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גב mildz

ç÷

à:ãåãì øBîæî øéLá:éãBák-óà äønæàå äøéLà íéäìà éaì ïBëðâøBpëå ìápä äøeò ¦−¦§´§¨¦«¨´¦¦´¡Ÿ¦®¨¦¬¨¹©«£©§À̈©§¦«−¨«©¥¬¤¹§¦À

:øçM äøéòàã:íénàìa Eønæàå äåäé | íénòá EãBàäEcñç íéîL-ìòî ìBãâ-ék ¨¦¬¨¨«©«§−¨«©¦¬§Ÿ̈®¹©«£©¤§À©«§ª¦«¦¨´¥«©¨©´¦©§¤®

:Ezîà íé÷çL-ãòåå:EãBák õøàä-ìk ìòå íéäìà íéîL-ìò äîeøæéãéãé ïeöìçé ïòîìE §«©§¨¦¬£¦¤«´¨©¨©´¦¡Ÿ¦®§©−¨¨¨´¤§¤«−§©©¥¨«§´§¦¤®

ðéîé äòéLBä:éððòå Eç:ãcîà úBkñ ÷îòå íëL ä÷lçà äæìòà BLã÷a øac | íéäìà ¦−¨§¦«§´©«£¥«¦¡Ÿ¦³¦¤¬§¨§À¤Å§¬Ÿ̈£©§¨¬§¤®§¥−¤ª´£©¥«

è:é÷÷çî äãeäé éLàø æBòî íéøôàå äMðî éì | ãòìâ éìéíBãà-ìò éöçø øéñ | áàBî ¦³¦§¨̧¦³§©¤À−§¤§©¦¨´Ÿ¦®¹§À̈§«Ÿ§¦«¨³¦Ä©§¦À©−¡

éìLàìô-éìò éìòð C:òòBøúà úLàé:íBãà-ãò éðçð éî øöáî øéò éðìáé éîáéíéäìà-àìä ©§¦´©«£¦®£¥§¹¤À¤¤§¨«¦´−«Ÿ¦¥¦¦´¦§¨®¦−¨©´¦©¡«£Ÿ¡Ÿ¦¬

:eðéúàáöa íéäìà àöú-àìå eðzçðæâé:íãà úòeLz àåLå øvî úøæò eðl-äáäãéíéäìàa §©§¨®§«Ÿ¥¥¬¹¡Ÿ¦À§¦§Ÿ¥«¨«¨¨´¤§¨´¦¨®¹§À̈§§©¬¨¨«¥«Ÿ¦¬

:eðéøö ñeáé àeäå ìéç-äNòð©«£¤¨®¦¹§À¨¬¨¥«

è÷
:åùôð øîá íìì÷î äéä êëì åéáäåà åéä åìàë åéìà ïéàøî åéäå åéìò òø ÷ø íéøáãî åéäù íéàðåù äáøä åì äéä íòô åúåàáå ìåàù éðôî åçøáá ãåã åøáç

à:Løçz-ìà éúläú éýìû øBîæî ãåãì çvðîìáeøac eçút éìr äîøî-éôe òLø éô ék −©«§©¥©§¨¦´¦§®¡Ÿ¥¬¹§¦¨¦À©¤«¡¨«¦³¦¶¨¿̈«¦−¦§¨¨©´¨¨®¦§¬

ì ézà:ø÷L ïBLâ:ípç éðeîçliå éðeááñ äàðN éøáãåã:älôú éðàå éðeðèNé éúáäà-úçz ¹¦¦À§´¨«¤§¦§¥´¦§¨´§¨®¦©¦¨«£¬¦¦¨«©«©©«£¨¦´¦¹§§À¦©«£¦¬§¦¨«

ä:éúáäà úçz äàðNå äáBè úçz ärø éìr eîéNiåå:Bðéîé-ìr ãîré ïèNå òLø åéìr ã÷ôä ©»̈¦³¨©´−̈¨©´©¨®¹§¦§À̈©´©©«£¨¦«©§¥´¨¨´¨¨®¹§¨À̈©«£¬Ÿ©§¦«

æ:äàèçì äéäz Búlôúe òLø àöé BèôMäaç:øçà çwé Búc÷t íéhrî åéîé-eéäéèåéðá-eéäé −§¦¨´§¥¥´¨¨®¹§¦¨À¦«§¤¬©«£¨¨«¦«§¨¨¬§©¦®¹§ª¨À¦©¬©¥«¦«§¨¨¬

:äðîìà BzLàå íéîBúéé:íäéúBáøçî eLøãå eìàLå åéðá eòeðé rBðåàéBì-øLà-ìëì äLBð Lwðé §¦®¹§¦§À©§¨¨«§³©¨´¨¨´§¦¥®¹§¨«§À¥«¨§«¥¤«§©¥´−¤§¨£¤®

:Bréâé íéøæ efáéåáé:åéîBúéì ïðBç éäé-ìàå ãñç CLî Bì-éäé-ìàâéøBãa úéøëäì Búéøçà-éäé §¨−Ÿ¨¦´§¦«©§¦−Ÿ¥´¨®¤§«©§¦¬¹¥À¦«¨«§¦©«£¦¬§©§¦®§¬

:íîL çné øçàãé:çnz-ìà Bnà úàhçå ýåýé-ìà åéúáà ïår | øëféåèãéîz ýåýé-ãâð eéäé ¹©¥À¦©¬§¨«¦¨¥³£´Ÿ−£Ÿ¨¤§Ÿ̈®§©©¬¹¦À©¦¨«¦«§´¤«¤§Ÿ̈´¨¦®

:íøëæ õøàî úøëéåæè:úúBîì ááì äàëðå ïBéáàå éðr-Léà ócøiå ãñç úBNr øëæ àì | øLà ïré §©§¥−¥¤´¤¦§¨«©À©£¤³«Ÿ¨©»£¶¨¬Å¤©¦§¿Ÿ¦«¨¦´§¤§®§¦§¥−¥¨´§¥«

æé:epnî ÷çøzå äëøáa õôç-àìå eäàBázå äìì÷ áäàiåçéíénë àázå Bcîk äìì÷ Laìiå ©¤«¡©´−§¨¨©§¥®§«Ÿ¨¥¬¹¦§¨À̈©¦§©¬¦¤«©¦§©¬§¨À̈§©Å¬©¨´Ÿ©©´¦

:åéúBîöra ïîMëå Baø÷aèé:äøbçé ãéîz çæîìe äèré ãâák Bì-éäzëúàî éðèN úlrt | úàæ §¦§®¹§©¤À¤§©§¨«§¦−§¤¤́©§¤®¹§¥À©¨¦¬©§§¤«¨³Ÿ§ª©´−Ÿ§©¥¥´

:éLôð-ìr òø íéøácäå ýåýéàë:éðìévä Ecñç áBè-ék EîL ïrîì ézà-äNr éðãà ýåýé | äzàå §Ÿ̈®§©«Ÿ§¦¬¹̈À©©§¦«§©¨³¡Ÿ¦³£ŸÀ̈£¥−¦¦§©´©§¤®¦¬¹©§§À©¦¥«¦

áë:éaø÷a ììç éaìå éëðà ïBéáàå éðr-ékâë:äaøàk ézørðð ézëìäð BúBèðk-ìökãëeìLk ékøa ¦¨¦´§¤§´¨®Ÿ¦¹§¦¦À¨©¬§¦§¦«§¥´¦§´¤§¨®§¦¹¦§©À§¦¨«©§¤«−¦§©¨«§´

:ïîMî Lçk éøNáe íBvîäë:íLàø ïeòéðé éðeàøé íäì ätøç éúééä | éðàååëéäìà ýåýé éðøær ¦®¹§¨¦À¨©¬¦¨«¤©«£¦³¨¦´¦¤§¨´¨¤®¹¦§À¦§¦¬Ÿ¨«−¨§¥¦§Ÿ̈´¡Ÿ¨®

:Ecñçë éðréLBäæë:dúéNr ýåýé äzà úàf Eãé-ék eòãéåçë| eî÷ Cøáú äzàå änä-eìì÷é −¦¥´¦§©§¤«−§«¥«§¦¨´§®Ÿ©−̈§Ÿ̈´£¦¨«§©«§¥»̈§©¨¶§Å̈¥¬¨³

:çîNé Ecárå eLáiåèë:ízLa ìérîë eèréå änìk éðèBN eLaìéìCBúáe éôa ãàî ýåýé äãBà ©¹¥ÀŸ§©§§¬¦§¨«¦§§´«§©´§¦¨®§©«£−©§¦´¨§¨«»¤³§Ÿ̈´§´Ÿ§¦®§−

:epììäà íéaøàì:BLôð éèôMî réLBäì ïBéáà ïéîéì ãîré-ék ©¦´£©«§¤«¦−©«£Ÿ¦¦´¤§®¹§¦À©¦«Ÿ§¥¬©§«
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ד

   
‰ÂÓ È˙Ï ‰Á‰

È„‡1ּתהּלת יּגיד ּופי ּתפּתח זה2ׂשפתי ּפסּוק הּנה , ¬…»ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
יׂשראל ּכנסת ּובּקׁשת הּמל ּדוד ּבּקׁשת ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּוא
קֹודם לֹומר ּוקבעּוהּו מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּובּקׁשת

ּבּגמרא ּכדאיתא הּוא3הּתפּלה, ּבּתחּלה יֹוחנן רּבי אמר ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָָ
להבין וצרי ּתפּתח. ׂשפתי אֿדני ּתּקנּו4אֹומר מה מּפני , ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹ

הּתפּלה ּכל לפני ולא ּדוקא העמידה ּתפּלת קֹודם ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלאמרֹו
דזמרה). ּפסּוקי ולפני ּוברכֹותיה ׁשמע קריאת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ(לפני
סמ ּברֹונא ּדרב איתא ׁשם ּדבּגמרא מּובן, אינֹו ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָּוביֹותר
ּופרי יֹומא, ּכּלי מּפּמיּה חּוכא ּפסק ולא לתפּלה ְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹֻֻֻּגאּלה
אֹומר הּוא ּבּתחילה יֹוחנן רּבי והאמר סמי מצי ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָוהיכי
ּכתפּלה רּבנן ּדקבעּוה ּדכיון ּומׁשּני ּתפּתח ׂשפתי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹאֿדני

ולכאֹורה ּדמיא. לתפּלה4ארכּתא ּגאּלה ׁשסמיכת מּכיון , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻ
ּפסּוק אמירת קבעּו לּמה ּכן אם ּכ ּכל נעלה ענין ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָהיא
ּדכתפּלה ליּׁשב צרי ׁשאז עׂשרה, ׁשמֹונה לפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָזה
ּתהיה ּדאז הּתפּלה, ּכל לפני קבעּוהּו ולא ּדמיא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹארכּתא

ּבפׁשטּות. לתפּלה ּגאּלה ְְְְְִִִַַָָֻסמיכת
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תרנ"ח (סה"מ תרנ"ח ויגש ד"ה גם (וראה ואילך תלו ע' תרכ"ז ואילך. רעח ע' תשמ"ט) (קה"ת, תרכ"ו בסה"מ נדפס הנ"ל דתרכ"ז

ואילך)). סז ואילך).2)ע' 1 ע' ניסן י"א סה"מ (ראה השתא ניסן בי"א לומר שמתחילים הקאּפיטל – יז. נא, ט,3)תהלים ברכות ַ

4.1)ב. שבהערה תרנ"ח תרכ"ז, תרכ"ו, סה"מ ראה

    
את הפותח הפסוק הרבי. של החמישים הולדתו ביום נאמר שלפנינו המאמר

אותו בתהילים, נ"א מפרק הוא תהלתך", יגיד ופי תפתח שפתי "אדני המאמר,

התהילים מזמור את יום בכל לומר המנהג ע"פ זה, ביום לומר הרבי התחיל

חייו. לשנות המתאים

גם מבוארת המאמר בסוף

חמישים ל"בן זה פסוק שייכות

אבות), בפרקי (כנאמר לעצה"

ה' בעבודת דרגה היא שה"עצה"

זו ועבודה ביטול, של באופן

ההשפעות כל מביאה דווקא

לעולםֿ בפועל שירדו הרוחניות

הגשמי. הזה

לחדרו נכנסו המאמר לשמיעת

החסידים, מזקני קרואים כעשרים

המאמר את אמר הרבי

הרבה. ובכה גדולה, בהתרגשות

אחד פנה המאמר, סיום לאחר

לרבי ואיחל החסידים מזקני

ושמחה" ששון "תשמיעני

והרבי זה, בפרק הכתוב -כלשון

שחוק): (בבת והוסיף נענה

(ראה דכית". עצמות "תגלנה

התוועדויות" - מנחם "תורת
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‰ÂÓ È˙Ï ‰Á‰

È„‡1ּתהּלת יּגיד ּופי ּתפּתח זה2ׂשפתי ּפסּוק הּנה , ¬…»ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
יׂשראל ּכנסת ּובּקׁשת הּמל ּדוד ּבּקׁשת ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּוא
קֹודם לֹומר ּוקבעּוהּו מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּובּקׁשת

ּבּגמרא ּכדאיתא הּוא3הּתפּלה, ּבּתחּלה יֹוחנן רּבי אמר ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָָ
להבין וצרי ּתפּתח. ׂשפתי אֿדני ּתּקנּו4אֹומר מה מּפני , ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹ

הּתפּלה ּכל לפני ולא ּדוקא העמידה ּתפּלת קֹודם ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלאמרֹו
דזמרה). ּפסּוקי ולפני ּוברכֹותיה ׁשמע קריאת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ(לפני
סמ ּברֹונא ּדרב איתא ׁשם ּדבּגמרא מּובן, אינֹו ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָּוביֹותר
ּופרי יֹומא, ּכּלי מּפּמיּה חּוכא ּפסק ולא לתפּלה ְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹֻֻֻּגאּלה
אֹומר הּוא ּבּתחילה יֹוחנן רּבי והאמר סמי מצי ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָוהיכי
ּכתפּלה רּבנן ּדקבעּוה ּדכיון ּומׁשּני ּתפּתח ׂשפתי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹאֿדני

ולכאֹורה ּדמיא. לתפּלה4ארכּתא ּגאּלה ׁשסמיכת מּכיון , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻ
ּפסּוק אמירת קבעּו לּמה ּכן אם ּכ ּכל נעלה ענין ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָהיא
ּדכתפּלה ליּׁשב צרי ׁשאז עׂשרה, ׁשמֹונה לפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָזה
ּתהיה ּדאז הּתפּלה, ּכל לפני קבעּוהּו ולא ּדמיא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹארכּתא

ּבפׁשטּות. לתפּלה ּגאּלה ְְְְְִִִַַָָֻסמיכת
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4.1)ב. שבהערה תרנ"ח תרכ"ז, תרכ"ו, סה"מ ראה

    
את הפותח הפסוק הרבי. של החמישים הולדתו ביום נאמר שלפנינו המאמר
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גם מבוארת המאמר בסוף

חמישים ל"בן זה פסוק שייכות

אבות), בפרקי (כנאמר לעצה"

ה' בעבודת דרגה היא שה"עצה"

זו ועבודה ביטול, של באופן

ההשפעות כל מביאה דווקא

לעולםֿ בפועל שירדו הרוחניות

הגשמי. הזה

לחדרו נכנסו המאמר לשמיעת

החסידים, מזקני קרואים כעשרים

המאמר את אמר הרבי

הרבה. ובכה גדולה, בהתרגשות

אחד פנה המאמר, סיום לאחר

לרבי ואיחל החסידים מזקני

ושמחה" ששון "תשמיעני

והרבי זה, בפרק הכתוב -כלשון

שחוק): (בבת והוסיף נענה

(ראה דכית". עצמות "תגלנה

התוועדויות" - מנחם "תורת
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‡˙È‡„k ,‰lÙz‰ „B˜ ÓBÏ e‰e˜e[מובא=]‡Óba3Ó‡ ¿»«∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ»«¿»»»«

CÈÂ ÁzÙz È˙ÙN È„‡ ÓB‡ ‡e‰ ‰lÁza ÔÁBÈ Èa«ƒ»»«¿ƒ»≈¬…»¿»«ƒ¿»¿»ƒ
ÔÈ‰Ï4,.א‰„ÈÓ‰ ˙lÙz „B˜ BÓ‡Ï ewz ‰Ó ÈtÓ ¿»ƒƒ¿≈«ƒ¿¿»¿∆¿ƒ«»¬ƒ»

‰È˙BÎe ÓL ˙‡È˜ ÈÙÏ ‰lÙz‰ Ïk ÈÙÏ ‡ÏÂ ‡˜Âc«¿»¿…ƒ¿≈»«¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ«¿«ƒ¿∆»
‡˙È‡ L ‡Óbc ,ÔeÓ BÈ‡ ˙BÈe ‰ÓÊ„ È˜eÒt ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈¿≈¿ƒ¿»¿≈≈»¿«¿»»»ƒ»

ÎeÁ‡[=מובא] ˜Òt ‡ÏÂ ‰lÙ˙Ï ‰l‡b CÓÒ ‡Ba c¿«¿»»«¿À»ƒ¿ƒ»¿…»«»
‡ÓBÈ Èlk dÈntÓבסמיכות שמונהֿעשרה ברונא רב התפלל אחת [=פעם ƒÀ≈À≈»

מלשמוח] פסק לא יום ובאותו ישראל', 'גאל CÈÙeלברכת [=מקשה, »ƒ

הגמרא] ‰e‡עלֿזה ‰ÏÈÁza ÔÁBÈ Èa Ó‡‰Â CÈÓÒ ÈÓ ÈÎÈ‰Â¿≈ƒ»ƒ»ƒ¿»»««ƒ»»«¿ƒ»
ÁzÙz È˙ÙN È„‡ ÓB‡רבי אמר והרי הברכות, לסמוך יכול (כיצד , ≈¬…»¿»«ƒ¿»

תפתח] שפתי אדני הפסוק אומר עשרה) שמונה (לפני בתחילה ?יוחנן:
ÈpLÓe[הגמרא ‡zÎ‡[=עונה ‰lÙ˙k Ôa ‰e˜c ÔÂÈÎc ¿«ƒ¿≈»∆¿»»«»»ƒ¿ƒ»¬ƒ¿»

‡ÈÓcתקנו שחכמים [כיון , «¿»
לחלק זה דומה הפסוק, לומר

ארוכה') ('כתפילה מהתפילה

גאולה בין הפסק מהוה ואינו

B‡ÎÏÂ‰לתפלה] 4אחרי ¿ƒ¿»
של המיוחדת החשיבות שראינו

מתחזקת לתפילה, גאולה סמיכת

תיקנו לא מדוע הנ"ל השאלה

שפתי "אדני הפסוק לומר

אלא דזמרה, פסוקי לפני תפתח"

לתפילה: גאולה «≈ÔÂÈkÓƒבין
‰lÙ˙Ï ‰l‡b ˙ÎÈÓÒL∆¿ƒ«¿À»ƒ¿ƒ»
Ck Ïk ‰Ï ÔÈ ‡È‰ƒƒ¿»«¬∆»»
˙ÈÓ‡ e˜ ‰nÏ Ôk ‡ƒ≈»»»¿¬ƒ«
‰BÓL ÈÙÏ ‰Ê ˜eÒt»∆ƒ¿≈¿∆
ÈÏ CÈ Ê‡L ,‰N∆¿≈∆»»ƒ¿«≈
לומר תקנו (מדוע הגמרא קושית

שמונהֿעשרה) לפני הפסוק

‡zÎ‡ולומר ‰lÙ˙Îc¿ƒ¿ƒ»¬ƒ¿»
ÈÙÏ e‰e˜ ‡ÏÂ ‡ÈÓc«¿»¿…¿»ƒ¿≈
‰È‰z Ê‡c ,‰lÙz‰ Ïk»«¿ƒ»¿»ƒ¿∆
‰lÙ˙Ï ‰l‡b ˙ÎÈÓÒ¿ƒ«¿À»ƒ¿ƒ»

?˙eËLÙaיבאר הבא בסעיף ¿«¿
"סמיכת של הפנימי ענינה את

"יוסף" המדרגות שתי גם הם ו"תפילה" "גאולה" כי ויבאר, לתפילה". גאולה

ליוסף) יהודה (הגשת יהודה" אליו "ויגש בתורה שמסופר והמעשה ו"יהודה".

לתפילה". גאולה כ"סמיכת כמוהו

ÂÊ „ÂÁÈ ‡Â‡ „ÂÁÈדרך מלמעלה שפע המשכת מעוררים אנו בתפילה

וכו'. השנים ולברך החולים לרפאות בגשמיות, שתומשך עד האצילות עולם

האור המשכת או"א", "יחוד - הקבלה בלשון - מעוררים אנו שמע בקריאת

"יחוד - עשרה שמונה ובתפילת לבינה. החכמה ספירת דרך האלוקי והשפע

נמשך ידה שעל המלכות, לספירת עד המידות ששת דרך האור המשכת זו"נ",

לעולמנו. למטה עד השפע
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ו     

‰p‰Âהגׁשת5ידּוע ענין הּוא לתפּלה ּגאּלה ׁשסמיכת ¿ƒ≈ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֻ
ּדזהּו הּתפּלה, ענין הּוא ּדיהּודה ליֹוסף, ְְְְְִִִֵֶַָָָָיהּודה

הּוא ּׁשיהּודה הוי'מה את אֹודה הּפעם ׁשם ,6על ְֲֵֶֶֶַַַַַַָָ
לבריאה הּיֹורדת הּמלכּות ספירת על קאי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָּובּספירֹות

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּברּורים, לברר עׂשּיה טרף7יצירה וּתּתן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
יסֹוד ּבחינת ויׁשּועה, ּגאּלה ענין הּוא ויֹוסף ְְְְְְִִִֵֵַָָָָֻלביתּה,

ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּמלכּות, ּבספירת גֹו'8הּמׁשּפיע ויֹוסף ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָ
ּגם היא זֹו והׁשּפעה הארץ. עם לכל הּמׁשּביר ְְְְִִֶַַַַַָָָָָהּוא
יצירה ּבבריאה ּבירידה היא הּמלכּות ספירת ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָּכאׁשר
ּבר הכין הּׂשבע ׁשּבּׁשני ּביֹוסף, ׁשהיה ּכמֹו כּו', ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעׂשּיה

הרעב לׁשני הרעב.9ּגם ּבּׁשני ּגם היתה ׁשהׁשּפעתֹו הינּו , ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָ
(ז"א) יסֹוד חּבּור הּוא לתפּלה ּגאּלה סמיכת ְְְְְְִִִִִַָָָֻוענין
היא לתפּלה ּגאּלה ּׁשסמיכת מה יּובן ּובזה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻּומלכּות.
ּבתפּלת החּדּוׁש ּכי עׂשרה, ׁשמֹונה ּתפּלת לפני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָּדוקא
הּוא זה ׁשּלפני הּתפּלה חלקי על עׂשרה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשמֹונה
ּבכּמה וכּמבֹואר זו"ן. יחּוד הּוא עׂשרה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָׁשּבׁשמֹונה

ּוׁשמֹונה10מקֹומֹות או"א יחּוד ענין הּוא ׁשמע ּדקריאת , ְְְְְִִִִֶַַָ
הּטעם ּגם וזהּו זו"נ. יחּוד ענין הּוא ׁשּתפּלת11עׂשרה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָ

עֹולם ּבאצילּות הינּו ּבעמידה, היא עׂשרה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָׁשמֹונה
ּבחינת ּדוקא, ּביׁשיבה היא ׁשמע ּוקריאת ְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָהעמידה,

אף12מֹוׁשבֹותיכם עׂשּיה, יצירה ּבריאה עֹולמֹות , ְְְֲִִִֵֶַָָָָ
עׂשרה, מּׁשמֹונה למעלה היא ׁשמע קריאת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּלכאֹורה
יחּוד עׂשרה ּוׁשמֹונה או"א יחּוד ענין הּוא ׁשמע ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָּדקריאת
עׂשּיה, יצירה ּבבריאה ּדדוקא הּנֹותנת, ׁשהיא אלא ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָזו"נ.
והׁשּפלה ּבירידה הּוא הּגּלּוי ׁשּׁשם מֹוׁשבֹותיכם, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבחינת
יחּוד להיֹות אפׁשר ּדוקא ׁשם הּתֹוקף) ּבתכלית ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ(ולא
עׂשרה ּבׁשמֹונה ּכן ּׁשאין מה הּמציאּות, ּבּטּול ּבלי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַאו"א
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וסד"ה5) רד"ה .1 שבהערה ויגש ד"ה ב). (רה, ויגש ר"פ זהר ראה

ואילך. תפז ע' ואילך. קכו ס"ע קיט. ע' תרס"ו בהמשך ויצא6)ויגש

לה. אוה"ת7)כט, א. ח, בראשית תו"א גם וראה טו. לא, משלי

ועוד. ואילך. סע"ב תתרנח, ו) (כרך ו.8)בראשית מב, שם9)מקץ

ואילך. מח ובכ"מ.10)מא, פ"ד. הק"ש שער חיים עץ פרי11)פרי

מצות שרש להצ"צ סהמ"צ אֿב). (כ, במדבר ס"פ לקו"ת שם. חיים עץ

א). קטו, (דרמ"צ רפ"ב שם.12)התפלה ודרמ"צ לקו"ת יז. כג, אמור

    
È ‰p‰ÂÚe„5‰„e‰È ˙L‚‰ ÈÚ ‡e‰ ‰˙Ï ‰‡b ˙ÎÈÓÒL ¿ƒ≈»«∆¿ƒ«¿À»ƒ¿ƒ»ƒ¿»¬»«¿»

‡e‰ ‰„e‰È ‰Ó e‰Ê ,‰z‰ ÈÚ ‡e‰ ‰„e‰È ,ÛÒBÈÏ¿≈ƒ»ƒ¿»«¿ƒ»¿∆«∆¿»
- לאה אמו ‰ÈÂ'כדברי ˙‡ ‰„B‡ ÌÚt‰ ÌL ÏÚ6בחינת הוא והודאה «≈«««∆∆¬«»

המתבטאים בשכלו), מבין אינו אם גם חברו עם שהצדק שמודה (כמו ביטול

שמונהֿ שבתפילת בהשתחוואות

BÈe˙עשרה בחי', «¿ƒ
והביטול È‡»̃ƒההודאה

ÈÒ˙[=מוסב] ÏÚ«¿ƒ«
˙eÎÏn‰האחרונה הספירה ««¿

לה שאין האצילות שבעולם

חיותה ומקבלת כלום מעצמה

והיא שמעליה, מהספירות

‰ÈˆÈ ‰‡ÈÏ ˙„B‰«∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»
BÓk ,ÌÈea Ï ‰Ú¬ƒ»¿»≈≈ƒ¿

e˙kL7- חיל' 'אשת על ∆»
המלכות: Ûספירת zzÂ«ƒ≈∆∆

˙ÈÏ– "טורפת" שהיא - ¿≈»
מרפ"ח - בירורים מבררת

הכולל עם [רפ"ח הניצוצות

שבעולמות טר"ף] בגימטריא

ÈÚשלמטה ‡e‰ ÛÒBÈÂ ,¿≈ƒ¿»
˙ÈÁa ,‰ÚeLÈÂ ‰‡b¿À»ƒ»¿ƒ«

ה ‰ÚÈtLnספירת „BÒÈ¿««¿ƒ«
BÓÎe ,˙eÎÏn‰ ˙ÈÒaƒ¿ƒ«««¿¿

e˙kL8‡e‰ 'B‚ ÛÒBÈÂ ∆»¿≈
.‡‰ ÌÚ ÏÎÏ ÈaLn‰««¿ƒ¿»«»»∆

BÊ ‰ÚtL‰Âמשפיע שיוסף ¿«¿»»
המלכות רק‰È‡בספירת לא ƒ

במקומה נמצאת המלכות כאשר

אלא האצילות, »Ìbבעולם
˙eÎÏn‰ ˙ÈÒ L‡k«¬∆¿ƒ«««¿
‰‡Èa ‰„ÈÈa ‡È‰ƒƒƒ»ƒ¿ƒ»

'eÎ ‰Ú ‰ÈˆÈכנ"ל, ¿ƒ»¬ƒ»
,ÛÒBÈa ‰È‰L BÓk¿∆»»¿≈
a ÈÎ‰ Ú‰ ÈaL∆ƒ¿≈«»»≈ƒ»

‰Ú[=מזון] ÈLÏ Ìb9, «ƒ¿≈»»»
Ìb ‰˙È‰ B˙ÚtL‰L eÈ‰«¿∆«¿»»»¿»«

Ú‰ Èaהמקביל מצב - ƒ¿≈»»»
בירידתה המלכות לספירת

‡b‰למטה ˙ÎÈÓÒ ÈÚÂ .¿ƒ¿»¿ƒ«¿À»
„BÒÈ eaÁ ‡e‰ ‰˙Ïƒ¿ƒ»ƒ¿

˙eÎÏÓe (‡"Ê)השפעה - «¿
המלכות לספירת .מהיסוד

‰Êeשסמיכת האמור פי על - »∆
המשכה הוא לתפילה גאולה

ז"א) (יסוד היסוד מספירת

המלכות, Â˜‡לספירת ‡È‰ ‰˙Ï ‰‡b ˙ÎÈÓÒ ‰Ó eÈ»«∆¿ƒ«¿À»ƒ¿ƒ»ƒ«¿»
‰Ú ‰BÓL ˙˙a LeÁ‰ Èk ,‰Ú ‰BÓL ˙z ÈÏƒ¿≈¿ƒ«¿∆∆¿≈ƒ«ƒƒ¿ƒ«¿∆∆¿≈
‡e‰ ‰Ú ‰BÓLaL ‡e‰ ‰Ê ÈL ‰z‰ È˜ÏÁ ÏÚ«∆¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿≈∆∆ƒ¿∆∆¿≈

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ‡BnÎÂ ."ÂÊ „eÁÈ10‡e‰ ÚÓL ˙‡È˜ , ƒ¿«¿»¿«»¿ƒ¿ƒ«¿«
‰BÓLe ‡"Â‡ „eÁÈ ÈÚƒ¿»ƒ¿∆
„eÁÈ ÈÚ ‡e‰ ‰Ú∆¿≈ƒ¿»ƒ

ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ ."ÂÊ11 ¿∆««««
‰Ú ‰BÓL ˙zL∆¿ƒ«¿∆∆¿≈
eÈ‰ ,‰„ÈÓÚa ‡È‰ƒ«¬ƒ»«¿

˙eÏÈˆ‡aהנקראÌÏBÚ «¬ƒ»
ÚÓL ˙‡È˜e ,‰„ÈÓÚ‰»¬ƒ»¿ƒ«¿«
,‡˜Â ‰ÈLÈa ‡È‰ƒƒƒ»«¿»

ÌÎÈ˙BLBÓ ˙ÈÁa12 ¿ƒ«¿≈∆
תביא "ממושבותיכם שבפסוק

שתים" תנופה .לחם
הם «BÓÏBÚ˙"מושבותיכם"

‰Ú ‰ÈˆÈ ‰‡Èaכמו ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
ראשו שמשפיל היושב אדם

הנמוכים העולמות כך - וגופו

ודווקא "מושבותיכם". נקראו

שתים" תנופה לחם "תביאו משם

או"א יחוד המשכת ,תעוררו
˙‡È˜ ‰B‡ÎL Û‡«∆ƒ¿»¿ƒ«
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ÚÓL¿«ƒ¿«¿»
˙‡È˜ ,‰Ú ‰BÓÓƒ¿∆∆¿≈ƒ¿ƒ«
„eÁÈ ÈÚ ‡e‰ ÚÓL¿«ƒ¿»ƒ
‰Ú ‰BÓLe ‡"Â‡¿∆∆¿≈

"ÂÊ „eÁÈבקריאת אםֿכן, ƒ
המשכה ממשיך הוא שמע

לא לבינה, מחכמה יותר, גבוהה

שמונהֿעשרה כבתפילת

למלכות. מהמידות רק שממשיך

שבקריאת אומרים אנו וכיצד

בבחינת אנו שמע

‡Ï‡"ממושבותיכם" ?∆»
˙˙Bp‰ ‡È‰Lתלוי [=זה ∆ƒ«∆∆

Èa‡‰בזה] ‡˜Â„ ,¿«¿»ƒ¿ƒ»
˙ÈÁa ,‰Ú ‰ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»¿ƒ«
ÌL ,ÌÎÈ˙BLBÓ¿≈∆∆»
‰„ÈÈa ‡e‰ Èeb‰«ƒƒƒ»
˙ÈÏÎ˙a ‡ÏÂ) ‰ÏtL‰Â¿«¿»»¿…¿«¿ƒ

(Û˜Bz‰L‡ ‡˜Â ÌL «∆»«¿»∆¿»
ÈÏa ‡"Â‡ „eÁÈ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿ƒ

˙e‡Èˆn‰ Ïehaשאת כיון ƒ«¿ƒ
במקומו שהוא כפי או"א יחוד

וכל כלל. לעורר בכוחנו אין

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

  

או"א יחּוד ׁשמענין לתפּלה, ּגאּלה סֹומכין ולכן ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָֻכּו'.
י ּבענין ימׁש (ּגאּלה) ׁשמע קריאת זו"נׁשּבברּכֹות חּוד ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָֻֻ

עׂשרה ׁשּבׁשמֹונה העלּיה ׁשּתהיה עׂשרה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָׁשּבׁשמֹונה
הּפסּוק לֹומר קבעּו אמאי ּביֹותר יּפלא זה ּולפי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכדּבעי.
צריכים ׁשאז לתפּלה, ּגאּלה ּבין ּתפּתח ׂשפתי ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹֻאֿדני
ּבתחּלת קבעּוהּו ולא ּדּמי, ארכּתא ּדכתפּלה ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹלתרץ

הֹודּו). (לפני ְְִִֵַָהּתפּלה

ּדהּנהÔeÈÂב) הּתפּלה. ענין ּבאּור ּבהקּדם זה ּכל ¿»ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ
הּוא לתפּלה ּתֹורה ּבין ההפרׁש ,13ּכללּות ְְְִִֵֵֶַָָָ

נֹוגע ׁשאינֹו הינּו למּטה, מּלמעלה הּוא הּתֹורה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּדענין
הכׁשרת אלא צרי ואין הּתחּתֹונים עבֹודת ענין ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבזה
היא ּותפּלה האֹור, להמׁשכת יבלּבל לא ׁשהּכלי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹהּכלי,
ההמׁשכה. היא ּכ העבֹודה ער ׁשּלפי למעלה, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמּלמּטה
הּמּדֹות, ּבחינת ידי על היא מּלמעלה ההמׁשכה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָּדהּנה

ׁשּכתּוב ּבׁשׁשת14ּכמֹו ּכתיב ולא הוי', עׂשה ימים ׁשׁשת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
העֹולם נבנה ׁשּמהן עליֹונֹות מּדֹות ׁשׁש והם .15ימים, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

הּמּדֹות ּבברּור האדם עבֹודת ידי על היא זֹו ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָוהמׁשכה
ּפֹועל ׁשּזה ּומעׂשה, דּבּור ּבמחׁשבה עבֹודתֹו ידי ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָעל

מּדֹותיו ׁשעל16ּברּור יֹותר, למעלה הּוא זה ּדר ועל . ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
חדׁש רצֹון המׁשכת ּפֹועל רצֹון יהי הּתפּלה ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָידי

הּוא17מּלמעלה הּתפּלה ׁשענין מּובן הענין ּומּכללּות . ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָ
ּדוקא. למעלה מּלמּטה העלאה ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָּבדר

ÌÓ‡18ּכמֹו ׁשהיא יֹותר נעלית מדריגה יׁש ּבּתפּלה »¿»ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ארכּתא, ּתפּלה ּבחינת והיא ְְְְֲִִִִַַָָָהּתֹורה,
למּטה. מּלמעלה ּבדר היא זֹו ּתפּלה ידי על ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשההמׁשכה
הּוא הּתֹורה ענין ׁשּבכללּות אף הּנה ׁשּבּתֹורה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּדכׁשם
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ז   

או"א יחּוד ׁשמענין לתפּלה, ּגאּלה סֹומכין ולכן ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָֻכּו'.
י ּבענין ימׁש (ּגאּלה) ׁשמע קריאת זו"נׁשּבברּכֹות חּוד ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָֻֻ

עׂשרה ׁשּבׁשמֹונה העלּיה ׁשּתהיה עׂשרה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָׁשּבׁשמֹונה
הּפסּוק לֹומר קבעּו אמאי ּביֹותר יּפלא זה ּולפי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכדּבעי.
צריכים ׁשאז לתפּלה, ּגאּלה ּבין ּתפּתח ׂשפתי ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹֻאֿדני
ּבתחּלת קבעּוהּו ולא ּדּמי, ארכּתא ּדכתפּלה ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹלתרץ

הֹודּו). (לפני ְְִִֵַָהּתפּלה

ּדהּנהÔeÈÂב) הּתפּלה. ענין ּבאּור ּבהקּדם זה ּכל ¿»ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ
הּוא לתפּלה ּתֹורה ּבין ההפרׁש ,13ּכללּות ְְְִִֵֵֶַָָָ

נֹוגע ׁשאינֹו הינּו למּטה, מּלמעלה הּוא הּתֹורה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּדענין
הכׁשרת אלא צרי ואין הּתחּתֹונים עבֹודת ענין ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבזה
היא ּותפּלה האֹור, להמׁשכת יבלּבל לא ׁשהּכלי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹהּכלי,
ההמׁשכה. היא ּכ העבֹודה ער ׁשּלפי למעלה, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמּלמּטה
הּמּדֹות, ּבחינת ידי על היא מּלמעלה ההמׁשכה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָּדהּנה

ׁשּכתּוב ּבׁשׁשת14ּכמֹו ּכתיב ולא הוי', עׂשה ימים ׁשׁשת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
העֹולם נבנה ׁשּמהן עליֹונֹות מּדֹות ׁשׁש והם .15ימים, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

הּמּדֹות ּבברּור האדם עבֹודת ידי על היא זֹו ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָוהמׁשכה
ּפֹועל ׁשּזה ּומעׂשה, דּבּור ּבמחׁשבה עבֹודתֹו ידי ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָעל

מּדֹותיו ׁשעל16ּברּור יֹותר, למעלה הּוא זה ּדר ועל . ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
חדׁש רצֹון המׁשכת ּפֹועל רצֹון יהי הּתפּלה ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָידי

הּוא17מּלמעלה הּתפּלה ׁשענין מּובן הענין ּומּכללּות . ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָ
ּדוקא. למעלה מּלמּטה העלאה ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָּבדר

ÌÓ‡18ּכמֹו ׁשהיא יֹותר נעלית מדריגה יׁש ּבּתפּלה »¿»ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ארכּתא, ּתפּלה ּבחינת והיא ְְְְֲִִִִַַָָָהּתֹורה,
למּטה. מּלמעלה ּבדר היא זֹו ּתפּלה ידי על ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשההמׁשכה
הּוא הּתֹורה ענין ׁשּבכללּות אף הּנה ׁשּבּתֹורה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּדכׁשם
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ובכ"מ.13) ואילך. תשפה ע' ח"ב תער"ב המשך יז.14)ראה לא, תשא יא. כ, ועוד.15)יתרו ב. רחצ, ח"ג א. רמז, ח"א זהר

ע.16) ע' שם תרנ"ח תלח. ע' שם תרכ"ז רפ. ע' שם תרכ"ו סה"מ ובכ"מ.17)ראה ב. ע' תרכ"ט סה"מ תרכ"ו18)ראה סה"מ ראה

עו. ע' שם תרנ"ח תמג. ע' שם תרכ"ז רפה. ע' שם

    
יחוד שהוא לבי"ע ששייך כפי או"א יחוד רק הינו מעוררים שאנו היחוד

גם לעורר בכוחנו וזאת זו"נ. מיחוד אפילו ולמטה יותר. נמוכה במדרגה

הבריאה בעולם eÎ'בהיותנו ‰NÚ ‰BÓLa Ôk ÔÈ‡ ‰Óשבעולם «∆≈≈ƒ¿∆∆¿≈
זו"נ יחוד רק מעוררים lÙ˙Ï‰,האצילות, ‰l‡b ÔÈÎÓBÒ ÔÎÏÂ .¿»≈¿ƒ¿À»ƒ¿ƒ»

‡Â‡ „eÁÈ ÔÈÚÓL∆≈ƒ¿»ƒ
ÚÓL ˙‡È˜ ˙BkaL∆¿ƒ¿¿ƒ«¿«
ÔÈÚa LÓÈ (‰l‡b¿À»À¿»¿ƒ¿»
‰BÓLaL ÂÊ „eÁÈƒ∆ƒ¿∆
‰ÏÚ‰ ‰È‰zL ,‰NÚ∆¿≈∆ƒ¿∆»¬ƒ»
ÈÚa„k ‰NÚ ‰BÓLaL∆ƒ¿∆∆¿≈ƒ∆»ƒ

ÏtÈ‡[=כנדרש] ‰Ê ÈÙÏe .¿ƒ∆ƒ»≈
È‡Ó‡ ˙BÈa[מדוע=] ¿≈««

È„‡ ˜eÒt‰ ÓBÏ eÚ»̃¿««»¬…»
‰l‡b ÔÈa ÁzÙz È˙ÙN¿»«ƒ¿»≈¿À»
ÌÈÎÈ Ê‡L ,‰lÙ˙Ïƒ¿ƒ»∆»¿ƒƒ
‡zÎ‡ ‰lÙ˙Îc ˙Ï¿«≈¿ƒ¿ƒ»¬ƒ¿»
e‰eÚ˜ ‡ÏÂ ,Èc«ƒ¿…¿»
ÈÙÏ ‰lÙz‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ««¿ƒ»ƒ¿≈

?(e„B‰יבאר הבא בסעיף

תורה לימוד בין החילוק

חכמתו - שהתורה לתפילה.

- הקדושֿברוךֿהוא של ורצונו

ירדה למעלה, שהיא כמו

האדם, של בשכלו ונתלבשה

בעלייתו תלוי הדבר ואין

היא התפילה אך והזדככותו.

עבודתו אופן ולפי האדם, פעולת

המשכה למעלה וממשיך מעורר

חדשה.

Ìc˜‰a ‰Ê Ïk ÔeÈÂ (¿»»∆¿∆¿≈
‰‰c .‰lÙz‰ ÔÈÚ e‡a≈ƒ¿»«¿ƒ»¿ƒ≈
‰Bz ÔÈa LÙ‰‰ ˙eÏÏk¿»«∆¿≈≈»

‡e‰ ‰lÙ˙Ï13ÔÈÚc , ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
‰ÏÚÓlÓ ‡e‰ ‰Bz‰«»ƒ¿«¿»

‰hÓÏשהיא כמו התורה - ¿«»
מאליה ונמשכת יורדת למעלה

BÚ„˙למטה ÔÈÚ ‰Êa ÚB BÈ‡L eÈ‰ ‰ÌÈBzÁzהנבראים, «¿∆≈≈«»∆ƒ¿»¬«««¿ƒ
ÏaÏÈ ‡Ï ÈÏk‰L ,ÈÏk‰ ˙LÎ‰ ‡Ï‡ È ÔÈ‡Â,יסתור [לא ¿≈»ƒ∆»«¿»««¿ƒ∆«¿ƒ…¿«¿≈

ויחשיך] יעלים e˙לא ,B‡‰ ˙ÎLÓ‰Ï‰hÓlÓ ‡È‰ ‰lÙ ¿«¿»«»¿ƒ»ƒƒ¿«»
‰‰c .‰ÎLÓ‰‰ ‡È‰ k ‰„BÚ‰ Ú ÈÙlL ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆¿ƒ∆∆»¬»»ƒ««¿»»¿ƒ≈

BÓk ,˙Bc‰ ˙ÈÁa È„È ÏÚ ‡È‰ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿«¿»ƒ«¿≈¿ƒ««ƒ¿
e˙kL14'ÈÂ‰ ‰NÚ ÌÈÓÈ ˙LLהארץ ואת השמים ÏÂ‡את , ∆»≈∆»ƒ»»¬«»¿…

ÌÈÓÈ ˙LLa È˙kאת ה' עשה ימים ששת שבמשך רק פירושו אין כי ¿ƒ¿≈∆»ƒ
הארץ ואת ששת,השמים - הימים ששת ידי שעל משמעו ימים' 'ששת אלא

וכו' השמים עשה - המידות

˙BBÈÏÚ ˙BcÓ LL Ì‰Â¿≈≈ƒ∆¿
ÌÏBÚ‰ ‰ Ô‰L15על ∆≈∆ƒ¿»»»

דרך האלוקי אורו שהמשיך ידי

אלו מידות BÊשש ‰ÎLÓ‰Â .¿«¿»»
˙„BÚ È„È ÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈¬«
ÏÚ ˙Bc‰ ea Ì„‡‰»»»¿≈«ƒ«
‰LÁÓa B˙„BÚ È„È¿≈¬»¿«¬»»
ÏÚBt ‰L ‰NÚÓe ea„ƒ«¬∆∆∆≈

ea[ניקוי=]ÂÈ˙BcÓ16. ≈ƒ»
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰Ê c ÏÚÂ¿«∆∆∆¿«¿»

˙BÈנעלית המשכה מצאנו ≈
האדם עבודת ידי על יותר

È„Èוהזדככותו: ÏÚL∆«¿≈
‰lÙz‰:הוא È‰Èשעניינה «¿ƒ»¿ƒ

ÔBחדש רצון שיהי' שמבקש »
L„Á ÔB ˙ÎLÓ‰ ÏÚBt≈«¿»«»»»

‰ÏÚÓlÓ17˙eÏÏkÓe . ƒ¿«¿»ƒ¿»
ÔÈÚL ÔeÓ ÔÈÚ‰»ƒ¿»»∆ƒ¿«
„a ‡e‰ ‰lÙz‰«¿ƒ»¿∆∆
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
האדם ועליית מהתעוררות

.‡˜Âcשמעלת מהנ"ל, מתבאר «¿»
היא שאין תפילה, על התורה

אלא האדם, ממעשה משתנית

למעלה שהיא כפי אופן באותו

לעולם ויורדת נמשכת היא כך

הזה.

ÌÓ‡18LÈ ‰lÙza »¿»«¿ƒ»≈
˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰È„Ó«¿≈»«¬≈≈
‡È‰Â ,‰Bz‰ BÓk ‡È‰L∆ƒ¿«»¿ƒ
‡zÎ‡ ‰lÙz ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ»¬ƒ¿»
כאן ויבאר הקודם). בסעיף (שהוזכרה הגמרא מדברי כנ"ל ארוכה. [=תפילה

בתפילה] יותר נעלית מדרגה BÊשהיא ‰lÙz È„È ÏÚ ‰ÎLÓ‰‰L ,∆««¿»»«¿≈¿ƒ»
ÓÏ ‰ÏÚÓlÓ „a ‡È‰‰hמה גם "מלמעלה", מצד באה ההמשכה ƒ¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»

בעבודתו להמשיך האדם בכוח ‡שאין ‰‰ ‰BzaL ÌLÎc .ƒ¿≈∆«»ƒ≈«
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ח     

ב' עצמּה ּבּתֹורה יׁש מקֹום מּכל למּטה, ְְְְִִֵַַַַָָָָָָמּלמעלה
למּטה,19ּבחינֹות מּלמעלה ׁשהּוא ּתֹורה טל ּבחינת , ְְְְְִִִֶַַַַָָָ
ּבעבֹודת20ּכמאמר ּתלּוי אינֹו ׁשהּטל מיעצר, לא טל ְֲֲֲִֵֶַַַַַַַָָֹ

למעלה, מּלמּטה ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה מטר ּובחינת ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָהּמּטה,
ּכמֹו מּלמּטה, ההעלאה ידי על נמׁש הּמטר ענין ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָּדהרי

ּגם21ׁשּכתּוב הּוא ּכן גֹו', והׁשקה הארץ מן יעלה ואד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּתפּלה ׁשּבכללּות ּדאף מדריגֹות, ב' ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּתפּלה,
מדריגה ּגם ּבּה יׁש למעלה מּלמּטה הּוא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָענינּה

למּטה מלמעלה .22ּדהמׁשכה ְְְְְִַַַָָָָ

הּואe‡eג) רז"ל23הענין אמרּו ּדהּנה הּקֹורא24, ּכל ≈ְְְִִֵֵַַַָָָָ
ּובמקֹום ּכנגּדֹו, וׁשֹונה קֹורא הּקּב"ה ְְְְְֵֶֶֶַָָָוׁשֹונה

ועֹוסק25אחר יֹוׁשב הּקּב"ה הראׁשֹונֹות ׁשעֹות ּדג' איתא ְְִִֵֵֵַַָָָָָ
אחר ּבמקֹום ּומבאר וׁשֹונה26ּבּתֹורה. הּקֹורא ּכל ּדענין , ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹ

העלאה ׁשּבדר ׁשּבּתֹורה הּמדריגה המׁשכת הינּו ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָכּו'
הּלּמּוד ידי על היא ּדתֹורה ׁשההמׁשכה למעלה, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָמּלמּטה
ענין אמנם האדם, ּבעבֹודת ּתלּוי ׁשּזה למּטה, האדם ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשל
למּטה מּלמעלה ההמׁשכה ענין הּוא ראׁשֹונֹות ׁשעֹות ְְְְְִִִַַַַָָָָָָג'
הּתחּתֹונים. ּבמעׂשה ּתלּוי ואינֹו ּדּלעלא, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָּבאתערּותא
ּבּתֹורה ּגם הּוא ּכן ׁשּלמעלה ּבּתֹורה ׁשהּוא ְְְֵֵֶֶַַַַָָָּוכׁשם
ּתֹורה לּמּוד הּתֹורה, ּבלּמּוד אֹופּנים ב' ׁשּיׁש ְְִִִֵֶֶַַַָָָּׁשּלמּטה,

לׁשמּה ּתֹורה ולּמּוד לׁשמּה הּלּמּוד27ׁשלא על ּגם ּדהרי . ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
רז"ל אמרּו לׁשמּה ּתֹורה28ׁשלא אדם ילמֹוד לעֹולם ְְְְִִֶַַָָָָָָֹ

ּדענין לׁשמּה, ּבא לׁשמּה ׁשּלא ׁשּמּתֹו לׁשמּה ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשלא
ּדאף הּוא, הּנעלית ּבּמדריגה לׁשמּה ׁשלא ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּלּמּוד
האמת, אל ּומכּון ּבּתֹורה ּומחּדׁש ּכּדּבעי ּתֹורה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּלֹומד
ׁשהּוא מּכיון לׁשמּה, ׁשלא הּוא הּלּמּוד מקֹום ְִִִִֵֶֶַָָָָֹמּכל
(ער הּמחּדׁש הּוא והּוא הּלֹומד הּוא ׁשהּוא ְְְִֵֵֶֶַַַַמרּגיׁש

את מרּגיׁש ׁשאינֹו ּפרּוׁשֹו לׁשמּה הּלּמּוד ענין אמנם מחּדׁש). איז ער אּון ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלערנט
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ואילך.19) ב עג, האזינו ב. יד, עקב לקו"ת גם א.20)ראה ג, ו.21)תענית ב, ראה22)בראשית

קצח). (ע' עה"פ אור) (יהל לתהלים אוה"ת (18 בהערה להמצויין שם23)(נוסף תרכ"ו סה"מ ראה

ואילך. עג ס"ע שם תרנ"ח ואילך. תמא ע' שם תרכ"ז ואילך. רפג איכה24)ע' יל"ש רפי"ח. תדבא"ר

תתרלד. ב.25)רמז ג, תרצ"ז26)ע"ז סה"מ סו. פרק תרל"ז וככה המשך ואילך. פז ע' תר"ל סה"מ

ואילך. 266 שנה27)ס"ע שמיני דש"פ יצרת זה לויתן רד"ה ואילך. קכג ע' תרס"ה סה"מ גם ראה

ואילך). עדר ע' תשי"ב (סה"מ וש"נ.28)זו ב. נ, פסחים

    
LÈ ÌB˜Ó ÏkÓ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‡e‰ ‰Bz‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»ƒ¿»«»ƒ¿«¿»¿«»ƒ»»≈

˙BÈa ' dÓÚ ‰Bza19‡e‰L ‰Bz Ï ˙Èa , «»«¿»¿ƒ¿ƒ««»∆
Ó‡Ók ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ20ÚÈÓ ‡Ï Ï.נעצר אינו [=טל ƒ¿«¿»¿«»¿«¬»«…ƒ¬«
מלמעלה] הטל ירידת ישנה ‰hn‰,תמיד ˙„BÚa ÈeÏz BÈ‡ Ïh‰L ,∆««≈»«¬«««»
‰BzaL Ó ˙Èe¿ƒ«»»∆«»
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‡e‰L∆ƒ¿«»¿«¿»
CLÓ n‰ ÔÈÚ È‰c«¬≈ƒ¿»«»»ƒ¿»
‰‡ÏÚ‰‰ È„È ÏÚ«¿≈««¬»»

e˙kL BÓk ,‰hÓlÓ21 ƒ¿«»¿∆»
‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÈ „‡Â¿≈«¬∆ƒ»»∆

'B‚ ‰˜L‰Âמן יעלה [=ענן ¿ƒ¿»
הגשם] וירד ‰e‡הארץ Ôk ,≈

' da LL ,‰lza Ìb««¿ƒ»∆≈»
˙eÏÏÎaL ‡c ,˙B‚È„Ó«¿≈¿«∆ƒ¿»
‡e‰ dÈÚ ‰lz‰«¿ƒ»ƒ¿»»
da LÈ ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»≈»
‰ÎLÓ‰c ‰‚È„Ó Ìb««¿≈»¿«¿»»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ22.בסעיף ƒ¿«¿»¿«»
שתי את יותר יבאר הבא

הסעיף להבנת בתורה. המדרגות

שתי ישנן שבתורה נקדים,

שנמשכת ההמשכה א. המשכות:

עד יתברך מעצמותו התורה

שבעולם החכמה בחינת

רק היא זו והמשכה האצילות,

למטה. מלמעלה - יתברך בכוחו

מחכמה התורה המשכת ב.

הגשמי, לעולם עד דאצילות

עבודת בכוח היא זו והמשכה

למעלה. מלמטה - האדם

‡e‰ ÔÈÚ‰ e‡e ‚23, ≈»ƒ¿»
Ï eÓ‡ ‰‰c24Ïk ¿ƒ≈»¿««»

‰BLÂ ‡B‰הקורא=] «≈¿∆
משנה] שונה או בתורה,

‰BLÂ ‡B˜ ‰a‰«»»≈¿∆
Bc‚kהיום שכל משמע, - ¿∆¿

בתורה, עוסק הקדושֿברוךֿהוא

יהודיםשהרי ישנם הזמן כל

תורה ÌB˜Óeהלומדים ,¿»
‡25‡˙È‡[מובא=]'‚c «≈ƒ»¿

‰a‰ ˙BBL‡‰ ˙BÚL»»ƒ«»»
‰Bza ˜BÚÂ LBÈ≈¿≈«»

‡ ÌB˜Óa ‡Óe26, ¿…»¿»«≈
אינם אלו חז"ל מאמרי שב'

עוסק מאמר שכל כיון סותרים,

בתורה: שונה דרגה בהמשכת

‰BzaL ‰‚È„n‰ ˙ÎLÓ‰ eÈ‰ 'eÎ ‰BLÂ ‡B‰ Ïk ÔÈÚc¿ƒ¿»»«≈¿∆«¿«¿»«««¿≈»∆«»
‰ÎLÓ‰‰L ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ C„aLזו‡È‰ ‰B˙c ∆¿∆∆«¬»»ƒ¿«»¿«¿»∆««¿»»¿»ƒ

,Ì„‡‰ ˙„BÚa ÈeÏz ‰L ,‰hÓÏ Ì„‡‰ ÏL „enl‰ È„È ÏÚ«¿≈«ƒ∆»»»¿«»∆∆»«¬«»»»
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ ˙BBL‡ ˙BÚL '‚ ÔÈÚ ÌÓ‡»¿»ƒ¿«»ƒƒ¿»««¿»»ƒ¿«¿»
‡˙eÚ˙‡a ‰hÓÏ¿«»¿ƒ¿¬»

‡ÏÚlc.העליון [=התעוררות ƒ¿≈»
BÈ‡Âהקדושֿברוךֿהוא] ,¿≈

.ÌÈBzz‰ ‰ÚÓa ÈeÏz»¿«¬∆««¿ƒ
‰Bza ‡e‰L ÌLÎe¿≈∆«»

‰ÏÚÓlLמדרגות שתי ∆¿«¿»
התורה Ìbבהמשכת ‡e‰ Ôk≈«

‰hÓl ‰Bzaשתי «»∆¿«»
של התורה לימוד באופן מדרגות

‡ÌÈBהאדם ' LL ,∆≈«ƒ
„enÏ ,‰Bz‰ „enÏa¿ƒ«»ƒ
„enÏÂ dÓLÏ ‡ÏL ‰Bz»∆…ƒ¿»¿ƒ

dÓLÏ ‰Bz27Ìb È‰c . »ƒ¿»«¬≈«
dÓLÏ ‡ÏL „enl‰ ÏÚ««ƒ∆…ƒ¿»

Ï eÓ‡28ÌÏBÚÏ »¿««¿»
‡ÏL ‰Bz Ì„‡ „BÓÏÈƒ¿»»»∆…
‡lL CBznL dÓLÏƒ¿»∆ƒ∆…
ÔÈÚc ,dÓLÏ ‡a dÓLÏƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿«
dÓLÏ ‡ÏL „enl‰«ƒ∆…ƒ¿»
,‡e‰ ˙ÈÏÚ‰ ‰‚È„na««¿≈»««¬≈
‰Bz „ÓBlL ‡c¿«∆≈»
‰Bza LcÓe ÈÚackƒ∆»ƒ¿«≈«»
ÏkÓ ,˙Ó‡‰ Ï‡ ÔeÎÓe¿«≈∆»¡∆ƒ»
‡ÏL ‡e‰ „enl‰ ÌB˜Ó»«ƒ∆…
‡e‰L ÔÂÈkÓ ,dÓLÏƒ¿»ƒ≈»∆
‡e‰ ‡e‰L LÈbÓ«¿ƒ∆
‡e‰ ‡e‰Â „ÓBl‰«≈¿
Ôe‡ ÚÏ Ú Lcn‰«¿«≈∆∆¿¿
ÌÓ‡ .LcÓ È‡ Ú∆ƒ¿«≈»¿»
dÓLÏ „enl‰ ÔÈÚƒ¿»«ƒƒ¿»
˙‡ LÈbÓ BÈ‡L BLe≈∆≈«¿ƒ∆
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אחר ּכעֹונה הּוא לּמּודֹו אלא ּכלל, למציאּות ְְְְִִִֶֶַַַָָעצמֹו
ּדאס29הּקֹורא זאגט ער (אז הוי' ּדבר את אֹומר ׁשהּוא , ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבּתפּלה, ּגם יּובן זה ּדר ועל למעלה). זאגט מען ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָוואס
הּתחּתֹונים, מעׂשה ידי על הּוא ענינּה ׁשּבכללּות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּדאף
ּבמעׂשה ּתלּויה ׁשאינּה ּבּתפּלה מדריגה יׁש מקֹום ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמּכל
היא ּותפּלתֹו לגמרי ּבבּטּול הּוא האדם אלא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהּתחּתֹונים

הּקֹורא. אחר ּכעֹונה ְֵֶַַַַרק

גֹו',e‰ÊÂ18ד) ּתפּתח ׂשפתי ּדאֿדני הּבּקׁשה ּתֹוכן ¿∆ְְְֲִֶַַַָָָָָֹ
הענין, ּכפׁשטּות ארכּתא, ּתפּלה ענין ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָׁשהּוא
יּגיד ּופי ׂשפתיו את יפּתח ׁשהּוא יתּבר מה' ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמבּקׁש

והמׁשכה הּגדה מּלׁשֹון יּגיד ,ידי30ּתהּלת על ּכי . ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
הּתפּלה זֹו ׁשאין ּכזֹו למדריגה מּגיע הּוא ׁשּלֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּבּטּול
.ׁשּל ּתהּלה ,ּתהּלת יּגיד ּופי אלא האדם) (ׁשל ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּלֹו
היא מּלמעלה ההמׁשכה הרי זה ּבאֹופן ּתפּלה ידי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָועל
היא אלא להתעּכב, יכֹולה ההׁשּפעה ׁשאין ּבאֹופן ּכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּגם
הא' ּדבּמדריגה למעלה. ׁשהיא ּכמֹו למּטה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָנמׁשכת

ה ּבדר ׁשהיא אפׁשרׁשּבּתפּלה, למעלה, מּלמּטה עלאה ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּתפּלה ידי שעל ּבהמׁשכה עּכּוב ּכן31ׁשּיהיה ּׁשאין מה , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

הרי ארכּתא, ּתפּלה זֹו, ּבמדריגה הּתפּלה ידי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָעל
ּובאֹותֹו הּזמן ּבאֹותֹו למּטה ּובאה נמׁשכת ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָההׁשּפעה

ּומּיד. ּתכף ִֵֶַָָהּמקֹום

ׂשפתי18יּובןÊe‰ה) אֿדני הּפסּוק ׁשאֹומרים מה »∆ְְֲִֶַַַָָָָֹ
ּכי ּדוקא, עׂשרה ׁשמֹונה ּתפּלת לפני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּתפּתח
על הּתפּלה הּוא עׂשרה ּדׁשמֹונה האמצעיֹות י"ב ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָענין
החֹולים, וירּפא הּׁשנים ׁשּיברך ּבגׁשמּיּות, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָההׁשּפעה
צרי ׁשהיא, ּכמֹו ּבגׁשמּיּות ההׁשּפעה ׁשּתמׁש ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻּוכדי
הּקּבלה ּדר ועל ּכנ"ל. ארכּתא ּתפּלה ּבחינת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָלהיֹות
א-ל אֹומרים אנּו עׂשרה ׁשמֹונה ּבתחּלת ּדהּנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָהּוא,
ּבמקֹום ּומבאר בניהם, לבני ּגֹואל ּומביא ּגֹו' ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹעליֹון

המׁשכת32אחר הינּו בניהם לבני ּגֹואל ּומביא ּדענין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
ההמׁשכה עליֹון, א-ל ידי על ׁשּזהּו חדׁשים, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָנה"י
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ועוד.29) ב. מד, שה"ש לקו"ת ב. סז, יתרו תו"א וראה ב. לה, סוכה ועוד.30)ע"ד פ"ב. העמידה שער חיים עץ ראה31)פרי

ועוד. ואילך. ד נה, קרח העמידה32)לקו"ת שער חיים עץ ג.פרי כז, שה"ש ג. צ, מסעי לקו"ת פי"דֿטו.

    
Á‡ ‰BÚk ‡e‰ B„eÏ ‡Ï‡ ,ÏÏk ˙e‡ÈÓÏ BÓÚ«¿ƒ¿ƒ¿»∆»ƒ¿∆««

‡Bw‰29Ò‡ Ë‚‡Ê Ú Ê‡) ÈÂ‰  ˙‡ ÓB‡ ‡e‰L , «≈∆≈∆¿«¬«»«∆»¿»
‰ÏÚÓÏ Ë‚‡Ê ÔÚÓ Ò‡ÂÂ[למעלה שאומרים מה אומר ÏÚÂ[=שהוא .( »∆»¿¿«¿»¿«

È„È ÏÚ ‡e‰ ÈÚ ˙eÏÏÎaL Û‡ ,‰lÙza Ìb ÔeÈ ‰Ê C∆∆∆»««¿ƒ»¿«∆ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈
ÏkÓ ,ÌÈBzÁz‰ ‰NÚÓ«¬≈««¿ƒƒ»
‰‚È„Ó LÈ ÌBÓ»≈«¿≈»
‰ÈeÏz È‡L ‰lÙza«¿ƒ»∆≈»¿»
‡Ï‡ ÌÈBzÁz‰ ‰NÚÓa¿«¬≈««¿ƒ∆»
ÈÓ‚Ï Ïeha ‡e‰ Ì„‡‰»»»¿ƒ¿«¿≈
‰BÚk  ‡È‰ B˙lÙ˙e¿ƒ»ƒ«¿∆

.‡Bw‰ Á‡«««≈
e‰ÊÂ („18‰Lwa‰ ÔÎBz ¿∆∆««»»

,B‚ ÁzÙz È˙ÙN È„‡«¬…»¿»«ƒ¿»
‰lÙz ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»¿ƒ»
,ÔÈÚ‰ ˙eËLÙk ,‡zÎ‡¬ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»
Ca˙È ‰Ó LwL∆¿«≈≈ƒ¿»≈
ÂÈ˙ÙN ˙‡ ÁzÙÈ ‡e‰L∆ƒ¿«∆¿»»
„ÈbÈ ,E˙l‰z „ÈbÈ ÈÙeƒ«ƒ¿ƒ»∆«ƒ

‰ÎLÓ‰Â ‰„b‰ ÔBLlÓ30 ƒ»«»»¿«¿»»
ונפיק" דנגיד דינור "נהר [=כמו

ויוצא] נמשך –È„È ÏÚ Èk .ƒ«¿≈
ÚÈbÓ ‡e‰ BlL Ïeha‰«ƒ∆«ƒ«
BÊ ÔÈ‡L BÊk ‰‚È„ÓÏ¿«¿≈»»∆≈
(Ì„‡‰ ÏL) BlL ‰lÙz‰«¿ƒ»∆∆»»»
,E˙l‰z „ÈbÈ ÈÙe ‡Ï‡∆»ƒ«ƒ¿ƒ»∆
È„È ÏÚÂ .ElL ‰l‰z¿ƒ»∆¿¿«¿≈
È‰ ‰Ê ÔÙB‡a ‰lÙz¿ƒ»¿∆∆¬≈
‡È‰ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿«¿»ƒ
ÔÈ‡L ÔÙB‡a Ôk Ìb«≈¿∆∆≈
‰ÏBÎÈ ‰ÚtL‰‰««¿»»¿»
‡È‰ ‡Ï‡ ,kÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈∆»ƒ
BÓk ‰hÓÏ ˙ÎLÓƒ¿∆∆¿«»¿
.‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»
‡‰ ‰‚È„¿««¿≈»»
C„a ‡È‰L ,‰lÙzaL∆«¿ƒ»∆ƒ¿∆∆
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
ekÚ ‰È‰iL LÙ‡∆¿»∆ƒ¿∆ƒ
È„È ÏÚ˘ ‰ÎLÓ‰a««¿»»∆«¿≈

‰lÙz‰31נשארת שפעמים «¿ƒ»
האצילות בעולם רק ההמשכה

הגשמי, לעולם יורדת אינה אך

למטה וירד שיפתח עד סגורה, בקופסא המונח כאוצר היא זו Ó‰והמשכה ,«
È‰ ,‡zÎ‡ ‰lÙz ,BÊ ‰‚È„Óa ‰lÙz‰ È„È ÏÚ Ôk ÔÈ‡∆≈≈«¿≈«¿ƒ»¿«¿≈»¿ƒ»¬ƒ¿»¬≈
ÌB‰ B˙B‡e ÔÓf‰ B˙B‡a ‰hÓÏ ‰‡e ˙ÎLÓ ‰ÚtL‰‰««¿»»ƒ¿∆∆»»¿«»¿«¿«¿«»

.„iÓe ÛÎz≈∆ƒ»
ÔeÈ ‰Êe (‰18‰Ó »∆»«

È„‡ eÒt‰ ÌÈÓB‡L∆¿ƒ«»¬…»
˙lÙz ÈÙÏ ÁzÙz È˙ÙN¿»«ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ«
Èk ,‡Â ‰NÚ ‰BÓL¿∆∆¿≈«¿»ƒ
˙BÈÚÓ‡‰ È ÔÈÚƒ¿«»∆¿»ƒ
‡e‰ ‰NÚ ‰BÓLƒ¿∆∆¿≈
‰ÚtL‰‰ ÏÚ ‰lÙz‰«¿ƒ»«««¿»»
ÌÈ‰ iL ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ∆¿»≈«»ƒ
È„Îe ,ÌÈÏBÁ‰ ‡tÈÂƒ«≈«ƒ¿≈
‰ÚtL‰‰ CLÓzL∆À¿»««¿»»

‡È‰L BÓk ˙eiÓL‚aולא ¿«¿ƒ¿∆ƒ
ההשפ ברוחניותתישאר ,עה

˙ÈÁa ˙BÈ‰Ï CÈ»ƒƒ¿¿ƒ«
ÏÚÂ .Ïk ‡zÎ‡ ‰lÙz¿ƒ»¬ƒ¿»««¿«
‰‰ ,‡e‰ ‰Ïaw‰ C∆∆««»»¿ƒ≈
‰NÚ ‰BÓL ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«¿∆∆¿≈
ÔBÈÏÚ Ï‡ ÌÈÓB‡ e‡»¿ƒ≈∆¿
ÈÏ Ï‡Bb ‡ÈÓe Bb≈ƒ≈ƒ¿≈
ÌBÓa ‡Óe ,Ì‰È¿≈∆¿…»¿»

Á‡32פריֿעץֿחיים בספר «≈
בתיבות הכוונה מבאר שם –

אל הקבלה: פי על התפילה

הוא ('כתר'), אנפין אריך - עליון

יסוד הוד, נצח, להשפעת המביא

ההשפעה את המורידות (ספירות

ומבאר לגשמיות). הרוחנית

למטה ההשפעה כי – בזה הענין

דווקא מגיעה יסוד) הוד (נצח

הכתר. דרגת «¿ÔÈÚ¿ƒמכוח
Ì‰È ÈÏ Ï‡Bb ‡ÈÓe≈ƒ≈ƒ¿≈¿≈∆
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אחר ּכעֹונה הּוא לּמּודֹו אלא ּכלל, למציאּות ְְְְִִִֶֶַַַָָעצמֹו
ּדאס29הּקֹורא זאגט ער (אז הוי' ּדבר את אֹומר ׁשהּוא , ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבּתפּלה, ּגם יּובן זה ּדר ועל למעלה). זאגט מען ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָוואס
הּתחּתֹונים, מעׂשה ידי על הּוא ענינּה ׁשּבכללּות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּדאף
ּבמעׂשה ּתלּויה ׁשאינּה ּבּתפּלה מדריגה יׁש מקֹום ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמּכל
היא ּותפּלתֹו לגמרי ּבבּטּול הּוא האדם אלא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהּתחּתֹונים

הּקֹורא. אחר ּכעֹונה ְֵֶַַַַרק

גֹו',e‰ÊÂ18ד) ּתפּתח ׂשפתי ּדאֿדני הּבּקׁשה ּתֹוכן ¿∆ְְְֲִֶַַַָָָָָֹ
הענין, ּכפׁשטּות ארכּתא, ּתפּלה ענין ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָׁשהּוא
יּגיד ּופי ׂשפתיו את יפּתח ׁשהּוא יתּבר מה' ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמבּקׁש

והמׁשכה הּגדה מּלׁשֹון יּגיד ,ידי30ּתהּלת על ּכי . ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
הּתפּלה זֹו ׁשאין ּכזֹו למדריגה מּגיע הּוא ׁשּלֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּבּטּול
.ׁשּל ּתהּלה ,ּתהּלת יּגיד ּופי אלא האדם) (ׁשל ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּלֹו
היא מּלמעלה ההמׁשכה הרי זה ּבאֹופן ּתפּלה ידי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָועל
היא אלא להתעּכב, יכֹולה ההׁשּפעה ׁשאין ּבאֹופן ּכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּגם
הא' ּדבּמדריגה למעלה. ׁשהיא ּכמֹו למּטה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָנמׁשכת

ה ּבדר ׁשהיא אפׁשרׁשּבּתפּלה, למעלה, מּלמּטה עלאה ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּתפּלה ידי שעל ּבהמׁשכה עּכּוב ּכן31ׁשּיהיה ּׁשאין מה , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

הרי ארכּתא, ּתפּלה זֹו, ּבמדריגה הּתפּלה ידי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָעל
ּובאֹותֹו הּזמן ּבאֹותֹו למּטה ּובאה נמׁשכת ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָההׁשּפעה

ּומּיד. ּתכף ִֵֶַָָהּמקֹום

ׂשפתי18יּובןÊe‰ה) אֿדני הּפסּוק ׁשאֹומרים מה »∆ְְֲִֶַַַָָָָֹ
ּכי ּדוקא, עׂשרה ׁשמֹונה ּתפּלת לפני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּתפּתח
על הּתפּלה הּוא עׂשרה ּדׁשמֹונה האמצעיֹות י"ב ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָענין
החֹולים, וירּפא הּׁשנים ׁשּיברך ּבגׁשמּיּות, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָההׁשּפעה
צרי ׁשהיא, ּכמֹו ּבגׁשמּיּות ההׁשּפעה ׁשּתמׁש ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻּוכדי
הּקּבלה ּדר ועל ּכנ"ל. ארכּתא ּתפּלה ּבחינת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָלהיֹות
א-ל אֹומרים אנּו עׂשרה ׁשמֹונה ּבתחּלת ּדהּנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָהּוא,
ּבמקֹום ּומבאר בניהם, לבני ּגֹואל ּומביא ּגֹו' ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹעליֹון

המׁשכת32אחר הינּו בניהם לבני ּגֹואל ּומביא ּדענין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
ההמׁשכה עליֹון, א-ל ידי על ׁשּזהּו חדׁשים, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָנה"י
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האריז"ל ּבכתבי איתא וכן הּכתר. ּבפרּוׁש33מּבחינת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ּבחינת היא ּדאֿדני גֹו', ּתפּתח ׂשפתי אֿדני ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָֹֹהּפסּוק
הּוא ּתפּתח והֹוד, נצח ּבחינת הם ׂשפתי ְְְְְִִֵֶַַַַַַָהּמלכּות,
ּבא זה ּדענין חדׁשים. נה"י הם ּופי ּתפארת, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָּבחינת
ּבּסּדּור ּכּמבֹואר ׁשּבאֿדני, הא' ׁשהּוא הּכתר, 34מּבחינת ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּפלא, הּוא ּדאלף ׁשּבאֿדני, הא' על הּוא הּדּיּוק ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹּדעּקר
ׁשּלמעלה הּכתר ּבחינת ׁשהּוא עליֹון ּפלא ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָּבחינת
ּכמאמר ּבבינה, היא והמׁשכתֹו ּובינה, חכמה 35מּבחינת ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָ
לעצה חמּׁשים ּבן ענין וזהּו ּבבינה. עּתיק ,36התּגּלּות ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָ

ענין הּוא נצח38יֹועצֹות37ּכליֹותּדעצה ּבחינת ׁשהם , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ
חדׁשים38והֹוד נה"י הינּו ידי39, על ּדוקא נמׁש ׁשּזה , ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

ׁשּלמעלה החמּׁשים ׁשער ּבינה, ׁשערי חמּׁשים ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָּבחינת
זה40מהׁשּתלׁשלּות על וכדאיתא להם41, נדמה ּדעליֹונים ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ּדיׁש למעלה, ׁשהּוא להם נדמה ותחּתֹונים למּטה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
ּומּטה, מעלה מּגדר למעלה ׁשהּוא ּבזה, הּפרּוׁש ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלֹומר
ּדרך על ּגם הּוא וכן חדׁשים. נה"י ּבחינת נמׁש ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָּומּזה
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מ"ד.33) פ"א דערבית האצילות מסכת חסידים משנת רפ"א. שם חיים עץ פרי (רלו,34)ראה שפתי אדנ' ד"ה דא"ח) (עם סידור

.22 שבהערה באוה"ת הובא ואילך). לך.35)ג ר"פ תו"א א. קעח, זח"ג מכ"ב.36)ראה פ"ה א.37)אבות סא, ברכות ראה38)ראה

שם. מסעי לקו"ת וראה שם. שה"ש לקו"ת ב). (קכב, סט"ו אגה"ק הקודמת.39)תניא שבהערה לקו"ת במדבר40)ראה לקו"ת ראה

ועוד. ואילך. א שם.41)יב, בלקו"ת נת' א. יד, ועוד.42)סוטה .117 ע' חכ"ב לקו"ש וראה ה"ב. פ"א תפלה הל' רמב"ם ראה

ואילך.43) יב נא, תהלים

    
של הבנתו מספיקה אינה זו השפעה שלצורך קטנה, שהבנתו לתלמיד השכלה

של ושרשה לעומקה להגיע עליו אלא המושכל, את בשכלו שהבין הרב

נה"י (השפעת ההשכלה את להוריד יוכל זה בכוח ורק (='כתר'), ההשכלה

לתלמידו. גם ולהסבירה זהÔÎÂחדשים) לביאור È˙Îaבדומה ‡˙È‡ ¿≈ƒ»¿ƒ¿≈
ÏÊÈ‡‰33LeÙa «¬ƒ«¿≈

È˙ÙN È„‡ ˜et‰«»¬…»¿»«
‡È‰ È„‡c ,B ÁzÙzƒ¿»«¬…»ƒ
È˙ÙN ,˙eÎÏ‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««¿¿»«
,„B‰Â Áˆ ˙ÈÁa Ì‰≈¿ƒ«∆«¿
˙ÈÁa ‡e‰ ÁzÙzƒ¿»¿ƒ«
È‰ Ì‰ ÈÙe ,˙‡Ùzƒ¿∆∆ƒ≈
‡a ‰Ê ÔÈÚc .ÌÈL„Á¬»ƒ¿ƒ¿»∆»
‡e‰L ,˙k‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««∆∆∆
‡Bk ,È„‡aL ‡‰»∆¿¬…»«¿»

ecaביאורים עם [=סידור «ƒ
‰ec˜34בחסידות] Úc¿ƒ»«ƒ

,È„‡aL ‡‰ ÏÚ ‡e‰«»∆¿¬…»
˙ÈÁa ,‡Ït ‡e‰ Ï‡c¿«∆∆∆¿ƒ«
˙ÈÁa ‡e‰L ÔBÈÏÚ ‡Ït∆∆∆¿∆¿ƒ«

˙k‰ונבדל המופלא «∆∆
‰ÓÎÁ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«»¿»

B˙ÎLÓ‰Â ,‰Èe– ƒ»¿«¿»»
Èa‰,ו-התגלות ‡È‰ƒ¿ƒ»

Ó‡Ók35˜ÈzÚ ˙elb˙‰ ¿«¬»ƒ¿««ƒ
שב'כתר'] עליונה [=דרגה

ÔÈÚ e‰ÊÂ .‰Èaהנאמר ¿ƒ»¿∆ƒ¿»
אבות: ÌÈMÓÁבפרקי Ôa∆¬ƒƒ

‰ˆÚÏ36ÔÈÚ ‡e‰ ‰ˆÚc , ¿≈»¿≈»ƒ¿»
˙BÈÏk37˙BˆÚBÈ38איך ¿»¬

פועל לידי ההשפעה ,להביא
„B‰Â Áˆ ˙ÈÁa Ì‰L38, ∆≈¿ƒ«∆«¿
ÌÈL„Á È‰ eÈ‰39, «¿¬»ƒ

È„È ÏÚ ‡˜Âc CLÓ ‰L∆∆ƒ¿««¿»«¿≈
ÌÈMÓÁובכוח ˙ÈÁa¿ƒ«¬ƒƒ

ÚL ,‰Èa ÈÚL«¬≈ƒ»««
‰ÏÚÓlL ÌÈMÓÁ‰«¬ƒƒ∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Ó40דרגת - ≈ƒ¿«¿¿
Ê‰ה'כתר'. ÏÚ ‡˙È‡„ÎÂ41 ¿ƒ¿ƒ»«∆

פטירתו ובשעת בינה שערי במ"ט רק להשגה הגיע שבחייו רבנו למשה בנוגע

נאמר: קבורתו מקום על החמישים, לשער Ì‰Ïהגיע ‰Ó„ ÌÈBÈÏÚc¿∆¿ƒƒ¿∆»∆
LÈc ,‰ÏÚÓÏ ‡e‰L Ì‰Ï ‰Ó„ ÌÈBzÁ˙Â ‰ÓÏ ‡e‰L∆¿«»¿«¿ƒƒ¿∆»∆∆¿«¿»¿≈
‰Óe ,‰Óe ‰ÏÚÓ „bÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,‰Êa Let‰ ÓBÏ««≈»∆∆¿«¿»ƒ∆∆«¿»«»ƒ∆

זו ÈÁa˙מדרגה CLÓƒ¿»¿ƒ«
‡e‰ ÔÎÂ .ÌÈL„Á È‰¬»ƒ¿≈
,˙e„ÈÁ‰ c ÏÚ Ìb««∆∆«¬ƒ
È„‡ ˙ÈÓ‡ È„È ÏÚc¿«¿≈¬ƒ«¬…»
‡e‰L ÁzÙz È˙ÙN¿»«ƒ¿»∆
‰lÙz ˙ÈÁa ,Ïea‰«ƒ¿ƒ«¿ƒ»
‰Ê È„È ÏÚ ,‡zÎÈ‡¬ƒ¿»«¿≈∆
˙BÚtL‰‰ ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ∆««¿»
ÈaL ˙BÓLb‰««¿ƒ∆¿
‰BÓLc ˙BÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒƒ¿∆
ÔeÎ‰ Ú e‰L ,‰NÚ∆¿≈∆∆ƒ»«¿À»

‰lÙzaL42. ∆«¿ƒ»
e‰ÊÂ18È˙ÙN È„‡ ¿∆¬…»¿»«

,E˙l‰z „ÈbÈ ÈÙe ÁzÙzƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ»∆
,Ïea‰ ÔÈÚ e‰L∆∆ƒ¿»«ƒ
Ca˙È ‰L LL∆¿«≈∆ƒ¿»«
ÈÙe ,ÂÈ˙ÙN ˙‡ ÁzÙÈƒ¿«∆¿»»ƒ
,ElL ‰l‰z‰ ˙‡ „ÈbÈ«ƒ∆«¿ƒ»∆¿
Á‡ ‰BÚ ‡e‰L eÈ‰«¿∆∆««
˜ ‡e‰L ,‡B‰«≈∆«
‰l‰z‰ ˙‡ CÈLÓÓ«¿ƒ∆«¿ƒ»
‡e‰ L‡ÎÂ .‰ÏÚÓlcƒ¿«¿»¿«¬∆
È‰ ÈÓÏ Ïea ˙ÈÁaƒ¿ƒ«ƒ¿«¿≈¬≈
,BÙ Óa LÓ ‡e‰¿«≈¿««¿

BÓÊ‰ CLÓ‰k43Ï , ¿∆¿≈«ƒ¿≈
ÌÈ˜Ï‡ ÈÏ ‡a B‰»¿»ƒ¡…ƒ

ÔBÎ ÁeÂ[ישר LcÁ[=רוח ¿«»«≈
ÈÎÈÏLz Ï‡ ,Èa˜a¿ƒ¿ƒ««¿ƒ≈ƒ
Ï‡ EL„˜ ÁeÂ EÈÙlÓƒ¿»∆¿«»¿¿«
ÈÏ ‰ÈL‰ ,ÈÓ Ázƒ«ƒ∆ƒ»ƒ»ƒ
‰È„ ÁeÂ EÚLÈ ÔBNN¿ƒ¿∆¿«¿ƒ»
‰„Ï‡ ÈÊ‡Â ,ÈÎÓƒ̇¿¿≈ƒ«¬«¬«¿»
ÌÈ‡ÁÂ EÈÎc ÌÈÚLÙ…¿ƒ¿»∆¿«»ƒ
‰Ê È„È ÏÚÂ ,eeLÈ EÈÏ‡≈∆»¿«¿≈∆
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אינּה מּׁשם ׁשההמׁשכה עליֹון ּפלא מּבחינת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָממׁשיכים
מּיד. למּטה נמׁשכת אלא ּוגבּולים מצרים ידי על ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבאה
לתפּלת גֹו' ׂשפתי אֿדני הּפסּוק אמירת מקּדימין ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָֹולכן
ּבבחינת היא הּתפּלה זה ידי ׁשעל לפי עׂשרה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשמֹונה
ההׁשּפעֹות את ממׁשיכים זה ידי ועל ארכּתא, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּתפּלה

וכּו' .44ּבגׁשמּיּות ְְְִַ
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ÔÎÏÂ .„iÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ»¿»≈
et‰ ˙ÈÓ‡ ÔÈÓÈÓ«¿ƒƒ¬ƒ««»
˙lÙ˙Ï 'B‚ È˙Ù È„‡¬…»¿»«ƒ¿ƒ«
ÏÚL ÈÙÏ ‰Ú ‰BÓL¿∆∆¿≈¿ƒ∆«
‡È‰ ‰lÙz‰ ‰Ê È„È¿≈∆«¿ƒ»ƒ
‡zÎ‡ ‰lÙz ˙Èaƒ¿ƒ«¿ƒ»¬ƒ¿»
˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆«¿ƒƒ∆

'eÎÂ ˙eiÓL‚a ˙BÚtL‰‰44.בפסוק מבקשים שאנו מכיון לסיכום, ««¿»¿«¿ƒ¿
המשכה של באופן השפעה ולעורר להתפלל שמבוקשינו תפתח" שפתי "אד'

תלויה שאיננה מדרגה מלמעלה

אומרים אנו לכן האדם, בעבודת

שמונהֿ לתפילת בצמוד זה פסוק

התפילה. בתחילת ולא עשרה

במיוחד שייכת זו שבקשה כיון

שבשמונהֿעשרה, להמשכות
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בחי' לחבר היינו חיבור לשון דתפלה תפלה ואני פי' וזהו
בתפלה הוא הזה והכח סוכ"ע לבחי' מל' בחי' שהוא ואני
מגיע וראשו ארצה מוצב סולם נק' דהתפלה ידוע כי הוא
הסלע בחגוי יונתי ע"פ במ"א כמ"ש פי' השמימה
בחי' והב' בגוף המתלבש הא' בחי', ב' בה יש שהנשמה
עולם בכל אלו בחי' ב' יש וכן מזליה, בחי' שהוא המקיף
הם נר"נ והיינו אלו בחי' ב' בה יש שם מושרשת שהנשמה
להיות יוכל התפלה וע"י מקיף בחי' ויחידה פנימי' בחי'
לגלגלתם כו' ראש את שאו וזהו הנ"ל בחי' ב' התחברות
העליון ושרשה למקורה שבגוף הנשמה ואית רצון אית כי
ואני ג"כ נאמר למעלה והנה הנ"ל. מדריגות ד' בה שיש
המתלבש האלקי' חיות שהוא מל' בחי' הוא אני תפלה,
והוא עולמים כל מל' מלכותך כמ"ש להחיותם בעולמות
בעולמות מתלבש אוא"ס עצמות שאין מא"ס ההארה רק
מעולמות, ומובדל קדוש הוא אא"ס עצמות כי להחיותם,
מלשון התחברות הו"ע תפלה שפי' תפלה ואני נאמר וע"כ
דהיינו כו' נפתלתי נפתולי וכמ"ש חרס כלי הטופל
שיאיר ומובדל קדוש אא"ס עצמות ויתקשר שיתחבר

בעולמות המתלבש החיות הארת שהוא מל' בבחי' ויתגלה
כמשי"ת). שלנו תפילה ידי על הוא וההתקשרות (והחיבור

    

      
לו שאין בקרבי", חלל "ולבי כתיב ישראל מלך בדוד
מלך וקיים". חי ישראל מלך "דוד רז"ל ואמרו יצה"ר.
בכל – העם את – יביאם והוא יוציאם הוא אשר ענינו
בעניני גם ניכר המלך מהות אשר מובן ומזה הצטרכותם.

העם.
ישראל עם לכל משפיע ישראל מלך שדוד מה ההשפעה
מהיצה"ר, פניות שום בלי תומ"צ לקיים כח נתינת –
בקרבי", חלל "ולבי כאילו העתים מן לעת עכ"פ הנהגה

זרים. ענינים תערובת בלי לשמה תומ"צ קיום
בדוד התקשרות להיות צריכה זו השפעה לקבל ובכדי
דוד מזמורי תהלים, אמירת ע"י היא וההתקשרות המלך.
אופן ומעין השפעתו לקבל כלי נעשים שעי"ז ישראל, מלך

עבודתו.

     

•



מכתב כללי יי

 ב״ה.  ראש חודש ניסן, ה׳תשל׳״ג

ברוקלין נ.י.

 אל בני ובנות ישראל

 בכל מקום שהם

ה׳ עליהם יחיו

שלום וברכה!

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

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

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

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

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

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

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

- בעניני הפסח? יתר על כן: מאחר שלכל דבר בתורה יש תוכן  ניסן  - התחלת מנין חדשי השנה מחודש 

פנימי עמוק - ודאי שביחס לענין הקשור בפסח )ויציאת מצרים( שהוא ״יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו 

ובאמונתנו״ יש לתוכן זה משמעות כללית מרחיקת לכת.

*

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

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

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

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

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

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

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

ויציאת מצרים היוו נסים ונפלאות, למעלה מדרך הטבע לגמרי.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

לפני כן, כי אם ״ברכת ה' היא תעשיר״,

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

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

וכרמים מוכנים לקצירה וכו'.

*

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

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

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

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

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

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

שהברכה באה מאת הקב״ה.

*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*

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

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

יום, ולפיכך -( ״אל אבושה לעולם״.

אגרות קודש

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

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

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

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

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

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

המשך בעמוכ דכ



מכתב כללי יד

 ב"ה,  י"א ניסן, ה'תשל"ג

ברוקלין נ.י.

 אל בני ובנות ישראל

 בכל מקום שהם

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בהמשך למכתב הקודם, וכדי להבהיר יותר את ה"נקודה" שבוטאה בו – ש"השגחה פרטית", לפי 

משמעותה היהודית האמיתית, היא כפשוטה: בכל יום ובכל פרט, וש"הנהגה נסית" אינה מוגבלת לנסים 

גלויים בלבד, כי אם גם בחיי יום-יום ישנה הנהגה נסית, אלא ש"אין בעל הנס מכיר בנסו" – 

ידיעת  מלבד  האמור,  מכל  הלקח  את  ביטוי  לידי  להביא  וכן  מספר,  נקודות  להוסיף  הראוי  מן 

השקפת העולם היהודית – גם ביחס למעשה בפועל, שכן "המעשה הוא העיקר". 

 * * *

שהיו  הנסים  כדוגמת  ומוחשיים,  גלויים  נסים  א.  אופנים:  בשני  להיות  עשויה  נסית"  "הנהגה 

קשורים ביציאת מצרים, כלומר נסים שהם למעלה מדרך הטבע לגמרי ומנוגדים לטבע ניגוד מוחלט. ב. 

נסים כדוגמת נס-פורים, שהיה "לבוש" בלבושי טבע. 

הנסים של יציאת מצרים – החל באותות ומופתים במצרים, ועד לגאולת עם שלם, נער וזקן, בנים 

ובנות, לאחר מאות שנות שעבוד בארץ שאפילו עבד אחד לא היה מסוגל לברוח משם, ונוסף לכך גאולה ביד 

רמה וברכוש גדול – נסים אלה מהווים מאורעות שהכל, בלי יוצא מן הכלל, ראו אותם בבירור ובבהירות 

כנסים גלויים. 

שונה היה הנס של פורים, אף שגם במקרה זה היו נסים – עד ל"ונהפוך הוא", הפיכה מוחלטת 

עד "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" – הרי היה נס פורים מלובש בלבושי הטבע: אסתר נעשית 

מלכה, מרדכי יושב בשער המלך ומציל את המלך מהתנקשות בחייו, אסתר משתדלת אצל המלך לבטל 

את הגזירה וכו', כפי שמסופרים הפרטים במגילת אסתר, למרות שאפילו כל מאורע כשלעצמו, וכל-שכן 

ופורקן  נסים  רבות:  פעמים  אומרים  שאנו  כפי  נס,  היה  הזה,  ובזמן  ההם  בימים  המאורעות  הצטרפות 

וגבורות ותשועות ונפלאות. 

* * *

גם ב"הנהגה טבעית" ישנם שני אופנים: א. הנהגה שבאופן חיצוני היא טבעית לגמרי. ב. הנהגה 

שבה נראית בבירור ההשגחה הפרטית. 

למכתב הקודם: דר"ח ניסן, תשל"ג. 
ש"השגחה . . ובכל פרט: ראה תורת הבעש"ט בזה: ד"ה על כן יאמרו. תרצ"ו פ"ב )בסה"מ קונטרסים ח"ב(. 

ובמאמר שם: מזה יוצא לנו ענין עמוק בעבודה כו'. בהוספות לכתר שם טוב )הוצאת קה"ת( סי' קיט ואילך וש"נ. 
נסים גלויים . . בלבושי טבע: תו"א ק, א. שערי אורה ע' 118. 

מאות שנות שעבוד: כמש"נ ועבדום וענו אותם )לך טו, יג(. סנה' צא, א. וראה שמו"ר פ"א, ח וי"ל. 
שאפילו עבד אחד: מכילתא יתרו יח, יא. 

ל"ונהפוך הוא": להעיר אשר ונהפוך מן הקצה אל הקצה דאחשורוש בנוגע להמן – היה זה במשך משתה 
אחד )השני( דאסתר. 

"ליהודים . . ויקר": אסתר ח, טז. וראה רש"י מגלה טז, ב )וראה תרגום שם( – אשר על אורה זו תורה וכו' 
גזר המן ונהפוך הוא. 

שאנו אומרים: ב"ועל הנסים" )כנוסח אדה"ז בסידורו(. 
ב"הנהגה טבעית" .. שני אופנים: להעיר אשר שבעת ימי הבנין )דהעולם והטבע הם חול ושבת )מל' וז"א 

– נגלות. משא"כ חו"ב – נסתרות(. וראה ג"כ ד"ה והי' כי תבוא, תרס"ו. 



טו
תופעה  מהוות  הקצירה  כן  ואחרי  הזריעה  וקציר":  "זרע  של  הענין  הוא  הראשון  לאופן  דוגמא 

טבעית לגמרי, עד כדי כך שעל מנת לראות בהן את ההשגחה האלקית יש להתבונן עמוקות, כיצד ההשגחה 

הפרטית מזמנת יחד תופעות טבעיות שונות – רוחות וגשמים והשפעות השמש – כל אחת במועדה הנכון, 

וכך הלאה. 

גלויה – או כפי שהעולם מכנה אותה בשם "הצלחה", "מזל",  האופן השני, של השגחה פרטית 

"מציאה", וכיוצא באלה, כינויים המבטאים רק את השלילה, את העובדה שאינם הישגי שכל האדם או 

עמלו, ותורת-אמת מגלה את האמת, שזו היא השגחה פרטית וברכת ה' בבני חיי מזוני – הוא: 

נחת אמיתי בלתי רגיל מן הצאצאים, בריאות איתנה מתמדת, הצלחה בלתי רגילה בפרנסה וכיוצא 

בזה. 

 * * *

קבעה  שהתורה  כך  ע"י  לכם":   הזה  מ"החודש  כלימוד  הקודם  במכתב  שהודגשה  הנקודה  וזו 

בישראל מנין שלפיו מתחילים כל החדשים בחודש ניסן, חודש שתוכנו וענינו הוא "כי בו יצאת ממצרים" 

באמצעות נסים גלויים של הקב"ה, - מלמדת אותנו התורה שכך היא הנהגת הקב"ה בכל חדשי השנה, הן 

כשנראים נסים גלויים, הן כשנראים נסים בלבושים טבעיים, הן כשנראית השגחה פרטית והן כשנראה רק 

הטבע – תמיד צריך יהודי לדעת ולזכור שהקב"ה הא בורא העולם והשליט היחיד והמלא על העולם, והוא 

המנהיג את כל העולם, על כל פרטיו ופרטי פרטיו, ועל-אחת-כמה-וכמה – את ה"עולם קטן – זה האדם", 

כל אדם ביחוד, על כל פרטי חייו היום יומיים. 

צריך  והדבר   – הוראה  טמונה  שיהא,  ככל  "קטן"  יהא  מחייו,  פרט  שבכל  מאליו  מובן  זה  לפי 

להיעשות לפי ההוראה – ממי שהוא משגיח במיוחד על פרט זה, ושום דבר אינו מסוגל לשנותה, שכן הדבר 

"נמנה" מחודש ניסן, מהנסים הגלויים שביציאת מצרים. 

 * * *

בהמשך גם לזה שמובא במכתב הקודם, שדוד המלך ציין, בשמו של כל יהודי, בספר תהלים את 

 )- הללו  )ושני הדברים  "אל אבושה"   – ה' חסיתי"  "בך  כך:  ומשום  תמידית,  פרטית  הענין של השגחה 

"לעולם", ודבר זה מביא לידי כך ש"לשוני כל היום תהגה צדקתך" )וההשגחה הפרטית נראית בגלוי( "כי 

בושו כי חפרו מבקשי רעתי", 

וההמשך לזה בא מיד – בקשר עם ההנהגה הנסית: "לשלמה, אלקים, משפטיך למלך תן וצדקתך 

משפטי  מפורסמים  שהיו  )כפי  בצדק"  עמך  "ידין  המלך:  שלמה  בתקופת  שהיתה  ההנהגה   – לבן-מלך" 

רוחות . . השמש: ראה מים רבים, תרל"ו פצ"ט ואילך. 
"הצלחה": ראה אוה"ת )כרך ב'( ס"פ וישב. 

בבני חיי מזוני: ראה זח"א מג, סע"ב. ל"ת להאריז"ל פ' תולדות. ביאוה"ז – לאדהמ"צ – לוירא קטו, א. 
לקוטי לוי"צ לזח"ג ע' רצט. 

בריאות איתנה מתמדת: ראה רמב"ם הל' דעות פ"ד ה"כ-כא: כל כו' אלא א"כ כו' או כו' או כו' ושינוי וסת 
כו'. ב"מ )קז, ב(: והסיר הוי' ממך כו'. 

בורא . . והשליט: ראה ס' החנוך מצוה כא. ולהעיר שזהו ג"כ הרמזים דשבת ושביעית. 
כל העולם . .  ופרטי פרטיו: כתורת הבעש"ט הנ"ל. וראה דרך חיים ספ"ט. 

שבכל פרט . . הוראה: ראה הפס"ד בטושו"ע או"ח סרל"א. 
ניסן, מהנסים: להעיר מברכות נז, רע"א. 

ציין . . בספר תהלים: וכידוע ראיית אדה"ז לתורת הבעש"ט בהשגח"פ – מתהלים לו, ז )ע"פ דרז"ל חולין 
סג, א( – רשימות הצ"צ לתהלים שם. 

"לשלמה . . אמן ואמן": תהלים עב, א-יט. 
שלמה המלך . . המלך המשיח: מפרשי התהלים שם ובמדרז"ל. 

משפטי שלמה: כבמדרש תהלים עה"פ משפטיך למלך תן – שהי' שלמה דן כיוצרו. ועיין ר"ה כא, סע"ב. 

אגרות קודש



טז
שלמה באופן העל-טבעי(, כשגם כל מלכותו בכללה היתה באופן של למעלה מדרך הטבע לגמרי, עד שבלי 

כל מלחמה היה: "וירד )=וישלוט( . . עד אפסי ארץ" עד "כל גויים יעבודוהו". 

ומזמור זה הוא גם רמז, כפי שחכמינו ז"ל מסבירים, לזמנו והנהגתו של המלך המשיח, כאשר 

הטבע יתרומם לדרגה של למעלה מדרך הטבע, עד שבמקום הסדר של "זרע וקציר" – של זריעה תחלה, 

ולאחר מכן קצירה, ולאחר מכן ביצוע של שורת מלאכות, כדישה, טחינה, לישה ואפיה, עד שנוצר "ולחם 

לבב אנוש יסעד" – יהיה אז "יהי פסת בר בארץ, שמשמעותו על-פי חז"ל, לפי הפירוש המתייחס למלך 

המשיח, היא, ש"ארץ ישראל תוציא גולסקאות וכלי מילת", 

ההנהגה בעולם תהיה כה נסית, עד שאפילו לגבי נסי יציאת מצרים היא תיחשב כנס, וכפי הפירוש 

לפסוק "כימי צאתך מארץ מצרים – אראנו נפלאות", שאפילו לגבי נסי יציאת מצרים יהיו הם "נפלאות", 

פלא על פלא. 

 * * *

בהתאם  התנהגות  תשמעו",  בקולו  אם  "היום  ע"י  הוא  המשיח  בוא  שקירוב  שכשם  רצון,  ויהי 

לציווי הקב"ה, דבר הרמוז גם בתחלת המזמור: "משפטיך למלך תן וצדקתך לבן מלך", שכן כל יהודי 

דומה למלך ולבן-מלך, 

יקיים כל אחד וכל אחת בחיי יום-יום את ה"משפטים" וה"צדקה" כפי שדורש הקב"ה, ומ"היום", 

ודבר זה ימהר ויביא את הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, ויתקיים האמור בסיום המזמור: 

.."אלקי ישראל" )שהוא( "עושה נפלאות לבדו" )יהי'( "וימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן". 

 בכבוד ובברכה לחג הפסח כשר ושמח

 ולקיום היעוד בקרוב ממש: כימי צאתך

מארץ מצרים אראנו נפלאות 

מנחם שניאורסאהן 

שבלי כל מלחמה: דה"א כב, ט. 
הטבע יתרומם: ומש"כ הרמב"ם הל' מלכים רפי"ב )משא"כ להראב"ד שם( – ראה רדב"ז שם )ולא זכיתי 
להבין תירוצו דא"י שאני – שהרי הרמב"ם שולל ביטול מנהגו של עולם. ואולי יל"פ כוונתו שיהי' בא"י לא בתור ביטול 
מנהגו של עולם, כ"א הנהגה נסית דבנ"י – ע"ד המן וכו' בהיותם במדבר. אבל גם עפ"ז צריך לחלק בין תחלת ימוה"מ 
)כל' הרמב"ם לקמן וכדלהלן( שהרי בימי בן כוזיבא לא היתה כזאת – ראה הל' מלכים פי"א ה"ג(. ולפענ"ד – כיון 
שמרז"ל בשבת )דלהלן( א"א לפרשו במשל שהרי מסיים לגלג כו' אחוי לי' כו' – עכצ"ל דס"ל להרמב"ם דשתי תקופות 
בימוה"מ. וכיון שבן כוזיבא טעו בו שהוא המלך המשיח )ראה הל' מלכים שם( אף שלא נראה חידוש בעולם – מכריח 
דברי הר"מ  וידועים  – משל הם.  גו'  ישי  מגזע  חוטר  יציאת  )ומרז"ל( המדברים בתחלת  מזה הרמב"ם שהכתובים 
)זח"ג קכה, רע"א( דמסטרייהו דע"ה לית כו' אלא שעבוד מלכיות בלבד. וראה עה"ק ח"ב פל"ח. אבל עייג"כ פיה"מ 
להרמב"ם פ' חלק )שמפרש דשבת הנ"ל דלא כפשוטו(. מאמר תחיית המתים. )דמש"כ דמשל הן אין זה החלטי כו' ואם 
הוא כפשוטו הרי יהי' נס כו' כעין אמרם לא הזיק נחש ועקרב בירושלים(. ובחסידות בכ"מ דאין בין עוה"ז לימוה"מ 
אלא ש"מ, מ"מ וגר זאב גו' )כפשוטו( וכמו חמורו דרפב"י )שבזה אאפ"ל נס – דלמה יעשה נס זה( – ראה ש' האמונה 

בסופו )לאחר תחה"מ(. וככה בתחלתו. ועוד. 
ש"ארץ ישראל . . מילת": שבת ל, סע"ב. 

הפירוש לפסוק: מיכה ז, טו. אוה"ת עה"פ ס"ג וס"ט. 
ה"משפטים" וה"צדקה": כולל הכל וכמש"נ דרך הוי' לעשות צדקה ומשפט )וירא יח, יט. וראה אוה"ת 

שם(. 
"עושה נפלאות לבדו": להעיר שע"ז דרז"ל )נדה לא, א( שאין בעל הנס מכיר בנסו. 

אמן ואמן": להעיר מהא דהאומר הן הן )בלי הפסק( הוי שבועה )שבועות לו, א(. וראה או"ת להה"מ ס"פ 
בהר. 

לחג הפסח כשר ושמח: כי מצותו במצות – וצ"ל ושמרתם את המצות – ובד' כוסות יין המשמח אלקים 
ואנשים. וראה לקוטי לוי"צ – אגרות )ע' קצז( שכשר ר"ת כמוצא שלל רב לרמז על בירור הניצוצין שהוציאו ישראל 

ממצרים כמ"ש ואח"כ יצאו ברכוש גדול, שמח הו"ע הד' כוסות, מוחין דאבא, דאימא כמ"ש בפע"ח. 

    
        

מוגה בלתי

על סיום ייערך - לפסח פורים שבין בימים ובעמדנו ניסן), (די"א זו בהתוועדות מסכת סיום לערוך נהוג
גאולה ש"מיסמך מכיון - לקראתנו) (הבאים הפסח לימי וגם שעברו, הפורים לימי השייכת מגילה, מסכת

פסח. לגאולת פורים גאולת לגאולה",
בסדר השינוי הן לירושלמי, הבבלי שבין השינויים על נתעכב - מסכת) סיום (בעריכת לאחרונה וכנהוג

כדלקמן. ובסופה, המסכת בהתחלת השינויים והן הפרקים,

!לירושלמי הבבלי בין שינוי ישנו - מגילה דמסכת הפרקים בסדר
פרק לפני הוא העיר" "בני פרק - ובירושלמי העיר", "בני הפרק לפני הוא עומד" "הקורא פרק - בבבלי

כבירושלמי. הוא הסדר - הנדפסים ובמשניות עומד". "הקורא

בזה: והביאור

המגילה קריאת דיני דתני "איידי - מגילה למסכת ושייכותו בתורה. הקריאה דיני - תוכנו העיר" "בני פרק
ובבית בציבור שקריאתם ולפי . . נביאים מתקנת הוא שגם תורה, ספר קריאת עמהם לסדר הקדוש רבינו ראה
"הקורא ופרק (תויו"ט) כו'" מתפללין בה שגם ברחוב והתחיל ודיני' ב"ה קדושת תחלה לסדר ראה הכנסת,

(תויו"ט). בתורה הקריאה - זה ולאחרי במגילה, הקריאה הן ומנהגה", הקריאה "סדר - תוכנו עומד"

וכיוצא ויושב", "עומד - גופא המגילה בקריאת דינים פרטי אודות מדובר עומד" "הקורא בפרק כלומר:
הענין כללות עם קשר לו שיש בתורה) (קריאה נוסף כלל אודות מדובר - העיר" "בני בפרק כן שאין מה בזה.

נביאים"). מתקנת הוא ("שגם מגילה דמסכת

בדרכי אופנים מב' הנובעים אופנים, ב' ישנם - למי) קדום (מי הנ"ל פרקים ב' של לסדרם בנוגע והנה,
הלימוד:

את מקדימים אזי - הענין) כללות (לימוד הכלל על היא ההדגשה שעיקר באופן היא הלימוד דרך כאשר
לאחרי ורק מגילה), מסכת של ענינה כללות עם (הקשור נוסף כלל אודות מדובר שבו מכיון העיר", "בני פרק

אודות מדובר שבו עומד", "הקורא הפרק בא התורה).זה (ובקריאת המגילה בקריאת דינים פרטי

עומד", "הקורא פרק את מקדימים אזי - עיקרי באופן מודגש הפרט שגם באופן היא הלימוד דרך כאשר אבל
הדינים פרטי את ללמוד ממשיכים ראשונים), פרקים (בב' דמגילה הענין כללות אודות שלומדים לאחרי היינו,
שבו העיר", "בני הפרק את לומדים זה לאחרי ורק ביותר), נוגע הפרט לימוד שגם (מכיון המגילה דקריאת

מגילה. דמסכת הענין לכללות קשר רק לו שיש אחר בענין כלל אודות מדובר

לירושלמי: הבבלי שבין החילוק מובן זה פי ועל

- הוא הלימוד שסדר ומכיון ירושלמי. תלמוד חתימת לאחרי (לערך) שנה מאה היתה בבלי תלמוד חתימת
של באופן לימוד עיקרו בבלי) לתלמוד (שקדם ירושלמי שתלמוד נמצא, הענין, פרטי זה ולאחרי הענין, כללות

פרט. של באופן לימוד עיקרו ירושלמי) תלמוד לאחרי (שבא בבלי ותלמוד כלל,

עיקר בירושלמי כי - עומד" "הקורא לפרק קודם העיר" "בני שפרק הוא הסדר ירושלמי שבתלמוד מה וזהו
מכיון כי - העיר" "בני לפרק קודם עומד" "הקורא שפרק הוא הסדר בבלי ובתלמוד הכלל; על היא ההדגשה
("הקורא גופא המגילה דקריאת הפרטים לשנות צריך בתחילה לכן, - ביותר נוגע הפרטים לימוד גם שבבבלי

העיר"). ("בני בתורה קריאה - נוסף כלל שונים זה לאחרי ורק עומד"),

שענינו ירושלמי), תלמוד (גם בכלל לתלמוד קודמת המשנה כי - כבירושלמי הוא הסדר הנדפסים ובמשניות
הלימוד התחלת היותו (מפני הכלל על היא ההדגשה עיקר ירושלמי בתלמוד אם ולכן, המשנה, דברי ביאור

במשניות. הוא שכן וכמה כמה אחת על הרי בבלי), לתלמוד ביחס

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

אגרות קודש



יז

    
        

מוגה בלתי

על סיום ייערך - לפסח פורים שבין בימים ובעמדנו ניסן), (די"א זו בהתוועדות מסכת סיום לערוך נהוג
גאולה ש"מיסמך מכיון - לקראתנו) (הבאים הפסח לימי וגם שעברו, הפורים לימי השייכת מגילה, מסכת

פסח. לגאולת פורים גאולת לגאולה",
בסדר השינוי הן לירושלמי, הבבלי שבין השינויים על נתעכב - מסכת) סיום (בעריכת לאחרונה וכנהוג

כדלקמן. ובסופה, המסכת בהתחלת השינויים והן הפרקים,

!לירושלמי הבבלי בין שינוי ישנו - מגילה דמסכת הפרקים בסדר
פרק לפני הוא העיר" "בני פרק - ובירושלמי העיר", "בני הפרק לפני הוא עומד" "הקורא פרק - בבבלי

כבירושלמי. הוא הסדר - הנדפסים ובמשניות עומד". "הקורא

בזה: והביאור

המגילה קריאת דיני דתני "איידי - מגילה למסכת ושייכותו בתורה. הקריאה דיני - תוכנו העיר" "בני פרק
ובבית בציבור שקריאתם ולפי . . נביאים מתקנת הוא שגם תורה, ספר קריאת עמהם לסדר הקדוש רבינו ראה
"הקורא ופרק (תויו"ט) כו'" מתפללין בה שגם ברחוב והתחיל ודיני' ב"ה קדושת תחלה לסדר ראה הכנסת,

(תויו"ט). בתורה הקריאה - זה ולאחרי במגילה, הקריאה הן ומנהגה", הקריאה "סדר - תוכנו עומד"

וכיוצא ויושב", "עומד - גופא המגילה בקריאת דינים פרטי אודות מדובר עומד" "הקורא בפרק כלומר:
הענין כללות עם קשר לו שיש בתורה) (קריאה נוסף כלל אודות מדובר - העיר" "בני בפרק כן שאין מה בזה.

נביאים"). מתקנת הוא ("שגם מגילה דמסכת

בדרכי אופנים מב' הנובעים אופנים, ב' ישנם - למי) קדום (מי הנ"ל פרקים ב' של לסדרם בנוגע והנה,
הלימוד:

את מקדימים אזי - הענין) כללות (לימוד הכלל על היא ההדגשה שעיקר באופן היא הלימוד דרך כאשר
לאחרי ורק מגילה), מסכת של ענינה כללות עם (הקשור נוסף כלל אודות מדובר שבו מכיון העיר", "בני פרק

אודות מדובר שבו עומד", "הקורא הפרק בא התורה).זה (ובקריאת המגילה בקריאת דינים פרטי

עומד", "הקורא פרק את מקדימים אזי - עיקרי באופן מודגש הפרט שגם באופן היא הלימוד דרך כאשר אבל
הדינים פרטי את ללמוד ממשיכים ראשונים), פרקים (בב' דמגילה הענין כללות אודות שלומדים לאחרי היינו,
שבו העיר", "בני הפרק את לומדים זה לאחרי ורק ביותר), נוגע הפרט לימוד שגם (מכיון המגילה דקריאת

מגילה. דמסכת הענין לכללות קשר רק לו שיש אחר בענין כלל אודות מדובר

לירושלמי: הבבלי שבין החילוק מובן זה פי ועל

- הוא הלימוד שסדר ומכיון ירושלמי. תלמוד חתימת לאחרי (לערך) שנה מאה היתה בבלי תלמוד חתימת
של באופן לימוד עיקרו בבלי) לתלמוד (שקדם ירושלמי שתלמוד נמצא, הענין, פרטי זה ולאחרי הענין, כללות

פרט. של באופן לימוד עיקרו ירושלמי) תלמוד לאחרי (שבא בבלי ותלמוד כלל,

עיקר בירושלמי כי - עומד" "הקורא לפרק קודם העיר" "בני שפרק הוא הסדר ירושלמי שבתלמוד מה וזהו
מכיון כי - העיר" "בני לפרק קודם עומד" "הקורא שפרק הוא הסדר בבלי ובתלמוד הכלל; על היא ההדגשה
("הקורא גופא המגילה דקריאת הפרטים לשנות צריך בתחילה לכן, - ביותר נוגע הפרטים לימוד גם שבבבלי

העיר"). ("בני בתורה קריאה - נוסף כלל שונים זה לאחרי ורק עומד"),

שענינו ירושלמי), תלמוד (גם בכלל לתלמוד קודמת המשנה כי - כבירושלמי הוא הסדר הנדפסים ובמשניות
הלימוד התחלת היותו (מפני הכלל על היא ההדגשה עיקר ירושלמי בתלמוד אם ולכן, המשנה, דברי ביאור

במשניות. הוא שכן וכמה כמה אחת על הרי בבלי), לתלמוד ביחס
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מכללות נובע זה שינוי וגם (כדלקמן), המסכת בהתחלת גם שינוי ישנו הפרקים, בסדר השינוי על נוסף
וכלל): (פרט לירושלמי הבבלי בין החילוק

יותר". ולא פחות לא בט"ו, בי"ד בי"ג בי"ב בי"א נקראת "מגילה היא: (במשנה) מגילה מסכת התחלת
לירושלמי: הבבלי בין חילוק ישנו ובזה כו', זאת לומדים מניין מבואר ובגמרא

להם ליתן . . בזמניהם לומר תלמוד מה בזמניהם, האלה הפורים ימי את לקיים "כתיב איתא: בירושלמי
וט"ו". וי"ד וי"ג וי"ב י"א הן, ואלו חכמים, להם שקבעו זמנים . . אחרים זמנים

("זמנים בזמניהם" האלה הפורים ימי את "לקיים מהפסוק הלימוד את שמבארים לפני הנה - בבבלי אבל
הכפריםהרבה על הקילו חכמים לקמן למימר "כדבעינן הוא הדבר שטעם סברא הגמרא מקדימה להם"), תקנו

סלקא דאי תקנינהו, הגדולה כנסת אנשי כולהו "מכדי הגמרא שואלת זה ועל כו'", הכניסה ליום מקדימין להיות
לאחרי ורק כו'", הגדולה כנסת אנשי דתקינו תקנתא ועקרי רבנן אתו תקון, וט"ו י"ד הגדולה כנסת אנשי דעתך
שקלא ישנה גופא ובזה כו'", בזמניהם האלה הפורים ימי את לקיים קרא "אמר המסקנא: באה זו וטריא שקלא

וכו'". זה של כזמנו לא זה של זמנו לי' מיבעי ואכתי . . לגופי' לי' מיבעיא "האי - וטריא

דשקלא אריכות שם אין ולכן, בכללות, הוא הלימוד שבירושלמי - לעיל להאמור בהתאם הוא זה וחילוק
הענין. למסקנת שבאים עד וטריא דשקלא אריכות ישנה ולכן בפרטיות, הוא הלימוד בבבלי ואילו כו', וטריא

הבבלי בין המסכת בסיום שינוי גם ישנו ובירושלמי, בבבלי הפרקים סדר משינוי כתוצאה והנה,
כדלקמן. בגמרא, והן במשנה הן לירושלמי,

ואחד אחד כל קורין שיהו מצוותן ישראל, בני אל ה' מועדי את משה "וידבר - במשנה בבבלי: הסיום
בפסח פסח הלכות יום, של בענינו ודורשין שואלין שיהיו לישראל להם תיקן משה רבנן "תנו - ובגמרא בזמנו".

בחג". חג הלכות בעצרת עצרת הלכות

- ובגמרא תועבותי'". את ירושלים את בהודע מפטירין אין אומר אליעזר "ר' - במשנה בירושלמי: והסיום
המסכת ובסיום כו'", מזוזה ליתן צריך אינו יום שלושים . . לארץ בחוצה "הדר - וביניהם מזוזה, בדיני מסיים
דשמואל, טעמיה מאי קודמת. תפילה אמר הונא רב קודמת, מזוזה אמר שמואל קודם, מי ומזוזה "תפילה - ממש
מדברים. והולכי ימים במפרשי נוהגת היא שכן הונא, דרב טעמא מאי ובשבתות, טובים בימים נוהגת היא שכן
למה, תפילין, אותה עושין אין שבלת מזוזה מזוזה, אותה עושין שבלת תפילה לשמואל, מסייעה מתניתא

מורידין". ולא בקודש שמעלין

בכל הדיוק בתכלית הם התורה עניני שכל מכיון הרי הפרקים, דסדר מהשינוי כתוצאה נובע זה ששינוי ואף
בפני ענין גם אם) כי הפרקים, בסדר מהשינוי כתוצאה רק (לא הוא המסכת בסיום שהשינוי מובן, פרטיהם,
בענין במשנה הסיום להיות צריך הבבלי של לענינו שבהתאם כלומר, - וירושלמי דבבלי לתוכן בהתאם עצמו,

ובהתאםד" יום"; של בענינו ודורשין שואלין "שיהיו בגמרא והסיום בזמנו", ואחד אחד כל קורין שיהו מצוותן
תועבותי'", את ירושלים את בהודע מפטירין ד"אין בענין במשנה הסיום להיות צריך הירושלמי של לענינו

מורידין". ולא בקודש שמעלין . . קודם מי ומזוזה "תפילה בגמרא והסיום

עצמו, בפני ענין גם הוא אלא הפרקים, בסדר מהשינוי כתוצאה רק אינו המסכת בסיום (שהשינוי זה וענין
כי בסדרם, רק לא היינו, עצמם, אלו בענינים השינויים בפרטי ביותר מודגש וירושלמי) דבבלי לתוכן בהתאם
בירושלמי שהוא כפי בזמנו" ואחד אחד כל קורין שיהו ד"מצוותן הענין - במקומו הוא אחד שכל כפי גם אם

שלישי): (בפרק בבבלי שהוא כפי כו'" ירושלים את בהודע מפטירין ד"אין והענין שלישי), (בפרק

והן המסכת) (בסיום בירושלמי הן נמצא ירושלים" את בהודע מפטירין ד"אין הענין במשנה: - לראש לכל
ואילו ירושלים", את בהודע מפטירין "אין נאמר שבבבלי - בזה שינוי ישנו אבל שלישי), פרק (בסוף בבבלי
שהיא כפי למשנה ביחס רק אינו זה [ושינוי תועבותי'" את ירושלים את בהודע מפטירין "אין מוסיף בירושלמי
בירושלמי הפרקים שסדר אף - וזאת במשניות, שהודפסה כפי - עצמה בפני למשנה ביחס גם אם כי בבבלי,

כבמשניות]. הוא

- הירושלמי שבסיום מורידין" ולא בקודש מעלין . . קודם מי ומזוזה ד"תפילה הסוגיא בגמרא: כן וכמו
לאידך זה דרך ועל כבירושלמי). כו'", מפטירין ד"אין למשנה (בהמשך שלישי פרק בסוף בבבלי כלל הובאה לא
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בירושלמי כלל הובא לא כו'", יום של בענינו ודורשין שואלין שיהיו לישראל להם תיקן "משה בבבלי הסיום -
כבבבלי)! בזמנו", ואחד אחד כל קורין שיהו "מצוותן למשנה (בהמשך שלישי פרק בסוף

בגמרא כו'" ומזוזה ד"תפילה והסוגיא דהירושלמי, במשנה תועבותי'" ד"את [ההוספה אלו ששינויים ומכיון
בגמרא כו'" יום של בענינו ודורשין שואלין שיהיו לישראל להם תיקן ד"משה והענין בבבלי, שאינה דהירושלמי
התוכן עם קשור זה שענין מוכח הרי - הפרקים בסדר השינוי עם קשורים אינם בירושלמי] שאינו דהבבלי
כל קורין שיהו ד"מצוותן בענין הבבלי) של תוכנו (מצד להיות צריך דבבלי שהסיום היינו, וירושלמי, דבבלי
להיות צריך בירושלמי והסיום כו'", לישראל להם תיקן "משה בגמרא) (הסיום לזה ובהמשך בזמנו", ואחד אחד

ד" בענין הירושלמי) של תוכנו תועבותי'",(מצד את התיבות) (ובהוספת ירושלים את בהודע מפטירין אין
כדלקמן. מורידין", ולא בקודש מעלין כו' ומזוזה "תפילה בגמרא) (הסיום לזה ובהמשך

:בזה והביאור
ישראל ארץ של כבודה וגם ירושלים, של כבודה מתבטא שבהם הענינים ביותר מודגשים ירושלמי בתלמוד
"במערבא הרגיל: וכהלשון בירושלים), רק (לא ישראל בארץ שלמדו מה הוא ירושלמי" "תלמוד כי בכללותה,

אמרי".

את בהודע מפטירין ד"אין בדין הוא (במשנה) המסכת וחותם סיום בירושלמי שדוקא מה מובן זה פי ועל
דירושלים" יקרא "משום הוא גו'" ירושלים את בהודע מפטירין ד"אין הטעם כי - תועבותי'" את ירושלים

ירושלים. של כבודה מודגש שבזה היינו, שם), קה"ע שם. (רע"ב

של מעלתה מודגשת שבמזוזה מכיון - מזוזה בדיני בירושלמי הגמרא לסיום בנוגע גם מובן זה דרך ועל
כאשר גם דמזוזה החיוב ישנו ישראל שבארץ בבלי), (תלמוד לארץ חוץ לגבי ירושלמי) (תלמוד ישראל ארץ
מזוזה". ליתן צריך אינו יום שלושים . . לארץ בחוץ "הדר - לארץ בחוץ כן שאין מה יום, שלושים בבית דר
ישראל ארץ של מעלתה עם קשורה כו'") קודם מי ומזוזה "תפילה שם: הסוגיא (כבהמשך דתפילין המעלה וגם

(בבלי): לארץ חוץ לגבי (ירושלמי)

אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ - היא ישראל ארץ של המיוחדת מעלתה
"וראו נאמר: שעליהם - התפילין מעלת עם הקשר וזהו כו'. בחו"ל כן שאין מה אלקות, גילוי כלומר, שנה",
שבראש". "תפילין על דקאי א) ו, (ברכות בגמרא כמבואר ממך", ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל

גלוי באופן הוא עליך" נקרא ה' ד"שם הענין שבתפילין - מזוזה לגבי דתפילין העילוי גם מתבטא [ובזה
(ירושלמי בגמרא מסופר - במזוזה כן שאין מה גו'", הארץ עמי כל "וראו שכתוב כמו העולם, אומות אצל אפילו
פולר" חד דטבא מילה לי שלחת "את ארטבון: א"ל מזוזה, לארטבון שלח הקדוש רבינו שכאשר פאה) ריש
לו להסביר צריך היה הקדוש שרבינו עד המזוזה, של חשיבותה את להעריך ידע שלא היינו, קטנה), (מטבע
המזוזה של שמעלתה מובן שמזה לך", מנטרא והיא (ישן) דמא "דאת - המזוזה של וחשיבותה מעלתה את

כבתפילין)]. (דלא הארץ עמי לכל גלוי באופן אינה

וארץ ירושלים של מעלתה הדגשת עם קשור אינו המסכת וחותם סיום - לארץ) (חוץ בבלי בתלמוד אבל
את בהודע מפטירין ד"אין בדין אינו המסכת וחותם סיום ולכן, ירושלמי), תלמוד זה שאין (מכיון ישראל
כי כו', מזוזה דדיני הסוגיא כל שלישי) פרק (בסוף בבבלי הובאה לא ולכן דירושלים"), ("יקרא כו'" ירושלים
מזוזה (שחיוב ישראל ארץ של מעלתה מודגשת שבה מפני (בעיקר) היא מגילה למסכת זו דסוגיא השייכות

בלבד). יום שלושים בבית דר כאשר גם הוא ישראל בארץ

כמו ישראל), וארץ ירושלים (מעלת ירושלמי לתלמוד במיוחד שייך בירושלמי המסכת שסיום כשם והנה,
כו'" בפסח פסח הלכות יום, של בענינו ודורשין שואלין שיהיו לישראל להם תיקן "משה - בבבלי הסיום כן

בבלי: לתלמוד במיוחד שייך -
לחוץ (ירושלמי) ישראל ארץ בין חילוק היה - קיים היה המקדש שבית בזמן פסח" "הלכות ללימוד בנוגע
להקרבת בנוגע - פסח" ד"הלכות ובאיכות) (בכמות הלימוד עיקר היה (ירושלמי) ישראל בארץ (בבלי): לארץ
שאין מה כו'); הקרבנות הלכות בלימוד ה"קאך" עיקר היה פסח, הלכות כל את למדו שבודאי (אף פסח ָקרבן
בשאר ובאיכות) (בכמות הלימוד עיקר היה - הקרבנות דהקרבת הענין היה לא ששם (בבלי), לארץ בחוץ כן

פסח". "הלכות
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בירושלמי כלל הובא לא כו'", יום של בענינו ודורשין שואלין שיהיו לישראל להם תיקן "משה בבבלי הסיום -
כבבבלי)! בזמנו", ואחד אחד כל קורין שיהו "מצוותן למשנה (בהמשך שלישי פרק בסוף

בגמרא כו'" ומזוזה ד"תפילה והסוגיא דהירושלמי, במשנה תועבותי'" ד"את [ההוספה אלו ששינויים ומכיון
בגמרא כו'" יום של בענינו ודורשין שואלין שיהיו לישראל להם תיקן ד"משה והענין בבבלי, שאינה דהירושלמי
התוכן עם קשור זה שענין מוכח הרי - הפרקים בסדר השינוי עם קשורים אינם בירושלמי] שאינו דהבבלי
כל קורין שיהו ד"מצוותן בענין הבבלי) של תוכנו (מצד להיות צריך דבבלי שהסיום היינו, וירושלמי, דבבלי
להיות צריך בירושלמי והסיום כו'", לישראל להם תיקן "משה בגמרא) (הסיום לזה ובהמשך בזמנו", ואחד אחד

ד" בענין הירושלמי) של תוכנו תועבותי'",(מצד את התיבות) (ובהוספת ירושלים את בהודע מפטירין אין
כדלקמן. מורידין", ולא בקודש מעלין כו' ומזוזה "תפילה בגמרא) (הסיום לזה ובהמשך

:בזה והביאור
ישראל ארץ של כבודה וגם ירושלים, של כבודה מתבטא שבהם הענינים ביותר מודגשים ירושלמי בתלמוד
"במערבא הרגיל: וכהלשון בירושלים), רק (לא ישראל בארץ שלמדו מה הוא ירושלמי" "תלמוד כי בכללותה,

אמרי".

את בהודע מפטירין ד"אין בדין הוא (במשנה) המסכת וחותם סיום בירושלמי שדוקא מה מובן זה פי ועל
דירושלים" יקרא "משום הוא גו'" ירושלים את בהודע מפטירין ד"אין הטעם כי - תועבותי'" את ירושלים

ירושלים. של כבודה מודגש שבזה היינו, שם), קה"ע שם. (רע"ב

של מעלתה מודגשת שבמזוזה מכיון - מזוזה בדיני בירושלמי הגמרא לסיום בנוגע גם מובן זה דרך ועל
כאשר גם דמזוזה החיוב ישנו ישראל שבארץ בבלי), (תלמוד לארץ חוץ לגבי ירושלמי) (תלמוד ישראל ארץ
מזוזה". ליתן צריך אינו יום שלושים . . לארץ בחוץ "הדר - לארץ בחוץ כן שאין מה יום, שלושים בבית דר
ישראל ארץ של מעלתה עם קשורה כו'") קודם מי ומזוזה "תפילה שם: הסוגיא (כבהמשך דתפילין המעלה וגם

(בבלי): לארץ חוץ לגבי (ירושלמי)

אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ - היא ישראל ארץ של המיוחדת מעלתה
"וראו נאמר: שעליהם - התפילין מעלת עם הקשר וזהו כו'. בחו"ל כן שאין מה אלקות, גילוי כלומר, שנה",
שבראש". "תפילין על דקאי א) ו, (ברכות בגמרא כמבואר ממך", ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל

גלוי באופן הוא עליך" נקרא ה' ד"שם הענין שבתפילין - מזוזה לגבי דתפילין העילוי גם מתבטא [ובזה
(ירושלמי בגמרא מסופר - במזוזה כן שאין מה גו'", הארץ עמי כל "וראו שכתוב כמו העולם, אומות אצל אפילו
פולר" חד דטבא מילה לי שלחת "את ארטבון: א"ל מזוזה, לארטבון שלח הקדוש רבינו שכאשר פאה) ריש
לו להסביר צריך היה הקדוש שרבינו עד המזוזה, של חשיבותה את להעריך ידע שלא היינו, קטנה), (מטבע
המזוזה של שמעלתה מובן שמזה לך", מנטרא והיא (ישן) דמא "דאת - המזוזה של וחשיבותה מעלתה את

כבתפילין)]. (דלא הארץ עמי לכל גלוי באופן אינה

וארץ ירושלים של מעלתה הדגשת עם קשור אינו המסכת וחותם סיום - לארץ) (חוץ בבלי בתלמוד אבל
את בהודע מפטירין ד"אין בדין אינו המסכת וחותם סיום ולכן, ירושלמי), תלמוד זה שאין (מכיון ישראל
כי כו', מזוזה דדיני הסוגיא כל שלישי) פרק (בסוף בבבלי הובאה לא ולכן דירושלים"), ("יקרא כו'" ירושלים
מזוזה (שחיוב ישראל ארץ של מעלתה מודגשת שבה מפני (בעיקר) היא מגילה למסכת זו דסוגיא השייכות

בלבד). יום שלושים בבית דר כאשר גם הוא ישראל בארץ

כמו ישראל), וארץ ירושלים (מעלת ירושלמי לתלמוד במיוחד שייך בירושלמי המסכת שסיום כשם והנה,
כו'" בפסח פסח הלכות יום, של בענינו ודורשין שואלין שיהיו לישראל להם תיקן "משה - בבבלי הסיום כן

בבלי: לתלמוד במיוחד שייך -
לחוץ (ירושלמי) ישראל ארץ בין חילוק היה - קיים היה המקדש שבית בזמן פסח" "הלכות ללימוד בנוגע
להקרבת בנוגע - פסח" ד"הלכות ובאיכות) (בכמות הלימוד עיקר היה (ירושלמי) ישראל בארץ (בבלי): לארץ
שאין מה כו'); הקרבנות הלכות בלימוד ה"קאך" עיקר היה פסח, הלכות כל את למדו שבודאי (אף פסח ָקרבן
בשאר ובאיכות) (בכמות הלימוד עיקר היה - הקרבנות דהקרבת הענין היה לא ששם (בבלי), לארץ בחוץ כן

פסח". "הלכות
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בי"ד הוא הפסח הקרבת שזמן מכיון הפסח, לפני (בעיקר) שייך - כו' פסח דקרבן ההלכות לימוד והנה,
- ניסן) י"ד (לפני פסח קרבן בדיני פסח" ד"הלכות הלימוד עיקר היה ששם ישראל, בארץ - זה פי ועל ניסן.
דיני בלימוד היא ההתלהבות שעיקר מכיון כך כל בהתלהבות היה לא גופא בפסח" פסח ד"הלכות הלימוד הרי
דפסח ההלכות בשאר הלימוד עיקר היה ששם לארץ בחוץ כן שאין מה הפסח. לפני זאת למדו וכבר פסח, קרבן
הבבלי וחותם סיום ולכן הפסח, הלכות בלימוד רבה בהתלהבות עסקו עצמו בפסח הרי - פסח) קרבן בדיני (ולא

בפסח". פסח "הלכות - הוא

פסח הלכות יום, של בענינו ודורשין שואלין שיהיו לישראל להם תיקן ד"משה שהענין מה מובן זה פי ועל
שזהו לארץ, בחוץ בעיקר שייך בפסח") פסח ("הלכות זה שענין מכיון - דוקא הבבלי בסיום מובא כו'" בפסח

בבלי. דתלמוד ענינו

כן, ואם פסח), קרבן מקריבים היו לא (כאשר המקדש בית חורבן לאחרי נכתב ירושלמי תלמוד שגם ואף
א שונה בזה:במה הביאור הנה - בבלי מתלמוד ירושלמי תלמוד זה) (בענין יפוא

ב' נכתבו שבו (בזמן האמוראים בזמן התחיל לא התלמודים) ב' (תוכן שבתורה וטריא והשקלא הפלפול
הדורות בכל כלומר: קיים. היה המקדש שבית ובזמן המשנה, בזמן התנאים, בזמן גם היה אלא התלמודים),
בזמן שני, בית בזמן ראשון, בית בזמן רבינו, משה של בזמנו - בתורה וטריא בשקלא ופלפלו למדו כולם
הדורות בכל שהיו והפלפולים וטריא השקלא מכל חלק זה הרי - בגמרא שנכתב ומה האמוראים. ובזמן התנאים

דוקא). האמוראים בזמן שנתחדשו ענינים (ולא

כו'", גמרא ומשנה מקרא הניח שלא זכאי בן יוחנן רבן על עליו "אמרו א): כח, (סוכה בגמרא ומפורש
וליתן לפרשם הסתומים הראשונים בדברי מדקדקים אחרונים התנאים שהיו סברא, זוהי - "גמרא רש"י: ומפרש
דיוק ואותו גמרא, בהן וקבעו שלפניהם התנאים דברי שפירשו התנאים אחר האמוראים שעשו כמו טעם, בהם
קטן דבר . . קטן ודבר גדול דבר . . הניח "שלא מסיים שם בגמרא מזו: ויתירה הש"ס". נקרא התנאים שבימי
ונתן לבו את נתן ובכולן להו, מספקא הוה ורבא לאביי להו איבעי' "כל רש"י: ומפרש ורבא", דאביי הוויות -
זכאי, בן יוחנן רבן למדם כבר כי - ידם על שנתחדשו דברים אינם ורבא" דאביי ש"הוויות כלומר, טעם", בהם

כו'. זאת החזירו שהם מפני - ורבא אביי ע"ש נקראים ולכן נשתכחו", אמוראים ש"בימי אלא

והאמוראים התנאים פלפול כל ש"נשכח (רפ"ג) תורה תלמוד להלכות בקו"א הזקן אדמו"ר שמביא וכפי
דרפב"י קושיא כל דעל ברשב"י דשבת בפ"ב כדאשכחן מזעיר, מעט אם כי בתלמוד ממנו הובא ולא הראשונים
ולא דר"י, מימרא כל על קושיות כ"ד פריק הוה ור"ל תלמודי, בכולי כזה נמצא ולא פירוקי, כ"ד לי' מהדר
שבזמן כלומר, - נשכחו" והשאר היותר, לכל וח' ז' אם כי דר"י אמימרא קושיות כ"ד התלמוד בכל אשכחן

מזעיר. מעט רק ממנה הובא ובתלמוד כו', וטריא שקלא ריבוי היתה התנאים

והפלפול וטריא השקלא גם נכלל בזה הרי בבלי, ותלמוד ירושלמי תלמוד אודות מדברים שכאשר - ונמצא
לתלמוד בבלי תלמוד בין החילוק מתבטא לכך ובהתאם קיים. היה המקדש שבית ובזמן התנאים בדור שהיו
(ירושלמי). ישראל לארץ השייך ולימוד (בבלי), לארץ לחוץ השייך לימוד – האמוראים) בזמן (שנכתבו ירושלמי

מה גם יובן - דירושלים") ("יקרא ירושלים של כבודה מודגש הירושלמי שבסיום לעיל האמור פי על
תועבותי'". את ירושלים את בהודע מפטירין "אין התיבות את מוסיף שבירושלמי

ובהקדים:

"התשפוט קדושים דפרשת מההפטרה ירושלים" את ד"הודע ההפטרה שנא מאי הקשה: טוב יום בתוספות
ומולדתיך מכורתיך בה כתיב הודע דפ' . . הלבוש בעל במ"ש לי "וניחא ומתרץ: - הדמים"? עיר את התשפוט

מולדתן". מעיקר לבזותן וקצף בזיון וכדי גנות ודאי וזה חתית, ואמך האמורי אביך הכנעני בארך

לא זו [שהוספה תועבותי'" את ירושלים את בהודע מפטירין "אין ומפרש מוסיף שהירושלמי מזה אמנם,
כפי בלבד, ירושלים" את "הודע התיבות מספיק שלזה מכיון הדברים, מכוונים הפטרה לאיזו לציין כדי באה
מדוע הטעם את לבאר באה בירושלמי זו הוספה אלא תועבותי'"), "את ומפרש מוסיף רש"י (ורק בבבלי שהובא
כלומר, תועבותי'", "את בה דכתיב משום הוא ב"הודע" מפטירין שאין שהטעם להדיא מוכח - בה] מפטירין אין
מפטירין אין חתית") ואמך האמורי אביך . . ומולדתיך ד"מכורתיך ההוספה לולי (גם עצמן אלו תיבות שמצד
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(רק) לא היא שהקפידא להדגיש כדי - תועבותי'" "את התיבות את מוסיף שהירושלמי הטעם וזהו זו. בפרשה
תועבותי'" "את התיבות מצד (בעיקר) אלא גו'"), ומולדתיך "מכורתיך נאמר (שבה הפרשה דכללות התוכן מצד

תועבותי'". את ירושלים את בהודע מפטירין "אין - בה מפטירין אין עצמם

עיר את התשפוט ד"התשפוט להפטרה תועבותי'" את ירושלים את ד"הודע ההפטרה שבין לחילוק ובנוגע
לומר: יש - טוב) יום התוספות כקושיית שנא, מאי (דלכאורה, הדמים"

"עיר אם כי "ירושלים", של שמה בפירוש מוזכר לא - הדמים" עיר את התשפוט ד"התשפוט בהפטרה
"בכל וכן כך. כל גנאי זה אין ולכן, ירושלים), על היא שהכוונה מובן הכתובים שמהמשך (אלא סתם הדמים"
בהפטרה כן שאין מה בפירוש"; ירושלים שם הוזכר לא בהן שמפטירין יחזקאל של תוכחותיו של הנבואות
זה עם וביחד תצג), סו"ס או"ח (לבוש "ירושלים" של שמה את בפירוש מזכירים - ירושלים" את ד"הודע
אחד שמצד - שבדבר הגנאי ביותר מודגש שבזה ומובן, ירושלים). (של ד"תועבותי'" הענין שישנו אומרים

- העיר של מעלתה גודל את ומדגיש המורה (שם "ירושלים" שזוהי שלם",מדגישים שם ועל יראה שם "על
מעלתה, לגודל בהתאם שתהי' שבמקום מדגישים זה עם וביחד נאמנה"), קרי' הצדק "עיר היראה, שלימות

בבית"! עמי המלכה את ד"לכבוש הענין ובדוגמת דרך על ד"תועבותי'". הענין ישנו

תועבותי'": את ירושלים את בהודע מפטירין ש"אין ומדגיש מוסיף בירושלמי שדוקא מה יובן זה פי ועל

על היא בזה שההדגשה לומר אפשר אזי כבבבלי, ירושלים", את בהודע מפטירין ש"אין אומרים כאשר
מפטירין (שאין ההקפדה עיקר כן, ואם גו'", ואמך גו' אביך גו' ומולדתיך "מכורתיך נאמר שבה הפרשה, כללות

מולדתן"). מעיקר לבזותן וקצף בזיון ("כדי אבות" ד"יחוס הענין על היא בה)

(שאין ההקפדה שעיקר בזה מודגש - תועבותי'" את ירושלים את בהודע מפטירין "אין מוסיפים כאשר אבל
דבר נאמר שבו בענין מפטירין אין שלכן, דירושלים"), ("יקרא ירושלים של כבודה על היא בה) מפטירין

ירושלים. אודות בלתיֿרצוי

מכיון - תועבותי'" את ירושלים את בהודע מפטירין "אין התיבות את מוסיף בירושלמי שדוקא מה וזהו
דוקא. לירושלמי שייכת ירושלים של כבודה על שמקפידים המיוחדת שההדגשה

:ובהקדים הענינים, בפנימיות - יותר בעומק בזה הביאור
מצינו "שכן בבבלי: והן בירושלמי הן רפ"ה), (ברכות בגמרא כדאיתא - בטוב שמסיימים הכלל ידוע
קינות עשר, תרי ישעי', - יתק"ק הסימן וכידוע ותנחומין". שבח בדברי דבריהם שסיימו הראשונים בנביאים
בפסוק הוא דישעי' הסיום טוב: בדבר לסיים כדי נוסף פסוק וכופלים חוזרים אלו שבספרים - קהלת (איכה),
עשר בתרי הסיום גו'". בחדשו חודש מדי "והיה הפסוק את וכופלים חוזרים ולכן בשר", לכל דראון "והיו
אלי' את לכם שולח אנכי "הנה הפסוק את וכופלים חוזרים ולכן חרם", הארץ את "והכיתי בפסוק הוא (מלאכי)
הפסוק את וכופלים חוזרים ולכן גו'", מאסתנו מאוס אם "כי בפסוק הוא (איכה) דקינות הסיום גו'". הנביא
"סוף הפסוק את וכופלים חוזרים ולכן רע", ואם טוב "אם בפסוק הוא דקהלת והסיום גו'". אליך ה' "השיבנו

גו'". ירא האלקים את נשמע הכל דבר

אגב: [דרך

מאסתנו, מאוס כי והכתיב עסקינן. היא בעכו"ם בשר, לכל דראון והיו "והכתיב ממשיך: שם בירושלמי
כי תחת (פניהשיבנו נחמות" בדברי לסיים וכפלו שחזר זה פסוק אחר הוא ש"השיבנו היינו, מאסתנו", מאוס

מידי, פריך לא וקהלת, עשר תרי דסוף קראי מההוא "מיהו ומסיים: הירושלמי, את מביא - ובתוס' משה).
דישראל". בפורענות מיירי ולא תנחומין, בדברי בטוב שחושבו

ג' שאר על ולא בלבד, איכה ספר על - הוא (בירושלמי) מאסתנו" מאוס כי תחת "והשיבנו התירוץ כלומר:
וקהלת. עשר תרי דישעי' הספרים

ותנחומין שבח שפיר והוי דעכו"ם בפורענות אלא דישראל בפורענות מדובר שלא שהתירוץ מפרשים יש
מלשון אבל: בטוב. לסיים כדי זה שלפני פסוק וכופלים שחוזרים התירוץ על בהוספה זה הרי - ישראל של

בלבד. איכה בספר הוא מאסתנו") מאוס כי תחת ("השיבנו זה שענין משמע הירושלמי
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(רק) לא היא שהקפידא להדגיש כדי - תועבותי'" "את התיבות את מוסיף שהירושלמי הטעם וזהו זו. בפרשה
תועבותי'" "את התיבות מצד (בעיקר) אלא גו'"), ומולדתיך "מכורתיך נאמר (שבה הפרשה דכללות התוכן מצד

תועבותי'". את ירושלים את בהודע מפטירין "אין - בה מפטירין אין עצמם

עיר את התשפוט ד"התשפוט להפטרה תועבותי'" את ירושלים את ד"הודע ההפטרה שבין לחילוק ובנוגע
לומר: יש - טוב) יום התוספות כקושיית שנא, מאי (דלכאורה, הדמים"

"עיר אם כי "ירושלים", של שמה בפירוש מוזכר לא - הדמים" עיר את התשפוט ד"התשפוט בהפטרה
"בכל וכן כך. כל גנאי זה אין ולכן, ירושלים), על היא שהכוונה מובן הכתובים שמהמשך (אלא סתם הדמים"
בהפטרה כן שאין מה בפירוש"; ירושלים שם הוזכר לא בהן שמפטירין יחזקאל של תוכחותיו של הנבואות
זה עם וביחד תצג), סו"ס או"ח (לבוש "ירושלים" של שמה את בפירוש מזכירים - ירושלים" את ד"הודע
אחד שמצד - שבדבר הגנאי ביותר מודגש שבזה ומובן, ירושלים). (של ד"תועבותי'" הענין שישנו אומרים

- העיר של מעלתה גודל את ומדגיש המורה (שם "ירושלים" שזוהי שלם",מדגישים שם ועל יראה שם "על
מעלתה, לגודל בהתאם שתהי' שבמקום מדגישים זה עם וביחד נאמנה"), קרי' הצדק "עיר היראה, שלימות

בבית"! עמי המלכה את ד"לכבוש הענין ובדוגמת דרך על ד"תועבותי'". הענין ישנו

תועבותי'": את ירושלים את בהודע מפטירין ש"אין ומדגיש מוסיף בירושלמי שדוקא מה יובן זה פי ועל

על היא בזה שההדגשה לומר אפשר אזי כבבבלי, ירושלים", את בהודע מפטירין ש"אין אומרים כאשר
מפטירין (שאין ההקפדה עיקר כן, ואם גו'", ואמך גו' אביך גו' ומולדתיך "מכורתיך נאמר שבה הפרשה, כללות

מולדתן"). מעיקר לבזותן וקצף בזיון ("כדי אבות" ד"יחוס הענין על היא בה)

(שאין ההקפדה שעיקר בזה מודגש - תועבותי'" את ירושלים את בהודע מפטירין "אין מוסיפים כאשר אבל
דבר נאמר שבו בענין מפטירין אין שלכן, דירושלים"), ("יקרא ירושלים של כבודה על היא בה) מפטירין

ירושלים. אודות בלתיֿרצוי

מכיון - תועבותי'" את ירושלים את בהודע מפטירין "אין התיבות את מוסיף בירושלמי שדוקא מה וזהו
דוקא. לירושלמי שייכת ירושלים של כבודה על שמקפידים המיוחדת שההדגשה

:ובהקדים הענינים, בפנימיות - יותר בעומק בזה הביאור
מצינו "שכן בבבלי: והן בירושלמי הן רפ"ה), (ברכות בגמרא כדאיתא - בטוב שמסיימים הכלל ידוע
קינות עשר, תרי ישעי', - יתק"ק הסימן וכידוע ותנחומין". שבח בדברי דבריהם שסיימו הראשונים בנביאים
בפסוק הוא דישעי' הסיום טוב: בדבר לסיים כדי נוסף פסוק וכופלים חוזרים אלו שבספרים - קהלת (איכה),
עשר בתרי הסיום גו'". בחדשו חודש מדי "והיה הפסוק את וכופלים חוזרים ולכן בשר", לכל דראון "והיו
אלי' את לכם שולח אנכי "הנה הפסוק את וכופלים חוזרים ולכן חרם", הארץ את "והכיתי בפסוק הוא (מלאכי)
הפסוק את וכופלים חוזרים ולכן גו'", מאסתנו מאוס אם "כי בפסוק הוא (איכה) דקינות הסיום גו'". הנביא
"סוף הפסוק את וכופלים חוזרים ולכן רע", ואם טוב "אם בפסוק הוא דקהלת והסיום גו'". אליך ה' "השיבנו

גו'". ירא האלקים את נשמע הכל דבר

אגב: [דרך

מאסתנו, מאוס כי והכתיב עסקינן. היא בעכו"ם בשר, לכל דראון והיו "והכתיב ממשיך: שם בירושלמי
כי תחת (פניהשיבנו נחמות" בדברי לסיים וכפלו שחזר זה פסוק אחר הוא ש"השיבנו היינו, מאסתנו", מאוס

מידי, פריך לא וקהלת, עשר תרי דסוף קראי מההוא "מיהו ומסיים: הירושלמי, את מביא - ובתוס' משה).
דישראל". בפורענות מיירי ולא תנחומין, בדברי בטוב שחושבו

ג' שאר על ולא בלבד, איכה ספר על - הוא (בירושלמי) מאסתנו" מאוס כי תחת "והשיבנו התירוץ כלומר:
וקהלת. עשר תרי דישעי' הספרים

ותנחומין שבח שפיר והוי דעכו"ם בפורענות אלא דישראל בפורענות מדובר שלא שהתירוץ מפרשים יש
מלשון אבל: בטוב. לסיים כדי זה שלפני פסוק וכופלים שחוזרים התירוץ על בהוספה זה הרי - ישראל של

בלבד. איכה בספר הוא מאסתנו") מאוס כי תחת ("השיבנו זה שענין משמע הירושלמי
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כן שאין (מה "השיבנו" הפסוק את וכופל חוזר עצמו שהנביא - הוא איכה בספר שהחידוש לומר, ויש
בספרי שמצינו וכפי בטוב). לסיים כדי זה, שלפני הפסוק את וכופל חוזר הקורא - יתק"ק דסימן הספרים בשאר
"השיבנו כ"ג. פסוק נוסף, פסוק ישנו - כ"ב פסוק גו'", מאסתנו מאוס אם "כי הפסוק שלאחרי הנדפסים, איכה

דישראל]. בפורענות מיירי לא הספרים שבשאר מכיון - הספרים לשאר איכה שבין החילוק וטעם גו'".

- תועבותי'" את ירושלים את ד"הודע הענין מוזכר בירושלמי מגילה מסכת שבסיום אף לעניננו: ובנוגע
את בהודע מפטירין ש"אין ומודגש שמפורש מכיון בטוב, דמסיימים לכלל בסתירה זה שאין ופשוט מובן
היינו, מורידין", "לא - בגמרא הסיום וכן טוב. דבר שזהו בלתיֿרצוי, ענין וביטול שלילת היינו, גו'", ירושלים

טוב. דבר שזהו הירידה, ענין שלילת

עצם - כו'" עם ד"המתאבק הענין מצד הענינים: בפנימיות - ביאור דרוש עדיין כן, פי על אף אבל
עדיין - זה פי ועל כו'. חסרון משום בה יש - זאת ולבטל לשלול כדי אפילו בלתיֿרצוי, ענין עם ההתעסקות
– תועבותי'" את ירושלים את בהודע מפטירין ד"אין בענין הוא בירושלמי המסכת סיום מדוע ביאור: דרוש

במרכבה)? (להפטיר מתיר" יהודה "ורבי - שלפניו הדין עם לסיים עדיף הרי רצוי, בלתי דבר שלילת

נאמר במרכבה להפטיר וההיתר אליעזר, ר' ידי על נאמר גו'" ירושלים את בהודע מפטירין ש"אין [ובפרט
של שדבריו יותר מתאים - יהודה ר' לפני אליעזר ר' היה הדורות סדר שמצד ומכיון (שמתיר) יהודה ר' ידי על

("אי אליעזר להפטרהר' (בנוגע יהודה ר' של דבריו לפני יבואו גו'") ירושלים את בהודע מפטירין ן
ב"מרכבה")!].

משום בה יש הירידה ענין שלילת שגם מכיון מורידין": ולא בקודש "מעלין - הגמרא בסיום זה דרך ועל
בקודש")? מעלין אלא מורידין ("לא בקודש" ד"מעלין בענין לסיים עדיף הרי - כו') עם (המתאבק חסרון

:בזה והביאור
בתור זה הרי במשנה, שהוא כפי רצוי) בלתי דבר (שלילת גו'" ירושלים את בהודע מפטירין ד"אין הענין
הלשון דיוק אודות המדובר דרך [ועל רצוי בלתי ענין זה אין - בתורה הוא זה שענין כפי ולכן, בתורה, הלכה
על מזו: ויתירה טוב]. הוא ("בפרשה") בתורה שהוא כפי עשו של דשרשו - בפרשה" האמורים ועשו "יעקב
שהוא כפי גם עילוי פועלים - בתורה בהלכה מובא גו'") ירושלים את בהודע מפטירין ("אין זה שענין זה ידי

חתשובה. דעבודת העילוי בדוגמת לטוב, אותו שמהפכים היינו, בעולם,

גו'": ירושלים את בהודע מפטירין "אין - ר"א בדעת הביאור וזהו

זו הפטרה לומר צורך אין - ר"א ולדעת לתשובה. העם את לעורר - היא כזו הפטרה של ומטרתה תכליתה
עבודת ידי שעל דאתהפכא העילוי את לפעול כדי בתורה כתוב זה שענין מה מספיק כי כו', ובפרהסיא בגלוי

העולם. במציאות גם - התשובה

שהוא כפי העולם מצב כי – כר"א) (דלא ירושלים" את ב"הודע שמפטירין היא ההלכה כן, פי על אף אבל
זה ידי על תהיה בעולם דאתהפכא שהפעולה כזו נעלית לדרגא עדיין ומתאים מוכן אינו הזה) (בזמן בהוה
לומר שצריכים היינו, גו'", ירושלים את ב"הודע שמפטירין היא ההלכה ולכן בלבד, בתורה נמצא שהענין
דרך [ועל העולם במציאות דאתהפכא הענין את לפעול כדי העולם, במציאות כו' ובפרהסיא בגלוי זו הפטרה
שמאי כבית תהיה שההלכה ראוי העולם אין הזה שבזמן - הלל" כבית "הלכה בענין מקומות בכמה המבואר

שמאי]. כבית הלכה תהיה לבא לעתיד ורק יותר), נעלית (דרגא

כי - "במרכבה" ולא גו'", ירושלים את בהודע מפטירין ד"אין בענין הוא שהסיום מה מובן זה פי ועל
התשובה), (מעלת לטוב, מתהפך ("תועבותי'") רצוי הבלתי הענין שגם - היא הטוב שלימות תכלית אדרבה:

ד"מרכבה". הענין לגבי אפילו עילוי בזה יש ולכן,

י זה פי סיוםועל הם אלו שתיבות (ועד בירושלמי תועבותי'" "את התיבות להוספת הטעם ביותר ומתק
תכלית שזוהי לטוב, נתהפך רצוי הבלתי הענין שגם דירושלים", "יקרא ביותר מודגש שבזה מכיון - המשנה)

הטוב. שלימות

מורידין": ולא בקודש "מעלין - הגמרא בסיום זה דרך ועל
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בענין גם עילוי פועלים - (בתורה) בהלכה הובא הירידה) (שלילת מורידין" ד"לא שהענין זה ידי על
להיפך (ולא מורידין" ולא בקודש "מעלין נאמר ולכן לטוב. אותו ומהפכים לשרשו אותו שמעלים ד"מורידין",
יותר נעלה הוא לטוב והפיכתו ד"מורידין" הענין העלאת - כי בקודש"), מעלין מזו) (ויתירה מורידין "לא -

לטוב. נהפך ("מורידין") הרע שגם הוא הטוב שלימות תכלית כי בקודש", ד"מעלין מהענין

- מפטירין") ("אין המשנה סיום ובדוגמת מעין הוא מורידין") ("ולא הגמרא שסיום גם יומתק זה פי ועל
שלימות תכלית שזוהי התשובה), (מעלת לטוב והפיכתו רצוי בלתי ענין העלאת אודות מדובר שבשניהם היינו,

הטוב.

:שבתהלים פ"ב קאפיטל עם דאתהפכא) הענין (אודות דלעיל הדברים תוכן את לקשר ויש
הוכפל השלישי יום תמוה: – ולכאורה בשבוע. השלישי דיום יום" של ה"שיר הוא שבתהלים פ"ב קאפיטל
דוקא ומשפט דין של בענין הוא השלישי דיום השיר שתוכן היתכן כן, ואם הטוב. שלימות היינו, טוב, כי בו
היה שבו השני, ליום יותר מתאים ומשפט הדין ענין לכאורה, כו', הדיינים על דקאי ישפוט", אלקים "בקרב -

טוב?! כי בו שהוכפל השלישי ביום כן שאין מה ומחלוקת, הבדלה של ענין

בזה: והביאור

הרחמים, ענין כללות שזהו ביחד, וגבורה דחסד החיבור אם כי בלבד, דין של ענין אינו המשפט ענין כללות
ענין כי - דוקא השלישי ליום המשפט דענין השייכות וזוהי כו'. עליו לרחם שצריכים מי על לרחם היינו,

רחמי'". דאיהו . . דאמצעיתא עמודא "משפט התקו"ז: ובלשון (שלישי). האמצעי בקו הוא הרחמים

שכתוב כמו כו', זכות של לענין אפשרות ישנה כאשר רק להיות יכול המשפט ענין שכללות שמצינו וכפי
נעשה עד "אין זה ומטעם העדה". ד"הצילו הענין גם להיות שמוכרח היינו, העדה", והצילו העדה "ושפטו
כי זה, בענין דיין להיות יכול אינו ולכן זכות, לו למצוא יכול אינו שוב כו', עיניו במו שראה דמכיון דיין",

לה המשפט.האפשרות ענין בכללות עיקרי תנאי מהוה העדה") ("והצילו בזכותו פך

א), ז, (מכות חובלנית" נקראת שנים) בשבע אחת (פעם בשבוע אחד ההורגת ש"סנהדרין - כך כדי ועד
מקום, מכל התורה, דיני פי על זאת שעשו פי על אף כלומר: שנה", לשבעים "אחד אפילו - ראב"ע ולדעת
"נקראת ולכן, כו', החסד דהיפך הטבע התגברות על מורה זה הרי זכות, לו למצוא הצליחו שלא העובדה עצם

חובלנית".

של ענין אם כי בלבד, דין אינו שמשפט נמצא, - המשפט בענין עיקרי תנאי הוא זכות שלימוד ומכיון
האמצעי. בקו היא הרחמים מדת כי - השלישי דיום יום של לשיר שייך זה הרי ולכן, רחמים.

עמהם, ששכינה בדין שיושבים לשלשה "מנין - שלשה הפחות) (לכל הוא הדיינים שמספר מה גם וזהו
- שם) רש"י (פירוש בשלשה אלא אלקים קרוים דין בית ואין א), ו, (ברכות ישפוט" אלקים בקרב שנאמר

(שלישי). האמצעי קו רחמים, ענינו שמשפט מכיון

הקערה לסדור בנוגע ואילך) ד יד, השירים (שיר תורה בלקוטי כמבואר - הפסח חג עם גם קשור זה וענין
בקו המרור להיות צריך היה ש"לכאורה פי על אף האמצעי, קו בחינת באמצע, הוא המרור של שמקומו בפסח,
הוא רחמים בחינת . . רבים רחמים המשכת מעורר מרירות שבחינת "מפני - כו'" גבורות בחינת הוא כי שמאל

האמצעי". קו בחינת

שהוא מי "על רק שייך הרחמים ענין כללות כי - לעיל) (המדובר דאתהפכא הענין כללות עם הקשר וזהו
רחמנות עליו שייך לא כלל, לו חסר ולא העליונה במדרגה שהוא מי על אבל לו, טוב ואין התחתונה במדרגה
היותו על מורה ומשפט דין עליו שיש הענין עצם שהרי - המשפט בענין גם וכמודגש שם), תורה (לקוטי כלל"

דאתהפכא. הענין כללות בדוגמת שזהו בזכותו, ומהפכים עליו מרחמים כן פי על ואף כו', ירוד במצב

במדת העולם את אני בורא אם הקב"ה, "אמר העולם: לבריאת בנוגע ספי"ב) (ב"ר רז"ל מאמר דרך ועל
ובמדת הדין במדת אותו בורא אני הרי אלא לעמוד, יכול העולם היאך הדין במדת סגיאין, חטיי' הוי הרחמים,

דאתהפכא. הענין כללות בדוגמת שזהו כו', החוטא על הרחמים ענין מודגש שבזה - הרחמים"
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כג    

בענין גם עילוי פועלים - (בתורה) בהלכה הובא הירידה) (שלילת מורידין" ד"לא שהענין זה ידי על
להיפך (ולא מורידין" ולא בקודש "מעלין נאמר ולכן לטוב. אותו ומהפכים לשרשו אותו שמעלים ד"מורידין",
יותר נעלה הוא לטוב והפיכתו ד"מורידין" הענין העלאת - כי בקודש"), מעלין מזו) (ויתירה מורידין "לא -

לטוב. נהפך ("מורידין") הרע שגם הוא הטוב שלימות תכלית כי בקודש", ד"מעלין מהענין

- מפטירין") ("אין המשנה סיום ובדוגמת מעין הוא מורידין") ("ולא הגמרא שסיום גם יומתק זה פי ועל
שלימות תכלית שזוהי התשובה), (מעלת לטוב והפיכתו רצוי בלתי ענין העלאת אודות מדובר שבשניהם היינו,

הטוב.

:שבתהלים פ"ב קאפיטל עם דאתהפכא) הענין (אודות דלעיל הדברים תוכן את לקשר ויש
הוכפל השלישי יום תמוה: – ולכאורה בשבוע. השלישי דיום יום" של ה"שיר הוא שבתהלים פ"ב קאפיטל
דוקא ומשפט דין של בענין הוא השלישי דיום השיר שתוכן היתכן כן, ואם הטוב. שלימות היינו, טוב, כי בו
היה שבו השני, ליום יותר מתאים ומשפט הדין ענין לכאורה, כו', הדיינים על דקאי ישפוט", אלקים "בקרב -

טוב?! כי בו שהוכפל השלישי ביום כן שאין מה ומחלוקת, הבדלה של ענין

בזה: והביאור

הרחמים, ענין כללות שזהו ביחד, וגבורה דחסד החיבור אם כי בלבד, דין של ענין אינו המשפט ענין כללות
ענין כי - דוקא השלישי ליום המשפט דענין השייכות וזוהי כו'. עליו לרחם שצריכים מי על לרחם היינו,

רחמי'". דאיהו . . דאמצעיתא עמודא "משפט התקו"ז: ובלשון (שלישי). האמצעי בקו הוא הרחמים

שכתוב כמו כו', זכות של לענין אפשרות ישנה כאשר רק להיות יכול המשפט ענין שכללות שמצינו וכפי
נעשה עד "אין זה ומטעם העדה". ד"הצילו הענין גם להיות שמוכרח היינו, העדה", והצילו העדה "ושפטו
כי זה, בענין דיין להיות יכול אינו ולכן זכות, לו למצוא יכול אינו שוב כו', עיניו במו שראה דמכיון דיין",

לה המשפט.האפשרות ענין בכללות עיקרי תנאי מהוה העדה") ("והצילו בזכותו פך

א), ז, (מכות חובלנית" נקראת שנים) בשבע אחת (פעם בשבוע אחד ההורגת ש"סנהדרין - כך כדי ועד
מקום, מכל התורה, דיני פי על זאת שעשו פי על אף כלומר: שנה", לשבעים "אחד אפילו - ראב"ע ולדעת
"נקראת ולכן, כו', החסד דהיפך הטבע התגברות על מורה זה הרי זכות, לו למצוא הצליחו שלא העובדה עצם

חובלנית".

של ענין אם כי בלבד, דין אינו שמשפט נמצא, - המשפט בענין עיקרי תנאי הוא זכות שלימוד ומכיון
האמצעי. בקו היא הרחמים מדת כי - השלישי דיום יום של לשיר שייך זה הרי ולכן, רחמים.

עמהם, ששכינה בדין שיושבים לשלשה "מנין - שלשה הפחות) (לכל הוא הדיינים שמספר מה גם וזהו
- שם) רש"י (פירוש בשלשה אלא אלקים קרוים דין בית ואין א), ו, (ברכות ישפוט" אלקים בקרב שנאמר

(שלישי). האמצעי קו רחמים, ענינו שמשפט מכיון

הקערה לסדור בנוגע ואילך) ד יד, השירים (שיר תורה בלקוטי כמבואר - הפסח חג עם גם קשור זה וענין
בקו המרור להיות צריך היה ש"לכאורה פי על אף האמצעי, קו בחינת באמצע, הוא המרור של שמקומו בפסח,
הוא רחמים בחינת . . רבים רחמים המשכת מעורר מרירות שבחינת "מפני - כו'" גבורות בחינת הוא כי שמאל

האמצעי". קו בחינת

שהוא מי "על רק שייך הרחמים ענין כללות כי - לעיל) (המדובר דאתהפכא הענין כללות עם הקשר וזהו
רחמנות עליו שייך לא כלל, לו חסר ולא העליונה במדרגה שהוא מי על אבל לו, טוב ואין התחתונה במדרגה
היותו על מורה ומשפט דין עליו שיש הענין עצם שהרי - המשפט בענין גם וכמודגש שם), תורה (לקוטי כלל"

דאתהפכא. הענין כללות בדוגמת שזהו בזכותו, ומהפכים עליו מרחמים כן פי על ואף כו', ירוד במצב

במדת העולם את אני בורא אם הקב"ה, "אמר העולם: לבריאת בנוגע ספי"ב) (ב"ר רז"ל מאמר דרך ועל
ובמדת הדין במדת אותו בורא אני הרי אלא לעמוד, יכול העולם היאך הדין במדת סגיאין, חטיי' הוי הרחמים,

דאתהפכא. הענין כללות בדוגמת שזהו כו', החוטא על הרחמים ענין מודגש שבזה - הרחמים"
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כד   

(בארוכה (כנ"ל ישראל וארץ ירושלים במעלת מדובר שבה בירושלמי, מגילה מסכת שמסיום רצון ויהי
שתתפשט ישראל ארץ ועתידה ישראל, ארץ בכל שתתפשט ירושלים "עתידה היעוד לקיום ממש בקרוב נזכה -

והשלימה. האמיתית בגאולה הארצות", בכל
שלימות עם ביחד הנה", ישובו גדול "קהל ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו - העם דשלימות ובאופן
שהיא כפי הקדושה לארצנו ישראל בני כל באים כזה ובאופן אתם", וזהבם "כספם - ומצוותי' התורה
עיר לירושלים - גופא הקודש ובארץ הארץ, שלימות - גבולך" את אלקיך ה' ירחיב "כי - כולל בשלימותה,

השלישי. המקדש ולבית הקודש,

בחדשו חודש "מדי לבא, לעתיד לרגל דעליה לענין בנוגע רז"ל במדרשי כמבואר הזריזות, בתכלית - זה וכל
ובלשון ארובותיהם", אל וכיונים תעופינה "כעב - גדולה הכי בזריזות יהיה זה שענין בשבתו", שבת ומדי

נגאלין". הן "מיד הרמב"ם:

•

1
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   יב כרך

השל"ה דברי שייכותידועים התורה שפרשיות ,
גם זה פי ועל אותן. שקוראין בשנה הזמן לעניני הן

שנים וכמה שבכמה - צו פרשת - דידן קוראיןבנדון
ביניהם. ושייכות קשר יש הגדול, בשבת אותה

בשלחנו הזקן רבינו דברי בהקדים זה ויובן

שבת נקרא הפסח שלפני שהשבת הטעם בביאור
לשונו: וזה הגדול,

לפי הגדול שבת אותו קורין הפסח שלפני "שבת
מבעשור מקחו היה מצרים שפסח גדול, נס בו שנעשה
ישראל וכשלקחו היה.. שבת היום ואותו . . לחדש
אצל מצרים בכורי נתקבצו שבת באותו פסחיהם
זבח להם אמרו כך, עושין הם זה למה ושאלום ישראל
בכוריהם הלכו מצרים, בכורי שיהרוג לה' הוא פסח
את שישלחו מהם לבקש פרעה ואל אבותיהם אצל
והרגו מלחמה עמהם הבכורות ועשו רצו, ולא ישראל,

שכתוב וזהו מהם. בבכוריהם,הרבה מצרים למכה
שבת וקראוהו בשבת, לדורות לזכרון זה נס וקבעו
שחל בין סתם לחדש בעשירי קבעוהו לא ולמה הגדול.
לפי המועדים, כל שנקבעו כדרך בחול שחל בין בשבת
כשחל תענית בו וקבעו מרים מתה בניסן שבעשרה

ע"ש". תק"פ בסימן שכתוב כמו בחול

להבין: וצריך

נס בו "שנעשה מדייק הזקן אדמו"ר -"א)
יומתק זה פי שעל שבתהיינו אותו "קורין למה

מהו ביאור: דורש גופא זה דבר אבל ."של
ישרא לבני זה שבנס התועלת וגם היתההנס? לא ל

הרבה ש"הרגו לאחרי גם שהרי כלל, "גדלות" בזה
לצאת טבע) פי (על לישראל אפשר היה לא מהם"
שלא היינו וכו', בכורות דמכת להנס והוזקקו ממצרים
אלא ישראל, לבני גדולה תועלת בהנס היתה שלא רק

בזה להם היתה לא תועלתשלכאורה, ?שום

מרים דמיתת ביום שנקבעה שהתענית זה ב)
השבת ליום הנס זכרון של קביעותו את לדחות בכוחה
כמו היתה הזכרון יום שקביעות נאמר אם אף [היינו,

דזכר הנס,מצריםבקביעות שאירע בעת ,
בניסן בעשירי מתחילה קבעוהו כךשבמילא ואחר ,
התענית) וקביעת מרים מיתת ליום(לאחרי

התעניות של כוחן שגדול מצינו מובן: - השבת]
התענית איסור אפילו לדחות תענית במגלת הנזכרות

חודש הדיןבראש מן בו להתענות שאסור ,ומכל ,
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ב.1) רו, זח"ב ג"כ וראה וישב. ר"פ
קודם2) אהרן את צו קורין לעולם ס"ד: תכח סי' או"ח שו"ע ראה

בפשוטה. פסח
תל.3) סי' ריש או"ח
שם.4) ומצו"ד רש"י שם. תהלים מדרש וראה י. קלו, תהלים
(אלא5) תל ר"ס בטור ב), פו, שבת - ואותו (ד"ה בתוס' וכ"ה

שם: בשו"ע משא"כ ;*(7 הערה ראה - באו"א מבארו - הנס שתוכן
שאין מכיון - המחבר בשו"ע וי"ל: בו". שנעשה (סתם) הנס "מפני
"שבת מדוע שמבאר אף בנדו"ד גם לכן ההלכות, טעמי לבאר דרכו
"מפני - כללי בביאור מסתפק הגדול" שבת אותו קורין הפסח שלפני
ההלכות לכתוב שדרכם אדה"ז ושו"ע בטור משא"כ בו", שנעשה הנס

אבל אדה"ז). לשו"ע המחבר" הגאון "בני הקדמת (ראה
"לפי הלשון מעתיק התוס' דברי כשמביא (שם) בב"י כי להעיר
וצ"ע בתוס'. אחרת גירסא לפניו היתה ואולי (סתם). נס" בו שנעשה

הבאה. הערה וראה - והטור. דהתוס' הקודמים בדפוסים
המנהג בטעם אינשי אמרי לחנוכה בנוגע גם אשר ולהעיר (*
הי' גדול נס ר"ת הם כי - ש' ה' ג' נ' האותיות חרותות שבסביבון

שם.
סתם.6) שבת לגבי זה בשבת עילוי יש סתם נס רק הי' אם דגם

ד"ה (עה"פ) ובאו"ת קהת) בהוצאת (סקכ"ד להה"מ לקו"א וראה
הלוי מהר"א כו' (להרה"צ הלוי עבודת ג"כ וראה וקחו. משכו

הגדול. שבת ענין להבין ד"ה מסטאראשעלי)

שהנס7) הטור לדעת משא"כ בבכוריהם". מצרים ד"למכה בהנס
על קהות שיניהם והיו . . פסח לשם לשחטו . . שה .. "ולקחו הי'
- דבר" (לישראל) להם לומר רשאין היו ולא אלהיהן את ששוחטין

לישראל. תועלת בזה הי' הרי
התוספות) בטעם (ובחר הטור של בטעמו לאדה"ז לי' ניחא שלא ומה

מפני שזהו י"ל שם.- והב"ח הב"י קושיות
היא8) כו'" בכוריהם ב"הלכו ואדה"ז התוס' שכוונת לומר, אין

מלחמה לעשות צריכים היו טבע ע"פ היינו: זו", אף זו "לא בדרך
אלא ישראל עם מלחמה עשו שלא רק שלא הי' והנס ישראל, עם
אם כי - בזה הדוחק על [נוסף כי - המצריים עם מלחמה עשו אדרבה
את משלחין שאין על אותם יהרוג שהוי' ישראל בדברי האמינו
הכתוב בל' הנה] ישראל, את להכות ילחמו שלא פשיטא - ישראל*
זה ענין נזכר לא וכן כלל, זה נרמז לא בבכוריהם" מצרים "למכה

שם. ואדה"ז התוס' בדברי
לדברי שהאמינו - והתועלת הנס גופא שזה לומר גדול ודוחק (*
הט' ומופתים, אותות ראו כבר שהרי אותם יהרוג שהקב"ה ישראל

עליהם. הקב"ה שהביא מכות
וחנוכה.9) בפורים גם הוא ועד"ז

של10) שנותיהם ממלא שהקב"ה שמכיון לומר, גדול דוחק כי
תהי' מרים שמיתת ישראל ידעו וש"נ), א. יא, (ר"ה ליום מיום צדיקים
- דוקא בשבת הנס זכרון את מלכתחילה קבעו ולכן בניסן, בעשירי

העתיד. ע''ש
ש"11) ורק תקפ. סי' ריש או"ח בר"ח"שלאשו"ע

שם). (רמ"א
בסי' "(כמ"ש הסעיף בסוף אדה''ז שמוסיף מה שזהו לומר, ויש

כתבתק"פ) כבר הרי ולכאורה: - "מתה בניסן "שבעשרה
תקפ)- (בסימן שם" ה"עיין ע"י יתוסף ומה תענית", בו וקבעו מרים

כבפנים. אלו, שבתעניות להחומר היא שכוונתו אלא
תענית בו "וקבעו אדה"ז מ"ש גם יומתק ועפ"ז ,"
היתה מלכתחילה התענית שקביעות משמע זה בחולדמלשון כשחל

בזה, שכוונתו - בשבת) נדחית שהתענית התענית.(ולא חומר
בניסן לעשירי נקבע הי' מלכתחילה מפני,שבאם נדחה הי'

עשרה ודוגמת שם) ב"ח (ראה בשבת אפילו שמתענין יו"כ דוגמת השבת
או"ח בב"י הובא האבודרהם (לדעת שבת דוחה מה"ת שאינו שאף בטבת

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

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

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

תהגה צדקתך, כי בושו כי חפרו מבקשי רעתי״,

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

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

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

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

זמן חרותנו.

בכבוד ובברכת חג הפסח כשר ושמח,

מנחם שניאורסאהן

המשך מעמוכ גי

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

הזה. ד׳׳ה החודש הזה, תרכ״ו פ״ד.

אגרות קודש



כה

   יב כרך

השל"ה דברי שייכותידועים התורה שפרשיות ,
גם זה פי ועל אותן. שקוראין בשנה הזמן לעניני הן

שנים וכמה שבכמה - צו פרשת - דידן קוראיןבנדון
ביניהם. ושייכות קשר יש הגדול, בשבת אותה

בשלחנו הזקן רבינו דברי בהקדים זה ויובן

שבת נקרא הפסח שלפני שהשבת הטעם בביאור
לשונו: וזה הגדול,

לפי הגדול שבת אותו קורין הפסח שלפני "שבת
מבעשור מקחו היה מצרים שפסח גדול, נס בו שנעשה
ישראל וכשלקחו היה.. שבת היום ואותו . . לחדש
אצל מצרים בכורי נתקבצו שבת באותו פסחיהם
זבח להם אמרו כך, עושין הם זה למה ושאלום ישראל
בכוריהם הלכו מצרים, בכורי שיהרוג לה' הוא פסח
את שישלחו מהם לבקש פרעה ואל אבותיהם אצל
והרגו מלחמה עמהם הבכורות ועשו רצו, ולא ישראל,

שכתוב וזהו מהם. בבכוריהם,הרבה מצרים למכה
שבת וקראוהו בשבת, לדורות לזכרון זה נס וקבעו
שחל בין סתם לחדש בעשירי קבעוהו לא ולמה הגדול.
לפי המועדים, כל שנקבעו כדרך בחול שחל בין בשבת
כשחל תענית בו וקבעו מרים מתה בניסן שבעשרה

ע"ש". תק"פ בסימן שכתוב כמו בחול

להבין: וצריך

נס בו "שנעשה מדייק הזקן אדמו"ר -"א)
יומתק זה פי שעל שבתהיינו אותו "קורין למה

מהו ביאור: דורש גופא זה דבר אבל ."של
ישרא לבני זה שבנס התועלת וגם היתההנס? לא ל

הרבה ש"הרגו לאחרי גם שהרי כלל, "גדלות" בזה
לצאת טבע) פי (על לישראל אפשר היה לא מהם"
שלא היינו וכו', בכורות דמכת להנס והוזקקו ממצרים
אלא ישראל, לבני גדולה תועלת בהנס היתה שלא רק

בזה להם היתה לא תועלתשלכאורה, ?שום

מרים דמיתת ביום שנקבעה שהתענית זה ב)
השבת ליום הנס זכרון של קביעותו את לדחות בכוחה
כמו היתה הזכרון יום שקביעות נאמר אם אף [היינו,

דזכר הנס,מצריםבקביעות שאירע בעת ,
בניסן בעשירי מתחילה קבעוהו כךשבמילא ואחר ,
התענית) וקביעת מרים מיתת ליום(לאחרי

התעניות של כוחן שגדול מצינו מובן: - השבת]
התענית איסור אפילו לדחות תענית במגלת הנזכרות

חודש הדיןבראש מן בו להתענות שאסור ,ומכל ,
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ב.1) רו, זח"ב ג"כ וראה וישב. ר"פ
קודם2) אהרן את צו קורין לעולם ס"ד: תכח סי' או"ח שו"ע ראה

בפשוטה. פסח
תל.3) סי' ריש או"ח
שם.4) ומצו"ד רש"י שם. תהלים מדרש וראה י. קלו, תהלים
(אלא5) תל ר"ס בטור ב), פו, שבת - ואותו (ד"ה בתוס' וכ"ה

שם: בשו"ע משא"כ ;*(7 הערה ראה - באו"א מבארו - הנס שתוכן
שאין מכיון - המחבר בשו"ע וי"ל: בו". שנעשה (סתם) הנס "מפני
"שבת מדוע שמבאר אף בנדו"ד גם לכן ההלכות, טעמי לבאר דרכו
"מפני - כללי בביאור מסתפק הגדול" שבת אותו קורין הפסח שלפני
ההלכות לכתוב שדרכם אדה"ז ושו"ע בטור משא"כ בו", שנעשה הנס

אבל אדה"ז). לשו"ע המחבר" הגאון "בני הקדמת (ראה
"לפי הלשון מעתיק התוס' דברי כשמביא (שם) בב"י כי להעיר
וצ"ע בתוס'. אחרת גירסא לפניו היתה ואולי (סתם). נס" בו שנעשה

הבאה. הערה וראה - והטור. דהתוס' הקודמים בדפוסים
המנהג בטעם אינשי אמרי לחנוכה בנוגע גם אשר ולהעיר (*
הי' גדול נס ר"ת הם כי - ש' ה' ג' נ' האותיות חרותות שבסביבון

שם.
סתם.6) שבת לגבי זה בשבת עילוי יש סתם נס רק הי' אם דגם

ד"ה (עה"פ) ובאו"ת קהת) בהוצאת (סקכ"ד להה"מ לקו"א וראה
הלוי מהר"א כו' (להרה"צ הלוי עבודת ג"כ וראה וקחו. משכו

הגדול. שבת ענין להבין ד"ה מסטאראשעלי)

שהנס7) הטור לדעת משא"כ בבכוריהם". מצרים ד"למכה בהנס
על קהות שיניהם והיו . . פסח לשם לשחטו . . שה .. "ולקחו הי'
- דבר" (לישראל) להם לומר רשאין היו ולא אלהיהן את ששוחטין

לישראל. תועלת בזה הי' הרי
התוספות) בטעם (ובחר הטור של בטעמו לאדה"ז לי' ניחא שלא ומה

מפני שזהו י"ל שם.- והב"ח הב"י קושיות
היא8) כו'" בכוריהם ב"הלכו ואדה"ז התוס' שכוונת לומר, אין

מלחמה לעשות צריכים היו טבע ע"פ היינו: זו", אף זו "לא בדרך
אלא ישראל עם מלחמה עשו שלא רק שלא הי' והנס ישראל, עם
אם כי - בזה הדוחק על [נוסף כי - המצריים עם מלחמה עשו אדרבה
את משלחין שאין על אותם יהרוג שהוי' ישראל בדברי האמינו
הכתוב בל' הנה] ישראל, את להכות ילחמו שלא פשיטא - ישראל*
זה ענין נזכר לא וכן כלל, זה נרמז לא בבכוריהם" מצרים "למכה

שם. ואדה"ז התוס' בדברי
לדברי שהאמינו - והתועלת הנס גופא שזה לומר גדול ודוחק (*
הט' ומופתים, אותות ראו כבר שהרי אותם יהרוג שהקב"ה ישראל

עליהם. הקב"ה שהביא מכות
וחנוכה.9) בפורים גם הוא ועד"ז

של10) שנותיהם ממלא שהקב"ה שמכיון לומר, גדול דוחק כי
תהי' מרים שמיתת ישראל ידעו וש"נ), א. יא, (ר"ה ליום מיום צדיקים
- דוקא בשבת הנס זכרון את מלכתחילה קבעו ולכן בניסן, בעשירי

העתיד. ע''ש
ש"11) ורק תקפ. סי' ריש או"ח בר"ח"שלאשו"ע

שם). (רמ"א
בסי' "(כמ"ש הסעיף בסוף אדה''ז שמוסיף מה שזהו לומר, ויש

כתבתק"פ) כבר הרי ולכאורה: - "מתה בניסן "שבעשרה
תקפ)- (בסימן שם" ה"עיין ע"י יתוסף ומה תענית", בו וקבעו מרים

כבפנים. אלו, שבתעניות להחומר היא שכוונתו אלא
תענית בו "וקבעו אדה"ז מ"ש גם יומתק ועפ"ז ,"
היתה מלכתחילה התענית שקביעות משמע זה בחולדמלשון כשחל

בזה, שכוונתו - בשבת) נדחית שהתענית התענית.(ולא חומר
בניסן לעשירי נקבע הי' מלכתחילה מפני,שבאם נדחה הי'

עשרה ודוגמת שם) ב"ח (ראה בשבת אפילו שמתענין יו"כ דוגמת השבת
או"ח בב"י הובא האבודרהם (לדעת שבת דוחה מה"ת שאינו שאף בטבת



כו    

מצרים ד"למכה הנס (זכרון דידן בנידון שכן
"מנהג" אלא שאינו לומרבבכוריהם") שיש [ובפרט .

הייתה שיהיה, טעם שמאיזה פנים) כל על (בדוחק
התענית, וקביעת מרים מיתת לאחרי הנס זכרון קביעת

השבת] ליום מלכתחילה נקבע - .ובמילא

מכיון הענינים): (בפנימיות ביאור צריך עדיין אבל
צריך מרים) דמיתת הענין (לולי עצמו מצד הנס דזכרון

שנקבעו "כדרך לחדש בעשירי המועדים",לקבעו
יתכן מקביעותהיאך זה זכרון קביעות אופן

ולקבעו זה מיום הזכרון לגמרי לדחות המועדים,
 ענין היתהמפני מרים שמיתת (ובפרט

הנס)? לאחרי שנה ל"ט

:זה בכל והביאור
אשר הדורות, במשך ישראל לבני נעשו רבים ניסים
ההגדה ובלשון שונאיהם, מידי ניצולו ידם ועל בהם

"והקב"ה לכלותינו עלינו עומדים ודור דור
כמה שנהרגו - וכמה כמה ובהם מידם"; מצילנו
וכו'). חנוכה פורים, סוף, ים דקריעת (בנס משונאיהם

בזה היה הגדול" ד"שבת הנס גודל אמנם,
ידי על היתה שהריגתם הכתוב ובהדגשת ,

מצרים גלות"למכה בעת אשר זה, וענין ."
משהמצרים שאפילו - כך כדי עד בתקפו ופרעה ,

כבוד לו חלק עליו אף בחרי היותו ובעת רבינו
ומצריםמלכות תוקףופרעה את(בכל לשלח (

בקשו בזמן בו - (ישראל מצרים

היתה ודרישתם ישראל", את "שישלחו דמצרים)
עמהם ש"עשו עד כזו ובתקיפות ומפרעה מאבותיהם
היה שלא גדול" "נס הוא - מהם" הרבה והרגו מלחמה

ניסים בשארי שונאיהםכמוהו מידי ישראל הצלת .
אשר באופן היתה וכו', פורים סוף, ים דקריעת בנס
ששלטו או נהרגו, סוף, בים נטבעו ישראל שונאי
מצרים ד"למכה הנס כן שאין מה בהם, היהודים

ובהיותםבבכוריהם" עצמם מצרים שבכורי באופן
) מצריםבתקפם "שישלחודקליפת נלחמו (

ישראל לנהורא".את חשוכא "אתהפכא (דוגמת) - "

:("גדול "נס נקרא זה שנס (מה ביאור ולתוספות
מובן, ומזה הטבע. שינוי - הוא נס של ענינו
אלא העולם הנהגת ב"טבע" רק לא הוא שכשהשינוי
זה (ש"טבע" דתורה הנהגה מצד "טבעי" שהוא בענין

ביותר. גדול נס זה הרי - יותר) תקיף הוא

בבכוריהם": מצרים ד"למכה הנס - דידן ובנדון
התורההסדר ידי על הבירורים בעבודת ונקבע

אפשר אי הטמאות קליפות שבג' שהניצוצות הוא,
כו' לדחותם צריך אם כי בקשתלבררם זה פי על -

עם ומלחמתם ישראל את שישלחו מצרים בכורי
בטבע מקום לזה שהי' (אף זה עבור המצרים

דקדושה, בה"טבע" שינוי הוא כו') לנפשם שיראו -
"נס הוא ."ולכן

שאירעו המאורעות שב' לומר, יש הנ"ל פי על
בבכוריהם", מצרים ד"למכה הנס - בניסן בעשירי
ענינם: תוכן מצד ביניהם שייכות יש - מרים ומיתת
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חלום, מתענית ולהעיר אבל) ד''ה א ה, מגילה כרש"י ודלא - סתק"נ
ס"ג). שם אדה"ז שו"ע ס"ד. רפח סי' או"ח (שו"ע בשבת שמתענין

הרועים דשלשת השאר מיתת לגבי מרים מיתת חומרת ויל"פ
- (במדבר) למיתתם גרם שזה מפני - ואהרן משה א) ט, (תענית

אֿיב). כ, (חוקת בקרא כמפורש
ס"י.12) סתכ''ט אדה"ז שו"ע וראה סתי"ח. טושו"ע
הסתם13) [שמן תל לסימן אדה"ז בשו"ע ה"כותרת" וכלשון

" זה] לסימן "כותרת" אין המחבר שבשו"ע ובפרט אדה"ז. כתבה
" כבלבוש (ולא הגדול" הגדול").שבת שבת

(14" אדה"ז לשון יומתק לדורותועפ"ז לזכרון זה נס
בשבת. מלכתחילה שקבעוהו משמע זה שמלשון בשבת",

החודש15) לימי קבעוהו שלא - חוקת ועש''ק מתענית להעיר
תק"פ). סו"ס (מג'"א דוקא וכו' חלום שאלת מפני

(בא16) גו'" עמי מתוך צאו "קומו פרעה, אמירת בעת משא"כ
כבר הותחל - לא) -יב, ה"קץ" לפני עדיין שהי' (אף הגלות

א. ט, ברכות וראה א. טז, (ראה שנאמר ועד מא), יב, שם רש"י ראה
ממצרים". גו' "הוציאך זה זמן על שם) עה"ת רש"י

ובפרש"י.17) ח יא, בא
והרגו18) מלחמה עמהם הבכורות "שעשו מה גם הועיל שלא ועד

מהם". הרבה
תקפי.19) וריש חילי ג: מט, ויחי אונקלוס תרגום ראה
לעשות20) והעם שאמר עצמו הפה "אותו אשר דפורים, בהנס וגם

כטוב היהודים על כתבו ואתם אמר עצמו הוא בעיניך כטוב בו

הרי - ב) צד, (תו"א לנהורא" חשוכא אתהפכא שהו"ע בעיניכם,
לאסתר הי' ודיבורו אחשורוש, לדבור בנוגע רק היתה זו "אתהפכא"

" ומרדכי 'גו שבכורי בנדו"ד, משא"כ ."
.* ישראל את לשלח רצו שלא אלו את והרגו מצרים את היכו מצרים
לא ידם על מצרים" ו"למכה מצרים בכורי של בקשתם לזה: ונוסף
דבר מהם יבקשו שישראל מצינו לא (שהרי ישראל בקשת ע"פ היתה

רק עצמם.כ"א מצד אם כי מצרים"), בכורי את "שיהרוג להם
בבכוריהם מצרים למכה .. בלבד לסט"א "לאכפיא שם: בתו"א (*
ובתו"א הם חלוקות שמדרשות וי"ל כו'". פורים של הנס (משא"כ) . .
שם) לתהלים ראב"ע יג. פרשה בא מכילתא (ראה להפי' רק מבאר
א). (צד, שם כמפורש בכורות, מכת על קאי בבכוריהם" מצרים ד"למכה

בכורי21) במכת מתו בבכוריהם" מצרים "למכה לאחרי גם שהרי
.
ועוד.22) ד. ו, שה"ש לקו"ת פ"זֿח. תניא ראה
הפירושים23) ב' בענין ואילך 50 ע' ח"ו לקו"ש עד"ז ראה

באויר נשאר המטר אם - ארצה'' נתך לא ב"ומטר וארא ס"פ שברש"י
שמכיון - מציאותו כל שנתבטלה או לארץ, הגיע שלא ורק

שינוי שהוא המטר של ביטולו לכן שקלי, לא משקל יהבי מיהב
ד" מציאותובה"טבע" משישאר יותר גדול (ופלא) נס הוא "

יותר גדול פלא הוא באויר המטר השארת שבפשטות אף באויר,
ביטולו. מאשר

    

הקודש באגרת רז"לאיתא מאמר :בביאור
לומר אדומה פרה לפרשת מרים מיתת נסמכה "למה
מכפרת", צדיקים של מיתתן אף מכפרת פרה מה לך
מת טומאת לטהר הוא חטאת מי של שענינם שכשם
כך מנוגה", מטה ולמטה וכו' אבות אבי שהוא "אף
על לכפר הארץ בקרב ישועות "פועל צדיקים מיתת

מנוגה". שלמטה הזדונות על גם אף הדור עון

ד"למכה שהענין ב), (סעיף לעיל שנתבאר מה ולפי
בקש דמצרים הקליפה שתוקף הוא בבכוריהם" מצרים
ה', ציווי שיעשו היינו) - ישראל את (שישלחו ובתוקף
- צדיקים" של "מיתתן - מרים מיתת בדוגמת זה הרי

ל"אהפכא עלשענינה גם אף "לכפר לנהורא",
קליפות מג' שהן .הטמאות"הזדונות

שלא הטעם (פנימיות) גם לבאר יש הנ"ל, פי על
ביו''ד בבכוריהם" מצרים ד"למכה הנס זכרון קבעו

מרים: מיתת מפני - ניסן
שחלמבואר השנה ראש של טוב ליום בנוגע

דרבה, גזירה משום במדינה תוקעין שאין בשבת להיות
הרבים ברשות אמות ד' (להשופר) יעבירנו -שמא

דשופר עשה מצות לעקור חז"ל ראו "מה דלכאורה:
הוא החשש והלא בעלמא, דרבה גזירה משום כו'
מכמה לגמרי המצוה מנעו ואיך הדעת, וקלי להדיוטים
(בפנימיות בזה שההסבר - וטובים" גדולים צדיקים
בשבת שחל השנה בראש תוקעין שאין דמה הענינים),

זה שאזאין אלא שופר, תקיעת מצות (תוקף) של
 ההמשכות כי שופר. בתקיעת כך) (כל

ביום הן נמשכות שופר תקיעת ידי על שנמשכות
שופר. תקיעת בלא עצמו מצד השבת

מצרים ד"למכה הנס לזכרון בנוגע זה דרך ועל
צורך אין מרים מיתת שביום מרים, ומיתת בבכוריהם"
זכרון ידי על שנעשית הפעולה כי הנס. בזכרון כך) (כל
חשוכא דאתהפכא הנס הגדול) שבת מנהגי ידי (על

(בכללות נעשית בבכוריהם, מצרים דלמכה )לנהורא
חשוכא דאתהפכא התענית) ידי (על זכרון ידי על

מרים. מיתת ידי שעל לנהורא

צו דפרשת השייכות גם תתבאר הנ''ל כל פי על
הגדול: לשבת

מסופר אודותם - המילואים ימי שבעת ענין
תורה בלקוטי מבואר בפרשתנו, נק'בארוכה ד"ע"כ

ימי לעתידז' הנה כי ושלימות מילוי לשון
כתיב השלימות תכלית כשיהיה אורלבא "והיה

. . הלבנה פגימת שיתמלא החמה)" (כאור הלבנה
ידי שעל המשכן שהוקם ידי על כן גם היה זה ומעין

המלכות". עליות נעשה זה

החמה" כאור הלבנה אור ד"והיה הענין ביאור והנה
בחסידות מןמבואר אורה הלבנה מקבלת דעכשיו ,

אור כמו עצמי אור לה "יהיה לבא ולעתיד השמש,
"מקבל",החמה" (עכשיו) שענינה שהלבנה והיינו, :

וגילוי אור בחינת להיות תתהפך דרך ועל .
דלית שענינה המלכות, ספירת העליונות: בספירות זה
ובאופן וגילוי, אור ותהא תתהפך כלום, מגרמה לה

שתאיר לנהורא אתהפכא -.

לשם בנוגע זה דרך על כן  :"צו"
רז"ל פירושאמרו עם וביחד ע"ז" אלא צו "אין

כיס" חסרון בו שיש ואף ולדורות מיד "זירוז

אד' אֿל ובגימטריא ה' רצון אתהפכאלמלאות -
לנהורא. חשוכא

עבודת היא האדם בעבודת זה ענין ודוגמת
ה)זדונותהתשובה של ה(חשך מתהפכים ידה שעל ,

(אור) לזכיות .עצמן

הגדול: לשבת צו פרשת שבין השוה הצד גם וזהו
לנהורא. חשוכא אתהפכא
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כח.24) סי'
א).25) כ, חוקת בפרש"י (הובא א כח, מו"ק
א).26) (נו, ר''ה של יו"ט המשנה להבין ד"ה ר"ה דרושי לקו"ת

ר''ה של יו"ט ד'ה דרושים ובכמה בתחלתו. התקיעות שער סדור
לחגה"פ. בשיחה ח"ז לקו"ש וראה שלאח"ז.

ב.27) כט, ר"ה
בשבת28) הנס זכרון נקבע שלכן ממש, הענין אותו לא אבל

- מרים) מיתת כתענית - דין (וא"צ במנהג דין אבל עכ"פ,
שגם זה על ובכ"מ) בסופו. תרס"ו (המשך בחסידות המבואר הטעם

צריך בשבת שחל (אבלבר"ה מדרבנן שהיא - שופרות פסוקי
מה''ת). שהיא - לתק''ש לא

ד.29) י, פרשתנו
כו.30) ל, ישעי'
ב.31) תע, שמות תו"ח א. שם, לקו"ת
שם.32) לקו"ת
הלבנה33) שאור לפי כיום יאיר עצמו דלילה חשך שם: תו"ח ראה

שם, בלקו"ת הובא - יא יח, (בא שמו"ר וראה ממש. החמה כאור יהי'
וראה החמה. כאור הלבנה אור והי' שנא' יום נעשה הלילה לע"ל ג):

.64 ע' ח"ט לקו"ש ,47 ע' ח"ז לקו"ש בארוכה
ב.34) לה, ב. כו, זח"א ב. נו, סנה' ראה
כאן.35) בפרש"י) (הובא תו"כ
קונטרס36) בסופה. תגלחת מצות (להצ"צ) סהמ"צ בכ"ז עיין

פ"ב. מכ"ד ומעין
שם37) ח"ז לקו"ש וראה .(66 (ע' שם ח"ט לקו"ש בארוכה ראה

ובאופן העגל, חטא על לכפר באו המלואים דימי ש(מ)הקרבנות
ישועות ש"פועל צדיקים מיתת ע"ד - עיי''ש כזכיות לו נעשו דזדונות

ס"ד). (כנ"ל הדור" עון על לכפר הארץ בקרב
א.38) קצא, דרמ"צ בארוכה וראה ב. פו, יומא



כז     

הקודש באגרת רז"לאיתא מאמר :בביאור
לומר אדומה פרה לפרשת מרים מיתת נסמכה "למה
מכפרת", צדיקים של מיתתן אף מכפרת פרה מה לך
מת טומאת לטהר הוא חטאת מי של שענינם שכשם
כך מנוגה", מטה ולמטה וכו' אבות אבי שהוא "אף
על לכפר הארץ בקרב ישועות "פועל צדיקים מיתת

מנוגה". שלמטה הזדונות על גם אף הדור עון

ד"למכה שהענין ב), (סעיף לעיל שנתבאר מה ולפי
בקש דמצרים הקליפה שתוקף הוא בבכוריהם" מצרים
ה', ציווי שיעשו היינו) - ישראל את (שישלחו ובתוקף
- צדיקים" של "מיתתן - מרים מיתת בדוגמת זה הרי

ל"אהפכא עלשענינה גם אף "לכפר לנהורא",
קליפות מג' שהן .הטמאות"הזדונות

שלא הטעם (פנימיות) גם לבאר יש הנ"ל, פי על
ביו''ד בבכוריהם" מצרים ד"למכה הנס זכרון קבעו

מרים: מיתת מפני - ניסן
שחלמבואר השנה ראש של טוב ליום בנוגע

דרבה, גזירה משום במדינה תוקעין שאין בשבת להיות
הרבים ברשות אמות ד' (להשופר) יעבירנו -שמא

דשופר עשה מצות לעקור חז"ל ראו "מה דלכאורה:
הוא החשש והלא בעלמא, דרבה גזירה משום כו'
מכמה לגמרי המצוה מנעו ואיך הדעת, וקלי להדיוטים
(בפנימיות בזה שההסבר - וטובים" גדולים צדיקים
בשבת שחל השנה בראש תוקעין שאין דמה הענינים),

זה שאזאין אלא שופר, תקיעת מצות (תוקף) של
 ההמשכות כי שופר. בתקיעת כך) (כל

ביום הן נמשכות שופר תקיעת ידי על שנמשכות
שופר. תקיעת בלא עצמו מצד השבת

מצרים ד"למכה הנס לזכרון בנוגע זה דרך ועל
צורך אין מרים מיתת שביום מרים, ומיתת בבכוריהם"
זכרון ידי על שנעשית הפעולה כי הנס. בזכרון כך) (כל
חשוכא דאתהפכא הנס הגדול) שבת מנהגי ידי (על

(בכללות נעשית בבכוריהם, מצרים דלמכה )לנהורא
חשוכא דאתהפכא התענית) ידי (על זכרון ידי על

מרים. מיתת ידי שעל לנהורא

צו דפרשת השייכות גם תתבאר הנ''ל כל פי על
הגדול: לשבת

מסופר אודותם - המילואים ימי שבעת ענין
תורה בלקוטי מבואר בפרשתנו, נק'בארוכה ד"ע"כ

ימי לעתידז' הנה כי ושלימות מילוי לשון
כתיב השלימות תכלית כשיהיה אורלבא "והיה

. . הלבנה פגימת שיתמלא החמה)" (כאור הלבנה
ידי שעל המשכן שהוקם ידי על כן גם היה זה ומעין

המלכות". עליות נעשה זה

החמה" כאור הלבנה אור ד"והיה הענין ביאור והנה
בחסידות מןמבואר אורה הלבנה מקבלת דעכשיו ,

אור כמו עצמי אור לה "יהיה לבא ולעתיד השמש,
"מקבל",החמה" (עכשיו) שענינה שהלבנה והיינו, :

וגילוי אור בחינת להיות תתהפך דרך ועל .
דלית שענינה המלכות, ספירת העליונות: בספירות זה
ובאופן וגילוי, אור ותהא תתהפך כלום, מגרמה לה

שתאיר לנהורא אתהפכא -.

לשם בנוגע זה דרך על כן  :"צו"
רז"ל פירושאמרו עם וביחד ע"ז" אלא צו "אין

כיס" חסרון בו שיש ואף ולדורות מיד "זירוז

אד' אֿל ובגימטריא ה' רצון אתהפכאלמלאות -
לנהורא. חשוכא

עבודת היא האדם בעבודת זה ענין ודוגמת
ה)זדונותהתשובה של ה(חשך מתהפכים ידה שעל ,

(אור) לזכיות .עצמן

הגדול: לשבת צו פרשת שבין השוה הצד גם וזהו
לנהורא. חשוכא אתהפכא
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כח.24) סי'
א).25) כ, חוקת בפרש"י (הובא א כח, מו"ק
א).26) (נו, ר''ה של יו"ט המשנה להבין ד"ה ר"ה דרושי לקו"ת

ר''ה של יו"ט ד'ה דרושים ובכמה בתחלתו. התקיעות שער סדור
לחגה"פ. בשיחה ח"ז לקו"ש וראה שלאח"ז.

ב.27) כט, ר"ה
בשבת28) הנס זכרון נקבע שלכן ממש, הענין אותו לא אבל

- מרים) מיתת כתענית - דין (וא"צ במנהג דין אבל עכ"פ,
שגם זה על ובכ"מ) בסופו. תרס"ו (המשך בחסידות המבואר הטעם

צריך בשבת שחל (אבלבר"ה מדרבנן שהיא - שופרות פסוקי
מה''ת). שהיא - לתק''ש לא

ד.29) י, פרשתנו
כו.30) ל, ישעי'
ב.31) תע, שמות תו"ח א. שם, לקו"ת
שם.32) לקו"ת
הלבנה33) שאור לפי כיום יאיר עצמו דלילה חשך שם: תו"ח ראה

שם, בלקו"ת הובא - יא יח, (בא שמו"ר וראה ממש. החמה כאור יהי'
וראה החמה. כאור הלבנה אור והי' שנא' יום נעשה הלילה לע"ל ג):

.64 ע' ח"ט לקו"ש ,47 ע' ח"ז לקו"ש בארוכה
ב.34) לה, ב. כו, זח"א ב. נו, סנה' ראה
כאן.35) בפרש"י) (הובא תו"כ
קונטרס36) בסופה. תגלחת מצות (להצ"צ) סהמ"צ בכ"ז עיין

פ"ב. מכ"ד ומעין
שם37) ח"ז לקו"ש וראה .(66 (ע' שם ח"ט לקו"ש בארוכה ראה

ובאופן העגל, חטא על לכפר באו המלואים דימי ש(מ)הקרבנות
ישועות ש"פועל צדיקים מיתת ע"ד - עיי''ש כזכיות לו נעשו דזדונות

ס"ד). (כנ"ל הדור" עון על לכפר הארץ בקרב
א.38) קצא, דרמ"צ בארוכה וראה ב. פו, יומא
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תפלת שחרית

ְגבּוָרה . .  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ י . . אֹוֵזר  ל ָצְרּכִ ה ִלי ּכָ ָעׂשָ ׁשֶ
ִתְפָאָרה ָרֵאל ּבְ עֹוֵטר ִיׂשְ

רז"ל1  כמאמר  לאלו,  אלו  שייכים  ונעלים  תפילין 
כתפילין כך מנעלים.

על  רז"ל3  דרשו   - נעל  שרוך  ועד  שכתוב2  ומה 
רצועות התפילין ועל נעל של חליצה.

והוסמכו בברכות השחר,
שעשה לי כל צרכי — לבישת הנעלים4.

אוזר ישראל בגבורה — תפילין של יד, שהן בזרוע 
שמאל, גבורה. עוטר ישראל בתפארה — תפילין של 

ראש, שהן כמו עטרה על הראש.
)הערות לזהר ב עמ' תנד(

ָרֵאל . .  ד ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיׂשְ ַעל ִדְבֵרי תֹוָרה . . ַהְמַלֵמּ
נֹוֵתן ַהּתֹוָרה

בכל יום מברכים שלש ברכות על התורה )על דברי 
תורה, והערב, אשר בחר בנו(, ואחר כך אומרים שלשה 
אוריין  היא  התורה  כי  ישא(,  יאר,  )יברכך,  פסוקים 

תליתאי5.
)ליקוטים ואגרות עמ' רעז(

ָך6 ָרב ַחְסּדֶ ֱאֹלִהים ּבְ

רב חסדך — היינו ריבוי חסדים, ריבוי אחר ריבוי. 
ריבוי  אין  כי  הגבורה7,  מדת  אלקים, שם  נעשה  ומזה 

אחר ריבוי אלא למעט8.
ועל דרך רוב טובה אין יכולים לקבל9.

)הערות לזהר עמ' רכז(

ותיכנס לנו לפנים משורת הדין

שורת הדין — קו השמאל, גבורה.

1( שבת סא, א. וראה תורת מנחם ח"ט עמ' 52.
2 לך לך יד, כג.

3 סוטה יז, א )תפילין(. בראשית רבה פמ"ג, ט )חליצה(. ועיין פרי עץ 
חיים שער התפלה פ"ג בסוף הפרק בד"ה מהרנ"ש נלעד"נ דזהו כו'. 

4 שו"ע אדמו"ר הזקן או"ח סי' מו, ב.
5( שבת פח, א.

6( תהלים סט, יד.
7 רש"י בראשית א, א.

8( פסחים כג, א.
9( תענית כג, א. 

לפנים משורת הדין — קו האמצעי, תפארת.
לפני ולפנים משורת הדין — קו הימין, חסד.

)הערות לזהר א עמ' מז(

א ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו, ַוּיְַרא ֶאת  ּשָׂ י ַוּיִ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהּשׁ ּבַ
בּו ָלֶכם  אֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ְנָעָריו ׁשְ קֹום ֵמָרֹחק: ַוּיֹֽ ַהּמָ

ַער ֵנְלָכה ַעד ּכֹה10 ּפֹה ִעם ַהֲחמֹור, ַוֲאִני ְוַהּנַ

לכאורה, איך אומר אברהם אל נעריו עד כה, הרי הם 
לא ראו את המקום ואינם יודעים היכן הוא.

פרסאות  כ"ה  עד  שילכו  היא  שהכוונה  לומר,  ויש 
ולא יותר. דהנה, בשני הימים הראשונים הלכו עשרים 
פרסאות, עשרה בכל יום, כי מהלך אדם בינוני ביום הוא 
עשר פרסי11. והיום ילכו עוד חמשה פרסאות, עד חצי 
היום, כי מסתמא הגיעו למקום בחצות היום, כי ואורח 

צדיקים . . עד נכון היום12, שהוא בחצות היום13.
פרסאות,  חמשה  כן  גם  הוא  דברים,  של  ובשרשן 

היינו חמש ספירות,
השלישית,  המדה  תפארת,  הוא  שלישי  יום  כי 
כמו  מלכות,  הוא  המקדש,  מקום  שראה,  והמקום 
שכתוב14 מקדש אדני. ומתפארת עד מלכות יש חמש 

ספירות.
)הערות לזהר א עמ' קיט(

ּיָָפה  ּוַמה  ּגֹוָרֵלנּו,  ִעים  ּנָ ּוַמה  ֶחְלֵקנּו,  ּטֹוב  ַמה 
ֵתנּו ָ ְיֻרּשׁ

טוב — הוא קו הימין )חכמה, חסד, נצח(.
כי  הוד(,  גבורה,  )בינה,  השמאל  קו  הוא   — נעים 

נעים הוא בבינה15.
יפה — הוא קו האמצעי )דעת, תפארת, יסוד(, כמו 

תפארת, פאר.
)הערות לזהר א עמ' קמג(

               

10( וירא כב, ד-ה.

11( פסחים צד, א.
12( משלי ד, יח.

13 רש"י שם.
14( בשלח טו, יז.

15( פרי עץ חיים שער השבת פרק כ"ד.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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י.1. א, Ï"‡2.יחזקאל "Â‡ "Î שאי"ז - למלאכים בנוגע כאן מבאר "לכאורה :ÏÏÎמעלת גודל להדגיש בכדי - סש"ב מענין
[שזה טבעיים בדו"ר העובדים במעלת - למדנו ענין שעוד בדא"פ וי"ל הקודש. וחיות ממלאכים אפילו גדולים שהם שכליים בדו"ר העובדים

- אליך שקרוב איך לבאר שנקודתו לסש"ב, יותר לומרÂ‡ÎÏ"‡נוגע נטעה שלא ["Âכמו בתוקף אינן גם"Âשלהם [ובמילא שכליים
ארי' דפני דהמרכבה המלאכים מדרי' ה"ז טבעיים שדו"ר מבאר ולזה - וכו'] בתוקף אינו פ"ד) כנ"ל - מהדו"ר (שנמשכת שלהם ה"לעשותו"
שבכאו"א רק לא הוא - (דו"ר) בלבבך לכאו"א אליך דקרוב מובן ומזה כו'. דמוחין) ולא המדות עבודת שזהו (אלא עבודתם תוקף ומובן כו'.
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בענין הזקן רבנו כאן מתעכב מדוע מובן: אינו לכאורה כלומר: כו'". בתוקף לעשותו וגם כו' בתוקף דו"ר שיהי' קרוב שבכאו"א אלא דו"ר, יש
זה אין הרי המלאכים? הואÏÏÎעבודת ה"תניא" ספר של ענינו המלאכים. עבודת ענין להסביר בינונים", של "ספר ה"תניא', ספר של ענינו

קיום עבודת של המעולה המעלה את להדגיש היא שהכוונה הוא, הענין אלא מישראל. אחד ולכל ישראל לבני ששייכת העבודה את להסביר
ואילו בפשטות. הדברים מובנים כך הקודש. וחיות המלאכים מעבודת אף למעלה שהיא שכליות, ויראה אהבה של חיות מתוך והמצוות התורה

של מעלתם להדגיש נוסף: ענין בכך אותנו מלמד הזקן שרבנו לומר, אפשר - שליט"א הרבי ממשיך - דבר של היא‡Ï‰לאמיתו שעבודתם
ויראה אהבה שלÂ˙מתוך "ספר של לתוכנו ממשי באופן נוגע כבר זה דבר - המסותרת האהבה מתוך ,Â,"הן ומטרתו שנקודתו

שאדם ה': ויראת ה' אהבת של ובחיות הלב ברגשי "בלבבך", ומצוות תורה לקיים מישראל אחד לכל קרוב כיצד אליך", "קרוב כיצד להסביר
ש לחשוב יטעה Â˙‡Âלא Â˙‰‡,כלומר שלו, ה"לעשותו" וממילא השכליות, והיראה האהבה כמו תוקף באותו אינן טבעיות, ויראה אהבה -

זו שעבודה ומדגיש הזקן רבנו כאן מסביר לכן - תוקף באותו כן גם אינו הטבעיות, והיראה מהאהבה מ"בלבבך", הבא ומצוות, תורה קיומו
של עבודה זוהי - אלא זו: עבודה של ותוקפה גדלותה מובן שמכאן המרכבה. וחיות המלאכים של עבודתם היא טבעיות ויראה אהבה של

ואחד אחד שבכל בלבד זו לא - ויראה אהבה של הענין קרוב אחד שלכל בלבבך", - אליך ש"קרוב מובן, וממילא מוחין, של ולא מדות
ב תהיינה והיראה שהאהבה הדבר", "קרוב ואחד אחד כל שלגבי אלא ויראה. (מסותרת) בבני˙Û˜Âאהבה הטבעיות והיראה האהבה שכן, ,

מישראל אחד שכל בתוקף, להיות ה"לעשותו" גם יכול וממילא שבמרכבה, הקודש וחיות המלאכים של והיראה האהבה דרך על הן ישראל
ה'. ויראת ה' אהבת של פנימי וברגש בחיות ומצוות תורה יקיים
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בענין הזקן רבנו כאן מתעכב מדוע מובן: אינו לכאורה כלומר: כו'". בתוקף לעשותו וגם כו' בתוקף דו"ר שיהי' קרוב שבכאו"א אלא דו"ר, יש
זה אין הרי המלאכים? הואÏÏÎעבודת ה"תניא" ספר של ענינו המלאכים. עבודת ענין להסביר בינונים", של "ספר ה"תניא', ספר של ענינו

קיום עבודת של המעולה המעלה את להדגיש היא שהכוונה הוא, הענין אלא מישראל. אחד ולכל ישראל לבני ששייכת העבודה את להסביר
ואילו בפשטות. הדברים מובנים כך הקודש. וחיות המלאכים מעבודת אף למעלה שהיא שכליות, ויראה אהבה של חיות מתוך והמצוות התורה

של מעלתם להדגיש נוסף: ענין בכך אותנו מלמד הזקן שרבנו לומר, אפשר - שליט"א הרבי ממשיך - דבר של היא‡Ï‰לאמיתו שעבודתם
ויראה אהבה שלÂ˙מתוך "ספר של לתוכנו ממשי באופן נוגע כבר זה דבר - המסותרת האהבה מתוך ,Â,"הן ומטרתו שנקודתו

שאדם ה': ויראת ה' אהבת של ובחיות הלב ברגשי "בלבבך", ומצוות תורה לקיים מישראל אחד לכל קרוב כיצד אליך", "קרוב כיצד להסביר
ש לחשוב יטעה Â˙‡Âלא Â˙‰‡,כלומר שלו, ה"לעשותו" וממילא השכליות, והיראה האהבה כמו תוקף באותו אינן טבעיות, ויראה אהבה -

זו שעבודה ומדגיש הזקן רבנו כאן מסביר לכן - תוקף באותו כן גם אינו הטבעיות, והיראה מהאהבה מ"בלבבך", הבא ומצוות, תורה קיומו
של עבודה זוהי - אלא זו: עבודה של ותוקפה גדלותה מובן שמכאן המרכבה. וחיות המלאכים של עבודתם היא טבעיות ויראה אהבה של

ואחד אחד שבכל בלבד זו לא - ויראה אהבה של הענין קרוב אחד שלכל בלבבך", - אליך ש"קרוב מובן, וממילא מוחין, של ולא מדות
ב תהיינה והיראה שהאהבה הדבר", "קרוב ואחד אחד כל שלגבי אלא ויראה. (מסותרת) בבני˙Û˜Âאהבה הטבעיות והיראה האהבה שכן, ,

מישראל אחד שכל בתוקף, להיות ה"לעשותו" גם יכול וממילא שבמרכבה, הקודש וחיות המלאכים של והיראה האהבה דרך על הן ישראל
ה'. ויראת ה' אהבת של פנימי וברגש בחיות ומצוות תורה יקיים
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ח.3. לב, 4.איוב   ומזה) עמוד ע"י שהוא אלא (געה"ע) ומדבר (געה"ת) חי בין שייכות אפשרית איך "דלכאורה :
להקשות שיש קושי מסלקות ה"עמוד", ידי על היא שהעליה הזקן רבנו דברי כלומר: כו'". עלי' אפשרית מדריגות ב' שהן דאף דעכצ"ל ראי' גם
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ומכאן ה"עמוד"; ידי על היא שהעליה הזקן רבנו ואומר - העליון) עדן (גן ל"מדבר" התחתון) עדן (גן מ"חי" העליה אפשרית כיצד לכאורה,
לשניה. מאחת העליה אפשרית - מדריגות שתי הם כי שאם לומר ההכרח שמן ראיה גם
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ומכאן ה"עמוד"; ידי על היא שהעליה הזקן רבנו ואומר - העליון) עדן (גן ל"מדבר" התחתון) עדן (גן מ"חי" העליה אפשרית כיצד לכאורה,
לשניה. מאחת העליה אפשרית - מדריגות שתי הם כי שאם לומר ההכרח שמן ראיה גם
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ניסן ט' רביעי יום
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יז.5. ד, אבות
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ממציאותן,6. שיתבטלו דהיינו זה, על הוספה הוא (כ"א ממציאותן), שיתבטלו (ממה תוצאה הוא כלל") נבראים בגדר יהיו (ש"לא שזה ולא
וליכלל" כו' "וליבטל וכדלקמן נבראים), גדר יהיו... לא הם מזו... ויתירה    .7וכלפני 'היא' צ"ל "לכאורה

- זה"   .8.ב רי, ח"א זהר ו. מז, רבה בראשית
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ממציאותן,6. שיתבטלו דהיינו זה, על הוספה הוא (כ"א ממציאותן), שיתבטלו (ממה תוצאה הוא כלל") נבראים בגדר יהיו (ש"לא שזה ולא
וליכלל" כו' "וליבטל וכדלקמן נבראים), גדר יהיו... לא הם מזו... ויתירה    .7וכלפני 'היא' צ"ל "לכאורה

- זה"   .8.ב רי, ח"א זהר ו. מז, רבה בראשית
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ניסן י"א שישי יום
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

האברך דוד אברהם שי'

שלום וברכה!

לאחר שתיקתו נעם לי לקבל מכתבו מחדש אדר, ונהניתי לקרות בו מהשפעתו על סביבתו מכיריו 

וידידיו בענינם דיראת שמים, ועיקר העיקרים - בקיום דמצות מעשיות בפועל, ובודאי למותר לעוררו שאין 

להתרשם ממה שאין הדבר נעשה במהירות הרצוי', כי אין אתנו יודע עד מה, ובכל זה על כל או"א מאתנו 

יוצאים מן הלב שהם  ובפרט כשהדברים  וחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם,  בו,  לעשותכ כל התלוי 

נכנסים אל הלב, אף שלפעמים - הפעולה לאחר זמן.

כבקשתו יכתבו לפאריז בהענין אודותו כותב ומזכיר במכתבו, והשי"ת יזכהו ויצליחו לבשר טוב 

בענינו הוא ובכל הנ"ל.

בברכה לחג פסח כשר ושמח ולהצלחה בעניניו,

מ. שניאורסאהן



היום יום . . . מי

ה'תש"גו ניסןיום ראשון

חומש: מצורע, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: הגהה )ושם . . . 110 רצון זו(.

ל ּתֹוָרה,  ִעימּות ׁשֶ י ַהּנְ ֵסֶדר ּוְבֹתֶקף ַעל ּפִ ֲחִקירֹות, ְועֹוְבִדים ּבְ ַמֲעִטים ּבַ ּמְ ׁשֶ ר ּכְ יֹון ֶהְרָאה, ֲאׁשֶ ּסָ ַהּנִ
ת. ֵרי ַהּדָ ִרים ֵמִעּקְ ִעְנָיִנים ָהִעּקָ אי, ּוִבְפָרט ּבָ ַוּדַ ֹמאל ּדֹוָחה, ֲאַזי ּפֹוֲעִלים ּבְ ָיִמין ְמָקֶרֶבת ּוׂשְ

ה'תש"גז ניסןיום שני

חומש: מצורע, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ובזה יובן . . . 110 בר"מ.

ָרֵאל. ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ְנֹסַע": ְוִכְרצֹון ּכָ נּוַסח "ַוְיִהי ּבִ

רּוכָאִוויְטׁש. ֵקן: ּבָ נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ
ֵניאֹוִרי. נֹו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי: ׁשְ ל ּבְ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ

ֵניאֹוְרסָאהן. ַמח ֶצֶדק": ׁשְ ל ַה"ּצֶ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ

ה'תש"גח ניסןיום שלישי

חומש: מצורע, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: כי כמו . . . נו בפע"ח.

ֵמִני",  ַחּכְ ִפי ִטְבָעּה ְוִעְנָיָנּה. ּוְכִתיב "ֵמֹאְיַבי ּתְ ֹמִחין ּוִמּדֹות ּכְ ָרִטית ּבְ ָמה ֵיׁש ָלּה ֲעבֹוָדה ּפְ ל ְנׁשָ ּכָ
ִמּדֹוָתיו  ּקּון  ּתִ ל  ְלַכְלּכֵ ֵאיְך  ְויֹוֵדַע  ם  ִמְתַחּכֵ ה  ִמּזֶ ְבִעּיֹות,  ַהּטִ ִמּדֹוָתיו  ּבְ יׁש  ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ָהָרעֹות  יֹות  ֵמַהַהּטָ

ֵרְך. ֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ ּלֹו ּבַ ְעּבּוד ַהּכֹחֹות ׁשֶ ְוׁשִ

ה'תש"גט ניסןיום רביעי

חומש: מצורע, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: והנה אף דדחילו . . . באריכות.

ניט הייזער און געלד איז דער אידישער רייכטום. דער אידישער אייביקער רייכטום 
איז, אז מען איז אידען ווָאס היטען ָאּפ תורה און מצות, און מ'בריינגט אויף דער וועלט 

קינדער און אייניקלאך ווָאס היטען ָאּפ תורה און מצות.

ֹוְמִרים ּתֹוָרה  ָאנּו ְיהּוִדים ַהּשׁ ְצִחי הּוא, ׁשֶ ר ַהְיהּוִדי ַהּנִ ר ַהְיהּוִדי, ָהֹעׁשֶ ים ּוָממֹון ֵהם ָהֹעׁשֶ ּתִ ֹלא ּבָ
ֹוְמִרים ּתֹוָרה ּוִמְצֹות. ִנים ּוְנָכִדים ַהּשׁ ּוִמְצֹות, ּוְמִביִאים ָלעֹוָלם ּבָ

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק לה
עד פרק לח

יום 
שני
תהלים:
מפרק לט
עד פרק מג

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק מד

עד פרק מח

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק מט
עד פרק נד



מג היום יום . . . 

ה'תש"גי ניסןיום חמישי

חומש: מצורע, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק מא. ברם . . . עבודת עבד.

ה ְלָידֹו  ר ה' ִאּנָ ר, ֲאׁשֶ ֶזה: ִאּלּו ְיֻצּיָ בֹו, ִיְתּבֹוֵנן ּבָ מֹוׁשָ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ִעְנַין ָטֳהַרת ַהּמִ ֲעמּוָלה ּבְ ְדַבר ַהּתַ ּבִ
ל  ְוָהָיה ְמַהּלֵ ַנְפׁשֹו ַעל ֶזה,  ַטח ָהָיה מֹוֵסר  ּבֶ ה  ִהּנֵ ָלן,  ִלּצְ יֹון, ַרֲחָמָנא  ּלָ ִמּכִ ב ְיהּוִדים  יל מֹוׁשַ ְלַהּצִ
ֲעמּוָלה  ן ִהיא ּתַ ן ְויֹוֵתר ִמּכֵ ֶזה. ּכֵ דֹול ּכָ ְזכּות ּגָ ֶדל ַהֶחֶסד ְלַזּכֹותֹו ּבִ ֵרְך, ַעל ּגֹ ַח ֶאת ה' ִיְתּבָ ּבֵ ּוְמׁשַ

ׁש. ַלת ְנָפׁשֹות ַמּמָ ִהיא ַהּצָ זֹו, ׁשֶ

ה'תש"גיא ניסןיום ששי

חומש: מצורע, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והנה ה' . . . 112 ותפילין.

ּקּון  ּתִ ִריִכים  ְוַהּצְ ֶהם,  ּבָ ּוְלִהְתּבֹוֵנן  ִזְכרֹונֹוָתיו  ּוְלַהֲעלֹות  ְלִהְתּבֹוֵדד,  ָהָאָדם  ַעל  ֶדת,  ַהֻהּלֶ יֹום  ּבְ
ֵנם. ּוְתׁשּוָבה ָיׁשּוב ִויַתּקְ

ה'תש"גיב ניסן, שבת הגדולשבת
ִמְנָחה: ֲעָבִדים ָהִיינּו. ים. ּבְ ָעה ֲאָנׁשִ ַהְפטֹוָרה: ְוַאְרּבָ

חומש: מצורע, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וגם יתבונן . . . 112 והמוח כו'.

ֵני  ן ּבְ ְקְראּו ּכֵ ּנִ ין ֲעָבִדים – ׁשֶ ָרֵאל "ִצְבאֹות ה'". ַהֶהְפֵרׁש ּבֵ ֵני ִיׂשְ ַמן ְיִציַאת ִמְצַרִים ִנְקְראּו ּבְ ִמּזְ
ה  ִלּיֹות, עֹוׂשֶ ְרּגֹות, נֹוֵקב ַמְרּגָ ה ּדַ ּמָ ה ֲעבֹוַדת ַרּבֹו – ּוָבֶזה ּכַ ָרֵאל – ּוְצָבאֹות, הּוא: ֶעֶבד עֹוׂשֶ ִיׂשְ
ל  ׁשֶ ִעְנָין  ֶזה  ֵאין  ֲאָבל  ְוָעָמל ַרב,  ְיִגיָעה  ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש  ׁשּוטֹות –  ּפְ ְמָלאכֹות  ה  ְמָלאכֹות, עֹוׂשֶ ָאר  ׁשְ
ִמְלֶחֶמת ֲהָגָנה ְוֵהן  ה ְוָעָמל ּוִבְמִסיַרת ֶנֶפׁש, ֵהן ּבְ יִגיָעה ַרּבָ עֹוְבִדים ּבִ ְמִסיַרת ֶנֶפׁש. ָצָבא ֵהם ֲעָבִדים ׁשֶ
ד ְוׂשֹוֵנא, ַוֲעבֹוָדָתם  ֵעל ֵמַהְמַנּגֵ ִלי ִהְתּפַ ֶקף ִמּבְ ַתְכִלית ַהּתֹ ם ּבְ ַמְרּתָ נּוָפה, ְועֹוְמִדים ַעל ִמׁשְ ִמְלֶחֶמת ּתְ ּבְ

יָאם. י הֹוָרַאת ַמְצּבִ י ֵהם ִמְתַנֲהִגים ַעל ּפִ ָגה, ּכִ ל ַהּשָׂ זֹו ֵאיָנּה ִעְנָין ׁשֶ
ֹלא  ֶזה  ְוִעם  ּוָמִרים,  ים  ָקׁשִ ִעינּוִיים  ּבְ ְפלּות  ַהּשִׁ ַתְכִלית  ּבְ ָהיּו  ִמְצַרִים  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ה  ְוִהּנֵ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ָיְדעּו  י  ּכִ ַהֹחֶזק,  ַתְכִלית  ּבְ ם  ַמְרּתָ ִמׁשְ ַעל  ְוָעְמדּו  יֶהם,  ּוְלבּוׁשֵ ּוְלׁשֹוָנם  ָמם  ׁשְ ּנּו  ׁשִ
ַמְעָלה ִמן  ֶרְך ִמּלְ ּדֶ ה' עֹוְזרֹו ּבְ ָבא ה', ּדְ ב ֶזה הּוא ִמּצְ ַמּצָ ֶזה ּבְ ְתַנֵהג ּכָ הּוא ִהְבִטיַח ִלְגֹאל אֹוָתם, ְוַהּמִ

ַבע. ּטֶ ַבע ּבַ ַהּטֶ

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק נה

עד פרק נט

יום 
שישי
תהלים:
מפרק ס

עד פרק סה

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק סו

עד פרק סח



מד            

ה'תש"ע ניסן ו' ראשון יום   

         
         

הרי קרקע, של נזק על היא והתביעה מאחר הרמב"ם, לדעת
התורה מן עליה נשבעים שאין קרקעות כתביעת נחשבת היא
על היא התביעה כאשר הראב"ד, לדעת אך מדרבנן, רק אלא
מן עליה ונשבעים ממון תביעת היא הרי הנזק, בערך ממון
בי 'חבלת חברו על לטוען דומה שהדבר שכתב כפי התורה,
שבועה שחייב אחת' אלא חבלתי 'לא אומר והלה שתים'

ממון. תובע שלמעשה כיון במקצת, מודה מדין מהתורה
בין לחלק יש כי לומר נראה הרמב"ם שיטת ובביאור

נזק, בתשלומי באדם: חבלה עבור לתשלומים נזיקין תשלומי
והממון לקדמותו שהפסיד החפץ את להשיב הוא החיוב יסוד
יסוד ממון, תובע כשלמעשה אף ולפיכך, לכך, אמצעי הוא
על נשבעים אין התורה ומן הקרקע את לתקן היא התביעה
צער אף לשלם חייבה התורה הרי בחברו, בחובל ואילו קרקעות.
חיוב אף כי לומר, יש כן ואם כלל. ממון נזק בהם שאין ובושת
חיוב הוא מלכתחילה אלא החבלה, את לרפא עיקרו אין נזק

ממון. כפירת כדין שבועה חיוב בו יש ולכן בלבד, ממון
  

ה'תש"ע ניסן ז' שני יום     

        
         

     
ולהשכיר להשאיל העשויין דברים אבין: בר יהודה רב שלח

נאמן אינו בידי הם לקוחין ב)ואמר מו, מיד(שבועות הוציא ורבא .
העשוי שדבר הרי ולהשכיר. להשאיל העשויים דברים היתומים
המוחזק טוען וכעת פלוני, של שהיה וידוע ולהשכיר להשאיל
הראיה חובת לו, מכרו או במתנה לו נתנו הבעלים כי שלו שהוא

על לעילהיא הרמב"ם הביא וכן המוציא. על .(ה"ג)ולא
בשו"ע ההלכה נפסקה ה)וכך קלג, העשויים(חו"מ שבדברים ,

ביד אותו וראו שלו שהיו עדים למערער ויש ולהשכיר להשאיל
עדים לו שאין אע"פ שהשכירו, או שהשאילו אומר וזה המחזיק,
ולא בידי הוא לקוח לומר נאמן המחזיק אין לידו, בא האיך

להחזירו. וצריך בידי, הוא ממושכן
ולהשכיר. להשאיל העשוי דבר בהגדרת ראשונים ונחלקו

התוס' והא)לדעת ד"ה א קטז, להשאילו(ב"מ שרגילים דבר כל
הראשונים הבעלים בין ודברים ובדין זה, בכלל הוא ולהשכירו

המחזיק. על היא ההוכחה חובת בחפץ, למחזיק
הרמב"ם לדעת לכך(כאן)ואילו עשייתו שתחילת דבר דווקא

ולהשכיר. להשאיל העשוי כדבר נחשב

ה'תש"ע ניסן ח' שלישי יום   

         
           

עיקריות: שיטות שתי נאמרו שנים, שלוש חזקת של ביסודה
מניח אדם אין כי ראיה, על מבוססת החזקה כי שביארו, יש
זו הרי שתק ואם שותק, והוא שדהו לתוך לרדת חברו את

לו. שמכרה הוכחה
אם נגדית: ראיה קיימת זו ראיה שכנגד היושבאלא, אכן

שהשטר לומר ואין שטר? בידו אין מדוע אותה, קנה בקרקע
היא זו ששמירה אלא שטרותיו, את היטב שומר אדם כי אבד
הראשונים הבעלים שתיקת ולפיכך יותר, ולא שנים לשלוש רק

לו שמכרה ראיה ב)היא מב, ב"ב .(רמב"ן
כלל, ראיה משום אין שנים שלוש שבחזקת אומרים ויש
לשמור יצטרך שלא הלוקח לטובת חכמים מתקנת יסודה אלא

שנים לשלוש מעבר השטר ב)את קמ, החושן (קצות

מנהג תמוהה: מסקנה עולה הראשונה הדעה לפי ולכאורה,
שנים שלש עד - בתכלית מדויק הינו שטרות בשמירת אדם בני
נזהרים! אינם שוב מכן לאחר אחד ויום השטר, בשמירת נזהרים
תבעה שלא אשה כגון דינים. בכמה זה כעין מצינו אמנם,

והגמרא שמחלה. ראיה זו הרי שנה, 25 במשך (כתובותכתובתה

א) ה-25,קד, השנה בסוף כשתבוא שבדבר: הפלא את מציינת
החמה שקיעת ולאחר מחילה, כאן אין – החמה שקיעת קודם

מחלה! כבר –
מסיני, נאמרו אלו חכמים שיעורי כי הוא הדברים וביאור
להם יש הטבע חוקי כל וכמו האדם, בנפש הקב"ה טבע שכך

מדויק. גבול
       

ה'תש"ע ניסן ט' רביעי יום  

         
  

אלא הקרקע לגוף שאינה לגוף חזקה "יש הטור: כתב
להשתמש" שהחזיק כדרך א)להשתמש נז, ב"ב ע"פ קנג, סי' .(חו"מ

כפופה תשמישים', 'חזקת זו, חזקה האם הפוסקים ונחלקו

עמה שאין חזקה "כל לכלל ובעיקר הרגילים, החזקה לכללי
חזקה" אינה א)טענה מא, .(ב"ב

זכות כל קניית כדין שימוש זכות קניית דין כי אומרים יש
טענה עמה שאין חזקה "כל הכלל עליה וחל בקרקע, אחרת

חזקה" צה;אינה סי תם לרבינו הישר יא)(ספר א, ב"ב .רא"ש,

            

הנכס בעלי מחילת בשל נקנית הנאה חזקת כי אומרים ויש
"והוי בעלות: טענת עמה לטעון צורך אין ולכן הנהנה, כלפי
וכל והזיזין חברו] לחצר חלון [פתיחת החלונות שחזקת יודע

אינה קרקע... גוף גזל ואינו נזק אלא שאינו מדבר בהן, שכיוצא
מחל" ושתק הזיקא מבריר מכי אלא שנים, שלוש (רמב"ןחזקת

וכך א, נט, ב)ב"ב קנג, חו"מ בשו"ע .נפסק

ה'תש"ע ניסן י' חמישי יום  

        
            
         
בחייה, בידיה מוחזקים שהיו בנכסים אשתו את יורש הבעל
אותם לקבל ראויים שהיו היינו 'ראויים', שהיו הנכסים את ולא
המוריש. בחיי שמתה כיון לידיה הגיעו שלא אלא בירושה

א)בגמרא קיג, הרשב"ם(ב"ב ומפרש מפסוקים, זה דין (ד"הלמדו

אתבמוחזק) יורש שהבעל לומר מקום היה הלימוד שאלמלא
שהרי ב'ראוי') אף (היורש מבן וחומר קל ב'ראוי', גם אשתו

לבן קודם הבעל מוחזקים .בנכסים
התוס' כתבו זו הלכה לאחר)ובטעם ד"ה ב. נה, שירושת(יבמות

זו ("שארו- 'שאירות' משום אלא 'קורבה' משום אינה הבעל
מות ולאחר והאשה, האיש שבין האישות יחסי היינו אשתו"),

יורשה. אינו ולכן האישות, נפסקה האשה
התוס' כתבו אחר מה)ובמקום ד"ה א קיד, ירושה(ב"ב אחר: טעם

מדין היא בקבר הראשון היורש כאשר השני ליורשה הבאה
ראשון מיורש והולכת ממשמשת (שהנחלה נחלה' 'משמוש
היורש יורשי עומדים המוריש, בחיי היורש מת ואם לשני
נתחדש ולא 'קורבה' מחמת ביורשים רק הוא זה ודין במקומו).

'שאירות'. משום היורש בבעל
הבאה בהלכה האמור אשתו(הי"ב)גם בחיי הבעל מת שאם

ליורשיו נכסיה את להוריש כדי בקבר כשהוא אותה יורש אינו
אחרים יורשים כמו ה"ב)שלא לעיל טעמים:(כמבואר מאותם הוא ,

האיש בין ה'שאירות' בטלה הבעל מיתת שלאחר משום אם
נחלה. משמוש דין אין 'שאירות' שלגבי משום ואם והאשה,

ה'תש"ע ניסן י"א שישי יום     

         
           

ב)בגמרא קכ"ג, קודם(ב"ב האב מת אם אף כי מבואר,
מקום מכל מהבהמה, וקיבה) לחיים (זרוע המתנות שהופרשו

הבהמה בגוף בעודן מחייו האב בהן משנה)זכה .(מגיד
דוקא, בהמה של כהונה מתנות לענין זו הלכה ונשנתה
הבכור יטול לא ובהן שונה, הדין ומעשרות בתרומות כי ללמדנו

האב. בחיי הופרשו כשלא שניים, פי
בפני ועומדים ניכרים והקיבה ולחיים הזרוע החילוק: וטעם
קודם הרי ומעשרות, בתרומות ואילו שהופרשו, קודם אף עצמם
אין ולכן תרומה, של מבורר חלק כאן אין התרומה, הפרשת

בחייו הכהן בזה זכה כבר כי שם)לומר ב"ב יונה, .(רבינו
כ'ראוי' דינו האם בבנק, המופקד כסף לענין הפוסקים, ודנו

כראוי נחשבים הלוואה כספי כי כ'מוחזק'. ה)או הל' אך(להלן ,
יסוד על וזאת כמוחזק, להחשיבם ייתכן בבנק המופקדים כספים
וללא שעה, בכל לפירעון עומדים הם גם שהרי שלפנינו, ההלכה
המתנות כדין ודינם זאת, לכשידרוש לבעליהן יינתנו ספק כל

למוחזק. כן מחמת הנחשבות
בשונה שכן לעיל, כמבואר העניינים, בין לחלק יש ברם,
ואין זה, לאדם המיועד מסוים כסף בבנק מונח לא מהמתנות,

האב בו זכה כבר כאילו ורדיםלדונו יט)(גינת ט, .אבהע"ז
ולא לפיקדון, ושב' 'עובר חשבון לדמות שרצו ויש
פי הבכור בו ויטול כמוחזק, כן אם הוא, ונחשב להלוואה,
האחים בין לפשרה להגיע הראוי מן הספק ומפאת שניים.

תתנב) א, והנהגות .(תשובות

ה'תש"ע ניסן י"ב קודש שבת    

        
       

סופר' קנ"א)ה'חתם סי' מהגמרא(חו"מ א)מוכיח נג, שגם(כתובות
מ מקצת –הנותן והקדש צדקה לעניני ואפילו לאחרים, נכסיו

מהתשב"ץ הביא אך הימנו, נוחה חכמים רוח קמ"ז)אין סו"ס (ח"ג

הראוי' 'חלק ליורשים משייר הנותן שאם העיטור, בעל בשם
"ודעת ומסיים: הימנו, נוחה חכמים דעת – זוזים) (ארבעה

מדעתינו". רחבה הגאונים
תשובה' א)וב'פתחי ס"ק רפ"ב סי' גם(חו"מ לאחרים, כשנותן מחלק:

הנותן אבל הימנו, נוחה חכמים רוח אין מהנכסים מקצת בנתינת
הימנו. נוחה חכמים רוח – ליורשים מקצתם ומניח לצדקה נכסיו

הכותב אדה"ז של בלשונו לדייק יש ומתנהוכן מכירה חו"מ, (שו"ע

ח') לצדקה...אבלסע' ואפילו לאחרים במתנה נכסיו ליתן "אין :
שנתבאר כמו מותר, – להם המספיק דבר ליורשים גם מניח אם
חלק העברת שהיתר היא הדברים ומשמעות צדקה". בהלכות
נובע המספיק', 'דבר להם הניחו כאשר מהיורשים, מהנכסים

יעקב' ב'אמרי פירש וכן צדקה. שם)מדיני במניח('ביאורים' שגם
לאחרים, הנכסים שאר את לתת אין להם המספיק דבר ליורשים

 .מצוה ודבר לצדקה
צדק' מ"ב)וה'צמח סי' חו"מ לתת(שו"ת בימים בא לאדם התיר

כי בלבד, אחד שליש לבנו ולשייר לחתנו, מנכסיו שלישים שני
להיות נזקק זקנתו שלעת כיון עצמו, לטובת היתה הזו הנתינה
לצורך מנכסיו כמוכר זה והרי – ובתו חתנו שולחן על סמוך

בנו. לחיי קודמים חייו כי מותר, שבוודאי עצמו,



מה             

הנכס בעלי מחילת בשל נקנית הנאה חזקת כי אומרים ויש
"והוי בעלות: טענת עמה לטעון צורך אין ולכן הנהנה, כלפי
וכל והזיזין חברו] לחצר חלון [פתיחת החלונות שחזקת יודע

אינה קרקע... גוף גזל ואינו נזק אלא שאינו מדבר בהן, שכיוצא
מחל" ושתק הזיקא מבריר מכי אלא שנים, שלוש (רמב"ןחזקת

וכך א, נט, ב)ב"ב קנג, חו"מ בשו"ע .נפסק

ה'תש"ע ניסן י' חמישי יום  

        
            
         
בחייה, בידיה מוחזקים שהיו בנכסים אשתו את יורש הבעל
אותם לקבל ראויים שהיו היינו 'ראויים', שהיו הנכסים את ולא
המוריש. בחיי שמתה כיון לידיה הגיעו שלא אלא בירושה

א)בגמרא קיג, הרשב"ם(ב"ב ומפרש מפסוקים, זה דין (ד"הלמדו

אתבמוחזק) יורש שהבעל לומר מקום היה הלימוד שאלמלא
שהרי ב'ראוי') אף (היורש מבן וחומר קל ב'ראוי', גם אשתו

לבן קודם הבעל מוחזקים .בנכסים
התוס' כתבו זו הלכה לאחר)ובטעם ד"ה ב. נה, שירושת(יבמות

זו ("שארו- 'שאירות' משום אלא 'קורבה' משום אינה הבעל
מות ולאחר והאשה, האיש שבין האישות יחסי היינו אשתו"),

יורשה. אינו ולכן האישות, נפסקה האשה
התוס' כתבו אחר מה)ובמקום ד"ה א קיד, ירושה(ב"ב אחר: טעם

מדין היא בקבר הראשון היורש כאשר השני ליורשה הבאה
ראשון מיורש והולכת ממשמשת (שהנחלה נחלה' 'משמוש
היורש יורשי עומדים המוריש, בחיי היורש מת ואם לשני
נתחדש ולא 'קורבה' מחמת ביורשים רק הוא זה ודין במקומו).

'שאירות'. משום היורש בבעל
הבאה בהלכה האמור אשתו(הי"ב)גם בחיי הבעל מת שאם

ליורשיו נכסיה את להוריש כדי בקבר כשהוא אותה יורש אינו
אחרים יורשים כמו ה"ב)שלא לעיל טעמים:(כמבואר מאותם הוא ,

האיש בין ה'שאירות' בטלה הבעל מיתת שלאחר משום אם
נחלה. משמוש דין אין 'שאירות' שלגבי משום ואם והאשה,

ה'תש"ע ניסן י"א שישי יום     

         
           

ב)בגמרא קכ"ג, קודם(ב"ב האב מת אם אף כי מבואר,
מקום מכל מהבהמה, וקיבה) לחיים (זרוע המתנות שהופרשו

הבהמה בגוף בעודן מחייו האב בהן משנה)זכה .(מגיד
דוקא, בהמה של כהונה מתנות לענין זו הלכה ונשנתה
הבכור יטול לא ובהן שונה, הדין ומעשרות בתרומות כי ללמדנו

האב. בחיי הופרשו כשלא שניים, פי
בפני ועומדים ניכרים והקיבה ולחיים הזרוע החילוק: וטעם
קודם הרי ומעשרות, בתרומות ואילו שהופרשו, קודם אף עצמם
אין ולכן תרומה, של מבורר חלק כאן אין התרומה, הפרשת

בחייו הכהן בזה זכה כבר כי שם)לומר ב"ב יונה, .(רבינו
כ'ראוי' דינו האם בבנק, המופקד כסף לענין הפוסקים, ודנו

כראוי נחשבים הלוואה כספי כי כ'מוחזק'. ה)או הל' אך(להלן ,
יסוד על וזאת כמוחזק, להחשיבם ייתכן בבנק המופקדים כספים
וללא שעה, בכל לפירעון עומדים הם גם שהרי שלפנינו, ההלכה
המתנות כדין ודינם זאת, לכשידרוש לבעליהן יינתנו ספק כל

למוחזק. כן מחמת הנחשבות
בשונה שכן לעיל, כמבואר העניינים, בין לחלק יש ברם,
ואין זה, לאדם המיועד מסוים כסף בבנק מונח לא מהמתנות,

האב בו זכה כבר כאילו ורדיםלדונו יט)(גינת ט, .אבהע"ז
ולא לפיקדון, ושב' 'עובר חשבון לדמות שרצו ויש
פי הבכור בו ויטול כמוחזק, כן אם הוא, ונחשב להלוואה,
האחים בין לפשרה להגיע הראוי מן הספק ומפאת שניים.

תתנב) א, והנהגות .(תשובות

ה'תש"ע ניסן י"ב קודש שבת    

        
       

סופר' קנ"א)ה'חתם סי' מהגמרא(חו"מ א)מוכיח נג, שגם(כתובות
מ מקצת –הנותן והקדש צדקה לעניני ואפילו לאחרים, נכסיו

מהתשב"ץ הביא אך הימנו, נוחה חכמים רוח קמ"ז)אין סו"ס (ח"ג

הראוי' 'חלק ליורשים משייר הנותן שאם העיטור, בעל בשם
"ודעת ומסיים: הימנו, נוחה חכמים דעת – זוזים) (ארבעה

מדעתינו". רחבה הגאונים
תשובה' א)וב'פתחי ס"ק רפ"ב סי' גם(חו"מ לאחרים, כשנותן מחלק:

הנותן אבל הימנו, נוחה חכמים רוח אין מהנכסים מקצת בנתינת
הימנו. נוחה חכמים רוח – ליורשים מקצתם ומניח לצדקה נכסיו

הכותב אדה"ז של בלשונו לדייק יש ומתנהוכן מכירה חו"מ, (שו"ע

ח') לצדקה...אבלסע' ואפילו לאחרים במתנה נכסיו ליתן "אין :
שנתבאר כמו מותר, – להם המספיק דבר ליורשים גם מניח אם
חלק העברת שהיתר היא הדברים ומשמעות צדקה". בהלכות
נובע המספיק', 'דבר להם הניחו כאשר מהיורשים, מהנכסים

יעקב' ב'אמרי פירש וכן צדקה. שם)מדיני במניח('ביאורים' שגם
לאחרים, הנכסים שאר את לתת אין להם המספיק דבר ליורשים

 .מצוה ודבר לצדקה
צדק' מ"ב)וה'צמח סי' חו"מ לתת(שו"ת בימים בא לאדם התיר

כי בלבד, אחד שליש לבנו ולשייר לחתנו, מנכסיו שלישים שני
להיות נזקק זקנתו שלעת כיון עצמו, לטובת היתה הזו הנתינה
לצורך מנכסיו כמוכר זה והרי – ובתו חתנו שולחן על סמוך

בנו. לחיי קודמים חייו כי מותר, שבוודאי עצמו,



מו           
      

       

ה'תש"ע ניסן ו' ראשון יום

    
ּבדבר‡. ׁשּיטענּנּו עד ׁשבּועה, חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ׁשּבמּדה ּבדבר לֹו ויֹודה ׁשּבמנין, אֹו ׁשּבמׁשקל אֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּבמּדה
ׁשּבמנין אֹו ׁשּבמׁשקל ליאֹו יׁש ּדינרין 'עׂשרה ּכיצד? . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

לי יׁש חּטים ׁשל 'ּכֹור חמּׁשה'; אּלא ּבידי ל 'אין ,'ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָּביד
רֹוטלין 'ׁשני סאתים'; אּלא ּבידי ל 'אין ,'[ליטרים]ּביד ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ

זה הרי - רֹוטל' אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש מׁשי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשל
ּדינרין מלא 'ּכיס לֹו: אמר אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹחּיב.
ּדינרין 'מאה חמּׁשים'; אּלא לי מסרּת 'לא ,'ל ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹמסרּתי
מנית ולא ּדינרין, ׁשל צרֹור אּלא לי מסרּת לא ,'ל ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹמסרּתי
נֹוטל' אּתה ּׁשהּנחּת ּומה ּבֹו, היה מה יֹודע ואיני ּבפני, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאֹותֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. זה הרי -ְֲֵֵֵֶֶַָָֹ
.מסרּת 'לא אֹומר: והּלה ,'ל מסרּתי ּתבּואה מלא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹ'ּבית

יֹודע 'איני ,'ל מסרּתי ּכֹורין 'עׂשרת ּכֹורין'; עׂשרת אּלא ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָלי
אּתה ּׁשהּנחּת מה אּלא ּבפני, מדדּת לא ׁשהרי הם, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּכּמה

ּפטּור - .נֹוטל' ֵָ
'עד‚. אֹומר: והּלה ,'ל מסרּתי הּזיז עד מלא זה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ'ּבית

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - .החּלֹון' ְֵֵֶַַַַָָֹ
ּבדבר„. ׁשּיֹודה עד ׁשבּועה, חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָאין

ּבֹו לכּפר לֹו 'מאהׁשאפׁשר ואמר: חברֹו ׁשּטען מי ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבלא וחמּׁשים זה ׁשּבׁשטר חמּׁשים ,אצל לי יׁש ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹּדינרין
מֹודה זה אין - ׁשּבּׁשטר' חמּׁשים אּלא ּבידי ל 'אין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשטר',
נכסיו ּכל והרי ּכפירתֹו, ּבֹו ּתֹועיל לא ׁשהּׁשטר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּבמקצת;
נׁשּבע לפיכ לׁשּלם; חּיב היה ּבֹו, ּכפר ואפּלּו ּבֹו, ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָֻמׁשעּבדין

החמּׁשים. על ֲִִֵֶַַהּסת
אֹומר:‰. מלוה מנין, הזּכיר ולא 'סלעים', ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹׁשטר

והּל ּבֹו', הּכתּובים הם ,ּביד לי ׁשּיׁש סלעים וה'חמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
אף - ּבּׁשטר' הּכתּובים והן ׁשלׁש, אּלא ּבידי ל 'אין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאֹומר:

ׁשּתים אּלא זה ּבׁשטר אֹותֹו מחּיבין ׁשאין ּפי [מינימוםעל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
"סלעים"] הרישל - ּבּה לכּפר לֹו ׁשאפׁשר ּבסלע הֹודה והרי ,ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

אבדה ּכמׁשיב ׁשהּוא מּפני ּפטּור; שתיים]זה לטעון ,[יכל ְְֲִִֵֵֵֶֶָָ
ּכמֹו יּׁשבע, לא - אבדה ׁשּיׁשיב ׁשּכל היא, חכמים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹותּקנת
ׁשּיׁש אּבא לי 'אמר לחברֹו: האֹומר וכן ּבמקֹומֹו. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּבארנּו
והּלה מנה', ּביד לֹו ׁשּיׁש אּבא לי 'צּוה אֹו מנה', ּביד ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלֹו
אבדה מׁשיב זה הרי - חמּׁשים' אּלא ּבידי לֹו 'אין ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָאֹומר:

הכל] לכפור צרי[יכל ואין הּסת. מּׁשבּועת אף ּופטּור ,ְְִִֵֵֶַַָָ
ּבידי, לאבי היה 'מנה ואמר: מעצמֹו הֹודה אם ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָלֹומר,
אף ּפטּור ׁשּזה - חמּׁשים' לֹו ונׁשאר חמּׁשים, לֹו ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָונתּתי
ּבוּדאי יֹודע 'אני ואמר: ׁשּטען יֹורׁש אבל הּסת. ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמּׁשבּועת
לֹו 'אין אֹומר: והּוא מנה', אבי ּביד אֹו ּביד לאבי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּיׁש
- חמּׁשים' אּלא אבי ּביד לֹו 'אין אֹו חמּׁשים', אּלא ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָּבידי

ויּׁשבע. ּבמקצת, מֹודה זה ְְְֲִִֵֶֶַָָהרי
.Âאּלא עליו ּבידי ל 'אין זה', מׁשּכֹון על ּביד לי ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ'מנה

ׁשוה הּמׁשּכֹון אין ואם ּבמקצת; מֹודה זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָחמּׁשים'

החמּׁשים ּומׁשּלם נׁשּבע, זה הרי - ּפחֹות אֹו חמּׁשים, ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָאּלא
הֹואיל - יתר אֹו מאה ׁשוה הּמׁשּכֹון היה ּבהן. ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהֹודה

לטען יכֹול לו]והּמלוה הּמלוה[שחייב הרי ּדמיו, ּכדי עד ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
נׁשּבע - ׁשמֹונים ׁשוה היה הּמׁשּכֹון. מּדמי ונֹוטל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָנׁשּבע
הּמׁשּכֹון, מן ונֹוטלן מּׁשמֹונים, ּפחֹות לֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּמלוה
ּבּכל ּכפר ּבהן. ׁשּכפר העׂשרים על הּתֹורה מן הּלוה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹונׁשּבע
- ּכלּום אצלי לֹו ואין ּפּקדֹון, אּלא מׁשּכֹון זה אין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָואמר,

העׂשרים. על הּסת ְְִִֵֶֶַָָנׁשּבע
.Ê,ּבידי ל יׁש וּדאי 'חמּׁשים אֹומר: והּלה ,'ּביד לי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ'מנה

הרי - לאו' אֹו ּבהן חּיב אני אם יֹודע איני החמּׁשים ֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאבל
להּׁשבע יכֹול ואינֹו ּבמקצת, ׁשהֹודה מּפני ׁשבּועה, מחּיב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻזה
מׁשּלם לפיכ יֹודע; אינֹו ׁשהרי ּבֹו, ׁשּכפר הּמקצת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל
להחרים לֹו ויׁש ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשבּועה. ּבלא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּמנה

חרם] ּבוּדאי[להטיל יֹודע ׁשאינֹו ּדבר עלי ׁשּטֹוען מי ְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ'על
ּבֹו'. חּיב ֲִֶַָׁשאני

.Áוהּנטען עליו, מעיד אחד עד והרי ,'ּביד לי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ'מנה
הרי - מנה' אֹותֹו ּכנגד לי חּיב אּתה אבל הּוא, 'ּכן ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאֹומר:

ּומׁשּלם להּׁשבע; יכֹול ואינֹו ׁשבּועה, מחּיב מהזה ּומּפני . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ
העד, ּבֹו ּׁשּמעיד ּבמה מֹודה הּוא ׁשהרי להּׁשבע? יכֹול ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאינֹו
העד את ׁשּיכחיׁש עד נׁשּבע, אחד עד ּבהעדת הּנׁשּבע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואין
ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר ,לפיכ ּכפירתֹו. על ויּׁשבע ּבעדּותֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹויכּפר

ּכפרן וכן ׁשּפרעֹו, וטען אחד, עד[שקרן]עד עליו ׁשּבא ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
זה הרי - הּפּקדֹון ׁשהחזרּתי אֹו ׁשּפרע וטען מחּיבאחד, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ׁשחטף ּבאחד מעׂשה ּומׁשּלם. להּׁשבע; יכֹול ואינֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשבּועה,
וׁשּלי חטפּתי, 'ּכן, ואמר: אחד, עד ּבפני מחברֹו ּכסף ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלׁשֹון
יכֹול ואינֹו ׁשבּועה, מחּיב זה 'הרי חכמים: ואמרּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָֻחטפּתי'.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּומׁשּלם'. ְְְִֵֵֵֶַַַָָֹלהּׁשבע;
.Ëאחד עד הביא מעֹולם', ּדברים היּו 'לא ,'הלויתי ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ'מנה

ּכפרן מחזק היה ׁשנים, היּו ואּלּו הֹואיל - ּבפניו מּמּנּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֻׁשּלוה
ׁשּכל אחד; עד ּפי על נׁשּבע זה הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומׁשּלם,
חזר ׁשבּועה. מחּיבֹו אחד ממֹון, אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָמקֹום

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשבּועה, ּבלא מׁשּלם - 'ּפרעּתי' .ואמר ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ
.Èעליו מעידין ועדים ּכלּום', ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָ'מנה

חמּׁשים אצלֹו לֹו יׁש הלכה,ׁשעדין הּגאֹונים ּכל ּפסקּו - ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
ּפיו הֹודית ּתהא ׁשּלא הּׁשאר; על ויּׁשבע חמּׁשים, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשּלם

שבועה] עדים.[המחייבתו מהעדת ְֲִֵֵַַָּגדֹולה

    
הּקרקעֹות,‡. הּתֹורה: מן עליהן נׁשּבעין ׁשאין ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאּלּו

ׁשהֹודה ּפי על אף וההקּדׁשֹות. והּׁשטרֹות, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָוהעבדים,
טענת וטען ׁשּׁשמר אֹו אחד, עד עליו ׁשּיׁש אֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבמקצת,

ּפטּור זה הרי - רעהּו",הּׁשֹומרין אל איׁש יּתן "ּכי ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ולעבדים לקרקעֹות ּפרט כלים", אֹו "ּכסף להקּדׁש; ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפרט

ּגּופן ׁשאין - הּׁשטרֹות יצאּו וכן לקרקעֹות. [הםׁשהּקׁשּו ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשּבהןעצמם] לראיה אּלא ואינן ּוככלים, ּככסף [עלממֹון ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ

הּסתהלוואה] ׁשבּועת נׁשּבעין ּכּלן ועל היתה[מדרבנן]. אם , ְְְְִִִֵֶַַָָָָֻ
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חּיב ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף ההקּדׁשֹות; מן חּוץ - וּדאי טענת ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָׁשם
ּכעין עליהן ׁשּיּׁשבע חכמים ּתּקנּו הּתֹורה, מן ׁשבּועה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעליהן

ּתֹורה קדוש]ׁשל חפץ ּבהקּדׁשֹות.[בנקיטת יזלזלּו ׁשּלא ּכדי , ְְְְְֵֵֶֶֶַַָֹ
.ׁשני' אחת'; אּלא ל מכרּתי 'לא לי', מכרּת ׂשדֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ'ׁשּתי

אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ׁשטרֹות 'ׁשני אֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָעבדים'
הּסת נׁשּבע זה הרי - אחד' 'עבד אֹו אחד' אםׁשטר וכן . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

,ּביד ׁשּיׁש זה 'ׁשטר אֹו זה' 'עבד אֹו זֹו' 'חצר ואמר: ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָטען
ּדברים היּו 'לא אֹומר: והּנטען לי', מכרּתֹו ואּתה הּוא, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּלי
הרי - הביא ׁשּלא ּבין אחד, עד הּטֹוען ׁשהביא ּבין - ֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמעֹולם'
ּבֹורֹות חברֹו ּבׂשדה החֹופר וכן ונפטר. הּסת, נׁשּבע ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָזה

והפסידּה ּומערֹות -[הזיקה]ׁשיחין לׁשּלם חּיב הּוא והרי , ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשּטענֹו אֹו חפרּתי', 'לא אֹומר: והּוא ׁשחפר, ׁשּטענֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבין
אֹו אחת', אּלא חפרּתי 'לא אֹומר: והּוא מערֹות, ׁשּתי ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשחפר
ּכלּום' חפרּתי 'לא אֹומר: והּוא ׁשחפר, אחד עד ׁשם ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהיה

הּכל. על הּסת נׁשּבע זה הרי -ְֲִֵֵֶֶַַָֹ
ּבכל‚. וכפר הּכלים ּבכל ׁשהֹודה ּבין - וקרקעֹות ּכלים ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָטענֹו

ּבין הּכלים, ּבכל וכפר הּקרקעֹות ּבכל ׁשהֹודה ּבין ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּקרקעֹות,
- הּכלים ּכל עם ּבמקצתן וכפר הּקרקעֹות ּבמקצת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשהֹודה
וכפר הּכלים, ּבמקצת הֹודה אם אבל הּסת. נׁשּבע אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבכל
על ׁשבּועה חּיב ׁשהּוא מּתֹו - הּקרקעֹות ּכל עם ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָּבמקצתן
ׁשּטענֹו הּקרקעֹות על אף נׁשּבע ּבהם, ׁשּכפר הּכלים ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמקצת
ּכלים ּבטֹוענֹו הּדין וכן היא. אחת טענה ׁשהּכל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹעּמהם;

הּוא אחד ּדין הּכל - ּוׁשטרֹות ּכלים אֹו .ועבדים, ְֲִִִֵֶַַָָָֹ
ענבים„. העֹומדתטענֹו יבׁשה ּותבּואה להּבצר, העֹומדֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָ

נׁשּבע זה הרי - ּבמקצתן וכפר ּבמקצתן והֹודה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָלהּקצר,
צריכין ׁשאינן והּוא הּמּטלטלין, ּכׁשאר לּקרקע;[עוד]עליהן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

והֹודיה. ּכפירה לענין ּכבצּור הּוא הרי להּבצר, העֹומד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשּכל
ואין ּדבר, לכל ּכקרקע הן הרי - לּקרקע צריכין היּו אם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָאבל

הּסת. אּלא עליהן ְֲִִֵֵֶֶֶָָנׁשּבעין
ּבחצרי,‰. ׁשכנּת חדׁשים 'ׁשני לֹו: ואמר חברֹו על ְְְֲֲֳִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּטֹוען

ׁשכנּתי 'לא אֹומר: והּוא חדׁשים', ׁשני ׂשכר לי חּיב ְְְְְֳִִִֵֵַַַַָָָָֹואּתה
ׂשכר היה ואם ּבמקצת; מֹודה זה הרי - אחד' חדׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא
ּבגּוף הּטענה ׁשאין נׁשּבע; - ּכסף ׁשּתי ּבֹו ׁשּכפר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהחדׁש

מּטלטלין ׁשהּוא ּבׂשכרּה, אּלא .הּקרקע ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ
.Â'ראיה ּבֹו לי היה ּדינרין ועׂשרה ,ל מסרּתי ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָ'ׁשטר

לי] הפ[שחייבים הּסת. יּׁשבע - מעֹולם' ּדברים היּו 'לא ,ְִִֵֵֶַַָָָָָֹ
התובע]עליו ראיה[שישבע ּבֹו ׁשהיתה הּסת נׁשּבע זה הרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָ

אמר ואם ויּטל. הּׁשטר, ּבאבדת ואבדּו ּדינרים, ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָֹלעׂשרה
אף ּפטּור זה הרי - ואבד' לי, מסרּת 'אמת, ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהּנתּבע:
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור, - ואבד ּבֹו ּפׁשע ׁשאפּלּו הּסת; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּׁשבּועת

חֹובל. ְְִֵּבהלכֹות
.Êיׁש זכּות ,ּביד ׁשּיׁש 'ׁשטר לחברֹו: ּבֹו',[רשום]האֹומר לי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָ

ּבֹו ל יׁש אם יֹודע 'איני אֹו ׁשטרי', מֹוציא 'איני אֹומר: ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָוזה
להֹוציאֹו אֹותֹו ּכֹופין - לא' אֹו .[בבי"ד]ראיה ְְִִָָֹ

.Áסתם חרם לֹו מחרימין הּׁשטר, ׁשאבד מעלימו]טען .[אם ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
אצלֹו זכּות ּבֹו לֹו ׁשּיׁש ׁשהּׁשטר ּבוּדאי יֹודע ׁשהּוא זה, ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָטען
וכזה מּמּנּו. וׁשאבד אצלֹו, ׁשאינֹו הּסת נׁשּבע זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָהּוא

רּבֹותי. ַַהֹורּו

.Ëהּקטן אחד - וקטן ׁשֹוטה חרׁש טענת על נׁשּבעין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין
אביו ּבטענת אֹו עצמֹו, ּבטענת הּמקצתהּבא ׁשּזה לפי - ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָ

אבדה ּכמׁשיב אּלא אינֹו לּקטן, ּבֹו לכפור]ׁשהֹודה וכן[יכל . ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּזה נׁשּבע; אינֹו - לּקטן והעיד אחד עד ּובא ּבּכל, ּכפר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאם
ּגמּורה. ּתביעה אינּה קטן ׁשּתביעת ּתֹובע, ׁשם ואין אחד, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָעד
'לאּבא אֹו ,'ּביד לי 'מנה לגדֹול ׁשאמר קטן אֹומר, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָנמצאת
ל 'אין אֹו חמּׁשים', אּלא ּבידי ל 'אין אֹומר והּלה ,'ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּביד
ּפטּור זה הרי - לֹו ׁשּיׁש מעידֹו אחד ועד ּכלּום', ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָּבידי
הרי - ׁשאבד וטען לקטן, ׁשמר אם אבל הּתֹורה. ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָמּׁשבּועת
טענה מחמת נׁשּבע ׁשאינֹו לפי הּׁשֹומרין, ׁשבּועת נׁשּבע ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָזה

מחייבתו] אֹו[התורה לקטן, ׁשּתף ׁשהיה הֹודה אם וכן .ְְִֵֶָָָָָָֻ
ויּׁשבע לּקטן, אּפיטרֹוּפֹוס ּדין ּבית יעמידּו - עליו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָאּפיטרֹוּפֹוס

ׁשּמא ּבטענת ּבֹו וכּיֹוצא מהמגיעו]הּׁשּתף יותר נטל .[שלא ְְֲֵֶַַַַָָֻ

.Èׁשל ׁשבּועה קטן טענת על נׁשּבעין ׁשאין רּבֹותי, ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהֹורּו
ׁשאינֹו קטן היה ואפּלּו נׁשּבעין; הּסת ׁשבּועת אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּתֹורה,

טענתֹו;[ממולח]חריף על הּסת נׁשּבעין ּומּתן, מּׂשא לענין ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּבחּנם. לֹו ויל קטן, ּכׁשהּוא זה ׁשל ממֹונֹו נֹוטל זה יהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשּלא
ׁשהּקטן למד, נמצאת הּוא. עֹולם ותּקּון נֹוטה, ּדעּתי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָולזה
ּבין ּבּכל, ׁשּכפר ּבין ּבמקצת, ׁשהֹודה ּבין - הּגדֹול על ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּטען
על להפ יכֹול ואינֹו הּסת; נׁשּבע זה הרי - עד ׁשם ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהיה

שישבע]הּקטן ּכלל.[לתובעו הּקטן את מׁשּביעין ׁשאין , ְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
הּׁשבּועה. ענׁש יֹודע ׁשאינֹו לפי מקּבל, אינֹו סתם חרם ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹואפּלּו

.‡Èהּגדֹול ׁשּטענֹו הניהקטן ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר טענֹו אם - ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָ
נפרעין[רווח] - הּקטן והֹודה ּומּתן, מּׂשא עסקי ּכגֹון ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָלּקטן,

ּכפר ואם ויׁשּלם. לֹו, ׁשּיהיה עד ימּתין - לֹו אין ואם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּנכסיו;
ּבדבר טענֹו ואם ויּׁשבע. ׁשּיגּדיל, עד לֹו ממּתינין - ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָהּקטן
ׁשּמֹודה, ּפי על אף - וחּבלֹות נזקין ּכגֹון הניה, ּבֹו לּקטן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאין
לאחר ואפּלּו ּפטּור, - ּיׁשּלם מּמה לֹו ׁשּיׁש ּפי על ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָואף
הּׂשכיר ּכגֹון ונֹוטלין, הּנׁשּבעין מן הּתֹובע היה ואם ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשהגּדיל.

שכרו] קיבל שלא לּקטן,[הטוען הניה ּבֹו ׁשּיׁש ּבֹו, ְֲֵֵֶַַָָָָוכּיֹוצא
אבל הּקטן. מן ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ׂשכיר לֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּיׂשּתּכר

ּפנקסֹו על ׁשּנׁשּבע לפועליך]חנוני לתת אינֹו[שציויתני - ְְְִִִֵֶֶַָָָ
חּיב ׁשהרי הניה; ּבזה לּקטן ׁשאין הּקטן, מן ונֹוטל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָנׁשּבע
על הפסיד החנוני וזה מּמּנּו; ונֹוטלין ונׁשּבעין לפֹועליו, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָלּתן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן קטן. ּפי על ממֹונֹו ׁשּנתן ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹנפׁשֹו,
.Èנזקקיןהחרׁש אין טענה[מתייחסים]והּׁשֹוטה, לכל להן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

לא עליהן, אחרים לטענת ולא אחרים, על לטענתן לא -ְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹ
ּתׁשלּומין. אֹו חמּורה ׁשבּועה לֹומר צרי ואין קּלה, ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָלׁשבּועה
אּלּו, ּבענינים ּדבר לכל ּכבריא הּוא הרי - הּסּומה ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָאבל

טענתֹו. על ונׁשּבעין ׁשבּועֹות, מיני ּכל ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָונׁשּבע

    
יׁש‡. 'מנה ואמר: האחד טען - ּדין לבית ׁשּבאּו ּדינין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבעלי

'ׁשּגזל אֹו אצלֹו', 'ׁשהפקדּתי אֹו ׁשהלויתיהּו', זה אצל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָלי
ּבׂשכרי' אצלֹו לי 'ׁשּיׁש אֹו אצלו]מּמּני', ּכּיֹוצא[שעבדתי וכל , ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָֹ

ל 'אין אֹו ּכלּום', ל חּיב 'איני ואמר: הּנטען והׁשיב ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבזה,
נכֹונה ּתׁשּובה זֹו אין - טֹוען' הּוא 'ׁשקר אֹו ּכלּום', ְְְְִֵֵֶֶָָָּבידי

טענתֹו[מקובלת] על 'הׁשב לּנטען: ּדין ּבית אֹומרין אּלא ;ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
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מז            
      

חּיב ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף ההקּדׁשֹות; מן חּוץ - וּדאי טענת ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָׁשם
ּכעין עליהן ׁשּיּׁשבע חכמים ּתּקנּו הּתֹורה, מן ׁשבּועה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעליהן

ּתֹורה קדוש]ׁשל חפץ ּבהקּדׁשֹות.[בנקיטת יזלזלּו ׁשּלא ּכדי , ְְְְְֵֵֶֶֶַַָֹ
.ׁשני' אחת'; אּלא ל מכרּתי 'לא לי', מכרּת ׂשדֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ'ׁשּתי

אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ׁשטרֹות 'ׁשני אֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָעבדים'
הּסת נׁשּבע זה הרי - אחד' 'עבד אֹו אחד' אםׁשטר וכן . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

,ּביד ׁשּיׁש זה 'ׁשטר אֹו זה' 'עבד אֹו זֹו' 'חצר ואמר: ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָטען
ּדברים היּו 'לא אֹומר: והּנטען לי', מכרּתֹו ואּתה הּוא, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּלי
הרי - הביא ׁשּלא ּבין אחד, עד הּטֹוען ׁשהביא ּבין - ֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמעֹולם'
ּבֹורֹות חברֹו ּבׂשדה החֹופר וכן ונפטר. הּסת, נׁשּבע ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָזה

והפסידּה ּומערֹות -[הזיקה]ׁשיחין לׁשּלם חּיב הּוא והרי , ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשּטענֹו אֹו חפרּתי', 'לא אֹומר: והּוא ׁשחפר, ׁשּטענֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבין
אֹו אחת', אּלא חפרּתי 'לא אֹומר: והּוא מערֹות, ׁשּתי ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשחפר
ּכלּום' חפרּתי 'לא אֹומר: והּוא ׁשחפר, אחד עד ׁשם ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהיה

הּכל. על הּסת נׁשּבע זה הרי -ְֲִֵֵֶֶַַָֹ
ּבכל‚. וכפר הּכלים ּבכל ׁשהֹודה ּבין - וקרקעֹות ּכלים ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָטענֹו

ּבין הּכלים, ּבכל וכפר הּקרקעֹות ּבכל ׁשהֹודה ּבין ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּקרקעֹות,
- הּכלים ּכל עם ּבמקצתן וכפר הּקרקעֹות ּבמקצת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשהֹודה
וכפר הּכלים, ּבמקצת הֹודה אם אבל הּסת. נׁשּבע אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבכל
על ׁשבּועה חּיב ׁשהּוא מּתֹו - הּקרקעֹות ּכל עם ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָּבמקצתן
ׁשּטענֹו הּקרקעֹות על אף נׁשּבע ּבהם, ׁשּכפר הּכלים ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמקצת
ּכלים ּבטֹוענֹו הּדין וכן היא. אחת טענה ׁשהּכל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹעּמהם;

הּוא אחד ּדין הּכל - ּוׁשטרֹות ּכלים אֹו .ועבדים, ְֲִִִֵֶַַָָָֹ
ענבים„. העֹומדתטענֹו יבׁשה ּותבּואה להּבצר, העֹומדֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָ

נׁשּבע זה הרי - ּבמקצתן וכפר ּבמקצתן והֹודה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָלהּקצר,
צריכין ׁשאינן והּוא הּמּטלטלין, ּכׁשאר לּקרקע;[עוד]עליהן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

והֹודיה. ּכפירה לענין ּכבצּור הּוא הרי להּבצר, העֹומד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשּכל
ואין ּדבר, לכל ּכקרקע הן הרי - לּקרקע צריכין היּו אם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָאבל

הּסת. אּלא עליהן ְֲִִֵֵֶֶֶָָנׁשּבעין
ּבחצרי,‰. ׁשכנּת חדׁשים 'ׁשני לֹו: ואמר חברֹו על ְְְֲֲֳִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּטֹוען

ׁשכנּתי 'לא אֹומר: והּוא חדׁשים', ׁשני ׂשכר לי חּיב ְְְְְֳִִִֵֵַַַַָָָָֹואּתה
ׂשכר היה ואם ּבמקצת; מֹודה זה הרי - אחד' חדׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא
ּבגּוף הּטענה ׁשאין נׁשּבע; - ּכסף ׁשּתי ּבֹו ׁשּכפר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהחדׁש

מּטלטלין ׁשהּוא ּבׂשכרּה, אּלא .הּקרקע ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ
.Â'ראיה ּבֹו לי היה ּדינרין ועׂשרה ,ל מסרּתי ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָ'ׁשטר

לי] הפ[שחייבים הּסת. יּׁשבע - מעֹולם' ּדברים היּו 'לא ,ְִִֵֵֶַַָָָָָֹ
התובע]עליו ראיה[שישבע ּבֹו ׁשהיתה הּסת נׁשּבע זה הרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָ

אמר ואם ויּטל. הּׁשטר, ּבאבדת ואבדּו ּדינרים, ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָֹלעׂשרה
אף ּפטּור זה הרי - ואבד' לי, מסרּת 'אמת, ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהּנתּבע:
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור, - ואבד ּבֹו ּפׁשע ׁשאפּלּו הּסת; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּׁשבּועת

חֹובל. ְְִֵּבהלכֹות
.Êיׁש זכּות ,ּביד ׁשּיׁש 'ׁשטר לחברֹו: ּבֹו',[רשום]האֹומר לי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָ

ּבֹו ל יׁש אם יֹודע 'איני אֹו ׁשטרי', מֹוציא 'איני אֹומר: ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָוזה
להֹוציאֹו אֹותֹו ּכֹופין - לא' אֹו .[בבי"ד]ראיה ְְִִָָֹ

.Áסתם חרם לֹו מחרימין הּׁשטר, ׁשאבד מעלימו]טען .[אם ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
אצלֹו זכּות ּבֹו לֹו ׁשּיׁש ׁשהּׁשטר ּבוּדאי יֹודע ׁשהּוא זה, ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָטען
וכזה מּמּנּו. וׁשאבד אצלֹו, ׁשאינֹו הּסת נׁשּבע זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָהּוא

רּבֹותי. ַַהֹורּו

.Ëהּקטן אחד - וקטן ׁשֹוטה חרׁש טענת על נׁשּבעין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין
אביו ּבטענת אֹו עצמֹו, ּבטענת הּמקצתהּבא ׁשּזה לפי - ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָ

אבדה ּכמׁשיב אּלא אינֹו לּקטן, ּבֹו לכפור]ׁשהֹודה וכן[יכל . ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּזה נׁשּבע; אינֹו - לּקטן והעיד אחד עד ּובא ּבּכל, ּכפר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאם
ּגמּורה. ּתביעה אינּה קטן ׁשּתביעת ּתֹובע, ׁשם ואין אחד, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָעד
'לאּבא אֹו ,'ּביד לי 'מנה לגדֹול ׁשאמר קטן אֹומר, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָנמצאת
ל 'אין אֹו חמּׁשים', אּלא ּבידי ל 'אין אֹומר והּלה ,'ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּביד
ּפטּור זה הרי - לֹו ׁשּיׁש מעידֹו אחד ועד ּכלּום', ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָּבידי
הרי - ׁשאבד וטען לקטן, ׁשמר אם אבל הּתֹורה. ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָמּׁשבּועת
טענה מחמת נׁשּבע ׁשאינֹו לפי הּׁשֹומרין, ׁשבּועת נׁשּבע ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָזה

מחייבתו] אֹו[התורה לקטן, ׁשּתף ׁשהיה הֹודה אם וכן .ְְִֵֶָָָָָָֻ
ויּׁשבע לּקטן, אּפיטרֹוּפֹוס ּדין ּבית יעמידּו - עליו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָאּפיטרֹוּפֹוס

ׁשּמא ּבטענת ּבֹו וכּיֹוצא מהמגיעו]הּׁשּתף יותר נטל .[שלא ְְֲֵֶַַַַָָֻ

.Èׁשל ׁשבּועה קטן טענת על נׁשּבעין ׁשאין רּבֹותי, ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהֹורּו
ׁשאינֹו קטן היה ואפּלּו נׁשּבעין; הּסת ׁשבּועת אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּתֹורה,

טענתֹו;[ממולח]חריף על הּסת נׁשּבעין ּומּתן, מּׂשא לענין ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּבחּנם. לֹו ויל קטן, ּכׁשהּוא זה ׁשל ממֹונֹו נֹוטל זה יהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשּלא
ׁשהּקטן למד, נמצאת הּוא. עֹולם ותּקּון נֹוטה, ּדעּתי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָולזה
ּבין ּבּכל, ׁשּכפר ּבין ּבמקצת, ׁשהֹודה ּבין - הּגדֹול על ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּטען
על להפ יכֹול ואינֹו הּסת; נׁשּבע זה הרי - עד ׁשם ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהיה

שישבע]הּקטן ּכלל.[לתובעו הּקטן את מׁשּביעין ׁשאין , ְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
הּׁשבּועה. ענׁש יֹודע ׁשאינֹו לפי מקּבל, אינֹו סתם חרם ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹואפּלּו

.‡Èהּגדֹול ׁשּטענֹו הניהקטן ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר טענֹו אם - ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָ
נפרעין[רווח] - הּקטן והֹודה ּומּתן, מּׂשא עסקי ּכגֹון ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָלּקטן,

ּכפר ואם ויׁשּלם. לֹו, ׁשּיהיה עד ימּתין - לֹו אין ואם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּנכסיו;
ּבדבר טענֹו ואם ויּׁשבע. ׁשּיגּדיל, עד לֹו ממּתינין - ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָהּקטן
ׁשּמֹודה, ּפי על אף - וחּבלֹות נזקין ּכגֹון הניה, ּבֹו לּקטן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאין
לאחר ואפּלּו ּפטּור, - ּיׁשּלם מּמה לֹו ׁשּיׁש ּפי על ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָואף
הּׂשכיר ּכגֹון ונֹוטלין, הּנׁשּבעין מן הּתֹובע היה ואם ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשהגּדיל.

שכרו] קיבל שלא לּקטן,[הטוען הניה ּבֹו ׁשּיׁש ּבֹו, ְֲֵֵֶַַָָָָוכּיֹוצא
אבל הּקטן. מן ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ׂשכיר לֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּיׂשּתּכר

ּפנקסֹו על ׁשּנׁשּבע לפועליך]חנוני לתת אינֹו[שציויתני - ְְְִִִֵֶֶַָָָ
חּיב ׁשהרי הניה; ּבזה לּקטן ׁשאין הּקטן, מן ונֹוטל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָנׁשּבע
על הפסיד החנוני וזה מּמּנּו; ונֹוטלין ונׁשּבעין לפֹועליו, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָלּתן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן קטן. ּפי על ממֹונֹו ׁשּנתן ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹנפׁשֹו,
.Èנזקקיןהחרׁש אין טענה[מתייחסים]והּׁשֹוטה, לכל להן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

לא עליהן, אחרים לטענת ולא אחרים, על לטענתן לא -ְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹ
ּתׁשלּומין. אֹו חמּורה ׁשבּועה לֹומר צרי ואין קּלה, ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָלׁשבּועה
אּלּו, ּבענינים ּדבר לכל ּכבריא הּוא הרי - הּסּומה ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָאבל

טענתֹו. על ונׁשּבעין ׁשבּועֹות, מיני ּכל ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָונׁשּבע
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נכֹונה ּתׁשּובה זֹו אין - טֹוען' הּוא 'ׁשקר אֹו ּכלּום', ְְְְִֵֵֶֶָָָּבידי

טענתֹו[מקובלת] על 'הׁשב לּנטען: ּדין ּבית אֹומרין אּלא ;ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
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מח           
      

מּמּנּו לוית אם ואמר טענתֹו, זה ׁשּפרׁש ּכמֹו הּתׁשּובה, ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּופרׁש
לא אֹו 'ּגזלּתֹו הפקיד', לא אֹו אצל 'הפקיד לוית', לא ְְְְְְִִִִִֶַָָֹֹֹאֹו
הּטענֹות. ּבׁשאר וכן ׂשכרּת'. לא אֹו אֹותֹו 'ׂשכרּת ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָָֹּגזלּתֹו',
הּוא טֹועה ׁשּמא זֹו? ּתׁשּובה מּמּנּו מקּבלין אין מה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּומּפני
ּכמֹו ׁשהלוהּו אפׁשר ׁשהרי ׁשקר; על להּׁשבע ויבֹוא ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבדעּתֹו,
לֹו ׁשּנתן אֹו לאׁשּתֹו, אֹו לבנֹו החֹוב את זה והחזיר ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשּטען,
לפיכ החֹוב. מן ׁשּנפטר ּבדעּתֹו וידּמה החֹוב, ּכנגד ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָמּתנה
מתחּיב אּתה ׁשּמא ּכלּום? חּיב איני ּתאמר היא' לֹו: ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹאֹומרין
ּפרּוׁש לּדּינין הֹודיע אּלא יֹודע! אּתה ואין לׁשּלם הּדין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָמן
חּיב'. אּתה אין אֹו חּיב אּתה אם יֹודיעּו והם ְְִִִֵֵַַַַַָָָָָהּדברים,
ׁשּתׁשיב הפסד ל 'אין לֹו: אֹומרים ּגדֹול, חכם היה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָואפּלּו

ּכיצד ותֹודיענּו טענתֹו מּפני[מדוע]על לֹו; חּיב אּתה אין ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָ
ׁשהרי - לֹו והחזרּת ׁשהיּו מּפני אֹו מעֹולם, ּדברים היּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא
הּטֹוען טען אם וכן מקֹום'. ּבכל לֹומר ׁשּיכֹול ּבמּתֹו ּדנין ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָאנּו
אֹומרין - זה' אצל לי יׁש 'מנה אֹו מנה', לי חּיב 'זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָואמר:
הּזיק אֹו אצלֹו? הפקדּת אֹו אֹותֹו? הלוית ּפנים? 'מאיזה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָלֹו:
ׁשהּוא ׁשּיּדמה אפׁשר ׁשהרי !'ל נתחּיב היא אמר ?ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹממֹונ
ׁשאמר אֹו ׁשּגנבֹו, ׁשחׁשדֹו ּכגֹון - חּיב אינֹו והּוא לֹו, ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָחּיב

עליו[הבטיח] ׁשּטען הרי ּבזה. וכּיֹוצא מּתנה', ל 'ׁשאּתן ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלֹו
מעֹולם', ּדברים היּו 'לא ואמר: זה והׁשיב מנה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשהלוהּו
הּנטען וחזר ּבפניהם, ׁשהלוהּו עדים הּטֹוען הביא ּכ ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָואחר
אּלא מּמּנּו; מקּבלין אין - ּופרעּתי' לויתי היה, 'ּכן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָואמר:
ּכלּום', ל חּיב 'איני הׁשיב: אם אבל ּומׁשּלם. ּכפרן ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֻהחזק
ּכּיֹוצא וכל עלי', טֹוען אּתה 'ׁשקר אֹו ּכלּום', ּבידי ל 'אין ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאֹו
ואמר ּבפניהם, ׁשהלוהּו עדים והביא הּתֹובע והל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבזה,
'ּפרעּתיו אֹו ּפקדֹונֹו', לֹו החזרּתי אבל היה, 'ּכן ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָהּנתּבע:

ונפטר. הּסת ונׁשּבע ּכפרן, החזק לא - ְְְְְְִִֵֶַַָָָֹֻחֹובֹו'

.ּתבעֹו - הן מה ידעּו ולא מעֹות, לֹו ׁשּמנה עדים ְְְִֵֵֶָָָָָָָֹראּוהּו
מעֹו לי 'ּתן ואמר: ּדין 'מּתנהּבבית לֹו: ואמר ,'ׁשהלויתי ת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

הּסת ונׁשּבע נאמן, זה הרי - היּו' 'ּפרעֹון אֹו לי', ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָנתּתם
העדים ּבאּו ּכ ואחר מעֹולם', ּדברים היּו 'לא אמר: ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹונפטר.

ּכפרן החזק - ּבפניהם לֹו יחזקׁשּמנה אדם אין ּולעֹולם . ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻ
ויכחיׁשּוהּו עדים ׁשני ויבֹואּו ּדין, ּבבית ׁשּיכּפר עד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּכפרן,

ּׁשּכפר. ְֶַַָּבמה
ּדברים‚. היּו 'לא ואמר: ּדין ּבבית ּכפר ,'הלויתי ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ'מנה

והּמלוה ּופרעֹו, מנה מּמּנּו ׁשּלוה עדים ׁשני ּובאּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמעֹולם',
'לא האֹומר ׁשּכל לׁשּלם; חּיב זה הרי - נפרעּתי' 'לא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹאֹומר:
ונמצא ּפרעּתי'; 'לא ּכאֹומר - ׁשּלוה עדים ּובאּו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹלויתי',
והֹודאת - ׁשּפרע מעידים והעדים ּפרעּתי', 'לא אֹומר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּלוה

עדים ּכמאה ּדין, ׁשהריּבעל ּכלל, ׁשבּועה חּיב הּמלוה ואין . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
לֹו, חּיב ׁשהּוא ידֹו ּכתב עליו הֹוציא אם וכן ּכפרן. ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻהחזק
אם - ידי' ּכתב אינֹו וזה מעֹולם, ּדברים היּו 'לא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹואמר:

ׁשהּוא[אומת]החזק עדים ׁשּבאּו אֹו ּדין, ּבבית ידֹו ּכתב ְְְִִֵֵֶֶַַָָֻ
ּומׁשּלם. ּכפרן, החזק זה הרי - ידֹו ְְְְֲֵֵֶַַַַָָֻּכתב

'והלא„. הּנטען: לֹו אמר ,'ּביד לי והּוא ,הלויתי ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹ'מנה
'לא ואמרּו: ּופלֹוני ּפלֹוני ּובאּו ּופלֹוני', ּפלֹוני ּבפני ְְְְְְְְְִִִִִִֵַָָֹּפרעּתי

ּכפרן החזק לא - מעֹולם' ּדברים זֹוכריןהיּו העדים ׁשאין ; ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻ

ּבֹו עדים ׁשהם ּדבר אותם]אּלא יּׁשבע[כשמינו ,לפיכ . ְִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ואּתה ׁשהלויתי מנה לי 'ּתן ּבֹו, ּכּיֹוצא ויּפטר. הּסת, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּלוה
זה עּמּוד ּבצד עמדּתי 'לא הּנטען: ואמר ּפלֹוני', עּמּוד ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָֹּבצד
אדם ׁשאין ּכפרן; החזק לא - ׁשעמד עדים ּובאּו ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻמעֹולם',
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּמׁש. ּבהם ׁשאין לדברים ּדעּתֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמׂשים

הּנטען:‰. ואמר העדים', והרי ,ׁשהלויתי מנה לי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ'ּתן
אֹותם 'הבא לּלוה: אֹומרין - ּופלֹוני' ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי'ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ
אחרת למדינה ׁשהלכּו אֹו ׁשּמתּו, אֹו ּבאּו, לא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוהּפטר'.
אֹותֹו מצריכים אנּו ׁשאין ׁשּפרעֹו; הּסת יּׁשבע - ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלהביאם
ׁשהּמלוה מּׁשבּועה, אף ּולהּפטר ּדבריו לברר אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלהביאן

ּבעדים לפרעֹו צרי אינֹו ּבעדים, חברֹו ׁשּבארנּו.את ּכמֹו , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ

.Âלמחר 'הן', לֹו: אמר ,'ּביד לי 'מנה עדים: ּבפני לֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאמר
'מׁשּטה ואמר: עדים, והביא ּבּדין ּבֹו,[משחק]ּתבעֹו הייתי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ

מעֹולם' ּדברים היּו 'לא אמר: אפּלּו - ּכלּום' ּבידי לֹו ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹואין
אמר לא ׁשהרי ּכלּום; ּבידֹו לֹו ׁשאין הּסת ונׁשּבע ּפטּור, -ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

אדם אין עדּות, ׁשאינֹו ודבר עדי', 'אּתם -להם [ובענייננו ְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מעֹולם',המלוה] ּדברים היּו 'לא אמר אם ,ּולפיכ ְְְִִִֵַָָָָָֹזֹוכרֹו;

ּכפרן. החזק ְְַַָֹֻלא

.Êואמר הּגדר, אחֹורי עדים לֹו הטמין אפּלּו אּלא עֹוד, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא
ּפלֹוני ׁשּיעיד רצֹונ' 'הן', לֹו: אמר ,'ּביד לי 'מנה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָלֹו:
לי ואין למחר, ּבּדין ּתכּפני ׁשּמא 'לאו, לֹו: אמר ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָּופלֹוני'?
ׁשּטען ּבין - העדים ּבאּלּו ּבּדין ּתבעֹו ּולמחר ,'ל אּתן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָמה
מעֹולם' ּדברים היּו 'לא ׁשאמר ּבין ּבֹו', הייתי 'מׁשּטה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואמר
ׁשּיאמר עד עדּות, ּכאן ׁשאין ונפטר; הּסת נׁשּבע זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ויׁשּתק הּלוה, ּבפני הּמלוה יאמר אֹו עדי', 'אּתם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹֹֹהּלוה

ּכפרן החזק לא ּכזֹו, ּבעדּות אבל ׁשהיּוהּלוה. ּבאחד מעׂשה . ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
רׁשּו' 'קב לֹו חובות]קֹורין חֹובֹות[הרבה עליו ׁשּיׁש ּכלֹומר , ְְִֵֶַַָָ

ּופלֹוני', ּפלֹוני אּלא לֹו, חּיב ׁשאני הּוא 'מי אמר: - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָהרּבה
ואמרּו ּכלּום'. לֹו חּיב 'איני הּוא: ואמר ּותבעֹו, ּפלֹוני ְְְְְְִִֵַַָָָָָּובא
עליו אֹומרים היּו אחד וכן ויּפטר. הּסת יּׁשבע ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָחכמים,
לי היה 'אּלּו אמר: מיתתֹו ּבׁשעת - הרּבה ממֹון ּבעל ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשהּוא
ּבאּו מיתתֹו ואחר ּופלֹוני'; לפלֹוני ּפֹורעֹו הייתי הלא ְְְְֲִִִִִִַַָָָָֹממֹון,
ּכלּום; להם 'אין חכמים: ואמרּו לתּבע. ּופלֹוני ּפלֹוני ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹאֹותֹו
הּניח וׁשּלא ממֹון, ּבעל ׁשאינֹו עצמֹו להראֹות עׂשּוי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשאדם

אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן ממֹון'. ּבעלי ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹּבניו

.Áׁשהּמטמין ּפי על וכן[מחביא]אף עדּות, אינּה עדים ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
לחברֹו האֹומר וכן אֹותֹו, ׁשֹומעין ועדים מעצמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָהּמֹודה
אּלּו ּכל - 'הן' לֹו: ואמר ,'ּביד לי 'מנה עדים: ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָּבפני
לּנתּבע: אֹומרין ּדין, לבית ּכׁשּיבֹואּו ּבהם, וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּדברים
אצלי לֹו 'אין אמר: ?'אצל לֹו ּׁשּיׁש מה לזה ּתּתן לא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ'לּמה
,'וכ ּכ אּלּו ּבפני אמרּת אּתה 'והלא לֹו: אֹומרים ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹּכלּום',
ואם מּוטב; הרי וׁשּלם, עמד אם .'מעצמ הֹודית 'אּתה ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָאֹו

טען עצמו]לא לֹו[לפטור טֹוענין אין אם[במקומו], אבל . ֲֲִִֵַָָֹ
מעֹולם', ּדברים היּו 'לא אֹו ּבֹו', הייתי 'מׁשּטה ואמר: ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹטען
הּסת ונׁשּבע ּפטּור, - נתּכּונּתי' עצמי את להׂשּביע 'ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹאֹו

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
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ה'תש"ע ניסן ז' שני יום

    
להם‡. ואמר מנה, אצלֹו לפלֹוני ׁשּיׁש ׁשנים ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּמֹודה

'אּתם אמר ׁשּלא ּפי על אף - ׂשיחה ּדר לא הֹודיה, ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבדר
עּמֹו הּתֹובע ׁשאין ּפי על ואף ּתבעֹועדי', עדּות. זֹו הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

אין מעֹולם', ּדברים היּו 'לא אמר: אם - למחר ְְִִִֵֵַַָָָָָָֹּבּדין
נׁשּבע, - אחד עד היה ואם ּפיהם. על ּומׁשּלם לֹו; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשֹומעין
ואמר: אּלּו, ּבעדים ּכׁשּתבעֹו טען הֹודיה. ּדר ואמר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהֹואיל
ואם הּסת. ונׁשּבע נאמן, - הֹודיתי' עצמי את להׁשּביע ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ'ׁשּלא
ולֹומר, לטען יכֹול אינֹו - עּמֹו הּתֹובע היה ּבפניהם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשהֹודה
ׁשּנתן, טען אם אבל הֹודיתי'; עׁשיר ׁשאיני להראֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ'ּכדי

הּסת ונׁשּבע .נאמן ְְֱִֵֶֶָָ

.מׁשּטה' ולֹומר לחזר יכֹול אינֹו ׁשנים, ּבפני הּמֹודה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּכל
ׁשלׁשה; ּבפני הֹודה אם לֹומר, צרי ואין ּבֹו', אבלהייתי ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֹ

ּבדר[אלא] האֹומר ׁשּכל ּפיו; ּבהֹודית לּתן אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָמחּיבין
אּלא ּכֹותבין, אין אבל עדי'. 'אּתם ּכאֹומר זה הרי ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהֹודיה,
ּבֹו להּמל ּוצריכין לֹו'; ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו להם: אמר ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָאם

למוסרו] אם ּדין[בלווה ּבבית הֹודה אם וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,ְְְְִִֵֵֵֶַָ
לֹו ׁשּׁשלחּו ּכֹותבין;[שליח]אחר אּלּו הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ

יערימּו ׁשּלא ּכדי ׁשניהם, את מּכירין ּדין ּבית ׁשּיהיּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַֹוהּוא
אחר. איׁש לחּיב ְְִֵֵֵֶַַׁשניהם

הּקבּוע‚. ּבּמקֹום מעצמן יֹוׁשבין ׁשהיּו ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבית
וקבל הּתֹובע ּובא אצל[טען]להם, ׁשליח וׁשלחּו לפניהם, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ונֹותנין ּכֹותבין, אּלּו הרי - ּבפניהם והֹודה ּובא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָהּנתּבע,
אפּלּו - לֹו ׁשלחּו ולא קבּועין, היּו לא אם אבל ּדינֹו. ְְְְֲֲִִִִַַָָָֹֹלבעל
'היּו ואמר: ּבפניהם והֹודה הּׁשלׁשה, והֹוׁשיב אֹותם ְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָֹקּבץ
הֹודיתֹו' לי 'ּכתבּו ואמר: הּתֹובע, ּכ אחר ּובא ּדּינין', ְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָעלי

לֹו נתן ׁשּמא ּכֹותבין; אין אֹותֹו[פרעו]- ּתֹובע זה ונמצא , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
הֹודה אם אבל ּבמּטלטלין. אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָּבּׁשטר.

מסויימת]ּבקרקעֹות ּפי[קרקע על אף - ׁשנים ּבפני אפּלּו , ְְְְֲִִִִֵַַַַָ
אּלּו הרי - לֹו' ּותנּו 'ּכתבּו להם אמר ולא מּידֹו, קנּו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
ּתֹובעֹו ונמצא לֹו, יּתן ׁשּמא לחש ּכאן ׁשאין ונֹותנין; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹּכֹותבין

ׁשנּיה. ְִַַָּפעם
ּכתבּו„. לנּו 'אמר ּבֹו ּכתּוב היה ולא ׁשּיצא, הֹודיה ְְְִֶַַָָָָָָָָָֹׁשטר

לא ׁשאּלּו היא, ׁשחזקה ּכׁשר; הּוא הרי - לֹו' ּותנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָֹוחתמּו
ּכֹותבין היּו לא לֹו', ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו להן ּכתּובאמר היה . ְְְְְִִִֶַָָָָָָֹ

ּבֹו ּכתּוב אין אם - ּדין' ּבבית לפנינּו ּפלֹוני 'הֹודה ְְְְִִִֵֵֵַָָָָּבּׁשטר:
- ׁשלׁשה ׁשהיּו מּכללן ׁשּׁשֹומעין ּדברים אֹו ׁשלׁשה, ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָֹֹׁשהיּו
הֹודיה ּבׁשנים ׁשהֹודיה ודּמּו וטעּו היּו, ׁשנים ׁשּמא ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָחֹוׁשׁשין

ּכׁשר. ׁשטר ּדין ּבֹו ּדנין אין ,ּולפיכ היא; ּדין ְְְִִִִִֵֵֵָָָָּבבית
ּבארנּו‰. ּדין,ּכבר ּבבית העדּות אֹו ּדין ּבבית ׁשההֹודיה , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּדינֹו. לבעל ונֹותנין ּכֹותבין ,ּולפיכ ּבׁשטר; הּכתּובה ְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָּכמלוה
עד הּדין, את עליו קּבל ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבּמה
לּדין, ׁשּבאּו ׁשנים אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו והביאּוהּו, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּׁשלחּו
לֹו ואמר ,'ּביד לי 'מנה ואמר: חברֹו את מהן אחד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָותבע
אּתה 'חּיב הּדּינין ׁשאמרּו ּבין - ּבידי' ל יׁש 'הן, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּנתּבע:

'ּפרעּתי' ואמר ויצא לֹו', 'ּתן לֹו ׁשאמרּו ּבין לֹו', [אחרלּתן ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

חזרשחייבוני] אם ,לפיכ ׁשּפרעֹו. הּסת ויּׁשבע נאמן, -ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
לּדּינ לֹו,הּתֹובע ּכֹותבין אין - הֹודיתֹו' לי 'ּכתבּו ואמר: ים, ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ

ואמר ויצא ּדין, ּבבית ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי וכן ּפרעֹו. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּמא
עדים היּו ׁשּנׁשּבע. אֹותֹו מׁשּביעין ואין נאמן, - ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ'נׁשּבעּתי'
ואינֹו ׁשבּועה; לאֹותּה ּכפרן החזק נׁשּבע, ׁשּלא אֹותֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻמעידין
אֹו ּדינֹו, ּבעל לֹו ׁשּיֹודה עד 'נׁשּבעּתיה', לֹומר לעֹולם ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָנאמן

ּבפניהם. ׁשּנׁשּבע עדים ְְִִִִֵֵֶֶַָיביא

.Âצא' לֹו: ואמרּו לּׁשני, האחד ונתחּיב לּדין, ׁשּבאּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשנים
אֹותֹו מעידים ועדים 'ּפרעּתי', ואמר: וחזר ויצא לֹו', ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּתן
אּתה 'חּיב לֹו: אמרּו ממֹון. לאֹותֹו ּכפרן החזק - ּפרעֹו ְְְְְֶַַַַָָָָָָֹֻׁשּלא
אֹותֹו מעידין ועדים 'ּפרעּתי', ואמר: וחזר ויצא לֹו', ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָלּתן

נׁשמט ׁשּזה ּכפרן; החזק לא - ּפרעֹו מהם,[מתחמק]ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
ׁשּפרע וטען אחרת, ּפעם חזר אם ,לפיכ ּדינֹו. ׁשּיחקרּו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָעד
עדים ׁשם היּו ולא ּבפניהם, ּבֹו ׁשּנתחּיב הּממֹון ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזה
ׁשּפרעֹו, הּסת נׁשּבע זה הרי - ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמכחיׁשין
אֹו הּלוה ּכׁשּיֹודה ּבספרד, הּדעת ּבקיאי היּו ,לפיכ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹונפטר.
'היּו ּדין: ּבית ּבפני לֹו אֹומר ּדין, ּבבית ׁשבּועה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַָּכׁשּיתחּיב
עדים'. ּבפני אּלא לי יּׁשבע ׁשּלא אֹו יפרעני ׁשּלא עדים, ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹעליו

.Êואחר מנה', הּתֹובע לזה חּיב 'ׁשאני ּדין ּבבית ׁשהֹודה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמי
והרי ּבֹו, ׁשהֹודיתי זה חֹובֹו לֹו ׁשּפרעּתי 'נזּכרּתי אמר: ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכ

ׁשהריהעדים' ּפיהם; על ועֹוׂשין מֹועלת, עדּות זה הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ
מעֹולם'. לויתי 'לא ּכאֹומר ואינֹו עדיו, הכחיׁש ְְְִִִִֵֵֵֵָָָֹֹלא

.Áלהכחיׁש אחרת, טענה ולטען לחזר ּדין ּבבית לּטֹוען ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹיׁש
על ואף האחרֹונה, טענתֹו על וסֹומכין הראׁשֹונה, ְְְֲֲֲִִַַַַַַַָָָָָָהּטענה

אמתלא נתן ׁשּלא ּפי[סיבה]ּפי על ואף הראׁשֹונה; לּטענה ְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹ
טענה ּכל ּולהּפ ולטען לחזר לֹו יׁש וחזר, ּדין מּבית ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשּיצא
העדים, ׁשּיבֹואּו מאחר אבל העדים. ׁשּיבֹואּו עד ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּירצה,
יכֹול אינֹו - עליה ׁשּסמ האחרֹונה טענתֹו ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָויכחיׁשּו

אמתלא[להפנותה]להּׂשיאּה נתן ּכן אם אּלא אחרת, לטענת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּבזאת ׁשהּׂשיא ּכמֹו ּבמׁשמעּה ויׁש עליה, ׁשּסמ ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלּטענה

האחרת משותפת]הּטענה מּבית[משמעותן יצא ׁשּלא והּוא, . ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
אחר ולטען לחזר יכֹול אינֹו - ּדין מּבית יצא אם אבל ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹּדין;
ׁשקר. ׁשל טענֹות לּמדּוהּו רעים אנׁשים ׁשּמא עדים, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשּבאּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

    
ּפי‡. על אף ידֹו, ּתחת ׁשהם זה ּבחזקת הּמּטלטלין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּכל

לֹו ידּועין האּלּו ׁשהּמּטלטלין עדים הּתֹובע [מפורסםׁשהביא ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
שלו] 'ׁשּבתֹושהם אֹו 'ׁשּביד זה 'ּכלי אֹו זה' 'ּבגד ּכיצד? .ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָ

,ל 'הׁשאלּתיהּו אֹו ,'אצל הפקדּתיו ואני הּוא, ׁשּלי ,ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַּבית
יֹודעין ׁשהן העדים ּברׁשּותי',[מכירים]והרי מּקדם אֹותֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָֹ

לי 'נתּתֹו אֹו לי' מכרּתֹו אּתה אּלא כי, 'לא אֹומר: ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹוהּנתּבע
הּנת הרי - הּסתּבמּתנה' נׁשּבע ונפטר.[מדרבנן]ּבע , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

.ּכדי[המחזיק]טען עד לטען יכֹול - ּבידֹו מׁשּכֹון ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַַָָָֹ
חפץ[שוויו]ּדמיו ּבנקיטת ונׁשּבע כדאורייתא]; ,[קדוש, ְְְִִִֵֶַָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֵֶַונֹוטל,
עׂשּויין‚. ׁשאין ּבדברים אמּורים? ּדברים [מיוצריםּבּמה ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָ

ּוכלימתחילתם] ּופרֹות ּבגדים ּכגֹון ּולהׂשּכיר, ְְְְְְְִִִֵֵַַָלהׁשאיל
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מט            
      

ה'תש"ע ניסן ז' שני יום

    
להם‡. ואמר מנה, אצלֹו לפלֹוני ׁשּיׁש ׁשנים ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּמֹודה

'אּתם אמר ׁשּלא ּפי על אף - ׂשיחה ּדר לא הֹודיה, ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבדר
עּמֹו הּתֹובע ׁשאין ּפי על ואף ּתבעֹועדי', עדּות. זֹו הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

אין מעֹולם', ּדברים היּו 'לא אמר: אם - למחר ְְִִִֵֵַַָָָָָָֹּבּדין
נׁשּבע, - אחד עד היה ואם ּפיהם. על ּומׁשּלם לֹו; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשֹומעין
ואמר: אּלּו, ּבעדים ּכׁשּתבעֹו טען הֹודיה. ּדר ואמר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהֹואיל
ואם הּסת. ונׁשּבע נאמן, - הֹודיתי' עצמי את להׁשּביע ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ'ׁשּלא
ולֹומר, לטען יכֹול אינֹו - עּמֹו הּתֹובע היה ּבפניהם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשהֹודה
ׁשּנתן, טען אם אבל הֹודיתי'; עׁשיר ׁשאיני להראֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ'ּכדי

הּסת ונׁשּבע .נאמן ְְֱִֵֶֶָָ

.מׁשּטה' ולֹומר לחזר יכֹול אינֹו ׁשנים, ּבפני הּמֹודה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּכל
ׁשלׁשה; ּבפני הֹודה אם לֹומר, צרי ואין ּבֹו', אבלהייתי ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֹ

ּבדר[אלא] האֹומר ׁשּכל ּפיו; ּבהֹודית לּתן אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָמחּיבין
אּלא ּכֹותבין, אין אבל עדי'. 'אּתם ּכאֹומר זה הרי ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהֹודיה,
ּבֹו להּמל ּוצריכין לֹו'; ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו להם: אמר ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָאם

למוסרו] אם ּדין[בלווה ּבבית הֹודה אם וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,ְְְְִִֵֵֵֶַָ
לֹו ׁשּׁשלחּו ּכֹותבין;[שליח]אחר אּלּו הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ

יערימּו ׁשּלא ּכדי ׁשניהם, את מּכירין ּדין ּבית ׁשּיהיּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַֹוהּוא
אחר. איׁש לחּיב ְְִֵֵֵֶַַׁשניהם

הּקבּוע‚. ּבּמקֹום מעצמן יֹוׁשבין ׁשהיּו ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבית
וקבל הּתֹובע ּובא אצל[טען]להם, ׁשליח וׁשלחּו לפניהם, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ונֹותנין ּכֹותבין, אּלּו הרי - ּבפניהם והֹודה ּובא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָהּנתּבע,
אפּלּו - לֹו ׁשלחּו ולא קבּועין, היּו לא אם אבל ּדינֹו. ְְְְֲֲִִִִַַָָָֹֹלבעל
'היּו ואמר: ּבפניהם והֹודה הּׁשלׁשה, והֹוׁשיב אֹותם ְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָֹקּבץ
הֹודיתֹו' לי 'ּכתבּו ואמר: הּתֹובע, ּכ אחר ּובא ּדּינין', ְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָעלי

לֹו נתן ׁשּמא ּכֹותבין; אין אֹותֹו[פרעו]- ּתֹובע זה ונמצא , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
הֹודה אם אבל ּבמּטלטלין. אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָּבּׁשטר.

מסויימת]ּבקרקעֹות ּפי[קרקע על אף - ׁשנים ּבפני אפּלּו , ְְְְֲִִִִֵַַַַָ
אּלּו הרי - לֹו' ּותנּו 'ּכתבּו להם אמר ולא מּידֹו, קנּו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
ּתֹובעֹו ונמצא לֹו, יּתן ׁשּמא לחש ּכאן ׁשאין ונֹותנין; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹּכֹותבין

ׁשנּיה. ְִַַָּפעם
ּכתבּו„. לנּו 'אמר ּבֹו ּכתּוב היה ולא ׁשּיצא, הֹודיה ְְְִֶַַָָָָָָָָָֹׁשטר

לא ׁשאּלּו היא, ׁשחזקה ּכׁשר; הּוא הרי - לֹו' ּותנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָֹוחתמּו
ּכֹותבין היּו לא לֹו', ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו להן ּכתּובאמר היה . ְְְְְִִִֶַָָָָָָֹ

ּבֹו ּכתּוב אין אם - ּדין' ּבבית לפנינּו ּפלֹוני 'הֹודה ְְְְִִִֵֵֵַָָָָּבּׁשטר:
- ׁשלׁשה ׁשהיּו מּכללן ׁשּׁשֹומעין ּדברים אֹו ׁשלׁשה, ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָֹֹׁשהיּו
הֹודיה ּבׁשנים ׁשהֹודיה ודּמּו וטעּו היּו, ׁשנים ׁשּמא ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָחֹוׁשׁשין

ּכׁשר. ׁשטר ּדין ּבֹו ּדנין אין ,ּולפיכ היא; ּדין ְְְִִִִִֵֵֵָָָָּבבית
ּבארנּו‰. ּדין,ּכבר ּבבית העדּות אֹו ּדין ּבבית ׁשההֹודיה , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּדינֹו. לבעל ונֹותנין ּכֹותבין ,ּולפיכ ּבׁשטר; הּכתּובה ְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָּכמלוה
עד הּדין, את עליו קּבל ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבּמה
לּדין, ׁשּבאּו ׁשנים אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו והביאּוהּו, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּׁשלחּו
לֹו ואמר ,'ּביד לי 'מנה ואמר: חברֹו את מהן אחד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָותבע
אּתה 'חּיב הּדּינין ׁשאמרּו ּבין - ּבידי' ל יׁש 'הן, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּנתּבע:

'ּפרעּתי' ואמר ויצא לֹו', 'ּתן לֹו ׁשאמרּו ּבין לֹו', [אחרלּתן ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

חזרשחייבוני] אם ,לפיכ ׁשּפרעֹו. הּסת ויּׁשבע נאמן, -ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
לּדּינ לֹו,הּתֹובע ּכֹותבין אין - הֹודיתֹו' לי 'ּכתבּו ואמר: ים, ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ

ואמר ויצא ּדין, ּבבית ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי וכן ּפרעֹו. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּמא
עדים היּו ׁשּנׁשּבע. אֹותֹו מׁשּביעין ואין נאמן, - ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ'נׁשּבעּתי'
ואינֹו ׁשבּועה; לאֹותּה ּכפרן החזק נׁשּבע, ׁשּלא אֹותֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻמעידין
אֹו ּדינֹו, ּבעל לֹו ׁשּיֹודה עד 'נׁשּבעּתיה', לֹומר לעֹולם ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָנאמן

ּבפניהם. ׁשּנׁשּבע עדים ְְִִִִֵֵֶֶַָיביא

.Âצא' לֹו: ואמרּו לּׁשני, האחד ונתחּיב לּדין, ׁשּבאּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשנים
אֹותֹו מעידים ועדים 'ּפרעּתי', ואמר: וחזר ויצא לֹו', ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּתן
אּתה 'חּיב לֹו: אמרּו ממֹון. לאֹותֹו ּכפרן החזק - ּפרעֹו ְְְְְֶַַַַָָָָָָֹֻׁשּלא
אֹותֹו מעידין ועדים 'ּפרעּתי', ואמר: וחזר ויצא לֹו', ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָלּתן

נׁשמט ׁשּזה ּכפרן; החזק לא - ּפרעֹו מהם,[מתחמק]ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
ׁשּפרע וטען אחרת, ּפעם חזר אם ,לפיכ ּדינֹו. ׁשּיחקרּו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָעד
עדים ׁשם היּו ולא ּבפניהם, ּבֹו ׁשּנתחּיב הּממֹון ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזה
ׁשּפרעֹו, הּסת נׁשּבע זה הרי - ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמכחיׁשין
אֹו הּלוה ּכׁשּיֹודה ּבספרד, הּדעת ּבקיאי היּו ,לפיכ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹונפטר.
'היּו ּדין: ּבית ּבפני לֹו אֹומר ּדין, ּבבית ׁשבּועה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַָּכׁשּיתחּיב
עדים'. ּבפני אּלא לי יּׁשבע ׁשּלא אֹו יפרעני ׁשּלא עדים, ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹעליו

.Êואחר מנה', הּתֹובע לזה חּיב 'ׁשאני ּדין ּבבית ׁשהֹודה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמי
והרי ּבֹו, ׁשהֹודיתי זה חֹובֹו לֹו ׁשּפרעּתי 'נזּכרּתי אמר: ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכ

ׁשהריהעדים' ּפיהם; על ועֹוׂשין מֹועלת, עדּות זה הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ
מעֹולם'. לויתי 'לא ּכאֹומר ואינֹו עדיו, הכחיׁש ְְְִִִִֵֵֵֵָָָֹֹלא

.Áלהכחיׁש אחרת, טענה ולטען לחזר ּדין ּבבית לּטֹוען ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹיׁש
על ואף האחרֹונה, טענתֹו על וסֹומכין הראׁשֹונה, ְְְֲֲֲִִַַַַַַַָָָָָָהּטענה

אמתלא נתן ׁשּלא ּפי[סיבה]ּפי על ואף הראׁשֹונה; לּטענה ְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹ
טענה ּכל ּולהּפ ולטען לחזר לֹו יׁש וחזר, ּדין מּבית ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשּיצא
העדים, ׁשּיבֹואּו מאחר אבל העדים. ׁשּיבֹואּו עד ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּירצה,
יכֹול אינֹו - עליה ׁשּסמ האחרֹונה טענתֹו ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָויכחיׁשּו

אמתלא[להפנותה]להּׂשיאּה נתן ּכן אם אּלא אחרת, לטענת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּבזאת ׁשהּׂשיא ּכמֹו ּבמׁשמעּה ויׁש עליה, ׁשּסמ ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלּטענה

האחרת משותפת]הּטענה מּבית[משמעותן יצא ׁשּלא והּוא, . ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
אחר ולטען לחזר יכֹול אינֹו - ּדין מּבית יצא אם אבל ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹּדין;
ׁשקר. ׁשל טענֹות לּמדּוהּו רעים אנׁשים ׁשּמא עדים, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשּבאּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

    
ּפי‡. על אף ידֹו, ּתחת ׁשהם זה ּבחזקת הּמּטלטלין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּכל

לֹו ידּועין האּלּו ׁשהּמּטלטלין עדים הּתֹובע [מפורסםׁשהביא ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
שלו] 'ׁשּבתֹושהם אֹו 'ׁשּביד זה 'ּכלי אֹו זה' 'ּבגד ּכיצד? .ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָ

,ל 'הׁשאלּתיהּו אֹו ,'אצל הפקדּתיו ואני הּוא, ׁשּלי ,ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַּבית
יֹודעין ׁשהן העדים ּברׁשּותי',[מכירים]והרי מּקדם אֹותֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָֹ

לי 'נתּתֹו אֹו לי' מכרּתֹו אּתה אּלא כי, 'לא אֹומר: ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹוהּנתּבע
הּנת הרי - הּסתּבמּתנה' נׁשּבע ונפטר.[מדרבנן]ּבע , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

.ּכדי[המחזיק]טען עד לטען יכֹול - ּבידֹו מׁשּכֹון ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַַָָָֹ
חפץ[שוויו]ּדמיו ּבנקיטת ונׁשּבע כדאורייתא]; ,[קדוש, ְְְִִִֵֶַָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֵֶַונֹוטל,
עׂשּויין‚. ׁשאין ּבדברים אמּורים? ּדברים [מיוצריםּבּמה ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָ

ּוכלימתחילתם] ּופרֹות ּבגדים ּכגֹון ּולהׂשּכיר, ְְְְְְְִִִֵֵַַָלהׁשאיל

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



נ           
      

ּדברים אבל ּבהן. וכּיֹוצא סחֹורה ׁשל ּודברים הּבית ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּתׁשמיׁש
ׁשל ידֹו ּתחת ׁשהן ּפי על אף - ּולהׂשּכיר להׁשאיל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָהעׂשּויין
ּבעדים לֹו ׂשכרֹו ולא זה ּכלי לֹו הׁשאיל ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹזה,
ּכלי לֹו ׁשהיה ראּובן ּכיצד? ּבעליהם. ּבחזקת הם הרי -ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
לֹו, ידּוע ׁשהּוא עדים לֹו ויׁש ּולהׂשּכיר, להׁשאיל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָהעׂשּוי
ׁשאּול ׁשהּוא טֹוען ּוראּובן ׁשמעֹון, יד ּתחת הּכלי אֹותֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָוהרי
לי נתּתֹו 'אּתה לי', מכרּתֹו 'אּתה טֹוען: וׁשמעֹון ׂשכּור, ְְְְְִִִֵַַַַָָָאֹו
נֹוטל ראּובן אּלא נאמן; אינֹו - ּבידי' 'מׁשּכנּתֹו אֹו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבמּתנה',
הרי ׁשמעֹון, מת ואפּלּו ׁשמעֹון. טענת על הּסת ונׁשּבע ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָּכליֹו,
לפי הּסת, ׁשּיּׁשבע הּגאֹונים והֹורּו ּכליֹו. נֹוטל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָראּובן

ליֹורׁש .[בשבילו]ׁשּטֹוענין ְֲִֵֶ
ּביד„. ועֹומד נראה זה ּכלי ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

ּפלֹוני 'ּכלי לׁשמעֹון: ואמר ראּובן, טען אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָׁשמעֹון.
עדים לי יׁש והרי אלי, הֹוציאֹו הּוא, וׂשכּור אצל לי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָיׁש
'אּתה לי', מכרּתֹו 'אּתה ׁשמעֹון: לֹו ואמר לי', ידּוע ְְְְִִִֶַַַַַָָָָׁשהּוא
מּתֹו ונפטר; הּסת ׁשמעֹון ונׁשּבע נאמן, - ּבמּתנה' לי ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָנתּתֹו
- זה' ּכלי ּבידי ואין מעֹולם, ּדברים היּו 'לא לֹומר ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּיכֹול

לי'. מכרּתֹו ואּתה אצלי, 'יׁשנֹו לֹומר ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָנאמן
טֹוען:‰. הּכלי ּבעל ּכׁשהיה אּלא אמּורים, הּדברים ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

טען אם אבל .'ל 'הׁשאלּתיהּו אֹו ,'אצל הפקדּתיו ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָ'אני
עדים והביא 'נגזל', אֹו 'אבד' אֹו ונגנב' ׁשּלי היה זה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ'ׁשּכלי
אבל יֹודע, 'איני אֹומר: ידֹו ּתחת ׁשהּוא וזה לֹו, ידּוע ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ּפי על אף - ּבמּתנה' לי 'נתנּוהּו אֹו לי' מכרּוהּו ְְְֲִִִִֵַַַָָָָאחרים
את מעמידין ּולהׂשּכיר, להׁשאיל העׂשּויין מּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָׁשהּוא
לֹו אין ׁשהרי ּכלל, נׁשּבע ואינֹו ּבידֹו; ׁשהּוא זה ּביד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּכלי

.[תובע]טֹוען ֵ
.Âזה יּׁשבע - ּכליהן ׁשּנגנבּו חזקה הראׁשֹונים לּבעלים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָיצא

הֹוציא[הנתבע] ּכּמה חפץ ויחזיר[שילם]ּבנקיטת ויּטל, , ְְְְִִִִִֵֶַַַָֹ
ּגנבה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו הראׁשֹונים, לּבעלים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּכלים

ּבמּת לי 'נתּתֹו אֹו לי', מכרּתֹו 'אּתה ּפיטען: על אף - נה' ְְְְִִִַַַַַַַָָָָ
העׂשּויין מּדברים היה לא אם - ּגנבה ׁשם לֹו ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹׁשּיצא
ּבידֹו. הּכלי ויעמד הּסת, נׁשּבע זה הרי ּולהׂשּכיר, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלהׁשאיל
על ואף ּבידֹו, מּטלטלין לֹו ׁשּיׁש מי לכל למד, אּתה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמּכאן
אם - ויּפטר הּסת ויּׁשבע ּבידי', הן 'לקּוחין לֹומר ׁשּיכֹול ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּפי
ּבנקיטת יּׁשבע - 'וכ ּכ לי חּיב אּתה אבל הן, ׁשּל' ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָאמר:

ונֹוטלין. הּנׁשּבעין ּכל ּכדין יּטל, ּכ ואחר ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹחפץ
.Êאף - ּולהׂשּכיר להׁשאיל העׂשּויין ּדברים ּבידֹו ׁשהיּו ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָמי

ּפלֹוני אבל ,ׁשּל ׁשהיּו אני 'יֹודע לֹו: ואמר ׁשהֹודה ּפי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָעל
מּידֹו, אֹותן מֹוציאין אין - ּבמּתנה' לי 'נתנם אֹו לי', ְְְִִִִִֵַָָָָָָָָמכרם
למּכר עׂשּוי ׁשאדם לֹו; ידּועין ׁשהיּו עדים זה הביא ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאפּלּו

ּכליו. ֵֶָאת
.Áהׁשאלּתים' אֹו ,'ל הׂשּכרּתים 'אני ואמר: עליו זה ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָטען

עׂשּויין ׁשאין מּדברים היּו ואם מּידֹו. אֹותן מֹוציאין - 'ְְְֲִִִִִִִֵֶָָָָל
לֹו הׁשאיל ׁשּלא הּסת נׁשּבע זה הרי - ּולהׂשּכיר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹלהׁשאיל

ּבידֹו. ּכליו ויעמיד לקח; מּפלֹוני אּלא הׂשּכיר, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹולא
.Ëהעׂשּויין ּדברים ּבין ּתטעה ּולהׂשּכיר,אל להׁשאיל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ

רּבים ׁשּטעּו ּכמֹו ּולהׂשּכיר, להׁשאיל ׁשּדרּכן ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָלדברים
ל ודרּכן להׁשאיל, ראּויין הּדברים ׁשּכל הׁשאיל;ּוגדֹולים. ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ

להׁשאיל. ראּויין - ּומּטתֹו ּומּצעֹו, אדם, ׁשל חלּוקֹו ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָאפּלּו
ׁשּבני הּכלים הם - ּולהׂשּכיר להׁשאיל העׂשּויין ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאבל
להׁשאילן ּכדי עׂשּיתן, מּתחּלת אֹותם עֹוׂשין הּמדינה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָאֹותּה
קרקע ּכמֹו לבעליהן, הן והרי ׂשכרן, ולּטל ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּולהׂשּכירן
עׂשּיתן עּקר הּכלים, אּלּו ּכ קּים. והּגּוף ּפרֹותיה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשאֹוכל

הּיֹורֹות ּכגֹון - ּבׂשכרן להנֹות ׁשל[קערות]ּכדי הּגדֹולֹות ְְְְִֵֵֶַַָָָ
הּנחׁשת חלי ּוכגֹון הּמׁשּתאֹות, ּבבית ּבהן ׁשּמבּׁשלין ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹנחׁשת

ּבֹו;[מצופה]הּטּוח להתקּׁשט לּכּלה אֹותֹו ׁשּׂשֹוכרין ּבזהב ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
ולא עצמן, למכירת אינן הּכלים אּלּו עׂשּית ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשעּקר
לאחרים להׁשאילן אּלא ּבביתֹו, הּבית ּבעל ּבהן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָלהׁשּתּמׁש
היה אם וכן ׂשכרן. ולּטל להׂשּכירן אֹו ּכנגּדן, להנֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹּכדי
מׂשּכירֹו ׁשהּוא עדים לֹו ויׁש הּכלים, מּׁשאר ּכלי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָלאדם
הרי - ּולהׂשּכיר להׁשאיל ׁשהּוא לֹו והחזק ּומׁשאילֹו, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֻּתמיד

ּולהׂשּכיר. להׁשאיל העׂשּויין ּככלים ְְְְְֲִִִִֵַַָהּוא

.Èעליו מקּפידין אדם ּובני מּׂשכרֹו, מרּבה ׁשהפסדֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּוכלי
עׂשּוי ׁשאינֹו ּבחזקת הּוא הרי - אֹותֹו יׁשאילּו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָֹׁשּלא
אפּלּו ,לפיכ ׁשחיטה; ׁשל סּכין ּכגֹון ּולהׂשּכיר, ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָלהׁשאיל
ּבהם מבּטלין אין - זה הׂשּכירֹו אֹו ׁשהׁשאילֹו עדים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּבאּו
ׁשהרי לדברינּו, ראיה הּכלים. ּככל הּוא הרי אּלא ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחזקתֹו,

הֹוציא ּבֹומיוחדות][מספרייםזֹוג[בדין]רבא ׁשעֹוׂשין ִִֶָָ
ּולהׂשּכיר; להׁשאיל העׂשּויין ּבדברים הּגדה, וספר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּסרּבל
להׁשאיל העׂשּויים מּדברים ׁשהן ּבעדים לֹו ׁשּנתּברר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָולּולי

היתֹומים יד מּתחת הֹוציאן לא הּזֹוגֹות.ּולהׂשּכיר, ׁשאר הא ְְְְִִִִַַַַַַָָָֹ
ראּויין ׁשהן ּפי על אף זה, ּדין ּבכלל אינם - הּספרים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּוׁשאר
ׁשל ּדבר והּוא ּבּדין, ּגדֹול עּקר זה ודבר ּולהׂשּכיר. ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָלהׁשאיל
ּדעת, למֹוצאי הּוא ּוברּור ּבֹו, ולדּון עליו לסמ ׁשראּוי ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹטעם

יּלֹוז. לא עיניו, לנגד אֹותֹו לׂשּום לּדּין ְְִֵֶֶַַָָָָֹוראּוי

    
ּכלים‡. אחד ידֹו, ׁשּתחת ּבּכלים חזקה לֹו אין - ֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהאּמן

ראה ּכיצד? הּכלים. ׁשאר ואחד ּולהׂשּכיר להׁשאיל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהעׂשּויין
ׁשּלֹו, הּזה ׁשהּכלי יֹודעין ׁשהן עדים והביא האּמן, ּביד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻּכליֹו
ּבא 'לא אֹומר: והאּמן ,'ל נתּתיו 'לתּקן ואֹומר: טֹוען ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָֹֻוהּוא
לי', נתּתֹו 'אּתה ׁשּטען: אֹו 'ּבמּתנה', אֹו ּבמכירה' אּלא ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָלידי
ׁשּמסרֹו ּפי על אף - לתּקנֹו' לידי ׁשּבא אחר לי מכרּתֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָ'אּתה
מּיד אֹותֹו ּומֹוציאין נאמן, הּכלי ּבעל - ּבעדים ׁשּלא ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָֹלֹו

הּסת הּבית ּבעל ויּׁשבע ויׁש[דרבנן]האּמן; טענתֹו. על ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ
ׁשּזה עדים הּבית ּבעל הביא ׁשּלא ּפי על ׁשאף ׁשּדנּו, ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּגאֹונים
ׁשהיה לֹו מֹודה האּמן והרי ּכליֹו, וראה הֹואיל - ׁשּלֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהּכלי
היּו 'לא אמר: אם אבל נאמן; האּמן אין - לֹו ּומכרֹו ְֱֲִֵֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּלֹו,
ונׁשּבע נאמן, האּמן - זה' ּכלי הּוא וׁשּלי מעֹולם, ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָָָֻּדברים
אין לֹו, ידּוע הּזה ׁשהּכלי עדים הּבית ּבעל הביא ואם ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּסת.

ּבעיני. הּוא ּפלא זה, ודין נאמן. ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָֻהאּמן

.ּפלֹוני 'ּכלי ואמר: טען אּלא האּמן, ּביד הּכלי ראה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֻלא
אֹו לי', ּומכרּתֹו 'חזרּת אֹומר: והאּמן לתּקן', ל ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֻנתּתיו

ונפטר הּסת נׁשּבע האּמן - לי' לֹומר'נתּתֹו ׁשּיכֹול מּתֹו , ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ
הרי - ּבעדים לתּקן לֹו מסרֹו ואפּלּו מעֹולם'. ּדברים היּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹ'לא
ׁשהּמפקיד ;'ל 'החזרּתיו לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו נאמן, ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻהאּמן
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,לפיכ ּבעדים. לֹו להחזיר צרי אינֹו ּבעדים, חברֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָאצל
הּכלי. להֹוציא אֹותֹו מחּיבין ואין ונפטר, הּסת האּמן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻנׁשּבע
עדים מביא הּבית ּבעל הרי - ונראה הֹואיל - הֹוציאֹו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָואם
ּכמֹו עדים, ּבלא לֹו ׁשּמסרֹו ּפי על אף ונֹוטלֹו, ׁשּלֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹׁשהּוא
קצצּת 'ׁשּתים ואמר: האּמן טען אם ,לפיכ ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻׁשּבארנּו.

אּלא[סיכמת] ל קצצּתי 'לא אֹומר: הּבית ּובעל ּבׂשכרי', ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹלי
אין והאּמן הֹואיל - ּבפניהם נראה הּכלי היה אם - ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻאחת'
ּבעל הרי ּבידֹו, לקּוח ׁשהּוא לטען יכֹול ואינֹו חזקה, ּבֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹלֹו
ׁשּבארנּו ּכמֹו הּקציצה על חפץ ּבנקיטת נׁשּבע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּבית
הֹואיל - ּבפניהם נראה הּכלי אין ואם ונֹותן. ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַּבׂשכירּות,
ּכדי עד לטען יכֹול ּבידי', הּוא 'לקּוח לֹומר נאמן ְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָָֹֻוהאּמן

חפץ[שוויו]ּדמיו ּבנקיטת ונׁשּבע ּכל[קדוש], ּכדר ונֹוטל, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ונֹוטלין, ְְְְְִִִֵֶַַָהּנׁשּבעין

ׁשּירד‚. ּכׁשאר[הפסיק]אּמן הן הרי - האּמן ּובן מאּמנּותֹו ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻֻ
הּמּטלטלין ּבכל חזקה להן ויׁש אדם, ׁשּבארנּו.ּכל ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

וכלים„. ויצא הּבית, ּבעל ּבפני חברֹו ׁשל לביתֹו ׁשּנכנס ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמי
ּכנפיו ּתחת לֹו בגדו]טמּונין אֹותֹו,[כנפי רֹואין והעדים , ְְְִִִֵַַָָָ

ּכלי לי 'החזר לֹו: ואמר הּבית ּבעל ּתבעֹו זמן ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָּולאחר
ּבידי' הן 'לקּוחין אֹומר: והּוא העדים', והרי ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשהׁשאלּתי
מכרן ׁשּלא טענתֹו על הּסת הּבית ּבעל ונׁשּבע נאמן. אינֹו -ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
אמּורים? ּדברים ּבּמה לּבעלים. הּכלים ויחזרּו נתנן, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹולא
ׁשהֹוציא וזה ּכליו, את למּכר עׂשּוי ׁשאינֹו הּבית ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבבעל
אין הּכלים, ואֹותן להצניע, ּדרּכֹו אין ּכנפיו, ּתחת ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָהּכלים
ׁשּלא לפי להחזיר, חּיב לפיכ להצניען; אדם ּבני ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּדר
את למּכר העׂשּוי הּבית ּבעל אבל ּבהן. לכּפר אּלא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהצניען

זה ׁשאין ּפי על אף - קניתי]ּכליו ּדר[הטוען ואין צנּוע, ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
הּסת נׁשּבע זה הרי - הּכנפים ּתחת להטמינן הּכלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאֹותן
אף - עדים ּבפני מגּלין ּבהן יצא אם וכן ּבידֹו. לקּוחין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשהן
נאמן זה הרי - ּכליו את למּכר עׂשּוי הּבית ּבעל ׁשאין ּפי ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל
ּובלבד ּומכר; מעֹות לֹו נצרכּו ׁשּמא ּבידי', הן 'לקּוחין ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָלֹומר
ּדברים אבל ּולהׂשּכיר. להׁשאיל העׂשּויין מּדברים יהיּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָֹׁשּלא
ּבעליהן, ּבחזקת הם לעֹולם - ּולהׂשּכיר להׁשאיל ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָהעׂשּויין
ׁשּבעל ּפי על ואף מגּלין, ׁשהֹוציאן ּפי על ואף ׁשּבארנּו. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֻּכמֹו
ׁשּזה עדים לֹו ויׁש הֹואיל ּכליו, את למּכר עׂשּוי הּזה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּבית

לֹו הּוא ידּוע ּבלבד ּולהׂשּכיר להׁשאיל העׂשּוי [שהואהּכלי ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָ
ראיהשלו] ׁשּיביא עד ּפנים, ּכל על זה מּיד אֹותֹו מֹוציאין ,ְִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ּכקרקעֹות לֹו נתנֹו אֹו לֹו, בעליהן]ׁשּמכרֹו בחזקת .[שהם ְְְְֶַָָָ
מּיד‰. אֹותֹו מֹוציאין - ידֹו ּתחת ׁשהּכלי זה מת ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָאפּלּו

אֹו ׁשּלקחֹו לטען לאביו ׁשאין ׁשּכיון ׁשבּועה; ּבלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּיֹורׁש
להׁשּביעֹו יכֹול זה אין ּכ מׁשּכֹון, הּיֹורׁשׁשהּוא טען ואם . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הרי - לֹו' 'מכרֹו אֹו לאבי' נתנֹו 'ּבפני ואמר: וּדאי, ְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָטענת
ּבארנּו, ּוכבר הּנׁשּבעין. ּכל ּכׁשאר הּסת, נׁשּבע הּבית ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעל
יחזיר ּכ ואחר הּסת, הּבית ּבעל ׁשּיּׁשבע ׁשהֹורה, מי ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּיׁש

לזה. נֹוטה ּדעּתי ואין הּיֹורׁש; מּיד ְְְִִִֵֵֶַַַָָּכליֹו
.Âקרּדם ׁשּלקח ּדקלֹו[גרזן]מי לגזר הֹול 'הריני ואמר: , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

ּבחזקתֹו; זה הרי - הּדקל את וכרת לי', ׁשּמכרֹו ּפלֹוני ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשל
מעז אדם ואם[מחציף]ׁשאין ׁשּלֹו. ׁשאינֹו אילן וכֹורת ּפניו, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

ׁשהּוא הּסת הּכֹורת זה נׁשּבע - מכרּוהּו ׁשּלא הּבעלים ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹטענּו

וכן הּמּטלטלין. ּכׁשאר הּוא הרי ׁשּנכרת, ּכיון ונפטר; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּלֹו,
ׁשנתים, אֹו ׁשנה ּפרֹותיה ואכל חברֹו, לׂשדה ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּיֹורד
ואכל הּוא, וגזלן ּברׁשּות ׁשּלא ירד ׁשּזה טֹוענין ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹוהּבעלים
לאכל ירדּתי ּברׁשּות' אֹומר: והּיֹורד ׁשאכל, עדים ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹוהרי
חזקה ;ּכ על הּסת ונׁשּבע נאמן, האֹוכל זה הרי - ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּפרֹותיה'

ׁשּלֹו. ׁשאינן ּפרֹות ואֹוכל ּפניו מעז אדם ׁשאין עלהיא, אף ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
הּבעלים; ּבחזקת הּפרֹות אין ּבעליה, ּבחזקת ׁשהּקרקע ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּפי
לזה ׁשּנאמר ּכדי ּבׁשטר, ׂשדהּו ּפרֹות מֹוכר אדם ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשאין
ּפרֹותיה אכל אם לֹומר, צרי ואין .'ׁשטר 'הבא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאכל,
נאמן ּבידי', היא 'לקּוחה לֹומר ׁשּיכֹול ׁשּמּתֹו - רּבֹות ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשנים

הּסת. ויּׁשבע ירדּתי', 'לפרֹות ְְְִִֵֵֶַַַָָלֹומר

.Êּגּבי על רֹוכבין ׁשהיּו אֹו אחד, ּבכלי אֹוחזין ׁשהיּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשנים
ערמה ּבצד יֹוׁשבין אֹו מנהיג, ואחד רֹוכב אחד אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבהמה,

ּבסמטא הּמּנחת חּטים הרבים]ׁשל רשות ׁשל[בצד ּבחצר אֹו ְְְִִִֵֶֶַַַָָֻ
ּכל - ׁשּלי' 'הּכל אֹומר וזה ׁשּלי', 'הּכל אֹומר זה - ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשניהם
ּפחֹות הּדבר ּבזה לֹו ׁשאין חפץ ּבנקיטת נׁשּבע מהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחד
ׁשּלא ּכדי היא, חכמים ּתּקנת - זֹו ּוׁשבּועה ויחלקּו. ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹמחציֹו,
ׁשבּועה. ּבלא ונֹוטל חברֹו, ׁשל ּבטּליתֹו ּתֹופׂש אחד ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹיהיה

.Áהאֹומר - ׁשּלי' 'חציּה אֹומר וזה ׁשּלי', 'ּכּלּה אֹומר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻזה
חלקים, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּבּה לֹו ׁשאין יּׁשבע ׁשּלי' ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻ'ּכּלּה
וזה מרביע; ּפחֹות ּבּה לֹו ׁשאין יּׁשבע ׁשּלי' 'חציּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהאֹומר
לכל למד אּתה מּכאן רביע. נֹוטל וזה חלקים, ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹנֹוטל
- חמּורה ׁשבּועה ּבין קּלה ׁשבּועה ּבין לּטל, ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹהּנׁשּבעין
על אף ּׁשּנֹוטל, מה על אּלא ּׁשּטֹוען, מה על נׁשּבע ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשאינֹו

יֹותר ׁשּטֹוען .ּפי ִֵֵֶ

.Ëאֹומר וזה ׁשּלי' 'ּכּלּה אֹומר זה ּבטּלית, אדּוקין ׁשנים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻהיּו
עד נֹוטל וזה מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד נֹוטל זה - ׁשּלי' ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ'ּכּלּה
ׁשּנׁשּבעין. אחר ּבׁשוה חֹולקין והּׁשאר מּגעת, ׁשּידֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָמקֹום

חברֹו על לגלּגל אחד לכל בשבועה]ויׁש מה[להכליל ׁשּכל , ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָ
נטל. ּכּדין ִֶַַַָָּׁשּנטל

.Èּבחּוטין וזה הּטּלית, ׁשּבׂשפת ּבחּוטין אֹוחז זה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהיה
ׁשּנׁשּבעין אחר ּבׁשוה, ּכּלּה חֹולקין - האחרת וכלׁשּבּׂשפה . ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

לדמים - ּכאן האמּורה עצמֹו[בכסף]חלּקה ׁשּיפסידּו לא , ְְְֲֲִִֶַַָָָָָֹֻ
הּבהמה. ׁשּימיתּו אֹו טּלית, ׁשל אֹו ּכלי ְְִִִֵֶֶֶַַָָׁשל

.‡Èּבּה ונתלה עּמֹו מתאּבק וזה ּכּלּה, את אֹוחז האחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהיה
ּכּלּה את האֹוחז ּבחזקת זֹו הרי -. ְְֲֵֵֶֶַָָֻ

.Èחברֹו מּיד האחד ּוׁשמטּה ּבּה, אדּוקין ׁשנים ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָּבאּו
מֹוציאין אין וצוח, ׁשחזר ּפי על אף - הּׁשני וׁשתק ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבפנינּו,
חזר לֹו. ּכמֹודה זה הרי ּבּתחּלה, ׁשּׁשתק ּכיון מּידֹו; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאֹותּה
צוח ׁשהראׁשֹון ּפי על אף - הראׁשֹון מן ּותקפּה ְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשני

חֹולקין סֹוף, ועד .מּתחּלה ְְְִִִַָ

.‚Èוחּלקּו 'צאּו להם: ואמרנּו ּבטּלית, אדּוקין ׁשניהם ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּבאּו
זה מהם, אחד יד ּתחת היא והרי וחזרּו, יצאּו - ּדמיה' ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאת
לֹו', 'ׂשכרּתיה טֹוען: וזה מּמּנה', ונסּתּלק לי 'הֹודה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָטֹוען:

הראי עליו מחברֹו, הּמֹוציא - וחטפּה' עלי 'נתּגּבר ה.אֹו ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
הּסת ּבידֹו ּכּלּה ׁשהיא זה יּׁשבע - ראיה הביא לא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻואם

ויּפטר ׁשּלֹו, ּבזה.ׁשהיא ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
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ני            
      

,לפיכ ּבעדים. לֹו להחזיר צרי אינֹו ּבעדים, חברֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָאצל
הּכלי. להֹוציא אֹותֹו מחּיבין ואין ונפטר, הּסת האּמן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻנׁשּבע
עדים מביא הּבית ּבעל הרי - ונראה הֹואיל - הֹוציאֹו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָואם
ּכמֹו עדים, ּבלא לֹו ׁשּמסרֹו ּפי על אף ונֹוטלֹו, ׁשּלֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹׁשהּוא
קצצּת 'ׁשּתים ואמר: האּמן טען אם ,לפיכ ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻׁשּבארנּו.

אּלא[סיכמת] ל קצצּתי 'לא אֹומר: הּבית ּובעל ּבׂשכרי', ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹלי
אין והאּמן הֹואיל - ּבפניהם נראה הּכלי היה אם - ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻאחת'
ּבעל הרי ּבידֹו, לקּוח ׁשהּוא לטען יכֹול ואינֹו חזקה, ּבֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹלֹו
ׁשּבארנּו ּכמֹו הּקציצה על חפץ ּבנקיטת נׁשּבע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּבית
הֹואיל - ּבפניהם נראה הּכלי אין ואם ונֹותן. ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַּבׂשכירּות,
ּכדי עד לטען יכֹול ּבידי', הּוא 'לקּוח לֹומר נאמן ְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָָֹֻוהאּמן

חפץ[שוויו]ּדמיו ּבנקיטת ונׁשּבע ּכל[קדוש], ּכדר ונֹוטל, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ונֹוטלין, ְְְְְִִִֵֶַַָהּנׁשּבעין

ׁשּירד‚. ּכׁשאר[הפסיק]אּמן הן הרי - האּמן ּובן מאּמנּותֹו ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻֻ
הּמּטלטלין ּבכל חזקה להן ויׁש אדם, ׁשּבארנּו.ּכל ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

וכלים„. ויצא הּבית, ּבעל ּבפני חברֹו ׁשל לביתֹו ׁשּנכנס ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמי
ּכנפיו ּתחת לֹו בגדו]טמּונין אֹותֹו,[כנפי רֹואין והעדים , ְְְִִִֵַַָָָ

ּכלי לי 'החזר לֹו: ואמר הּבית ּבעל ּתבעֹו זמן ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָּולאחר
ּבידי' הן 'לקּוחין אֹומר: והּוא העדים', והרי ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשהׁשאלּתי
מכרן ׁשּלא טענתֹו על הּסת הּבית ּבעל ונׁשּבע נאמן. אינֹו -ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
אמּורים? ּדברים ּבּמה לּבעלים. הּכלים ויחזרּו נתנן, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹולא
ׁשהֹוציא וזה ּכליו, את למּכר עׂשּוי ׁשאינֹו הּבית ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבבעל
אין הּכלים, ואֹותן להצניע, ּדרּכֹו אין ּכנפיו, ּתחת ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָהּכלים
ׁשּלא לפי להחזיר, חּיב לפיכ להצניען; אדם ּבני ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּדר
את למּכר העׂשּוי הּבית ּבעל אבל ּבהן. לכּפר אּלא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהצניען

זה ׁשאין ּפי על אף - קניתי]ּכליו ּדר[הטוען ואין צנּוע, ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
הּסת נׁשּבע זה הרי - הּכנפים ּתחת להטמינן הּכלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאֹותן
אף - עדים ּבפני מגּלין ּבהן יצא אם וכן ּבידֹו. לקּוחין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשהן
נאמן זה הרי - ּכליו את למּכר עׂשּוי הּבית ּבעל ׁשאין ּפי ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל
ּובלבד ּומכר; מעֹות לֹו נצרכּו ׁשּמא ּבידי', הן 'לקּוחין ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָלֹומר
ּדברים אבל ּולהׂשּכיר. להׁשאיל העׂשּויין מּדברים יהיּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָֹׁשּלא
ּבעליהן, ּבחזקת הם לעֹולם - ּולהׂשּכיר להׁשאיל ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָהעׂשּויין
ׁשּבעל ּפי על ואף מגּלין, ׁשהֹוציאן ּפי על ואף ׁשּבארנּו. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֻּכמֹו
ׁשּזה עדים לֹו ויׁש הֹואיל ּכליו, את למּכר עׂשּוי הּזה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּבית

לֹו הּוא ידּוע ּבלבד ּולהׂשּכיר להׁשאיל העׂשּוי [שהואהּכלי ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָ
ראיהשלו] ׁשּיביא עד ּפנים, ּכל על זה מּיד אֹותֹו מֹוציאין ,ְִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ּכקרקעֹות לֹו נתנֹו אֹו לֹו, בעליהן]ׁשּמכרֹו בחזקת .[שהם ְְְְֶַָָָ
מּיד‰. אֹותֹו מֹוציאין - ידֹו ּתחת ׁשהּכלי זה מת ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָאפּלּו

אֹו ׁשּלקחֹו לטען לאביו ׁשאין ׁשּכיון ׁשבּועה; ּבלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּיֹורׁש
להׁשּביעֹו יכֹול זה אין ּכ מׁשּכֹון, הּיֹורׁשׁשהּוא טען ואם . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הרי - לֹו' 'מכרֹו אֹו לאבי' נתנֹו 'ּבפני ואמר: וּדאי, ְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָטענת
ּבארנּו, ּוכבר הּנׁשּבעין. ּכל ּכׁשאר הּסת, נׁשּבע הּבית ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעל
יחזיר ּכ ואחר הּסת, הּבית ּבעל ׁשּיּׁשבע ׁשהֹורה, מי ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּיׁש

לזה. נֹוטה ּדעּתי ואין הּיֹורׁש; מּיד ְְְִִִֵֵֶַַַָָּכליֹו
.Âקרּדם ׁשּלקח ּדקלֹו[גרזן]מי לגזר הֹול 'הריני ואמר: , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

ּבחזקתֹו; זה הרי - הּדקל את וכרת לי', ׁשּמכרֹו ּפלֹוני ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשל
מעז אדם ואם[מחציף]ׁשאין ׁשּלֹו. ׁשאינֹו אילן וכֹורת ּפניו, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

ׁשהּוא הּסת הּכֹורת זה נׁשּבע - מכרּוהּו ׁשּלא הּבעלים ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹטענּו

וכן הּמּטלטלין. ּכׁשאר הּוא הרי ׁשּנכרת, ּכיון ונפטר; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּלֹו,
ׁשנתים, אֹו ׁשנה ּפרֹותיה ואכל חברֹו, לׂשדה ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּיֹורד
ואכל הּוא, וגזלן ּברׁשּות ׁשּלא ירד ׁשּזה טֹוענין ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹוהּבעלים
לאכל ירדּתי ּברׁשּות' אֹומר: והּיֹורד ׁשאכל, עדים ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹוהרי
חזקה ;ּכ על הּסת ונׁשּבע נאמן, האֹוכל זה הרי - ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּפרֹותיה'

ׁשּלֹו. ׁשאינן ּפרֹות ואֹוכל ּפניו מעז אדם ׁשאין עלהיא, אף ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
הּבעלים; ּבחזקת הּפרֹות אין ּבעליה, ּבחזקת ׁשהּקרקע ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּפי
לזה ׁשּנאמר ּכדי ּבׁשטר, ׂשדהּו ּפרֹות מֹוכר אדם ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשאין
ּפרֹותיה אכל אם לֹומר, צרי ואין .'ׁשטר 'הבא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאכל,
נאמן ּבידי', היא 'לקּוחה לֹומר ׁשּיכֹול ׁשּמּתֹו - רּבֹות ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשנים

הּסת. ויּׁשבע ירדּתי', 'לפרֹות ְְְִִֵֵֶַַַָָלֹומר

.Êּגּבי על רֹוכבין ׁשהיּו אֹו אחד, ּבכלי אֹוחזין ׁשהיּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשנים
ערמה ּבצד יֹוׁשבין אֹו מנהיג, ואחד רֹוכב אחד אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבהמה,

ּבסמטא הּמּנחת חּטים הרבים]ׁשל רשות ׁשל[בצד ּבחצר אֹו ְְְִִִֵֶֶַַַָָֻ
ּכל - ׁשּלי' 'הּכל אֹומר וזה ׁשּלי', 'הּכל אֹומר זה - ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשניהם
ּפחֹות הּדבר ּבזה לֹו ׁשאין חפץ ּבנקיטת נׁשּבע מהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחד
ׁשּלא ּכדי היא, חכמים ּתּקנת - זֹו ּוׁשבּועה ויחלקּו. ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹמחציֹו,
ׁשבּועה. ּבלא ונֹוטל חברֹו, ׁשל ּבטּליתֹו ּתֹופׂש אחד ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹיהיה

.Áהאֹומר - ׁשּלי' 'חציּה אֹומר וזה ׁשּלי', 'ּכּלּה אֹומר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻזה
חלקים, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּבּה לֹו ׁשאין יּׁשבע ׁשּלי' ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻ'ּכּלּה
וזה מרביע; ּפחֹות ּבּה לֹו ׁשאין יּׁשבע ׁשּלי' 'חציּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהאֹומר
לכל למד אּתה מּכאן רביע. נֹוטל וזה חלקים, ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹנֹוטל
- חמּורה ׁשבּועה ּבין קּלה ׁשבּועה ּבין לּטל, ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹהּנׁשּבעין
על אף ּׁשּנֹוטל, מה על אּלא ּׁשּטֹוען, מה על נׁשּבע ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשאינֹו

יֹותר ׁשּטֹוען .ּפי ִֵֵֶ

.Ëאֹומר וזה ׁשּלי' 'ּכּלּה אֹומר זה ּבטּלית, אדּוקין ׁשנים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻהיּו
עד נֹוטל וזה מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד נֹוטל זה - ׁשּלי' ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ'ּכּלּה
ׁשּנׁשּבעין. אחר ּבׁשוה חֹולקין והּׁשאר מּגעת, ׁשּידֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָמקֹום

חברֹו על לגלּגל אחד לכל בשבועה]ויׁש מה[להכליל ׁשּכל , ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָ
נטל. ּכּדין ִֶַַַָָּׁשּנטל

.Èּבחּוטין וזה הּטּלית, ׁשּבׂשפת ּבחּוטין אֹוחז זה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהיה
ׁשּנׁשּבעין אחר ּבׁשוה, ּכּלּה חֹולקין - האחרת וכלׁשּבּׂשפה . ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

לדמים - ּכאן האמּורה עצמֹו[בכסף]חלּקה ׁשּיפסידּו לא , ְְְֲֲִִֶַַָָָָָֹֻ
הּבהמה. ׁשּימיתּו אֹו טּלית, ׁשל אֹו ּכלי ְְִִִֵֶֶֶַַָָׁשל

.‡Èּבּה ונתלה עּמֹו מתאּבק וזה ּכּלּה, את אֹוחז האחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהיה
ּכּלּה את האֹוחז ּבחזקת זֹו הרי -. ְְֲֵֵֶֶַָָֻ

.Èחברֹו מּיד האחד ּוׁשמטּה ּבּה, אדּוקין ׁשנים ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָּבאּו
מֹוציאין אין וצוח, ׁשחזר ּפי על אף - הּׁשני וׁשתק ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבפנינּו,
חזר לֹו. ּכמֹודה זה הרי ּבּתחּלה, ׁשּׁשתק ּכיון מּידֹו; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאֹותּה
צוח ׁשהראׁשֹון ּפי על אף - הראׁשֹון מן ּותקפּה ְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשני

חֹולקין סֹוף, ועד .מּתחּלה ְְְִִִַָ

.‚Èוחּלקּו 'צאּו להם: ואמרנּו ּבטּלית, אדּוקין ׁשניהם ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּבאּו
זה מהם, אחד יד ּתחת היא והרי וחזרּו, יצאּו - ּדמיה' ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאת
לֹו', 'ׂשכרּתיה טֹוען: וזה מּמּנה', ונסּתּלק לי 'הֹודה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָטֹוען:

הראי עליו מחברֹו, הּמֹוציא - וחטפּה' עלי 'נתּגּבר ה.אֹו ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
הּסת ּבידֹו ּכּלּה ׁשהיא זה יּׁשבע - ראיה הביא לא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻואם

ויּפטר ׁשּלֹו, ּבזה.ׁשהיא ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
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ני           
      

ה'תש"ע ניסן ח' שלישי יום

    
מקֹום‡. ּבכל מהּלכת אּלא ׁשמּורה, ׁשאינּה חּיה אֹו ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהמה

ידּועה ׁשהיא מאחר ׁשּתפׂשּה, זה ּבחזקת אינּה - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָורֹועה
שלהם]לּבעלים שהיא עדים[מפורסם הּתֹובע הביא ּכיצד? . ְִִִֵֵֵֵַַַַָ

נתּתּה 'אּתה טֹוען: הּתֹופׂש וזה לֹו, ידּועה הּזאת ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּבהמה
ידֹו ּתחת היֹותּה ׁשאין נאמן; אינֹו - לי' מכרּתּה 'אּתה ְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלי',
,לפיכ לרׁשּותֹו. ונכנסה מעצמּה, הלכה היא ׁשהרי - ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָראיה
הּסת ויּׁשבע לבעליה, הּבהמה ּתחזר - ראיה הביא לא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹאם

זה. טענת ֲֶַַַעל

.ׁשמּורה הּבהמה בעליה]היתה -[ע"י לרֹועה מסּורה אֹו ְְְְְֵֶַָָָָָ
ּבחזקת היא הרי ׁשּלֹו, ׁשהיא עדים זה ׁשהביא ּפי על ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַאף
'נתּתּה אֹו לי', מכרּתּה 'אּתה טען: ואם ידֹו. ּתחת ׁשהיא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָזה

ויּפטר. ׁשּלֹו, ׁשהיא הּסת הּתֹופׂש יּׁשבע - ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָלי'

אצלֹו,‚. ׁשמּורה ׁשהיתה חברֹו ּבהמת ׁשּתפׂש מי ,ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלפיכ
ּובאה מעצמּה יצאת 'היא טֹוענין: והּבעלים רֹועה, ּביד ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָאֹו
,'ל ׁשאּולה 'ׁשהיא אֹו ,'ּביד היא 'ּפּקדֹון אֹו ,'ְְְְְְִִִֶֶָָָאצל
ּכ לי חּיב אּתה אבל ׁשּלי, אינּה הּוא, 'ּכן אֹומר: ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוהּתֹופׂש

על ּבידי מׁשּכנּתּה 'אּתה אֹו עליה', אֹו[חוב]וכ ,'וכ ּכ ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ
לטען יכֹול - ידּה' על לׁשּלם חּיב ׁשאּתה נזק אֹותי ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ'הּזיקה

ּדמיה ּכדי היא[שוויה]עד 'לקּוחה לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו , ְְִִֵֶֶַַָָָָ
ויּטל. חפץ ּבנקיטת ויּׁשבע ְְְְִִִִִֵֶַַָָֹּבידי';

ּתחת„. ׁשהן זה ּבחזקת אינן ,להּל ׁשּיכֹולין העבדים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוכן
ׁשהּוא ידּוע ׁשּזה עדים הּטֹוען זה ׁשהביא ּכיון אּלא ִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָידֹו;
ּבמּתנה' לי נתּתֹו 'אּתה לי', מכרּתֹו 'אּתה טֹוען: והּלה ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָעבּדֹו,
מכר ׁשּלא הּטֹוען ויּׁשבע לבעליו, העבד ויחזר נאמן, אינֹו -ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
לזה ׁשּיׁש עדים העבד, ׁשּתפׂש הּנטען זה הביא נתן. ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹולא

אצלֹו בו]העבד והּוא[החזיק ליֹום, מּיֹום רצּופֹות ׁשנים ׁשלׁש ְְְְִִֶֶֶָָָֹ
ולא הֹואיל - רּבן את מׁשּמׁשין ׁשהעבדים ּכדר ּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמׁשּתּמׁש
אֹותֹו ּומעמידין נאמן, זה הרי - הּׁשנים אּלּו ּבכל ּבֹו ְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמחה
ּבמּתנה. לֹו ׁשּנתנֹו אֹו מּמּנּו ׁשּלקחֹו הּסת, ׁשּיּׁשבע אחר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבידֹו,
קטנּותֹו, מּפני רגליו על להּל יכֹול ׁשאינֹו קטן עבד ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאבל
הרי ּברׁשּותֹו, ׁשּיהיה מי וכל הּמּטלטלין, ּכׁשאר הּוא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָהרי

הראיה. עליו מחברֹו, והּמֹוציא ּבחזקתֹו; ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָהּוא
אֹו‰. זֹו' 'ּבהמה אֹו זה' 'ּבגד לֹו: ואמר חברֹו את ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּטֹוען

'הפקדּתיו אֹו מּמּני', ּוגזלּתֹו הּוא, ׁשּלי ׁשּביד זה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָ'עבד
'לא אֹומר: והּנטען הּוא', 'ׁשאּול אֹו ,'ל 'ׂשכּור אֹו ,'ְְְְְִֵֶַָָָֹאצל
והעידּו עדים הּטֹוען והביא וירּׁשתי', ממֹוני זה אּלא ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻכי,
ׁשהּוא ידּוע הּבהמה אֹו העבד אֹו החפץ ׁשּזה יֹודעין ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהן
אּתה אבל ,ׁשּל היה 'ּכן, ואמר: הּנטען חזר - לזה ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהיה
ׁשּירׁשּתיו לא ירּׁשתי, ׁשאמרּתי וזה לי, 'מכרּתֹו אֹו לי', ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֻנתּתֹו
נאמן, זה הרי - ירׁשּתיו' ּכאּלּו ׁשּלי ׁשהיא אּלא ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמאבֹותי,

הּסת ּדברונׁשּבע ולטען לחזר לּטֹוען ׁשּיׁש ּבארנּו, ׁשּכבר ; ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
.[המסתבר]הּנׁשמע ְִַָ

.Âאֹומר זה - עליה נחלקין ׁשנים ׁשהיּו ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָספינה
ואמר ּדין, לבית ּובאּו ׁשּלי', 'ּכּלּה אֹומר וזה ׁשּלי' ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻֻ'ּכּלּה

'ּתפׂשּוה בה]האחד: אין[החזיקו - עדים' ׁשאביא עד ְִִִֵֵֶֶַָָָָ

עדים, מצא ולא והל ּדין, ּבית ּתפׂשּוה ואם ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹּתֹופׂשין.
ּדינּה ּכׁשהיה יּטל הּמתּגּבר וכל ּבינינּו, 'הּניחּוה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹואמר:
ּדין ּבית אֹותּה מֹוציאין ואין להן, ׁשֹומעין אין - ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹמּקדם'
אֹו לזה, זה ׁשּיֹודּו עד אֹו עדים, ׁשּיבֹואּו עד ידן, ִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּתחת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּובׁשבּועה, ּברצֹונם ְְְְְְִִֵֶַַָָיחלקּו

    
לבעליהן‡. הידּועֹות הּקרקעֹות שלהם]ּכל שהן [מפורסמות ְְְֲֵֶַַַַָָ

ּבחזקת הן הרי אחרים, ידי ּתחת עּתה ׁשהן ּפי על אף -ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ׁשהעם ּכדר ּבחצר מׁשּתּמׁש ׁשהיה ראּובן ּכיצד? ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבעליהן.

ּב ּדר ּבחצרֹותיהן, ּובֹונהמׁשּתּמׁשין לאחרים וׂשֹוכרּה ּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
זֹו 'חצר לֹו: ואמר עליו וטען ׁשמעֹון ּבא זמן ואחר ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָוסֹותר,
אֹו 'ּגזּולה', אֹו ,'ּביד היא ּוׂשכּורה היא, ׁשּלי יד ְְְְְִִִֶֶַַָָָָׁשּתחת
לֹו', מכרּתּה ואּתה היתה, ׁשּל' ראּובן: והׁשיבֹו ְְְְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָ'ׁשאּולה',
ׁשהיתה לׁשמעֹון עדים אין אם - ּבמּתנה' לי 'נתּתּה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָאֹו

הּסת ראּובן נׁשּבע לֹו, אבל[דרבנן]ידּועה ּבמקֹומֹו. ויעמד ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָֹ
היא הרי - היתה ׁשּלֹו זֹו ׁשחצר עדים ׁשמעֹון הביא ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָאם
,'ל ׁשּמכרּה ראיה 'הבא לראּובן: ואֹומרים ׁשמעֹון, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּבחזקת
מּמּנה, אֹותֹו מסּלקין - ראיה הביא לא ואם .'ל 'נתנּה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹאֹו
מֹודה ראּובן ׁשאין ּפי על אף לׁשמעֹון, אֹותּה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָּומחזירין

לׁשמעֹון. עדים יׁש ׁשהרי ׁשּלֹו, היתה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָלׁשמעֹון

.אֹו ראיה להביא ראּובן ׁשּמצריכין אמּורים, ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה
הביא אם אבל מרּבה. זמן ּבּה נׁשּתּמׁש ּבׁשּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻיסּתּלק?
ונהנה רצּופֹות, ׁשנים ׁשלׁש זֹו קרקע ּפרֹות ׁשאכל ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעדים
ׁשּיהיה והּוא קרקע, ּבאֹותּה אדם ּכל ׁשּנהנין ּכדר ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּבכּלּה
מחּו ולא ׁשהחזיק, ּבזה ׁשּידעּו הראׁשֹונים לּבעלים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאפׁשר
ׁשּמכרּה הּסת ראּובן ויּׁשבע ראּובן, ּביד אֹותּה מעמידין - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבֹו
לֹו ׁשאֹומרים מּפני ויּפטר. מּתנה, לֹו ׁשּנתנּה אֹו ׁשמעֹון, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָלֹו
לּמה - נתּת ולא מכרּת ׁשּלא טֹוען, אּתה אמת 'אם ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹלׁשמעֹון:
לא עליו ל ואין ,ּבקרקע ׁשנה אחר ׁשנה מׁשּתּמׁש זה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹהיה

ׂשכירּות לו]ׁשטר מׁשּכֹונה[שהשכרת ׁשטר ולא [שמסרת, ְְְְְִַַַָֹ
אליכמשכון] הּגיע ׁשּלא 'מּפני ואמר: טען ּבֹו'? מחית ולא ,ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

אפׁשר 'אי אֹומרים: - רחֹוקה' ּבמדינה הייתי ׁשהרי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָהּדבר,
היה - אלי ׁשהּגיע וכיון ׁשנים; ּבׁשלׁש הּדבר יּגיע ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא
אֹותי, ּגזל ׁשּפלֹוני אֹותם ותֹודיע עדים, ּבפני למחֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָל

ו הֹואיל ּבּדין; אתּבעּנּו עלּולמחר הפסדּת אּתה מחית, לא ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבין ּדרכים וׁשּבּוׁש מלחמה היתה אם ,לפיכ .'ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָעצמ
- ׁשמעֹון ּבֹו ׁשהיה הּמקֹום ּובין ראּובן ּבֹו ׁשהיה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָהּמקֹום

אכלּה אֹותּה[החזיק]אפּלּו מֹוציאין - ׁשנים עׂשרים ראּובן ְְֲֲִִִִִֵֶָָָָ
ידעּתי 'לא לֹומר: ׁשּיכֹול מּפני לׁשמעֹון; וחֹוזרת ידֹו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמּתחת

ּבקרקעי'. מׁשּתּמׁש ְְְִִֵֶֶַַָׁשּזה
ועֹומד‚. ׁשנה, ּבכל ּבא ׁשמעֹון ׁשהיה עדים ראּובן ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהביא

'מּפני לׁשמעֹון: אֹומרים - ּפחֹות אֹו יֹום ׁשלׁשים זה ְְְְְְִִִִֵֶָָֹּבמקֹום
ואמר: ׁשמעֹון טען .'זכּות אּבדּת ּכׁשּבאת? מחית לא ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹמה
זֹו הרי - חצרי' ּבתֹו ׁשּזה ידעּתי ולא ּבּׁשּוק, הייתי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ'טרּוד
עמד ואם ּבּׁשּוק. טרּוד אדם יהיה יֹום ׁשלׁשים ׁשּכל ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹטענה;
לי, ויראה זכּותֹו. את אּבד - מחה ולא יֹום, מּׁשלׁשים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹיֹותר
ׁשּלהן ּבּׁשוקים טרּודין ׁשהעם ּבּכפרים, אּלא אינֹו זה .ׁשּדין ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
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ׁשּמכר„. הּדבר אמת 'אם לראּובן, אֹומרין אין מה ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומּפני
מּפני ?'ׁשּל ּבּׁשטר נזהרּת לא לּמה ּבמּתנה, ל נתן אֹו ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹל

ּבׁשטרֹו נזהר אדם וחזקה[לשומרו]ׁשאין ימיו; ּכל והֹול ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָ
ׁשרֹואה וכיון ׁשנים, ׁשלׁש עד אּלא ּבׁשטרֹו, נזהר אדם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשאין

נזהר. אינֹו ׁשּוב ּבֹו, ממחה אדם ְְִֵֵֶֶַָָָׁשאין

יטען‰. לא מה מּפני - רחֹוקה ּבמדינה ׁשמעֹון ׁשּמחה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָֹֹהרי
ּבׁשטרי'? ׁשאּזהר ּכדי ּבי, ׁשּמחה ׁשמעּתי 'לא ויאמר, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹראּובן
חבר לֹו יׁש והחבר חבר, לֹו יׁש חבר' לֹו: ׁשאֹומרין ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָמּפני
ּב ׁשּמחה ׁשּידעּת וכיון הּדבר; אלי ׁשהּגיע וחזקה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאחר,
ּבֹו נזהרּת ולא ׁשטר ל היה ּבאמת אם - ׁשנים ׁשלׁש ְְְְְְֱִִִֶֶַָָָָָָֹֹּבתֹו

עצמ'.[לשומרו] על הפסדּת אּתה ,ְְְְִַַַַָָ

.Âאל' להם: ואמר העדים, ּבפני ׁשמעֹון מחה אם ,ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלפיכ
זה ּדבר אם[מחאתי]ּתֹוציאּו אבל מחאה. זֹו אין - מּפיכם' ְֲִִִִֵֶֶָָָָָ

ּגם הרי - מּפינּו' יֹוצא זה ּדבר 'אין מעצמן: העדים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָאמרּו
עליו מצּוה אדם ׁשאין ׁשּדבר מחאה; לפרסמו]זֹו ,[שלא ְְֵֶֶֶָָָָָָָָֻ

ואמר[מגלהו]אֹומרֹו לעדים צּוה אם וכן ּבכּונה. ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
אנּו 'אין מעצמן: הן ׁשאמרּו אֹו ּתֹודיעּוהּו', 'אל ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָלהם:
ׁשאינן ּפי על ׁשאף היא; מחאה זֹו ּגם - אֹותֹו' ְִִִִֵֶֶַַַָָָמֹודיעין
אליו. יּגיע והּדבר לאחרים, הם מֹודיעין אֹותֹו, ְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמֹודיעין

.Êמׁשּתּמׁש ׁשהּוא 'ּפלֹוני ׁשנים: ּבפני אֹומר הּמחאה? ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּכיצד
אֹותֹו ּתֹובע אני ולעתיד הּוא, ּגזלן - 'ּבׂשדי אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּבחצרי'
'מׁשּכֹונה, אֹו ּבידֹו', היא 'ׂשכּורה להם: אמר אם וכן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּבּדין'.
וכן ּבּדין', אֹותֹו ּתֹובע אני נתּתי, אֹו ׁשּמכרּתי עלי יטען ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹואם
מחה ׁשּלא ּפי על אף מחאה, זֹו הרי - ּבזה ּכּיֹוצא ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּכל
'ּפלֹוני להן: אמר אם אבל זה. ּבּה ׁשהחזיק זֹו ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָּבמדינה
ראּובן ׁשהרי מחאה; זֹו אין - הּוא' ּגזלן ּבחצרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּמׁשּתּמׁש
ּולפיכ ּבלבד, אֹותי חרף ׁשּמא אמרּתי: 'ּכׁשּׁשמעּתי, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹומר:

ּבׁשטרי' נזהרּתי .לא ְְְִִִִַָֹ

.Áוכֹותבין ׁשנים; ּבפני בשטר]מחאה ּפי[מחאתו על אף , ְְְְְִִִִֵַַַָָ
אינֹו ראׁשֹונה, ּבׁשנה ׁשּמחה וכיון 'ּכתבּו'. להם אמר ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּלא
יהיה ׁשּלא צרי אבל וׁשנה; ׁשנה ּבכל ולמחֹות לחזר ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹצרי
צרי ,לפיכ ּגמּורֹות. ׁשנים ׁשלׁש למחאה מחאה ְְְְִִִִֵָָָָָָָָֹּבין
ׁשנים ׁשלׁש ועמד מחה, ואם ׁשלׁש; ּכל ּבסֹוף ְְְְִִִִַָָָָָָֹֹלמחֹות

ּכלּום. אינּה - מחה ּכ ואחר ְְְִֵַַָָָּגמּורֹות,
.Ëּפרֹות קּבץ הּׂשדה ּבעל ׁשמעֹון 'ׁשּזה עדים, ראּובן ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהביא

טען ואפּלּו ראּובן, ּביד הּׂשדה ּתעמד - לי' ּונתנם זֹו, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹׂשדה
אֹו מכר לא ׁשאּלּו הּיֹום; לֹו נתנּה אֹו לֹו מכרּה ְְְִִֶֶַַָָָָָֹׁשּׁשמעֹון
לֹו ונֹותן זֹו, ּבׂשדה ראּובן את מׁשּמׁש היה לא - ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹנתן

.ּפרֹותיה ֵֶָ
.È,הֹורדּתיו ּולפרֹות הּדבר, היה 'אמת ואמר: ׁשמעֹון ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָטען

וחֹוזרת נאמן, - מכרּתי' לא הּגּוף אבל הּפרֹות, היּו ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוׁשּלֹו
ולא ׁשנים ׁשלׁש ּבפניו ראּובן אכלּה ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹלׁשמעֹון;

ּבֹו ׁשּבארנּו.מחה ּכמֹו , ְְִֵֶַָ

    
יֹום‡. חסר היּו אפּלּו ליֹום; מּיֹום ׁשאמרנּו, ׁשנים ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹׁשלׁש

מּמּנה אֹותֹו ּומסּלקין החזיק, לא - ּדבריםאחד ּבּמה . ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
ּפרֹות עֹוׂשין ׁשהן ּבקרקעֹות ּכגֹון[רווחים]אמּורים? - ּתדיר ְְְֲִִִֵֵֶַָָ

והחנּיֹות, והּמערֹות, והּׁשיחין, והּבֹורֹות, והחצרֹות, ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָֻהּבּתים,
ּוׂשדה הּבּדין, ּובּתי והּׁשֹובכֹות, והּמרחציֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָוהּפּונּדקּיֹות,
ונֹוטעין, ּבּה וזֹורעין ּתמיד אֹותּה ׁשּמׁשקין הּׁשלהין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּבית
ׁשּבארנּו. ּכמֹו המהּלכין, העבדים וכן והּפרּדסין; ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוהּגּנֹות,
ּוׂשדה ּבלבד, ּגׁשמים מּמי ׁשֹותה ׁשהיא הּבעל ׂשדה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאבל
ּתבּואֹות ׁשלׁש ׁשאכל ּכיון אּלא ליֹום; מּיֹום אינּה - ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹהאילן
ׂשדה היתה ּכיצד? ׁשנים. ּכׁשלׁש אּלּו הרי אחד, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹמּמין
ׁשלׁש ּובצר ענבים, ׂשדה אֹו ּגדירֹות, ׁשלׁש וגדר ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹֹּתמרים,
אּלּו הרי - מסיקֹות ׁשלׁש ּומסק זיתים, ׂשדה אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָֹּבצירֹות,
היה ולא רצּופין, האילנֹות היּו ואפּלּו והחזיק. ׁשנים, ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָֹֹּכׁשלׁש
ואכלן הֹואיל - ליבׁש סֹופן ׁשהרי להן, הראּוי הרחק ֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּביניהן

החזיק. ׁשנים, ְִִֶָָֹׁשלׁש

.אֹו ׁשנים, ׁשלׁש זֹו ּבחצר ּדר ׁשהיה עדים ְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹהביא
ּבעל[לאחרים]ׁשהׂשּכירּה טען חזקה. זֹו הרי - ׁשנים ׁשלׁש ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

'ׁשּמא אֹו ּובּלילה', ּבּיֹום ּבּה ׁשכן לא 'ׁשּמא ואמר: ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחצר
זֹו הרי - ּובּלילה' ּבּיֹום ּבּה ׁשכנּו לא להם ׁשהׂשּכירּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלּו
אּלּו ׁשּׁשנים עדים הבא 'אֹו לּמחזיק: ואֹומרים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָטענה;
ואמרּו: ׁשנים ּבאּו אפּלּו ּתסּתּלק'. אֹו ּובּלילה, ּבּיֹום ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָּגמּורֹות

ׂשכר ּבחצ[השכיר]'לנּו ּדרנּו ואנּו וטען, ּובּלילה', ּבּיֹום זֹו ר ְְְְְֵַַַַַַָָָָָָ
- ּובּלילה' ּבּיֹום ּבּה ׁשּדרּו עדים 'יביאּו ואמר: הּׂשדה ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּבעל
ּתמיד; ּבּה ׁשּדרּו ראיה להביא הּׂשֹוכרין העדים אּלּו ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָצריכין

ּבהם ּתלּוי הּדבר אליהם]ׁשּזה ּבטענת[נוגע ּתלּוי ואינֹו , ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָ
לֹו. ׁשּיעידּו ּכדי ְְִִֵֶַַָהּמחזיק,

הרֹוכלין‚. מן ּבּה, ׁשּדרּו העדים אֹו הּמחזיק זה ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהיה
אֹותן טֹוענין - ּבהן וכּיֹוצא ּבעירֹות אתהמחּזרין [בי"ד ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ

במקומו] לֹו:הטענות אֹומר - חזקה עדי ּוכׁשּיביא ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָלכּתחּלה;
ּדברים ּבּמה ּובּלילה'. ּבּיֹום ּבּה מחזיק ׁשהיית עדים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ'הבא
לדּור עׂשּויֹות ׁשהן ּבהן, וכּיֹוצא ּובּתים ּבחצרֹות ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָאמּורים?
ּבהן, וכּיֹוצא ּתּגרים ׁשל החנּיֹות אבל ּובּלילה; ּבּיֹום ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבתֹוכן
ּבּיֹום, ׁשנים ׁשלׁש ּבּה ׁשּדר ּכיון - ּבּיֹום אּלא ּבהן ּדרין ִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשאין

חזקה. זֹו ֲֲֵָָהרי
זֹו.„. אחר זֹו רצּופֹות ׁשּיהיּו צריכֹות ׁשאמרנּו, ׁשנים ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹׁשלׁש

והֹובירּה ׁשנה ּוזרעּה ּבׂשדה, ׁשהחזיק זרע]הרי ׁשנה,[לא ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָ
לא ׁשנים, ּכּמה ּכן עׂשה אפּלּו - ׁשנה והֹובירּה ׁשנה ְְֲִִִֵַָָָָָָָָָָָֹּוזרעּה
על אף - להֹוביר הּמקֹום אֹותֹו ּבני ׁשל ּדרּכם היה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהחזיק.
ׁשנה זֹורעין ּומקצתן ׁשנה, אחר ׁשנה זֹורעין ׁשּמקצתן ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָָָּפי
'לא אֹומר: הּוא ׁשהרי החזיק; זה הרי - ׁשנה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֹּומֹובירין
הּזריעה'. ּבׁשנת הרּבה ׁשּתעׂשה ּכדי אּלא אֹותּה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהֹוברּתי

אכלּה‰. האחד - ׁשנים ׁשׁש ּבׂשדה ׁשהחזיקּו ׁשּתפין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻׁשני
אכלּה[החזיק] והּׁשני וחמיׁשית, ּוׁשליׁשית ראׁשֹונה ְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָׁשנה

ׁשהרי מהן; לאחד חזקה עלתה לא - וׁשּׁשית ּורביעית ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹׁשנּיה
ׁשהחזיק ׁשמעּתי ולא ראיתי ׁשּלא 'ּכיון אֹומר: הּקרקע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעל
,לפיכ מחיתי'. לא זה מּפני ׁשנה, אחר ׁשנה אחד אדם ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּבּה
ׁשנה ּבּה ׁשּיׁשּתּמׁשּו ּביניהן, ׁשטר הּׁשּתפין אּלּו ּכתבּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻאם
חזקה; להן עלתה ׁשנים, ׁשלׁש ׁשעברּו ּכיון - ׁשנה ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחר

קֹול את[פרסום]ׁשהּׁשטר, אּבד מחה, ולא והֹואיל לֹו, יׁש ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
ּבֹו ונׁשּתּמׁשּו ׁשנים, ּבֹו ׁשהחזיקּו לעבד הּדין והּוא ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַזכּותֹו.

החזיקּו. הרי ּביניהן, ׁשטר ּכתבּו אם - ׁשנה אחר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשנה
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נג            
      

ׁשּמכר„. הּדבר אמת 'אם לראּובן, אֹומרין אין מה ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומּפני
מּפני ?'ׁשּל ּבּׁשטר נזהרּת לא לּמה ּבמּתנה, ל נתן אֹו ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹל

ּבׁשטרֹו נזהר אדם וחזקה[לשומרו]ׁשאין ימיו; ּכל והֹול ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָ
ׁשרֹואה וכיון ׁשנים, ׁשלׁש עד אּלא ּבׁשטרֹו, נזהר אדם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשאין

נזהר. אינֹו ׁשּוב ּבֹו, ממחה אדם ְְִֵֵֶֶַָָָׁשאין

יטען‰. לא מה מּפני - רחֹוקה ּבמדינה ׁשמעֹון ׁשּמחה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָֹֹהרי
ּבׁשטרי'? ׁשאּזהר ּכדי ּבי, ׁשּמחה ׁשמעּתי 'לא ויאמר, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹראּובן
חבר לֹו יׁש והחבר חבר, לֹו יׁש חבר' לֹו: ׁשאֹומרין ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָמּפני
ּב ׁשּמחה ׁשּידעּת וכיון הּדבר; אלי ׁשהּגיע וחזקה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאחר,
ּבֹו נזהרּת ולא ׁשטר ל היה ּבאמת אם - ׁשנים ׁשלׁש ְְְְְְֱִִִֶֶַָָָָָָֹֹּבתֹו

עצמ'.[לשומרו] על הפסדּת אּתה ,ְְְְִַַַַָָ

.Âאל' להם: ואמר העדים, ּבפני ׁשמעֹון מחה אם ,ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלפיכ
זה ּדבר אם[מחאתי]ּתֹוציאּו אבל מחאה. זֹו אין - מּפיכם' ְֲִִִִֵֶֶָָָָָ

ּגם הרי - מּפינּו' יֹוצא זה ּדבר 'אין מעצמן: העדים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָאמרּו
עליו מצּוה אדם ׁשאין ׁשּדבר מחאה; לפרסמו]זֹו ,[שלא ְְֵֶֶֶָָָָָָָָֻ

ואמר[מגלהו]אֹומרֹו לעדים צּוה אם וכן ּבכּונה. ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
אנּו 'אין מעצמן: הן ׁשאמרּו אֹו ּתֹודיעּוהּו', 'אל ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָלהם:
ׁשאינן ּפי על ׁשאף היא; מחאה זֹו ּגם - אֹותֹו' ְִִִִֵֶֶַַַָָָמֹודיעין
אליו. יּגיע והּדבר לאחרים, הם מֹודיעין אֹותֹו, ְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמֹודיעין

.Êמׁשּתּמׁש ׁשהּוא 'ּפלֹוני ׁשנים: ּבפני אֹומר הּמחאה? ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּכיצד
אֹותֹו ּתֹובע אני ולעתיד הּוא, ּגזלן - 'ּבׂשדי אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּבחצרי'
'מׁשּכֹונה, אֹו ּבידֹו', היא 'ׂשכּורה להם: אמר אם וכן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּבּדין'.
וכן ּבּדין', אֹותֹו ּתֹובע אני נתּתי, אֹו ׁשּמכרּתי עלי יטען ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹואם
מחה ׁשּלא ּפי על אף מחאה, זֹו הרי - ּבזה ּכּיֹוצא ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּכל
'ּפלֹוני להן: אמר אם אבל זה. ּבּה ׁשהחזיק זֹו ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָּבמדינה
ראּובן ׁשהרי מחאה; זֹו אין - הּוא' ּגזלן ּבחצרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּמׁשּתּמׁש
ּולפיכ ּבלבד, אֹותי חרף ׁשּמא אמרּתי: 'ּכׁשּׁשמעּתי, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹומר:

ּבׁשטרי' נזהרּתי .לא ְְְִִִִַָֹ

.Áוכֹותבין ׁשנים; ּבפני בשטר]מחאה ּפי[מחאתו על אף , ְְְְְִִִִֵַַַָָ
אינֹו ראׁשֹונה, ּבׁשנה ׁשּמחה וכיון 'ּכתבּו'. להם אמר ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּלא
יהיה ׁשּלא צרי אבל וׁשנה; ׁשנה ּבכל ולמחֹות לחזר ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹצרי
צרי ,לפיכ ּגמּורֹות. ׁשנים ׁשלׁש למחאה מחאה ְְְְִִִִֵָָָָָָָָֹּבין
ׁשנים ׁשלׁש ועמד מחה, ואם ׁשלׁש; ּכל ּבסֹוף ְְְְִִִִַָָָָָָֹֹלמחֹות

ּכלּום. אינּה - מחה ּכ ואחר ְְְִֵַַָָָּגמּורֹות,
.Ëּפרֹות קּבץ הּׂשדה ּבעל ׁשמעֹון 'ׁשּזה עדים, ראּובן ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהביא

טען ואפּלּו ראּובן, ּביד הּׂשדה ּתעמד - לי' ּונתנם זֹו, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹׂשדה
אֹו מכר לא ׁשאּלּו הּיֹום; לֹו נתנּה אֹו לֹו מכרּה ְְְִִֶֶַַָָָָָֹׁשּׁשמעֹון
לֹו ונֹותן זֹו, ּבׂשדה ראּובן את מׁשּמׁש היה לא - ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹנתן

.ּפרֹותיה ֵֶָ
.È,הֹורדּתיו ּולפרֹות הּדבר, היה 'אמת ואמר: ׁשמעֹון ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָטען

וחֹוזרת נאמן, - מכרּתי' לא הּגּוף אבל הּפרֹות, היּו ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוׁשּלֹו
ולא ׁשנים ׁשלׁש ּבפניו ראּובן אכלּה ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹלׁשמעֹון;

ּבֹו ׁשּבארנּו.מחה ּכמֹו , ְְִֵֶַָ

    
יֹום‡. חסר היּו אפּלּו ליֹום; מּיֹום ׁשאמרנּו, ׁשנים ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹׁשלׁש

מּמּנה אֹותֹו ּומסּלקין החזיק, לא - ּדבריםאחד ּבּמה . ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
ּפרֹות עֹוׂשין ׁשהן ּבקרקעֹות ּכגֹון[רווחים]אמּורים? - ּתדיר ְְְֲִִִֵֵֶַָָ

והחנּיֹות, והּמערֹות, והּׁשיחין, והּבֹורֹות, והחצרֹות, ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָֻהּבּתים,
ּוׂשדה הּבּדין, ּובּתי והּׁשֹובכֹות, והּמרחציֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָוהּפּונּדקּיֹות,
ונֹוטעין, ּבּה וזֹורעין ּתמיד אֹותּה ׁשּמׁשקין הּׁשלהין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּבית
ׁשּבארנּו. ּכמֹו המהּלכין, העבדים וכן והּפרּדסין; ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוהּגּנֹות,
ּוׂשדה ּבלבד, ּגׁשמים מּמי ׁשֹותה ׁשהיא הּבעל ׂשדה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאבל
ּתבּואֹות ׁשלׁש ׁשאכל ּכיון אּלא ליֹום; מּיֹום אינּה - ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹהאילן
ׂשדה היתה ּכיצד? ׁשנים. ּכׁשלׁש אּלּו הרי אחד, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹמּמין
ׁשלׁש ּובצר ענבים, ׂשדה אֹו ּגדירֹות, ׁשלׁש וגדר ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹֹּתמרים,
אּלּו הרי - מסיקֹות ׁשלׁש ּומסק זיתים, ׂשדה אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָֹּבצירֹות,
היה ולא רצּופין, האילנֹות היּו ואפּלּו והחזיק. ׁשנים, ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָֹֹּכׁשלׁש
ואכלן הֹואיל - ליבׁש סֹופן ׁשהרי להן, הראּוי הרחק ֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּביניהן

החזיק. ׁשנים, ְִִֶָָֹׁשלׁש

.אֹו ׁשנים, ׁשלׁש זֹו ּבחצר ּדר ׁשהיה עדים ְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹהביא
ּבעל[לאחרים]ׁשהׂשּכירּה טען חזקה. זֹו הרי - ׁשנים ׁשלׁש ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

'ׁשּמא אֹו ּובּלילה', ּבּיֹום ּבּה ׁשכן לא 'ׁשּמא ואמר: ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחצר
זֹו הרי - ּובּלילה' ּבּיֹום ּבּה ׁשכנּו לא להם ׁשהׂשּכירּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלּו
אּלּו ׁשּׁשנים עדים הבא 'אֹו לּמחזיק: ואֹומרים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָטענה;
ואמרּו: ׁשנים ּבאּו אפּלּו ּתסּתּלק'. אֹו ּובּלילה, ּבּיֹום ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָּגמּורֹות

ׂשכר ּבחצ[השכיר]'לנּו ּדרנּו ואנּו וטען, ּובּלילה', ּבּיֹום זֹו ר ְְְְְֵַַַַַַָָָָָָ
- ּובּלילה' ּבּיֹום ּבּה ׁשּדרּו עדים 'יביאּו ואמר: הּׂשדה ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּבעל
ּתמיד; ּבּה ׁשּדרּו ראיה להביא הּׂשֹוכרין העדים אּלּו ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָצריכין

ּבהם ּתלּוי הּדבר אליהם]ׁשּזה ּבטענת[נוגע ּתלּוי ואינֹו , ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָ
לֹו. ׁשּיעידּו ּכדי ְְִִֵֶַַָהּמחזיק,

הרֹוכלין‚. מן ּבּה, ׁשּדרּו העדים אֹו הּמחזיק זה ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהיה
אֹותן טֹוענין - ּבהן וכּיֹוצא ּבעירֹות אתהמחּזרין [בי"ד ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ

במקומו] לֹו:הטענות אֹומר - חזקה עדי ּוכׁשּיביא ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָלכּתחּלה;
ּדברים ּבּמה ּובּלילה'. ּבּיֹום ּבּה מחזיק ׁשהיית עדים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ'הבא
לדּור עׂשּויֹות ׁשהן ּבהן, וכּיֹוצא ּובּתים ּבחצרֹות ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָאמּורים?
ּבהן, וכּיֹוצא ּתּגרים ׁשל החנּיֹות אבל ּובּלילה; ּבּיֹום ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבתֹוכן
ּבּיֹום, ׁשנים ׁשלׁש ּבּה ׁשּדר ּכיון - ּבּיֹום אּלא ּבהן ּדרין ִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשאין

חזקה. זֹו ֲֲֵָָהרי
זֹו.„. אחר זֹו רצּופֹות ׁשּיהיּו צריכֹות ׁשאמרנּו, ׁשנים ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹׁשלׁש

והֹובירּה ׁשנה ּוזרעּה ּבׂשדה, ׁשהחזיק זרע]הרי ׁשנה,[לא ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָ
לא ׁשנים, ּכּמה ּכן עׂשה אפּלּו - ׁשנה והֹובירּה ׁשנה ְְֲִִִֵַָָָָָָָָָָָֹּוזרעּה
על אף - להֹוביר הּמקֹום אֹותֹו ּבני ׁשל ּדרּכם היה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהחזיק.
ׁשנה זֹורעין ּומקצתן ׁשנה, אחר ׁשנה זֹורעין ׁשּמקצתן ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָָָּפי
'לא אֹומר: הּוא ׁשהרי החזיק; זה הרי - ׁשנה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֹּומֹובירין
הּזריעה'. ּבׁשנת הרּבה ׁשּתעׂשה ּכדי אּלא אֹותּה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהֹוברּתי

אכלּה‰. האחד - ׁשנים ׁשׁש ּבׂשדה ׁשהחזיקּו ׁשּתפין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻׁשני
אכלּה[החזיק] והּׁשני וחמיׁשית, ּוׁשליׁשית ראׁשֹונה ְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָׁשנה

ׁשהרי מהן; לאחד חזקה עלתה לא - וׁשּׁשית ּורביעית ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹׁשנּיה
ׁשהחזיק ׁשמעּתי ולא ראיתי ׁשּלא 'ּכיון אֹומר: הּקרקע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעל
,לפיכ מחיתי'. לא זה מּפני ׁשנה, אחר ׁשנה אחד אדם ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּבּה
ׁשנה ּבּה ׁשּיׁשּתּמׁשּו ּביניהן, ׁשטר הּׁשּתפין אּלּו ּכתבּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻאם
חזקה; להן עלתה ׁשנים, ׁשלׁש ׁשעברּו ּכיון - ׁשנה ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחר

קֹול את[פרסום]ׁשהּׁשטר, אּבד מחה, ולא והֹואיל לֹו, יׁש ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
ּבֹו ונׁשּתּמׁשּו ׁשנים, ּבֹו ׁשהחזיקּו לעבד הּדין והּוא ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַזכּותֹו.

החזיקּו. הרי ּביניהן, ׁשטר ּכתבּו אם - ׁשנה אחר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשנה
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נד           
      

.Â,ׁשנה הּלֹוקח ואכלּה ּומכרּה, הּמחזיק זה ׁשנה ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָאכלּה
ּבׁשטר, לזה זה מכרּו אם - ׁשנה ואכלּה ׁשני ללֹוקח ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּומכרּה
ואם מחה. ׁשּלא מּפני חזקה, זֹו והרי מצטרפין, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשּתן
הראׁשֹונים ׁשהּבעלים חזקה, אינּה ּבׁשטר, ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹמכרּו
לא ׁשנים, ׁשלׁש אחד איׁש ּבּה עמד ׁשּלא 'ּכיון ְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹאֹומרים:

למחֹות' .הצרכנּו ְְְִַֻ

.Ê,ׁשנה והּבן ׁשּתים האב ׁשּתים, והּבן ׁשנה האב ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָאכלּה
זֹו הרי - ׁשנה הּבן מן והּלֹוקח ׁשנה והּבן ׁשנה האב ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָאכלּה

ּבׁשטר ׁשּלקח והּוא, .חזקה; ְְֲִֶַָָָָ
.Áּבנֹו ּובפני ׁשנה, הּׂשדה ּבעל ׁשהיה האב ּבפני ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָאכלּה

האב ּבפני אֹו ׁשנה, הּבן ּובפני ׁשּתים האב ּבפני אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָׁשּתים,
ּוב זֹוׁשנה הרי - ׁשנה הּבן מן לֹוקח ּובפני ׁשנה ּבנֹו פני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ

לא ׁשהרי - ׂשדֹותיו ּבכלל זֹו ׂשדה הּבן ׁשּמכר והּוא, ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹחזקה;
לב]הּכיר ּבׁשטרֹו.[שם נזהר לא ּולפיכ ׁשּנמּכרה, הּמחזיק ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָֹ

מחאה ל אין עצמּה, ּבפני זֹו ׂשדה הּבן מכר אם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאבל
מּזֹו. ְִָּגדֹולה

.Ëולא הֹואיל - ׁשנים ּכּמה אפּלּו ׁשנה, אחר ׁשנה ְֲִִִַַַָָָָָָָָֹנרּה
חזקה אינּה ּבּה, ּופּתחנהנה הּמים, ׁשבילי ּבּה ּפתח אם וכן . ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

אדמה]וׁשּדד רגבי ּפרֹות,[פירר אכל ולא הֹואיל - ּבלבד ְְְִִִֵֵַַָֹ
חזקה. ֲֵָָָאינּה

.Èלא - ּכֹור ואסף ּכֹור זרע אּלא ּכלּום, הרויח ולא ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹזרעּה
נהנה לא ׁשהרי .החזיק, ְֱֲִֵֶֶֶָֹ

.‡Èׁשחת בישולה]אכלּה קודם ואם[תבואה החזיק; לא , ְְֲִִֶַַָָֹ
הרי - יקרין ׁשּדמיו מּפני לׁשחת, לזרע ּדרּכן הּמקֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹהיה

חזקה. ֲָָזֹו
.Èׁשּנהנה ּפי על אף - וכלאים ׁשביעית ערלה ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָָאכלּה

חזקה זֹו הרי .ּבעברה, ֲֲֲֵֵַָָָ
.‚Èראּוי ׁשאינֹו חּלמיׁש אֹו סלע ּבֹו ׁשהחזיק הּמקֹום ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיה

ּבֹו ׁשּיׁשטח ּכגֹון לֹו, הראּוי ּבדבר ּבֹו להנֹות צרי - ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָלזריעה
נהנה לא ואם ּבזה; וכּיֹוצא הּבהמה ּבֹו יעמיד אֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּפרֹות

החזיק לא לֹו, הראּוי ּבדבר ׁשנים הּׁשלׁש אֹותן ּכל .ּבֹו ְְִִֶַָָָָָָָָֹֹ
.„Èאֹו חברֹו, מחצר מסּים ּבמקֹום ּבהמה מעמיד ְְְֲֲֲִֵֵֵַַָָָָָֻהיה

ורחים, וכירים ּתּנּור מעמיד אֹו ּתרנגֹולין, ׁשם מגּדל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשהיה
העמיד ׁשּלא ּבין מחיצה ׁשהעמיד ּבין זבלֹו, ׁשם ׁשּנתן ְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹאֹו
ּבּיֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּבדברים נׁשּתּמׁש אם -ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
מקֹום לי נתּת 'אּתה ואמר: החצר ּבעל על וטען ְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּובּלילה,

חזקה זֹו הרי - לי' 'מכרּתֹו אֹו .זה', ְְֲֲִֵֶַָָ
.ÂËחּוץ וזרע ּבּה, ׁשהחזיק זה ּובא ּגדר, מּקפת ׁשהיא ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻׂשדה

ׁשאכלֹו ּפי על אף - ׁשמּור ׁשאינֹו הּמקֹום ּבכל ונהנה ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלּגדר,
טֹוענין ׁשהּבעלים חזקה; לֹו עלתה לא ׁשנה, אחר ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָֹׁשנה
ּכל אמרנּו: מפקר, ּבמקֹום ׁשּזֹורע ׁשראינּו 'ּכיון ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻואֹומרין:
והּוא מחיתי'. לא ּולפיכ ּתאכלּנּו; הּׂשדה חּית - ּׁשּיזרע ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹמה
ויד חּיה ּכל רגל אּלא ׁשמּור, ׁשאינֹו מקֹום הּזֹורע לכל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדין

ּבֹו מצּויין אדם .ּכל ְִָָָ
.ÊËרבע מּבית חּוץ ּכּלּה שטח]אכלּה ּבכּלּה,[מדת החזיק - ְְֲִִֵֶַָָָָֹֻֻ

מקֹום היה אפּלּו ּבֹו; נהנה ׁשּלא רבע ּבית מאֹותֹו ְֱֲִֵֵֶֶַָָָֹֹחּוץ
לֹו, ּכראּוי ּבֹו נׁשּתּמׁש ולא הֹואיל - הּׂשדה ּבתֹו ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹחּלמיׁש

חזקה. ּבֹו לֹו ֲֵָָאין

.ÊÈּב אחד החזיקהחזיק ואחד ּפרֹותיהן, ואכל אילנֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
טֹוען מּׁשניהם אחד וכל ּפרֹותיה, ואכל ּוזרעּה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבּקרקע
ואכלם ּבאילנֹות ׁשהחזיק זה - לקחּתיו' ואני ׁשּלי, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ'ׁשהּכל
והּוא לֹו, ׁשּצריכין וקרקע האילנֹות לֹו יׁש ׁשנים, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹׁשלׁש

האֹורה וזה[המלקט]ּכמלא ואילן; אילן לכל חּוצה וסּלֹו ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ
הּקרקע. ׁשאר לֹו יׁש ּבּקרקע, ְְְְִֵֶֶַַַַַַָׁשהחזיק

.ÁÈּבעל על וטען ׁשנים, ׁשלׁש אילן ּפרֹות האֹוכל ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹוכן
לֹו יׁש זה הרי - וקרקעֹו' זה אילן לי מכרּת 'אּתה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהאילן:

הּתהֹום עד האילן, ּכעבי .קרקע ְְֳִִַַַַָָָ

.ËÈׁשלׁש ּבית ּבתֹו אילנֹות ׁשלׁשים ּבֹו ׁשהיּו אילן ְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹׂשדה
ׁשנּיה, ּבׁשנה ועׂשרה ראׁשֹונה, ּבׁשנה עׂשרה ואכל ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָָָָסאין,
העׂשרה ׁשּיהיּו והּוא, ּבּכל; החזיק - ׁשליׁשית ּבׁשנה ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹועׂשרה
ׁשאר הֹוציאּו ולא סאין, הּׁשלׁש ּבית ּבכל מפּזרֹות ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹֻׁשאכל
ולא ּפרֹות, האילנֹות ׁשאר הֹוציאּו אם אבל ּפרֹות; ְְֲִִִִֵֵָָָָָָֹהאילנֹות

ּׁשאכל ּבמה אּלא החזיק לא - .אכלן ְְֲִֶֶֶַַָָָָֹ
.Îּובזזּו הּפרֹות, מקצת הּוא ּבׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

הֹואיל - עליהן ּפרֹותיהן הּניח אם אבל הּפרֹות. ׁשאר ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהעם
ּבכל החזיק - הּׂשדה מּכל מּכאן ואילן מּכאן אילן ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָואכל

ּפרֹותיה. ּכל אסף ׁשּלא ּפי על אף ִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׂשדה,

ה'תש"ע ניסן ט' רביעי יום

    
ׁשאכלּוה‡. ּפי על אף ּבידן, הּקרקע את מעמידין ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָואּלּו

והּׁשּתפין, והאּפיטרֹוּפין, והאריסין, האּמנין, ׁשנים: ְְְְֲִִִִִִִֶַָָָָָָָֹֻֻׁשלׁש
אביו, ּבנכסי ּובן ּבעלּה, ּבנכסי והאּׁשה אׁשּתֹו, ּבנכסי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָוהאיׁש

מקּפידין אין מאּלּו, אחד ׁשּכל הּבן; ּבנכסי שימושוהאב [על ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּפיבנכסיהם] על אף ראיה, אכילתן אין לפיכ זה, על ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָזה

לּבעלים הּקרקע ּתחזר אּלא הּבעלים, ּבהם מחּו ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
להן ידּועה הארץ ׁשּזאת ראיה שהיאׁשהביאּו [מפורסם ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ

ׁשּבארנּו.שלהן] ּכמֹו נתנּו, ולא מכרּו ׁשּלא הּסת ויּׁשבעּו ,ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
.אין - והּגֹוי והּגזלן, הּזמן, אֹותֹו ׁשל ּגלּיֹות ראׁשי ְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָֻוכן

וקטן ׁשֹוטה חרׁש וכן זרֹוע. ּבעלי ׁשהן מּפני ראיה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאכילתן
ׁשּתעמד ּכדי טענה להן ׁשאין מּפני ראיה, אכילתן אין -ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

לּבעלים ּתחזר אּלא ּבידם; ּבנכסיהן,הּקרקע הּמחזיק וכן . ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ראיה. אכילתֹו ְֲִֵָָָאין

ׂשדה‚. ׁשאכל ראּובן ּבידן? הּקרקע את מעמידין אין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד
ׁשני ּבידֹו,[שנות]ׁשמעֹון לקּוחה ׁשהיא טֹוען והּוא חזקה, ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָ

עדים הביא וכן לֹו, ידּועה ׁשהיא עדים ׁשמעֹון ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָוהביא
אּפיטרֹוּפֹו, אֹו אריסֹו אֹו ּבּה ׁשּתפֹו ׁשהּוא ידּוע ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֻׁשראּובן
הּסת ויּׁשבע לׁשמעֹון, הּׂשדה ּתחזר - מחה לא זה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּומּפני

מכ לׁשארןׁשּלא הּדין והּוא נתן. ולא לעיל]ר .[האמורים ְְְִִֶַַַָָָָֹֹ
אֹו ׁשּתף היה ׁשראּובן ראיה ׁשמעֹון הביא לא אם ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָֹֻאבל
ׁשּתפי, היה 'ּכן, ואמר: מעצמֹו הֹודה ראּובן אּלא ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻאריס,
היה 'לא לֹומר ויכֹול חזקה, ׁשני ואכל הֹואיל - לי' ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹּומכר

אדם. ּכל ּכׁשאר נאמן, זה הרי - מעֹולם' ְֱֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֻׁשּתפי
אֹותּה„. מתּקנין אֹו ּבּה ּבֹונין ׁשהיּו ּכגֹון ּכיצד? ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻהאּמנין

ׁשנים ׁשלׁש אֹותּה אכלּו אם - מאּמנּותן ירדּו רּבֹות. ְְִִִֵַָָָָָָָָֹֻׁשנים
חזקה להן יׁש מאּמנּותן, ׁשּירדּו .מאחר ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

           
      

ּבעל‰. ׁשל לאביו אריס ׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהאריסין
ּבּתי ׁשל אריס ׁשהּוא ׁשּכיון מׁשּפחּתֹו; לאנׁשי אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּׂשדה,

המשפחה]אבֹות אם[בית אבל ּבידֹו. הּבעלים ממחין אין , ְְְֲִִִֵַַָָָָ
ואכלּה הֹואיל - ּתחּלה אריס לֹו ׁשּנעׂשה הּוא [החזיק]זה ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָ

לּבעלים: ואֹומרין ּבידֹו, אֹותּה מעמידין חזקה, ׁשני ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָֻּכּלּה
ּבֹו'? מחית ולא ׁשנה, אחר ׁשנה אכל היא'ְִִֵַַַַָָָָָָֹ

.Âלֹו יׁש ידֹו, מּתחת אריסין ׁשהֹוריד אבֹות ּבּתי ׁשל ֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאריס
והּוא אדם, לנכסי אחרים אריסין מֹורידין ׁשאין ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָחזקה;
לֹו אין - ּבּה ׁשהיּו אחרים לאריסין חּלק אם אבל ֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשֹותק.
ׁשּירד ואריס אֹותֹו. עׂשּו האריסין על ממּנה ׁשּמא ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻחזקה;

החזיק - ׁשּירד מאחר ׁשנים ׁשלׁש ואכלּה .מאריסּותֹו, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
.Êּבין זֹו ׂשדה על אּפיטרֹוּפין ׁשהיּו ּבין ּכיצד? ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהאּפיטרֹוּפין

אֹותם ׁשּמּנה ּבין ּדין ּבית אֹותם ׁשּמּנה ּבין נכסים, ׁשאר ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעל
והּניחּו היתֹומים וגדלּו יתֹומים ּבין[השאירו]אבי אֹותם, ְְְְְֲִִִִִֵַָָ

והן הֹואיל - והכנסתֹו הֹוצאתֹו על אּפיטרֹוּפין אדם ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּמּנה
האּפיטרֹוּפין עברּו חזקה. להן אין ּברׁשּות, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָמׁשּתּמׁשין
חזקה. זֹו הרי - ׁשעברּו אחר ׁשנים ׁשלׁש ואכלּו ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹמּמּנּוין,

.Áּדין ּבּה ואין זֹו, ּבׂשדה ׁשּתף היה אם ּכיצד? ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻהּׁשּתפין
לחלקה]חלּקה שייך האחד[לא ּכּלּה את ׁשאכל ּפי על אף - ֲִֶֶֶַַַָָָָָֻֻ

ּדין ּבּה יׁש ואם ׁשניהם. ּבחזקת היא הרי ׁשנים, ּכּמה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמהם
ׁשהרי חזקה; לֹו יׁש - חזקה ׁשני ּכּלּה האחד ואכלּה ְֲֲֲֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֻֻחלּקה,
היא נתּת, ולא מכרּת ׁשּלא ּבאמת 'אם לׁשּתפֹו: ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻאֹומרין
ׁשלׁש ּבכל ּבֹו מחית ולא ׁשֹותק, ואּתה ּכּלּה, את ְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹֻאכל
על אף - חזקה ׁשני אׁשּתֹו נכסי ׁשאכל האיׁש וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשנים'?
עּמּה התנה ואפּלּו ּבנכסיה, ּפרֹות לֹו ׁשאין עּמּה ׁשהתנה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּפי
והרס, ּובנה אכל ּכ ואחר יירׁשּנה, ׁשּלא ארּוסה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּכׁשהיא
נכסי ּפרֹות ׁשאכלה האּׁשה וכן ּׁשעׂשה; מה ּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָועׂשה
ּפי על אף - ׁשנים ּכּמה ּכחפצּה ּבהן ונׁשּתּמׁשה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבעלּה,
אין - אחרֹות ׂשדֹות ואכלה ּבמזֹונֹותיה, ׂשדה לּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּיחד
אביו, ׁשל ׁשלחנֹו על סֹומ ׁשהּוא הּבן וכן ראיה. ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻאכילתן

ׁש אביו נכסי אכל אם - ּביתֹו ּבני ּבכלל חזקה,ונחׁשב ני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשני ׁשלחנֹו על סֹומ ׁשהּוא זה ּבן נכסי ׁשאכל האב ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻוכן

ראיה. אכילתן אין - ְֲֲִֵָָָָָָחזקה
.Ëמאביו ׁשּפרׁש אפּלּו[משולחנו]ּובן ׁשּנתּגרׁשה ואּׁשה , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

אדם. ּכל ּכׁשאר הם הרי - ּגרּוׁשין ְְֲִִֵֵֵֵָָָָספק
.Èּכח ּבידן ׁשהיה לפי - חכמים ּבימי ׁשהיּו ּגלּיֹות ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻראׁשי

אכילתם אין העם, את אחר[חזקתם]לרּדֹות וכן ראיה; ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָ
אין ׁשנים, ּכּמה ׁשאכל ּפי על אף - ּבנכסיהם ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהחזיק
ּכל - ּתקפה ׁשּידן מּפני ממחין, ׁשאינם לפי ראיה. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאכילתֹו
ׁשּלא הּסת, נׁשּבעין אבל מּמּנה; זה מסּלקין ׁשּירצּו, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹזמן
ׁשּלא ואמר אחר, ּבנכסי החזיקּו הן ואם נתנּו. ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹמכרּו

להן. נתן ולא להן מכר ׁשּלא הּסת נׁשּבע - ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמכר
.‡Èׁשהחזקּו מי אֹו זֹו, ׂשדה על ּגזלן ׁשהחזק מי ּכיצד? ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻֻהּגזלן

ׂשדה ׁשאכל ּפי על אף - ממֹון עסקי על נפׁשֹות הֹורגין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהן
לּבעלים הּׂשדה ותחזר החזיק, לא - ׁשנים ּכּמה .זֹו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ

    
אכילתן‡. ׁשאין אּלּו עדים[חזקתם]ּכל הביאּו אם - ראיה ְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָ

- ּבמּתנה להם נתנּוה אֹו זֹו, ׂשדה הּבעלים להן ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשּמכרּו

ּבאיזה אׁשּתֹו. ּבנכסי והּבעל הּגזלן, מן חּוץ ראיה; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָראיתם
ּברזל צאן ּבנכסי אמרּו? עלנכסים ברזל שחובת - [נדוניה ְְְְְִִֵֶַָָֹ

קרנם] על לשמור ׁשּיחדהבעל ּבׂשדה אֹו לּה[הוסיף], ְִֵֶֶָָ
לּה ׁשּנתן ּובׂשדה ּבכתּבתּה, לּה ׁשּכתב ּובׂשדה ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻֻּבכתּבתּה,

מלֹוג ּבנכסי אבל מּׁשּלֹו. לבעלה]ּבׁשּום הביאה יׁש[שלא - ְְְְֲִִֵֵֶָ
איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ראיה, ְְְְְִִֵֶַָָלֹו

.ׂשדה על ּגזלן ׁשהחזק ּכיון ראיה? לֹו אין הּגזלן ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻּכיצד
עדים, ּבפני הּבעל ׁשהֹודה ראיה ׁשהביא ּפי על אף - ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָזֹו
'לא אֹומרים: והּבעלים ּדמים, ולקח זֹו ׂשדה לֹו ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּמכר
הּׂשדה את מֹוציאין - לֹו' הֹודינּו הּיראה מּפני אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמכרנּו,
לֹו מנה ׁשּבפניהם העדים העידּו ואם ּכלּום. לֹו ואין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָמּידֹו,
לֹו ּומחזירין הּגזלן, מּיד הּׂשדה את מֹוציאין - וכ ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָּכ

ּגזלה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו הּדמים, את .הּבעלים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

זֹו‚. ׂשדה ׁשאכלּו האּפיטרֹוּפֹוס ּובן האריס ּובן האּמן ְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֻּבן
נתנּו[שנות]ׁשני אֹו להם מכרּו ׁשהּבעלים טענּו אם - חזקה ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָ

להם ירּׁשה ׁשהיא טענּו ואם חזקה; להם יׁש ְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֻלהם,
הביאּו ואם חזקה. להם אין חזקה, ׁשני ׁשאכלּוה ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָמאבֹותיהם
להן נתנּוה אֹו להן, ׁשּמכרּוה לאביהם הּבעלים ׁשהֹודּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעדים

ּבידם הּׂשדה את מעמידין -. ְֲִִֶֶַַָָָ
הּבעלים„. ׁשהֹודּו ראיה ׁשהביא ּפי על אף - הּגזלן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבן

אפּלּו - הּגזלן ּבן ּבן אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ראיה, אינּה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלאביו,
אין אביו, אבי ּבטענת ּבא חזקה; לֹו יׁש אביו, ּבטענת ְְֲֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָּבא

חזקה .לֹו ֲָָ
ואם‰. ראיה; אכילתֹו אין ׁשנים, ּכּמה אכלּה אפּלּו - ְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָָָהּגֹוי

ׁשבּועה; ׁשּום ּבלא לּבעלים הּׂשדה ּתחזר - ׁשטר הביא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹֹלא
מחמת הּבא ויׂשראל ליׂשראל. אּלא הּסת ׁשבּועת ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא

ממנו]הּגֹוי ראיה.[קנה אכילתֹו ואין ּכגֹוי, הּוא הרי - ְְְֲֲִֵֵַָָָ
.Âלקחּה 'ּבפני ואמר: הּגֹוי מחמת הּבא הּיׂשראלי זה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָטען

זה הרי - עלי' המערער הּיׂשראל מּזה לי ׁשּמכרּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּגֹוי
לקחּתיה 'אני לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו ;ּכ על הּסת ויּׁשבע ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָנאמן,
'מּפלֹוני לֹומר יכֹול - חזקה' ׁשני אכלּתיה והרי ,ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָמּמ

'מּמ לקחּה ׁשּבפני .לקחּתיה, ְְְְְִִֶַַָָָָ
.Êמחזיקין חזקה]אין מועילה הגּדיל.[לא ואפּלּו קטן, ּבנכסי ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָ

אחר ּוׁשּתים אחת, ׁשנה קטן ּכׁשהּוא ּבפניו אכלּה ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָּכיצד?
זה אין - לי' נתּת 'אּתה לי', מכרּת 'אּתה וטען: ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהגּדיל,
ׁשהגּדיל. אחר רצּופֹות ׁשנים ׁשלׁש אֹותּה ׁשּיאכל עד ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹּכלּום;

.Á:ואמר וטען רּבֹות, ׁשנים קטן ּבנכסי ׁשהחזיק ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָמי
-[משכון]'מׁשּכֹונה 'וכ ּכ עליהם חֹוב לי ויׁש ּבידי, הם ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָ

ׁשהרי נאמן; - ּבידי' הם 'לקּוחים אמר: רצה ואּלּו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָהֹואיל
מּׂשכרּה ּגֹובה זה והרי זה; ׁשל לאביו ׁשהיא מחזקת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻאינּה
ׁשהיא קֹול עליה יצא אם אבל ליתֹומים. ותחזר ּׁשּטען, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹמה
קטן; ּבנכסי מחזיקין אין ׁשהרי נאמן, אינֹו - יתֹומים ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשל
ׁשּיגּדלּו, עד ליתֹומים ׁשאכל הּפרֹות וכל הּׂשדה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹותחזר

ּדין. עּמהם ְֲִִֶֶַָויעׂשה
.Ëלֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו - אביהן ּבחּיי חזקה ׁשני ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאכלּה

על לי יׁש 'חֹוב לֹומר נאמן - מאביהן' ּבידי היא ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ'לקּוחה
ּבׁשבּועה, ׁשּלא וגֹובהּו הּפרֹות'; מן אֹותֹו ואגּבה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֹאביהן,

היא' 'ׁשּלי לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו. ִִִֶֶַָ
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ּבעל‰. ׁשל לאביו אריס ׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהאריסין
ּבּתי ׁשל אריס ׁשהּוא ׁשּכיון מׁשּפחּתֹו; לאנׁשי אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּׂשדה,

המשפחה]אבֹות אם[בית אבל ּבידֹו. הּבעלים ממחין אין , ְְְֲִִִֵַַָָָָ
ואכלּה הֹואיל - ּתחּלה אריס לֹו ׁשּנעׂשה הּוא [החזיק]זה ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָ

לּבעלים: ואֹומרין ּבידֹו, אֹותּה מעמידין חזקה, ׁשני ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָֻּכּלּה
ּבֹו'? מחית ולא ׁשנה, אחר ׁשנה אכל היא'ְִִֵַַַַָָָָָָֹ

.Âלֹו יׁש ידֹו, מּתחת אריסין ׁשהֹוריד אבֹות ּבּתי ׁשל ֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאריס
והּוא אדם, לנכסי אחרים אריסין מֹורידין ׁשאין ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָחזקה;
לֹו אין - ּבּה ׁשהיּו אחרים לאריסין חּלק אם אבל ֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשֹותק.
ׁשּירד ואריס אֹותֹו. עׂשּו האריסין על ממּנה ׁשּמא ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻחזקה;

החזיק - ׁשּירד מאחר ׁשנים ׁשלׁש ואכלּה .מאריסּותֹו, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
.Êּבין זֹו ׂשדה על אּפיטרֹוּפין ׁשהיּו ּבין ּכיצד? ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהאּפיטרֹוּפין

אֹותם ׁשּמּנה ּבין ּדין ּבית אֹותם ׁשּמּנה ּבין נכסים, ׁשאר ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעל
והּניחּו היתֹומים וגדלּו יתֹומים ּבין[השאירו]אבי אֹותם, ְְְְְֲִִִִִֵַָָ

והן הֹואיל - והכנסתֹו הֹוצאתֹו על אּפיטרֹוּפין אדם ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּמּנה
האּפיטרֹוּפין עברּו חזקה. להן אין ּברׁשּות, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָמׁשּתּמׁשין
חזקה. זֹו הרי - ׁשעברּו אחר ׁשנים ׁשלׁש ואכלּו ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹמּמּנּוין,

.Áּדין ּבּה ואין זֹו, ּבׂשדה ׁשּתף היה אם ּכיצד? ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻהּׁשּתפין
לחלקה]חלּקה שייך האחד[לא ּכּלּה את ׁשאכל ּפי על אף - ֲִֶֶֶַַַָָָָָֻֻ

ּדין ּבּה יׁש ואם ׁשניהם. ּבחזקת היא הרי ׁשנים, ּכּמה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמהם
ׁשהרי חזקה; לֹו יׁש - חזקה ׁשני ּכּלּה האחד ואכלּה ְֲֲֲֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֻֻחלּקה,
היא נתּת, ולא מכרּת ׁשּלא ּבאמת 'אם לׁשּתפֹו: ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻאֹומרין
ׁשלׁש ּבכל ּבֹו מחית ולא ׁשֹותק, ואּתה ּכּלּה, את ְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹֻאכל
על אף - חזקה ׁשני אׁשּתֹו נכסי ׁשאכל האיׁש וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשנים'?
עּמּה התנה ואפּלּו ּבנכסיה, ּפרֹות לֹו ׁשאין עּמּה ׁשהתנה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּפי
והרס, ּובנה אכל ּכ ואחר יירׁשּנה, ׁשּלא ארּוסה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּכׁשהיא
נכסי ּפרֹות ׁשאכלה האּׁשה וכן ּׁשעׂשה; מה ּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָועׂשה
ּפי על אף - ׁשנים ּכּמה ּכחפצּה ּבהן ונׁשּתּמׁשה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבעלּה,
אין - אחרֹות ׂשדֹות ואכלה ּבמזֹונֹותיה, ׂשדה לּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּיחד
אביו, ׁשל ׁשלחנֹו על סֹומ ׁשהּוא הּבן וכן ראיה. ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻאכילתן

ׁש אביו נכסי אכל אם - ּביתֹו ּבני ּבכלל חזקה,ונחׁשב ני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשני ׁשלחנֹו על סֹומ ׁשהּוא זה ּבן נכסי ׁשאכל האב ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻוכן

ראיה. אכילתן אין - ְֲֲִֵָָָָָָחזקה
.Ëמאביו ׁשּפרׁש אפּלּו[משולחנו]ּובן ׁשּנתּגרׁשה ואּׁשה , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

אדם. ּכל ּכׁשאר הם הרי - ּגרּוׁשין ְְֲִִֵֵֵֵָָָָספק
.Èּכח ּבידן ׁשהיה לפי - חכמים ּבימי ׁשהיּו ּגלּיֹות ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻראׁשי

אכילתם אין העם, את אחר[חזקתם]לרּדֹות וכן ראיה; ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָ
אין ׁשנים, ּכּמה ׁשאכל ּפי על אף - ּבנכסיהם ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהחזיק
ּכל - ּתקפה ׁשּידן מּפני ממחין, ׁשאינם לפי ראיה. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאכילתֹו
ׁשּלא הּסת, נׁשּבעין אבל מּמּנה; זה מסּלקין ׁשּירצּו, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹזמן
ׁשּלא ואמר אחר, ּבנכסי החזיקּו הן ואם נתנּו. ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹמכרּו

להן. נתן ולא להן מכר ׁשּלא הּסת נׁשּבע - ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמכר
.‡Èׁשהחזקּו מי אֹו זֹו, ׂשדה על ּגזלן ׁשהחזק מי ּכיצד? ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻֻהּגזלן

ׂשדה ׁשאכל ּפי על אף - ממֹון עסקי על נפׁשֹות הֹורגין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהן
לּבעלים הּׂשדה ותחזר החזיק, לא - ׁשנים ּכּמה .זֹו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ

    
אכילתן‡. ׁשאין אּלּו עדים[חזקתם]ּכל הביאּו אם - ראיה ְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָ

- ּבמּתנה להם נתנּוה אֹו זֹו, ׂשדה הּבעלים להן ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשּמכרּו

ּבאיזה אׁשּתֹו. ּבנכסי והּבעל הּגזלן, מן חּוץ ראיה; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָראיתם
ּברזל צאן ּבנכסי אמרּו? עלנכסים ברזל שחובת - [נדוניה ְְְְְִִֵֶַָָֹ

קרנם] על לשמור ׁשּיחדהבעל ּבׂשדה אֹו לּה[הוסיף], ְִֵֶֶָָ
לּה ׁשּנתן ּובׂשדה ּבכתּבתּה, לּה ׁשּכתב ּובׂשדה ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻֻּבכתּבתּה,

מלֹוג ּבנכסי אבל מּׁשּלֹו. לבעלה]ּבׁשּום הביאה יׁש[שלא - ְְְְֲִִֵֵֶָ
איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ראיה, ְְְְְִִֵֶַָָלֹו

.ׂשדה על ּגזלן ׁשהחזק ּכיון ראיה? לֹו אין הּגזלן ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻּכיצד
עדים, ּבפני הּבעל ׁשהֹודה ראיה ׁשהביא ּפי על אף - ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָזֹו
'לא אֹומרים: והּבעלים ּדמים, ולקח זֹו ׂשדה לֹו ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּמכר
הּׂשדה את מֹוציאין - לֹו' הֹודינּו הּיראה מּפני אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמכרנּו,
לֹו מנה ׁשּבפניהם העדים העידּו ואם ּכלּום. לֹו ואין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָמּידֹו,
לֹו ּומחזירין הּגזלן, מּיד הּׂשדה את מֹוציאין - וכ ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָּכ

ּגזלה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו הּדמים, את .הּבעלים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

זֹו‚. ׂשדה ׁשאכלּו האּפיטרֹוּפֹוס ּובן האריס ּובן האּמן ְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֻּבן
נתנּו[שנות]ׁשני אֹו להם מכרּו ׁשהּבעלים טענּו אם - חזקה ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָ

להם ירּׁשה ׁשהיא טענּו ואם חזקה; להם יׁש ְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֻלהם,
הביאּו ואם חזקה. להם אין חזקה, ׁשני ׁשאכלּוה ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָמאבֹותיהם
להן נתנּוה אֹו להן, ׁשּמכרּוה לאביהם הּבעלים ׁשהֹודּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעדים

ּבידם הּׂשדה את מעמידין -. ְֲִִֶֶַַָָָ
הּבעלים„. ׁשהֹודּו ראיה ׁשהביא ּפי על אף - הּגזלן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבן

אפּלּו - הּגזלן ּבן ּבן אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ראיה, אינּה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלאביו,
אין אביו, אבי ּבטענת ּבא חזקה; לֹו יׁש אביו, ּבטענת ְְֲֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָּבא

חזקה .לֹו ֲָָ
ואם‰. ראיה; אכילתֹו אין ׁשנים, ּכּמה אכלּה אפּלּו - ְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָָָהּגֹוי

ׁשבּועה; ׁשּום ּבלא לּבעלים הּׂשדה ּתחזר - ׁשטר הביא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹֹלא
מחמת הּבא ויׂשראל ליׂשראל. אּלא הּסת ׁשבּועת ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא

ממנו]הּגֹוי ראיה.[קנה אכילתֹו ואין ּכגֹוי, הּוא הרי - ְְְֲֲִֵֵַָָָ
.Âלקחּה 'ּבפני ואמר: הּגֹוי מחמת הּבא הּיׂשראלי זה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָטען

זה הרי - עלי' המערער הּיׂשראל מּזה לי ׁשּמכרּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּגֹוי
לקחּתיה 'אני לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו ;ּכ על הּסת ויּׁשבע ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָנאמן,
'מּפלֹוני לֹומר יכֹול - חזקה' ׁשני אכלּתיה והרי ,ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָמּמ

'מּמ לקחּה ׁשּבפני .לקחּתיה, ְְְְְִִֶַַָָָָ
.Êמחזיקין חזקה]אין מועילה הגּדיל.[לא ואפּלּו קטן, ּבנכסי ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָ

אחר ּוׁשּתים אחת, ׁשנה קטן ּכׁשהּוא ּבפניו אכלּה ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָּכיצד?
זה אין - לי' נתּת 'אּתה לי', מכרּת 'אּתה וטען: ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהגּדיל,
ׁשהגּדיל. אחר רצּופֹות ׁשנים ׁשלׁש אֹותּה ׁשּיאכל עד ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹּכלּום;

.Á:ואמר וטען רּבֹות, ׁשנים קטן ּבנכסי ׁשהחזיק ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָמי
-[משכון]'מׁשּכֹונה 'וכ ּכ עליהם חֹוב לי ויׁש ּבידי, הם ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָ

ׁשהרי נאמן; - ּבידי' הם 'לקּוחים אמר: רצה ואּלּו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָהֹואיל
מּׂשכרּה ּגֹובה זה והרי זה; ׁשל לאביו ׁשהיא מחזקת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻאינּה
ׁשהיא קֹול עליה יצא אם אבל ליתֹומים. ותחזר ּׁשּטען, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹמה
קטן; ּבנכסי מחזיקין אין ׁשהרי נאמן, אינֹו - יתֹומים ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשל
ׁשּיגּדלּו, עד ליתֹומים ׁשאכל הּפרֹות וכל הּׂשדה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹותחזר

ּדין. עּמהם ְֲִִֶֶַָויעׂשה
.Ëלֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו - אביהן ּבחּיי חזקה ׁשני ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאכלּה

על לי יׁש 'חֹוב לֹומר נאמן - מאביהן' ּבידי היא ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ'לקּוחה
ּבׁשבּועה, ׁשּלא וגֹובהּו הּפרֹות'; מן אֹותֹו ואגּבה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֹאביהן,

היא' 'ׁשּלי לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו. ִִִֶֶַָ
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נו           
      

.Èהּמל ׁשהיה ּכגֹון נפׁשֹות, סּכנת מחמת ׁשּברח ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבֹורח
מחזיקין אין - להמיתֹו אֹותֹו חזקה]מבּקׁש מועילה [לא ְְֲִִִֵֵַַַ

אין - ׁשּלקח וטען ׁשנים, ּכּמה הּמחזיק אכל אפּלּו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָּבנכסיו.
מחית', לא 'לּמה הּׂשדה, לבעל אֹומרין ואין ראיה; ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹאכילתֹו
הרי ממֹון, מחמת הּבֹורח אבל ּבנפׁשֹו. מתעּסק ׁשהּוא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָמּפני

ּבנכסיו. מחזיקין מחה, לא ואם אדם; ּככל ְְְְִִִִִַָָָָָָֹהּוא
.‡Èׁשני מקצת אכלּה ּכיצד? איׁש. אׁשת ּבנכסי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָמחזיקין

וטען הּבעל, מיתת אחר ׁשנים וׁשלׁש הּבעל, ּבחּיי ְְְֲִִֵַַַַַַַַַַַָָָָָֹחזקה
מּתֹו ּבידֹו, אֹותּה מעמידין - 'ּובעל אּת לי 'מכרּתּה ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָואמר:
אכלּה ׁשהרי ;'ּבעל מֹות אחר לקחּתיה מּמ' לֹומר ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּיכֹול
אכלּה אם אבל ּבֹו. מחת ולא הּבעל, מיתת אחר חזקה ְְֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָֹׁשני
מיתת אחר חזקה ׁשני אכלּה ולא ׁשנים, ּכּמה ּבעלּה ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹּבחּיי

חזקה לֹו אין - .ּבעלּה ֲֲֵַָָָ
.Èהרי ּכיצד? חזקה. אינּה טענה, עּמּה ׁשאין חזקה ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָּכל

לֹו: ואמר המערער ּובא ׁשנים, ּכּמה זֹו ׂשדה ּפרֹות ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשאכל
יֹודע 'איני לֹו: ואמר הׁשיבֹו היא'! ׁשּלי זֹו? ׂשדה ל ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ'מאין
אין - לתֹוכּה' ירדּתי אדם, לי אמר ׁשּלא וכיון היא, מי ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשל
ולא לֹו, ׁשּנּתנה ולא ׁשּלקחּה, טען לא ׁשהרי חזקה; ְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹזֹו
עד מּידֹו, אֹותּה מֹוציאין אין טען, ׁשּלא ּפי על אף ְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּירׁשּה.
ּתחזר - עדים הביא ׁשּלֹו. ׁשהיא עדים המערער זה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּיביא
ּפֹותחין ואין ׁשאכל. הּפרֹות ּכל מּזה ּומֹוציאין הּׂשדה, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלֹו

ׁשטר[טוענים] 'ׁשּמא לֹו, אֹומרין ואין ּתחּלה; הּמחזיק ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָלזה
יחזיר טען, לא ואם מעצמֹו. הּוא ׁשּיטען עד ואבד', ל ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהיה
ׁשטר ׁשּיׁש מחמת חזקה ׁשני האֹוכל וכן ׁשאכל. הּפרֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכל

ותחזר[מכירה] החזקה, ּבטלה - ּבטל הּׁשטר ונמצא ְְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָֹּבידֹו,
לּבעלים. הּפרֹות ּכל עם ְִִֵֶַַַָָָהּׂשדה

.‚Èׁשּדר[לקרקע]הּבא ראיה להביא צרי - ירּׁשה מחמת ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֻ
וכיון אחד; יֹום אפּלּו ּבּה, נׁשּתּמׁש אֹו זֹו ּבׂשדה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאביו
ּבידֹו. אֹותּה מעמידין אביו, מחמת ׁשנים ׁשלׁש הּוא ְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹׁשאכלּה
הּׂשדה ּתחזר - ּכלל אביו ּבּה ׁשּדר ראיה הביא לא אם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹאבל
אינֹו ׁשהרי ׁשּלֹו, ׁשהיא עדים לֹו ׁשּיׁש למערער הּפרֹות, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָוכל

זֹו קרקע נֹודעה ולא לֹו, נתן אֹו ׁשּמכר עליו [ששייכתטֹוען ְְְֵֶַַַַָָָָָֹ
ּכלּום,היתה] אינּה - אביו ּבּה ׁשּנראה ראיה הביא ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָלאבֹותיו.

ראיה להביא צרי אּלא קניּה; ולא אֹותּה לבּקר ּבא ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָָֹׁשּמא
אחד. יֹום אפּלּו אביו, ּבּה ֲִִֶֶָָָָׁשּדר

.„Èואמר המערער ּובא רּבֹות, ׁשנים זֹו ׂשדה ׁשאכל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהרי
ׁשהיתה אני 'יֹודע לֹו: ואמר הֹודה זֹו'? ּולׂשדה ּל 'מה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָלֹו:
לֹו ואמר ,'מּמ לקחּה והּוא לי מכרּה ּפלֹוני אבל ,ְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָׁשּל
והֹודה הֹואיל - הּוא' ּגזלן ,ל ׁשּמכר 'ּפלֹוני ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָהמערער:

ׁשּלֹו המערער]ׁשהיא הּׂשדה[של ּתחזר מּמּנּו, לקחּה וׁשּלא , ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
עדים המערער לזה ׁשאין ּפי על אף למערער, הּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָוכל
עדים הּמחזיק זה הביא ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּלֹו. ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשהיא
לֹו: ׁשאמר אֹו אחד, יֹום אפּלּו ּבּה ּדר לֹו ׁשּמכרּה ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָׁשּפלֹוני
אֹותּה מעמידין - לי' מכרּה ּכ ואחר ,מּמ לקחּה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָ'ּבפני
ואמר טען - רצה ואּלּו חזקתֹו, עם טענה לֹו יׁש ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבידֹו;

חזקה. ׁשני לֹו יׁש ׁשהרי לקחּתיה', מּמ'ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָ

    
לֹו‡. ידּועה ׁשהיא עדים והביא הּׂשדה, על ׁשערער ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי

היתה] ׁשּלקחּה[ששלו ׁשטר ׁשּבתֹוכּה זה והביא [קנאה], ְְְְִֵֶֶֶָָָָ
ׁשאכלּה עדים והביא -[שנות]ׁשני[החזיק]מּמּנּו, חזקה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָ

'קּים ּבּתחּלה: לֹו בבי"ד]אֹומרין נתקּים[אשר אם ;'ׁשטר ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
- לקּימֹו לֹו אפׁשר אי ואם ּבּׁשטר; ויּדֹון מּוטב, הרי -ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ

ׁשּלקחּה. הּסת ויּׁשבע החזקה, עדי על ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָסֹומכין

.ׁשני חּטים ׁשאכלּה מּׁשניהן אחד ׁשהעיד החזקה ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעדי
ׁשאין קּימת; עדּותן - ׂשעֹורים ׁשאכלּה העיד והּׁשני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחזקה,
ראׁשֹונה ׁשנה זה ׁשאכלּה האחד העיד ּבזה. מדקּדק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָהעד
ּורביעית ׁשנּיה ׁשאכלּה מעיד והּׁשני וחמיׁשית, ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָּוׁשליׁשית
לא זה, ּבּה ׁשּמעיד ׁשּבּׁשנה מצטרפת; עדּותן אין - ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹוׁשּׁשית

והּפרֹות הּקרקע ותחזר זה; ּבּה .העיד ְְְְִֵֵֶַַַַַָֹ

ּפרֹותיה,‚. ואכל יֹורׁש, ׁשהּוא ּבחזקת לׂשדה ׁשּירד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמי
ּבין - לירׁשּה וראּוי מּמּנּו, קרֹוב ׁשהּוא אחר יֹורׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָונמצא

ממנו]ׁשּנמצא ׁשּירד[שקרוב זה לֹו ׁשהֹודה ּבין ּבעדים, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ׁשאכל. הּפרֹות ּכל להחזיר חּיב - ְְְִִֵֶַַַַָָָָּתחּלה

אֹומרׁשנ„. וזה 'ׁשּלי' אֹומר זה הּׂשדה, על עֹוררין ׁשהיּו ים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מהן אחד ּכל ׁשהביא אֹו ראיה, מהן לאחד ואין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ'ׁשּלי',
ּכל ׁשהביא אֹו אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא אֹו ׁשּלֹו, ׁשהיא ֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָעדים
ׁשהעידּו והּׁשנים חזקה, ׁשני ׁשאכלּה עדים מּׁשניהם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאחד
אֹותּה מּניחין - אּלּו ּבהן ׁשהעידּו עצמן הּׁשנים הן אּלּו ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבהן
מּידֹו, מֹוציא האחר ויהיה ּבּה; ירד הּמתּגּבר וכל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּביניהן,

הראיה -ועליו לתֹוכּה וירד עליה ותקף ׁשליׁשי, ּבא ואם . ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָָָ
מּמּנה. אֹותֹו ְְִִֶַָמסּלקין

ׁשני‰. וׁשאכלּה אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא עדים האחד ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהביא
ׁשני ׁשאכלּה עדים הּׁשני והביא ידֹו, ּתחת היא והרי ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָחזקה,
ׁשל החזקה עדּות נמצאת - ידֹו ּתחת היא והרי ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָחזקה,
עדי לֹו ׁשהעידּו זה ּביד אֹותּה מעמידין מכחׁשת; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻׁשניהם
הּׁשני חזר לתֹוכּה. אֹותֹו ּומֹורידין אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהחזקה
ּגם נמצאת ׁשהרי אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא עדים הּוא ּגם ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָוהביא
את מּמּנה ּומסּלקין ּדין, ּבית חֹוזרין - מכחׁשת זֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָֻעדּות
ּבּה ירד הּמתּגּבר, וכל ׁשניהם; ּבין אֹותּה ּומּניחין .הראׁשֹון, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

.Âהביא זה אבֹותי', 'ׁשל אֹומר וזה אבֹותי' 'ׁשל אֹומר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַזה
חזקה ׁשני ׁשאכלּה עדים הביא וזה אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָעדים
ּכל זה ויחזיר אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא עדים ׁשהביא לזה ּתחזר -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ּכלּום עליו טען לא ׁשהרי ׁשאכל; ממשית]הּפרֹות ,[טענה ְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹ
על טענה עּמּה ׁשאין חזקה ׁשּכל ראיה, אכילתֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָואין
ׁשל 'ּכן, ואמר: הּמחזיק זה חזר ּכלּום. אינּה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבעלים,

ואּת היתה, ׁשהיאאבֹותי ּתחּלה ׁשּטענּתי וזה לי, מכרּתּה ה ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ
עליה סֹומ ׁשאני ּכלֹומר אבֹותי, בה]ׁשל היא[בטוח והרי , ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשּלקחּוה אבֹותי, ׁשל 'ּכן ׁשאמר: אֹו אבֹותי', ּכׁשל ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּלי
אמתלא נתן ׁשהרי נכֹונה, טענה זֹו הרי - '[הסבר]מאבֹותי ְְֲֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּכׁשּטען ואם ּבידֹו. אֹותּה ּומעמידין הראׁשֹונים; ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָלדבריו
אין - 'אבֹותי ׁשל ולא אבֹותי, 'ׁשל לֹו: אמר ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹּבּתחּלה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן האחרת. זֹו ּבטענה לֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשֹומעין
.Êואמר עליו, וערער ׁשמעֹון ּבא ׂשדה, ּבתֹו ׁשהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָראּובן

חזקה', ׁשני אֹותּה ואכלּתי קניתיה, מּלוי זֹו 'ׂשדה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָראּובן:
מקּים זה ׁשטר 'והלא ׁשמעֹון: לֹו בבי"ד]אמר ּבידי,[מאושר ְְְְֲִִֶַַָָָָֹֻ

ואמר: ראּובן חזר ׁשנים', ארּבע מהּיֹום מּלוי לקחּתיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשאני
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ּבלבד ׁשנים ׁשּׁשלׁש ּדעּת על ּתעלה [עברו]'וכי ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹ
'קדמּתי ואני מּׁשּלקחּתיה, לי יׁש רּבֹות ׁשנים ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמּׁשּקניתיה?!

קֹורא ׁשאדם טענה; ראּובן טענת הרי לקרוא]- לׁשנים[יכול ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָ
ׁשאכלּה עדים ראּובן הביא אם ,לפיכ חזקה. ׁשני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָרּבֹות
ׁשּלקחּה קדם חזקה ׁשני ׁשאכלּה ׁשּנמצא ׁשנים, ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשבע
מּׁשבע ּפחֹות אכלּה אם אבל ּבידֹו. אֹותּה מעמידין - ְְֲֲֲִִִִִֶַַָָָָָָׁשמעֹון
מּזֹו, ּגדֹולה מּלוי מחאה ל ׁשאין לׁשמעֹון; ּתחזר - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשנים

ראּובן. ׁשּיחזיק קדם מכרּה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָֹׁשהרי

.Áׁשל' אֹומר וזה עדים, והביא אבֹותי' 'ׁשל אֹומר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַזה
ּומֹוציאין עדים; ׁשהביא לזה ּתחזר - עדים לֹו ואין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹאבֹותי'
עליו ׁשאין ּפי על אף ׁשאכלן, ּבהן ׁשהֹודה הּפרֹות ּכל ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמּזה
והרי אכל, אבֹותיו ׁשּמחמת אֹומר הּוא ׁשהרי ׁשאכל, ֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעדים
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּטֹוען. זה ׁשל אבֹותיו ׁשל ׁשהיא ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהעדים

.Ëׁשּבתֹוכּה וזה ׁשּלֹו, הּׂשדה ׁשּזֹו עדים המערער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהביא
טען מקּים, ׁשטר והֹוציא ׁשטרי', והרי לקחּתיה, מּמ' ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻטֹוען
הּוא, 'ּכן ואמר: הּׁשטר ּבעל והֹודה מזּיף, ׁשהּוא ְְְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָֻהמערער
לאּים ּכדי ּבידי זה ולקחּתי ואבד, ּכׁשר ׁשטר לי היה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאבל
עֹומד היה רצה ואּלּו הֹואיל - ּבאמת' לי ׁשּמכר ׁשּיֹודה ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָעליו
את מֹוציאין ואין נאמן, זה הרי - הּוא מקּים ׁשהרי ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻּבׁשטרֹו,

הּסת ויּׁשבע ידֹו; מּתחת .הּׂשדה ְִִֵֶֶַַַַָָָ
.Èׁשּבתֹוכּה וזה ׁשּלֹו, הּׂשדה ׁשּזֹו עדים המערער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהביא

עדים והביא חזקה', ׁשני ואכלּתיה לקחּתיה, מּמ' ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָטֹוען:
ּתטען היא' ואמר: המערער טען חזקה, ׁשני ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹׁשאכלּה
הייתי לא הּזמן ּובאֹותֹו ׁשנים, ׁשלׁש הּיֹום מּמּני ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּלקחּתּה
ּפלֹוני ׁשּזה ראיה להביא ׁשּבתֹוכּה זה מצריכין - ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּבּמדינה'
ּבֹו, לֹו ׁשּמכרּה ׁשּטֹוען זה ּבזמן ּבּמדינה עּמֹו היה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמערער
לא ואם לֹו; ׁשּימּכר אפׁשר ׁשּיהיה ּכדי אחד, יֹום ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹאפּלּו

אֹותֹו מסּלקין .הביא, ְְִִֵַ
.‡Èׂשדהּו ּדר ואבדה הּים, למדינת ׁשהל שבילמי [נעלם ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

לשדהו] אֹותֹוהמוביל הּמּקיפֹות הּׂשדֹות ארּבע ׁשהיּו ּבין ,ְִֵֶַַַַַָָ
ּכל הרי - מאחד קנּו הארּבעה ׁשהיּו ּבין אנׁשים, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹלארּבעה
היא'; חברי על ׁשּל ּדר 'ׁשּמא לֹו: ואֹומר ּדֹוחהּו מהן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאחד

ל יקנה ,מנהלפיכ ּבמאה ּדר שידרש]ֹו יפרח[בכמה אֹו , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ
אֹותן ׁשּקנה אחד לאיׁש הּׂשדֹות ארּבע היּו אם וכן ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבאויר.
אם 'עּתה לֹו: אֹומר ׁשהרי ;ּדר עליו לֹו אין - ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמארּבעה
מהן, אחד על לעבר יכֹול אּתה אין ׁשטרֹו, אחד לכל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאחזיר
היה אם אבל לֹו'. ׁשּיׁש זכּות ּכל מהן אחד מּכל קניתי ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָואני
הּמצר ּבעל והּוא אחד, איׁש הּמּקיפֹות הּׂשדֹות ארּבע ְְִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָּבעל

סֹוף ועד מּתחּלה מקֹום[תמיד]ׁשּלּה 'מּכל לֹו: אֹומר זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
'עלי שדך]ּדרּכי ׁשּירצה[על ׂשדה זֹו ּבאי ּבּקצרה, לֹו ויל ; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

'זֹו ואמר ,ּבּדר החזיק ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּׂשדֹות. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבעל
ּברּורה. ּבראיה אּלא מּמּנה, אֹותֹו מסּלקין אין - ּדרּכי' ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָהיא

ה'תש"ע ניסן י' חמישי יום

    
ּובא‡. הּׁשטר, מעדי לוי והיה לׁשמעֹון, ׂשדה ׁשּמכר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָראּובן

- מּמּנּו אֹותּה ּגזל ׁשראּובן ולטען הּׂשדה, על לערער ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלוי
אֹותּה על ׁשּיביא ראיֹות על מׁשּגיחין ואין לֹו, ׁשֹומעין ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָאין

על ּתעיד היא' לֹו: ׁשאֹומרין זכּותֹו; ּכל אּבד והרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׂשדה,
ּותערער' ותחזר שלך]הּמכר, לוי[שהוא העיד אם וכן ? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹ

מזרח', מּצד ראּובן ׁשל הּפלֹונית 'הּׂשדה ּבֹו: ׁשּכתּוב ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבׁשטר
ּבּׁשטר והעיד לאחר, סימן הּׂשדה ועׂשה הֹואיל - 'מערב' ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאֹו
לֹו: ׁשאֹומרין ּולערער; לחזר יכֹול ואינֹו זכּותֹו, את אּבד -ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ
מּצד הּזאת ׁשהּׂשדה ּבֹו ׁשּכתּוב זה ּבׁשטר ּתעיד היא'ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

עליה'?ּפלֹוני, ּותערער ותחזר ְְְְְִֵֶַַָָֹ

.ּתלם' ואמר: העד סימן[שורה]טען ׁשעׂשיתי הּוא אחד ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשל הּוא ּבלבד, לּמצר הּסמּו הּתלם ואֹותֹו הּׂשדה, ּכל ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹולא

הּנׁשמעת טענה זֹו הרי - לעֹורר[מקובלת]ראּובן' לֹו ויׁש ; ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָ
הּדברים ּכל אין הּתלם. מאֹותֹו חּוץ הּׂשדה, ּכל ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
הּדּין אבל לערער. ׁשּבא הּׁשטר מעדי ּבאחד אּלא ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאמּורים,

לטען[אישר]ׁשּקּים ׁשּיכֹול מּפני לערער, לֹו יׁש - הּׁשטר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשּיׁש מּפני ּבּׁשטר'; ּכתּוב היה מה ידעּתי 'לא [מותר]ולֹומר: ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

הּׁשטר לקּים העדים]לּדּינין חתימת ׁשּלא[עפ"י ּפי על אף , ְְִִֵֶַַַַַַָָֹ
אם אּלא הּׁשטר, על חֹותמין אין - העדים אבל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָקראּוהּו'.

ּבֹו. ודקּדקּו ּכּלֹו קראּוהּו ְְְְִֵָֻּכן
ׂשדה‚. קֹונה 'הריני לֹו: ואמר ּבלוי ונמל ׁשמעֹון, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבא

ל' לוי: לֹו ואמר אֹותּה'? אקנה ּובעצת מראּובן, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּפלֹונית
את אּבד ולא עליה, לערער ללוי יׁש - היא' טֹובה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹּוקנה,
היה 'רצֹוני לֹומר: לֹו ויׁש מעׂשה; עׂשה לא ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹזכּותֹו,
ּבּדין ׁשאתּבעּנה ּכדי אּלם, ׁשהּוא ראּובן יד מּתחת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּתצא

ׂשדי' .ואּקח ְִֶַָ
מה„. יֹודע 'איני אמר: וׁשמעֹון ׁשמעֹון, על ׁשערער ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָראּובן

עדים והרי לקחּתיה, מּלוי זֹו ׂשדה אּלא ׂשח, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאּתה
יׁש[שנות]ׁשניׁשאכלּתיה 'והלא ראּובן: לֹו אמר - חזקה' ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

- זֹו' ׂשדה לי מכֹור לי, ואמרּת אלי ּבאת ׁשּבערב עדים, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלי
ּכדי ,מּמ לקנֹות 'רציתי לֹומר: לׁשמעֹון ויׁש ראיה; זֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָאין
אם יֹודע ׁשאיני ּפי על אף ּבּדין, ּתטריחני ולא ּתערער ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹׁשּלא
טען לא ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אינּה'. אם ,ׁשּל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹהיא

טֹוענין אין זֹו, טענה .[בשבילו]לֹו[בי"ד]ׁשמעֹון ְֲֲִִֵַָ
וׁשמעֹון‰. ׁשּלֹו, זֹו ׁשּׂשדה עדים והביא ׁשערער, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָראּובן

חזקה', ׁשני ואכלּתיה לי מכרּתּה 'אּתה טֹוען: ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּבתֹוכּה
ׁשאכל עדים היּו ׁשּלא ּבין - אכלּת' 'ּגזל אֹומר: ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּוראּובן

ׁשאכלּה אחד עד ׁשם ׁשהיה ּבין ׁשנים[החזיק]ּכלל, ׁשלׁש ְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹ
'ׁשּלי אֹומר הּוא ׁשהרי ׁשאכל, הּפרֹות להחזיר חּיב אינֹו -ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשהרי ּבּפרֹות, אֹותֹו ׁשּמחּיבין עדים עליו ואין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאכלּתי';
ליּפֹות ׁשנים, ׁשלׁש ׁשאכלּה ׁשהעיד העד וזה הֹודה. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמעצמֹו

אחר עּמֹו היה ואּלּו ּבא, הּוא אֹוכל ׁשל נוסף]ּכחֹו ,[עד ְִִֵֵֶַָָָֹ
ׁשּלא הּסת ראּובן יּׁשבע ,לפיכ ּבידֹו. עֹומדת הּׂשדה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיתה
מחּיב ׁשאינֹו הּסת ׁשמעֹון ויּׁשבע הּׂשדה; לֹו ותחזר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻמכר,

ויּפטר. ׁשאכל, ּבּפרֹות ּכלּום ְְִֵֵֶַַָָלֹו
.Âמּׁשני ּפחֹות ׁשאכלּה ׁשמעֹון על מעידים עדים ׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָהיּו

חּיב - אחד עד היה ואפּלּו ׁשאכל. הּפרֹות ּכל יחזיר ֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָחזקה,
'אמת אֹומר: אּלא העד, מכחיׁש אינֹו ׁשהרי ּפיו, על ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלהחזיר
מחּיב נמצא אכלּתי'; וׁשּלי ׁשנים, ׁשּתי ואכלּתי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻהעיד,

אחד]ׁשבּועה עד להּׁשבע[עפ"י יכֹול ואינֹו אינו, [כי ְְְִֵַָָָ
ּומׁשּלם.מכחישו] ,ְֵַ
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נז            
      

ּבלבד ׁשנים ׁשּׁשלׁש ּדעּת על ּתעלה [עברו]'וכי ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹ
'קדמּתי ואני מּׁשּלקחּתיה, לי יׁש רּבֹות ׁשנים ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמּׁשּקניתיה?!

קֹורא ׁשאדם טענה; ראּובן טענת הרי לקרוא]- לׁשנים[יכול ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָ
ׁשאכלּה עדים ראּובן הביא אם ,לפיכ חזקה. ׁשני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָרּבֹות
ׁשּלקחּה קדם חזקה ׁשני ׁשאכלּה ׁשּנמצא ׁשנים, ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשבע
מּׁשבע ּפחֹות אכלּה אם אבל ּבידֹו. אֹותּה מעמידין - ְְֲֲֲִִִִִֶַַָָָָָָׁשמעֹון
מּזֹו, ּגדֹולה מּלוי מחאה ל ׁשאין לׁשמעֹון; ּתחזר - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשנים

ראּובן. ׁשּיחזיק קדם מכרּה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָֹׁשהרי

.Áׁשל' אֹומר וזה עדים, והביא אבֹותי' 'ׁשל אֹומר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַזה
ּומֹוציאין עדים; ׁשהביא לזה ּתחזר - עדים לֹו ואין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹאבֹותי'
עליו ׁשאין ּפי על אף ׁשאכלן, ּבהן ׁשהֹודה הּפרֹות ּכל ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמּזה
והרי אכל, אבֹותיו ׁשּמחמת אֹומר הּוא ׁשהרי ׁשאכל, ֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעדים
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּטֹוען. זה ׁשל אבֹותיו ׁשל ׁשהיא ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהעדים

.Ëׁשּבתֹוכּה וזה ׁשּלֹו, הּׂשדה ׁשּזֹו עדים המערער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהביא
טען מקּים, ׁשטר והֹוציא ׁשטרי', והרי לקחּתיה, מּמ' ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻטֹוען
הּוא, 'ּכן ואמר: הּׁשטר ּבעל והֹודה מזּיף, ׁשהּוא ְְְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָֻהמערער
לאּים ּכדי ּבידי זה ולקחּתי ואבד, ּכׁשר ׁשטר לי היה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאבל
עֹומד היה רצה ואּלּו הֹואיל - ּבאמת' לי ׁשּמכר ׁשּיֹודה ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָעליו
את מֹוציאין ואין נאמן, זה הרי - הּוא מקּים ׁשהרי ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻּבׁשטרֹו,

הּסת ויּׁשבע ידֹו; מּתחת .הּׂשדה ְִִֵֶֶַַַַָָָ
.Èׁשּבתֹוכּה וזה ׁשּלֹו, הּׂשדה ׁשּזֹו עדים המערער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהביא

עדים והביא חזקה', ׁשני ואכלּתיה לקחּתיה, מּמ' ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָטֹוען:
ּתטען היא' ואמר: המערער טען חזקה, ׁשני ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹׁשאכלּה
הייתי לא הּזמן ּובאֹותֹו ׁשנים, ׁשלׁש הּיֹום מּמּני ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּלקחּתּה
ּפלֹוני ׁשּזה ראיה להביא ׁשּבתֹוכּה זה מצריכין - ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּבּמדינה'
ּבֹו, לֹו ׁשּמכרּה ׁשּטֹוען זה ּבזמן ּבּמדינה עּמֹו היה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמערער
לא ואם לֹו; ׁשּימּכר אפׁשר ׁשּיהיה ּכדי אחד, יֹום ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹאפּלּו

אֹותֹו מסּלקין .הביא, ְְִִֵַ
.‡Èׂשדהּו ּדר ואבדה הּים, למדינת ׁשהל שבילמי [נעלם ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

לשדהו] אֹותֹוהמוביל הּמּקיפֹות הּׂשדֹות ארּבע ׁשהיּו ּבין ,ְִֵֶַַַַַָָ
ּכל הרי - מאחד קנּו הארּבעה ׁשהיּו ּבין אנׁשים, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹלארּבעה
היא'; חברי על ׁשּל ּדר 'ׁשּמא לֹו: ואֹומר ּדֹוחהּו מהן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאחד

ל יקנה ,מנהלפיכ ּבמאה ּדר שידרש]ֹו יפרח[בכמה אֹו , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ
אֹותן ׁשּקנה אחד לאיׁש הּׂשדֹות ארּבע היּו אם וכן ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבאויר.
אם 'עּתה לֹו: אֹומר ׁשהרי ;ּדר עליו לֹו אין - ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמארּבעה
מהן, אחד על לעבר יכֹול אּתה אין ׁשטרֹו, אחד לכל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאחזיר
היה אם אבל לֹו'. ׁשּיׁש זכּות ּכל מהן אחד מּכל קניתי ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָואני
הּמצר ּבעל והּוא אחד, איׁש הּמּקיפֹות הּׂשדֹות ארּבע ְְִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָּבעל

סֹוף ועד מּתחּלה מקֹום[תמיד]ׁשּלּה 'מּכל לֹו: אֹומר זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
'עלי שדך]ּדרּכי ׁשּירצה[על ׂשדה זֹו ּבאי ּבּקצרה, לֹו ויל ; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

'זֹו ואמר ,ּבּדר החזיק ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּׂשדֹות. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבעל
ּברּורה. ּבראיה אּלא מּמּנה, אֹותֹו מסּלקין אין - ּדרּכי' ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָהיא

ה'תש"ע ניסן י' חמישי יום

    
ּובא‡. הּׁשטר, מעדי לוי והיה לׁשמעֹון, ׂשדה ׁשּמכר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָראּובן

- מּמּנּו אֹותּה ּגזל ׁשראּובן ולטען הּׂשדה, על לערער ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלוי
אֹותּה על ׁשּיביא ראיֹות על מׁשּגיחין ואין לֹו, ׁשֹומעין ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָאין

על ּתעיד היא' לֹו: ׁשאֹומרין זכּותֹו; ּכל אּבד והרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׂשדה,
ּותערער' ותחזר שלך]הּמכר, לוי[שהוא העיד אם וכן ? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹ

מזרח', מּצד ראּובן ׁשל הּפלֹונית 'הּׂשדה ּבֹו: ׁשּכתּוב ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבׁשטר
ּבּׁשטר והעיד לאחר, סימן הּׂשדה ועׂשה הֹואיל - 'מערב' ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאֹו
לֹו: ׁשאֹומרין ּולערער; לחזר יכֹול ואינֹו זכּותֹו, את אּבד -ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ
מּצד הּזאת ׁשהּׂשדה ּבֹו ׁשּכתּוב זה ּבׁשטר ּתעיד היא'ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

עליה'?ּפלֹוני, ּותערער ותחזר ְְְְְִֵֶַַָָֹ

.ּתלם' ואמר: העד סימן[שורה]טען ׁשעׂשיתי הּוא אחד ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשל הּוא ּבלבד, לּמצר הּסמּו הּתלם ואֹותֹו הּׂשדה, ּכל ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹולא

הּנׁשמעת טענה זֹו הרי - לעֹורר[מקובלת]ראּובן' לֹו ויׁש ; ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָ
הּדברים ּכל אין הּתלם. מאֹותֹו חּוץ הּׂשדה, ּכל ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
הּדּין אבל לערער. ׁשּבא הּׁשטר מעדי ּבאחד אּלא ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאמּורים,

לטען[אישר]ׁשּקּים ׁשּיכֹול מּפני לערער, לֹו יׁש - הּׁשטר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשּיׁש מּפני ּבּׁשטר'; ּכתּוב היה מה ידעּתי 'לא [מותר]ולֹומר: ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

הּׁשטר לקּים העדים]לּדּינין חתימת ׁשּלא[עפ"י ּפי על אף , ְְִִֵֶַַַַַַָָֹ
אם אּלא הּׁשטר, על חֹותמין אין - העדים אבל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָקראּוהּו'.

ּבֹו. ודקּדקּו ּכּלֹו קראּוהּו ְְְְִֵָֻּכן
ׂשדה‚. קֹונה 'הריני לֹו: ואמר ּבלוי ונמל ׁשמעֹון, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבא

ל' לוי: לֹו ואמר אֹותּה'? אקנה ּובעצת מראּובן, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּפלֹונית
את אּבד ולא עליה, לערער ללוי יׁש - היא' טֹובה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹּוקנה,
היה 'רצֹוני לֹומר: לֹו ויׁש מעׂשה; עׂשה לא ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹזכּותֹו,
ּבּדין ׁשאתּבעּנה ּכדי אּלם, ׁשהּוא ראּובן יד מּתחת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּתצא

ׂשדי' .ואּקח ְִֶַָ
מה„. יֹודע 'איני אמר: וׁשמעֹון ׁשמעֹון, על ׁשערער ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָראּובן

עדים והרי לקחּתיה, מּלוי זֹו ׂשדה אּלא ׂשח, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאּתה
יׁש[שנות]ׁשניׁשאכלּתיה 'והלא ראּובן: לֹו אמר - חזקה' ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

- זֹו' ׂשדה לי מכֹור לי, ואמרּת אלי ּבאת ׁשּבערב עדים, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלי
ּכדי ,מּמ לקנֹות 'רציתי לֹומר: לׁשמעֹון ויׁש ראיה; זֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָאין
אם יֹודע ׁשאיני ּפי על אף ּבּדין, ּתטריחני ולא ּתערער ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹׁשּלא
טען לא ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אינּה'. אם ,ׁשּל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹהיא

טֹוענין אין זֹו, טענה .[בשבילו]לֹו[בי"ד]ׁשמעֹון ְֲֲִִֵַָ
וׁשמעֹון‰. ׁשּלֹו, זֹו ׁשּׂשדה עדים והביא ׁשערער, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָראּובן

חזקה', ׁשני ואכלּתיה לי מכרּתּה 'אּתה טֹוען: ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּבתֹוכּה
ׁשאכל עדים היּו ׁשּלא ּבין - אכלּת' 'ּגזל אֹומר: ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּוראּובן

ׁשאכלּה אחד עד ׁשם ׁשהיה ּבין ׁשנים[החזיק]ּכלל, ׁשלׁש ְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹ
'ׁשּלי אֹומר הּוא ׁשהרי ׁשאכל, הּפרֹות להחזיר חּיב אינֹו -ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשהרי ּבּפרֹות, אֹותֹו ׁשּמחּיבין עדים עליו ואין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאכלּתי';
ליּפֹות ׁשנים, ׁשלׁש ׁשאכלּה ׁשהעיד העד וזה הֹודה. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמעצמֹו

אחר עּמֹו היה ואּלּו ּבא, הּוא אֹוכל ׁשל נוסף]ּכחֹו ,[עד ְִִֵֵֶַָָָֹ
ׁשּלא הּסת ראּובן יּׁשבע ,לפיכ ּבידֹו. עֹומדת הּׂשדה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיתה
מחּיב ׁשאינֹו הּסת ׁשמעֹון ויּׁשבע הּׂשדה; לֹו ותחזר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻמכר,

ויּפטר. ׁשאכל, ּבּפרֹות ּכלּום ְְִֵֵֶַַָָלֹו
.Âמּׁשני ּפחֹות ׁשאכלּה ׁשמעֹון על מעידים עדים ׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָהיּו

חּיב - אחד עד היה ואפּלּו ׁשאכל. הּפרֹות ּכל יחזיר ֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָחזקה,
'אמת אֹומר: אּלא העד, מכחיׁש אינֹו ׁשהרי ּפיו, על ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלהחזיר
מחּיב נמצא אכלּתי'; וׁשּלי ׁשנים, ׁשּתי ואכלּתי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻהעיד,

אחד]ׁשבּועה עד להּׁשבע[עפ"י יכֹול ואינֹו אינו, [כי ְְְִֵַָָָ
ּומׁשּלם.מכחישו] ,ְֵַ
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נח           
      

.Êידּועין היּו לא אם - הּפרֹות להחזיר המחּיב ,[שווין]ּכל ְְְְִִִֵַַַָָָֹֻ
מהם וכּיֹוצא הּבּתים ּכׂשכר אֹותן לׁשער יכֹולין ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָואין
ׁשאינן ׂשדה, ּפרֹות אֹו אילן ּפרֹות היּו אּלא ידּוע, ִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשהּוא

וּדּיה טענה ּכאן ואין הֹואיל - מה[ודאית]ידּועין יׁשּלם , ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ
ּומחרימין ׁשאכלֹו; לֹו סתם]ּׁשּיֹודה חרם מי[מטילים על ְֲִִִֶֶֶַַָ

יׁשּלם. ולא יֹותר, ְְֵֵֶַַָֹׁשאכל
.Áלאחרים הׂשּכירּה אם - ידֹו מּתחת קרקע הּמחזיר ְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָּכל

מהם מֹוציאין - קּימין הּׂשֹוכרין והיּו ּבּה, מחזיק ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכׁשהיה
ותֹובעין וחֹוזרין הּקרקע, לבעל ונֹותנין ׁשנּיה, ּפעם ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָהּׂשכר

את] ׁשּלֹו.[הם ׁשאינֹו מקֹום להם ׁשהׂשּכיר ְִִֵֶֶֶֶֶָָזה
.Ëּכדי אֹו הּדין לעּות ּכדי ׁשקר, טענת לטען לאדם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאסּור

נֹוׁשה היה ּכיצד? חוב]לעּכבֹו. לא[בעל - מנה ּבחברֹו ְְֲֵֵֶֶַַַָָָֹ
נֹוׁשה היה ׁשבּועה. ויתחּיב ּבמנה ׁשּיֹודה ּכדי מאתים, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָיּטענּנּו
ּדין, ּבבית הּכל 'אכּפר יאמר: לא - מאתים ּוטענֹו מנה, ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹּבֹו
ׁשבּועה'. לֹו אתחּיב ׁשּלא ּכדי לבינֹו, ּביני ּבמנה לֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹואֹודה

.Èיהיה לא - ּבהם וכפר ּבאחד, מנה נֹוׁשין ׁשלׁשה ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹהיּו
יחלקּו מּמּנּו, ּוכׁשּיֹוציאּו מעידים, ּוׁשנים ּתֹובע, ועלאחד . ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

"מּדבר ואמר: הּכתּוב הזהיר ּבהם, וכּיֹוצא אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּדברים
ּתרחק". - ְִֶֶָׁשקר

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

 
- זֹו מצוה ּובאּור נחלֹות. סדר ּדין והיא אחת, עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמצות

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

   
והם‡. ּבניו, יירׁשּנּו - ׁשּמת מי הּוא: ּכ נחלֹות ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָסדר

לּנקבֹות. קֹודמין והּזכרים לּכל; ְְְְְִִִֵַַַָֹקֹודמין
.מקֹום אם[ירושה]ּבכל ירּׁשה. הּזכר עם לּנקבה אין - ְְְִִֵֵַַָָָָָָֻ

ודבר ּבניה. את יֹורׁשת האם ואין אביו; יירׁשּנּו ּבנים, לֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָאין
הּקּבלה. מּפי ִִֶַַָָזה

ירכֹו‚. יֹוצאי ּבּנחלה, הּקֹודם קֹודמין.[צאצאיו]וכל ְְְְֲִֵֵֵַַַָָ
יֹורׁש ּבן, הּניח אם - אּׁשה ּבין איׁש ּבין ׁשּמת, מי ,ְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָלפיכ

מעּינין ּבעֹולם, ּבן לֹו נמצא לא ׁשל[בודקים]הּכל. זרעֹו על ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹ
ּבת אפּלּו - נקבֹות ּבין זכרים ּבין זרע, להן נמצא אם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבן:
נמצא לא הּכל. ּתירׁש היא - העֹולם סֹוף עד ּבנֹו, ּבת ְְִִִַַַַַָָָֹֹּבת
הּכל. את ּתירׁש ּבת, לֹו היתה הּבת. אצל חֹוזרין ּבן, זרע ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹלֹו
נמצא אם הּבת: זרע על מעּינין ּבעֹולם, ּבת לֹו נמצאת ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹלא
יירׁש הּוא - העֹולם סֹוף עד נקבֹות, ּבין זכרים ּבין זרע, ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָלּה
לא אם לאביו. הירּׁשה חֹוזר ּבת, זרע לֹו נמצא לא ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹֻהּכל.
הּמת: אחי ׁשהם האב, זרע על מעּינין - קּים אביו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהיה
אצל חֹוזרין לאו, ואם הּכל. יֹורׁש אח, זרע אֹו אח לֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹנמצא
לא ואם הּכל. יירׁשּו זרעּה, אֹו אחֹות לֹו נמצאת ְְְְִִִֵַַָָָָֹֹהאחֹות:
הירּׁשה ּתחזר זרע, לאב ואין הֹואיל - אחים זרע לֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻנמצא
ׁשל זרעֹו על מעּינין - קּים האב אבי היה לא האב. ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹלאבי
קֹודמין והּזכרים מת; ׁשל אביו אחי ׁשהם האב, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאבי
הּדין ׁשהיה ּכמֹו לּנקבֹות, קֹודם זכרים ׁשל וזרען ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלּנקבֹות,

ולא הם לא לאביו, אחים נמצאּו לא עצמֹו. מת ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֹֹּבזרעֹו
הּזאת הּדר ועל האב. אבי לאבי הירּׁשה ּתחזר - ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻזרעם

ממׁשמׁשת כביכול]נחלה ראּובן.[מחפשת, עד ועֹולה, ְְְְֲֵֶֶַַַָָ
ּבן ׁשל ירכֹו יֹוצאי וכל לּבת, קֹודם הּבן אֹומר, ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָנמצאת
ירכּה יֹוצאי וכל אביה, לאבי קֹודמת והּבת לּבת. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָקֹודמין
ׁשהן מּפני הּמת, לאחי קֹודם הּמת ואבי אביה. לאבי ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָקֹודמין
אח ׁשל ירכֹו יֹוצאי וכל לאחֹות, קֹודם והאח ירכֹו. ְְְְְְֵֵֵֵֵֶָָָָָָיֹוצאי
ירכּה יֹוצאי וכל אביה, לאבי קֹודמת ואחֹות לאחֹות. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָקֹודמין

לא מת,קֹודמין ׁשל אביו לאחי קֹודם האב אבי אביה. בי ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
אביו אחי ׁשל ירכֹו יֹוצאי וכל אביו, לאחֹות קֹודם אביו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָואח
אביו אבי לאבי קֹודמת אביו ואחֹות אביו, לאחֹות ְֲֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָקֹודמין
לאבי קֹודמין אביו אחֹות ׁשל ירכּה יֹוצאי ּכל וכן מת, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשל
הּדֹורֹות; ראׁש עד ועֹולה, הֹול זֹו ּדר ועל אביו. ְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹאבי

יֹורׁש. לֹו ׁשאין מּיׂשראל אדם ל אין ,ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָלפיכ

הּבן„. ּבת ּבת ּבת ואפּלּו - הּבן ּובת ּבת והּניח ׁשּמת ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַמי
לּבת ואין הּכל, ותירׁש קֹודמת היא - ּדֹורֹות ּכּמה סֹוף ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹעד

אביוּכלּום אחי ּבן ּולבת האחֹות, עם האח לבת הּדין והּוא . ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָ
ּבהן. ּכּיֹוצא וכל אביו, אחֹות ְֲִִֵֶַָָֹעם

הּבן‰. והּניח ּבחּייו, הּׁשנים ּומתּו ּבנים, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמי
מת ּכ ואחר אחת, ּבת הּׁשני הּבן והּניח ׁשלׁשה, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹהאחד
ּבנֹו ּובת הּנחלה, חצי יֹורׁשין ּבנֹו ּבני ׁשלׁשת נמצאּו - ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָהּזקן
זֹו ּדר ועל אביו. חלק יֹורׁש מהן אחד ׁשּכל החצי; ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָיֹורׁשת

הּדֹורֹות ראׁש עד האב, אחי ּובני האחים, ּבני .חֹולקין ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹ

.Âאּלא ירּׁשה ואין מׁשּפחה, קרּויה אינּה האם ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻמׁשּפחת
זה יֹורׁשין אינן האם, מן האחים ,לפיכ האב; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלמׁשּפחת
אחיו ואחד זה. את זה יֹורׁשין האב, מן והאחין זה; ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָאת

ּומאּמֹו מאביו ׁשהּוא אחיו אֹו ּבלבד, .מאביו ְִִִִִֵֵֵֶַָָָ

.Êּבעברה הּקרֹובין אסורה]ּכל בעילה יֹורׁשין[ע"י , ְְֲִִֵַַָָ
- ממזר אח אֹו ממזר, ּבן לֹו ׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּככׁשרים.
מן ּבנֹו אבל לנחלה. האחים וכׁשאר הּבנים ּכׁשאר אּלּו ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָהרי
ואינֹו הּדברים, מן לדבר ּבן אינֹו - הּנכרית מן אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּׁשפחה

ּכלל. ְֵָיֹורׁש

.Áּכלל ּבעלּה את יֹורׁשת אינּה אתהאּׁשה יֹורׁש והּבעל ; ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבירּׁשתּה, לּכל קֹודם והּוא סֹופרים. מּדברי אׁשּתֹו, נכסי ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָֹֻּכל
ּגדֹול, לכהן אלמנה ּכגֹון - עליו אסּורה ׁשהיא ּפי על ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹאף
ואף קטּנה, ׁשהיא ּפי על ואף הדיֹוט. לכהן וחלּוצה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹּגרּוׁשה

אׁשּתֹו. את יֹורׁש הּוא - חרׁש ׁשהּבעל ּפי ְִִֵֵֵֶֶַַַַעל
.Ëאיׁשּות ּבהלכֹות אמרנּו אתּכבר יֹורׁש הּבעל ׁשאין , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

לרׁשּותֹו ׁשּתּכנס עד יֹורׁש[נישואין]אׁשּתֹו, הּפּקח וׁשאין , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
וׁשם נתּפּקחה. אפּלּו חרׁשת, ּכׁשהיא ׁשּנּׂשאת החרׁשת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאת
והחזקּו, לרׁשּותּה ׁשּבאּו אׁשּתֹו נכסי ּכל יֹורׁש ׁשהּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּבארנּו,
הכניסה ׁשּלא נכסים ּבין ּבנדּוניתּה, לֹו ׁשהכניסה נכסים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹּבין

ׁש ּומי יֹורׁשּה.לֹו. הּבעל אין - ּומתה ּגרּוׁשין, ספק ּנתּגרׁשה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
.Èקטּנה ׁשּנׂשא משש]ּבעל מאּון[פחותה צריכה [-ׁשאינּה ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

כלל] חלים קידושיה ׁשםאין ּכאן אין ׁשהרי יֹורׁשּה; אינֹו -ְֲֵֵֵֵֶָָ
- ׁשֹוטה ׁשּנׂשא ּפּקח אֹו ּפּקחת, ׁשּנׂשא ׁשֹוטה וכן ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאיׁשּות.

נּׂשּואין. להם חכמים ּתּקנּו לא ׁשהרי יֹורׁשּה; ְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָֹאינֹו
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.‡Èאחד אֹו אחיה אֹו אביה מת ּכ ואחר אׁשּתֹו, ׁשּמתה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבעל
אֹותן יירׁש אּלא אֹותן, יֹורׁש הּבעל אין - אֹותּה הּמֹוריׁשין ִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמן
ּבית למׁשּפחת הירּׁשה ּתחזר אֹו זרע, לּה היה אם ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻזרעּה,
מּכאן לאחר לבֹוא הראּויין נכסים יֹורׁש הּבעל ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָאביה;

שמתה] ׁשּתמּות.[אחר קדם לרׁשּותּה ּבאּו ׁשּכבר הּנכסים אּלא ,ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ

.Èּכׁשאר ּבּקבר, והּוא אׁשּתֹו את יֹורׁש הּבעל אין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָוכן
ּכ ואחר ׁשּמת, ּבעל ּכיצד? האב. מׁשּפחת ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּיֹורׁשין
לכל קֹודם היה והּבעל הֹואיל אֹומרין, אין - אׁשּתֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָמתה
האּׁשה; יֹורׁשי לׁשאר יקּדמּו הּבעל יֹורׁשי ּכ ּבירּׁשתּה, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻאדם
הּיֹורׁשים הם אביה, ּבית מּמׁשּפחת האּׁשה יֹורׁשי ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאּלא

ּבעלּה אחר מתה אם .אֹותּה, ְִֵַַַָָָ

.‚Èלאחיו להנחיל ּכדי ּבקברֹו, אּמֹו את יֹורׁש הּבן אין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָוכן
אֹומרין, אין - אּמֹו מתה ּכ ואחר ׁשּמת, מי ּכיצד? ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמאביו.
ׁשל יֹורׁשין אף לּכל, קֹודם היה הּוא קּים הּבן היה ואּלּו ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהֹואיל
יֹורׁשין מאביו אחיו ונמצאּו זֹו, אּׁשה ׁשל ליֹורׁשיה קֹודמין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָּבן
אם ׁשּיירׁשּנה, הּוא ּבנּה זרע אּלא מֹותֹו; אחר זה ׁשל אּמֹו ְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאת
ּבית למׁשּפחת נחלתּה ּתחזר זרע, לֹו אין ואם זרע. לֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהיה

אפּלּואביה - הּבן מת ּכ ואחר ּתחּלה, האם מתה אם אבל . ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָ
חדׁשיו לֹו ּכלּו ולא יֹומֹו, ּבן קטן הריונו]היה ימי -[תמו ְֳֶָָָָָָָֹ

אּמֹו, את נֹוחל זה הרי ּומת, אחת, ׁשעה אּמֹו אחר וחיה ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהֹואיל
אביו. מּמׁשּפחת ליֹורׁשיו הּנחלה אֹותּה ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָּומנחיל

   
אביו‡. ּבנכסי ּכאחד ׁשנים ּפי נֹוטל "לתתהּבכֹור ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבכֹור מהן ואחד ּבנים, חמּׁשה הּניח ּכיצד? ׁשנים". ּפי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלֹו
הארּבעה מן אחד וכל הּממֹון, ׁשליׁש נֹוטל הּבכֹור -ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשתּות נֹוטל הרי[שישית]הּפׁשּוטין - ּבנים ּתׁשעה היּו . ְְְֲִִִֵֵַָָָ
הּפׁשּוטין הּׁשמֹונה מן אחד וכל חמיׁש, נֹוטל הּבכֹור ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָהאחד

לעֹולם. חֹולקין הּזאת החלּוקה על וכן עּׂשּור. ְְְֲִִֵֵַַַָָֹנֹוטל

.ׁשנים ּפי נֹוטל אינֹו - אביו מיתת לאחר ׁשּנֹולד ,ּבכֹור ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ
ּבןׁשּנא הּבכר את ּכי . . ּבניו את הנחילֹו ּביֹום "והיה מר: ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּפּדחּתֹו יצאת ואם יּכיר". אף[מצחו]הּׂשנּואה - אביו ּבחּיי ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָ
מיתת לאחר אּלא העֹולם לאויר ראׁשֹו ּכל יצא ׁשּלא ּפי ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹעל

ׁשנים. ּפי נֹוטל זה הרי ְֲִִִֵֵֶַָאביו,

טמטּום‚. בספק]ּבכֹור נֹוטל[מינו אינֹו זכר, ונמצא ׁשּנקרע ְְְְְִִֵֵֶַָָָֻ
ּפׁשּוט וכן ׁשנים; בכור]ּפי אינֹו[לא זכר, ונמצא ׁשּנקרע ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשּיהיה עד בנים", לֹו "וילדּו ׁשּנאמר: ּבכֹורה, ּבחלק ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָממעט
לדה. מּׁשעת ְִֵֵַָּבן

ּבכֹור,„. לֹו ׁשהיה הרי ּבכֹורה? ּבחלק ממעט אינֹו ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיצד
ּפׁשּוטים -[זכרים]ּוׁשני זכר ונמצא ׁשּנקרע הּטמטּום וזה , ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻ

ׁשני אּלא עּמֹו אין ּוכאּלּו הּממֹון, חצי נֹוטל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָהּבכֹור
ׁשני אֹותֹו חֹולקין הּנׁשאר, והחצי ּבלבד; ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָהּפׁשּוטים

ּבׁשוה. הּנקרע עם ְְְִִִֶַַָָהּפׁשּוטין
העּבר‰. לא אבל ּבכֹורה; ּבחלק ממעט אחד, יֹום ּבן .קטן ְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

ּבכֹורה. ּבחלק ממעט אינֹו אביו, מיתת לאחר ׁשּנֹולד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּובן
.Âׁשּנתערב ּכגֹון ּפׁשּוט, אֹו ּבכֹור הּוא אם לנּו ׁשּנסּתּפק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָּבן

הּכרּו אם עֹוׂשין? וכיצד ׁשנים. ּפי נֹוטל אינֹו - אחר ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַֻעם
הרׁשאה[כשנולדו] ּכֹותבין - נתערבּו ּולבּסֹוף כח], זה[יפוי ְְְְְִִֶַַָָָ

ּכגֹון הּכרּו, לא ואם אחיהם; עם ּבכֹורה חלק ונֹוטלין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָֹֻלזה,
ּבמחבֹואה נשיו]ׁשּנֹולדּו משתי חשוך אין[מקום - אחת ְְֲֵֶַַַָ

ּבכֹורה. חלק ּכאן ואין הרׁשאה, ְְְְִֵֵֶַָָָָּכֹותבין

.Ê,ּבחּייו ׁשניהם ּומתּו ּופׁשּוט, ּבכֹור ּבנים, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָמי
ּבן הרי - ּבן הּניח והּפׁשּוט ּבת הּניח הּבכֹור ּבנים, ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָוהּניחּו
ּובת אביו, חלק ׁשהּוא ׁשליׁש, הּזקן ּבנכסי יֹורׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּפׁשּוט
ּבבני הּדין וכן אביה. חלק ׁשהּוא ׁשליׁשים, ׁשני יֹורׁשת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּבכֹור
אחד אבי היה אם - הּיֹורׁשין ּובכל האב, אחי ּובבני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהאחין,
מחמתֹו הּיֹורׁש זה ׁשּלֹו ּבכֹורה חלק נֹוטל ּבכֹור, הּיֹורׁשין .מן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

.Áּבכֹור ּכיצד? האם. ּבנכסי ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָאין
ּבכֹור ׁשהיה ּבין ּבׁשוה, חֹולקין - אּמן את ׁשּירׁשּו ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָּופׁשּוט

האב]לנחלה רחם[בכור ּפטר ׁשהיה לרחם]ּבין .[ראשון ְֲֵֶֶֶֶֶַָָָ

.Ëראׁשֹון לאב הּנֹולד הּוא - הּנחלה "ּכיּבכֹור ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֶֶַַַַָָָָ
ּכּמה ילדה אפּלּו האם; על מׁשּגיחין ואין אנֹו". ראׁשית ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹהּוא

ׁשנים. ּפי יירׁש לאביו, ראׁשֹון וזה הֹואיל ְְְִִִִִִִֶַַָָּבנים,

.Èּכׁשהּוא הּנפל ראׁש ׁשּיצא ּפי על אף - הּנפלים אחר ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּבא
ראׁשֹו ׁשּיצא ּתׁשעה ּבן וכן לנחלה; ּבכֹור אחריו הּבא ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹחי,
אנֹו", "ראׁשית ׁשּנאמר: ׁשּזה לנחלה. ּבכֹור אחריו הּבא ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמת,

קדם לֹו נֹולד ׁשּלא העֹולם.הּוא לאויר חי ׁשּיצא ולד לזה ֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
ּתׁשעה ּבן ,הריון]לפיכ הּבא[חודשי חי, ראׁשֹו רב ׁשּיצא ְְִִֶֶַַָָָָָֹֹ

ּבכֹור. אינֹו ְֲֵַָאחריו

.‡Èּדפן קיסרי]יֹוצא בניתוח נולד ׁשניהם[- - אחריו והּבא , ְְֲֵֵֶֶַַָָֹ
נֹולד ׁשּלא לפי הראׁשֹון, ּבכֹור: טבעי]אינן ונאמר:[באופן , ְְְֱִִֵֶֶַַָָֹ

אחר. קדמֹו ׁשהרי והּׁשני, בנים"; לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ"וילדּו

.Èלנחלה ּבכֹור לֹו אין - ונתּגּיר ּבגּיּותֹו, ּבנים לֹו אבלהיּו . ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָ
ואינֹו הֹואיל - הּגֹויה ּומן הּׁשפחה מן ּבן לֹו ׁשהיה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָיׂשראל
לנחלה ּבכֹור הּיׂשראלית, מן אחריו לֹו הּבא הרי - ּבנֹו ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָקרּוי

ׁשנים. ּפי ְְִִֵַונֹוטל

.‚Èׁשנים ּפי נֹוטל - ממזר הּבכֹור אתהיה "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
צריהּב ואין ּבנּׂשּואיה. ׁשּׂשנּואה זֹו יּכיר", הּׂשנּואה ּבן כר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

חלּוצה. ּבן אֹו ּגרּוׁשה ּבן היה אם ְֲִֶֶַָָָָלֹומר,

.„Èחּיה - הּבכֹור על נאמנין ואביו.[מילדת]ׁשלׁשה ואּמֹו, , ְְְְֱִִִֶַַַָָָָֹ
- ואּמֹו נאמנת. ראׁשֹון', יצא 'זה אמרה: ׁשאם מּיד; - ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָחּיה
ואביו הּבכֹור'. הּוא 'זה לֹומר: נאמנת הּלדה ימי ׁשבעת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכל
'זה ּכלל, ּבנֹו החזק ׁשּלא מי על האב אמר אפּלּו לעֹולם. -ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹֻ
לנּו הּמחזק על אמר אם וכן נאמן; - הּוא ּובכֹורי' ּבני ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָֻהּוא

נאמן. - ּבכֹור' 'אינֹו ּבכֹורֹו, ְְֱֵֶֶָׁשהּוא
.ÂËׁשּנׁשּתּתק מדבר]האב אֹותֹו[ואינו ּבֹודקין [כושרו- ְְִִֵֶַָָ

ּבנֹוהשכלי] ׁשּזה ּכתב אֹו רמז אם לגּטין: ׁשּבֹודקין ּכדר ,ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשנים. ּפי נֹוטל זה הרי ְְֲִִֵֵֶַּבכֹורֹו,

.ÊËּכ ּדברים אֹומר זה ׁשל אביו ׁשמעּו ׁשהן עדים ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָהעידּו
הרי - ּבכֹורֹו ּבנֹו ׁשּזה מּכללן יּודע הּדברים אֹותן ׁשהרי ,ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוכ
'זה ּבפרּוׁש האב אמר ׁשּלא ּפי על אף ׁשנים, ּפי נֹוטל ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹזה

ּבכֹורי' .ּבני ְְִִ
.ÊÈנֹוטל אינֹו - ּבכֹור' ּבני 'זה ׁשאמר: האב מן ְְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשמעּו

נתּכּון ולזה הּוא, לאּמֹו ּבכֹור ׁשּמא ׁשנים; ּפי זֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּבעדּות
ּבכֹורי' 'ּבני ׁשּיאמר עד .האב; ְְִִֶַַָָֹ
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נט            
      

.‡Èאחד אֹו אחיה אֹו אביה מת ּכ ואחר אׁשּתֹו, ׁשּמתה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבעל
אֹותן יירׁש אּלא אֹותן, יֹורׁש הּבעל אין - אֹותּה הּמֹוריׁשין ִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמן
ּבית למׁשּפחת הירּׁשה ּתחזר אֹו זרע, לּה היה אם ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻזרעּה,
מּכאן לאחר לבֹוא הראּויין נכסים יֹורׁש הּבעל ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָאביה;

שמתה] ׁשּתמּות.[אחר קדם לרׁשּותּה ּבאּו ׁשּכבר הּנכסים אּלא ,ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ

.Èּכׁשאר ּבּקבר, והּוא אׁשּתֹו את יֹורׁש הּבעל אין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָוכן
ּכ ואחר ׁשּמת, ּבעל ּכיצד? האב. מׁשּפחת ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּיֹורׁשין
לכל קֹודם היה והּבעל הֹואיל אֹומרין, אין - אׁשּתֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָמתה
האּׁשה; יֹורׁשי לׁשאר יקּדמּו הּבעל יֹורׁשי ּכ ּבירּׁשתּה, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻאדם
הּיֹורׁשים הם אביה, ּבית מּמׁשּפחת האּׁשה יֹורׁשי ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאּלא

ּבעלּה אחר מתה אם .אֹותּה, ְִֵַַַָָָ

.‚Èלאחיו להנחיל ּכדי ּבקברֹו, אּמֹו את יֹורׁש הּבן אין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָוכן
אֹומרין, אין - אּמֹו מתה ּכ ואחר ׁשּמת, מי ּכיצד? ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמאביו.
ׁשל יֹורׁשין אף לּכל, קֹודם היה הּוא קּים הּבן היה ואּלּו ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהֹואיל
יֹורׁשין מאביו אחיו ונמצאּו זֹו, אּׁשה ׁשל ליֹורׁשיה קֹודמין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָּבן
אם ׁשּיירׁשּנה, הּוא ּבנּה זרע אּלא מֹותֹו; אחר זה ׁשל אּמֹו ְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאת
ּבית למׁשּפחת נחלתּה ּתחזר זרע, לֹו אין ואם זרע. לֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהיה

אפּלּואביה - הּבן מת ּכ ואחר ּתחּלה, האם מתה אם אבל . ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָ
חדׁשיו לֹו ּכלּו ולא יֹומֹו, ּבן קטן הריונו]היה ימי -[תמו ְֳֶָָָָָָָֹ

אּמֹו, את נֹוחל זה הרי ּומת, אחת, ׁשעה אּמֹו אחר וחיה ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהֹואיל
אביו. מּמׁשּפחת ליֹורׁשיו הּנחלה אֹותּה ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָּומנחיל

   
אביו‡. ּבנכסי ּכאחד ׁשנים ּפי נֹוטל "לתתהּבכֹור ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבכֹור מהן ואחד ּבנים, חמּׁשה הּניח ּכיצד? ׁשנים". ּפי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלֹו
הארּבעה מן אחד וכל הּממֹון, ׁשליׁש נֹוטל הּבכֹור -ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשתּות נֹוטל הרי[שישית]הּפׁשּוטין - ּבנים ּתׁשעה היּו . ְְְֲִִִֵֵַָָָ
הּפׁשּוטין הּׁשמֹונה מן אחד וכל חמיׁש, נֹוטל הּבכֹור ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָהאחד

לעֹולם. חֹולקין הּזאת החלּוקה על וכן עּׂשּור. ְְְֲִִֵֵַַַָָֹנֹוטל

.ׁשנים ּפי נֹוטל אינֹו - אביו מיתת לאחר ׁשּנֹולד ,ּבכֹור ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ
ּבןׁשּנא הּבכר את ּכי . . ּבניו את הנחילֹו ּביֹום "והיה מר: ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּפּדחּתֹו יצאת ואם יּכיר". אף[מצחו]הּׂשנּואה - אביו ּבחּיי ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָ
מיתת לאחר אּלא העֹולם לאויר ראׁשֹו ּכל יצא ׁשּלא ּפי ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹעל

ׁשנים. ּפי נֹוטל זה הרי ְֲִִִֵֵֶַָאביו,

טמטּום‚. בספק]ּבכֹור נֹוטל[מינו אינֹו זכר, ונמצא ׁשּנקרע ְְְְְִִֵֵֶַָָָֻ
ּפׁשּוט וכן ׁשנים; בכור]ּפי אינֹו[לא זכר, ונמצא ׁשּנקרע ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשּיהיה עד בנים", לֹו "וילדּו ׁשּנאמר: ּבכֹורה, ּבחלק ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָממעט
לדה. מּׁשעת ְִֵֵַָּבן

ּבכֹור,„. לֹו ׁשהיה הרי ּבכֹורה? ּבחלק ממעט אינֹו ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיצד
ּפׁשּוטים -[זכרים]ּוׁשני זכר ונמצא ׁשּנקרע הּטמטּום וזה , ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻ

ׁשני אּלא עּמֹו אין ּוכאּלּו הּממֹון, חצי נֹוטל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָהּבכֹור
ׁשני אֹותֹו חֹולקין הּנׁשאר, והחצי ּבלבד; ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָהּפׁשּוטים

ּבׁשוה. הּנקרע עם ְְְִִִֶַַָָהּפׁשּוטין
העּבר‰. לא אבל ּבכֹורה; ּבחלק ממעט אחד, יֹום ּבן .קטן ְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

ּבכֹורה. ּבחלק ממעט אינֹו אביו, מיתת לאחר ׁשּנֹולד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּובן
.Âׁשּנתערב ּכגֹון ּפׁשּוט, אֹו ּבכֹור הּוא אם לנּו ׁשּנסּתּפק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָּבן

הּכרּו אם עֹוׂשין? וכיצד ׁשנים. ּפי נֹוטל אינֹו - אחר ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַֻעם
הרׁשאה[כשנולדו] ּכֹותבין - נתערבּו ּולבּסֹוף כח], זה[יפוי ְְְְְִִֶַַָָָ

ּכגֹון הּכרּו, לא ואם אחיהם; עם ּבכֹורה חלק ונֹוטלין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָֹֻלזה,
ּבמחבֹואה נשיו]ׁשּנֹולדּו משתי חשוך אין[מקום - אחת ְְֲֵֶַַַָ

ּבכֹורה. חלק ּכאן ואין הרׁשאה, ְְְְִֵֵֶַָָָָּכֹותבין

.Ê,ּבחּייו ׁשניהם ּומתּו ּופׁשּוט, ּבכֹור ּבנים, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָמי
ּבן הרי - ּבן הּניח והּפׁשּוט ּבת הּניח הּבכֹור ּבנים, ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָוהּניחּו
ּובת אביו, חלק ׁשהּוא ׁשליׁש, הּזקן ּבנכסי יֹורׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּפׁשּוט
ּבבני הּדין וכן אביה. חלק ׁשהּוא ׁשליׁשים, ׁשני יֹורׁשת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּבכֹור
אחד אבי היה אם - הּיֹורׁשין ּובכל האב, אחי ּובבני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהאחין,
מחמתֹו הּיֹורׁש זה ׁשּלֹו ּבכֹורה חלק נֹוטל ּבכֹור, הּיֹורׁשין .מן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

.Áּבכֹור ּכיצד? האם. ּבנכסי ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָאין
ּבכֹור ׁשהיה ּבין ּבׁשוה, חֹולקין - אּמן את ׁשּירׁשּו ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָּופׁשּוט

האב]לנחלה רחם[בכור ּפטר ׁשהיה לרחם]ּבין .[ראשון ְֲֵֶֶֶֶֶַָָָ

.Ëראׁשֹון לאב הּנֹולד הּוא - הּנחלה "ּכיּבכֹור ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֶֶַַַַָָָָ
ּכּמה ילדה אפּלּו האם; על מׁשּגיחין ואין אנֹו". ראׁשית ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹהּוא

ׁשנים. ּפי יירׁש לאביו, ראׁשֹון וזה הֹואיל ְְְִִִִִִִֶַַָָּבנים,

.Èּכׁשהּוא הּנפל ראׁש ׁשּיצא ּפי על אף - הּנפלים אחר ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּבא
ראׁשֹו ׁשּיצא ּתׁשעה ּבן וכן לנחלה; ּבכֹור אחריו הּבא ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹחי,
אנֹו", "ראׁשית ׁשּנאמר: ׁשּזה לנחלה. ּבכֹור אחריו הּבא ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמת,

קדם לֹו נֹולד ׁשּלא העֹולם.הּוא לאויר חי ׁשּיצא ולד לזה ֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
ּתׁשעה ּבן ,הריון]לפיכ הּבא[חודשי חי, ראׁשֹו רב ׁשּיצא ְְִִֶֶַַָָָָָֹֹ

ּבכֹור. אינֹו ְֲֵַָאחריו

.‡Èּדפן קיסרי]יֹוצא בניתוח נולד ׁשניהם[- - אחריו והּבא , ְְֲֵֵֶֶַַָָֹ
נֹולד ׁשּלא לפי הראׁשֹון, ּבכֹור: טבעי]אינן ונאמר:[באופן , ְְְֱִִֵֶֶַַָָֹ

אחר. קדמֹו ׁשהרי והּׁשני, בנים"; לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ"וילדּו

.Èלנחלה ּבכֹור לֹו אין - ונתּגּיר ּבגּיּותֹו, ּבנים לֹו אבלהיּו . ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָ
ואינֹו הֹואיל - הּגֹויה ּומן הּׁשפחה מן ּבן לֹו ׁשהיה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָיׂשראל
לנחלה ּבכֹור הּיׂשראלית, מן אחריו לֹו הּבא הרי - ּבנֹו ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָקרּוי

ׁשנים. ּפי ְְִִֵַונֹוטל

.‚Èׁשנים ּפי נֹוטל - ממזר הּבכֹור אתהיה "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
צריהּב ואין ּבנּׂשּואיה. ׁשּׂשנּואה זֹו יּכיר", הּׂשנּואה ּבן כר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

חלּוצה. ּבן אֹו ּגרּוׁשה ּבן היה אם ְֲִֶֶַָָָָלֹומר,

.„Èחּיה - הּבכֹור על נאמנין ואביו.[מילדת]ׁשלׁשה ואּמֹו, , ְְְְֱִִִֶַַַָָָָֹ
- ואּמֹו נאמנת. ראׁשֹון', יצא 'זה אמרה: ׁשאם מּיד; - ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָחּיה
ואביו הּבכֹור'. הּוא 'זה לֹומר: נאמנת הּלדה ימי ׁשבעת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכל
'זה ּכלל, ּבנֹו החזק ׁשּלא מי על האב אמר אפּלּו לעֹולם. -ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹֻ
לנּו הּמחזק על אמר אם וכן נאמן; - הּוא ּובכֹורי' ּבני ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָֻהּוא

נאמן. - ּבכֹור' 'אינֹו ּבכֹורֹו, ְְֱֵֶֶָׁשהּוא
.ÂËׁשּנׁשּתּתק מדבר]האב אֹותֹו[ואינו ּבֹודקין [כושרו- ְְִִֵֶַָָ

ּבנֹוהשכלי] ׁשּזה ּכתב אֹו רמז אם לגּטין: ׁשּבֹודקין ּכדר ,ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשנים. ּפי נֹוטל זה הרי ְְֲִִֵֵֶַּבכֹורֹו,

.ÊËּכ ּדברים אֹומר זה ׁשל אביו ׁשמעּו ׁשהן עדים ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָהעידּו
הרי - ּבכֹורֹו ּבנֹו ׁשּזה מּכללן יּודע הּדברים אֹותן ׁשהרי ,ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוכ
'זה ּבפרּוׁש האב אמר ׁשּלא ּפי על אף ׁשנים, ּפי נֹוטל ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹזה

ּבכֹורי' .ּבני ְְִִ
.ÊÈנֹוטל אינֹו - ּבכֹור' ּבני 'זה ׁשאמר: האב מן ְְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשמעּו

נתּכּון ולזה הּוא, לאּמֹו ּבכֹור ׁשּמא ׁשנים; ּפי זֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּבעדּות
ּבכֹורי' 'ּבני ׁשּיאמר עד .האב; ְְִִֶַַָָֹ
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ה'תש"ע ניסן י"א שישי יום

   
לאחר‡. לבֹוא הראּויין ּבנכסים ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָאין

לרׁשּותֹו ׁשּבאּו לאביו הּמחזקין ּבנכסים אּלא אביו, ,מיתת ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָֻ
אביו מּמֹוריׁשי אחד ּכיצד? לֹו". יּמצא אׁשר "ּבכל ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
וכן ּכאחד; יֹורׁשין והּפׁשּוט הּבכֹור אביו, מיתת לאחר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּמת
יֹורׁשין - ּבּים ספינה לֹו היתה אֹו מלוה, לאביו היתה ְְְְְְִִִִִַָָָָָָָָאם

ּכאחד. והּפׁשּוט הּבכֹור ְְְֶַַָָָאֹותּה

.מחּכרת אֹו מׂשּכרת ּפרה אביהן להן [תמורתהּניח ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻֻ
ּבאפררווחיה] רֹועה ׁשהיתה אֹו מרעה], [אחרוילדה[מקום ְְְֲֶַָָָָָָ

ׁשנים.מותו] ּפי ּובולדּה ּבּה נֹוטל הּבכֹור -ְְְִִִֵַַָָָ

אביו‚. מּמּכרי אחד כהונה]ׁשחט מתנות לו לתת [הרגיל ִִֵֶַַָָָָ
ּבּמּתנֹות ׁשנים ּפי נֹוטל - אביו מת ּכ ואחר [כהונה]ּבהמה, ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

הּבהמה. אֹותּה ְֵֶַָָׁשל

לאחר„. נכסים ׁשּׁשבחּו ּבּׁשבח ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאין
הּיתר ונֹותן ּבדמים, הּׁשבח אֹותֹו מעלה אּלא אביו, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמיתת

ּכרמללּפׁשּוט ּכגֹון - הּנכסים ׁשּיׁשּתּנּו והּוא, [תבואה]; ְְְְְִִֶֶַַַַָָ
מחמת ׁשבחּו אבל ּתמרים. ׁשּנעׂשּו וכפנּיֹות ׁשּבלים, ְְְְֲֲֲֲֳִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּנעׂשה
עבה, ונעׂשה ׁשּגדל קטן אילן ּכגֹון - נׁשּתּנּו ולא ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹעצמן,

ׂשרטֹון ׁשהעלת זה[הושבחה]וארץ ּבׁשבח נֹוטל זה הרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָ
נֹוטל. אינֹו הׁשּביח, הֹוצאה מחמת ואם ׁשנים; ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָּפי

ׁשהּוא‰. ּפי על אף ּבמלוה, ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָאין
אביהן ּבחֹוב קרקע היתֹומים ׁשּגבּו ּפי על ואף היהּבׁשטר, . ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ

מלוה ּבּה[בשטר]לאב יּטל אם ספק זה הרי - הּבכֹור ּביד ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ּומחמת הֹואיל יּטל, לא אֹו ידֹו, ּתחת ויׁשנּה הֹואיל ׁשנים, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹֹּפי
יּטל - לפיכ אביו; ׁשל לידֹו ּבאה לא ועדין יירׁשּנה ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹאביו

ּבכֹורה. חלק חצי ְֲִִֵֶֶָָמּמּנה
.Âמּפני קּים; ממּכרֹו - חלּקה קדם ּבכֹורה חלק ׁשּמכר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּבכֹור

עם חלק אם ,לפיכ חלּקה. קדם ּבכֹורה חלק לּבכֹור ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּיׁש
ונטל ּבמּטלטלין, ּבין ּבקרקע ּבין נכסים, ּבמקצת קדם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאחיו

ּבׁשארן נֹוטל ואינֹו הּנכסים, ּבכל וּתר - ּכפׁשּוט [ביתר]חלק ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
אם אבל מחה. ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכפׁשּוט. ְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָֹאּלא
עם חֹולק ׁשאני אּלּו 'ענבים עדים: ּבפני ואמר ּבאחיו, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמחה
זֹו הרי - ּבכֹורה' ּבחלק ׁשּמחלּתי מּפני לא ּבׁשוה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאחי

אפּלּו נכסים. ּבׁשאר וּתר ולא ּכׁשהןמחאה, ּבענבים מחה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָָֹ
נכסים. ּבׁשאר וּתר לא - ּבׁשוה וחלקּום ּובצרּום ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֻמחּברין,
ּבהם מחה ולא ּבּיין, ּבׁשוה עּמהן וחלק ּדרכּום, אם ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאבל
למי ּדֹומה? זה למה הא הּנכסים. ּבׁשאר וּתר - יין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּׁשּנעׂשה
וּתר ׁשהרי - ּבזיתים ּבׁשוה עּמהן וחלק ּבענבים, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמחה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָֹֹּבּכל.
.Êהּמחזקין אחיו נכסי ּכל יֹורׁש הּוא אחיו, אׁשת ׁשּיּבם ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻמי

ּבהם[ברשותו] הּוא הרי מּכאן, לאחר לבֹוא הראּויין אבל ;ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָ
ׁשּנאמר: הּכתּוב, אֹותֹו קרא 'ּבכֹור' ׁשהרי - האחים ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָּככל
ולא הּמת; אחיו ׁשם על יקּום ּתלד, אׁשר הּבכֹור ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ"והיה
ּבראּוי מּמּנּו נֹוטל ׁשאינֹו ּוכׁשם מּיׂשראל". ׁשמֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָיּמחה

לבוא] ׁשּׁשבחּו[בעתיד ּבּׁשבח נֹוטל אינֹו ּכ - ְְְֵֵֶֶַַַָָָֻּכבּמחזק
עם חלּקתֹו ׁשעת עד מיתה מּׁשעת אביו, מיתת אחרי ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָֻנכסים

וקדם ׁשּיּבם אחר נכסים הׁשּביחּו ואפּלּו אביו. ּבנכסי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאחיו
ּפי על אף האחין, מן ּכאחד ּבּׁשבח הּוא הרי - ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּיחלקּו
ׁשּיּבם אחיו וחלק חלקֹו חלקים, ׁשני אּלּו מּנכסים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשּנֹוטל

ּכּלם. ּבחּיי האב ּומת הֹואיל ְְִִֵֵַָָָֻאׁשּתֹו,

.Áׁשכנים ּבהלכֹות ּבארנּו חלקיםּכבר ׁשני נֹוטל ׁשהּבכֹור , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ
אחד ּבמצר ּכאחד, עם[סמוכים]ׁשּלֹו ׁשחלק הּיבם אבל . ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

עלה ואם ּבגֹורל; אחיו וחלק חלקֹו נֹוטל אביו, ּבנכסי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאחיו
מקֹומֹות. ּבׁשני נֹוטל מקֹומֹות, ּבׁשני ְְְְִִֵֵֵָּגֹורלֹו

.Ëיבם ליבום]ׁשֹומרת ּבּה[ממתינה עׂשה אפּלּו - ׁשּמתה ֲִֵֶֶֶָָָָָָ
מאמר האחים מן יֹורׁשין[קנין]אחד אביה ּבית מׁשּפחת - ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

מלֹוג בהם]נכסי חלק לבעלה שאין האשה וחצי[נכסי ׁשּלּה ְְֲִִֵֶַָ
ּברזל צאן עם[נדוניה]נכסי ּכתּבתּה יֹורׁשין הּבעל ויֹורׁשי , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ

הֹואיל ּבקבּורתּה, חּיבין הּבעל ויֹורׁשי ּברזל. צאן נכסי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹחצי
ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכתּבתּה, יירׁשּו ְְְְְְִִֵֵֶַָָֻוהם

   
ׁשאר‡. אֹו אבי', 'אחי אֹו אחי', 'זה אֹו ּבני', 'זה ְְֲִִִִֵֶֶָָָָהאֹומר:

מחזקין ׁשאינן ּבאנׁשים ׁשהֹודה ּפי על אף - אֹותֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּיֹורׁשין
ּכׁשהּוא ׁשאמר ּבין ויירׁשּנּו; נאמן, זה הרי - קרֹוביו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשהן

מרע ׁשכיב ּכׁשהּוא ׁשאמר ּבין למות]ּבריא, אפּלּו[נוטה . ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
מדבר]נׁשּתּתק אֹותֹו[ואינו ּבֹודקין - יֹורׁש ׁשּזה ּבידֹו וכתב , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

השכלי] לגּטין.[כושרו ׁשּבֹודקין ּכדר ,ְְְִִִֶֶֶ

.אינֹו' ואמר: דֹודֹו, ּבן אֹו אחיו, ׁשהּוא ּבזה מחזקין ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֻהיינּו
מי על הּוא נאמן אבל נאמן. אינֹו - דֹודי' ּבן ו'אינֹו ְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאחי',

יירׁשּנּו ולא ּבני', 'אינֹו לֹומר ּבנֹו ׁשהּוא לי,ׁשהחזק ויראה . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻ
לֹומר עליו נאמן ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבנים לּבן היּו ֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאפּלּו
- ּפיו על ממזר אֹותֹו מחזיקין ואין יחּוס, לענין ּבני' ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַ'אינֹו

יירׁשּנּו. ולא ירּׁשה, לענין הּוא ְְְְֱִִֶֶַָָָֹֻנאמן

נאמן.‚. אינֹו - הּוא' 'עבּדי ואמר: וחזר ּבני', 'זה ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:
מׁשּמׁשֹו ׁשהּוא ּפי על אף - 'ּבני' ואמר: וחזר 'עבּדי', ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָאמר:
לי הּוא 'הרי ּכלֹומר 'עבּדי', ׁשאמר ׁשּזה נאמן; ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּכעבד,

לֹו קֹורין היּו ואם זּוז',[ברחוב]ּכעבד'. מאה ּבן 'עבד ְְִִֵֶֶֶֶֶָָ
אּלא ּביחּוד אֹותן קֹוראין ׁשאין אּלּו, ּבדברים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָוכּיֹוצא

נאמן. אינֹו זה הרי - ֱֲֲִֵֵֶֶַָָלעבדים
וחזר„. זה', הּוא 'ּבני ואמר: הּמכס, ּבית על עֹובר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיה

אּלא 'ּבני', אמר ׁשּלא נאמן; - 'עבּדי' ואמר: ּכ ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחר
הּמכס מן עבדים]להבריח 'עבּדי[מס הּמכס: ּבבית אמר . ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ

נאמן. אינֹו - הּוא' 'ּבני ואמר: וחזר ְְְֱִֵֶַַָָָהּוא',
להן‰. קֹורין אין - והּׁשפחֹות חשיבותהעבדים [בתוארי ְְֲִִֵֶַָָָָ

אז:] נהוגים ׁשּלאשהיו ּפלֹונית', 'אּמא ולא ּפלֹוני', ְְְִִִֶַָָֹֹ'אּבא
הּבן זה ונמצא ּתּקלה, הּדבר מן שקראיבֹוא האדון, [של ְְִִֵֶַַַָָָָָָ

'אבא'] הע[יחוסו]נפּגםלעבד היּו אם ,לפיכ בדים. ְְֲִִִִָָָָָ
הּקהל ּכל והרי קֹול, להן ויׁש ּביֹותר, חׁשּובין ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָוהּׁשפחֹות
הרי - הּנׂשיא עבדי ּכגֹון אדֹוניהם, ּבני ואת אֹותן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמּכירין

ו'אּמא'. 'אּבא' להן לקרֹות מּתרין ְְִִִֵֶַָָָָֻאּלּו
.Âּבֹו נֹוהג והיה ּבן, מּמּנה והֹוליד ׁשפחה, לֹו ׁשהיתה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָמי

אם - אּמֹו' היא ּומׁשחררת הּוא 'ּבני ׁשאמר: אֹו ּבנים, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָֻמנהג
מצוֹות ּבדקּדּוקי ׁשהחזק ּכׁשר אדם אֹו הּוא, חכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻּתלמיד
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עד יׂשראל, ּבת נֹוׂשא אינֹו כן, ּפי על ואף יירׁשּנּו. זה הרי -ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשהרי ילדה, ּכ ואחר אּמֹו ׁשּנׁשּתחררה ראיה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיביא
ואין הּוא, ההדיֹוטֹות מּׁשאר ואם ּבפנינּו. ׁשפחה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻהחזקה
זה הרי - לכ עצמן הּמפקירין מן היה אם לֹומר ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָצרי
אין ואם אֹותֹו; מֹוכרין מאביו ואחיו ּדבר, לכל עבד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבחזקת
הּדין הּוא וזה מתיּבמת. אביו אׁשת מּמּנּו, חּוץ ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָלאביו

הּקּבלה עּקרי על הֹול ׁשהּוא לי מי[המסורת]ׁשּיראה ויׁש . ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
אֹותֹו ימּכרּו ׁשּלא לענין העם, לׁשאר ּכׁשרים ּבין חלק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
נחלק לא לירׁשֹו, ׁשאפּלּו ׁשהֹורה, מי ויׁש ּבלבד. ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹאחיו

זה. ּדבר על לסמ ראּוי ואין ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹּביׂשראל.

.Êׁשּזה' ׁשהעידּו עדים ּכיצד? ּבחזקה. יֹורׁשין הּיֹורׁשין, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכל
ּפי על אף - 'אחיו' אֹו ּפלֹוני', ׁשל ּבנֹו ׁשהּוא לנּו ְְְִִִֶֶַַָָָֻמחזק
יֹורׁשין אּלּו הרי - יחּוסין אמּתת ידעּו ולא יחּוס, עדי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹׁשאינן

זֹו .ּבעדּות ְֵ

.Áאּלא ּבן לֹו החזק ולא וׁשמעֹון, ראּובן והּניח ׁשּמת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֻיעקב
זה 'ּגם ואמר: הּׁשּוק, מן לוי את ראּובן ּתפׂש - ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשניהם
נֹוטל ׁשמעֹון הרי - יֹודע' 'איני אֹומר: וׁשמעֹון הּוא', ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָאחינּו

ה אחין;חצי ׁשלׁשה ׁשהן הֹודה ׁשהרי ׁשליׁש, ּוראּובן ּממֹון; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשתּות נֹוטל לראּובן.[שישית]ולוי הּׁשתּות יחזר לוי, מת . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַֹ

וׁשמעֹון, ראּובן אֹותן יחלקּו - מאחרים נכסים ללוי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָנפלּו
הׁשּביח אחיהם. זה ׁשּלוי לׁשמעֹון מֹודה ראּובן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַׁשהרי
הּמּגיע ׁשבח אם - לוי מת ּכ ואחר מאליו, ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָהּׁשתּות
הּׁשבח הרי - להּבצר ׁשהּגיעּו ענבים ּכגֹון הּוא, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלּכתפים
עדין ואם ּבהן; ויחלקּו מאחרים, לֹו ׁשּנפלּו ּכנכסים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּזה
ׁשמעֹון: אמר לבּדֹו. ראּובן ׁשל הן הרי להּבצר, הּגיעּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹלא
ׁשּבארנּו, ּכמֹו ראּובן ּבחלק לוי ונטל אחי', זה לוי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ'אין
ראּובן אּלא ּכלּום, ׁשמעֹון מּמּנּו יירׁש לא - לוי מת ּכ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹואחר
לוי. ׁשהּניח האחרים הּנכסים ׁשאר עם הּׁשתּות יירׁש ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלבּדֹו
אחרים, ּביֹורׁשין מקצתן ׁשּיֹודּו הּיֹורׁשין ּבכל הּדין ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָוהּוא

מקצתן. יֹודּו ְְִָָֹולא

   
יֹורׁש‡. מהן ׁשאחד יֹורׁשין, ׁשני ּכל ּביֹורׁשין: הּכלל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָזה

ספק, ׁשניהם היּו ואם ּכלּום; לּספק אין - ספק והּׁשני ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָוּדאי,
ּבׁשוה חֹולקין - זה ׁשּמא אֹו הּיֹורׁש הּוא זה לפיכ,ׁשּמא . ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ

אנּדרֹוגינֹוס אֹו וטמטּום ּבן והּניח ׁשּמת אומי זכר [ספקי ְְְְְִִִִֵֵֶַַֻ
ספק.נקבה] והאנּדרֹוגינֹוס ׁשהּטמטּום הּכל; יֹורׁש הּבן הרי -ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻ

הּוא והרי ּבׁשוה, יֹורׁשֹות - ואנּדרֹוגינֹוס וטמטּום ּבנֹות ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֻהּניח
הּבנֹות. מן ְִַַַָּכאחת

.איׁשּות ּבהלכֹות ּבארנּו הּבניםּכבר עם הּבנֹות ּדין ְְְְִִִִִֵַַַָָָ
ׁשהּמזֹונֹות ּבארנּו וׁשם ּובפרנסתן, עדּבמזֹונֹותיהן הבנות [של ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

לּבנֹותחתונתן] אין מרּבין, ׁשהּנכסים ּובזמן ּכתּבה. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻמּתנאי
הּבנֹות ויתּפרנסּו הּכל; יירׁשּו והּבנים מזֹונֹותיהן, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹאּלא

ּובזמן[עשירית]ּבעּׂשּור לבעלים. ּבֹו ׁשּיּנׂשאּו ּכדי נכסים, ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָ
למזֹון הּכל אּלא ּכלּום, לּבנים אין מּועטין, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשהּנכסים
אֹו וטמטּום ּובנֹות ּבנים והּניח ׁשּמת מי ,לפיכ ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻהּבנֹות.
ודֹוחין יֹורׁשין, הּבנים - מרּבין ׁשהּנכסים ּבזמן - ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָֻאנּדרֹוגינֹוס
מּועטין ׁשהּנכסים ּובזמן ּכמֹותן; ונּזֹון הּבנֹות אצל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּטמטּום

'זכר לֹו: ואֹומרֹות הּבנים אצל הּטמטּום את ּדֹוחֹות הּבנֹות -ְְְִֵֶֶַַַָָָָֻ
מזֹונֹות'. עּמנּו ל ואין ְְְִֵַָָאּתה,

וילדה‚. ונּׂשאת חדׁשים, ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ׁשהת ׁשּלא ְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹמי
לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ׁשבעה[המת]ּבן, ּבן אֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ׁשהּוא מּפני מּׁשניהן, אחד את יֹורׁש הּבן זה אין - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָלאחרֹון
ּבׁשוה, וחֹולקין אֹותֹו יֹורׁשין ׁשניהן - הּבן מת ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָספק.

אביו. זה אֹו אביו זה ׁשּמא ספק, ׁשּׁשניהן ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָמּפני
ׁשהת„. ׁשּלא בעלה]יבמה מות חדׁשים,[אחר ׁשלׁשה ְְֳִֶָָָָָָֹֹ

ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין חדׁשים, ׁשלׁשה ּבתֹו ְְְְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָֹונתיּבמה
הּספ זה - לאחרֹון ׁשבעה ּבן אֹו ּבןלראׁשֹון 'ׁשּמא אֹומר: ק ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ליּבם, ראּוי אּתה ואין ּכּלם, אבי נכסי ואירׁש אני, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻהּמת
ואּמ אּתה, ּבני 'ׁשּמא אֹומר: והּיבם יּבּום', ּבת אּמי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
זה וגם הֹואיל - ּכלּום' אחי ּבנכסי ל ואין ליּבּום, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָראּויה
ּבׁשוה. חֹולקין - יבם אינֹו אֹו הּוא יבם ׁשּמא ספק, ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהּיבם

ּבנכסי הּיבם, ּבני עם הּספק זה ּדין הּמת[אחיו]וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
הּיבם ּובני מחצה, הּספק ּבׁשוה: חֹולקין - אׁשּתֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנתיּבמה

זה[וודאיים]הּוּדיין עם ׁשחלק אחר הּיבם מת מחצה. ֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּפי על אף - אביהן לירׁש הּוּדיים הּיבם ּבני ּובאּו ְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּספק,
חלק לי ּתנּו אני, אחיכם 'אם להן: לֹומר הּספק לזה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּיׁש
ׁשּלקח החצי לי החזירּו אחיכם, אני אין ואם זֹו; ְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּבירּׁשה
ואינֹו ּכלּום, אביהן ּבנכסי עּמהם הּספק לזה אין - ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאביכם'

מּידם. ִִָָמֹוציא
אביהם‰. ּבנכסי לחלק ׁשּבאּו והּיבם ואחיו]ספק היבם [של ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

יׁש הּמת, ּבן הּוא אם - הּספק וזה וּדאי; יֹורׁש הּיבם הרי -ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
לֹו אין הּיבם, ּבן הּוא ואם חציֹו, הּיבם ּולזה הּממֹון חצי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָלֹו
ׁשני הּיבם הּניח הּספק. ויּדחה הּיבם, יירׁש ,לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכלּום;
אֹומר: הּספק הרי - הּיבם אבי מת ּכ ואחר וּדאין, ְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָּבנים
והּׁשנים מחצה', ולׁשניכם מחצה לי ויׁש הּמת, ּבן ְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ'אני
ׁשליׁש אּלא ל ואין אּתה, הּיבם ּובן אּתה, 'אחינּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָאֹומרים:
והּׁשליׁש נֹוטלין, ּבֹו להן ׁשּמֹודה החצי - הּזקן' ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבנכסי

והּׁשתּות נֹוטלֹו; לֹו ּבֹו הם -[שישית]ׁשּמֹודין הּנׁשאר ְְְְִִֵֶַַָ
הּוא ּבׁשוה, אֹותֹו מתחֹולקין חציֹו. ּוׁשניהם חציֹו נֹוטל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָ

אירׁשּנּו', ואני הּוא, ּבני 'ׁשּמא אֹומר: הּיבם הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּספק
- אירׁשּנּו' ואני הּוא, הּמת ּבני ּבן 'ׁשּמא אֹומר: הּיבם ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָואבי
אני, 'ּבנֹו אֹומר: הּספק הרי - הּיבם מת ּבׁשוה. ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָחֹולקין
וזה אּתה, האחר ּבני ּבן 'ׁשּמא אֹומר: הּיבם ואבי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָואירׁשּנּו',

ּבׁשוה. חֹולקין - אירׁשּנּו' ואני הּוא, אבי ְְֲֲִִִִִֶֶַָָָאחי
.Âהאּׁשה אם ידּוע ואין אׁשּתֹו, ועל עליו הּבית ׁשּנפל ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמי

אֹו נכסיה, ּכל יֹורׁשין הּבעל יֹורׁשי ונמצאּו ּתחּלה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמתה
נכסיה ּכל יֹורׁשין האּׁשה יֹורׁשי ונמצאּו ּתחּלה, מת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּבעל

מלֹוג נכסי מעמידין ּדינם? ּכיצד לבעלה- שאין האשה [נכסי ְְֲִִִִֵֵַַָ
בהם] ותֹוספתחלק עּקר והּכתּבה האּׁשה, יֹורׁשי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻּבחזקת

ּברזל צאן ּבנכסי וחֹולקין הּבעל; יֹורׁשי -[נדוניה]ּבחזקת ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹ
אם אבל חצין. הּבעל ויֹורׁשי חצין, נֹוטלין האּׁשה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיֹורׁשי
ּבחזקת האם נכסי את מעמידין - אּמֹו ועל עליו הּבית ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנפל
הם ספק הּבן יֹורׁשי אבל וּדאין; יֹורׁשין ׁשהם האם, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָיֹורׁשי
ּכלּום, אּמֹו ּבנכסי מאביו לאחיו אין ּתחּלה, הּבן מת ׁשאם -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
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סי            
      

עד יׂשראל, ּבת נֹוׂשא אינֹו כן, ּפי על ואף יירׁשּנּו. זה הרי -ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשהרי ילדה, ּכ ואחר אּמֹו ׁשּנׁשּתחררה ראיה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיביא
ואין הּוא, ההדיֹוטֹות מּׁשאר ואם ּבפנינּו. ׁשפחה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻהחזקה
זה הרי - לכ עצמן הּמפקירין מן היה אם לֹומר ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָצרי
אין ואם אֹותֹו; מֹוכרין מאביו ואחיו ּדבר, לכל עבד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבחזקת
הּדין הּוא וזה מתיּבמת. אביו אׁשת מּמּנּו, חּוץ ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָלאביו

הּקּבלה עּקרי על הֹול ׁשהּוא לי מי[המסורת]ׁשּיראה ויׁש . ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
אֹותֹו ימּכרּו ׁשּלא לענין העם, לׁשאר ּכׁשרים ּבין חלק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
נחלק לא לירׁשֹו, ׁשאפּלּו ׁשהֹורה, מי ויׁש ּבלבד. ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹאחיו

זה. ּדבר על לסמ ראּוי ואין ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹּביׂשראל.

.Êׁשּזה' ׁשהעידּו עדים ּכיצד? ּבחזקה. יֹורׁשין הּיֹורׁשין, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכל
ּפי על אף - 'אחיו' אֹו ּפלֹוני', ׁשל ּבנֹו ׁשהּוא לנּו ְְְִִִֶֶַַָָָֻמחזק
יֹורׁשין אּלּו הרי - יחּוסין אמּתת ידעּו ולא יחּוס, עדי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹׁשאינן

זֹו .ּבעדּות ְֵ

.Áאּלא ּבן לֹו החזק ולא וׁשמעֹון, ראּובן והּניח ׁשּמת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֻיעקב
זה 'ּגם ואמר: הּׁשּוק, מן לוי את ראּובן ּתפׂש - ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשניהם
נֹוטל ׁשמעֹון הרי - יֹודע' 'איני אֹומר: וׁשמעֹון הּוא', ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָאחינּו

ה אחין;חצי ׁשלׁשה ׁשהן הֹודה ׁשהרי ׁשליׁש, ּוראּובן ּממֹון; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשתּות נֹוטל לראּובן.[שישית]ולוי הּׁשתּות יחזר לוי, מת . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַֹ

וׁשמעֹון, ראּובן אֹותן יחלקּו - מאחרים נכסים ללוי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָנפלּו
הׁשּביח אחיהם. זה ׁשּלוי לׁשמעֹון מֹודה ראּובן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַׁשהרי
הּמּגיע ׁשבח אם - לוי מת ּכ ואחר מאליו, ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָהּׁשתּות
הּׁשבח הרי - להּבצר ׁשהּגיעּו ענבים ּכגֹון הּוא, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלּכתפים
עדין ואם ּבהן; ויחלקּו מאחרים, לֹו ׁשּנפלּו ּכנכסים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּזה
ׁשמעֹון: אמר לבּדֹו. ראּובן ׁשל הן הרי להּבצר, הּגיעּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹלא
ׁשּבארנּו, ּכמֹו ראּובן ּבחלק לוי ונטל אחי', זה לוי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ'אין
ראּובן אּלא ּכלּום, ׁשמעֹון מּמּנּו יירׁש לא - לוי מת ּכ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹואחר
לוי. ׁשהּניח האחרים הּנכסים ׁשאר עם הּׁשתּות יירׁש ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלבּדֹו
אחרים, ּביֹורׁשין מקצתן ׁשּיֹודּו הּיֹורׁשין ּבכל הּדין ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָוהּוא

מקצתן. יֹודּו ְְִָָֹולא

   
יֹורׁש‡. מהן ׁשאחד יֹורׁשין, ׁשני ּכל ּביֹורׁשין: הּכלל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָזה

ספק, ׁשניהם היּו ואם ּכלּום; לּספק אין - ספק והּׁשני ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָוּדאי,
ּבׁשוה חֹולקין - זה ׁשּמא אֹו הּיֹורׁש הּוא זה לפיכ,ׁשּמא . ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ

אנּדרֹוגינֹוס אֹו וטמטּום ּבן והּניח ׁשּמת אומי זכר [ספקי ְְְְְִִִִֵֵֶַַֻ
ספק.נקבה] והאנּדרֹוגינֹוס ׁשהּטמטּום הּכל; יֹורׁש הּבן הרי -ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻ

הּוא והרי ּבׁשוה, יֹורׁשֹות - ואנּדרֹוגינֹוס וטמטּום ּבנֹות ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֻהּניח
הּבנֹות. מן ְִַַַָּכאחת

.איׁשּות ּבהלכֹות ּבארנּו הּבניםּכבר עם הּבנֹות ּדין ְְְְִִִִִֵַַַָָָ
ׁשהּמזֹונֹות ּבארנּו וׁשם ּובפרנסתן, עדּבמזֹונֹותיהן הבנות [של ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

לּבנֹותחתונתן] אין מרּבין, ׁשהּנכסים ּובזמן ּכתּבה. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻמּתנאי
הּבנֹות ויתּפרנסּו הּכל; יירׁשּו והּבנים מזֹונֹותיהן, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹאּלא

ּובזמן[עשירית]ּבעּׂשּור לבעלים. ּבֹו ׁשּיּנׂשאּו ּכדי נכסים, ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָ
למזֹון הּכל אּלא ּכלּום, לּבנים אין מּועטין, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשהּנכסים
אֹו וטמטּום ּובנֹות ּבנים והּניח ׁשּמת מי ,לפיכ ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻהּבנֹות.
ודֹוחין יֹורׁשין, הּבנים - מרּבין ׁשהּנכסים ּבזמן - ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָֻאנּדרֹוגינֹוס
מּועטין ׁשהּנכסים ּובזמן ּכמֹותן; ונּזֹון הּבנֹות אצל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּטמטּום

'זכר לֹו: ואֹומרֹות הּבנים אצל הּטמטּום את ּדֹוחֹות הּבנֹות -ְְְִֵֶֶַַַָָָָֻ
מזֹונֹות'. עּמנּו ל ואין ְְְִֵַָָאּתה,

וילדה‚. ונּׂשאת חדׁשים, ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ׁשהת ׁשּלא ְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹמי
לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ׁשבעה[המת]ּבן, ּבן אֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ׁשהּוא מּפני מּׁשניהן, אחד את יֹורׁש הּבן זה אין - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָלאחרֹון
ּבׁשוה, וחֹולקין אֹותֹו יֹורׁשין ׁשניהן - הּבן מת ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָספק.

אביו. זה אֹו אביו זה ׁשּמא ספק, ׁשּׁשניהן ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָמּפני
ׁשהת„. ׁשּלא בעלה]יבמה מות חדׁשים,[אחר ׁשלׁשה ְְֳִֶָָָָָָֹֹ

ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין חדׁשים, ׁשלׁשה ּבתֹו ְְְְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָֹונתיּבמה
הּספ זה - לאחרֹון ׁשבעה ּבן אֹו ּבןלראׁשֹון 'ׁשּמא אֹומר: ק ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ליּבם, ראּוי אּתה ואין ּכּלם, אבי נכסי ואירׁש אני, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻהּמת
ואּמ אּתה, ּבני 'ׁשּמא אֹומר: והּיבם יּבּום', ּבת אּמי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
זה וגם הֹואיל - ּכלּום' אחי ּבנכסי ל ואין ליּבּום, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָראּויה
ּבׁשוה. חֹולקין - יבם אינֹו אֹו הּוא יבם ׁשּמא ספק, ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהּיבם

ּבנכסי הּיבם, ּבני עם הּספק זה ּדין הּמת[אחיו]וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
הּיבם ּובני מחצה, הּספק ּבׁשוה: חֹולקין - אׁשּתֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנתיּבמה

זה[וודאיים]הּוּדיין עם ׁשחלק אחר הּיבם מת מחצה. ֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּפי על אף - אביהן לירׁש הּוּדיים הּיבם ּבני ּובאּו ְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּספק,
חלק לי ּתנּו אני, אחיכם 'אם להן: לֹומר הּספק לזה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּיׁש
ׁשּלקח החצי לי החזירּו אחיכם, אני אין ואם זֹו; ְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּבירּׁשה
ואינֹו ּכלּום, אביהן ּבנכסי עּמהם הּספק לזה אין - ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאביכם'

מּידם. ִִָָמֹוציא
אביהם‰. ּבנכסי לחלק ׁשּבאּו והּיבם ואחיו]ספק היבם [של ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

יׁש הּמת, ּבן הּוא אם - הּספק וזה וּדאי; יֹורׁש הּיבם הרי -ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
לֹו אין הּיבם, ּבן הּוא ואם חציֹו, הּיבם ּולזה הּממֹון חצי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָלֹו
ׁשני הּיבם הּניח הּספק. ויּדחה הּיבם, יירׁש ,לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכלּום;
אֹומר: הּספק הרי - הּיבם אבי מת ּכ ואחר וּדאין, ְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָּבנים
והּׁשנים מחצה', ולׁשניכם מחצה לי ויׁש הּמת, ּבן ְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ'אני
ׁשליׁש אּלא ל ואין אּתה, הּיבם ּובן אּתה, 'אחינּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָאֹומרים:
והּׁשליׁש נֹוטלין, ּבֹו להן ׁשּמֹודה החצי - הּזקן' ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבנכסי

והּׁשתּות נֹוטלֹו; לֹו ּבֹו הם -[שישית]ׁשּמֹודין הּנׁשאר ְְְְִִֵֶַַָ
הּוא ּבׁשוה, אֹותֹו מתחֹולקין חציֹו. ּוׁשניהם חציֹו נֹוטל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָ

אירׁשּנּו', ואני הּוא, ּבני 'ׁשּמא אֹומר: הּיבם הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּספק
- אירׁשּנּו' ואני הּוא, הּמת ּבני ּבן 'ׁשּמא אֹומר: הּיבם ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָואבי
אני, 'ּבנֹו אֹומר: הּספק הרי - הּיבם מת ּבׁשוה. ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָחֹולקין
וזה אּתה, האחר ּבני ּבן 'ׁשּמא אֹומר: הּיבם ואבי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָואירׁשּנּו',

ּבׁשוה. חֹולקין - אירׁשּנּו' ואני הּוא, אבי ְְֲֲִִִִִֶֶַָָָאחי
.Âהאּׁשה אם ידּוע ואין אׁשּתֹו, ועל עליו הּבית ׁשּנפל ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמי

אֹו נכסיה, ּכל יֹורׁשין הּבעל יֹורׁשי ונמצאּו ּתחּלה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמתה
נכסיה ּכל יֹורׁשין האּׁשה יֹורׁשי ונמצאּו ּתחּלה, מת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּבעל

מלֹוג נכסי מעמידין ּדינם? ּכיצד לבעלה- שאין האשה [נכסי ְְֲִִִִֵֵַַָ
בהם] ותֹוספתחלק עּקר והּכתּבה האּׁשה, יֹורׁשי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻּבחזקת

ּברזל צאן ּבנכסי וחֹולקין הּבעל; יֹורׁשי -[נדוניה]ּבחזקת ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹ
אם אבל חצין. הּבעל ויֹורׁשי חצין, נֹוטלין האּׁשה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיֹורׁשי
ּבחזקת האם נכסי את מעמידין - אּמֹו ועל עליו הּבית ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנפל
הם ספק הּבן יֹורׁשי אבל וּדאין; יֹורׁשין ׁשהם האם, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָיֹורׁשי
ּכלּום, אּמֹו ּבנכסי מאביו לאחיו אין ּתחּלה, הּבן מת ׁשאם -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
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סי            
      

.Êּבן - ּתחּלה מת האב אם - ּבּתֹו ּבן ועל עליו הּבית ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנפל
ּבּתֹו ּבן ואם הּבן; יֹורׁשי ׁשל הּנכסים ונמצאּו יירׁשּנּו, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבּתֹו
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּקבר אּמֹו את יֹורׁש הּבן אין - ּתחּלה ,מת ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

האב יֹורׁשי ׁשל הּנכסים האבונמצאּו יֹורׁשי יחלקּו ,לפיכ . ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
נׁשּבה אם וכן הּבת. ּבן יֹורׁשי ּבּתֹו[בשבי]עם ּבן ּומת האב, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

יחלקּו - ּבּמדינה אּמֹו אבי ּומת הּבן, ׁשּנׁשּבה אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבּמדינה,
הּבת. ּבן יֹורׁשי עם האב ְְִֵֵֶַַָָיֹורׁשי

.Áמֹוריׁשין ׁשאר אֹו אביו ועל הּבית עליו הבן]נפל ,[של ְְִִִִַַַַָָָָָ
יֹורׁשי[מוטלת]והיתה - חֹובֹות ּובעלי אּׁשה ּכתּבת עליו ְְְְֲִֵֵַַָָָָָֻ

ואבד ּכלּום הּניח ולא ּתחּלה, הּבן 'מת אֹומרין: ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹהאב
הּבן וזכה ּתחּלה, מת 'האב אֹומרים: חֹובֹות ּובעלי ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָהחֹוב',
ּבחזקת הּנכסים הרי - מחלקֹו' לגּבֹות לנּו ויׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּבירּׁשתֹו
ילכּו אֹו ראיה, להביא חֹובֹות ּובעלי האּׁשה ועל ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָהּיֹורׁשין;

ּכלּום. ּבלא ְְֶָֹלהם
.Ëׁשּנפלּו אֹו ּבּים, ׁשּטבעּו אֹו הּמּפלת, ּתחת ׁשּמתּו אּלּו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּדין

ּבמדינה והאחר ּבּמדינה וזה אחד, ּביֹום ׁשּמתּו אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלאׁש,
יֹודעין אין ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ׁשּבכל הּוא; אחד ּדין - ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאחרת

ּתחּלה. ׁשּמת הּוא ְִִֵֶָמי

ה'תש"ע ניסן י"ב קודש שבת יום

   
לירׁשֹו‡. ראּוי ׁשאינֹו מי להֹוריׁש יכֹול אדם לעקראין ולא , ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר לפי הּוא; ממֹון ׁשּזה ּפי על אף הּיֹורׁש, מן ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהירּׁשה
- מׁשּפט" לחּקת יׂשראל לבני "והיתה נחלֹות: ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֻּבפרׁשת
ּבין ּבּה; מֹועיל הּתנאי ואין ּתׁשּתּנה, לא זֹו ׁשחּקה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻלֹומר

מרע ׁשכיב ׁשהיה ּבין ּבריא והּוא למות]ׁשּצּוה ּבין[נוטה , ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
מֹועיל. אינֹו - ּבכתב ּבין ּפה ְִִֵֵֶַָעל

.ּפי יּטל לא ּבכֹורי ּבני ּפלֹוני 'איׁש האֹומר: ,ְְְְִִִִִִִֵָָֹֹלפיכ
ּכלּום אמר לא - אחיו' עם יירׁש לא ּבני ּפלֹוני 'איׁש ;ׁשנים', ְְְְִִִִִִֶַַַָָֹֹ

'ּבּתי ׁשאמר: אֹו ּבת, לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום יירׁשני', ּפלֹוני ְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ'איׁש
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכלּום. אמר לא - ּבן לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּתירׁשני',
ּבנֹות אֹו רּבים ּבנים ּכגֹון רּבים, יֹורׁשין לֹו היּו אם אבל ְְֲִִִִִֶַַָָָָָּבזה.
יירׁשני אחי 'ּפלֹוני מרע: ׁשכיב ּכׁשהּוא ואמר אחים, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָאֹו
ּדבריו - ּבנֹותי' מּכלל ּתירׁשני ּפלֹונית 'ּבּתי אֹו אחי', ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָמּכלל
אמר: אם אבל ּבכתב. ׁשּכתב ּבין ּפה על ׁשאמר ּבין ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָקּימין,
קּימין; ּדבריו ּפה, על אמר אם - לבּדֹו' יירׁשני ּבני ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ'ּפלֹוני
אּפֹוטרֹוּפא אּלא עׂשהּו לא - לבנֹו נכסיו ּכל ּכתב אם ְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָָֹאבל

ׁשּבארנּו.[אחראי] ּכמֹו ,ְְֵֶַ
.‚- החצי' ּבני ּוׁשאר נכסי, חצי יירׁש ּבני 'ּפלֹוני ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָאמר:

ּכפׁשּוט ׁשּיירׁש הּבכֹור על אמר אם אבל קּימין. ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָּדבריו
האחים] לא[כאחד - אחיו עם ׁשנים ּפי יירׁש לא ׁשאמר אֹו ,ְִִִִֶֶַַַָָֹֹ

יּוכל "לא ׁשּנאמר: ּכלּום, .אמר . האהּובה ּבן את לבּכר ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
יּכיר". הּׂשנּואה ּבן הּבכר את ְְִִֶֶַַַָֹּכי

לא„. לגרע, ולא להֹוסיף יכֹול אינֹו - ּבריא היה ְְְְִִִִֵַָָָָֹֹֹואם
הּיֹורׁשין מּׁשאר לאחד ולא .לּבכֹור ְְְְְִִֶַַָָֹ

אם‰. אבל ירּׁשה; ּבלׁשֹון ּבׁשאמר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָֻּבּמה
ּפיו על נכסיו המחּלק ,לפיכ קּימין. ּדבריו מּתנה, ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָנתן
והׁשוה לאחד, ּומעט לאחד, רּבה מרע, ׁשכיב ּכׁשהּוא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָלבניו

לא ירּׁשה, מּׁשּום אמר ואם קּימין; ּדבריו - הּבכֹור את ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻלהן
ּכלּום .אמר ְַָ

.Â- מּתנה מּׁשּום ּבּסֹוף ּבין ּבאמצע ּבין ּבּתחּלה ּבין ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּכתב
'ּתּנתן ּכיצד? קּימין. ּדבריו ירּׁשה, לׁשֹון ׁשהזּכיר ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻאף
ׂשדה 'יירׁש ׁשאמר: אֹו ויירׁשּנה', ּבני לפלֹוני ּפלֹוני ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָׂשדה
- ויירׁשּנה' לֹו ותּנתן 'יירׁשּנה ׁשאמר: אֹו לֹו', ותּנתן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּפלֹוני
לׁשֹון ׁשהזּכיר ּפי על אף - מּתנה לׁשֹון ׁשם ויׁש ְְְְִִִִֵֶַַַָָָהֹואיל
ׂשדֹות ׁשלׁש היּו אם וכן קּימין. ּדבריו ּובּסֹוף, ּבּתחּלה ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֻירּׁשה
ותּנתן ּפלֹונית, ׂשדה ּפלֹוני 'יירׁש ואמר: יֹורׁשין, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹלׁשלׁשה
קנּו - ּפלֹונית' ׂשדה ּפלֹוני ויירׁש ּפלֹונית, ׂשדה ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָלפלֹוני
זה אינֹו ירּׁשה, ּבלׁשֹון לֹו ׁשאמר ׁשּזה ּפי על אף ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשלׁשּתן;

ּבמּתנה חלקֹו לֹו אמירהׁשּנתן ּבין יׁשהה ׁשּלא והּוא, . ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
לׁשֹון ׁשּיהיה צרי ׁשהה, אם אבל ּדּבּור; ּכדי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָלאמירה

ּבׁשלׁשּתן. מערב ְְְִַַָָָָָֹהּמּתנה

.Êּופלֹוני 'ּפלֹוני - ּבאמצע הּמּתנה לׁשֹון היה אם יאמר? ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכיצד
ּבמּתנה, להם ׁשּנתּתים ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני ׂשדה יירׁשּו ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָּופלֹוני
'ּתּנתן יאמר: - ּבּתחּלה הּמּתנה לׁשֹון היה ואם ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָֹויירׁשּום'.
ויירׁשּום'. ּופלֹוני, ּופלֹוני לפלֹוני ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני ְְְְְְְִִִִִִִִֶָָׂשדה
ּופלֹוני ּפלֹוני 'יירׁש יאמר: - ּבּסֹוף מּתנה לׁשֹון היה ְְְְִִִִַַַַָָָָֹואם

ּבמּתנה' להם ׁשּנתּתים ּופלֹוני, ּופלֹוני ּפלֹוני ׂשדה .ּופלֹוני ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָ

.Áמּדבריהם ׁשהיא ּפי על אף - הּבעל ,[מדרבנן]ירּׁשת ְְִִִִֵֶֶַַַַַַֻ
ּבּה מֹועיל הּתנאי ואין ּתֹורה; ּכׁשל לדבריהם חּזּוק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָעׂשּו
ׁשּבארנּו ּכמֹו ארּוסה, ּכׁשהיא עּמּה התנה ּכן אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא

איׁשּות. ְְִִּבהלכֹות

.Ëהּתֹורה מן אביו את יֹורׁש ירּׁשֹותיהן,הּגֹוי ׁשאר אבל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
מנהגן. לפי אֹותן ְְִִִִַָָָמּניחין

.Èלֹו ּתּקנּו מּדבריהם; אּלא הּגֹוי, אביו את יֹורׁש אינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוהּגר
למרּדֹו יחזר ׁשּמא ּכׁשהיה, לי[לגיותו]ׁשּיירׁש ויראה . ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

לעמד מחּיב הּגֹוי ואין הֹואיל זֹו, ּבירּׁשה מֹועיל ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֻֻׁשהּתנאי
יֹורׁש ּגר ולא הּגר, אביו את יֹורׁש הּגֹוי ואין חכמים. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּבתּקנת

סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה, מּדברי לא הּגר, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָֹֹאת

.‡Èעל אף - הּיֹורׁשין את והּניח לאחרים, נכסיו הּנֹותן ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּכל
נֹוחה חכמים רּוח אין - ּכּׁשּורה ּבֹו נֹוהגין הּיֹורׁשין ׁשאין ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּפי
חסידּות ּומּדת להם. ּׁשּנתן מה ּבכל האחרים וזכּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהימּנּו,
הירּׁשה ּבּה ׁשּמעבירין ּבצּואה חסיד אדם יעיד ׁשּלא ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻהיא,
ׁשהּוא לאחיו ּכּׁשּורה, נֹוהג ׁשאינֹו מּבן אפּלּו הּיֹורׁש, ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמן

ּכּׁשּורה ונֹוהג .חכם ְֵַָָָ
.Èהּיׂשראלּיים קרֹוביו את יֹורׁש ׁשּנׁשּתּמד, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיׂשראל

ּדיןּכׁשהיה ּבית ראּו ואם ׁשּלא[לנכון]. ּולקנסֹו ממֹונֹו לאּבד ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ואם ּבידם. הרׁשּות - הרׁשעים ידי לחּזק ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹיירׁש,
וכן להן. המׁשּמד אביהם ירּׁשת ּתּנתן ּביׂשראל, ּבנים לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻיׁש

ּבּמערב. ּתמיד ְֲִִַַַָָָהּמנהג
.‚Èאפּלּו ּבחּייו, הּבנים ּבין ּבן אדם יׁשּנה ׁשּלא חכמים, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹצּוּו

יֹוסף ּכאחי וקנאה, ּתחרּות לידי יבֹואּו ׁשּלא מּועט, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבדבר
יֹוסף .עם ִֵ

   
ׁשּמת‡. ּברּורה ראיה ׁשּיביאּו עד נֹוחלין, הּיֹורׁשין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאין
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מׂשיחין ּגֹויים ׁשּבאּו אֹו ׁשּמת, ּבֹו ׁשמעּו אם אבל ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָמֹוריׁשן.
ּפיהם, על אׁשּתֹו את ׁשּמּׂשיאין ּפי על אף - תּמן ְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֻלפי

ּפיהם. על נֹוחלין הּיֹורׁשין אין - ּכתּבתּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֻונֹוטלת

.ׁשהיא ּפי על אף - ּבעלי' 'מת ואמרה: ׁשּבאת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהאּׁשה
על לּנחלה נכנסין הּיֹורׁשין אין - ּכתּבתּה ותּטל ותּנׂשא ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻנאמנת,
לּנחלה נכנס יבמּה הרי - ונתיּבמה ּבעלי', 'מת אמרה: ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּפיה.

קם. והרי הּמת", אחיו ׁשם על "יקּום ׁשּנאמר: ּפיה, ֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעל

סֹוף‚. להם ׁשאין ּבמים ׁשּטבע סופם]מי את רואים ,[שלא ְִִֵֶֶֶַַָָ
זכרֹו ואבד ּבפניהם, ׁשּטבע עדים ממנו]ּובאּו שמעו -[לא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

הּיֹורׁשין הרי לכּתחּלה, אׁשּתֹו את מּׂשיאין ׁשאין ּפי על ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאף
לגב ׁשּנפל ׁשראּוהּו עדים ּבאּו אם וכן ּפיהן. על ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹנֹוחלין
אֹו ּבֹו, אֹוכל והעֹוף צלּוב ׁשראּוהּו אֹו ּונמרים, ְְֲִֵֵֶָָָָאריֹות
אם אבל ּפניו. הּכירּו ולא ׁשּנהרג אֹו ּומת, ּבמלחמה ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנדקר
אּלּו ּבכל - אֹותן והּכירּו ּבגּופֹו מבהקין סימנים לֹו ְְְְִִִִִֵָָָָָֻהיּו
יֹורדין ּכן, אחר זכרֹו אבד אם - ּבהם וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּדברים
ׁשאני אׁשּתֹו; את מּׂשיאין ׁשאין ּפי על אף זֹו, ּבעדּות ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָלּנחלה
ּכרת, אּסּור מּפני אּלא אּלּו, ּבדברים החמירּו ׁשּלא ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאֹומר,
ׁשחזקתן ּבדברים העדים העידּו אם - ממֹון לענין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאבל
ּכ אחר זכרֹו וׁשאבד הּדברים אֹותם ׁשראּו והעידּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמיתה,

ּפיה על נֹוחלין אּלּו הרי - ׁשּמת ּבכלונׁשמע מעׂשים וכזה ם. ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
זה. ּבדבר ׁשחֹולק ּבמי ׁשמענּו ולא ּדינין, ּבּתי ּבכל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹיֹום

לּנחלה,„. יֹורׁשיו וירדּו ׁשּמת, ּבֹו וׁשמעּו ׁשּנׁשּבה, ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָׁשבּוי
הּבֹורח וכן מּידם. אֹותּה מֹוציאין אין - ּביניהם אֹותּה ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָוחלקּו

סּכנה מות]מחמת לדעת[של הּיֹוצא אבל ׁשּׁשמעּו[מרצונו]. ְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָ
מּידם, מֹוציאין - וחלקּום לנכסיו, יֹורׁשין וירדּו ׁשּמת, ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָּבֹו

מֹוריׁשן. ׁשּמת ראיה ׁשּיביאּו ְִִֵֶֶַָָָָעד
ּבית‰. חּיבין - נפׁשֹות סּכנת מחמת ּובֹורח ׁשּנׁשּבה, ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשבּוי

ּבנכסיהן להתעּסק יהיּוּדין הּמּטלטלין ּכל עֹוׂשין? ּכיצד . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָ
הּקרקעֹות לתֹו ּומֹורידין ּדין, ּבית ּפי על נאמן ּביד ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָֻמפקדין
ּולהתעּסק הּקרקע את לעבד ּכדי לירּׁשה הראּויין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֻקרֹובין
הּׁשבּוי ולכׁשּיבֹואּו ׁשּיבֹואּו. עד אֹו ׁשּמתּו, ׁשּיּודע עד ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּה,
ּומה ּׁשעׂשּו מה ׁשהּורדּו הּקרֹובים לאּלּו ׁשמין - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָוהּבֹורח
לא ולּמה הּמדינה. אֹותּה ׁשל האריסין ּכל ּכמנהג ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹּׁשאכלּו,

אּפיטרֹוּפֹוס ּדין ּבית בחינם]יעמידּו ּבין[שהוא הּכל, על ְֲִִִֵֵֶַַַֹ
עד אֹו הּבעלים, ׁשּיבֹואּו עד ּבּקרקעֹות, ּבין ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָּבּמּטלטלין
להעמיד חּיבין ּדין ּבית ׁשאין לפי ׁשּמתּו? ּבוּדאי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיּודע

דעת. ּבני ׁשהם לגדֹולים ְְְִִִֵֵֶֶַַאּפיטרֹוּפֹוס
.Âענבים לקצר, קמה והּניח המסּכן, ּוברח הּׁשבּוי, ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָָֹֻנׁשּבה

לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית - למסק זיתים לגּדר, ּתמרים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָֹֹֹלבצר,
ּומֹוסק וגֹודר ּובֹוצר וקֹוצר אּפיטרֹוּפֹוס, להן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָּומעמידין
ּבבית הּמּטלטלין ׁשאר עם ּדמיהם ּומּניחין הּפרֹות; ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּומֹוכר
- ּתחּלה ירד ׁשאם לנכסיו; הּקרֹוב מֹורידין ּכ ואחר ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּדין,
והּוא אֹותן. ויאכל ּכתלּוׁשין, ׁשהם הּפרֹות אּלּו יתלׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּמא

ּופּונּדקּיֹות ּבחצרֹות לׂשכר[אכסניות]הּדין העׂשּויֹות וחנּיֹות ְְְֲֲֲִִֵַַַָָָֻ
נֹותן[להשכירם] אדם ואין טרח, ולא עבֹודה צריכין ואינן ,ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָֹֹ

ּבאריסּות יבול]אֹותן תמורת בהם מֹורידין[שיעבדו אין - ֲִִִֵַָ
עֹוׂשין? ּכיצד אּלא ואֹוכל. הּׂשכר ּגֹובה ׁשהרי יֹורׁש, ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלהם
ּדין, ּבבית מּנח הּׂשכר ויהיה ּגּבאי, להן מעמידין ּדין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּבית

ׁשּלֹו. ויּטל ׁשּיבֹוא עד אֹו ׁשּמת, ראיה ׁשּתבֹוא ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹעד

.Êהּקרֹוב מֹורידין שבוי]ואין לׂשדֹות[של אּלא לעֹולם ְְְִִֵֶַָָָָ
ׁשּלא ּכדי ּכאריס, ּבהם ׁשּיהיה ּבהן, וכּיֹוצא ּוכרמים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹוגּנֹות

ּונׁשּמים ּבּורים ונמצאּו .[שוממים]יפסדּו, ְְְְְְִִִִַ
.Áמה ולא הל לאין ידּוע ואין נכסיו, והּניח לדעת ׁשּיצא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹמי

אֹותֹו. מסּלקין ירד, ואם לנכסיו; קרֹוב מֹורידין אין - לֹו ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָארע
לא אּפיטרֹוּפֹוס, לֹו ּולהעמיד ּבֹו להּטּפל צריכין ּדין ּבית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַֹואין
נכסיו והּניח יצא לדעּתֹו ׁשהרי לּמּטלטלין, ולא .לּקרקע ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

יעמד - הּמּטלטלין זה? נכסי ּדין יהיה ּתחתוכיצד ׁשהן ּביד ּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַ
הּיֹורׁשין; ויתּבעּו ׁשּימּות עד אֹו ויתּבע, ׁשּיבֹוא עד ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָידֹו

.Ëׁשכן ׁשהּניחֹו מי - ברשות]והּקרקעֹות בקרקע שדר ,[אדם ְְִִִֵֶַַָָ
אריס, ּבהן ׁשהיה ּכרם אֹו וׂשדה ׂשכר, מּמּנּו לֹוקחין ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָאין
ּבּורים, ׁשהּניחם ּכרם אֹו וׂשדה ׁשּיבֹוא, עד ּכׁשהּניחן ְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָיּׁשארּו
ואבדה ממֹונֹו; אּבד ּברצֹונֹו הּוא ׁשהרי ּבּורים; ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָיּׁשארּו

להחזירּה. מצּוין אנּו אין ְְְֲִִֵַַַָָֻלדעת,
.È,הּמּטלטלין ּכל מֹוציאין ּדין ּבית הרי - ׁשּמת ּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָׁשמעּו

לּׂשדֹות הּקרֹוב ּומֹורידין ּפיהן, על נאמן אצל אֹותן ֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּומּניחין
ׁשּמת, ּברּורה ראיה ׁשּתבֹוא עד ּכאריס, ּבהן ויהיה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָולּכרמים,

ׁשּיבֹוא עד .אֹו ֶַָ

   
לנכסי‡. אֹו הּבֹורח, אֹו הּׁשבּוי לנכסי הּקרֹוב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָּכׁשּמֹורידין

ׁשּמא קטן, יֹורידּו לא - ׁשּמת ּבֹו ׁשּׁשמעּו לדעת ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּיֹוצא
יטען ׁשּמא - קטן לנכסי קרֹוב מֹורידין ואין הּנכסים. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹיפסיד
מחמת קרֹוב ואפּלּו ּבירּׁשתי'. לי הּמּגיע חלקי 'זה ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻויאמר:
ואחד ּגדֹול אחד אחים, ׁשני היּו ּכיצד? מֹורידין. אין ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָקרֹוב,
לתֹו הּגדֹול מֹורידין אין - ּברח אֹו הּקטן ונׁשּבה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָקטן,
זה יחזיק וׁשּמא למחֹות, יכֹול אינֹו ׁשהּקטן מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׂשדהּו,
לי ׁשהּגיע חלקי הּוא 'זה יאמר: ׁשנים ּולאחר ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹהאח,
הּקטן זה ׁשל אחיו ּבן ואפּלּו ּבאתי'. ירּׁשה ּומחמת ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻּבירּׁשתי,
'מחמת יאמר: ׁשּמא לנכסיו, אֹותֹו מֹורידין אין - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּנׁשּבה

זה' חלק ירׁשּתי .אבי ְִִֵֶֶַָָ
.אחי מחמת קרֹוב אפּלּו קטן, לנכסי מֹורידין אין ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָלעֹולם

היה ואפּלּו זֹו; היא יתרה הרחקה לירׁש; ראּויין ׁשאינן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהאם
ירד. לא - ּבּׂשדֹות ּבין ּבּבּתים ּבין חלּקה, ׁשטר ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻּביניהן
ׁשּמא ירד; לא - אריסּות' ׁשטר עלי 'ּכתבּו אמר: ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹואפּלּו
ּבא ירּׁשה חלק ׁשּזה ויטען, הּימים, ויארכּו הּׁשטרֹות, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻיאבדּו
ׁשהיּו אחת ּבאּׁשה מעׂשה מֹוריׁשיו. מחמת אֹו מחמתֹו ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלֹו

הּזקנה ונׁשּבת ּבנֹות, ׁשלׁש ּומתה[האמא]לּה אחת, ּובת היא ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָ
זֹו מֹורידין 'אין חכמים: ואמרּו קטן. ּבן והּניחה ׁשנּיה, ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָּבת
ׁשליׁש ונמצאּו הּזקנה, מתה ׁשּמא לּנכסים, הּנׁשארה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּבת
אין וכן קטן'. לנכסי קרֹוב מֹורידין ואין לּקטן, אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָנכסים
ואין ּבחּיים, הּזקנה עדין ׁשּמא - ּבּנכסים הּקטן לזה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמֹורידין
ׁשּצרי מּתֹו עֹוׂשין? ּכיצד אּלא ׁשבּוי. לנכסי קטן ְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמֹורידין
אּפיטרֹוּפֹוס מעמידין קטן, ׁשל לׁשליׁש אּפיטרֹוּפֹוס ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָלהעמיד
אמרּו הּזקנה. ׁשּמתה ׁשמעּו זמן, אחר הּזקנה. נכסי ּכל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָעל
חלקּה, ׁשהּוא הּנכסים, לׁשליׁש הּנׁשארה הּבת 'ּתרד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָחכמים:
והּׁשליׁש הּזקנה, מּנכסי חלקֹו ׁשהּוא לׁשליׁש, הּקטן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוירד
הּקטן; חלק מּפני אּפיטרֹוּפֹוס לֹו מעמידין הּׁשבּויה, ּבת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשל
הּׁשליׁש חצי הּקטן לזה ויׁש הּׁשבּויה, הּבת ּגם מתה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּמא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶֶַָָֹׁשּלּה'.
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סג             
      

מׂשיחין ּגֹויים ׁשּבאּו אֹו ׁשּמת, ּבֹו ׁשמעּו אם אבל ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָמֹוריׁשן.
ּפיהם, על אׁשּתֹו את ׁשּמּׂשיאין ּפי על אף - תּמן ְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֻלפי

ּפיהם. על נֹוחלין הּיֹורׁשין אין - ּכתּבתּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֻונֹוטלת

.ׁשהיא ּפי על אף - ּבעלי' 'מת ואמרה: ׁשּבאת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהאּׁשה
על לּנחלה נכנסין הּיֹורׁשין אין - ּכתּבתּה ותּטל ותּנׂשא ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻנאמנת,
לּנחלה נכנס יבמּה הרי - ונתיּבמה ּבעלי', 'מת אמרה: ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּפיה.

קם. והרי הּמת", אחיו ׁשם על "יקּום ׁשּנאמר: ּפיה, ֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעל

סֹוף‚. להם ׁשאין ּבמים ׁשּטבע סופם]מי את רואים ,[שלא ְִִֵֶֶֶַַָָ
זכרֹו ואבד ּבפניהם, ׁשּטבע עדים ממנו]ּובאּו שמעו -[לא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

הּיֹורׁשין הרי לכּתחּלה, אׁשּתֹו את מּׂשיאין ׁשאין ּפי על ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאף
לגב ׁשּנפל ׁשראּוהּו עדים ּבאּו אם וכן ּפיהן. על ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹנֹוחלין
אֹו ּבֹו, אֹוכל והעֹוף צלּוב ׁשראּוהּו אֹו ּונמרים, ְְֲִֵֵֶָָָָאריֹות
אם אבל ּפניו. הּכירּו ולא ׁשּנהרג אֹו ּומת, ּבמלחמה ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנדקר
אּלּו ּבכל - אֹותן והּכירּו ּבגּופֹו מבהקין סימנים לֹו ְְְְִִִִִֵָָָָָֻהיּו
יֹורדין ּכן, אחר זכרֹו אבד אם - ּבהם וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּדברים
ׁשאני אׁשּתֹו; את מּׂשיאין ׁשאין ּפי על אף זֹו, ּבעדּות ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָלּנחלה
ּכרת, אּסּור מּפני אּלא אּלּו, ּבדברים החמירּו ׁשּלא ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאֹומר,
ׁשחזקתן ּבדברים העדים העידּו אם - ממֹון לענין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאבל
ּכ אחר זכרֹו וׁשאבד הּדברים אֹותם ׁשראּו והעידּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמיתה,

ּפיה על נֹוחלין אּלּו הרי - ׁשּמת ּבכלונׁשמע מעׂשים וכזה ם. ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
זה. ּבדבר ׁשחֹולק ּבמי ׁשמענּו ולא ּדינין, ּבּתי ּבכל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹיֹום

לּנחלה,„. יֹורׁשיו וירדּו ׁשּמת, ּבֹו וׁשמעּו ׁשּנׁשּבה, ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָׁשבּוי
הּבֹורח וכן מּידם. אֹותּה מֹוציאין אין - ּביניהם אֹותּה ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָוחלקּו

סּכנה מות]מחמת לדעת[של הּיֹוצא אבל ׁשּׁשמעּו[מרצונו]. ְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָ
מּידם, מֹוציאין - וחלקּום לנכסיו, יֹורׁשין וירדּו ׁשּמת, ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָּבֹו

מֹוריׁשן. ׁשּמת ראיה ׁשּיביאּו ְִִֵֶֶַָָָָעד
ּבית‰. חּיבין - נפׁשֹות סּכנת מחמת ּובֹורח ׁשּנׁשּבה, ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשבּוי

ּבנכסיהן להתעּסק יהיּוּדין הּמּטלטלין ּכל עֹוׂשין? ּכיצד . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָ
הּקרקעֹות לתֹו ּומֹורידין ּדין, ּבית ּפי על נאמן ּביד ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָֻמפקדין
ּולהתעּסק הּקרקע את לעבד ּכדי לירּׁשה הראּויין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֻקרֹובין
הּׁשבּוי ולכׁשּיבֹואּו ׁשּיבֹואּו. עד אֹו ׁשּמתּו, ׁשּיּודע עד ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּה,
ּומה ּׁשעׂשּו מה ׁשהּורדּו הּקרֹובים לאּלּו ׁשמין - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָוהּבֹורח
לא ולּמה הּמדינה. אֹותּה ׁשל האריסין ּכל ּכמנהג ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹּׁשאכלּו,

אּפיטרֹוּפֹוס ּדין ּבית בחינם]יעמידּו ּבין[שהוא הּכל, על ְֲִִִֵֵֶַַַֹ
עד אֹו הּבעלים, ׁשּיבֹואּו עד ּבּקרקעֹות, ּבין ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָּבּמּטלטלין
להעמיד חּיבין ּדין ּבית ׁשאין לפי ׁשּמתּו? ּבוּדאי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיּודע

דעת. ּבני ׁשהם לגדֹולים ְְְִִִֵֵֶֶַַאּפיטרֹוּפֹוס
.Âענבים לקצר, קמה והּניח המסּכן, ּוברח הּׁשבּוי, ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָָֹֻנׁשּבה

לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית - למסק זיתים לגּדר, ּתמרים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָֹֹֹלבצר,
ּומֹוסק וגֹודר ּובֹוצר וקֹוצר אּפיטרֹוּפֹוס, להן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָּומעמידין
ּבבית הּמּטלטלין ׁשאר עם ּדמיהם ּומּניחין הּפרֹות; ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּומֹוכר
- ּתחּלה ירד ׁשאם לנכסיו; הּקרֹוב מֹורידין ּכ ואחר ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּדין,
והּוא אֹותן. ויאכל ּכתלּוׁשין, ׁשהם הּפרֹות אּלּו יתלׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּמא

ּופּונּדקּיֹות ּבחצרֹות לׂשכר[אכסניות]הּדין העׂשּויֹות וחנּיֹות ְְְֲֲֲִִֵַַַָָָֻ
נֹותן[להשכירם] אדם ואין טרח, ולא עבֹודה צריכין ואינן ,ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָֹֹ

ּבאריסּות יבול]אֹותן תמורת בהם מֹורידין[שיעבדו אין - ֲִִִֵַָ
עֹוׂשין? ּכיצד אּלא ואֹוכל. הּׂשכר ּגֹובה ׁשהרי יֹורׁש, ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלהם
ּדין, ּבבית מּנח הּׂשכר ויהיה ּגּבאי, להן מעמידין ּדין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּבית

ׁשּלֹו. ויּטל ׁשּיבֹוא עד אֹו ׁשּמת, ראיה ׁשּתבֹוא ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹעד

.Êהּקרֹוב מֹורידין שבוי]ואין לׂשדֹות[של אּלא לעֹולם ְְְִִֵֶַָָָָ
ׁשּלא ּכדי ּכאריס, ּבהם ׁשּיהיה ּבהן, וכּיֹוצא ּוכרמים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹוגּנֹות

ּונׁשּמים ּבּורים ונמצאּו .[שוממים]יפסדּו, ְְְְְְִִִִַ
.Áמה ולא הל לאין ידּוע ואין נכסיו, והּניח לדעת ׁשּיצא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹמי

אֹותֹו. מסּלקין ירד, ואם לנכסיו; קרֹוב מֹורידין אין - לֹו ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָארע
לא אּפיטרֹוּפֹוס, לֹו ּולהעמיד ּבֹו להּטּפל צריכין ּדין ּבית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַֹואין
נכסיו והּניח יצא לדעּתֹו ׁשהרי לּמּטלטלין, ולא .לּקרקע ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

יעמד - הּמּטלטלין זה? נכסי ּדין יהיה ּתחתוכיצד ׁשהן ּביד ּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַ
הּיֹורׁשין; ויתּבעּו ׁשּימּות עד אֹו ויתּבע, ׁשּיבֹוא עד ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָידֹו

.Ëׁשכן ׁשהּניחֹו מי - ברשות]והּקרקעֹות בקרקע שדר ,[אדם ְְִִִֵֶַַָָ
אריס, ּבהן ׁשהיה ּכרם אֹו וׂשדה ׂשכר, מּמּנּו לֹוקחין ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָאין
ּבּורים, ׁשהּניחם ּכרם אֹו וׂשדה ׁשּיבֹוא, עד ּכׁשהּניחן ְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָיּׁשארּו
ואבדה ממֹונֹו; אּבד ּברצֹונֹו הּוא ׁשהרי ּבּורים; ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָיּׁשארּו

להחזירּה. מצּוין אנּו אין ְְְֲִִֵַַַָָֻלדעת,
.È,הּמּטלטלין ּכל מֹוציאין ּדין ּבית הרי - ׁשּמת ּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָׁשמעּו

לּׂשדֹות הּקרֹוב ּומֹורידין ּפיהן, על נאמן אצל אֹותן ֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּומּניחין
ׁשּמת, ּברּורה ראיה ׁשּתבֹוא עד ּכאריס, ּבהן ויהיה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָולּכרמים,

ׁשּיבֹוא עד .אֹו ֶַָ

   
לנכסי‡. אֹו הּבֹורח, אֹו הּׁשבּוי לנכסי הּקרֹוב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָּכׁשּמֹורידין

ׁשּמא קטן, יֹורידּו לא - ׁשּמת ּבֹו ׁשּׁשמעּו לדעת ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּיֹוצא
יטען ׁשּמא - קטן לנכסי קרֹוב מֹורידין ואין הּנכסים. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹיפסיד
מחמת קרֹוב ואפּלּו ּבירּׁשתי'. לי הּמּגיע חלקי 'זה ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻויאמר:
ואחד ּגדֹול אחד אחים, ׁשני היּו ּכיצד? מֹורידין. אין ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָקרֹוב,
לתֹו הּגדֹול מֹורידין אין - ּברח אֹו הּקטן ונׁשּבה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָקטן,
זה יחזיק וׁשּמא למחֹות, יכֹול אינֹו ׁשהּקטן מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׂשדהּו,
לי ׁשהּגיע חלקי הּוא 'זה יאמר: ׁשנים ּולאחר ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹהאח,
הּקטן זה ׁשל אחיו ּבן ואפּלּו ּבאתי'. ירּׁשה ּומחמת ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻּבירּׁשתי,
'מחמת יאמר: ׁשּמא לנכסיו, אֹותֹו מֹורידין אין - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּנׁשּבה

זה' חלק ירׁשּתי .אבי ְִִֵֶֶַָָ
.אחי מחמת קרֹוב אפּלּו קטן, לנכסי מֹורידין אין ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָלעֹולם

היה ואפּלּו זֹו; היא יתרה הרחקה לירׁש; ראּויין ׁשאינן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהאם
ירד. לא - ּבּׂשדֹות ּבין ּבּבּתים ּבין חלּקה, ׁשטר ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻּביניהן
ׁשּמא ירד; לא - אריסּות' ׁשטר עלי 'ּכתבּו אמר: ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹואפּלּו
ּבא ירּׁשה חלק ׁשּזה ויטען, הּימים, ויארכּו הּׁשטרֹות, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻיאבדּו
ׁשהיּו אחת ּבאּׁשה מעׂשה מֹוריׁשיו. מחמת אֹו מחמתֹו ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלֹו

הּזקנה ונׁשּבת ּבנֹות, ׁשלׁש ּומתה[האמא]לּה אחת, ּובת היא ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָ
זֹו מֹורידין 'אין חכמים: ואמרּו קטן. ּבן והּניחה ׁשנּיה, ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָּבת
ׁשליׁש ונמצאּו הּזקנה, מתה ׁשּמא לּנכסים, הּנׁשארה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּבת
אין וכן קטן'. לנכסי קרֹוב מֹורידין ואין לּקטן, אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָנכסים
ואין ּבחּיים, הּזקנה עדין ׁשּמא - ּבּנכסים הּקטן לזה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמֹורידין
ׁשּצרי מּתֹו עֹוׂשין? ּכיצד אּלא ׁשבּוי. לנכסי קטן ְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמֹורידין
אּפיטרֹוּפֹוס מעמידין קטן, ׁשל לׁשליׁש אּפיטרֹוּפֹוס ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָלהעמיד
אמרּו הּזקנה. ׁשּמתה ׁשמעּו זמן, אחר הּזקנה. נכסי ּכל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָעל
חלקּה, ׁשהּוא הּנכסים, לׁשליׁש הּנׁשארה הּבת 'ּתרד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָחכמים:
והּׁשליׁש הּזקנה, מּנכסי חלקֹו ׁשהּוא לׁשליׁש, הּקטן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוירד
הּקטן; חלק מּפני אּפיטרֹוּפֹוס לֹו מעמידין הּׁשבּויה, ּבת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשל
הּׁשליׁש חצי הּקטן לזה ויׁש הּׁשבּויה, הּבת ּגם מתה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּמא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶֶַָָֹׁשּלּה'.
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סד           
      

       

ה'תש"ע ניסן ו' ראשון יום

   
מּתרת;‡. זה, ּבלא זה נּקב אם הראה, על יׁש קרּומֹות ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻׁשני

ּכּלֹו העליֹון הּקרּום נגלד אפּלּו טרפה. ׁשניהן, נּקבּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻואם
מּתרת לֹו, והל- ּבמּׁשהּו ּולמּטה החזה מן ׁשּנּקב והּקנה . ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

למּטה. ּבּקנה לׁשחיטה, ראּוי ׁשאינֹו הּמקֹום והּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָטרפה,

.נּקבה ּכ ואחר הּקנה, ּכל וׁשחט ּבׁשחיטה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָהתחיל
הֹואיל טרפה, זֹו הרי - הּׁשחיטה ּגמר ּכ ואחר ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָהראה,

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשחיטה; ּגמר קדם .ונּקבה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

טרפה‚. - לחברֹו אפּלּו ׁשּנּקב, ראה מּסמּפֹוני וראהאחד ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּכלּום אינֹו - הּנקב ונסּתם ּבּמּכה קרּום ועלה נּקבהׁשּנּקבה, . ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ואם טרפה; סֹותמּתּה, ׁשּדפן ּפי על אף - ראה ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהאֹום
ׁשרֹובצת הּמקֹום והּוא ׁשּלּה, האּונֹות חּתּו ּבמקֹום ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָנּקבה

ּכׁשרה. - ְֵָָָעליו

ׁשּבאּונֹות,„. הּנקב מקֹום ּבׁשּסתם אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָּבּמה
מגן אינֹו לעצם, הּנקב נסמ אם אבל נקבּבׂשר; היה ואם ; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

מּתרת. ּובבׂשר, ּבעצם ּדבּוק ְְֶֶֶֶָָָָֻהאּונֹות

ׁשהעלת‰. ּבין לּדפן, סמּוכה ׁשּנמצאת ראה ׁשל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהאֹום
לּה[פטריות]צמחים חֹוׁשׁשין - צמחים העלת ׁשּלא ּבין ְְְֱִִִֵֶֶָָָָֹ

הּדפן, מן אֹותּה מפרקין ּבּה? עֹוׂשין וכיצד נּקבה. ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמא
ּבּדפן ונמצא נקּובה, נמצאת ואם ּתּנקב. ׁשּלא ּבּה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹונזהרין
ׁשחיטה 'אחר ואֹומרין: ּבּמּכה ּתֹולין - הּנקב ּבמקֹום ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָמּכה
ּבידּוע - ּבּדפן מּכה אין ואם הּמּכה'; מן ּכׁשּנפרקה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹנּקבה,

ּוטרפה. ׁשחיטה, קדם היה ּבראה זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּנקב

.Âׁשּנמצא הרּוחהראה ׁשאין ׁשהּוא, ּכל אטּום מקֹום ּבּה ְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
וכיצד ּוטרפה. ּכנקּובה, זֹו הרי - נתּפח ואינֹו ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָנכנסת
אם נפיחה: ּבׁשעת נתּפח ׁשּלא הּמקֹום קֹורעין אֹותֹו? ְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹּבֹודקין
ׁשם נכנסה לא הּלחה ׁשּמחמת מּתרת, - לחה ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻנמצאת
אֹו רק מעט עליו נֹותנין - לחה ּבֹו נמצאת לא ואם ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹהרּוח.

-ּתבן נתנדנד אם אֹותּה: ונֹופחין ּבהן, וכּיֹוצא ּכנף אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
לׁשם. נכנסת הרּוח ׁשאין טרפה, - לאו ואם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכׁשרה;

.Êנּכר אם - אֹותּה ּכׁשּנֹופחין הברה ּבּה ׁשּתּׁשמע ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָראה
ּתבן אֹו רק עליו מֹוׁשיבין ההברה, ּתּׁשמע ׁשּמּמּנּו ֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמקֹום
ואם ּוטרפה. נקּובה, ׁשהיא ּבידּוע - נתנדנד אם ּבֹו: ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָוכּיֹוצא

א מֹוׁשיבין - הּמקֹום נּכר ונֹופחיןלא ּפֹוׁשרין, ּבמים ֹותּה ְְְְִִִִִִַַָָָֹ
ׁשּקרּום ּבידּוע לאו, אם טרפה; הּמים, ּבקּבק אם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָאֹותּה:

ּתנהג והרּוח ׁשּנּקב, ּבלבד ׁשני[חודרת]הּתחּתֹון ּבין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ
נפיחה. ּבׁשעת ּדממה קֹול ּבּה יּׁשמע זה ּומּפני ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהּקרּומֹות,

.Áּביד יהיה ּגדֹול עּקר אֹותּהזה ׁשּנֹופחין ראה ׁשּכל : ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ
נקב. מּכל ׁשלמה היא הרי - הּמים יבקּבק ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבפֹוׁשרין,

.Ëׁשלם קּים ׁשּלּה העליֹון ּוקרּום ּכקיתֹון, ׁשּנׁשּפכה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָראה
נּמֹוחּו, ולא ּבמקֹומן עֹומדין הּסמּפֹונֹות אם - נקב ְְְְְִִִִִֶֶַָֹֹּבלא
עֹוׂשין? ּכיצד טרפה. אחד, סמּפֹון אפּלּו נּמֹוח ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּכׁשרה;
ּבאבר ׁשּוע ׁשהּוא ּבכלי אֹותּה וׁשֹופכין אֹותּה, ְְְְְִִִִֶַָָָָנֹוקבין

חלקה] במתכת חּוטין[מצופה ּבּה נראה אם ּבֹו: ְְִִִֵֶַָוכּיֹוצא
ּבׂשר - לאו ואם ּוטרפה; הּסמּפֹונֹות, ׁשּנּמֹוקּו ּבידּוע - ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָלבנים

ּוכׁשרה. ׁשּנּמֹוק, הּוא ּבלבד ְְִִֵֵֶַָָָהראה
.Èמלאים היּו אם - אבעּבּועֹות אבעּבּועֹות ּבּה ׁשּנמצאּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָראה

אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא ּכדבׁש הּנמׁשכת לחה אֹו זּכים, מים אֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָרּוח,
מּתרת זֹו הרי - ּכאבן אפּלּו וקׁשה יבׁשה נמצאתלחה ואם ; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ

טרפה. זֹו הרי - עכּורין אֹו סרּוחין מים אֹו סרּוחה, לחה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָּבהן
הּסמּפֹון לבּדק צרי אֹותּה, ּובֹודק הּלחה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּוכׁשּמֹוציא

טרפה. נקּוב, נמצא אם ְְְִִֵֶֶַָָָָׁשּתחּתיה;
.‡È- לזֹו זֹו סמּוכֹות אבעּבּועֹות ׁשני בּה ׁשּנמצאּו ְְְְְֲִֵֵֶַָָָראה

הרּבה קרֹוב ׁשהּדבר ּדרטרפה; להן ואין ּביניהן, נקב ׁשּיׁש ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
אם האחת: נֹוקבין - ּכׁשּתים ונראית אחת היתה ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָּבדיקה.
טרפה. לאו, ואם ּומּתרת; היא אחת האחרת, לּה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשפכה

.Èׁשּנמצאת ּכגֹון ּכיצד? טרפה. ׁשּנתמסמסה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהראה
חתיכֹות חתיכֹות ותּפל ּתחת אֹותּה, ּוכׁשּתֹולין ראהׁשלמה, . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹ

מּתרת; ממׁשמׁשת, הּטּבח ׁשּיד ּבמקֹום נקּובה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּנמצאת
הּׁשחיטה'. אחר נּקבה הּטּבח 'מּיד ואֹומרין: ּבידֹו ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָותֹולין
נּקב ׁשחיטה קדם אם ידּוע ואין אחר, ּבמקֹום הּנקב ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנמצא

ּומדּמין אחר נקב ּבּה נֹוקבין - ׁשחיטה אחר [משוויםאֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
מעים.ביניהם] ּבבני ׁשעֹוׂשין ּכׁשם ,ְְִִִֵֵֵֶַ

.‚Èּבהמה ׁשל לראה ּדּקה ּבהמה ׁשל מראה מדּמין ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָואין
לגּסה ּומּגּסה לדּקה מּדּקה אּלא מןּגּסה, ּבאחד נקב נמצא . ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אבעּבּוע 'נּקב אֹומרין: ואין טרפה; זֹו הרי ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָֹהאבעּבּועֹות,
נּכר. הּדבר ׁשאין ,'ונער ְֲִֵֵֶַַַָָָֹאחר

.„Èאֹותּה נֹופחין ּבראה, ׁשּנמצאת מּמּנהמחט יצא לא אם : ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
נּקבה. ולא נכנסה, סמּפֹונֹות ּדר הּמחט ׁשּזאת ּבידּוע - ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹרּוח
הרי - הּמחט ּבּה ונמצא נפיחה, קדם הראה נתחּתכה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹואם

ּכׁשּנכנסה.זֹו ׁשּנּקבה קרֹוב ׁשהּדבר ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָאסּורה,
.ÂËהראה והרי ויצאה, ונּקבה ּבראה, ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּתֹולעת

הּׁשחיטה ׁשאחר חזקתּה מּתרת; זֹו הרי - ּבתֹולעת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻנקּובה
ותצא ׁשםּתּקב יׁש מראה[במציאות]. נׁשּתּנה ׁשאם מראֹות, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

הּבׂשר ׁשאֹותֹו ּכנקּוב; הּוא הרי - הרע הּמראה לאֹותֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהאבר
אֹותֹו ּוכאּלּו חׁשּוב, הּוא ּכמת זה, למראה מראיו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנׁשּתּנה
ּבׂשר "ּומחית אֹומר: הּוא וכן מצּוי. אינֹו עינֹו הּנהּפ ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּבׂשר
ׁשּׁשאר מּכלל, - חי" ּבׂשר ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ּבּׂשאת", ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָחי

חי. אינֹו ׁשּנׁשּתּנה, ְִֵֶַַַָָָהּבׂשר
.ÊËאם - מקצתּה ּבין ּכּלּה מראה ּבין מראיה, ׁשּנׁשּתּנּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻראה

ואם מּתרת. ּכּלּה, נׁשּתּנית אפּלּו הּמּתר, לּמראה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻֻנׁשּתּנית
ׁשהּמראה טרפה; ׁשהּוא, ּכל אפּלּו - האסּור לּמראה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָנׁשּתּנית

חׁשּוב הּוא ּכנקב ׁשּבארנּו.האסּור ּכמֹו , ְְְֵֶֶֶַָָָ
.ÊÈ,ּכדיֹו ׁשחרה הן: ואּלּו ּבראה, יׁש אסּורֹות מראֹות ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹוחמׁש

ירּקה שונים]אֹו גוונים כולל תלמוד בלשון ּכעין['ירוק' ְְֵָֻ
חריע ּכעין אֹו ּביצה, חלמֹון ּכעין אֹו אֹו[כרכום]הּכׁשּות, , ְְְְִֵֵֵֶַַָָ

הּבגדים, ּבֹו ׁשּצֹובעין הּצמח הּוא - וחריע הּבׂשר. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּכמראה
לירֹוקה. ונֹוטֹות מעט אדּמֹות לׂשערֹות ּדֹומה ְְְְֲִִֶַָָֻוהּוא
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.ÁÈחרּיֹות ּכעין אֹותּה[ענפים]נמצאת אֹוסרין - ּדקל ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָ
אין - האּלּו הּמראֹות וכל האסּור. לּמראה קרֹוב ׁשּזה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמּספק,
אם ּבידֹו; ּבּה ּוממרס אֹותּה ׁשּנֹופחין עד ּבהן, ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָאֹוסרין
אסּורה. ּבעינּה, עמדה ואם מּתרת; הּמּתר, לּמראה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻנׁשּתּנית

.ËÈ,ּככחל ׁשחרה הן: ואּלּו ּבּה, יׁש מּתרֹות מראֹות ְְְְְֵֵֵַַַַָָָֹֹֻארּבע
ּכחציר ירּקה היתהאֹו ואפּלּו הּכבד. ּכמראה אֹו אדּמה, אֹו , ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻֻ

מראֹות מארּבע נקּדֹות, נקּדֹות טלאים, טלאים ּכּלּה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻהראה
מּתרת. זֹו הרי - ֲֵֵֶֶֻאּלּו

.Îלאּור ׁשּנפל קרקבנֹו,[לאש]עֹוף אֹו ּכבדֹו אֹו לּבֹו והֹוריק , ְְְְִִֵֶַָָָֻ
ׁשּכל טרפה: זֹו הרי - ׁשהּוא ּבכל ׁשּלֹו, הּמעים האדימּו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
ּבעֹוף האּור, מחמת ׁשהֹוריקּו, והאדּמים ׁשהאדימּו, ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻֻהּירּקים
זה ּבמראה ׁשּיעמדּו והּוא ּוטרפה. ׁשּנּטלּו, ּכמי הן הרי -ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּוממרסין מעט, אֹותן ׁשּׁשֹולקין ּבהן.[משפשפים]אחר ְְְְִִֶֶַַַָָָ
.‡Îּכ ׁשּנמצאת עֹוף אֹוּכל מעיו, בני ּכמראה ׁשּלֹו בד ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

ּומריסה, ׁשליקה אחר ּבׁשּנּוין ועמדּו מעיו, ּבני ׁשאר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּנׁשּתּנּו
ּוטרפה. מעיו, ּבני ונחמרּו לאּור ׁשּנפל ּבידּוע - ׁשּבארנּו ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכמֹו
ׁשּנּוי, ּבהם נמצא ׁשּלא עֹוף ׁשל מעים ּבני אּלא עֹוד, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹולא
לאּור ׁשּנפל ּבידּוע - האדּמים והֹוריקּו נׁשּתּנּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻּוכׁשּנׁשלקּו

ּוטרפה מעיו, ּבני החיצֹון.ונחמרּו העֹור ׁשּנמצא הּוׁשט וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
זה הרי - ּבבהמה ּבין ּבעֹוף ּבין אדם, והּפנימי לבן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּלֹו

ּוטרפה. אינֹו, ְְִֵֵָּכאּלּו

ה'תש"ע ניסן ז' שני יום

   
טרפה;‡. מנינם, חסר ׁשאם הן, אברים ׁשני ּכיצד? ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָחסרה

אּונֹות וחמׁש והרגלים. הראה, הן: לּה[אוזניים]ואּלּו יׁש ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָ
ּפניו, ּכנגד ראה ּופני ּבידֹו אדם אֹותּה ּכׁשּיתלה - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָלראה
ּכמֹו מּמּנה ימין ּובצד הּׂשמאל. מן ּוׁשּתים הּימין מן ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹֹׁשלׁש
ּבפני ּכיס ּכמֹו לּה ויׁש האּונֹות, ּבצד ואינּה קטּנה, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹאזן
הּנקראת היא - הּקטּנה זֹו ואזן הּכיס; ּבתֹו והיא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹעצמּה,
,לפיכ הּמנין. מן ואינּה לורד, ּדֹומה ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ'ורּדה',
ּבהמֹות יׁש ּדרּכּה: היא ׁשּכ מּתרת, - הּורד נמצאת לא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻאם
נקּובה נמצאת ואם ּבהן. ּתּמצא לא ּבהמֹות ויׁש ּבהן, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹּתּמצא
טרפה. זֹו הרי הּנקב, את סֹותם ׁשּלּה ׁשהּכיס ּפי על אף -ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

.ׁשּתים אֹו הּׂשמאל מן אחת ונמצאת האּונֹות, מנין ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹחסר
טרפה - הּימין הּורּדה,מן וזאת ׁשּתים ּבּימין נמצאּו ואם ; ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָֹ

מּתרת. זֹו ֲֵֶֶֻהרי
מן‚. ּוׁשּתים הּׂשמאל מן ׁשלׁש ונמצאּו האּונֹות, ְְְְְְְִִִִִַַַָָֹֹנתחּלפּו

ׂשמאל ּבצד הּׁשלׁש עם הּורד ׁשהיתה אֹו ורד, ּבלא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹהּימין
הּימין מּצד חסרה ׁשהרי טרפה; זֹו הרי -. ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּבצד„. היתרה האזן היתה אם ּבמנינם, האּונֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹנּתֹוספּו
ואם מּתרת. - הּלב לעּמת ׁשהּוא הראה מּלפני אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻהאּונֹות,
טרפה, זֹו הרי - הּצלעֹות לעּמת ׁשהּוא ּגּבּה על ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָֻהיתה

הדס ׁשל עלה ּכמֹו ׁשּתהיה והּוא ּכחסר; ּפחֹותׁשהּיתר אבל , ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּומּתרת. אזן, אינּה - ִֵֶֶֶֶָֹֻמּזה

ואם‰. מּתרת; לּה, הּסמּוכה ּבחברּתּה ּדבּוקה ׁשּנמצאת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻאזן
- לׁשליׁשית ראׁשֹונה ׁשּנסמכה ּכגֹון הּסדר, על ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹנסמכּו

.טרפה ְֵָ

.Âּכׁשּתים נראֹות ואינן אחת, ּכאּונה האּונֹות ׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָנמצאּו
ּבעּקרן, ּבין הדס, ׁשל עלה ּכמֹו ּביניהן היה אם - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדבּוקֹות
מּתרת; - ּדבּוקֹות ׁשהן ׁשּיּכר ּכדי ּבסֹופן, ּבין ּבאמצען, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻּבין

ּוטרפה חסרה, זֹו הרי - לאו .ואם ְְֲֲִֵֵֵָָָ

.Êטרפה - אזנים חּתּו לּה ואין ערּוגֹות, ׁשּתי ּכּלּה .נמצאת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֻ
נּק ׁשּלא ּפי על אף הראה, ּגּוף חסר אם זֹווכן הרי - בה ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

מּמּנה נמצא אם ,לפיכ ּוטרפה. האּונֹות, מנין ׁשחסר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכמי
ׁשּיּפר עד יבׁש, ּכחסר[יתפורר]מקֹום זה הרי - ּבּצּפרן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשהּוא. ּכל היה ואפּלּו ְֲִֵֶַָָָָּוטרפה,
.Áּדקל ׁשל חרּיֹות עּקר ּכמֹו נפּוחה ׁשּנמצאת אֹוסריןראה - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

הּתֹוספת וׁשּמא ּבגּופּה, מׁשּנה ּתֹוספת ׁשּזֹו מּספק; ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻאֹותּה
ּבּמנין. ׁשאמרּו ּכמֹו ּכחּסרֹון, ְְְְִִֶַַָָָּבּגּוף

.Ëוקרבה ׁשּלּה הראה ׁשצמקה עד ויראה, ׁשּפחדה ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָהּבהמה
קֹול ׁשּׁשמעה ּכגֹון ׁשמים, ּבידי ּפחדה אם - יבׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָלהיֹות
ּבידי ּפחדה ואם מּתרת; - ּבזה וכּיֹוצא זיקים ראת אֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻרעם
הרי - ּבזה וכּיֹוצא אחרת ּבהמה לפניה ׁשּׁשחטּו ּכגֹון ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם,

ּוטרפה ּכחסרה, .זֹו ְֲֵֵַָָ
.Èמעת ּבמים הראה את מֹוׁשיבין אֹותּה? ּבֹודקין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד

ּפֹוׁשרין ּבמים אֹותּה מֹוׁשיבין הּקר, זמן היה אם ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹלעת;
יּצֹונּו ׁשּלא ּכדי ונֹוזלים מּגּבֹו מתמּצין הּמים ׁשאין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹּובכלי
צֹונן ּבמים אֹותּה מֹוׁשיבין החם, זמן היה ואם ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹּבמהרה,
חזרה אם קרים. ׁשּיּׁשארּו ּכדי מּגּבֹו מתמּצין ׁשהּמים ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּובכלי
- חזרה לא ואם ּומּתרת; ׁשמים, ּבידי זֹו הרי - ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻלברּיתּה

ּוטרפה היא, אדם .ּבידי ְִִֵֵָָָ
.‡Èוכן טרפה; ּברּיתּה, מּתחּלת רגל חסרה ׁשהיתה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה

היּו אם אבל הּוא. ּכחסר הּיתר ׁשּכל רגל, יתרה היתה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאם
הּיד נחּת אם לפיכ מּתרת; - אחת יד אֹו ידים, ׁשלׁש ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻלּה

מּתרת הארּכּבהׁשּלּה, מן - הרגל נחּת העצמות]. [חיבור ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻ
ארּכּבה ּבאיזֹו מּתרת. ּולמּטה, הארּכּבה מן טרפה; ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻֻּולמעלה,

לּגּוף. הּסמּו הּיר סֹוף ׁשהיא ּבארּכּבה ְְִֵֶַַַַָָָָָֻאמרּו?
.Èאֹו ּכּלֹו יצא אם - הארּכּבה מן למעלה העצם ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻנׁשּבר

היה ואם ּוטרפה; ונפל, ׁשּנחּת ּכמי זה הרי לחּוץ, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻרּבֹו
ׁשּנׁשּבר עצם ׁשל הּקפֹו ורב עביֹו רב חֹופה העֹור אֹו ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּבׂשר

מּתרת זֹו הרי לֹו.- והל ׁשּנׁשּבר העצם מקצת נפל ואפּלּו , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּכבׂשר. חׁשּובין אינן הרּכים, ְְֲִִִִֵַָָָָוגידים

.‚Èחיבור]צמת למעלה[מקום ּובחּיה ּבּבהמה הן הּגידין, ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
ׁשלׁשה והן הּבהמה; הּטּבחים ּבֹו ׁשּתֹולין ּבּמקֹום העקב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמן
ׁשּיתחילּו ּומּמקֹום ּדּקים. ּוׁשנים עבה, אחד - לבנים ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָּגידים
להתאּדם ויתחילּו מהן הּלבן ׁשּיסּור עד ּולבנים, קׁשים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוהן
עׂשרה ׁשׁש ּכאר והיא הּגידים, צמת היא - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹּולהתרּכ

ּבׁשֹור. ְְֶָאצּבעֹות
.„Èמןּומנין ּתחּלתן ּגידים; עׂשר ׁשּׁשה ּבעֹוף, אּלּו ּגידים ְְְִִִִִִִִֵַָָָָָ

מא ׁשּלמּטה קׂשקּׂשיםהענב ׁשהּוא הרגל סֹוף עד יתרה, צּבע ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
.קׂשקּׂשים ְִַַ

.ÂË;טרפה הּגידים, צמת ּבמקֹום רגליה ׁשּנחּתכּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבהמה
הּגידים מּצמת למעלה ּתחת 'ּכיצד ותאמר: ּתתמּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹואל
העליֹונה, הארּכּבה מן למעלה ׁשּתחת עד מּתרת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻוהיא

ׁשּבארנּו -ּכמֹו אסּורה'? הּגידים, ּבצמת למּטה ּתחת ואם , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
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.ÁÈחרּיֹות ּכעין אֹותּה[ענפים]נמצאת אֹוסרין - ּדקל ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָ
אין - האּלּו הּמראֹות וכל האסּור. לּמראה קרֹוב ׁשּזה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמּספק,
אם ּבידֹו; ּבּה ּוממרס אֹותּה ׁשּנֹופחין עד ּבהן, ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָאֹוסרין
אסּורה. ּבעינּה, עמדה ואם מּתרת; הּמּתר, לּמראה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻנׁשּתּנית

.ËÈ,ּככחל ׁשחרה הן: ואּלּו ּבּה, יׁש מּתרֹות מראֹות ְְְְְֵֵֵַַַַָָָֹֹֻארּבע
ּכחציר ירּקה היתהאֹו ואפּלּו הּכבד. ּכמראה אֹו אדּמה, אֹו , ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻֻ

מראֹות מארּבע נקּדֹות, נקּדֹות טלאים, טלאים ּכּלּה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻהראה
מּתרת. זֹו הרי - ֲֵֵֶֶֻאּלּו

.Îלאּור ׁשּנפל קרקבנֹו,[לאש]עֹוף אֹו ּכבדֹו אֹו לּבֹו והֹוריק , ְְְְִִֵֶַָָָֻ
ׁשּכל טרפה: זֹו הרי - ׁשהּוא ּבכל ׁשּלֹו, הּמעים האדימּו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
ּבעֹוף האּור, מחמת ׁשהֹוריקּו, והאדּמים ׁשהאדימּו, ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻֻהּירּקים
זה ּבמראה ׁשּיעמדּו והּוא ּוטרפה. ׁשּנּטלּו, ּכמי הן הרי -ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּוממרסין מעט, אֹותן ׁשּׁשֹולקין ּבהן.[משפשפים]אחר ְְְְִִֶֶַַַָָָ
.‡Îּכ ׁשּנמצאת עֹוף אֹוּכל מעיו, בני ּכמראה ׁשּלֹו בד ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

ּומריסה, ׁשליקה אחר ּבׁשּנּוין ועמדּו מעיו, ּבני ׁשאר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּנׁשּתּנּו
ּוטרפה. מעיו, ּבני ונחמרּו לאּור ׁשּנפל ּבידּוע - ׁשּבארנּו ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכמֹו
ׁשּנּוי, ּבהם נמצא ׁשּלא עֹוף ׁשל מעים ּבני אּלא עֹוד, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹולא
לאּור ׁשּנפל ּבידּוע - האדּמים והֹוריקּו נׁשּתּנּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻּוכׁשּנׁשלקּו

ּוטרפה מעיו, ּבני החיצֹון.ונחמרּו העֹור ׁשּנמצא הּוׁשט וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
זה הרי - ּבבהמה ּבין ּבעֹוף ּבין אדם, והּפנימי לבן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּלֹו

ּוטרפה. אינֹו, ְְִֵֵָּכאּלּו

ה'תש"ע ניסן ז' שני יום

   
טרפה;‡. מנינם, חסר ׁשאם הן, אברים ׁשני ּכיצד? ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָחסרה

אּונֹות וחמׁש והרגלים. הראה, הן: לּה[אוזניים]ואּלּו יׁש ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָ
ּפניו, ּכנגד ראה ּופני ּבידֹו אדם אֹותּה ּכׁשּיתלה - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָלראה
ּכמֹו מּמּנה ימין ּובצד הּׂשמאל. מן ּוׁשּתים הּימין מן ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹֹׁשלׁש
ּבפני ּכיס ּכמֹו לּה ויׁש האּונֹות, ּבצד ואינּה קטּנה, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹאזן
הּנקראת היא - הּקטּנה זֹו ואזן הּכיס; ּבתֹו והיא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹעצמּה,
,לפיכ הּמנין. מן ואינּה לורד, ּדֹומה ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ'ורּדה',
ּבהמֹות יׁש ּדרּכּה: היא ׁשּכ מּתרת, - הּורד נמצאת לא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻאם
נקּובה נמצאת ואם ּבהן. ּתּמצא לא ּבהמֹות ויׁש ּבהן, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹּתּמצא
טרפה. זֹו הרי הּנקב, את סֹותם ׁשּלּה ׁשהּכיס ּפי על אף -ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

.ׁשּתים אֹו הּׂשמאל מן אחת ונמצאת האּונֹות, מנין ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹחסר
טרפה - הּימין הּורּדה,מן וזאת ׁשּתים ּבּימין נמצאּו ואם ; ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָֹ

מּתרת. זֹו ֲֵֶֶֻהרי
מן‚. ּוׁשּתים הּׂשמאל מן ׁשלׁש ונמצאּו האּונֹות, ְְְְְְְִִִִִַַַָָֹֹנתחּלפּו

ׂשמאל ּבצד הּׁשלׁש עם הּורד ׁשהיתה אֹו ורד, ּבלא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹהּימין
הּימין מּצד חסרה ׁשהרי טרפה; זֹו הרי -. ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּבצד„. היתרה האזן היתה אם ּבמנינם, האּונֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹנּתֹוספּו
ואם מּתרת. - הּלב לעּמת ׁשהּוא הראה מּלפני אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻהאּונֹות,
טרפה, זֹו הרי - הּצלעֹות לעּמת ׁשהּוא ּגּבּה על ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָֻהיתה

הדס ׁשל עלה ּכמֹו ׁשּתהיה והּוא ּכחסר; ּפחֹותׁשהּיתר אבל , ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּומּתרת. אזן, אינּה - ִֵֶֶֶֶָֹֻמּזה

ואם‰. מּתרת; לּה, הּסמּוכה ּבחברּתּה ּדבּוקה ׁשּנמצאת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻאזן
- לׁשליׁשית ראׁשֹונה ׁשּנסמכה ּכגֹון הּסדר, על ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹנסמכּו

.טרפה ְֵָ

.Âּכׁשּתים נראֹות ואינן אחת, ּכאּונה האּונֹות ׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָנמצאּו
ּבעּקרן, ּבין הדס, ׁשל עלה ּכמֹו ּביניהן היה אם - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדבּוקֹות
מּתרת; - ּדבּוקֹות ׁשהן ׁשּיּכר ּכדי ּבסֹופן, ּבין ּבאמצען, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻּבין

ּוטרפה חסרה, זֹו הרי - לאו .ואם ְְֲֲִֵֵֵָָָ

.Êטרפה - אזנים חּתּו לּה ואין ערּוגֹות, ׁשּתי ּכּלּה .נמצאת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֻ
נּק ׁשּלא ּפי על אף הראה, ּגּוף חסר אם זֹווכן הרי - בה ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

מּמּנה נמצא אם ,לפיכ ּוטרפה. האּונֹות, מנין ׁשחסר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכמי
ׁשּיּפר עד יבׁש, ּכחסר[יתפורר]מקֹום זה הרי - ּבּצּפרן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשהּוא. ּכל היה ואפּלּו ְֲִֵֶַָָָָּוטרפה,
.Áּדקל ׁשל חרּיֹות עּקר ּכמֹו נפּוחה ׁשּנמצאת אֹוסריןראה - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

הּתֹוספת וׁשּמא ּבגּופּה, מׁשּנה ּתֹוספת ׁשּזֹו מּספק; ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻאֹותּה
ּבּמנין. ׁשאמרּו ּכמֹו ּכחּסרֹון, ְְְְִִֶַַָָָּבּגּוף

.Ëוקרבה ׁשּלּה הראה ׁשצמקה עד ויראה, ׁשּפחדה ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָהּבהמה
קֹול ׁשּׁשמעה ּכגֹון ׁשמים, ּבידי ּפחדה אם - יבׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָלהיֹות
ּבידי ּפחדה ואם מּתרת; - ּבזה וכּיֹוצא זיקים ראת אֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻרעם
הרי - ּבזה וכּיֹוצא אחרת ּבהמה לפניה ׁשּׁשחטּו ּכגֹון ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם,

ּוטרפה ּכחסרה, .זֹו ְֲֵֵַָָ
.Èמעת ּבמים הראה את מֹוׁשיבין אֹותּה? ּבֹודקין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד

ּפֹוׁשרין ּבמים אֹותּה מֹוׁשיבין הּקר, זמן היה אם ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹלעת;
יּצֹונּו ׁשּלא ּכדי ונֹוזלים מּגּבֹו מתמּצין הּמים ׁשאין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹּובכלי
צֹונן ּבמים אֹותּה מֹוׁשיבין החם, זמן היה ואם ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹּבמהרה,
חזרה אם קרים. ׁשּיּׁשארּו ּכדי מּגּבֹו מתמּצין ׁשהּמים ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּובכלי
- חזרה לא ואם ּומּתרת; ׁשמים, ּבידי זֹו הרי - ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻלברּיתּה

ּוטרפה היא, אדם .ּבידי ְִִֵֵָָָ
.‡Èוכן טרפה; ּברּיתּה, מּתחּלת רגל חסרה ׁשהיתה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה

היּו אם אבל הּוא. ּכחסר הּיתר ׁשּכל רגל, יתרה היתה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאם
הּיד נחּת אם לפיכ מּתרת; - אחת יד אֹו ידים, ׁשלׁש ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻלּה

מּתרת הארּכּבהׁשּלּה, מן - הרגל נחּת העצמות]. [חיבור ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻ
ארּכּבה ּבאיזֹו מּתרת. ּולמּטה, הארּכּבה מן טרפה; ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻֻּולמעלה,

לּגּוף. הּסמּו הּיר סֹוף ׁשהיא ּבארּכּבה ְְִֵֶַַַַָָָָָֻאמרּו?
.Èאֹו ּכּלֹו יצא אם - הארּכּבה מן למעלה העצם ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻנׁשּבר

היה ואם ּוטרפה; ונפל, ׁשּנחּת ּכמי זה הרי לחּוץ, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻרּבֹו
ׁשּנׁשּבר עצם ׁשל הּקפֹו ורב עביֹו רב חֹופה העֹור אֹו ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּבׂשר

מּתרת זֹו הרי לֹו.- והל ׁשּנׁשּבר העצם מקצת נפל ואפּלּו , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּכבׂשר. חׁשּובין אינן הרּכים, ְְֲִִִִֵַָָָָוגידים

.‚Èחיבור]צמת למעלה[מקום ּובחּיה ּבּבהמה הן הּגידין, ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
ׁשלׁשה והן הּבהמה; הּטּבחים ּבֹו ׁשּתֹולין ּבּמקֹום העקב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמן
ׁשּיתחילּו ּומּמקֹום ּדּקים. ּוׁשנים עבה, אחד - לבנים ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָּגידים
להתאּדם ויתחילּו מהן הּלבן ׁשּיסּור עד ּולבנים, קׁשים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוהן
עׂשרה ׁשׁש ּכאר והיא הּגידים, צמת היא - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹּולהתרּכ

ּבׁשֹור. ְְֶָאצּבעֹות
.„Èמןּומנין ּתחּלתן ּגידים; עׂשר ׁשּׁשה ּבעֹוף, אּלּו ּגידים ְְְִִִִִִִִֵַָָָָָ

מא ׁשּלמּטה קׂשקּׂשיםהענב ׁשהּוא הרגל סֹוף עד יתרה, צּבע ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
.קׂשקּׂשים ְִַַ

.ÂË;טרפה הּגידים, צמת ּבמקֹום רגליה ׁשּנחּתכּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבהמה
הּגידים מּצמת למעלה ּתחת 'ּכיצד ותאמר: ּתתמּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹואל
העליֹונה, הארּכּבה מן למעלה ׁשּתחת עד מּתרת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻוהיא

ׁשּבארנּו -ּכמֹו אסּורה'? הּגידים, ּבצמת למּטה ּתחת ואם , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
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סו           
      

נאסרה לא ותמּות; ּומּכאן ותחיה, מּכאן ּתחת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּבּטרפֹות
מּפני אּלא זה, מּמקֹום רגל חתּוכת ׁשהיא מּפני זֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבהמה
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּטרפֹות, מּכלל ׁשחתיכתן הּגידים, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנחּתכּו

.ÊËטרפה,נטּולה נּטלּו ׁשאם הן, אברים ׁשלׁשה ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ
הם: ואּלּו חּסרֹון; ּדין ולא נקב ּדין ּבהן ׁשאין ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹואף

העליֹון ּולחי והּכבד, הּגידים, .צמת ְְְִִִֵֶֶַַָָֹ

.ÊÈ,העֹוף וכן רגליה, ׁשּנחּתכּו ׁשהּבהמה ּבארנּו, ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּוכבר
ׁשּנחּתכּו מּפני אּלא טרפה נעׂשּו לא - הּגידים צמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבמקֹום
- קּימת והרגל לבּדם, הּגידים נחּתכּו אם ,לפיכ ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּגידים;

הּגידים צמת נּטלה ׁשהרי .טרפה, ְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ

.ÁÈׁשהרי מּתרת, - לבּדֹו העבה האחד ּבּבהמה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻנחּת
מּתרת, - הּדּקין ׁשנים נחּתכּו ׁשנים; האחדנׁשארּו ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

אּלא הּצמה, ּכל נּטלה לא והרי מּׁשניהם, ּגדֹול ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעבה
צרי ואין טרפה; מהן, אחד ּכל ׁשל רּבֹו נחּת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻמעּוטּה.

ּכּלן נּטלּו אֹו ּכּלן, ׁשּנחּתכּו .לֹומר ְְְִֶֶַָָֻֻ

.ËÈ,עׂשר הּׁשּׁשה מן אחד ׁשל רּבֹו נחּת אפּלּו - ְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֻּובעֹוף
.טרפה ְֵָ

.Îמּתר - ּגּפיו ׁשּנׁשּתּברּו ידיה.ועֹוף ׁשּנחּתכּו ּכבהמה , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

.‡Îטרפה ּכּלּה, ׁשּנּטלה ּכּזיתּכבד מּמּנה נׁשּתּיר ואם ; ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
מּתרת. זֹו הרי - מרה ּבמקֹום וכּזית ּבֹו, ּתלּויה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבּמקֹום

ּבּטרּפׁש מערה היא והרי הּכבד, ׁשּלּה[בהסתעפות]נּדלּדלה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
- מרה ּומקֹום ּבֹו ּתלּויה ׁשהיא מקֹום מּמּנה נּטל מּתרת; -ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֻ

טרפה. ׁשהּוא, ּכמֹות קּים ׁשהּׁשאר ּפי על ְְְִֵֶֶַַַַָָָאף

.Îׁשהיא ּבּמקֹום וכּזית מרה, ּבמקֹום ּכּזית ּבּה ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָנׁשאר
אֹו ּבכאן, ּומעט ּבכאן מעט מפּזר היה אבל ּבֹו, ְְְְְְֲַַָָָָָָָֻּתלּויה

מרּדד ספק;[רקוע]ׁשהיה זה הרי - ּכרצּועה אר ׁשהיה אֹו , ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹֻ
אסּורה. ׁשהיא לי ְֲִִֵֶֶָָויראה

.‚Îטרפהלחי ׁשּנּטל, -העליֹון הּתחּתֹון נּטל אם אבל ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
מּתרת. זֹו הרי - נעקרּו ולא הּסימנין, מקֹום עד ׁשּנגמם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻּכגֹון

.„Î,נּטל אם ּכ - טרפה חסר היה ׁשאם ּבֹו ׁשּנאמר אבר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹוכל
נאסרת אינּה - טרפה נּטל אם ּבֹו ׁשּנאמר אבר אבל ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹטרפה.
אבר, אֹותֹו חסרה נבראת אם אבל אבר; אֹותֹו נחּת אם ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאּלא
והּנטּולה החסרה נמצאת ּכן, ּתאמר לא ׁשאם מּתרת; זֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻהרי

היא וחמראחת קל - מּתרת נּטל ׁשאם ּבֹו ׁשּנאמר אבר וכל . ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻ
מּתרת. ׁשהיא נברא, ולא ּברּיתֹו מּתחּלת חסר ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻאם

.‰Îׁשּנּטלּו אֹו הרחם, ּבית והּוא ׁשּלּה, האם ׁשּנּטלה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָּבהמה
מּתרת זֹו הרי - אֹוהּכליֹות אחת ּבכליה נבראת אם ,לפיכ . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

מּתרת. הּכליה, נּקבה אם וכן מּתרת; ּכליֹות, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻֻּבׁשלׁש

.ÂÎאם מּתרת, ׁשחסרה אֹו ׁשּנּטלה ׁשהּכליה ּפי על ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאף
עד ּובגּסה ּכפֹול, עד ּבדּקה והקטינה ּביֹותר, קטּנה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָנמצאת

הּכליה לקתה אם וכן טרפה. - ּבׂשרּהּכענבה ׁשּיעׂשה והּוא , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ּבמקצתֹו, ּתאחז ׁשאם ימים, אחר ׁשהבאיׁש הּמת ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכבׂשר
- הּכליה ׁשּבתֹו הּלבן עד זה חלי והּגיע ויּפל, ְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹיתמסמס
ּפי על אף לחה, ּבּכליה נמצאת אם וכן טרפה. זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהרי
- סרּוחין אֹו עכּורין מים בּה ׁשּנמצאּו אֹו סרּוחה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָׁשאינּה
מּתרת. זֹו הרי זּכים, מים ּבּה נמצאּו אם אבל טרפה; זֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהרי

ה'תש"ע ניסן ח' שלישי יום

   
את‡. החֹופה העֹור ׁשּנפסק הּׁשדרה חּוט ּכיצד? ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּפסּוקה

הּקפֹו רב ׁשּיּפסק ּובלבד טרפה, - נסּדקהּמח אם אבל ; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ולא הּׁשדרה, נׁשּברה אם וכן מּתרת. - נּקב אֹו לארּכֹו, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻהעֹור
ונתנדנד החּוט, ׁשּבתֹו הּמח נתמע אֹו ׁשּלּה, החּוט ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹנפסק

מּתרת. זֹו הרי קּים, ועֹורֹו הֹואיל -ְֲִֵֶֶַָֻ

.ׁשּנמֹוס ּכּדֹונג אֹו ּכּמים ונׁשּפ הּמח ׁשּיּמצאהמר עד , ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹֻ
יכֹול אינֹו ואם טרפה; זֹו הרי - עֹומד אינֹו ּכׁשּמעמידֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָהחּוט

אסּורה. ספק זֹו הרי ּכבּדֹו, מּפני ְְְֲֲֲִֵֵֵַָָֹלעמד

לּפֹולין‚. מחּוץ ּתחּלתֹו הּׁשדרה? חּוט הּוא היכן ְְִִִֵֵַַַָָָעד
אחריה יּׁשאר ׁשּלא ׁשנּיה, ּפרׁשה סֹוף עד הערף, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּבתחּלת

האליה לתחּלת הּסמּוכה ׁשליׁשית ּפרׁשה .אּלא ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָ

ּבזה„. זה ּדבּוקין עצמֹות ׁשלׁשה הן אּלּו, ּפרׁשּיֹות ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹוׁשלׁש
ּבין עד ּבעֹוף, הּׁשדרה וחּוט ׁשדרה; ׁשל מחליֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻלמּטה

עלהאגּפים מׁשּגיחין אין - אּלּו מּמקֹומֹות למּטה אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָ
הּמח. ׁשּנמר ּבין עֹורֹו ׁשּנפסק ּבין לׁשם, הּנמׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהחּוט

הּמקֹום‰. והּוא הּכרׂש, רב את החֹופה ּבׁשר ּכיצד? ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹקרּועה
זה, ּבׂשר נקרע אם - הּכרׂש יצא יּקרע ׁשאם הּבטן ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמן
ׁשּנראית, עד לּכרׂש הּקרע הּגיע ׁשּלא ּפי על אף ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹטרפה;
טרפה - נּטל אֹו הּזה, הּבׂשר עבי רב ׁשּנקרע ּכיון .אּלא ְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבהמה היתה ואם טפח; אר ּבארּכֹו? הּקרע ׁשעּור ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכּמה
ּפי על אף - הּכרׂש את החֹופה הּבׂשר אר רב ונקרע ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹקטּנה

רּבּה. ונקרע הֹואיל טרפה, - טפח הּקרע ּבאר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשאין

.Âיתר[נחתך]נקּדר היה אם - ּבאר אֹו ּבעּגּול, הּזה הּבׂשר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
זֹו ּבצד זֹו תמרה ּגרעיני ׁשלׁשה ּבֹו ׁשּיּכנס ּכדי והּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּכסלע,
טפח. על יעמד זה, קרע יּמתח ׁשאם טרפה; זֹו הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹּבדחק

.Êאֹו ּביד ׁשּנקרע ּבין ּכּלֹו, ׁשעליה העֹור ׁשּנפׁשט ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבהמה
היא וזֹו טרפה, זֹו הרי - עֹור ּבלא ּבׂשר ונמצא ְְְְְֲֳִִִֵֵָָָָָֹּבחלי,

'ּגלּודה' ּכלהּנקראת ּפני על סלע רחב העֹור מן נׁשאר ואם . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
אבריה ראׁשי על סלע ורחב הּטּבּור, על סלע ורחב ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹהּׁשדרה,
הּׁשדרה, ּפני ּכל מעל סלע ּכרחב נּטל ואם מּתרת; זֹו הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻ

רא מעל אֹו הּטּבּור, מעל קּיםאֹו העֹור ּכל ּוׁשאר אבריה, ׁשי ְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
אֹותּה. ׁשּמּתירין לי ויראה ספק, זה הרי -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

.Áׁשּגבהֹו ּגבֹוּה מּמקֹום הּבהמה ׁשּנפלה הרי ּכיצד? ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָנפּולה
טפחים זֹועׂשרה הרי - מאבריה אבר ונתרּסק יתר, אֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

מחמת ויהלם האבר ׁשּיתרֹוצץ הרּסּוק? הּוא וכיצד ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטרפה.
נּקב, ׁשּלא ּפי על אף - ותארֹו צּורתֹו ׁשּתּפסד עד ְְֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּנפילה,
אֹותּה הּכה אם וכן טרפה. זֹו הרי - נׁשּבר ולא נסּדק, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹֹולא
אברים ּבאיזה טרפה. - מאבריה אבר ורּצץ ּבמּטה, אֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּבאבן

הּגּוף. ׁשּבחלל ּבאברים ְְֲִֵֶַַַָָאמרּו?
.Ë;לּה חֹוׁשׁשין אין הלכה, אם - הּגג מן ׁשּנפלה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּבהמה

לּה חֹוׁשׁשין הלכה, ולא עמדה עצמּה,ואם מחמת קפצה . ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֹ
אין - למּטה ּומצאּה למעלה, הּניחּה לּה; חֹוׁשׁשין ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָאין

נפלה. ׁשּמא לּה ְְִֶָָָָחֹוׁשׁשין
.Èנפלּו להן; חֹוׁשׁשין אין זה, את זה המנּגחים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָזכרים

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

           
      

- רגליה מגררת ׁשהיתה ּבהמה וכן להן. חֹוׁשׁשין ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָלארץ,
החּוט נפסק ׁשּמא אֹו אבריה, נתרּסקּו ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאין

ׁשדרּה .ׁשל ְִֶָ

.‡Èהּדיר לאחֹורי אֹותן ּומׁשליכין הּטלאים ׁשּגֹונבין ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּגּנבים
ׁשאין מּפני אברים, רּסּוק מּׁשּום להן חֹוׁשׁשין אין -ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ
החזירּום ואם יׁשּתּברּו. ׁשּלא ּבכּונה אּלא אֹותן ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹמׁשליכין

לה חֹוׁשׁשין יראה, מחמת - לּדיר מחמתוהׁשליכּום ן; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
להחזירן ׁשּמתּכּונין מּפני להן; חֹוׁשׁשין אין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּתׁשּובה,

ּבהׁשלכתן ויּזהרּו .ׁשלמים, ְְְְֲִִֵַָָָָ
.Èׁשהרּביצּוהּו אותו]ׁשֹור ּפי[הריצו על אף - לׁשחיטה ְְִִִִִֶַַָ

אין אֹותֹו, ׁשּמּפילין ּבעת קֹול לּה ׁשּיׁש ּגדֹולה נפילה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנפל
עד ּומתחּזק ּבּקרקע, צּפרניו ׁשּנֹועץ מּפני לֹו; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָחֹוׁשׁשין

לארץ. ִֶֶַַָָׁשּמּגיע
.‚È,זנבּה ּכלּפי הּמּכה לּה והלכה ראׁשּה על הּבהמה ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹהּכה

אֹותּה הּכה ואפּלּו ראׁשּה, ּכלּפי לּה והלכה זנבּה על ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹאֹו
הּׁשדרה ּכל על ּבּמּטהּבמּטה יׁש ואם לּה; חֹוׁשׁשין אין - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

למקצת הּמּטה ראׁש הּגיע ואם לּה; חֹוׁשׁשין - חליֹות ְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹֻֻחליֹות
- הּׁשדרה לרחב הּכּה אם וכן לּה. חֹוׁשׁשין - ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹהּׁשדרה

לּה. ְִָחֹוׁשׁשין
.„Èאֹו חּטים ׁשל ּכרי ּכגֹון קׁשה, ּדבר ּגּבי על ׁשּנחּבט ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָעֹוף

ואם אברים; לרּסּוק חֹוׁשׁשין - ּבהן וכּיֹוצא ׁשקדים ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻקּפה
והאפר והּתבן ּכפּולה ּכסּות ּכגֹון ,ר ּדבר ּגּבי על ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָנחּבט

לֹו חֹוׁשׁשין אין - ּבהן .וכּיֹוצא ְְִֵֵֶַָ
.ÂËּבכנף אם - ונתחּבט צידה, ּבׁשעת ּבדבק ּכנפיו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָנדּבקּו

ונתחּבט כנפיו ּבׁשּתי נאחז ואם לֹו; חֹוׁשׁשין אין נאחז, ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאחד
לֹו חֹוׁשׁשין .ּבגּופֹו, ְְִ

.ÊËמּמּטה קֹומתֹו מלא ׁשט אם - הּמים ּפני על ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹנחּבט
מּמעלה ׁשט אם אבל לֹו. חֹוׁשׁשין אין הּמים, לעּמת ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֻלמעלה
הן הּמים ׁשּמא לֹו, חֹוׁשׁשין - הּמים הּלּו עם ְְִִִִִֵֶַַַַַָָלמּטה

לקׁש אֹו לתבן קדם ואם אֹותֹו; ּגּביהּמֹוליכין על ׁשּמהּלכין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
לֹו. חֹוׁשׁשין ואין עצמֹו, מחמת ׁשט זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָהּמים

.ÊÈ,מּיד לׁשחט מּתר - לּה' חֹוׁשׁשין 'אין ׁשאמרנּו מקֹום ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֻּכל
ׁשאמרנּו מקֹום וכל אבר. נתרּסק ׁשּמא לבּדק צרי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואינֹו

ׁשחטּה אם - לּה' ּכּלֹו'חֹוׁשׁשין החלל ּכל ּכנגד לבּדק צרי , ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָֹֻ
הּטרפֹות מן טרפה ּבּה מצא אם :הּיר עד הראׁש ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹֹמּקדקד
ונפסדה ׁשּבפנים האברים מן אבר ׁשּנתרּסק אֹו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּמנינּו,
ׁשאם האברים מן אבר נתרּסק אפּלּו טרפה. זֹו הרי - ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָצּורתֹו
מּבית חּוץ טרפה; זֹו הרי - ּוכליֹות טחֹול ּכגֹון ּכׁשרה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵָָָנּטלּו

מּתרת. זֹו הרי נתרּסק, ׁשאם - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָֻהרחם
.ÁÈוקנה]והּסימנין ׁשאין[ושט ּבכאן, ּבדיקה צריכין אינן ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ

אֹותן. ממעכת ְְִֶֶַַָָהּנפילה
.ËÈעד אֹותּה, לׁשחט אסּור - עמדה ולא הּגג מן ְְְְִִַַַָָָָָָֹֹנפלה

טרפה. זֹו הרי זה, זמן ּבתֹו ׁשחטּה ואם לעת; מעת ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּתׁשהה
ּבדיקה צריכה לעת, מעת אחר אֹותּה ׁשּבארנּו.ּוכׁשּׁשֹוחט ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

.Îאֹו ּבהמה, ׁשּדרסּתּו אֹו העֹוף, על ּברגלֹו ׁשּדרס מי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוכן
לעת; מעת אֹותֹו מׁשהין - מפרּכס הּוא והרי לּכתל, ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּטרפֹו

אֹותֹו ּובֹודקין אֹותֹו, ׁשֹוחטין ּכ ׁשּבארנּו.ואחר ּכדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָ
.‡Îמחמת ׁשּלא ואפּלּו טרפה, - רּבן ׁשּנּדלּדלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻסימנין

אבל לׁשחיטה. ראּויין אינן ׁשהרי נתקּפלּו, אם וכן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָנפילה;
ׁשאין מּתרת; זֹו הרי - הּלחי מן הּוׁשט ּתרּבץ רב נפרק ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֻאם

לׁשחיטה ראּוי ׁשּבארנּו.הּתרּבץ ּכמֹו , ְְְְִִֵֶַַַַָָ

ה'תש"ע ניסן ט' רביעי יום

   
צלעֹותיה‡. רב ׁשּיׁשּתּברּו הּוא ּכיצד? וצלעֹותׁשבּורה ; ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָֹ

נׁשּתּברּו מּכאן. עׂשרה ואחת מּכאן עׂשרה אחת הן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּבהמה,
- מּכאן ואחת מּכאן עׂשרה אחת אֹו מּכאן, וׁשׁש מּכאן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשׁש

הּׁשדרה. מּול ׁשל מחצין ׁשּיׁשּתּברּו והּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָטרפה;
.ּגדֹולֹות צלעֹות היּו אם - מּכאן וׁשׁש מּכאן ׁשׁש ְְְְְִִִִֵֵַָָָָנׁשּתּברּו

ואף רב, ׁשהן ּפי על אף לאו, ואם טרפה; מח, ּבהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּיׁש
מּתרת - הּׁשדרה ּכלּפי ׁשּנׁשּתּברּו ּפי רבעל נעקרּו אם וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻ

חליתּה וחצי אחת, צלע אפּלּו נעקרה ואם טרפה; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻצלעֹותיה,
טר זֹו הרי - ּבּה ּתקּועה ׁשהּצלע נעקרהעּמּה אם וכן פה. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשּלמּטה החליֹות מן היתה אפּלּו - אחת חליה הּׁשדרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻֻמן
טרפה. זֹו הרי צלעֹות, ּבהן ׁשאין הּכסלים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמן

אם‚. - הּכף מן ויצא מעּקרֹו, ׁשּלּה הּיר ׁשּנׁשמט ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבהמה
על ׁשּיֹוצאֹות הּכף ׁשּבעצם היתרֹות והן ניביו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָנתאּכלּו
לא ואם טרפה; זֹו הרי - אֹותֹו ואֹוחזֹות הּזכר ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹהעצם

מּתרת .נתאּכלּו, ְְִֶֶַֻ
מעּקרֹו„. ּכנפֹו נׁשמט טרפה. - ירכֹו נׁשמט אם ּבעֹוף, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָוכן

אֹותּה, ּבֹודקין ּולפיכ ׁשּלֹו; הראה נּקבה ׁשּמא חֹוׁשׁשין -ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָ
מּתרת, - מעּקרּה ידּה ׁשּנׁשמטה ּובהמה יאכל. ּכ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻואחר

לּה חֹוׁשׁשין .ואין ְְִֵָ
ּפי‰. על אף - ּכסלע מּמּנה ׁשּנּטל חּיה אֹו ּבהמה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּגלּגלת

טרפה הּקרּום, נּקב ּבהןׁשּלא ׁשּיׁש נקבים נּקבה ואם ; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
לכסלע. מצטרפין ּכּלן ְְְִִִִֶַָָָֻחּסרֹון,

.Âׁשּנחּבס ּגלּגלת טרפה,[נמעך]וכן - הּקפּה ורב ּגבהּה רב ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֻ
רב נחּבס ּכלּום. מּמּנה חסר ולא ׁשלם ׁשהּקרּום ּפי על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאף
רב והרי הּקפּה רב ׁשּנחּבס אֹו קּים, הּקפּה רב והרי ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹּגבהּה

אֹותּה. ׁשאֹוסרין לי ויראה ספק; זֹו הרי - קּים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּגבהּה
.Êנּקב אם - אּוזין ּכגֹון מים, ׁשל עלעֹוף אף ּגלּגלּתֹו, עצם ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֻ

עֹוף .ר ׁשּקרּומֹו מּפני טרפה; מח, ׁשל קרּום נּקב ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּפי
- ּבעץ אֹו ּבאבן ׁשּנּגף אֹו ראׁשֹו, על חלּדה ׁשהּכּתּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּיּבׁשה
ודֹוחק ּפיו לתֹו ידֹו מכניס אֹו ונֹועץ, הּנקב ּבצד ידֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָמּניח

הּקרּום,למעלה ׁשּנּקב ּבידּוע - הּנקב מן הּמח יצא אם : ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
מּתר. לאו, ואם ְְִֵָָָֻּוטרפה;

.Áאֹו מצּננת, אֹו מעּׁשנת, ׁשהיתה אֹו ּדם, ׁשאחזּה ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻֻּבהמה
הרי - הרעים מים ׁשּׁשתת אֹו הּבהמה, את ׁשהֹורג סם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאכלה
נחׁש ׁשּנׁשכּה אֹו האדם, את ׁשהֹורג סם אכלה מּתרת; ְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻזֹו
נפׁשֹות. סּכנת מּׁשּום ואסּורה טרפה, מּׁשּום מּתרת - ּבֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻוכּיֹוצא

.Ëׁשּיּמצאּו ואפׁשר ּכׁשּיּפרטּו, הּמנּויֹות הּטרפֹות ּכל ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָנמצאּו
ּבחּבּור ׁשּנתּבארּו סדר על הן, ואּלּו ׁשבעים; - וחּיה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבבהמה
ׁשל קרּום נּקב (ג) הּוׁשט; ּתרּבץ נּקב (ב) ּדרּוסה; (א) ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָזה:
חללֹו; לבית הּלב נּקב (ה) עצמֹו; הּמח נתמסמס (ד) ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָֹֹמח;
הּכבד; קני נּקבּו (ח) הּמרה; נּקבה (ז) הּלב; קנה נּקב ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ(ו)
המסֹוס; נּקב (יא) הּכרׂש; נּקב (י) הּקבה; נּקבה ְְִִִֵֵַַַַַָָָ(ט)
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סז            
      

- רגליה מגררת ׁשהיתה ּבהמה וכן להן. חֹוׁשׁשין ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָלארץ,
החּוט נפסק ׁשּמא אֹו אבריה, נתרּסקּו ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאין

ׁשדרּה .ׁשל ְִֶָ

.‡Èהּדיר לאחֹורי אֹותן ּומׁשליכין הּטלאים ׁשּגֹונבין ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּגּנבים
ׁשאין מּפני אברים, רּסּוק מּׁשּום להן חֹוׁשׁשין אין -ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ
החזירּום ואם יׁשּתּברּו. ׁשּלא ּבכּונה אּלא אֹותן ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹמׁשליכין

לה חֹוׁשׁשין יראה, מחמת - לּדיר מחמתוהׁשליכּום ן; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
להחזירן ׁשּמתּכּונין מּפני להן; חֹוׁשׁשין אין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּתׁשּובה,

ּבהׁשלכתן ויּזהרּו .ׁשלמים, ְְְְֲִִֵַָָָָ
.Èׁשהרּביצּוהּו אותו]ׁשֹור ּפי[הריצו על אף - לׁשחיטה ְְִִִִִֶַַָ

אין אֹותֹו, ׁשּמּפילין ּבעת קֹול לּה ׁשּיׁש ּגדֹולה נפילה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנפל
עד ּומתחּזק ּבּקרקע, צּפרניו ׁשּנֹועץ מּפני לֹו; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָחֹוׁשׁשין

לארץ. ִֶֶַַָָׁשּמּגיע
.‚È,זנבּה ּכלּפי הּמּכה לּה והלכה ראׁשּה על הּבהמה ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹהּכה

אֹותּה הּכה ואפּלּו ראׁשּה, ּכלּפי לּה והלכה זנבּה על ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹאֹו
הּׁשדרה ּכל על ּבּמּטהּבמּטה יׁש ואם לּה; חֹוׁשׁשין אין - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

למקצת הּמּטה ראׁש הּגיע ואם לּה; חֹוׁשׁשין - חליֹות ְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹֻֻחליֹות
- הּׁשדרה לרחב הּכּה אם וכן לּה. חֹוׁשׁשין - ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹהּׁשדרה

לּה. ְִָחֹוׁשׁשין
.„Èאֹו חּטים ׁשל ּכרי ּכגֹון קׁשה, ּדבר ּגּבי על ׁשּנחּבט ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָעֹוף

ואם אברים; לרּסּוק חֹוׁשׁשין - ּבהן וכּיֹוצא ׁשקדים ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻקּפה
והאפר והּתבן ּכפּולה ּכסּות ּכגֹון ,ר ּדבר ּגּבי על ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָנחּבט

לֹו חֹוׁשׁשין אין - ּבהן .וכּיֹוצא ְְִֵֵֶַָ
.ÂËּבכנף אם - ונתחּבט צידה, ּבׁשעת ּבדבק ּכנפיו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָנדּבקּו

ונתחּבט כנפיו ּבׁשּתי נאחז ואם לֹו; חֹוׁשׁשין אין נאחז, ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאחד
לֹו חֹוׁשׁשין .ּבגּופֹו, ְְִ

.ÊËמּמּטה קֹומתֹו מלא ׁשט אם - הּמים ּפני על ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹנחּבט
מּמעלה ׁשט אם אבל לֹו. חֹוׁשׁשין אין הּמים, לעּמת ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֻלמעלה
הן הּמים ׁשּמא לֹו, חֹוׁשׁשין - הּמים הּלּו עם ְְִִִִִֵֶַַַַַָָלמּטה

לקׁש אֹו לתבן קדם ואם אֹותֹו; ּגּביהּמֹוליכין על ׁשּמהּלכין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
לֹו. חֹוׁשׁשין ואין עצמֹו, מחמת ׁשט זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָהּמים

.ÊÈ,מּיד לׁשחט מּתר - לּה' חֹוׁשׁשין 'אין ׁשאמרנּו מקֹום ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֻּכל
ׁשאמרנּו מקֹום וכל אבר. נתרּסק ׁשּמא לבּדק צרי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואינֹו

ׁשחטּה אם - לּה' ּכּלֹו'חֹוׁשׁשין החלל ּכל ּכנגד לבּדק צרי , ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָֹֻ
הּטרפֹות מן טרפה ּבּה מצא אם :הּיר עד הראׁש ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹֹמּקדקד
ונפסדה ׁשּבפנים האברים מן אבר ׁשּנתרּסק אֹו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּמנינּו,
ׁשאם האברים מן אבר נתרּסק אפּלּו טרפה. זֹו הרי - ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָצּורתֹו
מּבית חּוץ טרפה; זֹו הרי - ּוכליֹות טחֹול ּכגֹון ּכׁשרה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵָָָנּטלּו

מּתרת. זֹו הרי נתרּסק, ׁשאם - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָֻהרחם
.ÁÈוקנה]והּסימנין ׁשאין[ושט ּבכאן, ּבדיקה צריכין אינן ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ

אֹותן. ממעכת ְְִֶֶַַָָהּנפילה
.ËÈעד אֹותּה, לׁשחט אסּור - עמדה ולא הּגג מן ְְְְִִַַַָָָָָָֹֹנפלה

טרפה. זֹו הרי זה, זמן ּבתֹו ׁשחטּה ואם לעת; מעת ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּתׁשהה
ּבדיקה צריכה לעת, מעת אחר אֹותּה ׁשּבארנּו.ּוכׁשּׁשֹוחט ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

.Îאֹו ּבהמה, ׁשּדרסּתּו אֹו העֹוף, על ּברגלֹו ׁשּדרס מי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוכן
לעת; מעת אֹותֹו מׁשהין - מפרּכס הּוא והרי לּכתל, ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּטרפֹו

אֹותֹו ּובֹודקין אֹותֹו, ׁשֹוחטין ּכ ׁשּבארנּו.ואחר ּכדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָ
.‡Îמחמת ׁשּלא ואפּלּו טרפה, - רּבן ׁשּנּדלּדלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻסימנין

אבל לׁשחיטה. ראּויין אינן ׁשהרי נתקּפלּו, אם וכן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָנפילה;
ׁשאין מּתרת; זֹו הרי - הּלחי מן הּוׁשט ּתרּבץ רב נפרק ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֻאם

לׁשחיטה ראּוי ׁשּבארנּו.הּתרּבץ ּכמֹו , ְְְְִִֵֶַַַַָָ

ה'תש"ע ניסן ט' רביעי יום

   
צלעֹותיה‡. רב ׁשּיׁשּתּברּו הּוא ּכיצד? וצלעֹותׁשבּורה ; ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָֹ

נׁשּתּברּו מּכאן. עׂשרה ואחת מּכאן עׂשרה אחת הן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּבהמה,
- מּכאן ואחת מּכאן עׂשרה אחת אֹו מּכאן, וׁשׁש מּכאן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשׁש

הּׁשדרה. מּול ׁשל מחצין ׁשּיׁשּתּברּו והּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָטרפה;
.ּגדֹולֹות צלעֹות היּו אם - מּכאן וׁשׁש מּכאן ׁשׁש ְְְְְִִִִֵֵַָָָָנׁשּתּברּו

ואף רב, ׁשהן ּפי על אף לאו, ואם טרפה; מח, ּבהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּיׁש
מּתרת - הּׁשדרה ּכלּפי ׁשּנׁשּתּברּו ּפי רבעל נעקרּו אם וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻ

חליתּה וחצי אחת, צלע אפּלּו נעקרה ואם טרפה; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻצלעֹותיה,
טר זֹו הרי - ּבּה ּתקּועה ׁשהּצלע נעקרהעּמּה אם וכן פה. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשּלמּטה החליֹות מן היתה אפּלּו - אחת חליה הּׁשדרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻֻמן
טרפה. זֹו הרי צלעֹות, ּבהן ׁשאין הּכסלים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמן

אם‚. - הּכף מן ויצא מעּקרֹו, ׁשּלּה הּיר ׁשּנׁשמט ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבהמה
על ׁשּיֹוצאֹות הּכף ׁשּבעצם היתרֹות והן ניביו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָנתאּכלּו
לא ואם טרפה; זֹו הרי - אֹותֹו ואֹוחזֹות הּזכר ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹהעצם

מּתרת .נתאּכלּו, ְְִֶֶַֻ
מעּקרֹו„. ּכנפֹו נׁשמט טרפה. - ירכֹו נׁשמט אם ּבעֹוף, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָוכן

אֹותּה, ּבֹודקין ּולפיכ ׁשּלֹו; הראה נּקבה ׁשּמא חֹוׁשׁשין -ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָ
מּתרת, - מעּקרּה ידּה ׁשּנׁשמטה ּובהמה יאכל. ּכ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻואחר

לּה חֹוׁשׁשין .ואין ְְִֵָ
ּפי‰. על אף - ּכסלע מּמּנה ׁשּנּטל חּיה אֹו ּבהמה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּגלּגלת

טרפה הּקרּום, נּקב ּבהןׁשּלא ׁשּיׁש נקבים נּקבה ואם ; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
לכסלע. מצטרפין ּכּלן ְְְִִִִֶַָָָֻחּסרֹון,

.Âׁשּנחּבס ּגלּגלת טרפה,[נמעך]וכן - הּקפּה ורב ּגבהּה רב ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֻ
רב נחּבס ּכלּום. מּמּנה חסר ולא ׁשלם ׁשהּקרּום ּפי על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאף
רב והרי הּקפּה רב ׁשּנחּבס אֹו קּים, הּקפּה רב והרי ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹּגבהּה

אֹותּה. ׁשאֹוסרין לי ויראה ספק; זֹו הרי - קּים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּגבהּה
.Êנּקב אם - אּוזין ּכגֹון מים, ׁשל עלעֹוף אף ּגלּגלּתֹו, עצם ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֻ

עֹוף .ר ׁשּקרּומֹו מּפני טרפה; מח, ׁשל קרּום נּקב ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּפי
- ּבעץ אֹו ּבאבן ׁשּנּגף אֹו ראׁשֹו, על חלּדה ׁשהּכּתּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּיּבׁשה
ודֹוחק ּפיו לתֹו ידֹו מכניס אֹו ונֹועץ, הּנקב ּבצד ידֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָמּניח

הּקרּום,למעלה ׁשּנּקב ּבידּוע - הּנקב מן הּמח יצא אם : ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
מּתר. לאו, ואם ְְִֵָָָֻּוטרפה;

.Áאֹו מצּננת, אֹו מעּׁשנת, ׁשהיתה אֹו ּדם, ׁשאחזּה ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻֻּבהמה
הרי - הרעים מים ׁשּׁשתת אֹו הּבהמה, את ׁשהֹורג סם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאכלה
נחׁש ׁשּנׁשכּה אֹו האדם, את ׁשהֹורג סם אכלה מּתרת; ְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻזֹו
נפׁשֹות. סּכנת מּׁשּום ואסּורה טרפה, מּׁשּום מּתרת - ּבֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻוכּיֹוצא

.Ëׁשּיּמצאּו ואפׁשר ּכׁשּיּפרטּו, הּמנּויֹות הּטרפֹות ּכל ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָנמצאּו
ּבחּבּור ׁשּנתּבארּו סדר על הן, ואּלּו ׁשבעים; - וחּיה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבבהמה
ׁשל קרּום נּקב (ג) הּוׁשט; ּתרּבץ נּקב (ב) ּדרּוסה; (א) ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָזה:
חללֹו; לבית הּלב נּקב (ה) עצמֹו; הּמח נתמסמס (ד) ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָֹֹמח;
הּכבד; קני נּקבּו (ח) הּמרה; נּקבה (ז) הּלב; קנה נּקב ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ(ו)
המסֹוס; נּקב (יא) הּכרׂש; נּקב (י) הּקבה; נּקבה ְְִִִֵֵַַַַַָָָ(ט)
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סח           
      

הּמעים יצאּו (יד) מעיה; נּקבּו (יג) הּכֹוסֹות; ּבית נּקב ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ(יב)
הּמרה; חסרה (טז) ּבעביֹו; הּטחֹול נּקב (טו) ונהפכּו; ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָלחּוץ,
נמצאּו (יט) הּקבה; חסרה (יח) מררֹות; ׁשּתי נמצאּו ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָ(יז)
ּכרׂשים ׁשני נמצאּו (כא) הּכרׂש; חסר (כ) קבֹות; ;ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָ

המסֹוס;(כב) ּביתחסר חסר (כד) מסֹוסים; ׁשני נמצאּו (כג) ְְְְְִִֵֵֵֵַָָ
מן אחד חסר (כו) כֹוסֹות; ּבּתי ׁשני נמצאּו (כה) ְְְִִֵֵֵֶַָָָהּכֹוסֹות;
הראה; נּקבה (כח) מעים; בני ׁשני נמצאּו (כז) ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהּמעים;
לׁשחיטה; ראּוי ׁשאינֹו ּבמקֹום למּטה, הּקנה נּקב ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ(כט)
נאטם (לא) לחברֹו; אפּלּו ראה, מסמּפֹוני סמּפֹון נּקב ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָ(ל)
הראה; מּסמּפֹוני סמּפֹון נּמֹוק (לב) הראה; מן ְְִִִִִֵֵֵָָָָָמקֹום
מים בּה נמצאּו (לד) ּבראה; סרּוחה לחה נמצאת ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ(לג)
נתמסמסה (לו) עכּורין; מים בּה נמצאּו (לה) ְְְְְְֲִִִִִַַָָסרּוחין;
ּבמראיו; הּוׁשט נהּפ (לח) מראיה; נׁשּתּנּו (לז) ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהראה;
האּונֹות; נתחּלפּו (מ) האּונֹות; מּמנין הראה חסרה ְְְְִִִֵַַָָָָָָ(לט)
ׁשּלא לאּונה אּונה נסרכה (מב) מּגּבּה; האּונֹות הֹותירּו ְְְִִִֶַָָָָָֹ(מא)
חסר (מד) אזנים; חּתּו ּבלא הראה נמצאת (מג) ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹּכסדרן;
הראה נמצאת (מו) ּגּופּה; מקצת יבׁש (מה) הראה; ְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָמקצת
אדם; מּפחד הראה צמקה (מז) ועֹומדת; ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָנפּוחה
אֹו (מט) ;ׁשּנחּת ּבין ּברּיתּה מּתחּלת ּבין רגל, חסרה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ(מח)
נּטלה (נא) הּגידים; צמת נּטלה (נ) רגל; יתרה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהיתה

(נב) (נג)הּכבד; העליֹון; לחי ּביֹותר;נּטל ׁשהקטינה ּכליה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
לחה; ּבּה ׁשּנמצאת ּכליה (נה) ׁשּלקתה; ּכליה ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ(נד)
ׁשאינם ּפי על אף עכּורין, מים בּה ׁשּנמצאּו ּכליה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ(נו)
נפסק (נח) סרּוחין; מים בּה ׁשּנמצאּו ּכליה (נז) ְְְְְְִִִִִִֶַַָָסרּוחין;
ונתמסמס; הּׁשדרה, חּוט מח נמר (נט) הּׁשדרה; ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָֹחּוט
העֹור נגלד (סא) הּכרׂש; את החֹופה הּבׂשר רב נקרע ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ(ס)
נּדלּדלּו (סג) מּנפילה; אבריה נתרּסקּו (סב) ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשעליה;

(סה) צלעֹותיה; רב נׁשּתּברּו (סד) רבהּסימנין; נעקרּו ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
נעקרה (סז) ּבחליתּה; אחת צלע נעקרה (סו) ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻצלעֹותיה;
הּגלּגלת חסרה (סט) מעּקרֹו; הּיר נׁשמט (סח) אחת; ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻֻחליה

ונתרֹוצץ. הּגלּגלת, רב נחּבס (ע) ְְְְְִֵֶֶֶַַַֹֹֻּכסלע;

.Èהחּיה ואת הּבהמה את ׁשאֹוסרין חלי הּׁשבעים ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאּלּו
וכל ּומׁשּפטיו. מהן אחד ּכל נתּבאר ּכבר טרפה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָמּׁשּום
ּכבהמה, לעֹוף הּמצּויין ּבאברין ּבעֹוף ׁשּיּמצא מהן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאפׁשר
ׁשּבּכליה, מּטרפֹות חּוץ - הּוא אחד ּובעֹוף ּבּבהמה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּדינֹו
חּתּו לֹו אין ׁשהעֹוף מּפני הראה; וׁשּבאּונֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָוׁשּבּטחֹול,
העֹוף ּוטחֹול ידּוע. מנין לֹו אין יּמצא, ואם ּכּבהמה; ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָאּונֹות
ׁשּבּכליה ּוטרפֹות ּבהמה; ּכטחֹול ואינֹו ענב, ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹעגל
ּכנגדן ׁשּיהיה ּכדי ּבּבהמה חכמים אֹותן מנּו לא - ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹוׁשּבּטחֹול
וכן ּבעֹוף. ׁשעּור ׁשהקטינה לכליה נתנּו לא ּולפיכ ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָֹּבעֹוף,

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.‡Èּפיּוׁשּתי על ואף הּבהמה, על יתר ּבעֹוף, יׁש טרפֹות ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָ

הן: ואּלּו האברים; אֹותן לּה בניׁשּיׁש מראי ׁשּנׁשּתּנּו עֹוף ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ראׁשֹו. עצם ׁשּנּקב הּמים ועֹוף האּור, מחמת ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמעיו

.Èלבהמה ׁשּיארע ׁשּכל ּכלל; אּלּו טרפֹות על להֹוסיף ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואין
הּדֹורֹות חכמי ׁשּמנּו מאּלּו חּוץ לעֹוף אֹו לחּיה ְְְֵֵֵֶַַַָָאֹו
אפׁשר - יׂשראל דיני ּבּתי עליהן והסּכימּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָהראׁשֹונים,
לחיֹות סֹופּה ׁשאין הרפּואה מּדר לנּו נֹודע ואפּלּו .ׁשּתחיה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

.‚Èׁשּיראה ּפי על ואף טרפה, ׁשהן ואמרּו ׁשּמנּו אּלּו ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכן
ואפׁשר ממיתין, אינן ׁשּמקצתן ׁשּבידינּו הרפּואה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָמּדרכי

מהן "עלׁשּתחיה ׁשּנאמר: חכמים, ׁשּמנּו מה אּלא ל אין - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
."יֹורּו אׁשר הּתֹורה ֲִֶַָּפי

.„Èּבחזקתּכל הּוא והרי האּלּו, הּטרפֹות ׁשּיֹודע טּבח ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבזה ואין ולמּכר, לעצמֹו ולבּדק לׁשחט לֹו מּתר - ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֹֹֻּכׁשרּות

ּבעדּותֹוחׁשׁש הניה לֹו יׁש ּבין ּבאּסּורין, נאמן אחד ׁשעד ; ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
ׁשּׁשֹוחט מּטּבח ּבׂשר לֹוקחין ׁשאין ּבארנּו, ּוכבר לֹו. אין ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבין
הּזה, ּבּזמן יׂשראל ּבארץ אֹו לארץ, ּבחּוצה לעצמֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובֹודק
- ידֹו מּתחת טרפה יצאת ואם ממחה. היה ּכן אם ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאּלא
ׁשּיל עד לכׁשרּותֹו חֹוזר ואינֹו אֹותֹו; ּומעבירין אֹותֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַמנּדין
אֹו חׁשּוב, ּבדבר אבדה ויחזיר אֹותֹו, מּכירין ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָלמקֹום

חׁשּוב. ּבממֹון לעצמֹו טרפה ְְְְִֵַָָָיֹוציא

ה'תש"ע ניסן י' חמישי יום

   
אֹו‡. ּבהמה טרפהּכל ספק ּבהן ׁשּנֹולד עֹוף אֹו חּיה ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּנטרפה אֹו הלכה, ולא ׁשּנפלה ּבהמה ּכגֹון - אּלּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹמּטרפֹות
אֹו מעים ּבני ּכנגד הּבׂשר האדים אם ידּוע ואין חּיה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּביד
אֹו רּבּה אם ידּוע ואין ּגלּגלּתּה ׁשּנחּבסה אֹו האדים, ְְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻלא
ׁשנים וׁשהה זכר היה אם - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָָמעּוטּה,
ואם הּבהמֹות; ּכל ּכׁשאר ׁשלמה ּבחזקת זֹו הרי חדׁש, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹעׂשר
חדׁש; עׂשר ׁשנים ּבזכר, - ּובעֹוף ׁשּתלד. עד נקבה, ְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹהיתה
הראׁשֹונה, טעינה ׁשל הּביצים ּכל ׁשּתלד עד ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּובנקבה,

ותלד ׁשנּיה טעינה .ותטען ְְְְְִִִֵֵָָֹ
.ׁשּמא זה, זמן ּבתֹו לגֹוי זֹו טרפה ספק למּכר ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹואסּור

ליׂשראל .ימּכרּנה ְְְְִִֵֶָָ
חֹוׁשׁשין‚. ואין הן, ּבריאין ּבחזקת ועֹוף חּיה ּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל

ּכׁשרה, ׁשחיטה ּכׁשּיּׁשחטּו ,לפיכ טרפה. ּבהן יׁש ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָלהן
אּלא הּטרפֹות, מן אחת ּבהן יׁש ׁשּמא ּבדיקה צריכין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאינן
לֹו, ׁשחֹוׁשׁשין ּדבר להן ׁשּיּולד עד - הּתר ּבחזקת הן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהרי

ּבלבד ּדבר אֹותֹו על ּבֹודקין ּכ .ואחר ְְְִִַַַַָָָ
ׁשּמא„. הראה את ּבֹודקין עֹוף, ׁשל הּגף ׁשּנׁשמט ּכגֹון ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכיצד?

אבריה;נּקבה נתרּסקּו ׁשּמא אֹותּה ּבֹודקין הּבהמה, נפלה ; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
הּכה מח; ׁשל קרּום נּקב ׁשּמא ּבֹודקין הראׁש, עצם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹנתרֹוצץ
לחללּה, ונכנס ּבהן וכּיֹוצא רמח אֹו חץ ּבּה נזרק אֹו קֹוץ ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאֹותּה
אחד נּקב ׁשּמא החלל, ּכל ּכנגד ּבדיקה ּוצריכה לּה, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָחֹוׁשׁשין

וכן ּבנקיבתן. ׁשּתּטרף האברים ּבזה.מן ּכּיֹוצא ּכל ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ּכמֹו‰. סרכֹות, ׁשּנמצאּו אֹו צמחין, ׁשהעלת ראה ,ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָלפיכ

מּמּנה ּתלּויין הּכבדחּוטין לטרּפׁש אֹו לּלב ׁשהיּו אֹו ולּדפן, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
נמצא אם וכן ּבדיקה; ּוצריכה נּקבה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין -ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָ
סמּפֹון נּקב ׁשּמא חֹוׁשׁשין - לחה מלא אבעּבּוע ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָבּה

ּבדיקה. וצרי ְְְִִֶַָָָׁשּתחּתיו,
.Âּתלּויה הראה נמצאת ׁשאם זֹו, ּדר על היה הּדין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמן

אֹו ולּדפן, ראה ׁשל האם מן היּו אם - חּוטין ּכמֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבסרכֹות
לּלב הּסרכה,ׁשהיּו את ׁשחֹותכין - הּכבד לטרּפׁש אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

נמצאת אם ּבפֹוׁשרין: אֹותּה ונֹופחין הראה, את ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָּומֹוציאין
ׁשלמה, היא הרי הּמים, נתּבעּבע לא ואם טרפה; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹנקּובה,
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קרּום נּקב ׁשּמא אֹו נקב, ּבמקֹום היתה לא זֹו וסרכא ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֻּומּתרת,
ׁשמענּו ולא ,ּכ ׁשהֹורה מי ראינּו לא ּומעֹולם ּבלבד. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹהעליֹון

.ּכ ּבֹו ׁשעֹוׂשין ִֶָָמקֹום

.Êחכמי מּדברי הּנראין הּדברים הן ׁשאּלּו ּפי על ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָואף
ּביׂשראל הּפׁשּוט הּמנהג אתּתלמּוד, ּכׁשּׁשֹוחטין - הּוא ּכ ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

החּיה, את אֹו ּובֹודקיןהּבהמה ּכבד, ׁשל הּטרּפׁש את קֹורעין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
אֹו ּבסרכא, ּתלּויה נמצאת לא אם ּבמקֹומּה: הראה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֹאת
רביצתּה, ּבמקֹום ולּבׂשר ראה מאזני מאזן סרכא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשּנמצאת
סרכא ׁשּנמצאת אֹו ׁשּבחזה, ּבׂשר ּבין הּצלעֹות ׁשּבין ּבׂשר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבין
הרי - לּה הּסמּוכה לאזן האם מן אֹו הּסדר, על לאזן ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹמאזן

אֹותּה. מּתירין ִִֵַָאּלּו

.Áמקֹום לאיזה ראה ׁשל האם מן יֹוצא חּוט נמצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָואם
אֹותּה.ׁשּיּמׁש אֹוסרין - הּׂשערה ּכחּוט היה ואפּלּו , ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָ

.Ëהּכבד לטרּפׁש אֹו לּלב, מׁשּו חּוט הראה מן היה אם ,וכן ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ
ׁשל האם מן החּוט ׁשהיה ּבין - לּורּדה אֹו הּלב, לכיס ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאֹו
אֹוסרין - הּׂשערה ּכחּוט היה ואפּלּו האזן, מן ׁשהיה ּבין ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹראה,
יֹוצא חּוט אֹו ּבכיסּה, ּדבּוקה ׁשּנמצאת ורּדה וכן ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָאֹותּה.
ׁשּלא לאזן מאזן הּיֹוצא וחּוט אֹותּה. אֹוסרין - לכיסּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹמּמּנה
במקום שלא הסדר על או רביצתה, במקום (אפילו הּסדר ֵֶַַעל

אֹותּה. אֹוסרין ְִָרביצתה),

.Èלּבׂשר האזן מן סרכא מצאּו אם ׁשּמנהגם מקֹומֹות, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹיׁש
אֹותּה אֹוסרין - ּבׁשּתיהן ּדבּוקה והּסרכא ׁשּבּצלעֹות, .ולעצם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּומעּוט הּמּתירין. מן ואני, האֹוסרין; מן זצ"ל, מרי ְְֲִִִִִִִִַַַַָָָואּבא

נדּב אפּלּו מּתירין אֹוסר.מקֹומֹות ואני לבּדֹו; ּבעצם קה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ

.‡Èהראה את ׁשּנֹופחין מקֹומֹות ורבויׁש נקב; ּבּה יׁש ׁשּמא , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ
לחׁשׁש. ׁשּגֹורם ּדבר נֹולד לא ׁשהרי נֹופחין, אין ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּמקֹומֹות
לנּו נֹולד אם אּלא ּובּמערב, ּבספרד ראה נפחנּו לא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּומעֹולם

לֹו. ׁשחֹוׁשׁשין ְִֶָָּדבר

.È,הּמנהג ּפי על אּלא הּדין, ּפי על אינן - ּכּלן אּלּו ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּודברים
ׁשּבארנּו אםּכמֹו אּלא עֹוף, ׁשּבדק ּבמי ׁשמענּו לא ּומעֹולם . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

חׁשׁש. לֹו ֲַָנֹולד

.‚Èׁשּיבּדק וקדם הּבטן, את וקרע הּבהמה, את ׁשּׁשחט ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמי
הרי - לֹו והל הראה את ונטל ּגֹוי, אֹו ּכלב ּבא הראה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאת
ׁשּמא אֹו הראה, היתה נקּובה 'ׁשּמא אֹומרין: ואין מּתרת; ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻזה
ּבחזקת זֹו הרי אּלא אּסּור; מחזיקין ׁשאין - היתה' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדבּוקה
לקרּום חֹוׁשׁשין ׁשאין ּוכׁשם ּנטרפה. ּבמה ׁשּיּודע עד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּתר,

ׁשאבדה לראה נחּוׁש לא ּכ ּבהן, וכּיֹוצא ּולׁשדרה ואיןמח . ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
מנהג. ּבֹו אין מצּוי, ׁשאינֹו ׁשּדבר מנהג; ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָּבזה

.„È,ׁשּתּבדק קדם הראה את והֹוציא הּיׂשראלי אֹו הּגֹוי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבא
יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי על ואף אֹותּה, נֹופחין - קּימת היא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוהרי

צמחים ׁשם היּו הּמנהג.אם ּפּׁשּוט מּפני היּו; לא אֹו ְְְִִִִִֵַָָָָָֹ
.ÂË- הראה מן מדלּדלֹות סרכֹות ימצאּו ׁשאם מקֹומֹות, ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָֻיׁש

אֹוסרין - למקֹום ולא לּדפן לא ּדבּוקֹות ׁשאינן ּפי על ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹאף
יׂשראל.אֹותּה ׁשל לממֹונם ואּבּוד הּוא, ּגדֹול הפסד זה ודבר . ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָ

זה נׁשמע ולא ּבספרד, ולא ּבצרפת זה נהגּו לא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹּומעֹולם
ּבלבד אֹותּה נֹופחין אּלא זה, ּבמנהג לנהג ראּוי ואין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבּמערב.

מּתרת. זֹו הרי הּנקב, מן ׁשלמה נמצאת אם -ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻ

ה'תש"ע ניסן י"א שישי יום

   
ּבאכילההּׁשֹוחט‡. מּתר הּבׂשר - אחד ּביֹום ּבנֹו ואת ,אֹותֹו ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֻ

ּביֹום תׁשחטּו לא ּבנֹו ואת "אתֹו ׁשּנאמר: לֹוקה, ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַֹֹוהּׁשֹוחט
אם לפיכ האחרֹון; ׁשחיטת על אּלא לֹוקה ואינֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאחד".
לֹוקה. חברֹו - הּׁשני את וׁשחט חברֹו ּובא מּׁשניהן, אחד ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשחט

.זמן ּובכל מקֹום ּבכל נֹוהג - ּבנֹו ואת אֹותֹו ּבחּליןאּסּור , ְְְְְְִִֵֶַָָָֻ
ׁשאינן מקּדׁשין ּבין הּנאכלין מקּדׁשין ּבין ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻֻּובמקּדׁשין,

ּבח והּׁשני ּבעזרה ׁשּׁשחט הראׁשֹון ,לפיכ אֹונאכלין; ּוץ, ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
אֹו חּלין ׁשניהן ׁשהיּו ּבין - ּבעזרה והּׁשני ּבחּוץ ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהראׁשֹון
- קדׁשים ואחד חּלין מהן אחד ׁשהיה ּבין קדׁשים, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻׁשניהן

ּבנֹו. ואת אֹותֹו מּׁשּום לֹוקה אחרֹון, ׁשּׁשחט ְְֲִֶֶֶֶַַָזה

ּבלבד‚. ּבׁשחיטה אּלא נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו אּסּור ,אין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
אבל האּסּור; הּוא ׁשניהן ּבׁשחיטת - תׁשחטּו" "לא ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
וכן הּׁשני. לׁשחט מּתר ּבידֹו, נתנּבל אֹו הראׁשֹון נחר ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻאם
ּפטּור. - ּבידֹו נתנּבל אֹו הּׁשני, ונחר הראׁשֹון ׁשחט ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָאם

הראׁשֹון„. את עצמן לבין ּבינן ׁשּׁשחטּו וקטן ׁשֹוטה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחרׁש
ׁשחיטה ׁשחיטתן ׁשאין אחריהן, הּׁשני את לׁשחט מּתר -. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

אסּור‰. - נבלה ספק הּוא והרי הראׁשֹון, את ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָהּׁשֹוחט
לֹוקה אינֹו ׁשחט, ואם הּׁשני; ;לׁשחט ְְִִִֵֵֶַַָֹ

.Â,לפיכ ׁשחיטה. ׁשמּה לאכילה, ראּויה ׁשאינּה ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָׁשחיטה
ּבעזרה חּלין ׁשּׁשחט ועגלהראׁשֹון הּנסקל ׁשֹור אֹו טרפה אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻ

האחרֹון ּובא זרה, לעבֹודה ׁשּׁשחט אֹו אדּמה, ּופרה ֲֲֲֲֶַַַָָָָָָָָָָֻערּופה
את הראׁשֹון ׁשחט אם וכן לֹוקה. זה הרי - הּׁשני את ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוׁשחט
אֹו ּבעזרה חּלין הן והרי הּׁשני, וׁשחט האחרֹון ּובא ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻהאחד,
לֹוקה. זה הרי - אדּמה ּפרה אֹו ערּופה ועגלה הּנסקל ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשֹור

.Êז לעבֹודה ׁשהריׁשחטֹו ּבנֹו, ואת אֹותֹו מּׁשּום ּפטּור - רה ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָ
ולא ּבנֹו ואת אֹותֹו מּׁשּום ּבֹו התרּו ואם ּבנפׁשֹו; ְְְְְְְְִִִִֵֶַַֹנתחּיב

לֹוקה - זרה עבֹודה מּׁשּום ּבֹו .התרּו ְֲִִֶָָָ
.Áטהֹורה ּבבהמה אּלא נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו אּסּור ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָאין

תׁשחטּוּבלבד לא ּבנֹו ואת אתֹו - ׂשה אֹו "וׁשֹור ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַֹֹ
העז, על ׁשּבא צבי ּכיצד? ּבכלאים. ונֹוהג אחד". ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּביֹום
אסּור - הּצבּיה על הּבא עז אבל לֹוקה. - ּובנּה העז ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָוׁשחט
ּובנּה ּפרה לֹוקה; אינֹו ׁשחט ואם ּבנּה, ואת אֹותּה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹלׁשחט

ּובנּה. צבּיה לא ּתֹורה, ְְְִָָָָָֹאסרה
.Ëאת וׁשחט ּבן, וילדה נקבה, הּזאת הּצבּיה ּבת ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהיתה

מּמין הּבא ּכלאים וכן לֹוקה; - ּבנּה ואת הּצבּיה ּבת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנקבה
הּכבׂשה עם מעז ּבין העז, עם מּכבׂש ּבין עז, ּומּמין ְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכבׂש

ּבנֹו ואת אֹותֹו מּׁשּום לֹוקה -. ְְִֶֶ
.Èהמעּברת את לׁשחט ואםמּתר הּוא. מאּמֹו אבר עּבר, - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻֻֻ

והפריס ׁשחיטתּה, אחר חי העּבר -[נעמד]יצא הּקרקע על ְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָֻ
לֹוקה. אינֹו ׁשחט, ואם אחד; ּביֹום אֹותֹו ׁשֹוחטין ְְֲִִֵֵֶֶַָָאין

.‡Èואם וּדאי. ּבנּה ׁשּזה ּבּנקבֹות, נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָאּסּור
א הּוא ׁשּזה ואםנֹודע אחד; ּביֹום ׁשניהן ׁשֹוחטין אין - וּדאי ביו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

נֹוהג אינֹו אֹו ּבּזכרים נֹוהג אם ספק ׁשהּדבר לֹוקה, אינֹו - .ׁשחט ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
.Èׁשּתי לֹוקה - בניה ׁשני ׁשחט ּכ ואחר הּפרה, את ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשֹוחט

אחת; לֹוקה - ׁשחטּה ּכ ואחר בניה, ׁשני ׁשחט ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻמלקּיֹות;
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סט            
      

קרּום נּקב ׁשּמא אֹו נקב, ּבמקֹום היתה לא זֹו וסרכא ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֻּומּתרת,
ׁשמענּו ולא ,ּכ ׁשהֹורה מי ראינּו לא ּומעֹולם ּבלבד. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹהעליֹון

.ּכ ּבֹו ׁשעֹוׂשין ִֶָָמקֹום

.Êחכמי מּדברי הּנראין הּדברים הן ׁשאּלּו ּפי על ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָואף
ּביׂשראל הּפׁשּוט הּמנהג אתּתלמּוד, ּכׁשּׁשֹוחטין - הּוא ּכ ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

החּיה, את אֹו ּובֹודקיןהּבהמה ּכבד, ׁשל הּטרּפׁש את קֹורעין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
אֹו ּבסרכא, ּתלּויה נמצאת לא אם ּבמקֹומּה: הראה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֹאת
רביצתּה, ּבמקֹום ולּבׂשר ראה מאזני מאזן סרכא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשּנמצאת
סרכא ׁשּנמצאת אֹו ׁשּבחזה, ּבׂשר ּבין הּצלעֹות ׁשּבין ּבׂשר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבין
הרי - לּה הּסמּוכה לאזן האם מן אֹו הּסדר, על לאזן ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹמאזן

אֹותּה. מּתירין ִִֵַָאּלּו

.Áמקֹום לאיזה ראה ׁשל האם מן יֹוצא חּוט נמצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָואם
אֹותּה.ׁשּיּמׁש אֹוסרין - הּׂשערה ּכחּוט היה ואפּלּו , ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָ

.Ëהּכבד לטרּפׁש אֹו לּלב, מׁשּו חּוט הראה מן היה אם ,וכן ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ
ׁשל האם מן החּוט ׁשהיה ּבין - לּורּדה אֹו הּלב, לכיס ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאֹו
אֹוסרין - הּׂשערה ּכחּוט היה ואפּלּו האזן, מן ׁשהיה ּבין ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹראה,
יֹוצא חּוט אֹו ּבכיסּה, ּדבּוקה ׁשּנמצאת ורּדה וכן ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָאֹותּה.
ׁשּלא לאזן מאזן הּיֹוצא וחּוט אֹותּה. אֹוסרין - לכיסּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹמּמּנה
במקום שלא הסדר על או רביצתה, במקום (אפילו הּסדר ֵֶַַעל

אֹותּה. אֹוסרין ְִָרביצתה),

.Èלּבׂשר האזן מן סרכא מצאּו אם ׁשּמנהגם מקֹומֹות, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹיׁש
אֹותּה אֹוסרין - ּבׁשּתיהן ּדבּוקה והּסרכא ׁשּבּצלעֹות, .ולעצם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּומעּוט הּמּתירין. מן ואני, האֹוסרין; מן זצ"ל, מרי ְְֲִִִִִִִִַַַַָָָואּבא

נדּב אפּלּו מּתירין אֹוסר.מקֹומֹות ואני לבּדֹו; ּבעצם קה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ

.‡Èהראה את ׁשּנֹופחין מקֹומֹות ורבויׁש נקב; ּבּה יׁש ׁשּמא , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ
לחׁשׁש. ׁשּגֹורם ּדבר נֹולד לא ׁשהרי נֹופחין, אין ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּמקֹומֹות
לנּו נֹולד אם אּלא ּובּמערב, ּבספרד ראה נפחנּו לא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּומעֹולם

לֹו. ׁשחֹוׁשׁשין ְִֶָָּדבר

.È,הּמנהג ּפי על אּלא הּדין, ּפי על אינן - ּכּלן אּלּו ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּודברים
ׁשּבארנּו אםּכמֹו אּלא עֹוף, ׁשּבדק ּבמי ׁשמענּו לא ּומעֹולם . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

חׁשׁש. לֹו ֲַָנֹולד

.‚Èׁשּיבּדק וקדם הּבטן, את וקרע הּבהמה, את ׁשּׁשחט ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמי
הרי - לֹו והל הראה את ונטל ּגֹוי, אֹו ּכלב ּבא הראה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאת
ׁשּמא אֹו הראה, היתה נקּובה 'ׁשּמא אֹומרין: ואין מּתרת; ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻזה
ּבחזקת זֹו הרי אּלא אּסּור; מחזיקין ׁשאין - היתה' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדבּוקה
לקרּום חֹוׁשׁשין ׁשאין ּוכׁשם ּנטרפה. ּבמה ׁשּיּודע עד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּתר,

ׁשאבדה לראה נחּוׁש לא ּכ ּבהן, וכּיֹוצא ּולׁשדרה ואיןמח . ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
מנהג. ּבֹו אין מצּוי, ׁשאינֹו ׁשּדבר מנהג; ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָּבזה

.„È,ׁשּתּבדק קדם הראה את והֹוציא הּיׂשראלי אֹו הּגֹוי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבא
יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי על ואף אֹותּה, נֹופחין - קּימת היא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוהרי

צמחים ׁשם היּו הּמנהג.אם ּפּׁשּוט מּפני היּו; לא אֹו ְְְִִִִִֵַָָָָָֹ
.ÂË- הראה מן מדלּדלֹות סרכֹות ימצאּו ׁשאם מקֹומֹות, ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָֻיׁש

אֹוסרין - למקֹום ולא לּדפן לא ּדבּוקֹות ׁשאינן ּפי על ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹאף
יׂשראל.אֹותּה ׁשל לממֹונם ואּבּוד הּוא, ּגדֹול הפסד זה ודבר . ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָ

זה נׁשמע ולא ּבספרד, ולא ּבצרפת זה נהגּו לא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹּומעֹולם
ּבלבד אֹותּה נֹופחין אּלא זה, ּבמנהג לנהג ראּוי ואין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבּמערב.

מּתרת. זֹו הרי הּנקב, מן ׁשלמה נמצאת אם -ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻ

ה'תש"ע ניסן י"א שישי יום

   
ּבאכילההּׁשֹוחט‡. מּתר הּבׂשר - אחד ּביֹום ּבנֹו ואת ,אֹותֹו ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֻ

ּביֹום תׁשחטּו לא ּבנֹו ואת "אתֹו ׁשּנאמר: לֹוקה, ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַֹֹוהּׁשֹוחט
אם לפיכ האחרֹון; ׁשחיטת על אּלא לֹוקה ואינֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאחד".
לֹוקה. חברֹו - הּׁשני את וׁשחט חברֹו ּובא מּׁשניהן, אחד ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשחט

.זמן ּובכל מקֹום ּבכל נֹוהג - ּבנֹו ואת אֹותֹו ּבחּליןאּסּור , ְְְְְְִִֵֶַָָָֻ
ׁשאינן מקּדׁשין ּבין הּנאכלין מקּדׁשין ּבין ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻֻּובמקּדׁשין,

ּבח והּׁשני ּבעזרה ׁשּׁשחט הראׁשֹון ,לפיכ אֹונאכלין; ּוץ, ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
אֹו חּלין ׁשניהן ׁשהיּו ּבין - ּבעזרה והּׁשני ּבחּוץ ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהראׁשֹון
- קדׁשים ואחד חּלין מהן אחד ׁשהיה ּבין קדׁשים, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻׁשניהן

ּבנֹו. ואת אֹותֹו מּׁשּום לֹוקה אחרֹון, ׁשּׁשחט ְְֲִֶֶֶֶַַָזה

ּבלבד‚. ּבׁשחיטה אּלא נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו אּסּור ,אין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
אבל האּסּור; הּוא ׁשניהן ּבׁשחיטת - תׁשחטּו" "לא ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
וכן הּׁשני. לׁשחט מּתר ּבידֹו, נתנּבל אֹו הראׁשֹון נחר ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻאם
ּפטּור. - ּבידֹו נתנּבל אֹו הּׁשני, ונחר הראׁשֹון ׁשחט ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָאם

הראׁשֹון„. את עצמן לבין ּבינן ׁשּׁשחטּו וקטן ׁשֹוטה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחרׁש
ׁשחיטה ׁשחיטתן ׁשאין אחריהן, הּׁשני את לׁשחט מּתר -. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

אסּור‰. - נבלה ספק הּוא והרי הראׁשֹון, את ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָהּׁשֹוחט
לֹוקה אינֹו ׁשחט, ואם הּׁשני; ;לׁשחט ְְִִִֵֵֶַַָֹ

.Â,לפיכ ׁשחיטה. ׁשמּה לאכילה, ראּויה ׁשאינּה ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָׁשחיטה
ּבעזרה חּלין ׁשּׁשחט ועגלהראׁשֹון הּנסקל ׁשֹור אֹו טרפה אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻ

האחרֹון ּובא זרה, לעבֹודה ׁשּׁשחט אֹו אדּמה, ּופרה ֲֲֲֲֶַַַָָָָָָָָָָֻערּופה
את הראׁשֹון ׁשחט אם וכן לֹוקה. זה הרי - הּׁשני את ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוׁשחט
אֹו ּבעזרה חּלין הן והרי הּׁשני, וׁשחט האחרֹון ּובא ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻהאחד,
לֹוקה. זה הרי - אדּמה ּפרה אֹו ערּופה ועגלה הּנסקל ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשֹור

.Êז לעבֹודה ׁשהריׁשחטֹו ּבנֹו, ואת אֹותֹו מּׁשּום ּפטּור - רה ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָ
ולא ּבנֹו ואת אֹותֹו מּׁשּום ּבֹו התרּו ואם ּבנפׁשֹו; ְְְְְְְְִִִִֵֶַַֹנתחּיב

לֹוקה - זרה עבֹודה מּׁשּום ּבֹו .התרּו ְֲִִֶָָָ
.Áטהֹורה ּבבהמה אּלא נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו אּסּור ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָאין

תׁשחטּוּבלבד לא ּבנֹו ואת אתֹו - ׂשה אֹו "וׁשֹור ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַֹֹ
העז, על ׁשּבא צבי ּכיצד? ּבכלאים. ונֹוהג אחד". ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּביֹום
אסּור - הּצבּיה על הּבא עז אבל לֹוקה. - ּובנּה העז ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָוׁשחט
ּובנּה ּפרה לֹוקה; אינֹו ׁשחט ואם ּבנּה, ואת אֹותּה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹלׁשחט

ּובנּה. צבּיה לא ּתֹורה, ְְְִָָָָָֹאסרה
.Ëאת וׁשחט ּבן, וילדה נקבה, הּזאת הּצבּיה ּבת ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהיתה

מּמין הּבא ּכלאים וכן לֹוקה; - ּבנּה ואת הּצבּיה ּבת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנקבה
הּכבׂשה עם מעז ּבין העז, עם מּכבׂש ּבין עז, ּומּמין ְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכבׂש

ּבנֹו ואת אֹותֹו מּׁשּום לֹוקה -. ְְִֶֶ
.Èהמעּברת את לׁשחט ואםמּתר הּוא. מאּמֹו אבר עּבר, - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻֻֻ

והפריס ׁשחיטתּה, אחר חי העּבר -[נעמד]יצא הּקרקע על ְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָֻ
לֹוקה. אינֹו ׁשחט, ואם אחד; ּביֹום אֹותֹו ׁשֹוחטין ְְֲִִֵֵֶֶַָָאין

.‡Èואם וּדאי. ּבנּה ׁשּזה ּבּנקבֹות, נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָאּסּור
א הּוא ׁשּזה ואםנֹודע אחד; ּביֹום ׁשניהן ׁשֹוחטין אין - וּדאי ביו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

נֹוהג אינֹו אֹו ּבּזכרים נֹוהג אם ספק ׁשהּדבר לֹוקה, אינֹו - .ׁשחט ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
.Èׁשּתי לֹוקה - בניה ׁשני ׁשחט ּכ ואחר הּפרה, את ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשֹוחט

אחת; לֹוקה - ׁשחטּה ּכ ואחר בניה, ׁשני ׁשחט ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻמלקּיֹות;
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ּבן ואת ׁשחטּה ׁשּתים; לֹוקה - ּבּתּה ּבן ואת ּבּתּה ואת ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשחטּה
אחת לֹוקה - הּבת את ׁשחט ּכ ואחר אחר.ּבּתּה, ּבין הּוא ּבין ; ְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

.‚Èלדין ּובאּו הּבת, וזה האם זה בהמֹות, ׁשּתי ׁשּלקחּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנים
ואם למחר. ימּתין והּׁשני ראׁשֹון; יׁשחט ראׁשֹון, ׁשּלקח זה -ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

למחר עד הראׁשֹון וימּתין זכה; וׁשחט, הּׁשני .קדם ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָ
.„Èצרי לחברֹו ּבהמה הּמֹוכר ּבּׁשנה, ּפרקים ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָּובארּבעה

לאחר אּמּה אֹו ּבּתּה מכרּתי 'ּכבר לֹו: ולֹומר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָלהֹודיעֹו
עד יׁשחט ולא האחרֹון, זה ׁשּימּתין ּכדי - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיׁשחטּנה'
יֹום וערב חג, ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום ערב הן: ואּלּו ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלמחר;

הּׁשנה ראׁש וערב עצרת, וערב ּפסח, ׁשל הראׁשֹון .טֹוב ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
.ÂËּבאחרֹונה ׁשּלקח זה ּבׁשראה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה

ׁשֹוחט ׁשהּוא ׁשחזקתֹו - הּיֹום ּבסֹוף והיה לקנֹות, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָנחּפז
ׁשּמא - להֹודיעֹו צרי אינֹו ּבּיֹום, רוח היה אם אבל ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָעּתה;

למחר אּלא יׁשחט .לא ְְִֶָָָֹֹ
.ÊËצרי - לּכּלה הּבת ואת לחתן, האם את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוהּמֹוכר

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹוחטין. אחד ּביֹום ׁשּוּדאי .להֹודיעֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
.ÊÈהּלילה אחר הֹול הּיֹום ּבנֹו, ואת ּבאֹותֹו האמּור אחד .יֹום ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָ

רביע ליל ּבתחּלת ראׁשֹון ׁשּׁשחט הרי יׁשחטּכיצד? לא י, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹ
יֹום ּבסֹוף הראׁשֹון ׁשחט אם וכן חמיׁשי; ליל ּתחּלת עד ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָהּׁשני
חמיׁשי. ליל ּבתחּלת הּׁשני ׁשֹוחט הּׁשמׁשֹות, ּבין קדם ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹרביעי
הּׁשני יׁשחט לא חמיׁשי, ליל ׁשל הּׁשמׁשֹות ּבין ראׁשֹון ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹׁשחט

לֹוקה. אינֹו חמיׁשי, ּביֹום ׁשחט ואם ׁשּׁשי; ליל ְְֲִִִִִֵֵֶַַָעד

ה'תש"ע ניסן י"ב קודש שבת יום

   
ּבאכילה;הּלֹוקח‡. מּתר הּבׂשר - ּוׁשחטן הּבנים, על אם ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר: האם, ׁשחיטת על עלולֹוקה האם תּקח "לא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ׁשּלחּה ואם לֹוקה. ׁשּיׁשּלחּנה, קדם מתה אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּבנים".

ּפטּור. ׁשּלקחּה, ְֶַַָָָאחר
.לקּים חּיב - לעׂשה ׁשּנּתקה תעׂשה לא מצות ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוכן

לֹוקה קּימֹו, לא ואם ׁשּבּה; .עׂשה ְְֲִִֵֶֶָֹ
מּתחתּבא‚. ׁשּברחה אֹו וׁשּלחּה, מּידֹו האם וחטף אחד ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ּתׁשּלח" "ׁשּלח ׁשּנאמר: לֹוקה, - מּדעּתֹו ׁשּלא עדידֹו - ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
ׁשּבּה. עׂשה קּים לא והרי מעצמֹו, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּיׁשּלח

ּתעּוף,„. ׁשּלא ּכדי אגּפיה וקּצץ הּבנים, על אם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנטל
עד אצלֹו אֹותּה ּומׁשהה מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין - ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָוׁשּלחּה
ּברחה אֹו לזה, קדם מתה ואם ּומׁשּלחּה. ּכנפיה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּיגּדלּו

ׁשּבּה עׂשה קּים לא ׁשהרי לֹוקה, - .ואבדה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
ּומפריחּה‰. ּבכנפיה אֹוחז האם? מׁשּלח ׁשּלחּהוכיצד . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

חּיב - ּפעמים וחמּׁשה ארּבעה אפּלּו וחזרה, וׁשּלחּה ְְְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָָָָוחזרה
ּתׁשּלח". "ׁשּלח ׁשּנאמר: ְְֱֵֵֶֶַַַַַַַלׁשּלח,

.Âחּיב - הּבנים' את ּומׁשּלח האם את נֹוטל 'הריני ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאֹומר:
האם האם".לׁשּלח את ּתׁשּלח "ׁשּלח ׁשּנאמר: , ְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

.Êעליהן האם חזרה ּכ ואחר לּקן, והחזירן הּבנים את ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלקח
מּלׁשּלח ּפטּור זה- הרי - אֹותּה וצד וחזר האם, את ׁשּלח . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

יכֹולה אינּה והיא אֹותּה לצּוד אּלא ּתֹורה אסרה לא ְְְִֵֶָָָָָָָָָֹֻמּתר;
- יּלקחּו ׁשּלא עליהן מרחפת ׁשהיא הּבנים ּבׁשביל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלפרח,

"ו הֹוציאּהׁשּנאמר: אם אבל האפרֹוחים"; על רבצת האם ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
מּתר. - וצדּה וחזר ידֹו, ְְִַַַָָָָָֻמּתחת

.Á,מזּמן ׁשאינֹו טהֹור ּבעֹוף אּלא נֹוהג אינֹו האם ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּלּוח
"ּכי ׁשּנאמר: - ּבּפרּדס ׁשּקּננּו ועֹופֹות ועלּיה ׁשֹוב יֹוני ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכגֹון

"לפני צּפֹור קן ותרנגֹוליןיּקרא אּוזין ּכגֹון המזּמן, אבל ; ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
לׁשּלח. חּיב אינֹו - ּבּבית ׁשּקּננּו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָויֹונים

.Ëּביצים אֹו לאּמן, צריכין ׁשאינן מפריחין אפרֹוחין ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָהיּו
טרפֹות[חריגות]מּוזרֹות האפרֹוחין היּו לׁשּלח; חּיב אינֹו - ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

מּלׁשּלח. ּופטּור מּוזרֹות, ּכביצים אּלּו הרי -ְְֲִִֵֵֵֵַַָָ

.Èמּלׁשּלח ּפטּור הּקן, על רֹובץ ׁשּמצאֹו טמאזכר עֹוף ; ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
עֹוף ּביצי על רֹובץ טהֹור עֹוף אֹו טהֹור, עֹוף ּביצי על ֵֵֵֵֵֵַַָָרֹובץ

מּלׁשּלח. ּפטּור - ְִֵֵַַָָטמא

.‡Èהרי - טהֹורין והן מינּה, ׁשאינן ּביצים על רֹובצת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיתה
לֹוקה אינֹו ׁשּלח, לא ואם מׁשּלח; טרפה,זה האם היתה . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

לׁשּלחּה. ְְַַָָחּיב

.Èּב סימנין מקצת חּיבׁשחט ׁשּיּקחּנה, קדם הּקן תֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
לֹוקה אינֹו ׁשּלח, לא ואם .לׁשּלח; ְְִִֵֵֶַַַֹ

.‚È;לׁשּלח חּיב ּבּקן, נֹוגעֹות ּכנפיה אם - מעפעפת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהיתה
אֹו מטלית היתה מּלׁשּלח. ּפטּור נֹוגעֹות, היּו לאו ְְְְְִִִֵַַַָָָָָואם
ואם מׁשּלח; זה הרי הּקן, ּובין ּכנפיה ּבין חֹוצצֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכנפים

לֹוקה אינֹו ׁשּלח, .לא ִֵֶַֹ

.„Èאֹו העליֹון, ּבּסדר נֹוגעֹות ּוכנפיה ביצים, סדרי ׁשני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיּו
יפֹות, ּביצים ותחּתיהן מּוזרֹות, ּביצים על רֹובצת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהיתה
והאם הּקן על הּזכר ׁשהיה אֹו אם, ּגּבי על אם ׁשהיתה ְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאֹו
ואם יׁשּלח; לקח, ואם יּקח; לא זה הרי - הּזכר על ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹרֹובצת

לֹוקה. אינֹו ׁשּלח, ִֵֶַֹלא
.ÂËואינּה הּביצים, ּבין אֹו האפרֹוחים ּבין יֹוׁשבת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיתה

הּקן, ּבצד היתה אם וכן מּלׁשּלח; ּפטּור - ּבהן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָנֹוגעת
מּלׁשּלח ּפטּור - מּצּדֹו ּבּקן נֹוגעֹות .ּוכנפיה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

.ÊËּכל רֹואין: - ּביניהן והּקן אילן, בּדי ׁשני על ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹהיתה
לׁשּלח חּיב הּקן, על ּתּפל הּבּדין יּנטלּו .ׁשאּלּו ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ

.ÊÈחּיב - אחת ּביצה על אֹו אחד, אפרֹוח על רֹובצת ְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהיתה
-לׁשּלח חּיים בעלי ּגּבי על אֹו הּמים, ּפני על קן הּמֹוצא . ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַ

נאמר ולא ביצים" אֹו "אפרחים נאמר לא לׁשּלח; ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹחּיב
ּבהוה."ּבכל הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא הארץ", על אֹו עץ ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

.ÁÈ;עליהן רֹובצת ׁשהאם זמן ּכל ּבּביצים לזּכֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאסּור
האפרֹוחים על אֹו הּביצים על רֹובצת היתה אפּלּו ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלפיכ
ּכׁשם חצרֹו; לֹו קנתה ולא מזּמנין, אינן - וׁשֹובכֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָֹֻּבעלּיתֹו
חצרֹו לֹו ּתזּכה לא ּכ לאחרים, ּבהן לזּכֹות יכֹול ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשאינֹו

לׁשּלח חּיב ּולפיכ .ּבהן; ְְִֵֶַַַָָָ
.ËÈאת ּבהן לטהר ואפּלּו הּבנים, על אם לּטל ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאסּור

ׁשּלח, לא ואם לׁשּלח; חּיב לקח, ואם מצוה. ׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹהמצרע
עׂשהלֹוקה ולא ועׂשה, תעׂשה לא את ּדֹוחה עׂשה ׁשאין - ְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹ

עׂשה. ֲֵֶּדֹוחה
.Î,מּכירֹו הּוא והרי מּידֹו ּופרח הּבית, לבדק עֹוף ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּמקּדיׁש

הּכל, לֹוקח - הּביצים על אֹו האפרֹוחים על רֹובץ ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּומצאֹו
ּבמקּדׁשין, נֹוהג האם ׁשּלּוח ׁשאין גזּבר; לידי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻּומביאן

"ל ּתּקח הּבנים "ואת ׁשּלֹו.ׁשּנאמר: אּלּו ואין , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
.‡Îׁשהּוא מּפני מּלׁשּלח, ּפטּור - הּנפׁש את ׁשהרג ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָעֹוף

אֹותֹו לדּון ּדין לבית להביאֹו .מצּוה ְְֲִִֵֶַָֻ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

           
      

      

ה'תש"ע ניסן ו' ראשון יום

ה'תש"ע ניסן ז' שני יום

ה'תש"ע ניסן ח' שלישי יום

ה'תש"ע ניסן ט' רביעי יום

Â ˘ Â
― 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

ה'תש"ע ניסן י' חמישי יום

 Â ˘ Â
Ì„Â˜ ÂÈ˘ „ Â Â»»

― הרמ"ח ּבדיניהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִֵֵֶַָָָנחלֹות,

[וגֹו']" לֹו  ,ספק ּבלי זה ּדין ּומכלל . ְְְִִִֵֶַָ
מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי יֹורׁש הּבכֹור ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָׁשּיהיה
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּיֹורׁשים. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָמּמׁשּפטי

ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק  ְְִֶֶֶֶַָָָ
    .

ה'תש"ע ניסן י"א שישי יום

ה'תש"ע ניסן י"ב קודש שבת יום

 ˘ Â
ÈÈÂ˘„Â˜˘Â˘ÌÂÈ

Ì„Â˜ ÂÈ˘ „  Â»»
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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 ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָ
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי הוראת הכתיבה - הנה בענין תיקון על העבר עליו להרבות באותיות התורה 

ובאותיות התפלה, והעיקר אשר לימודו וכן תפילתו יהיו בחיות ובחמימות, ובפרט בלימוד פנימיות התורה 

נשמתא דאורייתא ומדה כנגד מדה עליו להשפיע בסיבתו, ובפרט בחבריו בהכתה שלו שגם הם ינהגו ככה, 

וכשידבר עמהם בדברים היוצאים מ הלב, והעיקר כשהנהגתו הוא תהי' כדבעי בזה - יפעלו הדברים, ועוד 

זאת שעליו, לעת עתה, להסיח דעתו ומחשבתו בהענין אודותו כותב ולהעסיק כח המחשבה שלו בענינים 

דתורה ומצות.

בטח יודע בעל פה איזה פרקים משניות, ולכל הפחות פרק אחד תניא ושומר - בלי נדר - אמירת 

התהלים בכל יום אחר התפלה, והשי"ת יצליחו בשר טוב בכל הנ"ל.

בברכה לחג פסח כשר ושמח,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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(‚È).Â‚Â ÔÎ ÈÚ‰ ÌÎ‡ÂÎהיו מאריכות
שאול: של ביופיו להסתכל כדי בדברים,

.‰˙Ó‰.אסחרותא לבית יונתן: תרגם
מקריבין והיו הבמות, הותרו שילה משחרבה

יחד: ואוכלים בבמה, Èשלמים ‡Â‰ ÈÎ
.ÁÊ‰,'מזונא פריס הוא 'ארי יונתן: תרגם

מברכין השלמים על המזון, על בוצע
העולם מלך אלהינו ה' אתה ברוך באכילתם:

הזבח: את לאכול וצונו במצותיו קדשנו אשר
.ÌÂÈ‰Î:קיים היום ÈÓÚ.(ÊÈ)כאשר ˆÚÈ
אינו)ימשול, אחרים לו)כמו(ספרים לב :(דברים

העם לעצור המושל, דרך כך ועזוב. עצור
מזה, זה יתפשטו ולא יתפזרו שלא במלחמה,
קורין בלשוננו רעה. מעשות אחד בכל ולעצור

בלע"ז: קירשטני"ר ÈÂ‚˘.(ÁÈ)'מעצור',
וערע: יונתן: תרגם

 
(‡È).ÈÚ‰ ‰ÏÚÓ:העיר אל העולה ‰È˘בהמסלה
.‰Ê:הרואה פה יש האם לומר: ורצה השאלה, בה"א
(È).ÈÏ ‰‰לפניו שהיה ביתו, מקום לו הראו

‰ÌÂÈ.וממולו: ÁÊ:זה ליום הקבוע ÔÎ(È‚)זבח
.ÔÂ‡ˆÓ˙,הבמה עלה ולא בביתו יהיה עדיין לומר: רצה

בביתו: אותו ‰ÌÚ.ותמצאון ÏÎ‡È ‡Ï ÈÎ:לומר רצה
יאכל לא כי בביתו, יתעכב הרבה לא כי ולך, מהר לזה
הקרואים יתאחרו שלא שמה, לבוא וימהר בואו, עד העם

‰ÁÊ.בעבורו: È,לה הראויה הברכה הזבח על יברך
הזבח: לאכול וצונו במצותיו קדשנו אשר ז"לÌÂÈ‰Î.והוא: רבותינו ואמרו אותו. תמצאון הזאת מחכהעת (ברכות

שאול:ב) של ביפיו להסתכל בדבריהן, האריכו שהנערות :(ÊË).ÁÓ ˙ÚÎ:מחר ביום הזאת ‡˙כעת È˙È‡ ÈÎ
.ÈÓÚ:עמי בצרות אני להםˆÂ˙˜Ú.משגיח עושים שפלשתים מה שמואל]:על שנזדקן אלÈÂ‚˘.(ÁÈ)[אחר נתקרב

הרואה: בית על ושאלו שמואל

 
(‡È).Â‡˘Ïכמו המים, לקיחת יקרא יג)כן יב :(שם

מים: והוא‰˜ÌÈ‡Â.(È‚)ושאבתם להסעודה, המזומנים
קריאה: גםÌÂÈ‰Î.מלשון יאמר 'יום' כי הזאת, כהעת

וכן 'עת', ענין יז)על ח באה(במדבר והכ"ף הכותי, ביום :
הדבר: ושר:È‚Ï.(ÊË)לאמתת עניןÂ‰Ú.(ÊÈ)למושל

כמו א)אמירה, טז לשון:(משלי מענה :.ÂˆÚÈעל ימשול,
ברשות: שלא דבר מלעשות בעמו ומעכב שעוצר שם

(ÁÈ).Ï‡ÂÓ˘ שמואל:‡˙ Ê‰.אל È‡:זה איו
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().ÂÈ Â‰ÈÚ ‰˘Ú ˘ Ïהטובות
יוחאי בן שמעון רבי שאמר וזהו אביו שעשה
מקבל אבינו אברהם יהי' אלמלא סוכה במסכת
מקבל הייתי אני לו עד הדורות עונות כל עליו
היה ואם לי עד מאברהם הדורות חטאי עלי
מאברהם עלינו מקבלין היינו עמי עזיהו בן יותם
שלפניו המלכים שבכל הדורות סוף ועד
רק דוד מיותם, חוץ חטא בהם מצינו ולאחריו
ורחבעם לבבו הטו נשיו שלמה החתי באוריה
אביו, חטאת בכל וילך אביה ה', תורת את עזב
ונתן ה' בית מאוצרות וזהב כסף הוציא אסא
לרשע נתחבר יהושפט המהפכת, בית הנביא
להרשיע יועצתו אמו אחזיהו אחיו הרג יהורם

השתחו' אמציה קדש ונעשה זכריה הרג יואש
אחז להקטיר להיכל נכנס עזיהו שעיר לפסילי
מצבות עשה וגם ישראל מלך בדרכי הלך
ועל קצף עליו ויהי לבו גבה חזקיה לבעלים
ה' בעיני הרע עשה מנשה לו, הודו לא שלשה
צדקיה אלהים מפי נבואה דברי שמע לא יאשיהו
אבל ירמיה מפני נכנע ולא ה' בעיני הרע עשה

דופי שום בו נמצא לא אלעזריותם ר' לי אמר (כך

משה) ÌÈ˙ÈÁ˘Ó.:בר ÌÚ‰ „ÂÚÂכדכתיב
ט') ב' ומקטרים:(במלכים מזבחים העם עוד

(‚).ÏÙÂÚ‰ ˙ÓÂÁÂלב)דוגמא עופל(ישעיה
מצודות: בונה היה ‰(„)ובחן ÌÈ˘ÁÂ

.˙ÂÈÈ:גדולה בירה לשון

 
().‰˘Ú ˘ Ïלא רק כאביו עשה הישר בדבר ר"ל

ול המעל אביו:בדבר שבא כמו ולהקטיר ההיכל אל בא א
.ÌÚ‰ „ÂÚÂהיו עכ"ז גמור צדיק היה יותם כי עם ר"ל

מדרכיו: למדו ולא דרכיהם משחיתים ‰.(‚)העם Â‰
מחדש: ובנהו הוא וחזר שנפל או גבוה בנין עליו בנה ר"ל

(‰).ÌÈÙÏ ˙˘Ú ÌÈÂÚ˘Â:כורים על הוא מוסב

 
(‚).ÏÙÂÚ‰העופל אל ויבא וכן מגדל ה)שם :(מ"ב
(„).ÌÈ˘ÁÂמצל וחרש כמו לא)ביערות ור"ל(יחזקאל

הבירהÂÈ˙.סעיף: לאדם לא וכן כט)ארמונות :(דה"א
(‰).ÂÈ˘‰אמר לזה פעמים שלשה ששלחו לפי

ושלחו: והשיבו שלחו ר"ל השיבו
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ורחבעם לבבו הטו נשיו שלמה החתי באוריה
אביו, חטאת בכל וילך אביה ה', תורת את עזב
ונתן ה' בית מאוצרות וזהב כסף הוציא אסא
לרשע נתחבר יהושפט המהפכת, בית הנביא
להרשיע יועצתו אמו אחזיהו אחיו הרג יהורם

השתחו' אמציה קדש ונעשה זכריה הרג יואש
אחז להקטיר להיכל נכנס עזיהו שעיר לפסילי
מצבות עשה וגם ישראל מלך בדרכי הלך
ועל קצף עליו ויהי לבו גבה חזקיה לבעלים
ה' בעיני הרע עשה מנשה לו, הודו לא שלשה
צדקיה אלהים מפי נבואה דברי שמע לא יאשיהו
אבל ירמיה מפני נכנע ולא ה' בעיני הרע עשה

דופי שום בו נמצא לא אלעזריותם ר' לי אמר (כך

משה) ÌÈ˙ÈÁ˘Ó.:בר ÌÚ‰ „ÂÚÂכדכתיב
ט') ב' ומקטרים:(במלכים מזבחים העם עוד

(‚).ÏÙÂÚ‰ ˙ÓÂÁÂלב)דוגמא עופל(ישעיה
מצודות: בונה היה ‰(„)ובחן ÌÈ˘ÁÂ

.˙ÂÈÈ:גדולה בירה לשון

 
().‰˘Ú ˘ Ïלא רק כאביו עשה הישר בדבר ר"ל

ול המעל אביו:בדבר שבא כמו ולהקטיר ההיכל אל בא א
.ÌÚ‰ „ÂÚÂהיו עכ"ז גמור צדיק היה יותם כי עם ר"ל

מדרכיו: למדו ולא דרכיהם משחיתים ‰.(‚)העם Â‰
מחדש: ובנהו הוא וחזר שנפל או גבוה בנין עליו בנה ר"ל

(‰).ÌÈÙÏ ˙˘Ú ÌÈÂÚ˘Â:כורים על הוא מוסב

 
(‚).ÏÙÂÚ‰העופל אל ויבא וכן מגדל ה)שם :(מ"ב
(„).ÌÈ˘ÁÂמצל וחרש כמו לא)ביערות ור"ל(יחזקאל

הבירהÂÈ˙.סעיף: לאדם לא וכן כט)ארמונות :(דה"א
(‰).ÂÈ˘‰אמר לזה פעמים שלשה ששלחו לפי

ושלחו: והשיבו שלחו ר"ל השיבו
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מד' ניסן.

פליאה בעיני מה שכפי השמועה פסק לאכול בבקר, כי מלבד שאינני מבין היסוד להנהגה כזו, אינני 

מבין ג"כ ההיתר להנהגה זו, והרי אין לנו אלא הוראת נשיאנו הק' וכבר ידוע תורת הבעש"ט על הפסוק כי 

תראה חמור שונאך גו' עזב תעזוב עמו ולא על ידי תעניות וסיגופים, ובפרט שבדורנו דור חלוש זה כשהגוף 

מבלבל מפני שרעב הוא וכיו"ב, הנה לכל לראש עושה זה רושם בעבודת התפלה לימוד התורה וכיו"ב, אף 

אם אפילו הי' בזה שכר הנה צריך לברר אם לא יצא שכרו בהפסדו, ואם לדעתי ישמע הנה ינהג בהנהגה 

הידועה אז עס איז בעסער עסען צוליב דאוונען איידער דאוונען צוליבן עסען.

ויוכלו  ובשמחה  יחוגו אותו בכשרות  ועל כל ישראל לטובה, הנה  עלינו  ולקראת חג הפסח הבא 

לבשר ממילוי משאלות לבבם לטובה.

בברכת החג.

 ב"ה,  י"א ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר אהרן מרדכי שי'

שלום וברכה!

... ב( מענינא דיומא הוא עריכת כינוס של מורים בראשיתם של מנהלי בתי ספר והתדברות ביניהם 

לזמן הלימוד החדש ולשנת הלימוד החדשה, הכנות להרישום וכו', ובודאי יש לנצל כינוס זה גם התייעצות 

אודות שיפורים האפשרים באופני החינוך, תכנית הלימודים וכו' וכו', ובאופן בלתי רשמי הנה לדעתי כבר 

באה העת לחפש דרכים איך להתקשר גם עם הורי התלמידים-ות ולהשפיע גם עליהם, כי נוסף שמוכרח 

שהרוח בבית לא יהי' מנגד להשפעת בית הספר, ואדרבה, הנה הענין מצד עצמו חשוב הוא למאד, אף שאינו 

מתפקידו של בית ספר באופן ישר.

שאין  מעצמו  מובן  לגמרי,  חילוני  בבי"ס  קדש  לימודי  אגו"ח  מצעירי  שילמדו  אודות  מ"ש  ג( 

לעשות זה בכותלי בית ספר זה, כי הרי הוא מעין נתינת הכשר על הבית הספר, ובמילא יש מקום לחשוש 

שעי"ז הנה כמה מההורים הנמנים לע"ע ישלחו לשם את ילדיהם, אף שבאיזה מקומות נעשה בכגון דא, 

היזמה של  ע"י  כ"א  ולא בהתכנית שלו,  בית הספר  בכותלי  ולא  בהדגשה  זה  עושים  ה"ז  בנויארק,  וגם 

התלמידים )או שמעוררים בהם יזמה זו(, והתערבות ההנהלה הוא רק שאין מונעים אותה או גם מסייעים 

באופנים בלתי רשמים, ליזמה פרטית של תלמידים פרטים, ובודאי יש למצוא בית הכנסת או מקום אחר 

שתלמידים הנ"ל יוכלו ללמוד שם לימודי קדש. מובן מעצמו שברשותו לפרסם חוו"ד זו לכל המעונינים, 

ובפרט לצעירי אגו"ח...

ולקראת חג המצות הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה הנה יחוגו אותו הוא וכל ב"ב שי' בכשרות 

ובשמחה.

בברכת החג.
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שבמקום לפי ידים נטילת צריכים שאינם אחרים דברים לאכול
במחנה יוצאים כשהיו וכן ידים נטילת על כלל גזרו לא סכנה

ידים): מנטילת פטורים היו למלחמה
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ע"י לגמרי הראשונים את להעביר צריך לכתחילה מקום מכל
או במפה לשפשפן צריך אלא מאליהן שיתנגבו די ולא ניגוב
וכן ידיו המטביל אבל ביותר מטהרן שהשפשוף דברים בשאר
וכן אחת בבת רביעית עליהם ושופך אחת בבת ידיו שתי הנוטל
שם שאין חברתה על שפך וכן רביעית אחת ידו על שפך אם
מיאוס משום בו יש מקום ומכל לנגבן א"צ כלל טמאים מים

עליו. קצה דעתו אם

טמא קרוי מיאוס שדבר מאיסתן היא שטומאתן מפרשים ויש
בבת רביעית שפך אם וה"ה וגו' טמא לחמם הכתוב שאמר כמו
ניגוב לתקן חכמים חשו שלא לפי במטביל אלא הקילו ולא אחת
חכמים שתקנו בטהרה כשמטהרן אלא ממאיסותן הידים לטהר
טהרה כעין שהיא בטבילה כשמטהרן אבל בכלי נטילה שהיא

להחמיר ויש כלום בה לתקן חשו לא טבילה שהיא תורה של
כדבריהם:

ÁÈ:לשכחה שקשה מפני בחלוקו ידיו ינגב אל

ËÈוכן שמאל יד כך ואחר תחלה ימין נוטל ידיו נוטל כשהוא
ב': בסי' כמ"ש תחלה ימין של רוחץ ידיו שרוחץ פעם בכל

ידֿיט סעיפים לסעודה, ידים נטילת דיני קנח, סימן א חלק

הזאת‡ על ידים טהרת שסמכו מכלי אלא לידים נוטלין אין
צריכים שהיו במקדש ורגלים ידים קידוש על או חטאת מי
ממנו ורחצו וגומר כיור ועשית נאמר ורגלים ידים שבקידוש כלי

כלי: אל חיים מים עליו ונתן נאמר חטאת ובמי וגומר

לידים נוטלין כלי באיזה קנט, סימן א חלק

א סעיף לידיו, המים יבואו וכיצד
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: פהתוכןתוכןתוכןתוכן שבעל תורה הלכות בין השייכות

לבא דלעתיד להגילויים

      
דלעתיד מעין הוא שפורים לעיל המבואר ע"פ
לנהורא", חשוכא "אתהפכא של ענין שהי' לפי לבא
הלכות שגם הטעם גם יובן - אז גם יתבטל לא ולכן
התורה בהלכות שגם לפי לבא, לעתיד בטלות אינן
שהחושך לנהורא", חשוכא ד"אתהפכא הענין ישנו

וקדושה. לטוב נהפך עצמו

ומבאר:] שהולך [וזהו

        
הקב"ה [זה       

      
[להקב"ה]      

      
      

רז דברי פשטות פי הקב"[על בין להיחס מכוונים ה"ל

" הכתוב שם שהביא (כמו הגלות בזמן ישראל גםלבני ואף

גו' מאסתים לא אויביהם בארץ בהיותם על"זאת אמנם ,(

מכוון לאחוריו ראשו המחזיר מצבי זה משל חסידות פי

התורה. בהלכות אלקות התגלות לאופן גם

ד המשל הבנת עומק ביאור פי על זה מחזיר"ויובן

לאחוריו :]"ראשו

      
      

       
     

      
     
     
      

 
הקב"ה, של וחכמתו רצונו הן התורה הלכות
זה יטעון שאם הקב"ה של וחכמתו ברצונו עלה "שכך
התורה - גופא ית' וברצונו כך" הפסק יהי' כך וזה כך
- האמיתי" וחפצו העליון רצון "פנימיות הן והמצוות
אלא שאינו הנבראים בכל ית' לרצונו בניגוד
רק ונבראו התכלית, הם שאין (לפי הרצון" "חיצוניות

ישראל"); "בשביל

או במשנה לפנינו הערוכות ההלכות כל ולאידך,
היא שגשמיות גשמיים, בענינים מדברים בגמרא
ומדריגת מעלת לגבי וחיצוניות "אחוריים" בחינת
כמו הוא התורה הלכות שענין ונמצא הרוחניות,
שכלו וכח מוחו את שמטה אחוריו", ראשו ה"מחזיר
הקב"ה הלביש התורה בהלכות כך האחוריים, צד אל

גשמיים. בדברים וחכמתו רצונו פנימיות את

      
     

מבין דכשאדם השכל, תולדות הן שהמידות ידוע
בדרך בליבו נולד עונג לו יגרום מסויים שדבר ומשיג
וכך ההוא, הדבר אל ומשיכה תאווה של רגש ממילא
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וכך ההוא, הדבר אל ומשיכה תאווה של רגש ממילא
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קח   

"נמשכות" יתברך שמידותיו כביכול, למעלה הוא
ולפיכך, יתברך, וחכמתו רצונו לפי ממילא בדרך
אחוריו" "במקום וחכמתו רצונו מלביש כשהקב"ה
גשמיים), בדברים המלובשות התורה בהלכות (היינו
וכדכתיב ממילא, בדרך שם נמשכות יתברך מדותיו גם
החסד מידת הוא ד"ימין" ימינו", אחור "השיב
לבחינת וחסדו ימינו "השיב" והקב"ה שלמעלה,

"אחור".

ומדותיו וחכמתו רצונו הלבשת של התכלית [ומהי

גשמיים? בדברים הקדושות

ממשיך:] זה על

       
       
מתברר (בחכמה אתברירו" "בחכמה בזהר איתא
שבעל תורה בחכמת העסק על וקאי הרע). מן הטוב
מן הטוב את ומבררים מבדילים זה עסק ידי שעל פה,
שאינו - בירור לשון - "אתברירו" כאן ומדייק הרע.
ניכר, ואינו במינו מין כגון שמתערב, בדבר אלא נופל
בעסק עד"מ כך ביניהם. לברר בחכמה צורך יש שאז
הנראים דברים בין "לברר" צורך יש התורה בהלכות

לזה. זה דומים

ה ענין ומבאר התורה:]בירור"[והולך שבעסק "

       
  

בחמור פרה המחליף סרסור בין ההבדל - למשל
עוסקים ששניהם זו, והלכה משנה השונה לבין
מזה זה רחוקים הם אבל וחמור, פרה באותם לכאורה
הגשמית, פרנסתו בשביל הוא הסרסור שעסק בתכלית,
מהו לגלות כדי בזה עוסק אלו הלכות השונה ואילו

הקב"ה. של וחכמתו רצונו

      
       
      

   "בתורה "עוסק נקרא 
       

      
באברי התלויין הלכות פרטי כל לדעת הרוצה אדם
החכם "שצריך - לכשרה טרפה בין להבדיל הבהמה
ולעיין והחיצוניים הפנימיים האברים ניתוח כל לידע
או בטריפות הדין באופן בפרט אחד בכל ולדקדק

שזהו כו' והמעיים גרגרת או וושט או הריאה כשרות
אלא "קצב" אינו זה אדם הנה - הטבח" כמו ממש
אם יתברך, וחכמתו רצונו בבירור העוסק חכם הוא

טרפה. או כשרה זו בהמה

בשביל בחמור פרה המחליף בין ההבדל הוא וכן
התורה, דין פסק לברר כדי בזה שמעיין או פרנסתו
טהרות בסדר לכך דוגמאות יש וכן זכאי. או חייב

כו'. לטהור טמא בין להבדיל

       
     
        

   

    של הנהגה
הוי אחד במקרה ההנהגה אותה שלפעמים טובות,

מצוה אינה שני ובמקרה מצוה   
      

    (האבידה (בשמירת
      

   פוטרת עשיר אבידת שמירת (דגם
לפניו) העומד לעני צדקה מלתת השומר  

       
       

       
    עני עצמו שהוא (אע"פ

ונצרך)  

       
      

      
הוא התורה בהלכות העסק ענין שתוכן נמצא,
דוקא, בגשמיות יתגלה ה' שאור לאור, חושך להפוך
נראה שבשטחיות עצמו, גשמי מעשה שאותו היינו
אמצעי להיות מתהפך וחומרי, גשמי בדבר עסק שהוא
הקב"ה. של וחכמתו רצונו ומתגלה מתברר ידו שעל

לפי לבא, לעתיד בטלין אין שהלכות הטעם וזהו
שאז דלעתיד, הגילויים של המעלה אותה בהן שיש
למטה ה' כבוד יתגלה ובמילא לאור החושך יתהפך

כנ"ל. בשר" כל "וראו של באופן

יש התורה שבהלכות מאחר להבין: יש זה שלפי [אלא

לנהורא" חשוכא שעוסק"אתהפכא אדם שכל ראוי הי' ,

(ע ממש ה' אור גילוי ירגיש התורה ""בהלכות ונגלהד
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ה' לעסוקכבוד שאפשר אנו רואים והרי - לבא) דלעתיד "

ומכל תורה של לאמיתתה הלכה ולברר התורה בהלכות

ה'. אור גילוי מרגישים אין מקום

שממשיך:] וזהו

  (השירים (בשיר  
        
         
      

   

       
   התורה הלומר [באדם 

    ולפיכך]
והמחיצה הכותל עשינו שאנחנו כתלינו, "נקרא

הזאת"]

        
        
       

       

       
     
       
        
       

        

      
       

      
 

הקדושה לאור ישראל בין המפסיק הכותל עיקר
ליש עצמו מחשיב שהאדם מה הרוח, גסות הוא
בעיניו יותר יקרים עצמו חפצי ובמילא ומציאות,
וביטול הלב שבירת ידי על ולפיכך, שמים. מחפצי
להיות התורה) (שבהלכות ה' אור יוכל לבו גסות

אצלו. בהתגלות
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,הוא נהפוך לבוש דרך הבאה ההשפעה בחי' הנה
הגוף [מ]אברי גם לגמרי נפרד בחי' הוא שהלבוש
שעוברת ההשפעה וא"כ עמם, כלל ויחו[ס] שייכות לו ואין
הוא ההשפעה שעיקר הרואה לעין נראה לבוש בחי' דרך
אין כי להיות כלל, הגוף ע"י ולא עצמו הלבוש ע["י]
שהלבוש שנאמר עד הגוף וחיות אור לגבי ערך [ל]לבוש
כמו הגוף מלבושי ע"י פועל שבו ושהחיות הגוף לגבי בטל
כלל, הלבוש ע"ש ההשפעה תקרא שלא עד הגוף באברי
לאור לגמרי ומעלים מכסה שהלבוש מלבד אדרבה שהרי
לעין ונראה האדם מעצם לגמרי נפרד הוא הנה הגוף, וחיות
כמו זה (והרי עצמו מצד הפועל הוא בלבד הלבוש כאלו

כמוהגרזן סוסים מרכבת וכן כלל, המניע היד הגלות בלתי
שרים בע' שמדבר זכרי' דנבואת ואדומים שחורים סוסים
גרזן נק' [ו]גם כו' ק"ל עב על רוכב כ[מ"ש] עננים נק' וגם
כו'), הרוכב מן הסוס וכן היד מעצם נפרד הגרזן כי כו' ביד
עם שבו, והחיו' האו' לגבי האבר ביטול הפכים ב' וזהו
כאשר באדם לעין וכנראה האדם, גוף מעצם הלבוש פירוד
כלל גופו באברי נכרת התנועה אין שאז בלבושי' הולך
על המכסים בלבד במלבושי' נראית התנועה רק וכ[לל]

ואינו הגוף לכל מקיף הוא הלבוש הנה וגם כו' האברים
מתחלקים שהאברים כמו אבר לכל והתחלקות בחיתוך בא
לפי ג"כ נחתך שהלבוש וגם שבהן, האור חילוק לפי במזגם
לא אבל בלבד, במדה רק אינו ורגל יד האברים מדת
[והחיות] האור לקבל מוכן וחומר כלי הלבוש שנעשה

וד"ל. האבר כמו חלקי' בכל בטל ולהיות
ההשפעה בבחי' למעלה למשכיל יובן זה מכל

עולמות שג' ידוע דהנה דאבי"ע, וההשתלשלות
בבחי' שהן מאחר זע"ז ויחוס ערך להן יש הרי בי"ע
מקור דבריאה דע"ס וכידוע כו', שלשלת כמו השתלשלות
וכ[ן] ליצי' כתר נעשה דבריאה מל' בחי' כי דיצי' הע"ס
בבחי' באין העולמו' גם וע"כ לעשי', כתר נעשה דיצי' מל'
כו' זה אל זה וקרא וכמ"ש לעילה מעילה השתלשלות
ונשמות שמלאכים כו' דין מן דין [ו]מקבלין ותרגומו
ונשמות למלאכים ומשפיעים מקורים בחי' הן דבריאה
בחי' הוא בבריאה בכורסייא מקננא דאימא כידוע דיצי'
בצמצום שם ומאיר דמקננא אימא מאור אלקות השגת
ומשתלשל האור ויורד השגתם, הגבלת כפי רק גדול
למלאכים דבריאה מלאכים שנק' המוגבלים הללו מהשגות
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ה' לעסוקכבוד שאפשר אנו רואים והרי - לבא) דלעתיד "

ומכל תורה של לאמיתתה הלכה ולברר התורה בהלכות

ה'. אור גילוי מרגישים אין מקום

שממשיך:] וזהו

  (השירים (בשיר  
        
         
      

   

       
   התורה הלומר [באדם 

    ולפיכך]
והמחיצה הכותל עשינו שאנחנו כתלינו, "נקרא

הזאת"]

        
        
       

       

       
     
       
        
       

        

      
       

      
 

הקדושה לאור ישראל בין המפסיק הכותל עיקר
ליש עצמו מחשיב שהאדם מה הרוח, גסות הוא
בעיניו יותר יקרים עצמו חפצי ובמילא ומציאות,
וביטול הלב שבירת ידי על ולפיכך, שמים. מחפצי
להיות התורה) (שבהלכות ה' אור יוכל לבו גסות

אצלו. בהתגלות
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,הוא נהפוך לבוש דרך הבאה ההשפעה בחי' הנה
הגוף [מ]אברי גם לגמרי נפרד בחי' הוא שהלבוש
שעוברת ההשפעה וא"כ עמם, כלל ויחו[ס] שייכות לו ואין
הוא ההשפעה שעיקר הרואה לעין נראה לבוש בחי' דרך
אין כי להיות כלל, הגוף ע"י ולא עצמו הלבוש ע["י]
שהלבוש שנאמר עד הגוף וחיות אור לגבי ערך [ל]לבוש
כמו הגוף מלבושי ע"י פועל שבו ושהחיות הגוף לגבי בטל
כלל, הלבוש ע"ש ההשפעה תקרא שלא עד הגוף באברי
לאור לגמרי ומעלים מכסה שהלבוש מלבד אדרבה שהרי
לעין ונראה האדם מעצם לגמרי נפרד הוא הנה הגוף, וחיות
כמו זה (והרי עצמו מצד הפועל הוא בלבד הלבוש כאלו

כמוהגרזן סוסים מרכבת וכן כלל, המניע היד הגלות בלתי
שרים בע' שמדבר זכרי' דנבואת ואדומים שחורים סוסים
גרזן נק' [ו]גם כו' ק"ל עב על רוכב כ[מ"ש] עננים נק' וגם
כו'), הרוכב מן הסוס וכן היד מעצם נפרד הגרזן כי כו' ביד
עם שבו, והחיו' האו' לגבי האבר ביטול הפכים ב' וזהו
כאשר באדם לעין וכנראה האדם, גוף מעצם הלבוש פירוד
כלל גופו באברי נכרת התנועה אין שאז בלבושי' הולך
על המכסים בלבד במלבושי' נראית התנועה רק וכ[לל]

ואינו הגוף לכל מקיף הוא הלבוש הנה וגם כו' האברים
מתחלקים שהאברים כמו אבר לכל והתחלקות בחיתוך בא
לפי ג"כ נחתך שהלבוש וגם שבהן, האור חילוק לפי במזגם
לא אבל בלבד, במדה רק אינו ורגל יד האברים מדת
[והחיות] האור לקבל מוכן וחומר כלי הלבוש שנעשה

וד"ל. האבר כמו חלקי' בכל בטל ולהיות
ההשפעה בבחי' למעלה למשכיל יובן זה מכל

עולמות שג' ידוע דהנה דאבי"ע, וההשתלשלות
בבחי' שהן מאחר זע"ז ויחוס ערך להן יש הרי בי"ע
מקור דבריאה דע"ס וכידוע כו', שלשלת כמו השתלשלות
וכ[ן] ליצי' כתר נעשה דבריאה מל' בחי' כי דיצי' הע"ס
בבחי' באין העולמו' גם וע"כ לעשי', כתר נעשה דיצי' מל'
כו' זה אל זה וקרא וכמ"ש לעילה מעילה השתלשלות
ונשמות שמלאכים כו' דין מן דין [ו]מקבלין ותרגומו
ונשמות למלאכים ומשפיעים מקורים בחי' הן דבריאה
בחי' הוא בבריאה בכורסייא מקננא דאימא כידוע דיצי'
בצמצום שם ומאיר דמקננא אימא מאור אלקות השגת
ומשתלשל האור ויורד השגתם, הגבלת כפי רק גדול
למלאכים דבריאה מלאכים שנק' המוגבלים הללו מהשגות
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כידוע, ביצי' מקנן ז"א כי המדות בחי' הוא ששם דיצי'
וכל זע"ז ושייכות ערך להן יש וכולן לעשי' מיצי' ועד"ז
נפש ע"ד העליון לגבי לצורה חומר כמו נעשה תחתון
רק מקבלים הרי הגלגל לחומר צורה שהן שגם הגלגלי'
לגבי האופנים ועד"ז שלהן, ושמרים האופנים מחומר
וחיות שרפים שהן בי"ע בכלליות יובן ועד"ז כו', החיות
והשפע האור שירידת ונמצא כו' בבריאה שרפים ואופנים
מעב"ר בבחי' נמשך הוא לעשי' ומיצי' ליצי' מבריאה
נק' הפעולה שאין האור לגבי הכלי ביטול כמו שהוא הנ"ל
אין כך והחיות, האור ע"ש רק כלל והחומר הכלי ע"ש
רק הבריאה מבחי' שמקבל היצי' בחי' ע"ש נק' השפע

הבריאה אור בחי' השפעע"ש שאין כמו היצי' מקור שהוא
השפע בירידת וכמ"כ כו', האור ע"ש רק הכלי ע"ש נק'
היצי' ע"ש רק העשי' ע"ש נק' השפע אין לעשי' מיצי'
ההשתלשלות לכל ויחוס ערך שיש מאחר העשי' מקור
וצורה, חומר וכלי אור שנק' ועלול עילה [בבחי'] דבי"ע

רק א' ערך להן יש הגבול בבחי' כולן כי להיות
[מיני] ריבוי ע"פ המדריגות ירידת בריבוי שמשתלשלים
למטה הבאה ההשפעה שבחי' עד לעילה מעילה צמצו'
וארץ בגלגלים דעשי' דמל' מל' מבחי' החומרי בעוה"ז
התנועה כמו ה"ז הגשמי' דצח"ם התהוות בחלקי הגשמי
המחשבה מלובש שבה גשמי' עשי' שנק' באצבע
כותב שהאצבע אומרים שאנו עד השכל מאיר ובמחשבה
כנ"ל האור לגבי [הכלי] ביטול תכלית מפני אבל השכל את
בחכ' כולם כתיב כך כו' כלל הכלי ע"ש נק' הפעולה אין
ממל' שמקבלים גשמי' דצח"מ בהתהות ממש עשי' עשית
מאיר דיצי' ובמדות דיצי' מדות בחי' מאיר שבה דעשי'
תכלית ומפני כו', שבבריאה והמחשבה השכל בחי'
האור ע"ש רק נק' הפעולה אין האור לגבי דכלי הביטול
בחכ' עשית בחכ' וזהו החכ', בחי' והוא הראשון ומקור
דבראשית מאמר והוא כו' אחד במאמר רז"ל וכמ"ש דוקא

כידוע.
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עלמאÊ"ÈÙÚÂכה) המ"ל נק' שלזאת ז"ל רבינו מ"ש יובן
יש לברוא א"ס אור כח נגלה בה כי דאתגליא
הבריא' שבענין ור"ל כו' עו"ע השתלשלות ע"י שלא מאין
למטה הם הנבראים עצם שמצד דאע"פ בבי"ע ליש מאין
מ"מ ביניהם, ממש ערוך ואין מהנאצלים במדריגה מטה
יותר בזה ניכר ליש, מאין אותן המהוה האלקי כח בבחינת
ע"י ית' גדולתו שניכר ממה בע"ג הבלתי ב"ה א"ס אור כח
מאד גדולה הנאצלים שמעלת אף כי הנאצלים, השתלשלות
החכמה מן התהוותן מ"מ הנבראים מעלת על ערוך לאין
הנבראים התהוות משא"כ כנ"ל עו"ע בבחי' הוא ולמטה
לאין ועצום גדול ופלא הפלא זה הרי ממש ליש מאין שהוא
וא"כ מיש, יש בחי' שהוא עו"ע מההשתלשלות ממש ערוך
לבדו הוא כי ב"ה א"ס כח שנגלה הוא ליש מאין בהבריאה
בלי ממש המוחלט ואפס מאין יש לברוא ויכולתו בכחו
שום ביכולת שאין מה הזה, ליש קודמת אחרת סיבה שום
מאחר ליש מאין זבוב של קטן כנף אפי' להוות ונאצל נברא
נמצאו שהרי מעצמותן מציאותן אין ונאצלים שהנבראים
המוחלט והאפס האין מן המציאם ית' שהוא ההעדר אחר
שבו קודמת סיבה עצמן להם יש א"כ והרי בו שהם היש אל
מאין יש להוות ביכולתן יהי' ואיך ומהותם מציאותם תלוי
הזה, ליש קודמת אחרת סיבה שום בלי המוחלט ואפס
הוא אלא כו', בכחו שאין מה להשפיע נמצא לשום דא"א

עילה מאיזה עלול ואינו מעצמותו הוא שמציאותו ית'
נק' לכן ח"ו, לו קודמת אחרת סיבה לו ואין ח"ו לו שקדמה
כו' קדמון ית' שהוא דהיינו הראשונה סבה בספרים ית' הוא
המוחלט ואפס מאין יש לברוא ויכלתו בכחו לבדו הוא ולכן
של זה ויכולת וכח הזה, ליש קודמת אחרת סיבה שום בלי
שהוא ליש מאין בהבריאה ונגלה נראה לבדו ב"ה הא"ס
אבל כדלעיל, מאין יש שנק' כנ"ל דבי"ע הנבראים התהוות
עו"ע השתל' בחי' הוא זמ"ז עצמן הספי' השתלשלות בחי'
באין ונשגבה רמה הספירות שמעלת אע"פ לפיכך כנ"ל
ואפר עפר ואנכי ע"פ באגה"ק וכמ"ש הנבראים על ערוך
להתלבש למט' כשירדה שמאצי' והאה' החסד מדת שאפי'
מהות וערך דמיון אין כו' מרכבה שהי' אאע"ה של בגופו
עליון וחסד אהבה אור מהות אל בו המאיר האהבה אור
ע"י אפר כשנעשה העפר מהות ודמיון בערך אלא שבאצי'
למראה נחמד עץ כשהי' ואיכותו מהותו אל העץ שריפת
אלפים באלפי להבדיל מזה ויותר עד"מ למאכל וטוב
כו', לאפר להמשיל בנ"א כלשון תורה שדברה רק הבדלות
למטה כשירדה שמאצי' האהבה מהות ערוך אין כך ואם
ושכליי' הרוחניים אפי' עצמן שהנבראים מכ"ש בבי"ע
איך ממש לשער שאין גשמיים נבראים ומכ"ש נבדלים
נראה ואעפ"כ אלקות, שהן דאצי' י"ס לגבי ערוך שאינן
הנבראים, בבריאת יותר הבבע"ת, ית' ויכולתו כחו ונגלה
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מעלת שיהי' איך באמת כי הנאצלים, מהשתלשלות
ובהשתלשלותן ב"ה א"ס לגבי חשיבא כלא הם הנאצלים
ב"ה א"ס כח כ"כ ונגלה נראה אין לעילה מעילה מזה זה
מהותן מצד שהנבראים שאע"פ ליש מאין בהבריאה כמו
ליש מאין שבבריאה זו ויכולת כח מ"מ חשיבי' כלא יותר
זה מכל ויותר כנ"ל, כו' ב"ה א"ס ויכולת כח גילוי היא
גשמיים הנבראים בהתהוות ב"ה הא"ס כח ונגלה נראה
יועילו לא מאד רבים צמצומים גם אף שהרי שבעוה"ז
ערוך שאין מאחר הרוחני' מן הגשמיות התהוות להיות
להיות אלא עו"ע השתלשלות ע"י להיות וא"א ביניהן ממש
התהוות אבל כו' שבמרכבה שור מפני הבהמה רוח התהוות
אופן בשום א"א כעפר עב גשם התהוות או הבהמה גוף
זולתי מאד רבים צמצומים ע"י אפי' הרוחניו' מן להתהוות
וכמבואר יכול כל שהוא ובכבודו בעצמו ב"ה א"ס ע"י

דהתהוות עשה ה' חפץ אשר כל עפמ"ש באריכות במ"א
ולא רצה"ע שהוא ה' חפץ מבחי' דוקא הוא גשמיות העשי'
אלפים אלף שאפילו הנ"ל מטעם עו"ע השתלשלות ע"י
הרוחניות מן הגשמיות התהוות להיות יועילו לא צמצומים
מחמת רק הוא זה התהוות אלא כלל ביניהם ערוך שאין
וזהו יכול כל ית' והוא הגשמיות שיתהוה העליון ורצון חפץ
דהיינו מחי' הוא ואעפ"כ מקיף בחי' שהוא סוכ"ע בחי'
נתהוה ועי"ז מושג ואינו מקיף בחי' שהוא העליון רצון ענין
גדולת נפשי דברכי במזמור דהע"ה שאמר וזהו כו' הנברא
הגבוהים הרים כמו גשמיים בריאות שברא במה ית' הבורא
ית' גדולתו הזכיר לא ולמה הענין וכל כו' ליעלים
א"ס כח יותר נראה שבזה לפי אלא הספירות, בהשתלשלות
גשמיים ברואים שברא במה יכול כל שהוא ויכולתו ב"ה

הנ"ל: מטעם
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Â˘ÚÂ'פ במד"ר ארז"ל הנה בתוכם, ושכנתי מקדש לי
בעוה"ז לא זז אינו לי שנא' מקום כל פ"ב ויקרא
מקדש, לי ועשו שנא' המקדש וחשיב בעוה"ב ולא
באצי' כי והיינו לי, וארשתיך ישראל לי, להקריב הקרבנות
ותמנע שתתעכב יקרא הגבורה מדת מצד ולכן חו"ג, יש
לכן שמאלא לית בע"ק אבל לעולם, יומשך שלא ההשפעה
לע"ק שרומז לי שנא' מקום כל וזהו לעולם, נמשך משם
הלא וצ"ל עתיקא. בהאי שמאלא שלית לפי לעולם זז אינו
הגם פי' שם כהונה ובמתנות וקרבנות, מקדש ליכא עכשיו
כולם דחשיב הני כל מ"מ וקרבנות בהמ"ק ליכא שכעת

זה. וצ"ל עדיין, עומדי'
ÚÂולהבין בד"ה עקב פ' בלק"ת משנ"ת ע"פ יובן

בזמה"ז הארץ דברכת מנ"ל טעם, שורש
הארץ כי והיינו ישראל, תח"י אינה הארץ הלא דאורייתא
עולם, עד אחריו ולזרעו לאברהם ניתנה ברוחניות העליונה
אשר כמ"ש ותגר סוחר ול' הכנעה ל' כנען ארץ שנק' וזהו
בחי' שני בזה שיש סוחר ל' ופי' ארץ, נכבדי כנעניה גו'
ע"י מלמטלמ"ע העלאות בחי' הוא משיכה וכסף, משיכה
ואתה יצרת ואתה בראת אתה בי שנתת שנשמה שיתבונן
גם לזאת ואי לע"ל, לי ולהחזירה ממני ליטלה עתיד
ית', ביחודו ונכלל בטל להיות נפשו בחיי ימאוס עכשיו
יחוד לבחי' דפרודא מטורי העלאה בחי' משיכה וז"ע
העלאה ע"י שנמשך עליונה האהבה אור הוא וכסף עליון,

ואהבה, כיסוף ל' נכספתי נכסוף מל' כסף בחי' שז"ע זו
מבחי' שהם לע"ל צדיקייא דירתין דכסופין עלמין ת' וז"ע
ותגר. סוחר ל' כנען ארץ בחי' הוא שכ"ז עליון, תענוג
כי וזהו עכשיו. גם ברוחניות כנען ארץ בחי' ישנה וא"כ
דור, דור נק' ע"ס פי' בא, ודור הולך דור כי הארץ, כל לי
בראשית פ' בז"ג ע' מל', בחי' עומדת לעולם הארץ אבל
ע"ב, דרי"ו פנחס בר"מ ובזח"ג קע"ג, וע' קנ"ג עמוד
על הולך דור פי' ובמד"ר א'. דרע"ג בר"מ עקב ובפ'
שנא' שכ"מ והיינו כו'. בחברתה נוגעת שאינה המלכיות

זז. אינו לי
Î"ÓÎÂמקדש שנק' העליון מקדש כי בהמק"ד, בענין י"ל

כעיר בענין וכמו התחתון, למקדש מחובר אד'
מחובר שלמעלה ירושלי' כו', יחדיו לה שחוברה
בהמק"ד, בחי' יש עכשיו שגם זז שאינו וזהו לירושמ"ט.
בלק"ת כמ"ש בנפש זו בחי' שיש והקרשי' היריעות וכענין
תושב"כ זהו ומשכן אהל בחי' ועד"ז נשא, בד"ה
אדם צ"ל הי' ולכאו' מכם יקריב כי אדם וזהו ותושבע"פ,
של מחדומ"ע היינו דאדם הוא הענין אך יקריב, כי מכם
היינו מכם יקריב כי והמשכן האהל במקום שהם התורה
וענין מכם. יקריב כי אדם וזהו כו', בתפלה נה"ב העלאת
הלב, ופנימיות הלב חיצוניות ז"ע והפנימי' החיצון מזבח
מקדש נק' שלכן בהמק"ד מבחי' הארה מאיר בבהכנ"ס גם

מקדש. לי ועשו שנא' לפי כו' זז אינו וזהו מעט
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קיי    

מעלת שיהי' איך באמת כי הנאצלים, מהשתלשלות
ובהשתלשלותן ב"ה א"ס לגבי חשיבא כלא הם הנאצלים
ב"ה א"ס כח כ"כ ונגלה נראה אין לעילה מעילה מזה זה
מהותן מצד שהנבראים שאע"פ ליש מאין בהבריאה כמו
ליש מאין שבבריאה זו ויכולת כח מ"מ חשיבי' כלא יותר
זה מכל ויותר כנ"ל, כו' ב"ה א"ס ויכולת כח גילוי היא
גשמיים הנבראים בהתהוות ב"ה הא"ס כח ונגלה נראה
יועילו לא מאד רבים צמצומים גם אף שהרי שבעוה"ז
ערוך שאין מאחר הרוחני' מן הגשמיות התהוות להיות
להיות אלא עו"ע השתלשלות ע"י להיות וא"א ביניהן ממש
התהוות אבל כו' שבמרכבה שור מפני הבהמה רוח התהוות
אופן בשום א"א כעפר עב גשם התהוות או הבהמה גוף
זולתי מאד רבים צמצומים ע"י אפי' הרוחניו' מן להתהוות
וכמבואר יכול כל שהוא ובכבודו בעצמו ב"ה א"ס ע"י

דהתהוות עשה ה' חפץ אשר כל עפמ"ש באריכות במ"א
ולא רצה"ע שהוא ה' חפץ מבחי' דוקא הוא גשמיות העשי'
אלפים אלף שאפילו הנ"ל מטעם עו"ע השתלשלות ע"י
הרוחניות מן הגשמיות התהוות להיות יועילו לא צמצומים
מחמת רק הוא זה התהוות אלא כלל ביניהם ערוך שאין
וזהו יכול כל ית' והוא הגשמיות שיתהוה העליון ורצון חפץ
דהיינו מחי' הוא ואעפ"כ מקיף בחי' שהוא סוכ"ע בחי'
נתהוה ועי"ז מושג ואינו מקיף בחי' שהוא העליון רצון ענין
גדולת נפשי דברכי במזמור דהע"ה שאמר וזהו כו' הנברא
הגבוהים הרים כמו גשמיים בריאות שברא במה ית' הבורא
ית' גדולתו הזכיר לא ולמה הענין וכל כו' ליעלים
א"ס כח יותר נראה שבזה לפי אלא הספירות, בהשתלשלות
גשמיים ברואים שברא במה יכול כל שהוא ויכולתו ב"ה

הנ"ל: מטעם
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Â˘ÚÂ'פ במד"ר ארז"ל הנה בתוכם, ושכנתי מקדש לי
בעוה"ז לא זז אינו לי שנא' מקום כל פ"ב ויקרא
מקדש, לי ועשו שנא' המקדש וחשיב בעוה"ב ולא
באצי' כי והיינו לי, וארשתיך ישראל לי, להקריב הקרבנות
ותמנע שתתעכב יקרא הגבורה מדת מצד ולכן חו"ג, יש
לכן שמאלא לית בע"ק אבל לעולם, יומשך שלא ההשפעה
לע"ק שרומז לי שנא' מקום כל וזהו לעולם, נמשך משם
הלא וצ"ל עתיקא. בהאי שמאלא שלית לפי לעולם זז אינו
הגם פי' שם כהונה ובמתנות וקרבנות, מקדש ליכא עכשיו
כולם דחשיב הני כל מ"מ וקרבנות בהמ"ק ליכא שכעת

זה. וצ"ל עדיין, עומדי'
ÚÂולהבין בד"ה עקב פ' בלק"ת משנ"ת ע"פ יובן

בזמה"ז הארץ דברכת מנ"ל טעם, שורש
הארץ כי והיינו ישראל, תח"י אינה הארץ הלא דאורייתא
עולם, עד אחריו ולזרעו לאברהם ניתנה ברוחניות העליונה
אשר כמ"ש ותגר סוחר ול' הכנעה ל' כנען ארץ שנק' וזהו
בחי' שני בזה שיש סוחר ל' ופי' ארץ, נכבדי כנעניה גו'
ע"י מלמטלמ"ע העלאות בחי' הוא משיכה וכסף, משיכה
ואתה יצרת ואתה בראת אתה בי שנתת שנשמה שיתבונן
גם לזאת ואי לע"ל, לי ולהחזירה ממני ליטלה עתיד
ית', ביחודו ונכלל בטל להיות נפשו בחיי ימאוס עכשיו
יחוד לבחי' דפרודא מטורי העלאה בחי' משיכה וז"ע
העלאה ע"י שנמשך עליונה האהבה אור הוא וכסף עליון,

ואהבה, כיסוף ל' נכספתי נכסוף מל' כסף בחי' שז"ע זו
מבחי' שהם לע"ל צדיקייא דירתין דכסופין עלמין ת' וז"ע
ותגר. סוחר ל' כנען ארץ בחי' הוא שכ"ז עליון, תענוג
כי וזהו עכשיו. גם ברוחניות כנען ארץ בחי' ישנה וא"כ
דור, דור נק' ע"ס פי' בא, ודור הולך דור כי הארץ, כל לי
בראשית פ' בז"ג ע' מל', בחי' עומדת לעולם הארץ אבל
ע"ב, דרי"ו פנחס בר"מ ובזח"ג קע"ג, וע' קנ"ג עמוד
על הולך דור פי' ובמד"ר א'. דרע"ג בר"מ עקב ובפ'
שנא' שכ"מ והיינו כו'. בחברתה נוגעת שאינה המלכיות

זז. אינו לי
Î"ÓÎÂמקדש שנק' העליון מקדש כי בהמק"ד, בענין י"ל

כעיר בענין וכמו התחתון, למקדש מחובר אד'
מחובר שלמעלה ירושלי' כו', יחדיו לה שחוברה
בהמק"ד, בחי' יש עכשיו שגם זז שאינו וזהו לירושמ"ט.
בלק"ת כמ"ש בנפש זו בחי' שיש והקרשי' היריעות וכענין
תושב"כ זהו ומשכן אהל בחי' ועד"ז נשא, בד"ה
אדם צ"ל הי' ולכאו' מכם יקריב כי אדם וזהו ותושבע"פ,
של מחדומ"ע היינו דאדם הוא הענין אך יקריב, כי מכם
היינו מכם יקריב כי והמשכן האהל במקום שהם התורה
וענין מכם. יקריב כי אדם וזהו כו', בתפלה נה"ב העלאת
הלב, ופנימיות הלב חיצוניות ז"ע והפנימי' החיצון מזבח
מקדש נק' שלכן בהמק"ד מבחי' הארה מאיר בבהכנ"ס גם

מקדש. לי ועשו שנא' לפי כו' זז אינו וזהו מעט
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˘"ÓÂמהפך מטו"ד שלמעלה אה"ר בחי' דדוקא במ"א
תחלה העבודה לאחר דוקא זהו הנה"ב, מהות
היא טו"ד שע"פ דהעבודה ונודע ולב, במוח טו"ד בבחי'
במציאות הביטל שיהי' ובכדי לבד, היש ביטל בבחי' רק
הנה"ב מהות מתבטל שעי"ז מטו"ד שלמעלה באה"ר הוא
כ"ז אבל ואכמ"ל מדרי' ג"כ יש ובזה לטוב, ומתהפך
ולזכך לברר ולב במוח פנימית העבודה בהקדמת דוקא
שע"פ בעבודה בע"ש שטרח ומי טבעיים, המדות את
ואה"ר הרצון בבחי' בשבת יאכל אתכפי' בבחי' טו"ד
בתו"א וכמ"ש כו' אתהפכא בבחי' להיות מטו"ד שלמעלה
בלקו"ת וכמ"ש תרומה, מאתכם קחו וד"ה ויקהל ד"ה

של ואש מעלה של אש בענין יוהכ"פ ענין לבאר ד"ה
כו'. מטה

Âשהוא במ"א ומבואר רצון. אבה ל' אהבה הנה
שזהו היות ועם מטו"ד. שלמעלה הרצון בחי'
דנה"ב החומריות על פועל זה אין בעבודה, גבוה מדרי'
וע"כ מהתלבשות שלמעלה דנפש מקיף בבחי' שזהו מפני
בכאו"א (וכמו הנ"ל הרצון בבחי' באמת שמתעורר גם
הטבע משתנה ואינו בפנימיות נרגש זה אין ויוכ"פ) בר"ה
פועל דיחידה המקיף בחי' אמתית דהתגלות (ונת' עי"ז
תחלה בהקדם כ"א לגמרי) הטבעיות ולהפוך לשנות

כו': ולב במוח טו"ד שע"פ פנימית העבודה
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פה   אה תכת  ת   ה  ה    
פ  א תא הכה.      את . התת ה

אתהפכא.

ׁשּמאּלה,e‰ÊÂה) אּלה", ּברא מי ּוראּו עיניכם מרֹום "ׂשאּו ¿∆ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ
הוי' מהארת רק ׁשּזהּו היֹות עם ההתהּוּות, ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ההתהּוּות ידי על הּנה ּפנים ּכל על אבל אלקים, ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשּבׁשם

ּבח את ההתהּוּותיֹודעים ׁשאמּתת הינּו אּלה, ׁשּברא הּמי ינת ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
מצר הּוא מצרים אבל ּפׁשּוטה, אחדּות הוי', מעצמּות ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָהּוא

הּוא38מי – מי" ּו"מצר ּבינה, ּבחינת הּוא – ּד"מי" , ְְִִִִִֵַַָ
ּבלּקּוטי ּדאיתא והעלם, מצר ּבבחינת הּוא "מי" ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשּבחינת

מהאריז"ל הּגרֹון,39ּתֹורה מצר הּוא ּדקדּׁשה ׁשּמצרים ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
ּובהיֹותם מהּמחין, הן הּמּדֹות לידת ּדהּנה הּוא ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹוהענין
ּבּטּול, מהּותם ׁשּמחין והתרּגׁשּות, ּדמנּוחה חלּוקים ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹמהּותים
ּביניהם, ממּצע ׁשּיהיה ּבהכרח הּנה לכן מרּגׁש, הם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻּומּדֹות
ּומתהּפ הּׂשכל ׁשפע מתעּלם ּדׁשם הּגרֹון, מצר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָוהּוא
ּובּלב ׂשכל מהּות הּוא ּדבּמח מּדֹות, למהּות ׂשכל ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַֹמּמהּות
מהּות לא אינֹו הּגרֹון ּדמצר ּובהּממּצע מּדֹות, מהּות ְְְִֵֵַַַַַָָֹֻהּוא
ּובהתעּלמּות ּבהתעּלמּות, ׁשהּוא אּלא מּדֹות מהּות ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹׂשכל

ׁשאנּו ּכמֹו מּדֹות, למהּות הּׂשכל מּמהּות ׁשּנהּפ הּוא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָזֹו
אלקי ּבהתּבֹוננּות ּכׁשּמתּבֹונן ׁשּבּלב, ּבעבֹודה ּבחּוׁש ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָֹרֹואים
והתּפעלּות התעֹוררּות מּזה נעׂשה הּנה ּדאז ּבטֹוב, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָּומּׂשיגֹו
אם ּכי הּלב, אל הּמח מן מּמׁש נמׁש אינֹו הרי ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹהּלב,
ּדאז והינּו ּדבר, ׁשּום יׁש לא ּכאּלּו התעּלמּות יׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּבאמצע
הּמּדֹות, התּפעלּות ּבבחינת ולא הּׂשגה ּבבחינת לא ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָֹֹאינֹו
ּוכׁשם הּלב, אל הּמח מן הּמביאה היא זאת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹוהתעּלמּות

יֹודע40ׁשּבּׂשכל האדם ׁשּכאׁשר ההׁשּתֹוממּות, ענין יׁש הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּנה ּבהעיּון, עצמֹו להעמיק עצמֹו את ּומיּגע הׂשּכלה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאיזה
ׁשּום יׁש ׁשּלא ּדהינּו לגמרי, מׁשּתֹומם והעמק היגיעה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹלאחר
ּבהענין ּומעמיק חֹוׁשב הּוא ּבתחּלה ׁשהרי ּכלל, ׂשכל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאֹור
ׂשכל אֹור ּגּלּוי ׁשּום יׁש לא ּובההׁשּתֹוממּות ּבֹו, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַֹׁשּמעמיק
ּכן הּנה החדׁשה, ההׂשּכלה לֹו ׁשּנֹופל הּוא ּדוקא ואזי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּכלל,

ׁשּבההתעּלמ נמׁשהּוא זה ידי על הּנה הּגרֹון ׁשּבמצר ּות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
התעּלמּות מקֹום מּכל ׁשּזהּו להיֹות א הּלב, אל הּמח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹמן
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דיבור38) ל[מאמר] ביאור וארא פרשת אור בתורה זה בכל ראה
שם. צדק להצמח התורה ובאור אמור. לכן המתחיל

סוד39) נבאר עתה כּו' ויהי המתחיל דיבור [מאמר] וישב פרשת

יוסף.
המתחיל40) דיבור [מאמר] שרה חיי פרשת חיים תורת ראה

משתאה. והאיש

   

ורידין וׁשט קנה ּפרעה, ׂשרי ג' ׁשל אחיזה ּבזה להיֹות ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹיכֹול
הּזה41ׁשּבּצואר עֹולם ׁשּבעניני החמרּיּות התּגּברּות והם , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּומעּכבים הּמֹונעים ׁשהם הּדמים, ּורתיחת ּוׁשתּיה ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּבאכילה
אלקי ּבענין ׁשּמתּבֹונן ּדגם הּלב, אל הּמח מן ימׁש ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹֻׁשּלא
על להתּפעל לּלב נמׁש אינֹו זה ּבכל היטב, ּבמחֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹּומבינֹו
ההתּבֹוננּות יֹותר הרּבה ׁשּבנקל רֹואים ׁשאנּו וזהּו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאלקּות,
הם ׁשהּמחין והגם הּלב, והתּפעלּות מהתעֹוררּות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַֹֹּדמח
מאד ׁשּמצּוי רֹואים אנּו מקֹום מּכל מהּמּדֹות, ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹלמעלה
ּומבין ּבהתּבֹוננּות הרּבה ׁשּמיּגע ׁשהגם ּבתפּלה ה' ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבעֹובדי
נעׂשה אינֹו זה ועם ּבאמת, ּבמחֹו ּומתּפעל ּבטֹוב ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹּומּׂשיג

התקּׁשרּות היא לזה והּסּבה הּלב, והתּפעלּות ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָהתעֹוררּות
הּמֹונעים ּפרעה ׂשרי ג' ׁשהם החמרּיים לענינים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹנפׁשֹו
ידי על ּכן ּגם הּוא מהּמצר יציאה ׁשּתהיה ּובכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָּומעּכבים,
ׁשּקֹול הּגרֹון, ּדר הּלב מהבל ׁשּיֹוצא הּקֹול והּוא ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּגרֹון,
יציאת רק ּדזהּו ּבּלב, ּגם נרּגׁש ׁשּיהיה ּפנימית הּכּונה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמעֹורר
רעּותא ענין והּוא מּזה, ּגבֹוהה מדרגה עֹוד יׁש אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמצרים.

לנהֹוראחּדלּבא חׁשֹוכא אתהּפכא נעׂשה זה ידי ,טׁשעל ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
אתּכפיא ענין ׁשּפֹועל הּוא ודעת טעם ּפי על יּדהעבֹודה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָ
מּגדר היציאה ׁשהיא ּדלּבא ּדרעּותא העבֹודה אבל ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָלבד,
לנהֹורא. חׁשֹוכא אתהּפכא הּוא זה ידי על הּכלים, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָהגּבלת
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שם.41) תורה לקוטי
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תרנ"ה.54) יומן
מהר"ש55) אדמו"ר - התולדות בספר אודותו ראה מענדל. מנחם הר"ר

.22 ע' שליט"א) אדמו"ר כ"ק (של
אדמו"ר56) ואח"כ מהר"ש אדמו"ר מחסידי בפולטובה. רב בזפאלוב.

אות תר"ץ שמח"ת שיחת אודותו ראה - תרע"ו. תשרי ל' נפטר נ"ע. מוהרש"ב
ועוד. .26 ע' ה'ש"ת קיץ השיחות ספר תרצ"ג. כסלו כ' שיחת ואילך. כא

אדמו"ר57) התולדות ספר .49 ע' ה'ש"ת קיץ השיחות ספר אודותו ראה
ועוד. .81 ע' שליט"א) אדמו"ר כ"ק (של מהר"ש



קיג    

ורידין וׁשט קנה ּפרעה, ׂשרי ג' ׁשל אחיזה ּבזה להיֹות ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹיכֹול
הּזה41ׁשּבּצואר עֹולם ׁשּבעניני החמרּיּות התּגּברּות והם , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּומעּכבים הּמֹונעים ׁשהם הּדמים, ּורתיחת ּוׁשתּיה ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּבאכילה
אלקי ּבענין ׁשּמתּבֹונן ּדגם הּלב, אל הּמח מן ימׁש ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹֻׁשּלא
על להתּפעל לּלב נמׁש אינֹו זה ּבכל היטב, ּבמחֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹּומבינֹו
ההתּבֹוננּות יֹותר הרּבה ׁשּבנקל רֹואים ׁשאנּו וזהּו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאלקּות,
הם ׁשהּמחין והגם הּלב, והתּפעלּות מהתעֹוררּות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַֹֹּדמח
מאד ׁשּמצּוי רֹואים אנּו מקֹום מּכל מהּמּדֹות, ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹלמעלה
ּומבין ּבהתּבֹוננּות הרּבה ׁשּמיּגע ׁשהגם ּבתפּלה ה' ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבעֹובדי
נעׂשה אינֹו זה ועם ּבאמת, ּבמחֹו ּומתּפעל ּבטֹוב ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹּומּׂשיג

התקּׁשרּות היא לזה והּסּבה הּלב, והתּפעלּות ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָהתעֹוררּות
הּמֹונעים ּפרעה ׂשרי ג' ׁשהם החמרּיים לענינים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹנפׁשֹו
ידי על ּכן ּגם הּוא מהּמצר יציאה ׁשּתהיה ּובכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָּומעּכבים,
ׁשּקֹול הּגרֹון, ּדר הּלב מהבל ׁשּיֹוצא הּקֹול והּוא ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּגרֹון,
יציאת רק ּדזהּו ּבּלב, ּגם נרּגׁש ׁשּיהיה ּפנימית הּכּונה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמעֹורר
רעּותא ענין והּוא מּזה, ּגבֹוהה מדרגה עֹוד יׁש אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמצרים.

לנהֹוראחּדלּבא חׁשֹוכא אתהּפכא נעׂשה זה ידי ,טׁשעל ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
אתּכפיא ענין ׁשּפֹועל הּוא ודעת טעם ּפי על יּדהעבֹודה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָ
מּגדר היציאה ׁשהיא ּדלּבא ּדרעּותא העבֹודה אבל ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָלבד,
לנהֹורא. חׁשֹוכא אתהּפכא הּוא זה ידי על הּכלים, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָהגּבלת
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אות תר"ץ שמח"ת שיחת אודותו ראה - תרע"ו. תשרי ל' נפטר נ"ע. מוהרש"ב
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שלמה ר' וחברו המהר"ל החליטו - רצ"ח בשנת קלובר, יצחק רבי הגאון - רבם נפטר כאשר
תורה. מקום הייתה זמן באותו אשר לקראקא, ולנסוע פוזנא את לעזוב נוספים, תלמידים עם לוריא
התפרסם בעתיד אשר שלמה, ר' חברו עם שנים שלוש למד מהם בקראקא, המהר"ל שהה שנים חמש
התפרסם בעתיד אשר איסערליש, ישראל ר' בן משה ר' עם למד ושנתיים ה"מהרש"ל" המקוצר בשמו

ה"רמ"א". המקוצר בשמו

מעולם כי באמרו קראקא. של בשבחה - יותר מאוחרות בשנים - בהתפעלות מדבר היה המהר"ל
כקראקא. חכמים תלמידי וחיבת בהוקרת מבורכת שתהיה קהילה ראה לא

איש התייחסות מופלגים. תורה לומדי היו קראקא שבעיר העצים וחוטבי המים שואבי הקצבים,
תורת את הן שם למדו טובות. ומדות תורה של מגדלור הייתה קראקא במינה. מיוחדת הייתה לרעהו

הנסתר. תורת את והן הנגלה

בחומת מגודר אמה, שלושים היה שקוטרו עגול אדמה שטח היה קראקא, העיר במרכז אשר בשוק
שנה. ושישים מאה קיימת שהחומה אמרו - המהר"ל של בזמנו - אז כבר אבנים.

רב. עם לעיני ואשה גבר ובלעה פיה את האדמה בו פערה שבעבר אמרו, זה מגודר שטח אודות

כדלהלן: הוא שסופר, כפי זה, פלא מעשה

בגירוש מאשכנז גורש אשר יצחק, רבי הגאון כרב התקבל בקראקא קכ"ג, אלפים ה' בשנת זה היה
זו. במדינה היהודים על תקופה באותה שנגזר

שהיה מגרמניה, יהודי היה הנסיך של אחוזותיו מנהל פולין. מנסיכי לאחד אז שייכת הייתה קראקא
עבירה. ובעל דעת קל אדם זליגמן, שלמה בשם כהן,

ובאופן טרפות. אוכל שבת מחלל היה לכך נוסף זיגמונד. לשם היהודי שמו את שינה שלמה אותו
אסור. דבר כל עשה כללי,

לגרושה, להינשא אסור שלכהן כך על הבט ומבלי מקראקא. יהודייה גרושה על עין שם זה חוטא
הגרושה. עם יחד לו וקידושין חופה לסדר ממנו ודרש יצחק ר' קראקא של לרבה שלמה-זיגמונד הגיע

התורה. מן מפורש איסור שזהו העבירה, לבעל להסביר בנסותו סירב, שהרב מובן,

מוו שהוא לרב, זליגמן ענה כך עםעל להתחתן האפשרות את לו שתהיה העיקר, כהונתו, על תר
וקידושין, חופה ולגרושה לו ויעמיד רצונו את יעשה לא הרב שאם ברב, התרה כך כדי ותוך הגרושה.

יתחתנו. הם ושם אחרת לעיר הגרושה עם ייסע
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שלמה ר' וחברו המהר"ל החליטו - רצ"ח בשנת קלובר, יצחק רבי הגאון - רבם נפטר כאשר
תורה. מקום הייתה זמן באותו אשר לקראקא, ולנסוע פוזנא את לעזוב נוספים, תלמידים עם לוריא
התפרסם בעתיד אשר שלמה, ר' חברו עם שנים שלוש למד מהם בקראקא, המהר"ל שהה שנים חמש
התפרסם בעתיד אשר איסערליש, ישראל ר' בן משה ר' עם למד ושנתיים ה"מהרש"ל" המקוצר בשמו

ה"רמ"א". המקוצר בשמו

מעולם כי באמרו קראקא. של בשבחה - יותר מאוחרות בשנים - בהתפעלות מדבר היה המהר"ל
כקראקא. חכמים תלמידי וחיבת בהוקרת מבורכת שתהיה קהילה ראה לא

איש התייחסות מופלגים. תורה לומדי היו קראקא שבעיר העצים וחוטבי המים שואבי הקצבים,
תורת את הן שם למדו טובות. ומדות תורה של מגדלור הייתה קראקא במינה. מיוחדת הייתה לרעהו

הנסתר. תורת את והן הנגלה

בחומת מגודר אמה, שלושים היה שקוטרו עגול אדמה שטח היה קראקא, העיר במרכז אשר בשוק
שנה. ושישים מאה קיימת שהחומה אמרו - המהר"ל של בזמנו - אז כבר אבנים.

רב. עם לעיני ואשה גבר ובלעה פיה את האדמה בו פערה שבעבר אמרו, זה מגודר שטח אודות

כדלהלן: הוא שסופר, כפי זה, פלא מעשה

בגירוש מאשכנז גורש אשר יצחק, רבי הגאון כרב התקבל בקראקא קכ"ג, אלפים ה' בשנת זה היה
זו. במדינה היהודים על תקופה באותה שנגזר

שהיה מגרמניה, יהודי היה הנסיך של אחוזותיו מנהל פולין. מנסיכי לאחד אז שייכת הייתה קראקא
עבירה. ובעל דעת קל אדם זליגמן, שלמה בשם כהן,

ובאופן טרפות. אוכל שבת מחלל היה לכך נוסף זיגמונד. לשם היהודי שמו את שינה שלמה אותו
אסור. דבר כל עשה כללי,

לגרושה, להינשא אסור שלכהן כך על הבט ומבלי מקראקא. יהודייה גרושה על עין שם זה חוטא
הגרושה. עם יחד לו וקידושין חופה לסדר ממנו ודרש יצחק ר' קראקא של לרבה שלמה-זיגמונד הגיע

התורה. מן מפורש איסור שזהו העבירה, לבעל להסביר בנסותו סירב, שהרב מובן,

מוו שהוא לרב, זליגמן ענה כך עםעל להתחתן האפשרות את לו שתהיה העיקר, כהונתו, על תר
וקידושין, חופה ולגרושה לו ויעמיד רצונו את יעשה לא הרב שאם ברב, התרה כך כדי ותוך הגרושה.

יתחתנו. הם ושם אחרת לעיר הגרושה עם ייסע
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שבשום בהם, והתרה - העיר מנכבדי שהיו - משפחתה, קרובי ואת הגרושה את אליו הזמין הרב
חרם. עליהם יטיל זאת, יעשו כן חלילה ואם כזו. נבלה יעשו לא אופן

ייכנס שזליגמן מעוניינים דווקא היו זליגמן, הכהן עם מסחר יחסי קיימו אשר הגרושה, קרובי
ההלכה. את ש"יכופף" ממנו ולבקש הרב עם להתווכח החלו הם למשפחתם.

זה, בעניין לאמביציה נכנס חשובה, עמדה ובעל תקיף לאדם עצמו את החשיב אשר עצמו, זליגמן
זליגמן. לכהן להינשא תעז לא שהגרושה התראתו על הכנסת בבית שיודיעו ביקש שהרב לאחר ובפרט

כפי הרי כאחד, כולם אלוקים, יראי וסתם התורה לומדי מחנות. לשתי קראקא נחלקה מכך כתוצאה
לכל "היתר" חיפשו שתמיד ואחרים, הגרושה של העשירים קרוביה ואילו הרב. כמו סברו להעריך שאפשר
רווחי. דבר איזשהו ממנו לקבל תקווה ומתוך בעיניו חן למצוא כדי הסתם מן זליגמן, כמו סברו דברים, מיני

ניהל, אותם האחוזות השתייכו לו אשר הפולני הנסיך בעיני נכבד בהיותו נח. לא מצידו זליגמן
- הרב - שהוא באומרו הרב נגד אותו מסית שהוא כך כדי תוך המאורע, את לו וסיפר אליו פנה
גרושה. עם לכהן וקידושין חופה ולהעמיד "פעוט" כה דבר לעשות מוכן לא אשר ו"עקשן" "פנאטי"

שגם הנוצרי הבישוף את - יותר ולא פחות לא - הזמין וכן אליו לבוא הרב את הנסיך הזמין לכן
מעמד. באותו נוכח יהיה הוא

קראקא. של הקהל מראשי מאחד מלווה לנסיך הגיע - המאוחרות בשנותיו היה שכבר - הרב

אהבה ביניהם שוררת אשר והגרושה, זליגמן כמו - אנשים משני הרב מונע מדוע לדעת רצה הנסיך
לשני? האחד להינשא -

כדי תוך מדגיש הוא כאשר גרושה, עם להתחתן לכהן האוסר הדין את לנסיך הרב הסביר כך על
דין. זה דין אלא, האישית. בדעתו תלוי אינו זה שעניין כך

והאם צודק, שהרב סובר הוא גם האם ושאלו לבישוף הנסיך פנה לומר, לרב היה אשר את בשמעו
לגרושה? להינשא לכהן האוסר בתורה כזה דין קיים באמת

הרבנים אך כזה, איסור משה בתורת אמנם אנו שמוצאים ענה: - ישראל שונא היה אשר - הבישוף
יכולי - יהודיים בעניינים "ידענותו" את להראות הבישוף רצה ולאסור- התורה אסרה אשר את להתיר ם

התלמוד. חכמי תמיד עשו כך התורה. התירה אשר את

שהרבנים הבישוף, של קביעתו את והכחיש הדיבור, רשות את שוב יצחק ר' הרב לעצמו לקח כאן,
התורה. התירה אשר את ולאסור התורה אסרה אשר את להתיר יכולים

בנוסף אך בכתב. הכול "היה - לנסיך הרב הסביר - רבנו" למשה התורה את הקב"ה נתן "כאשר
במסורת עברו אלו ופירושים הסברים בעל-פה. ופירושים הסברים הרבה הקב"ה הוסיף שבכתב לתורה

הכתב". על אלו דברים העלו ואשר התלמוד, חכמי של זמנם עד שנים, מאות במשך לדור מדור

אינם שבעל-פה והתורה שבכתב שהתורה ברור, באופן לקבוע קראקא של רבה רצה זה באופן
השני. את האחד משלימים הם אלא נפרדים, דברים

הוא כאשר שאלות מיני כל לשאלו והחל הרב אל - וביטול זלזול של בנימה - הבישוף פנה כאן
הנסיך. של בעיניו מגוחך באופן ולהעמידו הזקן הרב את להביך הייתה כוונתו

בים דיו בקי היה הוא עשתונותיו. את איבד לא - ישראל שונאי של דרכם את היטב שהכיר - הרב
לעניין. היו שלא השאלות על והן הענייניות השאלות על הן הבישוף, לשאלות להשיב כדי התלמוד
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ידועים, נוצריים מנהיגים עם וויכוחים בעבר שניהלו - הרמב"ן כמו - אלו בדברי בקי הרב היה כן כמו
דומות. שאלות על וענו

ברורה, ובשפה במתינות - מתורגמן בעזרת הושמעו שהם הגם - דבריו את הרב השמיע לכך נוסף
ותבונה. חכמה ומלאות ברורות היו לבישוף ותשובותיו

דובר הרב שאין שלמרות לו, חרה הבישוף. רתח כך ועל הנסיך, את מאוד הרשימו הרב של דבריו
זלזול דברי להשמיע החל הוא המופלגת. בידענותו הנסיך את להרשים הצליח הנסיך, של שפתו את

היהודים. ובכל ברב

להקשיב נאלץ שהוא כך על מאוד לו הצר שליבו הגם ומתינותו, שלוותו על לשמור המשיך הרב
כאלו. זלזול לדברי

יהדות על ארץ דרך ביתר לדבר צריך - הבישוף - היה האמת שלמען לבישוף העיר - הרב - הוא
שותים. ממנה לבאר לירוק לא מחייבים, העולם נימוסי כי ויהודים,

זה אלא היהודית, מהבאר כוחה את ששאבה רק לא - דבריו את לומר הרב המשיך - הנצרות
היהודי. מהעם הגיע אמונתם את להם שנתן

מכליו: לגמרי יצא אלו דברים הבישוף שמע כאשר

עיני? מול שלנו ב"אלוהים" ולפגוע לזלזל רוצה "אתה - הרב על הבישוף צרח - שכמוך"! "כופר
שלכם"?! "משה" היה ומי

לו הייתה עמרם, היה שמו אשר - אבא לו היו אנוש. בני ככל "נולד במתינות הרב ענה "משה"
לבריאת שס"ח אלפים ב' בשנת אדר לחודש השביעי ביום נולד הוא יוכבד. היה שמה אשר - אמא
אלפים ב' בשנת אדר לחודש בשבעה ונסתלק שנה, ועשרים מאה היו הזה בעולם חייו ימי משך העולם,

העולם". לבריאת תפ"ח

מהרב. להתלוצץ הבישוף ניסה משה" נסתלק ומתי משה נולד מתי לזכור כוחך רב הנראה "כפי

נמסרו לעם היותנו "מאז לומר והמשיך סבלנותו את הרב איבד לא זאת" יודעים ישראל בני "כל
לדור". מדור אלו תאריכים

בקלקלתו. לתפסו הבישוף ניסה הנוצרים"? "אלוהי" בעניין "ומה

לכך הוכחות מיני כל להביא והחל הרב, ענה והעמים" הבריאה כל עבור אחד אלוקים רק "ישנו
נוצריים. ממקורות גם אלא יהודיים ממקורות רק לא

בכתבי אפילו - הבישוף מעלתו כבוד - ממנו בקי יותר היה הרב נכשל. הוא כי לדעת נוכח הבישוף
הנוצרים.

הנסיך - הוא אך העליונה. על הרב של ידו הייתה בוויכוח אשר שידע למרות הנסיך. התערב כאן
עניין כולם, הוזמנו בשבילו אשר לנושא וחזר הוויכוח את עצר לכן לגמרי. יובס שהבישוף רצה לא -

הגרושה. עם זליגמן נישואי

כדלקמן: החלטתו, את לרב הפולני הנסיך הורה למטה מלמעלה הרב על המביט אחד של בנימה

כהונתו, על מוותר וזליגמן היות אך לגרושה. להינשא כהן על אוסרת שהתורה כדברך, יהי "לו
רגועים". חיים ולזוגתו לו ולאפשר וקידושין חופה והגרושה לזליגמן לערוך עליך אני ְֶַמצוה
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ידועים, נוצריים מנהיגים עם וויכוחים בעבר שניהלו - הרמב"ן כמו - אלו בדברי בקי הרב היה כן כמו
דומות. שאלות על וענו

ברורה, ובשפה במתינות - מתורגמן בעזרת הושמעו שהם הגם - דבריו את הרב השמיע לכך נוסף
ותבונה. חכמה ומלאות ברורות היו לבישוף ותשובותיו

דובר הרב שאין שלמרות לו, חרה הבישוף. רתח כך ועל הנסיך, את מאוד הרשימו הרב של דבריו
זלזול דברי להשמיע החל הוא המופלגת. בידענותו הנסיך את להרשים הצליח הנסיך, של שפתו את

היהודים. ובכל ברב

להקשיב נאלץ שהוא כך על מאוד לו הצר שליבו הגם ומתינותו, שלוותו על לשמור המשיך הרב
כאלו. זלזול לדברי

יהדות על ארץ דרך ביתר לדבר צריך - הבישוף - היה האמת שלמען לבישוף העיר - הרב - הוא
שותים. ממנה לבאר לירוק לא מחייבים, העולם נימוסי כי ויהודים,

זה אלא היהודית, מהבאר כוחה את ששאבה רק לא - דבריו את לומר הרב המשיך - הנצרות
היהודי. מהעם הגיע אמונתם את להם שנתן

מכליו: לגמרי יצא אלו דברים הבישוף שמע כאשר

עיני? מול שלנו ב"אלוהים" ולפגוע לזלזל רוצה "אתה - הרב על הבישוף צרח - שכמוך"! "כופר
שלכם"?! "משה" היה ומי

לו הייתה עמרם, היה שמו אשר - אבא לו היו אנוש. בני ככל "נולד במתינות הרב ענה "משה"
לבריאת שס"ח אלפים ב' בשנת אדר לחודש השביעי ביום נולד הוא יוכבד. היה שמה אשר - אמא
אלפים ב' בשנת אדר לחודש בשבעה ונסתלק שנה, ועשרים מאה היו הזה בעולם חייו ימי משך העולם,

העולם". לבריאת תפ"ח

מהרב. להתלוצץ הבישוף ניסה משה" נסתלק ומתי משה נולד מתי לזכור כוחך רב הנראה "כפי

נמסרו לעם היותנו "מאז לומר והמשיך סבלנותו את הרב איבד לא זאת" יודעים ישראל בני "כל
לדור". מדור אלו תאריכים

בקלקלתו. לתפסו הבישוף ניסה הנוצרים"? "אלוהי" בעניין "ומה

לכך הוכחות מיני כל להביא והחל הרב, ענה והעמים" הבריאה כל עבור אחד אלוקים רק "ישנו
נוצריים. ממקורות גם אלא יהודיים ממקורות רק לא

בכתבי אפילו - הבישוף מעלתו כבוד - ממנו בקי יותר היה הרב נכשל. הוא כי לדעת נוכח הבישוף
הנוצרים.

הנסיך - הוא אך העליונה. על הרב של ידו הייתה בוויכוח אשר שידע למרות הנסיך. התערב כאן
עניין כולם, הוזמנו בשבילו אשר לנושא וחזר הוויכוח את עצר לכן לגמרי. יובס שהבישוף רצה לא -

הגרושה. עם זליגמן נישואי

כדלקמן: החלטתו, את לרב הפולני הנסיך הורה למטה מלמעלה הרב על המביט אחד של בנימה

כהונתו, על מוותר וזליגמן היות אך לגרושה. להינשא כהן על אוסרת שהתורה כדברך, יהי "לו
רגועים". חיים ולזוגתו לו ולאפשר וקידושין חופה והגרושה לזליגמן לערוך עליך אני ְֶַמצוה
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תרפ"ח ניסן י"ב ב"ה

המפורסם הרה"ג הנעלה ידידי כבוד

שי' שמעון מוהר"ר כו' אי"א וו"ח

וברכה שלום

בידם עלה ת"ל אשר ידידי כבוד מכתב לקרוא נהניתי

היא אשר לכל, השוה במקח ומכרו פסח, של קמח להשיג

משאלות ימלא והשי"ת לעושי', ותפארת הרבים טובת באמת

ולברכה. לטובה לבבם

מן ולכאו"א יחיו אנ"ש לכללות בשמי ברכה נא יגיד

לשמוע השי"ת ויזכנו בפרט, בשלומנו ודורשים השואלים

בגו"ר. טוב אך להשמיע

ושמח כשר בחג ומברכו הדו"ש ידידו
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המשך בגאור למסדת סנהכרגן לגום שגשג עמ' א
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()Ô‰‡ ˙‡ Âˆ.(ת"כ)לׁשֹון אּלא "צו", אין «∆«¬…ְֵֶַָ

צרי ּביֹותר ׁשמעֹון: רּבי אמר ּולדֹורֹות. מּיד ְְְִִִִֵֵַַָָָזרּוז
ּכיס חסרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום לזרז Ê‡˙:הּכתּוב ְְְִֵֵֶֶַָָָ…

B‚Â ‰ÏÚ‰ ˙Bz.על ללּמד ּבא הּזה הענין הרי «»…»¿ְְֲִֵֵֶַַַָָָ
הּלילה, ּכל ּכׁשר ׁשּיהא ואיברים חלבים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהקטר
ואיזה ירד, - עלה אם איזה הּפסּולין, על ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּוללּמד
ּבא, הּוא לרּבֹות 'ּתֹורה' ׁשּכל ירד; לא - עלה ְִֵֵֶַָָָָָֹאם
ּפסּולין, ואפּלּו העֹולים, לכל אחת ּתֹורה ְְֲִִִַַַַָָָלֹומר:

ירדּו לא עלּו ‰ÏÚ‰.:ׁשאם ‡Â‰הרֹובע את למעט ְִֵֶָֹƒ»…»ְֵֵֶַַָ
ּבּקדׁש, ּפּסּולן היה ׁשּלא ּבהן, וכּיֹוצא הּנרּבע ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹואת

לעזרה. ׁשּבאּו קדם ּכהניםׁשּנפסלּו ּבתֹורת הענין [ּכל ְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

ד] ּופרק ג ּפרק „.(‚):ּוזבחים BcÓ;הּכּתנת היא ְִֶֶֶֶָƒ«ִֶַֹֻ
ּכמּדתֹו ׁשּתהא "מּדֹו"? לֹומר: ּתלמּוד ŒÏÚ:ּומה ְְְִִֵֶַַַָ«

.BNaּבינתים חֹוצץ ּדבר יהא ג)ׁשּלא ערכין :(ת"כ ¿»ְְִֵֵֵֶַָָֹ
ÔLc‰Œ˙‡ È‰Â.מן הּמחּתה מלא חֹותה היה ¿≈ƒ∆«∆∆ְְִֶַַָָָֹ

ּכבׁש ׁשל ּבמזרחֹו ונֹותנן הּפנימּיֹות (תמידהמאּכלֹות ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֻ
‡˙ÏÚ‰Œ‰.:כד) L‡‰ Ï‡z L‡ ÔLc‰«∆∆¬∆…«»≈∆»…»

ּתרּומהועׂשאּת ירים ּדׁשן מאֹותֹו ּדׁשן, BÓNÂ:ּה ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ¿»
ÁaÊn‰ Ïˆ‡.ׁשעדין איברים מצא הּמזּבח, [על ≈∆«ƒ¿≈«ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשחתה לאחר הּמזּבח, על מחזירן נתאּכלּו, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹלא
ׁשּנאמר: הּפנימּיֹות, מן ונטל ואיל איל ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּגחלים
יׁשן]: ּברׁש"י עלֿהּמזּבח", ְְִִֵֶַַַַָָָָֹ"אתֿהעלה

(„)ÂÈ„‚aŒ˙‡ ËLÙe.(כג אּלא(יומא חֹובה זֹו אין »«∆¿»»ֵֶָָ
ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּדרֿארץ,
קדרה ּבהן ׁשּבּׁשל ּבגדים ּתמיד. ּבהן מׁשּמׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא
ּבגדים "ולבׁש :לכ לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזג אל ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹלרּבֹו,

מהן ּפחּותין ‰ÔLc.:אחרים", ˙‡Œ‡ÈˆB‰Âתמיד) ְֲִִֵֵֶ¿ƒ∆«∆∆
מקֹוםכח) ואין רבה ּכׁשהּוא ּבּתּפּוח, ְְֵֶֶַַַַָָָהּצבּור

יֹום, ּבכל חֹובה זה ואין מּׁשם. מֹוציאֹו ְְֲִִֵֶַַָָָָָלּמערכה,
יֹום: ּבכל חֹובה הּתרּומה ŒÏÚ(‰)אבל L‡‰Â ְְֲַָָָָ¿»≈«

BaŒ„˜ez ÁaÊn‰.על" הרּבה: יקידֹות ּכאן רּבה «ƒ¿≈««ְְִִֵַַָָ
עלֿ "והאׁש ּבֹו", ּתּוקד הּמזּבח "ואׁש ְְְְִֵֵֵַַַַָָמֹוקדה",
עלֿהּמזּבח". ּתּוקד ּתמיד "אׁש ּבֹו", ּתּוקד ְְִִִֵֵֵַַַַַַַָהּמזּבח

יֹומא ּבמּסכת נדרׁשּו כח)ּכּלן רּבֹותינּו(דף ׁשּנחלקּו ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֻ
ׁשם ׁשהיּו הּמערכֹות ‰ÏÚ‰:ּבמנין ‰ÈÏÚ ÚÂ. ְְֲִֶַַַָָָ¿»«»∆»»…»

ּתקּדים היא ּתמיד נח)עֹולת יׁשן:(פסחים [ּברׁש"י . ְְִִִִַַַָָָ
ׁשל לתמיד הּמערכה על קֹודם ּדבר יהא ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּומּנין

ראׁשֹונה] עֹולה העלה, לֹומר: ּתלמּוד ÈÏÁ:ׁשחר? ְִַַַַָָָָֹ∆¿≈
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‡Áa„Ó Ëa eLÈÂדÁÏLÈÂ ƒ«ƒ≈ƒ¿««¿¿»¿«¿«
ÔÈLeÏ LaÏÈÂ È‰BLeÏ ˙È»¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
‡aÓÏ ‡ÓË˜ ˙È ˜ÈÂ ÔÈÁ‡»»ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒ»»

Èc ˙‡Ï ‡˙ÈLÓÏה‡˙M‡Â ¿«¿ƒ»«¬«¿≈¿∆»»
‡Ï  ‡„˜È È‰˙ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿≈»¿»≈»
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()Ô‰‡ ˙‡ Âˆ.(ת"כ)לׁשֹון אּלא "צו", אין «∆«¬…ְֵֶַָ

צרי ּביֹותר ׁשמעֹון: רּבי אמר ּולדֹורֹות. מּיד ְְְִִִִֵֵַַָָָזרּוז
ּכיס חסרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום לזרז Ê‡˙:הּכתּוב ְְְִֵֵֶֶַָָָ…

B‚Â ‰ÏÚ‰ ˙Bz.על ללּמד ּבא הּזה הענין הרי «»…»¿ְְֲִֵֵֶַַַָָָ
הּלילה, ּכל ּכׁשר ׁשּיהא ואיברים חלבים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהקטר
ואיזה ירד, - עלה אם איזה הּפסּולין, על ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּוללּמד
ּבא, הּוא לרּבֹות 'ּתֹורה' ׁשּכל ירד; לא - עלה ְִֵֵֶַָָָָָֹאם
ּפסּולין, ואפּלּו העֹולים, לכל אחת ּתֹורה ְְֲִִִַַַַָָָלֹומר:

ירדּו לא עלּו ‰ÏÚ‰.:ׁשאם ‡Â‰הרֹובע את למעט ְִֵֶָֹƒ»…»ְֵֵֶַַָ
ּבּקדׁש, ּפּסּולן היה ׁשּלא ּבהן, וכּיֹוצא הּנרּבע ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹואת

לעזרה. ׁשּבאּו קדם ּכהניםׁשּנפסלּו ּבתֹורת הענין [ּכל ְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

ד] ּופרק ג ּפרק „.(‚):ּוזבחים BcÓ;הּכּתנת היא ְִֶֶֶֶָƒ«ִֶַֹֻ
ּכמּדתֹו ׁשּתהא "מּדֹו"? לֹומר: ּתלמּוד ŒÏÚ:ּומה ְְְִִֵֶַַַָ«

.BNaּבינתים חֹוצץ ּדבר יהא ג)ׁשּלא ערכין :(ת"כ ¿»ְְִֵֵֵֶַָָֹ
ÔLc‰Œ˙‡ È‰Â.מן הּמחּתה מלא חֹותה היה ¿≈ƒ∆«∆∆ְְִֶַַָָָֹ

ּכבׁש ׁשל ּבמזרחֹו ונֹותנן הּפנימּיֹות (תמידהמאּכלֹות ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֻ
‡˙ÏÚ‰Œ‰.:כד) L‡‰ Ï‡z L‡ ÔLc‰«∆∆¬∆…«»≈∆»…»

ּתרּומהועׂשאּת ירים ּדׁשן מאֹותֹו ּדׁשן, BÓNÂ:ּה ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ¿»
ÁaÊn‰ Ïˆ‡.ׁשעדין איברים מצא הּמזּבח, [על ≈∆«ƒ¿≈«ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשחתה לאחר הּמזּבח, על מחזירן נתאּכלּו, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹלא
ׁשּנאמר: הּפנימּיֹות, מן ונטל ואיל איל ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּגחלים
יׁשן]: ּברׁש"י עלֿהּמזּבח", ְְִִֵֶַַַַָָָָֹ"אתֿהעלה

(„)ÂÈ„‚aŒ˙‡ ËLÙe.(כג אּלא(יומא חֹובה זֹו אין »«∆¿»»ֵֶָָ
ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּדרֿארץ,
קדרה ּבהן ׁשּבּׁשל ּבגדים ּתמיד. ּבהן מׁשּמׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא
ּבגדים "ולבׁש :לכ לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזג אל ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹלרּבֹו,

מהן ּפחּותין ‰ÔLc.:אחרים", ˙‡Œ‡ÈˆB‰Âתמיד) ְֲִִֵֵֶ¿ƒ∆«∆∆
מקֹוםכח) ואין רבה ּכׁשהּוא ּבּתּפּוח, ְְֵֶֶַַַַָָָהּצבּור

יֹום, ּבכל חֹובה זה ואין מּׁשם. מֹוציאֹו ְְֲִִֵֶַַָָָָָלּמערכה,
יֹום: ּבכל חֹובה הּתרּומה ŒÏÚ(‰)אבל L‡‰Â ְְֲַָָָָ¿»≈«

BaŒ„˜ez ÁaÊn‰.על" הרּבה: יקידֹות ּכאן רּבה «ƒ¿≈««ְְִִֵַַָָ
עלֿ "והאׁש ּבֹו", ּתּוקד הּמזּבח "ואׁש ְְְְִֵֵֵַַַַָָמֹוקדה",
עלֿהּמזּבח". ּתּוקד ּתמיד "אׁש ּבֹו", ּתּוקד ְְִִִֵֵֵַַַַַַַָהּמזּבח

יֹומא ּבמּסכת נדרׁשּו כח)ּכּלן רּבֹותינּו(דף ׁשּנחלקּו ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֻ
ׁשם ׁשהיּו הּמערכֹות ‰ÏÚ‰:ּבמנין ‰ÈÏÚ ÚÂ. ְְֲִֶַַַָָָ¿»«»∆»»…»

ּתקּדים היא ּתמיד נח)עֹולת יׁשן:(פסחים [ּברׁש"י . ְְִִִִַַַָָָ
ׁשל לתמיד הּמערכה על קֹודם ּדבר יהא ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּומּנין

ראׁשֹונה] עֹולה העלה, לֹומר: ּתלמּוד ÈÏÁ:ׁשחר? ְִַַַַָָָָֹ∆¿≈
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‡˙Ï  ÈÂ Ùˆa Ùˆaƒ¿«ƒ¿»¿«¿«¬«¬»»
:‡L„˜ ˙Î Èaz Ï ˜ÈÂ¿«≈¬««¿≈ƒ¿«¿«»

Ïו ‡„˜È È‰z ‡È„z ‡˙L‡∆»»¿ƒ»¿≈»¿»«
:ÈÙh˙ ‡Ï ‡Áa„Óז‡„Â «¿¿»»ƒ¿≈¿»

˙È ˜È ‡˙ÁÓ ‡˙ÈB‡«¿»¿ƒ¿»»ƒ»¿»«
:‡Áa„Ó Ì„˜Ï ÈÈ Ì„˜ ‰‡ Èa¿≈«¬…√»¿»»√»«¿¿»

zÏÓ‡ח ˆÓ˜a Ó LÙÈÂ¿«¿≈ƒ≈¿À¿≈ƒÀ¿»
Ïk ˙ÈÂ ÁLÓ ‡˙ÁÓ„¿ƒ¿»»ƒƒ¿«¿»»
˜ÈÂ ‡˙ÁÓ Ï È ‡zÏ¿À¿»ƒ«ƒ¿»»¿«≈
‡Â ‡Ïa˜˙‡Ï ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»

:ÈÈ Ì„˜ ‡zk„‡ט‡zL‡„ ƒ¿«¿»√»¿»¿ƒ¿»«
Èh È‰B ‰‡ ÏÎÈ ‰Óƒ«≈¿«¬…¿ƒ«ƒ
kLÓ ˙„a LÈ˜ ˙‡a ÏÎ‡˙zƒ¿»≈«¬««ƒ¿»«ƒ¿«

:ÏÎÈ ‡ÓÊיÈÙ‡˙˙ ‡Ï ƒ¿»≈¿À«»ƒ¿¬≈
˙È ˙È‰È B‰˜ÏÁ ÈÓÁ¬ƒ«√»¿¿»ƒ»«
‡È‰ ÈL„˜ L„˜ ÈaÓƒÀ¿»»…∆¿ƒƒ

:‡ÓL‡ÎÂ ‡˙‡hÁkיאÏk ¿«»»¿«¬»»»
ÌÈ˜ ÏÎÈ ‰‡ Èa ‡Î¿»ƒ¿≈«¬…≈¿À«¿»
„ ‡aÓ BÎÈ˙„Ï ÌÏÈÈ »»¿»»≈ƒÀ¿»«»«¿»


ÌÈÓÏM‰.ורּבֹותינּו ׁשלמים. ׁשם יביאּו (שם)אם «¿»ƒְְִִִֵַָָָ

ּכל הׁשלם הּבקר עֹולת על "עליה", מּכאן: ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹלמדּו
לתמיד מאחר ּדבר יהא ׁשּלא מּכאן ּכּלם. ְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹֻֻהּקרּבנֹות

הערּבים: ּבין ÈÓz„(Â)ׁשל L‡.(מד אׁש(יומא ְִֵֶַַָ≈»ƒֵ
את ּבּה ׁשּמדליקין היא "ּתמיד", ּבּה ְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָׁשּנאמר

ּבּה ׁשּנאמר יג)הּנרֹות, כז נר(שמות "להעלת : ְֱֲֵֵֶֶַַַָֹ
ּתּוקד החיצֹון הּמזּבח מעל היא אף Ï‡:ּתמיד". ְִִִִֵֵַַַַַַָ…

‰aÎ˙.:לאוין ּבׁשני עֹובר המזּבח על אׁש המכּבה ƒ¿∆ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ
(Ê)‰Á‰ ˙Bz ˙‡ÊÂ.לכּלן אחת ּתֹורה ¿…««ƒ¿»ְַַָָֻ

אין ׁשּיכֹול, ּבענין, האמּורין ּולבֹונה ׁשמן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָלהטעינן
ׁשהיא יׂשראל מנחת אּלא ּולבֹונה ׁשמן טעּונֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָלי
ּתלמּוד מּנין? ּכליל, ׁשהיא ּכהנים מנחת ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָֹנקמצת.

"ּתֹורת" ‡˙:לֹומר: ˜‰.ּבקרן הּגׁשה היא ַַ«¿≈…»ְִֶֶַָָ
מערבית ‰:ּדרֹומית ÈÙÏ.לצד ׁשהּוא מערב, הּוא ְֲִִַָƒ¿≈ְֲֶַַָ

מֹועד ‰ÁaÊ.:אהל È Ï‡ׁשהּוא הּדרֹום, הּוא ֵֶֹ∆¿≈«ƒ¿≈«ֶַָ
הרּוח: לאֹותֹו נתּון ׁשהּכבׁש מזּבח, ׁשל ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָּפניו

(Á)Ó ÌÈ‰Â).ׁשלם עּׂשרֹון ׁשּיהא מהמחּבר, ¿≈ƒƒ∆ְְִֵֵֵֶַָָָֻ

יׁשן): ּברׁש"י קמיצה. ּבׁשעת אחת .BˆÓ˜aּבבת ְְְְִִִַַַַַָָָ¿À¿
יעׂש לּקמץׁשּלא מּדה מו)ה ‰Á‰:(יומא ˙ÏÓ ֲִֶֶֶַַָֹֹƒ…∆«ƒ¿»
.ÓMÓׁשמנּה ׁשּנתרּבה מּמקֹום ׁשּקֹומץ מּכאן, ƒ«¿»ְְִִִֵֶֶַַָָָָ
יד) ּבאחרת‰Á‰.:(סוטה מערבת ּתהא ׁשּלא «ƒ¿»ְְְֵֶֶֶֶֶַֹֹ

Á‰Ï‰:(ת"כ) L‡ ‰‰Ïk ˙‡Â¿≈»«¿…»¬∆««ƒ¿»
ÈË˜‰Â.קמיצה לאחר לבֹונתּה את ׁשּמלּקט ¿ƒ¿ƒְְְְִֵֶֶַַַָָָ

מן ּבאחת אּלא ּכן ּפרׁש ׁשּלא ּולפי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹּומקטירֹו;
לכלל זֹו, ּפרׁשה לׁשנֹות הצר ּב"וּיקרא", ְְְְְְִִִַַַָָָָָֹֻהּמנחֹות

ּכמׁשּפטן הּמנחֹות ˜„L(Ë):(ת"כ)ּכל ÌB˜Óa. ְְְִַָָָָ¿»»…
אהלֿמֹועד: ּבחצר ıÓÁ(È)ואיזהּו? ‰Ù‡˙ ‡Ï ְֲֵֵֶֶַַֹ…≈»∆»≈

Ì˜ÏÁ.ּבחמץ אסּורים הּׁשירים hÁk‡˙:אף ∆¿»ְְֲִִֵַַָָ««»
ÌL‡ÎÂ.('ב ּכחּטאת.(שם היא הרי חֹוטא מנחת ¿»»»ְְֲִִֵֵַַָ

נדבה מנחת ּפסּולה; - לׁשמּה ׁשּלא קמצּה ,ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹלפיכ
ׁשּלא קמצּה ,לפיכ ּכאׁשם. היא ְְְֲִִֵֶָָָָָֹהרי

ּכׁשרה: - מּום..ÎÊÏk(È‡)לׁשמּה ּבעל אפּלּו ְְִֵָָ»»»ֲִַַ
אמּור ּכבר הרי לאכילה, אם נאמר? כאלּמה (ויקרא ְֱֲֲִִֵֶַַָָָָָ

אּלאכב) וגֹו'" הּקדׁשים מּקדׁשי אלהיו "לחם :ְְֱֳִִֵֶֶֶַָָָָֹ

eveipy mei qelwpe`

    £¤¦©¬¨¤−¦§¨«©§©¥¬
      §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¤¿¨§©Á©«£¸Ÿ¨¹̈

    £¤©§¦´©«Ÿ̈À§Æ¦¨©´Ÿ½
     £¦¦¸¨«¥¨¬²Ÿ¤¦§−̈¨¦®©«£¦¨´

   ©½Ÿ¤©«£¦−̈¨¨«¤©©«£©À
     ©¤²¤¥«¨¤−ª§¤´¤§¦¤®¨ª«¦¥Æ¦§©´

    ¦¦½©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§©Ÿ¥̧
     ©¨¦©©§¨²¦¨−̈©«£¤´Ÿ¨®¨¾̈

    ©«Ÿ̈−¨¦¬¨§¨«§¨¦§©¬Ÿ¥²
     ¨¦¬¦«§¤−¬Ÿ¥«¨¥«©§©¥¬§Ÿ̈−

    ¤¤¬¥«Ÿ©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´
     ¥½Ÿ¬Ÿ©−©«©¨®¦§¿£¤Á
     ¦¨¥̧¨«Ÿ¹̈¦¨¥³©«©¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½

     ¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«©Ÿ¥²©«§©¥¬Ÿ−̈
      Ÿ§¤®̈§¨³¨Æ¥«¨¥½©«£©−¬Ÿ¤

:Lc˜˙È Ô‰ ˜Èc Ïk…¿ƒ¿«¿ƒ¿«»
ÓÈÓÏ:יב ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»
Ècיג È‰e Ô‰‡ Ô˜ ÔÈc≈À¿««¬…¿ƒƒ

e‡Èc ‡ÓÈ ÈÈ Ì„˜ Ôe˜È¿»¿√»¿»¿»¿«ƒ
ÔÈ‡ ˙Ï˙ ‡Ú ÔÓ „Á d˙È»≈«ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ
d˙eÏ ‡È„ ‡˙ÁÓ ‡ÏÀ¿»ƒ¿»»¿ƒ»«¿«

:‡LÓ d˙eÏe ‡ידÏÚ ¿«¿»«¿«¿«¿»«
‡ÎÈ „Ú˙ ÁLÓ ‡˙ÈÓ«¿≈»ƒ¿«ƒ¿¬≈¿ƒ»
ÔÈÚe ˙ÁÓ ÈÈe dp˙È«̇¿ƒ«ƒ≈ƒ¿«ƒƒ
Ì„˜ ‡ÂÚ ‡Ï˜˙‡Ï ˜¿»≈¿ƒ¿«»»¿«¬»√»

:ÈÈטוÈ‰˙Á˙ ‡Ó„ ‡‰ÎÂ ¿»¿«¬»ƒ¿«»¿ƒ
ÌÏÚ ÌÈ˜ d˙È „ÚÈ È‰Óƒ¿ƒ«¿≈»«¿»»»

:˜ ÈÓ ÈÈ Ì„˜טזÏÎÂ √»¿»¿ƒƒ«»¿»
È‰ ÈÓ ‡‰Î„ ‡˙ÁÓƒ¿»»¿«¬»¿ƒ¿≈

:ÏÎ‡˙˙ ‡ÏיזÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe »ƒ¿¬≈«ƒ¿»ƒ
:ÓÈÓÏ ‰LÓיחÌÚ ÏlÓ …∆¿≈»«≈ƒ

‡c ÓÈÓÏ È‰ ÌÚÂ Ô‰‡«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«»
Èc ‡˙‡ ‡˙‡hÁc ‡˙È‡«¿»¿«»»¿«¿»ƒ
‡˙‡hÁ Î˙ ‡˙ÏÚ Î˙ƒ̇¿¿≈¬»»ƒ¿¿≈«»»
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÈÈ Ì„√̃»¿»…∆¿ƒƒ

d˙Èיט ÎÓc ‡‰kנ"א)(dÓ„ «¬»ƒ¿«≈»«ƒ¿«
ÏÎ‡˙ LÈc˜ ˙‡ dpÏÎÈÈ≈¿ƒ««¬««ƒƒ¿¬≈


למחלקת מּומין ּבעלי קב)לרּבֹות Ïk:(זבחים ְְֲֲִֵֶַַַֹ…

‚Â ÚÈL‡.ּבּה ׁשּיּגעּו חּלין אֹו קּלים קדׁשים ¬∆ƒ«¿ְִִִִֶַָָָֻ
מּמּנה ׁשאם.Lc˜È:(ת"כ)ויבלעּו ּכמֹוה, להיֹות ְְְִִֶָƒ¿»ְִִֶָָ

הּמנחה ּכחמר יאכלּו ּכׁשרה, ואם יּפסלּו, ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּפסּולה,
יב:(ת"כ) ÂÈe.(È‚)תורה Ô‰‡ Ô˜ ‰Êמנחות) ∆»¿««¬…»»
ּבּיֹוםעח) האיפה עׂשירית מקריבין ההדיֹוטֹות ְְֲִִִִֵֶַַַַָָאף

יֹום, ּבכל ּגדֹול ּכהן אבל לעבֹודה. מתחּנכין ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹׁשהן
ּתחּתיו הּמׁשיח והּכהן וגֹו', ּתמיד "מנחה ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

וגֹו'": חּקתֿעֹולם חלּוטה.ÎÓ˙(È„)מּבניו ְִַָָָֻÀ¿∆∆ֲָ
צרּכּה ּכל אפּיֹות.ÈÈ:(ת"כ)ּברֹותחין אפּויה ְְְִָָָÀƒ≈ֲֲִָ

ּומטּגנּה וחֹוזר ּבּתּנּור אֹופּה חליטתּה, ׁשאחר ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָהרּבה,
ÌÈ:ּבּמחבת ˙ÁÓ..ּפתיתה ׁשּטעּונה מלּמד ֲַַַƒ¿«ƒƒְְְִֵֶַָָ

לפי ּופרּורין ּבציעין מּמׁש ּפתיתה ולא יׁשן: ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹ[ּברׁש"י

וכֹופלּה וחֹוזר לׁשנים, ּכֹופלּה אּלא נקמצת, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאינּה
וכ מבּדיל. ואינֹו ׁשתיֿוערב מקטירלארּבע ן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ

לּה]: מפרׁש ּכהנים ּבתֹורת ‰ÁÈLn(ÂË)לאּׁשים, ְְֲִִִֵַָָָֹ«»ƒ«
ÂÈÓ ÂÈÁ.ּתחּתיו מּבניו, ÏÈÏk:הּמׁשיח «¿»ƒ»»ְִִַַַָָָָ»ƒ

Ë˜.ּכּלּה אּלא נאכלין, ׁשיריה להיֹות נקמצת אין »¿»ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֻ
ּתהיה: ּכליל נדבה ׁשל ּכהן מנחת ּכל וכן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּכליל.

(ÊË)ÏÈÏk.:לגבּה ׁשוה יזּכּלּה תורה »ƒְַָָָָֹֻ
(ËÈ)d˙‡ ‡hÁÓ‰.ׁשהיא עבֹודֹותיה העֹובד «¿«≈…»ֲִֵֶֶָָ

ידֹו על חּטאת pÏÎ‡È‰:נעׂשית d˙‡ ‡hÁÓ‰. ֲֵַַַָָ«¿«≈…»…¿∆»
קב) זריקת(זבחים ּבׁשעת טמא יצא לעבֹודה, ְְֲִִֵַַַָָָָָָהראּוי

ׁשאֹוסר לֹומר אפׁשר ואי ּבּבׂשר. חֹולק ׁשאינֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדמים,
ׁשהרי ּדמּה, הּזֹורק מן חּוץ ּבאכילתּה, ּכהנים ְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשאר
אתּה": יאכל ּבּכהנים "ּכלֿזכר למּטה: ְֱֲִֶַַַַָָָָָֹֹֹנאמר
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למחלקת מּומין ּבעלי קב)לרּבֹות Ïk:(זבחים ְְֲֲִֵֶַַַֹ…

‚Â ÚÈL‡.ּבּה ׁשּיּגעּו חּלין אֹו קּלים קדׁשים ¬∆ƒ«¿ְִִִִֶַָָָֻ
מּמּנה ׁשאם.Lc˜È:(ת"כ)ויבלעּו ּכמֹוה, להיֹות ְְְִִֶָƒ¿»ְִִֶָָ

הּמנחה ּכחמר יאכלּו ּכׁשרה, ואם יּפסלּו, ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּפסּולה,
יב:(ת"כ) ÂÈe.(È‚)תורה Ô‰‡ Ô˜ ‰Êמנחות) ∆»¿««¬…»»
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יֹום, ּבכל ּגדֹול ּכהן אבל לעבֹודה. מתחּנכין ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹׁשהן
ּתחּתיו הּמׁשיח והּכהן וגֹו', ּתמיד "מנחה ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

וגֹו'": חּקתֿעֹולם חלּוטה.ÎÓ˙(È„)מּבניו ְִַָָָֻÀ¿∆∆ֲָ
צרּכּה ּכל אפּיֹות.ÈÈ:(ת"כ)ּברֹותחין אפּויה ְְְִָָָÀƒ≈ֲֲִָ

ּומטּגנּה וחֹוזר ּבּתּנּור אֹופּה חליטתּה, ׁשאחר ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָהרּבה,
ÌÈ:ּבּמחבת ˙ÁÓ..ּפתיתה ׁשּטעּונה מלּמד ֲַַַƒ¿«ƒƒְְְִֵֶַָָ

לפי ּופרּורין ּבציעין מּמׁש ּפתיתה ולא יׁשן: ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹ[ּברׁש"י

וכֹופלּה וחֹוזר לׁשנים, ּכֹופלּה אּלא נקמצת, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאינּה
וכ מבּדיל. ואינֹו ׁשתיֿוערב מקטירלארּבע ן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ

לּה]: מפרׁש ּכהנים ּבתֹורת ‰ÁÈLn(ÂË)לאּׁשים, ְְֲִִִֵַָָָֹ«»ƒ«
ÂÈÓ ÂÈÁ.ּתחּתיו מּבניו, ÏÈÏk:הּמׁשיח «¿»ƒ»»ְִִַַַָָָָ»ƒ

Ë˜.ּכּלּה אּלא נאכלין, ׁשיריה להיֹות נקמצת אין »¿»ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֻ
ּתהיה: ּכליל נדבה ׁשל ּכהן מנחת ּכל וכן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּכליל.

(ÊË)ÏÈÏk.:לגבּה ׁשוה יזּכּלּה תורה »ƒְַָָָָֹֻ
(ËÈ)d˙‡ ‡hÁÓ‰.ׁשהיא עבֹודֹותיה העֹובד «¿«≈…»ֲִֵֶֶָָ

ידֹו על חּטאת pÏÎ‡È‰:נעׂשית d˙‡ ‡hÁÓ‰. ֲֵַַַָָ«¿«≈…»…¿∆»
קב) זריקת(זבחים ּבׁשעת טמא יצא לעבֹודה, ְְֲִִֵַַַָָָָָָהראּוי

ׁשאֹוסר לֹומר אפׁשר ואי ּבּבׂשר. חֹולק ׁשאינֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדמים,
ׁשהרי ּדמּה, הּזֹורק מן חּוץ ּבאכילתּה, ּכהנים ְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשאר
אתּה": יאכל ּבּכהנים "ּכלֿזכר למּטה: ְֱֲִֶַַַַָָָָָֹֹֹנאמר
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(Î)a ÚbÈŒL‡ Ïk.(צז אכל(שם ּדבר ּכל …¬∆ƒ«ƒ¿»»ְֶַָֹ

מּמּנה: ויבלע יּגע אם.Lc˜Èאׁשר ּכמֹוה: להיֹות ְְֲִִִֶֶַַָƒ¿»ְִִָָ
ּכחמר ּתאכל - ּכׁשרה היא ואם ּתּפסל, - ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּפסּולה

Ú:ׁשּבּה ÓcÓ ‰È L‡Â„‚a‰ŒÏ.הּזה ואם ֶָ«¬∆ƒ∆ƒ»»««∆∆ְִָֻ
הּבגד על אׁשר(ת"כ)מּדמּה (הּבגד ּדם מקֹום אֹותֹו , ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָ

העזרה: ּבתֹו ּתכּבס עליה), È‰יּזה L‡.יהא ְְֲִֵֶֶַָָָָָ¬∆ƒ∆ְֵ
ּכמֹו כט)נּזה, טו מנלם",(איוב לארץ יּטה "ולא : ְְְִִִֶֶֶָָָֹ

נטּוי: ׁשּנבלעת.È(Î‡)יהא ׁשהּבליעה לפי ְֵָƒ»≈ְְְִִִֶֶַַַָ
הּקדׁשים לכל הּדין והּוא נֹותר, נעׂשה .Óe˜:ּבֹו ְְֲֳִִַַַָָָָ…«

הּנׁשים" "ּתמרּוקי יב)לׁשֹון ב אשקורי"ר(אסתר . ְְִֵַַָ
ÛhLÂ:ּבלע"ז ˜Óe.ּכלי אבל ּבליעתֹו. את לפלט ְַַ…«¿À«ְְְֲִִִֶָָֹ

ּדפיֹו מידי יֹוצא ׁשאינֹו ּכאן, הּכתּוב לּמד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָחרס,
‡˙(Î)לעֹולם: ÏÎ‡È ÌÈ‰ka ÎŒÏk.הא ְָ»»»«…¬ƒ…«…»ָ

לא - למעלה האמּור אֹותּה ׁשהמחטא ְְְְֵֶַַַַָָָָָָֹלמדּת,
ׁשאינֹו את להֹוציא אּלא הּכהנים, ׁשאר ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹלהֹוציא

לחּטּוי: B‚Â'.(Î‚)ראּוי ˙‡hÁŒÏÎÂ(פב (זבחים ְִָ¿»«»¿
ּפסּולה: - לפנים החיצֹונה חּטאת מּדם הכניס ְְְִִִִִִִֶַַַָָָׁשאם

ÏÎÂ.:קדׁשים ׁשאר ˜„ÌÈL(‡)לרּבֹות L„˜ ¿»ְְִַָָָ…∆»»ƒ
‡e‰.(ת"כ יח. ּתמּו(תמורה ואין קרב, רתֹוהּוא ְְֵֵָָ

לפיeËÁLÈ.()קרבה: הרּבה, ׁשחיטֹות לנּו רּבה ְֵָƒ¿¬ְְְִִִֵַָָ
רּבים, "יׁשחטּו" ׁשּנאמר ּבצּבּור, אׁשם ְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָׁשּמצינּו
לּצפֹון: צּבּור עֹולת להביא ּבעֹולה, ְְְִִַַָָָָּותלאֹו

(‚)'B‚Â BaÏÁŒÏk ˙‡Â.נתּפרׁשּו לא ּכאן עד ¿≈»∆¿¿ְְִַָָֹ
אבל ּכאן, לפרׁשם הצר לכ ּבאׁשם, ְְְְֲִֵָָָָָָָָָֻאמּורין

"וּיקרא" ּבפרׁשת ּבּה נתּפרׁשּו ּכבר - ‡˙:חּטאת ְְְְְִִַַַָָָָָָָ≈
‰ÈÏ‡‰.,ּכבׂש אֹו איל אּלא ּבא אינֹו ׁשאׁשם לפי »«¿»ְִִֵֶֶֶֶַָָָָ
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ּבאליה: נתרּבּו וכבׂש דואיל ‰e‡(‰)תורה ÌL‡. ְְְְִִֶֶַַַָָ»»

ּבעליו ׁשּמתּו אׁשם על לּמד מּמּנּו. ׁשמֹו ׁשּיּנתק ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעד
ׁשעֹומד אףֿעלּֿפי ּבאחר, ּבעליו ׁשּנתּכּפרּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָאֹו
סתם, ׁשחטֹו אם הּמזּבח, לקיץ עֹולה ּדמיו ְְְְְִִִִֵַַָָָָָלהיֹות
ּבא ואינֹו לרעּיה. ׁשּנּתק קדם לעֹולה ּכׁשר ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאינֹו
ּכמֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ּפסּול ׁשּיהא האׁשם על ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹללּמד
לא ׁשאׁשם לפי ּבחּטאת, הּכתּוב "הּוא" – ְְְִֶֶַַָָָָָֹׁשּדרׁשּו
אמּורין. הקטרת לאחר אּלא הּוא", "אׁשם ּבֹו: ְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָנאמר

ּכׁשר - אמּוריו הקטרּו ׁשּלא עצמֹו דףוהּוא (זבחים ְְְְֵֵֶַָָֹֻ
ברש"י) ועיי"ש ‰e‡(Â):ד. ÌÈL„˜ L„˜.ּבתֹורת …∆»»ƒְַ

נדרׁש: הּוא Ì‰Ï(Ê)ּכהנים ˙Á‡ ‰B.ּבדבר ְֲִִָֹ»««»∆ְָָ
BÎÈ:זה L‡ Ô‰k‰.,ּבֹו חֹולק לכּפרה הראּוי ֶ«…≈¬∆¿«∆ְֵַָָָָ

ואֹונן ּכּפּורים ּומחּסר יֹום לטבּול BÚ(Á):ּפרט ְְְְִִִֵָָֻ
‰È‰È BÏ Ô‰kÏ È˜‰ L‡ ‰ÏÚ‰.לטבּול ּפרט »…»¬∆ƒ¿ƒ«…≈ƒ¿∆ְְִָ

ּבעֹורֹות חֹולקים ׁשאינן ואֹונן, ּכּפּורים ּומחּסר ְְְִִִֵֵֶָָָֻיֹום
קג) BÂ(Ë):(זבחים d˙‡ È˜‰ Ô‰kÏ.יכֹול «…≈««¿ƒ…»¿ָ

ּתהיה". אהרן "לכלּֿבני לֹומר: ּתלמּוד לבּדֹו? ְְְְְֲִֵֶַַַַָֹלֹו
הא הּמקריב". "לּכהן לֹומר: ּתלמּוד לכּלן? ְְְִֵַַַַַָָָֹֻיכֹול
אֹותּה ׁשּמקריבין יֹום אֹותֹו ׁשל אב לבית ְְִִֵֵֶֶַַָָּכיצד?

נדבהÔ‰ÏeÏ.(È):(ת"כ) מנחת .ÁÂ‰:זֹו ¿»«∆∆ְְִַָָ«¬≈»
ׁשמן: ּבהן ׁשאין קנאֹות, ּומנחת חֹוטא מנחת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָזֹו

יא epÈ˜È(È)תורה ‰„BÏÚ Ì‡.ּדבר על אם ƒ«»«¿ƒ∆ְִַַ
והֹולכי הּים יֹורדי ּכגֹון לֹו, ׁשּנעׂשה נס על ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָהֹודאה
וחֹולה האסּורים ּבית וחבּוׁשי ְְֲֲִִִֵֵֶַָָמדּברּיֹות
ּבהן ׁשּכתּוב להֹודֹות, צריכין ׁשהם - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּנתרּפא

כאֿכב) קז לבנ(תהלים ונפלאֹותיו חסּדֹו לה' "יֹודּו י: ְְְְְִִֵַַָ
נדר, מאּלה אחת על אם תֹודה", זבחי ויזּבחּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאדם.
לחם ּוטעּונֹות הן, ּתֹודה ׁשלמי – הּללּו ְְְִֵֵֶֶַַָָָׁשלמים
ּכמֹו ולילה, ליֹום אּלא נאכלין ואינן ּבענין, ְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָָָהאמּור

ּכאן ‰B„‰:ׁשּמפרׁש ÁÊÏÚ È˜‰Â.ארּבעה ְֶָָֹ¿ƒ¿ƒ«∆««»ְַָָ
מיני ׁשלׁשה - ּורבּוכה ּורקיקין חּלֹות לחם: ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹמיני
מין וכל וגֹו'", חמץ לחם "עלֿחּלת ּוכתיב: ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹמּצה,
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:dpcÚÈה‡‰k ÔB‰˙È ˜ÈÂ ∆¿ƒ«¿«≈»¿«¬»
‡L‡ ÈÈ Ì„˜ ‡˜ ‡Á„Ï¿«¿¿»À¿»»√»¿»¬»»

:‡e‰ו‡‰Î ‡eÎc Ïk»¿»¿«¬«»
L„˜ ÏÎ‡˙È LÈc˜ ˙‡ dpÏÎÈÈ≈¿ƒ≈«¬««ƒƒ¿¬≈…∆

:‡e‰ ÔÈL„e˜ז‡˙‡hÁk ¿ƒ¿«»»
ÔB‰Ï ‡„Á ‡˙ÈB‡ ‡‡k«¬»»«¿»¬»¿
:‡‰È dÏÈc d ÎÈ Èc ‡‰k«¬»ƒ¿««≈ƒ≈¿≈

ח ˙ÏÚ ˙È ˜c ‡‰ÎÂ¿«¬»ƒ¿»≈»¬«¿»
‡‰ÎÏ ˜È Èc ‡˙ÏÚ L¿«¬»»ƒ¿»≈¿«¬»

:‡‰È dÏÈcטÈc ‡˙Á ÏÎÂ ƒ≈¿≈¿»ƒ¿»»ƒ
„Ú˙˙c ÏÎÂ ‡ep˙ È‡˙ƒ̇¿¬≈¿«»¿»¿ƒ¿¬≈
‡‰ÎÏ ‡˙È ÏÚÂ ‡„¿ƒ¿»¿««¿≈»¿«¬»

:‡‰ dÏÈc d˙È ˜cיÏÎÂ ƒ¿»≈»«ƒ≈¿≈¿»
‡Ï„e ÁL ‡ÏÈ„ ‡˙Áƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿»
 È‰ Ô‰‡ È ÏÎÏ ‡ÏÈƒ»¿»¿≈«¬…¿≈¿«

:È‰BÁ‡kיא˙Îc ‡˙ÈB‡ ‡„Â ¿»ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«
:ÈÈ Ì„˜ ˜È Èc ‡L„e˜יבÌ‡ ¿«»ƒ¿»≈√»¿»ƒ

ÏÚ ˜ÈÂ dp˜È ‡˙„B ÏÚ«¿»¿»¿ƒ≈ƒ»≈«
ÔÏÈc ÔÈh ÔÈ ‡˙„B ˙Îƒ¿«¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»


ּבאליה: נתרּבּו וכבׂש דואיל ‰e‡(‰)תורה ÌL‡. ְְְְִִֶֶַַַָָ»»

ּבעליו ׁשּמתּו אׁשם על לּמד מּמּנּו. ׁשמֹו ׁשּיּנתק ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעד
ׁשעֹומד אףֿעלּֿפי ּבאחר, ּבעליו ׁשּנתּכּפרּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָאֹו
סתם, ׁשחטֹו אם הּמזּבח, לקיץ עֹולה ּדמיו ְְְְְִִִִֵַַָָָָָלהיֹות
ּבא ואינֹו לרעּיה. ׁשּנּתק קדם לעֹולה ּכׁשר ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאינֹו
ּכמֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ּפסּול ׁשּיהא האׁשם על ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹללּמד
לא ׁשאׁשם לפי ּבחּטאת, הּכתּוב "הּוא" – ְְְִֶֶַַָָָָָֹׁשּדרׁשּו
אמּורין. הקטרת לאחר אּלא הּוא", "אׁשם ּבֹו: ְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָנאמר

ּכׁשר - אמּוריו הקטרּו ׁשּלא עצמֹו דףוהּוא (זבחים ְְְְֵֵֶַָָֹֻ
ברש"י) ועיי"ש ‰e‡(Â):ד. ÌÈL„˜ L„˜.ּבתֹורת …∆»»ƒְַ

נדרׁש: הּוא Ì‰Ï(Ê)ּכהנים ˙Á‡ ‰B.ּבדבר ְֲִִָֹ»««»∆ְָָ
BÎÈ:זה L‡ Ô‰k‰.,ּבֹו חֹולק לכּפרה הראּוי ֶ«…≈¬∆¿«∆ְֵַָָָָ

ואֹונן ּכּפּורים ּומחּסר יֹום לטבּול BÚ(Á):ּפרט ְְְְִִִֵָָֻ
‰È‰È BÏ Ô‰kÏ È˜‰ L‡ ‰ÏÚ‰.לטבּול ּפרט »…»¬∆ƒ¿ƒ«…≈ƒ¿∆ְְִָ

ּבעֹורֹות חֹולקים ׁשאינן ואֹונן, ּכּפּורים ּומחּסר ְְְִִִֵֵֶָָָֻיֹום
קג) BÂ(Ë):(זבחים d˙‡ È˜‰ Ô‰kÏ.יכֹול «…≈««¿ƒ…»¿ָ

ּתהיה". אהרן "לכלּֿבני לֹומר: ּתלמּוד לבּדֹו? ְְְְְֲִֵֶַַַַָֹלֹו
הא הּמקריב". "לּכהן לֹומר: ּתלמּוד לכּלן? ְְְִֵַַַַַָָָֹֻיכֹול
אֹותּה ׁשּמקריבין יֹום אֹותֹו ׁשל אב לבית ְְִִֵֵֶֶַַָָּכיצד?

נדבהÔ‰ÏeÏ.(È):(ת"כ) מנחת .ÁÂ‰:זֹו ¿»«∆∆ְְִַָָ«¬≈»
ׁשמן: ּבהן ׁשאין קנאֹות, ּומנחת חֹוטא מנחת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָזֹו

יא epÈ˜È(È)תורה ‰„BÏÚ Ì‡.ּדבר על אם ƒ«»«¿ƒ∆ְִַַ
והֹולכי הּים יֹורדי ּכגֹון לֹו, ׁשּנעׂשה נס על ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָהֹודאה
וחֹולה האסּורים ּבית וחבּוׁשי ְְֲֲִִִֵֵֶַָָמדּברּיֹות
ּבהן ׁשּכתּוב להֹודֹות, צריכין ׁשהם - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּנתרּפא

כאֿכב) קז לבנ(תהלים ונפלאֹותיו חסּדֹו לה' "יֹודּו י: ְְְְְִִֵַַָ
נדר, מאּלה אחת על אם תֹודה", זבחי ויזּבחּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאדם.
לחם ּוטעּונֹות הן, ּתֹודה ׁשלמי – הּללּו ְְְִֵֵֶֶַַָָָׁשלמים
ּכמֹו ולילה, ליֹום אּלא נאכלין ואינן ּבענין, ְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָָָהאמּור

ּכאן ‰B„‰:ׁשּמפרׁש ÁÊÏÚ È˜‰Â.ארּבעה ְֶָָֹ¿ƒ¿ƒ«∆««»ְַָָ
מיני ׁשלׁשה - ּורבּוכה ּורקיקין חּלֹות לחם: ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹמיני
מין וכל וגֹו'", חמץ לחם "עלֿחּלת ּוכתיב: ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹמּצה,
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ÈÈ È‚B‡Â ÁÓƒ¿«¿∆¿ƒ«ƒƒ
‡ÎÈ ‡zÏÂ ÁÓ ÈÁÈÓƒ¿ƒƒƒ¿»¿À¿»¿ƒ»

:ÁÓ ÏÈ ÈיגÏÚ ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»«
˜ ˜È ÚÈÓÁ ÌÁÏ È¿ƒ»ƒ¿≈¬ƒ«¿»≈À¿»≈
:È‰B„e˜ ˙Î ˙„Bz ˙Î ÏÚ«ƒ¿««ƒ¿«¿ƒ

˜‡יד ÏÓ „Á pÓ ˜ÈÂƒ»≈ƒ≈«ƒ»À¿»»
˜ÊÈ ‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ ‡˙e‡«¿»»√»¿»¿«¬»ƒƒ¿«
:È‰È ÏÈ ‡„e˜ ˙Î Ì ˙È»«ƒ¿«¿«»ƒ≈¿≈

Î˙טו ˙„Bz ˙Î e¿«ƒ¿««ƒ¿«
„e˜‡Ï ÏÎ‡˙È ˜ ÌBÈ È‰B¿ƒ¿À¿»≈ƒ¿¬≈»

:‡ „Ú pÓ ÚÈטזÌ‡Â «¿«ƒ≈««¿»¿ƒ
˜ ˙Î ‡z„ B‡ ‡„ƒ¿»¿«¿»ƒ¿«À¿»≈
ÏÎ‡˙È ˙Î ˜È È ‡ÓBÈ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈
pÓ ‡z‡„e È‰B˙„ ‡ÓBÈe¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ≈

:ÏÎ‡˙ÈיזÓ ‡z‡„e ƒ¿¬≈¿ƒ¿»«ƒ¿«
‡e ‰‡˙ÈÏz ‡ÓBÈ ‡˙Îƒ¿¿»¿»¿ƒ»»¿»

:„˜BzÈיחÏÎ‡˙È ‡ÏÎ‡˙‡ Ì‡Â ƒ»¿ƒƒ¿¬»»ƒ¿¬≈
‡ÓBÈ È‰B„e˜ ˙Î Óƒ¿«ƒ¿«¿ƒ¿»
˜Ó ‡ÂÚÏ ‡‰È ‡Ï ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»»¿≈¿«¬»ƒ¿»≈
‡‰È ˜ÁÓ Ï Á˙È ‡Ï ˙È»≈»ƒ¿¬≈≈¿»»¿≈
:Ï˜È BÁ pÓ ÏeÎÈ˙ ‡Â∆«¿≈ƒ≈≈¿«≈


ּבמנחֹות מפרׁש ּכ חּלֹות; עׂשר נז)ומין ,(דף ְְִִֶֶַָָָָֹ

מדּברּיֹות, ׁשׁש ׁשהן ירּוׁשלמּיֹות סאין חמׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָוׁשיעּורן
עּׂשרֹון צרּכֹו:.ÎÓ˙:כ' ּכל ּברֹותחין חלּוט לחם ִָÀ¿∆∆ְְְִֶֶָָָ

(‚È).ÁÊŒÏÚ B˜ È˜Èת"כ עו, דף מּגיד,)(שם «¿ƒ»¿»«∆«ִַ
ּביֹוצא לּפסל הּגּוף ּבקדּׁשת קדֹוׁש הּלחם ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשאין
ׁשּיּׁשחט עד ּבפדיֹון, לחּלין ּומּלצאת ְְְְִִִִֵֵֶַָָֻּוטבּולֿיֹום

˜ŒÏÓ(È„)הּזבח: „Á‡.מין מּכל אחד לחם ֶַַ∆»ƒ»»¿»ִִֶֶֶָָ
והּׁשאר עבֹודתּה. העֹובד לּכהן ּתרּומה יּטל ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹֹומין,
וׁשֹוק מחזה חּוץ לּבעלים, ּובׂשרּה לּבעלים ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָָנאכל
וׁשֹוק חזה ּתנּופת למּטה, ׁשּמפרׁש ּכמֹו ְְְְֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבּה,

"ׁשלמים": קרּויה והּתֹודה e(ÂË)ּבׁשלמים, ְְְְִִִַָָָָ¿«
.ÂÈÓÏ ˙„Bz ÁÊת"כ)(זבחי לו. רּבּוייןם ּכאן יׁש ∆««¿»»ִִֵָ

י"ד, וחגיגת נזיר ואיל ואׁשם חּטאת לרּבֹות ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָהרּבה:
ולילה ליֹום נאכלין ÏÎ‡È.:ׁשּיהיּו B˜ ÌBÈ ְְְֱִִֶֶַָָָ¿»¿»≈»≈
לחמּה זמן - ּבׂשרּה Œ„Ú:וכזמן epnÓ ÁÈpÈŒ‡Ï ְְְְְִַַַָָָ…«ƒ«ƒ∆«

˜.לּמה אםּֿכן, הּלילה. ּכל הּוא אֹוכל אבל …∆ְֲִֵֵַַָָָָָ
העברה מן האדם להרחיק ּכדי חצֹות'? 'עד ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָאמרּו

ברכות) „‰(ÊË):(ריש B‡ „ŒÌ‡Â.ׁשּלא ¿ƒ∆∆¿»»ֶֹ
לחם, טעּונה אינּה נס, ׁשל הֹודאה על ְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָהביאּה

ּבענין: ׁשּמפרׁש ּכמֹו ימים, לׁשני ÁnÓe˙ונאכלת ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָָֹƒ»√»
epnÓ ˙Bp‰Â.:אחרים (ספרים יאכל ּבראׁשֹון ¿«»ƒ∆ְֲִִִֵֵֵָָָ

ּכמֹוה ויׁש היא, יתרה זֹו ו"ו יאכל'). מּמּנּו ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ'והּנֹותר
וענה" ואּיה צבעֹון בני "ואּלה ּכגֹון: ּבּמקרא, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָהרּבה

כד) לו מרמס"(בראשית וצבא וקדׁש "ּתת ח, (דניאל ְְְִֵֶָָָֹ
יז:יג) B‚Â',(ÁÈ)תורה ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â(ת"כ) ¿ƒ≈»…≈»≈¿

מדּבר. הּכתּוב ּבּׁשליׁשי לאכלֹו ּבׁשחיטה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָּבמחּׁשב
ּתלמּוד למפרע? יּפסל ּבּׁשליׁשי מּמּנּו אכל אם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָיכֹול
הקרבה ּבׁשעת - יחׁשב" לא אתֹו "הּמקריב ְְְִִֵֵַַַַַָָָֹֹלֹומר:
ּבׁשעת ּפרּוׁשֹו: וכן ּבּׁשליׁשי. נפסל ואינֹו נפסל ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָהּוא
ואם ּבמחׁשבה, זאת ּתעלה לא ְְְֲֲִֶַַַָָָָֹֹהקרבתֹו
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יהיה: ּפּגּול - epnÓחּׁשב ˙ÏÎ‡‰ LÙp‰Â.אפּלּו ְִִִֵֶ¿«∆∆»…∆∆ƒ∆ֲִ

ּתּׂשא: עֹונּה הּזמן, ּבתֹו(ËÈ)Na‰Â.קדׁש ׁשל ְְֲִַַָָ¿«»»ֶֶֹ
יאכל לא ּבכלֿטמא, יּגע אׁשר .Na‰Â:ׁשלמים ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹ¿«»»

מּתר: ׁשהּפנימי מקצתֹו, ׁשּיצא איבר ŒÏkלרּבֹות ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻ»
Na ÏÎ‡È B‰Ë.(עט לֹומר?(פסחים ּתלמּוד מה »…«»»ְַַַ

ׁשּנאמר כז)לפי יב וגֹו'(דברים יּׁשפ זבחי "ודם : ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָ
אּלא ׁשלמים יאכלּו לא יכֹול ּתאכל", ְְְִֵֶַָָָָָֹֹֹוהּבׂשר
ּבׂשר": יאכל "ּכלֿטהֹור נאמר: לכ ְְֱִֶַַַָָָָָָֹהּבעלים?

Na ÏÎ‡È B‰ËŒÏk Na‰Â).מה ּכל ּכלֹומר: ¿«»»»»…«»»ְַַָ
חּוץ יצאּו ׁשאם ואׁשם, ּבחּטאת ל ְְְְְִִֶֶַַָָָָָּׁשאסרּתי
מֹועד אהל "ּבחצר ׁשּכתּוב: ּכמֹו אסּורה, - ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָֹלּקלעים
יאכל טהֹור "ּכל :ל אֹומר אני זה ּבבׂשר ְְְֲִֵֶַָָָָָֹֹיאכלּוה",

העיר): ּבכל אפּלּו ÂÈÏÚ.(Î)ּבׂשר", B˙‡ÓËÂ ְֲִִָָָָ¿À¿»»»
ת"כ) מג, אבל(זבחים מדּבר, הּכתּוב הּגּוף ְְְֲֵַַַַָָֻּבטמאת

אּלא ּכרת ענּוׁש אינֹו הּטמא את ׁשאכל ֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָטהֹור
ואזהרת וגֹו'". ּבכלֿטמא אׁשרֿיּגע "והּבׂשר ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָאזהרה
אּלא ּבּתֹורה, מפרׁשת אינּה הּטהֹור את ׁשאכל ְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹטמא

ׁשוה. ּבגזרה למדּוה ּכרתֹות)(ת"כחכמים ג' ְְְֲִִֵֵָָָָָָ
ּודרׁשּוה הּגּוף, ּבטמאת קדׁשים ּבאֹוכלי ְְְְְֲִֵַַָָָָֻאמּורֹות

ּבׁשבּועֹותר ו)ּבֹותינּו לפרט,(דף ואחת לכלל, אחת ְְְְִִִֵַַַַַָָ
אּלא נאמר ׁשּלא ויֹורד, עֹולה קרּבן על ללּמד ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹואחת

וקדׁשיו: מקּדׁש טמאת כאעל NÚÈ‰(Î„)תורה ְְְִַַָָָָֻ≈»∆
.‰Î‡ÏÓŒÏÎÏ(ת"כ כג, החלב,(פסחים על ולּמד ּבא ¿»¿»»ְִֵֵֶַַָ

נבלֹות טמאת מטּמא ˙‡e‰ÏÎ.:ׁשאינֹו ‡Ï ÏÎ‡Â ְְְֵֵֵֶַַֻ¿»………¿À
הנשה) גיד פרק נבלה(חולין אּסּור יבֹוא ּתֹורה: ְְִֵָָָָָאמרה

יתחּיב אכלֹו, ׁשאם חלב, אּסּור על ויחּול ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּוטרפה
חל אּסּור אין ּתאמר: ולא נבלה, ׁשל לאו על ְְִֵֵֶַַַָָָֹֹאף

אּסּור כה:על ס)ÛBÚÏ.‰Ó‰aÏÂ(ÂÎ)תורה (שם ִַ»¿«¿≈»
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יהיה: ּפּגּול - epnÓחּׁשב ˙ÏÎ‡‰ LÙp‰Â.אפּלּו ְִִִֵֶ¿«∆∆»…∆∆ƒ∆ֲִ

ּתּׂשא: עֹונּה הּזמן, ּבתֹו(ËÈ)Na‰Â.קדׁש ׁשל ְְֲִַַָָ¿«»»ֶֶֹ
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ׁשּנאמר כז)לפי יב וגֹו'(דברים יּׁשפ זבחי "ודם : ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָ
אּלא ׁשלמים יאכלּו לא יכֹול ּתאכל", ְְְִֵֶַָָָָָֹֹֹוהּבׂשר
ּבׂשר": יאכל "ּכלֿטהֹור נאמר: לכ ְְֱִֶַַַָָָָָָֹהּבעלים?

Na ÏÎ‡È B‰ËŒÏk Na‰Â).מה ּכל ּכלֹומר: ¿«»»»»…«»»ְַַָ
חּוץ יצאּו ׁשאם ואׁשם, ּבחּטאת ל ְְְְְִִֶֶַַָָָָָּׁשאסרּתי
מֹועד אהל "ּבחצר ׁשּכתּוב: ּכמֹו אסּורה, - ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָֹלּקלעים
יאכל טהֹור "ּכל :ל אֹומר אני זה ּבבׂשר ְְְֲִֵֶַָָָָָֹֹיאכלּוה",

העיר): ּבכל אפּלּו ÂÈÏÚ.(Î)ּבׂשר", B˙‡ÓËÂ ְֲִִָָָָ¿À¿»»»
ת"כ) מג, אבל(זבחים מדּבר, הּכתּוב הּגּוף ְְְֲֵַַַַָָֻּבטמאת

אּלא ּכרת ענּוׁש אינֹו הּטמא את ׁשאכל ֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָטהֹור
ואזהרת וגֹו'". ּבכלֿטמא אׁשרֿיּגע "והּבׂשר ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָאזהרה
אּלא ּבּתֹורה, מפרׁשת אינּה הּטהֹור את ׁשאכל ְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹטמא

ׁשוה. ּבגזרה למדּוה ּכרתֹות)(ת"כחכמים ג' ְְְֲִִֵֵָָָָָָ
ּודרׁשּוה הּגּוף, ּבטמאת קדׁשים ּבאֹוכלי ְְְְְֲִֵַַָָָָֻאמּורֹות

ּבׁשבּועֹותר ו)ּבֹותינּו לפרט,(דף ואחת לכלל, אחת ְְְְִִִֵַַַַַָָ
אּלא נאמר ׁשּלא ויֹורד, עֹולה קרּבן על ללּמד ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹואחת

וקדׁשיו: מקּדׁש טמאת כאעל NÚÈ‰(Î„)תורה ְְְִַַָָָָֻ≈»∆
.‰Î‡ÏÓŒÏÎÏ(ת"כ כג, החלב,(פסחים על ולּמד ּבא ¿»¿»»ְִֵֵֶַַָ

נבלֹות טמאת מטּמא ˙‡e‰ÏÎ.:ׁשאינֹו ‡Ï ÏÎ‡Â ְְְֵֵֵֶַַֻ¿»………¿À
הנשה) גיד פרק נבלה(חולין אּסּור יבֹוא ּתֹורה: ְְִֵָָָָָאמרה

יתחּיב אכלֹו, ׁשאם חלב, אּסּור על ויחּול ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּוטרפה
חל אּסּור אין ּתאמר: ולא נבלה, ׁשל לאו על ְְִֵֵֶַַַָָָֹֹאף
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evfiyilyקכו meiqelwpe`

    §−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨−§©§¥¨«¨
    ¤−¤£¤Ÿ©´¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤

    ©¦−¥«©¤«¨©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
    ¥«Ÿ©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ

     ©©§¦º¤¤³©§¨¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¤
     ¨§¨²©«Ÿ̈−¦¤¬©§¨¨«¨¨´§¦¤½¨

     ¥−¦¥´§Ÿ̈®¤©¥³¤©¤«¨¤Æ§¦¤½
       ¥´¤«¨¤À§¨¦¬Ÿ²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

    §¦§¦©Ÿ¥²¤©¥−¤©¦§¥®¨§¨¨Æ
     ¤«¨¤½§©«£−Ÿ§¨¨«§¥Æ´©¨¦½

     ¦§¬§−̈©Ÿ¥®¦¦§¥−©§¥¤«
   ©©§¦º¤©©§¨¦²§¤©¥−¤

       ¦§¥´©«£®Ÿ¦«§¤²¬©¨¦−§¨¨«
         ¦Á¤£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈¨©̧§¦Æ¥¥´§¥«¦§¨¥½

:‡ÈÚ„Â ‡BÚcכז‡L‡ Ïk ¿»¿ƒ¿ƒ»»¬»»
ÈˆÈzLÈÂ ‡Ó„ Ïk ÏeÎÈ˙ È„ƒ≈»¿»¿ƒ¿≈≈

:ÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡כחÏÈlÓe ¬»»«ƒ≈«««ƒ
:ÓÈÓÏ ‰LÓ ÌÚ ÈÈכטÌÚ ÏlÓ ¿»ƒ…∆¿≈»«≈ƒ

˙È ˜Óc ÓÈÓÏ Ï‡È È¿≈ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»≈»
˙È È˙ÈÈ ÈÈ Ì„˜ È‰BL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿ƒ√»¿»«¿ƒ»
˙ÒÎpÓ ÈÈ Ì„˜Ï ̃¿»≈»√»¿»ƒƒ¿«

:È‰BL„e˜ל˙È Ôe˙È˙ È‰B„È ¿ƒ¿ƒ«¿»
‡È„ ÏÚ ‡z ˙È ÈÈ„ ‡̃¿»«»«¿»»«¿»«∆¿»
˙È ‡Ó‡Ï ‡È„ ˙È p˙ÈÈ«¿ƒ≈»∆¿»«¬»»»≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡Óe‡לא‡‰k ˜ÈÂ ¬»√»¿»¿«≈«¬»
‡È„ È‰ÈÂ ‡„ÓÏ ‡z ˙È»«¿»¿«¿¿»ƒ≈∆¿»

:È‰BÏÂ Ô‰‡Ïלב‡˜BL ˙ÈÂ ¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿»»
‡‰ÎÏ ‡˙eL‡ Ôezz ‡ÈÈ„¿«ƒ»ƒ¿«¿»»¿«¬»

:ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎpÓלג˙È ˜Óc ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»≈»
‡z ˙ÈÂ ‡L„e˜ ˙ÒÎ Ìc«ƒ¿«¿«»¿»«¿»
‡˜BL È‰z ÏÈc Ô‰‡ ÈÓƒ¿≈«¬…ƒ≈¿≈»

:˜ÏÏ ‡ÈÈ„לד‡È„ ˙È È‡ ¿«ƒ»»√»¬≈»∆¿»
‡˙eL‡„ ‡˜BL ˙ÈÂ ‡˙eÓ‡„«¬»»¿»»¿«¿»»


וחגבים ּדגים לדם ÌÎÈ˙LBÓ:ּפרט ÏÎ.לפי ְְֲִִַַָָָ¿…¿…≈∆ְִ
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נֹות הּתנּופה החזהּולאחר ונמצא הּמקטיר, לּכהן נֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ׁשּנאמר וזהּו כ)למּטה, ט אתֿ(שם "וּיׂשימּו : ְְֱִֶֶֶֶַַַָָ

הּמזּבחה". החלבים וּיקטר עלֿהחזֹות ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהחלבים

מפרׁש ּכ לּה; זקּוקין ּכהנים ׁשּׁשלׁשה ְְְְֲִִֶַָָָָָֹֹֹלמדנּו,
סב)ּבמנחֹות ep‡ÈÈ:(דף ‰‰ŒÏÚ Ï‰Œ˙‡. ְִָ∆«≈∆«∆»∆¿ƒ∆

מביאֹו, הּוא אֹותֹו להניף מביא? לּמה החזה ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָואת
אּׁשי "את ׁשּנאמר: לפי האּׁשים. מן הּוא ׁשּיהא ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹולא
החזה אף ׁשּיהא יכֹול החזה", על אתֿהחלב ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָה'
וגֹו'": להניף החזה "את נאמר: לכ ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָלאּׁשים,

(‡Ï)Ï‰Œ˙‡ Ô‰k‰ È˜‰Â.והיה" ּכ ואחר ¿ƒ¿ƒ«…≈∆«≈∆ְְַַָָָ
לאהרן", נאכל(ת"כ)החזה הּבׂשר ׁשאין למדנּו, ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּמזּבח: מן למּטה ׁשהאמּורים .BL˜(Ï)ּבעֹוד ְְְִִִֵֵֶַַַָָ
הּפרק עד הראׁש עם הּנמּכרת ארּכּבה ׁשל הּפרק ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻמן

:יר ׁשל סב ׁשהּוא ‰È˜(Ï‚)האמצעי, ְִֵֶֶֶֶָָָֹ««¿ƒ
,'B‚Â ÌcŒ˙‡(נט לזריקתֹו(פסחים ראּוי ׁשהּוא מי ∆«¿ְִִִֶָָ

אֹו ּדמים זריקת ּבׁשעת טמא יצא חלביו; ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָּולהקטיר
ּבּבׂשר: חֹולק ׁשאינֹו חלבים, הקטר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּבׁשעת

(„Ï)‰Óez‰ ...‰ez‰.(לז מֹולי(סוכה «¿»«¿»ִ
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ּומֹוריד: מעלה להּומביא, .ÌÈ‡elnÏÂ(ÊÏ)תורה ֲִִֵֶַ¿«ƒƒ

הּכהּנה: חּנּו לחליֹום ‡˙Ô‰‡Œ()תורה Á˜. ְְִַָֻ«∆«¬…
הּמׁשּכן, הקמת קדם ימים ׁשבעת נאמרה זֹו ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּפרׁשה

ּבּתֹורה: ּומאחר מקּדם ‡˙Ô‰‡Œׁשאין Á˜.קחּנּו ְְֵֶַָָָֻֻ«∆«¬…ֶָ
ּומׁשכהּו: B‚Âּבדברים ˙‡Á‰ t ˙‡Â.אּלּו ְְִִֵָָ¿≈«««»¿ֵ

ּתצּוה" ּב"ואּתה הּמּלּואים צּואת ּבענין ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָהאמּורים

כז) וזרזֹו(שמות חזר לּמּלּואים ראׁשֹון ּביֹום ועכׁשו ;ְְְְְִִִֵַַַָָ
מעׂשה: ÚBÓ„(‚)ּבׁשעת Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡ Ï‰˜‰. ְֲִֶַַ«¿≈∆∆«…∆≈

המרּבה: את מעט ׁשהחזיק הּמקֹומֹות מן אחד ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻזה
ד ‰c(‰)תורה ‰Ê.עֹוׂשה ׁשאני ׁשּתראּו ּדברים ∆«»»ְְֲִִִֶֶֶָ

ואל לעׂשֹות, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צּוני - ְְֲִִִֵֶַַַָָָלפניכם
הענין ּכל עֹוׂשה. אני אחי ולכבֹוד לכבֹודי ְְְְְֲִִִִִִֶָָָָֹּתאמרּו
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מּזה: חּוץ מקֹום, ּבכל קרב ׁשלמים ׁשל כטׁשֹוק תורה ְְִִֵֶֶָָָָ

(„Ï)˙NÚÏ '‰ ‰eˆ.ורּבֹותינּו הּימים. ׁשבעת ּכל ƒ»«¬ְְִִֵַַַָָ
ּפרה, מעׂשה זה - "לעׂשת" ּדרׁשּו: לברכה ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָזכרֹונם
ׁשּכהן ּוללּמד, יֹוםֿהּכּפּורים; מעׂשה זה - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹ"לכּפר"
ימים ׁשבעת הּכּפּורים יֹום קדם ּפריׁשה טעּון ְְִִִִִֶַַָָָָֹּגדֹול

הּפרה: את הּׂשֹורף הּכהן ˙e˙eÓ(Ï‰)וכן ‡ÏÂ. ְֵֵֵֶַַַָָֹ¿…»
מיתה חּיבים אּתם הרי ּכן, ּתעׂשּו לא אם :הא ֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ

(ÂÏ)ÂÈe ‰‡ NÚÂ.הּטּו ׁשּלא ׁשבחן להּגיד ««««¬…»»ְְִִִֶַָֹ
ּוׂשמאל: צוימין פרשת חסלת ְִָֹ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi`  dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
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.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
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.dxez xtqd ly oezgzd yily
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קלי

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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 ̈©−§¦§ª§Ÿ̈«

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:
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ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים
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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
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7:067:049:349:3210:0710:0511:0911:0719:1719:1619:3819:3718:5819:41סינגפור סינגפור )ח(
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7:157:049:469:4010:1810:1211:2011:1619:3519:4220:0220:0919:2320:21קנדה טורונטו )ק(

6:526:419:239:169:559:4810:5710:5219:1119:1919:3919:4719:0020:00קנדה מונטריאול )ק(
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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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קלה לוח זמנים לשבוע פרשת צו - שבת הגדול 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
6:326:279:069:039:369:3310:3910:3618:5518:5719:1719:1918:3819:23מקסיקו מ. סיטי )ח(

6:326:388:599:019:329:3410:3310:3418:4018:3119:0818:5918:1519:03ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:015:558:338:299:049:0010:0710:0318:2118:2418:4418:4718:0618:51נפאל קטמנדו )ח(

7:067:049:349:3210:0710:0511:0911:0719:1719:1619:3819:3718:5819:41סינגפור סינגפור )ח(

5:335:198:047:578:368:289:399:3317:5418:0518:2618:3717:4518:41פולין ורשא )ח(

6:106:108:388:379:119:1010:1210:1118:2018:1618:4218:3817:5918:42פרו לימה )ח(

6:396:279:109:039:419:3510:4410:3918:5819:0619:2619:3418:4619:47צרפת ליאון )ח(

6:486:369:199:129:519:4410:5410:4819:0819:1719:3819:4718:5820:01צרפת פריז )ח(

5:535:508:268:248:568:549:599:5618:1418:1318:3518:3417:5518:38קולומביה בוגוטה )ח(

7:157:049:469:4010:1810:1211:2011:1619:3519:4220:0220:0919:2320:21קנדה טורונטו )ק(

6:526:419:239:169:559:4810:5710:5219:1119:1919:3919:4719:0020:00קנדה מונטריאול )ק(

5:475:398:158:108:488:439:509:4617:5918:0318:2318:2817:4518:32קפריסין לרנקה )ח(

6:256:098:588:499:299:2010:3210:2518:4919:0219:2419:3618:4219:53רוסיה מוסקבה )ח(

6:206:088:508:439:239:1610:2510:1918:3718:4519:0619:1518:2619:19רוסיה רוסטוב נא-דונו )ח(

6:236:118:558:489:269:1910:2810:2318:4418:5319:1319:2218:3319:34שוייץ ציריך )ח(

6:196:158:488:459:209:1710:2210:1918:3118:3218:5318:5318:1418:57תאילנד 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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תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק:
יום ראשון לאחר צאת הכוכבים
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