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‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰
Ô˙ÈÂÏּבֹו לׂשחק יצרּת ּבּגמרא1זה ואיתא ׁשעֹות2, י"ב ƒ¿»»ְְְְִֶֶַַַָָָָָָ

יֹושב הּקּב"ה ראׁשֹונֹות ׁשעֹות ג' הּיֹום, ֲִֵֵַַָָָהוי
ׁשעֹות ג' ודן, יֹושב ׁשנּיֹות ׁשעֹות ג' ּבּתֹורה, ְְְִֵֵַָָָָועֹוסק
הּיֹום, סֹוף ׁשהּוא רביעּיֹות, ׁשעֹות ג' וזן, יֹושב ְְְִִִִֵֶַָָׁשליׁשּיֹות

הּמנחה ּתפּלת ׁשּנאמר3זמן לויתן, עם ּומׂשחק יֹושב , ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבזה והענין ּבֹו. לׂשחק יצרּת זה ּכּמבֹואר4לויתן , ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ּתֹורה איׁשי5ּבלּקּוטי יּלוה הּפעם מּלׁשֹון הּוא ׁשלויתן , ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשענינם6אלי הּנׁשמֹות על וקאי התחּברּות, לׁשֹון הינּו , ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ

וענין אלקּות. עם העֹולמֹות התחּברּות לפעֹול ְְְְְֱִִִִַַָָֹהּוא
לויתן עם מעבֹודת7מׂשחק מתעּנג ׁשהּקּב"ה היינּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

מׁשל ּדר על ּוכמֹו ואלקּות. עֹולמֹות לחּבר ְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָֹהּנׁשמֹות
ׁשּכן7למּטה ּומּכל ׂשר אצל ותענּוג ׂשחֹוק לעֹורר ׁשּכדי , ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּביֹותר, ויקר ּגדֹול ּדבר לֹו ּׁשּנֹותנים ידי על זה אין ,ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמל
מקֹום ּתֹופס אינֹו ּביֹותר הּיקר הּדבר אפּלּו אצלֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהרי
הּטבע, הפ ׁשהּוא חּדּוׁש ּדבר ידי על ּדוקא אּלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכלל,

הּמדּברת צּפֹור ידי על ׁשענין8ּכמֹו ּדאף ּבזה, וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
מקֹום, מּכל האדם, לדּבּור ּבער אינֹו ּבצּפֹור ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהּדּבּור
וכן ותענּוג. ׂשחֹוק ּגֹורם זה הרי ׁשּבּדבר, החּדּוׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָמּצד
ידי שעל ואלקּות עֹולמֹות חּבּור ּבענין ּבּנמׁשל, ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹהּוא

ה למּטה, הּנׁשמֹות הּנׁשמֹותעבֹודת ׁשעבֹודת הגם נה ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַָָָ
למעלה, ּבהיֹותּה עבֹודתּה לאֹופן ּכלל ּבער אינּה ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָלמּטה
ּביראה הוי' עֹובד ּגמּור צּדיק ׁשהּוא מי אף ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהרי
מי יׁש ּבבחינת הּוא הרי ּבתענּוגים רּבה ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָואהבה

למעלה9ׁשאֹוהב ּבהיֹותּה הּנׁשמה למעלת יּגיע ולא ,10, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹ
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כו.1) קד, ב.2)תהלים ג, ריש3)ע"ז לקו"ת – פסחים" ערבי ר"פ בגמ' כדאיתא למנחה סמוך נקרא הוא רביעיות שעות "בג'

ב). יח, (שמיני ד4)פרשתנו קנח, תולדות תו"ח גם וראה ואילך. 67 ע' תש"ד ואילך. סח ס"ע תרנ"ד סה"מ גם ראה לקמן בהבא

שם.5)ואילך. פרשתנו לד.6)ריש כט, וראה7)ויצא ואילך. נו ע' שמות אוה"ת ג. עז, פינחס ואילך. סע"ג מח, שלח לקו"ת ראה

ג. צא, מסעי ובכ"מ.8)לקו"ת ד). (מח, שם שלח לקו"ת ד.9)ראה קיד, תו"א סע"א).10)ראה (מח, פל"ז תניא ראה

    
Ba ˜ÁÏ zÈ ‰Ê Ô˙ÈÂÏ1‡˙È‡Â מובא], =]‡Óbaהמפרטת ƒ¿»»∆»«¿»¿«∆¿ƒ»«¿»»
היום במהלך הקב"ה מעשי ‰ÌBi,2את ÈÂ‰ ˙BÚL Èשעות עשר שנים »¬≈«

חלקים: לארבעה בכללות נחלקות ‰a‰היום ˙BBL‡ ˙BÚL '‚»ƒ«»»
Ô„Â ˘BÈ ˙BiL ˙BÚL '‚ ,‰Bza ˜BÚÂ ˘BÈאת דן הקב"ה ≈¿≈«»»¿ƒ≈¿»

ויום יום בכל BÚL˙האדם '‚ ,»
ÔÊÂ ˘BÈ ˙BiLÈÏLקוצב ¿ƒƒ≈¿»

לו תזדמן מהיכן ומין מין לכל

BÚL˙פרנסתו '‚ ,»
B ‡e‰L ,˙BiÚÈ¿ƒƒ∆
˙lÙz ÔÓÊ ,ÌBi‰«¿«¿ƒ«

‰Á‰3˜ÁÓe ˘BÈ , «ƒ¿»≈¿«≈
Ô˙ÈÂÏ Ó‡pL ,Ô˙ÈÂÏ ÌÚƒƒ¿»»∆∆¡«ƒ¿»»
.Ba ˜ÁÏ zÈ ‰Ê∆»«¿»¿«∆

‰Êa ÔÈÚ‰Â4‡Bk , ¿»ƒ¿»»∆«¿»
‰Bz ÈeÏa5Ô˙ÈÂÏL , ¿ƒ≈»∆ƒ¿»»

‰ÂlÈ ÌÚt‰ ÔBLlÓ ‡e‰ƒ»«««ƒ»∆
ÈÏ‡ ÈLÈ‡לבנה קראה לאה ƒƒ≈«

שלאחר מכיון לוי השלישי

ידעה בנים שלשה ליעקב שילדה

ללדת היא עתידה מעתה כי

משאר בנים יותר לבעלה

היתה לוי שלידת היינו האמהות,

יעקב שעתיד סימן עבורה

אליה ולהתלוות ‰6eÈלהוסיף ,«¿
È‡˜Â ,˙eaÁ˙‰ ÔBLÏ»ƒ¿«¿¿»ƒ
‡e‰ ÌÈÚL ˙BÓLp‰ ÏÚ««¿»∆ƒ¿»»
˙eaÁ˙‰ ÏBÚÙÏƒ¿ƒ¿«¿
.˙e˜Ï‡ ÌÚ ˙BÓÏBÚ‰»»ƒ¡…
Ô˙ÈÂÏ ÌÚ ˜ÁÓ ÔÈÚÂ7 ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ¿»»

‚pÚ˙Ó ‰a‰L eÈÈ‰«¿∆«»»ƒ¿«≈
aÁÏ ˙BÓLp‰ ˙„BÚÓ≈¬««¿»¿«≈
BÓÎe .˙e˜Ï‡Â ˙BÓÏBÚ»∆¡…¿
‰ÓÏ ÏLÓ Cc ÏÚ7, «∆∆»»¿«»

˜BÁ BÚÏ È„kL∆¿≈¿≈¿
ÏkÓe  Ï‡ ‚eÚ˙Â¿«¬≈∆«ƒ»
È„È ÏÚ ‰Ê ÔÈ‡ ,CÏÓ ÔkL∆≈∆∆≈∆«¿≈

c BÏ ÌÈ˙BpÏB„b ∆¿ƒ»»»
BÏ‡ È‰L ,˙BÈa ˜ÈÂ¿»»¿≈∆¬≈∆¿
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‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰
Ô˙ÈÂÏּבֹו לׂשחק יצרּת ּבּגמרא1זה ואיתא ׁשעֹות2, י"ב ƒ¿»»ְְְְִֶֶַַַָָָָָָ

יֹושב הּקּב"ה ראׁשֹונֹות ׁשעֹות ג' הּיֹום, ֲִֵֵַַָָָהוי
ׁשעֹות ג' ודן, יֹושב ׁשנּיֹות ׁשעֹות ג' ּבּתֹורה, ְְְִֵֵַָָָָועֹוסק
הּיֹום, סֹוף ׁשהּוא רביעּיֹות, ׁשעֹות ג' וזן, יֹושב ְְְִִִִֵֶַָָׁשליׁשּיֹות

הּמנחה ּתפּלת ׁשּנאמר3זמן לויתן, עם ּומׂשחק יֹושב , ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבזה והענין ּבֹו. לׂשחק יצרּת זה ּכּמבֹואר4לויתן , ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ּתֹורה איׁשי5ּבלּקּוטי יּלוה הּפעם מּלׁשֹון הּוא ׁשלויתן , ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשענינם6אלי הּנׁשמֹות על וקאי התחּברּות, לׁשֹון הינּו , ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ

וענין אלקּות. עם העֹולמֹות התחּברּות לפעֹול ְְְְְֱִִִִַַָָֹהּוא
לויתן עם מעבֹודת7מׂשחק מתעּנג ׁשהּקּב"ה היינּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

מׁשל ּדר על ּוכמֹו ואלקּות. עֹולמֹות לחּבר ְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָֹהּנׁשמֹות
ׁשּכן7למּטה ּומּכל ׂשר אצל ותענּוג ׂשחֹוק לעֹורר ׁשּכדי , ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּביֹותר, ויקר ּגדֹול ּדבר לֹו ּׁשּנֹותנים ידי על זה אין ,ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמל
מקֹום ּתֹופס אינֹו ּביֹותר הּיקר הּדבר אפּלּו אצלֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהרי
הּטבע, הפ ׁשהּוא חּדּוׁש ּדבר ידי על ּדוקא אּלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכלל,

הּמדּברת צּפֹור ידי על ׁשענין8ּכמֹו ּדאף ּבזה, וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
מקֹום, מּכל האדם, לדּבּור ּבער אינֹו ּבצּפֹור ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהּדּבּור
וכן ותענּוג. ׂשחֹוק ּגֹורם זה הרי ׁשּבּדבר, החּדּוׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָמּצד
ידי שעל ואלקּות עֹולמֹות חּבּור ּבענין ּבּנמׁשל, ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹהּוא

ה למּטה, הּנׁשמֹות הּנׁשמֹותעבֹודת ׁשעבֹודת הגם נה ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַָָָ
למעלה, ּבהיֹותּה עבֹודתּה לאֹופן ּכלל ּבער אינּה ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָלמּטה
ּביראה הוי' עֹובד ּגמּור צּדיק ׁשהּוא מי אף ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהרי
מי יׁש ּבבחינת הּוא הרי ּבתענּוגים רּבה ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָואהבה

למעלה9ׁשאֹוהב ּבהיֹותּה הּנׁשמה למעלת יּגיע ולא ,10, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹ
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כו.1) קד, ב.2)תהלים ג, ריש3)ע"ז לקו"ת – פסחים" ערבי ר"פ בגמ' כדאיתא למנחה סמוך נקרא הוא רביעיות שעות "בג'

ב). יח, (שמיני ד4)פרשתנו קנח, תולדות תו"ח גם וראה ואילך. 67 ע' תש"ד ואילך. סח ס"ע תרנ"ד סה"מ גם ראה לקמן בהבא

שם.5)ואילך. פרשתנו לד.6)ריש כט, וראה7)ויצא ואילך. נו ע' שמות אוה"ת ג. עז, פינחס ואילך. סע"ג מח, שלח לקו"ת ראה

ג. צא, מסעי ובכ"מ.8)לקו"ת ד). (מח, שם שלח לקו"ת ד.9)ראה קיד, תו"א סע"א).10)ראה (מח, פל"ז תניא ראה
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‰ÓLp‰ ˙ÏÚÓÏ ÚÈbÈ ‡ÏÂ¿…«ƒ«¿«¬««¿»»

‰ÏÚÓÏ d˙BÈ‰a10שאז ƒ¿»¿«¿»
הזה לעולם הנשמה ירידת בטרם

כסא מתחת חצובה היא היתה

vÓ„הכבוד ,ÌB˜Ó ÏkÓ ,ƒ»»ƒ«
caL LecÁ‰ידוע שהרי «ƒ∆«»»

שם ידי על נברא שהעולם

על והסתר העלם שענינו אלוקים

כדי זאת בעולם, הוי' אור

יש מציאות בבחי' יהיה שהעולם

נברא שהעולם ומה נפרד, ודבר

שהעולם הכוונה אין זה באופן

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



ו    

ּתענּוג ּגֹורם זה הרי ׁשּבּדבר החּדּוׁש מּצד מקֹום, ֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמּכל
ּבֹו. לׂשחק יצרּת זה לויתן ענין ׁשּזהּו למעלה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּוׂשחֹוק

ÔÈÚÂ.רביעּיֹות ׁשעֹות ּבג' הּוא לויתן עם ּומׂשחק יֹושב ¿ƒ¿»ְְְְִִִִֵֵַָָָ
ׁשעֹות11ּדהּנה ּדי"ב כּו', הּיֹום הוי ׁשעֹות י"ב , ְְְֲִֵֵַָ

הוי' ׁשם צרּופי ׁשּנּויי מּצד מּזֹו זֹו חלּוקֹות הם ֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָהּיֹום
ׁשעה ּבכל ּפלּגֹות.12הּמאירים לד' נחלקּו ּבכללּות א , ְְְְְְְִִִֶַַָָָָֻ

ענין על קאי ּבּתֹורה ועֹוסק יֹוׁשב ראׁשֹונֹות ׁשעֹות ְְִִִֵֵַַָָָָג'
ׁשּנתּבאר ּוכמֹו עצמֹו. מּצד הּקּב"ה ׁשל הּתֹורה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָלּמּוד

רז"ל13לעיל ּׁשאמרּו מה ּבין הּקֹורא14ההפרׁש ּכל ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ּדג' להענין ּכנגּדֹו וׁשֹונה וקֹורא יֹוׁשב הּקּב"ה ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָוׁשֹונה

ּבּתֹורה ועֹוסק יֹוׁשב הּקּב"ה ראׁשֹונֹות ּדענין15ׁשעֹות , ְְְִִֵֵַַָָָָָ
ּכל ּבמׁש ׁשּי זה ׁשענין ּכנגּדֹו, וׁשֹונה קֹורא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהּקּב"ה
ידי על הּבאה ּדּלעּלא האתערּותא על קאי ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָהּיֹום,
ׁשעֹות ג' ענין ּכן ּׁשאין מה ּדּלתּתא, ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהאתערּותא
ּבחינת הּוא ּבּתֹורה ועֹוסק יֹוׁשב הּקּב"ה ְְִִֵֵַַַָָָראׁשֹונֹות
ּבאתערּותא ּתלּוי ׁשאינֹו עצמֹו מּצד ּדּלעּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָאתערּותא
מּצד מּלמעלה ּבא ׁשהּטל ּתֹורה טל ענין וזהּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָּדּלתּתא.
ּגם ּפֹועל זה וענין ּתֹורה. אֹור ּבׁשם ּגם ונקראת ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָעצמֹו,
יֹוׁשב ׁשנּיֹות ׁשעֹות ׁשּבג' ּדהגם זה, ׁשּלאחרי הּׁשעֹות ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָעל

הּדי מּדת ּומּצד בעיניוודן, זּכּו לא ׁשמים ּגם הרי 16ן ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ
ּתהלה יׂשים ג'17ּובמלאכיו ּבחינת מּצד מקֹום, מּכל , ְְְֳִִִִַַַָָָָָָָ

ׁשהּוא ּדעּתיק, ריׁשין ג' ּבחינת ׁשהם ראׁשֹונֹות, ְְִִִִֵֵֶֶַַָׁשעֹות
ההׁשּפעה נמׁשכת עצמֹו, מּצד ּדּלעילא אתערּותא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָענין
את ּׁשּזן וזן, יֹוׁשב ׁשליׁשּיֹות ׁשעֹות ג' ענין ׁשּזהּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָלמּטה,
מּלמעלה הינּו כּנים, ּבצי עד ראמים מּקרני ּכּלֹו, ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֻהעֹולם
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ואילך).11) תו (ע' עה"פ לתהלים אור) (יהל אוה"ת וראה שם. תו"ח שם. ותש"ד תרנ"ד סה"מ (נח,12)ראה ספמ"א תניא ראה

רנט).13)סע"ב). ע' תשי"ב (סה"מ פ"ג תפתח שפתי אד' תתרלד.14)בד"ה רמז איכה יל"ש רפ"ח. אד'15)תדבא"ר ד"ה גם ראה

ריא ע' תרפ"ד ואילך. מא ע' תרל"ד סה"מ פס"ח. פס"ו. תרל"ז וככה המשך ואילך). רפג ע' תרכ"ו (סה"מ תרכ"ו תפתח שפתי

קד). ע' תשי"א (סה"מ פ"ג תשי"א לך שלח ד"ה ואילך. רכב ס"ע שם טו.16)ואילך. טו, יח.17)איוב ד, איוב

    
ולהשכין לתקנו האדם עבודת היא והמכוון התכלית אלא בישותו, כך יישאר

ביטול שיהיה מנת על (לתקן) לעשות' אלוקים ברא 'אשר ככתוב אלוקות, בו

חדש, דבר הוא האדם עבודת ידי על לאין היש ביטול של והענין לאין, היש

למעלה והתענוג הצחוק נעשה דווקא BÁe˜ומכך ‚eÚz ÌBb ‰Ê È‰¬≈∆≈«¬¿
Ô˙ÈÂÏ ÔÈÚ e‰fL ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆∆ƒ¿»ƒ¿»»

.Ba ˜ÁÏ zˆÈ ‰Ê∆»«¿»¿«≈
ÌÚ ˜ÁÓe BÈ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»≈¿«≈ƒ
˙BÚL '‚a ‡e‰ Ô˙ÈÂÏƒ¿»»¿»

‰p‰c .˙BiÚÈ11"È , ¿ƒƒ¿ƒ≈
,'eÎ ÌBi‰ ÈÂ‰ ˙BÚL»¬≈«
Ì‰ ÌBi‰ ˙BÚL "Èc¿¿«≈
„vÓ BfÓ BÊ ˙B˜eÏÁ¬ƒƒ«
'ÈÂ‰ ÌL Èeˆ ÈÈepLƒ≈≈≈≈¬«»

‰ÚL ÏÎa ÌÈÈ‡‰ארבע «¿ƒƒ¿»»»
מצטרפות הוי' שם אותיות

שהם שונים צירופים לשניםֿעשר

עליונות המשכות שניםֿעשר

היום, במהלך הנמשכות חדשות

אופי יש מהשעות אחת ולכל

המבטאות מיוחדות ותכונות

אותיות של מסוים צירוף

eÏÏÎa˙12השם C‡ ,«ƒ¿»
˙BbÏt '„Ï e˜ÏÁבאופן ∆¿¿¿¿À

שעות שניםֿעשר נחלקות כללי

חלוקות לארבע ‚'היום .
LBÈ ˙BBL‡ ˙BÚL»ƒ≈
ÏÚ È‡˜ ‰Bza ˜BÚÂ¿≈«»»ƒ«
ÏL ‰Bz‰ „eÏ ÔÈÚƒ¿»ƒ«»∆
BÓÎe .BÓˆÚ „vÓ ‰"aw‰«»»ƒ««¿¿

ÏÈÚÏ ‡a˙pL13בו במאמר ∆ƒ¿»≈¿≈
חז"ל מאמרי שני מובאים

התורה לימוד במעלת המדברים

שם ומבואר הקב"ה, אצל

Ó‰בארוכה ÔÈa L‰‰«∆¿≈≈«
Ï"Ê eÓ‡M14Ïk ∆»¿««»

Ï Bc‚k ‰BLÂ ‡B˜Â LBÈ ‰"aw‰ ‰BLÂ ‡Bw‰ביןÔÈÚ‰ «≈¿∆«»»≈¿≈¿∆¿∆¿¿»ƒ¿»
‰Bza ˜BÚÂ LBÈ ‰"aw‰ ˙BBL‡ ˙BÚL '‚c15ÔÈÚc , ¿»ƒ«»»≈¿≈«»¿ƒ¿»

Ïk CLÓa CiL ‰Ê ÔÈÚL ,Bc‚k ‰BLÂ ‡B˜ ‰"aw‰שעות «»»≈¿∆¿∆¿∆ƒ¿»∆«»¿∆∆»
È‡˜ ,ÌBi‰[מוסב=]È„È ÏÚ ‰‡a‰ ‡lÚlc ‡˙eÚ˙‡‰ ÏÚ «»ƒ«»ƒ¿¬»ƒ¿≈»«»»«¿≈

‡z˙lc ‡˙eÚ˙‡‰בתורה האדם לימוד כנגד שונה הקב"ה Ó‰שהרי , »ƒ¿¬»ƒ¿«»«

‰Bza ˜BÚÂ LBÈ ‰"aw‰ ˙BBL‡ ˙BÚL '‚ ÔÈÚ Ôk ÔÈ‡M∆≈≈ƒ¿»»ƒ«»»≈¿≈«»
ÈeÏz BÈ‡L BÓˆÚ „vÓ ‡lÚlc ‡˙eÚ˙‡ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ««¿∆≈»

‡z˙lc ‡˙eÚ˙‡aהקב"ה מצד ורק אך התורה לימוד ואין,שזהו ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
שם מגעת התחתונים Lעבודת ‰Bz Ï ÔÈÚ e‰ÊÂ .‡a Ïh‰ ¿∆ƒ¿»«»∆««»

BÓˆÚ „vÓ ‰ÏÚÓlÓתורה ƒ¿«¿»ƒ««¿
נעצר לא פעם שאף לטל נמשלה

בעבודת שתלוי מגשם בשונה

יורד פעמים ולכן התחתונים

נעצר Ìbופעמים ˙‡˜Â ,¿ƒ¿≈«
‰Ê ÔÈÚÂ .‰Bz B‡ ÌLa¿≈»¿ƒ¿»∆
˙BÚM‰ ÏÚ Ìb ÏÚBt≈«««»
'‚aL Ì‚‰c ,‰Ê ÈÁ‡lL∆¿«¬≈∆«¬«∆¿
Ô„Â LBÈ ˙BiL ˙BÚL»¿ƒ≈¿»
שרואה כיון כולו, העולם כל את

האלוקי הדין מידת פי על

מכל כלי'ה, העולם שנתחייב

ההשפעה פעולת מצד מקום

ראשונות שעות מג' הנמשכת

בכסא ויושב דין מכסא עומד

‰ÔÈcרחמים' ˙cÓ „vÓe ,ƒ«ƒ««ƒ
ekÊ ‡Ï ÌÈÓL Ìb È‰¬≈«»«ƒ…«

ÂÈÈÚ16ÌÈÈ ÂÈÎ‡ÏÓe ¿≈»¿«¿»»»ƒ
‰Ï‰z17,שניות שעות בג' »√»

הדין במידת הקב"ה דן בתחילה,

אפילו בעיניו זוכים אין כן ועל

הזכים והמלאכים השמים צבא

שההשפעה אלא והבהירים.

הראשונות השעות מג' הנמשכת

ועוסק הקב"ה יושב (בהן

הדינים את ממתיקה בתורה)

מתאפשר ובכך אלה שבשעות

שעות בג' כולה הבריאה קיום

וזן הקב"ה יושב בהן שלישיות

,- ובלשונו העולם, «ÏkÓƒאת
'‚ ˙ÈÁa „vÓ ,ÌB˜Ó»ƒ«¿ƒ«
ÔÈÚ ‡e‰L ,˜ÈzÚc ÔÈLÈ '‚ ˙ÈÁa Ì‰L ,˙BBL‡ ˙BÚL»ƒ∆≈¿ƒ«≈ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»
,‰hÓÏ ‰ÚtL‰‰ ˙ÎLÓ ,BÓˆÚ „vÓ ‡ÏÈÚlc ‡˙eÚ˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ««¿ƒ¿∆∆««¿»»¿«»
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÔfM ,ÔÊÂ LBÈ ˙BiLÈÏL ˙BÚL '‚ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»»¿ƒƒ≈¿»∆»∆»»

ÌÈÓ‡ ÈwÓ ,Blk[גדולה חיה קרני =]ÌÈpÎ Èˆa „Úביצי =] Àƒ«¿≈≈ƒ«≈≈ƒƒ
קטנות] hÓ‰,כינים ‰hÓÏ „Ú ˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlÓ eÈ‰ ,«¿ƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿«¿«»»»
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עֹומק עד רּום מעֹומק מּטה, למּטה עד ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָמהׁשּתלׁשלּות
ועֹוסק ׁשּיֹוׁשב הראׁשֹונֹות ׁשעֹות ג' ׁשּמּצד והינּו, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּתחת,
ּכּסא על ויֹוׁשב הּדין מּכּסא עֹומד הּוא הרי ְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָּבּתֹורה

ׁשּנתאּוה2רחמים מה היא הּכּונה ׁשּתכלית ּכיון אמנם, . ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּבּתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו להיֹות ּתכלית18הּקּב"ה הּנה , ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָ

עם ּומׂשחק ׁשּיֹוׁשב רביעּיֹות ׁשעֹות ג' ענין הּוא ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹהּכל
לחּבר למּטה הּנׁשמֹות עבֹודת ענין ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָלויתן,
הּׂשחֹוק מעֹורר זה ענין ׁשּדוקא ואלקּות, ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָֹעֹולמֹות

ׁשּלמעלה. ְְְֲֶַַַָוהּתענּוג

ּבּמדרׁשe‰ב) רז"ל ּׁשאמרּו מה לבֹוא19יּובן לעתיד , »∆ְְִִֶֶַַַַָָָָָ
לויתן עם קניגיא לּצּדיקים הּקּב"ה ְְִִִִִִֶַַַָָָָָעֹוׂשה
ּומבֹואר ּבסנּפיריו. הּבר לׁשֹור יׁשחֹוט ולויתן הּבר, ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָוׁשֹור

ּתֹורה ׁשלויתן20ּבלּקּוטי הּבר, וׁשֹור לויתן ּבין ההפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
מהּברּואים הּוא הּבר וׁשֹור ׁשּבּים, מהּברּואים ְְְִִֵֵֶַַַַָָהּוא

ׁשּבּים ּברּואים ּדהּנה, נפרדים21ׁשּבּיּבׁשה. אינם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
הּים, מן (ׁשּיֹוצאים לּיּבׁשה ׁשעֹולים ּכיון ׁשהרי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּמקֹורם,

מתים מּיד חּיּותם) ּבמקֹורם.22מקֹור ּתמיד ּומבלעים , ְְְִִִִִֵַַָָָָֻ
וכל מתים, הם חּיּותם מּמקֹור ׁשּכׁשּנפרדים ּבלבד זֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹולא
זאת, עֹוד אּלא מקֹורם, ּבתֹו ּבהיֹותם רק היא ְְְְִִִֶַָָָָֹמציאּותם
אינם מקֹורם, ּבתֹו ּבמציאּות נמצאים ּכאׁשר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָׁשּגם
מקֹור היא מציאּותם ּכל אּלא ּכלל, עצמם ּבפני ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָמציאּות

אחר ּבמקֹום וכּמבֹואר ׁשמעֹון23חּיּותם. רּבן ּדעת ּבטעם ְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָ
ּגמליאל ׁשהם24ּבן ּדהגם חֹוצץ, אינֹו ׁשּבּים ּדכל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

מן ׁשּנבראה מציאּות איזֹו ּכאן ׁשּיׁש הינּו ׁשּבּים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּברּואים
ולכן עצמם, הּמים היא מציאּותם ּכל מקֹום מּכל ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָהּמים,
אף הרי ׁשּבּיּבׁשה, הּברּואים ּכן ּׁשאין מה חֹוצצים. ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאין

העפר מן היה מּכל25ׁשהּכל מקֹורם, הּוא ׁשהעפר הינּו , ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
ׁשעה, לפי מּמקֹורם נפרדים להיֹות יכֹולים ְְְְְִִִִִִָָָָָמקֹום,
על ּכׁשנמצאים וגם ּבאויר. ׁשעה לפי להיֹות ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָׁשּיכֹולים
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ז       

עֹומק עד רּום מעֹומק מּטה, למּטה עד ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָמהׁשּתלׁשלּות
ועֹוסק ׁשּיֹוׁשב הראׁשֹונֹות ׁשעֹות ג' ׁשּמּצד והינּו, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּתחת,
ּכּסא על ויֹוׁשב הּדין מּכּסא עֹומד הּוא הרי ְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָּבּתֹורה

ׁשּנתאּוה2רחמים מה היא הּכּונה ׁשּתכלית ּכיון אמנם, . ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּבּתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו להיֹות ּתכלית18הּקּב"ה הּנה , ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָ

עם ּומׂשחק ׁשּיֹוׁשב רביעּיֹות ׁשעֹות ג' ענין הּוא ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹהּכל
לחּבר למּטה הּנׁשמֹות עבֹודת ענין ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָלויתן,
הּׂשחֹוק מעֹורר זה ענין ׁשּדוקא ואלקּות, ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָֹעֹולמֹות

ׁשּלמעלה. ְְְֲֶַַַָוהּתענּוג

ּבּמדרׁשe‰ב) רז"ל ּׁשאמרּו מה לבֹוא19יּובן לעתיד , »∆ְְִִֶֶַַַַָָָָָ
לויתן עם קניגיא לּצּדיקים הּקּב"ה ְְִִִִִִֶַַַָָָָָעֹוׂשה
ּומבֹואר ּבסנּפיריו. הּבר לׁשֹור יׁשחֹוט ולויתן הּבר, ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָוׁשֹור

ּתֹורה ׁשלויתן20ּבלּקּוטי הּבר, וׁשֹור לויתן ּבין ההפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
מהּברּואים הּוא הּבר וׁשֹור ׁשּבּים, מהּברּואים ְְְִִֵֵֶַַַַָָהּוא

ׁשּבּים ּברּואים ּדהּנה, נפרדים21ׁשּבּיּבׁשה. אינם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
הּים, מן (ׁשּיֹוצאים לּיּבׁשה ׁשעֹולים ּכיון ׁשהרי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּמקֹורם,

מתים מּיד חּיּותם) ּבמקֹורם.22מקֹור ּתמיד ּומבלעים , ְְְִִִִִֵַַָָָָֻ
וכל מתים, הם חּיּותם מּמקֹור ׁשּכׁשּנפרדים ּבלבד זֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹולא
זאת, עֹוד אּלא מקֹורם, ּבתֹו ּבהיֹותם רק היא ְְְְִִִֶַָָָָֹמציאּותם
אינם מקֹורם, ּבתֹו ּבמציאּות נמצאים ּכאׁשר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָׁשּגם
מקֹור היא מציאּותם ּכל אּלא ּכלל, עצמם ּבפני ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָמציאּות

אחר ּבמקֹום וכּמבֹואר ׁשמעֹון23חּיּותם. רּבן ּדעת ּבטעם ְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָ
ּגמליאל ׁשהם24ּבן ּדהגם חֹוצץ, אינֹו ׁשּבּים ּדכל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

מן ׁשּנבראה מציאּות איזֹו ּכאן ׁשּיׁש הינּו ׁשּבּים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּברּואים
ולכן עצמם, הּמים היא מציאּותם ּכל מקֹום מּכל ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָהּמים,
אף הרי ׁשּבּיּבׁשה, הּברּואים ּכן ּׁשאין מה חֹוצצים. ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאין

העפר מן היה מּכל25ׁשהּכל מקֹורם, הּוא ׁשהעפר הינּו , ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
ׁשעה, לפי מּמקֹורם נפרדים להיֹות יכֹולים ְְְְְִִִִִִָָָָָמקֹום,
על ּכׁשנמצאים וגם ּבאויר. ׁשעה לפי להיֹות ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָׁשּיכֹולים
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ח    

מציאּות הם אּלא העפר, מּמציאּות חלק הם אין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָהאדמה
הּנׁשמֹות ּבין ההפרׁש הּוא זה ּובדגמת עצמם. ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֻּבפני
ּדאתּגליא, ּדעלמא והּנׁשמֹות ּדאתּכסיא ְְְְְְְְְְְְִִַַַָָָָָָָּדעלמא
ּתמיד מבלעים הם ּדאתּכסיא ּדעלמא ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻׁשהּנׁשמֹות
וכל מקֹורם את ּתמיד ׁשּמרּגיׁשים הינּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָּבמקֹורם,
הּנׁשמֹות ּכן ּׁשאין מה הּמקֹור. מציאּות היא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָמציאּותם
ׁשּכל ּומּׂשיגים ׁשּמבינים אף ּדאתּגליא, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּדעלמא
ּבבּטּול אינם מקֹום מּכל הּמקֹור, מּצד היא ְְִִִִִֵַַָָָָָמציאּותם
ּדאתּכסיא, ּדעלמא ּבּנׁשמֹות ּדוקא ׁשּזהּו ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָּבמציאּות,
ּבבחינת הם הרי מקֹורם, את ּתמיד מרּגיׁשים ׁשהם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּדכיון
יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ּוכמֹו מּמׁש, ּבמציאּות ְְְִִִִִִַַַָָּבּטּול

ּבעלמא סּמנא אנא ּבּטּול26ׁשאמר ּבבחינת ׁשהי' , ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשּכל ּבאֹופן למקֹורֹו ׁשּבטל [ּומּכיון למקֹורֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָּבמציאּות
ּגדֹולה מציאּות הּוא הרי הּמקֹור, מציאּות היא ְְְְֲִִִִֵַָָמציאּותֹו

ּדאתּכסיא,27ּבאמת ּדעלמא הּנׁשמֹות ּבכל הּוא וכן .[ ְְְְְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָ
ּבאלקּות. ּדבּוקים ּתמיד ׁשהם ימא, נּוני ּבחינת ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשהם

ּתֹורה ּבלּקּוטי ׁשמעֹון28ּומביא רּבי ּוכגֹון לּדבר: ּדגמא ְְְְִִִִֵֵַַָָָָֻ
איתא אחר [ּובמקֹום יֹוחאי. היה29ּבר זה ּדר ׁשעל , ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

עד הּתֹורה ּכל את האבֹות ּׁשקּימּו ּדמה האבֹות, ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָאצל
נּתנּה רק30ׁשלא ּבפֹועל, הּכל ׁשּקּימּו הּפרּוׁש אין , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ

על עּתה הּנעׂשים העליֹונים הּיחּודים ּכל ּופעלּו ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשּקּימּו
ּכּונתם ידי על זה ועׂשּו ּגרמּו ׁשהם מעׂשּיֹות, מצֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָידי
צדק הצמח אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד ּומֹוסיף ְְְְִִֶֶֶַַַַָֻּברּוחנּיּות].

הּזקן אדמֹו"ר מאמר על טֹוב31ּבהגהה ׁשם הּבעל וכן : ְְֲֲֵֵֵַַַַַַַַָָָָ
מקֹומֹו ממלאי ּכל אצל ּגם הּוא ׁשּכן מּובן ּומּזה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָז"ל.
ּכדברי הּזקן, רּבנּו נׁשמת ּובפרט טֹוב, ׁשם הּבעל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָׁשל

עדן נׁשמתֹו (מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר קדּׁשת ׁשרּבנּו32ּכבֹוד ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָֻ
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א.26) רכה, אוה"ת27)זח"א קו. ע' תקס"ד הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

ועוד. נה. ע' תרנ"ה ואילך. נ ע' ח"א תרל"ג סה"מ א. שנט, ויחי

א.28) שם.29)יח, תקע"א הזקן אדמו"ר א.30)מאמרי פב, קידושין

שם31) פרשתנו ללקו"ת נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק בהגהות הובא

אדמו"ר במאמרי וכ"ה ב). יח, קה"ת הוצאת ללקו"ת בהוספות (נדפס

שלח ד"ה גם וראה שם. מארז"ל על אדה"ז ובמאמרי שם תקע"א הזקן

קב). ע' תשי"א (סה"מ פ"ב תשי"א תורת32)לך השיחות שלוםספר
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ÏÚ ÌÈ‡ˆÓLkפני,ÙÚ‰ ˙e‡ÈˆnÓ ˜Ï Ì‰ ÔÈ‡ ‰Ó„‡‰ ¿∆ƒ¿»ƒ«»¬»»≈≈≈∆ƒ¿ƒ∆»»

ÔÈa LÙ‰‰ ‡e‰ ‰ ˙Ó‚„e .ÌÓˆÚ ÈÙa ˙e‡ÈˆÓ Ì‰ ‡‡∆»≈¿ƒƒ¿≈«¿»¿À¿«∆«∆¿≈≈
‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚc ˙BÓLp‰[המכוסה העולם =]˙BÓLp‰Â «¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»¿«¿»

‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚc[הגלוי ÓÏÚc‡[=העולם ˙BÓLp‰L , ¿»¿»¿ƒ¿«¿»∆«¿»¿»¿»
‡ÈÒk˙‡cÌÈÚÏÓ Ì‰ ¿ƒ¿«¿»≈À¿»ƒ

eÈ‰ ,ÌB˜Óa „ÈÓz»ƒƒ¿»«¿
˙‡ „ÈÓz ÌÈLÈbnL∆«¿ƒƒ»ƒ∆
Ì˙e‡ÈˆÓ ÏÎÂ ÌB˜Ó¿»¿»¿ƒ»
B˜n‰ ˙e‡ÈˆÓ ‡È‰ƒ¿ƒ«»
במציאות' 'ביטול הוא וביטולם

שבים הדגים ÔÈ‡Mכמו ‰Ó .«∆≈
‡ÓÏÚc ˙BÓLp‰ Ôk≈«¿»¿»¿»
ÌÈÈnL ‡ ,‡ÈÏb˙‡c¿ƒ¿«¿»«∆¿ƒƒ
Ì˙e‡ÈˆÓ ÏkL ÌÈ‚ÈOÓe«ƒƒ∆»¿ƒ»
ÏkÓ ,B˜n‰ „Ó ‡È‰ƒƒ««»ƒ»
Ïeha ÌÈ‡ ÌB˜Ó»≈»¿ƒ

˙e‡ÈˆÓaרק הוא וביטולם ƒ¿ƒ
היבשה ברואי כמו היש' ,'ביטול

L'במציאות Âc˜‡'ביטול e‰f ∆∆«¿»
‡ÓÏÚc ˙BÓLpa«¿»¿»¿»
Ì‰L ÔÂÈÎc ,‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿≈»∆≈
˙‡ „ÈÓz ÌÈLÈbÓ«¿ƒƒ»ƒ∆
˙Èa Ì‰ È‰ ,ÌB˜Ó¿»¬≈≈ƒ¿ƒ«

ÈˆÓa Ïeha,LnÓ ˙e‡ ƒƒ¿ƒ«»
a ÔBÚÓL Èa BÓÎe¿«ƒƒ¿«
‡nÒ ‡‡ Ó‡L È‡BÈ»ƒ∆»«¬»ƒ»»

‡ÓÏÚa26סימן רק אני =] ¿»¿»
תכלית שזהו בעולם. לקב"ה

Èa˙הביטול] È‰L ,∆»»ƒ¿ƒ«
BB˜ÓÏ ˙e‡ÈˆÓa Ïehaƒƒ¿ƒƒ¿
BB˜ÓÏ ÏaL ÔÂÈkÓeƒ≈»∆»≈ƒ¿
B˙e‡ÈˆÓ ÏkL ÔÙB‡a¿∆∆»¿ƒ
È‰ ,B˜n‰ ˙e‡ÈˆÓ ‡È‰ƒ¿ƒ«»¬≈
‰ÏB„b ˙e‡ÈˆÓ ‡e‰¿ƒ¿»

˙Ó‡a27רשב"י של זו אמירה ∆¡∆
נשמה ידי על רק להיאמר יכולה

רע לסבול יכולה שאינה דאצילות

התפארות שמץ ולו בה, ואין

הוא והטעם והתנשאות,

כלל. נפרד 'יש' אין שבאצילות

רשב"י) (נשמת זו נשמה ובהיות

של זו למדרגה בתכלית מחוברת

בביטול היא הרי האצילות, עולם

ואמירה ממש לאלוקות במציאות

סימנא 'אנא רשב"י של זו

צינור היותו את מבטאת בעלמא',

בו. דיבר ה' שרוח דרכו, העובר ה' גודללכוח לנו מתגלה זו באמירה כן אם

רשב"י] של העצומה ומעלתו ÓÏÚc‡נשמתו ˙BÓLp‰ ÏÎa ‡e‰ ÔÎÂ .¿≈¿»«¿»¿»¿»
‡ÓÈ Èe ˙Èa Ì‰L ,‡ÈÒk˙‡c[הים ÈÓz„[=דגי Ì‰L , ¿ƒ¿«¿»∆≈¿ƒ«≈»»∆≈»ƒ

˙e˜Ï‡a ÌÈ˜ecבקב"ה ודביקותם אלו גבוהות נשמות של התקשרותן ¿ƒ∆¡…
ביכולתם ולכן ועצמית, תמידית

ומכיון עליונות, השגות להשיג

התורה, בים הם שמובלעים

בכוונת היא הרוחנית עבודתם

ייחודים לייחד ÈÓe‡הלב .≈ƒ
‰Bz ÈewÏa28‡Ó‚c ¿ƒ≈»À¿»

cÏאלו ÔB‚Îeלנשמות : «»»¿
È‡BÈ a ÔBÚÓL Èa«ƒƒ¿«»ƒ
במערה שנים י"ג תפוס שהיה

לקיים באפשרותו היה ולא

מצה אכילת כגון מעשיות מצוות
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הּקדׁש ּבאּגרת מבֹואר והרי ּדאצילּות, נׁשמה היה 33הּזקן ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
נׁשּתּנה לא למּטה ּבהיֹותּה ׁשּגם ּדאצילּות לנׁשמה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּבנֹוגע
ולכן ּבאצילּות, למעלה ּכמֹו היא והרי כּו', ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָמהּותּה
לּנׁשמה מבלּבל זה אין ּכּדּבעי ׁשּלא ענין איזה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכׁשּיׁש
ׁשּנקראין ּדאצילּות, לנׁשמֹות ּבנֹוגע הּוא זה וכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּכלל.
הם ׁשּגם ּדבריאה, ּבנׁשמֹות ּגם זה ּדר ועל ימא. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנּוני
האצילּות עֹולם הנה ׁשּבכללּות ּדהגם ימא. נּוני ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָנקראים
הם עׂשּיה יצירה ּבריאה ועֹולמֹות ּדאתּכסיא עלמא ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָהּוא
הפרׁש יׁש ּיֹותר ּבפרטּיּות מקֹום, מּכל ּדאתּגליא, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָעלמא
היא ּדבריאה הּיצירה, ועֹולם הּבריאה עֹולם ְְְְִִִִִֵַַָָָָָּבין

ׁשה ויצירה ּדאתּכסיא, עלמא ּדּבּור,מחׁשבה, ּבחינת יא ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָ
ענין וזהּו ּדאתּגליא. עֹולמֹות הם מעׂשה, ּבחינת ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָועׂשּיה
ׁשהם ּדאתּכסיא ּדעלמא הּנׁשמֹות על ּדקאי ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָלויתן,
להיֹותֹו הּלויתן ׁשם על ונקראים ימא, נּוני ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָּבבחינת

הּים. ּבברּואי ְִֵַַָָהּגדֹול

ÌÓ‡,ּדאתּגּליא ּדעלמא הּנׁשמֹות על קאי הּבר ׁשֹור »¿»ְְְְְְִִַַַַָָָָָָ
ּבׁשם ׁשּנקראים אלא ׁשּבּיּבׁשה, נבראים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהם

ּפרּוׁשים ג' ּבזה ׁשּיׁש הּבר, מּלׁשֹון34ׁשֹור הא', ּפרּוׁש . ִִֵֵֵֶֶַָָָָ
לבב ׁשהּוא35ּבר ׁשאף והינּו, ,וזּכּו ּברּור ענין ׁשהּוא , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

הב', ּופרּוׁש .ּומזּכ מבֹורר הּוא הרי ׁשֹור, ְְְֲִִֵֵַַָָֻּבבחינת
ּבר לׁשּבר ּכמֹו ּתבּואה, ּתבּואֹות36מּלׁשֹון ורב ענין והּוא , ְְְְְְְִִִָָָָָָ

ׁשֹור הּצֹומח,37ּבכח מּכח ּבאה הּצמיחה ׁשּגּוף ּדהגם , ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹ
ידי על הּצמיחה נעׂשית אזי ּבאדמה ּגרעין ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּדכׁשזֹורעים
הּצמיחה ׁשּתהי' ּכדי מקֹום מּכל ׁשּבארץ, הּצֹומח ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּכח
עבֹודת ידי על ׁשּזהּו ּבחריׁשה, ּתלּוי זה הרי ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָּברּבּוי
הּוא ּבר הג', ּופרּוׁש ׁשֹור. ּבכח ּתבּואֹות ורב ְְְֵַַַַָֹהּׁשֹור,
חּוץ הּוא הא' ענינים. ב' יׁש ּגּופא ּובזה חּוץ. ְִִֵֶַָָָָלׁשֹון
סֹותר ׁשאינֹו ּבלבד זֹו ׁשּלא והינּו, להּפנים, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּמסּיע
זה [ואין להּפנים ׁשּמסּיע אדרּבה, אלא להּפנים, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּומפריע
הּצמיחה, רּבּוי ׁשּפֹועל ׁשֹור, ּבכח ּתבּואֹות ּדרב ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹהענין
הינּו חּוץ לׁשֹון הּבר ׁשֹור ענין ואּלּו ּגּופא, ּבהּפנים ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָׁשּזהּו
הּמבֹואר ּפי על זה ויּובן לּפנים. ּומסּייע ּבחּוץ 38ׁשּנמצא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
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ט       

הּקדׁש ּבאּגרת מבֹואר והרי ּדאצילּות, נׁשמה היה 33הּזקן ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
נׁשּתּנה לא למּטה ּבהיֹותּה ׁשּגם ּדאצילּות לנׁשמה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּבנֹוגע
ולכן ּבאצילּות, למעלה ּכמֹו היא והרי כּו', ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָמהּותּה
לּנׁשמה מבלּבל זה אין ּכּדּבעי ׁשּלא ענין איזה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכׁשּיׁש
ׁשּנקראין ּדאצילּות, לנׁשמֹות ּבנֹוגע הּוא זה וכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּכלל.
הם ׁשּגם ּדבריאה, ּבנׁשמֹות ּגם זה ּדר ועל ימא. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנּוני
האצילּות עֹולם הנה ׁשּבכללּות ּדהגם ימא. נּוני ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָנקראים
הם עׂשּיה יצירה ּבריאה ועֹולמֹות ּדאתּכסיא עלמא ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָהּוא
הפרׁש יׁש ּיֹותר ּבפרטּיּות מקֹום, מּכל ּדאתּגליא, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָעלמא
היא ּדבריאה הּיצירה, ועֹולם הּבריאה עֹולם ְְְְִִִִִֵַַָָָָָּבין

ׁשה ויצירה ּדאתּכסיא, עלמא ּדּבּור,מחׁשבה, ּבחינת יא ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָ
ענין וזהּו ּדאתּגליא. עֹולמֹות הם מעׂשה, ּבחינת ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָועׂשּיה
ׁשהם ּדאתּכסיא ּדעלמא הּנׁשמֹות על ּדקאי ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָלויתן,
להיֹותֹו הּלויתן ׁשם על ונקראים ימא, נּוני ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָּבבחינת

הּים. ּבברּואי ְִֵַַָָהּגדֹול

ÌÓ‡,ּדאתּגּליא ּדעלמא הּנׁשמֹות על קאי הּבר ׁשֹור »¿»ְְְְְְִִַַַַָָָָָָ
ּבׁשם ׁשּנקראים אלא ׁשּבּיּבׁשה, נבראים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהם

ּפרּוׁשים ג' ּבזה ׁשּיׁש הּבר, מּלׁשֹון34ׁשֹור הא', ּפרּוׁש . ִִֵֵֵֶֶַָָָָ
לבב ׁשהּוא35ּבר ׁשאף והינּו, ,וזּכּו ּברּור ענין ׁשהּוא , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

הב', ּופרּוׁש .ּומזּכ מבֹורר הּוא הרי ׁשֹור, ְְְֲִִֵֵַַָָֻּבבחינת
ּבר לׁשּבר ּכמֹו ּתבּואה, ּתבּואֹות36מּלׁשֹון ורב ענין והּוא , ְְְְְְְִִִָָָָָָ

ׁשֹור הּצֹומח,37ּבכח מּכח ּבאה הּצמיחה ׁשּגּוף ּדהגם , ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹ
ידי על הּצמיחה נעׂשית אזי ּבאדמה ּגרעין ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּדכׁשזֹורעים
הּצמיחה ׁשּתהי' ּכדי מקֹום מּכל ׁשּבארץ, הּצֹומח ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּכח
עבֹודת ידי על ׁשּזהּו ּבחריׁשה, ּתלּוי זה הרי ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָּברּבּוי
הּוא ּבר הג', ּופרּוׁש ׁשֹור. ּבכח ּתבּואֹות ורב ְְְֵַַַַָֹהּׁשֹור,
חּוץ הּוא הא' ענינים. ב' יׁש ּגּופא ּובזה חּוץ. ְִִֵֶַָָָָלׁשֹון
סֹותר ׁשאינֹו ּבלבד זֹו ׁשּלא והינּו, להּפנים, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּמסּיע
זה [ואין להּפנים ׁשּמסּיע אדרּבה, אלא להּפנים, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּומפריע
הּצמיחה, רּבּוי ׁשּפֹועל ׁשֹור, ּבכח ּתבּואֹות ּדרב ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹהענין
הינּו חּוץ לׁשֹון הּבר ׁשֹור ענין ואּלּו ּגּופא, ּבהּפנים ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָׁשּזהּו
הּמבֹואר ּפי על זה ויּובן לּפנים. ּומסּייע ּבחּוץ 38ׁשּנמצא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
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י    

ּדברּור ׁשני, ּוברּור ראׁשֹון ּברּור ׁשּיׁש הּברּורים, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָּבענין
למעלה, ועֹולה ּבחּוץ ׁשעֹומד העלאה, ענינֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָראׁשֹון
ּבפנים נמצא ׁשּכבר התּכּללּות, ׁשל ענין הּוא ׁשני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָּוברּור
הב' ּפרּוׁש ּבין ההפרׁש ּגם וזהּו להתּכּלל. ׁשּצרי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאלא

הּב ׁשהּואּבׁשֹור ׁשֹור, ּבכח ּתבּואֹות ורב ענין ׁשהּוא ר, ְְְְְִֶֶַַָָָֹ
חּוץ, לׁשֹון ׁשהּוא הּבר ּבׁשֹור הג' לּפרּוׁש ׁשני, ּברּור ְְִֵֵֵֶַַַָָּכמֹו
ׁשהּוא ּבחּוץ, הא' ּבחינת וזהּו ראׁשֹון. ּברּור ּכמֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָׁשהּוא
חּוץ לׁשֹון הּבר ּבׁשֹור הב' ּובחינת להּפנים]. ּומסּיע ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָטפל

הּפנים. אל מנּגד ׁשהּוא חּוץ ְְְִֵֶֶַַַהינּו

‰p‰Â'ג ּכנגד הם הּבר ׁשֹור ּבענין הּנ"ל ּפרּוׁשים ג' ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
ּדצּדיקים ּורׁשעים, ּבינֹונים ּדצּדיקים ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָהּמדריגֹות
הם ּובינֹונים ,וזּכּו ּברּור מּלׁשֹון הּבר ׁשֹור ּבבחינת ְְִִִִִֵֵֵֵַַָָהם
מי הּוא ּבינֹוני ׁשהרי ׁשֹור, ּבכח ּתבּואֹות ורב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַֹּבחינת

לעֹולם יעבֹור ולא מּימיו עברה עבר (היינּו,39ּׁשלא ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹ
לעֹולם יעבֹור ׁשלא ּומּצב ּבמעמד הּוא ),40ׁשעכׁשו ְְְֲֲֶֶַַַַָָָָֹ

נלחמים ׁשהם להּפנים, הּסֹותר החּוץ ענין הּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָּורׁשעים
הּצּדיקים. ִִִַַעם

הּברÏÚÂג) לׁשֹור ׁשֹוחט ׁשהּלויתן הענין יּובן זה ּפי ¿«ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
מעלמא הּנׁשמֹות על קאי ּדלויתן ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָּבסנּפיריו,
ּתמיד ּדבּוקים ׁשהם ימא, נּוני ׁשּנקראים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּדאתּכסיא
ׁשלֹוחמים הרׁשעים על (ּגם) קאי הּבר וׁשֹור ְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָֹּבאלקּות,
הּבר, וׁשֹור ּדלויתן הּקניגיא ענין ׁשּזהּו הצּדיקים, ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָעם
הּוא הּׁשחיטה ּדענין הּבר, לׁשֹור ׁשֹוחטֹו ׁשהּלויתן ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָוזהּו

רז"ל ענין41ּכמאמר ׁשהּוא ,ּומׁש אלא וׁשחט אין ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשהּנׁשמֹות והינּו, לרׁשּות, מרׁשּות וההעלאה ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָההמׁשכה
למׁשכם ּבהרׁשעים גם יפעלּו לויתן ּבבחינת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָׁשהם
מה ּגם וזהּו הּקדּׁשה. לרׁשּות הּקלּפה מרׁשּות ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֻּולהעלֹותם
ּבהם, ׁשּׁשט הּגדפין ׁשהם ּבסנּפיריו, היא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּׁשהּׁשחיטה
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רפי"ב.39) וש"נ.40)תניא פירושים". ב"לקוטי ואילך) פח (ע' שם לתניא קצרות" והערות הגהות ב"מ"מ, ב.41)ראה ל, חולין

ועוד. תי. ע' ענינים הזקן אדמו"ר מאמרי וראה

    
‡B‰38,ÈL ee ÔBL‡ ea LL ,ÌÈea‰ ÔÈÚa «¿»¿ƒ¿»«≈ƒ∆≈≈ƒ≈≈ƒ

‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚÂ ıeÁa ÓBÚL ,‰‡ÏÚ‰ BÈÚ ÔBL‡ ec¿≈ƒƒ¿»«¬»»∆≈«¿∆¿«¿»
טבעו נגד עצמו על פועל מקום ומכל מאלוקות נפרד דבר הוא שעדיין

‰˙eÏk˙להתעלות, ÏL ÔÈÚ ‡e‰ ÈL eeאלא בטל, שכבר ≈≈ƒƒ¿»∆ƒ¿«¿
עמוק נוסף ביטול ממנו שנדרש

להתכלל כדי יותר ,ואמיתי
‡Ï‡ ÌÈÙa ‡ˆÓ kL∆¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ∆»
e‰ÊÂ .Ïk˙‰Ï CÈL∆»ƒ¿ƒ¿«≈¿∆
Le ÔÈa LÙ‰‰ Ì««∆¿≈≈≈
‡e‰L ,a‰ BLa '‰«¿«»∆
Áa ˙B‡e Â ÔÈÚƒ¿»¿»¿¿…«
ea BÓk ‡e‰L ,BL∆¿≈

ÈLרק בפנים נמצא שכבר ≈ƒ
להתכלל ‰'שצריך LeÏ ,«≈«

ÔBLÏ ‡e‰L a‰ BLa¿«»∆»
ea BÓk ‡e‰L ,ıeÁ∆¿≈

ÔBL‡בחוץ עומד שעדיין ƒ
ומסייע למעלה עולה מקום ומכל

מבחוץ ÈÁa˙להפנים e‰ÊÂ .¿∆¿ƒ«
ÏÙË ‡e‰L ,ıeÁa '‡‰»«∆»≈
˙ÈÁe .ÌÈ‰Ï ÚÓe¿«≈«¿«¿ƒ¿ƒ«
ÔBLÏ a‰ BLa '‰«¿«»»
‡e‰L ıeÁ eÈ‰ ıeÁ«¿∆

ÌÈ‰ Ï‡ Óשיבאר כפי ¿«≈∆«¿ƒ
הרשע של ענינו שזהו בהמשך

לצדיק .שמנגד
Ïp‰ ÌÈLe ' ‰p‰Â¿ƒ≈≈ƒ««
k Ì‰ a‰ BL ÔÈÚa¿ƒ¿»«»≈¿∆∆
ÌÈ˜Ècˆc ˙BÈ‰ '««¿≈¿«ƒƒ
,ÌÈÚLe ÌÈBÈa≈ƒ¿»ƒ
˙ÈÁa Ì‰ ÌÈ˜Ècˆc¿«ƒƒ≈ƒ¿ƒ«
ea ÔBLÓ a‰ BL«»ƒ»≈

CekÊÂאלו צדיקים שעבודת ¿ƒ
נשמות בעלי כצדיקים (שלא

הרוחנית שעבודתם דאצילות

לייחד הלב בכוונת כאמור, היא,

בגשמיות דווקא העולםייחודים)

בשר אכילת כמו ולזככו, לבררו

בחגך' 'ושמחת שנאמר טוב ביום

בבשר אלא שמחה לקדושה,ואין הבשר ÈÁa˙שמעלה Ì‰ ÌÈBÈe ,≈ƒ≈¿ƒ«
‡e‰ ÈBÈa È‰L ,BL Áa ˙B‡e Âבהווה מצבו אשר זה ¿«¿¿…«∆¬≈≈ƒ

כשל ÌÏBÚÏהוא BÚÈ ‡ÏÂ ÂÈÓÓ ‰Ú Ú ‡Ï ÈÓ39 ƒ∆…»«¬≈»ƒ»»¿«¬¿»

ÂLÚL ,eÈÈ‰)בהווהÓe ÓÚÓa ‡e‰היא העכשווית שמדרגתו «¿∆«¿»¿«¬»«»
אדם BÚÈכשל ‡ÏLעבירהÌÏBÚÏ40ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈÚLe , ∆…«¬¿»¿»ƒƒ¿»

.ÌÈ˜Èc‰ ÌÚ ÌÈÓÁÏ Ì‰L ,ÌÈ‰Ï ˙B‰ ıeÁ‰כן אם ««≈¿«¿ƒ∆≈ƒ¿»ƒƒ««ƒƒ
רביעיות שעות שבג' נשמות סוגי שני והם צדיקים) סוגי שני (בכללות ישנם

לחבר מעבודתם הקב"ה מתענג

נשמות - הא' ואלוקות: עולמות

(ברואי המכוסה מעולם דאצילות

שהם הצדיקים בחי' הים),

שהים שבים הדגים כדוגמת

הרוחנית ובכוונתם עליהם מכסה

העליונים היחודים את פועלים

- הב' המעשיות. שבמצוות

היבשה, מעולם הצדיקים נשמות

הצדיקים שהם הבר, שור ענין

ובירור בזיכוך דוקא שעבודתם

כן וכמו מגשמיותו. העולם

נכללים הבר בשור כי נתבאר

הרשעים. וגם הבינונים

ÔÈÚ‰ ÔeÈ ‰Ê È ÏÚÂ ¿«ƒ∆»»ƒ¿»
BLÏ ËÁBL Ô˙ÈÂ‰L∆«ƒ¿»»≈¿

ÂÈÈa a‰על הבר שור «»ƒ¿«ƒ»
בינונים צדיקים דרגותיו, כל

ÏÚורשעים È‡˜ Ô˙ÈÂÏc ,¿ƒ¿»»»ƒ«
˙BÓLp‰דאצילות‡ÓÏÚÓ «¿»≈»¿»

Èe ÌÈ‡˜pL ‡Èk˙‡c¿ƒ¿«¿»∆ƒ¿»ƒ≈
ÈÓ ÌÈ˜ec Ì‰L ,‡ÓÈ»»∆≈¿ƒ»ƒ
È‡˜ a‰ BLÂ ,˙e˜Ï‡a∆…¿«»»ƒ
הבינונים ועל הצדיקים, על

‰ÌÈÚLו( ÏÚ Ì««»¿»ƒ
,ÌÈ˜Ècˆ‰ ÌÚ ÌÈÓÁBÏL∆¬ƒƒ««ƒƒ

‡ÈÈ‰ ÔÈÚ e‰Lהעונג ∆∆ƒ¿»«ƒƒ¿»
המלחמה ««¿Ô˙ÈÂÏc¿ƒבמראה

e‰ÊÂ ,a‰ BLÂ¿«»¿∆
BLÏ BËÁBL Ô˙ÈÂ‰L∆«ƒ¿»»¬¿
‰ËÈÁ‰ ÔÈÚc ,a‰«»¿ƒ¿»«¿ƒ»

Ók ‡e‰ÏÊ Ó‡41ÔÈ‡ ¿«¬»««≈
,CLÓe ‡Ï‡ ËÁLÂ¿»«∆»»«
‰LÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»««¿»»
˙eLÓ ‰‡ÏÚ‰‰Â¿««¬»»≈¿
Ì eÏÚÙÈ Ô˙ÈÂÏ ˙ÈÁa Ì‰L ˙BÓLp‰L ,eÈ‰Â ,˙eLÏƒ¿¿«¿∆«¿»∆≈ƒ¿ƒ«ƒ¿»»ƒ¿¬«
˙eLÏ ‰Ï‰ ˙eLÓ Ì˙BÏÚ‰Ïe ÌLÓÏ ÌÈÚL‰a¿»¿»ƒ¿»¿»¿«¬»≈¿«¿ƒ»ƒ¿
Ì‰L ,ÂÈÈa ‡È‰ ‰ËÈÁ‰ ‰Ó Ì e‰ÊÂ .‰‰«¿»¿∆««∆«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ»∆≈
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למעלה עֹולה ידם ׁשעל ויראה אהבה הּוא ,42ׁשענינם ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבנֹוגע רק לא הם הּצּדיק ׁשל ויראה האהבה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּנה
הּפעם מּלׁשֹון לויתן, לבחינת ּבנֹוגע רק ולא ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָֹלעצמֹו,
להּצּדיק, ּודבּוקים ׁשּמחּברים אּלה על ּדקאי גֹו', ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻיּלוה
ּומנּגד ׁשּסֹותר חּוץ, מּלׁשֹון הּבר, לׁשֹור ּבנֹוגע ּגם ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָאּלא
ּפֹועלים הּצּדיקים ׁשל ויראה ׁשהאהבה והינּו, ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָלהּצּדיק,
למׁשכם ּבּצּדיקים, ּומֹורדים הּפֹוׁשעים הרׁשעים על ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָּגם
מה וזהּו הּקדּׁשה. לרׁשּות הּקלּפה מרׁשּות ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֻּולהעלֹותם
הינּו, לּצדיקים, קניגיא הּקּב"ה יעׂשה לבֹוא ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּׁשּלעתיד
מלחמת לרׁשעים, והן לּצּדיקים הן לכּלם, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּיראה
ׁשֹוחטֹו ׁשלויתן הּוא ּדבר וסֹוף והרׁשעים, ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָהּצּדיקים

ּבסנּפיריו. הּבר ְְִִַַָָלׁשֹור

לבֹוא‡ÌÓד) ׁשּלעתיד אמרֹו מהּו להבין, צרי עדין »¿»ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָ
הּבר, וׁשֹור ּדלויתן הּקניגיא הּקּב"ה ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָיעׂשה
לעתיד ׁשהרי ּדוקא, הּזה ּבזמן הּוא הּמלחמה עּקר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהרי

ּכתיב ועּקר43לבֹוא הארץ, מן אעביר הּטמאה רּוח את ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻ
הּגלּות, ּבזמן ּובפרט ּדוקא, הּזה ּבזמן היא ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָהּמלחמה
אֹומרֹו מהּו ּכן ואם ּדמׁשיחא, ּבעקבתא ְְְְְְְִִִִִֵַָָָּובמיּוחד

לבֹוא. לעתיד ּתהיה ְְִִִִֶֶֶַָָָׁשהּקניגיא

C‡מן הּוא הּמלחמה נּצּוח על הּכח ּדהּנה, הּוא, הענין «ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹ
וגּלּויים. אֹורֹות מּבחינת למעלה ּדוקא, ְְְְְְִִִִַַַַָָָהעצמּות

ּכתיב הּוא44ּדהּנה זה וענין גֹו', ליעקב עׂשו אח הלא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹֹ
סדר מּצד ּכי מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה הּבחינת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָמּצד
ׁשּקדם הּתֹוהּו מעֹולם ׁשרׁשֹו עׂשו הנה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָהׁשּתלׁשלּות,

הּתֹוהּו את הּמברר מהּתּקּון ׁשרׁשֹו ויעקב ועל45לּתּקּון, , ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹ
נאמר מּל46זה וכּו'.ּולאם נֹופל זה קם ּדכׁשּזה יאמץ, אם ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ
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ג.42) קנט, שם חיים תורת פ"מ. תניא ב.43)ראה יג, ב.44)זכרי' א, וישלח45)מלאכי תו"א וישלח. ס"פ להאריז"ל ל"ת ראה

ובכ"מ. ואילך. ב קנג, שם תו"ח ואילך. סע"א סע"ב46)כד, (יג, פ"ט תניא וראה סע"א). ו, (ממגילה ובפרש"י כג כה, תולדות

ובכ"מ. ב). (יח, פי"ג ואילך).

    
ÔÈÙ„b‰[הכנפיים =]‰‡ÈÂ ‰‰‡ ‡e‰ ÌÈÚL ,Ì‰a ML ««¿ƒ∆»»∆∆ƒ¿»»«¬»¿ƒ¿»

‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚ Ì„È ÏÚL42דאצילות הצדיקים נשמות הן הלויתן בחינת ∆«»»∆¿«¿»
הגדול בים בהם ששט והסנפירים חיים. באלוקים תמיד ודבוקים המקושרים

ויש מעלה. מעלה עצמו מגביה ידם על כנפיים, הנקראים ויראתו אהבתו ענינם

בהם לשוט בסנפיריו גדול כוח

פרסאות כמה אחד ברגע ,במים
ÏL ‰‡ÈÂ ‰‰‡‰ ‰‰ƒ≈»«¬»¿ƒ¿»∆
Ú‚Ba ˜ ‡Ï Ì‰ ˜Ècv‰««ƒ≈…«¿≈«
Ú‚Ba ˜ ‡ÏÂ ,BÓˆÚÏ¿«¿¿…«¿≈«
ÔBLlÓ ,Ô˙ÈÂÏ ˙ÈÁÏƒ¿ƒ«ƒ¿»»ƒ»
È‡˜c ,'B‚ ‰ÂlÈ ÌÚt‰«««ƒ»∆¿»ƒ
ÌÈaÁnL ‰l‡ ÏÚ«≈∆∆¿À»ƒ

˜Ècv‰Ï ÌÈ˜e„eהם ¿ƒ¿««ƒ
ידי שעל הבר דשור הצדיקים

דאצילות בצדיק דבקותם

עולמות הם גם מחברים

Ú‚Baואלוקות Ìb ‡l‡ ,∆»«¿≈«
,a‰ BLÏבדרגותיו ¿«»

ועד ביותר «ÔBLlÓƒהנמוכות
„bÓe ˙BL ,ıeÁ∆≈¿«≈

˜Ècv‰Ïשבפירוש הב' (ענין ¿««ƒ
הבר) בשור eÈ‰Â,השלישי ,¿«¿

ÏL ‰‡ÈÂ ‰‰‡‰L∆»«¬»¿ƒ¿»∆
ÏÚ Ìb ÌÈÏÚBt ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ¬ƒ««
ÌÈÚLBt‰ ÌÈÚL‰»¿»ƒ«¿ƒ
,ÌÈ˜Ècva ÌÈ„BÓe¿ƒ««ƒƒ
Ì˙BÏÚ‰Ïe ÌÎLÓÏ¿»¿»¿«¬»
˙eLÏ ‰tÏw‰ ˙eLÓ≈¿«¿ƒ»ƒ¿
‰Ó e‰ÊÂ .‰M„w‰«¿À»¿∆«
‰ÚÈ ‡BÏ „È˙ÚlM∆∆»ƒ»«¬∆
,ÌÈ˜È„vÏ ‡È‚È˜ ‰aw‰«»»ƒƒ¿»««ƒƒ
Ô‰ ,ÌlÎÏ ‰‡L ,eÈ‰«¿∆«¿∆¿À»≈

ÌÈ˜ÈcvÏהצדיקים שגם ««ƒƒ
להכיר יתעלו הבר שור שבבחי'

ובירור בזיכוך די אין כי

זקוקים הם וכי הגשמיות

דאצילות הצדיקים של הרוחנית ÓÁÏÓ˙לעבודה ,ÌÈÚLÏ Ô‰Â¿≈»¿»ƒƒ¿∆∆
BLÏ BÁBL Ô˙ÈÂÏL ‡e‰ c BÂ ,ÌÈÚL‰Â ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ¿»¿»ƒ¿»»∆ƒ¿»»¬¿

a a‰ÂÈÈtהנעלים הצדיקים שהם דאצילות שהנשמות ביאר כן אם «»ƒ¿«ƒ»
לדרגת ועד הבר שור של דרגותיו בכל עילוי בעבודתם פועלים לויתן בחי'

הקליפה מרשות ולהעלותם למשכם בצדיקים, ומורדים הפושעים הרשעים

לבוא, לעתיד רק זו מלחמה יראה הקב"ה מדוע יבאר עתה הקדושה. לרשות

עיקר והרי הארץ, מן תעבור הטומאה רוח כי מלחמה תהיה לא כבר אז הרי

הגלות. בזמן עכשיו היא המלחמה

‰ÚÈ ‡BÏ „È˙ÚlL BÓ‡ e‰Ó ,ÔÈ‰Ï CÈˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡ „»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ«»¿∆∆»ƒ»«¬∆
‡È‚Èw‰ ‰aw‰שעשוע «»»«ƒƒ¿»

מלחמה BLÂשל Ô˙ÈÂÏc¿ƒ¿»»¿
‰ÓÁÏn‰ wÚ È‰ ,a‰«»¬≈ƒ»«ƒ¿»»
,‡˜Âc ‰f‰ ÔÓÊa ‡e‰ƒ¿««∆«¿»
‡BÏ „È˙ÚÏ È‰L∆¬≈∆»ƒ»

È˙k43‰‡Ó‰ Áe ˙‡ ¿ƒ∆««À¿»
wÚÂ ,ı‡‰ ÔÓ ÈÚ‡«¬ƒƒ»»∆¿ƒ»
‰f‰ ÔÓÊa ‡È‰ ‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»ƒƒ¿««∆
ÔÓÊa Ùe ,‡˜Âc«¿»ƒ¿»ƒ¿«
„ÁeÈÓe ,˙eÏb‰«»ƒ¿»
Ì‡Â ,‡ÁÈLÓc ‡˙˜Úa¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ
‡È‚Èw‰L BÓB‡ e‰Ó Ôk≈«¿∆«ƒƒ¿»

.‡BÏ „È˙ÚÏ ‰È‰zƒ¿∆∆»ƒ»
,‰‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈
‰ÓÁÏn‰ Áev ÏÚ Ák‰«…««ƒ««ƒ¿»»
,‡˜Âc ˙eÓˆÚ‰ ÔÓ ‡e‰ƒ»«¿«¿»
˙BB‡ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ«
È˙k ‰‰c .ÌÈÈel‚Â44 ¿ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ

'B‚ ˜ÚÈÏ ÂÚ Á‡ ‡Ï‰¬…»≈»¿«¬…
ששניהם אף יעקב'. את 'ואוהב

את הקב"ה אוהב זאת בכל אחים

אהבת.יעקב שורש יבאר עתה

מהשתלשלות שלמעלה ,יעקב
„vÓ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆ƒ«
‰ÏÚÓlL ˙ÈÁa‰«¿ƒ«∆¿«¿»
„vÓ Èk ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿ƒƒ«
‰‰ ,˙eÏLÏzL‰ „≈∆ƒ¿«¿¿ƒ≈
ÌÏBÚÓ BLL ÂÚ≈»»¿≈»
ÔewzÏ Ì„wL e‰Bz‰«∆»««ƒ
בלי אורות מאירים התוהו בעולם

ערך לפי מצומצמים שאינם גבול

המועטים שהכלים ומכיון הכלי

ומן נשברים, הם כן על רב, כה אור להכיל מסוגלים אינם התוהו שבעולם

ביותר קשות גבורות משתלשלות Ôewz‰Óהשבירה BLL ˜ÚÈÂ ,¿«¬…»¿≈«ƒ
e‰Bz‰ ˙‡ n‰45אחיו של ענינו את ולזכך לברר יעקב של תפקידו «¿»≈∆«

ולהכנ לצמצמם אלו, גבוהים אורות של הרב תוקפם לנצל בכליםעשיו, יסם

הקדושה דעולם Ó‡רבים ‰Ê ÏÚÂ ,46,ıÓ‡È Ì‡lÓ Ì‡Ïe ¿«∆∆¡«¿…ƒ¿…∆¡»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82



יי       

למעלה עֹולה ידם ׁשעל ויראה אהבה הּוא ,42ׁשענינם ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבנֹוגע רק לא הם הּצּדיק ׁשל ויראה האהבה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּנה
הּפעם מּלׁשֹון לויתן, לבחינת ּבנֹוגע רק ולא ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָֹלעצמֹו,
להּצּדיק, ּודבּוקים ׁשּמחּברים אּלה על ּדקאי גֹו', ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻיּלוה
ּומנּגד ׁשּסֹותר חּוץ, מּלׁשֹון הּבר, לׁשֹור ּבנֹוגע ּגם ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָאּלא
ּפֹועלים הּצּדיקים ׁשל ויראה ׁשהאהבה והינּו, ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָלהּצּדיק,
למׁשכם ּבּצּדיקים, ּומֹורדים הּפֹוׁשעים הרׁשעים על ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָּגם
מה וזהּו הּקדּׁשה. לרׁשּות הּקלּפה מרׁשּות ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֻּולהעלֹותם
הינּו, לּצדיקים, קניגיא הּקּב"ה יעׂשה לבֹוא ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּׁשּלעתיד
מלחמת לרׁשעים, והן לּצּדיקים הן לכּלם, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּיראה
ׁשֹוחטֹו ׁשלויתן הּוא ּדבר וסֹוף והרׁשעים, ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָהּצּדיקים

ּבסנּפיריו. הּבר ְְִִַַָָלׁשֹור

לבֹוא‡ÌÓד) ׁשּלעתיד אמרֹו מהּו להבין, צרי עדין »¿»ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָ
הּבר, וׁשֹור ּדלויתן הּקניגיא הּקּב"ה ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָיעׂשה
לעתיד ׁשהרי ּדוקא, הּזה ּבזמן הּוא הּמלחמה עּקר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהרי

ּכתיב ועּקר43לבֹוא הארץ, מן אעביר הּטמאה רּוח את ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻ
הּגלּות, ּבזמן ּובפרט ּדוקא, הּזה ּבזמן היא ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָהּמלחמה
אֹומרֹו מהּו ּכן ואם ּדמׁשיחא, ּבעקבתא ְְְְְְְִִִִִֵַָָָּובמיּוחד

לבֹוא. לעתיד ּתהיה ְְִִִִֶֶֶַָָָׁשהּקניגיא

C‡מן הּוא הּמלחמה נּצּוח על הּכח ּדהּנה, הּוא, הענין «ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹ
וגּלּויים. אֹורֹות מּבחינת למעלה ּדוקא, ְְְְְְִִִִַַַַָָָהעצמּות

ּכתיב הּוא44ּדהּנה זה וענין גֹו', ליעקב עׂשו אח הלא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹֹ
סדר מּצד ּכי מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה הּבחינת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָמּצד
ׁשּקדם הּתֹוהּו מעֹולם ׁשרׁשֹו עׂשו הנה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָהׁשּתלׁשלּות,

הּתֹוהּו את הּמברר מהּתּקּון ׁשרׁשֹו ויעקב ועל45לּתּקּון, , ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹ
נאמר מּל46זה וכּו'.ּולאם נֹופל זה קם ּדכׁשּזה יאמץ, אם ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ
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ג.42) קנט, שם חיים תורת פ"מ. תניא ב.43)ראה יג, ב.44)זכרי' א, וישלח45)מלאכי תו"א וישלח. ס"פ להאריז"ל ל"ת ראה

ובכ"מ. ואילך. ב קנג, שם תו"ח ואילך. סע"א סע"ב46)כד, (יג, פ"ט תניא וראה סע"א). ו, (ממגילה ובפרש"י כג כה, תולדות

ובכ"מ. ב). (יח, פי"ג ואילך).

    
ÔÈÙ„b‰[הכנפיים =]‰‡ÈÂ ‰‰‡ ‡e‰ ÌÈÚL ,Ì‰a ML ««¿ƒ∆»»∆∆ƒ¿»»«¬»¿ƒ¿»

‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚ Ì„È ÏÚL42דאצילות הצדיקים נשמות הן הלויתן בחינת ∆«»»∆¿«¿»
הגדול בים בהם ששט והסנפירים חיים. באלוקים תמיד ודבוקים המקושרים

ויש מעלה. מעלה עצמו מגביה ידם על כנפיים, הנקראים ויראתו אהבתו ענינם

בהם לשוט בסנפיריו גדול כוח

פרסאות כמה אחד ברגע ,במים
ÏL ‰‡ÈÂ ‰‰‡‰ ‰‰ƒ≈»«¬»¿ƒ¿»∆
Ú‚Ba ˜ ‡Ï Ì‰ ˜Ècv‰««ƒ≈…«¿≈«
Ú‚Ba ˜ ‡ÏÂ ,BÓˆÚÏ¿«¿¿…«¿≈«
ÔBLlÓ ,Ô˙ÈÂÏ ˙ÈÁÏƒ¿ƒ«ƒ¿»»ƒ»
È‡˜c ,'B‚ ‰ÂlÈ ÌÚt‰«««ƒ»∆¿»ƒ
ÌÈaÁnL ‰l‡ ÏÚ«≈∆∆¿À»ƒ

˜Ècv‰Ï ÌÈ˜e„eהם ¿ƒ¿««ƒ
ידי שעל הבר דשור הצדיקים

דאצילות בצדיק דבקותם

עולמות הם גם מחברים

Ú‚Baואלוקות Ìb ‡l‡ ,∆»«¿≈«
,a‰ BLÏבדרגותיו ¿«»

ועד ביותר «ÔBLlÓƒהנמוכות
„bÓe ˙BL ,ıeÁ∆≈¿«≈

˜Ècv‰Ïשבפירוש הב' (ענין ¿««ƒ
הבר) בשור eÈ‰Â,השלישי ,¿«¿

ÏL ‰‡ÈÂ ‰‰‡‰L∆»«¬»¿ƒ¿»∆
ÏÚ Ìb ÌÈÏÚBt ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ¬ƒ««
ÌÈÚLBt‰ ÌÈÚL‰»¿»ƒ«¿ƒ
,ÌÈ˜Ècva ÌÈ„BÓe¿ƒ««ƒƒ
Ì˙BÏÚ‰Ïe ÌÎLÓÏ¿»¿»¿«¬»
˙eLÏ ‰tÏw‰ ˙eLÓ≈¿«¿ƒ»ƒ¿
‰Ó e‰ÊÂ .‰M„w‰«¿À»¿∆«
‰ÚÈ ‡BÏ „È˙ÚlM∆∆»ƒ»«¬∆
,ÌÈ˜È„vÏ ‡È‚È˜ ‰aw‰«»»ƒƒ¿»««ƒƒ
Ô‰ ,ÌlÎÏ ‰‡L ,eÈ‰«¿∆«¿∆¿À»≈

ÌÈ˜ÈcvÏהצדיקים שגם ««ƒƒ
להכיר יתעלו הבר שור שבבחי'

ובירור בזיכוך די אין כי

זקוקים הם וכי הגשמיות

דאצילות הצדיקים של הרוחנית ÓÁÏÓ˙לעבודה ,ÌÈÚLÏ Ô‰Â¿≈»¿»ƒƒ¿∆∆
BLÏ BÁBL Ô˙ÈÂÏL ‡e‰ c BÂ ,ÌÈÚL‰Â ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ¿»¿»ƒ¿»»∆ƒ¿»»¬¿

a a‰ÂÈÈtהנעלים הצדיקים שהם דאצילות שהנשמות ביאר כן אם «»ƒ¿«ƒ»
לדרגת ועד הבר שור של דרגותיו בכל עילוי בעבודתם פועלים לויתן בחי'

הקליפה מרשות ולהעלותם למשכם בצדיקים, ומורדים הפושעים הרשעים

לבוא, לעתיד רק זו מלחמה יראה הקב"ה מדוע יבאר עתה הקדושה. לרשות

עיקר והרי הארץ, מן תעבור הטומאה רוח כי מלחמה תהיה לא כבר אז הרי

הגלות. בזמן עכשיו היא המלחמה

‰ÚÈ ‡BÏ „È˙ÚlL BÓ‡ e‰Ó ,ÔÈ‰Ï CÈˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡ „»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ«»¿∆∆»ƒ»«¬∆
‡È‚Èw‰ ‰aw‰שעשוע «»»«ƒƒ¿»

מלחמה BLÂשל Ô˙ÈÂÏc¿ƒ¿»»¿
‰ÓÁÏn‰ wÚ È‰ ,a‰«»¬≈ƒ»«ƒ¿»»
,‡˜Âc ‰f‰ ÔÓÊa ‡e‰ƒ¿««∆«¿»
‡BÏ „È˙ÚÏ È‰L∆¬≈∆»ƒ»

È˙k43‰‡Ó‰ Áe ˙‡ ¿ƒ∆««À¿»
wÚÂ ,ı‡‰ ÔÓ ÈÚ‡«¬ƒƒ»»∆¿ƒ»
‰f‰ ÔÓÊa ‡È‰ ‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»ƒƒ¿««∆
ÔÓÊa Ùe ,‡˜Âc«¿»ƒ¿»ƒ¿«
„ÁeÈÓe ,˙eÏb‰«»ƒ¿»
Ì‡Â ,‡ÁÈLÓc ‡˙˜Úa¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ
‡È‚Èw‰L BÓB‡ e‰Ó Ôk≈«¿∆«ƒƒ¿»

.‡BÏ „È˙ÚÏ ‰È‰zƒ¿∆∆»ƒ»
,‰‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈
‰ÓÁÏn‰ Áev ÏÚ Ák‰«…««ƒ««ƒ¿»»
,‡˜Âc ˙eÓˆÚ‰ ÔÓ ‡e‰ƒ»«¿«¿»
˙BB‡ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ«
È˙k ‰‰c .ÌÈÈel‚Â44 ¿ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ

'B‚ ˜ÚÈÏ ÂÚ Á‡ ‡Ï‰¬…»≈»¿«¬…
ששניהם אף יעקב'. את 'ואוהב
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אהבת.יעקב שורש יבאר עתה

מהשתלשלות שלמעלה ,יעקב
„vÓ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆ƒ«
‰ÏÚÓlL ˙ÈÁa‰«¿ƒ«∆¿«¿»
„vÓ Èk ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿ƒƒ«
‰‰ ,˙eÏLÏzL‰ „≈∆ƒ¿«¿¿ƒ≈
ÌÏBÚÓ BLL ÂÚ≈»»¿≈»
ÔewzÏ Ì„wL e‰Bz‰«∆»««ƒ
בלי אורות מאירים התוהו בעולם

ערך לפי מצומצמים שאינם גבול

המועטים שהכלים ומכיון הכלי

ומן נשברים, הם כן על רב, כה אור להכיל מסוגלים אינם התוהו שבעולם

ביותר קשות גבורות משתלשלות Ôewz‰Óהשבירה BLL ˜ÚÈÂ ,¿«¬…»¿≈«ƒ
e‰Bz‰ ˙‡ n‰45אחיו של ענינו את ולזכך לברר יעקב של תפקידו «¿»≈∆«

ולהכנ לצמצמם אלו, גבוהים אורות של הרב תוקפם לנצל בכליםעשיו, יסם

הקדושה דעולם Ó‡רבים ‰Ê ÏÚÂ ,46,ıÓ‡È Ì‡lÓ Ì‡Ïe ¿«∆∆¡«¿…ƒ¿…∆¡»
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יב    

דאח ליעקב, עׂשו אח הלא לֹומר ׁשּי לא זֹו ּבחינה ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָֹֹֹועל
וחּבּור אחּוי מּלׁשֹון יעקב47הּוא על זאת לֹומר ׁשּי ולא , ְְֲִִִַַַַָָֹֹֹ

ּבחינה מּצד ורק הׁשּתלׁשלּות. ּבסדר ׁשהם ּכפי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָועׂשו
ׁשּי ותּקּון, מתֹוהּו למעלה מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשּלמעלה
יֹודע איני זֹו ּבבחינה ּכי ליעקב, עׂשו אח הלא ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹלֹומר

חפץ מהם ׁשּכתּוב48ּבאיזה ּוכמֹו ּתּתן49, מה צדקּת אם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
על ׁשהּכח מּובן, ּומּזה ּלֹו. ּתעׁשה מה פׁשעי ורּבּו ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָֹלֹו
והּגּלּויים, האֹורֹות ּבחינת מּצד לא הּוא הּמלחמה ְְְִִִִִִַַַַַָָָֹנּצּוח
ׁשהרי ּדאדרּבה, הׁשּתלׁשלּות, סדר מּצד מּבעי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלא

טעניתיּה מּצד50אקדמיּה ואפלּו לתּקּון, קֹודם ׁשּתֹוהּו , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַ
הרי ותּקּון, מּתֹוהּו למעלה הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָלמעלה
הּנּצחֹון ענין להיֹות אפׁשר אי ּכן, ואם ׁשוים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשניהם

רז"ל אמרּו זה ועל עֹוזרֹו51ּבּמלחמה. הּקּב"ה אלמלא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָ
לפי והינּו מהעצמּות, והּסּיּוע העזר ׁשּזהּו לֹו, יכֹול ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאינֹו
את ואֹוהב ולכן ּבהעצמּות, מׁשרׁשים יׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּנׁשמֹות

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּדוקא, אלקיכם,52יעקב להוי' אּתם ּבנים ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
מּכל53וכּידּוע עצמּה, ּבפני מציאּות נעׂשה ׁשהּבן ׁשאף ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

העצמּות ּכח ּומּצד האב. עם אחת מהּות הּוא הרי ְֲִִֵַַַַַָָָָָֹמקֹום
הּמלחמה. נּצּוח להיֹות ְְִִִַַָָָיכֹול

‰p‰Âעל קּבלת ידי על היא העצמּות ּכח המׁשכת ¿ƒ≈ְְְִֵַַַַַַַָָָֹֹ
ׁש ּכמאמר54מיםמלכּות אדם55, יקּבל לעֹולם ְְְְֲִֵַַַַָָָָָ

על עליו יקּבל ּכ ואחר ּתחּלה ׁשמים מלכּות על ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָֹֹעליו
ּבחינת הּוא ּבּספירֹות ּומצֹות ּתֹורה ענין ּדהּנה, ְְְְְְִִִִִִֵַַָָמצֹות.

ּומלכּות אנּפין56ז"א וארי סתימאה חכמה אֹו ּדכל57, , ְְְְְֲִִִַַַָָָָָ
למעלה הּוא מצֹות על וענין הׁשּתלׁשלּות. סדר הּוא ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹזה
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וגּלּויים. אֹורֹות ּבחינת זה הרי עדין אבל ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָמהׁשּתלׁשלּות,
הם ּדׁשמים ּבהעצמּות, הּוא ׁשמים מלכּות על ענין ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹאבל
הּוא ׁשמים מלכּות ועל עלמין, ּכל סֹובב ּבחינת ְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹמּקיפים,
עלמין, ּכל מסֹובב ּגם ׁשּלמעלה העצמּות ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּבבחינת
ׁשמים מלכּות על קּבלת ידי על ׁשּדוקא ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹוהיינּו,
מבֹואר ּדהּנה, ּבזה, והענין העצמּות. ּבחינת ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָממׁשיכים

אחר יׁש58ּבמקֹום הּצמצּום ׁשּלפני סֹוף אין ּבאֹור ׁשּגם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
היה זֹו ׁשּבמדריגה סֹוף, ּדאין ּדמלכּות מלכּות ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָּבחינת
ּכתר ּובחינת הּמלכּות, ּבחינת יׁשנֹו ּגּופא ּובזה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָהּצמצּום.
יׂשראל נׁשמֹות אמנם, למלּוכה. הרצֹון ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָמלכּות,
מלכּות, ּכתר מּבחינת ּגם ׁשּלמעלה ּבהעצמּות ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֻמׁשרׁשים

והינּו,59ּוכמאמר צּדיקים, ׁשל ּבנׁשמֹותיהן נמל ּבמי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּצּדיקים, ׁשהם יׂשראל ועּמ60ׁשּנׁשמֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

למלּוכה, הרצֹון החלט היה ידם על הּנה צּדיקים, ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻּכּלם
למלּוכה הרצֹון מּבחינת ּגם למעלה ׁשהם מּובן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּומּזה
קּבלת ידי על היא זֹו ּבחינה והמׁשכת ידם. על ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָׁשּנעׂשה

הּׁשנה ראׁש ּבמאמרי ּכּמבֹואר ּדוקא, הכּתרת61על ּבענין ְְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ידי על ולא הּׂשגה ידי על לא ּבאה ׁשההכּתרה ,ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹהּמל
ּדוקא ׁשּבזה ּדוקא, העם ּבּטּול ידי על אלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהרגׁש,

מּגיעמ ׁשהּבּטּול לפי והינּו למלּוכה, הרצֹון את עֹוררים ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ
את מעֹורר זה הרי ולכן מהרצֹון, ׁשּלמעלה ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהעצם
ׁשמים מלכּות על עליו אדם יקּבל לעֹולם וזהּו ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֹהרצֹון.
מּגיע יׂשראל נׁשמֹות ׁשל על ׁשהּקּבלת ּכיון ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּתחילה,
הּמלחמה. נּצּוח על הּכח הּוא ּומּׁשם ְְְִִִַַַַַַָָָָֹּבהעצמּות,
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וגּלּויים. אֹורֹות ּבחינת זה הרי עדין אבל ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָמהׁשּתלׁשלּות,
הם ּדׁשמים ּבהעצמּות, הּוא ׁשמים מלכּות על ענין ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹאבל
הּוא ׁשמים מלכּות ועל עלמין, ּכל סֹובב ּבחינת ְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹמּקיפים,
עלמין, ּכל מסֹובב ּגם ׁשּלמעלה העצמּות ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּבבחינת
ׁשמים מלכּות על קּבלת ידי על ׁשּדוקא ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹוהיינּו,
מבֹואר ּדהּנה, ּבזה, והענין העצמּות. ּבחינת ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָממׁשיכים

אחר יׁש58ּבמקֹום הּצמצּום ׁשּלפני סֹוף אין ּבאֹור ׁשּגם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
היה זֹו ׁשּבמדריגה סֹוף, ּדאין ּדמלכּות מלכּות ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָּבחינת
ּכתר ּובחינת הּמלכּות, ּבחינת יׁשנֹו ּגּופא ּובזה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָהּצמצּום.
יׂשראל נׁשמֹות אמנם, למלּוכה. הרצֹון ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָמלכּות,
מלכּות, ּכתר מּבחינת ּגם ׁשּלמעלה ּבהעצמּות ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֻמׁשרׁשים

והינּו,59ּוכמאמר צּדיקים, ׁשל ּבנׁשמֹותיהן נמל ּבמי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּצּדיקים, ׁשהם יׂשראל ועּמ60ׁשּנׁשמֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

למלּוכה, הרצֹון החלט היה ידם על הּנה צּדיקים, ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻּכּלם
למלּוכה הרצֹון מּבחינת ּגם למעלה ׁשהם מּובן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּומּזה
קּבלת ידי על היא זֹו ּבחינה והמׁשכת ידם. על ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָׁשּנעׂשה

הּׁשנה ראׁש ּבמאמרי ּכּמבֹואר ּדוקא, הכּתרת61על ּבענין ְְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ידי על ולא הּׂשגה ידי על לא ּבאה ׁשההכּתרה ,ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹהּמל
ּדוקא ׁשּבזה ּדוקא, העם ּבּטּול ידי על אלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהרגׁש,

מּגיעמ ׁשהּבּטּול לפי והינּו למלּוכה, הרצֹון את עֹוררים ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ
את מעֹורר זה הרי ולכן מהרצֹון, ׁשּלמעלה ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהעצם
ׁשמים מלכּות על עליו אדם יקּבל לעֹולם וזהּו ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֹהרצֹון.
מּגיע יׂשראל נׁשמֹות ׁשל על ׁשהּקּבלת ּכיון ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּתחילה,
הּמלחמה. נּצּוח על הּכח הּוא ּומּׁשם ְְְִִִַַַַַַָָָָֹּבהעצמּות,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ועוד.58) ואילך. ד ע' עזר"ת ואילך. ה ע' תר"ס .53 שבהערה סה"מ קצת).59)ראה לשון (בשינוי ג פ"ב, רבה ס,60)רות ישעי'

טו).61)כא. ע' תש"ט בסה"מ נדפס (ולאח"ז זו שנה השנה ראש קונטרס – פ"י תש"ט ר"ה המשך

    
˙BˆÓ ÏÚ ÔÈÚÂש ÔÈ„Úאף Ï‡ ,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ¿ƒ¿»…ƒ¿¿«¿»≈ƒ¿«¿¿¬»¬«ƒ

ÌÈÈel‚Â ˙BB‡ ˙ÈÁa ‰Ê È‰אך המלך וציווי לגזרות קשור שהרי ¬≈∆¿ƒ«¿ƒƒ
עצמו. למלך לא eÓˆÚ‰a˙עדיין ‡e‰ ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ ÔÈÚ Ï‡¬»ƒ¿»…«¿»«ƒ¿»«¿

רצונו את שמגלה טרם המלך לעצם עצמו שמבטל הוא שמים מלכות עול

,ÌÈÙÈwÓ Ì‰ ÌÈÓLc¿»«ƒ≈«ƒƒ
,ÔÈÓÏÚ Ïk B ˙ÈÁa¿ƒ«≈»»¿ƒ
‡e‰ ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚÂ¿…«¿»«ƒ
˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«»«¿
Ïk BÓ Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«ƒ≈»
‡˜ÂcL ,eÈÈ‰Â ,ÔÈÓÏÚ»¿ƒ¿«¿∆«¿»
˙eÎÏÓ ÏÚ ˙Ïa˜ È„È ÏÚ«¿≈«»«…«¿
˙ÈÁa ÌÈÎÈLÓÓ ÌÈÓL»«ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«

˙eÓˆÚ‰מלכות עול קבלת »«¿
העצמי הקשר נקודת היא שמים

נקודה היהודי, נשמת שבעצם

אפילו גילוי, מכל המופשטת

כבר שהם המלך מציוויי

ולא רצונו וגילוי התפשטות

מלכות עול בקבלת ורק עצמותו,

ממש העצמות כוח נמשך שמים

בניצוח העזר הוא ידו על שרק

Êa‰,המלחמה ÔÈÚ‰Â .¿»ƒ¿»»∆
ÌB˜Óa ‡BÓ ,‰p‰c¿ƒ≈¿»¿»

Á‡58ÔÈ‡ B‡a ÌbL «≈∆«¿≈
LÈ ÌeˆÓv‰ ÈÙlL B∆ƒ¿≈«ƒ¿≈
˙eÎÏÓc ˙eÎÏÓ ˙ÈÁa¿ƒ««¿¿«¿
BÊ ‰‚È„ÓaL ,B ÔÈ‡c¿≈∆¿«¿≈»

ÌeˆÓv‰ ‰È‰שמדובר הגם »»«ƒ¿
הצמצום שלפני סוף אין באור

זו במדרגה כבר זאת קייםבכל

עצמו במלך וירידה צמצום

למלוכה רצון לו Êe‰להיות .»∆
˙ÈÁa BLÈ ‡Ùeb»∆¿¿ƒ«
˙k ˙ÈÁe ,˙eÎÏn‰««¿¿ƒ«∆∆

Ï‡NÈ ˙BÓL ,ÌÓ‡ .‰ÎeÏÓÏ ÔBˆ‰ ‡e‰L ,˙eÎÏÓ«¿∆»»ƒ¿»»¿»ƒ¿ƒ¿»≈
˙eÎÏÓ ˙k ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓlL ˙eÓˆÚ‰a ÌÈLLÓלמעלה À¿»ƒ¿»«¿∆¿«¿»«ƒ¿ƒ«∆∆«¿

הרצון Ó‡ÓÎeמבחי' ,59,ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ô‰È˙BÓLa CÏÓ ÈÓa ¿«¬»¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈∆∆«ƒƒ
L Ï‡NÈ ˙BÓLpL ,eÈ‰Âואחת אחד שבכל הנשמה 'עצם ‰Ìמצד ¿«¿∆ƒ¿ƒ¿»≈∆≈

e˙kL BÓk ,ÌÈ˜Ècv‰60Ì„È ÏÚ ‰p‰ ,ÌÈ˜Ècˆ Ìlk CnÚÂ ««ƒƒ¿∆»¿«≈À»«ƒƒƒ≈«»»
‰ÎeÏÓÏ ÔBˆ‰ ÏÁ‰ ‰È‰למעלה עוד למלוך עצמית החלטה »»∆¿≈»»ƒ¿»

למלוך רצונו עצמו למלך שנודע לפני עוד כביכול לעצמו, הגילוי ,מבחינת
Ì‰L ÔeÓ ‰Óe(ישראל ‰ÔBˆ(נשמות ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ƒ∆»∆≈¿«¿»«ƒ¿ƒ«»»

Ì„È ÏÚ ‰NÚpL ‰ÎeÏÓÏƒ¿»∆«¬»«»»
לענין והגורם הסיבה הם שהרי

למלוכה הרצון .החלט
‡È‰ BÊ ‰ÈÁa ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»«¿ƒ»ƒ
,‡˜Âc ÏÚ ˙Ïa˜ È„È ÏÚ«¿≈«»«…«¿»
L‡ ÈÓ‡Óa ‡Bnk«¿»¿«¬»≈…

‰‰61˙zÎ‰ ÔÈÚa «»»¿ƒ¿»«¿»«
‰‡a ‰zÎ‰‰L ,CÏn‰«∆∆∆««¿»»»»
‡ÏÂ ‰‚O‰ È„È ÏÚ ‡Ï…«¿≈«»»¿…

L‚‰ È„È ÏÚאורות) «¿≈∆¿≈
È„Èוגילויים) ÏÚ ‡Ï‡ ,∆»«¿≈

‰ÊaL ,‡˜Âc ÌÚ‰ Ïehaƒ»»«¿»∆»∆
˙‡ ÌÈBÚÓ ‡˜Âc«¿»¿¿ƒ∆
eÈ‰Â ,‰ÎeÏÓÏ ÔBˆ‰»»ƒ¿»¿«¿
ÚÈbÓ Ïeha‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«ƒ«ƒ«
‰ÏÚÓlL ÌˆÚ‰a¿»∆∆∆¿«¿»
‰Ê È‰ ÔÎÏÂ ,ÔBˆ‰Ó≈»»¿»≈¬≈∆

ÔBˆ‰ ˙‡ BÚÓבמאמרי ¿≈∆»»
עבודת ענין מבואר השנה ראש

השנה. שבראש המלכות בנין

מלכות עול קבלת ידי שעל

מוחלט) ביטול (שענינו שמים

ושורשו, למקורו היהודי מגיע

בעצמיות העצמית דבקותו היא

לגילוי. שנמשך קודם עוד המלך

זו לדרגא היהודי בהגיע ורק

מהרצון שלמעלה שבעצמות

נמלך 'במי בחי' למלוך

אזי צדיקים', של בנשמותיהם

במלך חדש רצון הדבר מעורר

לשנ העולמות את להחיות מנת על חדשה חיות החדשהונמשכת e‰ÊÂה .¿∆
ÔÂÈk ,‰ÏÈÁz ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ ÂÈÏÚ Ì„‡ Ïa˜È ÌÏBÚÏ¿»¿«≈»»»»…«¿»«ƒ¿ƒ»≈»
ÌÓe ,˙eÓˆÚ‰a ÚÈbÓ Ï‡NÈ ˙BÓL ÏL ÏÚ ˙Ïaw‰L∆««»«…∆ƒ¿ƒ¿»≈«ƒ«¿»«¿ƒ»
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‰Êeהּקּב"ה לבֹוא ׁשּלעתיד ּבמדרׁש ׁשּכתּוב מה יּובן »∆ְְְִִֶֶַַָָָָָָָ
לעיל נתּבאר ּדהּנה לּצּדיקים. קניגיא 62עֹוׂשה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

ּׁשּכתּוב מה ּדזהּו העצמּות, ּגּלּוי יהיה ולא63ׁשּלעתיד ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּכי הוי' את ּדעּו לאמר ּגֹו' רעהּו את איׁש עֹוד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹילּמדּו
ׁשהּוא העצמּות, ּגּלּוי ׁשּיהיה הינּו גֹו', אֹותי ידעּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻּכּלם
ענין והּוא עצמֹו, מהוי' למעלה וּגם הוי' מּׁשם ְְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָלמעלה
ּבלבד ּוׁשמֹו הּוא היה) העֹולם נברא ׁשלא ,64(עד ְְְִִֶַַָָָָָֹ

ּכמֹו והּגּלּוי לעצמֹו הּגּלּוי ּבחינֹות, ב' יׁש ׁשמֹו ְְְְְְְִִִִִֵַַַַּובבחינת
לעֹולמֹות העצמּות65ׁשׁשּי ּגּלּוי יהיה לעתיד א , ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ

וגּלּוי הּוא. מּבחינת למעלה וּגם ׁשמֹו מּבחינת ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָׁשּלמעלה
חּלּוקי יהיּו אז ׁשּגם ּדאף והינּו, ּבׁשוה, לכּלם יהיה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻזה
הוי', ּבׁשם ׁשהיא ההּׂשגה מּצד רק זה הרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמדריגֹות,
לא אֹותי, הוי', מּׁשם ׁשּלמעלה העצמּות ּבבחינת ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹאבל
ּכּלם ׁשאצל אֹותי, ידעּו ּכּלם אלא מדריגֹות, חּלּוקי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻיהיּו
התקּׁשרּות ענין ׁשהּוא אֹותי, ּדידעּו הענין יהי' ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָּבׁשוה
הּכּונה אין ּכאן ידעּו ּׁשּכתּוב (ּדמה העצמּות עם ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּנׁשמה

והתקּׁשרּות לידיעה אלא והּׂשגה, וכיון66לידיעה .( ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָ
ע אז יהי' לכן העצמּות, ּגּלּוי יהיה לבֹוא ניןׁשּלעתיד ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

העצמּות. ׁשּבכח הּנּצחֹון ענין יתגּלה ׁשאז ּכיון ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּקניגיא,
העזר ׁשּזהּו עֹוזרֹו, הּקּב"ה ׁשאלמלא לעיל נתּבאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּדהּנה
ׁשהּמלחמה לפי והינּו, לֹו, יכֹול אינֹו העצמּות, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּמּצד
מלחמה היא הּלויתן נגד ּבקרניו ׁשלֹוחם הּבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּדׁשֹור
ּבהררי ּבהמֹות נקרא הּבר ׁשֹור ׁשהרי ּבמאד, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹקׁשה

ּפרּוׁשים67אלף ב' ּבזה ויׁש יֹום68, ּבכל ׁשאֹוכל הא', , ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָ
העׂשב את ׁשאֹוכל והב', הרים, ׁשּבאלף ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָהּבהמֹות
קׁשה מלחמה היא עּמֹו הּמלחמה ולכן הרים, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּבאלף
ּדוקא. העצמּות ּבכח וסּיּוע עזר להיֹות וצרי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹּביֹותר,
ללא העצמּות ּבכח נעׂשה זה ׁשענין הּכּונה ׁשאין ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּומּובן,
ּדוקא, ויגיעה עבֹודה להיֹות צרי ּבוּדאי ׁשהרי ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָעבֹודה,
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ואילך).62) רסג ע' תשי"ב (סה"מ פסח של דאחרון צאתך כימי לג.63)בד"ה לא, פ"ג.64)ירמי' דר"א תער"ב65)פרקי המשך

ועוד. א'כג. ס"ע ואילך).66)ח"ב סע"א (נט, פמ"ב ספ"ג. תניא לקו"ת67)ראה ב. עד, ב"ב עה"פ. יונתן תרגום ראה י. נ, תהלים

פרשתנו. מפרשי68)ריש עה"פ.ראה ם

    
‰BÚ ‰a‰ ‡BÏ „È˙ÚlL L„Óa e˙kL ‰Ó eÈ ‰Êe»∆»«∆»¿ƒ¿»∆¿»ƒ»«»»∆

ÏÈÚÏ ‡a˙ ‰‰c ÌÈ˜ÈcÏ ‡È‚È˜62Èelb ‰È‰È „È˙ÚlL ƒƒ¿»««ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈∆∆»ƒƒ¿∆ƒ
e˙kM ‰Ó e‰Êc ,˙eÓˆÚ‰63e‰Ú ˙‡ LÈ‡ „BÚ e„nÏÈ ‡ÏÂ »«¿¿∆«∆»¿…¿«¿ƒ∆≈≈

‰È‰iL eÈ‰ ,'B‚ È˙B‡ eÚ„È Ìlk Èk 'ÈÂ‰ ˙‡ eÚc Ó‡Ï 'Bb≈…¿∆¬«»ƒÀ»≈¿ƒ«¿∆ƒ¿∆
‡e‰L ,˙eÓˆÚ‰ Èelbƒ»«¿∆

'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰ÏÚÓÏ(שמו) ¿«¿»ƒ≈¬«»
BÓˆÚ 'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ÌbÂ¿«¿«¿»≈¬»»«¿

Ú„(הוא) ÈÚ ‡e‰Â ,¿ƒ¿»«
‰È‰ ÌÏBÚ‰ ‡ ‡ÏL∆…ƒ¿»»»»»

„Ïa BÓLe ‡e‰64, ¿ƒ¿«
' LÈ BÓL ˙ÈÁeƒ¿ƒ«¿≈
BÓˆÚÏ Èelb‰ ,˙BÈÁa¿ƒ«ƒ¿«¿
CiLL BÓk Èelb‰Â¿«ƒ¿∆«»

˙BÓÏBÚÏ65זה חז"ל במאמר »»
א. דרגות שתי בכללות ישנם

האור' 'עצם – 'הוא' בחי'

והוא גילוי מבחי' שלמעלה

שלמעלה העלם היינו בהעלם,

בבחינת אם כי לגילוי ממקור

ענין - 'שמו' ב. בעצם. העלם

האור גילוי בחינת הוא השם

ישנן עצמו זה ובגילוי בעצמותו,

שהגילוי כמו א. מדרגות: שתי

אל השייך הגילוי ב. לעצמו.

È‰È‰העולמות „È˙ÚÏ C‡ ,«∆»ƒƒ¿∆
‰ÏÚÓlL ˙eÓˆÚ‰ Èelbƒ»«¿∆¿«¿»
ÌbÂ BÓL ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿¿«
‡e‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ«
ÌlÎÏ ‰È‰È ‰Ê Èel‚Â¿ƒ∆ƒ¿∆¿À»
ÌbL ‡c ,eÈ‰Â ,‰ÂLa¿»∆¿«¿¿«∆«
,˙B‚È„Ó È˜elÁ eÈ‰È Ê‡»ƒ¿ƒ≈«¿≈
‰‚‰‰ „Ó ˜ ‰Ê È‰¬≈∆«ƒ«««»»

'ÈÂ‰ ÌLa ‡È‰Lהשגה ∆ƒ¿≈¬«»
אל השייך בעצמותו הגילוי בענין

בענין מזה למעלה או העולמות,

לעצמו ÈÁa˙הגילוי Ï‡ ,¬»ƒ¿ƒ«
ÌMÓ ‰ÏÚÓlL ˙eÓˆÚ‰»«¿∆¿«¿»ƒ≈
eÈ‰È ‡Ï ,È˙B‡ ,'ÈÂ‰¬«»ƒ…ƒ¿
‡Ï‡ ,˙B‚È„Ó È˜elÁƒ≈«¿≈∆»

Ú‰ 'È‰È ‰ÂLa Ìlk Ïˆ‡L ,È˙B‡ eÚ„È Ìlk,È˙B‡ eÚ„Èc È À»≈¿ƒ∆≈∆À»¿»∆ƒ¿∆»ƒ¿»¿≈¿ƒ
e˙kM ‰Óc ˙eÓˆÚ‰ ÌÚ ‰ÓL‰ ˙eM˜˙‰ ÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»ƒ¿«¿«¿»»ƒ»«¿¿«∆»

,‰‚‰Â ‰ÚÈ„ÈÏ ‰ek‰ È‡ ‡k eÚ„È(וגילויים ‡Ï‡(אורות ≈¿»≈««»»ƒƒ»¿«»»∆»
˙eM˜˙‰Â ‰ÚÈ„ÈÏ66עצמיתÈelb ‰È‰È ‡BÏ „È˙ÚlL ÂÈÎÂ  ƒƒ»¿ƒ¿«¿¿≈»∆∆»ƒ»ƒ¿∆ƒ

‡È‚È‰ ÈÚ Ê‡ 'È‰È ÎÏ ,˙eÓˆÚ‰ניצחון בראיית העונג »«¿»≈ƒ¿∆»ƒ¿»«ƒƒ¿»
‰˙eÓˆÚהמלחמה ÁÎaL BÁ‰ ÈÚ ‰l‚˙È Ê‡L ÂÈk ,≈»∆»ƒ¿«∆ƒ¿»«ƒ»∆¿…«»«¿

ÏÈÚÏ ‡a˙ ‰‰c¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈
,BÊBÚ ‰a‰ ‡ÏÓÏ‡L∆ƒ¿»≈«»»¿
„nL ÊÚ‰ e‰L∆∆»≈∆∆ƒ«
,BÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ,˙eÓˆÚ‰»«¿≈»
‰ÓÁÏn‰L ÈÏ ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆«ƒ¿»»
ÌÁBÏL a‰ BLc¿«»∆≈
‡È‰ ˙ÈÂl‰ „‚ ÂÈ˜a¿«¿»∆∆«ƒ¿»»ƒ
,„‡Óa ‰L˜ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»»»ƒ¿…
‡˜ a‰ BL È‰L∆¬≈«»ƒ¿»

Ï‡ È‰a ˙BÓ‰a67, «¬¿«¿≈»∆
ÌÈLe ' ‰Êa LÈÂ68 ¿≈»∆≈ƒ

לשער ניתן מהם אחד כל שלפי

ותוקפו כוחו של קצהו אפס

ÏÎB‡Lהעצומים ,'‡‰ ,«∆≈
˙BÓ‰a‰ ÌBÈ ÏÎa¿»«¿≈
,'‰Â ,ÌÈ‰ Ï‡aL∆¿∆∆»ƒ¿«
Ú‰ ˙‡ ÏÎB‡L∆≈∆»≈∆
ÎÏÂ ,ÌÈ‰ Ï‡aL∆¿∆∆»ƒ¿»≈
‡È‰ BnÚ ‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»ƒƒ
,˙BÈa ‰L˜ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»»»¿≈
ÚeiÂ ÊÚ ˙BÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ«

‡˜Âc ˙eÓˆÚ‰ ÁÎaוזהו ¿…«»«¿«¿»
הקב"ה יעשה לבוא שלעתיד

היינו הבר ושור דלויתן קניגיא

הבר, דשור הנשמות לכל שיראה

מהותה ורשעים, בינונים צדיקים,

והרשעים הצדיקים מלחמת של

במאוד, היא קשה כמה עד –

בכוח והסיוע העזר ושאלמלא

הצדיקים בכוח היה לא העצמות,

הקשים הדינים כנגד לעמוד

הבר. È‡Lדשור ,eÓe»∆≈
‰Ú ‰Ê ÈÚL ‰ek‰««»»∆ƒ¿»∆«¬∆
‡ÏÏ ˙eÓˆÚ‰ ÁÎa¿…«»«¿¿…
È‡cÂa È‰L ,‰„BÚ¬»∆¬≈¿««

‡˜Âc ‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„BÚ ˙BÈ‰Ï CÈˆ,עצמו בכוחות האדם יגיעת נדרשת »ƒƒ¿¬»ƒƒ»«¿»
מלמעלה והסיוע לעזר הוא זקוק המלחמה נצחון שלשם Úe„iÎÂאלא ,¿«»«
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ניט איז (עס מקֹום אין חסידים ׁשאצל הּפתּגם ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוכּידּוע
מּמילא ּבדר ׁשל לענין קֹוׁשי69אנגענּומען) ׁשּמּצד אלא , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

אפׁשר אי והיגיעה העבֹודה ּכל לאחרי ּגם הּנה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּמלחמה
ׁשענין וזהּו ּדוקא. העצמּות ּבכח אלא הּנּצחֹון ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלהיֹות
הּוא ׁשהעצמּות ּדעכׁשיו לבֹוא, לעתיד הּוא ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָהּקניגיא
ינּצח, מי לדע אפׁשר אי הּמלחמה קֹוׁשי מּצד הנה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבהעלם,
ׁשנּתֹוסף ּבאֹופן הם הענינים ּכל הּנה הּזה ׁשּבזמן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוכּידּוע
הּנּצחֹון אין עדין הּזה ּבעֹולם אבל ּבאצילּות, ֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָאֹורֹות
יהיה העצמּות, ּגּלּוי יהיה ׁשאז לבֹוא לעתיד ודוקא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבפֹועל,
(ּכמאמר הּׂשחֹוק ּבחינת ּגם יהיה ואז ּבפֹועל, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָהּנּצחֹון

ׁשהּוא70רז"ל כּו'), ׂשחֹוק אין המקּדׁש ּבית ׁשחרב מּיֹום ְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּבפֹועל. הּמלחמה נּצחֹון ׁשּמּצד הּתענּוג ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָענין

ׁשׁשֹוחטֹוBÚÂ„ה) ּדלויתן הּנּצחֹון ידי שעל ּבזה, ענין ¿ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
שע ּדהיינּו, ּבסנּפיריו, הּבר ידילׁשֹור ל ְְְְְִִֵֶַַַַָָ

יּמא, נּוני ּבבחינת ׁשהם הּצּדיקים ׁשל ויראה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהאהבה
(ּכּנ"ל), לקדּׁשה הּבר ׁשֹור ּבחינת ּגם ּומעלים ְְְֲִִִִַַַַַַָָֻמֹוׁשכים
ׁשהם הּצּדיקים אצל ּגם עלּיה נעׂשת זה ידי על ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּנה
עלּיה ּפֹועלים הּצּדיקים ׁשּכאׁשר והינּו, לויתן, ְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָּבבחינת
ּדר ועל הם. ּגם מתעּלים זה ידי על הּנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבהרׁשעים,
ׁשהּנׁשמה ׁשאף למּטה, הּנׁשמה ירידת ּבענין ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּידּוע
אלא עצמּה, ּבׁשביל ירדה ולא ּתּקּון, צריכה אינּה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹעצמּה

הּבהמית ונפׁש הּגּוף את לברר מקֹום,71ּבׁשביל מּכל , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
להּנׁשמה ּגם עלּיה נעׂשית העבֹודה ידי ּכן72על ּוכמֹו . ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָ

מתעּלים זה ידי ׁשעל ּברׁשעים, הּצּדיקים לפעּלת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻּבנֹוגע
רז"ל מאמר ּגם וזהּו עצמם. הּצּדיקים אכלי73ּגם ּדלא ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָֹ

והיינּו, ּדבר, ׁשל טעמֹו ּדקּדקּתי לא ּדתֹורא ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹּבׂשרא
ּבׂשר ּדכורא, ּבׂשרא (לא ּדתֹורא ּבׂשרא ידי על ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשּדוקא
ּדׁשֹור הּברּור ענין ׁשהּוא ׁשֹור), ּבׂשר ּדוקא אלא ְְְִֵֶֶַַָָָָָָּדג,
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‰Ú ,a‰ BLc ea‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,BL a ‡˜Âc ‡Ï‡∆»«¿»»»∆ƒ¿»«≈¿«»«¬»
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טו       

ניט איז (עס מקֹום אין חסידים ׁשאצל הּפתּגם ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוכּידּוע
מּמילא ּבדר ׁשל לענין קֹוׁשי69אנגענּומען) ׁשּמּצד אלא , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

אפׁשר אי והיגיעה העבֹודה ּכל לאחרי ּגם הּנה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּמלחמה
ׁשענין וזהּו ּדוקא. העצמּות ּבכח אלא הּנּצחֹון ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלהיֹות
הּוא ׁשהעצמּות ּדעכׁשיו לבֹוא, לעתיד הּוא ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָהּקניגיא
ינּצח, מי לדע אפׁשר אי הּמלחמה קֹוׁשי מּצד הנה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבהעלם,
ׁשנּתֹוסף ּבאֹופן הם הענינים ּכל הּנה הּזה ׁשּבזמן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוכּידּוע
הּנּצחֹון אין עדין הּזה ּבעֹולם אבל ּבאצילּות, ֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָאֹורֹות
יהיה העצמּות, ּגּלּוי יהיה ׁשאז לבֹוא לעתיד ודוקא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבפֹועל,
(ּכמאמר הּׂשחֹוק ּבחינת ּגם יהיה ואז ּבפֹועל, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָהּנּצחֹון

ׁשהּוא70רז"ל כּו'), ׂשחֹוק אין המקּדׁש ּבית ׁשחרב מּיֹום ְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּבפֹועל. הּמלחמה נּצחֹון ׁשּמּצד הּתענּוג ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָענין

ׁשׁשֹוחטֹוBÚÂ„ה) ּדלויתן הּנּצחֹון ידי שעל ּבזה, ענין ¿ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
שע ּדהיינּו, ּבסנּפיריו, הּבר ידילׁשֹור ל ְְְְְִִֵֶַַַַָָ

יּמא, נּוני ּבבחינת ׁשהם הּצּדיקים ׁשל ויראה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהאהבה
(ּכּנ"ל), לקדּׁשה הּבר ׁשֹור ּבחינת ּגם ּומעלים ְְְֲִִִִַַַַַַָָֻמֹוׁשכים
ׁשהם הּצּדיקים אצל ּגם עלּיה נעׂשת זה ידי על ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּנה
עלּיה ּפֹועלים הּצּדיקים ׁשּכאׁשר והינּו, לויתן, ְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָּבבחינת
ּדר ועל הם. ּגם מתעּלים זה ידי על הּנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבהרׁשעים,
ׁשהּנׁשמה ׁשאף למּטה, הּנׁשמה ירידת ּבענין ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּידּוע
אלא עצמּה, ּבׁשביל ירדה ולא ּתּקּון, צריכה אינּה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹעצמּה

הּבהמית ונפׁש הּגּוף את לברר מקֹום,71ּבׁשביל מּכל , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
להּנׁשמה ּגם עלּיה נעׂשית העבֹודה ידי ּכן72על ּוכמֹו . ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָ

מתעּלים זה ידי ׁשעל ּברׁשעים, הּצּדיקים לפעּלת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻּבנֹוגע
רז"ל מאמר ּגם וזהּו עצמם. הּצּדיקים אכלי73ּגם ּדלא ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָֹ

והיינּו, ּדבר, ׁשל טעמֹו ּדקּדקּתי לא ּדתֹורא ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹּבׂשרא
ּבׂשר ּדכורא, ּבׂשרא (לא ּדתֹורא ּבׂשרא ידי על ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשּדוקא
ּדׁשֹור הּברּור ענין ׁשהּוא ׁשֹור), ּבׂשר ּדוקא אלא ְְְִֵֶֶַַָָָָָָּדג,
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טז    

ּגּלּוי ענין ׁשהּוא ּדבר, ׁשל ּבטעמֹו הּדקּדּוק נעׂשה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָהּבר,
לעתיד ׁשּיתּגּלּו ּתֹורה ענין74טעמי ּגם יהיה ׁשאז , ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ותהיה75הּׂשחֹוק העצמּות, ּגּלּוי יהיה ׁשאז וכּנ"ל , ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָ
הּוא. ּברּו סֹוף אין ּומהּות ּבעצמּות הּנׁשמה ְְְְְִֵַַַָָָָהתקּׁשרּות
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ועוד.74) א. יז, צו לקו"ת ב. א, שה"ש פרש"י (המו"ל).75)ראה קצת חסר

    
ביכולת וזיכוך ¿ec˜c‰«ƒ˜עליה

‡e‰L ,c ÏL ÓÚa¿«¿∆»»∆
‰ ÈÓÚ Èelb ÈÚƒ¿»ƒ«¬≈»

„È˙ÚÏ elb˙iL74Ê‡L , ∆ƒ¿«∆»ƒ∆»
˜‰ ÈÚ b ‰È‰Èƒ¿∆«ƒ¿»«¿

בשלימות 75Ï"pÎÂוהתענוג ,¿««
,˙eÓˆÚ‰ Èelb ‰È‰È Ê‡L∆»ƒ¿∆ƒ»«¿
˙e˜˙‰ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆ƒ¿«¿
˙e‰Óe ˙eÓˆÚa ‰ÓLp‰«¿»»¿«¿»

‡e‰ ea  È‡≈»
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מוגה בלתי

חז"ל אמרו – השבת יום של ענינו שהאכילה1אודות היינו, בשבת", יאכל שבת בערב שטרח "מי
הששי. יום כפשוטו, שבת ערב שבת, דערב מהטירחא היא דשבת (התענוג)

נשיא של הולדת יום אייר, ב' הוא שלו שבת שערב – זה קודש השבת דיום המיוחד העילוי מובן ומזה
גובר" "מזלו הולדתו שביום מהר"ש, אדמו"ר בקודש"2ורבי, "מעלין – לשנה משנה עילוי ניתוסף גופא ובזה ,3.

דאדמו"ר ההולדת יום זה, שבת דערב והעבודה שמהטירחא בשבת", יאכל שבת בערב שטרח "מי וכאמור,
ההולדת, יום עניני בכל ושלימות עילוי ניתוסף השבת שביום אלא, עוד, ולא זה, בשבת" "יאכל – מהר"ש

ד"ויכולו" .4באופן

שנמסר (כפי הידוע בפתגמו ביטוי לידי באים מהר"ש אדמו"ר של המיוחדת ודרכו המיוחד ענינו והנה,
דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ידי על לנו ההולדת)5ונתגלה יום בעל של מקומו וממלא בנו מאביו, ששמע ,

אריבער" לכתחילה מ'דארף אז האלט איך און אריבער מען דארף ארונטער ניט קען מען אז זאגט וועלט "די
– מהר"ש הרבי אומר – סבור ואני מלמעלה, מדלגים מלמטה ללכת אפשר אי שכאשר סבור (העולם

מלמעלה). לדלג צריך שמלכתחילה
ובאופן מהר"ש, אדמו"ר של נשיאותו בזמן ואורחותיו בדרכיו ההולכים לכל הוראתֿדרך נעשה זה ופתגם
מהר"ש אדמו"ר של מקומו וממלא בנו ידי על נמסר זה שפתגם כאמור, זה, שלאחרי בדורות גם נמשכת דפעולה
פתגם שפירסם דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק – מקומו ממלא יחידו לבנו עדן, נשמתו מהורש"ב אדמו"ר –

כו'. להדפיס וצוה זו, והוראה

בעניניםואם – אריבער" ד"לכתחילה באופן להתנהג מהר"ש אדמו"ר הוראת את לקיים יש הענינים בכל
כמה אחת על ד"ויכולו"), העילוי ניתוסף שאז שלאחריו, השבת יום גם (כולל שלו ההולדת ליום השייכים

אריבער". ד"לכתחילה באופן ההנהגה להיות שצריכה וכמה

:יותר ובפרטיות
קדושה, בעניני לעבודה בנוגע לראש לכל אמורה – אריבער" ד"לכתחילה באופן ההנהגה דרך על ההוראה
בעניני יהודי של עבודתו גם ישנה זה, עם ביחד אמנם, הפתגם; בעל של עבודתו עיקר שזוהי ומצוותיה, תורה

דעהו" דרכיך "בכל "כל6העולם, פנים כל ועל שמים"7, לשם יהיו את8מעשיך לשמש נבראתי ש"אני דמכיון ,
וגם9קוני" קונו. את לשמש צריך כו', העולם בעניני עוסק כאשר גם מציאותו, שקיימת ורגע רגע בכל הרי, ,

אריבער". ד"לכתחילה באופן ההנהגה דרך על ההוראה אמורה זו לעבודה ביחס

בגוף הנשמה דירידת הכוונה תכלית שהרי – בעולם לפעולה בנוגע מיוחדת הדגשה שישנה אלא, עוד, ולא
בעולם לחלקו עד הבהמית, ונפש הגוף בירור לפעול כדי היא, נבראתי"), .10("אני

כו'": האלט איך און כו' זאגט וועלט "די – התפגם בתחלת גם מודגש זה וענין

להתחיל יש – העולם דעת מהי מינה נפקא למאי העולם", "מאמר אודות בהקדמה הצורך מהו לכאורה,
אריבער"? ד"לכתחילה באופן להיות צריכה שההנהגה עצמה, ההוראה בתוכן מיד

בעולם: גם לפעול צריכה אריבער" ד"לכתחילה שההנהגה להדגיש, זו, בהקדמה שהכוונה – בזה והביאור
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 ב"ה, יום שלישי, שהוכפל בו כי טוב, 

 ערב ראש חודש אייר, ה'תשמ"ז. 

ברוקלין, נ.י. 

 אל כל ההורים היהודיים 

 ואל כל המחנכים והמחנכות היהודיים

השם עליהם יחיו 

שלום וברכה!

בהתבסס על ציווי התורה "אין מזרזין אלא למזורזין", וכפי שידועה מעלת הזריזות ונחיצותה, 

בכל עניני היהדות, 

ובמיוחד בביצוע הציווי התלת-פעמי של התורה "להזהיר גדולים על הקטנים" – היסוד של החינוך 

האמיתי, כולל גם התוכן של המכתב המצורף "אל כל ילדי ישראל" שליט"א

הכינוס  בקיום  ובמיוחד  המכתב  עניני  בכל  ולזרז  לעודד  לסייע,  נפשית  בקשה  עם  יחד  המכתב 

ועריכת התהלוכה, 

ובוודאי יוסיף הדבר עוד יותר בברכת הקב"ה – לרוות מכל אחד מן הילדים נחת-תורה אמיתי, 

חדור בפנימיות התורה כפי המבואר בזוהר "חיבורא דילך" של רבי שמעון בן יוחאי בעל השמחה של לג 

בעומר. 

ויהי רצון שכל זה יחיש עוד יותר את ההבטחה בזוהר: "בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר כו' 

יפקון בי' מן גלותא ברחמים", במהרה בימינו ממש. 

 בכבוד ובברכת 

 הצלחה רבה בכל זה 

 ובברכת חודש טוב

מנחם שניאורסאהן

"אין מזרזין אלא למזורזין": ספרי נשא בתחילתו. במדב"ר פ"ז, ו. וראה מכות כג, א. וראה מכתב ער"ח 
טבת תש"ג*. 

מעלת הזריזות: ראה אגה"ק סכ"א. 
הציווי התלת-פעמי של התורה: ראה יבמות קיד, סע"א ואילך. וראה מכ' ח' אייר תשג"ה, ג' וי"א אייר 

תש"ד**. לקו"ש ח"ז ע' 147 ואילך. 
בזוהר: ח"ג קכד, ב )ברע"מ(. הובא ונתבאר באגה"ק סכ"ו. 

*( נדפס באגרות-קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"א )קה"ת, תשמ"ז( ע' סח. המו"ל. 
**( נדפסו באגרות-קודש שם ע' קיט-כ. ע' רפג ואילך. המו"ל. 

מכתב כללי
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מוגה בלתי

חז"ל אמרו – השבת יום של ענינו שהאכילה1אודות היינו, בשבת", יאכל שבת בערב שטרח "מי
הששי. יום כפשוטו, שבת ערב שבת, דערב מהטירחא היא דשבת (התענוג)

נשיא של הולדת יום אייר, ב' הוא שלו שבת שערב – זה קודש השבת דיום המיוחד העילוי מובן ומזה
גובר" "מזלו הולדתו שביום מהר"ש, אדמו"ר בקודש"2ורבי, "מעלין – לשנה משנה עילוי ניתוסף גופא ובזה ,3.

דאדמו"ר ההולדת יום זה, שבת דערב והעבודה שמהטירחא בשבת", יאכל שבת בערב שטרח "מי וכאמור,
ההולדת, יום עניני בכל ושלימות עילוי ניתוסף השבת שביום אלא, עוד, ולא זה, בשבת" "יאכל – מהר"ש

ד"ויכולו" .4באופן

שנמסר (כפי הידוע בפתגמו ביטוי לידי באים מהר"ש אדמו"ר של המיוחדת ודרכו המיוחד ענינו והנה,
דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ידי על לנו ההולדת)5ונתגלה יום בעל של מקומו וממלא בנו מאביו, ששמע ,

אריבער" לכתחילה מ'דארף אז האלט איך און אריבער מען דארף ארונטער ניט קען מען אז זאגט וועלט "די
– מהר"ש הרבי אומר – סבור ואני מלמעלה, מדלגים מלמטה ללכת אפשר אי שכאשר סבור (העולם

מלמעלה). לדלג צריך שמלכתחילה
ובאופן מהר"ש, אדמו"ר של נשיאותו בזמן ואורחותיו בדרכיו ההולכים לכל הוראתֿדרך נעשה זה ופתגם
מהר"ש אדמו"ר של מקומו וממלא בנו ידי על נמסר זה שפתגם כאמור, זה, שלאחרי בדורות גם נמשכת דפעולה
פתגם שפירסם דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק – מקומו ממלא יחידו לבנו עדן, נשמתו מהורש"ב אדמו"ר –

כו'. להדפיס וצוה זו, והוראה

בעניניםואם – אריבער" ד"לכתחילה באופן להתנהג מהר"ש אדמו"ר הוראת את לקיים יש הענינים בכל
כמה אחת על ד"ויכולו"), העילוי ניתוסף שאז שלאחריו, השבת יום גם (כולל שלו ההולדת ליום השייכים

אריבער". ד"לכתחילה באופן ההנהגה להיות שצריכה וכמה

:יותר ובפרטיות
קדושה, בעניני לעבודה בנוגע לראש לכל אמורה – אריבער" ד"לכתחילה באופן ההנהגה דרך על ההוראה
בעניני יהודי של עבודתו גם ישנה זה, עם ביחד אמנם, הפתגם; בעל של עבודתו עיקר שזוהי ומצוותיה, תורה

דעהו" דרכיך "בכל "כל6העולם, פנים כל ועל שמים"7, לשם יהיו את8מעשיך לשמש נבראתי ש"אני דמכיון ,
וגם9קוני" קונו. את לשמש צריך כו', העולם בעניני עוסק כאשר גם מציאותו, שקיימת ורגע רגע בכל הרי, ,

אריבער". ד"לכתחילה באופן ההנהגה דרך על ההוראה אמורה זו לעבודה ביחס

בגוף הנשמה דירידת הכוונה תכלית שהרי – בעולם לפעולה בנוגע מיוחדת הדגשה שישנה אלא, עוד, ולא
בעולם לחלקו עד הבהמית, ונפש הגוף בירור לפעול כדי היא, נבראתי"), .10("אני

כו'": האלט איך און כו' זאגט וועלט "די – התפגם בתחלת גם מודגש זה וענין

להתחיל יש – העולם דעת מהי מינה נפקא למאי העולם", "מאמר אודות בהקדמה הצורך מהו לכאורה,
אריבער"? ד"לכתחילה באופן להיות צריכה שההנהגה עצמה, ההוראה בתוכן מיד

בעולם: גם לפעול צריכה אריבער" ד"לכתחילה שההנהגה להדגיש, זו, בהקדמה שהכוונה – בזה והביאור

והסתר העלם מלשון הוא – אינשי"11"עולם" "אמרי העולם, בפי הרגיל בלשון גם וכמודגש שהביטוי12. –
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הוא "עולם" הביטוי כלומר, "אידישקייט", או "הייליקייט" ל"געטלעכקייט", בניגוד הוא "וועלטלעכקייט"
ויהדות. קדושה לאלקות, בניגוד

אז האלט איך און אריבער מען דארף ארונטער ניט קען מען אז זאגט וועלט "די הפתגם תוכן מ'דארףוזהו
להפיכתה עד העולם, הנהגת אופן את לבטל צריכה אריבער" ד"לכתחילה שההוראה – אריבער" לכתחילה

הידוע בסיפור הנוסחאות ב' דרך (על קדושה פי על ההנהגה המלאך,13לאופן אברהם ור' הזקן רבינו אודות
זה שלפני בהתוועדות ).14כמדובר

מכל – העולם בעניני גם אלא קדושה, בעניני רק לא היא אריבער" ד"לכתחילה שההנהגה פי על אף והנה,
יותר נעלה באופן היא ומצוותיה, תורה קדושה, בעניני אריבער" ד"לכתחילה שההנהגה פשוט, וגם מובן מקום,

ו"דרכיך". "מעשיך" העולם, בעניני אריבער" ד"לכתחילה מההנהגה

לכך, בהתאם הרי, עילוי, אחר בעילוי דרגות חילוקי ישנם גופא קדושה שבעניני שמכיון אלא, עוד, ולא
אריבער". ד"לכתחילה ההנהגה במעלת דרגות חילוקי גם ישנם

ד"לכתחילה ההוראה בעל מהר"ש, אדמו"ר של הולדתו ליום בנוגע יתירה בהדגשה הוא זה כל וכאמור,
אריבער".

ההולדת יום בעל אצל עילוי ניתוסף לשנה שמשנה מכיון – גופא ההולדת ליום רז"ל15ובנוגע כמאמר ,16

שנאמר הבא, בעולם ולא הזה בעולם לא מנוחה להם אין שמשנה17"צדיקים מובן, הרי חיל", אל מחיל ילכו
השנים כל לגבי יותר נעלה באופן זו, דשנה לעילוי עד אריבער", ד"לכתחילה בענין גם עילוי ניתוסף לשנה

זה. שלפני

:העומר ספירת בימי להיותו – אייר ב' ההולדת, ביום אריבער" ד"לכתחילה העילוי בהדגשת להוסיף ויש
חסידות בדרושי מבואר – העומר ספירת ובדוגמת18בענין ספיר", אבן כמו בהירות, לשון הוא ש"וספרתם ,

מספרים" השמים שם על ספירות איקרי "אמאי הספירות, בזהר19ענין ואיתא ונציצין20, דנהרין כו' מספרים "מאי
מלש הפשוט, הפירוש שמלבד היינו, –כו'", ביניהם ולתווך להוסיף ויש ונציצין", "דנהרין וגילוי, אור ון
ונציצין". ד"נהרין באופן הוא גופא שהסיפור

שההנהגה מובן, הרי – כו' והגילוי האור ענין כאמור, ביותר, גדולה הספירה ימי שמעלת מכיון זה, פי ועל
ביותר. נעלה באופן היא הספירה בימי אריבער" ד"לכתחילה

המיוחד, הספירה ביום עוז וביתר שאת ביתר זה הרי – בכללותם הספירה לימי בנוגע אמורים הדברים ואם
מהר"ש אדמו"ר של הולדתו יום שבתפארת", אריבער".21"תפארת ד"לכתחילה ההוראה בעל ,

שנה בקביעות יתירה ובהדגשה "ויכולו", שלאחריו, השבת דיום והשלימות העילוי גם ישנו לזה, ונוסף
היא דשבת שהאכילה אלא, עוד, ולא השבת, ליום ומיד תיכף נכנסים וממנו שבת, בערב חל ההולדת שיום זו,

כנ"ל. שבת, דערב מהטירחא
השבת: יום מעלת מצד גם מודגש אריבער" ד"לכתחילה שהענין להוסיף, ויש

המחשבה לבחינת והדיבור המעשה מבחינת העליה העולמות, עליית – הוא השבת יום של .22ענינו

הענין בו מודגש ובמילא, החול, ימות לגבי ד"אריבער" באופן הוא עצמו מצד השבת שיום ונמצא,
עוז. וביתר שאת ביתר אריבער" ד"לכתחילה

ושלימות עילוי נעשה בו אשר, ההולדת, ליום הסמוך השבת ביום – ושבת שבת בכל אמורים הדברים ואם
וכמה. כמה אחת על ההולדת, דיום הענין בכללות
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וש"נ.15) .3 הערה 185 ע' חכ"ב לקו"ש ראה
וש"נ.16) בסופה. ברכות
ח.17) פד, תהלים

ובכ"מ.18) ב). (לה, אמור בלקו"ת לכם וספרתם רד"ה
הבהיר.19) ספר בשם – פ"ב ש"ח פרדס
ב.20) קלו, ח"ב
אייר.21) ב' יום" "היום ראה
ובכ"מ.22) ג. סו, לש"ש דרושים לקו"ת ראה

       

מצד הן – אריבער" ד"לכתחילה הענין ביותר מודגש זה קודש השבת שביום לעיל, האמור מכל המורם
העילוי מצד והן לשנה, משנה שניתוסף העילוי מצד הן הספירה), דימי העילוי (כולל ההולדת דיום הענין כללות

בארוכה. כנ"ל שלאחריו, השבת ביום שניתוסף
וביתר שאת ביתר להוסיף כדי זה קודש השבת דיום המיוחדים הכחות את לנצל שיש מובן, שכן, ומכיון

העיקר" הוא "המעשה בפועל, במעשה אריבער", ד"לכתחילה באופן העבודה עניני בכל .23עוז

זוטא" "מעשה הדיבור, ענין ידי על – בזה ביום24וההתחלה כשנמצאים ובפרט שרוב, מכיון אשר, השבת,
(לא חשיב השבת דיום הדיבור הרי, הדיבור, בענין רק שייכת העבודה ועיקר ביום, בו אסורים המעשה עניני

ממש. מעשה אלא) זוטא", "מעשה רק

יחסר, השבת יום מעלת שמצד יתכן לא שהרי, בשלימותו, המעשה ענין גם ישנו השבת שביום להוסיף, ויש
יותר נעלה באופן הם השבת עניני שכל מכיון – ואדרבה העיקר". הוא "המעשה עיקרי, בענין ושלום, חס

חול" של כדיבורך שבת של דיבורך יהא "לא הדיבור, בענין גם מאומה25(כמודגש חסר שלא בלבד זו לו הרי, ,(
החול, דימי המעשה מאשר יותר נעלה באופן הוא השבת דיום שהמעשה – מזה יתירה אלא המעשה, בענין

והשלימות. העילוי לתכלית עד

יום בעל של מתורתו בדיבור זה קודש השבת דיום ההתוועדות את לפתוח ביותר מתאים לכך, ובהתאם
ההולדת,

ולא מעשה, של ענין הכתב, באותיות שנתלבשה בתורתו דיבור – למעשה גם השייך דיבור – גופא ובזה
צדק הצמח כפתגם בדפוס, גם אלא בכתב, הוראה26רק נעשה שבדפוס שדבר ההולדת) יום בעל של (אביו

המעשה, ענין שלימות לדורות,

תזריע "פרשת היא שלו שהכותרת מאמר זה, לשבת השייך מאמר – גופא ומודפסת הכתובה ובתורתו
ומצורע".

תר"ם זו מצה בהמשך – ומצורע תזריע פרשת משבת מהר"ש אדמו"ר של מאמרו על נחזור ,27ולכן,

נאמר העומר לספירת בנוגע שהרי הספירה, לימי והשייכות הקשר גם מודגש זה בענין "וספרתם28אשר,
פסח של ראשון טוב יום ממחרת השבת", ממחרת החודש,29לכם לימי ביחס אינו בתורה שקביעותו היינו, ,

זו". "מצה – הפסח למחרת אם, כי בניסן, עשר ששה

הרב בלשון – עצמו ההולדת יום בעל של המאמר את גם וילמדו יעיינו ישנו30ובודאי שאז הכתב, מתוך ,
מחכימות" ד"אותיות אריבער".31העילוי ד"לכתחילה באופן – גופא ובזה ,

.חתום מעין גו' נעול גן המתחיל דיבור מאמר

***

:גרמא שהזמן ענין אודות לעורר המקום כאן
כמבואר כו', ותהלוכות כינוסים יערכו ומקום מקום שבכל בעומר, ל"ג לקראת להכנות בנוגע – לראש לכל

בפועל. במעשה שיומשך – והעיקר למבוגרים), המכתב והן לילדים המכתב (הן בהמכתבים בארוכה

הדין" מן כולו העולם כל את לפטור אני "יכול כאמרו – רשב"י של זכותו ועל127וגדול שבזכותו היינו, ,
הגלות. ענין ביטול – והעיקר בלתיֿרצויים, ענינים כל מתבטלים ידו
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פסח של ראשון טוב יום ממחרת השבת", ממחרת החודש,29לכם לימי ביחס אינו בתורה שקביעותו היינו, ,

זו". "מצה – הפסח למחרת אם, כי בניסן, עשר ששה

הרב בלשון – עצמו ההולדת יום בעל של המאמר את גם וילמדו יעיינו ישנו30ובודאי שאז הכתב, מתוך ,
מחכימות" ד"אותיות אריבער".31העילוי ד"לכתחילה באופן – גופא ובזה ,

.חתום מעין גו' נעול גן המתחיל דיבור מאמר

***

:גרמא שהזמן ענין אודות לעורר המקום כאן
כמבואר כו', ותהלוכות כינוסים יערכו ומקום מקום שבכל בעומר, ל"ג לקראת להכנות בנוגע – לראש לכל

בפועל. במעשה שיומשך – והעיקר למבוגרים), המכתב והן לילדים המכתב (הן בהמכתבים בארוכה

הדין" מן כולו העולם כל את לפטור אני "יכול כאמרו – רשב"י של זכותו ועל127וגדול שבזכותו היינו, ,
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כ

   יב כרך

נגעים במס' לבןתנן לשער קדמה בהרת "אם :
ספק ואם טהור. לבהרת קדם לבן שער ואם טמא,

כיהה" יהושע ור' בגמראטמא, ומפרש .מאי" :
מבאר יהושע ר' של וטעמו וטהור". "כיהה - כיהה"

קרא "אמר שם: הואילבגמרא לטמאו, או לטהרו
תחלה". בטהרה הכתוב בו ופתח

מציעא בבא במתיבתאובמס' מיפלגי "קא איתא:
שער ואם טמא. לבן לשער קודמת בהרת אם דרקיעא,
טהור אומר הקב"ה ספק, טהור. לבהרת קודם לבן
נוכח, מאן ואמרי טמא. אמרי דרקיעא מתיבתא וכולהו
יחיד אני נחמני בר רבה דאמר נחמני, בר רבה נוכח
כו' בתרי' שליחא שדרו באהלות. יחיד אני בנגעים

טהור". טהור אמר

דרקיעא שהמתיבתא שייך איך תמוה: - ולכאורה
נחמני בר שרבה ההסברה ומהי הקב''ה? על יחלקו

ביניהם ?יכריע

ידוע דיעותוהנה ב' בין ההכרעה בענין
"מסכים שהמכריע פירושה אין אשר לזו, זו המנגדות
דיעה היא אם כי (הסברות), הדיעות" מב' לאחת
הטעם וזהו הדיעות. ב' וכוללת "הסובלת" שלישית

המכריע" כדברי המכריעש"הלכה שדעת מכיון -
עליוכוללת החולק זה של דעתו את (גם הדיעות

הפכית אינה החולקת הסברא במילא הענין), במסקנת
כמותו. הלכה ולכן המכריע, מסברת
דמדה שמצינו למה מדתובדוגמא השלישית,

החסד מדת בין ומכרעת כוללת שהיא (ת"ת) הרחמים

(גבורה) הדין (כמולמדת הרחמים מדת שגם אף -
לכולם. טוב להשפיע שצריך "אומרת" החסד) מדת
מדת בזה: והביאור הגבורה. מדת גם כוללת זאת בכל

כולם הרי ובמילא אדם, בכל טוב רואה החסד
ולזה - וחסד טוב הגבורה,להשפעת מדת

בעיניו. זכו לא שמים שגם עד ביותר לדקדק שענינה
) שהיא הרחמים מדת ידי על ההשפעה כן שאין מה

שהם למדתמשום היא מסכמת בזה כי לזה,
זאת ובכל - להם מגיעה הטוב השפעת שאין הגבורה,

מצד להם) להשפיע זהצריך ועל שעליהם,
הגבורה דמדת ההתנגדות .אין

נחמני בר רבה של בהכרעתו - בעניננו יובן מזה
שדעת - דרקיעא המתיבתא ודעת הקב''ה דעת בין

) טהור" "טהור שמטעמהרבה הסברא אותה מצד
שלישית סברא היא אלא) טהור", אומר "הקב"ה
המתיבתא סברת גם אשר הסברות), ב' את (הכוללת

לה. מנגדת אינה דרקיעא
בין להכריע יכול היה נחמני בר שרבה והטעם
שם: בגמרא כדאיתא - הוא דרקיעא, ומתיבתא הקב"ה
יחיד אני נחמני בר רבה דאמר נחמני, בר רבה "נוכח
שרבה זה שמצד והיינו, באהלות". יחיד אני בנגעים
ביכלתו לכן באהלות". ו"יחיד בנגעים" "יחיד היה
ביניהן. ולהכריע הסברות ב' את הכוללת סברא לחדש

תורה בלקוטי המבואר בהקדים זה, ויובן
ו"מתיבתאדפרשתנו הוא" ברוך "הקדוש בענין

האלקות בחי' הוא הוא" ברוך "הקדוש אשר דרקיעא",
שלכן עלמין'', כל "סובב בחינת - מעולמות שלמעלה

" בשם קדושנקרא שהוא לפי - הוא" ברוך
מעולמות ב"מתיבתאומובדל שמאיר והאור :

- העולמות שבערך האלקות מבחי' הוא דרקיעא"
עלמין". כל "ממלא בחינת

מתיבתא וכולהו טהור, אומר הקב"ה "ספק, וזהו
טמא": אמרי דרקיעא
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ספ"ד.1)
ובמשנה2) בכ"ף). (כיהה הבאה שבהערה בגמרא הובא כן

(בקו"ף). קיהה שם): והרע"ב הרמב"ם בפירוש (וראה שבמשניות
וראה הגירסות. ב' מביא א) יט, נדה ב. עה, (כתובות כהה ד"ה וברש"י

שם. נגעים המשנה מפרשי
ב.3) סה, נזיר
פרשתנו.4) סוף
א.5) פו,
במתיבתא6) מפלגי קא כו' דב"מ בגמרא ד"ה בפרשתנו לקו"ת

ע' ב') (כרך פרשתנו אוה"ת - זה לד"ה הצ"צ הגהות (וראה דרקיע
הזקן אדמו"ר "מאמרי (בספר לבן שער ד"ה גם וראה ואילך. תקלא
סעיף המצורע טומאת מצות להצ"צ ספהמ"צ ז"ל"), הר"פ הנחות -

ג').
בנ"א הרי - דארעא במתיבתא דבשלמא ולהמתיק להסביר ויש
א) לח, סנה' א. נח, (ברכות זל"ז שוות דעותיהן דאין באופן, נבראו
משא"כ ב), נט, (ב"מ קול בבת משגיחין ואין היא בשמים לא ותורה

.במתיבתא
(סעיף7) שם (הב') השני ביום ו'). (סעיף תרכ"ז אלקים וידבר ד"ה

תרס"ו). (בהמשך תרס"ז בחקותי אם ב').
סע"ב.8) לט, שבת

המרחם9) כל בד"ה (הובא ב) (רצא, ויצא פ' תושב"כ חלק של"ה
ג. כג, פרשתנו לקו"ת גם וראה ועוד. סי"ב. אגה"ק הבאה). שבהערה

תש"ט.10) המרחם כל ד"ה - ובארוכה .7 בהערה בהנסמן ראה
(11.6 הערה וראה ב. כד, ג. כב,
(כ12) שם בחי'בלקו"ת הוא וברוך סוכ"ע בחי' הוא "קדוש ג): ב,

האור שלגבי משמע, ב) (כד, שם בלקו"ת ממ"ש אבל ממכ"ע".
- דרקיע במתיבתא היאהמתגלה הוא" ברוך "הקדוש בחינת

"סובב". בחינת

       

הידוע המאמר פי על אדמו"ר128ובפרט, בשם מוהרי"א "מהמנוח שמביא מפאריטש הלל ר' החסיד הרב של
ישראל, כל אצל זה ענין רשב"י פועל – כלל" הבית נחרב לא רשב"י כמו הגבוהות הנשמות שלפני נ"ע, הזקן

הגלות. ענין את שמבטל זה ידי על

:הקיץ לימי ובסמיכות בקשר החינוך ענין דבר על (סכ"ז) לעיל כמוזכר – יותר כללי לענין באים ומזה
ההכרח מפני חול לימודי לומדים שבהם חינוך במוסדות גם חול, מלימודי חופש ישנו הקיץ שבימי מכיון

תורה" אלא טוב "אין וטוב, בקדושה להוסיף כדי הקיץ דימי הפנוי הזמן את לנצל הזדמנות ישנה – ,129כו'
מעשה לידי שמביא תלמוד הקודש.130וגדול טהרת על ישראל ובנות בני חינוך – ובכללות המצוות, קיום ,

בלימודי ההתעסקות אם אבןֿהבוחן גם מהוה – קודש בלימודי להוספה הקיץ ימי שניצול להוסיף, [ויש
בלבד]. ההכרח מפני רק אמנם היא הלימודים שנת במשך חול

בנים" על אבות לב "והשיב בבחינת – הוריהם על גם פועלת הילדים בחינוך ,131וההוספה

היעוד קיום את ממהרים זה ידי על שולח132אשר, אנכי אבות"הנה לב והשיב גו' הנביא אליהו את לכם
גו'", בנים על

רצונך" "כמצות – המצוות בקיום שלימות יתוסף מאתי133שאז חדשה "תורה – התורה בלימוד כן וכמו ,
תצא",

צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית בגאולה

ממש. בימינו במהרה בימינו", במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי והתפלה הבקשה קיום – כולל

המקדש". בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' ציבור להשליח צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

אחרונה]. ברכה אמירת אודות הזכיר כך אחר
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ממש. בימינו במהרה בימינו", במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי והתפלה הבקשה קיום – כולל

המקדש". בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' ציבור להשליח צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
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אגרות קודש

 ב"ה,  ב' אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

וידוע  יצחק שי' ללמוד בחדר.  יוסף  בנו  נהניתי לקרות בסיום מכתבם אשר בר"ח אייר מתחיל 

מאמר המדרש תנחומא עה"פ בשנה הרביעית יהי' גו' קדש הילולים ועיין ג"כ הל' תלמוד תורה לרבנו הזקן 

בתחלתו ויה"ר מהשי"ת שיגדל לבן חמש למקרא לבן עשר וכו' כפסק תוה"ק והוא וזוגתו שיחיו ירוו מכל 

יו"ח שיחיו רוב נחת חסידותי.

בברכה.



כי

   יב כרך

נגעים במס' לבןתנן לשער קדמה בהרת "אם :
ספק ואם טהור. לבהרת קדם לבן שער ואם טמא,

כיהה" יהושע ור' בגמראטמא, ומפרש .מאי" :
מבאר יהושע ר' של וטעמו וטהור". "כיהה - כיהה"

קרא "אמר שם: הואילבגמרא לטמאו, או לטהרו
תחלה". בטהרה הכתוב בו ופתח

מציעא בבא במתיבתאובמס' מיפלגי "קא איתא:
שער ואם טמא. לבן לשער קודמת בהרת אם דרקיעא,
טהור אומר הקב"ה ספק, טהור. לבהרת קודם לבן
נוכח, מאן ואמרי טמא. אמרי דרקיעא מתיבתא וכולהו
יחיד אני נחמני בר רבה דאמר נחמני, בר רבה נוכח
כו' בתרי' שליחא שדרו באהלות. יחיד אני בנגעים

טהור". טהור אמר

דרקיעא שהמתיבתא שייך איך תמוה: - ולכאורה
נחמני בר שרבה ההסברה ומהי הקב''ה? על יחלקו

ביניהם ?יכריע

ידוע דיעותוהנה ב' בין ההכרעה בענין
"מסכים שהמכריע פירושה אין אשר לזו, זו המנגדות
דיעה היא אם כי (הסברות), הדיעות" מב' לאחת
הטעם וזהו הדיעות. ב' וכוללת "הסובלת" שלישית

המכריע" כדברי המכריעש"הלכה שדעת מכיון -
עליוכוללת החולק זה של דעתו את (גם הדיעות

הפכית אינה החולקת הסברא במילא הענין), במסקנת
כמותו. הלכה ולכן המכריע, מסברת
דמדה שמצינו למה מדתובדוגמא השלישית,

החסד מדת בין ומכרעת כוללת שהיא (ת"ת) הרחמים

(גבורה) הדין (כמולמדת הרחמים מדת שגם אף -
לכולם. טוב להשפיע שצריך "אומרת" החסד) מדת
מדת בזה: והביאור הגבורה. מדת גם כוללת זאת בכל

כולם הרי ובמילא אדם, בכל טוב רואה החסד
ולזה - וחסד טוב הגבורה,להשפעת מדת

בעיניו. זכו לא שמים שגם עד ביותר לדקדק שענינה
) שהיא הרחמים מדת ידי על ההשפעה כן שאין מה

שהם למדתמשום היא מסכמת בזה כי לזה,
זאת ובכל - להם מגיעה הטוב השפעת שאין הגבורה,

מצד להם) להשפיע זהצריך ועל שעליהם,
הגבורה דמדת ההתנגדות .אין

נחמני בר רבה של בהכרעתו - בעניננו יובן מזה
שדעת - דרקיעא המתיבתא ודעת הקב''ה דעת בין

) טהור" "טהור שמטעמהרבה הסברא אותה מצד
שלישית סברא היא אלא) טהור", אומר "הקב"ה
המתיבתא סברת גם אשר הסברות), ב' את (הכוללת

לה. מנגדת אינה דרקיעא
בין להכריע יכול היה נחמני בר שרבה והטעם
שם: בגמרא כדאיתא - הוא דרקיעא, ומתיבתא הקב"ה
יחיד אני נחמני בר רבה דאמר נחמני, בר רבה "נוכח
שרבה זה שמצד והיינו, באהלות". יחיד אני בנגעים
ביכלתו לכן באהלות". ו"יחיד בנגעים" "יחיד היה
ביניהן. ולהכריע הסברות ב' את הכוללת סברא לחדש

תורה בלקוטי המבואר בהקדים זה, ויובן
ו"מתיבתאדפרשתנו הוא" ברוך "הקדוש בענין

האלקות בחי' הוא הוא" ברוך "הקדוש אשר דרקיעא",
שלכן עלמין'', כל "סובב בחינת - מעולמות שלמעלה

" בשם קדושנקרא שהוא לפי - הוא" ברוך
מעולמות ב"מתיבתאומובדל שמאיר והאור :

- העולמות שבערך האלקות מבחי' הוא דרקיעא"
עלמין". כל "ממלא בחינת

מתיבתא וכולהו טהור, אומר הקב"ה "ספק, וזהו
טמא": אמרי דרקיעא
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ספ"ד.1)
ובמשנה2) בכ"ף). (כיהה הבאה שבהערה בגמרא הובא כן

(בקו"ף). קיהה שם): והרע"ב הרמב"ם בפירוש (וראה שבמשניות
וראה הגירסות. ב' מביא א) יט, נדה ב. עה, (כתובות כהה ד"ה וברש"י

שם. נגעים המשנה מפרשי
ב.3) סה, נזיר
פרשתנו.4) סוף
א.5) פו,
במתיבתא6) מפלגי קא כו' דב"מ בגמרא ד"ה בפרשתנו לקו"ת

ע' ב') (כרך פרשתנו אוה"ת - זה לד"ה הצ"צ הגהות (וראה דרקיע
הזקן אדמו"ר "מאמרי (בספר לבן שער ד"ה גם וראה ואילך. תקלא
סעיף המצורע טומאת מצות להצ"צ ספהמ"צ ז"ל"), הר"פ הנחות -

ג').
בנ"א הרי - דארעא במתיבתא דבשלמא ולהמתיק להסביר ויש
א) לח, סנה' א. נח, (ברכות זל"ז שוות דעותיהן דאין באופן, נבראו
משא"כ ב), נט, (ב"מ קול בבת משגיחין ואין היא בשמים לא ותורה

.במתיבתא
(סעיף7) שם (הב') השני ביום ו'). (סעיף תרכ"ז אלקים וידבר ד"ה

תרס"ו). (בהמשך תרס"ז בחקותי אם ב').
סע"ב.8) לט, שבת

המרחם9) כל בד"ה (הובא ב) (רצא, ויצא פ' תושב"כ חלק של"ה
ג. כג, פרשתנו לקו"ת גם וראה ועוד. סי"ב. אגה"ק הבאה). שבהערה

תש"ט.10) המרחם כל ד"ה - ובארוכה .7 בהערה בהנסמן ראה
(11.6 הערה וראה ב. כד, ג. כב,
(כ12) שם בחי'בלקו"ת הוא וברוך סוכ"ע בחי' הוא "קדוש ג): ב,

האור שלגבי משמע, ב) (כד, שם בלקו"ת ממ"ש אבל ממכ"ע".
- דרקיע במתיבתא היאהמתגלה הוא" ברוך "הקדוש בחינת

"סובב". בחינת

       

הידוע המאמר פי על אדמו"ר128ובפרט, בשם מוהרי"א "מהמנוח שמביא מפאריטש הלל ר' החסיד הרב של
ישראל, כל אצל זה ענין רשב"י פועל – כלל" הבית נחרב לא רשב"י כמו הגבוהות הנשמות שלפני נ"ע, הזקן

הגלות. ענין את שמבטל זה ידי על

:הקיץ לימי ובסמיכות בקשר החינוך ענין דבר על (סכ"ז) לעיל כמוזכר – יותר כללי לענין באים ומזה
ההכרח מפני חול לימודי לומדים שבהם חינוך במוסדות גם חול, מלימודי חופש ישנו הקיץ שבימי מכיון

תורה" אלא טוב "אין וטוב, בקדושה להוסיף כדי הקיץ דימי הפנוי הזמן את לנצל הזדמנות ישנה – ,129כו'
מעשה לידי שמביא תלמוד הקודש.130וגדול טהרת על ישראל ובנות בני חינוך – ובכללות המצוות, קיום ,

בלימודי ההתעסקות אם אבןֿהבוחן גם מהוה – קודש בלימודי להוספה הקיץ ימי שניצול להוסיף, [ויש
בלבד]. ההכרח מפני רק אמנם היא הלימודים שנת במשך חול

בנים" על אבות לב "והשיב בבחינת – הוריהם על גם פועלת הילדים בחינוך ,131וההוספה

היעוד קיום את ממהרים זה ידי על שולח132אשר, אנכי אבות"הנה לב והשיב גו' הנביא אליהו את לכם
גו'", בנים על

רצונך" "כמצות – המצוות בקיום שלימות יתוסף מאתי133שאז חדשה "תורה – התורה בלימוד כן וכמו ,
תצא",

צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית בגאולה

ממש. בימינו במהרה בימינו", במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי והתפלה הבקשה קיום – כולל

המקדש". בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' ציבור להשליח צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

אחרונה]. ברכה אמירת אודות הזכיר כך אחר
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כב    

- בטבילה (וטהרתה הישות מצד בא הטומאה ענין
ביטול אואותיות לטהר אם ספק כשיש ולכן, .(

כדי בה יש האדם של הישות אם (היינו, לטמא
טמא שהוא אמרי דרקיעא מתיבתא לאו), אם לטמאו,

(האור בעולמות המתלבש האור כי -במתיבתא
והביטול וישות, למציאות מקום נותן דרקיעא)

היש" "ביטול רק הוא זה אור שמצד ,שבעולמות
זה [אשר נטמא שהאדם וחשש ספק כשישנו לכן,
שאינו הוכחה זה הרי נטמא, שהוא חשש שיש גופא,

פניםכדבעי כל על (מספק טמא הוא - [והקב"ה :(
שלמעלה האור בחינת כי - טהור שהוא אמר,
אור שמצד והביטול לישות, מקום נותן אינו מעולמות

במציאות" "ביטול בחינת הוא שלאזה כל ולכן, ,
טהור. הוא - נטמא שהאדם בבירור נודע

לו יש עלמין", כל הסובב "אור שגם ידוע והנה
ומטעם לעלמין". "סובב" הוא שהרי לעולמות, שייכות
הוא", ברוך "הקדוש בשם הסובב אור נקרא זה

הוא "קדוש" שצריךשפירוש מזה כי - כנ"ל
מוכח"להודיע" הרי מעולמות, מובדל שהוא

שייכות איזו לה שיש דאלקות בדרגא שהמדובר
אין לעולמות, שייכות מכל למעלה הוא דבאם אליהם;

מהם מובדל שהוא עליו לומר גם .שייך
בחינת שמצד דעולמות הביטול שגם מובן, ומזה

במציאו "ביטול שהוא היות עם זה, איןאור כנ"ל, ת",
מעיקרה, העולמות מציאות לגמרי השולל באופן זה
אליו בטילה שהיא "מציאות" איזו שישנה אם כי
במציאות"). "ביטול של באופן הוא (והביטול יתברך

בחינתאמנם היא זו ביטול מבחינת למעלה
יתברך" ומהותו "עצמותו שמצד העולמות ביטול

באופן הוא זה ביטול כי כלל". עלמין בגדר "שאינו
כןהשולל שאין (מה יתברך זולתו מציאות כל

הנותן באופן שהוא הסובב, אור בחינת שמצד הביטול
בטילה זו שמציאות אלא העולמות ל"מציאות" מקום

כנ"ל). יתברך, אליו

עליו שייך "לא יתברך עצמותו שלגבי מבואר, ולכן
"אחד" כי - אחד" מציאותמלת שלילת על מורה

שיש המנוי" "אחד גם יש (שהרי וכל מכל העולמות
שמציאות הוא אחד" שב"הוי' האחדות וענין לו), שני
ז' שישנם [והיינו יתברך עמו מיוחדת העולמות
רוחות וד' ד"אחד") ח' באות (המרומזים וארץ רקיעים
עם הם ומיוחדים ד"אחד"), בהד' (המרומזים העולם

ד"אחד") בהא' (המרומז עולם של אלופו -הקב"ה [
האור בבחינת רק שייך זה שבאופן) (האחדות וענין
עצמותו שמצד היחוד כן שאין מה העולמות. שבגדר
ד"יחיד", באופן אלא) ד"אחד", באופן (לא הוא יתברך

זולתו". ואפס הוא לבדו "שהוא היינו

החידוש - אפשר בדרך - לבאר יש הנ''ל פי על
הענין אותו שאינו טהור" "טהור רבה שאמר במה
רבה של דעתו דוקא ולכן טהור", אמר ד"הקב''ה

דרקיעא": ה"מתיבתא דעת את הכריעה
והיחוד שהביטול הוא", ברוך "הקדוש בחינת לגבי
"אחד", בבחינת הוא זו בחינה שמצד העולמות של
הנה - כנ"ל) בטלים, שהם (אלא עולמות שישנם היינו
(ולהשגת לעולמות מקום תפיסת יש זו בחינה לגבי

והבנתו). העולם

"כולהו דרךולכן (על שענינה - דרקיע
אמרי - דוקא והשגה הבנה למטה) התורה לימוד
הגילוי כי - טהור אומר שהקב"ה שידעו אף - טמא"
ד"אחד" הביטול (היינו הוא" ברוך "הקדוש דבחינת
בבחינת היה בהם, שהאיר הסובב) בחינת שמצד

במציאותו,מקיף שנשאר בשכלם מושג אינו אבל ,
עלמין)כנ"ל כל ממלא (בחינת הם מדרגתם ומצד ,

ד'; סעיף כנ"ל טמא, שהוא נותנת הסברא

" שהיה נחמני בר רבה כן שאין בנגעים",מה
"יחיד" מבחינת בו שהאיר עלמיןהיינו בגדר שאינו
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שנתחלף13) אלא ושם: סע"ד). (קנט, המקווה כוונת סוף סידור
לבו שהמכוון כשם מקואות: הל' סוף מרמב"ם ולהעיר בה"א. הוי"ו
כו' לפרוש בלבו שהסכים כיון כו' כך כו' טהור שטבל כיון לטהר

הטהור. הדעת במי נפשו והביא
ובכ"מ.14) תרס"ו. ושבתה ד"ה ראה
כו'.15) א"כ אלא בדבר נחשד אדם אין ב: יח, מו"ק ראה
גם16) וראה שם. ובכס"מ ספ"ב. צרעת טומאת הל' רמב"ם ראה

שם אנשי בתוס' במש"כ ודלא ב). (קלג, ג' סי' יו"ד להצ"צ פס"ד
ע"פ - שם רמב"ם מל"מ שם. נגעים תויו"ט ראה אבל ספ"ד). (נגעים
דעדות דס"ל פוסקים מכמה ולהעיר - א. פז, סנה' ורשב"ל תוד"ה

אע"פ חקו"ד א"צ וקדושין שו"תגיטין ראה - ד"נ בגדר נכנס
ואכ"מ. ס"ב. עדות ד"ה להצ"צ החקירה ס' סקכ"ג. אה"ע צ"צ

ובכ"מ.17) ב. צח, תו"א
פ"ה,18) ברכות (ירוש' מנין הבדלה דעה אין אם מחז"ל וע"ד
ה"ב).

פ"ב),19) תרפ"ט חכמה תכלית תרס"ו. לך לך (ד"ה הידוע וע"ד
השגת גם שייך אינו כלל, לעולמות שייך שאינו אוא"ס שבעצמות

פ"ט. משעהיוה"א ולהעיר השלילה.

ואילך.20) סע"ב נה, תו"א ראה - הסעיף) סוף (עד לקמן בהבא
פי"ח. התפלה מצות שרש להצ"צ ספהמ"צ

סס"א.21) או"ח בב"י הובא סמ"ק
שם22) ספהמ"צ קנו). (ע' שם הר"פ הנחות ב). (כד, שם לקו"ת

קד). (ע'
הלכה23) קבעו שלא שם) בלקו"ת הובא ב (יג, מעירובין להעיר

סוף על לעמוד חבריו יכלו שלא מפני .כר"מ
שם.24) לקו"ת גם וראה שם. ספהמ"צ

    

שבהם) (והשכל העולמות אין זו בחינה לגבי - כלל
דעת הכריעה רבה של סברתו ולכן כלל, מקום תופסים
"יחיד", מבחינת שהיה להיות כי דרקיעא", ה"מתיבתא

גם זו בחינה המשיך -(ובלכן שבהם)
רב [של] פסקֿדין עלֿדרך הטעםוהוא שכששאלוהו

בו חזר לא אבל דהשגה) באותיות הסבירו (ולא
זה דין .מפסק

"יחיד היה שרבה מה רבה[וזהו שאצל - "
גם אלא) סתם, בעולמות רק (לא "יחיד" בחינת האיר

ד"נגעים'']. בהענין

(פעם "טהור" אמר שהקב''ה זה יובן זה פי ועל
(שתי טהור" "טהור אמר רבה כן שאין מה אחת)
(רק) זה הרי "טהור" אמר שהקב"ה מה כי - פעמים)
- מעולמות שלמעלה האור בחינת שמצד הטהרה ענין
דרבה ההכרעה כן שאין מה אחת; פעם "טהור" ולכן
אמר ולכן - "טהור" הוא העולמות מצד שגם היא
האור בחינת מצד "טהור" פעמים: שתי טהור" "טהור

העולמות. מצד ו"טהור" מעולמות, שלמעלה

שער או קדמה בהרת (אם ש"ספק זה דין והנה
השיחה) בתחלת (כנ"ל נלמד טהור", קדם) לבן

פרשתנו. שבסוף לטמאו" או "לטהרו מהכתוב
ותחלתן בתחלתן סופן "נעוץ הכלל פי ועל

ברבסופן" רבה של (הכרעתו הנ"ל ענין לקשר יש -
כינחמני "אשה פרשתנו בתחלת שכתוב מה עם (

רז"ל למדו שממנו זכר", וילדה "אשהתזריע :
יולדת תחלה מזריע (איש זכר יולדת תחלה מזרעת

נקבה)".

בזה: והביאור

מענינם הם משתלשלים הגשמיים הענינים כל
שבאיש זה זה: לענין ובנוגע ברוחניות. (ושרשם)
מזרעת ב"אשה ומעלה יתרון יש (כפשוטו) ואשה,
- אז דוקא אשר תחלה") מזריע "איש (על תחלה"
ו"אשה" ב"איש" הוא שכן לפי זה הרי זכר", "יולדת
זאת ישראל. וכנסת הקב''ה - כביכול הרוחניים,

") דכנס"י בעבודה ומעלה יתרון שיש אומרת

שנמשכת אלקות המשכת על תחלה"), מזרעת
תחלה" מזריע ("איש דלעילא וכמאמרבאתערותא .(

ישראל)רז"ל דכנסת (עבודה צדיקים מעשה גדולים :
הקב"ה). (מעשה וארץ שמים ממעשה יותר

(המעלה הסדרה תחלת שבין הקישור וזהו
בר רבה של (הכרעתו וסופה מזרעת") שב"אשה

):נחמני

לא ותורה קול בבת משגיחין שאין ההלכה דרך על
בריך שקודשא מפני שטהור הדין לפסוק אין - בשמים

הרמב"ם פוסק ולכן טהור, אומר וזהוהוא שטמא,
וכי - כו' בנגעים יחיד שהוא כו' רבה דנוכח שאמרו

הוא, בריך מקודשא יותר יחיד הוא

חייך והקב''ה דוקא למטה ניתנה שתורה - אלא
בני נצחוני רבהואמר ואמרולכן נוכח

שטהור.

רבה של תורתו הענינים: בפנימיות זה דרך ועל
" - צדיקים" ("מעשה טהור" "טהור ואמירתו

ממה כביכול יותר גדולה טהורמזרעת") אמר
(שהמשיכה רבה של ואמירתו מזריע") מבחינת("איש

דרקיעא. המתיבתא דעת את שהכריעה היא - "יחיד")

תחלה" מזרעת "אשה בענין שהיתרון וכמו
" - הוא (כפשוטו) שיש היא הזכר שמעלת ,"

נשים כן שאין מה משתנית, שאינה חזקה דעת לו
קלות ;דעתן

בזה דידן: בנדון הוא זה דרך אמרעל
זה על שיחלקו האפשריות נשללה לא - טהור
ה"טהרה" שבבחי' נמצא, כן ואם דרקיעא. במתיבתא
שייך - (תחלה)" מזריע "איש - הקב"ה מצד שנמשכה
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תש"ח25) מנסה כי לד"ה בהערה (נסמן השיטות לפי א ו, ביצה
ובכ"מ. שם מנסה כי בד"ה נתבאר בו, חזר שלא ספ"ז)

שגם26) קנו), (ע' שם הר"פ ובהנחות ב) (כד, שם בלקו"ת ראה
שטהור, הוא שהדין הקב"ה) שאמר (לאחרי ידעו דרקיע המתיבתא
שיבא - הוא נוכח" "מאן ופירוש הדין טעם את ידעו שלא ורק

. . אצלם א).להתאמת קד, שם (ספהמ"צ
פ"א.27) יצירה ספר
של28) שטעמו שם, וסהמ"צ ואילך) סע"ב כד, (שם לקו"ת ראה

זה. מפסוק הוא לטהר רבה

וש"נ.29) א. לא, נדה
ב,30) ויקרא לקו"ת גם וראה ואילך. א כ, פרשתנו לקו"ת ראה

ובכ"מ. ג.
המעלה31) לענין ע') (ע' פרשתנו באוה"ת הובא - א ה, כתובות

תחלה". מזרעת ד"אשה
שם.32) ובכס"מ ספ"ב. צרעת טומאת הל'
ב.33) נט, ב"מ
כשנאמר34) הרי - כו' נשמה יציאת דבשעת להכס"מ ואפילו

נשמה. יציאת בשעת שיהי' נודע לא - נוכח דרבה
דטהור35) כתב (שם) בלקו"ת והנה דנגעים. ספ"ד ר"ש ראה

כו'. טהור אומר דקוב"ה משום
בפלוגתת להכרעה בנוגע בא הוא שם לאאבל ושעדיין

ענינו עיקר שבלקו"ת י"ל כן בני). מנצחוני ל"ק (ולכן פס"ד בזה הי'
כו' יחיד שהי' רבה זה: לפני ודכתבו האמת. חכמת סוד, ע"פ לבאר
ומ"מ שהקדים: מה ג"כ יומתק ועפ"ז יחידה. דחי' המקיף מבחי'

.ואכ"מ כו'. י"ל
וש"נ.36) ב. פ, קדושין



כג     

שבהם) (והשכל העולמות אין זו בחינה לגבי - כלל
דעת הכריעה רבה של סברתו ולכן כלל, מקום תופסים
"יחיד", מבחינת שהיה להיות כי דרקיעא", ה"מתיבתא

גם זו בחינה המשיך -(ובלכן שבהם)
רב [של] פסקֿדין עלֿדרך הטעםוהוא שכששאלוהו

בו חזר לא אבל דהשגה) באותיות הסבירו (ולא
זה דין .מפסק

"יחיד היה שרבה מה רבה[וזהו שאצל - "
גם אלא) סתם, בעולמות רק (לא "יחיד" בחינת האיר

ד"נגעים'']. בהענין

(פעם "טהור" אמר שהקב''ה זה יובן זה פי ועל
(שתי טהור" "טהור אמר רבה כן שאין מה אחת)
(רק) זה הרי "טהור" אמר שהקב"ה מה כי - פעמים)
- מעולמות שלמעלה האור בחינת שמצד הטהרה ענין
דרבה ההכרעה כן שאין מה אחת; פעם "טהור" ולכן
אמר ולכן - "טהור" הוא העולמות מצד שגם היא
האור בחינת מצד "טהור" פעמים: שתי טהור" "טהור

העולמות. מצד ו"טהור" מעולמות, שלמעלה

שער או קדמה בהרת (אם ש"ספק זה דין והנה
השיחה) בתחלת (כנ"ל נלמד טהור", קדם) לבן

פרשתנו. שבסוף לטמאו" או "לטהרו מהכתוב
ותחלתן בתחלתן סופן "נעוץ הכלל פי ועל

ברבסופן" רבה של (הכרעתו הנ"ל ענין לקשר יש -
כינחמני "אשה פרשתנו בתחלת שכתוב מה עם (

רז"ל למדו שממנו זכר", וילדה "אשהתזריע :
יולדת תחלה מזריע (איש זכר יולדת תחלה מזרעת

נקבה)".

בזה: והביאור

מענינם הם משתלשלים הגשמיים הענינים כל
שבאיש זה זה: לענין ובנוגע ברוחניות. (ושרשם)
מזרעת ב"אשה ומעלה יתרון יש (כפשוטו) ואשה,
- אז דוקא אשר תחלה") מזריע "איש (על תחלה"
ו"אשה" ב"איש" הוא שכן לפי זה הרי זכר", "יולדת
זאת ישראל. וכנסת הקב''ה - כביכול הרוחניים,

") דכנס"י בעבודה ומעלה יתרון שיש אומרת

שנמשכת אלקות המשכת על תחלה"), מזרעת
תחלה" מזריע ("איש דלעילא וכמאמרבאתערותא .(

ישראל)רז"ל דכנסת (עבודה צדיקים מעשה גדולים :
הקב"ה). (מעשה וארץ שמים ממעשה יותר

(המעלה הסדרה תחלת שבין הקישור וזהו
בר רבה של (הכרעתו וסופה מזרעת") שב"אשה

):נחמני

לא ותורה קול בבת משגיחין שאין ההלכה דרך על
בריך שקודשא מפני שטהור הדין לפסוק אין - בשמים

הרמב"ם פוסק ולכן טהור, אומר וזהוהוא שטמא,
וכי - כו' בנגעים יחיד שהוא כו' רבה דנוכח שאמרו

הוא, בריך מקודשא יותר יחיד הוא

חייך והקב''ה דוקא למטה ניתנה שתורה - אלא
בני נצחוני רבהואמר ואמרולכן נוכח

שטהור.

רבה של תורתו הענינים: בפנימיות זה דרך ועל
" - צדיקים" ("מעשה טהור" "טהור ואמירתו

ממה כביכול יותר גדולה טהורמזרעת") אמר
(שהמשיכה רבה של ואמירתו מזריע") מבחינת("איש

דרקיעא. המתיבתא דעת את שהכריעה היא - "יחיד")

תחלה" מזרעת "אשה בענין שהיתרון וכמו
" - הוא (כפשוטו) שיש היא הזכר שמעלת ,"

נשים כן שאין מה משתנית, שאינה חזקה דעת לו
קלות ;דעתן

בזה דידן: בנדון הוא זה דרך אמרעל
זה על שיחלקו האפשריות נשללה לא - טהור
ה"טהרה" שבבחי' נמצא, כן ואם דרקיעא. במתיבתא
שייך - (תחלה)" מזריע "איש - הקב"ה מצד שנמשכה
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תש"ח25) מנסה כי לד"ה בהערה (נסמן השיטות לפי א ו, ביצה
ובכ"מ. שם מנסה כי בד"ה נתבאר בו, חזר שלא ספ"ז)

שגם26) קנו), (ע' שם הר"פ ובהנחות ב) (כד, שם בלקו"ת ראה
שטהור, הוא שהדין הקב"ה) שאמר (לאחרי ידעו דרקיע המתיבתא
שיבא - הוא נוכח" "מאן ופירוש הדין טעם את ידעו שלא ורק

. . אצלם א).להתאמת קד, שם (ספהמ"צ
פ"א.27) יצירה ספר
של28) שטעמו שם, וסהמ"צ ואילך) סע"ב כד, (שם לקו"ת ראה

זה. מפסוק הוא לטהר רבה

וש"נ.29) א. לא, נדה
ב,30) ויקרא לקו"ת גם וראה ואילך. א כ, פרשתנו לקו"ת ראה

ובכ"מ. ג.
המעלה31) לענין ע') (ע' פרשתנו באוה"ת הובא - א ה, כתובות

תחלה". מזרעת ד"אשה
שם.32) ובכס"מ ספ"ב. צרעת טומאת הל'
ב.33) נט, ב"מ
כשנאמר34) הרי - כו' נשמה יציאת דבשעת להכס"מ ואפילו

נשמה. יציאת בשעת שיהי' נודע לא - נוכח דרבה
דטהור35) כתב (שם) בלקו"ת והנה דנגעים. ספ"ד ר"ש ראה

כו'. טהור אומר דקוב"ה משום
בפלוגתת להכרעה בנוגע בא הוא שם לאאבל ושעדיין

ענינו עיקר שבלקו"ת י"ל כן בני). מנצחוני ל"ק (ולכן פס"ד בזה הי'
כו' יחיד שהי' רבה זה: לפני ודכתבו האמת. חכמת סוד, ע"פ לבאר
ומ"מ שהקדים: מה ג"כ יומתק ועפ"ז יחידה. דחי' המקיף מבחי'

.ואכ"מ כו'. י"ל
וש"נ.36) ב. פ, קדושין



כד    

זה כן שאין מה כביכול. "שינויים" אמרבה
על שנמשכה ה"טהרה" בבחינת היינו טהור", "טהור

של דינו ופסק תורתו לימוד מזרעתידי ''אשה -
דרקיעא המתיבתא דעת את הכריע זה הנה - תחלה"

גם ו)הטהרה (היחוד בחינת המשיך שרבה (וכנ"ל
"יולדת - ."בעולם)

    

•

1

2

3

4

5

6

"זכר"37) שבחי' סע"ג), (כ, פרשתנו בלקו"ת מהמבואר להעיר
והטעם - שינויים בה שאין רבה אהבה בחי' היא ה') (בעבודת

מבחי' להיותה הוא שינויים שייך אין תצאשבאה"ר (לקו"ת
(כנ"ל "יחיד" מבחי' בו שהאיר לפי רבה, של הכרעתו בדוגמת - ג) לז,

ו'). סעיף

שב"וידעת"ראה38) המעלה בענין 1335 ע' ח"ד לקו"ש
שדוקא מלמעלמ"ט), (גילוי הראת" "אתה על מלמטלמ"ע) (עבודה
ע"ש. השינוי. שלילת על שמורה "היום" תיבת נאמרה "וידעת" בפסוק

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' אייר, תשי"ד

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר שמואל מנחם מ' שי

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מכ"ה ניסן ובתחלתו מודיע אשר בנו ראובן שלמה שי' התחיל ללמוד חומש, 

ויה"ר מהשי"ת אשר מלימוד המקרא יגדל לבן עשר למשנה וכו' והוא וזוגתו שיחיו ירוו ממנו רוב נחת 

חסידותי מתוך פרנסה טובה והרחבת הדעת.

להבא  על  גם  ובודאי  העבר  בפורים  בירוש"ת  אגו"ח  צעירי  של  העסקנות  אודות  ממ"ש  נהניתי 

ידיעות  ינהג מנהג טוב זה להודיע ע"ד הנ"ל וכל המפרט בזה ה"ז משובח. ולפלא שעד עתה לא קבלתי 

היתה  בודאי  אגו"ח אשר  צעירי  בכינוס  ע"ד השתתפות  ובפרט  עתה  ועד  מפורים  מפעולותיהם הטובות 

במדה המתאימה ואחכה לבשו"ט.

מקריאת ידיעותיו נשאר רושם אשר עבודת צעירי אגו"ח כשמבקרים בבתי כנסיות ומושבים אין 

ואף שבודאי א"א לקבוע הפרטי  וכו'  על אתר  על המצב כשיבואו  וסומכין  להם תכנית מפורטת מראש 

פרטים קודם בואם על אתר אבל צריך שתהי' תכנית די מפורטת בכדי שלא יהי' בלבולים ואי סדר וכו' 

דוגמא מהו צעיר חסיד חב"די  כעל  עליהם  כיון שמביטים  ביותר  והרי צריך להזהר בכל מקום שבאים 

וכשמוצאים איזה גרעון יש מקום לחשש שיתלו זה בהכלל ולא באיש פרטי זה וד"ל, וכבר ידוע מרז"ל כגון 

אנא דאי שקילנא וכו' )יומא פו, א(.

בברכה שיזכה לבשר תמיד טוב בגו"ר הן בנוגע לעצמו והן בנוגע לחבריו בעבודתו בקדש.

מ. שניאורסאהן



כה

ַמִים . . ַהְללּו ֶאת ה' ִמן ָהָאֶרץ1 ַהְללּו ֶאת ה' ִמן ַהׁשָּ

בהילול צבא השמים כתיב על כל אחד בפני עצמו 
במרומים,  הללוהו  השמים,  מן  ה'  את  )הללו  הללו 
וכן הלאה(, מה שאין כן בהילול  הללוהו כל מלאכיו 
צבא הארץ כתיב הלל אחד על כולם )הללו את ה' מן 

הארץ(.
רבים,  לשון  פנים  פנים.  בחינת  הם   — שמים 
והבחינות שבפנים, כל בחינה ובחינה היא בחינה בפני 

עצמה.
ארץ — היא בחינת אחור. והבחינות שבאחור, לשון 

יחיד, הן כולן יחד2.
ומצינו על דרך זה במצות תפילין.

בתפילין של ראש, ז"א, בחינת פנים, שמים — לכל 
פרשה יש בית בפני עצמו.

ובתפילין של יד, מלכות, בחינת אחור, ארץ — כל 
הפרשיות הן בבית אחד.

)הערות לזהר א עמ' ריד(

ָחק ָנַתן ְוֹלא ַיֲעבֹור3

— הוא גבול ומדה, שעד פה תבוא ולא יותר,  חק 
היינו גבורות.

ח' ק' — שתיהן תמונתן כתמונת אות ה', והשינוי 
הוא ברגל השמאלית.

חסד,  היא  הארוכה,  הימינית,  הרגל   — ה'  באות 
חד אריך4, והרגל השמאלית, הקצרה, היא גבורה, חד 

קציר. 
השמאלית  הרגל  מתארכת  וק'  ח'  באותיות  אך 
שהן  להורות  למטה(,  ק'  ובאות  למעלה  ח'  )באות 

בחינת גבורות5.
)הערות לזהר ב עמ' שכט(

1( תהלים קמח, א-ז.
2 וכמבואר בחסידות )לקוטי תורה במדבר יח, ב(, שכן הוא על דרך 

משל באדם, שבפנים יש התחלקות אברים )עינים, אזנים, חוטם ופה(, 
מה שאין כן בעורף, אחור )תורת מנחם תפארת לוי יצחק בראשית 

עמ' רנב. וראה שם ביאור ענין פנים ואחור בעבודת האדם(.
3( שם, ו.

4( הקדמת תיקוני זהר )פתח אליהו(.
5 וראה תורת מנחם תפארת לוי יצחק ויקרא עמ' רל.

ל ָיּה6 ַהֵלּ ָמה ּתְ ׁשָ ּכֹל ַהְנּ

כל הנשמה תהלל — ראשי תיבות כה"ת.
דוד המלך, שמדתו מלכות7, סיים את ספר התהלים 
שדי,  שם  שאחר  האותיות  הן  תכ"ה  כי  זה,  במספר 

שביסוד8, ואחר יסוד באה מלכות.
דוד  כי  יהודה,  גו"ר ארי"ה9,  הוא מספר   — תכ"ה 

בא מיהודה.
)תורת לוי יצחק עמ' רי(

א ְלֹכל ְלֹראׁש10 ְתַנׂשֵּ ְמָלָכה ְוַהִמּ ְלָך ה' ַהּמַ

ממלכה — מלכות כמו שהיא בעולם האצילות.

מתנשא — כמו שנעשית מקור לעולם הבריאה.
)הערות לזהר ב עמ' קסט(

ם11 ה ְמַחּיֶה ֶאת ּכּוָלּ ְוַאּתָ

אל תקרי מחיה אלא מהוה, דהיינו יש מאין, ואתה 
הן בחינת האותיות מאל"ף ועד תי"ו, והה"א היא ה' 

מוצאות הפה, מקור האותיות12. 
כתיב ואתה, בו'.

ו' — היא תפארת, אות אמת13, מדת אמת ליעקב14, 
שמדתו תפארת. 

אתה - מלכות, עולם הדיבור15, מחוברת לתפארת. 
יכול  היה  לא  ח"ו,  נפסק ממקורו  הדיבור  היה  אם  כי 

להוות ולהחיות תמיד.
)הערות לתניא עמ' כה(

6( תהלים קנ, ו.
7 ראה לקוטי תורה חקת סא, ד: יום השביעי הוא בחינת מלכות, והוא 

בחינת דוד, ובז' אושפיזין . . דוד הוא השביעי . . דוד היה מרכבה 
לבחינת מלכות, לפי שהוא בחינת דוד עבדי. 

8 מבוא שערים שער ג ח"ב פט"ו.
9( ויחי מט, ט. 

10( דברי הימים א כט, יא. 
11( נחמיה ט, ו. 

12( שער היחוד והאמונה פ"ב.
13( זח"ג ריש פרשת ויקרא.

14( מיכה ז, כ.
15 הקדמת תיקוני זהר )פתח אליהו(.

לקוטים מתורת לוי יצחק
ביאורי תפילה - תפילת שחרית
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ניסן כ"ז ראשון יום
פרקמב          
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י"ד20. שבפרק מזה אך וגו' מרע סור יהי' וגו' עת שבכל למטה או כו' ויתבונן כשיחזור למע' מוסב וכו'" עת "בכל אם הכרע אין לכאו'
למטה. שמוסב הכוונה כאן שגם מסתבר לכאו' ומח' דבור במעשה שזה ומבאר בינוני להיות בנוגע זה ב.21.מזכיר כח, י,22.ברכות דברים

יב.

             

ניסן כ"ח שני יום
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ניסן כ"ח שני יום
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ניסן כ"ט שלישי יום
פרקמג           
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.24– דסנהדרין" ספ"ב ממשנה "להעיר   .25.טו יז, דברים
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יז.1. ג, א.2.אבות יג, חצות.3.חגיגה לתיקון בהערה בסידורו ביאור בתוספת זאת מסביר הזקן שרבנו כפי
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יז.1. ג, א.2.אבות יג, חצות.3.חגיגה לתיקון בהערה בסידורו ביאור בתוספת זאת מסביר הזקן שרבנו כפי
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יט.4. פרק לעיל ז.5.ראה טז, יב.6.שמות כח, א.7.איוב לב, ו.8.תמיד לג, כח.9.תהלים כח, איוב
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ב.10. ב, ג.11.קדושין צח, ל.12.תהלים לא, כ-כא.13.משלי כה-כו.14.פרק עג, מח.15.תהלים בפרק
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ניסן ל' רביעי יום
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ב.10. ב, ג.11.קדושין צח, ל.12.תהלים לא, כ-כא.13.משלי כה-כו.14.פרק עג, מח.15.תהלים בפרק



לב             

אייר א' חמישי יום
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ב.16. יז, זרה עבודה לב.17.ראה תהלים, להאריז"ל תורה א.18.בלקוטי כט, ברכות 19.ראה   'מכ ג"כ "וראה
– בזה אדמו"ר מו"ח  כאן אדה"ז דכוונת – העבודה קונ' בסוף הנדפס –מפשטות יוקשה לא ולכן דראב"ד.

             

אייר ב' שישי יום
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נפשו דיצאה ג"כ ומובן א). יג, א. (ז, תקס"ב בס' מאדה"ז מבואר שבזה התשובה וענין צ"ל. והא דהא – תשובה שענינו דראב"ד הסיפור
זה שייך דאיך – התשובה".בבכי' מצד בא שזה ב.1.אלא קג, א; כג.2.חלק לא, כח.3.משלי כט, ט.4.דברים כו, חלק5.ישעי'

א. סח, ג;



לג              

אייר ב' שישי יום
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נפשו דיצאה ג"כ ומובן א). יג, א. (ז, תקס"ב בס' מאדה"ז מבואר שבזה התשובה וענין צ"ל. והא דהא – תשובה שענינו דראב"ד הסיפור
זה שייך דאיך – התשובה".בבכי' מצד בא שזה ב.1.אלא קג, א; כג.2.חלק לא, כח.3.משלי כט, ט.4.דברים כו, חלק5.ישעי'

א. סח, ג;



לד              

אייר ג' קודש שבת יום
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ב.6. נז, א.7.ברכות רפא, ג; חלק זהר
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א.8. רעג, ב; רטז, ג. חלק זהר 9.ראה Ó  Ú‰נמשך דאם – זה פועל חכם, שהוא דמי (אוÚ"ע"ד האהבה למדת
– זו באהבה ג"כ (דמדבר מספ"י ג"כ וכמובן וכיו"ב. בביטול הנ"ל פועלים – ביטול בעצמו שפעל מי בחכמה; הם פועלים ורחמים) הגבורה

הזהר ל' ריש גם כאן דמביא ג"כ מובן ובזה – העבודה) עה"ח, בקונ' כמבואר  משה שאהבת כאן הכוונה הי' דאם –‰ÓˆÚ
Úמהותו ומעיקר בזה, ג"כ – (ואתפשטותי' דעת ממשיך רועה בתור דמשה אלא - כו', לון דרחים כו' כברא הול"ל – אהבתו ממנה) (שמץ

מאברהם". היא – ואהבה וביטול) חכ' –
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א.8. רעג, ב; רטז, ג. חלק זהר 9.ראה Ó  Ú‰נמשך דאם – זה פועל חכם, שהוא דמי (אוÚ"ע"ד האהבה למדת
– זו באהבה ג"כ (דמדבר מספ"י ג"כ וכמובן וכיו"ב. בביטול הנ"ל פועלים – ביטול בעצמו שפעל מי בחכמה; הם פועלים ורחמים) הגבורה

הזהר ל' ריש גם כאן דמביא ג"כ מובן ובזה – העבודה) עה"ח, בקונ' כמבואר  משה שאהבת כאן הכוונה הי' דאם –‰ÓˆÚ
Úמהותו ומעיקר בזה, ג"כ – (ואתפשטותי' דעת ממשיך רועה בתור דמשה אלא - כו', לון דרחים כו' כברא הול"ל – אהבתו ממנה) (שמץ

מאברהם". היא – ואהבה וביטול) חכ' –

אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו מודיע אשר מלאו לבנו יוסף יצחק שי' שלש שנים בכ"ג בניסן.

והנה אף שיש למצוא היתר לעשות התספורת בימי הספירה, ובמכש"כ ]מ[מה שהתירו לעשות זה 

)עיין שערי תשובה או"ח סי' תקל"א( )בכ"ז ובפרט עפמ"ש בפע"ח בביאור גזיזת השערות  בחול המועד 

בימי הספירה( לדעתי כדאי לעשות התספורת בל"ג בעומר ובפרט שמנהג בנ"י לגזוז שערות תינוקות ביום 

ולמעשים  ולחופה  לתורה  ילידיהם שיחיו  כל  יגדלו את   - - שיחיו  זוגתו  עם  יצליחו שביחד  והשי"ת  זה, 

טובים מתוך הרחבת הדעת.

בברכה.



היום יום . . . לו

ה'תש"גכז ניסן, יב לעומריום ראשון

חומש: קדושים, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: והנה בחי' . . . לי"ח.

ָמתֹו  ֵקן[ ִנׁשְ נּו ]ַהּזָ ַתב ַרּבֵ ּכָ מֹו ׁשֶ מּור, ּכְ ה אֹוָתם ַלֲהָנָאתֹו – ֵהם ַרע ּגָ ִרים, ִאם עֹוׂשֶ ּתָ ָבִרים ַהּמֻ ּדְ
ְהֶיה  ּיִ ִרים ׁשֶ ּתָ ָבִרים ַהּמֻ ּדְ ה ּבַ ר ְלָך. ָצִריְך ְלַהְכִניס ְקֻדּשָׁ ּתָ ּמֻ ׁש ַעְצְמָך ּבַ ַקּדֵ ֶרק ז(. ְלִפי ּדְ ְנָיא ּפֶ ֵעֶדן )ּתַ

ַמִים ּוִמּדֹות טֹובֹות. ל ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ִיְרַאת ׁשָ ְכִלית ׁשֶ ֶהם ּתַ ּבָ

ה'תש"גכח ניסן, יג לעומריום שני

חומש: קדושים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: פרק מד. והנה כל . . . סג צפרא כו'.

ָרֵאל?  ֵקן: ֵאיֶזה ֲעבֹוָדה ַנֲעֵלית יֹוֵתר, ַאֲהַבת ה' אֹו ַאֲהַבת ִיׂשְ ֲאלּו ֶאת ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַהֲחִסיִדים ׁשָ
ָרֵאל.  ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ל ּכָ ָמתֹו רּוחֹו ְוַנְפׁשֹו ׁשֶ ִנׁשְ ַאַחת ֲחקּוקֹות ּבְ יֶהן ּכְ ּתֵ ָרֵאל ׁשְ ַען: ַאֲהַבת ה' ְוַאֲהַבת ִיׂשְ ַוּיַ
אֹוֵהב ַמה  ָרֵאל, ּדְ ְגדֹוָלה ַאֲהַבת ִיׂשְ י ֶאְתֶכם, ָאַמר ה'", ֲהֵרי ּדִ תּוב: "ָאַהְבּתִ ר ַהּכָ ּבֵ ּוִמְקָרא ָמֵלא ּדִ

ָהָאהּוב אֹוֵהב. ּשֶׁ

ה'תש"גכט ניסן, יד לעומריום שלישי

חומש: קדושים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: ואהבה רבה . . . 126 טבע.

ָהִראׁשֹונֹות  ּיֹות  ָרׁשִ ַהּפָ ֹלׁש  ׁשָ ַעל  ֲחִסידּות  י  רּוׁשֵ ּדְ ]=ֵסֶפר  ּיֹות  ָרׁשִ ּפָ ג'  ַעל  ּתֹוָרה"  ּקּוֵטי  ַה"ּלִ ַמת  ַהְקּדָ
ֵקן  נּו ַהּזָ ֲאָמרֹו ַרּבֵ ִתיב ֹלא ֹתאְכלּו", הּוא ַמֲאָמר ׁשֶ ה ּכְ ּתֹוָרה[, "ְלָהִבין ִעְנַין ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִקית, ִהּנֵ ּבַ ׁשֶ
ַמח  ְכּתֹב ַה"ּצֶ ֵקן: נּו, ַהְטָעָמה? ַוּיִ נּו ַהּזָ ַמח ֶצֶדק" ְלָפָניו, ַוּיֹאֶמר ַרּבֵ ַמח ֶצֶדק", ַוֲחָזרֹו ַה"ּצֶ ִלְפֵני ַה"ּצֶ
י  ֲאָמר. ַעל ּפִ ְפִנים ַהּמַ הֹות ּבִ יּהַ ַהֲהָנָחה, ַוְיַצּוֹו ְלַהְכִניס ַהַהּגָ נּו ִהּגִ ף. ַרּבֵ ּקָ ּמֻ הֹות ּבַ ֶצֶדק" ֲהָנָחה ִעם ַהּגָ

ּקּוֵטי ּתֹוָרה". ָמה ְלַה"ּלִ תֹור ַהְקּדָ ַמֲאָמר ֶזה ּבְ ֲחרּו ּבְ "ּב[ ּבָ י ]ָהַרׁשַ ַעת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַהּצָ

ה'תש"גל ניסן, ר"ח, טו לעומריום רביעי

חומש: קדושים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: ואף אם . . . 126 מצרפה כו'.

ים ּומֹוֲעֵדי ַאַנ"ׁש  י ֳחָדׁשִ ָראׁשֵ ַפְגָרא – ּבְ ת ְמָבְרִכים, ְויֹוֵמי ּדְ ּבָ ית, ׁשַ ִליׁשִ ְסעּוָדה ׁשְ ַהִהְתַוֲעדּות ּדִ
יֶהם  ָבּתֵ ּבְ ְחיּו  ּיִ ׁשֶ ַאַנ"ׁש  ֵאֶצל   – ה  ַמְלּכָ ה  ְמַלּוֶ ּדִ ַהִהְתַוֲעדּות  ֶנֶסת.  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ם  ְלִהְתַקּיֵ ְצִריִכים   –

ָרִטִיים. ַהּפְ

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק קכ

עד פרק קלד

 יום
שני
תהלים:

מפרק קלה
עד פרק קלט

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק קמ

עד פרק קמד

יום 
רביעי
תהלים:

מפרק קמה
עד פרק קנ



לז היום יום . . . 

ה'תש"גא אייר, ב דר"ח, טז לעומריום חמישי

חומש: קדושים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: והנה ב' . . . סד אהבת עולם.

מען הָאט געזָאגט אמָאל פאר'ן טַאטען - אין א פארבריינגען ספירה-צייט אין די 
יָאהרען תרנ"א-נ"ג: דעם אלטען רבין'ס חסידים פלעגען אלעמָאל ציילען. דער ווָארט 
איז דעם טַאטען זייער געפעלען געווָארען. ואמר: אזוי איז דער ענין העבודה. די שעות 
דארפען זיין געציילטע, דאן זיינען די טעג געציילטע. אז עס גייט אוועק א טָאג, דארף 
מען וויסען ווָאס מ'הָאט אויפגעטָאן און ווָאס מ'דארף ווייטער טָאן . . בכלל דארף מען 

זעהן אז דער מָארגען זָאל זיין א סך שענער ווי דער היינט.

ִנים תרנ"א־נ"ג – ֲחִסיֵדי ַאְדמֹו"ר  ׁשָ ִפיָרה ּבְ ל ְיֵמי ַהּסְ ִהְתַוֲעדּות ׁשֶ א – ּבְ נֹוְכחּות ַאּבָ ַעם ָאְמרּו ּבְ ּפַ
ל "ֲעבֹוָדה";  א, ְוָאַמר: זֹוִהי ִעְנָיָנּה ׁשֶ ֵעיֵני ַאּבָ ם ְמֹאד ָמָצא ֵחן ּבְ ְתּגָ ִמיד סֹוְפִרים. ַהּפִ ֵקן ָהיּו ּתָ ַהּזָ
ֲעלּו ּוַמה  עֹוֵבר יֹום, ָצִריְך ָלַדַעת ַמה ּפָ ׁשֶ ִמים ְספּוִרים. ּכְ עֹות ְצִריכֹות ִלְהיֹות ְספּורֹות, ְוָאז ַהּיָ ַהּשָׁ

ר ַהּיֹום. ה יֹוֵתר "ָיֶפה" ֵמֲאׁשֶ ָחר ִיְהֶיה ַהְרּבֵ ַהּמָ ִמיד ׁשֶ ל ּתָ ּדֵ ּתַ ָעִתיד.. ֵיׁש ְלִהׁשְ ׁש ִלְפֹעל ּבֶ ּיֵ

ה'תש"גב אייר, יז לעומריום ששי

חומש: קדושים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: רק שאעפ"כ . . . וכנודע.

יום הולדת את אאזמו"ר - בשנת תקצ"ג.
צו זיבען יָאהר הָאט עם אמָאל דער צ"צ פארהערט. דער זיידע הָאט געמַאכט אזוי גוט, 
אז זיין מלמד איז זייער נתפעל געווָארען, האט זיך ניט געקענט איינהאלטען און געזָאגט 
דעם צ"צ: הַא, ווָאס זָאגט איהר, ער מַאכט גוט. דער צ"צ הָאט איהם געענטפערט: ווָאס 

איז די התפעלות, אז תפארת שבתפארת מאכט גוט.

ַנת תקצ"ג. ׁשְ י ]ַמֲהַר"ׁש[ – ּבִ ֶדת ֶאת ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ יֹום ֻהּלֶ
ֵעל  ּלֹו ִהְתּפָ ד ׁשֶ ַהְמַלּמֵ ְך ִהְצִליַח, ׁשֶ ל ּכָ ָבא ּכָ ַעם. ַהּסָ ָחנֹו ּפַ ַמח ֶצֶדק" ּבְ ַבע, ַאְדמֹו"ר ַה"ּצֶ ִגיל ׁשֶ ּבְ
ם אֹוְמִרים? הּוא ַמְצִליַח! ָעָנה  ַמח ֶצֶדק": ַהא, ָמה ַאּתֶ ק, ְוָאַמר ַל"ּצֶ ְמֹאד, ֹלא ָהָיה ָיכֹול ְלִהְתַאּפֵ

ְפֶאֶרת" ַמְצִליָחה? ּתִ ּבַ ְפֶאֶרת ׁשֶ "ּתִ ֵעל ׁשֶ ׁש ְלִהְתּפָ ַמח ֶצֶדק": ַמה ּיֵ לֹו ַה"ּצֶ

ה'תש"גג אייר, יח לעומרשבת
ַבר גו' ֲהִלְדֹרׁש ֹאִתי.  ַהְפָטָרה: ַוְיִהי ּדְ

חומש: קדושים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק מה. עוד יש . . . כמ"ש במ"א.

ָלה. ֵאין ׁשֹוִתים ַמִים ֹקֶדם ַהְבּדָ

ׁש  ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ מֹוֵתיֶהם, ֶאְפׁשָ ֳאָרם ּוׁשְ י ּתָ ם ָרעֹות ַעל ּפִ ּדֹות ַהּלֹא טֹובֹות, אֹו ּגַ ם ַהּמִ ּדֹות, ַאף ּגַ ל ַהּמִ ּכָ
ם זּוְסָיא ַזַצ"ל ֵמהַאִניּפָאִליא ָלַמד  ּלָ י ְמׁשֻ יק ַרּבִ ּדִ ָהַרב ַהּצַ י ַהּתֹוָרה, ּוְכמֹו ׁשֶ ֶהם ַלֲעבֹוַדת ה' ַעל ּפִ ּבָ
ָבר ַהּיֹוֵתר ָקָטן  ָנה ג( ּדָ ַסּכָ ב: א( ַהְצֵנַע ֶלֶכת ב( ַמֲעִמיד ַעְצמֹו ּבְ ּנָ ַדְרֵכי ָהֲעבֹוָדה ִמּגַ ָרִכים ּבְ ה ּדְ ּמָ ּכַ
ַעם  ּפַ ה ז( ִאם ֹלא ִהְצִליַח ּבַ דֹוָלה, ה( ְזִריזּות ו( ּבֹוֵטַח ּוְמַקּוֶ ִטְרָחא ּגְ דֹול ד( ָעֵמל ּבְ ָדָבר ּגָ ָחׁשּוב ּכְ

ָעִמים. ה ּפְ ָהִראׁשֹוָנה חֹוֵזר ַהְרּבֵ

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק א

עד פרק ט

יום 
שישי
תהלים:
מפרק י

עד פרק יז

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק יח

עד פרק כב



לח            

ה'תש"ע ניסן כ"ז ראשון יום     

         
   

שחזר קודם שראה מעשים על להעיד יכול תשובה בעל האם
בתשובה?

העדות ראיית בעת כי פסולה, עדותו זו הלכה לפי לכאורה,
בפסלות 'תחילתו זה והרי עבירה, עוברי כדין לעדות פסול היה

בכשרות'. וסופו
שנפסל ומי העדות, פסולי בכל אמורה אינה זו הלכה אמנם,
הנאה לו לגרום עשויה העדות שקבלת היינו 'נוגע', מדין לעדות
נוגע ייחשב לא ושוב הנידון בממון זכותו על לוותר יכול כלשהי,
שעליו המעשה ראיית שבעת ואף כשרה. תהי' ועדותו בדבר

בפסלות. שתחילתו משום נפסל אינו 'נוגע', היה הוא מעיד
בפסול רק נאמר בפסלות' 'תחילתו דין כי הראשונים, וביארו

'עד' נחשב אינו כזה בפסול כי קטן, כגון להסירו, בידו שאין
אינו שירצה, עת בכל להסירו שבידו פסול אבל הראיה, בעת

'עד'. מתורת מפקיעו
חזרתו קודם שראה מה על להעיד יכול תשובה בעל זה, ולפי
ומעולם בתשובה לשוב יכול היה שראה בעת גם כי בתשובה,

עד. מתורת מופקע היה לא
והרי בפסלות', 'תחילתו נאמר לחותנו חתן של בפסול ולמה

לחותנו? לעדות כשר ולהיות אשתו את לגרש באפשרותו
מעשית אינה אשתו את לגרש האפשרות לחלק: שיש אלא
ידי על הממון נגיעת סילוק ואילו עצמה, העדות ראיית כדי תוך
יכול - עבירה עובר משום הפסול סילוק וכן זכויותיו על הויתור

תשובה. הרהור ידי על אחד ברגע להיעשות
       

ה'תש"ע ניסן כ"ח שני יום  

         
        

  
כתובות ב)במסכת אלא(כ, העדים את מזימים שאין שנינו

אם אכן, בפניהם. שלא העדים את מכחישים אבל בפניהם,
הרי מקום מכל הזמה, כאן שאין אף בפניהם, שלא הוזמו

הוכחשו.
הראשונים? מן יותר נאמנים האחרונים ולמה

אומרת שהכחשה הוא: להזמה הכחשה בין ההבדל בפשטות
אינה הזמה ואילו נכונות, אינן העדים שסיפרו כפי העובדות כי
מעידים השניים שהעדים אלא העובדות לעצם מתייחסת

יכולים אתם ואין אחר, במקום הייתם' 'עמנו המדוברת שבשעה
אינה הכחשה זה, ולפי שונה. במקום שאירע מה על להעיד
העדים, בגוף היא הזמה ואילו המעשה בגוף אלא העדים בגוף
השבת שחיללו או הנפש שהרגו עליהם העידו כאילו
כך עשינו 'לא לומר עצמם על נאמנים אינם שוב והראשונים

לח)וכך'. סי' עדות חו"מ .(טור
הוא להכחשה הזמה בין ההבדל כי שסוברים ראשונים ויש
הייתם', 'עמנו ואמרו אחרים עדים באו שאם הכתוב, גזירת
זממו כאשר נענשים והם לחלוטין בטלה הראשונים עדות

339)לעשות עמ' ח"ד, מלך, מקדש .(וראה

ה'תש"ע ניסן כ"ט שלישי יום     

         
          

          
לעדים אין הנדון את הרגו דין בית כאשר אם לתמוה: ויש
מדוע עשה", כאשר ולא – זמם "כאשר משום זוממין עדים דין

אומרי ואין לקה הנדון כאשר אף לוקין שהוזמו "כאשרהעדים ם
עשה"? כאשר ולא – זמם

והביאור:
העדים כי עשה" כאשר ולא זמם "כאשר אומרים במיתה
על והריגתם מאד חמור עוונם מפשע, חף אדם להריגת שהביאו
קיבל עדותם ידי על כאשר אך מספיק, עונש איננה דין בית ידי
הזוממין העדים את להעניש די כדין, שלא מלקות הנדון

משנה)במלקות .(כסף
מבאר: מבריסק והגר"ח

שנאמר דין, בית בפני רק להתבצע יכול מלקות עונש
בגמרא"והפילו מבואר המלקות וסדר לפניו" והכהו

א) כג, אומר(מכות והשלישי מונה והשני קורא מהדיינים "אחד :
"חבלות אלו הרי דין בית בפני שלא הלקו ואם הכהו".
הנידון, לקה פיה שעל העדות הוזמה כאשר כן, ואם בעלמא".
וכשהעדים 'חבלות' אלא מלקות כאן היו שלא למפרע מתברר
כן לא בלבד. זמם" "כאשר אלא עשה" "כאשר זה אין לוקין
נהרג הנידון ואם דין בבית דוקא להתבצע צריכה שאינה במיתה

עשה" "כאשר זה הרי – עדותם פי עלעל הלוי הגר"ח (חידושי

.הרמב"ם)

ה'תש"ע ניסן ל' רביעי יום    

       
          

          
    

            

איסור על עובר בדורו בתורה לגדול שומע שאינו מי האם
תסור'? 'לא

להוראת לשמוע החיוב כי עולה כאן הרמב"ם מדברי
על רק נאמר החכמים  מצוה) החינוך בספר אך

התורה חכמי למצות זמן בכל לשמוע היא שהמצוה כתב תצה)
שבדור.

וגזירות תקנות על הרמב"ם לדעת טעמיהם: את לבאר ויש
הציווי של ומהותו שבעלֿפה', 'תורה של דין חל הגדול דין בית

אינה   היסודי מהחיוב נובע הוא אלא ,
שנעשו חכמים דברי זה ובכלל כולה, התורה את לקיים

  שהם הגדול דין בבית רק אמורים והדברים
לדעת ואילו בתורה. להוסיף ובכוחם פה" שבעל תורה "עיקר
מעלתם מצד חכמים בקול לשמוע הוא החיוב יסוד ה'חינוך',

ודור. דור כל של התורה בחכמי אמורים והדברים העצמית,
דלהלן בהלכה גם זו לשיטתו ב):והרמב"ם דין(פ"ב, בית אין

שמחמתו הטעם בטל כאשר אף לו, שקדם בי"ד תקנת לבטל יכול
הוא חז"ל לתקנות לשמוע החיוב ויסוד מאחר התקנה: נתקנה
אף לבטלן ניתן לא פה, שבעל תורה דין עליהן שחל מחמת

לעולם. קיימת עצמה שהתורה כשם הטעם, בטל כאשר
   

ה'תש"ע אייר א' חמישי יום    

         
            
           
           

תורה כא)אמרה יומת"(שמות מות ואמו אביו "ומכה :
דם. מהם יצא שבעקבותיה חבלה לכל והכוונה,

היינו בו, לחבול לבנו להתיר האב רשאי האם דנו, והפוסקים
כיבוד למצות ואם אב להכות האיסור בין להשוות ניתן האם

מחול" כבודו כבודו, על שמחל "אב נאמר בה ואם, (קידושיןאב

א) :לב,
החינוך ספר ריג)לדעת על(מצווה גם למחול רשאי האב

רשאי אינו האב הר"ן לדעת ואילו כבודו. על רק ולא 'מוראו',
בזיונו. על למחול

בגמרא מסופר ב)והנה, פד, התירו(ב"ק לא אחדים שאמוראים
ממנה ולהוציא בועה לפתוח או מבשרם קוץ להוציא לבניהם

חבלה איסור על לעבור מהם למנוע שבקשו משום ליחה,
בשוגג.

על למחול רשאי אינו שאב ברור הגמרא מסיפור ולכאורה,
קוץ להוציא מבניהם מנעו האמוראים מדוע כן, שאילו צערו,
רשאי שהאב חינוך', ב'מנחת מבואר אולם הבועה? את ולפתוח
וייתכן לעשות מתכוון שהבן מסויימת פעולה על למחול
זה ועל לצורך, שלא אביו את ויצער ישגה הפעולה שבמהלך
לבניהם להניח האמוראים סירבו כך משום ואולי מחל, לא האב

אותם. לצער
יעקב' 'חלקת קל"א)ובשו"ת סי' הרמב"ם(יו"ד מדברי מסיק

ואף רפואה לצורך באביו לחבול אדם רשאי התורה שמן כאן,
וכדי גדר יפרצו שלא לדבר סייגים שהציבו אלא כך, על מצווה
וזכות שחובה ברור אבל ואם, אב הכאת מאיסור אנשים להרחיק

ואמו. באביו לטפל גדולה

ה'תש"ע אייר ב' שישי יום         

         
      

בגמרא ב)מובא קג, הקדוש(כתובות רבינו של הסתלקותו ביום :
הקדוש רבינו של בפטירתו שנכח מי "כל ואמרה קול בת יצאה
יום לבוא שנהג אחד כובס שם והיה הבא". העולם לחיי מזומן
על צער ומרוב בא, לא פטירתו וביום הקדוש רבינו לפני יום
ומת. הגג מראש קפץ הסתלקותו בעת לכבדו הספיק שלא כך

הבא. העולם לחיי מזומן זה אדם אף ואמרה: קול בת יצאה
לו אין לדעת עצמו המאבד והרי הכיצד? המהרי"ט: והקשה

הבא? לעולם חלק
ואמנם, ובמדרשים. בתלמודים נמצא לא זה שמאמר אלא

להיעב"ץ שמים' פ"י)ב'לחם בתוספתא(סנהדרין כן שמצא כתב ,
נמצא לא שלפנינו בתוספתא אך שם)שמחות, סנהדרין .(תפא"י

הגמרא מסיפור זה למאמר מקור הביא המלך' 'יד ובספר
ב)(גיטין וילדותנז, ילדים מאות ארבע נלקחו הבית חורבן שבעת

לתוך עצמם להטביע הילדים ביקשו ים בלב היו וכאשר לשבי,
אלא בהם, לעשות השובים שזממו קלון ממעשי להמנע כדי הים
העולם את ויפסידו לדעת עצמם מאבדים הם שבכך שחששו
כדי כוונתם (כי הבא עולם חיי להם הובטחו וכאשר הבא,

בדבר יש ומצוה מעבירה, ואל)להינצל ד"ה א, יח, ע"ז קפצו(תוס' - (
לים.

חלק לו אין שמים לשם שלא לדעת עצמו שהמאבד ומכאן,
הבא. לעולם

סופר' ה'חתם ג')וכתב ס"ק שכ"ו סי' הבריות(יו"ד בפי רגיל :
יודע אינו אך לדעת, עצמו המאבד אחר קדיש אומרים שאין
שחת, מרדת נצילהו "לא כדין עשה שלא משום וכי לכך, הטעם
מתפלל המתאבד של בנו שכאשר והורה נעלהו"? לא ירד ואם
11 (ולא חודש 12 אביו אחר קדיש יאמר אחרים, אבלים ללא

לכפרה. לו שתהא כדי אבל), ככל בלבד,
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להוראת לשמוע החיוב כי עולה כאן הרמב"ם מדברי
על רק נאמר החכמים  מצוה) החינוך בספר אך

התורה חכמי למצות זמן בכל לשמוע היא שהמצוה כתב תצה)
שבדור.

וגזירות תקנות על הרמב"ם לדעת טעמיהם: את לבאר ויש
הציווי של ומהותו שבעלֿפה', 'תורה של דין חל הגדול דין בית

אינה   היסודי מהחיוב נובע הוא אלא ,
שנעשו חכמים דברי זה ובכלל כולה, התורה את לקיים

  שהם הגדול דין בבית רק אמורים והדברים
לדעת ואילו בתורה. להוסיף ובכוחם פה" שבעל תורה "עיקר
מעלתם מצד חכמים בקול לשמוע הוא החיוב יסוד ה'חינוך',

ודור. דור כל של התורה בחכמי אמורים והדברים העצמית,
דלהלן בהלכה גם זו לשיטתו ב):והרמב"ם דין(פ"ב, בית אין

שמחמתו הטעם בטל כאשר אף לו, שקדם בי"ד תקנת לבטל יכול
הוא חז"ל לתקנות לשמוע החיוב ויסוד מאחר התקנה: נתקנה
אף לבטלן ניתן לא פה, שבעל תורה דין עליהן שחל מחמת

לעולם. קיימת עצמה שהתורה כשם הטעם, בטל כאשר
   

ה'תש"ע אייר א' חמישי יום    

         
            
           
           

תורה כא)אמרה יומת"(שמות מות ואמו אביו "ומכה :
דם. מהם יצא שבעקבותיה חבלה לכל והכוונה,

היינו בו, לחבול לבנו להתיר האב רשאי האם דנו, והפוסקים
כיבוד למצות ואם אב להכות האיסור בין להשוות ניתן האם

מחול" כבודו כבודו, על שמחל "אב נאמר בה ואם, (קידושיןאב

א) :לב,
החינוך ספר ריג)לדעת על(מצווה גם למחול רשאי האב

רשאי אינו האב הר"ן לדעת ואילו כבודו. על רק ולא 'מוראו',
בזיונו. על למחול

בגמרא מסופר ב)והנה, פד, התירו(ב"ק לא אחדים שאמוראים
ממנה ולהוציא בועה לפתוח או מבשרם קוץ להוציא לבניהם

חבלה איסור על לעבור מהם למנוע שבקשו משום ליחה,
בשוגג.

על למחול רשאי אינו שאב ברור הגמרא מסיפור ולכאורה,
קוץ להוציא מבניהם מנעו האמוראים מדוע כן, שאילו צערו,
רשאי שהאב חינוך', ב'מנחת מבואר אולם הבועה? את ולפתוח
וייתכן לעשות מתכוון שהבן מסויימת פעולה על למחול
זה ועל לצורך, שלא אביו את ויצער ישגה הפעולה שבמהלך
לבניהם להניח האמוראים סירבו כך משום ואולי מחל, לא האב

אותם. לצער
יעקב' 'חלקת קל"א)ובשו"ת סי' הרמב"ם(יו"ד מדברי מסיק

ואף רפואה לצורך באביו לחבול אדם רשאי התורה שמן כאן,
וכדי גדר יפרצו שלא לדבר סייגים שהציבו אלא כך, על מצווה
וזכות שחובה ברור אבל ואם, אב הכאת מאיסור אנשים להרחיק

ואמו. באביו לטפל גדולה

ה'תש"ע אייר ב' שישי יום         

         
      

בגמרא ב)מובא קג, הקדוש(כתובות רבינו של הסתלקותו ביום :
הקדוש רבינו של בפטירתו שנכח מי "כל ואמרה קול בת יצאה
יום לבוא שנהג אחד כובס שם והיה הבא". העולם לחיי מזומן
על צער ומרוב בא, לא פטירתו וביום הקדוש רבינו לפני יום
ומת. הגג מראש קפץ הסתלקותו בעת לכבדו הספיק שלא כך

הבא. העולם לחיי מזומן זה אדם אף ואמרה: קול בת יצאה
לו אין לדעת עצמו המאבד והרי הכיצד? המהרי"ט: והקשה

הבא? לעולם חלק
ואמנם, ובמדרשים. בתלמודים נמצא לא זה שמאמר אלא

להיעב"ץ שמים' פ"י)ב'לחם בתוספתא(סנהדרין כן שמצא כתב ,
נמצא לא שלפנינו בתוספתא אך שם)שמחות, סנהדרין .(תפא"י

הגמרא מסיפור זה למאמר מקור הביא המלך' 'יד ובספר
ב)(גיטין וילדותנז, ילדים מאות ארבע נלקחו הבית חורבן שבעת

לתוך עצמם להטביע הילדים ביקשו ים בלב היו וכאשר לשבי,
אלא בהם, לעשות השובים שזממו קלון ממעשי להמנע כדי הים
העולם את ויפסידו לדעת עצמם מאבדים הם שבכך שחששו
כדי כוונתם (כי הבא עולם חיי להם הובטחו וכאשר הבא,

בדבר יש ומצוה מעבירה, ואל)להינצל ד"ה א, יח, ע"ז קפצו(תוס' - (
לים.

חלק לו אין שמים לשם שלא לדעת עצמו שהמאבד ומכאן,
הבא. לעולם

סופר' ה'חתם ג')וכתב ס"ק שכ"ו סי' הבריות(יו"ד בפי רגיל :
יודע אינו אך לדעת, עצמו המאבד אחר קדיש אומרים שאין
שחת, מרדת נצילהו "לא כדין עשה שלא משום וכי לכך, הטעם
מתפלל המתאבד של בנו שכאשר והורה נעלהו"? לא ירד ואם
11 (ולא חודש 12 אביו אחר קדיש יאמר אחרים, אבלים ללא

לכפרה. לו שתהא כדי אבל), ככל בלבד,



מ            

ה'תש"ע אייר ג' קודש שבת   

        
     

ללמ מותר תורה, ללמוד נאסר בו שאף באב, ודבתשעה
גם כי היא הפוסקים והסכמת ובירמיה, שבאיוב הרעים בדברים

הדבר הותר כאן)לאבל מיימוניות והגהות האם(רדב"ז שנחלקו, אלא .
תורה תלמוד מצות ללמודמצד באב) בתשעה (וכן האבל

מצות חז"ל ביטלו אבלות במצב שמא או המותרים, בדברים
תורה. תלמוד

ברכת לברך האבל על האם בזה: תלויה נוספת ושאלה
לברך. עליו הרי תורה, תלמוד במצות חייב אם לא? או התורה
כדבר רק הוא והלימוד תורה, תלמוד ממצות פטור אם אך

התורה ברכת לברך אין - האבלות לתחושת נטעיהתורם (ראה

תרסח) ע' ב, בהמ"צ .גבריאל

ללמוד גמור חיוב עליו שיש היא, הפוסקים רוב והסכמת
תלמוד מצות את ביטלו לא חז"ל כי המותרים, בחלקים תורה

לשמחה. המביא לימוד על איסור הטילו אלא תורה,
חלק שהיא אף שמע, קריאת לקרוא שהותר מכך, והראיה
אינה התפילה, מסדר כחלק שנקבעה מאחר כי התורה. מפסוקי
שמלכתחילה הרעים, הדברים לענין כן וכמו האיסור. בכלל

כמקודם תורה תלמוד חיוב עליהם וחל האיסור, בכלל (דבריאינם

רמ) או"ח .יציב
תפילין בהנחת שמע פרשיות לקרוא הפוסקים התירו ולכן
שמע; קריאת חובת ידי יצא שכבר אף באב, תשעה של במנחה
מידי הרגיל התפילה כסדר אלא לימוד, בתורת אינה הקריאה כי

יא)יום קכד, בהלכה המצויינים .(שערים

           
      

        

ה'תש"ע ניסן כ"ז ראשון יום

   
אם‡. - קרֹובת ּבעל ׁשהּוא מּפני לֹו מעיד אּתה ׁשאין מי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכל

וכׁשר נתרחק זה הרי ּבנים, לֹו ׁשהּניחה ּפי על אף אׁשּתֹו, .מתה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
.,חֹותנֹו נעׂשה ׁשּלא עד עדּות לחברֹו יֹודע ׁשהיה ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמי

ּפּקח והּוא העדּות ׁשּידע אֹו חֹותנֹו, פקוחות]ונעׂשה אזניו -], ְְְֲִֵֵֶַַַָָָ
ּפּתח נתחרׁש, ּכ פתוחות]ואחר ּפי[עיניו על אף ונסּתּמא, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָ

מצריה ּומסּים ּבּה ׁשּמעיד הּקרקע מּדת לכּון [מסמןׁשּיכֹול ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
יֹודעגבוליה] היה אם אבל ּפסּול. זה הרי - ונׁשּתּטה ׁשפּוי, ,ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּבּתֹו, ּומתה חתנֹו ונעׂשה חתנֹו, נעׂשה ׁשּלא עד ּבעדּות ְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹלֹו
ונׁשּתּפה, וחזר ונׁשּתּטה ׁשפּוי, ונתּפּקח, וחזר ונתחרׁש ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָּפּקח,
ׁשּתחּלתֹו ּכל הּכלל: זה ּכׁשר. - ונתּפּתח וחזר ונסּתּמא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּפּתח,
ּבינתים; ׁשּנפסל ּפי על אף ּכׁשר, - ּבכׁשרּות וסֹופֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָּבכׁשרּות
,לפיכ ּפסּול. ּבכׁשרּות, ׁשּסֹופֹו ּפי על אף - ּבפסלּות ְְְְְְִִִֶַַַַָָָּתחּלתֹו
ּכׁשהּוא ּבּה והעיד ּובא קטן, והּוא עדּות יֹודע ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָמי

ּכלּום. אינּה - ְֵָָּגדֹול
הֹואיל‚. ּגדֹול, ּכׁשהּוא עדּותן על ּבהן ׁשּסֹומכין ּדברים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָויׁש

נאמן ׁשאדם הּדברים הן ואּלּו ּדבריהם. ׁשל ּדברים ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָוהם
אד נאמן ּבקטנּותֹו: ּׁשראה מה על ּבגדלֹו, 'זהלהעיד לֹומר: ם ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשטרֹות ׁשּקּיּום מּפני - אחי' 'ׁשל אֹו אבי', ׁשל ידֹו [-ּכתב ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
בבי"ד] החתימות מדרבנן]מּדבריהםאישור אני[- 'זכּור . ְֲִִִֵֶָ

ורב הֹואיל - הּבתּולֹות' מנהג לּה ונעׂשה ׁשּנּׂשאת, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹּבפלֹונית
הּזה 'ׁשהּמקֹום מּדבריהם. ּוכתּבה נּׂשאֹות, ּבתּולֹות ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּנׁשים

הּפרס' קבר]ּבית בה שנחרש שדה מּדבריהם.[- ׁשּטמאתֹו מּפני , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֻ
אלּפים עד הּתחּום ׁשּצמצּום ּבׁשּבת', ּבאין היינּו ּכאן ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָו'עד
לטּבל הּספר מּבית יֹוצא ּפלֹוני איׁש 'ׁשהיה מּדבריהם. ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבלבד
ו'ׁשהיינּו ּתרּומה', עּמנּו חֹולק ו'ׁשהיה ּבתרּומתֹו', ְְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָָָֹולאכל

עצמֹו' ידי על הּכהן לפלֹוני ּומּתנֹות חּלה היהמֹוליכים [הוא ְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹ
זֹוהשליח] מׁשּפחה אּבא, לי ו'אמר כהנים], ּכׁשרה',[של ְְְִִֵַַָָָָָ

ׁשהאכילּונּו ּפלֹוני ׁשל ּבקצצה ו'אכלנּו ּפסּולה', זֹו ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָ'מׁשּפחה
הגּונה ׁשאינּה אּׁשה נׂשא ּפלֹוני ׁשאחיהם להֹודיע ּכדי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאחיו

שבירתלֹו' – "קצצה" הנקרא בטקס כאלו נישואין מציינים [היו

פירות] עם לאכלחבית הּכהן זה להחזיק הּדברים אּלּו ׁשּכל -ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
מּמּנה. לדחֹותֹו אֹו ּדבריהם, ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶָָּבתרּומה

.„- קטן ּכׁשהיה ּׁשּידע ּבמה הּגדֹול ּבהן ׁשּמעיד אּלּו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכל
אחר והעיד אּלּו, ּדברים ּכׁשראה עבד אֹו ּגֹוי היה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאם

נאמן אינֹו - ונׁשּתחרר .ׁשּנתּגּיר ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָ
ּגזלן,‰. נעׂשה ׁשּלא עד ּבעדּות לחברֹו יֹודע ׁשהיה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמי

אם אבל ידֹו, ּכתב על מעיד אינֹו הּוא - ּגזלן החזקונעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָֻ
-[הוכר] ּגזלן ׁשּיעׂשה קדם ּדין ּבבית זה ׁשּבׁשטר ידֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכתב

מעיד אינֹו הּוא - חתנֹו נעׂשה אם וכן ּכׁשר. ׁשטר זה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָהרי
ּפי על אף ידֹו; ּכתב על מעידין אחרים אבל ידֹו, ּכתב ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָעל
זה הרי - חתנֹו ׁשּנעׂשה אחר אּלא ּדין, ּבבית החזק ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּלא
- ּבקריבה לפסּול ּבעברה הּפסּול ּדֹומה ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכׁשר;

לזּיף. חׁשּוד ּבעברה, ְֲֵֵֶַַַָָָׁשהּפסּול

.Â,לזה זה קרֹובים ּוׁשניהם ּבלבד, עדים ׁשני ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשטר
לֹו ׁשּמסר ּפי על אף - ּבעברה ּפסּול מּׁשניהם ׁשאחד ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאֹו
ׁשהּוא מּפני ּכחרׂש, הּוא הרי - ּכׁשרים עדים ּבׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָהּׁשטר

מּתֹוכֹו .מזּיף ְִָֻ
.Êאחת ּבעדּות אדם ּבני לׁשני נכסיו ּכל שטרהּכֹותב -] ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָ

מןאחד] ּורחֹוקים הּמּתנה, מּמקּבלי לאחד קרֹובים והעדים ,ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
אם אבל אחת. עדּות ׁשהיא מּפני ּפסּול, הּׁשטר הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשני
וׁשּנתּתי ּפלֹונית, חצר לראּובן 'ׁשּנתּתי אחד: ּבׁשטר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכתב
לזה קרֹובים העדים ונמצאּו ּפלֹונית', ׂשדה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָלׁשמעֹון
ׁשאּלּו קּימת; מּתנתֹו מּמּנּו, רחֹוקים ׁשהם זה - לזה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָּורחֹוקים
ּדֹומה? זה למה אחד. ּבׁשטר ׁשהן ּפי על אף עדּיֹות, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּתי
וׁשּמכרּתי ,וכ ּכ לראּובן ׁשּנתּתי עדים, עלי 'היּו ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלאֹומר:
ּפי על ׁשאף - 'וכ ּכ מּלוי וׁשּלויתי ,וכ ּכ ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָלׁשמעֹון
ׁשלׁש אּלּו הרי - אחד איׁש והּמקנה אחד, ּבׁשטר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּכתב

ּבזֹו. זֹו ּתלּויֹות ׁשאינן ְֵֵֶָָֻעדּיֹות,

   
ּבּה;‡. מעיד אינֹו - מּמּנה הניה לאדם ׁשּתבֹוא עדּות ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָּכל

לערער מערער ׁשּבא העיר ּבני ,לפיכ לעצמֹו. ּכמעיד ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּזה
ּבמרחץ ּברחֹוב[ציבורי]עליהן אין[מגרש]אֹו - עיר ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶֶָ

ׁשּיסּלק עד ּבֹו ּדן ולא זה, ּבדבר מעיד העיר מּבני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאחד
יעיד. אֹו ידין ּכ ואחר ּבקנין, ְְְְִִִַַַָָָָעצמֹו

.ולׁשמיעה הֹואיל - ׁשּלהן ּתֹורה ספר ׁשּנגנב העיר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבני
ּדנין אין - מּמּנּו עצמֹו לסּלק לאדם אפׁשר ׁשאי עׂשּוי, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּוא
העיר. אֹותּה מאנׁשי ראיה מביאין ואין העיר, אֹותּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָּבדּיני

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ
אֹותּה‚. ּבדּיני ּדנין אין - עירי' לענּיי מנה 'ּתנּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר:

ּדברים ּבּמה העיר. אֹותּה מאנׁשי ראיה מביאין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהעיר,
להן ּופֹוסקין עליהן, סמּוכים הענּיים ּבׁשהיּו ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָאמּורים?
נּתן 'אנּו העיר: מאנׁשי ׁשנים אמרּו אפּלּו ׁשנה. ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָצדקה
היא ׁשהניה להן; ׁשֹומעין אין - ונעיד' עלינּו הּקצּוב ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּדבר
העיר. ּבני על סמּוכין והן הֹואיל אּלּו, ענּיים ׁשּיתעּׁשרּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָלהן

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ
מּתחת„. להֹוציאּה מערער ׁשּבא ׁשּתפין, ׁשני ׁשּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻקרקע

עצמֹו סּלק אם אּלא עליה, לׁשּתפֹו מעיד אינֹו - הּׁשּתף ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻיד
מּידֹו וקנּו עשהמּמּנה -][- ּבאקנין וׁשאם לׁשּתפֹו, ׁשּנתנּה ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָֻ

ואחר ּדמיה; לֹו מׁשּלם הּׁשּתף, מּיד ּוטרפּה ׁשּלֹו חֹוב ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻּבעל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליה. לֹו מעיד ְִֵֵֵֶֶַָָָָֹּכ

האריס‰. אין ּפרֹות, ּבּה יׁש אם - הּׂשדה על [-העֹורר ִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
פירות] תמורת בשדה האריסהעובד רֹוצה ׁשהרי עליה; ֲִִֵֵֶֶֶָָָָמעיד

אין ואם ּבּפרֹות; חלקֹו ׁשּיּטל ּכדי ּבעליה, ּביד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלהעמידּה
לקח אם - הּׂשֹוכר אבל מעיד. ּפרֹות, הּׂשכירּות[דמי]ּבּה ְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

זה הרי - יּטל' ּבידֹו זֹו ׂשדה ׁשּתתקּים מי 'ּכל ואמר: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבידֹו,
שילם]מעיד לא עדיין לבעל[כי הּׂשכירּות נתן ּכבר ואם . ְְְְִִִֵַַַַָָ

חּיב למערער, הּׂשדה ּתצא ׁשאם ּכיון מעיד; אינֹו - ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּׂשדה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּה. ׁשּיׁשב הּׁשנים ּכל ׂשכר לֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלּתן
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שישי עמ' ב



מי            
      

        

ה'תש"ע ניסן כ"ז ראשון יום

   
אם‡. - קרֹובת ּבעל ׁשהּוא מּפני לֹו מעיד אּתה ׁשאין מי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכל

וכׁשר נתרחק זה הרי ּבנים, לֹו ׁשהּניחה ּפי על אף אׁשּתֹו, .מתה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
.,חֹותנֹו נעׂשה ׁשּלא עד עדּות לחברֹו יֹודע ׁשהיה ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמי

ּפּקח והּוא העדּות ׁשּידע אֹו חֹותנֹו, פקוחות]ונעׂשה אזניו -], ְְְֲִֵֵֶַַַָָָ
ּפּתח נתחרׁש, ּכ פתוחות]ואחר ּפי[עיניו על אף ונסּתּמא, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָ

מצריה ּומסּים ּבּה ׁשּמעיד הּקרקע מּדת לכּון [מסמןׁשּיכֹול ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
יֹודעגבוליה] היה אם אבל ּפסּול. זה הרי - ונׁשּתּטה ׁשפּוי, ,ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּבּתֹו, ּומתה חתנֹו ונעׂשה חתנֹו, נעׂשה ׁשּלא עד ּבעדּות ְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹלֹו
ונׁשּתּפה, וחזר ונׁשּתּטה ׁשפּוי, ונתּפּקח, וחזר ונתחרׁש ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָּפּקח,
ׁשּתחּלתֹו ּכל הּכלל: זה ּכׁשר. - ונתּפּתח וחזר ונסּתּמא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּפּתח,
ּבינתים; ׁשּנפסל ּפי על אף ּכׁשר, - ּבכׁשרּות וסֹופֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָּבכׁשרּות
,לפיכ ּפסּול. ּבכׁשרּות, ׁשּסֹופֹו ּפי על אף - ּבפסלּות ְְְְְְִִִֶַַַַָָָּתחּלתֹו
ּכׁשהּוא ּבּה והעיד ּובא קטן, והּוא עדּות יֹודע ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָמי

ּכלּום. אינּה - ְֵָָּגדֹול
הֹואיל‚. ּגדֹול, ּכׁשהּוא עדּותן על ּבהן ׁשּסֹומכין ּדברים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָויׁש

נאמן ׁשאדם הּדברים הן ואּלּו ּדבריהם. ׁשל ּדברים ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָוהם
אד נאמן ּבקטנּותֹו: ּׁשראה מה על ּבגדלֹו, 'זהלהעיד לֹומר: ם ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשטרֹות ׁשּקּיּום מּפני - אחי' 'ׁשל אֹו אבי', ׁשל ידֹו [-ּכתב ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
בבי"ד] החתימות מדרבנן]מּדבריהםאישור אני[- 'זכּור . ְֲִִִֵֶָ

ורב הֹואיל - הּבתּולֹות' מנהג לּה ונעׂשה ׁשּנּׂשאת, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹּבפלֹונית
הּזה 'ׁשהּמקֹום מּדבריהם. ּוכתּבה נּׂשאֹות, ּבתּולֹות ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּנׁשים

הּפרס' קבר]ּבית בה שנחרש שדה מּדבריהם.[- ׁשּטמאתֹו מּפני , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֻ
אלּפים עד הּתחּום ׁשּצמצּום ּבׁשּבת', ּבאין היינּו ּכאן ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָו'עד
לטּבל הּספר מּבית יֹוצא ּפלֹוני איׁש 'ׁשהיה מּדבריהם. ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבלבד
ו'ׁשהיינּו ּתרּומה', עּמנּו חֹולק ו'ׁשהיה ּבתרּומתֹו', ְְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָָָֹולאכל

עצמֹו' ידי על הּכהן לפלֹוני ּומּתנֹות חּלה היהמֹוליכים [הוא ְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹ
זֹוהשליח] מׁשּפחה אּבא, לי ו'אמר כהנים], ּכׁשרה',[של ְְְִִֵַַָָָָָ

ׁשהאכילּונּו ּפלֹוני ׁשל ּבקצצה ו'אכלנּו ּפסּולה', זֹו ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָ'מׁשּפחה
הגּונה ׁשאינּה אּׁשה נׂשא ּפלֹוני ׁשאחיהם להֹודיע ּכדי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאחיו

שבירתלֹו' – "קצצה" הנקרא בטקס כאלו נישואין מציינים [היו

פירות] עם לאכלחבית הּכהן זה להחזיק הּדברים אּלּו ׁשּכל -ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
מּמּנה. לדחֹותֹו אֹו ּדבריהם, ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶָָּבתרּומה

.„- קטן ּכׁשהיה ּׁשּידע ּבמה הּגדֹול ּבהן ׁשּמעיד אּלּו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכל
אחר והעיד אּלּו, ּדברים ּכׁשראה עבד אֹו ּגֹוי היה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאם

נאמן אינֹו - ונׁשּתחרר .ׁשּנתּגּיר ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָ
ּגזלן,‰. נעׂשה ׁשּלא עד ּבעדּות לחברֹו יֹודע ׁשהיה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמי

אם אבל ידֹו, ּכתב על מעיד אינֹו הּוא - ּגזלן החזקונעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָֻ
-[הוכר] ּגזלן ׁשּיעׂשה קדם ּדין ּבבית זה ׁשּבׁשטר ידֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכתב

מעיד אינֹו הּוא - חתנֹו נעׂשה אם וכן ּכׁשר. ׁשטר זה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָהרי
ּפי על אף ידֹו; ּכתב על מעידין אחרים אבל ידֹו, ּכתב ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָעל
זה הרי - חתנֹו ׁשּנעׂשה אחר אּלא ּדין, ּבבית החזק ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּלא
- ּבקריבה לפסּול ּבעברה הּפסּול ּדֹומה ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכׁשר;

לזּיף. חׁשּוד ּבעברה, ְֲֵֵֶַַַָָָׁשהּפסּול

.Â,לזה זה קרֹובים ּוׁשניהם ּבלבד, עדים ׁשני ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשטר
לֹו ׁשּמסר ּפי על אף - ּבעברה ּפסּול מּׁשניהם ׁשאחד ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאֹו
ׁשהּוא מּפני ּכחרׂש, הּוא הרי - ּכׁשרים עדים ּבׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָהּׁשטר

מּתֹוכֹו .מזּיף ְִָֻ
.Êאחת ּבעדּות אדם ּבני לׁשני נכסיו ּכל שטרהּכֹותב -] ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָ

מןאחד] ּורחֹוקים הּמּתנה, מּמקּבלי לאחד קרֹובים והעדים ,ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
אם אבל אחת. עדּות ׁשהיא מּפני ּפסּול, הּׁשטר הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשני
וׁשּנתּתי ּפלֹונית, חצר לראּובן 'ׁשּנתּתי אחד: ּבׁשטר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכתב
לזה קרֹובים העדים ונמצאּו ּפלֹונית', ׂשדה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָלׁשמעֹון
ׁשאּלּו קּימת; מּתנתֹו מּמּנּו, רחֹוקים ׁשהם זה - לזה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָּורחֹוקים
ּדֹומה? זה למה אחד. ּבׁשטר ׁשהן ּפי על אף עדּיֹות, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּתי
וׁשּמכרּתי ,וכ ּכ לראּובן ׁשּנתּתי עדים, עלי 'היּו ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלאֹומר:
ּפי על ׁשאף - 'וכ ּכ מּלוי וׁשּלויתי ,וכ ּכ ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָלׁשמעֹון
ׁשלׁש אּלּו הרי - אחד איׁש והּמקנה אחד, ּבׁשטר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּכתב

ּבזֹו. זֹו ּתלּויֹות ׁשאינן ְֵֵֶָָֻעדּיֹות,

   
ּבּה;‡. מעיד אינֹו - מּמּנה הניה לאדם ׁשּתבֹוא עדּות ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָּכל

לערער מערער ׁשּבא העיר ּבני ,לפיכ לעצמֹו. ּכמעיד ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּזה
ּבמרחץ ּברחֹוב[ציבורי]עליהן אין[מגרש]אֹו - עיר ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶֶָ

ׁשּיסּלק עד ּבֹו ּדן ולא זה, ּבדבר מעיד העיר מּבני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאחד
יעיד. אֹו ידין ּכ ואחר ּבקנין, ְְְְִִִַַַָָָָעצמֹו

.ולׁשמיעה הֹואיל - ׁשּלהן ּתֹורה ספר ׁשּנגנב העיר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבני
ּדנין אין - מּמּנּו עצמֹו לסּלק לאדם אפׁשר ׁשאי עׂשּוי, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּוא
העיר. אֹותּה מאנׁשי ראיה מביאין ואין העיר, אֹותּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָּבדּיני

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ
אֹותּה‚. ּבדּיני ּדנין אין - עירי' לענּיי מנה 'ּתנּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר:

ּדברים ּבּמה העיר. אֹותּה מאנׁשי ראיה מביאין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהעיר,
להן ּופֹוסקין עליהן, סמּוכים הענּיים ּבׁשהיּו ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָאמּורים?
נּתן 'אנּו העיר: מאנׁשי ׁשנים אמרּו אפּלּו ׁשנה. ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָצדקה
היא ׁשהניה להן; ׁשֹומעין אין - ונעיד' עלינּו הּקצּוב ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּדבר
העיר. ּבני על סמּוכין והן הֹואיל אּלּו, ענּיים ׁשּיתעּׁשרּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָלהן

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ
מּתחת„. להֹוציאּה מערער ׁשּבא ׁשּתפין, ׁשני ׁשּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻקרקע

עצמֹו סּלק אם אּלא עליה, לׁשּתפֹו מעיד אינֹו - הּׁשּתף ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻיד
מּידֹו וקנּו עשהמּמּנה -][- ּבאקנין וׁשאם לׁשּתפֹו, ׁשּנתנּה ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָֻ

ואחר ּדמיה; לֹו מׁשּלם הּׁשּתף, מּיד ּוטרפּה ׁשּלֹו חֹוב ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻּבעל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליה. לֹו מעיד ְִֵֵֵֶֶַָָָָֹּכ

האריס‰. אין ּפרֹות, ּבּה יׁש אם - הּׂשדה על [-העֹורר ִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
פירות] תמורת בשדה האריסהעובד רֹוצה ׁשהרי עליה; ֲִִֵֵֶֶֶָָָָמעיד

אין ואם ּבּפרֹות; חלקֹו ׁשּיּטל ּכדי ּבעליה, ּביד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלהעמידּה
לקח אם - הּׂשֹוכר אבל מעיד. ּפרֹות, הּׂשכירּות[דמי]ּבּה ְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

זה הרי - יּטל' ּבידֹו זֹו ׂשדה ׁשּתתקּים מי 'ּכל ואמר: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבידֹו,
שילם]מעיד לא עדיין לבעל[כי הּׂשכירּות נתן ּכבר ואם . ְְְְִִִֵַַַַָָ

חּיב למערער, הּׂשדה ּתצא ׁשאם ּכיון מעיד; אינֹו - ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּׂשדה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּה. ׁשּיׁשב הּׁשנים ּכל ׂשכר לֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלּתן
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מב           
      

.Âעל לערער יהּודה ּובא ערב, ראּובן והיה ׁשּלוה, ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשמעֹון
לׁשמעֹון יׁש אם - ידֹו מּתחת קרקע ּולהֹוציא הּלוה, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹׁשמעֹון

ּכנגד אחרת בסכום]ׂשדה יׁש[- הערב ראּובן הרי - החֹוב ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּבזה לֹו ׁשאין ׁשמעֹון; ׁשל ׁשהיא קרקע אֹותּה על להעיד ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָלֹו
מּמּנה ׁשּיּפרע אחרת ׂשדה הרי יהּודה, לקחּה ׁשאם - ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָהניה

חֹובֹו. ַַּבעל
.Êׁשּזה אחריו, ׁשּלקח ׁשני ללֹוקח מעיד ראׁשֹון לֹוקח ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכן

לּמֹוכר ׁשּיׁש והּוא - ׁשּלֹו חֹורין,[הראשון]הּׂשדה ּבן ׂשדה ְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ראׁשֹון ללֹוקח ׁשאין הראׁשֹון; לֹוקח ׁשל זֹו הּׂשדה ּדמי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכנגד
נטרף ׁשאפּלּו - ׁשני לֹוקח ּביד הּׂשדה זֹו ּבעמידת ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהניה
אחרת ׂשדה יׁש והרי חֹוזר, הּוא הּמֹוכר על הראׁשֹון, ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלֹוקח

מּמּנה. ְִִֶֶֶָׁשּיגּבה

   
וערער‡. יהּודה ּובא מּׁשמעֹון, טּלית אֹו ׂשדה ׁשּגזל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָראּובן

אין - היא' ׁשּלי זֹו 'טּלית אֹו זֹו' 'ׂשדה ואמר: ראּובן ְְִִִֵֵֶֶַַַָָעל
ולא יהּודה, ׁשל הּׂשדה זֹו ׁשאין לראּובן להעיד יכֹול ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשמעֹון
זֹו ׂשדה להעמיד רֹוצה ׁשמעֹון ׁשהרי יהּודה; ׁשל הּטּלית ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָזֹו
ּכדי מּמּנּו, ּגזלּה ׁשהּוא טֹוען ׁשהּוא ראּובן, ּביד זֹו טּלית ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹו
ׁשל הראיה ׁשּתהיה אפׁשר ׁשהרי - הּגזלן מּיד לֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיחזרּו
להֹוציא יכֹול ׁשאינֹו אפׁשר ראּובן, מּיד ּבּה ׁשּמֹוציא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשמעֹון
אֹו הּגזּולה, הּׂשדה ראּובן מכר אם וכן יהּודה. מּיד ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּבּה
מעיד ׁשמעֹון אין - לוי על לערער יהּודה ּובא ללוי, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָהֹוריׁשּה

לֹו יׁש נחת ׁשּמא יהּודה, ׁשל לו]ׁשאינּה נוח להֹוציאּה[- ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ
לוי. ִִֵַמּיד

.מת אם - לערער יהּודה ּובא ללוי, הּגזּולה הּטּלית ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָמכר
אין ׁשהרי יהּודה; ׁשל ׁשאינּה עליה מעיד ׁשמעֹון ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָראּובן,
הּלֹוקח אֹותּה קנה ׁשּכבר לעֹולם, לׁשמעֹון חֹוזרת זֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָטּלית
מּמי לֹו ואין הּגזלן, ראּובן מת ּוכבר רׁשּות, וׁשּנּוי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָּביאּוׁש
מעיד ׁשמעֹון אין - קּים ראּובן עדין אם אבל ּדמיה. ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹיּטל
יהּודה, ּביד ּתעמד ׁשּלא לֹו היא ׁשההניה הּטּלית; על ְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹאף
אם וכן ּדמיה. לֹו ויׁשּלם ּגזלּה, ׁשראּובן ראיה ׁשּיביא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכדי

הּט -היתה עליה מעיד ׁשמעֹון אין ראּובן, יֹורׁשי ּביד ּלית ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ּכל וכן לֹו. לחזר הּיֹורׁש, ּביד ּתעמד אם ׁשּסֹופּה, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹמּפני

ּבזה .ּכּיֹוצא ֵֶַָ
ּבאחריּות‚. ׁשּלא לׁשמעֹון ׂשדה ׁשּמכר אחראיראּובן [אינו ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

הקרקע] ממנו יטרפו ׁשמעֹוןאם על לערער יהּודה ּובא ,ְְְְִֵַַָָ
על ׁשאף עליה; לֹו מעיד ראּובן אין - ידֹו מּתחת ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּולהֹוציאּה
ׁשמעֹון ּביד ׁשּתעמד רֹוצה הּוא הרי אחריּותּה, עליו ׁשאין ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפי
ּבחֹובֹו אֹותּה ויטרף ראּובן, ׁשל חֹוב ּבעל ׁשּיבֹוא ּכדי -ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹ

למכירה] יׁשּלם".[שקדם ולא רׁשע, "לוה יהיה: ולא ,ְְְְִֵֶֶַָָֹֹֹ
לערער„. יהּודה ּובא לׁשמעֹון, טּלית אֹו ּפרה ׁשּמכר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָראּובן

ׁשל ׁשהיא עליה לֹו מעיד ראּובן - ׁשמעֹון מּיד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָּולהֹוציא
ׁשלׁשמעֹון חֹובֹו ּבעל אין - ׁשמעֹון ּביד עמדה ׁשאפּלּו ; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

היּפֹותיקי היּו ואפּלּו והּמּטלטלין, הּנכסים מן טֹורף ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָראּובן
חוב] לבעל יחדם ׁשמעֹון[- ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְְֲִִִֶֶַָָָ

והּוא ּבוּדאי, הּמֹוכר ראּובן ׁשל הן והּטּלית הּפרה ׁשּזֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמֹודה
ראּובן אין ׁשמעֹון, הֹודה לא אם אבל ׁשּלֹו. הן ׁשאמת ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹיֹודע
- ׁשמעֹון ידי מּתחת ּתצא ׁשאם יהּודה; זכּות לאּבד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָמעיד

לי 'מכרּת לֹו: ויאמר ּבדמים, ראּובן ויתּבע ׁשמעֹון, ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹֹיחזר
ּבּמה יהּודה'. ׁשל ׁשהן עדים ּבאּו ׁשהרי ,ׁשּל ׁשאינֹו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּדבר
ויעמיד יהּודה, זכּות לאּבד ראּובן ׁשּיעיד אמּורים, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָּדברים
'ׁשאנּו והעידּו, עדים ּכׁשּבאּו ׁשמעֹון? ּביד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָהּמּטלטלין
לא אם אבל מעֹולם'. קרקע לֹו היתה ׁשּלא זה ראּובן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹיֹודעין
ולּמה מעיד. אינֹו והּטּלית הּפרה על אף ,ּבכ עדים ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָּבאּו
ּגב על חֹובֹו לבעל אֹותן הקנה ׁשּמא עליהן? מעיד ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאינֹו
הּקרקע, ּגב על מּטלטלין לֹו והקנה 'קנה', לֹו וכתב ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַָָהּקרקע,
יעיד לא לפיכ והּטּלית; הּפרה אף טֹורף חֹוב ּבעל ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנמצא
ּבעל ׁשּיבֹוא ּכדי ׁשמעֹון, ּביד להעמידן רֹוצה ׁשהרי ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָעליהן,
ּודברים הּדרכים. ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותן. ויטרף ׁשּלֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹחֹוב
ׁשּיבין ּבינתֹו, ועצם הּדּין ּבדעת אּלא ּתלּויין אינן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלּו
ויעמיק אחר, לדבר הּגֹורם ּדבר וידע הּמׁשּפטים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּבעּקרי
אפּלּו זֹו, ּבעדּות הניה צד העד לזה ׁשּיׁש ימצא אם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלראֹות:
ׁשּלא ּוכדר ּבּה. יעיד לא זה הרי - ונפלאה רחֹוקה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּבדר
ּבאֹותֹו ידּון לא ּכ - הּוא ּבעדּותֹו נֹוגע ׁשּמא זה, ּבדבר ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹיעיד
ּכ ּבעדים, ׁשּפֹוסלין ּכׁשם - הּפסלנּות מיני ׁשאר וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּדבר.

ּבדּינין. ְְִִַָּפֹוסלין

לזה,‰. זה הּקרֹובים ׁשנים ּבסנהדרין סֹומכין אין ,ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּולפיכ
אּלּו אבל קטּנה. ּבסנהדרי ּבין ּגדֹולה ּבסנהדרי ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבין
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו הּׁשנה, לעּבר ׁשבעה עד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּמֹוסיפין

החדׁש ּבכקּדּוׁש אין קרֹוב, ּבהן היה ׁשאם לי יראה - ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ְּכלּום.

.Âואינֹו להעיד, ּכׁשר ויׁש להעיד. ּכׁשר לדּון, הּכׁשר ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָּכל
לדּון והמׁשחררּכׁשר והּגר, והּׂשֹונא, האֹוהב, מעבדות]: -], ְְְְְֵֵֵֵַַַָָָָֻ

ּכׁשרין - מעיניו ּבאחת וסּומה והּממזר, והּסריס, הּזקן, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָוכן
ׁשּבארנּו. ּכמֹו נפׁשֹות, ּדיני לדּון ּכׁשרין ואינן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָלהעיד,

ה'תש"ע ניסן כ"ח שני יום

   
ּוביראה,‡. ּבחכמה ּוגדֹולים רּבים אנׁשים לֹו ׁשהעידּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָמי

- מּפלֹוני ׁשּלוה אֹו ּפלֹונית, עברה ׁשעבר ּפלֹוני ראּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהם
יעיד, לא - ראהּו ּכאּלּו ּבלּבֹו הּדבר מאמין ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָֹאף
לֹו: ויאמר מּפיו הּלוה לֹו יֹודה אֹו ּבעיניו, הּדבר ׁשּיראה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעד

עד' עלי עדּות'היה ל ואין ידע". אֹו ראה "אֹו ׁשּנאמר: , ְְֱֱֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
הּמעיד וכל ממֹון. עדּות אּלא ּבידיעה, אֹו ּבראּיה ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמתקּימת
ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא ועֹובר ׁשקר, עד זה הרי - אחרים ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹמּפי

ׁשקר". עד ּברע תענה ְֲֲֵֵֶֶַָֹ"לא
.מאּימין ,אימה]לפיכ וכיצד[מטילים ממֹון. עדי על אף ְְְְִִֵֵֵַַַַָָ

ּומֹודיעין הּכל, ּבפני עליהן מאּימין ממֹון? עדי על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹמאּימין
הּזה ּבעֹולם ּבּה הּמעיד ּובׁשת הּׁשקר, עדּות ּכח ִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאֹותם
לחּוץ, האדם ּכל את מֹוציאין ּכ ואחר הּבא; ְְִִֶַַַַָָָָָָָָולעֹולם
אּתה היא 'אמר, לֹו: ואֹומרין ׁשּבעדים, הּגדֹול את ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּומׁשּירין
לֹו', אני חּיב לי: אמר 'הּוא אמר: אם לזה'? חּיב ׁשּזה ֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָיֹודע
עד ּכלּום; אמר לא - לֹו' חּיב ׁשהּוא לי אמר ּפלֹוני ְְִִִֶַַַַָָָֹ'איׁש
את מכניסין והיּו לֹו'. חּיב ׁשהּוא לֹו הֹודה 'ּבפנינּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיאמר:
- מכּונין ּדבריהם נמצאּו .ּכ אֹותֹו ּובֹודקין הּׁשני, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֻהעד

הּדין. וגֹומרין ּבּדבר, ונֹותנין ְְְְְִִִִַַָָנֹוׂשאין
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לבין[מחביא]הּמטמין‚. ּבינֹו לֹו והֹודה לחברֹו, עדים ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָ
יׁש 'וּדאי לֹו: אֹומר ׁשהּוא וׁשֹומעין רֹואין והעדים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָחברֹו,
למחר' ּבּדין ּתכּפני ׁשּמא מתירא אני אבל ,וכ ּכ אצלי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָל

עדים. ּבפני ׁשּיֹודה עד עדּות; אינּה זֹו הרי -ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

לֹו„. יׁש 'זה הֹודיה: ּדר ואמר עדים, ּבפני הּמֹודה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד
עדים' עלי 'היּו אֹו עדי', 'אּתם ׁשאמר: אֹו ,'וכ ּכ ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאצלי
ּדר הּלוה וׁשתק הּמלוה ׁשאמר ּבין הּלוה, ׁשאמר ּבין -ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
אם לֹומר צרי ואין עדים. אּלּו הרי - לדבריו מאמין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהֹודיה

מּידֹו סודר]קנּו קנין ׁשטר[עשו עלי 'ּכתבּו להם: ׁשאמר אֹו , ְְִִֶֶַַָָָָָָ
הם הרי - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל ,'וכ ּכ אצלי לזה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּיׁש

ּפיו. על ּומעידין ְִִִַָָהֹודיה,

ּכל‰. לי נֹותנין ׁשאם אּתה, 'יֹודע רּבֹו: לֹו ׁשאמר ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּתלמיד
לי ויׁש ּפלֹוני, אצל לי יׁש מנה מׁשּקר! איני - העֹולם ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָממֹון
זה הרי נצטרף, אם - עּמֹו'! והצטרף ל אחד; עד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָעליו

ׁשקר .עד ֵֶֶ

.Âהּלוה ׁשּיראה ּכדי ּתעיד, ולא העד, עם ועמד 'ּבֹוא לֹו: ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹאמר
- מעצמֹו' ויֹודה עדים, ׁשני ׁשאּתם ּדעּתֹו על ויעלה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַויפחד,
ׁשאינֹו ּפי על אף עד, ׁשהּוא ּולהראֹות לעמד לֹו אסּור זה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהרי

ּתרחק".מעיד ׁשקר "מּדבר נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל . ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

.Êוחּיב אדם, מּדיני ּפטּור - לחברֹו להעיד ׁשקר עדי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּׂשֹוכר
ׁשּכבׁש עד וכן ׁשמים. -[העלים]ּבדיני העיד ולא עדּותֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ

ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, מּדיני ְְִִִִֵֵַַָָָָָּפטּור

   
הּוא‡. זה - ּבׁשקר ׁשהעיד ּבעדים ונֹודע ּבׁשקר, ׁשהעיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַמי

ׁשרצה ּכמֹו לֹו, לעׂשֹות עׂשה ּומצות זֹומם'. 'עד ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָהּנקרא
ּבעדּותֹו העידּולעׂשֹות סקילה עליה ׁשחּיבין ּבעברה אם : ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּמיתֹות. ׁשאר וכן נׂשרפין; ׂשרפה, ואם ּכּלן; נסקלין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֻוהּוזּמּו,
מחּיבי ּכׁשאר מהן, אחד ּכל לֹוקה - ּבמלקּות העידּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻואם

אֹותֹו ּומּכין ּכחֹו, אֹומדין לחּיבֹומלקּות: עליו העידּו ואם . ְְְְְִִִִֵַַַָָֹ
מׁשּלׁשין - העדים,[מחלקים]ממֹון מנין לפי ּביניהם הּממֹון ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּתׁשלּומין. ּבמקֹום לֹוקין ואינן לֹו; הּמּגיע חלק ואחד אחד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכל
.ּכּתי ׁשּתי אבל ׁשהּוזּמּו. ּבעדים אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבּמה

את עֹונׁשין ואין עדּות; ּכאן אין זֹו, את זֹו הּמכחיׁשֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָעדים
הּׁשקרנית הּכת היא מי יֹודעים אנּו ׁשאין לפי מהן, .אחת ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
זאת עצמּה: ּבעדּות - ההכחׁשה להזּמה? הכחׁשה ּבין ְְְֲֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹּומה

יבֹוא אֹו היה', 'לא אֹומרת וזאת הּזה', הּדבר 'היה [-אֹומרת ְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
עצמן,יתברר] ּבעדים - וההזּמה היה. ׁשּלא ּדבריה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמּכלל

לא אֹו הּדבר, נהיה אם יֹודעים אינם - ׁשהזּמּום העדים ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹואּלּו
זה', את ׁשהרג זה 'ראינּו ואמרּו: ׁשּבאּו עדים ּכיצד? ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָנהיה.
ׁשהעידּו ואחר ּפלֹוני', ּבמקֹום ּפלֹוני ּביֹום מּזה, 'לוה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָאֹו
ּובמקֹום זה 'ּביֹום ואמרּו: אחרים עדים ׁשנים ּבאּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָונבּדקּו,
מעֹולם, ּדברים היּו ולא הּיֹום, ּכל אּלּו ועם עּמכם היינּו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹזה
הכחׁשה. זֹו הרי - זה' את הלוה זה ולא זה, את הרג זה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלא
אֹו ההֹורג וזה ,ּכ מעידים אּתם היא' להם: אמרּו אם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכן
ּבמדינה זה ּביֹום עּמנּו היה הּמלוה, אֹו הּלוה אֹו ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּנהרג
הרג 'לא ׁשאמר: ּכמי ׁשּזה מכחׁשת; עדּות זֹו הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻאחרת'?
נהיה ולא היה, עּמנּו ׁשהרי זה, את הלוה זה ו'לא זה', את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹזה

אב אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן זה'. להם:ּדבר אמרּו אם ל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ּכמֹו ּבירּוׁשלים, זה ּביֹום זה הרג זה אם יֹודעים אנּו אין ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ'אנּו,
עצמכם ׁשאּתם מעידים, ואנּו הרגֹו; לא אֹו אֹומרין, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשאּתם
אֹו ונהרגין זֹוממין, אּלּו הרי - ּבבבל' זה ּביֹום עּמנּו ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָהייתם
על הׁשּגיחּו לא אֹותם ׁשהזּמּו והעדים הֹואיל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹמׁשּלמין;

ׁשקר. אֹו אמת היא אם ּכלל, עדּות ׁשל ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָעצמּה

העדים‚. על האחרֹונים עדים ּתֹורה ׁשהאמינה ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוזה
היא הּכתּוב ּגזרת הראׁשֹוניםהראׁשֹונים, העדים היּו אפּלּו . ְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָ

ׁשאּתם מעידים 'אנּו להם: ואמרּו והזּמּום ׁשנים ּובאּו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמאה,
אּלּו הרי - ּפלֹוני' ּבמקֹום הייתם עּמנּו ּכּלכם ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֻהּמאה,
וכן ּכׁשנים. ּומאה ּכמאה, ׁשהּׁשנים ּפיהם; על ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנענׁשין
אחר הֹולכין אין - זֹו את זֹו הּמכחיׁשֹות עדים ּכּתי ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַּבׁשּתי

ׁשּתיהן. את ּדֹוחין אּלא ְִֵֶֶֶָָֹהרב,

התראה„. צריכין אינן זֹוממין, ׁשהכחׁשּו,עדים ועדים . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֻ
מּפני מׁשּלמין; אֹו לֹוקין, אֹו נהרגין, אּלּו הרי - הּוזּמּו ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָּולבּסֹוף
נגמרה. לא ׁשעדין אּלא היא, הזּמה ּתחּלת - ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשההכחׁשה

את‰. ּומכחיׁשין ּבפניהם; אּלא העדים, את מזּמין ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָאין
הרי ּבפניהם, ׁשּלא ׁשהּוזּמּו ועדים ּבפניהם. ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹהעדים
ׁשּיזּמּו קדם ׁשהזּמּום העדים מתּו אם ,לפיכ ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻהכחׁשּו;
זֹו את זֹו הכחיׁשּו ׁשהרי עדּות, ּכאן אין - ּבפניהם .אֹותם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ

.Âהּנהרג ּבא אפּלּו - הּוזּמּו ולא ׁשהכחׁשּו נפׁשֹות ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹֻעדי
ׁשהּוא מּפני לֹוקין; אינם שקר]ּברגליו, עדות של הלאו -] ְְְִִֵֵֶַָָ
ּדין ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן א"כלאו אלא עונשים [שאין ְְִִִֵֶַַַַָָ

מּכתמזהירים] אֹותן מּכין ּדין ּבית אבל עליו. לֹוקין ואין ,ְֲִִִֵֵַַַָָָָ
מדרבנן]מרּדּות ּׁשּיראּו.[מלקות מה ּכפי , ְְְִִֶַַ

.Ê?ׁשּלהן ההכרזה היא והיא הכרזה. צריכין זֹוממין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעדים
ּבכ העידּו ּופלֹוני 'ּפלֹוני ועיר: עיר לכל וׁשֹולחין ְְְְְְְִִִִִִִֵָָָּכֹותבין
אֹותם 'ענׁשנּו אֹו ּבפנינּו', 'לקּו אֹו והרגנּום', והּוזּמּו, ,ְְְְְֲֵַַַַָָָָָוכ

ּדינרין' וכ ויראּו".ּכ יׁשמעּו "והּנׁשארים, ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָָָ
.Á- לׁשּלם ׁשחּיבין ּבמקֹום לׁשּלם הּזֹוממים העדים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָחּיּוב

עצמם ּפי על מׁשּלמין אין ,ּולפיכ הּוא; הריקנס ּכיצד? . ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָ
אמרּו ּכ ואחר ּדין, ּבבית עדּותם ונחקרה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהעידּו,
אֹו ּכלּום', זה אצל לזה ואין העדנּו, ׁשקר 'עדּות ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָׁשניהם:
מׁשּלמין אין - והּוזּמנּו' ,וכ ּבכ זה על 'העדנּו ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאמרּו:
ּבבית והּוזּמנּו זה, על 'העדנּו אמרּו: אם אבל ּפיהם. ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָעל
אּלּו הרי - 'וכ ּכ לֹו לּתן ונתחּיבנּו ּפלֹוני, ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָּדינֹו
ואם אֹותֹו. לּתן ּדינם ׁשּנגמר ּבממֹון הֹודאה ׁשּזֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָמׁשּלמין;

מׁש ,ּכ האחד חלקֹו.אמר ּלם ְְֵֶֶַַָָָָ

   
הּבירה‡. 'ּבמזרח ואמרּו: ׁשהעידּו בנין]ׁשנים זה[- הרג ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

'ּבמערב להם: ואמרּו ׁשנים ּובאּו ּפלֹונית', ּבׁשעה הּנפׁש ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָאת
העֹומד יכֹול אם - הּזאת' ּבעת עּמנּו הייתם הּזאת ֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹהּבירה
יכֹול אינֹו ואם זֹוממין; אינם ּבּמזרח, ּיׁש מה לראֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָּבּמערב
עיניהם מאֹור 'ׁשּמא אֹומרין: ואין זֹוממין. אּלּו הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָלראֹות,
אם וכן אדם'. מּכל יתר מּמרחק ורֹואין רב, ראׁשֹונים ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשל
ּבירּוׁשלים', הּנפׁש את זה הרג 'ּבּבקר ואמרּו: ׁשנים ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהעידּו
ּבלד' עּמנּו הייתם ּבערב זה 'ּביֹום להם: ואמרּו ׁשנים ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹּובאּו
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מג            
      

לבין[מחביא]הּמטמין‚. ּבינֹו לֹו והֹודה לחברֹו, עדים ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָ
יׁש 'וּדאי לֹו: אֹומר ׁשהּוא וׁשֹומעין רֹואין והעדים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָחברֹו,
למחר' ּבּדין ּתכּפני ׁשּמא מתירא אני אבל ,וכ ּכ אצלי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָל

עדים. ּבפני ׁשּיֹודה עד עדּות; אינּה זֹו הרי -ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

לֹו„. יׁש 'זה הֹודיה: ּדר ואמר עדים, ּבפני הּמֹודה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד
עדים' עלי 'היּו אֹו עדי', 'אּתם ׁשאמר: אֹו ,'וכ ּכ ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאצלי
ּדר הּלוה וׁשתק הּמלוה ׁשאמר ּבין הּלוה, ׁשאמר ּבין -ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
אם לֹומר צרי ואין עדים. אּלּו הרי - לדבריו מאמין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהֹודיה

מּידֹו סודר]קנּו קנין ׁשטר[עשו עלי 'ּכתבּו להם: ׁשאמר אֹו , ְְִִֶֶַַָָָָָָ
הם הרי - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל ,'וכ ּכ אצלי לזה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּיׁש

ּפיו. על ּומעידין ְִִִַָָהֹודיה,

ּכל‰. לי נֹותנין ׁשאם אּתה, 'יֹודע רּבֹו: לֹו ׁשאמר ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּתלמיד
לי ויׁש ּפלֹוני, אצל לי יׁש מנה מׁשּקר! איני - העֹולם ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָממֹון
זה הרי נצטרף, אם - עּמֹו'! והצטרף ל אחד; עד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָעליו

ׁשקר .עד ֵֶֶ

.Âהּלוה ׁשּיראה ּכדי ּתעיד, ולא העד, עם ועמד 'ּבֹוא לֹו: ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹאמר
- מעצמֹו' ויֹודה עדים, ׁשני ׁשאּתם ּדעּתֹו על ויעלה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַויפחד,
ׁשאינֹו ּפי על אף עד, ׁשהּוא ּולהראֹות לעמד לֹו אסּור זה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהרי

ּתרחק".מעיד ׁשקר "מּדבר נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל . ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

.Êוחּיב אדם, מּדיני ּפטּור - לחברֹו להעיד ׁשקר עדי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּׂשֹוכר
ׁשּכבׁש עד וכן ׁשמים. -[העלים]ּבדיני העיד ולא עדּותֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ

ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, מּדיני ְְִִִִֵֵַַָָָָָּפטּור

   
הּוא‡. זה - ּבׁשקר ׁשהעיד ּבעדים ונֹודע ּבׁשקר, ׁשהעיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַמי

ׁשרצה ּכמֹו לֹו, לעׂשֹות עׂשה ּומצות זֹומם'. 'עד ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָהּנקרא
ּבעדּותֹו העידּולעׂשֹות סקילה עליה ׁשחּיבין ּבעברה אם : ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּמיתֹות. ׁשאר וכן נׂשרפין; ׂשרפה, ואם ּכּלן; נסקלין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֻוהּוזּמּו,
מחּיבי ּכׁשאר מהן, אחד ּכל לֹוקה - ּבמלקּות העידּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻואם

אֹותֹו ּומּכין ּכחֹו, אֹומדין לחּיבֹומלקּות: עליו העידּו ואם . ְְְְְִִִִֵַַַָָֹ
מׁשּלׁשין - העדים,[מחלקים]ממֹון מנין לפי ּביניהם הּממֹון ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּתׁשלּומין. ּבמקֹום לֹוקין ואינן לֹו; הּמּגיע חלק ואחד אחד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכל
.ּכּתי ׁשּתי אבל ׁשהּוזּמּו. ּבעדים אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבּמה

את עֹונׁשין ואין עדּות; ּכאן אין זֹו, את זֹו הּמכחיׁשֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָעדים
הּׁשקרנית הּכת היא מי יֹודעים אנּו ׁשאין לפי מהן, .אחת ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
זאת עצמּה: ּבעדּות - ההכחׁשה להזּמה? הכחׁשה ּבין ְְְֲֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹּומה

יבֹוא אֹו היה', 'לא אֹומרת וזאת הּזה', הּדבר 'היה [-אֹומרת ְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
עצמן,יתברר] ּבעדים - וההזּמה היה. ׁשּלא ּדבריה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמּכלל

לא אֹו הּדבר, נהיה אם יֹודעים אינם - ׁשהזּמּום העדים ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹואּלּו
זה', את ׁשהרג זה 'ראינּו ואמרּו: ׁשּבאּו עדים ּכיצד? ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָנהיה.
ׁשהעידּו ואחר ּפלֹוני', ּבמקֹום ּפלֹוני ּביֹום מּזה, 'לוה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָאֹו
ּובמקֹום זה 'ּביֹום ואמרּו: אחרים עדים ׁשנים ּבאּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָונבּדקּו,
מעֹולם, ּדברים היּו ולא הּיֹום, ּכל אּלּו ועם עּמכם היינּו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹזה
הכחׁשה. זֹו הרי - זה' את הלוה זה ולא זה, את הרג זה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלא
אֹו ההֹורג וזה ,ּכ מעידים אּתם היא' להם: אמרּו אם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכן
ּבמדינה זה ּביֹום עּמנּו היה הּמלוה, אֹו הּלוה אֹו ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּנהרג
הרג 'לא ׁשאמר: ּכמי ׁשּזה מכחׁשת; עדּות זֹו הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻאחרת'?
נהיה ולא היה, עּמנּו ׁשהרי זה, את הלוה זה ו'לא זה', את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹזה

אב אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן זה'. להם:ּדבר אמרּו אם ל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ּכמֹו ּבירּוׁשלים, זה ּביֹום זה הרג זה אם יֹודעים אנּו אין ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ'אנּו,
עצמכם ׁשאּתם מעידים, ואנּו הרגֹו; לא אֹו אֹומרין, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשאּתם
אֹו ונהרגין זֹוממין, אּלּו הרי - ּבבבל' זה ּביֹום עּמנּו ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָהייתם
על הׁשּגיחּו לא אֹותם ׁשהזּמּו והעדים הֹואיל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹמׁשּלמין;

ׁשקר. אֹו אמת היא אם ּכלל, עדּות ׁשל ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָעצמּה

העדים‚. על האחרֹונים עדים ּתֹורה ׁשהאמינה ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוזה
היא הּכתּוב ּגזרת הראׁשֹוניםהראׁשֹונים, העדים היּו אפּלּו . ְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָ

ׁשאּתם מעידים 'אנּו להם: ואמרּו והזּמּום ׁשנים ּובאּו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמאה,
אּלּו הרי - ּפלֹוני' ּבמקֹום הייתם עּמנּו ּכּלכם ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֻהּמאה,
וכן ּכׁשנים. ּומאה ּכמאה, ׁשהּׁשנים ּפיהם; על ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנענׁשין
אחר הֹולכין אין - זֹו את זֹו הּמכחיׁשֹות עדים ּכּתי ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַּבׁשּתי

ׁשּתיהן. את ּדֹוחין אּלא ְִֵֶֶֶָָֹהרב,

התראה„. צריכין אינן זֹוממין, ׁשהכחׁשּו,עדים ועדים . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֻ
מּפני מׁשּלמין; אֹו לֹוקין, אֹו נהרגין, אּלּו הרי - הּוזּמּו ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָּולבּסֹוף
נגמרה. לא ׁשעדין אּלא היא, הזּמה ּתחּלת - ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשההכחׁשה

את‰. ּומכחיׁשין ּבפניהם; אּלא העדים, את מזּמין ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָאין
הרי ּבפניהם, ׁשּלא ׁשהּוזּמּו ועדים ּבפניהם. ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹהעדים
ׁשּיזּמּו קדם ׁשהזּמּום העדים מתּו אם ,לפיכ ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻהכחׁשּו;
זֹו את זֹו הכחיׁשּו ׁשהרי עדּות, ּכאן אין - ּבפניהם .אֹותם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ

.Âהּנהרג ּבא אפּלּו - הּוזּמּו ולא ׁשהכחׁשּו נפׁשֹות ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹֻעדי
ׁשהּוא מּפני לֹוקין; אינם שקר]ּברגליו, עדות של הלאו -] ְְְִִֵֵֶַָָ
ּדין ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן א"כלאו אלא עונשים [שאין ְְִִִֵֶַַַַָָ

מּכתמזהירים] אֹותן מּכין ּדין ּבית אבל עליו. לֹוקין ואין ,ְֲִִִֵֵַַַָָָָ
מדרבנן]מרּדּות ּׁשּיראּו.[מלקות מה ּכפי , ְְְִִֶַַ

.Ê?ׁשּלהן ההכרזה היא והיא הכרזה. צריכין זֹוממין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעדים
ּבכ העידּו ּופלֹוני 'ּפלֹוני ועיר: עיר לכל וׁשֹולחין ְְְְְְְִִִִִִִֵָָָּכֹותבין
אֹותם 'ענׁשנּו אֹו ּבפנינּו', 'לקּו אֹו והרגנּום', והּוזּמּו, ,ְְְְְֲֵַַַַָָָָָוכ

ּדינרין' וכ ויראּו".ּכ יׁשמעּו "והּנׁשארים, ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָָָ
.Á- לׁשּלם ׁשחּיבין ּבמקֹום לׁשּלם הּזֹוממים העדים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָחּיּוב

עצמם ּפי על מׁשּלמין אין ,ּולפיכ הּוא; הריקנס ּכיצד? . ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָ
אמרּו ּכ ואחר ּדין, ּבבית עדּותם ונחקרה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהעידּו,
אֹו ּכלּום', זה אצל לזה ואין העדנּו, ׁשקר 'עדּות ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָׁשניהם:
מׁשּלמין אין - והּוזּמנּו' ,וכ ּבכ זה על 'העדנּו ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאמרּו:
ּבבית והּוזּמנּו זה, על 'העדנּו אמרּו: אם אבל ּפיהם. ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָעל
אּלּו הרי - 'וכ ּכ לֹו לּתן ונתחּיבנּו ּפלֹוני, ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָּדינֹו
ואם אֹותֹו. לּתן ּדינם ׁשּנגמר ּבממֹון הֹודאה ׁשּזֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָמׁשּלמין;

מׁש ,ּכ האחד חלקֹו.אמר ּלם ְְֵֶֶַַָָָָ

   
הּבירה‡. 'ּבמזרח ואמרּו: ׁשהעידּו בנין]ׁשנים זה[- הרג ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

'ּבמערב להם: ואמרּו ׁשנים ּובאּו ּפלֹונית', ּבׁשעה הּנפׁש ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָאת
העֹומד יכֹול אם - הּזאת' ּבעת עּמנּו הייתם הּזאת ֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹהּבירה
יכֹול אינֹו ואם זֹוממין; אינם ּבּמזרח, ּיׁש מה לראֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָּבּמערב
עיניהם מאֹור 'ׁשּמא אֹומרין: ואין זֹוממין. אּלּו הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָלראֹות,
אם וכן אדם'. מּכל יתר מּמרחק ורֹואין רב, ראׁשֹונים ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשל
ּבירּוׁשלים', הּנפׁש את זה הרג 'ּבּבקר ואמרּו: ׁשנים ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהעידּו
ּבלד' עּמנּו הייתם ּבערב זה 'ּביֹום להם: ואמרּו ׁשנים ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹּובאּו
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מד           
      

מּבקר ללד מירּוׁשלים הּסּוס על אפּלּו להּל אדם יכֹול אם -ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
אּלּו הרי להּגיע, יכֹול אינֹו ואם זֹוממין; אינם ערב, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָעד

ּכר 'ׁשּמא אֹומרין: ואין גמל]זֹוממין. נזּדּמן[- ּביֹותר קל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ
וקּפלּו קיצרו]להם, הּידּוע[- הּמצּוי ּבּדבר אּלא ;'הּדר את ְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

אֹותם. ּומזּמין לעֹולם מׁשערין ְְְֲִִִַַָָֹלּכל

.ּבמקֹום הּנפׁש את זה הרג ּבּׁשּבת 'ּבאחד ׁשאמרּו: ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשנים
ּבמקֹום הייתם עּמנּו זה 'ּביֹום ואמרּו: ׁשנים ּובאּו ְְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָּפלֹוני',
אפּלּו - ּבוּדאי' הרגֹו זה יֹום ׁשּלאחר ּבּיֹום אבל רחֹוק, ְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָאחר
עם ההֹורג זה הרי - הרגֹו ימים ּכּמה ׁשּקדם האחרֹונים ֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהעידּו
ׁשהרג, ׁשהעידּו ׁשּבעת הּוזּמּו; ׁשהרי נהרגין, הראׁשֹונים ֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָעדיו
ּבׁשליׁשי עדים ׁשני ּבאּו אבל להרג. ּדינֹו נגמר לא ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹעדין
להריגה', ּפלֹוני ׁשל ּדינֹו נגמר ּבּׁשּבת 'ּבאחד ואמרּו: ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָּבּׁשּבת
ּבמקֹום הייתם עּמנּו ּבּׁשּבת 'ּבאחד ואמרּו: ׁשנים ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָּובאּו
נגמר ּבּׁשּבת 'ּבׁשני אֹו ּדינֹו', נגמר ׁשּבת מערב אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהרחֹוק,
ּבעת מקֹום מּכל ׁשהרי נהרגין; ׁשהּוזּמּו אּלּו עדים אין - ְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּדינֹו'
ּתׁשלּומי לענין וכן להריגה. ּדינֹו נגמר ּכבר עליו, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשהעידּו
ּבּׁשּבת 'ּבאחד ואמרּו: ּבּׁשּבת ּבׁשליׁשי ׁשנים ּבאּו ּכיצד? ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָקנס.
ּבּׁשּבת 'ּבאחד ואמרּו: ׁשנים ּובאּו ּדינֹו', ונגמר וטבח ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָּגנב
- ּדינֹו' נגמר ׁשּבת מערב אבל רחֹוק, ּבמקֹום הייתם ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָעּמנּו
עדים אין - ּדינֹו' ונגמר וטבח ּגנב ּבּׁשּבת 'ּבׁשני אמרּו: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָאפּלּו
עליו, ׁשהעידּו ּבעת מקֹום, מּכל ׁשהרי מׁשּלמין; ׁשהּוזּמּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאּלּו

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּלם. היה .חּיב ְְֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ּדין:‚. ּבבית ׁשּיאמרּו עד זֹוממין, נעׂשין הּׁשטר עדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹאין
אחרנּוהּו' ולא ּכתבנּוהּו, ּבזמּנֹו זה ההלוואה]'ׁשטר .[לאחר ְְְְְְִֵֶַַַָֹ

ּבאחד ׁשטר ׁשל ׁשּזמּנֹו ּפי על אף - ּכן אמרּו לא אם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאבל
היּו הּׁשטר ׁשעדי והעידּו עדים ּובאּו ּבירּוׁשלים, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבניסן
ּכׁשרים; והעדים ּכׁשר הּׁשטר - זה ּביֹום ּבבבל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעּמהם
ּבאחד ּבירּוׁשלים ּוכׁשהיּו ּוכתבּוהּו, ׁשאחרּוהּו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשאפׁשר
ניסן. זמּנֹו וכתבּו זמּנֹו ואחרּו ׁשם, זה ׁשטר ּכתבּו ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָּבאדר
עדים ׁשם יׁש אם - והּוזּמּו ּכתבנּוהּו', 'ּבזמּנֹו ְְְְְִִִֵֵַַַָָאמרּו:
זה ׁשראּו עדים אֹו זה, ׁשטר על ׁשחתמּו הּיֹום ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיֹודעים
הרי ׁשהּוזּמּו, ּכיון - ּפלֹוני ּביֹום ּבֹו ידם וחתימת ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָהּׁשטר
ׁשהעדים הּׁשטר; על ׁשחתמּו ׁשּנֹודע מּיֹום למפרע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָנפסלּו

ּבביתהחֹות עדּותם ׁשּנחקרה ּכמי הם הרי הּׁשטר, על מים ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ולא עדּותם, ׁשראּו עדים אין אם אבל החתימה. ּבעת ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּדין
ּבבית ׁשהעידּו מעת אּלא נפסלין אינן - מּקדם הּׁשטר ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹראּו
ׁשאפׁשר ּכתבנּוהּו'; 'ּבזמּנֹו ואמרּו ידם, ּכתב ׁשּזה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָּדין
הּׁשטר על חתמּו ּבּיֹום ּבֹו ּדין, ּבבית ׁשהעידּו זה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּביֹום

ּכתבנּו'. 'ּבזמּנֹו ואמרּו ׁשּקרּו והם ׁשנים, ּכּמה לֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּיׁש

ה'תש"ע ניסן כ"ט שלישי יום

   
מׁשּלמין‡. ולא לֹוקין ולא נהרגין זֹוממין עדים עדאין , ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָֹֹ

ׁשּנגמר אחר ׁשניהם ויזּומּו לעדּות, ראּויין ׁשניהם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּיהיּו
ׁשניהם ׁשהּוזּמּו אֹו ּבלבד, מהם אחד הּוזם אם אבל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּדין.
אחד ונמצא ּדין ּגמר אחר ׁשניהם ׁשהּוזּמּו אֹו ּדין, ּגמר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹקדם
ׁשהּוזּמּו; ּפי על אף נענׁשין, אין - ּפסּול אֹו קרֹוב ֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָמהם

ׁשּבּתֹורה. עדּות לכל ְְְְִֵֶַָָונפסלּו

.מן נהרגין אינן - הּוזּמּו ּכ ואחר עליו, ׁשהעידּו זה ְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָנהרג
וחומר]הּדין מקל לאחיו",[- לעׂשֹות זמם "ּכאׁשר ׁשּנאמר: , ְֱֲֲִִֶֶֶַַַַַָָ

הּקּבלה מּפי זה, ודבר עׂשה; לא רבינו]ועדין אבל[ממשה . ְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָֹ
מּיד הּממֹון יצא אם וכן לֹוקין. עליו, ׁשהעידּו זה לקה ְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאם

לֹו. ּומׁשּלמין לבעליו, חֹוזר - ּבעדּותם זה ליד ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָזה
ּדין‚. ּבבית העידּו אם - מאה הן אפּלּו ׁשלׁשה, העדים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵָָָָֹהיּו

ּדּבּור, ּכדי ּבתֹו חברֹו אחר מהם אחד ּכל והעיד זה, אחר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָזה
ּכּלן ׁשּיּוזּמּו עד נענׁשין אין - מקצתם היהוהּוזּמּו אם אבל . ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻ

ׁשלֹום ׁשאלת ּכדי ׁשהּוא ּדּבּור, מּכדי יתר לזה זה ּבין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהפסק
נענׁשין, ׁשהּוזּמּו והּׁשנים העדּות, נחלקה הרי - לרּבֹו ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּתלמיד
הראׁשֹונים ודברי ּדבריהם ּבין ׁשהיה האחרים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוהּׁשנים
מּפני ּכּלּה, העדּות ׁשּבטלה ּפי על ואף נענׁשים; אין ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהפסק,

ּכּלּה. נפסלה מקצתּה, ונפסל הֹואיל אחת, ּכת ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻׁשהן
אני„. 'אף הּׁשני: ואמר עדּותֹו, ונחקרה האחד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהעיד

הרי - ׁשניהם והּוזּמּו ּבזה, וכּיֹוצא 'הן' ׁשאמר: אֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכמֹוהּו',
אחר ׁשאמר עד ׁשּכל מׁשּלמין; אֹו לֹוקין אֹו נהרגין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשניהם
ׁשהעיד ּכמֹו והעיד ׁשּנחקר ּכמי זה הרי 'הן', חברֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַעדּות

מעׂשה;חברֹו ּבּה ׁשאין לפי ׁשגגה, זֹוממין לעדים ואין . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו התראה, צריכין אין ,ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָלפיכ

ּבבת‰. הּמאה העידּו אם הּמאה את מזּמין ׁשהּׁשנים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכׁשם
ּובאּו ּכת, חמּׁשים היּו אפּלּו אֹותן מזּמין הם ּכ - ְֲֲִִִִִֵַַַָָָָאחת
ׁשהרג ראּובן על ׁשהעידה ּכת ּכיצד? ׁשנים. אחר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָׁשנים

ּב ׁשנּיהׁשמעֹון ּכת ּובאה והזּמּוה, עדים ׁשני ּובאּו ירּוׁשלים, ְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּבירּוׁשלים, ׁשמעֹון הרג ׁשראּובן עצמּה עדּות אֹותּה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוהעידה
וכן הּׁשנּיה, הּכת זאת ּגם והזּמּו הּׁשנים אֹותם ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָֹועמדּו
ּפי על נהרגין ּכּלן - מאה הן אפּלּו - והרביעית ְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻהּׁשליׁשית,

הּׁשנים .אּלּו ְִֵַַ
.Âׁשנּיה ּכת ּובאה ׁשמעֹון, ׁשהרג ראּובן על ׁשהעידה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכת

ויּנצל הּזֹוממין, העדים יהרגּו - הראׁשֹונה הּכת את ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוהזּמה
ּתהרג - הּׁשנּיה הּכת את והזּמה ׁשליׁשית, ּכת ּבאה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָראּובן.
ּכת ּבאה הראׁשֹונה. הּכת ותּנצל ּוראּובן, הּׁשנּיה ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָהּכת
הּׁשליׁשית הּכת ּתהרג - הּׁשליׁשית הּכת את והזּמה ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָרביעית,
אפּלּו וכן הּׁשנּיה. הּכת ותּנצל ראּובן ויּנצל הראׁשֹונה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָוהּכת

נכנסת ּכת - זֹו את מזּמה זֹו ּכת, מאה וכת[להעיד]הן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
.[מוזמת]יֹוצאת ֵ

.Êטרפה איׁש על ׁשהעידּו שימותעדים שמשוער חולה -] ְִִִֵֵֵֶַָ
הרגּוהּובמחלתו] ׁשאפּלּו נהרגין; אין - והּוזּמּו ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשהרג,

ׁשהיּו העדים וכן טרפה. ׁשהּוא לפי נהרגין, אין - ְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּבידיהם
והּוזּמּו ּדין, ּבית מיתת עליו ׁשחּיבין ּבדבר והעידּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָטרפה,
נהרגין, זֹוממיהם אין - זֹוממיהם יּוזּמּו ׁשאם נהרגין; אין -ְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

טרפה. אּלא הזּמּו ְֵֵֵֶֶָָֹׁשּלא
.Áרׁשע והרׁשיעּוהּו אחד, על ׁשהעידּו אשמה]עדים -] ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ

הרי - הּוזּמּו ּכ ואחר ממֹון, חּיּוב ולא מלקּות לא ּבֹו ְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹֹׁשאין
לחּיבֹו ולא זה להלקֹות זממּו ׁשּלא ּפי על אף לֹוקין, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֹאּלּו
ׁשהעידּו: ּכגֹון חלל, ׁשהּוא ּכהן על העידּו ּכיצד? ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹממֹון.

אּמֹו' נתּגרׁשה לידתו]'ּבפנינּו ּבמקֹום[לפני 'נחלצה אֹו ְְְְְְִִֵֶָָָָָ
העידּו אם וכן לֹוקין. אּלּו הרי - והּוזּמּו ּפלֹוני', ּביֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַּפלֹוני
העידּו ּגֹולין. ואינן לֹוקין, - והּוזּמּו ּבׁשגגה, ׁשהרג אדם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָעל
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מׁשּלמין ואין לֹוקין, - והּוזּמּו הּנפׁש, ׁשהרג זה ׁשל ׁשֹורֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָעל
עברי ּבעבד ׁשּנמּכר עליו העידּו הּכפר. ,[בגניבתו]את ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

הן הּקּבלה מּפי אּלּו, ּדברים וארּבעה לֹוקין. - ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָוהּוזּמּו
רבינו] ממשה .[מסורת

.Ëוהצּדיקּו הּצּדיק את ׁשהרׁשיעּו ׁשּׁשנים חכמים, קּבלּו ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָּכ
את והצּדיקּו והזּמּום אחרים ּובאּו ּבעדּותם, הרׁשע ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָאת
ּפי על אף לֹוקין, הראׁשֹונים - הרׁשע את והרׁשיעּו ְְִִִִִִִֶַַַַָָָָהּצּדיק
עליו העידּו אם אבל להלקֹותֹו. הּצּדיק את הרׁשיעּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּלא

לֹוקין אּלּו הרי - ׁשעטנז לבׁש אֹו ּבחלב, ּבׂשר מּׁשּוםׁשאכל , ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
לאחיו". לעׂשֹות זמם ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם ְֱֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:

.Èּדין ונגמר ּכהן, ּבת עם ׁשּנאף ראּובן על ׁשהעידּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשנים
זֹוממין נמצאּו ּכ ואחר לׂשרפה, הּנֹואפת ודין לחנק ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָראּובן

נחנקין אּלּו הרי קּבלה.- זה ודבר נׂשרפין; ואינם , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

   
ּכתּבה,‡. לּה נתן ולא אׁשּתֹו ּפלֹוני ׁשּגרׁש ׁשהעידּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻׁשנים

גירשה]והּוזּמּו ּגרׁש[שלא אם למחר, ּבין הּיֹום ּבין והלא , ְְֲִֵֵֵֵַַַָָֹ
ּכתּבה לּתן הפסידוהו]סֹופֹו לא רֹוצה[והרי ּכּמה אֹומדין - ְְִִֵֶַָָֻ

הניה ּבטֹובת אֹותּה ּכׁשּתמּכר זֹו ׁשל ּבכתּבתּה לּתן [-אדם ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻ
זול] ּבאּׁשהבמחיר ּומׁשערין זֹו. הניה טֹובת ּדמי ּומׁשּלמין ,ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָ

ׁשהיה אֹו זקנה, אֹו חֹולה האּׁשה היתה ׁשאם ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָָָֻּובכתּבתּה,
ּכמֹו ּכׁשּתּמכר, הּכתּבה ּדמי אין - ּבעלּה לבין ּבינּה ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשלֹום
קטטה; ּביניהן יׁש אֹו ּוקטּנה, ּבריאה האּׁשה היתה אם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָּדמיה

הקטטה]ׁשּזֹו הּמיתה.[בעלת מן ּורחֹוקה הּגרּוׁשין, מן קרֹובה ְְִִִִֵֶַַָָָ
ׁשל הניה טֹובת ּכפי המרּבה, ּכתּבה ׁשל הניה טֹובת אין ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻוכן
נמּכרת היא והרי אלף ּכתּבתּה היתה ׁשאם - הּמּועטת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻֻּכתּבה
ּבעׂשרה נמּכרת אינּה מאה היתה אם ּבמאה, הניה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבטֹובת

הּדּינין. ּׁשּיׁשערּו מה ּכפי אּלּו, ּודברים ּבפחֹות. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאּלא
.לּתן מנת על זּוז, אלף לפלֹוני חּיב ׁשהּוא זה על ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהעידּו

אחר ׁשנים חמׁש 'עד אֹומר: והּלוה יֹום, ׁשלׁשים ועד ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹמּכאן
אדם רֹוצה ּכּמה אֹומדין - זֹוממין ונמצאּו יֹום', ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹהּׁשלׁשים
לּלוה. ּכן ּומׁשּלמין ׁשנים, חמׁש זּוז אלף ּבידיו ויהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלּתן

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ
מׁשּלמין‚. - זֹוממין ונמצאּו ׁשּנגח, זה ׁשל ׁשֹורֹו על ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָהעידּו

ּדמ מׁשּלמין - נזק חצי ׁשוה הּׁשֹור אין ואם נזק; הּׁשֹורחצי י ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
מּגּופֹו אּלא מׁשּלם ׁשאין משוויו]ּבלבד, יותר לפיכ,[ולא . ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

- הּלּוכֹו ּכדר ּכלים ׁשּבר אֹו ּפרֹות, ׁשאכל עליו העידּו ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאם
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשלם. נזק ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹמׁשּלמין

ׁשן„. ׁשהּפיל ּפלֹוני על אתהעידּו סּמא ּכ ואחר עבּדֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
עינֹו ּודמי העבד, ּדמי לאדֹון מׁשּלמין - והּוזּמּו העידּועינֹו, . ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ונמצא והּוזּמּו, ׁשּנֹו, את הּפיל ּכ ואחר עינֹו, את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּסּמא
- עינֹו סּמא ּכ ואחר ׁשּנֹו, את הּפיל ׁשהאדֹון ,הפ ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּדבר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לעבד. עין ּדמי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמׁשּלמין
קּנּוי‰. פלוני]עדי עם תסתר שלא באשתו ּוסתירה[שהתרה ְִִֵֵָ

עמו] ׁשּזנת[שנסתרה והעיד אחד עד ּבא לֹוקין. ְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוזּמּו,
מׁשּלם - זֹומם העד אֹותֹו ונמצא והּסתירה, הּקּנּוי ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָאחר
והּטמאה, והּסתירה הּקּנּוי עדי הם ׁשנים, היּו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻֻּכתּבתּה.
ולּמה לֹוקין. ואין הּכתּבה, ּכנגד מׁשּלמין - זֹוממין ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻונמצאּו

ּבּה. התרּו ׁשּלא לפי ּבטמאה? העידּו והרי יהרגּו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֻלא

.Âמכר אֹו וטבח ׁשּגנב זה על ׁשהעידּו לשלםׁשנים [וחייב ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
וה'] ד' ׁשּגנב,תשלומי העידּו הּכל. את לֹו מׁשּלמין - והּוזּמּו ,ְְְִִֵֶֶַַַַָֹ

מכר, אֹו ׁשּטבח אחרים ׁשנים -והעידּו ואּלּו אּלּו והּוזּמּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
והאחרֹונים ּכפל, ּתׁשלּומי לֹו מׁשּלמין הראׁשֹונים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהרי

ׁשנים ּתׁשלּומי ׁשלׁשה[בשור]מׁשּלמין הּוזּמּו[בשה]אֹו . ְְְְְִִֵַַַַָֹ
והעדים ּכפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם הּגּנב הרי - ּבלבד ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהאחרֹונים
נמצא וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי לּגּנב מׁשּלמין ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָָהאחרֹונים
מן אחד נמצא ׁשנּיה; עדּות ּבטלה זֹומם, האחרֹונים מן ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאחד
אין ּגנבה, אין ׁשאם - העדּות ּכל ּבטלה זֹומם, ְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָהראׁשֹונים

ּכלּום. לׁשּלם אֹותֹו מחּיבת הּמכירה אֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָהּטביחה

.Êׁשאכל ׁשהעידּו ׁשנים,[החזיק]ׁשנים ׁשלׁש זֹו ׂשדה זה ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
העידּו הּׂשדה. ּדמי הּׂשדה לבעל מׁשּלמין - זֹוממין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָונמצאּו
ׁשנּיה, ׁשנה ׁשאכלּה ּוׁשנים ראׁשֹונה, ׁשנה ׁשאכלּה ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָׁשנים
מׁשּלׁשים - ּכּלן והּוזּמּו ׁשליׁשית, ׁשנה ׁשאכלּה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֻּוׁשנים

עדּיֹות,[מחלקים] ׁשלׁש החזקה ׁשעדּות ּפי על ׁשאף ֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּביניהם;
ואחד אחים, ׁשלׁשה ,לפיכ להזּמה. אחת ּכעדּות הן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהרי

ׁשנה[זר] ּבׁשנה והעידּו מהן ואחד אחד ּכל עם [עלמצטרף ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָ
אחר] אח העיד שנה ּבהןכל ותתקּים עדּיֹות, ׁשלׁש אּלּו הרי -ְְֲִֵֵֵֵֶַָָֹֻ

הרי - ּכּלן הּוזּמּו ׁשאם להזּמה: אחת ּכעדּות והן ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻהחזקה.
עם ׁשּנצטרף וזה הּׂשדה, ּדמי חצי מׁשּלמין האחין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשלׁשה

ּדמיה. חצי מׁשּלם מהן אחד ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָּכל

.Á,מּועד זה ׁשּׁשֹור ּבעדּותם ׁשּנתקּים עדים ּכּתי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשלׁש
נמצאּו ּפטּורין. ּכּלן - זֹוממין ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּכת ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָֻונמצאת
ּפי על ׁשאף נזק; חצי לׁשּלם חּיבין ּכּלן - זֹוממין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשלׁשּתן
ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה נזק. חצי מׁשּלם ּתם, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא

זה את זה רֹומזין להעיד]ּכּלן רצּופין[שיבואו ׁשּבאּו אֹו , ְְִִֶֶֶֶָָֻ
אבל[ביחד] הּׁשֹור. הּכירּו ולא הּׁשֹור ּבעל מּכירין ׁשהיּו אֹו ,ְֲִִִִֶַַַַַָָֹ

ּפטּורין; ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּכת הרי - מאּלּו אחד ׁשם אין ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאם
ולא נזק, חצי לחּיבֹו אּלא ּבאנּו 'לא אֹומרין: הם ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשהרי

מּועד'. ויעׂשה אחרת ּכת ׁשּתבֹוא ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָידענּו
.Ëהראׁשֹונה עדּות ּומֹורה סֹורר ּבבן ׁשהעידּו ׁשנים ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָוכן

מלקות] בה עדּות[שמתחייב עליו והעידּו אחרים ׁשנים ּובאּו ,ְְֲִִִֵֵֵַָָָ
לֹוקה, הראׁשֹונה ּכת - ׁשּתיהן והּוזּמּו יהרג, ׁשּבּה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָהאחרֹונה
אבל ּבאנּו'; 'להלקֹותֹו לֹומר: ׁשּיכֹולים מּפני נהרגת, ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָואינּה
היתה נהרג. הּוא ּבלבד ּפיהן ׁשעל נהרגת, האחרֹונה ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכת
ּוׁשנים ּגנב', 'ּבפנינּו אֹומרים: ׁשנים ארּבעה, האחרֹונה ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָהּכת
ׁשנים העידּו נהרגין. ּכּלן - והּוזּמּו אכל', 'ּבפנינּו ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָֻאֹומרים:
נחנקין. אּלּו הרי - והּוזּמּו ּומכרֹו, מּיׂשראל נפׁש זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּגנב
ּבין - ׁשּמכרֹו אחרים ׁשנים והעידּו ׁשּגנבֹו, ׁשנים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהעידּו
מהם ּכת ּכל - מכירה עדי ׁשהּוזּמּו ּבין ּגנבה, עדי ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוזּמּו
מיתה. זה ׁשל חּיּובֹו ּתחּלת היא ׁשהּגנבה נהרגת, ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוזּמה
ׁשם היּו ולא והּוזּמּו, הּיׂשראלי, לזה ׁשּמכרֹו ׁשנים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהעידּו
היה לא הּוזּמּו, לא ׁשאפּלּו ּפטּורין; אּלּו הרי - ׁשּגנבֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹעדים
ּגנבה עדי ּבאּו מכרּתי'. 'עבּדי לֹומר: ׁשּיכֹול מּפני נהרג, ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה
את זה רֹומזין אֹותם ראינּו אפּלּו - מכירה עדי ׁשהּוזּמּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאחר

נהרגי אין ן.זה, ֱִֵֶֶָ
.Èּכׁשהיא ׁשּזּנתה עדים ׁשהביא אׁשּתֹו על רע ׁשם ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָמֹוציא

נהרגין. הּבעל עדי הרי - והזּמּום עדים האב והביא ְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָארּוסה,
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מה            
      

מׁשּלמין ואין לֹוקין, - והּוזּמּו הּנפׁש, ׁשהרג זה ׁשל ׁשֹורֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָעל
עברי ּבעבד ׁשּנמּכר עליו העידּו הּכפר. ,[בגניבתו]את ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

הן הּקּבלה מּפי אּלּו, ּדברים וארּבעה לֹוקין. - ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָוהּוזּמּו
רבינו] ממשה .[מסורת

.Ëוהצּדיקּו הּצּדיק את ׁשהרׁשיעּו ׁשּׁשנים חכמים, קּבלּו ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָּכ
את והצּדיקּו והזּמּום אחרים ּובאּו ּבעדּותם, הרׁשע ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָאת
ּפי על אף לֹוקין, הראׁשֹונים - הרׁשע את והרׁשיעּו ְְִִִִִִִֶַַַַָָָָהּצּדיק
עליו העידּו אם אבל להלקֹותֹו. הּצּדיק את הרׁשיעּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּלא

לֹוקין אּלּו הרי - ׁשעטנז לבׁש אֹו ּבחלב, ּבׂשר מּׁשּוםׁשאכל , ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
לאחיו". לעׂשֹות זמם ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם ְֱֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:

.Èּדין ונגמר ּכהן, ּבת עם ׁשּנאף ראּובן על ׁשהעידּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשנים
זֹוממין נמצאּו ּכ ואחר לׂשרפה, הּנֹואפת ודין לחנק ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָראּובן

נחנקין אּלּו הרי קּבלה.- זה ודבר נׂשרפין; ואינם , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

   
ּכתּבה,‡. לּה נתן ולא אׁשּתֹו ּפלֹוני ׁשּגרׁש ׁשהעידּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻׁשנים

גירשה]והּוזּמּו ּגרׁש[שלא אם למחר, ּבין הּיֹום ּבין והלא , ְְֲִֵֵֵֵַַַָָֹ
ּכתּבה לּתן הפסידוהו]סֹופֹו לא רֹוצה[והרי ּכּמה אֹומדין - ְְִִֵֶַָָֻ

הניה ּבטֹובת אֹותּה ּכׁשּתמּכר זֹו ׁשל ּבכתּבתּה לּתן [-אדם ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻ
זול] ּבאּׁשהבמחיר ּומׁשערין זֹו. הניה טֹובת ּדמי ּומׁשּלמין ,ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָ

ׁשהיה אֹו זקנה, אֹו חֹולה האּׁשה היתה ׁשאם ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָָָֻּובכתּבתּה,
ּכמֹו ּכׁשּתּמכר, הּכתּבה ּדמי אין - ּבעלּה לבין ּבינּה ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשלֹום
קטטה; ּביניהן יׁש אֹו ּוקטּנה, ּבריאה האּׁשה היתה אם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָּדמיה

הקטטה]ׁשּזֹו הּמיתה.[בעלת מן ּורחֹוקה הּגרּוׁשין, מן קרֹובה ְְִִִִֵֶַַָָָ
ׁשל הניה טֹובת ּכפי המרּבה, ּכתּבה ׁשל הניה טֹובת אין ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻוכן
נמּכרת היא והרי אלף ּכתּבתּה היתה ׁשאם - הּמּועטת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻֻּכתּבה
ּבעׂשרה נמּכרת אינּה מאה היתה אם ּבמאה, הניה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבטֹובת

הּדּינין. ּׁשּיׁשערּו מה ּכפי אּלּו, ּודברים ּבפחֹות. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאּלא
.לּתן מנת על זּוז, אלף לפלֹוני חּיב ׁשהּוא זה על ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהעידּו

אחר ׁשנים חמׁש 'עד אֹומר: והּלוה יֹום, ׁשלׁשים ועד ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹמּכאן
אדם רֹוצה ּכּמה אֹומדין - זֹוממין ונמצאּו יֹום', ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹהּׁשלׁשים
לּלוה. ּכן ּומׁשּלמין ׁשנים, חמׁש זּוז אלף ּבידיו ויהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלּתן

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ
מׁשּלמין‚. - זֹוממין ונמצאּו ׁשּנגח, זה ׁשל ׁשֹורֹו על ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָהעידּו

ּדמ מׁשּלמין - נזק חצי ׁשוה הּׁשֹור אין ואם נזק; הּׁשֹורחצי י ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
מּגּופֹו אּלא מׁשּלם ׁשאין משוויו]ּבלבד, יותר לפיכ,[ולא . ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

- הּלּוכֹו ּכדר ּכלים ׁשּבר אֹו ּפרֹות, ׁשאכל עליו העידּו ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאם
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשלם. נזק ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹמׁשּלמין

ׁשן„. ׁשהּפיל ּפלֹוני על אתהעידּו סּמא ּכ ואחר עבּדֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
עינֹו ּודמי העבד, ּדמי לאדֹון מׁשּלמין - והּוזּמּו העידּועינֹו, . ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ונמצא והּוזּמּו, ׁשּנֹו, את הּפיל ּכ ואחר עינֹו, את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּסּמא
- עינֹו סּמא ּכ ואחר ׁשּנֹו, את הּפיל ׁשהאדֹון ,הפ ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּדבר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לעבד. עין ּדמי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמׁשּלמין
קּנּוי‰. פלוני]עדי עם תסתר שלא באשתו ּוסתירה[שהתרה ְִִֵֵָ

עמו] ׁשּזנת[שנסתרה והעיד אחד עד ּבא לֹוקין. ְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוזּמּו,
מׁשּלם - זֹומם העד אֹותֹו ונמצא והּסתירה, הּקּנּוי ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָאחר
והּטמאה, והּסתירה הּקּנּוי עדי הם ׁשנים, היּו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻֻּכתּבתּה.
ולּמה לֹוקין. ואין הּכתּבה, ּכנגד מׁשּלמין - זֹוממין ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻונמצאּו

ּבּה. התרּו ׁשּלא לפי ּבטמאה? העידּו והרי יהרגּו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֻלא

.Âמכר אֹו וטבח ׁשּגנב זה על ׁשהעידּו לשלםׁשנים [וחייב ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
וה'] ד' ׁשּגנב,תשלומי העידּו הּכל. את לֹו מׁשּלמין - והּוזּמּו ,ְְְִִֵֶֶַַַַָֹ

מכר, אֹו ׁשּטבח אחרים ׁשנים -והעידּו ואּלּו אּלּו והּוזּמּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
והאחרֹונים ּכפל, ּתׁשלּומי לֹו מׁשּלמין הראׁשֹונים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהרי

ׁשנים ּתׁשלּומי ׁשלׁשה[בשור]מׁשּלמין הּוזּמּו[בשה]אֹו . ְְְְְִִֵַַַַָֹ
והעדים ּכפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם הּגּנב הרי - ּבלבד ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהאחרֹונים
נמצא וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי לּגּנב מׁשּלמין ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָָהאחרֹונים
מן אחד נמצא ׁשנּיה; עדּות ּבטלה זֹומם, האחרֹונים מן ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאחד
אין ּגנבה, אין ׁשאם - העדּות ּכל ּבטלה זֹומם, ְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָהראׁשֹונים

ּכלּום. לׁשּלם אֹותֹו מחּיבת הּמכירה אֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָהּטביחה

.Êׁשאכל ׁשהעידּו ׁשנים,[החזיק]ׁשנים ׁשלׁש זֹו ׂשדה זה ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
העידּו הּׂשדה. ּדמי הּׂשדה לבעל מׁשּלמין - זֹוממין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָונמצאּו
ׁשנּיה, ׁשנה ׁשאכלּה ּוׁשנים ראׁשֹונה, ׁשנה ׁשאכלּה ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָׁשנים
מׁשּלׁשים - ּכּלן והּוזּמּו ׁשליׁשית, ׁשנה ׁשאכלּה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֻּוׁשנים

עדּיֹות,[מחלקים] ׁשלׁש החזקה ׁשעדּות ּפי על ׁשאף ֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּביניהם;
ואחד אחים, ׁשלׁשה ,לפיכ להזּמה. אחת ּכעדּות הן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהרי

ׁשנה[זר] ּבׁשנה והעידּו מהן ואחד אחד ּכל עם [עלמצטרף ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָ
אחר] אח העיד שנה ּבהןכל ותתקּים עדּיֹות, ׁשלׁש אּלּו הרי -ְְֲִֵֵֵֵֶַָָֹֻ

הרי - ּכּלן הּוזּמּו ׁשאם להזּמה: אחת ּכעדּות והן ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻהחזקה.
עם ׁשּנצטרף וזה הּׂשדה, ּדמי חצי מׁשּלמין האחין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשלׁשה

ּדמיה. חצי מׁשּלם מהן אחד ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָּכל

.Á,מּועד זה ׁשּׁשֹור ּבעדּותם ׁשּנתקּים עדים ּכּתי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשלׁש
נמצאּו ּפטּורין. ּכּלן - זֹוממין ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּכת ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָֻונמצאת
ּפי על ׁשאף נזק; חצי לׁשּלם חּיבין ּכּלן - זֹוממין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשלׁשּתן
ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה נזק. חצי מׁשּלם ּתם, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא

זה את זה רֹומזין להעיד]ּכּלן רצּופין[שיבואו ׁשּבאּו אֹו , ְְִִֶֶֶֶָָֻ
אבל[ביחד] הּׁשֹור. הּכירּו ולא הּׁשֹור ּבעל מּכירין ׁשהיּו אֹו ,ְֲִִִִֶַַַַַָָֹ

ּפטּורין; ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּכת הרי - מאּלּו אחד ׁשם אין ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאם
ולא נזק, חצי לחּיבֹו אּלא ּבאנּו 'לא אֹומרין: הם ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשהרי

מּועד'. ויעׂשה אחרת ּכת ׁשּתבֹוא ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָידענּו
.Ëהראׁשֹונה עדּות ּומֹורה סֹורר ּבבן ׁשהעידּו ׁשנים ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָוכן

מלקות] בה עדּות[שמתחייב עליו והעידּו אחרים ׁשנים ּובאּו ,ְְֲִִִֵֵֵַָָָ
לֹוקה, הראׁשֹונה ּכת - ׁשּתיהן והּוזּמּו יהרג, ׁשּבּה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָהאחרֹונה
אבל ּבאנּו'; 'להלקֹותֹו לֹומר: ׁשּיכֹולים מּפני נהרגת, ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָואינּה
היתה נהרג. הּוא ּבלבד ּפיהן ׁשעל נהרגת, האחרֹונה ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכת
ּוׁשנים ּגנב', 'ּבפנינּו אֹומרים: ׁשנים ארּבעה, האחרֹונה ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָהּכת
ׁשנים העידּו נהרגין. ּכּלן - והּוזּמּו אכל', 'ּבפנינּו ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָֻאֹומרים:
נחנקין. אּלּו הרי - והּוזּמּו ּומכרֹו, מּיׂשראל נפׁש זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּגנב
ּבין - ׁשּמכרֹו אחרים ׁשנים והעידּו ׁשּגנבֹו, ׁשנים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהעידּו
מהם ּכת ּכל - מכירה עדי ׁשהּוזּמּו ּבין ּגנבה, עדי ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוזּמּו
מיתה. זה ׁשל חּיּובֹו ּתחּלת היא ׁשהּגנבה נהרגת, ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוזּמה
ׁשם היּו ולא והּוזּמּו, הּיׂשראלי, לזה ׁשּמכרֹו ׁשנים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהעידּו
היה לא הּוזּמּו, לא ׁשאפּלּו ּפטּורין; אּלּו הרי - ׁשּגנבֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹעדים
ּגנבה עדי ּבאּו מכרּתי'. 'עבּדי לֹומר: ׁשּיכֹול מּפני נהרג, ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה
את זה רֹומזין אֹותם ראינּו אפּלּו - מכירה עדי ׁשהּוזּמּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאחר

נהרגי אין ן.זה, ֱִֵֶֶָ
.Èּכׁשהיא ׁשּזּנתה עדים ׁשהביא אׁשּתֹו על רע ׁשם ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָמֹוציא

נהרגין. הּבעל עדי הרי - והזּמּום עדים האב והביא ְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָארּוסה,
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מו           
      

האב עדי הרי - האב עדי והזים עדים, הּבעל והביא ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָחזר
הּבעל עדי מּפני - נהרגין לּבעל: ממֹון ּומׁשּלמין ְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָנהרגין,
ׁשּנגמר מּפני - קנס ּומׁשּלמין ּבעדּותם, להריגה ּדינם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּנגמר
ּוממֹון לזה, נפׁשֹות ונמצאּו ּבעדּותם; קנס לׁשּלם הּבעל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּדין
מארׂשה', נערה 'ׁשּבעל זה על ׁשהעידּו ׁשנים וכן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלזה.
ּפלֹוני', ׁשל ּבּתֹו 'ּבעל מׁשּלמין; ואין נהרגין, - ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָוהּוזּמּו
הּׁשֹור', רבע 'ּפלֹוני לּנטען. הּקנס ּומׁשּלמין נהרגין, - ְְְְְְֱִִִִֶַַַַַַָָָָוהּוזּמּו
נסקלין, - ּפלֹוני' ׁשל 'ׁשֹורֹו מׁשּלמין; ואין נסקלין, - ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָוהּוזּמּו

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּׁשֹור. לבעל הּׁשֹור ּדמי .ּומׁשּלמין ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָֹ

   
מּכת‡. אחד עד ׁשּבא זֹו, את זֹו הּמכחיׁשֹות עדים ּכּתי ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּתי

עדּות; ּכאן אין - אחרת ּבעדּות והעידּו זֹו מּכת אחד ועד ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָזֹו
מּׁשניהם הּוא מי ידּוע ואין ׁשקרן, מהן אחד ּבוּדאי .ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
והעידה עצמּה ּבפני זֹו ּכת ּובאה עצמּה, ּבפני זֹו ּכת ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָּבאה

עצמּה. ּבפני מהם אחת ּכל מקּבלין - אחרת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעדּות

.ּבמנה אחד ׁשטרֹות, ׁשני ׁשמעֹון על ׁשהֹוציא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָראּובן
זה ׁשטר ועדי הּׁשטרֹות, ּבׁשני ׁשמעֹון וכפר ּבמאתים, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָואחד
הּׁשטר ועדי זֹו, את זֹו ׁשהכחיׁשּו הּׁשנים מאֹותם אחת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּכת
ּבעל ׁשּיד מנה, מׁשּלם ׁשמעֹון הרי - הּׁשנּיה הּכת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּׁשני

הּׁשאר על ויּׁשבע הּתחּתֹונה; על לי,הּׁשטר ויראה . ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
ּבנקיטת הּׁשאר, על ׁשּיּׁשבע זֹו חפץ[אחיזת]ׁשּׁשבּועה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבמקצת[קדוש] מֹודה דאורייתא]ּכדין יׁש[כשבועה ׁשהרי ; ְְְֲִִֵֵֶֶָ
ּבכּלֹו, ׁשּכפר הּממֹון ּבמקצת מעידין ּכׁשרים עדים ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻעליו

ּפיו הֹודית ּתהיה שבועה]ולא מהעדת[המחייבתו ּגדֹולה ְְְֲִִֵֶַַַָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֵֶַעדים,

מּׁשּתיהן‚. אחת ּכת ועדיו לוי, על ׁשטר ראּובן [-הֹוציא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
זו] את זו שהכחישו עלמהכיתות ׁשני ׁשטר ׁשמעֹון והֹוציא ,ְְְִִִֵַָ

ראּובן הרי - ּבׁשניהם ּכפר ולוי הּׁשנּיה, הּכת ועדיו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָלוי,
יׁש מהם אחד ׁשּוּדאי ונֹוטל; נׁשּבע וׁשמעֹון ונֹוטל, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָנׁשּבע
ּפנקסֹו על חנוני ּכדין חכמים, ּבתּקנת - זֹו ּוׁשבּועה אצלֹו. ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָלֹו
אומר ופלוני נתתי אומר חנווני מנה, לפלוני תן לחנווני [שאמר

קיבלתי] .לא
מהן,„. אחת ּכת ועדיו ׁשמעֹון, על ׁשטר ראּובן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָהֹוציא

מהן אחד וכל הּׁשנּיה, הּכת ועדיו לוי, על ׁשני ׁשטר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהֹוציא
ראּובן ואין הֹואיל הראיה; עליו מחברֹו, הּמֹוציא - ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָּכפר

מּׁשני אחד לקּים ּכחרׂש,יכֹול ּבהם ׁשטר ּכל הרי - ׁשטרֹות ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הּסת נׁשּבעין הּנטענין מדרבנן]ּוׁשני ּבּמה[שבועה ונפטרין. ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

אבל ּכאחד. להעיד הּכּתֹות ׁשּתי ּבׁשּבאּו אמּורים? ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָּדברים
אחת ּכת עדּות ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר הּמֹוציא זהּכל הרי מּׁשּתיהן, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשני ׁשטר אחר, ּבין הּוא ּבין ,ּכ אחר הֹוציא ואם ּבֹו. ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּגֹובה
הּלוה מן ּבין ּבֹו, ּגֹובה זה הרי - הּׁשנּיה הּכת עדּות ּבֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּיׁש
ּבפני ּבאה מּׁשּתיהן ּכת ּכל ׁשהרי מאחר; ּבין ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהראׁשֹון

והעידה. ְְִֵַָָעצמּה
והביא‰. וחזר והּוזּמּו, עדּותם, ונחקרה עדים ׁשהביא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמי

ּכת, מאה אפּלּו והּוזּמּו, עצמּה, הּטענה ּבאֹותּה אחרים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָעדים
עדּות ונמצאת עצמּה, הּטענה ּבאֹותּה עדים הביא ּכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָואחר
ׁשהחזק ּפי על ׁשאף ּפיהן; על ּדנין - מכּונת האחרֹונים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻֻאּלּו

החזקּו לא הרי ׁשקרנים, עדים להביא זֹו טענה ׁשּטען ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻזה
מׁשּקרין ׁשהם האחרֹונים העדים ׁשּקראאּלּו ׁשטר אבל . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

כשרותו]ערער[הנתבע]עליו ׁשנים[על ׁשּיבֹואּו והּוא , ְְְִֶַַָָָָ
ׁשאל 'מּמּנּו ּפי[ביקש]ויאמרּו: על אף - זה' ׁשטר לֹו לזּיף ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

מחֹותמיו הּׁשטר החתימות]ׁשּנתקּים זוהו ּבֹו[- ּגֹובין אין , ְְְִִֵֵֵֶַַָָ
הם והעידּו הּׁשטר, עדי ּבאּו ׁשאם לי, ויראה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָלעֹולם.

ּבֹו. ּגֹובין - ידם ּכתב על ְְְִַַַָָָּבעצמם

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע ניסן ל' רביעי יום

 
מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹיׁש
הּתֹורה ּפי על לעׂשֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹלא
מּדבריהם; לסּור ׁשּלא (ב) הּגדֹול; ּדין ּבית ְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּיאמרּו
ולא ׁשּבכתב, ּבּמצוֹות לא הּתֹורה, על להֹוסיף ׁשּלא ְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹ(ג)
הּכל; מן לגרע ׁשּלא (ד) הּׁשמּועה; מּפי ׁשּלמדנּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹּבפרּוׁשן
ואם; אב להּכֹות ׁשּלא (ו) ואם; אב לקּלל ׁשּלא ְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ(ה)
יהיה ׁשּלא (ט) ואם; מאב ליראה (ח) ואם; אב לכּבד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ(ז)
- אּלּו מצוֹות ּובאּור ואּמֹו. אביו קֹול על ּומֹורה סֹורר ְְִִִֵֵֵֵֶַַָהּבן

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

   
ּפה,‡. ׁשּבעל ּתֹורה עּקר הם - ׁשּבירּוׁשלים הּגדֹול ּדין ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבית

יׂשראל, לכל יֹוצא ּומׁשּפט חק ּומהם ההֹוראה, עּמּוד ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹוהם
אׁשר הּתֹורה ּפי "על ׁשּנאמר: ּתֹורה, הבטיחה ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָועליהם

ּתעׂשה" - ל יאמרּו אׁשר הּמׁשּפט ועל ,מצותיֹורּו זֹו , ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָֹ
לסמ חּיב - ּובתֹורתֹו רּבנּו ּבמׁשה הּמאמין וכל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹעׂשה.

עליהם. ּולהּׁשען אליהם, הּדת ְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָמעׂשה
.,תעׂשה ּבלא עֹובר - ּכהֹוראתן עֹוׂשה ׁשאינֹו מי ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל

ואין ."ל יּגידּו אׁשר הּדבר [מּכל] תסּור "לא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשּכל ּדין; ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן מּפני זה, לאו על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלֹוקין

ׁשּמֹורה ׁשּנאמר:[ממרה]חכם ּבחנק, מיתתֹו - ּדבריהם על ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
אֹותן ׁשּלמדּו ּדברים אחד וגֹו'". ּבזדֹון יעׂשה אׁשר ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָ"והאיׁש
ׁשּלמדּו ּדברים ואחד ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה והם הּׁשמּועה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמּפי
ּבהן נדרׁשת ׁשהּתֹורה הּמּדֹות מן ּבאחת ּדעּתן מּפי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹותן
ּדברים ואחד הּוא, ּכ זה ּבדבר ׁשהּדין ּבעיניהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָונראה
והן צריכה, ּׁשהּׁשעה מה ּולפי לּתֹורה סיג אֹותן ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשעׂשּו
הּׁשלׁשה מאּלּו ואחד אחד ּכל - והּמנהגֹות והּתּקנֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּגזרֹות
מהן, אחד ּכל על והעֹובר להן, לׁשמע עׂשה מצות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּדברים,
אׁשר הּתֹורה ּפי "על אֹומר: הּוא הרי תעׂשה. ּבלא ְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָֹעֹובר
לרּבים ּבהן ׁשּיֹורּו והּמנהגֹות והּתּקנֹות הּגזרֹות אּלּו ,"ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיֹורּו
יאמרּו אׁשר הּמׁשּפט "ועל העֹולם; ּולתּקן הּדת לחּזק ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכדי
מן ּבאחת הּדין מן אֹותן ׁשּלמדּו ּדברים אּלּו ּתעׂשה", - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָל
יּגידּו אׁשר "(מּכל)הּדבר ּבהן; נדרׁשת ׁשהּתֹורה ְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּמּדֹות

איׁש. מּפי איׁש ׁשּקּבלּו הּקּבלה זֹו ,"ְְִִִִִֶַַָָל
הּקּבלה‚. וכל[ממשרע"ה]ּדברי לעֹולם; מחלקת ּבהן אין , ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

רּבנּו. מּמׁשה קּבלה ׁשאינֹו ּבידּוע מחלקת, ּבֹו ׁשּתמצא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹּדבר

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

           
      

הּדין מן ׁשּלֹומדין שווה]ּודברים גזירה או הסּכימּו[ק"ו אם - ְְְִִִִִִִֶַָ
ּבהן נחלקּו ואם הסּכימּו; הרי ּכּלם, הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻעליהן
הּגזרֹות וכן לרּבים. אחד הּדין ּומֹוציאין הרב, אחר הֹולכין -ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
אֹו ּגזרה לגזר ׁשראּוי מקצתן ראּו אם - והּמנהגֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹוהּתּקנֹות

זה מנהג על העם ׁשּיּניחּו אֹו זֹו ּתּקנה לנהוגלתּקן [שימשיכו ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּתּקנהבו] לתּקן ולא זֹו ּגזרה לגזר ראּוי ׁשאין מקצתן וראּו ,ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹ

אּלּו, ּכנגד אּלּו ונֹותנין נֹוׂשאין - זה מנהג להּניח ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹזֹו
לרּבים. אחד הּדין ּומֹוציאין הרב, אחר ְְִִִִִֶַַַַָָָֹוהֹולכין

מחלקת„. ׁשם היתה לא קּים, הּגדֹול ּדין ּבית ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹּכׁשהיה
מּיׂשראל, לאחד ספק ּבֹו ׁשּנֹולד ּדין ּכל אּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּביׂשראל;
הרי לאו, אם לֹו; אמרּו ידעּו, אם ׁשּבעירֹו. ּדין לבית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָׁשֹואל
לירּוׁשלים, עֹולין ׁשלּוחֹו עם אֹו ּדין ּבית אֹותֹו עם ְִִִִִִֵֵַַָהּׁשֹואל
ואם להן; אמרּו ידעּו, אם הּבית. ׁשּבהר ּדין לבית ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָוׁשֹואלין
ידעּו, אם העזרה. ּפתח ׁשעל ּדין לבית ּבאין הּכל ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלאו,
ּדין לבית הּגזית ללׁשּכת ּבאין הּכל לאו, ואם להן; ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹאמרּו
ידּוע לּכל הּספק ּבֹו ׁשּנֹולד הּדבר היה אם וׁשֹואלין. ְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹהּגדֹול,
ׁשּדנּו הּמּדה מן ּבין הּקּבלה מּפי ּבין הּגדֹול, ּדין ּבית ִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאצל
ּבית אצל ּברּור הּדבר היה לא ואם מּיד; להן אֹומרים - ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹּבּה

ּבׁשעתן ּבֹו ּדנין - הּגדֹול שעה]ּדין באותה ונֹוׂשאין[- , ְְְִִִִַָָָָ
אחר וילכּו למנין יעמדּו אֹו ּכּלן, ׁשּיסּכימּו עד ּבּדבר ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻונֹותנין
להן. והֹולכין הלכה', ּכ' הּׁשֹואלין: לכל ויאמרּו ְְְְְֲֲִִֶַָָָָָָֹֹהרב,
מטּמא זה ּביׂשראל: מחלקת רבתה הּגדֹול, ּדין ּבית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמּׁשּבטל
זה לדבריו; טעם ונֹותן מטהר וזה לדבריו, טעם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָונֹותן

מּתיר. וזה ְִֵֶַאֹוסר,

ּבזמן‰. ׁשּלא ׁשּנחלקּו ּדינין ּבּתי ׁשני אֹו חכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשני
ּבין אחד, ּבזמן ּבין - להן הּדבר הּגיע ׁשּלא עד אֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּסנהדרין,
ואחד אֹוסר אחד מטהר, ואחד מטּמא אחד - זה אחר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבזה
ּתֹורה, ּבׁשל - נֹוטה הּדין להיכן יֹודע אּתה אין אם - ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמּתיר
הּמקל אחר הלֹו סֹופרים, ּדבר ּובׁשל הּמחמיר; אחר הלֹו. ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָ

   
הּמּדֹות‡. מן ּבאחת ׁשּדרׁשּו הּגדֹול ּדין [שהתורהּבית ְְִִִֵֶַַַַָָ

בהן] ּדין,נדרשת ודנּו ,ּכ ׁשהּדין ּבעיניהם ּׁשּנראה מה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכפי
לסּתר אחר טעם לֹו ונראה אחר, ּדין ּבית אחריהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹועמד
ּבעיניו, ּׁשּיראה מה ּכפי ודן סֹותר, זה הרי - הּדין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹותֹו
אּתה אין - ההם" ּבּימים יהיה אׁשר הּׁשפט "אל ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

.ׁשּבדֹור ּדין ּבית אחר אּלא ללכת, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָחּיב
.,מנהג והנהיגּו ּתּקנה, התקינּו אֹו ּגזרה, ׁשּגזרּו ּדין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּבית

הּדבר יׂשראלּופׁשט אחר,ּבכל ּדין ּבית אחריהם ועמד , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ואֹותּה הּתּקנה אֹותּה ולעקר הראׁשֹונים ּדברי לבּטל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּובּקׁש
מן ּגדֹול ׁשּיהיה עד יכֹול, אינֹו - הּמנהג ואֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּגזרה
לא אבל ּבחכמה ּגדֹול היה ּובמנין. ּבחכמה ְְְְְְֲִִִָָָָָָָָָָֹהראׁשֹונים
ּדבריו; את לבּטל יכֹול אינֹו - ּבחכמה לא אבל ּבמנין ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָֹּבמנין,
אין - התקינּו אֹו הראׁשֹונים ּגזרּו ׁשּבגללֹו הּטעם ּבטל ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָאפּלּו
יהיּו והיא מהן. ּגדֹולים ׁשּיהיּו עד לבּטל, יכֹולין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהאחרֹונים
ׁשבעים ׁשל ּדין ּובית ּדין ּבית וכל הֹואיל ּבמנין, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָּגדֹולים
הּדבר וקּבלּו ׁשהסּכימּו הּדֹור חכמי מנין זה הּוא? ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָואחד

ּבֹו. חלקּו ולא הּגדֹול, ּדין ּבית ְְְִֵֶַָָָֹׁשאמרּו

ּכדי‚. אֹותן אסרּו ׁשּלא ּבדברים אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹּבּמה
ּבית ׁשראּו ּדברים אבל ּתֹורה. ּדיני ּבׁשאר אּלא סיג, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָלעׂשֹות
ּבכל אּסּורן ּפׁשט אם - סיג לעׂשֹות אֹותֹו, לאסר אֹו לגזר ְְְֱֲִִִִֶַַָָָָֹֹּדין

ּולהּתירן,יׂשראל לעקרן יכֹול אחר הּגדֹול ּדין ּבית אין - ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ
הראׁשֹונים. מן ּגדֹול היה ֲִִִִָָָָאפּלּו

ּדב„. אף לעקר ּדין לבית אּלּוויׁש סייג]רים שמשום גזרות -] ְְְֲִִֵֵֵַַָֹ
יהּו ׁשּלא - הראׁשֹונים מן קטן ׁשהּוא ּפי על אף ׁשעה, ְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹלפי
ּתֹורה ּדברי ׁשאפּלּו עצמּה; ּתֹורה מּדברי חמּורין אּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּגזרֹות
ּבית ּכיצד? ׁשעה. הֹוראת אֹותן, לעקר ּדין ּבית לכל יׁש -ְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָֹ
על העם יעברּו ׁשּלא ּכדי סיג, ולעׂשֹות הּדת לחּזק ׁשראּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּדין
אין אבל ּכּדין; ׁשּלא ועֹונׁשין ּכּדין, ׁשּלא מּכין - ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹהּתֹורה
ראּו אם וכן היא. ּכ ׁשהלכה ואֹומרין לדֹורֹות, הּדבר ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָקֹובעין
תעׂשה, לא מצות על לעבר אֹו עׂשה, מצות לבּטל ׁשעה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹלפי
מּלהּכׁשל מּיׂשראל רּבים להּציל אֹו לּדת, רּבים להחזיר ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָּכדי
ּכׁשם צריכה. ּׁשהּׁשעה מה לפי עֹוׂשין - אחרים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָּבדברים
ּכ - ּכּלֹו ׁשּיחיה ּכדי זה, ׁשל רגלֹו אֹו ידֹו חֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻׁשהרֹופא
לפי מצוֹות מקצת על לעבר הּזמּנים מן ּבזמן מֹורים ּדין ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָֹּבית
הראׁשֹונים: חכמים ׁשאמרּו ּכדר - ּכּלן ׁשּיתקּימּו ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשעה,

הרּבה'. ׁשּבתֹות ׁשּיׁשמר ּכדי אחת, ׁשּבת עליו ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ'חּלל
אֹו‰. ּתּקנה, לתּקן אֹו ּגזרה, לגזר להם ׁשּנראה ּדין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבית

אם ּתחּלה, ולידע ּבּדבר, להתיּׁשב צריכין - מנהג ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָלהנהיג
לעמד יכֹולין הּצּבּור רב אין אֹו ּבּה, לעמד יכֹולין הּצּבּור ְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֹֹֹרב

זה ּכןּבדבר אם אּלא הּצּבּור, על ּגזרה ּגֹוזרין אין ּולעֹולם . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבּה. לעמד יכֹולין הּצּבּור ְֲִִַַָֹֹרב

.Âלעמד יכֹולין הּצּבּור ׁשרב ודּמּו ּגזרה, ּדין ּבית ׁשּגזרּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹהרי
ּפקּפקּו אֹותּה, ׁשּגזרּו ואחר ּפׁשטה[זלזלו]ּבּה, ולא ּבּה העם ְְְְְְִֶַַָָָָָָָָֹ

העם את לכף רּׁשאין ואינן ּבטלה, זֹו הרי - הּצּבּור ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹּברב
ּבּה. ֶֶָָללכת

.Êׁשנים ּכן הּדבר ועמד יׂשראל, ּבכל ׁשּפׁשטה ודּמּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָּגזרּו
ּבכל ּובדק אחר, ּדין ּבית עמד מרּבה זמן ּולאחר ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֻרּבֹות,
יׁש - יׂשראל ּבכל ּפֹוׁשטת הּגזרה אֹותּה ׁשאין וראה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָיׂשראל
הראׁשֹון ּדין ּבית מאֹותֹו ּפחֹות היה ואפּלּו לבּטלּה; רׁשּות ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָלֹו

לבּטל לֹו יׁש ּובמנין, .ּבחכמה ְְְְְִֵֵַָָָ
.Áּדברים ׁשני ׁשהּתיר ּדין ּבית גזירות]וכל ימהר[- אל , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשליׁשי. ּדבר ְְִִִַָָלהּתיר
.Ëּדין לבית ויׁש ויעמדהֹואיל הּמּתר ּדבר ולאסר לגזר ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֻ

ׁשעה לפי ּתֹורה אּסּורי להּתיר להן יׁש וכן לדֹורֹות, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָאּסּורֹו
תגרע ולא עליו, תסף "לא ּתֹורה, ׁשהזהירה זה הּוא מה -ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹ
מהם, לגרע ולא ּתֹורה ּדברי על להֹוסיף ׁשּלא - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹמּמּנּו"?
ׁשּבכתב, ּבּתֹורה ּבין הּתֹורה, מן ׁשהּוא לעֹולם הּדבר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹולקּבע
"לא ּבּתֹורה: ּכתּוב הרי ּכיצד? ּפה. ׁשּבעל ּבּתֹורה ְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבין

הּׁשמּועה ּומּפי אּמֹו", ּבחלב ּגדי למדּו,[ממשרע"ה]תבּׁשל ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ
א הּכתּוב ּבׂשרׁשּזה ּבין - ּבחלב ּבׂשר ולאכל לבּׁשל סר ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

מן ּבחלב מּתר עֹוף, ּבׂשר אבל חּיה; ּבׂשר ּבין ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָֻּבהמה,
זה הרי ּבחלב, חּיה ּבׂשר ויּתיר ּדין ּבית יבֹוא אם ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּתֹורה.
הּגדי, ּבכלל ׁשהּוא ויאמר העֹוף, ּבׂשר יאסר ואם ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָֹֹּגֹורע;
אמר: אם אבל מֹוסיף. זה הרי - הּתֹורה מן אסּור ְֲֲִִִֵֶַַָָָָוהּוא
לעם ונֹודיע אֹותֹו, נאסר ואנּו הּתֹורה, מן מּתר העֹוף ְְְֱִִֶַַַָָָָָָֹֻ'ּבׂשר
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מז            
      

הּדין מן ׁשּלֹומדין שווה]ּודברים גזירה או הסּכימּו[ק"ו אם - ְְְִִִִִִִֶַָ
ּבהן נחלקּו ואם הסּכימּו; הרי ּכּלם, הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻעליהן
הּגזרֹות וכן לרּבים. אחד הּדין ּומֹוציאין הרב, אחר הֹולכין -ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
אֹו ּגזרה לגזר ׁשראּוי מקצתן ראּו אם - והּמנהגֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹוהּתּקנֹות

זה מנהג על העם ׁשּיּניחּו אֹו זֹו ּתּקנה לנהוגלתּקן [שימשיכו ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּתּקנהבו] לתּקן ולא זֹו ּגזרה לגזר ראּוי ׁשאין מקצתן וראּו ,ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹ

אּלּו, ּכנגד אּלּו ונֹותנין נֹוׂשאין - זה מנהג להּניח ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹזֹו
לרּבים. אחד הּדין ּומֹוציאין הרב, אחר ְְִִִִִֶַַַַָָָֹוהֹולכין

מחלקת„. ׁשם היתה לא קּים, הּגדֹול ּדין ּבית ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹּכׁשהיה
מּיׂשראל, לאחד ספק ּבֹו ׁשּנֹולד ּדין ּכל אּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּביׂשראל;
הרי לאו, אם לֹו; אמרּו ידעּו, אם ׁשּבעירֹו. ּדין לבית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָׁשֹואל
לירּוׁשלים, עֹולין ׁשלּוחֹו עם אֹו ּדין ּבית אֹותֹו עם ְִִִִִִֵֵַַָהּׁשֹואל
ואם להן; אמרּו ידעּו, אם הּבית. ׁשּבהר ּדין לבית ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָוׁשֹואלין
ידעּו, אם העזרה. ּפתח ׁשעל ּדין לבית ּבאין הּכל ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלאו,
ּדין לבית הּגזית ללׁשּכת ּבאין הּכל לאו, ואם להן; ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹאמרּו
ידּוע לּכל הּספק ּבֹו ׁשּנֹולד הּדבר היה אם וׁשֹואלין. ְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹהּגדֹול,
ׁשּדנּו הּמּדה מן ּבין הּקּבלה מּפי ּבין הּגדֹול, ּדין ּבית ִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאצל
ּבית אצל ּברּור הּדבר היה לא ואם מּיד; להן אֹומרים - ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹּבּה

ּבׁשעתן ּבֹו ּדנין - הּגדֹול שעה]ּדין באותה ונֹוׂשאין[- , ְְְִִִִַָָָָ
אחר וילכּו למנין יעמדּו אֹו ּכּלן, ׁשּיסּכימּו עד ּבּדבר ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻונֹותנין
להן. והֹולכין הלכה', ּכ' הּׁשֹואלין: לכל ויאמרּו ְְְְְֲֲִִֶַָָָָָָֹֹהרב,
מטּמא זה ּביׂשראל: מחלקת רבתה הּגדֹול, ּדין ּבית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמּׁשּבטל
זה לדבריו; טעם ונֹותן מטהר וזה לדבריו, טעם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָונֹותן

מּתיר. וזה ְִֵֶַאֹוסר,

ּבזמן‰. ׁשּלא ׁשּנחלקּו ּדינין ּבּתי ׁשני אֹו חכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשני
ּבין אחד, ּבזמן ּבין - להן הּדבר הּגיע ׁשּלא עד אֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּסנהדרין,
ואחד אֹוסר אחד מטהר, ואחד מטּמא אחד - זה אחר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבזה
ּתֹורה, ּבׁשל - נֹוטה הּדין להיכן יֹודע אּתה אין אם - ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמּתיר
הּמקל אחר הלֹו סֹופרים, ּדבר ּובׁשל הּמחמיר; אחר הלֹו. ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָ

   
הּמּדֹות‡. מן ּבאחת ׁשּדרׁשּו הּגדֹול ּדין [שהתורהּבית ְְִִִֵֶַַַַָָ

בהן] ּדין,נדרשת ודנּו ,ּכ ׁשהּדין ּבעיניהם ּׁשּנראה מה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכפי
לסּתר אחר טעם לֹו ונראה אחר, ּדין ּבית אחריהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹועמד
ּבעיניו, ּׁשּיראה מה ּכפי ודן סֹותר, זה הרי - הּדין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹותֹו
אּתה אין - ההם" ּבּימים יהיה אׁשר הּׁשפט "אל ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

.ׁשּבדֹור ּדין ּבית אחר אּלא ללכת, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָחּיב
.,מנהג והנהיגּו ּתּקנה, התקינּו אֹו ּגזרה, ׁשּגזרּו ּדין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּבית

הּדבר יׂשראלּופׁשט אחר,ּבכל ּדין ּבית אחריהם ועמד , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ואֹותּה הּתּקנה אֹותּה ולעקר הראׁשֹונים ּדברי לבּטל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּובּקׁש
מן ּגדֹול ׁשּיהיה עד יכֹול, אינֹו - הּמנהג ואֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּגזרה
לא אבל ּבחכמה ּגדֹול היה ּובמנין. ּבחכמה ְְְְְְֲִִִָָָָָָָָָָֹהראׁשֹונים
ּדבריו; את לבּטל יכֹול אינֹו - ּבחכמה לא אבל ּבמנין ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָֹּבמנין,
אין - התקינּו אֹו הראׁשֹונים ּגזרּו ׁשּבגללֹו הּטעם ּבטל ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָאפּלּו
יהיּו והיא מהן. ּגדֹולים ׁשּיהיּו עד לבּטל, יכֹולין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהאחרֹונים
ׁשבעים ׁשל ּדין ּובית ּדין ּבית וכל הֹואיל ּבמנין, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָּגדֹולים
הּדבר וקּבלּו ׁשהסּכימּו הּדֹור חכמי מנין זה הּוא? ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָואחד

ּבֹו. חלקּו ולא הּגדֹול, ּדין ּבית ְְְִֵֶַָָָֹׁשאמרּו

ּכדי‚. אֹותן אסרּו ׁשּלא ּבדברים אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹּבּמה
ּבית ׁשראּו ּדברים אבל ּתֹורה. ּדיני ּבׁשאר אּלא סיג, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָלעׂשֹות
ּבכל אּסּורן ּפׁשט אם - סיג לעׂשֹות אֹותֹו, לאסר אֹו לגזר ְְְֱֲִִִִֶַַָָָָֹֹּדין

ּולהּתירן,יׂשראל לעקרן יכֹול אחר הּגדֹול ּדין ּבית אין - ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ
הראׁשֹונים. מן ּגדֹול היה ֲִִִִָָָָאפּלּו

ּדב„. אף לעקר ּדין לבית אּלּוויׁש סייג]רים שמשום גזרות -] ְְְֲִִֵֵֵַַָֹ
יהּו ׁשּלא - הראׁשֹונים מן קטן ׁשהּוא ּפי על אף ׁשעה, ְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹלפי
ּתֹורה ּדברי ׁשאפּלּו עצמּה; ּתֹורה מּדברי חמּורין אּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּגזרֹות
ּבית ּכיצד? ׁשעה. הֹוראת אֹותן, לעקר ּדין ּבית לכל יׁש -ְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָֹ
על העם יעברּו ׁשּלא ּכדי סיג, ולעׂשֹות הּדת לחּזק ׁשראּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּדין
אין אבל ּכּדין; ׁשּלא ועֹונׁשין ּכּדין, ׁשּלא מּכין - ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹהּתֹורה
ראּו אם וכן היא. ּכ ׁשהלכה ואֹומרין לדֹורֹות, הּדבר ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָקֹובעין
תעׂשה, לא מצות על לעבר אֹו עׂשה, מצות לבּטל ׁשעה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹלפי
מּלהּכׁשל מּיׂשראל רּבים להּציל אֹו לּדת, רּבים להחזיר ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָּכדי
ּכׁשם צריכה. ּׁשהּׁשעה מה לפי עֹוׂשין - אחרים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָּבדברים
ּכ - ּכּלֹו ׁשּיחיה ּכדי זה, ׁשל רגלֹו אֹו ידֹו חֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻׁשהרֹופא
לפי מצוֹות מקצת על לעבר הּזמּנים מן ּבזמן מֹורים ּדין ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָֹּבית
הראׁשֹונים: חכמים ׁשאמרּו ּכדר - ּכּלן ׁשּיתקּימּו ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשעה,

הרּבה'. ׁשּבתֹות ׁשּיׁשמר ּכדי אחת, ׁשּבת עליו ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ'חּלל
אֹו‰. ּתּקנה, לתּקן אֹו ּגזרה, לגזר להם ׁשּנראה ּדין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבית

אם ּתחּלה, ולידע ּבּדבר, להתיּׁשב צריכין - מנהג ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָלהנהיג
לעמד יכֹולין הּצּבּור רב אין אֹו ּבּה, לעמד יכֹולין הּצּבּור ְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֹֹֹרב

זה ּכןּבדבר אם אּלא הּצּבּור, על ּגזרה ּגֹוזרין אין ּולעֹולם . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבּה. לעמד יכֹולין הּצּבּור ְֲִִַַָֹֹרב

.Âלעמד יכֹולין הּצּבּור ׁשרב ודּמּו ּגזרה, ּדין ּבית ׁשּגזרּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹהרי
ּפקּפקּו אֹותּה, ׁשּגזרּו ואחר ּפׁשטה[זלזלו]ּבּה, ולא ּבּה העם ְְְְְְִֶַַָָָָָָָָֹ

העם את לכף רּׁשאין ואינן ּבטלה, זֹו הרי - הּצּבּור ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹּברב
ּבּה. ֶֶָָללכת

.Êׁשנים ּכן הּדבר ועמד יׂשראל, ּבכל ׁשּפׁשטה ודּמּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָּגזרּו
ּבכל ּובדק אחר, ּדין ּבית עמד מרּבה זמן ּולאחר ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֻרּבֹות,
יׁש - יׂשראל ּבכל ּפֹוׁשטת הּגזרה אֹותּה ׁשאין וראה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָיׂשראל
הראׁשֹון ּדין ּבית מאֹותֹו ּפחֹות היה ואפּלּו לבּטלּה; רׁשּות ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָלֹו

לבּטל לֹו יׁש ּובמנין, .ּבחכמה ְְְְְִֵֵַָָָ
.Áּדברים ׁשני ׁשהּתיר ּדין ּבית גזירות]וכל ימהר[- אל , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשליׁשי. ּדבר ְְִִִַָָלהּתיר
.Ëּדין לבית ויׁש ויעמדהֹואיל הּמּתר ּדבר ולאסר לגזר ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֻ

ׁשעה לפי ּתֹורה אּסּורי להּתיר להן יׁש וכן לדֹורֹות, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָאּסּורֹו
תגרע ולא עליו, תסף "לא ּתֹורה, ׁשהזהירה זה הּוא מה -ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹ
מהם, לגרע ולא ּתֹורה ּדברי על להֹוסיף ׁשּלא - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹמּמּנּו"?
ׁשּבכתב, ּבּתֹורה ּבין הּתֹורה, מן ׁשהּוא לעֹולם הּדבר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹולקּבע
"לא ּבּתֹורה: ּכתּוב הרי ּכיצד? ּפה. ׁשּבעל ּבּתֹורה ְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבין

הּׁשמּועה ּומּפי אּמֹו", ּבחלב ּגדי למדּו,[ממשרע"ה]תבּׁשל ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ
א הּכתּוב ּבׂשרׁשּזה ּבין - ּבחלב ּבׂשר ולאכל לבּׁשל סר ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

מן ּבחלב מּתר עֹוף, ּבׂשר אבל חּיה; ּבׂשר ּבין ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָֻּבהמה,
זה הרי ּבחלב, חּיה ּבׂשר ויּתיר ּדין ּבית יבֹוא אם ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּתֹורה.
הּגדי, ּבכלל ׁשהּוא ויאמר העֹוף, ּבׂשר יאסר ואם ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָֹֹּגֹורע;
אמר: אם אבל מֹוסיף. זה הרי - הּתֹורה מן אסּור ְֲֲִִִֵֶַַָָָָוהּוא
לעם ונֹודיע אֹותֹו, נאסר ואנּו הּתֹורה, מן מּתר העֹוף ְְְֱִִֶַַַָָָָָָֹֻ'ּבׂשר
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מח           
      

'העֹוף ויאמרּו: חרבה, הּדבר מן יבֹוא ׁשּלא ּגזרה, ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשהּוא
לא ׁשהרי מּתרת החּיה ּכ ּבּתֹורה, נתּפרׁש ׁשּלא מּפני ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻמּתר
חּוץ מּתר, הּבהמה ּבׂשר 'אף לֹומר: אחר ויבֹוא ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֻנתּפרׁשה';
ּבחלב מּתר העז ּבׂשר 'אף לֹומר: אחר ויבֹוא העז'; ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָֻמן
מינֹו'; ׁשהיא "אּמֹו", אּלא נאמר ׁשּלא הּכבׂשה, אֹו ְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהּפרה
ׁשּלא מּתר, אּמֹו ׁשאינּה העז ּבחלב 'אף לֹומר: אחר ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻויבֹוא
ואפּלּו ּבחלב, ּבׂשר ּכל נאסר לפיכ "אּמֹו"'. אּלא ְְֱֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹנאמר
ּכל וכן לּתֹורה. סיג עֹוׂשה אּלא מֹוסיף, זה אין - עֹוף' ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבׂשר

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

   
האמּור‡. ממרא זקן אינֹו ּפה, ׁשּבעל ּבּתֹורה מאמין ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמי

אדם.ּבּתֹורה ּכל ּביד ּומיתתֹו הּמינים, ּבכלל זה הרי אּלא , ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

.- ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ּכֹופר ׁשהּוא ׁשּנתּפרסם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמאחר
-]מֹורידין מעלין[לבור סכנה]ולא בזמן - ּכׁשאר[מהבור , ְְֲִִִִַָֹ

הּׁשמים'הּמ מן ּתֹורה 'אין והאֹומרין והאּפיקֹורֹוסין ינים ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָ
ואינן יׂשראל, ּבכלל אינן אּלּו ּכל והמׁשּמדין; ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻוהּמֹוסרין
ההֹורג ּכל אּלא ּדּינין; ולא התראה ולא עדים לא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹצריכין

מכׁשֹול. והסיר ּגדֹולה מצוה עׂשה מהם, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָאחד

ּפה‚. ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשּכפר ּבאיׁש אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבּמה
הּקּלה, ּדעּתֹו אחר והל לֹו, ׁשּנראּו ּובדברים ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָמּמחׁשבּתֹו,
ּכל וכן ּתחּלה; ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה וכפר לּבֹו, ׁשרירּות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָואחר
ּבניהם, ּובני הּטֹועים אֹותן ּבני אבל אחריו. ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָהּטֹועים
- עליו אֹותם וגּדלּו ּבמינּות, ונֹולדּו אבֹותם אֹותם ְְְְְֲִִִִֶָָָָָׁשהּדיחּו
על הּגֹוים וגּדלּוהּו הּגֹוים לבין ׁשּנׁשּבה ּכתינֹוק הן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָהרי
יהּודי, ׁשהיה ּכ אחר ׁשּׁשמע ּפי על ואף אנּוס; ׁשהּוא ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָּדתם,
על ּגּדלּוהּו ׁשהרי ּכאנּוס, הּוא הרי - ודתם הּיהּודים ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָוראה
,לפיכ ׁשּתעּו. אבֹותיהם ּבדרכי האֹוחזים אּלּו ּכ ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָטעּותם.
עד ׁשלֹום, ּבדרכי אֹותם ולמׁש ּבתׁשּובה, להחזירן ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹראּוי

להרגן אדם ימהר ולא הּתֹורה; לאיתן .ׁשּיחזרּו ְְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָֹ
אחד„. חכם הּוא - ּבּתֹורה האמּור ממרא זקן ְֲֵֵֶַַָָָָָָָָאבל

קּבלה ּבידֹו ׁשּיׁש יׂשראל בתושבע"פ]מחכמי מודה ודן[- , ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
יׂשראל, חכמי ּכל ויֹורּו ׁשּידּונּו ּכמֹו ּתֹורה ּבדיני ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָּומֹורה
הּגדֹול, ּדין ּבית עם הּדינין מן ּבדין מחלקת לֹו ְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּבאה
ׁשּלא לעׂשֹות והֹורה עליהם חלק אּלא לדבריהם חזר ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹולא
חלק לֹו ויׁש ּומתוּדה, מיתה; עליו ּתֹורה ּגזרה - ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָּכהֹוראתם

הּבא. קּבללעֹולם והּוא ּדנין, והן ּדן ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבית רצּו ואם ּכבֹוד; להם חלקה הּתֹורה הרי - קּבלּו ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָוהם
ׁשּלא ּכדי יכֹולין, אינן - ּולהּניחֹו ּכבֹודם, על למחל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹּדין

ּביׂשראל. מחלקת ְְְֲִִֵֶַָֹירּבּו
ׁשהּגיע‰. חכם ׁשּיהיה עד מיתה, חּיב ממרא זקן ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין

סמּו ּבדבר[מוסמך]להֹוראה, ּדין ּבית על ויחלק ּבסנהדרין, ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ
ּבתפּלין; אֹו חּטאת, ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשחּיבין
הֹוראתֹו; ּפי על הּוא יעׂשה אֹו ּכהֹוראתֹו, לעׂשֹות ְְֲֲִֶֶַַַָָָָויֹורה
היה אם אבל הּגזית. ּבלׁשּכת יֹוׁשבין והן עליהן, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹויחלק
ּפטּור, - לעׂשֹות והֹורה להֹוראה, הּגיע ׁשּלא ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹּתלמיד
יּפלא ׁשּלא מי לּמׁשּפט", דבר מּמ יּפלא "ּכי ְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:

מפלא[ייעלם] ּדבר אּלא וקשה]מּמּנּו .[עמוק ְִֶֶָָָָֻ

.Âלאחרים ולּמד וׁשנה וחלק ּדין, ּבית ׁשל מפלא חכם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻהיה
ּפטּור - לעׂשֹות הֹורה לא אבל "והאיׁשּכדבריו, ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָָֹ

לעׂשֹות יֹורה אּלא ּבזדֹון, ׁשּיאמר לא - בזדֹון" יעׂשה ְְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאׁשר
ּבעצמֹו. הּוא יעׂשה ְְֲֶַַאֹו

.Êלמקֹומן[לסנהדרין]מצאן הגזית]חּוץ לשכת והמרה[- , ְְְְִִָָָָ
מלּמד הּמקֹום", אל ועלית "וקמּת ׁשּנאמר: ּפטּור, - ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעליהם
ׁשהם ּבהם וכּיֹוצא אּלּו וכל מיתה. לֹו ּגֹורם ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּמקֹום
לנּדֹותם הּגדֹול ּדין לבית יׁש - הּמיתה מן ְְְִִִִֵֵַַַָָָּפטּורין
להם ּׁשּיראה מה ּכפי מּללּמד ּולמנעם ּולהּכֹותם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּולהפריׁשם

.לכ צרי ְִֶַָָָָׁשהּדבר

.Áחכם ּבֹו ויֹורה ּדבר, ׁשּיּפלא ּבעת ממרא? זקן ּדנין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָוכיצד
ׁשּקּבל ּבדבר ּבין ּבעיניו, ׁשּיראה ּבדבר ּבין להֹוראה, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּמּגיע
ּובאין לירּוׁשלים, עֹולין עּמֹו והחֹולקין הּוא הרי - ְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָמרּבֹותיו
ּכ' ּדין: ּבית להם ואֹומרים הּבית; הר ּפתח ׁשעל ּדין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלבית
ּכּלן ּבאין - לאו ואם מּוטב. וקּבל, ׁשמע אם הּדין'. ְְִִִִִֵַַָָָָָֻהּוא
ּכ' להם: הם ּגם ואֹומרים העזרה, ּפתח ׁשעל ּדין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלבית
ּבאין ּכּלן - לאו ואם להם. ילכּו וקּבל, ׁשמע אם הּדין'. ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻהּוא
לכל יֹוצאת ּתֹורה ׁשּמּׁשם הּגזית, ׁשּבלׁשּכת הּגדֹול ּדין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלבית

ה'" יבחר אׁשר ההּוא, הּמקֹום "מן ׁשּנאמר: ּוביתיׂשראל, . ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
זה חזר ּכּלן. ויֹוצאין הּדין'; הּוא ּכ' להם: אֹומרין ְְְִִִִֶֶַַָָָָֻּדין
ׁשהּוא ּכדר ולּמד וׁשנה לעירֹו, ּדין ּבית על ׁשחלק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהחכם
ּכהֹוראתֹו ׁשעׂשה אֹו לעׂשֹות, הֹורה ּפטּור; זה הרי - ְֲֲֵֶֶַָָָָָָָלמּוד
לדבריו, טעם נתן אפּלּו התראה. צרי ואינֹו מיתה, חּיב -ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָ
ּכהֹוראתֹו, ׁשעׂשה עדים ׁשּבאּו ּכיון אּלא לֹו; ׁשֹומעין ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאין
ּדין לבית למיתה ּדינֹו ּגֹומרין - לעׂשֹות לאחרים ׁשהֹורה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָאֹו

ואיןׁשּבעירֹו לירּוׁשלים. מּׁשם אֹותֹו ּומעלין אֹותֹו, ותֹופׂשין . ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָ
הּגדֹול ּדין ּבבית ולא ׁשּבעירֹו, ּדין ּבבית לא אֹותֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַָֹֹממיתין
הּגדֹול ּדין לבית אֹותֹו מעלין אּלא לירּוׁשלים, חּוץ ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיצא
ּברגל אֹותֹו וחֹונקין הרגל, עד אֹותֹו ּומׁשּמרין ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּבירּוׁשלים.
מּכלל ויראּו", יׁשמעּו (יׂשראל)[העם] "וכל ׁשּנאמר: -ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ועדים ממרא, זקן - הכרזה צריכין וארּבעה הכרזה. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשּצרי
נאמר: ּבכּלם ׁשהרי ּומֹורה; סֹורר ּובן והּמסית, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻזֹוממין,

ויראּו". ְְְִִָ"יׁשמעּו

ה'תש"ע אייר א' חמישי יום

   
ּכרת,‡. זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּבדבר ּדין ּבית על ׁשחלק ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָזקן

ּבין מּתיר, והּוא אֹוסרין הן ׁשהיּו ּבין - חּטאת ׁשגגתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָועל
אפּלּו מיתה. חּיב זה הרי - אֹוסר והּוא מּתירין הן ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשהיּו
מרּבֹותי', קּבלּתי ּכ' ואמר: הּקּבלה, מּפי אֹומר הּוא ְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָהיה
וחלק הֹואיל - נֹותן' ׁשהּדין ּבעינינּו נראה ּכ' אֹומרים: ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוהם
חּיב זה הרי - לעׂשֹות ׁשהֹורה אֹו ועׂשה ּבּדבר, ְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעליהם
הּקּבלה. מּפי מֹורים הם היּו אם לֹומר, צרי ואין ְִִִִִִֵֵַַַָָָָָמיתה.
ׁשּיׁש ּבדבר ׁשּגזרּו הּגזרֹות מן ּבגזרה עליהן חלק אם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוכן
יֹום החמץ ׁשהּתיר ּכגֹון ּכרת, ּובזדֹונֹו חּטאת ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּבׁשגגתֹו
חמיׁשית ּבׁשעה ּבהניה אסרֹו אֹו ׁשּׁשית, ּבׁשעה עׂשר ְְְֲֲֲִִִִַַָָָָָָָָָָָארּבעה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מיתה; חּיב זה הרי -ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
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.חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּדבר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאחד
על ׁשחּיבין ּדבר לידי הּמביא ּבדבר ׁשּנחלק אֹו ּבֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנחלקּו

חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת אםזדֹונֹו זֹו ּבאּׁשה נחלקּו ּכיצד? . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
אינֹו אֹו ּבאּׁשה מטּמא זה ּדם מראה אם אינּה, אֹו ערוה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהיא
זבה זֹו אם לדה, טמאה אינּה אֹו לדה טמאה זֹו אם ְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָמטּמא,
ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל מּתר, אֹו אסּור זה חלב אם זבה, אינּה ְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻאֹו
ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּבדבר חלק זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּדבר לידי הּמביא ּדבר וכיצד ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָחּטאת.
אם הּׁשנה, ּבעּבּור ׁשּנחלקּו ּכגֹון חּטאת? ׁשגגתֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָועל

אדר[רק]מעּברין ּבכל אֹו הּפּורים ניתןעד פורים אחרי [גם ְְְֲִִַַַָָ
ּבפסח.לעבר] חמץ אכילת לידי מביא ׁשּזה חּיב, זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּדנּו הּדּינין ּבמנין אֹו ממֹונֹות, מּדיני ּבדין נחלקּו אם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוכן
לזה, חּיב ׁשּזה אחד ׁשל לדבריו חּיב: זה הרי - ממֹונֹות ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּדיני
ולדבריו נטל; ּדין ּבית ּפי ועל נטל ּכדין - מּמּנּו ׁשּנטל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּכל
- לדּון ראּויין אּלּו ׁשאין ׁשאמר אֹו ּפטּור, ׁשאֹומר זה ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשל
מקּדׁשת; אינּה אּׁשה ּבֹו קּדׁש ואם ּבידֹו, הּוא ּגזל ׁשּנטל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻּכל
ּכרת, ענּוׁש ּבמזיד עליה הּבא - נטל ׁשּלֹו האֹומר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּולדברי
ׁשחּיבין ּדבר לידי מביא הּדבר ונמצא חּטאת. מביא ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָּובׁשֹוגג
ּבדיני נחלקּו אם וכן חּטאת. ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָעל

ז אם הּדּיניןמּכֹות, ּבמנין ׁשחלק אֹו אינֹו, אֹו מלקּות חּיב ה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
אינֹו האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - ּבפניהם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּלֹוקין
ּכדין מהן, ׁשּיּטל וכל לׁשּלם, וחּיבין ּבֹו, הם חֹובלין - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹלֹוקה
ּגזל מהם ׁשּיּטל ּכל - הּוא מלקּות ּבן האֹומר ּולדברי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹנֹוטל;
נחלקּו אם וכן מקּדׁשת. אינּה אּׁשה ּבֹו קּדׁש ואם ּבידֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֻהּוא

למקדש']ּבערכין - עלי פלוני ּבחרמין['ערך ['נכסייאֹו ֲֲִִַַָָ
לכהנים] או למקדש כיוון אם וספק חּיבמוחרמים', זה אם ,ִֶַָ

אינֹו האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - חּיב אינֹו אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָלּתן
אּׁשה ּבֹו והמקּדׁש ּגזל, זה הרי - מּמּנּו לקחּו אם - לּתן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחּיב
אם הּקדׁשים, ּבפדיֹון עליהם חלק אם וכן מקּדׁשת. ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻאינּה
אין האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - נפּדּו לא אֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹנפּדּו
ּבעריפת נחלקּו מקּדׁשת. אינּה אּׁשה ּבֹו קּדׁש אם ּפדיֹון, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻזה

בדרך]העגלה חלל נמצא אם חּיבין[שמביאים אּלּו אם , ְִִֵֶַָָָ
האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - חּיבין אינן אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלהביא
אּׁשה ּבּה והמקּדׁש ּבהניה, אסּורה היא הרי - להביא ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָחּיבין
ּבלקט נחלקּו אם וכן ּבערלה. נחלקּו אם וכן מקּדׁשת. ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֻאינּה
חּיב; זה הרי - הּבית לבעל אֹו לענּיים זה אם ּופאה, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשכחה
העני, ּביד ּגזל זה הרי - הּבית לבעל האֹומר לדברי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשהרי
ּבאב עליהם חלק אם וכן מקּדׁשת. אינּה אּׁשה ּבֹו קּדׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻואם
נגעי אֹו ּבּתים נגעי אֹו ּבׂשר נגעי ּכגֹון הּטמאֹות, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֻמאבֹות
מּתר טהֹור, האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻּבגדים
אם טמא, האֹומר ּולדברי קדׁשים; ולאכל לּמקּדׁש ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹלהּכנס
חּטאת. מביא - ּובׁשֹוגג ּכרת, ענּוׁש - ּבמזיד אכל אֹו ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָנכנס
אין אֹו טהרה לזה יׁש אם מצרע, ּבטהרת נחלקּו אם ְְְְְֳֳִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹוכן
לׁשּתֹות צריכה זֹו אם ׂשֹוטה, ּבהׁשקאת נחלקּו אם וכן ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָלֹו.
צריכה האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - צריכה אינּה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָאֹו
ּולדברי ליבם; אסּורה זֹו הרי ׁשּתׁשּתה, קדם הּבעל מת אם -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
צריכין ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן מתיּבמת. צריכה, אינּה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהאֹומר
זה, ּדבר לידי מביאה זֹו מחלקת היתה אם ולחקר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹלבּדק

אם ּדברים, מאה אחר אפּלּו ׁשני, דבר לידי מביא זה ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָודבר
חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין לדבר ּבּסֹוף ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָיבֹוא
מחמיר הּוא ׁשהיה ּבין מחמירין, והן מקל הּזקן ׁשהיה ּבין -ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

חּיב. זה הרי - מקּלין ְְֲִִֵֵֶַָוהן

.‚- ּפטּור זה הרי ,ּכ לידי הּמחלקת ּתביא לא חּוץואם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
טֹוטפת להֹוסיף ׁשּמּתר הֹורה ּכיצד? ּבלבד. ּתפּלין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻמּמצות
זה הרי - טֹוטפֹות חמׁש אֹותּה ויעׂשה ּבּתפּלין, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָחמיׁשית
ויביא ּכהלכתן, ּבּתים ארּבעה ּכּתחּלה ׁשּיעׂשה והּוא, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָחּיב;
את רֹואה ׁשאינֹו החיצֹון ׁשהּבית - ּבחיצֹון וידּבק ֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַחמיׁשי
מּפי הלכה זה, ּדבר על ממרא זקן וחּיּוב ּפסּול. ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהאויר,
ּבדבר ׁשחלק ּכגֹון מצוֹות, ּבׁשאר נחלקּו אם אבל ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָהּקּבלה.
וזה 'ּפסּול' אֹומר: זה ׁשֹופר, אֹו ציצית אֹו לּולב ְְִִִִֵֵֶֶָָָמּדברי
'לא אֹומר: וזה חֹובתֹו' ידי 'יצא אֹומר: זה 'ּכׁשר', ְְֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹאֹומר:
זה הרי - לטמאה' 'ׁשני אֹומר: וזה 'טהֹור' אֹומר: זה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻיצא',

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמיתה; מן .ּפטּור ְִִֵֵֶַַָָָֹ

   
ואּמֹו‡. "אביו ׁשּנאמר: נסקל, - אּמֹו אֹו אביו ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָהמקּלל

לאחר אֹו ּבחּייהם, אֹותם המקּלל ואחד ּבֹו". ּדמיו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָקּלל,
ּכל ּכׁשאר והתראה, עדים וצרי נסקל. זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָמֹותם
וכן האּׁשה, ואחד האיׁש ואחד ּדין. ּבית מיתֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻמחּיבי

והאנּדרֹוגינֹוס נקבה]הּטמטּום או זכר ׁשּיהיּו[ספקי והּוא ; ְְְְְְִִֶַַָֻ
הענׁשין. לכלל ׁשהּגיעּו ְְֳִִִִִֶַָָּגדֹולים,

.המיחדין הּׁשמֹות מן ּבׁשם ׁשּיקּללם עד סקילה, חּיב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻאינֹו
הקב"ה] הּסקילה,[של מן ּפטּור - ּבכּנּוי קּללם אם אבל ;ְְְֲִִִִִַָָָָ

מּיׂשראל. ּכׁשר אדם ּכל קללת על ׁשּלֹוקה ּכדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָולֹוקה

אחד‚. ּכמקּלל זה הרי - אּמֹו ואבי אביו אבי המקּלל ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן
הּקהל .מּׁשאר ְִַָָָ

ׁשמענּו„. ענׁש מּנין? ואּמֹו, אביו מקּלל ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאזהרה
חרׁש" תקּלל "לא ּבכלל היא הרי האזהרה, אבל .ּבפרּוׁש; ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹ
אביו הרי מּיׂשראל, אדם לקּלל ׁשּלא מזהר והּוא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻהֹואיל

יׂשראל. ּכל ְְִִֵַָָּבכלל
"ּומּכה‰. ׁשּנאמר: ּבחנק, מיתתֹו - אּמֹו אֹו אביו ְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּמּכה

ּכל ּכׁשאר והתראה, עדים וצרי יּומת". מֹות ואּמֹו, ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָאביו
וכן האּׁשה, ואחד האיׁש ואחד ּדין. ּבית מיתֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻמחּיבי
אינֹו ענׁשין. לכלל ׁשּיּגיעּו והּוא, והאנּדרֹוגינֹוס; ְְְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָֻהּטמטּום
עׂשה לא אם אבל חּבּורה; ּבהם ׁשּיעׂשה עד חנק, ֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹחּיב
אֹותם והּמּכה יׂשראל. מּׁשאר אחד ּכמּכה זה הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָחּבּורה,

ּפטּור. מיתה, ְִַַָָלאחר
.Âׁשאי ונהרג; חּיב, - וחרׁשֹו אזנֹו, על אביו את ׁשהּכה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמי

יצאת ּדם טּפת אפּלּו - חּבּורה ּבלא חרׁש ׁשּיעׂשה לֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאפׁשר
ונתחרׁש ּבאזן, .ּבפנים ְְְִִִֵֶָָֹ

.Êאבר אֹו ּבׂשר לֹו וחת רֹופא ׁשהיה אֹו לאביו, ּדם ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּמּקיז
אפּלּו יעׂשה; לא לכּתחּלה ּפטּור, ׁשהּוא ּפי על אף ּפטּור. -ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹ

סילֹון קוץ]להֹוציא ׁשּמא[- יֹוציא, לא - אּמֹו אֹו אביו מּבׂשר ְְִִִִִִֶַָָֹ
לעׂשֹות. אחר ׁשם ּכׁשּיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה חּבּורה. ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָיעׂשה
- מצטערין הם והרי הּוא, אּלא ׁשּיעׂשה מי ׁשם אין אם ְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאבל

לעׂשֹות ּׁשּירׁשּוהּו מה ּכפי ,וחֹות ּדם מּקיז זה .הרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָ
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מט            
      

.חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּדבר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאחד
על ׁשחּיבין ּדבר לידי הּמביא ּבדבר ׁשּנחלק אֹו ּבֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנחלקּו

חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת אםזדֹונֹו זֹו ּבאּׁשה נחלקּו ּכיצד? . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
אינֹו אֹו ּבאּׁשה מטּמא זה ּדם מראה אם אינּה, אֹו ערוה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהיא
זבה זֹו אם לדה, טמאה אינּה אֹו לדה טמאה זֹו אם ְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָמטּמא,
ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל מּתר, אֹו אסּור זה חלב אם זבה, אינּה ְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻאֹו
ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּבדבר חלק זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּדבר לידי הּמביא ּדבר וכיצד ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָחּטאת.
אם הּׁשנה, ּבעּבּור ׁשּנחלקּו ּכגֹון חּטאת? ׁשגגתֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָועל

אדר[רק]מעּברין ּבכל אֹו הּפּורים ניתןעד פורים אחרי [גם ְְְֲִִַַַָָ
ּבפסח.לעבר] חמץ אכילת לידי מביא ׁשּזה חּיב, זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּדנּו הּדּינין ּבמנין אֹו ממֹונֹות, מּדיני ּבדין נחלקּו אם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוכן
לזה, חּיב ׁשּזה אחד ׁשל לדבריו חּיב: זה הרי - ממֹונֹות ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּדיני
ולדבריו נטל; ּדין ּבית ּפי ועל נטל ּכדין - מּמּנּו ׁשּנטל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּכל
- לדּון ראּויין אּלּו ׁשאין ׁשאמר אֹו ּפטּור, ׁשאֹומר זה ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשל
מקּדׁשת; אינּה אּׁשה ּבֹו קּדׁש ואם ּבידֹו, הּוא ּגזל ׁשּנטל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻּכל
ּכרת, ענּוׁש ּבמזיד עליה הּבא - נטל ׁשּלֹו האֹומר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּולדברי
ׁשחּיבין ּדבר לידי מביא הּדבר ונמצא חּטאת. מביא ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָּובׁשֹוגג
ּבדיני נחלקּו אם וכן חּטאת. ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָעל

ז אם הּדּיניןמּכֹות, ּבמנין ׁשחלק אֹו אינֹו, אֹו מלקּות חּיב ה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
אינֹו האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - ּבפניהם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּלֹוקין
ּכדין מהן, ׁשּיּטל וכל לׁשּלם, וחּיבין ּבֹו, הם חֹובלין - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹלֹוקה
ּגזל מהם ׁשּיּטל ּכל - הּוא מלקּות ּבן האֹומר ּולדברי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹנֹוטל;
נחלקּו אם וכן מקּדׁשת. אינּה אּׁשה ּבֹו קּדׁש ואם ּבידֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֻהּוא

למקדש']ּבערכין - עלי פלוני ּבחרמין['ערך ['נכסייאֹו ֲֲִִַַָָ
לכהנים] או למקדש כיוון אם וספק חּיבמוחרמים', זה אם ,ִֶַָ

אינֹו האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - חּיב אינֹו אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָלּתן
אּׁשה ּבֹו והמקּדׁש ּגזל, זה הרי - מּמּנּו לקחּו אם - לּתן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחּיב
אם הּקדׁשים, ּבפדיֹון עליהם חלק אם וכן מקּדׁשת. ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻאינּה
אין האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - נפּדּו לא אֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹנפּדּו
ּבעריפת נחלקּו מקּדׁשת. אינּה אּׁשה ּבֹו קּדׁש אם ּפדיֹון, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻזה

בדרך]העגלה חלל נמצא אם חּיבין[שמביאים אּלּו אם , ְִִֵֶַָָָ
האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - חּיבין אינן אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלהביא
אּׁשה ּבּה והמקּדׁש ּבהניה, אסּורה היא הרי - להביא ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָחּיבין
ּבלקט נחלקּו אם וכן ּבערלה. נחלקּו אם וכן מקּדׁשת. ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֻאינּה
חּיב; זה הרי - הּבית לבעל אֹו לענּיים זה אם ּופאה, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשכחה
העני, ּביד ּגזל זה הרי - הּבית לבעל האֹומר לדברי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשהרי
ּבאב עליהם חלק אם וכן מקּדׁשת. אינּה אּׁשה ּבֹו קּדׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻואם
נגעי אֹו ּבּתים נגעי אֹו ּבׂשר נגעי ּכגֹון הּטמאֹות, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֻמאבֹות
מּתר טהֹור, האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻּבגדים
אם טמא, האֹומר ּולדברי קדׁשים; ולאכל לּמקּדׁש ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹלהּכנס
חּטאת. מביא - ּובׁשֹוגג ּכרת, ענּוׁש - ּבמזיד אכל אֹו ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָנכנס
אין אֹו טהרה לזה יׁש אם מצרע, ּבטהרת נחלקּו אם ְְְְְֳֳִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹוכן
לׁשּתֹות צריכה זֹו אם ׂשֹוטה, ּבהׁשקאת נחלקּו אם וכן ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָלֹו.
צריכה האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - צריכה אינּה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָאֹו
ּולדברי ליבם; אסּורה זֹו הרי ׁשּתׁשּתה, קדם הּבעל מת אם -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
צריכין ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן מתיּבמת. צריכה, אינּה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהאֹומר
זה, ּדבר לידי מביאה זֹו מחלקת היתה אם ולחקר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹלבּדק

אם ּדברים, מאה אחר אפּלּו ׁשני, דבר לידי מביא זה ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָודבר
חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין לדבר ּבּסֹוף ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָיבֹוא
מחמיר הּוא ׁשהיה ּבין מחמירין, והן מקל הּזקן ׁשהיה ּבין -ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

חּיב. זה הרי - מקּלין ְְֲִִֵֵֶַָוהן

.‚- ּפטּור זה הרי ,ּכ לידי הּמחלקת ּתביא לא חּוץואם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
טֹוטפת להֹוסיף ׁשּמּתר הֹורה ּכיצד? ּבלבד. ּתפּלין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻמּמצות
זה הרי - טֹוטפֹות חמׁש אֹותּה ויעׂשה ּבּתפּלין, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָחמיׁשית
ויביא ּכהלכתן, ּבּתים ארּבעה ּכּתחּלה ׁשּיעׂשה והּוא, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָחּיב;
את רֹואה ׁשאינֹו החיצֹון ׁשהּבית - ּבחיצֹון וידּבק ֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַחמיׁשי
מּפי הלכה זה, ּדבר על ממרא זקן וחּיּוב ּפסּול. ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהאויר,
ּבדבר ׁשחלק ּכגֹון מצוֹות, ּבׁשאר נחלקּו אם אבל ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָהּקּבלה.
וזה 'ּפסּול' אֹומר: זה ׁשֹופר, אֹו ציצית אֹו לּולב ְְִִִִֵֵֶֶָָָמּדברי
'לא אֹומר: וזה חֹובתֹו' ידי 'יצא אֹומר: זה 'ּכׁשר', ְְֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹאֹומר:
זה הרי - לטמאה' 'ׁשני אֹומר: וזה 'טהֹור' אֹומר: זה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻיצא',

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמיתה; מן .ּפטּור ְִִֵֵֶַַָָָֹ

   
ואּמֹו‡. "אביו ׁשּנאמר: נסקל, - אּמֹו אֹו אביו ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָהמקּלל

לאחר אֹו ּבחּייהם, אֹותם המקּלל ואחד ּבֹו". ּדמיו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָקּלל,
ּכל ּכׁשאר והתראה, עדים וצרי נסקל. זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָמֹותם
וכן האּׁשה, ואחד האיׁש ואחד ּדין. ּבית מיתֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻמחּיבי

והאנּדרֹוגינֹוס נקבה]הּטמטּום או זכר ׁשּיהיּו[ספקי והּוא ; ְְְְְְִִֶַַָֻ
הענׁשין. לכלל ׁשהּגיעּו ְְֳִִִִִֶַָָּגדֹולים,

.המיחדין הּׁשמֹות מן ּבׁשם ׁשּיקּללם עד סקילה, חּיב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻאינֹו
הקב"ה] הּסקילה,[של מן ּפטּור - ּבכּנּוי קּללם אם אבל ;ְְְֲִִִִִַָָָָ

מּיׂשראל. ּכׁשר אדם ּכל קללת על ׁשּלֹוקה ּכדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָולֹוקה

אחד‚. ּכמקּלל זה הרי - אּמֹו ואבי אביו אבי המקּלל ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן
הּקהל .מּׁשאר ְִַָָָ

ׁשמענּו„. ענׁש מּנין? ואּמֹו, אביו מקּלל ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאזהרה
חרׁש" תקּלל "לא ּבכלל היא הרי האזהרה, אבל .ּבפרּוׁש; ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹ
אביו הרי מּיׂשראל, אדם לקּלל ׁשּלא מזהר והּוא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻהֹואיל

יׂשראל. ּכל ְְִִֵַָָּבכלל
"ּומּכה‰. ׁשּנאמר: ּבחנק, מיתתֹו - אּמֹו אֹו אביו ְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּמּכה

ּכל ּכׁשאר והתראה, עדים וצרי יּומת". מֹות ואּמֹו, ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָאביו
וכן האּׁשה, ואחד האיׁש ואחד ּדין. ּבית מיתֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻמחּיבי
אינֹו ענׁשין. לכלל ׁשּיּגיעּו והּוא, והאנּדרֹוגינֹוס; ְְְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָֻהּטמטּום
עׂשה לא אם אבל חּבּורה; ּבהם ׁשּיעׂשה עד חנק, ֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹחּיב
אֹותם והּמּכה יׂשראל. מּׁשאר אחד ּכמּכה זה הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָחּבּורה,

ּפטּור. מיתה, ְִַַָָלאחר
.Âׁשאי ונהרג; חּיב, - וחרׁשֹו אזנֹו, על אביו את ׁשהּכה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמי

יצאת ּדם טּפת אפּלּו - חּבּורה ּבלא חרׁש ׁשּיעׂשה לֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאפׁשר
ונתחרׁש ּבאזן, .ּבפנים ְְְִִִֵֶָָֹ

.Êאבר אֹו ּבׂשר לֹו וחת רֹופא ׁשהיה אֹו לאביו, ּדם ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּמּקיז
אפּלּו יעׂשה; לא לכּתחּלה ּפטּור, ׁשהּוא ּפי על אף ּפטּור. -ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹ

סילֹון קוץ]להֹוציא ׁשּמא[- יֹוציא, לא - אּמֹו אֹו אביו מּבׂשר ְְִִִִִִֶַָָֹ
לעׂשֹות. אחר ׁשם ּכׁשּיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה חּבּורה. ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָיעׂשה
- מצטערין הם והרי הּוא, אּלא ׁשּיעׂשה מי ׁשם אין אם ְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאבל

לעׂשֹות ּׁשּירׁשּוהּו מה ּכפי ,וחֹות ּדם מּקיז זה .הרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָ
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.Áאזהרה ׁשמענּו, ענׁש מּנין? ואּמֹו, אביו מּכה ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאזהרה
מּיׂשראל, אדם להּכֹות ׁשּלא מזהר והּוא הֹואיל ׁשמענּו. ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹֻלא

יׂשראל ּבכלל ואּמֹו אביו .הרי ְְְֲִִִִֵֵַָָ

.Ëאביו]ׁשתּוקי מיהו ידוע שאין חּיב[- ואינֹו אּמֹו, על חּיב ְְִִֵַַַָָ
ׁשּנבּדקה ּפי על אף אביו; ּפלֹוני[נחקרה]על 'ּבן ואמרה: אּמֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ

הּׁשפחה מן ּבנֹו אבל ּפיה. על נחנק אֹו נסקל זה אין - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהּוא'
ּגר וכן אּמֹו. על ולא אביו על לא חּיב אינֹו - הּנכרית ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹּומן
וקללתֹו. אביו מּכת על חּיב אינֹו - ּבקדּׁשה ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשהֹורתֹו

.Èאּמֹו על חּיב אינֹו ּכ אביו, על חּיב ׁשאינֹו ,ּוכׁשם ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
אביו, על חּיב ׁשהּוא את - ואּמֹו" אביו "ּומקּלל ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
אּמֹו. על חּיב אינֹו אביו, על חּיב ׁשאינֹו וזה אּמֹו, על ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָחּיב

.‡Èּולבּזהּו ּולהּכֹותֹו הּגֹוי, אביו לקּלל אסּור ׁשּלאהּגר ּכדי - ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ
מבּזה זה ׁשהרי קּלה', לקדּׁשה חמּורה מּקדּׁשה 'ּבאּו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻֻיאמרּו:
אּלא יחּוס, לֹו אין העבד, אבל ּכבֹוד. מקצת ּבֹו ונֹוהג ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאביו;
ׁשּנׁשּתחררּו. ּפי על אף ּדבר, לכל אביו ׁשאינֹו ּכמי אביו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהרי

.È- עברֹות ועֹוברי ּגמּורים, רׁשעים ואּמֹו אביו ׁשהיּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָמי
לֹו אסּור - להריגה יֹוצאים והם להריגה, ּדינם נגמר ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָָאפּלּו

ּפטּור ּבהם, חבל אֹו קּלל ואם ּולקּללם; עׂשּולהּכֹותם ואם . ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
יֹוצאין ׁשהם ּפי על אף עליהם, ונהרג חּיב זה הרי - ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּתׁשּובה
והּכהּו ׁשּבא אחר אבל ּבבנֹו. אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָלמיתה.
- ּתׁשּובה ׁשעׂשה ּפי על אף - ּדינֹו ׁשּנגמר אחר קּללֹו ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָאֹו
חּיב - ּבּיׁשֹו ואם למיתה. הֹול והּוא הֹואיל ּפטּור, זה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָהרי

המבּיׁש. ְְִֵַַָּבקנס,

.‚Èהּוא והיה עליה, ׁשּלֹוקין עברה על אּמֹו אֹו אביו ְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָעבר
נתחּיב[שמש]חּזן אם וכן אֹותם; יּכה לא - הּדּינים לפני ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

יבּזה ולא אֹותם, ידחף ולא לנּדֹותם. ׁשליח יהיה לא ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹנּדּוי,
ולא ,לכ ראּויין ׁשהן ּפי על אף ּדין, ּבית ּבׁשליחּות ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹאֹותם

ּתׁשּובה. ְָָעׂשּו
.„È- ּולקּללֹו להּכֹותֹו לאביו ׁשליח נעׂשה הּבן אין ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹלּכל,

מּמסית זרה]חּוץ לעבודה "לא[חבירו ּתֹורה: אמרה ׁשהרי , ְֲִִֵֵֶָָָֹ
עליו". תכּסה ולא ְְְֶַַָָֹֹתחמל

ÂË.ׁשאינֹו ּתמיד, ּבֹו ראינּו ּכ - לבנֹו ׁשבּועה ׁשּנתחּיב ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָמי
האלה ּבׁשבּועת קללה]מׁשּביעֹו עם לקללת[- ּבא זה ׁשהרי , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבארנּו, ּוכבר אלה. ּבּה ׁשאין ׁשבּועה מׁשּביעֹו אּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאביו;
נעׂשה נהרג ׁשל מאחיו אחד אין ּבנֹו, את ׁשהרג ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהאב
הקּפידה ּבלבד הּקללה ועל ההּכיה על ולא הּדם. ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָֹּגֹואל
אּמֹו אֹו אביו את המבּזה ׁשּכל הּבּזיֹון; על אף אּלא ְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָּתֹורה,
מּפי ארּור ּבכלל זה הרי - ּברמיזה ואפּלּו ּבדברים, אפּלּו -ְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָ
הּוא והרי ואּמֹו". אביו מקלה "ארּור ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהּגבּורה,
לבית ויׁש וגֹו'". אם ליּקהת ותבז לאב, ּתלעג "עין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָֻאֹומר:

מרּדּות מּכת זה על להּכֹותֹו מדרבנן]ּדין ּכפי[מלקות ולענש , ְְְְֲִִֶַַַַַַֹ
ּׁשּיראּו. ְִֶַמה

   
ואם‡. אב מֹורא וכן ּגדֹולה; עׂשה מצות - ואם אב ְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָּכּבּוד

אבי את "ּכּבד ּכתּוב ּובמֹוראֹו: ּבכבֹודֹו הּכתּוב ׁשקלם -ְְְִִֵֶַַָָָָָָ
ואּמֹו ּובאביו ;"מהֹונ ה' את "ּכּבד וכתּוב ,"אּמ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָואת
אלהי ה' "את וכתּוב ּתראּו", ואביו אּמֹו "איׁש ְְֱִִִִֶֶָָָָֹּכתּוב

צּוה ּכ ּומֹוראֹו, הּגדֹול ׁשמֹו ּכבֹוד על ׁשּצּוה ּכדר ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָּתירא".
ּומֹוראם. ּכבֹודם ְַָָָעל

.והמגּדף ּבסקילה, אּמֹו אֹו אביו הקב"ה]המקּלל [את ְְְְִִִִֵֵַַַַָָ
ּבכבֹוד, לאם אב הקּדים ּבענׁש. אֹותם הׁשוה הּנה - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָֹּבסקילה
לכבֹוד ּבין ׁשוים, ׁשּׁשניהם ללּמד - ּבמֹורא לאב אם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָוהקּדים

למֹורא. ְֵָּבין

עֹומד‚. לא - מֹורא ּכבֹוד? הּוא ואיזה מֹורא, הּוא ְֵֵֵֶֶָָָֹאיזה
ולא ּדבריו, את סֹותר ולא ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב ולא ְְְְְְִִֵֵֶָָֹֹֹּבמקֹומֹו,

ּדבריו את אחרים]מכריע עם חולק ּבׁשמֹו[אם לֹו יקרא ולא , ְְְְְִִִֶַַָָָֹ
ׁשם היה מרי'. 'אּבא אֹומר: אּלא ּבמֹותֹו, ולא ּבחּייו ְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹֹלא

ׁשמם את מׁשּנה אחרים, ּכׁשם רּבֹו ׁשם אֹו [שלאביו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּפליאהאחרים] ׁשהּוא ּבׁשם אּלא ּבכ נזהר ׁשאין לי, יראה .ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ּבהם[נדיר] ׁשּקֹוראים הּׁשמֹות אבל ּבֹו; ּדׁשין הּכל ׁשאין ,ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

וכּיֹוצא אהרן מׁשה ויעקב יצחק אברהם ּכגֹון העם, ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹּכל
ואין ּבפניו, ׁשּלא ּבהם קֹורא - זמן ּובכל לׁשֹון ּבכל ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּבהם,
מלּביׁש ּומׁשקה, מאכיל ּכבֹוד? הּוא איזה ּכלּום. ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָּבכ
ּכֹופין - לּבן ויׁש לאב, ממֹון אין ואם אב. מּׁשל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומכּסה
ּומכניס ּומֹוציא יכֹול. ּׁשהּוא מה ּכפי ואּמֹו אביו וזן ְְְְִִִִִֶַַָָָאֹותֹו,
את ּבהם מׁשּמׁשים ׁשהּׁשּמׁשים הּדברים ּבׁשאר ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָּומׁשּמׁשֹו

רּבֹו. מּפני עֹומד ׁשהּוא ּכדר ּבפניו ועֹומד ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָהרב,

אּלא„. הּבן, מּפני עֹומד האב אין ּבנֹו, ּתלמיד ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָוהאב
ּתלמידֹו ׁשהּוא ּפי על אף אביו, מּפני עֹומד וחּיבהּבן . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

חפציו. ועׂשּית ּומּתנֹו מּׂשאֹו ּבׁשעת ּדרכיו, ּבׁשאר ְְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָָָָָלכּבדֹו
הּנׁשמע יאמר:[נשלח]ּכיצד? לא - למקֹום אביו ּבדבר ְְְִִִֵַַַַָָָֹֹ

אּלא עצמי', ּבׁשביל 'ּפטרּוני עצמי', ּבׁשביל ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָ'מהרּוני
ּכּיֹוצא ּכל וכן אּבא'; ּבׁשביל 'ּפטרּוני אּבא', ּבׁשביל ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָֹ'מהרּוני
אביו, ּבכבֹוד חֹוׁשׁש ׁשהּוא ּדבריו, ּבכלל יכלל לעֹולם ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹּבזה.

מּמּנּו. ְְִִֵֶֶָוׁשּמתירא

ּדבר‰. אֹומר היה ּכיצד? מֹותֹו. לאחר אפּלּו לכּבדֹו ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָוחּיב
ּכ' אֹומר: אּלא אּבא', אמר ּכ' יאמר: לא - מּפיו ְִִֵֶַַַָָָָָָֹֹׁשמּועה
אמּורים? ּדברים ּבּמה מׁשּכבֹו'. ּכּפרת אני מרי, אּבא ְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָאמר
הּׁשנים אחר אבל מיתתֹו; ׁשּלאחר חדׁש עׂשר ׁשנים ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבתֹו

הּבא' העֹולם לחּיי 'זכרֹונֹו אֹומר: חדׁש, .עׂשר ְְִֵֵֶַַָָָָָֹ

.Âאּלא וכבֹוד; ּבמֹורא חּיבין האּׁשה, ואחד האיׁש ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָאחד
ׁשהרי לעׂשֹות, ּבידּה אין והאּׁשה לעׂשֹות, ּבידֹו יׁש ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהאיׁש

אחרים אֹו[בעלה]רׁשּות נתּגרׁשה אם ,לפיכ עליה. ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָ
ׁשוים. ׁשניהם הרי - ְְְְֲִִֵֵֶַָָנתאלמנה

.Êזהּובים ׁשל ּכיס נטלּו אפּלּו ואם? אב ּכּבּוד היכן ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָעד
יצעקׁשּלֹו ולא אֹותן, יכלים לא - לּים ּבפניו והׁשליכּוהּו , ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹ

ויׁשּתק. הּכתּוב, ּגזרת יקּבל אּלא ּכנגדם; יכעס ולא ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבפניהם,
ויֹוׁשב חמּודֹות, ּבגדים לבּוׁש היה אפּלּו מֹוראן? היכן ְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָָועד
אֹו ּבגדיו, וקרעּו אּמֹו אֹו אביו ּובאּו קהל, ּבפני ְְְְִִִֵָָָָָָָָֹּבראׁש
אּלא אֹותן, יכלים לא - ּבפניו וירקּו ראׁשֹו, על ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹהּכּוהּו
;ּבכ ׁשּצּוהּו הּמלכים מלכי מּמל ויפחד ויירא ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹיׁשּתק,
יתר אֹותֹו מצער ׁשהּוא ּדבר עליו ּגזר ודם ּבׂשר מל ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָׁשאּלּו

לפרּכס יכֹול היה לא למי[להסס]מּזה, וחמר, קל ּבּדבר; ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּברצֹונֹו. העֹולם והיה ְְִֶַָָָָָׁשאמר
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.Áעל עּלֹו להכּביד לאדם אסּור נצטּונּו, ׁשּבכ ּפי על ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻאף
אּלא מכׁשֹול, לידי יביאם ׁשּלא עּמהם, ּבכבֹודֹו ּולדקּדק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבניו

מחּול ּכבֹודֹו ּכבֹודֹו, על ׁשּמחל ׁשהאב ויתעּלם; .ימחל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ
.Ëאֹותֹו מנּדין - ּגדֹול ּבנֹו עלוהּמּכה עֹובר הּוא ׁשהרי , ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָ

מכׁשֹול". תּתן לא עּור, ְְְִִִִֵֵֵֹ"ולפני
.Èלנה יׁשּתּדל אּמֹו, ׁשל אֹו אביו ׁשל ּדעּתֹו ׁשּנטרפה גמי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

עליהם ׁשּירחם עד ּדעּתם, ּכפי לֹועּמהם אפׁשר אי ואם . ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
אחרים ויצּוה לֹו, ויל יּניחם - ּביֹותר ׁשּנׁשּתּטּו מּפני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹלעמד,

להם. ּכראּוי ְְִֶַָָָָלהנהיגם
.‡Èׁשהּוא ּפי על אף ּומֹוראֹו, אביו ּבכבֹוד חּיב ְְִִִֵֶַַַַַָָָהּממזר

ׁשאפּלּו ּתׁשּובה; ׁשּיעׂשה עד קללתֹו ועל מּכתֹו על ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָּפטּור
מּמּנּו ּומתירא מכּבדֹו עברֹות, ּובעל רׁשע אביו ראההיה . ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

על עברּת 'אּבא, לֹו: יאמר לא - ּתֹורה ּדברי על עֹובר ְְִֵֵַַַַַָָָָֹֹאֹותֹו
?'וכ ּכ ּבּתֹורה ּכתּוב 'אּבא, לֹו: יאמר אּלא ּתֹורה'! ְְִֵֶַַַָָָָָָָֹּדברי

ּכמזהירֹו. לא מּמּנּו, ׁשֹואל הּוא ְְְִִִֵֶַֹּכאּלּו
.Èׁשאמר ּבין ּתֹורה, ּדברי על לעבר אביו לֹו ׁשאמר ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמי

אפּלּו - עׂשה מצות לבּטל אֹו תעׂשה, לא מצות על לעבר ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַֹֹלֹו
ּדבריהם אּמֹוׁשל "איׁש ׁשּנאמר: לֹו, יׁשמע לא זה הרי - ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹ

ּבכבֹודי. חּיבין ּכּלכם ּתׁשמרּו", ׁשּבתֹותי ואת ּתיראּו, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹֻואביו
.‚Èאם - לעׂשֹות ּומצוה מים', 'הׁשקני אביו: לֹו ְְֲִִִִִֵַַַַָָָאמר

ויתעּסק ּתעׂשה, - אחרים ידי על ׁשּתעׂשה לּמצוה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאפׁשר
אין ואם מצוה. מּפני מצוה, מבּטלין ׁשאין אביו; ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָּבכבֹוד
אביו; ּכבֹוד ויּניח ּבּמצוה, יתעּסק - לעׂשֹותּה אחרים ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָׁשם

מצוה ּבדבר חּיבים ואביו ּגדֹולׁשהּוא ּתֹורה, ותלמּוד . ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
ואם. אב ִִֵָָמּכּבּוד

.„Èהׁשקני' אּמֹו: לֹו ואמרה מים', 'הׁשקני אביו: לֹו ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָאמר
מּפני ּתחּלה; אביו ּבכבֹוד ועֹוסק אּמֹו, ּכבֹוד מּניח - ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָמים'

אביו ּבכבֹוד חּיבין ואּמֹו .ׁשהּוא ְְִִִִֶַָָ
.ÂË,אּמֹו ׁשאינּה ּפי על אף אביו, אׁשת את לכּבד אדם ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחּיב

ּבעל מכּבד וכן אביו. ּכּבּוד ּבכלל ׁשּזה קּים; ׁשאביו זמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכל
חּיב. אינֹו מיתתן, לאחר אבל קּימת. ׁשאּמֹו זמן ּכל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאּמֹו,
הּגדֹול אחיו ּבכבֹוד חּיב אדם ׁשּיהיה סֹופרים, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּומּדברי

אביו .ּככבֹוד ְִִָ

ה'תש"ע אייר ב' שישי יום

   
ּבֹו‡. נתּפרׁשה הרי - ּבּתֹורה האמּור ּומֹורה סֹורר ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָּבן

הזהיר? והיכן הזהיר. ּכן אם אּלא הּכתּוב ענׁש ולא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹסקילה,
לידי הּמביאה אכילה ּתאכלּו לא הּדם", על תאכלּו "לא -ְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹֹֹ
נהרג ׁשאינֹו - ּומֹורה סֹורר ּבן אכילת זֹו הרי ּדמים; ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשפיכּות
מּפי וסבא"; "זֹולל ׁשּנאמר: ׁשאכל, מכערת אכילה על ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאּלא

ּברעבתנּו ּבׂשר האֹוכל הּוא ׁשהּזֹולל למדּו, ת,הּׁשמּועה ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּברעבתנּות. יין הּׁשֹותה ְְְִֵֶַַַַָוסֹובא

.והם ּבּה, יׁש הרּבה ּדברים - עליה חּיב ׁשהּוא זֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאכילה
מּׁשל ׁשּיגנב עד סקילה, חּיב אינֹו הּקּבלה. מּפי הלכה ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻּכּלן
מרׁשּות חּוץ ויׁשּתה ויאכל ּבזֹול, ויין ּבזֹול ּבׂשר ויקנה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹאביו,
ואינֹו חי הּבׂשר ויאכל ּפחּותין. ריקנין ׁשּכּלּה ּבחבּורה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻאביו,
יין ויׁשּתה אֹוכלים; ׁשהּגּנבים ּכדר ּבׁשל, ואינֹו ּבׁשל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָחי,

ׁשהּגרּגרנים[במים]מזּוג ּכדר מזּוג, [שתיינים]ואינֹו ְְְְִֵֶֶֶַַָָָ
זה מּבׂשר ּדינר חמּׁשים מׁשקל ׁשּיאכל והּוא, ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָֹׁשֹותים.
ּגנב אחת. ּבבת זה מּיין לג חצי ויׁשּתה אחת, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹּבמלּוגמה
מּׁשל ׁשּגנב אֹו אביו, ּברׁשּות זֹו אכילה ואכל אביו, ְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָמּׁשל
ּבין אביו ּברׁשּות ּבין המכערת זֹו אכילה ואכל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאחרים,
אביו, מּׁשל ּגנב אם וכן ּפטּור. זה הרי - אחרים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּברׁשּות
אכילת והיתה אחרים, ּברׁשּות ּכזֹו מכערת אכילה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹואכל
- מּדבריהם אפּלּו עברה אכילת אֹו מּדבריהם, אפּלּו ְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָמצוה
עֹובר ׁשאינֹו - ּבקלנּו" ׁשמע "אינּנּו ׁשּנאמר: ּפטּור, זה ְֱֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹהרי
ּדברי על ּבּה ׁשעבר זה, יצא קֹולם; על אּלא זֹו, ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבאכילה
זֹו אכילה אכל ּכיצד? מצוה. ּבדבר ׁשאכלּה אֹו ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָּתֹורה,
מצוה, ּבדבר עּמהם, ׁשאֹוכל הרעה החבּורה עם ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהמכערת
ּבתנחּומי אכלֹו אפּלּו ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר ׁשאכלֹו ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹו
אם וכן ּפטּור. זה הרי - מּדבריהם מצוה ׁשהיא ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָאבלים
ּבתענית אכל אפּלּו ּורמׂשים, ׁשקצים ּוטרפֹות מּנבלֹות ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָאכלּה
הּמיתה. מן ּפטּור זה הרי - מּדבריהם עברה ׁשהיא ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָצּבּור

ׁשאכל‚. ּפי על אף - ּבהמה ּבׂשר אכל ולא מאכל, ּכל ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹאכל
מּבׂשר זֹו אכילה אכל ואם ּפטּור. העֹוף, מּבׂשר זֹו ְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָאכילה
חּיב. - העֹוף מּבׂשר ּדינר החמּׁשים ׁשעּור והׁשלים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָּבהמה,

ּפטּור - יין ׁשתה ולא מׁשקה, ּכל .ׁשתה ְְִֶַַָָָָָָֹ
קרי„. ׁשּזה ּפטּור; - חי יין וׁשתה חי, ּבׂשר מקרה]אכל -] ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבזה להּמׁש יכֹול אדם ואין אכל[להתמכר]הּוא, אם וכן . ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ
יין ׁשתה אֹו למליחתֹו, הּׁשליׁשי ּבּיֹום מליח -]ּבׂשר [ישר ְְִִִִִִַַַַָָָָָָ

ּבזה. להּמׁש יכֹול אדם ׁשאין ּפטּור, - ְִִִֵֵֶֶָָָָָָמּגּתֹו
איׁש‰. וכן הּמצוֹות. לכלל ּבא ׁשּלא קטן הּכתּוב ענׁש ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹלא

ואכל ׁשּגנב מּפני נסקל אינֹו עצמֹו, ּברׁשּות הּוא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּגדל
המכערת זֹו אכילה למדּו,וׁשתה הּׁשמּועה מּפי ּכיצד? הא . ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשהביא אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּבבן אּלא זה, ּדין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשאין
את הּׂשער ׁשּיּקיף עד ׂשערֹות, ׁשּתי ּומּׁשּיביא ׂשערֹות, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּתי
ּברׁשּות הּוא הרי - הּגיד ּכל הּׂשער ׁשהּקיף ואחר הּגיד. ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּכל

נסקל. ואינֹו ְְְִֵַָעצמֹו,
.Âחדׁשים ׁשלׁשה אּלא אינם ּומֹורה, סֹורר ּבן ׁשל ימיו ְֳִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹּכל

ׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיביא אׁשּתֹו,מאחר ׁשּתתעּבר ׁשאפׁשר לפי . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
לאיׁשו יהיה "ּכי ונאמר: חדׁשים; ּבׁשלׁשה נּכר עּברּה יהיה ְְְְְְֱֳִִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹֻ

ׁשאם למדּת, הא ּומֹורה. סֹורר אב ולא ּומֹורה", סֹורר ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבן
- חדׁשים ׁשלׁשה ׁשּיׁשלים קדם הּגיד ּכל את הּׂשער ְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּקיף

ּפטּור. זה ֲֵֶָהרי
.Êואּמֹו אביו אֹותֹו מביאין ּומֹורה? סֹורר ּבן ּדנין ְְִִִִִֵֵֵֶַָָּכיצד

סֹורר זה "ּבננּו להם: ואֹומרין ׁשלׁשה, ׁשל ּדין לבית ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּתחּלה
וייןּומֹורה" ּבׂשר וקנה אביו, מּׁשל ׁשּגנב עדים ׁשני ּומביאין . ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

וזֹו ההתראה; אחר האמּורה, אכילה אֹותם ואכל ּׁשּגנב, ְְְְֲֲִֶַַַַַַַָָָָָָָָּבמה
- מלקּות מחּיבי ּכׁשאר אֹותֹו ּומלקין הראׁשֹונה. עדּות ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֻהיא

"ויּסרּו הלקו]ׁשּנאמר: וגנב[- חזר אליהם". יׁשמע ולא אתֹו, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
לבית אֹותֹו מביאין ואּמֹו אביו - זֹו אכילה ואכל אביו, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָמּׁשל
ׁשּגנב עליו ּומעידין ׁשנים ּומביאין ועׂשרים, ׁשלׁשה ׁשל ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹּדין
עדּות היא וזֹו ּבֹו; ׁשהתרּו אחר האמּורה זֹו אכילה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָואכל

הּׁשנים היּו אפּלּו - הם[העדים]אחרֹונה הראׁשֹונים, ְֲֲִִִִֵַַַָָָ
ׁשּמא אֹותֹו, ּבֹודקין עדּותם, ׁשּמקּבלין ואחר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהאחרֹונים.
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ני            
      

.Áעל עּלֹו להכּביד לאדם אסּור נצטּונּו, ׁשּבכ ּפי על ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻאף
אּלא מכׁשֹול, לידי יביאם ׁשּלא עּמהם, ּבכבֹודֹו ּולדקּדק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבניו

מחּול ּכבֹודֹו ּכבֹודֹו, על ׁשּמחל ׁשהאב ויתעּלם; .ימחל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ
.Ëאֹותֹו מנּדין - ּגדֹול ּבנֹו עלוהּמּכה עֹובר הּוא ׁשהרי , ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָ

מכׁשֹול". תּתן לא עּור, ְְְִִִִֵֵֵֹ"ולפני
.Èלנה יׁשּתּדל אּמֹו, ׁשל אֹו אביו ׁשל ּדעּתֹו ׁשּנטרפה גמי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

עליהם ׁשּירחם עד ּדעּתם, ּכפי לֹועּמהם אפׁשר אי ואם . ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
אחרים ויצּוה לֹו, ויל יּניחם - ּביֹותר ׁשּנׁשּתּטּו מּפני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹלעמד,

להם. ּכראּוי ְְִֶַָָָָלהנהיגם
.‡Èׁשהּוא ּפי על אף ּומֹוראֹו, אביו ּבכבֹוד חּיב ְְִִִֵֶַַַַַָָָהּממזר

ׁשאפּלּו ּתׁשּובה; ׁשּיעׂשה עד קללתֹו ועל מּכתֹו על ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָּפטּור
מּמּנּו ּומתירא מכּבדֹו עברֹות, ּובעל רׁשע אביו ראההיה . ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

על עברּת 'אּבא, לֹו: יאמר לא - ּתֹורה ּדברי על עֹובר ְְִֵֵַַַַַָָָָֹֹאֹותֹו
?'וכ ּכ ּבּתֹורה ּכתּוב 'אּבא, לֹו: יאמר אּלא ּתֹורה'! ְְִֵֶַַַָָָָָָָֹּדברי

ּכמזהירֹו. לא מּמּנּו, ׁשֹואל הּוא ְְְִִִֵֶַֹּכאּלּו
.Èׁשאמר ּבין ּתֹורה, ּדברי על לעבר אביו לֹו ׁשאמר ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמי

אפּלּו - עׂשה מצות לבּטל אֹו תעׂשה, לא מצות על לעבר ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַֹֹלֹו
ּדבריהם אּמֹוׁשל "איׁש ׁשּנאמר: לֹו, יׁשמע לא זה הרי - ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹ

ּבכבֹודי. חּיבין ּכּלכם ּתׁשמרּו", ׁשּבתֹותי ואת ּתיראּו, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹֻואביו
.‚Èאם - לעׂשֹות ּומצוה מים', 'הׁשקני אביו: לֹו ְְֲִִִִִֵַַַַָָָאמר

ויתעּסק ּתעׂשה, - אחרים ידי על ׁשּתעׂשה לּמצוה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאפׁשר
אין ואם מצוה. מּפני מצוה, מבּטלין ׁשאין אביו; ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָּבכבֹוד
אביו; ּכבֹוד ויּניח ּבּמצוה, יתעּסק - לעׂשֹותּה אחרים ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָׁשם

מצוה ּבדבר חּיבים ואביו ּגדֹולׁשהּוא ּתֹורה, ותלמּוד . ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
ואם. אב ִִֵָָמּכּבּוד

.„Èהׁשקני' אּמֹו: לֹו ואמרה מים', 'הׁשקני אביו: לֹו ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָאמר
מּפני ּתחּלה; אביו ּבכבֹוד ועֹוסק אּמֹו, ּכבֹוד מּניח - ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָמים'

אביו ּבכבֹוד חּיבין ואּמֹו .ׁשהּוא ְְִִִִֶַָָ
.ÂË,אּמֹו ׁשאינּה ּפי על אף אביו, אׁשת את לכּבד אדם ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחּיב

ּבעל מכּבד וכן אביו. ּכּבּוד ּבכלל ׁשּזה קּים; ׁשאביו זמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכל
חּיב. אינֹו מיתתן, לאחר אבל קּימת. ׁשאּמֹו זמן ּכל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאּמֹו,
הּגדֹול אחיו ּבכבֹוד חּיב אדם ׁשּיהיה סֹופרים, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּומּדברי

אביו .ּככבֹוד ְִִָ

ה'תש"ע אייר ב' שישי יום

   
ּבֹו‡. נתּפרׁשה הרי - ּבּתֹורה האמּור ּומֹורה סֹורר ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָּבן

הזהיר? והיכן הזהיר. ּכן אם אּלא הּכתּוב ענׁש ולא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹסקילה,
לידי הּמביאה אכילה ּתאכלּו לא הּדם", על תאכלּו "לא -ְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹֹֹ
נהרג ׁשאינֹו - ּומֹורה סֹורר ּבן אכילת זֹו הרי ּדמים; ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשפיכּות
מּפי וסבא"; "זֹולל ׁשּנאמר: ׁשאכל, מכערת אכילה על ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאּלא

ּברעבתנּו ּבׂשר האֹוכל הּוא ׁשהּזֹולל למדּו, ת,הּׁשמּועה ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּברעבתנּות. יין הּׁשֹותה ְְְִֵֶַַַַָוסֹובא

.והם ּבּה, יׁש הרּבה ּדברים - עליה חּיב ׁשהּוא זֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאכילה
מּׁשל ׁשּיגנב עד סקילה, חּיב אינֹו הּקּבלה. מּפי הלכה ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻּכּלן
מרׁשּות חּוץ ויׁשּתה ויאכל ּבזֹול, ויין ּבזֹול ּבׂשר ויקנה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹאביו,
ואינֹו חי הּבׂשר ויאכל ּפחּותין. ריקנין ׁשּכּלּה ּבחבּורה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻאביו,
יין ויׁשּתה אֹוכלים; ׁשהּגּנבים ּכדר ּבׁשל, ואינֹו ּבׁשל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָחי,

ׁשהּגרּגרנים[במים]מזּוג ּכדר מזּוג, [שתיינים]ואינֹו ְְְְִֵֶֶֶַַָָָ
זה מּבׂשר ּדינר חמּׁשים מׁשקל ׁשּיאכל והּוא, ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָֹׁשֹותים.
ּגנב אחת. ּבבת זה מּיין לג חצי ויׁשּתה אחת, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹּבמלּוגמה
מּׁשל ׁשּגנב אֹו אביו, ּברׁשּות זֹו אכילה ואכל אביו, ְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָמּׁשל
ּבין אביו ּברׁשּות ּבין המכערת זֹו אכילה ואכל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאחרים,
אביו, מּׁשל ּגנב אם וכן ּפטּור. זה הרי - אחרים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּברׁשּות
אכילת והיתה אחרים, ּברׁשּות ּכזֹו מכערת אכילה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹואכל
- מּדבריהם אפּלּו עברה אכילת אֹו מּדבריהם, אפּלּו ְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָמצוה
עֹובר ׁשאינֹו - ּבקלנּו" ׁשמע "אינּנּו ׁשּנאמר: ּפטּור, זה ְֱֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹהרי
ּדברי על ּבּה ׁשעבר זה, יצא קֹולם; על אּלא זֹו, ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבאכילה
זֹו אכילה אכל ּכיצד? מצוה. ּבדבר ׁשאכלּה אֹו ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָּתֹורה,
מצוה, ּבדבר עּמהם, ׁשאֹוכל הרעה החבּורה עם ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהמכערת
ּבתנחּומי אכלֹו אפּלּו ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר ׁשאכלֹו ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹו
אם וכן ּפטּור. זה הרי - מּדבריהם מצוה ׁשהיא ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָאבלים
ּבתענית אכל אפּלּו ּורמׂשים, ׁשקצים ּוטרפֹות מּנבלֹות ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָאכלּה
הּמיתה. מן ּפטּור זה הרי - מּדבריהם עברה ׁשהיא ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָצּבּור

ׁשאכל‚. ּפי על אף - ּבהמה ּבׂשר אכל ולא מאכל, ּכל ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹאכל
מּבׂשר זֹו אכילה אכל ואם ּפטּור. העֹוף, מּבׂשר זֹו ְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָאכילה
חּיב. - העֹוף מּבׂשר ּדינר החמּׁשים ׁשעּור והׁשלים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָּבהמה,

ּפטּור - יין ׁשתה ולא מׁשקה, ּכל .ׁשתה ְְִֶַַָָָָָָֹ
קרי„. ׁשּזה ּפטּור; - חי יין וׁשתה חי, ּבׂשר מקרה]אכל -] ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבזה להּמׁש יכֹול אדם ואין אכל[להתמכר]הּוא, אם וכן . ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ
יין ׁשתה אֹו למליחתֹו, הּׁשליׁשי ּבּיֹום מליח -]ּבׂשר [ישר ְְִִִִִִַַַַָָָָָָ

ּבזה. להּמׁש יכֹול אדם ׁשאין ּפטּור, - ְִִִֵֵֶֶָָָָָָמּגּתֹו
איׁש‰. וכן הּמצוֹות. לכלל ּבא ׁשּלא קטן הּכתּוב ענׁש ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹלא

ואכל ׁשּגנב מּפני נסקל אינֹו עצמֹו, ּברׁשּות הּוא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּגדל
המכערת זֹו אכילה למדּו,וׁשתה הּׁשמּועה מּפי ּכיצד? הא . ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשהביא אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּבבן אּלא זה, ּדין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשאין
את הּׂשער ׁשּיּקיף עד ׂשערֹות, ׁשּתי ּומּׁשּיביא ׂשערֹות, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּתי
ּברׁשּות הּוא הרי - הּגיד ּכל הּׂשער ׁשהּקיף ואחר הּגיד. ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּכל

נסקל. ואינֹו ְְְִֵַָעצמֹו,
.Âחדׁשים ׁשלׁשה אּלא אינם ּומֹורה, סֹורר ּבן ׁשל ימיו ְֳִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹּכל

ׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיביא אׁשּתֹו,מאחר ׁשּתתעּבר ׁשאפׁשר לפי . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
לאיׁשו יהיה "ּכי ונאמר: חדׁשים; ּבׁשלׁשה נּכר עּברּה יהיה ְְְְְְֱֳִִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹֻ

ׁשאם למדּת, הא ּומֹורה. סֹורר אב ולא ּומֹורה", סֹורר ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבן
- חדׁשים ׁשלׁשה ׁשּיׁשלים קדם הּגיד ּכל את הּׂשער ְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּקיף

ּפטּור. זה ֲֵֶָהרי
.Êואּמֹו אביו אֹותֹו מביאין ּומֹורה? סֹורר ּבן ּדנין ְְִִִִִֵֵֵֶַָָּכיצד

סֹורר זה "ּבננּו להם: ואֹומרין ׁשלׁשה, ׁשל ּדין לבית ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּתחּלה
וייןּומֹורה" ּבׂשר וקנה אביו, מּׁשל ׁשּגנב עדים ׁשני ּומביאין . ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

וזֹו ההתראה; אחר האמּורה, אכילה אֹותם ואכל ּׁשּגנב, ְְְְֲֲִֶַַַַַַַָָָָָָָָּבמה
- מלקּות מחּיבי ּכׁשאר אֹותֹו ּומלקין הראׁשֹונה. עדּות ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֻהיא

"ויּסרּו הלקו]ׁשּנאמר: וגנב[- חזר אליהם". יׁשמע ולא אתֹו, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
לבית אֹותֹו מביאין ואּמֹו אביו - זֹו אכילה ואכל אביו, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָמּׁשל
ׁשּגנב עליו ּומעידין ׁשנים ּומביאין ועׂשרים, ׁשלׁשה ׁשל ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹּדין
עדּות היא וזֹו ּבֹו; ׁשהתרּו אחר האמּורה זֹו אכילה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָואכל

הּׁשנים היּו אפּלּו - הם[העדים]אחרֹונה הראׁשֹונים, ְֲֲִִִִֵַַַָָָ
ׁשּמא אֹותֹו, ּבֹודקין עדּותם, ׁשּמקּבלין ואחר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהאחרֹונים.
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נב           
      

לֹו ׁשלמּו ולא הּקיף, לא אם הּגיד. ּכל את הּׂשער ְְִִִִִִֵֶַַָָָֹֹהּקיף
ּדין, ּבית הרּוגי ּכל ּכדר ּדינֹו ּגֹומרין - חדׁשים ְְְֲֳִִִִֵֵֶֶָָָֹׁשלׁשה
הראׁשֹונים ׁשלׁשה ׁשם ׁשּיהּו עד נסקל ואינֹו אֹותֹו. ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹוסֹוקלין

הדיינים] ּבפניכם.[- ׁשּלקה הּוא זה זה", "ּבננּו ׁשּנאמר: -ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
.Áּפטּור - ּדינֹו ׁשּיּגמר קדם ואּמֹו אביו לֹו מחלּו .ואם ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹ
.Ëמּלמּטה הּׂשער הּקיף ּכ ואחר ּדינֹו, נגמר ׁשּלא עד ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹּברח

עת ּכל - הזקין אפּלּו - ּברח ּדינֹו מּׁשּנגמר ואם ּפטּור. -ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָ
ואין ּכהרּוג, הּוא הרי - ּדינֹו ׁשּנגמר מי ׁשּכל יּסקל; ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּיּמצא,

ּדם .לֹו ָ
.Èרֹוצה אביו רֹוצה,[לתובעו]היה אּמֹו רֹוצה, אינּה ואּמֹו , ְִִִֵֶָָָָָָ

ׁשּנאמר: ּומֹורה, סֹורר ּבן נעׂשה אינֹו - רֹוצה אינֹו ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָואביו
אֹו חּגר, אֹו ּגּדם, מהן אחד היה ואּמֹו". אביו ּבֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ"ותפׂשּו
ּומֹורה, סֹורר ּבן נעׂשה אינֹו - חרׁש אֹו אּלם, אֹו ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָסּומה,
ולא אתֹו", "והֹוציאּו ּגּדמים; ולא ּבֹו", "ותפׂשּו ְְְְְְֱִִִֶֶַָֹֹֹׁשּנאמר:
סּומים; ולא זה", "ּבננּו אּלמים; ולא "ואמרּו", ְְְְְְְִִִִִֵֶָֹֹחּגרים;

חרׁשים. ולא ּבקלנּו", ׁשמע ְְְִֵֵֵֵֶַֹֹֹ"אינּנּו
.‡È;ּומֹורה סֹורר ּבן אּלא יּסקל ׁשּלא היא, הּכתּוב ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּגזרת

להּמׁש ּדרּכּה ׁשאין זה, ּבדין נּדֹונת אינּה - הּבת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאבל
"ּבן" ׁשּנאמר: ּכאיׁש, ּוׁשתּיה ולאּבאכילה ּבת, ולא ּבן - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

אנּדרֹוגינֹוס. ולא ְְְְִַֹֻטמטּום,
.Èׁשּנקרע ּבן[נותח]טמטּום נעׂשה אינֹו - זכר ונמצא , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻ

ּומֹורה" סֹורר ּבן לאיׁש יהיה "ּכי ׁשּנאמר: ּומֹורה, עדסֹורר , ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַ
הויה. מּׁשעת ּבן ְְֲִִֵֶֶַָָׁשּיהיה

.‚Èהכרזה צרי ּומֹורה סֹורר עליו?ּבן מכריזין וכיצד . ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
מּפני ּפלֹוני סקלנּו ּפלֹוני ׁשל ּדין 'ּבבית יׂשראל: לכל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָּכֹותבין

ּומֹורה'. סֹורר ּבן ֵֵֶֶָָׁשהיה
.„È,ּדין ּבית הרּוגי ּככל הּוא הרי - ּומֹורה סֹורר ְֲֲִֵֵֵֵֵֶָּבן

סקילה לֹו ּגרם ׁשאביו ּפי על ׁשאף ליֹורׁשיהם; ,ׁשּממֹונם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
נכסיו. ּכל יֹורׁש הּוא ְֲֵֵָָָהרי

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

 
מצוֹות וׁשלׁש עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָֹיׁש
הּקרֹובים. על להתאּבל (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹלא
אדם ואין הּקרֹובים. על ּומתאּבל מתטּמא ּכהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹואפּלּו
אּלּו הלכֹות ּכללּתי זה ּולפי ּדין. ּבית הרּוגי על ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמתאּבל
עׂשה; מצות ׁשהיא מיתה, ּביֹום קבּורה מעין ׁשהן זה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבספר
הּמת עם יּכנס ׁשּלא (ג) לקרֹובים; ּגדֹול ּכהן יּטּמא ׁשּלא ְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ(ב)
אּלא אדם, לנפׁש הדיֹוט ּכהן יּטּמא ׁשּלא (ד) ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹּבאהל;

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ּבלבד. ְְְְִִִִִִֵֵֵַָלקרֹובים

   
"ואכלּתי‡. ׁשּנאמר: הּקרֹובים, על להתאּבל עׂשה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָמצות

הּתֹורה מן אבלּות ואין ה'"?! ּבעיני הּייטב הּיֹום, ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָחּטאת
הּקבּורה; ויֹום הּמיתה יֹום ׁשהּוא ּבלבד, ראׁשֹון ּביֹום ְְְְִִִֶֶַַַָָָאּלא
ׁשּנאמר ּפי על אף ּתֹורה. ּדין אינן - הּׁשבעה ׁשאר ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָאבל
ּתֹורה, נּתנה - ימים" ׁשבעת אבל לאביו "וּיעׂש ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּתֹורה:

ימי ׁשבעת ליׂשראל להן ּתּקן רּבנּו ּומׁשה הלכה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹונתחּדׁשה
הּמׁשּתה. ימי וׁשבעת ְְְְֲִִֵֵֶַַאבלּות,

.הּגֹולל מּׁשּיּסתם ּבאבל? אדם יתחּיב כיסוימאימתי -] ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מןהקבר] ּבדבר אסּור אינֹו הּמת, נקּבר ׁשּלא זמן ּכל אבל .ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

הּמל ּדוד רחץ זה, טעם ּומּפני ּבהן. אסּור ׁשהאבל ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּדברים
ׁשּיּקבר. קדם הּילד, ּכׁשּמת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹוס

מאימתי‚. - להּקבר אֹותן מּניחין ׁשאין מלכּות ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהרּוגי
- ּוׁשלׁשים? ׁשבעה ולמנֹות עליהם, להתאּבל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָֹמתחילין
נתיאׁשּו ׁשּלא ּפי על אף לקברן, לּמל מּלׁשאל ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמּׁשּנתיאׁשּו

אֹותן .מּלגנב ְִִָֹ
ּבּנהר„. ׁשּטבע -מי רעה חּיה ׁשאכלתהּו מי אֹו , ְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָ

לֹו מֹונין אין - אברים אברים מצאּוהּו לבּקׁש. ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָמּׁשּנתיאׁשּו
מּלבּקׁש. נתיאׁשּו אֹו ורּבֹו, ראׁשֹו ׁשּיּמצא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹֻעד

ואינם‰. לקברֹו, אחרת למדינה הּמת לׁשלח ׁשּדרּכם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמי
מּללּוֹותֹו, ּפניהם ׁשּיחזירּו מעת - יּקבר מתי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָיֹודעים

להתאּבל ּומתחילין ּוׁשלׁשים, ׁשבעה למנֹות .מתחילין ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָֹ
.Âעליהן מתאּבלין אין ׁשלׁשיםהּנפלים, ׁשהה ׁשּלא וכל . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

אין ׁשלׁשים, ּביֹום מת אפּלּו נפל; זה הרי ּבאדם, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָֹיֹום
עליו. ְְִִַָָמתאּבלין

.Êאפּלּו - ּגמּורין חדׁשים לתׁשעה ׁשּנֹולד ּבוּדאי ידע ְְְְְֲֳִִִִִֶַַַַָָָואם
עליו מתאּבלין ׁשּנֹולד, ּבּיֹום .מת ְְִִֵֶַַַָָ

.Áאפּלּו ׁשּמת ׁשמֹונה ּובן מת, ׁשּנֹולד חדׁשים ּתׁשעה ְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבן
ּפי על אף מסרס, אֹו מחּת ׁשּיצא ּומי יֹום, ׁשלׁשים ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֻלאחר
ולא עליהם, מתאּבלין ואין ּכנפל, זה הרי - חדׁשיו לֹו ְְְְְֲֲֳִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּכלּו

מלאכתם]יתעּסקּו עּמהם.[בזמן ְְִִֶַָ
.Ëוהּתֹורה נהרגּו, הּמל ׁשּבדין ּפי על אף - מלכּות הרּוגי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּכל

להרגם רׁשּות לֹו ואיןנתנה עליהם, מתאּבלין אּלּו הרי - ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ּדבר ּכל מהם וכיו"ב]מֹונעין ונקּברין[הספד ,לּמל ּוממֹונם ; ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

מתאּבלין אין - ּדין ּבית הרּוגי ּכל אבל אבֹותיהם. ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָּבקברי
עם נקּברין ואין ּבּלב. אּלא אנינּות ׁשאין אֹוננין; אבל ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעליהם,

ליֹורׁשיהם. ּוממֹונם הּבׂשר; ׁשּיתאּכל עד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאבֹותיהם
.Èעל ׁשּפרקּו האנׁשים והם צּבּור, מּדרכי הּפֹורׁשין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכל

ּבעׂשּית יׂשראל ּבכלל נכללין ואינן צּוארם, מעל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָהּמצוֹות
ּובּתי ּכנסּיֹות ּבּתי ויׁשיבת הּמֹועדֹות וכּבּוד ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָהּמצוֹות
האּמֹות, ּכׁשאר לעצמן חֹורין ּבני הם הרי אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻמדרׁשֹות,
מתאּבלין אין אּלּו, ּכל - והּמֹוסרין והמׁשּמדין הּמינין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָֻוכן
לבנים לֹובׁשין קרֹוביהם ּוׁשאר אחיהם אּלא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָעליהם;
ׁשאבדּו ּוׂשמחים וׁשֹותים ואֹוכלים לבנים, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָּומתעּטפין

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל "הלאׂשֹונאיו אֹומר: הּכתּוב ועליהם , ְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָֹ
אׂשנא". ה', ,ְְְֶֶַָמׂשנאי

.‡È,ּדבר לכל עּמֹו מתעּסקין אין - לדעת עצמֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָהמאּבד
עליו עֹומדין אבל אֹותֹו. מסּפידין ולא עליו, מתאּבלין ְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָֹֹולא
ּכבֹוד ׁשהּוא ּדבר וכל אבלים ּברּכת עליו ואֹומרין ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָּבׁשּורה,

לראׁשלחּיים ׁשעלה לא לדעת? עצמֹו המאּבד הּוא ואיזה . ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ
הּגג', לראׁש עֹולה 'הריני האֹומר: אּלא ומת; ונפל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּגג,

מצר ׁשהיה אֹו ּכעס, ּדר מּיד ׁשעלה אֹותֹו [שרויוראה ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
אבלבצער] לדעת. עצמֹו ׁשאּבד ּבחזקת זה הרי - ומת ונפל ,ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּגב על ּומׁשל הרּוג אֹו ּבאילן, ותלּוי חנּוק אֹותֹו ראּו ְְְִִַַָָָָָָֻאם
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עּמֹו,[חרבו]סיפֹו ּומתעּסקין הּמתים, ּכל ּבחזקת זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ּדבר. מּמּנּו מֹונעין ְְִִֵֶָָואין

   
ואביו,‡. אּמֹו ּתֹורה: ּדין עליהן להתאּבל חּיב ׁשאדם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאּלּו

ׁשּיתאּבל - ּומּדבריהם מאביו. ואחֹותֹו אחיו ּובּתֹו, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבנֹו
ּומתאּבל ּבעלּה, על האּׁשה וכן הּנׂשּואה, אׁשּתֹו על ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָהאיׁש

מאּמֹו ׁשהן אחֹותֹו ועל אחיו .על ְֲִִֵֵֶַַָ

.ולא מאּמֹו, ואחֹותֹו לאחיו מתטּמא ׁשאינֹו הּכהן, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹאפּלּו
הּנׂשּואה הּואלאחֹותֹו מתאּבל - מאביו ׁשהיא ּפי על אף , ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ

הּוא הרי מאביו, הּנׂשּואה זֹו אחֹותֹו היתה ואם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַָָָָעליהן;
ּתֹורה. ּדין עליה ְִִֵֶַָָָמתאּבל

אינֹו‚. - הּנכרית מן אֹו הּׁשפחה מן הּבא אחיו אֹו ְְְִִִִִֵַַַָָָָּבנֹו
ּכלל עליהם נׁשּתחררמתאּבל אֹו ּובניו, הּוא ׁשּנתּגּיר מי וכן . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

אׁשּתֹו[מעבדות] וכן זה. על זה מתאּבלין אין - ּובניו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָהּוא
אֹונן ולא עליה מתאּבל אינֹו אונן]ארּוסה, דין לו וכן[אין ; ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָֹ

עליו. מתאּבלת ולא אֹוננת לא ְְִִֶֶֶֶַָָֹֹהיא

זה„. הרי - עליהם להתאּבל חּיב ׁשהּוא הּקרֹובים ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכל
עּמהם קרוביהם]מתאּבל על ,[בנוכחותם]ּבפניהם[באבלותם ְְִִִֵֵֶֶַָ

אֹו ּבנֹו, אחי אֹו ּבנֹו, ּבן ׁשּמת הרי ּכיצד? סֹופרים. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַמּדברי
אבל ּבפניו; אבלּות ולנהג ּבנֹו, ּבפני לקרע חּיב - ּבנֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָֹֹאם

הּקרֹובים. ּבׁשאר וכן חּיב. אינֹו ּבפניו, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּלא

אינֹו‰. - עליה מתאּבל ׁשהּוא ּפי על אף - הּנׂשּואה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשּתֹו
אּמּה ועל אביה על אּלא קרֹוביה, ׁשאר על עּמּה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמתאּבל
ּבפניה. עליהם אבלּות נֹוהג אׁשּתֹו, ּכבֹוד מּׁשּום ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָּבלבד;

ּכֹופה - חמיו אֹו חמֹותֹו ׁשּמתה מי מּטתֹו,[הופך]ּכיצד? ֲִִִֵֵֶֶַָָָ
נֹוהג אינֹו ּבפניה, ׁשּלא אבל ּבפניה; אׁשּתֹו עם אבלּות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹונֹוהג
אבלּות נֹוהגת - חמֹותּה אֹו חמיה ׁשּמת האּׁשה וכן ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאבלּות.
אֹו אׁשּתֹו אחי ׁשּמת ּכגֹון - קרֹוביהן ׁשאר אבל ּבעלּה. ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָּבפני
זה מתאּבלין אין - ּבנֹו אֹו ּבעלּה אחי ׁשּמת והאּׁשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבנּה,
- ּבּתֹו ּבעל אֹו ּבנֹו אׁשת מתה ׁשאם לי, יראה וכן זה. ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָעם

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עּמהן. להתאּבל חּיב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאינֹו
.Âהּטמאה לֹו נדחית הּכהן ׁשהרי אבל, מצות חמּורה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּכּמה

ׁשּנאמר: עליהם, ויתאּבל עּמהם ׁשּיתעּסק ּכדי קרֹוביו, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּפני
יּטּמא", לּה וכּו' ּולאביו לאּמֹו אליו, הּקרב לׁשארֹו אם ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹ"ּכי
על אֹותֹו מטּמאין להּטּמא, רצה לא ׁשאם - עׂשה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹמצות
הּטמאה. על ׁשהזהרּו ּבזכרים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֻֻּכרחֹו.
אינן ּכ הּטמאה, על מזהרֹות ואינן הֹואיל - הּכהנֹות ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָֹֻֻאבל
ואם מתטּמאֹות; רצּו, אם אּלא לּקרֹובים; להתטּמא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֻמצּוֹות

יתטּמאּו. לא רצּו, ְְִַָֹֹלא
.Êּכרהֹו על לּה מתטּמא - ּכהן ׁשל מתטּמאאׁשּתֹו ואינֹו . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ּכיון - מצוה ּכמת אֹותּה עׂשּו סֹופרים; מּדברי אּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָלּה
אּלא ּבּה ׁשּיתעּסק מי ּתמצא לא הּוא, אּלא יֹורׁש לּה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאין
לא הארּוסה, אבל ּבלבד; לנׂשּואה אּלא מתטּמא ואינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹהּוא.

לּה. ְִֵַָיתטּמא
.Áהרּוגי ּכגֹון עליהן, מתאּבלין ׁשאין ׁשאמרנּו אֹותן ּכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוכן

ּדין עצמֹוּבית והמאּבד והּנפלים, צּבּור, מּדרכי והּפֹורׁשים , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָ
מצּוה הּוא מתי ועד להן. מתטּמא הּכהן אין - ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻלדעת

הּגֹולל ׁשּיּסתם עד לקרֹוביו? הקבר]להתטּמא כיסוי אבל[- . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשאם הּמתים, ּכל ּכׁשאר הם הרי - הּגֹולל ׁשּנסּתם ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמאחר

לֹוקה. ּבהם, ְִֵֶֶַָנתטּמא

.Ëלּה מתטּמא אינֹו הּפסּולה, ׁשּׁשמעהאׁשּתֹו מי ,לפיכ ; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
לּה, מתטּמאין אין ׁשניהם - ּבעלּה ּובא ונּׂשאת, ּבעלּה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמת
אף לאּמֹו, הּוא מתטּמא אבל לׁשניהם. ּפסּולה היא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהרי

חללה ׁשהיא ּפי לכהונה]על לבנֹו[פסולה מתטּמא וכן ; ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ
אפּלּו - ּפסּולין ׁשהם ּפי על אף ולאחֹותֹו, ּולאחיו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָּולבּתֹו

להם. מתטּמא ממזרים, ְְִִֵֵֶַַָָהיּו
.Èׁשהיא ּפי על אף לּה, מתטּמא אינֹו - הּנׂשּואה ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָאחֹותֹו

אליו, הּקרֹובה הּבתּולה "ולאחֹותֹו ׁשּנאמר: לכהן, ְְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹנׂשּואה
לאיׁש" היתה לא ּומפּתה;אׁשר לאנּוסה ּפרט "הּבתּולה", . ְְְְְֲֲִֶַַָָָָָָֹֻ

עץ מּכת אֹו הּבֹוגרת, אף מֹוציא ׁשאני בתוליהיכֹול נשרו -] ֲִִֵֶֶֶַַַָֻ
מיממכה] לאיׁש", היתה לא "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד - ?ְְְֲִִֶַַָָֹ

ּפרט - לאיׁש" היתה לא "אׁשר איׁש. ּבידי ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָֹׁשהויתּה
לכהן. ארּוסה ׁשהיא ּפי על אף לּה, מתטּמא ׁשאינֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלארּוסה,

.‡Èלּה מתטּמא - הארּוסין מן אחֹותֹו ׁשּנאמר:נתּגרׁשה , ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
הארּוסין. מן המגרׁשת את להביא אליו", ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ"הּקרֹובה

.È:ׁשּנאמר להם, מתטּמא אינֹו מאּמֹו, ואחֹותֹו ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאחיו
ולאחתֹו" ּולאחיו ּולבּתֹו לירּׁשתֹו,"ולבנֹו הראּוי ּבנֹו מה - ְְְְְְֲִִִִַַָָָָֹֻ

לירּׁשתֹו. הראּויים ואחֹותֹו אחיו ְֲִִִַַָָָֻאף
.‚Èלהם מתטּמא אינֹו -הּספקֹות, יּטּמא" "לּה ׁשּנאמר: , ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

,לפיכ הּספק. על מתטּמא ואינֹו הּוּדאי, על הּוא ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָמתטּמא
אֹו לאחרֹון ׁשבעה ּבן ספק ׁשהּוא והּבן ׁשּנתערבּו, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּולדֹות
להם מתטּמא אינֹו - ּבהם ּכּיֹוצא ּכל וכן לראׁשֹון, ּתׁשעה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבן
אינֹו - ּפסּול ּבגט אֹו ּגרּוׁשין ספק הּמתּגרׁשת ּכל וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמּספק.

לּה. ְִֵַָמתטּמא
.„Èמאביו החי מן לאבר מתטּמא הּכהן לעצםאין ולא , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

מתטּמא אינֹו - אביו עצמֹות המלּקט וכן אביו. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָמעצמֹות
קּימת. ׁשהּׁשדרה ּפי על אף ְִִֶֶֶֶַַַַָָלהן,

.ÂËלֹו מתטּמא אינֹו אביו, ׁשל ראׁשֹו ׁשּנאמר:נקטע , ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
וכן חסר. ׁשהּוא ּבזמן ולא ׁשלם, ׁשהּוא ּבזמן - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ"ּולאביו"
הּתרה ולא היא, ּדחּויה לּקרֹובים הּטמאה הּקרֹובים. ְְְְְְְִִִַַַָָָָֹֻֻׁשאר

מת]לּכל לכל אפּלּו[- למת, להתטּמא לכהן אסּור ,לפיכ . ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָֹֹ
אינֹו יּטּמא", "לּה ׁשּנאמר: - לקרֹוביו ׁשּמתטּמא ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבעת
על ונתטּמאתי 'הֹואיל יאמר: ׁשּלא עּמּה; לאחרים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹמתטּמא
ּכהן ,לפיכ ּפלֹוני'. ּבקבר 'אּגע ּפלֹוני', עצמֹות אלּקט ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאבי,
ּכדי הּקברֹות, ּבית ּבסֹוף ּולקברֹו להּזהר צרי - מת לֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָׁשּמת
אחרים ּבקברֹות יתטּמא ולא הּקברֹות, לבית יּכנס ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹׁשּלא

מתֹו. ְְִֵֶֹּכׁשּיקּבר

ה'תש"ע אייר ג' קודש שבת יום

   
המפרׁשים‡. מתים מּׁשּׁשה חּוץ למת, ׁשּנטמא ּכהן ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹּכל

ׁשּנאמר: לֹוקה, זה הרי - והתראה ּבעדים אׁשּתֹו, אֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּתֹורה
הּמאהיל אֹו ּבמת הּנֹוגע ואחד ּבעּמיו". יּטּמא לא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ"לנפׁש
הּמת מן הּפֹורׁשֹות הּטמאֹות ׁשאר אֹו הּמת ואחד הּנֹוׂשא, ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֻאֹו
טמאת ּבהלכֹות ּפרׁשנּו ּוכבר יּטּמא". לא "לנפׁש ׁשּנאמר: -ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
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נג             
      

עּמֹו,[חרבו]סיפֹו ּומתעּסקין הּמתים, ּכל ּבחזקת זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ּדבר. מּמּנּו מֹונעין ְְִִֵֶָָואין

   
ואביו,‡. אּמֹו ּתֹורה: ּדין עליהן להתאּבל חּיב ׁשאדם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאּלּו

ׁשּיתאּבל - ּומּדבריהם מאביו. ואחֹותֹו אחיו ּובּתֹו, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבנֹו
ּומתאּבל ּבעלּה, על האּׁשה וכן הּנׂשּואה, אׁשּתֹו על ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָהאיׁש

מאּמֹו ׁשהן אחֹותֹו ועל אחיו .על ְֲִִֵֵֶַַָ

.ולא מאּמֹו, ואחֹותֹו לאחיו מתטּמא ׁשאינֹו הּכהן, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹאפּלּו
הּנׂשּואה הּואלאחֹותֹו מתאּבל - מאביו ׁשהיא ּפי על אף , ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ

הּוא הרי מאביו, הּנׂשּואה זֹו אחֹותֹו היתה ואם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַָָָָעליהן;
ּתֹורה. ּדין עליה ְִִֵֶַָָָמתאּבל

אינֹו‚. - הּנכרית מן אֹו הּׁשפחה מן הּבא אחיו אֹו ְְְִִִִִֵַַַָָָָּבנֹו
ּכלל עליהם נׁשּתחררמתאּבל אֹו ּובניו, הּוא ׁשּנתּגּיר מי וכן . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

אׁשּתֹו[מעבדות] וכן זה. על זה מתאּבלין אין - ּובניו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָהּוא
אֹונן ולא עליה מתאּבל אינֹו אונן]ארּוסה, דין לו וכן[אין ; ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָֹ

עליו. מתאּבלת ולא אֹוננת לא ְְִִֶֶֶֶַָָֹֹהיא

זה„. הרי - עליהם להתאּבל חּיב ׁשהּוא הּקרֹובים ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכל
עּמהם קרוביהם]מתאּבל על ,[בנוכחותם]ּבפניהם[באבלותם ְְִִִֵֵֶֶַָ

אֹו ּבנֹו, אחי אֹו ּבנֹו, ּבן ׁשּמת הרי ּכיצד? סֹופרים. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַמּדברי
אבל ּבפניו; אבלּות ולנהג ּבנֹו, ּבפני לקרע חּיב - ּבנֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָֹֹאם

הּקרֹובים. ּבׁשאר וכן חּיב. אינֹו ּבפניו, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּלא

אינֹו‰. - עליה מתאּבל ׁשהּוא ּפי על אף - הּנׂשּואה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשּתֹו
אּמּה ועל אביה על אּלא קרֹוביה, ׁשאר על עּמּה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמתאּבל
ּבפניה. עליהם אבלּות נֹוהג אׁשּתֹו, ּכבֹוד מּׁשּום ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָּבלבד;

ּכֹופה - חמיו אֹו חמֹותֹו ׁשּמתה מי מּטתֹו,[הופך]ּכיצד? ֲִִִֵֵֶֶַָָָ
נֹוהג אינֹו ּבפניה, ׁשּלא אבל ּבפניה; אׁשּתֹו עם אבלּות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹונֹוהג
אבלּות נֹוהגת - חמֹותּה אֹו חמיה ׁשּמת האּׁשה וכן ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאבלּות.
אֹו אׁשּתֹו אחי ׁשּמת ּכגֹון - קרֹוביהן ׁשאר אבל ּבעלּה. ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָּבפני
זה מתאּבלין אין - ּבנֹו אֹו ּבעלּה אחי ׁשּמת והאּׁשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבנּה,
- ּבּתֹו ּבעל אֹו ּבנֹו אׁשת מתה ׁשאם לי, יראה וכן זה. ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָעם

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עּמהן. להתאּבל חּיב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאינֹו
.Âהּטמאה לֹו נדחית הּכהן ׁשהרי אבל, מצות חמּורה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּכּמה

ׁשּנאמר: עליהם, ויתאּבל עּמהם ׁשּיתעּסק ּכדי קרֹוביו, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּפני
יּטּמא", לּה וכּו' ּולאביו לאּמֹו אליו, הּקרב לׁשארֹו אם ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹ"ּכי
על אֹותֹו מטּמאין להּטּמא, רצה לא ׁשאם - עׂשה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹמצות
הּטמאה. על ׁשהזהרּו ּבזכרים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֻֻּכרחֹו.
אינן ּכ הּטמאה, על מזהרֹות ואינן הֹואיל - הּכהנֹות ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָֹֻֻאבל
ואם מתטּמאֹות; רצּו, אם אּלא לּקרֹובים; להתטּמא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֻמצּוֹות

יתטּמאּו. לא רצּו, ְְִַָֹֹלא
.Êּכרהֹו על לּה מתטּמא - ּכהן ׁשל מתטּמאאׁשּתֹו ואינֹו . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ּכיון - מצוה ּכמת אֹותּה עׂשּו סֹופרים; מּדברי אּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָלּה
אּלא ּבּה ׁשּיתעּסק מי ּתמצא לא הּוא, אּלא יֹורׁש לּה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאין
לא הארּוסה, אבל ּבלבד; לנׂשּואה אּלא מתטּמא ואינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹהּוא.

לּה. ְִֵַָיתטּמא
.Áהרּוגי ּכגֹון עליהן, מתאּבלין ׁשאין ׁשאמרנּו אֹותן ּכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוכן

ּדין עצמֹוּבית והמאּבד והּנפלים, צּבּור, מּדרכי והּפֹורׁשים , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָ
מצּוה הּוא מתי ועד להן. מתטּמא הּכהן אין - ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻלדעת

הּגֹולל ׁשּיּסתם עד לקרֹוביו? הקבר]להתטּמא כיסוי אבל[- . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשאם הּמתים, ּכל ּכׁשאר הם הרי - הּגֹולל ׁשּנסּתם ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמאחר

לֹוקה. ּבהם, ְִֵֶֶַָנתטּמא

.Ëלּה מתטּמא אינֹו הּפסּולה, ׁשּׁשמעהאׁשּתֹו מי ,לפיכ ; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
לּה, מתטּמאין אין ׁשניהם - ּבעלּה ּובא ונּׂשאת, ּבעלּה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמת
אף לאּמֹו, הּוא מתטּמא אבל לׁשניהם. ּפסּולה היא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהרי

חללה ׁשהיא ּפי לכהונה]על לבנֹו[פסולה מתטּמא וכן ; ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ
אפּלּו - ּפסּולין ׁשהם ּפי על אף ולאחֹותֹו, ּולאחיו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָּולבּתֹו

להם. מתטּמא ממזרים, ְְִִֵֵֶַַָָהיּו
.Èׁשהיא ּפי על אף לּה, מתטּמא אינֹו - הּנׂשּואה ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָאחֹותֹו

אליו, הּקרֹובה הּבתּולה "ולאחֹותֹו ׁשּנאמר: לכהן, ְְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹנׂשּואה
לאיׁש" היתה לא ּומפּתה;אׁשר לאנּוסה ּפרט "הּבתּולה", . ְְְְְֲֲִֶַַָָָָָָֹֻ

עץ מּכת אֹו הּבֹוגרת, אף מֹוציא ׁשאני בתוליהיכֹול נשרו -] ֲִִֵֶֶֶַַַָֻ
מיממכה] לאיׁש", היתה לא "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד - ?ְְְֲִִֶַַָָֹ

ּפרט - לאיׁש" היתה לא "אׁשר איׁש. ּבידי ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָֹׁשהויתּה
לכהן. ארּוסה ׁשהיא ּפי על אף לּה, מתטּמא ׁשאינֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלארּוסה,

.‡Èלּה מתטּמא - הארּוסין מן אחֹותֹו ׁשּנאמר:נתּגרׁשה , ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
הארּוסין. מן המגרׁשת את להביא אליו", ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ"הּקרֹובה

.È:ׁשּנאמר להם, מתטּמא אינֹו מאּמֹו, ואחֹותֹו ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאחיו
ולאחתֹו" ּולאחיו ּולבּתֹו לירּׁשתֹו,"ולבנֹו הראּוי ּבנֹו מה - ְְְְְְֲִִִִַַָָָָֹֻ

לירּׁשתֹו. הראּויים ואחֹותֹו אחיו ְֲִִִַַָָָֻאף
.‚Èלהם מתטּמא אינֹו -הּספקֹות, יּטּמא" "לּה ׁשּנאמר: , ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

,לפיכ הּספק. על מתטּמא ואינֹו הּוּדאי, על הּוא ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָמתטּמא
אֹו לאחרֹון ׁשבעה ּבן ספק ׁשהּוא והּבן ׁשּנתערבּו, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּולדֹות
להם מתטּמא אינֹו - ּבהם ּכּיֹוצא ּכל וכן לראׁשֹון, ּתׁשעה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבן
אינֹו - ּפסּול ּבגט אֹו ּגרּוׁשין ספק הּמתּגרׁשת ּכל וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמּספק.

לּה. ְִֵַָמתטּמא
.„Èמאביו החי מן לאבר מתטּמא הּכהן לעצםאין ולא , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

מתטּמא אינֹו - אביו עצמֹות המלּקט וכן אביו. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָמעצמֹות
קּימת. ׁשהּׁשדרה ּפי על אף ְִִֶֶֶֶַַַַָָלהן,

.ÂËלֹו מתטּמא אינֹו אביו, ׁשל ראׁשֹו ׁשּנאמר:נקטע , ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
וכן חסר. ׁשהּוא ּבזמן ולא ׁשלם, ׁשהּוא ּבזמן - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ"ּולאביו"
הּתרה ולא היא, ּדחּויה לּקרֹובים הּטמאה הּקרֹובים. ְְְְְְְִִִַַַָָָָֹֻֻׁשאר

מת]לּכל לכל אפּלּו[- למת, להתטּמא לכהן אסּור ,לפיכ . ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָֹֹ
אינֹו יּטּמא", "לּה ׁשּנאמר: - לקרֹוביו ׁשּמתטּמא ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבעת
על ונתטּמאתי 'הֹואיל יאמר: ׁשּלא עּמּה; לאחרים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹמתטּמא
ּכהן ,לפיכ ּפלֹוני'. ּבקבר 'אּגע ּפלֹוני', עצמֹות אלּקט ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאבי,
ּכדי הּקברֹות, ּבית ּבסֹוף ּולקברֹו להּזהר צרי - מת לֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָׁשּמת
אחרים ּבקברֹות יתטּמא ולא הּקברֹות, לבית יּכנס ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹׁשּלא

מתֹו. ְְִֵֶֹּכׁשּיקּבר

ה'תש"ע אייר ג' קודש שבת יום

   
המפרׁשים‡. מתים מּׁשּׁשה חּוץ למת, ׁשּנטמא ּכהן ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹּכל

ׁשּנאמר: לֹוקה, זה הרי - והתראה ּבעדים אׁשּתֹו, אֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּתֹורה
הּמאהיל אֹו ּבמת הּנֹוגע ואחד ּבעּמיו". יּטּמא לא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ"לנפׁש
הּמת מן הּפֹורׁשֹות הּטמאֹות ׁשאר אֹו הּמת ואחד הּנֹוׂשא, ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֻאֹו
טמאת ּבהלכֹות ּפרׁשנּו ּוכבר יּטּמא". לא "לנפׁש ׁשּנאמר: -ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
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נד            
      

אֹו הּתֹורה מן הּמת, מן המטּמאים הּדברים ּכל ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָמת,
ְִִֵֶמּדבריהם.

.לֹוקה ּבקבר, הּכהן נגע אם ּבבגדיםוכן הּוא נֹוגע אבל . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשבעה. טמאת ּבהם ׁשּמתטּמא ּפי על אף ּבמת, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּנגעּו

לֹוקה,‚. - הּטמאה לֹו ׁשּנכנסה טמא לאהל נכנס אם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻוכן
אחר ּבבית טמאה ׁשל ׁשעצמּה ּפי על ּכלאף ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

ודין מהם, ׁשּתצא אֹו הּטמאה, להם ׁשּתּכנס ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻהאהלים
המאהילים]הּסככֹות המאהילים]והּפרעֹות[ענפים ,[אבנים ְְְַַָָ

ּבפני והחֹוצצין הּטמאה, את הּמביאין הּדברים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֻוכל
- מּדבריהם מהם ואיזה ּתֹורה, ּדין מהם ואיזה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻהּטמאה,
מטּמאין הּגֹוים ׁשאין ּבארנּו, וׁשם מת. טמאת ּבהלכֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֻהּכל
להּכנס לכהן ּומּתר טהֹורים, קברֹותיהם ּולפיכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֻּבאהל,
ּבּטמאה ׁשּיּגע אּלא אסּור ואינֹו קברֹותיהם; על ולדר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻלׁשם,

ׁשם. ׁשּבארנּו ּכמֹו יּׂשאּנה, ְְִֵֶֶַָָָאֹו
ואחר„. ּבׁשגגה, הּקברֹות לבית אֹו הּמת לאהל ׁשּנכנס ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּכהן

ּכדי ׁשם יׁשב ואם ּפטּור; ויצא, קפץ אם - ּבֹו התרּו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשּידע
ׁשּבארנּו ּכמֹו לֹוקה.הׁשּתחויה זה הרי מקּדׁש, טמאת ּבענין ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ

ּפעם ּכל על ּבֹו התרּו אם - ויצא ונכנס וחזר ויצא, ְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָנכנס
והתרּו ּבמת נגע אם וכן ּוכניסה. ּכניסה ּכל על לֹוקה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּופעם,
לֹוקה - ּפעמים מאה אפּלּו - ּבֹו והתרּו ונגע וחזר ּופרׁש, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּבֹו
עֹומד ׁשהיה אֹו ּפרׁש, ולא נֹוגע היה ואחת. אחת ּכל ְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹעל
ּבֹו ׁשהתרּו ּפי על אף - אחרים ּבמתים ונגע הּקברֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבבית
מחּלל הּוא ׁשהרי אחת; אּלא לֹוקה אינֹו ּפעמים, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּכּמה

ּפרׁש. ׁשּלא זמן ּכל ְְֵֵֵֶַָֹועֹומד
הּכהן‰. את לֹוקההמטּמא - מזידין ׁשניהם היּו אם - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

מכׁשל". תּתן לא עּור "ולפני על עֹובר ׁשּטּמאֹו וזה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹֹֹהּכהן,

לֹוקה. ׁשּטּמאֹו זה הרי - מזיד ׁשּטּמאֹו וזה ׁשֹוגג, הּכהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹהיה
.Âּולאּמֹו "לאביו ׁשּנאמר: לּקרֹובים, מתטּמא אינֹו ּגדֹול ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכהן

- קרֹוביו אפּלּו ּבאהל, הּמת עם נכנס אינֹו וכן יּטּמא"; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹלא
ׁשהּוא למדּת, הא יבא". לא מת נפׁשת ּכל "ועל ְְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
נׂשא, אֹו נגע ּכיצד? יּטּמא". ּב"לא וחּיב יבא", ּב"לא ְְְִֵַַַַַָָָָָָָֹֹֹחּיב
אֹו הּמת, עליו ׁשּמת עד ׁשם ויׁשב לאהל נכנס אחת. ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹלֹוקה

ּבׁשּדה ארון]ׁשּנכנס כעין מרכבה ּומגּדל[- ארון]ּתבה ּובא[- ְְְִִִֵֶַָָָָ
ּכאחד ּבאין ּוביאה טמאה ׁשהרי הּׁשּדה, ּגג עליו ּופרע ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻחברֹו

יּטּמא". "לא ּומּׁשּום יבא", "לא מּׁשּום ׁשּתים: לֹוקה -ְִִִִֶַַָָֹֹֹ
.Êלֹוקה ּבֹו, התרּו אם - לאהל נכנס ּכ ואחר מּקדם, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹנטמא

הּביאה על .אף ִַַַָ
.Áאפּלּו לֹו; מתטּמא זה הרי ,ּבּדר מצוה ּבמת ׁשּפגע ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּכהן

מצוה? מת הּוא ואיזה ּולקברֹו. לֹו להתטּמא חּיב ּגדֹול, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכהן
קֹוברין לֹו ואין ,ּבּדר מׁשל ׁשהיה מּיׂשראל אחד ודברזה . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

הּקּבלה מּפי הלכה אמּורים?[ממשרע"ה]זה, ּדברים ּבּמה . ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָ
,ּבּדר ׁשם קרא ואפּלּו אחר, עּמֹו ואין לבּדֹו, הּכהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבׁשהיה
אין אֹותֹו, עֹונים אחרים ּכׁשּיקרא אם אבל עֹונה. לֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָואין
ּבֹו. ויתעּסקּו ויבֹואּו לאחרים, קֹורא אּלא מצוה, מת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָזה

.Ë- מצוה ּבמת ּופגעּו ,ּבּדר מהּלכין ונזיר ּכהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהיּו
יּטּמא ואל עֹולם, קדּׁשת קדּׁשתֹו אין ׁשהרי הּנזיר, ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻֻיתעּסק

הדיֹוט ּכהן ׁשהּוא ּפי על אף הּכהן, וכהןּבֹו ּגדֹול ּכהן היה . ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹ
מתאחר חברֹו, את הּקֹודם וכל הדיֹוט. ּכהן יּטּמא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהדיֹוט,

ּוסגן כה"ג]ּבטמאה; -]עם[של ׁשּפגעּו[כהן מלחמה מׁשּוח ְְְְְְִִֶַָָָָָֻ
הּסגן. יתטּמא ואל מלחמה, מׁשּוח יתטּמא - מצוה ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָּבמת

.Èעׂשּוהּו ּכהנים; אפּלּו לֹו, מתטּמאין הּכל - ׁשּמת ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָֹֹנׂשיא
ּבכבֹודֹו חּיבין ׁשהּכל מּפני לּכל, מצוה אֹונניןּכמת הּכל וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹ

ָָעליו.

.‡Èמת טמאת על הזהרּו לא אהרן "אמרּבנֹות ׁשּנאמר: , ְְְֱֱֲֲֵֶֶַַַַֹֹֹֻֻ
וכן אהרן. ּבנֹות ולא אהרן", "ּבני - אהרן" ּבני הּכהנים ְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶַַַַֹֹֹֹֹאל

פסולים]החללים "ּבני[כהנים ׁשּנאמר: - להתטּמא מּתרין ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֻ
ּבכהּונם. ׁשּיהיּו עד ְְֲִִֶַַָֹאהרן",

.Èיטּמאּוהּו ׁשּלא מזהרים הּגדֹולים הרי קטן, ואםּכהן ; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻ
להפריׁשֹו, עליו מצּוין ּדין ּבית אין - מעצמֹו להתטּמא ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֻּבא

ּבקדּׁשה. לחּנכֹו צרי אביו ְְְֲִִִַָָָָֻאבל

.‚Èׁשּנכנס ּכהן וכל לטמאה; ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ּתֹופׂש ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻמת
מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין אּמֹות, ארּבע נכנסלתֹו אם וכן . ְְְְְִִִֵַַַַַַַַ

הּפרס קבר]לבית בה שנחרש לארץ,[שדה לחּוצה יצא אֹו , ְְְֵֶַָָָָָָ
ּובדֹופק ּבגֹולל אֹו ּתבּוסה, ּבדם ׁשּנטמא הקבר]אֹו כיסויי -] ְְְְְִֵֵֶַָָ

אבֹות ׁשהם מּפני מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין - ּבהם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוכּיֹוצא
אם אבל מת. טמאת ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּדבריהם, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻׁשל

הּתֹורה. מן לֹוקה הּקברֹות, לבית ְְְִִֵֶַַַָָנכנס

.„Èלארץ ּבחּוצה אֹו הּפרס ּבבית להתטּמא לכהן ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻמּתר
ׁשהל ּכגֹון - היא אּלא ּדר ׁשם ׁשאין ּבזמן מצוה, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלדבר
מי ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף ּתֹורה; ללמד אֹו אּׁשה, ְִִִִִֵֶַַָָָָֹלּׂשא

ללמד זֹוכה אדם הּכל מן לא יׂשראל, ּבארץ וכןׁשּילּמדּנּו . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
אבל ּכיצד? הּברּיֹות. לכבֹוד ּדבריהם ׁשל ּבטמאה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻמתטּמא
וכן ׁשם. לנחמֹו אחריו הֹולכין הּכל הּפרס, לבית ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשהל

מלכים[דורכים]מדּלגין לקראת מתים ׁשל ארֹונֹות ּגּבי על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָ
יׂשראל מלכי לבין ּבינם להבחין ּכדי ּגֹוים, מלכי ואפּלּו -ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָ
מּטּמא וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן למקֹומם. ּכבֹודם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּכׁשּיחזר
מּפני עּמהם, ּולערער הּגֹוים עם לדּון ּדבריהם ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּבטמאה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּידם. מּציל ְִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשהּוא

   
מאּמצין‡. הּוא: ּכ ּובקבּורה, ּבמתים יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָמנהג

לחייו;[סוגרים] את קֹוׁשרין - ּפיו נפּתח ואם מת, ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָעיניו
ּבמיני אֹותֹו וסכין אֹותֹו, ׁשּמדיחין אחר נקביו ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּופֹוקקין
ׁשל ּתפּורין ּתכריכין אֹותֹו ּומלּביׁשין ׂשערֹו. וגֹוזזין ְְְְְְְִִִִִִִֶַַָָּבׂשמים,
ּבסּודר חכמים נהגּו יקרים; ּדמיהם יהיּו ולא לבנים, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָָָֹּפׁשּתן
הּמת, ּפני ּומכּסין לֹו. ׁשאין מי את לבּיׁש ׁשּלא זּוז, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשוה

ּברעב. מׁשחרין ׁשּפניהם הענּיים את לבּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּלא
.הּמזהבין ּובבגדים מׁשי ׁשל ּבתכריכין לקּבר ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹֻואסּור

רּוח ּגּסּות ׁשּזֹו ׁשּביׂשראל; לנׂשיא אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻהמרּקמין,
ּגֹוים ּומעׂשה וסֹובליןוהׁשחתה, נושאים]. על[- הּמת את ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

הּקברֹות. ּבית עד ְֵֵַַַָָהּכתף,
ּתּפסק‚. ׁשּמא - הּסנּדל ּבנעילת אסּורין הּמּטה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָונֹוׂשאי

הּמצוה מן מתעּכב ונמצא מהם, אחד ׁשל מּסנּדלֹו .רצּועה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מערֹות„. ּבעפר וקֹובריןוחֹופרין הּמערה; ּבצד ּכּו ועֹוׂשין , ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָ

ויׁש עליו. והאבנים העפר ּומחזירין למעלה, ּופניו ּבֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָאֹותֹו
מותר]להם אֹומרין[- הּמת את והמלּוין עץ. ׁשל ּבארֹון לקּבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
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ּבׁשלֹום". אבֹותי אל ּתבֹוא "ואּתה ׁשּנאמר: ּבׁשלֹום', ל' ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָלֹו:
מסמנים]ּומצּינין נפׁש[- ּובֹונין הּקברֹות, מצבה]את על[- ְְְִִֶֶֶַַַָ

- קברֹותיהם על נפׁש להם ּבֹונים אין והּצּדיקים, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהּקבר;
הּקברֹות. לבּקר אדם יפנה ולא זכרֹונם. הם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּדבריהם

ואין‰. לחייו, קֹוׁשרין אין ּדבר; לכל ּכחי הּוא הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָהּגֹוסס,
טּבּורֹו על מקר ּוכלי מּתכֹות ּכלי מּניחין ואין נקביו, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָּפֹוקקין
מּטילין ולא אֹותֹו, מדיחין ולא אֹותֹו, סכין ולא יתּפח, ְְְְְִִִִִִֶַַָֹֹֹֹׁשּלא
והּנֹוגע ׁשּימּות; ׁשעה עד - הּמלח על ולא החֹול על ְְֵֶֶַַַַַַַַָָָֹאֹותֹו
- ׁשּמטפטף לנר ּדֹומה? זה למה ּדמים. ׁשֹופ זה הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבֹו,

יכּבה אדם, ּבֹו ׁשּיּגע יציאתּכיון עם עיניו המאּמץ וכל . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
נתעּלף. ׁשּמא מעט, יׁשהה אּלא ּדמים; ׁשֹופ זה הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָנפׁש,
ולא מסּפידין, ולא ּכתף, חֹולצין ולא עליו, קֹורעין אין ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָֹֹֹוכן

ׁשּימּות. עד - ּבּבית ותכריכין ארֹון עּמֹו ְְְִִִִִִֶַַַַַָָמכניסין
.Â,אחר ּבית לֹו אין אחר; ּבבית אֹוכל לפניו, מּטל ׁשּמתֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻמי

ּפניו מחזיר מחיצה, לעׂשֹות ּדבר לֹו אין ואֹוכל; מחיצה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָעֹוׂשה
ּבׂשר, אֹוכל ולא ואֹוכל, מסב אינֹו ,ּכ ּובין ּכ ּובין ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָֹואֹוכל.

מבר ואינֹו יין, ׁשֹותה מזּמן[המוציא]ואינֹו ואינֹו [ברכת, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָ
עליוהמזון] מזּמנין ואין עליו, מברכין ואין מצטרף, [לא ְְְְְְִִֵֵַָָָָָ
ּומּכללזימון] הּתפּלין, ּומן הּתפּלה, ּומן ׁשמע, מּקרּית ּופטּור ,ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָ

וׁשֹותה ּבׂשר, ואֹוכל מסב, - ּבׁשּבת ּבּתֹורה. האמּורֹות ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָמצוֹות
ּבכל וחּיב עליו; ּומזּמנין עליו, ּומברכין ,ּומבר ּומזּמן, ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָיין,
- הּמת נקּבר הּמּטה. מּתׁשמיׁש חּוץ ּבּתֹורה, האמּורֹות ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָמצוֹות
אכילה לׁשרֹות ּכדי מעט יין ולׁשּתֹות ּבׂשר, לאכל מּתר זה ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻהרי

לרוֹות. לא אבל ְְֲִֵֶָָֹׁשּבמעיו,
.Êמדחין אּלא הּמת, את מׁשהין מּיד;[ממהרים]אין מּטתֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

הרי אּמֹו, ועל אביו ועל מׁשּבח. זה הרי מּטתֹו, הּמדחה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻוכל
מגּנה. ְֶֶֻזה

.Áּגׁשמים ׁשהיּו אֹו טֹוב, יֹום ערב אֹו ׁשּבת, ערב ְִֶֶֶֶֶַָָָָָהיה
הּמּטה על אביומזּלפין לכבֹוד אּלא מהר ׁשּלא מּתר; - ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

אם אּלא תעׂשה, ּבלא עֹובר - מתֹו את הּמלין וכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹואּמֹו.
צרכיו. ּולהׁשלים לכבֹודֹו הלינֹו ְְְְֱִִִֵַָָּכן

.Ëולאכל ּתפּלין, להניח אסּור ּבלבד ראׁשֹון ּביֹום ְְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָֹהאבל
ּכפּויהמּׁשּלֹו מּטה על ליׁשב וחּיב הפוכה], ימי[- ּובׁשאר . ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

מּפץ ּגּבי על וליׁשב מּׁשּלֹו, לאכל לֹו מּתר גס]האבל [מצע ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּתפּלין. ּומניח קרקע, להניחאֹו ּבראׁשֹון אסּור ׁשהּוא ּומּנין ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָ

"עלי חבֹוש ּפאר" ליחזקאל: נאמר ׁשהרי מּכלל,ּתפּלין? , ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
- תאכל" לא אנׁשים "ולחם לֹו: ונאמר אסּורין. העם ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּכל
ואסּורין ראׁשֹון, ּביֹום אחרים מּׁשל אֹוכלין העם ׁשּכל ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָמּכלל,

עצמן. מּׁשל ְֱִֶֶַָֹלאכל

   
מן‡. הראׁשֹון ּבּיֹום ּבהם אסּור ׁשהאבל ּדברים ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלּו

לסּפר, אסּור מּדבריהם: האבל ימי ׁשבעת ּובׁשאר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתֹורה,
הּסנּדל,ּולכּבס את ולנעל מּטתֹו, ּולׁשּמׁש ,ולסּו ולרחץ, , ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

הּמּטה, את ולזקף ּתֹורה, ּבדברי ולקרֹות מלאכה, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹולעׂשֹות
לגלות]ולפרע אחד[- - הּכל ׁשלֹום; ולׁשאל ראׁשֹו, את ְְְְִִֶַַַַָֹֹֹֹ

ּדבר. ָָָָעׂשר
.ּבתסּפרת אסּור ׁשהאבל אהרן:ּומּנין ּבני הזהיר ׁשהרי ? ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

לסּפר אסּור הּמתאּבל ׁשּכל מּכלל, - ּתפרעּו" אל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ"ראׁשיכם

ראׁשֹו, ׂשער לגּלח ׁשאסּור ּוכׁשם ּפרע. מגּדל אּלא ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׂשערֹו,
המגּלח אחד - ּבֹו ׁשּיׁש ׂשער וכל זקנֹו, ׂשער לגּלח אסּור ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכ

האחרים] ׁשּמת[את וׁשמע מגּלח, היה הּמתּגּלח. ואחד ,ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
הּמתּגּלח. ואחד המגּלח אחד ׂשערֹו, ּתגלחת מׁשלים - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָאביו

ׂשפה לגּלח אסּור שפם]וכן אבל[- ּבכלי; צּפרניו ולּטל , ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹ
מּתר. ּבצּפרן, צּפרן ׁשּנטל אֹו ְְִִִֶֶֶַָָָֹֹֻּבׁשּניו,

.‚ולסּו ּגּופֹו, ולרחץ ּבגדיו, לכּבס אסּור ׁשהאבל ?ּומּנין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ּתסּוכי ואל אבל, בגדי נא ולבׁשי נא, "התאּבלי ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
לסיכה, קֹודמת ׁשהרחיצה - סיכה ּבכלל ּורחיצה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשמן";
ּבכּבּוס אסּור ׁשהאבל ּוכׁשם וסכּת". "ורחצּת ְְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:

ּומגהצין. חדׁשים לבנים ּכלים ללּבׁש אסּור ּכ ְְְְֲִִִִִִֵָָָָָָֹֹּבגדים,

את„. להעביר ואם ּגּופֹו; ּככל ּגּופֹו, מקצת לסּו ְְְְֲִִִֶַָָָָאסּור
מּתר ּבצֹונןהּזהמא, אבל ּבחּמין; ּגּופֹו מקצת ּברחיצת וכן . ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָֻֻ

ּגּופֹו. ּכל לא אבל ורגליו, ידיו ּפניו ְְֲֵַָָָָָָָֹרֹוחץ

הּמּט‰. ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור לאבל "וינחםהמּנין ׁשּנאמר: ? ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
מּכלל, עּמּה"; וּיׁשּכב אליה וּיבא אׁשּתֹו, ׁשבע ּבת את ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּדוד
ּתּנׂשא ולא אּׁשה, האבל יּׂשא לא וכן מּקדם. אסּור ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹֹׁשהיה
להתיחד ּומּתר מּטתם. מׁשּמׁשין ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהאּׁשה,

ּבתׁשמיׁש. אסּור ׁשהּוא ּפי על אף אׁשּתֹו, ְְְִִִִֶַַַָעם
.Âנאמר ׁשהרי הּסנּדל? ּבנעילת אסּור ׁשהאבל ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּנין

"ּברגלי ּתׂשים ּונעלי" העםּביחזקאל: ׁשּכל מּכלל, ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ּבּמדינה ּוכׁשּיּכנס ;והֹול נֹועל ,ּבּדר ּבא היה [-אסּורין. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

מנעליו.לעיר] חֹולץ ,ְִֵָָ
.Ê:ׁשּנאמר זה - מלאכה ּבעׂשּית ׁשאסּור לאבל ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָרמז

לאבל" חּגיכם אף"והפכּתי מלאכה, ּבעׂשּית אסּור חג מה ; ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ּבעׂשּית אסּור ׁשהּוא ּוכׁשם מלאכה. ּבעׂשּית אסּור ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָאבל
מּמדינה וליל ּבסחֹורה, ולּתן לּׂשא אסּור הּוא ּכ - ְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָָָמלאכה

ּבסחֹורה. ְְִִִָָלמדינה
.Áאפּלּו מלאכה, ּבעׂשּית אסּור הראׁשֹונים, ימים ׁשלׁשה ְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָֹּכל

הּצדקה מן הּמתּפרנס עני -היה עני היה אם ,ואיל מּכאן . ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָ
ּביתּה. ּבתֹו ּבפל טֹווה והאּׁשה ּביתֹו, ּבתֹו ּבצנעה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָעֹוׂשה

.Ëאבל וארע אחת, ּבחנּות ׁשהיּו ׁשּתפין ׁשני אֹו אחים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻׁשני
ׁשבעה ּכל החנּות את נֹועלין - מהן .לאחד ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָ

.Èאסּור מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו לעׂשֹותן הּמּתרין ּדברים ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֻֻאפּלּו
לֹו. עֹוׂשים אחרים אבל אבלֹו; ּבימי ּבידֹו לעׂשֹותם ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָלאבל

היּו להפ[זקוקים]ּכיצד? דריכתם]זיתיו וכּדיו[לפני [של, ְֲֵֵַַַָָָֹ
הּמׁשרה[לפקוק]לגּוףשמן] מן לעלֹות ּופׁשּתנֹו ,[במים], ְְֲִִִַַָָָ

הּיֹורה מן צבע]וצמרֹו לֹו,[קערת לעׂשֹותן אחרים ׂשֹוכר - ְְֲֲִִֵֵַַַָָ
הּמים. עֹונת מּׁשּתּגיע ׂשדהּו לֹו ּומרּבצין יאבדּו. ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹּכדי

.‡Èיבול]האריסין תמורת באדמה והחכירין[פועלים ְֲֲִִִִַָ
יבול] בדמי אדמה והּקּבלנין[שוכרים בכסף]ׁשּלֹו ,[שוכרים ְְִֶַַָ

ׁשּלֹו, ּבבהמֹות והּגּמלין החּמרין אבל ּכדרּכן. יעׂשּו אּלּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהרי
מחּכרין היּו ואם יעׂשּו; לא אּלּו הרי - ׁשּלֹו ּבספינה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻוהּסּפנין

יעׂשּו. אּלּו הרי קצּוב, לזמן מּקדם מׂשּכרין ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָֹֻאֹו
.Èלֹו יעׂשה לא - אחרת ּבעיר אפּלּו יֹום, .ׂשכיר ְְֲֲִִִֶֶֶַַֹ
.‚Èּבין ּבקּבלנּות ּבין ּבידֹו, אחרים מלאכת ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאבל

- אחרים ּביד מלאכּתֹו היתה יעׂשה. לא - ּבקּבלנּות ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשאינּה
עֹוׂשין אחר, ּבבית יעׂשּו; לא .ּבביתֹו, ְְֲִִֵֵַַַֹ
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נה             
      

ּבׁשלֹום". אבֹותי אל ּתבֹוא "ואּתה ׁשּנאמר: ּבׁשלֹום', ל' ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָלֹו:
מסמנים]ּומצּינין נפׁש[- ּובֹונין הּקברֹות, מצבה]את על[- ְְְִִֶֶֶַַַָ

- קברֹותיהם על נפׁש להם ּבֹונים אין והּצּדיקים, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהּקבר;
הּקברֹות. לבּקר אדם יפנה ולא זכרֹונם. הם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּדבריהם

ואין‰. לחייו, קֹוׁשרין אין ּדבר; לכל ּכחי הּוא הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָהּגֹוסס,
טּבּורֹו על מקר ּוכלי מּתכֹות ּכלי מּניחין ואין נקביו, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָּפֹוקקין
מּטילין ולא אֹותֹו, מדיחין ולא אֹותֹו, סכין ולא יתּפח, ְְְְְִִִִִִֶַַָֹֹֹֹׁשּלא
והּנֹוגע ׁשּימּות; ׁשעה עד - הּמלח על ולא החֹול על ְְֵֶֶַַַַַַַַָָָֹאֹותֹו
- ׁשּמטפטף לנר ּדֹומה? זה למה ּדמים. ׁשֹופ זה הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבֹו,

יכּבה אדם, ּבֹו ׁשּיּגע יציאתּכיון עם עיניו המאּמץ וכל . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
נתעּלף. ׁשּמא מעט, יׁשהה אּלא ּדמים; ׁשֹופ זה הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָנפׁש,
ולא מסּפידין, ולא ּכתף, חֹולצין ולא עליו, קֹורעין אין ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָֹֹֹוכן

ׁשּימּות. עד - ּבּבית ותכריכין ארֹון עּמֹו ְְְִִִִִִֶַַַַַָָמכניסין
.Â,אחר ּבית לֹו אין אחר; ּבבית אֹוכל לפניו, מּטל ׁשּמתֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻמי

ּפניו מחזיר מחיצה, לעׂשֹות ּדבר לֹו אין ואֹוכל; מחיצה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָעֹוׂשה
ּבׂשר, אֹוכל ולא ואֹוכל, מסב אינֹו ,ּכ ּובין ּכ ּובין ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָֹואֹוכל.

מבר ואינֹו יין, ׁשֹותה מזּמן[המוציא]ואינֹו ואינֹו [ברכת, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָ
עליוהמזון] מזּמנין ואין עליו, מברכין ואין מצטרף, [לא ְְְְְְִִֵֵַָָָָָ
ּומּכללזימון] הּתפּלין, ּומן הּתפּלה, ּומן ׁשמע, מּקרּית ּופטּור ,ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָ

וׁשֹותה ּבׂשר, ואֹוכל מסב, - ּבׁשּבת ּבּתֹורה. האמּורֹות ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָמצוֹות
ּבכל וחּיב עליו; ּומזּמנין עליו, ּומברכין ,ּומבר ּומזּמן, ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָיין,
- הּמת נקּבר הּמּטה. מּתׁשמיׁש חּוץ ּבּתֹורה, האמּורֹות ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָמצוֹות
אכילה לׁשרֹות ּכדי מעט יין ולׁשּתֹות ּבׂשר, לאכל מּתר זה ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻהרי

לרוֹות. לא אבל ְְֲִֵֶָָֹׁשּבמעיו,
.Êמדחין אּלא הּמת, את מׁשהין מּיד;[ממהרים]אין מּטתֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

הרי אּמֹו, ועל אביו ועל מׁשּבח. זה הרי מּטתֹו, הּמדחה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻוכל
מגּנה. ְֶֶֻזה

.Áּגׁשמים ׁשהיּו אֹו טֹוב, יֹום ערב אֹו ׁשּבת, ערב ְִֶֶֶֶֶַָָָָָהיה
הּמּטה על אביומזּלפין לכבֹוד אּלא מהר ׁשּלא מּתר; - ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

אם אּלא תעׂשה, ּבלא עֹובר - מתֹו את הּמלין וכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹואּמֹו.
צרכיו. ּולהׁשלים לכבֹודֹו הלינֹו ְְְְֱִִִֵַָָּכן

.Ëולאכל ּתפּלין, להניח אסּור ּבלבד ראׁשֹון ּביֹום ְְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָֹהאבל
ּכפּויהמּׁשּלֹו מּטה על ליׁשב וחּיב הפוכה], ימי[- ּובׁשאר . ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

מּפץ ּגּבי על וליׁשב מּׁשּלֹו, לאכל לֹו מּתר גס]האבל [מצע ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּתפּלין. ּומניח קרקע, להניחאֹו ּבראׁשֹון אסּור ׁשהּוא ּומּנין ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָ

"עלי חבֹוש ּפאר" ליחזקאל: נאמר ׁשהרי מּכלל,ּתפּלין? , ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
- תאכל" לא אנׁשים "ולחם לֹו: ונאמר אסּורין. העם ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּכל
ואסּורין ראׁשֹון, ּביֹום אחרים מּׁשל אֹוכלין העם ׁשּכל ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָמּכלל,

עצמן. מּׁשל ְֱִֶֶַָֹלאכל

   
מן‡. הראׁשֹון ּבּיֹום ּבהם אסּור ׁשהאבל ּדברים ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלּו

לסּפר, אסּור מּדבריהם: האבל ימי ׁשבעת ּובׁשאר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתֹורה,
הּסנּדל,ּולכּבס את ולנעל מּטתֹו, ּולׁשּמׁש ,ולסּו ולרחץ, , ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

הּמּטה, את ולזקף ּתֹורה, ּבדברי ולקרֹות מלאכה, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹולעׂשֹות
לגלות]ולפרע אחד[- - הּכל ׁשלֹום; ולׁשאל ראׁשֹו, את ְְְְִִֶַַַַָֹֹֹֹ

ּדבר. ָָָָעׂשר
.ּבתסּפרת אסּור ׁשהאבל אהרן:ּומּנין ּבני הזהיר ׁשהרי ? ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

לסּפר אסּור הּמתאּבל ׁשּכל מּכלל, - ּתפרעּו" אל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ"ראׁשיכם

ראׁשֹו, ׂשער לגּלח ׁשאסּור ּוכׁשם ּפרע. מגּדל אּלא ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׂשערֹו,
המגּלח אחד - ּבֹו ׁשּיׁש ׂשער וכל זקנֹו, ׂשער לגּלח אסּור ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכ

האחרים] ׁשּמת[את וׁשמע מגּלח, היה הּמתּגּלח. ואחד ,ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
הּמתּגּלח. ואחד המגּלח אחד ׂשערֹו, ּתגלחת מׁשלים - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָאביו

ׂשפה לגּלח אסּור שפם]וכן אבל[- ּבכלי; צּפרניו ולּטל , ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹ
מּתר. ּבצּפרן, צּפרן ׁשּנטל אֹו ְְִִִֶֶֶַָָָֹֹֻּבׁשּניו,

.‚ולסּו ּגּופֹו, ולרחץ ּבגדיו, לכּבס אסּור ׁשהאבל ?ּומּנין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ּתסּוכי ואל אבל, בגדי נא ולבׁשי נא, "התאּבלי ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
לסיכה, קֹודמת ׁשהרחיצה - סיכה ּבכלל ּורחיצה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשמן";
ּבכּבּוס אסּור ׁשהאבל ּוכׁשם וסכּת". "ורחצּת ְְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:

ּומגהצין. חדׁשים לבנים ּכלים ללּבׁש אסּור ּכ ְְְְֲִִִִִִֵָָָָָָֹֹּבגדים,

את„. להעביר ואם ּגּופֹו; ּככל ּגּופֹו, מקצת לסּו ְְְְֲִִִֶַָָָָאסּור
מּתר ּבצֹונןהּזהמא, אבל ּבחּמין; ּגּופֹו מקצת ּברחיצת וכן . ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָֻֻ

ּגּופֹו. ּכל לא אבל ורגליו, ידיו ּפניו ְְֲֵַָָָָָָָֹרֹוחץ

הּמּט‰. ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור לאבל "וינחםהמּנין ׁשּנאמר: ? ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
מּכלל, עּמּה"; וּיׁשּכב אליה וּיבא אׁשּתֹו, ׁשבע ּבת את ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּדוד
ּתּנׂשא ולא אּׁשה, האבל יּׂשא לא וכן מּקדם. אסּור ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹֹׁשהיה
להתיחד ּומּתר מּטתם. מׁשּמׁשין ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהאּׁשה,

ּבתׁשמיׁש. אסּור ׁשהּוא ּפי על אף אׁשּתֹו, ְְְִִִִֶַַַָעם
.Âנאמר ׁשהרי הּסנּדל? ּבנעילת אסּור ׁשהאבל ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּנין

"ּברגלי ּתׂשים ּונעלי" העםּביחזקאל: ׁשּכל מּכלל, ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ּבּמדינה ּוכׁשּיּכנס ;והֹול נֹועל ,ּבּדר ּבא היה [-אסּורין. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

מנעליו.לעיר] חֹולץ ,ְִֵָָ
.Ê:ׁשּנאמר זה - מלאכה ּבעׂשּית ׁשאסּור לאבל ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָרמז

לאבל" חּגיכם אף"והפכּתי מלאכה, ּבעׂשּית אסּור חג מה ; ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ּבעׂשּית אסּור ׁשהּוא ּוכׁשם מלאכה. ּבעׂשּית אסּור ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָאבל
מּמדינה וליל ּבסחֹורה, ולּתן לּׂשא אסּור הּוא ּכ - ְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָָָמלאכה

ּבסחֹורה. ְְִִִָָלמדינה
.Áאפּלּו מלאכה, ּבעׂשּית אסּור הראׁשֹונים, ימים ׁשלׁשה ְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָֹּכל

הּצדקה מן הּמתּפרנס עני -היה עני היה אם ,ואיל מּכאן . ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָ
ּביתּה. ּבתֹו ּבפל טֹווה והאּׁשה ּביתֹו, ּבתֹו ּבצנעה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָעֹוׂשה

.Ëאבל וארע אחת, ּבחנּות ׁשהיּו ׁשּתפין ׁשני אֹו אחים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻׁשני
ׁשבעה ּכל החנּות את נֹועלין - מהן .לאחד ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָ

.Èאסּור מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו לעׂשֹותן הּמּתרין ּדברים ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֻֻאפּלּו
לֹו. עֹוׂשים אחרים אבל אבלֹו; ּבימי ּבידֹו לעׂשֹותם ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָלאבל

היּו להפ[זקוקים]ּכיצד? דריכתם]זיתיו וכּדיו[לפני [של, ְֲֵֵַַַָָָֹ
הּמׁשרה[לפקוק]לגּוףשמן] מן לעלֹות ּופׁשּתנֹו ,[במים], ְְֲִִִַַָָָ

הּיֹורה מן צבע]וצמרֹו לֹו,[קערת לעׂשֹותן אחרים ׂשֹוכר - ְְֲֲִִֵֵַַַָָ
הּמים. עֹונת מּׁשּתּגיע ׂשדהּו לֹו ּומרּבצין יאבדּו. ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹּכדי

.‡Èיבול]האריסין תמורת באדמה והחכירין[פועלים ְֲֲִִִִַָ
יבול] בדמי אדמה והּקּבלנין[שוכרים בכסף]ׁשּלֹו ,[שוכרים ְְִֶַַָ

ׁשּלֹו, ּבבהמֹות והּגּמלין החּמרין אבל ּכדרּכן. יעׂשּו אּלּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהרי
מחּכרין היּו ואם יעׂשּו; לא אּלּו הרי - ׁשּלֹו ּבספינה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻוהּסּפנין

יעׂשּו. אּלּו הרי קצּוב, לזמן מּקדם מׂשּכרין ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָֹֻאֹו
.Èלֹו יעׂשה לא - אחרת ּבעיר אפּלּו יֹום, .ׂשכיר ְְֲֲִִִֶֶֶַַֹ
.‚Èּבין ּבקּבלנּות ּבין ּבידֹו, אחרים מלאכת ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאבל

- אחרים ּביד מלאכּתֹו היתה יעׂשה. לא - ּבקּבלנּות ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשאינּה
עֹוׂשין אחר, ּבבית יעׂשּו; לא .ּבביתֹו, ְְֲִִֵֵַַַֹ
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נו           
      

.„Èימי ׁשבעת ּכל אֹותֹו ּתֹובע אינֹו אדם, עם ּדין לֹו ְְִִִֵֵֵַַָָָָָהיה
הֹורּו ּכזה ׁשליח; עֹוׂשה אבד, ּדבר היה ואם ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהאבלּות.

ְִַהּגאֹונים.
.ÂËּתֹורה ּבדברי אסּור ׁשהאבל נאמרמּנין ׁשהרי ? ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּדם". "האנק ְִֵֵֵֶָֹליחזקאל:
.ÊËולׁשנֹות ּובּכתּובים, ּובּנביאים ּבּתֹורה לקרֹות ְְְְְִִִִִַַַָָאסּור

צריכין רּבים היּו ואם ּובהּגדֹות. ּובהלכֹות ּובּמדרׁש ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָָּבּמׁשנה
לאחר ילחׁש אּלא ּתרּגמן, יעמיד ׁשּלא ּובלבד מּתר; ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻֻלֹו,
לרּבים. מׁשמיע והּתרּגמן לּתרּגמן, אֹומר ׁשּבצּדֹו וזה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻֻּבצּדֹו,

.ÊÈהּמּטה על יֹוׁשב האבל ׁשאין "וּיקםּומּנין ׁשּנאמר: ? ֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ארצה". וּיׁשּכב ּבגדיו, את וּיקרע ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָהּמל

.ÁÈׁשבעה ּכל הּמּטה את לכּפֹות ּבלבדוחּיב מּטתֹו ולא . ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹ
ּכֹופה; הּוא ּביתֹו ּבתֹו לֹו ׁשּיׁש מּטֹות ּכל אּלא ּכֹופה, ְִֵֵֶֶֶֶָָהּוא
לכּפֹות חּיב - עירֹות ּובעׂשר ּבּתים ּבעׂשרה מּטֹות עׂשר ְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָאפּלּו
ּכֹופין ּכּלן - מהן אחד ּומת אחים, חמּׁשה ואפּלּו ּכּלן. ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻאת
אינֹו למעֹות, אֹו לכלים המיחדת הּמּטה מּטֹותיהן. ּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻאת

ּדרּגׁש לכּפֹותּה. עור]צרי אּלא[מיטת לכּפֹותֹו; צרי אינֹו , ְְְִִִִֵֶַָָָָָ
קרּביטיו את מּטה[רצועותיו]מּתיר מאליו. נֹופל והּוא , ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

להפכּה[קרשיה]ׁשּנקליטיה אפׁשר אי ׁשהרי מּמּנה, יֹוצאין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּגּבי על יׁשן הּוא והיה מּטֹותיו, ּכל הפ ודּיֹו. זֹוקפּה -ְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ
ּגּבי על אֹו ארֹון, ּגּבי על אֹו ּכּסא, ּגּבי על אֹו אחרים, ֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָמּטֹות
הּכפּויה. מּטה ּגּבי על יׁשן אּלא חֹובתֹו; ידי יצא לא - ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹקרקע

.ËÈהראׁש ּבפריעת ׁשאסּור לאבל נאמרמּנין ׁשהרי ? ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
האבלים ׁשּׁשאר מּכלל, ׂשפם"; על תעטה "לא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹליחזקאל:
עֹוטה ראׁשֹו, ּבֹו ׁשּמכּסה והּסּודר הראׁש. ּבעטיפת ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹחּיבין
ותרּגם יעטה", ׂשפם "ועל ׁשּנאמר: ּפיו, על מעט ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּמקצתֹו

יתעּטף". "ּכאבלא הּגר: ְְְֲִֵֵַַַָָאּונקלֹוס
.Îׁשלֹום ּבׁשאלת אסּור ׁשהאבל "האנקּומּנין ׁשּנאמר: ? ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

אינ ׁשלֹום, לֹו ׁשּנתן מי - הראׁשֹונים ימים ׁשלׁשה ּכל ֹוּדם". ְִִִִֵֶַָָָָָָֹֹ
ׁשבעה ועד ּומּׁשלׁשה אבל. ׁשהּוא מֹודיעֹו אּלא לֹו, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹמחזיר
ועד ּומּׁשבעה ׁשלֹום. לֹו מחזיר ּבׁשלֹומֹו, ׁשּׁשאל מי -ְְְְִִִִִֶַַַָָָ
ׁשֹואלין אין אחרים אבל אחרים; ּבׁשלֹום ׁשֹואל ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵָֹׁשלׁשים,
אין - אּמֹו ועל אביו ועל יֹום. ׁשלׁשים לאחר עד ְְְְְִִִִֵַַַַַָֹּבׁשלֹומֹו,
ּבׁשאלת אם חדׁש. עׂשר ׁשנים לאחר עד ּבׁשלֹומֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשֹואלין
ּדברים להרּבֹות אסּור ׁשהּוא וחמר קל - האבל נאסר ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשלֹום
יביאּנּו ׁשּלא ּבידֹו, ּתינֹוק יאחז ולא "ּדם". ׁשּנאמר: ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹֹולׂשחק,
הּמׁשּתאֹות ּבּתי ּכגֹון ׂשמחה, למקֹום יּכנס ולא ׂשחֹוק; ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹלידי

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא



        

ה'תש"ע ניסן כ"ז ראשון יום

   
'אמן'‡. ואמר חברֹו ׁשהּדירֹו אֹו עצמֹו, מּפי הּנֹודר ,אחד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּדברים. קּבלת ׁשהּוא אמן, ּכענין ׁשענינֹו ּדבר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָאֹו
.עצמֹו על ׁשאסר ּבּדבר נאסר הּנֹודר ׁשּיֹוציאאין עד , ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

אבל ּבׁשבּועֹות. ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשוין, ולּבֹו ּפיו ויהיה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָּבׂשפתיו
ּבנזיר, ונדר ּבקרּבן ּבקרּבן, ונדר ּבנזיר לנּדר ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָֹהּמתּכּון
לֹומר ׁשּנתּכּון אֹו ונׁשּבע, לנּדר ׁשּנתּכּון אֹו ונדר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבׁשבּועה
נדר. ּכאן ואין ּבׁשניהם, מּתר זה הרי - 'ענבים' ואמר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ'ּתאנים'

אחרים;‚. ּדעת על ּכנׁשּבע זה הרי אחרים, ּדעת על ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָהּנֹודר
דּבּור ּכדי ּבתֹו ּבֹו וחזר הּנֹודר ּכדיוכן ּבתֹו ּבֹו ׁשּמחּו אֹו , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

ּבנדרים, הּדברים אּלּו ּכל ודין מּתר. זה הרי - וקּבל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻדּבּור
ּבׁשבּועֹות. ְְִִָּכדינן

ׁשּיּדר„. קדם ׁשהתנה ועדמי מּכאן ׁשאּדר נדר 'ּכל ואמר: , ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
וכּיֹוצא ּבטלין', הן 'הרי אֹו ּבהם', חֹוזר הריני ׁשנים, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעׂשר
ּבׁשעה הּתנאי זֹוכר היה אם - נדר ּכ ואחר אּלּו, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָּבדברים

ה - לאׁשּנדר ואם זה. ּבנדר הּתנאי ּבּטל ׁשהרי קּים, נדרֹו רי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבלּבֹו הּתנאי ׁשּקּבל ּפי על אף - ׁשּנדר אחר אּלא הּתנאי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָזכר

בשפתיו] הוציאו על[ולא ואף ּבטל; הּנדר הרי הּתנאי, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָוקּים
לּנדר החזרה הקּדים ּכבר ּבפיו, החזרה עּתה הֹוציא ׁשּלא ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּפי
והּוא ואֹומר: להחמיר, ׁשּמֹורה ויׁש מּקדם. ּבפיו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹוהֹוציאּה

דּבּור. ּכדי ּבתֹו ׁשּנדר אחר הּתנאי ְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹׁשּיזּכר

ׁשהקּדים‰. לעׂשר,[=שהגביל]מי אֹו לׁשנה הּתנאי את ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָ
על וׁשכח ּתנאי, לֹו ׁשּיׁש ׁשּנדר ּבׁשעה ונזּכר נדר, ּכ ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָואחר
ּדעת 'על אמר: אם הּתנאי, היה וכיצד התנה ּדבר ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָאיזה
לא ואם ּבּטלֹו. ׁשהרי נדר, נדרֹו אין - עֹוׂשה' אני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָֹראׁשֹונה
וקּים הּתנאי, ּבּטל ּכבר - עֹוׂשה' אני ראׁשֹונה ּדעת 'על ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָאמר
ּפי על ואף ּתנאי, ׁשם ׁשּיׁש הּנדר ּבׁשעת זכר ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּנדר;

נדר. ֵַָכן

.Âנֹוהגין האּלּו הּדברים ּכל אין ׁשאמר: הּגאֹונים מן ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיׁש
ּבׁשבּועֹות לא ּבלבד, ּבנדרים ׁשּדיןאּלא ׁשּמֹורה מי ויׁש ; ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ

לֹו יׁש וכי הם, אחד אּלּו ּבענינֹות והּׁשבּועֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָהּנדרים
ּבנדרים. ׁשאמרּו ּכדר לׁשבּועתֹו ּתנאי ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָלהקּדים

.Ê.ּולהחמיר להקל ּבֹו יׁש ּופרּוׁשן להחמיר, נדרים ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָסתם
ּוכיין מליח ּכבׂשר עלי האּלּו הּפרֹות 'הרי האֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָּכיצד?
ואמר: ּפרׁש אם ?'ּבלּב היה 'מה לֹו: אֹומרין - 'ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָנס
היה הּמזּבח ּגּבי על ׁשּנתנּס ּוכיין קרּבן, ׁשל מליח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ'ּכבׂשר

הרי - אּלאּבלּבי' ּבלּבי היה 'לא אמר: ואם אסּור; זה ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ואם מּתר; זה הרי - לּה' ׁשּנתנּס ויין זרה, עבֹודה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּתקרבת

אסּור. זה הרי סתם, ְֲֵֶַָָָנדר
.Áּכחרם אם - חרם' עלי האּלּו הּפרֹות 'הרי האֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן

הּבית ּבדק -]ׁשל המקדש בית של לתחזוקה אסּור;[שמקדיש , ִֶֶֶַַָ
ּכהנים ּכחרמי לכהן]ואם כמתנה ׁשהן[שמקדיש מּפני מּתר, , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָֹֻ

אסּור. סתם, ואם אּסּור; ּבּה ואין ׁשּלהן, ְְְִִֵֶֶָָָָָממֹון
.Ëאסּור ּבהמה, ּכמעׂשר אם - ּכמעׂשר' עלי הן מּפני'הרי ; ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ
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ּכמעׂשר ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבידֹו, ׁשהקּדיׁשֹו קרּבן ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
אסּור. סתם, ואם מּתר; ְְִָָָָָֻּדגן,

.È'ּכתרּומה עלי הם נתּכּון,'הרי הּלׁשּכה לתרּומת אם - ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
סתם, ואם מּתר; נתּכּון, הּגרן לתרּומת ואם אסּור; זה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻהרי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָֹאסּור.
.‡Èמאּלּו אחד ּכל ׁשּמׁשמע ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּמה

'חרם' קֹוראין ׁשאין ׁשּדרּכן ּבמקֹום אבל ענינֹות. ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשם
ּבלבד הּבית ּבדק לחרמי אּלא עליסתם הן 'הרי ׁשם ואמר , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

קֹוראין ׁשאין ּדרּכן היה אם וכן אסּור; זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָחרם'
ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. זה הרי ּכהנים, לחרמי אּלא סתם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻ'חרם'
אֹותֹו אנׁשי לׁשֹון אחר אּלא ּבנדרים הֹולכין ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבזה.

זמן. ּבאֹותֹו ְְַָמקֹום
È.ים ׁשל חרמֹו אּלא ּבלּבי היה 'לא ואמר: ּבחרם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּנֹודר

הּמכמרת' דייגים]ׁשהיא היה[=רשת 'לא ואמר: ּבקרּבן נדר , ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ
הּמלכים' ּבקרּבנֹות אּלא כדיּבלּבי למלך הניתנות [מתנות ְְְְְִִִֶַָָָ

אליו] ואמר:להתקרב קרּבן', עלי עצמי 'הרי לחברֹו: אמר ,ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָ
נֹודר להיֹות לי ׁשהּנחּתי ּבעצם לאסרֹו אּלא ּבלּבי היה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ'לא
היה 'לא ואמר: אׁשּתֹו, לֹו ּתהנה ׁשּלא נדר ׂשחֹוק', ּדר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבֹו
ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן - ׁשּגרׁשּתיה' ראׁשֹונה אׁשּתי אּלא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבלּבי
'לא אֹומר: והּוא אּסּור, העם לכל ׁשּמׁשמען ְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹמּדברים
חכמים, ּתלמיד הּנֹודר היה אם - 'ּולכ לכ אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָנתּכּונּתי
הארץ, עם היה ואם לחכם; ׁשאלה צרי ואין מּתר זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻהרי
ּפתח לֹו ּופֹותחין אסּור, וׁשהּוא נדר ׁשּזה ּבעיניו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָמראין

ּתלמיד[-היתר] ׁשהיה ּובין לֹו. ּומּתירין אחר, ְִִִִֵֵֶַַַָָָמּמקֹום
ׁשּלא אֹותן ּומלּמדין ּבהן, ּגֹוערין - הארץ עם אֹו ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹחכמים
והתל. ׂשחֹוק ּדר נֹודרין יהיּו ולא ּבנדרים, זה מנהג ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָֹינהגּו

.‚Èאּלּו 'ּפרֹות אֹו ּכאּמי', עלי אּת 'הרי לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָוכן
נדר ּכאן ׁשאין חזיר', ּכבׂשר היהעלי אם - ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

היה ואם לחכם; ׁשאלה צרי אינֹו חכמים, ּתלמיד ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָהּנֹודר
ׁשאׁשּתֹו ּבעיניו ּומראין לחכם, ׁשאלה צרי הארץ, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעם
מּמקֹום ּפתח לֹו ּופֹותחין אסּורין, הּפרֹות וׁשאֹותן ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָאסּורה
ּבנדרים. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי נדרֹו, לֹו ּומּתירין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹֹאחר

.„Èנדר ּכמֹו הּוא הרי - נדר ׁשאינֹו ּפי על אף ,ההפקר, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַ
אדם: ׁשּיאמר הּוא ההפקר? הּוא ּומה ּבֹו. לחזר לֹו ְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשאסּור
ּבקרקעֹות. ּבין ּבמּטלטלין ּבין לּכל', הפקר אּלּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ'נכסים
לעצמֹו, קנהּו - ּבֹו וזכה הּקֹודם ּכל ההפקר? ּדין ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָוכיצד
- אדם ּכל ּכדין ּבֹו ּדינֹו ׁשהפקיר, זה ואפּלּו ׁשּלֹו; ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָונעׂשה

קנהּו. ּבֹו, וזכה קדם ְִַָָָָָאם
.ÂËלעׁשירים לא אבל לענּיים עדהּמפקיר - הפקר אינֹו , ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

עצמן; קנּו הּגדֹולים, עבדיו והּמפקיר ּכּׁשמּטה. לּכל, ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּיפקיר
הּמּטלטלין. ּכל ּכׁשאר זכה, ּבהן הּקֹודם ּכל - ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָוהּקטּנים

.ÊËזכה ּבּה, והחזיק הּקֹודם ּכל - הּקרקע את .הּמפקיר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
ונפטר הפקר, זה הרי אחד, ּבפני הפקיר אפּלּו - ּתֹורה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּדין
סֹופרים מּדברי אבל ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּמעׂשרֹות, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָמן
אחד ׁשּיהיה ּכדי ׁשלׁשה, ּבפני ׁשּיפקיר עד הפקר אינֹו -ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
הפקר, זה 'הרי האֹומר: מעידין. והּׁשנים רצה, אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָזֹוכה
אֹו זה', ּכמֹו 'וזה אמר: ואם הפקר; ספק הּׁשני הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָוזה'
וּדאי. הפקר ויהיה הּׁשני, התּפיס הרי - זה' 'וגם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשאמר:

.ÊÈימים ׁשלׁשה ּכל - אדם ּבּה זכה ולא ׂשדהּו, את ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹֹהּמפקיר
ּבֹו לחזר קדםיכֹול אם אּלא חֹוזר; אינֹו - ימים ׁשלׁשה אחר ; ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

אחר. ּבין הּוא ּבין ההפקר, מן ּכזֹוכה הּוא הרי ּבּה, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוזכה

.ÁÈ,'אחת 'לׁשּבת אחד', ליֹום מפקרת זֹו 'ׂשדה ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהאֹומר:
אחד' 'לׁשבּוע אחת', 'לׁשנה אחד', שנים]'לחדׁש -[שבע ְְְֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבּה ּומּׁשּזכה ּבֹו; לחזר יכֹול אחר, אֹו הּוא ּבּה זכה ׁשּלא ֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹעד
לֹו יׁש מה ּומּפני ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו אחר, ּבין הּוא ְֲִֵֵֵֵֵֵַַָָֹּבין
הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה מּפני ּבּה? ׁשּיזּכּו עד ּכאן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלחזר

קצּוב. לזמן מפקיר אדם ְְִִֵֶַַָָָׁשאין

.ËÈּוׁשמרֹו אחד ׁשּבא הּמפקר ׁשּלאּדבר ּבֹו מּביט והיה , ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ
היה אם ׁשּיגּביהֹו עד אּלא ּבהּבטה; קנהּו לא - אדם ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹיּטלּנּו

הּלקֹוחֹות. ׁשּקֹונין ּכדר ּבקרקע, יחזיק אֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָמּטלטלין,

ה'תש"ע ניסן כ"ח שני יום

   
ׁשּׁשבּועת‡. ּבּטּוי: לׁשבּועת נדרים ּבין יׁש דברים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָארּבעה

ׁשבּועה אין - ׁשבּועה[-שניה]ּבּטּוי על ,[-ראשונה]חלה ְְִֵַָָָָ
ּפטּור, - ּבׁשבּועה הּמתּפיס נדר. על נדר יחּול - ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּובנדרים
ּדברי על אּלא חלה ּבּטּוי ׁשבּועת אין חּיב. - ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּובנדרים

הרׁשּות.הרׁשּות ּכדברי מצוה ּדברי על חלֹות ּונדרים , ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָ
ׁשאין ּדבר ועל מּמׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר על חלה ּבּטּוי ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשבּועת
מּמׁש. ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר על אּלא חלֹות אינן ּונדרים מּמׁש, ְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבֹו

.נדר על נדר יחּול אםּכיצד קרּבן עלי 'הרי האֹומר: ? ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
אם קרּבן עלי הרי אכלּנה אם קרּבן עלי הרי זֹו, ּכּכר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹאכלּתי
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ואחת. אחת ּכל על חּיב - ואכלּה ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹאכלּנה',

חּיב‚. ּבנדרים הּמתּפיס ואמר:ּכיצד ׁשּנדר, חברֹו ׁשמע ? ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
ּׁשּנאסר ּבמה אסּור זה הרי - דּבּור ּכדי ּבתֹו 'ּכמֹות ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ'ואני
'ואני', ואמר: 'ואני', ׁשאמר זה הּׁשליׁשי ׁשמע חברֹו; ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבֹו
דּבּורֹו ּכדי ּבתֹו 'ואני' אֹומר: מהן אחד וכל מאה היּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאפּלּו

אסּורין. ּכּלן הרי - חברֹו ֲֲֲִֵֵֶָֻׁשל
אסּור'„. עלי הּזה 'הּבׂשר האֹומר: אפּלּווכן ואמר וחזר , ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

הּפת הרי - הּזה' ּכּבׂשר הּזאת 'והּפת ימים: ּכּמה ְֲִֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹאחר
זה ויין הּזאת, ּכּפת זה 'ּודבׁש ואמר: חזר ונאסרה; ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹנתּפסה

אסּורין. ּכּלן מאה, הן אפּלּו - זה' ְֲֲִִִֵֵֶַָָֻּכדבׁש
הּיֹום,‰. אֹותֹו ׁשּיצּום ונדר הּיֹום, רּבֹו אֹו אביו ׁשּמת ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָהרי

ּבֹו ׁשּמת ּכּיֹום עליו זה יֹום 'הרי אמר: ׁשנים ּולאחר ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָוצם,
ּכלּום ּבֹו לאכל אסּור זה הרי - רּבֹו' אֹו התּפיאביו ׁשהרי ס; ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. האסּור ּכּיֹום ואסרֹו זה, ְֲֵֵֵֶַַַָָָָֹיֹום
.Âהרׁשּות ּכדברי מצוה ּדברי על הּנדרים חלֹות ?ּכיצד ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ

'הרי עליו', אסּורה הּפסח ּבלילי הּמּצה 'הרי ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהאֹומר:
אסּורֹות הּתפּלין ו'הרי עליו', אסּורה ּבחג הּסּכה ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻיׁשיבת
יׁשב אֹו אכל ואם עליו; אסּורין אּלּו הרי - עליו' ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָּבנטילה
ּבמי לֹומר צרי ואין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹוקה. נטל, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאֹו
ׁשהּוא הּפסח', ּבלילי מּצה אכל אם קרּבן עלי 'הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשאמר:

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבקרּבן. ְְְֵֵֶַַָָָָֹחּיב
.Êמצוה ּדברי על חלֹות נדרים מה אינןּומּפני ּוׁשבּועֹות , ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ

ּדבר על עצמֹו אֹוסר ׁשהּנׁשּבע מצוה? ּדברי על ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָחלֹות
נמצא עצמֹו; על הּנדּור הּדבר אֹוסר והּנֹודר עליו, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשּנׁשּבע
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נז            
      

ּכמעׂשר ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבידֹו, ׁשהקּדיׁשֹו קרּבן ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
אסּור. סתם, ואם מּתר; ְְִָָָָָֻּדגן,

.È'ּכתרּומה עלי הם נתּכּון,'הרי הּלׁשּכה לתרּומת אם - ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
סתם, ואם מּתר; נתּכּון, הּגרן לתרּומת ואם אסּור; זה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻהרי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָֹאסּור.
.‡Èמאּלּו אחד ּכל ׁשּמׁשמע ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּמה

'חרם' קֹוראין ׁשאין ׁשּדרּכן ּבמקֹום אבל ענינֹות. ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשם
ּבלבד הּבית ּבדק לחרמי אּלא עליסתם הן 'הרי ׁשם ואמר , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

קֹוראין ׁשאין ּדרּכן היה אם וכן אסּור; זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָחרם'
ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. זה הרי ּכהנים, לחרמי אּלא סתם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻ'חרם'
אֹותֹו אנׁשי לׁשֹון אחר אּלא ּבנדרים הֹולכין ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבזה.

זמן. ּבאֹותֹו ְְַָמקֹום
È.ים ׁשל חרמֹו אּלא ּבלּבי היה 'לא ואמר: ּבחרם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּנֹודר

הּמכמרת' דייגים]ׁשהיא היה[=רשת 'לא ואמר: ּבקרּבן נדר , ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ
הּמלכים' ּבקרּבנֹות אּלא כדיּבלּבי למלך הניתנות [מתנות ְְְְְִִִֶַָָָ

אליו] ואמר:להתקרב קרּבן', עלי עצמי 'הרי לחברֹו: אמר ,ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָ
נֹודר להיֹות לי ׁשהּנחּתי ּבעצם לאסרֹו אּלא ּבלּבי היה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ'לא
היה 'לא ואמר: אׁשּתֹו, לֹו ּתהנה ׁשּלא נדר ׂשחֹוק', ּדר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבֹו
ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן - ׁשּגרׁשּתיה' ראׁשֹונה אׁשּתי אּלא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבלּבי
'לא אֹומר: והּוא אּסּור, העם לכל ׁשּמׁשמען ְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹמּדברים
חכמים, ּתלמיד הּנֹודר היה אם - 'ּולכ לכ אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָנתּכּונּתי
הארץ, עם היה ואם לחכם; ׁשאלה צרי ואין מּתר זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻהרי
ּפתח לֹו ּופֹותחין אסּור, וׁשהּוא נדר ׁשּזה ּבעיניו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָמראין

ּתלמיד[-היתר] ׁשהיה ּובין לֹו. ּומּתירין אחר, ְִִִִֵֵֶַַַָָָמּמקֹום
ׁשּלא אֹותן ּומלּמדין ּבהן, ּגֹוערין - הארץ עם אֹו ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹחכמים
והתל. ׂשחֹוק ּדר נֹודרין יהיּו ולא ּבנדרים, זה מנהג ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָֹינהגּו

.‚Èאּלּו 'ּפרֹות אֹו ּכאּמי', עלי אּת 'הרי לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָוכן
נדר ּכאן ׁשאין חזיר', ּכבׂשר היהעלי אם - ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

היה ואם לחכם; ׁשאלה צרי אינֹו חכמים, ּתלמיד ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָהּנֹודר
ׁשאׁשּתֹו ּבעיניו ּומראין לחכם, ׁשאלה צרי הארץ, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעם
מּמקֹום ּפתח לֹו ּופֹותחין אסּורין, הּפרֹות וׁשאֹותן ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָאסּורה
ּבנדרים. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי נדרֹו, לֹו ּומּתירין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹֹאחר

.„Èנדר ּכמֹו הּוא הרי - נדר ׁשאינֹו ּפי על אף ,ההפקר, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַ
אדם: ׁשּיאמר הּוא ההפקר? הּוא ּומה ּבֹו. לחזר לֹו ְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשאסּור
ּבקרקעֹות. ּבין ּבמּטלטלין ּבין לּכל', הפקר אּלּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ'נכסים
לעצמֹו, קנהּו - ּבֹו וזכה הּקֹודם ּכל ההפקר? ּדין ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָוכיצד
- אדם ּכל ּכדין ּבֹו ּדינֹו ׁשהפקיר, זה ואפּלּו ׁשּלֹו; ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָונעׂשה

קנהּו. ּבֹו, וזכה קדם ְִַָָָָָאם
.ÂËלעׁשירים לא אבל לענּיים עדהּמפקיר - הפקר אינֹו , ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

עצמן; קנּו הּגדֹולים, עבדיו והּמפקיר ּכּׁשמּטה. לּכל, ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּיפקיר
הּמּטלטלין. ּכל ּכׁשאר זכה, ּבהן הּקֹודם ּכל - ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָוהּקטּנים

.ÊËזכה ּבּה, והחזיק הּקֹודם ּכל - הּקרקע את .הּמפקיר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
ונפטר הפקר, זה הרי אחד, ּבפני הפקיר אפּלּו - ּתֹורה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּדין
סֹופרים מּדברי אבל ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּמעׂשרֹות, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָמן
אחד ׁשּיהיה ּכדי ׁשלׁשה, ּבפני ׁשּיפקיר עד הפקר אינֹו -ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
הפקר, זה 'הרי האֹומר: מעידין. והּׁשנים רצה, אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָזֹוכה
אֹו זה', ּכמֹו 'וזה אמר: ואם הפקר; ספק הּׁשני הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָוזה'
וּדאי. הפקר ויהיה הּׁשני, התּפיס הרי - זה' 'וגם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשאמר:

.ÊÈימים ׁשלׁשה ּכל - אדם ּבּה זכה ולא ׂשדהּו, את ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹֹהּמפקיר
ּבֹו לחזר קדםיכֹול אם אּלא חֹוזר; אינֹו - ימים ׁשלׁשה אחר ; ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

אחר. ּבין הּוא ּבין ההפקר, מן ּכזֹוכה הּוא הרי ּבּה, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוזכה

.ÁÈ,'אחת 'לׁשּבת אחד', ליֹום מפקרת זֹו 'ׂשדה ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהאֹומר:
אחד' 'לׁשבּוע אחת', 'לׁשנה אחד', שנים]'לחדׁש -[שבע ְְְֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבּה ּומּׁשּזכה ּבֹו; לחזר יכֹול אחר, אֹו הּוא ּבּה זכה ׁשּלא ֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹעד
לֹו יׁש מה ּומּפני ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו אחר, ּבין הּוא ְֲִֵֵֵֵֵֵַַָָֹּבין
הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה מּפני ּבּה? ׁשּיזּכּו עד ּכאן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלחזר

קצּוב. לזמן מפקיר אדם ְְִִֵֶַַָָָׁשאין

.ËÈּוׁשמרֹו אחד ׁשּבא הּמפקר ׁשּלאּדבר ּבֹו מּביט והיה , ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ
היה אם ׁשּיגּביהֹו עד אּלא ּבהּבטה; קנהּו לא - אדם ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹיּטלּנּו

הּלקֹוחֹות. ׁשּקֹונין ּכדר ּבקרקע, יחזיק אֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָמּטלטלין,

ה'תש"ע ניסן כ"ח שני יום

   
ׁשּׁשבּועת‡. ּבּטּוי: לׁשבּועת נדרים ּבין יׁש דברים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָארּבעה

ׁשבּועה אין - ׁשבּועה[-שניה]ּבּטּוי על ,[-ראשונה]חלה ְְִֵַָָָָ
ּפטּור, - ּבׁשבּועה הּמתּפיס נדר. על נדר יחּול - ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּובנדרים
ּדברי על אּלא חלה ּבּטּוי ׁשבּועת אין חּיב. - ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּובנדרים

הרׁשּות.הרׁשּות ּכדברי מצוה ּדברי על חלֹות ּונדרים , ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָ
ׁשאין ּדבר ועל מּמׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר על חלה ּבּטּוי ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשבּועת
מּמׁש. ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר על אּלא חלֹות אינן ּונדרים מּמׁש, ְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבֹו

.נדר על נדר יחּול אםּכיצד קרּבן עלי 'הרי האֹומר: ? ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
אם קרּבן עלי הרי אכלּנה אם קרּבן עלי הרי זֹו, ּכּכר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹאכלּתי
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ואחת. אחת ּכל על חּיב - ואכלּה ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹאכלּנה',

חּיב‚. ּבנדרים הּמתּפיס ואמר:ּכיצד ׁשּנדר, חברֹו ׁשמע ? ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
ּׁשּנאסר ּבמה אסּור זה הרי - דּבּור ּכדי ּבתֹו 'ּכמֹות ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ'ואני
'ואני', ואמר: 'ואני', ׁשאמר זה הּׁשליׁשי ׁשמע חברֹו; ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבֹו
דּבּורֹו ּכדי ּבתֹו 'ואני' אֹומר: מהן אחד וכל מאה היּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאפּלּו

אסּורין. ּכּלן הרי - חברֹו ֲֲֲִֵֵֶָֻׁשל
אסּור'„. עלי הּזה 'הּבׂשר האֹומר: אפּלּווכן ואמר וחזר , ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

הּפת הרי - הּזה' ּכּבׂשר הּזאת 'והּפת ימים: ּכּמה ְֲִֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹאחר
זה ויין הּזאת, ּכּפת זה 'ּודבׁש ואמר: חזר ונאסרה; ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹנתּפסה

אסּורין. ּכּלן מאה, הן אפּלּו - זה' ְֲֲִִִֵֵֶַָָֻּכדבׁש
הּיֹום,‰. אֹותֹו ׁשּיצּום ונדר הּיֹום, רּבֹו אֹו אביו ׁשּמת ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָהרי

ּבֹו ׁשּמת ּכּיֹום עליו זה יֹום 'הרי אמר: ׁשנים ּולאחר ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָוצם,
ּכלּום ּבֹו לאכל אסּור זה הרי - רּבֹו' אֹו התּפיאביו ׁשהרי ס; ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. האסּור ּכּיֹום ואסרֹו זה, ְֲֵֵֵֶַַַָָָָֹיֹום
.Âהרׁשּות ּכדברי מצוה ּדברי על הּנדרים חלֹות ?ּכיצד ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ

'הרי עליו', אסּורה הּפסח ּבלילי הּמּצה 'הרי ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהאֹומר:
אסּורֹות הּתפּלין ו'הרי עליו', אסּורה ּבחג הּסּכה ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻיׁשיבת
יׁשב אֹו אכל ואם עליו; אסּורין אּלּו הרי - עליו' ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָּבנטילה
ּבמי לֹומר צרי ואין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹוקה. נטל, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאֹו
ׁשהּוא הּפסח', ּבלילי מּצה אכל אם קרּבן עלי 'הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשאמר:

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבקרּבן. ְְְֵֵֶַַָָָָֹחּיב
.Êמצוה ּדברי על חלֹות נדרים מה אינןּומּפני ּוׁשבּועֹות , ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ

ּדבר על עצמֹו אֹוסר ׁשהּנׁשּבע מצוה? ּדברי על ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָחלֹות
נמצא עצמֹו; על הּנדּור הּדבר אֹוסר והּנֹודר עליו, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשּנׁשּבע
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נח           
      

מהר מׁשּבע עצמֹו ּוכבר עצמֹו, אֹוסר מצוה, לבּטל ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֻהּנׁשּבע
המצוה]סיני ׁשבּועה;[-לקיים על חלה ׁשבּועה ואין , ְְְִֵַַָָָָ

הּדבר ואֹותֹו ׁשּנאסר, הּוא הּדבר זה ּבנדר, זה ּדבר ְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָוהאֹוסר
סיני. מהר מׁשּבע ְִֵֵַַָֻאינֹו

.Áּכן מראין ׁשהּדברים ּתמצא ּבּכתּוב, מתּבֹונן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכׁשאּתה
אֹומר הּוא ׁשהרי הּׁשמּועה; מּפי החכמים ׁשּקּבלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָּכמֹו

להיטיב" אֹו "להרע ּבּטּוי: ּכמֹוּבׁשבּועת הרׁשּות ּדברי , ְְְְְְִִִִֵֵַַָָ
ּבהן; וכּיֹוצא ׁשּיצּום, אֹו הּיֹום ויׁשּתה ׁשּיאכל ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּבארנּו,

יעׂשה" מּפיו הּיצא "ּככל אֹומר: הּוא חלקּובנדרים ולא , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
הרׁשּות. לדברי מצוה ּדברי ְְְְְִִִֵֵֵָָּבין

.Ëלצּום חּיב - טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת, ׁשּיצּום ,הּנֹודר ְְֵֶַַַָָָָ
הּנֹודר וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו מצוה, ּדברי על חלֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּנדרים
זה יֹום ּבֹו ּופגע ימיו, ּכל ׁשליׁשי יֹום אֹו ראׁשֹון יֹום ְִִִֶֶַָָָָָׁשּיצּום
חּיב זה הרי - הּכּפּורים יֹום ערב אֹו טֹוב יֹום הּוא ֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָוהרי
ּופּורים, חנּכה ּבֹו ּפגע חדׁש. ראׁש לֹומר צרי ואין ְֲִִֵֶַַָָָָֹֹֻלצּום;
ּבהם הּצֹום ואּסּור הֹואיל - האּלּו הּימים מּפני נדרֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָיּדחה
מּפני נדרֹו ויּדחה חּזּוק; צריכין הן הרי סֹופרים, ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶָמּדברי

חכמים. ְֲִֵַָּגזרת
.È?מּמׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר על אּלא חלֹות הּנדרים אין ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיצד

עּמֹו, מּלדּבר אסּור אינֹו - קרּבן' עלי 'ּדּבּורי ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר:
מּמׁש ּבֹו אין עלי';ׁשהּדּבּור אסּור 'ּדּבּורי לֹו: אמר אם וכן ; ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

,'עלי קרּבן 'ּפרֹותי אֹו ,'עלי אסּורין 'ּפרֹותי ּכאֹומר זה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאין
ׁשאיני 'קרּבן לחברֹו: האֹומר ,לפיכ עליו. אסּורין ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשהן
,'עּמ מהּל 'ׁשאיני אֹו ,'עּמ עֹוׂשה 'ׁשאיני אֹו ,'עּמ ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַמדּבר
'ׁשאיני מדּבר', 'ׁשאיני יׁשן', ׁשאיני 'קרּבן ׁשאמר: ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאֹו
אין - 'מׁשּמׁש ׁשאיני 'קרּבן לאּׁשה: ׁשאמר אֹו ,'ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמהּל
ועׂשּיתי והּלּוכי 'ּדּבּורי ּכאֹומר: זה והרי אּלּו; ּבכל חל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּנדר

מּמׁש. ּבהן ׁשאין ּדברים ׁשהן קרּבן', ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָוׁשּמּוׁשי
.‡Èורגלי למעׂשיהן, וידי לדּבּורֹו, ּפי 'יאסר האֹומר: ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאבל

עליהן חל הּנדר הרי - לׁשנתן' ועיני לפיכ,להּלּוכן, ; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
,עּמ מּלעׂשֹות וידי ,עּמ מּלדּבר ּפי 'קרּבן לחברֹו: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהאֹומר
עלי 'הרי האֹומר: וכן אסּור. זה הרי - 'עּמ מּלהּל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָורגלי
ועבר עּמֹו', אדּבר לא 'אם אֹו ּפלֹוני', עם אדּבר אם ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֹקרּבן,
ּדּברּתי' ו'לא 'ּדּברּתי' נדר אם וכן ּבקרּבן; חּיב - ּדבריו ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹעל
מבארין ׁשאנּו אּסר נדרי אּלּו ׁשאין - ּבהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוכּיֹוצא

הקּדׁש. נדרי אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָמׁשּפטיהם,
.Èּפי על אף - ואסרן מּמׁש, ּבהן ׁשאין ּבדברים ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּנֹודר

הּתר, ּבהם ׁשּינהג לֹו מֹורין אין עליהן, חל הּנדר ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשאין
עליהן; חל ׁשהּנדר ּובדעּתֹו ּבהן עצמֹו ואסר אּלאהֹואיל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּפי על ואף נדרֹו, לֹו ּומּתירין אחר, מּמקֹום ּפתח לֹו ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָּפֹותחין
ּבנדרים. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי נאסר, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹׁשּלא

ה'תש"ע ניסן כ"ט שלישי יום

   
מּתרין,‡. אּלּו הרי - הבאי ונדרי ׁשגגֹות, ונדרי אנסין, ְְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֵַָָָֻנדרי

ׁש הרי ּבׁשבּועֹות. ׁשּבארנּו אֹוּכדר האּנסין הּדירּוהּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
יׁש אם עלי אסּור ׁשהּבׂשר לנּו 'נדר לֹו: ואמרּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּמֹוכסין
והּפת הּבׂשר 'הרי ואמר: ונדר ּבמכס', ׁשחּיב ּדבר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָעּמ

ׁשהֹוסיף ּפי על ואף ּבּכל, מּתר זה הרי - עלי' אסּורין ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻוהּיין
ּתהנה ׁשּלא ׁשּיּדר ּבּקׁשּו אם וכן מּמּנּו. ּׁשּבּקׁשּו מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹעל
ּכּלן - ואחיו ּובניו אׁשּתֹו לֹו ּתהנה ׁשּלא ונדר לֹו, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאׁשּתֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָָֹֻמּתרין.

.הּמּתר לּדבר ּבלּבֹו ׁשּיתּכּון צרי האּלּו, הּנדרים -ּובכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
אֹו ּבלבד, הּיֹום אֹותֹו עליו אסּורין ׁשּיהיּו ּבלּבֹו ׁשּיׂשים ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָּכגֹון
הֹואיל ׁשּבלּבֹו, ּדברים על וסֹומ ּבזה; וכּיֹוצא ׁשעה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָאֹותּה
ׁשּיּדר ּבׁשעה ונמצא ּבׂשפתיו, להֹוציא יכֹול ואינֹו אנּוס ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹוהּוא

ּבׁשבּועֹות. ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשוין, ולּבֹו ּפיו אין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָלהן
מּתרין‚. זרּוזין, נדרי ׁשּיאכלוכן חברֹו ׁשהּדיר ּכגֹון ּכיצד? . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹֻ

עליו להטריח רֹוצה ׁשאינֹו מּפני יאכל ׁשּלא זה ונדר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאצלֹו,
הּמֹוכר וכן ּפטּורין. ׁשניהן אכל, ׁשּלא ּבין ׁשאכל ּבין -ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבסלע אּלא זה חפץ ימּכר ׁשּלא דינרין]ׁשּנדר ,[=ארבעה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
ּבׁשקל אּלא יּקחּנּו ׁשּלא נדר דינרין]והּלֹוקח ורצּו[=שני , ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

לפי ּבזה; ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּורין, ׁשניהן - דינרין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹּבׁשלׁשה
את לזרז ּכדי אּלא נדר ולא ּבלּבֹו ּגמר לא מהן אחד ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּכל

ּבלּבֹו. ּגמר ולא ְְֲִֵַָֹחברֹו,
מּתרין„. ׁשהן אּלּו נדרים מיני ארּבעה ׁשאפּלּו ,ּומּנין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

ּתלמּוד לבּטלן? מנת על ּבהן נֹודר להיֹות לאדם לֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאסּור
חּלין. ּדבריו יעׂשה לא ּדברֹו", יחל "לא ְְֲִֵֶַַַָָָֹֹֻלֹומר:

ּומּתירֹו.‰. לחכם, נׁשאל זה הרי - נדרֹו על ונחם ׁשּנדר, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמי
אּלא מּתיר ׁשאין - ׁשבּועֹות הּתר ּכדין נדרים, הּתר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָודין

מבהק הדיֹוטֹות[=מומחה]חכם ׁשלׁשה אֹו פשוטים], [אנשים ְְְֶָָָָֹֻ
מּתירין הּׁשבּועה, ׁשּמּתירין ּובּלׁשֹון חכם. ׁשאין ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבמקֹום
ּבנדרים ּכּלן ּבׁשבּועֹות, ׁשּפרׁשנּו הענינֹות ׁשאר וכן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּנדר;

ּבׁשבּועֹות. ׁשהן ְְִֵֶֶֶּכדר
.Âּכּׁשבּועה ׁשּיחּול, עד הּנדר מּתירין .ואין ְְִִֵֶֶֶַַַַָָ
.Êאֹותֹו ּומּתירין האּסר נדרי על ׁשּנׁשאלין ּכּוכׁשם , ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבדק קדׁשי נדרי ּבין - אֹותֹו ּומּתירין הקּדׁש נדרי על ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָנׁשאלין
מזּבח קדׁשי ּבין הּתמּורה[קרבנות]הּבית, על נׁשאלין ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ

בקרבן] חולין בהמת .[המיר
.Áנדרי מפר ּכ אּסר, נדרי מפר הּבעל אֹו ׁשהאב ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּוכׁשם

האּסר לנדרי הּדֹומין .הקּדׁשֹות ְְְִִִֵֵֶַָָ
.Ëואמר ׁשליׁשי וׁשמע 'ואני', ואמר חברֹו וׁשמע ׁשּנדר, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָמי

ּכּלן הּתרּו - והּתר נדרֹו על הראׁשֹון ונׁשאל נׁשאל'ואני', ; ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָֻֻֻ
הּׁשני נׁשאל אסּורין; וכּלן מּתר, האחרֹון - והּתר ְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָֻֻֻהאחרֹון

אסּור. והראׁשֹון מּתרין, אחריו וׁשל הּׁשני - ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻֻוהּתר
.Èהּפת על ׁשּנדר ּכגֹון ּבּנדר, הרּבה ּדברים הּמתּפיס ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָוכן

ּבּבׂשר; הּתר - ּבּה והּתר הּפת על ונׁשאל הּבׂשר, ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָֻֻוהתּפיס
ּבּפת הּתר לא ּבֹו, והּתר הּבׂשר על .נׁשאל ְְִַַַַַַַָָֹֻֻ

.‡Èעל ונׁשאל לכּלכם', נהנה 'ׁשאיני הּנֹודר אֹו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻהּנׁשּבע
ּכּלם הּתרּו - והּתירֹו מהם, אחד על ׁשבּועתֹו על אֹו ;נדרֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻֻ

ׁשהּתר נהנה[פרט-]ׁשהּנדר 'ׁשאיני אמר: ּכּלֹו. הּתר מּכללֹו, ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻֻ
האחרֹון הּתר ּכּלם; הּתרּו - הראׁשֹון הּתר ולזה', ולזה ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֻֻֻֻלזה
לזה', לזה, לזה, נהנה 'ׁשאיני אסּורין. וכּלם מּתר, האחרֹון -ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻֻ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ואחד. אחד לכל ּפתח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹצריכין
.Èּובקרּב ּבנזיר ּבאיזהנדר ידּוע ואין ׁשּנדר אֹו ּובׁשבּועה, ן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

לכּלן אחד ּפתח - נדר .מהן ְֵֶֶֶַַָָָֻ
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.‚Èׁשּנדר אֹו ׁשּבעיר, לחכם ונׁשאל העיר, מאנׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנֹודר
מּתר נדרֹו הרי - ׁשּביׂשראל לחכם נׁשאל הּוא והרי .מּיׂשראל, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ

.„Èלמקֹום אל אם הּיֹום, עלי אסּורין אּלּו 'ּפרֹות ְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָהאֹומר:
הּיֹום אֹותן לאכל אסּור זה הרי - למחר' ׁשּמאּפלֹוני ּגזרה, ; ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

למחר, והל הּיֹום ואכלן עבר ואם מקֹום. לאֹותֹו למחר ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָיל
לֹוקה. אינֹו ,הל לא ואם ְִֵֶֶַָֹלֹוקה;

.ÂËהּיֹום אל אם למחר, עלי אסּורין הן 'הרי ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָאמר:
מקֹום, לאֹותֹו הּיֹום ליל לֹו מּתר זה הרי - ּפלֹוני' ְְְֲִֵֵֵֶַָָָֻלמקֹום

למחר הּפרֹות אֹותן עליו מּפניויאסרּו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
ּבּתנאי זהיר ואינֹו לעׂשֹותֹו, ׁשּלא האסּור ּבדבר זהיר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשאדם

הּמּתר. ּדבר לאסר ֱֵֶֶַָָָֹֻׁשּגֹורם

.ÊËוהיה ׁשּירצה, יֹום ּבאיזה ימים, עׂשרה לצּום ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהּנֹודר
כבֹוד מּפני אֹו מצוה, לדבר והצר מהן, אחד ּביֹום ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמתעּנה
קבע לא ׁשהרי אחר; יֹום ּופֹורע אֹוכל, זה הרי - ּגדֹול ֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאדם

הּנדר ּבתחּלת -הּימים ואכל וׁשכח הּיֹום, ׁשּיצּום נדר . ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּוכׁשהתחיל ׁשנים, אֹו אחד יֹום ׁשּיצּום נדר לצּום; ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָמׁשלים
אחר. יֹום לצּום וחּיב ּתעניתֹו, אּבד - ואכל ׁשכח ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָלצּום

ה'תש"ע ניסן ל' רביעי יום

   
אּת‡. 'הרי אֹו חרם', עלי 'הריני לׁשמעֹון: ׁשאמר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָראּובן

ּבראּובן ׁשּיהנה ׁשמעֹון על נאסר - ּבהניתי' עבראסּור ואם ; ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּומּתר ּכלּום. ׁשמעֹון אמר לא ׁשהרי - לֹוקה אינֹו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֻונהנה,
ּבהניתֹו. עצמֹו אסר לא ׁשהרי ּבׁשמעֹון, להנֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלראּובן

.אסּור 'הריני אֹו חרם', עלי אּת 'הרי לׁשמעֹון: ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָאמר
- נהנה ואם ּבׁשמעֹון; מּלהנֹות ראּובן נאסר הרי - 'ְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבהנית

לֹו:לֹוקה אמר ראּובן. ּבהנית מּתר וׁשמעֹון ּדברֹו. חּלל ׁשהרי , ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ואּתה ּבהנית אסּור 'הריני אֹו עלי', ואּתה חרם עלי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ'הריני
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבזה. זה אסּורין ׁשניהן - ּבהניתי' ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאסּור

.‚,'עלי אסּורין ּפלֹוני ּפרֹות 'הרי לׁשמעֹון: ׁשאמר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָראּובן
אדם ׁשאין ּכלּום; זה אין - ּפלֹוני' ּבהנית אסּור אּת 'הרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו

ׁשּלֹו ׁשאינֹו ּבדבר חברֹו ׁשמעֹוןאֹוסר ענה ּכן אם אּלא , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֵֶַָ'אמן',

ׁשּנתנּה„. ּפי על אף - 'עלי אסּורה זֹו 'ּכּכרי לחברֹו: ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאֹומר
עליו אסּורה זֹו הרי ּבמּתנה, אֹולֹו ּבירּׁשה, לֹו ונפלה מת ; ְְְֲֲִֵֵַָָָָָָָָֻ

אּלא לֹו אמר ׁשּלא מּתרת; זֹו הרי - ּבמּתנה אחר לֹו ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻׁשּנתנּה
ׁשּלֹו עּתה אינּה והרי מכוחו]'ּכּכרי', הגיעה .[ולא ֲִִֵֵֶַַָָָ

.‰- 'ּפרֹותי' אמר ולא ,'עלי אסּורין אּלּו 'ּפרֹות לֹו: ְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹאמר
אסּורין אּלּו הרי לאחר, ונפלּו ׁשּמת אֹו ׁשּמכרן ּפי על ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאף

ׁשּיצאעליו ּפי על אף - חברֹו על ׁשּלֹו ׁשהּוא ּדבר ׁשהאֹוסר ; ֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
'נכסי' אמר ּכן אם אּלא עֹומד, ּבאּסּורֹו הּוא הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָמרׁשּותֹו,
אסרן לא ׁשהרי אּלּו, ּבלׁשֹונֹות וכּיֹוצא 'ּביתי' אֹו 'ּפרֹותי' ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹאֹו

ּברׁשּותֹו. ׁשהם זמן ּכל ְְִֵֶֶַָָאּלא
.Âׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו ּבהניתי', אסּור אּת 'הרי לבנֹו: ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהאֹומר

אסּורין' עלי 'נכסי ּכאֹומר: ׁשּזה יירׁשּנּו; מת, אם - ּבֹו .יהנה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
לא מת, אם - ּבמֹותי' ּבין ּבחּיי 'ּבין ּופרׁש: עליו, הניתֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹאסר
אסּורין'. עלי אּלּו 'נכסים לֹו: ׁשאמר ּכמי ׁשּזה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָיירׁשּנּו;

.Êּתלמיד זה ּבני ּבן היה 'ואם ואמר: ּבהניתֹו, ּבנֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָאסר
זה הרי - לבנֹו' להקנֹותן ּכדי נכסי, זה ּבני יקנה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָחכמים,

אםמּתר ּבהם מּתר הּבן ּובן האב, ּבנכסי אסּור הּבן ויהיה . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻ
ׁשהתנה. ּכמֹו חכמים ּתלמיד ְְְְֲִִִִֶֶַָָיהיה

.Áלאחיו אביו ירּׁשת נתן אם אביו, ּבירּׁשת האסּור הּבן ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻֻזה
מּתר זה הרי - לבניו ּבכתּבתאֹו אֹו ּבחֹובֹו ּפרעּה אם וכן ; ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֻֻ

ׁשהּנׁשּבע עלי. ׁשאסרן אבי נכסי ׁשאּלּו להֹודיען וצרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאׁשּתֹו.
ּבֹו יהנה ׁשּיתּבאר.ׁשּלא ּכמֹו חֹובֹו, את לפרע לֹו מּתר חברֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻ

.Ëּבין ּבנדר ּבין מאכל, מּמיני מין עליו ׁשּנאסר ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמי
הרי - עּמהן נתערב אֹו אחרים, מינים עם ונתּבּׁשל ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּבׁשבּועה,

הּמּתרין ּבּמינים מּתר הּמיןזה טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף , ִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻ
יׁש אם - ּבאחרים ונתערבּו אּלּו, ּבפרֹות נאסר ואם ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהאסּור.

מּתרין. לאו, ואם אסּורין; האסּור, הּמין טעם ְֲִִִִֶַַַָָָָָֻּבהן

.Èמרק לאכל מּתר זה הרי - ּביין אֹו ּבבׂשר נאסר ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכיצד?
הּיין ועם הּבׂשר עם ׁשּנתּבּׁשלּו ׁשּיׁשוירקֹות ּפי על ואף , ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ּבאכילת אּלא אסּור ואינֹו הּיין, טעם אֹו הּבׂשר טעם ְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָּבהן
עצמֹו. ּבפני יין לׁשּתֹות אֹו עצמֹו, ּבפני ְְְְְִִִִֵֵַַַָָּבׂשר

.‡Èאם - הּירק עם ונתּבּׁשל זה, ּביין אֹו זה ּבבׂשר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנאסר
אסּורין הּיין, טעם אֹו הּבׂשר טעם ּבירקֹות לאו,יׁש ואם ; ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָ

נבלֹות ּבׂשר ּכמֹו נעׂשה הּיין וזה הּבׂשר ׁשּזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמּתרין;
האֹומר: ,לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּוׁשקצים
ׁשּלֹו, ּובּמרק ּבֹו, אסּור זה הרי - עלי' אסּור זה ֲֵֶֶֶַַָָָָָָָ'ּבׂשר

ׁשּבֹו. ְִֶַַּובּתבלין

.Èטּפה אפּלּו אחר, ּביין עצמֹו על ׁשאסרֹו זה יין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנתערב
הּכל נאסר - להּׁשאלּבחבית לֹו ׁשּיׁש מּפני נעׂשה; נדרֹו, על ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמינֹו, ּבטל ׁשאינֹו מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּכדבר
אסּורֹות. מאכלֹות ְְֲֲִַָּבהלכֹות

.‚Èאֹו לפי', הן 'קרּבן אֹו עלי', קרּבן האּלּו 'ּפרֹות ְְְִֵֵֵֵַָָָָָָָהאֹומר:
ּבחּלּופיהן אסּור זה הרי - ּפי' על הן התמורה'קרּבן [גם ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

החליפם] אם ּבּמׁשקיןשקיבל - לֹומר צרי ואין ְְְִִִֵֵֶַַַָּובגּדּוליהן;
מהן. ְִֵֶַהּיֹוצאין

.„Èטֹועם 'ׁשאיני אֹו אֹותן', אֹוכל 'ׁשאיני נׁשּבע אֹו ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָנדר
חּטה ּכגֹון ּכׁשּיּזרע, ּכלה ׁשּזרעֹו ּדבר היה אם - ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָאֹותן'

ּובגּדּוליהן ּבחּלּופיהן מּתר זה הרי ּדברּוׂשעֹורה, היה ואם ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻ
אפּלּו וׁשּומים, ּבצלים ּכגֹון ּכׁשּיּזרע, ּבארץ ּכלה זרעֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאין
מהן הּיֹוצאין מׁשקין ,ּכ ּובין ּכ ּובין אסּורין. גּדּולין ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּגּדּולי

לֹוקה. אינֹו מהן, ׁשתה אם לפיכ ְִִֵֵֵֶֶָָָָספק;
.ÂËקרּבן' אֹו קרּבן', עלי ידי 'מעׂשה לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָוכן

ּובגּדּוליהן ּבחּלּופיהן אסּור - ּפי' על הן 'קרּבן אֹו לפי', .הן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ידיה מעׂשה ּפרֹות היּו אם - אֹוכל' 'ׁשאיני טֹועם', ֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ'ׁשאיני
ּדבר היה ואם ּובגּדּוליהן; ּבחּלּופיהן מּתר ּכלה, ׁשּזרעֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻּדבר
יבטל לא ולּמה אסּורין. גּדּולין ּגּדּולי אפּלּו ּכלה, זרעֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשאין
לֹו ׁשּיׁש ּדבר הן ׁשהרי עליו? ׁשרּבּו ּבגּדּוליו האסּור ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהעּקר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּברב ּבטל ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹמּתירין,

.ÊË,חברֹו על ּפרֹותיו הריהאֹוסר - ּבׁשבּועה ּבין ּבנדר ּבין ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
ספק וחּלּופיהן פרֹותּגּדּוליהן ּבגּדּולי אסּור חברֹו ,לפיכ . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ

נהנה. ונהנה, עבר ואם ּובחּלּופיהן; ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַָָָאּלּו,
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נט            
      

.‚Èׁשּנדר אֹו ׁשּבעיר, לחכם ונׁשאל העיר, מאנׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנֹודר
מּתר נדרֹו הרי - ׁשּביׂשראל לחכם נׁשאל הּוא והרי .מּיׂשראל, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ

.„Èלמקֹום אל אם הּיֹום, עלי אסּורין אּלּו 'ּפרֹות ְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָהאֹומר:
הּיֹום אֹותן לאכל אסּור זה הרי - למחר' ׁשּמאּפלֹוני ּגזרה, ; ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

למחר, והל הּיֹום ואכלן עבר ואם מקֹום. לאֹותֹו למחר ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָיל
לֹוקה. אינֹו ,הל לא ואם ְִֵֶֶַָֹלֹוקה;

.ÂËהּיֹום אל אם למחר, עלי אסּורין הן 'הרי ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָאמר:
מקֹום, לאֹותֹו הּיֹום ליל לֹו מּתר זה הרי - ּפלֹוני' ְְְֲִֵֵֵֶַָָָֻלמקֹום

למחר הּפרֹות אֹותן עליו מּפניויאסרּו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
ּבּתנאי זהיר ואינֹו לעׂשֹותֹו, ׁשּלא האסּור ּבדבר זהיר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשאדם

הּמּתר. ּדבר לאסר ֱֵֶֶַָָָֹֻׁשּגֹורם

.ÊËוהיה ׁשּירצה, יֹום ּבאיזה ימים, עׂשרה לצּום ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהּנֹודר
כבֹוד מּפני אֹו מצוה, לדבר והצר מהן, אחד ּביֹום ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמתעּנה
קבע לא ׁשהרי אחר; יֹום ּופֹורע אֹוכל, זה הרי - ּגדֹול ֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאדם

הּנדר ּבתחּלת -הּימים ואכל וׁשכח הּיֹום, ׁשּיצּום נדר . ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּוכׁשהתחיל ׁשנים, אֹו אחד יֹום ׁשּיצּום נדר לצּום; ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָמׁשלים
אחר. יֹום לצּום וחּיב ּתעניתֹו, אּבד - ואכל ׁשכח ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָלצּום

ה'תש"ע ניסן ל' רביעי יום

   
אּת‡. 'הרי אֹו חרם', עלי 'הריני לׁשמעֹון: ׁשאמר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָראּובן

ּבראּובן ׁשּיהנה ׁשמעֹון על נאסר - ּבהניתי' עבראסּור ואם ; ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּומּתר ּכלּום. ׁשמעֹון אמר לא ׁשהרי - לֹוקה אינֹו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֻונהנה,
ּבהניתֹו. עצמֹו אסר לא ׁשהרי ּבׁשמעֹון, להנֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלראּובן

.אסּור 'הריני אֹו חרם', עלי אּת 'הרי לׁשמעֹון: ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָאמר
- נהנה ואם ּבׁשמעֹון; מּלהנֹות ראּובן נאסר הרי - 'ְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבהנית

לֹו:לֹוקה אמר ראּובן. ּבהנית מּתר וׁשמעֹון ּדברֹו. חּלל ׁשהרי , ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ואּתה ּבהנית אסּור 'הריני אֹו עלי', ואּתה חרם עלי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ'הריני
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבזה. זה אסּורין ׁשניהן - ּבהניתי' ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאסּור

.‚,'עלי אסּורין ּפלֹוני ּפרֹות 'הרי לׁשמעֹון: ׁשאמר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָראּובן
אדם ׁשאין ּכלּום; זה אין - ּפלֹוני' ּבהנית אסּור אּת 'הרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו

ׁשּלֹו ׁשאינֹו ּבדבר חברֹו ׁשמעֹוןאֹוסר ענה ּכן אם אּלא , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֵֶַָ'אמן',

ׁשּנתנּה„. ּפי על אף - 'עלי אסּורה זֹו 'ּכּכרי לחברֹו: ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאֹומר
עליו אסּורה זֹו הרי ּבמּתנה, אֹולֹו ּבירּׁשה, לֹו ונפלה מת ; ְְְֲֲִֵֵַָָָָָָָָֻ

אּלא לֹו אמר ׁשּלא מּתרת; זֹו הרי - ּבמּתנה אחר לֹו ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻׁשּנתנּה
ׁשּלֹו עּתה אינּה והרי מכוחו]'ּכּכרי', הגיעה .[ולא ֲִִֵֵֶַַָָָ

.‰- 'ּפרֹותי' אמר ולא ,'עלי אסּורין אּלּו 'ּפרֹות לֹו: ְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹאמר
אסּורין אּלּו הרי לאחר, ונפלּו ׁשּמת אֹו ׁשּמכרן ּפי על ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאף

ׁשּיצאעליו ּפי על אף - חברֹו על ׁשּלֹו ׁשהּוא ּדבר ׁשהאֹוסר ; ֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
'נכסי' אמר ּכן אם אּלא עֹומד, ּבאּסּורֹו הּוא הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָמרׁשּותֹו,
אסרן לא ׁשהרי אּלּו, ּבלׁשֹונֹות וכּיֹוצא 'ּביתי' אֹו 'ּפרֹותי' ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹאֹו

ּברׁשּותֹו. ׁשהם זמן ּכל ְְִֵֶֶַָָאּלא
.Âׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו ּבהניתי', אסּור אּת 'הרי לבנֹו: ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהאֹומר

אסּורין' עלי 'נכסי ּכאֹומר: ׁשּזה יירׁשּנּו; מת, אם - ּבֹו .יהנה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
לא מת, אם - ּבמֹותי' ּבין ּבחּיי 'ּבין ּופרׁש: עליו, הניתֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹאסר
אסּורין'. עלי אּלּו 'נכסים לֹו: ׁשאמר ּכמי ׁשּזה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָיירׁשּנּו;

.Êּתלמיד זה ּבני ּבן היה 'ואם ואמר: ּבהניתֹו, ּבנֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָאסר
זה הרי - לבנֹו' להקנֹותן ּכדי נכסי, זה ּבני יקנה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָחכמים,

אםמּתר ּבהם מּתר הּבן ּובן האב, ּבנכסי אסּור הּבן ויהיה . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻ
ׁשהתנה. ּכמֹו חכמים ּתלמיד ְְְְֲִִִִֶֶַָָיהיה

.Áלאחיו אביו ירּׁשת נתן אם אביו, ּבירּׁשת האסּור הּבן ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻֻזה
מּתר זה הרי - לבניו ּבכתּבתאֹו אֹו ּבחֹובֹו ּפרעּה אם וכן ; ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֻֻ

ׁשהּנׁשּבע עלי. ׁשאסרן אבי נכסי ׁשאּלּו להֹודיען וצרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאׁשּתֹו.
ּבֹו יהנה ׁשּיתּבאר.ׁשּלא ּכמֹו חֹובֹו, את לפרע לֹו מּתר חברֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻ

.Ëּבין ּבנדר ּבין מאכל, מּמיני מין עליו ׁשּנאסר ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמי
הרי - עּמהן נתערב אֹו אחרים, מינים עם ונתּבּׁשל ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּבׁשבּועה,

הּמּתרין ּבּמינים מּתר הּמיןזה טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף , ִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻ
יׁש אם - ּבאחרים ונתערבּו אּלּו, ּבפרֹות נאסר ואם ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהאסּור.

מּתרין. לאו, ואם אסּורין; האסּור, הּמין טעם ְֲִִִִֶַַַָָָָָֻּבהן

.Èמרק לאכל מּתר זה הרי - ּביין אֹו ּבבׂשר נאסר ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכיצד?
הּיין ועם הּבׂשר עם ׁשּנתּבּׁשלּו ׁשּיׁשוירקֹות ּפי על ואף , ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ּבאכילת אּלא אסּור ואינֹו הּיין, טעם אֹו הּבׂשר טעם ְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָּבהן
עצמֹו. ּבפני יין לׁשּתֹות אֹו עצמֹו, ּבפני ְְְְְִִִִֵֵַַַָָּבׂשר

.‡Èאם - הּירק עם ונתּבּׁשל זה, ּביין אֹו זה ּבבׂשר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנאסר
אסּורין הּיין, טעם אֹו הּבׂשר טעם ּבירקֹות לאו,יׁש ואם ; ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָ

נבלֹות ּבׂשר ּכמֹו נעׂשה הּיין וזה הּבׂשר ׁשּזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמּתרין;
האֹומר: ,לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּוׁשקצים
ׁשּלֹו, ּובּמרק ּבֹו, אסּור זה הרי - עלי' אסּור זה ֲֵֶֶֶַַָָָָָָָ'ּבׂשר

ׁשּבֹו. ְִֶַַּובּתבלין

.Èטּפה אפּלּו אחר, ּביין עצמֹו על ׁשאסרֹו זה יין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנתערב
הּכל נאסר - להּׁשאלּבחבית לֹו ׁשּיׁש מּפני נעׂשה; נדרֹו, על ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמינֹו, ּבטל ׁשאינֹו מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּכדבר
אסּורֹות. מאכלֹות ְְֲֲִַָּבהלכֹות

.‚Èאֹו לפי', הן 'קרּבן אֹו עלי', קרּבן האּלּו 'ּפרֹות ְְְִֵֵֵֵַָָָָָָָהאֹומר:
ּבחּלּופיהן אסּור זה הרי - ּפי' על הן התמורה'קרּבן [גם ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

החליפם] אם ּבּמׁשקיןשקיבל - לֹומר צרי ואין ְְְִִִֵֵֶַַַָּובגּדּוליהן;
מהן. ְִֵֶַהּיֹוצאין

.„Èטֹועם 'ׁשאיני אֹו אֹותן', אֹוכל 'ׁשאיני נׁשּבע אֹו ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָנדר
חּטה ּכגֹון ּכׁשּיּזרע, ּכלה ׁשּזרעֹו ּדבר היה אם - ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָאֹותן'

ּובגּדּוליהן ּבחּלּופיהן מּתר זה הרי ּדברּוׂשעֹורה, היה ואם ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻ
אפּלּו וׁשּומים, ּבצלים ּכגֹון ּכׁשּיּזרע, ּבארץ ּכלה זרעֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאין
מהן הּיֹוצאין מׁשקין ,ּכ ּובין ּכ ּובין אסּורין. גּדּולין ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּגּדּולי

לֹוקה. אינֹו מהן, ׁשתה אם לפיכ ְִִֵֵֵֶֶָָָָספק;
.ÂËקרּבן' אֹו קרּבן', עלי ידי 'מעׂשה לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָוכן

ּובגּדּוליהן ּבחּלּופיהן אסּור - ּפי' על הן 'קרּבן אֹו לפי', .הן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ידיה מעׂשה ּפרֹות היּו אם - אֹוכל' 'ׁשאיני טֹועם', ֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ'ׁשאיני
ּדבר היה ואם ּובגּדּוליהן; ּבחּלּופיהן מּתר ּכלה, ׁשּזרעֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻּדבר
יבטל לא ולּמה אסּורין. גּדּולין ּגּדּולי אפּלּו ּכלה, זרעֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשאין
לֹו ׁשּיׁש ּדבר הן ׁשהרי עליו? ׁשרּבּו ּבגּדּוליו האסּור ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהעּקר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּברב ּבטל ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹמּתירין,

.ÊË,חברֹו על ּפרֹותיו הריהאֹוסר - ּבׁשבּועה ּבין ּבנדר ּבין ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
ספק וחּלּופיהן פרֹותּגּדּוליהן ּבגּדּולי אסּור חברֹו ,לפיכ . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ

נהנה. ונהנה, עבר ואם ּובחּלּופיהן; ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַָָָאּלּו,
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ה'תש"ע אייר א' חמישי יום

   
עלי'‡. אסּורה מאכל לידי הּמביאה 'הנאה לחברֹו: ,האֹומר ְְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ

הּנאסר זה הרי - 'עלי אסּורה מאכלי לידי הּמביאה 'הנאה ְֱֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאֹו
ּוכברה נפה האסּור מן יׁשאל גרגירים]לא לברירת ורחים[כלי ְְְִִִֵַַָָָָָָֹ

נזמים מׁשאילֹו אבל נפׁש, אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ּדבר וכל ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹותּנּור
לׁשאל ואסּור נפׁש. אכל ּבהן עֹוׂשין ׁשאין וכלים ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹוטּבעֹות

ּפרֹות. עליו להביא וחמֹור ּפרֹות, ּבֹו להביא ׂשק ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָמּמּנּו

.אסּור ּבׂשכר, אּלא ּכלים מׁשאילין ׁשאין ׁשּדרּכן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמקֹום
נפׁש אכל ּבהן עֹוׂשין ׁשאין ּכלים אף מּמּנּו הרילׁשאל ; ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹ

ׁשאין ּכלים מּמּנּו וׁשאל ׂשכר, נֹוטלין ׁשאין ּבמקֹום ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהיּו
אחרים ּבפני ּבהן להראֹות ּכדי נפׁש אכל ּבהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹעֹוׂשין

ּכדי[ולהרשימם] ּבארצֹו לעבר ׁשּבּקׁש אֹו מהן, ׁשּיהנה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעד
אם לפיכ מּספק; אסּור זה הרי - ּבֹו ׁשּיהנה למקֹום ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּיל

לֹוקה. אינֹו ֵֶַָעבר,

.‚- מאכל הנית מּמּנּו למּדר מחברֹו, הנאה מּדר ּבין ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻֻאין
הרגל ּדריסת נפׁש,אּלא אכל ּבהן עֹוׂשין ׁשאין וכלים ; ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

ׁשּמׁשאילי ּבחּנם.ּבמקֹום ׁשם אֹותן ן ְְְִִִֶַָָָָ

ּבין„. ּבנדר ּבין ׁשמעֹון, הנית עליו ׁשּנאסרה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָראּובן
הּׁשקל מחצית ידֹו על ׁשמעֹון ׁשּיּתן לֹו מּתר - ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻּבׁשבּועה

ּבּה חּיב לידׁשראּובן הּגיע לא ׁשהרי ׁשעליו; חֹוב ּפֹורע וכן , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּתביעה, ּומניעת הּתביעה, מּמּנּו מנע אּלא ּכלּום, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָראּובן
ואת אׁשּתֹו, את לזּון לֹו מּתר לפיכ הניה. אּסּור ּבכלל ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֻאינּה
חּיב ׁשהּוא ּפי על אף - הּכנענּיים אפּלּו ועבדיו ְֲֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּבניו,
טהֹורה ּבין טמאה ּבין ּבהמּתֹו, את יזּון לא אבל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָֹּבמזֹונֹותם;
ראּובן. ליד ׁשהּגיעה הניה היא ּבבׂשרּה, ׁשּמֹוסיף ׁשּכל -ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

ראּובן‰. קרּבנֹות להקריב מּתר זה הרי ּכהן, ׁשמעֹון -היה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֻ
ּומּׂשיא הּקרּבן. ּבעל ׁשלּוחי אינן הן, ׁשמים ׁשלּוחי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹׁשהּכהנים
נערה, היתה אם אבל מּדעּתּה; לראּובן, הּבֹוגרת ּבּתֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשמעֹון
לׁשּמׁשֹו. ׁשפחה לֹו ּכמֹוסר ׁשּזה אסּור, - ּברׁשּותֹו היא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָׁשעדין

.Â,מעׂשרֹותיו לֹו ּומפריׁש ראּובן ּתרּומת ׁשמעֹון ְְְְְְִִֵֵַַַַָותֹורם
הרֹוצהמּדעּתֹו 'ּכל ראּובן: ׁשאמר ּכגֹון מּדעּתֹו? ּכיצד . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

- לֹו לתרם לׁשמעֹון יאמר לא אבל ויתרם'; יבֹוא ְְְְְְֲִִִִַָָֹֹֹֹֹלתרם,
לֹו. הניה וזה ׁשליח, עֹוׂשהּו ְֲֲִֵֵֶֶַָָָׁשהרי

.Êׂשכר עליה לּטל אסּור ׁשהרי ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ;ּומלּמדֹו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּדרּכם אין ואם ׂשכר. עליה ׁשּנֹוטלין ׁשּבכתב, ּתֹורה לא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאבל
ּובין ּכ ּובין מּתר. זה הרי ׁשּבכתב, ּתֹורה על ׂשכר לּטל ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻׁשם

ּבנֹו. את ללּמד מּתר ,ְְֵֶַָָֻּכ
.Áּומבּקרֹו ׁשמעֹון נכנס ראּובן, ׂשכרחלה ׁשּנֹוטל ּובמקֹום ; ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

לֹו לצוֹות החֹולה עם ׁשּיׁשב בצוותא]מי עמו לא[להיות - ְִִִֵֵֶֶַֹ
ׁשּזֹו ּבידֹו, לרּפאֹותֹו ּומּתר עֹומד. מבּקרֹו אּלא ׁשמעֹון, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻיׁשב

היא. ְִִָמצוה
.Ëאֹומר אבל ׁשמעֹון; אֹותּה ירּפא לא ראּובן, ּבהמת ְְְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָָֹחלתה

לא אבל ּגדֹולה, ּבאמּבטי עּמֹו ורֹוחץ .'וכ ּכ לּה 'עׂשה ְְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָֹלֹו:
הּמים עליו ׁשּמגּביּה ּבׁשעה ׁשּמהּנהּו מּפני ויׁשןּבקטּנה, . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

מּפני הּגׁשמים, ּבימֹות לא אבל החּמה, ּבימֹות ּבּמּטה ְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹעּמֹו
אחד, ׁשלחן על ואֹוכלין הּמּטה. על עּמֹו ּומסב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻׁשּמחּממֹו.

מאבּוס ולא אחת, מּקערה לא מרכזית]אבל אכילה [קערת ְְֲִֵֵַַָָָֹֹ
ולא טֹובה אחת חתיכה ׁשמעֹון יּניח ׁשּמא - הּפֹועלין ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּלפני
לפניו, אֹותּה יקרב אֹו ראּובן, אֹותּה ׁשּיאכל ּכדי אֹותּה, ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹיאכל
ׁשמעֹון אכל אם אבל ׁשּבאבּוס. ּבּפרֹות וכן מהּנהּו; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָונמצא
ּבעל יחזר הּבית לבעל ׁשּכׁשּיחזירּנה יֹודע ׁשהּוא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹמּקערה,
חֹוׁשׁשין ואין מּתר, זה הרי - ראּובן לפני ויּניחּנה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻהּבית

ּבׁשבילֹו. טֹוב נתח הּניח ְִִִִֵֶַַָׁשּמא

.Èׁשל ּכֹוס לׁשּתֹות ראּובן ׁשמעֹוןּומּתר ׁשל מּידֹו נחּומין ְְְִִִִִֵֶֶָָֻ
הניה ּבזה ׁשאין - הּמרחץ ּבית ׁשל ּכֹוס וכן ראּובן, .מּׁשל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

.‡Èׁשּלֹו ּבׁשלהבת ּומּתר ׁשמעֹון, ׁשל ּבגחלּתֹו ראּובן .ואסּור ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֻ

.Èאם - ּבעיר מׂשּכרין הּבד ּבית אֹו מרחץ לׁשמעֹון ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻהיה
ׁשהּוא ּכל מהן ׁשהּניח ּכגֹון יד, ּתפּוסת ּבהן לׁשמעֹון ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהיה

ׂשכרֹו ולא אמּבטי[=השכירו]לעצמֹו ּבּמרחץ הּניח אפּלּו , ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹ
עקל הּבד ּובבית זיתים]אחת, לסחיטת אסּור[כלי - אחד ְֵֵֶֶַַַַָָ

ּבּגת ולדר הּמרחץ, לאֹותּה להּכנס ;[=בית-הבד]לראּובן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ׂשכר אּלא ּכלּום, לעצמֹו הּניח לא הרי[=השכיר]ואם - הּכל ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹ

מּתר. ֶָֻזה
.‚Èואפּלּו ׁשמעֹון, ׂשדה מּפרֹות לאכל לראּובן ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָֹואסּור

נדר ׁשביעית לפני ׁשהרי - הפקר ׁשהּכל אםּבּׁשביעית אבל . ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
אבל לּׂשדה; חּוץ הּנֹוטֹות הּפרֹות מן אֹוכל ּבּׁשביעית, ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָנדר
ׁשּמא ּגזרה - הפקר ּכּלֹו ׁשהּקרקע ּפי על אף לּׂשדה, יּכנס ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻלא
ּכל אּלא ּתֹורה אֹותּה הפקירה ולא ׁשּיאכל, אחר ׁשם ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹיׁשהה

ּבתֹוכּה. ׁשהּפרֹות ְְֵֶַַָזמן
.„Èהאּלּו הּנכסים 'הנית לֹו: ּבׁשאמר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבּמה

'עלי נכסאסּורין 'הנית לֹו: אמר אם אבל .,'עלי אסּורין י ְֲֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָ
ׁשהּגיעה ּכיון - ׁשמעֹון מּנכסי נדר אֹו ראּובן ׁשּנׁשּבע ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹו
ׁשמעֹון; מרׁשּות יצאּו ׁשהרי ׂשדהּו, ּפרֹות מן אֹוכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָׁשביעית,

ׁשּבארנּו. הּטעם מן לׂשדהּו, יּכנס לא ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹאבל
.ÂËלפני אם - ּבלבד ׁשמעֹון מאכל הנית ראּובן על ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָנאסרה

לתֹו יֹורד זה הרי - ּבׁשבּועה ּבין ּבנדר ּבין נאסרה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשביעית
מּפרֹותיו אֹוכל אינֹו אבל -ׂשדהּו, נאסרה ּבּׁשביעית ואם ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

הפקר. הן הרי אּלא ׁשמעֹון, ׁשל אּלּו ּפרֹות ׁשאין ואֹוכל, ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָיֹורד
.ÊËיׁשאל ׁשּמא ּגזרה - לׁשמעֹון להׁשאיל לראּובן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָואסּור

ּגזרהמּמּנּו - להלוֹותֹו אסּור וכן ּבהנאתֹו; אסּור הּוא והרי , ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ
מּמּנּו. יּקח ׁשּמא ּגזרה - לֹו ימּכר ולא מּמּנּו; ילוה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּמא

.ÊÈעּמֹו מלאכה לֹו -נזּדּמנה ּכאחד קֹוצרין ׁשהיּו ּכגֹון , ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָ
מּפני ּבנֹו את הּמּדיר יסּיעּנּו. ׁשּמא ּגזרה מּמּנּו; ּברחּוק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעֹוׂשה
מּתר האב הרי - אביו ּבהנית ונאסר ּבּתֹורה, עֹוסק ְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשאינֹו
לֹו ולצלֹות הּנר, את לֹו ּולהדליק מים, ׁשל חבית לֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹלמּלאת
לגּבי אּלּו ּודברים ּגדֹולה, להנאה אּלא ּכּונתֹו ׁשאין קטן; ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּדג

חׁשּובין. אינן ֲִֵֵַָהּבן
.ÁÈזה הרי - חברֹו עם ידּבר ׁשּלא ׁשּנדר אֹו ׁשּנׁשּבע ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמי

הענין ׁשֹומע והּוא אחר עם ּולדּבר ּבכתב, לכּתב לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻמּתר
להׁשמיעֹו הּגאֹונים.ׁשּירצה הֹורּו וכזה ;

יוםחמישֿישישיא'ֿב'אייר
ְְְְְִִִֶֶֶַַָ

ה'תש"ע אייר ב' שישי יום
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מּפני לזה, זה אבדה להחזיר מּתרין אּלּו הרי - ּבׁשבּועה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻּבין
מצוה אתׁשהיא הּמחזיר ׂשכר ׁשּנֹוטל ׁשּדרּכן ּובמקֹום . ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

נהנה; נמצא ׂשכר, יּטל ׁשאם - להקּדׁש הּׂשכר יּפל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֹהאבדה,
מהּנה נמצא ׂשכר, יּטל לא .[-בויתורו]ואם ְְְִִִֶַָָָֹֹ

.יׂשראל ּכל ּבׁשּתפּות ׁשהן ּבדברים הרּומּתרין ּכגֹון , ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻֻ
ּבדברים ואסּורין ;הּדר ׁשּבאמצע והּבאר והעזרֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּבית
והּמרחץ ׁשּבעיר הרחבה ּכגֹון העיר, אנׁשי ּכל ּבׁשּתפּות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻׁשהן

והּספרים. והּתבה הּכנסת ְְְְִֵֵֶֶַַַָָּובית
אּלּו‚. ּבדברים מּתרין ׁשּיהיּו ּכדי יעׂשּו, אחדוכיצד ּכל ? ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

ּומזּכה העם, מּׁשאר לאחד אֹו לּנׂשיא, חלקֹו ּכֹותב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּׁשניהן
ּכׁשּיּכנס מהן אחד ּכל ונמצא אחר. ידי על ּבחלקֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלֹו
אינֹו - הּכנסת לבית אֹו העיר, אנׁשי לכל ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלּמרחץ
אחד ּכל ׁשהרי אחרים; לרׁשּות אּלא חברֹו, לרׁשּות ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָנכנס

ּבמּתנה. ּונתנֹו זה, ּבמקֹום מחלקֹו נסּתּלק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמהן
ּבחצר„. ׁשּתפין ׁשניהן אםהיּו חלּקה- ּדין ּבּה [ארבעיׁש ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֻֻ

אחד] לכל ׁשּיחלקּואמות עד לּה, להּכנס אסּורין אּלּו הרי ,ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹ
ּכל - חלּקה ּדין ּבּה אין ואם לחלקֹו; ואחד אחד ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֻויּכנס
ּובין נכנס. ׁשּלֹו ּבתֹו אֹומר והּוא לביתֹו, נכנס ואחד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָאחד
ּולגּדל ותּנּור רחים להעמיד אסּורין ׁשניהן ,ּכ ּובין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּכ

זֹו. ּבחצר ְְְִֵַָּתרנגֹולין
ּבחצר‰. ׁשּתפין ׁשהיּו חלוקה]ׁשנים דין בה ונדר[-שאין , ְְְִִֵֶַַָָָָֻ

למּכר הּנֹודר את ּכֹופין - הּׁשני ּבֹו יהנה ׁשּלא מהן ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹאחד
להּכנס מּתר זה הרי - ּבּׁשני הּוא יהנה ׁשּלא נדר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻחלקֹו.
יכֹול אינֹו אבל נכנס; הּוא ׁשּברׁשּותֹו מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָלביתֹו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבחצר, ְְְְִֵֵֵֶֶַַָלהׁשּתּמׁש
.Âזה הרי מּׁשניהן, אחד ּבהנית אסּור הּׁשּוק מן אחד ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהיה

זֹו לחצר להּכנס ׁשלמּתר לתֹו' לֹו: אֹומר ׁשהּוא מּפני - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֻ
.'ׁשּל לתֹו נכנס ואיני נכנס, אני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָחבר

.Êזה הרי - עצמֹו על האּמֹות מן אּמה הנית ׁשאסר ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻמי
ּביֹותר מהן לּקח ּבפחֹות[=ביוקר]מּתר להן ולמּכר , ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֻ

מהן[=בזול] ׁשּיּקח לֹו ׁשֹומעין אם - עליהן הניתֹו אסר .ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ימּכר, ׁשּלא ּכאן ּגֹוזרין ואין מּתר; ּביֹותר, וימּכר ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָֹֹֹֻּבפחֹות
ׁשּנג ּכדי אחד מאיׁש נדר לא ׁשהרי - יּקח ׁשּמא זרּגזרה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשאם ּכּלּה, מאּמה אּלא לּׂשא[ששם]עליו, לֹו אפׁשר אי ְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֻֻ
הניתן אסר אם ,לפיכ אחר. עם ויּתן יּׂשא זה, עם ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָולּתן
מהן, יׁשאל לא אבל אֹותן; ּומלוה מׁשאילן זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעליו

מהן. ילוה ְְִֵֶֶֹולא
.Á;עּמהן ויּתן יּׂשא לא - עליו והניתן עליהן הניתֹו ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹאסר

יׁשאיל ולא יׁשאל ולא עּמֹו, יּתנּו ולא יּׂשאּו לא הם ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַֹֹֹֹוכן
אֹותן ילוה ולא מהן, ילוה ולא .להן, ְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹֹ

.Ëנדרֹו על להּׁשאל אסּור - העיר ּבני הנית עצמֹו על ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָאסר
הרי לֹו, והּתיר נׁשאל ואם ההיא; העיר אֹותּה מּבני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָלחכם

מּתר ׁשּבארנּו.נדרֹו ּכמֹו , ְְְִֵֶַָֻ
.Èלהנֹות מּתר זה הרי - עליו הּברּיֹות הנית ׁשאסר ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמי

ּופאה ׁשכחה לאּבלקט אבל ּבּגרנֹות, הּמתחּלק עני ּומעׂשר ְְְְֲֲֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
הּבית. ְִֶַַׁשּבתֹו

.‡Èּבאין אּלּו הרי - הּלוּיים ועל הּכהנים על הניתֹו ׁשאסר ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמי
ּכרהֹו על מּתנֹותיהן ּולוּייםונֹוטלין אּלּו 'ּכהנים אמר: ואם ; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

לכהנים ּומעׂשרֹותיו ּתרּומֹותיו ויּתן אסּורין, אּלּו הרי - ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָֹאּלּו'
הענּיים. עם ענּיים, ּבמּתנֹות הּדין והּוא אחרים. ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵַַָּולוּיים

.Èמה לחברֹו ואין חברֹו, על אסּורה הניתֹו ׁשהיתה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָמי
אסּורּיאכל ּפלֹוני 'איׁש ואֹומר: החנוני אצל הֹול ּבהניתי- ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ונטל ּובא לֹו, ונתן החנוני הל אם אעׂשה'; מה יֹודע ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָואיני
מּתר. זה הרי - ֲִֵֶֶָֻמּזה

.‚Èאצל והל לקצר, ׂשדהּו לגּדר, ּגדרֹו לבנֹות, ּביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹהיה
מה יֹודע ואיני ּבהניתי אסּור ּפלֹוני 'איׁש ואמר: ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָהּפֹועלים
- ׂשכרן להן ונתן לזה ּובאּו עּמֹו, ועׂשּו הן והלכּו ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאעׂשה',

מּתר זה ׁשּזההרי ּבארנּו ּוכבר חֹובֹו, לֹו ׁשּפרע זה ׁשּנמצא ; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
חֹובֹו. לפרע ְִַָֹֻמּתר

.„Èלאחר נֹותן - ּיאכל מה לֹו ואין ,ּבּדר מהּלכין ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהיּו
ּבּה מּתר והּלה מּתנה, מּניחמּׁשּום אחר, עּמהן אין ואם ; ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ

והּלה ׁשּיחּפץ', מי לכל מפקרין הן 'הרי ואֹומר: הּסלע ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻעל
ואֹוכל. ְֵֵנֹוטל

.ÂËל נתּונה הּזֹו הּסעּודה 'הרי לֹו: ואמר מּתנה לאחד ְְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָנתן
הרי - עּמנּו' ויאכל ּבהניתי, אסּור ׁשהּוא ּפלֹוני ויבֹוא ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹמּתנה,

אסּור לֹו:זה ואמר וחזר סתם, לֹו נתן אם אּלא עֹוד, ולא . ְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹ
על סֹופֹו הֹוכיח אם - עּמנּו'? ויאכל ּפלֹוני ׁשּיבֹוא רצֹונ'ְְְְִִִִֶַַַָָֹ
הרי - ויאכל ּפלֹוני ׁשּיבֹוא מנת על אּלא לֹו נתן ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּתחּלתֹו,
ׁשּיבֹוא רֹוצה והּוא ּגדֹולה, סעּודה ׁשהיתה ּכגֹון אסּור; ְְְְְֶֶֶֶָָָָָָזה
סעּודתֹו ׁשהרי זֹו, מּסעּודה לאכל ּבהם וכּיֹוצא רּבֹו אֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאביו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. להקנֹות ּגמר ׁשּלא עליו ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹמּוכחת
.ÊËהקּדיׁשּה ׁשאם מּתנה -[המקבל]ּכל מקּדׁשת תהיה לא ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻ
לאחר,אינ להקנֹותּה מנת על מּתנה לזה הּנֹותן וכל מּתנה. ּה ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ

הקנה לא ואם הראׁשֹון; לֹו ׁשּיקנה ּבעת קנה האחר זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהרי
ׁשני. ולא ראׁשֹון לא קנה לא האחר, לאֹותֹו הראׁשֹון ְְִִִֵֵַָָָָֹֹֹלֹו

.ÊÈלבּתֹו לתת רֹוצה והּוא ּבּתֹו, ּבעל על הניתֹו ׁשּנאסרה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמי
ּבחפציה אֹותן ּומֹוציאה מהן נהנית ׁשּתהיה ּכדי ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמעֹות,

ורצונותיה] 'הרי[צרכיה לּה: ואֹומר לּה נֹותן זה הרי -ְֲֲֵֵֵֵֶָָ
לבעלי יהא ׁשּלא ּובלבד ּבמּתנה, ל נתּונין האּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּמעֹות
'למה אֹו ,'לפי נֹותנת ּׁשאּת למה יהיּו אּלא רׁשּות, ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָּבהן
ׁשאין מנת 'על לּה: אמר ואפּלּו ּבזה. וכּיֹוצא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּׁשּתלּבׁשי',
קנם לא - ּבהן' עׂשי ּׁשּתרצי מה אּלא רׁשּות, ּבהן ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹלבעלי
מּתנה לּה נתן אם אבל ּבהן. ּתעׂשה ּׁשּתרצה ּומה ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּבעל,
ּפרׁש ולא רׁשּות', ּבהן לבעלי ׁשאין מנת 'על לּה: ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואמר
ּתעׂשה ּׁשּתרצה למה אֹו ,ּולכ לכ הּזאת הּמּתנה ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּתהיה
אסּור, זה ודבר ּפרֹותיה; לאכל הּבעל אֹותּה קנה הרי - ְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּבּה

חֹותנֹו. ּבהנית אסּור הּוא ְֲֲֵֶַַָָׁשהרי

ה'תש"ע אייר ג' קודש שבת יום

   
אֹו‡. ׁשּנדר ּדבר נדרֹו ּבׁשעת ּופרׁש נׁשּבע, אֹו ׁשּנדר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמי

ּבגללֹו ּבאֹותֹונׁשּבע ׁשבּועתֹו אֹו נדרֹו ׁשּתלה ּכמי זה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ
מּתר.ּדבר זה הרי ּבגללֹו, ׁשּנׁשּבע ּדבר אֹותֹו נתקּים לא ואם ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
.ׁשאביה ּפלֹונית אּׁשה נֹוׂשא ׁשאינֹו נׁשּבע אֹו נדר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?

אֹו מתּו, - ּבתֹוכֹו רע ׁשּכלב זה לבית נכנס ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָרע,
מּתר זה הרי - ּתׁשּובה האב אֹוׁשעׂשה ׁשּנדר ּכמי ׁשּזה ; ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
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סי             
      

מּפני לזה, זה אבדה להחזיר מּתרין אּלּו הרי - ּבׁשבּועה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻּבין
מצוה אתׁשהיא הּמחזיר ׂשכר ׁשּנֹוטל ׁשּדרּכן ּובמקֹום . ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

נהנה; נמצא ׂשכר, יּטל ׁשאם - להקּדׁש הּׂשכר יּפל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֹהאבדה,
מהּנה נמצא ׂשכר, יּטל לא .[-בויתורו]ואם ְְְִִִֶַָָָֹֹ

.יׂשראל ּכל ּבׁשּתפּות ׁשהן ּבדברים הרּומּתרין ּכגֹון , ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻֻ
ּבדברים ואסּורין ;הּדר ׁשּבאמצע והּבאר והעזרֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּבית
והּמרחץ ׁשּבעיר הרחבה ּכגֹון העיר, אנׁשי ּכל ּבׁשּתפּות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻׁשהן

והּספרים. והּתבה הּכנסת ְְְְִֵֵֶֶַַַָָּובית
אּלּו‚. ּבדברים מּתרין ׁשּיהיּו ּכדי יעׂשּו, אחדוכיצד ּכל ? ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

ּומזּכה העם, מּׁשאר לאחד אֹו לּנׂשיא, חלקֹו ּכֹותב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּׁשניהן
ּכׁשּיּכנס מהן אחד ּכל ונמצא אחר. ידי על ּבחלקֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלֹו
אינֹו - הּכנסת לבית אֹו העיר, אנׁשי לכל ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלּמרחץ
אחד ּכל ׁשהרי אחרים; לרׁשּות אּלא חברֹו, לרׁשּות ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָנכנס

ּבמּתנה. ּונתנֹו זה, ּבמקֹום מחלקֹו נסּתּלק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמהן
ּבחצר„. ׁשּתפין ׁשניהן אםהיּו חלּקה- ּדין ּבּה [ארבעיׁש ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֻֻ

אחד] לכל ׁשּיחלקּואמות עד לּה, להּכנס אסּורין אּלּו הרי ,ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹ
ּכל - חלּקה ּדין ּבּה אין ואם לחלקֹו; ואחד אחד ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֻויּכנס
ּובין נכנס. ׁשּלֹו ּבתֹו אֹומר והּוא לביתֹו, נכנס ואחד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָאחד
ּולגּדל ותּנּור רחים להעמיד אסּורין ׁשניהן ,ּכ ּובין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּכ

זֹו. ּבחצר ְְְִֵַָּתרנגֹולין
ּבחצר‰. ׁשּתפין ׁשהיּו חלוקה]ׁשנים דין בה ונדר[-שאין , ְְְִִֵֶַַָָָָֻ

למּכר הּנֹודר את ּכֹופין - הּׁשני ּבֹו יהנה ׁשּלא מהן ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹאחד
להּכנס מּתר זה הרי - ּבּׁשני הּוא יהנה ׁשּלא נדר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻחלקֹו.
יכֹול אינֹו אבל נכנס; הּוא ׁשּברׁשּותֹו מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָלביתֹו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבחצר, ְְְְִֵֵֵֶֶַַָלהׁשּתּמׁש
.Âזה הרי מּׁשניהן, אחד ּבהנית אסּור הּׁשּוק מן אחד ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהיה

זֹו לחצר להּכנס ׁשלמּתר לתֹו' לֹו: אֹומר ׁשהּוא מּפני - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֻ
.'ׁשּל לתֹו נכנס ואיני נכנס, אני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָחבר

.Êזה הרי - עצמֹו על האּמֹות מן אּמה הנית ׁשאסר ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻמי
ּביֹותר מהן לּקח ּבפחֹות[=ביוקר]מּתר להן ולמּכר , ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֻ

מהן[=בזול] ׁשּיּקח לֹו ׁשֹומעין אם - עליהן הניתֹו אסר .ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ימּכר, ׁשּלא ּכאן ּגֹוזרין ואין מּתר; ּביֹותר, וימּכר ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָֹֹֹֻּבפחֹות
ׁשּנג ּכדי אחד מאיׁש נדר לא ׁשהרי - יּקח ׁשּמא זרּגזרה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשאם ּכּלּה, מאּמה אּלא לּׂשא[ששם]עליו, לֹו אפׁשר אי ְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֻֻ
הניתן אסר אם ,לפיכ אחר. עם ויּתן יּׂשא זה, עם ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָולּתן
מהן, יׁשאל לא אבל אֹותן; ּומלוה מׁשאילן זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעליו

מהן. ילוה ְְִֵֶֶֹולא
.Á;עּמהן ויּתן יּׂשא לא - עליו והניתן עליהן הניתֹו ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹאסר

יׁשאיל ולא יׁשאל ולא עּמֹו, יּתנּו ולא יּׂשאּו לא הם ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַֹֹֹֹוכן
אֹותן ילוה ולא מהן, ילוה ולא .להן, ְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹֹ

.Ëנדרֹו על להּׁשאל אסּור - העיר ּבני הנית עצמֹו על ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָאסר
הרי לֹו, והּתיר נׁשאל ואם ההיא; העיר אֹותּה מּבני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָלחכם

מּתר ׁשּבארנּו.נדרֹו ּכמֹו , ְְְִֵֶַָֻ
.Èלהנֹות מּתר זה הרי - עליו הּברּיֹות הנית ׁשאסר ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמי

ּופאה ׁשכחה לאּבלקט אבל ּבּגרנֹות, הּמתחּלק עני ּומעׂשר ְְְְֲֲֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
הּבית. ְִֶַַׁשּבתֹו

.‡Èּבאין אּלּו הרי - הּלוּיים ועל הּכהנים על הניתֹו ׁשאסר ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמי
ּכרהֹו על מּתנֹותיהן ּולוּייםונֹוטלין אּלּו 'ּכהנים אמר: ואם ; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

לכהנים ּומעׂשרֹותיו ּתרּומֹותיו ויּתן אסּורין, אּלּו הרי - ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָֹאּלּו'
הענּיים. עם ענּיים, ּבמּתנֹות הּדין והּוא אחרים. ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵַַָּולוּיים

.Èמה לחברֹו ואין חברֹו, על אסּורה הניתֹו ׁשהיתה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָמי
אסּורּיאכל ּפלֹוני 'איׁש ואֹומר: החנוני אצל הֹול ּבהניתי- ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ונטל ּובא לֹו, ונתן החנוני הל אם אעׂשה'; מה יֹודע ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָואיני
מּתר. זה הרי - ֲִֵֶֶָֻמּזה

.‚Èאצל והל לקצר, ׂשדהּו לגּדר, ּגדרֹו לבנֹות, ּביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹהיה
מה יֹודע ואיני ּבהניתי אסּור ּפלֹוני 'איׁש ואמר: ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָהּפֹועלים
- ׂשכרן להן ונתן לזה ּובאּו עּמֹו, ועׂשּו הן והלכּו ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאעׂשה',

מּתר זה ׁשּזההרי ּבארנּו ּוכבר חֹובֹו, לֹו ׁשּפרע זה ׁשּנמצא ; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
חֹובֹו. לפרע ְִַָֹֻמּתר

.„Èלאחר נֹותן - ּיאכל מה לֹו ואין ,ּבּדר מהּלכין ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהיּו
ּבּה מּתר והּלה מּתנה, מּניחמּׁשּום אחר, עּמהן אין ואם ; ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ

והּלה ׁשּיחּפץ', מי לכל מפקרין הן 'הרי ואֹומר: הּסלע ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻעל
ואֹוכל. ְֵֵנֹוטל

.ÂËל נתּונה הּזֹו הּסעּודה 'הרי לֹו: ואמר מּתנה לאחד ְְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָנתן
הרי - עּמנּו' ויאכל ּבהניתי, אסּור ׁשהּוא ּפלֹוני ויבֹוא ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹמּתנה,

אסּור לֹו:זה ואמר וחזר סתם, לֹו נתן אם אּלא עֹוד, ולא . ְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹ
על סֹופֹו הֹוכיח אם - עּמנּו'? ויאכל ּפלֹוני ׁשּיבֹוא רצֹונ'ְְְְִִִִֶַַַָָֹ
הרי - ויאכל ּפלֹוני ׁשּיבֹוא מנת על אּלא לֹו נתן ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּתחּלתֹו,
ׁשּיבֹוא רֹוצה והּוא ּגדֹולה, סעּודה ׁשהיתה ּכגֹון אסּור; ְְְְְֶֶֶֶָָָָָָזה
סעּודתֹו ׁשהרי זֹו, מּסעּודה לאכל ּבהם וכּיֹוצא רּבֹו אֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאביו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. להקנֹות ּגמר ׁשּלא עליו ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹמּוכחת
.ÊËהקּדיׁשּה ׁשאם מּתנה -[המקבל]ּכל מקּדׁשת תהיה לא ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻ
לאחר,אינ להקנֹותּה מנת על מּתנה לזה הּנֹותן וכל מּתנה. ּה ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ

הקנה לא ואם הראׁשֹון; לֹו ׁשּיקנה ּבעת קנה האחר זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהרי
ׁשני. ולא ראׁשֹון לא קנה לא האחר, לאֹותֹו הראׁשֹון ְְִִִֵֵַָָָָֹֹֹלֹו

.ÊÈלבּתֹו לתת רֹוצה והּוא ּבּתֹו, ּבעל על הניתֹו ׁשּנאסרה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמי
ּבחפציה אֹותן ּומֹוציאה מהן נהנית ׁשּתהיה ּכדי ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמעֹות,

ורצונותיה] 'הרי[צרכיה לּה: ואֹומר לּה נֹותן זה הרי -ְֲֲֵֵֵֵֶָָ
לבעלי יהא ׁשּלא ּובלבד ּבמּתנה, ל נתּונין האּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּמעֹות
'למה אֹו ,'לפי נֹותנת ּׁשאּת למה יהיּו אּלא רׁשּות, ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָּבהן
ׁשאין מנת 'על לּה: אמר ואפּלּו ּבזה. וכּיֹוצא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּׁשּתלּבׁשי',
קנם לא - ּבהן' עׂשי ּׁשּתרצי מה אּלא רׁשּות, ּבהן ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹלבעלי
מּתנה לּה נתן אם אבל ּבהן. ּתעׂשה ּׁשּתרצה ּומה ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּבעל,
ּפרׁש ולא רׁשּות', ּבהן לבעלי ׁשאין מנת 'על לּה: ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואמר
ּתעׂשה ּׁשּתרצה למה אֹו ,ּולכ לכ הּזאת הּמּתנה ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּתהיה
אסּור, זה ודבר ּפרֹותיה; לאכל הּבעל אֹותּה קנה הרי - ְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּבּה

חֹותנֹו. ּבהנית אסּור הּוא ְֲֲֵֶַַָָׁשהרי

ה'תש"ע אייר ג' קודש שבת יום

   
אֹו‡. ׁשּנדר ּדבר נדרֹו ּבׁשעת ּופרׁש נׁשּבע, אֹו ׁשּנדר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמי

ּבגללֹו ּבאֹותֹונׁשּבע ׁשבּועתֹו אֹו נדרֹו ׁשּתלה ּכמי זה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ
מּתר.ּדבר זה הרי ּבגללֹו, ׁשּנׁשּבע ּדבר אֹותֹו נתקּים לא ואם ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
.ׁשאביה ּפלֹונית אּׁשה נֹוׂשא ׁשאינֹו נׁשּבע אֹו נדר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?

אֹו מתּו, - ּבתֹוכֹו רע ׁשּכלב זה לבית נכנס ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָרע,
מּתר זה הרי - ּתׁשּובה האב אֹוׁשעׂשה ׁשּנדר ּכמי ׁשּזה ; ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
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סב            
      

אּלא זה, לבית אּכנס ולא ּפלֹונית אּׂשא 'ׁשּלא ואמר: ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹנׁשּבע
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ההּזק'. נסּתּלק ּכן ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹאם

הּכעּורה,‚. ּפלֹונית נֹוׂשא ׁשאינֹו הּנׁשּבע אֹו הּנֹודר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָאבל
קצרה לבנה, ונמצאת ׁשחרה נאה, [=נמוכה]ונמצאת ְְְְְְְִִָָָָָָָָָֹ

ארּכה את[=גבוהה]ונמצאת ׁשּגנבה לי נהנית אׁשּתי 'ׁשאין , ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻ
זה הרי - הּכת ולא ּגנבה ׁשּלא ונֹודע ּבני' את וׁשהּכת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּכיסי
ׁשהן ׁשגגֹות נדרי ּבכלל והּוא טעּות, נדר ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻמּתר;
- הּדבר נתקּים ולא ּבדבר נדרֹו ּכתֹולה זה ואין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמּתרין;

מצּויה היתה לא נדר ׁשּבגללּה הּסּבה ,[-מלכתחילה]ׁשהרי ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
היה. ְָָָוטעּות

ּתאנים„. אֹוכלים מרחֹוק אנׁשים ׁשראה מי אּלא עֹוד, ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֹולא
אליהם ׁשּקרב ּכיון קרּבן', עליכם הן 'הרי להם: אמר ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּלֹו,

מּתרין אּלּו הרי - ואחיו אביו הם והרי ּפיוהּביט, על אף ; ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
- ׁשּפרׁש ּכמי זה הרי ּבגללּה, ׁשהּדירן הּסּבה ּפרׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּלא

ׁשהי[=הנסיבות]ׁשהּדבר אּלא עליהן, אסר ׁשּלא המֹוכיח ֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זרים. ׁשהן ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹּבדעּתֹו

לֹו‰. ונֹולד נׁשּבע, אֹו ׁשּנדר אצלו]מי ׁשּלא[=נתחדש ּדבר ְְִִֶֶַַַָָָֹ
אסּור, זה הרי - הּנדר ּבׁשעת אֹו הּׁשבּועה ּבׁשעת ּבלּבֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהיה
עצמֹו את אסר ּכיצד? נדרֹו. את ויּתיר לחכם ׁשּיּׁשאל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעד
אֹותֹו ונעׂשה ּפלֹוני, למקֹום יּכנס ׁשּלא אֹו ּפלֹוני, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹּבהנית
ׁשהּוא ּפי על אף - הּכנסת ּבית מקֹום ואֹותֹו סֹופר, ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָהאיׁש
יעׂשה זה ּומקֹום סֹופר נעׂשה ׁשּזה יֹודע הייתי 'אּלּו ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאֹומר:
להנֹות אסּור זה הרי - נׁשּבע' אֹו נֹודר הייתי לא הּכנסת, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבית
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו נדרֹו ׁשּיּתיר עד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּולהּכנס,

.Âּכּלֹו הּתר מקצתֹו, ׁשהּתר נדר ּבׁשבּועה.ּכל הּדין והּוא ; ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֻֻֻ
הן 'הרי ואמר: ּפרֹותיו, אֹוכלין מרחֹוק אנׁשים ראה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָּכיצד?
ואנׁשים אביו הם והּנה אליהם, ּוכׁשהּגיע קרּבן', ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָעליכם
'אּלּו אמר: ואפּלּו מּתרין; ּכּלן מּתר, ואביו הֹואיל - ְֲִִִִִִַַָָָָָָֻֻֻזרים
מּתר' ואבי אסּורין ּופלֹוני ּפלֹוני אֹומר: הייתי יֹודע, ְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָָָֻהייתי
'אּלּו אליהם: ּכׁשהּגיע אמר אם אבל מּתרין. ּכּלן הרי -ְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻ
חּוץ אסּורין ּכּלכם אֹומר: הייתי ּביניכם, ׁשאבי יֹודע ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻהייתי
ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי מאביו; חּוץ אסּורין ּכּלן הרי - ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻמאבי'
ּומתנה נֹודר היה ׁשּנדר ּכמֹו אּלא הּנדר, מקצת הּתיר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

אביו. ִַָעל

.Êלּמע רע ׁשהּיין מּפני עלי, קרּבן 'הּיין האֹומר: ים',וכן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ
הייתי 'אּלּו אמר: אם - לּמעים' יפה המיּׁשן 'והרי לֹו: ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻאמרּו

נֹודר' הייתי לא הייתייֹודע, יֹודע, הייתי 'אּלּו אמר: ואפּלּו , ֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ
אבל ּובחדׁש; ּבּיׁשן מּתר - מּתר' והּיׁשן אסּור החדׁש ְֲֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָֻֻאֹומר:
אסּורֹות הּיינֹות ּכל אֹומר: הייתי יֹודע, הייתי 'אּלּו אמר: ֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָאם
ּכל וכן ּבלבד. ּבמיּׁשן מּתר זה הרי - המיּׁשן' מן חּוץ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻֻֻעלי

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Áאֹו נׁשּבע ׁשּבגללן ּדברים רֹואין הּנׁשּבע, אֹו הּנֹודר ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּכל
הענין אחר והֹולכין נתּכּון; ּדבר לאיזה מהן ולֹומדין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנדר,

טעּון[=הנסיבות] היה ּכיצד? הּדּבּור. מׁשמע ּכל אחר לא ,ְִֵַַַַַַָָָָֹ
קׁשה, ריחֹו והיה והּזיע ּפׁשּתים, ׁשל אֹו צמר ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּׂשא
הרי - לעֹולם ּופׁשּתים צמר עליו יעלה ׁשּלא נדר אֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹונׁשּבע

ּולכּסֹותן ּפׁשּתים אֹו צמר ּבגדי ללּבׁש מּתר [להתכסותזה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹֻ
ּבגדבהם] לבּוׁש היה לאחֹוריו. להפׁשילן אּלא אסּור ואינֹו ,ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

עליו יעלה ׁשּלא נדר אֹו ונׁשּבע ּבלביׁשתֹו, ונצטער ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹצמר
ּומּתר עליו; לטען ּומּתר ללּבׁש, אסּור - לעֹולם ְְְִִֶֶָָָָָָֹֹֻֻצמר
וכן צמר. לבגד אּלא זה נתּכּון ׁשּלא צמר, ּבגּזי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹלהתּכּסֹות

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.Ëממאן והּוא קרֹובתֹו, ׁשּיּׂשא מּמּנּו מבּקׁשין ,[=מסרב]היּו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
המגרׁש וכן לעֹולם, ּבֹו ּתהנה ׁשּלא נׁשּבע אֹו ונדר ּבֹו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּופצרּו
אּלּו הרי - לעֹולם ּבֹו ּתהנה ׁשּלא נדר אֹו ונׁשּבע אׁשּתֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאת

איׁשּות לׁשם אּלא ּכּונתֹו ׁשאין לֹו, להנֹות .מּתרֹות ְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

.Èנדר אֹו ונׁשּבע ּומאן, אצלֹו, ׁשּיסעד לחברֹו הּקֹורא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוכן
מּתר זה הרי - צֹונן טּפת לֹו יׁשּתה ולא לביתֹו, יּכנס ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֻׁשּלא
ׁשּלא אּלא זה נתּכּון ׁשּלא צֹונן; לֹו ולׁשּתֹות לביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹלהּכנס

זֹו ּבסעּודה עּמֹו ויׁשּתה ּבזה.יאכל ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ

.‡È,'לֹוקח איני וׂשד נכנס, איני לבית' לחברֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָהאֹומר
מּתר זה הרי - לאחר מכרן אֹו ּומת ּבׁשבּועה, ּבין ּבנדר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻּבין

הּלֹוקח מן אֹו הּיֹורׁש מן הּׂשדה ולּקח לּבית, ׁשּלאלהּכנס ; ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
'לבית אמר: אם אבל ּברׁשּותֹו. ׁשהן זמן ּכל אּלא זה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנתּכּון
לאחר מכרן אֹו ּומת לֹוקח', איני זֹו וׂשדה נכנס, איני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּזה

אסּור. זה הרי -ֲֵֶָ

.È'ּפנּויה 'אינּה לֹו: אמר ,'ּפרת 'הׁשאילני לחברֹו: ,אמר ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָ
אם - לעֹולם' ּבּה חֹורׁש איני 'ׂשדי ואמר: נדר אֹו ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָנׁשּבע
לחרׁש מּתרין אדם וכל אסּור הּוא ּבידֹו, לחרׁש ּדרּכֹו ְְְֲֲִַַַָָָָָָָָֹֹֻהיה
אסּורין. אדם וכל הּוא ּבידֹו, לחרׁש ּדרּכֹו אין ואם ּבּה; ְְְְֲֲִִֵַַָָָָָֹלֹו

אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל ְְִִֵֵֵַָֹוכן

.‚Èאֹו ּבית, ׁשּיקנה אֹו אּׁשה, ׁשּיּׂשא נדר אֹו ׁשּנׁשּבע ְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָמי
ּבׁשּירה ארוכה]ׁשּיצא יפרׁש[לדרך אֹו אין[=יפליג], - ּבּים ְְִֵֵֵֶַַָָָֹ

עד אּלא מּיד, לצאת אֹו לקנֹות אֹו לּׂשא אֹותֹו ְְְִִִִֵֶַַָָָָמחּיבין
ההגּון ּדבר ׁשּנדרהלֹו[=מתאים]ׁשּימצא ּבאּׁשה ּומעׂשה . ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָ

אדם ּבני עליה וקפצּו לֹו, ּתּנׂשא אֹותּה ׁשּיתּבע מי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּכל
לכל אּלא זֹו נתּכּונה 'לא חכמים: ואמרּו לּה; הגּונין ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹׁשאינן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לּה'. ההגּונין מן אֹותּה ׁשּיתּבע ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמי

.„Èותּטל 'ׁשּתבֹוא לֹו: ואמר ׁשּנׁשּבע, אֹו חברֹו, את ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּמּדיר
יכֹול זה הרי - יין' ׁשל חבּיֹות ׁשּתי אֹו חּטים, אחד ּכר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלבני
נתּכּונּת 'ּכלּום לֹו: ויאמר לחכם, ׁשאלה ּבלא נדרֹו ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹלהּתיר
ּכבֹוד אלי הּגיע ּוכבר אּטל, ׁשּלא ּכבֹודי לכּבדני, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאּלא

ּבׁשבילֹו' נהנהׁשּנדרּת אּתה 'ׁשאין הּנׁשּבע אֹו הּנֹודר וכן . ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשל חבּיֹות ּוׁשּתי חּטים ׁשל ּכֹור לבני נֹותן אּתה אין אם ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָלי,
ויאמר: חכם, ּבׁשאלת ׁשּלא נדרֹו להּתיר יכֹול זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹיין'
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לידי'. והּגיעּו נתקּבלּתי ּכאּלּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ'הריני



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

          
      

       

ה'תש"ע ניסן כ"ז ראשון יום

.Ù ‰˘Ú˙  ˙ÂˆÓ
― הרפ"ז מּלקּבלהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

זה נגד זה אֹו לזה זה הּקרֹובים, עדּות  ְִֵֶֶֶֶֶֶַָ
 אבֹות "לאֿיּומתּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִֶַָָֹ

עלֿאבֹות" יּומתּו לא ּובנים עלּֿבנים  . ְִִַַָָָֹ
ּבספרי המקּבל הּפרּוׁש ּבא   : ְְְִֵֵַַָָֻ

עדּות על ּבנים ולא ּבנים עדּות על אבֹות יּומתּו ְְִִֵֵֶַַָָָֹֹ"ׁשּלא
ּבדיני ׁשּנזּכר אּלא ממֹונֹות, לדיני הּדין והּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָאבֹות".
אּבּוד ּכאן ׁשּיׁש ּכיון נאמר: ׁשּלא הפלגה. ּדר ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹנפׁשֹות
ּדבריו, ּפי על ונעׂשה ּכ על חׁשּוד הּקרֹוב אין ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָנפׁש
מקֹום ּכאן ואין קרֹובֹו נפׁש לאּבּוד היא ׁשעדּותֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָּכיון
ׁשאהבתם אתֿהּקרֹובים למׁשל הביא לפיכ ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָלחׁשד.
והּבן לּבן האב אהבת והיא ּביֹותר, ּוגדֹולה ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָחזקה
היא ואפּלּו הּבן על האב עדּות אפּלּו ואמרּו: ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָלאב,
ׁשאין הּכתּוב ּגזרת היא וזֹו ― נקּבל לא מיתה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹלחּיבֹו
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר זאת. ודע ּכלל. טעם ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹלּה

מּסנהדרין ג' .ּבפרק ְְְִִֶֶֶַ

ה'תש"ע ניסן כ"ח שני יום

.‰Ù ‰˘Ú˙  ˙ÂˆÓ
― הרפ"ה מּלהעידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ

ׁשקר" עד ּברע "לאֿתענה אמרֹו: והּוא ׁשקר, ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַָָֹעדּות
  :ואמר אחר ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל ּוכבר .ְְְֵֶַַַָָָָָ
ׁשוא" "עד  ּגזר הרי זה לאו על והעֹובר ְְֲֵֵֵֶַַָָָָ

לעׂשֹות זמם ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם הּכתּוב: ֲֲֲִֶֶַַַַַָָָָעליו
לאחיו"  הּמכלּתא ּולׁשֹון . : ְְְְִִַָָ

זֹוממין". לעדים אזהרה ― וגֹו' ּברע תענה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹ"ולא
ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו מלקּות, זה ּבלאו ְְְְְְִֵֵֶֶַָָויׁש

 .זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם ְְְֲִִִֵַָָָמּכֹות.

ה'תש"ע ניסן כ"ט שלישי יום

.Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִֵַַַַָָָֹ

ּכמֹו ׁשקר ׁשהעידּו אתֿהעדים לענֹוׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּנצטּוינּו
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבעדּותם, לעׂשֹות ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָׁשּזממּו

לאחיו" לעׂשֹות זמם ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם ְֲֲֲִִֶֶַַַַָָ
 להֹוציא העידּו אם זֹוממין: עדים ּדין ְְְִִִִִִֵֵֶוזהּו

מה על העידּו ואם ּכמֹוהּו; מהם נֹוציא ― ְִִִֵֵֶַַָָממֹון
ואם הּמיתה; ּבאֹותּה נמיתם ― מיתה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּׁשמחּיב
אֹותם. נלקה ― מלקּות מהּֿׁשמחּיב על ְְְִֵֵֶֶַַַַַָהעידּו
ׁשּנתחּדׁשּו והּׁשאלֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּוכבר
אֹותם ונדּון זֹוממין יהיּו ׁשהעדים יתקּים וכיצד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבּה

מּכֹות. ּבמּסכת זה, ְְִֶֶֶַַּבדין

ה'תש"ע ניסן ל' רביעי יום

.„Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÈÈÚÈÂ˘ÌÂÈ

.„È˘ .È˘ .È˘ ‰˘Ú˙  ˙ÂˆÓ
― הקע"ד ׁשּנהּמצוה לביתהּצּוּוי לׁשמע צטּוינּו ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹ

ּבעניני יצּוּו אׁשר ּבכל ּפיהם על ולנהג הּגדֹול ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹּדין
ׁשּקּבלּוהּו ּדבר ּבין ּבזה חּלּוק ואין ּומּתר. ְְִִִֵֵֶֶָָָָֻאּסּור

ּבקּבלה     ּדבר ּובין , ְֵַָָָָ
אֹו ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה הּמּדֹות ּבאחת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּלמדּוהּו

ּפרצה לגדֹור ּכדי עליו ׁשהסּכימּו ּדבר ְְְְִִִִֵֶָָָָָ
   מּצב לאיזה ּבהתאם אֹו ,ְְְֵֵֶֶַָ

ׁשהּוא    ּׁשּנראה מּמה , ְִִֶֶַָ
חּיבים ּכלֿזה ― לּתֹורה חּזּוק ּבֹו וׁשּיׁש נכֹון ְִִֵֶֶֶַַָָָָָלהם
ּבל ּדבריהם, ּפי על ולנהג ולעׂשֹותֹו לקּימֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹאנּו
הּתֹורה "עלּֿפי יתעּלה: אמרֹו והּוא עליהם, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָנעבֹור

וגֹו'" יֹורּו אׁשר  ספרי ּולׁשֹון . ְְְֲִֵֶ
ּתעׂשה ל אׁשרֿיאמרּו הּמׁשּפט "ועל :ְְְְֲֲִֶֶַַַָֹ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה". מצות זֹו ―ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָ
סנהדרין .ּבסֹוף ְְְִֶַ

― השי"ב מּלחלֹוקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ
הּׁשלֹום עליהם הּקּבלה ּבעלי על   ֲֲֵֵֶַַַַַָָָ

   מּכלֿמהּֿׁשּיצּוּו ְִִֶַַָָּומּלסּור
מןֿהּדבר תסּור "לא אמרֹו: והּוא הּתֹורה ְְְֲִֵַַַָָָָָֹּבמעׂשי

"ל ספריאׁשרֿיּגידּו ּולׁשֹון  ְְְֲִִֵֶַ
."לאֿתעׂשה מצות זֹו ― וגֹו' תסּור "לא :ְְֲִֶַַָֹֹ

זקן והּוא ― זה לאו על ממראוהעֹובר ְְְֵֵֵֶַַָָָ
  ּבּתנאים חנק, חּיב ―ְִֶֶַַָָ

סנהדרין ּבסֹוף המבארים וׁשםהמקּבלים , ְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֻ
זֹו. מצוה ּדיני ְְֲִִִֵָָנתּבארּו

― השי"ג מּלהֹוסיףהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא ׁשּבעלּֿפה, ולא ׁשּבכתב לא ְְְְְִֶֶֶַַָָָֹֹּבּתֹורה
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ה'תש"ע ניסן כ"ז ראשון יום

.Ù ‰˘Ú˙  ˙ÂˆÓ
― הרפ"ז מּלקּבלהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

זה נגד זה אֹו לזה זה הּקרֹובים, עדּות  ְִֵֶֶֶֶֶֶַָ
 אבֹות "לאֿיּומתּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִֶַָָֹ

עלֿאבֹות" יּומתּו לא ּובנים עלּֿבנים  . ְִִַַָָָֹ
ּבספרי המקּבל הּפרּוׁש ּבא   : ְְְִֵֵַַָָֻ

עדּות על ּבנים ולא ּבנים עדּות על אבֹות יּומתּו ְְִִֵֵֶַַָָָֹֹ"ׁשּלא
ּבדיני ׁשּנזּכר אּלא ממֹונֹות, לדיני הּדין והּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָאבֹות".
אּבּוד ּכאן ׁשּיׁש ּכיון נאמר: ׁשּלא הפלגה. ּדר ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹנפׁשֹות
ּדבריו, ּפי על ונעׂשה ּכ על חׁשּוד הּקרֹוב אין ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָנפׁש
מקֹום ּכאן ואין קרֹובֹו נפׁש לאּבּוד היא ׁשעדּותֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָּכיון
ׁשאהבתם אתֿהּקרֹובים למׁשל הביא לפיכ ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָלחׁשד.
והּבן לּבן האב אהבת והיא ּביֹותר, ּוגדֹולה ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָחזקה
היא ואפּלּו הּבן על האב עדּות אפּלּו ואמרּו: ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָלאב,
ׁשאין הּכתּוב ּגזרת היא וזֹו ― נקּבל לא מיתה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹלחּיבֹו
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר זאת. ודע ּכלל. טעם ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹלּה

מּסנהדרין ג' .ּבפרק ְְְִִֶֶֶַ

ה'תש"ע ניסן כ"ח שני יום

.‰Ù ‰˘Ú˙  ˙ÂˆÓ
― הרפ"ה מּלהעידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ

ׁשקר" עד ּברע "לאֿתענה אמרֹו: והּוא ׁשקר, ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַָָֹעדּות
  :ואמר אחר ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל ּוכבר .ְְְֵֶַַַָָָָָ
ׁשוא" "עד  ּגזר הרי זה לאו על והעֹובר ְְֲֵֵֵֶַַָָָָ

לעׂשֹות זמם ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם הּכתּוב: ֲֲֲִֶֶַַַַַָָָָעליו
לאחיו"  הּמכלּתא ּולׁשֹון . : ְְְְִִַָָ

זֹוממין". לעדים אזהרה ― וגֹו' ּברע תענה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹ"ולא
ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו מלקּות, זה ּבלאו ְְְְְְִֵֵֶֶַָָויׁש

 .זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם ְְְֲִִִֵַָָָמּכֹות.

ה'תש"ע ניסן כ"ט שלישי יום

.Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִֵַַַַָָָֹ

ּכמֹו ׁשקר ׁשהעידּו אתֿהעדים לענֹוׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּנצטּוינּו
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבעדּותם, לעׂשֹות ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָׁשּזממּו

לאחיו" לעׂשֹות זמם ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם ְֲֲֲִִֶֶַַַַָָ
 להֹוציא העידּו אם זֹוממין: עדים ּדין ְְְִִִִִִֵֵֶוזהּו

מה על העידּו ואם ּכמֹוהּו; מהם נֹוציא ― ְִִִֵֵֶַַָָממֹון
ואם הּמיתה; ּבאֹותּה נמיתם ― מיתה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּׁשמחּיב
אֹותם. נלקה ― מלקּות מהּֿׁשמחּיב על ְְְִֵֵֶֶַַַַַָהעידּו
ׁשּנתחּדׁשּו והּׁשאלֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּוכבר
אֹותם ונדּון זֹוממין יהיּו ׁשהעדים יתקּים וכיצד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבּה

מּכֹות. ּבמּסכת זה, ְְִֶֶֶַַּבדין

ה'תש"ע ניסן ל' רביעי יום

.„Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÈÈÚÈÂ˘ÌÂÈ

.„È˘ .È˘ .È˘ ‰˘Ú˙  ˙ÂˆÓ
― הקע"ד ׁשּנהּמצוה לביתהּצּוּוי לׁשמע צטּוינּו ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹ

ּבעניני יצּוּו אׁשר ּבכל ּפיהם על ולנהג הּגדֹול ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹּדין
ׁשּקּבלּוהּו ּדבר ּבין ּבזה חּלּוק ואין ּומּתר. ְְִִִֵֵֶֶָָָָֻאּסּור

ּבקּבלה     ּדבר ּובין , ְֵַָָָָ
אֹו ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה הּמּדֹות ּבאחת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּלמדּוהּו

ּפרצה לגדֹור ּכדי עליו ׁשהסּכימּו ּדבר ְְְְִִִִֵֶָָָָָ
   מּצב לאיזה ּבהתאם אֹו ,ְְְֵֵֶֶַָ

ׁשהּוא    ּׁשּנראה מּמה , ְִִֶֶַָ
חּיבים ּכלֿזה ― לּתֹורה חּזּוק ּבֹו וׁשּיׁש נכֹון ְִִֵֶֶֶַַָָָָָלהם
ּבל ּדבריהם, ּפי על ולנהג ולעׂשֹותֹו לקּימֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹאנּו
הּתֹורה "עלּֿפי יתעּלה: אמרֹו והּוא עליהם, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָנעבֹור

וגֹו'" יֹורּו אׁשר  ספרי ּולׁשֹון . ְְְֲִֵֶ
ּתעׂשה ל אׁשרֿיאמרּו הּמׁשּפט "ועל :ְְְְֲֲִֶֶַַַָֹ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה". מצות זֹו ―ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָ
סנהדרין .ּבסֹוף ְְְִֶַ

― השי"ב מּלחלֹוקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ
הּׁשלֹום עליהם הּקּבלה ּבעלי על   ֲֲֵֵֶַַַַַָָָ

   מּכלֿמהּֿׁשּיצּוּו ְִִֶַַָָּומּלסּור
מןֿהּדבר תסּור "לא אמרֹו: והּוא הּתֹורה ְְְֲִֵַַַָָָָָֹּבמעׂשי

"ל ספריאׁשרֿיּגידּו ּולׁשֹון  ְְְֲִִֵֶַ
."לאֿתעׂשה מצות זֹו ― וגֹו' תסּור "לא :ְְֲִֶַַָֹֹ

זקן והּוא ― זה לאו על ממראוהעֹובר ְְְֵֵֵֶַַָָָ
  ּבּתנאים חנק, חּיב ―ְִֶֶַַָָ

סנהדרין ּבסֹוף המבארים וׁשםהמקּבלים , ְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֻ
זֹו. מצוה ּדיני ְְֲִִִֵָָנתּבארּו

― השי"ג מּלהֹוסיףהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא ׁשּבעלּֿפה, ולא ׁשּבכתב לא ְְְְְִֶֶֶַַָָָֹֹּבּתֹורה
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סד          
      

עליו"יתע "לאֿתסף ּלה:  אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְִֵֵֶַָָָֹֹ
מקֹומֹות ּבכּמה   על "עֹובר : ְְֵַַָ

ּבלּֿתֹוסיף". על "עברּת ְִִַַַַָָּבלֿתֹוסיף",

― השי"ד מּלגרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
והּוא ׁשּבעלּֿפה, ולא ׁשּבכתב לא ְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹמןֿהּתֹורה,

מּמּנּו" תגרע "ולא מקֹומֹותאמרֹו: ּובכּמה . ְְְְְִִֶַַָָֹ
עברּת "והרי ּבלּֿתגרע", על עֹובר "נמצא ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָאֹומרים:

ּבלּֿתגרע". ְִַַַעל

ה'תש"ע אייר א' חמישי יום

.ËÈ˘ .ÁÈ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‡È .È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― השי"ח ּכלֿאדםהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַָָָָָָָֻ

ּבּתֹורה, מפרׁש הענׁש והּנה ואם, אב מּלקּלל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמּמּנּו
יּומת" מֹות ואּמֹו אביו "ּומקּלל אמרֹו: והּוא ְְְְִִֵַָָָ

 מהם אחד קּלל ואפּלּו הּנסקלין מּכלל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָוהּוא
האזהרה אבל נסקל. ― ּבמזיד מֹותֹו לאחר ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָּבׁשם
תקּלל לא אמר: ׁשּלא ּבפרּוׁש, ּבּכתּוב נתּבארה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹלא
מּלקּלל האזהרה ׁשּבאה קדם ּכבר אּלא ;ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָאבי
וזּולתֹו. אתֿהאב ּכֹולל וזה ― מּיׂשראל ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָּכלֿאדם

ּובּמכלּתא    :אמרּו ְְְִַָָ
אזהרה ׁשמענּו, ענׁש יּומת", מֹות ואּמֹו אביו ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ"מקּלל
ּדּין אם תקּלל", ּלא "אלהים לֹומר ּתלמּוד ְְֱִִִִֵַַַַַָֹֹמּנין?
נׂשיא ואם אלהים; ּבכלל הּוא הרי ― אבי ְְֱֲִִִִִֵַָָֹהּוא

ּבּור ואם נׂשיא; ּבכלל הּוא הרי ― הּוא  ְְֲִִִֵַָ
הּוא  אּתה הרי חרׁש". תקּלל "לא .ְֲֵֵֵֵַַָֹ

אב ּבנין ּדן      ְִַָָ
      

    ְְִָָמׁשלׁשּתן
ואּתה 'ּבעּמ' ׁשהם ׁשּבהם הּׁשוה הּצד עד ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָוגֹו'

ק על עלמזהר מזהר אּתה ׁשּבעּמ אבי אף ללתם, ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻֻ
ּובספרא קללתֹו". איׁש "ּכיֿאיׁש : ְְְִִִִִָָ

וגֹו' ואתֿאּמֹו" אתֿאביו יקּלל אׁשר   ְְְֲִִֵֶֶֶַָ
לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו! לא אזהרה ׁשמענּו, ְְְְֶַַַַַָָָָֹֹענׁש
ּוכבר הּמכלּתא. ללׁשֹון ׁשוה תקּלל", לא ְְְְְֱִִִֵֶַַָָָֹֹ"אלהים

מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― השי"ט מּלהּכֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ
מיחדת אזהרה ּבּכתּוב נתּבארה לא ּכן וגם ואם. ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻאב
"ּומּכה ואמר: אתֿהענׁש הזּכיר אבל זה; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלמעׂשה

יּומת" מֹות ואּמֹו אביו  ולמדנּו , ְְְִִַָָָ

למקּלל ׁשּלמדנּו הּדר על אביו למּכה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהאזהרה
ׁשלׁש הּמׁשלימה ּבּמצוה ּבארנּו ׁשּכבר והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹאביו,
ׁשּלא מּיׂשראל ּכלֿאדם על מזהרים: ׁשאנּו ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻמאֹות

הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבכלל. ואביו להּכֹותֹו, ְְְְְְִִִַַָָָ
 ,ׁשמענּו ענׁש וגֹו' ואּמֹו" אביו "מּכה :ְְְִִֵֶַַָָֹ

לא יּכּנּו ארּבעים לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו! לא ְְְְִֶַַַַַַָָָָֹֹאזהרה
יסיף"  מי אם וחמר: קל ּדברים והרי . ְֲִִִִֵֶַַָָֹֹ

מי להּכֹותֹו, ׁשּלא מזהר הּוא הרי להּכֹותֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֻׁשּמצוה
ׁשּלא מזהר ׁשּיהא הּוא ּדין ― להּכֹותֹו ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֻׁשּמצוה
אביו הּמּכה ּכלֹומר: זה, לאו על והעֹובר ְְְִֵֵֶַַַַַָָָלהּכֹותֹו".
ּוכבר חנק. חּיב ― ּדם מהם ויֹוצא ּבמזיד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָואּמֹו

סנהדרין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֶַָָ

― ועׂשר מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ
"ּכּבד יתעּלה: אמרֹו והּוא ואם אב לכּבד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנצטּוינּו

"ואתֿאּמ אתֿאבי      ְִִֶֶֶָ
מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵַָָָָּוכבר

ּבקּדּוׁשין רּבם ספראּבּתלמּוד, ּולׁשֹון . ְְְְִִִַַָָֻ
 ,ּומׁשקה מאכיל ּכבֹוד? "איזהּו :ְֲִֵֶֶַַָ

ּומֹוציא". מכניס ּומכּסה, ְְְִִִֶַַַמלּביׁש

― הרי"א מאבהּמצוה לירא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ
ׁשּיעניׁש, מּמּנּו ׁשיראים מי ּכמעלת וׁשּנחׁשבם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָואם.
מי עם ׁשּנתנהג ּכמֹו עּמהם ונתנהג ,הּמל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּכמֹו
ּבלּתי ּדבר להם יעׂשה ּפן וחֹוׁשׁשים מּמּנּו, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּיראים
ּתיראּו" ואביו אּמֹו "איׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִִִֶַָָָָרצּוי,

  ספרא ּולׁשֹון  : ְְִָ
ּבמקֹומֹו יּׁשב לא מֹורא? "איזהּו ולא ְְִֵֵֵֶָֹֹ

ּוכבר אתּֿדבריו". יסּתֹור ולא ּבמקֹומֹו ְְְְְְִִֵֶַָָָֹמּדּבר
ּבקּדּוׁשין זֹו מצוה ּדיני ּגם .נתּבארּו ְְְֲִִִִִֵַָָ

ה'תש"ע אייר ב' שישי יום

.‰ˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÊÏ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÈÈ‡Œ‡È˘È˘ŒÈ˘ÈÓÁÌÂÈ

― הקצ"ה מּלהיֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
וסֹובא זֹולל ּבימי ּומׁשּתה ּבמאכל ְְְֲִִֵֵֵֶַָ

סֹורר ּבבן האמּורים ּבתנאים הּנערּות  ְְֲֲִִִֵֵַַָָ
ּומֹורה  לא" יתעּלה: אמרֹו והּוא , ְְְִֶֶַָֹ

עלֿהּדם" תאכלּו  ׁשּבן זה ענין ּובאּור ְְִֵֵֶֶַַָָֹ
ּומפרׁש ּדין ּבית מיתת מחּיבי מּכלל ּומֹורה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָֹֻסֹורר

ּבּתֹורה  ּבארנּו ּוכבר ּבסקילה. ׁשהּוא ְְְִִֵֶַַָָָ
מאמר זהּבהקּדמת  ֿׁשּכל ְְֲֶֶַַַָָָ
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הרי ּדין ּבית מיתת אֹו ּכרת הּכתּוב ּבֹו ֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָמהּֿׁשחּיב
ּכמֹו והּמילה, מןֿהּפסח חּוץ לאֿתעׂשה, מצות ְְְֲִִִֶֶַַַַַָֹהּוא

ׁשּבארנּו   וכיו ׁשּדן. ן ְְֵֵֶֶַָָ
ּבסקילה האמּורים ּבתנאים והּסֹובא הּזֹולל זה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָאת
והרי ּבהחלט, עליו ׁשּמזהרים מעׂשה ׁשּזה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻידענּו
לפי האזהרה על לחקֹור לנּו ונׁשאר הענׁש, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹנתּבאר
הזהיר. אּלאֿאםּֿכן הּכתּוב ענׁש לא ׁשּלנּו: ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּכלל

סנהדרין ּגמרא סֹוררּולׁשֹון לבן "אזהרה : ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָ
עלֿהּדם", תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְִִֶַַַַַָֹֹּומֹורה
ּדם, לׁשּפֹו הּגֹורמת אכילה תאכל לא ְְֲִִֶֶַַַָָֹֹּכלֹומר:
ואם מיתה. ּבֹו ׁשחּיב וסֹובא הּזֹולל זה אכילת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָוהיא
הּבלּתי הּדרכים ּבאֹותם הרעה האכילה אֹותּה ְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָָאכל
ׁשּזה ואףֿעלּֿפי לאו, על עֹובר הריהּו ― ְֲִִֵֵֶֶַַַָטֹובים
אין הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּבכללּות, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלאו

נחׁש לא מפרׁש, ׁשהענׁש ׁשּכיון ּכלּום. ּבכ ְְְֵֶֶֶָָָָָֹֹֹֹ
ׁשּבכללּות. לאו מן אֹו מןֿהּדין היא אם ְְִִִִִִֶַַָָָָָלאזהרה
מּמּנּו וקדמּו ּפעמים ּכּמה אתֿזה ּבארנּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָּוכבר
ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָֻּדגמאֹות.

ְְִִֶַמּסנהדרין.

― הל"ז ׁשּיתטּמאּוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
ּבּתֹורה הּנזּכרים לּקרֹובים הּכהנים  . ְְֲִִִִַַַַָָֹ

ּבלבד למת מּלהתטּמא הּכתּוב ׁשּמנעם מאחר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּכן
  להם והּתיר לכּבדם, ּכדי ,ְְְְִִֵֶַָָ

ּתלּוי ׁשּזה לחׁשב אפׁשר היה לּקרֹובים, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלהתטּמא
אינֹו יתטּמא; ― רֹוצה ּבלבד: רׁשּות וׁשּזֹו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָּברצֹונם
ּגזרה עליהם ּגזר לפיכ יתטּמא, אל ― ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָרֹוצה
יּטּמא" "לּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחיּוב, ְְְְְְִִִִֶַַָָָָוחּיבם

ספרא ּולׁשֹון לאחֹותֹו. ּכלֹומר  ְְְֲִַַָ
,להּטּמא רצה לא מצוה. ― יּטּמא "לּה :ְְִִִֵַַָָָָָֹ

הּכהן ּביֹוסף ּומעׂשה ּכרחֹו. על אֹותֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַַָֹמטּמאין
לּה, להּטּמא רצה ולא הּפסח ּבערב אׁשּתֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמתה
עצמּה וזֹו ּכרחֹו". על וטּמאּוהּו חכמים ְְְְְְֲִִַַָָָָּודחפּוהּו
חּיב מּיׂשראל ׁשּכלֿאדם ּכלֹומר: אבל, מצות ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהיא
מצוה מתי ׁשּׁשה לֹומר רצֹוני קרֹוביו, על ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָלהתאּבל

     זה חּיּוב חמר ּומחמת .ֲִֵֶֶַֹ
ׁשּיתטּמא הּטמאה, על מזהר ׁשהּוא ּבּכהן, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻֻּפרׁש
ּבדיני יקּלּו ׁשּלא ּכדי יׂשראל, ּכׁשאר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹעלּֿכלּֿפנים

נתּבאר ּוכבר האבלּות. יֹום ׁשאבלּות ְְֲֲִֵֵֵֶָָָ
קטן ּבמֹועד אמרּו ּובפרּוׁש ּדאֹוריתא. :ראׁשֹון ְְְְְִֵֵַָָָָ

ּדמעּקרא אבלּות אי ּברגל, אבלּות נֹוהג אינֹו ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָ"אבל
     אתי ― ֲֵָָהוא

עׂשה  ּדרּבים  ְֲִֵַ
 "ּדיחיד עׂשה ודחי  ְְֲִֵֵָָ

   נתּבאר הּנה .  ְִִֵֵָ
מצות וׁשהיא ּדאֹוריתא האבלּות ׁשחּיּוב ,ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ

ׁשאר אבל ּבלבד: ראׁשֹון ּביֹום ּדוקא א ְְְְֲֲִִֵַַַָָָעׂשה,
אבלּות ינהג הּכהן וׁשאפּלּו מּדרּבנן, ― ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּׁשבעה
ּוכבר זה. והבן לקרֹוביו; ויתטּמא ראׁשֹון ְְְְְְִִִֵֶַָָָָּביֹום

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּבמּסכת ְְְֲִִִֵֶֶַָָ
מׁשקין   מקֹומֹות ּובכּמה ְְְִַַָ

ּוביבמֹותּוכתּבֹותּבברכֹות  ְְִִָָֻ
זרה אלועבֹודה "אמר ּבפרׁשת ּובספרא ְְְֱֲִֶַַָָָָָָֹ

אתֿהּכהן מחּיבים ׁשאנּו זה וחּיּוב ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹהּכהנים".
ׁשּמי לפי ― לּנׁשים חֹובה אינֹו לּקרֹובים ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָלהּטּמא
ׁשּנצטּוה הּוא הּקרֹובים, לזּולת יטּמא ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשהזהר
הזהרה ׁשּלא ּכיון הּכהנת אבל לּקרֹובים; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻלהּטּמא

ּבמקֹומֹו ׁשאבאר ּכמֹו מת, טמאת על  ְְְֲִֵֵֶַַָֻ
אמנ להּטּמא. חּיּוב ולא צּוּוי עליה אין ּכ ם, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ּברצֹונּה. ּתלּויה הּטמאה אבל ּבאבלּות, היא ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֻחּיבת
זה. ְֵֶָוהבן

ה'תש"ע אייר ג' קודש שבת יום

.ÁÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"ח ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ

ׁשּתהיה אֹופן ּבאיזה הּמתים מן למת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמּלהּטּמא
ּבמּׂשא ּבין ּבנגיעה ּבין הּטּמאה,   ְְְִִֵֵַַָָָֻ

    לאביו" אמרֹו: והּוא ,ְְְִָָ
יּטּמא" לא ּולאּמֹו  ּתחׁשֹוב ואּולי . ְְְִִַַַָֹ

והּקֹודם ׁשּזה  וׁשּזה הּוא, אחד ענין ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָ
― הּוא ּבאּור יּטּמא" לא ּולאּמֹו "לאביו ְְִִִֵֶַַָָָֹׁשאמר
ולא יבֹוא לא לאוין: ׁשני הם אּלא ּכן, הּדבר ְְִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹאין

ספרא ּולׁשֹון יּטּמא.  ּבלא "חּיב : ְְְִִַַָָָֹ
ּבדין הדיֹוט ּבכהן חּיבּו וכן יּטּמא" ּבלא וחּיב ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹיבֹוא
עליו ׁשּנאסרה ּגדֹול ׁשכהן "ּכׁשם אמרּו: ׁשוה, ְְְְֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹּגזרה
ּכ יּטּמא, ולא יבֹוא לא לאוין: ּבׁשני חּיב מת ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹנפׁש
ּבנפׁש להּטּמא עליו ׁשּנאסר ּכיון הדיֹוט, ּכהן ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּגם

אֹותֹו מנינּו לא אבל יבֹוא". ּבלא חּיב מת ְֲִֵַָָָָֹֹ
   הּׁשני ּבּכלל ׁשּבארנּו ְְִֵֵֵֶַַַַַַָמהּטעם

    ׁשני מנינּו אּלא ,ְִֵֶָָ
אּלּו לאוין :ּפסּוקים ׁשני ׁשהם מּכיון ְְִִִֵֵֵֵֶָָ

ענין אינֹו יבֹוא" "לא וענין יּטּמא; ולא יבֹוא ְְְְִִִֵַַָָָָֹֹֹלא
הּפרּוׁש מקּבלי ׁשּבארּו ּכמֹו יּטּמא", "לא ְְְֲִֵֵֵֶַַַָֹ

יּטּמא. ּבלא וחּיב יבֹוא ּבלא חּיב ְְְְְִַַַָָָָָֹֹואמרּו:
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סה            
      

הרי ּדין ּבית מיתת אֹו ּכרת הּכתּוב ּבֹו ֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָמהּֿׁשחּיב
ּכמֹו והּמילה, מןֿהּפסח חּוץ לאֿתעׂשה, מצות ְְְֲִִִֶֶַַַַַָֹהּוא

ׁשּבארנּו   וכיו ׁשּדן. ן ְְֵֵֶֶַָָ
ּבסקילה האמּורים ּבתנאים והּסֹובא הּזֹולל זה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָאת
והרי ּבהחלט, עליו ׁשּמזהרים מעׂשה ׁשּזה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻידענּו
לפי האזהרה על לחקֹור לנּו ונׁשאר הענׁש, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹנתּבאר
הזהיר. אּלאֿאםּֿכן הּכתּוב ענׁש לא ׁשּלנּו: ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּכלל

סנהדרין ּגמרא סֹוררּולׁשֹון לבן "אזהרה : ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָ
עלֿהּדם", תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְִִֶַַַַַָֹֹּומֹורה
ּדם, לׁשּפֹו הּגֹורמת אכילה תאכל לא ְְֲִִֶֶַַַָָֹֹּכלֹומר:
ואם מיתה. ּבֹו ׁשחּיב וסֹובא הּזֹולל זה אכילת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָוהיא
הּבלּתי הּדרכים ּבאֹותם הרעה האכילה אֹותּה ְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָָאכל
ׁשּזה ואףֿעלּֿפי לאו, על עֹובר הריהּו ― ְֲִִֵֵֶֶַַַָטֹובים
אין הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּבכללּות, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלאו

נחׁש לא מפרׁש, ׁשהענׁש ׁשּכיון ּכלּום. ּבכ ְְְֵֶֶֶָָָָָֹֹֹֹ
ׁשּבכללּות. לאו מן אֹו מןֿהּדין היא אם ְְִִִִִִֶַַָָָָָלאזהרה
מּמּנּו וקדמּו ּפעמים ּכּמה אתֿזה ּבארנּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָּוכבר
ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָֻּדגמאֹות.

ְְִִֶַמּסנהדרין.

― הל"ז ׁשּיתטּמאּוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
ּבּתֹורה הּנזּכרים לּקרֹובים הּכהנים  . ְְֲִִִִַַַַָָֹ

ּבלבד למת מּלהתטּמא הּכתּוב ׁשּמנעם מאחר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּכן
  להם והּתיר לכּבדם, ּכדי ,ְְְְִִֵֶַָָ

ּתלּוי ׁשּזה לחׁשב אפׁשר היה לּקרֹובים, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלהתטּמא
אינֹו יתטּמא; ― רֹוצה ּבלבד: רׁשּות וׁשּזֹו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָּברצֹונם
ּגזרה עליהם ּגזר לפיכ יתטּמא, אל ― ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָרֹוצה
יּטּמא" "לּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחיּוב, ְְְְְְִִִִֶַַָָָָוחּיבם

ספרא ּולׁשֹון לאחֹותֹו. ּכלֹומר  ְְְֲִַַָ
,להּטּמא רצה לא מצוה. ― יּטּמא "לּה :ְְִִִֵַַָָָָָֹ

הּכהן ּביֹוסף ּומעׂשה ּכרחֹו. על אֹותֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַַָֹמטּמאין
לּה, להּטּמא רצה ולא הּפסח ּבערב אׁשּתֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמתה
עצמּה וזֹו ּכרחֹו". על וטּמאּוהּו חכמים ְְְְְְֲִִַַָָָָּודחפּוהּו
חּיב מּיׂשראל ׁשּכלֿאדם ּכלֹומר: אבל, מצות ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהיא
מצוה מתי ׁשּׁשה לֹומר רצֹוני קרֹוביו, על ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָלהתאּבל

     זה חּיּוב חמר ּומחמת .ֲִֵֶֶַֹ
ׁשּיתטּמא הּטמאה, על מזהר ׁשהּוא ּבּכהן, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻֻּפרׁש
ּבדיני יקּלּו ׁשּלא ּכדי יׂשראל, ּכׁשאר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹעלּֿכלּֿפנים

נתּבאר ּוכבר האבלּות. יֹום ׁשאבלּות ְְֲֲִֵֵֵֶָָָ
קטן ּבמֹועד אמרּו ּובפרּוׁש ּדאֹוריתא. :ראׁשֹון ְְְְְִֵֵַָָָָ

ּדמעּקרא אבלּות אי ּברגל, אבלּות נֹוהג אינֹו ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָ"אבל
     אתי ― ֲֵָָהוא

עׂשה  ּדרּבים  ְֲִֵַ
 "ּדיחיד עׂשה ודחי  ְְֲִֵֵָָ

   נתּבאר הּנה .  ְִִֵֵָ
מצות וׁשהיא ּדאֹוריתא האבלּות ׁשחּיּוב ,ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ

ׁשאר אבל ּבלבד: ראׁשֹון ּביֹום ּדוקא א ְְְְֲֲִִֵַַַָָָעׂשה,
אבלּות ינהג הּכהן וׁשאפּלּו מּדרּבנן, ― ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּׁשבעה
ּוכבר זה. והבן לקרֹוביו; ויתטּמא ראׁשֹון ְְְְְְִִִֵֶַָָָָּביֹום

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּבמּסכת ְְְֲִִִֵֶֶַָָ
מׁשקין   מקֹומֹות ּובכּמה ְְְִַַָ

ּוביבמֹותּוכתּבֹותּבברכֹות  ְְִִָָֻ
זרה אלועבֹודה "אמר ּבפרׁשת ּובספרא ְְְֱֲִֶַַָָָָָָֹ

אתֿהּכהן מחּיבים ׁשאנּו זה וחּיּוב ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹהּכהנים".
ׁשּמי לפי ― לּנׁשים חֹובה אינֹו לּקרֹובים ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָלהּטּמא
ׁשּנצטּוה הּוא הּקרֹובים, לזּולת יטּמא ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשהזהר
הזהרה ׁשּלא ּכיון הּכהנת אבל לּקרֹובים; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻלהּטּמא

ּבמקֹומֹו ׁשאבאר ּכמֹו מת, טמאת על  ְְְֲִֵֵֶַַָֻ
אמנ להּטּמא. חּיּוב ולא צּוּוי עליה אין ּכ ם, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ּברצֹונּה. ּתלּויה הּטמאה אבל ּבאבלּות, היא ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֻחּיבת
זה. ְֵֶָוהבן

ה'תש"ע אייר ג' קודש שבת יום

.ÁÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"ח ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ

ׁשּתהיה אֹופן ּבאיזה הּמתים מן למת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמּלהּטּמא
ּבמּׂשא ּבין ּבנגיעה ּבין הּטּמאה,   ְְְִִֵֵַַָָָֻ

    לאביו" אמרֹו: והּוא ,ְְְִָָ
יּטּמא" לא ּולאּמֹו  ּתחׁשֹוב ואּולי . ְְְִִַַַָֹ

והּקֹודם ׁשּזה  וׁשּזה הּוא, אחד ענין ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָ
― הּוא ּבאּור יּטּמא" לא ּולאּמֹו "לאביו ְְִִִֵֶַַָָָֹׁשאמר
ולא יבֹוא לא לאוין: ׁשני הם אּלא ּכן, הּדבר ְְִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹאין

ספרא ּולׁשֹון יּטּמא.  ּבלא "חּיב : ְְְִִַַָָָֹ
ּבדין הדיֹוט ּבכהן חּיבּו וכן יּטּמא" ּבלא וחּיב ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹיבֹוא
עליו ׁשּנאסרה ּגדֹול ׁשכהן "ּכׁשם אמרּו: ׁשוה, ְְְְֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹּגזרה
ּכ יּטּמא, ולא יבֹוא לא לאוין: ּבׁשני חּיב מת ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹנפׁש
ּבנפׁש להּטּמא עליו ׁשּנאסר ּכיון הדיֹוט, ּכהן ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּגם

אֹותֹו מנינּו לא אבל יבֹוא". ּבלא חּיב מת ְֲִֵַָָָָֹֹ
   הּׁשני ּבּכלל ׁשּבארנּו ְְִֵֵֵֶַַַַַַָמהּטעם

    ׁשני מנינּו אּלא ,ְִֵֶָָ
אּלּו לאוין :ּפסּוקים ׁשני ׁשהם מּכיון ְְִִִֵֵֵֵֶָָ

ענין אינֹו יבֹוא" "לא וענין יּטּמא; ולא יבֹוא ְְְְִִִֵַַָָָָֹֹֹלא
הּפרּוׁש מקּבלי ׁשּבארּו ּכמֹו יּטּמא", "לא ְְְֲִֵֵֵֶַַַָֹ

יּטּמא. ּבלא וחּיב יבֹוא ּבלא חּיב ְְְְְִַַַָָָָָֹֹואמרּו:
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סוטה. פרק ראשון - המקנא מביא דף יג עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שני כ"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר



עג
ביאורים למסכת סוטה דף יג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שני כ"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

           
      

          
           

         
        

         
         

            
         

        
        

         
         

         
           

           
        

         
           

        
         

       
         

         
     

         
        

        
          

         
           

       
         

         
          

             
         

        
           


           

        
           

          
          

          
   

         
        

        
          

          
        

        


         
           

             
         

          
           

          
        

          
          

          
          
      
          

          
          

            
   

           
           

          
          

         
         

          
         

         
         

          
           

           
         

           
     

       
         

            
         


        

      
        

         
           

          
        

          
           

        
        

         
           

 
       

        
            

          
         

          
       









































































































































































































































המשך בעמוד טב



עד
ביאורים למסכת סוטה דף יד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שלישי כ"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף יד עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שלישי כ"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף יד עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי כ"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר



עז
ביאורים למסכת סוטה דף יד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שלישי כ"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
             

          
          

          
          

       
  

      
          

        
          

       
       

        
         

      
         

        
        

          
        

       
        

       
         

         
         

         
          

        
          

            
            

           
         
           

        
           

           
           

          
         

            
          

       
         

           
           

        
           

          
       

          
         


        

        
       

             

           
         

            
          

            
           

            
          

           
      

            
          

          
             

           
           

         
           

           
           

          
        

         
          

          
           

        
             

            
         
            

          
          
          

         
            

          
           
          
            

         
       

         
         

           
          

        
            

         
           

         
           

 
        

          
          

            
        









































































































































































































































המשך בעמוד טפ



עח
ביאורים למסכת סוטה דף טו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום רביעי ל' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר



             
            

          
          

      
    
     
     

    
     

     
      

      
     

     
        

      
       

     
     
      
      

     
    

      
        

    
     

     
     

       
     

    
    

      
     

     
       

     
    

     
     

      
     

     
     






























































































          
           

   
          

      
      
    

     
     

      
      
     
      
    

     
     
     
    
      
       
     
     
      
     
     

     

     
     
     
    

    
     
     

     
     
     
     
     
     
      
      
    
     
     

    

    
     

     
      

                      
                         
                        

                        
                        

                    
                       

                      
                    























































































































        
       
       
       
       
       
      
        
       
       
      
        
        
       
         
        
        
        
         
         

         
        
        
       
        
        
         
         
        
       
        
         
         
       







































































              

        
         

         
         

       
  

        
          


        

        
        

        
        

       
           

      
         

         
      

       
        

        
       

         
      

         
          

           
        

 
      

         
           

          
         
           

         
           

           
          

          

         
          

           
          

           
         

   
         

          
       

       
         

        
          

           
       

         
         

      
           

          
           

          
           

          
         

           
          

        
           

         
         

         
         

            
           
          

        
       

          
         

 









































































































































































             

        
          
         
           

     
          

         
         

        
          

          
          

         
        

          
      

         
          
 







































המשך ביאור למס' סופה ליום שנים עשר לעומר עמ' א



עט


             
            

          
          

      
    
     
     

    
     

     
      

      
     

     
        

      
       

     
     
      
      

     
    

      
        

    
     

     
     

       
     

    
    

      
     

     
       

     
    

     
     

      
     

     
     






























































































          
           

   
          

      
      
    

     
     

      
      
     
      
    

     
     
     
    
      
       
     
     
      
     
     

     

     
     
     
    

    
     
     

     
     
     
     
     
     
      
      
    
     
     

    

    
     

     
      

                      
                         
                        

                        
                        

                    
                       

                      
                    























































































































        
       
       
       
       
       
      
        
       
       
      
        
        
       
         
        
        
        
         
         

         
        
        
       
        
        
         
         
        
       
        
         
         
       







































































סוטה. פרק שני - היה מביא דף טו עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום רביעי ל' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף טו עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי ל' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר



פי
ביאורים למסכת סוטה דף טו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום רביעי ל' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

              

       
           

       
         

          
         

            
         

         
         

        
           

        
       

         
           

        
           

          
          

        
        

          
           

           
   

          
        

        
          

          
         

        
           

            
        
          

          
            

        
       

           
          

          
          

        
          

       
           

            
        

           
          

          

         
           

         
      

          
          

          
         

    
           

         
          

         
         

         
         

         
     

          
          
         

         
         
          

  
        

         
          

           
           
          
         
          

     
          

        
            

         
        

        
        

            
         

           
        

        
       

        
          
       

         
            

         




























































































































































































































פב
ביאורים למסכת סוטה דף טז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום חמישי א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

   

        
           
             

          
      

    
       
     
     
      
     

      
      

    
     

     
     

      
     

    
     

     
      

    
     

    
     

       
     

     
         

       
     
      

      
     

    
        

      
    
     
     
     

           
           
            
           
            

           
           

           
                       

                           
                      

                   
                   

                        
                          

                    
                            

           




























































































































          
          
            
            

     
    
     
     

    
   

    
   

      
       
      

    
    
     
      
      
      
      
     
     
     
     
    
       
     
      

     
       
     
      

     

     
     
      

        
     

    
     
      
            

       
            

          
            
             

   






































































































       


         
         
      
        
        
        
        
       
       
         

      
       
       
        
        
        
         
         
        
        
       

         
        
       
        
         
        
       





























































             

          
          

           
        
       

      
        

       
           

          
        

      
          

           
          

           
           

           
        

          
         

           
         

          
         

         
       

       
          

       
            

         
        

           
        

               
          

          
         
           
           

        
           

          
          

           
        

        
            

         
          

          
          

     
        

         
        

         
      

       
          

             
         

         
        

          
          

           
         

      
         

          
          

          
         
            
          

          
         

          
          

           
         

          
       

           













































































































































































             

         
         

      
         

          
     

          
          

         

        
         
   

          
         

           
         

      



































המשך ביאור למס' סופה ליום שלושה עשר לעומר עמ' ב
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף טז עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום חמישי א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף טז עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר



פה
ביאורים למסכת סוטה דף טז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום חמישי א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

   

          
              

            
         

     
    

     

     
      

      
       

      
       

     
   

     
      

    
    

    
   

     
       

     
     

    
      

      
    

    
       
      
     

    
     

       
       

    
      
      

      
      

      
     
      
      
      
      
        

    
     

      
      

   














































































































             
           

         
             

     
      
      
       
      
      
     
      

     
     
      
      
      
       
      
     
      
      
       

      
      

    
      
     

    
    

     
     
       
       
     
      

    
      

      
       
      
       
       
      
      

    
      
     
        
      
      
     
      
      
     
     

    
                         

                          
                         

                      
                































































































































       


        
         
        
       
         
         
        
         

         
         

      
        
        
        
       
       
        
       
       
       
       
       
        
         
       
         
        
       
       
        
        
           
         
        
        
         
       
        
       



















































































             

         
        

         
          

          
         

         
         

           
          

        
      

         
          

         
           

 
          

         
         

         
          

           
           

         
          

        
          

           
           

         
          

         
         

       
            

        
           

          
          

          
         

         
  

         
        

        
         

          
         

          
           

        
          

          
         

           
        

        
       

       
        

          
        

        
          

         
       

         
           

           
    

        
        

           
           

         
          

           
        

        
         

           
       

           
           
           

         
         

             
           

       
           

          
        

          
       

           
         

           
             

            
           
         

      
         

         
          

           
          

       
       

         
           

           
          









































































































































































































































המשך בעמוד טפ



פו
ביאורים למסכת סוטה דף יז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שישי ב' אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף יז עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שישי ב' אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף יז עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי ב' אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

           
       

         
    

           
          

       
         

         
          

         
    



























פט
ביאורים למסכת סוטה דף יז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שישי ב' אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

         
         

         
          

        
         

       
         

      
         

      
         

           
          

   
        
       

         
  

         
       

       
       

        
         

        
      























































             

           
       

         
    

           
          

       
         

         
          

         
    

























המשך ביאור למס' סופה ליום שנים עשר לעומר עמ' ב

             

          
          

          
           

       
            

       
           

           
         

          
         

           
          

      































המשך ביאור למס' סופה ליום ששה עשר לעומר עמ' ב

             

         
       

     
       

       
        

         
           

          

          
           

           
           

            
        

           
         

   





































המשך ביאור למס' סופה ליום ארבעה עשר לעומר עמ' ב

             

         
           

           
           

       
          

  

















המשך ביאור למס' סופה ליום שלושה עשר לעומר עמ' א



צ
ביאורים למסכת סוטה דף יח עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

שבת קודש ג' אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף יח עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

שבת קודש ג' אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף יח עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש ג' אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר



צג
ביאורים למסכת סוטה דף יח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

שבת קודש ג' אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

             

            
           
         
         

        
          

          
       

        
          

          
          

          
        

          
         

           
         

            
           

             
       

         
          

        
            

          
         

         
           

         
         

           
           

        
       
         

        
          

          
          

          
          

        
           
           
           
          

        
  

          
          
         
          

           
        

        
            

          
         

         
          
          
           

  
         

           
        

      
        

        
       

          
         

         
          
          

         
            

         
          

            
         

         
        
          

          
              

          
           

           
   

          
       

        
          

        
       

             
        

      
           

           
           

         
          

        
         

          
        

         
          

          
        

    









































































































































































































































צד    

 

          §¨«£¬§−§¨®§¨«§³§Æ§¥¤½¤§¨«©§−̈¦¨¨«©´©¥À¨Æ
           ¦§©´¨«¡Ÿ¦½£¤−̈§¦¥´§¦§¦®¦¦Á§«Ÿ£¸¹̈¨¦À¨«©§º̈¤³¤

         §¦¦Æ«Ÿ§¦´¥«©¨½̈§¦§¥¤º¥³¤§ŸÆ§¨¦´§¦½§¥−¨¦§©§¦«
          §¨«§¨³¨¤ÆÆ´©§Ÿ̈½§¦§©¦−¨¦¨®§¤§©§−̈§¦¬©¥«§¨À̈¦¬¨²Ÿ¨

           ̈²Ÿ¨¨«Ÿ¬¨¥−¤¨®£¥³Ÿ§Æ£¤´¦§¨´¨¤½¦¬¨«¡Ÿ¦−¦¨«
            §¨«©§¨´§¨©»©¦§¨¼§¦¥³¨«Ÿ¦ÆŸ¥´¥¤½§©«£´Ÿ½¦§−Ÿ©¦§¥´§¨¦®

          ¦§©̧¨¦³¥Æ©¦´¥¤½§©§¦´§½¥−£¤¬©«£¤«Ÿ§¨À̈
         §©§Ÿ³¦§Æ¨¤Æ¤Æ¥¦´§¥½©©«£¨¬¡Ÿ¦−¥´©¥®©¨²Ÿ

        ¨¨«Ÿ¬¨¥−¤©¬©«©¨³Ÿ¨Æ©¦§½̈¨§¦¥¬¤«¤§¦¦−
         ¦§¨®©¦§©³¨¨Æ´©¡Ÿ¦½©¦§©¥−§¨«©§¦À¨«§Æ¥«¦§´

           ¦§½©¦§¾§¦¥¬¦§¦¦−¦¨®©¸Ÿ¤¨¹̈¦´¤¥¥À©¤Æ¨¨´
   §¤¦½£©¬¨−©§¦¦«


(‰).ÌÈ‰Ï‡‰ ˙Ú‚אשר יערים, קרית גבעת

שם: האלהים ארון ÌÈ˙˘ÏÙ.עכשיו ÈÈˆ
בה, רודין שהיו ישראל, על שמינו סרדיוטות

ישראל: בערי נציבים ÌÈ‡È.ומושיבים ÏÁ
ספריא: סיעת יונתן: וכןÏÁ.תרגם סיעה,

ו) כב משרית(שמואלֿב סבוני, שאול חבלי :
אקפוני: מביתÓ‰Ó‰.רשיעיא יונתן: תרגם

ÍÏ.(Ê)אסחרותא: ‰Ï‡‰ ˙Â˙Â‡‰ ‰‡˙ ÈÎ

אותות לך שבאו וכשם אמת, דברי כי ותדע
המלוכה: דבר יתקיים כך ‡˘הללו, ÍÏ ‰˘Ú

.Í„È ‡ˆÓ˙לך והכן מלכותא, מאני לך אתקין
שתוכל: כמו המלוכה ÈÙÏ(Á)טכסיסי ˙„ÈÂ

.Ï‚Ï‚‰,לפני הגלגל תרד שתמלוך, ולאחר
אני: שארד ‡ÍÈÏ.קודם „È ÈÎ‡ ‰‰Âלסוף

אתה: שתרד ימים תמתין:˙ÏÁÂ.שבעת
(Ë).Á‡ Ï:מלכות גבורת רוח

 
(‰).Î Á‡גבעת אל תבוא כאשר השלישי, והאות

כמו בגבעה שם הארון שעמד יערים, קרית והיא האלהים
למעלה א)שכתוב ÂÎÂ.:(ז Ïלהשרות לשמחם בכדי

שמחה,הנבוא מתוך אלא שורה השכינה אין כי עליהם, ה
ב) ל באלישע(שבת נאמר ג)וכן טו כנגן(מלכיםׂשב והיה :

ה': יד עליו ותהי רוחÁÏˆÂ‰.(Â)המנגן עליך תעבור
אינך עתה כי אחר, לאיש נהפך ותהיה עמם, ותנבא ה'

ÍÏ.(Ê)נביא: ‰˘Ú:תמלוך ומלוך עמך האלהים כי יכולתך, כפי מלכות כלי לך ‰‚Ï‚Ï.(Á)התקן ÈÙÏ ˙„ÈÂ
אני, שארד קודם שם תרד והנה פלשתים, עם המלחמה בעת הגלגל תרד כאשר שתמלוך לאחר לו, ואמר הזהירו

המלוכה בדבר תעשה אשר את לך אודיע ושם לה', העולות אעלה אני כי בואי, עד ימים שבעת אז שלאותמתין [ולפי

אז]: גם לו אמר ולא עליו כעס ‡Á.(Ë)המתין, Ï:למלך ראוי כאשר לבב גודל לומר: ‰È‰.(È‡)רצה ‰Ê ‰Ó:לומר רצה
להם, ודומה הנביאים בין יהיה שאול גם וכי הוא, גם להתנבאות נביא, אביו וכי להתנבאות, קיש לבן הסיבה זה מה

הנבואה: לו באה מאין וכי

 
(‰).ÈÈˆ:שהציבו מה פלשתים, עניןÚ‚ÙÂ˙.פקידי

כמוÏÁ.פגישה: סא)סיעה, קיט רשעים:(תהלים חבלי :
.Â‚Â Â˙Â Ï:זמר כלי מיני ועברה,ÁÏˆÂ‰.(Â)שמות

יח)כמו יט הירדן:(שמואלֿב וצלחו :(Á).ÏÁÂ˙,תמתין
י)כמו ח עוד:(בראשית ויחל :(Ë).Â˙ÂÙ‰Î:פנה כאשר

.ÂÓÎ˘:כתפו(‡È).ÌÂ˘Ï˘:היום שלפני השלישי יום

     

 

         ¦«¨©³¨¨Æ¤¥´§Ÿ̈½§¤¥¬©¤−¤§©¨¦®©¦¥Æ§¤´¤©½
           §¬Ÿ§¤§−̈«§¥Æ¨¥´½©−¤¦§´©«Ÿ̈®−©¤¬¤¨¨«

          ©¦§©À¥«Ÿ¥´©§¤¤»©©¦´¼©ÀŸ¤¦Â¡Ÿ¥³©§¥£¨Æ¥©§§¦´
        ½̈¨¤¬£©¥−©§©§§®¦§¥²¨«¬§©§¦−§¨¦§¨¥«©¤«¡¸Ÿ

       ̈¹̈¤§¥´¥«¨«¡Ÿ¦À©§©¥Æ¤§¥´¥«¨«¡Ÿ¦½©¦§−Ÿ¤©§´
        ¥«§Ÿ̈®©©̧©¦§§²§¨¦¨−¦«¨¨«¦§¨¦̧¨¦³¦«¨Æ

         ¨¨´¨½§©¥−¥«Ÿ¦´£¥¦®©©§¥¾¤§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬£Ÿ¨«§¤³¤
        §¨¨Æ§¨§¨½̈¨¦«Ÿ¦−§¨©«£¦®¦¨´§¦½©¥²¤©§¥¬§−̈

         §¦§¨¥«©¦§©̧¨¹̈¦£ŸÀ̈©¦§§ª³¨¦Æ¦´¨©¦ ½¦´Ÿ¡¦ª½
       §¦§¥−©§¥´¦§¨¥®©¦§²Ÿ§¦§¦¨¬§−©§¨«

 

        §¦§¦¨´¨©À¤¤§¦³§¨¥Æ¨½̈§¤§¦³¨¥Æ©Æ¨½̈¨©−
         ¦«¨¨®¦§¥´¦½£¦−̈©§©§¨«©©¬©©¨−̈§¥¥´§Ÿ̈®§¬Ÿ

         £¤¨−̈¨¦¬¨¦«´©¨¨Á¨¦«¨̧§¨§¹©´Ÿ¤¨«¦À¨©²
      ¤©§¬¥«§Ÿ̈−©§©§¥«©¨¥¬¤©«Ÿ£¦−§¤©«§¦¦®©©«©§¥−

 ¦§¬©¦§¨«


(‡Î).ÂÏ ‰ÊÏ ‡ÏÂשמצינו פי על אף

דמשק(שם)במלכים על אשור מלך ויעל
ר ואת קירה ויגלה לוויתפשה היה לא המית צין
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המשך בעמוד דכע
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום ראשון עמ' ב

             

        
        

        
        

      
           

      
         

         
         

          
           

      
         

       
    

      
          

       
          

          
          
         

    
       

        
          

     
          

         
       

        
       

         
    

    
         

       
       


       

        
         

        
         

      
          

         
          

       
       

        
         

      
          

         
          

           
         

          
         

          
           

           


         
         

       
      











































































































































המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שני עמ' ב

             

         
        

         
       

       
         

       
        

  
       

       
          

        
         

          
          

         
        

            
      

          
           

      
         

        
          

        
         

    
        

        
          

          
      

       
          
         

         
        

          
           

        
          

       
         

         
          
         


     

         
          

        
       

            
          
          
          
           

       

























































































































             

          
          

       
          

        
          

       
       

         
         
          

     
        

       
        































המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שלישי עמ' ב
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שלישי עמ' א

             

          
        

       
        

        
           
          
         
         


         

          
         

       
       

         
        

       
         

         
         

         
       

          
       

        
         

         
      

         





























































המשך ביאור למס' סנהדרין ליום רביעי עמ' א
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום רביעי עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

כי הרי  בזה,  ומצות שאין סוף  בעניני תורה  ככל שירבו ההורים  לעוררו אשר  ובודאי למותר   ...

התורה ארוכה מארץ מדה, והמצוה, רחבה מצותך מאד, הנה ירבה השי"ת בברכות]י[ו בהמצטרך לאדם  

ולב"ב, ובפרט למי שההשגחה פרטית נתנה לו רבנות בקדש )בישיבה( אשר אז גם בריוני דשבבותי' תלוים 

בהרב, כמרז"ל, ועאכו"כ אלו שברצונם הטוב נשמעים לקולו, וכיון שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, 

והשי"ת  בפרט,  כהנ"ל  ותפקיד  בכלל  תפקידו  למילוי  הדרושים  הכחות  לכאו"א  ניתנים  שמראש  בודאי 

יצליחו לבשר טובות בכל זה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום עמישי עמ' א

             

        
         
        

       
       

         
          

         

         
        

        
         

     
          

         
  

































המשך ביאור למס' סנהדרין ליום עמישי עמ' ב

             

      
      

          
        

      
        

   
          

        
        

        
        

        
      

      
         

         
         

           
        
          


        

           
      

       
     

         
          

    
          

       
         

      
          
          

        
         

          
        

         
       

          
      

          
          
         

         
           

          
     

         
       

        
         

         
       

  























































































































קכח

             

       
         

       
          

     
          

     
    

        
         

         
          

           
        

       
        

        
           

       
         

        
     

          
        

          
         

         
       

          
          

        
           

       
         

       
        

         
          

        
          

           
        

         
         

      
         

       
      

       
        

        
        

        
            

          
         

   
        

         
         

           
         

     































































































































המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שישי עמ' א

   


             

    

‰ÏÈ˙t‰ ˙B‰Ï ‰ Èk˙  ˙ ‰ÏÈ˙t  B ˜ÈÏ„‰Ï ÒL  Ï ˜ÈÏ„‰Ï L  k 
ÈÒB‰Ï È„kÈk˙  B„ Ò‰  ˜ÈÏ„‰Ï È L ‰ ˙L ÏL Ï ˜ÈÏ„‰Ï Ò B  

 ˜ÏB Ò‰  L  ˜ÈÏ„‰Ï  ‰Ï „ Ï ˙„B ‰L È„k ‰ÏÈ˙t‰ ˙BL˜‰Ï
È L˜ Bk B„Ï ‰ÏÈ˙Ï È BÈL  ‰ Ò‰   ‰ÈÏ BÏ  ‰ B 

ÈÒB‰Ï È„k ‰ÏÈ˙t‰ ˙B‰Ï Èk˙  È ˜ÈÏ„‰Ï ‰ ˜ÈÏ„‰Ï È L LÏ ÈL ÈÏ B  
B„ ÏÏk ‰ÏÈ˙Ï È ÈL Èk B„Ï Ò‰

ד סעיף והשמן הפתילה דיני רסד, סימן ב חלק
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  ביותר דקות קטנות עצים חתיכות הם קש -

הארץ) מן הנהר(שמקוששים ליד הגדל עשב מין הוא גמי ,
דקים) סוף .(קני

 
ג.5) פסוק ב פרק שמות עה"ת רש"י ראה

•
     

ÊËנקוב הדלי אם עצמו צינור לתוך ונותן דולה ואפילו
לצינור פיו דרך ששופך ובעוד משקה ככונס מאחוריו
שופך שהדלי בשעה הידים את בו מטביל ליאור מאחוריו מקלח
הדלי שמאחורי שהקילוח ביאור הטביל כאלו ונחשב לתוכו
מחבר לצינור שמהדלי והנצוק היאור למימי הדלי מימי מחבר
מחוברים שבצינור מים וחשובים שבדלי למים שבצינור מים
גופו כל לטבילת חבור חשוב אינו שהנצוק ואע"פ היאור למי
ככונס אלא בו אין אם נצוק אינו הדלי שמאחורי הקלוח וגם
נטילת לענין אעפ"כ טפה אחר טפה יורד שהוא בצמצום משקה

חיבור. חשוב מועט שבדבר הקילו ידים

יקח בים ידיו להטביל יכול ואינו בים בספינה ההולך לפיכך
ידיו בו ומטביל מהים בו ודולה משקה בכונס מנוקב כלי
דרך לים ממנו נוטפין והם הואיל הים למי מחוברים שמימיו
לעשות לו אין בים ידיו להטביל בקל לו אפשר אם (אבל הנקב
לנטילת חבור אינו שהנצוק ואומרים זה על חולקין שיש לפי כן
כסברא שהעיקר ואע"פ גופו כל לטבילת חבור שאינו כמו ידים
רע). תקרא אל טוב מהיות שאפשר במקום מקום מכל הראשונה

בדרך לידים ממנו וליטול שלם בכלי לדלות אפשר אי אבל
ואינם ידים לנטילת ופסולים הם מלוחים הים שמי מפני נטילה

ק"ס: בסי' שיתבאר כמו טבילה בדרך אלא כשרים

ÊÈלהם ותיקן קיבול בית בהן שחקק בכותל הקבועים אבנים
בכותל קבועים שהם שכיון לידים מהן ליטול אין ברזא
להן שעשה אע"פ עליהן כלי שם ואין ככותל הן הרי לעולם
חיברן ואח"כ תחלה קיבול בית להן חקק אם אבל קיבול בית
כלי וכן בתלוש כלי שם עליהן והיה הואיל מהן נוטלין בכותל

ממנו. נוטלין לקרקע המחובר

שפיכה בכל שמסירה ברזא דרך ונוטל ברזא לו שיש והוא
אם אבל שיתבאר כמו נותן מכח נטילה נקראת שזו ושפיכה

ושכ הכלי לתוך ידיו שזוהכניס נטילה לו עלתה לא במים שכן
מחובר והכלי הואיל זו היא הטבלה כעין אלא נטילה אינה

בשאובין. טבילה ואין לקרקע

שאין אע"פ נטילה דרך זו הרי לקרקע מחובר הכלי אין אם אבל
ובין הכלי מתוך ידיו שנוטל שבין לפי נותן מכח ידיו על באים
בצינור משא"כ בכלי נטילה נקרא הכל הכלי לתוך ידיו מכניס
בו שיתן הצריכו לפיכך דפנות ד' לו שאין מפני כלי שאינו (א)
שופך מכח ידיו על המים שיבאו הדלי לשפיכת קרוב ידיו
המים שיבאו צריך לכלי חוץ ידיו שאוחז מי לכל וה"ה מהכלי
א"צ הכלי בתוך ידיו כשמשים אבל מהכלי נותן מכח ידיו על
להיות וא"צ רביעית שהיא נטילה כשיעור במים שיהא רק לנותן

סאה. מ' שהוא טבילה כשיעור

המים באו א"כ אלא נטילה חשובה אינה שלעולם אומרים ויש
במקדש ורגלים ידים בקידוש שמצינו כמו נותן מכח ידיו על
נותן מכח רוחץ אינו שבתוכו בתוכו ולא ממנו ורחצו דכתיב
וזה ממנו היוצא מהדד הברזא הסרת ע"י רוחץ לו חוצה אבל

שיתבאר. כמו נותן כח נקרא

נטילת על ויברך הראשונה סברא על לסמוך יכול הדחק ובשעת
ברכה בלא יטול נטילה כדרך ליטול לו נזדמן אח"כ ואם ידים
האחרונה כסברא שהעיקר לפי הדחק בשעת אפי' אוסרין ויש
בלא נוטל אלא זו נטילה על לברך שלא לדבריהם לחוש (ויש
מפה ידי על שמתיר מי שיש ויאכל במפה ידיו ויכרוך ברכה

קס"ג): בסי' שיתבאר כמו מקום בכל

ÁÈשברכיו מה כי ונוטל ברכיו על מניחה מים בה שיש חבית
ע"י בארץ מוטה היתה ואם נותן כח נחשב לשפוך מסייעין
והמים שעומדת או ממנה מקלחים והמים מאליה שנתגלגלה
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שבת דודש עמ' ב
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‰ÏÈ˙t‰ ˙B‰Ï ‰ Èk˙  ˙ ‰ÏÈ˙t  B ˜ÈÏ„‰Ï ÒL  Ï ˜ÈÏ„‰Ï L  k 
ÈÒB‰Ï È„kÈk˙  B„ Ò‰  ˜ÈÏ„‰Ï È L ‰ ˙L ÏL Ï ˜ÈÏ„‰Ï Ò B  

 ˜ÏB Ò‰  L  ˜ÈÏ„‰Ï  ‰Ï „ Ï ˙„B ‰L È„k ‰ÏÈ˙t‰ ˙BL˜‰Ï
È L˜ Bk B„Ï ‰ÏÈ˙Ï È BÈL  ‰ Ò‰   ‰ÈÏ BÏ  ‰ B 

ÈÒB‰Ï È„k ‰ÏÈ˙t‰ ˙B‰Ï Èk˙  È ˜ÈÏ„‰Ï ‰ ˜ÈÏ„‰Ï È L LÏ ÈL ÈÏ B  
B„ ÏÏk ‰ÏÈ˙Ï È ÈL Èk B„Ï Ò‰

ד סעיף והשמן הפתילה דיני רסד, סימן ב חלק
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  ביותר דקות קטנות עצים חתיכות הם קש -

הארץ) מן הנהר(שמקוששים ליד הגדל עשב מין הוא גמי ,
דקים) סוף .(קני

 
ג.5) פסוק ב פרק שמות עה"ת רש"י ראה

•
     

ÊËנקוב הדלי אם עצמו צינור לתוך ונותן דולה ואפילו
לצינור פיו דרך ששופך ובעוד משקה ככונס מאחוריו
שופך שהדלי בשעה הידים את בו מטביל ליאור מאחוריו מקלח
הדלי שמאחורי שהקילוח ביאור הטביל כאלו ונחשב לתוכו
מחבר לצינור שמהדלי והנצוק היאור למימי הדלי מימי מחבר
מחוברים שבצינור מים וחשובים שבדלי למים שבצינור מים
גופו כל לטבילת חבור חשוב אינו שהנצוק ואע"פ היאור למי
ככונס אלא בו אין אם נצוק אינו הדלי שמאחורי הקלוח וגם
נטילת לענין אעפ"כ טפה אחר טפה יורד שהוא בצמצום משקה

חיבור. חשוב מועט שבדבר הקילו ידים

יקח בים ידיו להטביל יכול ואינו בים בספינה ההולך לפיכך
ידיו בו ומטביל מהים בו ודולה משקה בכונס מנוקב כלי
דרך לים ממנו נוטפין והם הואיל הים למי מחוברים שמימיו
לעשות לו אין בים ידיו להטביל בקל לו אפשר אם (אבל הנקב
לנטילת חבור אינו שהנצוק ואומרים זה על חולקין שיש לפי כן
כסברא שהעיקר ואע"פ גופו כל לטבילת חבור שאינו כמו ידים
רע). תקרא אל טוב מהיות שאפשר במקום מקום מכל הראשונה

בדרך לידים ממנו וליטול שלם בכלי לדלות אפשר אי אבל
ואינם ידים לנטילת ופסולים הם מלוחים הים שמי מפני נטילה

ק"ס: בסי' שיתבאר כמו טבילה בדרך אלא כשרים

ÊÈלהם ותיקן קיבול בית בהן שחקק בכותל הקבועים אבנים
בכותל קבועים שהם שכיון לידים מהן ליטול אין ברזא
להן שעשה אע"פ עליהן כלי שם ואין ככותל הן הרי לעולם
חיברן ואח"כ תחלה קיבול בית להן חקק אם אבל קיבול בית
כלי וכן בתלוש כלי שם עליהן והיה הואיל מהן נוטלין בכותל

ממנו. נוטלין לקרקע המחובר

שפיכה בכל שמסירה ברזא דרך ונוטל ברזא לו שיש והוא
אם אבל שיתבאר כמו נותן מכח נטילה נקראת שזו ושפיכה

ושכ הכלי לתוך ידיו שזוהכניס נטילה לו עלתה לא במים שכן
מחובר והכלי הואיל זו היא הטבלה כעין אלא נטילה אינה

בשאובין. טבילה ואין לקרקע

שאין אע"פ נטילה דרך זו הרי לקרקע מחובר הכלי אין אם אבל
ובין הכלי מתוך ידיו שנוטל שבין לפי נותן מכח ידיו על באים
בצינור משא"כ בכלי נטילה נקרא הכל הכלי לתוך ידיו מכניס
בו שיתן הצריכו לפיכך דפנות ד' לו שאין מפני כלי שאינו (א)
שופך מכח ידיו על המים שיבאו הדלי לשפיכת קרוב ידיו
המים שיבאו צריך לכלי חוץ ידיו שאוחז מי לכל וה"ה מהכלי
א"צ הכלי בתוך ידיו כשמשים אבל מהכלי נותן מכח ידיו על
להיות וא"צ רביעית שהיא נטילה כשיעור במים שיהא רק לנותן

סאה. מ' שהוא טבילה כשיעור

המים באו א"כ אלא נטילה חשובה אינה שלעולם אומרים ויש
במקדש ורגלים ידים בקידוש שמצינו כמו נותן מכח ידיו על
נותן מכח רוחץ אינו שבתוכו בתוכו ולא ממנו ורחצו דכתיב
וזה ממנו היוצא מהדד הברזא הסרת ע"י רוחץ לו חוצה אבל

שיתבאר. כמו נותן כח נקרא

נטילת על ויברך הראשונה סברא על לסמוך יכול הדחק ובשעת
ברכה בלא יטול נטילה כדרך ליטול לו נזדמן אח"כ ואם ידים
האחרונה כסברא שהעיקר לפי הדחק בשעת אפי' אוסרין ויש
בלא נוטל אלא זו נטילה על לברך שלא לדבריהם לחוש (ויש
מפה ידי על שמתיר מי שיש ויאכל במפה ידיו ויכרוך ברכה

קס"ג): בסי' שיתבאר כמו מקום בכל

ÁÈשברכיו מה כי ונוטל ברכיו על מניחה מים בה שיש חבית
ע"י בארץ מוטה היתה ואם נותן כח נחשב לשפוך מסייעין
והמים שעומדת או ממנה מקלחים והמים מאליה שנתגלגלה
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קל   

לא שם ידיו ונתן מאליה הברזא שנפלה ע"י הנקב דרך יוצאים
נטילה. לו עלתה

דבר הסרתו נחשבת ידיו על המים וקבל הברזא הסיר אם אבל
צריך מקום ומכל בידיו המים שפך כאילו המים שפיכת המונע
שקילוח מהנקב היוצאת ושפיכה שפיכה בכל ולהסירה להחזירה
לפיכך מאליו מקלח ואח"כ מכוחו בא כאלו נחשב לבד ראשון
להפך צריך ברזא כעין תרנגול ע"י שמתוקן מכיור הנוטל
דק הוא שהקילוח לפי ויד יד נטילת בכל פעמים כמה התרנגול

ב נטילה הצריך הפרק כל על לשפוך מספיק ראשוןואין קילוח
מהנקב: היוצא

ËÈשופכת והחבית לו וישב והלך מים מלאה חבית הטה אם
לו עלתה ממנה ידיו ונטל הטייתו מחמת היום כל מים
יוצאים הם מכחו מהחבית היוצאים המים כל כי נטילה
שלא בברזא משא"כ זו הטייה מחמת המים כל הניע שבהטייתו
לכן מלצאת המונעם דבר שהסיר אלא המים בגוף מעשה עשה
הנקב מן מיד היוצא ראשון קילוח אלא מכחו נחשב אינו

שפתח:

Îהצריכו שלא לפי מכשירין יש לידים מים נותן הקוף אם
שהצריכו אומרים ויש שיהיה מי יהיה בלבד נותן כח אלא
לחוש ויש חטאת במי כמו דוקא אדם מכח המים שיבאו
הראשונה סברא על לסמוך יש בדיעבד אבל לכתחלה לדבריהם

סופרים. בדברי להקל

כמו לאכילה המכשרת נטילה לשם מתכוין שהנוטל והוא
כוונת מועלת לידים נותן כשאדם משא"כ קנ"ח בסי' שנתבאר

כלל. מתכוין אינו שהנוטל פי על אף הנותן

לפי כקוף שדינו שאומר מי יש שש מבן פחות הוא הנותן ואם
אע"פ ואילך ו' מבן אבל כוונה כוונתו ואין כלל דעת בו שאין
אע"פ כוונתם מועלת נכרי אפילו או ושוטה חרש וכן קטן שהוא

מתכוין. אינו שהנוטל

אע"פ ונכרי וקטן שוטה מחרש ליטול יכול מתכוין הוא ואם
אדם מכח מים ביאת לענין אדם קרוים שכולם מתכוונים שאינן

ידים. לנטילת

אע"פ שלו משרתת או בתו היא אם מהנדה ליטול מותר וכן
אע"פ שבכלי המים ונטמאו במשא מטמאים הנכרי וכן שהנדה
כיון לחולין אפי' הידים את המים יטהרו והאיך בהם נגעו שלא
שנטמאו מפני פסולות הן ולתרומה תרומה סרך משום שנוטלין

ואי מתים טמאי כלנו שאנו כיון מקום מכל הטמאים מהמים
הנכרי לטומאת גם לחוש אין טהורים מים לנו להיות אפשר
מטומאתן ליזהר שאפשר כיון ונכרי בנדה מחמירין ויש והנדה
לקבל שלא לדבריהם לחוש וטוב אפשר משאי אפשר דנין ואין
נוטל והוא בכלי מים הביא הנכרי אם אבל ונכרי מנדה נטילה
שיוכל ומי אפשר) שאי דבר כן גם (שזהו לחוש אין בעצמו

אשריו: בזה גם להזהר

‡Îעל באים המים שאין פי על אף מקוה במי ידיו המטביל
ידיו בהם נטהר גופו כל אם טהורות ידיו נותן מכח ידו
שיש דהיינו גופו כל בהם לטבול שראויים והוא שכן כל לא
גם פסולין זוחלין שהם או סאה ממ' פחות אבל סאה מ' בהם

רביעית אלא בהם אין שאפילו אומרים ויש ידים כיוןלטבילת
שמן לפי ידים לטבילת כשרים בקרקע והם שאובים שאינן
בלבד גופו כל לטבילת אלא טבילה לשום סאה מ' א"צ התורה
שאין אחת בבת בהם עולה גופו שכל מים שיעור שזהו לפי
גשמים מי ברביעית די כלים טבילת אבל לחצאין טבילה
וצנורות מחטין כגון המים בתוך מתכסה הכלי אם שבקרקע
לטבילת גופו טבילת בין חילוק יהא שלא אמרו שהחכמים אלא
מן שהיא כלים שטבילת וכיון סאה במ' הכל והצריכו כלים
סופרים מדברי שהיא ידים נטילת שכן כל ברביעית דיה התורה
דבריהם על לסמוך ויש בהם מתכסות שידיו כיון ברביעית שדיה
להחמיר יש לכתחילה אבל בדיעבד סופרים בדברי להקל

הראשונה: כסברא

Îוהפשרת גשמים מי שהם מקוה במי אמורים דברים במה
אבל אשבורן למקום ונתקבצו שנקוו בהם וכיוצא שלגים
בהם שמתכסים כל ידים לטבילת כשרים הכל לדברי מעיין מי
שכל כל מכשירין יש גופו כל לטבילת שגם לפי אחת בבת ידיו
לאדם כגון סאה מ' בהם שאין אע"פ אחת בבת בהם עולה גופו

זוחלין. הם ואפי' ר"א סי' ביו"ד שיתבאר כמו קטן

יש זוחלין שהם בהם וכיוצא שלגים והפשרת גשמים מי אבל
גם ידים בנטילת הקילו אם האחרונה סברא לפי להסתפק
בזוחלין הקילו שלא או סאה ממ' בפחות שהקילו כמו בזוחלין
ויטול יחזור (ולכן התורה מן כלים לטבילת גם שפסולות מפני
נטל שמא כי הראשונה הנטילה על בירך אם יברך ולא כהלכה

להקל): ברכות וספק כהלכה ובירך

לידים נוטלין כלי באיזה קנט, סימן א חלק

טזֿכב סעיפים לידיו המים יבאו וכיצד
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הפרקהפרקהפרקהפרק ואהבתתוכןתוכןתוכןתוכן החול בימות ה' אהבת בין ההבדל :

בשבת ה'

לעיל המבוארת לה' שהאהבה לבאר, ימשיך זה [בפרק

וההתבוננות השכל מן הנמשכת - הקודם) (בפרק

האדם מן הנדרשת העבודה היא היא - ית' באחדותו

שאז הוא, השבת דיום והחידוש החול, ימי ששת במשך

מן שלמעלה לה' באהבה להתעורר היכולת לאדם ניתנה

השכל.

ומבאר:] שהולך וזהו

        
   

הוא, תעבוד" ימים ב"ששת הפנימי הפירוש
בה מחוייב שהאדם ית'" השם עבודת על ד"קאי

המעשה. ימי ששת במשך

זו:] עבודה ענין עיקר [ומבאר
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אהבת עבודת היא המעשה ימי ששת של העבודה
(אין דרחימותא" כפולחנא פולחנא "לית כמאמר: ה',

האהבה). כעבודת עבודה

("פולחנא"), "עבודה" נקראת ה' שאהבת והטעם
בה שיש מלאכה על מורה "עבודה" שלשון לפי הוא
העבודה וכך עבד", עבודת מלשון ועמל.. "טורח

רבה. ויגיעה עמל בה יש ה' דאהבת

     
       


השכל מן לה' האהבה שתומשך בכדי כלומר,
בשכלו ומשיג מבין שהאדם בכך די לא וההתבוננות
להתייגע צריך הוא אלא ה', את לאהוב לו יאתה שכך
חוה.. את ידע והאדם "מלשון דעת - שבו הדעת בכח
לקשר שצריך פירוש, והתחברות", התקשרות לשון
בחוזק מחשבתו ויתקע וחזק אמיץ בקשר "דעתו
מי אף כי - דעתו מסיח ואינו ב"ה סוף אין בגדולת
לא אם הנה ב"ה סוף אין בגדולת ונבון חכם שהוא
יוליד לא ובהתמדה, בחוזק מחשבתו ויתקע דעתו יקשר

שוא". דמיונות אם כי אמיתית ואהבה יראה בנפשו

ליגע העבודה עלי' תכבד שלא נפש "יגיעת וזוהי
גדולה שעה ה' בגדולת ולהתבונן להעמיק מחשבתה

רצופה".

      
    

ית', באחדותו בחוזק" דעתו "לקשר היגיעה מלבד
תהיינה בנפשו האלקי האור והרגשת שקליטת כדי הנה
הוא שהוא רוחניות, יגיעות לעוד האדם צריך כדבעי
בשבת), (האסורות מלאכות ל"ט של הפנימי עניינן
עבודות ל"ט שהן תעבוד", ימים "ששת נאמר שעליהן
החול בימות לקונו האדם בעבודת שנצרכות רוחניות
אחר. במקום עניינן וכמבואר ה', לאהבת להגיע כדי

       
  

רק האהבה בחינת להשיג יכול דבחול פירוש,
השכל יגיעת ידי על עצמו על שממשיך כמדה

כנ זכר.וההתבוננות

       

       
       

   
שבשבת פירוש, דשבת, יתירה" "נשמה ענין וזהו
עליונה מדריגה מישראל ואחד אחד כל אצל מתגלית
ועי"ז מאד, נעלה באופן מאירה שנשמתו שבנשמה,
רצון והיינו לה', יותר עליונה אהבה בו מתעוררת

השכל. מן שלמעלה ואהבה

ומבאר:] שהולך [וכפי

     
השבת, דיום לה' האהבה מהות את להבין כדי
להקדים יש וההתבוננות", השכל מן "למעלה שהיא
כמאמר: האדם, בנפש שישנם רצון מיני שני ביאור

רצון". ואית רצון "אית

הנ"ל המדריגות ששתי להלן שיבואר [וכפי
מן שלמעלה ואהבה השכל מן הנולדה (אהבה באהבה
הנפש שברצון מדריגות בשתי מקורן - השכל)
פנימיות הוא שהרצון לפי האהבה, את המולידות
אבה, "מלשון שהוא - "אהבה" בלשון כנרמז האהבה,

הרצון". פירוש שהוא

פירוש:

הוא אלא שבלב המדות בין נמנה אינו הרצון
מה הוא רצון של גדרו כי הנפש, כוחות מכל למעלה
מהותו בכל נמשך שיהי' מחליטה אדם של שנפשו
איזו בזה שתהי' מוכרח אינו אך דבר, לאיזה ועצמותו

בלב. ורגש מידה

ח"ו ויסורים צער של דבר להיות יתכן ולדוגמא:
שתצמח התועלת מחמת בו האדם ירצה מקום שמכל
אדם שום (שאין לדבר "אהבה" כאן שאין מזה, לו
הדבר. את רוצה הוא מקום מכל אך ח"ו) יסורים אוהב

לאיזה אהבה שתהי' אפשר אי גיסא, מאידך אך
אותו שרוצה לאחר דרק אותו, רוצה הנפש אין אם דבר
ונמצא, אליו. הלב ומשיכת אהבה שירגיש אפשר

וחיותם". פנימיותם שהוא ברצון תלויות ש"המדות

בזה הנה דבר? לאיזה רצון באדם נולד כיצד אך
(אופנים)]. מדרגות שתי יש גופא

ברצון:] הדרגות שתי - ומבאר שהולך [וזהו
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אהבת עבודת היא המעשה ימי ששת של העבודה
(אין דרחימותא" כפולחנא פולחנא "לית כמאמר: ה',

האהבה). כעבודת עבודה

("פולחנא"), "עבודה" נקראת ה' שאהבת והטעם
בה שיש מלאכה על מורה "עבודה" שלשון לפי הוא
העבודה וכך עבד", עבודת מלשון ועמל.. "טורח

רבה. ויגיעה עמל בה יש ה' דאהבת

     
       


השכל מן לה' האהבה שתומשך בכדי כלומר,
בשכלו ומשיג מבין שהאדם בכך די לא וההתבוננות
להתייגע צריך הוא אלא ה', את לאהוב לו יאתה שכך
חוה.. את ידע והאדם "מלשון דעת - שבו הדעת בכח
לקשר שצריך פירוש, והתחברות", התקשרות לשון
בחוזק מחשבתו ויתקע וחזק אמיץ בקשר "דעתו
מי אף כי - דעתו מסיח ואינו ב"ה סוף אין בגדולת
לא אם הנה ב"ה סוף אין בגדולת ונבון חכם שהוא
יוליד לא ובהתמדה, בחוזק מחשבתו ויתקע דעתו יקשר

שוא". דמיונות אם כי אמיתית ואהבה יראה בנפשו

ליגע העבודה עלי' תכבד שלא נפש "יגיעת וזוהי
גדולה שעה ה' בגדולת ולהתבונן להעמיק מחשבתה

רצופה".

      
    

ית', באחדותו בחוזק" דעתו "לקשר היגיעה מלבד
תהיינה בנפשו האלקי האור והרגשת שקליטת כדי הנה
הוא שהוא רוחניות, יגיעות לעוד האדם צריך כדבעי
בשבת), (האסורות מלאכות ל"ט של הפנימי עניינן
עבודות ל"ט שהן תעבוד", ימים "ששת נאמר שעליהן
החול בימות לקונו האדם בעבודת שנצרכות רוחניות
אחר. במקום עניינן וכמבואר ה', לאהבת להגיע כדי

       
  

רק האהבה בחינת להשיג יכול דבחול פירוש,
השכל יגיעת ידי על עצמו על שממשיך כמדה

כנ זכר.וההתבוננות

       

       
       

   
שבשבת פירוש, דשבת, יתירה" "נשמה ענין וזהו
עליונה מדריגה מישראל ואחד אחד כל אצל מתגלית
ועי"ז מאד, נעלה באופן מאירה שנשמתו שבנשמה,
רצון והיינו לה', יותר עליונה אהבה בו מתעוררת

השכל. מן שלמעלה ואהבה

ומבאר:] שהולך [וכפי

     
השבת, דיום לה' האהבה מהות את להבין כדי
להקדים יש וההתבוננות", השכל מן "למעלה שהיא
כמאמר: האדם, בנפש שישנם רצון מיני שני ביאור

רצון". ואית רצון "אית

הנ"ל המדריגות ששתי להלן שיבואר [וכפי
מן שלמעלה ואהבה השכל מן הנולדה (אהבה באהבה
הנפש שברצון מדריגות בשתי מקורן - השכל)
פנימיות הוא שהרצון לפי האהבה, את המולידות
אבה, "מלשון שהוא - "אהבה" בלשון כנרמז האהבה,

הרצון". פירוש שהוא

פירוש:

הוא אלא שבלב המדות בין נמנה אינו הרצון
מה הוא רצון של גדרו כי הנפש, כוחות מכל למעלה
מהותו בכל נמשך שיהי' מחליטה אדם של שנפשו
איזו בזה שתהי' מוכרח אינו אך דבר, לאיזה ועצמותו

בלב. ורגש מידה

ח"ו ויסורים צער של דבר להיות יתכן ולדוגמא:
שתצמח התועלת מחמת בו האדם ירצה מקום שמכל
אדם שום (שאין לדבר "אהבה" כאן שאין מזה, לו
הדבר. את רוצה הוא מקום מכל אך ח"ו) יסורים אוהב

לאיזה אהבה שתהי' אפשר אי גיסא, מאידך אך
אותו שרוצה לאחר דרק אותו, רוצה הנפש אין אם דבר
ונמצא, אליו. הלב ומשיכת אהבה שירגיש אפשר

וחיותם". פנימיותם שהוא ברצון תלויות ש"המדות

בזה הנה דבר? לאיזה רצון באדם נולד כיצד אך
(אופנים)]. מדרגות שתי יש גופא

ברצון:] הדרגות שתי - ומבאר שהולך [וזהו
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קלב   

      
 

שנולד הרצון שהוא ברצון, תחתונה בחינה קיימת
למטה להיותו התחתון", "רצון נקרא [ולכן השכל מן
לו יביא מסויים שדבר שמבין אדם כמו השכל], מן

הדבר. את להשיג ברצון מתעורר זה ומשום תועלת

כח תכונת בה יש ברצון זו בחינה שגם [דאע"פ
הסיבה מקום, מכל הנפש", "המשכת שהוא הרצון
"מקומו" ולפיכך האדם, שכל היא הרצון את המעוררת
נולד שהוא מאחר השכל, מן למטה הוא זה רצון של

ממנו].

      


מכח מעלה שלמעלה הנפש בעומק הנעוץ רצון יש
מהותה בכל נמשכת שהנפש מה והוא השכל,
רוצה שהאדם מה למשל כמו דבר, לאיזה ועצמותה
הכרה או התבוננות תולדת זה רצון שאין לחיות,
האדם. נפש בעצם הטבוע רצון זהו אלא החיים ביוקר

ה"תכונה" זה ברצון שישנה רק לא כלומר:
סיבת שגם אלא רצון), כל (כמו הנפש" ד"המשכת
(כמו לזה נמשכת נפשו שעצמיות מה אלא אינה הרצון
(שניתן שכלי טעם איזה מצד רק ולא - לחיות) הרצון

להתבטל).

לפי [שבנפש], העליון" "רצון נקרא כן "ועל
מכל מעלה למעלה שמקורו ממש", הוא שעליון
בעצם נטוע הוא כי החכמה), מן (אפילו הנפש כוחות

האדם. של נפשו

       
      

    
והוא האהבה את המוליד הוא שהרצון כיון
מדריגת לפיכך, (כנ"ל), וחיותה האהבה "פנימיות"
הרצון מדריגת מעין היא הרצון מן הנמשכת האהבה

באה. היא שממנה

היא השכל, מן הנולד הרצון מן שבאה האהבה
אהבה שהיא וההתבוננות, השכל מן הנוצרת אהבה
דככל - מוגבלת השכל; אופן לפי ומוגדרת מוגבלת
כך הנאהב הדבר ויוקר טוב את יותר מבין שהאדם
את "ומצייר" מגדיר שהשכל ומוגדרת, האהבה; תגדל

ואופנה. האהבה

"אהבה ולדוגמא באהבה, סוגים כמה יש [שהרי
שהיא כמים", "אהבה לאלקות; צמאון ברגשי כאש",
- וכו' לאלקות, מהקירוב שמתענג בתענוגים, אהבה
שהולידה בה"התבוננות" תלוי האהבה ו"ציור" שאופן

אותה].

(הנעוץ החכמה מן שלמעלה מהרצון מאידך,
שאין השכל, מן שלמעלה אהבה נולדה הנפש) בעומק

פשוטה "אהבה נקראת ולפיכך גבול, היאלה כלומר, ,"
שאינה דמאחר וההגבלה, הציור מן "מופשטת" אהבה
היא הרי מסויימת, בהסברה תלוי' ואינה השכל פרי

מוגבלת. בלתי אהבה

     
(לנשמה) לה נקראו שמות חמשה במדרש איתא
שישנן מדריגות חמש והן יחידה. חי' נשמה רוח נפש
העליונה שהמדריגה מישראל, ואחד אחד כל בנשמת
"יחידה", בחינת היא אדם כל שבנשמת ביותר
(הנקרא הקב"ה עם מיוחדת שהיא לפי כן שנקראת

לייחדך". "יחידה וכמאמר: "יחיד"),

כמו לא באלקות הנשמה התקשרות זוהי כלומר:
מחמת יחד ומתאחדים המתקשרים נפרדים דברים שני
מכך הנובעת התקשרות אלא מבחוץ, סיבה איזו
לפי אלקות, עם בתכלית מיוחדת הנשמה שמלכתחילה
ניצוץ ממעל", אלקה "חלק אלא אינה מהותה שכל

אלקי.

בשכל תלוי אינו לאלקות רצונה זה, ומחמת
לפי הנפש, בעצם וטבוע נעוץ הוא אלא והתבוננות,

(כנ"ל). ומהותה עצמותה שזוהי

       
       
        

   
לאלקות, השכל מן שלמעלה הרצון כאן המשיל
קיים וחכמה שכל ע"פ שאינו שרצון לפי גשמי, לרצון
דעלמא, במילי האדם, של הגשמיים בחיים גם
האדם חיות שכל מאד מאד גדול ענין יש ד"לפעמים
בכלל, ועד הלב, פנימיות נקודת עד ונוגע בו תלוי
שלא דברים ולדבר מעשים לעשות לפעמים לו וגורם

כלל". בדעת

(שטבע ומו"מ עסק בעניני במוחש שרואים [כמו
פנימיות בכל בהם מושקע נעשה שהאדם הוא הדברים
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יעשה ממון להרויח רצונו שמצד נפשו), ונקודת לבו
לפי מקום, להם אין שכליים חשבונות שמצד דברים

השכל]. מן שלמעלה נפשו בעומק נטוע זה שרצון

       
      

מן שלמעלה רצון בחינת יש כביכול למעלה גם
(במרום) רבינו משה שכשראה חז"ל, כמאמר השכל,
לך "יש להקב"ה שאל בתורה עקיבא רבי של גדלותו
הקב"ה לו וענה ידי", על תורה נותן ואתה כזה אדם

" ענין וזהו במחשבה", עלה כך טעם"שתוק אין
לפי שכלי, טעם שום שייך לא כזה רצון שעל לרצון",

השכל. מן למעלה שהוא

הוא למעלה, משכל" שלמעלה "רצון כלומר:
"נמשך" שהקב"ה ית', ועצמותו ממהותו הנובע הרצון
טעם איזה מצד (ולא ועצמותו מהותו בכל כביכול לזה

שכלי).

       
  

      
   

מן שלמעלה ברצון שמקורה לה', זו אהבה
בלתי אהבה שהיא לפי רבה", "אהבה נקראת החכמה,
השבת ביום האדם בנפש המתגלית היא והיא מוגבלת,

מלמעלה. מתנה בדרך

כלומר:

שהתקרבותו להרגיש לאדם ניתן השבת ביום
(קרבת דאלקות ביוקר הכרתו מפני (רק) אינה להקב"ה
שנעוץ לחיות רצונו כמו אלא וכיו"ב, טוב) אלקים
ועצמותו מהותו בכל נמשך האדם כך נפשו, בעצם

לאלקות.

כל כיצד להרגיש לאדם ניתן השבת ביום כי

שבו, ממעל" אלקה ה"חלק אלא אינה ועצמותו מהותו
אלקות. עם בתכלית המיוחד

      
    

אין בשבת, האדם בנפש מתגלית זו שאהבה זה
מצד ועבודה הכנה שום בלי מתגלית שהיא הכוונה
רק בלב בפועל מתעוררת זו אהבה גם אלא - האדם
זו שאהבה שאמרנו ומה ית'. באחדותו התבוננות ע"י
הוא, בזה הפירוש וההתבוננות, השכל מן למעלה היא
האדם הבנת ערך לפי מוגבלת האהבה שאין

מוגבלת. בלתי אהבה נשארת אלא והתבוננותו,

לגלות רק היא ההתבוננות שפעולת לפי והיינו
אין כלומר: שבנפש, יחידה בחינת שמצד זו אהבה
שלמטה באהבה (כמו האהבה את יוצרת ההתבוננות
כלי האדם את לעשות רק באה היא אלא השכל) מן
ביחודו מתבונן שהאדם ידי דעל זו. אהבה לגילוי ראוי
הוא זו, בהכרה ממולאים ולבו שמוחו עד ית' ואחדותו
זו, רבה אהבה להתגלות יכולה שבו מוכן כלי נעשה

כנ"ל. מלמעלה, מתנה בדרך שמתגלה

האהבה, את "מגבילה" ההתבוננות אין ולפיכך
רבה אהבה - וב"פשיטותה" במהותה נשארת והיא

השכל. מן שלמעלה

     
      

מתג השבת שביום לכך יחידההסיבה בחינת לה
לידי הבא השכל, מן שלמעלה הנפש (רצון שבנפש
לפי היא, - לה') רבה אהבה בהתעוררות ביטוי
ביום האדם בנפש מלמעלה המאירה שבת שקדושת
העליון "רצון הנק' באלקות מבחינה ג"כ היא השבת,
"רצון בחינת את המעורר שהוא מהחכמה", שלמעלה
הבא]. בפרק שיבאר [וכפי האדם שבנשמת העליון"
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Î"ÓÎÂ'בחי בנ"א נגעי נק' שלמטה דכמו למעלה יובן
ג"כ הרוחני' בעולמו' למעלה לקליפות יניקה
י[וסגר] כאשר וחיות האור לבחי' הכלי קבלת העדר בחי'
אותם ומחי' המהווה וחיות אור מלקבל בנ[ב]רא כלי איזה

דאנשים כידוע למעלה בנ"א נגעי ונק' כו' סגירותא נק'
אדם ופני וכמ"ש זוטרי אנפי אדם ובני וסנד"ל מט"ט
ובעולם היצי' בעולם מעלה למעלה יובן וכך כו', לארבעתן
דאדם הרוחני' בבחי' הנגעים דיני כל ג"כ שם יש הבריאה
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קלג    

יעשה ממון להרויח רצונו שמצד נפשו), ונקודת לבו
לפי מקום, להם אין שכליים חשבונות שמצד דברים

השכל]. מן שלמעלה נפשו בעומק נטוע זה שרצון

       
      

מן שלמעלה רצון בחינת יש כביכול למעלה גם
(במרום) רבינו משה שכשראה חז"ל, כמאמר השכל,
לך "יש להקב"ה שאל בתורה עקיבא רבי של גדלותו
הקב"ה לו וענה ידי", על תורה נותן ואתה כזה אדם

" ענין וזהו במחשבה", עלה כך טעם"שתוק אין
לפי שכלי, טעם שום שייך לא כזה רצון שעל לרצון",

השכל. מן למעלה שהוא

הוא למעלה, משכל" שלמעלה "רצון כלומר:
"נמשך" שהקב"ה ית', ועצמותו ממהותו הנובע הרצון
טעם איזה מצד (ולא ועצמותו מהותו בכל כביכול לזה

שכלי).

       
  

      
   

מן שלמעלה ברצון שמקורה לה', זו אהבה
בלתי אהבה שהיא לפי רבה", "אהבה נקראת החכמה,
השבת ביום האדם בנפש המתגלית היא והיא מוגבלת,

מלמעלה. מתנה בדרך

כלומר:

שהתקרבותו להרגיש לאדם ניתן השבת ביום
(קרבת דאלקות ביוקר הכרתו מפני (רק) אינה להקב"ה
שנעוץ לחיות רצונו כמו אלא וכיו"ב, טוב) אלקים
ועצמותו מהותו בכל נמשך האדם כך נפשו, בעצם

לאלקות.

כל כיצד להרגיש לאדם ניתן השבת ביום כי

שבו, ממעל" אלקה ה"חלק אלא אינה ועצמותו מהותו
אלקות. עם בתכלית המיוחד

      
    

אין בשבת, האדם בנפש מתגלית זו שאהבה זה
מצד ועבודה הכנה שום בלי מתגלית שהיא הכוונה
רק בלב בפועל מתעוררת זו אהבה גם אלא - האדם
זו שאהבה שאמרנו ומה ית'. באחדותו התבוננות ע"י
הוא, בזה הפירוש וההתבוננות, השכל מן למעלה היא
האדם הבנת ערך לפי מוגבלת האהבה שאין

מוגבלת. בלתי אהבה נשארת אלא והתבוננותו,

לגלות רק היא ההתבוננות שפעולת לפי והיינו
אין כלומר: שבנפש, יחידה בחינת שמצד זו אהבה
שלמטה באהבה (כמו האהבה את יוצרת ההתבוננות
כלי האדם את לעשות רק באה היא אלא השכל) מן
ביחודו מתבונן שהאדם ידי דעל זו. אהבה לגילוי ראוי
הוא זו, בהכרה ממולאים ולבו שמוחו עד ית' ואחדותו
זו, רבה אהבה להתגלות יכולה שבו מוכן כלי נעשה

כנ"ל. מלמעלה, מתנה בדרך שמתגלה

האהבה, את "מגבילה" ההתבוננות אין ולפיכך
רבה אהבה - וב"פשיטותה" במהותה נשארת והיא

השכל. מן שלמעלה

     
      

מתג השבת שביום לכך יחידההסיבה בחינת לה
לידי הבא השכל, מן שלמעלה הנפש (רצון שבנפש
לפי היא, - לה') רבה אהבה בהתעוררות ביטוי
ביום האדם בנפש מלמעלה המאירה שבת שקדושת
העליון "רצון הנק' באלקות מבחינה ג"כ היא השבת,
"רצון בחינת את המעורר שהוא מהחכמה", שלמעלה
הבא]. בפרק שיבאר [וכפי האדם שבנשמת העליון"
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Î"ÓÎÂ'בחי בנ"א נגעי נק' שלמטה דכמו למעלה יובן
ג"כ הרוחני' בעולמו' למעלה לקליפות יניקה
י[וסגר] כאשר וחיות האור לבחי' הכלי קבלת העדר בחי'
אותם ומחי' המהווה וחיות אור מלקבל בנ[ב]רא כלי איזה

דאנשים כידוע למעלה בנ"א נגעי ונק' כו' סגירותא נק'
אדם ופני וכמ"ש זוטרי אנפי אדם ובני וסנד"ל מט"ט
ובעולם היצי' בעולם מעלה למעלה יובן וכך כו', לארבעתן
דאדם הרוחני' בבחי' הנגעים דיני כל ג"כ שם יש הבריאה

1

2

3

4

5

6

7
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קלד   

נגע בחי' בו יש ג"כ דאצי' אדם בחי' אך ובריאה שביצי'
הוא האצי' בבחי' אך כו', בשרו בעור יהי' כי אדם כמ"ש
דאצי' דבינה העליונים לאורו' הכלי קבלת העדר בחי'
דז"א אברים בבחי' המתפשט הנפש הוא דם בבחי' שהוא
שם בחי' והוא כנ"ל, ואימא אבא מבחי' דם א' אד"ם שנק'
ואור חיים אלקי' הבינה נק' וע"כ דם, בגי' כו' בריבוע אהי'
כו', דבינה דדם החיים מקור שהוא החיים חי"י נק' החכ'
דנהורא סגירו נק' דז"א א' באבר אור הסתלקות ובחי'
דכלים [ו]צירוף שם באיזה דהיינו דאצי' באדם עילאה
בחי' נק' אבא אור השפעת בחי' משם שנסתלק כו' דז"א
כו', בשרו בעור יהי' כי אדם והיינו דלעילא דאדם נגעי
מבחי' בבי"ע החיצונים יניקת סיבת מחמת בא והוא
ע"כ כו' בשרו עור שנק' דז"א הכלים וחצוניות אחוריים
חכ' בחי' ואין והכלי האבר באותו אבא אור [בה]סתלק
החכ' שבחי' במ"א כמ"ש הוא והטעם שם, מתפשט דאצי'
הכלי ראשית והוא האמיתי הביטול בחי' מ"ה כ"ח הוא
שהן מקבלים כשקליפו' אבל כו', דא"ס כו' האור להשראת
עשה זלע"ז א' כמ"ש כו' הביטול היפוך מה ודבר יש בחי'
כי משם דחכ' מ"ה כח אור מסתלק ממילא ע"כ האלקי'

ועניןהביטול כו', ממש הפכיים ב' הם הישות והתפשטות
בירור בחי' הוא לנגע דאבא מחסדי' ששרשו הכהן ראיית
ז' הסגר צריכה ואם כו' הכהן עיני במראה תלוי ע"כ דחכ'
למעלה הוא כך למטה הנגעים דיני משפטי ו[כ]כל ימים,
בבחי' מדבר הוא שבבי"ע רק ממש עד"ז האצי' בבחי' ג"כ
הוא מהם הקליפות ויניקות גבול בבחי' שהן בנ"א נגעי
אלוקי וחיות אור בבחי' הוא באצי' אבל גמור רע בחי'
האור העדר וענין כנ"ל, עליונים ושמות שבכלים ממש
שמזה רק גמור לרע יניקה בחי' אינו העליון ושם בכלי
כמ"ש בבי"ע לחצונים השפעה להיות ומקור שרש מסתעף
לא נאמר באצי' אבל בבי"ע הוא הקליפות דמעמד בע"ח

וד"ל. כו' רע יגורך
Ê"ÙÏÂזה בדין דבריאה חכ' שבחי' לומר שא"א ג"כ יובן

שבבחי' בהרת שבדין לחכ' כלי בחי' הוא דבהרת
להיות ובפרט כנ"ל, כלל ב[י]ניהם ערוך שאין מאחר האצי'
הוא שביצי' בהרת שדין כמו ממש לאור כלי בחי' כמו
דחכ' אור מבחי' כי שבבריאה בהרת לדין כלי בחי'
עו"ע השתלשלות בדרך דיצי' לחכ' מקור נעשה דבריאה

רק כלל ב[י]ניהם ערוך שאין לבריאה מאצי' משא"כ כנ"ל,
וכמ"ש נפרד לבוש בבחי' לבריאה מאצי' באה ההשפעה
נמשך דאצי' דתורה דחכ' אור בחי' כשלמ"ה או"ר עוט"ה
וכך כו', דבריאה שבג"ע לנשמות כשלמה לבוש בבחי'
כו', לבריאה מאצי' שנמשכים שבתו' הלכות דיני בכל
שיהי' שא"א בגמ' הלכות כמה שמצינו במה יובן ובכ"ז
כידוע, שכר וקבל דרוש אמרי' אך כלל הטבע במציאות
[הטבע] במציאות הדבר שיבוא א"א אם לכאורה פלא וזהו
וכלי אור בבחי' רק שבתו' חכ' אין הלא איכא, דרוש מאי
וראי' מופת יש זה מדבר דבאמת הוא הענין אך דוקא,
כלי בחי' אינה שבבי"ע חכ' דבחי' הנ"ל לענין חזקה
נפרד, לבוש בחי' רק אלא דאצי' דתו' חכ' לבחי' ומעבר
הדין שיהי' מהראוי הי' הרי גמור כלי בבחי' הי' שאם
לדין שיש מאחר גמור, כלי בבחי' במציאות ויבא שכיח
לזה כלי בחי' שימצא בהכרח דאצי' חכ' בבחי' שרש זה
להמצא שבהכרח כמו כו', וכלי אור השתלשלות בבחי'
בעשי', ודיצי' ביצי' דבריאה חכ' אור לה[ש]ראת כלי בחי'

מ מוכרח ודאי רקאלא אינו דבי"ע חכ' דבחי' לומר זה
מפני רק כו', לח"ע דערך מערך שאינו נפרד לבוש בחי'
האברים מדת לפי מדה בחיתוך בא הוא הלבוש בחי' שגם
דתו' וההלכות הדיני' אופן שלפי בהכרח ע"כ כנ"ל,
כנ"ל, דאצי' דתו' וההלכות הדינין אופן הוא כך דבריאה
לדרוש גמור כלי בחי' שימצא הכרח צ"ל אין זה לפי וא"כ
בחי' אלא שאינו מאחר בבי"ע דאצי' דתורה והלכות הדין
רק א"צ ע"כ במדה בא הלבוש שגם ומפני [נפרד], לבוש
דאצי' וההלכה הדין לאותו בשכל השגה בחי' שיהי'
לבוש בחי' שיהי' כדי כלי במציאות ימצא שלא אעפ"י
פי' שכר וקבל דרוש שא[רז"ל] וזהו ח"ע]. בבחי' [לבד
השגה בבחי' אותו דרוש במציאות הדבר שיבא שא"א
כך ענין במציאו' להיות אפשר הי' אם דהיינו שלו, שכלית
לעולם זה דבר יארע שלא אעפ"י וכך כך הדין הי' וכך
בבחי' בא שהי' בדבר דורש היית כאילו שכר וקבל דרוש
בי"ע שאין האצי' בבחי' הוא השכר קיבול כי גמור, כלי
א"צ לבוש ובחי' בלבד לבוש בחי' רק כו', לגבי' כלי בחי'
דהיינו בלבד המדה אופן לפי רק גמור כלי בבחי' שיהי'
ומטעם כו' בלבד בו להתלבש דאצי' ח"ע אור שיוכל כדי

וד"ל. הנ"ל

       

•

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


          

 

מאיןÂכח) יש בריאה נק' א"ק שגם מש"ל להבין
אדם נק' שא"ק האריז"ל בכתבי וכמבואר

דאצילות די"ס כלים אפילו הלא תמוה דלכאורה דבריאה
וכמ"ש חד וגרמוהי איהו כמאמר ממש אלקות הם

1

2

3

4

   

וידוע אחד, הכל כו' הדיעה והוא היודע שהוא הרמב"ם
דבריאה אדם נק' א"ק כי א"ק לגבי כלל ערוך אינו שאצי'
נק' האצי' ועולם דיצי', אדם נק' נקודים העקודים ועולם
כמה שיש בלק"א ג"כ והובא בע"ח וכמבואר דעשיה אדם
כיון וא"כ האצי', עולם שיתהוה עד ואילך מא"ק צמצומים
מאין יש בריאה ג"כ שיקראו יתכן איך אלקות הוא שהאצי'
הלא מאצי', מעלה שלמע' א"ק על כן יתכן איך ומכ"ש
כדי והנה הפכיים, ב' הם אלקות בחי' עם הנברא בחי'
פ"ב ח"א בלק"א למ"ש ביאור להקדים יש זה להבין
והוא הדיעה והוא היודע שהוא הרמב"ם עמ"ש בהג"ה
כמ"ש בזה ג"כ הקבלה חכמי לו והודו וז"ל ע"ז וכ' הידוע,
מילתא יציבא האריז"ל קבלת לפי וגם מהרמ"ק בפרדס
בכלים רבים צמצו' ע"י ב"ה א"ס אור התלבשות בסוד
במ"א וכמ"ש מהאצילות למעלה לא אך דאצי' דחב"ד
מעלה למעלה קץ אין רוממות ומתנשא מרומם ב"ה שא"ס
נחשבת חב"ד ובחי' שמהות עד חב"ד ובחי' ממהות
עכ"ל עשית בחכמה כולם וכמ"ש ית' אצלו גופנית כעשייה
וענין ודרך בהג"ה שם וכ' בזה האריך פ"ט ובח"ב
באור הצמצום סוד למשכילים ידוע ומה איך ההמשכה
הצמצומים כל שסוד הדיקנא וסוד א"ק וצמצום ב"ה א"ס
אחר והנה די"ס, כלים בבחי' שיתלבש האור לצמצם
מ"ש לומר שייך אז דחב"ד כלים בבחי' א"ס אור שנתלבש
ובידיעת הידוע והוא המדע והוא היודע הוא הרמב"ם
וחיות נשמה נעשים דאצי' כלים שבחי' לפי כו' עצמו
לא הנ"ל והלבשה צמצום בלי אבל בהם אשר ולכל לבי"ע
בבחי' אינו כי וכו' המדע והוא היודע הוא לומר כלל שייך
עד רב עילוי מעלה למעלה אלא ח"ו כלל ומדע דעת וגדר
נחשבת חכמה שבחי' עד חכמה וגדר מבחי' אפי' קץ אין
היטב מובן הרי עכ"ל. גשמיות עשיה כבחי' ית' אצלו

מאין יש בריאה נק' הי"ס שבחי' מש"ל כל קדשו מדברי
עשייה כבחי' ית' אצלו נחשבת חכמה שבחי' שכתב כיון
כנ"ל מאין יש בריאה ודאי היא גשמיות והעשייה גשמיות,
שכליים לגבי אפילו לגמרי הערך דילוג שהיא באריכות
א"ס לגבי ומכ"ש הספירות לגבי ומכ"ש מחומר נבדלים
כבחי' ית' אצלו נחשבת חכמה שבחי' מדכתב וא"כ ב"ה,
לגמרי הערך דילוג בחי' ג"כ שהיא מובן גשמיות, עשייה
ואע"פ ב"ה, א"ס לגבי העשי' ערך כדילוג ב"ה א"ס לגבי
לגבי גשמיות מעשייה ערכים כמה דילוג יש שאצלינו
ומתנשא שמרומם ב"ה א"ס לגבי מ"מ כנ"ל, החכמה
ממש ומשוה שוה הוא מהספירות ממש קץ אין רוממות
שבלי דבר שלגבי עד"מ גשמיות, העשייה עם הח"ע בחי'
במ"א, וכמ"ש אלפים אלפי עם אחת שוין ממש גבול
א"ס אור ממהות לגמרי הערך דילוג היא שהחכמה והואיל
השתלשלות בחי' ולא מאין יש בריאה בחי' זו הרי ב"ה
א"ס אור שנתלבש שאחר ומדכתב ח"ו, לעילה מעילה
היודע הוא הרמב"ם מ"ש לומר שייך אז דחב"ד בכלים
והן ממש א' ודעתו וחכמתו שהוא הרי כו', המדע והוא
דסתרי, תרתי לכאורה וזה בפנים, שם וכמבואר אלהות
שהאציל מדותיו עם שמתייחד שיחודו שם שכ' ואמת
בהן מתייחד איך להשיג השגה בבחי' אינו ג"כ ית' מאתו
האמונה שהיא דמהימנותא רזא הספירות נק' ולכן
משל שע"י פ"י שם מבואר אעפ"כ אך מהשכל, שלמעלה
באגה"ק וע' יעו"ש. כו' היחוד ענין קצת לנו יובן האור
כו' גרמוהי עם חד הא"ס איך ג"כ הקשה וגרמוהי דאיהו
כמו מאין יש לברוא אלקות שהם לומר שהכוונה שם ותי'
וצ"ל כו' ועלול עילה השתלשלות בבחי' ולא הא"ס
יכולים ואיך מאין יש בריאה בחי' ג"כ עצמן שהן לפמש"ל

כו': מאין יש לברוא
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מאלמי'ד) אנחנו והנה ד"ה שישבתו"א נת' אלומי'
יביאו בד"ה וע' בחי', ב' ההשתחוואה בענין
כריעות הן דשמו"ע וההשתחוואות שהכריעות מל' לבוש
חוט דרך ונמשך עילאה חכ' בחי' המשכת שהוא הראש
בבחי' שנמשך עד דצלותא ברכאן ח"י חוליות ח"י השדרה
בח"ת, מח"ע השפע המשכת שלום ושים במודי' ירכין
בחי' הא' בהשתחוואה, בחי' ב' פי' הנ"ל מאלמי' ובד"ה
משתחוים לך השמים וצבא ע"ד ומשתחווה שבטל ביטול
וממשיכו ראשו שמרכין ההמשכה הב' מתבטלי', שהם

גורם הביטול שע"י תלי' בהא הא ובאמת למטה,
הביטול שע"י והיינו לאלומתי ותשתחוין וז"ע ההמשכה,
בחי' יוסף בבחי' ומכח"ב מהדעת השפע להמשיך גרמו
דברכאן, אפיקו דא לע"ו המבורך ה' ברוך וזהו כו', יסוד
ענין יובן ועד"ז מהכתר. נמשכי' חדשים ונה"י
זה וביטול ההשתחוואה שע"י בבהמק"ד ההשתחוואה
עליון יחוד וז"ע ח"ע, מבחי' מלמעלה ההמשכה גרמו
שאנו וזהו בכנס"י התורה אור המשכת בתוכם דושכנתי
שאין שע"י כו' ולהשתחוות כו' יכולי' אנו ואין אומרים
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וידוע אחד, הכל כו' הדיעה והוא היודע שהוא הרמב"ם
דבריאה אדם נק' א"ק כי א"ק לגבי כלל ערוך אינו שאצי'
נק' האצי' ועולם דיצי', אדם נק' נקודים העקודים ועולם
כמה שיש בלק"א ג"כ והובא בע"ח וכמבואר דעשיה אדם
כיון וא"כ האצי', עולם שיתהוה עד ואילך מא"ק צמצומים
מאין יש בריאה ג"כ שיקראו יתכן איך אלקות הוא שהאצי'
הלא מאצי', מעלה שלמע' א"ק על כן יתכן איך ומכ"ש
כדי והנה הפכיים, ב' הם אלקות בחי' עם הנברא בחי'
פ"ב ח"א בלק"א למ"ש ביאור להקדים יש זה להבין
והוא הדיעה והוא היודע שהוא הרמב"ם עמ"ש בהג"ה
כמ"ש בזה ג"כ הקבלה חכמי לו והודו וז"ל ע"ז וכ' הידוע,
מילתא יציבא האריז"ל קבלת לפי וגם מהרמ"ק בפרדס
בכלים רבים צמצו' ע"י ב"ה א"ס אור התלבשות בסוד
במ"א וכמ"ש מהאצילות למעלה לא אך דאצי' דחב"ד
מעלה למעלה קץ אין רוממות ומתנשא מרומם ב"ה שא"ס
נחשבת חב"ד ובחי' שמהות עד חב"ד ובחי' ממהות
עכ"ל עשית בחכמה כולם וכמ"ש ית' אצלו גופנית כעשייה
וענין ודרך בהג"ה שם וכ' בזה האריך פ"ט ובח"ב
באור הצמצום סוד למשכילים ידוע ומה איך ההמשכה
הצמצומים כל שסוד הדיקנא וסוד א"ק וצמצום ב"ה א"ס
אחר והנה די"ס, כלים בבחי' שיתלבש האור לצמצם
מ"ש לומר שייך אז דחב"ד כלים בבחי' א"ס אור שנתלבש
ובידיעת הידוע והוא המדע והוא היודע הוא הרמב"ם
וחיות נשמה נעשים דאצי' כלים שבחי' לפי כו' עצמו
לא הנ"ל והלבשה צמצום בלי אבל בהם אשר ולכל לבי"ע
בבחי' אינו כי וכו' המדע והוא היודע הוא לומר כלל שייך
עד רב עילוי מעלה למעלה אלא ח"ו כלל ומדע דעת וגדר
נחשבת חכמה שבחי' עד חכמה וגדר מבחי' אפי' קץ אין
היטב מובן הרי עכ"ל. גשמיות עשיה כבחי' ית' אצלו

מאין יש בריאה נק' הי"ס שבחי' מש"ל כל קדשו מדברי
עשייה כבחי' ית' אצלו נחשבת חכמה שבחי' שכתב כיון
כנ"ל מאין יש בריאה ודאי היא גשמיות והעשייה גשמיות,
שכליים לגבי אפילו לגמרי הערך דילוג שהיא באריכות
א"ס לגבי ומכ"ש הספירות לגבי ומכ"ש מחומר נבדלים
כבחי' ית' אצלו נחשבת חכמה שבחי' מדכתב וא"כ ב"ה,
לגמרי הערך דילוג בחי' ג"כ שהיא מובן גשמיות, עשייה
ואע"פ ב"ה, א"ס לגבי העשי' ערך כדילוג ב"ה א"ס לגבי
לגבי גשמיות מעשייה ערכים כמה דילוג יש שאצלינו
ומתנשא שמרומם ב"ה א"ס לגבי מ"מ כנ"ל, החכמה
ממש ומשוה שוה הוא מהספירות ממש קץ אין רוממות
שבלי דבר שלגבי עד"מ גשמיות, העשייה עם הח"ע בחי'
במ"א, וכמ"ש אלפים אלפי עם אחת שוין ממש גבול
א"ס אור ממהות לגמרי הערך דילוג היא שהחכמה והואיל
השתלשלות בחי' ולא מאין יש בריאה בחי' זו הרי ב"ה
א"ס אור שנתלבש שאחר ומדכתב ח"ו, לעילה מעילה
היודע הוא הרמב"ם מ"ש לומר שייך אז דחב"ד בכלים
והן ממש א' ודעתו וחכמתו שהוא הרי כו', המדע והוא
דסתרי, תרתי לכאורה וזה בפנים, שם וכמבואר אלהות
שהאציל מדותיו עם שמתייחד שיחודו שם שכ' ואמת
בהן מתייחד איך להשיג השגה בבחי' אינו ג"כ ית' מאתו
האמונה שהיא דמהימנותא רזא הספירות נק' ולכן
משל שע"י פ"י שם מבואר אעפ"כ אך מהשכל, שלמעלה
באגה"ק וע' יעו"ש. כו' היחוד ענין קצת לנו יובן האור
כו' גרמוהי עם חד הא"ס איך ג"כ הקשה וגרמוהי דאיהו
כמו מאין יש לברוא אלקות שהם לומר שהכוונה שם ותי'
וצ"ל כו' ועלול עילה השתלשלות בבחי' ולא הא"ס
יכולים ואיך מאין יש בריאה בחי' ג"כ עצמן שהן לפמש"ל

כו': מאין יש לברוא
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מאלמי'ד) אנחנו והנה ד"ה שישבתו"א נת' אלומי'
יביאו בד"ה וע' בחי', ב' ההשתחוואה בענין
כריעות הן דשמו"ע וההשתחוואות שהכריעות מל' לבוש
חוט דרך ונמשך עילאה חכ' בחי' המשכת שהוא הראש
בבחי' שנמשך עד דצלותא ברכאן ח"י חוליות ח"י השדרה
בח"ת, מח"ע השפע המשכת שלום ושים במודי' ירכין
בחי' הא' בהשתחוואה, בחי' ב' פי' הנ"ל מאלמי' ובד"ה
משתחוים לך השמים וצבא ע"ד ומשתחווה שבטל ביטול
וממשיכו ראשו שמרכין ההמשכה הב' מתבטלי', שהם

גורם הביטול שע"י תלי' בהא הא ובאמת למטה,
הביטול שע"י והיינו לאלומתי ותשתחוין וז"ע ההמשכה,
בחי' יוסף בבחי' ומכח"ב מהדעת השפע להמשיך גרמו
דברכאן, אפיקו דא לע"ו המבורך ה' ברוך וזהו כו', יסוד
ענין יובן ועד"ז מהכתר. נמשכי' חדשים ונה"י
זה וביטול ההשתחוואה שע"י בבהמק"ד ההשתחוואה
עליון יחוד וז"ע ח"ע, מבחי' מלמעלה ההמשכה גרמו
שאנו וזהו בכנס"י התורה אור המשכת בתוכם דושכנתי
שאין שע"י כו' ולהשתחוות כו' יכולי' אנו ואין אומרים
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קלו   

והשפע האור נמשך לא ממילא והביטול ההשתחוואה
נ"ע מהמגיד ובאו"ת ויבש. יחרב ונהר וז"ע מלמעלה,
הכל ולא בקימה הכל לא מארז"ל בענין אגדות ברמזי
ג"כ פי' בהשתחוואה שרים בקימה מלך בהשתחוואה
בענין במ"מ וכן מלמעלמ"ט, המשכה הוא דהשתחוואה
לאשפעה כדי בי' נגדין ספירן כולהי לאלומתי ותשתחוין

גבולי י"ב שהם כוכבי' עשר אחד בענין פי' וכן בכנס"י,
נגדין פי' לי משתחווין והם ליסוד מהמיוחד חוץ אלכסון
ואומרי' קבלה ר"ת קודש בהדרת להוי' השתחוו וז"ע בי',
הלכה, ר"ת הארץ כל לה' הריעו אומרי' ובחול בשבת, זה
בשבת מאיר וזה כנ"ל בחי' שני בה יש ההשתחוואה כי

כנ"ל. ההמשכה בא הביטול שע"י
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Î"ÚÂפרט בדרך בהתבוננות היא בתפלה העבודה עיקר
בריאה בענין אם שמתבונן אלקי ענין באיזה דוקא
בענין ה' בגדולת או כנ"ל, בזה הענינים בפרטיות מאין יש
נמשך ולכאו"א הנבראים וגדולי הנבראים בריבוי ההתהוות
במספר המוציא וכמ"ש ותכונתו מזגו לפי מיוחד חיות
גדול ועז"א יקרא שמות לכולם כו' מספר מונה כו' צבאם
ז"ל וכמאמרם הנבראים והתהוות בבריאת כח ורב אדונינו
מ"ש ג"כ וזהו כו', בראשית יוצר של קומה שיעור זה ע"פ
נעדר לא איש כח ואמיץ אונים מרוב כו' עיניכם מרום שאו
וגם וההתהוות. הבריאה ענין בעצם האלקי הכח והו"ע
כמ"ש כו', ובאיש במין קיימין שהן כזה באופן שנתהוו
הא"ס כח ונגלה נראה שבזה ואיך באורך, במ"א הענין

ומשבחים מהללים שכולם איך יתבונן וגם כו'. שבעולם
ומכירים שיודעים יסה"ת בהל' הרמב"ם (וכמ"ש להקב"ה
כו', העולם והי' שאמר מי את ומכירין עילתם ואת א"ע
באופן מדריגות חילוקי כמה בזה ויש במ"א), מזה וכמ"ש
אופן לפי העליונים בנבראים שלהם והשבח ההילול
בתוכם המתלבש האלקי והחיות האור ע"י שלהם ההשגה
במרומים הללוהו השמים מן ה' את הללו וכמ"ש להחיותם,
והגילוי בהאור שמחולקים כו' אבי"ע עולמות ד' שהן וכו'
של שבחיו סיפור הו"ע וכ"ז כו', שלהם והשבח ובהילול
נעשה אלו בענינים נפשו והתפעלות התבוננות שע"י מקום
נפשו ומתעלה ומצבו ממעמדו שיוצא מבחוץ, החקיקה

כו'. לאלקות ומתקרב יותר עליונה בדרגא
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 מחשבה דהנ לבוש  בוד במחשבה. לו  בנ שנאו הנשמו  שאל בחב
ש ואה ש ה ש שמו ו ד שנ .השכל נש  אד חבב המאוחד. לבוש

נוהכ וש הולה

"1ׁשּנברא לֹו נֹודעת יתרה חּבה ּבצלם, ׁשּנברא אדם »ƒְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
האדם. את עׂשה אלקים ּבצלם ּכי ׁשּנאמר ְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבצלם,
נֹודעת יתרה חּבה לּמקֹום, ּבנים ׁשּנקראּו יׂשראל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָחביבין
לה' אּתם ּבנים ׁשּנאמר לּמקֹום, ּבנים ׁשּנקראּו ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָלהם

וחביבין אדם ּדחביב מּובן לׁשֹונֹו מאריכּות הּנה ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹאלקיכם".
אּלּו ענינים ׁשני מהּו להבין וצרי ענינים, ׁשני הם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָיׂשראל
אמרֹו והּנה יׂשראל. לחביבין קֹודם הּוא אדם ּדחביב ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָָוסדרן,

קאי יׂשראל" הןא"חביבין ׁשהּנׁשמֹות האלקית, הּנפׁש על ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
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המקומות*) (מראה ואילך. 95 עמ' ה'ת"ש המאמרים בספר נדפס
הנ"ל). המאמרים דספר מהמו"ל הם הממוספרות, וההערות

יד.1) משנה ג פרק אבות

הכוונה.א.

   

ּכ האב מּמח נמׁש הּבן ּדכמֹו לּמקֹום, ּבנים ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשּנקראים
ּדאיהּו ,יתּבר מּמחׁשבּתֹו נמׁשכה יׂשראל איׁש ּכל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָנׁשמת

ידיעא ּבחכמה ולא עלּו2ּוכמאמרבחּכים "יׂשראל ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָ
אל לבּוׁש היא ּדמחׁשבה חכמה, ּבחינת ׁשּזהּו ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָּבּמחׁשבה",
ׁשּזהּו המאחד, לבּוׁש הּוא הּמחׁשבה ּדלבּוׁש וידּוע ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָֻהחכמה,
הּוא הּדּבּור ּדלבּוׁש לדּבּור, מחׁשבה ּבין הּכללי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָההפרׁש
ּדכ המאחד, לבּוׁש הּוא הּמחׁשבה ּולבּוׁש הּנפרד, ְְְְְְֲִַַַַָָָָָֻלבּוׁש
עם מתאחדת ּומחׁשבה נפרד הּוא ּדדּבּור מהּותם טבע ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָהּוא
החכמה. אל לבּוׁש היא ּומחׁשבה אֹותֹו, לֹובׁש ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָהּדבר
לפעמים הּנה המאחד, לבּוׁש הּוא ּדמחׁשבה הּלבּוׁש ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֻולהיֹות
על ההּוא הּדבר נקרא ּומּקיפֹו לֹובׁשֹו מחׁשבה אׁשר ְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָָהּדבר
את הּלֹובׁש ּבּמחׁשבה ּגם הּוא ּכן אׁשר הּמחׁשבה, ֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשם
ויֹובלא "מחׁשבה ּכמאמר הּלבּוׁש, ׁשם על ׁשּנקרא ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָָהחכמה

לעלמין" אתּפרׁש היאגלא ּומחׁשבה ּבינה, הּוא ּדיֹובלא , ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹ
מחׁשבה, ׁשהּוא הּלבּוׁש ׁשם על החכמה ׁשּנקראת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָחכמה
ּבנים והם חכמה, ּבחינת ּבּמחׁשבה" עלּו "יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָוזה[ּו]
לא ּבצלם" ׁשּנברא אדם "חביב ּׁשאֹומר מה ּכן ואם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלּמקֹום.
ּכ אחר אֹומר זה על ׁשהרי האלקית, הּנפׁש על ֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹקאי
נפׁש על קאי אדם" "חביב אמרֹו אּלא יׂשראל", ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ"חביבין

והּנה "אדם". ּבׁשם נקראת הּׂשכלית ּדנפׁש והינּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּׂשכלית,
ׁשם העצם, ׁשם והם: ׁשמֹות, מיני ארּבעה יׁש ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּבּׁשמֹות
ּדׁשם הּמׁשאל. ׁשם ׁשהּוא הּכּנּוי, וׁשם הּפעּלה, ׁשם ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֻֻהּתאר,

אֹותֹו.ה יקראּו אׁשר ּבׁשמֹו נקרא הּדבר ּׁשעצם מה הּוא עצם ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
לכּמה ּומתחּלק הּדבר, עצם את ּׁשּמתאר מה הּוא הּתאר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשם
וטעם, ריח, ּבמראה, העצם ׁשל מהּותֹו לפי ׁשֹונים ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָענינים
הסּתר אֹו ּגּלּוי וחליׁשּות, חזק אֹו וקטן, ּדגדֹול ּכּמּות ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹקֹול,
הּדבר ּׁשּפֹועל מה הּפעּלה וׁשם הּתאר. ּבעניני ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻוהּדֹומה
הּלזה העצם מּׁשם ּׁשהׁשאל מה הּוא הּכּנּוי וׁשם ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻההּוא,
מיני ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש "אבן" ּבׁשם ּוכמֹו לֹו, הּדֹומה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלענין
הּוא הּתאר וׁשם העצם, ׁשם הּוא אבן ּדׁשם אּלּו, ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשמֹות
אבן אֹו ּפׁשּוט [אבן] אם הּפעּלה וׁשם קטן, אֹו ּגדֹול ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבכּמּות
ההצלחה אבני חן אבני ׁשּיׁש סגּלתֹו היא ּומה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻטֹוב,
לדבר מּמּנּו מׁשאל ׁשהּוא הּכּנּוי ׁשם ּגם ּבֹו ויׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוההפכה,
ׁשּבּלב האבן", "לב ּוכמֹו ּכלל, וערּכֹו מּמהּותֹו ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשהּוא
עצם ּדהאבן הּטמטּום, לענין מׁשאל ׁשם הּוא אבן ׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻהּנה
הּטמטּום ענין לתאר ּכׁשּבא ּכן ועל וכבד, חזק ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמהּותֹו
ּפלּגֹות הארּבעה ּבכל הּוא וכן אבן, ּדׁשם ּבתאר מתארֹו ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבּלב
אּלּו. ׁשמֹות מיני ארּבעה ּבהם ׁשּיׁש מדּבר חי צֹומח ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּדֹומם
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קלז    

ּכ האב מּמח נמׁש הּבן ּדכמֹו לּמקֹום, ּבנים ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשּנקראים
ּדאיהּו ,יתּבר מּמחׁשבּתֹו נמׁשכה יׂשראל איׁש ּכל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָנׁשמת

ידיעא ּבחכמה ולא עלּו2ּוכמאמרבחּכים "יׂשראל ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָ
אל לבּוׁש היא ּדמחׁשבה חכמה, ּבחינת ׁשּזהּו ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָּבּמחׁשבה",
ׁשּזהּו המאחד, לבּוׁש הּוא הּמחׁשבה ּדלבּוׁש וידּוע ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָֻהחכמה,
הּוא הּדּבּור ּדלבּוׁש לדּבּור, מחׁשבה ּבין הּכללי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָההפרׁש
ּדכ המאחד, לבּוׁש הּוא הּמחׁשבה ּולבּוׁש הּנפרד, ְְְְְְֲִַַַַָָָָָֻלבּוׁש
עם מתאחדת ּומחׁשבה נפרד הּוא ּדדּבּור מהּותם טבע ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָהּוא
החכמה. אל לבּוׁש היא ּומחׁשבה אֹותֹו, לֹובׁש ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָהּדבר
לפעמים הּנה המאחד, לבּוׁש הּוא ּדמחׁשבה הּלבּוׁש ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֻולהיֹות
על ההּוא הּדבר נקרא ּומּקיפֹו לֹובׁשֹו מחׁשבה אׁשר ְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָָהּדבר
את הּלֹובׁש ּבּמחׁשבה ּגם הּוא ּכן אׁשר הּמחׁשבה, ֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשם
ויֹובלא "מחׁשבה ּכמאמר הּלבּוׁש, ׁשם על ׁשּנקרא ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָָהחכמה

לעלמין" אתּפרׁש היאגלא ּומחׁשבה ּבינה, הּוא ּדיֹובלא , ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹ
מחׁשבה, ׁשהּוא הּלבּוׁש ׁשם על החכמה ׁשּנקראת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָחכמה
ּבנים והם חכמה, ּבחינת ּבּמחׁשבה" עלּו "יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָוזה[ּו]
לא ּבצלם" ׁשּנברא אדם "חביב ּׁשאֹומר מה ּכן ואם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלּמקֹום.
ּכ אחר אֹומר זה על ׁשהרי האלקית, הּנפׁש על ֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹקאי
נפׁש על קאי אדם" "חביב אמרֹו אּלא יׂשראל", ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ"חביבין

והּנה "אדם". ּבׁשם נקראת הּׂשכלית ּדנפׁש והינּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּׂשכלית,
ׁשם העצם, ׁשם והם: ׁשמֹות, מיני ארּבעה יׁש ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּבּׁשמֹות
ּדׁשם הּמׁשאל. ׁשם ׁשהּוא הּכּנּוי, וׁשם הּפעּלה, ׁשם ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֻֻהּתאר,

אֹותֹו.ה יקראּו אׁשר ּבׁשמֹו נקרא הּדבר ּׁשעצם מה הּוא עצם ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
לכּמה ּומתחּלק הּדבר, עצם את ּׁשּמתאר מה הּוא הּתאר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשם
וטעם, ריח, ּבמראה, העצם ׁשל מהּותֹו לפי ׁשֹונים ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָענינים
הסּתר אֹו ּגּלּוי וחליׁשּות, חזק אֹו וקטן, ּדגדֹול ּכּמּות ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹקֹול,
הּדבר ּׁשּפֹועל מה הּפעּלה וׁשם הּתאר. ּבעניני ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻוהּדֹומה
הּלזה העצם מּׁשם ּׁשהׁשאל מה הּוא הּכּנּוי וׁשם ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻההּוא,
מיני ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש "אבן" ּבׁשם ּוכמֹו לֹו, הּדֹומה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלענין
הּוא הּתאר וׁשם העצם, ׁשם הּוא אבן ּדׁשם אּלּו, ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשמֹות
אבן אֹו ּפׁשּוט [אבן] אם הּפעּלה וׁשם קטן, אֹו ּגדֹול ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבכּמּות
ההצלחה אבני חן אבני ׁשּיׁש סגּלתֹו היא ּומה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻטֹוב,
לדבר מּמּנּו מׁשאל ׁשהּוא הּכּנּוי ׁשם ּגם ּבֹו ויׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוההפכה,
ׁשּבּלב האבן", "לב ּוכמֹו ּכלל, וערּכֹו מּמהּותֹו ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשהּוא
עצם ּדהאבן הּטמטּום, לענין מׁשאל ׁשם הּוא אבן ׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻהּנה
הּטמטּום ענין לתאר ּכׁשּבא ּכן ועל וכבד, חזק ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמהּותֹו
ּפלּגֹות הארּבעה ּבכל הּוא וכן אבן, ּדׁשם ּבתאר מתארֹו ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבּלב
אּלּו. ׁשמֹות מיני ארּבעה ּבהם ׁשּיׁש מדּבר חי צֹומח ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּדֹומם
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קלח

      

      

המהר"ל של חותנו - היהודי עם לידידותו הפריע לא הדבר אך אדוק. קתולי היה הראשון פרדיננד
המלך של שמוחו כזה זמן גם הגיע ברם, אחרים. יהודים כלפי ידידותי גם היה הוא רייך. שמואל ר' -

ליהודים. בשנאה מורעל להיות החל

וספרי התלמוד את בפומבי לשרוף - האפיפיור פקודת לפי - ברומא הקתולים החלו שט"ז בשנת
הקתולי העולם עלֿפני מרומא להתפשט החלה ורוחה בקול הריעה האינקבזיציה אחרים. יהודיים קודש
נגד להסית החלו פנטיים קתולים בפראג. פרדיננד של לחצרו גם הגיעה האינקבזיציה של רוחה הרחב.

מהם. מושפע להיות עצמו את הניח המלך ופרדיננד היהודים,

לא הבאה השנה לקראת כי להם והודיע פראג יהדות מנהיגי את המלך אליו הזמין שי"ז בשנת
מורביה בוהמיה, את לעזוב היהודים על יהיה ולפיכך בממלכה, להם שיש החסות כתב את יחדש

לשלטונו. נתונות שהיו הארצות - ושלזיה

לשחד צורך שיש סבור היה ישראל, שונאי זוממים אשר את מראש ידע אשר רייך, שמואל ר'
על רכושו כל את לתת מוכן והיה לשיחוד, ניתנים טיפוסים אלו היטב ידע הוא מסוימים. חצר אנשי

גירוש. להיות שהתקרב זה מדבר היהודים את להציל מנת

סכנה זו תהיה כי סבר הוא לכך. התנגד המהר"ל אך המהר"ל. - חתנו עם זה בעניין התייעץ הוא
שונאיהם. שיחוד ידי על בארץ, להישאר זכויותיהם את ישיגו אם ליהודים גדולה

הארכידוכס אצל בוהמיה, של הארכידוכס - פרדיננד הנסיך - המלך של בנו התארח זמן באותו
ניסו אותה חשובה מתמטית בבעיה ויכוח ניהלו - אסטרונומיה שוחרי שהיו - שניהם ממורביה. יוהן

הנכון. המענה את למצוא היה יכול מהמלומדים אחד אף לא אך לפותרה.

אדונו יהיה הבעיה, את שיפתור מביניהם מי אשר ביניהם, להמר הארכידוכסים, שני החליטו ְֵָלכן
- לראשון הרוחני במישור "עבד" יהיה והשני הבעיה. את לפתור הצליח שלא - השני של הרוחני

זה. בהימור להפסיד או להרוויח אחד כל יוכל בה שנה, חצי לכך הקציבו הם הבעיה. את שפתר

בפניהם והציע בסביבתו אשר המלומדים גדולי את פרדיננד הנסיך כינס בפראג, לארמונו בשובו
חדשיים, חודש, עברו כך פיתרון. מצאו לא המלומדים גדולי גם הרי לדאבונו אך המתמטית, הבעיה את

הנ"ל. לבעיה פיתרון עדיין היה לא ולנסיך חדשים חמישה עד שלושה,

בירושה שקיבל אחוזות גם בוהמיה של הארכידוכס פרדיננד לנסיך היו שלו, לאחוזותיו פרט
בנים. חשוך ידוע מארכידוכס

באלה. וכיוצא מרזח, בתי אריגה, בתי טחנותֿקמח, כפרים, עיירות, מבצרים, כללו: אלו אחוזות
בעליו בעיני מאוד חשוב היה הוא סובל. יצחק משה ר' בשם מפראג יהודי היה אלו אחוזות מנהל

המלך. של בנו פרדיננד, הנסיך יורשו, בעיני גם יותר ומאוחר האחוזות, של הקודמים

לעיל, הנזכרות אחוזות באותם פרדיננד, הנסיך ביקר ממורביה, הארכידוכס עם ההימור לאחר
ממשהו. מודאג הנסיך כי הרגיש הלה יצחק. משה היהודי מנהלם עם נפגש גם שהוא מאליו, ומובן
המעיק כל את לו גילה פרדיננד הנסיך ואמנם, מודאג. יהיה שהנסיך לכך גורם מה לדעת ביקש הוא

ליבו. על
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יצחק. משה ר' לו אמר יהודים" למדענים פרט שבעולם המדענים לכל פנית כי לי, "נראה

בצחוק. פרץ הנסיך

להתענות יכולים "יהודים לעג של בנימה הנסיך אמר אלו"? כגון בעניינים היהודים יודעים "מה
- דמיונם כפי - להגיע הצריכה הגאולה, אודות לחלום גם יכולים הם מקדשם. בית חורבן על ולקונן

מדעיים"? בעניינים להם יש מושג איזה אך ניסי. באופן

מוכן: מענה היה - מנערותו הנסיך את הכיר אשר - יצחק משה לר'

מחנ על מוטלת "והאשמה יצחק משה ר' ענהו ליהודים" בקשר מוטעות יסוד הנחות לך ְַ"יש
שהיהודים הוא וודאי לחלוטין. מופרכים הם אשר דברים היהודים על לך סיפר הוא ישראל. שונא שהוא
בעזרת תבוא שגאולתנו גם הננו מאמינים חצות". "תיקון הננו ועורכים המקדש בית חורבן על מקוננים
מלומד עם להיפגש רצונך אם במדעים. גדולים ומשכילים למדנים בינינו שאין אומר זה אין אך ה'.

בה". מתמצא שאינו בעולם חכמה אין פראג. העיר רב של באישיותו אותו לך יש גדול, יהודי

המתמטית, הבעיה את עבורי לפתור פראג העיר רב "שביכולת הנסיך ענהו הנך" משוכנע "אם
מזה. ידע לא אחד אף ואשר ובשתיקה. בחשאי ייעשה זה שדבר ממך הנני מבקש אך אלי. הביאהו
ּבּור עם ּבני של לעזרתם נזקקתי - מדעית בעיה לפתור שכדי - ייוודע אם עבורי, חרפה זו ותהיה ְֵַהיות

היהודי".ו כעם שפל ְֵָ

פוגע בכך אשר הרגיש לא וכאילו ידידותית, בנימה ואף בשלווה, הנסיך השמיע האלו הדברים את
חייב נשאר ולא נשמתו, עמקי עד אלו מדברים נעלב יצחק משה ר' ואמנם, היהודי. בבןֿשיחו הוא

לנסיך. תשובה

טוב לב בעל הנך כללי ובאופן ונבון, ישר אדם הנך כי ידעתי "לולא יצחק משה ר' ענהו "אדוני"
של שמץ כל ללא להכירם, מבלי אדם בני של דינם הנך חורץ כי למסקנה מגיע הייתי טובות, ומידות
כיצד שלם. בעם אם כי יחידים, באנשים לא מדובר כאשר שבעתיים גרוע זה דבר הוכחות. ובלי היגיון
תורתם?! ועל חייהם על דבר יודע ואינך מכירם שאינך בשעה יהודים, על דעה להביע הנך מסוגל
קנאה מלבד בסיס כל לה שאין שנאה ישראל, לשנאת וחבריהם הכמרים של השנאה מדברת מגרונך

כמריך". מטובי יותר יודע שבישראל הפחות פשוטה.

יכולים שאינם הכמרים אחרי שולל הולך הוא כי לארכידוכס להסביר החל סובל יצחק משה ר'
יותר גבוהה ומוסרית השכלתית ברמה עומדים והם לתורתם אמונים שומרים שהם על ליהודים לסלוח

מהם.

לפת להשתכר כדי פרך, עבודת בכל לעסוק מוכנים שהם בשעה שפל, עם ביהודים תראה "ומדוע
מקדישים שהם בגלל בורים, כעל עליהם תסתכל "ומדוע בחום לטעון יצחק משה ר' החל לחמם"?
וחגיו שבתותיו את כמוהם מבלה ומי מחד, - ועבודה עמל אוהב כיהודים מי ה'? ועבודת לתורה זמנם

כזו"? נעלית רוחנית בצורה

הצדק כי להוכיח כאילו היהודים, נגד טענות ברצף ופרץ יותר להבליג הנסיך היה יכול לא כאן
מדבר: הוא מה על הינו ויודע עימו,

מאוד". עשירים וכולם כסף, אוהבים "הם הנסיך אמר בצע" אנשי הינם "היהודים

עם אצל מאשר עניים יותר נמצאים היהודים אצל טועה. שהינו לנסיך להסביר החל יצחק משה ר'
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לפת להשתכר כדי פרך, עבודת בכל לעסוק מוכנים שהם בשעה שפל, עם ביהודים תראה "ומדוע
מקדישים שהם בגלל בורים, כעל עליהם תסתכל "ומדוע בחום לטעון יצחק משה ר' החל לחמם"?
וחגיו שבתותיו את כמוהם מבלה ומי מחד, - ועבודה עמל אוהב כיהודים מי ה'? ועבודת לתורה זמנם

כזו"? נעלית רוחנית בצורה

הצדק כי להוכיח כאילו היהודים, נגד טענות ברצף ופרץ יותר להבליג הנסיך היה יכול לא כאן
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בידעם פזרנים. ואינם בחשבון, חיים - ביותר העניים אפילו - שהיהודים מכך, נובע ההבדל אך אחר.
הינם הגויים לעומתם, המחר. ליום תמיד הם חוסכים טובים, פחות זמנים להיות שיכולים תמיד,
חוסכים אינם והוללות. לשכרות כספם את מנצלים הרי משהו מרוויחים כבר הם וכאשר בזבזנים,

בזהב. מפוטמים שהיהודים לגויים תמיד נדמה ולכן המחר. ליום מאומה

משה ר' הוכיח מחתא חייביםבחדא זעירים סוחרים ואפילו יהודים שבעליֿמלאכה לנסיך, יצחק
כבדים. מסים עליהם מוטלים זה כל ועם לחמם עבור קשה לעמול תמיד

ובור"! שפל עם בעיניך "הרינו בעיניו ודמעות דבריו את יצחק משה ר' סיים זאת" כל "ולמרות

אחוזותיו. של היהודי מנהלן מדברי מזועזע היה הוא ראשו. את הרכין הארכידוכס

הארכידוכס: כלפי בטענותיו הלאה והמשיך זו, הזדמנות ניצל יצחק משה ר'

הננו חייבים מארצנו, שהוגלינו בכך די לא אותנו. שפקדה הטרגדיה לגודל מושג כל לך "אין
מצוא עת ובכל זרים, אוצרות למלא לאחרים, כוחותינו את להקריב מקום ובכל תבל, ברחבי לנדוד
כאילו בהם, הננו מתגוררים אשר מהארצות כליל אותנו ומגרשים רכושנו, שארית את מאיתנו גוזלים
בהם מקומות ושלזיה, מורביה בוהמיה, את לעזוב הגזירה לפני עתה הננו עומדים הנה, פושעים! היינו
גזירות עלינו שגוזרים אלה כלפי מתלוננים אנו אין זאת עם יושביהם. את והעשרנו שנים מאות חיינו
שאין כך, עקב אותנו, מעניש שבשמים שאבינו הקשה העונש על עצמנו, על אנו מתאוננים אם כי אלה,
כל ואחריו - רבנו משה - הראשון נביאנו בנו שהעיד כפי ובתמים, באמת ה' אל לשוב לב שמים אנו

יתברך". האֿל בשם נביאנו

"מאן אמרו: התלמוד חכמי לחמנו. לפרוסת דואגים אחי שאר ולא אני לא כי אדוני לי "האמן
נאכל יתברך, השם בחסדי זו, במדינה אוכלים שאנו זעומה לחם פרוסת אותה מזוני", יהיב - חיי דיהיב
ואכזרי גס באופן הדין עיוות על מתפלץ הלב הרי - חרוץ?! עם מגרשים למה אבל אחרת. במדינה גם

דבריו. את יצחק משה ר' סיים כזה"

שמעתי לא ומעולם מכירך, שהנני שנה כשלושים "זה אמר: מה זמן וכעבור נדהם, ישב הנסיך
כאלה". חריפים ביטויים ממך

"החלטתי - יצחק משה ר' השיב - היהודים" גירוש בדבר המלך הוראת שנתקבלה "אחרי
מצבו על וכן עמיתך, של המוסרי מצבם על עיניך את לפקוח עלי איתך שאפגש הראשונה שבהזדמנות

בליבו. תועבות ושבע אליך, וב"אהבתו" ב"קדושתו" המתיימר הכומר של המוסרי

היהודים אחי ואת אותי שקירב באדם, והישר הגדול הנסיך אדוני באחוזת עבודתי שנות חמישים
מחייבות - הדם שואפי היזואיטים מידי וטפנו נשינו ואת אותנו להציל כולנו, על הגן ושתיים פעם ולא
העדה של הרפש ּבמי מלהתגאל ליבך עדינות טוהר את להציל כדי ביכולתי אשר כל לעשות ְֵאותי

הנוכלים. בפח שנלכדו והנסיכים האצילים עדת הרעה,

וכלפיךבד התשבחות, רב הגדול הנסיך אדוני כלפי המוסרית חובתי את מילאתי האמורים ברי
כחמשֿעשרה זה לבבי על שהעיקה מעמסה אבן מעלי נגולה עתה רק טובים. לחיים תיבדל אדוני,
בפח, חלילה תילכד הלב, תם אדוני אתה, גם שמא מחשש שנה, עשרים בן לאיש היותך מאז שנה,

לי. רווח ועתה

עולם". אֿל ויעזרך אמת, דבר על ורכב צלח אדוני אתה
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תרפ"ד אייר דר"ח א' ב"ה,

לויטין שמואל

החלטנו הענינים וכפי נתקבל, הכל שילוחו על במענה

שיהי' בכדי אמנם צלחה לפ"ב מושבנו להעתיק ית' בעזרתו

יהי' אשר ככל ובטח יעזור, והשי"ת הכנה, דורש אפשרית

יעשו כאשר כי ותקותי לו. יעזר והוי' בזה, יעשה ביכולתו,

באופן קיימא של דבר ית' בעזרתו זה יהי' חדשי מסודר סדר

לעשות המשתדלים כל בעזר יהי' והשי"ת ח"ו, יטריד לא אשר

וחסד. טוב

להם אשר וכל ותלמידיו וזרעו ביתו הוא ושלום ברכה והי'

ומברכם. הדו"ּׁש וידי"ע כאו"נ בשר ועד מנפש
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שבת דודש עמ' א
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dÏÚז ÎÈÂ ÈÈ Ì„˜ d˜ÈÂƒ»¿ƒ≈√»¿»ƒ««¬«
‡c ‡‰Óc ˙‡BÓ Èk„˙Â¿ƒ¿≈ƒ¬«¿»»»
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()ÚÈÊ˙ Èk ‰‡.(רבה ׂשמלאי:(ויקרא רּבי אמר ƒ»ƒ«¿ƒ«ְִַַַַָ

ועֹוף חּיה ּבהמה ּכל אחר אדם ׁשל ׁשּיצירתֹו ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכׁשם
ּתֹורת אחר נתּפרׁשה ּתֹורתֹו ּכ ּבראׁשית, ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָּבמעׂשה

ועֹוף חּיה ˙ÚÈÊ:ּבהמה Èk.(כז ׁשאפּלּו(נדה לרּבֹות ְֵַָָָƒ«¿ƒ«ְֲִֶַ
טמאה אּמֹו זרע, ּכמין ונעׂשה ׁשּנמחה מחּוי, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָילדּתּו

Ó‡:לדה d˙Bc ˙c ÈÓÈk.טמאה ּכל ּכסדר ֵָƒ≈ƒ«¿»ƒ¿»ְְֵֶָָֻ
נפּתח ואפּלּו לדה, ּבטמאת מּטּמאה ּבנּדה, ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָֻהאמּורה

ּדם ּבלא הּזב.d˙Bc:הּקבר ּדבר מּגּופּה.לׁשֹון ְֶֶַָֹ¿»ְִַָָָָ
ּדם רֹואה אּׁשה ׁשאין וחלי, מדוה לׁשֹון אחר: ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹלׁשֹון

עליה: ּכבדין ואבריה ראׁשּה, ּתחלה גׁשּלא תורה ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ
(„)L.:ּכמֹו עּכבה, לׁשֹון אּלא "ּתׁשב" אין ≈≈ְְֵֵֵֶַָָָ

א) בקדׁש",(דברים יג)"וּתׁשבּו "וּיׁשב(בראשית ְְֵֵֵֶַַָ
ממרא" ‰‰:ּבאלני ÈÓ„a.,ׁשרֹואה אףֿעלּֿפי ְְֵֵֵַֹƒ¿≈»√»ִֶַַָ

ּדבר ׁשם והּוא ה"א מּפיק לא טהרה, ּבדמי ְְְֳִִֵֵֵַָָָָָֹטהֹורה.

'טהר' d‰:ּכמֹו ÈÓÈ.טהר ימי - ה"א מּפיק ְַֹ¿≈»√»ְִֵֵַַֹ
ׁשּׁשנּויה.Úb˙Œ‡Ï:ׁשּלּה ּכמֹו לאֹוכל, אזהרה ֶָ…ƒ»ְְְֵֶַָָָָ

עה)ּביבמֹות B‚Â':(דף L„˜ŒÏÎa.יבמות יד. (מכות ִָ¿»…∆¿
אר,שם) יֹום טבּולת ׁשּזֹו לפי הּתרּומה, את ְְְְִֶֶַַַָָֹלרּבֹות

לטהרּה מעריב ׁשמׁשּה ואין ׁשבעה לסֹוף ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָׁשּטבלה
ּתביא ׁשּלמחר ארּבעים, יֹום ׁשל החּמה ׁשקיעת ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָעד

טהרתּה: ּכּפרת האת יט..BÈ˜‰Â(Ê)תורה (זבחים ֳֶַַָָָָ¿ƒ¿ƒ
פג) ּבּקדׁשיםסנהדרין לאכל מעּכבּה ׁשאין ,ְְְְֱֳִֵֶֶֶַַַָָֹללּמד

ׁשּנאמר: חּטאת, זה הּוא? זה ואי מהם. אחד ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאּלא
ּבֹו לכּפר, ּבא ׁשהּוא מי וטהרה", הּכהן עליה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ"וכּפר

ּתלּויה קרּויה.‰Â‰:הּטהרה ּכאן ׁשעד מּכלל ְֳַָָָ¿»≈»ְְִֶַָָָ
hÁÏ‡˙(Á)טמאה: „Á‡Â ‰ÏÚÏ „Á‡.לא ְֵָ∆»¿…»¿∆»¿«»ֹ

אבל למקראּה, אּלא הּכתּוב ְְְֲִִִֶַָָָָָָהקדימּה
ּבזבחים ׁשנינּו ּכ לעֹולה, קֹודם חּטאת - ְְְְִִִֵַַָָָָָָָלהקרבה
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מובן הרי - ישרה" דרך היא "איזו א. במשנתנו: השאלות

הכתוב דיבר מלא ומקרא התורה, דרך היא הישרה שהדרך :1מאליו

- האדם" לו רע"ב) (שיברור, "שיבור ב. ה'". דרכי ישרים "כי

על הרי בשכלו? ולהחליט לברר עצמו לאדם שניתן דבר זהו כלום

לו ותפארת לעושי' תפארת שהיא "כל ג. התורה! לנו ניתנה זה

כיצד - רע"ב] ממנו, אדם בני נוחין ויהיו לו נוח (שיהא האדם" מן

שהנהגה מרגיש שאדם בכך תלוי' זו והחלטה שבחירה לומר אפשר

שרבי גם ומה ולאחרים). (לו ונוחה טובה יפה, מדייק2מסויימת

"ÏÎהוא לו" "נוח שהוא דבר שכל שמשמעו תפארת", שהיא

הישרה! הדרך

והביאור:

ישרה דרך היא דרךאיזו שהן המצוות, בקיום השלימות מהי -

ה'"), דרכי ישרים ("כי ישרה

האדם לו כאשרשיבור -Ì„‡‰אותן מקיים הוא בהן, בוחר

"דרך הן כיצד בשכלו מבין הוא אלא עול, קבלת מתוך רק לא

עול קבלת הוא התורה כל שיסוד למרות שכן, בהן. ובוחר ישרה"

להבין האדם על אלא די, לא עדיין בלבד בזה שמים, מלכות

התורה. של והנחיצות היוקר הטוב, את ומדותיו בשכלו ולהרגיש

כנאמר זאת, ולהרגיש להבין צריכה הבהמית נפשו "ואהבת3וגם

רש"י). יצריך, (בשני לבבך" בכל אלקיך ה' את

לעושי' תפארת שהיא שיהי'כל כך התורה את לקיים יש -

המצוה. מקיים את ומאירה מפארת שהיא ניכר

האדם מן לו התורהותפארת בעסק טעם והטוב החיות -

רואים שסביבו האנשים שגם כך, כדי עד להיות צריכים והמצוה

התורה. יופי את ידו על

שלב הוא התורה) יוקר את יבין השכל (שגם זה ענין והנה,

להשתדל יש מכן לאחר ורק עול, קבלת היא חכמה ראשית שני;

שמשנתנו בכך הרמזים אחד וזהו שכלית. הבנה לידי להגיע

קבל "משה היא ראשון פרק התחלת שני: פרק בתחילת מופיעה

היות עול, קבלת מתוך התורה קיום מודגש שבזה מסיני", תורה

שכלית בחירה השני, השלב בא מכן ולאחר מסיני; משה קבל שכך

האדם". לו "שיבור - בתורה

בחודש שנה בכל נלמד ראשון שפרק מה יומתק זה לפי

שני פרק ואילו זה), חודש של האחרונה (בשבת ניסן הראשון,

הנושא שכן, שבו). הראשונה (בשבת אייר השני, בחודש נלמד

לא מלמעלה, שבאה מצרים, יציאת - הוא ניסן חודש של המרכזי

בתחילת המודגשת לנקודה מתאים וזה האדם; עבודת ידי על

ציווי מצד התורה קיום מסיני", תורה קבל "משה הראשון, הפרק

עבודת העומר, ספירת היא אייר חודש עבודת ואילו מלמעלה.

לפרק מתאימה זו ונקודה הבהמית; הנפש וזיכוך בבירור האדם

האדם". לו "שיבור שני,

במצוה זהיר "והוי - המשנה המשך גם לבאר יש האמור לפי

מילי כאן אין לכאורה בזה: לדקדק שיש כבחמורה", קלה

אין שלגבה עול, קבלת מצד מדבר אינו התנא אלא, דחסידותא?

יש שלגביהם והרגש, השכל מצד אלא לחמורה, קלה בין הבדל

חמורה, וזו קלה זו שאמנם מלמדנו, והוא לחמורה; קלה בין הבדל

העבודה שלימות שכן כבחמורה, בקלה ליזהר יש זאת למרות אך

עול. קבלת עם חדורים והרגש השכל גם כאשר היא

ישנן עצמו האדם" לו שב"יבור לומר, יש יותר בעומק והנה,

ולהגיע הבהמית הנפש את לזכך שניתן היינו כלליות, דרכים שתי

"כל - היא הישרה והדרך אופנים, בשני האדם" לו "יבור לדרגת

לעושי'". תפארת שהיא

הבהמית, נפשו של בחושך נלחם שהאדם - היא אחת דרך

את ומבטלים המחלישים בהם, וכיוצא וסיגופים תעניות באמצעות

הבהמית. והנפש הגוף לזיכוך ומביאים העולם, לתענוגי התאווה

היא זו ישרה",דרך "דרך איננה אולם תורה, פי על דרך אמנם

ישר" האדם את האלקים עשה "אשר תוצאה4בבחינת היא שכן

הרמב"ם ובלשון המקדש). (בית חורבן היא5של התעניות שסיבת

תשובה" דרכי לפתוח הלבבות לעורר כדי בהן, שאירעו "הצרות

לצום יש - כך פרטית בתענית ואף לחורבן. שגרמו החטאים על

הרעים" מעשיהם "בגלל הבאה צרה", שתבוא וכדברי6"בזמן .

ישא7הרמב"ם ולא יין ישתה ולא בשר יאכל ש"לא שאומר שמי ,

בה" לילך ואסור רעה "דרך זו הרי - נאה" בדירה ישב ולא .8אשה

וטוב אור הוספת - היא ישרה, דרך שהיא השני', הדרך

הבהמית והנפש הגוף בשבירת רק עוסק אינו האדם וקדושה.

טובה והמצוה התורה שמירת כיצד להם מסביר הוא אלא בלבד,

עד האדם"), מן לו ותפארת לעושי' ("תפארת בשבילם

ה' בעבודת להוספה אותם מנצל והוא זאת, וירגישו יבינו הם שגם

ממילא בדרך נדחה ואז בזה). וכיוצא שמים לשם באכילה (כגון

וכמבואר מתבררת. והיא הבהמית, הנפש של והרע החושך

תעזוב9בחסידות "עזוב אלא בתעניות, להרבות אין אלו שבדורות

הנפש10עמו" שגם כך ונחיצותה התורה יוקר את מסבירה וחסידות .

שבמצבו איפוא, היא, הישרה הדרך זאת. להבין מסוגלת הבהמית

אדם יעסוק - נתבררו) לא שעדיין בהמית ונפש גוף (עם בהווה

שגם כך הנכונים, ההסברים את לו יתן זה ולימוד החסידות, בתורת

וישרה טובה דרך היא שהתורה ירגישו הבהמית ונפשו .11גופו

י.1) יד, ואכ''מ.2)הושע רבי). היינו הנשיא יהודה שרבי ב לב, שבת (ראה הנשיא יהודה רבי נקרא הבאה שבמשנה ואתחנן3)להעיר
ה. כט.4)ו, ז, רפ''ה.5)קהלת תעניות רפ''א.6)הלכות רפ''ג.7)שם דעות (שעבודתם8)הלכות מסויימים בצדיקים שמצינו ומה

מטבעם. חלק אלא אצלם, צער אינה זו שפרישות לומר, יש - העולם עניני מכמה שפרשו ישרה) בדרך פ''ג.9)היתה הוספות10)אגה''ת ראה
סט''ז. טוב שם 11.419)לכתר עמ' ח''ב תשמ''ח ספה''ש
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ÓÈÓÏ:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»
ÓÈÓÏב Ï‡È Èa ÌÚ ÏÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«

È‰˙e Îc „ÈÏ˙e ÈcÚ˙ È‡ ‡˙‡ƒ¿»¬≈¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈
˜eÁ ÈÓBÈk ÈÓBÈ ˙ÚL ‡‡Ó¿»»»ƒ¿«ƒ¿≈ƒ

:‡‡Ó È‰ d˙Bג‡ÓBÈe ¿«¿≈¿»»»¿»
:d˙ÏÚ„ ‡a Ê‚È ‰‡ÈÓ¿ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»¿»¿¿≈

˙Èד ÈÓBÈ ‡˙Ï˙e È˙Ï˙e¿»ƒ¿»»ƒ≈≈
˜˙ ‡Ï ‡L„e˜ ÏÎa eÎc Ì„a¿«¿¿»¿»»ƒ¿«
ÌÏLÓ „Ú ÏBÚ˙ ‡Ï ‡Lc˜ÓÏe¿ƒ¿¿»»≈«ƒ¿«

:d˙eÎ„ ÈÓBÈה‡˙e˜ Ì‡Â ≈»«¿ƒ¿¿»
Ú ‰Úa‡ ‡‡Ó È‰˙e „ÈÏ¿̇ƒ¿≈¿»»»«¿¿»¬«
˙È ÈÓBÈ ‡LÂ ÈLÂ d˜eÁk¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ≈≈

:eÎc Ìc ÏÚוÈÓBÈ ÌÏLÓe ««¿¿ƒ¿«≈
È˙È ‡Ï B‡ ‡Ï d˙eÎ„»«ƒ¿»ƒ¿«»«¿ƒ
‰BÈ e ‡˙ÏÚÏ dL a ‡ƒ»««≈«¬»»«»
Ú˙Ï ‡˙‡hÁÏ ‡ÈL B‡«¿ƒ»¿«»»ƒ¿«
:‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓÊ kLÓ«¿«ƒ¿»¿»«¬»

dÏÚז ÎÈÂ ÈÈ Ì„˜ d˜ÈÂƒ»¿ƒ≈√»¿»ƒ««¬«
‡c ‡‰Óc ˙‡BÓ Èk„˙Â¿ƒ¿≈ƒ¬«¿»»»
B‡ ‡Îe„Ï ‡„È„ ‡˙ÈB‡«¿»¿«∆¿»¿¿»

:‡˙e˜Ïחd„È ÁkL˙ ‡Ï Ì‡Â ƒ¿¿»¿ƒ»«¿«¿«
ÈÈL È ˙Â ‡‡ ˙Ók¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿≈«¿ƒƒ


()ÚÈÊ˙ Èk ‰‡.(רבה ׂשמלאי:(ויקרא רּבי אמר ƒ»ƒ«¿ƒ«ְִַַַַָ

ועֹוף חּיה ּבהמה ּכל אחר אדם ׁשל ׁשּיצירתֹו ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכׁשם
ּתֹורת אחר נתּפרׁשה ּתֹורתֹו ּכ ּבראׁשית, ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָּבמעׂשה

ועֹוף חּיה ˙ÚÈÊ:ּבהמה Èk.(כז ׁשאפּלּו(נדה לרּבֹות ְֵַָָָƒ«¿ƒ«ְֲִֶַ
טמאה אּמֹו זרע, ּכמין ונעׂשה ׁשּנמחה מחּוי, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָילדּתּו

Ó‡:לדה d˙Bc ˙c ÈÓÈk.טמאה ּכל ּכסדר ֵָƒ≈ƒ«¿»ƒ¿»ְְֵֶָָֻ
נפּתח ואפּלּו לדה, ּבטמאת מּטּמאה ּבנּדה, ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָֻהאמּורה

ּדם ּבלא הּזב.d˙Bc:הּקבר ּדבר מּגּופּה.לׁשֹון ְֶֶַָֹ¿»ְִַָָָָ
ּדם רֹואה אּׁשה ׁשאין וחלי, מדוה לׁשֹון אחר: ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹלׁשֹון

עליה: ּכבדין ואבריה ראׁשּה, ּתחלה גׁשּלא תורה ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ
(„)L.:ּכמֹו עּכבה, לׁשֹון אּלא "ּתׁשב" אין ≈≈ְְֵֵֵֶַָָָ

א) בקדׁש",(דברים יג)"וּתׁשבּו "וּיׁשב(בראשית ְְֵֵֵֶַַָ
ממרא" ‰‰:ּבאלני ÈÓ„a.,ׁשרֹואה אףֿעלּֿפי ְְֵֵֵַֹƒ¿≈»√»ִֶַַָ

ּדבר ׁשם והּוא ה"א מּפיק לא טהרה, ּבדמי ְְְֳִִֵֵֵַָָָָָֹטהֹורה.

'טהר' d‰:ּכמֹו ÈÓÈ.טהר ימי - ה"א מּפיק ְַֹ¿≈»√»ְִֵֵַַֹ
ׁשּׁשנּויה.Úb˙Œ‡Ï:ׁשּלּה ּכמֹו לאֹוכל, אזהרה ֶָ…ƒ»ְְְֵֶַָָָָ

עה)ּביבמֹות B‚Â':(דף L„˜ŒÏÎa.יבמות יד. (מכות ִָ¿»…∆¿
אר,שם) יֹום טבּולת ׁשּזֹו לפי הּתרּומה, את ְְְְִֶֶַַַָָֹלרּבֹות

לטהרּה מעריב ׁשמׁשּה ואין ׁשבעה לסֹוף ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָׁשּטבלה
ּתביא ׁשּלמחר ארּבעים, יֹום ׁשל החּמה ׁשקיעת ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָעד

טהרתּה: ּכּפרת האת יט..BÈ˜‰Â(Ê)תורה (זבחים ֳֶַַָָָָ¿ƒ¿ƒ
פג) ּבּקדׁשיםסנהדרין לאכל מעּכבּה ׁשאין ,ְְְְֱֳִֵֶֶֶַַַָָֹללּמד

ׁשּנאמר: חּטאת, זה הּוא? זה ואי מהם. אחד ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאּלא
ּבֹו לכּפר, ּבא ׁשהּוא מי וטהרה", הּכהן עליה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ"וכּפר

ּתלּויה קרּויה.‰Â‰:הּטהרה ּכאן ׁשעד מּכלל ְֳַָָָ¿»≈»ְְִֶַָָָ
hÁÏ‡˙(Á)טמאה: „Á‡Â ‰ÏÚÏ „Á‡.לא ְֵָ∆»¿…»¿∆»¿«»ֹ

אבל למקראּה, אּלא הּכתּוב ְְְֲִִִֶַָָָָָָהקדימּה
ּבזבחים ׁשנינּו ּכ לעֹולה, קֹודם חּטאת - ְְְְִִִֵַַָָָָָָָלהקרבה
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„ÁÂ ‡˙ÏÚÏ „Á ‰BÈ È È˙ B‡¿≈¿≈»««¬»»¿«
‡‰k ÏÚ tÎÈÂ ‡˙‡ÁÏ¿«»»ƒ««¬««¬»

:Èk„˙Âא‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ¿ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ…∆
:ÓÈÓÏ ‰‡ ÌÚÂבÈ‡ L‡ ¿ƒ«¬…¿≈»¡«¬≈

‡È„Ú B‡ ‡˜ÓÚ Ò LÓ È‰È¿≈ƒ¿«ƒ¿≈«¿»«¿»
Ò LÓ È‰ÈÂ ‡‰ B‡«¬»ƒ≈ƒ¿«ƒ¿≈
‰‡ ˙ÂÏ È˙zÈÂ eÈ‚Ò LzÎÓÏ¿«¿«¿ƒ¿ƒ≈≈¿»«¬…
:‡‰k È‰BÓ „Á ˙ÂÏ B‡ ‡‰k«¬»¿»«ƒ¿ƒ»¬«»

LÓג ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»ƒ¿«
È‰˙‡ ‡LzÎÓ ÚNÂ ‡Òƒ¿»¿≈»¿«¿»»ƒ¿¬ƒ
˜ÈnÚ ‡LzÎÓ ÈÁÓe ÂÁÈÓÏ¿≈ƒ»∆¡≈«¿»»«ƒ
‡˙eÈ‚Ò LzÎÓ Ò LÓƒ¿«ƒ¿≈«¿«¿ƒ»
:˙È ‡ÒÈÂ ‡‰k ÁÈÂ ‡e‰¿∆¡ƒ≈«¬»ƒ»≈»≈

LÓד ‡È‰ ‡eÁ ‡‰ Ì‡Â¿ƒ«¬»«¿»ƒƒ¿«
Ó ‡‰ÁÓ ˙ÈÏ ˜ÈnÚÂ Òƒ¿≈¿«ƒ≈∆¡»»ƒ
È‰˙‡ ‡Ï ‡ÚNe ‡ÎLÓ«¿»¿»»»ƒ¿¬ƒ
‡LzÎÓ ˙È ‡‰k ÒÈÂ ÂÁÈÓ≈ƒ»¿«¿««¬»»«¿»»

:ÈÓBÈ ‡ÚLה‡‰k ÁÈÂ ƒ¿»ƒ¿∆¡ƒ≈«¬»
Ì˜ ‡LzÎÓ ‡‰Â ‰‡ÚÈL ‡ÓBÈ¿»¿ƒ»»¿»«¿»»»
‡LzÎÓ ÛÒB‡ ‡Ï ‰Â‰ „k«¬»»≈«¿»»
‡ÚL ‡‰k ÒÈÂ ‡kLÓ¿«¿»¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»

:˙eÈz ÈÓBÈו˙È ‡‰Î ÈÁÈÂ ƒƒ¿»¿∆¡≈«¬»»≈
‡‰Â ˙eÈz ‰‡ÚÈL ‡ÓBÈ¿»¿ƒ»»ƒ¿»¿»
ÛÒB‡ ‡ÏÂ ‡LzÎÓ ‡ÈÓÚ»¿»«¿»»¿»≈
‡‰k k„ÈÂ ‡kLÓ ‡LzÎÓ«¿»»¿«¿»ƒ«ƒ≈«¬»
È‰BLeÏ ÚÈÂ ‡È‰ ‡˙È„Ú¬ƒ»ƒƒ««¿ƒ


הּתדיר' 'ּכל ע"א)ּבפרק צ' א:(דף N‡˙()תורה ְִֶֶַָָ¿≈
'B‚Â ˙ÁtÒŒB‡.(פ"א הם(נגעים נגעים ׁשמֹות «««¿ְְִֵָ
מּזֹו זֹו ּבלע"ז,.‰˙:ּולבנֹות טייא"ר חברּבּורֹות ְִָ«∆∆ְְֲַַַ

לז)וכן ּבּׁשחקים":(איוב הּוא "ּבהיר :‰‡ Ï‡ ְְִִֵַָָ∆«¬…
'B‚Â.נגעים טמאת ׁשאין היא, הּכתּוב ּגזרת ¿ְְְִִֵֵֶַַַָָֻ

ּכהן עלּֿפי אּלא Ú‚(‚):(ת"כ)וטהרתן ÚNÂ ְֳִֵֶַָָָָֹ¿≈»«∆«
Ï ‰.;הּנגע ּבתֹו ללבן והפ ׁשחֹור מּתחּלה »«»»ְְְְִִֶַַַָָָָָ

ׁשנים ׂשער BN:(ת"כ)ּומעּוט BÚÓ ˜ÓÚ.(ת"כ) ְִִֵַָ»…≈¿»
מן עמּקה חּמה, ּכמראה הּוא עמק לבן מראה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹֻּכל

‡˙B:הּצל ‡nËÂ.ׁשּׂשער אּתה', 'טמא לֹו: יאמר ֵַ¿ƒ≈…ֵֵֶַַָָָֹ
הּכתּוב: ּגזרת הּוא, טמאה סימן ÓÚÂ˜(„)לבן ְְִֵַַַָָָָֻ¿»…

‰‡ÓŒÈ‡.ּפרּוׁשֹו ידעּתי יסּגירּנּו.ÈÒ‰Â:לא ≈«¿∆»ְִֵַָֹ¿ƒ¿ƒְִֶַ
ויֹוכיחּו הּׁשבּוע, סֹוף עד יראה ולא אחד, ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹּבבית

עליו: ּובׁשעּורֹו.ÂÈÈÚ(‰)סימנים ּבמראהּו ִִָָָ¿≈»ְְְִֵַ
ÈL˙הראׁשֹון: ...BÈÒ‰Â.ּבׁשבּוע ּפׂשה אם הא ִָ¿ƒ¿ƒ≈ƒְִַָָָָ

מחלט: טמא מּמראיתֹו;.k‰‰(Â)ראׁשֹון, הכהה ְִֵָָֻ≈»ְְִִַָֻ
טמא - ּפׂשה אֹו ּבמראיתֹו עמד אם .ÁtÒÓ˙:הא ְְִִֵַַָָָָָƒ¿««

טהֹור נגע ‰ËÂ:ׁשם ÂÈ„‚ ÒÎÂ.ונזקק הֹואיל ֵֶַָ¿ƒ∆¿»»¿»≈ְְִִַ
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:‡‰Îח‡‰Â ‡‰Î ÈÁÈÂ ¿«¬»¿∆¡≈«¬»¿»
‡ÒÈÂ ‡kLÓa ‡˙È„Ú ˙ÙÒB‡≈«¬ƒ»¿«¿»ƒ»≈ƒ≈

:‡È‰ ‡˙eÈÒ ‡‰kטLzÎÓ «¬»¿ƒ»ƒ«¿«
È˙zÈÂ ‡L‡a È‰˙ È‡ eÈÒ¿ƒ¬≈¿≈«¬»»¿ƒ≈≈

:‡‰k ˙Âי‡‰Â ‡‰Î ÈÁÈÂ ¿»«¬»¿∆¡≈«¬»¿»
˙ÎÙ‰ ‡È‰Â ‡kLÓa ‡eÁ ‡˜ÓÚ«¿»«¿»¿«¿»¿ƒ¬»«
‡˙ÈÁ ‡Òa ÌLÂ eÁ Ú≈»¿ƒ»¿∆ƒ¿»«¿»

:‡z˜nÚaיא‡˜ÈzÚ ˙eÈÒ ¿«ƒ¿»¿ƒ«ƒ»
‡‰k ‡ÒÈÂ Òa LÓa ‡È‰ƒƒ¿«ƒ¿≈ƒ»≈ƒ≈«¬»
:‡e‰ ‡ÒÓ È‡ ÒÈ ‡»«¿¿ƒ≈¬≈¿»»

eÈÒ˙‡יב ÈÒ˙ ‡ÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ»
k ˙È ‡˙eÈÒ ÈÙÁ˙Â ‡kLÓa¿«¿»¿«¬≈¿ƒ»»»
„ÚÂ LÈÓ ‡LzÎÓ LÓ¿««¿»»≈≈≈¿«
:‡‰Î ÈÈÚ eÈÁ Î È‰B«¿ƒ¿»≈≈≈«¬»

ÙÁ˙יג ‡‰Â ‡‰Î ÈÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»¬«
˙È Èk„ÈÂ Òa k ˙È ‡˙eÈÒ¿ƒ»»»ƒ¿≈ƒ«ƒ»
ÂÁÓ ÈÙ‰˙‡ k ‡LzÎÓ«¿»»À≈ƒ¿¬ƒ¿∆¡«

:‡e‰ ÈÎcיד ÈÁz‡„ ‡ÓBÈe ¿≈¿»¿ƒ«¬ƒ≈


טבילה: וצרי טמא נקרא זלהסּגר, תורה ְְְְְִִִֵֵֶָָָָ

(Á)Ô‰k‰ B‡nËÂ.מחלט הּוא הרי ּומּׁשּטּמאֹו ¿ƒ¿«…≈ְְֲִִֵֶָֻ
ּבפרׁשת האמּור ּולקרּבן ּולתגלחת לצּפרים ְְְְְְְֳִִִַַַָָָָָָָוזקּוק

ּתהיה" ‰Â‡:"זאת ˙Ú.,צרעת הּזאת. הּמסּפחת ְִֶֹ»««ƒְִַַַַַַָֹ
זכר: לׁשֹון נגע, נקבה. טלׁשֹון .ÈÁÓe˙(È)תורה ְְְֵֶַָָָƒ¿«

ׁשּבתֹו הּלבן מקצת ׁשּנהּפ ּבלע"ז, ְְְְִֶֶֶֶַַַַָֹשנימינ"ט
לבן ׂשער טמאה, סימן הּוא אף ּבׂשר, למראה ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֻהּׂשאת
ׁשּלא ואףֿעלּֿפי לבן; ׂשער ּבלא ּומחיה מחיה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹּבלא
הּמראֹות ּבכל אף ּבׂשאת, אּלא מחיה ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָנאמרה

טמאה: סימן הּוא LB˙(È‡)ותֹולדֹותיהן ˙Ú ְְְִֵֶַָֻ»««∆∆
‡È‰.זֹו וחּבּורה הּמחיה, ּתחת היא יׁשנה מּכה ƒְְְִִַַַַַָָָָָ

ׁשּלא לחה; מלאה ותחּתיה מלמעלה ּבריאה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹנראית
אטהרּנה: - מחיה ועלתה הֹואיל ְְְֲֲִִֶַַָָָָֹּתאמר:

(È)BL‡Ó.רגליו ועד אדם ÓÎ‡‰:ׁשל ≈…ְְֶַַָָָ¿»«¿≈
Ô‰k‰ ÈÈÚ.:מאֹורֹו ׁשחׁש לכהן יגּפרט תורה ≈≈«…≈ְְְֵֶַָָֹ

(„È)ÈÁ a Ba ˙B‡‰ ÌBÈe.ּבֹו צמחה אם ¿≈»»»«ְִָָ
טמאה?! סימן ׁשהּמחיה ּפרׁש ּכבר הרי (ת"כ)מחיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ

ראׁשי וארּבעה מעׂשרים ּבאחד הּנגע ׁשהיה הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
נראה ׁשאין לפי מחיה מּׁשּום מטּמאין ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָאברים
ראׁש וחזר ,ואיל איל ׁשּׁשֹופע ּכאחד ּכּלֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּנגע
ׁשהבריא ּכגֹון ׁשּמן, עלֿידי ׁשּפּועֹו ונתּגּלה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻהאבר
הּכתּוב לּמדנּו הּמחיה, ּבֹו ונראית רחב ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָונעׂשה

יֹום.ÌBÈe:ׁשּתטּמא יׁש ללּמד, לֹומר? ּתלמּוד מה ְֵֶַ¿ְְֵֵַַַַ
מּכאן ּבֹו. רֹואה אּתה ׁשאין יֹום ויׁש ּבֹו רֹואה ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאּתה
לֹו, הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת ּכל לֹו נֹותנין חתן, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָאמרּו:
לֹו נֹותנין ּברגל, וכן ּולביתֹו. ולכסּותֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָּולאצטּליתֹו,
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טבילה: וצרי טמא נקרא זלהסּגר, תורה ְְְְְִִִֵֵֶָָָָ

(Á)Ô‰k‰ B‡nËÂ.מחלט הּוא הרי ּומּׁשּטּמאֹו ¿ƒ¿«…≈ְְֲִִֵֶָֻ
ּבפרׁשת האמּור ּולקרּבן ּולתגלחת לצּפרים ְְְְְְְֳִִִַַַָָָָָָָוזקּוק

ּתהיה" ‰Â‡:"זאת ˙Ú.,צרעת הּזאת. הּמסּפחת ְִֶֹ»««ƒְִַַַַַַָֹ
זכר: לׁשֹון נגע, נקבה. טלׁשֹון .ÈÁÓe˙(È)תורה ְְְֵֶַָָָƒ¿«

ׁשּבתֹו הּלבן מקצת ׁשּנהּפ ּבלע"ז, ְְְְִֶֶֶֶַַַַָֹשנימינ"ט
לבן ׂשער טמאה, סימן הּוא אף ּבׂשר, למראה ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֻהּׂשאת
ׁשּלא ואףֿעלּֿפי לבן; ׂשער ּבלא ּומחיה מחיה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹּבלא
הּמראֹות ּבכל אף ּבׂשאת, אּלא מחיה ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָנאמרה

טמאה: סימן הּוא LB˙(È‡)ותֹולדֹותיהן ˙Ú ְְְִֵֶַָֻ»««∆∆
‡È‰.זֹו וחּבּורה הּמחיה, ּתחת היא יׁשנה מּכה ƒְְְִִַַַַַָָָָָ

ׁשּלא לחה; מלאה ותחּתיה מלמעלה ּבריאה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹנראית
אטהרּנה: - מחיה ועלתה הֹואיל ְְְֲֲִִֶַַָָָָֹּתאמר:

(È)BL‡Ó.רגליו ועד אדם ÓÎ‡‰:ׁשל ≈…ְְֶַַָָָ¿»«¿≈
Ô‰k‰ ÈÈÚ.:מאֹורֹו ׁשחׁש לכהן יגּפרט תורה ≈≈«…≈ְְְֵֶַָָֹ

(„È)ÈÁ a Ba ˙B‡‰ ÌBÈe.ּבֹו צמחה אם ¿≈»»»«ְִָָ
טמאה?! סימן ׁשהּמחיה ּפרׁש ּכבר הרי (ת"כ)מחיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ

ראׁשי וארּבעה מעׂשרים ּבאחד הּנגע ׁשהיה הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
נראה ׁשאין לפי מחיה מּׁשּום מטּמאין ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָאברים
ראׁש וחזר ,ואיל איל ׁשּׁשֹופע ּכאחד ּכּלֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּנגע
ׁשהבריא ּכגֹון ׁשּמן, עלֿידי ׁשּפּועֹו ונתּגּלה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻהאבר
הּכתּוב לּמדנּו הּמחיה, ּבֹו ונראית רחב ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָונעׂשה

יֹום.ÌBÈe:ׁשּתטּמא יׁש ללּמד, לֹומר? ּתלמּוד מה ְֵֶַ¿ְְֵֵַַַַ
מּכאן ּבֹו. רֹואה אּתה ׁשאין יֹום ויׁש ּבֹו רֹואה ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאּתה
לֹו, הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת ּכל לֹו נֹותנין חתן, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָאמרּו:
לֹו נֹותנין ּברגל, וכן ּולביתֹו. ולכסּותֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָּולאצטּליתֹו,
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ÈÓכ ‡‰ÊÁÓ ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»∆¡»»«ƒ
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ּבּׁשחין ּגריס חצי נֹולד זה: עם זה מצטרפין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָׁשאין

ּכגריס: יּדֹונּו לא ּבּמכוה, ּגריס כהוחצי תורה ְְְֲִִִִִִַַָֹ
(ËÎ)Ô˜Ê B‡ ‡.נגע ּבין לחּלק הּכתּוב ּבא ¿…¿»»ְֵֵֶַַַָָ

סימנֹו ׁשּזה ּבׂשר, ׁשּבמקֹום לנגע ׂשער ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּבמקֹום
צהב: ּבׂשער סימנֹו וזה לבן ÚN(Ï)ּבׂשער B ְְְִֵֵֶָָָָָָֹ≈»

‰.לצהב ׁשּבֹו ׁשחֹור ׂשער ׁשּנהּפ:‡‰ ˜. »…ְְֵֶֶֶַָָָֹ∆∆

נגע ׁשל ׁשמֹו ׂשער:(ת"כ)ּכ ׁשּבמקֹום ְְִֵֶֶֶַָָ
(‡Ï)B ÔÈ‡ Á ÚNÂ.ׂשער ּבֹו היה אם הא ¿≈»»…≈ִֵָָָָ

ׁשּׂשער להּסגר, צרי ואין טהֹור - ְְִִֵֵֵֶָָָָָׁשחֹור
ׁשּנאמר: ּכמֹו ּבנתקים, הּוא טהרה סימן - ְְֱֳִִִֶֶַַָָָָׁשחֹור

וגֹו'": צמחּֿבֹו ׁשחר NÙŒ‡Ï‰(Ï)"וׂשער ‰p‰Â ְְֵַָָָֹ¿ƒ≈…»»
'B‚Â.:טמא - צהב ׂשער ּבֹו היה אֹו ּפׂשה, אם הא ¿ִֵֵָָָָָָָָֹ
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bÈÂ Ál‚È ‡Ï ‡˜˙ Ìe¿ƒƒ¿»»¿«»¿«¿«
ÔÈÓÈ ‡L ‡˜˙ ˙È ‡‰k«¬»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

:˙eÈלד‡˜˙ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ ƒ¿»¿∆¡≈«¬»»ƒ¿»
‡ ‡Ï ‡‰Â ‰‡ÈL ‡ÓÈa¿»¿ƒ»»¿»»≈
È‰˙ÈÏ È‰ÊÁÓe ‡kLÓa ‡˜˙ƒ¿»¿«¿»∆¡ƒ≈ƒ
‡‰k d˙È ÈkÈÂ ‡kLÓ ÔÓ ˜È«ƒƒ«¿»ƒ«≈»≈«¬»

:ÈkÈÂ È‰LeÏ aÈÂלהÌ‡Â ƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ
˙a ‡kLÓa ‡˜˙ È ‡‡»»≈ƒ¿»¿«¿»»«

:d˙eÎcלו‡‰Â ‡‰k dpÊÁÈÂ »≈¿∆¡ƒ≈«¬»¿»
È ‡Ï ‡kLÓa ‡˜˙ ‡≈ƒ¿»¿«¿»»¿«≈
:‡e‰ ‡Ó ˜ Ï ‡‰k«¬»¿≈»À»¿»»

Âלז ‡˜˙ Ì˜ ‰Â‰ k Ì‡Â¿ƒ«¬»»ƒ¿»¿≈»
ÈÎc ‡˜˙ È‡ da ÁÓ Ìk‡À»¿«≈ƒ«ƒƒ¿»¿≈

:‡‰k dpkÈÂ ‡e‰לח‡ ‚e ƒ«ƒ≈«¬»¿«
Ô‰a LÓ È‰È È‡ ‡˙‡ƒ¿»¬≈¿≈ƒ¿«ƒ¿¿

:ÔeÁ Ô‰a Ô‰aלטÈÊÁÈÂ «¬»«¬»«¿»¿∆¡≈
Ô‰a Ô‰a LÓ ‡‰Â ‡‰Î«¬»¿»ƒ¿«ƒ¿¿«¬»
È‚ ‡e‰ ‡˜‰a ÔeÁ ÔÈÓ»¿»«¿»»¬»»≈

Îc ‡kLÓ:‡e‰ ÈמÈ‡ ‚e ¿«¿»¿≈¿«¬≈
ÈÎc ‡e‰ Á˜ dLÈ  È««¿«≈≈¿«¿≈

:‡e‰מאÈ‰‡ Ï˜lÓ Ì‡Â¿ƒƒ»√≈¬ƒ
ÈÎc ‡e‰ LÏb dLÈ  È««¿«≈≈¿¿≈


(‚Ï)Álb˙‰Â.הּנתק Ï‡:סביבֹות ˜˙p‰Œ˙‡Â ¿ƒ¿«»ְִֶֶַ¿∆«∆∆…
Ál‚È.(ת"כ)ּכדי סביב לֹו סמּו ׂשערֹות ׁשּתי מּניח ¿«≈«ְְְִִֵֵַַָָָ

הּׂשערֹות יעבֹור יפׂשה ׁשאם ּפׂשה, אם נּכר ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּיהא
הּגּלּוח: למקֹום לדויצא ˙‰Ë(Ï‰)תורה ÈÁ‡. ְְִִֵֵַַ«¬≈»√»

הּפ לאחר ּפֹוׂשה אּלא לי ּבסֹוףאין אף מּנין ּטּור, ְְִִִִֵֶֶַַַַַָ
לֹומר: ּתלמּוד ׁשני? ׁשבּוע ּובסֹוף ראׁשֹון ְְִִֵַַַַָָׁשבּוע

יפׂשה": לו"ּפׂשה ÁL(ÊÏ)תורה Â.אף מּנין ְִֶָ¿≈»»…ִִַַ
"וׂשער". לֹומר: ּתלמּוד צהב? ׁשאינֹו והאדם ְְְֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹהּירק
ּכמֹו "צהב", הּזהב, לתבנית ּדֹומה "צהב" ְְְְִֶַַָָָָֹֹּולׁשֹון

ּבלע"ז אורפל"א ‰ËÂ:"זהב", ‡e‰ ‰Ë ְַַָֹ»¿ƒ¬

Ô‰k‰.טהֹור לא הּכהן, ׁשּטהרֹו טמא ז)הא :(מו"ק «…≈ֲִֵֵֶַָָָֹֹ
(ÁÏ)˙‰a.:חברּבּורֹות(ËÏ)˙Ï ˙‰k. ∆»…ְֲַ≈¿»…

ּכהה אּלא עז ׁשּלהן לבן לבן.a‰˜:ׁשאין ּכמין ֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ…«ְִֶֹ
ּבין רוש"ו, ׁשּקֹורין אדם, אדם ּבבׂשר ְְִִִֵֶֶַַָָָֹהּנראה
עדׁשן ּכאיׁש ּבהק, קרּוי אדמימּותֹו, ְְְְֲִִַַַַָָֹחברּבּורֹות
צח: ּבלבן הּבׂשר מבהיק לעדׁשה עדׁשה ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבין

(Ó)‡e‰ ‰Ë ‡e‰ Á˜.,נתקין מּטמאת טהֹור ≈≈«»ְְִִַָָֻ
ׂשער, מקֹום ׁשהם וזקן, ראׁש ּבסימני נּדֹון ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹׁשאין
ּומחיה לבן, ּבׂשער ּבׂשר: עֹור נגעי ּבסימני ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָָאּלא

ÂÈ(Ó‡)ּופׂשיֹון: ˙‡Ó Ì‡Â.קדקד מּׁשּפּוע ְִ¿ƒƒ¿«»»ְִִַָֹ
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:‡e‰מב‡ eÁ È‰È È‡Â«¬≈¿≈¿»»≈
 eÁ zÓ eÏƒ¿≈«¿«ƒ»«
‡ eÁ ‡È‰ ‡È eÈ¿ƒ»¿»ƒ¿»»≈

:eÏמג‡‰k È ÈÁÈÂ ƒ¿≈¿∆¡≈»≈«¬»
‡ ‡eÁ ‡zÓ ÈÚ ‡‰Â¿»«ƒ«¿»»«¿»«¿»
ÈÁÓk eÏ ‡ eÁ¿»»≈ƒ¿≈¿∆¡≈

:‡ Ó ‡eÈמד ¿ƒ»¿«ƒ¿»¿«
‡‡ ‡e‰ ‡Ó ‡e‰ È¿ƒ¿»»»√»
:zÓ È ‡‰k ‡È¿»≈ƒ≈«¬»¿≈≈«¿»≈

zÓ‡מה  Èc ‡Èe¿ƒ»ƒ≈«¿»»
È‰È ÈÂ ÔÈÚÓ Ô‰È È‰eÏ¿ƒ¿¿«¿ƒ¿≈≈¿≈
ÚÈ ‡Ï‡k ÌÙN ÏÚÂ ÚÈÙ¿ƒ«¿«»»«¬≈»ƒ¿«»
Ôe‡z ‡ÏÂ Ôe‡z ‡ÏÂ¿»ƒ¿«¬¿»ƒ¿«¬

:ÈÈמו ‡zÓ Èc ÈÓÈ Ïk ƒ¿≈»≈ƒ«¿»»≈
È‰„ÁÏ ‡e‰ ‡Ó ‡Ó È‰È¿≈¿»»¿»»ƒ¿ƒ
:Ó ‡ÈÓÏ ‡Ó ÈÈ≈≈ƒ»»¿«¿ƒ»¿≈

zÓמז  È‰È È‡ ‡eÏe¿»¬≈¿≈≈«¿«
eÏ ‡ ÓÚ eÏ eÈ¿ƒƒ¿¬«ƒ¿

:Ôzkמח‡Ú ‡ ‡È ‡ ƒ»¿ƒ¿»¿«¿»
‡ ‡kÓ ‡ ‡ÓÚÏe ‡zÏ¿ƒ»»¿«¿»¿«¿»

:Ó „ÈÚ ÏמטÈ‰ÈÂ ¿»ƒƒ¿»ƒ≈
‡eÏ  ‡ È ‡zÓ«¿»»»«ƒ¿»


ׁשּמּכאן הּצדעין ואף "ּגּבחת", קרּוי ּפניו, ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָּכלּפי
קרּוי אחֹוריו ּכלּפי קדקד ּומּׁשּפּוע ּבכלל, ְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹּומּכאן

ÔÏ(Ó)"קרחת": ÚÌcÓ„‡.מּנין .ּפתּו ַַָ∆«»»¬«¿»ִִַָ
עֹור צרעת ּכמראה לֹומר: ּתלמּוד הּמראֹות? ְְְְְֵַַַַַַַָָׁשאר

ּבׂשר':.ּבׂשר 'עֹור ּבפרׁשת האמּור הּצרעת ּכמראה ְְְֵַַַַַָָָָָָָָָ
ּבֹו? אמּור ּומהּו בעֹורֿבׂשרֹו". ּכיֿיהיה ְְְִִֶַָָָָ"אדם
ולא ׁשבּועֹות, ּבׁשני ונּדֹון מראֹות ּבארּבע ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָֹׁשּמטּמא
נּדֹון ׁשהּוא ּומכוה, ּבׁשחין האמּור צרעת ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּכמראה
ׂשער, מקֹום ׁשל נתקין ּכמראה ולא אחד, ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹּבׁשבּוע
ותֹולדּתּה, ׂשאת מראֹות: ּבארּבע מטּמאין ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָׁשאין

ותֹולדּתּה: מגּבהרת Ú(Ó„)תורה ‡.אין ְְֶֶַַָ¿…ƒ¿ֵ
ּתלמּוד המנּגעים? ׁשאר לרּבֹות מּנין נתקין, אּלא ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻלי
הּוא ּכּלן על ּכּלן. את לרּבֹות יטּמאּנּו", "טּמא ְְְֵֶֶַַַַַָָֻֻלֹומר:

וגֹו'": פרמים יהיּו "ּבגדיו .ÌÈÓÙ(Ó‰)אֹומר: ְְְְִִֵָָֻ¿Àƒ
ׂשער.ÚeÙ:קרּועים ËÚÈ‰:מגּדל ÌÙNŒÏÚÂ. ְִ»«ְֵָָֻ¿«»»«¿∆
ּבלע"זÌÙN.:ּכאבל גרינו"ן הּׂשפתים, :ׂשער ְֵָ»»ְְְִַַַַַָ

‡È ‡ÓË ‡ÓËÂ.ויפרׁשּו טמא, ׁשהּוא מׁשמיע ¿»≈»≈ƒ¿»ְְְְִִֵֶַַָ
ה)מּמּנּו È(ÂÓ):(מו"ק „„.ׁשאר יהיּו ׁשּלא ִֶ»»≈≈ְְִֶָֹ

ּנׁשּתּנה מה רּבֹותינּו: ואמרּו עּמֹו. יֹוׁשבים ְְְְְִִִִֵֵַַַָָטמאים
הבּדיל והּוא הֹואיל ּבדד? ליׁשב טמאים ְְְְִִִִִֵֵֵָָָמּׁשאר
אף לרעהּו, איׁש ּובין לאׁשּתֹו איׁש ּבין הרע ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָּבלׁשֹון

יּבדל ÁÏ‰:הּוא eÁÓ.מחנֹות לׁשלׁש חּוץ ִֵָƒ««¬∆ְֲַָֹ
סז) מז:(פסחים ÓÏÂ(ÁÓ)תורה ÌÈzÏ.ׁשל «ƒ¿ƒ¿«»∆ֶ

צמרּפׁשּתים, ׁשל Ú.:אֹו ‡נעׂשה ׁשּלא עֹור זה ְִִֶֶֶ¿ֲֶֶַָֹ
מלאכה Ú:ּבֹו ‡ÏÓŒÏ ‡.ׁשּנעׂשה עֹור זה ְָָ¿»¿∆∆ֲֶֶַָ
מלאכה: ׁשּבירּקין.È(ËÓ)ּבֹו .‡„ÌcÓ:ירק ְָָ¿«¿«ִִֶָֹֻ¬«¿»
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 eÁ zÓ eÏƒ¿≈«¿«ƒ»«
‡ eÁ ‡È‰ ‡È eÈ¿ƒ»¿»ƒ¿»»≈

:eÏמג‡‰k È ÈÁÈÂ ƒ¿≈¿∆¡≈»≈«¬»
‡ ‡eÁ ‡zÓ ÈÚ ‡‰Â¿»«ƒ«¿»»«¿»«¿»
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‡‡ ‡e‰ ‡Ó ‡e‰ È¿ƒ¿»»»√»
:zÓ È ‡‰k ‡È¿»≈ƒ≈«¬»¿≈≈«¿»≈

zÓ‡מה  Èc ‡Èe¿ƒ»ƒ≈«¿»»
È‰È ÈÂ ÔÈÚÓ Ô‰È È‰eÏ¿ƒ¿¿«¿ƒ¿≈≈¿≈
ÚÈ ‡Ï‡k ÌÙN ÏÚÂ ÚÈÙ¿ƒ«¿«»»«¬≈»ƒ¿«»
Ôe‡z ‡ÏÂ Ôe‡z ‡ÏÂ¿»ƒ¿«¬¿»ƒ¿«¬

:ÈÈמו ‡zÓ Èc ÈÓÈ Ïk ƒ¿≈»≈ƒ«¿»»≈
È‰„ÁÏ ‡e‰ ‡Ó ‡Ó È‰È¿≈¿»»¿»»ƒ¿ƒ
:Ó ‡ÈÓÏ ‡Ó ÈÈ≈≈ƒ»»¿«¿ƒ»¿≈

zÓמז  È‰È È‡ ‡eÏe¿»¬≈¿≈≈«¿«
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:Ôzkמח‡Ú ‡ ‡È ‡ ƒ»¿ƒ¿»¿«¿»
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:Ó „ÈÚ ÏמטÈ‰ÈÂ ¿»ƒƒ¿»ƒ≈
‡eÏ  ‡ È ‡zÓ«¿»»»«ƒ¿»


ׁשּמּכאן הּצדעין ואף "ּגּבחת", קרּוי ּפניו, ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָּכלּפי
קרּוי אחֹוריו ּכלּפי קדקד ּומּׁשּפּוע ּבכלל, ְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹּומּכאן

ÔÏ(Ó)"קרחת": ÚÌcÓ„‡.מּנין .ּפתּו ַַָ∆«»»¬«¿»ִִַָ
עֹור צרעת ּכמראה לֹומר: ּתלמּוד הּמראֹות? ְְְְְֵַַַַַַַָָׁשאר

ּבׂשר':.ּבׂשר 'עֹור ּבפרׁשת האמּור הּצרעת ּכמראה ְְְֵַַַַַָָָָָָָָָ
ּבֹו? אמּור ּומהּו בעֹורֿבׂשרֹו". ּכיֿיהיה ְְְִִֶַָָָָ"אדם
ולא ׁשבּועֹות, ּבׁשני ונּדֹון מראֹות ּבארּבע ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָֹׁשּמטּמא
נּדֹון ׁשהּוא ּומכוה, ּבׁשחין האמּור צרעת ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּכמראה
ׂשער, מקֹום ׁשל נתקין ּכמראה ולא אחד, ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹּבׁשבּוע
ותֹולדּתּה, ׂשאת מראֹות: ּבארּבע מטּמאין ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָׁשאין

ותֹולדּתּה: מגּבהרת Ú(Ó„)תורה ‡.אין ְְֶֶַַָ¿…ƒ¿ֵ
ּתלמּוד המנּגעים? ׁשאר לרּבֹות מּנין נתקין, אּלא ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻלי
הּוא ּכּלן על ּכּלן. את לרּבֹות יטּמאּנּו", "טּמא ְְְֵֶֶַַַַַָָֻֻלֹומר:

וגֹו'": פרמים יהיּו "ּבגדיו .ÌÈÓÙ(Ó‰)אֹומר: ְְְְִִֵָָֻ¿Àƒ
ׂשער.ÚeÙ:קרּועים ËÚÈ‰:מגּדל ÌÙNŒÏÚÂ. ְִ»«ְֵָָֻ¿«»»«¿∆
ּבלע"זÌÙN.:ּכאבל גרינו"ן הּׂשפתים, :ׂשער ְֵָ»»ְְְִַַַַַָ

‡È ‡ÓË ‡ÓËÂ.ויפרׁשּו טמא, ׁשהּוא מׁשמיע ¿»≈»≈ƒ¿»ְְְְִִֵֶַַָ
ה)מּמּנּו È(ÂÓ):(מו"ק „„.ׁשאר יהיּו ׁשּלא ִֶ»»≈≈ְְִֶָֹ

ּנׁשּתּנה מה רּבֹותינּו: ואמרּו עּמֹו. יֹוׁשבים ְְְְְִִִִֵֵַַַָָטמאים
הבּדיל והּוא הֹואיל ּבדד? ליׁשב טמאים ְְְְִִִִִֵֵֵָָָמּׁשאר
אף לרעהּו, איׁש ּובין לאׁשּתֹו איׁש ּבין הרע ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָּבלׁשֹון

יּבדל ÁÏ‰:הּוא eÁÓ.מחנֹות לׁשלׁש חּוץ ִֵָƒ««¬∆ְֲַָֹ
סז) מז:(פסחים ÓÏÂ(ÁÓ)תורה ÌÈzÏ.ׁשל «ƒ¿ƒ¿«»∆ֶ

צמרּפׁשּתים, ׁשל Ú.:אֹו ‡נעׂשה ׁשּלא עֹור זה ְִִֶֶֶ¿ֲֶֶַָֹ
מלאכה Ú:ּבֹו ‡ÏÓŒÏ ‡.ׁשּנעׂשה עֹור זה ְָָ¿»¿∆∆ֲֶֶַָ
מלאכה: ׁשּבירּקין.È(ËÓ)ּבֹו .‡„ÌcÓ:ירק ְָָ¿«¿«ִִֶָֹֻ¬«¿»
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ׁשּבאדּמים: נאדם ‡˙‡ÓÓתורה ˙Ú. ֲִֶַָֹֻ»«««¿∆∆

ממאיר" "סּלֹון כח)לׁשֹון ּבלע"ז.(יחזקאל פויינט"ש ְְְִִַַַ
הימּנּו': ּתהנה ׁשּלא מארה, ּבֹו 'ּתן ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹּומדרׁשֹו:

ÌÈzLt B‡ Óa.ׁשל אֹו צמר ׁשל «∆∆«ƒ¿ƒֶֶֶֶ
צמר ּגּזי יביא יכֹול ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָּפׁשּתים,
"הוא לֹומר: ּתלמּוד עּמֹו? ויׂשרפם ּפׁשּתן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָואניצי
עּמּה. אחר ּדבר צריכה אינּה - ּתּׂשרף" ְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָּבאׁש
בּפׁשּתים"? אֹו "ּבּצמר לֹומר: ּתלמּוד מה ְְִִִֵֶֶַַַַַאםּֿכן,

אחר מּמין ׁשהן ׁשּבֹו, האמרּיֹות את (פסחיםלהֹוציא ְְִִִִִֵֵֶֶֶַָ
אמרא:סח) ּכמֹו ׂשפה, לׁשֹון אמרּיֹות, נג. תורה ְְְְִִִָָָ

„Ú‚p‰ BaŒL‡ ּבלבד?.‡˙ הּנגע מקֹום יכֹול ≈¬∆«»«ְְִֶַַַָ

הּבגד ּכל יכֹול הּנגע". אׁשרּֿבֹו "את לֹומר: ְֲֵֶֶֶַַַַַָָָּתלמּוד
ּכיצד?ּכּלֹו הא "הּנגע". לֹומר: ּתלמּוד ּכּבּוס? טעּון ְִֵַַַַַָָָֻ

עּמֹו: הּבגד מן ‰‰Òakיכּבס ÈÁ‡.לׁשֹון ְִִֵֶֶַַ«¬≈À«≈ְ
‡˙BÈÚŒ:העׂשֹות Ú‚p‰ CÙ‰Œ‡Ï.הכהה לא ֵָ…»««∆«∆≈ְָֹֻ

NÙŒ‡Ï‰:מּמראיתֹו Ú‚p‰Â.הפ לא ׁשאם ׁשמענּו, ְִִַ¿«∆«…»»ְִֶַַָָֹ
ּופׁשה. הפ לא לֹומר צרי ואין טמא. ּפׂשה, ְְִֵֵַַָָָָָָָֹֹולא
ּתלמּוד לֹו? יעׂשה מה יֹודע איני ּפׁשה, ולא ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהפ
רּבי ּדברי מּכלֿמקֹום, הּנגע", את "והסּגיר ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָלֹומר:
ּבתֹורת ּכדאיתא וכּו', אֹומרים וחכמים ְְְְְֲִִִִַַָָָיהּודה.
אפניו על הּמקרא ליּׁשב ּכאן ּורמזּתיה :ּכהנים, ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹ

‡Â‰ ˙˙Át.ּכמֹו ּגּמא, יז)לׁשֹון ב "ּבאחת(שמואל : ¿∆∆ƒְְְַַָֻ
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‡‰ ˙ÂÏ È˙ÈÂ ˙„„ ‡BÈƒ»¿»≈¿ƒ≈≈¿»«¬»
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 È‡ ‡‰Â ‡‰ ÈÁÈÂ¿∆≈«¬»¿»ƒ«ƒ«¿«
‡È‚  ‡˙È‚ד„wÙÈÂ ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ«≈


ׁשֹוקעין ׁשּמראיו נגע היא, ׁשפלה ּכלֹומר :הּפחתים", ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ

BÁ‚ B‡ BÁ.אֹו ּבׁשחיקּותּה ּכתרּגּומֹו: ¿»«¿¿««¿ְְְִִֵַ
הּמדרׁש.BÁ:בחדתּותּה ּומּפני יׁשנים. ׁשחקים ְֵַָ»«¿ְְְְִִִִֵַָָָ

ׁשהיא ּבבגדים לפריחה מּנין ׁשוה: לגזרה ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשהצר
ונאמרה ּבאדם, וגּבחת" "קרחת נאמרה ְְְְְְֱֱֶֶַַַַַָָָָָָטהֹורה?
ּפרח ּלהּלן מה ּבבגדים. וגּבחת" ְְְִִַַַַַַַַָָָָ"קרחת
אחז לכ טהֹור, - ּבכּלֹו ּפרח ּכאן אף טהֹור, - ְְְַַַָָָָָָֻֻּבכּלֹו
ּפרּוׁשֹו ּולענין וגּבחת". "קרחת לׁשֹון ְְְְִֵַַַַַַַָָהּכתּוב
וגּבחת, יׁשנים, לׁשֹון קרחת, מׁשמעֹו: זהּו ְְְְְְִֶַַַַַַַָָָותרּגּומֹו,
ּבקדמּותֹו, אֹו ּבאחריתֹו נכּתב ּכאּלּו חדׁשים, ְְְְְְֲֲִִִִַַָָלׁשֹון
ּכמֹו ּפנים, לׁשֹון והּגּבחת אחֹורים לׁשֹון ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָׁשהּקרחת
ּכל והּקרחת, וגֹו'", ּפניו מּפאת "ואם ְְְְִִֶַַַַָָָָָׁשּכתּוב:
ּבתֹורת מפרׁש ּכ ּולאחריו, הּקדקד מן ויֹורד ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשּׁשֹופע

‡˙B(Â)ּכהנים: ÚÂ.הּבגד מן הּנגע מקֹום יקרע ֲִֹ¿»«…ְְִִֶֶֶַַַַ
‰Â‡()ויׂשרפּנּו: ˙Á.וצֹומח החֹוזר :ּדבר ְְְִֶ…««ƒְֵֵַַָָ

pÙ ‡.:הּבגד ּכל Ì‰(Á)את Â »≈ƒ¿¿∆ֶֶֶַָ¿»≈∆
Ú‚p‰.מּמּנּו סר ּכהן, עלּֿפי ּבּתחּלה ּכׁשּכּבסּוהּו אם «»«ְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹ

לגמרי È˙:הּנגע Â.ׁשל ּתרּגּום טבילה. לׁשֹון ְְֵֶַַַ¿À«≈ƒְְְִֶַָ
חּוץ "ויתחּור", לּבּון: לׁשֹון זֹו ׁשּבפרׁשה ְְְְִִִִֶַַָָָ'ּכּבּוסין'
ּתרּגּומֹו לכ לטּבל, אּלא ללּבּון ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹמּזה,
לטבילה, ׁשהן ּבגדים ּכּבּוסי ּכל וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ'ויצטּבע'.

'וּיצטּבע': נטמתרּגמין תזריעתורה פרשת חסלת ְְְְִִַַָֻ
()B‚Â Ú‰ ˙B ‰È‰ ˙‡.(כא (מגילה …ƒ¿∆««¿…»¿

ּבּלילה: אֹותֹו מטהרין ׁשאין ‡ŒÏ(‚)מלּמד, ְְְֲִֵֵֶַַַַָ∆
‰ÁÏ Á.ׁשם ׁשּנׁשּתּלח מחנֹות לׁשלׁש חּוץ ƒ««¬∆ְְֲִֶַַַָָֹ
חּלּוטֹו: קמא).BiÁ˙(„)ּבימי ּפרט(חולין ִִֵ«ְָ



קני rxevnÎrixfzciiriax mei qelwpe`

     §©©§«§¦»¨¨´©Ÿ¥¼§¦¥Æ¥¨´
      ©¤½©©«£¥−ª©¥´Ÿ®§¨©´ŸÀ¦©¤̧¤Æ

      ´¦¨½¬¦©§¦−¬¦¨¥«¤
    §¦¥«¨¤̧¹Â©¤Â¤«©§¦³«¨¥̧¤Æ

     ́§¨§¦½Ÿ©−©¦®¨¥´¦§§¤½
    ¥¬£¤−©¨«©§©¤¿¤«©§¦̧

     «¨¥¹¤«¨§¦³¨Æ£¤´§©¥½§¨¬
     ¥¤−©¨®©§ª©¬¥¦−§¨¥«ÂŸ

      ©¸¤«©¨©¹©¤¬¤©¤´¤´©¦§¦À
      ³©§¦Æ´¨¥½¤−¨§¦®§©«£−

      ¬§©§«
 

    ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ³Ÿ
     ¦«§¤Æ©´©§Ÿ̈½§−¨«¢¨®§−̈

    ¤©Ÿ¥«§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦−©©«£¤®
       §¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²¦§¨¬¤«©©¨©−©¦©¨«©§¦¨Æ©Ÿ¥½

˙˙Á B‡ ˙ÈÁ ‡È‰ƒƒ¿ƒ≈¿«»≈
ÈÚ‡נו ‡‰Â ‡‰ ‡Á Ì‡Â¿ƒ¬»«¬»¿»»¿»

Ú ˙È ÂÁ ˙ ‡«¿»»»«¿«»»≈¿«
B‡ ‡  B‡ ‡Ï  ˙È»≈ƒ¿»ƒ«¿»

‡Ú  B‡ ‡È˙ נזÌ‡Â ƒƒ¿»ƒ«¿»¿ƒ
‡È˙ B‡ ‡Ï „BÚ ÈÁ˙ƒ¿¬≈ƒ¿»¿ƒ¿»
 ‡ Ï B‡ ‡Ú B‡¿«¿»¿»«ƒ¿«
È ˙È p„B˙ ‡ ‡È‰ ‡È‚»¿»ƒ¿»¿ƒ≈»ƒ

‡ נחB‡ ‡Ï ≈«¿»»¿»
‡ Ï B‡ ‡Ú B‡ ‡È˙ƒ¿»«¿»»«
B‰p ÈÚÈÂ Á˙È È ƒ¿«ƒƒ¿««¿∆¿≈ƒ¿
È„ÈÂ ˙È ÚÈÂ ‡«¿»»¿ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿≈

È‚נט „ ‡˙ÈB‡ ‡»«¿»¿«¿«¿ƒ
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ÈÏא ‰ ÌÚ ÈÈ ÏÈ«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»
„È‚‡ב ‡˙ÈB‡ È‰˙ ‡»¿≈«¿»ƒ¿ƒ»

‡‰ ˙ÂÏ È˙ÈÂ ˙„„ ‡BÈƒ»¿»≈¿ƒ≈≈¿»«¬»
ÈÏ˙‡ג ‡Ï ‡‰ BÈÂ¿ƒ«¬»¿ƒ»»¿«¿ƒ»

 È‡ ‡‰Â ‡‰ ÈÁÈÂ¿∆≈«¬»¿»ƒ«ƒ«¿«
‡È‚  ‡˙È‚ד„wÙÈÂ ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ«≈


ׁשֹוקעין ׁשּמראיו נגע היא, ׁשפלה ּכלֹומר :הּפחתים", ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ

BÁ‚ B‡ BÁ.אֹו ּבׁשחיקּותּה ּכתרּגּומֹו: ¿»«¿¿««¿ְְְִִֵַ
הּמדרׁש.BÁ:בחדתּותּה ּומּפני יׁשנים. ׁשחקים ְֵַָ»«¿ְְְְִִִִֵַָָָ

ׁשהיא ּבבגדים לפריחה מּנין ׁשוה: לגזרה ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשהצר
ונאמרה ּבאדם, וגּבחת" "קרחת נאמרה ְְְְְְֱֱֶֶַַַַַָָָָָָטהֹורה?
ּפרח ּלהּלן מה ּבבגדים. וגּבחת" ְְְִִַַַַַַַַָָָָ"קרחת
אחז לכ טהֹור, - ּבכּלֹו ּפרח ּכאן אף טהֹור, - ְְְַַַָָָָָָֻֻּבכּלֹו
ּפרּוׁשֹו ּולענין וגּבחת". "קרחת לׁשֹון ְְְְִֵַַַַַַַָָהּכתּוב
וגּבחת, יׁשנים, לׁשֹון קרחת, מׁשמעֹו: זהּו ְְְְְְִֶַַַַַַַָָָותרּגּומֹו,
ּבקדמּותֹו, אֹו ּבאחריתֹו נכּתב ּכאּלּו חדׁשים, ְְְְְְֲֲִִִִַַָָלׁשֹון
ּכמֹו ּפנים, לׁשֹון והּגּבחת אחֹורים לׁשֹון ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָׁשהּקרחת
ּכל והּקרחת, וגֹו'", ּפניו מּפאת "ואם ְְְְִִֶַַַַָָָָָׁשּכתּוב:
ּבתֹורת מפרׁש ּכ ּולאחריו, הּקדקד מן ויֹורד ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשּׁשֹופע

‡˙B(Â)ּכהנים: ÚÂ.הּבגד מן הּנגע מקֹום יקרע ֲִֹ¿»«…ְְִִֶֶֶַַַַ
‰Â‡()ויׂשרפּנּו: ˙Á.וצֹומח החֹוזר :ּדבר ְְְִֶ…««ƒְֵֵַַָָ

pÙ ‡.:הּבגד ּכל Ì‰(Á)את Â »≈ƒ¿¿∆ֶֶֶַָ¿»≈∆
Ú‚p‰.מּמּנּו סר ּכהן, עלּֿפי ּבּתחּלה ּכׁשּכּבסּוהּו אם «»«ְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹ

לגמרי È˙:הּנגע Â.ׁשל ּתרּגּום טבילה. לׁשֹון ְְֵֶַַַ¿À«≈ƒְְְִֶַָ
חּוץ "ויתחּור", לּבּון: לׁשֹון זֹו ׁשּבפרׁשה ְְְְִִִִֶַַָָָ'ּכּבּוסין'
ּתרּגּומֹו לכ לטּבל, אּלא ללּבּון ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹמּזה,
לטבילה, ׁשהן ּבגדים ּכּבּוסי ּכל וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ'ויצטּבע'.

'וּיצטּבע': נטמתרּגמין תזריעתורה פרשת חסלת ְְְְִִַַָֻ
()B‚Â Ú‰ ˙B ‰È‰ ˙‡.(כא (מגילה …ƒ¿∆««¿…»¿

ּבּלילה: אֹותֹו מטהרין ׁשאין ‡ŒÏ(‚)מלּמד, ְְְֲִֵֵֶַַַַָ∆
‰ÁÏ Á.ׁשם ׁשּנׁשּתּלח מחנֹות לׁשלׁש חּוץ ƒ««¬∆ְְֲִֶַַַָָֹ
חּלּוטֹו: קמא).BiÁ˙(„)ּבימי ּפרט(חולין ִִֵ«ְָ
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 ÔÈ ÈkÓÏ ÈÂ ‡‰kÔÈ «¬»¿ƒ«¿ƒ«≈«¿≈ƒ¿ƒ
Úe ‡‡„ ‡Ú‡Â ÔÈ ÔÈiÁ«ƒ»¿»¿»»¿«¿»¿«

:‡B‡Â ÈB‰ה‡‰k „ÈÂ ¿ƒ¿≈»ƒ«≈«¬»
Á Ô‡ÓÏ ‡„Á ‡ ˙È BkÈÂ¿ƒ»ƒ¬»¬»¿««¬«

:ÚeaÓ ÈÓ ÏÚו‡˙ÈÁ ‡ ˙È «≈««»ƒ¬»«¿»
˙ÈÂ ‡‡„ ‡Ú‡ ˙ÈÂ ˙È Èƒ«»«¿»»»¿«¿»¿»
ÏBaËÈÂ ‡B‡ ˙ÈÂ ÈB‰ Ú¿«¿ƒ¿»≈»¿ƒ¿
‡Ó„a ‡˙ÈÁ ‡ ˙ÈÂ ÔB‰˙È»¿¿»ƒ¬»«¿»ƒ¿»
:ÚeaÓ ÈÓ ÏÚ ‡È ‡¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»«≈««

eÈ‚˙‡ז ÔÓ ÈkÓ ÏÚ ÈÈÂ¿«ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»
˙È ÁLÈÂ k„ÈÂ ÔÈÓ ÚL¿«ƒ¿ƒƒ«ƒ≈ƒ««»
:‡ÏÁ È‡ ÏÚ ‡˙ÈÁ ‡ƒ¬»«¿»««≈«¿»

È‰BLeÏח ˙È ÈkÓ ÚaÈÂƒ««¿ƒ«≈»¿ƒ
‡iÓ ÈÁÈÂ Ú Ïk ˙È Á‚ÈÂƒ««»»«¬≈¿«¿≈¿«»
‡˙ÈLÓÏ ÏBÚÈ Ôk ˙e Èk„ÈÂ¿ƒ¿≈»«≈≈¿«¿ƒ»
‡ÚL kLÓÏ ‡aÓ ˙ÈÂƒ≈ƒ»»¿«¿¿≈«¿»

:ÔÈÓBÈט‰‡ÚÈL ‡ÓBÈ È‰ÈÂ ƒƒ≈¿»¿ƒ»»
˙ÈÂ LÈ ˙È Ú Ïk ˙È Á‚È¿««»»«¬≈»≈≈¿»
Ïk ˙ÈÂ È‰BÈÚ ÈÈ ˙ÈÂ ƒ¿≈¿»¿ƒ≈≈ƒ¿»»
È‰BLeÏ ˙È ÚaÈÂ Á‚È Ú«¬≈¿«»ƒ««»¿ƒ
:Èk„ÈÂ ‡iÓa a ˙È ÈÁÈÂ¿«¿≈»ƒ¿≈¿«»¿ƒ¿≈

ÔÈי È ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈe¿»¿ƒ»»ƒ«¿≈
˙a ‡„Á ‡‡Â ÔÈÓÏL ÔÈ‡ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ«¿»¬»«
ÔÈBÚ ‡˙Ï˙e ‡ÓÏL ‡L«»¿∆¿»¿»»∆¿ƒ


ׁשהּנגעים.B‰Ë˙:לטרפֹות לפי טמא. לעֹוף ּפרט ְִֵ¿…ְְְְִִֵֶַָָָ

הרע, לׁשֹון על טו)ּבאין מעׂשה(ערכין ׁשהּוא ֲִֵֶַַָָָָ
צּפרים, לטהרתֹו הזקקּו לפיכ ּדברים, ְְְְְְֳֳִִִִִֵָָָָֻּפטּפּוטי

קֹול ּבצפצּוף ּתמיד ‡:ׁשּמפטּפטין ÚÂ.לפי ְְְְְִִִֶַָ¿≈∆∆ְִ
הרּוח ּגּסּות על ּבאין ˙ÚÏB˙:ׁשהּנגעים ÈLe ְִִֶַַַַָָָ¿ƒ««

‡Â.מּגאותֹו עצמֹו יׁשּפיל ויתרּפא? ּתּקנתֹו מה ¿≈…ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָ
ּוכאזֹוב ‡:ּכתֹולעת Ú.ארז ׁשל ÈLe:מּקל ְְֵַַ≈∆∆ֵֶֶֶַ¿ƒ

˙ÚÏB˙.זהֹורית צבּוע צמר ׁשל כ"ט)לׁשֹון :(ב"מ ««ְִֶֶֶַָָ
(‰)ÌÈiÁ ÌÈÓŒÏÚ.,ּבכלי ּתחּלה אֹותם ּכדינֹותן ««ƒ«ƒְְְִִִֵֵָָ

רביעית: הן? וכּמה ּבהם, נּכר צּפֹור ּדם ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּיהא
(Â)˙‡ ÁÈ ‰iÁ‰ ‰Œ˙‡.ׁשאינֹו מלּמד ∆«ƒ…««»ƒ«…»ְֵֵֶַ

העץ אבל לעצמּה, מפריׁשּה אּלא עּמהם, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָאֹוגדּה

ּכענין הּזהֹורית, ּבלׁשֹון יחד ּכרּוכים ְְְְְִִִִֵַַַָָָוהאזֹוב
ואתֿ הּתֹולעת ואתֿׁשני הארז "ואתֿעץ ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:
ׁשאינּה ּכׁשם יכֹול, לׁשלׁשּתן. אחת קיחה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹהאזב",
ּתלמּוד טבילה? ּבכלל ּתהא לא ּכן אגּדה, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹֻּבכלל
את החזיר החּיה", הּצּפֹור ואת אֹותם "וטבל ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָלֹומר:

טבילה: לכלל זהּצּפֹור eÁÓ(Á)תורה LÈÂ ְְִִִַָָ¿»«ƒ
.BÏ‰‡Ï(קמא חולין ּבתׁשמיׁש(ת"כ, ׁשאסּור מלּמד ¿»√ְְְִֵֶַַָ
kŒ˙‡B‚Â(Ë)הּמּטה: BÚŒÏ.,ּוכלל ּופרט ּכלל ִַָ∆»¿»¿ְְְָָָ

ונראה: ׂשער ּכּנּוס מקֹום ּכל Â‰(È)להביא ְְְְִִִֵָָָָ¿«¿»
˙Á‡.לחּטאת:ÌÈÚ ‰LÏLe.ׁשלׁשה לנסּכי ««ְַָ¿…»∆¿…ƒְְְִֵָֹ

טעּונין מצרע ׁשל ואׁשמֹו ׁשחּטאתֹו הּללּו, ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹּכבׂשים
יז)נסכים ÔÓL:(סוטה „Á‡ ‚ÏÂ.ׁשבע עליו להּזֹות ְִָ¿…∆»»∆ְֶַַָָ
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ÁLÓ ‡ÏÈc ‡˙ÁÓ ‡ÏÀ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«
:‡ÁLÓc „Á ‡bÏÂיאÌÈ˜ÈÂ ¿À»«¿ƒ¿»ƒƒ

ÈkcÓc ‡b ˙È ÈkcÓ„ ‡‰k«¬»ƒ¿«≈»«¿»¿ƒ«≈
ÔkLÓ ˙a ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙ÈÂ¿»¿√»¿»ƒ¿««¿«

:‡ÓÊיב‡‡ ˙È ‡‰k ÈÂ ƒ¿»¿ƒ««¬»»ƒ¿»
˙ÈÂ ‡ÓL‡Ï d˙È ˜ÈÂ ‡„Á¬»ƒ»≈»≈«¬»»¿»
‡Ó‡ ÔB‰˙È ÌÈ‡Â ‡ÁLÓ„ ‡bÏÀ»¿ƒ¿»¿»ƒ»¿¬»»

:ÈÈ Ì„˜יג‡‡ ˙È BkÈÂ √»¿»¿ƒ»ƒ¿»
˙ÈÂ ‡˙‡hÁ ˙È BkÈ Èc ˙‡a«¬«ƒƒ»«»»¿»
‡˙‡hÁk È‡ LÈc˜ ˙‡a ‡˙Ï¬»»«¬««ƒ¬≈¿«»»
ÔÈL„e˜ L„˜ ‡‰Ï ‡e‰ ‡ÓL‡¬»»¿«¬»…∆¿ƒ

:‡e‰יד‡ÓcÓ ‡‰k ÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»
Ìe Ï ‡‰k ÔÈÂ ‡ÓL‡„«¬»»¿ƒ≈«¬»«

Èc ÈkcÓ„ ‡„e‡ÔBÈÏ‡ ÏÂ ‡È ¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿
dÏ‚ ÔBÈÏ‡ ÏÂ ‡ÈÈc d„È¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈

:‡ÈÈcטו‡bÓ ‡‰k ÈÂ ¿«ƒ»¿ƒ««¬»ƒÀ»
‡‰„ ‡„È Ï ˜ÈÈÂ ‡ÁLÓ„¿ƒ¿»ƒƒ«¿»¿«¬»

:‡Ï‡ÓNcטז˙È ‡‰k ÏBaËÈÂ ƒ¿»»¿ƒ¿«¬»»
Ï Èc ‡ÁLÓ ÔÓ ‡ÈÈ„ da‡∆¿¿≈¿«ƒ»ƒƒ¿»ƒ«
‡ÁLÓ ÔÓ ÈcÈÂ ‡Ï‡ÓNc d„È¿≈ƒ¿»»¿«ƒƒƒ¿»
:ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ L da‡a¿∆¿¿≈¿«ƒ¿ƒ√»¿»

ÔÈיז d„È Ï Èc ‡ÁLÓ ‡LÓeƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ≈


ּבהֹונֹות: ּומּתן אזנֹו ּתנּו על מּמּנּו ְְְְִִֵֶַַַָולּתן

(‡È)'‰ ÈÏ.(פ"א כלים צא. נּקנֹור(מנחות ּבׁשער ƒ¿≈ְִַַָ
ּכּפּורים: מחּסר ׁשהּוא לפי עצמּה, ּבעזרה ְְְְֲִִִֶַָָָָָֹֻולא

(È)ÌL‡Ï B˙‡ È˜‰Â.העזרה לתֹו יקריבּנּו ¿ƒ¿ƒ…¿»»ְְֲִֶַָָָ
אׁשם חי.È‰Â:לׁשם ּתנּופה טעּון È‰Â:ׁשהּוא ְֵָָ¿≈ƒְֶַָָ¿≈ƒ

Ì˙‡.:הּלג ואת האׁשם ‡ÓaL(È‚)את ÌB˜ …»ְֶֶַָָָֹƒ¿¬∆
'B‚Â ËÁLÈ.ּתלמּוד ּומה ּבּצפֹון, הּמזּבח יר על ƒ¿«¿ְְִֵֶֶַַַַַַָ

"צו ּבפרׁשת אׁשם ּבתֹורת נאמר ּכבר והלא ְְְֱֲֶַַַַַַָָָָָֹלֹומר?
לפי ּבּצפֹון? ׁשחיטתֹו טעּון ׁשהאׁשם אהרן", ְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹאת

ּבהעמדה. לּדֹון אׁשמֹות מּכלל זה כ)ׁשּיצא (זבחים ְְֲֲִִֶֶַָָָָָָ
נאמר: לכ העמדתֹו? ּבמקֹום ׁשחיטתֹו ּתהא ְְְְֱֲִִֵֶַַָָָָָיכֹול

וגֹו'" יׁשחט אׁשר ּבמקֹום hÁk‡˙:"וׁשחט... Èk. ְְְְֲִִֶַַָƒ««»
החּטאֹות ּככל Ô‰kÏ:הּזה.‰‡ÌL:ּכי ‡e‰.ּבכל ְִַַָָ»»»ֶַ«…≈ְָ

לחּטאת, זה אׁשם הׁשוה ּבּכהן הּתלּויֹות ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹעבֹודֹות
אׁשמֹות ׁשאר מּכלל ּדמֹו ויצא הֹואיל ּתאמר: ְְְֲִִֶַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּדמים מּתן טעּון יהא לא ּובהֹונֹות, ּתנּו על ְְְְִִֵֵַַַָָָֹלהּנתן
ּכחּטאת "ּכי נאמר: לכ מזּבח? לגּבי ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַָָואמּורים
למעלה נּתן ּדמֹו יהא יכֹול לּכהן". הּוא ְְְִֵֵַַָָָָָָָֹהאׁשם
ּכהנים: ּבתֹורת וכּו', לֹומר ּתלמּוד ְְְֲִַַַַַָֹּכחּטאת?

(„È)e.לא "ּתנּו" ּולׁשֹון ׁשּבאזן; אמצעי ּגדר ¿ְְְִֵֶֶֶָָָֹֹ
טנדרו"ס לֹו: קֹורים והּפֹותרים לי, .Ô‰a:נֹודע ְְִִִַַ…∆

טוּגּודל: ‰'(ÊË)תורה ÈÏ.(ת"כ)ּבית ּכנגד ָƒ¿≈ְֵֶֶ
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ÁLÓ ‡ÏÈc ‡˙ÁÓ ‡ÏÀ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«
:‡ÁLÓc „Á ‡bÏÂיאÌÈ˜ÈÂ ¿À»«¿ƒ¿»ƒƒ

ÈkcÓc ‡b ˙È ÈkcÓ„ ‡‰k«¬»ƒ¿«≈»«¿»¿ƒ«≈
ÔkLÓ ˙a ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙ÈÂ¿»¿√»¿»ƒ¿««¿«

:‡ÓÊיב‡‡ ˙È ‡‰k ÈÂ ƒ¿»¿ƒ««¬»»ƒ¿»
˙ÈÂ ‡ÓL‡Ï d˙È ˜ÈÂ ‡„Á¬»ƒ»≈»≈«¬»»¿»
‡Ó‡ ÔB‰˙È ÌÈ‡Â ‡ÁLÓ„ ‡bÏÀ»¿ƒ¿»¿»ƒ»¿¬»»

:ÈÈ Ì„˜יג‡‡ ˙È BkÈÂ √»¿»¿ƒ»ƒ¿»
˙ÈÂ ‡˙‡hÁ ˙È BkÈ Èc ˙‡a«¬«ƒƒ»«»»¿»
‡˙‡hÁk È‡ LÈc˜ ˙‡a ‡˙Ï¬»»«¬««ƒ¬≈¿«»»
ÔÈL„e˜ L„˜ ‡‰Ï ‡e‰ ‡ÓL‡¬»»¿«¬»…∆¿ƒ

:‡e‰יד‡ÓcÓ ‡‰k ÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»
Ìe Ï ‡‰k ÔÈÂ ‡ÓL‡„«¬»»¿ƒ≈«¬»«

Èc ÈkcÓ„ ‡„e‡ÔBÈÏ‡ ÏÂ ‡È ¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿
dÏ‚ ÔBÈÏ‡ ÏÂ ‡ÈÈc d„È¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈

:‡ÈÈcטו‡bÓ ‡‰k ÈÂ ¿«ƒ»¿ƒ««¬»ƒÀ»
‡‰„ ‡„È Ï ˜ÈÈÂ ‡ÁLÓ„¿ƒ¿»ƒƒ«¿»¿«¬»

:‡Ï‡ÓNcטז˙È ‡‰k ÏBaËÈÂ ƒ¿»»¿ƒ¿«¬»»
Ï Èc ‡ÁLÓ ÔÓ ‡ÈÈ„ da‡∆¿¿≈¿«ƒ»ƒƒ¿»ƒ«
‡ÁLÓ ÔÓ ÈcÈÂ ‡Ï‡ÓNc d„È¿≈ƒ¿»»¿«ƒƒƒ¿»
:ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ L da‡a¿∆¿¿≈¿«ƒ¿ƒ√»¿»

ÔÈיז d„È Ï Èc ‡ÁLÓ ‡LÓeƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ≈


ּבהֹונֹות: ּומּתן אזנֹו ּתנּו על מּמּנּו ְְְְִִֵֶַַַָולּתן

(‡È)'‰ ÈÏ.(פ"א כלים צא. נּקנֹור(מנחות ּבׁשער ƒ¿≈ְִַַָ
ּכּפּורים: מחּסר ׁשהּוא לפי עצמּה, ּבעזרה ְְְְֲִִִֶַָָָָָֹֻולא

(È)ÌL‡Ï B˙‡ È˜‰Â.העזרה לתֹו יקריבּנּו ¿ƒ¿ƒ…¿»»ְְֲִֶַָָָ
אׁשם חי.È‰Â:לׁשם ּתנּופה טעּון È‰Â:ׁשהּוא ְֵָָ¿≈ƒְֶַָָ¿≈ƒ

Ì˙‡.:הּלג ואת האׁשם ‡ÓaL(È‚)את ÌB˜ …»ְֶֶַָָָֹƒ¿¬∆
'B‚Â ËÁLÈ.ּתלמּוד ּומה ּבּצפֹון, הּמזּבח יר על ƒ¿«¿ְְִֵֶֶַַַַַַָ

"צו ּבפרׁשת אׁשם ּבתֹורת נאמר ּכבר והלא ְְְֱֲֶַַַַַַָָָָָֹלֹומר?
לפי ּבּצפֹון? ׁשחיטתֹו טעּון ׁשהאׁשם אהרן", ְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹאת

ּבהעמדה. לּדֹון אׁשמֹות מּכלל זה כ)ׁשּיצא (זבחים ְְֲֲִִֶֶַָָָָָָ
נאמר: לכ העמדתֹו? ּבמקֹום ׁשחיטתֹו ּתהא ְְְְֱֲִִֵֶַַָָָָָיכֹול

וגֹו'" יׁשחט אׁשר ּבמקֹום hÁk‡˙:"וׁשחט... Èk. ְְְְֲִִֶַַָƒ««»
החּטאֹות ּככל Ô‰kÏ:הּזה.‰‡ÌL:ּכי ‡e‰.ּבכל ְִַַָָ»»»ֶַ«…≈ְָ

לחּטאת, זה אׁשם הׁשוה ּבּכהן הּתלּויֹות ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹעבֹודֹות
אׁשמֹות ׁשאר מּכלל ּדמֹו ויצא הֹואיל ּתאמר: ְְְֲִִֶַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּדמים מּתן טעּון יהא לא ּובהֹונֹות, ּתנּו על ְְְְִִֵֵַַַָָָֹלהּנתן
ּכחּטאת "ּכי נאמר: לכ מזּבח? לגּבי ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַָָואמּורים
למעלה נּתן ּדמֹו יהא יכֹול לּכהן". הּוא ְְְִֵֵַַָָָָָָָֹהאׁשם
ּכהנים: ּבתֹורת וכּו', לֹומר ּתלמּוד ְְְֲִַַַַַָֹּכחּטאת?

(„È)e.לא "ּתנּו" ּולׁשֹון ׁשּבאזן; אמצעי ּגדר ¿ְְְִֵֶֶֶָָָֹֹ
טנדרו"ס לֹו: קֹורים והּפֹותרים לי, .Ô‰a:נֹודע ְְִִִַַ…∆

טוּגּודל: ‰'(ÊË)תורה ÈÏ.(ת"כ)ּבית ּכנגד ָƒ¿≈ְֵֶֶ
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ÈkcÓc ‡„e‡ Ìe ÏÚ ‡‰k«¬»«¿»¿ƒ«≈
‡ÈÈc d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»
‡Óc ÏÚ ‡ÈÈc dÏ‚ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»«¿»

:‡ÓL‡„יח‡ÁLÓa ‡L‡„e «¬»»¿ƒ¿»«¿ƒ¿»
LÈ ÏÚ ÔÈ ‡‰Î„ ‡„È ÏÚ Ècƒ«¿»¿«¬»ƒ≈«≈
Ì„˜ ‡‰k È‰BÏÚ ÎÈÂ ÈkcÓc¿ƒ«≈ƒ«≈¬ƒ«¬»√»

:ÈÈיט‡˙‡hÁ ˙È ‡‰k „aÚÈÂ ¿»¿«¿≈«¬»»«»»
˙e d˙BÓ ÈkcÓc ÏÚ ÎÈÂƒ«««¿ƒ«≈ƒ¿≈»«

:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Ôkכ‡‰k ˜ÈÂ ≈ƒ»¬»»¿«≈«¬»
‡Áa„ÓÏ ‡˙ÁÓ ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È»¬»»¿»ƒ¿»»¿«¿¿»
:Èk„ÈÂ ‡‰k È‰BÏÚ ÎÈÂƒ««¬ƒ«¬»¿ƒ¿≈

d„Èכא ˙ÈÏÂ ‡e‰ ÔkÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿≈¿≈
‡ÓL‡ „Á ‡ ÈÂ ‡˜a„Ó«¿¿»¿ƒ«ƒ««¬»»
‡BÒÚÂ È‰BÏÚ ‡ÎÏ ‡Ó‡Ï«¬»»¿«»»¬ƒ¿ƒ¿»
‡ÁÓÏ ÁLÓa ÏÈc „Á ‡ÏÒÀ¿»«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»

:‡ÁLÓ„ ‡bÏÂכבÔÈ˙e ¿À»¿ƒ¿»¿≈
Èc ‰BÈ Èa ÔÈ˙ B‡ ÔÈÈL«¿ƒƒ¿≈¿≈»ƒ
„ÁÂ ‡˙‡hÁ „Á È‰ÈÂ d„È ˜a„«̇¿≈¿≈ƒ≈««»»¿«

:‡˙ÏÚכג‡ÓBÈa ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ ¬»»¿«¿ƒ»¿¿»
‡‰k ˙ÂÏ d˙eÈk„Ï ‰‡ÈÓ¿̇ƒ»»¿«»≈¿»«¬»
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó ÔkLÓ Ú˙Ïƒ¿««¿«ƒ¿»√»¿»

„‡ÓL‡כד ‡‡ ˙È ‡‰k ÈÂ¿ƒ««¬»»ƒ¿»«¬»»
ÔB‰˙È ÌÈ‡Â ‡ÁLÓ„ ‡bÏ ˙ÈÂ¿»À»¿ƒ¿»¿»ƒ»¿

:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó‡ ‡‰kכהÒBkÈÂ «¬»¬»»√»¿»¿ƒ
‡‰k ÈÂ ‡ÓL‡„ ‡‡ ˙È»ƒ¿»«¬»»¿ƒ««¬»
Ìe ÏÚ ÔÈÂ ‡ÓL‡„ ‡ÓcÓƒ¿»«¬»»¿ƒ≈«
ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈÈc ÈkcÓ„ ‡„e‡¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿
dÏ‚ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈÈc d„È¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈

:‡ÈÈcכו˜ÈÈ ‡ÁLÓ ÔÓe ¿«ƒ»ƒƒ¿»¿ƒ
:‡Ï‡ÓNc ‡‰Î„ ‡„È ÏÚ ‡‰k«¬»«¿»¿«¬»ƒ¿»»

ÈÈc‡כז dÚa‡a ‡‰Î ÈcÈÂ¿«≈«¬»¿∆¿¿≈¿«ƒ»
‡Ï‡ÓNc d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ÔÓƒƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿»»


הּקדׁשים: יזקדׁשי מנחת.Á‰˙‡Â‰(Î)תורה ְֳִֵַָָ¿∆«ƒ¿»ְִַ

ּבהמה: ׁשל ‡Á„(Î‡)נסכים ˙ÏÒ ÔBÚÂ.לכבׂש ְְִֵֶָָ¿ƒ»…∆∆»ְֶֶ
לנסכיו אחד עּׂשרֹון יביא אחד, ׁשהּוא ÔÓL:זה ‚ÏÂ. ְִִִֶֶֶֶָָָָָָ¿…»∆

לא הּמנחה נסּכי ׁשל וׁשמן הּבהֹונֹות, על מּמּנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלתת
לפרׁש: הּכתּוב כבהזקק ‰ÈÈÓ(Î‚)תורה ÌBa ְְֵַַָָֻ««¿ƒƒ

B˙‰Ï.ואזֹוב ארז עץ ּולהּזאת לצּפרים ׁשמיני ¿»√»ְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָ
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ּתֹולעת: כדּוׁשני ‰‡ÌL(ÁÎ)תורה Ìc ÌB˜ÓŒÏÚ. ְִַַ«¿«»»»

אּלא ּגֹורם הּדם ׁשאין לּמד הּדם; נתקּנח ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאפּלּו
ּגֹורם: כטהּמקֹום Ú˙(Ï„)תורה Ú Èz˙Â. ֵַָ¿»«ƒ∆«»««

רבה) ּבאים(ויקרא ׁשהּנגעים להם היא ְְִִִֶֶַָָָָּבׂשֹורה
זהב ׁשל מטמֹונּיֹות אמֹורּיים ׁשהטמינּו לפי ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַָָעליהם,
יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים ּכל ּבּתיהם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבקירֹות
ּומֹוצאן: הּבית נֹותץ הּנגע ועלֿידי ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָּבּמדּבר,

(‰Ï)˙Èaa ÈÏ ‰‡ Úk.(ת"כ פי"ב, אפּלּו(נגעים ¿∆«ƒ¿»ƒ«»ƒֲִ

ּדבר יפסק לא וּדאי, נגע ׁשהּוא ׁשּיֹודע חכם ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּתלמיד
לי": נראה "ּכנגע אּלא: לי', נראה 'נגע לֹומר: ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּברּור

(ÂÏ)BÂ Ô‰k‰ ‡È ÌËa.ז ּכהןׁשּכל ׁשאין מן ¿∆∆»…«…≈¿ְֵֵֶֶַָֹ
טמאה ּתֹורת ׁשם אין לֹו, ŒÏk:נזקק ‡ÓËÈ ‡ÏÂ ְְִֵַָָָֻ¿…ƒ¿»»

˙Èaa L‡.(ת"כ)הּכהן ויבא יפּנהּו לא ׁשאם ¬∆«»ƒְְִֵֵֶַַָֹֹֹ
יטמא. ּׁשּבתֹוכֹו מה וכל להסּגר נזקק הּנגע, ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָויראה
יטּבילם - ׁשטף ּכלי על אם ּתֹורה? חסה מה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָועל
ּבימי יאכלם – ּומׁשקין אכלין על ואם ְְְְֲֳִִִִִֵֵַַָָֹויּטהרּו,
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‡ÚL ‡˙Èa ˙È ÈÂ ‡˙Èa≈»¿«¿«»≈»ƒ¿»

:ÔÈÓBÈלט‡ÓBÈa ‡‰k e˙ÈÂ ƒƒ«¬»¿»
˙ÙÈB‡ ‡‰Â ÈÊÁÈÂ ‰‡ÚÈL¿ƒ»»¿∆¡≈¿»ƒ«

:‡˙È ÈÏ˙Îa ‡LzÎÓמ„wÙÈÂ «¿»»¿»¿≈≈»ƒ«≈
Ô‰ È ‡‡ ˙È ÔeÙlLÈÂ ‡‰k«¬»ƒ«¿»«¿«»ƒ¿∆
‡aÓÏ Ô‰˙È ÔeÓÈÂ ‡LzÎÓ«¿»»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ»»

:‡Ó ˙‡Ï ‡z˜Ïמא˙ÈÂ ¿«¿»«¬«¿»»¿»
BÁ BÁ ÂÈÓ ÔeÙÏ˜È ‡˙Èa≈»¿«¿ƒ»¿¿
eÙÈl˜ È ‡ÙÚ ˙È ÔeÓÈÂ¿ƒ¿»«¿»ƒ«ƒ
:‡Ó ˙‡Ï ‡z˜Ï ‡aÓÏ¿ƒ»»¿«¿»«¬«¿»»

ÔeÏÚÈÂמב ÔÈÁ‡ ‡‡ ÔeÈÂ¿ƒ¿«¿«»»√»ƒ¿«¬
È ÔÁ‡ ÙÚÂ ‡‡ ˙‡a«¬««¿«»«¬«»√»ƒ«
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‡Bמד ‡‰Â ÈÊÁÈÂ ‡‰k ÏBÚÈÈÂ¿≈«¬»¿∆¡≈¿»≈
‡ÊÁÓ ˙eÈ‚ ‡˙Èa ‡LzÎÓ«¿»»¿≈»¿ƒ¿«¿»
:‡e‰ ‡Ó ‡˙Èa ‡È‰ƒ¿≈»¿»»


חרס, ּכלי על אּלא ּתֹורה חסה לא הא ְְֵֶֶֶַָָָָָָֹֻטמאתֹו.

ּבמקוה: טהרה להם (ת"כ).eÚ˜L˙(ÊÏ)ׁשאין ְְֳִֵֶֶֶָָָ¿«¬…
ּבמראיהן: לחׁשֹוקעֹות ‡˙Œ(Ó)תורה eˆlÁÂ ְְְֵֶַ¿ƒ¿∆

ÌÈ‡‰.:ּכמֹו מּׁשם, יּטלּום 'ויׁשּלפּון', ּכתרּגּומֹו: »¬»ƒְְְְְִִִַַָ
כה) הסרה(דברים לׁשֹון נעלֹו", ‡ÌB˜ÓŒÏ:"וחלצה ְְְֲֲַָָָָ∆»

‡ÓË.(ת"כ).ׁשם מׁשּתּמׁשֹות טהרֹות ׁשאין מקֹום »≈ְְְִֵֶַָָָ
מקֹומן מטּמאֹות הּללּו ׁשהאבנים הּכתּוב, ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָלּמד

ּבֹו: ּובלׁשֹון.Úˆ˜È(Ó‡)ּבעֹודן ּבלע"ז) (דריצי"ר ְָ«¿ƒ«ְְִַַ
הרּבה יׁש .È:מּבפנים(ת"כ).ÈaÓ˙:מׁשנה ְְִֵֵַָƒ«ƒְִִִ»ƒ

ׁשּיקלף ּכן, נדרׁש ּכהנים ּבתֹורת הּנגע. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַֹֹסביבֹות
הּנגע אבני ׁשּסביב אׁשר.‰˜ˆe:הּטיח קצה, לׁשֹון ְְִִֵֶֶַַַַַƒ¿ְֲֶֶָ

סביב: הּנגע ּבקצֹוע מבקּצעּו .‰˜ˆB˙(Ó‚)תורה ְְִִִֶַַַָƒ¿

אתֿהאבנים" "חּלץ אבל הּטֹוח, וכן העׂשֹות, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָלׁשֹון
לׁשֹון מׁשקל והּוא ׁשחּלצן, האדם אל הּלׁשֹון ְְְִִֶֶַַָָָָָָָמּוסב

'ּדּבר' 'ּכּפר', ּכמֹו B‚Â:ּכבד, Ú‚‰ eLÈ Ì‡Â. ְִִֵֵֵָ¿ƒ»«∆«¿
לֹומר:(ת"כ) ּתלמּוד טמא? יהא ּבּיֹום, ּבֹו חזר ְְֵֵַַַַָָָיכֹול

האמּורה 'ּׁשיבה' מה יׁשּוב". "ואם הּכהן", ְְֲִִֵַַָָָָָֹ"וׁשב
ּבסֹוף ּכאן האמּורה 'ׁשיבה' אף ׁשבּוע, ּבסֹוף ְְְֲִַַַָָָָָָלהּלן

‰(Ó„)ׁשבּוע: ‰‰Â ‰‡Â Ô‰k‰ ‡e.(ת"כ) ַָ»«…≈¿»»¿ƒ≈»»
ּפׂשה? אםּֿכן אּלא טמא, החֹוזר יהא לא ְִֵֵֵֵֶַָָָָָֹיכֹול
"צרעת ונאמר: ּבבּתים, ממארת" "צרעת ְְְֱֱִֶֶֶֶַַַַַַַָָָנאמר:
החֹוזר את טּמא ּלהּלן מה ּבבגדים: ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָממארת"
החֹוזר את טּמא ּכאן אף ּפֹוׂשה, ׁשאינֹו ִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאףֿעלּֿפי
לֹומר: ּתלמּוד מה אםּֿכן, ּפֹוׂשה. ׁשאינֹו ְִִֵֵֶֶַַַַַאףֿעלּֿפי
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אּלא זה, מקרא ׁשל מקֹומֹו ּכאן אין ּפׂשה"? ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָ"והּנה
"ואםֿיׁשּוב אחר: לכּתב לֹו היה אתֿהּבית" ְְְִִִֶַַַַַָָָָֹ"ונתץ
אּלא ללּמד ּבא לא הא ּפׂשה"?! והּנה וראה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּנגע...
ּבסֹוף ּובא ראׁשֹון ּבׁשבּוע ּבעיניו העֹומד נגע ְְְִֵֵֶַַַָָָָעל
הּכתּוב ּבֹו ּפרׁש ׁשּלא ׁשּפׂשה, ּומצאֹו ׁשני ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשבּוע
ולּמד ראׁשֹון. ּבׁשבּוע ּבעיניו ּבעֹומד ּכלּום ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָלמעלה
ּבראׁשֹון ּבעֹומד אּלא מדּבר ׁשאינֹו זה, ּבפׂשיֹון ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָּכאן
ׁשּסמ ּכמֹו יּתצּנּו יכֹול לֹו? ּיעׂשה ּומה ּבּׁשני. ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּופׂשה
"וׁשב לֹומר: ּתלמּוד אתֿהּבית"? "ונתץ ְְְִֶַַַַַָָלֹו:
מה מּׁשיבה; ּביאה נלמד הּכהן", "ּובא ְִִִִֵֵַַַַָָָֹֹהּכהן",
ּביאה אף ׁשבּוע, לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ְְְִִֵֵֶַַָָָָּׁשיבה
נֹותץ חזר, ואם ׁשבּוע, לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה ,חֹולץ ְְְְִֵֵֵֶַַָָָ

טהֹור חזר, ּובזה(ת"כ)לא ּבזה עמד ׁשאם ּומּנין . ִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ׁשבּוע? לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה ְְְְֵֵֶַַַָָחֹולץ
אם מדּבר? הּכתּוב ּבּמה יבא", ּבא "ואם ְְִִֵֶַַַָָָֹֹ("ּובא"),
ּבּׁשני, ּבפֹוׂשה אם אמּור, ּכבר הרי ּבראׁשֹון, ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָּבפֹוׂשה
ּבא "ואם ("ּובא"), אמּור: אינֹו הא אמּור. ּכבר ְְֲִֵֵָָָָָֹהרי
ּבסֹוף ּובא ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ׁשּבא את אּלא ְְִֶֶֶַָָָָָֹיבא",
מה העֹומד זה לאֿפׂשה", והּנה "וראה ׁשני ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹׁשבּוע
ּכאן: ׁשּכתּוב ּכמֹו ,ויל יּפטר יכֹול לֹו? ְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָיעׂשה
נרּפא "ּכי לֹומר: ּתלמּוד אתֿהּבית"? הּכהן ְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹ"וטהר
לֹו? יעׂשה מה הרפאּוי. את אּלא טהרּתי לא ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהּנגע",
מה למּטה: אמּורה ּו'ביאה' למעלה, אמּורה ְְְֲֲִִַַַָָָָָָ'ּביאה'
ּדּגמר ׁשבּוע, לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָּבעליֹונה
וכּו' ּכ ּבּתחּתֹונה אף ּביאה, זהּו ׁשיבה זהּו ְְִִֶֶַַַָָָָָלּה

נתיצה אין ּדבר: ׁשל ּגמרֹו ּכהנים. ּבתֹורת ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹּכדאיתא
ואין וטיחה, וקּצּוי חליצה אחר החֹוזר ּבנגע ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאּלא
הּוא: ּכ הּמקראֹות וסדר ּפׂשיֹון. צרי ְְְִִִֵֵֶַַָָָהחֹוזר
"והאכל אלֿהּבית", "והּבא "ונתץ", ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ"ואםֿיׁשּוב",
ודּבר ּפׂשה". והּנה וראה הּכהן "ּובא ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹּבּבית",
ׁשני ׁשבּוע לֹו ׁשּנֹותן ּבראׁשֹון, ּבעֹומד ִִֵֵֵֶַַָָָָהּכתּוב
וראה ּבא להסּגרֹו ׁשני ׁשבּוע ּובסֹוף ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָלהסּגרֹו,
לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ לֹו? ּיעׂשה ּומה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָׁשּפׂשה,
ׁשאין צּפרים, טעּון - חזר לא נֹותץ, - חזר ֳִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשבּוע.

ׁשבּועֹות: מּׁשלׁשה יֹותר מהּבנגעים ŒÏk(ÂÓ)תורה ְְִִִֵָָָֹ»
  Ó.(ת"כ).נגעֹו את ׁשּקלף ימים ולא ¿≈ƒ¿ƒ…ְְִִֶֶַָָֹ

ּתלמּוד נגעֹו? את ׁשּקלף הּמחלט מֹוציא ׁשאני ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֻיכֹול
"ּכלֿימי" Œ:לֹומר: Ó.(ת"כ),מלּמד ְֵַָƒ¿»«»»∆ְֵַ

אפ יכֹול ּבגדים. מטּמא אכילתׁשאין ּבכדי ׁשהה ּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
פג)ּפרס? ּבּבית(עירובין "והאכל לֹומר: ּתלמּוד ְְְִֵַַַַָָֹ

מּנין? ׁשֹוכב אֹוכל, אּלא לי אין אתּֿבגדיו". ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיכּבס
וׁשֹוכב, אֹוכל אּלא לי אין "והּׁשכב". לֹומר ְְְִֵֵֵֵֶַַַָֹּתלמּוד
"יכּבס", לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ׁשֹוכב ולא אֹוכל ְְְִִֵֵֵַַַַֹֹלא
וׁשכב"? "אכל נאמר: לּמה אםּֿכן רּבה. ְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ"יכּבס",

ּפרס אכילת ּכדי לׁשֹוכב ׁשעּור מא)לּתן :(ברכות ְְְֲִִִֵֵֵַָ
מז (ÁÓ)תורה ŒÂ.ׁשני ׁשבּוע :לסֹוף ¿ƒ…»…ְִֵַָ

ŒÏ Â Â.ּבעֹומד ללּמד ּבא זה מקרא ¿»»¿ƒ≈…»»ְְִֵֵֶַָָָ
יטהרּנּו, יכֹול לֹו? ּיעׂשה מה ּובּׁשני, ּבראׁשֹון ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּבעיניו
הּבית"? את הּכהן "וטהר מקרא: ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹּכמׁשמעֹו

לא הּנגע", נרּפא "ּכי לֹומר: אּלאּתלמּוד טהרּתי ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹ
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אּלא זה, מקרא ׁשל מקֹומֹו ּכאן אין ּפׂשה"? ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָ"והּנה
"ואםֿיׁשּוב אחר: לכּתב לֹו היה אתֿהּבית" ְְְִִִֶַַַַַָָָָֹ"ונתץ
אּלא ללּמד ּבא לא הא ּפׂשה"?! והּנה וראה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּנגע...
ּבסֹוף ּובא ראׁשֹון ּבׁשבּוע ּבעיניו העֹומד נגע ְְְִֵֵֶַַַָָָָעל
הּכתּוב ּבֹו ּפרׁש ׁשּלא ׁשּפׂשה, ּומצאֹו ׁשני ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשבּוע
ולּמד ראׁשֹון. ּבׁשבּוע ּבעיניו ּבעֹומד ּכלּום ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָלמעלה
ּבראׁשֹון ּבעֹומד אּלא מדּבר ׁשאינֹו זה, ּבפׂשיֹון ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָּכאן
ׁשּסמ ּכמֹו יּתצּנּו יכֹול לֹו? ּיעׂשה ּומה ּבּׁשני. ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּופׂשה
"וׁשב לֹומר: ּתלמּוד אתֿהּבית"? "ונתץ ְְְִֶַַַַַָָלֹו:
מה מּׁשיבה; ּביאה נלמד הּכהן", "ּובא ְִִִִֵֵַַַַָָָֹֹהּכהן",
ּביאה אף ׁשבּוע, לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ְְְִִֵֵֶַַָָָָּׁשיבה
נֹותץ חזר, ואם ׁשבּוע, לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה ,חֹולץ ְְְְִֵֵֵֶַַָָָ

טהֹור חזר, ּובזה(ת"כ)לא ּבזה עמד ׁשאם ּומּנין . ִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ׁשבּוע? לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה ְְְְֵֵֶַַַָָחֹולץ
אם מדּבר? הּכתּוב ּבּמה יבא", ּבא "ואם ְְִִֵֶַַַָָָֹֹ("ּובא"),
ּבּׁשני, ּבפֹוׂשה אם אמּור, ּכבר הרי ּבראׁשֹון, ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָּבפֹוׂשה
ּבא "ואם ("ּובא"), אמּור: אינֹו הא אמּור. ּכבר ְְֲִֵֵָָָָָֹהרי
ּבסֹוף ּובא ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ׁשּבא את אּלא ְְִֶֶֶַָָָָָֹיבא",
מה העֹומד זה לאֿפׂשה", והּנה "וראה ׁשני ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹׁשבּוע
ּכאן: ׁשּכתּוב ּכמֹו ,ויל יּפטר יכֹול לֹו? ְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָיעׂשה
נרּפא "ּכי לֹומר: ּתלמּוד אתֿהּבית"? הּכהן ְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹ"וטהר
לֹו? יעׂשה מה הרפאּוי. את אּלא טהרּתי לא ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהּנגע",
מה למּטה: אמּורה ּו'ביאה' למעלה, אמּורה ְְְֲֲִִַַַָָָָָָ'ּביאה'
ּדּגמר ׁשבּוע, לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָּבעליֹונה
וכּו' ּכ ּבּתחּתֹונה אף ּביאה, זהּו ׁשיבה זהּו ְְִִֶֶַַַָָָָָלּה

נתיצה אין ּדבר: ׁשל ּגמרֹו ּכהנים. ּבתֹורת ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹּכדאיתא
ואין וטיחה, וקּצּוי חליצה אחר החֹוזר ּבנגע ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאּלא
הּוא: ּכ הּמקראֹות וסדר ּפׂשיֹון. צרי ְְְִִִֵֵֶַַָָָהחֹוזר
"והאכל אלֿהּבית", "והּבא "ונתץ", ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ"ואםֿיׁשּוב",
ודּבר ּפׂשה". והּנה וראה הּכהן "ּובא ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹּבּבית",
ׁשני ׁשבּוע לֹו ׁשּנֹותן ּבראׁשֹון, ּבעֹומד ִִֵֵֵֶַַָָָָהּכתּוב
וראה ּבא להסּגרֹו ׁשני ׁשבּוע ּובסֹוף ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָלהסּגרֹו,
לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ לֹו? ּיעׂשה ּומה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָׁשּפׂשה,
ׁשאין צּפרים, טעּון - חזר לא נֹותץ, - חזר ֳִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשבּוע.

ׁשבּועֹות: מּׁשלׁשה יֹותר מהּבנגעים ŒÏk(ÂÓ)תורה ְְִִִֵָָָֹ»
  Ó.(ת"כ).נגעֹו את ׁשּקלף ימים ולא ¿≈ƒ¿ƒ…ְְִִֶֶַָָֹ

ּתלמּוד נגעֹו? את ׁשּקלף הּמחלט מֹוציא ׁשאני ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֻיכֹול
"ּכלֿימי" Œ:לֹומר: Ó.(ת"כ),מלּמד ְֵַָƒ¿»«»»∆ְֵַ

אפ יכֹול ּבגדים. מטּמא אכילתׁשאין ּבכדי ׁשהה ּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
פג)ּפרס? ּבּבית(עירובין "והאכל לֹומר: ּתלמּוד ְְְִֵַַַַָָֹ

מּנין? ׁשֹוכב אֹוכל, אּלא לי אין אתּֿבגדיו". ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיכּבס
וׁשֹוכב, אֹוכל אּלא לי אין "והּׁשכב". לֹומר ְְְִֵֵֵֵֶַַַָֹּתלמּוד
"יכּבס", לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ׁשֹוכב ולא אֹוכל ְְְִִֵֵֵַַַַֹֹלא
וׁשכב"? "אכל נאמר: לּמה אםּֿכן רּבה. ְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ"יכּבס",

ּפרס אכילת ּכדי לׁשֹוכב ׁשעּור מא)לּתן :(ברכות ְְְֲִִִֵֵֵַָ
מז (ÁÓ)תורה ŒÂ.ׁשני ׁשבּוע :לסֹוף ¿ƒ…»…ְִֵַָ

ŒÏ Â Â.ּבעֹומד ללּמד ּבא זה מקרא ¿»»¿ƒ≈…»»ְְִֵֵֶַָָָ
יטהרּנּו, יכֹול לֹו? ּיעׂשה מה ּובּׁשני, ּבראׁשֹון ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּבעיניו
הּבית"? את הּכהן "וטהר מקרא: ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹּכמׁשמעֹו

לא הּנגע", נרּפא "ּכי לֹומר: אּלאּתלמּוד טהרּתי ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹ
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ÈcÈÂ ÚeaÓ ÈÓe ‡ÒÈ„ ‡c¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿≈««¿«ƒ
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ÈÁ˙‡נג ‡ ˙È ÁlÈÂƒ««»ƒ¬»«¿»
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È‡c È‰È È‡   ÔB‰Ï¿¿«¿«¬≈¿≈»ƒ
:‡e‰ ‡ÒÓ Bc aÓƒƒ¿≈≈¿»»


והּוטח ׁשהקצה הּבית אּלא רפאּוי ואין הרפאּוי, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻאת
וטיחה וקּצּוי חליצה טעּון זה, אבל הּנגע, חזר ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָֹולא
יבא", "ואםּֿבא נדרׁש: הּמקרא וכן ׁשליׁשי. ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹוׁשבּוע
טיחה ואין יטּיחּנּו, לאֿפׂשה", והּנה "וראה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבּׁשני,
וטהר אתֿהּבית הּטֹוח "ואחרי וקּצּוי; חּלּוץ ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹּבלא
"ּכי הּׁשבּוע, לסֹוף חזר לא אם אתֿהּבית", ְִִִֵֶַַַַַַָָֹֹהּכהן
החֹוזר על ּפרׁש ּכבר חזר, ואם הּנגע", ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָנרּפא

נתיצה: מטׁשּטעּון ‰‡Óתורה BÈa ˙B‰Ï ְִֶָָ¿…¿«»≈
'B‚Â.:מטּמאֹו יֹום ואיזה מטהרֹו יֹום אאיזה תורה ¿ְְְְֲֵֵֶֶַַ

 ‰È‰È Èk.?טמא יהא מקֹום מּכל זב יכֹול ƒƒ¿∆»ְִֵֵָָָָָ
ּבׂשרֹו ּכל ולא "מּבׂשרֹו", לֹומר: נדהּתלמּוד (ת"כ. ְְְְִַַָָָֹ

זכיתימג) לבׂשר, ּבׂשר ּבין הּכתּוב ׁשחלק אחר .ְִִֵֶַַַַָָָָָָָ
מּמקֹום ּזבה מה ּבזבה: וטמא ּבזב טמא ְְְְִִֵֵַָָָָָָָָלדין
טמאה מטּמאה נּדה, קּלה, טמאה מטּמאה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָֻֻׁשהיא
טמאה ׁשּמטּמא מּמקֹום הּזב אף זיבה. ְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻחמּורה,

זיבה חמּורה, טמאה מטּמא קרי, BB:קּלה, ְְְֲִִֵַַָָָָֻ
‡ÓË.(ת"כ)מטּמאה ׁשהיא הּטּפה על (נדהלּמד »≈ְְִִִֵֶַַַָָ
ודחּוינ"ד) ׂשעֹורין ׁשל ּבצק למי ּדֹומה זֹוב .ְְְִֵֵֶֶָָ
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ג B„a B È‰z ‡„Â¿»¿≈¿≈¿≈»
Na ÌÈÁ B‡ B È Naƒ¿≈»≈»ƒƒ¿≈

‡È‰ B BדÏk ƒ≈¿≈ƒ»
‡B È‰BÏÚ kÈ È ‡kƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»»
È‰BÏÚ ÈÈ„ ‡ ÏÎÂ ‡ È‰È¿≈¿»»¿»»»¿≈≈¬ƒ

‡ È‰ÈהÈ È ‚ ¿≈¿»»¿«ƒƒ¿«
ÈÁÈÂ È‰BÏ ÚaÈ ka¿ƒ¿¿≈¿««¿ƒ¿«¿≈
‡ „Ú ‡ È‰ÈÂ ‡¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰BÏÚו ÈÈ ‡ ÏÚ ÈÈ„¿≈≈«»»ƒ≈≈¬ƒ
ÈÁÈÂ È‰BÏ ÚaÈ ‡B»»¿««¿ƒ¿«¿≈
‡ „Ú ‡ È‰ÈÂ ‡¿«»ƒ≈¿»»««¿»

ÚaÈז ‡B a È„¿ƒ¿«ƒ¿«»»¿««
‡ È‰ÈÂ ‡ ÈÁÈÂ È‰BÏ¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»

‡ „ÚחÈ‡Â‡B BÈ ««¿»«¬≈≈»»
ÈÁÈÂ È‰BÏ ÚaÈÂ ‡ÈÎ„a¿«¿»ƒ««¿ƒ¿«¿≈
‡ „Ú ‡ È‰ÈÂ ‡¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰BÏÚט kÈ È ‡k ÏÎÂ¿»∆¿¿»ƒƒ¿¬ƒ
‡ È‰È ‡BיÈ ÏÎÂ »»¿≈¿»»¿»¿ƒ¿«

‡ È‰È È‰BBÁ È‰È È ÏÎa¿…ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿»»
ÚaÈ B‰È ÏBËÈ„ ‡ „Ú««¿»¿ƒ»¿¿««


ודהוי) ׁשכבת(ס"א הּמּוזרת. ּביצה ללבן ודֹומה ,ְְְִֵֶֶֶֶַַָֹ

מּוזרת: ׁשאינּה ּביצה ּכלבן קׁשּור .(‚)זרע, ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ»
ּבׂשרֹו את ׁשּזב ריר ריר.‡BBŒ:לׁשֹון ּכמֹו ְְִֶֶָָ∆ְִ

צלּול את.‡ÌÈzÁ‰ŒB:ׁשּיֹוצא וסֹותם עב ׁשּיֹוצא ֵֶָ∆¿ƒְֵֵֶֶָ
ּפׁשּוטֹו. זהּו זֹובֹו; מּטּפת ּבׂשרֹו ונסּתם האּמה ְְְְִִִִֶַַָָָָּפי

מ"ג)ּומדרׁשֹו: נדה ח'. הראׁשֹון(מגילה הּכתּוב מנה ְִִַָָָָָ
מּבׂשרֹו "זב ׁשּנאמר: "טמא", ּוקראֹו ׁשּתים ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָראיֹות
ׁשלׁש ראּיֹות הּׁשני הּכתּוב ּומנה הּוא", טמא ְִִֵֵַַָָָָָֹזֹובֹו
ּבׂשרֹו רר ּבזֹובֹו, "טמאתֹו ׁשּנאמר: "טמא", ְְְְֱֵֶֶַָָָָָֻּוקראֹו
הוא", טמאתֹו מּזֹובֹו, ּבׂשרֹו אֹוֿהחּתים ְְְִִִֶֶָָֻאתֿזֹובֹו
מזקיקּתֹו והּׁשליׁשית לטמאה ׁשּתים ּכיצד? ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָֻהא

יכֹול.k‰ŒÏk(„)לקרּבן: למׁשּכב. הראּוי ְְָָ»«ƒ¿»ְְִָָָָ
ל מיחד "אׁשראפּלּו לֹומר: ּתלמּוד אחרת? מלאכה ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָֻ

"אׁשר אּלא: נאמר, לא ׁשכב' 'אׁשר ְֱֲֲִֶֶֶֶַַַָָֹיׁשּכב",
לֹו: ׁשאֹומרים זה יצא ,לכ ּתמיד המיחד ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֻיׁשּכב",

מלאכּתנּו' ונעׂשה לא.‡ÈŒ:'עמד 'יׁשב' ְְְֲֲֵֶַַֹ¬∆≈≈ַָֹ

ּתמיד ּבמיחד הּזב, עליו" "אׁשרֿיׁשב אּלא: ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻנאמר,
:לכ(‰)Bka ÚÈ ‡ È‡Â.על לּמד ְָ¿ƒ¬∆ƒ«¿ƒ¿»ִֵַ

הּטמאה אב נעׂשה ׁשּזה הּמּגע, מן ׁשחמּור ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּמׁשּכב
מׁשּכב, ׁשאינֹו והּמּגע ּבגדים; לטּמא אדם, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלטּמא
אכלין אּלא מטּמא ואינֹו הּטמאה, ולד אּלא ְְְְֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאינֹו

ÈÏk‰ŒÏÚ(Â)ּומׁשקין: ‰Â.(ת"כ)לא אפּלּו ְִַ¿«…≈««¿ƒֲִֹ
מטּמאין ּכּלן זה, על זה ּכלים עׂשרה אפּלּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻנגע,

ּבמׁשּכב: וכן מֹוׁשב זמּׁשּום ÈŒÈÎÂ(Á)תורה ְְְִִֵָָ¿ƒ»…
B‰a ‰.(נה נדה ׁשהרק(ת"כ. נׂשאֹו, אֹו ּבֹו ונגע «»«»ְְֶַָָָֹ

ּבמּׂשא: אףֿעלּֿפי.k‰ŒÏÎÂ(Ë)מטּמא ְְֵַַָ¿»«∆¿«ִַַ
ׁשּקֹורין סרּגא, ׁשל הּתפּוס ּכגֹון: עליו, יׁשב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
ׁשּקֹורין והאּכף מרּכב, מּׁשּום טמא ְְִִֵֶֶָָָָֻארצו"ן,

מֹוׁשב: טמאת טמא ÏÎa(È)אליו"ש, Ú‚p‰ŒÏÎÂ ְֵַָָֻ¿»«…≈«¿…
ÂÈzÁ ‰È‰È ‡.(ת"כ)על ולּמד ּבא זב. ׁשל ¬∆ƒ¿∆«¿»ְִֵֶַָָ

ּכּבּוס טעּון ואין טמא, ּבֹו הּנֹוגע ׁשּיהא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּמרּכב
מּבּמרּכב ּבּמׁשּכב חמר והּוא NBp‰Â‡:ּבגדים, ְְְְִִִֶֶַַָָָֹ¿«≈
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ג B„a B È‰z ‡„Â¿»¿≈¿≈¿≈»
Na ÌÈÁ B‡ B È Naƒ¿≈»≈»ƒƒ¿≈

‡È‰ B BדÏk ƒ≈¿≈ƒ»
‡B È‰BÏÚ kÈ È ‡kƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»»
È‰BÏÚ ÈÈ„ ‡ ÏÎÂ ‡ È‰È¿≈¿»»¿»»»¿≈≈¬ƒ

‡ È‰ÈהÈ È ‚ ¿≈¿»»¿«ƒƒ¿«
ÈÁÈÂ È‰BÏ ÚaÈ ka¿ƒ¿¿≈¿««¿ƒ¿«¿≈
‡ „Ú ‡ È‰ÈÂ ‡¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰BÏÚו ÈÈ ‡ ÏÚ ÈÈ„¿≈≈«»»ƒ≈≈¬ƒ
ÈÁÈÂ È‰BÏ ÚaÈ ‡B»»¿««¿ƒ¿«¿≈
‡ „Ú ‡ È‰ÈÂ ‡¿«»ƒ≈¿»»««¿»

ÚaÈז ‡B a È„¿ƒ¿«ƒ¿«»»¿««
‡ È‰ÈÂ ‡ ÈÁÈÂ È‰BÏ¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»

‡ „ÚחÈ‡Â‡B BÈ ««¿»«¬≈≈»»
ÈÁÈÂ È‰BÏ ÚaÈÂ ‡ÈÎ„a¿«¿»ƒ««¿ƒ¿«¿≈
‡ „Ú ‡ È‰ÈÂ ‡¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰BÏÚט kÈ È ‡k ÏÎÂ¿»∆¿¿»ƒƒ¿¬ƒ
‡ È‰È ‡BיÈ ÏÎÂ »»¿≈¿»»¿»¿ƒ¿«

‡ È‰È È‰BBÁ È‰È È ÏÎa¿…ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿»»
ÚaÈ B‰È ÏBËÈ„ ‡ „Ú««¿»¿ƒ»¿¿««


ודהוי) ׁשכבת(ס"א הּמּוזרת. ּביצה ללבן ודֹומה ,ְְְִֵֶֶֶֶַַָֹ

מּוזרת: ׁשאינּה ּביצה ּכלבן קׁשּור .(‚)זרע, ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ»
ּבׂשרֹו את ׁשּזב ריר ריר.‡BBŒ:לׁשֹון ּכמֹו ְְִֶֶָָ∆ְִ

צלּול את.‡ÌÈzÁ‰ŒB:ׁשּיֹוצא וסֹותם עב ׁשּיֹוצא ֵֶָ∆¿ƒְֵֵֶֶָ
ּפׁשּוטֹו. זהּו זֹובֹו; מּטּפת ּבׂשרֹו ונסּתם האּמה ְְְְִִִִֶַַָָָָּפי

מ"ג)ּומדרׁשֹו: נדה ח'. הראׁשֹון(מגילה הּכתּוב מנה ְִִַָָָָָ
מּבׂשרֹו "זב ׁשּנאמר: "טמא", ּוקראֹו ׁשּתים ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָראיֹות
ׁשלׁש ראּיֹות הּׁשני הּכתּוב ּומנה הּוא", טמא ְִִֵֵַַָָָָָֹזֹובֹו
ּבׂשרֹו רר ּבזֹובֹו, "טמאתֹו ׁשּנאמר: "טמא", ְְְְֱֵֶֶַָָָָָֻּוקראֹו
הוא", טמאתֹו מּזֹובֹו, ּבׂשרֹו אֹוֿהחּתים ְְְִִִֶֶָָֻאתֿזֹובֹו
מזקיקּתֹו והּׁשליׁשית לטמאה ׁשּתים ּכיצד? ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָֻהא

יכֹול.k‰ŒÏk(„)לקרּבן: למׁשּכב. הראּוי ְְָָ»«ƒ¿»ְְִָָָָ
ל מיחד "אׁשראפּלּו לֹומר: ּתלמּוד אחרת? מלאכה ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָֻ

"אׁשר אּלא: נאמר, לא ׁשכב' 'אׁשר ְֱֲֲִֶֶֶֶַַַָָֹיׁשּכב",
לֹו: ׁשאֹומרים זה יצא ,לכ ּתמיד המיחד ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֻיׁשּכב",

מלאכּתנּו' ונעׂשה לא.‡ÈŒ:'עמד 'יׁשב' ְְְֲֲֵֶַַֹ¬∆≈≈ַָֹ

ּתמיד ּבמיחד הּזב, עליו" "אׁשרֿיׁשב אּלא: ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻנאמר,
:לכ(‰)Bka ÚÈ ‡ È‡Â.על לּמד ְָ¿ƒ¬∆ƒ«¿ƒ¿»ִֵַ

הּטמאה אב נעׂשה ׁשּזה הּמּגע, מן ׁשחמּור ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּמׁשּכב
מׁשּכב, ׁשאינֹו והּמּגע ּבגדים; לטּמא אדם, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלטּמא
אכלין אּלא מטּמא ואינֹו הּטמאה, ולד אּלא ְְְְֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאינֹו

ÈÏk‰ŒÏÚ(Â)ּומׁשקין: ‰Â.(ת"כ)לא אפּלּו ְִַ¿«…≈««¿ƒֲִֹ
מטּמאין ּכּלן זה, על זה ּכלים עׂשרה אפּלּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻנגע,

ּבמׁשּכב: וכן מֹוׁשב זמּׁשּום ÈŒÈÎÂ(Á)תורה ְְְִִֵָָ¿ƒ»…
B‰a ‰.(נה נדה ׁשהרק(ת"כ. נׂשאֹו, אֹו ּבֹו ונגע «»«»ְְֶַָָָֹ

ּבמּׂשא: אףֿעלּֿפי.k‰ŒÏÎÂ(Ë)מטּמא ְְֵַַָ¿»«∆¿«ִַַ
ׁשּקֹורין סרּגא, ׁשל הּתפּוס ּכגֹון: עליו, יׁשב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
ׁשּקֹורין והאּכף מרּכב, מּׁשּום טמא ְְִִֵֶֶָָָָֻארצו"ן,

מֹוׁשב: טמאת טמא ÏÎa(È)אליו"ש, Ú‚p‰ŒÏÎÂ ְֵַָָֻ¿»«…≈«¿…
ÂÈzÁ ‰È‰È ‡.(ת"כ)על ולּמד ּבא זב. ׁשל ¬∆ƒ¿∆«¿»ְִֵֶַָָ

ּכּבּוס טעּון ואין טמא, ּבֹו הּנֹוגע ׁשּיהא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּמרּכב
מּבּמרּכב ּבּמׁשּכב חמר והּוא NBp‰Â‡:ּבגדים, ְְְְִִִֶֶַַָָָֹ¿«≈
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‡Ó ÈÈÂ ‡iÓ ÈÁÈÂ ÈBLeÏ¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»
:‡LÓ „Úיאa È Èc ÏÎÂ ««¿»¿…ƒƒ¿«≈

‡iÓa ÛËL ‡Ï ÈB„ÈÂ ‡Bc»»ƒƒ»¿«¿«»
ÈÈÂ ‡iÓ ÈÁÈÂ ÈBLeÏ ÚaÈÂƒ««¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈

:‡LÓ „Ú ‡ÓיבÔ‡Óe ¿»»««¿»«
zÈ ‡Bc a È Èc ÛÁc«¬«ƒƒ¿«≈»»ƒ»«
:‡iÓa ÛhzLÈ Ú‡c Ô‡Ó ÏÎÂ¿»«¿»ƒ¿««¿«»

ÈÓÈÂיג BcÓ ‡Bc Èk„È È‡Â«¬≈ƒ¿≈»»ƒ≈¿ƒ¿≈
ÚaÈÂ ˙eÎ„Ï ÔÈÓBÈ ˙ÚL Ï≈ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ««
ÚeaÓ ÈÓa  ÈÁÈÂ ÈBLeÏ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿≈¿≈««

:Èk„ÈÂידÈ ‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈe ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ»»ƒ«
Èa ÔÈ˙ B‡ ÔÈÈL ÔÈz Ï≈¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈
ÔkLÓ Ú˙Ï ÈÈ Ì„Ï È˙ÈÈÂ BÈ»¿≈≈»√»¿»ƒ¿««¿«

:‡ÎÏ ÔezÈÂ ‡Óטו„aÚÈÂ ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¬»¿«¿≈
„ÁÂ ‡˙‡hÁ „Á ‡k ÔB˙È»¿«¬»««»»¿«
ÈÈ Ì„ ‡k ÈBÏÚ ÎÈÂ ‡˙ÏÚ¬»»ƒ««¬ƒ«¬»√»¿»

:BcÓטזÓ B˙ È‡ ‚e ƒ≈¿«¬≈ƒƒ≈
Ïk ˙È ‡iÓ ÈÁÈÂ ‡Ú ˙ÎLƒ¿««¿»¿«¿≈¿«»»»
:‡LÓ „Ú ‡Ó ÈÈÂ aƒ¿≈ƒ≈¿»»««¿»

ÈÈיז Èc LÓ ÏÎÂ LeÏ ÏÎÂ¿»¿¿»¿«ƒ¿≈
ÚaËÈÂ ‡Ú ˙ÎL ÈBÏÚ¬ƒƒ¿««¿»¿ƒ¿««
:‡LÓ „Ú ‡Ó ÈÈÂ ‡iÓa¿«»ƒ≈¿»»««¿»

˙Èיח  ekLÈ Èc ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒƒ¿¿«»«
‡iÓa ÔeÁÈÂ ‡Ú ˙ÎLƒ¿««¿»¿«¿¿«»

:‡LÓ „Ú Ôe‡ÈÂיט‡˙z‡Â ¿ƒ¿¬««¿»¿ƒ¿»
B„ ÈÈ Ìc ‡È„ È˙ È‡¬≈¿≈»¿»»¿≈«


Ì˙B‡.וׁשכבת ורּקֹו זֹובֹו הּזב, ּבענין האמּור ּכל »ְְְְְִִַַַָָָָֻ

מטּמא מּׂשאן והּמרּכב, והּמׁשּכב רגליו ּומימי ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָזרעֹו
ּבגדים: לטּמא ÌÈna(È‡)אדם ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ. ְְִֵַָָָ¿»»…»««»ƒ

וספר מּזֹובֹו ּפסק ואפּלּו מּטמאתֹו, טבל ׁשּלא ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹֻּבעֹוד
וזה טמאֹותיו. ּבכל מטּמא טבילה, ּומחּסר ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָֻֻׁשבעה
ׁשטיפת ּבלׁשֹון זב ׁשל ּגּופֹו טבילת הּכתּוב ְְְִִִִֶֶַַַָָׁשהֹוציא
מים, ּביאת טעּון ּביתֿהּסתרים ׁשאין ,ללּמד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָידים,

הּידים ּכמֹו הּגלּוי איבר סו)אּלא נדה :(ת"כ. ְִֵֶַַַָָָָ
(È) BaÚÈL‡ ÁÈÏÎe.אפּלּו יכֹול ¿ƒ∆∆¬∆ƒ««»ֲִָ

'עד ּכהנים: ּבתֹורת ּכדאיתא וכּו', מאחֹוריו ּבֹו ְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹנגע

הּסטֹו: זה אֹומר: הוי ּככּלֹו'? ׁשהּוא מּגעֹו ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַָֻאיזהּו
(‚È)ËÈÈÎÂ.ּכׁשּיפסק:B˙ËÏ ÌÈÓÈ ˙ÚL. ¿ƒƒ¿«ְְִֶֹƒ¿«»ƒ¿»√»

זיבה, מּטמאת טהֹורים ימים זֹוב,ׁשבעת יראה ׁשּלא ְְְְִִִִִִֶֶַַָָֹֻ
רצּופין סח)וכּלן יד:(נדה ÌÈn(ÁÈ)תורה eÁÂ. ְְִָֻ¿»¬««ƒ

הּטעם ואין ּבביאה, האּׁשה ׁשּתּטמא היא מל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּגזרת
הּסתרים ּבית מּגע ׁשהרי זרע, ּבׁשכבת נֹוגע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָמּׁשּום

(ËÈ)הּוא: È˙Èk.(ת"כ)מּכל מאחד יכֹול ƒƒ¿∆»»ִֵֶָָָ
לֹומר ּתלמּוד כ)אבריה? ּגּלתה(ויקרא "והיא : ְְְִִֵֶַַָָָ

מן הּבא אּלא מטּמא ּדם אין ּדמיה", ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָאתֿמקֹור
יז)הּמקֹור a:(נדה  ÈÈ Ìc.זֹובּה אין ַָ»ƒ¿∆…»ƒ¿»»ֵָ
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È‰È da Èc ÏÎÂ dÈ¿ƒ«¿»¿ƒ¿««¿≈

‡Ó „Ú ‡ÒÓכÈc ÏÎÂ ¿»»««¿»¿…ƒ
È‰È dÈa È‰BÏÚ kƒ¿¬ƒ¿ƒ«¿≈

È‰BÏÚ È Èc ÏÎÂ ‡ÒÓÈ‰È ¿»»¿…ƒ≈≈¬ƒ¿≈
‡ÒÓכאdkÓa Èc ÏÎÂ ¿»»¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿¿«

È‰ÈÂ ‡Ó ÈÒÈÂ È‰BÏ ÚaÈ¿««¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈
‡Ó „Ú ‡ÒÓכבÈc ÏÎÂ ¿»»««¿»¿»¿ƒ¿«

ÚaÈ È‰BÏÚ È Èc ‡Ó ÏÎa¿»»»ƒ≈≈¬ƒ¿««
‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡Ó ÈÒÈÂ È‰BÏ¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»

‡Ó „Úכג‡kÓ ÏÚ Ì‡Â ««¿»¿ƒ«ƒ¿¿»
‡È ‡È‰ Èc ‡Ó ÏÚ B‡ ‡‰«»»ƒƒ»¿»
‡ÒÓ È‰È da dÓa È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿»»

‡Ó „ÚכדkÓ Ì‡Â ««¿»¿ƒƒ¿«
d È‰ dÈ b kÈƒ¿¿«»«¿≈ƒ«
ÔÈÓBÈ Ú ‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BÏÚ¬ƒƒ≈¿»»ƒ¿«ƒ
È‰È È‰BÏÚ kÈ Èc ‡kÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ¿≈

‡ÒÓכהBc „È È‡ ‡‡Â ¿»»¿ƒ¿»¬≈¿
ÔcÚ ‡Ïa ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ dÓc¿«ƒ«ƒƒ¿»ƒ«
d ÏÚ „ È‡ B‡ dƒ«¬≈¿«ƒ«
ÈÓBÈk dBÒ Bc ÈÓBÈ Ïk»≈¿«¿≈

‡È‰ ‡‡ÒÓ È‰ dכוÏk ƒ«¿≈¿»√»ƒ»
Ïk È‰BÏÚ k Èc ‡kÓƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»
È‰È d kÓk dB„ ÈÓBÈ≈«¿ƒ¿«ƒ«¿≈


אדם הּוא אםּֿכן אּלא לטּמא, זֹוב .dca:קרּוי ְִֵֵֶַָָָֹ¿ƒ»»

יח)ּכמֹו יח מנּדה(איוב ׁשהיא ינּדהּו", "ּומּתבל : ְְְִִִֵֵֶָֻֻ
אדם ּכל dc:מּמּגע ‰È‰.ראתה לא אפּלּו ִַַָָָƒ¿∆¿ƒ»»ֲֲִָָֹ

ראׁשֹונה: ראּיה כאּלא ŒÏÚ(Î‚)תורה Ì‡Â ְִִֶָָָ¿ƒ«
‡‰ k‰.(ת"כ)על הּיֹוׁשב אֹו הּׁשֹוכב, «ƒ¿»ֵֵַַַ

הּוא אף ּבּה, נגע לא אפּלּו מֹוׁשבּה, על אֹו ְֲִִַַַָָָָָָֹמׁשּכבּה
העל ּבּמקרא האמּורה טמאה ּכּבּוסּבדת ׁשּטעּון יֹון, ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֻ

הּמרּכבÈÏk‰ŒÏÚ.:ּבגדים את B:לרּבֹות BÚ‚a ְִָ««¿ƒְְֶֶַַָ¿»¿
‡ÓËÈ.ׁשּנתרּבה הּמרּכב, על אּלא מדּבר אינֹו ƒ¿»ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ÓËÈ‡:מ"עלֿהּכלי" BŒBÚ‚a.ּכּבּוס טעּון ואינֹו ְִֵַַ¿»¿ƒ¿»ְִֵָ
לטּמא אדם מטּמא מּגעֹו אין ׁשהּמרּכב ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבגדים,

ÂÈÏÚ(Î„)ּבגדים: dc È‰.(לג נדה (ת"כ. ְִָ¿ƒƒ»»»»
לנּדתה, ּבחמּׁשי עליה ּבא ׁשאם לרגלּה, יעלה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָיכֹול

לֹומר: ּתלמּוד ּכמֹותּה? ימים ג' אּלא יטמא ְְְִִֶַַָָָָֹלא
"ּותהי לֹומר: ּתלמּוד ּומה ימים". ׁשבעת ְְְְִִִֵַַַַָָ"וטמא
אף חרס, ּוכלי אדם מטּמאה היא מה עליו"? ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָנּדתּה

חרס: ּוכלי אדם מטּמא ÌÈa(Î‰)הּוא ÌÈÓÈ. ְְִֵֶֶַָָ»ƒ«ƒ
ימים dcŒÚ:ׁשלׁשה ‡Ïa.ׁשבעת ׁשּיצאּו אחר ְִָָֹ¿…∆ƒ»»ְְִֶַַַָ

נּדתּה ŒÈÎ:ימי B‡.:הּללּו הּימים ׁשלׁשת את ְִֵָָƒ»ְִֶֶַַָָֹ
.dcŒÏÚ(עג היא(נדה זֹו אחד, יֹום מּנּדתּה מפלג «ƒ»»ְִִִֶָָָָֻ

הּנּדה, ּכדת ולא זֹו. ּבפרׁשה חרּוץ ּומׁשּפטּה ְְְְִִַַָָָָָָָָָֹזבה,
והּנּדה וקרּבן, נקּיים ׁשבעה ספירת טעּונה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָׁשּזֹו
ימים ׁשבעת אּלא נקּיים, ׁשבעה ספירת טעּונה ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָאינּה
ודרׁשּו רֹואה; ׁשאינּה ּבין רֹואה ּבין ּבנּדתּה, ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָּתהיה
נּדה, לתחּלת נּדה סֹוף ׁשּבין יֹום י"א זֹו ְְִִִִֵֶַָָָָָּבפרׁשה
הּללּו יֹום עׂשר ּבאחד ׁשּתראה רצּופין ׁשלׁשה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּכל
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d È‰ dÈ b kÈƒ¿¿«»«¿≈ƒ«
ÔÈÓBÈ Ú ‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BÏÚ¬ƒƒ≈¿»»ƒ¿«ƒ
È‰È È‰BÏÚ kÈ Èc ‡kÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ¿≈

‡ÒÓכהBc „È È‡ ‡‡Â ¿»»¿ƒ¿»¬≈¿
ÔcÚ ‡Ïa ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ dÓc¿«ƒ«ƒƒ¿»ƒ«
d ÏÚ „ È‡ B‡ dƒ«¬≈¿«ƒ«
ÈÓBÈk dBÒ Bc ÈÓBÈ Ïk»≈¿«¿≈

‡È‰ ‡‡ÒÓ È‰ dכוÏk ƒ«¿≈¿»√»ƒ»
Ïk È‰BÏÚ k Èc ‡kÓƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»
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אדם הּוא אםּֿכן אּלא לטּמא, זֹוב .dca:קרּוי ְִֵֵֶַָָָֹ¿ƒ»»

יח)ּכמֹו יח מנּדה(איוב ׁשהיא ינּדהּו", "ּומּתבל : ְְְִִִֵֵֶָֻֻ
אדם ּכל dc:מּמּגע ‰È‰.ראתה לא אפּלּו ִַַָָָƒ¿∆¿ƒ»»ֲֲִָָֹ

ראׁשֹונה: ראּיה כאּלא ŒÏÚ(Î‚)תורה Ì‡Â ְִִֶָָָ¿ƒ«
‡‰ k‰.(ת"כ)על הּיֹוׁשב אֹו הּׁשֹוכב, «ƒ¿»ֵֵַַַ

הּוא אף ּבּה, נגע לא אפּלּו מֹוׁשבּה, על אֹו ְֲִִַַַָָָָָָֹמׁשּכבּה
העל ּבּמקרא האמּורה טמאה ּכּבּוסּבדת ׁשּטעּון יֹון, ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֻ

הּמרּכבÈÏk‰ŒÏÚ.:ּבגדים את B:לרּבֹות BÚ‚a ְִָ««¿ƒְְֶֶַַָ¿»¿
‡ÓËÈ.ׁשּנתרּבה הּמרּכב, על אּלא מדּבר אינֹו ƒ¿»ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ÓËÈ‡:מ"עלֿהּכלי" BŒBÚ‚a.ּכּבּוס טעּון ואינֹו ְִֵַַ¿»¿ƒ¿»ְִֵָ
לטּמא אדם מטּמא מּגעֹו אין ׁשהּמרּכב ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבגדים,

ÂÈÏÚ(Î„)ּבגדים: dc È‰.(לג נדה (ת"כ. ְִָ¿ƒƒ»»»»
לנּדתה, ּבחמּׁשי עליה ּבא ׁשאם לרגלּה, יעלה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָיכֹול

לֹומר: ּתלמּוד ּכמֹותּה? ימים ג' אּלא יטמא ְְְִִֶַַָָָָֹלא
"ּותהי לֹומר: ּתלמּוד ּומה ימים". ׁשבעת ְְְְִִִֵַַַַָָ"וטמא
אף חרס, ּוכלי אדם מטּמאה היא מה עליו"? ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָנּדתּה

חרס: ּוכלי אדם מטּמא ÌÈa(Î‰)הּוא ÌÈÓÈ. ְְִֵֶֶַָָ»ƒ«ƒ
ימים dcŒÚ:ׁשלׁשה ‡Ïa.ׁשבעת ׁשּיצאּו אחר ְִָָֹ¿…∆ƒ»»ְְִֶַַַָ

נּדתּה ŒÈÎ:ימי B‡.:הּללּו הּימים ׁשלׁשת את ְִֵָָƒ»ְִֶֶַַָָֹ
.dcŒÏÚ(עג היא(נדה זֹו אחד, יֹום מּנּדתּה מפלג «ƒ»»ְִִִֶָָָָֻ

הּנּדה, ּכדת ולא זֹו. ּבפרׁשה חרּוץ ּומׁשּפטּה ְְְְִִַַָָָָָָָָָֹזבה,
והּנּדה וקרּבן, נקּיים ׁשבעה ספירת טעּונה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָׁשּזֹו
ימים ׁשבעת אּלא נקּיים, ׁשבעה ספירת טעּונה ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָאינּה
ודרׁשּו רֹואה; ׁשאינּה ּבין רֹואה ּבין ּבנּדתּה, ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָּתהיה
נּדה, לתחּלת נּדה סֹוף ׁשּבין יֹום י"א זֹו ְְִִִִֵֶַָָָָָּבפרׁשה
הּללּו יֹום עׂשר ּבאחד ׁשּתראה רצּופין ׁשלׁשה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּכל
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È  ˙e ÈÓÈכט‡ÓÈe ƒ»«≈ƒ¿≈¿»
ÈÈ È Ï  ‡ÈÓ¿̇ƒ»»ƒ««¿≈«¿ƒƒ
˙È È˙È˙Â È Èa È ‡¿≈¿≈»¿«¿ƒ»¿
‡ÓÊ Ó ˙Ï ‡ ˙ÂÏ¿»«¬»ƒ¿««¿«ƒ¿»
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ÈÓ ˙È ‡a ˙‡a¿¬»¿¿»»¿»«¿¿ƒ

ÈÈ Èלב‡˙È‡ ‡ ƒ≈≈»«¿»
˙ Ó ˙ ÈÂ ‡¿»»¿ƒƒƒ≈ƒ¿«
 ‡‡‡Ï ‡Ê«¿»¿ƒ¿»»»«

È‡ÏÂלג eÈa ˙ÏÂ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ
È ‚ÏÂ ‡aÏe Ï  ˙È»≈ƒ¿«¿À¿»¿ƒ¿«ƒ

   ‡‡Ó Ì eÈƒ¿ƒ¿»»»


זבה: כוּתהא אּלא.ÌÂ(Ï‡)תורה 'נזירה' אין ְֵָָ¿ƒ«¿∆ְִֵֶָָ

וכן א)ּפריׁשה, וכן(ישעיה אחֹור", "נזרּו (בראשית: ְְְִֵֵָָָֹ
אחיו"מח) "נזיר ::Ì˙‡ÓËa e˙ÓÈ ‡ÏÂ.הרי ְִֶָ¿…»À¿À¿»»ֲֵ

'מיתה': קרּוי מקּדׁש מטּמא ׁשל Ê‡˙(Ï)הּכרת ְְִִֵֵֶַַָָָָ…
 ˙.:ּתֹורתֹו ּומהּו אחת. ראּיה ‡Âּבעל ««»ְִַַַַַָָ«¬∆

.Ê˙ eÓ ‡טמא קרי, ּכבעל הּוא הרי ≈≈ƒ∆ƒ¿«∆«ְְֲִֵֵַַָ
ערב: ‡˙Ê.(Ï‚)טמאת Âׁשּתי ּבעל ְֶֶַֻ¿«»∆ְֵַַ

מפרׁשת ׁשּתֹורתן ראּיֹות, ׁשלׁש ּובעל ְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹראּיֹות
ְְַָלמעלה:

מצורע פרשת חסלת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi`  dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
             ¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

        Ÿ¤§¨§Ÿ̈¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily
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daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל
מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:
האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ּבמהרה ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל
מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:
האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ּבמהרה ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:



לוח זמנים לשבוע פרשת תזריע־מצורע בערים שונות בעולם קסו
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
6:156:088:548:509:269:2210:3210:2819:0919:1319:3419:3818:5319:48באר שבע )ק(

6:126:058:538:489:259:2010:3010:2719:1019:1519:3519:3918:4419:49חיפה )ק(

6:116:048:528:489:249:1910:2910:2619:1019:1419:3419:3918:3319:47ירושלים )ק(

6:156:088:548:509:279:2210:3210:2819:1019:1419:3419:3818:5319:49תל אביב )ק(

6:095:578:598:529:319:2410:3910:3419:4319:5220:1320:2319:3220:37אוסטריה וינה )ק(

6:396:458:568:589:289:3010:2610:2718:0317:5418:2818:2017:3818:30אוסטרליה מלבורן )ח(

6:166:049:038:569:359:2910:4310:3819:4119:5020:1120:2019:3020:24אוקראינה אודסה )ק(

5:555:438:448:379:169:1010:2510:2019:2719:3619:5820:0819:1720:12אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

6:196:069:089:019:419:3410:4910:4419:5520:0420:2720:3719:4520:41אוק. ז׳יטומיר )ק(

6:105:579:018:549:339:2610:4210:3619:4919:5820:2120:3119:3920:35אוקראינה קייב )ק(

5:445:338:338:279:058:5910:1410:0919:1619:2519:4719:5619:0520:00אוקראינה דונייצק )ק(

6:426:329:299:2310:029:5511:0911:0520:0720:1520:3620:4419:5520:59איטליה מילאנו )ק(

6:046:038:388:369:089:0610:1010:0918:2618:2418:4718:4518:0618:49אקוואדור קיטו )ח(

7:117:169:289:3010:0110:0210:5910:5918:3718:2919:0218:5418:1319:05ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:058:1210:2310:2510:5310:5611:5111:5219:2619:1719:5319:4419:0019:48ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

6:336:249:169:119:489:4310:5510:5119:4219:4820:0920:1519:2920:19ארה״ב בולטימור )ק(

6:206:119:058:599:379:3110:4410:3919:3519:4120:0220:0919:2220:20ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:216:119:058:599:379:3210:4410:4019:3419:4020:0120:0819:2120:20ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:546:449:409:3410:1210:0611:1911:1520:1320:2020:4120:4820:0121:00ארה״ב דטרויט )ק(

6:566:509:359:3110:0710:0311:1211:0919:4919:5220:1320:1719:3420:26ארה״ב היוסטן )ק(

6:236:169:059:009:379:3210:4210:3919:2519:3019:5019:5519:1120:05ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:596:549:369:3210:0910:0511:1311:1019:4519:4720:0820:1119:2920:20ארה״ב מיאמי )ק(

6:176:079:008:559:339:2710:4010:3519:2919:3619:5720:0419:1720:17ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:126:028:588:539:309:2410:3710:3319:3219:3819:5920:0619:1920:17ארה״ב שיקאגו )ק(

6:316:329:019:019:309:3010:3110:3118:3618:3218:5818:5418:1518:58בוליביה לא פאס )ח(

6:546:419:449:3710:1710:1011:2611:2120:3420:4421:0621:1720:2421:35בלגיה אנטוורפן )ק(

6:546:419:459:3810:1710:1011:2611:2120:3420:4421:0721:1720:2521:34בלגיה בריסל )ק(

6:005:458:558:479:279:1910:3710:3119:5520:0720:3020:4319:4720:47בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:146:168:378:389:099:0910:0810:0818:0117:5518:2318:1817:3818:25ברזיל ס.פאולו )ח(

6:006:028:238:248:558:559:549:5417:4817:4318:1018:0517:2518:12ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:105:579:028:559:349:2710:4310:3819:5420:0420:2720:3719:4420:54בריטניה לונדון )ק(

6:166:029:099:019:419:3310:5110:4520:0620:1720:4020:5219:5721:10בריטניה מנצ׳סטר )ק(

6:156:029:079:009:409:3210:4910:4420:0120:1120:3420:4519:5220:49גרמניה ברלין )ק(

6:376:249:289:2110:009:5311:0911:0420:1720:2620:4920:5920:0721:03גרמניה פרנקפורט )ק(

6:236:188:578:549:299:2610:3310:3018:5718:5819:1919:2118:4019:25הודו בומביי )ח(

6:176:138:538:509:259:2210:2810:2618:5418:5619:1619:1818:3719:22הודו פונה )ח(

6:005:498:498:429:219:1410:2910:2419:3019:3820:0020:0919:1920:13הונגריה בודפשט )ק(

6:296:209:139:079:459:4010:5210:4819:4219:4820:0920:1619:2920:20טורקיה איסטנבול )ק(

6:536:449:359:3010:0810:0311:1411:1020:0020:0520:2620:3219:4620:36יוון אתונה )ק(

6:236:129:109:039:429:3610:5010:4619:4919:5820:1920:2819:3820:32מולדובה קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת תזריע־מצורע 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
7:157:109:549:5110:2410:2110:2910:2620:0120:0320:2320:2519:4420:29מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:557:029:089:119:419:4410:3710:3918:0517:5518:3318:2317:3718:27ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:385:328:198:158:498:469:559:5218:3218:3518:5618:5918:1719:03נפאל קטמנדו )ח(

6:596:589:289:2610:009:5911:0211:0119:1219:1119:3319:3218:5319:36סינגפור סינגפור )ח(

5:445:318:378:309:099:0110:1810:1319:3119:4120:0420:1519:2220:19פולין ורשא )ק(

6:116:118:358:359:089:0710:0810:0818:0718:0418:2918:2517:4618:29פרו לימה )ח(

6:596:489:479:4010:1810:1211:2611:2220:2520:3320:5521:0320:1421:17צרפת ליאון )ק(

7:046:529:549:4810:2610:2011:3511:3020:4020:4921:1121:2020:2921:36צרפת פריז )ק(

5:445:428:198:178:498:479:529:5018:1118:1018:3218:3117:5218:35קולומביה בוגוטה )ח(

6:386:289:249:199:569:5111:0410:5920:0020:0720:2820:3619:4820:48קנדה טורונטו )ק(

6:136:029:008:549:329:2610:4010:3519:3919:4620:0820:1619:2720:30קנדה מונטריאול )ק(

6:186:108:578:539:309:2610:3610:3219:1519:2019:4019:4619:0119:50קפריסין לרנקה )ק(

6:306:159:289:199:599:5011:1011:0320:3220:4421:0821:2220:2421:41רוסיה מוסקבה )ק(

6:396:279:269:209:599:5211:0711:0220:0620:1520:3620:4519:5520:49רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

6:416:299:319:2410:029:5611:1011:0620:1420:2220:4420:5320:0321:06שוייץ ציריך )ק(

6:056:018:388:359:109:0710:1310:1118:3318:3418:5518:5618:1619:00תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קסז לוח זמנים לשבוע פרשת תזריע־מצורע 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
7:157:109:549:5110:2410:2110:2910:2620:0120:0320:2320:2519:4420:29מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:557:029:089:119:419:4410:3710:3918:0517:5518:3318:2317:3718:27ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:385:328:198:158:498:469:559:5218:3218:3518:5618:5918:1719:03נפאל קטמנדו )ח(

6:596:589:289:2610:009:5911:0211:0119:1219:1119:3319:3218:5319:36סינגפור סינגפור )ח(

5:445:318:378:309:099:0110:1810:1319:3119:4120:0420:1519:2220:19פולין ורשא )ק(

6:116:118:358:359:089:0710:0810:0818:0718:0418:2918:2517:4618:29פרו לימה )ח(

6:596:489:479:4010:1810:1211:2611:2220:2520:3320:5521:0320:1421:17צרפת ליאון )ק(

7:046:529:549:4810:2610:2011:3511:3020:4020:4921:1121:2020:2921:36צרפת פריז )ק(

5:445:428:198:178:498:479:529:5018:1118:1018:3218:3117:5218:35קולומביה בוגוטה )ח(

6:386:289:249:199:569:5111:0410:5920:0020:0720:2820:3619:4820:48קנדה טורונטו )ק(

6:136:029:008:549:329:2610:4010:3519:3919:4620:0820:1619:2720:30קנדה מונטריאול )ק(

6:186:108:578:539:309:2610:3610:3219:1519:2019:4019:4619:0119:50קפריסין לרנקה )ק(

6:306:159:289:199:599:5011:1011:0320:3220:4421:0821:2220:2421:41רוסיה מוסקבה )ק(

6:396:279:269:209:599:5211:0711:0220:0620:1520:3620:4519:5520:49רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

6:416:299:319:2410:029:5611:1011:0620:1420:2220:4420:5320:0321:06שוייץ ציריך )ק(

6:056:018:388:359:109:0710:1310:1118:3318:3418:5518:5618:1619:00תאילנד 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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