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1

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 א
 א

  חיים אורח

  בבוקר אדם הנהגת הלכות

 א סימן
  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , הבוקר השכמת דין

ר .א ּבֵ ֲאִרי ִיְתּגַ ּבֶֹקר ַלֲעֹמד ּכַ ֵהא ּבֹוְראוֹ  ַלֲעבֹוַדת ּבַ ּיְ  ׁשֶ
ַחר ְמעֹוֵרר הּוא ַ   :ַהׁשּ

ים. ב ּכִ ׁשְ ן ַהּמַ ן, ּבֹוְראוֹ  ִלְפֵני ְלִהְתַחּנֵ עוֹ  ְיַכּוֵ ָ  תַלׁשּ
ּנֹות ּתַ ׁשְ ּמִ ָמרֹות ׁשֶ ׁשְ ֵהן ַהּמִ ִלישׁ  ׁשֶ ׁשְ ְיָלה ּבִ  ּוְלסֹוף ַהּלַ

ֵני י ׁשְ ִליׁשֵ ְיָלה ׁשְ ְיָלה ּוְלסֹוף ַהּלַ ה, ַהּלַ ִפּלָ ַהּתְ  ׁשֶ
ל ּלֵ ְתּפַ ּיִ אֹוָתן ׁשֶ עֹות ּבְ ָ ן ַעל ַהׁשּ לּות ְוַעל ַהֻחְרּבָ , ַהּגָ
  :ְרצּוָיה

ַמִים ְיֵרא ְלָכל ָראּוי. ג יְּ  ׁשָ  ַעל ְודֹוֵאג ֵמיֵצר ֵהאׁשֶ
ן ית ֻחְרּבַ שׁ  ּבֵ ְקּדָ   :ַהּמִ

ֲחנּוִנים ְמַעט טֹוב. ד ָנה ּתַ ַכּוָ ֹלא ֵמַהְרּבֹות ּבְ ָנה ּבְ ּוָ   :ּכַ

ת לֹוַמר טֹוב. ה ָרׁשַ ת ָהֲעֵקָדה ּפָ ן ּוָפָרׁשַ ֶרת ַהּמָ  ַוֲעׂשֶ
רֹות ּבְ ת ַהּדִ ָלִמים ּוִמְנָחה עֹוָלה ּוָפָרׁשַ את ּוׁשְ  ְוַחּטָ
ם   :ְוָאׁשָ

ּיֹות. ו ָרׁשִ נֹות ּפָ ְרּבָ א ֹיאַמר ֹלא ַהּקָ ּיֹום ֶאּלָ   :ּבַ

ַסּיֵם. ז ּיְ ׁשֶ ת ּכְ ָרׁשַ ָפֶניךָ  ָרצֹון ְיִהי: ֹיאַמר ָהעֹוָלה ּפָ  ִמּלְ
ֵהא ּיְ ל ָחׁשּוב ֶזה ׁשֶ ִאּלוּ  ּוְמֻקּבָ י ּכְ  ְוָכךְ , עֹוָלה ִהְקַרְבּתִ
ְנָחה' פ ַאַחר ֹיאַמר לָ  ַהּמִ ְ ֵני ִמיםְוַהׁשּ ֵהם ִמּפְ ִאים ׁשֶ  ּבָ

ְנָדָבה   :ּבִ

נֹות ִעם ֹיאַמר. ח ְרּבָ סּוק ַהּקָ ַחט ּפָ  ֶיֶרךְ  ַעל ֹאתוֹ  ְוׁשָ
חַ  ְזּבֵ   :'ה ִלְפֵני ָצֹפָנה ַהּמִ

ת לֹוַמר נֹוֲהִגין ֵישׁ . ט ָרׁשַ ּיֹור ּפָ ךְ  ְוַאַחר, ַהּכִ ת ּכָ ָרׁשַ  ּפָ
רּוַמת ן ּתְ ׁשֶ ךְ  ְוַאַחר, ַהּדֶ ָרשַׁ  ּכָ ִמיד תּפָ ךְ  ְוַאַחר, ַהּתָ  ּכָ
ת ָרׁשַ חַ  ּפָ ת, ְקֹטֶרת ִמְקַטר ִמְזּבֵ ֵני ּוָפָרׁשַ ֹטֶרת ַסּמָ  ַהּקְ

תוֹ  ּיָ   :ַוֲעׂשִ

 ב סימן
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , בגדים לבישת דין

שׁ  ֹלא. א ב ֲחלּוקוֹ  ִיְלּבַ ָ א ְמֻיׁשּ ח ֶאּלָ  ְוַיְכִניס ֲחלּוקוֹ  ִיּקַ
ע ְזרֹועֹוָתיו ּבוֹ  קּום ְוִנְמָצא, ׁשֹוֵכב ֹוֶדּנוּ ּבְ ּיָ ׁשֶ הּוא ּכְ  ׁשֶ

  :ְמֻכֶסה

ַחְדֵרי ִהְנִני ֹיאַמר ַאל. ב י, רֹוֵאִני ִמי ֲחָדִרים ּבְ  ּכִ
בָּ  בֹודוֹ  ָהָאֶרץ ָכל ְמֹלא ה"ָהּקָ   :ּכְ

ק. ג ֲחלּוקוֹ  ְיַדְקּדֵ ַדְרּכוֹ  ְלָלְבׁשוֹ  ּבַ ּלֹא ּכְ ִניִמי ַיֲהֹפךְ  ׁשֶ  ַהּפְ
  :ַלחּוץ

ה ָיִמין ִמְנַעל ִיְנֹעל .ד ִחּלָ ֶרּנוּ  ְוֹלא, ּתְ ךְ  ְוַאַחר, ִיְקׁשְ  ּכָ
ל ִיְנֹעל ֹמאל ׁשֶ ֶרּנוּ  ׂשְ ל ְוִיְקׁשֹר ְוַיֲחֹזר, ְוִיְקׁשְ   :ָיִמין ׁשֶ

חֹוֵלץ. ה ׁשֶ ל חֹוֵלץ ִמְנָעָליו ּכְ ֹמאל ׁשֶ ה ׂשְ ִחּלָ   :ּתְ

קֹוָמה ֵליֵלךְ  ָאסּור. ו  ַאּמֹות' ד ֵיֵלךְ  ְוֹלא ְזקּוָפה ּבְ
ִגּלּוי   :ְנָקָביו ְוִיְבּדֹק: ָהֹראשׁ  ּבְ

  א

 ג סימן
  ְסִעיִפים: יז ּובוֹ , הכסא בית הנהגת

ֵנס. א ּכָ ּיִ ׁשֶ ֵסא ְלֵבית ּכְ דוּ  ֹיאְמרוּ  ַהּכִ ּבְ ִדים ִהְתּכַ  ְמֻכּבָ
ו'. ְוכו   :ְלָאְמרוֹ  ָנֲהגוּ  ֹלא ְוַעְכׁשָ
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ֵבית ָצנּועַ  ְיֵהא. ב ֵסא ּבְ ה ֹלאוְ  ַהּכִ  ַעד ַעְצמוֹ  ְיַגּלֶ
ב ׁשֵ ּיֵ   :ׁשֶ

ֵמשׁ  רֹוֶצה ִאם. ג ִפי ְלַמׁשְ ַעת ּבְ ּבַ ְצרֹור ַהּטַ ֵקיָסם אוֹ  ּבִ  ּבְ
ֵמשׁ , ְנָקָביו ִלְפּתֹחַ  ב ֹקֶדם ְיַמׁשְ ׁשֵ ּיֵ ֵמשׁ  ְוֹלא ׁשֶ  ְיַמׁשְ
ב ַאַחר ׁשֵ ּיֵ ֵני, ׁשֶ ה ִמּפְ ׁשֶ ּקָ ִפים ׁשֶ   :ִלְכׁשָ

ה ֹלא. ד ַאֲחָריו ִאם יכִּ  ַעְצמוֹ  ְיַגּלֶ ָפָניו, ֶטַפח ִמּלְ  ּוִמּלְ
ה, ְטָפַחִים ָ ָפֶניהָ , ֶטַפח ֵמַאֲחֶריהָ , ְוִאׁשּ   :ְכלּום ְוֹלא ּוִמּלְ

ָמקֹום ִנְפֶנה ִאם. ה ה ּבְ ֵאין ְמֻגּלֶ ן ְמִחּצֹות ּבוֹ  ׁשֶ  ְיַכּוֵ
ְהיוּ  ּיִ ָניו ׁשֶ ָכא אוֹ  ְלָצפֹון ַוֲאחֹוָריו ְלָדרֹום ּפָ  ֲאָבל, ִאיּפְ

י   :ָאסּור ְלַמֲעָרב ִמְזָרח ןּבֵ

ן ָאסּור ְוֵכן. ו ין ִליׁשַ ּתוֹ  ִאם ְלַמֲעָרב ִמְזָרח ּבֵ  ִאׁשְ
ֵהר ְוָנכֹון, ִעּמוֹ  ֵאין ֲאִפּלוּ  ְלִהּזָ ׁשֶ ּתוֹ  ּכְ   :ִעּמוֹ  ִאׁשְ

ִטיל. ז ב )ֹלא( ּוְלָפִנים ַהּצֹוִפים ִמן ַמִים ַהּמֵ  ּוָפָניו ֵיׁשֵ
י ַלּפֵ קיְ  אוֹ , ַהּקֶֹדשׁ  ּכְ ָדִדין ַהּקֶֹדשׁ  ַסּלֵ   :ַלּצְ

ְפֶנה. ח ּנִ ׁשֶ ֶדה ּכְ ָ ׂשּ ֵדר ֲאחֹוֵרי הּוא ִאם ּבַ  ִיְפֶנה, ַהּגָ
ד ּלֹא ָמקֹום ַעד, ִיְתַרֵחק ּוְבִבְקָעה, ִמּיָ  ֲחֵברוֹ  יּוַכל ׁשֶ

רּועוֹ  ִלְראֹות   :ּפֵ

ב ֹלא. ט ְמֵהָרה ֵיׁשֵ  ַעְצמוֹ  ִלְדֹחק ֶיֱאֹנס ְוֹלא, ּוְבֹחֶזק ּבִ
אי ריֹותֵ  ּלֹא, ִמּדַ ק ׁשֶ י ְיַנּתֵ ּנֵ א ׁשִ ּתָ ׁשְ ְרּכַ   :ַהּכַ

ח ֹלא. י ָיד ְיַקּנַ   :ָיִמין ּבְ

ח ֹלא. יא ֶחֶרס ְיַקּנַ ּום ּבְ ִפים ִמׁשּ ׁשָ ִבים ְוֹלא, ּכְ ֲעׂשָ  ּבַ
ים חַ , ְיֵבׁשִ ַהְמַקּנֵ ָדָבר ׁשֶ ָהאּור ּבְ יו, ּבוֹ  ׁשֹוֵלט ׁשֶ ּנָ  ׁשִ

ְחּתֹונֹות רֹות ַהּתַ ְצרֹור ֹלאוְ . נֹוׁשְ ח ּבִ ּנַ ּקִ , ֲחֵברוֹ  ּבוֹ  ׁשֶ
ֵני ִביא ִמּפְ ּמֵ ְחּתֹוִנּיּות ִליֵדי ָהָאָדם ֶאת ׁשֶ   :ּתַ

ְצִניעּות ִיְפֶנה. יב ְיָלה ּבִ ּלַ מוֹ  ּבַ ּיֹום ּכְ   :ּבַ

ין ֹלא. יג ּתִ ד ַיׁשְ ֵני ְמֻעּמָ ִזין ִניצֹוצֹות ִמּפְ ּתָ  ַעל ַהּנִ
ֲעֹמד ֹלא ִאם, ַרְגָליו ּיַ מָ  ׁשֶ בֹוהַּ  קֹוםּבְ ין אוֹ , ּגָ ּתִ ׁשְ ּיַ  ׁשֶ
חּוחַ  ָעָפר ְלתֹוךְ    :ּתָ

ֵהר. יד ּלֹא ִיּזָ ה ֶיֱאֹחז ׁשֶ ַאּמָ ין ּבָ ּתִ  ֵמֲעָטָרה ֹלא ִאם, ְוַיׁשְ
ה ֵני, ּוְלַמּטָ ּמֹוִציא ִמּפְ ְכַבת ׁשֶ ָלה ֶזַרע ׁשִ א, ְלַבּטָ  ֶאּלָ

ן ִאם ת. ָנׂשּוי הּוא ּכֵ ֵהר ֲחִסידּות ּוִמּדַ  ּלוּ ֲאפִ  ִלּזָ
ׂשּוי   :ַהּנָ

ֵאינוֹ  ִמי ֲאִפּלוּ . טו ר ָנׂשּוי ׁשֶ עַ  ֻמּתָ יִצים ְלַסּיֵ ּבֵ   :ּבַ

ר ֹלא. טז ה ֶלֱאֹחז ְלָנׂשּוי ֻהּתַ ַאּמָ א ּבָ ין ֶאּלָ ּתִ , ְלַהׁשְ
ךְ  ֲאָבל   :ֹלא ְלִהְתַחּכֵ

ֶהה. יז ׁשְ ּום עֹוֵבר ְנָקָביו ַהּמַ ל ִמׁשּ צוּ  ּבַ ּקְ ׁשַ   :ּתְ

 ד סימן
  ְסִעיִפים: כג ּובוֹ , ידים נטילת דיני

 ַמִים: ָיָדִים ְנִטיַלת ַעל ִויָבֵרךְ  ָיָדיו ִיְרַחץ. א
סּוִלים ה ָיַדִים ִלְנִטיַלת ַהּפְ ִרים ִלְסֻעּדָ ׁשֵ  ִלְנִטיַלת ּכְ

ה ָיַדִים אֹוֵמר ִמי ֵישׁ  ִמיהוּ , ִלְתִפּלָ ֹלא ׁשֶ  ְמָבֵרךְ  ּדְ
  :ֲעַלְייהוּ 

ק. ב ָעִמים' ג ַמִים ֲעֵליֶהם ְלָערֹות ְיַדְקּדֵ  ְלַהֲעִביר ּפְ
ֹוָרה ָרָעה רּוחַ  ׁשּ   :ֲעֵליֶהן ׁשֶ

ע ֹלא. ג ָידוֹ  ִיּגַ ה ְנִטיָלה ֹקֶדם ּבְ  ְוֹלא, ַלֹחֶטם ְוֹלא, ַלּפֶ
  :ָלֵעיַנִים ְוֹלא, ָלָאְזַנִים

ַטל ִמי ֲאִפּלוּ . ד ּנָ ֵמשׁ  ֹלא, ָיָדיו ׁשֶ ִפי ְיַמׁשְ ַעת ּבְ ּבַ  ַהּטַ
ִמיד ֵני, ּתָ ִביָאתוֹ  ִמּפְ ּמְ ְחּתֹוִנּיּות ִליֵדי ׁשֶ ע ְוֹלא. ּתַ  ִיּגַ

ְמקֹום ָזה ּבִ מּושׁ , ַהּקָ ׁשְ ּמִ ד ׁשֶ יק ַהּיָ   :ַלַחּבּוָרה ַמּזִ

ע ֹלא. ה ִגיִגית ִיּגַ ָכר ּבְ מּושׁ , ׁשֵ ׁשְ ּמִ ד ׁשֶ  ַמְפִסיד ַהּיָ
ָכר ֵ   :ַהׁשּ

הִלְתפִ  ָיַדִים ִלְנִטיַלת ְרִביִעית ָצִריךְ  ֵאין. ו   :ּלָ
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יד טֹוב. ז ְנִטיַלת ְלַהְקּפִ ֲחִרית ָיַדִים ּבִ ָכל ׁשַ ָבִרים ּבְ  ַהּדְ
ִבים ְנִטיַלת ַהְמַעּכְ ה ָיַדִים ּבִ   :ִלְסֻעּדָ

ֲחִרית ָיַדִים ְנִטיַלת. ח י ַעל נֹוְטִלין ֵאין ׁשַ ּבֵ , ַקְרַקע ּגַ
א ִלי ְלתֹוךְ  ֶאּלָ   :ּכְ

ל ַמִים. ט חֲ  ָיָדִים ְנִטיַלת ׁשֶ  ֵליָהנֹות ָאסּור, ִריתׁשַ
ֵכם ְוֹלא, ֵמֶהם ּפְ ִית ִיׁשְ ּבַ ָמקֹום ְוֹלא, ּבַ עֹוְבִרים ּבְ ם ׁשֶ  ׁשָ
ֵני   :ָאָדם ּבְ

ִלי נֹוֵטל. י ל ּכְ ַיד ַמִים ׁשֶ  ְלַיד ְונֹוְתנוֹ , ְיִמינוֹ  ּבְ
ֹמאלוֹ  ֵדי ׂשְ ִריק ּכְ ּיָ ה ְיִמינוֹ  ַעל ַמִים ׁשֶ ִחּלָ   :ּתְ

י ִיּטֹל ֹלא. יא ֲחִרית ָיָדיו ָנַטל ּלֹאשֶׁ  ִמּמִ   :ׁשַ

ךְ  ִאם. יב ְכׁשֵ ִלי ְלתֹוךְ  ָיָדיו ׁשִ ל ּכְ  לוֹ  ָעְלָתה, ַמִים ׁשֶ
ַמע ִלְקִריַאת ְנִטיָלה ה ׁשְ  ָרָעה ְלרּוחַ  ֹלא ֲאָבל, ְוִלְתִפּלָ

ֲעֵליֶהם ךְ  ִאם. ׁשֶ ְכׁשֵ ֹלשׁ  ָיָדיו ׁשִ ׁשָ ִפים ֵמימֹות ּבְ , ְמֻחּלָ
ק ֵישׁ  ּפֵ  ָרָעה רּוחַ  ְלַהֲעִביר לוֹ  ְלָתהעָ  ִאם ְלִהְסּתַ

ֲעֵליֶהם   :ׁשֶ

ל ֵנעֹור ָהָיה ִאם. יג ְיָלה ּכָ ק ֵישׁ , ַהּלַ ּפֵ  ִאם ְלִהְסּתַ
ֲחִרית ָיָדיו ִלּטֹל ָצִריךְ  ל ׁשַ ּלֵ  רּוחַ  ּוְלַהֲעִביר ְלִהְתּפַ
ָדיו ָרָעה   :ִמּיָ

ים. יד ּכִ ַחר ַעּמּוד ֹקֶדם ִהׁשְ ַ  ֵישׁ , ָיָדיו ְוָנַטל ַהׁשּ
קלְ  ּפֵ ַעם ָיָדיו ִלּטֹל ָצִריךְ  ִאם ִהְסּתַ אֹור ַאֶחֶרת ּפַ ּיֵ ׁשֶ  ּכְ

ֹוָרה ָרָעה רּוחַ  ְלַהֲעִביר, ַהּיֹום ַדִים ַעל ַהׁשּ   :ַהּיָ

ן. טו ּיֹום ָיׁשַ ק ֵישׁ , ּבַ ּפֵ  ַמִים ְלָערֹות ָצִריךְ  ִאם ְלִהְסּתַ
  :ָעִמיםפְּ ' ג ֲעֵליֶהן

ִוד. טז ּלֹא ִנְזָהר ָהָיה ּדָ ן ׁשֶ ין ִליׁשַ ּתִ ִמין ׁשִ ֵדי, ִנׁשְ  ּכְ
ּלֹא   :ִמיָתה ַטַעם ִיְטֹעם ׁשֶ

יֶהם ִלְרֹחץ נֹוֲהִגין ֵישׁ . יז ֲחִרית ּפִ ֵני ׁשַ  ָהִריִרין ִמּפְ
תֹוךְ  ּבְ ה ׁשֶ   :ַהּפֶ

ָבִרים ֵאּלוּ . יח ַמִים ְנִטיָלה ָצִריךְ  ּדְ ם. ּבְ ה ַהּקָ ּטָ  ֵמַהּמִ
ית ְוַהּיֹוֵצא ֵסא ִמּבֵ יתּומִ . ַהּכִ ְרָחץ ּבֵ  ְוַהּנֹוֵטל. ַהּמֶ
ְרָניו ַרְגָליו ְוַהּנֹוֵגעַ . ִמְנָעָליו ְוַהחֹוֵלץ. ִצּפָ  ְוַהחֹוֵפף. ּבְ
ין ַההֹוֵלךְ  ַאף אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ֹראׁשוֹ  ִתים ּבֵ  ּוִמי. ַהּמֵ
ַגע ּנָ ֵמת ׁשֶ א ּוִמי. ּבְ ַפּלֵ ּמְ ָליו ׁשֶ שׁ . ּכֵ ּמֵ תוֹ  ְוַהְמׁשַ . ִמּטָ

ִכנָּ  ְוַהּנֹוֵגעַ  גּופוֹ  ְוַהּנֹוֵגעַ . הּבְ ָידוֹ  ּבְ ה ּוִמי. ּבְ ָעׂשָ  ַאַחת ׁשֶ
ל ְלִמיד ִאם, ָנַטל ְוֹלא ֵאּלוּ  ִמּכָ ְלמּודוֹ  הּוא ָחָכם ּתַ  ּתַ

חַ  ּכֵ ּתַ ְלִמיד ֵאינוֹ  ְוִאם. ִמׁשְ ְעּתוֹ  יֹוֵצא ָחָכם ּתַ   :ִמּדַ

יז. יט ּקִ ם ַהּמַ ֵתַפִים ּדָ  ְמַפֵחד ָיָדיו ָנַטל ְוֹלא ֵמַהּכְ
חַ . ָיִמים ְבָעהשִׁ  . ָיִמים' ג ְמַפֵחד ָיָדיו ָנַטל ְוֹלא ַהְמַגּלֵ

ְרָניו ַהּנֹוֵטל , ֶאָחד יֹום ְמַפֵחד ָיָדיו ָנַטל ְוֹלא ִצּפָ
ה יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ    :ְמַפֵחד ִמּמָ

ָניו ָהרֹוֵחץ. כ ָבם ְוֹלא ּפָ ָניו, ָיֶפה ִנּגְ עֹות ּפָ ּקְ  אוֹ  ִמְתּבַ
ֶהן עֹוֶלה ִחין ּבָ ה ִלְרֹחץ פּוָאתוֹ ּורְ , ׁשְ ֵמי ַהְרּבֵ   :ִסְלָקא ּבְ

ֵהר ָצִריךְ . כא ה ִלּזָ ְתִפּלָ ֲאִכיָלה אוֹ  ּבִ ּלֹא ּבַ ע ׁשֶ  ִלּגַ
ׁשֹוק ָאָדם ַהְמֻכִסים ּוִבְמקֹומֹות ְוָיֵרךְ  ּבְ שׁ  ְלִפי, ּבָ ּיֵ  ׁשֶ
ם ּלֹא ְוֵכן. ֵזָעה ִמְלמּוֵלי ׁשָ ךְ  ׁשֶ ֹראׁשוֹ  ְלַחּכֵ  ֲאָבל ּבְ

יםַהמְ  ְמקֹומֹות ֹראׁשוֹ  ֻגּלִ ה ּוָמקֹום ּוְבָפָניו ּבְ  ַהְמֻגּלֶ
ְזרֹועֹוָתיו ּבִ יד ֵאין ׁשֶ   :ְלַהְקּפִ

ח ַמִים לוֹ  ֵאין ִאם. כב ְצרֹור ָיָדיו ְיַקּנַ ָעָפר אוֹ  ּבִ , ּבְ
ָכל אוֹ  י ּבְ י ִמּדֵ ְמַנּקֵ , ָיַדִים ְנִקּיּות ַעל ִויָבֵרךְ , ּדִ

ה ְויֹוִעיל ֲעֵליֶהן ָרָעה רּוחַ  ירְלַהֲעבִ  ֹלא ֲאָבל ִלְתִפּלָ   :ׁשֶ

נוּ  ֹלא. כג ּקְ א ָיַדִים ְנִטיַלת ּתִ ַמע ִלְקִריַאת ֶאּלָ  ׁשְ
ה ָרכֹות ֲאָבל, ְוִלְתִפּלָ ֲחִרית ּבְ ׁשַ  ֹקֶדם ְלָבֵרךְ  ָיכֹול ּדְ
א, ְנִטיָלה ן ִאם ֶאּלָ ן הּוא ּכֵ תוֹ  ַעל ָיׁשֵ ָאז, ָעֹרם ִמּטָ  ׁשֶ
יר ָאסּור ם ֶאת ְלַהְזּכִ ֵ ה ַעד ַהׁשּ ַנּקֶ ּיְ   :אֹוָתם ׁשֶ

 ה סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , הברכות כונת
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 א
 א

ן. א ָרכֹות ְיַכּוֵ ּבְ רּושׁ  ּבַ ּלֹות ּפֵ יר, ַהּמִ ְזּכִ ּיַ ׁשֶ ם ּכְ ֵ ן ַהׁשּ  ְיַכּוֵ
רּושׁ  ַאְדנּות ְקִריָאתוֹ  ּפֵ הּוא, ּבְ ן ַהּכֹל ֲאדֹון ׁשֶ  ִויַכּוֵ

ְכִתיָבתוֹ  יוֹ  ּבִ ָהָיה א"הֵ  ד"ּבְ ירוֹ . ְוִיְהֶיה הְוֹהוֶ  ׁשֶ  ּוְבַהְזּכִ
ן ֱאֹלִהים הּוא ְיַכּוֵ יף ׁשֶ ּקִ ַעל ּתַ  ַהּכֹחֹות ּוַבַעל, ַהְיֹכֶלת ּבַ
ם ּלָ   :ּכֻ

 ו סימן
' ד ּובוֹ , ופרושיו נשמה ואלהי יצר אשר ברכת דין

  ְסִעיִפים:

ֵצא. א ּיֵ ׁשֶ ית ּכְ ֵסא ִמּבֵ ר ְיָבֵרךְ , ַהּכִ  ָהָאָדם ֶאת ָיַצר ֲאׁשֶ
ָחכְ  ִריַאת, ָמהּבְ ּבְ ָחְכָמה ִהיא ָהָאָדם ׁשֶ  ְוֵישׁ . ִנְפָלָאה ּבְ

ים ם ַעל ְמָפְרׁשִ ַהּגּוף ׁשֵ  ְוהּוא רּוחַ  ָמֵלא ְלנֹוד ּדֹוֶמה ׁשֶ
ן ְנָקִבים ָמֵלא ִדְלַקּמָ ָסמּוךְ  ּכְ ים ְוֵישׁ , ּבְ ָחְכָמה ְמָפְרׁשִ  ּבְ

ִהְתִקין ל ְמזֹונֹוָתיו ׁשֶ ךְ  ְוַאַחר ָהִראׁשֹון ָאָדם ׁשֶ  ּכָ
ָראוֹ  , ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים ְנָקִבים ְנָקִבים בוֹ  ּוָבָרא, ּבְ
רּושׁ  ים ְנָקִבים ּפֵ גֹון, ַרּבִ ה: ּכְ ַעת ּוִפי ְוֹחֶטם ּפֶ . ַטּבַ
ָרא ְוַגם ים ֵאָבִרים ּבוֹ  ּבָ מוֹ , ֲחלּוִלים ַרּבִ  ְוֶכֶרס ֵלב: ּכְ

ִאם. ּוֵמַעִים לֹוַמר ָמֵהם ֶאָחד ִיָסֵתם ׁשֶ ָקִבי ּכְ ּנְ ּבַ  ֵישׁ  םׁשֶ
הּוא ֶאָחד ֶנֶקב ה ׁשֶ הּוא, ַהּפֶ ׁשֶ ּכְ ְמֵעי ׁשֶ  הּוא ִאּמוֹ  ּבִ

ּיֹוֵצא, ָסתּום ח הּוא ָהעֹוָלם ַלֲאִויר ּוְכׁשֶ  ְוִאם, ִנְפּתָ
ּיֹוֵצא ׁשֶ ָאר ָהָיה ָהעֹוָלם ַלֲאִויר ּכְ  ָהָיה ֹלא, ָסתּום ִנׁשְ
ר ם ֶאְפׁשָ ָעה ֲאִפּלוּ  ְלִהְתַקּיֵ  ְוָהֵאָבִרים. ַאַחת ׁשָ

ח ָהָיה ִאם ֲחלּוִליםהַ  ר ָהָיה ֹלא, ֵמֶהם ֶאָחד ִנְפּתָ  ֶאְפׁשָ
ם ָעה ֲאִפּלוּ  ְלִהְתַקּיֵ בּול ְלָפֵרשׁ  ֵישׁ  ְועֹוד. ַאַחת ׁשָ ּגְ  ׁשֶ

כֹוִלין ָלָאָדם ֵישׁ  ּיְ  ְוֵכיָון, ָימּות ְוֹלא ִלָסֵתם ְנָקָביו ׁשֶ
ָעַבר בּול אֹותוֹ  ׁשֶ ר ִאי ַהּגְ ם ֶאְפׁשָ ָעה ֲאִפּלוּ  ְלִהְתַקּיֵ  ׁשָ
ְכַלל ְוֵכיָון, ַאַחת ּבִ ָקִבים ׁשֶ י ֵהם ַהּנְ ַעת ּפִ ּבַ  ּוִפי ַהּטַ
ה ִאם ַהֲחלּוִלים ָהֵאָבִרים ּוִבְכַלל, ָהַאּמָ ַתח ׁשֶ  ֶאָחד ִיּפָ
ר ִאי ֵמֶהם ם ֶאְפׁשָ ֶרס ֵהם ְלִהְתַקּיֵ יר ּוֵמַעִים ּכֶ ּפִ  ָהֵוי ׁשַ
ַבח ת ֵמִעְנַין ֶזה ׁשֶ ּיַ רְוֶאפְ . ְצָרָכיו ֲעׂשִ ַאַחר עֹוד ׁשָ ּמֵ  ׁשֶ

ִאם יֹוֵתר ִלְנָקָביו יֹוֵצא ׁשֶ ִאם ַעד ּבְ בּול ָעַבר ׁשֶ  ַהּגְ
ְכַלל, ָימּות ִאם ּבִ ַתח ׁשֶ ִאם ְוָהֵוי. הּוא ֵמֶהם ֶאָחד ִיּפָ  ׁשֶ
ַתח ת ֵמִעְנַין ָנֵמי ֵמֶהם ֶאָחד ִיּפָ ּיַ שׁ  ְצָרָכיו ֲעׂשִ . ַמּמָ
ל ֹחִלי רֹוֵפא ר ּכָ ׂשָ ם ַעל ּבָ קָ  ׁשֵ ָרא ִביםַהּנְ ּבָ  ּבוֹ  ׁשֶ

ֹסֶלת ְלהֹוִציא י, ַמֲאָכלוֹ  ּפְ שׁ  ִאם ּכִ ֶטן ִיְתַעּפֵ ּבֶ , ָימּות ּבַ
ֵני ַלֲעׂשֹות ּוַמְפִליא. ְרפּוָאה ִהיא ְוהֹוָצָאתוֹ  ָהָאָדם ִמּפְ  ׁשֶ

ה ְוִאם, רּוחַ  ָמֵלא ְלנֹוד ּדֹוֶמה ּנֹוד ָאָדם ַיֲעׂשֶ  ֶנֶקב ּבַ
חּוָדהּ  ל ּכְ  ְנָקִבים ָמֵלא ְוָהָאָדם, ֵצאיוֹ  ָהרּוחַ  ַמַחט ׁשֶ
ֶרת ְורּוחוֹ  ּמֶ ּתַ תֹוכוֹ  ִמׁשְ ֶלא ֶזה ֲהֵרי, ּבְ  ֵישׁ  ְועֹוד. ּפֶ
ם ַעל ְלָפֵרשׁ  ּבֹוֵרר ׁשֵ ֲאָכל טּוב ׁשֶ ֹסֶלת ְודֹוֶחה ַהּמַ   :ַהּפְ

ין נֹוֲהִגין ֵישׁ . ב  ַעד ָיַדִים ְנִטיַלת ַעל ְלָבֵרךְ  ְלַהְמּתִ
ֶנֶסת ְלֵבית ּבֹוָאם ִריםוּ  ַהּכְ ָאר ִעם אֹוָתם ְמַסּדְ  ׁשְ

ָרכֹות ן ָנֲהגוּ  ֹלא ְסָפַרד ּוְבֵני, ַהּבְ   :ּכֵ

ת. ג ְרּכַ ָמה ֱאֹלַהי ּבִ ָברּוךְ  ּפֹוַתַחת ֵאיָנהּ  ְנׁשָ ֵני ּבְ  ִמּפְ
ִהיא ת ׁשֶ ְרּכַ ת ַההֹוָדָאה ּבִ  ּפֹוְתחֹות ֵאין ַההֹוָדאֹות ּוִבְרּכַ
ָברּוךְ  מוֹ , ּבְ ִצינוּ  ּכְ ּמָ ִבְרכַּ  ׁשֶ ִמים תּבְ ׁשָ   :ַהּגְ

ַאַחר נֹוֲהִגין ֵישׁ . ד ַרךְ  ׁשֶ ּבֵ ת ׁשֶ ְרּכַ ַחר ּבִ ַ  ְוָענוּ  ַהׁשּ
 ְועֹוִנין, ּוְמָבֵרךְ  ָאֵמן ֵמָהעֹוִנים ֶאָחד חֹוֵזר ָאֵמן ַאֲחָריו
ה ְוַכֶסֶדר, ָאֵמן ַאֲחָריו ין ַהּזֶ ל עֹוׂשִ ָענוּ  אֹוָתם ּכָ  ָאֵמן ׁשֶ
ה ִחּלָ ָבר ְולֹוַמר יֶהםֲעלֵ  ְלַעְרֵער ְוֵאין, ּתְ ּכְ  ָיְצאוּ  ׁשֶ
ָאֵמן ָענוּ  ּבָ ה ׁשֶ ִחּלָ ֵני, ּתְ ַהְמָבֵרךְ  ִמּפְ ן ֵאינוֹ  ׁשֶ  ְמַכּוֵ

ן ַהְמָבֵרךְ  ָהָיה ִאם ַוֲאִפּלוּ , ֲאֵחִרים ְלהֹוִציא  ְמַכּוֵ
ִנים ֵהם, ֲאֵחִרים ְלהֹוִציא ּלֹא ְמַכּוְ תוֹ  ָלֵצאת ׁשֶ ִבְרּכָ   :ּבְ

 ז סימן
 הטלת אחר היום כל יצר אשר ברכת לברך דין

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , מים
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 א
 א

ל. א ים ַהּיֹום ּכָ עֹוׂשִ ׁשֶ ין ְצָרָכיו ּכְ ים ּבֵ ין ְקַטּנִ  ּבֵ
דֹוִלים ר ְמָבֵרךְ  ּגְ  ַאף, ָיַדִים ְנִטיַלת ַעל ְוֹלא, ָיַצר ֲאׁשֶ

ל אוֹ  ִלְלֹמד רֹוֶצה ִאם ּלֵ ד ְלִהְתּפַ   :ִמּיָ

ְפשֵׁ  ְוֹלא ַמִים ֵהִטיל. ב י ַעל ַאף ףׁשִ ִריךְ  ּפִ ּצָ  ְלָבֵרךְ  ׁשֶ
ר א ָיָדיו ִלּטֹל ָצִריךְ  ֵאין, ָיַצר ֲאׁשֶ ּום ֶאּלָ  ְנִקּיּות ִמׁשּ
ּום אוֹ    :ִהּכֹון ִמׁשּ

ְעּתוֹ  ְוִהִסיחַ  ַמִים ֵהִטיל. ג ָהִטיל ּדַ ךְ  ְוַאַחר ַמִים ִמּלְ  ּכָ
ַעם ַמִים ְוֵהִטיל ִנְמַלךְ  ' ב ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ , ַאֶחֶרת ּפַ

ָעִמים ר ּפְ   :ָיַצר ֲאׁשֶ

עּור ֵאין. ד ין ׁשִ ּתִ י ַמִים ְלַהׁשְ ה ֲאִפּלוּ  ּכִ  ַאַחת ְלִטּפָ
ב ִאם, ְלָבֵרךְ  ַחּיָ ֶקב ִיָסֵתם ׁשֶ הֹוִציא ַהּנֶ ה ִמּלְ ּפָ  ַהּטִ

ה ָהָיה ַהִהיא ב לוֹ  ָקׁשֶ   :ְלהֹודֹות ְוַחּיָ

  ציצית הלכות

 ח סימן
  ִעיִפים:סְ  יז ּובוֹ , ועטיפתו ציצית הלכות

ף. א ִציִצית ִיְתַעּטֵ ד ִויָבֵרךְ  ּבְ   :ְמֻעּמָ

ר. ב ֶדֶרךְ  ֲעִטיָפתוֹ  ְיַסּדֵ ֵני ּכְ ִסים ָאָדם ּבְ ְתּכַ ּמִ ְכסּוָתן ׁשֶ  ּבִ
ם ְועֹוְסִקים ְמַלאְכּתָ ָעִמים ּבִ ִכסּוי ּפְ ָעִמים, ָהֹראשׁ  ּבְ  ּפְ

ִגּלּוי ַכֶסה ְוָנכֹון, ָהֹראשׁ  ּבְ ּיְ ַטלִּ  ֹראׁשוֹ  ׁשֶ   :יתּבְ

יתֹות. ג ים ַטּלִ נוּ  ְקַטּנִ ּלָ ָאנוּ  ׁשֶ  ַאף, ִלְלּבֹשׁ  נֹוֲהִגים ׁשֶ
י ַעל ֵאין ּפִ ֶהם ׁשֶ ֶהם יֹוְצִאים, ִעּטּוף ּבָ  חֹוַבת ְיֵדי ּבָ

יחַ  ְוטֹוב, ִציִצית , ְלקֹוָמתוֹ  ָרְחּבוֹ  ֹראׁשוֹ  ַעל אֹותוֹ  ְלַהּנִ
ף ךְ  ְוַיֲעֹמד, ּבוֹ  ּוְלִהְתַעּטֵ ף ּכָ ֵדי חֹותְלפָ  ְמֻעּטָ  ִהּלּוךְ  ּכְ

ךְ  ְוַאַחר, ַאּמֹות' ד ֶכּנוּ  ּכָ ּנוּ , ֹראׁשוֹ  ֵמַעל ִיְמׁשְ ׁשֶ   :ְוִיְלּבְ

י ַמֲחִזיר. ד ּתֵ ִים ְלָפָניו ִציִצּיֹות ׁשְ ּתַ ֵדי ַלֲאחֹוָריו ּוׁשְ  ּכְ
ֵהא ּיְ ִמְצֹות ְמסֹוָבב ׁשֶ   :ּבְ

ף ְמָבֵרךְ . ה ִציִצית ְלִהְתַעּטֵ ַנִים ִאם. ּבְ ה אוֹ  ׁשְ ֹלׁשָ  ׁשְ
ִפים ית ִמְתַעּטְ ַטּלִ ַאַחת ּבְ ם ּכְ ּלָ , ָרצוּ  ְוִאם. ְמָבְרִכים ּכֻ

  :ָאֵמן ַיֲענוּ  ְוָהֲאֵחִרים, ְמָבֵרךְ  ֶאָחד

ית ַעל. ו ף ְלָבֵרךְ  ָיכֹול ָקָטן ַטּלִ י ַעל ַאף, ְלִהְתַעּטֵ  ּפִ
ֵאינוֹ  ף ׁשֶ א ִמְתַעּטֵ   :לֹוְבׁשוֹ  ֶאּלָ

יִצית ֵטיחוּ  ְלַהְפִריד ָצִריךְ . ז ה ֶזה ַהּצִ   :ִמּזֶ

ן. ח פוֹ  ְיַכּוֵ ִהְתַעּטְ נוּ  ּבְ ּוָ ּצִ בָּ  ׁשֶ ף ה"ָהּקָ ֵדי ּבוֹ  ְלִהְתַעּטֵ  ּכְ
ְזּכֹר ּנִ ל ׁשֶ   :ַלֲעׂשֹוָתם ִמְצֹוָתיו ּכָ

ָבֵרךְ  ֹקֶדם. ט ּיְ ן ׁשֶ חּוֵטי ְיַעּיֵ יִצית ּבְ ִרים ֵהם ִאם ַהּצִ ׁשֵ  ּכְ
ֵדי ּלֹא ּכְ לָ  ְיָבֵרךְ  ׁשֶ   :הְלַבּטָ

ית לֹוֵבשׁ  ִאם. י עֹוד ָקָטן ַטּלִ ֵאין ּבְ , ְנִקּיֹות ָיָדיו ׁשֶ
ּנוּ  ׁשֶ ֹלא ִיְלּבְ ָרָכה ּבְ ּטֹל, ּבְ ּיִ ֵמשׁ  ָיָדיו ּוְכׁשֶ יִצית ְיַמׁשְ ּצִ  ּבַ
שׁ  אוֹ , ָעָליו ִויָבֵרךְ  ְלּבַ ּיִ ׁשֶ ית ּכְ  ָעָליו ְיָבֵרךְ  ַאֵחר ַטּלִ
ן ם ִלְפֹטר ִויַכּוֵ ֵמשׁ  ִריךְ צָ  ְוֵאין, ֶזה ֶאת ּגַ  ְלַמׁשְ

יִצית ּצִ ל ּבַ   :ִראׁשֹון ׁשֶ

ר. יא ית ִמְצַות ִעּקַ ָגָדיו ַעל ְלָלְבׁשוֹ  ָקָטן ַטּלִ ֵדי ּבְ  ּכְ
ִמיד ּתָ ְצֹות ְוִיְזּכֹר ִיְרֶאהוּ  ׁשֶ   :ַהּמִ

ה לוֹ  ֵישׁ  ִאם. יב ּמָ ָגִדים ּכַ ל ּבְ ע ׁשֶ ָנפֹות ַאְרּבַ ם ּכְ ּלָ  ּכֻ
ִבים ִציִצית ַחּיָ ם ְוִאם. ּבְ ם ְלָבׁשָ ּלָ ֹלא ּכֻ  ְוָהָיה ֶהְפֵסק ּבְ
ְעּתוֹ  ה ּדַ ִחּלָ ם ַעל ִמּתְ ּלָ א ְיָבֵרךְ  ֹלא, ּכֻ ָרָכה ֶאּלָ  ּבְ
יֵניֶהם ַמְפִסיק ְוִאם, ַאַחת ל ַעל ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ , ּבֵ  ּכָ
ין ְוהּוא, ְוַאַחת ַאַחת ַדְעּתוֹ  ָהָיה ֹלא ִאם ַהּדִ ה ּבְ ִחּלָ  ִמּתְ
ם ַעל ּלָ ַמפְ  ָהֵוי ּכֻ יֵניֶהם ִסיקּכְ   :ּבֵ

ית ַהּלֹוֵבשׁ . יג הֹוֵלךְ  ָעָליו ּוְמָבֵרךְ  ָקָטן ַטּלִ ׁשֶ  ְלֵבית ּכְ
ֶנֶסת ף ַהּכְ ית ּוִמְתַעּטֵ ַטּלִ דֹול ּבְ , ָעָליו ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ  ּגָ
ֲהִליָכה יתוֹ  ּדַ ֶנֶסת ְלֵבית ִמּבֵ יָבה ַהּכְ  ְוִאם, ֶהְפֵסק ֲחׁשִ
ל ּלֵ תֹוךְ  ִמְתּפַ יתוֹ  ּבְ ְעּתוֹ  ָהָיה ִאם, ּבֵ ה ּדַ ִחּלָ ם ִמּתְ  ַעל ּגַ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 א
 א

ית דֹול ַטּלִ יְנַתִים ִהְפִסיק ְוֹלא ּגָ יָחה ּבֵ ׂשִ ְדָבִרים אוֹ  ּבְ  ּבִ
  :ּוְלָבֵרךְ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ֲאֵחִרים

ט ְוִאם. יד ׁשַ יתוֹ  ּפָ ְעּתוֹ  ָהָיה ֲאִפּלוּ  ַטּלִ  ַלֲחֹזר ּדַ
ף ד ּבוֹ  ּוְלִהְתַעּטֵ ֲחֹזר ֵרךְ ְלבָ  ָצִריךְ , ִמּיָ ּיַ ׁשֶ ף ּכְ  ְוִיְתַעּטֵ

  :ּבוֹ 

יתוֹ  ָנְפָלה ִאם. טו ּלֹא ַטּלִ ן ׁשֶ ּוֵ ִמְתּכַ ף ְוחֹוֵזר ּבְ , ּוִמְתַעּטֵ
ְפָלה ְוהּוא, ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ  ּנָ הּ  ׁשֶ ּלָ  ָנְפָלה ֹלא ִאם ֲאָבל. ּכֻ
הּ  ּלָ י ַעל ַאף, ּכֻ ְפָלה ּפִ ּנָ הּ  ׁשֶ   :ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ  ֵאין ֻרּבָ

ן. טז יתוֹ  ַהּלָ ַטּלִ ְיָלה ּבְ ּלַ ּבֶֹקר ָעָליו ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ  ּבַ , ּבַ
טוֹ  ֹלא ִאם ַאף ׁשָ ֵמשׁ  ְוטֹוב, ּפְ ַעת ּבוֹ  ְלַמׁשְ ׁשְ ָרָכה ּבִ   :ּבְ

ָסה. יז ֶבֶגד ִנְתּכַ הּוא ּבְ ב ׁשֶ ִציִצית ַחּיָ  ּבוֹ  ֵהִטיל ְוֹלא, ּבְ
ל ִציִצית ּטֵ ה ִמְצַות ּבִ   :ֲעׂשֵ

 ט סימן
 פטורים ואיזה בציצית חיבים גדיםב איזה

  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , מציצית

ב ֵאין. א ִציִצית ַחּיָ א ַהּתֹוָרה ִמן ּבְ ֶגד ֶאּלָ ים ּבֶ ּתִ ׁשְ  ּפִ
ל אוֹ  ְגֵדי ֲאָבל, ְרֵחִלים ֶצֶמר ׁשֶ ָאר ּבִ  ֵאין ִמיִנים ׁשְ

ִבים ִציִצית ַחּיָ א ּבְ ָנן ֶאּלָ ַרּבָ   :ִמּדְ

ל ִציִצית. ב שְׁ  ׁשֶ יםּפִ ל אוֹ  ּתִ  ּפֹוְטִרים ְרֵחִלים ֶצֶמר ׁשֶ
ָכל ָגִדים ִמיֵני ּבְ ל חּוץ, ּבְ ֶ ים ִמׁשּ ּתִ ׁשְ ל אוֹ , ְלֶצֶמר ּפִ  ׁשֶ
ים ֶצֶמר ּתִ ַמן ְלִפׁשְ ּזְ ה ּבַ א ַהּזֶ ֵליּכָ ֵכֶלת ּדְ ֵני, ּתְ ֵהם ִמּפְ  ׁשֶ

ְלַאִים   :ּכִ

ל ִציִצית. ג ָאר ׁשֶ א ּפֹוְטִרים ֵאין ִמיִנים ׁשְ מִ  ֶאּלָ , יָנםּבְ
גֹון י: ּכְ י ְלֶבֶגד ֶמׁשִ ֶפן ְוֶצֶמר, ֶמׁשִ ֶפן ְלֶצֶמר ּגֶ  ֲאָבל, ּגֶ
ּלֹא ִמיָנם ׁשֶ   :ּפֹוְטִרין ֵאין ּבְ

ית ֵהִטיל ִאם. ד ּלִ ּטַ ל ּבַ ָאר ׁשֶ  ִציִצּיֹות ְקָצת ִמיִנים ׁשְ
ינוֹ  ֶמר ּוְקָצת, ִמּמִ ים אוֹ  ִמּצֶ ּתִ ׁשְ ק ֵישׁ , ּפִ ּפֵ   :ּבוֹ  ְלִהְסּתַ

ִריךְ  אֹוְמִרים ֵישׁ . ה ּצָ יִצּיֹות ַלֲעׂשֹות ׁשֶ ַבע ַהּצִ  ִמּצֶ
ית ּלִ ִקים ַהּטַ ן נֹוֲהִגים ְוַהְמַדְקּדְ   :ּכֵ

ֵאין אֹוְמִרים ֵישׁ . ו ית ַלֲעׂשֹות ׁשֶ ל ַטּלִ ן ׁשֶ ּתָ ׁשְ  ַאף, ּפִ
י ַעל ֵאין ּפִ ן ֲהָלָכה ׁשֶ ַמִים ְיֵרא ּכֵ ם ֶאת ֵיֵצא ׁשָ ּלָ , ּכֻ

ה ית ְועֹוׂשֶ ל ַטּלִ הּוא ְרֵחִלים ֶצֶמר ׁשֶ ב ׁשֶ ִציִצית ַחּיָ  ּבְ
ִלי ַהּתֹוָרה ִמן ְקּפּוק ּבְ   :ּפִ

 י סימן
  ְסִעיִפים: יב ּובוֹ , הטלית כנפות דיני

ית. א ֵאין ַטּלִ ָנפֹות' ד ָלהּ  ׁשֶ טּוָרה ּכְ  יֹוֵתר ָלהּ  ֵישׁ , ּפְ
ע ֶבת ֵמַאְרּבַ ה, ַחּיֶ ע ָלהּ  ְועֹוׂשֶ ַאְרבַּ  ִציִצּיֹות ַאְרּבַ  עּבְ
ָנֶפיהָ    :יֹוֵתר ִמּזוֹ  זוֹ  ַהְמֻרָחקֹות ּכְ

ע ָלהּ  ֵישׁ . ב ֲאַלְכסֹון ֶאָחד ְוָחַתךְ , ַאְרּבַ הוּ , ּבַ  ְוָעׂשָ
ַנִים ית ֲהֵרי, ׁשְ ֲעַלת ַנֲעׂשֵ ֶבת' ה ּבַ   :ְוַחּיֶ

ַפל. ג יתוֹ  ַקְרנֹות ּכָ ָרם ַטּלִ ָפָרם אוֹ , ּוְקׁשָ  ְודֹוֶמה ּתְ
ִאּלוּ  ָען ּכְ ָנפֹות ָלהּ  ְוֵאין, ִקּצְ י ַעל ַאף, ּכְ  ֹלא ֵכן ּפִ

  :ִנְפְטָרה

ית. ד ל ַטּלִ ֶגד ׁשֶ ל ּוְכָנֶפיהָ  ּבֶ ֶבת, עֹור ׁשֶ ל ִהיא. ַחּיֶ  ׁשֶ
ל ּוְכָנֶפיהָ  עֹור ֶגד ׁשֶ טּוָרה, ּבֶ   :ּפְ

ָנפֹות' ג ָלהּ  ָהיוּ . ה ה ּכְ ֶהם ְוָעׂשָ  ְוׁשּוב, ִציִצּיֹות' ג ּבָ
ה ָנף ָלהּ  ָעׂשָ ם הְוָעשָׂ ', ד ּכָ סּוָלה ִציִצית ּבוֹ  ּגַ  ּפְ
ּום ה ִמׁשּ ֲעׂשֶ   :ֶהָעׂשּוי ִמן ְוֹלא, ּתַ

ית ֶאת ּכֹוְפִלין ֵאין. ו ּלִ  ַעל ִציִצית ּוְמִטיִלים ַהּטַ
ָנֶפיהָ  מוֹ  ּכְ ִהיא ּכְ פּוָלה ׁשֶ א ּכְ ן ִאם ֶאּלָ ָפָרהּ  ּכֵ הּ  ּתְ ּלָ , ּכֻ
 ִאם, יתִציצִ  ַעל ִציִצית ֵהִטיל: ַאַחת ֵמרּוחַ  ַוֲאִפּלוּ 
ן ּוֵ ל ִנְתּכַ ָרה ָהִראׁשֹוָנה חֹוֵתךּ  ָהִראׁשֹוָנה ְלַבּטֵ , ּוְכׁשֵ
ן ְוִאם ּוֵ י ַעל ַאף, ְלהֹוִסיף ִנְתּכַ ָחַתךְ  ּפִ  ַאַחת ׁשֶ

יֶהן ּתֵ ְ סּוָלה, ִמׁשּ   :ּפְ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 א
 א

ים. ז ֵהם ַמְלּבּוׁשִ תּוִחים ׁשֶ ָדִדין ִמן ּפְ ה ַהּצְ  ְוֵישׁ  ְלַמּטָ
ָנפֹות' ד ָלֶהם המַ  ְלַצד ּכְ  ִאם, ְסתּוִמים ֵהם ּוְלַמְעָלה ּטָ
טּור, ָסתּום ֻרּבוֹ  תּוחַ  ֻרּבוֹ  ְוִאם, ּפָ ב, ּפָ  ֶחְציוֹ  ְוִאם. ַחּיָ

תּוחַ  ְוֶחְציוֹ  ָסתּום ב, ְלֻחְמָרא אֹותוֹ  ְמִטיִלין ּפָ  ְוַחּיָ
ִציִצית ת ּבוֹ  יֹוְצִאין ְוֵאין, ּבְ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ִהיא ה"קאפ. ח תּוָחה ׁשֶ ִעְנָין ּפְ ָנפֹות' ד ָלהּ  ּיֵשׁ שֶׁ  ּבְ , ּכְ
עוּ  ִאם הּ  ִיְקּבְ ְסתּוָמה ַלֲעׂשֹוָתהּ  ה"אשטרינג ּבָ ֵדי ּכִ  ּכְ

יִצית ְלָפְטָרהּ  ּקּון מֹוִעיל ֵאינוֹ  ִמּצִ  ֹלא ִאם, ֶזה ּתִ
ְהֶיה הּ  ֵמֲחִצי ָקבּועַ  ּתִ ה ָאְרּכָ חֹות ְלָכל ְלַמּטָ  ְוַגם, ַהּפָ

ְהֶיה ּתִ ה ָקבּועַ  ׁשֶ  ָהֹרב ִיְהֶיה ְלַמַען ֵמַהֲחגֹור ְלַמּטָ
ְרֶאה ֹרב ַהָסתּום ִאְלָמֵלא, ָלֵעיַנִים ַהּנִ  ֵיָאֵסר ֵכן ּדְ
ּום   :ָהַעִין ַמְרִאית ִמׁשּ

ָנַפִים. ט ְהיוּ  ָצִריךְ  ַהּכְ ּיִ עֹות ׁשֶ ְהיוּ  ְוֹלא, ְמֻרּבָ ּיִ  ׁשֶ
  :ֲעֻגּלֹות

טּוָרה ִמְצֶנֶפת. י ל ֲאִפּלוּ , ּפְ ֲעָרב ַאְרצֹות ׁשֶ ב ַהּמַ ' ׁשֶ
יהָ  ָלִכים ָראׁשֶ ְתֵפיֶהם ַעל ֻמׁשְ י ַעל ְוַאף, ְוגּוָפם ּכִ  ּפִ

ֶסה ְתּכַ ּמִ הּ  ׁשֶ טּור ְוֻרּבוֹ  ֹראׁשוֹ  ּבָ יָון, ּפָ ָרהּ  ּכֵ ִעּקָ  ׁשֶ
ְכסּוְתךָ , ָהֹראשׁ  ְלַכסֹות סּות ְוֹלא ַרֲחָמָנא ָאַמר ּדִ  ּכְ
  :ָהֹראשׁ 

ּנֹוְתִנין סּוָדר. יא אר ַעל ׁשֶ ּוָ ַמְלכוּ  ַהּצַ ָרֵאל ֶאֶרץ תּבְ  ִיׂשְ
ְקָרא ּנִ ַעְרִבי ׁשֶ ָהיוּ  א"ביק ְוֵכן ד"שי ּבְ  נֹוְתִנין ׁשֶ
ְסָפַרד ְתֵפיֶהם ַעל ּבִ טּוִרים ּכִ   :ּפְ

ים. יב ִמְצַרִים ַמְלּבּוׁשִ ּבְ ְקָרִאים ׁשֶ  ְוֵכן גוחאש ַהּנִ
 ופיריגיש וקפטאניש ודולאמאניש מינטיניש

תּוַגְרָמה ּבְ י ַעל ַאף, ׁשֶ שׁ  ּפִ ּיֵ ָנַפִים' ד ָלֶהם ׁשֶ  ּכְ
טּוִרים   :ּפְ

 יא סימן
  ְסִעיִפים: טו ּובוֹ , הציצית חוטי דיני

ְהיוּ  ָצִריךְ  ַהחּוִטין. א ּיִ ָמן ְטוּוִין ׁשֶ ּיֹאַמר: ִלׁשְ ת ׁשֶ ְתִחּלַ  ּבִ
ה ִוּיָ הּוא ַהּטְ ה ׁשֶ ם ֵכן עֹוׂשֶ ּיֹאַמר אוֹ , ִציִצית ְלׁשֵ  ׁשֶ
ה ָ יתלְ  ִציִצית ִלי ְטִוי ְלִאׁשּ  טֹוִוין ָהיוּ  ֹלא ְוִאם, ַטּלִ
ָמן סּוִלים ִלׁשְ   :ּפְ

ָרֵאל ם"ַעּכוּ  ְטָוָאן. ב ּבוֹ  ַעל עֹוֵמד ְוִיׂשְ  ְוָאַמר ּגַ
ה ֲעׂשֶ ּיַ ָמהּ  ׁשֶ סּול ם"ְלָהַרְמבָּ , ִלׁשְ ר שׁ "ְלָהֹרא ּפָ ׁשֵ : ּכָ
ִזיָרה ּוְצִריִכין ְהיוּ  ׁשְ ּיִ זּוִרין ְוׁשֶ ָמן ׁשְ   :ִלׁשְ

ִזיָרָתן ְרקוּ ִנְתפָּ  ִאם. ג ְ ִרים ו"י ְוַנֲעׂשוּ  ִמׁשּ ׁשֵ  ְוהּוא, ּכְ
ר ּיֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ּזּור ׁשֶ ִ ׁשּ ֵדי ּבַ   :ֲעִניָבה ּכְ

ֹמָנה ַהחּוִטים ֹאֶרךְ . ד ְ חֹות ֵאין ַהׁשּ ע ּפָ , ּגּוָדִלים ֵמַאְרּבַ
 ֵאין ּוְלַמְעָלה. נֹוֲהִגין ְוֵכן, ּגּוָדִלים ב"י אֹוְמִרים ְוֵישׁ 
עּור ָלֶהם ֵדי, ָאֹרךְ  יֹוֵתר ִיְהֶיה ֵמַהחּוִטים ֶאָחד: ׁשִ  ּכְ

ְכֹרךְ  ּיִ ִדיל ּבוֹ  ׁשֶ   :ַהּגְ

ין ֵאין. ה יִצּיֹות עֹוׂשִ ֶמר ַהּצִ ֱאָחז ֵמַהּצֶ ּקֹוִצים ַהּנֶ  ּבַ
ַהּצֹאן ׁשֶ יֵניֶהם רֹוְבִצים ּכְ יִמין ְוֹלא, ּבֵ ים ֵמַהּנִ ְתָלׁשִ  ַהּנִ
ֵהָמה ּיּוֵרי ְוֹלא, ֵמַהּבְ ִ ִתי ִמׁשּ ָהאֹוֵרג ׁשְ ר ׁשֶ ּיֵ סֹוף ְמׁשַ  ּבְ

ֶגד ַעם, ַהּבֶ ּום ְוַהּטַ ּזּוי ִמׁשּ   :ִמְצָוה ּבִ

ָאם ִאם. ו ֶמר ֲעׂשָ זּול ִמּצֶ סּוִלים ּגָ יב, ּפְ ְכּתִ  ְוָעׂשוּ  ּדִ
ֶהם, ָלֶהם ּלָ ֶ   :ִמׁשּ

אּוִלין חּוִטים. ז ָלא ִהיא ַהְלָוָאה ׁשְ ֵעיַנְיהוּ  ַהְדֵרי ּדְ  ּבְ
יהּ  ִמי ּוְכִדיּדֵ   :ּדָ

ֲחֶוה. ח ּתַ ׁשְ סּול ִצְמָרהּ , ִלְבֵהָמה ַהּמִ , ְלִציִצית ּפָ
ֲחֶוה ּתַ ׁשְ ן ַהּמִ ּתָ ר, ָנטּועַ  ְלִפׁשְ ׁשֵ ֲהֵרי ְלִציִצית ּכָ  ׁשֶ

ה ּנָ ּתַ   :ִנׁשְ

ה. ט ֹאֶרךְ  ֶנֶקב ַיֲעׂשֶ ית ּבְ ּלִ ' ִמג ְלַמְעָלה ֹלא ַהּטַ
עֹות ֵני ֶאְצּבָ ֵאינוֹ  ִמּפְ ָנף ִנְקָרא ׁשֶ ה ְוֹלא, ּכָ  ְלַמּטָ
עּור ִ ׁשּ שׁ  ִמּכַ ּיֵ ר ׁשֶ ׁשֶ ּפֶֹרן סֹוף ַעד ּגּוָדל ִמּקֶ ּום, ַהּצִ  ִמׁשּ
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  אורח חיים ערוך שולחן
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 א
 א

ֱאַמר ּנֶ ָנף ַעל ׁשֶ ה ָהָיה ְוִאם ַהּכָ ֹלא ְלַמּטָ ר ִמּמְ  ֶקׁשֶ
ַחת ָהָיה, ּגּוָדל ָנף ּתַ   :ַהּכָ

ָנף ָרחֹוק ָהָיה ִאם. י ר ְמֹלא ֵמַהּכָ קוֹ  ּגּוָדל ֶקׁשֶ  ְוִנּתְ
ּלֹא ַעד בָהֵערֶ  ֵמחּוֵטי ַאר ׁשֶ עּור ּבוֹ  ִנׁשְ ׁשִ ר ּכְ ׁשֵ יָון, ּכָ  ּכֵ
ָהיוּ  עּור ּבוֹ  ׁשֶ ִ ׁשּ ָעה ּכַ ׁשָ ֵהִטיל ּבְ  ֵישׁ : ֶזה ִציִצית ּבוֹ  ׁשֶ

תֹוךְ  אֹוְמִרים ּבְ ֶגד ֹרַחב ׁשֶ עּור לוֹ  ֵאין ַהּבֶ  ְוֵישׁ , ׁשִ
ין אֹוְמִרים ּדִ ֶגד ֹרַחב ׁשֶ ִדין ַהּבֶ  ְוִנְרִאין, ָהֹאֶרךְ  ּכְ

בְ    :ֵריֶהםּדִ

ִדיל ִאם. יא ּקֹוִרין ַהּגְ  ֹלא ָרָחב הּוא ו"אוריליי ׁשֶ
יִצּיֹות ּבוֹ  ָיִטיל סּול, ּבוֹ  ֵהִטיל ְוִאם. ַהּצִ ַעל, ּפָ ְנֵפי ּדְ  ּכַ

ְגֵדיֶהם ִתיב ּבִ ב ֵאינוֹ  ְוֶזה, ּכְ ֶגד ֶנְחׁשָ  עֹוֶלה ֲאָבל, ֵמַהּבֶ
עּור הּוא ר ְמֹלא ְלׁשִ עֹות' ג ּוְלַהְרָחַקת ּגּוָדל ֶקׁשֶ  ֶאְצּבָ
יָון ֶקב ּכֵ ַהּנֶ תֹוךְ  ׁשֶ ֶגד ּבְ   :ַהּבֶ

יִצּיֹות חּוֵטי ִמְנַין. יב ָכל ַהּצִ ָנף ּבְ ָעה ּכָ פּוִלים ַאְרּבָ  ּכְ
ֵהם מֹוָנה ׁשֶ סּול הֹוִסיף ְוִאם, ׁשְ י ַיְחּתֹךְ . ּפָ  ָראׁשֵ

ָעה ַהחּוִטין ָנף ְוִיְתֲחֵבם, ָהַאְרּבָ ּכָ ֵלם, ּבַ  ִיְהיוּ  ְוָאז ְוִיְכּפְ
  :'ח

ֵהר. יג י ַלְחּתֹךְ  ִיּזָ  ֹקֶדם' ח ַלֲעׂשֹוָתם ַהחּוִטין ָראׁשֵ
ְכֹרךְ  ּיִ ִאם, ׁשֶ ַרךְ  ׁשֶ ר ַאַחת חּוְלָיא ֲאִפּלוּ  ּכָ  ֲאִפּלוּ  ְוָקׁשַ
ר ךְ  ְוַאַחר, ֶאָחד ֶקׁשֶ סּול ֲחָתָכן ּכָ ּום, ּפָ ה ִמׁשּ ֲעׂשֶ  ּתַ
ֲהֵרי, ֶהָעׂשּוי ִמן ְוֹלא ִפסּול ׁשֶ ָאם ּבְ   :ֲעׂשָ

ח. יד ד חּוִטים' ד ִיּקַ ד' ְוד ֶזה ִמּצַ ֵני ְוִיְקׁשֹר ֶזה ִמּצַ  ׁשְ
ָעִמים ב ַעל ֶזה ּפְ ךְ  ְוַאַחר, ֶזה ּגַ  ָהָאֹרךְ  חּוט ִיְכֹרךְ  ּכָ
ְבָעה ְסִביב ִ ִריכֹות ְקָצת ַהׁשּ ר, ּכְ ֵני ְוקֹוׁשֵ ָעִמים ׁשְ  ֶזה ּפְ
ב ַעל ה ְוֵכן, ְוכֹוֵרךְ  ְוחֹוֵזר ֶזה ּגַ ִליםשֶׁ  ַעד ַיֲעׂשֶ ׁשְ  ּיַ

ה ָ ִרים ַלֲחִמׁשּ פּוִלים ְקׁשָ ָעה ּכְ יֵניֶהם ֲאִויִרים ְוַאְרּבָ  ּבֵ
ִריכֹות ְמֵלִאים עּור ֵאין, ּכְ ִריכֹות ׁשִ ְהֶיה ַרק, ַלּכְ ּיִ  ׁשֶ

ל רּוךְ  ּכָ ִרים ַהּכָ ׁשָ ָעה ֹרַחב ְוַהּקְ  ְוֶהָעָנף, ּגּוָדִלים ַאְרּבָ
ֹמָנה ' ז ִראׁשֹון ֲאִוירבַּ  ִלְכֹרךְ  נֹוֲהִגים: ּגּוָדִלים ׁשְ

ִריכֹות ִני, ּכְ ֵ י', ט ּוַבׁשּ ִליׁשִ ְ , ג"י ּוָבְרִביִעי, א"י ּוַבׁשּ
עֹוִלים ם ׁשֶ ּלָ ִעים ּכֻ ִמְנַין ַאְרּבָ עֹוִלים, ֶאָחד' ה ּכְ  ט"ל ׁשֶ

ם ְוִעם ֵ ִעים ֵהם ַהׁשּ סֹוף ַלֲעׂשֹות ָנֲהגוּ . ַאְרּבָ ל ּבְ  חּוט ּכָ
ר ֵדי ֶקׁשֶ ֲעֹמד ּכְ ּיַ ִזי ׁשֶ ׁשְ   :ָרתוֹ ּבִ

ִריךְ  אֹוְמִרים ֵישׁ . טו ּצָ ק ׁשֶ ְתֶלה ְלַדְקּדֵ ּיִ יִצית ׁשֶ  ַהּצִ
ית ְלֹאֶרךְ  ּלִ ָבֵעיָנן ַהּטַ ֵהא ּדְ ּתְ ֶרן ַעל נֹוְטפֹות ׁשֶ  ַהּקֶ
רּושׁ  לּוי ּפֵ ֶרן ַעל ּתָ ָרְחּבוֹ  ָהָיה ְוִאם, ַהּקֶ  ָהָיה ֹלא ּבְ
ֲהֵרי נֹוֵטף י ׁשֶ ַלּפֵ לּוי ָהָיה ַקְרַקע ּכְ  אֹוְמִרים שׁ יֵ . ּתָ
ֵאין ֶגד ׁשּום ָלֵתת ׁשֶ ִנְקֵבי ּבֶ ית ּבְ ּלִ ְכִניִסים ַהּטַ ּמַ ֶהם ׁשֶ  ּבָ

יִצּיֹות יִרין ְוֵישׁ , ַהּצִ   :ָנֲהגוּ  ְוֵכן, ַמּתִ

 יב סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , בציצית הפוסלים דברים

ל ִנְפְסקוּ  ִאם. א ָנף חּוֵטי ּכָ ר ַהּכָ ּיֵ ּתַ ֶהם ְוִנׁשְ דֵ  ּבָ  יּכְ
ל ֲעִניַבת סּוִקים ַהחּוִטים ּכָ ַיַחד ַהּפְ ר ּבְ ׁשֵ  ֹלא ְוִאם, ּכָ
ַאר ֵדי ִנׁשְ חּוט ֲאִפּלוּ  ֲעִניָבה ּכְ ְפַסק ֶאָחד ּבְ ּנִ ּלוֹ  ׁשֶ  ּכֻ
סּול ךְ , ּפָ יָון ִהְלּכָ ל ּכֵ ּכָ פּול ֶאָחד ׁשֶ ַנִים ּכָ  ִאם ִלׁשְ
ֵני ִנְפְסקוּ  ים ׁשְ סּול ָראׁשִ א, ּפָ ּמָ . ֶאָחד חּוט ִנְפַסק ׁשֶ
ָאנוּ  ַמה ּוְלִפי ֶ ק נֹוֲהִגים ׁשּ ֵעת ְלַדְקּדֵ ת ּבְ ּיַ יִצית ֲעׂשִ  ַהּצִ
ד ִסיָמן ָלֵתת ים' ּבְ ִעְנָין ָראׁשִ עֹוָלם ּבְ ּלְ ים' ַהד ׁשֶ  ָראׁשִ
ד ֵהם ל ֶאָחד ִמּצַ ר ׁשֶ ׁשֶ ים' ְוַהד, ַהּקֶ ד ָראׁשִ , ָהַאֵחר ִמּצַ
ֵני ִנְפְסקוּ  ִאם ים ׁשְ ד ָראׁשִ שֵׁ  ֶאָחד ִמּצַ אי, רּכָ ַוּדַ ֵני ּדְ  ׁשְ

ר ַוֲהֵרי ֵהם חּוִטין ּיֵ ּתַ ל ִנׁשְ ִני ָהֹראשׁ  ֶאָחד ִמּכָ ֵ  ַהׁשּ
הּוא ֵדי יֹוֵתר ׁשֶ נוּ . ֲעִניָבה ִמּכְ ם ּוְלַרּבֵ יִרים ֹלא ּתָ  ַמְכׁשִ
א רוּ  ֶאּלָ ּיְ ּתַ ִנׁשְ ֵלִמים חּוִטין' ב ּבְ ַהְינוּ , ׁשְ ע ּדְ  ַאְרּבַ

ים ל ָראׁשִ ּכָ  ָאז ּגּוָדִלים ב"י ָאֹרךְ  יםֵמָהָראשִׁ  ֶאָחד ׁשֶ
יִרים ְסקוּ  ַמְכׁשִ ְתּפַ ּנִ ׁשֶ ֵני ּכְ ְ  ִאם ֲאֵחִרים חּוִטין ַהׁשּ
ר ּיֵ ּתַ ֶהם ִנׁשְ ֵדי ּבָ , חּוִטין' ג ִנְפְסקוּ  ִאם ֲאָבל, ֲעִניָבה ּכְ

י ַעל ַאף ר ּפִ ּיֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ֶהם ׁשֶ ֵדי ּבָ סּוִלים ֲעִניָבה ּכְ . ּפְ
ֵני ךְ  ּוִמּפְ ְחתְּ  ּכָ ּנֶ ׁשֶ ים' ג כוּ ּכְ ק ֹלא ִאם ָראׁשִ ְקּדֵ ֵעת ּדִ  ּבְ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 א
 א

ת ּיַ יִצית ֲעׂשִ ְהיוּ  ַהּצִ ּיִ ִרים ׁשֶ ים' ַהד ִנּכָ ד ָראׁשִ ּצַ ּמִ  ׁשֶ
ל ֶאָחד ר ׁשֶ ׁשֶ יָנן ַהּקֶ א ַחְייׁשִ ּמָ ל ׁשֶ  ֵמחּוט הּוא ֹראשׁ  ּכָ
ֵאין ְוִנְמָצא, ֶאָחד אן ׁשֶ א ּכָ ֵלם ֶאָחד חּוט ֶאּלָ ךְ , ׁשָ  ִהְלּכָ

כוּ  ֹלא ִאם ֲאָבל: סּולפָּ  ִמְסֵפָקא א ֶנְחּתְ ים' ב ֶאּלָ  ָראׁשִ
ִריָנן ְכֵדי ַמְכׁשְ ְסָבָרא ַוֲהָלָכה, ֲעִניָבה ּבִ  ִראׁשֹוָנה ּכִ

ר ֵהיָכא ִמיהוּ  ֶאְפׁשָ נוּ  ִלְסָבַרת ָלחּושׁ  טֹוב ּדְ ם ַרּבֵ   :ּתָ

ָצִריךְ  ֵהיָכא. ב ֵדי ּדְ ַהחּוִטים ּוִמּתֹוךְ  ֲעִניָבה ּכְ  ָעִבים ׁשֶ
ים ָהיוּ  ְוִאּלוּ , ְלָעְנָבם ָיכֹול ֵאינוֹ  ּקִ ֶהם ָהָיה ּדַ ֵדי ּבָ  ּכְ

ר ֲעִניָבה ׁשֵ   :ּכָ

ֵדי. ג ךְ  ֲאִפּלוּ  י"ּוְלר, ֶהָעָנף ִמן י"ְלַרשִׁ  ֲעִניָבה ּכְ  ֶנְחּתַ
ל ַאר ְוֹלא ֶהָעָנף ּכָ ֵדי ִנׁשְ א ֲעִניָבה ּכְ ִדיל ִמן ֶאּלָ  ַהּגְ

ר ׁשֵ ַרשִׁ  ָהעֹוָלם ּוִמְנַהג, ּכָ ֹלא ְוֵהיָכא י"ּכְ ר ּדְ  ֵישׁ  ֶאְפׁשָ
  :י"ר ַעל ִלְסֹמךְ 

 יג סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , בשבת ציצית דיני

ע. א ִבין ִציִצּיֹות ַאְרּבַ ל, ֶזה ֶאת ֶזה ְמַעּכְ ּכָ  ְזַמן ׁשֶ
ֵאין הּ  ׁשֶ ל ּבָ ע ּכָ ֶצת ֵאיָנהּ  ָהַאְרּבַ ִהְלָכָתהּ  ְמֻצּיֶ , ּכְ

הּ  ְוַהּיֹוֵצא ים ִלְרׁשּות ּבָ ת ָהַרּבִ ּבָ ׁשַ ב ּבְ את ַחּיָ   :ַחּטָ

ֶצת ִהיא ִאם. ב ִהְלָכָתהּ  ְמֻצּיֶ ר, ּכְ הּ  ָלֵצאת ֻמּתָ  ּבָ
ים ִלְרׁשּות ין, ָהַרּבִ ית ּבֵ ין ָקָטן ַטּלִ ית ּבֵ דֹול ַטּלִ : ּגָ
ַמן ֲאִפּלוּ  ּזְ ה ּבַ ֵאין ַהּזֶ ֵכֶלת ָלנוּ  ׁשֶ   :ּתְ

ת לוֹ  נֹוַדע ִאם. ג ּבָ ׁשַ הּוא ּבְ ׁשֶ ית ַכְרְמִליתבְּ  ּכְ ּלִ ַהּטַ  ׁשֶ
ָעָליו סּול ׁשֶ יעַ  ַעד ֵמָעָליו ְיִסיֶרּנוּ  ֹלא ּפָ ּגִ ּיַ  ְלֵביתוֹ  ׁשֶ
ָגדֹול בֹוד ּדְ ִרּיֹות ּכְ   :ַהּבְ

 יד סימן
, שאולה וטלית ונשים ם"עכו שעשאן ציצית דיני

  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ 

אוֹ  ִציִצית. א ֲעׂשָ סּול ם"ַעּכוּ  ׁשֶ י, ּפָ ְכּתִ ר בּדִ ּבֵ  ֶאל ּדַ
ֵני ָרֵאל ּבְ ה. ם"ַעּכוּ  ְלַאּפּוֵקי ִיׂשְ ָ ָרה ָהִאׁשּ ׁשֵ   :ַלֲעׂשֹוָתן ּכְ

ָרֵאל ֵהִטיל. ב ֶבֶגד ִציִצּיֹות ִיׂשְ ֹלא ּבְ ָנה ּבְ ּוָ  ֵאין ִאם, ּכַ
ִנים ֲאֵחִרים ִציִצּיֹות ירוֹ  ְמֻתּקָ  ַעל ִלְסֹמךְ  ֵישׁ  ְלַהְכׁשִ
יר ם"ַהַרְמבַּ  ְכׁשִ ּמַ   :ָעָליו ְיָבֵרךְ  אלֹ  ֲאָבל, ׁשֶ

ֹוֵאל. ג ית ֵמֲחֵברוֹ  ַהׁשּ ֵאיָנהּ  ַטּלִ ֶצת ׁשֶ טּור, ְמֻצּיֶ  ּפָ
ָהִטיל הּ  ִמּלְ ל ִציִצית ּבָ יב, יֹום' ל ּכָ ְכּתִ סּוְתךָ  ּדִ  ְוֹלא ּכְ

ל ים ַאַחר ֲאָבל, ֲאֵחִרים ׁשֶ ֹלׁשִ ב יֹום ׁשְ ָנן ַחּיָ ַרּבָ , ִמּדְ
ֵני ְרֵאית ִמּפְ ּנִ ּלוֹ  ׁשֶ ׁשֶ ִהיא ָאָלהּ שְׁ : ּכְ ׁשֶ ֶצת ּכְ  ְמָבֵרךְ , ְמֻצּיֶ
ד ָעֶליהָ    :ִמּיָ

ר. ד ית ִלּטֹל ֻמּתָ  ּוִבְלַבד, ָעֶליהָ  ּוְלָבֵרךְ  ֲחֵברוֹ  ַטּלִ
ל ַקּפֵ ּיְ ֶלת ְמָצָאהּ  ִאם אֹוָתהּ  ׁשֶ   :ְמֻקּפֶ

ית. ה ל ַטּלִ ִפין ׁשֶ ּתָ ֶבת ׁשֻ ִציִצית ַחּיֶ יב ּבְ ְכּתִ ְנֵפי ַעל ּדִ  ּכַ
  :ִבְגֵדיֶהם

 טו ימןס
, הטלית נקרע ודין לבגד מבגד ציצית להתיר אם

  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ 

ר. א יר ֻמּתָ ית ִציִצּיֹות ְלַהּתִ ּלִ ָנם ֶזה ִמּטַ ית ְוִלּתְ ַטּלִ  ּבְ
ּלֹא ֲאָבל ַאֵחר יָחם ׁשֶ ֶבֶגד ְלַהּנִ   :ֹלא ַאֵחר ּבְ

ח ָיכֹול ֵאינוֹ . ב ָנף ִלּקַ מוֹ  ַהּכָ הּוא ּכְ י ִעם ׁשֶ  ִציתַהּצִ
ֶבֶגד ּוְלָתְפרוֹ  ּום ַאֵחר ּבְ ַעל ִמׁשּ ְנֵפי ּדְ ֵעיָנן ִבְגֵדיֶהם ּכַ  ּבָ

ֶגד ָהָיה ֹלא ֶזה ְוָכָנף ַעת ֶזה ִמּבֶ ׁשְ ה ּבִ ּיָ   :ֲעׂשִ

ית. ג ֶצת ַטּלִ ִהְלָכָתהּ  ְמֻצּיֶ קּוהָ  ּכְ ִחּלְ ִים ׁשֶ ּתַ  ּוְבָכל ִלׁשְ
עּור ּבוֹ  ֵישׁ  ֵחֶלק ׁשִ ף ּכְ אַ , ְלִהְתַעּטֵ  ַאַחת ְלָכל רְוִנׁשְ
ִים אוֹ  ַאַחת ִציִצית ֵמֶהם ּתַ ּום ּבוֹ  ֵאין, ׁשְ ה ִמׁשּ ֲעׂשֶ  ּתַ
  :ֶהָעׂשּוי ִמן ְוֹלא
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 א
 א

ית ִנְקַרע. ד ּלִ עֹות' ג ּתֹוךְ  ַהּטַ ַפת ָסמּוךְ  ֶאְצּבָ  ִלׂשְ
ָנף אי ֵאינוֹ , ַהּכָ ַ יָנן י"ַרשִׁ  ּוֵפֵרשׁ , ְלָתְפרוֹ  ַרׁשּ ַחְייׁשִ  ּדְ

ר ּיֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ִפיָרה טֵמחוּ  ׁשֶ יֶחּנוּ  ַהּתְ ְבָעה ָעָליו ְויֹוִסיף ְוַיּנִ  ׁשִ
ם חּוִטין ל ִנְקַרע ֲאִפּלוּ  ֶזה ּוְלַטַעם, ִציִצית ְלׁשֵ  ּכָ
הּוא ית ֶזה ּוְלִפי. ִיְתּפֹר ֹלא ׁשֶ ל ַטּלִ ְקְרָעה ֶצֶמר ׁשֶ ּנִ  ׁשֶ
ה ּתֹוךְ  ֹלׁשָ ר ׁשְ ָנא ִלְתּפֹר ֻמּתָ ֵאין ָהִאּדָ ֶרךְ  ּדְ  ִלְתּפֹר ּדֶ
חוּ  ֵרשׁ  ַעְמָרם ְוַרב, ֶצֶמר ֵטיּבִ ַטֲעָמא ּפֵ ּום ּדְ ִנְקַרע ִמׁשּ  ּדְ
ה ּתֹוךְ  ֹלׁשָ יהּ  ֵלית ׁשְ ֶגד ּתֹוַרת ּבֵ ֵליֵתיהּ  ּוְכָמאן, ּבֶ  ּדְ
ֵמי ב ַעל ְוַאף ּדְ ַתְפֵריהּ  ּגַ ָמאן ּדְ ָפִסיק ּכְ  ְוִאי ָחׁשּוב ּדְ

יהּ  ָעִביד ָטָרהּ  ֹלא ִציִצית ּבֵ ית ּפְ ּלִ  ֶזה ּוְלֵפרּושׁ , ַלּטַ
ר ִנְקַרע ִאם ּיֵ ּתַ ל ְוִנׁשְ הּוא ּכָ ר ׁשֶ ׁשֵ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ּכָ

ְלַרב א ִנְפַסל ֹלא ַעְמָרם ּדִ ָהיוּ  ִציִצית ֶאּלָ ֵעת ּבוֹ  ׁשֶ  ּבְ
ָפרוֹ  ּתְ ָפרוֹ  ַאַחר ִאם ֲאָבל, ׁשֶ ּתְ  ִציִצית ּבוֹ  ֵהִטיל ׁשֶ
ר ׁשֵ ַמִים ִויֵרא, ּכָ ם ֶאת ֵיֵצא ׁשָ ּלָ ֶאְפשָׁ  ֵהיָכא ּכֻ   :רּדְ

ֶקב ִנְקַרע ִאם. ה יִצית ִמּנֶ ַהּצִ לּוי ׁשֶ ה ּבוֹ  ּתָ  ִאם ּוְלַמּטָ
ַרע ִציִצית ֲהָטַלת ָקַדם אֹותוֹ  ַלּקֶ ם ָהָיה ִציִצית ׁשֶ  ׁשָ

ַעת ׁשְ ַרע ּבִ ר, ַהּקֶ ׁשֵ ר ִנְקַרע ְוִאם, ּכָ ּיֵ ּתַ ּנוּ  ְוִנׁשְ ל ִמּמֶ  ּכָ
הּוא ךְ  ְוַאַחר. ּוְתָפרוֹ  ׁשֶ  הּוא ִאם, יתִציצִ  ּבוֹ  ֵהִטיל ּכָ
ל ר ֶצֶמר ׁשֶ ׁשֵ י ּכָ ל הּוא ְוִאם, ָעְלָמא ְלֻכּלֵ ָאר ׁשֶ  ׁשְ

ֶרךְ  ִמיִנים ּדֶ חּוִטין ִלְתּפֹר ׁשֶ ל ּבַ ין אֹותוֹ  ׁשֶ  ֹלא, ַהּמִ
ךְ  ְוַאַחר, ּוְתָפרוֹ  ִנְקַרע ְוִאם, י"ַרשִׁ  ְלַדַעת ִיְתּפֹר  ּכָ
א ִציִצית ּבוֹ  ֵהִטיל   :ְלַסּפּוֵקי ִאּכָ

ֶגד ֲחִתיַכת רַהּתֹופֵ . ו ַכְנֵפי ּבֶ ית ּבְ ּלִ  ַמה ְוֵכן, ַהּטַ
ּנֹוֲהִגים ֶ ֶקב ְסִביב ִלְתּפֹר ׁשּ יִצית ַהּנֶ ַהּצִ  ִאם, ּבוֹ  ׁשֶ
ית ּלִ ל ַהּטַ י ׁשֶ חּוט ּוְתָפרוֹ  ֶמׁשִ י ּבְ  ָלחּושׁ  ֵישׁ , ָלָבן ֶמׁשִ
ָבר ּדָ ּלֹא י"ַרשִׁ  ְלַדַעת ּבַ ֵהא ׁשֶ ִפיָרה ׁשּום ּתְ ה ּתְ  ְלַמּטָ

ר ְלַמְעָלהוּ ' ִמג ׁשֶ   :ּגּוָדל ִמּקֶ

 טז סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , טלית שעור

עּור. א ית ׁשִ ב ַטּלִ ַחּיָ ִציִצית ׁשֶ ֶסה ּבְ ְתּכַ ּיִ ֹאֶרךְ  ּבוֹ  ׁשֶ  ּבְ
ל ְוֻרּבוֹ  ֹראׁשוֹ  ּוְבֹרַחב ךְ  ָקָטן ׁשֶ ְתַהּלֵ ּוק ְלַבּדוֹ  ַהּמִ ׁשּ , ּבַ
ְמרוֹ  ַאֵחר ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ    :ְלׁשָ

 יז סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , בציצית חיבין הם מי

ב ַעל ַאף. א יב ּגַ ְכּתִ ב סּוָמא, אֹותוֹ  ּוְרִאיֶתם ּדִ  ַחּיָ
ִציִצית ֵני ּבְ ה ִמּפְ ְתַרּבֶ ּנִ ר ׁשֶ ַכֶסה ֵמֲאׁשֶ הּ  ּתְ  ּוְקָרא, ּבָ

ּוְרִאיֶתם סּות ְלַמֵעט ִאיְצְטִריךְ  אֹותוֹ  ּדְ   ַלְיָלה ּכְ

ים. ב טּוִרים ֲעָבִדיםוַ  ָנׁשִ ֵני ּפְ ִהיא ִמּפְ ה ִמְצַות ׁשֶ  ֲעׂשֵ
ַמן ַהּזְ ָרָמא ׁשֶ רֹוִגינּוס ֻטְמטּום: ּגְ ִבין ְוַאְנּדְ , ִמָסֵפק ַחּיָ

פוּ  ֹלא ְוִיְתַעּטְ ָרָכה ּבְ   :ּבְ

ף ַהּיֹוֵדעַ  ָקָטן. ג ח ָצִריךְ  ָאִביו, ְלִהְתַעּטֵ  ִציִצית לוֹ  ִלּקַ
כוֹ    :ְלַחּנְ

 יח סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ציתצי זמן

 ֵמּוְרִאיֶתם ְדִאְמִעיט הּוא, ִציִצית ְזַמן ָלאו ַלְיָלה. א
ל ם"ְלָהַרְמבָּ . אֹותוֹ  ּלֹוֵבשׁ  ַמה ּכָ ֶ ְיָלה ׁשּ ּלַ טּור ּבַ  ֲאִפּלוּ  ּפָ
ּלֹוֵבשׁ  ּוַמה, ַלּיֹום ְמֻיָחד הּוא ֶ ּיֹום ׁשּ ב ּבַ  ֲאִפּלוּ , ַחּיָ

ְיָלה ְמֻיָחד סּות שׁ "אּוְלָהרֹ . ַלּלַ טּור ְלַלְיָלה ַהְמֻיָחד ּכְ , ּפָ
ּיֹום לֹוְבׁשוֹ  ֲאִפּלוּ   ְליֹום אוֹ  ְליֹום ַהְמֻיָחד ּוְכסּות. ּבַ
ב ְוַלְיָלה ְיָלה לֹוְבׁשוֹ  ֲאִפּלוּ , ַחּיָ ּלַ   :ּבַ

י ַעל ַאף, ְסִדיִנים. ב ָאָדם ּפִ ן ׁשֶ ֶהם ָיׁשֵ ּבֶֹקר ּבָ  ֵאין, ּבַ
ֶהם ְמִטיִלים   :ִציִצית ּבָ

יִצית ַעל ְמָבֵרךְ  ֵמֵאיָמַתי. ג ַחר ַהּצִ ַ ׁשּ יר, ּבַ ּכִ ּיַ ֶ ין ִמׁשּ  ּבֵ
ֵכֶלת הּ  ּתְ ּבָ הּ  ְלָלָבן ׁשֶ ּבָ   :ׁשֶ

 יט סימן
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  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ציצית ברכת זמן

ְבָרא חֹוַבת ִציִצית. א ל, ָמָנא חֹוַבת ְוֹלא, הּוא ּגַ ּכָ  ׁשֶ
ֵאינוֹ  ְזַמן ית לֹוֵבשׁ  ׁשֶ ּלִ טּור, ַהּטַ יִצית ּפָ  ּוְלִפיָכךְ , ִמּצִ
ת ַעל ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ  ּיַ יִצית ֲעׂשִ ֵאין, ַהּצִ א ִמְצָוה ׁשֶ  ֶאּלָ

תוֹ  ְלִביׁשָ   :ּבִ

ה. ב ית ָעׂשָ ְכִריִכין ְלֹצֶרךְ  ַטּלִ י ַעל ַאף ּתַ ּלֹוְבׁשוֹ  ּפִ  ׁשֶ
יו ִלְפָעִמים ַחּיָ טּור, ּבְ   :ּפָ

 כ סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , טלית ומכירת לקיחת דיני

ית ַהּלֹוֵקחַ . א ֶצת ַטּלִ ָרֵאל ְמֻצּיֶ ׂשְ ר אוֹ  ִמּיִ ּגָ  ם"ַעּכוּ  ִמּתַ
ר ׁשֵ ֵכיָון, ּכָ ר ּדְ ַתּגָ ָקָחהּ  ֲחָזָקה הּוא ּדְ ּלְ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ֹלא ִמּיִ  ּדְ
יהּ  ֵמַרע ֵאינוֹ  ם"ֵמַעּכוּ  ָלַקח ִאם ֲאָבל ַנְפׁשֵ ר ׁשֶ ּגָ , ּתַ

סּוָלה   :ּפְ

ית יןמֹוְכרִ  ֵאין. ב ֶצת ַטּלִ א ם"ְלַעּכוּ  ְמֻצּיֶ ּמָ ה ׁשֶ  ִיְתַלּוֶ
ָרֵאל ִעם ֶרךְ  ִיׂשְ ּדֶ ן ֲאִפּלוּ , ְוַיַהְרֶגּנוּ  ּבַ ּכֵ  ּוְלַהְפִקיד ְלַמׁשְ

ית ֶצת ַטּלִ א, ָאסּור ם"ְלַעּכוּ  ְמֻצּיֶ ן ִאם ֶאּלָ  ְלִפי הּוא ּכֵ
ָעה א ׁשָ ֵליּכָ   :ְלָהא ְלֵמיַחשׁ  ּדְ

 כא סימן
 ובטליתות שנפסקו יציותבצ לעשות מה כדת

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ישנים

יִצּיֹות חּוֵטי. א ְפְסקוּ  ַהּצִ ּנִ ה ְלָזְרָקן ָיכֹול ׁשֶ ּפָ  ָלַאׁשְ
ֵני הּוא ִמּפְ ֵאין ִמְצָוה ׁשֶ גּוָפהּ  ׁשֶ ה ּבְ ָ ל ֲאָבל, ְקֻדׁשּ  ּכָ
ֵהם ְזַמן ית ְקבּוִעים ׁשֶ ּלִ ּטַ שׁ  ָאסּור ּבַ ּמֵ ּתַ ֶהם ְלִהׁשְ , ּבָ
גוֹ  ֶהם ִלְקׁשֹר ןּכְ ָבר ׁשּום ּבָ ֶזה ְוַכּיֹוֵצא, ּדָ ּום ּבָ  ִמׁשּ
ּזּוי   :ִמְצָוה ּבִ

יתֹות. ב ל ַטּלִ לוּ  ִמְצָוה ׁשֶ ּבָ  ַעְצמוֹ  ּבֹוֵדל ָאָדם, ׁשֶ
ר ְוֵאינוֹ , ֵמֶהם חַ  ֻמּתָ ֶהם ַעְצמוֹ  ְלַקּנֵ  ְלַיֵחד ְוֹלא, ּבָ
ִמישׁ  אֹוָתם ה ְלַתׁשְ א, ַהְמֻגּנֶ ִלים ֵהםוְ , זֹוְרָקן ֶאּלָ   :ּכָ

ר. ג ֵנס ֻמּתָ ִציִצית ִלּכָ ֵסא ְלֵבית ּבְ   :ַהּכִ

ֵהר ֵישׁ . ד ָאָדם ִלּזָ ׁשֶ ית לֹוֵבשׁ  ּכְ ּלֹא ַטּלִ  ִיְגֹרר ׁשֶ
  :ִציִצּיֹוָתיו

 כב סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ 

ית ָקָנה. א ה ַטּלִ ֶהֱחָינוּ  ְמָבֵרךְ , ִציִצית ּבוֹ  ְוָעׂשָ ֹלא ׁשֶ  ּדְ
ַרע ים ִליםִמכֵּ  ּגָ   :ֲחָדׁשִ

 כג סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , הקברות בבית ציצית דיני

ר. א ֵנס ֻמּתָ ֵבית ִלּכָ ָברֹות ּבְ , ִציִצית ָלבּושׁ  ְוהּוא ַהּקְ
ּלֹא ְוהּוא ָברֹות ַעל ִנְגָרר ְיֵהא ׁשֶ  הּוא ִאם ֲאָבל ַהּקְ
ָברֹות ַעל ִנְגָרר ּום ָאסּור ַהּקְ ה, ָלָרשׁ  לֹוֵעג ִמׁשּ ּמֶ  ּבַ

ָבִרים יֵמיֶהם, ֲאמּוִרים ּדְ ָהיוּ  ּבִ  ִציִצית ְמִטיִלים ׁשֶ
ְלּבּושׁ  ּמַ ים ּבַ ּלֹוְבׁשִ ֵאין ָאנוּ  ֲאָבל, ַעְצָמם ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ  ׁשֶ

ִנים ָאנוּ  ֶהם ְמַכּוְ א ּבָ ם ֶאּלָ  ֲאִפּלוּ  ָאסּור ִמְצָוה ְלׁשֵ
יִצּיֹות ִמיֵלי ְוָהֵני, ִנְגָרִרים ֵאיָנם ַהּצִ ׁשֶ יםְמגֻ  ּכְ  ֲאָבל ּלִ
ר ַהְמֻכִסים ֵהם ִאם   :ֻמּתָ

ֵני ִציִצּיֹות' ב ִלְקׁשֹר נֹוֲהִגים ֵישׁ . ב ׁשְ ּבִ ָנַפִים ׁשֶ  ֶזה ּכְ
ְכָנִסים ֶזה ִעם ּנִ ׁשֶ ָברֹות ְלֵבית ּכְ  הֹוִעילוּ  ְוֹלא, ַהּקְ

לּום ָנָתן ּכְ ַתּקָ   :ּבְ

ְכָנס. ג ל ַאּמֹות' ד ּתֹוךְ  ַהּנִ ל אוֹ  ֵמת ׁשֶ ינוֹ , ֶקֶבר ׁשֶ  ּדִ
ִנְכָנס ָברֹות ְלֵבית ּכְ   :ַהּקְ
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ָמקֹום. ד ּנֹוֲהִגים ּבְ ית ִציִצית ְלָהִסיר ׁשֶ ּלִ ת ִמּטַ  ַהּמֵ
ִית ּבַ ֵתַפִים ִאם, ּבַ ים ֵמַהּכְ א ִציִצית לֹוְבׁשִ  ְלֵמיַחשׁ  ִאּכָ
הוּ  ּום ּבְ   :ָלָרשׁ  לֹוֵעג ִמׁשּ

 כד סימן
' ו ּובוֹ , וענשה ושכרה הציצית לבישת הנהגת

  ִעיִפים:סְ 

ית לֹוֵבשׁ  ָאָדם ֵאין ִאם. א ת ַטּלִ ע ּבַ ָנפֹות ַאְרּבַ , ּכְ
ב ֵאינוֹ  ִציִצית ַחּיָ ל ִלְהיֹות ְוָנכֹון ְוטֹוב, ּבְ  ָזִהיר ָאָדם ּכָ

ית ִלְלּבֹשׁ  ל ָקָטן ַטּלִ ֵדי, ַהּיֹום ּכָ ְזּכֹר ּכְ ּיִ ְצֹות ׁשֶ  ַהּמִ
ָכל ן ְוַעל. ֶרַגע ּבְ ה ּבוֹ  ֵישׁ  ּכֵ ָ ִריםקְ  ֲחִמׁשּ ֶנֶגד ׁשָ  ּכְ

ה ָ י ֲחִמׁשּ ׁשֵ ע, ּתֹוָרה ֻחּמְ ָנַפִים ְוַאְרּבַ ָכל ּכְ ּבְ  ַצד ׁשֶ
ְפֶנה ּיִ ים ַעל ְלָלְבׁשוֹ  ְוָנכֹון ִיְזּכֹר ׁשֶ ְלּבּוׁשִ  ְלָפחֹות. ַהּמַ
ֵהר ְהֶיה ִיּזָ ּיִ ַעת ִציִצית ָלבּושׁ  ׁשֶ ׁשְ ה ּבִ ִפּלָ   :ַהּתְ

יִצית ֶלֱאֹחז ִמְצָוה. ב ָיד ַהּצִ ֶנֶגד ָמאִליתשְׂ  ּבְ  ִלּבוֹ  ּכְ
ַעת ׁשְ ַמע ְקִריַאת ּבִ ָבר ֶרֶמז, ׁשְ ָבִרים ְוָהיוּ  ַלּדָ  ַהּדְ
ה   :ְלָבֶבךָ  ַעל' ְוגו ָהֵאּלֶ

ל טֹוב. ג ּכֵ יִצית ְלִהְסּתַ ּצִ ַעת ּבַ ׁשְ ָבֵרךְ  ֲעִטיָפה ּבִ ּמְ ׁשֶ   :ּכְ

ל נֹוֲהִגין ֵישׁ . ד ּכֵ יִצית ְלִהְסּתַ ּצִ יִעים ּבַ ּגִ ּמַ ׁשֶ  ּכְ
ן אֹותוֹ , ּוְרִאיֶתםלְ   ּוִמְנָהג, ָהֵעיַנִים ַעל אֹוָתם ְוִלּתֵ

  :ִמְצָוה ְוִחּבּוֵבי הּוא ָיֶפה

ל. ה ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ יִצּיֹות ּכְ ּצִ ל ּבַ ּכֵ ב ִמְסּתַ ָפָניו ִציִצּיֹות' ּבְ ּלְ , ׁשֶ
שׁ  ּיֵ ֶהם ׁשֶ ָרה ּבָ ִרים ֲעׂשָ  ֵישׁ  ְוַגם. ַלֲהָויֹות ֶרֶמז, ְקׁשָ
ֶהם ָרה ִטיםחוּ  ז"ט ּבָ ִרים ַוֲעׂשָ ם ו"כ עֹולֹות ְקׁשָ ׁשֵ  ּכְ

  :ַהֲהָוָיה

דֹול. ו ל ֹעֶנשׁ  ּגָ  ֶנֱאַמר ְוָעָליו, ִציִצית ִמְצַות ַהְמַבּטֵ
ַכְנפֹות ֶלֱאֹחז ִהיר', ְוגו ָהָאֶרץ ּבְ ִמְצַות ְוַהּזָ  ִציִצית ּבְ
ֵני ְורֹוֶאה זֹוֶכה ִכיָנה ּפְ   :ׁשְ

  תפילין הלכות

 כה סימן
  ְסִעיִפים: יג ּובוֹ , בפרטות תפלין דיני

ַבשׁ  ַאַחר. א ּלָ ית ׁשֶ ץ ַטּלִ ין ָיִניחַ , ְמֻצּיָ ִפּלִ ֲעִלין, ּתְ ּמַ  ׁשֶ
ּקֶֹדשׁ  יס ְוַהְמִניִחים. ּבַ ין ּכִ ִפּלִ ית ַהּתְ ּלִ יס ְלתֹוךְ  ְוַהּטַ  ּכִ
ֵהר ְצִריִכין ַאַחת ּלֹא ִלּזָ יס ָיִניחוּ  ׁשֶ ין ּכִ ִפּלִ , ְלַמְעָלה ַהּתְ
דֵ  ּלֹא יּכְ ע ׁשֶ ֶהם ִיְפּגַ ה ּבָ ִחּלָ  ֹקֶדם ַלֲהִניָחם ְוִיְצָטֵרךְ  ּתְ

ית ּלִ ֵדי, ַהּטַ ּלֹא ּכְ ְצֹות ַעל ַיֲעֹבר ׁשֶ   :ַהּמִ

הּוא ִמי. ב ית ָזִהיר ׁשֶ ַטּלִ ּנוּ  ָקָטן ּבְ ׁשֶ  ְוָיִניחַ , ִיְלּבְ
ין ִפּלִ ֵביתוֹ  ּתְ ִציִצית ָלבּושׁ  ְוֵיֵלךְ , ּבְ ר ּבְ ְתִפלִּ  ּוֻמְכּתָ  יןּבִ
ֶנֶסת ְלֵבית ם, ַהּכְ ף ְוׁשָ ית ִיְתַעּטֵ ַטּלִ דֹול ּבְ   :ּגָ

ר ָהָיה שׁ "ָהֹרא. ג ָרכֹות ְמַסּדֵ ָרֵאל עֹוֵטר ַעד ַהּבְ  ִיׂשְ
ִתְפָאָרה ין ֵמִניחַ  ָהָיה ְוָאז, ּבְ ִפּלִ  עֹוֵטר ּוְמָבֵרךְ  ּתְ
ָרֵאל ִתְפָאָרה ִיׂשְ   :ּבְ

ְהיוּ  ָצִריךְ . ד ּיִ ין ׁשֶ ִפּלִ ַעת ָעָליו ּתְ ׁשְ ַמע ְקִריַאת ּבִ  ׁשְ
ה   :ּוְתִפּלָ

ן. ה ֲהָנָחָתם ְיַכּוֵ נוּ  ּבַ ּוָ ּצִ בָּ  ׁשֶ ע ְלָהִניחַ  ה"ָהּקָ  ַאְרּבַ
ּיֹות ָרׁשִ שׁ , ֵאּלוּ  ּפָ ּיֵ ֶהם ׁשֶ מוֹ  ִיחּוד ּבָ  ִמְצַרִים ִויִציַאת ׁשְ

רֹועַ  ַעל ֶנֶגד ַהּזְ ב ּכְ ֶנֶגד ָהֹראשׁ  ְוַעל, ַהּלֵ ֵדי, ַהּמֹחַ  ּכְ  ּכְ
ְזּכֹרשֶׁ  ה ְוִנְפָלאֹות ִנִסים ּנִ ָעׂשָ נוּ  ׁשֶ ֵהם, ִעּמָ  מֹוִרים ׁשֶ
ר ִיחּודוֹ  ַעל ָלה ַהּכֹחַ  לוֹ  ַוֲאׁשֶ ְמׁשָ ֶעְליֹוִנים ְוַהּמֶ  ּבָ

ְחּתֹוִנים ֶהם ַלֲעׂשֹות ּוַבּתַ ְרצֹונוֹ  ּבָ ד, ּכִ ְעּבֵ בָּ  ִויׁשַ  ה"ְלָהּקָ
ָמה ׁשָ ִהיא ַהּנְ ּמֹחַ  ׁשֶ ב ְוַגם ּבַ הּוא ַהּלֵ רעִ  ׁשֶ ֲאוֹות ּקַ  ַהּתַ

בֹות ְחׁשָ  ֲהָנאֹוָתיו ְוַיְמִעיט ַהּבֹוֵרא ִיְזּכֹר ּוָבֶזה, ְוַהּמַ
ל ְוָיִניחַ  ה ָיד ׁשֶ ִחּלָ ין ְלָהִניחַ  ִויָבֵרךְ  ּתְ ִפּלִ ךְ  ְוַאַחר, ּתְ  ּכָ
ל ָיִניחַ  י ְיָבֵרךְ  ְוֹלא ֹראשׁ  ׁשֶ ָרָכה ִאם ּכִ  ַאַחת ּבְ

יֶהם ּתֵ   :ִלׁשְ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 א
 א

ַגע ִאם. ו ל ּפָ ׁשֶ ה ֹראשׁ  ּבְ ִחּלָ  ַעל ְלַהֲעִביר ָצִריךְ  ּתְ
ל ְוָיִניחַ  ִמְצָוה אֹוָתהּ  ה ָיד ׁשֶ ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר ּתְ ל ּכָ  ׁשֶ
  :ֹראשׁ 

ָקמָ  ְלָהִניחַ  ְיָבֵרךְ . ז ַחת ץ"ּבְ ח ְוֹלא, א"ַההֵ  ּתַ ַפּתָ  ּבְ
  :ּוְבָדֵגשׁ 

ל. ח ְצֹות ּכָ ָתן עֹוֵבר ֲעֵליֶהם ְמָבֵרךְ  ַהּמִ ּיָ  ךְ ְלִפיכָ  ַלֲעׂשִ
ה ַעל ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ  ִפּלָ ל ַהּתְ  ַעל ֲהָנָחה ַאַחר ָיד ׁשֶ

ּבֶֹרת יָרָתם ֹקֶדם, ַהּקִ יָרָתם, ְקׁשִ ׁשִ ּקְ ָתן ִהיא זוֹ  ׁשֶ ּיָ   :ֲעׂשִ

ִדּבּור ְלַהְפִסיק ָאסּור. ט ין ּבְ ה ּבֵ ִפּלָ ל ּתְ ה ָיד ׁשֶ  ִלְתִפּלָ
ל ל ַעל ְמָבֵרךְ  ִהְפִסיק ְוִאם, ֹראשׁ  ׁשֶ  ַעל ֹראשׁ  ׁשֶ

ין ִמְצַות ִפּלִ   :ּתְ

ין ְלֹצֶרךְ  ָסח ִאם. י ִפּלִ ַמע ִאם, ּוְמָבֵרךְ  חֹוֵזר ֵאינוֹ  ּתְ  ׁשָ
ישׁ  ה אוֹ  ַקּדִ ָ ין ְקֻדׁשּ ה ּבֵ ִפּלָ ל ּתְ ה ָיד ׁשֶ ל ִלְתִפּלָ  ׁשֶ
ֶהם ַלֲענֹות ַיְפִסיק ֹלא ֹראשׁ  א, ִעּמָ  ְוׁשֹוֵמעַ  ׁשֹוֵתק ֶאּלָ
ן אֹוְמִרים ְלַמה ּוְמַכּוֵ ֶ   :ׁשּ

ר ַאַחר. יא ׁשַ ּקָ ל ׁשֶ רֹועַ  ַעל ָיד ׁשֶ ל ָיִניחַ , ַהּזְ  ֹראשׁ  ׁשֶ
ְכֹרךְ  ֹקֶדם ּיִ רֹועַ  ְסִביב ָהְרצּוָעה ׁשֶ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ , ַהּזְ  ׁשֶ

ָאסּור ה ְלהֹוִציא ׁשֶ ִפּלָ ל ּתְ יק ֹראשׁ  ׁשֶ ֵהא ַעד, ֵמַהּתִ ּתְ  ׁשֶ
ה ִפּלָ ל ּתְ   :מּוַנַחת ָיד ׁשֶ

פִ  ֵמִניחַ  ִאם. יב יןּתְ ה ּלִ ּמָ ָעִמים ּכַ יֹום ּפְ  ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ , ּבָ
ָכל ֲעֵליֶהם ַעם ּבְ ְמטוּ . ּפַ קֹוָמם ִנׁשְ ֵמשׁ  ִמּמְ ֶהם ּוְמַמׁשְ  ּבָ

קֹוָמם ֵהִזיָזם: ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ  ִלְמקֹוָמן ְלַהֲחִזיָרן  ִמּמְ
א ְעּתָ ד ְלַהֲחִזיָרם ַאּדַ ִניחַ  ִמי: ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ , ִמּיָ ּמֵ  ׁשֶ

ִפלִּ  ל יןּתְ ת, ּוֵבַרךְ  ָיד ׁשֶ ר ִנְפַסק ַהִהּדּוק ּוִבְתִחּלַ ׁשֶ  ַהּקֶ
ל ר ַלֲעׂשֹות ְוֻהְצַרךְ , ָיד ׁשֶ  ֵהִסיחַ  ֹלא ָאְמָנם, ַאֵחר ֶקׁשֶ

ְעּתוֹ  ר ִאם. ּוְלָבֵרךְ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ּדַ ל ֻהּתַ  ָיד ׁשֶ
ל ֲהָנַחת ֹקֶדם ָקן, ֹראשׁ  ׁשֶ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ְוֵאין, ְמַהּדְ

ל ֵהִניחַ  ִאם ֲאָבל. ְלָבֵרךְ וּ  ךְ  ְוַאַחר, ֹראשׁ  ׁשֶ ר ּכָ  ֻהּתַ

ל ק, ָיד ׁשֶ ר. ּוְמָבֵרךְ  ְמַהּדֵ ין ַעל ְלָבֵרךְ  ֻמּתָ ִפּלִ  ּתְ
אּוִלין זּוִלין ַעל ְוֹלא, ׁשְ   :ּגְ

ּלֹא ָהעֹוָלם ָנֲהגוּ . יג ין ַלֲחֹלץ ׁשֶ ִפּלִ ת ַאַחר ַעד ּתְ ַ  ְקֻדׁשּ
שׁ שֶׁ  ּוְביֹום. ְלִצּיֹון ּוָבא ּלֹא נֹוֲהִגים ּתֹוָרה ֵסֶפר ּבוֹ  ּיֵ  ׁשֶ

ֲחִזירוּ  ַעד ְלָחְלָצם ּיַ יחּוהוּ  ּתֹוָרה ֵסֶפר ׁשֶ ֵהיָכל ְוַיּנִ : ּבַ
ת ֹקֶדם אֹוָתם חֹוְלִצים ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ּוְביֹום ִפּלַ   :מּוָסף ּתְ

 כו סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , אחת תפלה אלא לו שאין מי דין

א לוֹ  ֵאין ִאם. א ה ֶאּלָ ִפּלָ ּיֵשׁ  אֹוָתהּ  ֵמִניחַ  ַאַחת ּתְ  ׁשֶ
ל, ָעֶליהָ  ּוְמָבֵרךְ , לוֹ  ּכָ ְפֵני ִמְצָוה ַאַחת ׁשֶ . ַעְצָמהּ  ּבִ

ין ְוהּוא יֶהם לוֹ  ֵישׁ  ִאם ַהּדִ ּתֵ  ֹאֶנס ׁשּום לוֹ  ְוֵישׁ  ׁשְ
ֵאינוֹ  א ְלָהִניחַ  ָיכֹול ׁשֶ כֹול אֹוָתהּ  ֵמִניחַ , ַאַחת ֶאּלָ ּיָ   :ׁשֶ

א ֵמִניחַ  ֵאינוֹ  ִאם. ב ל ֶאּלָ  ָעֶליהָ  ְמָבֵרךְ , ְלַבד ֹראשׁ  ׁשֶ
ין ִמְצַות ַעל ִפּלִ   :ְלַבד ּתְ

 כז סימן
  ְסִעיִפים: יא ּובוֹ , הנחתן ואפן הנחתן מקום

ל ֲהָנָחָתן ְמקֹום. א ְזרֹועַ  ָיד ׁשֶ ֹמאל ּבִ ר ׂשְ ׂשָ ּבָ  ַהּתֹוֵפחַ  ּבַ
ֶעֶצם ּבָ ין ׁשֶ ּבֵ ה, ִחיַהשֶּׁ  ּוֵבית ו"הקובד ׁשֶ ה ְוַיּטֶ ִפּלָ  ַהּתְ

ִעְנָין ַהּגּוף ְלַצד ְמַעט ֹכף ּבְ ּיָ ׁשֶ ּכְ ה ְזרֹועוֹ  ׁשֶ  ִיְהיוּ  ְלַמּטָ
ֶנֶגד ם ְוִנְמָצא, ִלּבוֹ  ּכְ ָבִרים ְוָהיוּ  ְמַקּיֵ ה ַהּדְ  ַעל ָהֵאּלֶ
  :ְלָבֶבךָ 

ְנָהג. ב כֹון ַהּמִ ֵהא ַהּנָ ּיְ ל ד"ַהּיוֹ  ׁשֶ ר ׁשֶ ה ֶקׁשֶ ִפּלָ ל ּתְ  ׁשֶ
ב ְלַצד דיָ  ה, ַהּלֵ ִפּלָ ֵהר ֵישׁ . חּוץ ְלַצד ָעָליו ְוַהּתְ  ִלּזָ

ּלֹא זּוז ׁשֶ ל יֹוד ּתָ ר ׁשֶ ׁשֶ ה ַהּקֶ ִפּלָ   :ֵמַהּתְ

ְנָהג. ג כֹון ַהּמִ ן ַהּנָ א ְלַתּקֵ ְרּתָ ְעּבֶ ַהּמַ הּ  ׁשֶ ּבָ  ָהְרצּוָעה ׁשֶ
ֵהא עֹוֶבֶרת ֵתף ְלַצד מּוַנַחת ּתְ ִציָצה ַהּכָ ד ְלַצד ְוַהּקְ   :ַהּיָ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 א
 א

ָבר ְיֵהא ֹלא. ד ין חֹוֵצץ ּדָ ין ּבֵ ִפּלִ רוֹ  ּתְ ָנא ָלא, ִלְבׂשָ  ׁשְ
ל ָנא ָלא, ָיד ׁשֶ ל ׁשְ   :ֹראשׁ  ׁשֶ

הּוא ָאָדם. ה  ְלָהִניחַ  ִיְצָטֵרךְ  ְוִאם, ִלְנִזילּות ָעלּול ׁשֶ
ה ִפּלָ ל ּתְ רוֹ  ַעל ֹראשׁ  ׁשֶ ׂשָ ָלל ְיִניֵחם ֹלא ּבְ  ֵישׁ , ּכְ
יר ה ְלָהִניחַ  לוֹ  ְלַהּתִ ִפּלָ ל ּתְ ק ַהּכֹוַבע ַעל ֹראשׁ  ׁשֶ  ּדַ
ֵני ִויַכֵסם ְלֹראשׁ  ַהָסמּוךְ    :ָהרֹוִאים ִמּפְ

ר. ו ה ִאם, ְיִמינוֹ  ַיד ְוִאּטֵ ל עֹוׂשֶ ֹמאלוֹ  ְמַלאְכּתוֹ  ּכָ ׂשְ  ּבִ
ֹמאלוֹ  ֵמִניחַ  ׂשְ הּוא, ּבִ ל ָיִמין ׁשֶ ל ׁשֶ  ְוִאם, ָאָדם ּכָ
י ׁשֹוֵלט ּתֵ ׁשְ ֹמאלבִּ  ֵמִניחַ  ָיָדיו ּבִ ל ׂשְ  ְוִאם, ָאָדם ּכָ
יִמינוֹ  ּכֹוֵתב ָאר ּבִ ל ּוׁשְ יו ּכָ ה ַמֲעׂשָ ֹמאלוֹ  עֹוׂשֶ ׂשְ  אוֹ , ּבִ
ֹמאל ּכֹוֵתב ׂשְ ָאר ּבִ ל ּוׁשְ יו ּכָ ה ַמֲעׂשָ ָיִמין עֹוׂשֶ  ֵישׁ , ּבְ

ִניחַ  אֹוְמִרים ּיָ ין ׁשֶ ִפּלִ ד ּתְ ּיָ שׁ  ּבַ ּתַ ָבֵעיָנן ּכֹחַ  ׁשֶ  ָיד ּדְ
ָהה ד יםאֹוְמרִ  ְוֵישׁ , ּכֵ ַהּיָ ּכֹוֵתב ׁשֶ הּ  ׁשֶ יָבה ִהיא ּבָ  ֲחׁשִ
ין ּוֵמִניחַ , ֶזה ְלִעְנָין ָיִמין ִפּלִ ד ּתְ ּיָ הּ  ּבַ ֶנְגּדָ ּכְ   :ׁשֶ

י ַעל ַאף. ז שׁ  ּפִ ּיֵ ה ְלָאָדם ׁשֶ ְמקֹום ַמּכָ ין ֲהָנַחת ּבִ ִפּלִ , ּתְ
ין ָיִניחַ  ִפּלִ י ּתְ רֹועַ  ֵישׁ  ָמקֹום ּכִ ּזְ י ְלָהִניחַ  ּבַ ּתֵ פִ  ׁשְ יןּתְ , ּלִ
י ִחי ְלֵבית ַהָסמּוךְ  ָהֶעֶצם ּכִ ֶ  ו"הקובד ַעד ֵמֶחְציוֹ  ַהׁשּ

ין ֲהָנַחת ְמקֹום ִהיא ִפּלִ   :ּתְ

ל ְרצּוָעה ֹאֶרךְ . ח ֵדי ָיד ׁשֶ יף ּכְ ּקִ ּתַ רֹועַ  ֶאת ׁשֶ , ַהּזְ
ה ְוִיְקׁשֹר ּנָ ר ִמּמֶ ׁשֶ ַתח ַהּקֶ ע ַעל ְוִתּמָ , ֶאְמָצִעית ֶאְצּבַ
ה ְוִיְכֹרךְ  ּנָ עוֹ  ַעל ִמּמֶ ה ֶאְצּבָ ֹלׁשָ ִריכֹות ׁשְ . ְוִיְקׁשֹר, ּכְ

רֹועַ  ַעל ִלְכֹרךְ  ָהעֹוָלם ְונֹוֲהִגים ה ַהּזְ ָ ׁשּ ְבָעה אוֹ  ׁשִ  ׁשִ
ִריכֹות   :ּכְ

ה ֲהָנַחת ְמקֹום. ט ִפּלָ ל ּתְ ֵרי ֵמַהְתָחַלת ֹראשׁ  ׁשֶ  ִעּקָ
ָער ֵ ְצחוֹ  ַהׂשּ קֹום סֹוף ַעד ִמּמִ ּמֹחוֹ  ַהּמָ ל ׁשֶ ינֹוק ׁשֶ  ּתִ

  :ֹוֵפסר

ְהֶיה ָצִריךְ . י ּיִ ר ׁשֶ ׁשֶ  ְלַמְעָלה ָהֹראשׁ  ֵמֲאחֹוֵרי ַהּקֶ
ֹעֶרף ן ָצִריךְ . ּבָ ִציָצה ְלַכּוֵ ֵהא ַהּקְ ּתְ ֶאְמַצע ׁשֶ ֵדי ּבָ  ּכְ
ֵהא ּתְ ֶנֶגד ׁשֶ ין ּכְ ר ְוַגם, ָהֵעיַנִים ּבֵ ׁשֶ ֶאְמַצע ִיְהֶיה ַהּקֶ  ּבְ

ה ְוֹלא ָהֹעֶרף ֵהא יךְ ְוָצרִ , ְלָכאן אוֹ  ְלָכאן ִיּטֶ ּיְ  ׁשֶ
קֹום ר ַהּמָ ׁשֶ ּקֶ ּבַ ְרֶאה ׁשֶ ּנִ ֵעין ׁשֶ לֶ  ּכְ   :חּוץ ְלַצד ת"ּדָ

ְהֶיה ָצִריךְ . יא ּיִ ֹחר ׁשֶ ָ ְרצּועֹות ַהׁשּ ּבָ  ְוֹלא חּוץ ְלַצד ׁשֶ
כוּ  ין ִיְתַהּפְ ל ּבֵ ׁשֶ ין ָיד ּבְ ל ּבֵ ל. ֹראשׁ  ׁשֶ ְלׁשֵ  ְיׁשַ

ְהיוּ  ָהְרצּועֹות ּיִ לּוִים ׁשֶ יעוּ ְויַ  ְלָפָניו ּתְ ּבּור ַעד ּגִ , ַהּטַ
ּנוּ  ְלַמְעָלה אוֹ  ל ָהְרצּועֹות ֹרַחב. ְמַעט ִמּמֶ ל ָיד ׁשֶ  ְוׁשֶ

ֹאֶרךְ  ֹראשׁ  עֹוָרה ּכְ ֵחת ִאם. ְלָפחֹות ׂשְ עּור ּפִ ִ  ֹאֶרךְ  ִמׁשּ
ן ָהְרצּועֹות  ְמִניָחן, ֲאֵחרֹות מֹוֵצא ֵאינוֹ  ִאם, ְוָרְחּבָ

מֹות ֵהן ּכְ ְמָצא ַעד ׁשֶ ּיִ עּור ֲאֵחרֹות ׁשֶ ׁשִ ין. ּכְ ִפּלִ ל ּתְ  ׁשֶ
לּוִים ִלְהיֹוָתם טֹוב ֹראשׁ  ְלִמיד ֲאָבל ְוִנְרִאים ּגְ ְפֵני ּתַ  ּבִ
ֶרךְ  ֵאין ַרּבוֹ  ין ְלַגּלֹות ֶאֶרץ ּדֶ ִפּלִ ָפָניו ּתְ   :ּבְ

 כח סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , התפלין חליצת דיני

ב. א ֵמשׁ  ָאָדם ַחּיָ ין ְלַמׁשְ ִפּלִ ּתְ כָ  ּבַ ָעה לּבְ ּלֹא ׁשָ  ַיִסיחַ  ׁשֶ
ְעּתוֹ  ֵמשׁ , ֵמֶהם ּדַ ל ִויַמׁשְ ׁשֶ ה ָיד ּבְ ִחּלָ ּיֹאַמר, ּתְ  ּוְכׁשֶ

ם ְרּתָ ֵמשׁ  ָיֶדךָ  ַעל ְלאֹות ּוְקׁשַ ל ְיַמׁשְ ׁשֶ ּיֹאַמר, ָיד ּבְ  ּוְכׁשֶ
ין ְלֹטָטֹפת ְוָהיוּ  ֵמשׁ  ֵעיֶניךָ  ּבֵ ל ְיַמׁשְ ׁשֶ   :ֹראשׁ  ּבְ

ין. ב ִפּלִ ל ּתְ ה ֵלץחוֹ  ֹראשׁ  ׁשֶ ִחּלָ ּום ּתְ יב ִמׁשּ ְכּתִ  ְוָהיוּ  ּדִ
ין ְלֹטָטֹפת ל ֵעיֶניךָ  ּבֵ ין ְזַמן ּכָ ּבֵ ִים ִיְהיוּ  ֵעיֶניךָ  ׁשֶ ּתַ . ׁשְ
ין ַלֲחֹלץ ָצִריךְ  ִפּלִ ל ּתְ ד ֹראשׁ  ׁשֶ ִתיק ָיִניחַ  ְמֻעּמָ ל ּבָ  ׁשֶ
ל ְוָעָליו, ֹראשׁ  ֵדי, ָיד ׁשֶ ֹבא ּכְ ּיָ ׁשֶ ּכְ ע ַלֲהִניָחם ׁשֶ  ִיְפּגַ
שֶׁ  ה ָיד לּבְ ִחּלָ   :ּתְ

ק ַהֲחָכִמים ִמְנַהג. ג ֵ ין ְלַנׁשּ ִפּלִ ַעת ַהּתְ ׁשְ  ֲהָנָחָתן ּבִ
ַעת   :ֲחִליָצָתן ּוִבׁשְ

 כט סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ 
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 א
 א

ָרָכה ׁשּום ְלָבֵרךְ  ֵאין. א חֹוֵלץ ּבְ ׁשֶ ין ּכְ ִפּלִ  ֲאִפּלוּ  ּתְ
חֹוְלָצם ׁשֶ ת ֶעֶרב ּכְ ּבָ ין ׁשַ ָמׁשוֹ  ּבֵ ְ   :תַהׁשּ

 ל סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , הנחתן זמן

ּבֶֹקר ֲהָנָחָתן ְזַמן. א ְרֶאה, ּבַ ּיִ ֶ  ָהָרִגיל ֲחֵברוֹ  ֶאת ִמׁשּ
ִרחּוק ְקָצת ִעּמוֹ  ע ּבְ יֶרּנוּ  ַאּמֹות ַאְרּבַ   :ְוַיּכִ

ין ְלָהִניחַ  ָאסּור. ב ִפּלִ ְיָלה ּתְ ּלַ א, ּבַ ּמָ ֵחם ׁשֶ ּכְ ן ִיׁשְ  ְוִייׁשַ
ֶהם ַקע ֹקֶדם ֵהִניָחם ִאם .ּבָ ׁשְ ּתִ ה ׁשֶ ָכה ַהַחּמָ , ָעָליו ְוָחׁשְ
ל ָעָליו ֵהם ֲאִפּלוּ  ְיָלה ּכָ ר, ַהּלַ ן מֹוִרין ְוֵאין, ֻמּתָ . ּכֵ
ין ָחַלץ ֹלא ִאם ִפּלִ ְקָעה ּתְ ָ ׁשּ ֶ ה ִמׁשּ ֵני ַחּמָ ּלֹא ִמּפְ  ָהָיה ׁשֶ

ְמָרן ָמקֹום ֵדי ָעָליו ְוִנְמְצאוּ , ְלׁשָ ְמָרן ּכְ רמֻ , ְלׁשָ , ּתָ
ן ּומֹוִרין   :ּכֵ

ֶרךְ  ָלֵצאת רֹוֶצה ָהָיה. ג ָמה ַלּדֶ ּכָ ַהׁשְ , ְמִניָחם ּבַ
יעַ  ּגִ ּיַ ם ּוְכׁשֶ ֵמשׁ  ְזַמּנָ ֶהם ְיַמׁשְ א, ִויָבֵרךְ  ּבָ ֵליּכָ  ְלֵמיַחשׁ  ּדְ

א ּמָ ן ׁשֶ ֶהם ִייׁשַ יָון, ּבָ ים ּכֵ ּכִ ִהׁשְ ֶרךְ  ְוָיָצא ׁשֶ   :ַלּדֶ

א ָהָיה. ד ֶרךְ  ּבָ ּדֶ יןוּ  ּבַ ֹראׁשוֹ  ְתִפּלִ ְקָעה ּבְ  ָעָליו ְוׁשָ
ה ָהָיה אוֹ , ַחּמָ ב ׁשֶ ֵבית יֹוׁשֵ ְדָרשׁ  ּבְ ין ַהּמִ  ּוְתִפּלִ

ֹראׁשוֹ  יחַ  ַהּיֹום ָעָליו ְוָקַדשׁ , ּבְ  ַעד ֲעֵליֶהם ָידוֹ  ַיּנִ
יעַ  ּגִ ּיַ ִית ׁשֶ ִית ֵישׁ  ְוִאם, ַלּבַ  ַלחֹוָמה ָקרֹוב ּבַ

ִרין ּמְ ּתַ ׁשְ ּמִ ם ׁשֶ ם ּוַמִניָחם חֹוְלָצן, ׁשָ   :ׁשָ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ה ִאם ׁשֶ ל ׁשֶ ּלֵ ת ִהְתּפַ ִפּלַ  ַעְרִבית ּתְ
עֹוד ּלֹא ַעד, יֹום ִמּבְ ין ֵהִניחַ  ׁשֶ ִפּלִ  ַלֲהִניָחם לוֹ  ֵאין ּתְ
ךְ  ַאַחר   :ּכָ

 לא סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , טוב ויום בשבת תפלין דין

ת. א ּבָ ׁשַ ין ָהִניחַ לְ  ָאסּור טֹוב ְויֹום ּבְ ִפּלִ ֵני, ּתְ ֵהם ִמּפְ  ׁשֶ
ֶהם ְמִניִחים ְוִאם אֹות ַעְצָמם  ִזְלזּול ָהָיה, ַאֵחר אֹות ּבָ
ֶהם ָלאֹות ּלָ   :ׁשֶ

ֹחל. ב ם ַהּמֹוֵעד ּבְ ן ּגַ ין ְלָהִניחַ  ָאסּור ּכֵ ִפּלִ ַעם ּתְ  ֵמַהּטַ
ה ַעְצמוֹ  ַהּזֶ ֵמי ּבְ ּיְ ם ַהּמֹוֵעד ֹחל ׁשֶ   :אֹות ֵהם ּגַ

 לב סימן
  ְסִעיִפים: ב"נ ּובוֹ , התפלין כתיבת סדר

ין ִמְצַות. א ִפּלִ ְכּתֹב ּתְ ּיִ ע ׁשֶ ּיֹות ַאְרּבַ ָרׁשִ ֵהן ּפָ שׁ  ׁשֶ  ַקּדֶ
ל ִלי כֹור ּכָ י ְוָהָיה, ְלמֹוֲעָדהּ  ַעד ּבְ י ַעד ְיִביֲאךָ  ּכִ  ּכִ

ֹחֶזק ְצָרִים' ה הֹוִציָאנוּ  ָיד ּבְ ת, ִמּמִ ַמע ּוָפָרׁשַ  ַעד ׁשְ
עָ  ת, ֶריךָ ּוִבׁשְ מֹועַ  ִאם ְוָהָיה ּוָפָרׁשַ   :ָהָאֶרץ ַעל ַעד ׁשָ

ל. ב ׁשֶ ל ִיְכּתֹב ֹראשׁ  ּבְ ְקָלף ַאַחת ּכָ הּ  ּבִ ל, ְלַבּדָ  ָיד ְוׁשֶ
ם ּכֹוֵתב ּלָ ְקָלף ּכֻ   :ֶאָחד ּבִ

ֵבם. ג ְדיוֹ  ִיְכּתְ ֹחר ּבִ ין ׁשָ שׁ  ּבֵ ּיֵ ין ֲעָפִצים ֵמי ּבוֹ  ׁשֶ  ּבֵ
ּלֹא ֵמי ׁשֶ ַתב :ֲעָפִצים ּבְ ָאר ַאַחת אֹות ֲאִפּלוּ  ּכָ ׁשְ  ּבִ
ָזָהב אוֹ  ִצְבעֹוִנים ִמיֵני סּוִלין ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ּבְ  ָזַרק ִאם. ּפְ

ָהב ַמֲעִביר ָהאֹוִתּיֹות ַעל ָזָהב ַעְפרֹות ֵאר ַהּזָ ָ ָתב ְוִיׁשּ  ּכְ
ְחּתֹון ר, ַהּתַ ָהב ָזַרק ִאם ֲאָבל, ְוָכׁשֵ  אֹות ַעל ַהּזָ
ָרה ָנהתַּ  לוֹ  ֵאין ֵמַאְזּכָ ָאסּור ְלִפי, ּקָ ָהב ְלַהֲעִביר ׁשֶ  ַהּזָ
ּום ָהֵוי ִמׁשּ מֹוֵחק ּדְ ם ֶאת ּכְ ֵ   :ַהׁשּ

ּלֹא ָצִריךְ . ד ק ׁשֶ ְדּבַ הּ  אֹות ׁשּום ּתִ ֲחֶבְרּתָ א ּבַ ל ֶאּלָ  ּכָ
ְהֶיה אֹות ֶפת ּתִ ִויל ֻמּקֶ   :ּגְ

ְכּתֹב ָצִריךְ . ה ּיִ יִמינוֹ  ׁשֶ יבִּ  ׁשֹוֵלט הּוא ִאם ֲאִפּלוּ  ּבִ ּתֵ  ׁשְ
ַתב ְוִאם, ָיָדיו ֹמאל ּכָ ׂשְ סּול, ּבִ ר ִאם, ּפָ  ִלְמֹצא ֶאְפׁשָ

תּוִבים ֲאֵחִרים ָיִמין ּכְ ר. ּבְ ֹמאל ַיד ְוִאּטֵ יֵדיהּ  ׂשְ  הּוא ּדִ
  :ָיִמין
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ְרֵטט ֵאין. ו י ְלׂשַ ה ִאם ּכִ ּטָ  יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ְוִאם, ֶעְליֹוָנה ׁשִ
ר ֵ ה ְלַיׁשּ ּטָ ִ ֹלא ַהׁשּ ְרטּוט ּבְ ְרֵטט ׂשִ ל ְיׂשַ ּורֹות ּכָ , ַהׁשּ
ְרֵטט ְוֹלא עֹוֶפֶרת ְיׂשַ ֵני ּבְ קֹום ִמּפְ ּמְ ְרטּוט ׁשֶ ִ ָאר ַהׂשּ  ִנׁשְ

  :ָצבּועַ 

ה ֲהָלָכה. ז ין ִמִסיַני ְלֹמׁשֶ ִפּלִ ָלף ַעל ּתְ  ַעל ְוֹלא, ַהּקְ
ִויל ַעל ְוֹלא, ַהּדֹוְכסֹוְסטּוס ָלף ַעל ּכֹוְתִבין. ַהּגְ  ַהּקְ

ְמקֹום שָׂ  ּבִ ה ְוִאם, רּבָ ּנָ סּול ׁשִ  ּוַמהוּ  ְקָלף ַמהוּ . ּפָ
ַעת ָהעֹור, ּדֹוְכסֹוְסטּוס ׁשְ  אֹותוֹ  חֹוְלִקין ִעּבּודוֹ  ּבִ

ַנִים הּוא ַהִחיצֹון ְוַהֵחֶלק, ִלׁשְ ָער ְלַצד ׁשֶ ֵ  ִנְקָרא ַהׂשּ
ִניִמי, ְקָלף בּוק ְוַהּפְ ר ַהּדָ ׂשָ  ְלִפי, ּדֹוְכסֹוְסטּוס ִנְקָרא ַלּבָ
י ֶזה ָלף ַעל ּכֹוְתִבים ִריָנןַאמְ  ּכִ ְמקֹום ַהּקְ ר ּבִ ׂשָ  ַהְינוּ  ּבָ

ר ָקרֹוב ַהּיֹוֵתר ָמקֹום ׂשָ ַהְינוּ  ַלּבָ ְמקֹום ּדְ  ִחּבּורוֹ  ּבִ
הּוא ׁשֶ בּוק ּכְ נוּ  ּוְקָלִפים, ְלדֹוְכסֹוְסטּוס ּדָ ּלָ ֵאין ׁשֶ  ׁשֶ
ין ָלֶהם ֵישׁ  אֹוָתם חֹוְלִקים  ֲעֵליֶהם ְוכֹוְתִבים ְקָלף ּדִ

רבָּ  ְלַצד ה ׂשָ ּמַ ָגְרִרים ׁשֶ ּמְ ֶ תוֹ  ׁשּ ְמקֹום ַהֶעְליֹוָנה ְקִלּפָ ּבִ  ׁשֶ
ָער א ֵאינוֹ , ׂשֵ ֵדי ֶאּלָ ִריךְ  ַמה ּכְ ּצָ ֶ נוֹ  ׁשּ , ְלַהֲחִליקוֹ  ְלַתּקְ

ַנִים ָהעֹור חֹוְלִקים ָהיוּ  ִאם ַוֲאִפּלוּ   ָצִריךְ  ָהָיה ִלׁשְ
ּנוּ  ְלָגֵרר ךְ  ִמּמֶ ד ּכָ ר ּוִמּצַ ׂשָ ה ּגֹוְרִרים ַהּבָ  ַעד, ַהְרּבֵ
ֵאין ָאר ׁשֶ א ִנׁשְ ָלף ֶאּלָ ְלַבד ַהּקְ   :ּבִ

ָלף ָצִריךְ . ח ד ִלְהיֹות ַהּקְ ֲעָפִצים ְמֻעּבָ ִסיד אוֹ  ּבַ , ּבְ
ֵהא ְוָצִריךְ  ּיְ ד ׁשֶ מוֹ  ְמֻעּבָ ָפָתיו ְלהֹוִציא טֹוב, ִלׁשְ ׂשְ  ּבִ

ת ְתִחּלַ הּוא ָהִעּבּוד ּבִ דוֹ  ׁשֶ ם ְמַעּבְ ין ְלׁשֵ ִפּלִ  םְלשֵׁ  אוֹ  ּתְ
דוֹ  ִאם ֲאָבל, ּתֹוָרה ֵסֶפר ם ִעּבְ סּול ְמזּוָזה ְלׁשֵ   :ּפָ

דוֹ  ִאם. ט סּול ם"ְלָהַרְמבָּ , ם"ַעּכוּ  ִעּבְ  ָאַמר ֲאִפּלוּ , ּפָ
ָרֵאל לוֹ  דוֹ  ִיׂשְ מוֹ  ְלַעּבְ ר שׁ "ּוְלָהֹרא, ִלׁשְ ׁשֵ  ִאם ּכָ

ָרֵאל ּבוֹ  ַעל עֹוֵמד ִיׂשְ עוֹ  ּגַ   :ְוִסּיְ

ִני. י ַסּמְ ּמְ ׁשֶ ָקִבים ןּכְ ַמְרֵצעַ  ַהּנְ ֵעין ּבְ  ַעל ַאף אֹוִתּיֹות ּכְ
י ֵקל ּפִ ּנָ ף ם"ְלַעּכוּ  ׁשֶ ין ֵאין, ְלַזּיֵ ׁשִ ּום חֹוׁשְ ת ִמׁשּ ִמְרּתַ  ּדְ

ן ּכּוִתי יר ּפֶ ָרֵאל ַיּכִ ְטִביעּות ִיׂשְ   :ַעִין ּבִ

דוֹ  עֹור. יא ִעּבְ ּלֹא ׁשֶ מוֹ  ׁשֶ ּקּון ֵישׁ  ִאם, ִלׁשְ  ַלֲחֹזר ּתִ
דוֹ  מוֹ  ְלַעּבְ ֵאר, ִלׁשְ טּור ִיְתּבָ ָעה יֹוֵרה ּבְ   :א"רע' סי ּדֵ

ָלף ִיְהֶיה. יב ֵהָמה ֵמעֹור ַהּקְ ה ּבְ הֹוִרים ְועֹוף ַחּיָ , ַהּטְ
ֵבָלה ֲאִפּלוּ  ֶהם ּוְטֵרָפה ִמּנְ ּלָ ֵהָמה ֵמעֹור ֹלא ֲאָבל, ׁשֶ  ּבְ
ה ֵמִאים ְועֹוף ְוַחּיָ יב, ַהּטְ ְכּתִ ְהֶיה ְלַמַען ּדִ  'ה תֹוַרת ּתִ
ִפיךָ  ין, ּבְ ר ִמּמִ ּתָ ג ֵמעֹור ְוֹלא, ְלִפיךָ  ַהּמֻ  הּוא ֲאִפּלוּ  ּדָ
ּום, ָטהֹור ָנִפישׁ  ִמׁשּ   :ֻזֲהֵמיהּ  ּדְ

ָלף ִיְהֶיה. יג ֵלם ַהּקְ ּלֹא ׁשָ ֵאין ְנָקִבים ּבוֹ  ְיֵהא ׁשֶ  ׁשֶ
יוֹ  ַהְינוּ , ָעָליו עֹוֵבר ַהּדְ ּלֹא ּדְ ֵהא ׁשֶ  ּבוֹ  ִנְרֵאית ָהאֹות ּתְ

ִים ֲחלּוָקהּ  ּתַ   :ִלׁשְ

ִריִזים ַהסֹוְפִרים. יד ים ַהּזְ ה עֹוׂשִ ֹלׁשָ , ְקָלִפים ִמיֵני ׁשְ
ת ּבוֹ  ִלְכּתֹב יֹוֵתר ֶהָעב ָרׁשַ ַמע ּפָ ִהיא ׁשָ ה ׁשֶ , ְקַטּנָ
ק ּנוּ  ְוַהּדַ ת ִמּמֶ מֹועַ  ִאם ְוָהָיה ְלָפָרׁשַ ִהיא, ׁשָ  יֹוֵתר ׁשֶ
דֹוָלה ת ּגְ שׁ  ּוְלָפָרׁשַ ת ַקּדֶ י ָהָיהוְ  ּוְלָפָרׁשַ ֵהם ְיִביֲאךָ  ּכִ  ׁשֶ
ים ֲאֻרּכֹות ק ְקָלף עֹוׂשִ אוּ  ּוָבֶזה, ְמֹאד ּדַ ים ִיְתַמּלְ ּתִ  ַהּבָ
ֶוה ׁשָ ין נֹוי ְוֶזהוּ  ּבְ   :ִלְתִפּלִ

ב ְלַאַחר ִאם. טו ְכּתַ ּנִ ב ׁשֶ תֹוךְ  ִנּקַ  ם"ַהמֵּ  אוֹ  א"ַההֵ  ּבְ
ר ׁשֵ ב ֲאִפּלוּ , ּכָ ל ִנּקַ ֶקב ּתֹוכוֹ  ּכָ ַהּנֶ ל אְמַמלֵּ  ׁשֶ  ּכָ
ְלִמי ֲאָבל. ֶהָחָלל רּוׁשַ ּיְ ָמע ּבַ ם ַמׁשְ ּגַ ְפִנים ׁשֶ  ָצִריךְ  ּבִ
ֵהא ּיְ ף ׁשֶ ב. ְקָלף ֻמּקָ ִניִמי ֶרֶגל ִנּקַ ל ּפְ  ֲאִפּלוּ  א"הֵ  ׁשֶ
ַאר ֹלא ּנוּ  ִנׁשְ א ִמּמֶ ל ֶאּלָ הּוא ּכָ ר ׁשֶ ׁשֵ : שׁ "ְלָהֹרא ּכָ
ב ר ִאם, ַהְיָמִני ֶרֶגל ִנּקַ ּיֵ ּתַ ּנוּ  ִנׁשְ ה אֹות ְמֹלא ִמּמֶ  ְקַטּנָ
ר ׁשֵ סּול ָלאו ְוִאם, ּכָ   :ּפָ

ינֹוק ִאם, ֵמָהאֹוִתּיֹות ַאַחת ִנְפַסק. טז ֵאינוֹ  ּתִ  ֹלא ׁשֶ
שׁ  ְוֹלא ָחָכם ר ִלְקרֹותוֹ  יֹוֵדעַ  ִטּפֵ ׁשֵ סּול ָלאו ְוִאם, ּכָ , ּפָ
ָאר לוֹ  ְלַכסֹות ָצִריךְ  ְוֵאין מוֹ  אֹוִתּיֹות ׁשְ ּנֹוֲהִגים ּכְ : ׁשֶ
ִריָנןדְּ  ָהא ְפַסק ַמְכׁשְ ּנִ ׁשֶ ְוָקא, אֹות ּכְ ב ּדַ ְכּתַ ּנִ ׁשֶ  ּכְ

רּות ַכׁשְ ךְ  ְוַאַחר ּבְ ה ִאם ֲאָבל, ִנְפַסק ּכָ ִחּלָ  ִמּתְ
ב ְכּתַ ּנִ ׁשֶ ם ָהָיה ּכְ ף ֶרֶגל ִאם אוֹ , ּבוֹ  ְוִנְפַסק ֶנֶקב ׁשָ  ַהּכַ
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ׁשּוָטה ּיֹוֵצא אוֹ , ַהּפְ הּ  ּכַ יעַ  ּבָ ָלף ְלסֹוף ַמּגִ ִלי ַהּקְ  ּבְ
ף תוֹ  ְקָלף ֶהּקֵ ִחּלָ סּול, ִמּתְ   :ּפָ

ת ָנְפָלה ִאם. יז יוֹ  ִטּפַ ֶרת ְוֵאיָנהּ  ָהאֹות ְלתֹוךְ  ּדְ  ִנּכֶ
ָנה ֵאין, ָהאֹות ּקָ יוֹ  ִלְגֹרר ּתַ ךְ  ְיֵדי ְוַעל ַהּדְ  ִיְהֶיה ּכָ
ר ָהֵוי, ָהאֹות ִנּכָ ּום, ּוָפסּול ּתֹוכֹות ָחק ּדְ ָבֵעיָנן ִמׁשּ  ּדְ

ין ְוהּוא, ַקקְוחָ  ְוֹלא ְוָכַתב ֶלי ְוָכַתב ָטָעה ִאם ַהּדִ  ת"ּדָ
ְמקֹום י אוֹ  שׁ "ֵרי ּבִ ְמקֹום ת"ּבֵ ָנה ֵאין, ף"כַּ  ּבִ ּקָ  ּתַ
ג ִלְמֹחק ן ַהּתָ ּום, ָהאֹות ְלַתּקֵ ָהֵוי ִמׁשּ ָחק ּדְ   :ּתֹוכֹות ּכְ

תּוָחה ם"מֵ . יח ק ּפְ ְדּבַ ּנִ ִתיָחָתהּ  ׁשֶ ָמה ּפְ  ֵאין, ְוִנְסּתְ
ֶבק ִלְגֹרר מֹוִעיל ּום, ּוְלָפְתָחהּ  ַהּדֶ ָהֵוי ִמׁשּ ָחק ּדְ  ּכְ
ָנָתהּ  ּוָמה. ּתֹוכֹות ּקָ ְגֹרר, ּתַ ּיִ ל ׁשֶ ֵאר ַהַחְרטֹום ּכָ ָ  ְוִתׁשּ
צּוַרת פּוָפה ן"נוּ  ּכְ ךְ  ְוַאַחר, ּכְ ַרר ַמה ִיְכּתֹב ּכָ ּגָ ֶ . ׁשּ

ָאהּ  שׁ "ְוֵרי ֲעׂשָ ִמין ׁשֶ ֶלי ּכְ  ְולֹוַמר ְלַהְחִמיר ֵישׁ , ת"ּדָ
ֹלא י ּדְ ְגֹרר ַסּגֵ ּיִ ׁשֶ ֵרךְ  ּכְ ג אוֹ  ְלַבד ַהּיָ  ְוַיֲחֹזר ְלַבד ַהּגַ

ֶבּנוּ  ִמין ְוִיְכּתְ ּום, שׁ "ֵרי ּכְ ֵבין ִמׁשּ ג ּדְ ין ַהּגַ ֵרךְ  ּבֵ  ַהּיָ
ִפסּול ַנֲעׂשוּ  ךְ , ּבְ ֵניֶהם ִלְגֹרר ָצִריךְ  ִהְלּכָ  ִאם. ׁשְ

ָקה ין ְלאֹות אֹות ִנְדּבְ ֵמר ֹקֶדם ּבֵ ּגָ ּתִ ין ׁשֶ  רַאחַ  ּבֵ
ְגְמָרה ּנִ סּול ׁשֶ ַרר ְוִאם, ּפָ ר ְוִהְפִריָדהּ  ּגָ ׁשֵ  ִמְקֵרי ְוָלא, ּכָ

ָהאֹות ֵמַאַחר ּתֹוכֹות ָחק תּוָבה ָהְיָתה ַעְצָמהּ  ׁשֶ  ּכְ
ִתְקָנהּ  ג ף"ְוַהּקוֹ  א"ַההֵ  ַרְגֵלי ָנְגעוּ  ִאם. ּכְ ּגַ  ִיְגֹרר ּבַ
ֶבּנוּ  ְוַיֲחֹזר ָהֶרֶגל ל רִלְגרֹ  ָצִריךְ  ְוֵאין, ְוִיְכּתְ  ָהאֹות ּכָ

י ג ּכִ ִדין ַהּגַ ב ּכַ ַגג ף"ָהָאלֶ  ֶרֶגל ָנַגע ִאם. ִנְכּתַ  ּבְ
ֵני אוֹ  ף"ָהָאלֶ  ְפִנים ף"ָהָאלֶ  ּפְ ג ּבִ ּגַ יהָ  ּבַ ְחּתֶ ּתַ סּול ׁשֶ , ּפָ
ָנה ְוֵאין ּקָ ְגִריָרה ּתַ ָהֵוי ְלַהְפִריָדהּ  ּבִ ָחק ּדְ , ּתֹוכֹות ּכְ
א ל ִיְגֹרר ֶאּלָ ה ַמה ּכָ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ֶבּנוּ  ְוַיֲחֹזר ִפסּולבְּ  ׁשּ   :ְוִיְכּתְ

ת. יט ְתִחּלַ ִתיָבה ּבִ ִפיו ֹיאַמר ַהּכְ ם ּכֹוֵתב ֲאִני: ּבְ  ְלׁשֵ
ת ַ ין ְקֻדׁשּ ִפּלִ ַבד. ּתְ ָכל ֶזה ּוִמּלְ ַעם ּבְ ּכֹוֵתב ּפַ ָרה ׁשֶ  ַאְזּכָ
ּכֹוְתָבהּ  לֹוַמר ָצִריךְ  ם ׁשֶ ת ְלׁשֵ ַ ם ְקֻדׁשּ ֵ   :ַהׁשּ

ק ָצִריךְ . כ ֲחֵסרֹות ְלַדְקּדֵ ִאם, ִויֵתרֹות ּבַ  אוֹ  ִחֵסר ׁשֶ
ר סּוִלים ַאַחת אֹות ִיּתֵ ִניִחים ְוִנְמְצאוּ  ּפְ  אֹוָתם ַהּמְ

ָכל ְמָבְרִכים ָרָכה יֹום ּבְ ָלה ּבְ רּוי ְוַגם, ְלַבּטָ ָכל ׁשָ  ּבְ
ֹלא יֹום ין ִמְצַות ּבְ ִפּלִ ה ַהסֹוֵפר ֹעֶנשׁ  ְוִנְמָצא, ּתְ , ְמֻרּבֶ
ַמִים ְיֵרא ְמֹאד תִלְהיוֹ  ָצִריךְ  ָלֵכן  ִלְדַבר ְוָחֵרד ׁשָ
ם ֵ ְתַעֵסק, ַהׁשּ ְכִתיַבת ַהּמִ ין ּבִ ִפּלִ   :ְוִתּקּוָנן ּתְ

ל. כא ה ּכָ ָרׁשָ ה ַאַחר, ּפָ ֶבּנָ ְכּתְ ּיִ ה, ׁשֶ  ֵהיֵטב ִיְקָרֶאּנָ
ָנה ַכּוָ ֲעַמִים ְוִדְקּדּוק ּבְ ֹלשׁ  ּפַ ה ְוַיֲחֹזר, ְוׁשָ  ֹקֶדם ְוִיְקָרֶאּנָ

ה ְתֶנּנָ ּיִ תֹוךְ  ׁשֶ יָתהּ  ּבְ ֵדי, ּבֵ ּלֹא ּכְ ף ׁשֶ ְתַחּלֵ ה ּתִ ָרׁשָ  ּפָ
ה ָפָרׁשָ   :ּבְ

ְלמֹוס ְלַנסֹות טֹוב. כב ְתִחיל ֹקֶדם ַהּקֻ ּיַ  ִלְכּתֹב ׁשֶ
ה ָרׁשָ ּלֹא ַהּפָ יוֹ  ָעָליו ְיֵהא ׁשֶ אי יֹוֵתר ּדְ , ְוַיְפִסיד ִמּדַ

ֵהר ְוֵכן ְכּתֹב ֹקֶדם ִיּזָ ּיִ ל ׁשֶ ם ּכָ ל ִלְקרֹות ׁשֵ  ַמה ּכָ
ַתב ּכָ ֶ ֵדי, ׁשּ ּלֹא ּכְ ִניָזה ִליֵדי ָיבֹואוּ  ׁשֶ   :ָידוֹ  ַעל ּגְ

ָחֵסר ָמָצא ִאם. כג ָנה לוֹ  ֵאין, ַאַחת אֹות ׁשֶ ּקָ ִאם, ּתַ  ׁשֶ
ן תּוִבין ָהיוּ  ּכֵ ּלֹא ּכְ ִסְדָרן ׁשֶ ּום ּוְפסּוִלין, ּכְ יב ִמׁשּ ְכּתִ  ּדִ

ֲהָוָיָתן ְוָהיוּ  ר ְוִאם. ְיהוּ  ּבַ  לוֹ  ֵישׁ , תַאחַ  אֹות ִיּתֵ
ָנה ּקָ ְגֹרר ְיֵדי ַעל, ּתַ ּיִ סֹוף ִהיא ִאם אֹוָתהּ  ׁשֶ ָבה ּבְ  ּתֵ

ָתהּ  אוֹ  ְתִחּלָ ֶאְמַצע ִהיא ִאם ֲאָבל, ּבִ ָבה ּבְ , ֹלא ּתֵ
ּום ְגֹרר ִמׁשּ ּיִ ְכׁשֶ י ִנְרֶאה ִיְהֶיה ּדִ ּתֵ ׁשְ בֹות ּכִ   :ּתֵ

ר. כד ָרר ְמקֹום ַעל ִלְכּתֹב ֻמּתָ ַחקהַ  ְמקֹום ְוַעל ַהּגְ  ּמַ
ָרה ֲאִפּלוּ  עֹודוֹ  ִיְמַחק ְוֹלא, ַאְזּכָ א ַלח ּבְ ּנוּ  ֶאּלָ ׁשֶ  ְיַיּבְ
י ָיֶפה ַקל ִיְגֹרר ָאז ּכִ ֵאר ְוֹלא ּבְ ָ   :ֹרֶשם ׁשּום לוֹ  ִיׁשּ

ל. כה ִהיא אֹות ּכָ תּוָבה ׁשֶ ּלֹא ּכְ ִתְקָנהּ  ׁשֶ  ְוֵאין ּכְ
גֹון, ָעֶליהָ  צּוָרָתהּ  גַ  ף"ָהָאלֶ  ֶרֶגל ָנַגע ּכְ  ף"ָהָאלֶ  גּבְ

ֵני אוֹ  ְפִנים ף"ָהָאלֶ  ּפְ ג ּבִ ּגַ יהָ  ּבַ ְחּתֶ ּתַ ָהָיה אוֹ , ׁשֶ  ֶרֶגל ׁשֶ
ָהְיָתה אוֹ  נֹוְגִעים ף"ַהּקוֹ  ֶרֶגל אוֹ , א"ַההֵ   ַאַחת אֹות ׁשֶ

י ֲחלּוָקהּ  ּתֵ גֹון, אֹוִתּיֹות ִלׁשְ ַתב י"ַצדִּ  ּכְ ּכָ  ן"נוּ  ד"יוֹ  ׁשֶ
י אוֹ  ַתב, ן"ׁשִ ּכָ ֵני, ית"חֵ  אוֹ  ד"יוֹ  ן"ַעיִ  ׁשֶ  ן"ַזְיִני ׁשְ
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  אורח חיים ערוך שולחן
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 א
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ַתב ְוַאַחר ּכָ ָנם ָחַזר ְלָפָניו ׁשֶ ּלֹא ָהֵוי, ְוִתּקְ ִסְדָרן ׁשֶ  ּכְ
בּוקֹות ָהאֹוִתּיֹות ְלַהְפִריד ֲאָבל. ּוְפסּוִלין  ַאַחר ַהּדְ
ַתב ּכָ יר ִלְפֵניֶהם ׁשֶ ּפִ ִמי ׁשַ ֵכיָון, ּדָ ָהאֹות ּדְ  צּוָרָתהּ  ׁשֶ
ְפִריָדהּ  ָעֶליהָ  ּמַ ׁשֶ הּ ֵמֲחבֶ  ּכְ כֹוֵתב ָהֵוי ָלא ְרּתָ  ה"ְוה, ּכְ
ִאם ַעל ן"יֹוִדי ִמְקָצת ָהיוּ  ֹלא ׁשֶ יִני ִפין"ָהַאלְ  ׁשֶ ִ  ן"ְוַהׁשּ

ִוי ְוַרְגֵלי ן"ְוָהַעיִני גּוף נֹוְגִעים ן"ַהּתָ  ְוִתינֹוק ָהאֹות ּבְ
ֹלא ים ּדְ שׁ  ְוֹלא ַחּכִ יָרם ִטּפֵ ַאף, ַמּכִ י ַעל ׁשֶ ַתב ּפִ ּכָ  ׁשֶ

ָנם ַלֲחֹזר ָיכֹול ִלְפֵניֶהם ֵכיָון, ּוְלַתּקְ צּוַרת ּדְ  ָהאֹות ּדְ
ֶרת ָהְיָתה א ִנּכֶ ּום ֵליּכָ ָתָבן ִמׁשּ ּלֹא ּכְ ִסְדָרן ׁשֶ  ְוֵישׁ . ּכְ

אֹוֵמר ִמי ה ׁשֶ ֵחי ֻחְטָרא ִאם ה"ּדְ  ֵאין ְלַמְעָלה ת"ּדְ
ר ֵאין ַאךְ , ָלֶזה ֶזה נֹוְגִעים ֵריָדָתן ְלֶהְדָיא ִנּכָ  ַאף, ּפְ

י ַעל הַ  ּפִ ינֹוקׁשֶ ֵני קֹוֵרא ּתִ ר ן"ַזְיִני ׁשְ יָקם ֻמּתָ   :ְלַהְדּבִ

ל אֹוִתּיֹות ִאם. כו ם ׁשֶ בּוקֹות ׁשֵ   :ְלַהְפִריָדם ָיכֹול ּדְ

ְמֲחקוּ  ְוֵתבֹות אֹוִתּיֹות. כז ּנִ ּוָמן ִאם ְקָצת, ׁשֶ ר ִרׁשּ  ִנּכָ
ל ךְ  ּכָ ינֹוק ּכָ ּתִ ֹלא ׁשֶ ים ּדְ שׁ  ְוֹלא ַחּכִ  םִלְקרֹותָ  ָיכֹול ִטּפֵ

ר ָתב ְלֵהיִטיב ָעֶליהָ  ֻקְלמֹוס ְלַהֲעִביר ֻמּתָ ׁשוֹ  ַהּכְ , ּוְלַחּדְ
ּלֹא ָהֵוי ְוֹלא ִסְדָרן ׁשֶ   :ּכְ

ֵהר ֵישׁ . כח ּלֹא ִלּזָ ֵנס ׁשֶ מֶ  ֹראשׁ  ִיּכָ ֲאִויר ד"ַהּלָ  א"ַההֵ  ּבַ
ֹלא ֲאִפּלוּ , ת"ַהֵחי אוֹ    :ְנִגיָעה ּבְ

ּיֹות ֵאין ִאם. כט ָרׁשִ גּורֹות ַהּפָ ִפיו ׁשְ ְכּתֹב ָצִריךְ , ּבְ ּיִ  ׁשֶ
ָתב ִמּתֹוךְ    :ַהּכְ

אי ֵאינוֹ . ל ַ א, ִלְכּתֹב ַרׁשּ ן ִאם ֶאּלָ   :ִלְקרֹות יֹוֵדעַ  ּכֵ

ָתב ִמּתֹוךְ  ּכֹוֵתב ֵאינוֹ  ִאם. לא ה ַעל ִיְכּתֹב ֹלא, ַהּכְ  ּפֶ
ְקֵרא ּמַ א, ַאֵחר אֹותוֹ  ׁשֶ ן ִאם ֶאּלָ  ְוִיְקָרא הּוא ַיֲחֹזר ּכֵ

ִפיו   :ּבְ

יחַ  ָצִריךְ . לב ֵדי ְלַמְעָלה ָחָלק ְלַהּנִ הּ  ּכְ ּגָ ל ּגַ : ד"ָלמֶ  ׁשֶ
ה עּור ּוְלַמּטָ ׁשִ ׁשּוָטה ן"ְונוּ  ף"כַּ  ּכְ ָתן ּפְ  ְוסֹוָפן ּוִבְתִחּלָ

יחַ  ָצִריךְ  ֵאין ָלל ְלַהּנִ   :ּכְ

ה. לג ּורֹות ַיֲעׂשֶ וֹות ַהׁשּ ּלֹא ׁשָ ֵהא ׁשֶ  ִנְכֶנֶסת ַאַחת ּתְ
ֵהר ּוְלָפחֹות, תיֹוֵצא ְוַאַחת ּלֹא ִיּזָ  אֹוִתּיֹות' ג ִיְכּתֹב ׁשֶ
ה חּוץ ּטָ ִ ָתָבם ְוִאם ַלׁשּ ַסל ֹלא ּכְ   :ּפָ

ֵהם אֹוִתּיֹות' ב. לד ָבה ׁשֶ  חּוץ ִיְכּתֹב ֹלא, ַאַחת ּתֵ
ה ּטָ ִ   :ַלׁשּ

ם אֹוִתּיֹות. לה ֵ ְהיוּ  ָצִריךְ  ַהׁשּ ּיִ ם ׁשֶ ּלָ תֹוךְ  ּכֻ ף ּבְ  ְוֹלא, ַהּדַ
ָלל םֵמהֶ  ֵיֵצא ף חּוץ ּכְ   :ַלּדַ

ה. לו ל ַיֲעׂשֶ ּיֹוֶתיהָ  ּכָ ָרׁשִ תּוחֹות ּפָ ה חּוץ, ּפְ ָרׁשָ  ִמּפָ
תּוָבה ַאֲחרֹוָנה ּתֹוָרה ַהּכְ ִהיא, ּבַ מֹועַ  ִאם ְוָהָיה ׁשֶ , ׁשָ
ה ּנָ ֲעׂשֶ ּיַ ה ְוִאם ְסתּוָמה ׁשֶ ּנָ סּול ׁשִ  ָנֲהגוּ  ְוָלֵכן: ּפָ
ת ָרׁשַ ּפָ שׁ  ׁשֶ ת, ְיִביֲאךָ  יכִּ  ְוָהָיה, ִלי ַקּדֵ ַמע ּוָפָרׁשַ  ׁשְ
ֹראשׁ  ה ּבְ ּטָ שׁ  ּוְבסֹוף ׁשִ י ְוָהָיה ּוְבסֹוף ִלי ַקּדֵ  ְיִביֲאךָ  ּכִ
יִחים ֵדי ָחָלק ַמּנִ ַמע ּוְבסֹוף, אֹוִתּיֹות' ט ִלְכּתֹב ּכְ  ׁשְ

יִחים ֵאין ָלל ָחָלק ַמּנִ יִחים ְוִאם, ּכְ חֹות הּוא ַמּנִ  ּפָ
ֵדי ת. אֹוִתּיֹות' ט ִלְכּתֹב ִמּכְ מֹועַ  ִאם ְוָהָיה ּוָפָרׁשַ  ׁשָ

ה ֵמֶאְמַצע ַמְתִחיִלים ּטָ יחַ , ֶעְליֹוָנה ׁשִ  ָחָלק ְלָפֶניהָ  ּוַמּנִ
ֵדי ה ְוִנְמָצא, אֹוִתּיֹות' ט ִלְכּתֹב ּכְ ֹלׁשָ ְ ׁשּ ּיֹות ׁשֶ ָרׁשִ  ֵהם ּפָ

תּוחֹות ין ּפְ ין ם"ְלָהַרְמבָּ  ּבֵ ה, שׁ "ְלָהֹרא ּבֵ  ּוָפָרׁשָ
  :ם"ָהַרְמבָּ  ְלַדַעת ָמהְסתוּ  ִהיא ַאֲחרֹוָנה

ים עֹור. לז ּתִ ֵהָמה ֵמעֹור ִלְהיֹות ָצִריךְ  ַהּבָ  ְועֹוף ַחָיה ּבְ
הֹוִרים ֵבָלה ֲאִפּלוּ , ַהּטְ ֶהם ְטֵרָפה אוֹ  ִמּנְ ּלָ אי, ׁשֶ ַ  ְוַרׁשּ
ָלף ַלֲעׂשֹוָתם ִליל ֵמעֹור אוֹ  ִמּקְ ְהֶיה ָצִריךְ : ׁשָ ּיִ  ׁשֶ

ד מוֹ  ְמֻעּבָ ֶאפְ  ֵהיָכא ִלׁשְ רּדְ   :ׁשָ

ה. לח ים' ד ַיֲעׂשֶ ּתִ ל ֶאָחד ֵמעֹור ּבָ  ּוַבִית, ֹראשׁ  ְלׁשֶ
ל ֶאָחד   :ָיד ְלׁשֶ

ין. לט ִפּלִ ין, ּתְ ל ּבֵ ין ֹראשׁ  ׁשֶ ל ּבֵ ה ֲהָלָכה, ָיד ׁשֶ  ְלֹמׁשֶ
ְהיוּ  ִמִסיַני ּיִ עֹות ׁשֶ ִתְפָרן ְמֻרּבָ ַהְינוּ , ּוַבֲאַלְכסֹוָנן ּבְ  ּדְ
ְהֶיה ּיִ ָרְחּבוֹ  ָאְרּכוֹ  ןְמֻכוָּ  ִרּבּוָען ׁשֶ ֵדי ּכְ ֵהא ּכְ ּיְ  ָלֶהם ׁשֶ
ָאְמרוּ , ֲאַלְכסֹון אֹותוֹ  ל ל"ֲחזַ  ׁשֶ ָתא ּכָ ִרּבּוָעא ַאּמָ  ּבְ
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ָתא י ּוְתֵרי ַאּמָ ֲאַלְכסֹוָנא ֻחְמׁשֵ עַ  ְוָצִריךְ , ּבַ  ְמקֹום ְלַרּבֵ
ָבן ים ְוַגם מֹוׁשָ ּתִ ָאן: ַהּבָ עֹות ֲעׂשָ  ְזַמן ְוַאַחר ְמֻרּבָ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ִרּבּוָען ִנְתַקְלֵקל ִריךְ  ׁשֶ ּצָ ָען ׁשֶ   :ְלַרּבְ

ים עֹור. מ ּתִ ֹחר ַלֲעׂשֹותוֹ  ִמְצָוה, ַהּבָ ין ָחִריץ ׁשָ ּבֵ  ׁשֶ
ִית יעַ  ָצִריךְ  ְלַבִית ּבַ ּגִ ּיַ ֶפר ַעד ׁשֶ יעַ  ֹלא ְוִאם, ַהּתֶ  ִהּגִ

ָרה ׁשֵ ְהֶיה ְוהּוא, ּכְ ּיִ ר ׁשֶ ֵדי ֶהָחִריץ ִנּכָ ְהיוּ  ּכְ ּיִ ' ד ׁשֶ
יהָ    :ַלּכֹל ִנְרִאין ָראׁשֶ

ים ְוֹרַחב ֹאֶרךְ . מא ּתִ עּור לוֹ  ֵאין ְוָגְבָהן ַהּבָ   :ׁשִ

י. מב ל ן"ׁשִ ין ׁשֶ ִפּלִ ה ֲהָלָכה, ּתְ ה ִמִסיַני ְלֹמׁשֶ ֲעׂשֶ ּיַ  ׁשֶ
עֹור ים ּבְ ּתִ ל ַהּבָ ִמין ֹראשׁ  ׁשֶ י ּכְ ְמֵטי ּבֹוֶלֶטת ן"ׁשִ  ִמּקִ
ֹמאלוֹ  דְוֶאחָ  ִמיִמינוֹ  ֶאָחד, ָהעֹור ְ ל, ִמׂשּ ִניחַ  ָיִמין ׁשֶ  ַהּמֵ
ל ים' ג ׁשֶ ל, ָראׁשִ ֹמאל ְוׁשֶ ִניחַ  ׂשְ ל ַהּמֵ ע ׁשֶ  ַאְרּבַ

ים   :ָראׁשִ

ל ָחִריץ. מג י ׁשֶ ַהְינוּ  ן"ׁשִ הּ  ּדְ ה ֻחּדָ יעַ  ְלַמּטָ  ַעד ַיּגִ
ֶפר ְמקֹום   :ַהּתֶ

ּתֹוָרא. מד ין ּתִ ְתִפּלִ ה ֲהָלָכה, ּדִ  נוּ ְוַהיְ . ִמִסיַני ְלֹמׁשֶ
ים ׂשִ ּיָ ה עֹור ׁשֶ י ְלַכסֹות ְלַמּטָ ים ּפִ ּתִ ֵעין ְוִנְרֶאה, ַהּבָ  ּכְ

ף ל ּדַ ר ׁשֶ ׁשֶ ְקָרא ּגֶ ּתֹוָרא ַהּנִ א. ּתִ ְרּתָ ין ַמְעּבַ ְתִפיּלִ , ּדִ
ה ֲהָלָכה עּור ְוַהְינוּ . ִמִסיַני ְלֹמׁשֶ ּתֹוָרא ׁשִ  ָארֹךְ  ְיֵהא ַהּתִ
ד ה, ֶאָחד ִמּצַ רְ  ּבוֹ  ְוַיֲעׂשֶ ְעּבַ אַהּמַ יַצד, ּתָ ֶכּנוּ , ּכֵ  ַיְחּתְ
ֵני ְ ּלֹא ְצָדִדים ִמׁשּ ֵהא ׁשֶ מוֹ  ְרָחָבה ּתְ ּתֹוָרא ֹרַחב ּכְ , ַהּתִ
ֵדי ֵהא ּכְ ּיְ ר ׁשֶ ּתֹוָרא ִרּבּועַ  ִנּכָ א ּוְבאֹוָתהּ  ַהּתִ ְרּתָ  ַמְעּבַ

ם ְוַעל ָהְרצּוָעה עֹוֶבֶרת ךְ  ׁשֵ א ִנְקֵראת ּכָ ְרּתָ ם. ַמְעּבַ  ּגַ
ין ְתִפּלִ ל ּבִ ה דיָ  ׁשֶ ּתֹוָרא ַיֲעׂשֶ א ּתִ ְרּתָ ל. ּוַמְעּבַ ל ְיַגְלּגֵ  ּכָ
ה ָרׁשָ ָתהּ  ִמסֹוָפהּ  ּפָ ְקָלף ְוכֹוְרָכהּ , ִלְתִחּלָ  ְוֵישׁ , ָקָטן ּבִ

יִדין ָכְרָכן ַמְקּפִ א ִמּלְ ְקָלף ֶאּלָ ר ּבִ ׁשֵ ה ַוֲהָלָכה, ּכָ  ְלֹמׁשֶ
ְכֹרךְ  ִמִסיַני ּיִ ַער ָעֶליהָ  ׁשֶ ֵהָמה ׂשְ ה אוֹ  ּבְ : הֹוִריםַהטְּ  ַחּיָ
ְהֶיה ְוָנֲהגוּ  ּיִ ָער ׁשֶ ל ֶזה ׂשֵ ל ָמָצא ֹלא ְוִאם, ֵעֶגל ׁשֶ  ׁשֶ
ל ּכֹוֵרךְ  ֵעֶגל ׁשֶ ָרה ּבְ ל אוֹ , ּפָ ָער ְורֹוֵחץ, ׁשֹור ׁשֶ ֵ  ַהׂשּ

ה ֵהיֵטב ְתִחּלָ ֵהא ַעד ּבִ ּיְ ָער ְקָצת. ָנִקי ׁשֶ  ָצִריךְ  ֶזה ׂשֵ
ָרֶאה ּיֵ ים חּוץ ׁשֶ ּתִ   :ַלּבָ

ן. מה ל ִיּתֵ ה ּכָ ָרׁשָ ִית ּפָ ּבַ הּ  ּבַ ּלָ ֵהא, ׁשֶ ּתְ  ְזקּוָפה ׁשֶ
ד ֵביָתהּ  ְמֻעּמָ   :ּבְ

יֹון ִיְהֶיה. מו ּלָ ה ֶעְליֹון ַהּגִ ִחּלָ הוּ  ּתְ ּזֶ  ַהֶעְליֹוָנה ׁשּוָרה ׁשֶ
יֹון ְחּתֹון ְוִגּלָ ה ְלַצד ּתַ ים ּפֶ ּתִ   :ַהּבָ

ַתב ִאם. מז ל ּכָ ע ּכָ ּיֹות ָהַאְרּבַ ָרׁשִ ְקָלף ּפָ  ֶאָחד ּבִ
ִרים ׁשֵ יֵניֶהם ֶרַוח ֵאין ֲאִפּלוּ , ּכְ ֵהא ּוִבְלַבד, ּבֵ ּיְ  חּוט ׁשֶ

יָחה אוֹ  ין ְמׁשִ ל ּבֵ ִית ּכָ ל. ּוַבִית ּבַ  ּכֹוֵתב ָיד ׁשֶ
ָעה ּיֹות ָהַאְרּבָ ָרׁשִ ְקָלף ּפָ  ִמסֹוָפן אֹוָתן ְוגֹוֵלל ֶאָחד ּבִ
ָתן ַער ֲעֵליֶהם ְקָלף ְוכֹוֵרךְ , ִלְתִחּלָ  ִניָסםּוַמכְ , ֵעֶגל ּוׂשְ
ֵביָתם מוֹ  ּבְ ל ּכְ ָתָבם ִאם. ֹראשׁ  ׁשֶ ע ַעל ּכְ  ְקָלִפים ַאְרּבַ
יָחם ָעה ְוִהּנִ ַאְרּבָ ים ּבְ ּתִ ה ְוהּוא, ָיָצא ּבָ ַטּלֶ ּיְ  ַעל עֹור ׁשֶ

ָעה ים ָהַאְרּבָ ּתִ ְהיוּ  ּבָ ּיִ ַבִית ִנְרִאים ׁשֶ   :ֶאָחד ּכְ

ה ִאם. מח ים ִצּפָ ּתִ ָזָהב ַהּבָ עֹור אוֹ  ּבְ הֵ  ּבְ , ְטֵמָאה ָמהּבְ
סּוִלים   :ּפְ

ה ֲהָלָכה. מט הוּ  ִמִסיַני ְלֹמׁשֶ ּיְ ין ׁשֶ ִפּלִ ִרים ּתְ  ִנְתּפָ
ִגיֵדי ֵהָמה ּבְ ִגיֵדי ִלְתּפֹר ְוטֹוב, ְטהֹוִרים ְוַחָיה ּבְ  ּבְ
  :ׁשֹור

יִדים ִלְקנֹות ֵאין. נ ּום ם"ֵמַעּכוּ  ּגִ יָנן ִמׁשּ ַחְייׁשִ א ּדְ ּמָ  ׁשֶ
ל ֵהָמה ׁשֶ ֵאין ָמקֹום. ֵהם ְטֵמָאה ּבְ יִדים ׁשֶ , ְמצּוִיים ּגִ

ים בטאליאדוראש ּתֹוְפִרים עֹוׂשִ ָלף ִמן ׁשֶ  ַעד ַהּקְ
נוּ  ּמְ ְזּדַ ּיִ יִדים ָלֶהם ׁשֶ   :ּגִ

ה ִיְתּפֹר. נא ֹלׁשָ ִפירֹות ׁשְ ָכל ּתְ ִפיָרה ְוחּוט, ַצד ּבְ  ַהּתְ
י סֹוֵבב ִיְהֶיה ּתֵ ְ ִפירָ  חּוט ְוַיֲעִביר, רּוחֹות ִמׁשּ ין הַהּתְ  ּבֵ
ל ִית ּכָ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ : ּוַבִית ּבַ י ׁשֶ ִפירֹות ב"ׁשֶ  ֵאּלוּ  ּתְ
חּוט ִיְהיוּ    :ֶאָחד ּבְ
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א ּתֹוךְ  ָהְרצּוָעה ַיְכִניס. נב ְרּתָ ְעּבַ ה, ַהּמַ ר ְוַיֲעׂשֶ  ֶקׁשֶ
ִמין ֶלי ּכְ ל ת"ּדָ ׁשֶ ל ד"יוֹ  ּוְכִמין, ֹראשׁ  ּבְ ׁשֶ , ָיד ּבְ

ִלים דַּ  אֹוִתּיֹות ְלַהׁשְ י ִעם יׁשַ ִ ל ן"ַהׁשּ ׁשֶ ּבְ   :ֹראשׁ  ׁשֶ

 לג סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , הרצועות ודין התפלין תקוני דין

ל עֹור ִנְתַקְלֵקל ִאם. א ֵני ׁשֶ ים ׁשְ ּתִ י ּבָ ּתֵ  ֶזה ָהֹראשׁ  ִמּבָ
ין ִאם, ֶזה ֵאֶצל ִפּלִ ִנים ַהּתְ סּוִלים, ְיׁשָ  ֵהם ְוִאם, ּפְ

ים ִרים, ֲחָדׁשִ ׁשֵ עֹור ְזַמן לכָּ , ּכְ ב ׁשֶ ים מֹוׁשַ ּתִ ם ַהּבָ : ַקּיָ
ים ֵהם ְוֵאּלוּ  ל, ֲחָדׁשִ ִאם ְזַמן ּכָ ִכים ָהיוּ  ׁשֶ  אֹוָתם מֹוׁשְ

ְרצּועֹות ִית, ּבִ ט ַהּבַ ֵ ׁשּ ח ִמְתּפַ  ְוִאם, ָחָדשׁ  ִנְקָרא ְוִנְפּתָ
ח ֵאינוֹ  ן ִנְקָרא ִנְפּתָ ַנִים ִנְתַקְלְקלוּ  ְוִאם, ָיׁשָ  ֶזה ׁשְ
ּלֹא נֶ  ׁשֶ י ִראׁשֹון, ֶזה ֶגדּכְ ִליׁשִ ִרים ּוׁשְ ׁשֵ  ֵהם ֲאִפּלוּ , ּכְ

ִנים ים' ג ִנְתַקְלְקלוּ  ְוִאם ְיׁשָ ּתִ ָכל ּבָ סּוִלים ִעְנָין ּבְ   :ּפְ

ִפירֹות ִנְפְסקוּ  ִאם. ב ין ּתְ ִפּלִ  ָהיוּ  ִאם ם"ְלָהַרְמבָּ , ַהּתְ
י ּתֵ ִפירֹות ׁשְ ַצד זוֹ  ַהּתְ ְפְסקוּ  אוֹ , זוֹ  ּבְ ּנִ פִ ' ג ׁשֶ  ירֹותּתְ
ּלֹא זוֹ  ֲאִפּלוּ  ֶנֶגד ׁשֶ סּוִלים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, זוֹ  ּכְ ה. ּפְ ּמֶ  ּבַ
ָבִרים ִנים, ֲאמּוִרים ּדְ יׁשָ ים ֲאָבל, ּבִ ֲחָדׁשִ ל, ּבַ  ְזַמן ּכָ
עֹור ב ׁשֶ ים מֹוׁשַ ּתִ ם ַהּבָ ִרים, ַקּיָ ׁשֵ  ֵהם ְוֵאּלוּ . ּכְ

ים ל, ֲחָדׁשִ אֹוֲחִזין ּכָ ְקַרע ָהעֹור ִמְקָצת ׁשֶ ּנִ ְפרוּ  ׁשֶ , ּתָ
ין ּבוֹ  ְותֹוִלין ִפּלִ  ְוִאם. ִנְפָסק ְוֵאינוֹ , ָחָזק ְוהּוא, ַהּתְ

א, ּבוֹ  ִלְתלֹות ָראּוי ֵאין  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ִנְפָסק הּוא ֶאּלָ
נֹות   :ְיׁשָ

ְהֶיה ָצִריךְ  ָהְרצּועֹות עֹור. ג ּיִ ֵהָמה ֵמעֹור ׁשֶ  ַחָיה ּבְ
הֹוִרים ְועֹוף ְהֶיה ְוָצִריךְ , ַהּטְ ּיִ ד ׁשֶ מוֹ  ְמֻעּבָ  ְרצּועֹות. ִלׁשְ
ין ין ֵמעֹור ּבֵ ָלף ּבֵ רֹות ִמּקְ ׁשֵ ה ֲהָלָכה. ּכְ  ִמִסיַני ְלֹמׁשֶ

הוּ  ּיְ ֹחרֹות ָהְרצּועֹות ׁשֶ חּוץ ׁשְ ד ֲאָבל, ִמּבַ ִנים ִמּצַ  ּפְ
ה ְרֶצה ֶצַבע ֵמֵאיֶזה ַיֲעׂשֶ ּיִ א, ֵמָאֹדם חּוץ, ׁשֶ ּמָ  ֹיאְמרוּ  ׁשֶ
ם ּדָ ּמִ ע ֲחָטָטיו ׁשֶ   :ְוֶהֱאִדימוּ  וּ ִנְצּבְ

ִחיֵרם טֹוב. ד ׁשְ ּיַ ָרֵאל ׁשֶ ָמן ִיׂשְ   :ּגֹוי ְוֹלא ִלׁשְ

יִרים ֵישׁ , ָהְרצּוָעה ִנְפְסָקה ִאם. ה ד ִלְתּפֹר ַמּתִ  ִמּצַ
ִנים יף ַמה אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ּפְ ּקִ ּמַ ֶ ה ׁשּ ּנָ ל, ָהֹראשׁ  ִמּמֶ  ּוְבׁשֶ
ֵדי ָיד יף ּכְ ּקִ ּתַ רֹועַ  ׁשֶ ההַ  ִלְקׁשֹר ַהּזְ ִפּלָ רֹועַ  ִעם ּתְ , ַהּזְ

ַתח ּוְכֵדי ּמָ ּתִ ע ַעד ׁשֶ ה ְוִיְכֹרךְ , ֶאְמָצִעית ֶאְצּבַ ּנָ  ַעל ִמּמֶ
ע אֹותוֹ  ִריכֹות' ג ֶאְצּבַ ָנה ָלֶהם ֵאין, ְוִיְקׁשֹר ּכְ ּקָ  ֹלא ּתַ

יָרה ׁשִ ּקְ ִפיָרה ְוֹלא ּבַ ּתְ הּוא ָהֹאֶרךְ  ִיְתרֹון ְוָכל. ּבַ  ׁשֶ
ִביל ׁשְ ּכֹוֵרךְ  ּבִ ה ְרצּוָעההָ  ׁשֶ ּמָ ָעִמים ּכַ רֹועַ  ְסִביב ּפְ  ַהּזְ
ל לּוי ַמה ֹראשׁ  ּוְבׁשֶ ּתָ ֶ ה ׁשּ ּנָ ִפיָרה ֵאין, ִמּמֶ  ַהּתְ

יָרה ׁשִ הּ  ּפֹוְסִלים ְוַהּקְ ַעת ּבָ ַחק ּוִבׁשְ  ַעל ִלְסֹמךְ  ֵישׁ  ַהּדַ
יִרים ּתִ ֵדי ַהּמַ ּלֹא ּכְ ל ׁשֶ ּטֵ ְצַות ִיְתּבַ ין ִמּמִ ִפּלִ   :ּתְ

 לד סימן
 להם אשר והמהדרים בתפלין הפרשיות נחתה סדר

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , תפלין זוגות' ב

ים ֲהָנָחָתן ֵסֶדר. א ּתִ ּבָ שׁ  ם"ְוָהַרְמבָּ  י"ְלַרשִׁ , ּבַ  ַקּדֵ
ֹמאל ְ ִניחַ  ִמׂשּ ִית, ַהּמֵ ּבַ י ְוַאֲחָריו, ַהִחיצֹון ּבַ  ְיִביֲאךָ  ּכִ
ַבִית ִני ּבְ ַמע, ׁשֵ ִית ּוׁשְ ּבַ ִלישִׁ  ּבַ ְ מֹועַ  ִאם ְוָהָיה, יַהׁשּ  ׁשָ
ִית ּבַ הּוא, ָהְרִביִעי ּבַ ִית ׁשֶ נוּ . ִליִמינוֹ  ַהִחיצֹון ּבַ  ּוְלַרּבֵ
ם ִית ּתָ ּבַ מֹועַ  ִאם ְוָהָיה' ַהג ּבַ ִית, ׁשָ הּוא' ַהד ּוַבּבַ  ׁשֶ

ַמע ַהִחיצֹון ַרשִׁ  ָהעֹוָלם ּוִמְנַהג, ׁשְ   :ם"ְוָהַרְמבָּ  י"ּכְ

ַמִים ְיֵרא. ב ֵניֶהם יְידֵ  ֵיֵצא ׁשָ ה, ׁשְ י ְוַיֲעׂשֶ ּתֵ  זּוגֹות ׁשְ
ין ִפּלִ ֵניֶהם ְוָיִניחַ , ּתְ ן, ׁשְ ֲהָנָחָתן ִויַכּוֵ אֹוָתם ּבַ ֵהם ּבְ  ׁשֶ
א ּבָ ִהְלְכָתא ַאּלִ ָאר, חֹוָבִתי ְיֵדי יֹוֵצא ֲאִני ּדְ ְ  ֵהם ְוַהׁשּ

ְרצּועֹות ָעְלָמא ּכִ י, ּבְ ֹראשׁ  ֵישׁ  ָמקֹום ּכִ ֵני ְלָהִניחַ  ּבָ  ׁשְ
ִפלִּ  רֹועַ  ְוֵכן, יןּתְ ּזְ ן יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ְוִאם ּבַ קֹום ְלַכּוֵ  ַהּמָ

ֵניֶהם ּוְלָהִניחַ  ִדְבֵרי ָיִניחַ , ַיַחד ׁשְ ל ָהֶאָחד ּכְ ל ָיד ׁשֶ  ְוׁשֶ
ָרָכה ְסַמךְ  ַעל ָהֲאֵחִרים ְוָיִניחַ  ֹראשׁ   ְוִאם, ִראׁשֹוָנה ּבְ
ַבת ְלָהִניחַ  יּוַכל ֹלא ל ָיִניחַ , ַאַחת ּבְ  ִויָבֵרךְ  ,י"ַרשִׁ  ׁשֶ
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ַעת ָעָליו ְוִיְהיוּ , ֲעֵליֶהם ׁשְ ַמע ְקִריַאת ּבִ ה ׁשְ , ּוְתִפּלָ
ה ְוַאַחר ִפּלָ ל ָיִניחַ  ַהּתְ נוּ  ׁשֶ ם ַרּבֵ ֹלא ּתָ ָרָכה ּבְ  ְוִיְקָרא ּבְ
ֶהם ַמע ּבָ מֹועַ  ִאם ְוָהָיה ׁשְ   :ׁשָ

ה ֹלא. ג א ֵכן ַיֲעׂשֶ ְחָזק ִמי ֶאּלָ ּמֻ ֲחִסידּות ּוְמֻפְרָסם ׁשֶ   :ּבַ

ִכיס ַהּזּוגֹות' ב ָיִניחַ  ֹלא. ד ָהֶאָחד ֶאָחד ּבְ  הּוא ֵמֶהם ׁשֶ
ִכיס ַלֲהִניחוֹ  ְוָאסּור, ֹחל ין ּבְ ִפּלִ א, ּתְ ה ֶאּלָ ֵני ַיֲעׂשֶ  ׁשְ

יִסין יס ְלָכל ְוִסיָמן, ּכִ ּלֹא, ּכִ ן ׁשֶ ל ִיּתֵ ֶזה ֶזה ׁשֶ   :ּבָ

 לה סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , השטין מנין דין

ִמְנַין ֲהגוּ נָ . א ין ּבְ ּטִ ִ ל ִלְכּתֹב ַהׁשּ ׁשֶ ְבָעה ָיד ּבְ ין ׁשִ ּטִ  ׁשִ
ָכל ה ּבְ ָרׁשָ ל ּפָ ָעה ֹראשׁ  ּוְבׁשֶ ין ַאְרּבָ ּטִ ה ְוִאם, ׁשִ ּנָ  ׁשִ
ַסל ֹלא   :ּפָ

 לו סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , כתיבתן דקדוק

ק ָצִריךְ . א ְכִתיַבת ְלַדְקּדֵ ּלֹא ָהאֹוִתּיֹות ּבִ התִּ  ׁשֶ ּנֶ ּתַ  ׁשְ
ְדֶמה ְוֹלא ֵמֶהן ַאַחת ׁשּום צּוַרת   :ְלַאֶחֶרת ּתִ

ל. ב  ָצִריךְ  ְלָכךְ , ֶאָחד ּגֶֹלם ִלְהיֹות ְצִריָכה אֹות ּכָ
ֵהר ה ִלּזָ ֻקּדָ ּנְ ַעל ּבַ ִהיא ָהֶאֶלף ׁשֶ ִמין ׁשֶ ה, יֹוד ּכְ ֻקּדָ  ּוַבּנְ

יהָ  ְחּתֶ ּתַ י י"ּוְביֹודֵ  ׁשֶ ִ הוּ  י"דִּ צַ  ַוֲאחֹוֵרי ן"ְוַעיִ  ן"ַהׁשּ ּיְ  ׁשֶ
אֹות נֹוְגעֹות ֵאיָנהּ  ּוְבַאַחת, ּבָ סּוִלין נֹוַגַעת ׁשֶ  ְוֵכן. ּפְ
ָאר ׁשְ ֵאין ף"ְוקוֹ  א"ֵמהֵ  חּוץ, אֹוִתּיֹות ּבִ  ָהֶרֶגל ִלּגֹעַ  ׁשֶ
ג ּגַ סּול ָנַגע ְוִאם, ּבַ   :ּפָ

ג ָצִריךְ . ג ַעְטנֵ  ְלַתּיֵ ג ָנֲהגוּ  ְוַהסֹוְפִרים ץ"גֵּ  ז"ׁשַ  ְלַתּיֵ
ג ֹלא ְוִאם, ֲאֵחרֹות ּיֹותאֹותִ  ּיֵ ַעְטנֵ  ֲאִפּלוּ  ּתִ  ץ"גֵּ  ז"ׁשַ
ַסל ֹלא   :ּפָ

 לז סימן

  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , התפלין הנחת זמן

דֹול. א ַכר ּגָ ין ִמְצַות ׂשְ ִפּלִ ֵאינוֹ  ִמי ְוָכל, ּתְ  ְמִניָחם ׁשֶ
ְכַלל הּוא ֵעי ּבִ ָרֵאל ּפֹוׁשְ גּוָפן ִיׂשְ   :ּבְ

ל ָעָליו ִלְהיֹוָתם ִמְצָוָתן. ב ֵני ֲאָבל ַהּיֹום ּכָ  ִמּפְ
ִריִכים ּצְ ּלֹא ָנִקי ּגּוף ׁשֶ ֶהם ָיִפיחַ  ׁשֶ ּלֹא, ּבָ  ַיִסיחַ  ְוׁשֶ

ְעּתוֹ  ל ְוֵאין, ֵמֶהם ּדַ ֵהר ָיכֹול ָאָדם ּכָ ֶהם ִלּזָ  ָנֲהגוּ , ּבָ
ּלֹא ל ַלֲהִניָחם ׁשֶ ל. ַהּיֹום ּכָ ל ָצִריךְ  ָמקֹום ּוִמּכָ  ָאָדם ּכָ
הֵ  ֶהם רִלּזָ ַעת ָעָליו ִלְהיֹוָתם ּבָ ׁשְ ַמע ְקִריַאת ּבִ  ׁשְ

ה   :ּוְתִפּלָ

ֹמר ַהּיֹוֵדעַ  ָקָטן. ג ין ִלׁשְ ִפּלִ ָטֳהָרה ּתְ ּלֹא ּבְ ן ׁשֶ ֶהם ִייׁשַ  ּבָ
ֶהם ָיִפיחַ  ְוֹלא ב, ּבָ ין לוֹ  ִלְקנֹות ָאִביו ַחּיָ ִפּלִ כוֹ  ּתְ   :ְלַחּנְ

 לח סימן
  ְסִעיִפים: יג ּובוֹ  ,והפטורים בתפלין חיבין הם מי

טּור ֵמַעִים חֹוֶלה. א ין ּפָ ִפּלִ   :ִמּתְ

ִרי ִמי. ב ּבָ ֵאינוֹ  לוֹ  ׁשֶ ל ָיכֹול ׁשֶ ּלֵ ֹלא ְלִהְתּפַ , ֲהָפָחה ּבְ
ֲעֹבר מּוָטב ּיַ ה ְזַמן ׁשֶ ִפּלָ ה ַהּתְ ל ִמּמַ ּלֵ ְתּפַ ּיִ ֶ ֹלא ׁשּ  ּגּוף ּבְ
ּיּוַכל לוֹ  ֵיָרֶאה ְוִאם ָנִקי גּוף ְצמוֹ עַ  ְלַהֲעִמיד ׁשֶ  ָנִקי ּבְ

ַעת ׁשְ ַמע ְקִריַאת ּבִ ין ָיִניחַ , ׁשְ ִפּלִ ין ּתְ  ַאֲהָבה ּבֵ
ַמע ִלְקִריַאת   :ִויָבֵרךְ , ׁשְ

ים. ג טּוִרים ַוֲעָבִדים ָנׁשִ ין ּפְ ִפּלִ ֵני, ִמּתְ הּוא ִמּפְ  ׁשֶ
ה ִמְצַות ַמן ֲעׂשֵ ַהּזְ ָרָמא ׁשֶ   :ּגְ

ִניחַ . ד ין ַהּמֵ ִפּלִ ֲאַות ֵמִהְרהּור ֵהרִלזָּ  ָצִריךְ  ּתְ ה ּתַ ָ   :ִאׁשּ

יֹום ָאֵבל. ה ין ְלָהִניחַ  ָאסּור ִראׁשֹון ּבְ ִפּלִ אן, ּתְ  ִמּכָ
ב ָוֵאיָלךְ  אוּ  ֲאִפּלוּ , ַחּיָ ִנים ּבָ   :ֲחָדׁשֹות ּפָ

ט. ו ָאב' ּבְ ִבין ּבְ תְ  ַחּיָ יןּבִ   :ִפּלִ

ִביָניו ָחָתן. ז ֵני ְוָכל ְוׁשֹוׁשְ ה ּבְ טּוִרין ֻחּפָ ּום, ּפְ  ִמׁשּ
ִכיחַ  ׁשָ ְכרּות ּדְ   :ֹראשׁ  ְוַקּלּות ׁשִ
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ין ּכֹוְתֵבי. ח ִפּלִ ֵריֶהם ֵהם, ּוְמזּוזֹות ּתְ ֵרי ְוַתּגָ  ְוַתּגָ
ֵריֶהם ּגָ ְמֶלאֶכת ָהעֹוְסִקים ְוָכל, ּתַ ַמִים ּבִ טּוִרין ׁשָ  ּפְ
ין ֵמֲהָנַחת ִפּלִ ל ּתְ ַעת זּוַלת, ַהּיֹום ּכָ ׁשְ ַמע ְקִריַאת ּבִ  ׁשְ
  :הּוְתִפלָּ 

ֵאין ּוִמי ִמְצַטֵער. ט ְעּתוֹ  ׁשֶ ֶבת ּדַ ֶ  ּוְנכֹוָנה ָעָליו ְמֻיׁשּ
טּור ֵני, ּפָ ָאסּור ִמּפְ ְעּתוֹ  ְלַהִסיחַ  ׁשֶ   :ֵמֶהם ּדַ

ּתֹוָרה ַהּקֹוֵרא. י טּור ּבַ ין ֵמֲהָנַחת ּפָ ִפּלִ ל ּתְ , ַהּיֹום ּכָ
ַעת זּוַלת ׁשְ ַמע ְקִריַאת ּבִ ה ׁשְ   :ּוְתִפּלָ

ין ַיֲחֹלץ ֹלא. יא ִפּלִ ְפֵני ּתְ א, ַרּבוֹ  ּבִ  ְלַצד ִיְפֶנה ֶאּלָ
ֵני ַאֵחר ּלֹא ְוַיֲחֹלץ, ֵאיָמתוֹ  ִמּפְ ָפָניו ׁשֶ   :ּבְ

ין ָצִריךְ  ָהָיה. יב ֶגת ָידוֹ  ְוֵאין, ּוְמזּוָזה ִלְתִפּלִ ֶ  ַמׂשּ
ֵניֶהם ִלְקנֹות ין, ׁשְ ִפּלִ   :קֹוְדִמים ּתְ

ה. יג ין ְלָהִניחַ  ֲאסּוִרים ּוְמֹצָרע ְמֻנּדֶ ִפּלִ   :ּתְ

 לט סימן
' י ּובוֹ , מהם ולקנות תפלין לכתב הכשרים הם מי

  ְסִעיִפים:

ין. א ִפּלִ ָתָבן ּתְ ּכְ ה אוֹ , ֶעֶבד ׁשֶ ָ  ֲאִפּלוּ , ָקָטן אוֹ , ִאׁשּ
יעַ  ָרֵאל אוֹ , ּכּוִתי אוֹ , ּגֹוי אוֹ , ְלִחּנּוךְ  ִהּגִ , מּוָמר ִיׂשְ
סּוִלים, מֹוֵסר אוֹ  יב ּוםִמשּׁ , ּפְ ְכּתִ ם ּדִ ְרּתָ  ּוְקׁשַ

ם ל. ּוְכַתְבּתָ ֵאינוֹ  ּכָ יָרה ׁשֶ ְקׁשִ הּ  ַמֲאִמין ֵאינוֹ  אוֹ , ּבִ , ּבָ
ְכִתיָבה ֵאינוֹ    :ּבִ

ל. ב סּול ּכָ ּפָ סּול, ְלָכְתָבן ׁשֶ ָכל ּפָ ּקּון ּבְ ָתן ּתִ ּיָ   :ֲעׂשִ

ר. ג ָחַזר ּגֵ ר, ִיְרָאה ֵמֲחַמת ְלָדתוֹ  ׁשֶ ׁשֵ יןתְּ  ִלְכּתֹב ּכָ   :ִפּלִ

ין. ד ִפּלִ ָתָבם ּתְ ּכְ יקֹורֹוס ׁשֶ ְרפוּ  ַאּפִ ָ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ִיׂשּ
ְנזוּ    :ִיּגָ

ַיד ִנְמְצאוּ . ה יקֹורֹוס ּבְ ָתָבן ִמי ָידּועַ  ְוֵאין, ַאּפִ , ּכְ
ְנזוּ    :ִיּגָ

ַיד ִנְמְצאוּ . ו ָתָבם ִמי ָידּועַ  ְוֵאין, ּגֹוי ּבְ ִרים, ּכְ ׁשֵ   :ּכְ

ין ֹוְקִחיןל ֵאין. ז ִפּלִ  ַהּגֹוִים ִמן ּוְסָפִרים ּוְמזּוזֹות ּתְ
ֵדי יֹוֵתר ֵמיֶהן ִמּכְ ה ּדְ ֵדי, ַהְרּבֵ ּלֹא ּכְ יל ׁשֶ  ְלָגְנָבן ְלַהְרּגִ

  :ּוְלָגְזָלן

ִחין ֵאין. ח א, ִנּקָ ְמֶחה ִמן ֶאּלָ ִקי ַהּמֻ ּבָ ֲחֵסרֹות ׁשֶ  ּבַ
  :ִויֵתרֹות

י ָלַקח. ט ֵאינוֹ  ִמּמִ  ָלַקח. ְלָבְדָקן ָצִריךְ , ֻמְמֶחה ׁשֶ
ּנוּ  ה ֵמֶהם ּבֹוֵדק, ְקִציצֹות ֵמָאה ִמּמֶ ֹלׁשָ , ְקִציצֹות ׁשְ
ִים ּתַ ל ׁשְ ל ְוַאַחת ֹראשׁ  ׁשֶ ִים אוֹ , ָיד ׁשֶ ּתַ ל ׁשְ  ָיד ׁשֶ
ל ְוַאַחת ִרים ְמָצָאן ִאם. ֹראשׁ  ׁשֶ ׁשֵ , ָהִאישׁ  ֶזה ֻהְחַזק, ּכְ
ם ַוֲהֵרי ּלָ ִרים ּכֻ ׁשֵ ִדיָקה ָצִריךְ  ָארַהשְּׁ  ְוֵאין, ּכְ  ְוִאם. ּבְ
ים ֶחְזָקָתן, ְצָבִתים ְצָבִתים ְלָקָחן ה ֵמֲאָנׁשִ  ֵהם ַהְרּבֵ

ל ּבֹוֵדק ְלִפיָכךְ , ְלקּוִחים ל' ב ְצָבת ִמּכָ  ְוַאַחת ֹראשׁ  ׁשֶ
ל ל' ב אוֹ , ָיד ׁשֶ ל ְוַאַחת ָיד ׁשֶ  ַהּמֹוֵכר. ֹראשׁ  ׁשֶ

ין ִפּלִ ָהיוּ  ְוָאַמר ּתְ ל ׁשֶ דוֹ  ָאָדם ׁשֶ  ְוֵאיָנם, ֶנֱאָמן, לּגָ
ִדיָקה ְצִריִכים   :ּבְ

ין. י ִפּלִ ֻהְחְזקוּ  ּתְ רּות ׁשֶ ַכׁשְ ִדיָקה ְצִריִכים ֵאיָנם ּבְ  ּבְ
א ְמִניָחן ֵאינוֹ  ְוִאם, ְלעֹוָלם  ְצִריִכים, ִלְפָרִקים ֶאּלָ
ִדיָקה ֲעַמִים ּבְ בּועַ  ּפַ ׁשָ   :ּבְ

 מ סימן
  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , התפלין בקדשת לנהג איך דין

ין ִלְתלֹות ָאסּור. א ִפּלִ ין ּתְ ים ּבֵ ּתִ ּבָ ין ּבַ ְרצּועֹות ּבֵ , ּבָ
ר ֲאָבל ִכיָסן ִלְתלֹוָתן ֻמּתָ   :ּבְ

ִית. ב שׁ  ּבַ ּיֵ ין ּבוֹ  ׁשֶ ִפּלִ שׁ  ָאסּור ּתְ ּמֵ תוֹ  ּבוֹ  ְלׁשַ  ַעד, ִמּטָ
ּיֹוִציֵאם ִניֵחם אוֹ  ׁשֶ ּיְ ְכִלי ׁשֶ ִלי ּתֹוךְ  ּבִ  ֵאיןשֶׁ  ְוהּוא, ּכְ

ִני ֵ ִאם, ָלֶהם ְמֻיָחד ַהׁשּ  ֵמָאה ֲאִפּלוּ , ְמֻיָחד הּוא ׁשֶ
א ֲחׁשּוִבים   ':ּכְ
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ְכִלי ֱהִניָחם ֲאִפּלוּ . ג תֹוךְ  ּבִ ִלי ּבְ  ַלֲהִניָחם ָאסּור, ּכְ
ַחת לֹוָתיו ּתַ ַחת ַלֲהִניָחם ָאסּור ְוֵכן, ַמְרּגְ  ֵמַרֲאׁשֹוָתיו ּתַ
ֶנֶגד ִלי ֲאִפּלוּ , ֹראׁשוֹ  ּכְ תֹוךְ  ּכְ ִלי ּבְ  ֵאין ַוֲאִפּלוּ , ּכְ
ּתוֹ  ּלֹא ֲאָבל. ִעּמוֹ  ִאׁשְ ֶנֶגד ׁשֶ ּתוֹ  ֵאין ִאם, ֹראׁשוֹ  ּכְ  ִאׁשְ
ר, ִעּמוֹ  ּתוֹ  ְוִאם, ֻמּתָ ִלי ָצִריךְ  ִעּמוֹ  ִאׁשְ תֹוךְ  ּכְ ִלי ּבְ   :ּכְ

ּתוֹ . ד ה ִעּמוֹ  ִאׁשְ ּטָ ּמִ שׁ  רֹוֶצה ְוֵאינוֹ  ּבַ ּמֵ  ֵאין ִמְקֵרי, ְלׁשַ
ּתוֹ    :ִעּמוֹ  ִאׁשְ

ה ַלֲהִניָחם. ה ּטָ ּמִ ֶנֶגד ּבַ יָנן, ִצּדוֹ  ּכְ ַתַחת ּדִ לֹוָתיו ּכְ   :ַמְרּגְ

ַכח. ו שׁ  ׁשָ ּמֵ תוֹ  ְוׁשִ ין ִמּטָ ְתִפּלִ ים ֹלא ֶיֱאֹחז ֹלא, ּבִ ּתִ ּבָ  ּבַ
ְרצּוָעה ְוֹלא ּטֹל ַעד, ּבָ ּיִ ֵני, ָיָדיו ׁשֶ ַדִים ִמּפְ ַהּיָ  ׁשֶ

א, ֵהן ַעְסָקִנּיֹות ּמָ ְמקֹום ָנְגעוּ  ְוׁשֶ ּנֶֹפת ּבִ   :ַהּטִ

ן. ז ֶהם ָיׁשַ ים ֶיֱאֹחז ֹלא, ֶקִרי ְוָרָאה ּבָ ּתִ ּבָ א, ּבַ  ֶיֱאֹחז ֶאּלָ
ְרצּוָעה   :אֹוָתם ּוֵמִסיר ּבָ

ְכָנס. ח ת ַהּנִ ְלָחן ַעל ּוְמִניָחן חֹוְלָצן, ֶקַבע ִלְסֻעּדַ ֻ , ַהׁשּ
ָרָכה ְזַמן ַעד  ֲעַראי ֲאִכיַלתלַ  ֲאָבל. ּוְמִניָחן ְוחֹוֵזר, ּבְ
  :ְלָחְלָצן ָצִריךְ  ֵאין

 מא סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , בתפלין ינהג איך משאוי הנושא

א. א אֹוי ַהּנֹוׂשֵ ין חֹוֵלץ, ֹראׁשוֹ  ַעל ַמׂשּ ִפּלִ ל ּתְ  ֹראשׁ  ׁשֶ
ִסיר ַעד ּיָ אֹוי ׁשֶ ׂשּ ַחת ַוֲאִפּלוּ , ַהּמַ  ְלָהִניחַ  ָאסּור ִמְטּפַ
יֵּ  ָהֹראשׁ  ַעל ין ּבוֹ  שׁ ׁשֶ ִפּלִ ָבר ֲאָבל, ּתְ ְרּכוֹ  ּדָ ּדַ ן ׁשֶ  ִלּתֵ

ֹראׁשוֹ  גֹון, ּבְ ר ִמְצֶנֶפת אוֹ  ּכֹוַבע ּכְ   :ֻמּתָ

 מב סימן
' ג ּובוֹ , ראש לשל יד של תפלין לשנות מתר אם

  ְסִעיִפים:

ּנֹות ָאסּור. א ין ְלׁשַ ִפּלִ ל ּתְ ל ַלֲעׂשֹוָתן ֹראשׁ  ׁשֶ , ָיד ׁשֶ
ח ַוֲאִפּלוּ  ן ֵמֶהם ְרצּוָעה ִלּקַ ל ְוִלּתֵ ׁשֶ ֵני, ָאסּור ָיד ּבְ  ִמּפְ
ֵאין ה מֹוִריִדין ׁשֶ ָ ֻדׁשּ ה ֲחמּוָרה ִמּקְ ָ ה ִלְקֻדׁשּ ל, ַקּלָ  ְוׁשֶ
תוֹ  ֹראשׁ  ָ ֻרּבוֹ , ֲחמּוָרה ְקֻדׁשּ ל ׁשֶ י ׁשֶ ּדַ ל ׁשַ ׁשֶ , ֹראשׁ  ּבְ
ל ֲאָבל ֶ ל ָיד ִמׁשּ ר ֹראשׁ  ְלׁשֶ ּנֹות ֻמּתָ  ָהיוּ  ְוִאם, ְלׁשַ
ֲעַדִין יםֲחָדשִׁ  ר, ֱהִניָחם ֹלא ׁשֶ ּנֹות ֻמּתָ ל ֲאִפּלוּ  ְלׁשַ ֶ  ִמׁשּ
ל ֹראשׁ  ּטֹוֶלה, (ָיד ְלׁשֶ ּתֹוֶלה) [ׁשֶ  ִמְכֵסה ֲעֵליֶהם] ׁשֶ
ַבִית ְוִנְרִאים, ַאֵחר עֹור   :ֶאָחד ּכְ

ה ֲעֵליֶהם ִהְתָנה ִאם. ב ִחּלָ ן ֲאִפּלוּ , ִמּתְ , ָאָדם ְלָבׁשָ
ּנֹוָתן ָיכֹול ל וּ ֲאִפלּ , ְלׁשַ ֶ ל ֹראשׁ  ִמׁשּ   :ָיד ְלׁשֶ

ַאְזְמֵנהּ  סּוַדר. ג יהּ  ְלֵמַצר ּדְ ין ּבֵ ִפּלִ  ְוַצר, ְלעֹוָלם ּתְ
יהּ  ין ּבֵ ִפּלִ יהּ  ְלֵמַצר ָאסּור, ִזְמָנא ַחד ּתְ  ַאְזְמֵנהּ : זּוֵזי ּבֵ
יהּ  ַצר ְוֹלא יהּ  ַצר אוֹ , ּבֵ ֵרי, ַאְזְמֵנהּ  ְוֹלא ּבֵ  ְלֵמַצר ׁשָ
יהּ    :זּוֵזי ּבֵ

 מג ןסימ
 ּובוֹ , הכסא לבית בהכנסו בתפלין להתנהג איך דין

  ְסִעיִפים:' ט

ֵנס ָאסּור. א ֵסא ְלֵבית ִלּכָ ין ָקבּועַ  ַהּכִ ּתִ ין ְלַהׁשְ ְתִפּלִ  ּבִ
ֹראׁשוֹ  ּבְ ֵזָרה, ׁשֶ א ּגְ ּמָ ה ׁשֶ ֶהם ַיֲעׂשֶ  אֹוֲחָזן ְוִאם, ְצָרָכיו ּבָ

ָידוֹ  ר, ּבְ ין ֻמּתָ ּתִ ֶהם ְלַהׁשְ ֵבי ּבָ ֵסא תּבְ  ּוְבֵבית: ָקבּועַ  ַהּכִ
ֵסא ר ֲעַראי ַהּכִ ין ֻמּתָ ּתִ ֶהם ְלַהׁשְ ֵהם ּבָ ׁשֶ ֹראׁשוֹ  ּכְ , ּבְ
ָידוֹ  אֹוֲחָזן ִאם ֲאָבל ין ָאסּור ּבְ ּתִ ֶהם ְלַהׁשְ ד ּבָ , ְמֻעּמָ
ִבְגּדוֹ  אֹוָתם ּתֹוֵפס ִאם ֲאִפּלוּ  ֵני, ּבְ ִריךְ  ִמּפְ ּצָ ף ׁשֶ ְפׁשֵ  ְלׁשַ
ָידוֹ  ַרְגָליושֶׁ  ִניצֹוצֹות ּבְ א, ּבְ ִרחּוק חֹוְלָצן ֶאּלָ ' ד ּבְ
ְבֵרי. ַלֲחֵברוֹ  ְונֹוְתָנם ַאּמֹות  ִנְרֶאה ם"ַהַרְמבַּ  ּוִמּדִ

ָאסּור ין ׁשֶ ּתִ ֵהם ְלַהׁשְ ׁשֶ ֹראׁשוֹ  ּכְ ין, ּבְ ֵבית ּבֵ ֵסא ּבְ  ַהּכִ
ין ָקבּועַ  ֵבית ּבֵ ֵסא ּבְ   :ִלְדָבָריו ָלחּושׁ  ְוֵישׁ , ֲעַראי ַהּכִ
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ית. ב שׁ  ַהְינוּ  ָקבּועַ  ֵסאַהכִּ  ּבֵ ּיֵ  ַעל ְוהּוא, צֹוָאה ּבוֹ  ׁשֶ
ֵני ֶדה ּפְ ָ ֹלא ַהׂשּ   :ֲחִפיָרה ּבְ

ית. ג ֵסא ּבֵ גֹון ַהְינוּ , ֲעַראי ַהּכִ ין ּכְ ּתִ ֵאין ַמִים ְלַהׁשְ  ׁשֶ
ִביָלם הֹוֵלךְ  ָאָדם ׁשְ ֵסא ְלֵבית ּבִ ַעם, ַהּכִ  ַהּזֹאת ְוַהּפַ

ה קֹום ַנֲעׂשָ ה ַהּמָ ית ַהּזֶ ֵסאהַ  ּבֵ ה ּכִ ִחּלָ   :ּתְ

ֵחיקוֹ  ֵהם ִאם. ד ִבְגּדוֹ  אוֹ  ֲחגֹוָרה ְוָחגּור ּבְ ָידוֹ  ּבְ , ּבְ
ר ין, ֻמּתָ ין ּבֵ ּתִ ין ְלַהׁשְ נֹות ּבֵ   :ִלּפָ

ֵנס רֹוֶצה ִאם. ה ֵסא ְלֵבית ִלּכָ  ַלֲעׂשֹות ָקבּועַ  ַהּכִ
ִרחּוק חֹוְלָצן, ְצָרָכיו ְרצּועֹות ְוגֹוְלָלן: ַאּמֹות' ד ּבְ  ּבָ

ֶהןשֶׁ  יִמינוֹ  ְואֹוֲחָזן, ּלָ ֶנֶגד ּוְבִבְגּדוֹ  ּבִ ֵהר, ִלּבוֹ  ּכְ  ְוִיּזָ
ּלֹא ֵהא ׁשֶ ַחת יֹוֵצאת ְרצּוָעה ּתְ ּיֹוֵצא, ֶטַפח ָידוֹ  ִמּתַ  ּוְכׁשֶ

  :ּוְמִניָחן ַאּמֹות' ד ַמְרִחיק

ין ָלבּושׁ  ָהָיה. ו ְתִפּלִ ֵסא ְלֵבית ְוֻהְצַרךְ  ּבִ ְיָלה ַהּכִ ּלַ  אוֹ  ּבַ
ָכה ָסמּוךְ  ֵאין, ַלֲחׁשֵ הּות ׁשֶ  ַאַחר עֹוד ַלֲהִניָחם ׁשְ
ָצא ּיָ ֵנס ֹלא, ׁשֶ ֶהם ִיּכָ לּוִלין ּבָ ִבְגּדוֹ  ּגְ  ַוֲאִפּלוּ , ּבְ

ין ּתִ ֵבית ַמִים ְלַהׁשְ ֵסא ּבְ א, ָקבּועַ  ַהּכִ יַצד ֶאּלָ ה ּכֵ , ַיֲעׂשֶ
ְכִלי ּוְמִניָחן חֹוְלָצן ְכִלי אוֹ , ֶטַפח ּבוֹ  ָהָיה ִאם ּבִ  ּבִ
אֵ  ְלָין ינוֹ ׁשֶ י ַעל ַאף, ּכֶ ֵאין ּפִ ִלי ְואֹוֵחז, ֶטַפח ּבוֹ  ׁשֶ  ַהּכְ
ָידוֹ    :ְוִנְכָנס, ּבְ

ה. ז ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵבית, ֲאמּוִרים ּדְ ֵסא ּבְ ֶדה ַהּכִ ָ ׂשּ ּבַ  ֲאָבל, ׁשֶ
ֵבית ֵסא ּבְ ִית ַהּכִ ּבַ ּבַ ָלל ַיְכִניֵסם ֹלא ׁשֶ יָון, ּכְ כֹול ּכֵ ּיָ  ׁשֶ

ָמקֹום ַלֲהִניָחם רהַ  ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ   :ּמִ

ַכח ִאם. ח ין ׁשָ ִפּלִ ֹראׁשוֹ  ּתְ ה ּבְ ֶהם ְוָעׂשָ  ֵמִניחַ , ְצָרָכיו ּבָ
ְגֹמר ַעד ֲעֵליֶהן ָידוֹ  ּיִ  ְויֹוֵצא, ָהִראׁשֹון ַעּמּוד ׁשֶ

  :ְוִנְכָנס ְוחֹוֵזר, ְוחֹוְלָצן

ר. ט ח ְלרֹוֵפא ֻמּתָ ל ָעִביט ִלּקַ ָידוֹ  ַרְגַלִים ֵמי ׁשֶ  ּבְ
ין ֹראׁשוֹ  ּוְתִפּלִ   :ְלַעְצמוֹ  ַיְחִמיר ֶנֶפשׁ  ּוַבַעל, ּבְ

 מד סימן

  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , בתפלין שנה אסור

ל. א ין ְזַמן ּכָ ִפּלִ ּתְ ֹראׁשוֹ  ׁשֶ ְזרֹועוֹ  אוֹ  ּבְ ן ָאסּור, ּבִ  ִליׁשַ
ֶהם ַנת ֲאִפּלוּ  ּבָ א, ֲעַראי ׁשְ  סּוַדר ָעֶליהָ  ֵהִניחַ  ִאם ֶאּלָ
ה ִעּמוֹ  ָהְיָתה ְוֹלא ָ ן, ִאׁשּ ֶהם ָיׁשֵ ַנת ּבָ  ְוֵכיַצד, ֲעַראי ׁשְ
ה הּוא ין ֹראׁשוֹ  ֵמִניחַ , עֹוׂשֶ יו ּבֵ ְרּכָ ב ְוהּוא ּבִ  יֹוׁשֵ
ן ין ָהיוּ . ְוָיׁשֵ ִפּלִ רּוִכין ּתְ ָידוֹ  ּכְ ר ּבְ ן ֻמּתָ ֶהם ִליׁשַ  ּבָ
ַנת ֲאִפּלוּ  ָידוֹ  אֹוֲחָזן ְוִאם, ֶקַבע ׁשְ רּוִכים ְוֵאיָנם ּבְ  ּכְ
ָידוֹ  ן סּוראָ  ּבְ ֶהם ִליׁשַ ַנת ֲאִפּלוּ  ּבָ   :ֲעַראי ׁשְ

 מה סימן
' ב ּובוֹ , המרחץ ובית הקברות בבית תפלין דין

  ְסִעיִפים:

ֵנס ָאסּור. א ֵבית ִלּכָ ָברֹות ּבְ תֹוךְ  אוֹ  ַהּקְ ע ּבְ  ַאְרּבַ
ל ַאּמֹות ין ֵמת ׁשֶ ֹראׁשוֹ  ּוְתִפּלִ ּום ּבְ , ָלָרשׁ  לֹוֵעג ִמׁשּ
ר םְמֻכִסי ֵהם ְוִאם   :ֻמּתָ

ֵבית. ב ְרָחץ ּבְ ִית, ַהּמֶ ּבַ ל ַהִחיצֹון ּבַ ּכָ  ּבוֹ  ָהעֹוְמִדים ׁשֶ
ים ֵהם ם ְלָהִניחַ  ְיכֹוִלים, ְלבּוׁשִ ין ׁשָ ִפּלִ ה ּתְ ִחּלָ . ְלַכּתְ

ִית ְקָצת ָהֶאְמָצִעי ּוַבּבַ ּמִ ֵני ׁשֶ ם עֹוְמִדים ָאָדם ּבְ  ׁשָ
ים ָצָתן, ְלבּוׁשִ ים ּוִמּקְ  ַלֲהִניָחם כֹוליָ  ֵאינוֹ , ֲעֻרּמִ
ה ִחּלָ ֹראׁשוֹ  ָהיוּ  ְוִאם, ְלַכּתְ ִית. ְלָחְלָצן ָצִריךְ  ֵאין ּבְ  ּוַבּבַ
ִניִמי ל ַהּפְ ּכָ ם ָהעֹוְמִדים ׁשֶ ים ׁשָ  ָהיוּ  ֲאִפּלוּ , ֲעֻרּמִ
ֹראׁשוֹ    :ְלָחְלָצן ָצִריךְ , ּבְ

  ברכות ושאר השחר ברכות הלכות

 מו סימן
' ט בוֹ וּ , ברכות ושאר השחר ברכות הלכות

  ְסִעיִפים:
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עֹור. א ּנֵ ׁשֶ ָנתוֹ  ּכְ ְ ָמה ֱאֹלַהי ֹיאַמר, ִמׁשּ ֹוֵמעַ . ְנׁשָ ׁשּ ׁשֶ  ּכְ
ְרְנגֹול קֹול ְכִוי ַהּנֹוֵתן ְיָבֵרךְ , ַהּתַ ֶ יָנה ַלׂשּ ּלֹוֵבשׁ . ּבִ ׁשֶ  ּכְ
ישׁ  ְיָבֵרךְ  ים ַמְלּבִ יחַ . ֲעֻרּמִ ּנִ ּיַ ׁשֶ  ְיָבֵרךְ , ֵעיָניו ַעל ָיָדיו ּכְ
ב. ִריםִעוְ  ּפֹוֵקחַ  ׁשֵ ּיֵ ׁשֶ יר ְיָבֵרךְ  ּכְ ּזֹוֵקף. ֲאסּוִרים ַמּתִ ׁשֶ  ּכְ
פּוִפים זֹוֵקף ְיָבֵרךְ  יחַ . ּכְ ּנִ ּיַ ׁשֶ ָאֶרץ ַרְגָליו ּכְ  ְיָבֵרךְ , ּבָ
ִים ַעל ָהָאֶרץ ֹרַקע ּנֹוֵעל. ַהּמָ ׁשֶ  ְיָבֵרךְ , ִמְנָעָליו ּכְ

ה ָעׂשָ ל ִלי ׁשֶ י ּכָ הֹוֵלךְ . ָצְרּכִ ׁשֶ כִ  ְיָבֵרךְ  ּכְ  ִמְצֲעֵדי יןַהּמֵ
חֹוֵגר. ָגֶבר ׁשֶ ָרֵאל אֹוֵזר ְיָבֵרךְ , ֲחגֹורוֹ  ּכְ ְגבּוָרה ִיׂשְ : ּבִ

ים ׂשִ ּמֵ ׁשֶ ֹראׁשוֹ  ִמְצֶנֶפת אוֹ  ּכֹוַבע ּכְ  עֹוֵטר ְיָבֵרךְ , ּבְ
ָרֵאל ִתְפָאָרה ִיׂשְ ּטֹל. ּבְ ּיִ ׁשֶ  ְנִטיַלת ַעל ְיָבֵרךְ , ָיָדיו ּכְ
ְרַחץ. ָיָדִים ּיִ ׁשֶ ָניו ּכְ ֲעִביר ךְ ְיָברֵ , ּפָ ָנה ַהּמַ  ֵמֵעיַני ׁשֵ
רּוךְ  ַעד' ְוכו ָרצֹון ִויִהי' ְוכו ה ּבָ  ֲחָסִדים ּגֹוֵמל' ה ַאּתָ

ָרֵאל ְלַעּמוֹ  טֹוִבים  ַאַחר ָאֵמן ַלֲענֹות ְוֵאין. ִיׂשְ
ֲעִביר ָנה ַהּמַ ְחּתֹם ַעד, ֵמֵעיַני ׁשֵ ּיַ  ֲחָסִדים ַהּגֹוֵמל ׁשֶ
ָרֵאל ְלַעּמוֹ  טֹוִבים ַהכֹּ , ִיׂשְ ָרָכה לׁשֶ   :ִהיא ַאַחת ּבְ

ו. ב ֵני ַעְכׁשָ ֵאין ִמּפְ ַדִים ׁשֶ ֵני ְוַגם, ְנִקּיֹות ַהּיָ י ִמּפְ  ַעּמֵ
ֵאיָנם ָהֲאָרצֹות ָרם ָנֲהגוּ , אֹוָתם יֹוְדִעים ׁשֶ ֵבית ְלַסּדְ  ּבְ
ֶנֶסת   :חֹוָבָתן ְיֵדי ְויֹוְצִאים, ַאֲחֵריֶהם ָאֵמן ְועֹוִנין, ַהּכְ

ב. ג ָכל ֵרךְ ְלבָ  ָאָדם ַחּיָ ָרכֹות ֵמָאה יֹום ּבְ   :ְלָפחֹות ּבְ

ָכל ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ . ד ַאִני( יֹום ּבְ ֲעׂשָ ּלֹא) [ְיהּוִדי ׁשֶ  ׁשֶ
ִני ּלֹא] ּגֹוי ָעׂשָ ִני ׁשֶ ּלֹא, ָעֶבד ָעׂשָ ִני ׁשֶ ה ָעׂשָ ָ , ִאׁשּ

ים ׁשִ ִני: ְמָבְרכֹות ְוַהּנָ ָעׂשָ ְרצֹונוֹ  ׁשֶ   :ּכִ

פּוִפים ֵקףזוֹ  ּוֵבַרךְ  ָקַדם ִאם. ה ַרךְ  ֹקֶדם ּכְ ּבֵ יר ׁשֶ  ַמּתִ
ה ֹלא, ֲאסּוִרים   :ְיָבְרֶכּנָ

ֵעף ַהּנֹוֵתן ְלָבֵרךְ  נֹוֲהִגין ֵישׁ . ו ְבֵריֶהם ְוֵאין, ּכֹחַ  ַלּיָ  ּדִ
  :ִנְרִאים

ָרכֹות ְלָבֵרךְ  נֹוֲהִגים ֵישׁ . ז , ֵאּלוּ  ַעל נֹוָספֹות ֲאֵחרֹות ּבְ
ָיָדם הּוא ְוָטעּות   :ּבְ

ל. ח ָרכֹות ּכָ ב ֹלא ִאם, ָהֵאּלוּ  ַהּבְ ֵאיֶזה ִנְתַחּיֵ , ֵמֶהן ּבְ
גֹון ּלֹא ּכְ ַמע ׁשֶ ְרְנגֹול קֹול ׁשָ ּלֹא אוֹ , ַהּתַ  אוֹ , ָהַלךְ  ׁשֶ
ָרָכה אֹוָתהּ  אֹוֵמר, ָחַגר ֹלא אוֹ , ָלַבשׁ  ֹלא ֹלא ּבְ  ּבְ

ַרת ם ַהְזּכָ ֵ   :ַהׁשּ

סּוִקים ִיְקָרא ֹלא. ט ת ֹקֶדם ּפְ ְרּכַ  ַעל ַאף, ֹוָרהַהתּ  ּבִ
י הּוא ּפִ ֶרךְ  אֹוְמָרהּ  ׁשֶ ֲחנּוִנים ּדֶ ֵאין אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּתַ  ׁשֶ

יָון, ָלחּושׁ  ֵאינוֹ  ּכֵ א אֹוְמָרם ׁשֶ ֶרךְ  ֶאּלָ ֲחנּוִנים ּדֶ . ּתַ
  :ִראׁשֹוָנה ִלְסָבָרא ָלחּושׁ  ְוָנכֹון

 מז סימן
  ְסִעיִפים: יד ּובוֹ , התורה ברכת דיני

ת. א ְרּכַ ֵהר ָצִריךְ , ַהּתֹוָרה ּבִ הּ  ִלּזָ   :ְמֹאד ּבָ

ין ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ . ב ין ְלִמְקָרא ּבֵ ָנה ּבֵ ין ְלִמׁשְ   :ִלְגָמָרא ּבֵ

ִדְבֵרי ַהּכֹוֵתב. ג י ַעל ַאף, ּתֹוָרה ּבְ ֵאינוֹ  ּפִ , קֹוֵרא ׁשֶ
  :ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ 

ִדְבֵרי ַהְמַהְרֵהר. ד   :ךְ ְלָברֵ  ָצִריךְ  ֵאין, ּתֹוָרה ּבְ

ְרכֹות. ה ר ַהּתֹוָרה ּבִ נוּ  ֲאׁשֶ ׁשָ ִמְצֹוָתיו ִקּדְ נוּ  ּבְ  ַעל ְוִצּוָ
ְבֵרי ר' ְוכו ָנא ְוַהֲעֵרב. ּתֹוָרה ּדִ ַחר ַוֲאׁשֶ נוּ  ּבָ   :ּבָ

  : }}ו"ָוי ִעם ְוַהֲעֵרב אֹוֵמר. ו

ת. ז ְרּכַ ת ּפֹוֶטֶרת עֹוָלם ַאֲהַבת ּבִ ְרּכַ  ִאם, ַהּתֹוָרה ּבִ
ד ָלַמד ִלי ִמּיָ   :ֶהְפֵסק ּבְ

ק ְוֵישׁ . ח ּפֵ י ִאי ְלִהְסּתַ קֹוֵרא ַסּגֵ ַמע ְקִריַאת ּבְ  ָסמּוךְ  ׁשְ
ד ָלהּ  ִלי ִמּיָ ֵהר ֵישׁ  ְוָלֵכן, ֶהְפֵסק ּבְ ת ְלָבֵרךְ  ִלּזָ ְרּכַ  ּבִ

  :עֹוָלם ַאֲהַבת ֹקֶדם ַהּתֹוָרה

ִאם אֹוְמִרים ֵישׁ . ט ין ִהְפִסיק ׁשֶ ת ּבֵ ְרּכַ  ַהּתֹוָרה ּבִ
ָכךְ  ֵאין, ּמּודוֹ ְללִ  לּום ּבְ כֹון, ּכְ ּלֹא ְוַהּנָ  ְלַהְפִסיק ׁשֶ

יֵניֶהם ת לֹוַמר ָנֲהגוּ  ְוֵכן, ּבֵ ָרׁשַ ת ּפָ ְרּכַ  ָסמּוךְ  ּכֲֹהִנים ּבִ
ת   :ַהּתֹוָרה ְלִבְרּכַ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 א
 א

ְלֹמד ִהְפִסיק ִאם. י ֲעָסָקיו ְוִנְתַעֵסק ִמּלִ יָון, ּבַ ְעּתוֹ  ּכֵ ּדַ  ׁשֶ
ין ְוהּוא, ֶהְפֵסק יָהוֵ  ָלא ְוִלְלֹמד ַלֲחֹזר ָנה ַהּדִ  ְלׁשֵ

ֵסא ּוֵבית ּוֶמְרָחץ ָלא, ַהּכִ   :ֶהְפֵסק ָהֵוי ּדְ

ַנת. יא ּיֹום ֶקַבע ׁשְ תוֹ  ַעל ּבַ  ְוֵישׁ , ֶהְפֵסק ָהֵוי ִמּטָ
ָלא אֹוְמִרים   :ָנֲהגוּ  ְוֵכן, ֶהְפֵסק ָהֵוי ּדְ

ְיָלה ָלַמד ִאם ַאף. יב ּלַ ְיָלה, ּבַ  ּיֹוםהַ  ַאַחר הֹוֵלךְ  ַהּלַ
ָעַבר ל, ּוְלָבֵרךְ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ , ׁשֶ ּלֹא ְזַמן ּכָ  ׁשֶ
ן   :ָיׁשַ

ים. יג ּכִ ׁשְ ת ְמָבֵרךְ , ִלְלֹמד ַהּיֹום אֹור ֹקֶדם ַהּמַ ְרּכַ  ּבִ
ֵלךְ  ּוְלָבֵרךְ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ , ַהּתֹוָרה ּיֵ ׁשֶ  ְלֵבית ּכְ
ֶנֶסת ים. ַהּכְ ּכִ ׁשְ ל ְמָבֵרךְ , ּיֹוםהַ  אֹור ֹקֶדם ַהּמַ  ֵסֶדר ּכָ
ָרכֹות ת חּוץ, ַהּבְ ְרּכַ ְכִוי ַהּנֹוֵתן ִמּבִ ֶ ת ִביָנה ַלׂשּ  ּוָפָרׁשַ
ִמיד ין ַהּתָ ְמּתִ ּיַ ָאְמָרם ׁשֶ אֹור ַעד ִמּלְ ּיֵ   :ַהּיֹום ׁשֶ

ים. יד ת ְמָבְרכֹות ָנׁשִ ְרּכַ   :ַהּתֹוָרה ּבִ

 מח סימן
 שבת קרבן פסוקי) ו התמיד פרשת אומרים(

  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ . התמיד פרשת אצל ומריםא

ת. א ּבָ ׁשַ ת ֵאֶצל אֹוְמִרים ּבְ ָרׁשַ ִמיד ּפָ סּוֵקי ַהּתָ  מּוַסף ּפְ
ת ּבָ ֹראשׁ  ֹלא ֲאָבל, ׁשַ ֵני, טֹוב ְויֹום ֹחֶדשׁ  ּבְ  ִמּפְ

ּקֹוִרים ּתֹוָרה ׁשֶ ְפסּוֵקי ּבַ   :מּוָסף ּבִ

 מט סימן
  ָסִעיף ֶאָחד וֹ ּוב, פה בעל שמע קריאת לומר שיכול

ב ַעל ַאף. א ַקְיָמא ּגַ ָבִרים ָלן ּדְ ְכָתב ּדְ ּבִ ה ִאי ׁשֶ  ַאּתָ
אי ַ ה ַעל ְלָאְמָרם ַרׁשּ ל, ּפֶ ָבר ּכָ ָרִגיל ּדָ גּור ׁשֶ ִפי ְוׁשָ  ּבְ
גֹון, ַהּכֹל ַמע ְקִריַאת ּכְ ת ׁשְ ת ּכֲֹהִנים ּוִבְרּכַ  ּוָפָרׁשַ

ִמיד ֶהן ְוַכּיֹוֵצא ַהּתָ ר, ּבָ   :ֻמּתָ

 נ ימןס
ָסִעיף  ּובוֹ , מקומן איזהו משנת אומרים למה טעם

  ֶאָחד

נֹות ָקְבעוּ . א ת ַאַחר ִלׁשְ ָרׁשַ ִמיד ּפָ ֶרק ַהּתָ  ֵאיֶזהוּ  ּפֶ
א ְמקֹוָמן י ּוָבַרְיּתָ ַרּבִ ָמֵעאל ּדְ ֵדי, ִיׁשְ ה ּכְ ְזּכֶ ּיִ ל ׁשֶ  ָאָדם ּכָ
ָכל ִלְלֹמד ָנה ִמְקָרא יֹום ּבְ בָ , ְוַתְלמּוד ִמׁשְ אּדְ  ַרְיּתָ
י ַרּבִ ָמֵעאל ּדְ ְמקֹום ָהֵוי ִיׁשְ ְלמּוד ּבִ ְדָרשׁ , ּתַ ַהּמִ  ׁשֶ

ַתְלמּוד   :ּכְ

 נא סימן
' ט ּובוֹ , ישתבח עד שאמר ברוך מן תפלה דיני

  ְסִעיִפים:

רּוךְ  אֹוְמִרים. א ָאַמר ּבָ סּוֵקי ֹקֶדם ׁשֶ ִזְמָרה ּפְ , ּדְ
ח ּבַ ּתַ   :ְלַאֲחֵריֶהם ְוִיׁשְ

םסִ  ִאם. ב רּוךְ  ּיֵ ָאַמר ּבָ ם ֹקֶדם ׁשֶ ִסּיֵ ן ׁשֶ  עֹוֶנה, ַהַחּזָ
  :ָאֵמן ַאֲחָריו

ח ַאַחר. ג ּבַ ּתַ ת ַאַחר ָאֵמן ַלֲענֹות ָיכֹול ִיׁשְ ְרּכַ   ַעְצמוֹ  ּבִ

ֵהר ָצִריךְ . ד ַהְפִסיק ִלּזָ ִדּבּור ִמּלְ ְתִחיל, ּבְ ּיַ ֶ רּוךְ  ִמׁשּ  ּבָ
ָאַמר   :ח"י סֹוף ַעד ׁשֶ

ין. ה ֵני ׁשֹוֵאל ָהֵאּלוּ  ְזמֹוִריםַהמִּ  ּבֵ בֹוד ִמּפְ יב, ַהּכָ  ּוֵמׁשִ
לֹום ְזמֹור ּוְבֶאְמַצע, ָאָדם ְלָכל ׁשָ ֵני ׁשֹוֵאל ַהּמִ  ִמּפְ
ְרָאה יב, ַהּיִ ֵני ּוֵמׁשִ בֹוד ִמּפְ   :ַהּכָ

ין ְלַהְפִסיק ָצִריךְ . ו ַמִים' ְוה ּוֵבין ֱאִליִלים ּבֵ ה ׁשָ   :ָעׂשָ

ן ָצִריךְ . ז ן ֹלא ְוִאם, ָיֶדךָ  ֶאת ּפֹוֵתחַ  ָפסּוקבְּ  ְלַכּוֵ ּוֵ  ּכִ
ַעם ּוְלָאְמרוֹ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ    :ַאֶחֶרת ּפַ

ִמירֹות אֹוְמִרים ֵאין. ח ְמרּוָצה ַהּזְ י, ּבִ ַנַחת ִאם ּכִ   :ּבְ
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  ייםאורח ח ערוך שולחן

ã 

 א
 א

ְנִגיָנה ְלָאְמרוֹ  ֵישׁ  ְלתֹוָדה ִמְזמֹור. ט ל, ּבִ ּכָ ירֹות ׁשֶ ִ  ַהׁשּ
ֵטל ֲעִתידֹות ְזמֹורמִ  חּוץ, ִלּבָ   :ְלתֹוָדה ּמִ

 נב סימן
 ּובוֹ , ישתבח עד הכנסת לבית לבוא ששהה מי דין

  ָסִעיף ֶאָחד

א ִאם. א ֶנֶסת ְלֵבית ּבָ סֹוף ִצּבּור ּוָמָצא ַהּכְ סּוֵקי ּבְ  ּפְ
ִזְמָרה רּוךְ  אֹוֵמר, ּדְ ָאַמר ּבָ ל ַעד ׁשֶ חֹות ְמֻהּלָ ּבָ ׁשְ ּתִ , ּבַ
ךְ  ְוַאַחר ה ּכָ ִהּלָ ה ַעד דְלָדוִ  ּתְ  עֹוָלם ְוַעד ֵמַעּתָ

ךְ  ְוַאַחר, ַהְללּוָיהּ  ַמִים ִמן' ה ֶאת ַהְללוּ  ּכָ ָ  ַעד ַהׁשּ
ָרֵאל ִלְבֵני ךְ  ְוַאַחר, ַהְללּוָיהּ  ְקרֹובוֹ  ַעם ִיׂשְ  ַהְללוּ  ּכָ
ָקְדׁשוֹ  ֵאל ל ַעד ּבְ ָמה ּכָ ׁשָ ל ַהּנְ ַהּלֵ ךְ  ְוַאַחר: ָיהּ  ּתְ  ּכָ

ח ּבַ ּתַ ךְ  ְוַאַחר, ִיׁשְ ַמע ּוְקִריַאת ריֹוצֵ  ּכָ , ּוִבְרכֹוֶתיהָ  ׁשְ
ל ּלֵ ּבּור ִעם ְוִיְתּפַ הּות ֵאין ְוִאם. ַהּצִ ל ׁשְ ךְ  ּכָ ג, ּכָ  ְיַדּלֵ

ם ַמִים ִמן' ה ֶאת ַהְללוּ  ִמְזמֹור ּגַ ָ ַבר ְוִאם: ַהׁשּ  ּכְ
ּבּור ִהְתִחילוּ  הּות ְוֵאין, יֹוֵצר ַהּצִ סּוֵקי לֹוַמר ׁשְ  ּפְ
ִזְמָרה ִדּלוּ  ֲאִפּלוּ  ּדְ ַמע ְקִריַאת ִיְקָרא, גּבְ  ּוִבְרכֹוֶתיהָ  ׁשְ

ּבּור ִעם ל, ַהּצִ ּלֵ ֶהם ְוִיְתּפַ ךְ  ְוַאַחר, ִעּמָ ל ִיְקָרא ּכָ  ּכָ
סּוֵקי ִזְמָרה ּפְ ֹלא ּדְ ָרָכה ּבְ ְפֵניֶהם ּבְ ּלִ ל ְוֹלא ׁשֶ  ׁשֶ

  :ַאֲחֵריֶהם

 נג סימן
  ְסִעיִפים: כו ּובוֹ , התבה לפני לירד הראוי מי דין

ִליחַ  ֵמראוֹ . א ח ִצּבּור ׁשְ ּבַ ּתַ ד ִיׁשְ   :ְמֻעּמָ

ח לֹוַמר ֵאין. ב ּבַ ּתַ א, ִיׁשְ ן ִאם ֶאּלָ רּוךְ  ָאַמר ּכֵ  ּבָ
ָאַמר סּוֵקי ּוְקָצת ׁשֶ ִזְמָרה ּפְ   :ּדְ

ין ִציִצית ֲעִטיַפת ַעל ְלָבֵרךְ  ֵאין. ג סּוֵקי ּבֵ ִזְמָרה ּפְ  ּדְ
ח ּבַ ּתַ א, ְלִיׁשְ ין ֶאּלָ ח ּבֵ ּבַ ּתַ   :ְליֹוֵצר ִיׁשְ

ִליחַ . ד ְהֶיה ָצִריךְ  ִצּבּור ׁשְ ּיִ , ָהגּון ְוֵאיֶזהוּ . ָהגּון ׁשֶ
ֵהא ּיְ ּלֹא, ֵמֲעֵברֹות ֵריָקן ׁשֶ ם ָעָליו ָיָצא ְוׁשֶ , ַרע ׁשֵ
ַיְלדּותוֹ  ֲאִפּלוּ  ְהֶיה, ּבְ ּיִ ה ָעָנו ְוׁשֶ  לוֹ  ְוֵישׁ , ָלָעם ּוְמֻרּצֶ
 ְנִביִאים ּתֹוָרה תִלְקרוֹ  ְוָרִגיל, ָעֵרב ְוקֹולוֹ , ְנִעיָמה

  :ּוְכתּוִבים

ְהֶיה ִמי מֹוְצִאין ֵאין ִאם. ה ּיִ ל ּבוֹ  ׁשֶ ּדֹות ּכָ , ָהֵאּלוּ  ַהּמִ
ּבּור ַהּטֹוב ִיְבֲחרוּ  ּצִ ּבַ ָחְכָמה ׁשֶ ים ּבְ   :טֹוִבים ּוְבַמֲעׂשִ

ין ֵאין. ו א ְמַמּנִ א ִמי ֶאּלָ ְתַמּלֵ ּנִ ֵני ְזָקנוֹ  ׁשֶ בֹוד ִמּפְ  ּכְ
ּבּור ַאְקַראי ֲאָבל ,ַהּצִ ֵהִביא ּבְ ֶ י ִמׁשּ ּתֵ ָערֹות ׁשְ  ָיכֹול ׂשְ
ָבה ִלְפֵני ִליֵרד ּלֹא ּוִבְלַבד, ַהּתֵ ה ׁשֶ י ִיְתַמּנֶ ּבּור ִמּפִ  ַהּצִ
י אוֹ  ִליחַ  ִמּפִ ה ִצּבּור ׁשְ  ֵמָעָליו ְלָהֵקל אֹותוֹ  ַהְמַמּנֶ

ל ּלֵ ֲעדוֹ  ְלִהְתּפַ ים ּבַ   :ְידּוִעים ְלִעּתִ

ם ֵאין ִאם. ז ּיֹוֵדעַ  ִמי ׁשָ ִליחַ  ִלְהיֹות ׁשֶ י ִצּבּור ׁשְ  ִאם ּכִ
ן ֵהא מּוָטב' א ְויֹום ג"י ּבֶ ּיְ ִליחַ  הּוא ׁשֶ , ִצּבּור ׁשְ

ְטלוּ  ּבָ ּיִ ֶ ֹמעַ  ִמׁשּ ׁשְ ה ִמּלִ ָ ישׁ  ְקֻדׁשּ   :ְוַקּדִ

ֵאינוֹ  ִמי. ח ַעל ׁשֶ ל, ָזָקן ּבַ ר ּכָ ּכָ ּנִ יעַ  ּבוֹ  ׁשֶ ִהּגִ  ִלְכַלל ׁשֶ
ִנים ָראּוי ׁשָ אֹות ׁשֶ א, ְזָקנוֹ  ְלִהְתַמּלְ  ָקִריָנן ְזָקנוֹ  ִנְתַמּלֵ
יהּ  ךְ , ּבֵ ן ִהְלּכָ ָנה' כ ּבֶ י ַעל ַאף, ׁשָ ֵאין ּפִ , ָזָקן לוֹ  ׁשֶ

ין   :אֹותוֹ  ְמַמּנִ

ר אֹוְמִרים ֵישׁ , ָסִריס. ט ּתָ ּמֻ ן הּוא ִאם, ְלַמּנֹותוֹ  ׁשֶ  ּבֶ
  :'כ

ד ֵישׁ . י ּנוֹ  ְמקֹומֹות ַעל ְזכּות ְלַלּמֵ ים ֲהִגיםׁשֶ ַטּנִ ַהּקְ  ׁשֶ
ָבה ִלְפֵני יֹוְרִדין ל ַהּתֵ ּלֵ ת ְלִהְתּפַ ִפּלַ מֹוָצֵאי ַעְרִבית ּתְ  ּבְ
תֹות ּבָ   :ׁשַ

ִליחַ . יא ֲאִריךְ  ִצּבּור ׁשְ ּמַ ה ׁשֶ ִפּלָ ּתְ ֵדי ּבַ ְמעוּ  ּכְ ׁשְ ּיִ  קֹולוֹ  ׁשֶ
ֵמחַ  ֵמֲחַמת הּוא ִאם, ָעֵרב ָ ׂשּ ִלּבוֹ  ׁשֶ ּנֹוֵתן ַעל ּבְ  ׁשֶ

ַרךְ ' ַלה הֹוָדָאה ְנִעיָמה ִיְתּבָ ֹבא, ּבִ ָרָכה ָעָליו ּתָ , ּבְ
ל ְוהּוא ּלֵ ְתּפַ ּיִ ֹכֶבד ׁשֶ ֵאיָמה ְועֹוֵמד, ֹראשׁ  ּבְ , ְוִיְרָאה ּבְ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 א
 א

ן ִאם ֲאָבל ִמיעַ  ְמַכּוֵ ֵמחַ , קֹולוֹ  ְלַהׁשְ קֹולוֹ  ְוׂשָ  ֲהֵרי, ּבְ
ה ֶזה ל. ְמֻגּנֶ ל ָמקֹום ּוִמּכָ ֲאִריךְ  ּכָ ּמַ תוֹ  ׁשֶ ְתִפּלָ  אלֹ , ּבִ

ה טֹוב ֵני עֹוׂשֶ ּבּור ֹטַרח ִמּפְ   :ַהּצִ

ין ֵאין. יב ּקֹוֵרא ִמי ְמַמּנִ  ן"ּוְלַעְיִני, ן"ַעְיִני ן"ְלַאְלִפי ׁשֶ
  :ן"ַאְלִפי

ְגּדוֹ  ִמי ְוהּוא, ּפֹוֵחח. יג ּבִ ים ּוְזרֹועֹוָתיו, ָקרּועַ  ׁשֶ , ְמֻגּלִ
ָבה ִלְפֵני ֵיֵרד ֹלא   :ַהּתֵ

ָבה ֵניִלפְ  יֹוֵרד סּוָמא. יד ּלֹא ּוִבְלַבד, ַהּתֵ  ִיְקָרא ׁשֶ
ּתֹוָרה ּום, ּבַ ָבִרים ִמׁשּ ְכָתב ּדְ ּבִ ה ִאי ׁשֶ אי ַאּתָ ַ  ַרׁשּ
ה ַעל ְלָאְמָרם   :ּפֶ

ִליחַ . טו ָבה ִלְפֵני יֹוֵרד ָקבּועַ  ִצּבּור ׁשְ , ֵמַעְצמוֹ  ַהּתֵ
ין ְוֹלא ּיֹאְמרוּ  ַיְמּתִ   :לוֹ  ׁשֶ

ֵאינוֹ  ִמי. טז ִליחַ  ׁשֶ  ְמַעט ְלָסֵרב ָצִריךְ , ָקבּועַ  ּבּורצִ  ׁשְ
ֵרד ֹקֶדם ּיֵ ָבה ִלְפֵני ׁשֶ אי יֹוֵתר ְוֹלא, ַהּתֵ א, ִמּדַ  ֶאּלָ
ַעם ּיֹאְמרוּ  ְמָסֵרב ִראׁשֹוָנה ּפַ ַעם לוֹ  ּוְכׁשֶ ה ּפַ ִנּיָ , ׁשְ
ִמי ַעְצמוֹ  ֵמִכין רֹוֶצה ּכְ ית ּוְבַפַעם, ַלֲעֹמד ׁשֶ ִליׁשִ  ׁשְ
ֵרד לוֹ  ָהאֹוֵמר ְוִאם. ַיֲעֹמד ּיֵ דֹול ָאָדם הּוא ׁשֶ  ֵאינוֹ , ּגָ
ָלל לוֹ  ְמָסֵרב   :ּכְ

ִליחַ  ָטָעה ִאם. יז  ַאֵחר ְלַהֲעִמיד ּוְצִריִכין ִצּבּור ׁשְ
יו ְחּתָ ֲעִמיִדין אֹותוֹ , ּתַ ּמַ יו ׁשֶ ְחּתָ   :ְיָסֵרב ֹלא ּתַ

ָבה ִלְפֵני יֹוֵרד ֵאיִני ָהאֹוֵמר. יח ֵני ַהּתֵ ָגַדי ִמּפְ ּבְ  ׁשֶ
ֵני אוֹ , ְצבּוִעין ַרְגִלי ִמּפְ ּבְ ל ׁשֶ אֹוָתהּ  ֵיֵרד ֹלא, ַסְנּדָ  ּבְ
ה ִפּלָ ָלל ּתְ ֵני, ּכְ ֶרךְ  ִמּפְ ּדֶ יקֹוְרִסין ׁשֶ יד ָהֶאּפִ ָכךְ  ְלַהְקּפִ , ּבְ

יָנן א ְוַחְייׁשִ ּמָ יקֹוְרסּות ׁשֶ   :ּבוֹ  ִנְזְרָקה ֶאּפִ

ר מֹוְנִעים ֵישׁ . יט ְהיֹות ּגֵ ִליחַ  ִמּלִ  וּ ְוִנְדח, ִצּבּור ׁשְ
ְבֵריֶהם ב ָיכֹול ָיִחיד ֲאִפּלוּ . ּדִ  רֹוֶצה ֵאיִני ְולֹוַמר ְלַעּכֵ
לֹוִני ּפְ ן ִיְהֶיה ׁשֶ ָבר ֹלא ִאם, ַחּזָ ּכְ ים ׁשֶ  ָעָליו ִהְסּכִ
ה ִחּלָ   :ִמּתְ

ה לֹוַמר רֹוֶצה ֶאָחד ִאם. כ ִפּלָ ִביל ּתְ ׁשְ  ְוַאֵחר, ָאִביו ּבִ
ִביל לֹוַמר רֹוֶצה ׁשְ יִּ  ִמי, ַאֵחר ּבִ ָהל ְרֶצהׁשֶ ּיֹאַמר ַהּקָ  ׁשֶ

ה ִפּלָ   :ֹיאַמר הּוא, ַהּתְ

ִליחַ  ְלִהְתַמּנֹות ֵאין. כא י ַעל ִצּבּור ׁשְ ר ּפִ ַ  ַעל ַאף, ַהׂשּ
י ֹרב ּפִ ּבּור ׁשֶ   :ּבוֹ  ֲחֵפִצים ַהּצִ

ִליחַ . כב ָכר ִצּבּור ׁשְ ׂשָ ְנָדָבה ְטֵפי ָעִדיף ּבְ   :ִמּבִ

ַכר. כג ִליחַ  ׂשְ ת ְרִעיםּפוֹ  ִצּבּור ׁשְ ּפַ ָהל ִמּקֻ  ַעל ַאף, ַהּקָ
י ִליחַ  ּפִ ְ ַהׁשּ ל מֹוִציא ִצּבּור ׁשֶ יר ַהּדַ ָעׁשִ ל, ּכְ  ָמקֹום ִמּכָ
ֶגת ֶהָעִני ַיד ֵאין ֶ יר ַמׂשּ ָעׁשִ   :ּכְ

ִריִכין ִצּבּור. כד ּצְ ּכֹר ׁשֶ ִליחַ  ַרב ִלׂשְ  ְוֵאין, ִצּבּור ּוׁשְ
ָיָדם ֵדי ּבְ ַכר ּכְ ֵניֶהם ׂשְ  ְוָגדֹול ֻמְבָהק ַרב הּוא ִאם, ׁשְ

ּתֹוָרה הֹוָרָאה ּוָבִקי ּבַ ִליחַ , ָלאו ְוִאם, קֹוֵדם הּוא, ּבְ  ׁשְ
  :קֹוֵדם ִצּבּור

ִקין ֵאין. כה ן ְמַסּלְ נּותוֹ  ַחּזָ א, ֵמֻאּמָ ן ִאם ֶאּלָ  ִנְמָצא ּכֵ
סּול ּבוֹ    :ּפְ

ֲהגוּ  ָקָהל. כו ּנָ ים ְלַמּנֹות ׁשֶ ּבּור ָצְרֵכי ַעל ֲאָנׁשִ  ַהּצִ
יעַ , ְזַמןלִ  ַמן ּוְבַהּגִ ְנסוּ  ֵאּלוּ  ֵיְצאוּ  ַהּזְ  ֲאֵחִרים ְוִיּכָ

יֶהם ְחּתֵ ין, ּתַ ן ּבֵ ין ְלַחּזָ ה ּבֵ ל ְלֻקּפָ ין, ְצָדָקה ׁשֶ  ּבֵ
ָאר ִריִכין ִמּנּוִיים ִלׁשְ ּבּור ַהּצְ ין, ַלּצִ ּנֹוְטִלין ּבֵ  ֲעֵליֶהם ׁשֶ
ָכר ין ׂשָ ֵאיָנם ּבֵ  ָלֶהם עוּ ָקבְ  ֹלא ֲאִפּלוּ , נֹוְטִלים ׁשֶ
ן ְסָתָמן, ְזַמן ֵפרּוׁשָ ֲהגוּ  ֵמַאַחר ּכְ ּנָ ךְ  ׁשֶ   :ּכָ

 נד סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , לישתבח השיכים דינים

ח. א ּבַ ּתַ ָברּוךְ  ּפֹוַתַחת ֵאיָנהּ  ִיׁשְ ִהיא ְלִפי, ּבְ  ְסמּוָכה ׁשֶ
ָאַמר ְלָברּוךְ  יֶהן, ׁשֶ ּתֵ ְ ׁשּ סּוֵקי ַעל ִנְתְקנוּ  ׁשֶ ִזמְ  ּפְ , ָרהּדְ

  :ְלַאֲחֵריֶהם ְוזוֹ  ִלְפֵניֶהם זוֹ 
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 א
 א

ל ֶמֶלךְ  ַאַחר ָאֵמן ַלֲענֹות ֵאין. ב חֹות ְמֻהּלָ ּבָ ׁשְ ּתִ , ּבַ
א ם, ָהעֹוָלִמים ַחי ַאַחר ֶאּלָ ָ ׁשּ ָרָכה ִסּיּום ִהיא ׁשֶ   :ַהּבְ

ר. ג ין ַהְמַסּפֵ ח ּבֵ ּבַ ּתַ ָידוֹ  ִהיא ֲעֵבָרה, ְליֹוֵצר ִיׁשְ , ּבְ
ְלָחָמה ֵמעֹוְרֵכי ָעֶליהָ  ְוחֹוֵזר אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ , ַהּמִ  ׁשֶ

ָצְרֵכי ּלְ א ְלִמי ְצָדָקה ִלְפֹסק אוֹ  ִצּבּור ׁשֶ ּבָ ְרֵנס ׁשֶ  ְלִהְתּפַ
ָדָקה ִמן ר, ַהּצְ   :ְלַהְפִסיק ֻמּתָ

 נה סימן
  ְסִעיִפים: כב ּובוֹ , קדיש דיני

ישׁ  אֹוְמִרים. א ָפחֹות אֹותוֹ  אֹוְמִרים ְוֵאין ַקּדִ ' ִמי ּבְ
ֵני ְזָכִרים דֹוִלים חֹוִרין ּבְ ֵהִביאוּ  ּגְ ָערֹות' ב ׁשֶ  ְוהּוא, ׂשְ
ין ה ַהּדִ ָ ֵאין ּוָבְרכוּ  ִלְקֻדׁשּ ָפחֹות ֶנֱאָמִרין ׁשֶ ָרה ּבְ   :ֵמֲעׂשָ

ישׁ  לֹוַמר ִהְתִחיל ִאם. ב ה אוֹ  ַקּדִ ָ ָרה ְקֻדׁשּ ֲעׂשָ  ְוָיְצאוּ  ּבַ
ָצָתן ישׁ  אֹותוֹ  ּגֹוְמִרים, ִמּקְ ּדִ ה אֹוָתהּ  אוֹ  ַהּקַ ָ ֻדׁשּ  ַהּקְ

ִהְתִחיל רוּ  ְוהּוא, ׁשֶ ּיְ ּתַ ׁשְ ּנִ ן ׁשֶ   :ֻרּבָ

ָאבֹות ִהְתִחיל ִאם. ג ָצָתן ְוָיְצאוּ  ּבְ  ֲאִפּלוּ  ּגֹוֵמר, ִמּקְ
ה ָ   :ְקֻדׁשּ

יִרין ֵישׁ . ד ָבר לֹוַמר ַמּתִ ה ּדָ ָ ֻדׁשּ ּקְ ּבַ ָעה ׁשֶ ִתׁשְ  ְוֵצרּוף ּבְ
הּוא, ָקָטן ן יֹוֵתר ׁשֶ ִלין ְלִמי ְויֹוֵדעַ  שׁ שֵׁ  ִמּבֶ ּלְ , ִמְתּפַ
ְבֵריֶהם ִנְרִאין ְוֹלא ין ְוהּוא, ַהּפֹוְסִקים ִלְגדֹוֵלי ּדִ  ַהּדִ

ֶעֶבד ה ּדְ ָ   :ִמְצָטְרִפין ֵאין ְוִאׁשּ

י ֵהִביא ֹלא ִאם. ה ּתֵ ָערֹות ׁשְ דֹול הּוא ֲאִפּלוּ  ׂשְ  ּגָ
ִנים ׁשָ ינוֹ  ּבְ ָקָטן ּדִ ְצאוּ  ַעד, ּכְ ּיֵ נ ֹרב ׁשֶ ָאז ֹוָתיוׁשְ  ׁשֶ
ֵרר הּוא ִיְתּבָ  ֹקֶדם ָסִריס ִסיָמֵני לוֹ  ִנְראוּ  ִאם, ָסִריס ׁשֶ

ינוֹ  ָלֵכן ָגדֹול ּדִ   :ּכְ

ָרה ֶאָחד ִהְתִחיל ְוִאם. ו ל ֵמֲעׂשָ ּלֵ  ְוֵאינוֹ  ְלַבּדוֹ  ְלִהְתּפַ
ֶהם ַלֲענֹות ָיכֹול הּוא אוֹ , ִעּמָ ן ׁשֶ  ָהֵכי ֲאִפּלוּ , ָיׁשֵ

ֶהם ִמְצָטֵרף   :ִעּמָ

ֶאָחד. ז ׁשֶ ל ּכְ ּלֵ ָהֲאֵחִרים ָנכֹון, ְלַבּדוֹ  ִמְתּפַ ינוּ  ׁשֶ  ַיְמּתִ
ישׁ  ִמּלֹוַמר ְגֹמר ַעד, ַקּדִ ּיִ ֵדי ׁשֶ ה ּכְ ְזּכֶ ּיִ ם ׁשֶ   :הּוא ּגַ

ר ֵחֵרשׁ . ח  ְוֵאינוֹ  ׁשֹוֵמעַ  אוֹ , ׁשֹוֵמעַ  ְוֵאינוֹ  ַהְמַדּבֵ
ר ִפְקִחין ֵהן, ְמַדּבֵ ֵאינוֹ  ִמי ֲאָבל. ּוִמְצָטְרִפים ּכְ  ׁשֶ
ר ְוֵאינוֹ  ׁשֹוֵמעַ  ׁשֹוֶטה הּוא ֲהֵרי, ְמַדּבֵ   :ְוָקָטן ּכְ

ִביא ַעד ָקָטן הּוא ְלעֹוָלם. ט ּיָ ָערֹות' ב ׁשֶ  ַאַחר ׂשְ
ְהֶיה ּיִ ן ׁשֶ ַנת, ֶאָחד ְויֹום ג"י ּבֶ ת ָהִעּבּור ּוׁשְ  ג"י ּבַ
  :ֹחֶדשׁ 

כ נֹוַלד ֶאָחד ַנַער ִאם. י  ָנהִמשָּׁ  ִראׁשֹון ַלֲאָדר ט"ּבְ
ֶרת ֲאָדר נֹוַלד ַאֵחר ְוַנַער, ְמֻעּבֶ ִני ּבַ ֶאָחד ׁשֵ , ּבוֹ  ּבְ
ַנת ֶרת ֵאיָנהּ  ג"י ּוׁשְ ּנֹוַלד אֹותוֹ , ְמֻעּבֶ כ ׁשֶ  ָלֲאָדר ט"ּבְ

ין ָצִריךְ  ָהִראׁשֹון ַנת ַלֲאָדר ט"כ ַעד ְלַהְמּתִ ׁשְ  ג"י ּבִ
ן ִלְהיֹות ָנה ג"י ּבֶ ּנֹוַלד ְואֹותוֹ , ׁשָ  ֶאָחדבְּ  ַאֲחָריו ׁשֶ
ֲאָדר ִני ּבָ ֵ ן ִיְהֶיה ַהׁשּ ָנה ג"י ּבֶ יָון, ׁשָ יעַ  ּכֵ ִהּגִ  ֶאָחד ׁשֶ
ֲאָדר ל ּבַ ַנת ׁשֶ   :ג"י ׁשְ

ָעַבר ֲעַבְרָין. יא ֵזַרת ַעל ׁשֶ ּבּור ּגְ ָעַבר אוֹ , ַהּצִ  ׁשֶ
ָרה ְלִמְנַין ִנְמֶנה ִנּדּוהוּ  ֹלא ִאם, ֲעֵבָרה   :ֲעׂשָ

ה. יב ָבר ְלָכל תוֹ אוֹ  ְמָצְרִפין ֵאין ְמֻנּדֶ ִריךְ  ּדָ ּצָ ', י ׁשֶ
ר ֲאָבל ל ֻמּתָ ּלֵ ֵבית ְלִהְתּפַ ֶנֶסת ּבְ הּוא ַהּכְ ם ׁשֶ א, ׁשָ  ֶאּלָ
ן ִאם ְרׁשוּ  ּכֵ ָכךְ  ָעָליו ְלַהְחִמיר ּפֵ   :ּבְ

ְהיוּ  ָצִריךְ . יג ּיִ ל ׁשֶ ָרה ּכָ ָמקֹום ַהֲעׁשָ ִליחַ  ֶאָחד ּבְ  ּוׁשְ
ֶהם ִצּבּור תֹוךְ  ְוָהעֹוֵמד, ִעּמָ ַתחהַ  ּבְ , ְוַלחּוץ ָהֲאַגף ִמן ּפֶ
ַהְינוּ  סֹוֵגר ּדְ ׁשֶ ֶלת ּכְ ְמקֹום ַהּדֶ ָפה[ ּבִ ִניִמית] ׂשָ ל ּפְ  ׁשֶ
ֶלת ֹעִבי ַלחּוץ ְוַלחּוץ, ַהּדֶ   :ּכְ

עֹוֵמד ִמי. יד ית ֲאחֹוֵרי ׁשֶ ֶנֶסת ּבֵ , ַחּלֹון ּוֵביֵניֶהם ַהּכְ
בֹוהַּ  ֲאִפּלוּ  ה ּגָ ּמָ ָעה בָרחָ  ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , קֹומֹות ּכַ , ַאְרּבָ

ָניו ָלֶהם ּוַמְרֶאה ם ּפָ ָ ֶהם ִמְצָטֵרף, ִמׁשּ ָרה ִעּמָ   :ַלֲעׂשָ
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ָצָתן ִאם. טו ְפִנים ִמּקְ ָצָתן ּבִ חּוץ ּוִמּקְ ִליחַ , ּבַ  ִצּבּור ּוׁשְ
ַתח ּתֹוךְ    :ְמָצְרָפן הּוא, ַהּפֶ

ה ָחֵצר. טז ְפְרָצה ְקַטּנָ ּנִ ִמּלּוָאהּ  ׁשֶ ַהְינוּ , ִלְגדֹוָלה ּבְ  ּדְ
ְפְרָצה ּנִ ה ׁשֶ ְמקֹום ְקַטּנָ ל ְוָנַפל, ִלְגדֹוָלה ִחּבּוָרהּ  ּבִ  ּכָ

ָהָיה ּכֶֹתל אֹותוֹ  יֵניֶהם ַמְפִסיק ׁשֶ דֹוָלה, ּבֵ ֲארוּ  ּוַבּגְ  ִנׁשְ
ֵאִרית ְ ַפל ֶזה ּכֶֹתל ִמׁשּ ּנָ ִסים ׁשֶ אן ּפַ אן ִמּכָ , ּוִמּכָ
דֹוָלה ֻמְפֶלֶגת ַהּגְ ה ִמן ּכְ ַטּנָ טַ  ְוֵאין, ַהּקְ הַהּקְ  ֻמְפֶלֶגת ּנָ

דֹוָלה ִמן א, ַהּגְ ֶקֶרן ִהיא ֲהֵרי ֶאּלָ הּ  ָזִוית ּכְ ּלָ  ְלִפיָכךְ . ׁשֶ
ָעה ִאם ׁשְ דֹוָלה ּתִ ּגְ ה ְוֶאָחד ּבַ ַטּנָ ּקְ , ִמְצָטְרִפין, ּבַ

ה ַטּנָ ַהּקְ דֹוָלה ַאַחר ִנְגֶרֶרת ׁשֶ ִאּלוּ  ִהיא ַוֲהֵרי, ַהּגְ  ִהיא ּכְ
תֹוךְ  דֹוָלה ּבְ יָון, ַהּגְ הָ  ּכֵ דֹוָלה ֹרבׁשֶ ּגְ  ָהיוּ  ִאם ֲאָבל, ּבַ
ָעה ׁשְ ה ּתִ ַטּנָ ּקְ דֹוָלה ְוֶאָחד ּבַ ּגְ ה אוֹ , ּבַ ָ זוֹ  ֲחִמׁשּ ה ּבְ ָ  ַוֲחִמׁשּ

זוֹ    :ִמְצָטְרִפין ֵאין, ּבְ

ִליחַ  ָהָיה. יז ה ִצּבּור ׁשְ ַטּנָ ּקְ דֹוָלה ְוִצּבּור ּבַ ּגְ  מֹוִציָאן, ּבַ
הּוא חֹוָבָתן ְיֵדי  ָהָיה ִאם ֲאָבל, םַאֲחֵריהֶ  ִנְגָרר ׁשֶ

ִליחַ  דֹוָלה ִצּבּור ׁשְ ּגְ ה ְוִצּבּור ּבַ ַטּנָ ּקְ  מֹוִציָאן ֵאינוֹ , ּבַ
ֵאין, חֹוָבָתן ְיֵדי ִחיד ַאַחר ִנְגָרר ָהֹרב ׁשֶ   :ַהּיָ

ָרה ְקָצת ִאם. יח ֵבית ַהֲעׁשָ ֶנֶסת ּבְ ֲעָזָרה ּוְקָצָתם, ַהּכְ , ּבָ
  :ִמְצָטְרִפין ֵאיָנם

ִליחַ . יט ָבה ּורִצבּ  ׁשְ ּתֵ ֵבית' ְוט ּבַ ֶנֶסת ּבְ , ִמְצָטְרִפין, ַהּכְ
י ַעל ַאף ִהיא ּפִ בֹוהַּ  ׁשֶ  ְמִחּצֹות ָלהּ  ְוֵישׁ ' ד ּוְרָחָבה' י ּגָ

בֹוהֹות ֵני', י ּגְ ִהיא ִמּפְ ֵטָלה ׁשֶ י ּבְ ית ְלַגּבֵ ֶנֶסת ּבֵ , ַהּכְ
ַתב ִמי ְוֵישׁ  ּכָ ָהֵני ׁשֶ י ּדְ ֵאין ִמּלֵ ׁשֶ ִחּצֹות ּכְ  יעֹותַמגִּ  ַהּמְ

ג ְלִתְקַרת   :ַהּגַ

ָרה ִיְהיוּ . כ ָמקֹום ֲעׂשָ ישׁ  ְואֹוְמִרים ֶאָחד ּבְ ה ַקּדִ ָ , ּוְקֻדׁשּ
ֵאינוֹ  ִמי ֲאִפּלוּ  ֶהם ׁשֶ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ַלֲענֹות ָיכֹול ִעּמָ

ִריךְ  ּצָ ּלֹא ׁשֶ   :ם"ַעּכוּ  אוֹ  ִטּנּוף ַמְפִסיק ְיֵהא ׁשֶ

ֵאין ִעיר. כא הּ  ׁשֶ א ּבָ ָרהעֲ  ֶאּלָ  רֹוֶצה ֵמֶהם ְוֶאָחד, ׂשָ
ִמים ָלֵצאת ּיָ ֵאר אֹותוֹ  ּכֹוִפין, ַהּנֹוָרִאים ּבַ ָ  אוֹ  ִלׁשּ

יר ּכִ ְמקֹומוֹ  ַאֵחר ְלַהׂשְ  ָלֵצאת ְורֹוִצים א"י ֵהם ְוִאם, ּבִ
ַנִים ירוּ , ׁשְ ּכִ ֵניֶהם ַיׂשְ פּות ֶאָחד ׁשְ ּתָ ׁשֻ ְמקֹוָמן ּבְ , ּבִ

ֵניֶהם ֶוה ִיְפְרעוּ  ּוׁשְ ׁשָ יר ְוֶאָחד ָעִני ֶאָחד םְואִ , ּבְ , ָעׁשִ
ַכר, ְנָפׁשֹות ְלִפי ְוֶחְציוֹ , ָממֹון ְלִפי ֶחְציוֹ  ּפֹוְרִעין  ּוׂשְ
ן ַעל ַהּיֹוְצִאים ַעל ַהַחּזָ ָאִרים ּכְ ׁשְ   :ַהּנִ

יר ּכֹוִפין ֵאין. כב ּכִ ִלים ְלַהׂשְ י ִמְנָין ְלַהׁשְ ָיִמים ִאם ּכִ  ּבְ
ֵאין ּוְכגֹון, ַהּנֹוָרִאים י ֵסִריםחֲ  ׁשֶ ַנִים אוֹ  ֶאָחד ִאם ּכִ , ׁשְ

א ן ִאם ֶאּלָ ִעיר ּוְמֻפְרָסם ָקבּועַ  ִמְנָהג ּכֵ  ָלֹכף ּבָ
יר ּכִ ֶחְסרֹון ֲאִפּלוּ  ְלַהׂשְ  ִמְנָין ֵישׁ  ִאם', ד אוֹ ' ג ּבְ
ֵבי ּכֹר ּכֹוִפין ָהִעיר ִמּיֹוׁשְ ן ִלׂשְ   :ַחּזָ

 נו סימן
  יִפים:ְסעִ ' ה ּובוֹ , הקהל ידי על הקדיש ענית דין

ן ֵישׁ . א ת ְלַכּוֵ ֲעִנּיַ ישׁ  ּבַ ּדִ קֹול אֹותוֹ  ְוַלֲענֹות: ַהּקַ  ּבְ
ל, ָרם ּדֵ ּתַ ֵדי ָלרּוץ ּוְלִהׁשְ ֹמעַ  ּכְ ישׁ  ִלׁשְ   :ַקּדִ

ִליחַ . ב ְ ׁשּ ׁשֶ ַרךְ  אֹוֵמר ִצּבּור ּכְ ל ִיְתּבָ  עֹוִנין ָהָעם ּכָ
אֹוֵמר ְוֵכן, ָאֵמן ׁשֶ ִריךְ  ּכְ שֶׁ  ְוֵכן, הּוא ּבְ  ְוִאְמרוּ  אֹוֵמרּכְ
  :ָאֵמן

א ְלָעְלֵמי ַעד ָהעֹוִנים. ג ְלַבד ָעְלַמּיָ י, ֵהם טֹוִעים ּבִ  ּכִ
ין ְלַהְפִריד ָאסּור א ּבֵ ַרךְ  ָעְלַמּיָ   :ְלִיְתּבָ

אֹוֵמר. ד ׁשֶ ן ּכְ ל ַהַחּזָ ּדַ יֵהא ְוֵכן, ּכֹוֵרעַ  ִיְתּגַ ֵמיהּ  ּבִ  ׁשְ
א ַרךְ  ְוֵכן, ַרּבָ ִיְתּבָ בְ  ְוֵכן, ּבְ ָאֵמן ְוֵכן, הּוא ִריךְ ּבִ   :ּבְ

ם ְלַאַחר. ה ִסּיֵ ישׁ  ׁשֶ ּדִ ִסיעֹות' ג ּפֹוֵסעַ , ַהּקַ ךְ  ְוַאַחר, ּפְ  ּכָ
ה אֹוֵמר לֹום עֹוׂשֶ   ':ְוכו ׁשָ

 נז סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ועניתו ברכו דין



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן נח ת שמעהלכות קריא
  

 

31

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 א
 א

ִליחַ  אֹוֵמר. א ְרכוּ : ִצּבּור ׁשְ  ְועֹוִנין, ַהְמֹבָרךְ ' ה ֶאת ּבָ
רּוךְ : ָריוַאחֲ  ִליחַ  ְוחֹוֵזר, ָוֶעד ְלעֹוָלם ַהְמֹבָרךְ ' ה ּבָ  ׁשְ

רּוךְ : ְואֹוֵמר ִצּבּור   :ָוֶעד ְלעֹוָלם ַהְמֹבָרךְ ' ה ּבָ

ֲהגוּ  ָמקֹום. ב ּנָ ין ַחְבֵריֶהם ַעל ִלְצֹעק ׁשֶ ישׁ  ּבֵ  ַקּדִ
ר אוֹ , אֹור ְליֹוֵצר ּוָבְרכוּ  ָצְרֵכי ְלַדּבֵ ים ּבְ  טֹוִעים ַרּבִ

  :ֵהם

  שמע קריאת לכותה

 נח סימן
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , וברכותיה שמע קריאת הלכות

ַמע ְקִריַאת ְזַמן. א ל ׁשְ ֲחִרית ׁשֶ ְרֶאה, ׁשַ ּיִ ֶ  ֶאת ִמׁשּ
ִרחּוק ְקָצת ִעּמוֹ  ָהָרִגיל ֲחֵברוֹ  יֶרּנוּ , ַאּמֹות' ד ּבְ , ְוַיּכִ

ךְ  הּ  ְוִנְמׁשָ עֹות' ג סֹוף ַעד ְזַמּנָ הּוא ׁשָ . ַהּיֹום ִביעַ רְ  ׁשֶ
ְבָחר ִמן ּוִמְצָוה ָוִתיִקים ִלְקרֹוָתהּ  ַהּמֻ ָהיוּ , ּכְ ִנים ׁשֶ  ְמַכּוְ

ה ָהֵנץ ֹקֶדם ְמַעט ִלְקרֹוָתהּ  ֵדי, ַהַחּמָ ם ּכְ ַסּיֵ ּיְ  ְקִריַאת ׁשֶ
ַמע ה ָהֵנץ ִעם ּוִבְרכֹוֶתיהָ  ׁשְ ה ָלהּ  ְוִיְסֹמךְ , ַהַחּמָ ִפּלָ  ַהּתְ
ד ָהֵנץ ִמּיָ ה ּבְ ּיּוַכל יּומִ . ַהַחּמָ ן ׁשֶ ן, ַלֲעׂשֹות ְלַכּוֵ  ּכֵ

ָכרוֹ  ה ׂשְ   :ְמֹאד ְמֻרּבֶ

ה ָהֵנץ ֹקֶדם אֹוָתהּ  ָקָרא ֹלא ִאם. ב  לוֹ  ֵישׁ , ַהַחּמָ
ים ְמֵהָרה ִלְקרֹוָתהּ  ְלַהְקּדִ ל ּבִ ּיּוַכל ַמה ּכָ ֶ   :ׁשּ

הּוא ִמי. ג גֹון, ָאנּוס ׁשֶ ָהָיה ּכְ ים ׁשֶ ּכִ ֶרךְ  ָלֵצאת ַמׁשְ  ַלּדֶ
מְ  דּוֵדי קֹוםּבִ ה ּגְ ּלֹא, ְוִלְסִטים ַחּיָ  ְוֹלא ַלֲעֹמד יּוַכל ׁשֶ

ן ה ֲאִפּלוּ  ְלַכּוֵ ָרׁשָ , ְלָבֶבךָ ] ַעל[ ַעד ַוֲאִפּלוּ  ִראׁשֹוָנה ּפָ
ֵני אוֹ  ּבְ ָרא ׁשֶ ּיָ ַ ינוּ  ְוֹלא ְמֵהָרה הֹוְלִכים ַהׁשּ  לוֹ  ַיְמּתִ

ָלל ְרכֹוֶתיהָ  ִעם ִלְקרֹוָתהּ  ָיכֹול, ּכְ ָעָלה ּבִ ֶ  ַעּמּוד ִמׁשּ
ַחר ַ ֵכיָון, ַהׁשּ ָעָלה ּדְ ַחר ַעּמּוד ׁשֶ ַ יר ַהׁשּ ּפִ יהּ  ָקִריָנן ׁשַ  ּבֵ

יר ְוַגם, ּוְבקּוֶמךָ  ּפִ  ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל. אֹור יֹוֵצר ִמְקֵרי ׁשַ
ְמקֹום דּוֵדי ּבִ ה ּגְ ֵני ֵאין ְוַגם, ְוִלְסִטים ַחּיָ ָרא ּבְ ּיָ ַ  ַהׁשּ

ִזים ל ֶנְחּפָ ךְ  ּכָ ֶרךְ  איֹוצֵ  ֲאִפּלוּ , ּכָ ָעָלה ַאַחר ַלּדֶ  ׁשֶ
ַחר ַעּמּוד ַ יעַ  ַעד קֹוֵרא ֵאינוֹ , ַהׁשּ ּגִ ּיַ הּ  ׁשֶ   :ְזַמּנָ

ָעָלה ְקָרָאהּ  ִאם. ד ֶ ַחר ַעּמּוד ִמׁשּ ַ י ַעל ַאף ַהׁשּ ּלֹא ּפִ  ׁשֶ
ִדיֲעַבד ָיָצא, ָאנּוס ָהָיה   :ּבְ

ַמע ְקִריַאת ָקָרא ְוֹלא ֶנֱאַנס ִאם. ה  ַעד ַעְרִבית ׁשְ
ָעלָ  ַחר ַעּמּוד הׁשֶ ַ יָון, ַהׁשּ ֲעַדִין ּכֵ ה ֵהֵנץ ֹלא ׁשֶ , ַהַחּמָ
ַמע ְקִריַאת קֹוֵרא הּ  ְויֹוֵצא ׁשְ  ְקִריַאת חֹוַבת ְיֵדי ּבָ
ַמע אֹוָתהּ  ָאנּוס ָהָיה ְוִאם. ַעְרִבית ׁשְ ָעה ּבְ  ָלֵצאת ׁשָ
ֶרךְ  דּוֵדי ְמקֹום ַלּדֶ ה ּגְ  ָאז ִיְקָרא ֹלא, ְוִלְסִטים ַחּיָ
ַעם ַמעשְׁ  ְקִריַאת ִנית ּפַ הּ  ָלֵצאת ׁשֵ  חֹוַבת ְיֵדי ּבָ
ַמע ְקִריַאת ל ׁשְ ַאַחר, יֹום ׁשֶ ּמֵ ה ׁשֶ ָעׂשָ ָעה ְלאֹוָתהּ  ׁשֶ  ׁשָ
ר ִאי, ַלְיָלה   :יֹום ְוַלֲעׂשֹוָתהּ  ַלֲחֹזר ֶאְפׁשָ

י ַעל ַאף. ו הּ  ּפִ ַמּנָ ּזְ ךְ  ׁשֶ ָעה סֹוף ַעד ִנְמׁשָ ָ  ִאם', ַהג ַהׁשּ
ָעה ָעְבָרה ִבְרכֹוֶתיהָ  אֹוָתהּ  קֹוֵרא, ְקָרָאהּ  אְולֹ ' ג ׁשָ  ּבְ

ל ָעה ּכָ הּוא' ד ׁשָ ִלישׁ  ׁשֶ ָכר לוֹ  ְוֵאין, ַהּיֹום ׁשְ  ׂשָ
קֹוֵרא הּ  ּכְ ְזַמּנָ ָעה ָעְבָרה ְוִאם. ּבִ , ְקָרָאהּ  ְוֹלא' ד ׁשָ
ֹלא קֹוְרָאהּ  ְרכֹוֶתיהָ  ּבְ ל ּבִ   :ַהּיֹום ּכָ

ּיֹום ְקָרָאהּ  ֹלא ִאם. ז שׁ  יםאֹוְמרִ  ֵישׁ , ּבַ ּיֵ  ָלהּ  ׁשֶ
לּוִמין ׁשְ ַעְרִבית ּתַ ַמע ְקִריַאת ָקָרא ֹלא ִאם ְוֵכן, ּבְ  ׁשְ
ַעְרִבית לּוִמין ָלהּ  ֵישׁ , ּבְ ׁשְ ּיֹום ּתַ   :חֹוְלִקים ְוֵישׁ , ּבַ

 נט סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , ביוצר ראשונה ברכה דין

רּוךְ . א ה ּבָ  אֹור ֹוֵצרי ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאֹלֵהינוּ  ְייָ  ַאּתָ
ךְ  ּובֹוֵרא נוּ , ֹחׁשֶ ּקְ יר ּתִ ת ְלַהְזּכִ ּיֹום ַלְיָלה ִמּדַ  ּבַ

ב ְלהֹוִציא יקֹוְרִסים ִמּלֵ אֹוְמִרים ָהֶאּפִ י ׁשֶ ּמִ ָרא ׁשֶ ּבָ  ׁשֶ
ָרא ֹלא אֹור   :ֹחֶשךְ  ּבָ

ר ְוָאַמר ָטָעה ִאם. ב ְדָברוֹ  ֲאׁשֶ , ֲעָרִבים ַמֲעִריב ּבִ
ר ד ְוִנְזּכַ ם ְוַגם, אֹור ֵצריוֹ  ְוָאַמר, ִמּיָ  יֹוֵצר ִסּיֵ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן ס הלכות קריאת שמע
  

 

32

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 א
 א

אֹורֹות ְדָברוֹ  ָאַמר ִאם ֲאָבל. ָיָצא, ַהּמְ  ַמֲעִריב ּבִ
ם ֹלא אוֹ , אֹור יֹוֵצר ָאַמר ְוֹלא, ֲעָרִבים  יֹוֵצר ִסּיֵ

אֹורֹות  ּובֹוֵרא אֹור יֹוֵצר ָאַמר ְוִאם. ָיָצא ֹלא, ַהּמְ
ר, ֹחֶשךְ  ְדָברוֹ  ֲאׁשֶ  ַמֲעִריב םִסיֵּ  ְוַגם, ֲעָרִבים ַמֲעִריב ּבִ

אֹורֹות יֹוֵצר ִסּיֵם ִאם ֲאָבל: ָיָצא ֹלא, ֲעָרִבים , ַהּמְ
יָון ַתח ּכֵ ּפָ י ַעל ַאף, ָיָצא, אֹור יֹוֵצר ׁשֶ ִהְפִסיק ּפִ  ׁשֶ

ַמֲעִריב   :ֲעָרִבים ּבְ

ה אֹוְמִרים ֵישׁ . ג ָ ֻדׁשּ ַהּקְ יֹוֵצר ׁשֶ ּבְ  ְלִפי, אֹוְמָרהּ  ָיִחיד, ׁשֶ
ֵאיָנהּ  א ׁשֶ ָבִרים רִסּפוּ  ֶאּלָ ִחיד, אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּדְ ּיָ  ׁשֶ
ָגהּ  א ֶנֱאֶמֶרת ְוֵאיָנהּ , ְמַדּלְ ִצּבּור ֶאּלָ  ָלחּושׁ  ְוֵישׁ , ּבְ

ֵהר ְלִדְבֵריֶהם ִחיד ְוִלּזָ ּיָ ה ׁשֶ ִנּגּון ֹיאְמֶרּנָ  ּוְטָעִמים ּבְ
קֹוֵרא ּתֹוָרה ּכְ   :ּבַ

ת. ד ְרּכַ ִליחַ  ִעם אֹוֵמר ְוַעְרִבית יֹוֵצר ּבִ ְ  ִצּבּור ַהׁשּ
ַנַחת ַעּמוֹ  ַהּבֹוֵחר ִסּיּום ַאַחר ָאֵמן ַיֲעֶנה ְוֹלא: ּבְ  ּבְ

ָרֵאל ַאֲהָבה ִיׂשְ ּום, ּבְ ָהֵוי ִמׁשּ   ֶהְפֵסק ּדְ

ת ָטָעה ִאם. ה ִבְרּכַ ִעְנָין יֹוֵצר ּבְ ִריךְ  ּבְ ּצָ  ַאֵחר ַלֲעֹמד ׁשֶ
יו ְחּתָ ה ָטָעה ִאם, ּתַ ָ ֻדׁשּ ִני ֵאין, ָוֵאיָלךְ  ִמּקְ ֵ  ִריךְ צָ  ַהׁשּ

א ְלַהְתִחיל קֹום ֶאּלָ ַסק ִמּמָ ּפָ   :ׁשֶ

 ס סימן
 ּובוֹ , כונה צריכים ואם שמע לקריאת ברכות דין

  ְסִעיִפים:' ה

ָרָכה. א ה ּבְ ִנּיָ ָברּוךְ  ּפֹוַתַחת ְוֵאיָנהּ : עֹוָלם ַאֲהַבת ׁשְ , ּבְ
ֵני ִהיא ִמּפְ ת ְסמּוָכה ׁשֶ  ִהיא ְוִאם, אֹור יֹוֵצר ְלִבְרּכַ
ת ֶרתּפֹוטֶ  ְרּכַ ן ַהּתֹוָרה ּבִ   :ז"מ ִסיָמן ְלֵעיל ַעּיֵ

ַמע ְקִריַאת ָקָרא. ב ֹלא ׁשְ ָרָכה ּבְ  חֹוָבת ְיֵדי ָיָצא, ּבְ
ַמע ְקִריַאת ָרכֹות ְוקֹוֵרא ְוחֹוֵזר, ׁשְ ֹלא ַהּבְ  ְקִריַאת ּבְ
ַמע ּטֹוב ִלי ְוִנְרֶאה, ׁשְ ַמע ְקִריַאת ְוִלְקרֹות ַלֲחֹזר ׁשֶ  ׁשְ
ָרכוֹ  ִעם   :תַהּבְ

ָרכֹות ֵסֶדר. ג ב ֵאינוֹ  ַהּבְ ִאם, ְמַעּכֵ ים ׁשֶ ה ִהְקּדִ ִנּיָ  ׁשְ
ָרכֹות חֹוַבת ְיֵדי ָיָצא ְלִראׁשֹוָנה   :ּבְ

ֵאין אֹוְמִרים ֵישׁ . ד ָנה ְצִריכֹות ִמְצֹות ׁשֶ ּוָ  ְוֵישׁ , ּכַ
ִריכֹות אֹוְמִרים ּצְ ָנה ׁשֶ ּוָ ת ָלֵצאת ּכַ ּיַ ֲעׂשִ , ִמְצָוה אֹוָתהּ  ּבַ

  :ֲהָלָכה ְוֵכן

ַמע ֶאת ַהּקֹוֵרא. ה ן ְוֹלא ׁשְ ּוֵ ָפסּוק ִלּבוֹ  ּכִ , ִראׁשֹון ּבְ
הּוא ַמע ׁשֶ ָרֵאל ׁשְ ָאר. חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ָיָצא ֹלא, ִיׂשְ ְ , ְוַהׁשּ
ן ֹלא ִאם ּוֵ ּתֹוָרה קֹוֵרא ָהָיה ֲאִפּלוּ  ִלּבוֹ  ּכִ יהַּ  אוֹ , ּבַ  ַמּגִ

ּיֹות ָרׁשִ עֹוַנת ָהֵאּלוּ  ַהּפָ ַמע תְקִריאַ  ּבְ  ְוהּוא, ָיָצא, ׁשְ
ן ּוֵ ּכִ ָפסּוק ִלּבוֹ  ׁשֶ   :ִראׁשֹון ּבְ

 סא סימן
 כו ּובוֹ , שמע בקריאת ולכון לדקדק צריך כמה דין

  ְסִעיִפים:

ַמע ְקִריַאת ִיְקָרא. א ָנה ׁשְ ַכּוָ ֵאיָמה, ּבְ , ּוְבִיְרָאה ּבְ
ֶרֶתת   :ָוִזיעַ  ּבְ

ר. ב ךָ  ָאֹנִכי ֲאׁשֶ ָכל לֹוַמר ַהְינוּ  ,ַהּיֹום ְמַצּוְ  ִיְהיוּ  יֹום ּבְ
ֵעיֶניךָ  ים ּבְ ֲחָדׁשִ ִמי ְוֹלא, ּכַ ָבר ּכְ ּכְ ַמע ׁשֶ ה אֹותוֹ  ׁשָ  ַהְרּבֵ
ָעִמים ֵאינוֹ , ּפְ   :ֶאְצלוֹ  ָחִביב ׁשֶ

ְקִריַאת. ג ַמע ּבִ בֹות ה"רמ ֵישׁ  ׁשְ ִלים ּוְכֵדי, ּתֵ  ְלַהׁשְ
ֶנֶגד ח"רמ ל ֵאיָבָריו ּכְ ם, ָאָדם ׁשֶ ' ה ִצּבּור ִליחַ שְׁ  ְמַסּיֵ

קֹול ְואֹוֵמר ְוחֹוֵזר, ֱאֶמת ֱאֹלֵהיֶכם  ֱאֹלֵהיֶכם' ה ָרם ּבְ
ָיִחיד קֹוֵרא הּוא ְוִאם: ֱאֶמת ן, ּבְ ט ְיַכּוֵ  ן"ָוִוי ו"ּבְ

ֱאֶמת ּבֶ יב ׁשֶ עֹוִלים ְוַיּצִ ֶנֶגד ְוֵהם', צ ׁשֶ מֹות' ג ּכְ  ׁשְ
ל, ה"ַהֲהָויָ  ּכָ ם ׁשֶ   ':ל ֵהם ואֹוִתּיֹוָתי' ְוד ו"כ עֹוָלה ׁשֵ

סּוק ִלְקרֹות נֹוֲהִגין. ד קֹול ִראׁשֹון ּפָ ֵדי ָרם ּבְ  ְלעֹוֵרר ּכְ
ָנה ּוָ   :ַהּכַ
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ן נֹוֲהִגין. ה ֵניֶהם ַעל ְיֵדיֶהם ִלּתֵ ְקִריַאת ּפְ סּוק ּבִ  ּפָ
ֵדי, ִראׁשֹון ּלֹא ּכְ ל ׁשֶ ּכֵ ָדָבר ִיְסּתַ ּמֹוְנעוֹ  ַאֵחר ּבְ  ׁשֶ
ן ַכּוֵ   :ִמּלְ

ֵחי ִריךְ ְלַהאֲ  ָצִריךְ . ו ל ת"ּבַ ֵדי ֶאָחד ׁשֶ ְמִליךְ  ּכְ ּיַ  ׁשֶ
בָּ  ַמִים ה"ַהּקָ ָ ׁשּ ֶזה, ּוָבָאֶרץ ּבַ ּלָ  ֲחֹטֶטֶרת רֹוֵמז ׁשֶ

ֶאְמַצע ּבְ ג ׁשֶ לֶ  ְוַיֲאִריךְ , ת"ַהֵחי ַהּגַ ּדָ ל ת"ּבַ  ֶאָחד ׁשֶ
עּור ֲחׁשֹב ׁשִ ּיַ בָּ  ׁשֶ ַהּקָ עֹוָלמוֹ  ָיִחיד ה"ׁשֶ ל ּבְ ד ּומֹוׁשֵ ' ּבְ
עּור יֹוֵתר ַיֲאִריךְ  ְוֹלא, ָלםָהעוֹ  רּוחֹות ׁשִ  ְוֵישׁ . ֶזה ִמּכְ
ִפי ָהֹראשׁ  ְלַהּטֹות נֹוֲהִגים ָבה ּכְ ְחׁשָ ה ַמְעָלה: ַהּמַ  ּוַמּטָ

  :רּוחֹות' ּוְלד

ישׁ . ז ֶלי ַיְדּגִ ּדָ ּלֹא ת"ּבַ ֵהא ׁשֶ ֵרי ּתְ   :שׁ "ּכְ

ֵחי ַיֲחֹטף ֹלא. ח ָאלֶ  ַיֲאִריךְ  ְוֹלא ת"ּבַ   :ף"ּבָ

ַמע לֹוַמר רָאסוּ . ט ָעִמים' ב ׁשְ ין, ּפְ ּכֹוֵפל ּבֵ בֹות ׁשֶ  ַהּתֵ
אֹוֵמר ַמע ׁשֶ ַמע ׁשְ ין, ׁשְ ּכֹוֵפל ּבֵ סּוק ׁשֶ   :ִראׁשֹון ַהּפָ

ּקֹוֵרא. י ׁשֶ ַמע ְקִריַאת ּכְ תוֹ  ַעל ׁשְ ר, ִמּטָ  ִלְקרֹות ֻמּתָ
ל ה ּכָ ָרׁשָ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ , ְוִלְקרֹוָתהּ  ְוַלֲחֹזר ַהּפָ ם ׁשֶ ּגַ  ׁשֶ
ֶזה ֵהר ֵישׁ  ּבָ סּוק ִמּלֹוַמר ִלּזָ   :ִראׁשֹון ּפָ

ֹמֶרת ָהאֹוְמִרים. יא ַאׁשְ ְסִליחֹות ּבְ ּפּור ּוְביֹום ּבִ  ּכִ
ת ְתִפּלַ ָעִמים' ב ְנִעיָלה ּבִ סּוק ּפְ ַמע ּפָ ָרֵאל ׁשְ  ֵישׁ , ִיׂשְ
ָדם ּלֹא ְלַלּמְ   :ֹיאְמרוּ  ׁשֶ

אֹוְמִרים ָהֱאֹלִהים הּוא' ה. יב ּפּור יֹוםבְּ  אֹותוֹ  ׁשֶ  ּכִ
ת ְתִפּלַ ָעִמים' ז ְנִעיָלה ּבִ ר ִמְנָהג, ּפְ ׁשֵ   :הּוא ּכָ

סּוק ַאַחר. יג רּוךְ  לֹוַמר ָצִריךְ  ִראׁשֹון ּפָ ם ּבָ בֹוד ׁשֵ  ּכְ
אי ָוֶעד ְלעֹוָלם ַמְלכּותוֹ  ֲחׁשַ   :ּבַ

ין ְמַעט ְלַהְפִסיק ָצִריךְ . יד  ִלְוָאַהְבתָּ  ָוֶעד ְלעֹוָלם ּבֵ
ֵדי ין ְפִסיקְלהַ  ּכְ ַלת ּבֵ ַמִים ַמְלכּות ַקּבָ ָאר ׁשָ   :ִמְצֹות ִלׁשְ

ין ְלַהְפִסיק ָצִריךְ . טו  ַהּיֹום ּוֵבין, ְלָבְבךָ  ְלַעל ַהּיֹום ּבֵ
ּלֹא, ְלַאֲהָבה   :ְלָמָחר ְוֹלא ַהּיֹום ִנְרֶאה ְיֵהא ׁשֶ

ין ְלַהְפִסיק ָצִריךְ . טז ע ּבֵ ּבָ ֵדי' ַלה ִנׁשְ  ָיֶפה ְלַהְטִעים ּכְ
ּלֹא, ן"ָהַעיִ  ֵהא ׁשֶ הֵ  ִנְרֵאית ּתְ   :א"ּכְ

יז ָצִריךְ . יז ל ן"ַזיִ  ְלַהּתִ רוּ  ׁשֶ ְזּכְ ֹלא ּתִ ַמע ּדְ ּתְ  ִלׁשְ
ְקרוּ  ׁשְ רוּ  אוֹ  ּתִ ּכְ ׂשְ ֲעָבִדים ְוָהֵוי, ּתִ ים ּכַ ׁשִ ּמְ  ַעל ַהְמׁשַ

ל ְמַנת ָרס ְלַקּבֵ יז ָצִריךְ  ְוֵכן, ּפְ ל ן"ַזיִ  ְלַהּתִ  ׁשֶ
ם   :ּוְזַכְרּתֶ

ישׁ . יח ל ד"יוֹ  ַיְדּגִ ַמע ׁשֶ ָרֵאל ׁשְ ּלֹא, ִיׂשְ ַלע ׁשֶ ּבָ  ּתִ
ּלֹא ָרֶאה ְוׁשֶ ְוָהיוּ  ד"יוֹ  ְוֵכן, ף"ָאלֶ  ּתֵ ֹלא, ּדִ ַמע ּדְ ּתְ  ִלׁשְ
  :ְוָהאוּ 

ן ָצִריךְ . יט ין ֶרַוח ִלּתֵ ֹלא, ְלַאף ְוָחָרה ּבֵ ַמע ּדְ ּתְ  ִלׁשְ
  :ְוָחָרף

ן ָצִריךְ . כ ין ֶרַוח ִלּתֵ תוֹ  ָבהתֵּ  ּבֵ ִחּלָ ּתְ סֹוף ׁשֶ ָבה ּכְ  ּתֵ
ָפֶניהָ  ּלְ גֹון, ׁשֶ ָכל ּכְ , ְלַבְבֶכם ַעל], ְלָבְבךָ  ַעל[ ְלָבְבךָ  ּבְ

ָכל ב, ְלַבְבֶכם ּבְ ְדךָ  ֶעׂשֶ ׂשָ ם, ּבְ ָנף, ְמֵהָרה ַוֲאַבְדּתֶ  ַהּכָ
ִתיל   :ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם, ּפְ

ָכל ָצִריךְ . כא ַאַחר ף"ָאלֶ  ּבְ י ְלַהְפִסיק ם"מֵ  ׁשֶ , ֵניֶהםּבֵ
גֹון ם ּכְ ְדּתֶ ם, ֹאָתם ְוִלּמַ ְרּתֶ ם, אֹוָתם ּוְקׁשַ ְמּתֶ , ֶאת ְוׂשַ

ּלֹא, ֹאתוֹ  ּוְרִאיֶתם קֹוֵרא ִנְרֶאה ְיֵהא ׁשֶ   :מֹוָתם ּכְ

ְפסּוֵקי ַאף. כב ִזְמָרה ּבִ ה ּדְ ִפּלָ ק ָצִריךְ  ּוַבּתְ ָכךְ  ְלַדְקּדֵ   :ּבְ

ק ָצִריךְ . כג ּלֹא ְלַדְקּדֵ ה ׁשֶ  ְיַחּזֵק ְוֹלא ָזקֶהחָ  ַיְרּפֶ
יחַ  ְוֹלא, ָהָרֶפה ד ַיּנִ ח ָיִניד ְוֹלא ַהּנָ   :ַהּנָ

ַמע ְקִריַאת ִלְקרֹות ָצִריךְ . כד ְטָעִמים ׁשְ מוֹ  ּבִ ֵהם ּכְ  ׁשֶ
ּתֹוָרה   :ּבַ

ּיֹאַמר. כה ׁשֶ ם ּכְ ְרּתָ ֵמשׁ , ָיֶדךָ  ַעל ְלאֹות ּוְקׁשַ  ְיַמׁשְ
ין ְתִפּלִ ל ּבִ ּיֹאַמר. ָיד ׁשֶ ין ְלֹטָטֹפת ָהיוּ וְ  ּוְכׁשֶ , ֵעיֶניךָ  ּבֵ
ֵמשׁ  ל ְיַמׁשְ ׁשֶ ּיֹאַמר, ֹראשׁ  ּבְ ֵמשׁ  ֹאתוֹ  ּוְרִאיֶתם ּוְכׁשֶ  ְיַמׁשְ
ֵני ׁשְ לְּ  ִציִצּיֹות ּבִ   :ָפָניוׁשֶ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 א
 א

ַמע ְקִריַאת ִלְקרֹות נֹוֲהִגים ֵישׁ . כו קֹול ׁשְ  ְוֵישׁ , ָרם ּבְ
ַלַחשׁ  ִלְקרֹותוֹ  נֹוֲהִגים   :ּבְ

 סב סימן
, לאזנו השמיע לא או שמע בקריאת דקדק שלא מי

  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ 

י ַעל ַאף. א ְצָוה ּפִ ּמִ ק ׁשֶ אֹוִתּיֹוֶתיהָ  ְלַדְקּדֵ  ְקָרָאהּ , ּבְ
ק ְוֹלא ְקּדֵ ֶהן ּדִ   :ָיָצא, ּבָ

ָכל ִלְקרֹוָתהּ  ָיכֹול. ב ֵהר, ָלׁשֹון ּבְ ְבֵרי ְוִיּזָ ּבּושׁ  ִמּדִ  ׁשִ
אֹותוֹ  ּבְ קִוידַ , ָלׁשֹון ׁשֶ מוֹ  ּבוֹ  ְקּדֵ ְלׁשֹון ּכְ   :ַהּקֶֹדשׁ  ּבִ

ִמיעַ  ָצִריךְ . ג ּמֹוִציא ַמה ְלָאְזנוֹ  ְלַהׁשְ ֶ ִפיו ׁשּ  ֹלא ְוִאם, ּבְ
ִמיעַ  ּיֹוִציא ּוִבְלַבד, ָיָצא, ְלָאְזנוֹ  ִהׁשְ ָפָתיו ׁשֶ ׂשְ   :ּבִ

ַמע ְקִריַאת ָקָרא ַאֵחר ֹאֶנס אוֹ  ֹחִלי ֵמֲחַמת ִאם. ד  ׁשְ
ִלּבוֹ    :אָיצָ , ּבְ

ִליחַ  ָצִריךְ . ה ִמיעַ  ִצּבּור ׁשְ ַמע קֹולוֹ  ְלַהׁשְ ׁשְ ָרֵאל ּבִ , ִיׂשְ
ֵדי ְמעוּ  ּכְ ׁשְ ּיִ ָהל ׁשֶ ם ְוַיְמִליכוּ , ַהּקָ ַמִים ׁשֵ ַיַחד ׁשָ   :ּבְ

 סג סימן
' ט ּובוֹ , יישן ושלא שמע קריאת בשעת לישב

  ְסִעיִפים:

ךְ  אֹוָתהּ  קֹוֵרא. א  אוֹ , ׁשֹוֵכב אוֹ , עֹוֵמד אוֹ , ְמַהּלֵ
י ַעל רֹוֵכב ּבֵ ֵהָמה ּגַ ב אוֹ , ּבְ ן ֹלא ֲאָבל, יֹוׁשֵ ַרְקּדָ , ּפְ
ַהְינוּ  ָניו ּדְ ּפָ ְרַקע טּוחֹות ׁשֶ ּקַ ָלךְ  אוֹ , ּבַ ּבוֹ  ַעל ֻמׁשְ  ּגַ
: ִצּדוֹ  ַעל ׁשֹוֵכב ְוהּוא קֹוֵרא ֲאָבל, ְלַמְעָלה ּוָפָניו
ַעל ָהָיה ְוִאם ר ּבַ ׂשָ ה ּבָ ךְ  כֹוליָ  ְוֵאינוֹ , ַהְרּבֵ  ְלִהְתַהּפֵ
ָהָיה אוֹ , ִצּדוֹ  ַעל   :ְוקֹוֵרא ְלִצּדוֹ  ְמַעט נֹוֶטה, חֹוֶלה ׁשֶ

רֹוֶצה ִמי. ב הּוא ַלֲעֹמד ְלַהְחִמיר ׁשֶ ׁשֶ ב ּכְ , יֹוׁשֵ
ד ְוִלְקרֹוָתהּ    :ֲעַבְרָין ִנְקָרא ְמֻעּמָ

ךְ  ָהָיה. ג ֶרךְ [ ְמַהּלֵ ּדֶ ַמע ְקִריַאת ִלְקרֹות ְוָרָצה] ּבַ , ׁשְ
ָפסּוק ַלֲעֹמד ִריךְ צָ    :ִראׁשֹון ּבְ

ר. ד ָנה ִעּקַ ּוָ ָפסּוק הּוא ַהּכַ ךְ , ִראׁשֹון ּבְ  ָקָרא ִאם ִהְלּכָ
ן ְוֹלא ּוֵ ָפסּוק ִלּבוֹ  ּכִ , חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ָיָצא ֹלא, ִראׁשֹון ּבְ

ָאַמר ְלָמאן ַוֲאִפּלוּ . ְוקֹוֵרא ְוחֹוֵזר  ֵאיָנן ִמְצֹות ּדְ
ָנה ְצִריכֹות ּוָ   :ֲהָכא ֶדהמוֹ , ּכַ

ן ָהָיה ִאם. ה  ַעד, אֹותוֹ  ּוְמִעיִרים אֹותוֹ  ְמַצֲעִרים, ָיׁשֵ
ְקָרא ּיִ סּוק ׁשֶ שׁ  ֵער ְוהּוא, ִראׁשֹון ּפָ אן. ַמּמָ  ָוֵאיָלךְ  ִמּכָ

ֵדי אֹותוֹ  ְמַצֲעִרים ֵאין ְקָרא ּכְ ּיִ שׁ  ֵער ְוהּוא ׁשֶ , ַמּמָ
ַאף י ַעל ׁשֶ הּוא ּפִ   :אָיצָ , ִמְתַנְמֵנם קֹוֵרא ׁשֶ

ַמע ְקִריַאת ַהּקֹוֵרא. ו ֵעיָניו ִיְרֹמז ֹלא, ׁשְ  ִיְקֹרץ ְוֹלא, ּבְ
ָפָתיו ׂשְ עֹוָתיו ַיְרֶאה ְוֹלא, ּבִ ֶאְצּבְ ה ּבְ ָפָרׁשָ  ִראׁשֹוָנה ּבְ
הּוא ר ׁשֶ ַלת ִעּקַ ַמִים ַמְלכּות ֹעל ַקּבָ ֵני, ׁשָ ְרֶאה ִמּפְ ּנִ  ׁשֶ
קֹוֵרא ְרתָּ  ּוְכִתיב, ֲעַראי ּכְ ם ְוִדּבַ יָנן ,ּבָ ה ְוַדְרׁשִ  ֲעׂשֵ
  :ֶקַבע אֹוָתם

ְמָלאָכה עֹוֵסק ָהָיה. ז ַמע ְקִריַאת ִלְקרֹות ְורֹוֶצה ּבִ , ׁשְ
ל ּטֵ ַלאְכּתוֹ  ִיְתּבַ ְקָרא ַעד ִמּמְ ּיִ ה ׁשֶ ָרׁשָ ֵדי, ִראׁשֹוָנה ּפָ  ּכְ
ּלֹא קֹוֵרא ְיֵהא ׁשֶ   :ֲעַראי ּכְ

ִנין. ח ַעל ְוֵכן ָהֻאּמָ ִית ּבַ ָהיוּ  ַהּבַ יםע ׁשֶ  ְמָלאָכה ֹוׂשִ
ֹראשׁ  ֹראשׁ  אוֹ , ָהִאיָלן ּבְ ְנָין ׁשּורֹות ּבְ  קֹוִרין, ַהּבִ
ַמע ְקִריַאת ְמקֹוָמם ׁשְ   :ִליֵרד ְצִריִכים ְוֵאיָנם ּבִ

ף. ט ּתָ י ַעל ַאף, ַהּכַ אוֹ  ּפִ ָ ׂשּ ּמַ ֵתָפיו ַעל ׁשֶ  קֹוֵרא, ּכְ
ַמע ְקִריַאת ָעה ַיְתִחיל ֹלא ֲאָבל, ׁשְ ׁשָ ּטֹוֵען ּבְ  ְוֹלא ׁשֶ
ָעה ׁשָ ּפֹוֵרק ּבְ ֵני, ׁשֶ ֵאין ִמּפְ ב ִלּבוֹ  ׁשֶ ָ   :ְמֻיׁשּ

 סד סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , שמע בקריאת הטועה דין
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 א
 א

ה, ָיָצא ֹלא, ְלַמְפֵרעַ  ְקָרָאהּ . א ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ
ֵסֶדר סּוִקים ּבְ ים ִאם ֲאָבל, ַהּפְ ה ִהְקּדִ ָרׁשָ הּ  ּפָ , ַלֲחֶבְרּתָ
י ַעל ַאף ֵאינוֹ  ּפִ אי ׁשֶ ַ ֵאיָנהּ  ְלִפי, ָיָצא, ַרׁשּ  ְסמּוָכה ׁשֶ
ּתֹוָרה ָלהּ    :ּבַ

ה ָקָרא. ב ָרׁשָ הּ  ְוָטָעה ּפָ גֹון, ָטָעה ֵהיָכן יֹוֵדעַ  ִאם, ּבָ  ּכְ
ָרא ּקָ הּ  ׁשֶ ּלָ א ּכֻ ג ֶאּלָ ּלֵ ּדִ סּוק ׁשֶ ֶאְמַצע' א ּפָ  חֹוֵזר, ּבָ
סּוק אֹותוֹ  ְלֹראשׁ  הַהפָּ  ְוגֹוֵמר ַהּפָ  יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ְוִאם, ָרׁשָ
ה ְלֹראשׁ  חֹוֵזר, ָטָעה ֵהיָכן ָרׁשָ   :ַהּפָ

ין ָטָעה. ג ה ּבֵ ָרׁשָ ה ּפָ הּוא, ְלָפָרׁשָ ִסּיֵם יֹוֵדעַ  ׁשֶ  ׁשֶ
ה ָרׁשָ ה ִאם ִראׁשֹוָנה ִאם יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ  ּפָ ִנּיָ  חֹוֵזר, ׁשְ

ה מֹועַ  ִאם ְוָהָיה ְוַיְתִחיל, ִראׁשֹוָנה ְלָפָרׁשָ   :ׁשָ

ם עֹוֵמד ָהָיה. ד ּוְכַתְבּתָ ם ִאם יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ , ּבְ ּוְכַתְבּתָ  ּבְ
ה ָפָרׁשָ ּבְ ם ִאם ִראׁשֹוָנה ׁשֶ ּוְכַתְבּתָ ה ּבְ ָפָרׁשָ ּבְ ה ׁשֶ ִנּיָ , ׁשְ

ם חֹוֵזר ִראׁשֹוָנה ְלּוְכַתְבּתָ ּבָ ּלֹא ִמיֵלי ְוָהֵני, ׁשֶ  ִהְתִחיל ׁשֶ
 ִיְרּבוּ  ְלַמַען ִהְתִחיל ִאם ֲאָבל, ְיֵמיֶכם ִיְרּבוּ  ְלַמַען
ִסְרֵכיהּ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ֵאין, ְיֵמיֶכם   :ַוֲאָתא ָנַקט ּדְ

 סה סימן
 קריאת קוראין צבור ומצא הכנסת לבית הנכנס

  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , הקריאה בשעת שהפסיק או שמע

ַהְינוּ , ֵסרּוִגין ְקָרָאהּ . א ִהְתִחיל ּדְ  ְוִהְפִסיק, ִלְקרֹות ׁשֶ
ִתיָקה יןבֵּ  ׁשְ ין ּבִ ִדּבּור ּבֵ ָהה ֲאִפּלוּ , ּוְגָמָרהּ  ְוָחַזר ּבְ  ׁשָ

ֵדי הּ  ֶאת ִלְגֹמר ּכְ ּלָ  ֵמֲחַמת ַהֶהְפֵסק ָהָיה ֲאִפּלוּ , ָיָצא, ּכֻ
  :ֹאֶנס

ַמע ְקִריַאת ָקָרא. ב ֶנֶסת ְלֵבית ְוִנְכַנס ׁשְ  ּוָמָצא ַהּכְ
ּקֹוִרין ִצּבּור ַמע ְקִריַאת ׁשֶ ֶהם ִלְקרֹות ָצִריךְ , ׁשְ  ִעּמָ
סּוק ּלֹא, ִראׁשֹון ּפָ ִאּלוּ  ֵיָרֶאה ׁשֶ ל רֹוֶצה ֵאינוֹ  ּכְ  ְלַקּבֵ
ַמִים ַמְלכּות ֹעל ֵבית הּוא ִאם ה"ְוה, ֲחֵבָריו ִעם ׁשָ  ּבְ

ֶנֶסת ְבֵרי ְואֹוֵמר ַהּכְ ֲחנּוִנים ּדִ סּוִקים אוֹ  ּתַ ָמקֹום, ּפְ  ּבְ

אי ַ ַרׁשּ ֵאינוֹ  ָמקֹוםבְּ  ָעסּוק הּוא ִאם ֲאָבל, ִלְפֹסק ׁשֶ  ׁשֶ
אי ַ גֹון, ִלְפֹסק ַרׁשּ רּוךְ  ּכְ ָאַמר ִמּבָ , ַיְפִסיק ֹלא ָוֵאיָלךְ  ׁשֶ
א בֹות ֹיאַמר ֶאּלָ הּוא ַהּתֵ ָעה אֹוֵמר ׁשֶ ׁשָ ּבּור ּבְ ַהּצִ  ׁשֶ

סּוק אֹוְמִרים ִנּגּון ִראׁשֹון ּפָ ּבּור ּבְ ֵהא, ַהּצִ ּיְ  ִנְרֶאה ׁשֶ
ִאּלוּ  ֶהם קֹוֵרא ּכְ   :ִעּמָ

ַמע ְקִריַאת אָקרָ . ג ֶנֶסת ְלֵבית ְוִנְכַנס ׁשְ  ּוָמָצא ַהּכְ
ּקֹוְרִאין ִצּבּור ַמע ְקִריַאת ׁשֶ ְקָרא טֹוב, ׁשְ ּיִ ֶהם ׁשֶ  ִעּמָ
ל ַמע ְקִריַאת ּכָ ל, ׁשְ ָכר ִויַקּבֵ קֹוֵרא ׂשָ ּתֹוָרה ּכְ   :ּבַ

 סו סימן
, יפסיק לא מקום ובאיזה להפסיק יכול מקום באיזה

  ם:ְסִעיִפי' י ּובוֹ 

ין. א ָרִקים ּבֵ לֹום ׁשֹוֵאל ַהּפְ ׁשְ ד ָאָדם ּבִ יב ִנְכּבָ  ּוֵמׁשִ
לֹום לֹום ׁשֹוֵאל ּוָבֶאְמַצע, ָאָדם ְלָכל ׁשָ ׁשְ הּוא ִמי ּבִ  ׁשֶ
ּנוּ  ָיֵרא גֹון, ִמּמֶ הּוא ִמי אוֹ , ַרּבוֹ  אוֹ  ָאִביו ּכְ דֹול ׁשֶ  ּגָ
ּנוּ  ָחְכָמה ִמּמֶ ן ְוָכל, ּבְ ּכֵ ס אוֹ  ֶמֶלךְ  ׁשֶ יב. ַאּנָ  ּוֵמׁשִ
לֹום ד ְלָאָדם ׁשָ ֶאְמַצע ַוֲאִפּלוּ , ִנְכּבָ סּוק ּבְ  חּוץ, ַהּפָ
סּוק ַמע ִמּפָ ָרֵאל ׁשְ ם ּוָברּוךְ  ִיׂשְ בֹוד ׁשֵ  ַמְלכּותוֹ  ּכְ
ּלֹא, ָוֶעד ְלעֹוָלם ֶהם ַיְפִסיק ׁשֶ ָלל ּבָ ֵני ֹלא ִאם, ּכְ  ִמּפְ

ֵרא ִמי ּיָ א ׁשֶ ּמָ   :ַיַהְרֶגּנוּ  ׁשֶ

ַכח ִאם. ב ין ִציִצית ְלָהִניחַ  ׁשָ ין ְלַהְפִסיק ָיכֹול ּוְתִפּלִ  ּבֵ
ָרִקים   :ֲעֵליֶהם ִויָבֵרךְ , ַלֲהִניָחם ַהּפְ

ישׁ . ג ה ְלַקּדִ ָ ֶאְמַצע ֲאִפּלוּ  ַמְפִסיק ּוְלָבְרכוּ  ְוִלְקֻדׁשּ  ּבְ
סּוק א ֹיאַמר ֹלא ֲאָבל, ְלמֹוִדים ְוֵכן, ַהּפָ ַבת ֶאּלָ  ּתֵ
ְלַבד מֹוִדים   :ּבִ

ָהָיה ֵהןכֹּ . ד ַמע ְקִריַאת קֹוֵרא ׁשֶ  ִלְקרֹות ּוְקָראּוהוּ  ׁשְ
ּתֹוָרה אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ּבַ ְפִסיק ׁשֶ ּמַ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ׁשֶ  ׁשֶ
ֵאינוֹ  ְדָבָריו ַוֲהָלָכה, ַמְפִסיק ׁשֶ   :ּכִ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 א
 א

ין ֵהן ְוֵאּלוּ . ה ָרִקים ּבֵ ין, ַהּפְ ָרָכה ּבֵ  ִראׁשֹוָנה ּבְ
ה ִנּיָ ין, ִלׁשְ ִניָּ  ּבֵ מֹועַ  הׁשְ ין, ְלׁשָ ַמע ּבֵ  ִאם ִלְוָהָיה ׁשְ
מֹועַ  ין, ׁשָ מֹועַ  ִאם ְוָהָיה ּבֵ ין ֲאָבל, ְלַוּיֹאֶמר ׁשָ  ּבֵ
יב ֶלֱאֶמת ַוּיֹאֶמר ּלֹא, ַיְפִסיק ֹלא ְוַיּצִ ין ְלַהְפִסיק ׁשֶ  ּבֵ

א, ֶלֱאֶמת' ה  ְוָאז, ֱאֶמת ֱאֹלֵהיֶכם' ה ֲאִני ֹיאַמר ֶאּלָ
ִדין ַיְפִסיק ֶאְמצַ  ּכְ ֶרק עּבְ   :ַהּפֶ

ַסק ִאם. ו ֵני ּפָ ְרָאה ִמּפְ בֹוד אוֹ  ַהּיִ ָאַמר ַאַחר ַהּכָ  ׁשֶ
ם אוֹ , ֱאֶמת ִסּיֵ ן ֹקֶדם ׁשֶ  ִעם ֱאֹלֵהיֶכם' ה ְוָסַמךְ , ַהַחּזָ
ין, ֱאֶמת ְתִחיל ּוַמְמּתִ ּיַ ן ׁשֶ ּיֹאַמר ַהַחּזָ  ֵאינוֹ , ִעּמוֹ  ְוׁשֶ
ַעם ְולֹוַמר ַלֲחֹזר ָצִריךְ    :ֱאֶמת ַאֶחֶרת ּפַ

ַאל ַאַחר ָאֵמן אֹוֵמר ֵאינוֹ . ז ָרֵאל ּגָ ּום, ִיׂשְ ָהֵוי ִמׁשּ  ּדְ
  :ֶהְפֵסק

ה ִלְסֹמךְ  ָצִריךְ . ח ֻאּלָ ה ּגְ  ְלַאַחר ַיְפִסיק ְוֹלא, ִלְתִפּלָ
ָאַמר ַאל ׁשֶ ָרֵאל ּגָ ּלֹא ֹאֶנס ֵאְרעוֹ  ִאם ַרק, ִיׂשְ  ֵהִניחַ  ׁשֶ
ין ִפּלִ נוּ , ּתְ ּמְ ין לוֹ  ְוִנְזּדַ אֻ  ּבֵ הּגְ ה ּלָ , ָאז ֵמִניחַ , ִלְתִפּלָ
ל ַאַחר ַעד ֲעֵליֶהם ְיָבֵרךְ  ְוֹלא ּלֵ ְתּפַ ּיִ ית ֲאָבל. ׁשֶ  ַטּלִ
ּלֹא ַעד ְוִאם, ָאז ָיִניחַ  ֹלא ַאל ָאַמר ׁשֶ ָרֵאל ּגָ  ִיׂשְ

נוּ  ּמְ ית לוֹ  ִנְזּדַ ין ַטּלִ  ֲעֵליֶהם ְיָבֵרךְ  ְוֹלא, ְמִניָחן, ּוְתִפּלִ
ה ַאַחר ַעד ִפּלָ   :ּתְ

ישׁ  ַלֲענֹות יןאֵ . ט ה ַקּדִ ָ ין ּוְקֻדׁשּ ה ּבֵ ֻאּלָ ה ּגְ , ִלְתִפּלָ
ה ְוֵכיַצד ין, עֹוׂשֶ יָרה ַמְמּתִ ׁשִ ה ּבְ ֵדי ֲחָדׁשָ   :ַלֲענֹות ּכְ

ל. י ּלֹא ִמי ּכָ יב ֱאֶמת ָאַמר ׁשֶ ֲחִרית ְוַיּצִ  ֶוֱאֶמת, ׁשַ
ְצָוה חֹוַבת ְיֵדי ָיָצא ֹלא, ַעְרִבית ֶוֱאמּוָנה ִתְקָנהּ  ַהּמִ   :ּכְ

 סז סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , שמע קריאת קרא אם ספק דין

ַמע ְקִריַאת ָקָרא ִאם ָסֵפק. א  ּוְמָבֵרךְ  ְוקֹוֵרא חֹוֵזר, ׁשְ
ָרָאהּ  יֹוֵדעַ  ִאם ֲאָבל. ּוְלַאֲחֶריהָ  ְלָפֶניהָ  ּקְ א, ׁשֶ  ֶאּלָ

ק ֻסּפָ ּמְ ַרךְ  ִאם ׁשֶ  חֹוֵזר ֵאינוֹ , ּוְלַאֲחֶריהָ  ְלָפֶניהָ  ּבֵ
  :ְמָבֵרךְ וּ 

 סח סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , בפיוטין להפסיק שלא

ְפִסיִקים ְמקֹומֹות ֵישׁ . א ּמַ ִבְרכֹות ׁשֶ ַמע ְקִריַאת ּבְ  ׁשְ
ּיּוִטים לֹוַמר ָאְמָרם ִלְמֹנעַ  ְוָנכֹון, ּפִ ּום, ִמּלְ ָהֵוי ִמׁשּ  ּדְ
  :ֶהְפֵסק

 סט סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , שמע על פורס דין

ֵני ֵישׁ  ִאם. א לוּ  ָאָדם ּבְ ּלְ ִהְתּפַ ל ׁשֶ ְפֵני ֶאָחד ּכָ  ַעְצמוֹ  ּבִ
ָיִחיד ְמעוּ  ְוֹלא, ּבְ ישׁ  ֹלא ׁשָ ה ְוֹלא ַקּדִ ָ  עֹוֵמד, ְקֻדׁשּ
ישׁ  ְואֹוֵמר ֵמֶהם ֶאָחד  יֹוֵצר ִראׁשֹוָנה ּוְבָרָכה ּוָבְרכוּ  ַקּדִ
ַמע ַעל ּפֹוֵרס ִנְקָרא ְוֶזה, יֹוֵתר ְוֹלא אֹור  ְלׁשֹון, ׁשְ

רּוָסה ֲחִתיָכה ֵאין, ּפְ א אֹוְמִרים ׁשֶ ה ְקָצת ֶאּלָ ּנָ : ִמּמֶ
מוּ  ּוְלַאַחר ִסּיְ ת ׁשֶ ְרּכַ  ָאבֹות אֹוֵמר, אֹור יֹוֵצר ּבִ

ה, ּוְגבּורֹות ָ ה ּוְקֻדׁשּ  עֹוֵבר ִנְקָרא ְוֶזה, ָקדֹושׁ  ְוַאּתָ
ָבה ִלְפֵני ין ְוֵאין. ַהּתֵ ָבִרים עֹוׂשִ ָפחֹות ֵאּלוּ  ּדְ ', ִמי ּבְ
ּום ָהֵוי ִמׁשּ ָבִרים ּדְ ה ּדְ ָ ֻדׁשּ ּקְ ּבַ  ַאַחר ַלֲחֹזר ְוָצִריךְ , ׁשֶ
ה ָ ׁשּ ּלֹא ׁשִ ְמעוּ  ׁשֶ ַהְינוּ , ׁשָ ָרה ֹרב ּדְ  ֵאיָנם ְוִאם. ָהֲעׂשָ

ִביל ֲאִפּלוּ , ִנְמָצִאים ׁשְ ּלֹא ֶאָחד ּבִ ַמע ׁשֶ , אֹוְמִרים ׁשָ
ַמע ִמי ַוֲאִפּלוּ  ָ ׁשּ מַ  ַעל ִלְפֹרס ָיכֹול ׁשֶ  ְוַלֲעֹבר עׁשְ
ָבה ִלְפֵני ִביל ַהּתֵ ׁשְ ּלֹא אֹותוֹ  ּבִ ַמע ׁשֶ ל. ׁשָ  ָמקֹום ּוִמּכָ
ּלֹא אֹותוֹ  ִאם ַמע ׁשֶ ִקי ׁשָ ַמע ַעל ִלְפֹרס ּבָ  ְוַלֲעֹבר ׁשְ

ָבה ִלְפֵני ְפֹרס מּוָטב, ַהּתֵ ּיִ ָבה ִלְפֵני ְוַיֲעֹבר ׁשֶ , הּוא ַהּתֵ
ְפֹרס ּיִ ֶ ָבה ִלְפֵני ְוַיֲעֹבר ִמׁשּ ָבר ֵחראַ  ַהּתֵ ּכְ ַמע ׁשֶ   :ׁשָ

י ַעל ַאף, סּוָמא. ב ּלֹא ּפִ ָמיו ְמאֹורֹות ָרָאה ׁשֶ , ִמּיָ
ַמע ַעל ּפֹוֵרס אֹורֹות יֹוֵצר ּוְמָבֵרךְ  ׁשְ הּוא ַהּמְ  ֶנֱהֶנה ׁשֶ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן ע הלכות קריאת שמע
  

 

37

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 א
 א

אֹורֹות ּמְ רֹוִאין ּבַ ּיֹורּוהוּ  ֲאֵחִרים ׁשֶ ֶרךְ  ׁשֶ ר ַהּדֶ  ֵיֵלךְ  ֲאׁשֶ
הּ    :ּבָ

 ע סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , שמע קריאתמ הפטורים הם מי

ים. א טּוִרים ַוֲעָבִדים ָנׁשִ ִריַאת ּפְ ַמע ִמּקְ ֵני ׁשְ הּוא ִמּפְ  ׁשֶ
ה ִמְצַות ַמן ֲעׂשֵ ַהּזְ ָרָמא ׁשֶ ָדם הּוא ְוָנכֹון. ּגְ  ְלַלּמְ

לוּ  ַקּבְ ּיְ ַמִים ַמְלכּות ֹעל ֲעֵליֶהן ׁשֶ   :ׁשָ

ים. ב טּוִרים ְקַטּנִ נוּ  ּפְ ם ְלַרּבֵ ּלֹאכְּ  ּתָ יעוּ  ׁשֶ , ְלִחּנּוךְ  ִהּגִ
יעוּ  ֲאִפּלוּ  י"ּוְלַרשִׁ  ֵני, ְלִחּנּוךְ  ִהּגִ ֵאינוֹ  ִמּפְ  ָמצּוי ׁשֶ
ְזַמן ֶאְצלוֹ  ַמע ְקִריַאת ּבִ ֶעֶרב ׁשְ ן, ּבָ ּבֶֹקר הּוא ְוָיׁשֵ , ּבַ
נוּ  ִלְנֹהג ְוָראּוי ַרּבֵ ם ּכְ   :ּתָ

תּוָלה ֶאת ַהּכֹוֵנס. ג טּור ַהּבְ ִריַאת ּפָ ַמע ִמּקְ , ָיִמים' ג ׁשְ
ה ֹלא ִאם ה ָעׂשָ ֵני, ַמֲעׂשֶ הּוא ִמּפְ ת ָטרּוד ׁשֶ  ִטְרּדַ

י ְוָהֵני. ִמְצָוה ְזַמן ִמּלֵ ו ֲאָבל, ָהִראׁשֹוִנים ּבִ ם ַעְכׁשָ ּגַ  ׁשֶ
ָאר ֵני ׁשְ ִנים ֵאיָנם ָאָדם ּבְ ָראּוי ְמַכּוְ ם, ּכָ  ֶאת ַהּכֹוֵנס ּגַ

תּוָלה   :קֹוֵרא ַהּבְ

ים ָצְרֵכיבְּ  עֹוֵסק ָהָיה. ד יעַ  ַרּבִ ַמע ְקִריַאת ְזַמן ְוִהּגִ , ׁשְ
א, ַיְפִסיק ֹלא ַאר ִאם, ְוִיְקָרא ִעְסֵקיֶהם ִיְגֹמר ֶאּלָ  ִנׁשְ
  :ִלְקרֹות ֵעת

ֲאִכיָלה עֹוֵסק ָהָיה. ה ָהָיה אוֹ  ּבַ ְרָחץ ׁשֶ ּמֶ ָהָיה אוֹ , ּבַ  ׁשֶ
ִתְסּפֶֹרת עֹוֵסק ָהָיה אוֹ  ּבְ ךְ  ׁשֶ עֹורֹות ְמַהּפֵ ָהיוּ  אוֹ , ּבְ  ׁשֶ

ִדין עֹוְסִקים ךְ  ְוַאַחר ּגֹוֵמר ם"ְלָהַרְמבָּ , ּבְ  קֹוֵרא ּכָ
ַמע ְקִריַאת א ִמְתָיֵרא ָהָיה ְוִאם. ׁשְ ּמָ  ְזַמן ַיֲעֹבר ׁשֶ
ח ֶזה ֲהֵרי, ְוָקָרא ּוָפַסק, ְקִריָאה ּבָ  ד"ּוְלָהַרֲאבָ . ְמׁשֻ
י ַעל ַאף ְוקֹוֵרא ַמְפִסיק שׁ  ּפִ ּיֵ הּות ׁשֶ   :ִלְקרֹות ׁשְ

 עא סימן

' ז ּובוֹ , שמע מקריאת פטורים במת והעוסקים אבל
  ְסִעיִפים:

ת ִמי. א ּמֵ הּוא ֵמת לוֹ  ׁשֶ ב ׁשֶ ל ַחּיָ , ָעָליו ְלִהְתַאּבֵ
ל ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ  טּור, ְלָקְברוֹ  ָעָליו ֻמּטָ ִריַאת ּפָ ַמע ִמּקְ  ׁשְ

ה ִפּלָ  מוֹ ַעצְ  ַעל ְלַהְחִמיר רֹוֶצה ִאם ַוֲאִפּלוּ . ּוִמּתְ
אי ֵאינוֹ , ְוִלְקרֹות ַ ל ִמי לוֹ  ֵישׁ  ְוִאם. ַרׁשּ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּיִ  ׁשֶ
ִבילוֹ  ׁשְ ָצְרֵכי ּבִ  ַעְצמוֹ  ַעל ְלַהְחִמיר ְוָרָצה, ְקבּוָרה ּבְ
ָידוֹ  מֹוִחין ֵאין, ְוִלְקרֹות   :ּבְ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ֹחל, ֲאמּוִרים ּדְ ת ֲאָבל. ּבְ ּבָ ׁשַ ב, ּבְ ל ַחּיָ  ּכָ
יךְ  ִאם ֶעֶרבהָ  ַעד ַהּיֹום חּום ַעל ַמְחׁשִ  ְלִהְתַעֵסק ַהּתְ

ָצְרֵכי יךְ  ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל. ְקבּוָרה ּבְ חּום ַעל ַמְחׁשִ , ַהּתְ
ב ם ַחּיָ ִני טֹוב ְויֹום, ֶעֶרב ְלֵעת ּגַ ינוֹ  ׁשֵ ֹחל ּדִ  ְויֹום ּכְ
ּיֹום ּבוֹ  ְלָקְברוֹ  רֹוֶצה ִאם, ִראׁשֹון טֹוב  ְיֵדי ַעל ּבַ
ינוֹ , ם"ַעּכוּ   ּבוֹ  ְלָקְברוֹ  רֹוֶצה ֵאינוֹ  ְוִאם. ֹחלכְּ  ּדִ
ּיֹום ינוֹ , ּבַ ת ּדִ ּבָ ׁשַ   :ּכְ

ר. ג ּמֵ ת ֶאת ַהְמׁשַ טּור, ֵמתוֹ  ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , ַהּמֵ   :ּפָ

ַנִים ָהיוּ . ד ִרים ׁשְ ּמְ ר ֶזה, ְמׁשַ ּמֵ  ְוַאַחר, קֹוֵרא ְוֶזה ְמׁשַ
ךְ  ר ּכָ ּמֵ   :ֶזה ְוקֹוֵרא, ֶזה ְמׁשַ

טּור ְלֵמת ֶברקֶ  ַהחֹוֵפר. ה   :ּפָ

ַנִים ָהיוּ . ו ל חֹוְפִרים יֹוֵתר אוֹ  ׁשְ ִריִכים ּכָ  ְלָצְרֵכי ַהּצְ
ַבת ַהֲחִפיָרה טּוִרים, ַאַחת ּבְ , נֹוָסִפים ֵישׁ  ְוִאם. ּפְ
ָמִטים  ְוָהֲאֵחִרים, ּוִמְתַעְסִקים ֵאּלוּ  ְוחֹוְזִרין, ְוקֹוִרין ִנׁשְ
ָמִטים   :קֹוִריןוְ  ִנׁשְ

ַמע ְקִריַאת ִלְקרֹות ָאסּור. ז ל ַאּמֹות' ד ּתֹוךְ  ׁשְ  ֵמת ׁשֶ
ֵבית אוֹ  ָברֹות ּבְ   :ָיָצא ֹלא, ָקָרא ְוִאם. ַהּקְ

 עב סימן
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' ה ּובוֹ , והמלוין והמנחמים המטה נושאי דין
  ְסִעיִפים:

ֵאי. א ה נֹוׂשְ ּטָ ין, ִחּלּוֵפיֶהן ְוִחּלּוֵפי ְוִחּלּוֵפיֶהן ַהּמִ  ּבֵ
ֵהם אֹוָתם ה ְפֵנילִ  ׁשֶ ּטָ ין ַהּמִ ֵהם אֹוָתם ּבֵ , ְלַאֲחֶריהָ  ׁשֶ
ה ֵמַאַחר ּטָ ּמִ ּלַ ֶהם ֹצֶרךְ  ׁשֶ טּוִרים, ּבָ ָאר. ּפְ ין ּוׁשְ  ַהְמַלּוִ
ת ֶאת ֵאין, ַהּמֵ ה ׁשֶ ּטָ ֶהם ֹצֶרךְ  ַלּמִ ִבים, ּבָ   :ַחּיָ

ת ֶאת מֹוִציִאין ֵאין. ב ַמע ִלְקִריַאת ָסמּוךְ  ַהּמֵ , ׁשְ
ֵאין הּות ׁשֶ יעַ  ֹקֶדם ּוְלָקְברוֹ  ִציאוֹ ְלהוֹ  ׁשְ ּגִ ּיַ  ְזַמן ׁשֶ

ַמע ְקִריַאת  ַמְפִסיִקין ֵאין, ְלהֹוִציאוֹ  ִהְתִחילוּ  ְוִאם. ׁשְ
ֵדי   :ִלְקרֹות ּכְ

ד ָהעֹוְסִקים ָהָעם. ג ֶהְסּפֵ ְזַמן ּבְ ת ּבִ ַהּמֵ ל ׁשֶ , ִלְפֵניֶהם ֻמּטָ
ָמִטים ִלין ְוקֹוִרין ֶאָחד ֶאָחד ִנׁשְ ּלְ ת ֵאין. ּוִמְתּפַ  ַהּמֵ

ל ִלין קֹוִרין ֵהם, ִלְפֵניֶהם ֻמּטָ ּלְ ב ְוָהאֹוֵנן, ּוִמְתּפַ  יֹוׁשֵ
  :ְודֹוֵמם

ת ֶאת ָקְברוּ . ד ל ָהֲאֵבִלים ְוָחְזרוּ  ַהּמֵ ְנחּוִמין ְלַקּבֵ , ּתַ
קֹום ַאֲחֵריֶהם הֹוְלִכין ָהָעם ְוָכל ֶבר ִמּמְ קֹום ַהּקֶ  ַלּמָ

עֹוְמִדין ם ׁשֶ ל ּוָרהשׁ  ַלֲעׂשֹות ָהֲאֵבִלים ׁשָ  ְלַקּבֵ
ְנחּוִמין  ֲאִפּלוּ  ְוִלְגֹמר ְלַהְתִחיל ָהָעם ְיכֹוִלין ִאם, ּתַ

סּוק יעוּ  ֹקֶדם ֶאָחד ּפָ ּגִ ּיַ ּוָרה ׁשֶ , ָלאו ְוִאם. ַיְתִחילוּ , ַלׁשּ
  :ַיְתִחילוּ  ֹלא

ׁשּוָרה ָהעֹוְמִדים. ה ִניִמים, ְלַנֲחמוֹ  ּבְ רֹוִאים ַהּפְ ֵני ׁשֶ  ּפְ
טּוִרים, ָהָאֵבל ֵאיָנם ְוַהִחיצֹוִנים. ּפְ ֵני רֹוִאים ׁשֶ  ּפְ
ִבים, ָהָאֵבל   :ַחּיָ

 עג סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , יתנהג איך ובניו אשתו עם הישן

ַנִים. א ָהיוּ  ׁשְ ִנים ׁשֶ ית ְיׁשֵ ַטּלִ ר, ֶאָחד ּבְ ֵניֶהם ּוְבׂשַ  ׁשְ
ֶזה ֶזה נֹוְגִעים ַמע ְקִריַאת ִיְקְראוּ  ֹלא, ּבָ א, ׁשְ  ִאם ֶאּלָ

ן ית ָהְיָתה ּכֵ יֵניֶהם ַמְפֶסֶקת ַטּלִ ְתֵניֶהם ּבֵ ה ִמּמָ   :ּוְלַמּטָ

ן ָהָיה ִאם. ב ּתוֹ  ִעם ָיׁשֵ ֲחָזַרת קֹוֵרא, ִאׁשְ ִנים ּבַ  ְלַצד ּפָ
ֹלא ַוֲאִפּלוּ , ַאֵחר ית ַהְפָסַקת ּבְ ּום, ַטּלִ יָבה ִמׁשּ ֲחׁשִ  ּדַ

גּופוֹ  אֹוֵסר ִמי ְוֵישׁ . ּכְ   :ִלְדָבָריו ָלחּושׁ  ְוָנכֹון, ׁשֶ

ן ָהָיה ִאם. ג ָניו ִעם ָיׁשֵ עֹוָדם ּבָ ים ּבְ ר, ְקַטּנִ  ֻמּתָ
ֲחָזַרת ִלְקרֹות ִנים ּבַ ֹלא ּפָ ית ַהְפָסַקת ּבְ  ֵהם ְוִאם. ַטּלִ
דֹוִלים ית ְלַהְפָסַקת ָצִריךְ , ּגְ   :ַטּלִ

ה ַעד. ד ּמָ ים ֲחׁשּוִבים ֵהם ּכַ ינֹוק, ְקַטּנִ ְהיוּ  ַעד ַהּתִ ּיִ  ׁשֶ
ִנים ב"י לוֹ  יֹנֶקת, ׁשָ ְהיוּ  ַעד ְוַהּתִ ּיִ ִנים א"י ָלהּ  ׁשֶ , ׁשָ

ָערֹות' ב ֵהִביאוּ  ַוֲאִפּלוּ  ר, ׂשְ ַנת. ֻמּתָ  ְלִתינֹוק ג"י ּוִבׁשְ
ָערֹות' ב ֵהִביאוּ  ִאם ְלִתיֹנֶקת ב"ְוי ֹלא ָאסּור, ׂשְ  ּבְ

ָערֹות' ב ֵהִביאוּ  ֹלא ְוִאם. ֶהְפֵסק ר ׂשְ ַנת. ֻמּתָ ְ  ג"י ּוִמׁשּ
' ב ֵהִביאוּ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ְלִתיֹנֶקת ב"ְוי ְלִתינֹוק יָלךְ ָואֵ 

ָערֹות   :ָאסּור, ׂשְ

 עד סימן
' ו ּובוֹ , הערוה את רואין כשאיבריו לברך שלא

  ְסִעיִפים:

ן ָהָיה. א יתוֹ  ָעֹרם ָיׁשֵ ַטּלִ ית ָלֹחץ ָצִריךְ , ּבְ ַטּלִ  ַעל ּבְ
ּום, ִיְקָרא ְוָאז ִלּבוֹ  ִלּבוֹ  ִמׁשּ  ָהֶעְרָוה ֶאת ֶאהרוֹ  ּדְ

  :ָאסּור

ַמִים ָעֹרם ָהרֹוֵחץ. ב ּתֹות ְורֹוֶצה, ְצלּוִלים ּבְ  ְיַכֶסה, ִלׁשְ
ֶבֶגד ה ּבְ ּטָ ֵדי, ְלִלּבוֹ  ִמּמַ ּלֹא ּכְ  ֶאת רֹוֶאה ִלּבוֹ  ְיֵהא ׁשֶ
ָבֵרךְ  ָהֶעְרָוה ּיְ ׁשֶ ֶבֶגד ְוַדְוָקא. ּכְ ָיַדִים ֲאָבל, ּבְ  ָהֵוי ֹלא ּבְ
סּוי ִים יוּ הָ  ְוִאם: ּכִ ֵאין, ֲעכּוִרים ַהּמַ  ִנְרִאין ֵאיָבָריו ׁשֶ
ֶהם ר, ּבָ תֹוָכן ְוהּוא ִלְקרֹות ֻמּתָ ּלֹא ְוהּוא, ּבְ  ְיֵהא ׁשֶ
  :ַרע ֵריָחן

ק ָהָאָדם ִאם. ג ְזרֹועֹוָתיו ּגּופוֹ  ְמַחּבֵ ְיִנין, ּבִ  ֵליהּ  ּדַ
ַהְפָסָקה   :ּכְ
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אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ד ים ׁשֶ ׁשִ ַהּנָ ל ְלָבֵרךְ  ְיכֹולֹות ׁשֶ ּלֵ  ּוְלִהְתּפַ
ֵהן ׁשֶ י ַעל ַאף, ֶהָחלּוק ְלבּוׁשֹות ּכְ ֵאיָנם ּפִ  ַמְפִסיקֹות ׁשֶ
ה ב ְלַמּטָ   :ֵמַהּלֵ

ָאר. ה ר ָהֶעְרָוה ֶאת רֹוִאים ֵאיָבָריו ׁשְ  ִאם ֲאָבל, ֻמּתָ
ין נֹוֵגעַ  ֵמֵאיָבָריו ֵאיֶזה ֶעְרָותוֹ  ּבֵ ין ּבְ ֶעְרַות ּבֵ , ֲחֵברוֹ  ּבְ
ַמע ְקִריַאת רֹותִלקְ  ָאסּור ל אוֹ  ׁשְ ּלֵ  ִויֵריכֹוָתיו. ְלִהְתּפַ

ָהֶעְרָוה ֶבֶגד ְלַהְפִסיָקן ָצִריךְ  ֲעֵליֶהן ׁשֹוֶכֶבת ׁשֶ  אוֹ  ּבְ
ִעְנָין, ְלַהְרִחיָקן ּלֹא ּבְ ע ׁשֶ יד ִיּגַ ֶהם ַהּגִ   :ּבָ

יתוֹ  ָהְיָתה. ו ְתָניו ְלַכסֹותוֹ  ָמְתָניו ַעל ֲחגּוָרה ַטּלִ  ִמּמָ
ה י ַעל ַאף, ּוְלַמּטָ ְתָניו ּפִ ּמָ ּמִ , ָעֹרם הּוא ּוְלַמְעָלה ׁשֶ
ר ַמע ְקִריַאת ִלְקרֹות ֻמּתָ ל ֲאָבל. ׁשְ ּלֵ , ָאסּור ְלִהְתּפַ
ַכֶסה ַעד ּיְ   :ִלּבוֹ  ׁשֶ

 עה סימן
 שמע קריאת בשעת אשה וקול שער מגלוי להזהר
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , הערוה כנגד לקרותה שלא וכן

הְמגֻ  ֶטַפח. א ה ּלֶ ָ ִאׁשּ ָמקֹום ּבְ הּ  ּבְ ְרּכָ ּדַ  ֲאִפּלוּ , ְלַכסֹותוֹ  ׁשֶ
ּתוֹ  ִהיא ַמע ְקִריַאת ִלְקרֹות ָאסּור, ִאׁשְ הּ  ׁשְ ֶנְגּדָ   :ּכְ

ָער. ב ל ׂשֵ ה ׁשֶ ָ הּ  ִאׁשּ ְרּכָ ּדַ  ִלְקרֹות ָאסּור, ְלַכסֹות ׁשֶ
ֶנְגּדוֹ  תּולֹות ֲאָבל: ּכְ ן ּבְ ְרּכָ ּדַ רּועֹות ֵליֵלךְ  ׁשֶ , שׁ ָהֹרא ּפְ
ר   :ֻמּתָ

ֵהר ֵישׁ . ג ִמיַעת ִלּזָ ְ ה ֶזֶמר קֹול ִמׁשּ ָ ַעת ִאׁשּ ׁשְ  ְקִריַאת ּבִ
ַמע   :ׁשְ

ֶנֶגד ִלְקרֹות ָאסּור. ד ל ֲאִפּלוּ  ֶעְרָוה ּכְ  ְוֵכן, ם"ַעּכוּ  ׁשֶ
ֶנֶגד   :ָאסּור ָקָטן ֶעְרַות ּכְ

ית ֶעְרָוה. ה ׁשִ ֲעׁשָ ֶרךְ  אֹוָתהּ  ְורֹוֶאה ּבַ ְפנֹוֶתיהָ  ּדֶ , ּדָ
הּ  ִלְקרֹות ָאסּור ֶנְגּדָ יב, ּכְ ְכּתִ  ֶעְרַות ְבךָ  ִיְרֶאה ְוֹלא ּדִ
ָבר ָיא ְוָהא, ּדָ   :ִמְתַחּזְ

ֶנְגּדוֹ  ֶעְרָוה ָהְיָתה. ו ָניו ְוֶהֱחִזיר ּכְ ה ּפָ ּנָ ָעַצם אוֹ , ִמּמֶ  ׁשֶ
הּוא אוֹ , ֵעיָניו ְיָלה ׁשֶ ּלַ הּוא אוֹ , ּבַ ר, סּוָמא ׁשֶ  ֻמּתָ

ִבְראִ , ִלְקרֹות הּדְ ָלה ּיָ   :ָלהּ  ָחֵזי ָלא ְוָהא, ַרֲחָמָנא ּתָ

 עו סימן
  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , שמע קריאת בשעת מצואה להזהר

ית צֹוָאה. א ׁשִ ֲעׁשָ ר, ּבַ הּ  ִלְקרֹות ֻמּתָ ֶנְגּדָ י ַעל ַאף ּכְ  ּפִ
רֹוֶאה ַרךּ  אֹוָתהּ  ׁשֶ ְפנֹוֶתיהָ  ּדָ ּום, ּדָ ְבִכסּוי ִמׁשּ ָלה ּדִ  ּתָ
יב, ַרֲחָמָנא ְכּתִ ְסָיא ְוָהא, ֵצָאֶתךָ  ֶאת ְוִכִסיתָ  ּדִ   :ִמְתּכַ

גּוָמא צֹוָאה. ב לוֹ  ֵמִניחַ , ּבְ יָבה, ְוקֹוֵרא ָעֶליהָ  ַסְנּדָ ֲחׁשִ  ּדַ
ְמֻכָסה ֵאין ְוֵכיָון, ּכִ יעַ  ַרע ֵריחַ  ׁשֶ ר, לוֹ  ַמּגִ  ְוהּוא. ֻמּתָ
ּלֹא לוֹ  ְיֵהא ׁשֶ הּ  נֹוֵגעַ  ַסְנּדָ   :ּבָ

הּ  ִלְקרֹות ָאסּור, ְלָפָניו ָאהצוֹ  ֶהֱעִבירוּ . ג ֶנְגּדָ  ּוִפי, ּכְ
צֹוָאה ֲחִזיר ִמי עֹוֶבֶרת ּכְ ָהר ִמן עֹוֶלה ֲאִפּלוּ , ּדָ  ֵאין ַהּנָ

ָהֵוי, לוֹ  מֹוֶעֶלת ָהְרִחיָצה ְגָרף ּדְ ל ּכִ   :ְרִעי ׁשֶ

רוֹ  ַעל צֹוָאה ָהְיָתה. ד ׂשָ ְבָגָדיו ּוְמֻכָסה ּבְ  אוֹ , ּבִ
ִהְכִניס ֵסא ֵביתבְּ  ָיָדיו ׁשֶ ֶרךְ  ַהּכִ  ֵמִריחַ  ְוֵאינוֹ  חֹור ּדֶ

יִרים ֵישׁ , ַרע ֵריחַ   ְוֵישׁ . אֹוְסִרין ְוֵישׁ , ִלְקרֹות ַמּתִ
ּלֹא אֹוְמִרים יר ׁשֶ יר ִהּתִ ּתִ צֹוָאה ַהּמַ רוֹ  ַעל ּבְ ׂשָ א, ּבְ  ֶאּלָ
ָמקֹום ִהיא ּבְ ֹלא ֵמֵאֶליהָ  ִנְכֵסית ׁשֶ גֹון, ַמְלּבּושׁ  ּבְ  ּכְ
ִדְבֵרי ַלֲעׂשֹות ְוָנכֹון, ָיָדיו ֲאִציֵלי ְחִמיר ּכְ   :ַהּמַ

ִפי צֹוָאה. ה ַעת ּבְ  ִלְקרֹות ָאסּור ְמֻכָסה ִהיא ֲאִפּלוּ , ַטּבַ
הּוא ִנְרֵאית ֵאיָנהּ  ֲאִפּלוּ , ַהּכֹל ְלִדְבֵרי ׁשֶ , עֹוֵמד ּכְ
הּוא ְוִנְרֵאית ׁשֶ ב ּכְ   :יֹוׁשֵ

ֹרק ָלהּ ְלַבטְּ  ָיכֹול, צֹוָאה ְמַעט ְלָפָניו ָהָיה. ו ֹרק ּבְ ּיִ  ׁשֶ
הּ  הּ  ְוִיְקָרא ּבָ ֶנְגּדָ ֵהא ְוהּוא, ּכְ ּיְ  ְוֵאין. ָעֶבה ָהֹרק ׁשֶ

ּטּול א מֹוִעיל ַהּבִ ָעה ְלִפי ֶאּלָ  ִיְקָרא ֹלא ִאם ֲאָבל, ׁשָ
ד הּ  ְוִנְבָלע ִנּמֹוחַ  ְוָהֹרק ִמּיָ ֵטָלה ֹלא, ּבָ   :ּבְ
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ִית צֹוָאה ִאם ָסֵפק. ז ּבַ ר, ּבַ ֶחְזַקת ,ִלְקרֹות ֻמּתָ ִית ּדְ  ּבַ
ֵאין הּ  ׁשֶ ה צֹוָאה ִאם ָסֵפק. צֹוָאה ּבָ ּפָ ַאׁשְ  ָאסּור, ּבָ
ּום ֶחְזַקת ִמׁשּ ה ּדְ ּפָ שׁ  ַאׁשְ ּיֵ הּ  ׁשֶ  ֵמי ְסֵפק ֲאָבל. צֹוָאה ּבָ
ה ֲאִפּלוּ , ַרְגַלִים ּפָ ַאׁשְ ר ּבָ ּום, ֻמּתָ ֹלא ִמׁשּ  ָאְסָרה ּדְ
ֶנֶגד ִלְקרֹות ּתֹוָרה אאֶ , ַרְגַלִים ֵמי ּכְ ֶנֶגד ּלָ  ַעּמּוד ּכְ
ל ַפל ְוַאַחר, ִקּלּוחַ  ׁשֶ ּנָ א ִמיְתַסר ָלא ׁשֶ ָנן ֶאּלָ ַרּבָ , ִמּדְ

ְזרוּ  ֹלא ּוִבְסֵפָקן   :ּגָ

ָמקֹום ָקָרא. ח ָראּוי ּבְ ק ׁשֶ ּפֵ צֹוָאה ְלִהְסּתַ  ּוְמָצָאהּ , ּבְ
ךְ  ַאַחר קֹום ֵאין ִאם ֲאָבל. ְוִלְקרֹות ַלֲחֹזר ָצִריךְ , ּכָ  ַהּמָ
ק ָראּוי ּפֵ  ּוֵמי. ְוִלְקרֹות ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ֵאין, ּבוֹ  ְלִהְסּתַ

ָמקֹום ְמָצָאן ֲאִפּלוּ , ַרְגַלִים ָראּוי ּבְ ק ׁשֶ ּפֵ  ֵאין, ְלִהְסּתַ
  :ְוִלְקרֹות ַלֲחֹזר ָצִריךְ 

 עז סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , רגלים מי כנגד לקרות שלא

ֶנֶגד ִלְקרֹות ָאסּור. א ִטיל ַעד, םַרְגַליִ  ֵמי ּכְ ּיָ  ְלתֹוָכן ׁשֶ
ר ְוָאז, ַמִים ְרִביִעית ָנא ְוָלא. ֻמּתָ י ַעל ׁשְ ּבֵ , ַקְרַקע ּגַ

ָנא ָלא ְכִלי ׁשְ ּלֹא ּוִבְלַבד, ּבִ  ַהְמֻיָחד ָעִביט ְיֵהא ׁשֶ
ָנא ָלא. ָלֶהם ִלי ֵהם ָהיוּ  ׁשְ ּכְ ה ּבַ ִחּלָ ן, ּתְ  ֲעֵליֶהם ְוִנּתַ
ָנא ָלא, ַמִים ִים ׁשְ לִ  ַהּמַ ּכְ ה יּבַ ִחּלָ   :ּתְ

ָאְמרוּ  ְרִביִעית. ב ל ַרְגַלִים ְלֵמי, ׁשֶ ַעם ׁשֵ . ַאַחת ּפַ
ל ֵני ּוְלׁשֶ ָעִמים ׁשְ ֵני ּפְ ל, ְרִביִעּיֹות ׁשְ ֹלשׁ  ּוְלׁשֶ  ׁשָ
ה ֹלׁשָ   :ׁשְ

 עח סימן
ָסִעיף  ּובוֹ , קריאה בשעת מים להטיל שנצטרך מי

  ֶאָחד

 ַעל ׁשֹוְתִתין ָליוַרגְ  ֵמי ְוִהְתִחילוּ , קֹוֵרא ָהָיה. א
יו ְרּכָ ְכלוּ  ַעד ּפֹוֵסק, ּבִ ּיִ ִים ׁשֶ , ִלְקרֹות ְוחֹוֵזר, ַהּמַ

ָגָדיו ַעל ָנְפלוּ  ִאם ֲאִפּלוּ  ֶהם ְוֵישׁ  ּבְ  ְמַנת ַעל טֹוֵפחַ  ּבָ
יחַ  יָון, ְלַהְטּפִ ֵהם ּכֵ ִבְגּדוֹ  ְמֻכִסים ׁשֶ  ֵמי ָנְפלוּ  ְוִאם. ּבְ
ָאֶרץ ַרְגַלִים ָהה ַוֲאִפּלוּ : ַאּמֹות' ד ֵמֶהם ַמְרִחיק, ּבָ  ׁשָ
ֵדי הּ  ֶאת ִלְגֹמר ּכְ ּלָ א ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ֵאין, ּכֻ קֹום ֶאּלָ  ַלּמָ

ַסק ּפָ   :ׁשֶ

 עט סימן
  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , קריאה בשעת צואה לו שנזדמן מי

' ד ְלַהְרִחיק ָצִריךְ , ֵמַאֲחָריו ָאָדם צֹוַאת ָהְיָתה. א
קֹום ַאּמֹות כָּ  ִמּמָ  ֹחִלי לוֹ  ֵישׁ  ִאם ֲאִפּלוּ , ָהֵריחַ  ָלהׁשֶ
ֵאינוֹ  קֹום ַאּמֹות' ד ְלַהְרִחיק ָצִריךְ , ֵמִריחַ  ׁשֶ  ִמּמָ
ְכֶלה ּיִ ִריחַ  ְלִמי ָהֵריחַ  ׁשֶ ּמֵ ָפָניו. ׁשֶ  ְלַהְרִחיק ָצִריךְ  ּוִמּלְ
ְיָלה ֲאִפּלוּ , ֵעיָניו ְמֹלא ּלַ ֵאינוֹ  ּבַ  ָצִריךְ  אֹוָתהּ  רֹוֶאה ׁשֶ

ֵאינוֹ  ָמקֹום ַעד ְלַהְרִחיק ּיֹום ִלְראֹוָתהּ  ָיכֹול ׁשֶ  ְוִאם, ּבַ
ּדוֹ  הּוא ינוֹ , ִמּצִ ִמְלַאֲחָריו ּדִ   :ּכְ

ָמקֹום ָהְיָתה. ב בֹוהַּ  ּבְ ָרה ּגָ  ָנמּוךְ  אוֹ  ְטָפִחים ֲעׂשָ
ָרה ָהְיָתה אוֹ , ֲעׂשָ ַבִית ׁשֶ ַבִית ְוהּוא ֶאָחד ּבְ , ַאֵחר ּבְ
ַתח ֲאִפּלוּ  תּוחַ  ַהּפֶ הּ  בְויֹושֵׁ  ּפָ ִצּדָ  ִאם, אֹוָתהּ  ְורֹוֶאה ּבְ
ֵכיָון, ִלְקרֹות ָיכֹול, ֵריחַ  ָלהּ  ֵאין ִהיא ּדְ ְרׁשּות ׁשֶ  ּבִ

יהּ  ָקִריָנן ַאֶחֶרת יר ּבֵ ּפִ . שׁ "ְלָהֹרא ָקדֹושׁ  ַמֲחֶנךָ  ְוָהָיה ׁשַ
בָּ  ֲאָבל ְוָקא א"ְלָהַרׁשְ ֵאינוֹ  ּדַ ׁשֶ  ֵישׁ  ְוִאם, אֹוָתהּ  רֹוֶאה ּכְ
ּנּוי ְוֹלא ַהְפָסָקה ְנָיאְמהַ  ָלא ֵריחַ  ָלהּ   ְוֵישׁ , ְרׁשּות ׁשִ

ִכי אֹוְמִרים ַהְפָסָקה ֵהיִכי ּדְ , ַעְצָמהּ  ְלצֹוָאה מֹוֶעֶלת ּדְ
י ָהִכי הּ  ַרע ְלֵריחַ  מֹוִעיָלה ַנּמֵ ּלָ   :ׁשֶ

ה ָחֵצר. ג ְפְרָצה ְקַטּנָ ּנִ ְמלֹוָאהּ  ׁשֶ דֹוָלה, ִלְגדֹוָלה ּבִ  ְוַהּגְ
ה, ָדִדיםַהצְּ  ִמן ָעֶליהָ  עֹוֶדֶפת יָבה ָלא ְקַטּנָ ַבִית ֲחׁשִ  ּכְ
ְפֵני יָון, ַעְצָמהּ  ּבִ ְפְרָצה ּכֵ ּנִ ְמלֹוָאהּ  ׁשֶ  ֲאָבל. ִלְגדֹוָלה ּבִ

דֹוָלה יָון, ַהּגְ ָתֶליהָ  ּכֵ ּכְ ל ַעל עֹוְדִפים ׁשֶ ה ׁשֶ ד ְקַטּנָ  ִמּצַ
ד ֶזה יָבה, ֶזה ּוִמּצַ ַבִית ֲחׁשִ ְפֵני ּכְ ךְ . ַעְצָמהּ  ּבִ  ִאם ִהְלּכָ
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 א
 א

דֹוָלה ָאהצוֹ  ּגְ ה ִלְקרֹות ָאסּור, ּבַ ַטּנָ ּקְ ְרִחיק ַעד, ּבַ ּיַ  ׁשֶ
עּור ׁשִ ה צֹוָאה ְוִאם. ּכָ ַטּנָ ּקְ ר, ּבַ דֹוָלה ִלְקרֹות ֻמּתָ ּגְ  ּבַ
ֹלא יעַ  ֵאין ִאם, ַהְרָחָקה ּבְ   :ַרע ֵריחַ  לוֹ  ַמּגִ

ֶלב צֹוַאת. ד ֶהם ָנַתן ִאם, ַוֲחִזיר ּכֶ , עֹורֹות ּבָ
מוֹ  םֵמהֶ  ַמְרִחיִקים יָנם, ָלאו ְוִאם. ָאָדם ִמּצֹוַאת ּכְ  ּדִ

ִדין ָאר צֹוַאת ּכְ ֵהָמה ׁשְ ה ּבְ ֵאין, ָועֹוף ַחּיָ  ָצִריךְ  ׁשֶ
ֶהם ֵאין ִאם ֵמֶהם ְלַהְרִחיק ֶהם ֵישׁ  ְוִאם, ַרע ֵריחַ  ּבָ  ּבָ

יָנם, ַרע ֵריחַ  מוֹ  ּדִ   :ָאָדם צֹוַאת ּכְ

ה ֲחמֹור צֹוַאת. ה א ְלַאַחר ָהַרּכָ ּבָ ֶרךְ  ׁשֶ  ְוצֹוַאת, ֵמַהּדֶ
ה ָחתּול יָנם, ַמְסַרַחת ּוְנֵבָלה, ּוְנִמּיָ צֹוַאת ּדִ . ָאָדם ּכְ

ֶרךְ  ְוַההֹוֵלךְ  ּדֶ י ַעל ַאף, ּבַ רֹוֶאה ּפִ ֵהָמה צֹוַאת ׁשֶ  ּבְ
ֶנְגּדוֹ  א ָהֵריחַ  ֵאין ִאם, ּכְ שׁ  ֵאינוֹ , לוֹ  ּבָ  ְלִמעּוט חֹוׁשֵ

ל ִלְתלֹוָתהּ  ׁשֶ  אֹוְמִרים ֵישׁ , ִעירלָ  ּוְבָסמּוךְ . ֲחמֹור ּבְ
שׁ  ּיֵ ֹרב ְלִפי, ָלחּושׁ  ׁשֶ ֵהמֹות ׁשֶ ם ַהְמצּויֹות ַהּבְ  ֵהם ׁשָ

  :ֲחמֹוִרים

ְלִמי. ו רּוׁשַ ּיְ ֶנֶגד ִלְקרֹות אֹוֵסר ּבַ  ֲחמֹור ַרְגֵלי ֵמי ּכְ
א ֶרךְ  ִמן ַהּבָ ְרְנגֹוִלים צֹוַאת ּוְכֶנֶגד, ַהּדֶ ה ּתַ   :ֲאֻדּמָ

ְרְנגֹוִלים צֹוַאת. ז ִית ַההֹוְלִכים ּתַ ּבַ יָנם, ּבַ צֹוַאת ּדִ  ּכְ
ֵהָמה ה ּבְ ֶהם ַהּלּול ֲאָבל. ָועֹוף ַחּיָ ּלָ , ִסָרחֹון ּבוֹ  ֵישׁ , ׁשֶ
צֹוַאת ְוִדינוֹ    :ָאָדם ּכְ

ֶנֶגד ִלְקרֹות ָאסּור. ח ה ּכְ ּפָ ֵריָחהּ  ַאׁשְ   :ַרע ׁשֶ

ּנוּ  ָיָצא. ט ה רּוחַ  ִמּמֶ ַמּטָ ִדְבֵרי ָאסּור, ִמּלְ  ַעד ָרהּתוֹ  ּבְ
ְכֶלה ּיִ ר, ֵמֲחֵברוֹ  ָיָצא ְוִאם. ָהֵריחַ  ׁשֶ ִדְבֵרי ֻמּתָ , ּתֹוָרה ּבְ
ּום ִאי ִמׁשּ ר ּדְ ְלִמיִדים ֶאְפׁשָ ַהּתַ , ּגֹוְרִסים ְקָצָתם ׁשֶ
ִנים ּוְקָצָתם תֹוךְ  ּוְמִפיִחים ְיׁשֵ ָנה ּבְ ֵ  ִלְקרֹות ֲאָבל, ַהׁשּ
ַמע ְקִריַאת ְכֶלה ַעד, ָאסּור ׁשְ ּיִ   :ָהֵריחַ  ׁשֶ

 פ סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , מהפיח להשמר יכול שאינו מי

ִרי ִמי. א ּבָ ֵאינוֹ  לוֹ  ׁשֶ  ַעְצמוֹ  ַעל ַלֲעֹמד ָיכֹול ׁשֶ
ָהִפיחַ  ְגֹמר ַעד ִמּלְ ּיִ ַמע ְקִריַאת ׁשֶ ה ׁשְ  מּוָטב, ּוְתִפּלָ
ֲעֹבר ּיַ ַמע ְקִריַאת ְזַמן ׁשֶ ה ׁשְ ל ְוֹלא ּוְתִפּלָ ּלֵ ה, ִיְתּפַ  ִמּמַ

ל ּלֵ ְתּפַ ּיִ ֶ ֹלא ׁשּ ה ְזַמן ָעַבר ְוִאם ָנִקי. ּגּוף ּבְ ִפּלָ  ָאנּוס ּתְ
ל, הּוא ּלֵ ִים ִמְנָחה ּוִמְתּפַ ּתַ כֹול לוֹ  ֵיָרֶאה ְוִאם, ׁשְ ּיָ  ׁשֶ

ַעת ַעְצמוֹ  ַלֲעֹמד ׁשְ ַמע ְקִריַאת ּבִ ין ָיִניחַ , ׁשְ ִפּלִ ין ּתְ  ּבֵ
ַמע ִלְקִריַאת ַאֲהָבה   :ׁשְ

 פא סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , קטן תצוא דין

יעַ  ָקָטן. א ִהּגִ ַאֵחר ִלְכַלל ׁשֶ ּיֹוֵצא ׁשֶ  ֶלֱאֹכל ָיכֹול ּבוֹ  ּכַ
ִית ּזַ ָגן ּכַ ְכֵדי, ּדָ כֹול ּבִ ּיָ דֹול ׁשֶ ָרס ֲאִכיַלת ֶלֱאֹכל ּגָ , ּפְ

יֵמי אוֹ  ִמּצֹוָאתוֹ  ַמְרִחיִקין   :ַרְגָליו ִמּמֵ

נֶ  צֹוָאה ְוָרָאה קֹוֵרא ָהָיה. ב ֵדי ֵיֵלךְ , ְגּדוֹ ּכְ ה ּכְ ְזְרֶקּנָ ּיִ  ׁשֶ
ע ֵמַאֲחָריו ר ִאי ְוִאם. ַאּמֹות ַאְרּבַ גֹון, ֶאְפׁשָ ּיֵשׁ  ּכְ  ׁשֶ
ָבר אוֹ  ָנָהר ְלָפָניו ב ַאֵחר ּדָ ֵדי ֵיֵלךְ , ַהְמַעּכֵ  ּכְ

ה יֶחּנָ ּנִ ּיַ ָדִדין ׁשֶ א ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ , ַאּמֹות' ד ַלּצְ  ֶאּלָ
קֹום ַסק ַלּמָ ּפָ ָמקֹום ָהָיה ִאם יֹוָנה ר"ולה. ׁשֶ ָהָיה ּבְ  ׁשֶ

ּיֵשׁ  ִלּבוֹ  ֶאל ָלֵתת לוֹ  ם ׁשֶ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ , צֹוָאה ׁשָ
  :ְלֹראשׁ 

 פב סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , יבשה צואה דין

ה צֹוָאה. א ל ְיֵבׁשָ ךְ  ּכָ ִאם, ּכָ ה ׁשֶ ֵרךְ  ִיְזְרֶקּנָ ְתּפָ  ֲהֵרי, ּתִ
ָעָפר ִהיא הּ  ִלְקרֹות רּוֻמתָּ , ּכְ ֶנְגּדָ ּלֹא ְוהּוא, ּכְ  ְיֵהא ׁשֶ
הּ    :ַרע ֵריחַ  ּבָ

ְבְלעוּ  ַרְגַלִים ֵמי. ב ּנִ ְרַקע ׁשֶ ּקַ  ַמְרִטיִבין ָהיוּ  ִאם, ּבַ
ד הּ  ִלְקרֹות ָאסּור, ַהּיָ ֶנְגּדָ   :ּכְ
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 פג סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , שמע בקריאת הכסא בית דיני

נֶ  ִלְקרֹות ָאסּור. א ית ֶגדּכְ ֵסא ּבֵ ן ַהּכִ ּנוּ  ֲאִפּלוּ , ָיׁשָ  ּפִ
ּנוּ  ַהְינוּ  ִלי ְוֵיָרֶאה. ַהּצֹוָאה ִמּמֶ ֵאין ּדְ ׁשֶ , ְמִחּצֹות לוֹ  ּכְ
י ַעל ַאף, ְמִחּצֹות לוֹ  ֵישׁ  ִאם ֲאָבל שׁ  ּפִ ּיֵ  צֹוָאה ּבוֹ  ׁשֶ
ֶנְגּדוֹ  קֹוֵרא ָסמּוךְ  ּכְ שׁ  ְוֵאינוֹ , ּבְ יעַ  ֵאין ִאם, חֹוׁשֵ  לוֹ  ַמּגִ
  :ַרע ֵריחַ 

ֵסא ְלֵבית ִהְזִמינוֹ . ב שׁ  ֹלא ַוֲעַדִין, ַהּכִ ּמֵ ּתַ ר, ּבוֹ  ִנׁשְ  ֻמּתָ
ֶנְגּדוֹ  ִלְקרֹות תֹוכוֹ  ֹלא ֲאָבל, ּכְ   :ּבְ

ִית ָאַמר. ג ֵסא ְלֵבית ְיֵהא ֶזה ּבַ ִית ַעל ְוָאַמר, ַהּכִ  ּבַ
יָנם, ֶזה ְוַגם ַאֵחר ֶוה ּדִ ִני ַעל ָאַמר ְוִאם. ׁשָ ֵ  ּוַבִית ַהׁשּ
ִני ֲהֵרי, ֶזה ְוַגם ָאַמר ְוֹלא, ֶזה ֵ  ִהְזִמינוֹ  ִאם ָסֵפק ַהׁשּ

ה ּבוֹ  קֹוִרין ֵאין ְלִפיָכךְ , ָלאו ִאם, ְלָכךְ  ִחּלָ  ְוִאם, ְלַכּתְ
  :ָיָצא, ּבוֹ  ָקָרא

ית. ד ֵסא ּבֵ הּוא ַהּכִ ֲחִפיָרה ׁשֶ ִרחּוק ּוִפיו, ּבַ  ַאּמֹות' ד ּבְ
מִ  ָעׂשּוי ְוהּוא, ַהּגּוָמא ִמן ִעְנָין ְדרֹוןּבְ ָהְרִעי ּבְ  ׁשֶ

ל ְלּגֵ ד ְונֹוֵפל ִמְתּגַ י ְוֵכן, ְלֵמָרחֹוק ִמּיָ  ַרְגַלִים ַהּמֵ
ד יֹוְרִדין ָסתּום, ְלגּוָמא ִמּיָ ִמי ּכְ ר, ּדָ , ּבוֹ  ִלְקרֹות ּוֻמּתָ

יִנין ֵאין ְוַגם, ַרע ֵריחַ  ּבוֹ  ֵאין ִאם ּתִ  חּוץ ּבוֹ  ַמׁשְ
  :ַלּגּוָמא

ֵני. ה , ָעָליו ְוִנְפִנין ָנקּוב ַסְפָסל ָלֶהם ּיֵשׁ שֶׁ  ָאָדם ּבְ
ר ַמע ְקִריַאת ִלְקרֹות ֻמּתָ ֶנְגּדוֹ  ׁשְ יָון, ּכְ ֵאין ּכֵ  ַהּצֹוָאה ׁשֶ
ֶקב ַעל ָרף ֵאין ְוַגם, ַהּנֶ ַחת ַהּגְ ֶקב ּתַ ֶקב ְועֹוד, ַהּנֶ ַהּנֶ  ׁשֶ

ִמיד ְמֻכֶסה ַדף ּתָ   :ּבְ

 פד סימן
  ף ֶאָחדָסִעי ּובוֹ , במרחץ לקרות מתר אם

ּלֹא ָחָדשׁ  ֶמְרָחץ. א ר, ּבוֹ  ָרֲחצוּ  ׁשֶ . ּבוֹ  ִלְקרֹות ֻמּתָ
ן ִית, ּוְבָיׁשָ ּבַ ל ַהִחיצֹון ּבַ ּכָ ם ָהעֹוְמִדים ׁשֶ ים ׁשָ , ְלבּוׁשִ
ר ָצת, ּוָבֶאְמָצִעי. ֻמּתָ ּקְ ם ָהעֹוְמִדים ׁשֶ ים ׁשָ  ְלבּוׁשִ
ים ּוְקָצת ם ֵישׁ , ֲעֻרּמִ ֵאַלת ׁשָ לֹום ׁשְ  ֹלא ֲאָבל, ׁשָ

ַמע ְקִריַאת ה ׁשְ ִניִמי: ּוְתִפּלָ ם, ּוַבּפְ ּלָ ּכֻ ם עֹוְמִדים ׁשֶ  ׁשָ
ים ֵאַלת ֲאִפּלוּ , ֲעֻרּמִ לֹום ׁשְ   :ָאסּור ׁשָ

 פה סימן
' ב ּובוֹ , שמע קריאת לקרות אסור מקומות באיזה

  ְסִעיִפים:

בֹואֹות ָאָדם ֵיֵלךְ  ֹלא. א ּמְ פֹות ּבַ יחַ  ַהְמֻטּנָ  לעַ  ָידוֹ  ְוַיּנִ
יו ַמע ְקִריַאת ְוִיְקָרא ּפִ  קֹוֵרא ָהָיה ִאם ַוֲאִפּלוּ , ׁשְ
יעַ  ְלַהְפִסיק ָצִריךְ , ּוָבא ּגִ ּיַ ׁשֶ ף ְלָמבֹוי ּכְ . ַהְמֻטּנָ

ּיֹוֵצא ם ּוְכׁשֶ ָ ָהה ֲאִפּלוּ , ִמׁשּ ֵדי ׁשָ הּ  ֶאת ִלְגֹמר ּכְ ּלָ , ּכֻ
א ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ֵאינוֹ  קֹום ֶאּלָ ַסקשֶׁ  ַלּמָ   :ּפָ

ִדְבֵרי ְלַהְרֵהר ּלוּ ֲאפִ . ב ֵבית ָאסּור, ּתֹוָרה ּבְ ֵסא ּבְ  ַהּכִ
ְרָחץ ּוְבֵבית ּנֶֹפת ּוִבְמקֹום ַהּמֶ קֹום ְוהּוא, ַהּטִ ּיֵשׁ  ַהּמָ  ׁשֶ

ָבִרים: ַרְגַלִים ּוֵמי צֹוָאה ּבוֹ  ל ּדְ ר ֹחל ׁשֶ  ְלָאְמָרם ֻמּתָ
ם ְלׁשֹון ׁשָ ּנּוִיים ְוֵכן, ַהּקֶֹדשׁ  ּבִ גֹון ַהּכִ  ֶנֱאָמן ,ַרחּום ּכְ

ר, ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ם ְלָאְמָרם ֻמּתָ מֹות ֲאָבל. ׁשָ ֵ ֵאיָנם ַהׁשּ  ׁשֶ
יָרם ָאסּור, ִנְמָחִקין ם ְלַהְזּכִ ן ְוִאם. ׁשָ ּמֵ ם לוֹ  ִנְזּדַ  ׁשָ
ָבר ְלַהְפִרישׁ  ְלׁשֹון ַוֲאִפּלוּ , ַמְפִרישׁ , ָהָאסּור ִמּדָ  ּבִ
  :ֹקֶדשׁ  ּוְבִעְנְיֵני ַהּקֶֹדשׁ 

 פו סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , סרוחים מים מן להרחיק צריך

ָרה ֵמי אוֹ  ְסרּוִחים ַמִים. א ֹוִרין, ִמׁשְ ׁשּ ֶהן ׁשֶ ן ּבָ ּתָ ׁשְ  ּפִ
מוֹ  ֵמֶהם ְלַהְרִחיק ָצִריךְ  ָקַנּבֹוס אוֹ    :ַהּצֹוָאה ִמן ּכְ

 פז סימן



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן פח הלכות תפילה
  

 

43

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 א
 א

 של גרף מן שמע קריאת בשעת להרחיק צריך כמה
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , רעי

ָרף. א ל ּגְ ל ְוָעִביט ְרִעי ׁשֶ ל ַרְגַלִים ֵמי ׁשֶ  אוֹ  ֶחֶרס ׁשֶ
ל מוֹ  ֵמֶהם ְלַהְרִחיק ָצִריךְ , ֵעץ ׁשֶ  ֲאִפּלוּ , ִמּצֹוָאה ּכְ

ֶהם ֵהִטיל ל ֵהן ִאם ֲאָבל. ַמִים ּבָ ֶכת ׁשֶ ל אוֹ  ַמּתֶ  ׁשֶ
ל אוֹ , ְזכּוִכית ה ֶחֶרס ׁשֶ ר, ְמֻצּפֶ  ְרחּוִצים ֵהם ִאם ֻמּתָ

  :ָיֶפה

ָרף .ב ל ְוָעִביט ּגְ ל אוֹ  ֶחֶרס ׁשֶ ָפאוֹ  ֵעץ ׁשֶ ּכְ יו ַעל ׁשֶ , ּפִ
יִרים ֵישׁ  ִדְבֵרי ַוֲהָלָכה, אֹוְסִרין ְוֵישׁ  ַמּתִ   :ָהאֹוְסִרים ּכְ

ר. ג ַמע ְקִריַאת ִלְקרֹות ֻמּתָ ַבִית ׁשְ שׁ  ּבְ ּיֵ  צֹוָאה ּבוֹ  ׁשֶ
ָרף אוֹ , ַרְגַלִים ּוֵמי יָון, ְוָעִביט ּגְ ִהְרחִ  ּכֵ  ֵמֶהם יקׁשֶ

עּור ִ ׁשּ ֵאר ּכַ ְתּבָ ּנִ סי ׁשֶ ָפה ִאם ְוֵכן, ט"ע' ּבְ  ֲעֵליֶהם ּכָ
ִלי י ַעל ַאף, ּכְ ֵהם ּפִ ִית ִעּמוֹ  ׁשֶ ּבַ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ּבַ

ְקבּוִרים ר, ּכִ ן ִלְקרֹות ּוֻמּתָ ֶנְגּדָ   :ּכְ

 פח סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , שמע בקריאת מתר קרי בעל

ל. א ֵמִאים ּכָ ּתֹוָרה קֹוִרין ַהּטְ ַמע ְקִריַאת ְוקֹוִרין ּבַ  ׁשְ
ִלין ּלְ ַעל חּוץ, ּוִמְתּפַ הֹוִציאוֹ  ֶקִרי ִמּבַ ַלל ֶעְזָרא ׁשֶ  ִמּכְ
ֵמִאים ין ַוֲאָסרוֹ , ַהּטְ ִדְבֵרי ּבֵ ין ּתֹוָרה ּבְ ְקִריַאת ּבֵ  ּבִ

ַמע ה ׁשְ ְטּבֹל ַעד ּוִבְתִפּלָ ּיִ ֵדי, ׁשֶ ּלֹא ּכְ ְלִמיֵדי ִיְהיוּ  ׁשֶ  ּתַ
ַתְרְנגֹוִלין ְנׁשֹוֵתיֶהן ֵאֶצל ְמצּוִיין ִמיםֲחכָ  ךְ  ְוַאַחר. ּכְ  ּכָ

לוּ  ּטְ ָנה אֹוָתהּ  ּבִ ּקָ ָבר ְוֶהֱעִמידוּ , ּתַ ין ַעל ַהּדָ ַאף, ַהּדִ  ׁשֶ
ַעל ר ֶקִרי ּבַ ִדְבֵרי ֻמּתָ ַמע ּוִבְקִריַאת ּתֹוָרה ּבְ  ׁשְ

ה ֹלא ּוִבְתִפּלָ ָעה ְרִחיָצה ּוְבֹלא ְטִביָלה ּבְ ִתׁשְ יןקַ  ּדְ , ּבִ
ט ְוֵכן ׁשַ ְנָהג ּפָ   :ַהּמִ

  תפילה הלכות

 פט סימן
  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , וזמנה תפלה הלכות

ת ְזַמן. א ִפּלַ ַחר ּתְ ַ ְתִחיל ִמְצָוָתהּ , ַהׁשּ ּיַ  ָהֵנץ ִעם ׁשֶ
ה יב, ַהַחּמָ ִדְכּתִ ֶמשׁ  ִעם ִיָראּוךָ  ּכְ ל ְוִאם, ׁשָ ּלֵ  ִהְתּפַ

ָעָלה ֶ ֵני ְוֵהִאיר ַחרַהשַּׁ  ַעּמּוד ִמׁשּ ְזָרח ּפְ . ָיָצא, ַהּמִ
ךְ  הּ  ְוִנְמׁשַ עֹות' ד סֹוף ַעד ְזַמּנָ הּוא, ׁשָ ִלישׁ  ׁשֶ . ַהּיֹום ׁשְ

ל ָעַבר אוֹ  ָטָעה ְוִאם ּלֵ עֹות' ד ַאַחר ְוִהְתּפַ  ַעד ׁשָ
י ַעל ַאף, ֲחצֹות ֵאין ּפִ ָכר לוֹ  ׁשֶ ה ׂשָ ְתִפּלָ הּ  ּכִ ְזַמּנָ , ּבִ
ַכר ה ׂשְ ִפּלָ אאִ  ִמיָהא ּתְ   :ּכָ

יָון. ב יעַ  ּכֵ ִהּגִ ה ְזַמן ׁשֶ ִפּלָ ים ְלָאָדם ָאסּור, ּתְ  ְלַהְקּדִ
ן ֲחֵברוֹ  ְלֶפַתח לֹום לוֹ  ִלּתֵ ּום, ׁשָ מוֹ  ִמׁשּ ׁשְ ל ּדִ  ׁשֶ
בָּ  לֹום ה"ַהּקָ ר ֲאָבל. ׁשָ ָמֵרי ַצְפָרא לוֹ  לֹוַמר ֻמּתָ  ּדְ
ר ֵאינוֹ  ֶזה ַוֲאִפּלוּ , ַטב א, ֻמּתָ ֻהְצַרךְ  ֶאּלָ ׁשֶ  ֶלֶכתלָ  ּכְ

א הֹוֵלךְ  ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל. ֵעֶסק ֵאיֶזה ִלְראֹות  ֶאּלָ
יל ָניו ְלַהְקּבִ ה ֹקֶדם ּפָ ִפּלָ ׁשֹון ֶזה ֲאִפּלוּ , ּתְ , ָאסּור ַהּלָ

ים לוֹ  ִלְכֹרעַ  ָאסּור ְוֵכן ּכִ ׁשְ ּמַ ׁשֶ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ְלִפְתחוֹ  ּכְ
ְכִריָעה ֹלא ֲאִפּלוּ  ֲאסּוָרה ּדִ ים ּבְ ּכִ  ְוִאם, חוֹ ְלִפתְ  ַמׁשְ
ָרכֹות ְלָבֵרךְ  ִהְתִחיל ל ָלחּושׁ  ֵאין ַהּבְ ךְ  ּכָ  ֵאינוֹ  ְוִאם, ּכָ
ים ּכִ א ְלִפְתחוֹ  ַמׁשְ ַגע ֶאּלָ ּפָ ֶרךְ  ּבוֹ  ׁשֶ ּדֶ ר, ּבַ ן ֻמּתָ  לוֹ  ִלּתֵ
לֹום ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ׁשָ מֹוֵצא ׁשֶ ּוק ֲחֵברוֹ  ּבְ ׁשּ , ּבַ
א לוֹ  ֹיאַמר ֹלא ָמרֵ  ַצְפָרא ֶאּלָ ֵדי, ַטב יּדְ ן ּכְ ּתֵ ּיִ  ֵלב ׁשֶ

הּוא ב ָאסּור ׁשֶ ְדָבִרים ְלִהְתַעּכֵ ָלל ֲאֵחִרים ּבִ  ַעד ּכְ
ל ּלֵ ְתּפַ ּיִ   :ׁשֶ

ְצָרָכיו ְלִהְתַעֵסק לוֹ  ָאסּור. ג ֶרךְ  ֵליֵלךְ  אוֹ  ּבִ  ַעד ַלּדֶ
ל ּלֵ ְתּפַ ּיִ ת ׁשֶ ִפּלַ ּתֹות ְוֹלא ֶלֱאֹכל ְוֹלא ח"י ּתְ  ֲאָבל, ִלׁשְ

ר ַמִים ּתֹותלִ  ֻמּתָ ה ֹקֶדם ׁשְ ִפּלָ ין, ּתְ ֹחל ּבֵ  ּוֵבין ּבְ
ת ּבָ ׁשַ ִקין ֳאָכִלין ְוֵכן, טֹוב ְויֹום ּבְ ר ִלְרפּוָאה ּוַמׁשְ   :ֻמּתָ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 א
 א

ֵמא. ד ְכַלל ֵהם ֲהֵרי ְוָהָרֵעב ַהּצָ  ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם. ַהחֹוִלים ּבִ
ן ְיֹכֶלת ְעּתוֹ  ְלַכּוֵ ל, ּדַ ּלֵ  ַאל, ָרָצה ִאם, ָלאו ְוִאם. ִיְתּפַ

ליִ  ּלֵ ּיֹאַכל ַעד ְתּפַ ה ׁשֶ ּתֶ   :ְוִיׁשְ

ַחר ֲעלֹות ֹקֶדם ֶלֱאֹכל ִהְתִחיל ְוִאם. ה ַ  ָצִריךְ , ַהׁשּ
ֵאינוֹ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְלַהְפִסיק   :ְלַהְפִסיק ָצִריךְ  ׁשֶ

יעַ  ָאסּור ִלְלֹמד ֲאִפּלוּ . ו ּגִ ּיַ ֶ ה ְזַמן ִמׁשּ ִפּלָ  ִמי ְוַהְינוּ , ּתְ
ָרִגיל לֵּ  ׁשֶ ֵבית לְלִהְתּפַ  ֵליֵלךְ  ָרִגיל ְוֵאינוֹ , ִמְדָרׁשוֹ  ּבְ
ֶנֶסת ְלֵבית א, ַהּכְ ִאּכָ ְלָמא ְלֵמיַחשׁ  ּדְ ִגְרֵסיהּ  ַמְטִריד ּדִ  ּבְ
ַמע ְקִריַאת ְזַמן ְוַיֲעֹבר ה ׁשְ ָרִגיל ִמי ֲאָבל. ּוְתִפּלָ  ׁשֶ
ֶנֶסת ְלֵבית ֵליֵלךְ  ר, ַהּכְ ד הּוא ְוִאם. ֻמּתָ  ְמַלּמֵ

ֶנֶסת ְלֵבית ֵליֵלךְ  ָרִגיל ֵאינוֹ  ִאם ֲאִפּלוּ , ַלֲאֵחִרים , ַהּכְ
ר יָון, ֻמּתָ ָעה ּכֵ ָ ַהׁשּ ְזכּות, עֹוֶבֶרת ׁשֶ ים ּדִ ָבר ָהַרּבִ  ּדָ
דֹול ו ִיְלְמדוּ  ֹלא ְוִאם. הּוא ּגָ לוּ  ַעְכׁשָ ּטְ  ְוֹלא, ִיְתּבַ
  ִלְלֹמד יּוְכלוּ 

ר. ז ר ֻמּתָ ּפֵ ֵנס ְלִהְסּתַ ְרָחץ ְוִלּכָ חֲ  ָסמּוךְ  ַלּמֶ , ִריתְלׁשַ
ּלֹא ְזרוּ  ׁשֶ א ּגָ הּוא ְלִמְנָחה ָסמּוךְ  ֶאּלָ ָבר ׁשֶ צּוי ּדָ   :ַהּמָ

ַעת. ח ׁשְ ַחק ּבִ גֹון, ַהּדַ ִריךְ  ּכְ ּצָ ים ׁשֶ ּכִ ֶרךְ  ְלַהׁשְ  ָיכֹול, ַלּדֶ
ל ּלֵ ָעָלה ְלִהְתּפַ ֶ ַחר ַעּמּוד ִמׁשּ ַ ין, ַהׁשּ ְקרֹות ְוַיְמּתִ  ִמּלִ
ַמע ְקִריַאת יעַ  ַעד ׁשְ ּגִ ּיַ הּ זְ  ׁשֶ י ַעל ְוַאף. ַמּנָ ֵאינוֹ  ּפִ  ׁשֶ
ה סֹוֵמךְ  ֻאּלָ ה ּגְ ל ְטֵפי ָעִדיף ָהֵכי, ִלְתִפּלָ ּלֵ ְתּפַ ּיִ  ׁשֶ
ֵביתוֹ  ד ּבְ ה, ְמֻעּמָ ל ִמּמַ ּלֵ ְתּפַ ּיִ ֶ הּ  ׁשּ ְזַמּנָ ךְ  ְוהּוא ּבִ , ְמַהּלֵ
ה ְוִיְסֹמךּ  ֻאּלָ ה ּגְ   :ִלְתִפּלָ

 צ סימן
 דיןו הצבור עם ולהתפלל. להתפלל הראוי מקום

  ְסִעיִפים: כז ּובוֹ , בדרך ההולך

ל. א ּלֵ ְתּפַ י ַעל ֹלא ַיֲעֹמד ֹלא ַהּמִ ּבֵ ה ּגַ  ַעל ְוֹלא, ִמּטָ
י ּבֵ ֵסא ּגַ י ַעל ְוֹלא, ּכִ ּבֵ י ַעל ְוֹלא, ַסְפָסל ּגַ ּבֵ  ָמקֹום ּגַ

בֹוהַּ  א, ּגָ ן ִאם ֶאּלָ ָהָיה אוֹ , חֹוֶלה אוֹ  ָזֵקן ָהָיה ּכֵ  ׁשֶ
ָוָנתוֹ  ִמי ּכַ ּבּור עַ ְלַהׁשְ   :ַלּצִ

עּור. ב בֹוהַּ  ָמקֹום ׁשִ ָאְמרוּ  ּגָ בֹוהַּ  ָהָיה. ְטָפִחים' ג ׁשֶ  ּגָ
ה הּוא ֲהֵרי, ַאּמֹות' ד ַעל ַאּמֹות' ד ּבוֹ  ְוֵישׁ ' ג ֲעִלּיָ  ּכַ

ר ל ּוֻמּתָ ּלֵ ף ָהָיה ִאם ְוֵכן. ּבוֹ  ְלִהְתּפַ  ַאף, ְמִחּצֹות ֻמּקָ
י ַעל ֵאין ּפִ ר' ד ַעל' ד ּבוֹ  ׁשֶ ל ֻמּתָ ּלֵ ֵאין, ּבוֹ  ְלִהְתּפַ  ׁשֶ

ְבהוֹ  ר ּגָ יָון ִנּכָ ָחַלק ּכֵ   :ְרׁשּות ׁשֶ

ִנין. ג ין ָהֻאּמָ עֹוׂשִ ִית ְלַבַעל ְמָלאָכה ׁשֶ  ְיכֹוִלין ַהּבַ
ל ּלֵ ֹראשׁ  ְלִהְתּפַ ִית ּבְ ֵאָנה ּוְבֹראשׁ  ַהּזַ ֶזה ְוֵאין, ַהּתְ  ּבָ

ּום י ַעל ַיֲעֹמד ֹלא ִמׁשּ ּבֵ בֹוהַּ  ָמקֹום ּגַ לוְ  ּגָ ּלֵ , ִיְתּפַ
ֵכיָון ָעלוּ  ּדְ ם ַלֲעׂשֹות ׁשֶ ִמי ָהֵוי, ְמַלאְכּתָ עֹוֶלה ּכְ  ׁשֶ
ה ָאר. ַלֲעִלּיָ ַעם, ִליֵרד ְצִריִכים ִאיָלנֹות ּוִבׁשְ  ְוַהּטַ

ה ּנָ ּתַ ׁשְ ּנִ ִית ׁשֶ ָאר ַהּזַ ְ ֵני, ִאיָלנֹות ִמׁשּ שׁ  ִמּפְ ּיֵ ֶ  ָלֶהם ׁשּ
ה ֲעָנִפים ָאר יֹוֵתר ַהְרּבֵ ְ דֹול ֹטַרח ְוֵישׁ , תִאיָלנוֹ  ִמׁשּ  ּגָ

ָתם ֲעִלּיָ לוּ , ּוְביִריָדָתם ּבַ ּטְ ם ְוִיְתּבַ ַלאְכּתָ  ּוְלִפיָכךְ  ִמּמְ
ל ָאְמרוּ  ּלֵ ְתּפַ ּיִ ם ׁשֶ ָאר ֲאָבל. ׁשָ א ִאיָלנֹות ׁשְ ֵליּכָ  ּדְ
ּטּול ִית ּוַבַעל. ֵיְרדוּ , ּבִ ִית ֵמֹראשׁ  ֲאִפּלוּ , ַהּבַ  ַהּזַ

ֵאָנה לְלִהתְ  ִליֵרד ָצִריךְ  ְוַהּתְ ּלֵ ָהא, ּפַ ד ֵאינוֹ  ּדְ ְעּבָ  ְמׁשֻ
הּוא ִלְמָלאָכה ְרׁשּות ׁשֶ  ֵאֶצל ֵהֵקּלוּ  ְוִאם. ַעְצמוֹ  ּבִ
ֵני ּפֹוֲעִלים ּטּול ִמּפְ ַעל ֵאֶצל ֵהֵקּלוּ  ֹלא, ְמָלאָכה ּבִ  ּבַ
ִית   :ַהּבַ

ָתִחים ִלְפּתֹחַ  ָצִריךְ . ד ֶנֶגד ַחּלֹונֹות אוֹ  ּפְ ַלִים ּכְ  ְירּוׁשָ
ֵדי לְלִהתְ  ּכְ ּלֵ ן ּפַ ֶנְגּדָ ְהיוּ  ְוטֹוב, ּכְ ּיִ ֵבית ׁשֶ ֶנֶסת ּבְ  ב"י ַהּכְ

  :ַחּלֹונֹות

ל ֹלא. ה ּלֵ ָמקֹום ִיְתּפַ רּוץ ּבְ מוֹ  ּפָ ֶדה ּכְ ׂשָ ֵני, ּבְ  ִמּפְ
הּוא ׁשֶ ּכְ ְמקֹום ׁשֶ , ֶמֶלךְ  ֵאיַמת ָעָליו ָחָלה ְצִניעּות ּבִ

ר ְוִלּבוֹ  ּבָ   :ִנׁשְ

ה ְוֹלא. ו ֻחְרּבָ נֵ , ּבְ ד יִמּפְ ֵני ֲחׁשָ ּפֶֹלת ּוִמּפְ ֵני, ַהּמַ  ּוִמּפְ
יִקים ּזִ   :ַהּמַ
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ית ֲאחֹוֵרי ְוֹלא. ז ֶנֶסת ּבֵ ָניו ַמֲחִזיר ֵאינוֹ  ִאם, ַהּכְ  ּפָ
ֶנֶסת ְלֵבית ית ַוֲאחֹוֵרי. ַהּכְ ֶנֶסת ּבֵ ד הּוא ַהּכְ ַתח ַהּצַ ּפֶ  ׁשֶ
תּוחַ  ד ֵהֶפךְ  ְוהּוא, ּבוֹ  ּפָ ּפֹוִנים ַהּצַ הָ  ֵאָליו ׁשֶ  לַהּקָ

ִלים ּלְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ים ְוֵישׁ . ּכְ ֶהֶפךְ  ְמָפְרׁשִ  ָלחּושׁ  ְוָראּוי, ּבְ
ֵניֶהם ְלִדְבֵרי ל ְוַגם, ׁשְ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ָאר ּכְ ׁשְ  חּוץ ְצָדִדים ּבִ
ֶנֶסת ְלֵבית ֲחִזיר ְלַהְחִמיר ֵישׁ  ַהּכְ ּיַ ָניו ׁשֶ  ְלֵבית ּפָ

ֶנֶסת ר ֶזה ְוָכל, ַהּכְ ּכָ ּנִ ׁשֶ ֲחִזיר ּכְ ּמַ  ְלֵבית חֹוָריואֲ  ׁשֶ
ֶנֶסת ל הּוא ִאם ֲאָבל, ַהּכְ ּלֵ ַבִית ִמְתּפַ  ְלֵבית ַהָסמּוךְ  ּבְ
ֶנֶסת ֶנֶגד ּוָפָניו, ַהּכְ ָרֵאל ֶאֶרץ ּכְ ָראּוי ִיׂשְ  ַוֲאחֹוָריו, ּכָ
יתוֹ  ְלֹכֶתל הּוא ּבֵ ית ּכֶֹתל ׁשֶ ֶנֶסת ּבֵ ר, ַהּכְ ֵאינוֹ , ֻמּתָ  ׁשֶ
ר ֲחִזיר ִנּכָ ּמַ ָניו ׁשֶ ית ּפָ   :ֶנֶסתַהכְּ  ִמּבֵ

ֶנֶסת ְלֵבית חּוץ ַלֲעֹבר ָאסּור. ח ד ַהּכְ ּצַ ַתח ּבַ ַהּפֶ  ׁשֶ
תּוחַ  ָעה ּבוֹ  ּפָ ׁשָ ּבּור ּבְ ַהּצִ ִלים ׁשֶ ּלְ ֵני, ִמְתּפַ ְרֶאה ִמּפְ ּנִ  ׁשֶ
כֹוֵפר יָון, ּכְ ֵאינוֹ  ּכֵ ל ִנְכָנס ׁשֶ ּלֵ א ְוִאם. ְלִהְתּפַ  נֹוׂשֵ
אֹוי בּושׁ  אוֹ  ַמׂשּ ּלָ ין ׁשֶ ִפּלִ שׁ  אוֹ , ּתְ ּיֵ ית ׁשֶ ֶנֶסת ּבֵ  ַהּכְ
ִעיר ַאֵחר שׁ  אוֹ , ּבָ ּיֵ ֶנֶסת ְלֵבית ׁשֶ ַתח ֶזה ַהּכְ , ַאֵחר ּפֶ
ר   :ֻמּתָ

ל. ט ּדֵ ּתַ ל ָאָדם ִיׁשְ ּלֵ ֵבית ְלִהְתּפַ ֶנֶסת ּבְ ּבּור ִעם ַהּכְ , ַהּצִ
ֵאינוֹ  ָאנּוס הּוא ְוִאם ֶנֶסת ְלֵבית ָלבֹוא ָיֹכל ׁשֶ , ַהּכְ
ן ל ְיַכּוֵ ּלֵ ָעהבְּ  ְלִהְתּפַ ּבּור ׁשָ ַהּצִ ִלין ׁשֶ ּלְ  ִאם ְוֵכן. ִמְתּפַ
ל ְוֹלא ֶנֱאַנס ּלֵ ָעה ִהְתּפַ ׁשָ לוּ  ּבְ ּלְ ִהְתּפַ ּבּור ׁשֶ  ְוהּוא, ַהּצִ

ל ּלֵ ָיִחיד ִמְתּפַ י ַעל ַאף, ּבְ ל ֵכן ּפִ ּלֵ ֵבית ִיְתּפַ  ּבְ
ֶנֶסת   :ַהּכְ

עֹוֵמד. י ׁשֶ ּבּור ִעם ּכְ ים לוֹ  ָאסּור, ַהּצִ פִ  ְלַהְקּדִ תוֹ ּתְ  ּלָ
ת א, ִצּבּור ִלְתִפּלַ ן ִאם ֶאּלָ ָעה ּכֵ ָ  ְוֵאין, עֹוֶבֶרת ַהׁשּ
ּבּור ִלים ַהּצִ ּלְ ֲאִריִכים ְלִפי, ִמְתּפַ ּמַ ִפּיּוִטים ׁשֶ  אוֹ  ּבְ
ה   :ַאֶחֶרת ְלִסּבָ

שׁ  ִמי. יא ּיֵ ית לוֹ  ׁשֶ ֶנֶסת ּבֵ ִעירוֹ  ַהּכְ  ּבוֹ  ִנְכָנס ְוֵאינוֹ , ּבְ
ל ּלֵ כֵ  ִנְקָרא, ְלִהְתּפַ לּות ְוגֹוֵרם, ַרע ןׁשָ   :ּוְלָבָניו לוֹ  ּגָ

הֹוֵלךְ  ָלרּוץ ִמְצָוה. יב ׁשֶ ֶנֶסת ְלֵבית ּכְ  ְלָכל ְוֵכן, ַהּכְ
ַבר ת ֲאִפּלוּ , ִמְצָוה ּדְ ּבָ ׁשַ ָאסּור ּבְ ִסיָעה ִלְפֹסעַ  ׁשֶ  ּפְ
ָסה ּיֹוֵצא ֲאָבל. ּגַ ׁשֶ ית ּכְ ֶנֶסת ִמּבֵ   :ָלרּוץ ָאסּור ַהּכְ

ר. יג ֶנֶסת ֵביתבְּ  ָלֹרק ֻמּתָ ַרְגלוֹ  ְודֹוְרסוֹ , ַהּכְ  אוֹ , ּבְ
ֶגִמי ְמַכֶסהוּ    :ּבְ

ים. יד ּכִ ֶנֶסת ְלֵבית ָאָדם ַיׁשְ ֵדי, ַהּכְ ֶנה ּכְ ּמָ ּיִ ' ַהי ִעם ׁשֶ
  :ָהִראׁשֹוִנים

ַאר ִאם. טו ל, ְיִחיִדי ָאָדם ִנׁשְ ּלֵ ֵבית ִמְתּפַ ֶנֶסת ּבְ  ַהּכְ
דֹות ָ ׂשּ ּבַ ֵבית ֲאִפּלוּ  אוֹ , ׁשֶ ֶנֶסת ּבְ ִעיר ַהּכְ ּבָ  ִהיא ִאם, ׁשֶ

ת ִפּלַ ב ַעְרִבית ּתְ ין ֲחֵברוֹ  ַחּיָ ם ַעד לוֹ  ְלַהְמּתִ ַסּיֵ ּיְ  ׁשֶ
תוֹ  ִפּלָ ֵדי, ּתְ ּלֹא, ּכְ ל ׁשֶ ְלּבֵ תוֹ  ִיְתּבַ ְתִפּלָ  ַמֲאִריךְ  ְוִאם. ּבִ

ׁשֹות ַבּקָ ב ֵאינוֹ , ְוַתֲחנּוִנים ּבְ ין ַחּיָ   :לוֹ  ְלַהְמּתִ

דֶּ  ַההֹוֵלךְ . טז יעַ , ֶרךְ ּבַ הּ  ָללּון ְורֹוֶצה ָלִעיר ְוִהּגִ  ִאם, ּבָ
ִלים ָמקֹום ִמיִלין' ד ַעד ְלָפָניו ּלְ ְתּפַ ּמִ י ׁשֶ  ָצִריךְ ', ּבְ
ם ֵליֵלךְ  ֵדי ִמיל ַעד ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ּוְלַאֲחָריו ׁשָ  ּכְ

ל ּלֵ י ְלִהְתּפַ   :'ּבְ
  ב

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . יז ל ׁשֶ ּכָ ּמִ ן ׁשֶ ּכֵ ּלֹא ׁשֶ יםַישְׁ  ׁשֶ  ָאָדם ּכִ
ִלים ֵמִעיר ֵליֵלךְ  ּלְ ְתּפַ ּמִ הּ  ׁשֶ י ּבָ  ָלבֹוא ָיכֹול ִאם', ּבְ
עֹוד ֶחְפצוֹ  ִלְמחֹוז דֹול ַהּיֹום ּבְ ּלֹא, ּגָ  ָצִריךְ  ְיֵהא ְוׁשֶ
ה ַאַחר ְיִחיִדי ָלֶלֶכת ִפּלָ   :ַהּתְ

ית. יח ְדָרשׁ  ּבֵ ית יֹוֵתר ָקדֹושׁ  ָקבּועַ  ַהּמִ ֶנֶסת ִמּבֵ , ַהּכְ
ל ּוִמְצָוה ּלֵ ית יֹוֵתר ּבוֹ  ְלִהְתּפַ ֶנֶסת ִמּבֵ  ְוהּוא, ַהּכְ

ל ּלֵ ְתּפַ ּיִ י ׁשֶ   ':ּבְ

ע. יט תוֹ  ָמקֹום ִיְקּבַ ּלֹא, ִלְתִפּלָ הוּ  ׁשֶ ּנֶ  ֹלא ִאם ְיׁשַ
י ְוֵאין. ְלֹצֶרךְ  ַמה לוֹ  ּדַ ע ּבְ ְקּבַ ּיִ ֶ ית לוֹ  ׁשּ ֶנֶסת ּבֵ  ַהּכְ

ל ּלֵ א, ְלִהְתּפַ ם ֶאּלָ ֵבית ּגַ ֶנֶסת ּבְ בּועַ  ַהּכְ ּקָ הּ  ׁשֶ  ָצִריךְ  ּבָ
ְהֶיה ּיִ   :ָקבּועַ  ָמקֹום לוֹ  ׁשֶ
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ֵנס. כ עּור ִיּכָ ֵני ׁשִ ָתִחים ׁשְ ךְ  ְוַאַחר, ּפְ ל ּכָ ּלֵ  ֵישׁ . ִיְתּפַ
ים עּור ְמָפְרׁשִ ֵני ׁשִ ָתִחים ׁשְ ַהְינוּ , ּפְ ֵנס. ְטָפִחים' ח ּדְ  ִיּכָ
ּלֹא ְלָפִנים ב ׁשֶ ַתח ֵאֶצל ֵיׁשֵ ְרֶאה, ַהּפֶ ּנִ אוֹ כְּ  ׁשֶ ָ  ַמׂשּ
יַבת ית ְיׁשִ ֶנֶסת ּבֵ  ָמקֹום לוֹ  ֵישׁ  ִאם ֶזה ּוְלִפי, ַהּכְ
ַתח ֵאֶצל ְמֻיָחד ָכךְ  ֵאין, ַהּפֶ לּום ּבְ ים ְוֵישׁ . ּכְ  ְמָפְרׁשִ

ַעם ַהּטַ ֵני ׁשֶ יט ִמּפְ ּבִ ּמַ ן ָיכֹול ְוֵאינוֹ , ַלחּוץ ׁשֶ . ְלַכּוֵ
תּוחַ  ֵאינוֹ  ִאם ֶזה ּוְלִפי ים ִלְרׁשּות ּפָ ָכךְ  ֵאין, ָהַרּבִ  ּבְ
לּום ים ְוֵישׁ . ּכְ ּלֹא ְמָפְרׁשִ ל ְיַמֵהר ׁשֶ ּלֵ ד ְלִהְתּפַ  ִמּיָ

ְכָנס ּנִ ׁשֶ א, ּכְ ֶהה ֶאּלָ עּור ִיׁשְ ֵני ׁשִ ָתִחים ׁשְ  ְוָנכֹון, ּפְ
ים ְלָכל ָלחּושׁ  רּוׁשִ   :ַהּפֵ

ּלֹא ָצִריךְ . כא ָבר ְיֵהא ׁשֶ ינוֹ  חֹוֵצץ ּדָ יר ּוֵבין ּבֵ , ַהּקִ
גֹון ָקבּועַ  ְוָדָבר  ְוֵכן. חֹוְצִצים ֵאיָנם, ְוֵתָבה ָארֹון ּכְ
ֲעֵלי ים ּבַ   :חֹוֵצץ ֵאינוֹ  ָאָדם ַוֲאִפּלוּ , חֹוְצִצים ֵאיָנם ַחּיִ

אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . כב שׁ  ׁשֶ ּיֵ ֵהר ׁשֶ ל ִלּזָ ּלֵ ִהְתּפַ  ֲאחֹוֵרי ִמּלְ
  :ִלְדָבָריו ָלחּושׁ  ְוטֹוב, ָאָדם ׁשּום

ָגִדים. כג י ַעל ַאף, ִריםַהְמֻציָּ  ַהּבְ ֵאיָנן ּפִ , ּבֹוְלטֹות ׁשֶ
ל ָנכֹון ֵאין ּלֵ ם ְלִהְתּפַ ֶנְגּדָ ל לוֹ  ִיְקֶרה ְוִאם, ּכְ ּלֵ  ְלִהְתּפַ

ֶנֶגד ֶגד ּכְ ר ּכֶֹתל אוֹ  ּבֶ   :ֵעיָניו ַיֲעִלים, ְמֻצּיָ

ל ֹלא. כד ּלֵ ַצד ִיְתּפַ  ְוֹלא, ַרּבוֹ  ֲאחֹוֵרי ְוֹלא, ַרּבוֹ  ּבְ
ר ַאּמֹות' ד ִהְרִחיק ִאם. ְלָפָניו   ֻמּתָ

ְלִמיד. כה ר ָחֵבר ּתַ ל ֻמּתָ ּלֵ   :ַרּבוֹ  ֲאחֹוִרי ְלִהְתּפַ

ל. כו ֵאין ָמקֹום ּכָ ַמע ְקִריַאת ּבוֹ  קֹוִרין ׁשֶ  ֵאין, ׁשְ
ִלים ּלְ ם, ּבוֹ  ִמְתּפַ ְרִחיִקים ּוְכׁשֵ ּמַ  ַרְגַלִים ּוֵמי ִמּצֹוָאה ׁשֶ

ת ּוִמן, ַרע ְוֵריחַ  ת ַהּמֵ ַמע ִלְקִריַאת ְרָוהָהעֶ  ּוֵמְרִאּיַ , ׁשְ
ךְ  ה ַמְרִחיִקין ּכָ   :ִלְתִפּלָ

ה עֹוֵמד ָהָיה. כז ְתִפּלָ ין ּבִ ּתִ ינֹוק ְוִהׁשְ ֵבית ּתִ ֶנֶסת ּבְ , ַהּכְ
ּתֹק ִביאוּ  ַעד ִיׁשְ ּיָ י ַעל ְלָהִטיל ַמִים ׁשֶ  אוֹ , ַרְגַלִים ַהּמֵ

ךְ  יתמִ  ֵיֵצא אוֹ , ִלְצָדָדיו אוֹ , ַאּמֹות' ד ְלָפָניו ְיַהּלֵ  ּבֵ
ֶנֶסת תוֹ  ְוִיְגֹמר ַהּכְ ִפּלָ   :ּתְ

 צא סימן
' ו ּובוֹ , תפלה בשעת ראשו ויכסה מתניו שיאזר

  ְסִעיִפים:

ית ָהְיָתה. א ְתָניו ְלַכסֹותוֹ  ָמְתָניו ַעל ֲחגּוָרה ַטּלִ  ִמּמָ
ה ל ָאסּור, ּוְלַמּטָ ּלֵ ַכֶסה ַעד ְלִהְתּפַ ּיְ  ֹלא ְוִאם, ִלּבוֹ  ׁשֶ
ָסה ֱאַנס אוֹ  וֹ ִלבּ  ֶאת ּכִ ּנֶ ה לוֹ  ְוֵאין ׁשֶ ּמֶ ֶסה, ּבַ ְתּכַ . ּיִ

ל ֶעְרָותוֹ  ְוִכָסה הֹוִאיל ּלֵ   :ָיָצא, ְלִהְתּפַ

ַעת ֵאזֹור ֶלֱאֹזר ָצִריךְ . ב ׁשְ ה ּבִ ִפּלָ  לוֹ  ֵישׁ  ֲאִפּלוּ , ַהּתְ
ֵאין ַאְבֵנט ּום, ָהֶעְרָוה ֶאת רֹוֶאה ִלּבוֹ  ׁשֶ . ִהּכֹון ִמׁשּ
ָאר ֲאָבל ָרכֹות ׁשְ ר ּבְ ֹלא ְלָבֵרךְ  ֻמּתָ  ֵמַאַחר, ֲחגֹוָרה ּבְ
שׁ  ּיֵ   :ִמְכָנַסִים לוֹ  ׁשֶ

ָאסּור אֹוְמִרים ֵישׁ . ג ָרה ְלהֹוִציא ׁשֶ יו ַהְזּכָ ֹראשׁ  ִמּפִ  ּבְ
ה ּיֵשׁ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ְמֻגּלֶ ּלֹא ִלְמחֹות ׁשֶ ֵנס ׁשֶ ֵבית ִלּכָ  ּבְ
ֶנֶסת ִגּלּוי ַהּכְ   :ָהֹראשׁ  ּבְ

לּוִעיםהַ  ּכֹוָבִעים. ד שׁ  ּקְ יָבא ִמּקַ סּוי ֲחׁשִ ַחת ֲאָבל, ּכִ  ַהּנָ
יָבא ָלא ָהֹראשׁ  ַעל ָיד סּוי ֲחׁשִ יחַ  ַאֵחר ְוִאם, ּכִ  ָידוֹ  ַמּנִ
ל ֹראׁשוֹ  ַעל ָמע, ֶזה ׁשֶ יָבא ַמׁשְ ֲחׁשִ סּוי ּדַ   :ּכִ

ֲאפּוְנָדתוֹ  ַיֲעֹמד ֹלא. ה ֹראשׁ  ְוֹלא, ּבַ ה ּבְ  ְוֹלא, ְמֻגּלֶ
ַרְגַלִים יםְמגֻ  ּבְ ֶרךְ  ִאם, ּלִ י ּדֶ קֹום ַאְנׁשֵ ּלֹא ַהּמָ  ַיַעְמדוּ  ׁשֶ

דֹוִלים ִלְפֵני א, ַהּגְ י ֶאּלָ ָבּתֵ   :ַרְגַלִים ּבְ

ֶרךְ . ו ּלֹא ְוַתְלִמיֵדיֶהם ַהֲחָכִמים ּדֶ לוּ  ׁשֶ ּלְ א, ִיְתּפַ  ֶאּלָ
ֵהם ׁשֶ   :ֲעטּוִפים ּכְ

 צב סימן
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 הכנות ושאר לתפלה רחיצה ודין לנקביו הנצרך
  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , הלתפל

ל ַאל, ִלְנָקָביו ָצִריךְ  ָהָיה. א ּלֵ ל ְוִאם. ִיְתּפַ ּלֵ , ִהְתּפַ
תוֹ  ִפּלָ ל ַלֲחֹזר ְוָצִריךְ , ּתֹוֵעָבה ּתְ ּלֵ  ִמיֵלי ְוָהֵני. ּוְלִהְתּפַ
ֵאינוֹ  עּור ַעְצמוֹ  ְלַהֲעִמיד ָיכֹול ׁשֶ ְרָסה ִהּלּוךְ  ׁשִ  ֲאָבל, ּפַ

עּור ְצמוֹ עַ  ְלַהֲעִמיד ָיכֹול ִאם ְרָסה ׁשִ  ָיָצא, ּפַ
ִדיֲעַבד ה ֲאָבל. ּבְ ִחּלָ ל ֹלא ְלַכּתְ ּלֵ ְבּדֹק ַעד, ִיְתּפַ ּיִ  ׁשֶ
ה ַעְצמוֹ  ִחּלָ   :ָיֶפה ּתְ

ֶאְמַצע ִאם. ב תוֹ  ּבְ ִפּלָ ֲאָוה לוֹ  ִנְתעֹוֵרר ּתְ  ַיֲעִמיד, ּתַ
ְגֹמר ַעד ַעְצמוֹ  ּיִ ַעת ְוִאם. ַיְפִסיק ְוֹלא, ׁשֶ ׁשְ  ְקִריַאת ּבִ
ַמע ין ִנְתעֹוֵרר ּוִבְרכֹוֶתיהָ  ׁשְ ים ּבֵ ין ִלְקַטּנִ , ִלְגדֹוִלים ּבֵ
ַדְרּכוֹ  קֹוֵרא , ַמִים ּוְלָהִטיל ְלַהְרִחיק ָרָצה ְוִאם: ּכְ
ה   :עֹוׂשֶ

ה ֹקֶדם ָצִריךְ . ג ִפּלָ יחוֹ  ְלָהִסיר ּתְ ָבר ְוָכל ְוִניעוֹ  ּכִ  ּדָ
  :ַהּטֹוְרדוֹ 

מַ  ָיָדיו ִלְרֹחץ ָצִריךְ . ד  ֵאין ְוִאם. לוֹ  ֵישׁ  ִאם, ִיםּבְ
ְרָסה ַעד ַאֲחֵריֶהם ַלֲחֹזר ָצִריךְ , לוֹ  י ְוָהֵני, ּפַ  ִמּלֵ

הּוא ׁשֶ ֶרךְ  הֹוֵלךְ  ּכְ ּדֶ ִים ּבַ  ִאם ֲאָבל, ְלָפָניו ִנְמָצִאים ְוַהּמַ
. חֹוֵזר, ִמיל ַעד ַמִים ִלְמקֹום ַלֲאחֹוָריו ַלֲחֹזר ָצִריךְ 
יל יֹוֵתר ֲעֹבר ִמְתָיֵרא ִאםוְ , חֹוֵזר ֵאינוֹ  ִמּמִ ּיַ  ְזַמן ׁשֶ

ה ִפּלָ ה, ַהּתְ ְצרֹור ָיָדיו ְיַנּקֶ ָעָפר אוֹ  ּבִ ָכל אוֹ  ּבְ י ּבְ  ִמּדֵ
ידִּ    :ְמַנּקֵ

ֲחִרית ָיָדיו ָרַחץ. ה ְעּתוֹ  ְוִהִסיחַ  ׁשַ  ְנִטיָלה ְצִריִכים, ּדַ
ה י ַעל ַאף, ַמִים לוֹ  ֵישׁ  ִאם. ִלְתִפּלָ ֵאינוֹ  ּפִ  יֹוֵדעַ  ׁשֶ

 ַמִים לוֹ  ֵאין ְוִאם. ְיָבֵרךְ  ְוֹלא, ִלְכלּוךְ  םׁשוּ  ָלֶהם
ִנים   :ְוִלּטֹל ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ְמֻזּמָ

ה ָהעֹוֵמד. ו ְתִפּלָ ר, ּבִ ַגע ְוִנְזּכַ ּנָ ָמקֹום ׁשֶ ף ּבְ י, ְמֻטּנָ  ּדַ
ִנְקיֹון ךְ  אוֹ , ְצרֹורֹות אוֹ  ָעָפר ּבְ ּכֶֹתל ָיָדיו ְמַחּכֵ   :ּבַ

ָאָדם ַהְמֻכִסין ְמקֹומֹות ַהְינוּ , ףְמֻטנָּ  ָמקֹום. ז  ְלִפי ּבְ
שׁ  ּיֵ ֶהם ׁשֶ ךְ  ִאם ְוֵכן ֵזָעה ִמְלמּוֵלי ּבָ   :ָהֹראשׁ  ִחּכֵ

ין. ח ּתִ ׁשְ ל ֹלא ַהּמַ ּלֵ ֶהא ַעד ִיְתּפַ ׁשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ' ד ִהּלּוךְ  ּכְ
ּום ַאּמֹות ל ִנּצֹוצֹות ִמׁשּ ּלֵ ְתּפַ ין ֹלא ְוַהּמִ ּתִ  ַעד ַיׁשְ

ֶהא ׁשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ל ַאּמֹות' ד ִהּלּוךְ  ּכְ ּכָ תוֹ  ַאּמֹות' ד ׁשֶ ִפּלָ  ּתְ
גּוָרה ִפיו ׁשְ י ּבְ ין ְוָרחּוׁשֵ ְפָוֵתיהּ  ְמַרֲחׁשִ   :ׂשִ

ל ֹלא ָהרֹוֵקק. ט ּלֵ ֶהא ַעד ִיְתּפַ ׁשְ ּיִ . ַאּמֹות' ד ׁשֶ
ל ּלֵ ְתּפַ ֶהא ַעד ִיֹרק ֹלא ַהּמִ ׁשְ ּיִ  ְוַדְוָקא ַאּמֹות' ד ׁשֶ
ן םאִ  ֲאָבל ִלְרצֹונוֹ  ּמֵ ר ֹרק לוֹ  ִנְזּדַ   ֻמּתָ

ן טֹוב. י ה ֹקֶדם ְצָדָקה ִלּתֵ ִפּלָ   :ּתְ

 צג סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , לשהות צריך שיתפלל קדם

ֶהה. א ָעה ִיׁשְ קּום ֹקֶדם ַאַחת ׁשָ ּיָ ל ׁשֶ ּלֵ ֵדי, ְלִהְתּפַ  ּכְ
ן ַכּוֵ ּיְ קֹום ִלּבוֹ  ׁשֶ ָעה. ַלּמָ ִפלָּ  ַאַחר ַאַחת ְוׁשָ ּלֹא, הַהּתְ  ׁשֶ
ֵהא אֹוי ָעָליו ִנְרֵאית ּתְ ַמׂשּ ַמֵהר ּכְ ּמְ ה ָלֵצאת ׁשֶ ּנָ   :ִמּמֶ

ל ַיֲעֹמד ֹלא. ב ּלֵ א ְלִהְתּפַ ֵאיָמה ֶאּלָ  ֹלא, ְוַהְכָנָעה ּבְ
חֹוק ִמּתֹוךְ  ֵטִלים ּוְדָבִרים ֹראשׁ  ְוַקּלּות ׂשְ  ִמּתֹוךְ  ְוֹלא ּבְ
ַעס א, ּכַ ְמָחה ִמּתֹוךְ  ֶאּלָ גֹון ׂשִ ְנחּוִמין ְבֵרידִּ : ּכְ ל ּתַ  ׁשֶ
ת ָסמּוךְ  ּתֹוָרה ה ָסמּוךְ  אוֹ  ִמְצַרִים ִלְגֻאּלַ  ְלָדִוד ִלְתִהּלָ

תּוב ּכָ ה ְיֵרָאיו ְרצֹון: ּבוֹ  ׁשֶ ל ֶאת' ה ׁשֹוֵמר, ַיֲעׂשֶ  ּכָ
  :ֹאֲהָביו

ל עֹוְמִדים ֵאין. ג ּלֵ ין ִמּתֹוךְ  ְלִהְתּפַ  ִמּתֹוךְ  ְוֹלא, ּדִ
ּלֹא ֲהָלָכה הּ  ָטרּוד ּבוֹ לִ  ְיֵהא ׁשֶ א, ּבָ  ֲהָלָכה ִמּתֹוךְ  ֶאּלָ
סּוָקה   :ּפְ

ָצְרֵכי ָהעֹוֵסק. ד עֹוֵסק ִצּבּור ּבְ ּתֹוָרה ּכְ ִמי ּבַ רּושׁ , ּדָ : ּפֵ
ל ִמּתֹוכוֹ  ַלֲעֹמד ְלִעְנַין ּלֵ ם, ְלִהְתּפַ ּגַ ְמָחה זוֹ  ׁשֶ  ִהיא ׂשִ
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עֹוֵסק לוֹ  ָצְרֵכי ׁשֶ ים ְוֵישׁ . ִצּבּור ּבְ ַהיְ  ְמָפְרׁשִ  ְלִעְנָין נוּ ּדְ
ֵאינוֹ  ל ִלְפֹסק ָצִריךְ  ּדְ ּלֵ   :ְלִהְתּפַ

 צד סימן
 יושב או הרוכב ודין, ישראל ארץ נגד לכון צריך

  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , בספינה

קּומוֹ . א ל ּבְ ּלֵ חּוץ עֹוֵמד ָהָיה ִאם, ְלִהְתּפַ , ָלָאֶרץ ּבְ
ָניו ַיֲחִזיר ֶנֶגד ּפָ ָרֵאל ֶאֶרץ ּכְ ם ןִויַכוֵּ  ִיׂשְ ַלִים ּגַ  ִלירּוׁשָ

שׁ  ְקּדָ י ּוְלֵבית ְוַלּמִ ים ָקְדׁשֵ ָדׁשִ ֶאֶרץ עֹוֵמד ָהָיה. ַהּקָ  ּבְ
ָרֵאל ָניו ַיֲחִזיר, ִיׂשְ ֶנֶגד ּפָ ַלִים ּכְ ן ְירּוׁשָ ם ִויַכּוֵ  ּגַ
שׁ  ְקּדָ י ּוְלֵבית ַלּמִ ים ָקְדׁשֵ ָדׁשִ  עֹוֵמד ָהָיה. ַהּקָ

ַלִים ירּוׁשָ ָניו ַיֲחִזיר, ּבִ שׁ ַלמִּ  ּפָ ן ְקּדָ ם ִויַכּוֵ ן ּגַ  ְלֵבית ּכֵ
י ים ָקְדׁשֵ ָדׁשִ ּפֶֹרת ֲאחֹוֵרי עֹוֵמד ָהָיה. ַהּקָ  ַמֲחִזיר, ַהּכַ
ָניו ּפֶֹרת ּפָ   :ַלּכַ

ל ִאם. ב ּלֵ ָאר ְלרּוחַ  ִמְתּפַ ְ ד, רּוחֹות ִמׁשּ ָניו ְיַצּדֵ  ְלַצד ּפָ
ָרֵאל ֶאֶרץ חּוץ הּוא ִאם ִיׂשְ ַלִים. ָלָאֶרץ ּבְ  ִאם, ְוִלירּוׁשָ
ֶאֶרץ הּוא ָרֵאל ּבְ שׁ . ִיׂשְ ְקּדָ ַלִים הּוא ִאם, ְוַלּמִ ירּוׁשָ   :ּבִ

ֵאינוֹ  ִמי. ג ן ָיכֹול ׁשֶ ן, ָהרּוחֹות ְלַכּוֵ  ְלָאִביו ִלּבוֹ  ְיַכּוֵ
ַמִים ָ ׁשּ ּבַ   :ׁשֶ

 ִליֵרד ָצִריךְ  ֵאין, ַהֲחמֹור ַעל רֹוֵכב ָהָיה. ד
ל ּלֵ ּתֹוֵפס ִמי לוֹ  ֵישׁ  ִאם ֲאִפּלוּ , ּוְלִהְתּפַ , ֲחמֹורוֹ  ׁשֶ

א ל ֶאּלָ ּלֵ ֶרךְ  ִמְתּפַ ְסִפיָנה ָהָיה ִאם ְוֵכן. ִהּלּוכוֹ  ּדֶ  אוֹ  ּבִ
י ַעל ּבֵ , ָלאו ְוִאם. עֹוֵמד, ַלֲעֹמד יּוַכל ִאם, ָקרֹון ּגַ

ב ְמקֹומוֹ  יֹוׁשֵ ל ּבִ ּלֵ ַרְגָליו הֹוֵלךְ  ָהָיה ִאם אוֹ . ּוִמְתּפַ , ּבְ
ל ּלֵ ֶרךְ  ִמְתּפַ ָניו ֵאין ִאם ַאף ִהּלּוכוֹ  ּדֶ ֶנֶגד ּפָ  ּכְ

ַלִים ּלֹא ֲאִפּלוּ , ְירּוׁשָ ְמקֹום ׁשֶ ָנה ּבִ י, ַסּכָ  ַיֲעֹמד ִאם ּכִ
ל ּלֵ ה ְוִיְתּפַ ֵעיָניו ִיְקׁשֶ ְרּכוֹ  ִאחּור ּבְ ֵרד ּדַ  ְוֹלא ִלּבוֹ  ְוִיּטָ

ן יּוַכל ֶרךְ  ְלִפי ְוַהּכֹל ְלַכּוֵ קֹום ּוְלִפי ַהּדֶ  ּוְלִפי ַהּמָ

וּ  ִיְרָאתוֹ  ְעּתוֹ  בְוִיׁשּ ָאבֹות ַלֲעֹמד ַמְחִמיִרין ְוֵישׁ . ּדַ , ּבְ
ּלֹא הּוא ִאם ְלִדְבֵריֶהם ָלחּושׁ  ְוָראּוי ְמקֹום ׁשֶ ָנה ּבִ   :ַסּכָ

ב ָהָיה. ה ְסִפיָנה יֹוׁשֵ ֲעָגָלה אוֹ  ּבִ  ַלֲעֹמד יּוַכל ִאם, ּבַ
ְמקֹום ִריעֹות ּבִ ֵדי עֹוֵמד, ַהּכְ ְהֶיה ּכְ ּיִ ד ּכֹוֵרעַ  ׁשֶ , ְמֻעּמָ

ִסיעֹות' ג פֹוֵסעַ וּ    :ּפְ

ל, חֹוֶלה. ו ּלֵ כֹול ְוהּוא, ִצּדוֹ  ַעל ׁשֹוֵכב ֲאִפּלוּ  ִמְתּפַ ּיָ  ׁשֶ
ן ְעּתוֹ  ְלַכּוֵ   :ּדַ

ָהיוּ  ִמי. ז אן ם"ַעּכוּ  לוֹ  ׁשֶ אן ִמּכָ א ּוִמְתָיֵרא, ּוִמּכָ ּמָ  ׁשֶ
תוֹ  ַיְפִסיק ִפּלָ חוֹ  ַיְפִסידוּ  אוֹ  ּתְ ב, ִמּקְ ְמקֹומוֹ  ֵיׁשֵ  ּבִ

לְויִ  ּלֵ ֵאין ִלִפי, ְתּפַ ְעּתוֹ  ׁשֶ ֶבת ּדַ ֶ  ַעל ְוַאף. ָעָליו ְמֻיׁשּ
י ִריךְ  ּפִ ּצָ ה ַלֲעׂשֹות ׁשֶ ֹלׁשָ ִסיעֹות ׁשְ סֹוף ּפְ ה ּבְ ִפּלָ , ַהּתְ

ב ל יֹוׁשֵ ּלֵ   :ְוכֹוֵרעַ  ּוִמְתּפַ

ֵהר ֵישׁ . ח ּלֹא ִלּזָ , ַלֲחֵברוֹ  אוֹ  ְלַעּמּוד ַעְצמוֹ  ִלְסֹמךְ  ׁשֶ
ַעת ׁשְ ה ּבִ ִפּלָ   :ּתְ

ֻהְכַרח ִמי. ט ל ׁשֶ ּלֵ ב ְלִהְתּפַ ָ ּיּוַכל, ְמֻיׁשּ ׁשֶ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ּכְ
ל ּלֵ ד ּוְלִהְתּפַ הּ  ְלהֹוִסיף ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ , ְמֻעּמָ ָבר ּבָ   :ּדָ

 צה סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , תפלה בשעת איבריו כוון

ן. א ִכּוּון ֶזה ֵאֶצל ֶזה ַרְגָליו ְיַכּוֵ אִ , ּבְ א ֵאיָנם ּלוּ ּכְ  ֶאּלָ
מֹות', א יב ְלַמְלָאִכים ְלִהּדָ ְכּתִ ֶהן ּדִ  ֶרֶגל ְוַרְגֵליֶהם: ּבָ

ָרה לֹוַמר ְיׁשָ ֶרֶגל ִנְרִאים ַרְגֵליֶהם: ּכְ   :ֶאָחד ּכְ

כֹוף ָצִריךְ . ב ּיָ ְהיוּ , ְמַעט ֹראׁשוֹ  ׁשֶ ּיִ ה ֵעיָניו ׁשֶ  ְלַמּטָ
ִאּלוּ  ְוַיֲחׁשֹב, ָלָאֶרץ ֵבית עֹוֵמד ּכְ שׁ  ּבְ ְקּדָ  ּוְבִלּבוֹ , ַהּמִ
ן ַמִים ְלַמְעָלה ְיַכּוֵ ָ   :ַלׁשּ

יחַ . ג פּוִתין ִלּבוֹ  ַעל ָידוֹ  ַמּנִ  ַעל ַהְיָמִנית, ּכְ
ָמאִלית ְ ֶעֶבד ְועֹוֵמד, ַהׂשּ ֵאיָמה, ַרּבוֹ  ִלְפֵני ּכְ ִיְרָאה, ּבְ  ּבְ
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יחַ  ְוֹלא, ּוְבַפַחד ֵני, ֲחָלָציו ַעל ָיָדיו ַיּנִ הּוא ִמּפְ רֶ  ׁשֶ  ךְ ּדֶ
  ֻיֲהָרא

ן טֹוב. ד ם ַרְגָליו ְלַכּוֵ ָעה ּגַ ׁשָ אֹוֵמר ּבְ ה ׁשֶ ָ  ִעם ְקֻדׁשּ
ִליחַ    :ִצּבּור ׁשְ

 צו סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , שיכון כדי הטרדות כל שימנע

הּוא. א ׁשֶ ל ּכְ ּלֵ ָידוֹ  ֶיֱאֹחז ֹלא, ִמְתּפַ ין ּבְ ִפּלִ  ֵסֶפר ְוֹלא ּתְ
ְתֵבי ין ְוֹלא ְמֵלָאה ְקָעָרה אְולֹ  ַהּקֶֹדשׁ  ִמּכִ  ּוָמעֹות ַסּכִ
ר ֵני, ְוִכּכָ ּבוֹ  ִמּפְ ּלִ ּלֹא ֲעֵליֶהם ׁשֶ לוּ  ׁשֶ ֵרד ִיּפְ  ְוִיּטָ

ל ּטֵ ָנתוֹ  ְוִתְתּבַ ּוָ ְזַמּנוֹ  ְולּוָלב. ּכַ ר, ּבִ ד ֶלֱאֹחז ֻמּתָ ּיָ , ּבַ
יָון ָהֲאִחיָזה ּכֵ ָידוֹ  ׁשֶ ִבילוֹ  ִנְטָרד ֵאינוֹ  ִמְצָוה ִהיא ּבְ ׁשְ   :ּבִ

ר. ב ִפּלֹות ַמֲחזֹור ֶלֱאֹחז ֻמּתָ ָידוֹ  ּתְ ָעה ּבְ ׁשָ ל ּבְ ּלֵ ְתּפַ ּמִ , ׁשֶ
ה ְלֹצֶרךְ  ְותֹוֵפס הֹוִאיל ִפּלָ  ּדּוְמָיא, ָטִריד ָלא ַעְצָמהּ  ּתְ
לּוָלב ּום ּדְ ִמׁשּ ְלִקיָחתוֹ  ּדְ   :ָטִריד ָלא ִמְצָוה ּדִ

 צז סימן
' ה ּובוֹ , התפלה בשעת יפהק ושלא יגהק שלא

  ִפים:ְסִעי

 ִמּתֹוךְ  ְלַפֵהק ָצִריךְ  ְוִאם. ְיַפֵהק ְוֹלא, ְיַגֵהק ֹלא. א
יחַ , ֹאֶנס יו ַעל ָידוֹ  ַיּנִ ּלֹא, ּפִ ָרֶאה ׁשֶ ִתיָחתוֹ  ּתֵ   :ּפְ

ר ִאי ְוִאם. ָלֹרק לוֹ  ָאסּור. ב ּלֹא לוֹ  ֶאְפׁשָ , ָלֹרק ׁשֶ
ְכסּותוֹ  ַמְבִליעוֹ  ִעְנָין ּבִ ּלֹא ּבְ  הּוא םְואִ . ִנְרֶאה ְיֵהא ׁשֶ
ְכסּותוֹ  ְלַהְבִליעוֹ  ָיכֹול ְוֵאינוֹ , ִאְסְטִניס  זֹוְרקוֹ , ּבִ
  :ַלֲאחֹוָריו

ה ִאם. ג ּנָ ֵמשׁ , עֹוַקְצּתוֹ  ּכִ ְבָגָדיו ְיַמׁשְ ּלֹא ַלֲהִסיָרהּ  ּבִ  ׁשֶ
ל ּטֵ ְתּבַ ָנתוֹ  ּתִ ּוָ ה ֹלא ֲאָבל, ּכַ ָידוֹ  ְיִסיֶרּנָ   :ּבְ

ַמט ִאם. ד יתוֹ  ִנׁשְ קֹומוֹ  ַטּלִ ֵמשׁ  ָיכֹול ִמּמְ  ּבוֹ  ְלַמׁשְ
ּלוֹ  ָנַפל ִאם ֲאָבל, ּוְלַהְחִזירוֹ   ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ  ּכֻ
ף ָהֵוי, ּבוֹ  ּוְלִהְתַעּטֵ   :ֶהְפֵסק ּדְ

א. ה אֹוי ַהּנֹוׂשֵ ֵתָפיו ַעל ַמׂשּ יעַ  ּכְ ה ְזַמן ְוִהּגִ ִפּלָ , ּתְ
חֹות ין' ִמד ּפָ ילוֹ  ַקּבִ ל ַלֲאחֹוָריו ַמְפׁשִ ּלֵ ' ד. ּוִמְתּפַ
ין יָחם, ַקּבִ י ַעל ַמּנִ ּבֵ ל, ַקְרַקע ּגַ ּלֵ   :ּוִמְתּפַ

 צח סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , בתפלתו כונה לו שיהיה צריך

ל. א ּלֵ ְתּפַ ן ָצִריךְ  ַהּמִ ַכּוֵ ּיְ ִלּבוֹ  ׁשֶ רּושׁ  ּבְ ּלֹות ּפֵ  ַהּמִ
ּמֹוִציא ָפָתיו ׁשֶ ׂשְ ִאּלוּ  ְוַיֲחׁשֹב. ּבִ ִכיָנה ּכְ ֶנְגדּ  ׁשְ . וֹ ּכְ
ל ְוָיִסיר בֹות ּכָ ְחׁשָ ֵאר ַעד אֹותוֹ  ַהּטֹוְרדֹות ַהּמַ ָ ׁשּ ּתִ  ׁשֶ

ְבּתוֹ  ָנתוֹ  ַמְחׁשַ ה ְוַכּוָ תוֹ  ַזּכָ ְתִפּלָ ִאּלוּ  ְוַיֲחׁשֹב. ּבִ  ָהָיה ּכְ
ר ר ֶמֶלךְ  ִלְפֵני ְמַדּבֵ ׂשָ ר ָהָיה ָוָדם ּבָ ָבָריו ְמַסּדֵ ן ּדְ  ּוְמַכּוֵ
ֶהם ל ְלַבל ָיֶפה ּבָ ׁשֵ  ַמְלֵכי ֶמֶלךְ  ִלְפֵני ֹחֶמרוָ  ַקל, ִיּכָ

ָלִכים בָּ  ַהּמְ הּוא ה"ָהּקָ ל חֹוֵקר ׁשֶ בֹות ּכָ ְחׁשָ  ְוָכךְ . ַהּמַ
ים ָהיוּ  י ֲחִסיִדים עֹוׂשִ ה ְוַאְנׁשֵ ָהיוּ , ַמֲעׂשֶ  ִמְתּבֹוְדִדים ׁשֶ

ִנין ָתם ּוְמַכּוְ ְתִפּלָ ָהיוּ  ַעד ּבִ יִעים ׁשֶ טּות ַמּגִ ְ ׁשּ  ְלִהְתּפַ
מּות ׁשְ רּותּוְלִהתְ  ַהּגַ ּבְ ְכִלי ּכֹחַ  ּגַ ִ ָהיוּ  ַעד, ַהׂשּ יִעים ׁשֶ  ַמּגִ

בּוָאה ְלַמֲעַלת ָקרֹוב ֹבא ְוִאם. ַהּנְ ָבה לוֹ  ּתָ  ַאֶחֶרת ַמְחׁשָ
תֹוךְ  ה ּבְ ִפּלָ ּתֹק, ַהּתְ ל ַעד ִיׁשְ ּטֵ ְתּבַ ּתִ ָבה ׁשֶ ְחׁשָ . ַהּמַ
ֲחׁשֹב ְוָצִריךְ  ּיַ ְדָבִרים ׁשֶ ְכִניִעים ּבִ ב ַהּמַ נִ  ַהּלֵ  יםּוְמַכּוְ
ַמִים ְלָאִביו אֹותוֹ  ָ ׁשּ ּבַ ְדָבִרים ַיֲחׁשֹב ְוֹלא, ׁשֶ שׁ  ּבִ ּיֵ  ׁשֶ
ֶהם   :ֹראשׁ  ַקּלּות ּבָ

ל ֹלא. ב ּלֵ ָמקֹום ִיְתּפַ שׁ  ּבְ ּיֵ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ַבּטֵ ּמְ ָנתוֹ  ׁשֶ ּוָ , ּכַ
ָעה ְוֹלא ׁשָ ֶלת ּבְ ָנתוֹ  ַהְמַבּטֶ ּוָ ו,. ּכַ  ָאנוּ  ֵאין ְוַעְכׁשָ

ָכל ִנְזָהִרין ֵני, ֶזה ּבְ ֵאין ִמּפְ ִנים ָאנוּ  ׁשֶ ל ְמַכּוְ ךְ  ּכָ  ּכָ
ה ִפּלָ ּתְ   :ּבַ
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ל. ג ּלֵ ֶרךְ  ִיְתּפַ ֲחנּוִנים ּדֶ ָרשׁ , ּתַ שׁ  ּכְ ַתח ַהְמַבּקֵ ּפֶ , ּבַ
ּלֹא, ּוְבַנַחת ָרֶאה ְוׁשֶ א ָעָליו ּתֵ ָ ַמׁשּ שׁ  ּכְ ֵטר ּוְמַבּקֵ  ִלּפָ
ה ּנָ   :ִמּמֶ

ה. ד ִפּלָ ְמקֹום ִהיא ַהּתְ ן ּבִ ְרּבָ ֵהר ָצִריךְ  ּוְלָכךְ  ,ַהּקָ  ִלּזָ
ֵהא ּתְ ְגַמת ׁשֶ ן ּדֻ ְרּבָ ָנה ַהּקָ ַכּוָ הּ  ְיָעֵרב ְוֹלא ּבְ ָבה ּבָ  ַמְחׁשָ
מוֹ , ַאֶחֶרת ָבה ּכְ ּפֹוֶסֶלת ַמְחׁשָ ים ׁשֶ ָדׁשִ ּקָ ד. ּבַ , ּוְמֻעּמָ
ֲעבֹוָדה ּדּוְמָיא מוֹ  ָמקֹום ּוְקִביעּות. ּדַ נֹות ּכְ ְרּבָ , ַהּקָ
ל ּכָ ִחיָטתוֹ  קֹומוֹ מְ  ָקבּועַ  ֶאָחד ׁשֶ ן ִלׁשְ ָמיו ּוַמּתַ , ּדָ
ּלֹא ָבר ָיֹחץ ְוׁשֶ ינוֹ  ּדָ יר ּבֵ ן ּדּוְמָיא, ַלּקִ ָקְרּבָ  ּדְ

ַהֲחִציָצה ינוֹ  ּפֹוֶסֶלת ׁשֶ ִלי ּבֵ ְהיוּ  ְוָראּוי. ַלּכְ ּיִ  לוֹ  ׁשֶ
ים ה ְמֻיָחִדים ָנִאים ַמְלּבּוׁשִ ִפּלָ גֹון, ַלּתְ ְגֵדי ּכְ ה ּבִ ֻהּנָ , ּכְ

א ֵאין ֶאּלָ ל ׁשֶ ז ָיכֹול ָאָדם ּכָ ל. ֶזה ַעל ְלַבְזּבֵ  ּוִמּכָ
ְהיוּ  הּוא טֹוב ָמקֹום ּיִ ה ְמֻיָחִדים ִמְכָנַסִים לוֹ  ׁשֶ ִפּלָ , ַלּתְ
ּום   :ְנִקּיּות ִמׁשּ

ה הּוא ָראּוי: ַיֲחׁשֹב ַאל. ה ֲעׂשֶ ּיַ בָּ  ׁשֶ תוֹ  ה"ָהּקָ ׁשָ ּקָ  ּבַ
יָון י ּכֵ ְנּתִ ּוַ ּכִ ִתי ׁשֶ ְתִפּלָ י, ּבִ רַ  ּכִ הַאּדְ יר ֶזה ּבָ  ַמְזּכִ

ל ֲעֹונֹוָתיו א, ָאָדם ׁשֶ ה ַיֲחׁשֹב ֶאּלָ ֲעׂשֶ ּיַ בָּ  ׁשֶ  ה"ָהּקָ
ַחְסּדוֹ  ִלּבוֹ  ְוֹיאַמר. ּבְ ל, ֲאִני ִמי: ּבְ א, ְוִנְבֶזה ּדַ  ּבָ
שׁ  ָלִכים ַמְלֵכי ֶמֶלךְ  ֵמֵאת ְלַבּקֵ דֹושׁ  ַהּמְ רּוךְ  ַהּקָ , הּוא ּבָ

הּוא ֲחָסָדיו ֵמֹרב ֹלא ִאם ֶהם גִמְתַנהֵ  ׁשֶ  ִעם ּבָ
ִריֹוָתיו   :ּבְ

 צט סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , לתפלה ושכור שתוי דין

ָתה. א ֵדי ַיִין ׁשָ ל ַאל, ְרִביִעית ּכְ ּלֵ ִסיר ַעד ִיְתּפַ ּיָ  ׁשֶ
ָתה ְוִאם. ֵיינוֹ  ר ָיכֹול הּוא ִאם, יֹוֵתר ׁשָ  ִלְפֵני ְלַדּבֵ

ֶלךְ  ל ִאם, ַהּמֶ ּלֵ תוֹ  ִהְתּפַ ִפּלָ פִ  ּתְ הּתְ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ְוִאם, ּלָ
ר ֶלךְ  ִלְפֵני ְלַדּבֵ ל ִאם, ַהּמֶ ּלֵ תוֹ  ִהְתּפַ ִפּלָ  ּתֹוֵעָבה ּתְ
ל ַלֲחֹזר ְוָצִריךְ  ּלֵ ִסיר ּוְלִהְתּפַ ּיָ ׁשֶ  ַוֲאִפּלוּ . ֵמָעָליו ֵיינוֹ  ּכְ

ה ְזַמן ָעַבר ִאם ִפּלָ ִלים, ַהּתְ ה אֹוָתהּ  ַמׁשְ ִפּלָ ּתְ  ּבַ
ַאֲחֶריהָ  ִדין, ׁשֶ   :גׁשֹוגֵ  ּכְ

ֶרךְ . ב ָנה, ִמיל ּדֶ ל ְוׁשֵ הּוא ּכָ ִין ֶאת ְמִפיִגין, ׁשֶ . ַהּיַ
י ְוָהֵני ָתה ִמּלֵ ָ ׁשּ ׁשֶ ָתה ִאם ֲאָבל, ְרִביִעית ּכְ , יֹוֵתר ׁשָ
ל ן ּכָ ּכֵ ָנה ׁשֶ ֵ ׁשּ ְרּתוֹ  ׁשֶ ּכַ י ְוָהֵני. טֹוַרְדּתוֹ  ְוֶדֶרךְ  ְמׁשַ  ִמּלֵ

ךְ  ְמַהּלֵ ַרְגָליו ּבִ ֶרךְ  איַודַּ , רֹוֵכב ֲאָבל, ּבְ  ְמִפיָגה ּדֶ
ִין   :ַהּיַ

ל. ג הּוא ֶאָחד ּכָ תּוי ׁשֶ י, ׁשָ ישׁ  ַמה ְלִפי ֵליהּ  ַסּגֵ ְרּגִ ּמַ  ׁשֶ
ַנְפׁשוֹ  ִפיג ּבְ ּיָ   :ֵיינוֹ  ׁשֶ

 ק סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , לסדר צריך המועד תפלת

ִפּלֹות. א ל ּתְ ל מֹוֲעדֹות ׁשֶ  ָצִריךְ , ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ְוׁשֶ
תוֹ  ירְלַהְסדִּ  ִפּלָ ל ֹקֶדם ּתְ ּלֵ ְתּפַ ּיִ ֵדי, ׁשֶ ֵהא ּכְ ּתְ גּוָרה ׁשֶ  ׁשְ
ִפיו   :ּבְ

 קא סימן
 בכל להתפלל ושיכול, הברכות בכל לכון שצריך

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , לשון

ל. א ּלֵ ְתּפַ ן ָצִריךְ  ַהּמִ ַכּוֵ ּיְ ָכל ׁשֶ ָרכֹות ּבְ  ֵאינוֹ  ְוִאם, ַהּבְ
ן ָיכֹול ם ְלַכּוֵ ֻכּלָ ן ְלָפחֹות ,ּבְ ָאבֹות ְיַכּוֵ ן ֹלא ִאם. ּבְ ּוֵ  ּכִ

ָאבֹות י ַעל ַאף, ּבְ ן ּפִ ּוֵ ּכִ ָכל ׁשֶ ָאר ּבְ ְ  ַיֲחֹזר, ַהׁשּ
ל ּלֵ   :ְוִיְתּפַ

ֹלא. ב ל ּוְ ּלֵ ִלּבוֹ  ִיְתּפַ א, ְלַבד ּבְ ךְ  ֶאּלָ ָבִרים ְמַחּתֵ  ַהּדְ
ָפָתיו ׂשְ ִמיעַ  ּבִ ַלַחשׁ  ְלָאְזָניו ּוַמׁשְ ִמיעַ  ְוֹלא, ּבְ . קֹולוֹ  ַיׁשְ

ן ָיכֹול ֵאינוֹ  ְוִאם ַלַחשׁ  ְלַכּוֵ ר, ּבְ יהַּ  ֻמּתָ . קֹולוֹ  ְלַהְגּבִ
י ְוָהֵני ינוֹ  ִמּלֵ ִצּבּור ֲאָבל, ַעְצמוֹ  ְלֵבין ּבֵ , ָאסּור, ּבְ
ָאֵתי   :ִצּבּוָרא ְלִמְטָרד ּדְ
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ֹראשׁ  אֹוְמִרים ֵישׁ . ג ּבְ ָנה ׁשֶ ָ ּפּור ְויֹום ַהׁשּ ר ּכִ  ֻמּתָ
ִמיעַ  ה ָלםקוֹ  ְלַהׁשְ ִפּלָ ּתְ ִצּבּור ֲאִפּלוּ , ּבַ   :ּבְ

ל ָיכֹול. ד ּלֵ ָכל ְלִהְתּפַ ְרֶצה ָלׁשֹון ּבְ ּיִ י ְוָהֵני, ׁשֶ  ִמּלֵ
ִצּבּור ָיִחיד ֲאָבל, ּבְ ל ֹלא ּבְ ּלֵ א ִיְתּפַ ְלׁשֹון ֶאּלָ . ַהּקֶֹדשׁ  ּבִ

ָהֵני אֹוְמִרים ְוֵישׁ  י ּדְ ֹוֵאל ִמּלֵ ׁשּ ׁשֶ גֹון, ְצָרָכיו ּכְ  ּכְ
ִהְתפַּ  לׁשֶ ּיֵשׁ  ַצַער ׁשּום ַעל אוֹ  חֹוֶלה ַעל ּלֵ  לוֹ  ׁשֶ
ֵביתוֹ  ה ֲאָבל, ּבְ ִפּלָ בּוָעה ּתְ  ָיִחיד ֲאִפּלוּ , ְלִצּבּור ַהּקְ
ָכל ְלָאְמָרהּ  ָיכֹול ַאף אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ָלׁשֹון ּבְ  ָיִחיד ּדְ

ֹוֵאל ׁשּ ׁשֶ ֹאל ָיכֹול ְצָרָכיו ּכְ ָכל ִלׁשְ ְרֶצה ָלׁשֹון ּבְ ּיִ , ׁשֶ
ׁשֹוןמִ  חּוץ י ּלָ   :ֲאַרּמִ

 קב סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , המתפלל כנגד להפסיק שלא

ב ָאסּור. א תֹוךְ  ִליׁשֵ ל ַאּמֹות' ד ּבְ ל ׁשֶ ּלֵ ין. ִמְתּפַ  ּבֵ
ָפָניו ין ִמּלְ ָדִדין ִמן ּבֵ . ַאּמֹות' ד ְלַהְרִחיק ְוָצִריךְ  ַהּצְ

ְדָבִרים עֹוֵסק ְוִאם ֵהם ּבִ ּקּוֵני ׁשֶ ִפּלֹותהַ  ִמּתִ  ַוֲאִפּלוּ , ּתְ
ֶפֶרק יר ְוֵישׁ . ְלַהְרִחיק ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ְמקֹוָמן ֵאיֶזהוּ  ּבְ  ַמּתִ
עֹוֵסק ּתֹוָרה ּבְ י ַעל ַאף, ּבַ ֵאינוֹ  ּפִ ּקּוֵני ׁשֶ ִפּלֹות ִמּתִ . ַהּתְ

אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ָהֵני ׁשֶ י ּדְ ד ִמן ִמּלֵ ֶנְגּדוֹ  ֲאָבל, ַהּצַ  ּכְ
ְמֹלא ֲאִפּלוּ  ְקִריַאת עֹוֵסק ֲאִפּלוּ , ָאסּור וֵעיָני ּכִ  ּבִ
ַמע   :ׁשְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ב ִאם ׁשֶ ב ׁשֶ ַצד ַהּיֹוׁשֵ ל ּבְ ּלֵ ְתּפַ , ָחלּושׁ  ַהּמִ
ר   :ֻמּתָ

ב ִאם. ג ב ַהּיֹוׁשֵ ַבר ָיׁשַ ִצּדוֹ  ֶזה ְוָעַמד, ּכְ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ּבְ
ֲהֵרי, ָלקּום א ֶזה ׁשֶ ְגבּולוֹ  ּבָ   :ּבִ

ֶנֶגד ֲעֹברלַ  ָאסּור. ד ִלים ּכְ ּלְ ְתּפַ תֹוךְ  ַהּמִ , ַאּמֹות' ד ּבְ
יֶהם ֲאָבל, ִלְפֵניֶהם ְוַדְוָקא ִצּדֵ ר ּבְ   :ְוַלֲעֹמד ַלֲעֹבר ֻמּתָ

ִלים ִאם. ה תוֹ  ִהׁשְ ִפּלָ ל ֶאָחד ָאָדם ְוָהָיה ּתְ ּלֵ  ִמְתּפַ
ִסיעֹות' ג ִלְפֹסעַ  ָאסּור, ַאֲחָריו ְגֹמר ַעד ּפְ ּיִ  ִמי ׁשֶ

ַאֲחָריו תוֹ  ֶאת ׁשֶ ִפּלָ ִאם, ּתְ ה ׁשֶ  הּוא ֲהֵרי ֶזה ַיֲעׂשֶ
עֹוֵבר ֶנֶגד ּכְ ל ּכְ ּלֵ ְתּפַ ק ְוָצִריךְ . ַהּמִ ֶזה ְלַדְקּדֵ  ֲאִפּלוּ , ּבָ

ל ִהְתִחיל ָהַאֲחרֹון ִאם ּלֵ ָבר ֵמַאַחר, ַאֲחָריו ְלִהְתּפַ ּכְ  ׁשֶ
  :ִהְתִחיל

 קג סימן
' ג ּובוֹ , עטוש או בתפלתו רוח לו שנזדמן מי

  יִפים:ְסעִ 

ה עֹוֵמד ָהָיה. א ְתִפּלָ ּנוּ  ְוָיָצא ּבִ ה רּוחַ  ִמּמֶ ַמּטָ , ִמּלְ
ין ְכֶלה ַעד ַמְמּתִ ּיִ ל ְוחֹוֵזר ָהֵריחַ  ׁשֶ ּלֵ   :ּוִמְתּפַ

שׁ . ב ּקֵ ּנוּ  ָלֵצאת ּבִ ה רּוחַ  ִמּמֶ ַמּטָ ה ְוִנְצַטֵער ִמּלְ  ַהְרּבֵ
ע ָריוְלֲאחוֹ  הֹוֵלךְ , ַעְצמוֹ  ְלַהֲעִמיד ָיכֹול ְוֵאינוֹ   ַאְרּבַ
ין ָהרּוחַ  ּומֹוִציא ַאּמֹות ּנוּ ( ַעד ּוַמְמּתִ ְכֶלה) ִמּמֶ ּיִ  ׁשֶ
נוּ , ָהעֹוָלִמים ִרּבֹון: ְואֹוֵמר, ָהֵריחַ   ְנָקִבים ְיַצְרּתָ
לּוי, ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים ְנָקִבים ֵתנוּ  ְלָפֶניךָ  ְוָידּועַ  ּגָ  ֶחְרּפָ

ֵתנוּ  ה, ּוְכִלּמָ ה ֶחְרּפָ ַחיֵּ  ּוְכִלּמָ ה ינוּ ּבְ  ְותֹוֵלָעה ִרּמָ
מֹוֵתנוּ  קֹום ְוחֹוֵזר ִלְמקֹומוֹ  ְוחֹוֵזר, ּבְ ַסק ַלּמָ ּפָ   :ׁשֶ

שׁ . ג ְתַעּטֵ תוֹ  ַהּמִ ְתִפּלָ ה ּבִ ַמּטָ . לוֹ  ַרע ִסיָמן, ִמּלְ
ַמְעָלה   :לוֹ  ָיֶפה ִסיָמן, ִמּלְ

 קד סימן
  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , בתפלה להפסיק שלא

תוֹ בִּ  ַיְפִסיק ֹלא. א ָרֵאל ֶמֶלךְ  ַוֲאִפּלוּ . ְתִפּלָ  ׁשֹוֵאל ִיׂשְ
לֹומוֹ  ׁשְ יֶבּנוּ  ֹלא, ּבִ ר ִאם, ה"א ֶמֶלךְ  ֲאָבל. ְיׁשִ  ֶאְפׁשָ

ר לוֹ  ַהְינוּ  ְלַקּצֵ ּיֹאַמר ּדְ ת ׁשֶ ִחּלַ ָרָכה ּתְ  ֹקֶדם ְוסֹוָפהּ  ַהּבְ
יעַ  ּגִ ּיַ ר, ֵאָליו ׁשֶ ר ִאם אוֹ . ְיַקּצֵ ה לוֹ  ֶאְפׁשָ ּטֶ ּיִ  ִמן ׁשֶ

ה, ֶרךְ ַהדֶּ  ִדּבּור ַיְפִסיק ְוֹלא ִיּטֶ ר ִאי ְוִאם, ּבְ , לוֹ  ֶאְפׁשָ
  :ַיְפִסיק
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ל ָהָיה. ב ּלֵ ֶרךְ  ִמְתּפַ ּדֶ ֵהָמה ּוָבָאה ּבַ ֶנְגּדוֹ  ָקרֹון אוֹ  ּבְ , ּכְ
ה ֶרךְ  ִמן ִיּטֶ ִעְנָין ֲאָבל. ַיְפִסיק ְוֹלא ַהּדֶ  ֵאין, ַאֵחר ּבְ

קֹומוֹ  ָלֵצאת ְגֹמר ַעד ִמּמְ ּיִ פִ  ׁשֶ תוֹ ּתְ א, ּלָ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ֲחנּוִנים הּוא ּתַ ַאַחר ּבַ ּלְ ה ׁשֶ ִפּלָ   :ַהּתְ

רּוךְ  ָנָחשׁ  ַוֲאִפּלוּ . ג  ֲאָבל,. ַיְפִסיק ֹלא, ֲעֵקבוֹ  ַעל ּכָ
הּוא ְלִפי, ּפֹוֵסק, ַעְקָרב יק יֹוֵתר מּוָעד ׁשֶ  ְוָנָחשׁ , ְלַהּזִ
הּוא ָרָאה ִאם, ָנֵמי עּוס ׁשֶ יק ּומּוָכן ּכָ   :ּפֹוֵסק, ְלַהּזִ

א ׁשֹור ָרָאה ִאם. ד ֶנְגּדוֹ  ּבָ ְרִחיִקין, ּפֹוֵסק, ּכְ ּמַ  ׁשֶ
ֹור ם ִמׁשּ  ְוִאם. ֵעיָניו ְמֹלא, ּוִמּמּוָעד, ַאּמֹות' נ ּתָ
ָוִרים קֹום ׁשְ ּמָ ּבַ ֵאיָנם ֻמְחָזִקים ַההּוא ׁשֶ יִקים ׁשֶ  ֵאינוֹ , ַמּזִ
  :ּפֹוֵסק

ָכל. ה ּפֹוֵסק ָמקֹום ּבְ ָהה ִאם, ׁשֶ ֵדי ׁשָ  ֶאת ִלְגֹמר ּכְ
הּ  ּלָ ת חֹוֵזר, ָלאו ְוִאם. ְלֹראשׁ  חֹוֵזר, ּכֻ ָרָכה ִלְתִחּלַ  ַהּבְ

ַסק ּפָ הּ  ׁשֶ ַסק ְוִאם. ּבָ ג ּפָ . ְלֹראשׁ  חֹוֵזר, ִראׁשֹונֹות' ּבְ
ַאֲחרֹונֹות ְוִאם   :ִלְרֵצה חֹוֵזר, ּבָ

ָאְמִריַנן ָהא. ו ָהה ִאם ּדְ ֵדי ׁשָ הּ  ֶאת ִלְגֹמר ּכְ ּלָ , ּכֻ
ֲעִריָנן קֹוֵראבְּ  ח ִאם. ְמׁשַ ה ׂשָ ִפּלָ ּתְ ינוֹ , ּבַ  ְלִעְנַין ּדִ

ִדין ֲחָזָרה ִסיָמן ָהֲאמּורֹות ַהַהְפָסקֹות ּכְ   :ֶזה ּבְ

ישׁ  ֹלא ּפֹוֵסק ֵאינוֹ . ז ה ְוֹלא ְלַקּדִ ָ א, ִלְקֻדׁשּ ּתֹק ֶאּלָ  ִיׁשְ
ן אֹוֵמר ְלַמה ִויַכּוֵ ֶ ִליחַ  ׁשּ עֹוֶנה ִויֵהא, ִצּבּור ַהׁשְ   :ּכְ

ם ַאַחר. ח ִסּיֵ ָרכֹות ח"י ׁשֶ  ָיכֹול, ְנֹצר ֱאֹלַהי ֹקֶדם, ּבְ
ה ַלֲענֹות ָ ישׁ  ְקֻדׁשּ   :ָבְרכוּ וּ  ְוַקּדִ

 קה סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , תפלות' ב המתפלל דין

ל. א ּלֵ ְתּפַ י ַהּמִ ּתֵ ִפּלֹות ׁשְ ין ָצִריךְ , זוֹ  ַאַחר זוֹ , ּתְ  ְלַהְמּתִ
ין דֵ  ָלזוֹ  זוֹ  ּבֵ ֵדי, ַאּמֹות' ד ִהּלּוךְ  יּכְ ֵהא ּכְ ּתְ ְעּתוֹ  ׁשֶ  ּדַ

ֶבת ֶ ל ְמֻיׁשּ ּלֵ ְלׁשֹון ְלִהְתּפַ ה ּבִ ִחּנָ   :ּתְ

 קו סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , מתפלה הפטורים הם מי

ל. א טּוִרים ּכָ ִריַאת ַהּפְ ַמע ִמּקְ טּוִרים ׁשְ ה ּפְ ִפּלָ , ִמּתְ
ב ְוָכל ַחּיָ ְקִריַאת ׁשֶ ַמע ּבִ בחַ  ׁשְ ה ּיָ ְתִפּלָ  חּוץ. ּבִ

ין ת ֶאת ֵמַהְמַלּוִ ֵאין, ַהּמֵ ה ׁשֶ ּטָ ֶהם ֹצֶרךְ  ַלּמִ ַאף, ּבָ  ׁשֶ
י ַעל ֵהם ּפִ ִבים ׁשֶ ְקִריַאת ַחּיָ ַמע ּבִ טּוִרים, ׁשְ  ּפְ

ה ִפּלָ   :ִמּתְ

ים. ב י ַעל ַאף, ַוֲעָבִדים ָנׁשִ טּוִרים ּפִ ּפְ ִריַאת ׁשֶ  ִמּקְ
ַמע ִבים ׁשְ ה ַחּיָ ְתִפּלָ ֵנימִ , ּבִ ִהיא ּפְ ה ִמְצַות ׁשֶ ּלֹא ֲעׂשֵ  ׁשֶ
ַמן ָרָמא ַהּזְ ים. ּגְ יעוּ  ּוְקַטּנִ ִהּגִ ִבים, ְלִחּנּוךְ  ׁשֶ  ַחּיָ

ָכם   :ְלַחּנְ

ּתֹוָרתוֹ  ִמי. ג נּותוֹ  ׁשֶ גֹון, ֻאּמָ בִּ  ּכְ ִסיק, ַוֲחֵבָריו י"ַרׁשְ  ִמּפְ
ַמע ִלְקִריַאת ה ְוֹלא, ׁשְ  ַמְפִסיִקים, ָאנוּ  ֲאָבל. ִלְתִפּלָ

ין ַמע ִלְקִריַאת ּבֵ ין ׁשְ ה ּבֵ   :ִלְתִפּלָ

 קז סימן
' ד ּובוֹ , נדבה תפלת ודין, התפלל אם המספק

  ְסִעיִפים:

ק הּוא ִאם. א ל ִאם ְמֻסּפָ ּלֵ ל חֹוֵזר, ִהְתּפַ ּלֵ  ְוֵאינוֹ , ּוִמְתּפַ
שׁ  ָצִריךְ  ָבר ׁשּום ְלַחּדֵ ִרי ִאם ֲאָבל. ּדָ ל לוֹ  ּבָ ּלֵ ִהְתּפַ , ׁשֶ
ל ֹוֵזרח ֵאינוֹ  ּלֵ ֹלא ּוִמְתּפַ , ִחּדּושׁ  ְיֵדי ְוַעל. ִחּדּושׁ  ּבְ
ל חֹוֵזר ּלֵ ְנָדָבה ּוִמְתּפַ ל ּבִ ָעִמים ּכָ ְרֶצה ַהּפְ ּיִ  חּוץ, ׁשֶ

ת ִפּלַ ֵאין מּוָסף ִמּתְ ִלים ׁשֶ ּלְ ְנָדָבה אֹוָתהּ  ִמְתּפַ . ּבִ
ת ּבָ ל ֵאינוֹ , טֹוב ְויֹום ּוְבׁשַ ּלֵ ת ִמְתּפַ ִפּלַ ָלל ְנָדָבה ּתְ , ּכְ

ל ִהְתִחיל ְוִאם ּלֵ ַעת ַעל ְלִהְתּפַ ּלֹא ּדַ ל ׁשֶ ּלֵ ר, ִהְתּפַ  ְוִנְזּכַ
ָבר ּכְ ל ׁשֶ ּלֵ ֶאְמַצע ֲאִפּלוּ  ּפֹוֵסק, ִהְתּפַ ָרָכה ּבְ  ֲאִפּלוּ  ּבְ
שׁ  ָיכֹול הּ  ְלַחּדֵ ָבר ּבָ   :ּדָ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן קח הלכות תפילה
  

 

53

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ב
 ב

ָאַמְרנוּ  ֶזה ִחּדּושׁ . ב שׁ  הּוא, ׁשֶ ַחּדֵ ּיְ ָבר ׁשֶ ָכל ּדָ ָרָכה ּבְ  ּבְ
ָרָכה ֵמֵעין, ָצִעּיֹותֵמָהֶאמְ  שׁ  ְוִאם. ַהּבְ ְבָרָכה ֲאִפּלוּ  ִחּדֵ  ּבִ
ּיוֹ , ַאַחת ֵדי, ּדַ ִהיא ְלהֹוִדיעַ  ּכְ   :חֹוָבה ְוֹלא ְנָדָבה ׁשֶ

ִלין ִצּבּור ֵאין. ג ּלְ ת ִמְתּפַ ִפּלַ ָלל ְנָדָבה ּתְ   :ּכְ

ל ָהרֹוֶצה. ד ּלֵ ת ְלִהְתּפַ ִפּלַ ֵהא ָצִריךְ , ְנָדָבה ּתְ ּיְ ירמַ  ׁשֶ  ּכִ
ַדְעּתוֹ  ְוָאמּוד ְוָזִהיר ָזִריז ַעְצמוֹ  ֶאת ּיּוַכל ּבְ ן ׁשֶ  ְלַכּוֵ

תוֹ  ְתִפּלָ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל. סֹוף ְוַעד ֵמֹראשׁ . ּבִ
ן יהּ  ָקִריַנן, ָיֶפה ְלַכּוֵ ה: ּבֵ י ָלּמָ  ְוַהְלַואי. ִזְבֵחיֶכם ֹרב ּלִ

ּיּוַכל ן ׁשֶ ג ְלַכּוֵ ִפּלֹות' ּבְ בּועֹות ּתְ   :ְליֹום ַהּקְ

 קח סימן
, במזיד או אנס או, טעות לסבת התפלל שלא מי

  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ 

ל ְוֹלא ֶנֱאַנס אוֹ  ָטָעה. א ּלֵ ֲחִרית ִהְתּפַ ל, ׁשַ ּלֵ  ִמְתּפַ
ִים ִמְנָחה ּתַ ה, ִמְנָחה ָהִראׁשֹוָנה: ׁשְ ִנּיָ ְ לּוִמין ְוַהׁשּ . ְלַתׁשְ
ךְ  ְוִאם פִ  ְיֵדי ָיָצא ֹלא, ִהּפֵ הּתְ ִהיא ּלָ לּוִמין ׁשֶ ׁשְ , ּתַ

ל ַלֲחֹזר ְוָצִריךְ  ּלֵ ין ְוֵכן. אֹוָתהּ  ּוְלִהְתּפַ ָכל ַהּדִ  ָמקֹום ּבְ
ִריךְ  ּצָ ל ׁשֶ ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ִפּלָ לּוִמין ּתְ   :ְלַתׁשְ

ל ְוֹלא ָטָעה. ב ּלֵ ל, ִמְנָחה ִהְתּפַ ּלֵ ִים ַעְרִבית ִמְתּפַ ּתַ : ׁשְ
נִ , ַעְרִבית ָהִראׁשֹוָנה ְ הְוַהׁשּ לּוִמין ּיָ  ְוֹלא ָטָעה. ְלַתׁשְ
ל ּלֵ ל, ַעְרִבית ִהְתּפַ ּלֵ ֲחִרית ִמְתּפַ ִים ׁשַ ּתַ  ָהִראׁשֹוָנה: ׁשְ
ֲחִרית לּוִמין' ְוַהבּ , ׁשַ אֹוֵמר ְלַאַחר. ְלַתׁשְ  ח"ְוי יֹוֵצר ׁשֶ
ָרכֹות ֵרי ֹיאַמר, ּבְ ךְ  ְוַאַחר ַאׁשְ ל ּכָ ּלֵ  ח"י ִיְתּפַ

לּוֵמי   :ַעְרִבית ְלַתׁשְ

ִלים אהָ . ג ַמׁשְ ה ּדְ ִפּלָ ִהְפִסיד ַהּתְ ְוָקא, ׁשֶ ְזַמן ּדַ ה ּבִ ִפּלָ , ּתְ
ָעה ֲאָבל ׁשָ ֵאין ּבְ ה ְזַמן ׁשֶ ִפּלָ   :ֹלא, ּתְ

לּוִמין ֵאין. ד ׁשְ א ּתַ ה ֶאּלָ ִפּלָ ְלַבד ַהְסמּוָכה ַלּתְ ִאם, ּבִ  ׁשֶ
ל ְוֹלא ָטָעה ּלֵ ֲחִרית ִהְתּפַ ל, ִמְנָחה ְוֹלא ׁשַ ּלֵ  ִמְתּפַ

ִים ַעְרִבית ּתַ לּוֵמי ָהַאֲחרֹוָנה: ׁשְ  ֲאָבל, ִמְנָחה ְלַתׁשְ
ֲחִרית לּוִמין ָלהּ  ֵאין ׁשַ ׁשְ ָאר ְוֵכן, ּתַ ׁשְ ִפּלֹות ּבִ   :ּתְ

י ַעל ַאף. ה ֵאין ּפִ לּוִמין ׁשֶ ׁשְ א ּתַ ה ֶאּלָ ִפּלָ  ַהְסמּוָכה ַלּתְ
ה ְלאֹוָתהּ  ִפּלָ ִהְפִסיד ּוְתִפּלֹות, ּתְ לּוִמי ָלֶהם ֵאין ׁשֶ ׁשְ , ןּתַ

ל ָרָצה ִאם ּלֵ שׁ  ְנָדָבה אֹוָתהּ  ְלִהְתּפַ ַחּדֵ ּיְ הּ  ְוׁשֶ  ׁשּום ּבָ
ָבר ָידוֹ  ָהְרׁשּות, ּדָ ן ַלֲעׂשֹות ְוָנכֹון. ּבְ   :ּכֵ

ל ָעַבר. ו ל ְוֹלא ַהּיֹום ּכָ ּלֵ  ָלהּ  ֵאין, מּוָסף ִהְתּפַ
לּוִמין ׁשְ   :ּתַ

ל ְוֹלא ֵהִזיד. ז ּלֵ ה ִהְתּפַ ִפּלָ לּוִמין ָלהּ  ֵאין, ַאַחת ּתְ ׁשְ  ּתַ
ה ֲאִפּלוּ  ִפּלָ ּתְ ל ָרָצה ְוִאם, ָלהּ  ַהְסמּוָכה ּבַ ּלֵ  אֹוָתהּ  ִיְתּפַ
ל ִאם ִחּדּושׁ  ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ , ְנָדָבה ּלֵ ה אֹוָתהּ  ִמְתּפַ ִפּלָ ּתְ  ּבַ

  :ָלהּ  ַהְסמּוָכה

ּלֹא ִמי. ח ל ׁשֶ ּלֵ עֹוד ִהְתּפַ שׁ  ּבְ ּיֵ ל ְזַמן לוֹ  ׁשֶ ּלֵ , ְלִהְתּפַ
ֵני ָסבּור ִמּפְ ֲעַדִין ׁשֶ ֵאר ׁשֶ ָ ְגֹמר ַאַחר ְזַמן לוֹ  ִיׁשּ ּיִ  ׁשֶ
הּוא ֵעֶסק אֹותוֹ  ךְ  ּוֵבין, ּבוֹ  ִמְתַעֵסק ׁשֶ ךְ  ּוֵבין ּכָ  ּכָ
ָעה לוֹ  ָעְבָרה ָ ָהָיה ִמי ְוֵכן. ַהׁשּ ֹצֶרךְ  ָטרּוד ׁשֶ  ָממֹונוֹ  ּבְ
ּלֹא ךְ  ְיֵדי ְוַעל, ֶהְפֵסד ִליֵדי ָיֹבא ׁשֶ  ִהְפִסיד ּכָ
ִהתְ  לִמּלְ ּלֵ הּוא ִמי ְוֵכן. ּפַ ּכֹור ׁשֶ ל ְוֹלא ׁשִ ּלֵ ם, ִהְתּפַ ּלָ  ּכֻ

לּוִמין ָלֶהם ְוֵישׁ , ֲאנּוִסים ֲחׁשּוִבים ׁשְ   :ּתַ

ל ְוֹלא ָטָעה. ט ּלֵ ֶעֶרב ִמְנָחה ִהְתּפַ ת ּבְ ּבָ ל, ׁשַ ּלֵ  ִמְתּפַ
ִים ַעְרִבית ּתַ ל ׁשְ ת ׁשֶ ּבָ , ְלַעְרִבית ָהִראׁשֹוָנה: ׁשַ
ה ִנּיָ ְ לּוִמיןלְ  ְוַהׁשּ   :ַתׁשְ

ל ְוֹלא ָטָעה. י ּלֵ ת ִמְנָחה ִהְתּפַ ּבָ ׁשַ ל, ּבְ ּלֵ מֹוָצֵאי ִמְתּפַ  ּבְ
ת ּבָ יל, ׁשַ ִראׁשֹוָנה ַמְבּדִ יל ְוֵאינוֹ  ּבָ ה ַמְבּדִ ִנּיָ ְ ׁשּ  ְוִאם. ּבַ
יל ֹלא ִראׁשֹוָנה ִהְבּדִ יל, ּבָ ה ְוִהְבּדִ ִנּיָ ְ ׁשּ ה, ּבַ ִנּיָ  ָעְלָתה ׁשְ
יל ְוִאם. לוֹ  ָעְלָתה ֹלא ִראׁשֹוָנה, לוֹ  יֶהן ִהְבּדִ ּתֵ ׁשְ , ּבִ
יל ֹלא אוֹ  יֶהן ִהְבּדִ ּתֵ ׁשְ   :ָיָצא, ּבִ
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  אורח חיים ערוך שולחן
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 ב
 ב

ִמְנָחה ָטָעה. יא ל ּבְ ת ׁשֶ ּבָ ל ׁשַ ּלֵ יר ְוֹלא ח"י ְוִהְתּפַ  ִהְזּכִ
ל ת ׁשֶ ּבָ ל, ׁשַ ּלֵ מֹוָצֵאי ִמְתּפַ ת ּבְ ּבָ ִים ׁשַ ּתַ  ְוֵאינוֹ , ׁשְ

יל ה ַמְבּדִ ִנּיָ ְ ׁשּ לֵּ , ּבַ תֹוַרת אֹוָתהּ  לְוִיְתּפַ  ְוֵאינוֹ  ְנָדָבה ּבְ
שׁ  ָצִריךְ  הּ  ְלַחּדֵ ָבר ּבָ ין ְוהּוא. ּדָ יר ֹלא ִאם ַהּדִ  ִהְזּכִ
ִמְנָחה ְוָיֹבא ַיֲעֶלה ל ּבְ   :ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ׁשֶ

יר ַהּטֹוֶעה. יב ָאר ְמֹאָרע ּוַמְזּכִ ה ָיִמים ׁשְ ִפּלָ ּתְ ּלֹא, ּבַ  ׁשֶ
הּ  ְזַמּנָ   :ַהְפָסָקה ָהֵוי ָלא, ּבִ

 קט סימן
, הצבור עם בתפלתו לכון היחיד יתנהג איך דין

  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ 

ְכָנס. א ֶנֶסת ְלֵבית ַהּנִ ִלין ִצּבּור ּוָמָצא ַהּכְ ּלְ  ִאם, ִמְתּפַ
יעַ  ֹקֶדם ְוִלְגֹמר ְלַהְתִחיל ָיכֹול ּגִ ּיַ ִליחַ  ׁשֶ  ִצּבּור ׁשְ

ה ָ ישׁ  אוֹ  ִלְקֻדׁשּ ל, ְלַקּדִ ּלֵ ל ַאל, ָלאו םְואִ . ִיְתּפַ ּלֵ  ִיְתּפַ
ָעה ֵאין ִאם ָ ה ַאַחר ִנְכַנס ְוִאם. עֹוֶבֶרת ַהׁשּ ָ  ִאם, ְקֻדׁשּ

יעַ  ֹקֶדם ְוִלְגֹמר ְלַהְתִחיל ָיכֹול ּגִ ּיַ ִליחַ  ׁשֶ  ִצּבּור ׁשְ
ל, ְלמֹוִדים ּלֵ ל ַאל ָלאו ְוִאם, ִיְתּפַ ּלֵ ין ְוהּוא. ִיְתּפַ  ַהּדִ

יעַ  ָיכֹול ִאם ָרכֹות ְלַאַחת אוֹ , ְלמֹוִדים ְלַהּגִ  ֵמַהּבְ
ֹוִחים ׁשּ ֶהם ׁשֶ יעַ , ּבָ ּגִ ּיַ ׁשֶ ִליחַ  ּכְ , ְלמֹוִדים ִצּבּור ׁשְ
ל ּלֵ ֵדי ְלַהְתִחיל ָצִריךְ  ְוִאם. ִיְתּפַ ה ִלְסֹמךְ  ּכְ ֻאּלָ  ּגְ
ה ן, ִלְתִפּלָ ּמֵ יעַ  לוֹ  ְוִנְזּדַ ּגִ ּמַ ִליחַ  ׁשֶ  ְלמֹוִדים ִצּבּור ׁשְ
הּוא ׁשֶ ַאַחת ּכְ ָרכֹות ּבְ ֶחהיִ , ַהּבְ  הּוא ִאם ֲאָבל. ִעּמוֹ  ׁשְ

ָתהּ  ְתִחּלָ סֹוָפהּ  אוֹ  ּבִ ֶחה ֹלא, ּבְ ֵאין, ִיׁשְ  ׁשֹוִחין ׁשֶ
ת ְתִחּלַ ָרָכה ּבִ סֹוָפהּ  אוֹ  ּבְ א, ּבְ ָאבֹות ֶאּלָ   :ּוְבהֹוָדָאה ּבְ

ל ַמְתִחיל ִאם. ב ּלֵ ִליחַ  ִעם ְלִהְתּפַ יעַ , ִצּבּור ׁשְ ּגִ ּיַ ׁשֶ  ּכְ
ִליחַ  ִעם ךְ ְלנַ  ִצּבּור ׁשְ יׁשָ ה ִעּמוֹ  ֹיאַמר, ְקּדִ ה ִמּלָ ִמּלָ  ּבְ
ל ה ּכָ ָ ֻדׁשּ מוֹ , ַהּקְ הּוא ּכְ ה ִעּמוֹ  ֹיאַמר ְוֵכן, אֹוֵמר ׁשֶ  ִמּלָ

ה ִמּלָ ת ּבְ ְרּכַ דֹושׁ  ָהֵאל ּבִ ת ַהּקָ ה ׁשֹוֵמעַ  ּוִבְרּכַ ִפּלָ  ְוַגם, ּתְ
ן יעַ  ְיַכּוֵ ּגִ ּיַ ׁשֶ ִליחַ  ּכְ יעַ  ְלמֹוִדים ִצּבּור ׁשְ ם ַיּגִ  אהוּ  ּגַ

ְמךָ  ְלַהּטֹוב אוֹ  ְלמֹוִדים ֵדי, ְלהֹודֹות ָנֶאה ּוְלךָ  ׁשִ  ּכְ
ֶחה ׁשְ ּיִ ִליחַ  ִעם ׁשֶ ְ מֹוִדים ִצּבּור ַהׁשּ   :ּבְ

ה ָהעֹוֵמד ָיִחיד. ג ְתִפּלָ יעַ  ּבִ ּגִ ּיַ ה ִלְמקֹום ּוְכׁשֶ ָ  ָהיוּ  ְקֻדׁשּ
ּבּור ה אֹוְמִרים ַהּצִ ָ ִסְדָרא ְקֻדׁשּ  ָקדֹושׁ  אֹוֵמר ֵאינוֹ , ּדְ
ֶהם ֵאין, ִעּמָ ֹות ׁשֶ ֻדׁשּ וֹות ַהּקְ ה ְוִנְרֶאה. ׁשָ  ָהיוּ  ִאם ה"ּדְ
ּבּור ֶתר אֹוְמִרים ַהּצִ ֵאינוֹ , ּכֶ ֶהם אֹוֵמר ׁשֶ ה ִעּמָ ָ , ְקֻדׁשּ
א ּתֹק ֶאּלָ ן ִיׁשְ אֹוְמִרים ְלַמה ִויַכּוֵ ֶ ׁשֹוֵמעַ , ׁשּ עֹוֶנה ּדְ   :ּכְ

 קי סימן
 לתתפ וסדר, יתפללו מה ופועלים, לדרך היוצא

  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , המדרש ובית הדרך

ַעת. א ׁשְ ַחק ּבִ גֹון, ַהּדַ הּוא ּכְ ֶרךְ  ׁשֶ ּדֶ ָהָיה אוֹ . ּבַ  עֹוֵמד ׁשֶ
ָמקֹום הּוא ּבְ ְפִסיקּוהוּ  ְוָיֵרא ָטרּוד ׁשֶ ּיַ ּלֹא אוֹ . ׁשֶ  יּוַכל ׁשֶ

ל ּלֵ ָנה ְלִהְתּפַ ַכּוָ ה ּבְ ִפּלָ ה ּתְ ל, ֲאֻרּכָ ּלֵ ' ג ַאַחר ִמְתּפַ
, ַאֲחרֹונֹות' ג ַאֲחֶריהָ  ְואֹוֵמר, ֲהִביֵננוּ : ֹונֹותִראשׁ 
ד ְלָאְמָרם ְוָצִריךְ  יעַ . ְמֻעּמָ ּגִ ּיַ  ָצִריךְ  ֵאין, ְלֵביתוֹ  ּוְכׁשֶ
ל ַלֲחֹזר ּלֵ ל ְוֵאינוֹ . ּוְלִהְתּפַ ּלֵ ימֹות ֲהִביֵננוּ  ִמְתּפַ  ּבִ

ִמים ׁשָ מֹוָצֵאי ְוֹלא, ַהּגְ ת ּבְ ּבָ   :טֹוב ְויֹום ׁשַ

ין ֲעִליםַהּפוֹ . ב עֹוׂשִ ַעל ֵאֶצל ְמָלאָכה ׁשֶ ִית ּבַ  ִאם, ַהּבַ
ָכר ָלֶהם נֹוֵתן ֵאינוֹ  ִלין, ִמְסעּוָדָתן חּוץ ׂשָ ּלְ , ח"י ִמְתּפַ
ָבה ִלְפֵני יֹוְרִדין ֵאין ֲאָבל ִאין ְוֵאין ַהּתֵ יֶהם נֹוׂשְ ּפֵ . ּכַ
ָכר ָלֶהם נֹוֵתן ְוִאם ִלין, ׂשָ ּלְ ָנא. ֲהִביֵננוּ  ִמְתּפַ , ְוָהִאּדָ
ֶרךְ  ֵאין יד ּדֶ ָכךְ  ְלַהְקּפִ א ּוִמְסָתָמא, ּבְ ְעּתָ ָהֵכי ַאּדַ  ּדְ

יִרין ּכִ לוּ  אֹוָתם ַמׂשְ ּלְ ְתּפַ ּיִ   :ח"י ׁשֶ

ְמקֹום ַההֹוֵלךְ . ג דּוֵדי ּבִ ה ּגְ ל, ְוִלְסִטים ַחּיָ ּלֵ : ִמְתּפַ
ךָ  ָצְרֵכי ים ַעּמְ ' ְלג ֹלא ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ ', ְוכו ְמֻרּבִ

ל. ַאֲחרֹונֹות' ְלג אְולֹ  ִראׁשֹונֹות ּלֵ ֶרךְ  אֹוָתהּ  ּוִמְתּפַ ּדֶ  ּבַ
הּוא ׁשֶ ךְ  ּכְ יעַ , עֹוֵמד ַלֲעֹמד ָיכֹול ְוִאם, ְמַהּלֵ ּגִ ּיַ  ּוְכׁשֶ
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ּוב ְעּתוֹ  ְוִתְתָקֵרר ְלִיׁשּ ל חֹוֵזר, ּדַ ּלֵ ת ּוִמְתּפַ ִפּלַ  ח"י ּתְ
ָרכֹות   :ּבְ

ֶרךְ  ַהּיֹוֵצא. ד ל, ַלּדֶ ּלֵ ָפֶניךָ מִ  ָרצֹון ְיִהי: ִיְתּפַ ' ה ּלְ
ּתֹוִליֵכנוּ  ֲאבֹוֵתינוּ  ֵואֹלֵהי ֱאֹלֵהינוּ  לֹום ׁשֶ ', ְוכו ְלׁשָ
ְלׁשֹון ְלָאְמָרהּ  ְוָצִריךְ  ים ּבִ ר ְוִאם, ַרּבִ  ַיֲעֹמד ֶאְפׁשָ
יֵלךְ  ה ִמּלֵ ּיֹאְמֶרּנָ ׁשֶ   :ִליֵרד ָצִריךְ  ֵאין רֹוֵכב ָהָיה ְוִאם, ּכְ

א אֹוָתהּ  לֹוַמר ָצִריךְ  ֵאין. ה ּיֹום ַאַחת ַעםפַּ  ֶאּלָ , ּבַ
ִעיר ָינּוחַ  ִאם ֲאִפּלוּ  ֶאְמַצע ּבָ ְעּתוֹ  ִאם ֲאָבל, ַהּיֹום ּבְ  ּדַ
ִעיר ָללּון ךְ  ְוַאַחר ּבָ ה ְוָיָצא ִנְמַלךְ  ּכָ ּנָ  חּוָצה ַלֲעֹבר ִמּמֶ
ל ַלֲחֹזר ָצִריךְ , ְלֵביתוֹ  ָלׁשּוב אוֹ  ָלהּ  ּלֵ  אֹוָתהּ  ּוְלִהְתּפַ

ַעם   :ַאֶחֶרת ּפַ

ָהָיה, ֵמרֹוֶטְנּבּוְרג מ"הר. ו ׁשֶ ֶרךְ  יֹוֵצא ּכְ ּבֶֹקר ַלּדֶ  ָהָיה ּבַ
ֵדי ָרצֹון ְיִהי ַאַחר אֹוְמָרהּ  ת ְלַהְסִמיָכהּ  ּכְ  ַהּגֹוֵמל ְלִבְרּכַ
ָרָכה ְוִתְהֶיה ֲחָסִדים הּ  ַהְסמּוָכה ּבְ   :ַלֲחֶבְרּתָ

ֶהֱחִזיק ַאַחר אֹוָתהּ  אֹוֵמר. ז ֶרךְ  ׁשֶ ּדֶ , ְלָאְמָרהּ  ֵאין. ּבַ
א ן ִאם ֶאּלָ ְרָסה ֵליֵלךְ  לוֹ  ֵישׁ  ּכֵ חֹות ֲאָבל, ּפַ ְרָסה ּפָ  ִמּפַ
ָברּוךְ  ַיְחּתֹם ֹלא ַכח ְוִאם, ּבְ ָאְמָרהּ  ׁשָ  אֹוָתהּ  ֹיאַמר, ִמּלְ
הּוא ְזַמן ּכֹל ֶרךְ  ׁשֶ ּדֶ ּלֹא ּוִבְלַבד, ּבַ יעַ  ׁשֶ ְרָסה ּתֹוךְ  ִהּגִ  ּפַ

רֹוֶצה ָלִעיר ַהְסמּוָכה הּ  ָללּון ׁשֶ  ֹיאַמר ָוֵאיָלךְ  םּוִמשָּׁ  ּבָ
ֹלא אֹוָתהּ  ָרָכה ּבְ   :ּבְ

ְכָנס. ח ְדָרשׁ  ְלֵבית ַהּנִ ל ַהּמִ ּלֵ ָפֶניךָ  ָרצֹון ְיִהי: ִיְתּפַ  ִמּלְ
ּלֹא ֲאבֹוֵתינוּ  ֵואֹלֵהי ֱאֹלֵהינוּ ' ה ל ׁשֶ ׁשֵ ְדַבר ֶאּכָ  ֲהָלָכה ּבִ

, ֱאֹלַהי' ה ְלָפֶניךָ  ֲאִני מֹוֶדה: ֹיאַמר ּוִביִציָאתוֹ ', ְוכו
ְמתָּ  ַ ׂשּ ֵבי ֶחְלִקי ׁשֶ ית ִמּיֹוׁשְ ְדָרשׁ  ּבֵ   :'ְוכו ַהּמִ

 קיא סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , לתפלה גאלה סמיכות דין

ה ִלְסֹמךְ  ָצִריךְ . א ֻאּלָ ה ּגְ יֵניֶהם ַיְפִסיק ְוֹלא ִלְתִפּלָ , ּבֵ
ָאֵמן ֲאִפּלוּ  ַאל ַאַחר ּבְ ָרֵאל ּגָ ׁשּום ְוֹלא ִיׂשְ סּוק ּבְ , ּפָ

ָפַתי' ֵמה ץחוּ  ח ׂשְ ְפּתָ   :ּתִ

ן. ב ְתִחיל, ַהַחּזָ ּמַ ׁשֶ קֹול ח"י ּכְ ' ה: ְואֹוֵמר חֹוֵזר, ָרם ּבְ
ָפַתי ח ׂשְ ְפּתָ יד ּוִפי ּתִ   :'ְוכו ַיּגִ

ּלֹא ַעד ִאם. ג ַמע ְקִריַאת ָקָרא ׁשֶ  ִצּבּור ָמָצא ׁשְ
ִלין ּלְ ל ֹלא, ִמְתּפַ ּלֵ ֶהם ִיְתּפַ א, ִעּמָ  תְקִריאַ  קֹוֵרא ֶאּלָ

ַמע ךְ  ְוַאַחר ׁשְ ל ּכָ ּלֵ ִמְסַמךְ , ִיְתּפַ ה ּדְ ֻאּלָ ה ּגְ  ִלְתִפּלָ
  :ָעִדיף

 קיב סימן
 בשלשה ולא ראשונות בשלשה לא להפסיק שלא

  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , אחרונות

ַאל ַאל. א ג ְצָרָכיו ָאָדם ִיׁשְ ג ְוֹלא, ִראׁשֹונֹות' ּבְ ' ּבְ
 ִצּבּור ָצְרֵכי ֲאָבל, ִחידיָ  ָצְרֵכי ְוַדְוָקא. ַאֲחרֹונֹות

ֵרי   :ׁשָ

ּיּוִטים לֹוַמר ֵאין. ב ה ְקרֹוֵבץ ְוֹלא ּפִ ִפּלָ ּתְ   :ּבַ

 קיג סימן
  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , ברכות ח"בי הכריעות דיני

ָרכֹות ֵאּלוּ . א ֹוִחין ּבְ ׁשּ ֶהם ׁשֶ ָאבֹות: ּבָ ה ּבְ ִחּלָ , ָוסֹוף ּתְ
ה ּוְבהֹוָדָאה ִחּלָ א ְוִאם. ָוסֹוף ּתְ חֹות ּבָ סֹוף ִלׁשְ ל ּבְ  ּכָ

ָרָכה ָתהּ  אוֹ , ּבְ ְתִחּלָ ִדין, ּבִ ּלֹא אֹותוֹ  ְמַלּמְ ֶחה ׁשֶ . ִיׁשְ
ֶאְמָצִעיָתן ֲאָבל חֹות ָיכֹול, ּבְ   :ִלׁשְ

חֹות ַהּנֹוֲהִגים. ב ֹראשׁ  ִלׁשְ ָנה ּבְ ָ ּפּור ְויֹום ַהׁשּ  ּכִ
אֹוְמִרים ׁשֶ  ִלְזֹקף יםְצִריכִ , ָכמֹוךָ  ּוִמי ָזְכֵרנוּ  ּכְ
יִעים ּגִ ּמַ ׁשֶ ָרָכה ְלסֹוף ּכְ   :ַהּבְ
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ְוָכל ַהּכֹוֵרעַ . ג ֲחֶוה ְלָפֶניךָ  קֹוָמה ּבִ ּתַ ׁשְ ּוְלךָ  אוֹ , ּתִ  ּבְ
הֹוָדָאה אוֹ , מֹוִדים ֲאַנְחנוּ  ל ּבְ ַהּלֵ ת ּדְ זֹון ּוִבְרּכַ , ַהּמָ
ה ֶזה ֲהֵרי   :ְמֻגּנֶ

ל. ד ּלֵ ְתּפַ ְכַרע ָצִריךְ , ַהּמִ ּיִ קוּ שֶׁ  ַעד ׁשֶ ּקְ ְתּפַ ל ּיִ  ֻחִלּיֹות ּכָ
ְדָרה ִ ׁשּ ּבַ ֶאְמַצע ִיְכַרע ְוֹלא. ׁשֶ ֵאר ְוֹראׁשוֹ  ָמְתָניו ּבְ ָ  ִיׁשּ

א, ָזקּוף ם ֶאּלָ ֶאְגמֹון ָיֹכף ֹראׁשוֹ  ּגַ   :ּכְ

ֶחה ְוֹלא. ה ל ִיׁשְ ךְ  ּכָ ְהֶיה ַעד ּכָ ּיִ יו ׁשֶ ֶנֶגד ּפִ  ֲחגֹור ּכְ
ל  ָיכֹול ְוֵאינוֹ  חֹוֶלה אוֹ  ָזֵקן הּוא ְוִאם. ִמְכָנַסִים ׁשֶ

חֹות קוּ  ַעד ִלׁשְ ּקְ ְתּפַ ּיִ יָון, ׁשֶ ין ּכֵ ִהְרּכִ ּיוֹ , ֹראׁשוֹ  ׁשֶ , ּדַ
ר ֵמַאַחר ּכָ ּנִ הּוא ׁשֶ א ִלְכֹרעַ  ָחֵפץ ׁשֶ ַצֵער ֶאּלָ ּמְ   :ַעְצמוֹ  ׁשֶ

הּוא. ו ׁשֶ ְמִהירּות ִיְכַרע, ּכֹוֵרעַ  ּכְ ַפַעם ּבִ , ַאַחת ּבְ
הּוא ַנַחת ףזֹוקֵ , זֹוֵקף ּוְכׁשֶ ה ֹראׁשוֹ  ּבְ ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר, ּתְ  ּכָ

ּלֹא, ּגּופוֹ  ֵהא ׁשֶ אֹוי ָעָליו ּתְ ַמׂשּ   :ּכְ

ּכֹוֵרעַ . ז ׁשֶ ָברּוךְ  ּכֹוֵרעַ , ּכְ ּזֹוֵקף, ּבְ ם זֹוֵקף, ּוְכׁשֶ ׁשֵ   :ּבְ

ל. ח ּלֵ ְתּפַ ֶנְגּדוֹ  ּוָבא ַהּמִ י לוֹ  ְוֵישׁ , ם"ַעּכוּ  ּכְ ּתֵ  ָוֵעֶרב ׁשְ
ָידוֹ  ֹוִחין ְלָמקֹום יעַ ְוִהגִּ , ּבְ ׁשּ ֶחה ֹלא, ּבוֹ  ׁשֶ  ַעל ַאף, ִיׂשְ
י ּבוֹ  ּפִ ּלִ ַמִים ׁשֶ ָ   :ַלׁשּ

ֳאָריו ַעל ְלהֹוִסיף ֵאין. ט ל ּתָ  ֵמָהֵאל יֹוֵתר, ה"הקב ׁשֶ
דֹול ּבֹור ַהּגָ ה ְוַדְוָקא. ְוַהּנֹוָרא ַהּגִ ִפּלָ ּתְ ֵני, ּבַ ֵאין ִמּפְ  ׁשֶ
ּנֹות עַ  ְלׁשַ ְטּבֵ ְבעוּ  ִמּמַ ּטָ ַתֲחנּוִנים ֲאָבל, ֲחָכִמים ׁשֶ  אוֹ  ּבְ
ׁשֹות ּקָ ָבִחים ּבַ ָאָדם ּוׁשְ הּ  ָלן ֵלית, ֵמַעְצמוֹ  אֹוֵמר ׁשֶ . ּבָ
ל ְרֶצה ְלִמי ָנכֹון ָמקֹום ּוִמּכָ ּיִ ְבֵחי ְלַהֲאִריךְ  ׁשֶ ׁשִ  ּבְ

קֹום ּיֹאַמר, ַהּמָ ְפסּוִקים אֹותוֹ  ׁשֶ   :ּבִ

 קיד סימן
  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , וטל וגשם הרוח הזכרת דין

ְבָרָכה לֹוַמר ַמְתִחיִלין. א ה ּבִ ִנּיָ יב: ׁשְ ִ  ָהרּוחַ  ַמׁשּ
ם ּומֹוִריד ׁשֶ ת, ַהּגֶ ְתִפּלַ ל מּוָסף ּבִ  ָהַאֲחרֹון טֹוב יֹום ׁשֶ

ל ת ַעד ּפֹוְסִקין ְוֵאין, ַחג ׁשֶ ִפּלַ ל מּוָסף ּתְ  טֹוב יֹום ׁשֶ
ל ָהִראׁשֹון ַסח ׁשֶ   :ּפֶ

יר ָאסּור. ב ם ְלַהְזּכִ ׁשֶ ְכִריז ַעד ַהּגֶ ּיַ ִליחַ  ׁשֶ ְ . ִצּבּור ׁשּ
ךְ  ים ֹלא, ָאנּוס אוֹ  חֹוֶלה הּוא ִאם ַאף ִהְלּכָ  ַיְקּדִ
תוֹ  ִפּלָ ת ּתְ ּבּור ִלְתִפּלַ ָאסּור ְלִפי, ַהּצִ יר ׁשֶ  ַעד ְלַהְזּכִ
ּיֹאַמר ִליחַ  ׁשֶ ִהְכִריז יֹוֵדעַ  ִאם ֲאָבל. ִצּבּור ׁשְ ִליחַ  ׁשֶ  ׁשְ
הּוא יפִּ  ַעל ַאף, ִצּבּור ַמע ֹלא ׁשֶ יר, ׁשָ ַעם. ַמְזּכִ  ּוִמּטַ

א, ֶזה ֶנֶסת ְלֵבית ַהּבָ ּבּור ַהּכְ ל ִהְתִחילוּ  ְוַהּצִ ּלֵ , ְלִהְתּפַ
ל ּלֵ יר ִיְתּפַ י ַעל ַאף, ְוַיְזּכִ הּוא ּפִ ַמע ֹלא ׁשֶ ִליחַ  ׁשָ ְ  ִמׁשּ
  :ִצּבּור

יב ָאַמר ִאם. ג ִ ימֹות ֲאָמרוֹ  ֹלא אוֹ  ָהרּוחַ  ַמׁשּ  ּבִ
ִמיםַהגְּ  ל ְוֵכן. אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין ֵאין, ׁשָ ּטַ ירוֹ  ִאם, ּבַ  ִהְזּכִ

ימֹות ִמים ּבִ ׁשָ ירוֹ  ֹלא אוֹ , ַהּגְ ימֹות ִהְזּכִ ה ּבִ  ֵאין, ַהַחּמָ
  :אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין

ם מֹוִריד ָאַמר ִאם. ד ׁשֶ ימֹות ַהּגֶ ה ּבִ  ַמֲחִזיִרין, ַהַחּמָ
ָרָכה ְלֹראשׁ  ְוחֹוֵזר אֹותוֹ  ם םְואִ . ַהּבְ ָרָכה ִסּיֵ  חֹוֵזר, ַהּבְ
ה ְלֹראשׁ  ִפּלָ ָמקֹום ַוֲאִפּלוּ . ַהּתְ ִריִכים ּבְ ּצְ ם ׁשֶ ׁשֶ ימֹות ּגֶ  ּבִ
ה יר ִאם, ַהַחּמָ ם ִהְזּכִ ׁשֶ ְמקֹום ּגֶ   :אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין, ַטל ּבִ

ימֹות. ה ִמים ּבִ ׁשָ ם מֹוִריד ָאַמר ֹלא ִאם, ַהּגְ ׁשֶ , ַהּגֶ
י יְוָהנֵ . אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין ּלֹא ִמּלֵ יר ׁשֶ  ִאם ֲאָבל, ַטל ִהְזּכִ
יר   :אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין ֵאין, ַטל ִהְזּכִ

ה. ו ּמֶ ָבִרים ּבַ ֲחִזיִרין ֲאמּוִרים ּדְ ּמַ ּלֹא אֹותוֹ  ׁשֶ ׁשֶ  ָאַמר ּכְ
ימֹות ִמים ּבִ ׁשָ ם מֹוִריד ַהּגְ ׁשֶ ם ַהְינוּ , ַהּגֶ ִסּיֵ ׁשֶ ל ּכְ  ּכָ
ָרָכה ָרָכה ְוִהְתִחיל ַהּבְ  ְלֹראשׁ  חֹוֵזר ְוָאז, ַאֲחֶריהָ שֶׁ  ּבְ
ה ִפּלָ ר ִאם ֲאָבל. ַהּתְ ם ֹקֶדם ִנְזּכַ ִסּיֵ ָרָכה ׁשֶ  ֹיאַמר, ַהּבְ
קֹום ּמָ ר ּבַ ְזּכַ ּנִ ם ִאם ַוֲאִפּלוּ . ׁשֶ ָרָכה ִסּיֵ ר, ַהּבְ  ֹקֶדם ְוִנְזּכַ

ִהְתִחיל ה ׁשֶ א, ְלַהֲחִזיר ָצִריךְ  ֵאין, ָקדֹושׁ  ַאּתָ  ֶאּלָ
יב: אֹוֵמר ִ ם ּומֹוִריד רּוחַ הָ  ַמׁשּ ׁשֶ ֹלא, ַהּגֶ   :ֲחִתיָמה ּבְ
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ָכל. ז ָאנוּ  ָמקֹום ּבְ ָרָכה חֹוֵזר אֹוְמִרים ׁשֶ ָעה ַלּבְ ּטָ  ׁשֶ
הּ  י ָהֵני, ּבָ ָעה ִמּלֵ ּטָ ׁשֹוֵגג ׁשֶ ֵמִזיד ֲאָבל, ּבְ ן ּבְ ּוֵ , ּוִמְתּכַ

  :ְלֹראשׁ  חֹוֵזר

ימֹות. ח ה ּבִ ק ִאם, ַהַחּמָ ּפֵ יר ִאם ִנְסּתַ  ֹוִרידמ ִהְזּכִ
ם ׁשֶ ֶחְזַקת יֹום' ל ַעד, ֹלא ִאם ַהּגֶ יר ּבְ ִהְזּכִ ם ׁשֶ ׁשֶ , ַהּגֶ
  :ַלֲחֹזר ְוָצִריךְ 

יֹום ִאם. ט ל ִראׁשֹון ּבְ ַסח ׁשֶ ת אֹוֵמר ּפֶ ְרּכַ ה ּבִ  ַאּתָ
ּבֹור ל מֹוִריד ַעד ּגִ ָעִמים' צ ַהּטַ ֶנֶגד, ּפְ  יֹום' ל ּכְ

אֹוֵמר ָעִמים' ג אֹותוֹ  ׁשֶ ָכל ּפְ ם ,יֹום ּבְ ָ  ִאם ָוֵאיָלךְ  ִמׁשּ
יר ִאם זֹוֵכר ֵאינוֹ  ם ִהְזּכִ ׁשֶ ֶחְזַקת הּוא ֲהֵרי ּגֶ ּלֹא ּבְ  ׁשֶ

יר ם ִהְזּכִ ׁשֶ   :ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ , ּגֶ

 קטו סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , חונן אתה ברכת טעם

ֵני. א ּמֹוַתר ִמּפְ ֵהָמה ִמן ָהָאָדם ׁשֶ יָנה ִהיא ַהּבְ  ַהּבִ
ת ָקְבעוּ , ֶכלְוַהשֵּׂ  ְרּכַ ה ּבִ , ָלֶאְמָצִעּיֹות ֹראשׁ  חֹוֵנן ַאּתָ
ִאם יָנה ֵאין ׁשֶ ה ֵאין ּבִ ִפּלָ   :ּתְ

 קטז סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , רפאנו ברכת פרוש

ב ַעל ַאף, ְוֵנָרֵפא' ה ְרָפֵאנוּ . א תּוב ּגַ ַהּכָ  ֵאין ְלָיִחיד ּדְ
ין ים אֹותוֹ  ְמַכּנִ ַמן יִמלֵּ  ָהֵני, ְלַרּבִ ּזְ ן ּבַ ּוֵ ְתּכַ ּמִ , ִלְקרֹות ׁשֶ
אֹוֵמר ֲאָבל ׁשֶ ֶרךְ  אֹותוֹ  ּכְ ה ּדֶ ִפּלָ ה ּתְ ׁשָ ר, ּוַבּקָ   :ֻמּתָ

 קיז סימן
  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , השנים ברכת דיני

ת. א ְרּכַ ִנים ּבִ ָ הּ  לֹוַמר ָצִריךְ , ַהׁשּ ימֹות ּבָ ִמים ּבִ ׁשָ : ַהּגְ
ֹאל יןּוַמְתִחילִ , ּוָמָטר ַטל ְוֵתן חּוָצה ָמָטר ִלׁשְ  ָלָאֶרץ ּבְ

ת ְתִפּלַ ל ַעְרִבית ּבִ קּוַפת ַאַחר' ס יֹום ׁשֶ ֵרי ּתְ ׁשְ , ּתִ

ָרֵאל ּוְבֶאֶרץ ֹאל ַמְתִחיִלין ִיׂשְ יל ִלׁשְ ָון' ז ִמּלֵ ַמְרֶחׁשְ , ּבְ
ת ַעד ְוׁשֹוֲאִלין ִפּלַ ְנָחה ּתְ ל ַהּמִ  טֹוב יֹום ֶעֶרב ׁשֶ
ל ָהִראׁשֹון ַסח ׁשֶ ֹאל ּפֹוְסִקין ָוֵאיָלךְ  םּוִמשָּׁ , ּפֶ ׁשְ   :ִמּלִ

ִריִכים ְיִחיִדים. ב ימֹות ְלָמָטר ַהּצְ ה ּבִ  ֵאין, ַהַחּמָ
ת אֹותוֹ  ׁשֹוֲאִלין ִבְרּכַ ִנים ּבְ ָ א, ַהׁשּ ׁשֹוֵמעַ  ֶאּלָ ה ּבְ ִפּלָ , ּתְ
דֹוָלה ִעיר ַוֲאִפּלוּ  ִניְנֵוה ּגְ הּ  ַאַחת ֶאֶרץ אוֹ  ּכְ ּלָ מוֹ  ּכֻ  ּכְ
ְכלָ  ְסָפַרד ַנז אוֹ , ָלהּ ּבִ ּכְ ְכָלָלהּ  ַאׁשְ יִחיִדים, ּבִ מוּ  ּכִ  ּדָ

ה ּוְבׁשֹוֵמעַ  ִפּלָ ֶאֶרץ ִאם ּוִמיהוּ . ּתְ הּ  ַאַחת ּבְ ּלָ  ּכֻ
ִריִכים ימֹות ָמָטר ַהּצְ ה ּבִ הּ  ָטָעה, ַהַחּמָ ַאל ָיִחיד ּבָ  ְוׁשָ

ת ָמָטר ִבְרּכַ ִנים ּבְ ָ ל חֹוֵזר, ַהׁשּ ּלֵ תֹוַרת ּוִמְתּפַ  ְנָדָבה ּבְ
לֹ  ֵאָלה אּבְ ת ׁשְ ִבְרּכַ ִנים ּבְ ָ   :ַהׁשּ

ַאל ִאם. ג ימֹות ָמָטר ׁשָ ה ּבִ   :אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין, ַהַחּמָ

ַאל ֹלא ִאם. ד ימֹות ָמָטר ׁשָ ִמים ּבִ ׁשָ  ַמֲחִזיִרין, ַהּגְ
י ַעל ַאף, אֹותוֹ  ַאל ּפִ ָ ׁשּ ַאל ִאם ֲאָבל. ַטל ׁשֶ  ָמָטר ׁשָ
  :אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין ֵאין, ַטל ְוֹלא

ַאל ֹלא ִאם. ה ר, ָמָטר ׁשָ ה ׁשֹוֵמעַ  ֹקֶדם ְוִנְזּכַ ִפּלָ , ּתְ
ׁשֹוֵמעַ  ְוׁשֹוֵאל, אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין ֵאין ה ּבְ ִפּלָ  ֹלא ְוִאם. ּתְ

ר ה ׁשֹוֵמעַ  ַאַחר ַעד ִנְזּכַ ִפּלָ , ַרְגָליו ָעַקר ֹלא ִאם, ּתְ
ת חֹוֵזר ִנים ְלִבְרּכַ ָ  ֹראשׁ לְ  חֹוֵזר, ַרְגָליו ָעַקר ְוִאם. ַהׁשּ

ה ִפּלָ ִלים ְוִאם. ַהּתְ תוֹ  ִהׁשְ ִפּלָ  לֹוַמר ָרִגיל ְוֵאינוֹ  ּתְ
ֲחנּוִנים תוֹ  ַאַחר ּתַ ִפּלָ י ַעל ַאף, ּתְ ֲעַדִין ּפִ  ָעַקר ֹלא ׁשֶ
ֲעקּוִרים, ַרְגָליו ִמי ּכַ ר ְוִאם. ּדָ ָחַתם ַאַחר ִנְזּכַ  ׁשֹוֵמעַ  ׁשֶ
ה ִפּלָ ִהְתִחיל ֹקֶדם, ּתְ אוֹ  ִנְרֶאה, ְרֵצה ׁשֶ  ַטל ְוֵתן ֵמרׁשֶ
ךְ  ְוַאַחר, ּוָמָטר   :ְרֵצה אֹוֵמר ּכָ

 קיח סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , השיבה ברכת חתימת
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יָבה. א הּ  חֹוֵתם, ׁשֹוְפֵטינוּ  ָהׁשִ  ְצָדָקה אֹוֵהב ֶמֶלךְ  ּבָ
ט ּפָ ָנה ּוֵמֹראשׁ . ּוִמׁשְ ָ ּפּוִרים יֹום ְוַעד ַהׁשּ  חֹוֵתם ַהּכִ
ֶלךְ  ט ַהּמֶ ּפָ ׁשְ   :ַהּמִ

 קיט סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , בברכות להוסיף הרוצה דין

ָכל ְלהֹוִסיף ָרָצה ִאם. א ָרָכה ּבְ  ֵמֵעין, ֵמָהֶאְמָצִעיֹות ּבְ
ָרָכה יַצד. מֹוִסיף, ַהּבְ שׁ  חֹוֶלה לוֹ  ָהָיה, ּכֵ  ָעָליו ְמַבּקֵ
ת ַרֲחִמים ִבְרּכַ ְרָנָסה ָצִריךְ  ָהָיה. ְרָפֵאנוּ  ּבְ שׁ , ּפַ  ְמַבּקֵ
ת ָעֶליהָ  ִבְרּכַ ִנים ּבְ ָ ה ּוְבׁשֹוֵמעַ . ַהׁשּ ִפּלָ ֹאל ָיכֹול ּתְ  ִלׁשְ
ל ִהיא, ְצָרָכיו ּכָ ל ּכֹוֶלֶלת ׁשֶ ׁשֹות ּכָ ּקָ  ר"ּוְלהר. ַהּבַ

ּמֹוִסיף, יֹוָנה ׁשֶ ָרָכה ּכְ ּבְ ָרָכה אֹוָתהּ  ֵמֵעין ּבַ  ִאם ּבְ
ִביל אֹוָתהּ  מֹוִסיף ׁשְ ל ּבִ ָרֵאל ּכָ  אֹוָתהּ  אֹוֵמר, ִיׂשְ
ְלׁשֹון ים ּבִ ְלׁשֹון ְוֹלא ַרּבִ א יֹוִסיף ְוֹלא, ָיִחיד ּבִ  ֶאּלָ
סֹוף ָרָכה ּבְ ֶאְמַצע ְוֹלא ַהּבְ שׁ  ְצָרָכיו ׁשֹוֵאל ְוִאם. ּבָ , ַמּמָ
גֹון שׁ  ּכְ ּיֵ תֹוךְ  חֹוֶלה לוֹ  ׁשֶ יתוֹ  ּבְ הּוא אוֹ  ּבֵ  ָצִריךְ  ׁשֶ

ֹאל ָיכֹול, ְלַפְרָנָסה ֶאְמַצע ֲאִפּלוּ  ִלׁשְ רָ  ּבְ  ְוהּוא, ָכהַהּבְ
ַאל ׁשְ ּיִ ְלׁשֹון ׁשֶ ְלׁשֹון ְוֹלא ָיִחיד ּבִ ים ּבִ ת. ַרּבִ  ּוְבִבְרּכַ
ה ׁשֹוֵמעַ  ִפּלָ סֹוף ְוֵכן ּתְ ה ּבְ ִפּלָ ין ַהּתְ  ִיְהיוּ  ֹקֶדם ּבֵ
ין ְלָרצֹון ֹאל ָיכֹול ַאֲחָריו ּבֵ ין ִלׁשְ ְלׁשֹון ּבֵ ין ָיִחיד ּבִ  ּבֵ
ְלׁשֹון ים ּבִ ין, ַרּבִ ין שׁ ַממָּ  ְצָרָכיו ּבֵ ים ָצְרֵכי ּבֵ   :ַרּבִ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ב ּמֹוִסיף ׁשֶ ׁשֶ ּכְ ָרָכה ׁשֶ ּבְ , ָיִחיד ְלֹצֶרךְ  ּבַ
  :ַיֲאִריךְ  ֹלא

ג ִאם. ג ּלֵ ְבָרָכה ָטָעה אוֹ  ּדִ  ֵאינוֹ , ֵמָהֶאְמָצִעּיֹות ַאַחת ּבִ
א ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ָרָכה ְלֹראשׁ  ֶאּלָ ָעה ַהּבְ ּטָ ג אוֹ  ׁשֶ ּלֵ ּדִ , ׁשֶ
םּומִ  ָ   :ַהֵסֶדר ַעל ַיֲחֹזר ָוֵאיָלךְ  ׁשּ

ִליחַ . ד ַמר ִצּבּור ׁשְ ּגָ ָרֵאל ּגֹוֵאל ׁשֶ ַכח ִיׂשְ  ָאַמר ְוֹלא ְוׁשָ
ַמר ֹלא ֲעַדִין ִאם ֲאִפּלוּ  ַיֲחֹזר ֹלא, ֲעֵננוּ  , ְרָפֵאנוּ  ַרק ּגָ
ָרָכה ָחַזר ְוִאם ָלה ּבְ   ,ִהיא ְלַבּטָ

 קכ סימן
  ָסִעיף ֶאָחד בוֹ וּ , תפלה בכל רצה לומר שראוי

ָכל ְרֵצה אֹוְמִרים. א ִפּלֹות ּבְ אֹוָתם ּוְדֹלא, ַהּתְ  ּכְ
ּנֹוֲהִגים ּלֹא ׁשֶ ִמְנָחה ְלָאְמרוֹ  ׁשֶ   :ּבְ

 קכא סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , מודים דיני

מֹוִדים ׁשֹוִחין. א ה ּבְ ִחּלָ   :ָוסֹוף ּתְ

ִקי, מֹוִדים מֹוִדים ָהאֹוֵמר. ב ּתְ   :אֹותוֹ  םְמׁשַ

ת לֹוַמר לוֹ  ֵאין ָיִחיד. ג ְרּכַ   :ּכֲֹהִנים ּבִ

 קכב סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , לרצון ליהיו ח"י בין השיכין דינים

א ִאם. א ישׁ  ְוַלֲענֹות ְלַהְפִסיק ּבָ ה ַקּדִ ָ ין ּוְקֻדׁשּ  ח"י ּבֵ
ְהיוּ , ּפֹוֵסק ֵאינוֹ , ְלָרצֹון ְלִיְהיוּ  ּיִ  ַללִמכְּ  ְלָרצֹון ׁשֶ

ה ִפּלָ ין ֲאָבל. הּוא ַהּתְ ָאר ְלָרצֹון ִיְהיוּ  ּבֵ ֲחנּוִנים ִלׁשְ , ּתַ
יר ּפִ ִמי ׁשַ ֲחנּוִנים לֹוַמר ָהָרִגיל ּוִמיהוּ . ּדָ  ַאַחר ּתַ

תוֹ  ִפּלָ ִליחַ  ִהְתִחיל ִאם, ּתְ ר ִצּבּור ׁשְ תוֹ  ְלַסּדֵ ִפּלָ  ּתְ
יעַ  ישׁ  ְוִהּגִ ה אוֹ  ְלַקּדִ ָ ר, ִלְקֻדׁשּ  ֹלא ְוִאם, הְועֹולֶ  ְמַקּצֵ
ר ֶדֶרךְ  ְלַהְפִסיק ָיכֹול ִקּצֵ ְפִסיק ּכְ ּמַ ָרָכה ׁשֶ ּבְ ל ּבַ  ׁשֶ

ַמע ְקִריַאת ֶאְמַצע ֲאִפּלוּ , ׁשְ   :ּבָ

ֲחנּוִנים לֹוַמר ָנכֹון ֵאין. ב א, ְלָרצֹון ִיְהיוּ  ֹקֶדם ּתַ  ֶאּלָ
ד ח"י ִסּיּום ַאַחר א ְוִאם. ְלָרצֹון ִיְהיוּ : ֹיאַמר, ִמּיָ  ּבָ
ַעם ּוְלָאְמרוֹ  ַלֲחֹזר ֲחנּוִנים ַאַחר ַאֶחֶרת ּפַ  ָהְרׁשּות, ַהּתַ
ָידוֹ    :ּבְ

ָבִרים' ד לֹוַמר ָהָרִגיל. ג ל זֹוֶכה, ֵאּלוּ  ּדְ ֵני ּוְמַקּבֵ  ּפְ
ִכיָנה ה: ׁשְ ָמךְ  ְלַמַען ֲעׂשֵ ה, ׁשְ ה, ְיִמיָנךְ  ְלַמַען ֲעׂשֵ  ֲעׂשֵ
ה, ּתֹוָרָתךְ  ְלַמַען ָתךְ  ְלַמַען ֲעׂשֵ ָ   :ְקֻדׁשּ
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 קכג סימן
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , ברכות ח"י בסיום הכריעות דיני

ִסיעֹות' ג ּופֹוֵסעַ  ּכֹוֵרעַ . א ְכִריָעה, ְלַאֲחָריו ּפְ , ַאַחת ּבִ
ַסע ְוַאַחר ּפָ ִסיעֹות' ג ׁשֶ עֹודוֹ  ּפְ ְזֹקף ֹקֶדם, ּכֹוֵרעַ  ּבְ ּיִ , ׁשֶ

ּיֹאַמר ׁשֶ ה ּכְ לֹום עֹוׂשֶ ְמרֹוָמיו ׁשָ  ְלַצד ָניופָּ  הֹוֵפךְ , ּבִ
ֹמאלוֹ  ּיֹאַמר. ׂשְ ה הּוא ּוְכׁשֶ לֹום ַיֲעׂשֶ  הֹוֵפךְ , ָעֵלינוּ  ׁשָ

ָניו ךְ  ְוַאַחר. ְיִמינוֹ  ְלַצד ּפָ ֲחֶוה ּכָ ּתַ ֶעֶבד, ְלָפָניו ִיׁשְ  ּכְ
ְפָטר   :ֵמַרּבוֹ  ַהּנִ

ָמקֹום. ב לוּ  ּבְ ּכָ ִסיעֹות' ַהג ׁשֶ  ַיֲחֹזר ְוֹלא, ַיֲעֹמד ּפְ
יַּ  ַעד ִלְמקֹומוֹ  יעַ ׁשֶ ִליחַ  ּגִ ה ִצּבּור ׁשְ ָ  ּוְלָפחֹות, ִלְקֻדׁשּ

ְתִחיל ַעד ּיַ ִליחַ  ׁשֶ ְ ל ִצּבּור ַהׁשּ ּלֵ קֹול ְלִהְתּפַ   :ָרם ּבְ

ּפֹוֵסעַ . ג ׁשֶ ֹמאל ֶרֶגל עֹוֵקר, ּכְ ה ׂשְ ִחּלָ עּור. ּתְ  ְוׁשִ
ִסיעֹות חֹות ְלָכל, ֵאּלוּ  ּפְ ֵדי הּוא, ַהּפָ ן ּכְ ּתֵ ּיִ  ּגּוָדל ׁשֶ

ַצד   :ָעֵקב ּבְ

ּמֹוִסיף ִמי. ד ִסיעֹות' ג ַעל ׁשֶ   :ֻיֲהָרא ָהֵוי, ּפְ

ם. ה ִליחַ  ּגַ ִסיעֹות' ג ִלְפֹסעַ  ָצִריךְ  ִצּבּור ׁשְ  ּפְ
ל ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ַלַחשׁ  ּכְ ֲחֹזר, ּבְ ּיַ ה ּוְכׁשֶ ִפּלָ קֹול ַהּתְ  ֵאין ָרם ּבְ

ִסיעֹות' ג ִלְפֹסעַ  ַלֲחֹזר ֹצֶרךְ    :ּפְ

ֲחֹזר. ו ּיַ ׁשֶ לִ  ּכְ ה ִצּבּור יחַ ׁשְ ִפּלָ ם ֹיאַמר, ַהּתְ ן ּגַ ' ה: ּכֵ
ָפַתי ח ׂשְ ְפּתָ   :ּתִ

 קכד סימן
 ענית ודין, הברכות ח"בי צבור שליח הנהגת דין

  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , אמן

מוּ  ְלַאַחר. א ִסּיְ ּבּור ׁשֶ ָתן ַהּצִ ִפּלָ ִליחַ  ַיֲחֹזר, ּתְ  ִצּבּור ׁשְ
ה ִפּלָ ִאם, ַהּתְ ל יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ שֶׁ  ִמי ֵישׁ  ׁשֶ ּלֵ ן ְלִהְתּפַ  ְיַכּוֵ

הּוא ְלַמה ֶ ּיֹוֵצא אֹותוֹ  ְוָצִריךְ . בוֹ  ְויֹוֵצא, אֹוֵמר ׁשּ  ׁשֶ
ת ְתִפּלַ ִליחַ  ּבִ ן ִצּבּור ׁשְ אֹוֵמר ַמה ְלָכל ְלַכּוֵ ֶ ִליחַ  ׁשּ  ׁשְ

יחַ  ְוֵאינוֹ . ַמְפִסיק ְוֵאינוֹ . סֹוף ְוַעד ֵמֹראשׁ  ִצּבּור . ֵמׂשִ
סִ ' ג ּופֹוֵסעַ  ָאָדם, ְלַאֲחָריו יעֹותּפְ ל ּכְ ּלֵ ְתּפַ ּמִ   :ְלַעְצמוֹ  ׁשֶ

ִליחַ . ב ְכַנס ִצּבּור ׁשְ ּנִ ֶנֶסת ְלֵבית ׁשֶ  ִצּבּור ּוָמָצא ַהּכְ
לוּ  ּלְ ִהְתּפַ ַלַחשׁ  ׁשֶ ָבה ִלְפֵני ַלֲעֹמד ָצִריךְ  ְוהּוא, ּבְ  ַהּתֵ
ר ָבה ִלְפֵני יֹוֵרד, ְלַאְלּתַ ל ַהּתֵ ּלֵ קֹול ּוִמְתּפַ  ָרם ּבְ

ל ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ , ּבּורַלצִּ  ּלֵ ַלַחשׁ  ּוְלִהְתּפַ   :ּבְ

לוּ  ָקָהל. ג ּלְ ִהְתּפַ ם ׁשֶ ִקיִאים ְוֻכּלָ ה ּבְ ִפּלָ ּתְ  ַעל ַאף, ּבַ
י ִליחַ  ֵיֵרד ֵכן ּפִ ל ְוחֹוֵזר ִצּבּור ׁשְ ּלֵ ֵדי, ְלִהְתּפַ ם ּכְ  ְלַקּיֵ

ַנת ּקָ   :ֲחָכִמים ּתַ

ִליחַ . ד ְ ׁשּ ׁשֶ ה ֵזרחוֹ  ִצּבּור ּכְ ִפּלָ ָהל, ַהּתְ  ָלֶהם ֵישׁ  ַהּקָ
ּתֹק ן ִלׁשְ ָרכֹות ּוְלַכּוֵ ָבֵרךְ  ַלּבְ ּמְ ן ׁשֶ . ָאֵמן ְוַלֲענֹות ַהַחּזָ
ִנים' ט ֵאין ְוִאם  ִלְהיֹות ָקרֹוב, ְלִבְרכֹוָתיו ְמַכּוְ

ְרכֹוָתיו ָלה ּבִ ל ָלֵכן. ְלַבּטָ ה ָאָדם ּכָ ִאּלוּ  ַעְצמוֹ  ַיֲעׂשֶ  ּכְ
ןוִ , זּוָלתוֹ ' ט ֵאין ת יַכּוֵ ן ְלִבְרּכַ   :ַהַחּזָ

ל ַעל. ה ָרָכה ּכָ ָאָדם ּבְ ָכל ׁשֹוֵמעַ  ׁשֶ : אֹוֵמר, ָמקֹום ּבְ
רּוךְ  מוֹ  ּוָברּוךְ  הּוא ּבָ   :ׁשְ

ל ַאַחר, ָאֵמן: ְוַיֲענוּ . ו ָרָכה ּכָ ין, ּבְ ְצאוּ  אֹוָתם ּבֵ ּיָ  ׁשֶ
ה ְיֵדי ִפּלָ ין, ּתְ ּלֹא אֹוָתם ּבֵ נָ , ָיְצאוּ  ׁשֶ ּוָ ן הּוַבּכַ ַכּוֵ ּיְ  ׁשֶ

ִלּבוֹ  ָרָכה ִהיא ֱאֶמת: ּבְ ַרךְ  ַהּבְ ּבֵ  ַוֲאִני, ַהְמָבֵרךְ  ׁשֶ
ֶזה ַמֲאִמין   :ּבָ

יחַ  ֹלא. ז יַחת ָיׂשִ ין ׂשִ ָעה ֻחּלִ ׁשָ ִליחַ  ּבְ ְ ׁשּ  חֹוֵזר ִצּבּור ׁשֶ
ה ִפּלָ ח ְוִאם, ַהּתְ ׂשֹוא ֲעֹונוֹ  ְוָגדֹול, חֹוֵטא הּוא ׂשָ , ִמּנְ
  :ּבוֹ  ְוגֹוֲעִרים

ַהְינוּ , ֲחטּוָפה ָאֵמן ַיֲעֶנה ֹלא. ח ִאּלוּ  ּדְ  ף"ָהָאלֶ  ּכְ
ֲחָטף ְנקּוָדה ּלֹא ְוֵכן. ּבַ  אֹותוֹ  ַלֲענֹות ִויַמֵהר ַיֲחֹטף ׁשֶ
ם ֹקֶדם ַסּיֵ ּיְ , ְקטּוָפה ָאֵמן ַיֲעֶנה ֹלא ְוֵכן. ַהְמָבֵרךְ  ׁשֶ
ַהְינוּ  ַחֵסר ּדְ ּמְ ֵאינוֹ  ן"ַהּנוּ  ְקִריַאת ׁשֶ הבַּ  מֹוִציָאהּ  ׁשֶ  ּפֶ
ֵהא ּתְ ֶרת ׁשֶ ַהְינוּ , ְיתֹוָמה ָאֵמן ַיֲעֶנה ְוֹלא. ִנּכֶ הּוא ּדְ  ׁשֶ
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ב ְבָרָכה ַחּיָ ִליחַ  ַאַחת ּבִ  ְוֶזה אֹוָתהּ  ְמָבֵרךְ  ִצּבּור ּוׁשְ
י ַעל ַאף, ׁשֹוְמָעהּ  ֵאינוֹ  ּיֹוֵדעַ  ּפִ ָרָכה ֵאיזוֹ  ׁשֶ  ְמָבֵרךְ  ּבְ

ִליחַ  ְ ּלֹא ֵמַאַחר, ִצּבּור ַהׁשּ ָמָעהּ  ׁשֶ  ַאֲחָריו ַיֲעֶנה ֹלא, ׁשְ
ָהֵוי, ָאֵמן א, ְקָצָרה ָאֵמן ַיֲעֶנה ְוֹלא. ְיתֹוָמה ָאֵמן ּדְ  ֶאּלָ

ה ֵדי, ְקָצת ֲאֻרּכָ ּיּוַכל ּכְ  ְוֹלא. ֶנֱאָמן ֶמֶלךְ  ֵאל: לֹוַמר ׁשֶ
הּ  ַיֲאִריךְ  אי יֹוֵתר ּבָ ֵאין ְלִפי, ִמּדַ ָבה ְקִריַאת ׁשֶ  ַהּתֵ

ַמַעת ֲאִריךְ  ִנׁשְ ּמַ ׁשֶ אי ריֹותֵ  ּכְ   :ִמּדַ

ֲאִריִכין ֵמָהעֹוִנים ְקָצת ֵישׁ  ִאם. ט ּמַ אי יֹוֵתר ׁשֶ , ִמּדַ
ין ַהְמָבֵרךְ  ָצִריךְ  ֵאין   :ָלֶהם ְלַהְמּתִ

ַכח ִמי. י ָ ׁשּ ֹראשׁ  ְוָיֹבא ַיֲעֶלה ָאַמר ְוֹלא ׁשֶ  אוֹ  ֹחֶדשׁ  ּבְ
ֻחּלוֹ  ל ּבְ ָכל אוֹ  מֹוֵעד ׁשֶ ָבר ּבְ ִריךְ  ּדָ ּצָ  ַלֲחֹזר ׁשֶ
בִ  ׁשְ ן, ילוֹ ּבִ ְעּתוֹ  ְיַכּוֵ ַמע ּדַ ִליחַ  ְוִיׁשְ ְ ל ִצּבּור ִמׁשּ  ח"י ּכָ

ָרכֹות ָאָדם סֹוף ְוַעד ֵמֹראשׁ  ּבְ ל ּכְ ּלֵ ְתּפַ ּמִ . ְלַעְצמוֹ  ׁשֶ
יחַ  ְוֹלא ַיְפִסיק ְוֹלא ִסיעֹות' ג ּופֹוֵסעַ . ָיׂשִ , ַלֲאחֹוָריו ּפְ

ֵכיָון ָבר ּדְ ּכְ ל ׁשֶ ּלֵ א, ִהְתּפַ ַכח ֶאּלָ ָ ׁשּ ירהִ  ְוֹלא ׁשֶ  ַאף, ְזּכִ
י ַעל הּוא ּפִ ִקי ׁשֶ ִליחַ , ּבָ   :מֹוִציאוֹ  ִצּבּור ׁשְ

עֹוד ִאם. יא ל ָהָאָדם ּבְ ּלֵ ם ִמְתּפַ ִליחַ  ִסּיֵ  ִצּבּור ׁשְ
ָרָכה ְלָתה ְוֹקֶדם, ּבְ ּכָ ת ׁשֶ י ָאֵמן ֲעִנּיַ ּבּור ֹרב ִמּפִ  ַהּצִ
ם תוֹ  ֶזה ִסּיֵ ִפּלָ ֶהם עֹוֶנה, ּתְ   :ָאֵמן: ִעּמָ

יהַּ  ֹלא, ָאֵמן ֶנהָהעוֹ . יב   :ֵמַהְמָבֵרךְ  יֹוֵתר קֹולוֹ  ַיְגּבִ

 קכה סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , קדשה דיני

ּבּור ֵאין. א ךְ  ץ"שַׁ  ִעם אֹוְמִרים ַהּצִ יׁשָ א, ַנְקּדִ  ֶאּלָ
ִנין ׁשֹוְתִקין ִליחַ  ְלַמה ּוְמַכּוְ ְ ׁשּ ֶ  ַעד אֹוֵמר ִצּבּור ׁשּ
יעַ  ּגִ ּמַ ה ׁשֶ ָ ּבּור עֹוִנים ָאזוְ , ִלְקֻדׁשּ   :ָקדֹושׁ  ַהּצִ

ן טֹוב. ב ָעה ַרְגָליו ְלַכּוֵ ׁשָ אֹוֵמר ּבְ ה ׁשֶ ָ ִליחַ  ִעם ְקֻדׁשּ  ׁשְ
  :ִצּבּור

 קכו סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , שטעה צבור שליח דין

ִליחַ . א ָעה ִצּבּור ׁשְ ּטָ ג ׁשֶ ל ַאַחת ְוִדּלֵ ָרכֹות ִמּכָ , ַהּבְ
יִרין ְזּכִ ּמַ ִקין ֵאין, ִלְמקֹומוֹ  ַלֲחֹזר יֹוֵדעַ  אֹותוֹ  ּוְכׁשֶ  ְמַסּלְ

ג ִאם ֲאָבל. אֹותוֹ  ּלֵ ת ּדִ ְרּכַ יִנים ּבִ ְלׁשִ ִקין, ַהּמַ  ְמַסּלְ
ד אֹותוֹ  א, ִמּיָ ּמָ יקֹורֹוס ׁשֶ הּ  ִהְתִחיל ְוִאם. הּוא ֶאּפִ  ּבָ
ִקין ֵאין, ְוָטָעה   :אֹותוֹ  ְמַסּלְ

ִליחַ . ב ָעה ִצּבּור ׁשְ ּטָ , ִלְמקֹומוֹ  ַלֲחֹזר יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ  ׁשֶ
יו ַאֵחר ַיֲעֹמד ְחּתָ ת ּוַמְתִחיל, ּתַ ִחּלַ ָרָכה ִמּתְ ָעה ַהּבְ ּטָ  ׁשֶ

עּות ָהָיה ִאם, ֶזה ֶאְמָצִעּיֹות ַהּטָ ג ָהָיה ְוִאם. ּבָ ' ּבְ
ֹראשׁ  ַמְתִחיל, ִראׁשֹונֹות ג ְוִאם. ּבְ , ַאֲחרֹונֹות' ּבְ
  :ְרֵצה ַמְתִחיל

ל. ג הַ  ָמקֹום ּכָ ִחידׁשֶ ל חֹוֵזר ּיָ ּלֵ ִליחַ , ּוִמְתּפַ  ִצּבּור ׁשְ
ל חֹוֵזר ּלֵ מֹותוֹ  ָטָעה ִאם, ּוִמְתּפַ ל ּכְ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ קֹול ּכְ  ּבְ
ֲחִרית חּוץ, ָרם ַ ל ִמׁשּ ִאם, ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ׁשֶ ַכח ׁשֶ  ׁשָ

ִליחַ  יר ְוֹלא ִצּבּור ׁשְ ִלים ַעד ְוָיֹבא ַיֲעֶלה ִהְזּכִ ִהׁשְ  ׁשֶ
תוֹ  ִפּלָ ֵני, אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין ֵאין, ּתְ ּבּור ֹטַרח ִמּפְ , ַהּצִ
ֲהֵרי ת ׁשֶ ִפּלַ הּוא ְלָפָניו ַהּמּוָסִפין ּתְ יר ׁשֶ הּ  ַמְזּכִ  ֹראשׁ  ּבָ
ר ִאם ֲאָבל. ֹחֶדשׁ  ִלים ֹקֶדם ִנְזּכַ ִהׁשְ תוֹ  ׁשֶ ִפּלָ  חֹוֵזר, ּתְ
ֶזה ְוֵאין ִלְרֵצה   :ִצּבּור ֹטַרח ּבָ

ִהְתפַּ  ץ"שַׁ  ָטָעה ִאם. ד ׁשֶ לּכְ ַלַחשׁ  ּלֵ  ֵאינוֹ  ְלעֹוָלם, ּבְ
ל חֹוֵזר ּלֵ ִנית ּוִמְתּפַ ֵני ׁשֵ ּבּור ֹטַרח ִמּפְ א, ַהּצִ  סֹוֵמךְ  ֶאּלָ
ה ַעל ִפּלָ ל ַהּתְ ּלֵ ְתּפַ ּיִ קֹול ׁשֶ ּלֹא ְוהּוא, ָרם ּבְ  ָטָעה ׁשֶ
ג ִאם, ִראׁשֹונֹות' ּבְ ֶהם ָטָעה ׁשֶ מוֹ  חֹוֵזר ְלעֹוָלם, ּבָ  ּכְ

ִחיד ַהּיָ   :חֹוֵזר ׁשֶ

 קכז סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , דרבנן מודים דין
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יעַ . א ּגִ ּיַ ׁשֶ ִליחַ  ּכְ ּבּור ִעּמוֹ  ׁשֹוִחין, ְלמֹוִדים ִצּבּור ׁשְ , ַהּצִ
חוּ  ְוֹלא אי יֹוֵתר ִיׁשְ  ָלךְ  ֲאַנְחנוּ  מֹוִדים: ְואֹוְמִרים, ִמּדַ

ר ָכל ֱאֹלַהי ֱאֹלֵהינוּ  ׂשָ רּוךְ  ְוחֹוֵתם', כו ּבָ  ֵאל ּבָ
ֹלא, ָדאֹותַההוֹ  ַרת ּבְ ם ַהְזּכָ ֵ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ַהׁשּ  ׁשֶ

ִריךְ  ּצָ חֹות ׁשֶ ם ִלׁשְ סֹוף ּגַ   :ִלְדָבָריו ָלחּושׁ  ְוטֹוב, ּבַ

ם ֵאין ִאם. ב ִליחַ  אֹוֵמר, ּכֲֹהִנים ׁשָ  ֱאֹלֵהינוּ : ִצּבּור ׁשְ
ְרֵכנוּ  ֲאבֹוֵתינוּ  ֵואֹלֵהי ָרָכה ּבָ ּבְ ת ּבַ ׁשֶ ּלֶ  ַעד', ְוכו ַהְמׁשֻ
ּבּור ְוֵאין. ֲאָבֲרֵכם ַוֲאִני א, ָאֵמן ַאֲחָריו עֹוִנין ַהּצִ  ֶאּלָ
ן   :ָרצֹון ְיִהי ּכֵ

  אפים ונפילת כפים נשיאת הלכות

 קכח סימן
, בכהן הפוסלים דברים ואיזה כפים נשיאת דיני

  ְסִעיִפים: ה"מ ּובוֹ 

יַאת ֵאין. א ִים ְנׂשִ ּפַ ָפחֹות ּכַ ְנָין ְוַהּכֲֹהִנים', ִמי ּבְ   :ֵמַהּמִ

ל. ב ֵאין ּכֵֹהן ּכָ ָבִרים ֶאָחד ּבוֹ  ׁשֶ ִבים ֵמַהּדְ  ִאם, ַהְמַעּכְ
י ַעל ַאף ַלּדּוָכן עֹוֶלה ֵאינוֹ  ל ּפִ ּטֵ ּבִ ה ִמְצַות ׁשֶ  ֲעׂשֵ
עֹוֵבר ֶזה ֲהֵרי, ַאַחת ג ּכְ ה' ּבְ ֵבית ָהָיה ִאם ֲעׂשֵ  ּבְ

ֶנֶסת ְראוּ  ַהּכְ ּקָ ׁשֶ  ַלֲעלֹות לוֹ  וּ ָאְמר ִאם אוֹ , ּכֲֹהִנים ּכְ
  :ָיָדיו ִלּטֹל אוֹ 

ַעם ָעָלה ִאם. ג יֹום ַאַחת ּפַ , עֹוֵבר ֵאינוֹ  ׁשּוב, ֶזה ּבְ
  :ֲעֵלה: לוֹ  ָאְמרוּ  ֲאִפּלוּ 

ַהּכֲֹהִנים. ד ׁשֶ  ֵאיָנם, ַלּדּוָכן ַלֲעלֹות רֹוִצים ֵאיָנם ּכְ
הֹות ְצִריִכים ית חּוץ ִלׁשְ ֶנֶסת ִמּבֵ א ַהּכְ ָעה ֶאּלָ ׁשָ  ּבְ

ן ּקֹוֵראשֶׁ  ֵדי ֲאָבל, ּכֲֹהִנים: ַהַחּזָ ּלֹא ּכְ ֵהם ֹיאְמרוּ  ׁשֶ  ׁשֶ
גּוִמים ּלֹא ָנֲהגוּ  ּפְ ֵנס ׁשֶ ֶנֶסת ְלֵבית ִלּכָ ְגְמרוּ  ַעד ַהּכְ ּיִ  ׁשֶ
ת ְרּכַ   :ּכֲֹהִנים ּבִ

ִמְנָעִלים ַלּדּוָכן ַהּכֲֹהִנים ַיֲעלוּ  ֹלא. ה י ֲאָבל, ּבְ ָבּתֵ  ּבְ
ֵרי ׁשֹוַקִים   :ׁשָ

י ַעל ףאַ . ו ְטלוּ  ּפִ ּנָ ֲחִרית ְיֵדיֶהם ַהּכֲֹהִנים ׁשֶ  חֹוְזִרים, ׁשַ
ֶרק ַעד ְיֵדיֶהם ְונֹוְטִלים הּוא, ַהּפֶ ד ִחּבּור ׁשֶ  ַהּיָ
רֹועַ  ִוי. ְוַהּזְ  ָלֵכן ְוֹקֶדם, ְיֵדיֶהם ַעל ַמִים יֹוֵצק ְוַהּלֵ

ִוי ִיּטֹל   :ָיָדיו ַהּלֵ

ֲחִרית ָיָדיו ַהּכֵֹהן ָנַטל ִאם. ז  ְנִטיַלת ַעל ּוֵבַרךְ  ׁשַ
ּנֹוֵטל ְלָבֵרךְ  ַיֲחֹזר ֹלא, ָיָדִים ׁשֶ יַאת ָיָדיו ּכְ ִים ִלְנׂשִ ּפַ   :ּכַ

ְתִחיל. ח ּמַ ׁשֶ ִליחַ  ּכְ ל, ְרֵצה: ִצּבּור ׁשְ ֵבית ּכֵֹהן ּכָ ּבְ  ׁשֶ
ֶנֶסת קֹומוֹ  ֶנֱעָקר ַהּכְ  ֹלא ִאם ְוַאף, ַלּדּוָכן ַלֲעלֹות ִמּמְ
יעַ  ם ַיּגִ סַ  ַעד ׁשָ ּיְ םׁשֶ ִליחַ  ּיֵ יר, ְרֵצה ִצּבּור ׁשְ ּפִ ִמי ׁשַ . ּדָ
ְרֵצה ַרְגָליו ָעַקר ֹלא ִאם ֲאָבל   :ַיֲעֶלה ֹלא ׁשּוב, ּבִ

עֹוְקִרים. ט ׁשֶ , ַלּדּוָכן ַלֲעלֹות ַרְגֵליֶהם ַהּכֲֹהִנים ּכְ
ָפֶניךָ  ָרצֹון ְיִהי: אֹוְמִרים ֵהא ֱאֹלֵקינוּ ' ה ִמּלְ ּתְ ָרָכה ׁשֶ  ּבְ

יתָ  זוֹ  ּוִ ּצִ ךָ  ֶאת ְלָבֵרךְ  נוּ ׁשֶ ָרֵאל ַעּמְ ָרָכה ִיׂשְ ֵלָמה ּבְ , ׁשְ
הּ  ְיֵהא ְוֹלא ה ְוָעֹון ִמְכׁשֹול ּבָ . עֹוָלם ְוַעד ֵמַעּתָ

ה ּוַמֲאִריִכים ְתִפּלָ ְכֶלה ַעד זוֹ  ּבִ ּיִ ל ָאֵמן ׁשֶ  הֹוָדָאה ׁשֶ
י ּבּור ִמּפִ   :ַהּצִ

ּדּוָכן עֹוְמִדים. י ֵניֶהם ּבַ י ּפְ ַלּפֵ  ֲאחֹוֵריֶהםוַ  ַהֵהיָכל ּכְ
י ַלּפֵ עֹוֵתיֶהם, ָהָעם ּכְ פּוִפים ְוֶאְצּבְ יֶהם ְלתֹוךְ  ּכְ ּפֵ  ַעד, ּכַ

ִליחַ  ְ ׁשּ ם ִצּבּור ׁשֶ ַנִים ֵהם ִאם ְוָאז מֹוִדים ְמַסּיֵ  קֹוֵרא ׁשְ
ֵניֶהם ּוַמֲחִזיִרים. ּכֲֹהִנים. ָלֶהם י ּפְ ַלּפֵ  ְוִאם. ָהָעם ּכְ
א, לוֹ  קֹוֵרא ֵאינוֹ ', א הּוא  ַמֲחִזיר ֵמַעְצמוֹ  הּוא ֶאּלָ
ָניו   :ּפָ

ֲחִזיִרין. יא ּמַ ׁשֶ ֵניֶהם ּכְ י ּפְ ַלּפֵ ר: ְמָבְרִכין, ָהָעם ּכְ  ֲאׁשֶ
נוּ  ׁשָ תוֹ  ִקּדְ ָ ְקֻדׁשּ ל ּבִ נוּ  ַאֲהֹרן ׁשֶ  ַעּמוֹ  ֶאת ְלָבֵרךְ  ְוִצּוָ
ָרֵאל ַאֲהָבה ִיׂשְ   :ּבְ
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יִהים. יב ֶנֶגד ְיֵדיֶהם ַמְגּבִ ְתפֹוֵתיֶהם ּכְ  ָיד יִהיםּוַמְגבִּ , ּכִ
ָמאִלית ְלַמְעָלה ְקָצת ְיָמִנית ְ ִטים, ֵמַהׂשּ  ְיֵדיֶהם ּופֹוׁשְ

עֹוֵתיֶהם ְוחֹוְלִקים ִנים ֶאְצּבְ : ֲאִויִרים' ה ַלֲעׂשֹות ּוְמַכּוְ
ין עֹות' ב ּבֵ עֹות' ְלב ֶאְצּבָ  ּוֵבין. ֶאָחד ֲאִויר ֶאְצּבָ

ע יֶהם יםּופֹוְרשִׂ . ְלגּוָדל ּגּוָדל ּוֵבין. ְלגּוָדל ֶאְצּבַ ּפֵ , ּכַ
ֵדי ֵהא ּכְ ּיְ יֶהם ּתֹוךְ  ׁשֶ ּפֵ ֶנֶגד ּכַ  ְיֵדיֶהם ַוֲאחֹוֵרי ָהָאֶרץ ּכְ

ֶנֶגד ַמִים ּכְ ָ   :ַהׁשּ

ךְ  ְוַאַחר. ְיָבֶרְכךָ : לֹוַמר ַהּכֲֹהִנים ַמְתִחיִלין. יג  ְמָקֵרא ּכָ
ִליחַ  אֹוָתם ה ִצּבּור ׁשְ ה ִמּלָ ִמּלָ  ַאֲחָריו עֹוִנים ְוֵהם, ּבְ
ל ַעל ה ּכָ מוּ  ַעד ִמּלָ ַסּיְ ּיְ סּוק ׁשֶ  עֹוִנים ְוָאז, ִראׁשֹון ּפָ

ּבּור סּוק ַאַחר ְוֵכן. ָאֵמן: ַהּצִ סּוק ַאַחר ְוֵכן'. ב ּפָ   :'ג ּפָ

א ְמָבְרִכין ֵאין. יד ָלׁשֹון ֶאּלָ . ּוַבֲעִמיָדה. ַהּקֶֹדשׁ  ּבְ
יַאת ִים ּוִבְנׂשִ ּפַ   :ָרם ּוְבקֹול. ּכַ

ךְ  ְוַאַחר. טו ִליחַ  ילַמְתחִ  ּכָ ים: ִצּבּור ׁשְ לֹום ׂשִ  ְוָאז, ׁשָ
ֵניֶהם ַמֲחִזיִרים ּכֲֹהִנים  ִרּבֹון: ְואֹוְמִרים, ַלֵהיָכל ּפְ

ינוּ , ָהעֹוָלִמים ַזְרתָּ  ַמה ָעׂשִ ּגָ ֶ ה, ָעֵלינוּ  ׁשּ ה ֲעׂשֵ  ַמה ַאּתָ
נוּ  ִהְבַטְחּתָ ֶ ִקיָפה, ׁשּ עֹון ַהׁשְ ךָ  ִמּמְ ַמִים ִמן ָקְדׁשְ ָ  ַהׁשּ

ךָ  ֶאת ּוָבֵרךְ  ָרֵאל ֶאת ַעּמְ   :ִיׂשְ

ִאים ַהּכֲֹהִנים ֵאין. טז ָ ֵניֶהם ְלַהֲחִזיר ַרׁשּ ְתִחיל ַעד ּפְ ּיַ  ׁשֶ
ִליחַ  ים ִצּבּור ׁשְ לֹום ׂשִ ִאים ְוֵאיָנם. ׁשָ ָ  ָלֹכף ַרׁשּ

עֹוֵתיֶהם ְחְזרוּ  ַעד ֶאְצּבְ ּיַ ֵניֶהם ׁשֶ ם ְועֹוְמִדים. ּפְ  ְוֵאיָנם ׁשָ
ִאים ָ ם ַלֲעֹקר ַרׁשּ ָ ם דעַ  ִמׁשּ ַסּיֵ ּיְ ִליחַ  ׁשֶ ים ִצּבּור ׁשְ  ׂשִ
לֹום אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ׁשָ ִריִכין ׁשֶ ּצְ ין ׁשֶ  ַעד ְלַהְמּתִ

מוּ  ַסּיְ ּיְ ּבּור ׁשֶ ת ַאַחר ָאֵמן ַלֲענֹות ַהּצִ ְרּכַ ים ּבִ לֹום ׂשִ   ׁשָ

ֲחִזיִרין. יז ּמַ ׁשֶ ֵניֶהם ּכְ ין, ּפְ ה ּבֵ ְתִחּלָ ין ּבִ סֹוף ּבֵ  ֹלא, ּבַ
אאֶ  ַיֲחִזירוּ  ֶרךְ  ּלָ   :ָיִמין ּדֶ

ָקֵרא ֵאין. יח ּקֹוֵרא ַהּמְ אי ּכֲֹהִנים ׁשֶ ַ : ִלְקרֹות ַרׁשּ
ְכֶלה ַעד, ּכֲֹהִנים ּיִ י ׁשֶ ּבּור ִמּפִ עֹוִנים ָאֵמן ַהּצִ  ַאַחר ׁשֶ
ת ְרּכַ ִאים ַהּכֲֹהִנים ְוֵאין. מֹוִדים ּבִ ָ ת ְלַהְתִחיל ַרׁשּ ְרּכַ  ּבִ

ר נוּ  ֲאׁשֶ ׁשָ תוֹ  ִקּדְ ָ ְקֻדׁשּ ל ּבִ ְכֶלה ַעד, ַאֲהֹרן ׁשֶ ּיִ ּבּור ׁשֶ  ּדִ
י ּכֲֹהִנים ְקִריַאת ְרכוּ  ְוַאַחר. ַהּקֹוֵרא ִמּפִ ּבֵ  ַהּכֲֹהִנים ׁשֶ
ר נוּ  ֲאׁשֶ ׁשָ תוֹ  ִקּדְ ָ ְקֻדׁשּ ל ּבִ ִאים ֵאיָנם ַאֲהֹרן ׁשֶ ָ  ַרׁשּ

ְכֶלה ַעד, ְיָבֶרְכךָ  ְלַהְתִחיל ּיִ י ׁשֶ ל ִמּפִ ּבּור ּכָ  ָאֵמן ַהּצִ
עֹוִנים ת רַאחַ  ׁשֶ ְרּכַ ר ּבִ נוּ  ֲאׁשֶ ׁשָ תוֹ  ִקּדְ ָ ְקֻדׁשּ ל ּבִ  ׁשֶ
ִאים ֵאיָנם ְוֵכן. ַאֲהֹרן ָ ֵתָבה ְלַהְתִחיל ַרׁשּ  ַעד, ּבְ

ְכֶלה ּתִ ָבה ׁשֶ י ַהּתֵ ָקֵרא ִמּפִ ּבּור ְוֵאין. ַהּמְ  עֹוִנין ַהּצִ
ְכֶלה ַעד, ָאֵמן ּתִ ָרָכה ׁשֶ י ּבְ   :ַהּכֲֹהִנים ִמּפִ

ִליחַ  ֵאין. יט אי ִצּבּור ׁשְ ַ ָרָכה ַאַחר ָאֵמן ַלֲענֹות ַרׁשּ  ּבְ
ל   :ּכֲֹהִנים ׁשֶ

ִליחַ  ִאם. כ ם ֵישׁ  ִאם, ּכֵֹהן ִצּבּור ׁשְ , ֲאֵחִרים ּכֲֹהִנים ׁשָ
א ֹלא ָ יו ֶאת ִיׂשּ ּפָ ם ֵאין ַוֲאִפּלוּ . ּכַ א ּכֵֹהן ׁשָ , הּוא ֶאּלָ
א ֹלא ָ יו ֶאת ִיׂשּ ּפָ א ּכַ ן ִאם ֶאּלָ ֲחֹזר לוֹ  ֻמְבָטח ּכֵ ּיַ  ׁשֶ

תוֹ  ֹלא ִלְתִפּלָ ַעת ֵטרּוף ּבְ ִאם, ּדַ ָכךְ  ֻמְבָטח הּוא ׁשֶ  ּבְ
יָון ֵאין ּכֵ ם ׁשֶ א ּכֵֹהן ׁשָ א הּוא ֶאּלָ ָ יו ֶאת ִיׂשּ ּפָ ֵדי ּכַ  ּכְ
ּלֹא ל ׁשֶ ּטֵ ְתּבַ יאּות ּתִ ִים ְנׂשִ ּפַ ה ְוֵכיַצד. ּכַ  ַיֲעֹקר, ַיֲעׂשֶ
ֲעבֹוָדה ְמַעט ַרְגָליו . ְלהֹודֹות ָנֶאה ּוְלךָ  ַעד ְוֹיאַמר. ּבַ
ת ִויָבֵרךְ  ַלּדּוָכן ְוַיֲעֶלה ְרּכַ . ַאֵחר לוֹ  ְוִיְקָרא. ּכֲֹהִנים ּבִ
ם ן ּוְמַסּיֵ ים: ַהַחּזָ לֹום ׂשִ ָקֵרא ְוִאם. ׁשָ ן ַהּמְ ּוֵ ת ּכִ  ִלְתִפּלַ
ִליחַ  ה ִצּבּור ׁשְ ִחּלָ ם ְטֵפי ָעִדיף, סֹוף ְוַעד ִמּתְ ַסּיֵ ּיְ  ׁשֶ

ָקֵרא ים ַהּמְ לֹום ׂשִ   :ׁשָ

ִאים ַהּכֲֹהִנים יןאֵ . כא ָ ן ַרׁשּ ת ְלַנּגֵ ְרּכַ ַנִים ּכֲֹהִנים ּבִ  ׁשְ
ה אוֹ  ֹלׁשָ ּום, ִנּגּוִנים ׁשְ א ִמׁשּ ִאּכָ  ְלֵטרּוף ְלֵמיַחשׁ  ּדְ

ַעת ן ְוֵאין, ַהּדַ א ְלַנּגֵ ה ֶאָחד ִנּגּון ֶאּלָ ִחּלָ   :סֹוף ְוַעד ִמּתְ

ְדִלין. כב ּתַ ֵהא ִמׁשְ ּיְ ָקֵרא ׁשֶ ָרֵאל ַהּמְ ןוּ , ִיׂשְ ַהַחּזָ  ּכֵֹהן ְכׁשֶ
ָרֵאל ַיֲעֹמד , אֹוָתם ִויָקֵרא, ּכֲֹהִנים: ְוִיְקָרא ֶאְצלוֹ  ִיׂשְ
ן   :ְוׁשֹוֵתק עֹוֵמד ְוַהַחּזָ

ָעה. כג ׁשָ ַהּכֲֹהִנים ּבְ יטוּ  ֹלא, ָהָעם ְמָבְרִכים ׁשֶ  ְוֹלא ַיּבִ
ם ַיִסיחוּ  ְעּתָ א, ּדַ י ֵעיֵניֶהם ִיְהיוּ  ֶאּלָ ַלּפֵ ה ּכְ מוֹ  ַמּטָ  ּכְ
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עֹוֵמד ה ׁשֶ ִפּלָ ּתְ נוּ  ְוָהָעם. ּבַ ָרָכה ְיַכּוְ ֵניֶהם ְוִיְהיוּ , ַלּבְ  ּפְ
ֶנֶגד ֵני ּכְ לוּ  ְוֹלא, ַהּכֲֹהִנים ּפְ ּכְ ֶהם ִיְסּתַ   :ּבָ

ֲאחֹוֵרי ַעם. כד ְכַלל ֵאיָנם ַהּכֲֹהִנים ׁשֶ ָרָכה ּבִ  ֲאָבל, ּבְ
ְפֵניֶהם יֶהם ִמּלִ ה ֲאִפּלוּ  ּוְבִצּדֵ ל ְמִחּצָ ְרזֶ  ׁשֶ  ֵאיָנהּ  לּבַ
גֹון, ֲאנּוִסים ֵהם ִאם, ָנֵמי ְוַלֲאַחֵריֶהם. ַמְפֶסֶקת  ַעם ּכְ

דֹות ָ ׂשּ ּבַ ֵהם, ׁשֶ ְמָלאְכָתן ְטרּוִדים ׁשֶ  ְיכֹוִלים ְוֵאיָנם ּבִ
ְכַלל ֵהם, ָלֹבא ָרָכה ּבִ   :ַהּבְ

ית. כה ֶנֶסת ּבֵ הּ  ַהּכְ ּלָ ּכֻ ם ֵאין ִאם, ּכֲֹהִנים ׁשֶ א ׁשָ ' י ֶאּלָ
ם ּלָ  ַלֲאֵחיֶהם, ְמָבְרִכין ְלִמי. ַלּדּוָכן יםעֹולִ  ּכֻ

דֹות ָ ׂשּ ּבַ ים, ָאֵמן ַאֲחֵריֶהם עֹוֶנה ּוִמי. ׁשֶ ׁשִ ף ַהּנָ . ְוַהּטַ
ם ֵישׁ  ְוִאם ָרה יֹוֵתר ׁשָ ֵתִרים, ֵמֲעׂשָ ָרה ַהּיְ  ַיֲעלוּ  ֵמֲעׂשָ

ָרה. ִויָבְרכוּ    :ָאֵמן ַאֲחֵריֶהם עֹוִנים, ְוָהֲעׂשָ

ָעה. כו ׁשָ ָברְ  ּבְ ּמְ סּוק ׁשּום לֹוַמר ֵאין ִכיןׁשֶ א, ּפָ  ֶאּלָ
קוּ  ּתְ נוּ  ִיׁשְ ָרָכה ִויַכּוְ   :ַלּבְ

אי ֵאינוֹ  ּכֵֹהן. כז ַ ְעּתוֹ  ְלהֹוִסיף ַרׁשּ  ַעל יֹוֵתר ִמּדַ
ה ֹלׁשָ ְ סּוִקים ַהׁשּ ל ּפְ ת ׁשֶ ְרּכַ , הֹוִסיף ְוִאם. ּכֲֹהִנים ּבִ
ל ַעל עֹוֵבר   :ּתֹוִסיף ּבַ

א ּכֵֹהן. כח ׂשָ ּנָ יוכַּ  ׁשֶ ךְ  ְוַאַחר, ּפָ ֶנֶסת ְלֵבית ָהַלךְ  ּכָ  ַהּכְ
ּלֹא ִצּבּור ּוָמָצא ַאֵחר יעוּ  ׁשֶ ת ִהּגִ  ָיכֹול, ּכֲֹהִנים ְלִבְרּכַ
א ָ יו ִלׂשּ ּפָ ַעם ּכַ   :ַאֶחֶרת ּפַ

ּלֹא ּכֵֹהן. כט ל ׁשֶ ּלֵ ִלין ִצּבּור ּוָמָצא ֲעַדִין ִהְתּפַ ּלְ , ִמְתּפַ
א יו נֹוׂשֵ ּפָ ִפלָּ  ְוֵאין ּכַ ְבּתוֹ  הַהּתְ   :ְמַעּכַ

שׁ  ִמי. ל ּיֵ ָפָניו מּום לוֹ  ׁשֶ ָיָדיו אוֹ  ּבְ גֹון, ּבְ ֵהם ּכְ  ׁשֶ
א ֹלא, ֲעקּוׁשֹות אוֹ  ֲעֻקּמֹות אוֹ  ּבֹוֲהָקִנּיֹות ָ  ֶאת ִיׂשּ

יו ּפָ ֵני, ּכַ ָהָעם ִמּפְ ִלין ׁשֶ ּכְ ין ְוהּוא. ּבוֹ  ִמְסּתַ  ְלִמי ַהּדִ
שׁ  ּיֵ ַרְגָליו מּוִמין ׁשֶ ק, ּבְ ּמָ עֹוִלים ֹוםּבַ ֹלא ַלּדּוָכן ׁשֶ  ּבְ
י ּתֵ ִרירוֹ  ִמי ְוֵכן. ׁשֹוַקִים ּבָ  אוֹ . ְזָקנוֹ  ַעל יֹוֵרד ׁשֶ

ֵעיָניו ָמעֹות זֹוְלפֹות ׁשֶ ַאַחת סּוָמא ְוֵכן. ּדְ , ֵמֵעיָניו ּבְ

א ֹלא ָ יו ֶאת ִיׂשּ ּפָ שׁ  ָהָיה ְוִאם. ּכַ ִעירוֹ  ּדָ ַהְינוּ , ּבְ  ּדְ
ֵהם י ּבוֹ  ְרִגיִלים ׁשֶ שׁ  ַהּכֹל ִריםּוַמּכִ ּיֵ , מּום אֹותוֹ  ּבוֹ  ׁשֶ
א ָ יו ִיׂשּ ּפָ י סּוָמא הּוא ַוֲאִפּלוּ  ּכַ ּתֵ ׁשְ  ְוָכל. ֵעיָניו ּבִ

ָהה ָ ׁשּ ִעיר ׁשֶ שׁ  ִמְקֵרי, יֹום' ל ּבָ ִעירוֹ  ּדָ  ְוַדְוָקא. ּבְ
ִעירוֹ  ַאְקַראי הֹוֵלךְ  ִאם ֲאָבל, ּבְ ָהה, ַאֶחֶרת ְלִעיר ּבְ  ְוׁשָ

ם א ֹלא ִפּלוּ ַואֲ . ֹלא, יֹום' ל ׁשָ ם ָלדּור ּבָ  ִלְהיֹות ׁשָ
ֵני א, ָהִעיר ִמּבְ א ֶאּלָ ם ִלְהיֹות ּבָ ד ׁשָ  סֹוֵפר אוֹ  ְמַלּמֵ
ֵרת אוֹ  ָנה ְמׁשָ ָנה ֲחִצי אוֹ  ׁשָ שׁ  ָחׁשּוב, ׁשָ ִעירוֹ  ּדָ ל ּבְ ' ּבְ
  :יֹום

קֹום ִמְנַהג ִאם. לא ל ַהּמָ ְלׁשֵ ית ַהּכֲֹהִנים ְלׁשַ  ַעל ַטּלִ
ֵניֶהם ָפָניו ֵישׁ  וּ ֲאִפלּ , ּפְ ה ּוְבָיָדיו ּבְ ּמָ א, מּוִמין ּכַ ָ  ִיׂשּ

יו ֶאת ּפָ   :ּכַ

א ֹלא, ּופּוָאה ִאְסִטיס ְצבּועֹות ָיָדיו ָהיוּ . לב ָ  ֶאת ִיׂשּ
יו ּפָ ֵני ּכַ ָהָעם ִמּפְ ִלין ׁשֶ ּכְ ֶהם ִמְסּתַ  ָהִעיר ֹרב ְוִאם. ּבָ

ָכךְ  ְמָלאְכָתן א, ּבְ ָ יו ֶאת ִיׂשּ ּפָ   :ּכַ

גֹון, ָהאֹוִתּיֹות ַלְחּתֹךְ  יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ שֶׁ  ִמי. לג אֹוֵמר ּכְ  ׁשֶ
ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ן"ַאְלִפי ן"ּוְלַעְיִני, ן"ַעְיִני ְלַאְלִפין  ֹלא, ּבָ

א ָ יו ֶאת ִיׂשּ ּפָ   :ּכַ

ּלֹא ָקָטן. לד י ֵהִביא ׁשֶ ּתֵ ָערֹות ׁשְ א ֵאינוֹ , ׂשְ יו נֹוׂשֵ ּפָ  ּכַ
ְפֵני ָלל ַעְצמוֹ  ּבִ ֵהם ּכֲֹהִנים ִעם ֲאָבל. ּכְ דֹוִלים ׁשֶ , ּגְ
א ךְ  ִלְלֹמד נֹוׂשֵ ֵהִביא ּוִמי. ּוְלִהְתַחּנֵ י ׁשֶ ּתֵ ָערֹות ׁשְ , ׂשְ
א יו ֶאת נֹוׂשֵ ּפָ ְפֵני ֲאִפּלוּ , ּכַ ְוָקא ּוִמיהוּ , ַעְצמוֹ  ּבִ  ּדַ

ַאְקַראי ָעְלָמא ּבְ ְקִביעּות ְוֹלא ּבְ א ַעד, ּבִ ְתַמּלֵ ּיִ , ְזָקנוֹ  ׁשֶ
ָאז א ָיכֹול ׁשֶ ָ יו ִלׂשּ ּפָ ֶקַבע ְיִחיִדי ֲאִפּלוּ  ּכַ  ְוָכל. ּבְ

יעַ  ִהּגִ ִנים ׁשֶ ָראּוי ְלׁשָ אֹות ׁשֶ י ַעל ַאף, ְזָקנוֹ  ְלִהְתַמּלְ  ּפִ
ּלֹא א ׁשֶ יהּ  ָקִריַנן, ִנְתַמּלֵ א ּבֵ   ְזָקנוֹ  ִנְתַמּלֵ

ָהַרג ּכֵֹהן. לה ֶפשׁ  ֶאת ׁשֶ ׁשֹוֵגג ֲאִפּלוּ , ַהּנֶ א ֹלא, ּבְ ָ  ִיׂשּ
יו ֶאת ּפָ ה ּלוּ ֲאפִ  ּכַ ׁשּוָבה ָעׂשָ   :ּתְ
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ינֹוק ָמל. לו א, ּוֵמת ּתִ יו ֶאת נֹוׂשֵ ּפָ  ָהָעם ְוִאם. ּכַ
ִנים הּוא ַאֲחָריו ְמַרּנְ ִמים ׁשֹוֵפךְ  ׁשֶ יָון, ּדָ ּלֹא ּכֵ  ׁשֶ
ֵרר ָבר ִנְתּבָ א, ַהּדָ ָ יו ֶאת ִיׂשּ ּפָ   :ּכַ

א ֹלא ֱאִליִלים ַלֲעבֹוַדת מּוָמר. לז ָ יו ֶאת ִיׂשּ ּפָ  שׁ ְויֵ . ּכַ
ִאם אֹוְמִרים ה ׁשֶ ׁשּוָבה ָעׂשָ א, ּתְ יו נֹוׂשֵ ּפָ , ֶנֱאַנס ְוִאם ּכַ
א ַהּכֹל ְלִדְבֵרי יו נֹוׂשֵ ּפָ   :ּכַ

ָתה. לח ַבת ַיִין ְרִביִעית ׁשָ א ֹלא, ַאַחת ּבְ ָ  ֶאת ִיׂשּ
יו ּפָ ָתאוֹ . ּכַ ֵני ׁשְ ׁשְ ָעִמים ּבִ ַתן אוֹ , ּפְ ּנָ  ְמַעט ְלתֹוכוֹ  ׁשֶ
ר, ַמִים ָתה ְוִאם. ֻמּתָ י ַעל ַאף, ֵמְרִביִעית יֹוֵתר ׁשָ  ּפִ

הּוא ָתאוֹ  ַוֲאִפּלוּ  ָמזּוג ׁשֶ ה ׁשְ ַכּמָ ָעִמים ּבְ א ֹלא, ּפְ ָ  ִיׂשּ
יו ֶאת ּפָ ִסיר ַעד ּכַ ּיָ   :ֵמָעָליו ֵיינוֹ  ׁשֶ

ָבִרים ּבוֹ  ָהיוּ  ֹלא. לט יַאת ַהּמֹוְנִעים ֵמַהּדְ ִים ְנׂשִ ּפַ , ּכַ
י ַעל ַאף ֵאינוֹ  ּפִ ִמְצוֹות קְמַדְקדֵּ  ׁשֶ  ָהָעם ְוָכל ּבְ

ִנים א, ַאֲחָריו ְמַרּנְ יו ֶאת נֹוׂשֵ ּפָ   :ּכַ

א ּכֵֹהן. מ ׂשָ ּנָ ה ׁשֶ רּוׁשָ א ֹלא, ּגְ ָ יו ֶאת ִיׂשּ ּפָ  ְוֵאין ּכַ
ה ּבוֹ  נֹוֲהִגין ָ ּתֹוָרה ִלְקרֹות ֲאִפּלוּ  ְקֻדׁשּ . ִראׁשֹון ּבַ
הּ  ַוֲאִפּלוּ  ְרׁשָ סּול, ֵמָתה אוֹ  ּגֵ ּדֹ ַעד ּפָ ּיִ  ַעל ֲהָנָאה רׁשֶ
ַעת ים ּדַ ים, ַרּבִ ׁשִ הּוא ֵמַהּנָ ֶהם ָאסּור ׁשֶ   :ּבָ

ֵאינוֹ  ְלֵמת ִנְטָמא. מא ְבָעה ׁשֶ ִ סּול, ִמְצָוה ֵמֵתי ִמׁשּ  ּפָ
ל ַהּדּוָכן ִמן ה ַמֲעלֹות ּוִמּכָ ֻהּנָ ׁשּוב ַעד, ַהּכְ ּיָ ל ׁשֶ  ִויַקּבֵ

ּלֹא ֵמא ׁשֶ   :ְלֵמִתים עֹוד ִיּטָ

א ֵאינוֹ , ֶהָחָלל. מב יו ֶאת נֹוׂשֵ ּפָ   :ּכַ

ְבָעת ַאַחר. מג א, ֲאֵבלּות ְיֵמי ׁשִ יו נֹוׂשֵ ּפָ  ּוְבתֹוךְ . ּכַ
ְבָעת ית ֵיֵצא, ֲאֵבלּות ְיֵמי ׁשִ ֶנֶסת ִמּבֵ ָעה ַהּכְ ׁשָ  ּבְ
ּקֹוֵרא   :ּכֲֹהִנים ׁשֶ

י ַעל ַאף, ּכֵֹהן. מד הּוא ּפִ נּוי ׁשֶ א, ּפָ יו ֶאת נֹוׂשֵ ּפָ   :ּכַ

ַהּכֲֹהִנים בֹותתֵּ  ֵאּלוּ . מה ֶהם הֹוְפִכים ׁשֶ  ְלָדרֹום ּבָ
ְמֶרךָ . ְיָבֶרְכךָ : ּוְלָצפֹון לֹום. ְלךָ . ֵאֶליךָ . ְוִיׁשְ   :ׁשָ

 קכט סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , כפים נושאים תפלות באיזה

יַאת ֵאין. א ִים ְנׂשִ ּפַ א ּכַ ֲחִרית ֶאּלָ ׁשַ , ּוִבְנִעיָלה ּומּוָסף ּבְ
יֹום יֵּ  ּבְ מוֹ  ְנִעיָלה ּבוֹ  שׁ ׁשֶ יֹום ּכְ ּפּוִרים ּבְ  ֹלא ֲאָבל, ַהּכִ

ִמְנָחה ּום, ּבְ ִכיָחא ִמׁשּ ׁשְ ְכרּות ּדִ אֹוָתהּ  ׁשִ ָעה ּבְ א, ׁשָ ּמָ  ׁשֶ
ּכֹור ַהּכֵֹהן ְיֵהא ִמְנָחה ְוָגְזרוּ . ׁשִ ל ּבְ ֲעִנית ׁשֶ  ָאטוּ , ּתַ

ָאר ִמְנַחת ַתֲעִנית ֲאָבל. ָיִמים ׁשְ ֵאין ּבְ , הְנִעילָ  ּבוֹ  ׁשֶ
ת הֹוִאיל ִקיַעת ָסמּוךְ  ִמְנָחה ּוְתִפּלַ ה ִלׁשְ  ִהיא, ַהַחּמָ
ת ּדֹוָמה ֶפת ְוֵאיָנהּ  ְנִעיָלה ִלְתִפּלַ ִמְנָחה ִמְתַחּלֶ ל ּבְ  ׁשֶ
ָאר ךְ , ָיִמים ׁשְ הּ  ֵישׁ  ִהְלּכָ יַאת ּבָ ִים ְנׂשִ ּפַ   :ּכַ

ָעַבר ּכֵֹהן. ב יֹום ַלּדּוָכן ְוָעָלה ׁשֶ ּפּוִרים ּבְ מִ  ַהּכִ , ְנָחהּבְ
יָון ָבר ּכֵ ַהּדָ ֵאין ָידּועַ  ׁשֶ ם ׁשֶ ְכרּות ׁשָ א ֶזה ֲהֵרי, ׁשִ  נֹוׂשֵ
יו ֶאת ּפָ ֵני, אֹותוֹ  מֹוִריִדין ְוֵאין ּכַ ד ִמּפְ ּלֹא, ַהֲחׁשָ  ׁשֶ

סּול: ֹיאְמרוּ    :הֹוִרידּוהוּ  ּוְלָכךְ  הּוא ּפָ

 קל סימן
, כפים נשיאת בשעת שאומרים עולם של רבונו

  ָחדָסִעיף אֶ  ּובוֹ 

ֲחָזא ָמאן. א  ֵניקּום, ֲחָזא ַמאי ָיַדע ְוָלא, ֶחְלָמא ּדַ
ָעה ּכֲֹהֵני ָקֵמי ׁשָ עֹוִלים ּבְ  ִרּבֹונוֹ : ָהֵכי ְוֵניָמא ַלּדּוָכן ׁשֶ
ל ךְ  ֲאִני, עֹוָלם ׁשֶ ּלָ ךְ  ַוֲחלֹומֹוַתי ׁשֶ ּלָ ן', ְוכו ׁשֶ  ִויַכּוֵ

ם ְלַסּיֵ ם ּדִ ֲהֵדי ּגַ ָעֵני, ּכֲֹהֵני ּבַ , ָלא ְוִאי. ָאֵמן ָראִצּבוּ  ּדְ
יר: ָהֵכי ֵליָמא רֹום ַאּדִ ּמָ ְגבּוָרה ׁשֹוֵכן ּבַ ה, ּבִ לֹום ַאּתָ  ׁשָ
ְמךָ  לֹום ְוׁשִ ים ָרצֹון ְיִהי, ׁשָ ׂשִ ּתָ לֹום ָעֵלינוּ  ׁשֶ   :ׁשָ

  אפים נפילת הלכות

 קלא סימן
  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , אפים נפילת דיני
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ר ֵאין. א ין ְלַדּבֵ ִפלָּ  ּבֵ ִים ִלְנִפיַלת הּתְ ּנֹוֵפל. ַאּפַ ׁשֶ  ַעל ּכְ
ָניו ֹמאל ַצד ַעל ְלַהּטֹות ָנֲהגוּ , ּפָ   :ׂשְ

ִים ְנִפיַלת. ב ב ַאּפַ ד ְוֹלא, ִמּיֹׁשֶ   :ְמֻעּמָ

ִים ְנִפיַלת ֵאין. ג ְיָלה ַאּפַ ּלַ ֹמֶרת ּוְבֵליֵלי. ּבַ  נֹוֲהִגים ַאׁשְ
ֵניֶהם ַעל ִלּפֹל הּוא, ּפְ   :ְליֹום ָקרֹוב ׁשֶ

ּלֹא ָנֲהגוּ . ד ֵניֶהם ַעל ִלּפֹל ׁשֶ ֵבית ֹלא ּפְ  ְוֹלא, ָהָאֵבל ּבְ
ֵבית ֵבית ְוֹלא, ֶהָחָתן ּבְ ֶנֶסת ּבְ יֹום ַהּכְ  ְוֹלא, ִמיָלה ּבְ
שׁ  ּיֵ ׁשֶ ם ּכְ   :ָחָתן ׁשָ

ַתֲעִנית ִמיָלה ָחָלה ִאם. ה ִלים, ִצּבּור ּבְ ּלְ  ְסִליחֹות ִמְתּפַ
ֵניֶהם ַעל ֹוְפִליםנ ְוֵאין ִוּדּוי ְואֹוְמִרים  אֹוְמִרים ְוֵאין ּפְ

  ַרחּום ְוהּוא

ּלֹא ָנֲהגוּ . ו ֵניֶהם ַעל ִלּפֹל ׁשֶ ט ּפְ ָאב וּ "ּבְ ט ְוֹלא, ּבְ  וּ "ּבְ
ָבט ׁשְ ֹראשׁ  ְוֹלא, ּבִ ִמְנָחה ְוֹלא, ֹחֶדשׁ  ּבְ ָפָניו ּבְ ּלְ  ְוֹלא, ׁשֶ
ה ֲחֻנּכָ ם אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ּבַ ִמְנָחה ּגַ ָפָניו ּבְ ּלְ פּוִרים, ׁשֶ , ּבְ

ֵניֶהם ַעל נֹוְפִלים ֵאין   :ּפְ

ׁשּוט ּוִמְנָהג. ז ּלֹא ּפָ ֵניֶהם ַעל ִלּפֹל ׁשֶ ָכל ּפְ  ֹחֶדשׁ  ּבְ
ט ְוֹלא, ִניָסן ָאב' ּבְ ין ְוֹלא, ּבְ ּפּור יֹום ּבֵ   ,ְלֻסּכֹות ּכִ

אי ָחׁשּוב ָאָדם ֵאין. ח ַ ָניו ַעל ִלּפֹל ַרׁשּ ל ּפָ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ  ּכְ
א, ּבּורַהצִּ  ַעל ן ִאם ֶאּלָ טּוחַ  הּוא ּכֵ ָעֶנה ּבָ ּיֵ עַ  ׁשֶ יהֹוׁשֻ  ּכִ
ן   :נּון ּבִ

 קלב סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , לציון ובא קדשת דיני

ִמין. א ת ְמַתְרּגְ ַ ֵהר ְוָצִריךְ . ְלִצּיֹון ּוָבא ְקֻדׁשּ  ּבוֹ  ִלּזָ
ָנה ְלָאְמרוֹ  ְמֹאד ַכּוָ   :ּבְ

ית תָלֵצא ְלָאָדם ָאסּור. ב ֶנֶסת ִמּבֵ ה ֹקֶדם ַהּכְ ָ  ְקֻדׁשּ
ִסְדָרא   :ּדְ

 קלג סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , בשבת ברכו דין

ת. א ּבָ ׁשַ ְרכוּ  אֹוְמִרים ֵאין טֹוב ְויֹום ּבְ ישׁ  ַאַחר ּבָ  ַקּדִ
ְתָרא   :ּבַ

 קלד סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , התורה והגבהת, רחום והוא סדר

קֹול אֹותוֹ  ְואֹוְמִרים, םַרחוּ  ְוהּוא. א  ֹלא ְוִאם. ָרם ּבְ
ד ֲאָמרוֹ  ָנה ַעל עֹוֵבר, ְמֻעּמָ ּקָ ֵדר ּפֹוֵרץ ְוִנְקָרא ַהּתַ   :ּגָ

ֵני ַמְרֶאה. ב ִתיַבת ּפְ  ָהעֹוְמִדים ָלָעם ּתֹוָרה ֵסֶפר ּכְ
ֹמאלוֹ  ִליִמינוֹ  ְצָוה, ּוְלַאֲחָריו ְלָפָניו ּוַמֲחִזירוֹ , ְוִלׂשְ ּמִ  ׁשֶ

ל ַעל ים ּכָ ים ֲאָנׁשִ ָתב ִלְראֹות ְוָנׁשִ : ְולֹוַמר, ְוִלְכֹרעַ  ַהּכְ
ִמיָמה' ה ּתֹוַרת' ְוכו ַהּתֹוָרה ְוֹזאת   :'ְוכו ּתְ

  תורה ספר קריאת הלכות

 קלה סימן
  ְסִעיִפים: ד"י ּובוֹ ', וה' ב ביום התורה קריאת סדר

ִני. א ׁשֵ י ּבְ ת, ּוַבֲחִמיׁשִ ּבָ ִמְנָחה ּוְבׁשַ ה ִריןקוֹ , ּבְ ֹלׁשָ , ׁשְ
 ְוֵאין. ֲעֵליֶהם מֹוִסיִפין ְוֵאין ֵמֵהם ּפֹוֲחִתים ֵאין

ָנִביא ַמְפִטיִרין   :ּבְ

ְפִסיִקין ָמקֹום. ב ּמַ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ֲחִרית ּבְ ׁשַ ם, ּבְ  קֹוִרין ׁשָ
ִמְנָחה ִני, ּבְ י ּוְבׁשֵ ת, ּוַבֲחִמיׁשִ ּבָ ָאה ּוְבׁשַ   :ַהּבָ

ּתֹוָרה קֹוֵרא ּכֵֹהן. ג  ְוַאֲחָריו, ֵלִוי ְוַאֲחָריו, אׁשֹוןרִ  ּבַ
ָרֵאל   :ִיׂשְ

ְנָהג. ד ׁשּוט ַהּמִ ֲאִפּלוּ  ַהּפָ  קֹוֵדם ָהֶאֶרץ ַעם ּכֵֹהן ׁשֶ
דֹול ָחָכם ִלְפֵני ִלְקרֹות ָרֵאל ּגְ ַהּכֵֹהן ְוהּוא, ִיׂשְ  יֹוֵדעַ  ׁשֶ
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ִאם, ִלְקרֹות  ַעל ְיָבֵרךְ  ֵהיָאךְ  ִלְקרֹות יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ׁשֶ
  :הַהּתֹורָ 

תּוחַ  ּתֹוָרה ֵסֶפר ִאם. ה ַמע ֶאת קֹוֵרא ְוַהּכֵֹהן ּפָ , ׁשְ
אי ֵאינוֹ  ַ ָרֵאל ְוקֹוְרִאים, ְלַהְפִסיק ַרׁשּ ְמקֹומוֹ  ִיׂשְ   :ּבִ

ֶנֶסת ְלֵבית ַהּכֵֹהן ִנְכַנס ִאם. ו ִהְתִחיל ַאַחר ַהּכְ  ׁשֶ
ָרֵאל ׂשְ ת ְלָבֵרךְ  ַהּיִ ְרּכַ  לֲאבָ , ּפֹוֵסק ֵאינוֹ , ַהּתֹוָרה ּבִ

ְרכוּ  ָרֵאל ְועֹוֵמד, ַהְתָחָלה ָהֵוי ָלא ּבָ ׂשְ ָבה ַהּיִ ּתֵ  ַעד ּבַ
ִלימוּ  ׁשְ ּיַ ֵבית ּכֵֹהן ֵאין ִאם. ִיְקָרא ְוָאז ְוֵלִוי ּכֵֹהן ׁשֶ  ּבְ
ֶנֶסת ָרֵאל קֹוֵרא, ַהּכְ ְמקֹום ִיׂשְ  ַיֲעֶלה ְוֹלא, ּכֵֹהן ּבִ
  :ֵלִוי ַאֲחָריו

ֵבית ְוֵלִוי ּכֵֹהן ָהיוּ  ִאם. ז ֶנֶסת ּבְ  ַהּכֵֹהן ְוָקָרא, ַהּכְ
ֵאין ְוָסבּור ם ׁשֶ ת ְלָבֵרךְ  ְוִהְתִחיל ֵלִוי ׁשָ ְרּכַ  ַהּתֹוָרה ּבִ
ִנית   :אֹותוֹ  ַמְפִסיִקין ֵאין, ׁשֵ

ֵבית ֵלִוי ֵאין ִאם. ח ֶנֶסת ּבְ ָרא ּכֵֹהן, ַהּכְ ּקָ  ִראׁשֹון ׁשֶ
ִנית ְמָבֵרךְ  ְמקֹום ׁשֵ ֵדי ,ַאֵחר ּכֵֹהן ֹלא ֲאָבל, ֵלִוי ּבִ  ּכְ
ּלֹא ָהִראׁשֹון ֹיאְמרוּ  ׁשֶ גּום ׁשֶ   :ּפָ

ֵני ַיֲעלוּ  ֹלא ְוֵכן. ט ם ׁשְ ֵדי, ֶזה ַאַחר ֶזה ְלִוּיִ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
ֶאָחד ֹיאְמרוּ  גּום ֵמֶהם ׁשֶ   :ּפָ

ֶהְפֵסק, ּכֵֹהן ַאַחר ּכֵֹהן ִלְקרֹות ָנֲהגוּ . י ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ
יֵניֶהם ן ְואֹוֵמר, ּבֵ ּקוֹ  ַהַחּזָ ׁשֶ ִני ֵראּכְ ֵ י ַעל ַאף: ַלׁשּ  ּפִ
הּוא ֶזה ְוַכּיֹוֵצא. ּכֵֹהן ׁשֶ ֵלִוי נֹוֲהִגים ּבָ   :ֵלִוי ַאַחר ּבְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . יא ִאם ׁשֶ ן ָקָרא ׁשֶ  ֵלִוי אוֹ  ּכֵֹהן ַהַחּזָ
ם ְוֵאינוֹ  ם ְלַאֵחר ִיְקָרא ֹלא, ׁשָ ׁשֵ ּום, ּבְ ָגמוֹ  ִמׁשּ ל ּפְ  ׁשֶ
א, ִראׁשֹון   :ֵמַעְצמוֹ  הַיֲעלֶ  ַאֵחר ֶאּלָ

הּ  ִעיר. יב ּלָ ּכֻ ָרֵאל ֵישׁ  ִאם, ּכֲֹהִנים ׁשֶ יֵניֶהם ֶאָחד ִיׂשְ  ּבֵ
ָרֵאל אֹותוֹ  ֵני, ִראׁשֹון קֹוֵרא ִיׂשְ ְרֵכי ִמּפְ לֹום ּדַ  ְוָכל. ׁשָ
ֵאין ֶהם ׁשֶ ָרֵאל ּבָ ֵדי ִיׂשְ ֵאין אוֹ , ִסּפּוָקם ּכְ ם ׁשֶ  ׁשָ

ָרֵאל ָלל ִיׂשְ ֵאין, ֵהןכֹּ  ַאַחר ּכֵֹהן קֹוֵרא, ּכְ ם ׁשֶ ּום ׁשָ  ִמׁשּ

ָגם ַהּכֹל, ּפְ ֵאין יֹוְדִעים ׁשֶ ם ׁשֶ א ׁשָ  ְוהּוא. ּכֲֹהִנים ֶאּלָ
ין הּ  ְלִעיר ַהּדִ ּלָ ּכֻ ם ׁשֶ   :ְלִוּיִ

ּתֹוָרה קֹוֵרא ָקָטן ִאם. יג ִצּבּור ּבַ סי, ּבְ  ִאם. ב"רפ' ּבְ
א ּכֵֹהן ֵאין ֵאינוֹ  אוֹ  סּוָמא ֶאּלָ ִקי ׁשֶ סי, ּבָ   :ט"קל' ּבְ

ֵני. יד ין ָאָדם ּבְ ֵבית ַהֲחבּוׁשִ  ְמִביִאים ֵאין, ָהֲאסּוִרין ּבְ
ֹראשׁ  ֲאִפּלוּ  ּתֹוָרה ֵסֶפר ֶאְצָלם ָנה ּבְ ָ  ְויֹום ַהׁשּ

ּפּוִרים   :ַהּכִ

 קלו סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , בשבת תורה לספר הנקראים הם מי

ת. א ּבָ ׁשַ ּפּוִרים ְויֹום טֹוב ְויֹום ּבְ ִוי ַאַחר ֹוִריםק, ַהּכִ  ּלֵ
ְלִמיֵדי ין ֲחָכִמים ּתַ ּבּור ַעל ַהְמֻמּנִ  ְוַאֲחֵריֶהם, ַהּצִ
ְלִמיֵדי ְרָנִסים ְלַמּנֹוָתם ָהְראּוִים ֲחָכִמים ּתַ  ַעל ּפַ
ּבּור ךְ  ְוַאַחר, ַהּצִ ֵני ּכָ ְלִמיֵדי ּבְ ֲאבֹוֵתיֶהם ֲחָכִמים ּתַ  ׁשֶ
ים ּבּור ַעל ְמֻמּנִ ךְ  ְוַאַחר, ַהּצִ ֵנִסּיֹות יָראשֵׁ  ּכָ  ְוָכל ּכְ
  :ָהָעם

 קלז סימן
' ו ּובוֹ , אחד לכל לקרא צריכים פסוקים כמה

  ְסִעיִפים:

יֹום. א ּקֹוִרין ּבְ חֹות קֹוִרין ֵאין', ג ׁשֶ סּוִקים' ִמי ּפָ . ּפְ
ר ְנָין ִמן עֹוֶלה ַוְיַדּבֵ ָבִציר ִעְנָיָנא ָסִליק ְוִאי. ַהּמִ ' ִמי ּבְ

סּוִקים גֹון, ּפְ תפָּ  ּכְ ֵאין ֲעָמֵלק ָרׁשַ הּ  ׁשֶ א ּבָ ' ט ֶאּלָ
סּוִקים יר, ּפְ ּפִ ִמי ׁשַ   :ּדָ

ל ִעם קֹוִרין ֵאין. ב חֹות ֶאָחד ּכָ סּוִקים' ִמג ּפָ ַנִים, ּפְ  ׁשְ
ּקֹוֵרא ֵמֶהם ְוֵאיֶזה'. ד קֹוֵרא ְוֶאָחד', ג' ג קֹוִרין ' ד ׁשֶ
ח ֶזה ֲהֵרי ּבָ   :ְמׁשֻ

ג ִאם. ג ּלֵ סּוק ּדִ ִמְנָחה הּוא ִאם, ְקָראוֹ  ֹלאוְ  ֶאָחד ּפָ  ּבְ
ת ּבָ ׁשַ ב אוֹ  ּבְ סּוִקים ד"יוֹ  ְוָקָרא' ְוה' ּבְ ֹלא ּפְ סּוק ּבְ  ּפָ
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ג ת ֲאָבל. חֹוֵזר, ָלאו ְוִאם. חֹוֵזר ֵאינוֹ , ַהְמֻדּלָ ּבָ ׁשַ , ּבְ
ג ֲאִפּלוּ  ּלֵ סּוק ּדִ  ַאַחר ַוֲאִפּלוּ , ְוקֹוֵרא חֹוֵזר ֶאָחד ּפָ

ֶהֱחִזיר ישׁ  ָאַמרוְ  ַהּתֹוָרה ֶאת ׁשֶ  הּוא ְוקֹוֵרא חֹוֵזר ַקּדִ
ַנִים ל ִהְפִטיר ַוֲאִפּלוּ . ִעּמוֹ  ּוׁשְ ּלֵ  חֹוֵזר, מּוָסף ְוִהְתּפַ
ּיֹות. ְוקֹוֵרא ָרׁשִ מוֹ  ַהּמֹוֲעִדים ּפָ ת ִמְנָחה ּכְ ּבָ ׁשַ ִני ּבְ  ְוׁשֵ
י ָבר ְלִפי, ַוֲחִמיׁשִ ּכְ ּיֹות ָקְראוּ  ׁשֶ ָרׁשִ תֹות ַהּפָ ּבָ ַ ׁשּ  ּבַ
ֶהן ּלָ   :ׁשֶ

סּוִקים' ב ֶאָחד ָקָרא ִאם. ד . ְוִלְקרֹות ַלֲחֹזר ָצִריךְ , ּפְ
ין ָקְראוּ  ֹלא ְוִאם ן ּבֵ ּתָ ָלׁשְ א ׁשְ סּוִקים' ט ֶאּלָ ' ג, ּפְ
 ּוְרָאָיה. ְוִלְקרֹות ַלֲחֹזר ְצִריִכים ֵאיָנם, ֶאָחד ְלָכל
ָבר ת: ַלּדָ ָרׁשַ חֹות ָקְראוּ  ִאם ֲאָבל. ֲעָמֵלק ּפָ ', ִמט ּפָ
  :ְוִלְקרֹות ַלֲחֹזר םְצִריִכי

ת ָקָרא ִאם. ה ָרׁשַ ָרה ּפָ ר ּוָפַסק, ּפָ ַהּגֵ ר ּבְ תֹוָכם ַהּגָ  ּבְ
 ֵמֹראשׁ  ּוַמְתִחיל ּופֹוֵתחַ  חֹוֵזר, ּתֹוָרה ֵסֶפר ְוָגַלל

ה ָרׁשָ ְטָמא ַעד ַהּפָ  ְלָפֶניהָ  ּוְמָבֵרךְ  ָהָעֶרב ַעד ּתִ
  :ּוְלַאֲחֶריהָ 

ּתֹוָרה ַהּקֹוֵרא. ו ִני ְוָקָרא, ןִראׁשוֹ  ּבַ ֵ ָרא ַמה ַהׁשּ ּקָ ֶ  ׁשּ
ָרא ַמה ַעל הֹוִסיף ִאם, ָהִראׁשֹון ּקָ ֶ ' ג ָהִראׁשֹון ׁשּ
סּוִקים ַנִים ֲאִפּלוּ  אוֹ , ּפְ ָמקֹום ׁשְ ֹלא ּבְ ר ּדְ  אֹותוֹ , ֶאְפׁשָ

ִני ְנָין ִמן עֹוֶלה ׁשֵ ְנָין עֹוֶלה ֵאינוֹ , ָלאו ְוִאם. ַהּמִ , ֵמַהּמִ
ֵרי חּוץ ֹלא ּוםִמשּׁ , ֶהָחג ִמּפָ ר ּדְ   :ֶאְפׁשָ

 קלח סימן
ָסִעיף  ּובוֹ , פסוקים' מג פחות בפרשה לשיר שלא

  ֶאָחד

ּתֹוָרה ַהּקֹוֵרא. א ר ֹלא ּבַ ּיֵ ה ְיׁשַ ָפָרׁשָ חֹות ּבְ ' ִמג ּפָ
סּוִקים ֵני, ּפְ ית ָאז ַהּיֹוְצִאים ִמּפְ ֶנֶסת ִמּבֵ ּיֹאְמרוּ  ַהּכְ : ׁשֶ
אאֶ  ִיְקָרא ֹלא ַאֲחָריו ָהעֹוֶלה ֵני ּלָ סּוִקים ׁשְ  ּפְ

ָאִרים ׁשְ הּ  ַיְתִחיל ֹלא ְוֵכן. ַהּנִ חֹות ּבָ סּוִקים' ִמג ּפָ , ּפְ

ֵני ְכָנִסים ִמּפְ ֵבית ָאז ַהּנִ ֶנֶסת ּבְ ּיֹאְמרוּ  ַהּכְ ּלֹא ׁשֶ  ָקָרא ׁשֶ
א ָהִראׁשֹון סּוִקים' ב ֶאּלָ   :ּפְ

 קלט סימן
  ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , וברכותיה התורה קריאת סדר

ָמקֹום. א ֲהגוּ  ּבְ ּנָ ָהעֹוֶלה ׁשֶ קֹול קֹוֵרא ַעְצמוֹ  ׁשֶ , ָרם ּבְ
ר ֹלא ִאם ה ִסּדֵ ִחּלָ ה ּתְ ָרׁשָ ֲעַמִים ַהּפָ ֹלשׁ  ּפַ ינוֹ  ׁשָ  ְלֵבין ּבֵ

  :ַיֲעֶלה ֹלא, ַעְצמוֹ 

ֵאינוֹ  ִמי. ב ָידוֹ  ִלְמחֹות ָצִריךְ , ִלְקרֹות יֹוֵדעַ  ׁשֶ ּלֹא ּבְ  ׁשֶ
ֵאינוֹ  ְלֶזה ְצִריִכים ְוִאם. הּתֹורָ  ְלֵסֶפר ַיֲעֶלה  יֹוֵדעַ  ׁשֶ

הּוא ְלִפי, ִלְקרֹות ם ְוֵאין ֵלִוי אוֹ  ּכֵֹהן ׁשֶ  ַאֵחר ׁשָ
ְקָרא ִאם, זּוָלתוֹ  ּיִ ׁשֶ ִליחַ  לוֹ  ּכְ ה ִצּבּור ׁשְ ה ִמּלָ ִמּלָ  ּבְ
ָתב ִמן ְוִלְקרֹוָתהּ  ְלָאְמָרהּ  יֹוֵדעַ  . ַלֲעלֹות ָיכֹול, ַהּכְ
  :ַיֲעֶלה ֹלא, ָלאו ְוִאם

ֶנֶסת ֹראשׁ  ֲאִפּלוּ . ג ן אוֹ  ַהּכְ  ַעד ִיְקָרא ֹלא, ַחּזָ
ּיֹאְמרוּ  ִליחַ  ְוָנֲהגוּ . ְקָרא: לוֹ  ׁשֶ ְ ׁשּ רֹוֶצה ִצּבּור ׁשֶ ׁשֶ  ּכְ
ִלי ְוקֹוֵרא ְמָבֵרךְ  ּום, ָרׁשּות ְנִטיַלת ּבְ ָהֵוי ִמׁשּ ִאּלוּ  ּדְ  ּכְ
ָעה ָ ִמּנּוהוּ  ִמׁשּ ךְ  ַעל ִהְרׁשּוהוּ  ץ"ְלשַׁ  ׁשֶ  ֵאינוֹ  סּוָמא. ּכָ
ָאסּור ְלִפי, קֹוֵרא ּלֹא ַאַחת אֹות ֲאִפּלוּ  ִלְקרֹות ׁשֶ  ִמן ׁשֶ
ָתב   :ַהּכְ

ל. ד  ּופֹוֵתחַ , ּוְלַאֲחֶריהָ  ְלָפֶניהָ  ְמָבְרִכים ַהּקֹוִרים ּכָ
ָבֵרךְ  ֹקֶדם ַהֵסֶפר ּיְ סּוק ְורֹוֶאה ׁשֶ ִריךְ  ַהּפָ ּצָ  ְלַהְתִחיל ׁשֶ

ךְ  ְוַאַחר ּבוֹ  ָרא ְלַאַחרוּ . ְיָבֵרךְ  ּכָ ּקָ   :ּוְמָבֵרךְ  ּגֹוֵלל, ׁשֶ

ָתב ְלַכסֹות ָנֲהגוּ . ה סּוָדר ַהּכְ ין, ּבְ ְבָרא ּבֵ   :ְלַגְבָרא ּגַ

ְרכוּ  אֹוֵמר. ו ָרכֹות ּבָ קֹול ְוַהּבְ ַלַחשׁ  ְוָהאֹוְמָרם. ָרם ּבְ  ּבְ
ִריךְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . טֹוֶעה ּצָ קֹול ּוְלָבֵרךְ  ַלֲחֹזר ׁשֶ   :ָרם ּבְ
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ָענוּ  ַאַחר. ז רּוךְ : ָהָעם ׁשֶ , ָוֶעד ְלעֹוָלם ַהְמֹבָרךְ ' ה ּבָ
רּוךְ : ְואֹוֵמר ַהְמָבֵרךְ  חֹוֵזר , ָוֶעד ְלעֹוָלם ַהְמֹבָרךְ ' ה ּבָ
ֵדי ְכַלל ַעְצמוֹ  ַהְמָבֵרךְ  ִלְכֹלל ּכְ   :ַהְמָבְרִכים ּבִ

ַרךְ  ֲאִפּלוּ . ח ת ּבֵ ְרּכַ  ְקָראּוהוּ  ְוֵתֶכף ְלַעְצמוֹ  ַהּתֹוָרה ּבִ
ּתֹוָרה ִלְקרֹות ר: ּוְלָבֵרךְ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ , ּבַ ַחר ֲאׁשֶ נוּ  ּבָ , ּבָ

ּקֹוֵרא ׁשֶ ּתֹוָרה ּכְ ּום, ּבַ ִמׁשּ בֹוד ּדְ  ִנְתְקָנה ַהּתֹוָרה ּכְ
ּקֹוֵרא ׁשֶ ִצּבּור ּכְ   :ּבְ

ּתֹוָרה ִלְקרֹות ְקָראּוהוּ  ִאם. ט ָבֵרךְ  ֹקֶדם ּבַ ּיְ ת ׁשֶ ְרּכַ  ּבִ
ָבֵרךְ  ִנְפַטר ַברכְּ , ְלַעְצמוֹ  ַהּתֹוָרה ת ִמּלְ ְרּכַ ר ּבִ  ֲאׁשֶ
ַחר נוּ  ּבָ ֹלא, ּבָ ַרע ּדְ י ּגָ ְפַטר ִמּמִ ּנִ ַאֲהָבה ׁשֶ ה ּבְ   :ַרּבָ

ָרָכה. י ר: ַאֲחרֹוָנה ּבְ  זוֹ , ֱאֶמת ּתֹוַרת ָלנוּ  ָנַתן ֲאׁשֶ
ְכָתב ּתֹוָרה ּבִ י. ׁשֶ תֹוֵכנוּ  ָנַטע עֹוָלם ְוַחּיֵ  ּתֹוָרה הּוא, ּבְ
ַעל ּבְ   :הפֶּ  ׁשֶ

ּתֹוָרה ַהּקֹוֵרא. יא ֵסֶפר ֶלֱאֹחז ָצִריךְ  ּבַ ַעת ּתֹוָרה ּבַ ׁשְ  ּבִ
ָרָכה   :ּבְ

 קמ סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , התורה בברכת הפסק דיני

ּתֹוָרה ַהּקֹוֵרא. א ק ּבַ ּתֵ ּתַ קֹום ַיְתִחיל ָהעֹוֵמד, ְוִנׁשְ  ִמּמָ
ִהְתִחיל ְתִחלָּ  ִויָבֵרךְ , ָהִראׁשֹון ׁשֶ  ם"ּוְלָהַרְמבָּ . ּוַבסֹוף הּבִ

ה ְיָבֵרךְ  ֹלא ְתִחּלָ   :ּבִ

ּתֹוָרה ִלְקרֹות ָהעֹוֵמד. ב ָרָכה ּוֵבַרךְ  ּבַ ָפֶניהָ  ּבְ ּלְ , ׁשֶ
סּוִקים ִמְקָצת ְוָקָרא ר ּפְ ְבֵרי ְוִדּבֵ ְבֵרי אוֹ  ּתֹוָרה ּדִ  ּדִ
  :ּוְלָבֵרךְ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ֶהְפֵסק ָהֵוי ָלא, ֹחל

ּתֹוָרה ִלְקרֹות ָהעֹוֶלהוְ . ג ִריךְ  ָמקֹום לוֹ  ְוֶהְראוּ  ּבַ ּצָ  ׁשֶ
 ֹלא אוֹ . ִלְקרֹות ְוִהְתִחיל ַהּתֹוָרה ַעל ּוֵבַרךְ , ִלְקרֹות
ירּוהוּ , ִהְתִחיל ה ְוִהְזּכִ ָרׁשָ ּפָ  ִלְקרֹות ָצִריךְ  ַאֶחֶרת ׁשֶ
קֹום ּתֹוָרה ַהֵסֶפר ְוָגַלל ִריךְ  ַלּמָ ּצָ  ֵישׁ , ּבוֹ  ִלְקרֹות ׁשֶ

ֵאינוֹ  ֹוְמִריםא  אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ּוְלָבֵרךְ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ׁשֶ
ִריךְ  ּצָ   :ׁשֶ

 קמא סימן
  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , והמקרא קורא דיני

ד ִלְקרֹות ָצִריךְ . א  ְלֹכֶתל ַעְצמוֹ  ִלְסֹמךְ  ַוֲאִפּלוּ , ְמֻעּמָ
א ָאסּור, ְלַעּמּוד אוֹ  ן ִאם ֶאּלָ ַעל הּוא ּכֵ ר ּבַ ׂשָ   :ּבָ

ַנִים ִיְקְראוּ  ֹלא. ב א, ׁשְ ִליחַ  קֹוֵרא ָהעֹוֶלה ֶאּלָ  ּוׁשְ
ִליחַ  אוֹ , ׁשֹוֵתק ִצּבּור  ֹלא ְוָהעֹוֶלה קֹוֵרא ִצּבּור ׁשְ
קֹול ִיְקָרא ל. ָרם ּבְ  ִעם ִלְקרֹות הּוא ָצִריךְ  ָמקֹום ּוִמּכָ

ִליחַ  ְ ֵדי, ִצּבּור ַהׁשּ ּלֹא ּכְ ֵהא ׁשֶ תוֹ  ּתְ ְרּכָ ָלה ּבִ אאֶ , ְלַבּטָ  ּלָ
ִריךְ  ּצָ ַנַחת ִלְקרֹות ׁשֶ ּלֹא, ּבְ ִמיעַ  ׁשֶ   :ְלָאְזָניו ַיׁשְ

ָקֵרא ִמי ְלַהֲעִמיד נֹוֲהִגים ְוֵישׁ . ג ּמְ ה ָלעֹוֶלה ׁשֶ  ִמּלָ
ה ִמּלָ ּגֹוֵמר ְוַאַחר, ּבְ ה ַהְמָקֵרא ׁשֶ ּלָ   :ָהעֹוֶלה אֹוְמָרהּ  ַהּמִ

ִליחַ  ִאם. ד , ְוִלְקרֹות ְלַעְצמוֹ  ְלָבֵרךְ  רֹוֶצה ִצּבּור ׁשְ
ֲעֹמד ָצִריךְ  ּיַ ם, ֶאְצלוֹ  ַאֵחר ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ָנה ׁשֶ ּתְ ּנִ  ַעל ּתֹוָרה ׁשֶ
ךְ  ַסְרסּור ְיֵדי הּ  ִלְנֹהג ְצִריִכים ָאנוּ  ּכָ  ְיֵדי ַעל ּבָ

  :ַסְרסּור

ּבּור ֵאין. ה ִאים ַהּצִ ָ ְכֶלה ַעד ָאֵמן ַלֲענֹות ַרׁשּ ּתִ  ׁשֶ
ָרָכה י ּבְ אי ֹוֵראַהקּ  ְוֵאין, ַהּקֹוֵרא ִמּפִ ַ  ִלְקרֹות ַרׁשּ
ּתֹוָרה ְכֶלה ַעד ּבַ ּיִ י ָאֵמן ׁשֶ ּבּור ִמּפִ   :ַהּצִ

ן ֶזה ַאַחר ֶזה ַאִחים' ב ִלְקרֹות ְיכֹוִלים. ו  ַאַחר ְוַהּבֵ
יִחים ְוֵאין, ָהָאב א ַמּנִ ִביל ֶאּלָ ׁשְ   :ָהַרע ַעִין ּבִ

ל ָהעֹוֶלה. ז ֶפַתח עֹוֶלה, ְלִמְגּדָ הּוא ּבְ דֶ  לוֹ  ׁשֶ  ֶרךְ ּבְ
קֹומוֹ  ְקָצָרה ל ְוֵיֵרד ִמּמְ ְגּדָ ֶדֶרךְ  ֵמַהּמִ הּוא, ַאֵחר ּבְ  לוֹ  ׁשֶ
ֶדֶרךְ  ה ּבְ ָרִכים' ב ְוִאם. ְמקֹומוֹ  ַעד ֲאֻרּכָ ִוים ַהּדְ , ׁשָ
ַתח עֹוֶלה ּפֶ הּוא ּבַ ֶדֶרךְ  לוֹ  ׁשֶ ַתח ְויֹוֵרד, ָיִמין ּבְ ּפֶ  ּבַ

ֶנְגּדוֹ  ּכְ   :ׁשֶ
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ל. ח ָבה ּכָ ִהיא ּתֵ ה ֲהָלָכה, ְכִתיבוּ  ְקִרי ׁשֶ  ִמִסיַני ְלֹמׁשֶ
ֵהא ּתְ ֶבת ׁשֶ מוֹ  ִנְכּתְ ִהיא ּכְ ּתֹוָרה ׁשֶ ִעְנָין ְוִנְקֵרית ּבַ  ּבְ
ה. ַאֵחר ֶאָחד ּוַמֲעׂשֶ ָרא ּבְ ּקָ מוֹ  ׁשֶ ִהיא ּכְ תּוָבה ׁשֶ , ּכְ
ְפֵני דֹוֵלי ּבִ ִנים: ַהּדֹור ּגְ  ַאּבּוַהב ִיְצַחק ר"ה ָהַרּבָ
מּוֵאל ר"והר ַואֶלאְנִסי ַאְבָרָהם ר"ְוהר  ַואֶלאְנִסי ׁשְ
נוֹ  ְקָרא ּבוֹ  ְוִהְתרוּ , ל"זַ  ּבְ ּיִ ִפי ׁשֶ סֹוָרה ּכְ  ְוֹלא, ַהּמְ
ָבה ְוהֹוִרידּוהוּ  ְוִנּדּוהוּ , ָרָצה   :ֵמַהּתֵ

 קמב סימן
 שיודע מי שם שאין ובמקום, וטעה שקרא מי דין

  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , בדיוק לקרות

ִדְקּדּוק וּ ֲאִפלּ , ְוָטָעה ָקָרא. א  ַמֲחִזיִרין, ַאַחת אֹות ּבְ
  :אֹותוֹ 

ּוב. ב שׁ  ְוִיׁשּ ּיֵ ם ׁשֶ ּיֹוֵדעַ  ִמי ְוֵאין ִמְנָין ׁשָ  ִלְקרֹות ׁשֶ
ּתֹוָרה ִהְלָכָתהּ  ּבַ ִדְקּדּוק ּכְ  ָהֵכי ֲאִפּלוּ , ּוִבְטָעִמים ּבְ
ּתֹוָרה ִיְקְראוּ  ְבָרָכה ּבַ ִהְלָכָתהּ , ּבִ   :ּכְ

 קמג סימן
, הספר דיני ויתר, מטעה תורה ספר נמצאת אם דין

  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ 

ּתֹוָרה קֹוִרין ֵאין. א ָפחֹות ּבַ ָרה ּבְ דֹוִלים ֵמֲעׂשָ ֵני ּגְ  ּבְ
ָרה ִהְתִחילוּ  ְוִאם, חֹוִרין ֲעׂשָ ָצָתן ְוָיְצאוּ  ּבַ   :ּגֹוְמִרים, ִמּקְ

תּוב ִאם. ב ל ּכָ שׁ  ּכָ ְגִלי ֲאִפּלוּ , ְלַבּדוֹ  ֻחּמָ ֵסֶפר ָלהּבִ  ּכְ
ְהיוּ  ַעד ּבוֹ  קֹוִרין ֵאין, ּתֹוָרה ּיִ ל ׁשֶ ה ּכָ ָ ים ֲחִמׁשּ ׁשִ  ֻחּמָ

פּוִרים ַיַחד ּתְ   :ּבְ

ְכָפִרים ֲאִפּלוּ . ג ֵאין ּבִ ר ּתֹוָרה ֵסֶפר ָלֶהם ִנְמָצא ׁשֶ ׁשֵ , ּכָ
  :ָעָליו ְמָבְרִכין ֵאין

ֵסֶפר ָטעּות ִנְמָצא ִאם. ד ַעת ּתֹוָרה ּבְ ׁשְ , ָאהְקִרי ּבִ
קֹום ּוַמְתִחיִלין, ַאֶחֶרת ּתֹוָרה ֵסֶפר מֹוִציִאין  ִמּמָ
ְמָצא ּנִ עּות ׁשֶ ִליִמין, ַהּטָ  אֹוָתם ַעל ַהּקֹוִרים ּוַמׁשְ
ְראוּ  ּקָ ֻמְטֶעה ׁשֶ ֶאְמַצע ָטעּות ִנְמָצא ְוִאם. ּבַ  ְקִריַאת ּבְ
ֵסֶפר ְקִריָאתוֹ  ּגֹוֵמר, ַהּקֹוֵרא ר ּבַ ׁשֵ  ּוְמָבֵרךְ , ַהּכָ
  :ְלָפֶניהָ  ְלָבֵרךְ  חֹוֵזר ְוֵאינוֹ , יהָ ְלַאֲחרֶ 

י. ה ּתֵ ֶנֶסת ּבָ ֵאין ּכְ ֶהם ׁשֶ ּיֹוֵדעַ  ִמי ּבָ א ִלְקרֹות ׁשֶ  ֶאּלָ
סּוִקים ְקָצת ְוִיְקָרא ְיָבֵרךְ , ֶאָחד , ְלַאֲחֵריֶהם ִויָבֵרךְ  ּפְ
ה ְלָבֵרךְ  ְוַיֲחֹזר ִחּלָ סּוִקים ְקָצת ְוקֹוֵרא ּתְ  ּוְמָבֵרךְ  ּפְ

ה ְוֵכן, םְלַאֲחֵריהֶ  ה ַיֲעׂשֶ ּמָ ָעִמים ּכַ ר, ּפְ ִמְסּפַ  ָהעֹוִלים ּכְ
ל   :ַהּיֹום אֹותוֹ  ׁשֶ

 קמד סימן
 ּובוֹ , ההפטרה ודיני, לענין מענין בתורה לדלג שלא

  ְסִעיִפים:' ד

ִגין. א ִביא ְמַדּלְ ּנָ ִגין ְוֵאין ּבַ ּתֹוָרה ְמַדּלְ ה ּבַ ָרׁשָ  זוֹ  ִמּפָ
ה י ִמיֵלי יְוָהנֵ . ַאֶחֶרת ְלָפָרׁשָ ּתֵ ׁשְ יָנן, ִעְנָיִנים ּבִ ַחְייׁשִ  ּדְ
א ּמָ ל ׁשֶ ְלּבֵ ְתּבַ ַעת ּתִ ֹוְמִעים ּדַ ַחד ֲאָבל, ַהׁשּ , ִעְנָיָנא ּבְ
גֹון ָעׂשֹור ְוַאךְ  מֹות ַאֲחֵרי: ּכְ ּכֵֹהן ּבְ דֹול ׁשֶ  קֹוֵרא ּגָ
יֹום ּפּוִרים ּבְ ִגין, ַהּכִ ּלֹא ְוהּוא, ְמַדּלְ ה ַעל ִיְקָרא ׁשֶ , ּפֶ
אָ  ּלֹא ִלְקרֹות סּורׁשֶ ָתב ִמן ׁשֶ ָבה ֲאִפּלוּ  ַהּכְ . ַאַחת ּתֵ

ִביא ִגין ּוַבּנָ ֵני ֲאִפּלוּ  ְמַדּלְ ׁשְ ּלֹא ְוהּוא, ִעְנָיִנים ּבִ  ׁשֶ
ֶהה ּלּוג ִיׁשְ ּדִ ִעְנָין ּבַ ַעְמדוּ  ּבְ ּיַ ּבּור ׁשֶ ִתיָקה ַהּצִ ׁשְ  ְוָהֵני. ּבִ
ָנִביא ִמיֵלי ִביא ֲאָבל, ֶאָחד ּבְ ִגין ֵאין ְלָנִביא ִמּנָ . ְמַדּלְ

ר ּוִבְתֵרי ִגין ָעׂשָ ִביא ְמַדּלְ ּלֹא ּוִבְלַבד, ְלָנִביא ִמּנָ  ׁשֶ
ג תוֹ  ַהֵסֶפר ִמסֹוף ְיַדּלֵ   :ִלְתִחּלָ

ת נֹוֲהִגין. ב ּבָ ׁשַ שׁ  ּבְ ּיֵ  ַהְפָטַרת ַאַחר לֹוַמר, ָחָתן ּבוֹ  ׁשֶ
בּועַ  ָ ַנִים, ַהׁשּ ה אוֹ  ׁשְ ֹלׁשָ סּוִקים ׁשְ  ֹושׂ שׂ  ֵמַהְפָטַרת ּפְ
ישׂ  ָחל, ָאׂשִ ת ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ּוְכׁשֶ ּבָ ׁשַ  ַאַחר', א ּוְביֹום ּבְ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ב
 ב

ְפִטיִרין ּמַ ת ַהַהְפָטָרה ׁשֶ ּבָ ׁשַ סּוק אֹוְמִרים, ּבְ  ִראׁשֹון ּפָ
  ֹחֶדשׁ  ָמָחר ְיהֹוָנָתן לוֹ  ַוּיֹאֶמר ֵמַהְפָטַרת ַאֲחרֹון ּוָפסּוק

ִצּבּור ּתֹוָרה ֵסֶפר ּגֹוְלִלין ֵאין. ג בֹוד ֵניִמפְּ , ּבְ  ּכְ
ּבּור א ָלֶהם ֵאין ְוִאם. ַהּצִ  ְוֵהם, ֶאָחד ּתֹוָרה ֵסֶפר ֶאּלָ
ֵני ִלְקרֹות ְצִריִכים ׁשְ ֶחה, ּגֹוְלִלין, ִעְנָיִנים ּבִ בֹוד ְוִיּדָ  ּכְ
ּבּור   :ַהּצִ

ֵני ֶאָחד ְלָאָדם קֹוִרין ֵאין. ד ׁשְ ּום, ּתֹוָרה ִסְפֵרי ּבִ  ִמׁשּ
ָגמוֹ  ל ּפְ ה לֲאבָ , ִראׁשֹון ׁשֶ ֹלׁשָ ְבֵרי ׁשְ ה ּגַ ֹלׁשָ ׁשְ  ּבִ

גֹון, ְסָפִרים ָחל ֵטֵבת ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ : ּכְ ת ִלְהיֹות ׁשֶ ּבָ ׁשַ , ּבְ
א ּום ֵליּכָ ָגם ִמׁשּ   :ּפְ

 קמה סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , המתרגמין דיני

יֵמי. א ָמָרא ַחְכֵמי ּבִ ם נֹוֲהִגים ָהיוּ  ַהּגְ ֵדי, ְלַתְרּגֵ  ּכְ
ִבינוּ  ּיָ אי ַהּקֹוֵרא ֵאין. ָהָעם ׁשֶ ַ ָמן ִלְקרֹות ַרׁשּ  ַלֻתְרּגְ
סּוק יֹוֵתר ם ְוֵאין, ֶאָחד ִמּפָ ַתְרּגֵ אי ַהּמְ ַ ם ַרׁשּ  ַעד ְלַתְרּגֵ

ְכֶלה ּיִ סּוק ׁשֶ י ַהּפָ אי ַהּקֹוֵרא ְוֵאין. ַהּקֹוֵרא ִמּפִ ַ  ַרׁשּ
סּוק ִלְקרֹות ְכֶלה ַעד, ַאֵחר ּפָ ּיִ ְרּגּום ׁשֶ י ַהּתַ  ִמּפִ
ַתרְ  םַהּמְ אי ַהּקֹוֵרא ְוֵאין. ּגֵ ַ יהַּ  ַרׁשּ  יֹוֵתר קֹולוֹ  ְלַהְגּבִ

ם ם ְוֹלא, ֵמַהְמַתְרּגֵ ַתְרּגֵ  ְוֵאין. ֵמַהּקֹוֵרא יֹוֵתר ַהּמְ
אי ַהּקֹוֵרא ַ ע ַרׁשּ ם ְלַסּיַ ַתְרּגֵ ּלֹא, ַלּמְ ְרּגּום: ֹיאְמרוּ  ׁשֶ  ּתַ
תּוב ּתֹוָרה ּכָ   :ּבַ

ם ָקָטן. ב דֹול ְיֵדי ַעל ְמַתְרּגֵ בֹוד ֵאינוֹ  ֲאָבל, ּגָ  ּכָ
דֹול ם ַלּגָ ַתְרּגֵ ּיְ   :ָקָטן ְיֵדי ַעל ׁשֶ

ָנא. ג ם ָנֲהגוּ  ֹלא ָהִאּדָ ּום, ְלַתְרּגֵ ַמה ִמׁשּ  ּתֹוֶעֶלת ּדְ
ְרּגּום ּתַ יָון ּבַ ֵאין ּכֵ   :אֹותוֹ  ְמִביִנים ׁשֶ

 קמו סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , הקריאה בשעת לדבר שלא

יחַ  ָלֵצאת ָאסּור. א הּוא ּתֹוָרה ֵסֶפר ּוְלַהּנִ ׁשֶ תּוחַ  ּכְ , ּפָ
ין ֲאָבל ְבָרא ּבֵ יר, ְלַגְבָרא ּגַ ּפִ ֵמי ׁשַ   :ּדָ

יָון. ב ִהְתִחיל ּכֵ ֵסֶפר ִלְקרֹות ַהּקֹוֵרא ׁשֶ  ָאסּור, ּתֹוָרה ּבְ
ר ִדְבֵרי ֲאִפּלוּ  ְלַסּפֵ ין ֲאִפּלוּ , ּתֹוָרה ּבְ ְבָרא ּבֵ , ְלַגְבָרא ּגַ
ִליםהִ  ִאם ַוֲאִפּלוּ  ה הּוא ׁשְ ָרׁשָ יִרים ְוֵישׁ . ַהּפָ  ִלְגֹרס ַמּתִ
ַלַחשׁ  ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ּבְ ַצְייֵתי' י ֵישׁ  ׁשֶ  ַלֵסֶפר ּדְ
ר, ּתֹוָרה ר ֻמּתָ יִרים ְוֵישׁ . ְלַסּפֵ ּתֹוָרתוֹ  ְלִמי ַמּתִ  ׁשֶ

נּותוֹ  יִרים ְוֵישׁ . ֻאּמָ ּקֹוֵדם ְלִמי ַמּתִ ח ׁשֶ ְפּתַ ּנִ  ֵסֶפר ׁשֶ
ָניו ֲחִזירמַ  ּתֹוָרה ֵאינוֹ  ַעְצמוֹ  ּוַמְרֶאה ּפָ ֹמעַ  רֹוֶצה ׁשֶ  ִלׁשְ
א ּתֹוָרה ֵסֶפר  ְוִלְקרֹות. ִלְקרֹות ּוַמְתִחיל, ִלְקרֹות ֶאּלָ
ַנִים ְרּגּום ְוֶאָחד ִמְקָרא ׁשְ ַעת ּתַ ׁשְ , ַהּתֹוָרה ְקִריַאת ּבִ
ֵרי ת ִעְנָין ֵאינוֹ  ֶזה ְוָכל. ׁשָ ת ָזכֹור ְלָפָרׁשַ רָ  ּוָפָרׁשַ , הּפָ
ֵהם ָרה ׁשֶ ֲעׂשָ אֹוַרְייָתא ּבַ ִריךְ , ִמּדְ ּצָ ן ׁשֶ ְמָעם ְלַכּוֵ  ּוְלׁשָ
י כֹון. ַהּקֹוֵרא ִמּפִ ָכל ְוַהּנָ ּבְ ּיֹות ׁשֶ ָרׁשִ ק ָראּוי ַהּפָ  ִלְמַדְקּדֵ

ְדָבָריו ן ּבִ ְעּתוֹ  ְלַכּוֵ ְמָעם ּדַ י ּוְלׁשָ   :ַהּקֹוֵרא ִמּפִ

ר ָאסּור. ג ְפִטיר ְלַסּפֵ ַהּמַ ׁשֶ ִביא אקֹורֵ  ּכְ ּנָ  ַעד, ּבַ
ִלים ׁשְ ּיַ מוֹ  ׁשֶ ֵסֶפר ּכְ   :ּתֹוָרה ּבְ

ד ַלֲעֹמד ָצִריךְ  ֵאין. ד ֵעת ְמֻעּמָ ּקֹוִרין ּבְ ּתֹוָרה ׁשֶ   :ּבַ

 קמז סימן
  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , תורה ספר גלילת דיני

ֹלא, ָעֹרם ּתֹוָרה ֵסֶפר ֶלֱאֹחז ָאסּור. א ַחת ּבְ דֹול. ִמְטּפַ  ּגָ
א ּבְ ְראוּ  ֹוָתםׁשֶ ּקָ ּתֹוָרה ׁשֶ  ִלְקנֹותוֹ  ּוְרִגיִלים. ּגֹוֵלל, ּבַ

ָדִמים ב, ְיָקִרים ּבְ ְצָוה ְלַחּבֵ   :ַהּמִ

ְרֶצה ִמי ָיכֹול. ב ּיִ יט ִלְקנֹות, ׁשֶ ִעיִלין ְלהֹוׁשִ  ַלּגֹוֵלל ַהּמְ
י, ּבוֹ  ִלְמחֹות ָיכֹול ַהּגֹוֵלל ְוֵאין י ַעל ַאף ּכִ ָנה ּפִ ּקָ  ׁשֶ

ִליָלה ח ָקָנה אלֹ  ַהּגְ ִעיִלים ִלּקַ   :ַהּמְ

ֶנֶגד ַיֲעִמיֶדּנוּ , ּתֹוָרה ֵסֶפר ַהּגֹוֵלל. ג ֶפר ּכְ ֵדי, ַהּתֶ  ּכְ
ִאם ַרע ׁשֶ ַרע, ִיּקָ ֶפר ִיּקָ   :ַהּתֶ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ב
 ב

חּוץ ּגֹוֵלל, ּתֹוָרה ֵסֶפר ַהּגֹוֵלל. ד הּוא. ִמּבַ  ּוְכׁשֶ
קוֹ  קוֹ , ְמַהּדְ ְפִנים ְמַהּדְ   :ִמּבִ

לֵ  מּוָטב. ה ּגָ ַחת לּתִ ְטּפַ  ְוֹלא ּתֹוָרה ַהֵסֶפר ְסִביב ַהּמִ
ֵלל ּכֹוְרכוֹ  ּתֹוָרה ַהֵסֶפר ִיּגָ ׁשֶ ַחת ּכְ ִמְטּפַ   :ּבְ

תֹוךְ  ּתֹוָרה ֵסֶפר ַהּגֹוֵלל. ו יק ּבְ   :טֹוֶעה, ַהּתִ

ְפִטיר ֵאין. ז ְגְמרוּ  ַעד, ַמְתִחיל ַהּמַ ּיִ  ַהֵסֶפר ִלְגֹלל ׁשֶ
ֵדי, ּתֹוָרה ּלֹא ּכְ ֹמעַ  ְויּוַכל, ָטרּוד ּגֹוֵללהַ  ְיֵהא ׁשֶ  ִלׁשְ

  :ַהַהְפָטָרה

יֹום. ח שׁ  ּבְ ּיֵ חוּ  ֹלא, ּתֹוָרה ֵסֶפר' ב ּבוֹ  ׁשֶ ' ַהב ִיְפּתְ
ה ָיִסירוּ  ְוֹלא ּפָ ְגְללוּ  ַעד, ַהּמַ ּיִ   :ָהִראׁשֹון ׁשֶ

 קמח סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , התבה צבור שליח יפשיט שלא

ִליחַ  ֵאין. א אי ִצּבּור ׁשְ ַ יט ַרׁשּ ָבה ְלַהְפׁשִ ִצּבּור ַהּתֵ  ּבְ
ל ֵהם ְזַמן ּכָ ֵבית ׁשֶ ֶנֶסת ּבְ   :ַהּכְ

 קמט סימן
 ספר שיצניע עד הכנסת מבית יצאו לא שהצבור

  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , תורה

ּבּור ֵאין. א ִאים ַהּצִ ָ ית ָלֵצאת ַרׁשּ ֶנֶסת ִמּבֵ  ַעד, ַהּכְ
ְצִניעוּ  ּיַ  ּתֹוָרה ַהֵסֶפר ַמְצִניִעים םְואִ . ּתֹוָרה ֵסֶפר ׁשֶ

ַבִית ֶנֶסת ְלֵבית ֵאין ִאם, ַאֵחר ּבְ א ַהּכְ ַתח ֶאּלָ ', א ּפֶ
ב ְצִריִכין ֵצא ַעד ְלִהְתַעּכֵ ּיֵ  ְוֵיְלכוּ  ּתֹוָרה ַהֵסֶפר ׁשֶ
קֹום ַאֲחָריו ְצִניִעים ַלּמָ ּמַ ם אֹותוֹ  ׁשֶ  ְלֵבית ֵישׁ  ְוִאם. ׁשָ
ֶנֶסת ֵני ַהּכְ ָתִחים ׁשְ ֶפַתח ָלֵצאת יםְיכֹולִ , ּפְ  ֹקֶדם ֶאָחד ּבְ
ֵצא ּיֵ ַתח ּתֹוָרה ַהֵסֶפר ׁשֶ ּפֶ ְלכוּ  ּוִבְלַבד, ָהַאֵחר ּבַ ּיֵ  ׁשֶ
ְצִניִעין ְלָמקֹום ִויַלּוּוהוּ  ּתֹוָרה ַהֵסֶפר ַאַחר ּמַ  אֹותוֹ  ׁשֶ
ם   :ׁשָ

  הכנסת בית הלכות

 קנ סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , גבוה ושיהיה, הכנסת בית בנין

ֵני ּכֹוִפין .א ית ִלְבנֹות ֶזה ֶאת ֶזה ָהִעיר ּבְ ֶנֶסת ּבֵ  ַהּכְ
  :ּוְכתּוִבים ְנִביִאים ּתֹוָרה ָלֶהם ְוִלְקנֹות

ית ּבֹוִנים ֵאין. ב ֶנֶסת ּבֵ א ַהּכְ ָגְבָההּ  ֶאּלָ ל ּבְ , ִעיר ׁשֶ
יִהין ְהֶיה ַעד אֹותוֹ  ּוַמְגּבִ ּיִ בֹוהַּ  ׁשֶ ל ּגָ י ִמּכָ ּתֵ  ָהִעיר ּבָ

שְׁ  ּמִ יםׁשֶ ׁשִ ּמְ ֶהם ּתַ יָרִנּיֹות ַלֲאפּוֵקי, ּבָ ִלים ּבִ ֵאין ּוִמְגּדָ  ׁשֶ
ים ׁשִ ּמְ ּתַ ֶהם ִמׁשְ הּוא ְוַגג. ּבָ ע ׁשֶ ּפָ  ָראּוי ְוֵאינוֹ  ְמׁשֻ
ִמישׁ  ֲעִרין, ְלַתׁשְ קֹום ַעד ְמׁשַ הּוא ַהּמָ  ָראּוי ׁשֶ
ִמישׁ  ַהְינוּ , ְלַתׁשְ ִאם ּדְ ה ֵישׁ  ׁשֶ ַחת ֲעִלּיָ ג ּתַ הֵ  ֹלא ַהּגַ  אּתְ

בֹוהַּ  ית יֹוֵתר ּגָ ֶנֶסת ִמּבֵ   :ַהּכְ

יהַּ  ִמי. ג ִהְגּבִ יתוֹ  ׁשֶ ית יֹוֵתר ּבֵ ֶנֶסת ִמּבֵ  ֵישׁ , ַהּכְ
ּכֹוִפין אֹוְמִרים ילוֹ  אֹותוֹ  ׁשֶ ּפִ   :ְלַהׁשְ

ֶנֶגד ַהּבֹוֶנה. ד ית ַחּלֹון ּכְ ֶנֶסת ּבֵ יק ֵאין, ַהּכְ  לוֹ  ַמְסּפִ
ַהְרָחַקת הוּ  ְלִפי, ַאּמֹות' ד ּבְ דֹול אֹור ָצִריךְ  אׁשֶ   :ּגָ

ַתח ּפֹוְתִחין ֵאין. ה ית ּפֶ ֶנֶסת ּבֵ א ַהּכְ ֶנֶגד ֶאּלָ ד ּכְ  ַהּצַ
ִלין ּלְ ְתּפַ ּמִ אֹוָתהּ  ּבוֹ  ׁשֶ ִאם, ָהִעיר ּבְ ִלין ׁשֶ ּלְ  ִמְתּפַ

חּוהוּ  ְלַמֲעָרב ְזָרח ִיְפּתְ ֵדי, ַלּמִ ֲחווּ  ּכְ ּתַ ׁשְ ּיִ ַתח ִמן ׁשֶ  ַהּפֶ
הּוא ָהָארֹון ֶנֶגד רּוחַ  ׁשֶ ִלין ּבָ ּלְ ְתּפַ ּמִ   :ֶנְגּדוֹ  ׁשֶ

 קנא סימן
  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , הכנסת בית קדשת דיני

י. א ּתֵ ֵנִסּיֹות ּבָ י ּכְ ֶהם נֹוֲהִגין ֵאין, ִמְדָרׁשֹות ּוָבּתֵ  ּבָ
גֹון ֹראשׁ  ַקּלּות חֹוק: ּכְ יָחה ְוִהּתּול ׂשְ ֵטָלה ְוׂשִ  ְוֵאין, ּבְ

ִטין ְוֹלא ֶהםבָּ  ְוׁשֹוִתים אֹוְכִלים ְ ֶהם ִמְתַקׁשּ  ְוֹלא ּבָ
ִלין ֶהם ְמַטּיְ ֶהם ִנְכָנִסים ְוֹלא ּבָ ה ּבָ ַחּמָ ֵני ּבַ ה ִמּפְ  ַהַחּמָ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ב
 ב

ִמים ׁשָ ֵני ּוַבּגְ ִמים ִמּפְ ׁשָ  ֲחָכִמים ְוַתְלִמיֵדי, ַהּגְ
ִרים ְוַתְלִמיֵדיֶהם ּתֹות ֶלֱאֹכל ֻמּתָ ֶהם ְוִלׁשְ ,. ִמּדַֹחק, ּבָ

ִבים ְוֵאין ְ ֶהם ְמַחׁשּ ּבֹונֹות ּבָ א, ֶחׁשְ ן ִאם ֶאּלָ ל ֵהם ּכֵ  ׁשֶ
גֹון, ִמְצָוה ה: ּכְ ל ֻקּפָ בּוִיים ּוִפְדיֹון ְצָדָקה ׁשֶ  ְוֵאין, ׁשְ

יִדים ֶהם ַמְסּפִ א ּבָ ן ִאם ֶאּלָ ד ִיְהֶיה ּכֵ  ְלֶאָחד ַהֶהְסּפֵ
דֹוֵלי ל, ָהִעיר ִמּגְ ּכָ ֵני ׁשֶ ִצים ָהִעיר ּבְ  ּוָבִאים ִמְתַקּבְ

ידוֹ  ֵנס ָצִריךְ  ְוִאם. ְלַהְסּפִ ֶהם ִלּכָ גֹון, ְלָצְרּכוֹ  ּבָ  ּכְ
ֵנס, ְלָאָדם ִלְקֹרא ַבר ֹיאַמר אוֹ  ְמַעט ְוִיְקָרא ִיּכָ  ּדְ
מּוָעה ךְ  ְוַאַחר, ׁשְ ֵדי, ִיְקָרֶאּנוּ  ּכָ ּלֹא ּכְ  ִנְרֶאה ְיֵהא ׁשֶ
ִאּלוּ   ְוֹלא ִלְקרֹות ֹלא יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ְוִאם. ְלָצְרּכוֹ  ִנְכָנס ּכְ
נ ינֹוקֹות ְלֶאָחד ֹיאַמר, ֹותִלׁשְ סּוק ִלי ְקָרא: ֵמַהּתִ  ּפָ

ה ַאּתָ ֶהה אוֹ  ּבוֹ  קֹוֵרא ׁשֶ ךְ  ְוַאַחר ְמַעט ִיׁשְ , ֵיֵצא ּכָ
יָבה ַהְיׁשִ ֶהם ׁשֶ ֱאַמר, ִמְצָוה ּבָ ּנֶ ֵרי: ׁשֶ ֵבי ַאׁשְ   :ֵביֶתךָ  יֹוׁשְ

ה אֹוְמִרים ֵישׁ . ב ּמַ ִנינוּ  ׁשֶ ָ ׁשּ ֶ ת ׁשּ ַ ְקֻדׁשּ י ּבִ ּתֵ , ְדָרׁשֹותמִ  ּבָ
ל ל"ר ים ׁשֶ ֵבית ּדּוְמָיא ַרּבִ ֶנֶסת ּדְ  ָיִחיד ֲאָבל, ַהּכְ

ֵביתוֹ  ִמְדָרשׁ  ַהּקֹוֵבעַ  ה לוֹ  ֵאין ְלָצְרּכוֹ  ּבְ ָ ל ְקֻדׁשּ ךְ  ּכָ   :ּכָ

ִנים ֵאין. ג ֵבית ְיׁשֵ ֶנֶסת ּבְ ַנת ֲאִפּלוּ , ַהּכְ  ֲאָבל, ֲעַראי ׁשְ
ֵבית ְדָרשׁ  ּבְ ר, ַהּמִ   :ֻמּתָ

ית ְלֹצֶרךְ . ד ֶנֶסת ּבֵ ר, ַהּכְ ן ֶלֱאֹכל ֻמּתָ תֹוכוֹ  ְוִליׁשַ , ּבְ
ַעם ִנים ֶזה ּוִמּטַ ֵליל ְיׁשֵ ּפּוִרים יֹום ּבְ ֵבית ַהּכִ ֶנֶסת ּבְ . ַהּכְ
גֹון, ַאֶחֶרת ִמְצָוה ְלֹצֶרךְ  ַוֲאִפּלוּ  ִצים ּכְ ְקּבָ ּנִ ׁשֶ ר ּכְ  ְלַעּבֵ
ָנה ָ ֵבית ַהׁשּ ֶנֶסת ּבְ ר, ַהּכְ ם ֶלֱאֹכל ֻמּתָ   :ׁשָ

ֶנֶסת ְלֵבית ָהיוּ  .ה ֵני ַהּכְ ָתִחים ׁשְ ֵנס ֹלא, ּפְ ֶפַתח ִיּכָ  ּבְ
ֶרךְ  ַלֲעׂשֹותוֹ  ֶזה ַתח ָלֵצאת ּדֶ ּפֶ ִני ּבַ ֵ ר ַהׁשּ ְרּכוֹ  ְלַקּצֵ . ּדַ

ֶרךְ  ָהָיה ְוִאם ְבָנה ֹקֶדם עֹוֵבר ַהּדֶ ּנִ ית ׁשֶ ֶנֶסת ּבֵ , ַהּכְ
ר ה ּבוֹ  ִנְכַנס ֹלא ִאם ְוֵכן. ֻמּתָ ִחּלָ ֵדי ּתְ רלְ  ּכְ ְרּכוֹ  ַקּצֵ , ּדַ
ר ֶרךְ  ַלֲעׂשֹותוֹ  ֻמּתָ ְכָנס. ּדֶ ּנִ ל ּבוֹ  ּוְכׁשֶ ּלֵ ר, ְלִהְתּפַ  ֻמּתָ
ְכָנס ְלִמי ּנִ ֶפַתח ׁשֶ ֶפַתח ָלֵצאת ֶזה ּבְ   :ַאֵחר ּבְ

ר. ו ֵנס ֻמּתָ ֵבית ִלּכָ ֶנֶסת ּבְ ַמְקלוֹ  ַהּכְ  ּוְבַתְרִמילוֹ  ּבְ
ֵנס אֹוְסִרים ְוֵישׁ , ּוַבֲאפּוְנָדתוֹ  ין וֹ בּ  ִלּכָ ַסּכִ  אוֹ  ָאֹרךְ  ּבְ

ֹראשׁ  ה ּבְ   :ְמֻגּלֶ

ֶפּנוּ  ּוִבְלַבד, ּבוֹ  ִלֹרק ָיכֹול. ז ְפׁשְ ׁשַ ּיְ ַרְגָליו ׁשֶ  אוֹ  ּבְ
ְהֶיה ּיִ ם ׁשֶ ִמי ׁשָ ִאם ּגֶ   :ִנְרֶאה ְיֵהא ֹלא ְלתֹוכוֹ  ִיֹרק ׁשֶ

ַעל ִטיט. ח חוֹ  ָראּוי, ַרְגָליו ׁשֶ ֵנס ֹקֶדם ְלַקּנְ ּכָ ּיִ  ׁשֶ
לֵּ  ּלֹא ְוָראּוי. לְלִהְתּפַ ָגָדיו ַעל ְוֹלא ָעָליו ְיֵהא ׁשֶ  ּבְ

  :ִלְכלּוךְ  ׁשּום

ֶהם נֹוֲהִגים. ט בֹוד ּבָ ָדן, ּכָ ָצן ְלַכּבְ  ְונֹוֲהִגין. ּוְלַרּבְ
ֶהם ְלַהְדִליק ָדן, ֵנרֹות ּבָ   :ְלַכּבְ

ָחְרבוּ  ְלַאַחר ֲאִפּלוּ . י ָתן ֵהן ֲעַדִין, ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ ם. ּבִ  ּוְכׁשֵ
נּ  ֶהם ֹוֲהִגיםׁשֶ בֹוד ּבָ ּוָבן ּכָ ִיׁשּ ךְ , ּבְ ָנם נֹוֲהִגים ּכָ ֻחְרּבָ , ּבְ
ּבּוד חּוץ ֶהם ָעלוּ  ְוִאם. ְוִרּבּוץ ִמּכִ ִבים ּבָ ים, ֲעׂשָ  ּתֹוְלׁשִ

יִחים אֹוָתם ְמקֹוָמן אֹוָתם ּוַמּנִ ּום, ּבִ , ֶנֶפשׁ  ָעְגַמת ִמׁשּ
ֵדי ְראוּ  ּכְ ּיִ דְּ  רּוָחם ְוָתִעיר ָהָעם ׁשֶ ּתַ   :ִלְבנֹוָתהּ  לוּ ְוִיׁשְ

ַעת ִאם. יא ׁשְ ְנַין ּבִ ית ּבִ ֶנֶסת ּבֵ  ָעָליו ִהְתנוּ  ַהּכְ
שׁ  ּמֵ ּתַ ר, ּבוֹ  ְלִהׁשְ שׁ  ֻמּתָ ּמֵ ּתַ נוֹ  ּבוֹ  ְלִהׁשְ ֻחְרּבָ  ֲאָבל. ּבְ
ּובוֹ  ִיׁשּ ָנָאה ְמָהֵני ָלא, ּבְ נוֹ  ַוֲאִפּלוּ . ּתְ ֻחְרּבָ ִמישׁ , ּבְ  ְלַתׁשְ
ה גֹון, ְמֻגּנֶ ּבֹונֹות ְזִריָעה: ּכְ ל ְוֶחׁשְ ים ׁשֶ  ְמָהֵני ֹלא, ַרּבִ
ָנָאה ה. ּתְ ּמֶ ָבִרים ּבַ י, ֲאמּוִרים ּדְ ָבּתֵ ֵנִסּיֹות ּבְ חּוָצה ּכְ ּבְ  ׁשֶ
י ֲאָבל, ָלָאֶרץ ָבּתֵ ֵנִסּיֹות ּבְ ֶאֶרץ ּכְ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ  ָלא, ִיׂשְ
ַנאי ׁשּום ְמָהֵני   :ּתְ

ֵהר ֵישׁ . יב שׁ  ִלּזָ ּמֵ ּתַ ִהׁשְ ֲעִלּיוֹ  ִמּלְ ַעל תּבָ י ׁשֶ ּבֵ ית ּגַ  ּבֵ
ֶנֶסת ִמישׁ  ַהּכְ ׁשְ ל ָקבּועַ  ּתַ ַנאי ׁשֶ גֹון, ּגְ ב ּכְ ּכַ ם ִלׁשְ . ׁשָ
ָאר ים ּוׁשְ ִמיׁשִ ׁשְ ק ֵישׁ , ּתַ ּפֵ ר ִאם ְלִהְסּתַ שׁ  ֻמּתָ ּמֵ ּתַ  ְלִהׁשְ
ם   :ׁשָ

 קנב סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , הכנסת בית שום לסתר שלא
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ית סֹוְתִרים ֵאין. א ֶנֶסתהַ  ּבֵ ֵדי ּכְ ית ִלְבנֹות ּכְ ֶנֶסת ּבֵ  ַהּכְ
א, ַאֵחר ּמָ ּלֹא ֹאֶנס ָלֶהם ְיֵאַרע ׁשֶ א. ָהַאֵחר ִיְבנוּ  ׁשֶ  ֶאּלָ

ה ַאֵחר ּבֹוִנים ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר, ּתְ ן סֹוְתִרים ּכָ ׁשָ  ְוָהֵני. ַהּיָ
י ָהָיה, ִמּלֵ  ְיסֹודֹוָתיו ָחְרבוּ  ִאם ֲאָבל. ָחָזק ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ד אֹותוֹ  סֹוְתִרים, ִלּפֹל ָתָליוכְּ  ָנטוּ  אוֹ   ּוַמְתִחיִלין ִמּיָ

ְמֵהָרה ִלְבנֹות ּיֹום ּבִ ְיָלה ּבַ א, ּוַבּלַ ּמָ ְדַחק ׁשֶ ָעה ּתִ ָ  ַהׁשּ
ֵאר ָ   :ָחרּוב ְוִיׁשּ

 קנג סימן
  ְסִעיִפים: ב"כ ּובוֹ , הכנסת בית בנין דיני

ר. א ית ַלֲעׂשֹות ֻמּתָ ֶנֶסת ִמּבֵ ית ַהּכְ ְדרָ  ּבֵ  ֲאָבל, שׁ ַהּמִ
ית ֹלא ְדָרשׁ  ִמּבֵ ית ַהּמִ ֶנֶסת ּבֵ   :ַהּכְ

ֵני. ב ְכרוּ  ָהִעיר ּבְ ּמָ ית ׁשֶ ֶנֶסת ּבֵ ח ְיכֹוִלים, ַהּכְ  ִלּקַ
ָדָמיו ָבה ּבְ ַהְינוּ , ּתֵ ִניִחין ֵהיָכל ּדְ ּמְ  ּתֹוָרה ֵסֶפר ּבוֹ  ׁשֶ

ֲעִמיִדין לּוחַ  אוֹ  ּמַ ָבה ָמְכרוּ . ּתֹוָרה ֵסֶפר ָעָליו ׁשֶ , ּתֵ
ח ֹוִליםְיכ ָדָמיו ִלּקַ ַחת ּבְ ל ִמְטּפַ  ָמְכרוּ . ּתֹוָרה ֵסֶפר ׁשֶ

ַחת ָדֶמיהָ  לֹוְקִחין, ִמְטּפַ ַהְינוּ , ְסָפִרים ּבְ תּוב ּדְ ּכָ ל ׁשֶ  ּכָ
שׁ  , ְסָפִרים ָמְכרוּ . ּוְכתּוִבים ְנִביִאים ְוֵכן, ְלַבּדוֹ  ֻחּמָ

ְדֵמיֶהן לֹוְקִחין ָכא ֲאָבל, ּתֹוָרה ֵסֶפר ּבִ  ִריָדןְלהוֹ  ִאיּפְ
ָתן ָ ֻדׁשּ ְקָצת ָקנוּ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . ָאסּור, ִמּקְ עֹות ּבִ ָבר ַהּמָ  ּדָ
תוֹ  ָ ֻדׁשּ ּקְ ּנֹות ְיכֹוִלין ֵאין, ֲחמּוָרה ׁשֶ ה ַהּמֹוָתר ְלׁשַ ָ  ִלְקֻדׁשּ

ה   :ַקּלָ

ְמָצא ּתֹוָרה ֵסֶפר. ג ּנִ ינוֹ , ָטעּות ּבוֹ  ׁשֶ חֻ  ּדִ יםּכְ ׁשִ   :ּמָ

ר ִאם. ד ה ְדֵמיבִּ  ִלְקנֹות ֻמּתָ ָ ה ַאַחת ְקֻדׁשּ ָ  ַאֶחֶרת ְקֻדׁשּ
ּיֹוֵצא הּ  ּכַ יִרים ְוֵישׁ  אֹוְסִרים ֵישׁ , ּבָ   :ַמּתִ

בוּ  ִאם. ה ית ִלְבנֹות ָמעֹות ּגָ ֶנֶסת ּבֵ ית אוֹ  ַהּכְ  ּבֵ
ְדָרשׁ  ָבה ִלְקנֹות אוֹ , ַהּמִ ַחת אוֹ  ּתֵ , ּתֹוָרה ֵסֶפר אוֹ  ִמְטּפַ

ּנֹוָתן ְוָרצוּ  ֹצֶרךְ  ְלׁשַ בוּ  ַמה ִמּלְ ּגָ ֶ ין ֵאין, אֹוָתם ׁשּ ּנִ  ְמׁשַ
א ה ֶאּלָ ָ ֻדׁשּ ה ִמּקְ ֶהם ָעׂשוּ  ִאם ֲאָבל. ַלֲחמּוָרה ַקּלָ  ּבָ

ָבר בוּ  ַהּדָ ּגָ ִבילוֹ  אֹוָתם ׁשֶ ׁשְ ין, ּבִ ּנִ  ַמה ְלָכל ַהּמֹוָתר ְמׁשַ
ְרצוּ  ּיִ ֶ בוּ  ְוִאם. ׁשּ ּגָ ׁשֶ עֹות ּכְ  ֶחְפָצם ַלֲעׂשֹות ִהְתנוּ  ַהּמָ
מִ  ִמּמֹוַתר ה ְוָקנוּ  ְוָחְזרוּ  ּוָמְכרוּ  ָקנוּ  ֲאִפּלוּ , יםַהּדָ ָ  ְקֻדׁשּ
ִמְקָצת ִמים ּבְ ר, ַהּדָ  ֹלא ִאם ֲאָבל. ַהּמֹוָתר ְלהֹוִריד ֻמּתָ
בוּ  ִהְתנוּ  ּגָ ׁשֶ א, ּכְ ְכרוּ  ֶאּלָ ּמָ ׁשֶ   :ְלהֹוִריָדם ָאסּור, ִהְתנוּ  ּכְ

ית מֹוְכִרים. ו ֶנֶסת ּבֵ ָאר ְוֵכן, ַהּכְ ָבִרים ׁשְ בַּ  ּדְ הׁשֶ ָ ֻדׁשּ  ּקְ
ַקת, ּתֹוָרה ֵסֶפר ַוֲאִפּלוּ  ְלִמיִדים ְלַהְסּפָ יא אוֹ  ּתַ ִ  ְלַהׂשּ
ָדָמיו ְיתֹוִמים   :ּבְ

ֵבית ְוָהא. ז ֶנֶסת ּדְ ר ַהּכְ י ָהֵני, ִנְמּכַ ל ִמּלֵ ָפִרים ׁשֶ  ּכְ
ֵאין ִאים ׁשֶ ים ּבָ קֹומֹות ֲאָנׁשִ ּלֹא, ֲאֵחִרים ִמּמְ ית ׁשֶ  ַנֲעׂשֵ
א ם ָפִריםַהכְּ  ִלְבֵני ֶאּלָ . ְלָמְכרוֹ  ְיכֹוִלים ְוָלֵכן. ְלַבּדָ
ל עֹות ָמקֹום ּוִמּכָ ָאִרים ַהּמָ ָתן ִנׁשְ ָ ְקֻדׁשּ  ְוֵאיָנם, ּבִ

ִאים ָ ָתן ְלהֹוִריָדן ַרׁשּ ָ ֻדׁשּ ְכרוּ  ְוַהְינוּ , ִמּקְ ּמָ ׁשֶ ֵני ּכְ  ָהִעיר ּבְ
ּלֹא ַעת ׁשֶ ְרָנֵסיֶהם ִמּדַ ין ְוהּוא, ּפַ  טֹוֵבי' ז ָמְכרוּ  ִאם ַהּדִ
ּלֹא ָהִעיר ַמֲעַמד ׁשֶ י ּבְ ימוּ  ִאם ֲאָבל, ָהִעיר ַאְנׁשֵ  ִהְסּכִ

אֹותוֹ  ָהִעיר טֹוֵבי' ז ַמֲעַמד ְוָהיוּ , ֶמֶכר ּבְ י ּבְ  ַאְנׁשֵ
ִאים, ָהִעיר ָ עֹות ְלהֹוִציא ַרׁשּ ְרצוּ  ַמה ְלָכל ַהּמָ ּיִ ֶ , ׁשּ
לוּ  ְוִאם ֵני ֲעֵליֶהם ִקּבְ ֵפרּושׁ  ָהִעיר ּבְ ֶמֶכר ּבְ ל ֶזה ּבְ  ּכָ
ה ַמה ֲעׂשֶ ּיַ ֶ ה ַמה ָיִחיד ֲאִפּלוּ , ׁשּ ָעׂשָ ֶ ה ׁשּ ל ֲאָבל. ָעׂשָ  ׁשֶ

ים ַרּכִ ִאים, ּכְ ּבָ ם ׁשֶ קֹומֹות ׁשָ נוּ  ֲאִפּלוּ , ֲאֵחִרים ִמּמְ  ּבָ
ֶהם אֹותוֹ  ּלָ ֶ ר ֵאינוֹ , ִמׁשּ א ִנְמּכָ ן ִאם ֶאּלָ לוּ  ּכֵ  אֹותוֹ  ּתָ
ַדַעת ִחיד ּבְ ָאז, ַהּיָ ה ׁשֶ ִחיד ּבוֹ  ַיֲעׂשֶ ְרֶצה המַ  ַהּיָ ּיִ ֶ  ׁשּ

ַמת ַהְסּכָ ּבּור ּבְ ין ְוהּוא. ַהּצִ ְבֵרי ְלָכל ַהּדִ ה ּדִ ָ  ְקֻדׁשּ
רוּ  ְזּכְ ּנִ אן ׁשֶ הוּ , ּכָ ֻכּלְ ִריֵרי ּדְ ַתר ּגְ ית ּבָ ֶנֶסת ּבֵ   :ַהּכְ

נוּ . ח ִית ּבָ יׁשּוהוּ , ְסָתם ּבַ ךְ  ַאַחר ְוִהְקּדִ  ְלֵבית ּכָ
ֶנֶסת ינוֹ , ַהּכְ ֵבית ּדִ ֶנֶסת ּכְ  ַעד ָקדֹושׁ  ֵאינוֹ  ָבלאֲ  ַהּכְ

לוּ  ּלְ ְתּפַ ּיִ ָנאּוהוּ  ִאם ֲאִפּלוּ , ּבוֹ  ׁשֶ ם ּבְ ית ְלׁשֵ ֶנֶסת ּבֵ . ַהּכְ
לוּ  ְוֵכיָון ּלְ ִהְתּפַ ָעה ְלִפי אֹוְרִחים ֲאִפּלוּ , ּבוֹ  ׁשֶ יָון, ׁשָ  ּכֵ
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ָהָיה ה ְמֻיָחד ׁשֶ ָעה ְלִפי ְוִאם. ָקדֹושׁ , ִלְתִפּלָ  ׁשָ
יׁשוֹ  ָאְמרוּ  המַ  ְלִפי ַהּכֹל, ִהְקּדִ ֶ   :ׁשּ

ּמֹוְכִרים. ט ׁשֶ י ּכְ ָפר ַאְנׁשֵ ית ַהּכְ ֶנֶסת ּבֵ  ְיכֹוִלים ַהּכְ
ר ְלָמְכרוֹ  ה ְוַהּלֹוֵקחַ , עֹוָלם ִמְמּכַ ְרֶצה ַמה ּבוֹ  ַיֲעׂשֶ ּיִ ֶ , ׁשּ

ְרָחץ חּוץ ֵסא ּוֵבית ַהְטִביָלה ּוֵבית ּוֻבְרְסִקי ִמּמֶ . ַהּכִ
מַ  ָהִעיר טֹוֵבי' ז ְמָכרּוהוּ  ְוִאם י ֲעַמדּבְ , ָהִעיר ַאְנׁשֵ

ה ָעה ֵאּלוּ  ֲאִפּלוּ  ַהּלֹוֵקחַ  ַיֲעׂשֶ ָבִרים ַהַאְרּבָ   :ּדְ

ָיִחיד אֹוְמִרים ֵישׁ . י ּלוֹ  ּדְ ׁשֶ ר ּתֹוָרה ֵסֶפר ֲאִפּלוּ , ּבְ  ֻמּתָ
ָדָמיו ְוַלֲעׂשֹות ְלָמְכרוֹ  ל ּבְ ְרֶצה ַמה ּכָ ּיִ ֶ ל ׁשּ ּלֹא ּכָ  ׁשֶ
יׁשוֹ  ים ִלְקרֹות ִהְקּדִ ַרּבִ אֹוֵסר ִמי ְוֵישׁ . ּבָ א ׁשֶ  ִאם ֶאּלָ

ן א אוֹ  ּתֹוָרה ִלְלֹמד ּכֵ ָ ה ִלׂשּ ָ   :ִאׁשּ

ית. יא ֶנֶסת ּבֵ ית ְוֵעִצים ְלֵבִנים אוֹ  ַהּכְ ֶנֶסת ִמּבֵ ן ַהּכְ  ָיׁשָ
ָסְתרוּ  ן ְיכֹוִלים, ׁשֶ ָנה ִלּתֵ ַמּתָ ִאי, ּבְ ֲהָוה ָלאו ּדְ  ְלהוּ  ּדַ
יהּ  ֲהָנָאה ֶמֶכר ֵליהּ  ֲהָוה ָהָדר ֵליהּ  ַיֲהֵבי ָהווּ  ָלא ִמּנֵ , ּכְ
ֲאֵחִרים ְלַהְחִליָפן ְיכֹוִלים ְוֵכן ין יֹוְצִאים ְוֵהם ּבַ . ְלֻחּלִ
ָנן ָאסּור ֲאָבל ּכְ יָרן אוֹ  ְלַמׁשְ ּכִ ִאיָלן אוֹ  ְלַהׂשְ , ְלַהׁשְ
ֲעַדִין, ָהִעיר טֹוֵבי' ז ְיֵדי ַעל ֲאִפּלוּ  ָאִרים ׁשֶ  ִנׁשְ

ָתן ָ ְקֻדׁשּ ֵאין ּבִ אן ׁשֶ בָ  ּכָ חּול ַאֵחר רּדָ ּתָ ָתן ׁשֶ ָ   :ָעָליו ְקֻדׁשּ

שׁ  ִמי. יב ּיֵ ַנאי לוֹ  ׁשֶ ָהל ִעם ּתְ ּלֹא ַהּקָ  ִלְבנֹות יּוַכל ׁשֶ
ית ֶנֶסת ּבֵ י ַהּכְ  ִלְמּכֹר ָיכֹול ֵאינוֹ , ְוַזְרעוֹ  הּוא ִאם ּכִ

  :ְלַאֵחר ְזכּותוֹ 

בוּ . יג ית ְלִבְנַין ָמעֹות ּגָ ֶנֶסת ּבֵ בַ  ָלֶהם ּוָבא ַהּכְ  רּדְ
הּ  מֹוִציִאין, ִמְצָוה עֹות ּבָ  ֹלא, ְוקֹורֹות ֲאָבִנים ָקנוּ . ַהּמָ

רּום א, ִמְצָוה ִלְדַבר ִיְמּכְ בּוִיים ְלִפְדיֹון ֶאּלָ  ַעל ַאף. ׁשְ
י ֵהִביאוּ  ּפִ  ּוְפָסלּום ַהּקֹורֹות ְוֶאת ּוְגָררּום ָהֲאָבִנים ׁשֶ

ל ְוִהְתִקינוּ  בּוִים ְדיֹוןְלפִ  ַהּכֹל מֹוְכִרים, ְלִבְנָין ַהּכָ  ׁשְ
ְלַבד נוּ  ִאם ֲאָבל, ּבִ רוּ  ֹלא, ְוָגְמרוּ  ּבָ ית ִיְמּכְ ֶנֶסת ּבֵ  ַהּכְ
א ּבּור ִמן ְלִפְדיֹון ִיְגּבוּ  ֶאּלָ   :ַהּצִ

ָאַמר ְראּוֵבן. יד  ָעֶליהָ  ִלְבנֹות נֹוֵתן ֲאִני זוֹ  ַקְרַקע: ׁשֶ
ית ֶנֶסת ּבֵ י ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ָרצוּ  ְוֹלא, ַהּכְ  ָחןְלַהּנִ

ית ִלְבנֹות ֶנֶסת ּבֵ ָהל, ַהּכְ  ָעָליו ִלְבנֹות אֹוְמִרים ְוַהּקָ
ִית א: אֹוֵמר ּוְראּוֵבן, ּתֹוָרה ְלַתְלמּוד ּבַ ְעּתָ ָהֵכי ַאּדַ  ּדְ
י ֹלא יהּ  ָהָדר ְראּוֵבן ָמֵצי ָלא, ָנַדְרּתִ  ְראּוֵבן ְוִאם. ּבֵ
ר ָהָיה ֹלא ם ּדָ ּנֹוָתה ְיכֹוִלים ָהיוּ  ׁשָ  ּואה ְוִאם, ְלׁשַ

ֵני ִאים ֵאיָנם, ָהִעיר אֹוָתהּ  ִמּבְ ָ ּנֹוָתה ַרׁשּ  הּוא ִאם ְלׁשַ
א, ְוצֹוֵוחַ  עֹוֵמד ן ִאם ֶאּלָ ם ֵישׁ  ּכֵ ָכל, ִעיר ֶחֶבר ׁשָ  ּדְ
ָאֵתי ָמאן א ּדְ ְעּתָ יֵדיהּ  ַאּדַ   :ָאֵתי ּדִ

ית ֶחְלקוֹ  ֶלֱאֹסר ָיכֹול ָאָדם ֵאין. טו ֶנֶסת ִמּבֵ  ְוֹלא ַהּכְ
לּום ֵאינוֹ , ָאַסר ִאםוְ . ֵמַהְסָפִרים   :ּכְ

ִאיל ִמי. טז ִהׁשְ יתוֹ  ׁשֶ ֶנֶסת ְלֵבית ּבֵ  ְמִריָבה לוֹ  ְוֵישׁ  ַהּכְ
ָהל ֶאָחד ִעם א ְלָאְסָרהּ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ֵמַהּקָ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ

ה ָהל ְלָכל ַיַאְסֶרּנָ ֶאָחד ַהּקָ   :ּכְ

ָהָיה ִמי. יז ֵביתוֹ  ׁשֶ ית ּבְ ֶנֶסת ּבֵ  ֵאין, יםַרבִּ  ָיִמים ַהּכְ
ּבּור ִאים ַהּצִ ָ ּנֹותוֹ  ַרׁשּ ַבִית ְלׁשַ   :ַאֵחר ּבְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . יח ֵלי ׁשֶ ּכְ ל ַהּקֶֹדשׁ  ׁשֶ ֶסף ׁשֶ ֲהגוּ  ּכֶ ּנָ  ׁשֶ
ִמיד ְלָהִביא ֶנֶסת ְלֵבית ּתָ ים ַהּכְ ַחּגִ  ְיכֹוִלים ֵאין, ּבַ

ין ְלהֹוִציָאם ָהל, ּוְלָמְכָרם ְלֻחּלִ םְלָתפְ  ְיכֹוִלים ְוַהּקָ  ׂשָ
ֲארוּ  ָ ׁשּ ּיִ ֶחְזַקת ׁשֶ שׁ  ּבְ ישׁ  ִמיַתת ַאַחר ֶהְקּדֵ ְקּדִ   :ַהּמַ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . יט ִאם ׁשֶ ֵצא ׁשֶ  ָאָדם ִמיַתת ַאַחר ִיּמָ
ָתב תּוב ּכְ ישׁ  ּכָ ִהְקּדִ ִלים ׁשֶ  ְוֹלא ֵעִדים ָעָליו ְוֵאין, ּכֵ
ָהל ְמָסרוֹ  שׁ  ָהֵוי ָהֵכי ֲאִפּלוּ , ַלּקָ   :ֶהְקּדֵ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . כ ֵסֶפר ׁשֶ ֻהְחַזק ּתֹוָרה ׁשֶ ָהָיה ׁשֶ ל ׁשֶ  ׁשֶ
ל ֲאבֹוָתיו ּבּור ֵאין, ְראּוֵבן ׁשֶ   :ּבוֹ  ְלַהֲחִזיק ְיכֹוִלים ַהּצִ

שׁ  ְמִעיִלים ִלְקנֹות ֵאין. כא ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ֶהם ׁשֶ , ֶהְדיֹוט ּבָ
ִמישׁ  ה ְלַתׁשְ ָ   :ְקֻדׁשּ
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הּוא ָאָדם. כב ׁשּום ָרִגיל ׁשֶ גֹון, ָוהִמצְ  ּבְ ִליָלה ּכְ , ּגְ
ָהל ְוָנְתנוּ , ֹעִני אוֹ  ֹאֶנס ְוֵאְרעוֹ  ְצָוה ַהּקָ , ְלַאֵחר ַהּמִ
ךְ  ְוַאַחר יר ּכָ ֲחִזירוּ  ְוָרָצה ֶהֱעׁשִ ּיַ ְצָוה לוֹ  ׁשֶ  ִאם, ַהּמִ
ָעה ׁשָ ְתנוּ  ּבְ ּנָ ָהל ׁשֶ ְצָוה ַהּקָ ִני ַהּמִ ֵ ַיד ִסּפּוק ָהָיה ַלׁשּ  ּבְ

הָ  ַמה ָלֵתת ָהִראׁשֹון ֶ ָכל נֹוֵתן ָיהׁשּ ָנה ּבְ  ָחַפץ ְוֹלא ׁשָ
הּ  ה, ּבָ ָאר ִעם הּוא ְוִנְתַרּצָ ָהל ׁשְ ד, ְלַאֵחר ָלֵתת ַהּקָ  ִאּבֵ

ָתנּוהָ  ִאם ֲאָבל. ְזכּותוֹ  ּנְ ׁשֶ ִני ּכְ ֵ ַיד ָהָיה ֹלא ַלׁשּ  ּבְ
ק ָהִראׁשֹון ָהָיה ַמה ָלֵתת ִסּפֵ ֶ ה, נֹוֵתן ׁשּ שׁ  ְוַעּתָ ּיֵ  ׁשֶ

ָידוֹ  ִמְצָותוֹ  תִלְזּכוֹ  רֹוֶצה ּבְ ן ְוַלֲחֹזר ּבְ ָהָיה ַמה ְוִלּתֵ ֶ  ׁשּ
ה נֹוֵתן ִחּלָ   :ְלִמְצָותוֹ  חֹוֵזר, ּתְ

 קנד סימן
 ו"ט ּובוֹ , הכנסת בית ונרות קדושה תשמיש דיני

  ְסִעיִפים:

ל ְרָחָבה. א י ַעל ַאף, ִעיר ׁשֶ ִלין ּפִ ּלְ ְתּפַ ּמִ הּ  ׁשֶ  ּבָ
ַתֲעִנּיֹות הּ  ֵאין, ּבְ ּום ּבָ הקְ  ִמׁשּ ָ ֵני ֻדׁשּ הּוא ִמּפְ . ֲעַראי ׁשֶ

ים ְוֵכן ּתִ ִצים ַוֲחֵצרֹות ּבָ ְתַקּבְ ּמִ ֶהם ׁשֶ ל ּבָ ּלֵ  ְלִהְתּפַ
ַאְקַראי ֶהם ֵאין, ּבְ ה ׁשּום ּבָ ָ   :ְקֻדׁשּ

ֹוְכִרים. ב ִית ַהׂשּ ִלין ּבַ ּלְ ין לוֹ  ֵאין, ּבוֹ  ּוִמְתּפַ ית ּדִ  ּבֵ
ֶנֶסת   :ַהּכְ

י. ג ִמיׁשֵ ׁשְ ה ּתַ ָ יק: גֹוןכְּ , ְקֻדׁשּ ל ּתִ , ּוְמזּוזֹות ְסָפִרים ׁשֶ
ין ּוְרצּועֹות ִפּלִ ז, ּתְ ּנֹוְתִנין ְוַאְרּגָ  אוֹ  ּתֹוָרה ֵסֶפר ּבוֹ  ׁשֶ

שׁ  ּנֹוְתִנין ְוִכֵסא ֻחּמָ  ּוִוילֹון, ּתֹוָרה ֵסֶפר ָעָליו ׁשֶ
ּתֹוִלין ֶהן ֵישׁ , ַהֵהיָכל ִלְפֵני ׁשֶ ה ּבָ ָ   :ְלָגְנָזן ְוָצִריךְ  ְקֻדׁשּ

חֹותמִ . ד לוּ  ּתֹוָרה ֵסֶפר ְטּפְ ּבָ  ֵמֶהם ַלֲעׂשֹות ְיכֹוִלים, ׁשֶ
ְכִריִכין ִניָזָתן ִהיא ְוזוֹ  ִמְצָוה ְלֵמת ּתַ   :ּגְ

ָלה ּתֹוָרה ֵסֶפר. ה ּבָ ְכִלי אֹותוֹ  ְמִניִחין, ׁשֶ  ֶחֶרס ּבִ
ֶקֶבר אֹותוֹ  ְוגֹוְנִזין ְלִמיד ּבְ א ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , ָחָכם ּתַ  ֶאּלָ
שׁ  ְוֹלא ֹותֲהָלכ ׁשֹוֶנה ּמֵ ְלִמיֵדי ׁשִ   :ֲחָכִמים ּתַ

ין ֵאין. ו ָבה עֹוׂשִ ֵסא ִמּתֵ ר ֲאָבל. ּתֹוָרה ְלֵסֶפר ּכִ  ֻמּתָ
ָבה ַלֲעׂשֹות דֹוָלה ִמּתֵ ה ּגְ ר ְוֵכן, ְקַטּנָ  ַלֲעׂשֹות ֻמּתָ
ֵסא דֹול ִמּכִ ֵסא ּגָ ּנוּ  ַלֲעׂשֹות ָאסּור ֲאָבל, ָקָטן ּכִ  ִמּמֶ

ַרְפָרף ר ןְוכֵ . ְלִכֵסא ׁשְ ילֹון ַלֲעׂשֹות ֻמּתָ דֹול ִמּוִ  ִוילֹון ּגָ
ּנוּ  ַלֲעׂשֹות אוֹ , ָקָטן יס ִמּמֶ  ֲאָבל. ּתֹוָרה ְלֵסֶפר ּכִ

ּנוּ  ַלֲעׂשֹות יס ִמּמֶ שׁ  ּכִ   :ָאסּור, ְלֻחּמָ

יָמה. ז גֹון, ַהּבִ יָמה ּכְ ָהיוּ  ּבִ ים ׁשֶ ֶלךְ  עֹוׂשִ הּ  ֵאין, ַלּמֶ  ּבָ
ת ַ א, ָארֹון ְקֻדׁשּ ית תְקֻדשַּׁ  ֶאּלָ ֶנֶסת ּבֵ   :ַהּכְ

ים ַמה ְוָכל ָהָארֹון. ח עֹוׂשִ ֶ  ּבוֹ  מֹוִעיל, ּתֹוָרה ְלֵסֶפר ׁשּ
ַנאי שׁ  ּתְ ּמֵ ּתַ ָאר ּבוֹ  ְלִהׁשְ ִמישׁ  ׁשְ ׁשְ ֹחל ֲאִפּלוּ , ּתַ   :ּדְ

ִבים. ט ְתַנּדְ חֹות ּוְמִניִחים ּתֹוָרה ֵסֶפר ַהּמִ ֵבית ִמְטּפָ  ּבְ
ֶנֶסת ר, ַהּכְ מֵּ  ֻמּתָ ּתַ ֶהן שׁ ְלִהׁשְ ל ּבָ , ְוֵסֶפר ֵסֶפר ּכָ
ַדַעת ּלְ ן ׁשֶ ׁשוּ  ּכֵ ֵביָתם ַהְמִניִחים ֲאָבל. ֻהְקּדְ ךְ  ְוַאַחר ּבְ  ּכָ
ין יׁשִ יָון, ַמְקּדִ ַעל ּכֵ ַעת ׁשֶ ה ֵסֶפר אֹותוֹ  ּדַ  ַנֲעׂשָ
שׁ  ּמֵ ּתַ ֵסֶפר ַלֲהִניחוֹ  ָאסּור, ֵסֶפר אֹותוֹ  ּבוֹ  ְוִנׁשְ  ּתֹוָרה ּבְ

יִריםמַ  ְוֵישׁ , ַאֵחר   :ּתִ

ֹראשׁ  ּתֹוָרה ֵסֶפר ַעְטרֹות ְלָהִניחַ  ַהּנֹוֲהִגים. י , ַהּקֹוֵרא ּבְ
ִסיּום ָיָדם מֹוִחין ֵאין, ַהּתֹוָרה ּבְ  ַהְמִניִחים ֲאָבל. ּבְ
י אֹוָתם ָראׁשֵ ַעְלָמא ֲחָתִנים ּבְ ָיָדם מֹוִחין, ּדְ   :ּבְ

ֲעָוה ֵנרֹות. יא ָתָנם ׁשַ ּנְ , םֱאִליִלי ְלעֹוְבֵדי ם"ַעּכוּ  ׁשֶ
ן ָשן ְוִכּבָ ּמָ ָרֵאל ְמָכָרן אוֹ  ּוְנָתָנם ׁשַ  ָאסּור, ְלִיׂשְ

ֵבית ְלַהְדִליָקם ֶנֶסת ּבְ   :ַהּכְ

ר. יב ְמָצא ַעְכּבָ ּנִ ֶמן ׁשֶ ׁשֶ ל ּבְ ית ׁשֶ ֶנֶסת ּבֵ  הּוא ִאם, ַהּכְ
ֵבית ְלַהְדִליקוֹ  ָאסּור, ָמאּוס ֶנֶסת ּבְ   :ַהּכְ

ל ֵנר. יג ית ׁשֶ ֶנֶסת ּבֵ ר ַהּכְ   :ְלאֹורוֹ  ִלְקרֹות ֻמּתָ

ל ֵנר ַמְדִליִקין ֵאין. יד ר ֶהְדיֹוט ׁשֶ ל ִמּנֵ ית ׁשֶ  ּבֵ
ֶנֶסת אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ , ַהּכְ ָהֵני ׁשֶ י ּדְ עֹוד ִמּלֵ ּדֹוְלִקין ּבְ  ׁשֶ
ִריךְ  ֲאָבל, ְלִמְצָוָתן ּצָ ׁשֶ ר, ְלַכּבֹוָתן ּכְ   :ֻמּתָ
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ֵני. טו ַרךְ  ּבְ נוּ  ּכְ ּקָ ִאם נוּ ְוִהתְ  ּתֹוָרה ֵסֶפר ׁשֶ  ֵיֵצא ׁשֶ
ַרךְ  ֶאָחד ָאִרים ֵמַהּכְ ׁשְ ַהּנִ נוּ  ׁשֶ  ְוהּוְקרוּ , ֶחְלקוֹ  לוֹ  ִיּתְ

א לוֹ  נֹוְתִנין ֵאין ֵמֶהם ֶאָחד ָיָצא ִאם, ַהְסָפִרים  ֶאּלָ
ַתן ַמה ּנָ ֶ ְלַבד ׁשּ   :ּבִ

 קנה סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , המדרש לבית הכנסת מבית לילך

ֵצא ַאַחר. א ּיֵ ית ׁשֶ ֶנֶסת ִמּבֵ ְדָרשׁ  ְלֵבית ֵיֵלךְ , ַהּכְ . ַהּמִ
ע אֹותוֹ  ְוָצִריךְ , ִלְלֹמד ֵעת ְוִיְקּבַ  ָקבּועַ  ִיְהֶיה ֵעת ׁשֶ
ּלֹא ה ְלַהְרִויחַ  ָסבּור הּוא ִאם ַאף ַיֲעִביֶרּנוּ  ׁשֶ   :ַהְרּבֵ

ֵלךְ  ֹקֶדם. ב ּיֵ ְדָרשׁ  ְלֵבית ׁשֶ ת ֶלֱאֹכל יּוַכל ַהּמִ  ּפַ
ֲחִרית יל ְוטֹוב, ּבוֹ  ָרִגיל הּוא ִאם ׁשַ ְרּגִ ּיַ   :ּבוֹ  ׁשֶ

  ומתן משא הלכות

 קנו סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ומתן משא סדר

ךְ  ַאַחר. א ָכל, ַלֲעָסָקיו ֵיֵלךְ  ּכָ ֵאין ּתֹוָרה ּדְ הּ  ׁשֶ  ִעּמָ
ֵטָלה סֹוָפהּ  ְמָלאָכה י, ָעֹון ְוגֹוֶרֶרת ּבְ  ַיֲעִביֶרּנוּ  ָהֹעִני ּכִ

ַעת ַעל ל. נוֹ קוֹ  ּדַ ה ֹלא ָמקֹום ּוִמּכָ  ְמַלאְכּתוֹ  ַיֲעׂשֶ
ר א, ִעּקָ ם ָוֶזה ְוֶזה, ֶקַבע ְותֹוָרתוֹ , ֲעַראי ֶאּלָ  ִיְתַקּיֵ
ָידוֹ  א. ּבְ ָ ן ְוִיׂשּ ֱאמּוָנה ְוִיּתֵ ֵהר. ּבֶ יר ְוִיּזָ ַהְזּכִ ם ִמּלְ  ׁשֵ
ַמִים ָלה ׁשָ ָכל, ְלַבּטָ ּבְ ַרת ָמקֹום ׁשֶ ַהְזּכָ ם ׁשֶ ֵ , ְמצּוָיה ַהׁשּ

ֵהר. ְמצּוָיה יָתהמִ  ַבע ְוִיּזָ ָ ׁשּ ֱאֶמת ֲאִפּלוּ , ִמּלִ ֶאֶלף, ּבֶ  ׁשֶ
אי ָהיוּ  ֲעָירֹות ֶלךְ  ְלַיּנַ ם ַהּמֶ ִביל ֶנְחְרבוּ  ְוֻכּלָ ׁשְ ָהיוּ  ּבִ  ׁשֶ

ִעים ּבָ בּועֹות ִנׁשְ י ַעל ַאף ׁשְ ָהיוּ  ּפִ ִמים ׁשֶ . אֹוָתם ְמַקּיְ
ֵהר ף ְוִיּזָ ּתֵ ּתַ ִהׁשְ מָּ , ם"ַעּכוּ  ִעם ִמּלְ ב אׁשֶ  לוֹ  ִיְתַחּיֵ

בּוָעה ּום ְועֹוֵבר ׁשְ ַמע ֹלא ִמׁשּ ָ יךָ  ַעל ִיׁשּ   :ּפִ

  ידים נטילת הלכות

 קנז סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , סעודה קביעות זמן דיני

יעַ . א ּגִ ּיַ ׁשֶ ָעה ּכְ ע ְרִביִעית ׁשָ  הּוא ְוִאם. ְסעּוָדתוֹ  ִיְקּבַ
ְלִמיד ִלּמּודוֹ  ְועֹוֵסק ָחָכם ּתַ ין ,ּבְ ָעה ַעד ַיְמּתִ ', ו ׁשָ

ָהֵוי יֹוֵתר ְיַאֵחר ְוֹלא זֹוֵרק ּדְ  ֹלא ִאם ַלֵחֶמת ֶאֶבן ּכְ
י ָטַעם ַצְפָרא ִמּדִ   :ּבְ

 קנח סימן
  ְסִעיִפים: ג"י ּובוֹ , לסעודה ידים נטילת דיני

ֹבא. א ּיָ ׁשֶ ת ֶלֱאֹכל ּכְ ָבְרִכין ּפַ ּמְ  ִיּטֹל, ַהּמֹוִציא: ָעָליו ׁשֶ
 ַעל: ִויָבֵרךְ , ֻטְמָאה ׁשּום ָלֶהם יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ּלוּ ֲאפִ  ָיָדיו

ֵאין ְלַפת ֲאָבל. ָיָדִים ְנִטיַלת  ָעָליו ְמָבְרִכין ׁשֶ
גֹון, ַהּמֹוִציא ּקֹות ַלְחָמִנּיֹות ּכְ ת אוֹ , ּדַ ָאה ּפַ  ַהּבָ
ִכְסִנין  ָצִריךְ  ֵאין, ֲעֵליֶהם ְסעּוָדתוֹ  קֹוֵבעַ  ְוֵאינוֹ , ּבְ
  :ָיַדִים ְנִטיַלת

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ב ִאם ׁשֶ א אֹוֵכל ֵאינוֹ  ׁשֶ חֹות ֶאּלָ  ּפָ
יָצה ּבֵ   :ְיָבֵרךְ  ְוֹלא ָיָדיו ִיּטֹל, ִמּכַ

חֹות אֹוֵכל ִאם. ג ִית ּפָ ּזַ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ִמּכַ ֵאין ׁשֶ  ׁשֶ
  :ְנִטיָלה ָצִריךְ 

ָבר אֹוֵכל ִאם. ד ּבּולוֹ  ּדָ ּטִ ֶאָחד ׁשֶ ְבָעה ּבְ ִ ִקי ִמׁשּ  ןַמׁשְ
ִסיָמָנם חַ  ד"יָ : ׁשֶ ב ְוֹלא ם"דָּ  ט"ׁשָ  ֵאין ַוֲאִפּלוּ , ִנְתַנּגֵ

ְמקֹום נֹוְגעֹות ָיָדיו ֶקה ּבִ ׁשְ ֹלא ְנִטיָלה ָצִריךְ , ַהּמַ  ּבְ
ָרָכה   :ּבְ

ֵסי ֶזה ֲהֵרי, ְלֵפרֹות ָיָדיו ַהּנֹוֵטל. ה ר. ָהרּוחַ  ִמּגַ  ּוְבׂשַ
ְרֶאה ִמי ֵישׁ , ְצִלי ּנִ ָבָריו ׁשֶ י ַעל ַאף ִמּדְ ּמֹוַהל ּפִ  ׁשֶ
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ינוֹ , ָעָליו טֹוֵפחַ  ֵפרֹות ּדִ יל. ּכְ  ְוֵהם, ְמָחִטים ְוַתְבׁשִ
ינוֹ , ְנגּוִבים ֵפרֹות ּדִ   :ּכְ

ֹוֶתה. ו   :ַאַחת ָידוֹ  ֲאִפּלוּ  ִלּטֹל ָצִריךְ  ֵאין ַהׁשּ

ּבּולוֹ  ְלָדָבר ָיָדיו ָנַטל. ז ּטִ ֶקה ׁשֶ ַמׁשְ ךְ  ְוַאַחר, ּבְ  רֹוֶצה ּכָ
ְרֶאה ִמי ֵישׁ , ֶחםלֶ  ֶלֱאֹכל ּנִ ָבָריו ׁשֶ ֵאין ִמּדְ  אֹוָתהּ  ׁשֶ
 ָיָדיו ָנַטל ִאם לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, לוֹ  עֹוָלה ְנִטיָלה
ּלֹא ךְ  ְוַאַחר ֶלֱאֹכל ׁשֶ   :ְוָאַכל, ִנְמַלךְ  ּכָ

ָהָיה ִמי. ח ר ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ְמקֹום אוֹ  ּבַ ָנה ּבִ , ַמִים לוֹ  ְוֵאין ַסּכָ
טּור ִטיַלת ּפָ   :ָיַדִים ִמּנְ

ֵהר ָצִריךְ . ט ְנִטיַלת ִלּזָ ל, ָיַדִים ּבִ ּכָ ְנִטיַלת ַהְמַזְלֵזל ׁשֶ  ּבִ
ב ָיַדִים  ִמן ְוֶנֱעָקר, ֲעִנּיּות ִליֵדי ּוָבא, ִנּדּוי ַחּיָ

  :ָהעֹוָלם

י ַעל ַאף. י עּוָרם ּפִ ִ ׁשּ ְרִביִעית ׁשֶ  ִלּטֹל יֹוִסיף, ּבִ
ַפע ׁשֶ ָאַמר, ּבְ א ַרב ּדְ אי ָנאאֲ : ִחְסּדָ  ָחְפַני ְמֹלא ְמׁשַ
א   :ִטיבּוָתא ָחְפַני ְמֹלא ִלי ְוַיֲהֵבי, ַמּיָ

ל, ְנִטיָלה ֹקֶדם ְמָבֵרךְ . יא ּכָ ְצֹות ׁשֶ  ֲעֵליֶהם ְמָבֵרךְ  ַהּמִ
ָתן עֹוֵבר ּיָ ּלֹא ְוָנֲהגוּ . ַלֲעׂשִ , ְנִטיָלה ַאַחר ַעד ְלָבֵרךְ  ׁשֶ
ּום ְפָעִמים ִמׁשּ ֵאין ּדִ ֵני, ְנִקּיֹות ָיָדיו ׁשֶ ךְ  ּוִמּפְ  ּכָ

ף ַאַחר ֲעֵליֶהם ְמָבְרִכין ְפׁשֵ ִ ׁשּ ָבר, ָיָדיו ׁשֶ ּכְ  ָיָדיו ׁשֶ
ִטיל ֹקֶדם ְנִקּיֹות ּיָ ים ַמִים ֲעֵליֶהם ׁשֶ ִנּיִ   :ׁשְ

ֵבם. יב ְבַצע ֹקֶדם ֵהיֵטב ִויַנּגְ ּיִ ָהאֹוֵכל, ׁשֶ ִלי ׁשֶ  ִנּגּוב ּבְ
ִאּלוּ  ָיַדִים   :ָטֵמא ֶלֶחם אֹוֵכל ּכְ

ילהַ . יג ְטּבִ ֹלא ֶלֱאֹכל ָיכֹול, ָיָדיו ּמַ  ְוהּוא, ִנּגּוב ּבְ
ין ַבת ָיָדיו ְלנֹוֵטל ַהּדִ  ְרִביִעית ֲעֵליֶהם ְוׁשֹוֵפךְ  ַאַחת ּבְ
ַבת ַמִים ַטל אוֹ , ַאַחת ּבְ ּנָ ַפךְ  ַאַחת ָידוֹ  ׁשֶ  ָעֶליהָ  ְוׁשָ

ַפךְ  ְוֵכן ְרִביִעית הּ  ַעל ׁשָ   :ֲחֶבְרּתָ

 קנט סימן

, לידיו המים יבואו וכיצד, הידים טליןנו כלי באיזה
  ְסִעיִפים:' כ ּובוֹ 

ַדִים נֹוְטִלים ֵאין. א א ַלּיָ ְכִלי ֶאּלָ ִלים ְוָכל. ּבִ  ַהּכֵ
ִרים ׁשֵ ֵלי ַוֲאִפּלוּ , ּכְ ָלִלים ּכְ  ּוְכֵלי, ֲאָבִנים ּוְכֵלי, ּגְ
ֵהא ְוָצִריךְ . ֲאָדָמה ּיְ ב ְוִאם. ְרִביִעית ַמֲחִזיק ׁשֶ  ִנּקַ
כוֹ  ֶקה ֵנסּבְ ַהְינוּ , ַמׁשְ ִאם ּדְ ימוּ  ׁשֶ ִקים ַעל אֹותוֹ  ָיׂשִ  ַמׁשְ

ְנסוּ  תֹוכוֹ  ִיּכָ ֶרךְ  ּבְ ֶקב ּדֶ דֹול ְוהּוא, ַהּנֶ ֶקב ּגָ  ִמּנֶ
ִקים ׁשְ ַהּמַ תֹוךְ  ׁשֶ ּבְ ִלי ׁשֶ ֵטל ָאז, ּבוֹ  יֹוְצִאים ַהּכְ  ּבָ

ִלי ִמּתֹוַרת ּנוּ  נֹוְטִלים ְוֵאין ּכְ ַדִים ִמּמֶ  ִאם ַוֲאִפּלוּ  ַלּיָ
ֶקב ִמן ְרִביִעית ַמֲחִזיק הּוא ה ַהּנֶ   :ּוְלַמּטָ

ּנֹוֵטל ִמיֵלי ְוָהֵני. ב ֶרךְ  ׁשֶ ּדֶ יו ּבְ ה, ְלַמְעָלה ּפִ ּמַ  ׁשֶ
ּנוּ  ּמֶ ּמִ ֶ ֶקב ִמן ׁשּ ְכִלי ָחׁשּוב ֵאינוֹ  ּוְלַמְעָלה ַהּנֶ  ְוִנְמָצא, ּכִ
ֵאין ִים ׁשֶ ִאים ַהּמַ ִלי ָידוֹ  ַעל ּבָ  ֵטלנוֹ  ִאם ֲאָבל. ֵמַהּכְ
ֶרךְ  ֶקב ּדֶ ֵרי, ַהּנֶ יָון, ׁשָ ֲחִזיק ּכֵ ּמַ ּנוּ  ְרִביִעית ׁשֶ  ִמּמֶ

ה   :ּוְלַמּטָ

ִלי. ג ֲחִזיק ּכְ ּמַ סֹוְמִכים ְרִביִעית ׁשֶ ׁשֶ  ֹלא ְוִאם, אֹותוֹ  ּכְ
ְפכוּ  ִיְסְמכּוהוּ  ָ ִים ִיׁשּ ֵאר ְוֹלא ַהּמַ ָ  ֵאינוֹ , ְרִביִעית ּבוֹ  ִיׁשּ

ִלי ךְ . ּכְ ִהיא ָחִבית לשֶׁ  ְמגּוָפה, ִהְלּכָ ה ׁשֶ  ְוֵאיָנהּ  ַחּדָ
ֶלת ּלֹא ְרִביִעית ְמַקּבֶ ֶכת ׁשֶ ה נֹוְטִלים ֵאין, ְמֻסּמֶ ּנָ . ִמּמֶ

ה ִהְרִחיָבה ְוִאם ַמּטָ ֶלת ַעד ִמּלְ ַקּבֶ ּמְ ִהיא ְרִביִעית ׁשֶ ׁשֶ  ּכְ
ֶבת ּלֹא יֹוׁשֶ ֶכת ׁשֶ ה נֹוְטִלים, ְמֻסּמֶ ּנָ   :ִמּמֶ

ה ֵחֶמת. ד ֵהם, ּוְכִפיׁשָ ל ֹנאדֹות יֵנימִ  ׁשֶ ָנן עֹור ׁשֶ ּקְ ּתִ  ׁשֶ
ה ית ָלֶהם ְוָעׂשָ ב ּבֵ ק ֲאָבל. ֵמֶהם נֹוְטִלים, מֹוׁשָ  ׂשַ
ה ִהְתִקיָנן ְוֻקּפָ ֶבת ׁשֶ ֹלא ָלׁשֶ ָתן ְסִמיָכה ּבְ ֶזֶפת ְוִזּפְ  ַעד ּבְ
ֵהם ִלים ׁשֶ ִקים ְמַקּבְ ַדִים ֵמֶהם נֹוְטִלין ֵאין, ַמׁשְ , ַלּיָ
ֵאיָנם ְלִפי ל ֲעׂשּוִיין ׁשֶ ִקים ְלַקּבֵ ין ְוהּוא. ַמׁשְ  ַהּדִ

ל ְלכֹוָבִעים ֵהם ֲאִפּלוּ , ְלַבִדים ׁשֶ ׁשֶ ים ּכְ ל ָקׁשִ ךְ  ּכָ  ּכָ
ִלים ַקּבְ ּמְ ל, ֵמֶהם ָזִבים ְוֵאיָנם ַמִים ׁשֶ  ֵאיָנם ָמקֹום ִמּכָ
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ã 

 ב
 ב

ל ֲעׂשּוִים ל. ַמִים ְלַקּבֵ ַחק ְיֵדי ַעל ָמקֹום ּוִמּכָ  ַהּדַ
ִרים עֹוְבֵרי, ֻמּתָ ָרכִ  ׁשֶ ּתֹות ְרִגיִלים יםּדְ ֶהם ִלׁשְ   :ּבָ

ִלי. ה ת ּכְ ִחּלַ ּתְ ּקּונוֹ  ׁשֶ ךְ  ּתִ ֵאינוֹ  ּכָ ֹלא ַלֲעֹמד ָיכֹול ׁשֶ  ּבְ
ין ְוֵאין, ְסִמיָכה ׁשִ ּמְ ּתַ א ּבוֹ  ִמׁשְ , ְסִמיָכה ְיֵדי ַעל ֶאּלָ
יר ָחׁשּוב ּפִ ִלי ׁשַ ִלי ְלִפיָכךְ . ּכְ הּוא ּכְ  ְנָקִבים ָמֵלא ׁשֶ

יו ְחּתָ יחַ , ְלַמְעָלה ַצר יוּופִ  ִמּתַ ּנִ ּמַ עוֹ  ָאָדם ּוְכׁשֶ  ֶאְצּבָ
ִים ֵאין ָעָליו ִסירוֹ , יֹוְצִאים ַהּמַ ּמְ ִים ּוְכׁשֶ , יֹוְצִאים ַהּמַ
ר ּנוּ  ִלּטֹל ֻמּתָ י ַעל ַאף ִמּמֶ ֵאינוֹ  ּפִ לּום ַמֲחִזיק ׁשֶ , ּכְ
יָון ָעׂשּוי ּכֵ ָלה ׁשֶ ִעְנָין ְלַקּבָ ר ְוֶזה ֶזה ּבְ ִמיׁשוֹ  ִעּקַ ׁשְ , ּתַ

ִלי ִנְקָרא   :ּכְ

ן ֹלא. ו ָחְפָניו ַלֲחֵברוֹ  ַמִים ִיּתֵ ֵאין, ּבְ א נֹוְטִלים ׁשֶ  ֶאּלָ
ִלי ִמן ין ְוהּוא. ַהּכְ ִלי ַאַחת ָידוֹ  ָנַטל ִאם ַהּדִ  ֵמַהּכְ

ַפךְ  ה ְוׁשָ ּנָ ֵאינוֹ , ַאֶחֶרת ְלָידוֹ  ִמּמֶ לּום ּדְ נוּ . ּכְ ם ְוַרּבֵ  ּתָ
יר זוֹ  ַמּתִ יָון, ּבְ חִ  ּכֵ ּתְ תׁשֶ  ִמן ָהְיָתה ַאַחת ְלָידוֹ  ְנִטיָלה ּלַ
ִלי ָהְיָתה ְוהּוא, ַהּכְ גֹון, ְטהֹוָרה ָהִראׁשֹוָנה ָידוֹ  ׁשֶ  ּכְ
ַפךְ  ָ ׁשּ ַבת ְרִביִעית ָעֶליהָ  ׁשֶ   :ַאַחת ּבְ

בֹואוּ  ָצִריךְ . ז ּיָ ִים ׁשֶ  ִצּנֹור ְלִפיָכךְ , נֹוֵתן ִמּכֹחַ  ַהּמַ
ּדֹוֶלה ִכים ּבוֹ  ךְ ְוׁשֹופֵ  ַהְיאֹור ִמן ַמִים ׁשֶ ּנוּ  ְוִנְמׁשָ  ִמּמֶ
ִים קֹות ַהּמַ ֶדה ְלַהׁשְ ָ ן ָיכֹול ֵאינוֹ , ַהׂשּ  ְלתֹוכוֹ  ָיָדיו ִלּתֵ
ֵדי ְקְלחוּ  ּכְ ּיִ ִים ׁשֶ ֵני, ֲעֵליֶהם ַהּמַ ֵאיָנם ִמּפְ ִאים ׁשֶ  ִמּכֹחַ  ּבָ
ָבר, ָאָדם ּכְ ַסק ׁשֶ ֹוֵפךְ  ּכֹחַ  ּפָ ים ְוִאם. ַהׁשּ  ָיָדיו ֵמׂשִ
ִפיָכה ִלְמקֹום ָקרֹוב ְ י ַעל ַאף, ַהׁשּ ֵאינוֹ  ּפִ ים ׁשֶ  ֵמׂשִ
ַחת אֹוָתהּ  ִפיָכה ּתַ ְ שׁ  ַהׁשּ ָכל, ְנִטיָלה לוֹ  ָעְלָתה, ַמּמָ  ּדְ
ֵהם ְזַמן ִפיָכה ִלְמקֹום ְקרֹוִבים ׁשֶ ְ  ֵהם ִמּכֹחוֹ  ֲעַדִין ַהׁשּ

ִאים יל ְוִאם. ּבָ ּנֹור ְלתֹוךְ  ָיָדיו ִהְטּבִ ה ַהּצִ  ֵאיָנם, ַהּזֶ
ֵני, ְטִביָלה ּכֹחַ מִ  ְטהֹורֹות ֵהם ִמּפְ אּוִבים ׁשֶ  ְוָהֵני. ׁשְ

דֹוֶלה ִמיֵלי ֹוֵפךְ , ּבְ ׁשּ ּנֹור ְלתֹוךְ  ְונֹוֵתן ׁשֶ , ַעְצמוֹ  ַהּצִ
ּנֹור חּוץ אֹוָתם נֹוֵתן ִאם ֲאָבל יךְ  ַלּצִ  אֹוָתם ּוַמְמׁשִ

ּנֹור יל ַלּצִ אּוִבים, ְטהֹורֹות, ָיָדיו ּבוֹ  ְוִהְטּבִ ׁשְ  ּדִ

יכּוהָ  ִהְמׁשִ ָרה, ׁשֶ ׁשֵ  ְלתֹוךְ  ְונֹוֵתן ּדֹוֶלה ַוֲאִפּלוּ . ּכְ
ִלי ִאם, ַעְצמוֹ  ֶהָחִריץ כֹוֵנס ֵמֲאחֹוָריו ָנקּוב ַהּדְ  ּבְ
ֶקה ֹוֵפךְ  ּוְבעֹוד, ַמׁשְ ׁשּ ֶרךְ  ׁשֶ יו ּדֶ ּנֹור ּפִ חַ  ַלּצִ  ְמַקּלֵ

אֹור ֵמֲאחֹוָריו יל, ַלּיְ ַדִים ֶאת ּבוֹ  ַמְטּבִ , ּוְטהֹורֹות, ַהּיָ
יֵבי ֲחׁשִ ִאּלוּ  ּדַ יָלם ּכְ אֹור ִהְטּבִ ּיְ ִנּצֹוק, ּבַ ר ֶזה ּדְ  ְמַחּבֵ
ִלי אֹור ַהּכְ יֵבי ַלּיְ ּנֹור ַמִים ַוֲחׁשִ ּצִ ּבַ ִרים ׁשֶ  ְלֵמיֵמי ְמֻחּבָ
ב ַעל ַאף, ַהְיאֹור ִנּצֹוק ּגַ ֶזה ּדְ יב ֹלא ּכָ  ִחּבּור ָחׁשִ
ֶזה חֹוְלִקין ְוֵישׁ . ְטִביָלה ְלִעְנַין ַגם ְואֹוְמִרים ּבָ  ּדְ

יב ֹלא ָיַדִים ִלְנִטיַלת   :ִחּבּור ָחׁשִ

תֹוךְ  ָיָדיו ִהְכִניס ִאם. ח ִלי ּבְ ל ּכְ ךְ  ַמִים ׁשֶ ְכׁשֵ  ָיָדיו ְוׁשִ
ֶהם ִלי ִאם, ּבָ ר ַהּכְ ְרַקע ְמֻחּבָ  לוֹ  ָעְלָתה ֹלא, ַלּקַ

ר ֵאינוֹ  ְוִאם. ְנִטיָלה ְרַקע ְמֻחּבָ  אֹוְמִרים ֵישׁ , ַלּקַ
ָעְלָתה ּלֹא אֹוְמִרים ֵישׁ וְ , ְנִטיָלה לוֹ  ׁשֶ , לוֹ  ָעְלָתה ׁשֶ
ַעת ַחק ּוִבׁשְ ְבֵרי ַעל ִלְסֹמךְ  ָיכֹול ַהּדַ יִרים ּדִ ּתִ  ְוִאם. ַהּמַ

ךְ  ַאַחר ן ּכָ ּמֵ ֶדֶרךְ  ִלּטֹל לוֹ  ִנְזּדַ ֹלא נֹוֵטל, ְנִטיָלה ּבְ  ּבְ
ָרָכה   :ּבְ

שׁ  ָחִבית. ט ּיֵ הּ  ׁשֶ יָחהּ , ַמִים ּבָ יו ַעל ַמּנִ ְרּכָ  ְונֹוֵטל ּבִ
ה ּנָ ַדִים ִמּמֶ ה ָהְיָתה ְוִאם, ַלּיָ ָאֶרץ ֻמּטָ ִים ּבָ  ְוַהּמַ

ִחים ה ְמַקּלְ ּנָ עֹוֶמֶדת אוֹ , ִמּמֶ ִים ׁשֶ ֶרךְ  יֹוְצִאים ְוַהּמַ  ּדֶ
הּ  ֶנֶקב ּבָ ם ָיָדיו ְוָנַתן ׁשֶ  ְוִאם ְנִטיָלה לוֹ  ָעְלָתה ֹלא, ׁשָ
ְרָזא ָהְיָתה ֶקב ּבִ ּנֶ ל ֶוֱהִסיָרהּ  ּבַ ִים ְוִקּבֵ , ָיָדיו לעַ  ַהּמַ
יב יר ָחׁשִ ּפִ ְבָרא ּכֹחַ  ׁשַ  ְוַלֲהִסיָרהּ  ְלַהְחִזיָרהּ  ְוָצִריךְ . ּגַ
ָכל ִפיָכה ּבְ ִפיָכה ׁשְ   :ּוׁשְ

ה ִאם. י ב ְוָהַלךְ  ַמִים ְמֵלָאה ָחִבית ִהּטָ  לוֹ  ְוָיׁשַ
ל ַמִים ׁשֹוֶפֶכת ְוֶהָחִבית ָיתוֹ  ֵמֲחַמת ַהּיֹום ּכָ  ְוָנַטל ַהּטָ

ּנוּ  ָיָדיו   :ְנִטיָלה לוֹ  ָעְלָתה ,ִמּמֶ

ִרים ַהּכֹל. יא ׁשֵ ן ּכְ ַדִים ַמִים ִלּתֵ  ׁשֹוֶטה ֵחֵרשׁ  ֲאִפּלוּ , ַלּיָ
ה ם"ַעּכוּ , ְוָקָטן   :ְוִנּדָ
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ã 

 ב
 ב

ַדִים ַמִים נֹוֵתן ַהּקֹוף ִאם. יב  ְוֵישׁ  ּפֹוְסִלים ֵישׁ , ַלּיָ
יִרים   :ְבֵריֶהםדִּ  ְוִנְרִאים, ַמְכׁשִ

ה. יג ִחּלָ ןְיכַ  ּוְלַכּתְ ֶרת ִלְנִטיָלה ַהּנֹוֵטל ּוֵ ְכׁשֶ  ַהּמַ
  :ַלֲאִכיָלה

יל. יד ֵמי ָיָדיו ִהְטּבִ , ְסָאה' מ ּבוֹ  ֵאין ֲאִפּלוּ , ַמְעָין ּבְ
ל ְטִביָלה לוֹ  ָעְלָתה ִסים ּכָ ְתּכַ ּמִ ֶהם ָיָדיו ׁשֶ ַבת ּבָ  ּבְ
יָלם ְוִאם. ַאַחת ֵמי ִהְטּבִ ינוֹ  אֹוְמִרים ֵישׁ , ִמְקֶוה ּבְ ּדִ  ׁשֶ
מַ  ִריךְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ְעָיןּכְ ּצָ  ְוָנְקִטיַנן, ְסָאה' מ ׁשֶ

ִדְבֵרי ֵקל ּכְ   :ַהּמֵ

ִמים ֵמי. טו ׁשָ ֵהם ּגְ ֶהם ְוֵישׁ , זֹוֲחִלים ׁשֶ  ֵישׁ , ְסָאה' מ ּבָ
ק ּפֵ ֶהם טֹוֵבל ִאם ְלִהְסּתַ   :ָיָדיו ּבָ

אּוִבים ַמִים ְסָאה' מ. טז ְרַקע ׁשְ ּקַ ּבַ  ֵאין ם"ְלָהַרְמבָּ , ׁשֶ
יִלין ֶהם ַמְטּבִ ַדִים ֶאת ּבָ יִלין ד"ּוְלָהַרֲאבָ , ַהּיָ . ַמְטּבִ
אּוָבה יכּוהָ  ּוׁשְ ִהְמׁשִ הּ  ׁשֶ ּלָ ם, ּכֻ יִלין ם"ְלָהַרְמבָּ  ּגַ  ַמְטּבִ

ֶהם ַדִים ּבָ   :ַהּיָ

ָהר ִיּטֹל ֹלא. יז ָידוֹ  ַמִים ֵמַהּנָ ן ַאַחת ּבְ  ָידוֹ  ַעל ְוִיּתֵ
ִנית ֵ ֵאין ְלִפי, ַהׁשּ אן ׁשֶ   :ְטִביָלה ְוֹלא ְנִטיָלה ֹלא ּכָ

ְנִטיָלה ַאַחת ָידוֹ . יח ְטִביָלה ַאַחת ְוָידוֹ  ּבִ  ָיָדיו, ּבִ
  :ְטהֹורֹות

ילַ . יט ְטּבִ י ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ָיָדיו ַהּמַ ּתֵ ָעִמים ׁשְ  ְוֹלא, ּפְ
יהַּ  ְוֹלא, ִנּגּוב   :ָיָדיו ְלַהְגּבִ

יל. כ ְטּבִ א, ָיַדִים ְטִביַלת ַעל ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ  ָיָדיו ַהּמַ  ֶאּלָ
  :ָיָדִים ְנִטיַלת ַעל

 קס סימן
 ו"ט ּובוֹ , לנטילה פסולים ואיזו כשרים מים איזו

  ְסִעיִפים:

ּנוּ  ַמִים. א ּתַ ׁשְ ּנִ ין ַמְרֵאיֶהן ׁשֶ ין, ַעְצָמן ֵמֲחַמת ּבֵ  ּבֵ
ָבר ֵמֲחַמת ַפל ּדָ ּנָ ין, ְלתֹוָכן ׁשֶ , ְמקֹוָמם ֵמֲחַמת ּבֵ

סּוִלים   :ּפְ

ה. ב ִים ָעׂשָ ּמַ ָרה אוֹ  ְמָלאָכה ּבַ ָ ׁשּ ֶהם ׁשֶ ּתוֹ  ּבָ  ֲאִפּלוּ , ּפִ
ן ּוֵ רֹות ִנְתּכַ ְכִלי ִלׁשְ ִני ְוָנַפל ֶזה ּבִ ֵ סּוִלים, ַלׁשּ  ְוִאם. ּפְ
ן ִים ַיִין ִצּנֵ ּמַ סּוִלים, ּבַ ֶהם ֵהִדיחַ  ְוִאם. ּפְ ִלים ּבָ , ּכֵ

סּוִלים ִלים ָהיוּ  ְוִאם. ּפְ ים אוֹ  מּוָדִחים ּכֵ , ֲחָדׁשִ
ִרים ׁשֵ יל ְוִאם. ּכְ ֶהם ִהְטּבִ ְחּתֹום ּבָ לּוְסִקין ַהּנַ , ַהּגְ
סּוִלים ַמִים ָיָדיו ָטַבל ִאם ֲאָבל, ּפְ ֵני ְוָטח ּבְ  ּפְ

לּוְסִקין ָחַפן אוֹ , ַהּגְ ָחְפָניו ֵמֶהם ׁשֶ ִים, ּבְ ָאִרים ַהּמַ ׁשְ  ַהּנִ
ה ֹלא ֶהם ַנֲעׂשָ ִרים ְלִפיָכךְ , ְמָלאָכה ּבָ ׁשֵ  ֹלא ִאם ּכְ

ה ּנָ ּתַ   :ַמְרֵאיֶהן ִנׁשְ

ְפֵני ַמִים. ג ּלִ ח ׁשֶ ּפָ י ַעל ַאף, ַהּנַ ּלֹא ּפִ ּנוּ  ׁשֶ ּתַ  ִנׁשְ
סּוִלים, ַמְרֵאיֶהם ֵני, ּפְ ָידּועַ  ִמּפְ ּבְ ה ׁשֶ ֲעׂשָ ּנַ ֶהם ׁשֶ  ּבָ
ַהְינוּ , ְמָלאָכה ה ּדְ ּבָ ּכִ ֶהם ׁשֶ ְרֶזל ּבָ ְפֵני. ַהּבַ ּלִ ר ְוׁשֶ , ַהַסּפָ

תַּ  ִאם סּוִלים, ַמְרֵאיֶהם ּנוּ ִנׁשְ ִרים, ָלאו ְוִאם. ּפְ ׁשֵ   :ּכְ

תוּ  ַמִים. ד ָ ׁשּ ְרְנגֹוִלים ֵמֶהם ׁשֶ ק אוֹ , ַהּתַ ּקֵ ּלִ  ֵמֶהם ׁשֶ
ֶלב ּפֹוֵסל ִמי ֵישׁ , ַהּכֶ ָבָריו ְוֵאין ׁשֶ א, ִנְרִאין ּדְ ין ֶאּלָ  ּבֵ
ֵאּלוּ  ין ּבְ ָכל ּבֵ ָאר ּבְ ֵהָמה ׁשְ ה ּבְ ירְלַהכְ  ֵישׁ , ְועֹוף ַחּיָ   :ׁשִ

א ּפֹוֶסֶלת ַהְמָלאָכה ֵאין. ה ַמִים ֶאּלָ אּוִבים ּבְ ין, ׁשְ  ּבֵ
ֵהם ְכִלי ׁשֶ ין ּבִ ֵהם ּבֵ ְרַקע ׁשֶ ּקַ ֵמי ֹלא ֲאָבל, ּבַ  ִמְקֶוה ּבְ
עֹוָדם ַמְעָין אוֹ  ִרים ּבְ   :ְמֻחּבָ

י. ו ַדִים ֵמֶהם נֹוְטִלים, ָהאּור ַחּמֵ ין ֵהן ֲאִפּלוּ  ַלּיָ  ַחּמִ
ד ַהּיָ ֶהם ֹוֶלֶדתס ׁשֶ   :ּבָ

י. ז יל ָיכֹול ְטֶבְרָיא ַחּמֵ ֶהם ְלַהְטּבִ ַדִים ֶאת ּבָ  ֲאָבל, ַהּיָ
ְכִלי ֵמֶהם ִלּטֹל יךְ  ְוִאם. ֹלא, ּבִ ָאֶרץ אֹוָתן ִהְמׁשִ ֶרךְ  ּבָ  ּדֶ
ְעָין ְוִהְפִסיָקן ִלְמקֹוָמם חּוץ ָחִריץ  ִאם, ַהּנֹוֵבעַ  ֵמַהּמַ
ֶהם ֵישׁ  עּור ּבָ ֶהם יִליןַמְטבִּ  ִמְקֶוה ׁשִ ַדִים ּבָ  ְוִאם, ַהּיָ
ֶהם ֵאין עּור ּבָ  ֵמיָמיו ֶזה ָחִריץ ְוִאם. ֹלא ִמְקֶוה ׁשִ
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ִרים ְעָין ְלֵמי ְמֻחּבָ בָּ  י"ְלַרשִׁ , ַחם ַהּנֹוֵבעַ  ַהּמַ  א"ְוָהַרׁשְ
יִלין ֵאין ַדִים ּבוֹ  ַמְטּבִ יִלין יֹוָנה ר"ּוְלהר, ַהּיָ  ּבוֹ  ַמְטּבִ
ַדִים ֶאת   :ַהּיָ

סּול ַטַעם. ח י ּפִ ֵני, ִלְנִטיָלה ְטֶבְרָיא ַחּמֵ ֵהן ִמּפְ  ׁשֶ
ת ְראּוִין ְוֵאיָנם ָמִרים ִתּיַ ֶלב ִלׁשְ ְצאוּ  ִאם ֲאָבל, ַהּכֶ  ִיּמָ
ין ַמִים ֵהן נֹוְבִעין ַחּמִ ת ְראּוִין ׁשֶ ִתּיַ ֶלב ִלׁשְ , ַהּכֶ

ַדִים ֵמֶהם נֹוְטִלים   :ַלּיָ

ֵאין םָמִרי אוֹ  ְסרּוִחים אוֹ  ְמלּוִחים ַמִים. ט ֶלב ׁשֶ  ַהּכֶ
ּתֹות ָיכֹול סּוִלים, ֵמֶהם ִלׁשְ  ַעל ַאף ָיַדִים ִלְנִטיַלת ּפְ
י ִרים ּפִ ׁשֵ ּכְ  ֲעכּוִרים ֵהם ְוִאם. ִלְטִביָלה ִמְקֶוה ְלֵמי ׁשֶ

ְתָעֵרב ִטיט ֵמֲחַמת ּנִ ֶהם ׁשֶ ֶלב ִאם, ּבָ ּתֹות ָיכֹול ַהּכֶ  ִלׁשְ
ִרים, ֵמֶהם ׁשֵ ין ּכְ ין ָיַדִים ִלְנִטיַלת ּבֵ  ְוִאם, ְלִמְקֶוה ּבֵ
ּתֹות ָיכֹול ֵאינוֹ  סּוִלים, ֵמֶהם ִלׁשְ ֵניֶהם ּפְ   :ִלׁשְ

ַדִים נֹוְטִלים. י ָכל ַלּיָ ָבר ּבְ תוֹ  ּדָ ִחּלָ ּתְ ִים ִמן ׁשֶ גֹון, ַהּמַ  ּכְ
ים ים ַיְבחּוׁשִ ן אוֹ  ֲאֻדּמִ ּמַ ג ׁשֻ   :ּדָ

שׁ  ַמִים. יא ּיֵ ה ִאם ָסֵפק לוֹ  ׁשֶ ֶהם ַנֲעׂשָ  אוֹ  הְמָלאכָ  ּבָ
שׁ  אוֹ , ָלאו ּיֵ ֶהם ֵישׁ  ִאם ָסֵפק לוֹ  ׁשֶ עּור ּבָ ִ ׁשּ  ִאם ּכַ
 ִאם ָסֵפק אוֹ  ְטהֹוִרים אוֹ  ְטֵמִאים ֵהם ִאם אוֹ , ָלאו
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ָטהֹור, ָלאו אוֹ  ָיָדיו ָנַטל ַעל ׁשֶ ל ׁשֶ  ּכָ
ּטֹל, ֲאֵחִרים ַמִים לוֹ  ֵישׁ  ִאם ֹזאת  ְויֹוִציא ָיָדיו ּיִ

  :ַהָסֵפק ןמִ  ַעְצמוֹ 

ֶלג. יב ֶ ָרד, ַהׁשּ פֹור, ְוַהּבָ ִליד, ְוַהּכְ ַלח, ְוַהּגְ  ִאם ְוַהּמֶ
ֲעׂשוּ  ַעד ִרְסָקן ּנַ ֶהם ְוטֹוְבִלין ֵמֶהם נֹוְטִלין, ַמִים ׁשֶ , ּבָ
ֶהם ֵישׁ  ִאם עּור ּבָ ִ ׁשּ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ּכַ ֵאין ׁשֶ  ְנִטיַלת ׁשֶ
א, ִראׁשֹוִנים ַמִים ַמִים ֶאּלָ ְלבַ  ּבְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . דּבִ

ִין ַהּיַ ר ׁשֶ ׁשֵ ין, ָיַדִים ִלְנִטיַלת ּכָ ין ַמִים ְלתֹוכוֹ  ָנַתן ּבֵ  ּבֵ
א, ַמִים ְלתֹוכוֹ  ָנַתן ֹלא ָאסּור ֶאּלָ ן ַלֲעׂשֹות ׁשֶ  ּכֵ

ה ִחּלָ ֵדי, ְלַכּתְ ּלֹא ּכְ ְמַזְלֵזל ְיֵהא ׁשֶ ָדָבר ּכִ  ָחׁשּוב ּבְ
ה ּנָ ּתַ ׁשְ ּנִ ּקוֹ  ַעד ְלִעּלּוי ׁשֶ ָרָכה ֵבעַ ׁשֶ  ִמי ְוֵישׁ . ְלַעְצמוֹ  ּבְ

אֹוֵמר ל ׁשֶ ּכָ רֹות ֵמי ׁשֶ ַעת ָיַדִים ִלְנִטיַלת ְראּוִים ּפֵ ׁשְ  ּבִ
ַחק   :ַהּדַ

ֵהא ָצִריךְ . יג ּיְ ִים ׁשֶ ּמַ . ְלֶאָחד ִמיֵלי ְוָהֵני, ְרִביִעית ּבַ
אוּ ' ְלב ֲאָבל ּבָ ֶאָחד ִלּטֹל ׁשֶ . ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ָהַאֲחרֹון, ּכְ
ֶזה וּ ַוֲאִפלּ  ּלֹא ּוִבְלַבד, ֶזה ַאַחר ּבָ ּלּוחַ  ַיְפִסיק ׁשֶ . ַהּקִ
יַצד ִלי ַמִים ְרִביִעית ָהָיה, ּכֵ ּכְ ט ּבַ  ָיָדיו ֶאָחד ּוָפׁשַ
ִני ּוָבא, ָיָדיו ַעל יֹוֵצק ְוַאֵחר ט ׁשֵ ה ָיָדיו ּוָפׁשַ  ְלַמּטָ
ּנוּ   לשֶׁ  ָידוֹ  ַעל יֹוֵרד ְוִקּלּוחַ , ָהִראׁשֹון ְלַיד ָסמּוךְ  ִמּמֶ

ל ּוְלָידוֹ  ִראׁשֹון ִני ׁשֶ ה ׁשֵ ַמּטָ ּלְ ּנוּ  ׁשֶ ֵניֶהם ְיֵדי, ִמּמֶ  ׁשְ
י ַעל ַאף, ְטהֹורֹות ֵחת ּפִ ּפִ עּור ׁשֶ ֵהם ָהְרִביִעית ׁשִ ׁשֶ  ּכְ
יִעים ל ְלָיָדיו ַמּגִ ִני ׁשֶ ֵני ְטהֹורֹות ָיָדיו, ׁשֵ ֵהם ִמּפְ  ׁשֶ
ִאים ּיּוֵרי ּבָ ִ יִרים ְוֵישׁ . ָטֳהָרה ִמׁשּ ּנֹוְטִלים ּלוּ ֲאפִ  ַמּתִ ׁשֶ  ּכְ

ָעה הֹוִאיל, ֶזה ַאַחר ֶזה ִהְתִחיל ּוְבׁשָ  ִלּטֹל ָהֶאָחד ׁשֶ
ֶהם ָהָיה ֵמֶהם ם, ְרִביִעית ּבָ ִני ּגַ ֵ ֵני, עֹוִלים ֶזה ַלׁשּ  ִמּפְ
אוּ  ּבָ ּיּוֵרי ׁשֶ ִ ֶרךְ  ְוַעל. ָטֳהָרה ִמׁשּ  ֵמֲחִצי נֹוְטִלים ֶזה ּדֶ

ה ּוִמּלֹג', ּוְלד' ְלג נֵ  ְלַכּמָ ל ָאָדם יּבְ יִקים ְזַמן ּכָ ְסּפִ ּמַ  ׁשֶ
ִים ּפֹךְ  ַהּמַ ל ִלׁשְ ָעִמים' ג ָיָדיו ַעל ֶאָחד ּכָ כֹוִלים ּפְ ּיְ  ׁשֶ
יחַ  ַצד ֶזה ְיֵדיֶהם' ְוה' ד ְלַהּנִ ב ַעל ֶזה אוֹ , ֶזה ּבְ  ּגַ

ֶאָחד ְוִלּטֹל, ֶזה ְרּפוּ  ּוִבְלַבד, ּכְ ּיַ ִעְנָין ְיֵדיֶהם ׁשֶ  ּבְ
יעוּ  ּגִ ּיַ ִים ׁשֶ   :ֶאָחד ְלָכל ַהּמַ

ֵהא ָצִריךְ . יד ּיְ ס ְרִביִעית ׁשֶ ָמקֹום ְמֻכּנָ ִאם', א ּבְ  ׁשֶ
ִמיִנית ָנַטל ְ ִמיִנית ְוָנַטל ְוָחַזר ִמׁשּ ְ  ְטֵמאֹות ָיָדיו, ִמׁשּ

ָהיוּ  ׁשֶ   :ּכְ

ָאְמרוּ  ְרִביִעית. טו ין, ׁשֶ ל ְלָיָדיו ּבֵ דֹול ׁשֶ ין ּגָ  ְלָיָדיו ּבֵ
ל  ָידוֹ  ְוֶזה ַאַחת ָידוֹ  ֶזה ָאָדם ֵניבְּ ' ב ָנְטלוּ . ָקָטן ׁשֶ
ךְ  ְוַאַחר, ַאַחת ִני ָחַזר ּכָ ֵ ִנית ָידוֹ  ְוָנַטל ַהׁשּ ֵ  ֲהֵרי, ַהׁשּ
ג ֵאּלוּ  ֵני' ּכְ ִלי ָהָיה ִאם ְלִפיָכךְ , ָאָדם ּבְ ּכְ  ָיָדיו, ֵחִצי ּבַ

ה ָידוֹ  ֵאין, ָלאו ְוִאם, ְטהֹורֹות ִנּיָ ְ ֵאין, ְטהֹוָרה ַהׁשּ  ׁשֶ
ֵני יֹוֵתר ֵמֲחִצי ָפחֹותבְּ  נֹוְטִלין ְ ֵני ִמׁשּ   :ָאָדם ּבְ
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 קסא סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , בנטילה חציצה דיני

ֵהר ָצִריךְ . א ל, ֵמֲחִציָצה ִלּזָ ּכָ ָבר ׁשֶ חֹוֵצץ ּדָ ְטִביָלה ׁשֶ  ּבִ
ְנִטיָלה חֹוֵצץ גֹון, ּבִ ַחת צֹוָאה: ּכְ ּתַ ּפֶֹרן ׁשֶ ּלֹא ַהּצִ  ׁשֶ
ֶנֶגד ר ּכְ ׂשָ ַחת ּוָבֵצק ,ַהּבָ ּתַ ּפֶֹרן ׁשֶ ֶנֶגד ֲאִפּלוּ  ַהּצִ  ּכְ
ר ׂשָ ה, ַהּבָ ַעל ּוְרִטּיָ רוֹ  ׁשֶ ׂשָ  ְוִטיט, ַהּיֹון ְוִטיט, ּבְ

ִמעּוטוֹ  ֲאָבל. ַהּיֹוְצִרים ֵאינוֹ , ּבְ יד ׁשֶ   :ָלחּושׁ  ֵאין, ַמְקּפִ

ל. ב ָבר ּכָ ֵאינוֹ  ּדָ יד ׁשֶ  ָהָיה. חֹוֵצץ ֵאינוֹ , ָעָליו ַמְקּפִ
ְרּכוֹ  ל ּדַ יד ֶזה ׁשֶ ְרּכוֹ  ֵאין ְוֶזה ְלַהְקּפִ יד ּדַ  ְלִמי, ְלַהְקּפִ

ְרּכוֹ  ּדַ יד ׁשֶ ֵאין ְלִמי. חֹוֵצץ, ְלַהְקּפִ ְרּכוֹ  ׁשֶ יד ּדַ , ְלַהְקּפִ
יַצד. חֹוֵצץ ֵאינוֹ  ע ֶאָחד ָהָיה ּכֵ  ָיָדיו ְוָהיוּ  ַצּבָ

ע ֵאין, ְצבּועֹות ּבָ י ַעל ַאף, ָיָדיו ַעל חֹוֵצץ ַהּצַ  ּפִ
שׁ  ּיֵ ׁשּות ָיָדיו ַעל ׁשֶ ל ַמּמָ ע ָהָיה ֹלא. ִצְבעֹוִנים ׁשֶ , ַצּבָ
שׁ  ְוֵישׁ  ְצבּועֹות ָיָדיו ָהיוּ  ִאם ַבע ַמּמָ , ָיָדיו ַעל ַהּצֶ
יוֹ , חֹוֵצץ ֶזה ֲהֵרי ַהּדְ ֵבשׁ  ׁשֶ ח, חֹוֵצץ ַהּיָ  ֵאינוֹ  ְוַהּלַ

ים ְוֵכן. חֹוֵצץ ׁשִ ן ַהּנָ ְרּכָ ּדַ  ְלנֹוי ְיֵדיֶהם ִלְצּבֹעַ  ׁשֶ
ֶזה ֹוֵצאְוַכיּ    :חֹוֵצץ ֶצַבע אֹותוֹ  ֵאין, ּבָ

ַעת ְלָהִסיר ָצִריךְ . ג ּבַ ַעת ָידוֹ  ֵמַעל ַהּטַ ׁשְ  ְנִטיַלת ּבִ
  ָיַדִים

עּור. ד ל, ָיַדִים ְנִטיַלת ׁשִ ד ּכָ ל ָקֶנה ַעד ַהּיָ . ְזרֹועַ  ׁשֶ
עֹות ִחּבּור ְמקֹום ַעד אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ד ְלַכף ָהֶאְצּבָ , ַהּיָ

ַדַעת ְנֹהגלִ  ְוָראּוי   :ָהִראׁשֹון ּכְ

 קסב סימן
  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , בנטילה הידים ושפשוף הגבהה

יהַּ  ָצִריךְ  ַהּנֹוֵטל. א ּלֹא, ְלַמְעָלה ָיָדיו ְלַהְגּבִ  ֵיְצאוּ  ׁשֶ
ֶרק חּוץ ַמִים אוּ  ְוַיְחְזרוּ  ַלּפֶ ַדִים ֶאת ִויַטּמְ  ְוַהְינוּ . ַהּיָ

ֵאינוֹ  ׁשֶ ל נֹוֵטל ּכְ ד ּכָ ד ִחּבּור ְמקֹום ַעד ַהּיָ  ִעם ַהּיָ

רֹועַ  ם ַעד נֹוֵטל ִאם ֲאָבל, ַהּזְ יהַּ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ׁשָ  ְלַהְגּבִ
ַפךְ  ִאם ְוֵכן, ָיָדיו ַפַעם ְרִביִעית ָיָדיו ַעל ׁשָ , ַאַחת ּבְ
יָון ֵאין ּכֵ ם ּדְ ָלל ְטֵמִאים ַמִים ׁשָ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ּכְ

יהַּ  ילהַ  ְוֵכן. ָיָדיו ְלַהְגּבִ ְטּבִ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ָיָדיו ּמַ
יהַּ    :ָיָדיו ְלַהְגּבִ

 ְלָהִסיר ֵמָהְרִביִעית ְקָצת ֲעֵליֶהם ׁשֹוֵפךְ  ָיָדיו ַהּנֹוֵטל. ב
ְכלּוךְ  ֵמֶהם ָבר ְוָכל ַהּלִ חֹוֵצץ ּדָ ךְ  ְוַאַחר, ׁשֶ  ׁשֹוֵפךְ  ּכָ

ַעם ֲעֵליֶהם ִנית ּפַ ִים ֵאּלוּ  ְוַגם ׁשֵ , ְטֵמִאים ֵהם ַהּמַ
ךְ  ַחרְואַ  ַעם ֲעֵליֶהם ׁשֹוֵפךְ  ּכָ ית ּפַ ִליׁשִ ִים ְלַטֵהר ׁשְ  ַהּמַ

ַעל י ׁשֶ ּבֵ ַדִים ּגַ ַדִים ֵאין ְוִאם. ַהּיָ ּיָ  ְוָדָבר ִלְכלּוךְ  ּבַ
י ַעל ׁשֹוֵפךְ , ַהחֹוֵצץ ּתֵ ַבת ְרִביִעית ָיָדיו ׁשְ , ַאַחת ּבְ
ים ַמִים ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ִנּיִ   :ׁשְ

ָאר ְוָנַטל ְוהֹוִסיף ְוָחַזר ָידוֹ  ִמְקָצת ָנַטל. ג ׁשְ דוֹ  ַהּנִ , ִמּיָ
מוֹ  ְטֵמָאה ָידוֹ  ֲהֵרי ָהְיָתה ּכְ ֵאין, ׁשֶ . ַלֲחָצִאין ְנִטיָלה ּדְ
ד ִמְקָצת ַעל ֵישׁ  ֲעַדִין ְוִאם ַטל ַהּיָ ּנָ ה ׁשֶ ְתִחּלָ  טֹוֵפחַ  ּבִ
יחַ  ְמַנת ַעל ה. ְטהֹוָרה זוֹ  ֲהֵרי, ְלַהְטּפִ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

ַמִים ,ֲאמּוִרים ים ֲאָבל. ִראׁשֹוִנים ּבְ ִנּיִ ׁשְ  נֹוֵטל, ּבִ
ָצָתן ַעל ּומֹוִסיף ְוחֹוֵזר ָיָדיו ִמְקָצת   :ִמּקְ

ַפךְ . ד ָפהּ  ַאַחת ָידוֹ  ַעל ַמִים ׁשָ ְפׁשְ הּ  ְוׁשִ ֲחֶבְרּתָ  ֹלא, ּבַ
ַפךְ  ֲאִפּלוּ  ְנִטיָלה לוֹ  ָעְלָתה ַאֲחרֹוָנה ׁשָ י ַעל ּבָ ּתֵ  ׁשְ
ַהמַּ  ְלִפי, ָיָדיו ַפךְ  ִיםׁשֶ ָ ׁשּ , ִנְטְמאוּ  ַאַחת ָידוֹ  ַעל ׁשֶ

ָפהּ  ְפׁשְ ִ ׁשּ הּ  ִנְטֵמאת ּוְכׁשֶ ים ַמִים ְוֵאין, ֲחֶבְרּתָ ִנּיִ  ׁשְ
א ְמַטֲהִרים ִים ֶאּלָ ְטְמאוּ  ַהּמַ ּנִ ד ֵמֲחַמת ׁשֶ , ַעְצָמהּ  ַהּיָ

ִאים ְוֹלא ד ֵמֲחַמת ַהּבָ ךְ , ָהַאֶחֶרת ַהּיָ ֹוֵפךְ  ִהְלּכָ  ַהׁשּ
ִלי ף ַאַחת ָידוֹ  ַעל ֵמַהּכְ ְפׁשֵ הּ  ְוׁשִ ֲחֶבְרּתָ ב ָצִריךְ , ּבַ  ְלַנּגֵ
ָלם ְוַלֲחֹזר ָיָדיו ָראּוי ְוִלּטְ  ָצִריךְ  ָיָדיו ַהּנֹוֵטל ְלִפיָכךְ . ּכָ

ּפֹךְ  ׁשְ ּיִ  ֶיֱאֹחז ַאֵחר לוֹ  ֵאין ְוִאם, ֲעֵליֶהם ַאֵחר לוֹ  ׁשֶ
ִלי י ַהּכְ ָראׁשֵ עֹוָתיו ּבְ ּפֹךְ  ֶאְצּבְ י ַעל ְוִיׁשְ ּתֵ  ָיָדיו ׁשְ
ֶאָחד ּפֹךְ  אוֹ , ּכְ ל ַעל ִיׁשְ ךְ  ְוַאַחר, ְרִביִעית ַאַחת ּכָ  ּכָ
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ֵפם ְפׁשְ ֹוֵפךְ , ְיׁשַ ַהׁשּ ֶאָחד ְרִביִעית ׁשֶ  ַמִים ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ּכְ
ים ִנּיִ ָעׂשוּ , ְלַטֲהָרם ׁשְ ַבת ְרִביִעית ׁשֶ מוֹ  ַאַחת ּבְ  ּכְ
ֵאיָנהּ , ְטִביָלה ִטיָפה ְצִריָכה ׁשֶ ָעִמים' ב ׁשְ  ָנַגע ִאם. ּפְ
ֶהם ּלֹא ַאֵחר ּבָ עֹוָדם, ָיָדיו ָנַטל ׁשֶ ִים ִמן ַלחֹות ּבְ , ַהּמַ
ָבם ָצִריךְ  ֲהֵרי, ְוִלּטֹל ְוַלֲחֹזר ְלַנּגְ ָאם ֶזה ׁשֶ  ְיֵדי ַעל ִטּמְ
ִים ֲעֵליֶהם ַהּמַ ֵהר ָצִריךְ  ְלָכךְ . ׁשֶ ֹוֵפךְ  ִלּזָ ׁשּ ׁשֶ  ַמִים ּכְ

ית ִליׁשִ ֵהם, ׁשְ ים ׁשֶ ִנּיִ ּלֹא, ָהִראׁשֹוִניםמֵ  ְלַבד ׁשְ ע ׁשֶ  ִיּגַ
הּ  ָיד ֲחֶבְרּתָ ּפֹךְ  ַעד ּבַ ׁשְ ּיִ ם ׁשֶ ה ַעל ֶזה ּגַ ִנּיָ ְ  אוֹ , ַהׁשּ

ּפֹךְ  ׁשְ ּיִ ה ׁשֶ ִחּלָ יֶהן ַעל ִמּתְ ּתֵ ֶאָחד ׁשְ ל ָנַטל ְוִאם, ּכְ  ָיד ּכָ
  :ֶזה ְלָכל ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ֵמְרִביִעית

ַתְבנוּ  ַמה ִמּתֹוךְ . ה ּכָ ֶ ֵאר ׁשּ ָהא ךָ לְ  ִיְתּבָ ָיד ּדְ  ִנְטְמָאה ּדְ
ְפׁשּוף ׁשִ הּ  ּבְ ְוָקא, ֲחֶבְרּתָ נֹוֵטל ּדַ ךְ  ְוַאַחר ַאַחת ָידוֹ  ּבְ  ּכָ
ָפהּ  ְפׁשְ הּ  ׁשִ ֲחֶבְרּתָ ה ִלּטֹל ָרָצה ִאם ֲאָבל, ּבַ ְתִחּלָ י ּבִ ּתֵ  ׁשְ

ַאַחת ָיָדיו יֶהן, נֹוֵטל, ּכְ ּתֵ ׁשְ ִבים ּדִ ָיד ֶנְחׁשָ  ַאַחת ּכְ
אוֹ  ְוֵאיָנהּ  יחוּ ' ה אוֹ ' ד ַוֲאִפּלוּ , זוֹ  ֶאת זוֹ  תְמַטּמְ ִהּנִ  ׁשֶ
ַצד ֶזה ְיֵדיֶהם ב ַעל ֶזה אוֹ , ֶזה ּבְ ָיד, ֶזה ּגַ  ַאַחת ּכְ
יבוּ  אֹות ְוֵאיָנם, ֲחׁשִ   :זוֹ  ֶאת זוֹ  ְמַטּמְ

י ָנַטל. ו ּתֵ  ְוִנְמַלךְ  ְלַעְצָמהּ  ְוזוֹ  ְלַעְצָמהּ  זוֹ  ָיָדיו ׁשְ
ַטל ּנָ ׁשֶ ִים ּכְ ִניִּ  ַהּמַ ְ יעַ  יםַהׁשּ ַפךְ  ְלזוֹ  זוֹ  ָיָדיו ְוִהּגִ  ַעל ְוׁשָ
יֶהן ּתֵ ַאַחת ׁשְ ֵני, ְטֵמאֹות ָיָדיו, ּכְ ֵרף ִמּפְ ּצֵ ׁשֶ ּכְ  זוֹ  ָיָדיו ׁשֶ

ל ְלזוֹ  ִים ְלַקּבֵ ים ַהּמַ ִנּיִ ְ ְנִגיָעָתם ָיָדיו ִנְטְמאוּ  ַהׁשּ  זוֹ  ּבִ
ִים, ְלזוֹ  ַהּמַ ַעל ּדְ י ׁשֶ ּבֵ ִאים זוֹ  ָיד ּגַ  ַעלשֶׁ  ַמִים ְמַטּמְ
י ּבֵ הּ  ּגַ ד ֶאת ְוַגם ֲחֶבְרּתָ ַטל, ַהּיָ ּנָ ה ֶאת ּוְכׁשֶ ִנּיָ ְ  ֹלא ַהׁשּ

יָון, ָהִראׁשֹוִנים ֶאת ִטֲהרוּ  ְטֵמאת ּכֵ ּנִ הּ  ֵמֲחַמת ׁשֶ , ֲחֶבְרּתָ
א ה ֶאּלָ ַרּבָ ם ַאּדְ ים ּגַ ִנּיִ ְ ֶהן ִנְטְמאוּ  ַהׁשּ ב ְוָצִריךְ , ּבָ  ְלַנּגֵ
יֶהם ְוִלּטֹל ָיָדיו ּתֵ ַאַחת ׁשְ   :ּכְ

ף ִאם. ז ְפׁשֵ זוֹ  זוֹ  ָיָדיו ׁשִ ֵהר, ּבָ ּלֹא ִיּזָ ע ׁשֶ  חּוץ ִיּגַ
קֹום ְפלוּ  ִמּמָ ּנָ ֵני, ַמִים ּבוֹ  ׁשֶ ֵהם ִמּפְ אֹות ׁשֶ  ֶאת זוֹ  ְמַטּמְ

  :זוֹ 

ָפהּ  ַאַחת ָידוֹ  ָנַטל. ח ְפׁשְ ֹראׁשוֹ  ְוׁשִ ֹכֶתל אוֹ  ּבְ  ְוַאַחר, ּבְ
ךְ  אֹוָתן ְוָנַגע ָחַזר ּכָ אוּ שֶׁ  ַמִים ּבְ דוֹ  ּבָ  ָהֹראשׁ  ַעל ִמּיָ
אֹוָתם ְטֵמָאה, ַהּכֶֹתל ְוַעל אוּ  ָחְזרוּ  ְטֵמִאים ַמִים ׁשֶ  ְוִטּמְ
ד ֶאת ַגע ַהּיָ ּנָ ֶהם ׁשֶ ב ַעל ַאף, ּבָ ָכל ּגַ ה ּדְ ּמָ ֹלא ּכַ  ּדְ

ף ְפׁשֵ ְפׁשּוף ְמַטֲהִרים ׁשִ ׁשִ א, ּבְ ּתָ ָחַזר ַהׁשְ ַרע, ְוָנַגע ּדְ . ּגָ
ֵאר ּוְכָבר הַ  ִנְתּבָ ֹוֵפךְ ׁשֶ ַאַחת ְרִביִעית ׁשּ ְכַלל ֵאינוֹ  ּכְ  ּבִ
ל ם ְוֵאין, ֵאּלוּ  ּכָ ָלל ְטֵמִאים ַמִים ׁשָ   :ּכְ

ֹוֵפךְ . ט ׁשּ ׁשֶ ֵהר ָצִריךְ  ָיָדיו ַעל ִראׁשֹוִנים ַמִים ּכְ  ִלּזָ
ּלֹא ִאיר ׁשֶ ָבר ׁשּום אוֹ  ֵקיָסם אוֹ  ְצרֹור ָידוֹ  ַעל ַיׁשְ  ּדָ
ֵאין, ַאֵחר א ְמַטֲהִרין ַמִים ׁשֶ ַעל ַמִים ֶאּלָ י ׁשֶ ּבֵ ד ּגַ , ַהּיָ
ִים ְוֹלא ַעל ַהּמַ רֹור ׁשֶ  ַמִים ְרִביִעית ׁשֹוֵפךְ  ְוִאם, ַהּצְ

ַאַחת ֵהר ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ָידוֹ  ַעל ּכְ ָכךְ  ִלּזָ   :ּבְ

שׁ  ִמי. י ּיֵ ה לוֹ  ׁשֶ ָידוֹ  ַמּכָ ה ּבְ י, ָעֶליהָ  ּוְרִטּיָ ּטֹל לוֹ  ּדַ ּיִ  ׁשֶ
ָאר ד ׁשְ ּלֹא ַהּיָ ה ְמקֹוםבִּ  ׁשֶ ֵהר ְוָצִריךְ . ָהְרִטּיָ ּלֹא ִלּזָ  ׁשֶ
ע ה ִיּגַ ְרִטּיָ ּלֹא, ּבָ ִים ַיְחְזרוּ  ׁשֶ ַעל ַהּמַ ה ׁשֶ אוּ  ָהְרִטּיָ  ִויַטּמְ
ד ּפֹךְ  אוֹ . ַהּיָ ד ַעל ְרִביִעית ִיׁשְ ַאַחת ַהּיָ ָאז, ּכְ  ֹלא ׁשֶ

ִים ִנְטְמאוּ    :ַהּמַ

 קסג סימן
' ב ּובוֹ , םלאחרי והמאכיל, מים לו שאין מי דין

  ְסִעיִפים:

ִרחּוק ְלָפָניו ְמצּוִיים ַמִים ֵאין ִאם. א  יֹוֵתר ּבְ
ָעה ה ָיָדיו ִיּטֹל, ִמיל ּוְלַאֲחָריו, ִמיִלין ֵמַאְרּבָ ַמּפָ  ּבְ
ת ְואֹוֵכל ָבר אוֹ  ּפַ ּבּולוֹ  ּדָ ּטִ ֶקהבְּ  ׁשֶ   :ַמׁשְ

ֲאִכיל. ב . םָיַדיִ  ְנִטיַלת ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ַלֲאֵחִרים ַהּמַ
י ַעל ַאף ָיַדִים ְנִטיַלת ָצִריךְ , ְוָהאֹוֵכל ַאֵחר ּפִ  נֹוֵתן ׁשֶ
יו ְלתֹוךְ  ֲאָכל נֹוֵגעַ  ְוֵאינוֹ  ּפִ ּמַ ין ְוהּוא, ּבַ  ְלאֹוֵכל ַהּדִ

ַמְגֵרָפה ִריךְ  ּבְ ּצָ   :ָיַדִים ְנִטיַלת ׁשֶ
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 קסד סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , הנטילה על להתנות שיכול

ֲחִרית ָיָדיו ָאָדם נֹוֵטל. א ל ֲעֵליֶהם ּוַמְתֶנה ׁשַ , ַהּיֹום ּכָ
ּלֹא ֲאִפּלוּ  ַעת ׁשֶ ׁשְ ַחק ּבִ ּלֹא ּוִבְלַבד, ַהּדַ ְעּתוֹ  ַיִסיחַ  ׁשֶ  ּדַ
ֲחֹזר טֹוב, לוֹ  ְמצּוִיים ַמִים ְוִאם. ֵמֶהם ּיַ , ָיָדיו ְוִיּטֹל ׁשֶ
  :ְיָבֵרךְ  ֹלא ֲאָבל

עֹוֵמד ִמי. ב ה ׁשֶ ְסֻעּדָ ר ּבִ ַגעשֶׁ  ְוִנְזּכַ ׁשֹוק ּנָ  ְוָיֵרךְ  ּבְ
ָאָדם ַהְמֻכִסים ּוְמקֹומֹות ךְ  אוֹ , ּבָ ִחּכֵ ֹראׁשוֹ  ׁשֶ  ְוָכל ּבְ
ּיֹוֵצא ֶזה ּכַ  ַעל: ִויָבֵרךְ , ָיָדיו ְוִלּטֹל ַלֲחֹזר ָצִריךְ , ּבָ
  :ָיָדִים ְנִטיַלת

 קסה סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , לאכל ורוצה צרכיו העושה דין

ה. א ָעִמים' ב ִיּטֹל, ֶלֱאֹכל ְורֹוֶצה ָרָכיוצְ  ָהעֹוׂשֶ  ַעל. ּפְ
ר: ְמָבֵרךְ  ָהִראׁשֹוָנה ה ְוַעל, ָיַצר ֲאׁשֶ ִנּיָ ְ  ַעל: ְמָבֵרךְ  ַהׁשּ

א ִלּטֹל רֹוֶצה ֵאינוֹ  ְוִאם. ָיָדִים ְנִטיַלת ַעם ֶאּלָ , ַאַחת ּפַ
ַפךְ  ְלַאַחר ָ ׁשּ ַעם ׁשֶ ף ָיָדיו ַעל ַאַחת ּפַ ְפׁשֵ : ְיָבֵרךְ , ּוְמׁשַ
ר ךְ  ְוַאַחר, ָיַצר ֲאׁשֶ ַעת ּכָ ׁשְ  ְנִטיַלת ַעל: ְיָבֵרךְ  ִנּגּוב ּבִ
  :ָיַדִים

ים ִאם. ב ין ַרּבִ ה ְמֻסּבִ ְסֻעּדָ דֹול, ּבִ  ָיָדיו נֹוֵטל ַהּגָ
ה ִחּלָ ַאֲחרֹוָנה ִלּטֹל ָרִגיל ָהָיה שׁ "ְוָהֹרא. ּתְ ּלֹא, ּבָ  ׁשֶ

ּלֹא ְלַהְפִסיק ר ְוׁשֶ   :ְלַדּבֵ

  הפת בציעת הלכות

 קסו סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , לנטילה בציעה בין הפסקה דין

ֵאינוֹ  אֹוְמִרים ֵישׁ . א ֵהר ָצִריךְ  ׁשֶ ַהְפִסיק ִלּזָ ין ִמּלְ  ּבֵ
ִריךְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ְלַהּמֹוִציא ְנִטיָלה ּצָ ֵהר ׁשֶ  ְוטֹוב, ִלּזָ
ֵהר   :ִלּזָ

 קסז סימן
' כ ּובוֹ , הבוצע הוא ומי, הבציעה וזמן מקום

  ְסִעיִפים:

ת ּבֹוֵצעַ . א ּפַ קֹום, ּבַ ּמָ ֱאָפה ּבַ ּנֶ רּוַסת ְוַיְחּתֹךּ , ֵהיֵטב ׁשֶ  ּפְ
ִציָעה ִאם, ְמַעט ַלְחּתֹךְ  ְוָצִריךְ . ַהּבְ רּוָסה ֶיֱאֹחז ׁשֶ ּפְ  ּבַ

ָאר ַיֲעֶלה ר ׁשְ ּכָ ִאם, ִעּמוֹ  ּכִ ְפרּוָסה ָחׁשּוב ֵכן ֹלא ׁשֶ , ּכִ
ה יֶחּנָ רֶ  ְוַיּנִ ת תְמֻחּבֶ ִסּיֵם ְוַאַחר ְלָבֵרךְ  ְוַיְתִחיל ַלּפַ  ׁשֶ
ָרָכה ה ַהּבְ ֵדי, ַיְפִריֶדּנָ ְכֶלה ּכְ ּתִ ָרָכה ׁשֶ עֹוד ַהּבְ ת ּבְ ַהּפַ  ׁשֶ
ֵלם רּוָסה ִיְבַצע ְוֹלא. ׁשָ ה ּפְ ֵני, ְקַטּנָ ְרֶאה ִמּפְ ּנִ ַצר ׁשֶ  ּכְ
רּוָסה ְוֹלא, ַעִין יָצה יֹוֵתר ּפְ ּבֵ ֵני, ִמּכַ ְרֶאה ִמּפְ ּנִ  ׁשֶ

ן ְרַעְבּתָ   :ּכִ

ן. ָהָאֶרץ ִמן ֶלֶחם ַהּמֹוִציא: ְיָבֵרךְ . ב ין ֶרַוח ִיּתֵ  ֶלֶחם ּבֵ
  :ִמן ּוֵבין

ְתּפֹס ֹקֶדם ְלָבֵרךְ  ֵאין. ג ּיִ ֶחם ׁשֶ   :ַהּלֶ

ן. ד י ִיּתֵ ּתֵ ת ַעל ָיָדיו ׁשְ ַעת ַהּפַ ׁשְ ָרָכה ּבִ שׁ , ּבְ ּיֵ ֶהן ׁשֶ  ּבָ
עֹות' י ֶנֶגד ֶאְצּבָ לּויֹות תִמְצווֹ ' י ּכְ ת ַהּתְ ּפַ  ֵישׁ  ּוְלָכךְ  ּבַ
בֹות' י ת ּתֵ ִבְרּכַ בֹות' ְוי ַהּמֹוִציא ּבְ סּוק ּתֵ ּפָ  ַמְצִמיחַ  ּבַ

ֵהָמה ָחִציר בֹות' ְוי ַלּבְ סּוק ּתֵ ּפָ ל ֵעיֵני ּבַ  ֵאֶליךָ  ּכָ
רוּ  ּבֵ בֹות' ְוי ְיׂשַ סּוק ּתֵ ּפָ ה ֶאֶרץ ּבַ עֹוָרה ִחּטָ ' ְוי ּוׂשְ
בֹות סּוק ּתֵ ּפָ ןְויִ  ּבַ   :ְלךָ  ּתֶ

ִביאוּ  ַעד ִיְבַצע ֹלא. ה ּיָ ן אוֹ  ֶמַלח ְלָפָניו ׁשֶ  ִלְפּתָ
ת רּוַסת ּבוֹ  ְלַלּפֵ ִציָעה ּפְ ה ִהיא ְוִאם, ַהּבְ ִהיא אוֹ  ְנִקּיָ  ׁשֶ

ֶלת ַתְבִלין ְמֻתּבֶ ֶמַלח אוֹ  ּבְ ֵעין ּבְ נוּ  ּכְ ּלָ ן אוֹ  ׁשֶ ּוֵ  ִנְתּכַ
ת ֶלֱאֹכל יןְלַהמְ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ֲחֵרָבה ּפַ   :ּתִ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן קסז הלכות בציעת הפת
  

 

84

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ב
 ב

ד ֹיאַכל. ו יחַ  ְוֹלא ִמּיָ ין ָיׂשִ ָרָכה ּבֵ  ְוִאם. ַלֲאִכיָלה ּבְ
ח א ּוְלָבֵרךְ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ , ׂשָ ן ִאם ֶאּלָ יָחה ָהְיָתה ּכֵ ִ  ַהׂשּ

ְדָבִרים ָבִרים ֵמִעְנַין ּבִ ָבְרִכין ּדְ ּמְ גֹון, ָעָליו ׁשֶ ַרךְ  ּכְ ּבֵ  ׁשֶ
ת ַעל ָאַכל ְוֹקֶדם ַהּפַ ן אוֹ  ֶמַלח אוּ ָהִבי ָאַמר ׁשֶ  ִלְפּתָ
נוּ  נוּ , ֶלֱאֹכל ִלְפלֹוִני ּתְ ֵהָמה ַמֲאָכל ּתְ  ְוַכּיֹוֵצא ַלּבְ

ֵאּלוּ    :ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ּבְ

ָהָיה ְראּוֵבן. ז  ָהָיה ְוַיֲעֹקב, ַלֲאִכיָלה ָיָדיו נֹוֵטל ׁשֶ
ן ַהּמֹוִציא ְמָבֵרךְ  ּוֵ ֹוְמִעים ְלהֹוִציא ְוִנְתּכַ ךְ  ְוַאַחר, ַהׁשּ  ּכָ
ב  ָהֵוי ָלא, ָיַדִים ְנִטיַלת ַעל ּוֵבַרךְ  ָיָדיו ְראּוֵבן ִנּגֵ

ת ְויֹוֵצא ֶהְפֵסק ִבְרּכַ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ , ַיֲעֹקב ּבְ
ת ּוְלָבֵרךְ  ְרּכַ   :ַהּמֹוִציא ּבִ

ַכח. ח ַרךְ  ְוֹלא ְוָאַכל ׁשָ ר ִאם, ַהּמֹוִציא ּבֵ תֹוךְ  ִנְזּכַ  ּבְ
ה ר ֹלא ְוִאם ,ְמָבֵרךְ  ַהְסֻעּדָ ַמר ַעד ִנְזּכַ ּגָ , ְסעּוָדתוֹ  ׁשֶ

  :ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ 

ק הּוא ִאם. ט ַרךְ  ִאם ְמֻסּפָ  ֵאינוֹ , ָלאו ִאם ַהּמֹוִציא ּבֵ
  :ּוְמָבֵרךְ  חֹוֵזר

ְמקֹום ִאם. י ת ּבִ ְרּכַ ַרךְ  ַהּמֹוִציא ּבִ ַהּכֹל: ּבֵ  ִנְהָיה ׁשֶ
ְדָברוֹ  ָאַמר אוֹ , ּבִ ִריךְ : ׁשֶ א אַרֲחָמנָ  ּבְ  ַמאֵריהּ  ַמְלּכָ
ַהאי א ּדְ ּתָ   :ָיָצא, ּפִ

ַנִים ָהיוּ  ִאם. יא ים אוֹ  ׁשְ ם ְמָבֵרךְ  ֶאָחד, ַרּבִ . ְלֻכּלָ
הּוא, ֵהֵסּבוּ  ְוַדְוָקא ֶרךְ  ׁשֶ  ָהיוּ  ִאם ֲאָבל, ֶקַבע ּדֶ
ִבים ֹלא יֹוׁשְ ה ּבְ יָון, ֲהִסּבָ ֵאיָנם ּכֵ ִעים ׁשֶ ל, ַיַחד ִנְקּבָ  ּכָ

אן ֹנאַכל: ָאְמרוּ  ְוִאם. ְצמוֹ ְלעַ  ְמָבֵרךְ  ֶאָחד  אוֹ  ּכָ
ָמקֹום לֹוִני ּבְ יָון, ּפְ ֵהִכינוּ  ּכֵ  ָהֵוי, ַלֲאִכיָלָתן ָמקֹום ׁשֶ
ֹלא ַוֲאִפּלוּ  ֶקַבע ה ּבְ ָנא, ֲהִסּבָ ֵאין ְוָהִאּדָ  ְרִגיִלים ָאנוּ  ׁשֶ

ה ֲהִסּבָ יָבה, ּבַ יָדן ְיׁשִ ְלָחן ּדִ ׁשֻ ֹלא אוֹ  ֶאָחד ּבְ ְלָחן ּבְ  ׁשֻ
ַמפָּ   ֲחבּוָרה ִלְבֵני ַוֲאִפּלוּ . ְקִביעּות ָהֵוי, ַאַחת הּבְ

ה ֲהִסּבָ יְדהוּ  ּכַ ִמי ּדִ  ָמקֹום ָקְבעוּ  ֲאִפּלוּ , ּוְלִדיָדן. ּדָ

ַעל אוֹ , ַלֲאִכיָלָתן ִית ּבַ ֵני ִעם ַהּבַ יתוֹ  ּבְ  ְמָהֵני ֹלא, ּבֵ
א ן ִאם ֶאּלָ בוּ  ּכֵ ְלָחן ָיׁשְ ׁשֻ ה אוֹ ' א ּבְ ַמּפָ   :ַאַחת ּבְ

י ַעל ַאף, ֹנאַכל: ְוָאְמרוּ  רֹוְכִבים ָהיוּ  םאִ . יב ל ּפִ ּכָ  ׁשֶ
רוֹ  אֹוֵכל ֶאָחד ּכָ ּלֹא, ִמּכִ ֵהמֹות ָיְרדוּ  ׁשֶ  ִמְצָטְרִפין, ֵמַהּבְ
יָון ָעְמדוּ  ּכֵ ָמקֹום ׁשֶ  אֹוְכִלים ָהיוּ  ִאם ֲאָבל, ֶאָחד ּבְ

ֶדה אֹוְכִלים ָהיוּ  ְוִאם. ֹלא, ְוהֹוְלִכים ׂשָ ִרים ּבְ  ְמֻפּזָ
י ַעל ַאף, ֹפָרִדיםּומְ  אֹוְכִלים ּפִ ם ׁשֶ ּלָ ָעה ּכֻ ׁשָ  ַאַחת ּבְ

ר ּכָ יָון, ֶאָחד ּוִמּכִ ּלֹא ּכֵ  ְואֹוְכִלים, ָמקֹום ָקְבעוּ  ׁשֶ
ִרים   :ִמְצָטְרִפין ֵאיָנם, ְמֻפּזָ

ֹלא ֵהיָכא. יג ָאְמִריַנן ָמקֹום ָקְבעוּ  ּדְ ל ּדְ ּכָ  ֶאָחד ׁשֶ
ן ִאם, ְלַעְצמוֹ  ְמָבֵרךְ  ּוֵ  ְוֵהם ְלהֹוִציָאם ָבֵרךְ ַהמְ  ּכִ
נוּ  ּוְ   :ָיְצאוּ , ָלֵצאת ִנְתּכַ

ים ִאם. יד ים ַהְמֻסּבִ דֹול, ַרּבִ ם ּגָ ֻכּלָ ּבְ  ְוִאם. ּבֹוֵצעַ  ׁשֶ
ֶהם ֵישׁ  ַעל ִעּמָ ִית ּבַ  ָהאֹוֵרחַ  ִאם ַוֲאִפּלוּ  ּבֹוֵצעַ  הּוא, ַהּבַ

דֹול   :ּגָ

ין ֵאין. טו ִאים ַהְמֻסּבִ ָ יִּ  ַעד ִלְטֹעם ַרׁשּ . ַהּבֹוֵצעַ  ְטֹעםׁשֶ
ל ְוִאם רוֹ  אֹוֵכל ֶאָחד ּכָ ּכָ ם ְוֵאין ִמּכִ ּלָ ר ְזקּוִקים ּכֻ ּכָ  ַלּכִ

ַיד ּבְ ִאים, ַהּבֹוֵצעַ  ׁשֶ ָ ת הּוא ְוִאם. ֹקֶדם ִלְטֹעם ַרׁשּ ּבָ , ׁשַ
ֵהא ָצִריךְ  ּיְ ים ִלְפֵני ׁשֶ ֶנה ֶלֶחם ַהְמֻסּבִ ה חּוץ ִמׁשְ  ִמּמַ

ְפֵני ּלִ ֶ ִאים ְהיוּ יִ  ְוָאז, ַהּבֹוֵצעַ  ׁשּ ָ  ֹקֶדם ִלְטֹעם ַרׁשּ
  :ַהּבֹוֵצעַ 

אי ַהּבֹוֵצעַ  ֵאין. טז ַ ְכֶלה ַעד ִלְבֹצעַ  ַרׁשּ ּיִ י ָאֵמן ׁשֶ  ִמּפִ
  :ָהעֹוִנים ֹרב

ט ַהּבֹוֵצעַ . יז ה ָידוֹ  ּפֹוׁשֵ ִחּלָ ָעָרה ּתְ א ְוִאם, ֶלֱאֹכל ַלּקְ  ּבָ
בֹוד ַלֲחֹלק דֹול ְלִמי ּכָ ּגָ ּנוּ  ׁשֶ אי, ִמּמֶ ַ   :ַרׁשּ

רּוָסה נֹוֵתן ַהּבֹוֵצעַ . יח ל ִלְפֵני ּפְ  נֹוֵטל ְוָהֶאָחד ֶאָחד ּכָ
רּוָסה ָידוֹ  ּפְ ַיד נֹוֵתן ַהּבֹוֵצעַ  ְוֵאין, ּבְ א ָהאֹוֵכל ּבְ  ֶאּלָ

ן ִאם   :ָאֵבל ָהָיה ּכֵ
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ֵאינוֹ  ִמי. יט ת ְלָבֵרךְ  ָיכֹול ֵאינוֹ  אֹוֵכל ׁשֶ ְרּכַ  ַהּמֹוִציא ּבִ
ים ֲאָבל ,ָהאֹוְכִלים ְלהֹוִציא  ַעל ַאף ְלָבֵרךְ  ָיכֹול ִלְקַטּנִ

י ֵאינוֹ  ּפִ ֶהם אֹוֵכל ׁשֶ ֵדי, ִעּמָ ָכם ּכְ ִמְצוֹות ְלַחּנְ   :ּבְ

ת ֲאִפּלוּ . כ ּבָ ׁשַ הּוא, ּבְ ב ׁשֶ ת ֶלֱאֹכל ַחּיָ  לוֹ  ְיָבֵרךְ  ֹלא, ּפַ
ת ֲחֵברוֹ  ְרּכַ ֵרי ְוֹלא. אֹוֵכל ֵאינוֹ  ִאם, ַהּמֹוִציא ּבִ  ׁשָ
י ַעל ַאף ִריםַלֲאחֵ  ְלָבֵרךְ  ֵאינוֹ  ּפִ א, טֹוֵעם ׁשֶ  ֶאּלָ
ת ְרּכַ ה ַהּמֹוִציא ּבִ ַמּצָ ֵליל ּדְ ל ִראׁשֹון ּבְ ַסח ׁשֶ ת, ּפֶ  ּוִבְרּכַ
ִין ִקּדּושׁ  ַהּיַ ין, ּדְ ל ּבֵ ין ַלְיָלה ׁשֶ ל ּבֵ   :יֹום ׁשֶ

 קסח סימן
  ְסִעיִפים: ז"י ּובוֹ , מברכין פת מיני איזה על

ל יכֹותֲחתִ  ְלָפָניו ָהיוּ . א ת ׁשֶ ֵלם ּוַפת, ּפַ  ַהּכֹל ׁשָ
ין ֵלם ַעל ְמָבֵרךְ , ֶאָחד ִמּמִ ָ ת הּוא ֲאִפּלוּ  ַהׁשּ ר ּפַ  ִקּבָ
ת ְוַהֲחִתיכֹות, ְוָקָטן ה ּפַ ֵלם ִאם ֲאָבל. ּוְגדֹוָלה ְנִקּיָ ָ  ַהׁשּ

עֹוִרים ים ְוַהֲחִתיכֹות ׂשְ ה ִהיא ֲאִפּלוּ , ֵמִחּטִ יחַ  ְקַטּנָ  ַמּנִ
רּוָסה חַ  ַהּפְ ֵלָמה תּתַ ְ יֶהן ּובֹוֵצעַ  ַהׁשּ ּתֵ ְ   :ַיַחד ִמׁשּ

ֵלמֹות' ב ִאם. ב ין ׁשְ דֹוָלה ַאַחת, ֶאָחד ִמּמִ  ְוַאַחת ּגְ
ה דֹוָלה ַעל ְמָבֵרךְ , ְקַטּנָ ֵני ְלָאָדם ֵישׁ  ִאם. ַהּגְ  ֲחָצֵאי ׁשְ
ֵלם ֶלֶחם לוֹ  ְוֵאין ֶלֶחם ֵרם, ׁשָ ֵעץ ַיַחד ְיַחּבְ  אוֹ  ּבְ
ׁשּום ָבר ּבְ ּלֹ ּדָ ִדין ְוִדינוֹ , ִנְרֶאה ְיֵהא אׁשֶ ֵלם ּכְ . ׁשָ
ת ַוֲאִפּלוּ  ּבָ ׁשַ ָרם ָיכֹול ּבְ   :ְלַחּבְ

ֵני. ג לּוְסָקאֹות ׁשְ בּוִקים ּגְ ֱאפוּ  ַיַחד ַהּדְ ּנֶ ךְ  ׁשֶ  ִמן ְוֶנְחּתַ
ה ָהַאַחת ִנּיָ ְ ֲאָרה ְוַהׁשּ ֵלָמה ִנׁשְ  ְלַהְפִריד טֹוב, ׁשְ

ֵלָמה ַהֲחִתיָכה ְ ֵדי ֵמַהׁשּ תְּ  ּכְ ֵלָמה ִנְרֵאית ֵהאׁשֶ ה, ׁשְ  ִמּמַ
ה יֶחּנָ ּנִ ּיַ ֶ בּוק ׁשּ הּ  ּדָ י ַעל ַאף ּבָ ְרֵאית ּפִ ּנִ  יֹוֵתר ׁשֶ
דֹוָלה   :ּגְ

ת. ד עֹוִרין ּפַ ְסִמין ּוַפת ׂשְ ל ַעל ְמָבֵרךְ , ּכֻ עֹוִרים ׁשֶ  ׂשְ
יָון הּוא ּכֵ ין ׁשֶ י ַעל ַאף', ז ִמּמִ ְסִמין ּפִ ַהּכֻ ת. ָיִפים ׁשֶ  ּפַ

ה ר תּופַ  ְנִקּיָ ה ַעל ְמָבֵרךְ , ִקּבָ ִקּיָ יֶהן ְוִאם. ַהּנְ ּתֵ  ׁשְ
ָבָנה ַעל ְמָבֵרךְ , ִמּזוֹ  יֹוֵתר ְלָבָנה ְוזוֹ  ְנִקּיֹות   :יֹוֵתר ַהּלְ

ת. ה ה ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּפַ ר ּוַפת ְנִקּיָ ל ִקּבָ ָרֵאל ׁשֶ , ִיׂשְ
ת ִנְזָהר ֵאינוֹ  ִאם  ֵאיֶזה ַעל ְמָבֵרךְ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ִמּפַ

ְרֶצה ֵמֶהם ּיִ ת ִנְזָהר הּוא ְוִאם. ׁשֶ , ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ִמּפַ
ק ת ְמַסּלֵ ל ָנִקי ּפַ ְלָחן ֵמַעל ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ ֻ  ַעד ַהׁשּ
ת ְלַאַחר ְרּכַ ַעל ְוִאם. ַהּמֹוִציא ּבִ ִית ּבַ  ִנְזָהר ֵאינוֹ  ַהּבַ
ת ְעּתוֹ  ְוֵאין, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ִמּפַ ל ֶלֱאֹכל ּדַ הַהסְ  ּכָ  ֻעּדָ
ת ַרק י ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּפַ ה ִהיא ּכִ ֵני ֲאָבל, ְנִקּיָ יתוֹ  ּבְ  ּבֵ

ת ָאְכלוּ  ֵאינוֹ  ִמּפַ ל ָנִקי ׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ י, ִיׂשְ ּתֵ ֶחם ּוׁשְ  ַהּלֶ
ְלָחן ַעל מּוָנִחים ֻ ת ַעל ִלְבֹצעַ  ָצִריךְ , ַהׁשּ ה ּפַ ל ְנִקּיָ  ׁשֶ
ְעּתוֹ  ֵאיןוְ  ַהּבֹוֵצעַ  ְוהּוא הֹוִאיל, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד  ּדַ
א ֶלֱאֹכל ת ֵמאֹותוֹ  ֶאּלָ ַעל ְוִאם. ּפַ ִית ּבַ ת ִנְזָהר ַהּבַ  ִמּפַ
ָרֵאל, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ֵאינוֹ  ְוִיׂשְ ָכךְ  ִנְזָהר ׁשֶ  ִעּמוֹ  ֵמֵסב ּבְ
ְלָחן ַעל ֻ יָון, ַהׁשּ ִמְצָוה ּכֵ ֶלת ּדְ ַעל ַעל ֻמּטֶ ִית ּבַ , ַהּבַ

ֶפה ִמן ִיְבַצע ל ַהּיָ ר ְוֵכיָון, ָכִביםּכוֹ  עֹוֵבד ׁשֶ ֻהּתַ  ׁשֶ
ר ִלְבֹצעַ  ה ְלָכל ֻהּתַ   :ַהְסֻעּדָ

ת. ו ָאה ּפַ ִכְסִנין ַהּבָ  ִמיֵני ּבֹוֵרא: ָעָליו ְמָבֵרךְ , ּבְ
ָרָכה: ּוְלַאֲחָריו, ְמזֹונֹות ֹלשׁ  ֵמֵעין ַאַחת ּבְ  ְוִאם. ׁשָ
ּנוּ  ָאַכל עּור ִמּמֶ ֲאֵחִרים ׁשִ  ַאף, ָעָליו ִלְקּבֹעַ  ְרִגיִלים ׁשֶ
י ַעל הּוא ּפִ ֵבעַ  ֹלא ׁשֶ ּנוּ  ׂשָ  ַהּמֹוִציא: ָעָליו ְמָבֵרךְ , ִמּמֶ

ת זֹון ּוִבְרּכַ ה ְוִאם. ַהּמָ ִחּלָ ַדְעּתוֹ  ָהָיה ִמּתְ ּנוּ  ֶלֱאֹכל ּבְ  ִמּמֶ
ךְ  ְוַאַחר, ְמזֹונֹות ִמיֵני ּבֹוֵרא: ּוֵבַרךְ , ְמַעט  ָאַכל ּכָ
עּור ֲאֵחִרים ׁשִ ת ָליועָ  ְיָבֵרךְ , ָעָליו קֹוְבִעים ׁשֶ ְרּכַ  ּבִ
זֹון י ַעל ַאף, ַהּמָ ּלֹא ּפִ ַרךְ  ׁשֶ ה ַהּמֹוִציא ּבֵ ִחּלָ  ְוִאם. ּתְ
עּור ָאַכל ֲאֵחִרים ׁשִ י ַעל ַאף, ָעָליו קֹוְבִעים ֵאין ׁשֶ  ּפִ
הּוא א ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ , ָעָליו קֹוֵבעַ  ׁשֶ  ִמיֵני ּבֹוֵרא ֶאּלָ
ֹלשׁ  ֵמַעִין ַאַחת ּוְבָרָכה ְמזֹונֹות ְבטֵ , ׁשָ ְעּתוֹ  ָלהּדִ  ֵאֶצל ּדַ

ל   :ָאָדם ּכָ
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ת. ז ָאה ּפַ ִכיְסִנין ַהּבָ ים ֵישׁ , ּבְ ת: ְמָפְרׁשִ ָעׂשּוי ּפַ  ׁשֶ
ִמין יִסים ּכְ ִאים ּכִ ַמּלְ ּמְ ַבשׁ  אֹוָתם ׁשֶ  סּוָקר אוֹ  ּדְ

ֵקִדים ֶוֱאגֹוִזים ְקָרִאים ְוֵהם, ְוַתְבִלין ּוׁשְ  ש"רישקלא ַהּנִ
ֵעֵרב ִעָסה ִהיאשֶׁ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ו"חש אל די הּ  ׁשֶ  ּבָ

ַבשׁ  ֶמן אוֹ  ּדְ ְבִלין ִמיֵני אוֹ  ָחָלב אוֹ  ׁשֶ  ְוהּוא, ַוֲאָפָאהּ  ּתַ
ְהֶיה ּיִ ֲעֹרֶבת ַטַעם ׁשֶ י ּתַ רֹות ַהּמֵ ְבִלין אוֹ  ּפֵ ר ַהּתַ  ִנּכָ
ִעָסה ים ְוֵישׁ ,. ּבָ הּוא ְמָפְרׁשִ ת ׁשֶ ין, ּפַ ֶלת ּבֵ ין ְמֻתּבֶ  ּבֵ
ֵאיָנהּ  ֶלת ׁשֶ יםשֶׁ , ְמֻתּבֶ ָעִבים אֹוָתם אֹוָתם עֹוׂשִ  ּכְ
ים ְקָרִאים ְוֵהם, אֹוָתם ְוכֹוְסִסין ְיֵבׁשִ , ש"בישקוני ַהּנִ
ִדְבֵרי ַוֲהָלָכה ם ּכְ ּלָ ָכל ּכֻ ּלְ ָבִרים ֵאּלוּ  ׁשֶ  נֹוְתִנים ַהּדְ
יִנים ָלֶהם ָאַמְרנוּ  ּדִ ַפת ׁשֶ ָאה ּבְ ִכְסִנין ַהּבָ   :ּבְ

ִלי אֹוָתן, ַלְחָמִנּיֹות. ח ּבְ ּקֹוִרין ָעָבה ָלָתןׁשֶ  ׁשֶ
מּור ֶלֶחם, ש"אובליא  ַהּמֹוִציא ָעָליו ּוְמָבֵרךְ  הּוא ּגָ
ת זֹון ּוִבְרּכַ ִליָלָתן ְואֹוָתן. ַהּמָ ּבְ ה ׁשֶ ים ַרּכָ  ְמֹאד ְוַדּקִ
ּקֹוִרין  ְמזֹונֹות ִמיֵני ּבֹוֵרא ֲעֵליֶהם ְמָבֵרךְ , ש"ניבלא ׁשֶ
ֹלשׁ  ֵמֵעין ַאַחת ּוְבָרָכה , ֲעֵליֶהם ְסעּוָדתוֹ  עָקבַ  ְוִאם. ׁשָ
ת ַהּמֹוִציא ְמָבֵרךְ  זֹון ּוִבְרּכַ תֹוךְ  ְלהוּ  ָאִכיל ְוִאי. ַהּמָ  ּבְ

ה ּלֹא ַהְסֻעּדָ ה ֵמֲחַמת ׁשֶ ָרָכה ְטעּוִנים, ַהְסֻעּדָ  ִלְפֵניֶהם ּבְ
ים ְרִקיִקים אֹוָתם ֲאָבל, ְלַאֲחֵריֶהם ְוֹלא ּקִ ּנֹוְתִנים ּדַ  ׁשֶ

י ִליםְטפֵ  ֵהם, ֲעֵליֶהם ִמְרַקַחת ְרַקַחת ְלַגּבֵ ת ַהּמִ  ּוִבְרּכַ
ְרַקַחת ן ַהּמִ   :ּפֹוַטְרּתָ

ת. ט מּור ּפַ חֹות ֲאִפּלוּ , ּגָ ִית ּפָ ּזַ : ָעָליו ְמָבֵרךְ , ִמּכַ
לּום ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ  ְלַאֲחָריו ֲאָבל, ַהּמֹוִציא ל, ּכְ ּלֹא ּכָ  ׁשֶ

ִית ָאַכל ּזַ   :ּכַ

ַהְינוּ , א"חביצ. י רּוֵרי ּדְ ִקים םֶלחֶ  ּפֵ ְדּבָ ּנִ  ַעל ַיַחד ׁשֶ
ל ִאם, ָמָרק ְיֵדי ֵ ׁשּ ֶהם ֵישׁ  ִאם, ִנְתּבַ ִית ּבָ ּזַ  ַעל ַאף ּכַ
י ֵאין ּפִ ת ַהּמֹוִציא ְמָבֵרךְ , ֶלֶחם ּתַֹאר ּבוֹ  ׁשֶ  ּוִבְרּכַ

זֹון ֶהם ֵאין ְוִאם. ַהּמָ ִית ּבָ ּזַ י ַעל ַאף, ּכַ ְרֶאה ּפִ ּנִ  ׁשֶ
שׁ  ּיֵ א ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ , ֶלֶחם ּתַֹאר ּבוֹ  ׁשֶ  ִמיֵני ּבֹוֵרא ֶאּלָ

ֹלשׁ  ֵמֵעין ַאַחת ּוְבָרָכה ְמזֹונֹות ל ֵאינוֹ  ְוִאם. ׁשָ ָ , ְמֻבׁשּ
א הּוא ֶאּלָ ר ׁשֶ ַבשׁ  ְיֵדי ַעל ְמֻחּבָ  ֵישׁ  ִאם, ָמָרק אוֹ  ּדְ

רּוסֹות ּפְ ִית ּבַ ּזַ  לוֹ  ֵאין ֲאִפּלוּ , ַהּמֹוִציא ָעָליו ְמָבֵרךְ  ּכַ
ִית ֶהםבָּ  ֵאין ְוִאם. ֶלֶחם ּתַֹאר ּזַ ֶהם ֵישׁ  ִאם, ּכַ  ּתַֹאר ּבָ
ַהְינוּ , ֶלֶחם הּוא ּדְ ר ׁשֶ הּוא ְוָידּועַ  ִנּכָ  ְמָבֵרךְ , ֶלֶחם ׁשֶ
ת ַהּמֹוִציא ָעָליו זֹון ּוִבְרּכַ ֶהם ֵאין ְוִאם. ַהּמָ  ּתַֹאר ּבָ
 ֵמֵעין ַאַחת ּוְבָרָכה ְמזֹונֹות ִמיֵני ּבֹוֵרא ְמָבֵרךְ , ֶלֶחם
ֹלשׁ  ל ֹלא ֵאינוֹ  ְוִאם. ׁשָ ָ ר ְוֹלא ְמֻבׁשּ א, ְמֻחּבָ  ְמֹפָרר ֶאּלָ
ק ק ּדַ י ַעל ַאף, ּדַ ֵאין ּפִ ִית ּבוֹ  ׁשֶ ּזַ , ֶלֶחם ּתַֹאר ְוֹלא ּכַ

ת ַהּמֹוִציא ָעָליו ְמָבֵרךְ  זֹון ּוִבְרּכַ   :ַהּמָ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . יא ֵפרּוִרין ׁשֶ ּנֹוְתִנין ּדְ ַמִים ׁשֶ ִים ּבְ  ְוַהּמַ
ִנים רּוִרין ֵמֲחַמת ִמְתַלּבְ  ּתֹוִריָתא ֵליהּ  ָאִזיל, ַהּפֵ
ַנֲהָמא א ָעֶליהָ  ְמָבֵרךְ  ְוֵאין ּדְ  ְמזֹונֹות ִמיֵני ּבֹוֵרא ֶאּלָ
ֹלשׁ  ֵמֵעין ַאַחת ּוְבָרָכה   :ׁשָ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . יב ת ׁשֶ ּפַ רּוי ׁשֶ ָ ַיִין ַהׁשּ  ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ  ּבְ
א ֹלשׁ  ֵמֵעין ַאַחת ּוְבָרָכה ְמזֹונֹות ִמיֵני ּבֹוֵרא ֶאּלָ , ׁשָ

ֵאין ְוִנְרֶאה ָבָריו ׁשֶ א ֲאמּוִרים ּדְ ֵפרּוִרין ֶאּלָ  אוֹ  ּבְ
ְפרּוסֹות ֵאין, ּבִ ָכל ׁשֶ ִית ַאַחת ּבְ ּזַ   :ּכַ

ָבר ֲאִפּלוּ . יג ִליָלתוֹ  ּדָ ּבְ לוֹ  ִאם, ָעָבה ׁשֶ ְ ׁשּ נוֹ  אוֹ  ּבִ  ִטּגְ
שׁ  ֲאִפּלוּ , ַהּמֹוִציא ָעֶליהָ  ְמָבֵרךְ  ֵאין ּיֵ  ּתֹוִריָתא ָעֶליהָ  ׁשֶ

ַנֲהָמא ָבה ַוֲאִפּלוּ  ּדְ ה ִנְתַחּיְ ַחּלָ ת, ּבְ ִבְרּכַ  ֵאינוֹ  ַהּמֹוִציא ּדְ
א הֹוֵלךְ  ַעת ַאַחר ֶאּלָ ה ׁשְ  ְואֹוְמִרים חֹוְלִקין ְוֵישׁ . ֲאִפּיָ
ָכל ת ּדְ ִחּלַ ּתְ ָכהּ  ֲאִפּלוּ , ָעָבה ָהִעָסה ׁשֶ ךְ  ַאַחר ִרּכְ  ּכָ
ַמִים ָאהּ  ּבְ ִנין ַוֲעׂשָ ָלהּ וּ  ֻסְפּגָ ְ ַמִים ִבׁשּ ָנהּ  אוֹ  ּבְ ֶמן ִטּגְ ׁשֶ , ּבְ
ַמִים ִויֵרא ַהּמֹוִציא ֲעֵליֶהם ְמָבֵרךְ  ֵניֶהם ְיֵדי ֵיֵצא ׁשָ , ׁשְ
א ֹיאְכֵלם ְוֹלא ָבֵרךְ  ְיֵדי ַעל ֶאּלָ ּיְ  ַאֵחר ֶלֶחם ַעל ׁשֶ

ה ִחּלָ   :ּתְ

ַאַחר ָחלּוט. יד ךְ  ׁשֶ ּנּור ֲאָפאוֹ  ּכָ ּתַ ת, ּבַ מּור ּפַ  הּוא ּגָ
  :ַהּמֹוִציא ָעָליו ָבֵרךְ ּומְ 
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  אורח חיים ערוך שולחן
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ַהְינוּ  ְטרֹוְקִנין. טו ין ּדְ עֹוׂשִ יָרה ּגּוָמא ׁשֶ ּכִ  ְונֹוְתִנים ּבַ
הּ  הּ  ְמָעְרִבין ּוַמִים ֶקַמח ּבָ ם ְוֶנֱאֶפה ּבָ  ָעָליו ְמָבֵרךְ , ׁשָ

ֹלשׁ  ֵמֵעין ַאַחת ּוְבָרָכה ְמזֹונֹות ִמיֵני ּבֹוֵרא  ְוִאם. ׁשָ
ת ַהּמֹוִציא ְמָבֵרךְ  ,ָעָליו ְסעּוָדתוֹ  ָקַבע זֹון ּוִבְרּכַ . ַהּמָ
ַהְינוּ , א"ְטִריתָ  ֲאָבל ּלֹוְקִחין ּדְ  ּוְמָעְרִבים ּוַמִים ֶקַמח ׁשֶ
יָרה ַעל ְוׁשֹוְפִכים אֹוָתם ט ְוהּוא ַהּכִ ֵ ׁשּ , ְוֶנֱאֶפה ִמְתּפַ
ָלל ֶלֶחם ּתֹוַרת ָעָליו ֵאין א ָעָליו ְמָבְרִכים ְוֵאין ּכְ  ֶאּלָ

ֹלשׁ  ֵמֵעין ַאַחת ּוְבָרָכה ְמזֹונֹות ִמיֵני ּבֹוֵרא  ַוֲאִפּלוּ , ׁשָ
  :ָעָליו ְסעּוָדתוֹ  ָקַבע

ָקא ַנֲהָמא. טז ִהְנּדְ אֹוִפין ֶלֶחם ְוהּוא, ּדְ ּפּוד ׁשֶ ׁשִ  ּבְ
ִחין ֶמן אֹותוֹ  ּומֹוׁשְ ׁשֶ ֵמי אוֹ  ּבְ יִצים ּבְ  ֶלֶחם ְוֵכן, ּבֵ
ֵאין ְלכּוָתח ֶהָעׂשּוי ַתנּ  אֹותוֹ  אֹוִפין ׁשֶ א ּורּבְ  ֶאּלָ
ה ַחּמָ   :ְמזֹונֹות ִמיֵני ּבֹוֵרא ָעָליו ְמָבֵרךְ , ּבַ

ֱאֵפית א"פשטיד. יז ַתּנּור ַהּנֶ ר ּבְ ָבׂשָ ָדִגים אוֹ  ּבְ  אוֹ  ּבְ
ְגִביָנה ת ַהּמֹוִציא ָעֶליהָ  ְמָבֵרךְ , ּבִ זֹון ּוִבְרּכַ   :ַהּמָ

  בסעודה הנוהגים דברים הלכות

 קסט סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , הסעדה שמש דין

ל. א ָבר ּכָ ִביִאין ּדָ ּמְ שׁ  ָהָאָדם ִלְפֵני ׁשֶ ּיֵ  ֵריחַ  לוֹ  ׁשֶ
ֵאב ְוָהָאָדם ן ָצִריךְ , לוֹ  ּתָ ּנוּ  ִלּתֵ שׁ  ִמּמֶ ּמָ ַ ד ַלׁשּ . ִמּיָ
ת ן הּוא ֲחִסידּות ּוִמּדַ ד לוֹ  ִלּתֵ ל ִמּיָ , ָוִמין ִמין ִמּכָ
ן ְוֹלא ל לוֹ  ִיּתֵ ַהּכֹוס ְזַמן ּכָ יָ  ׁשֶ ַיד אוֹ  דוֹ ּבְ ַעל ּבְ  ּבַ

ִית ן ְוָאסּור. ַהּבַ רּוַסת לוֹ  ִלּתֵ ת ּפְ א, ּפַ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ַטל ּבוֹ  יֹוֵדעַ  ּנָ   :ָיָדיו ׁשֶ

ן ֹלא. ב א ֶלֱאֹכל ִיּתֵ ּיֹוֵדעַ  ְלִמי ֶאּלָ ָבֵרךְ  ּבוֹ  ׁשֶ ּיְ   :ׁשֶ

שׁ . ג ּמָ ַ ִרי ּבֹוֵרא ְמָבֵרךְ  ַהׁשּ ֶפן ּפְ ל ַעל ַהּגֶ  ְוכֹוס ּכֹוס ּכָ
נוּ  ּתְ ּיִ הּוא ְלִפי, לוֹ  ׁשֶ ִנְמָלךְ  ׁשֶ  ֵאינוֹ  ַאֲחרֹוָנה ּוְבָרָכה, ּכְ

א ְמָבֵרךְ  ל ַעל ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ . ְלַבסֹוף ֶאּלָ  ּכָ
רּוָסה ה ָחׁשּוב ָאָדם ֵישׁ  ִאם ּוְפרּוָסה ּפְ ְסֻעּדָ ּיֹוֵדעַ , ּבַ  ׁשֶ
נוּ  ּתְ ּיִ ל לוֹ  ׁשֶ ת ָצְרּכוֹ  ּכָ  ָחׁשּוב ָדםאָ  ֵאין ְוִאם. ִמּפַ
ה ְסֻעּדָ ל ַעל ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ , ּבַ רּוָסה ּכָ מוֹ , ּוְפרּוָסה ּפְ  ּכְ

ִין ַעל   :ַהּיַ

 קע סימן
  ְסִעיִפים: ב"כ ּובוֹ , בסעדה אדם שינהג מוסר דברי

יִחין ֵאין. א ה ְמׂשִ ְסֻעּדָ א, ּבַ ּמָ ים ׁשֶ ט ָקֶנה ַיְקּדִ ׁשֶ . ַלּוֵ
שׁ  ִמי' ַוֲאפִ  ְתַעּטֵ ּנִ הבַּ  ׁשֶ . ָאסּוָתא: לוֹ  לֹוַמר ָאסּור, ְסֻעּדָ
ין ָהיוּ  ה ְמֻסּבִ ְסֻעּדָ , ַמִים ְלָהִטיל ֵמֶהם ֶאָחד ְוָיָצא ּבַ

ף ַאַחת ָידוֹ  נֹוֵטל ְפׁשֵ ִ ׁשּ הּ  ׁשֶ א נֹוֵטל ְוֵאינוֹ . ּבָ ְפֵני ֶאּלָ  ּבִ
ם ּלָ ּלֹא, ּכֻ דּוהוּ  ׁשֶ ּלֹא ַיְחׁשְ ּתֹות ִמיֵלי ְוָהֵני. ָנַטל ׁשֶ , ִלׁשְ
חּוץ ֲאִפּלוּ  נֹוֵטל ֱאֹכללֶ  ֲאָבל ֵמיַדע, ּבַ ֲאִניָנא ָיְדֵעי ּדְ  ּדַ

יהּ  ְעּתֵ ֹלא ָאַכל ְוֹלא ּדַ ר ְוִאם. ְנִטיָלה ּבְ ּבֵ  ֲחֵברוֹ  ִעם ּדִ
י נֹוֵטל, ְוִהְפִליג ּתֵ יָון ָיָדיו ׁשְ ִהִסיחַ  ּכֵ ְעּתוֹ  ׁשֶ   :ּדַ

ַנִים. ב יִנים ׁשְ ָעָרה ֶזה ֶאת ֶזה ַמְמּתִ ּקְ ָהאֶ , ּבַ ְכׁשֶ  ָחדׁשֶ
ק ָעָרה ִמן ָידוֹ  ְמַסּלֵ ּתֹות ַהּקְ ֱאֹכל ַמְפִסיק ֲחֵברוֹ , ִלׁשְ  ִמּלֶ

ְגֹמר ַעד ּיִ ה ׁשֶ ִתּיָ ְ ה ֵהם ִאם ֲאָבל. ַהׁשּ ֹלׁשָ  ֵאין, ׁשְ
ַנִים ְ ִביל ּפֹוְסִקין ַהׁשּ ׁשְ   :ָהֶאָחד ּבִ

ִרין. ג ּיְ ָאה ְמׁשַ ָעָרה ּפֵ ּקְ ל, ּבַ  ְוהּוא, ֵמָהאֹוְכִלים ֶאָחד ּכָ
שׁ  לַמֲאכַ  ּמָ ַ שׁ  ֲאָבל. ַהׁשּ ּמָ ַ ַהׁשּ ׁשֶ ס ִמן ְמָעֶרה ּכְ  ָהִאְלּפָ
ָעָרה ְלתֹוךְ  ֶרךְ  ֵאין ַהּקְ יחַ  ּדֶ ס ְלַהּנִ ִאְלּפָ לּום ּבָ  ּכְ
  :ְלָצְרּכוֹ 

ִלין ֵאין. ד ּכְ ְפֵני ִמְסּתַ ְמָנתוֹ  ְוֹלא ָהאֹוֵכל ּבִ ּלֹא, ּבִ  ׁשֶ
ׁשוֹ    :ְלַבּיְ

ְכָנס. ה ל, ְלַבִית ַהּנִ ַעל לוֹ  ּיֹאַמרשֶּׁ  ַמה ּכָ ִית ּבַ  ַהּבַ
ה   :ַיֲעׂשֶ

ָדן ָאָדם ְיֵהא ֹלא. ו ה ַקּפְ ְסֻעּדָ   :ּבַ
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ã 

 ב
 ב

רּוָסה ָאָדם ֹיאַכל ֹלא. ז יָצה ּפְ ּבֵ  ֶזה ֲהֵרי ָאַכל ְוִאם, ּכַ
ָרן ְרּגְ   :ּגַ

ה ֹלא. ח ּתֶ ַבת ּכֹוסוֹ  ִיׁשְ ָתה ְוִאם, ַאַחת ּבְ  ֶזה ֲהֵרי ׁשָ
ָרן ְרּגְ ַנִים. ּגַ ה. ֶאֶרץ ֶרךְ דֶּ , ׁשְ ֹלׁשָ ֵסי ֶזה ֲהֵרי, ׁשְ  ִמּגַ
  :ָהרּוחַ 

ָצל אוֹ  ׁשּום ֹיאַכל ֹלא. ט א, ֵמֹראׁשוֹ  ּבָ . ֵמָעָליו ֶאּלָ
ן ֶזה ֲהֵרי, ָאַכל ְוִאם   :ְרַעְבּתָ

ֹךְ  ֹלא. י רּוָסה ִיׁשּ ה ּפְ יֶחּנָ י ַעל ְוַיּנִ ּבֵ ְלָחן ּגַ ֻ   :ַהׁשּ

ה ֹלא. יא ּתֶ ֵני ָאָדם ִיׁשְ ַבת ֹותּכֹוס ׁשְ תֹוךְ  ַאַחת ּבְ  ּבְ
ת ִויָבֵרךְ  ְסעּוָדתוֹ  ְרּכַ זֹון ּבִ ֵני, ַהּמָ ְרֶאה ִמּפְ ּנִ ָרן ׁשֶ ַגְרּגְ   :ּכְ

ַנִים. יב ִבין ׁשְ ּיֹוׁשְ ְלָחן ַעל ׁשֶ ֻ דֹול, ַהׁשּ ט ַהּגָ  ָידוֹ  ּפֹוׁשֵ
ה ִחּלָ ֹוֵלחַ . ּתְ ְפֵני ָידוֹ  ְוַהׁשּ דֹול ִמי ּבִ ּגָ ּנוּ  ׁשֶ  ֶזה ֲהֵרי, ִמּמֶ

ָרןגַּ    :ְרּגְ

ְכָנס. יג נוּ : ֹיאַמר ֹלא ְלַבִית ַהּנִ  ַעד, ֶלֱאֹכל ִלי ּתְ
ּיֹאְמרוּ    :ֵהם ׁשֶ

רּוָסה ָאָדם ִיְפֹרס ֹלא. יד י ַעל ּפְ ּבֵ ָעָרה ּגַ  ֲאָבל, ַהּקְ
חַ  ָעָרה ְמַקּנֵ ְפרּוָסה ַהּקְ   :ּבִ

ט ֹלא. טו רּוִרין ְיַלּקֵ יחַ  ּפֵ י ַעל ְוַיּנִ ּבֵ ְלָחן ּגַ ֻ ֵני, ַהׁשּ  ִמּפְ
הּוא ְעּתוֹ  ַמְמֶחה ׁשֶ ל ּדַ ֹךְ  ְוֹלא. ֲחֵברוֹ  ׁשֶ רּוָסה ִיׁשּ  ּפְ
ה ֶנּנָ ָעָרה ְלתֹוךְ  אוֹ  ֲחֵברוֹ  ִלְפֵני ְוִיּתְ ֵאין ְלִפי, ַהּקְ  ׁשֶ
ַעת ל ּדַ ִרּיֹות ּכָ ָוה ַהּבְ   :ׁשָ

ה ֹלא. טז ּתֶ ן ֵמַהּכֹוס ִיׁשְ ֵני, ַלֲחֵברוֹ  ְוִיּתֵ ַנת ִמּפְ  ַסּכָ
  :ְנָפׁשֹות

ה ְוֹלא. יז ּתֶ יֶחּנוּ  ּכֹוס ִיׁשְ ְלָחן ַעל ְוַיּנִ ֻ א, ַהׁשּ  ֹיאֲחֶזּנוּ  ֶאּלָ
ָידוֹ  ֹבא ַעד ּבְ ּיָ שׁ  ׁשֶ ּמָ ַ ֶנּנוּ  ַהׁשּ   :לוֹ  ְוִיּתְ

ְכָנס. יח ה ַהּנִ ח ֹלא ִלְסֻעּדָ ֶנּנוּ  ֶחְלקוֹ  ִיּקַ שׁ  ְוִיּתְ ּמָ ַ , ַלׁשּ
א ּמָ ַבר ְיֵאַרע ׁשֶ ה ִקְלקּול ּדְ ְסֻעּדָ ֶחּנוּ  אֶאלָּ , ּבַ  ִיּקָ

יֶחּנוּ  ךְ  ְוַאַחר ְוַיּנִ ֶנּנוּ  ּכָ   :לוֹ  ִיּתְ

ְכָנִסין אֹוְרִחים. יט ַעל ֵאֶצל ַהּנִ ִית ּבַ ִאים ֵאיָנם ַהּבַ ָ  ַרׁשּ
ְפֵניֶהם ִלּטֹל ן ִמּלִ ל ְלַעְבּדוֹ  אוֹ  ִלְבנוֹ  ְוִלּתֵ ַעל ׁשֶ  ּבַ
ִית א, ַהּבַ ן ִאם ֶאּלָ ַעל ְרׁשּות ָנְטלוּ  ּכֵ יִ  ִמּבַ   :תַהּבַ

י. כ ַעת ְנִקּיֵ ַלִים ַהּדַ ירּוׁשָ ּבִ ין ָהיוּ  ֹלא ׁשֶ ה ְמֻסּבִ ְסֻעּדָ  ּבִ
א ן ִאם ֶאּלָ ֶהם ֵמֵסב ִמי יֹוְדִעים ּכֵ ֵני, ִעּמָ ַנאי ִמּפְ ּגְ  ׁשֶ
ב ָחָכם ְלַתְלִמיד הּוא ה ָהָאֶרץ ַעם ֵאֶצל ִליׁשֵ ְסֻעּדָ   :ּבִ

שׁ . כא ּמָ ַ ָהָיה ַהׁשּ שׁ  ׁשֶ ּמֵ ַנִים ַעל ְמׁשַ  אֹוֵכל ֶזה ֲהֵרי, ׁשְ
ֶהם י ַעל ַאף ִעּמָ ּלֹא ּפִ שׁ  ָהָיה. ְרׁשּות לוֹ  ָנְתנוּ  ׁשֶ ּמֵ  ְמׁשַ

ה ַעל ֹלׁשָ ֶהם אֹוֵכל ֵאינוֹ , ׁשְ א ִעּמָ ן ִאם ֶאּלָ  לוֹ  ָנְתנוּ  ּכֵ
  :ְרׁשּות

ִתיתָ  ַאַחר. כב ָ ׁשּ ַאר ׁשֶ ּכֹוס ַיִין ְוִנׁשְ ת ּבַ ִתּיַ , ֲחֶבְרךָ  ִלׁשְ
ח י ְמקֹום ַקּנַ ה ַקתְנׁשִ ּום ַהּפֶ ּפֹךְ  ְוֹלא, ִמאּוס ִמׁשּ ׁשְ  ּתִ

ּום ל ִמׁשּ ִחית ּבַ ׁשְ ת ַאַחר ֲאָבל ּתַ ִתּיַ ֹפךְ  ַמִים ׁשְ  ֵמֶהם ׁשְ
ֶרךְ  ם ּדֶ   :ׁשָ

 קעא סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , באכלין בזיון לנהג שלא

ה. א ת ְצָרָכיו ָאָדם עֹוׂשֶ ּפַ י ְוָהֵני ּבַ ֹלא ִמּלֵ  ַמְמִאיס ּדְ
י י ֲאָבל, הּ ּבֵ ַמְמִאיס ִמּדֵ יהּ  ּדְ ךְ . ֹלא, ּבֵ  ֵאין ִהיְלּכָ

יִחין ר ָעָליו ַמּנִ ׂשָ  ּכֹוס ָעָליו ַמֲעִביִרין ְוֵאין, ַחי ּבָ
ָעָרה ּבוֹ  סֹוְמִכין ְוֵאין, ָמֵלא ָבר ְמֵלָאה ִהיא ִאם ַהּקְ  ּדָ
ִאם ת ַעל ִיּפֹל ׁשֶ ֵאס ַהּפַ ַדִים נֹוְטִלין ְוֵאין, ִיּמָ ַיִין ַהּיָ  ּבְ
ין ין ַחי ּבֵ ֵאיָנהּ  ְנִטיָלה ֲאִפּלוּ  ָמזּוג ּבֵ , ֲאִכיָלה ֹצֶרךְ  ׁשֶ
ת זֹוְרִקין ְוֵאין ּום ַהּפַ ְזיֹון ִמׁשּ ם. ֳאָכִלים ּבִ ֵאין ּוְכׁשֵ  ׁשֶ

ת ֶאת זֹוְרִקין ךְ , ַהּפַ ְמָאִסים ֳאָכִלין זֹוְרִקין ֵאין ּכָ  ַהּנִ
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ã 

 ג
 ג

י ֲאָבל. ְזִריָקה ְיֵדי ַעל ֹלא ִמּדֵ גֹון, ַמְמִאיס ּדְ  ֱאגֹוִזים ּכְ
ים ְוִרּמֹוִנים ֵרי, ְוַחּבּוׁשִ   :ׁשָ

ב ֹלא. ב ה ַעל ָאָדם ֵיׁשֵ ֵאִנים ְמֵלָאה ֻקּפָ , ּוְגרֹוָגרֹות ּתְ
ב ֲאָבל ל ִעּגּול ַעל הּוא יֹוׁשֵ ֵבָלה ׁשֶ ה ַעל אוֹ  ּדְ  ֻקּפָ

  :ִקְטִנּיֹות ְמֵלָאה

ר. ג ְיָסא ֶלֱאֹכל ֻמּתָ ַפת ּדַ ְמקֹום ּבְ ף ּבִ ּיֹאַכל הּואוְ , ּכַ  ׁשֶ
ת ךְ  ַאַחר ַהּפַ ִקים. ּכָ ָכל אֹוְכִלים ְוַהְמַדְקּדְ ַעם ּבְ  ּפַ

ְכִניִסים ּמַ יֶהם ְלתֹוךְ  ׁשֶ ת ִמן ְמַעט ּפִ ְיָסא ִעם ַהּפַ   :ַהּדַ

יִכין. ד ִצּנֹורֹות ַיִין ַמְמׁשִ ה ָחָתן ִלְפֵני ּבְ  ְוהּוא, ְוַכּלָ
ֶלּנוּ  ַקּבְ ּיְ ְכִלי ׁשֶ ִפי ּבִ ּנוֹ  ּבְ  ְקָליֹות ִלְפֵניֶהם ְוזֹוְרִקין. רַהּצִ
ימֹות ֶוֱאגֹוִזים ה ּבִ ֵאיָנם, ַהַחּמָ  ֹלא ֲאָבל. ִנְמָאִסים ׁשֶ
ימֹות ִמים ּבִ ׁשָ ֵני, ַהּגְ ְמָאִסים ִמּפְ ּנִ  ֹלא ֲאָבל. ׁשֶ

לּוְסָקאֹות   :ְלעֹוָלם ּגְ

ים ַהּזֹוְרִקים. ה ֵהר ָצִריךְ , ֲחָתִנים ִלְפֵני ִחּטִ ּלֹא ִלּזָ  ׁשֶ
א ְרקוּ ִיזְ  ָמקֹום ֶאּלָ דוּ  ְוַגם ָנִקי ּבְ ם אֹוָתם ְיַכּבְ ָ , ִמׁשּ

ֵדי ּלֹא ּכְ   :ֲעֵליֶהם ִיְדְרסוּ  ׁשֶ
  ג

 קעב סימן
' ב ּובוֹ , ברכה בלא לפיו ומשקין אכלין שהכניס מי

  ְסִעיִפים:

ַכח. א ִקין ְוִהְכִניס ׁשָ יו ְלתֹוךְ  ַמׁשְ ֹלא ּפִ ָרָכה ּבְ , ּבְ
ָרָכה ֲעֵליֶהם ָבֵרךְ מְ  ְוֵאינוֹ  ּבֹוְלָען   :ִראׁשֹוָנה ּבְ

ַכח. ב יו ְלתֹוךְ  ֳאָכִלין ְוִהְכִניס ׁשָ ֹלא ּפִ ָרָכה ּבְ  ִאם, ּבְ
ָבר הּוא ֵאינוֹ  ּדָ  ִויָבֵרךְ  ִיְפְלֶטּנוּ , ִיְפְלֶטּנוּ  ִאם ִנְמָאס ׁשֶ
ָבר הּוא ְוִאם. ָעָליו ְמָאס ּדָ ּנִ קוֹ , ׁשֶ  ַאֵחר ְלַצד ְמַסּלְ

  :ּוְמָבֵרךְ 

 קעג ןסימ

  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , אמצעיים מים דין

ין ִמיֵלי ְוָהֵני. ְרׁשּות, ֶאְמָצִעים ַמִים. א יל ּבֵ ְבׁשִ  ּתַ
יל ין ֲאָבל, ְלַתְבׁשִ יל ּבֵ ְבׁשִ   חֹוָבה, ִלְגִביָנה ּתַ

ין. ב ר ּבֵ ׂשָ ּום ִלּטֹל חֹוָבה, ְלָדִגים ּבָ ה ִמׁשּ ָקׁשֶ  ְלָדָבר ּדְ
אסַ  ַוֲחִמיָרא, ַאֵחר ְנּתָ   :ִאסּוָראמֵ  ּכַ

ל. ג ָבִרים ּכָ ַאֲחרֹוִנים ַהּנֹוֲהִגים ַהּדְ  נֹוֲהִגים ּבָ
ֶאְמָצִעים ין, ּבָ ין ְלָהֵקל ּבֵ  ֵמֶהַסח חּוץ, ְלַהְחִמיר ּבֵ

ַעת ּפֹוֵסל ַהּדַ ֶאְמָצִעים ׁשֶ ֵני ּבָ ֲעַדִין ִמּפְ  ֶלֱאֹכל רֹוֶצה ׁשֶ
ּמּור ְצִריִכים ְוָיָדיו גּ  ְוחּוץ. ׁשִ ַדִים ּובִמּנִ ֶאְמָצִעים, ַהּיָ  ׁשֶ

ִראׁשֹוִנים ִנּגּוב ְצִריִכים   :ּכָ

 קעד סימן
  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , בסעדה היין ברכת דין

תֹוךְ  ַיִין. א ּבְ ה ׁשֶ ִרי ּבֹוֵרא ָעָליו ְמָבֵרךְ  ַהְסֻעּדָ ֶפן ּפְ , ַהּגֶ
ת ְוֵאין   :ּפֹוְטרוֹ  ַהּפַ

ל ּפֹוֵטר ַיִין. ב   :ִקיןַמשְׁ  ִמיֵני ּכָ

א לוֹ  ֵאין ִאם. ג יחוֹ , ֶאָחד ּכֹוס ֶאּלָ  ְלַאַחר ַעד ַמּנִ
זֹון   :ָעָליו ּוְמָבֵרךְ  ַהּמָ

ּתֹות ָקַבע ִאם. ד זֹון ִלְפֵני ִלׁשְ  ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ַהּמָ
תֹוךְ  ַיִין ַעל ּבְ זֹון ׁשֶ ַיִין, ַהּמָ ְפֵני ּדְ ּלִ זֹון ׁשֶ . ּפֹוְטרוֹ  ַהּמָ
תֹוךְ  ַיִין ּפֹוֵטר ִקּדּושׁ  לשֶׁ  ַיִין ְוֵכן ּבְ זֹון ׁשֶ  ְוֵכן. ַהּמָ

יל ְבּדִ ְלָחן ַעל ַהּמַ ֻ ִין ּפֹוֵטר, ַהׁשּ תֹוךְ  ַהּיַ ּבְ זֹון ׁשֶ  ְוֵישׁ  ַהּמָ
ֵאין אֹוְמִרים ת ׁשֶ ְרּכַ ָלה ֵיין ּבִ א, ּפֹוֵטר ַהְבּדָ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ

ָלה ֹקֶדם ָיָדיו ָנַטל ךְ , ַהְבּדָ יל ִהְלּכָ ְבּדִ  ְנִטיָלה ֶדםקֹ  ַהּמַ
ן ּלֹא ְיַכּוֵ   ַיִין ְלהֹוִציא ׁשֶ

ל. ה ֹוֶתה ַמה ּכָ ׁשּ ֶ תֹוךְ  ׁשּ ה ּבְ י ַהְסֻעּדָ ְבָרָכה לוֹ  ּדַ  ּבִ
א, ַאַחת ן ִאם ֶאּלָ ַרךְ  ּכֵ ּבֵ ׁשֶ ְעּתוֹ  ָהָיה ֹלא ּכְ ּתֹות ּדַ  ִלׁשְ
א ּתֹות ְוִנְמַלךְ  ַהּכֹוס אֹותוֹ  ֶאּלָ   :ַאֵחר ִלׁשְ
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ִין רַאחַ  ְלָבֵרךְ  ֵאין. ו ה ּיַ ְסֻעּדָ ּבַ ת, ׁשֶ ִבְרּכַ זֹון ּדְ  ַהּמָ
ְפֵני ַיִין ּפֹוֶטֶרת ְוֵכן. ּפֹוַטְרּתוֹ  ּלִ זֹון ׁשֶ  ָהָיה ַוֲאִפּלוּ , ַהּמָ

תֹוךְ  ַיִין לוֹ  זֹון ּבְ   ,ַהּמָ

ָאר אוֹ  ַמִים ְוׁשֹוֶתה ַיִין לוֹ  ֵאין ִאם. ז ֶקה ׁשְ  ֵאין, ַמׁשְ
יֵבי ֲעֵליֶהם ְלָבֵרךְ  ֲחׁשִ בָ  ּדַ ה ֵמֲחַמת ִאיםּכְ  ְלִפי, ַהְסֻעּדָ
ֵאין ֶרךְ  ׁשֶ ֹלא ֶלֱאֹכל ּדֶ ה ּבְ ִתּיָ  ָהָיה ֹלא ַיִין ְוַאף. ׁשְ
ָרָכה ָצִריךְ  א, ְלָפָניו ּבְ ֵני ֶאּלָ הּוא ִמּפְ  ְוקֹוֵבעַ  ָחׁשּוב ׁשֶ
ָרָכה ָאר אוֹ  ַמִים ֲאָבל. ְלַעְצמוֹ  ּבְ ִקים ׁשְ  ֹלא ַמׁשְ
יֵבי רָ  ְטעּוִנים ְוֵאיָנם, ֲחׁשִ  ָצֵמא ָהָיה ִאם ַוֲאִפּלוּ . ָכהּבְ
ה ֹקֶדם יָון, ְסֻעּדָ ּלֹא ּכֵ ּתֹות ָרָצה ׁשֶ ֵדי, ָאז ִלׁשְ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
יקוּ  ִים לוֹ  ַיּזִ י ִנְמָצא, ַהּמַ ת ּכִ ִתּיַ ִים ׁשְ ת ַהּמַ ִסּבַ ת ּבְ  ַהּפַ
ם ּוַפת, ִהיא ִים ַעל ְלָבֵרךְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּפֹוַטְרּתָ  ַהּמַ

ה ְסֻעּדָ ּבַ ָכל ֲעֵליֶהם ְלָבֵרךְ  עֹוד ַמְחִמיִרין ְוֵישׁ , ׁשֶ  ּבְ
ַעם ְסָתָמא, ּפַ ָכל הּוא ִנְמָלךְ  ּדִ ַעם ּבְ  ְוָהרֹוֶצה. ּפַ

ק ּלֵ ב ַהָסֵפק ִמן ְלִהְסּתַ ְמקֹום ְנִטיָלה ֹקֶדם ֵיׁשֵ  ּבִ
ַעת ַעל ִויָבֵרךְ , ְסעּוָדתוֹ  ּתֹות ּדַ תֹוךְ  ִלׁשְ   :ְסעּוָדתוֹ  ּבְ

תוֹ  ַיִין ַעל. ח ּבְ זֹון ךְ ׁשֶ ל ַהּמָ  ְמָבֵרךְ  ְוֶאָחד ֶאָחד ּכָ
ּום. ַיַחד ֵהֵסּבוּ  ֲאִפּלוּ , ְלַעְצמוֹ  יָנן ִמׁשּ ַחְייׁשִ א ּדְ ּמָ  ׁשֶ
ים ט ָקֶנה ַיְקּדִ ׁשֶ   :ַלּוֵ

 קעה סימן
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , היין על והמטיב הטוב ברכת דיני

ִרי ֵראּבוֹ  ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ , ַאֵחר ַיִין ָלֶהם ֵהִביאוּ . א  ּפְ
ֶפן ִטיב ַהּטֹוב: ָעָליו ְמָבֵרךְ  ֲאָבל, ַהּגֶ ְוָקא ְוָלאו. ְוַהּמֵ  ּדַ
א, ֵמָחָדשׁ  ָלֶהם ֵהִביאוּ  ין הּוא ֶאּלָ  ָלֶהם ָהָיה ִאם ַהּדִ
ה ִחּלָ י ִמּתְ ּתֵ ִטיב ַהּטֹוב' ַהב ַעל ְמָבְרִכין, ֵיינֹות ׁשְ   :ְוַהּמֵ

ִטיב ַהּטֹוב ְמָבְרִכין. ב ּנּוי לכָּ  ַעל ְוַהּמֵ  ִמן ַיִין ׁשִ
ִני יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , ַהְסָתם ֵ ַהׁשּ ח ׁשֶ ּבָ , ֵמָהִראׁשֹון ְמׁשֻ

ל ֵאינוֹ  ּכָ הּוא יֹוֵדעַ  ׁשֶ רּועַ  ׁשֶ ּנוּ  ּגָ   :ִמּמֶ

ֶאָחד טֹוב ְוַיִין ַרע ַיִין לוֹ  ֵהִביאוּ . ג  ּבֹוֵרא ְיָבֵרךְ , ּכְ
ִרי ֶפן ּפְ  ַעל ְיָבֵרךְ  ְוֹלא. עָהרַ  ֶאת ּופֹוֵטר ַהּטֹוב ַעל ַהּגֶ
ה ָהַרע ִחּלָ ִרי ּבֹוֵרא ּתְ ֶפן ּפְ ֵדי ַהּגֶ  ַאֲחָריו ְלָבֵרךְ  ּכְ
ִטיב ַהּטֹוב י, ְוַהּמֵ ר ַעל ְלָבֵרךְ  ֵישׁ  ְלעֹוָלם ּכִ  ְוַעל ָהִעּקָ
ה ֶהָחִביב ִחּלָ   :ּתְ

ִטיב ַהּטֹוב ְלָבֵרךְ  ֵאין. ד א ְוַהּמֵ ן ִאם ֶאּלָ  ַאֵחר ֵישׁ  ּכֵ
ָהכֵ , ִעּמוֹ  ָמע יּדְ ִטיב, לוֹ  ַהּטֹוב: ַמׁשְ  ְוהּוא. ַלֲחֵברוֹ  ְוַהּמֵ
ין ּתוֹ  ִאם ַהּדִ , ְיִחיִדי הּוא ִאם ֲאָבל, ִעּמוֹ  ּוָבָניו ִאׁשְ
  :ֹלא

ים ִאם. ה ה מסּוּבים ַרּבִ ְסֻעּדָ ל, ּבִ  ְמָבֵרךְ  ֶאָחד ּכָ
ִטיב ַהּטֹוב ְלַעְצמוֹ  ם ֶאָחד ְיָבֵרךְ  ְוֹלא. ְוַהּמֵ , ְלֻכּלָ
ַחְיישִׁ  א יָנןּדְ ּמָ ימוּ  ׁשֶ ט ָקֶנה ַיְקּדִ ׁשֶ ֲענוּ  ַלּוֵ ּיַ ׁשֶ   :ָאֵמן ּכְ

ל ַיִין. ו י ׁשֶ ּתֵ ין ְוַהּכֹל ָחִבּיֹות ׁשְ תֹוךְ  ִאם, ֶאָחד ִמּמִ  ּבְ
מּוהוּ  ִלְבִציָרָתם יֹום' מ ֵני ׂשָ ׁשְ ִלים ּבִ יֵבי, ּכֵ ֵני ֲחׁשִ ׁשְ  ּכִ

ִטיב ַהּטֹוב ָעָליו ּוְמָבְרִכין ִמיִנים  ְלַאַחר ְוִאם. ְוַהּמֵ
ִעים קּוהוּ  יֹום ַאְרּבָ  הֹוִאיל ָעָליו ְמָבְרִכין ֵאין, ִחּלְ

ין ְוַהּכֹל   :ֶאָחד ִמּמִ

 קעו סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , הפרפרת את פוטר שהפת

ַרךְ . א ת ַעל ּבֵ ֶרת ֶאת ּפֹוֵטר, ַהּפַ ְרּפֶ ַהְינוּ  ַהּפַ רּוֵרי ּדְ  ּפֵ
ת ק ּפַ ק ּדַ ָקם ּדַ ּבְ ּדִ ַבשׁ  אוֹ  ָמָרק םעִ  ׁשֶ ַרךְ . ּדְ  ַעל ּבֵ

ֶרת ְרּפֶ ַטר ֹלא, ַהּפַ ת ֶאת ּפָ   :ַהּפַ

 קעז סימן
 מה הסעדה ואחר הסעדה בתוך הבאים דברים

  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , דינם

ָבִרים. א ִאים ּדְ תֹוךְ  ַהּבָ ה ּבְ ָבִרים ֵהם ִאם, ַהְסֻעּדָ  ּדְ
ִאים ה ֵמֲחַמת ַהּבָ ַהְינוּ  ַהְסֻעּדָ ֶרךְ  ָבִריםדְּ  ּדְ ּדֶ  ִלְקּבֹעַ  ׁשֶ
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ה ת ֲעֵליֶהם ְסֻעּדָ ֶהם ְלַלּפֵ ת ֶאת ּבָ גֹון, ַהּפַ ר: ּכְ ׂשָ , ּבָ
 ּוִמיֵני ְוַדְיָסא, ּוְגִביָנה, ִויָרקֹות, ּוֵביִצים, ְוָדִגים

ֹלא אֹוְכָלם ֲאִפּלוּ , ְמלּוִחים ת ּבְ ָרָכה ְטעּוִנין ֵאין ּפַ  ּבְ
ת, ִלְפֵניֶהם ִבְרּכַ ןפּ  ַהּמֹוִציא ּדְ , ְלַאֲחֵריֶהם ְוֹלא. ֹוַטְרּתָ
ת ִבְרּכַ זֹון ּדְ ן ַהּמָ ָבִרים ֵהם ְוִאם. ּפֹוַטְרּתָ ִאים ּדְ  ַהּבָ
ּלֹא ה ֵמֲחַמת ׁשֶ ַהְינוּ , ַהְסֻעּדָ ֵאין ּדְ ֶרךְ  ׁשֶ ה ִלְקּבֹעַ  ּדֶ  ְסֻעּדָ

ת ֲעֵליֶהם ֶהם ְלַלּפֵ ת ֶאת ּבָ גֹון, ַהּפַ ֵאִנים: ּכְ  ַוֲעָנִבים ּתְ
ֹלא אֹוָתם אֹוֵכל ִאם, רֹותפֵּ  ִמיֵני ְוָכל ת ּבְ  ְטעּוִנין, ּפַ

ָרָכה ת ִלְפֵניֶהם ּבְ ִבְרּכַ ן ֵאיָנהּ  ַהּמֹוִציא ּדְ ָלאו, ּפֹוַטְרּתָ  ּדְ
ר ה ֵמִעּקַ ָרָכה ְטעּוִנים ְוֵאיָנם. ֵהם ְסֻעּדָ , ְלַאֲחֵריֶהם ּבְ
ֵכיָון אוּ  ּדְ ּבָ תֹוךְ  ׁשֶ ה ּבְ ת ַהְסֻעּדָ ְרּכַ זֹון ּבִ . םּפֹוַטְרתָּ  ַהּמָ
ת ְוִאם ְתִחּלַ רֹות ָאַכל ֲאִכיָלתוֹ  ּבִ  ָאַכל ּוַבסֹוף ַהּפֵ

ֶהם ת ִעּמָ יְנַתִים ִאם ֲאִפּלוּ , ּפַ ֹלא ֵמֶהם ָאַכל ּבֵ ת ּבְ , ּפַ
ָרָכה ְטעּוִנים ֵאיָנם   :ִלְפֵניֶהם ַאף ּבְ

ִאים ּוְדָבִרים. ב ה ְלַאַחר ַהּבָ ת ֹקֶדם ְסֻעּדָ ְרּכַ זֹון ּבִ , ַהּמָ
ָהָיה ימֹות גִמְנהָ  ׁשֶ ָמָרא ַחְכֵמי ּבִ סֹוף ַהּגְ ּבְ ה ׁשֶ  ַהְסֻעּדָ
ִכים ָהיוּ  ת ִמן ְיֵדיֶהם מֹוׁשְ  ְוקֹוְבִעים אֹותוֹ  ּוְמִסיִרים ַהּפַ

רֹות ֶלֱאֹכל ַעְצָמם ּתֹות ּפֵ ל ְוִלׁשְ ִביִאים ַמה ּכָ ּמְ ֶ  ָאז ׁשּ
ין, ִלְפֵניֶהם ָבִרים ּבֵ ִאים ּדְ ה ֵמֲחַמת ַהּבָ ין ַהְסֻעּדָ  ּבֵ
ָבִרי ִאים םּדְ ּלֹא ַהּבָ ה ֵמֲחַמת ׁשֶ ָרָכה ְטעּוִנים, ַהְסֻעּדָ  ּבְ
ין ין ִלְפֵניֶהם ּבֵ ַהּמֹוִציא, ְלַאֲחֵריֶהם ּבֵ ת ּדְ זֹון ּוִבְרּכַ  ַהּמָ
א ּפֹוְטִרין ֵאין ֱאַכל ַמה ֶאּלָ ּנֶ ר ּתֹוךְ  ׁשֶ ה ִעּקַ . ַהְסֻעּדָ
יֵנינוּ  ָמצּוי ֵאינוֹ  ָהַאֲחרֹון ֶזה ְוִדין ֵאי ְלִפי, ּבֵ  ָאנוּ  ןׁשֶ

ת ִמן ָיֵדינוּ  ִלְמׁשֹךְ  ְרִגיִלין ת ַעד ַהּפַ ְרּכַ זֹון ּבִ   :ַהּמָ

ן קֹוֵבעַ  ְוִאם. ג רֹות ַעל ְסעּוָדתוֹ  ִלְפּתַ  ֵליהּ  ֲהווּ , ַהּפֵ
רֹות ְדָבִרים ַהּפֵ ִאים ּכִ ה ֵמֲחַמת ַהּבָ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . ַהְסֻעּדָ
רֹות אֹוֵכל ת ֵמַהּפֵ ְתִחּלַ ֹלא ְסעּוָדתוֹ  ּבִ ת ּבְ  ֵאינוֹ , ּפַ
, חֹוְלִקין ְוֵישׁ , ְלַאֲחֵריֶהם ְוֹלא ִלְפֵניֶהם ֹלא ְמָבֵרךְ 
ּיֹאַכל טֹוב ְוָלֵכן ה ׁשֶ ְתִחּלָ רֹות ּבִ ת ִעם ֵמַהּפֵ  ְוָאז, ּפַ

ךְ  ַאַחר ִאם ֲאִפּלוּ  ֹלא ֵמֶהם ֹיאַכל ּכָ ת ּבְ  ֵאיָנם ּפַ
ָרָכה ְטעּוִנים ָלל ּבְ   :ּכְ

י ַעל ַאף. ד ּלֹא ּפִ רֹות ָהיוּ  ׁשֶ ָעה ְלָפָניו ַהּפֵ ׁשָ ַרךְ  ּבְ ּבֵ  ׁשֶ
ת ַעל יָון, ַהּפַ ת ּכֵ ְלַלּפֵ ת ֶאת ּדִ ִאים ֵהם ַהּפַ  ֵאיָנם ּבָ

ָרָכה ְטעּוִנים ָלל ּבְ   :ּכְ

ַרךְ  ַאַחר ִאם. ה ּבֵ ת ַעל ׁשֶ ְלחוּ  ַהּפַ ית לוֹ  ׁשָ  ֲאֵחִרים ִמּבֵ
ֵאינוֹ  ְעּתוֹ  ָהָיה ְוֹלא ֲעֵליֶהם ָסמּוךְ  ׁשֶ , רֹוןַהּדוֹ  ַעל ּדַ
ָבִרים ֲאִפּלוּ  ן ִמּדְ ְרּכָ ּדַ ת ָלֹבא ׁשֶ ת ֶאת ְלַלּפֵ  ָצִריךְ  ַהּפַ
ִדין ֲעֵליֶהן ְלָבֵרךְ    :ִנְמַלךְ  ּכְ

 קעח סימן
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , בסעדה הפסק קרויים דברים איזה

ַבִית אֹוֵכל ָהָיה. א  ְלַבִית ְוָהַלךְ  ְסעּוָדתוֹ  ּוָפַסק ֶזה ּבְ
ר ֲחֵברוֹ  ּוְקָראוֹ  אֹוֵכל ָהָיהשֶׁ  אוֹ , ַאֵחר  ְוָיָצא ִעּמוֹ  ְלַדּבֵ
יתוֹ  ְלֶפַתח לוֹ  ה הֹוִאיל, ְוָחַזר ּבֵ ּנָ  ָצִריךְ  ְמקֹומוֹ  ְוׁשִ

ָאַכל ַמה ַעל ְלַמְפֵרעַ  ְלָבֵרךְ  ֶ ה ּוְמָבֵרךְ  ְוחֹוֵזר. ׁשּ ְתִחּלָ  ּבִ
ךְ  ְוַאַחר, ַהּמֹוִציא ר ִאם ֲאָבל. ְסעּוָדתוֹ  ִיְגֹמר ּכָ ּבֵ  ּדִ

תֹוךְ  ּמוֹ עִ  ִית ּבְ י ַעל ַאף, ַהּבַ ה ּפִ ּנָ ִ ׁשּ ה ְמקֹומוֹ  ׁשֶ ּנָ  ִמּפִ
ה   :ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ְלִפּנָ

ָהיוּ  ֲחֵבִרים. ב ִבים ׁשֶ  ָחָתן ִלְקַראת ְוָיְצאוּ  ֶלֱאֹכל יֹוׁשְ
ה ִלְקַראת אוֹ  ּלָ יחוּ  ִאם, ּכַ ם ִהּנִ ָצָתן ׁשָ  חֹוְזִרים ִמּקְ

 ְלָבֵרךְ  ְצִריִכין ְוֵאיָנם ְסעּוָדָתן ְוגֹוְמִרין ִלְמקֹוָמם
ה ִנּיָ יחוּ  ֹלא ְוִאם. ׁשְ ם ִהּנִ ֵהם, ָאָדם ׁשָ ׁשֶ  יֹוְצִאים ּכְ

ָרָכה ְצִריִכים ֵהם, ְלַמְפֵרעַ  ּבְ  ְצִריִכים חֹוְזִרים ּוְכׁשֶ
ָרָכה ה ּבְ ִחּלָ ין ָהיוּ  ִאם ְוֵכן. ְלַכּתְ ּתֹות ְמֻסּבִ  אוֹ  ִלׁשְ
רֹות ֶלֱאֹכל ל, ּפֵ ּכָ ההַ  ׁשֶ ּנֶ ַסק ֲהֵרי ְמקֹומוֹ  ְמׁשַ  ֲאִכיָלתוֹ  ּפָ

ָאַכל ַמה ַעל ְלַמְפֵרעַ  ְמָבֵרךְ  ּוְלִפיָכךְ  ֶ  ּוְמָבֵרךְ  ְוחֹוֵזר, ׁשּ
ִנית הּוא ַמה ַעל ׁשֵ ֶ ה. ֶלֱאֹכל ָצִריךְ  ׁשּ ּנֶ  ְמקֹומוֹ  ְוַהְמׁשַ
ה ּנָ ה ִמּפִ ַבִית ְלִפּנָ . ּוְלָבֵרךְ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ֶאָחד ּבְ
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ã 

 ג
 ג

ל ִמְזָרָחהּ בְּ  ָאַכל ֵאָנה ׁשֶ ַמֲעָרָבהּ  ֶלֱאֹכל ּוָבא זוֹ  ּתְ , ּבְ
  :ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ 

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ג ִאם ׁשֶ ַגן ָהָיה ׁשֶ  ֶלֱאֹכל ְורֹוֶצה ּבְ
רֹות ל ִמּפֵ יָון, ְוִאיָלן ִאיָלן ּכָ ַרךְ  ּכֵ ּבֵ  ֶאָחד ִאיָלן ַעל ׁשֶ
ָעהשֶׁ  ְוהּוא, ָהֲאֵחִרים ַעל ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ׁשָ ַרךְ  ּבְ ּבֵ  ׁשֶ
ְעּתוֹ  ָהָיה ן ֲאָבל. ָהֲאֵחִרים ֵמאֹוָתם ֶלֱאֹכל ּדַ , ְלַגן ִמּגַ

 ִאם ַוֲאִפּלוּ , ְסמּוִכים ֵהם ִאם ֲאִפּלוּ  ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ 
ַרךְ  ּבֵ ׁשֶ ה ּכְ ִחּלָ ְעּתוֹ  ָהָיה ּתְ   :ַהּכֹל ַעל ּדַ

ת ָאַכל ִאם. ד ָמקֹום ּפַ  ָמקֹוםבְּ  ְוָאַכל ְוָחַזר ֶאָחד ּבְ
ת ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ , ַאֵחר ְרּכַ זֹון ּבִ א ַהּמָ קֹום ֶאּלָ ּמָ ִני ּבַ ֵ , ַהׁשּ
מוֹ  ֲהגוּ  ּכְ ּנָ ָרִכים הֹוְלֵכי ׁשֶ אֹוְכִלים ּדְ ֶרךְ  ׁשֶ  ִהּלּוָכם ּדֶ

ִבים ְמקֹום ּוְמָבְרִכין ְויֹוׁשְ   :ֲאִכיָלָתם ִסּיּום ּבִ

ְבַעת אֹוְמִרים ֵישׁ . ה ִ ׁשּ יִנים ׁשֶ ָרָכה יםְטעּונִ  ַהּמִ  ּבְ
ְמקֹוָמם ְלַאֲחֵריֶהם ַדְוָקא אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ּבִ ָגן ִמיֵני ּדְ   :ּדָ

ר ִמי. ו ְזּכַ ּנִ תֹוךְ  ׁשֶ ה ּבְ ּלֹא ַהְסֻעּדָ ל ׁשֶ ּלֵ  ְוָעַמד ִהְתּפַ
ל ּלֵ הּות ֵאין ִאם ֲאִפּלוּ , ְוִהְתּפַ  ְסעּוָדתוֹ  ִלְגֹמר ׁשְ

ל ּלֵ ב, ּוְלִהְתּפַ ַחּיָ ר ְוִאי ְלַהְפִסיק ׁשֶ  ַעד ֶלֱאֹכל לוֹ  ֶאְפׁשָ
ל ּלֵ ְתּפַ ּיִ ל ִעם, ׁשֶ   :ֶהְפֵסק ָהֵוי ָלא ֶזה ּכָ

ן ָאָדם. ז ׁשֵ ּיָ תֹוךְ  ׁשֶ ַנת ְסעּוָדתוֹ  ּבְ  ָהֵוי ָלא, ֲעַראי ׁשְ
  :ֶהְפֵסק

 קעט סימן
 שצריך בסעדה הדעת הסח קרויין דברים איזה

  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , ולברך לחזר

ַמר. א  ֵאינוֹ , ַאֲחרֹוִנים ַמִים ָיָדיו ְוָנַטל תוֹ ְסעּודָ  ּגָ
ּתֹות ְוֹלא ֶלֱאֹכל ָיכֹול ָבֵרךְ  ַעד, ִלׁשְ ּיְ ת ׁשֶ ְרּכַ זֹון ּבִ . ַהּמָ
ַעת ֶהַסח ָהֵוי, ּוְנָבֵרךְ  ָלן ַהב: ָאַמר ְוִאם  לוֹ  ְוָאסּור ַהּדַ

ּתֹות א ִלׁשְ ן ִאם ֶאּלָ ה ָעָליו ְיָבֵרךְ  ּכֵ ִחּלָ  ַוֲאִכיָלה, ּתְ
יָנהּ  ה ּדִ ִתּיָ ׁשְ  ן"ְוָהרַ  יֹוָנה ר"ְלהר ֲאָבל. שׁ "ְלָהֹרא ּכִ

אֵני ֲאִכיָלה ַאף, ׁשָ י ַעל ׁשֶ ק ּפִ ִסּלֵ ֱאֹכל ָידוֹ  ׁשֶ  ִמּלֶ
קוּ  ַוֲאִפּלוּ  ְלָחן ִסּלְ ֻ  ֵאינוֹ  ַלֲאִכיָלתוֹ  ַלֲחֹזר ָרָצה ִאם ַהׁשּ
ַעם ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ  ל, ַאֶחֶרת ּפַ ּכָ ּלֹא ׁשֶ  ֹלא ָיָדיו ָנַטל ׁשֶ
קִנסְ  ּלֵ   :ֵמֲאִכיָלה ְלַגְמֵרי ּתַ

סֹוֵמךְ  ִמי. ב ְלַחן ַעל ׁשֶ  ָלן ַהב: ָאַמר ֲאִפּלוּ , ֲאֵחִרים ׁשֻ
ַעת ֶהַסח ָהֵוי ָלא, ּוְנָבֵרךְ  ּיֹאַמר ַעד ַהּדַ ַעל ׁשֶ ִית ּבַ   :ַהּבַ

 ָיָדיו ָנַטל ֹלא ְוַגם ּוְנָבֵרךְ  ָלן ַהב ָאַמר ֹלא ִאם. ג
ַטל ּנָ ֶ ַעת ֶהַסח ָהֵוי, ךְ ְלָברֵ  ַהּכֹוס ִמׁשּ   :ַהּדַ

ָאָדם. ד ׁשֶ ם ְוֵישׁ  ֲחֵברוֹ  ְלֵבית ִנְכָנס ּכְ ה ֲחבּורֹות ׁשָ  ַהְרּבֵ
אֹוְכִלים יט ֶאָחד ְוָכל ׁשֶ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ּכֹוס לוֹ  מֹוׁשִ  ׁשֶ
ָבֵרךְ  ּמְ ל ַעל ׁשֶ ִרי ּבֹוֵרא ֶאָחד ּכָ ֶפן ּפְ י, ַהּגֶ ָכל ּכִ  ּבְ

ַעם   :ִנְמָלךְ  הּוא ּפַ

רּוִאיםהַ . ה ֵבית ּקְ ַעל ּבְ ִית ּבַ רֹות ִמיֵני ֶלֱאֹכל ַהּבַ , ּפֵ
ֶזה ָלֶהם ּוְמִביִאין  ְלָבֵרךְ  ְצִריִכים ֵאיָנם, ֶזה ַאַחר ּבָ

א   :ָהִראׁשֹון ַעל ֶאּלָ

ל ָאַכל. ו ָתה, ֶמַלח ָאַכל ְוֹלא ַמֲאָכל ּכָ ל ׁשָ ֶקה ּכָ  ַמׁשְ
ָתה ְוֹלא ּיֹום, ַמִים ׁשָ ֵני ִיְדַאג ּבַ ה ֵריחַ  ִמּפְ ְיָלה, ַהּפֶ  ּוַבּלַ
ֵני ה ֵריחַ  ִמּפְ ֵני ַהּפֶ ָרה ּוִמּפְ  ַאַחר ֶמַלח ְוָהאֹוֵכל. ַאְסּכָ

גּוָדל ֹיאַכל ֹלא ֲאִכיָלתוֹ  ה, ּבְ ָקׁשֶ ִנים ִלְקּבֹר ּדְ  ְוֹלא. ּבָ
ֶרת ּזֶ ה, ּבַ ָקׁשֶ ע ְוֹלא. ַלֲעִנּיּות ּדְ ֶאְצּבַ ה, ּבָ ָקׁשֶ , ד"לש ּדְ
א ה ֶאּלָ ַאּמָ   :יָצהמִ ּוַבקְּ  ּבָ

 קפ סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , הפת פרורי דיני

ה ְלָהִסיר ֵאין. א ּפָ ֶחם ַהּמַ ת ַאַחר ַעד ְוַהּלֶ ְרּכַ זֹון ּבִ   :ַהּמָ

ל. ב ֵאינוֹ  ִמי ּכָ ר ׁשֶ ּיֵ ת ְמׁשַ ְלָחנוֹ  ַעל ּפַ  רֹוֶאה ֵאינוֹ  ׁשֻ
ָרָכה ִסיַמן ת ָיִביא ֹלא ֲאָבל. ְלעֹוָלם ּבְ ֵלָמה ּפַ  ׁשְ
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ã 

 ג
 ג

הוְ  ֶנּנָ ְלָחן ַעל ִיּתְ ֻ ה ְוִאם, ַהׁשּ ם ִמְחֵזי ֵכן ָעׂשָ ְלׁשֵ  ּדִ
ֱאַמר, ָעִביד ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ּנֶ ד ָהֹעְרִכים: ׁשֶ ְלָחן ַלּגַ   :ׁשֻ

ּטֹל ֹקֶדם. ג ּיִ ד, ָיָדיו ׁשֶ ִית ְיַכּבֵ ּלֹא ַהּבַ ֲארוּ  ׁשֶ ָ ם ִיׁשּ  ׁשָ
רּוִרין ֲאסוּ  ּפֵ ִים ְוִיּמָ ּמַ ל ּבַ י ַעל ַאף. ְנִטיָלה ׁשֶ ר ּפִ ּתָ ּמֻ  ׁשֶ
ד רּוִרין ְלַאּבֵ ֵאין ּפֵ ֶהם ׁשֶ ִית ּבָ ּזַ א, ּכַ ּמָ שׁ  ְיֵהא ׁשֶ ּמָ ַ  ַהׁשּ
ר, ָהָאֶרץ ַעם ּתָ ּמֻ שׁ  ׁשֶ ּמֵ ּתַ שׁ  ְלִהׁשְ ּמָ ׁשַ , ָהָאֶרץ ַעם ּבְ

יחַ  ם ְוַיּנִ רּוִרין ּגַ שׁ  ּפֵ ּיֵ ֶהם ׁשֶ ִית ּבָ ּזַ ָאסּור ּכַ ָדן ׁשֶ  ְלַאּבְ
ד ּיָ ה דְיַכבֵּ  ְלָכךְ , ּבַ ִחּלָ ו. ּתְ  נֹוֲהִגים ָאנוּ  ֵאין ְוַעְכׁשָ
ךְ  ֵני, ּכָ ֵאין ִמּפְ ִקין ָאנוּ  ׁשֶ ְלָחן ְמַסּלְ ֻ  נֹוְטִלין ְוָאנוּ , ַהׁשּ

ַדִים ְלָחן חּוץ ַהּיָ ֻ ָמקֹום ַלׁשּ ֵאין ּבְ ם ׁשֶ רּוִרים ׁשָ , ּפֵ
א י ְלֵמיַחשׁ  ְוֵליּכָ   :ְלִמּדִ

י ַעל ַאף. ד ר ּפִ ּתָ ּמֻ ד ׁשֶ ר ְלַאּבֵ ֵאין ּוִריןּפֵ ֶהם ׁשֶ  ּבָ
ִית ּזַ ל, ּכַ ה ָמקֹום ִמּכָ   :ַלֲעִנּיּות ָקׁשֶ

ין ְלַכסֹות נֹוֲהִגים. ה ַעת ַהַסּכִ ׁשְ ת ּבִ ְרּכַ זֹון ּבִ  ְוָנֲהגוּ , ַהּמָ
ּלֹא ת ְלַכסֹותוֹ  ׁשֶ ּבָ ׁשַ   :טֹוב ְויֹום ּבְ

  אחרונים מים הלכות

 קפא סימן
  :ְסִעיִפים' י ּובוֹ , אחרונים מים דיני

  :חֹוָבה, ַאֲחרֹוִנים ַמִים. א

י ַעל נֹוְטִלים ֵאין ַאֲחרֹוִנים ַמִים. ב ּבֵ א ַקְרַקע ּגַ  ֶאּלָ
ְכִלי ֵני, ּבִ ֹוָרה ָרָעה רּוחַ  ִמּפְ ׁשּ  לוֹ  ֵאין ְוִאם. ֲעֵליֶהם ׁשֶ
ִלי י ַעל נֹוֵטל, ּכְ ּבֵ ים ֵעִצים ּגַ ּקִ ֶהן ְוַכּיֹוֵצא ּדַ   :ּבָ

יןבְּ  נֹוְטִלין ֵאין. ג ד ַחּמִ ַהּיָ ֶהם ִנְכֵוית ׁשֶ ֵני, ּבָ  ִמּפְ
ִעין ַפְעּפְ ּמְ ַדִים ֶאת ׁשֶ   :ַהּזֲֻהָמא ֶאת ַמֲעִביִרין ְוֵאין, ַהּיָ

א ִלּטֹל ָצִריךְ  ֵאינוֹ . ד ֶרק ַעד ֶאּלָ ִני ּפֶ ל ׁשֵ  ׁשֶ
עֹות   :ֶאְצּבָ

יל ָצִריךְ . ה ּפִ ׁשְ ּיַ י ׁשֶ עֹוָתיו ָראׁשֵ ה ֶאְצּבְ ֵדי, ְלַמּטָ  ּכְ
ֵרדשֶׁ    :ַהּזֲֻהָמא ּתֵ

ין ִאם. ו ֻסּבִ ים ַהּמְ ה ַעד, ַרּבִ ָ  ִמן ַמְתִחיִלין ֲחִמׁשּ
ָטן ִמן ַמְתִחיִלין, יֹוֵתר ֵהם ְוִאם. ַהְמָבֵרךְ   ְונֹוְטִלין ַהּקָ

ֶרךְ  יָבָתן ּדֶ ִדין ְוֵאין, ְיׁשִ  ַעד ִלּטֹל ֶזה ֶאת ֶזה ְמַכּבְ
יִעין ּגִ ּמַ ה ׁשֶ ָ ּלֹא יָוןְוכֵ , ָהַאֲחרֹוִנים ַלֲחִמׁשּ ֲארוּ  ׁשֶ  ִנׁשְ

א ה ֶאּלָ ָ ּלֹא ֲחִמׁשּ   :ַהְמָבֵרךְ  ִמן ַמְתִחיִלין, ָנְטלוּ  ׁשֶ

ָרָכה ׁשּום ְמָבְרִכין ֵאין. ז   :ָהַאֲחרֹוִנים ַמִים ַעל ּבְ

ִים אֹוְמִרים ֵישׁ . ח ּמַ . ִנּגּוב ְצִריִכים ֵאיָנם ַאֲחרֹוִנים ׁשֶ
ב ם"ּוְלָהַרְמבָּ  ךְ  ְוַאַחר ְמַנּגֵ   :ְמָבֵרךְ  ּכָ

ָכל נֹוְטִלים ַאֲחרֹוִנים ַמִים. ט ִקים ִמיֵני ּבְ   :ַמׁשְ

ֵאין ֵישׁ . י  ַוֲאִפּלוּ . ַאֲחרֹוִנים ַמִים ִלּטֹל נֹוֲהִגים ׁשֶ
ן ַלּנֹוֲהִגים הּוא ָאָדם, ּכֵ  ָיָדיו ִלּטֹל ְוָרִגיל ִאְסְטִניס ׁשֶ

ה ַאַחר  ִלּטֹל ְוָצִריךְ  ְמֹזָהמֹות ָיַדִים ָהווּ  ְלִדיֵדיהּ  ַהְסֻעּדָ
ת ֹקֶדם) ָיָדיו( ְרּכַ זֹון ּבִ   :ַהּמָ

  המזון ברכת הלכות

 קפב סימן
' ז ּובוֹ , פגום יהא ושלא, המזון ברכת כוס דין

  ְסִעיִפים:

ת אֹוְמִרים ֵישׁ . א ְרּכַ ּבִ זֹון ׁשֶ  ֲאִפּלוּ  ּכֹוס ְטעּוָנה ַהּמָ
ָיִחיד  לוֹ  ֵאין ִאם לֹיאכַ  ְוֹלא, ָעָליו ַלֲחֹזר ְוָצִריךְ , ּבְ
ה הּוא ִאם ָעָליו ְלָבֵרךְ  ּכֹוס ר ְמַצּפֶ ְהֶיה ְוֶאְפׁשָ ּיִ , לוֹ  ׁשֶ

 ֶזה ּוְלִפי. ַאַחת ֲאִכיָלה ְזַמן ַלֲעֹבר ָצִריךְ  ִאם ֲאִפּלוּ 
ַנִים ִאם ל ָלַקַחת ָצִריךְ  ַיַחד אֹוְכִלים ׁשְ  ּכֹוס ֶאָחד ּכָ

ת זֹון ְלִבְרּכַ ֵאינָ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַהּמָ  ּכֹוס ְטעּוָנה הּ ׁשֶ
א ה ֶאּלָ ֹלׁשָ ׁשְ ֵאיָנהּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבִ  ּכֹוס ְטעּוָנה ׁשֶ
ָלל ה ֲאִפּלוּ , ּכְ ֹלׁשָ ׁשְ   :ּבִ
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ת ּכֹוס. ב ְרּכַ זֹון ּבִ א ֵאינוֹ  ַהּמָ ל ֶאּלָ ָאר ְוֹלא, ַיִין ׁשֶ ְ  ִמׁשּ
ִקים  ַיִין ֵאין ְוִאם. ֲעֵליֶהם ְסעּוָדתוֹ  ָקַבע ֲאִפּלוּ  ַמׁשְ
אֹותוֹ  ָמצּוי ָכר ָמקֹום ּבְ ֵ ָאר אוֹ  ְוַהׁשּ ִקין ׁשְ  ֲחַמר ֲהווּ  ַמׁשְ

ִים ִמן חּוץ, ֲעֵליֶהם ְמָבְרִכין, ְמִדיָנה   :ַהּמַ

ּלֹא ָצִריךְ . ג גּום ְיֵהא ׁשֶ ִאם, ּפָ ָתה ׁשֶ ּנוּ  ׁשָ ָגמוֹ , ִמּמֶ . ּפְ
ַפךְ  ִאם ֲאָבל ּנוּ  ׁשָ ִלי אוֹ  ָידוֹ  ְלתֹוךְ  ִמּמֶ ָכךְ  ֵאין, ּכְ  ּבְ
ל ָתה ַוֲאִפּלוּ . ּוםּכְ ד ׁשָ ה ֵמָחִבית אוֹ  ֵמַהּכַ  ָהֵוי, ְקַטּנָ

גּום ָתה ִאם ֲאָבל. ּפָ ל ֵמָחִבית ׁשָ דֹוָלה ֵעץ ׁשֶ  ֵאין, ּגְ
יד אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ְלַהְקּפִ ֲאִפּלוּ  ׁשֶ גּוִמים ַמִים ׁשֶ , ּפְ
סּוִלים ֶהם ִלְמֹזג ּפְ ל ּכֹוס ּבָ ָרָכה ׁשֶ   :ּבְ

יןהַ  ּכֹוסֹות ָהיוּ  ִאם. ד ֻסּבִ גּוִמים ּמְ  ָלֵתת ָצִריךְ , ּפְ
ָרָכה ִמּכֹוס אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ְלתֹוָכם ַהּבְ ֵאינוֹ  ׁשֶ   :ָצִריךְ  ׁשֶ

ל ַיִין ֶהֱחִזיר ִאם. ה גּום ּכֹוס ׁשֶ ִין, ְלַקְנַקן ּפָ  ַהּיַ
ְנַקן ּקַ ּבַ ר ׁשֶ ׁשֵ ּום, ּכָ א ִמׁשּ ַקּמָ א ּדְ ִטיל ַקּמָ   :ּבָ

ן ְיכֹוִלין. ו גּום ֹוסכּ  ְלַתּקֵ ּיֹוִסיפוּ  ְיֵדי ַעל ּפָ  ְמַעט ׁשֶ
ּיֹוִסיפוּ  ְיֵדי ַעל ַוֲאִפּלוּ , ַיִין ן ַמִים ָעָליו ׁשֶ ּקֵ   :ִמּתַ

ַעת. ז ׁשְ ַחק ּבִ גּום ּכֹוס ַעל ְמָבְרִכין ַהּדַ   :ּפָ

 קפג סימן
 ב"י ּובוֹ , המזון ברכת של בכוס יתנהג איך המברך

  ְסִעיִפים:

ל ּכֹוס. א רָ  ׁשֶ ְפִנים ֲהָדָחה ָטעּון ָכהּבְ ִטיָפה ִמּבִ  ּוׁשְ
חּוץ ּיּוֵרי ּבוֹ  ְוֵאין ָנִקי הּוא ְוִאם. ִמּבַ  ֵאינוֹ , ּכֹוסֹות ׁשִ
  :ָצִריךְ 

ן. ב ִין ִיּתֵ יעַ  ַעד, ַחי ְלתֹוכוֹ  ַהּיַ ּגִ ּמַ ת ׁשֶ , ָהָאֶרץ ְלִבְרּכַ
ַבח ְלהֹוִדיעַ  מֹוְזגוֹ  ְוָאז   :ָהָאֶרץ ׁשֶ

ֵלם ּכֹוס ַאַחר ַלֲחֹזר ָצִריךְ . ג   :ׁשָ

לוֹ . ד י ְמַקּבְ ּתֵ ׁשְ ְתִחיל, ָיָדיו ּבִ ּמַ  נֹוְטלוֹ  ְלָבֵרךְ  ּוְכׁשֶ
יִמינוֹ  ע ְוֹלא, ּבִ ֹמאל ְיַסּיַ ׂשְ יהוֹ . ּבִ ְרַקע ּוַמְגּבִ , ֶטַפח ֵמַהּקַ

ב הּוא ִאם י ַעל יֹוׁשֵ ּבֵ  ֵמֵסב הּוא ְוִאם. ַקְרַקע ּגַ
ְלָחן ׁשֻ יהוֹ , ּבְ  ֵעיָניו ּבוֹ  ְונֹוֵתן. ֶטַפח ְלָחןַהשֻּׁ  ֵמַעל ַמְגּבִ
ּלֹא ְעּתוֹ  ַיִסיחַ  ׁשֶ רוֹ . ּדַ ּגְ ּתוֹ  ּוְמׁשַ ה ְלִאׁשְ ּתֶ ׁשְ ּתִ ּנוּ  ׁשֶ   :ִמּמֶ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ה ִאם ׁשֶ ר ַהְמָבֵרךְ  ׁשֶ  ַהּכֹוס אֹוֵחז, ִאּטֵ
יִמינוֹ  הּוא ּבִ ֹמאל ׁשֶ ל ׂשְ   :ָאָדם ּכָ

ְתנוּ . ו ּנָ ֶ יחַ  ֹלא ךְ ְלָברֵ  ּכֹוס לוֹ  ִמׁשּ . ַהְמָבֵרךְ  ָיׂשִ
ין ֻסּבִ יחַ  ָלֶהם ֵאין ְוַהּמְ ִהְתִחיל ְלָהׂשִ ֶ  ֹלא, ַהְמָבֵרךְ  ִמׁשּ
ְעָיא ַעת ִמּבַ ׁשְ הּוא ּבִ ִריִכין, ְמָבֵרךְ  ׁשֶ ּצְ ֹמעַ  ׁשֶ  ּוְלָהִבין ִלׁשְ

אֹוֵמר ַמה ֶ א, ַהְמָבֵרךְ  ׁשּ ין ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ ָרָכה ּבֵ  ִלְבָרָכה ּבְ
חוּ  ָעְברוּ  ְוִאם. יחַ ְלָהשִׂ  ָלֶהם ֵאין ין ְוׂשָ ָרָכה ּבֵ  ּבְ

ָעה ִלְבָרָכה ׁשָ ַהְמָבֵרךְ  ּבְ  ֲאָבל. ָיְצאוּ , ְמַעט ׁשֹוֵתק ׁשֶ
חוּ  ִאם ָעה ׂשָ ׁשָ הּוא ּבְ   :ָיְצאוּ  ֹלא, ְמָבֵרךְ  ׁשֶ

ָבר ָנכֹון. ז ל ַהּדָ ּכָ ין ֶאָחד ׁשֶ ֻסּבִ ַלַחשׁ  ֹיאַמר ֵמַהּמְ  ִעם ּבְ
ל ַהְמָבֵרךְ  ָרָכה ּכָ   :ַהֲחִתימֹות ַוֲאִפּלוּ , ּוְבָרָכה ּבְ

ֹאל ְלִעְנַין. ח ת ִלׁשְ ִבְרּכַ זֹון ּבְ ֵני ַהּמָ ְרָאה ִמּפְ  אוֹ  ַהּיִ
ֵני בֹוד ִמּפְ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ַהּכָ יָנהּ  ׁשֶ ּדִ ה ׁשֶ ְתִפּלָ   :ּכִ

ב ָצִריךְ . ט ָעה ִליׁשֵ ׁשָ ָבֵרךְ  ּבְ ּמְ ין, ׁשֶ  הֹוֵלךְ  ָהָיה ִאם ּבֵ
ֵביתוֹ  שֶׁ  ּבְ יעַ , ֵמֵסב אוֹ  עֹוֵמד אוֹ , ָאַכלּכְ ּגִ ּמַ ׁשֶ  ְלָבֵרךְ  ּכְ
ב ָצִריךְ  ֵדי, ִליׁשֵ ּיּוַכל ּכְ ן ׁשֶ  ְיֵהא ֹלא ְוַגם. יֹוֵתר ְלַכּוֵ
הּוא, ֵמֵסב ֶרךְ  ׁשֶ ֲאָוה ּדֶ א. ּגַ ב ֶאּלָ ֵאיָמה ֵיׁשֵ   :ּבְ

ם אֹוְמִרים ֵישׁ . י ּגַ ת ׁשֶ ְרּכַ ֹלשׁ  ֵמֵעין ּבִ  ְלָאְמָרהּ  ָצִריךְ  ׁשָ
בִמּיֹ   :ׁשֶ

ךְ  ָהָיה ִאם. יא ֶרךְ  ְמַהּלֵ ּדֶ ב ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ְואֹוֵכל ּבַ  ִליׁשֵ
ֵאין ְלִפי ּוְלָבֵרךְ  ְעּתוֹ  ׁשֶ ֶבת ּדַ ֶ   :ָעָליו ְמֻיׁשּ

ְמַלאְכּתוֹ  עֹוֵסק ְוהּוא ְלָבֵרךְ  ָאסּור. יב   :ּבִ
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 קפד סימן
 מי לברך יכול כמה ועד, סעדה במקום ברכה לקבע

  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , ברך ולא ששכח

אֹוֵכל ִמי. א ָמקֹום ׁשֶ  ֹקֶדם ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ , ֶאָחד ּבְ
ֲעֹקר ּיַ קֹומוֹ  ׁשֶ קֹומוֹ  ָיָצא ְוִאם. ִמּמְ ַרךְ  ְוֹלא ִמּמְ  ִאם, ּבֵ

ֵמִזיד ָהָיה ַרךְ  ְוִאם. ִויָבֵרךְ  ִלְמקֹומוֹ  ַיֲחֹזר, ּבְ קֹום ּבֵ ּמָ  ּבַ
ר ְזּכַ ּנִ  ְיָבֵרךְ  ם"ְלָהַרְמבָּ , ׁשֹוֵגגבְּ  ָהָיה ְוִאם. ָיָצא, ׁשֶ
קֹום ּמָ ר ּבַ ְזּכַ ּנִ ם שׁ "ְוָהֹרא יֹוָנה ר"ּוְלהר, ׁשֶ  ַיֲחֹזר הּוא ּגַ
  :ִויָבֵרךְ  ִלְמקֹומוֹ 

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵאין, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ת לוֹ  ּכְ  ֲאָבל, עֹוד ּפַ
ת לוֹ  ֵישׁ  ִאם קֹום ֹיאַכל, עֹוד ּפַ ּמָ ִני ּבַ ֵ  ְמַעט ַהׁשּ
ּלֹא ַרק, ֵרךְ ִויבָ    :ִראׁשֹוָנה ֵמֲאִכיָלה ָרֵעב ְיֵהא ׁשֶ

ל אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ג ּכָ ְבַעת ׁשֶ יִנים ׁשִ ָרָכה ְטעּוִנים ַהּמִ  ּבְ
ְמקֹוָמם ְלַאֲחֵריֶהם ת אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבִ ֲחֵמׁשֶ ָגן ִמיֵני ּדַ  ּדָ

ְוָקא   :ּדַ

ַרךְ  ִאם יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ  ָאַכל. ד ת ּבֵ ְרּכַ , ָלאו ִאם זֹוןַהמָּ  ּבִ
ֵני, ִמָסֵפק ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ  ִהיא ִמּפְ   :ַהּתֹוָרה ִמן ׁשֶ

ל ַעד, ְלָבֵרךְ  ָיכֹול ֵאיָמַתי ַעד. ה ְתַעּכֵ ּיִ זֹון ׁשֶ  ַהּמָ
ֵמָעיו ּבְ ה. ׁשֶ עּורוֹ  ְוַכּמָ ל, ׁשִ ֵאינוֹ  ְזַמן ּכָ  ֵמֲחַמת ָרֵעב ׁשֶ
ָעה, ֲאִכיָלה אֹוָתהּ  ָ ִהְתִחיל ּוִמׁשּ  ַאף, ָרֵעב ֹותִלְהי ׁשֶ
י ַעל ּלֹא ּפִ ל ׁשֶ ל, ְלַגְמֵרי ֲעַדִין ִנְתַעּכֵ ִנְתַעּכֵ  ְלַגְמֵרי ּכְ

ְיִניַנן רֹות ֲאִכיַלת ְלִעְנַין ָנֵמי ְוֵכן. ֵליהּ  ּדַ ת ּפֵ ִתּיַ  ּוׁשְ
רֹות ְלאֹוָתם ְוָתֵאב ָצֵמא ְוֹלא ָרֵעב ֵאינוֹ  ִאם, ַיִין , ּפֵ

ֵער יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ִאם, ְיָבֵרךְ  לוּ  ִאם ְלׁשַ   :ִנְתַעּכְ

עּור. ו ת ָעֶליהָ  ְלָבֵרךְ  ֲאִכיָלה ׁשִ ְרּכַ זֹון ּבִ ִית, ַהּמָ ַכּזַ   :ּבְ

 קפה סימן

 בברכת פרטים ויתר, רם בקול המזון ברכת לברך
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , המזון

ת. א ְרּכַ זֹון ּבִ ָכל ֶנֶאְמָרה ַהּמָ   :ָלׁשֹון ּבְ

ִמיעַ  ָצִריךְ . ב ׁשְ ּיַ ּמֹוִציא ַמה ְלָאְזָניו ׁשֶ ֶ ָפָתיו ׁשּ ׂשְ  ְוִאם. ּבִ
ִמיעַ  ֹלא ּיֹוִציא ּוִבְלַבד, ָיָצא ְלָאְזָניו ִהׁשְ ָפָתיו ׁשֶ ׂשְ   :ּבִ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ג ַבַעל ׁשֶ ִית ּדְ ָניו ִעם ַהּבַ ּתוֹ  ּבָ , ְוִאׁשְ
קֹול ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ  ֵדי, ָרם ּבְ ְצאוּ  ּכְ ּיֵ תוֹ  ׁשֶ ִבְרּכָ   :ּבְ

ר ִפּלוּ אֲ . ד ּכֵ ּתַ ל ִנׁשְ ךְ  ּכָ ֵאינוֹ  ַעד ּכָ ר ָיכֹול ׁשֶ  ְלַדּבֵ
ָראּוי ת ְלָבֵרךְ  ָיכֹול, ּכָ ְרּכַ זֹון ּבִ   :ַהּמָ

ַרךְ  ְוִאם. ה ֶנְגּדוֹ  צֹוָאה ְוָהְיָתה ּבֵ ָהָיה אוֹ , ּכְ ּכֹור ׁשֶ , ׁשִ
קוּ  ּפְ . ּוְלָבֵרךְ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ִאם שׁ "ְוָהֹרא ַהּתֹוָספֹות ִנְסּתַ

ּוםּומִ  יָטא ַרְגַלִים ֵמי ׁשּ ׁשִ ֵאינוֹ  ּפְ   :ְלָבֵרךְ  חֹוֵזר ׁשֶ

 קפו סימן
' ב ּובוֹ , המזון בברכת חיבים וקטנים נשים אם

  ְסִעיִפים:

ים. א בֹות ָנׁשִ ת ַחּיָ ִבְרּכַ זֹון ּבְ  ֵהן ִאם הּוא ְוָסֵפק, ַהּמָ
בֹות אֹוַרְייָתא ַחּיָ ים ֶאת ּומֹוִציאֹות ִמּדְ  ִאם אוֹ , ָהֲאָנׁשִ
בֹות ֵאיָנן א ַחּיָ ָנן ֶאּלָ ַרּבָ א מֹוִציאֹות ְוֵאיָנן ִמּדְ  ְלִמי ֶאּלָ
ֵאין א ִחּיּובוֹ  ׁשֶ ָנן ֶאּלָ ַרּבָ   :ִמּדְ

ב ָקָטן. ב ָנן ַחּיָ ַרּבָ ֵדי, ִמּדְ כוֹ  ּכְ ֵבן ְוַהִהיא. ְלַחּנְ  ְמָבֵרךְ  ּדְ
ּלֹא, ְלָאִביו ׁשֶ ֵדי ָהָאב ָאַכל ּכְ ִביָעה ּכְ ֵאינוֹ , ׂשְ בחַ  ׁשֶ  ּיָ
א ָנן ֶאּלָ ַרּבָ   :ִמּדְ

 קפז סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , המזון ברכת בנסח דיוקים

רּוךְ : אֹוְמִרים ֵישׁ . א יעַ  ּבָ ּבִ  ְוֵאין, ָלְרֵעִבים ַמׂשְ
ְמקֹום ָאַמר ִאם. ּגֹוֵרעַ  ְוַהּמֹוִסיף, ְלָאְמרוֹ  ת ּבִ ְרּכַ  ּבִ
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ן ִריךְ : ַהּזָ א ַרֲחָמָנא ּבְ ַהאי ָמאֵריהּ , ַמְלּכָ א ּדְ ּתָ . ָיָצא, ּפִ
ִריךְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ּצָ ְחּתֹם ׁשֶ ּיַ ִריךְ : ׁשֶ ָזן ַרֲחָמָנא ּבְ  ּדְ
א   :ּכֹּלָ

ת. ב ִבְרּכַ ִהְנַחְלתָּ : ֹיאַמר ֹלא שׁ "ְלָהֹרא, ָהָאֶרץ ּבְ  ׁשֶ
ה ֶאֶרץ ַלֲאבֹוֵתינוּ  ִרית' ְוכו ֶחְמּדָ ֲהֵרי, ְותֹוָרה ּבְ  ׁשֶ

ִריְתךָ  ַעל אֹוֵמר ֵרנוּ  ָחַתְמתָּ שֶׁ  ּבְ ְבׂשָ  ּתֹוָרְתךָ  ְוַעל ּבִ
נוּ  ְדּתָ ּמַ ּלִ ַפַעם ְוַדי ׁשֶ   :חֹוֵלק ם"ְוָהַרְמבָּ . ֶאָחד ּבְ

יר ֹלא ִאם. ג ת ִהְזּכִ ִבְרּכַ ִרית ָהָאֶרץ ּבְ  ֲאִפּלוּ , ְותֹוָרה ּבְ
א ִחֵסר ֹלא ִאם   :אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין, ֵמֶהם ֶאָחד ֶאּלָ

יר ֹלא ִאם. ד ב ִהְזּכִ ַלִים ֹוֵנהּבְ ית ַמְלכּות ְירּוׁשָ ִוד ּבֵ , ּדָ
  :אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין

 קפח סימן
 והטועה, בשבת המזון ברכת ודיני', ג ברכה נסח

  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , המזון בברכת

ָחַתם ַאַחר. א ַלִים ּבֹוֵנה: ׁשֶ  ַאַחר ָאֵמן ַיֲעֶנה, ְירּוׁשָ
ת ְרּכַ ֵני, ַעְצמוֹ  ּבִ ִהיא ִמּפְ ָרכֹות ּיּוםסִ  ׁשֶ אֹוַרְייָתא ַהּבְ , ּדְ
ַהּטֹוב ִטיב ּדְ אֹוַרְייָתא ֵאיָנהּ  ְוַהּמֵ   :ּדְ

ַלַחשׁ  ֹיאְמֶרּנוּ  ֶזה ָאֵמן. ב ֵדי, ּבְ ּלֹא ּכְ יׁשוּ  ׁשֶ  ַיְרּגִ
ת ְרּכַ ּבִ ִטיב ַהּטֹוב ׁשֶ אֹוַרְיָתא ֵאיָנהּ  ְוַהּמֵ הּ  ִויַזְלְזלוּ  ּדְ   :ּבָ

יר ָצִריךְ . ג ְברָ  ְלַהְזּכִ ית ָכהּבִ ִליׁשִ ית ַמְלכּות ׁשְ ִוד ּבֵ , ּדָ
יר ְוֵאין הּ  ְלַהְזּכִ ם ּבָ : ְוָהאֹוֵמר. ַאֵחר ּוַמְלכּות ׁשֵ

ית ּוַמְלכּות ּוַמְלכּוְתךָ  ִוד ּבֵ יֶחךָ  ּדָ ֵאין, טֹוֶעה, ְמׁשִ  ׁשֶ
וֹות ַאְרָעא ַמְלכּוָתא ְלַהׁשְ א ַמְלכּוָתא ִעם ּדְ ַמּיָ ׁשְ  ְוֵכן. ּדִ

הּ  לֹוַמר ֵאין נוּ  ינוּ ָאבִ  ּבָ   :ַמְלּכֵ

ָרָכה ֻנַסח. ד הּ  ּפֹוֵתחַ  זוֹ  ּבְ  אוֹ , ֱאֹלֵהינוּ ' ה ַרֵחם: ּבָ
הּ  ְוחֹוֵתם, ֱאֹלֵהינוּ ' ה ַנֲחֵמנוּ  ַלִים ּבֹוֵנה: ּבָ  אוֹ  ְירּוׁשָ
ִבְנַין ִצּיֹון ְמַנֵחם ַלִים ּבְ ּנֹות ְוֵאין. ְירּוׁשָ ָסח ְלׁשַ  ַהּנֻ

ת ּבָ ַ ֵבין, ְלֹחל ִמׁשּ ת ּדְ ּבָ ׁשַ ין ּבְ ֹחל ּבֵ  ֻנְסָחא אֹוֵמר ּבְ
  :ַאַחת

ת. ה ּבָ ׁשַ הּ  אֹוֵמר ּבְ  ֹחֶדשׁ  ּוְבֹראשׁ , ְוַהֲחִליֵצנוּ  ְרֵצה: ּבָ
ל ְוֻחּלוֹ  טֹוב ְויֹום  ְוִאם, ְוָיֹבא ַיֲעֶלה: אֹוֵמר מֹוֵעד ׁשֶ
ת ֵמֶהם ֶאָחד ָחל ּבָ ׁשַ  ְוַאַחר, ְוַהֲחִליֵצנוּ  ְרֵצה: אֹוֵמר ּבְ
ךְ  יר ְוֵאינוֹ , ְוָיֹבא ַיֲעֶלה: ּכָ ל ַמְזּכִ ת ׁשֶ ּבָ ַיֲעֶלה ׁשַ  ּבְ

ל ְוֹלא, ְוָיֹבא ל ְוֻחּלוֹ  טֹוב יֹום ׁשֶ  ֹחֶדשׁ  ְוֹראשׁ  מֹוֵעד ׁשֶ
ְרֵצה   :ְוַהֲחִליֵצנוּ  ּבִ

יר ְוֹלא ָטָעה. ו ל ִהְזּכִ ת ׁשֶ ּבָ רּוךְ : אֹוֵמר, ׁשַ ה ּבָ ' ה ַאּתָ
ַתן ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאֹלֵהינוּ  ּנָ תֹות ׁשֶ ּבָ  ְלַעּמוֹ  נּוָחהִלמְ  ׁשַ
ָרֵאל ַאֲהָבה ִיׂשְ רּוךְ  ְוִלְבִרית ְלאֹות ּבְ ה ּבָ שׁ ' ה ַאּתָ  ְמַקּדֵ
ת ּבָ ַ יר ְוֹלא ָטָעה ְוִאם. ַהׁשּ ל ִהְזּכִ : אֹוֵמר, טֹוב יֹום ׁשֶ
רּוךְ  ה ּבָ ר ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאֹלֵהינוּ ' ה ַאּתָ  ָיִמים ָנַתן ֲאׁשֶ
ָרֵאל טֹוִבים ׂשֹון ְלִיׂשְ מְ  ְלׂשָ לֹוִני ַחג יֹום ֶאת ָחהּוְלׂשִ  ּפְ
ה רּוךְ  ַהּזֶ ה ּבָ שׁ ' ה ַאּתָ ָרֵאל ְמַקּדֵ ים ִיׂשְ ַמּנִ  ָחל ְוִאם. ְוַהּזְ
ת טֹוב יֹום ּבָ ׁשַ ַתן: אֹוֵמר, ּבְ ּנָ תֹות ׁשֶ ּבָ  ִלְמנּוָחה ׁשַ

ָרֵאל ְלַעּמוֹ  ַאֲהָבה ִיׂשְ  טֹוִבים ְוָיִמים ְוִלְבִרית ְלאֹות ּבְ
ׂשֹון ְמָחה ְלׂשָ לֹוִני ַחג יֹום ֶאת ּוְלׂשִ ה ּפְ רּוךְ  ַהּזֶ ה ּבָ  ַאּתָ

שׁ ' ה ת ְמַקּדֵ ּבָ ַ ָרֵאל ַהׁשּ ים ְוִיׂשְ ַמּנִ ָרכֹות ְוָכל. ְוַהּזְ  ּבְ
לוּ  ם ַהּלָ ׁשֵ ָסֵגי ְוָהא. ּוַמְלכּות ּבְ ָהךְ  ּדְ ָרָכה ּבְ ְוָקא, ּבְ  ּדַ

ר ְזּכַ ּנִ ׁשֶ ִהְתִחיל ֹקֶדם ּכְ ִטיב ַהּטֹוב ׁשֶ  ֹלא ִאם ֲאָבל, ְוַהּמֵ
רִנזְ  ִהְתִחיל ַעד ּכַ ִטיב ַהּטֹוב ׁשֶ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ , ְוַהּמֵ

ת ְלֹראשׁ  ְרּכַ זֹון ּבִ   :ַהּמָ

יר ְוֹלא ָטָעה ִאם. ז הּ  ִהְזּכִ ל ּבָ ין, ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ׁשֶ  ּבֵ
ּיֹום ין ּבַ ְיָלה ּבֵ ּלַ רּוךְ : אֹוֵמר, ּבַ ַתן ּבָ ּנָ י ׁשֶ ים ָראׁשֵ  ֳחָדׁשִ
ָרֵאל ְלַעּמוֹ  רֹון ִיׂשְ הּ  חֹוֵתם ְוֵאינוֹ , ְלִזּכָ ר ְוהּוא, ּבָ ְזּכַ ּנִ  ׁשֶ
ִהְתִחיל ֹקֶדם ִטיב ַהּטֹוב ׁשֶ ר ֹלא ִאם ֲאָבל. ְוַהּמֵ  ִנְזּכַ
ִהְתִחיל ַעד ִטיב ַהּטֹוב ׁשֶ ֵני חֹוֵזר ֵאינוֹ , ְוַהּמֵ ֵאינוֹ  ִמּפְ  ׁשֶ
ב ת ֶלֱאֹכל ַחּיָ ֵדי ּפַ ב ּכְ ְתַחּיֵ ּיִ ת ְלָבֵרךְ  ׁשֶ ְרּכַ זֹון ּבִ . ַהּמָ
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ינוֹ  ֹוֵעדַהמּ  ְוֹחל ֹראשׁ  ּדִ  ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ָחל ִאם. ֹחֶדשׁ  ּכְ
ת ּבָ ׁשַ יר, ּבְ ל ְוִהְזּכִ ת ׁשֶ ּבָ יר ְוֹלא ׁשַ ל ִהְזּכִ  ֹראשׁ  ׁשֶ
ר ְוֹלא, ֹחֶדשׁ  ִהְתִחיל ַעד ִנְזּכַ ִטיב ַהּטֹוב ׁשֶ  ֵאינוֹ , ְוַהּמֵ
ַכח ְוִאם. חֹוֵזר ל ׁשָ ת ׁשֶ ּבָ ר ׁשַ ִהְתִחיל ֹקֶדם ְוִנְזּכַ  ׁשֶ
ִטיבוְ  ַהּטֹוב ת ִעם ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ּכֹוֵלל, ַהּמֵ ּבָ : ְואֹוֵמר ׁשַ
ַתן ּנָ תֹות ׁשֶ ּבָ י ִלְמנּוָחה ׁשַ ים ְוָראׁשֵ רֹון ֲחָדׁשִ  ְוִאם. ְלִזּכָ
ַתח ַהּטֹוב ּפָ ִטיב ּבַ ת ְלֹראשׁ  חֹוֵזר, ְוַהּמֵ ְרּכַ זֹון ּבִ  ַהּמָ

יר ל ּוַמְזּכִ ת ׁשֶ ּבָ ל ׁשַ אֹומֵ  ִמי ְוֵישׁ . ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ְוׁשֶ  רׁשֶ
ִאם ַכח ׁשֶ ל ׁשָ ת ׁשֶ ּבָ ר ֹחֶדשׁ  ְוֹראשׁ  ׁשַ  ֹקֶדם ְוִנְזּכַ

ִהְתִחיל ִטיב ַהּטֹוב ׁשֶ ַתן: אֹוֵמר, ְוַהּמֵ ּנָ תֹות ׁשֶ ּבָ  ׁשַ
י ִלְמנּוָחה ים ְוָראׁשֵ רֹון ֳחָדׁשִ ל ְוחֹוֵתם, ְלִזּכָ ׁשֶ ת ּבְ ּבָ  ׁשַ
ל חֹוֵתם ְוֵאינוֹ  ׁשֶ   :ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ּבְ

ה. ח י ְסֻעּדָ ִליׁשִ ת תׁשְ ּבָ ׁשַ יָנהּ , ּבְ ֹראשׁ  ּדִ   :ֹחֶדשׁ  ּכְ

ָאְכלוּ ' ג. ט תֹות ׁשֶ ּבָ ׁשַ ְכחוּ , טֹוב ְויֹום ּבְ יר ְוׁשָ  ְלַהְזּכִ
ֹאָרע ֵמֵעין ת ְלֹראשׁ  ַלֲחֹזר ְצִריִכים ְוֵהם ַהּמְ ְרּכַ  ּבִ
זֹון ל ְיָבֵרךְ , ַהּמָ ְפֵני ֶאָחד ּכָ י, ַעְצמוֹ  ּבִ ֵדי ּכִ  ִזּמּון ִמּיְ
ַבר   :ָיְצאוּ  ּכְ

ת ְוָיָצא אֹוֵכל ָהָיה. י ּבָ יר, ׁשַ ל ַמְזּכִ ת ׁשֶ ּבָ ת ׁשַ ִבְרּכַ  ּבְ
זֹון ָאְזִליַנן ַהּמָ ַתר ּדְ ה ַהְתָחַלת ּבָ ין ְוהּוא. ַהְסֻעּדָ  ַהּדִ
ה ּופּוִרים ֹחֶדשׁ  ְלֹראשׁ    :ַוֲחֻנּכָ

 קפט סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ודיניה רביעית ברכה נסח

ָרָכה. א ַרךְ  ֹיאַמר ֹלא יתְרִביעִ  ּבְ ְתּבָ הּ  ֹיאַמר ְוֹלא, ּתִ  ּבָ
י, ַהַחי ֵבית ִאם ּכִ הּ  ְואֹוֵמר. ָהָאֵבל ּבְ ה ּבָ ֹלׁשָ  ׁשְ

רּוךְ : ַמְלֻכּיֹות ה ּבָ  ָהֵאל, ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאֹלֵהינוּ ' ה ַאּתָ
נוּ  ָאִבינוּ  ֶלךְ ', וכו ַמְלּכֵ ה. ַהּטֹוב ַהּמֶ ֹלׁשָ : ֲהָטבֹות ְוׁשְ
. ָלנוּ  ֵייִטיב הּוא, ָלנוּ  ֵמִטיב הּוא, ָלנוּ  ֵהִטיב הּוא
מּולֹות' וג ָמַלנוּ  הּוא: ּגְ   :ִיְגְמֵלנוּ  הּוא, ּגֹוְמֵלנוּ  הּוא, ּגְ

ֵבית. ב רּוךְ : אֹוֵמר ָהָאֵבל ּבְ ה ּבָ  ֶמֶלךְ  ֱאֹלֵהינוּ ' ה ַאּתָ
נוּ  ָאִבינוּ  ָהֵאל ָהעֹוָלם נוּ  ּגֹוֲאֵלנוּ  ּבֹוְרֵאנוּ  ַמְלּכֵ  ְקדֹוׁשֵ
ֶלךְ  ַיֲעֹקב ְקדֹושׁ  ִטיב ַהּטֹוב ַהַחי ַהּמֶ ן ֱאֶמת ֵאל ְוַהּמֵ ּיַ  ּדַ
  'ְוכו ֱאֶמת

 קצ סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , ודיניו הברכה אחר היין שתית

ם ַאַחר. א ִסּיֵ ת ׁשֶ ְרּכַ זֹון ּבִ ִרי ּבֹוֵרא ְמָבֵרךְ  ַהּמָ ֶפן ּפְ  ַהּגֶ
ךְ  ְוַאַחר ַהְמָבֵרךְ  ְוִיְטֹעם ם ִאם. ֲאֵחִריםהָ  ִיְטֲעמוּ  ּכָ ּלָ  ּכֻ
 ֵריָקן ְלכֹוס ִמּכֹוסוֹ  ַהְמָבֵרךְ  ְונֹוֵתן, ֶאָחד ְלכֹוס ְזקּוִקים
ָיָדם ּבְ ְטעֹום ַעד ִיְטֲעמוּ  ֹלא, ׁשֶ ּיִ  ִאם ֲאָבל. הּוא ׁשֶ
ְטֹעם ֹקֶדם ִלְטֹעם ְיכֹוִלים, ְלכֹוסוֹ  ְזקּוִקים ֵאיָנם ּיִ  ׁשֶ
ּפֹךְ  ַהְמָבֵרךְ  ָצִריךְ  ֵאין. הּוא ין ְלכֹוס ּכֹוסוֹ מִ  ִלׁשְ ֻסּבִ  ַהּמְ
א ן ִאם ֶאּלָ ין ּכֹוס ּכֵ ֻסּבִ גּום ַהּמְ   :ּפָ

ָתה ַאַחר. ב ָ ׁשּ ל ּכֹוס ׁשֶ ת ׁשֶ ְרּכַ זֹון ּבִ ָרָכה ְיָבֵרךְ  ַהּמָ  ּבְ
ֹלשׁ  ֵמֵעין ַאַחת   :ׁשָ

עּור. ג ת ׁשִ ִתּיַ ב ַיִין ׁשְ ְבָרָכה ְלִהְתַחּיֵ  ֵישׁ  ַאֲחרֹוָנה ּבִ
י ִאם ָסֵפק כַ  ּדַ ִיתּבְ ְרִביִעית אוֹ  ּזַ ֵהר ְלָכךְ , ּבִ ּתֹות ִיּזָ  ִלׁשְ
חֹות אוֹ  ִית ּפָ ּזַ ֵדי ְרִביִעית אוֹ  ִמּכַ ק ּכְ ּלֵ  ִמן ְלִהְסּתַ

ר ִאי ְוָהָכא, ַהָסֵפק ּתֹות ֶאְפׁשָ חֹות ִלׁשְ ִית ּפָ ּזַ ָכל, ִמּכַ  ּדְ
ָבר ִריךְ  ּדָ ּצָ ּתֹות ָצִריךְ  ּכֹוס ׁשֶ ּנוּ  ִלׁשְ ְמֹלא ִמּמֶ  ֻלְגָמיו ּכִ

הּוא ךְ , ְרִביִעית ֹרב ׁשֶ ה ִהְלּכָ ּתֶ ֵלם ְרִביִעית ִיׁשְ   :ׁשָ

 ֶאָחד ִיְטֹעם, ִלְטֹעם רֹוֶצה ֵאינוֹ  ַהְמָבֵרךְ  ִאם. ד
ין ֻסּבִ עּור ֵמַהּמְ ִ ׁשּ ת ְוֵאין, ּכַ ִתּיַ ַנִים ׁשְ ל, ִמְצָטֶרֶפת ׁשְ  ִמּכָ

ְבָחר ִמן ִמְצָוה ָמקֹום ְטֲעמוּ  ַהּמֻ ּיִ ם ׁשֶ ּלָ   ּכֻ

שֶׁ . ה יןּכְ ֻסּבִ ה ּמְ ְסֻעּדָ דֹוָלה ּבִ  ֵהיָכן ַעד יֹוְדִעים ְוֵאין ּגְ
יעַ  ל ּכֹוס ַיּגִ ת ׁשֶ ְרּכַ זֹון ּבִ ל, ַהּמָ ִקים ֶאָחד ּכָ  ֵמַהְמֻסּפָ
יעַ  ִאם ִרי ּבֹוֵרא ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ  לוֹ  ַיּגִ ֶפן ּפְ   :ַהּגֶ
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 קצא סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , לברך מחיבים הפועלים אם

ים ֹוֲעִליםפּ . א ַעל ֵאֶצל ְמָלאָכה ָהעֹוׂשִ ִית ּבַ , ַהּבַ
ִרין ת ְמַקּצְ ִבְרּכַ זֹון ּבְ ֵדי, ַהּמָ ּלֹא ּכְ ל ׁשֶ  ְמֶלאֶכת ְלַבּטֵ

ַעל ִית ּבַ יַצד. ַהּבַ ָרָכה, ּכֵ ִתְקָנהּ  ִראׁשֹוָנה ּבְ ה, ּכְ ִנּיָ  ּוׁשְ
ת ּפֹוֵתחַ  ִבְרּכַ הּ  ְוכֹוֵלל ָהָאֶרץ ּבְ ַלִים ּבֹוֵנה ּבָ  ְירּוׁשָ
ת ְוחֹוֵתם ִבְרּכַ ת אֹוְמִרים ְוֵאין, ָהָאֶרץ ּבְ ְרּכַ  ַהּטֹוב ּבִ

ִטיב ָלל ְוַהּמֵ ה. ּכְ ּמֶ ָבִרים ּבַ ּנֹוְטִלים, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ  ּכְ
ָכר ַבד ְמָלאְכָתן ַעל ׂשָ ה ִמּלְ  ֵאין ִאם ֲאָבל, ַהְסֻעּדָ

ָכר נֹוְטִלים א ׂשָ ה ֶאּלָ אֹוְכִלים ַהְסֻעּדָ  ְמָבְרִכין, ְלַבד ׁשֶ
ל ָרכֹות' ד ּכָ ִתְקָנן ּבְ ַעל ִאם ְוֵכן. ּכְ ִית ּבַ  ֵמֵסב ַהּבַ

ֶהם י ַעל ַאף, ִעּמָ ּנֹוְטִלים ּפִ ָכר ׁשֶ ַבד ׂשָ ה ִמּלְ , ַהְסֻעּדָ
ל ְמָבְרִכין ָרכֹות' ד ּכָ   :ּבְ

ָנא. ב ל ְמָבְרִכים ְלעֹוָלם ְוָהִאּדָ ע ּכָ ָרכֹות ַאְרּבַ ֵאין, ּבְ  ׁשֶ
ֶרךְ  ֵני ּדֶ יד וַעְכשָׁ  ָאָדם ּבְ ָכךְ  ְלַהְקּפִ  ּוִמְסָתָמא, ּבְ

א ְעּתָ ָהֵכי ַאּדַ ָבְרכוּ  ּפֹוֲעִלים ׂשֹוְכִרים ּדְ ּיְ ל ׁשֶ ע ּכָ  ַאְרּבַ
ָרכֹות ִתְקָנם ּבְ   :ּכְ

עֹודוֹ  ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ָאסּור. ג   :ְמָבֵרךְ  ּבְ

 קצב סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , בעשרה או' בג זמון ברכת

יןַהמְּ  ָהיוּ . א ִבים', ג ֻסּבִ ִזּמּון ַחּיָ אֹוֵמר ּבְ : ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ
ָאַכְלנוּ  ְנָבֵרךְ  ּלוֹ  ׁשֶ ֶ רּוךְ : ְואֹוְמִרים עֹוִנים ְוֵהם, ִמׁשּ  ּבָ

ָאַכְלנוּ  ּלוֹ  ׁשֶ ֶ : ְואֹוֵמר חֹוֵזר ְוהּוא, ָחִיינוּ  ּוְבטּובוֹ  ִמׁשּ
רּוךְ  ָאַכְלנוּ  ּבָ ּלוֹ  ׁשֶ ֶ רּוךְ  ָחִיינוּ  ּוְבטּובוֹ  ִמׁשּ ה ּבָ ' ה ַאּתָ

ן ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאֹלֵהינוּ   ֵהם ְוִאם'. ְוכו ָהעֹוָלם ֶאת ַהּזָ
ְרכוּ : לֹוַמר ָיכֹול' ד ָאַכְלנוּ  ּבָ ּלוֹ  ׁשֶ ֶ  יֹוֵתר ֲאָבל, ִמׁשּ

ּלֹא, ְנָבֵרךְ  לֹוַמר טֹוב ָלל ִמן ַעְצמוֹ  ְלהֹוִציא ׁשֶ . ַהּכְ
ָרה ֵהם ְוִאם יר ָצִריךְ , ֲעׂשָ אוֹ ', ה ֶאת ְלַהְזּכִ : ֵמרׁשֶ

רּוךְ : ְואֹוְמִרים עֹוִנים ְוֵהם', ְוכו ֱאֹלֵהינוּ  ְנָבֵרךְ   ּבָ
ָלמֶ  ֵלאֹלֵהינוּ  ְנָבֵרךְ  לֹוַמר ְוֵאין'. ְוכו ֱאֹלֵהינוּ  . ד"ּבְ

ְהיוּ  ּוֵבין ּיִ ָרה ׁשֶ ךְ , ִרּבֹוא אוֹ  ֶאֶלף אוֹ  ֵמָאה אוֹ  ֲעׂשָ  ּכָ
ה ְוָכל. ְמָבְרִכים ֵהם ּנֶ ה ַהְמׁשַ ָסח ִמּזֶ גוֹ , ַהּנֻ אֹוֵמר ןּכְ : ׁשֶ

זֹון ַעל ְנָבֵרךְ  ָאַכְלנוּ  ַהּמָ אֹוֵמר אוֹ , ׁשֶ ָאַכְלנוּ  ְלִמי: ׁשֶ  ׁשֶ
ּלוֹ  ֶ אֹוֵמר אוֹ , ִמׁשּ ְמקֹום ׁשֶ  אוֹ , ִמּטּובוֹ  ּוְבטּובוֹ  ּבִ
ְמקֹום ים אֹוֵמר ָחִיינוּ  ּבִ ֵהם. ּבּור ֶזה ֲהֵרי, ַחּיִ  ּוְכׁשֶ
ָרה יָון, ֲעׂשָ יִרים ּכֵ ְזּכִ ּמַ ם ֶאת ׁשֶ ֵ  ְנָבֵרךְ : לֹוַמר ָיכֹול ַהׁשּ
זֹון ַעל ֱאֹלֵהינוּ  ָאַכְלנוּ  ַהּמָ ּלוֹ  ׁשֶ ֶ   :ִמׁשּ

ן ָטָעה ִאם. ב ָרה ַהְמַזּמֵ ֲעׂשָ ירוּ  ְוֹלא, ְוָהעֹוִנים ּבַ  ִהְזּכִ
 ָענוּ  ֹלא ֲעַדִין ִאם ֲאָבל. ַלֲחֹזר ְיכֹוִלים ֵאין, ֱאֹלֵהינוּ 
ן ַיֲחֹזר, ַאֲחָריו ם ִויַזּמֵ ֵ ׁשּ   :ּבַ

 קצג סימן
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , לאו אם לזמון מצטרפין אם

ַנִים. א ָאְכלוּ  ׁשְ י ַעל ַאף, ׁשֶ ת ּפִ ִבְרּכַ ּבְ  ַהּמֹוִציא ׁשֶ
ָבֵרךְ  ֵלָחֵלק ִמְצָוה, ֲחֵברוֹ  ֶאת ֶאָחד ּפֹוֵטר ּיְ ל ׁשֶ  ֶאָחד ּכָ
ת ְרּכַ זֹון ּבִ ה. ְלַעְצמוֹ  ַהּמָ ּמֶ ָבִרים ּבַ ָהיוּ  ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ  ּכְ

ת ְלָבֵרךְ  יֹוְדִעין ֵניֶהםשְׁ  ְרּכַ זֹון ּבִ  ֶאָחד ִאם ֲאָבל, ַהּמָ
ִני יֹוֵדעַ  ֵ ִני ְויֹוֵצא ַהּיֹוֵדעַ  ְמָבֵרךְ  יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ְוַהׁשּ ֵ  ַהׁשּ
א ַהּקֶֹדשׁ  ְלׁשֹון ֵמִבין ִאם ֵאינוֹ  ֶאּלָ . ְלָבֵרךְ  יֹוֵדעַ  ׁשֶ

ן ְוָצִריךְ  ה ְלַכּוֵ ה ִמּלָ ִמּלָ ּיֹאמַ  ַמה ְלָכל ּבְ ֶ  ִאם ֲאָבל. רׁשּ
ִמיָעה יֹוֵצא ֵאינוֹ , ֵמִבין ֵאינוֹ  ׁשְ ָאְכלוּ ' ג ֲאָבל. ּבִ  ׁשֶ
ִאים ֵאיָנם ָ ַנִים. ֵלָחֵלק ַרׁשּ ָאְכלוּ  ּוׁשְ רוּ  ִמְצָוה, ׁשֶ ַחּזְ ּיְ  ׁשֶ
י ַאַחר ִליׁשִ ְצָטֵרף ׁשְ ּיִ ֶהם ׁשֶ ָעה ְוֵכן. ְלִזּמּון ִעּמָ  אוֹ  ַאְרּבָ

ה ָ םשֶׁ , ֵלָחֵלק ָלֶהם ָאסּור ֲחִמׁשּ ּלָ בוּ  ּכֻ ִזּמּון ִנְתַחּיְ . ּבְ
ה ָ ׁשּ יָון, ֶנֱחָלִקים ׁשִ ֵאר ּכֵ ָ ׁשּ ּיִ  ַעד ֲחבּוָרה ְלָכל ִזּמּון ׁשֶ
ָרה ְהיוּ  ַעד ֶנֱחָלִקים ֵאין ְוָאז, ֲעׂשָ ּיִ ִרים ׁשֶ יָון. ֶעׂשְ  ּכֵ

בוּ  ְתַחּיְ ּנִ ַרת ׁשֶ ַהְזּכָ ם ּבְ ֵ ר ּוִמְצָוה, ַהׁשּ ָרה ַאַחר ְלַחּזֵ . ֲעׂשָ
ים ָהיוּ  םאִ  ּוִמיהוּ  ים ַרּבִ  ְיכֹוִלים ְוֵאיָנם ַיַחד ְמֻסּבִ
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ֹמעַ  ת ִלׁשְ ְרּכַ ּמּון ּבִ י ַהּזִ ִאים ְוֵאיָנם, ַהְמָבֵרךְ  ִמּפִ ָ  ַרׁשּ
ל ַלֲחבּורֹות ֵליָחֵלק ָרה ׁשֶ ָרה ֲעׂשָ ֵני, ֲעׂשָ ְצָטְרכוּ  ִמּפְ ּיִ  ׁשֶ
קֹול ְלָבֵרךְ  ַמע ָרם ּבְ ַעל ְוִיׁשְ ִית ּבַ יד ַהּבַ , יֶהםֲעלֵ  ְוַיְקּפִ
ל ַלֲחבּורֹות ֵליָחֵלק ְיכֹוִלים ַנַחת ּוְלָבֵרךְ ' ג' ג ׁשֶ  ּבְ

ֵדי ּלֹא ּכְ ַמע ׁשֶ ַעל ִיׁשְ ִית ּבַ ה ָלֶהם טֹוב ְוֶזה, ַהּבַ  ִמּמַ
ּלֹא ֶ ת חֹוַבת ְיֵדי ֵיְצאוּ  ׁשּ ְרּכַ ֲהֵרי, ִזּמּון ּבִ  ֵאיָנם ׁשֶ

ֹמעַ  ְיכֹוִלים י ִלׁשְ   :ַהְמָבֵרךְ  ִמּפִ

עוּ  ֹלא ֲאִפּלוּ . ב ה ֻהְקּבְ ִחּלָ ם ִמּתְ ּלָ א, ַיַחד ֶלֱאֹכל ּכֻ  ֶאּלָ
ַנִים ְ ַהׁשּ ךְ  ְוַאַחר ָקְבעוּ  ׁשֶ א ּכָ י ּבָ ִליׁשִ ְ ֶהם ְוָקַבע ַהׁשּ . ִעּמָ

ֶאָחד אוֹ  ה ָקַבע ׁשֶ ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר ּתְ ַנִים ָקְבעוּ  ּכָ ְ , ִעּמוֹ  ַהׁשּ
ִאים ֵאיָנם ָ יָון ֵלָחֵלק ַרׁשּ ֵהם ּכֵ  ְגַמרבִּ  ַיַחד ְקבּוִעים ׁשֶ

ל, ָהֲאִכיָלה ֶהם ֹיאַכל ִאם ָמקֹום ּוִמּכָ ֹלא ִעּמָ  ֶקַבע ּבְ
ִאים ָ א, ֵלָחֵלק ַרׁשּ ן ִאם ֶאּלָ שׁ  הּוא ּכֵ ּמָ   :ׁשַ

י ַעל ַאף, ֹנאַכל: ְוָאְמרוּ , רֹוְכִבים ָהיוּ  ִאם. ג ל ּפִ ּכָ  ׁשֶ
רוֹ  אֹוֵכל ֶאָחד ּכָ ֵהמֹות ָיְרדוּ  ְוֹלא ִמּכִ  ִמְצָטְרִפין, ֵמַהּבְ

ָעְמדוּ  יָוןכֵּ  ָמקֹום ׁשֶ  הֹוְלִכים ָהיוּ  ִאם ֲאָבל. ֶאָחד ּבְ
ֶדה אֹוְכִלים ָהיוּ  ְוִאם. ֹלא, ְואֹוְכִלים ָ ׂשּ ִרים ּבַ  ְמֻפּזָ
י ַעל ַאף, ּוְמֹפָרִדים אֹוְכִלים ּפִ ם ׁשֶ ּלָ ָעה ּכֻ ׁשָ  ַאַחת ּבְ
ר ּכָ יָון, ֶאָחד ּוִמּכִ ּלֹא ּכֵ  ֵאיָנם ֶלֱאֹכל ָמקֹום ָקְבעוּ  ׁשֶ

  :ָטְרִפיןִמצְ 

ה. ד ֹלׁשָ בוּ  ׁשְ ׁשְ ּיָ ת ּוֵבְרכוּ  ֶלֱאֹכל ׁשֶ ְרּכַ , ַהּמֹוִציא ּבִ
ל ֲאִפּלוּ  רוֹ  אֹוֵכל ֶאָחד ּכָ ּכָ  ֲעַדִין ָאַכל ֹלא ַוֲאִפּלוּ  ִמּכִ
ִית ּזַ ת ּכַ ִאים ֵאיָנם, ּפַ ָ   :ֵלָחֵלק ַרׁשּ

ה. ה ֹלׁשָ אוּ  ׁשְ ּבָ ֹלשׁ  ׁשֶ ל ֲחבּורֹות ִמׁשָ ה ׁשֶ ֹלׁשָ לֹ  ׁשְ הׁשְ  ׁשָ
ֵני רוּ , ָאָדם ּבְ ה ֵאּלוּ  ְוִנְתַחּבְ ֹלׁשָ ְ נוּ  ִאם, ַהׁשּ  ֲעֵליֶהם ִזּמְ

ְמקֹוָמם גֹון ּבִ ִהְפִסיקוּ  ּכְ ל ׁשֶ ַנִים ֶאָחד ּכָ ָאְמרוּ  ַעד ִלׁשְ  ׁשֶ
ן ן ְיכֹוִלים ֵאיָנם ׁשּוב, ַהּזָ ךְ  ַאַחר ָאְכלוּ  ֲאִפּלוּ  ְלַזּמֵ  ּכָ
נוּ זִ  ֹלא ְוִאם. ְסעּוָדָתן ְוָגְמרוּ  ַיַחד ְמקֹוָמם ֲעֵליֶהם ּמְ , ּבִ

ִבים ן ַחּיָ ִאים ְוֵאיָנם ְלַזּמֵ ָ  ָאְכלוּ  ֹלא ַוֲאִפּלוּ  ֵלָחֵלק ַרׁשּ
ה ֵאּלוּ  ֹלׁשָ ַיַחד ַהׁשְ רוּ  ּבְ ְתַחּבְ ּנִ ֶ   :ִמׁשּ

ֹלשׁ . ו ָהיוּ  ֲחבּורֹות ׁשָ ָכל ׁשֶ ָעה ַאַחת ּבְ  ּוֵפֵרשׁ , ַאְרּבָ
ל ֶאָחד נוּ  ַאֶחֶרת בּוָרהַלחֲ  ְוִנְצָטְרפוּ  ֲחבּוָרה ִמּכָ  ְוִזּמְ

ה ֹלׁשָ ָאִרים ַהׁשְ ׁשְ ַרח, ַהּנִ יָון ִמיַנְייהוּ  ִזּמּון ּפָ  ּכֵ
ַחְבֵריֶהם נוּ  ׁשֵ ין ְוהּוא. ִזּמְ ָכל ָהיוּ  ֹלא ִאם ַהּדִ  ֲחבּוָרה ּבְ

א ה ֶאּלָ ֹלׁשָ ל ֶאָחד ְוָהַלךְ , ׁשִ  ִזּמּון ֹקֶדם ֲחבּוָרה ִמּכָ
רוּ  ה ֵאּלוּ  ְוִנְתַחּבְ ֹלׁשָ  ֲחבּוָרה ְלָכל ֶאָחד ָבאוּ  ַהׁשְ
ַנִים ִעם ְוִנִצָטֵרף נוּ  ָהִראׁשֹוִנים ׁשְ ַרח, ַיַחד ְוִזּמְ  ִזּמּון ּפָ
ה ֵמֵאּלוּ  ֹלׁשָ יָון ַהׁשְ ָבר ּכֵ ּכְ נוּ  ׁשֶ י ַעל ַאף ֲחבּוָרָתם ִזּמְ  ּפִ
ּלֹא נוּ  ׁשֶ ֶהם ִזּמְ   :ִעּמָ

 קצד סימן
 מה הזמון לענין, ונפרדו כאחד שאכלו שלשה

  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , דינם

ה. א ֹלׁשָ ָאְכלוּ  ׁשְ ֶאָחד ׁשֶ ְכחוּ , ּכְ ל ּוֵבַרךְ  ְוׁשָ  ֶאָחד ּכָ
ֵטל, ְלַעְצמוֹ  ּמּון ֵמֶהם ּבָ ן ַלֲחֹזר ְיכֹוִלים ְוֵאין ַהּזִ  ּוְלַזּמֵ
ְרכוּ  ִאם ְוֵכן. ְלַמְפֵרעַ  ַנִים ּבֵ ַכח ִאם ֲאָבל. ֵמֶהם ׁשְ  ׁשָ

ַנִים, ּוֵבַרךְ  ֵמֶהם ֶאָחד ְ ן ְיכֹוִלים ַהׁשּ י ִעם ְלַזּמֵ ִליׁשִ ְ , ַהׁשּ
י ַעל ַאף ָבר ּפִ ּכְ ַרךְ  ׁשֶ רּוךְ : לֹוַמר ָיכֹול ּבֵ ָאַכְלנוּ  ּבָ  ׁשֶ

ּלוֹ  ֶ  יֹוֵצא ֵאינוֹ  ְוהּוא ִזּמּון חֹוַבת ְיֵדי יֹוְצִאים ְוֵהם, ִמׁשּ
ֵאין. ִזּמּון ְיֵדי   :ְלַמְפֵרעַ  ִזּמּון ׁשֶ

ה. ב ֹלׁשָ ָאְכלוּ  ׁשְ ּוק ֵמֶהם ָחדאֶ  ְוָיָצא ׁשֶ  קֹוְרִאים, ַלׁשּ
רֹוִצים לוֹ  ּומֹוִדיִעים אֹותוֹ  ן ׁשֶ ֵדי, ְלַזּמֵ ן ּכְ ַכּוֵ ּיְ  ׁשֶ

ֶהם ְוִיְצָטֵרף ֶהם ְוַיֲעֶנה ִעּמָ ת ִעּמָ ְרּכַ  ְויֹוְצִאים, ִזּמּון ּבִ
י ַעל ַאף חֹוָבָתן ְיֵדי ֵאינוֹ  ּפִ א ׁשֶ ב ּבָ ֶהם ְויֹוׁשֵ . ִעּמָ
ֹלשָׁ  ִמיֵלי ְוָהֵני ׁשְ ָרה ֲאָבל, הּבִ ֲעׂשָ יָון ּבַ ִריִכים ּכֵ ּצְ  ׁשֶ

יר ם ֶאת ְלַהְזּכִ ֵ ֹבא ַעד ִמְצָטְרִפין ֵאיָנם ַהׁשּ ּיָ ב ׁשֵ  ְוֵיׁשֵ
ֶהם   :ִעּמָ
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ה. ג ֹלׁשָ ָאְכלוּ  ׁשְ ֶאָחד ׁשֶ ל יֹוֵדעַ  ֵמֶהם ֶאָחד ְוֵאין ּכְ  ּכָ
ת ְרּכַ זֹון ּבִ א, ַהּמָ ָרָכה יֹוֵדעַ  ֶאָחד ֶאּלָ  דְוֶאחָ  ִראׁשֹוָנה ּבְ
ה ִנּיָ ְ ית ְוֶאָחד, ַהׁשּ ִליׁשִ ְ ִבים, ַהׁשּ ִזּמּון ַחּיָ  ֶאָחד ְוָכל ּבְ
ָרָכה ְיָבֵרךְ  ּיֹוֵדעַ  ַהּבְ י ַעל ְוַאף, ׁשֶ ֵאין ּפִ ֶהם ׁשֶ  ִמי ּבָ

ּיֹוֵדעַ  ָרָכה ׁשֶ ָכךְ  ֵאין ְרִביִעית ּבְ לּום ּבְ  ַלֲחָצִאין ֲאָבל. ּכְ
י יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ָהֶאָחד ִאם, ְלָבֵרךְ  ֵאין  ֲחִצי ִאם ּכִ

ָרָכה ֵאין, ַהּבְ ָרָכה ׁשֶ ֶקת ַאַחת ּבְ ִים ִמְתַחּלֶ ּתַ   :ִלׁשְ

 קצה סימן
 ּובוֹ , דינם מה מקומות בהרבה שאוכלים חבורות

  ְסִעיִפים:' ג

י. א ּתֵ אֹוְכלֹות ֲחבּורֹות ׁשְ ַבִית ׁשֶ ֵני אוֹ  ֶאָחד ּבְ ׁשְ  ּבִ
ים ּתִ ָצָתן ִאם, ּבָ  ִמְצָטְרפֹות וּ ֵאלּ  ֶאת ֵאּלוּ  רֹוִאים ִמּקְ
שׁ  ֵישׁ  ְוִאם. ִמְצָטְרפֹות ֵאיָנם ָלאו ְוִאם, ְלִזּמּון ּמָ  ׁשַ
יֶהן ֶאָחד ּתֵ ְכְנסוּ  ּוְכגֹון ְמָצְרָפן הּוא, ִלׁשְ ּנִ ה ׁשֶ ִחּלָ  ִמּתְ
ַעת ַעל אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ַיַחד ְלִהְצָטֵרף ּדַ ִאם ׁשֶ  ְרׁשּות ׁשֶ

ים ין ַמְפֶסֶקת ָהַרּבִ ֵני ּבֵ תִּ  ׁשְ  ִמְצָטְרִפין ֵאיָנם, יםַהּבָ
ׁשּום   :ִעְנָין ּבְ

ָצָתן ָאְכלוּ . ב ִית ִמּקְ ּבַ ָצָתן ּבַ ִית חּוץ ּוִמּקְ  ִאם, ַלּבַ
ב ַהְמָבֵרךְ  ן ַעל יֹוׁשֵ ִית ִמְפּתַ   :ְמָצְרָפן הּוא, ַהּבַ

ל. ג ְצָטְרפֹות ֵהיָכא ּכָ ּמִ י ׁשֶ ּתֵ  ָצִריךְ  ֲחבּורֹות ׁשְ
ְמעוּ  ׁשְ ּיִ יֶהן ׁשֶ ּתֵ ת ַהְמָבֵרךְ  ְבֵרידִּ  ׁשְ ְרּכַ ֵבאּור ִזּמּון ּבִ   :ּבְ

 קצו סימן
' ד ּובוֹ , לזמון מצטרף אם אסור דבר שאכל מי

  ְסִעיִפים:

ַבר ָאַכל. א י ַעל ַאף, ִאסּור ּדְ ֵאינוֹ  ּפִ א ָאסּור ׁשֶ  ֶאּלָ
ָנן ַרּבָ ִנין ֵאין, ִמּדְ  ֹלא ָעָליו ְמָבְרִכין ְוֵאין ָעָליו ְמַזּמְ
ְתִחלָּ  סֹוף ְוֹלא הּבִ   :ּבַ

ַבר ָאַכל ִאם. ב ְמקֹום ִאסּור ּדְ ָנה ּבִ  ְמָבְרִכים, ַסּכָ
  :ָעָליו

ה. ג ֹלׁשָ ָאְכלוּ  ׁשְ ֶאָחד ׁשֶ ת ִנְזָהר ְוֶאָחד, ּכְ ּפַ  עֹוֵבד ּבְ
 ְואֹוֵכל ּכֵֹהן ֵמֶהן ֶאָחד אוֹ , ִנְזָהר ֵאינוֹ  ְוֶאָחד ּכֹוָכִבים
י ַעל ַאף, ַחּלֹות אֹותוֹ  ּפִ ְזָהרשֶׁ  ׁשֶ  ֶלֱאֹכל ָיכֹול ֵאינוֹ  ּנִ
ֵאינוֹ  אֹותוֹ  ִעם ָרֵאל ְוֹלא, ִנְזָהר ׁשֶ יָון, ַהּכֵֹהן ִעם ִיׂשְ  ּכֵ

אֹותוֹ  ֵאינוֹ  ׁשֶ ְזָהר ִעם ֶלֱאֹכל ָיכֹול ִנְזָהר ׁשֶ  ְוֹכֵהן ַהּנִ
ָרֵאל ִעם ׂשְ  ְוָזר ּכֲֹהִנים ָהיוּ  ִאם ֲאָבל. ִמְצָטְרִפין, ַהּיִ

ֶאָחד אֹוְכִלים ה אֹוְכִלים ּכֲֹהִניםְוהַ , ּכְ ת ְוִנְזָהִרים ַחּלָ  ִמּפַ
ל ר ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ ת אֹוֵכל ְוַהּזָ ל ּפַ  עֹוֵבד ׁשֶ

ין ְוהּוא. ִמְצָטְרִפין ֵאיָנם, ּכֹוָכִבים ה ַהּדִ ֹלׁשָ  ִלׁשְ
ִרים ּדָ ּמֻ ה ֶזה ׁשֶ ֵאיָנם ִמּזֶ   :ְלִזּמּון ִמְצָטְרִפין ׁשֶ

ִנין ֵאין. ד חֹות ָאַכלשֶׁ  ִמי ַעל ְמַזּמְ ִית ּפָ ּזַ   :ִמּכַ

 קצז סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , עשרה או שלשה לזמון צרוף דין

ַנִים. א ָאְכלוּ  ׁשְ ֶאָחד ׁשֶ י ּוָבא, ְוָגְמרוּ  ּכְ ִליׁשִ ל, ׁשְ  ּכָ
ִאי ֵהיָכא י ְלהוּ  ַמְיֵתי ּדְ יהּ  ְלֵמיַכל ָמצוּ  ִמּדִ , ִמּנֵ

ֲהַדְייהוּ  ִמְצָטֵרף ִבים. ּבַ ן ְוַחּיָ ֵדי ֶלֱאֹכל לוֹ  ִלּתֵ  ּכְ
ְצָטֵרף ּיִ ֶהם ׁשֶ א ְוהּוא ִעּמָ ּבָ ּלֹא ַעד ׁשֶ  ָלן ַהב: ָאְמרוּ  ׁשֶ
ךְ  ְוַאַחר ְוִנְבִריךְ  ָלן ַהב: ָאְמרוּ  ִאם ֲאָבל, ְוִנְבִריךְ   ּכָ

א י ּבָ ִליׁשִ ְ ֶהם ִמְצָטֵרף ֵאינוֹ , ַהׁשּ   :ִעּמָ

ָעה. ב ׁשְ ָאְכלוּ  ּתִ ָגן ׁשֶ ִיתכַּ  ָאַכל ְוֶאָחד ּדָ , ָיָרק ּזַ
יר ִמְצָטְרִפין ם ְלַהְזּכִ ל ֹלא ַוֲאִפּלוּ  ׁשֵ ֶהם ִטּבֵ א ִעּמָ  ֶאּלָ

ִציר ָתה ֹלא אוֹ  ּבְ ֶהם ׁשָ א ִעּמָ שׁ  ֶאָחד ּכֹוס ֶאּלָ ּיֵ  ּבוֹ  ׁשֶ
ל ְרִביִעית ֶקה ִמּכָ ִים ִמן חּוץ ַמׁשְ ֶהם ִמְצָטֵרף, ַהּמַ . ִעּמָ

ְהֶיה ְוהּוא ּיִ ת ֵליֵמאֹוכְ  ֶאָחד ַהְמָבֵרךְ  ׁשֶ  ַוֲאִפּלוּ . ַהּפַ
ְבָעה ָגן ָאְכלוּ  ׁשִ ה ּדָ ֹלׁשָ  ֲאָבל. ִמְצָטְרִפין, ָיָרק ְוׁשְ
ה ָ ׁשּ א, ֹלא, ׁשִ ֻרּבָ ר ּדְ ִמְנּכַ ֵעיָנן ּדְ   :ּבָ
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ְצָטֵרף. ג ָרָכה ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ  ַהּמִ  ַמה ַעל ַאֲחרֹוָנה ּבְ
ָאַכל ֶ ת ִנְפָטר ְוֵאינוֹ  ׁשּ ִבְרּכַ זֹון ּבְ ל ַהּמָ ה. וּ ֵאלּ  ׁשֶ ּמֶ  ּבַ
ָבִרים ָסֵגי ֲאמּוִרים ּדְ ָכל ּדְ ָרה ְלִהְצָטֵרף, ַמֲאָכל ּבְ . ַלֲעׂשָ
ה ֲאָבל ֹלׁשָ ּיֹאַכל ַעד ִמְצָטֵרף ֵאינוֹ , ִלׁשְ ִית ׁשֶ ּזַ  ְוֵישׁ . ּכַ

ִית אֹוְמִרים ְבַכּזַ ָגן ּדִ ת ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ  ְמָהֵני ּדָ  ְוֵישׁ . ּפַ
ְבָיָרק אֹוְמִרים ךְ . ְמָהֵני, ַמֲאָכל ּוְבָכל ּדִ ַנִים ִהְלּכָ  ׁשְ
ָאְכלוּ  י ּוָבא ׁשֶ ִליׁשִ ּיֹאַכל ְלַהְזִקיקוֹ  ְיכֹוִלים ִאם, ׁשְ  ׁשֶ
ִית ּזַ ת ּכַ נוּ  ֹלא, רֹוֶצה ֵאינוֹ  ְוִאם. מּוָטב, ּפַ  לוֹ  ִיּתְ

ּתֹות ְתנוּ  ֵאַרע ְוִאם. ַאֵחר ַמֲאָכל ְוֹלא ִלׁשְ ּנָ  לוֹ  ׁשֶ
ּתֹות נוּ , ַאֵחר ַמֲאָכל אוֹ  ִלׁשְ י ַעל ַאף ִעּמוֹ  ְיַזּמְ  ּפִ
ֵאינוֹ  ת ֶלֱאֹכל רֹוֶצה ׁשֶ   :ּפַ

ָאְכלוּ  ֲחֵבִרים. ד ֶאָחד ׁשֶ ֵדי ָאְכלוּ  ְקָצָתם, ּכְ ִביָעה ּכְ  ׂשְ
א ָאְכלוּ  ֹלא ּוְקָצָתם ִית ֶאּלָ ּזַ ם ִאם, ּכַ ּלָ  יֹוְדִעים ּכֻ
ָבֵרךְ  ִמְצָוה ְלָבֵרךְ  ּיְ ָאַכל אֹותוֹ  ׁשֶ ֵדי ׁשֶ ִביָעה ּכְ  ׂשְ
ם יֹוְדִעים ֵאין ְוִאם. ָהֲאֵחִרים ֶאת ְויֹוִציא ּלָ , ְלָבֵרךְ  ּכֻ

ָאַכל ִמי ִית ׁשֶ ּזַ ָאְכלוּ  אֹוָתם ַאף ְלהֹוִציא ָיכֹול ּכַ ֵדי ׁשֶ  ּכְ
ִביָעה   :ׂשְ

 קצח סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , שאכלו שלשה אצל נכנס אחד

ה. א ֹלׁשָ ָאְכלוּ  ׁשְ  ּלֹאשֶׁ  ֶאָחד ְוִנְכַנס, ְמָבְרִכין ְוֵהם ׁשֶ
אֹוֵמר ִנְכַנס ִאם, ָאַכל ׁשֶ ָאַכְלנוּ  ְנָבֵרךְ  ַהְמָבֵרךְ  ּכְ  ׁשֶ
ּלוֹ  ֶ רּוךְ : ַאֲחָריו עֹוֶנה, ִמׁשּ מוֹ  ּוְמֹבָרךְ  ּבָ ִמיד ׁשְ  ּתָ
ֲאֵחִרים ִנְכַנס ְוִאם. ָוֶעד ְלעֹוָלם ׁשֶ רּוךְ  עֹוִנים ּכְ  ּבָ
ָאַכְלנוּ  ּלוֹ  ׁשֶ ֶ  םהֵ  ְוִאם. ָאֵמן ַאֲחֵריֶהם עֹוֶנה, ִמׁשּ
ָרה רּוךְ : אֹוֵמר, ֲעׂשָ מוֹ  ּוְמֹבָרךְ  ֱאֹלֵהינוּ  ּבָ ִמיד ׁשְ  ּתָ
ין ְוהּוא. ָוֶעד ְלעֹוָלם ם ָהָיה ִאם ַהּדִ ְמרוּ  ׁשָ ּגָ ׁשֶ  ּכְ
ֱאֹכל ֶהם ָאַכל ְוֹלא ִמּלֶ ךְ , ִעּמָ  ַאַחר עֹוֶנה הּוא ּכָ
  :ָהעֹוִנים ְוַאַחר ַהְמָבֵרךְ 

 קצט סימן
 א"י ּובוֹ , יםמזמנ אין מי ועל מזמנים מי על

  ְסִעיִפים:

שׁ . א ּמָ ַ ָאַכל ַהׁשּ ִית ׁשֶ ּזַ ִנין ּכַ   :ָעָליו ְמַזּמְ

ַמן ּכּוִתי. ב ּזְ ה ּבַ עֹוֵבד הּוא ֲהֵרי ַהּזֶ  ֱאִליִלים ֲעבֹוַדת ּכְ
ִנין ְוֵאין   :ָעָליו ְמַזּמְ

מּור ָהָאֶרץ ַעם. ג ִנין ּגָ ַמן ָעָליו ְמַזּמְ ּזְ ה ּבַ   :ַהּזֶ

ִנין ֵאין ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. ד ר ַוֲאִפּלוּ , ָעָליו ְמַזּמְ ל ּגֵ ּמָ  ׁשֶ
ִנין ֵאין ָטַבל ְוֹלא ר ֲאָבל. ָעָליו ְמַזּמְ מּור ּגֵ ִנין ּגָ  ְמַזּמְ
ת ְלָבֵרךְ  ְוָיכֹול ָעָליו ְרּכַ זֹון ּבִ ִהְנַחְלתָּ  ַעל: ְולֹוַמר ַהּמָ  ׁשֶ

  :ַלֲאבֹוֵתינוּ 

ֹחל אֹוֵנן. ה הּוא, ּבַ טּור ׁשֶ ָבֵרךְ מִ  ּפָ ִנין ֵאין, ּלְ  ְמַזּמְ
  :ָעָליו

ים. ו ים ַוֲעָבִדים ָנׁשִ ִנין ֵאין ּוְקַטּנִ  ֲאָבל, ֲעֵליֶהם ְמַזּמְ
ִנין ֵהא ְוֹלא. ְלַעְצָמן ְמַזּמְ ל ֲחבּוָרה ּתְ ים ׁשֶ  ַוֲעָבִדים ָנׁשִ
ים ִנין ּוְקַטּנִ ּום, ַיַחד ְמַזּמְ ִריצּוָתא ִמׁשּ ֲעָבִדים ּפְ א, ּדַ  ֶאּלָ
ים ּלֹא ּוִבְלַבד. ְלַעְצָמם ַוֲעָבִדים ְלַעְצָמן ָנׁשִ נוּ  ׁשֶ  ְיַזּמְ
ם ׁשֵ   :ּבְ

ים. ז נֹות ָנׁשִ אֹוְכלֹות ֲאָבל. ְרׁשּות, ְלַעְצָמן ְמַזּמְ ׁשֶ  ּכְ
ים ִעם בֹות, ָהֲאָנׁשִ ּמּון ְויֹוְצאֹות ַחּיָ ּזִ נוּ  ּבַ ּלָ   :ׁשֶ

רֹוִגינּוס. ח ן ַאְנּדְ ןְמזַ  ְוֵאינוֹ , ְלִמינוֹ  ְמַזּמֵ ים ֹלא ּמֵ  ָלֲאָנׁשִ
ים ְוֹלא   :ְלָנׁשִ

ן ֵאינוֹ  ֻטְמטּום. ט ָלל ְמַזּמֵ   :ּכְ

יעַ  ָקָטן. י ִהּגִ עֹוטֹות ְלעֹוַנת ׁשֶ , ְמָבְרִכין ְלִמי ְויֹוֵדעַ  ַהּפָ
ִנין ין ּוִמְצָטֵרף ָעָליו ְמַזּמְ ה ּבֵ ֹלׁשָ ין ִלׁשְ ָרה ּבֵ   :ַלֲעׂשָ

ּדּוהוּ  ִמי. יא ּנִ ִנין ֵאין, ֲעֵבָרה ַעל ׁשֶ   :ָעָליו ְמַזּמְ
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 ר סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , לברך כדי המפסיק דין

ה. א ֹלׁשָ ָאְכלוּ  ׁשְ ֶאָחד ׁשֶ ְרחוֹ  ַעל ַמְפִסיק ֶאָחד, ּכְ  ּכָ
ַנִים ֶהם ְועֹוֶנה ִלׁשְ ת ִעּמָ ְרּכַ  ָרָצה ֹלא ַוֲאִפּלוּ . ִזּמּון ּבִ
ִנין, ְלַהְפִסיק ין ָעָליו ְמַזּמְ ין עֹוֶנה ּבֵ ל עֹוֶנה ֵאינוֹ  ּבֵ  ּכָ
הּוא ם עֹוֵמד ׁשֶ ַנִים ֲאָבל. ׁשָ ִבים ֵאין ׁשְ  ְלַהְפִסיק ַחּיָ
ךְ , ְלֶאָחד ְתַרּצוּ  ַעד ָחל ִזּמּון ִחּיּוב ֵאין ִהְלּכָ ּיִ  ׁשֶ

ן ְלַהְפִסיק ָרצוּ  ֹלא ְוִאם, ּוְלָבֵרךְ  ְלֶאָחד ְלַהְפִסיק  ְוִזּמֵ
ה ֹלא, ֲעֵליֶהם הּוא לּום ָעׂשָ  ָרצוּ  ֹלא םְואִ . ּכְ

אי ֵאינוֹ  הּוא ַאף, ְלַהְפִסיק ַ ּוק ְוָלֵצאת ְלָבֵרךְ  ַרׁשּ , ַלׁשּ
ְגְמרוּ  ַעד ּיִ ַנִים ׁשֶ ְ ן ַהׁשּ ֲהֵרי, ֲעֵליֶהם ִויַזּמֵ ַבר ׁשֶ  ּכְ

ב ִזּמּון הּוא ִנְתַחּיֵ ֹלא ְיָבֵרךְ  ְוֵהיָאךְ  ּבְ   :ִזּמּון ּבְ

א ְלַהְפִסיק ָצִריךְ  ֵאינוֹ . ב ּיֹאמַ  ַעד ֶאּלָ רּוךְ : רׁשֶ  ּבָ
ָאַכְלנוּ  ּלוֹ  ׁשֶ ֶ ֹלא ְסעּוָדתוֹ  ְוגֹוֵמר ְוחֹוֵזר',. ְוכו ִמׁשּ  ּבְ
ָרָכה ה ּבְ ְתִחּלָ   :ּבִ

 רא סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , המברך הוא מי

דֹול. א א ֲאִפּלוּ , ְמָבֵרךְ  ּגָ סֹוף ּבָ ן ָרָצה ְוִאם. ּבַ  ִלּתֵ
ָטן ְרׁשּות אי, ְלָבֵרךְ  ַלּקָ ַ י ֵניְוהָ . ַרׁשּ ֵאין ִמּלֵ ׁשֶ ם ּכְ  ׁשָ
ם ֵישׁ  ִאם ֲאָבל, אֹוֵרחַ   ֲאִפּלוּ  ְמָבֵרךְ  הּוא, אֹוֵרחַ  ׁשָ
ַעל ִאם ִית ּבַ דֹול ַהּבַ ּנוּ  ּגָ ֵדי, ִמּמֶ ָבֵרךְ  ּכְ ּיְ  ְלַבַעל ׁשֶ

ִית ָרָכה ּוַמה. ַהּבַ ּלֹא ָרצֹון ְיִהי, ְמָבְרכוֹ  ּבְ  ֵיבֹושׁ  ׁשֶ
ֵלם ְוֹלא ַעל ִיּכָ ִית ּבַ עֹוָלם ֹלא הַהזֶּ  ַהּבַ ה ּבָ  ְוֹלא ַהּזֶ

עֹוָלם א ּבָ ָכל ְוַיְצִליחַ , ַהּבָ  ְנָכָסיו ְוִיְהיוּ , ְנָכָסיו ּבְ
ּלֹט ְוֹלא, ָלִעיר ּוְקרֹוִבים ֻמְצָלִחים ָטן ִיׁשְ י ׂשָ ַמֲעׂשֵ  ּבְ

ק ְוַאל, ָיָדיו ּקֵ ַבר ׁשּום ְלָפָניו ִיְזּדַ  ָעֹון ְוִהְרהּור ֵחְטא ּדְ
ה ַעל ְוִאם. עֹוָלם ְוַעד ֵמַעּתָ ִית ּבַ ר רֹוֶצה ַהּבַ  ַעל ְלַוּתֵ
תוֹ  ְרּכָ ת ּוְלָבֵרךְ , ּבִ ְרּכַ זֹון ּבִ ַעְצמוֹ  ַהּמָ אי, ּבְ ַ   :ַרׁשּ

ים ֹלא. ב ָרֵאל ָחָכם ַיְקּדִ  ְלָבֵרךְ  ָהָאֶרץ ַעם ְלֹכֵהן ִיׂשְ
ֶרךְ  ְלָפָניו ט ֹחק ּדֶ ּפָ ה ּוִמׁשְ ֻהּנָ  ֶהָחָכם לוֹ  ָלֵתת ֲאָבל, ּכְ
יְּ  ְרׁשּות ָכךְ  ֵאין, ָבֵרךְ ׁשֶ לּום ּבְ ְלִמיד ּכֵֹהן ֲאָבל. ּכְ  ּתַ
ימוֹ  ִמְצָוה ָחָכם ֱאַמר, ְלַהְקּדִ ּנֶ ּתוֹ : ׁשֶ ׁשְ  ִלְפּתֹחַ  ְוִקּדַ

  :ִראׁשֹון ּוְלָבֵרךְ  ִראׁשֹון

ּנֹוְתִנים ִמי. ג ִרים, ְמָבֵרךְ  ְוֵאינוֹ  ְלָבֵרךְ  לוֹ  ׁשֶ  ְמַקּצְ
  :ָיָמיו

תְּ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ . ד ּיִ ל ּכֹוס לוֹ  נוּ ׁשֶ ָרָכה ׁשֶ   :ְלָבֵרךְ  ּבְ

  ברכות ושאר הפירות ברכת הלכות

 רב סימן
  ְסִעיִפים: ח"י ּובוֹ , האילן פרות ברכת דיני

ל ַעל. א רֹות ּכָ ה ְמָבֵרךְ  ָהִאיָלן ּפֵ ְתִחּלָ ִרי ּבֹוֵרא: ּבִ  ּפְ
ִין חּוץ, ָהֵעץ ָבֵרךְ  ֵמַהּיַ ּמְ ִרי ּבֹוֵרא: ָעָליו ׁשֶ ֶפןהַ  ּפְ , ּגֶ
ין ין ַחי ּבֵ ל ּבֵ ָ ין ְמֻבׁשּ הּוא ּבֵ יטֹון ָעׂשּוי ׁשֶ ַהְינוּ  קֹוְנּדִ  ּדְ

ּנֹוְתִנין ַבשׁ  ּבוֹ  ׁשֶ ִלין ּדְ   :ּוִפְלּפְ

ל, ַהּבֶֹסר. ב ּלֹא ְזַמן ּכָ יעַ  ׁשֶ ָבן ִלְכפּול ִהּגִ  ְמָבֵרךְ , ַהּלָ
ִרי ּבֹוֵרא: ָעָליו הּוא, ָהֲאָדָמה ּפְ ֶ פּול ּוִמׁשּ בָ  ּכְ  ןַהּלָ

ִרי ּבֹוֵרא: ָעָליו ְמָבֵרךְ  ָוֵאיָלךְ  ּלֹא ּוִמּתֹוךְ . ָהֵעץ ּפְ  ׁשֶ
עּור ָלנוּ  נֹוַדע ָבן פּול ׁשִ  ּבֹוֵרא: ְמָבֵרךְ  ְלעֹוָלם, ַהּלָ
ִרי ְהֶיה ַעד, ָהֲאָדָמה ּפְ ּיִ דֹול ׁשֶ יֹוֵתר ּגָ ָאר. ּבְ ל ּוׁשְ  ּכָ

ּיֹוִציאוּ , ָהִאיָלן ֶ ִרי ִמׁשּ ִרי ֹוֵראבּ : ָעָליו ְמָבְרִכין, ּפְ  ּפְ
ּלֹא ּוִבְלַבד ָהֵעץ יֹוֵתר ָעפּוץ אוֹ  ַמר ְיֵהא ׁשֶ  ַעד ּבְ

ֵאינוֹ  ַחק ְיֵדי ַעל ֲאִפּלוּ  ַלֲאִכיָלה ָראּוי ׁשֶ ָאז, ַהּדַ  ֵאין ּדְ
ָלל ָעָליו ְמָבְרִכין   :ּכְ

ְרִעיֵני. ג רֹות ּגַ : ֲעֵליֶהם ְמָבֵרךְ  ְמתּוִקים ֵהם ִאם, ַהּפֵ
ִרי ּבֹוֵרא  ֲעֵליֶהם ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ , ָמִרים ֵהם ְוִאם. ָהֵעץ ּפְ
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ָלל ן ְוִאם. ּכְ ּקֵ : ֲעֵליֶהם ְמָבֵרךְ , ָהאּור ְיֵדי ַעל ִמּתַ
ַהּכֹל   :ׁשֶ

ֶמן. ד ָתאוֹ  ִאם, ַזִית ׁשֶ מֹות ׁשְ הּוא ּכְ  ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ  ׁשֶ
ָלל ָעָליו ּום, ּכְ ַאּזּוֵקי ִמׁשּ יק ּדְ  ִעם ֲאָכלוֹ  ְוִאם. ֵליהּ  ַמּזִ
ת ַפת ָעֶליהָ  ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ , ּפַ ר ּדְ ר ַעל ּוְמָבֵרךְ  ִעּקָ  ָהִעּקָ

ֵפָלה ֶאת ּופֹוֵטר ָתאוֹ  ְוִאם. ַהּטְ  ֵמי ִעם ְמֹעָרב ׁשְ
ָאז א"ִסְלקָ  יק ֵאינוֹ  ׁשֶ א ַמּזִ רֹון מֹוִעיל הּוא ַאְדַרּבָ  ַלּגָ
שׁ  הּוא ִאם ְגרֹונוֹ  חֹוׁשֵ ֶמן ֵליהּ  ֲהָוה, ּבִ ר ׁשֶ  ּוְמָבֵרךְ  ִעּקָ
ִרי ּבֹוֵרא: וָעָלי ן ֵאינוֹ  ְוִאם. ָהֵעץ ּפְ ּוֵ  ִלְרפּוָאה ִמְתּכַ
א ר ֲאִניְגרֹון ֵליהּ  ָהֵוי, ַלֲאִכיָלה ֶאּלָ  ְמָבֵרךְ  ְוֵאינוֹ  ִעּקָ
א   :יְגרֹוןָהֲאנִ  ַעל ֶאּלָ

ֵקִדים. ה ִרים ׁשְ ֵהם, ַהּמָ ׁשֶ ים ּכְ ִרי ּבֹוֵרא: ְמָבֵרךְ  ְקַטּנִ  ּפְ
דֹוִלים. ָהֵעץ ל ְוֹלא, ּגְ ַאּזּוֵקי ּוםּכְ  ְוַטֲעָמא. ָמְזֵקי ּדְ

ָתא ִמּלְ ֵהם, ּדְ ׁשֶ ּכְ ים ּדִ ר ְקַטּנִ ה ִהיא ֲאִכיָלָתם ִעּקַ ִלּפָ  ַהּקְ
ֵהם, ָמָרה ְוֵאיָנהּ  דֹוִלים ּוְכׁשֶ ר ּגְ  ַמה ֲאִכיָלָתם ִעּקַ

ְפִנים ּבִ ֶ ן ְוִאם. ַמר ְוהּוא ׁשּ ּקֵ  אוֹ  ָהאּור ְיֵדי ַעל ִמּתַ
ָבר ִרי ֹוֵראבּ : ְמָבֵרךְ , ַאֵחר ּדָ   :ָהֵעץ ּפְ

ָמרֹות ְוַעל ֶהָעִלין ַעל, ְצָלף. ו ְפִריִסין ְוַעל ַהּתְ : ַהּקַ
ִרי ּבֹוֵרא ֵהם ָהֶאְביֹונֹות ְוַעל. ָהֲאָדָמה ּפְ ר ׁשֶ ִרי ִעּקַ , ַהּפְ
ִרי ּבֹוֵרא   :ָהֵעץ ּפְ

ָמִרים. ז ֲעָכן ּתְ ּמִ ד ׁשֶ ּיָ ה ּבַ  ֵמֶהם ְוהֹוִציא ִעָסה ֵמֶהם ְוָעׂשָ
רְ  ית ֹלא ָהֵכי ֲאִפּלוּ , ִעיֵניֶהםּגַ ּנֵ ּתַ ָתן ִנׁשְ ְרּכָ  ּוְמָבֵרךְ  ּבִ

ִרי ּבֹוֵרא: ֲעֵליֶהם ָרָכה ּוְלַבסֹוף ָהֵעץ ּפְ  ֵמֵעין ַאַחת ּבְ
ֹלשׁ    :ׁשָ

ַבשׁ . ח ב ּדְ ָמִרים ַהּזָ ַהּכֹל ָעָליו ְמָבֵרךְ , ֵמַהּתְ  ַעל ְוֵכן. ׁשֶ
ִקין ל ַהּיֹוְצִאין ַמׁשְ רוֹ  ִמיֵני ִמּכָ יִתים חּוץ, תּפֵ  ִמּזֵ
ַהּכֹל: ְמָבֵרךְ , ַוֲעָנִבים   :ׁשֶ

ֵאין ֲעָנִבים סֹוֵפי. ט ִלין ׁשֶ ְ ׁשּ  ַעל ְוֵכן, ְלעֹוָלם ִמְתּבַ
ֵהם ַהּנֹוְבלֹות ָמִרים ׁשֶ ָלם ּתְ ְ ׁשּ ּבִ ָרָפם ׁשֶ , ְוָיְבׁשוּ  ַהֹחם ּוׂשְ

ַהּכֹל: ְמָבֵרךְ    :ׁשֶ

רֹות. י ָרָאן ּפֵ ְ ׁשּ ָלן אוֹ  ׁשֶ ְ ׁשּ י ַעל ַאף, ַמִיםבְּ  ּבִ ְכַנס ּפִ ּנִ  ׁשֶ
ִרי ַטַעם ִים ַהּפְ ּמַ ִים אֹוָתם ַעל ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ , ּבַ א ַהּמַ  ֶאּלָ

ַהּכֹל ַתב שׁ "ְוָהֹרא. ׁשֶ ר ּכָ ֶאְפׁשָ ִאם ּדְ  ַטַעם ִנְכַנס ׁשֶ
ִרי ִים ַהּפְ ּמַ ִרי ּבֹוֵרא ְמָבֵרךְ  ּבַ   :ָהֵעץ ּפְ

ת ֵמי. יא ִרּיַ ּוָלם ֵמי אוֹ , םּוְתֵאִני ִצּמּוִקים ׁשְ ׁשּ , ּבִ
ַהּכֹל ֲעֵליֶהם ְמָבֵרךְ  ם ְויֹוֵצא ׁשֶ  ֲאָבל. שׁ "ְלָהֹרא ּגַ
ָרָכה ּבְ ַאֲחֵריֶהם ּבַ ּלְ ק ֵישׁ  ׁשֶ ּפֵ  ּבֹוֵרא ְמָבֵרךְ  ִאם ְלִהְסּתַ
ָרָכה ְמָבֵרךְ  ִאם אוֹ  ְנָפׁשֹות ֹלשׁ  ֵמֵעין ַאַחת ּבְ , ׁשָ
ָהֹרא ַמִים ְיֵרא ְוָלֵכן. שׁ "ּכְ הִישְׁ  ֹלא ׁשָ א ּתֶ תֹוךְ  ֶאּלָ  ּבְ

ה ִרי ֹיאַכל אוֹ , ַהְסֻעּדָ ה ְוַגם ִמיִנים' ִמז ּפְ ּתֶ , ַמִים ִיׁשְ
ֵדי ְצָטֵרךְ  ּכְ ּיִ ָרָכה ְלָבֵרךְ  ׁשֶ ֹלשׁ  ֵמֵעין ַאַחת ּבְ  ּובֹוֵרא ׁשָ

ךְ  ְוִאם. ְנָפׁשֹות ִים ָמׁשַ יָלם ַהּמַ ּמּוִקים ְוִהְבּדִ  ֲהָוה, ֵמַהּצִ
ִרי ּבֹוֵרא וָעָלי ּוְמָבֵרךְ  ַיִין ֵליהּ  ֶפן ּפְ  ַאַחת ּוְבָרָכה ַהּגֶ
ֹלשׁ  ֵמֵעין ְהיוּ  ְוהּוא, ׁשָ ּיִ ְהֶיה ִצּמּוִקים ׁשֶ ּיִ ֶהם ׁשֶ  ּבָ

ִאם ַלְחלּוִחית ן ֵמֶהן ֵיֵצא אֹוָתם ִיְדֹרךְ  ׁשֶ ְבׁשָ  ֲאָבל, ּדִ
ַעְצרוּ  ִאם ּיַ ׁשֶ  ַלְחלּוִחית ׁשּום ֵמֶהם ֵיֵצא ֹלא אֹוָתם ּכְ

ַבשׁ    :ֹלא, ּדְ

רֹות לכָּ . יב ּטֹוִבים ַהּפֵ ים ׁשֶ ִלים ַחּיִ ָ גֹון, ּוְמֻבׁשּ  ּכְ
ּפּוִחים ִסים ּתַ ין, ְוַאּגָ ים ּבֵ ין ַחּיִ ִלים ּבֵ ָ  ְמָבֵרךְ  ְמֻבׁשּ
ִרי ּבֹוֵרא ֶרךְ  ֵאין ְוִאם. ָהֵעץ ּפְ ים ְלָאְכָלם ּדֶ א ַחּיִ  ֶאּלָ

ִלים ָ ֵהם אֹוְכָלם, ְמֻבׁשּ ׁשֶ ים ּכְ ַהּכֹל ְמָבֵרךְ , ַחּיִ שֶׁ . ׁשֶ  ֵהםּכְ
ִלים ָ ִרי ּבֹוֵרא, ְמֻבׁשּ   :ָהֵעץ ּפְ

מּור ֱאגֹוז. יג ן ּגָ ְדַבשׁ  ַהְמֻטּגָ  ְמָבֵרךְ  ו"נואינד ְוִנְקָרא ּבִ
ִרי ּבֹוֵרא ָעָליו   :ָהֵעץ ּפְ

ִלים ַרךְ  ֱאגֹוז. יד ְ ַבׁשּ ּמְ ְדַבשׁ  ׁשֶ  נואיס לוֹ  ְוקֹוְרִאין ּבִ
ַהּכֹל ָעָליו ְמָבֵרךְ , ה"מושקאד   :ׁשֶ
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ã 

 ג
 ג

ַהּכֹל ְמָבֵרךְ  ר"הסוקא לעַ . טו  ָקִנים ַהּמֹוֵצץ ְוֵכן ׁשֶ
ַהּכֹל ְמתּוקֹות   :ׁשֶ

ל ַעל. טז ְלּפֵ ִביל ּפִ ים ְוַזְנּגְ ל הקלאוו ְוַעל ְיֵבׁשִ  ׁשֶ
ּיֹוֵצא ְוָכל גירופלי ֵאין ּכַ ֶרךְ  ׁשֶ א ְלָאְכָלם ּדֶ  ַעל ֶאּלָ

ֲערֹובֹות ְיֵדי לּום ֲעֵליֶהם ְמָבֵרךְ  ֵאין, ּתַ   :ּכְ

ִרי ּבֹוֵרא, ט"מושקא ֱאגֹוז ַעל. יז  ַעל. ָהֵעץ ּפְ
ִרי ּבֹוֵרא ה"קניל   :ָהֲאָדָמה ּפְ

ל ַעל. יח ְלּפֵ ִביל ּפִ ֵהם ְוַזְנּגְ ׁשֶ ים ּכְ ִרי ּבֹוֵרא, ְרֻטּבִ  ּפְ
  :ָהֲאָדָמה

 רג סימן
  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , הארץ פרות ברכת דיני

רֹות ַעל. א ִרי אּבֹורֵ  ְמָבֵרךְ  ָהָאֶרץ ּפֵ   :ָהֲאָדָמה ּפְ

ֵדִלים ּתּוִתים ַעל. ב ְסֶנה ַהּגְ ִרי ּבֹוֵרא, ּבַ   :ָהֲאָדָמה ּפְ

ִרי ּבֹוֵרא, ש"המאוזי ַעל. ג   :ָהֲאָדָמה ּפְ

רֹות ַעל. ד ּמֹוִציִאין ּפֵ ַהּכֹל, ְסָרק ִאיָלֵני ׁשֶ   :ׁשֶ

ֵני. ה י ַעל ַאף, ָאָסא ּבְ ּבֵ ָלן ּגַ ְ ִבׁשּ , ֵפרֹותכְּ  ְוַהְוָין ּדְ
א ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ  ַהּכֹל ֶאּלָ   :ׁשֶ

ִביל ַעל. ו ִחים ַזְנּגְ ַרּקְ ּמְ הּוא אֹותוֹ  ׁשֶ ׁשֶ  ּבֹוֵרא, ָרֹטב ּכְ
ִרי הּוא ְוִנְרֶאה. ָהֲאָדָמה ּפְ ין ּדְ ִחים ִאם ַהּדִ  אֹותוֹ  ְמַרּקְ
יָון, ָיֵבשׁ  ַעל ּכֵ ךְ  ְיֵדי ׁשֶ , ַלֲאִכיָלה ָראּוי הּוא ּכָ

ִביל ְנּגְ רעִ  ַהּזַ ִרי ּבֹוֵרא ָעָליו ּוְמָבֵרךְ  ּקָ   :ָהֲאָדָמה ּפְ

ִמים. ז ׂשָ חּוִקים ּבְ ִמים, סּוָקר ִעם ּוְמֹעָרִבים ׁשְ ׂשָ  ַהּבְ
ר ִדין ֲעֵליֶהם ּוְמָבֵרךְ  ִעּקָ ת ּכְ ְרּכַ ִמים אֹוָתם ּבִ ׂשָ   :ּבְ

ִרי ּבֹוֵרא ָעָליו ְמָבֵרךְ , ְצנֹון. ח   :ָהֲאָדָמה ּפְ

 רד סימן

  ְסִעיִפים: ג"י ּובוֹ , מאכלים ליתר כותהבר דיני

ָבר ַעל. א ֵאין ּדָ ּדּולוֹ  ׁשֶ גֹון, ָהָאֶרץ ִמן ּגִ ר: ּכְ ׂשַ  ּבְ
ֵהָמה ִגים, ְועֹוף ַחָיה, ּבְ יִצים, ּדָ ִביָנה, ָחָלב, ּבֵ  ּוַפת, ּגְ

ה ׁשָ ִעּפְ יל, ׁשֶ ה ְוַתְבׁשִ ּנָ ּתַ ׁשְ ּנִ , ְוִנְתַקְלֵקל צּוָרתוֹ  ׁשֶ
ֵהם ְונֹוְבלֹות ָמִרים ׁשֶ ָלם ּתְ ְ ׁשּ ּבִ ָרָפם ׁשֶ ׁשוֹ  ַהֹחם ּוׂשְ , ְוִיּבְ

ַלח ְוַעל, ַהּגֹוַבאי ְוַעל  ְוַעל, ֶמַלח ֵמי ְוַעל, ַהּמֶ
ָרק ֵמִהין ְוַעל, ַהּמָ הּוא קֹוָרא ְוַעל, ּוִפְטִרּיֹות ּכְ . ׁשֶ

ָפִנים לּוָלֵבי ְוַעל, פלמיטו ֵקִדים ְוַעל, ּגְ  ְמתּוִקים ׁשְ
אֹוְכִלים ֵהםכְּ  אֹוָתם ׁשֶ ים ׁשֶ יֶהם ַרּכִ ְקִלּפֵ  ֲחִזיז ְוַעל, ּבִ

ַחת ְוהּוא ה ָקָרא ְוַעל, ׁשַ ֲעֵרי ִקְמָחא ְוַעל, ַחּיָ ׂשַ , ּדְ
ַכר ְוַעל ָמִרים ׁשֵ ַכר ּתְ עֹוִרים ְוׁשֵ עֹוִרים ֵמי ְוַעל, ׂשְ  ׂשְ

ִלים ְ ַבׁשּ ּמְ י ְוַעל, ַלחֹוֶלה ׁשֶ ּבֵ ָרא ִעׂשְ ַדּבְ ֵאיָנם ּדְ  ׁשֶ
ֶבת ְוַעל, ִנְזָרִעים ּקֹוִרין ׁשֶ ּמֹון ְוַעל ו"אניט ׁשֶ  ּכַ
ר ֵעְרבוֹ  ַהֹחֶמץ ְוַעל ְוַכְסּבָ ַמִים ׁשֶ ָראּוי ַעד ּבְ ּתֹות ׁשֶ  ִלׁשְ
ַהּכֹל: ְמָבֵרךְ    :ׁשֶ

לּום ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ  ְלַבּדוֹ  ַהֹחֶמץ ַעל. ב ֵני, ּכְ הּוא ִמּפְ  ׁשֶ
יקוֹ    :ַמּזִ

 ּוְמָבֵרךְ  הּוא ְמָראחַ , ַחְמָרא ְוַטְעֵמיהּ  ָחָלא ֵריֵחיהּ . ג
ִרי ּבֹוֵרא ָעָליו ֶפן ּפְ   :ַהּגֶ

ל. ד ֵני ּכָ ּבְ ּתֹותוֹ  ִנְמָנִעים ָאָדם ׁשֶ ֵני ִלׁשְ , ֲחִמיצּותוֹ  ִמּפְ
ִרי ּבֹוֵרא ָעָליו ְמָבְרִכין ֵאין ֶפן ּפְ   :ַהּגֶ

ְמֵרי. ה ִרי ּבֹוֵרא ֲעֵליֶהם ִמָבֵרךְ , ַיִין ׁשִ ֶפן ּפְ  ָנַתן. ַהּגֶ
ֶהם ה ָנַתן ִאם, םַמיִ  ּבָ ֹלׁשָ  ּוָמָצא ַמִים ִמּדֹות ׁשְ

ָעה ַיִין ֵליהּ  ֲהָוה, ַאְרּבָ ִרי ּבֹוֵרא: ּוְמָבֵרךְ  ָמזּוג ּכְ  ּפְ
ֶפן חֹות ָמָצא ְוִאם, ַהּגֶ י ַעל ַאף, ּפָ שׁ  ּפִ ּיֵ  ַטַעם ּבוֹ  ׁשֶ
ָעְלָמא ִקיּוָהא, ַיִין א ְמָבֵרךְ  ְוֵאינוֹ  הּוא ּבְ ַהּכֹל ֶאּלָ . ׁשֶ

ינֹותבַּ  ְוַהְינוּ  ֶהם ּיֵ ּלָ ָהיוּ  ׁשֶ נוּ  ֵיינֹות ֲאָבל, ֲחָזִקים ׁשֶ ּלָ  ׁשֶ
ֵאיָנן ל ֲחָזִקים ׁשֶ ךְ  ּכָ א ָרָמא ֲאִפּלוּ , ּכָ ָלּתָ  ַוֲאָתא ּתְ
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 ג

ָעה ִרי ּבֹוֵרא ָעָליו ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ  ַאְרּבָ ֶפן ּפְ  ְוִנְרֶאה. ַהּגֶ
ֲעִרים ׁשַ ּמְ עּור ׁשֶ ִ ׁשּ ּמֹוְזִגים ּבַ אֹותוֹ  ַיִין ׁשֶ ּבְ   :ָמקֹום ׁשֶ

ֶמד. ו ים ּתֶ עֹוׂשִ ים ׁשֶ ּנֹוְתִנים ֵמַחְרַצּנִ , ַמִים ֲעֵליֶהם ׁשֶ
יָנם ָמִרים ּדִ ׁשְ ֶעְצרוּ  ִמיֵלי ְוָהֵני. ּכִ ּנֶ ׁשֶ ּקֹוָרה ּכְ  ֲאָבל, ּבַ
א ִנְדְרכוּ  ֹלא ִאם ֶרֶגל ֶאּלָ ה ָנַתן ֲאִפּלוּ  ּבָ ֹלׁשָ  ִמּדֹות ׁשְ
א ָמָצא ְוֹלא ַמִים חוֹ  אוֹ ' ג ֶאּלָ  ָעָליו ְמָבְרִכין, תּפָ
ִרי ּבֹוֵרא ֶפן ּפְ ִין ַהּגֶ ּיַ ִים הּוא ׁשֶ ים ִנְבָלִעים ְוַהּמַ ּגִ ּזַ  ּבַ
ּיֹוֵצא ּוְבַמה ֶ ה ַיִין ּבוֹ  ֵישׁ  ׁשּ   :ְמֻרּבֶ

ֹוֶתה. ז ַהּכֹל ְמָבֵרךְ , ִלְצָמאוֹ  ַמִים ַהׁשּ  ּבֹוֵרא ּוְלַאֲחָריו ׁשֶ
יהּ  ִאם ֲאָבל. ַרּבֹות ְנָפׁשֹות  ְוׁשֹוֶתה, אּוְמָצא ֲחַנְקּתֵ

 ְוֹלא ְלָפָניו ֹלא ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ , ָהאּוְמָצא ְלַהֲעִביר ַמִים
  :ְלַאֲחָריו

ל. ח ִקין ָהֳאָכִלין ּכָ ׁשְ ָאָדם ְוַהּמַ  ְוׁשֹוֶתה אֹוֵכל ׁשֶ
 ְמָבֵרךְ , ֵמֶהם ֶנֱהֶנה ְוַהֵחךְ  טֹוב ַטֲעָמם ִאם, ִלְרפּוָאה
ה ֲעֵליֶהם ִחּלָ   :ָוסֹוף ּתְ

ֶקה אוֹ  ַמֲאָכל ַכלאָ . ט ל ַמׁשְ ֵני ִאסּור ׁשֶ ָנה ִמּפְ , ַהַסּכָ
ה ָעָליו ְמָבֵרךְ  ִחּלָ   :ָוסֹוף ּתְ

ַבשׁ . י בֹוִרים ּדְ ָאר הּוא ֲהֵרי ּדְ ׁשְ ַבשׁ  ּכִ  ְמָבֵרךְ  ְוֵאינוֹ  ּדְ
א ַהּכֹל ֶאּלָ   :ׁשֶ

ים. יא ָאר ְוָרִדים אוֹ  ש"גינדא אוֹ  ַחּבּוׁשִ  ִמיֵני ּוׁשְ
רֹות ִחים ִביםַוֲעשָׂ  ּפֵ ַרּקְ ּמְ ְדַבשׁ  ׁשֶ רֹות, ּבִ ִבים ַהּפֵ  ְוָהֲעׂשָ
ר ֵהם ַבשׁ  ִעּקָ ים ֵהם ֲאִפּלוּ , ָטֵפל ְוַהּדְ תּוׁשִ יֹוֵתר ּכְ , ּבְ

ךְ  ים ַעל ְמָבֵרךְ  ִהיְלּכָ ִרי ּבֹוֵרא ש"וגינדא ַחּבּוׁשִ  ּפְ
ִבים ְוַעל. ָהֵעץ ִרי ּבֹוֵרא, ֲעׂשָ ל ְוַעל. ָהֲאָדָמה ּפְ  ׁשֶ

ִרי ֹוֵראבּ , ְוָרִדים   :ָהֲאָדָמה ּפְ

ל. יב הּוא ּכָ ר ׁשֶ ר ַעל ְמָבֵרךְ , ְטֵפָלה ְוִעּמוֹ  ִעּקָ  ָהִעּקָ
ֵפָלה ֶאת ּופֹוֵטר ָבר ְוָכל. ַהּטְ ָעְרִבין ּדָ ּמְ  אֹותוֹ  ׁשֶ
ק ֵדי אוֹ , ְלַדּבֵ ן ּכְ ֵדי אוֹ , ֵריחַ  ִלּתֵ יל ִלְצּבֹעַ  ּכְ ְבׁשִ , ַהּתַ

ֵדי ֵעֵרב ִאם ֲאָבל. ְטֵפָלה ֶזה ֲהֵרי ן ּכְ  ַטַעם ִלּתֵ
ֲערֹובֹות ּתַ ר הּוא ֲהֵרי, ּבַ ַבשׁ  ִמיֵני ְלִפיָכךְ . ִעּקָ  ּדְ
ִלים ְ ַבׁשּ ּמְ ֶהם ְונֹוְתִנים אֹוָתם ׁשֶ ה ֲחֵלב ּבָ ֵדי ִחּטָ  ּכְ

ק ים, ְלַדּבֵ  ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ , ְמִתיָקה ִמיֵני ֵמֶהם ְועֹוׂשִ
ֵני, ְמזֹונֹות ִמיֵני ּבֹוֵרא ַבשׁ  ִמּפְ ַהּדְ ר הּוא ׁשֶ   :ָהִעּקָ

ל. יג ָבר ּכָ הּוא ּדָ ק ׁשֶ תוֹ  ְמֻסּפָ ִבְרּכָ ַהּכֹל ְיָבֵרךְ , ּבְ   :ׁשֶ

 רה סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , ירקות ברכת

ִרי ּבֹוֵרא ְמָבֵרךְ  ַהְיָרקֹות ַעל. א  ַוֲאִפּלוּ , ָהֲאָדָמה ּפְ
ָלם ְ ׁשּ ל ְוֵכן. ּבִ רֹות ּכָ ּטֹוִבים ְוִקְטִנּיֹות ּפֵ  יםַחיִּ  ׁשֶ

ִלים ָ ּוָלם ְלַאַחר ֲעֵליֶהם ְמָבֵרךְ , ּוְמֻבׁשּ ׁשּ ָתם ּבִ ִבְרּכָ  ּכְ
ל ֹקֶדם ָלֶהם ָהְראּוָיה ֵ ַבׁשּ ּיְ  ּוְכרּוב ְוִסְלָקא ָקָרא ֲאָבל. ׁשֶ
ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ּטֹוִבים, ּבָ ִלים ׁשֶ ָ ים יֹוֵתר ְמֻבׁשּ ֵהם, ֵמַחּיִ ׁשֶ  ּכְ
ים ַהּכֹל ְמָבֵרךְ  ַחּיִ שּׁ  ּוְלַאַחר, ׁשֶ ִרי ּבֹוֵרא ּוָלםּבִ  ּפְ

י, ְותּוֵמי. ָהֲאָדָמה ֵהם ְוַכְרּתִ ׁשֶ ים ּכְ ִרי ּבֹוֵרא, ַחּיִ  ּפְ
ָלם ְלַאַחר. ָהֲאָדָמה ְ ׁשּ ּבִ ַהּכֹל, ׁשֶ   :ׁשֶ

ִים ַעל. ב לוּ  ַהּמַ ְ ׁשּ ּבִ ֶהם ׁשֶ ָרָכה ְמָבֵרךְ  ְיָרקֹות ּבָ  ַהּבְ
ָבֵרךְ , ַעְצָמהּ  ּמְ י ַעל ַאף, ַעְצָמן ַהְיָרקֹות ַעל ׁשֶ ֵאין ּפִ  ׁשֶ
ֶהם א ּבָ ָרק ַטַעם ֶאּלָ ָלם ִמיֵלי ְוָהֵני. ַהּיָ ְ ׁשּ ּבִ ׁשֶ ֹלא ּכְ  ּבְ
ר ׂשָ ָלם ֲאָבל, ּבָ ְ ׁשּ ר ִעם ּבִ ׂשָ ַהּכֹל ָעָליו ְמָבֵרךְ , ּבָ   :ׁשֶ

ִקין אֹוָתם ַעל ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ , ְסָחָטן ִאם. ג א ַמׁשְ  ֶאּלָ
ַהּכֹל   :ׁשֶ

ית ֹלא, תְקַטּנוֹ  ַלֲחִתיכֹות ֲחָתָכן. ד ּנֵ ּתַ ָתן ִנׁשְ ְרּכָ  ּבִ
ֵני ךְ  ִמּפְ   :ּכָ

ֶפת. ה הּוא, ַהּלֶ ׁשֶ ַהּכֹל ָעָליו ְמָבֵרךְ  ַחי ּכְ  ִאם ֲאָבל, ׁשֶ
ל הּוא ָ בּושׁ  אוֹ  ְמֻבׁשּ ֹחֶמץ ּכָ ל אוֹ  ּבְ ַחְרּדָ ִרי ּבֹוֵרא, ּבְ  ּפְ

  :ָהֲאָדָמה



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן רו הלכות ברכת הפירות ושאר ברכות
  

 

106

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ג
 ג

 רו סימן
  ים:ְסִעיפִ ' ו ּובוֹ , הפרות בברכת וטעות הפסק דיני

ַרךְ . א רֹות ַעל ּבֵ ִרי ּבֹוֵרא ָהִאיָלן ּפֵ . ָיָצא, ָהֲאָדָמה ּפְ
ַרךְ  ִאם ֲאָבל ִרי ַעל ּבֵ ִרי ּבֹוֵרא ָהֲאָדָמה ּפְ  ֹלא, ָהֵעץ ּפְ
ךְ . ָיָצא ק הּוא ִאם ִהְלּכָ ְפִרי ְמֻסּפָ ִרי הּוא ִאם ּבִ  ֵעץ ּפְ
ִרי אוֹ  ִרי ּבֹוֵרא ְמָבֵרךְ , ָהֲאָדָמה ּפְ  ְוַעל. ָהֲאָדָמה ּפְ

ַהּכֹל ָאַמר ִאם, ַהּכֹל ת ַעל ַוֲאִפּלוּ  ָיָצא, ׁשֶ   :ְוַיִין ּפַ

ִרי ְלָפָניו ָהיוּ . ב ִרי ַעל ּוֵבַרךְ , ָהֵעץ ּוְפִרי ָהֲאָדָמה ּפְ  ּפְ
ן ָהֲאָדָמה ּוֵ ִרי ֶאת ִלְפֹטר ְוִנְתּכַ   :ָיָצא, ָהֵעץ ּפְ

ל. ג ָרכֹות ֵאּלוּ  ּכָ ּלֹא ָצִריךְ  ַהּבְ ין ַיְפִסיק ׁשֶ ָרָכה ּבֵ  ּבְ
ִמיעַ  ְוָצִריךְ . ַלֲאִכיָלה ִמיעַ  ֹלא ְוִאם, ְלָאְזָניו ְלַהׁשְ , ִהׁשְ

ּיֹוִציא ּוִבְלַבד ָיָצא ָפָתיו ׁשֶ ׂשְ ָכל ְוֶנֱאָמִרים. ּבִ . ָלׁשֹון ּבְ
ַכֶסה ַעד, ָעֹרם ְיָבֵרךְ  ְוֹלא ּיְ ה. ֶעְרָותוֹ  ׁשֶ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

ִאישׁ , ֲאמּוִרים ֶבת הִאשָּׁ  ֲאָבל. ּבְ ל ּוָפֶניהָ  יֹוׁשֶ ה ׁשֶ  ַמּטָ
ְרַקע טּוחֹות ּקַ י, ּבַ ֶזה ּכִ ָסה ּבָ  ִאם ַוֲאִפּלוּ  ֶעְרָוָתהּ  ִמְתּכַ
ֹראׁשוֹ  אוֹ  ָהֶעְרָוה ֶאת רֹוֶאה ִלּבוֹ  ִאם, ָעֹרם ֵאינוֹ   ׁשֶ
ה   :ְלָבֵרךְ  ָאסּור, ְמֻגּלֶ

ל. ד ָבר ּכָ ָבֵרךְ  ּדָ ּמְ , וֹ בּ  ְלָהִריחַ  אוֹ  ְלָאְכלוֹ  ָעָליו ׁשֶ
יִמינוֹ  ְלָאֲחזוֹ  ָצִריךְ  הּוא ּבִ ׁשֶ   :ְמָבֵרךְ  ּכְ

ֶקה ַעל ְוֹלא ֹאֶכל ַעל ֹלא, ְמָבְרִכין ֵאין. ה  ַעד, ַמׁשְ
ִביאּוהוּ  ּיְ ַרךְ . ְלָפָניו ׁשֶ ךְ  ְוַאַחר ּבֵ , ְלָפָניו ֱהִביאּוהוּ  ּכָ

ַעם ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ  ַרךְ  ִמי ֲאָבל. ַאֶחֶרת ּפַ ּבֵ רֹות ַעל ׁשֶ  ּפֵ
לְּ  ין ֵמאֹותוֹ  יֹוֵתר לוֹ  ְוֵהִביאוּ  ָפָניוׁשֶ ין אוֹ , ַהּמִ  ִמּמִ
תוֹ  ַאֵחר ְרּכָ ּבִ ת ׁשֶ ִבְרּכַ   :ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ָהִראׁשֹון ּכְ

ָידוֹ  ָנַטל. ו ִרי ּבְ דוֹ  ְוָנַפל, ָעָליו ּוֵבַרךְ  ְלָאְכלוֹ  ּפְ  ִמּיָ
י ַעל ַאף ּוְלָבֵרךְ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ , ִנְמַאס אוֹ  ְוֶנֱאַבד  ּפִ
ָהָיה ַרךְ  יֹוֵתר ְלָפָניו ִמין ֵמאֹותוֹ  ׁשֶ ּבֵ ׁשֶ . ָהִראׁשֹון ַעל ּכְ
רּוךְ : לֹוַמר ְוָצִריךְ  ם ּבָ בֹוד ׁשֵ  ָוֶעד ְלעֹוָלם ַמְלכּותוֹ  ּכְ

הֹוִציא ַעל ם ׁשֶ ַמִים ׁשֵ ָלה ׁשָ ַפל ָאַמר ְוִאם. ְלַבּטָ ּנָ ׁשֶ : ּכְ
רּוךְ  ה ּבָ םיְ , ֱאֹלֵהינוּ  ָאַמר ְוֹלא', ה ַאּתָ : ְוֹיאַמר ַסּיֵ
ֵדִני יךָ  ַלּמְ ֵהא, ֻחּקֶ ּיְ קֹוֵרא ִנְרֶאה ׁשֶ סּוק ּכְ אן ְוֵאין, ּפָ  ּכָ
ם מֹוִציא ַמִים ׁשֵ ָלה ׁשָ ת ַעל ָהעֹוֵמד ֲאָבל. ְלַבּטָ  ַאּמַ
ִים י ַעל ַאף, ְוׁשֹוֶתה ְמָבֵרךְ  ַהּמַ ִים ּפִ ַהּמַ ֹוֶתה ׁשֶ ׁשּ  ֹלא ׁשֶ
ַרךְ  ְלָפָניו ָהיוּ  ּבֵ ׁשֶ נֵ , ּכְ ָכךְ  יִמּפְ ּלְ ן ׁשֶ ּוֵ ה ִנְתּכַ ִחּלָ   :ּתְ

 רז סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , הפרות על אחרונה ברכה דין

רֹות. א ת חּוץ ָהִאיָלן ּפֵ יִנים ֵמֲחֵמׁשֶ רֹות ְוָכל, ַהּמִ  ּפֵ
ָבר ְוָכל, ִויָרקֹות ֲאָדָמה ֵאין ּדָ ּדּולוֹ  ׁשֶ , ָהָאֶרץ ִמן ּגִ
ָרָכה ֶהם ַאֲחרֹוָנה ּבְ ּלָ  ָאַכל ְוִאם. ַרּבֹות ְנָפׁשֹות ֵראּבוֹ  ׁשֶ
ל ם ְלַאַחר ְמָבֵרךְ , ֵאּלוּ  ִמיִנים ִמּכָ ּלָ ָרָכה ּכֻ , ַאַחת ּבְ

הּ  חֹוֵתם זוֹ  ּוְבָרָכה ֹלא ּבָ ם ּבְ ְחּתֹם, ׁשֵ ּיַ ךְ  ׁשֶ רּוךְ : ּכָ  ּבָ
  :ָהעֹוָלִמים ַחי

 רח סימן
 מיני' וה פרות) מיני' ה( אחרי' ג מעין ברכה דין

  ְסִעיִפים: ח"י ּובוֹ , דגן

ת ַעל. א יִנים ֲחֵמׁשֶ ֵהם ַהּמִ ֶפן: ׁשֶ  ְוַזִית ְוִרּמֹון ּוְתֵאָנה ּגֶ
ָרָכה ְלַאֲחֵריֶהם ְמָבֵרךְ , ּוְתָמָרה ֹלשׁ  ֵמֵעין ַאַחת ּבְ   :ׁשָ

ת. ב ָגן ִמיֵני ֲחֵמׁשֶ ָלָקן ּדָ ְ ׁשּ ן אוֹ  ׁשֶ ָתׁשָ ה ּכְ  ֵמֶהם ְוָעׂשָ
יל ְבׁשִ גֹון, ּתַ ה ּכְ ְרֶמל ְוֶגֶרשׁ  ָהִריפֹות ָרהְקדֵ  ַמֲעׂשֵ  ּכַ
ֶהם ֵעֵרב ֲאִפּלוּ , ְוַדְיָסא ַבשׁ  ִעּמָ ה ּדְ , ֵמֶהם יֹוֵתר ַהְרּבֵ

ה ֲאֵחִרים ִמיִנים אוֹ   ָעָליו ְמָבֵרךְ , ֵמֶהם יֹוֵתר ַהְרּבֵ
ְחָיה ַעל ּוְלַבסֹוף ְמזֹונֹות ִמיֵני ּבֹוֵרא  ֹלא ִאם ֲאָבל. ַהּמִ
ָגן ָנַתן יל ַהּדָ ְבׁשִ ּתַ קוֹ  אֶאלָּ  ּבַ ֵטל, ּוְלַהְקּפֹותוֹ  ְלַדּבְ  ּבָ

יל ְבׁשִ ּתַ   :ּבַ
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ּנֹוְתִנים. ג ׁשֶ ֵקִדים ְלתֹוךְ  ֶקַמח ּכְ ים ׁשְ עֹוׂשִ , ַלחֹוֶלה ׁשֶ
ים ִאם ן עֹוׂשִ ֵדי ּכֵ ְסֹעד ּכְ ּיִ ב ׁשֶ  ִמיֵני ּבֹוֵרא ְמָבֵרךְ , ַהּלֵ

ק ְוִאם. ְמזֹונֹות ָעְלָמא ְלַדּבֵ  יֵנימִ  ּבֹוֵרא ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ , ּבְ
תֹוךְ  ּוְלָגְמעוֹ  ְלַהְחִמיר ְוטֹוב. ְמזֹונֹות ה ּבְ  ְלַאַחר ַהְסֻעּדָ
ת ְרּכַ ה ּוָפטּור, ַהּמֹוִציא ּבִ ךּ  ִמּמַ ְפׁשָ   :ּנַ

ָגן ָאַכל. ד לּוק אוֹ  ְקָליֹות ָעׂשּוי אוֹ  ַחי ּדָ  ׁשָ
ְרִעיִנין ֵלִמים ְוַהּגַ א ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ , ׁשְ ִרי ּבֹוֵרא ֶאּלָ  ּפְ

קוּ  ְוַהּתֹוְספֹות. ְנָפׁשֹות ּבֹוֵרא ּוְלַאֲחָריו ָהֲאָדָמה ּפְ  ִנְסּתַ
ָרָכה ְלַאֲחָריו ְיָבֵרךְ  ִאם ֹלשׁ  ֵמֵעין ּבְ ְתבוּ  ּוְלָכךְ , ׁשָ  ּכָ

כֹון ּנָ ּלֹא ׁשֶ א ְלָאְכלוֹ  ׁשֶ תֹוךְ  ֶאּלָ ה ּבְ  ְוִיְפְטֶרּנוּ  ַהְסֻעּדָ
ת ְרּכַ זֹון ּבִ   :ַהּמָ

ל ֲאִפּלוּ , ֶקַמח. ה ים ׁשֶ ַהּכֹל ָעָליו ְמָבֵרךְ , ִחּטִ , ׁשֶ
ָנא ָלא. ְנָפׁשֹות ּבֹוֵרא ְוַאֲחָריו ק ִנְטַחן ׁשְ ק ּדַ  ָלא. ּדַ
ָנא ל ַטַעם ּבוֹ  ֵישׁ  ַוֲעַדִין ְקָצת ִנְטַחן ׁשְ ים ׁשֶ  ָלא. ִחּטִ
ָנא ל ֶקַמח ׁשְ   :ְקָליֹות ׁשֶ

ל ֶקַמח. ו ת ֶאָחד ׁשֶ ָגן ִמיֵני ֵמֲחֵמׁשֶ ָלקוֹ  ּדָ ְ ׁשּ  ְוֵעְרבוֹ  ׁשֶ
ָאר אוֹ  ַמִיםבְּ  ׁשְ ִקין ּבִ ֵדי ָעֶבה ָהָיה ִאם, ַמׁשְ ְהֶיה ּכְ ּיִ  ׁשֶ

 ְמזֹונֹות ִמיֵני ּבֹוֵרא ְמָבֵרךְ , ּוְלָלֳעסוֹ  ַלֲאִכיָלה ָראּוי
ְחָיה ַעל ְוַאֲחָריו ֵדי ַרךְ  ָהָיה ְוִאם. ַהּמִ ֵהא ּכְ ּיְ  ָראּוי ׁשֶ
ה ִתּיָ ַהּכֹל ָעָליו ְמָבֵרךְ , ִלׁשְ   :ְנָפׁשֹות אּבֹורֵ  ְוַאֲחָריו ׁשֶ

ִרי ּבֹוֵרא ָעָליו ְמָבֵרךְ , ָהֹאֶרז ֶאת ַהּכֹוֵסס. ז  ָהֲאָדָמה ּפְ
לוֹ  ְוִאם. ְנָפׁשֹות ּבֹוֵרא ְוַאֲחָריו ְ ׁשּ ָחנוֹ  אוֹ , ּבִ ּטְ ה ׁשֶ  ְוָעׂשָ
ּנוּ  ת ִמּמֶ  ְוַאֲחָריו ְמזֹונֹות ִמיֵני ּבֹוֵרא ָעָליו ְמָבֵרךְ , ּפַ
ּלֹ ְוהּוא. ְנָפׁשֹות ּבֹוֵרא ָבר ִעם ְמֹעָרב ְיֵהא אׁשֶ  ַאֵחר ּדָ
א ּנוּ  ֵעֵרב ְוִאם, ְלַבּדוֹ  ֹאֶרז ֶאּלָ יל ִמּמֶ ַתְבׁשִ , ַאֵחר ּבְ

יל ְבׁשִ ת ָעָליו ְמָבֵרךְ , ָהֹרב הּוא ָהַאֵחר ְוַהּתַ ִבְרּכַ  ּכְ
יל אֹותוֹ  ְבׁשִ   :ּתַ

ת ַעל. ח ל אוֹ  ו"ופליז ּדַֹחן ּפַ ָאר ׁשֶ  ִקְטִנּיֹות ִמיֵני ׁשְ
  :ְנָפׁשֹות ּבֹוֵרא ְוַאֲחָריו ַהּכֹלשֶׁ  ְמָבֵרךְ 

ָאר ּדַֹחן ֶקַמח ֵעֵרב. ט ל ֶקַמח ִעם ִקְטִנּיֹות ִמיֵני ּוׁשְ  ׁשֶ
ת ָגן ִמיֵני ֲחֵמׁשֶ לוֹ  ּדָ ְ ֵדָרה ּוִבׁשּ ּקְ  ִמיֵני ּבֹוֵרא ְמָבֵרךְ , ּבַ
ְחָיה ְוַעל ְמזֹונֹות ה ְוִאם. ַהּמִ ּנוּ  ָעׂשָ ת ִמּמֶ  ְמָבֵרךְ , ּפַ
ת ַהּמֹוִציא זֹון ּוִבְרּכַ שׁ  ְוַדְוָקא. ַהּמָ ּיֵ אֹותוֹ  ׁשֶ  ֶקַמח ּבְ
ת ֵדי ַהִמיִנים ֵמֲחֵמׁשֶ ּיֹאַכל ּכְ ּנוּ  ׁשֶ ִית ִמּמֶ ּזַ ָגן ּכַ ְכֵדי ּדָ  ּבִ
ָרס ֲאִכיַלת עּור ֶזה ּבוֹ  ֵאין ִאם ֲאָבל, ּפְ ִ ת ַהׁשּ  ֵמֲחֵמׁשֶ
יִנים ת ְלַבסֹוף ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ , ַהּמִ ְרּכַ זֹון ּבִ  אֶאלָּ , ַהּמָ
ה ְתִחּלָ יָון, ַהּמֹוִציא ְמָבֵרךְ  ּבִ שׁ  ּכֵ ּיֵ ָגן ַטַעם ּבוֹ  ׁשֶ  ַאף ּדָ

י ַעל ֵאין ּפִ ִית ּבוֹ  ׁשֶ ּזַ ְכֵדי ּכַ ָרס ֲאִכיַלת ּבִ  ּוְלַבסֹוף, ּפְ
ְחָיה ַעל לוֹ  ְוִאם. ַהּמִ ְ ׁשּ ֵדָרה ּבִ ּקְ ה ְמָבֵרךְ , ּבַ ִחּלָ  ּבֹוֵרא ּתְ

  :ָפׁשֹותנְ  ּבֹוֵרא ְוַאֲחָריו ִמזֹונֹות ִמיֵני

ְבָרָכה. י ֹלשׁ  ֵמֵעין ַאַחת ּבִ ל ׁשָ רֹות ׁשֶ חּוָצה ּפֵ  ָלָאֶרץ ּדְ
רֹות ְוַעל ָהָאֶרץ ַעל חֹוֵתם ָרֵאל ּוְבֶאֶרץ. ַהּפֵ  חֹוֵתם ִיׂשְ
ירֹוֶתיהָ  ְוַעל ָהָאֶרץ ַעל חּוץ ְוִאם. ּפֵ  אֹוֵכל ָלָאֶרץ ּבְ

רֹות ם חֹוֵתם, ָהָאֶרץ ִמּפֵ ן ּגַ ירֹוֶתיהָ  ַעל ּכֵ   :ּפֵ

ְבָרָכה. יא ֹלשׁ  ֵמֵעין ּבִ ַיִין ׁשָ ֶפן ַעל חֹוֵתם ֵאינוֹ , ּדְ  ַהּגֶ
ִרי ְוַעל ֶפן ּפְ א, ַהּגֶ ִרי ְוַעל ָהָאֶרץ ַעל ֶאּלָ ֶפן ּפְ  אוֹ  ַהּגֶ
רֹות ְוַעל ָהָאֶרץ ַעל   :ַהּפֵ

יִרין. יב ֹאָרע ֵמֵעין ּבוֹ  ַמְזּכִ ת ַהּמְ ּבָ ׁשַ  ְוֹראשׁ  טֹוב ְויֹום ּבְ
ה ֹלא ֲאָבל, ֹחֶדשׁ  ֲחֻנּכָ רֹות ָאַכל ִאם. ּופּוִרים ּבַ ' ִמז ּפֵ
ָתה ְמזֹונֹות ִמיֵני ְוָאַכל ִמיִנים  ַהּכֹל ִיְכֹלל, ַיִין ְוׁשָ
ְבָרָכה ים, ַאַחת ּבִ ְחָיה ְוַיְקּדִ ךְ  ְוַאַחר ַהּמִ ֶפן ּכָ  ְוַאַחר ַהּגֶ

ךְ  ְחָיה ַעל: ְוֹיאַמר, ָהֵעץ ּכָ ָלה ְוַעל ַהּמִ ְלּכָ  ְוַעל ַהּכַ
פֶ  ִרי ְוַעל ןַהּגֶ ֶפן ּפְ ִרי ְוַעל ָהֵעץ ְוַעל ַהּגֶ , ָהֵעץ ּפְ

ְחָיה ְוַעל ָהָאֶרץ ַעל: ְוחֹוֵתם ִרי ְוַעל ַהּמִ ֶפן ּפְ  ְוַעל ַהּגֶ
רֹות   :ַהּפֵ

רֹות ָאַכל ִאם. יג יִנים' ִמז ּפֵ ּפּוִחים ְוָאַכל ַהּמִ  ֵאינוֹ , ּתַ
ּפּוִחים ַעל ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ  ם, ְנָפׁשֹות ּבֹוֵרא ַהּתַ ּגַ  ֵהם ׁשֶ
ְכַלל ת ּבִ ְרּכַ ם ָהֵעץ ַעל ּבִ ּגַ ִרי ֵהם ׁשֶ  ֲאָבל. ֵהם ָהֵעץ ּפְ
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ּפּוִחים ָאַכל ִאם ָתה ּתַ  ּבֹוֵרא ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ , ַיִין ְוׁשָ
ּפּוִחים ַעל ְנָפׁשֹות ן ְוָכל. ַהּתַ ּכֵ ר ָאַכל ִאם ׁשֶ ׂשָ  אוֹ  ּבָ

ִרי יִנים' ִמז ָאַכל אוֹ , ַיִין ְוׁשֹוֶתה ָהֲאָדָמה ּפְ  ַהּמִ
ִריךְ  ּצָ ל ַעל ְלָבֵרךְ  ׁשֶ ין ְוהּוא. ְוַאַחת ַאַחת ּכָ  ִאם ַהּדִ
ר ָאַכל ׂשָ ת ְוָאַכל ְוָדִגים ּבָ ת ֵאין, ִמיִנים ֵמֲחֵמׁשֶ ְרּכַ  ּבִ
ְחָיה ַעל ר ֶאת ּפֹוֶטֶרת ַהּמִ ׂשָ ִגים ְוֶאת ַהּבָ   :ַהּדָ

ָתה. יד ִרי ּבֹוֵרא ּוֵבַרךְ  ַיִין ׁשָ ֶפן ּפְ , ֲעָנִבים לְוָאכַ  ַהּגֶ
ִרי ּבֹוֵרא ֲעֵליֶהם ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ  ְבָרָכה ְוֵכן. ָהֵעץ ּפְ  ּבִ

יר ָצִריךְ  ַאֲחרֹוָנה ִרי ְוַעל ָהֵעץ ַעל ְלַהְזּכִ   :ָהֵעץ ּפְ

ִדיֲעַבד ִאם. טו ַרךְ  ּבְ ִרי ּבֹוֵרא ָהֲעָנִבים ַעל ּבֵ ֶפן ּפְ  ַהּגֶ
ֶפן ַעל ַאֲחֵריֶהם אוֹ    :ָיָצא, ַהּגֶ

תָ . טז ִים ַעל ְלָבֵרךְ  לוֹ  ֵאין, ּוַמִים ַיִין הׁשָ  ּבֹוֵרא ַהּמַ
ת, ְנָפׁשֹות ְרּכַ ּבִ ִין ׁשֶ ן ַהּיַ ם ּפֹוַטְרּתָ ׁשֵ ְבָרָכה ּכְ ּבִ  ׁשֶ
ל ּפֹוֵטר ַיִין ִראׁשֹוָנה ִקים ִמיֵני ּכָ   :ַמׁשְ

ת. יז ְרּכַ ה ּבִ ֹלׁשָ ֹלשׁ  ֵמֵעין ּפֹוֶטֶרת ֵאיָנהּ  ׁשְ ִאם, ׁשָ  ׁשֶ
ְיָסא ָאַכל ת יןאֵ  ּדַ ְרּכַ זֹון ּבִ ַיִין ֲאָבל. ּפֹוַטְרּתוֹ  ַהּמָ  ּבְ

ת ְרּכַ ִאם, ּפֹוַטְרּתוֹ ' ג ּבִ ַרךְ  ׁשֶ ִין ַעל ּבֵ ת ַהּיַ ְרּכַ זֹון ּבִ  ַהּמָ
ְמקֹום ֶפן ַעל ּבִ ין ְוהּוא. ָיָצא, ַהּגֶ ַרךְ  ִאם ַהּדִ  ַעל ּבֵ

ָמִרים ת ַהּתְ ְרּכַ זֹון ּבִ ְמקֹום ַהּמָ  ּלוּ ַוֲאפִ . ָיָצא, ָהֵעץ ַעל ּבִ
א ָאַמר ֹלא ת ֶאּלָ ְרּכַ ן ּבִ ין, ַהּזָ ִין ַעל ּבֵ ין ַהּיַ  ַעל ּבֵ

ָמִרים ר ְוִאם. ָיָצא, ַהּתְ ּלֹא ַעד ִנְזּכַ ת ָחַתם ׁשֶ ִבְרּכַ  ּבְ
ן ִהְנַחְלתָּ  ְוַעל: ַיְתִחיל, ַהּזָ ה ֶאֶרץ ַלֲאבֹוֵתינוּ  ׁשֶ  ֶחְמּדָ

ם, ּוְרָחָבה טֹוָבה ָרָכה ִויַסּיֵ ְמֵעין ּבְ ֹלשׁ  ּדִ   :ׁשָ

ת ּתֹוֶסֶפת ׁשּום ַהָסֵפק ַעל ִיְכֹלל ֹלא. יח ִבְרּכַ  ֵמֵעין ּבְ
ֹלשׁ  י ַעל ַאף, ׁשָ ֵאינוֹ  ּפִ ם מֹוִסיף ׁשֶ   :ּוַמְלכּות ׁשֵ

 רט סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , היין בברכת וספק טעות דיני

ל ּכֹוס ָלַקח. א ָכר ׁשֶ ל אוֹ  ׁשֵ : ְוָאַמר ּוָפַתח ַמִים ׁשֶ
רּוךְ  ה ּבָ ַעת ַעל, ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאֹלֵהינוּ ' ה ַאּתָ  לֹוַמר ּדַ
ַהּכֹל ִרי ּבֹוֵרא: ְוָאַמר ְוָטָעה, ׁשֶ ֶפן ּפְ  ַמֲחִזיִרין ֵאין, ַהּגֶ
ֵני, אֹותוֹ  ָעה ִמּפְ ׁשָ ּבְ יר ׁשֶ ִהְזּכִ ם ׁשֶ ֵהם ּוַמְלכּות ׁשֵ  ׁשֶ
ר ָרָכה ִעּקַ ן ֹלא ַהּבְ ּוֵ א ִנְתּכַ ָרָכה ֶאּלָ  אֹותוֹ לְ  ָהְראּוָיה ַלּבְ
ין ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַהּמִ ָכר ּכֹוס ָלַקח ׁשֶ  ַמִים אוֹ  ׁשֵ
הּוא ְוָסבּור ל ׁשֶ רּוךְ : ּוָפַתח ַיִין ׁשֶ ה ּבָ  ֱאֹלֵהינוּ ' ה ַאּתָ
ַעת ַעל, ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ִרי ּבֹוֵרא לֹוַמר ּדַ ֶפן ּפְ , ַהּגֶ
ר הּוא ְוִנְזּכַ ָכר ׁשֶ ם ַמִים אוֹ  ׁשֵ ַהּכֹל ְוִסּיֵ   :אָיצָ , ׁשֶ

ל ּכֹוס ָלַקח. ב ָכר ׁשֶ רּוךְ : ּוֵבַרךְ , ַמִים אוֹ  ׁשֵ ה ּבָ  ַאּתָ
ִרי ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאֹלֵהינוּ ' ה ֶפן ּפְ ֵדי ְותֹוךְ , ַהּגֶ  ּכְ

ּבּור ר ּדִ ָעה ִנְזּכַ ּטָ ַהּכֹל: ְוָאַמר, ׁשֶ ְדָברוֹ  ִנְהָיה ׁשֶ  ְוָכךְ , ּבִ
רּוךְ : ֲאִמיָרתוֹ  ָהְיָתה ה ּבָ  ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֹלֵהינוּ אֱ ' ה ַאּתָ
ִרי ּבֹוֵרא ֶפן ּפְ ַהּכֹל, ַהּגֶ ְדָברוֹ  ִנְהָיה ׁשֶ   :ָיָצא, ּבִ

ל. ג ָרכֹות ּכָ ק ִאם ַהּבְ ּפֵ ַרךְ  ִאם ִנְסּתַ  ֵאינוֹ , ָלאו ִאם ּבֵ
ה ֹלא ְמָבֵרךְ  ִחּלָ ּתְ סֹוף ְוֹלא ּבַ ת חּוץ, ּבַ ְרּכַ זֹון ִמּבִ  ַהּמָ
ֵני הּוא ִמּפְ ל ׁשֶ   :ּתֹוָרה ׁשֶ

 רי סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , דינו מה מכזית פחות האוכל

חֹות ָהאֹוֵכל. א ִית ּפָ ּזַ ין ִמּכַ ת ּבֵ ין ִמּפַ ָאר ּבֵ ְ  ִמׁשּ
ֹוֶתה, ֳאָכִלים חֹות ְוַהׁשּ ין ֵמְרִביִעית ּפָ ִין ּבֵ ין ִמּיַ  ּבֵ
ָאר ְ ִקים ִמׁשּ ה ְמָבֵרךְ , ַמׁשְ ִחּלָ ָרָכה ּתְ  ְלאֹותוֹ  ָהְראּוָיה ּבְ

יןהַ  ָלל ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ  ּוְלַאֲחָריו, ּמִ ִקים ְוֵישׁ . ּכְ ּפְ  ִמְסּתַ
ַעל לֹוַמר ָבר ׁשֶ הּוא ּדָ תוֹ  ׁשֶ ְבִרּיָ גֹון, ּכִ יר ּכְ ְרּגִ ל ּגַ  ׁשֶ
ל אוֹ  ֵעָנב ָבְרִכין, ִרּמֹון ׁשֶ ּמְ י ַעל ַאף ְלַאֲחָריו ׁשֶ  ּפִ
ֵאין ִית ּבוֹ  ׁשֶ ּזַ ֵהר ָנכֹון ְלָכךְ . ּכַ ּלֹא ִלּזָ ה ֹכלֶלאֱ  ׁשֶ ִרּיָ  ּבְ
חֹות ִית ּפָ ּזַ ִקים ְוֵישׁ . ִמּכַ ּפְ ְבָרָכה עֹוד ִמְסּתַ  ַאֲחרֹוָנה ּבִ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן ריא הלכות ברכת הפירות ושאר ברכות
  

 

109

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ג
 ג

ל ִית ַעל אֹוָתהּ  ְמָבְרִכין ִאם ַיִין ׁשֶ ּזַ ֵהר טֹוב ָלֵכן. ּכַ  ִלּזָ
ּלֹא ּתֹות ׁשֶ חֹות ִלׁשְ ִית ּפָ ּזַ   :ְרִביִעית אוֹ , ִמּכַ

יל ֶאת ַהּטֹוֵעם. ב ְבׁשִ  ַעד ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ַהּתַ
ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבֹוְלעוֹ  הּוא ִאם ַוֲאִפּלוּ , ְרִביִעית  ׁשֶ

ָרָכה ָטעּון ּבֹוְלעוֹ  הּוא ְטרוּ  ְוֹלא, ּבְ  ַהּטֹוֵעם ֶאת ּפָ
א חֹוֵזר ֶאּלָ ׁשֶ ה ַעל ֲאִפּלוּ  ְוָאז ּופֹוֵלט ּכְ  ֵאינוֹ  ַהְרּבֵ
ָרָכה ָצִריךְ    :ּבְ

 ריא סימן
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , רותהפ בברכת קדימה דיני

רֹות ִמיֵני ְלָפָניו ָהיוּ . א ה ּפֵ ְרכֹוֵתיֶהם ִאם, ַהְרּבֵ  ּבִ
וֹות יֵניֶהם ְוֵישׁ  ׁשָ ין ּבֵ ְבָעה ִמּמִ ים, ׁשִ  ַאף', ז ִמין ַמְקּדִ
י ַעל ֵאינוֹ  ּפִ מוֹ  ָחִביב ׁשֶ ין ּכְ  ֵאין ְוִאם. ָהַאֵחר ַהּמִ

יֵניֶהם ין ּבֵ ְבָעה ִמּמִ ים, ׁשִ  ֵאין ְוִאם. ֶהָחִביב ַמְקּדִ
ְרכֹוֵתיֶהם וֹות ּבִ ֶהן ֵישׁ  ֲאִפּלוּ , ׁשָ ין ּבָ ְבָעה ִמּמִ גֹון ׁשִ  ּכְ

ְרֶצה ֵמֶהם ֵאיֶזה, ְוַזִית ְצנֹון ּיִ ים ׁשֶ  ֵאינוֹ  ַוֲאִפּלוּ  ַיְקּדִ
ם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ָחִביב ּגַ ֶזה ׁשֶ ים ָצִריךְ  ּבָ  ְלַהְקּדִ

ין, ָחִביב ְוִנְקָרא. ֶהָחִביב ָרִגיל ַהּמִ  ָחִביב ִלְהיֹות ׁשֶ
ה ִאם ֲאִפּלוּ , ָעָליו ין ֵחֶפץ ַעּתָ ּמִ ִני ּבַ ֵ   :ַהׁשּ

ין, יֹוֵתר לוֹ  ָחִביב ֶאָחד ִמין ָהָיה ִאם ם"ּוְלָהַרְמבָּ . ב  ּבֵ
ְרכֹוֵתיֶהם ּבִ וֹות ׁשֶ ין, ׁשָ ֵאיָנם ּבֵ וֹות ׁשֶ ין, ׁשָ ּיֵשׁ  ּבֵ  ׁשֶ

ֶהם ין ּבָ ין', ז ִמּמִ ֵאין ּבֵ ֶהם ׁשֶ ין ּבָ ים', ז ִמּמִ  ַמְקּדִ
אֹוָתהּ  ָאז לוֹ  ֶהָחִביב ָעה ּבְ ֶזה רֹוֶצה ֵאינוֹ  ְוִאם. ׁשָ  ּבָ
ֶזה יֹוֵתר יֵניֶהם ֵישׁ  ִאם, ִמּבָ ְבַעת ּבֵ ִ יִנים ִמׁשּ  ָעָליו, ַהּמִ
ה ְמָבֵרךְ  ִחּלָ   :ּתְ

ָבר ְלָפָניו ֵהִביאוּ . ג תוֹ  ּדָ ְרּכָ ּבִ ִרי ּבֹוֵרא ׁשֶ  ְוָדָבר ָהֵעץ ּפְ
רְ  ּבִ תוֹ ׁשֶ ַהּכֹל ּכָ ִרי ּבֹוֵרא, ׁשֶ ִהיא קֹוֶדֶמת ָהֵעץ ּפְ  ׁשֶ

ֵאיָנהּ  ֲחׁשּוָבה א ּפֹוֶטֶרת ׁשֶ ָבר ֶאּלָ  ּבֹוֵרא ְוֵכן. ֶאָחד ּדָ
ִרי ַהּכֹל ָהֲאָדָמה ּפְ ִרי ּבֹוֵרא, ְוׁשֶ . קֹוֶדֶמת ָהֲאָדָמה ּפְ

ִרי ּבֹוֵרא ְלָפָניו ֵהִביאוּ  ְוִאם ִרי ּובֹוֵרא ָהֵעץ ּפְ  ּפְ
ְרֶצה ֵמֶהם ֵאיֶזה, הָהֲאָדמָ  ּיִ ים ׁשֶ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַיְקּדִ
ּבֹוֵרא ִרי ׁשֶ   :קֹוֵדם ָהֵעץ ּפְ

ל. ד ָפסּוק ַהּקֹוֵדם ּכָ ה ֶאֶרץ ּבְ עֹוָרה ִחּטָ  קֹוֵדם ּוׂשְ
ָרָכה ְתָרא ְוֶאֶרץ, ַלּבְ  לוֹ  ַהָסמּוךְ  ְוָכל, ָהִעְנָין ִהְפִסיק ּבַ
ּנוּ  ֵמַהְמֻאָחר ָחׁשּוב א ץְלֶארֶ  ִמּמֶ ךְ . ַקּמָ ָמִרים ִהְלּכָ  ּתְ

ה, ַלֲעָנִבים קֹוְדִמים ּזֶ ִני ׁשֶ ְתָרא ְלֶאֶרץ ׁשֵ ' ג ְוֶזה ּבַ
א ְלֶאֶרץ   :ַקּמָ

ה ָהא. ה ִחּטָ עֹוָרה ּדְ ְוָקא, קֹוְדִמים ּוׂשְ ה ּדַ ָעׂשָ ׁשֶ  ֵמֶהם ּכְ
יל ְבׁשִ ת אוֹ  ּתַ ה ַהּכֹוֵסס ֲאָבל. ּפַ תוֹ  ִחּטָ ְרּכָ ּבִ  ּבֹוֵרא ׁשֶ

ִרי ת קֹוֶדֶמת ֵאיָנהּ  ֲאָדָמההָ  ּפְ ִרי ּבֹוֵרא ְלִבְרּכַ   :ָהֵעץ ּפְ

יל ְלָפָניו ָהָיה. ו ְבׁשִ ַמח ּתַ ְסִמין ִמּקֶ ּבֹוֶלת ּכֻ , ׁשּוָעל ְוׁשִ
יפֹון יָון, ְוִרּמֹון ּוְתֵאָנה, ְוֶגֶפן ְוׁשִ ְמָבֵרךְ  ּכֵ  ַעל ּדִ

יל ְבׁשִ תוֹ , ְמזֹונֹות ִמיֵני ּבֹוֵרא ַהּתַ ְרּכָ  ַאף .קֹוֶדֶמת ּבִ
ב ַעל ךְ  ּגַ ַהּנָ ין ּדְ ין ָלאו ְוִאיהוּ ' ז ִמּמִ ְבָעה ִמּמִ ל, ׁשִ  ִמּכָ

יָון ָמקֹום יֵבי ּכֵ ֲחׁשִ ַעְבֵדי ּדַ ת ִמיַנְיהוּ  ּדְ  ּוְמָבֵרךְ  ּפַ
ת ַהּמֹוִציא ֲעַלְיהוּ  זֹון ּוִבְרּכַ ב ַעל ַאף קֹוֶדֶמת, ַהּמָ  ּגַ
ֹלא ת ַעְבִדיְנהוּ  ּדְ   :ּפַ

 ריב סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , הטפל פוטר שהעקר

ל. א הּוא ּכָ ר ׁשֶ ר ַעל ְמָבֵרךְ , ְטֵפָלה ְוִעּמוֹ  ִעּקָ  ָהִעּקָ
ֵפָלה ֶאת ּופֹוֵטר ין ַהּטְ ָרָכה ּבֵ ָפֶניהָ  ִמּבְ ּלְ ין ׁשֶ ָרָכה ּבֵ  ִמּבְ

ַאֲחֶריהָ  ּלְ ְעָיא ֹלא. ׁשֶ ר ִאם ִמּבַ ֵפל ִעם ְמֹעָרב ָהִעּקָ , ַהּטָ
א ל ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ ת ַוֲאִפּלוּ . ְלַבּדוֹ  דֶאחָ  ּכָ הּוא ּפַ  ָחׁשּוב ׁשֶ
גֹון, ָטֵפל הּוא ִאם, ִמּכֹל אֹוֵכל ּכְ ג ׁשֶ  ְואֹוֵכל ָמִליחַ  ּדָ
ת ֵדי ִעּמוֹ  ּפַ ּלֹא ּכְ יֶקּנוּ  ׁשֶ ְגרֹונוֹ  ַיּזִ ג ַעל ְמָבֵרךְ , ּבִ  ַהּדָ

ת ֶאת ּופֹוֵטר יָון, ַהּפַ הּוא ּכֵ   :ָטֵפל ׁשֶ
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יִחין ִמְרַקַחת. ב ּנִ ּמַ ים ְרִקיִקין ַעל ׁשֶ ּקִ  ְרִקיִקין אֹוָתם, ּדַ
ְרַקַחת ְטֵפָלה ֲהווּ  ָבר, ַלּמִ ַהּדָ ֵאין ָידּועַ  ׁשֶ ִנים ׁשֶ ּוְ  ִמְתּכַ

  :ֶלֶחם ֶלֱאֹכל

 ריג סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , אחרים מוציא) אם( שיצא מי

ל ַעל. א רֹות ּכָ ָאר ּפֵ ָבִרים ּוׁשְ ת חּוץ, ּדְ  ִאם, ְוַיִין ִמּפַ
ַנִים ָהאֹוְכִלים ָהיוּ   ֲחֵברוֹ  ֶאת ּפֹוֵטר ֶאָחד, יֹוֵתר אוֹ  ׁשְ

ֹלא ֲאִפּלוּ  ה ּבְ יָבה ּוִמיהוּ , ֲהָסּבָ ֵעי ִמיָהא ְיׁשִ  ְוַדְוָקא, ּבָ
ת ֵעי ְוַיִין ּפַ ה ּבָ יָבה ָהֵוי ּוְלִדיָדן. ֲהָסּבָ מוֹ  ְיׁשִ ה ּכְ  ֲהָסּבָ

ֵלית ְלִדיָדן ֶזה ּוְלִפי. ְלִדיְדהוּ  הֲהסָ  ָלן ּדְ  ִחּלּוק ֵאין ּבָ
ין ת ּבֵ ָאר ְוַיִין ּפַ ָבִרים ִלׁשְ יָבה, ּדְ ִביׁשִ ת ֲאִפּלוּ  ּדְ  ְוַיִין ּפַ
ם ְמָבֵרךְ  ֶאָחד ּלֹא. ְלֻכּלָ יָבה ְוׁשֶ יׁשִ ָאר, ּבִ ׁשְ ָבִרים ּבִ  ּדְ
ל ָנֵמי ָאְמִריַנן ְוָהא. ְלַעְצמוֹ  ְמָבֵרךְ  ֶאָחד ּכָ ֶאָחד ּדְ  ּדְ

ם ְמָבֵרךְ  ָאר ְלֻכּלָ ׁשְ ָבִרים ּבִ ת ִמן חּוץ ּדְ י ָהֵני, ַהּפַ  ִמּלֵ
ְבָרָכה ְבָרָכה ֲאָבל. ִראׁשֹוָנה ּבִ  ְצִריִכין ַאֲחרֹוָנה ּבִ
ֵאין, ְלַעְצמוֹ  ְמָבֵרךְ  ֶאָחד ְוָכל ֵלָחֵלק   :ְלֵפרֹות ִזּמּון ּדְ

א, ֲאֵחִרים מֹוִציא ַהְמָבֵרךְ  ֵאין. ב ן ִאם ֶאּלָ  ֹיאַכל ּכֵ
ה ּתֶ ֶהם ְוִיׁשְ ִמיָעָתן יֹוְצִאים זְואָ , ִעּמָ ׁשְ ִנין ּבִ ַכּוְ ּמְ  ׁשֶ
  :ָאֵמן ַיֲענוּ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ֵאָליו

ִמיַעת חֹוָבתוֹ  ְיֵדי יֹוֵצא ֵאין. ג ׁשְ ָרָכה ּבִ  ֲאִפּלוּ , ַהּבְ
א, ָאֵמן ַיֲעֶנה ן ִאם ֶאּלָ ָמָעהּ  ּכֵ ָתהּ  ׁשְ ִחּלָ , סֹוָפהּ  ְוַעד ִמּתְ

ן ּוֵ הּ  ָלֵצאת ְוִנְתּכַ ן ְוַהְמָבֵרךְ , וֹ חֹוָבת ְיֵדי ּבָ ּוֵ ם ִנְתּכַ  ּגַ
ן   :חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ְלהֹוִציאוֹ  ּכֵ

 ריד סימן
ָסִעיף  ּובוֹ , ומלכות שם להיות צריך ברכה בכל

  ֶאָחד

ל. א ָרָכה ּכָ ֵאין ּבְ הּ  ׁשֶ ַרת ּבָ ם ַהְזּכָ  ֵאיָנהּ , ּוַמְלכּות ׁשֵ
ָרָכה ג ְוִאם. ּבְ ּלֵ ם ּדִ . ֵרךְ ִויבָ  ַיֲחֹזר, ַמְלכּות אוֹ  ׁשֵ
ג ֹלא ַוֲאִפּלוּ  ּלֵ א ּדִ ַבת ֶאּלָ  ָצִריךְ , ְלַבד, ָהעֹוָלם ּתֵ
ֶמֶלךְ , ּוְלָבֵרךְ  ַלֲחֹזר   :ַמְלכּות ֵאיָנהּ  ְלַבד ּדְ

 רטו סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , הברכות אחר אמן ענית

ְרכֹוָתיו ַאַחר ָאֵמן עֹוֶנה ֵאין. א א, ּבִ י ַאַחר ֶאּלָ ּתֵ  ׁשְ
ָרכֹות ֵהם יֹוֵתר אוֹ  ּבְ ָרכֹות סֹוף ׁשֶ  ַלֲענֹות ְוָנֲהגוּ . ּבְ

לּוךָ  ַאַחר ָאֵמן ח ְוַאַחר ְיַהּלְ ּבַ ּתַ   :ִיׁשְ

ֹוֵמעַ . ב ָרֵאל ֶאָחד ַהׁשּ ׂשְ ל ַאַחת ְמָבֵרךְ  ִמּיִ ָרכֹות ִמּכָ , ַהּבְ
י ַעל ַאף ּלֹא ּפִ ַמע ׁשֶ הּ  ׁשָ ּלָ ָתהּ  ּכֻ ִחּלָ , סֹוָפהּ  ְוַעד ִמּתְ
י ַעל ַאף ֵאי ּפִ ב נוֹ ׁשֶ אֹוָתהּ  ַחּיָ ָרָכה ּבְ ב, ּבְ  ַלֲענֹות ַחּיָ

יקֹורֹוס ַהְמָבֵרךְ  ָהָיה ִאם ֲאָבל. ָאֵמן ַאֲחָריו  אוֹ  ֶאּפִ
ינֹוק אוֹ  ּכּוִתי דֹול ָהָיה אוֹ , ּתִ ה ּגָ ּנָ עַ  ְוׁשִ ְטּבֵ  ִמּמַ

ָרכֹות   :ָאֵמן ַאֲחָריו עֹוִנין ֵאין, ַהּבְ

ֵאין ְוָהא. ג ְוָקא, ינֹוקתִּ  ַאַחר ָאֵמן עֹוִנין ּדְ ָעה ּדַ ׁשָ  ּבְ
ּלֹוֵמד ָרכֹות ׁשֶ ר, ַרּבוֹ  ִלְפֵני ַהּבְ ּתָ ּמֻ ד ׁשֶ  ְלִתינֹוקֹות ְלַלּמֵ
ָרכֹות ִתְקָנן ַהּבְ י ַעל ְוַאף, ּכְ ֵהם ּפִ ָלה ְמָבְרִכין ׁשֶ  ְלַבּטָ
ַעת ׁשְ ּמּוד ּבִ ָעה ֲאָבל. ַהּלִ ׁשָ ֵהם ּבְ  ֶאת ִלְפֹטר ְמָבְרִכין ׁשֶ
יָון, ַעְצָמן בְ  ּכֵ . ָאֵמן ַאֲחֵריֶהם עֹוִנים ֵהם ִחּנּוךְ  ֵניּדִ
ָעה ְוֵכן ׁשָ אֹוְמִרים ּבְ ֵבית ַהַהְפָטָרה ׁשֶ ֶנֶסת ּבְ   :ַהּכְ

ל. ד ָרָכה ַהְמָבֵרךְ  ּכָ ֵאיָנהּ  ּבְ א ֶזה ֲהֵרי, ְצִריָכה ׁשֶ  נֹוׂשֵ
ם ַמִים ׁשֵ ְוא ׁשָ ָ ע הּוא ַוֲהֵרי, ַלׁשּ ּבָ ִנׁשְ ְוא ּכְ ָ  ְוָאסּור ַלׁשּ

  :ָאֵמן ֲחָריואַ  ַלֲענֹות

  הבשמים ברכת הלכות

 רטז סימן
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ג
 ג

  ְסִעיִפים: ד"י ּובוֹ , הריח ברכת דיני

ָבֵרךְ  ַעד טֹוב ֵמֵריחַ  ֵליָהנֹות ָאסּור. א ּיְ  ֹקֶדם ׁשֶ
ִריחַ  ּיָ   :ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ְלַאֲחָריו ֲאָבל, ׁשֶ

ּיֹוֵצא ֶזה ִאם. ב ּנוּ  ׁשֶ , ץעֵ  ִמין אוֹ  ֵעץ ָהֵריחַ  ִמּמֶ
ִמים ֲעֵצי ּבֹוֵרא ְמָבֵרךְ  ׂשָ ב הּוא ְוִאם. ּבְ  ְמָבֵרךְ , ֶעׂשֶ
י ּבֹוֵרא ּבֵ ִמים ִעׂשְ ׂשָ  ְוֹלא ֵעץ ִמין ֹלא ֵאינוֹ  ְוִאם. ּבְ
ב ִמין מוֹ , ֶעׂשֶ ִמים ִמיֵני ּבֹוֵרא ְמָבֵרךְ , ק"המוס ּכְ ׂשָ . ּבְ
ִרי ָהָיה ְוִאם  ֵריחַ  ַהּנֹוֵתן: ְמָבֵרךְ , ַלֲאִכיָלה ָראּוי ּפְ
רֹות טֹוב ּפֵ י ְוָהֵני. ּבַ ָטלוֹ  ִמּלֵ ּנְ ׁשֶ  אוֹ  ּבוֹ  ְלָהִריחַ  ּכְ

 ְוֹלא ְלָאְכלוֹ  ְנָטלוֹ  ִאם ֲאָבל, ּבוֹ  ּוְלָהִריחַ  ְלָאְכלוֹ 
ן ּוֵ י ַעל ַאף, ּבוֹ  ְלָהִריחַ  ִנְתּכַ הּוא ּפִ  טֹוב ֵריחַ  ַמֲעֶלה ׁשֶ
ם ְוַעל. ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ  ּלָ  ִמיֵני ּבֹוֵרא: ָאַמר ִאם, ּכֻ

ִמיםבְּ  ךְ . ָיָצא, ׂשָ ל ַעל ִהְלּכָ ָבר ּכָ הּוא ּדָ ק ׁשֶ , ּבוֹ  ְמֻסּפָ
ִמים ִמיֵני ּבֹוֵרא ְמָבֵרךְ  ׂשָ  ְוַעל ה"מוסקאד ֱאגֹוז ַעל. ּבְ
ִמים ְוָכל ו"וקלוא ה"קניל ׂשָ ֵהם ּבְ  ְמָבֵרךְ , ַלֲאִכיָלה ׁשֶ
רֹות טֹוב ֵריחַ  ַהּנֹוֵתן ּפֵ   :ּבַ

ֶרד ַעל. ג נָּ  ְוַעל, ַהּוֶ הּוא מֹוןַהּקִ י עּוד ׁשֶ  ֵמי ְוַעל, ִהְנּדִ
ֶרד בֹוָנה ְוַעל, ַהּוֶ ְצִטיִכי ַהּלְ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ְוַהּמַ  ּבֹוֵרא, ּבָ
ִמים ֲעֵצי ׂשָ   :ּבְ

ֶמן ַעל. ד ֶמן ּבֹוֵרא ְמָבֵרךְ  ֲאַפְרְסמֹון ׁשֶ   :ָעֵרב ׁשֶ

ֶמן. ה ָתׁשוֹ  ַזִית ׁשֶ ּכְ ָחַזר ַעד ְטָחנוֹ  אוֹ  ׁשֶ , ֵדףנוֹ  ֵריחוֹ  ׁשֶ
ִמים ֲעֵצי ּבֹוֵרא: ָעָליו ְמָבֵרךְ  ׂשָ   :ּבְ

ֶמן. ו מוֹ  ׁשֶ ְ ׂשּ ּבִ מוֹ  ׁשֶ ֶמן ּכְ ָחה ׁשֶ ׁשְ ֲעֵצי ִאם, ַהּמִ  ּבַ
ִמים ׂשָ ִמים ֲעֵצי ּבֹוֵרא ְמָבֵרךְ , ּבְ ׂשָ י ְוִאם. ּבְ ּבֵ ִעׂשְ  ּבְ
ִמים ׂשָ י ּבֹוֵרא ְמָבֵרךְ , ּבְ ּבֵ ִמים ִעׂשְ ׂשָ  ּבוֹ  ָהיוּ  ְוִאם. ּבְ
ִבים ֵעִצים ִמים ִמיֵני ּבֹוֵרא ְמָבֵרךְ , ַוֲעׂשָ ׂשָ  ְוִאם. ּבְ
נוֹ  ּנוּ  ְוהֹוִציא ִסּנְ ִמים ִמּמֶ ׂשָ ָבֵרךְ  אֹוְמִרים ֵישׁ , ַהּבְ ּמְ  ׁשֶ
ֶמן ּבֹוֵרא ֵאינוֹ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ָעֵרב ׁשֶ  ָעָליו ְמָבֵרךְ  ׁשֶ

ָלל ָהֵוי, ּכְ ֵאין ֵריחַ  ּדְ ר לוֹ  ׁשֶ ָסֵפק ְוֵכיָון. ִעּקָ , הּוא ׁשֶ
ֵהר ָנכֹון ָהִריחַ  ִלּזָ   :ּבוֹ  ִמּלְ

א ְוִחיְלֵפי ִסיְמָלק. ז ַיּמָ ִמים ֲעֵצי ּבֹוֵרא ְמָבֵרךְ , ּדְ ׂשָ . ּבְ
ים ֵישׁ  ִסיְמָלק ים ְוֵישׁ . ן"רוסמארי ְמָפְרׁשִ  ְמָפִרׁשִ
ים ְוֵישׁ . ן"יאסמי הּוא ְמָפְרׁשִ ב ׁשֶ שׁ  ֶעׂשֶ ּיֵ ֹלשׁ  לוֹ  ׁשֶ  ׁשָ
ל ׁשּורֹות ֹלשׁ  ׁשּוָרה ּוְלָכל ִמּזוֹ  ַמְעָלהלְ  זוֹ  ָעִלין ׁשֶ  ׁשָ
א ְוִחְלֵפי. ָעִלין ַיּמָ ּבֹוֶלת הּוא, ּדְ ּקֹוִרין ֶנְרד ׁשִ  ׁשֶ

  :ק"אישפי

י ּבֹוֵרא, ש"ויאול ְוֵהם סיגלי. ח ּבֵ ִמים ִעׂשְ ׂשָ   :ּבְ

יס. ט ֶלת ְוהּוא, ַנְרּגִ הּוא אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ֲחַבּצֶ  ׁשֶ
ֵדל ִאם, ו"ליריי ִגנָּ  ּגָ ִמים ֲעֵצי ּבֹוֵרא ְמָבֵרךְ , הּבְ ׂשָ . ּבְ
ֵדל הּוא ְוִאם ֶדה ּגָ ָ ׂשּ י ּבֹוֵרא ְמָבֵרךְ , ּבַ ּבֵ ִמים ִעׂשְ ׂשָ   :ּבְ

ִמים ֲעֵצי ְלָפָניו ָהיוּ . י ׂשָ י ּבְ ּבֵ ִמים ְוִעׂשְ ׂשָ  ּוִמיֵני ּבְ
ִמים ׂשָ ל ַעל ְמָבֵרךְ , ּבְ ָרָכה ֶאָחד ּכָ   :לוֹ  ָהְראּוָיה ּבְ

ֶמן ֲהַדס ָפָניולְ  ֵהִביאוּ . יא ֶהם ְלָהִריחַ  ְוׁשֶ  ִאם, ּבָ
ְרכֹוֵתיֶהן וֹות ּבִ  ֶאת ּופֹוֵטר ַהֲהַדס ַעל ְמָבֵרךְ , ׁשָ

ֶמן ֶ וֹות ֵאיָנם ְוִאם. ַהׁשּ ה ַהֲהַדס ַעל ְמָבֵרךְ , ׁשָ ִחּלָ   :ּתְ

ְגָמר ַעל ְמָבְרִכין. יב ֲעֶלה ַהּמֻ ּיַ ֶ נוֹ  ִקיטֹור ִמׁשּ  ֹקֶדם ֲעׁשָ
יעַ  ּגִ ּיַ ֲעֶלה ֹקֶדם ְיָבֵרךְ  ֹלא ֲאָבל, ָהֵריחַ  לוֹ  ׁשֶ ּיַ  ׁשֶ
ן ִקיטֹור   :ֶהָעׁשָ

ְגָמר. יג ל הּוא ִאם, ַהּמֻ  ֲעֵצי ּבֹוֵרא ְמָבֵרךְ  ֵעץ ׁשֶ
ִמים ׂשָ ל ְוִאם. ּבְ ב ׁשֶ י ּבֹוֵרא, ֶעׂשֶ ּבֵ ִמים ִעׂשְ ׂשָ  ְוִאם. ּבְ

ל ָאר ׁשֶ ִמים ִמיֵני ּבֹוֵרא, ִמיִנים ׁשְ ׂשָ   :ּבְ

ִריחַ . יד ֶאְתרֹוג ַהּמֵ ל ּבְ  ְוֵישׁ . ָעָליו ְמָבֵרךְ , ִמְצָוה ׁשֶ
ֵאינוֹ  אֹוְמִרים ּלֹא ָנכֹון ְלָכךְ , ְמָבֵרךְ  ׁשֶ   :ּבוֹ  ְלָהִריחַ  ׁשֶ

 ריז סימן
  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , והמגמר הבשמים ברכת
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ג
 ג

ְכָנס. א ל ַלֲחנּותוֹ  ַהּנִ ם ׁשֶ ָ ׂשּ שׁ  ּבַ ּיֵ ִמים ִמיֵני ּבוֹ  ׁשֶ ׂשָ , ּבְ
ִמים ִמיֵני ּבֹוֵרא ְמָבֵרךְ  ׂשָ ב. ּבְ ם ָיׁשַ ל ׁשָ  ֵאינוֹ , ַהּיֹום ּכָ
א ְמָבֵרךְ   ְמָבֵרךְ , ְויֹוֵצא ִנְכָנס ְויֹוֵצא ִנְכָנס. ַאַחת ֶאּלָ

ל ַעל ַעם ּכָ ּלֹא ְוַדְוָקא. ּפַ ַדְעּתוֹ  ָהָיה ׁשֶ  ֲאָבל, ַלֲחֹזר ּבְ
ְעּתוֹ  ָהָיה   :ְיָבֵרךְ  ֹלא ַלֲחֹזר ּדַ

א, ָהֵריחַ  ַעל ְמָבְרִכין ֵאין. ב ן ִאם ֶאּלָ ה ּכֵ  ַנֲעׂשָ
ךְ . ְלָהִריחַ  ִמים ַעל ְמָבְרִכין ֵאין ִהְלּכָ ׂשָ ל ּבְ  ֵמִתים ׁשֶ

תּוִנים ה ְלַמְעָלה ַהּנְ ּטָ ֵאיָנם, ֵמַהּמִ א ׁשֶ  ְלַהֲעִביר ֶאּלָ
ל ִסְרחֹונוֹ  ה ְנתּוִנים ֲאָבל, ֵמת ׁשֶ , ְמָבְרִכין, ְלַמּטָ
ֲאִני  ֵאין ְוֵכן. ֲעׂשּוִיים ֵהם יםַהַחיִּ  ִלְכבֹוד: אֹוֵמר ׁשֶ

ִמים ַעל ְמָבְרִכין ׂשָ ל ּבְ ית ׁשֶ ֵסא ּבֵ ֶמן ַעל ְוֹלא ַהּכִ  ׁשֶ
  :ַהּזֲֻהָמא ֶאת ְלַהֲעִביר ֶהָעׂשּוי

ִרין ֻמְגָמר. ג ַגּמְ ּמְ ִלים ֶאת ּבוֹ  ׁשֶ  ְמָבְרִכין ֵאין, ַהּכֵ
ּלֹא ְלִפי, ָעָליו ה ׁשֶ ַעְצמוֹ  ְלָהִריחַ  ַנֲעׂשָ ל ּבְ , ְגָמרמֻ  ׁשֶ
א ֵדי ֶאּלָ ן ּכְ ִלים ֵריחַ  ִלּתֵ ּכֵ ִריחַ  ְוֵכן. ּבַ ֵכִלים ַהּמֵ ֵהם ּבְ  ׁשֶ

ֵאין ְלִפי, ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ  ְמֻגָמִרים ר ׁשֶ א, ִעּקָ  ֵריחַ  ֶאּלָ
ֹלא ר ּבְ   :ִעּקָ

ִמים. ד ׂשָ ל ּבְ גֹון, ֶעְרָוה ׁשֶ ה: ּכְ ל ֻקּפָ ִמים ׁשֶ ׂשָ לּוי ּבְ  ּתָ
אָרהּ  ַצּוָ ָיָדהּ  תאֹוֶחזֶ  אוֹ , ּבְ ִפיהָ  אוֹ , ּבְ  ְמָבְרִכין ֵאין ּבְ
ָאסּור ְלִפי, ֲעֵליֶהם ֶהם ְלָהִריחַ  ׁשֶ א, ּבָ ּמָ  ִליֵדי ָיֹבא ׁשֶ
ל יָקה ֶהְרּגֵ ר ֵקרּוב אוֹ  ְנׁשִ ׂשָ   :ּבָ

ִמים. ה ׂשָ ל ּבְ  ְלִפי, ֲעֵליֶהם ְמָבְרִכין ֵאין ם"ַעּכוּ  ׁשֶ
ָאסּור ֶהם ְלָהִריחַ  ׁשֶ   :ּבָ

ה. ו ל ְמִסּבָ ִמים ַעל ְמָבְרִכין ֵאין ם"ַעּכוּ  ׁשֶ ׂשָ ֶהם ּבְ ּלָ , ׁשֶ
ְסָתם ָתן ּדִ   :ם"ְלַעּכוּ  ְמִסּבָ

ַרךְ  חּוץ הֹוֵלךְ  ָהָיה. ז  רֹב ִאם, טֹוב ֵריחַ  ְוֵהִריחַ  ַלּכְ
ָרֵאל ֹרב ְוִאם. ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ , ם"ַעּכוּ  ָהִעיר   :ְמָבֵרךְ , ִיׂשְ

ָבְרִכין ֵריחַ  ִנְתָעֵרב. ח ּמְ ֵריחַ  יוָעלָ  ׁשֶ ֵאין ּבְ  ְמָבְרִכין ׁשֶ
  :ָהֹרב ַאַחר הֹוְלִכים, ָעָליו

  הניסים ברכת הלכות

 ריח סימן
  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , הנסים על הנעשים ברכות

ֲעׂשוּ  ָמקֹום ָהרֹוֶאה. א ּנַ ָרֵאל ִנִסים ּבוֹ  ׁשֶ גֹון, ְלִיׂשְ : ּכְ
רֹות ם ַמְעּבְ רֹות, ַהּיָ ן ּוַמְעּבְ ְרּדֵ רֹות, ַהּיַ  ַנֲחֵלי ּוַמְעּבְ
ִבישׁ  ְוַאְבֵני, ַאְרנֹון ל ֶאְלּגָ ית ׁשֶ שׁ  ְוֶאֶבן, חֹורֹון ּבֵ ּקֵ ּבִ  ׁשֶ
ָרֵאל ַעל ִלְזֹרק עֹוג ב ְוֶאֶבן, ִיׂשְ ׁשַ ּיָ  מֶשה ָעֶליהָ  ׁשֶ
ֵעת ה: ְמָבֵרךְ  ְיִריחוֹ  ְוחֹוַמת, ֲעָמֵלק ִמְלֶחֶמת ּבְ ָעׂשָ  ׁשֶ
קֹום ַלֲאבֹוֵתינוּ  ִנִסים ּמָ ָרָכה ּוֵבין. הַהזֶּ  ּבַ  ּוֵבין זוֹ  ּבְ
ָאר ְרכֹות ׁשְ ה ּבִ ָאר ֵהם ֲהֵרי ָהְרִאּיָ ׁשְ ָרכֹות ּכִ ם, ּבְ  ְוֻכּלָ

ַרת ַהְזּכָ ם ּבְ   :ּוַמְלכּות ׁשֵ

ה ֵנס ַעל. ב ֲעׂשָ ּנַ ָרֵאל ִלְקָצת ׁשֶ ל ִיׂשְ ּלֹא ְזַמן ּכָ  ׁשֶ
ה ָרֵאל ְלָכל ַנֲעׂשָ ן אוֹ  ִיׂשְ ה ַוֲאִפּלוּ , ֻרּבָ  ָצתִלקְ  ַנֲעׂשָ
ָבִטים   :ָעָליו ְמָבְרִכין ֵאין, ׁשְ

ל. ג ָבִרים ֵאּלוּ  ּכָ א ֵאיָנם, ַהּדְ רֹוֶאה ֶאּלָ ׁשֶ  אֹוָתם ּכְ
ים ֹלׁשִ ְ ים ִמׁשּ ֹלׁשִ מוֹ  חֹוָבה ֵהם ְוָאז, יֹום ִלׁשְ ַפַעם ּכְ  ּבְ
  :ִראׁשֹוָנה

ה ָמקֹום ָהרֹוֶאה. ד ֲעׂשָ ּנַ . ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ , ְלָיִחיד ֵנס ׁשֶ
ה ְמָבֵרךְ  ַעְצמוֹ  ּואה ֲאָבל ָעׂשָ קֹום ֵנס ִלי ׁשֶ ּמָ ה ּבַ . ַהּזֶ
ם ְיֵרכוֹ  יֹוְצֵאי ְוָכל ן ּגַ ה ְמָבְרִכין ּכֵ ָעׂשָ  ְלָאִבי ֵנס ׁשֶ

קֹום ּמָ ה ּבַ   :ַהּזֶ

ֲעׂשוּ  ִמי. ה ּנַ ה ִנִסים לוֹ  ׁשֶ יעוֹ , ַהְרּבֵ ַהּגִ ל ְלֶאָחד ּבְ  ִמּכָ
קֹומֹות ה ַהּמְ ֲעׂשָ ּנַ יר ָצִריךְ  ֵנס לוֹ  ׁשֶ ל ְלַהְזּכִ ָאר ּכָ  ׁשְ
קֹומֹות ם ְוִיְכֹלל ַהּמְ ּלָ ְבָרָכה ּכֻ   :ַאַחת ּבִ
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ל ֵנס ַעל. ו ם, ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ  ַרּבוֹ  ׁשֶ ׁשֵ הּוא ּכְ  ְמָבֵרךְ  ׁשֶ
ל ֵנס ַעל   :ָאִביו ׁשֶ

ל ֵנס ַעל. ז ם ָאָדם ׁשֶ יֹוָאב, ְמֻסּיָ ן ּכְ , ַוֲחֵבָריו ְצרּוָיה ּבֶ
ל ֵנס ַעל ְוֵכן שׁ  ָדםאָ  ׁשֶ ְתַקּדֵ ּנִ ם ּבוֹ  ׁשֶ ַמִים ׁשֵ גֹון ׁשָ  ּכְ

ִנּיֵאל  ֲאָריֹות ּגֹב ָהרֹוֶאה ְלִפיָכךְ . ְמָבֵרךְ , ַוֲחֵבָריו ּדָ
ל ִנּיֵאל ׁשֶ ן, ּדָ ל ָהֵאשׁ  ְוִכְבׁשַ ֵאל ֲחַנְנָיה ׁשֶ ָ , ַוֲעַזְרָיה ִמׁשּ

ה: ְמָבֵרךְ  ָעׂשָ יִקים ֵנס ׁשֶ ּדִ קֹום ַלּצַ ּמָ ה ּבַ   :ַהּזֶ

ּתוֹ  הָהרֹואֶ . ח ל ִאׁשְ ִים ְמָבֵרךְ  לֹוט ׁשֶ ּתַ  ָעֶליהָ , ׁשְ
רּוךְ : אֹוֵמר ה ּבָ ן ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאֹלֵהינוּ ' ה ַאּתָ ּיַ  ּדַ
רּוךְ : אֹוֵמר לֹוט ְוַעל, ָהֱאֶמת ה ּבָ  ֶמֶלךְ  ֱאֹלֵהינוּ ' ה ַאּתָ
יִקים זֹוֵכר ָהעֹוָלם ּדִ   :ַהּצַ

ֵאינוֹ  אֹוְמִרים ֵישׁ . ט א ֵנס ַעל ְמָבֵרךְ  ׁשֶ ֵנס ֶאּלָ  ּבְ
הּוא ְנַהג יֹוֵצא ׁשֶ הּוא ֵנס ֲאָבל. ָהעֹוָלם ִמּמִ  ִמְנַהג ׁשֶ
גֹון, ְותֹוַלְדּתוֹ  ָהעֹוָלם אוּ  ּכְ ּבָ ִבים ׁשֶ ּנָ ְיָלה ּגַ ּלַ  ּוָבא ּבַ
ָנה ִליֵדי ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ְוִנּצֹול ַסּכָ ב ֵאינוֹ , ּבָ . ְלָבֵרךְ  ַחּיָ
ֹלא ְלָבֵרךְ  ְוטֹוב, חֹוֵלק ְוֵישׁ  ַרתהַ  ּבְ ם ְזּכָ   :ּוַמְלכּות ׁשֵ

  ההודאות ברכות הלכות

 ריט סימן
  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , היחיד הודאות ברכת

ָעה. א ם יֹוְרֵדי. ְלהֹודֹות ְצִריִכים ַאְרּבָ ָעלוּ  ַהּיָ ׁשֶ  ּכְ
ה ּנָ רֹות ְוהֹוְלֵכי, ִמּמֶ יעוּ  ִמְדּבָ ּגִ ּיַ ׁשֶ ּוב ּכְ ׁשּ ָהָיה ּוִמי, ַלּיִ  ׁשֶ
אוְ  חֹוֶלה ָהָיה ּוִמי, ִנְתַרּפֵ ֵבית ָחבּושׁ  ׁשֶ  ָהֲאסּוִרים ּבְ
י ְוָכל: ְוִסיָמָנךְ , ְוָיָצא ה יֹודּוךָ  ם"ַהַחּיִ  חֹוֶלה". ֶסּלָ

ר" ָים" ִיסּוִרים"   :ִמְדּבָ

ָבֵרךְ  ּוַמה. ב רּוךְ : ּמְ ה ּבָ ִבים ַהּגֹוֵמל ה"אמ' ה ַאּתָ  ְלַחּיָ
ְגָמַלִני טֹובֹות ל ׁשֶ וֹ , טּוב ּכָ  ִמי: אֹוְמִרים ְמִעיםְוַהׁשּ
ָמְלךָ  ּגְ ל ׁשֶ ל ִיְגָמְלךָ  הּוא טּוב ּכָ ה טּוב ּכָ   :ֶסּלָ

ָרָכה ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ . ג ְפֵני זוֹ  ּבְ ָרה ּבִ  ִמיַנְייהוּ  ּוְתֵרי, ֲעׂשָ
ָנן ְכִתיב, ַרּבָ ְקַהל ִויֹרְממּוהוּ : ּדִ ב ָעם ּבִ  ְזֵקִנים ּוְבמֹוׁשַ

לּוהוּ  ִכיחֵ  ֹלא ְוִאם, ְיַהּלְ ָנן יׁשְ יחַ  ֹלא, ַרּבָ ָבֵרךְ  ַיּנִ . ִמּלְ
ּיֵשׁ  ְלִפי, ַהּתֹוָרה ְקִריַאת ַאַחר ְלָבֵרךְ  ְוָנֲהגוּ  ם ׁשֶ  ׁשָ
ָרה ַרךְ  ְוִאם. ֲעׂשָ ָפחֹות ּבֵ ָרה ּבְ  אֹוְמִרים ֵישׁ , ֵמֲעׂשָ
ָצא ּיָ ּלֹא אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ׁשֶ  ּוְלָבֵרךְ  ַלֲחֹזר ְוטֹוב, ָיָצא ׁשֶ
ְפֵני ָרה ּבִ לֹ  ֲעׂשָ ַרת אּבְ ם ַהְזּכָ   :ּוַמְלכּות ׁשֵ

ַרךְ  ִאם. ד רּוךְ : ְוָאַמר ַאֵחר ּבֵ ה ּבָ  ֶמֶלךְ  ֱאֹלֵהינוּ ' ה ַאּתָ
ר ָהעֹוָלם ָמְלךָ  ֲאׁשֶ ל ּגְ  ְוֵכן. ָיָצא, ָאֵמן ְוָעָנה, טּוב ּכָ

ִריךְ : ָאַמר ִאם א ַרֲחָמָנא ּבְ ַעְלָמא ַמְלּכָ יָהְבךָ  ּדְ , ָלן ּדִ
  :ָיָצא, ָאֵמן ְוָעָנה

ַרךְ  ִאם. ה ן, ְלַעְצמוֹ  ַהּגֹוֵמל ֶאָחד ּבֵ ּוֵ  ְלהֹוִציא ְוִנְתּכַ
ַמע, ֲחֵברוֹ  ֶאת ן ֲחֵברוֹ  ְוׁשָ ֹלא ֲאִפּלוּ  ָיָצא, ָלֵצאת ְוִכּוֵ  ּבְ

ת   :ָאֵמן ֲעִנּיַ

לּוִמין לוֹ  ֵישׁ , ִאֵחר ִאם. ו ׁשְ ל ְלָבֵרךְ  ּתַ ְרֶצה ְזַמן ּכָ ּיִ . ׁשֶ
ּלֹא ְוָנכֹון ֹלשָׁ  ְלַאֵחר ׁשֶ   :ָיִמים הׁשְ

ַנז. ז ּכְ ַאׁשְ הֹוְלִכין ְמָבְרִכין ֵאין ְוָצְרַפת ּבְ ׁשֶ  ֵמִעיר ּכְ
ּלֹא, ְלִעיר בוּ  ׁשֶ א ִחּיְ הֹוְלֵכי ֶאּלָ רֹות ּבְ ִכיֵחי ִמְדּבָ ׁשְ  ּדִ
יהּ  , ְלָבֵרךְ  נֹוֲהִגים ּוִבְסָפַרד. ְוִלְסִטים ָרעֹות ַחּיֹות ּבֵ
ֵני ל ִמּפְ ּכָ ָרִכים ׁשֶ ֶחְזַקת ַהּדְ ָנה ּבְ ָפחֹות ּוִמיהוּ . ַסּכָ  ּבְ

ְרָסה ָנה ֻמְחָזק ָמקֹום הּוא ְוִאם, ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ  ִמּפַ ַסּכָ  ּבְ
יֹוֵתר ָפחֹות ֲאִפּלוּ , ּבְ ְרָסה ּבְ   :ִמּפַ

ָכל. ח ל ֹחִלי ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ  ֹחִלי ּבְ ָנה ׁשֶ  ַסּכָ
ה ְוֹלא ל ַמּכָ א, ָחָלל ׁשֶ ל ֶאּלָ ָעָלה ּכָ ה ׁשֶ , ְוָיַרד ְלַמּטָ
ֵני ּדֹוֶמה ִמּפְ ִמי ׁשֶ ֶהֱעלּוהוּ  ּכְ ְרּדֹום ׁשֶ  ְוֵאין, ִליֹדן ַלּגַ
ין ֶהְפֵרשׁ  שׁ  ּבֵ ּיֵ ַמן ּוָבא ָקבּועַ  ֵמחּושׁ  לוֹ  ׁשֶ , ִלְזַמן ִמּזְ
ֵאינוֹ  ּוֵבין   :ָקבּועַ  ׁשֶ

ָעה ָהֵני. ט ְוָקא ָלאו ַאְרּבָ הּוא, ּדַ ין ּדְ ה ְלִמי ַהּדִ ֲעׂשָ ּנַ  ׁשֶ
גֹון, ֵנס לוֹ  ַפל ּכְ ּנָ ִריַסת ִנּצֹול אוֹ , ּכֶֹתל ָעָליו ׁשֶ  ִמּדְ
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ָעַמד אוֹ , ּוְנִגיחֹוָתיו ׁשֹור ִעיר ָעָליו ׁשֶ  ַאְרֵיה ּבָ
ִבים ִאם אוֹ , ְלָטְרפוֹ  ּנָ אוּ  ּגַ  ַלְיָלה ׁשֹוְדֵדי ִאם, לוֹ  ּבָ
ּיֹוֵצא ְוָכל ֵמֶהם ְוִנּצֹול ֶזה ּכַ ם, ּבָ ּלָ  ְלָבֵרךְ  ְצִריִכים ּכֻ

ֵאין אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּגֹוֵמלהַ  א ַהּגֹוֵמל ְמָבְרִכין ׁשֶ  ָהֵני ֶאּלָ
ָעה ְוָקא ַאְרּבָ ֹלא ְלָבֵרךְ  ְוטֹוב, ּדַ ַרת ּבְ ם ַהְזּכָ  ׁשֵ
  :ּוַמְלכּות

 רכ סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ותעניתו חלום הטבת

ַאפֵּ  ֵייִטיֶבּנוּ , ֲעגּוָמה ְוַנְפׁשוֹ  ֲחלֹום ָהרֹוֶאה. א  יּבְ
ָלָתא ַרֲחֵמי ּתְ ְיהוּ  ְוֵליָמא, ֵליהּ  ּדְ ַאּפַ  ָטָבא ֶחְלָמא: ּבְ
אי   :'ְוכו ִליֲהֵוי ְוָטָבא הּוא ָטָבא: ִאיְנהוּ  ְוֵליְמרוּ , ַחּזַ

ֲעִנית ָיָפה. ב ל ּתַ ֵאשׁ , ַרע ֲחלֹום ְלַבּטֵ   :ִלְנֹעֶרת ּכְ

 רכא סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , הגשמים הודאת ברכת

ַצַער ָהיוּ  ִאם. א ִמים ֲעִציַרת ֵמֲחַמת ּבְ ׁשָ  ְוָיְרדוּ , ּגְ
ִמים ׁשָ י ַעל ַאף ֲעֵליֶהם ְמָבְרִכים, ּגְ ּלֹא ּפִ  ָיְרדוּ  ׁשֶ
ֵדי ֲעַדִין ְרדוּ , ְרִביָעה ּכְ ּיָ ֶ ל ִמׁשּ ךְ  ּכָ ַרּבוּ  ּכָ  ָהָאֶרץ ַעל ׁשֶ

ֲעלוּ  ּיַ ָטר ִמן ֲאַבְעּבּועֹות ׁשֶ   :ֶזה ִלְקַראת ֶזה ְוֵיְלכוּ  ַהּמָ

ָבֵרךְ  ּוַמה. ב ֶדה לוֹ  ֵאין ִאם, ּמְ  מֹוִדים: אֹוֵמר ׂשָ
ל ַעל ֱאֹלֵהינוּ ' ה ָלךְ  ֲאַנְחנוּ  ה ּכָ ה ִטּפָ הֹוַרְדתָּ  ְוִטּפָ  ׁשֶ
יָרה ָמֵלא ִפינוּ  ְוִאּלוּ , ָלנוּ  ם ׁשִ ּיָ  ֵהם ֵהן ַעד' ְוכו ּכַ
ְמךָ  ֶאת ִויָבְרכוּ  יֹודוּ  נוּ  ׁשִ רּוךְ : ְוחֹוֵתם, ַמְלּכֵ  הַאתָּ  ּבָ
ֶדה לוֹ  ֵישׁ  ְוִאם. ַההֹוָדאֹות ֹרב ֵאל' ה פּות ׂשָ ּתָ ׁשֻ  ִעם ּבְ

ִטיב ַהּטֹוב ְמָבֵרךְ , ַאֵחר ף לוֹ  ֵאין ְוִאם. ְוַהּמֵ ּתָ  ׁשֻ
ֶדה ָ ׂשּ ֶהֱחָינוּ  ְמָבֵרךְ , ּבַ   :ׁשֶ

 רכב סימן

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , והרע הטוב הודאת ברכת

מּועֹות ַעל. א ֵהם ׁשְ : ְמָבֵרךְ , ְלַבּדוֹ  לוֹ  טֹובֹות ׁשֶ
ֶהֱחָינוּ   ַהּטֹוב: ְמָבֵרךְ , ְוַלֲאֵחִרים לוֹ  טֹובֹות ֵהן ְוִאם. ׁשֶ
ִטיב   :ְוַהּמֵ

מּועֹות ַעל. ב רּוךְ : ְמָבֵרךְ  ָרעֹות ׁשְ ה ּבָ  ֱאֹלֵהינוּ ' ה ַאּתָ
ן ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ּיַ   :ָהֱאֶמת ּדַ

ב. ג ַדַעת ָהָרָעה ַעל ְלָבֵרךְ  ָאָדם ַחּיָ  ּוְבֶנֶפשׁ  ֵלָמהשְׁ  ּבְ
ֶדֶרךְ , ֲחֵפָצה ָבֵרךְ  ּכְ ּמְ י, ַהּטֹוָבה ַעל ׁשֶ  ָהָרָעה ּכִ

ם ְלעֹוְבֵדי ֵ ְמָחָתם ִהיא ַהׁשּ יָון, ְוטֹוָבָתם ׂשִ ל ּכֵ ַקּבֵ ּמְ  ׁשֶ
ַזר ַמה ֵמַאֲהָבה ּגָ ֶ ם ָעָליו ׁשּ ֵ ַלת ִנְמָצא. ַהׁשּ ַקּבָ ּבְ  ָרָעה ׁשֶ

ם ֶאת עֹוֵבד הּוא זוֹ  ֵ ִהיא, ַהׁשּ מְ  ׁשֶ   :לוֹ  ָחהׂשִ

ִטיב ַהּטֹוב: ַהּטֹוָבה ַעל ְמָבֵרךְ . ד י ַעל ַאף ְוַהּמֵ  ּפִ
ֵרא ּיָ א ׁשֶ ּמָ ּנוּ  ָרָעה לוֹ  ָיֹבא ׁשֶ גֹון, ִמּמֶ ָצא ּכְ ּמָ  ְמִציָאה ׁשֶ
א ְוָיֵרא ּמָ ַמע ׁשֶ ָ ֶלךְ  ִיׁשּ ח ַלּמֶ ל ְוִיּקַ ר ּכָ  ְוֵכן, לוֹ  ֲאׁשֶ
רּוךְ : ָהָרָעה ַעל ְמָבֵרךְ  ן ּבָ ּיָ י ַעל ַאף ֶמתָהאֱ  ּדַ  ּפִ
ֹבא ּיָ ּנוּ  טֹוָבה לוֹ  ׁשֶ גֹון, ִמּמֶ א ּכְ ּבָ ֶטף לוֹ  ׁשֶ  ַעל ׁשֶ
ֵדהוּ  י ַעל ַאף, ׂשָ ֲעֹבר ּפִ ּיַ ׁשֶ ּכְ ֶטף ׁשֶ ֶ , לוֹ  טֹוָבה ִהיא ַהׁשּ

ָקה ִהׁשְ ֵדהוּ  ׁשֶ   :ׂשָ

 רכג סימן
, חדש בית ובנה, מורישו ומת, אשתו שילדה מי

  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , מברך מה חדשים כלים וקנה

ּתוֹ  ָיְלָדה. א ִטיב ַהּטֹוב: ְמָבֵרךְ , ָזָכר ִאׁשְ  ְוַגם, ְוַהּמֵ
ן ְלָבֵרךְ  ְצִריָכה ִהיא   :ּכֵ

ן: ְמָבֵרךְ , ָאִביו ֵמת. ב ּיַ  ָממֹון לוֹ  ָהָיה. ָהֱאֶמת ּדַ
ָרׁשוֹ  ּיְ ם ְמָבֵרךְ  ַאִחים לוֹ  ֵאין ִאם, ׁשֶ ן ּגַ ֶהֱחָינוּ : ּכֵ . ׁשֶ

ְמקֹום, ַאִחים לוֹ  ֵישׁ  ְוִאם ֶהֱחָינוּ  ּבִ  ַהּטֹוב: ְמָבֵרךְ  ׁשֶ
ִטיב   :ְוַהּמֵ
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ָנה. ג ית ּבָ ִלים ָקָנה אוֹ , ָחָדשׁ  ּבֵ ים ּכֵ  ָהָיה ֲאִפּלוּ , ֲחָדׁשִ
ּיֹוֵצא לוֹ  ֵאּלוּ  ּכַ ה ּבְ ִחּלָ  ְמָבֵרךְ , ְוָקָנה ְוָחַזר ָקָנה אוֹ , ּתְ
ל ַעל ַעם ּכָ ֶהֱחָינוּ , ּפַ ְוָקא ְוָלאו, ׁשֶ יםֲחדָ  ּדַ הּוא ׁשִ  ּדְ

ין ִנים ַהּדִ ים ֵהם ִאם, ִליׁשָ ּלֹא, לוֹ  ֲחָדׁשִ  ֵאּלוּ  ָהיוּ  ׁשֶ
ּלוֹ  ים ָאְמרוּ  ְוֹלא, ֵמעֹוָלם ׁשֶ א ֲחָדׁשִ  ִאם ַלֲאפּוֵקי ֶאּלָ
  :ּוְקָנָאן ְוָחַזר ְמָכָרן

ַעת. ד ׁשְ ְנָין ּבִ י ַעל ַאף, ְלָבֵרךְ  לוֹ  ֵישׁ  ַהּקִ ֲעַדִין ּפִ  ׁשֶ
שׁ  ֹלא ּמֵ ּתַ ֶהם ִנׁשְ ֵאין, ּבָ ָרָכה ׁשֶ א ַהּבְ  ְיֵדי ַעל ֶאּלָ

ְמַחת ב ׂשִ הּוא ַהּלֵ ֵמחַ  ׁשֶ ָתן ׂשָ ְקִנּיָ ם, ּבִ ׁשֵ ְלּבְ ּיִ : ְמָבֵרךְ  ּוְכׁשֶ
ישׁ  ים ַמְלּבִ   :ֲעֻרּמִ

ִלים ָקָנה. ה ין ּכֵ ׁשִ ּמְ ּתַ ׁשְ ּמִ ֶהם ׁשֶ יתוֹ  ּוְבֵני הּוא ּבָ , ּבֵ
ִטיב ַהּטֹוב: ְמָבֵרךְ  ָנה לוֹ  ָנְתנוּ  ִאם. ְוַהּמֵ ַמּתָ : ְמָבֵרךְ  ּבְ
ִטיב ַהּטֹוב ִהיא, ְוַהּמֵ   :ְוַלּנֹוֵתן לוֹ  טֹוָבה ׁשֶ

ָבר ַעל. ו ֵאינוֹ  ּדָ ל ָחׁשּוב ׁשֶ ךְ  ּכָ גֹון, ּכָ  אוֹ , ָחלּוק ּכְ
ָלאֹות ִמְנָעִלים  הּוא ְוִאם. ֲעֵליֶהם ְלָבֵרךְ  ֵאין, ְוַאְנּפְ

ֵמחַ  ָעִני ֶהם ְוׂשָ   :ְיָבֵרךְ , ּבָ

  תברכו הלכות

 רכד סימן
  ְסִעיִפים: ג"י ּובוֹ , פרטיות ברכות דיני

ָאר אוֹ  ֶמְרקּוִליס ָהרֹוֶאה. א רּוךְ : אֹוֵמר, ם"ַעּכוּ  ׁשְ  ּבָ
ה ַתן ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאֹלֵהינוּ ' ה ַאּתָ ּנָ ִים ֶאֶרךְ  ׁשֶ  ַאּפַ

תֹוךְ  אֹוָתהּ  רֹוֶאה ְוִאם. ְרצֹונוֹ  ְלעֹוְבֵרי  ֵאינוֹ , יֹום' ל ּבְ
  :ּוְמָבֵרךְ  רחֹוזֵ 

ֶעְקָרה ָמקֹום ָהרֹוֶאה. ב ּנֶ ּנוּ  ׁשֶ  הּוא ִאם, א"ע ִמּמֶ
ָאֶרץ ָרֵאל ּבָ רּוךְ : אֹוֵמר, ִיׂשְ ה ּבָ  ֶמֶלךְ  ֱאֹלֵהינוּ ' ה ַאּתָ
ָעַקר ָהעֹוָלם חּוץ הּוא ְוִאם. ֵמַאְרֵצנוּ  א"ע ׁשֶ , ָלָאֶרץ ּבְ
ָעַקר: אֹוֵמר קֹום א"ע ׁשֶ ה ֵמַהּמָ יֶהןבִּ  ְואֹוֵמר, ַהּזֶ ּתֵ : ׁשְ

ם ׁשֵ ָעַקְרתָּ  ּכְ קֹום אֹוָתהּ  ׁשֶ ה ֵמַהּמָ ן ַהּזֶ ֲעֹקר ּכֵ  אֹוָתהּ  ּתַ
ל קֹומֹות ִמּכָ ב ַהּמְ ךָ  עֹוְבֵדיֶהם ֵלב ְוָהׁשֵ   :ְלָעְבּדֶ

ֶבל ָהרֹוֶאה. ג ָעה ּבָ רּוךְ : אֹוֵמר, ָהִרׁשְ ה ּבָ ' ה ַאּתָ
ֶהֱחִריב ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאֹלֵהינוּ  ֶבל ׁשֶ עָ  ּבָ  ָרָאה. הָהִרׁשְ
יתוֹ  ל ּבֵ ר ׁשֶ רּוךְ : אֹוֵמר, ְנבּוַכְדֶנּצַ ֶהֱחִריב ּבָ יתוֹ  ׁשֶ  ּבֵ
ל ר ׁשֶ ע ְנבּוַכְדֶנּצַ ן אוֹ  ֲאָריֹות ּגֹב ָרָאה. ָהָרׁשָ ְבׁשַ  ּכִ

רּוךְ : אֹוֵמר, ָהֵאשׁ  ה ּבָ ָעׂשָ יִקים ִנִסים ׁשֶ ּדִ קֹום ַלּצַ ּמָ  ּבַ
ה   ַהּזֶ

ּיֵשׁ  ָמקֹום ָרָאה. ד ָבֶבל ׁשֶ כָּ  ּבְ ֵהָמה לׁשֶ ֲעֹבר ּבְ ּתַ  ָעָליו ׁשֶ
ם ָלזּוז ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ  ָ נוּ  ֹלא ִאם ִמׁשּ  ֵמֲעַפר ָעֶליהָ  ִיּתְ

קֹום יב ָלהּ  ְקָלָלה ִסיַמן ְוהּוא, ַההּוא ַהּמָ ְכּתִ : ּדִ
ַמְטֲאֵטא ְוֵטאֵטאִתיהָ  ֵמד ּבְ רּוךְ : אֹוֵמר ַהׁשְ  אֹוֵמר ּבָ

ה רּוךְ , ְועֹוׂשֶ ם ּגֹוֵזר ּבָ   :ּוְמַקּיֵ

ים ָהרֹוֶאה. ה ִ ׁשּ ָרֵאל ִרּבֹוא ׁשִ ׂשְ ַיַחד ִמּיִ רּוךְ : אֹוֵמר, ּבְ  ּבָ
ה  ֵהם ְוִאם. ָהָרִזים ֲחַכם ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאֹלֵהינוּ ' ה ַאּתָ

ה: אֹוֵמר, ְוִגּלּוִלים ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ֶכם ּבֹוׁשָ  ְמֹאד ִאּמְ
ֶכם ָחְפָרה ה יֹוַלְדּתְ ר ּגֹוִים ַאֲחִרית ִהּנֵ ה ִמְדּבָ  ִצּיָ
  :ַוֲעָרָבה

ָרֵאל ַחְכֵמי ָהרֹוֶאה. ו רּוךְ : אֹוֵמר, ִיׂשְ ה ּבָ ' ה ַאּתָ
ָחַלק ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאֹלֵהינוּ    :ִליֵריָאיו ֵמָחְכָמתוֹ  ׁשֶ

 ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ָהעֹוָלם ֻאּמֹות ַחְכֵמי ָהרֹוֶאה. ז
ֲחָכִמים ָחְכמֹות ׁשֶ רּוךְ : אֹוֵמר, ָהעֹוָלם ּבְ ' ה הַאתָּ  ּבָ
ַתן ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאֹלֵהינוּ  ּנָ ר ֵמָחְכָמתוֹ  ׁשֶ   :ָוָדם ְלָבׂשָ

ָרֵאל ַמְלֵכי ַעל. ח רּוךְ : אֹוֵמר ִיׂשְ ה ּבָ  ֱאֹלֵהינוּ ' ה ַאּתָ
ָחַלק ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  בֹודוֹ  ׁשֶ  ַמְלֵכי ְוַעל. ִליֵרָאיו ִמּכְ

רּוךְ , אֹוֵמר ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ַתן ּבָ ּנָ בֹודוֹ  ׁשֶ ר ִמּכְ  ְלָבׂשָ
  :ָוָדם
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ל ִמְצָוה. ט ּדֵ ּתַ  ַמְלֵכי ֲאִפּלוּ , ְמָלִכים ִלְראֹות ְלִהׁשְ
  :ָהעֹוָלם ֻאּמֹות

י ָהרֹוֶאה. י ּתֵ ָרֵאל ּבָ ּוָבן ִיׂשְ ִיׁשּ גֹון, ּבְ ּוב ּכְ ִיׁשּ ִית ּבְ  ּבַ
ִני רּוךְ : אֹוֵמר, ׁשֵ ה ּבָ  ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאֹלֵהינוּ ' ה ַאּתָ

יב בּול ַמּצִ ָנן. ְלָמָנהאַ  ּגְ ֻחְרּבָ רּוךְ : אֹוֵמר, ּבְ ן ּבָ ּיַ  ּדַ
  :ָהֱאֶמת

י ָהרֹוֶאה. יא ּתֵ ּוָבן ם"ַעּכוּ  ּבָ ִיׁשּ ית: אֹוֵמר, ּבְ ִאים ּבֵ  ּגֵ
ָנן' ה ִיַסח ֻחֻרּבָ   :'ה ְנָקמֹות ֵאל: אֹוֵמר ּבְ

ָרֵאל ִקְבֵרי ָהרֹוֶאה. יב רּוךְ : אֹוֵמר, ִיׂשְ ה ּבָ ' ה ַאּתָ
ר ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאֹלֵהינוּ  ין ֶאְתֶכם ָיַצר ֲאׁשֶ ּדִ ', וכו ּבַ

ה: אֹוֵמר ם"ַעּכוּ  ִקְבֵרי ְוַעל ֶכם ּבֹוׁשָ   :'ְוגו ִאּמְ

ל. יג ְרכֹות ּכָ ה ּבִ ָבר אֹותוֹ  ְוָרָאה ָחַזר ִאם, ָהְרִאּיָ  ּדָ
תֹוךְ    :ּוְמָבֵרךְ  חֹוֵזר ֵאינוֹ , יֹום' ל ּבְ

 רכה סימן
  ִעיִפים:סְ ' י ּובוֹ , שהחינו ברכת דיני

ים ְלַאַחר ֲחֵברוֹ  ֶאת ָהרֹוֶאה. א ֹלׁשִ : אֹוֵמר, יֹום ׁשְ
ֶהֱחָינוּ  ה: ְמָבֵרךְ  ֹחֶדשׁ  ב"י ְוַאַחר, ׁשֶ  ְוהּוא, ֵמִתים ְמַחּיֵ
ָחִביב ה ָעָליו ׁשֶ ֵמחַ  ַהְרּבֵ תוֹ  ְוׂשָ ְרִאּיָ   :ּבִ

ּלֹא ִמי. ב ַלח, ֵמעֹוָלם ֲחֵברוֹ  ֶאת ָרָאה ׁשֶ  לוֹ  ְוׁשָ
ָתִבים י ַעל ַאף ,ּכְ הּוא ּפִ תוֹ  ֶנֱהֶנה ׁשֶ ְרִאּיָ  ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ  ּבִ

תוֹ  ַעל   :ְרִאּיָ

ִרי ָהרֹוֶאה. ג שׁ  ָחָדשׁ  ּפְ ָנה ִמְתַחּדֵ ָ ָנה ִמׁשּ : ְמָבֵרךְ , ְלׁשָ
ֶהֱחָינוּ  ַיד רֹוֶאהוּ  ַוֲאִפּלוּ , ׁשֶ , ָהִאיָלן ַעל אוֹ  ֲחֵברוֹ  ּבְ
ּלֹא ְוָנֲהגוּ  ַעת ַעד ְלָבֵרךְ  ׁשֶ   :יָלהֲאכִ  ׁשְ

ַרךְ  ִאם. ד ֶהֱחָינוּ  ּבֵ ּיֹאַכל, ש"שירזא ַעל ׁשֶ ׁשֶ  ּכְ
ֶהֱחָינוּ : ּוְמָבֵרךְ  חֹוֵזר ש"גינדא   :ׁשֶ

ַרךְ  ִאם. ה ֶהֱחָינוּ  ּבֵ ה, ֲעָנִבים ַעל ׁשֶ ּתֶ ׁשְ ּיִ ׁשֶ  ָחָדשׁ  ַיִין ּכְ
  :ּוְמָבֵרךְ  חֹוֵזר ֵאינוֹ 

ִרי. ו ֵאינוֹ  ּפְ שׁ  ׁשֶ ָנה ִמְתַחּדֵ ָ  ֵישׁ  ִאם ֲאִפּלוּ , ָנהְלשָׁ  ִמׁשּ
ים ָיִמים ּלֹא ַרּבִ ּנוּ  ָאַכל ׁשֶ ֶהֱחָינוּ  ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ  ִמּמֶ   :ׁשֶ

ֶהֱחָינוּ  ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ . ז א, ַהּבֶֹסר ַעל ׁשֶ ילוּ  ֶאּלָ ִהְבׁשִ ׁשֶ  ּכְ
ּכֹולֹות ָכל ְוֵכן. ֲעָנִבים ָהֶאׁשְ ִרי ּבְ ְמרוֹ  ַאַחר ּפְ   :ּגָ

י ָהרֹוֶאה. ח ַהְינוּ , יחֹורְוגִ . ּכּוׁשִ הּוא ּדְ ה ָאֹדם ׁשֶ . ַהְרּבֵ
ְוָקן ַהְינוּ , ְוַהּלַ הּוא ּדְ ה ָלָבן ׁשֶ חַ . ַהְרּבֵ ּפֵ ַהְינוּ , ְוַהּקִ  ּדְ
ְטנוֹ  ּבִ דֹול ׁשֶ ַחת קֹוָמתוֹ  ִנְרֵאית ָעְביוֹ  ּוִמּתֹוךְ  ּגָ . ְמֻקּפַ
ס ּנָ ְרקֹוָנה ְוַהּנַ ַהְינוּ , ְוַהּדַ הּוא ִמי ּדְ ֶלת ָמֵלא ׁשֶ . ַיּבֶ

ל, ָהֹראשׁ  ְפתּוֵייוּ  ּכָ ֲערֹוָתיו ׁשֶ בּוקֹות ׂשַ ֶזה ֶזה ּדְ  ְוֶאת. ּבָ
יל רּוךְ : ְמָבֵרךְ , ַהּקֹוף ְוֶאת. ַהּפִ ה ּבָ  ֱאֹלֵהינוּ ' ה ַאּתָ
ה ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ּנֵ ִרּיֹות ְמׁשַ   :ַהּבְ

ר ֶאת ָהרֹוֶאה. ט עַ  ְוֶאת. ַהִחּגֵ ּטֵ . ַהסּוָמא ְוֶאת. ַהּקִ
ה ִחין ּוֻמּכֶ ֲהָקִניןְוהַ . ׁשְ ר ִמי ְוהּוא, ּבַ ֻנּמָ ּמְ ְנֻקּדֹות ׁשֶ  ּבִ
ּקֹות ֵעי ֵהם ִאם, ּדַ ם ִמּמְ ה: ְמָבֵרךְ , ִאּמָ ּנֵ ִרּיֹות ְמׁשַ , ַהּבְ
ה ְוִאם ּנָ ּתַ ׁשְ ךְ  ַאַחר ּנִ ן: ְמָבֵרךְ , ּכָ ּיַ  ִמי ְוֵישׁ . ָהֱאֶמת ּדַ

אֹוֵמר ַדְוָקא ׁשֶ ְצַטֵער ִמי ַעל ּדְ ּמִ  ַעל ֲאָבל, ָעָליו ׁשֶ
א ְמָבֵרךְ  ְוֵאינוֹ . ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ  ם"וּ ַעכּ  ַעם ֶאּלָ  ּפַ

ּנּוי, ִראׁשֹוָנה ִ ַהׁשּ דֹול ָעָליו ׁשֶ   :ְמֹאד ּגָ

 ם"ַעּכוּ  ֲאִפּלוּ , ָנאֹות ּוְבִרּיֹות טֹובֹות ִאיָלנֹות ָהרֹוֶאה. י
ֵהָמה אוֹ  רּוךְ : אֹוֵמר, ּבְ ה ּבָ  ֶמֶלךְ  ֱאֹלֵהינוּ ' ה ַאּתָ

ָכה ָהעֹוָלם ּכָ עֹוָלמוֹ  לוֹ  ׁשֶ א ֲעֵליֶהם ְמָבֵרךְ  ְוֵאינוֹ . ּבְ  ֶאּלָ
ַעם  ַעל ְוֹלא ֲעֵליֶהם ֹלא, יֹוֵתר ְוֹלא ִראׁשֹוָנה ּפַ

א, ֲאֵחִרים ן ִאם ֶאּלָ   :ֵמֶהם ָנִאים ָהיוּ  ּכֵ

 רכו סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , מברך מה האילן פרחי הרואה
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יֵמי ַהּיֹוֵצא. א ּמֹוִציִאין ִאיָלנֹות ְוָרָאה ִניָסן ּבִ ַרח ׁשֶ , ּפֶ
רּוךְ : אֹוֵמר ה ּבָ ּלֹא ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאֹלֵהינוּ ' ה ַאּתָ  ׁשֶ
עֹוָלמוֹ  ִחֵסר לּום ּבְ ִרּיֹות בוֹ  ּוָבָרא, ּכְ  טֹובֹות ּבְ

ֶהם ֵליָהנֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות ֵני ּבָ  ְמָבֵרךְ  ְוֵאינוֹ . ָאָדם ּבְ
א ַעם ֶאּלָ ָכל ַאַחת ּפַ ָנה ּבְ ָנה ׁשָ  ְלָבֵרךְ  ִאֵחר ְוִאם, ְוׁשָ
ְדלוּ  ַאַחר ַעד ּגָ רֹות ׁשֶ   :עֹוד ְיָבֵרךְ  ֹלא, ַהּפֵ

 רכז סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , הזקים ברכת

ים ַעל. א ּקִ ִמין ְוהּוא, ַהּזִ ֵחץ ַהּיֹוֶרה ּכֹוָכב ּכְ ֹאֶרךְ  ּכְ  ּבְ
ַמִים ָ קֹום ַהׁשּ ךְ  ְלָמקֹום ִמּמָ ֶבט אֹורוֹ  ְוִנְמׁשָ ׁשֵ  לְועַ . ּכְ
ָרִקים ְוַעל. ָהָאֶרץ ְרָעַדת  ְוַעל. ָהְרָעִמים ְוַעל. ַהּבְ
בוּ  רּוחֹות ׁשְ ּנָ ַזַעף ׁשֶ ל ַעל, ּבְ : אֹוֵמר, ֵמֵאּלוּ ' א ּכָ
רּוךְ  ה ּבָ ה ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאֹלֵהינוּ ' ה ַאּתָ ה עֹוׂשֶ  ַמֲעׂשֵ

ית רּוךְ : ֹיאַמר ִיְרֶצה ְוִאם. ְבֵראׁשִ ה ּבָ  ֱאֹלֵהינוּ ' ה ַאּתָ
ּכֹחוֹ  ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ    :עֹוָלם ָמֵלא ּוְגבּוָרתוֹ  ׁשֶ

ל. ב ּלֹא ְזַמן ּכָ רוּ  ׁשֶ ּזְ ְבָרָכה ִנְפָטר ֶהָעִבים ִנְתּפַ . ַאַחת ּבִ
רוּ  ּזְ ין ִנְתּפַ ָרק ּבֵ  ָצִריךְ , ְלַרַעם ַרַעם ּוֵבין ְלָבָרק ּבָ
  :ּוְלָבֵרךְ  ַלֲחֹזר

ב ָהָיה. ג ֵבית יֹוׁשֵ ֵסא ּבְ ַמע ַהּכִ  ָרָאה אוֹ  ַרַעם קֹול ְוׁשָ
ָרק ֵדי ּתֹוךְ  ּוְלָבֵרךְ  ָלֵצאת ָיכֹול ִאם, ּבָ ּבּור ּכְ . ֵיֵצא, ּדִ
  :ֵיֵצא ֹלא, ָלאו ְוִאם

 רכח סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , וגבעות הרים ונהרות ימים ברכת

ים ַעל. א ִריֹות ּוְגָבעֹות ָהִרים, ּוְנָהרֹות ַיּמִ , ּוִמְדּבָ
רּוךְ : אֹוֵמר האַ  ּבָ ה ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאֹלֵהינוּ ' ה ּתָ  עֹוׂשֶ
ה ית ַמֲעׂשֵ ם ְוַעל. ְבֵראׁשִ דֹול ַהּיָ ם ְוהּוא, ַהּגָ  ַהּיָ

עֹוְבִרים ָרֵאל ְלֶאֶרץ ּבוֹ  ׁשֶ : אֹוְמִרים, ּוְלִמְצַרִים ִיׂשְ

רּוךְ  ה ּבָ ה ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאֹלֵהינוּ ' ה ַאּתָ ם עֹוׂשֶ  ַהּיָ
דֹול   :ַהּגָ

ל ַעל ֹלא. ב ָהרֹות ּכָ א, ְמָבֵרךְ  ַהּנְ ע ַעל ֶאּלָ  ַאְרּבַ
ְכִתיֵבי ְנָהרֹות ָרא ּדִ ּקְ מוֹ , ּבַ ֶקל ּכְ  ְוהּוא ּוְפָרת ִחּדֶ
ָרָאה ָמקֹום אֹוָתם ׁשֶ ּלֹא ּבְ ה ׁשֶ ּנָ ּתַ ׁשְ  ְיֵדי ַעל ַמֲהָלָכם ּנִ
  :ָאָדם

ל ַעל ְוֹלא. ג א, ְמָבֵרךְ  ּוְגָבעֹות ָהִרים ּכָ ְוָקא ֶאּלָ  ַעל ּדַ
ים ּוְגָבעֹות ָהִרים ּנִ ֶרת, ַהְמׁשֻ בּוַרת ְוִנּכֶ ֶהם ַהּבֹוֵרא ּגְ   :ּבָ

 רכט סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , בתקופתה וחמה הקשת ברכת

ת ָהרֹוֶאה. א ׁשֶ רּוךְ : אֹוֵמר, ַהּקֶ ה ּבָ  ֱאֹלֵהינוּ ' ה ַאּתָ
ִרית זֹוֵכר ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ְבִריתוֹ  ֶנֱאָמן ַהּבְ ם ּבִ  ְוַקּיָ

ַמֲאמָ  ל ְוָאסּור. רוֹ ּבְ ּכֵ יֹוֵתר ּבוֹ  ְלִהְסּתַ   :ּבְ

ה ָהרֹוֶאה. ב ְתקּוָפָתהּ  ַחּמָ ָנה ח"ְלכ ח"ִמכ ְוהּוא, ּבִ , ׁשָ
קּוָפה ת ְוַהּתְ ְתִחּלַ רֹוֶאה', ד ֵליל ּבִ ׁשֶ יֹום אֹוָתהּ  ּכְ ' ד ּבְ

ּבֶֹקר רּוךְ : אֹוֵמר, ּבַ ה ּבָ ית עֹוׂשֵ ם ְמָבֵרךְ  ְוֵכן. ְבֵראׁשִ  ּגַ
ן שֶׁ  ּכֵ ַטֲהָרָתהּ  ְלָבָנה רֹוֶאהּכְ ְמרֹוָתם ְוכֹוָכִבים, ּבְ ִמׁשְ , ּבְ

לֹות ם ּוַמּזָ ִעּתָ ַהְינוּ , ּבְ ֲחֹזר ּדְ ּתַ ׁשֶ ָבָנה ּכְ ת ַהּלְ ְתִחּלַ ל ּבִ  ַמּזַ
ת ָטֶלה ְתִחּלַ ְהֶיה ְוֹלא, ַהֹחֶדשׁ  ּבִ פֹון ֹלא נֹוָטה ּתִ  ַלּצָ
רֹום ְוֹלא ְחְזרוּ  ְוֵכן, ַלּדָ ּיַ ׁשֶ ל ּכְ ה ּכֹוָכב ּכָ ָ  ֵמֲחִמׁשּ

ָאִרים ׁשְ ת ַהּנִ ל ִלְתִחּלַ  ֹלא נֹוֶטה ְיֵהא ְוֹלא, ָטֶלה ַמּזַ
פֹון רֹום ְוֹלא ַלּצָ ָכל ְוֵכן, ַלּדָ ְרֶאה ֵעת ּבְ ּיִ ל ׁשֶ  ָטֶלה ַמּזַ
ְזָרח ִמְקצֹות עֹוֶלה   :ַהּמִ

 רל סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , פרטיות ברכות קצת דין

ל. א ּלֵ ְתּפַ ָעַבר ַמה ַעל ַהּמִ ֶ גֹון, ׁשּ ְכַנס ּכְ ּנִ  ְלִעיר ׁשֶ
ַמע ִעיר ְצָוָחה קֹול ְוׁשָ ּלֹא ָרצֹון ְיִהי: ְוָאַמר, ּבָ  ְיֵהא ׁשֶ
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 ג
 ג

תֹוךְ  ֶזה קֹול יִתי ּבְ ָהְיָתה אוֹ . ּבֵ ּתוֹ  ׁשֶ ֶרת ִאׁשְ  ַאַחר ְמֻעּבֶ
ֵלד ָרצֹון ְיִהי: ְוָאַמר, ְלִעּבּוָרהּ  יֹום' מ ּתֵ י ׁשֶ ּתִ  ִאׁשְ

תתְּ  ֶזה ֲהֵרי, ָזָכר ְוא ִפּלַ א, ׁשָ ל ֶאּלָ ּלֵ  ַעל ָאָדם ִיְתּפַ
ן, ָלֹבא ֶהָעִתיד ָעַבר ַעל הֹוָדָאה ְוִיּתֵ גֹון, ׁשֶ ְכָנס ּכְ  ַהּנִ
ַרךְ  ָפֶניךָ  ָרצֹון ְיִהי: אֹוֵמר, ַלּכְ  ֱאֹלֵהינוּ ' ה ִמּלְ

ְכִניֵסִני ּתַ ַרךְ  ׁשֶ ה ַלּכְ לֹום ַהּזֶ לֹום ִנְכַנס. ְלׁשָ ׁשָ : אֹוֵמר, ּבְ
י ֱאֹלֵהינוּ ' ה ְלָפֶניךָ  יֲאנִ  מֹוֶדה ּנִ ִהְכַנְסּתַ ַרךְ  ׁשֶ ה ַלּכְ  ַהּזֶ

לֹום שׁ . ְלׁשָ ּקֵ ָפֶניךָ  ָרצֹון ְיִהי: אֹוֵמר, ָלֵצאת ּבִ ' ה ִמּלְ
ּתֹוִציֵאִני ֱאֹלֵהינוּ  ַרךְ  ׁשֶ לֹום ֶזה ִמּכְ לֹום ָיָצא. ְלׁשָ ׁשָ , ּבְ
הֹוֵצאָתִני ֱאֹלַהי' ה ְלָפֶניךָ  ֲאִני מֹוֶדה: אֹוֵמר ַרךְ מִ  ׁשֶ  ּכְ

לֹום ֶזה ם, ְלׁשָ הֹוֵצאָתִני ּוְכׁשֵ לֹום ׁשֶ ן ְלׁשָ  ּתֹוִליֵכִני ּכֵ
לֹום רּוךְ  ַעד', ְוכו ְלׁשָ ה ּבָ ה ׁשֹוֵמעַ ' ה ַאּתָ ִפּלָ  ְוזוֹ . ּתְ

ת ִהיא ִפּלַ ֶרךְ  ּתְ ָבה ַהּדֶ ְכּתְ ּנִ יֶניהָ  ְוָכל ִהיא ׁשֶ ִסיָמן ּדִ  ּבְ
  :י"ק

ְכָנס. ב ְרנוֹ  ֶאת ָלֹמד ַהּנִ ָפֶניךָ  ָרצֹון ְיִהי: ֵמראוֹ , ּגָ  ִמּלְ
ַלח ֱאֹלַהי' ה ׁשְ ּתִ ָרָכה ׁשֶ ִרי ּבְ ּכְ ה ּבַ , ָלֹמד ִהְתִחיל. ַהּזֶ

רּוךְ : אֹוֵמר ֹוֵלחַ  ּבָ ָרָכה ַהׁשּ ִרי ּבְ ּכְ ה ּבַ  ְוַאַחר ָמַדד. ַהּזֶ
ךְ  ַרךְ  ּכָ ת ֶזה ֲהֵרי ּבֵ ִפּלַ ְוא ּתְ ֵאין, ׁשָ ָרָכה ׁשֶ  ְמצּוָיה ַהּבְ

א ָדָבר ֶאּלָ   :ָהַעִין ִמן ָסמּויהַ  ּבְ

ְכָנס. ג ְרָחץ ַהּנִ ָפֶניךָ  ָרצֹון ְיִהי: אֹוֵמר, ַלּמֶ ' ה ִמּלְ
ְכִניֵסִני ֱאֹלַהי ּתַ לֹום ׁשֶ לֹום ְותֹוִציֵאִני ְלׁשָ יֵלִני, ְלׁשָ  ְוַתּצִ

ה ֵמָהאּור לֹום ָיָצא. ָלֹבא ֶלָעִתיד ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ַהּזֶ ׁשָ , ּבְ
ִני ֱאֹלַהי' ה ְלָפֶניךָ  ֲאִני מֹוֶדה אֹוֵמר ְלּתַ ִהּצַ  ֵמָהאּור ׁשֶ
ה   :ַהּזֶ

ְכָנס. ד יז ַהּנִ ם ְלַהּקִ ָפֶניךָ  ָרצֹון ְיִהי: אֹוֵמר, ּדָ ' ה ִמּלְ
ֵהא ֱאֹלַהי ּיְ י ִלְרפּוָאה ִלי ֶזה ֵעֶסק ׁשֶ ם רֹוֵפא ּכִ  ִחּנָ
ה יז ּוְלַאַחר. ַאּתָ ִהּקִ רּוךְ : ֹיאַמר, ׁשֶ   :חֹוִלים רֹוֵפא ּבָ

ל: לֹוַמר ָרִגיל ָאָדם ְיֵהא ְלעֹוָלם. ה ָעִביד ַמה ּכָ  ּדְ
  :ָעִביד ְלָטב, ַרֲחָמָנא

 רלא סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , שמים לשם יהיו כונותיו שכל

ר ִאי ִאם. א ֹלא ִלְלֹמד לוֹ  ֶאְפׁשָ ַנת ּבְ ֳהַרִים ׁשְ , ַהּצָ
ן ּלֹא ּוִבְלַבד. ִייׁשַ הּ  ַיֲאִריךְ  ׁשֶ ָאסּור, ּבָ ן ׁשֶ ּיֹום ִליׁשַ  ּבַ
ַנת יֹוֵתר ְ הּוא ַהסּוס ִמׁשּ ין ׁשֶ ּתִ ֵמי ׁשִ ֶזה ְוַאף, ִנׁשְ  ּבְ
ַעט ֵהא ֹלא ַהּמְ ָנתוֹ  ּתְ ּוָ א, ּגּופוֹ  ַלֲהָנַאת ּכַ  ְלַהֲחִזיק ֶאּלָ
ַרךְ ' ה ַלֲעבֹוַדת ּגּופוֹ  ָכל ְוֵכן. ִיְתּבָ ָהֶנה ַמה ּבְ ּיֵ ֶ  ׁשּ

עֹוָלם ה ּבָ ן ֹלא, ַהּזֶ  ַלֲעבֹוַדת אֶאלָּ , ַלֲהָנָאתוֹ  ְיַכּוֵ
ַרךְ  ַהּבֹוֵרא יב, ִיְתּבָ ִדְכּתִ ָכל: ּכְ ָרֶכיךָ  ּבְ ֵעהוּ  ּדְ  ְוָאְמרוּ  ּדָ
ל: ֲחָכִמים יךָ  ּכָ ם ִיְהיוּ  ַמֲעׂשֶ ַמִים ְלׁשֵ ֲאִפּלוּ , ׁשָ  ׁשֶ
ָבִרים ל ּדְ גֹון, ְרׁשּות ׁשֶ ה ָהֲאִכיָלה ּכְ ִתּיָ ְ  ְוַהֲהִליָכה, ְוַהׁשּ

יָבה יָמה, ְוַהְיׁשִ ִמישׁ ְוַהתַּ  ְוַהּקִ יָחה, ׁשְ ִ  ָצְרֵכי ְוָכל ְוַהׂשּ
ם ִיְהיוּ , ּגּוְפךָ  ּלָ  ַהּגֹוֵרם ְלָדָבר אוֹ , ּבֹוְרֲאךָ  ַלֲעבֹוַדת ּכֻ

ֲאִפּלוּ , ֲעבֹוָדתוֹ  ָתה ָאַכל ִאם, ְוָרֵעב ָצֵמא ָהָיה ׁשֶ  ְוׁשָ
ח ֵאינוֹ  ַלֲהָנָאתוֹ  ּבָ א, ְמׁשֻ ן ֶאּלָ ּוֵ ּיֹאַכל ִיְתּכַ ה ׁשֶ ּתֶ  ְוִיׁשְ

ִפי ב ֲאִפּלוּ  ְוֵכן. ּבֹוְראוֹ  ֶאת ַלֲעֹבד, ּותוֹ ִחיּ  ּכְ  ִליׁשֵ
סֹוד ִרים ּבְ ְמקֹום ְוַלֲעֹמד, ְיׁשָ יִקים ּבִ ֲעַצת ְוֵליֵלךְ , ַצּדִ  ּבַ

ִמיִמים ה ִאם, ּתְ ִלים ַעְצמוֹ  ַלֲהָנַאת ָעׂשָ  ֶחְפצוֹ  ְוִהׁשְ
ח ֵאינוֹ , ְוַתֲאָותוֹ  ּבָ א ְמׁשֻ ן ִאם ֶאּלָ ה ּכֵ ם ָעׂשָ ַמִים ְלׁשֵ . ׁשָ

ִכיָבה ֵכןוְ  ׁשְ ְזַמן לֹוַמר ָצִריךְ  ֵאין, ּבִ ּבִ כֹול ׁשֶ ּיָ  ַלֲעֹסק ׁשֶ
ּתֹוָרה ְצוֹות ּבַ ֶרה ֹלא ּוַבּמִ ָנה ִיְתּגָ ׁשֵ ג ּבְ , ַעְצמוֹ  ְלַעּנֵ
א ְזַמן ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ הּוא ּבִ ן ְוָצִריךְ  ָיֵגעַ  ׁשֶ ֵדי ִליׁשַ  ָלנּוחַ  ּכְ

ִגיָעתוֹ  ה ִאם, ִמּיְ ח ינוֹ אֵ  ּגּופוֹ  ַלֲהָנַאת ָעׂשָ ּבָ א, ְמׁשֻ  ֶאּלָ
ן ּוֵ ָנה ָלֵתת ִיְתּכַ  ְלֹצֶרךְ  ְמנּוָחה ּוְלגּופוֹ  ְלֵעיָניו ׁשֵ

ִריאּות ּלֹא ַהּבְ ֵרף ׁשֶ ּטָ ְעּתוֹ  ּתִ ּתֹוָרה ּדַ  ְמִניַעת ֵמֲחַמת ּבַ
ָנה ֵ ִמישׁ  ְוֵכן. ַהׁשּ ַתׁשְ עֹוָנה ֲאִפיּלוּ  ּבְ ּתֹוָרה ָהֲאמּוָרה ּבָ , ּבַ
ה ִאם ִלים ָעׂשָ  ֶזה ֲהֵרי ּגּופוֹ  ַלֲהָנַאת אוֹ  ֲאָותוֹ תַּ  ְלַהׁשְ

ה ן ִאם ַוֲאִפּלוּ , ְמֻגּנֶ ּוֵ ֵדי ִנְתּכַ ְהיוּ  ּכְ ּיִ ִנים לוֹ  ׁשֶ  ּבָ
ׁשוּ  ּמְ ׁשַ ּיְ אוּ  אֹותוֹ  ׁשֶ ח ֵאינוֹ  ְמקֹומוֹ  ִויַמּלְ ּבָ א, ְמׁשֻ  ֶאּלָ
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ן ּוֵ ְהיוּ  ִיְתּכַ ּיִ ִנים לוֹ  ׁשֶ ן אוֹ  ּבֹוְראוֹ  ַלֲעבֹוַדת ּבָ ּוֵ ְתּכַ ּיִ  ׁשֶ
םלְ  ָאָדם עֹוָנה ִמְצַות ַקּיֵ יָחה ְוֵכן. חֹובוֹ  ַהּפֹוֵרעַ  ּכְ ׂשִ , ּבְ

ר ֲאִפּלוּ  ִדְבֵרי ְלַסּפֵ ְהֶיה ָצִריךְ  ָחְכָמה ּבְ ּתִ ָנתוֹ  ׁשֶ ּוָ  ּכַ
ִביא ְלָדָבר אוֹ  ַהּבֹוֵרא ַלֲעבֹוַדת ָללוֹ . ַלֲעבֹוָדתוֹ  ַהּמֵ  ּכְ

ל ָבר ׁשֶ ב, ּדָ ָרָכיו לעַ  ְוִלּבוֹ  ֵעיָניו ָלׂשּום ָאָדם ַחּיָ  ּדְ
ֹקל ל ְוִלׁשְ יו ּכָ ֹמאְזֵני ַמֲעׂשָ ְכלוֹ  ּבְ רֹוֶאה, ׂשִ ָבר ּוְכׁשֶ  ּדָ
ִביא ּיָ ַרךְ  ַהּבֹוֵרא ֲעבֹוַדת ִליֵדי ׁשֶ הוּ  ִיְתּבָ  ְוִאם, ַיֲעׂשֵ
הוּ  ֹלא ָלאו ּנֹוֵהג ּוִמי. ַיֲעׂשֵ ן ׁשֶ  ּבֹוְראוֹ  ֶאת עֹוֵבד, ּכֵ

ִמיד   :ּתָ

  המנחה תפילת הלכות

 רלב סימן
' ג ּובוֹ , המנחה בשעת לעשות האסורים דברים

  ְסִעיִפים:

ָעה ִאם. א ָ חּוָקה ַהׁשּ לוּ , ּדְ ּלְ ַלַחשׁ  ִיְתּפַ ךְ  ְוַאַחר ּבְ  ּכָ
ִליחַ  ֹיאַמר ה, ָמֵגן: ִצּבּור ׁשְ ה ְוַיֲעֶנה, ּוְמַחּיֵ ָ , ְקֻדׁשּ
ם דֹושׁ  ָהֵאל: ּוְמַסּיֵ הּות ֵאין ִאם, ַהּקָ ּיֹום ׁשְ  ִלְגֹמר ּבַ

  :ָרכֹותבְּ  ח"י

ב ֹלא. ב ר ָאָדם ֵיׁשֵ ּפֵ ְנָחה ָסמּוךְ  ְלִהְסּתַ  ַעד, ַלּמִ
ל ּלֵ ְתּפַ ּיִ ֵנס ְוֹלא. ׁשֶ ְרָחץ ִיּכָ  ְוֹלא, ְלֻבְרְסִקי ְוֹלא ַלּמֶ

ה ֲאִפּלוּ , ֶלֱאֹכל ְוֹלא ְלִדין ה ְסֻעּדָ  ְלִמְנָחה ָסמּוךְ  ְקַטּנָ
דֹוָלה ַאַחת ִהְתִחיל ְוִאם. ּגְ ל ּבְ  ַמְפִסיק ֵאינוֹ , ֵאּלוּ  ִמּכָ

י ַעל ַאף ִהְתִחיל ּפִ ִאסּור ׁשֶ ֵהא ְוהּוא. ּבְ ּיְ הּות ׁשֶ  ׁשְ
ּיֹום ל ּבַ ּלֵ ְגֹמר ַאַחר ְלִהְתּפַ ּיִ , ְמַלאְכּתוֹ  אוֹ  ְסעּוָדתוֹ  ׁשֶ
הּות ֵאין ִאם ֲאָבל ל ׁשְ ּלֵ ךְ  ַאַחר ְלִהְתּפַ  ָצִריךְ , ּכָ

ד ְלַהְפִסיק ְסּפֹרֶ  ַהְתָחַלת ּוֵמֵאיָמַתי. ִמּיָ יחַ , תּתִ ּנִ ּיַ ֶ  ִמׁשּ
ל סּוָדר ִרים ׁשֶ יו ַעל ַסּפָ ְרּכָ , ֶמְרָחץ ְוַהְתָחַלת. ּבִ

ְפׁשֹט ּיִ ֶ ְרְסִקי ְוַהְתָחַלת. ָהֶעְליֹון ְלבּוׁשוֹ  ִמׁשּ ְקׁשֹר, ּבֻ ּיִ ֶ  ִמׁשּ
ֶגד ין ּבֶ ֵתָפיו ּבֵ ֶדֶרךְ  ּכְ ין ְוַהְתָחַלת. ַהּבּוְרְסִקים ּכְ  ִאם, ּדִ

ְתִחילוּ ִמשֶּׁ , ּבוֹ  ֲעסּוִקים ָהיוּ  ֲעֵלי ּיַ יִנים ּבַ  ְוִאם, ִלְטֹען ּדִ
פוּ , ּבוֹ  ֲעסּוִקים ָהיוּ  ֹלא ְתַעּטְ ּיִ ֶ ִנים ִמׁשּ ּיָ  ּוְלִדיָדן, ַהּדַ

בוּ  ׁשְ ּיֵ ֶ א ִמׁשּ ְעּתָ ּטֹל ֲאִכיָלה ְוַהְתָחַלת. ָלדּון ַאּדַ ּיִ ֶ  ִמׁשּ
  :ָיָדיו

ָאסּור ְוָהא. ג ה ֶלֱאֹכל ּדְ ה ְסֻעּדָ שֶׁ  ַהְינוּ , ְקַטּנָ  ּקֹוֵבעַ ּכְ
ה ַהְינוּ , ִלְטֹעם ֲאָבל. ִלְסֻעּדָ רֹות ֲאִכיַלת ּדְ ר, ּפֵ . ֻמּתָ
ין ְוהּוא ת ֶלֱאֹכל ַהּדִ יָצה ּפַ ּבֵ ֶדֶרךְ  ּכַ ָאָדם ּכְ , אֹוֵכל ׁשֶ
ֹלא ר, ֶקַבע ּבְ   :ֻמּתָ

 רלג סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , המנחה תפלת זמן

ל ִמי. א ּלֵ ִהְתּפַ ת ׁשֶ ִפּלַ ְנחָ  ּתְ עֹות' ו ְלַאַחר הַהּמִ  ׁשָ
ר. ָיָצא, ּוְלַמְעָלה ּוֶמֱחָצה הּ  ְוִעּקַ עֹות' ִמט ְזַמּנָ  ׁשָ
ְיָלה ַעד ּוְלַמְעָלה ּוֶמֱחָצה ָנן ַהּלַ י, ְלַרּבָ  ְיהּוָדה ּוְלַרּבִ

ַלג ַעד ְנָחה ּפְ הּוא ַהּמִ עֹות א"י סֹוף ַעד ׁשֶ  ָחֵסר ׁשָ
ָעַבד, ְוַאִסיְקָנא. ָרִביעַ  ַמר ּדְ ַמר ּוְדָעַבד .ָעַבד, ּכְ , ּכְ
ה ְוהּוא. ָעַבד ֲעׂשֶ ּיַ ַחד ְלעֹוָלם ׁשֶ ִאם, ִמיַנְייהוּ  ּכְ  ׁשֶ
ה ָנן עֹוׂשֶ ַרּבָ ל ּכְ ּלֵ ְיָלה ַעד ִמְנָחה ּוִמְתּפַ  ֵאינוֹ  ׁשּוב, ַהּלַ
ל ָיכֹול ּלֵ ַלג ַעְרִבית ְלִהְתּפַ ְנָחה ִמּפְ  ְוִאם. ּוְלַמְעָלה ַהּמִ
ה ר עֹוׂשֶ לֵּ  ְיהּוָדה' ּכְ ַלג ַעְרִבית לּוִמְתּפַ ְנָחה ִמּפְ  ַהּמִ

ֵהר ָצִריךְ , ּוְלַמְעָלה ּלֹא ִלּזָ ל ׁשֶ ּלֵ אֹוָתהּ  ִמְנָחה ִיְתּפַ  ּבְ
ָעה ו. ׁשָ ֲהגוּ  ְוַעְכׁשָ ּנָ ל ׁשֶ ּלֵ ת ְלִהְתּפַ ִפּלַ  ַעד ִמְנָחה ּתְ

ְיָלה ל ֵאין, ַהּלַ ּלֵ ת ְלִהְתּפַ ִפּלַ ִקיַעת ֹקֶדם ַעְרִבית ּתְ  ׁשְ
ה ִדי ְוִאם. ַהַחּמָ ל ֲעַבדּבְ ּלֵ ת ִהְתּפַ ִפּלַ ַלג ַעְרִבית ּתְ  ִמּפְ
ְנָחה ַעת. ָיָצא, ּוְלַמְעָלה ַהּמִ ַחק ּוִבׁשְ  ָיכֹול, ַהּדַ

ל ּלֵ ת ְלִהְתּפַ ִפּלַ ַלג ַעְרִבית ּתְ ְנָחה ִמּפְ   :ּוְלַמְעָלה ַהּמִ

ֵדי ָיָדיו ִלּטֹל ָצִריךְ , ַמִים לוֹ  ֵישׁ  ִאם. ב ל ּכְ ּלֵ , ְלִהְתּפַ
י ַעל ַאף  ְוֹלא, ִלְכלּוךְ  ׁשּום ָלֶהם יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ שֶׁ  ּפִ

ִנים ַמִים לוֹ  ֵאין ְוִאם. ְיָבֵרךְ    :ִלּטֹל ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ְמֻזּמָ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ג
 ג

 רלד סימן
' ב ּובוֹ , קטנה ומנחה גדולה מנחה להתפלל הרוצה

  ְסִעיִפים:

ל ָהרֹוֶצה. א ּלֵ דֹוָלה ִמְנָחה ְלִהְתּפַ ה ּוִמְנָחה ּגְ  ֵאין, ְקַטּנָ
ל לוֹ  אּוירָ  ּלֵ א, ְרׁשּות ְלִהְתּפַ דֹוָלה ֶאּלָ ל ְוִאם. ַהּגְ ּלֵ  ִיְתּפַ

דֹוָלה ל ֹלא, חֹוָבה ַהּגְ ּלֵ ה ִיְתּפַ ַטּנָ י ַהּקְ . ְרׁשּות ִאם ּכִ
ל ָראּוי ֵאין ֲאָבל ּלֵ ת ְלִהְתּפַ ִפּלַ א, ְרׁשּות ּתְ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
יר ַעְצמוֹ  ַמּכִ הּוא ּבְ ן ַדְעּתוֹ בְּ  ְוָאִמיד ְוָזִריז ָזִהיר ׁשֶ  ְלַכּוֵ

תוֹ  ְתִפּלָ ֹלא סֹוף ְוַעד ֵמֹראשׁ  ּבִ ַעת ֶהַסח ּבְ  ֲאָבל, ַהּדַ
ן ֵאינוֹ  ִאם הּ  ְמַכּוֵ יהּ  ָקִריַנן ָיֶפה ּבָ ה: ּבֵ  ֹרב ִלי ָלּמָ

  :ִזְבֵחיֶכם

ַכח ִאם. ב ל ְוֹלא ׁשָ ּלֵ ל, ִמְנָחה ִהְתּפַ ּלֵ  ַעְרִבית ִמְתּפַ
ִים ּתַ ֵרי ְואֹוֵמר. ׁשְ ה םֹקדֶ  ַאׁשְ ִפּלָ ִהיא ּתְ לּוִמין ׁשֶ ׁשְ  ּתַ

ת ְנָחה ִלְתִפּלַ   :ַהּמִ

  ערבית של ותפילה שמע קריאת הלכות

 רלה סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ערבית של שמע קריאת זמן

ַמע ְקִריַאת ְזַמן. א ְיָלה ׁשְ ּלַ ַעת ּבַ ְ ה ְיִציַאת ִמׁשּ ֹלׁשָ  ׁשְ
ים ּכֹוָכִבים ן יֹום הּוא ְוִאם, ְקַטּנִ ין ְמֻעּנָ  ַעד ַיְמּתִ
ֵצא ּיֵ ּבוֹ  ַהָסֵפק ׁשֶ  חֹוֵזר, ָלֵכן ֹקֶדם ְקָרָאהּ  ְוִאם. ִמּלִ
ֹלא אֹוָתהּ  ְוקֹוֵרא ָרכֹות ּבְ ּבּור ְוִאם. ּבְ יִמים ַהּצִ  ַמְקּדִ
ַמע ְקִריַאת ִלְקרֹות עֹוד ׁשְ ֶהם ִיְקָרא, יֹום ִמּבְ  ִעּמָ
ַמע ְקִריַאת ל ּוִבְרכֹוֶתיהָ  ׁשְ ּלֵ ֶהםעִ  ְוִיְתּפַ יעַ , ּמָ ּגִ ּיַ  ּוְכׁשֶ

ַמע ְקִריַאת קֹוֵרא, ְזַמן ֹלא ׁשְ ָרכֹות ּבְ   :ּבְ

ָעה ֲחִצי ֶלֱאֹכל ְלַהְתִחיל ָאסּור. ב  ִלְזַמן ָסמּוךְ  ׁשָ
ַמע ְקִריַאת ל ׁשְ  ַאַחר ֶלֱאֹכל ִהְתִחיל ְוִאם, ַעְרִבית ׁשֶ
יעַ  ִהּגִ הּ  ׁשֶ ַמע ְקִריַאת ְוקֹוֵרא ַמְפִסיק, ְזַמּנָ לֹ  ׁשְ  אּבְ

ְרכֹוֶתיהָ  ךְ  ְוַאַחר, ְסעּוָדתוֹ  ְוגֹוֵמר ּבִ  אֹוָתהּ  קֹוֵרא ּכָ
ִבְרכֹוֶתיהָ  ל ּבְ ּלֵ   :ּוִמְתּפַ

ה. ג ִחּלָ ַמע ְקִריַאת ִלְקרֹות ָצִריךְ  ְלַכּתְ ד ׁשְ ֵצאת ִמּיָ  ּבְ
הּ , ַהּכֹוָכִבים ְיָלה ֲחִצי ַעד ּוְזַמּנָ  ְוִאֵחר ָעַבר ְוִאם. ַהּלַ

ּלֹא ַעד ְוָקָרא ַחר ַעּמּוד ָלהעָ  ׁשֶ ַ   :חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ָיָצא, ַהׁשּ

ַמע ְקִריַאת ַהּקֹוֵרא. ד ל ׁשְ ָעָלה ַאַחר ַעְרִבית ׁשֶ  ׁשֶ
ַחר ַעּמּוד ַ ה. ָהֵנץ ֹקֶדם, ַהׁשּ  חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ָיָצא ֹלא, ַהַחּמָ
א ן ִאם ֶאּלָ גֹון, ָאנּוס ָהָיה ּכֵ ּכֹור ּכְ  חֹוֶלה אוֹ  ׁשִ

ֶהן ְוַכּיֹוֵצא ָרא ּוסְוָאנ. ּבָ ּקָ יֵבנוּ  ֹיאַמר ֹלא ָאז ׁשֶ ּכִ , ַהׁשְ
ֵכיָון ָעָלה ּדְ ַחר ַעּמּוד ׁשֶ ַ ִכיָבה ְזַמן ֵאינוֹ  ַהׁשּ   :ׁשְ

 רלו סימן
' ד ּובוֹ , ערבית של שמע קריאת ברכות דין

  ְסִעיִפים:

ֶעֶרב. א ִים ְמָבֵרךְ  ּבָ ּתַ ַמע ְקִריַאת ִלְפֵני ׁשְ ִים, ׁשְ ּתַ  ּוׁשְ
  :ְלַאֲחֶריהָ 

ר ֵאין. ב ין ְלַסּפֵ ה ּבֵ ֻאּלָ ַעְרִבית ּגְ ה ּדְ ִפּלָ  ְוַאף, ַלּתְ
סּוִקים ח"י לֹוַמר ַהּנֹוֲהִגין  ֵאין, ֵעיֵנינוּ  ְוִיְראוּ  ּפְ
ין ְלַהְפִסיק ה ֵעיֵנינוּ  ִיְראוּ  ּבֵ ִפּלָ  ַמה ּוִמיהוּ . ַלּתְ
ְכִריז ּמַ ֶ ִליחַ  ׁשּ ין ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ִצּבּור ׁשְ ישׁ  ּבֵ ת ַקּדִ  ִלְתִפּלַ
יָון, ֶהְפֵסק ָהֵוי ָלא ַעְרִבית הּוא ּכֵ ה ֹצֶרךְ  ׁשֶ ִפּלָ . ַהּתְ

ְרכוּ : לֹוַמר ָיכֹול ְוֵכן ּלֹא ִמי ְלהֹוִציא, ּבָ ַמע ׁשֶ  ְוָלא, ׁשָ
  :ֶהְפֵסק ָהֵוי

ְראוּ  ִצּבּור ָמָצא. ג ּקָ ַמע ְקִריַאת ׁשֶ  ַלֲעֹמד ְורֹוִצים ׁשְ
ה ְתִפּלָ ל, ּבִ ּלֵ ֶהם ִיְתּפַ ַמע ְקִריַאת ִיְקָרא ךְ כָּ  ְוַאַחר ִעּמָ  ׁשְ

ְרכֹוֶתיהָ  ִעם   :ּבִ

ָרֵאל ַעּמוֹ  ׁשֹוֵמר ַאַחר. ד ת ַאַחר ָאֵמן אֹוֵמר ִיׂשְ ְרּכַ  ּבִ
ת ַאַחר ָאֵמן ַיֲעֶנה ְוֹלא, ַעְצמוֹ  ְרּכַ ֶלךְ  ּבִ   :ְכבֹודוֹ בִּ  ַהּמֶ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ג
 ג

 רלז סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ערבית תפלת סדר

ִליחַ  ֵאין. א ה חֹוֵזר ּורִצבּ  ׁשְ ִפּלָ ת ַהּתְ ְתִפּלַ   :ַעְרִבית ּבִ

 רלח סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , בלילה לתורה עתים לקבע

ֵהר ָצִריךְ . א ִלּמּוד ִלּזָ ְיָלה ּבְ ל יֹוֵתר ַהּלַ ׁשֶ , יֹום ִמּבְ
לוֹ  ה ָעְנׁשוֹ , ְוַהְמַבּטְ   :ְמֻרּבֶ

ךְ  ִלְלֹמד ָקבּועַ  ֹחק לוֹ  ֵישׁ  ִאם. ב  ְוָהָיה ְליֹום ְוָכךְ  ּכָ
ּיֹום ָטרּוד ִלימוֹ  ְוֹלא ּבַ ִליֶמּנוּ , ִהׁשְ ְיָלה ַיׁשְ ּלַ ד ּבַ   :ִמּיָ

 רלט סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , מטתו על שמע קריאת דין

תוֹ  ַעל קֹוֵרא. א ה ִמּטָ ָרׁשָ ל ִראׁשֹוָנה ּפָ ַמע ׁשֶ  ׁשְ
יל: ּוְמָבֵרךְ  ּפִ ָנה ֶחְבֵלי ַהּמַ : ְואֹוֵמר. 'ְוכו ֵעיַני ַעל ׁשֵ
ב ֶסֶתר יֹוׁשֵ ' לה ַעד ָצַרי ַרּבוּ  ָמה' ה: ְואֹוֵמר ֶעְליֹון ּבְ

רּוךְ : ְואֹוֵמר ַהְיׁשּוָעה ּיֹום' ה ּבָ רּוךְ  ּבַ ְיָלה' ה ּבָ ּלַ  ּבַ
רּוךְ  ְכֵבנוּ ' ה ּבָ ׁשָ רּוךְ  ּבְ קּוֵמנוּ ' ה ּבָ  ֶאל' ה ַוּיֹאֶמר, ּבְ
ָטן ָ ךָ ' ה ִיְגַער ַהׂשּ ָטן ּבְ ָ ' ְוכו ׁשֹוְמֶרךָ  'ה' ְוכו ַהׂשּ
ה ָיְדךָ  עֹוָלם ְוַעד ֵמַעּתָ ' ה ְיָבֶרְכךָ ' ְוכו רּוִחי ַאְפִקיד ּבְ

ם ַעד', ְוכו לֹום ְלךָ  ְוָיׂשֵ יֵבנוּ : ְואֹוֵמר ׁשָ ּכִ  ַעד ַהׁשְ
  :ַלֲחִתיָמה ָסמּוךְ 

ְפׁשֹט. ב ּיִ ׁשֶ ה ַיַהְפֶכּנוּ  ֹלא ֲחלּוקוֹ  ּכְ ּטָ ִאם, ְלַמְעָלה ִמּמַ  ׁשֶ
ן א, ָעֹרם ּגּופוֹ  ִנְמָצא ּכֵ ֶטּנוּ  ֶאּלָ ֶרךְ  ִיְפׁשְ  ֹראׁשוֹ  ּדֶ

ינוֹ  ַעְצמוֹ  ִויַכֶסה ַסּדִ ַחת ּבְ ֵנס, ִמּתַ תוֹ  ְוִיּכָ ִמּטָ   :ּבְ

  צניעות הלכות

 רמ סימן

  ְסִעיִפים: ז"י ּובוֹ , מטתו בתשמיש האדם יתנהג איך

יֹוֵתר ָרִגיל ְיֵהא ֹלא, ָנׂשּוי ָהָיה ִאם. א תּ  ִעם ּבְ , וֹ ִאׁשְ
א עֹוָנה ֶאּלָ ּתֹוָרה ָהֲאמּוָרה ּבָ ִלים. ּבַ ּיָ ְרָנָסָתן, ַהּטַ ּפַ  ׁשֶ

ָכל עֹוָנָתן, ַמס ּפֹוְרִעין ְוֵאין ָלֶהם ְמצּוָיה . יֹום ּבְ
ים ַהּפֹוֲעִלים עֹוׂשִ ִעיר ְמָלאָכה ׁשֶ ָכל ְוָלִנין ַאֶחֶרת ּבְ  ּבְ

יֶהם ַלְיָלה ָבּתֵ ַעם, ּבְ בּועַ  ַאַחת ּפַ ׁשָ יםע ְוִאם. ּבְ  ֹוׂשִ
ִעיָרם ְמָלאָכה ֲעַמִים, ּבְ בּועַ  ּפַ ׁשָ ִרים. ּבְ  ַאַחת, ָהַחּמָ
בּועַ  ׁשָ ִלים. ּבְ ּמָ ִנים. יֹום' ְלל ַאַחת, ַהּגַ  ַאַחת, ַהַסּפָ
ה ָ ׁשּ ים ְלׁשִ ְלִמיֵדי ְועֹוַנת. ֳחָדׁשִ יל ֲחָכִמים ּתַ ת ִמּלֵ ּבָ  ׁשַ
ת ְלֵליל ּבָ תּ  ֶאת ִלְפֹקד ָצִריךְ  ָאָדם ְוָכל. ׁשַ ֵליל וֹ ִאׁשְ  ּבְ

ָעה, ְטִביָלָתהּ  ּיֹוֵצא ּוְבׁשָ ֶרךְ  ׁשֶ  הֹוֵלךְ  ֵאינוֹ  ִאם ַלּדֶ
ּתוֹ  ִאם ְוֵכן, ִמְצָוה ִלְדַבר יר ְוהּוא ֵמיִניָקה ִאׁשְ הּ  ַמּכִ  ּבָ
ִהיא ְלּתוֹ  ׁשֶ ּדַ ה ְמׁשַ ֶטת אֹותוֹ  ּוְמַרּצָ ֶ  ְלָפָניו ַעְצָמהּ  ּוְמַקׁשּ
ֵדי ן ּכְ ּתֵ ּיִ ְעּתוֹ  ׁשֶ בחַ , ָעֶליהָ  ּדַ הּוא ְוַאף. ְלָפְקָדהּ  ּיָ ׁשֶ  ּכְ
ן ֹלא ֶאְצָלהּ  ָמצּוי א, ַלֲהָנָאתוֹ  ְיַכּוֵ ָאָדם ֶאּלָ ּפֹוֵרעַ  ּכְ  ׁשֶ
הּוא חֹובוֹ  ב ׁשֶ עֹוָנָתהּ  ַחּיָ ם ּבְ ְהיוּ  ּבֹוְראוֹ  ִמְצַות ּוְלַקּיֵ ּיִ  ׁשֶ
ִנים לוֹ  ּתֹוָרה עֹוְסִקים ּבָ ִמים ּבַ ָרֵאל ִמְצוֹות ּוְמַקּיְ ִיׂשְ . ּבְ
ן ִאם ְוֵכן ָלד ְלִתּקּון ְמַכּוֵ ה, ַהּוָ ָ ׁשּ ׁשִ ּבְ ים ׁשֶ  ֳחָדׁשִ

ּתֹוךְ  לוֹ  ָיֶפה ַאֲחרֹוִנים ּמִ ךְ  ׁשֶ ן ֵיֵצא ּכָ , ּוְמֹזָרז ְמֻלּבָ
יר ּפִ ִמי ׁשַ ן הּוא ְוִאם. ּדָ הּ  ַעְצמוֹ  ִלְגּדֹר ְמַכּוֵ ֵדי ּבָ  ּכְ
ּלֹא ה ׁשֶ י, ַלֲעֵבָרה ִיְתַאּוֶ הּוִמתְ  ּגֹוֵבר ִיְצרוֹ  רֹוֶאה ּכִ  ַאּוֶ
ָבר ֶאל  ֶאת ִלְדחֹות לוֹ  ָהָיה טֹוב יֹוֵתר. ַההּוא ַהּדָ

י, אֹותוֹ  ְוִלְכּבֹשׁ  ִיְצרוֹ  ָאָדם ֵישׁ  ָקָטן ֵאֶבר ּכִ : ּבָ
ֵבעַ , ַמְרִעיבוֹ  יעוֹ . ׂשָ ּבִ ֵאינוֹ  ִמי ֲאָבל. ָרֵעב, ַמׂשְ  ׁשֶ
ָבר ָצִריךְ  א, ַלּדָ עֹוֵרר ֶאּלָ ּמְ ֲאָותוֹ  ׁשֶ ֵדי ּתַ אֹות ּכְ  ְלַמּלְ

ר ּוִמן, ָהַרע ֵיֶצר ֲעַצת ִהיא זוֹ , ֲאָותוֹ תַּ   ְיִסיֶתּנוּ  ַהֶהּתֵ
ה: ל"ז ַרּבֹוֵתינוּ  ָאְמרוּ  ֶזה ְוַעל, ָהִאסּור ֶאל ְקׁשֶ  ַהּמַ

ִנּדּוי ְיֵהא ָלַדַעת ַעְצמוֹ    :ּבְ

ה ֹלא. ב ּתֶ כֹוס ָאָדם ִיׁשְ ן ֶזה ּבְ כֹוס ֵעיָניו ְוִיּתֵ , ַאֵחר ּבְ
יֶהן ַוֲאִפּלוּ  ּתֵ   :יוָנשָׁ  ׁשְ
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  אורח חיים ערוך שולחן
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ם ּוָברֹוִתי. ג ִעים ַהּמְֹרִדים ִמּכֶ י ְוַהּפֹוׁשְ ֵני ֵאּלוּ  ּבִ  ּבְ
ָעה ׁשְ ֵני: ִמּדֹות ּתִ ֵני. ֲאנּוָסה ּבְ נּוָאה ּבְ ֵני. ׂשְ . ִנּדּוי ּבְ

ֵני מּוָרה ּבְ ֵני. ּתְ ֵני. מֹוֶרֶדת ּבְ ְכרּות ּבְ ֵני. ׁשִ ת ּבְ רּוׁשַ  ּגְ
ב ֵני. ַהּלֵ ֵני. ִעְרּבּוְבָיא ּבְ   :צּוָפהחֲ  ּבְ

ל ָאסּור. ד ּכֵ אֹותוֹ  ְלִהְסּתַ ל, ָמקֹום ּבְ ּכָ ל ׁשֶ ּכֵ ְסּתַ ם ַהּמִ  ׁשָ
ת לוֹ  ֵאין ִנים ּבֹׁשֶ , ֶלֶכת ְוַהְצֵנעַ : ַעל ְועֹוֵבר, ּפָ

ה ּוַמֲעִביר ָניו ֵמַעל ַהּבּוׁשָ ל, ּפָ ּכָ שׁ  ׁשֶ ּיֵ ְתּבַ  ֵאינוֹ  ַהּמִ
יב, חֹוֵטא ְכּתִ ְהֶיה ּוַבֲעבּור: ּדִ ֵניֶכם ַעל ִיְרָאתוֹ  ּתִ  זוֹ  ּפְ

ה י, ַהּבּוׁשָ ָקא ְועֹוד ֶתֱחָטאוּ  ְלִבְלּתִ  ֵהַרע ֵיֶצר ְמָגֶרה ּדְ
יהּ  ַנְפׁשֵ ן ְוָכל, ּבְ ּכֵ ק ׁשֶ ם ַהּנֹוׁשֵ עֹוֵבר, ׁשָ ל ַעל ׁשֶ  ּכָ

ה עֹוֵבר, ְועֹוד ֵאּלֶ ל: ַעל ׁשֶ ְקצוּ  ּבַ ׁשַ   :ֵתיֶכםַנְפׁשֹ ֶאת ּתְ

ה הּוא. ה ֶרךְ  זוֹ , ְלַמְעָלה ְוִהיא ְלַמּטָ ׁשוּ . ַעּזּות ּדֶ ּמְ  ׁשִ
ֵניֶהם ֶאָחד ׁשְ ֶרךְ  זוֹ , ּכְ שׁ  ּדֶ   :ִעּקֵ

שׁ  ָאסּור. ו ּמֵ תוֹ  ְלׁשַ ְפֵני ִמּטָ ל ּבִ , ֵנעֹור הּוא ִאם ָאָדם ּכָ
ה ֶהְפֵסק ְיֵדי ַעל ַוֲאִפּלוּ  ָרה ְמִחּצָ ינֹוק ּוִבְפֵני, ֲעׂשָ  ּתִ
ֵאין ר יֹוֵדעַ  ׁשֶ ר, ְלַדּבֵ ִית. ֻמּתָ יֵּ  ּבַ  ּתֹוָרה ֵסֶפר ּבוֹ  שׁ ׁשֶ
ים אוֹ  ׁשִ ְגִליָלה ָהֲעׂשּוִים ֻחּמָ שׁ  ָאסּור, ּבִ ּמֵ  ַעד ּבוֹ  ְלׁשַ

ְהֶיה ּיִ ָפָניו ׁשֶ ה ּבְ ִית לוֹ  ֵישׁ  ְוִאם. ְמִחּצָ  ָאסּור, ַאֵחר ּבַ
ּיֹוִציֶאּנוּ  ַעד ין ּבוֹ  ֵישׁ  ְוִאם. ׁשֶ ִפּלִ  ֲאִפּלוּ , ְסָפִרים אוֹ  ּתְ
ל ָמָרא ׁשֶ ֵנם ַעד ָאסּור, ּגְ ּתְ ּיִ ְכִלי ׁשֶ תֹוךְ  ּבִ ִלי ּבְ  ְוהּוא. ּכְ

ּלֹא ִני ְיֵהא ׁשֶ ֵ  ְמֻיָחד הּוא ִאם ֲאָבל ָלֶהם ְמֻיָחד ַהׁשּ
ַחד ֵמָאה ֲאִפּלוּ , ָלֶהם יֵבי ּכְ ַרשׂ  ְוִאם, ֲחׁשִ ית ּפֵ  ַעל ַטּלִ
י ּבֵ ז ּגַ ְכִלי ָחׁשּוב, ַאְרּגָ תֹוךְ  ּכִ ִלי ּבְ   :ּכְ

שׁ  ֹלא. ז ּמֵ ְתִחלַּ  ְיׁשַ ְיָלה תּבִ סֹוָפהּ  ְוֹלא ַהּלַ ֵדי, ּבְ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
ַמע ֵני קֹול ִיׁשְ ה ַלֲחׁשֹב ְוָיֹבא ָאָדם ּבְ ָ ִאׁשּ , ַאֶחֶרת ּבְ
א ֶאְמַצע ֶאּלָ ְיָלה ּבְ   :ַהּלַ

שׁ . ח ּמֵ ֵאיָמה ִויׁשַ מוֹ , ּוְבִיְרָאה ּבְ תּוב ּכְ ּכָ  א"ר ַעל ׁשֶ
ָהָיה ה ׁשֶ ִמי ְודֹוֶמה, ֶטַפח ּוְמַכֶסה ֶטַפח ְמַגּלֶ ָפאוֹ  ּכְ ּכְ  ׁשֶ
ד ֵאיָמה' פי, ׁשֵ ִאּלוּ  ּוְבִיְרָאה ּבְ ָפאוֹ  ּכְ ד ּכְ  ְוֵישׁ . ׁשֵ

ים ה ְמָפְרׁשִ ּלֹא, ֶטַפח ּוְמַכֶסה ֶטַפח ְמַגּלֶ  ְמָמֵרק ָהָיה ׁשֶ
ַעת ָהֵאֶבר ׁשְ ִמישׁ  ּבִ ׁשְ ֵדי ּתַ  ְודֹוֶמה. ֲהָנָאתוֹ  ְלַמֵעט ּכְ
מוֹ  ָפאוֹ  ּכְ ּכְ ד ׁשֶ ה, ׁשֵ עֹוׂשֶ ֹאֶנס ָברַהדָּ  ׁשֶ  ְוֵישׁ . ּבְ

ים ה: ְמָפְרׁשִ ה, ֶטַפח ְמַגּלֶ ָ ִאׁשּ ּבָ לֹוַמר, ׁשֶ ו ּכְ ה ַעְכׁשָ  ְמַגּלֶ
ִמישׁ  ְלֹצֶרךְ  אֹוָתהּ  ׁשְ ו, ּתַ לֹוַמר, אֹוָתהּ  ְמַכֶסה ְוַעְכׁשָ  ּכְ
ּלֹא אֹותוֹ  ַמֲאִריךְ  ָהָיה ׁשֶ ה ּבְ מוֹ  לוֹ  ְודֹוֶמה, ַמֲעׂשֶ  ּכְ

ֲעתוֹ  ּבִ ד ׁשֶ ֵ יחַ וְ  ְוִנְבַעת ַהׁשּ ה ִהּנִ ֲעׂשֶ ל, ַהּמַ ךְ  ּכָ  ָהָיה ּכָ
ר ִמישׁ  ְמַקּצֵ ׁשְ ּתַ ים ְוֵישׁ . ּבַ ה: ְמָפְרׁשִ  ַעל, ֶטַפח ְמַגּלֶ
ר ָהְיָתה, ַהִסּנָ ַאף, ּבוֹ  חֹוֶגֶרת ׁשֶ ַעת ׁשֶ ׁשְ ִמישׁ  ּבִ ׁשְ  ָהָיה ּתַ

ה ְלחֹוְגרוֹ  ַמְצִריָכהּ  ה ֶטַפח ַרק ּוְמַגּלֶ ּנָ ד ּוְמַכֶסה, ִמּמֶ  ִמּיָ
ֵדי הוּ . ֲהָנָאתוֹ  ַמֵעטלְ  ּכְ י ְוֻכּלְ רּוׁשֵ  ְוָצִריךְ , ִאיְתְנהוּ  ּפֵ
ַעל ֵהר ֶנֶפשׁ  ּבַ ֶהם ִלּזָ   :ּבָ

ר ֹלא. ט הּ  ְיַסּפֵ ְדָבִרים ִעּמָ ֵאיָנם ּבִ  ֵמִעְנְיֵני ׁשֶ
ִמישׁ  ׁשְ ַעת ֹלא, ַהּתַ ׁשְ ִמישׁ  ּבִ ׁשְ ּלֹא, ָלֵכן ֹקֶדם ְוֹלא ּתַ  ׁשֶ

ן ְעּתוֹ  ִיּתֵ ה ּדַ ָ ִאׁשּ ר ְוִאם. תַאֶחרֶ  ּבְ הּ  ִסּפֵ שׁ  ִעּמָ ּמֵ , ְוׁשִ
יד: ָעָליו ָאְמרוּ  חוֹ  ַמה ְלָאָדם ּוַמּגִ ֵ יָחה ֲאִפּלוּ , ׂשּ  ׂשִ
ה ין ַקּלָ ּבֵ ּתוֹ  ָאָדם ׁשֶ יִדין ְלִאׁשְ ַעת לוֹ  ַמּגִ ׁשְ ין ּבִ   :ַהּדִ

ַעס לוֹ  ָהָיה ִאם. י הּ  ּכַ שׁ  ָאסּור, ִעּמָ ּמֵ  ַעד ְלׁשַ
ה ֶסּנָ ַפּיְ ּיְ רלְ  ְוָיכֹול. ׁשֶ הּ  ַסּפֵ ִמישׁ  ֹקֶדם ִעּמָ ׁשְ ֵדי, ּתַ  ּכְ
  :ְלַרּצֹוָתהּ 

שׁ  ָאסּור. יא ּמֵ ר ְלאֹור ְלׁשַ י ַעל ַאף ַהּנֵ ֲאִפיל ּפִ ּמַ  ׁשֶ
יתוֹ  ַטּלִ שׁ  ָאסּור ְוֵכן. ּבְ ּמֵ ּיֹום ְלׁשַ א, ּבַ ן ִאם ֶאּלָ  הּוא ּכֵ

ִית   :ָאֵפל ּבַ

שׁ  ָאסּור. יב ּמֵ תוֹ  ְלׁשַ ֵני ִמּטָ ׁשְ א ,ְרָעבֹון ּבִ  ַלֲחׂשּוֵכי ֶאּלָ
ִנים   :ּבָ

שׁ  ָאסּור ַאְכְסַנאי. יג ּמֵ ּתוֹ  לוֹ  ִיֲחדוּ  ְוִאם. ְלׁשַ  ּוְלִאׁשְ
ִית ר, ּבַ ּלֹא ּוִבְלַבד ֻמּתָ ן ׁשֶ יתוֹ  ִייׁשַ ַטּלִ ל ּבְ ַעל ׁשֶ  ּבַ

ִית   :ַהּבַ
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ְכַבת. יד ַרע ׁשִ  ְוָכל, ָהֵעיַנִים ּוְמאֹור ַהּגּוף ּכֹחַ  הּוא ַהּזֶ
תֵּ  ְזַמן יֹוֵתר ֵצאׁשֶ ֵלה ַהּגּוף, ּבְ יו ּכָ  ְוָכל. אֹוְבִדים ְוַחּיָ

טּוף ָ ְבִעיָלה ַהׁשּ שׁ  ְוֹכחוֹ , ָעָליו קֹוֶפֶצת ִזְקָנה, ּבִ ׁשֵ , ּתָ
הֹות ְוֵעיָניו יו נֹוֵדף ַרע ְוֵריחַ , ּכֵ ַער, ִמּפִ  ֹראׁשוֹ  ּוׂשְ
ִרים ֵעיָניו ְוִריֵסי ֵעיָניו ְוַגּבֹות ַער, נֹוׁשְ  ְזָקנוֹ  ּוׂשְ

ַער ְחיוֹ ְושִׁ  ה ַרְגָליו ּוׂשְ יו, ַרּבֵ ּנָ רֹות ְוׁשִ ה, נֹוׁשְ  ְוַהְרּבֵ
ֵאִבים ִאים ֵמֵאּלוּ  חּוץ ּכְ  ַחְכֵמי ָאְמרוּ , ָעָליו ּבָ

ָאר ֵמת ֵמֶאֶלף ֶאָחד: ָהרֹוְפִאים ְ  ְוָהֶאֶלף, ֳחָלִאים ִמׁשּ
ִמישׁ  ֵמֹרב ׁשְ ֵהר ָאָדם ָצִריךְ  ְלִפיָכךְ . ּתַ   :ִלּזָ

ֵבעַ  ְוהּוא ִיְבֹעל ֹלא. טו א, ָרֵעב אוֹ  ׂשָ ל ֶאּלָ ְתַעּכֵ ּיִ ׁשֶ  ּכְ
זֹון ֵמָעיו ַהּמָ ּבְ ד ִיְבֹעל ְוֹלא. ׁשֶ ב ְוֹלא, ְמֻעּמָ ָ  ְוֹלא, ְמֻיׁשּ
ֵבית ְרָחץ ּבְ יֹום ְוֹלא, ַהּמֶ ְכָנס ּבְ ּנִ ְרָחץ ׁשֶ יֹום ְוֹלא, ַלּמֶ  ּבְ
ָזה יֹום ְוֹלא, ַהּקָ ֶרךְ  ְיִציָאה ּבְ יָאה אוֹ  ַלּדֶ ֶרךְ הַ  ִמן ּבִ , ּדֶ
  :ְלַאֲחֵריֶהם ְוֹלא, ִלְפֵניֶהם ְוֹלא

שׁ . טז ּמֵ תוֹ  ַהְמׁשַ ה ַעל ִמּטָ ינֹוק ִמּטָ ּתִ ן ׁשֶ , ָעֶליהָ  ָיׁשֵ
ינֹוק אֹותוֹ  ה ּתִ א ֲאָמָרן ְוֹלא. ִנְכּפֶ ֹלא ֶאּלָ ר ָהֵוי ּדְ  ּבַ
א ּתָ ר ָהֵוי ֲאָבל, ׁשַ א ּבַ ּתָ הּ  ָלן ֵלית ׁשַ , ֲאָמָרן ְוֹלא. ּבָ
א גַ  ֶאּלָ יּדְ ְרֵעיהּ  ַלֲהֵדי ּנֵ י ֲאָבל, ּכַ ּנֵ יהּ  ַלֲהֵדי ּגַ  ֵלית ֵריׁשֵ
הּ  ָלן א ֲאָמָרן ְוֹלא. ּבָ ֹלא ֶאּלָ ח ּדְ  ֲאָבל, ָעֵליהּ  ָיֵדיהּ  ַמּנַ

ח הּ  ָלן ֵלית, ָעֵליהּ  ָיֵדיהּ  ַמּנָ   :ּבָ

ה. יז ן ִמּטָ ׁשֵ ּיָ הּ  ׁשֶ ּתוֹ  ִעם ּבָ ֵהא ָצִריךְ , ִאׁשְ ּתְ הּ  ׁשֶ  ֹראׁשָ
לוֹ    :ְלָדרֹום ְוֶזה ְלָצפֹון ֶזה ֶתיהָ ּוַמְרּגְ

 רמא סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , מטתו בפני ערם להשתין שלא

ָבִרים ֶאָחד. א ֹוֵנא ֵמַהּדְ ׂשּ בָּ  ׁשֶ ין, ה"ָהּקָ ּתִ ׁשְ ְפֵני ַהּמַ  ּבִ
תוֹ  ין. ָעֹרם, ִמּטָ ּתִ ׁשְ תוֹ  ִלְפֵני ַהּמַ  ֵמִביא, ָעֹרם, ִמּטָ
א, ָמָרןאֲ  ְוֹלא. ֲעִנּיּות ִליֵדי ר ֶאּלָ ְמַהּדֵ יהּ  ּדִ  ַאּפֵ

הּ  ָלן ֵלית ְלָבַראי ֲאָבל, ְלפּוְרָיא ר. ּבָ יהּ  ְוִדְמַהּדֵ  ַאּפֵ

א, ֲאָמָרן ֹלא ָנֵמי ְלפּוְרָיא ַאְרָעא ֶאּלָ א ֲאָבל, ּבְ ַמּנָ  ּבְ
הּ  ָלן ֵלית   :ּבָ

  שבת הלכות

 רמב סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , שבת בכבוד להזהר

ִריךְ  ִמי וּ ֲאִפלּ . א ּצָ  ְמַעט לוֹ  ֵישׁ  ִאם, ַלֲאֵחִרים ׁשֶ
ּלוֹ  ֶ ד ַעְצמוֹ  ְלָזֵרז ָצִריךְ  ִמׁשּ ת ֶאת ְלַכּבֵ ּבָ ַ  ְוֹלא. ַהׁשּ
ה: ָאְמרוּ  ְתךָ  ֲעׂשֵ ּבָ ְצָטֵרךְ  ְוֹלא ֹחל ׁשַ ִרּיֹות ּתִ א, ַלּבְ  ֶאּלָ
ָעה ְלִמי ָ ַהׁשּ חּוָקה ׁשֶ יֹוֵתר לוֹ  ּדְ ן ַעל. ּבְ  ָצִריךְ  ּכֵ

ָאר ְלַצְמֵצם ׁשְ ֵדי ָיִמים ּבִ ד ּכְ ת ְלַכּבֵ ּבָ ַ ַנת. ַהׁשּ ּקָ  ִמּתַ
ְהיוּ  ֶעְזָרא ּיִ ִסים ׁשֶ ָגִדים ְמַכּבְ י ּבְ ֲחִמיׁשִ ת ּבַ ּבָ ׁשַ ֵני, ּבְ  ִמּפְ
בֹוד ת ּכְ ּבָ ַ   :ַהׁשּ

 רמג סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ם"לעכו ומרחץ שדה המשכיר דין

יר ֹלא. א ּכִ לּ  ֶמְרָחץ ָאָדם ַיׂשְ ֵני, ם"ְלַעּכוּ  וֹ ׁשֶ  ִמּפְ
ְקָרא ּנִ מוֹ  ַעל ׁשֶ ה ֶזה ם"ְוַעּכוּ , ׁשְ  ּבוֹ  ְמָלאָכה עֹוׂשֶ
ת ּבָ ׁשַ ְסָתם, ּבְ  ְוָאְמֵרי, ָעִביד ַלֲאִריסּוָתא ָלאו ֶמְרָחץ ּדִ
ל ּכָ ל ָהֶרַוח ׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ ַכר ִיׂשְ ָכךְ  ם"ַהַעּכוּ  ֶאת ְוׂשָ  ְוָכךְ  ּבְ
ִליחּותוֹ  ְמָלאָכה העֹושֶׂ  ם"ַהַעּכוּ  ְוִנְמָצא, ְליֹום ׁשְ ל ּבִ  ׁשֶ

ָרֵאל ֶדה ֲאָבל. ִיׂשְ ר, ׂשָ ן, ֻמּתָ ּכֵ ֶרךְ  ׁשֶ ל ּדֶ ֶדה ְלַקּבֵ  ׂשָ
ֲאִריסּות י ַעל ְוַאף, ּבַ ּיֹוְדִעים ּפִ הּוא ׁשֶ ל ׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ , ִיׂשְ
ֲאִריסּות ְלָקָחהּ  ם"ַהַעּכוּ : אֹוְמִרים  הּוא ּוְלַעְצמוֹ , ּבַ
ינוֹ , ְוַתּנּור. עֹוֵבד ֶמְרָחץ ּדִ יָנם, ְוֵרַחִים. ּכְ ֶדה ּדִ ׂשָ   :ּכְ

ּנּור אוֹ  ֶמְרָחץ ֲאִפּלוּ . ב יָרם ִאם, ּתַ ּכִ ָנה ִהׂשְ  ַאַחר ׁשָ
ָנה ְרֵסם ׁשָ ָבר ְוִנְתּפַ ךְ  ְיֵדי ַעל ַהּדָ ֵאין ּכָ ְרּכוֹ  ׁשֶ ּכֹר ּדַ  ִלׂשְ

א ּפֹוֲעִלים יָרם ֶאּלָ ּכִ י ֹרב ִמְנַהג ִאם ְוֵכן, ְלַהׂשְ  ַאְנׁשֵ
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קֹום אֹותוֹ  יָרם ַהּמָ ּכִ ָנם אוֹ  ְלַהׂשְ ֲאִריסּות ִלּתְ ר, ּבַ  ֻמּתָ
יָרם ּכִ ָנם אוֹ  ְלכּוִתי ְלַהׂשְ ֲאִריסּות לוֹ  ִלּתְ   :ּבַ

 רמד סימן
, הישראל בעד לעשות ם"העכו יכול מלאכות איזה

  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ 

ָלאָכה ַעל ם"ַהַעּכוּ  ִעם ָאָדם ּפֹוֵסק. א  ְוקֹוֵצץ, ַהּמְ
מִ  ה ְיהּוִדי ְוָהֵאינוֹ , יםּדָ י ַעל ְוַאף, ְלַעְצמוֹ  עֹוׂשֶ  ּפִ

הּוא ה ׁשֶ ת עֹוׂשֶ ּבָ ׁשַ ר, ּבְ ה. ֻמּתָ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ
ִצְנָעה ֵאין, ּבְ יִרים ׁשֶ ּזוֹ  ַהּכֹל ַמּכִ ָלאָכה ׁשֶ ית ַהּמְ ֲעׂשֵ  ַהּנַ
ת ּבָ ׁשַ ל ּבְ ָרֵאל ׁשֶ  ְידּוָעה ָהְיָתה ִאם ֲאָבל, ִהיא ִיׂשְ

ָהרֹוֶאה ָאסּור, ְמֻפְרֶסֶמתוּ   עֹוֵסק ְיהּוִדי ָהֵאינוֹ  ֶאת ׁשֶ
ַצץ יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ּקָ לֹוִני ְואֹוֵמר, ׁשֶ ּפְ ַכר ׁשֶ  ם"ַהַעּכוּ  ׂשָ

ת ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ּבָ ׁשַ  ָהֵאינוֹ  ִעם ַהּפֹוֵסק ְלִפיָכךְ . ּבְ
ְתלוֹ  אוֹ  ֲחֵצרוֹ  לוֹ  ִלְבנֹות ְיהּוִדי  לוֹ  ִלְקֹצר אוֹ , ּכָ
דֵ  ָלאָכה ָהְיָתה ִאם, הוּ ׂשָ ִדיָנה ַהּמְ ּמְ תֹוךְ  אוֹ  ּבַ  ּבְ

חּום יחַ  לוֹ  ָאסּור, ַהּתְ ת ְמָלאָכה לוֹ  ַלֲעׂשֹות ְלַהּנִ ּבָ ׁשַ , ּבְ
ֵני ֵאיָנם ָהרֹוִאים ִמּפְ ַסק יֹוְדִעים ׁשֶ ּפָ  ָהְיָתה ְוִאם. ׁשֶ

ָלאָכה חּום חּוץ ַהּמְ תֹוךְ  ַאֶחֶרת ִעיר ֵאין ְוַגם, ַלּתְ  ּבְ
חּומ ל וֹ ּתְ ים, ָמקֹום ׁשֶ עֹוׂשִ ר, ְמָלאָכה ּבוֹ  ׁשֶ   :ֻמּתָ

ן ָהֲאָבִנים ִלְפֹסל. ב ֵביתוֹ  ֲאִפּלוּ , ַהּקֹורֹות ּוְלַתּקֵ ל ּבְ  ׁשֶ
יָון, ָאסּור ְיהּוִדי ֵאינוֹ  ְלֹצֶרךְ  ּכֵ ר ּדִ  ְוִאם. הּוא ְמֻחּבָ
ֵעם ֹלא, ֵכן ָעׂשוּ  ּקְ ִבְנָין ְיׁשַ   :ּבְ

נוּ  ִאם. ג ָרֵאל ִדיםְיהוּ  ֵאיָנם ּבָ ִית ְלִיׂשְ ת ּבַ ּבָ ׁשַ , ּבְ
ִאסּור ּלֹא ְלַהְחִמיר ָנכֹון, ּבְ ְנסוּ  ׁשֶ   :ּבוֹ  ִיּכָ

ְרֶהְסָיא ְמֶלאֶכת. ד ְלְטִלין ֲאִפּלוּ , ּפַ ִמּטַ גֹון ּבְ  ְסִפיָנה ּכְ
ָרֵאל ַהְידּוָעה יָנהּ , ְלִיׂשְ מוֹ  ּדִ ר ְמֶלאֶכת ּכְ   :ְמֻחּבָ

ַכר ִאם. ה ָנה ְיהּוִדי ֵאינוֹ  ׂשָ ִים אוֹ  ְלׁשָ ּתַ ְכּתֹב ִלׁשְ ּיִ  ׁשֶ
ֱאֹרג אוֹ  לוֹ  ּיֶ ֶגד לוֹ  ׁשֶ ת ְואֹוֵרג ּכֹוֵתב ֶזה ֲהֵרי, ּבֶ ּבָ ׁשַ  ּבְ

ִאּלוּ  ְכּתֹב ִעּמוֹ  ָקַצץ ּכְ ּיִ ֱאֹרג אוֹ  ֵסֶפר לוֹ  ׁשֶ ּיֶ  לוֹ  ׁשֶ
ֶגד הּוא, ּבֶ ה ׁשֶ ָכל עֹוׂשֶ ְרֶצה ֵעת ּבְ ּיִ ּלֹא ְוהּוא. ׁשֶ  ׁשֶ

ה ְוֹלא יֹום םיוֹ  ִעּמוֹ  ַיֲחׁשֹב ָלאָכה ַיֲעׂשֶ ֵבית ַהּמְ  ּבְ
ָרֵאל אֹוֵסר ִמי ְוֵישׁ . ִיׂשְ ׂשֹוֵכר ׁשֶ   :ִלְזַמן ְיהּוִדי ֵאינוֹ  ּבְ

יר ֶמֶכס ַהּקֹוֶנה ְיהּוִדי. ו ּכִ ל ְיהּוִדי ֵאינוֹ  לוֹ  ּוַמׂשְ  ְלַקּבֵ
ת ֶמֶכס ּבָ ׁשַ ר, ּבְ ִקּבֶֹלת הּוא ִאם ֻמּתָ ַהְינוּ , ּבְ אֹוֵמר ּדְ  ׁשֶ
ה לוֹ  ְגּבֶ ּתִ יָנִרים ֵמָאה ִלְכׁשֶ ן ּדִ ךְ  ְלךָ  ֶאּתֵ   :ְוָכךְ  ּכָ

 רמה סימן
' ו ּובוֹ , בשבת יתנהגו איך, שתפין ם"ועכו ישראל

  ְסִעיִפים:

ָרֵאל. א ּיֵשׁ  ם"ְוַעּכוּ  ִיׂשְ ֶדה ָלֶהם ׁשֶ ּנּור אוֹ  ׂשָ  אוֹ  ּתַ
ל ֵרַחִים אוֹ  ֶמְרָחץ פּות ַמִים ׁשֶ ּתָ ׁשֻ ֵהם אוֹ , ּבְ ִפין ׁשֶ ּתָ  ׁשֻ
ֲחנּות ְסחֹוָרה ּבַ ה ִהְתנוּ  ִאם, ּבַ ִחּלָ ָעה ִמּתְ ׁשָ אוּ  ּבְ ּבָ  ׁשֶ

ף ּתֵ ּתַ ְהֶיה ְלִהׁשְ ּיִ ַכר ׁשֶ ת ׂשְ ּבָ ַ  ִאם, ְלַבּדוֹ  ם"ָלַעּכוּ  ַהׁשּ
ה ְוִאם ְמַעט ַכר, ַהְרּבֵ ֶנֶגד' א יֹום ּוׂשְ ת יֹום ּכְ ּבָ ַ  ַהׁשּ

ָרֵאל ׂשְ ר, ְלַבּדוֹ  ַלּיִ ה ְתנוּ הִ  ֹלא ְוִאם. ֻמּתָ ְתִחּלָ , ּבִ
בֹואוּ  ּיָ ׁשֶ ַכר ם"ַעּכוּ  נֹוֵטל ַלֲחֹלק ּכְ תֹות ׂשְ ּבָ ַ ם ַהׁשּ ּלָ , ּכֻ
ָאר ְ ַכר ָהָיה ֹלא ְוִאם. אֹותוֹ  חֹוְלִקים ְוַהׁשּ ת ׂשְ ּבָ ַ  ַהׁשּ
ִביִעית ְלַבּדוֹ  ם"ָהַעּכוּ  ִיּטֹל, ָידּועַ  ָכר ׁשְ ָ  ְוחֹוְלִקים, ַהׂשּ

ָאר ְ   :ַהׁשּ

ִהְתנוּ  ֵהיָכא. ב ה ׁשֶ ִחּלָ ּתְ ךְ  ַאַחר ִאם, ּבַ ַעת ּכָ ׁשְ  ּבִ
ה ֲחלּוָקה ֶוה ַלֲחֹלק ם"ָהַעּכוּ  ִנְתַרּצָ ׁשָ ר, ּבְ   :ֻמּתָ

ּלֹא ֵהיָכא. ג ה ִהְתנוּ  ׁשֶ ְתִחּלָ ּקּון ֵישׁ , ּבִ  ְיֵדי ַעל ּתִ
ֲחִזיר ּיַ ֵמי ָלֶהם ַהּמֹוֵכר ׁשֶ ְרַקע ּדְ רּוהוּ  אוֹ  ַהּקַ  ְלִאישׁ  ִיְמּכְ

פּות ְוִיְקנּוהוּ  ְוַיְחְזרוּ  ַאֵחר ּתָ ׁשֻ נוּ , ּבְ ַעת ְוִיּתְ ׁשְ ה ּבִ ִנּיָ . ַהּקְ
פוּ  ְוִאם ּתְ ּתַ ֲחנּות ִנׁשְ ל ַיֲחֹזר, ִהְתנוּ  ְוֹלא ּבַ  ֶאָחד ּכָ
לוּ , ֶחְלקוֹ  ְוִיּטֹל פּות ִויַבּטְ ּתָ ֻ ךְ  ְוַאַחר, ַהׁשּ  ַיְחְזרוּ  ּכָ

ף ּתֵ ּתַ נוּ , ְלִהׁשְ ה ְוִיּתְ ְתִחּלָ ל ְוִאם. ּבִ רְ  ִקּבֵ  ַלֲעׂשֹות ַקעַהּקַ
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פּות ְמָלאָכה ּבוֹ  ּתָ ׁשֻ לוּ , ּבְ ּתּוף ְיַבּטְ ִ  ֶזה ְוִיְמֲחלוּ  ַהׁשּ
ךְ  ְוַאַחר, ָלֶזה ף ַיְחְזרוּ  ּכָ ּתֵ ּתַ נוּ  ְלִהׁשְ ה ְוִיּתְ ְתִחּלָ   :ּבִ

ָרֵאל ָיכֹול. ד ן ִיׂשְ ֶהם ְלִהְתַעֵסק ָמעֹות ם"ְלַעּכוּ  ִלּתֵ , ּבָ
י ַעל ְוַאף ָהַעּכוּ  ּפִ ֶהם ְונֹוֵתן אנֹושֵׂ  ם"ׁשֶ ת ּבָ ּבָ ׁשַ  ּבְ

ל ִעּמוֹ  חֹוֵלק ָכר ּכָ ָ ֶוה ַהׂשּ ׁשָ ֵני, ּבְ ֵאין ִמּפְ  זוֹ  ְמָלאָכה ׁשֶ
ֶלת ָרֵאל ַעל ֻמּטֶ ּנֹאַמר ַלֲעׂשֹוָתהּ  ִיׂשְ ָהַעּכוּ  ׁשֶ ה ם"ׁשֶ  עֹוׂשֶ

ִליחּותוֹ  ר ָהֵעֶסק ֵאין ְוֵכן, ׁשְ י ִנּכָ   :הּוא ִמּמִ

ר. ה ָרֵאל ֻמּתָ ן ְלִיׂשְ  ִאם, ִלְמּכֹר ם"ְלַעּכוּ  ְסחֹוָרה ִלּתֵ
ָכר לוֹ  ָקַצץ ּלֹא ּוִבְלַבד, ׂשָ ת ְמֹכר לוֹ  ֹיאַמר ׁשֶ ּבָ ׁשַ . ּבְ
ּנּור ָקחוֹ  ּתַ ּלְ ָרֵאל ׁשֶ ּכֹון ִיׂשְ ל, ם"ֵמַעּכוּ  ַמׁשְ  ָעָליו ְוִקּבֵ
ה ם"ָהַעּכוּ  ּמַ ֲעֶלה ׁשֶ ּיַ ֶ ַכר ׁשּ ּנּור ׂשְ ן ַהּתַ ָרֵאל ִיּתֵ  ְלִיׂשְ

ית ִרּבִ ר, ָתיוְמעוֹ  ּבְ ַכר ִלּטֹל ֻמּתָ ת ׂשְ ּבָ הּוא ְלִפי ׁשַ  ׁשֶ
ְרׁשּות ָרֵאל ְוֵאין, ם"ָהַעּכוּ  ּבִ  ֵאין ְוַגם, ּבוֹ  ֵחֶלק ְלִיׂשְ
ָרֵאל ׂשְ ת ַלֲעֹסק לוֹ  אֹוֵמר ַהּיִ ּבָ ׁשַ י ם"ְוָהַעּכוּ . ּבְ  ָטַרח ּכִ
יהּ  ַנְפׁשֵ ם, ָטַרח ּבְ ָנאוֹ  ְלַקּיֵ   :ּתְ

תַ  ם"ָהַעּכוּ  ָאפוּ  ִאם. ו ל ּנּורוֹ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ת ִיׂשְ ּבָ ׁשַ  ַעל, ּבְ
ְרחוֹ  ת לוֹ  ְוָנְתנוּ , ּכָ ַכר ּפַ ׂשְ ּנּור ּבִ  ֵליָהנֹות ָאסּור, ַהּתַ
ּנוּ    :ִמּמֶ

 רמו סימן
' ה ּובוֹ , בשבת ם"לעכו והשכרה השאלה דיני

  ְסִעיִפים:

ר. א ִאיל ֻמּתָ יר ְלַהׁשְ ּכִ ָליו ּוְלַהׂשְ  ַעל ְוַאף, ם"ְלַעּכוּ  ּכֵ
הּוא יפִּ  ה ׁשֶ ֶהם עֹוׂשֶ ת ְמָלאָכה ּבָ ּבָ ׁשַ ֵני, ּבְ ֵאין ִמּפְ  ׁשֶ

ים ָאנוּ  ִביַתת ַעל ְמֻצּוִ ִלים ׁשְ ֵכִלים אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּכֵ  ּדְ
ין עֹוׂשִ ֶהם ׁשֶ גֹון, ְמָלאָכה ּבָ ה ּכְ הּ  ְוַכּיֹוֵצא ַמֲחֵרׁשָ , ּבָ
יר ָאסּור ּכִ ֶעֶרב ם"ְלַעּכוּ  ְלַהׂשְ ת ּבְ ּבָ ' ַהה ּוַבּיֹום. ׁשַ
ר יר ֻמּתָ ּכִ ּלֹא ּוִבְלַבד, לוֹ  ְלַהׂשְ ַכר ִיּטֹל ׁשֶ ת ׂשְ ּבָ  ׁשַ

א ַהְבָלָעה ֶאּלָ גֹון, ּבְ יר ּכְ ּכִ ׂשְ ּיַ בּועַ  אוֹ  ְלֹחֶדשׁ  לוֹ  ׁשֶ . ְלׁשָ
ִאיל ר, לוֹ  ּוְלַהׁשְ ֶעֶרב ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ ת ּבְ ּבָ   :ׁשַ

ִאיל ָאסּור. ב ִלי ׁשּום ְלַהׁשְ ת ם"ְלַעּכוּ  ּכְ ּבָ ׁשַ  ַוֲאִפּלוּ  ,ּבְ
ֶעֶרב ת ּבְ ּבָ ָכה ָסמּוךְ  הּוא ִאם ׁשַ ל, ַלֲחׁשֵ ֵאין ּכָ הּות ׁשֶ  ׁשְ

ַתח ְלהֹוִציאוֹ  יתוֹ  ִמּפֶ ל ּבֵ ִאיל ׁשֶ ׁשְ ָכה ֹקֶדם ַהּמַ , ֲחׁשֵ
ֵני ָהרֹוֶאה ִמּפְ ָרֵאל ָסבּור ׁשֶ ׂשְ ּיִ הוּ  ׁשֶ   :ְלהֹוִציאוֹ  ִצּוָ

יר ָאסּור. ג ּכִ ִאיל אוֹ  ְלַהׂשְ ֶהמְ  ְלַהׁשְ ֵדי ם"ְלַעּכוּ  ּתוֹ ּבְ  ּכְ
ה ֲעׂשֶ ּיַ הּ  ׁשֶ ת ְמָלאָכה ּבָ ּבָ ׁשַ ָאָדם, ּבְ ה ׁשֶ  ַעל ְמֻצּוֶ
ִביַתת ֶהְמּתוֹ  ׁשְ ִאיָלהּ  ְוִאם. ּבְ יָרהּ  אוֹ  ִהׁשְ ּכִ , ם"ְלַעּכוּ  ִהׂשְ
ת ֹקֶדם לוֹ  ְלַהְחִזיָרהּ  ִעּמוֹ  ְוִהְתָנה ּבָ ַ ָבהּ  ַהׁשּ ת ְוִעּכְ ּבָ ׁשַ , ּבְ

ה ינוֹ  ַיְפִקיֶרּנָ ת ֹקֶדם ַעְצמוֹ  ֵביןלְ  ּבֵ ּבָ ַ  ֹיאַמר אוֹ , ַהׁשּ
ֶהְמּתוֹ  ֵדי, ם"ְלַעּכוּ  ְקנּוָיה ּבְ ֵצל ּכְ ּנָ ּיִ  ֵמִאסּוָרא ׁשֶ

אֹוַרְיָתא   :ּדְ

ָרֵאל. ד יר ִיׂשְ ּכִ ִהׂשְ ָוִרים ׁשֶ ֶהם ַלֲחֹרשׁ  ם"ְלַעּכוּ  ׁשְ , ּבָ
ֶהם ְוחֹוֵרשׁ  יִרים ֵישׁ , ּבָ ל ִאם ַמּתִ  ם"ָהַעּכוּ  ָעָליו ִקּבֵ

 ְוֵישׁ . ְוזֹוָלא ְויֹוְקָרא ּוְגֵנָבה ּוְגֵזָלה ִמיָתה ֲחָריּותאַ 
ֵכיָון אֹוְמִרים ֵאין ּדְ  ִאם ְלָמְכָרהּ  ָיכֹול ם"ָהַעּכוּ  ׁשֶ
ֱהַמת ִנְקֵראתָ , ִיְרֶצה ָרֵאליִ  ּבֶ   :ׂשְ

ָרֵאל ִאם. ה ִפין ם"ְוַעּכוּ  ִיׂשְ ּתָ ֵהָמה ׁשֻ ּבְ ר, ּבַ  ַלֲעׂשֹות ֻמּתָ
הּ  ת ָלאָכהמְ  ם"ָהַעּכוּ  ּבָ ּבָ ׁשַ ְתֶנה ְיֵדי ַעל, ּבְ ּיַ  ִעם ׁשֶ

ה ם"ָהַעּכוּ  ְתִחּלָ נוּ  ּבִ ּקָ ׁשֶ ּטֹל אֹוָתהּ  ּכְ ּיִ ת ם"ָהַעּכוּ  ׁשֶ ּבָ ׁשַ  ּבְ
ָרֵאל יֹום ְוִיׂשְ ה ִהְתנוּ  ֹלא ְוִאם, ֹחל ּבְ ִחּלָ  ַאף, ָאסּור ִמּתְ

י ַעל ִהְתנוּ  ּפִ ךְ  ַאַחר ׁשֶ  ם"ְלַעּכוּ  אֹוָתהּ  ַיְלֶוה ְוִאם. ּכָ
ַהְלָוָאה מּוָרה ּבְ ֵהא, ּגְ ּיְ ָידוֹ  ְרׁשּות ׁשֶ  ִאם ְלהֹוִציָאהּ  ּבְ

ּלֹא, ִיְרֶצה ְרׁשּות ׁשֶ ָרֵאל ּבִ ִמים ְוִיְזֹקף, ִיׂשְ  ַעל ַהּדָ
ָוִרים ְוַאֲחָריּות ם"ָהַעּכוּ  ְ ר, ם"ָהַעּכוּ  ַעל ַהׁשּ  ְוֵישׁ . ֻמּתָ

יִרים ַיד ְרׁשּות ְיֵהא ֹלא ֲאִפּלוּ  ַמּתִ , ְלהֹוִציא ם"ָהַעּכוּ  ּבְ
ְזֹקף ְיֵדי ַעל ּיִ ִמים ׁשֶ ִמְלֶוה ם"ָהַעּכוּ  ַעל ַהּדָ  ְוַיֲחֹזר ּבְ

ה ם"ָהַעּכוּ  ָרֵאל ַאּפֹוִתיֵקי ְוַיֲעׂשֶ  ְיַהְרֲהֵנם אוֹ , ְלִיׂשְ
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ּלֹא ּוִבְלַבד, ֶאְצלוֹ  ו: לוֹ  ֹיאַמר ׁשֶ יִרים ְוֵישׁ . ֵמַעְכׁשָ  ַמּתִ
ְזִהיר ְיֵדי ַעל ּיַ ּלֹ ם"ָהַעּכוּ  ֶאת ׁשֶ ה אׁשֶ הּ  ַיֲעׂשֶ  ּבָ

ת ְמָלאָכה ּבָ ׁשַ ה ַיֲעֹבר ְוִאם ּבְ ְהֶיה ְוַיֲעׂשֶ  ַאֲחָריּות ּתִ
ן ְוִיְכּתֹב, ֵמָהאֹוְנִסים ַוֲאִפּלוּ  ָעָליו אֹוֵתיֶהם ּכֵ ַעְרּכָ , ּבְ

א ּתָ ַהׁשְ א ִאם ּדְ ת ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ּבָ ּבָ ׁשַ ֱהַמת ֵאיָנהּ  ּבְ  ּבֶ
ָרֵאל ֲהֵרי, ִיׂשְ ב ם"ּכוּ ָהעַ  ְקָנָאהּ  ׁשֶ ָאְנֵסיהּ  ְלִהְתַחּיֵ   :ּבְ

 רמז סימן
' ו ּובוֹ , בשבת כתבים המביאים יהודי אינם דין

  ְסִעיִפים:

ֶרת ָאָדם ׁשֹוֵלחַ . א ַיד ִאּגֶ ֶעֶרב ַוֲאִפּלוּ , ם"ַעּכוּ  ּבְ  ּבְ
ת ּבָ ָכה ִעם ׁשַ ַצץ ְוהּוא. ֲחׁשֵ ּקָ ִמים לוֹ  ׁשֶ  ּוִבְלַבד, ּדָ
ּלֹא יֵּ  לוֹ  ֹיאַמר ׁשֶ ת ֵלךְ ׁשֶ ּבָ ׁשַ  ֹלא ִאי, ָקַצץ ֹלא ְוִאם. ּבְ
י ָקִביעַ  ָמָתא. ּדַֹאר ּבֵ ֹלחַ  ָאסּור, ּבְ  ִמּיֹום ֲאִפּלוּ  ִלׁשְ
י ָקִביעַ  ְוִאי. ִראׁשֹון ָמָתא ּדַֹאר ּבֵ ָחן, ּבְ ּלְ  ֲאִפּלוּ  ְמׁשַ
ֶעֶרב ת ּבְ ּבָ ֵהא ְוהּוא ׁשַ ּיְ הּות ׁשֶ ּיֹום ׁשְ ֵדי ּבַ ּיּוַכל ּכְ  ׁשֶ
יעַ  ִית ְלַהּגִ   :ַלחֹוָמה ַהָסמּוךְ  ַלּבַ

ן ִעּמוֹ  ִהְתָנה ִאם. ב ּתֵ ּיִ ָכרוֹ  לוֹ  ׁשֶ י ַעל ַאף, ׂשְ ּלֹא ּפִ  ׁשֶ
ֵרשׁ  ה ּפֵ ּמָ ן ּכַ ינוֹ , לוֹ  ִיּתֵ קֹוֵצץ ּדִ ַסְמָכא, ּכְ יהּ  ּדְ ְעּתֵ  ּדַ
ַעּכוּ  ְסָתם ֲאָבל. ָטַרח ָקא ּוְבִדיֵדיהּ  ם"ּדְ י ַעל ַאף, ּבִ  ּפִ
שׁ  ּיֵ ַדְעּתוֹ  ׁשֶ ן ּבְ ּתֵ ּיִ ָכר לוֹ  ׁשֶ ָלא, ָאסּור, ׂשָ  ַסְמָכא ּדְ

יהּ  ְעּתֵ ָרֵאל ּדַ   :ָטַרח ָקא ּוִבְדִיׂשְ

ָכרוֹ  ִאם. ג ָבר ְלָיִמים ׂשְ ָכל ָקצּוב ּדָ ֲהִליָכתוֹ  יֹום ּבְ  ּבַ
א, ּוַבֲחָזָרתוֹ  ֵאינוֹ  ֶאּלָ יד ׁשֶ  ִאם. ֵיֵלךְ  ָמַתי ִעּמוֹ  ַמְקּפִ

ֶעֶרב הּוא ת ּבְ ּבָ כְ , ָאסּור, ׁשַ ּיֹוֵצאּדִ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ  ִנְרֶאה ּבְ
ִאּלוּ  ךְ  ִעּמוֹ  ִהְתָנה ּכְ   :ּכָ

ָתב מֹוִליךְ  ם"ָהַעּכוּ  ִאם. ד ם ַהּכְ ִחּנָ ָנה ֲאִפּלוּ , ּבְ  לוֹ  ִנּתְ
ֶעֶרב ת ּבְ ּבָ ר, ׁשַ ֲהֵרי, ֻמּתָ  הּוא ֵמֵאָליו ם"ָהַעּכוּ  ׁשֶ

ה א ְוֵאינוֹ  ֶזה עֹוׂשֶ ָרֵאל טֹוָבה ְלַהֲחִזיק ֶאּלָ ֵנימִ  ְלִיׂשְ  ּפְ
ל ַמה ּבֵ ּקִ ֶ ּנוּ  ׁשּ ִאּלוּ  ֵליהּ  ַוֲהָוה, ִמּמֶ   :ָקַצץ ּכְ

ָרֵאל ַאֵחר ְלָמקֹום ֵמַעְצמוֹ  הֹוֵלךְ  ם"ָהַעּכוּ  ִאם. ה  ְוִיׂשְ
ֶרת לוֹ  נֹוֵתן ר, ִאּגֶ ָכל ֻמּתָ ְוָנא ּבְ   :ּגַ

ּיֵשׁ  ִמי. ו ִכיר לוֹ  ׁשֶ ָנה ם"ַעּכוּ  ׂשָ  ָאסּור, יֹוֵתר אוֹ  ְלׁשָ
חוֹ  ּלְ ת ֶעֶרב ְלׁשַ ּבָ ֶרת ׁשַ ִאּגֶ   :ּבְ

 רמח סימן
' ד ּובוֹ , בשבת בשירא וההולך בספינה המפליג דין

  ְסִעיִפים:

ר. א ְסִפיָנה ְלַהְפִליג ֻמּתָ ֶעֶרב ֲאִפּלוּ  ּבִ ת ּבְ ּבָ  ִאם, ׁשַ
ּבֹת ִעּמוֹ  ּופֹוֵסק. ִמְצָוה ִלְדַבר הֹוֵלךְ  ׁשְ ּיִ  ַאַחר ְוִאם, ׁשֶ
ךְ  ּבֹת ֹלא ּכָ ָכךְ  יןאֵ  ִיׁשְ לּום ּבְ  ָהְרׁשּות ִלְדַבר ֲאָבל. ּכְ
ְסִפיָנה ַמְפִליִגין ֵאין חֹות ּבִ ת ֹקֶדם ָיִמים' ִמג ּפָ ּבָ ַ . ַהׁשּ
ֶרךְ  הּוא ְוִאם מוֹ , מּוָעט ּדֶ ֵאין ְלִצידֹון ִמּצֹר ּכְ  ׁשֶ

יֵניֶהם י ּבֵ ר, ֶאָחד יֹום ַמֲהַלךְ  ִאם ּכִ  ְלַהְפִליג ֻמּתָ
ֶעֶרב ת ּבְ ּבָ ּבֶֹקר ׁשַ ֵני ,ּבַ ר ִמּפְ ֶאְפׁשָ יעַ  ׁשֶ ּגִ ּיַ ם ׁשֶ  ֹקֶדם ׁשָ
ת ּבָ ַ ֲהגוּ  ּוָמקֹום. ַהׁשּ ּנָ ּלֹא ׁשֶ ֶעֶרב ְלַהְפִליג ׁשֶ ת ּבְ ּבָ  ׁשַ
ָלל ֶרךְ  ֲאִפּלוּ , ּכְ   :ַמְפִליִגין ֵאין, מּוָעט ּדֶ

ֵאין ָהא. ב ְסִפיָנה ַמְפִליִגין ּדְ ָפחֹות ּבִ ה ּבְ ֹלׁשָ ִ  ָיִמים ִמׁשּ
ת ֹקֶדם ּבָ ַ ַעם, ַהׁשּ ּום ַהּטַ ת ֹעֶנג ִמׁשּ ּבָ ל, ׁשַ ּכָ ה ׁשֶ ֹלׁשָ  ׁשְ
 ְוַדְוָקא. ּוִבְלּבּול ַצַער ָלֶהם ֵישׁ  ָהִראׁשֹוִנים ָיִמים

ים ְלַמְפִליִגים ּמִ ּיַ לּוִחים ּבַ ְנָהרֹות ֲאָבל, ַהּמְ  ׁשּום ֵאין ּבִ
ְפִליִגים ַצַער ֶהם ַלּמַ ר ּוְלִפיָכךְ , ּבָ ֶהם ְלַהְפִליג ֻמּתָ  ּבָ
ֶעֶרב ֲאִפּלוּ  ת ּבְ ּבָ ּלֹא ְוהּוא, ׁשַ ֵאין ָלנוּ  ָידּועַ  ְיֵהא ׁשֶ  ׁשֶ

ָעְמָקם ָרה ּבְ ָמקֹום ֲאָבל, ְטָפִחים ֲעׂשָ דּועַ  ּבְ ּיָ  ָלנוּ  ׁשֶ
ְרַקע ּקַ ּמִ ָהר ְלַקְרַקע ַהְסִפיָנה ׁשֶ חֹות ַהּנָ ָרה ּפָ  ֵמֲעׂשָ
ּום ָאסּור, ְטָפִחים חּוִמין ִאסּור ִמׁשּ   :ּתְ
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ר ֵהיָכא. ג ֻמּתָ ת ֵמֶעֶרב ְלַהְפִליג ּדְ ּבָ  ִנְכַנס ִאם, ׁשַ
ְסִפיָנה ת ֵמֶעֶרב ּבִ ּבָ הּ  ְוָקָנה ׁשַ ִביָתה ּבָ י ַעל ַאף, ׁשְ  ּפִ
ְפֶלֶגת ּמַ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ר, ּבְ ּלֹא ְוהּוא ֻמּתָ  ֵמַהְסִפיָנה ֵיֵצא ׁשֶ

ָנה ֵמֵעת ּקָ ִביָתה ׁשֶ   :ׁשְ

ָרא ַהּיֹוְצִאים. ד ּיָ ׁשַ ר ּבְ ְדּבָ ּמִ ֵהם יֹוְדִעים ְוַהּכֹל, ּבַ  ׁשֶ
ל ְצִריִכים ת ְלַחּלֵ ּבָ י ׁשַ ֵני ּכִ ָנה ִמּפְ  יּוְכלוּ  ֹלא ַהַסּכָ
ב ר ְלַעּכֵ ְדּבָ ּמִ ת ּבַ ּבָ ׁשַ ם ּבְ ת ֹקֶדם ָיִמים' ג, ְלַבּדָ ּבָ  ׁשַ

ִני ִראׁשֹון ּוְביֹום, ָלֵצאת ֲאסּוִרים י ּוְבׁשֵ ִליׁשִ ר ּוִבׁשְ  ֻמּתָ
ךְ  ַאַחר ְוִאם, ָלֵצאת ָנה לוֹ  ְיֵאַרע ּכָ ל ְוִיְצָטֵרךְ  ַסּכָ  ְלַחּלֵ
ת ּבָ ֵני ׁשַ ּקּוחַ  ִמּפְ ר, ֶנֶפשׁ  ּפִ אן ְוֵאין, ֻמּתָ . ִחּלּול ּכָ

ָרֵאל ְלֶאֶרץ ְוָהעֹוֶלה ָנה ִאם, ִיׂשְ ּמְ ָרא לוֹ  ִנְזּדַ ּיָ  ֲאִפּלוּ  ׁשַ
ֶעֶרב ת ּבְ ּבָ יָון, ׁשַ ְדַבר ּכֵ . ִלְפֹרשׁ  ָיכֹול, הּוא ִמְצָוה ּדִ
ֶהם ּופֹוֵסק ְהיוּ  ַאַחר ְוִאם, ּבֹתִלשְׁ  ִעּמָ ּיִ ר ׁשֶ ְדּבָ ּמִ  ֹלא ּבַ
ּבֹת ִיְרצוּ  ֶהם ָלֶלֶכת ָיכֹול, ִעּמוֹ  ִלׁשְ חּום חּוץ ִעּמָ , ַלּתְ
ֵני ּקּוחַ  ִמּפְ ת ַאַחת ְלִעיר ִנְכַנס ְוִאם. ֶנֶפשׁ  ּפִ ּבָ ׁשַ , ּבְ
ךְ  הּ  ֶאת ְמַהּלֵ ּלָ יחּוהוּ  ַוֲאִפּלוּ . ּכֻ  ְורֹוֶצה ָלִעיר ִמחּוץ ִהּנִ

ר, ָלִעיר ֵנסִלכָּ  ֵכיָון, ֻמּתָ ִלְדַבר ּדְ  לוֹ  ֵישׁ  ְנַפק ִמְצָוה ּדְ
ִים ה ַאְלּפַ   :רּוחַ  ְלָכל ַאּמָ

 רמט סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , שבת לערב השיכים דינים

ֶעֶרב הֹוְלִכים ֵאין. א ת ּבְ ּבָ ְרָסאֹות' ִמג יֹוֵתר ׁשַ ֵדי, ּפַ  ּכְ
יעַ  ּגִ ּיַ עֹוד ְלֵביתוֹ  ׁשֶ דֹול ֹוםַהיּ  ּבְ  ָצְרֵכי ְלָהִכין ְויּוַכל ּגָ
ה ת ְסֻעּדָ ּבָ ין, ְלׁשַ הֹוֵלךְ  ּבֵ ין ֲאֵחִרים ְלֵבית ׁשֶ הֹוֵלךְ  ּבֵ  ׁשֶ
הּוא ִמיֵלי ְוָהֵני. ְלֵביתוֹ  ׁשֶ ּוב ּכְ ׁשּ ּיִ ָמקֹום, ּבַ ּיּוַכל ּבְ  ׁשֶ
ת ָצְרֵכי ְלָהִכין ּבָ ָמקֹום ִאם ֲאָבל, ׁשַ הּוא ּבְ ם ׁשֶ  ִאי ׁשָ
ר ת ָצְרֵכי ָהִכיןלְ  לוֹ  ֶאְפׁשָ ּבָ ֵאינוֹ  אוֹ , ׁשַ ּוב ְמקֹום ׁשֶ  ִיׁשּ
טּוחַ  ר, ּבָ ה ֲאִפּלוּ  ֵליֵלךְ  ֻמּתָ ּמָ ְרָסאֹות ּכַ ַלח ְוִאם. ּפַ  ׁשָ

הּוא ְלהֹוִדיָעם ם הֹוֵלךְ  ׁשֶ ת ׁשָ ּבָ ר, ְלׁשַ  ֵליֵלךְ  לוֹ  ֻמּתָ
ה ּמָ ְרָסאֹות ּכַ ָכל ּפַ ְוָנא ּבְ   :ּגַ

ֶעֶרב ִלְקּבֹעַ  ָאסּור. ב תשַׁ  ּבְ ה ּבָ ה ְסֻעּדָ ּתֶ ֵאינוֹ  ּוִמׁשְ  ׁשֶ
יֵמי ָרִגיל ת ִהיא ַוֲאִפּלוּ , ַהֹחל ּבִ ֵני, ֵארּוִסין ְסֻעּדַ  ִמּפְ
בֹוד ת ּכְ ּבָ ַ ֵנס, ַהׁשּ ּכָ ּיִ ת ׁשֶ ּבָ הּוא ְלׁשַ ׁשֶ ֵאב ּכְ . ֶלֱאֹכל ּתָ
ְכַלל ַהּיֹום ְוָכל ּתֹות ְוֶלֱאֹכל. ָהִאסּור ּבִ ִלי ְוִלׁשְ  ּבְ

ה ְקִביעּות ה ֲאִפּלוּ , ְסֻעּדָ ָרִגיל ְסֻעּדָ הּ  ׁשֶ ֹחל ּבָ ל, ּבַ  ּכָ
ר ַהּיֹום ין ִמן ְלַהְתִחיל ֻמּתָ ַנע ִמְצָוה ֲאָבל, ַהּדִ  ְלִהּמָ

ְקּבֹעַ  ה ִמּלִ הּוג ְסֻעּדָ ּנָ הּ  ׁשֶ ֹחל ּבָ עֹות' ִמט, ּבַ  ׁשָ
  :ּוְלַמְעָלה

ֶרךְ . ג י ּדֶ ה ַאְנׁשֵ ָכל ְלִהְתַעּנֹות ַמֲעׂשֶ ת ֶעֶרב ּבְ ּבָ   :ׁשַ

ל ִאם. ד ֶעֶרב ְלִהְתַעּנֹות ָעָליו ִקּבֵ ת ּבְ ּבָ  ָצִריךְ , ׁשַ
ֵרשׁ  ֹלא ִאם, ַהּכֹוָכִבים ֵצאת ַעד ְלִהְתַעּנֹות ּפֵ ַעת ׁשֶ ׁשְ  ּבִ

ַלת ֲעִנית ַקּבָ ִלים ַעד ַהּתַ ׁשְ ּיַ ּבּור ׁשֶ ָתן ַהּצִ ִפּלָ  ְוִאם. ּתְ
ֲעִנית הּוא  ֵצאת ַעד ְלִהְתַעּנֹות ָצִריךְ , ֲחלֹום ּתַ
  :ָכִביםַהּכוֹ 

 רנ סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , לשבת הסעדות הכנת

ים. א ּכִ ּבֶֹקר ַיׁשְ יֹום ּבַ י ּבָ ִ ׁשּ ִ ת ָצְרֵכי ְלָהִכין ָהׁשּ ּבָ , ׁשַ
ה לוֹ  ֵישׁ  ַוֲאִפּלוּ  ּמָ ׁשוֹ  ֲעָבִדים ּכַ ּמְ ל ְלׁשַ ּדֵ ּתַ  ְלָהִכין ִיׁשְ
ַעְצמוֹ  ָבר ׁשּום ּבְ ת ְלָצְרֵכי ּדָ ּבָ ֵדי ׁשַ דוֹ לְ  ּכְ י, ַכּבְ  ַרב ּכִ
א ךְ  ָהָיה ִחְסּדָ ֶרק ְמַחּתֵ ק ַהּיֶ ק ּדַ  יֹוֵסף ְוַרב ְוָרָבה. ּדַ
ִעין ָהיוּ   ְוַרב. ָהֵאשׁ  ַמְדִליק ָהָיה ז"ְורַ . ֵעִצים ְמַבּקְ

ן ָהָיה ַנְחָמן ִית ְמַתּקֵ ִלים ּוַמְכִניס ַהּבַ ִריִכים ּכֵ  ַהּצְ
ת ּבָ ה ְלׁשַ ֵלי ּוְמַפּנֶ ל ְלַמדיִ  ּוֵמֶהם. ַהֹחל ּכְ  ְוֹלא, ָאָדם ּכָ
בֹוִדי ֶאְפֹגם ֹלא: ֹיאַמר י, ּכְ בֹודוֹ  הּוא ֶזה ּכִ ד ּכְ ַכּבֵ ּמְ  ׁשֶ
ת ּבָ ַ   :ַהׁשּ

ה. ב ר ַיְרּבֶ ָבׂשָ נֹות ְוַיִין ּבְ ִפי ּוִמְגּדָ   :ְיָכְלּתוֹ  ּכְ

 רנא סימן
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 המנחה מן שבת בערב מלאכה לעשות שלא
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ולמעלה

הָהעוֹ . א ֶעֶרב ְמָלאָכה ׂשֶ ת ּבְ ּבָ ְנָחה ִמן ׁשַ  ּוְלַמְעָלה ַהּמִ
ָרָכה ִסיַמן רֹוֶאה ֵאינוֹ  ים ֵישׁ . ּבְ דֹוָלה ִמְנָחה: ְמָפְרׁשִ , ּגְ
ים ְוֵישׁ  ה ִמְנָחה: ְמָפְרׁשִ   :ְקַטּנָ

ן. ב ָגָדיו ְלַתּקֵ ת ְלֹצֶרךְ  ְוֵכָליו ּבְ ּבָ ר, ׁשַ ל ֻמּתָ . ַהּיֹום ּכָ
ין ְוהּוא ּכֹוֵתב יְלמִ  ַהּדִ ֶרךְ  ְלַעְצמוֹ  ְסָפִרים ׁשֶ   :ִלּמּודוֹ  ּדֶ

 רנב סימן
 שבת בערב להתחיל והאסורים המתרים מלאכות
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , בשבת נגמרים שיהיו כדי

ר. א ְמָלאָכה ְלַהְתִחיל ֻמּתָ ֶעֶרב ּבִ ת ּבְ ּבָ  ָסמּוךְ  ׁשַ
ָכה י ַעל ַאף, ַלֲחׁשֵ ֵאינוֹ  ּפִ עֹוד ָרהּ ְלָגמְ  ָיכֹול ׁשֶ  יֹום ִמּבְ

ת ֵמֵאֶליהָ  ִנְגֶמֶרת ְוִהיא ּבָ ׁשַ גֹון, ּבְ רֹות: ּכְ יוֹ  ִלׁשְ  ּדְ
ַמִים ְוַסְמָמִנין ִרים ְוֵהם ּבְ ל ִנׁשְ ת ּכָ ּבָ ַ  אּוִנין ְוָלֵתת, ַהׁשּ

ל ן ׁשֶ ּתָ ׁשְ ּנּור ּפִ ֵדי ַלּתַ נוּ  ּכְ ְתַלּבְ ּיִ  ְלתֹוךְ  ֶצֶמר ְוָלֵתת, ׁשֶ
ֵאיָנהּ  ַהּיֹוָרה יט טּוָחה ְוִהיא ָהֵאשׁ  ַעל ׁשֶ ּטִ ִאם, ּבַ  ׁשֶ
א ָאסּור ָהֵאשׁ  ַעל ִהיא ּמָ ה ׁשֶ  ַעל ֵאיָנהּ  ַוֲאִפּלוּ , ְיַחּתֶ
יט טּוָחה ֵאיָנהּ  ִאם ָהֵאשׁ  ּטִ א, ָאסּור, ּבַ ּמָ הּ  ָיִגיס ׁשֶ  ּבָ
ַכף ִגיס. ּבְ ֵדָרה ְוַהּמֵ ּקְ ב, ָהֵאשׁ  ַעל ֵאיָנהּ  ֲאִפּלוּ , ּבַ  ַחּיָ

ּום ל ִמׁשּ ֵ ר. ְמַבׁשּ ה ְמצּודֹות ִלְפֹרס ּוֻמּתָ  ְועֹופֹות ַחּיָ
ת ִנּצֹוִדים ְוֵהם ְוָדִגים ּבָ ׁשַ ר. ּבְ  ְלָנְכִרי ִלְמּכֹר ּוֻמּתָ

ָכה ָסמּוךְ  ּוְלַהְטִעינוֹ  ֵצא ּוִבְלַבד ַלֲחׁשֵ ּיֵ ַתח ׁשֶ יתוֹ  ִמּפֶ  ּבֵ
עֹוד   :יֹום ִמּבְ

ר. ב ן ּוֻמּתָ ָגָדיו ִלּתֵ ָדן ְועֹורֹות, ָנְכִרי ְלכֹוֵבס ּבְ , ְלַעּבְ
ָכה ָסמּוךְ  ִמים לוֹ  ָקַצץ ִאם ַלֲחׁשֵ ה אוֹ  ּדָ עֹוׂשֶ  אֹוָתם ׁשֶ

טֹוַבת ּלֹא ְוהּוא, ֲהָנָאה ּבְ ת ַלֲעׂשֹות לוֹ  ֹיאַמר ׁשֶ ּבָ ׁשַ  ּבְ
ה ְוַגם ֲעׂשֶ ּיַ ְכִרי ׁשֶ ָלאָכה ָהּנָ ֵביתוֹ  ַהּמְ  ָראּוהוּ  ְוִאם. ּבְ

ה ת ְמַלאְכּתוֹ  עֹוׂשֶ ּבָ ׁשַ טֹוַבת העֹושֶׂ  ָהָיה ִאם ּבְ , ֲהָנָאה ּבְ
ּלֹא לֹוַמר ָצִריךְ  ה ׁשֶ הּ  ַיֲעׂשֶ ת ּבָ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ִהיא ְוָידּועַ  ְמֻפְרֶסֶמת ְמָלאָכה ָהְיָתה ְוִאם. ג ל ׁשֶ  ׁשֶ
ָרֵאל ה, ִיׂשְ ָמקֹום אֹוָתהּ  ְועֹוׂשֶ  ְלַהְחִמיר טֹוב, ְמֻפְרָסם ּבְ
  :ְוֶלֱאֹסר

ל. ד ַצץ ּכָ ּקָ י ַעל ַאף ׁשֶ עֲ  ּפִ ּיַ הׁשֶ  ְמָלאָכה ם"ָהַעּכוּ  ׂשֶ
ת ּבָ ׁשַ ר, ּבְ ָרֵאל ֻמּתָ ִלי ִלְלּבֹשׁ  ְלִיׂשְ ת ַהּכְ ּבָ ׁשַ , ַעְצָמהּ  ּבְ
ָכל ַצץ ּדְ ּקָ יהּ , ׁשֶ ְעּתֵ יהּ  ַאּדַ ַנְפׁשֵ   :ָעִביד ָקא ּדְ

ר. ה ה ַמִים ִלְפּתֹחַ  ּוֻמּתָ ּנָ ִכים ְוֵהם ַלּגִ  ְוהֹוְלִכים ִנְמׁשָ
ָכל ת ּבְ ּבָ ַ יחַ . ַהׁשּ  ַעל ַאף ָהַעִין ַעל ָעֶבה ִקילֹור ּוְלַהּנִ
י ָאסּור ּפִ יחוֹ  ׁשֶ ת ְלַהּנִ ּבָ ׁשַ ַחת ֻמְגָמר ְוָלֵתת. ּבְ ִלים ּתַ  ַהּכֵ

ִרים ְוֵהם ּמְ ל ֵמֲאֵליֶהם ִמְתּגַ ת ּכָ ּבָ ַ  ֻמְגָמר ַוֲאִפּלוּ  ַהׁשּ
ח ִלי ֻמּנָ ּכְ ֵאין, ּבַ ה ָאָדם ּדְ ִביַתת ַעל ְמֻצּוֶ ִלים ׁשְ . ּכֵ

עֹוִרי ְוָלֵתת ִגיִגית םׂשְ רֹוָתן ּבְ קֹוַרת ְוטֹוֲעִנין. ִלׁשְ  ּבְ
ית ד ּבֵ ת ַהּבַ עֹוד ְוַהּגַ , ַוֲעָנִבים ֵזיִתים ַעל יֹום ִמּבְ

ֶמן ֶ ִין ְוַהׁשּ ר ֵמֶהם ַהּיֹוֵצא ְוַהּיַ  ּוְמִלילֹות ּבֶֹסר ְוֵכן ֻמּתָ
ִרְסָקן עֹוד ׁשֶ ִרים יֹום ִמּבְ ִקים ֻמּתָ ׁשְ . ֵמֶהם ַהּיֹוְצִאים ַהּמַ

ים ָלֵתת רּוֻמתָּ  ל ֵרַחִים ְלתֹוךְ  ִחּטִ  ָסמּוךְ , ַמִים ׁשֶ
ָכה   :ַלֲחׁשֵ

ת ֶעֶרב ָאָדם ֵיֵצא ֹלא. ו ּבָ ָכה ָסמּוךְ  ׁשַ ַמֲחטוֹ  ַלֲחׁשֵ  ּבְ
ָידוֹ  ֻקְלמּוסוֹ  ְוֹלא, ּבְ א, ּבְ ּמָ ח ׁשֶ ּכַ ר ֲאָבל. ְויֹוִציא ִיׁשְ  ֻמּתָ

ין ָלֵצאת ְתִפּלִ ָכה ָסמּוךְ  ּבִ ֵאינ ְלִפי, ַלֲחׁשֵ   :ׁשֹוְכָחן וֹ ׁשֶ

ֵמשׁ  ִמְצָוה. ז ֵכָליו ָאָדם ְלַמׁשְ ֶעֶרב ּבְ ת ּבְ ּבָ  ָסמּוךְ  ׁשַ
ָכה ּלֹא ַלֲחׁשֵ ֶהם ִיְהֶיה ׁשֶ ָבר ּבָ ָאסּור ּדָ  ּבוֹ  ָלֵצאת ׁשֶ
ת ּבָ ׁשַ   :ּבְ

 רנג סימן
, שבת בערב הקדרות עליה לתן ותנור כירה דין

  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ 
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יָרה. א ִהיא ּכִ ְקֵדָרה ּוָיהֲעשׂ  ׁשֶ יהָ  ַעל ְוׁשֹוְפִתין ּכִ  ּפִ
הּ  ְוֵישׁ , ְלַמְעָלה ְקֵדָרה ִפיַתת ָמקֹום ּבָ י ׁשְ ּתֵ , ְקֵדרֹות ׁשְ
ֶגֶפת ֻהְסָקה ִאם הּוא ּבְ ֹסֶלת ׁשֶ ל ּפְ  אוֹ  ֵזיִתים ׁשֶ

ֵעִצים ן ָאסּור, ּבְ יל ָעֶליהָ  ִלּתֵ ְבׁשִ עֹוד ּתַ  יֹום ִמּבְ
הֹותוֹ  א, ָעֶליהָ  ְלַהׁשְ ן ִאם ֶאּלָ ל ּכֵ ֵ ׁשּ ל ִנְתּבַ  ָצְרּכוֹ  ּכָ

ק ְוהּוא א, לוֹ  ְוַרע ִמְצַטּמֵ ֵליּכָ א ְלֵמיַחשׁ  ּדְ ּמָ ה ׁשֶ , ְיַחּתֶ
ָהָיה אוֹ  ּלֹא ַחי ׁשֶ ל ׁשֶ ֵ ׁשּ ָלל ִנְתּבַ ֵכיָון ּכְ הּוא ּדְ  ַחי ׁשֶ

ִסיחַ  ְעּתוֹ  ּמַ ה ּדַ ּנָ ְיָלה ּוְבָכל, ְלָמָחר ַעד ִמּמֶ  ָיכֹול ַהּלַ
ל ׁשֵ ֹלא ְלִהְתּבַ ל ִאם ֲאָבל, ִחּתּוי ּבְ ֵ ׁשּ  ְוֹלא ְקָצת ִנְתּבַ
ל ֵ ׁשּ ל ִנְתּבַ ל ַוֲאִפּלוּ , ָצְרּכוֹ  ּכָ ֵ ׁשּ ל ִנְתּבַ  ְוהּוא ָצְרּכוֹ  ּכָ
ק יָנן, לוֹ  ְוָיֶפה ִמְצַטּמֵ א ַחְייׁשִ ּמָ ה ׁשֶ  ְוָאסּור ְיַחּתֶ

הֹותוֹ  א ָעֶליהָ  ְלַהׁשְ ן ִאם ֶאּלָ ַרף ּכֵ ַהְינוּ  ּגָ הֹוִציא ּדְ  ׁשֶ
נָּ  ל הִמּמֶ ָחִלים ּכָ ַהְינוּ  ָקַטם אוֹ , ַהּגֶ ָסה ּדְ ּכִ ָחִלים ׁשֶ  ַהּגֶ

ֵאֶפר ם ְלַמֵעט ּבְ הּ  ָנַתן ְוִאם. ֻחּמָ ה ֲחִתיָכה ּבָ ר, ַחּיָ  ֻמּתָ
ִאּלוּ  הּ  ָהְיָתה ּכְ ּלָ ה ּכֻ ַעל ַחּיָ ךְ  ְיֵדי ּדְ ְעּתוֹ  ַמִסיחַ  ּכָ  ּדַ
ה ּנָ רּוָפה ֵאיָנהּ  ַוֲאִפּלוּ . ִמּמֶ  ָלהּ  ִלְסֹמךְ  רֻמתָּ , ּוְקטּוָמה ּגְ
ָסמּוךְ  ְקֵדָרה ַקשׁ  ֻהְסָקה ְוִאם. ָלהּ  חּוָצה ּבְ  אוֹ  ּבְ
ְגָבָבא ר, ּבִ הֹות ֻמּתָ רּוָפה ֹלא ֵאיָנהּ  ֲאִפּלוּ  ָעֶליהָ  ִלׁשְ  ּגְ

ַקשׁ  ֻהַסק ִאם ֲאִפּלוּ , ְוַתּנּור. ְקטּוָמה ְוֹלא , ּוְגָבָבא ּבְ
רּוף הּוא ִאם ֲאִפּלוּ , לוֹ  ִלְסֹמךְ  ֲאִפּלוּ  ָאסּור   :ְוָקטּום ּגָ

ן ְוָכל. . לז ּכֵ ָאסּור ׁשֶ הֹות ׁשֶ תֹוכוֹ  ִלׁשְ ּבוֹ  ַעל אוֹ  ּבְ . ּגַ
ח הּוא, ְוֻכּפָ ִפיַתת ְמקֹום ׁשֶ  ֻהַסק ִאם, ַאַחת ְקֵדָרה ׁשְ
ַקשׁ  ָבָבא אוֹ  ּבְ ינוֹ  ּגְ ִכיָרה ּדִ ֶגֶפת. ּכְ ֵעִצים אוֹ  ּבְ ינוֹ , ּבְ  ּדִ

ַתּנּור ַכח ְוִאם. ּכְ ָהה ׁשָ יל הּוא ִאם, ְוׁשָ ְבׁשִ ל ּתַ ַ ׁשּ ּבֻ  ׁשֶ
ל ר, ָצְרּכוֹ  ּכָ ק הּוא ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ  ְוִאם. לוֹ  ְוָיֶפה ִמְצַטּמֵ
יל הּוא ְבׁשִ ִהְתִחיל ּתַ ל ׁשֶ ׁשֵ ל ְוֹלא ְלִהְתּבַ ַ ׁשּ ל ּבֻ , ָצְרּכוֹ  ּכָ
ת מֹוָצֵאי ַעד ָאסּור ּבָ ָהה ָעַבר ְוִאם. ׁשַ  ָאסּור ְוׁשָ

ֵניֶהם ׁשְ ל םאֹוְמִרי ְוֵישׁ  .ּבִ ּכָ ל ׁשֶ ֵ ׁשּ ְתּבַ ּנִ ַמֲאַכל ׁשֶ ן ּכְ  ּבֶ
רֹוַסאי ל אוֹ , ּדְ ֵ ׁשּ ְתּבַ ּנִ ל ׁשֶ ק ָצְרּכוֹ  ּכָ , לוֹ  ְוָיֶפה ּוִמְצַטּמֵ

ר הֹותוֹ  ֻמּתָ י ַעל ְלַהׁשְ ּבֵ יָרה ּגַ ֶגֶפת ֻהַסק ֲאִפּלוּ . ּכִ  ּבְ

רּוָפה ֵאיָנהּ  ַוֲאִפּלוּ  ְוֵעִצים ָרה ְוֹלא. ּוְקטּוָמה ּגְ  ֻהְזּכְ
רּופָ  ַקשׁ  ְוֻהַסק ּוְקטּוָמה הּגְ א ּוְגָבָבא ּבְ ִהְתִחיל ֶאּלָ ׁשֶ  ּכְ

ל ׁשֵ יעַ  ְוֹלא ְלִהְתּבַ ן ְלַמֲאַכל ִהּגִ רֹוַסאי ּבֶ  ְלִעְנַין ְוֵכן. ּדְ
ֵדָרה ָנַטל ִאם ת ָעֶליהָ  ְלַהְחִזיָרהּ  ּוָבא ֵמָעֶליהָ  ַהּקְ ּבָ ׁשַ . ּבְ
ַכח ְוִאם ָהה ׁשָ יל ְוׁשָ ְבׁשִ ִהְתִחיל ּתַ לְלִהתְ  ׁשֶ ׁשֵ  ְוֹלא ּבַ
יעַ  ן ְלַמֲאַכל ִהּגִ רֹוַסאי ּבֶ  לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין. ָאסּור, ּדְ
ָהה ָעַבר ִאם ִעְנַין ֶזה ְוָכל. ְוׁשָ ה ּבְ ִהּיָ ֵדָרה, ׁשְ ַהּקְ  ׁשֶ

ֶבת ֵסא ַעל יֹוׁשֶ ל ּכִ ְרֶזל ׁשֶ י ַעל אוֹ  ּבַ ּבֵ  ְוֵאיָנהּ  ֲאָבִנים ּגַ
ָחִלים נֹוַגַעת ּגֶ י לעַ  ַהְטָמָנה ֲאָבל. ּבַ ּבֵ ָחִלים ּגַ  ה"לד, ּגֶ
  :ָאסּור

יָרה. ב ִהיא ּכִ רּוָפה ׁשֶ ֵדָרה ְוָנַטל ּוְקטּוָמה ּגְ  ֵמָעֶליהָ  ַהּקְ
ת ֲאִפּלוּ  ּבָ ׁשַ ר, ּבְ ל ְלַהְחִזיָרהּ  ֻמּתָ ִהיא ְזַמן ּכָ . רֹוַתַחת ׁשֶ
יָחהּ  ְוֹלא י ַעל ִהּנִ ּבֵ הּ  ַעל ְוַדְוָקא. ַקְרַקע ּגַ ּבָ  ֲאָבל, ּגַ

 הּוא ֲאִפּלוּ  ְלַהֲחִזיר ָאסּור, ּוְבַתּנּור. ָאסּור ְלתֹוָכהּ 
רּוף ין ְוהּוא. ְוָקטּום ּגָ ח ַהּדִ ֶגֶפת ִהִסיקוֹ  ִאם, ְלֻכּפָ  ּבְ

  :ְוֵעִצים

ים. ג ּכִ ׁשְ ּבֶֹקר ַהּמַ יָחה ְוָרָאה ּבַ ִהְקּדִ ילוֹ  ׁשֶ ְבׁשִ  ְוָיֵרא, ּתַ
ן יחַ  ּפֶ יחַ  ְלָהִסיר ָיכֹול, יֹוֵתר ַיְקּדִ ָנה ְקֵדָרה ּוְלַהּנִ  ְיׁשָ

י ַעל ֵריָקִנית יָרה ּפִ ים ְוָאז ַהּכִ ֵדָרה ָיׂשִ יל ַהּקְ ְבׁשִ ַהּתַ  ׁשֶ
תֹוָכהּ  י ַעל ּבְ ּבֵ ֵדָרה ּגַ ֵהר. ֵריָקִנית ַהּקְ ּלֹא ְוִיּזָ ים ׁשֶ  ָיׂשִ
י ַעל ְקֵדָרתוֹ  ּבֵ ְהֶיה, ַקְרַקע ּגַ ּתִ   :רֹוַתַחת ְוׁשֶ

ַיד ִלְמחֹות ֵישׁ . ד עֹוד ַהְטִמיןלְ  ַהּנֹוֲהִגים ּבְ  יֹום ִמּבְ
ל קּוְמקּום ין ַמִים ׁשֶ ֵדָרה ְלתֹוךְ  אֹוָתם ְונֹוְתִנים ַחּמִ  ַהּקְ
ת ּבָ ׁשַ יל ּבְ ְבׁשִ ַהּתַ ׁשֶ קמִ  ּכְ   :ְצַטּמֵ

ר. ה י ַעל ָלֵתת ֻמּתָ ין ְקֵדַרת ּפִ ת ַחּמִ ּבָ ׁשַ יל, ּבְ ְבׁשִ  ּתַ
ל ֵ ׁשּ ְתּבַ ּנִ ת ֵמֶעֶרב ׁשֶ ּבָ ל ׁשַ גֹון, ָצְרּכוֹ  ּכָ  ש"פאנדי ּכְ
ֶהן ְוַכּיֹוֵצא ָמן, ּבָ ֵאין ְלִפי, ְלַחּמְ ֶרךְ  ׁשֶ ּול ּדֶ ׁשּ ָכךְ  ּבִ . ּבְ
ַחת ְלַהְטִמין ֲאָבל ָגִדים ּתַ תּוִנים ַהּבְ י ַעל ַהּנְ ּבֵ  ּגַ

ַחם אי, ַהּמֵ   :ָאסּור ַוּדַ
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 רנד סימן
 להגמר כדי שבת מערב המוכנים תבשילין דיני

  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , בשבת

י ַעל ףאַ . א ר ּפִ ׂשָ ּבָ ר ַחי ׁשֶ הֹותוֹ  ֻמּתָ י ָהֵני, ְלַהׁשְ  ִמּלֵ
ְקֵדָרה ְצִלי ֲאָבל, ּבִ ֵאֶצל ּבִ יחוֹ  ָאסּור ָהֵאשׁ  ׁשֶ  ָסמּוךְ  ְלַהּנִ
ָכה ַמֵהר, ַלֲחׁשֵ ּמְ ל ׁשֶ ׁשֵ י ְוָהֵני. ְלַחּתּוֵיי ְוָאֵתי ְלִהְתּבַ  ִמּלֵ
ר ְבׂשַ ר ֲאָבל, ֵעז אוֹ  ׁשֹור ּבִ ׂשַ ִדי ּבְ ֵהם ףְועוֹ  ּגְ  ׁשֶ

ִחים ר, ְלֵאיָבִרים ְמֻנּתָ ֹלא ֻמּתָ יָנן ּדְ ִאם, ְלִחּתּוי ַחְייׁשִ  ׁשֶ
ה ֶגָחִלים ְיַחּתֶ ר ִיְתָחֵרךְ  ּבְ ׂשָ ֵאינוֹ , ַהּבָ א ָצִריךְ  ׁשֶ  ֶאּלָ

ְלַבד ָהֵאשׁ  ֲחִמימּות ַתּנּור הּוא ְוִאם. ּבִ יו ְוָטח, ּבְ  ּפִ
ִטיט ין, ּבְ ִדי ּבֵ ֵלִמים ְועֹוף ּגְ ין ׁשְ רבְּ  ּבֵ , ֵעז אוֹ  ׁשֹור ׂשַ
ר ֹלא ֻמּתָ יָנן ּדְ ִאם, ְלִחּתּוי ַחְייׁשִ א ׁשֶ ּנּור ִלְפּתֹחַ  ּבָ  ַהּתַ

ֵנס, ּוְלַחּתֹות ּכָ ן, ָהרּוחַ  ּתִ ּנּור ְוִיְצַטּנֵ ה, ַהּתַ ֶ ׁשּ  ְוִיְתּקַ
ר ׂשָ   :ְוַיְפִסיד ַהּבָ

ָצל צֹוִלין ֵאין. ב ר אוֹ  ּוֵביָצה ּבָ ׂשָ י ַעל ּבָ ּבֵ ָחִלים ּגַ , ּגֶ
א ֵדי ֶאּלָ ֶלה ּכְ ּצָ ּיִ עֹוד ׁשֶ ֵני יֹום ִמּבְ ְ ַמֲאַכל, ְצָדָדיו ִמׁשּ  ּכְ
ן רֹוַסאי ּבֶ הּוא ּדְ ּולוֹ  ֲחִצי ׁשֶ ׁשּ ר הּוא ֲאִפּלוּ . ּבִ ׂשַ ִדי ּבְ , ּגְ

ֵכיָון יחוֹ  ּדְ ִהּנִ י ַעל ׁשֶ ּבֵ ָחִלים ּגַ שׁ  ֵאינוֹ  ּגֶ א חֹוׁשֵ  ֶאּלָ
ֶלה ּצָ ּיִ י ַעל ְוַאף ְמֵהָרה ׁשֶ יִּ  ּפִ ךְ , ְתָחֵרךְ ׁשֶ יָנן ִהְלּכָ  ַחְייׁשִ
א ּמָ ה ׁשֶ ְצֶלה ֲאָבל. ְיַחּתֶ ּנִ ׁשֶ ַמֲאַכל ּכְ ן ּכְ רֹוַסאי ּבֶ  ֹלא, ּדְ

יָנן ְלָמא ַחְייׁשִ ר הּוא ִאם ֲאִפּלוּ , ְלַחּתּוֵיי ָאֵתי ּדִ ׂשַ  ּבְ
ַאַחר, ׁשֹור ּמֵ הּוא ׁשֶ ה ַלֲאִכיָלה ָראּוי ׁשֶ ה ָלּמָ  ְיַחּתֶ

  :ְלַהְפִסידוֹ 

ַכח אוֹ , ָעַבר ִאם. ג ת ְוִנְצָלה, ׁשָ ּבָ ׁשַ ִאסּור ּבְ   :ָאסּור, ּבְ

רֹות. ד ֱאָכִלין ּפֵ ּנֶ ין ׁשֶ ר, ַחּיִ ָנם ֻמּתָ ֵדָרה ְסִביב ִלּתְ  ַהּקְ
י ַעל ַאף ִאי ּפִ ר ׂשֶ לוּ  ֶאְפׁשָ ּצָ ּיִ ָכה ֹקֶדם ׁשֶ  ּוִמיהוּ . ֲחׁשֵ

ֵהר ָצִריךְ  ּלֹא ִלּזָ סּוי ַיֲחִזיר ׁשֶ לָּ  ִאם ַהּכִ  הִנְתּגַ
ָכה ָחׁשְ ֶ ּלֹא, ִמׁשּ לוּ  ַעד ָעָליו ְלהֹוִסיף ְוׁשֶ ּצָ ּיִ ֵני, ׁשֶ  ִמּפְ
ַמֵהר ּמְ ּוָלם ִלְגֹמר ׁשֶ ׁשּ ת ּבִ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ָכה ָסמּוךְ  נֹוְתִנין ֵאין. ה ת ַלֲחׁשֵ ּנּור ּפַ ּתַ א, ּבַ ֵדי ֶאּלָ  ּכְ
ְקְרמוּ  ּיִ ֶניהָ  ׁשֶ ִקים ּפָ ּנּור ַהְמֻדּבָ ּתַ י ַעל ֲחָרָרהּ  ְוֹלא. ּבַ ּבֵ  ּגַ
ָחִלים א, ּגֶ ֵדי ֶאּלָ ְקְרמוּ  ּכְ ּיִ ֶניהָ  ׁשֶ ֶנֶגד ּפָ ּכְ  ְוִאם. ָהֵאשׁ  ׁשֶ

ָכה ָסמּוךְ  אֹוָתם ָנַתן ֵניֶהם ָקְרמוּ  ְוֹלא ַלֲחׁשֵ  ִאם, ּפְ
ֵמִזיד ְכֵדי ש"מ ַעד ָאסּור, ּבְ ֲעׂשוּ  ּבִ ּיַ ׁשֹוֵגג ְוִאם. ׁשֶ , ּבְ

ר, ּיֹאַכל ַמה לוֹ  ֵאין ִאם ּנוּ  תִלְרּדוֹ  לוֹ  ֻמּתָ  ְמזֹון ִמּמֶ
ֹלשׁ  ֵאין ַלֲאֵחִרים ְואֹוֵמר, ְסֻעּדֹות ׁשָ  ַמה ָלֶהם ׁשֶ
ֹלשׁ  ְמזֹון ָלֶכם ּוְרדוּ  ּבֹאוּ : ּיֹאְכלוּ  הּוא. ְסֻעּדֹות ׁשָ  ּוְכׁשֶ
ה ֹלא, רֹוֶדה ה ִיְרּדֶ ַמְרּדֶ א, ּבְ ין ֶאּלָ ַסּכִ , ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ּבְ
ּלֹא ה ׁשֶ ֶדֶרךְ  ַיֲעׂשֶ ה ּכְ עֹוׂשֶ ר ִאי ְוִאם. ֹחלבַּ  ׁשֶ  ֶאְפׁשָ

ּנּוי ִלְרּדֹות ׁשִ ה, ּבְ ה ִיְרּדֶ ַמְרּדֶ ְכֵדי ְנָתָנהּ  ְוִאם. ּבְ  ּבִ
ְקְרמוּ  ּיִ ֶניהָ  ׁשֶ יָון, ּפָ ֹלא ּכֵ ת ְוֹצֶרךְ , ִאסּוָרא ָעַבד ּדְ ּבָ  ׁשַ

ַדְרּכוֹ  רֹוֶדה, הּוא ּלֹא. ּכְ  ֲאִפּלוּ  ָאסּור, ַהּיֹום ְלֹצֶרךְ  ְוׁשֶ
ּנּוי ׁשִ   :ּבְ

ת ְנָתנוֹ  ִאםוְ . ו ּבָ ׁשַ ֵמִזיד ֲאִפּלוּ , ּבְ ר, ּבְ  ִלְרּדֹות לוֹ  ֻמּתָ
ּיֹאֶפה ֹקֶדם ֵדי ׁשֶ ּלֹא ּכְ   :ְסִקיָלה ִאסּור ִליֵדי ָיֹבא ׁשֶ

ּנּוִרים. ז ּתַ נוּ  ּבַ ּלָ ֵאין ׁשֶ ֶהם ׁשֶ ה ּבָ ר, ְרִדּיָ  ְלהֹוִציא ֻמּתָ
ֹלשׁ  יֹוֵתר ָ ין ְסֻעּדֹות ִמׁשּ ַסּכִ ׁשּום אוֹ  ּבְ ְתֹחב ָברדָּ  ּבְ ּיִ  ׁשֶ
ל, ּבוֹ  ַרַחת יֹוִציא ֹלא ָמקֹום ּוִמּכָ ּום ּבָ ִמְחֵזי ִמׁשּ  ּדְ

ֳעָבִדין ֹחל ּכָ   :ּדְ

א ֹלא. ח ן ְותֹוְרמּוִסין ֲעָסִסּיֹות ְקֵדָרה ָאָדם ְיַמּלֵ  ְוִיּתֵ
ּנּור ְלתֹוךְ  ת ֶעֶרב ַהּתַ ּבָ ָכה ָסמּוךְ  ׁשַ ֵני, ַלֲחׁשֵ  ִמּפְ

ָבִרים ּדְ ּול ְצִריִכים ֵאיָנם ֵאּלוּ  ׁשֶ ׁשּ  ֲעֵליֶהם ְוַדְעּתוֹ  ַרב ּבִ
ר ְלָאְכָלם ֵני, ְלַאְלּתַ ךְ  ּוִמּפְ י ַעל ַאף ּכָ ּלֹא ּפִ  ׁשֶ
לוּ  ְ ׁשּ ל ִנְתּבַ ר ּכָ ָאר ֵהם ֲהֵרי, ִעּקָ ׁשְ יל ּכִ ְבׁשִ ִהְתִחיל ּתַ  ׁשֶ
ל ֵ ׁשּ ל ְוֹלא ְלִהְתּבַ ֵ ׁשּ ל ִנְתּבַ ָאסּור, ָצְרּכוֹ  ּכָ הֹותוֹ  ׁשֶ . ְלַהׁשְ

ין ְוהּוא ח ְלִכיָרה ַהּדִ ה ְוִאם. ְוֻכּפָ  ֲאִפּלוּ , ֵכן ָעׂשָ
ׁשֹוֵגג ֵדי ַעד ש"למ ֲאסּוִרים, ּבְ ֲעׂשוּ  ּכְ ּיַ   :ׁשֶ
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ּיֹוֵצא. ט א ֹלא ּבוֹ  ּכַ ל ָחִבית ְיַמּלֵ ן ַמִים ׁשֶ  ְלתֹוךְ  ְוִיּתֵ
ּנּור ת ֶעֶרב ַהּתַ ּבָ ָכה ִעם ׁשַ ה ְוִאם. ֲחׁשֵ , ֵכן ָעׂשָ
תשַׁ  ְלמֹוָצֵאי ֲאסּוִרים ְכֵדי ּבָ ֲעׂשוּ  ּבִ ּיַ   :ׁשֶ

 רנה סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , שבת הכנסת קדם האש הכנת

ין ֵאין. א ָכה ָסמּוךְ  ֵמֵעִצים ְמדּוָרה עֹוׂשִ  ַעד, ַלֲחׁשֵ
ית ּצִ ּיַ ֶהן ׁשֶ ִעְנָין ָהאּור ּבָ ֵהא ּבְ ּתְ ְלֶהֶבת ׁשֶ ַ  עֹוָלה ַהׁשּ
ִלי ֵמֵאֶליהָ   ֵעץ הּוא ְוִאם. יםֲאֵחרִ  ֵעִצים ִסּיּועַ  ּבְ
ֱאֹחז ָצִריךְ , ְיִחיִדי ּיֶ ֹרב ָהאּור ׁשֶ פוֹ  ּוְבֹרב ָעְביוֹ  ּבְ  ֶהּקֵ
ל ֻהְדְלָקה ֹלא ְוִאם ךְ  ּכָ הּ  ֵליָהנֹות ָאסּור, ּכָ ת ּבָ ּבָ ׁשַ , ּבְ
ֵזָרה א ּגְ ּמָ ה ׁשֶ הּ  ְיַחּתֶ ֵדי ָהֵעִצים ְוָיִניד ּבָ ֲעֶלה ּכְ ּתַ  ׁשֶ

ְלֶהֶבת ַ ֻהְדְלָקה. ַהׁשּ עּור ּוְכׁשֶ ִ ׁשּ ם ָיכֹול, ּכַ  ְלִהְתַחּמֵ
הּ  ֶנְגּדָ ת ּכְ ּבָ ׁשַ שׁ  ּבְ ּמֵ ּתַ ין, ְלאֹוָרהּ  ּוְלִהׁשְ  ַעל הּוא ִאם ּבֵ

י ּבֵ י ַעל אוֹ  ַקְרַקע ּגַ ּבֵ נֹוָרה ּגַ  ִהיא ַוֲאִפּלוּ , ַהּמְ
ָבִרים ֵאין ִמּדְ ין ׁשֶ ִתיָלה ֵמֶהם עֹוׂשִ ת ּפְ ּבָ   :ְלׁשַ

ְפָחמִ  אֹוְמִרים ֵישׁ . ב ּבִ ֶהם ָאַחז ֹלא ֲאִפּלוּ  יןׁשֶ  ָהאּור ּבָ
א ל ֶאּלָ הּוא ּכָ ֵרי, ׁשֶ ֵני ׁשָ ֵהם ִמּפְ   :ְוהֹוְלִכים ּדֹוְלִקים ׁשֶ

ל ְמדּוָרה. ג ל, ֶזֶפת ׁשֶ ְפִרית ְוׁשֶ ל, ּגָ  ּוְגָבָבא ַקשׁ  ְוׁשֶ
ֶהם ָאַחז ֹלא ֲאִפּלוּ  א ָהאּור ּבָ ל ֶאּלָ הּוא ּכָ ֵרי, ׁשֶ . ׁשָ
ל ְמדּוָרה ְוֵכן ל, יםָקנִ  ׁשֶ ְרִעיֵני ְוׁשֶ ָמִרים ּגַ ֵהם ּתְ ׁשֶ  ּכְ

ִרים ִנים ִאם ֲאָבל. ְמֻפּזָ ְרִעיִנים, ֲאֻגּדֹות ַהּקָ ַסל ְוַהּגַ , ּבַ
ית ְצִריִכים ּצִ ּיַ ֶהם ׁשֶ ֵהא ַעד ָהאּור ּבָ ּתְ ְלֶהֶבת ׁשֶ ַ  ַהׁשּ
ֶהֶפךְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ֵמֵאֶליהָ  עֹוָלה   :ּבְ

 רנו סימן
ָסִעיף  ּובוֹ , שבת בערב עיןתוק שהיו תקיעות ששה

  ֶאָחד

ָהיוּ . א ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ּוָבן ִיׂשְ ִיׁשּ ֶעֶרב ּתֹוְקִעין ָהיוּ , ּבְ ת ּבְ ּבָ  ׁשַ
ה ָ ׁשּ ִקיעֹות ׁשִ ֵדי, ּתְ יל ּכְ ָלאָכה ִמן ָהָעם ֶאת ְלַהְבּדִ   :ַהּמְ

 רנז סימן
  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , חמין הטמנת דיני

שַׁ  טֹוְמִנין ֵאין. א תּבְ ָדָבר ֲאִפּלוּ , ּבָ ֵאינוֹ  ּבְ  מֹוִסיף ׁשֶ
ְסֵפק ֲאָבל. ֶהֶבל ָכה ּבִ  טֹוְמִנין ְוֵאין. ּבוֹ  טֹוְמִנין, ֲחׁשֵ
ָדָבר עֹוד ֲאִפּלוּ  ֲהָבל ַהּמֹוִסיף ּבְ  ִהְטִמין ְוִאם, יֹום ִמּבְ
ָדָבר יל, ֲהָבל ַהּמֹוִסיף ּבְ ְבׁשִ ִדיֲעַבד ֲאִפּלוּ  ָאסּור ַהּתַ . ּבְ
צ ְוַדְוָקא ם, ֹוֵנןּבְ ְתַחּמֵ ּנִ ק אוֹ  ׁשֶ ְצַטּמֵ ּנִ  ֲאָבל, לוֹ  ְוָיֶפה ׁשֶ
עֹוֵמד ֲחִמימּותוֹ  ּבְ ָעה ּבַ ׁשָ ר, ִראׁשֹוָנה ּכְ   :ֻמּתָ

יל ֲאִפּלוּ . ב ְבׁשִ ל ּתַ ֵ ׁשּ ְתּבַ ּנִ ל ׁשֶ  ְלַהְטִמין ָאסּור, ָצְרּכוֹ  ּכָ
ת ּבָ ׁשַ ָדָבר ֲאִפּלוּ  ּבְ ֵאינוֹ  ּבְ ל. ֲהָבל מֹוִסיף ׁשֶ  קֹוםמָ  ּוִמּכָ
ִלי ָלׂשּום יל ַעל ּכֵ ְבׁשִ ֵדי ַהּתַ ְמרוֹ  ּכְ ִרים ִמן ְלׁשָ , ָהַעְכּבָ

ֵדי אוֹ  ּלֹא ּכְ ף ׁשֶ ַעְפרּוִרית ִיְתַטּנֵ ֵרי, ּבָ ֵאין ׁשָ  ֶזה ׁשֶ
ַמְטִמין א ְלָהֵחם ּכְ ׁשֹוֵמר ֶאּלָ סּוי ְונֹוֵתן ּכְ ֵדָרההַ  ַעל ּכִ   :ּקְ

ָבִרים ֵהם ֵאּלוּ . ג ֹסֶלת: ֶהֶבל ַהּמֹוִסיִפים ּדְ ל ּפְ  ֵזיִתים ׁשֶ
ל אוֹ  ִמין ׁשֶ ין, ְוֹחל ְוִסיד ּוֶמַלח ְוֶזֶבל ׂשּוְמׂשֻ  ַלִחים ּבֵ
ין ים ּבֵ ין ְוֶתֶבן, ְיֵבׁשִ ִבים ּומּוִכין ְוַזּגִ ְזַמן ַוֲעׂשָ  ּבִ

ן ּתָ ָלׁשְ ְ ׁשּ ָבִרים ְוֵאּלוּ . ַלִחין ׁשֶ ֵאיָנם ּדְ : ֲהָבל מֹוִסיִפים ׁשֶ
סּות ל ּוְנֹעֶרת ֹוָנהי ְוַכְנֵפי ּוֵפרֹות ּכְ ן ׁשֶ ּתָ ׁשְ  ּוְנֹסֶרת ּפִ
ל ין ׁשֶ   :ָחָרׁשִ

י ַעל ַאף. ד ֵאין ּפִ ת טֹוְמִנין ׁשֶ ּבָ ׁשַ ָדָבר ֲאִפּלוּ  ּבְ  ּבְ
ֵאין עֹוד ּבוֹ  ָטַמן ִאם, ֶהֶבל מֹוִסיף ׁשֶ ה יֹום ִמּבְ ּלָ  ְוִנְתּגַ

ָכה ָחׁשְ ֶ ר, ִמׁשּ  ָרָצה ִאם ְוֵכן. ּוְלַכסֹותוֹ  ַלֲחֹזר ֻמּתָ
ת ָעָליו ִסיףְלהוֹ  ּבָ ׁשַ לוֹ  רֹוֶצה ִאם ְוֵכן. מֹוִסיף, ּבְ  ִלּטְ
ּלוֹ  ְמקֹומוֹ  ַאֵחר ְוָלֵתת ּכֻ ין, ּבִ ָהִראׁשֹון ּבֵ  יֹוֵתר ַחם ׁשֶ

ִני ֵ ין ֵמַהׁשּ ִני ּבֵ ֵ ַהׁשּ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ֵמָהִראׁשֹון יֹוֵתר ַחם ׁשֶ
א ְמֻכֶסה ָהָיה ָסִדין ֶאּלָ לוֹ  ָיכֹול ּבְ  ְלַכסֹותוֹ  ִלּטְ
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ָלה ְוהּוא. ְגלֹוְפְקִריןבִּ  ְ ׁשּ ְתּבַ ּנִ ֵדָרה ׁשֶ ל ַהּקְ הּ  ּכָ . ָצְרּכָ
ֶלת ֵאיָנהּ  ִאם ֲאָבל ֶ ל ְמֻבׁשּ  ַעל ְלהֹוִסיף ֲאִפּלוּ , ָצְרּכוֹ  ּכָ

סּוי ּתֹוֶסֶפת ָאסּור, ַהּכִ ל ָלהּ  ּגֹוֵרם ֶזה ׁשֶ ׁשֵ   :ְלִהְתּבַ

ה ִאם. ה ּנָ יל ּפִ ְבׁשִ ת ַהּתַ ּבָ ׁשַ ֵדָרה ּבְ נִּ  ִמּקְ לׁשֶ ֵ ׁשּ הּ  ְתּבַ  ּבָ
ר, ַאֶחֶרת ִלְקֵדָרה ָדָבר ְלַהְטִמינוֹ  ֻמּתָ ֵאינוֹ  ּבְ  מֹוִסיף ׁשֶ

  :ֶהֶבל

ר. ו ת ְלַהְטִמין ֻמּתָ ּבָ ׁשַ ָבר ּבְ ָדָבר צֹוֵנן ּדָ ֵאינוֹ  ּבְ  ׁשֶ
ֵדי ֶהֶבל מֹוִסיף ּלֹא ּכְ ן ׁשֶ יֹוֵתר ִיְצַטּנֵ ֵדי אוֹ  ּבְ ִפיג ּכְ ּתָ  ׁשֶ
תוֹ  ָדָבר ֲאָבל. ִצּנָ  ְלַהְטִמין ַוֲאִפּלוּ , ֶהֶבל ַהּמֹוִסיף ּבְ
מּור צֹוֵנן עֹוד ַוֲאִפּלוּ  ּגָ   :ָאסּור ָנֵמי, יֹום ִמּבְ

ל. ז ָאְסִריַנן ֵהיָכא ּכָ ְקֵדָרה ֲאִפּלוּ , ַהְטָמָנה ּדְ ֶלת ּבִ ֶ  ְמֻבׁשּ
ל ק ַוֲאִפּלוּ , ָאְסִריַנן ָצְרּכוֹ  ּכָ   :לוֹ  ְוַרע ִמְצַטּמֵ

י ַעל ַאף. ח מֻּ  ּפִ רׁשֶ הֹות ּתָ י ַעל ְקֵדָרה ְלַהׁשְ ּבֵ יָרה ּגַ  ּכִ
שׁ  ּיֵ הּ  ׁשֶ ָחִלים ּבָ י ַעל ּגֶ ָרִכים ּפִ ֲארוּ  ַהּדְ ְתּבָ ּנִ סי ׁשֶ ' ּבְ
ְבָגִדים ְמֻכֶסה הּוא ִאם, ג"רנ י ַעל ַאף ּבִ ָגִדים ּפִ ַהּבְ  ׁשֶ

ל ַעְצָמן ֵמֲחַמת ֲהָבל מֹוִסיִפים ֵאיָנם  ֵמֲחַמת ָמקֹום ִמּכָ
ְחתֵּ  ֵאשׁ  ּתַ ל ּוִמיהוּ . ֲהָבל מֹוִסיף יֶהםׁשֶ הּוא ּכָ ִעְנָין ׁשֶ  ּבְ

ֵאין ָגִדים ׁשֶ ֵדָרה נֹוְגִעים ַהּבְ ּקְ י ַעל ַאף, ּבַ שׁ  ּפִ ּיֵ  ֵאשׁ  ׁשֶ
יהָ  ְחּתֶ יָון, ּתַ ֵאינוֹ  ּכֵ ה ׁשֶ ֶרךְ  עֹוׂשֶ ֵרי, ַהְטָמָנה ּדֶ . ׁשָ
ךְ  ֲעִמיד ֵהיָכא ִהְלּכָ ּמַ יָרה ַעל ְקֵדָרה ׁשֶ ח אוֹ  ּכִ ּפָ יֵּ  ּכֻ  שׁ ׁשֶ
ֶהם ָחִלים ּבָ ֵדָרה ׁשּוֵלי ְוֵאין, ּגֶ ָחִלים נֹוְגִעים ַהּקְ ּגֶ , ּבַ
הּוי ר ִמְקֵרי ׁשִ י ַעל ּוֻמּתָ ָרִכים ּפִ ֲארוּ  ַהּדְ ְתּבָ ּנִ ִסיָמן ׁשֶ  ּבְ
ֵדָרה ַעל ָנַתן ְוִאם. ג"רנ ִלי ַהּקְ ֵאינוֹ  ָרָחב ּכְ  נֹוֵגעַ  ׁשֶ

י ִצּדֵ ֵדָרה ּבְ ָגִדים ְוָנַתן, ַהּקְ ִלי תוֹ אוֹ  ַעל ּבְ , ָרָחב ּכְ
ר ֵכיָון ֻמּתָ ֵאין ּדְ ָגִדים ׁשֶ א ְנתּוִנים ַהּבְ  אֹותוֹ  ַעל ֶאּלָ
ִלי ֵאינוֹ  ָרָחב ּכְ י נֹוֵגעַ  ׁשֶ ִצּדֵ אן ֵאין, ְקֵדָרה ּבְ  ּכָ

ר ְוֵכן. ַהְטָמָנה יחַ  ֻמּתָ ֵדָרה ְלַהּנִ ּנּוִרים ַהּקְ ּתַ נוּ  ּבַ ּלָ , ׁשֶ
ן ְיֵדי ַעל ּתֵ ּיִ תֹוָכהּ  ׁשֶ ה ֲחִתיָכה ּבְ ּלֹא ְוהּוא, ַחּיָ ֵהא ׁשֶ  ּתְ

ֵדָרה ָחִלים נֹוַגַעת ַהּקְ ּגֶ י ַעל ְוַאף, ּבַ ַכֶסה ּפִ ּמְ י ׁשֶ  ּפִ

ּנּור ְבָגִדים ַהּתַ יָון, ּבִ ֵאין ּכֵ ָגִדים ׁשֶ ֵדָרה נֹוְגִעים ַהּבְ ּקְ  ּבַ
ֵרי, הּוא ַהְטָמָנה ָלאו   :ְוׁשָ

 רנח סימן
, חמה קדרה על קר דבר שבת ערב להשים שמתר

  ָסִעיף ֶאָחד בוֹ וּ 

ר. א יחַ  ֻמּתָ עֹוד ְלַהּנִ ִלי יֹום ִמּבְ שׁ  ּכְ ּיֵ ָבר ּבוֹ  ׁשֶ  ַקר ּדָ
י ַעל ּבֵ ה ְקֵדָרה ּגַ ֵאין, ַחּמָ טֹוֵמן ֶזה ׁשֶ ָדָבר ּכְ  ַהּמֹוִסיף ּבְ
  :ֶהֶבל

 רנט סימן
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , וטלטולם הטמנה דיני כמה

ַמן, מּוִכין. א ּטָ ֶהם ׁשֶ ֶרךְ  ּבָ  ְלַטְלְטָלן ָאסּור, ִמְקֶרה ּדֶ
א סּוי ְמַנֵער ֶאּלָ ָצָתן ּוְכגֹון. נֹוְפלֹות ְוֵהן ַהּכִ ּקְ ּמִ  ׁשֶ
ה ֵאין, ְמֻגּלֶ א ִטְלטּול ֶזה ׁשֶ ּדוֹ  ֶאּלָ  ִיֲחָדן ְוִאם. ִמּצִ
ר, ְלָכךְ  י ָטַמן ִאם ֲאָבל. ְלַטְלְטָלן ֻמּתָ ִגּזֵ , ֶצֶמר ּבְ
רמֻ , ְלָכךְ  ִיֲחָדן ֹלא ֲאִפּלוּ  י ְוָהֵני. ְלַטְלְטָלן ּתָ  ְסָתם ִמּלֵ
ין ֵאין ִגּזִ  ְלאֹוָצר ְנָתָנם ִאם ֲאָבל, ִלְסחֹוָרה עֹוְמִדין ׁשֶ

ֶהם ָטַמן ְוִאם ִיחּוד ְצִריִכין, ִלְסחֹוָרה ֹלא ּבָ , ִיחּוד ּבְ
סּוי ְמַנֵער ַהְינוּ , נֹוְפלֹות ְוֵהן ַהּכִ ּנֹוֵטל לֹוַמר: ּדְ  ׁשֶ
סּוי ֵדָרה ּכִ יֵּ  ַהּקְ ִלי ּתֹוַרת שׁ ׁשֶ י ַעל ְוַאף, ָעֶליהָ  ּכְ  ּפִ
ֵהם ת ֹלא ָעֶליהָ  ׁשֶ ֹלא, ָלן ִאְכּפַ ית ּדְ ִסיס ַנֲעׂשֵ   :ָלֶהן ּבָ

ֵדָרה ְסִביב ּוְלֵבִנים ֲאָבִנים ַהּנֹוְתִנים. ב  ָצִריךְ  ַהּקְ
ַיֲחֵדם ּיְ ֲהֵרי, ְלעֹוָלם ְלָכךְ  ׁשֶ ל ׁשֶ ּלֹא ְזַמן ּכָ  ִיֲחָדן ׁשֶ

ִליָכן לוֹ  יםֲחׁשּובִ  ֵאיָנם ךְ . ּוַמׁשְ , ְלַטְלְטָלן ָאסּור ִהְלּכָ
ְצִניֵעם ֹלא ִאם ּיַ   :ְלָכךְ  ּוְמַיֲחָדן ׁשֶ

ה ַהּטֹוֵמן. ג ֻקּפָ י ְמֵלָאה ּבְ ּזֵ ָאסּור ֶצֶמר ּגִ  ְלַטְלֵטל ׁשֶ
ֵדָרה ְוהֹוִציא ל, ַהּקְ ּלֹא ְזַמן ּכָ  ַהּגּוָמא ִנְתַקְלְקָלה ׁשֶ
ה ֹלא, ִנְתַקְלְקָלה ְוִאם. ְלַהְחִזיָרהּ  ָיכֹול  ַוֲאִפּלוּ . ַיֲחִזיֶרּנָ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ד
 ד

ה ִחּלָ ַעת ַעל ְלהֹוִציָאה ָיכֹול ְלַכּתְ  ֹלא ִאם ְלַהְחִזיָרהּ  ּדַ
ְתַקְלֵקל יָנן ְוֹלא, ּתִ א ַחְייׁשִ ּמָ ה ׁשֶ  ִאם ַאף ַיֲחִזיֶרּנָ
ְתַקְלֵקל ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּתִ ָדָבר ָטַמן ׁשֶ ר ּבְ ּתָ ּמֻ  ׁשֶ
ֵני ַיֲחִזיר ֹלא, ַהּגּוָמא ִנְתַקְלֵקָלה םאִ , ְלַטְלֵטל  ִמּפְ

ְצָטֵרךְ  ּתִ ֵדָרה ׁשֶ ֲחִזיָרהּ  ָמקֹום ְלַעְצָמהּ  ַלֲעׂשֹות ַהּקְ ּמַ ׁשֶ  ּכְ
ִמי ְוִנְמָצא ּטֹוֵמן ּכְ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ָדָבר ָטַמן. ד ֵאינוֹ  ּבְ ל ׁשֶ יהָ  ְוִכָסה ִנּטָ ָדָבר ּפִ ל ּבְ ּטָ , ַהּנִ
ה סּוי ְמַגּלֶ ֵדָרה אֹוֵחזוְ  ַהּכִ ּקְ   :ּומֹוִציָאהּ  ּבַ

ָדָבר ְוִכָסה ָטַמן. ה ֵאינוֹ  ּבְ ל ׁשֶ ֵדָרה ִמְקָצת ִאם, ִנּטָ  ַהּקְ
ה   :נֹוֵטל ֵאינוֹ , ָלאו ְוִאם. ּוַמֲחִזיר נֹוֵטל ְמֻגּלֶ

ָחל טֹוב יֹום. ו ֶעֶרב ִלְהיֹות ׁשֶ ת ּבְ ּבָ אֹוֵסר ִמי ֵישׁ , ׁשַ  ׁשֶ
ֲאָבִנים ְלַהְטִמין וּ  ּבַ ָהֵוי םִמׁשּ מוֹ  ּדְ ְנָין ּכְ  ְוֵישׁ , ּבִ
יִרים   :ַמּתִ

ּנּור. ז יִחים ָהּתַ ּנִ ּמַ ין ּבוֹ  ׁשֶ יו ְוסֹוְתִמין ַהַחּמִ ַדף ּפִ  ּבְ
ִטיט אֹותוֹ  ְוׁשֹוְרִקין ר, ּבְ ֵדי ְסִתיָמה אֹוָתהּ  ִלְסּתֹר ֻמּתָ  ּכְ
ין ְלהֹוִציא ָחלִ  ּבוֹ  ֵישׁ  ְוִאם. ּוְלסֹוְתמוֹ  ְוַלֲחֹזר ַהַחּמִ  יםּגֶ
ר, לֹוֲחׁשֹות   :ם"ַעּכוּ  ְיֵדי ַעל ֻמּתָ

  ד

 רס סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , שבת הכנסת דיני

ָניו ִלְרֹחץ ִמְצָוה. א ין ְוַרְגָליו ָיָדיו ּפָ ַחּמִ ֶעֶרב ּבְ  ּבְ
ת ּבָ חַ  ָהֹראשׁ  ָלֹחף ּוִמְצָוה. ׁשַ ּפְֹרַנִים ּוְלַגּלֵ ֶעֶרב ַהּצִ  ּבְ
ת ּבָ   :ׁשַ

הְ . ב ּיִ ׁשֶ ָכה ָסמּוךְ  ֶיהּכְ ַאל ַלֲחׁשֵ י ִיׁשְ יתוֹ  ְלַאְנׁשֵ ָלׁשֹון ּבֵ  ּבְ
ה ם: ַרּכָ ְרּתֶ ַ ם?  ִעׂשּ ם?  ֵעַרְבּתֶ ּתֶ ה ִהְפַרׁשְ  ְוֹיאַמר?  ַחּלָ
ר ֶאת ַהְדִליקוּ : ָלֶהם   :ַהּנֵ

 סעיפים' ד ובו, לשבת נרות הדלקת זמן רסא סימן

ָכה ְסֵפק. א ין ְוהּוא, ֲחׁשֵ ָמׁשֹות ּבֵ ְ ִרים ֵאין ,ַהׁשּ ְ  ְמַעׂשּ
אי ֶאת ּדַ יִלין ְוֵאין ַהּוַ ִלים ֶאת ַמְטּבִ  ַמְדִליִקין ְוֵאין ַהּכֵ
רֹות ֶאת חּוִמין ֵערּוֵבי ְמָעְרִבין ְוֵאין ַהּנֵ  ֲאָבל ּתְ

ִרין ְ ַמאי ֶאת ְמַעׂשּ ין ֶאת ְוטֹוְמִנין ַהּדְ  ּוְמָעְרִבין ַהַחּמִ
ר ֲחֵצרֹות ֵערּוֵבי ין ,ם"ְלַעּכוּ  לֹוַמר ּוֻמּתָ ָמׁשֹות ּבֵ ְ , ַהׁשּ

ת ְלֹצֶרךְ  ֵנר ְלַהְדִליק ּבָ ל ַלֲעׂשֹות לוֹ  לֹוַמר ְוֵכן. ׁשַ  ּכָ
ִהיא ְמָלאָכה הּוא אוֹ  ִמְצָוה ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ ז ָטרּוד ׁשֶ  ְוֶנְחּפָ
  :ָעֶליהָ 

ִריךְ  אֹוְמִרים ֵישׁ . ב ּצָ  ּוְזַמן. ַהּקֶֹדשׁ  ַעל ֵמֹחל ְלהֹוִסיף ׁשֶ
תִמתְּ  הּוא ֶזה ּתֹוֶסֶפת ִקיָעה ִחּלַ ְ ֵאין ַהׁשּ ֶמשׁ  ׁשֶ ֶ  ַהׁשּ
ין ְזַמן ַעד ָהָאֶרץ ַעל ִנְרֵאית ָמׁשֹות ּבֵ ְ ַמן. ַהׁשּ  ַהּזֶה ְוַהּזְ
הּוא ּלוֹ  ַלֲעׂשֹותוֹ  ָרָצה, ְוָרִביעַ  ִמיִלין' ג ׁשֶ , ּתֹוֶסֶפת ּכֻ
ה ּנוּ  ַלֲעׂשֹות ָרָצה. עֹוׂשָ ה, ִמְקָצת ִמּמֶ  ּוִבְלַבד. עֹוׂשֶ

ּיֹוִסיף ְהֶיה ְזַמן הֵאיזֶ  ׁשֶ ּיִ אי ׁשֶ . ַהּקֶֹדשׁ  ַעל ֵמֹחל יֹום ַוּדַ
עּור ין ְזַמן ְוׁשִ ָמׁשֹות ּבֵ ְ ֵהם ִמיל ְרִביֵעי' ג הּוא ַהׁשּ  ׁשֶ
ְיָלה ֹקֶדם ַאּמֹות ק"ְות ֶאֶלף ַמֲהַלךְ    :ַהּלַ

ֵאינוֹ  ּוִמי. ג ִקי ׁשֶ עּור ּבָ ׁשִ עֹוד ַיְדִליק, ֶזה ּבְ ֶמשׁ  ּבְ ֶ ַהׁשּ  ׁשֶ
ֹראשׁ  ן יֹום הּוא ְוִאם. ָלנֹותָהִאי ּבְ  ַיְדִליק, ַהְמֻעּנָ

ְרְנגֹוִלין ַהּתַ ׁשֶ ִבים ּכְ עֹוד ַהּקֹוָרה ַעל יֹוׁשְ  ְוִאם. יֹום ִמּבְ
ֶדה הּוא ָ ׂשּ ֵאין, ּבַ ם ׁשֶ ְרְנגֹוִלים ׁשָ  ַיְדִליק, ּתַ

ָהעֹוְרִבים ׁשֶ ִבים ּכְ עֹוד יֹוׁשְ   :יֹום ִמּבְ

ת ַאַחר. ד ְרכוּ  ֲעִנּיַ ֲעַדִין יפִּ  ַעל ַאף, ּבָ , הּוא יֹום ׁשֶ
ּום טֹוְמִנין ְוֵאין ְמָעְרִבין ֵאין הּוא ִמׁשּ ֵליהּ  ּדְ ת ַקּבְ ּבָ  ְלׁשַ

יר ִמְזמֹור ֲאִמיַרת ָהֵוי ּוְלִדיָדן. ָעֵליהּ  ת ְליֹום ׁשִ ּבָ ַ  ַהׁשּ
ת ֲעִנּיַ ְרכוּ  ּכַ   :ְלִדיְדהוּ  ּבָ

 רסב סימן
' ג ּובוֹ , נקיה ובכסות ערוך בשלחן השבת לקדש

  ִעיִפים:סְ 
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ד
 ד

ר. א ְלָחנוֹ  ְיַסּדֵ יעַ  ׁשֻ ּטֹות ְוַיּצִ ן ַהּמִ ל ִויַתּקֵ  ִעְנְיֵני ּכָ
ִית ֵדי, ַהּבַ ְמָצֶאּנוּ  ּכְ ּיִ ר ָערּוךְ  ׁשֶ בֹואוֹ  ּוְמֻסּדָ ית ּבְ  ִמּבֵ

ֶנֶסת   :ַהּכְ

ל. ב ּדֵ ּתַ ְהיוּ  ִיׁשְ ּיִ ָגִדים לוֹ  ׁשֶ ת ָנִאים ּבְ ּבָ  ִאי ְוִאם. ְלׁשַ
ר ל חֹותְלפָ , לוֹ  ֶאְפׁשָ ְלׁשֵ ָגָדיו ְיׁשַ ה ּבְ ֶרךְ  ְלַמּטָ בֹוד ּדֶ   :ּכָ

שׁ . ג ָגָדיו ִיְלּבַ ִאים ּבְ ַמח ַהּנָ ִביַאת ְוִיׂשְ ת ּבְ ּבָ יֹוֵצא ׁשַ  ּכְ
ֶלךְ  ִלְקַראת ה ָחָתן ִלְקַראת ּוְכיֹוֵצא ַהּמֶ י, ְוַכּלָ ַרּבִ  ּדְ
ף ֲחִניָנא ַפְנָיא ְוָקֵאי ְמַעּטֵ ַמֲעֵלי ּבְ ָתא ּדְ ּבָ : ַמרְואָ , ׁשַ
ת ִלְקַראת ְוֵנֵצא ּבֹואוּ  ּבָ ָתא ׁשַ אי' ר. ַמְלּכְ : אֹוֵמר ַיּנַ
ה ּבֹוִאי ה ּבֹוִאי, ַכּלָ   :ַכּלָ

 רסג סימן
 ז"י ּובוֹ , המענן ביום טעו ואם, המדליקין ומי מי

  ְסִעיִפים:

ִנים ְוֵישׁ , ָיֶפה ֵנר ַלֲעׂשֹות ָזִהיר ְיֵהא. א  ַלֲעׂשֹות ְמַכּוְ
ִתילֹות' ב ֶנֶגד ֶאָחד ּפְ ֶנֶגד ְוֶאָחד ָזכֹור ּכְ מֹור ּכְ   :ׁשָ

ים ֶאָחד. ב ים ְוֶאָחד ָהֲאָנׁשִ ׁשִ ִבים, ַהּנָ  ִלְהיֹות ַחּיָ
יֶהם ָבּתֵ לּוק ֵנר ּבְ ת ּדָ ּבָ ׁשַ  ּיֹאַכל ַמה לוֹ  ֵאין ֲאִפּלוּ . ּבְ
ָתִחים ַעל ׁשֹוֵאל ֶמן ְולֹוֵקחַ  ַהּפְ ר ֶאת ּוַמְדִליק ׁשֶ , ַהּנֵ
ה ּזֶ ְכלַ  ׁשֶ ת ֹעֶנג לּבִ ּבָ   :הּוא ׁשַ

ים. ג ׁשִ ֵני, יֹוֵתר ּבוֹ  ֻמְזָהרֹות ַהּנָ צּויֹות ִמּפְ ּמְ ִית ׁשֶ ּבַ  ּבַ
ָצְרֵכי ְועֹוְסקֹות ִית ּבְ ֶגת ָידוֹ  ֵאין ִאם. ַהּבַ ֶ  ִלְקנֹות ַמׂשּ

ת ֵנר ּבָ ת ֵנר, ַהּיֹום ּוְלִקּדּושׁ  ְלׁשַ ּבָ  ִאם ְוֵכן. קֹוֵדם ׁשַ
ֶגת ָידוֹ  ֵאין ֶ ת ֵנר ֹותִלְקנ ַמׂשּ ּבָ ה ְוֵנר ְלׁשַ  ֵנר, ַלֲחֻנּכָ

ת ּבָ ּום קֹוֵדם ׁשַ לֹום ִמׁשּ ִית ׁשְ ֵאין, ַהּבַ לֹום ּדְ ִית ׁשָ ּבַ  ּבַ
ֹלא   :ֵנר ּבְ

ים ֹלא. ד עֹוד ְלַהְדִליקוֹ  ְלַמֵהר ַיְקּדִ דֹול ַהּיֹום ּבְ ָאז ּגָ  ׁשֶ
ר ֵאינוֹ  ְדִליקוֹ  ִנּכָ ּמַ ת ִלְכבֹוד ׁשֶ ּבָ . ְיַאֵחר ֹלא ְוַגם. ׁשַ
עֹוד ֵנר ְלַהְדִליק רֹוֶצה ְוִאם דֹול ַהּיֹום ּבְ ל ּגָ  ּוְלַקּבֵ

ת ָעָליו ּבָ ד ׁשַ אי, ִמּיָ ַ י ַרׁשּ יָון ּכִ ל ּכֵ ַקּבֵ ּמְ ת ָעָליו ׁשֶ ּבָ  ׁשַ
ד ָמה זוֹ  ֵאין ִמּיָ ֵהא ּוִבְלַבד, ַהְקּדָ ּיְ ַלג ׁשֶ ְנָחה ִמּפְ  ַהּמִ

הּוא ּוְלַמְעָלה ָעה ׁשֶ יְ  ֹקֶדם ְוָרִביעַ  ׁשָ   :ָלהַהּלַ

ְדִליק. ה ּיַ ׁשֶ רּוךְ : ְיָבֵרךְ , ּכְ ה ּבָ  ֶמֶלךְ  ֱאֹלֵהינוּ ' ה ַאּתָ
ר ָהעֹוָלם נוּ  ֲאׁשֶ ׁשָ ִמְצֹוָתיו ִקּדְ נוּ  ּבְ ל ֵנר ְלַהְדִליק ְוִצּוָ  ׁשֶ
ת ּבָ ה ְוֶאָחד ָהִאישׁ  ֶאָחד, ׁשַ ָ ם. ָהִאׁשּ יֹום ּגַ  ָצִריךְ  טֹוב ּבְ
ל ֵנר ְלַהְדִליק: ְלָבֵרךְ  ֹלא ה"ּובי .טֹוב יֹום ׁשֶ ת ּבְ ּבָ , ׁשַ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ  ּלֹא ׁשֶ   :ְיָבֵרךְ  ׁשֶ

חּוִרים. ו  ְצִריִכים, ְלֵביָתם חּוץ ִלְלֹמד ַההֹוְלִכים ּבַ
ת ֵנר ְלַהְדִליק ּבָ ַחְדָרם ׁשַ  ִמי ֲאָבל, ָעָליו ּוְלָבֵרךְ  ּבְ
הּוא ּתוֹ  ֵאֶצל ׁשֶ ַחְדרוֹ  ְלַהְדִליק ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ִאׁשְ  ּבְ
ּתוֹ  ְלִפי, ָעָליו ּוְלָבֵרךְ  ִאׁשְ ִבילוֹ  ְמָבֶרֶכת ׁשֶ ׁשְ   :ּבִ

ֵאין אֹוֵרחַ . ז  ָעָליו ַמְדִליִקין ֵאין ְוַגם ְמֻיָחד ֶחֶדר לוֹ  ׁשֶ
ֵביתוֹ  ף ָצִריךְ , ּבְ ּתֵ ּתַ ְפרּוָטה ְלִהׁשְ   :ּבִ

ֲעֵלי' ג אוֹ ' ב. ח ים ּבַ ּתִ ָמקֹום אֹוְכִלים ּבָ  ֵישׁ ', א ּבְ
ל אֹוְמִרים ּכָ ּלוֹ  ְמנֹוָרה ַעל ְמָבֵרךְ  ֶאָחד ׁשֶ  ְוֵישׁ , ׁשֶ
ם ָבר ְמַגְמּגֵ ּדָ ֵהר ְוָנכֹון. ּבַ ְסֵפק ִלּזָ ְרכֹות ּבִ  ְיָבֵרךְ  ְוֹלא ּבִ
א   :ֶאָחד ֶאּלָ

ָזִוּיֹות ַהַמְדִליִקין. ט ִית ּבְ ָחֵצר ְואֹוְכִלים ַהּבַ  ֵאין ִאם, ּבֶ
רֹות ּדֹוְלקֹות ֲאֻרּכֹות ַהּנֵ ְיָלה ַעד ׁשֶ  ָרָכהבְּ  ָהֵוי ַהּלַ
ָלה   :ְלַבּטָ

יָון, ג"לבה. י ִהְדִליק ּכֵ ל ֵנר ׁשֶ ת ׁשֶ ּבָ  ָעָליו ָחל ׁשַ
ת ּבָ ְמָלאָכה ְוֶנֱאַסר ׁשַ י ְוַעל. ּבִ  ְקָצת נֹוֲהגֹות ֶזה ּפִ
ים ַאַחר ָנׁשִ ְרכוּ  ׁשֶ ּבֵ רֹות ְוִהְדִליקוּ  ׁשֶ ִליכֹות ַהּנֵ  ַמׁשְ
ִתיָלה ָלָאֶרץ ָיָדן ַהּפְ ּבְ ִהְדִליקוּ  ׁשֶ  ְמַכּבֹות ְוֵאין, הּ בָּ  ׁשֶ
ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . אֹוָתהּ  ִהְדִליָקה ֹקֶדם ַמְתֶנה ׁשֶ  ׁשֶ
ֵאיָנהּ  ֶלת ׁשֶ ת ְמַקּבֶ ּבָ ּיֹאַמר ַעד ׁשַ ן ׁשֶ ְרכוּ  ַהַחּזָ , ּבָ
ֵאינוֹ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . מֹוִעיל  חֹוְלִקים ְוֵישׁ . ָלהּ  מֹוִעיל ׁשֶ

ַעל ַעל ֵאין ְואֹוְמִרים ג"ה ּבַ לַ  ׁשֶ ת תַקּבָ ּבָ לּוי ׁשַ  ּתָ
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ַהְדָלַקת ר ּבְ א ַהּנֵ ת ֶאּלָ ְתִפּלַ יָון, ַעְרִבית ּבִ ּכֵ ָאַמר ׁשֶ  ׁשֶ
ן ְרכוּ : ַהַחּזָ ין ַהּכֹל, ּבָ ם ּפֹוְרׂשִ ַלאְכּתָ יָדן. ִמּמְ יָון, ְוַלּדִ  ּכֵ

ִהְתִחילוּ  יר ִמְזמֹור ׁשֶ ת ְליֹום ׁשִ ּבָ ַ ָבְרכוּ  ָהֵוי ַהׁשּ  ּכְ
  :ְלִדיְדהוּ 

ּלֹא יפִּ  ַעל ַאף. יא לוּ  ׁשֶ ּלְ ָהל ִהְתּפַ  ָקַדם ִאם, ֲעַדִין ַהּקָ
ִחיד ל ַהּיָ ּלֵ ל ְוִהְתּפַ ת ׁשֶ ּבָ עֹוד ׁשַ  ָעָליו ָחל, יֹום ִמּבְ
ַלת ת ַקּבָ ּבָ ת ְוָאסּור ׁשַ ּיַ ֲעׂשִ  אֹוֵמר ִאם ַוֲאִפּלוּ  ְמָלאָכה ּבַ
ֵאינוֹ  ל רֹוֶצה ׁשֶ ת ְלַקּבֵ ּבָ   :ׁשַ

ָהל ֹרב ִאם. יב לוּ  ַהּקָ ת ֵליֶהםעֲ  ִקּבְ ּבָ עּוט, ׁשַ  ַהּמִ
ִכים ַעל ַאֲחֵריֶהם ִנְמׁשָ ְרָחם ּבְ   :ּכָ

א ָאָדם. יג ּבָ ֶעֶרב ָלִעיר ׁשֶ ת ּבְ ּבָ לוּ  ּוְכָבר ׁשַ י ִקּבְ  ַאְנׁשֵ
ת ֲעֵליֶהם ָהִעיר ּבָ י ַעל ַאף, ׁשַ ֲעַדִין ּפִ דֹול ַהּיֹום ׁשֶ , ּגָ
  :ּפֹללִ  ְמִניחוֹ , ֵחֶפץ ׁשּום אוֹ  ָמעֹות ָעָליו ָהיוּ  ִאם

יֹום ִאם. יד ן ּבְ בוּ  ִצּבּור ָטעוּ  ַהְמֻעּנָ ָכה ְוָחׁשְ ָחׁשְ  ׁשֶ
לוּ  ֵנרֹות ְוִהְדִליקוּ  ּלְ ת ְוִהְתּפַ ִפּלַ ל ַעְרִבית ּתְ ת ׁשֶ ּבָ , ׁשַ

ךְ  ְוַאַחר רוּ  ּכָ ּזְ ה ְוָזְרָחה ֶהָעִבים ִנְתּפַ  ְצִריִכים ֵאיָנם, ַחּמָ
ל ַלֲחֹזר ּלֵ שֶׁ  ִאם ַעְרִבית ּוְלִהְתּפַ לוּ ּכְ ּלְ ַלג ָהָיה ִהְתּפַ  ִמּפְ

ְנָחה ָעה הּוא ָיִחיד ְוִאם. ּוְלַמְעָלה ַהּמִ ּטָ ָכךְ  ׁשֶ  ָצִריךְ , ּבְ
ל ַלֲחֹזר הּוא ּלֵ ת ּוְלִהְתּפַ ִפּלַ ת ּוְלִעְנַין. ַעְרִבית ּתְ ּיַ  ֲעׂשִ

ין ְמָלאָכה ין ִצּבּור ּבֵ ִרים ָיִחיד ּבֵ ַלת, ֻמּתָ ַקּבָ ת ּדְ ּבָ  ׁשַ
ָטעּות ָהְיָתה אֹוָתם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבְ ִהְדִליקוּ  ׁשֶ  ֵנרֹות ׁשֶ

ת ֲאסּוִרים ּיַ ֲעׂשִ ָאר ְמָלאָכה ּבַ י ּוׁשְ ִית ַאְנׁשֵ ִרין ַהּבַ . ֻמּתָ
אֹותוֹ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ֻהְדַלק ֵנר ׁשֶ ם ׁשֶ ת ְלׁשֵ ּבָ  ָאסּור ׁשַ
ֶמן ּבוֹ  ּוְלהֹוִסיף ּבוֹ  ִלּגֹעַ  ָבה ִאם ַוֲאִפּלוּ , ׁשֶ  ָאסּור ּכָ

  :לוֹ ְלַטְלטְ 

ָהה ִמי. טו ָ ׁשּ ל ׁשֶ ּלֵ ֶעֶרב ִמְנָחה ְלִהְתּפַ ת ּבְ ּבָ  ַעד ׁשַ
לוּ  ּבְ ּקִ ָהל ׁשֶ ת ַהּקָ ּבָ ל ֹלא, ׁשַ ּלֵ אֹוָתהּ  ִמְנָחה ִיְתּפַ ית ּבְ  ּבֵ
ֶנֶסת א, ַהּכְ ית ְלאֹותוֹ  חּוץ ֵיֵלךְ  ֶאּלָ ֶנֶסת ּבֵ ל ַהּכְ ּלֵ  ְוִיְתּפַ
ה ִפּלָ ל ּתְ ּלֹא ְוהּוא, ֹחל ׁשֶ ל ׁשֶ ת ִקּבֵ ּבָ ֶהם ׁשַ  ֲאָבל, ִעּמָ

ל ָעָנה ִאם ת ְוִקּבֵ ּבָ ֶהם ׁשַ ל ָיכֹול ֵאינוֹ  ִעּמָ ּלֵ  ְלִהְתּפַ
ת ִפּלַ א, ֹחל ּתְ ל ֶאּלָ ּלֵ ִים ַעְרִבית ִיְתּפַ ּתַ   :ׁשְ

א ִאם. טז ֶנֶסת ְלֵבית ּבָ ַלת ָסמּוךְ  ַהּכְ ּבּור ְלַקּבָ  ַהּצִ
ת ּבָ ל ַמְתִחיל, ׁשַ ּלֵ י ַעל ְוַאף, ִמְנָחה ְלִהְתּפַ עֹודוֹ  ּפִ ּבְ  ׁשֶ

ל ּלֵ לוּ  ִמְתּפַ ּבּור ְיַקּבְ ת ַהּצִ ּבָ ָכךְ  ֵאין ׁשַ לּום ּבְ  הֹוִאיל, ּכְ
ר ְוִהְתִחיל ֶהּתֵ   :ּבְ

י אֹוְמִרים ֵישׁ . יז ּמִ ל ׁשֶ ּבֵ ּקִ ת ָעָליו ׁשֶ ּבָ  ֹקֶדם ׁשַ
ָכה ָחׁשְ ר, ׁשֶ ָרֵאל לֹוַמר ֻמּתָ  לוֹ  ַלֲעׂשֹות ֲחֵברוֹ  ְלִיׂשְ
  :ְמָלאָכה

 דרס סימן
  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , והשמן הפתילה דיני

ין ֵאין. א ִתיָלה עֹוׂשִ ל ְלֵנר ּפְ ת ׁשֶ ּבָ ין, ׁשַ ַעל ֵנר ּבֵ  ׁשֶ
ְלָחן ֻ ין ַהׁשּ ל ּבֵ ְדִליק ֵנר ּכָ ּמַ ִית ׁשֶ ּבַ ָבר, ּבַ ָהאּור ִמּדָ  ׁשֶ
א ּבוֹ  ֶנֱאָחז ֵאינוֹ  ְלֶהֶבת ְסִביָביו ִנְסָרךְ  ֶאּלָ ַ  קֹוֶפֶצת ְוַהׁשּ
ג ָער ֶצֶמר: ֹוןּכְ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ְוׂשֵ א, ּבָ ָבר ֶאּלָ ָהאּור ִמּדָ  ׁשֶ

גֹון, ּבוֹ  ִנְתֶלה ה: ּכְ ּתָ ׁשְ שׁ  ּוֶבֶגד ְנפֹוָצה ּפִ ֶפן ְוֶצֶמר ׁשֵ  ּגֶ
ֶהן ְוַכּיֹוֵצא ְוָקַנּבֹוס   :ּבָ

ַרךְ . ב ָבר ּכָ ַמְדִליִקין ּדָ ָבר ַעל ּבוֹ  ׁשֶ ֵאין ּדָ  ַמְדִליִקין ׁשֶ
ןִנְתכַּ  ִאם ּבוֹ  ִתיָלה ְלַהְעּבֹות ּוֵ ֵדי ַהּפְ , אֹוָרהּ  ְלהֹוִסיף ּכְ

ן ְוִאם. ָאסּור ּוֵ ִתיָלה ְלַהְקׁשֹות ִנְתּכַ ֵדי ַהּפְ ֵהא ּכְ ּתְ  ׁשֶ
ל ְוֹלא עֹוֶמֶדת ְלׁשֵ ׁשַ ה ּתְ ר, ְלַמּטָ ַעם. ֻמּתָ ר ֶזה ּוִמּטַ  ֻמּתָ
ָבר ִלְכֹרךְ  ַמְדִליִקין ּדָ י ַעל ּבוֹ  ׁשֶ ּבֵ ִמי ּגַ ֵדי ַקשׁ  אוֹ  ּגֶ  ּכְ
ן ִתיָלה ִלּתֵ ית ַהּפְ ׁשִ ֲעׁשָ   :ּבַ

ת ֵנר ַמְדִליִקין ֵאין. ג ּבָ א ְלׁשַ ֶמן ֶאּלָ ֶ ךְ  ִמׁשּ ְמׁשָ  ַאַחר ַהּנִ
ִתיָלה ֶזֶפת ַמְדִליִקין ֵאין ּוְלִפיָכךְ , ַהּפְ ֲעָוה ְוֹלא ּבְ ׁשַ , ּבְ

ֶמן ְוֹלא ׁשֶ ֶמר ֶהָעׂשּוי ּבְ ֶפן ִמּצֶ ַאְלָיה ְוֹלא, ּגֶ  ְוֹלא ּבְ
ֵחלֶ  ִעְטָרן ַמְדִליִקין ֵאין ְוֵכן. בּבְ ֵני ּבְ ֵריחוֹ  ִמּפְ  ַרע ׁשֶ
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יֶחּנוּ  ֳצִרי ְוֹלא. ְוֵיֵצא ְוַיּנִ ֵני ּבָ ֵריחוֹ  ִמּפְ א, נֹוֵדף ׁשֶ ּמָ  ׁשֶ
ק ּפֵ ּנוּ  ִיְסּתַ ב ְוִנְמָצא ִמּמֶ ּום ִמְתַחּיֵ ה ִמׁשּ   :ְמַכּבֶ

ֶמן ְמַעט ָנַתן ֲאִפּלוּ . ד ָמִנים ַזִית ׁשֶ ׁשְ ֵאיָנם ֵאּלוּ  ּבִ  ׁשֶ
ִכים ִכין ְוָאז ִנְמׁשָ ֶהם ַמְדִליִקין ֵאין, ִנְמׁשָ   :ּבָ

ךְ  ֵחֶלב. ה ִגים ּוְקָרֵבי ְמֻהּתָ ֶהם ַמְדִליִקין ֵאין ּדָ  ְוִאם. ּבָ
ֶהם ָנַתן ָמִנים ֵמַאַחת ְמַעט ּבָ ְ ְדִליִקין ִמׁשּ ּמַ ֶהם ׁשֶ , ּבָ
ר ֶהם ְלַהְדִליק ֻמּתָ   :ּבָ

ָאר. ו ל ׁשְ ָמנִ  ּכָ ְ ֶהם ַמְדִליִקים, ֵמֵאּלוּ  חּוץ, יםַהׁשּ . ּבָ
ל ֶמן ָמקֹום ּוִמּכָ ְבָחר ִמן ִמְצָוה ַזִית ׁשֶ   :ַהּמֻ

ַרךְ . ז ֲעָוה אוֹ  ֶזֶפת ּכָ ִתיָלה ְסִביב ֵחֶלב אוֹ  ׁשַ , ַהּפְ
ֶהם ַמְדִליִקים   :ּבָ

ְדִליק. ח ְדִליק ָצִריךְ  ַהּמַ ּיַ ּיֹוֵצא ַמה ֹרב ׁשֶ ֶ  ִמן ׁשּ
ִתיָלה   :רֵמַהנֵּ  ַהּפְ

ִתיָלה ְלַהְבֵהב ָצִריךְ  ֵאינוֹ . ט   :ַהּפְ

ְסַמְרטּוִטין ַמְדִליִקין ֵאין. י   :ְמֹחָרִכין ֲאִפּלוּ , ּבִ

 רסה סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , הנר תחת הנתנים כלים דין

ִלי נֹוְתִנין ֵאין. א ב ּכְ ֶמן ָמֵלא ְמֻנּקָ י ַעל ׁשֶ ר ּפִ  ַהּנֵ
ֵדי ֵהא ּכְ ּיְ תֹוכוֹ  ףנֹוטֵ  ׁשֶ ֵזָרה, ּבְ א ּגְ ּמָ ק ׁשֶ ּפֵ ּנוּ  ִיְסּתַ  ִמּמֶ

ב ּום ְוִיְתַחּיֵ ה ִמׁשּ ִסיד לוֹ  ָחְברוּ  ְוִאם. ְמַכּבֶ  אוֹ  ּבְ
ַחְרִסית ר, ּבְ ֵכיָון ֻמּתָ הּוא ּדְ ִלי ׁשֶ ִדיל ֶאָחד ּכְ יהּ  ּבָ  ִמּנֵ
ּום ת ִאסּור ִמׁשּ ּבָ   :ׁשַ

א ֹלא. ב ֶמן ְקָעָרה ְיַמּלֵ ה ׁשֶ ֶנּנָ ַצד ְוִיּתְ ר ּבְ ן ַהּנֵ  ְוִיּתֵ
ִתיָלה ֹראשׁ  תֹוָכהּ  ַהּפְ ִביל ּבְ ׁשְ ֵהא ּבִ ּתְ ֵזָרה, ׁשֹוֶאֶבת ׁשֶ  ּגְ
א ּמָ ק ׁשֶ ּפֵ ּנוּ  ִיְסּתַ   :ִמּמֶ

ִלי נֹוְתִנין ֵאין. ג ת ּכְ ּבָ ׁשַ ַחת ּבְ ר ּתַ ל ַהּנֵ ֶמן ְלַקּבֵ  ׁשֶ
ֵני, ַהּנֹוֵטף הּוא ִמּפְ ל ׁשֶ ִלי ְמַבּטֵ נוֹ  רּוֻמתָּ . ֵמֵהיָכנוֹ  ּכְ  ִלּתְ

עֹוד ֶמן, יֹום ִמּבְ ֶ ק ָאסּור ַהּנֹוֵטף ְוַהׁשּ ּפֵ ּנוּ  ְלִהְסּתַ  ִמּמֶ
ת ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ִלי נֹוְתִנים. ד ַחת ּכְ ר ּתַ ל ַהּנֵ ֵני ִניצֹוצֹות ְלַקּבֵ  ִמּפְ
ֵאין ֶהם ׁשֶ שׁ  ּבָ אן ְוֵאין ַמּמָ ּטּול ּכָ ִלי ּבִ  ֲאָבל. ֵמֵהיָכנוֹ  ּכְ
ן ֹלא עֹוד ִפּלוּ אֲ  ַמִים ְלתֹוכוֹ  ִיּתֵ ֵני, יֹום ִמּבְ  ִמּפְ

ָקֵרב ּמְ ּבּוי ְזַמן ׁשֶ יצֹוצֹות ּכִ ל. ַהּנִ ר ָמקֹום ּוִמּכָ ן ֻמּתָ  ִלּתֵ
ית ַמִים ׁשִ ֲעׁשָ ְדִליִקים ּבָ ּמַ הּ  ׁשֶ ֶעֶרב ּבָ ת ּבְ ּבָ יָון ׁשַ  ּכֵ

ֵאינוֹ  ן ׁשֶ ּוֵ א ְלִכּבּוי ִמְתּכַ יהַּ  ֶאּלָ ֶמן ְלַהְגּבִ ֶ   :ַהׁשּ

 רסו סימן
  ְסִעיִפים: ג"י ּובוֹ , בדרך לו שהחשיך מי דין

ָהָיה ִמי. א א ׁשֶ ֶרךְ  ּבָ ּדֶ  ִעּמוֹ  ְוָהָיה ַהּיֹום ָעָליו ְוָקַדשׁ  ּבַ
יחַ  ֹלא, ם"ַעּכוּ  ִעּמוֹ  ֵישׁ  ְוַגם ֲחמֹורוֹ  לוֹ  ְוֵישׁ  ָמעֹות  ַיּנִ
יסוֹ  ֵני, ֲחמֹורוֹ  ַעל ּכִ הּוא ִמּפְ ה ׁשֶ ִביָתתוֹ  ַעל ְמֻצּוֶ , ׁשְ
א יסוֹ  ןנֹותֵ  ֶאּלָ  ּוְלמֹוָצֵאי, לוֹ  ְלהֹוִליכוֹ  ם"ְלַעּכוּ  ּכִ
ת ּבָ ּנוּ  לֹוְקחוֹ  ׁשַ ָכר לוֹ  ָנַתן ֹלא ַוֲאִפּלוּ  ִמּמֶ  ֶזה ַעל ׂשָ
י ַעל ְוַאף ָתנוֹ  ּפִ ּנְ ָכה לוֹ  ׁשֶ ָחׁשְ ֶ ר, ִמׁשּ  ִאם ֲאָבל. ֻמּתָ
ָנהּ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ְמִציָאה ָמָצא א ם"ְלַעּכוּ  ִלּתְ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ָאה עֹוד ְלָידוֹ  ּבָ א יֹום ִמּבְ ּתָ ַהׁשְ ִכיסוֹ  ַהְוָיא ּדְ   :ּכְ

יחוֹ , ם"ַעּכוּ  ִעּמוֹ  ֵאין ִאם. ב  ּוְכֵדי, ֲחמֹורוֹ  ַעל ַמּנִ
ּלֹא ב ְיֵהא ׁשֶ ּום ַחּיָ ר ִמׁשּ א ִאי ְמַחּמֵ ָחה ֲעִקיָרה ִאיּכָ  ְוַהּנָ
יחוֹ  ָעְקָרה ְלַאַחר ַמּנִ ָלאו, ָלֶלֶכת ְוֶרֶגל ָיד ׁשֶ  ֲעִקיָרה ּדְ
ִהיא, ִהיא ה נֹוְטלוֹ  עֹוֶמֶדת ּוְכׁשֶ ּנָ ֲחֹזר ּוְלַאַחר ֵהיּמֶ ּתַ  ׁשֶ

יֶחּנוּ  ַרְגָלהּ  ְוַתֲעֹקר ִריךְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ַיּנִ ּצָ ֵהר ׁשֶ  ִלּזָ
ַהְנִהיָגהּ  קֹול ִמּלְ ל ָרם ּבְ יס ְזַמן ּכָ ַהּכִ   :ָעֶליהָ  ׁשֶ

 ַעל יֶחּנוּ ַינִּ , ְוָקָטן ׁשֹוֶטה ְוֵחֵרשׁ  ֲחמֹור ִעּמוֹ  ָהָיה. ג
ה ְוֹלא ַהֲחמֹור ֶנּנָ   :ֵמֵאּלוּ  ְלֶאָחד ִיּתְ

ֶנּנוּ , ְוׁשֹוֶטה ֵחֵרשׁ  ִעּמוֹ  ָהָיה. ד ֹוֶטה ִיּתְ ֵאין ְלִפי ַלׁשּ  ׁשֶ
ַעת לוֹ  ָלל ּדַ   :ּכְ
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ֶנּנוּ , ְוָקָטן ׁשֹוֶטה. ה ֹוֶטה ִיּתְ ָטן ַלׁשּ ַהּקָ  ִלְכַלל ָיֹבא ׁשֶ
ַעת ֶננּ , ְוָקָטן ֵחֵרשׁ . ּדַ ְרֶצה ְלִמי וּ ִיּתְ ּיִ   :ׁשֶ

ּנֹוְתנוֹ  אֹוְמִרים ֵישׁ . ו ׁשֶ ּכְ יחוֹ  ֵמֵאּלוּ  ְלֶאָחד ׁשֶ  ָעָליו ַמּנִ
הּוא ׁשֶ ךְ  ּכְ ּנוּ  ְונֹוֵטל ְמַהּלֵ הּוא ִמּמֶ ׁשֶ   :עֹוֵמד ּכְ

ל ֶאָחד ׁשּום ִעּמוֹ  ֵאין ִאם. ז חֹות ְיַטְלְטֶלּנוּ , ֵאּלוּ  ִמּכָ  ּפָ
חֹות ע ּפָ יסוֹ  ְוַדְוָקא. ַאּמֹות ֵמַאְרּבַ ָאה ְמִציָאה אוֹ  ּכִ ּבָ  ׁשֶ
ָאה ֹלא ִאם ֲאָבל, ְלָידוֹ    :ֹלא, ְלָידוֹ  ּבָ

יךְ  ִמי ַדְוָקא אֹוְמִרים ֵישׁ . ח ֶהְחׁשִ ֶרךְ  לוֹ  ׁשֶ ּדֶ ָהָיה ּבַ  ׁשֶ
ֲעַדִין ָסבּור הּות ֵישׁ  ׁשֶ ּיֹום ׁשְ ָצא ִמי ֲאָבל, ּבַ ּיָ יתוֹ  ׁשֶ  ִמּבֵ
ָכה ָסמּוךְ  ַכח ַלֲחׁשֵ ים ִלְרׁשּות הֹוִציאוְ  ְוׁשָ  ֹלא, ָהַרּבִ
ירוּ  ָרִכים ֶאָחד ׁשּום לוֹ  ִהּתִ   :ָהֵאּלוּ  ֵמַהּדְ

יעַ . ט ֶרת ַהִחיצֹוָנה ֶלָחֵצר ִהּגִ ּמֶ ּתַ ׁשְ  ֵמַעל נֹוֵטל, ַהּמִ
ִלים ַהֲחמֹור ִלים ּכֵ ּטָ ֵאיָנם. ַהּנִ ִלים ְוׁשֶ יר ִנּטָ  ֶאת ַמּתִ

ים ַהֲחָבִלים ּקִ ַ ֵלי ְטעּוָנה ָהְיָתה םְואִ . נֹוְפִלים ְוַהׂשּ  ּכְ
ָאסּור ְזכּוִכית גֹון, ְלַטְלְטָלם ׁשֶ ֵהם ּכְ ל ּכֹוסֹות ׁשֶ  ׁשֶ
יֵזי ם ַמּקִ ֵאין ּדָ ת ְראּוִים ׁשֶ ּבָ ׁשַ ֵהם ְלִפי, ִלְכלּום ּבְ  ׁשֶ

לוּ  ְוִאם ְמאּוִסים ְברוּ  ָלָאֶרץ ִיּפְ ָ יחַ , ִיׁשּ יֶהם ַמּנִ ְחּתֵ  ּתַ
ִרים מַ  ְוַדְוָקא. ּוְכָסתֹות ּכָ אֹותּבְ ָ ים ׂשּ כֹול ְקַטּנִ ּיָ  ׁשֶ

ְמָטן יֶהן ְלׁשָ ְחּתֵ דֹולֹות ֵהם ִאם ֲאָבל, ִמּתַ ֵאינוֹ  ּגְ  ָיכֹול ׁשֶ
ֹמט ִרים ִלׁשְ יֶהן ַהּכָ ְחּתֵ יָחם ָאסּור, ִמּתַ יֶהן ְלַהּנִ ְחּתֵ  ּתַ
ֵני ל ִמּפְ ַבּטֵ ּמְ ִלי ׁשֶ א, ֵמֵהיָכנוֹ  ּכְ ַנַחת ּפֹוְרָקן ֶאּלָ ּלֹא ּבְ  ׁשֶ

ְברוּ  ָ יֵחם ֹלאוְ , ִיׁשּ ֵהָמה ַעל ַיּנִ ּום ַהּבְ ֲעֵלי ַצַער ִמׁשּ  ּבַ
ים   :ַחּיִ

ָכה. י ֶרךְ  לוֹ  ָחׁשְ ּדֶ ין ּבַ ֹראׁשוֹ  ּוְתִפּלִ ב אוֹ , ּבְ ּיֹוׁשֵ  ׁשֶ
ֶדה מ"בבה ָ ׂשּ ָכה ּבַ יחַ , לוֹ  ְוָחׁשְ  ַעד ֲעֵליֶהם ָידוֹ  ַמּנִ

יעַ  ּגִ ּמַ ִית ֵישׁ  ְוִאם. ְלֵביתוֹ  ׁשֶ  ַלחֹוָמה ָסמּוךְ  ּבַ
נִּ  ָמִריםׁשֶ תֹוכוֹ  ׁשְ יָחן, ּבְ ם ַמּנִ   :ׁשָ

ַחת ֲחִביָלתוֹ  ָהְיָתה. יא ֵתפוֹ  ַעל ֻמּנַ  ָעָליו ְוָקַדשׁ  ּכְ
יהָ  ָרץ, ַהּיֹום ְחּתֶ יתוֹ  ַעד ּתַ  ֵליֵלךְ  ֲאָבל, ָרץ ְוַדְוָקא. ּבֵ

יָון, ֹלא, ְלַאט ֵלית ּכֵ ָרא ּדְ  ֲעִקיָרה ְלֶמֲעַבד ָאֵתי ֶהּכֵ
ָחה ִזְמִנין, ְוַהּנָ יהּ  ְוָלאו ָקֵאי ּדְ ְעּתֵ  ִאית ָרץ ֲאָבל. ַאּדַ
ָרא ֵליהּ  י ְלֵביֵתיהּ  ָמָטא ְוִכי, ֶהּכֵ ֹלא ֵהיִכי ּכִ  ָקֵאי ּדְ

א ְרּתָ ַכח ּפֻ ּתְ ָקא ְוִאׁשְ ל ּדְ ים ֵמְרׁשּות ְמַעּיִ  ִלְרׁשּות ָהַרּבִ
ִחיד ְלַאַחר ָלהּ  ָזִריק, ַהּיָ ַהְינוּ  ָיד ּכִ ּלֹא ּדְ ֶדֶרךְ  ׁשֶ  ּכְ
ֵתָפיו גֹוןכְּ , ְזִריָקה   :ּוְלַאֲחָריו ִמּכְ

ַדְוָקא אֹוְמִרים ֵישׁ . יב ֲחִביָלה ּדְ ירוּ  ּבַ ן ַלֲעׂשֹות ִהּתִ  ּכֵ
ִכיסוֹ  ֹלא ֲאָבל הּוא אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ּבְ ין ּדְ   :ְלִכיסוֹ  ַהּדִ

ת ַאְרְנֵקי ָמָצא. יג ּבָ ׁשַ לוֹ  ָאסּור, ּבְ י ַעל ַאף, ִלּטְ  ּפִ
ֵרא ּיָ ן ׁשֶ ֶמנּ  ּפֶ   :ַאֵחר וּ ְיַקּדְ

 רסז סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , שבת בערב התפלה דיני

ת. א ְתִפּלַ ְנָחה ּבִ ֶעֶרב ַהּמִ ת ּבְ ּבָ  ַעל נֹוְפִלין ֵאין ׁשַ
ֵניֶהם   :ּפְ

יִמין. ב ל ַמְקּדִ ּלֵ ימֹות יֹוֵתר ַעְרִבית ְלִהְתּפַ , ַהֹחל ִמּבִ
ְנָחה ּוִבְפַלג ת לּוְלַקבֵּ  ְלַהְדִליק ָיכֹול ַהּמִ ּבָ ת ׁשַ ְתִפּלַ  ּבִ
ד ְוֶלֱאֹכל ַעְרִבית   ִמּיָ

ת. ג ִבְרּכַ יֵבנוּ  ּבְ ּכִ ָרֵאל ַעּמוֹ  ׁשֹוֵמר חֹוֵתם ֵאינוֹ  ַהׁשְ , ִיׂשְ
א יָון ֶאּלָ יעַ  ּכֵ ִהּגִ ָנֶפיךָ  ְלּוְבֵצל ׁשֶ יֵרנוּ  ּכְ ְסּתִ : אֹוֵמר ּתַ
ת ּוְפֹרס לֹום ֻסּכַ ַלִים ְוַעל ָעֵלינוּ  ׁשָ  רּוךְ בָּ , ִעיֶרךָ  ְירּוׁשָ
ה ת ַהּפֹוֵרס' ה ַאּתָ לֹום ֻסּכַ ָרֵאל ַעּמוֹ  ְוַעל ָעֵלינוּ  ׁשָ  ִיׂשְ
ַלִים ְוַעל   :ְירּוׁשָ

 רסח סימן
  ְסִעיִפים: ג"י ּובוֹ , השבת בתפלת הטועה דין

ת ַוְיֻכּלוּ  אֹוֵמר. א ְתִפּלַ   :ַעְרִבית ּבִ
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ת ְוִהְתִחיל ָטָעה ִאם. ב ִפּלַ ָרָכה הּ אֹותָ  ּגֹוֵמר, ַהֹחל ּתְ  ּבְ
ר ְזּכַ ּנִ הּ  ׁשֶ ָעה ּבָ ּטָ ל ּוַמְתִחיל ׁשֶ ת ׁשֶ ּבָ ָנא ָלא, ׁשַ ר ׁשְ  ִנְזּכַ
ת ִבְרּכַ ה ּבְ ָנא ֹלא חֹוֵנן ַאּתָ ר ׁשְ ְבָרָכה ִנְזּכַ  ַאַחת ּבִ
ָאר ְ ָרכֹות ִמׁשּ ין, ַהּבְ ַעְרִבית ּבֵ ין ּבְ ֲחִרית ּבֵ ׁשַ  מּוָסף, ּבְ
ְבמּוסָ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּוִמְנָחה ֶאְמַצע ֲאִפּלוּ  ּפֹוֵסק ףּדִ  ּבְ
ָרָכה   :ּבְ

הּוא ָסבּור ָהָיה ִאם. ג א ְוִהְתִחיל ֹחל ׁשֶ ְעּתָ חֹל ַאּדַ  ּדְ
ד ָאַמר ּוִמּיָ ׁשֶ ַבת ּכְ ה ּתֵ ר ַאּתָ ָאַמר ֹקֶדם ִנְזּכַ , חֹוֵנן ׁשֶ
ל ִהְתִחיל ֵליהּ  ֲהָוה ׁשֶ ָרָכה אֹוָתהּ  ְוגֹוֵמר ֹחל ּבְ  ֲאָבל. ּבְ
הּוא יֹוֵדעַ  ָהָיה ִאם ת ׁשֶ ּבָ ּלֹא, ׁשַ ָנה ְוׁשֶ ַכּוָ  ִהְתִחיל ּבְ

ַבת ה ּתֵ ת הּוא ִאם ֲאִפּלוּ , ַאּתָ ְתִפּלַ ֲחִרית ּבִ ֵאיָנהּ  ׁשַ  ׁשֶ
ה ּפֹוַתַחת ַאּתָ ת ּגֹוֵמר ֵאינוֹ  ּבְ ְרּכַ ה ּבִ ִביָנן חֹוֵנן ַאּתָ ַחׁשְ  ּדְ

ָטָעה ֵליהּ  ת ּכְ ְתִפּלַ ת ּבִ ּבָ ין ׁשַ   :ְלזוֹ  זוֹ  ּבֵ

ִהתְ  ִמי. ד לׁשֶ ּלֵ ה ּפַ ִפּלָ ל ּתְ ת ֹחל ׁשֶ ּבָ ׁשַ יר ְוֹלא ּבְ  ִהְזּכִ
ל ת ׁשֶ ּבָ יר ְוִאם. ָיָצא ֹלא, ׁשַ ל ִהְזּכִ ת ׁשֶ ּבָ תֹוךְ  ׁשַ  ּבְ
י ַעל ַאף ח"י ּלֹא ּפִ ָרָכה ָקַבע ׁשֶ ת ּבְ ּבָ   :ָיָצא, ְלׁשַ

ל ָטָעה. ה ּלֵ ל ְוִהְתּפַ ת ֹחל ׁשֶ ּבָ ׁשַ יר ְוֹלא, ּבְ ל ִהְזּכִ  ׁשֶ
ת ּבָ  ָעַקר ֹלא ְוִאם. ְלֹראשׁ  חֹוֵזר ַרְגָליו ָעַקר ִאם, ׁשַ
י ַעל ַאף ַרְגָליו ם ּפִ ִסּיֵ תוֹ  ׁשֶ ִפּלָ א חֹוֵזר ֵאינוֹ , ּתְ  ֶאּלָ
ל ת ְלׁשֶ ּבָ   :ׁשַ

ת ַהּטֹוֶעה. ו ְתִפּלַ ת ּבִ ּבָ ל ְוֶהֱחִליף ׁשַ זוֹ  זוֹ  ׁשֶ  ֵאינוֹ , ּבְ
ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ  חֹוֵזר ל ֶהֱחִליף ׁשֶ , ַאֶחֶרתבְּ  מּוָסף ׁשֶ
ל ַאֶחֶרת אוֹ  ׁשֶ   :חֹוֵזר, מּוָסף ּבְ

ּום, ַוְיֻכּלוּ  לֹוַמר חֹוְזִרים. ז ָחל טֹוב יֹום ִמׁשּ  ִלְהיֹות ׁשֶ
ת ּבָ ׁשַ ֵאין ּבְ ה אֹותוֹ  אֹוְמִרים ׁשֶ ִפּלָ ּתְ  ְלהֹוִציא ְוַגם, ּבַ
ֵאינוֹ  ְלִמי קֹול אֹותוֹ  ְואֹוְמִרים. יֹוֵדעַ  ׁשֶ ד ָרם ּבְ   :ּוְמֻעּמָ

ִליחַ  אֹוֵמרוְ . ח ָרָכה ִצּבּור ׁשְ ַבע ֵמֵעין ַאַחת ּבְ  ְוֵאין, ׁשֶ
ִחיד   :אֹוָתהּ  אֹוֵמר ַהּיָ

ָחל טֹוב יֹום. ט ת ִלְהיֹות ׁשֶ ּבָ ׁשַ יר ֵאינוֹ , ּבְ ל ַמְזּכִ  ׁשֶ
ְבָרָכה טֹוב יֹום ַבע ֵמֵעין ּבִ   :ׁשֶ

ָרָכה אֹוְמִרים ֵאין. י ַבע ֵמֵעין ּבְ ֵבית ׁשֶ  ֲחָתִנים ּבְ
א, ִליםַוֲאבֵ  ֵליּכָ ְמַאֲחִרין ַטֲעָמא ּדְ ְהיוּ  ָלֹבא ּדִ ּיִ  ׁשֶ

  :ִנּזֹוִקין

ת ַאף. יא ּבָ ׁשַ ַאַחר ּבְ ָרָכה אֹוְמִרים טֹוב יֹום ׁשֶ  ֵמֵעין ּבְ
ַבע   :ׁשֶ

ר ֵאין. יב ָעה ְלַדּבֵ ׁשָ אֹוְמִרים ּבְ ָעה ְוֹלא, ַוְיֻכּלוּ  ׁשֶ ׁשָ  ּבְ
אֹוֵמר ִליחַ  ׁשֶ ָרָכה ִצּבּור ׁשְ ַבע יןֵמעֵ  ּבְ   :ׁשֶ

ל ִאם. יג ּלֵ ל ִהְתּפַ יר ְוֹלא ֹחל ׁשֶ ל ִהְזּכִ ת ׁשֶ ּבָ  אוֹ , ׁשַ
ּלֹא ל ׁשֶ ּלֵ ָלל ִהְתּפַ ַמע ּכְ ִליחַ  ְוׁשָ ְ ָרָכה ִצּבּור ִמׁשּ  ֵמֵעין ּבְ
ַבע   :ָיָצא, סֹוף ְוַעד ֵמֹראשׁ  ׁשֶ

 רסט סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , הכנסת בבית הקדוש דין

שׁ לְ  נֹוֲהִגין. א ֵבית ַקּדֵ ֶנֶסת ּבְ שׁ  ְוֵאין, ַהּכְ  ִלְטֹעם ַלְמַקּדֵ
ין ּדּושׁ  ִמּיֵ א ַהּקִ ֵאין, ְלָקָטן ַמְטִעימוֹ  ֶאּלָ א ִקּדּושׁ  ּדְ  ֶאּלָ

ְמקֹום ה ּבִ ָרא ְסֻעּדָ א ִנְתַקן ֹלא ּוֵמִעּקָ ִביל ֶאּלָ ׁשְ  ּבִ
ָאְכֵלי אֹוְרִחים ֵתי ּדְ ֵבי ְוׁשָ א ּבְ ּתָ ִניׁשְ , ח"י ְלהֹוִציָאם, ּכְ
ו ב ַעל ַאף ְוַעְכׁשָ ָלא ּגַ ֵבי אֹוְרִחים ָאְכֵלי ּדְ א ּבְ ּתָ ִניׁשְ  ּכְ

ְטָלה ֹלא ָנה ּבָ ּקָ קֹומֹות ַטַעם ֶזהוּ , ַהּתַ ֲהגוּ  ַהּמְ ּנָ  ׁשֶ
שׁ  ֵבית ְלַקּדֵ ֶנֶסת ּבְ ּלֹא ְלַהְנִהיג טֹוב יֹוֵתר ֲאָבל. ַהּכְ  ׁשֶ
שׁ  ֵבית ְלַקּדֵ ֶנֶסת ּבְ   :ָרֵאלִישְׂ  ֶאֶרץ ִמְנַהג ְוֵכן, ַהּכְ

 ער סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , מדליקין במה משנת לומר

ֶרק לֹוַמר נֹוֲהִגים. א ה ּפֶ ּמֶ ְדִליִקין ּבַ ים, ּמַ  ְוַהְסָפַרּדִ
ת ֹקֶדם אֹותוֹ  אֹוְמִרים ִפּלַ כֹון ְוהּוא, ַעְרִבית ּתְ   :ַהּנָ
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ֵאין ֵישׁ . ב יֹום אֹותוֹ  אֹוְמִרים ׁשֶ ָחל טֹוב ּבְ  תִלְהיוֹ  ׁשֶ
ֶעֶרב ת ּבְ ּבָ ֵאין ְוֵישׁ , ׁשַ ת אֹותוֹ  אֹוְמִרים ׁשֶ ּבָ ׁשַ ל ּבְ  ׁשֶ
ה   :ֲחֻנּכָ

 רעא סימן
  ְסִעיִפים: ז"י ּובוֹ , היין על קדוש דיני

ֹבא. א ּיָ ׁשֶ ד ֶלֱאֹכל ְיַמֵהר ְלֵביתוֹ  ּכְ   :ִמּיָ

ים. ב בֹות ָנׁשִ ִקּדּושׁ  ַחּיָ י ַעל ַאף ּבְ הּוא ּפִ  ִמְצַות ׁשֶ
ה ַמן ֲעׂשֵ ַהּזְ ָרָמא ׁשֶ ּום, ּגְ ִאְתַקשׁ  ִמׁשּ מֹור ָזכֹור ּדְ  ְלׁשָ
י ְוָהֵני ִמיָרה ְוִאיְתְנהוּ  הֹוִאיל ְנׁשֵ ׁשְ ְזִכיָרה ִאיְתְנהוּ  ּבִ  ּבִ

ים ֶאת ּומֹוִציאֹות בֹות הֹוִאיל ָהֲאָנׁשִ  ַהּתֹוָרה ִמן ְוַחּיָ
מֹוָתם   :ּכְ

ֶגת ָידוֹ  ֵאין ִאם. ג ֶ  ּוְלָהִכין ּדּושׁ ְלקִ  ַיִין ִלְקנֹות ַמׂשּ
ה ָצְרֵכי ְיָלה ִלְכבֹוד ְסֻעּדָ  ּוְלִקּדּושׁ  ַהּיֹום ְוִלְכבֹוד ַהּלַ
ְקֶנה מּוָטב, ַהּיֹום ּיִ ְיָלה ְלִקּדּושׁ  ַיִין ׁשֶ ה ַהּלַ ִכין ִמּמַ ּיָ ֶ  ׁשּ
ה ָצְרֵכי ה אוֹ  ַהְסֻעּדָ ְקֶנה ִמּמַ ּיִ ֶ . ַהּיֹום ְלִקּדּושׁ  ַיִין ׁשּ
ַתְנָיא ְוָהא בֹוד: ּדְ  ַהְינוּ , ַלְיָלה ִלְכבֹוד ֹקֶדם יֹום ּכְ

ְוָקא ָאר ּדַ ׁשְ ה ָצְרֵכי ּבִ א לוֹ  ֵאין ִאם ֲאָבל ְסֻעּדָ  ּכֹוס ֶאּלָ
בֹוד, ְלִקּדּושׁ  ֶאָחד   :יֹום ִלְכבֹוד ֹקֶדם ַלְיָלה ּכְ

לּום ִלְטֹעם ָאסּור. ד שׁ  ֹקֶדם ּכְ ַקּדֵ ּיְ . ַמִים ֲאִפּלוּ , ׁשֶ
 ְלַהְפִסיק ָצִריךְ , יֹום עֹודִמבְּ  ִהְתִחיל ִאם ַוֲאִפּלוּ 
ּפֹוֵרס ה ׁשֶ שׁ , ַמּפָ ה ַיִין ׁשֹוִתים ָהיוּ  ְוִאם. ּוְמַקּדֵ ִחּלָ , ּתְ
א אֹוֵמר ֵאינוֹ  ְלַבד ִקּדּושׁ  ֶאּלָ ֹלא ּבִ ת ּבְ ְרּכַ ִין ּבִ , ַהּיַ
ךְ  ְוַאַחר ת ְמָבֵרךְ  ּכָ ְרּכַ  ַיִין לוֹ  ֵאין ְוִאם. ַהּמֹוִציא ּבִ

שׁ  ת ַעל ּוְמַקּדֵ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַהּמֹוִציא ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ , ַהּפַ
ַאף שׁ  ׁשֶ ַקּדֵ ּמְ ׁשֶ ִין ַעל ּכְ   :ַהּמֹוִציא ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ  ַהּיַ

ַנִים. ה ָהיוּ  ׁשְ שׁ  ּבֹואוּ : ְוָאְמרוּ  ׁשֹוִתים ׁשֶ  ִקּדּושׁ  ּוְנַקּדֵ
ּתֹות ֲעֵליֶהם ֶנֱאַסר, ַהּיֹום ׁשוּ  ַעד ִלׁשְ ַקּדְ ּיְ  ָרצוּ  ְוִאם. ׁשֶ
ּתֹות ֹזרַלחֲ  ׁשוּ  ֹקֶדם ְוִלׁשְ ַקּדְ ּיְ י ַעל ַאף, ׁשֶ ֵאיָנם ּפִ  ׁשֶ

ִאים ָ ה ּוְלָבֵרךְ  ַלֲחֹזר ְצִריִכים, ַרׁשּ ִחּלָ ִרי ּבֹוֵרא ּתְ  ּפְ
ֶפן ךְ  ְוַאַחר, ַהּגֶ ּתוּ  ּכָ   :ִיׁשְ

ַמר ִאם. ו שׁ  ְסעּוָדתוֹ  ּגָ ַרךְ  ֹקֶדם ַהּיֹום ְוִקּדֵ ּבֵ ת ׁשֶ ְרּכַ  ּבִ
זֹון ת ְמָבֵרךְ , ַהּמָ ְרּכַ זֹון ּבִ  ְוַאַחר ִראׁשֹון ּכֹוס ַעל ַהּמָ
ךְ  ִני ּכֹוס ַעל ַהּיֹום ִקּדּושׁ  אֹוֵמר ּכָ יר ְוָצִריךְ , ׁשֵ  ְלַהְזּכִ
ל ת ׁשֶ ּבָ ת ׁשַ ִבְרּכַ זֹון ּבְ י ַעל ַאף, ַהּמָ ָבֵרךְ  ּפִ ּמְ  ֹקֶדם ׁשֶ

ַאף אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ִקּדּושׁ  ְגַמר ּדְ  ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ  ְסעּוָדתוֹ  ּבִ
ת ְרּכַ זֹון ּבִ ה ַהּמָ ִחּלָ א, ּתְ ה ּפֹוֵרס ֶאּלָ שׁ  ַמּפָ , ּוְמַקּדֵ
ךְ  ְוַאַחר, ְמַעט ְואֹוֵכל ַהּמֹוִציא ּוְמָבֵרךְ  ת ְמָבֵרךְ  ּכָ ְרּכַ  ּבִ
זֹון   :ַהּמָ

י ַעל ַאף. ז ָאסּור ּפִ  ִאם, ִקּדּושׁ  ֹקֶדם ִלְטֹעם לוֹ  ׁשֶ
שׁ , ָטַעם   :ְמַקּדֵ

שׁ  ֹלא ִאם. ח לַּ  ִקּדֵ ין, ְיָלהּבַ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ ֵמִזיד ּבֵ  ֵישׁ , ּבְ
לּוִמין לוֹ  ׁשְ ל ְלָמָחר ּתַ   :ַהּיֹום ּכָ

ְהֶיה ָצִריךְ . ט ּתִ ה ׁשֶ ְלָחן ַעל ַמּפָ ֻ ַחת ַהׁשּ ת ּתַ ה ַהּפַ  ּוַמּפָ
רּוָסה ַאֶחֶרת יו ַעל ּפְ ּבָ   :ּגַ

שׁ . י ּלֹא ַיִין ָמֵלא ּכֹוס ַעל ְמַקּדֵ גּום ִיְהֶיה ׁשֶ  עּוןְוטָ , ּפָ
ל עּון ַמה ּכָ ּטָ ֶ ל ּכֹוס ׁשּ ת ׁשֶ ְרּכַ זֹון ּבִ  ַוְיֻכּלוּ  ְואֹוֵמר, ַהּמָ

ד ךְ  ְוַאַחר, ְמֻעּמָ ִרי ּבֹוֵרא אֹוֵמר ּכָ ֶפן ּפְ ךְ  ְוַאַחר ַהּגֶ  ּכָ
  :ִקּדּושׁ 

א לוֹ  ֵאין ִאם. יא שׁ , ֶאָחד ּכֹוס ֶאּלָ ְיָלה ּבוֹ  ְמַקּדֵ ּלַ  ּבַ
ּנוּ  טֹוֵעם ְוֵאינוֹ  ּלֹ, ִמּמֶ יֶמּנוּ  אׁשֶ א, ַיְפּגִ ּנוּ  ׁשֹוֵפךְ  ֶאּלָ  ִמּמֶ
ל ַיִין ְוטֹוֵעם ַאֵחר ְלכֹוס ִני ֵמַהּכֹוס ִקּדּושׁ  ׁשֶ ֵ , ַהׁשּ

שׁ  ּוְלָמָחר ַמה ְמַקּדֵ ַאר ּבְ ׁשְ ּנִ ֶ כֹוס ׁשּ  ֹלא ְוִאם. ִראׁשֹון ּבְ
א ּבוֹ  ָהָיה ִצְמצּום ְרִביִעית ֶאּלָ ּנוּ  ְוֶנְחַסר ּבְ ְיָלה ִמּמֶ ּלַ , ּבַ
ִלימוֹ  ְלָמָחר גוֹ מֹוזְ  ְוָקא ְוַהְינוּ . ִלְרִביִעית ְלַהׁשְ ּיֵשׁ  ּדַ ׁשֶ  ּכְ
ָלה ַאֵחר ּכֹוס לוֹ  ִאם, ְלַהְבּדָ ן ֹלא ׁשֶ ה מּוָטב ּכֵ יֶחּנָ ּנִ ּיַ  ׁשֶ

ָלה ִאי, ְלַהְבּדָ ר ׁשֶ ַפת ֶאְפׁשָ שׁ , ּבְ ַקּדֵ ּיְ ֶ  ְוֹלא ָעָליו ִמׁשּ
ָלה ַיִין לוֹ  ְיֵהא  ּכֹוסֹות ֵנישְׁ  לוֹ  ֵישׁ  ְוִאם. ְלַהְבּדָ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן ערב הלכות שבת
  

 

140

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ד
 ד

שׁ , ְמִזיָגה ַאַחר ְמֻצְמָצִמים ְיָלה ְיַקּדֵ ּלַ ֶאָחד ּבַ יל ּבְ  ְוַיְבּדִ
ִני ַעל ֵ שׁ  ְוֹלא. ַהׁשּ ּיֹום ְיַקּדֵ ִקּדּושׁ , ּבַ ַלְיָלה ּדְ   :ָעִדיף ּדְ

שׁ  ַאַחר. יב ּדֵ ּקִ  ַעל ּוְמָבֵרךְ  ָיָדיו נֹוֵטל, ּכֹוס ַעל ׁשֶ
ֵלי ִקּדּושׁ  ֹקֶדם וָיָדי ָנַטל ְוִאם ָיַדִים ְנִטיַלת יהּ  ּגָ ְעּתֵ  ּדַ

ִריְפָתא שׁ  ֹלא, ֵליהּ  ֲחִביָבא ּדְ ִין ַעל ְיַקּדֵ א ַהּיַ  ַעל ֶאּלָ
ת   :ַהּפַ

ּתֹות ָצִריךְ . יג ל ִמּכֹוס ִלׁשְ ְמֹלא ִקּדּושׁ  ׁשֶ , ֻלְגָמיו ּכִ
ַהְינוּ  ל ּדְ ֶקּנוּ  ּכָ ַסּלְ ּיְ ִפיו ֶאָחד ְלַצד ׁשֶ  ְמֹלא ְוֵיָרֶאה ּבְ
ל ֻרּבוֹ  ְוהּוא ,ֻלְגָמיו   :ְרִביִעית ׁשֶ

שׁ  ָטַעם ֹלא ִאם. יד ין ֶאָחד ְוָטַעם, ַהְמַקּדֵ ֻסּבִ  ֵמַהּמְ
ְמֹלא ת ְוֵאין. ָיָצא, ֻלְגָמיו ּכִ ִתּיַ ַנִים ׁשְ  ִמְצָטֶרֶפת ׁשְ
ל, ֻלְגָמיו ִלְמֹלא ְבָחר ִמן ִמְצָוה ָמקֹום ּוִמּכָ  ַהּמֻ

ְטֲעמוּ  ּיִ ם ׁשֶ ּלָ ין ֵכיָוןדְּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּכֻ ּבֵ ם ׁשֶ ּלָ  ָטֲעמוּ  ּכֻ
ְמֹלא ת, ָיְצאוּ  ֻלְגָמיו ּכִ ִתּיַ ׁשְ ם ּדִ ּלָ  ִמְצָטֶרֶפת ּכֻ

עּור ִ אֹוִנים. ְלַכׁשּ ִאם סֹוְבִרים ְוַהּגְ שׁ  ָטַעם ֹלא ׁשֶ  ַהְמַקּדֵ
ִקּדּושׁ  ְוַדְוָקא. ְלִדְבֵריֶהם ָלחּושׁ  ְוָראּוי, ָיָצא ֹלא , ּבְ

ָאר ֲאָבל ׁשְ ָבִרים ּבִ אֹוִנים מֹוִדים ּכֹוס עּוִניםַהטְּ  ּדְ  ַהּגְ
י ַסּגִ ְטִעיַמת ּדְ   :ַאֵחר ּבִ

שׁ . טו ְטֹעם ְוֹקֶדם, ִקּדֵ ּיִ ִסיק ׁשֶ ִדּבּור ַהּפְ  חֹוֵזר, ּבְ
ִרי ּבֹוֵרא ּוְמָבֵרךְ  ֶפן ּפְ שׁ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ְוֵאין ַהּגֶ . ּוְלַקּדֵ
ין ְוהּוא ךְ  ִאם ַהּדִ ּפַ ְטעֹ  ֹקֶדם ַהּכֹוס ִנׁשְ ּיִ ּנוּ  םׁשֶ , ִמּמֶ
ִרי ּבֹוֵרא ָעָליו ּוְמָבֵרךְ  ַאֵחר ּכֹוס ָיִביא ֶפן ּפְ  ְוֵאינוֹ , ַהּגֶ
שׁ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ    :ּוְלַקּדֵ

ין ִיְטֲעמוּ  ֹלא. טז ֻסּבִ ְטֹעם ֹקֶדם ַהּמְ ּיִ שׁ  ׁשֶ  ִאם ַהְמַקּדֵ
ּנוּ  ׁשֹוֵפךְ , ְלכֹוסוֹ  ְזקּוִקים ֵהם ָיָדם ְלכֹוסֹות ִמּמֶ ּבְ  ׁשֶ

גּוִמים אוֹ  ֵריָקִנים  ַיִין ּכֹוסֹות ָלֶהם ָהיוּ  ִאם ֲאָבל. ּפְ
ֵאיָנם גּוִמים ׁשֶ ִאים ּפְ ָ ּתֹות ַרׁשּ ה ֹקֶדם ִלׁשְ ּתֶ ׁשְ ּיִ  ׁשֶ
שׁ    :ַהְמַקּדֵ

ּפֹךְ  ָצִריךְ  ֵאין. יז שׁ  ִמּכֹוס ִלׁשְ  ַיִין ְלכֹוסֹות ַהְמַקּדֵ
ְפֵני ּלִ ין ׁשֶ ֻסּבִ א, ַהּמְ ן ִאם ֶאּלָ גּוִמים ָהיוּ  ּכֵ  ָאזשֶׁ  ּפְ
ּפֹךְ  ָצִריךְ  ֵדי, ְוכֹוס ּכֹוס ְלָכל ִלׁשְ ּתוּ  ּכְ ׁשְ ּיִ ם ׁשֶ ּלָ  ּכֻ
ֵאינוֹ  ִמּכֹוס גּום ׁשֶ   :ּפָ

 ערב סימן
  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , מקדשים יין איזה על

ין ֵאין. א ׁשִ ֵריחוֹ  ַיִין ַעל ְמַקּדְ ב ַעל ַאף, ַרע ׁשֶ  ּגַ
ֵריֵחיהּ  ה ַיִין ַעל ְוֹלא, ַחְמָרא ְוַטְעֵמיהּ  ּדְ  ֲאִפּלוּ  ְמֻגּלֶ
ָנא ֹלא ָהִאּדָ ּלּוי ָקְפִדיַנן ּדְ   :ַאּגִ

ּתוֹ  ַיִין. ב ין ִמּגִ ׁשִ ּכֹול ָאָדם ְוסֹוֵחט. ָעָליו ְמַקּדְ ל ֶאׁשְ  ׁשֶ
  :ַהּיֹום ִקּדּושׁ  ָעָליו ְואֹוֵמר ֲעָנִבים

ין. ג ׁשִ ִפי ַיִין ַעל ְמַקּדְ ּבְ י ַעל ַאף, ֶהָחִבית ׁשֶ שׁ  ּפִ ּיֵ  ׁשֶ
ׁשּוֵלי ַיִין ְוַעל. ִקְמִחין ּבוֹ  ּבְ י ַעל ַאף, ֶהָחִבית ׁשֶ  ּפִ

שׁ  ּיֵ ָמִרים ּבוֹ  ׁשֶ ֹחר ַיִין ְוַעל. ׁשְ . ָמתֹוק ַיִין ְוַעל. ׁשָ
ֵריֵחיהּ  ַיִין ְוַעל א ּדְ ל. ַחְמָרא ְוַטְעֵמיהּ  ַחּלָ  ָמקֹום ּוִמּכָ

שׁ  טֹוב ַיִין ִלְבֹרר ִמְצָוה   :ָעָליו ְלַקּדֵ

יןְמַקדְּ . ד  ְלִקּדּושׁ  ּפֹוְסלוֹ  ן"ְוָהַרְמבָּ , ָלָבן ַיִין ַעל ׁשִ
ִדיֲעַבד ֲאִפּלוּ  יִלין ֲאָבל, ּבְ  ָהעֹוָלם ּוִמְנַהג, ָעָליו ַמְבּדִ

ְסָבָרא   :ִראׁשֹוָנה ּכִ

ָדֵרי ָחָזק הּוא ִאם ֲאִפּלוּ  ַחי ַיִין. ה ָלת ַחד ַעל ּדְ  ּתְ
א ים, ַמּיָ ׁשִ ל. ָעָליו ְמַקּדְ  ְלָמְזגוֹ  טֹוב יֹוֵתר םָמקוֹ  ּוִמּכָ

ֵהא ּוִבְלַבד ּיְ ָראּוי ָמזּוג ׁשֶ   :ּכְ

ין ִצּמּוִקים ֵיין. ו ׁשִ   :ָעָליו ְמַקּדְ

ְמֵרי. ז ים אוֹ  ַיִין ׁשִ ַתן ַחְרַצּנִ ּנָ  ִאם, ַמִים ֲעֵליֶהם ׁשֶ
ִרי ּבֹוֵרא ָעָליו ְלָבֵרךְ  ָראּוי ֶפן ּפְ ין ַהּגֶ ׁשִ   :ָעָליו ְמַקּדְ

שִׁ . ח ל ַיִין ַעל יןְמַקּדְ ָ שׁ  ַיִין ְוַעל ְמֻבׁשּ ּיֵ ַבשׁ  ּבוֹ  ׁשֶ , ּדְ
ֵאין אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ין ׁשֶ ׁשִ   :ֲעֵליֶהם ְמַקּדְ
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ָמקֹום. ט ֵאין ּבְ ים אֹוְמִרים ֵישׁ , ָמצּוי ַיִין ׁשֶ ׁשִ ַקּדְ ּמְ  ׁשֶ
ָכר ַעל ָאר ׁשֵ ִקין ּוׁשְ ִים ִמן חּוץ, ַמׁשְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַהּמַ

ֵאין יןְמַקדְּ  ׁשֶ ְיָלה, שׁ "ּוְלָהֹרא. ׁשִ ּלַ שׁ  ֹלא ּבַ  ַעל ְיַקּדֵ
ָכר ֵ א ַהׁשּ ת ַעל ֶאּלָ שׁ  טֹוב יֹוֵתר ּוַבּבֶֹקר, ַהּפַ  ַעל ְלַקּדֵ
ָכר ֵ ָבֵרךְ , ַהׁשּ ּיְ ַהּכֹל ָעָליו ׁשֶ ת ֹקֶדם ׁשֶ ְרּכַ , ַהּמֹוִציא ּבִ
ִאם ת ַעל ְיָבֵרךְ  ׁשֶ ה ַהּפַ ִחּלָ אן ֵאין ּתְ ּנּוי ׁשּום ּכָ , ׁשִ
  :ֵהם ַטַעם ְבֵריְודִ 

ת. י ְרּכַ ל ַיִין ּבִ תֹוךְ  ַיִין ּפֹוֶטֶרת ִקּדּושׁ  ׁשֶ ּבְ ה ׁשֶ , ַהְסֻעּדָ
ָרָכה ָטעּון ְוֵאינוֹ  ת ְלַאֲחָריו ּבְ ִבְרּכַ זֹון ּדְ  ּפֹוַטְרּתוֹ  ַהּמָ
ין הּוא ּבֵ ין ַהּכֹוס ַעל ׁשֶ ֵאינוֹ  ּבֵ   ַהּכֹוס ַעל ׁשֶ

 רעג סימן
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , סעדה במקום הקדוש שיהיה

א ִקּדּושׁ  ֵאין. א ְמקֹום ֶאּלָ ה ּבִ ה ֶאָחד ּוְבַבִית, ְסֻעּדָ ּנָ  ִמּפִ
ה ִאם, ֶאָחד ָמקֹום ָחׁשּוב ְלִפּנָ שׁ  ׁשֶ ה ֶלֱאֹכל ִקּדֵ ִפּנָ  זוֹ  ּבְ
ה ֶלֱאֹכל ְוִנְמַלךְ  ִפּנָ  ְטַרְקִלין הּוא ֲאִפּלוּ , ַאֶחֶרת ּבְ
דֹול שׁ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ּגָ ל אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּוְלַקּדֵ ּכָ  ׁשֶ

רֹוֶאה ִית ֲאִפּלוּ , ְמקֹומוֹ  ׁשֶ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ְלָחֵצר ִמּבַ
שׁ  ַלֲחֹזר ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּוְלַקּדֵ שׁ  ׁשֶ ָמקֹום ִקּדֵ  ֶאָחד ּבְ
ַעת ַעל ָמקֹום ֶלֱאֹכל ּדַ יר, ַאֵחר ּבְ ּפִ ִמי ׁשַ  ְוהּוא ּדָ

ְהיוּ  ּיִ ֵני ׁשֶ קֹומ ׁשְ ַבִית ֹותַהּמְ גֹון, ֶאָחד ּבְ  ְלֶחֶדר ֵמֶחֶדר ּכְ
ָרא אוֹ    ,ְלַאְרָעא ֵמִאּגָ

שׁ  ִאם. ב ַבִית ִקּדֵ ם ֶלֱאֹכל ְמַנת ַעל ֶאָחד ּבְ  ְוַאַחר, ׁשָ
ךְ  ָמקֹום ֶלֱאֹכל ִנְמַלךְ  ּכָ שׁ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ , ַאֵחר ּבְ  ּוְלַקּדֵ

קֹום ּמָ רֹוֶצה ּבַ ם ֶלֱאֹכל ׁשֶ   :ׁשָ

שׁ  ִאם. ג   :ָיָצא ֹלא ִקּדּושׁ  ְיֵדי ַאף, ָסַעד ְוֹלא ִקּדֵ

שׁ  ָאָדם ָיכֹול. ד י ַעל ַאף ַלֲאֵחִרים ְלַקּדֵ ֵאינוֹ  ּפִ  ׁשֶ
ֶהם אֹוֵכל ְלִדיְדהוּ , ִעּמָ ה ְמקֹום ָהֵוי ּדִ  ַעל ְוַאף. ְסֻעּדָ
ב ת ּגַ ְבִבְרּכַ ִין ּדִ  ִאם ֲאֵחִרים ְלהֹוִציא ָיכֹול ֵאינוֹ  ַהּיַ

הֶ  ֶנֱהֶנה ֵאינוֹ  יָון, םִעּמָ ַהאי ּכֵ ִרי ּבֹוֵרא ּדְ ֶפן ּפְ  הּוא ַהּגֶ
ִקּדּושׁ , ְלִקּדּושׁ  חֹוָבה ִמי ַהּיֹום ּכְ  ַאף ְלהֹוִציָאם ְוָיכֹול ּדָ
י ַעל ֵאינוֹ  ּפִ ֵאיָנם ְוהּוא. ֶנֱהֶנה ׁשֶ  ְוִאם. יֹוְדִעים ׁשֶ

שׁ  ֹלא ֲעַדִין ֵהר, ְלַעְצמוֹ  ִקּדֵ ּלֹא ִיּזָ ֶהם ִיְטֹעם ׁשֶ , ִעּמָ
ָאסוּ  שׁ  ַעד ִלְטֹעם לוֹ  רׁשֶ ַקּדֵ ּיְ ְמקֹום ׁשֶ   :ְסעּוָדתוֹ  ּבִ

ְתבוּ . ה אֹוִנים ּכָ ֵאין ָהא ַהּגְ א ִקּדּושׁ  ּדְ ְמקֹום ֶאּלָ  ּבִ
ה ָבר ָאַכל ֲאִפּלוּ , ְסֻעּדָ ָתה אוֹ , מּוָעט ּדָ ל( ּכֹוס ׁשָ ) ׁשֶ

ב ַיִין ַחּיָ ָרָכה ָעָליו ׁשֶ ְמקֹום ִקּדּושׁ  ְיֵדי ָיָצא, ּבְ ה ּבִ  ְסֻעּדָ
ָמקֹום ְסעּוָדתוֹ  ְוגֹוֵמר  אוֹ  ֶלֶחם ָאַכל ְוַדְוָקא. ַאֵחר ּבְ
ָתה רֹות ָאַכל ֲאָבל, ַיִין ׁשָ   :ֹלא, ּפֵ

שׁ  ְוִאם. ו ֵביתוֹ  ִקּדֵ ַמע ּבְ ֵכנוֹ  ְוׁשָ ְלָחנוֹ  ׁשְ  ָערּוךְ  ְוׁשֻ
יר ּבוֹ  יֹוֵצא, ְלָפָניו ּפִ ׁשַ ה ְמקֹום ָהֵוי ּדְ  ּוְכגֹון. ְסֻעּדָ

ן ּוֵ ְתּכַ ּנִ ֹוֵמעַ הַ  ׁשֶ ִמיעַ , ָלֵצאת ׁשּ   :ְלהֹוִציא ּוַמׁשְ

ֵאין אֹוְמִרים ֵישׁ . ז ים ׁשֶ ׁשִ א ְמַקּדְ ר ְלאֹור ֶאּלָ  ְוֵישׁ , ַהּנֵ
ֵאין אֹוְמִרים ּדּושׁ  ׁשֶ לּוי ַהּקִ ֵנר ּתָ  ֶנֱהֶנה הּוא ְוִאם ּבְ
ָחֵצר ֵני יֹוֵתר ּבֶ ֵני אוֹ  ָהֲאִויר ִמּפְ בּוִבים ִמּפְ שׁ , ַהּזְ  ְמַקּדֵ
ָחצֵ  ם ְואֹוֵכל רּבֶ י ַעל ַאף ׁשָ ֵאינוֹ  ּפִ ר רֹוֶאה ׁשֶ , ַהּנֵ

רֹות ַהּנֵ ָרא ְוָהֵכי, ְלַצַער ְוֹלא ִנְצַטּווּ  ְלֹעֶנג ׁשֶ ּבְ   :ִמְסּתַ

 רעד סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , בשבת הפת בציעת דיני

י ַעל ּבֹוֵצעַ . א ּתֵ רֹות ׁשְ ּכָ אֹוֵחז ּכִ יֶהן ׁשֶ ּתֵ ָידוֹ  ׁשְ  ּבְ
ְחּתֹוָנה ּובֹוֵצעַ    :ַהּתַ

ת ִלְבֹצעַ  ִמְצָוה. ב ּבָ ׁשַ רּוָסה ּבְ דֹוָלה ּפְ יק ּגְ ְסּפִ ּתַ  לוֹ  ׁשֶ
ההַ  ְלָכל   :ְסֻעּדָ

ין ֵאין. ג ֻסּבִ ִאים ַהּמְ ָ ְטֹעם ַעד ִלְטֹעם ַרׁשּ ּיִ , ַהּבֹוֵצעַ  ׁשֶ
ל ִלְפֵני ֵישׁ  ְוִאם ֶנה ֶלֶחם ֶאָחד ּכָ  ִלְטֹעם ְיכֹוִלים ִמׁשְ
י ַעל ַאף   :הּוא ָטַעם ֹלא ֲעַדִיןשֶׁ  ּפִ
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ה. ד ל זוֹ  ְסֻעּדָ ֲחִרית ְוׁשֶ ר ִאי ׁשַ ֹלא ַלֲעׂשֹוָתהּ  ֶאְפׁשָ  ּבְ
ת   :ּפַ

 ערה סימן
 ב"י ּובוֹ , בשבת הנר לאור לעשות האסורים דברים

  ְסִעיִפים:

ֵסֶפר קֹוִרין ְוֵאין, ּפֹוִלין ֵאין. א ר ְלאֹור ּבְ  ַוֲאִפּלוּ  ַהּנֵ
א, ִפיובְּ  מֹוִציא ֵאינוֹ  ּמָ ה ׁשֶ בֹוהַּ  הּוא ְוֲאִפּלוּ . ַיּטֶ  ּגָ
ר ֵאינוֹ  קֹומֹות ֶעׂשֶ ּלֹא, ֵאָליו ִלּגֹעַ  ָיכֹול ׁשֶ קוּ  ׁשֶ  ִחּלְ

ָבר ֲחָכִמים ּדָ ַעם. ּבַ  הּוא ֲאִפּלוּ  ֶלֱאֹסר ֵישׁ  ֶזה ּוִמּטַ
ית ׁשִ ֲעׁשָ חֹור ָקבּועַ  אוֹ  ּבַ ּכֶֹתל ּבְ ּבַ ֵנר ְוֵכן, ׁשֶ ל ּבְ  ׁשֶ

ֲעָוה   :ׁשַ

ַנִים ֲאָבל, ֶאָחד ְוַדְוָקא. ב ַיַחד קֹוִרים ׁשְ ִאם, ּבְ א ׁשֶ  ּבָ
יֶרּנוּ , ְלַהּטֹות ָהֶאָחד ּקֹוִרים ְוהּוא. ֲחֵברוֹ  ַיְזּכִ ִעְנָין ׁשֶ  ּבְ
ָאז, ֶאָחד יחַ  ׁשֶ ּגִ ה ָהֶאָחד ַיׁשְ ּמֶ ה ּבַ ֲעׂשֶ ּיַ ֶ  ֲאָבל, ֲחֵברוֹ  ׁשּ
ֵני ׁשְ   :ֹלא ִעְנָיִנים ּבִ

: לוֹ  ְואֹוֵמר, קֹוֵרא ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , ִעּמוֹ  ַאֵחר ֵישׁ  ִאם. ג
ן ךָ  ּתֵ ְעּתְ ּלֹא ָעַלי ּדַ ה ׁשֶ ר, ַאּטֶ ין ְוהּוא. ֻמּתָ  ִאם ַהּדִ

ן אֹוֵמר ּתוֹ  ּכֵ   :ְלִאׁשְ

ֵאין, ָחׁשּוב ָאָדם. ד ְרּכוֹ  ׁשֶ ֹחל ּדַ ר, ְלַהּטֹות ּבְ ָכל ֻמּתָ  ּבְ
ְוָנא   :ּגַ

ְמדּוָרה. ה ָרה ֲאִפּלוּ , ּבִ ּום קֹוִרין יןאֵ  ֲעׂשָ הֹוִאיל ִמׁשּ  ּדְ
ִבים ה ֶזה ְרחֹוִקים ְויֹוׁשְ ְנבֹות ְועֹוד, ִמּזֶ ּזַ  ָהאּוִדים ׁשֶ
יר ֶזה ֵאין, ָלֶהם ְסמּוִכים א ַמּכִ ּבָ ׁשֶ  ְלַהְבִעיר ֲחֵברוֹ  ּכְ
  :ּוְלַחּתֹות

ינֹוקֹות. ו ל ּתִ ית ׁשֶ ן ּבֵ ר ְלאֹור קֹוְרִאין ַרּבָ ֵני, ַהּנֵ  ִמּפְ
ֵאיַמת   :ֲעֵליֶהם ןַרבָּ  ׁשֶ

ר. ז ה ִלְקרֹות ֻמּתָ ּמֶ ְדִליִקין ּבַ ר ְלאֹור ּמַ ֲהֵרי, ַהּנֵ  הּוא ׁשֶ
יר ת ִאסּור ַמְזּכִ ּבָ ח ְוֵאיךְ  ׁשַ ּכַ   :ִיׁשְ

ֵליל ִלְקרֹות נֹוֲהִגים. ח ּפּור יֹום ּבְ ְחזֹוִרים ּכִ ּמַ ֵני, ּבַ  ִמּפְ
ֵאיַמת ּפּוִרים יֹום ׁשֶ   :ֲעֵליֶהם ַהּכִ

ָחל ַסחפֶּ  ֵליל. ט ת ִלְהיֹות ׁשֶ ּבָ ׁשַ ר, ּבְ  ִלְקרֹות ֻמּתָ
ָדה ֵסֶפר ַהַהּגָ ּום ּבְ ָהֵוי ִמׁשּ ֵעין ּדְ י ּכְ ָרִקים ָראׁשֵ ֵאין, ּפְ  ּדְ

ּלֹא ה"ע ֵהא ׁשֶ גּוָרה ּתְ ִפיו ׁשְ   :ְקָצת ּבְ

ר ְלאֹור ִלְראֹות ָיכֹול ָהַרב. י  ִיְקְראוּ  ֵמֵהיָכן ַהּנֵ
ינֹוקֹות ר, ַהּתִ ּיֹות יָראשֵׁ  ּוְלַסּדֵ ָרׁשִ ִפיו ַהּפָ ֵסֶפר ּבְ , ּבַ

ל ְוקֹוֵרא ָאר ּכָ ה ׁשְ ָרׁשָ ה ַעל ַהּפָ י. ּפֶ ּיֹות ְוָראׁשֵ ָרׁשִ  ּפָ
ְוָקא ָלאו א, ּדַ ל ֶאּלָ ּיֹוֵדעַ  ּכָ ה ׁשֶ ָרׁשָ ה ַעל ַהּפָ  ּוִבְקָצת ּפֶ
ֵסֶפר ִלְראֹות ָצִריךְ  ֵרי, ּבַ ַאֵחר, ׁשָ ּמֵ ֵאינוֹ  ׁשֶ ן ׁשֶ  ְמַעּיֵ
ֵסֶפר ִמי ּבַ ָרא ֵליהּ  ִאית דּתָ   :ְלַאּטּוֵיי ָאֵתי ְוָלא ֶהּכֵ

ִלים. יא  ְלַהְבִחין ִעּיּון ְוָצִריךְ  ָלֶזה ֶזה ַהּדֹוִמים ּכֵ
יֵניֶהם ר ְלאֹור ְלָבְדָקן ָאסּור, ּבֵ ין ְלַהְבִחין ַוֲאִפּלוּ  ַהּנֵ  ּבֵ
ָגָדיו ּתוֹ  ְלִבְגֵדי ּבְ   :ִלְבּדֹק ָאסּור, ּדֹוִמים ֵהם ִאם ִאׁשְ

שׁ שַׁ . יב ֵאינוֹ  ּמָ  ּכֹוסֹות ִלְבּדֹק לוֹ  ָאסּור ָקבּועַ  ׁשֶ
ר ְלאֹור ּוְקָערֹות ֵני, ַהּנֵ ֵאינוֹ  ִמּפְ יָרן ׁשֶ ין ַמּכִ ֵנר ּבֵ  ּבְ

ֶמן ין ַזִית ׁשֶ ֵנר ּבֵ ל ּבְ אֹורוֹ  ֵנְפט ׁשֶ שׁ  ֲאָבל. ַרב ׁשֶ ּמָ  ׁשַ
ר ָקבּועַ  ר ְלאֹור ִלְבּדֹק לוֹ  ֻמּתָ ֵני, ּכֹוסֹות ַהּנֵ  ִמּפְ
אֵ  ה ִעּיּון ָצִריךְ  ינוֹ ׁשֶ ל ֵנר ָהָיה ְוִאם. ַהְרּבֵ ֶמן ׁשֶ  ׁשֶ
י ַעל ְוַאף ִלְבּדֹק לוֹ  מֹוִרין ֵאין, ַזִית הּוא ּפִ ר ׁשֶ , ֻמּתָ

ֵזָרה א ּגְ ּמָ ק ׁשֶ ּפֵ ּנוּ  ִיְסּתַ   :ִמּמֶ

 רעו סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , בשבת ם"עכו שהדליק נר דיני

ִהְדִליק ם"ַעּכוּ . א רהַ  ֶאת ׁשֶ ִביל ּנֵ ׁשְ ָרֵאל ּבִ  ָאסּור, ִיׂשְ
ּלֹא ְלִמי ֲאִפּלוּ , ַלּכֹל ִבילוֹ  ֻהְדַלק ׁשֶ ׁשְ  ִאם ֲאָבל. ּבִ

ָרֵאל חֹוֶלה ְלֹצֶרךְ  אוֹ  ְלָצְרּכוֹ  ִהְדִליקוּ   ֵאין ֲאִפּלוּ , ִיׂשְ
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ָנה ּבוֹ  ר. ַסּכָ ָרֵאל ְלָכל ֻמּתָ שׁ  ִיׂשְ ּמֵ ּתַ  ְוהּוא. ְלאֹורוֹ  ְלִהׁשְ
ין ה ַהּדִ  ְוֵישׁ . חֹוֶלה ְלֹצֶרךְ  אוֹ  ְלָצְרּכוֹ  ְמדּוָרה ְלעֹוׂשֶ

ְמדּוָרה אֹוְסִרים ּום, ּבִ ָגְזִריַנן ִמׁשּ א ּדְ ּמָ ה ׁשֶ  ַיְרּבֶ
ִבילוֹ  ׁשְ   :ּבִ

ָרֵאל. ב ֵהֵסּבוּ  ם"ְוַעּכוּ  ִיׂשְ  ֵנר ם"ַעּכוּ  ְוִהְדִליק ַיַחד ׁשֶ
ר, ם"ַעּכוּ  ֹרב ִאם שׁ  ֻמּתָ ּמֵ ּתַ  רֹב ְוִאם. ְלאֹורוֹ  ְלִהׁשְ

ָרֵאל  ֵישׁ  ְוִאם. ָאסּור, ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה ֲאִפּלוּ  אוֹ , ִיׂשְ
ֹצֶרךְ  הֹוָכָחה ּלְ גֹון, ַמְדִליָקהּ  ם"ַעּכוּ  ׁשֶ ָאנוּ  ּכְ  רֹוִאים ׁשֶ
הּוא שׁ  ׁשֶ ּמֵ ּתַ י ַעל ַאף, ְלאֹוָרהּ  ִמׁשְ ֹרב ּפִ ָרֵאל ׁשֶ , ִיׂשְ
ר   :ֻמּתָ

ְפָחת אוֹ  ְלַעְבּדוֹ  ָאָדם אֹוֵמר ִאם. ג  ִעּמוֹ  ֵליֵלךְ  וֹ ְלׁשִ
ר ְוִהְדִליקוּ  י ַעל ַאף, ַהּנֵ ם ּפִ ּגַ  ֵאין לוֹ  ְצִריִכים ֵהם ׁשֶ

יָון, ם"ָהַעּכוּ  ְלֹצֶרךְ  ֶזה ר ּכֵ ִעּקַ ִביל ַהֲהִליָכה ׁשֶ ׁשְ  ּבִ
ָרֵאל   :ִיׂשְ

ֵבית ֵנר ֵישׁ  ִאם. ד ָרֵאל ּבְ  ֵנר ְוִהְדִליק ם"ַעּכוּ  ּוָבא ִיׂשְ
ר, ַאֵחר שׁ  ֻמּתָ ּמֵ ּתַ עֹוד ְלאֹורוֹ  ְלִהׁשְ , ּדֹוֵלק ִראׁשֹון ֵנר ּבְ
ה ְלַאַחר ֲאָבל ְכּבֶ ּיִ שׁ  ָאסּור ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּמֵ ּתַ  ְלאֹור ְלִהׁשְ
ִני ֵ ֶמן ָנַתן ִאם ְוֵכן. ַהׁשּ ר ׁשֶ ּנֵ ר, ַהּדֹוֵלק ּבַ  ֻמּתָ

שׁ  ּמֵ ּתַ ֵדי ַעד ְלִהׁשְ ְכֶלה ּכְ ּיִ ֶמן ׁשֶ ֶ ָהָיה ַהׁשּ ָבר ּבוֹ  ׁשֶ , ּכְ
ךְ  ְוַאַחר   :סּוראָ  ּכָ

ֲאָרצֹות. ה ר, ָקרֹות ּבַ  ְמדּוָרה ַלֲעׂשֹות ם"ְלַעּכוּ  ֻמּתָ
ִביל ׁשְ ים ּבִ ַטּנִ ִרין ַהּקְ דֹוִלים ּוֻמּתָ ם ַהּגְ , ּבוֹ  ְלִהְתַחּמֵ
ִביל ַוֲאִפּלוּ  ׁשְ דֹוִלים ּבִ ר ַהּגְ דֹול ַהּקֹר ִאם ֻמּתָ ַהּכֹל, ּגָ  ׁשֶ
אֹוָתם ְוֹלא. ַהּקֹר ֵאֶצל חֹוִלים ּנֹוהֲ  ּכְ ר ִגיםׁשֶ  ַאף ֶהּתֵ

י ַעל ֵאין ּפִ דֹול ַהּקֹר ׁשֶ ּיֹום ּגָ   :ַההּוא ּבַ

 רעז סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , הנר כבוי לגרם שלא

ח ֵנר. א ּנָ ּמֻ ֶלת ֲאחֹוֵרי ׁשֶ ֶלת ִלְפּתֹחַ  ָאסּור, ַהּדֶ א ַהּדֶ ּמָ  ׁשֶ
ּנוּ  ּכֶֹתל ָקבּועַ  הּוא ְוִאם. ָהרּוחַ  ְיַכּבֶ ֲאחֹוֵרי ּבַ ֶלתהַ  ׁשֶ , ּדֶ
ֶלת ִלְפּתֹחַ  ָאסּור ַדְרּכוֹ  ּוְלָנֳעלוֹ  ַהּדֶ א ּכְ ּמָ ֵהא ׁשֶ ֶלת ּתְ  ַהּדֶ

ת ּנוּ  ָעָליו נֹוֶקׁשֶ א, ּוְתַכּבֶ ַנַחת ְונֹוֵעל ּפֹוֵתחַ  ֶאּלָ  ְוִאם. ּבְ
ֶלת ָקבּועַ  הּוא ּדֶ ִתיָחתוֹ , ַעְצמוֹ  ּבַ ּפְ  ְמָקֵרב ּוְנִעיָלתוֹ  ׁשֶ

ֶמן ֶ ר ַהׁשּ ּנוּ מִ  ַמְרִחיקוֹ  אוֹ  ַלּנֵ   :ּוְלָנֳעלוֹ  ְלָפְתחוֹ  ָאסּור, ּמֶ

ֶלת ִלְפּתֹחַ  ָאסּור. ב ֶנֶגד ַהּדֶ דּוָרה ּכְ ִהיא ַהּמְ  ְקרֹוָבה ׁשֶ
ֶלת ֶאל ְקָצת ם ֵאין ַוֲאִפּלוּ  ַהּדֶ א ׁשָ , ְמצּוָיה רּוחַ  ֶאּלָ
תּוחַ  ָהָיה ִאם ֲאָבל הּ  ּפָ ֶנְגּדָ ר, ּכְ  ּבוֹ  ְוֵאין ְלָסְגרוֹ  ֻמּתָ

ּום   :הְמַכבֶּ  ִמׁשּ

ַכח. ג ְבָלא ַעל ֵנר ׁשָ ְבָלא ֶאת ְמַנֵער, ַהּטַ  ְוהּוא ַהּטַ
ּלֹא ַרק, ּדֹוֵלק הּוא ִאם ֲאִפּלוּ , נֹוֵפל ן ׁשֶ . ְלַכּבֹותוֹ  ְיַכּוֵ

ֵהא ּוִבְלַבד ּיְ ל ֵנר ׁשֶ ֲעָוה ׁשֶ ּלֹא אוֹ , ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ׁשַ  ׁשֶ
ֶמן ּבוֹ  ְיֵהא ֶמן ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם ֲאָבל, ׁשֶ ראֶ  ִאי ׁשֶ ּלֹא ְפׁשָ  ׁשֶ

ִתיָלה ֶאל ְיָקְרֶבּנוּ  יחוּ  ְוִאם. ַמְבִעיר ְוִנְמָצא ַהּפְ  ִהּנִ
ַעת ָעֶליהָ  ֲהֵרי ְלַנֲעָרהּ  ָאסּור, ִמּדַ ְבָלא ׁשֶ  ִהיא ַהּטַ
ִסיס   :ָהִאסּור ִלְדַבר, ּבָ

ר. ד יחַ  ֻמּתָ ל ֵנר ְלַהּנִ ת ׁשֶ ּבָ עֹוד ׁשַ י ַעל יֹום ִמּבְ ּבֵ  ּגַ
ֵלק ִאיָלן ת םשָׁ  ְוִיּדָ ּבָ ׁשַ א ּבְ ֵליּכָ ה ְלֵמיַחשׁ  ּדְ ְכּבֶ ּיִ ִלְכׁשֶ  ּדְ

ְקֵליהּ  יהּ  ְלׁשַ שׁ  ְוִנְמָצא ִמּנֵ ּמֵ ּתַ ר ִמׁשְ ְמֻחּבָ  ֵאין ֲאָבל, ּבִ
יִחין ל ֵנר ַמּנִ י ַעל טֹוב יֹום ׁשֶ ּבֵ ִקיל, ִאיָלן ּגַ ׁשָ  ּדְ
ח שׁ  ְוִנְמָצא ֵליהּ  ּוַמּנַ ּמֵ ּתַ ִאיָלן ִמׁשְ   :ּבָ

ר. ה י ַעל ְקָעָרה תִלְכּפוֹ  ֻמּתָ ּבֵ ר ּגַ ת ַהּנֵ ּבָ ׁשַ ֵדי ּבְ  ּכְ
ּלֹא ּקֹוָרה ָהאּור ֶיֱאֹחז ׁשֶ   :ּבַ

 רעח סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , החולה בשביל הנר לכבות שיכול

ר. א ר ְלַכּבֹות ֻמּתָ ִביל ַהּנֵ ׁשְ ן ּבִ ׁשַ ּיִ שׁ  ַהחֹוֶלה ׁשֶ ּיֵ  ּבוֹ  ׁשֶ
ָנה   :ַסּכָ
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 רעט סימן
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , בשבת נרה טלטול דיני

ִהְדִליקוּ  ֵנר. א אֹותוֹ  ּבוֹ  ׁשֶ ת ּבְ ּבָ י ַעל ַאף, ׁשַ ָבה ּפִ ּכָ , ׁשֶ
ר ְוֵכן. ְלַטְלְטלוֹ  ָאסּור ֶמן ֻמּתָ ֶ ר ַהׁשּ ּנֵ ּבַ ִהְדִליקוּ  ׁשֶ  ּבוֹ  ׁשֶ
אֹותוֹ  ת ּבְ ּבָ ק ְלַטְלְטלוֹ  ָאסּור, ׁשַ ּפֵ ּנוּ  ּוְלִהְסּתַ אֹותוֹ  ִמּמֶ  ּבְ
ת ּבָ   :ׁשַ

ָאַמְרנוּ  ֶזה ֵנר. ב ָאסּור ׁשֶ  ְלֹצֶרךְ  ֲאִפּלוּ , ְלַטְלְטלוֹ  ׁשֶ
יר ִמי ְוֵישׁ . ָאסּור ְמקֹומוֹ  ּוְלֹצֶרךְ  ּגּופוֹ  ִהּתִ  ְוֹלא, ׁשֶ
ָבָריו ִנְראוּ    :ּדְ

ּנֹוְתִנין ְיֵדי ַעל ֵנר ְלַטְלֵטל. ג ת ֶלֶחם ָעָליו ׁשֶ ּבָ ׁשַ , ּבְ
חֶ  ָעָליו ָנַתן ְוִאם. ָאסּור עֹוד םַהּלֶ  ִמי ֵישׁ , יֹום ִמּבְ

יר ּתִ ּמַ ת ְלַטְלְטלוֹ  ׁשֶ ּבָ ׁשַ  ְוֵאין, ֶזה ֶלֶחם ְיֵדי ַעל ּבְ
  :ָעָליו ִלְסֹמךְ 

ת ֵמֶעֶרב ִהְתָנה ִאם. ד ּבָ ַטְלְטֶלּנוּ  ֶזה ֵנר ַעל ׁשַ ּיְ  ׁשֶ
ה ְכּבֶ ּיִ ֶ ר, ִמׁשּ ְכָבה ַאַחר ְלַטְלְטלוֹ  ֻמּתָ   :ׁשִ

ִהְדִליקוּ  ֵנר. ה בָּ  ׁשֶ ׁשַ ה תּבְ ה ְוָיְלָדה ּוְלחֹוֶלה ְלַחּיָ  ַהַחּיָ
א ר, ַהחֹוֶלה ְוִנְתַרּפֵ ָבה ִאם ְלַטְלְטלוֹ  ֻמּתָ ין ְוהּוא. ּכָ  ַהּדִ
ת ְלַמְדִליק ּבָ ׁשַ ׁשֹוֵגג ּבְ ר, ְוָכָבה ּבְ ּתָ ּמֻ   :ְלַטְלְטלוֹ  ׁשֶ

ּלֹא ֵנר. ו אֹותוֹ  ּבוֹ  ִהְדִליקוּ  ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ל הּוא ֲאִפּלוּ , ׁשַ  ׁשֶ
ל הּוא ַוֲאִפּלוּ  ָמִאיסדְּ  ֶחֶרס ַמְסִריחַ  ֵנְפט ׁשֶ ר, ּדְ  ֻמּתָ

ֻמְקֶצה ְלַטְלְטלוֹ  ר ִמאּוס ֵמֲחַמת ּדְ   :ֻמּתָ

ין, ְמנֹוָרה. ז דֹוָלה ּבֵ ין ּגְ ה ּבֵ ל ִהיא ִאם, ְקַטּנָ  ׁשֶ
ָרִקים יָנן אֹוָתהּ  ְמַטְלְטִלין ֵאין ּפְ ַחְייׁשִ א ּדְ ּמָ ּפֹל ׁשֶ  ּתִ

ֵרק הְוַיֲחִזירֶ  ְוִתְתּפָ ה ְוִנְמָצא ּנָ ִלי עֹוׂשֶ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . ּכְ
ל ֵאיָנהּ  ָרִקים ׁשֶ א ּפְ הּ  ֵישׁ  ֶאּלָ  ְודֹוָמה ָסִביב ֲחִריִצים ּבָ
ל ָרִקים ְלׁשֶ   :ְלַטְלְטָלהּ  ָאסּור, ּפְ

 רפ סימן

  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , בשבת המטה תשמיש

ִמישׁ . א ׁשְ ה ּתַ ּטָ ֲענּוֵגי ַהּמִ ת ִמּתַ ּבָ  עֹוַנת ְלִפיָכךְ , אהוּ  ׁשַ
ְלִמיֵדי ִריִאים ֲחָכִמים ּתַ יל ַהּבְ ת ִמּלֵ ּבָ ת ְלֵליל ׁשַ ּבָ   :ׁשַ

ר. ב ה ִלְבֹעל ֻמּתָ ִחּלָ תּוָלה ְלַכּתְ ת ּבְ ּבָ ׁשַ  ּבוֹ  ְוֵאין, ּבְ
ּום ּום ְוֹלא חֹוֵבל ִמׁשּ   :ָלהּ  ַצַער ִמׁשּ

 רפא סימן
  ָחדָסִעיף אֶ  ּובוֹ , ' מודים אנחנו ולך'ב יכרע שלא

חֹות ֵאין. א ּוְלךָ  ִלׁשְ ךָ  ּבְ ֵאין, מֹוִדים ֲאַנְחנוּ  ְלַבּדְ  ׁשֶ
חֹות א ִלׁשְ קֹומֹות ֶאּלָ ּמְ ָאְמרוּ  ּבַ   :ֲחָכִמים ׁשֶ

 רפב סימן
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , בשבת והמפטיר התורה קריאת

ְבָעה ּבוֹ  ְוקֹוִרין ּתֹוָרה ֵסֶפר מֹוִציִאין. א  ָרָצה ְוִאם. ׁשִ
  :מֹוִסיף, ֹוִסיףְלה

ר. ב ה עֹוִלים ִלְקרֹות ֻמּתָ י ַעל ַאף ַהְרּבֵ ָרא ּפִ ּקָ  ֶזה ׁשֶ
ָרא ַמה ּקָ ֶ ָכךְ  ֵאין, ּוְמָבֵרךְ  ְוחֹוֵזר ֶזה ׁשּ לּום ּבְ   :ּכְ

ְבָעה ְלִמְנַין עֹוִלים ַהּכֹל. ג ה ֲאִפּלוּ , ׁשִ ָ  ְוָקָטן ִאׁשּ
ּיֹוֵדעַ  ה: ָכִמיםחֲ  ָאְמרוּ  ֲאָבל, ְמָבְרִכין ְלִמי ׁשֶ ָ  ֹלא ִאׁשּ
ְקָרא ִצּבּור ּתִ ֵני ּבְ בֹוד ִמּפְ ּבּור ּכְ   :ַהּצִ

ְבָעה ִלְקרֹות נֹוֲהִגים. ד ֶהם ְוִלְגֹמר ׁשִ ה ִעּמָ ָרׁשָ  ַהּפָ
ישׁ  ְואֹוֵמר ְפִטיר ִעם ְוקֹוֵרא ְוחֹוֵזר, ַקּדִ ָרא ַמה ַהּמַ ּקָ ֶ  ׁשּ

ִביִעי ְ   :ַהׁשּ

ּיֹוֵדעַ  ִמי ִנְמָצא ֹלא ִאם. ה א ַהְפִטירלְ  ׁשֶ  ֶאָחד ֶאּלָ
ָעלוּ  ֵמאֹוָתם ּתֹוָרה ִלְקרֹות ׁשֶ ִליחַ  ָאַמר ּוְכָבר, ּבַ  ׁשְ
ישׁ  ִצּבּור ה ְקִריַאת ַאַחר ַקּדִ ָרׁשָ רֹוֶצה ֶזה, ַהּפָ  ׁשֶ

 ְקִריָאתוֹ  ַעל ִויָבֵרךְ  ְוִלְקרֹות ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ְלַהְפִטיר
ה ִחּלָ   :ָוסֹוף ּתְ
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ִליחַ  ָטָעה ִאם. ו ם רִצּבוּ  ׁשְ ה ְוִסּיֵ ָרׁשָ י ִעם ַהּפָ ִ ׁשּ ִ  ַהׁשּ
ישׁ  ְוָאַמר א ַאֵחר עֹוד ִלְקרֹות ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ַקּדִ  ֶאּלָ
ְפִטיר ִעם ִיְקָרא ָרא ַמה ַהּמַ ּקָ ֶ י ִעם ׁשּ ִ ׁשּ ִ ַקְיָמא, ַהׁשּ  ָלן ּדְ

ְבָעה ְלִמְנַין עֹוֶלה ַמְפִטיר   :ׁשִ

ה ָקָרא. ז ָרׁשָ ת ַהּפָ ְתִפּלַ ֲחִרית ּבִ שַׁ  ׁשַ תּבְ ג ּבָ סּוק ְוִדּלֵ  ּפָ
ַנִים הּוא ְוקֹוֵרא חֹוֵזר, ֶאָחד  ִהְפִטיר ַוֲאִפּלוּ . ִעּמוֹ  ּוׁשְ

ל ּלֵ   :ְוקֹוֵרא חֹוֵזר, מּוָסף ְוִהְתּפַ

 רפג סימן
 ּובוֹ , בשבת תורות ספרי שני מוציאין אין למה

  ָסִעיף ֶאָחד

ֵאין ַמה. א ֶ ת מֹוִציִאין ׁשּ ּבָ ׁשַ ִני ֵסֶפר ּבְ  ְקרֹותלִ  ׁשֵ
ת ָרׁשַ ֵני, ַהּמּוָסִפים ּפָ ֵאין ִמּפְ הּ  ׁשֶ א ּבָ ֵני ֶאּלָ סּוִקים ׁשְ   :ּפְ

 רפד סימן
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , וברכותיה הפטרה דיני

ִביא ַמְפִטיִרין. א ּנָ ל ֵמִעְנָיָנהּ  ּבַ ה ׁשֶ ָרׁשָ  ּפֹוֲחִתין ְוֵאין. ּפָ
סּוִקים א"ִמכ א, ּפְ ן ִאם ֶאּלָ ָבִציר ָיָנאִענְ  ָסִליק ּכֵ  ּבְ

גֹון ֵמָהֵכי   :ִזְבֵחיֶכם ַעל ְספוּ  ֹעלֹוֵתיֶכם: ּכְ

ת ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ָחל ִאם. ב ּבָ ׁשַ ְפִטיר ֵאין, ּבְ יר ַהּמַ  ַמְזּכִ
ל ָלל ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ׁשֶ ַאף אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּכְ י ַעל ׁשֶ  ּפִ

ֵאינוֹ  יר ׁשֶ ֲחִתיָמה ַמְזּכִ ל ּבַ יִרין, ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ׁשֶ  ַמְזּכִ
תֹוךְ  אֹותוֹ  ָרָכה ּבְ אֹוֵמר ַהּבְ נֹוחַ  יֹום ֶאת ׁשֶ ה ַהּמָ  ַהּזֶ
ה ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  יֹום ְוֶאת ְנָהג, ַהּזֶ ְסָבָרא ְוַהּמִ  ּכַ

  :ָהִראׁשֹוָנה

ן ָצִריךְ . ג ּתֹוָרה ַהּקֹוְרִאים ְלִבְרכֹות ְלַכּוֵ  ּוְלִבְרכֹות ּבַ
ְפִטיר ִלים וֹ ל ְוַיֲעלוּ , ָאֵמן ַאֲחֵריֶהם ְוַיֲעֶנה ַהּמַ  ְלַהׁשְ

ָרכֹות ֵמָאה ִמְנַין ִחֵסר ּבְ ת ִמְנָיָנם ׁשֶ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

  :ְלַהְפִטיר ָיכֹול ָקָטן. ד

ק ִאם. ה ּתֵ ּתַ ְפִטיר ִנׁשְ ֶאְמַצע ַהּמַ א, ַהַהְפָטָרה ּבְ  ַהּבָ
ָמהּ  קֹום ַיְתִחיל ֹלא ְלַסּיְ ַסק ִמּמָ ּפָ א ָהִראׁשֹון ׁשֶ  ֶאּלָ
קֹום ְלַהְתִחיל ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ִהְתִחיל ִמּמָ מוֹ , ָהִראׁשֹון ׁשֶ  ּכְ
ֵסֶפר   :ּתֹוָרה ּבְ

ְפִטיר ֵאין. ו ְגֹמר ַעד ַמְפִטיר ַהּמַ ּיִ  ִלְגֹלל ַהּגֹוֵלל ׁשֶ
  :ּתֹוָרה ַהֵסֶפר

ת. ז ּבָ ׁשַ ּיֹות ּבְ ָרׁשִ ַהּפָ רֹות ׁשֶ ַהְפָטַרת ַמְפִטיִרין, ְמֻחּבָ  ּבַ
ה ָרׁשָ ה ּפָ ִנּיָ   :ׁשְ

 רפה סימן
' ז ּובוֹ , תרגום ואחד, מקרא שנים הפרשה לקרא

  ְסִעיִפים:

י ַעל ַאף. א ָאָדם ּפִ ל ׁשֹוֵמעַ  ׁשֶ הּ  ַהּתֹוָרה ּכָ ּלָ ל ּכֻ  ּכָ
ת ּבָ ִצּבּור ׁשַ ב, ּבְ ָכל ְלַעְצמוֹ  ִלְקרֹות ַחּיָ בּועַ  ּבְ ת ׁשָ ָרׁשַ  ּפָ
בּועַ  אֹותוֹ  ָ ַנִים ַהׁשּ ְרּגּום ְוֶאָחד ִמְקָרא ׁשְ  ֲאִפּלוּ  ּתַ
  :ְוִדיֹבן רֹותֲעטָ 

ה ָלַמד ִאם. ב ָרׁשָ ֵפרּושׁ  ַהּפָ יב י"ַרשִׁ  ּבְ מוֹ  ָחׁשִ  ּכְ
ְרּגּום ַמִים ִויֵרא, ּתַ ְרּגּום ִיְקָרא ׁשָ רּושׁ  ְוַגם ּתַ   :י"ַרשִׁ  ּפֵ

ּבּור ִעם ָחׁשּוב ָוֵאיָלךְ  ִראׁשֹון ִמּיֹום. ג   :ַהּצִ

ְבָחר ִמן ִמְצָוה. ד ִלים ַהּמֻ ׁשְ ּיַ ּיֹאַכל ֹקֶדם אֹוָתהּ  ׁשֶ  ׁשֶ
ת ּבָ ׁשַ ִלים ֹלא ְוִאם, ּבְ ִלים ֲאִכיָלה ֹקֶדם ִהׁשְ  ַאַחר ַיׁשְ
ְנָחה ַעד ֲאִכיָלה ת ְרִביִעי ַעד אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַהּמִ ּבָ ׁשַ . ּבְ

ִמיִני ַעד אֹוְמִרים ְוֵישׁ    ֲעֶצֶרת ׁשְ

ה ִלְקרֹות ָיכֹול. ה ָרׁשָ ַנִים ַהּפָ ְרּגּום ְוֶאָחד ִמְקָרא ׁשְ  ּתַ
ַעת ׁשְ   :ּתֹוָרההַ  ְקִריַאת ּבִ

ֵדי. ו ינֹוקֹות ְמַלּמְ  ְוִלְקרֹות ַלֲחֹזר ְצִריִכים ֵאין ּתִ
ה ָרׁשָ ת ַהּפָ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ת ִלְקרֹות ָצִריךְ  ֵאין. ז ָרׁשַ   :טֹוב יֹום ּפָ
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 רפו סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , בשבת מוסף תפלת דיני

ת ְזַמן. א ִפּלַ ד מּוָסף ּתְ ת ַאַחר ִמּיָ ִפּלַ ַחר ּתְ ַ  ְוֵאין ַהׁשּ
ַבע סֹוף ֵמַעד יֹוֵתר ְלַאֲחָרהּ  עֹות ׁשֶ ל ְוִאם. ׁשָ ּלֵ  ִהְתּפַ
ַבע ַאַחר אֹוָתהּ  עֹות ׁשֶ עַ  ִנְקָרא ׁשָ י ַעל ְוַאף ּפֹוׁשֵ  ֵכן ּפִ
ֵני ח"י ָיָצא הּ  ִמּפְ ַמּנָ ּזְ ל ׁשֶ ַכח ְוִאם. ַהּיֹום ּכָ  ְוֹלא ׁשָ

ל ּלֵ ָעַבר ַעד ִהְתּפַ הּ  לכָּ  ׁשֶ לּוִמין ָלהּ  ֵאין, ְזַמּנָ ׁשְ  ְוֵישׁ . ּתַ
הּ  יָאת ּבָ ִים ְנׂשִ ּפַ   :ּכַ

ל. ב ב ָיִחיד ּכָ ל ַחּיָ ּלֵ ת ְלִהְתּפַ ִפּלַ ין ַהּמּוָסִפין ּתְ  ִאם ּבֵ
ִעיר ִצּבּור ֵישׁ    :ֹלא אוֹ  ּבָ

ר. ג ת ֹקֶדם ִלְטֹעם ֻמּתָ ִפּלַ ַהְינוּ , ַהּמּוָסִפין ּתְ  ֲאִכיַלת ּדְ
רֹות ת ֲאִפּלוּ  אוֹ  ּפֵ שׁ  ְטִעיָמה ֲאִפּלוּ  מּוָעט ּפַ ּיֵ הּ  ׁשֶ  ּבָ
ֵדי ב ִלְסֹעד ּכְ ה ֲאָבל, ַהּלֵ   :ָאסּור ְסֻעּדָ

י ְלָפָניו ָהיוּ . ד ּתֵ ִפּלֹות ׁשְ ל ַאַחת, ּתְ  ְוַאַחת ִמְנָחה ׁשֶ
ל גֹון, מּוָסִפין ׁשֶ ִאֵחר ּכְ ל ׁשֶ ּלֵ ִהְתּפַ ת ִמּלְ ִפּלַ  ַעד מּוָסף ּתְ
שׁ  עֹות ׁשֵ ת ְזַמן הּואשֶׁ  ׁשָ ִפּלַ ל ָצִריךְ , ִמְנָחה ּתְ ּלֵ  ְלִהְתּפַ
ל ה ִמְנָחה ׁשֶ ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר ּתְ ל ּכָ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . מּוָסף ׁשֶ

ַהְינוּ  ְוָקא ּדְ ִריךְ  ּדַ ּצָ ה ׁשֶ ל ַעּתָ ּלֵ יֶהן ְלִהְתּפַ ּתֵ גֹון, ׁשְ  ּכְ
רֹוֶצה ל ַעד ֶלֱאֹכל לוֹ  ְוָאסּור ֶלֱאֹכל ׁשֶ ּלֵ ְתּפַ ּיִ , ָחהִמנְ  ׁשֶ
ה ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל ל ַעּתָ ּלֵ  ָיכֹול ִמְנָחה ְלִהְתּפַ

ים ל ְלַהְקּדִ הֹוָרה ִמי ְוֵישׁ . מּוָסף ׁשֶ ֵאין ׁשֶ ים ׁשֶ ן עֹוׂשִ  ּכֵ
ִצּבּור ים ּבְ ת ְלַהְקּדִ ִפּלַ ת ִמְנָחה ּתְ ֵדי, מּוָסף ִלְתִפּלַ  ּכְ
ּלֹא   :ִיְטעוּ  ׁשֶ

ת. ה ּבָ ׁשַ ְרכוּ  ְמִריםאוֹ  ֵאין טֹוב ְויֹום ּבְ ישׁ  ַאַחר ּבָ  ַקּדִ
ְתָרא   :ּבַ

 רפז סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , בשבת חולים ובקור אבלים נחום

ת ֲאֵבִלים ְלַנֵחם ְיכֹוִלים. א ּבָ ׁשַ ר ְיכֹוִלים ְוֵכן, ּבְ  ְלַבּקֵ
ֶרךְ  לוֹ  ֹיאַמר ְוֹלא. ַהחֹוֶלה ֶאת ּדֶ אֹוֵמר ּכַ ֹחל לוֹ  ׁשֶ , ּבַ
א ת: לוֹ  אֹוֵמר ֶאּלָ ּבָ ְזֹעק ִהיא ׁשַ  ְקרֹוָבה ּוְרפּוָאה ִמּלִ
ים ְוַרֲחָמיו, ָלֹבא ְבּתוֹ  ְמֻרּבִ לֹום ְוׁשִ ׁשָ   :ּבְ

 רפח סימן
' י ּובוֹ , בשבת חלום תענית) ודין תענית( דין

  ְסִעיִפים:

ת ְלִהְתַעּנֹות ָאסּור. א ּבָ ׁשַ עֹות' ו ַעד ּבְ   :ׁשָ

ָאָדם אֹוְמִרים ֵישׁ . ב זִּ  ׁשֶ ּמַ ָאז, ָהֲאִכיָלה לוֹ  יקׁשֶ  ֹעֶנג ּדְ
ּלֹא הּוא   :ֹיאַכל ֹלא, ֶלֱאֹכל ׁשֶ

ה ָאָדם. ג ְתַעּנֶ ָכל ַהּמִ ת ַוֲאִכיָלה יֹום ּבְ ּבָ ׁשַ  הּוא ַצַער ּבְ
ֵני לוֹ  ּנּוי ִמּפְ ָראוּ  אֹוְמִרים ֵישׁ , ֶוֶסת ׁשִ ה ׁשֶ ּמָ  ֲחִסיִדים ּכַ

י ה ְוַאְנׁשֵ ִהְתַעּנוּ  ַמֲעׂשֶ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ַעםמִ  ּבְ  ָאְמרוּ  ְוֵכן, ֶזה ּטַ
ךְ  ּכָ ה ָהָיה ׁשֶ   :ֶהָחִסיד י"הר עֹוׂשֶ

ר. ד ֲעִנית ּבוֹ  ְלִהְתַעּנֹות ֻמּתָ ֵדי ֲחלֹום ּתַ ַרע ּכְ ּקָ ּיִ ַזר ׁשֶ  ּגְ
ינוֹ  יֹום ְלִהְתַעּנֹות ְוָצִריךְ . ּדִ ֵדי, ִראׁשֹון ּבְ ר ּכְ ּפֵ ְתּכַ ּיִ  ׁשֶ
ל ַמה לוֹ  ּטֵ ּבִ ֶ ת ֹעֶנג ׁשּ ּבָ שׁ תָּ  ְוִאם. ׁשַ  ְוֵאינוֹ  ּכֹחוֹ  ׁשַ

ה ֹלא, ְרצּוִפים ָיִמים' ב ְלִהְתַעּנֹות ָיכֹול יֹום ִיְתַעּנֶ  ּבְ
ה' א ךְ  ַאַחר ְוִיְתַעּנֶ   :ּכָ

ֵאין אֹוְמִרים ֵישׁ . ה ֲעִנית ְלִהְתַעּנֹות ׁשֶ ת ֲחלֹום ּתַ ּבָ ׁשַ  ּבְ
א ָרָאהוּ  ֲחלֹום ַעל ֶאּלָ ָלת ׁשֶ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ִזְמֵני ּתְ
בַּ  ַמןׁשֶ ה ּזְ ֲעִנית ְלִהְתַעּנֹות ֵאין ַהּזֶ ת ֲחלֹום ּתַ ּבָ ׁשַ , ּבְ

ֵאין ִקיִאים ָאנוּ  ׁשֶ ִפְתרֹון ּבְ  טֹוב ֵאיֶזה ֵליַדע ֲחלֹומֹות ּבְ
ְמָצא אֹוְמִרים ְוָהעֹוָלם. ַרע ְוֵאיֶזה ּנִ ְסָפִרים ׁשֶ  ּבִ

ַעל ַקְדמֹוִנים ה ׁשֶ ֹלׁשָ ים ֲחלֹומֹות ׁשְ ת ִמְתַעּנִ ּבָ ׁשַ , ּבְ
ַרף ּתֹוָרה ֵסֶפר ָהרֹוֶאה: ֵהן וּ ְוֵאלּ  ׂשְ ּנִ  יֹום אוֹ , ׁשֶ

ּפּוִרים ַעת ַהּכִ ׁשְ יתוֹ  קֹורֹות אוֹ , ְנִעיָלה ּבִ יו אוֹ  ּבֵ ּנָ  ׁשִ
ְפלוּ  ּנָ ּפּוִרים יֹום ָהרֹוֶאה אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ׁשֶ  ֲאִפּלוּ  ַהּכִ
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ּלֹא ַעת ׁשֶ ׁשְ ּקֹוֵרא ָהרֹוֶאה אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְנִעיָלה ּבִ  ׁשֶ
א ָהרֹוֶאה אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּתֹוָרהבַּ  ּנֹוׂשֵ ה ׁשֶ ָ  ְוָהא. ִאׁשּ

רֹוֶאה יו ּדְ ּנָ ְפלוּ  ׁשִ ּנָ ְוָקא ׁשֶ יו ּדַ ּנָ  ְלָחָייו ָהרֹוֶאה ֲאָבל, ׁשִ
רוּ  ׁשְ ּנָ ֵמתוּ  הּוא טֹוב ֲחלֹום, ׁשֶ  ָרָעה ָעָליו ַהּיֹוֲעִצים ּדְ

ַהֲחלֹומֹות ל"ְונ ָאְמרוּ  ׁשֶ ֶפֶרק ׁשֶ , ָרִעים ֵהםשֶׁ  ָהרֹוֶאה ּבְ
ם ין ֲעֵליֶהם ּגַ ת ִמְתַעּנִ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ה. ו ְתַעּנֶ ת ַהּמִ ּבָ ׁשַ תוֹ  ִסּיּום ַאַחר, ֲעֵננוּ : אֹוֵמר ּבְ ִפּלָ  ּתְ
ֹלא ֱאֹלַהי ְוכֹוְללוֹ , ֲחִתיָמה ּבְ   :ְנֹצר ּבֶ

ִדיָמה ִאם. ז גֹון, לוֹ  ֹעֶנג הּוא ֶלֱאֹכל ַהּקְ ָלה ּכְ ְתַעּכְ ּנִ  ׁשֶ
ת יְ  ְסֻעּדַ ים, ָלהַהּלַ גֹון, לוֹ  ֹעֶנג ָהִאחּור ְוִאם. ַיְקּדִ  ּכְ
ֲעַדִין ָלה ֹלא ׁשֶ   :ְיַאֵחר, ִנְתַעּכְ

ין ֵאין. ח רֹות ָצָרה ׁשּום ַעל ִמְתַעּנִ ָלל ֵמַהּצָ   :ּכְ

 חּוץ ָצָרה ׁשּום ַעל ּבוֹ  ַמְתִריִעין ְוֹלא צֹוֲעִקים ֵאין. ט
ַרת זֹונֹות ִמּצָ ּצֹוֲעִקים ַהּמְ ה ָעֶליהָ  ׁשֶ ּפֶ ת ּבַ ּבָ ׁשַ  ְוֹלא, ּבְ
ׁשֹוָפר יפּוהָ  ִעיר ְוֵכן. ּבְ ִהּקִ  ּוְסִפיָנה ָנָהר אוֹ  ם"ַעּכוּ  ׁשֶ

ם ַהְמֹטֶרֶפת ּיָ ף ָיִחיד ַעל ַוֲאִפּלוּ , ּבַ ְרּדָ ֵני ַהּנִ  ם"ַעּכוּ  ִמּפְ
ִנין זֹוֲעִקין, ָרָעה רּוחַ  אוֹ  ִלְסִטים אוֹ  ִפּלֹות ּוִמְתַחּנְ ּתְ  ּבַ

ת ּבָ ׁשַ א ּתֹוְקִעין ֵאין ֲאָבל, ּבְ ן ִאם ֶאּלָ  ּתֹוְקִעין ּכֵ
ץ יָלם ֲאֵחיֶהם ַלֲעֹזר ָהָעם ְלַקּבֵ   :ּוְלַהּצִ

ף. י ֵני ִנְרּדַ ָאְמרוּ  ָרָעה רּוחַ  ִמּפְ הּוא ד"ל ׁשֶ ין ּדְ  ַהּדִ
שׁ  חֹוֶלה ְלָכל ּיֵ ַנת ּבוֹ  ׁשֶ ִנין זֹוֲעִקים ַהּיֹום ַסּכָ . ּוִמְתַחּנְ
ת ִאיםְמַצלְּ : לֹוַמר ָנֲהגוּ  ְוֵכן ּבָ ׁשַ  חֹוִלים ַעל ּבְ

ִנים ַנת ַהְמֻסּכָ   :ַהּיֹום ַסּכָ

 רפט סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , שבת של שחרית סעדת סדר

ְלָחנוֹ  ִיְהֶיה. א ה ָערּוךְ  ׁשֻ ַעת ּוִמּטָ ה, ָיֶפה ֻמּצַ  ּוַמּפָ
רּוָסה מוֹ  ּפְ ת ּכְ ְסֻעּדַ ְיָלה ּבִ ִין ַעל ִויָבֵרךְ , ַהּלַ  ּבֹוֵרא ַהּיַ

ִרי ֶפן ּפְ א ִנְקָרא ְוהּוא ַהּגֶ הּ  ִקּדּוׁשָ ךְ  ְוַאַחר. ַרּבָ  ִיּטֹל ּכָ

ֶנה ֶלֶחם ַעל ְוִיְבַצע ָיָדיו מוֹ  ִמׁשְ ְיָלה ּכְ ּלַ  ְוַגם, ְוִיְסֹעד ּבַ
ּדּושׁ  ֶזה ְהֶיה ָצִריךְ  ַהּקִ ּיִ ְמקֹום ׁשֶ ה ּבִ ּלֹא, ְסֻעּדָ  ִיְטֹעם ְוׁשֶ

לּום לוֹ  ֹקֶדם מוֹ  ּכְ ִקּדּושׁ  ּכְ ְיָלה ּבְ ּתֹות ּוִמיהוּ . ַהּלַ  ִלׁשְ
ּבֶֹקר ַמִים ה ֹקֶדם ּבַ ִפּלָ ר ּתְ ֵני, ֻמּתָ ֲעַדִין ִמּפְ  ָחל ֹלא ׁשֶ
  :ִקּדּושׁ  חֹוַבת ָעָליו

ָמקֹום. ב ֵאין ּבְ ָכר ָהֵוי ָמצּוי ַיִין ׁשֶ ָאר ׁשֵ ִקין ּוׁשְ , ַמׁשְ
ִים חּוץ ין ְמִדיָנה ֲחַמר, ֶמַהּמַ ׁשִ  יןאֵ  ְוִאם. ָעָליו ּוְמַקּדְ
ָכר ֲאִפּלוּ  לוֹ  ָאר ׁשֵ ִקין ּוׁשְ ֹלא אֹוֵכל, ַמׁשְ   :ִקּדּושׁ  ּבְ

 רצ סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , בפרות ברכות מאה ישלים בשבת

ה. א ֵפרֹות ַיְרּבֶ ֵדי, ֵריחַ  ּוִמיֵני ּוְמָגִדים ּבְ ִלים ּכְ  ְלַהׁשְ
ָרכֹות ֵמָאה ִמְנַין   :ּבְ

ת ַאַחר. ב ֲחִרית ְסֻעּדַ  ִלְקרֹות ִמְדָרשׁ  קֹוְבִעים ׁשַ
ִביִאים ּנְ ִדְבֵרי ְוִלְדֹרשׁ  ּבַ ָדה ּבְ ה ִלְקּבֹעַ  ְוָאסּור, ַאּגָ  ְסֻעּדָ
אֹוָתהּ  ָעה ּבְ   :ׁשָ

 רצא סימן
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , סעדות שלש דין

ם ְמֹאד ָזִהיר ְיֵהא. א ה ְלַקּיֵ ית ְסֻעּדָ ִליׁשִ  ִאם ְוַאף, ׁשְ
ֵבעַ  הּוא ם ָיכֹול ׂשָ יָצה אֹוָתהּ  ְלַקּיֵ ַכּבֵ  ִאי ְוִאם, ּבְ

ר ָלל לוֹ  ֶאְפׁשָ ב ֵאינוֹ  ֶלֱאֹכל ּכְ . ַעְצמוֹ  ֶאת ְלַצֵער ַחּיָ
ֹראׁשוֹ  ֵעיָניו ְוֶהָחָכם ּלֹא ּבְ א ׁשֶ ְטנוֹ  ְיַמּלֵ ת ּבִ ְסֻעּדַ  ּבִ
ֵדי, ַהּבֶֹקר ן ּכְ ה ָמקֹום ִלּתֵ ית ִלְסֻעּדָ ִליׁשִ   :ׁשְ

הּ . ב יעַ  ְזַמּנָ ּגִ ּיַ ֶ ְנָחה ְזַמן ִמׁשּ ַהְינוּ  ַהּמִ שׁ  ּדְ ֵ עֹות ִמׁשּ  ׁשָ
ָאהּ  ְוִאם, ּוְלַמְעָלה ּוֶמֱחָצה  ִקּיֵם ֹלא ָלֵכן ֹקֶדם ֲעׂשָ
ה ִמְצַות ית ְסֻעּדָ ִליׁשִ   :ׁשְ

ָכה ִאם. ג ת ִנְמׁשְ יעַ  ַעד ַהּבֶֹקר ְסֻעּדַ ִהּגִ ְנָחה ְזַמן ׁשֶ  ַהּמִ
ה ַיְפִסיק ת ִויָבֵרךְ  ַהְסֻעּדָ ְרּכַ  ִויָבֵרךְ  ָיָדיו ְוִיּטֹל זֹוןַהמָּ  ּבִ
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ת ְרּכַ ָבר ְוָנכֹון, ְוִיְסֹעד ַהּמֹוִציא ּבִ ִאם ַהּדָ  ָהָיה ֹלא ׁשֶ
ה ָכה ֵמַאַחר, ֵכן עֹוׂשֶ ְמׁשְ ּנִ ת ׁשֶ  אֹוָתהּ  ַעד ַהּבֶֹקר ְסֻעּדַ
ָעה ךְ  ַאַחר ֶלֱאֹכל ָיכֹול ָהָיה ֹלא, ׁשָ א ּכָ  ֲאִכיָלה ֶאּלָ
ָסה   :ּגַ

שׁ לְ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ . ד ה ַקּדֵ ְסֻעּדָ ית ּבִ ִליׁשִ  ָצִריךְ  ֲאָבל, ׁשְ
י ַעל ִלְבֹצעַ  ּתֵ רֹות ׁשְ ּכָ   :ּכִ

ַפת ַלֲעׂשֹוָתהּ  ָצִריךְ . ה כֹול אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבְ ּיָ  ׁשֶ
ָכל ַלֲעׂשֹוָתהּ  ת ֵמֶאָחד ֶהָעׂשּוי ַמֲאָכל ּבְ  ִמיֵני ֵמֲחֵמׁשֶ

ָגן כֹול אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּדָ ּיָ ְדָבִרים ַלֲעׂשֹוָתהּ  ׁשֶ  ּבִ
ִתים ַלּפְ ּמְ ֶהם ׁשֶ ת ּבָ ר ַהּפַ ָבׂשָ  ֹלא ֲאָבל, ְוָדִגים ּכְ

ֵפרֹות ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבְ ֵפרֹות ּדַ . ַלֲעׂשֹוָתהּ  ָיכֹול ּבְ
ר ִראׁשֹוָנה ּוְסָבָרא ִריךְ , ִעּקָ ּצָ ַפת ַלֲעׂשֹוָתהּ  ׁשֶ א ּבְ  ֶאּלָ

ן ִאם ֵבעַ  הּוא ּכֵ יֹוֵתר ׂשָ   :ּבְ

י. ו בֹות םָנׁשִ ה ַחּיָ ְסֻעּדָ ית ּבִ ִליׁשִ   :ׁשְ

 רצב סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , בשבת מנחה תפלת דין

ִמְנָחה. א ה ְוקֹוִרין, ּתֹוָרה ֵסֶפר מֹוִציִאין ּבְ לׁשָ  ׁשְ
ים ָרה ֲאָנׁשִ סּוִקים ֲעׂשָ ה ּפְ ָרׁשָ ָאה ִמּפָ  ָחל ַוֲאִפּלוּ . ַהּבָ

ת ִלְהיֹות טֹוב יֹום ּבָ ׁשַ ה יןקֹורִ , ּבְ ָרׁשָ ּפָ ָאה ּבַ  ְוֹלא ַהּבָ
ל ׁשֶ   :טֹוב יֹום ּבְ

ִאּלוּ  יֹום ּבוֹ  ָחל ְוִאם, ִצְדָקְתךָ  אֹוְמִרים. ב  ֹחל ָהָיה ׁשֶ
ִמְנָחה ּבוֹ  אֹוְמִרים ָהיוּ  ֹלא ִים ְנִפיַלת ּבְ  ֵאין, ַאּפַ

  :ִצְדָקְתךָ  אֹוְמִרים

 רצג סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , שבת במוצאי ערבית דיני

ת ְמַאֲחִרין. א ִפּלַ ֵדי, ַעְרִבית ּתְ  ַעל ֵמֹחל ְלהֹוִסיף ּכְ
  :ַהּקֶֹדשׁ 

ֵהר ָצִריךְ . ב ֲעׂשֹות ִלּזָ ָראוּ  ַעד ְמָלאָכה ִמּלַ ּיֵ ה ׁשֶ לׁשָ  ׁשְ
ים ּכֹוָכִבים ִרים ִיְהיוּ  ְוֹלא, ְקַטּנִ א ְמֻפּזָ , ְרצּוִפים ֶאּלָ

ן יֹום הּוא ְוִאם ין ַהְמֻעּנָ ֵצאשֶׁ  ַעד ַיְמּתִ ּבוֹ  ַהָסֵפק ּיֵ   :ִמּלִ

הּוא ִמי. ג גֹון, ָאנּוס ׁשֶ ִריךְ  ּכְ ּצָ יךְ  ׁשֶ חּום ַעל ְלַהְחׁשִ  ַהּתְ
ל ָיכֹול, ִמְצָוה ִלְדַבר ּלֵ ל ְלִהְתּפַ ת מֹוָצֵאי ׁשֶ ּבָ ַלג ׁשַ  ִמּפְ
ְנָחה יל ּוְלַמְעָלה ַהּמִ ד ּוְלַהְבּדִ  ַעל ְיָבֵרךְ  ֹלא ֲאָבל, ִמּיָ

ר ת ָאסּור ְוֵכן, ַהּנֵ ּיַ ֲעׂשִ   :ַהּכֹוָכִבים ֵצאת ַעד, ְמָלאָכה ּבַ

 רצד סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , בתפלה הבדלה דיני

ָלה אֹוְמִרים. א חֹוֵנן ַהְבּדָ ַעת ּבְ  ְוֹלא ָטָעה ְוִאם, ַהּדַ
יל ִלים ִהְבּדִ תוֹ  ַמׁשְ ִפּלָ ֵני, חֹוֵזר ְוֵאינוֹ  ּתְ ִריךְ  ִמּפְ ּצָ  ׁשֶ

יל יל ֹקֶדם ָטַעם ְוִאם. סַהּכוֹ  ַעל ְלַהְבּדִ ִהְבּדִ  ַעל ׁשֶ
יל ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ַהּכֹוס ה ּוְלַהְבּדִ ִפּלָ ּתְ   :ּבַ

יל ְוֹלא ָטָעה. ב ה ִהְבּדִ ִפּלָ ּתְ ְיָלה ּכֹוס לוֹ  ְוֵאין, ּבַ ּלַ  ּבַ
ַאף ְוָסבּור  ַלֲחֹזר ָצִריךְ , לוֹ  ִיְהֶיה ֹלא ְלָמָחר ׁשֶ

ל ּלֵ   :ּוְלִהְתּפַ

ָעה. ג ׁשְ אָ  ּתִ ָחל בּבְ ֶאָחד ִלְהיֹות ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ׁשַ  ְוֹלא ָטָעה, ּבְ
יל ה ִהְבּדִ ִפּלָ ּתְ ל ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ּבַ ּלֵ יָון, ּוְלִהְתּפַ  ּכֵ

יל ְבּדִ ּמַ מֹוָצֵאי ַהּכֹוס ַעל ׁשֶ ָעה ּבְ ׁשְ ָאב ּתִ   :ּבְ

ָמקֹום. ד ָאְמרוּ  ּבְ ֵאינוֹ  ׁשֶ ל חֹוֵזר ׁשֶ ּלֵ ד, ְלִהְתּפַ  ִמּיָ
ם ִסּיֵ ׁשֶ ָרָכה ּכְ י ַעל ַאף, ַלֲחֹזר לוֹ  ֵאין ַהּבְ ּלֹא ּפִ ַתח ׁשֶ  ּפָ
ָרָכה ּבְ ַאֲחֶריהָ  ּבַ ּלְ   :ׁשֶ

ָמקֹום. ה ָאְמרוּ  ּבְ ֵאינוֹ  ׁשֶ  ְלַהְחִמיר ָרָצה ִאם, חֹוֵזר ׁשֶ
ם ִאם ַלֲחֹזר ַעְצמוֹ  ַעל תוֹ  ִסּיֵ ִפּלָ אי, ּתְ ַ  ִאם ֲאָבל. ַרׁשּ

ם ֹלא ֲעַדִין תוֹ  ִסּיֵ ִפּלָ אי ֵאינוֹ , ּתְ ַ   :ַלֲחֹזר ַרׁשּ

 רצה סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , צבור שליח שעושה הבדלה
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יל. א ִליחַ  ַמְבּדִ ֵדי ִצּבּור ׁשְ ֵאין ִמי ְלהֹוִציא ּכְ  לוֹ  ׁשֶ
  :ַיִין

 רצו סימן
  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , היין על הבדלה דיני

ָלה ֵסֶדר. א ִמים, ַיִין: ַהְבּדָ ׂשָ ָלה, ֵנר, ּבְ  ְוִסיָמָנךְ  ַהְבּדָ
ֵהר ְוָצִריךְ . ה"יבנ ּלֹא ִלּזָ גּום ַהּכֹוס ְיֵהא ׁשֶ   :ּפָ

יִלין ְוֵאין. ב ת ַעל ַמְבּדִ ָכר ַעל ֲאָבל, ַהּפַ ֵ יִלין ַהׁשּ  ַמְבּדִ
ין ְוהּוא ְמִדיָנה ֲחַמר הּוא ִאם ָאר ַהּדִ ִקין ִלׁשְ  חּוץ, ַמׁשְ
ִים ִמן ָחל טֹוב ּוְביֹום. ַהּמַ מֹוָצֵאי תִלְהיוֹ  ׁשֶ ת ּבְ ּבָ , ׁשַ

שׁ  ּיֵ הּוא ִקּדּושׁ  ּבוֹ  ׁשֶ ת ַעל ֶנֱאַמר ׁשֶ  אֹוְמִרים ֵישׁ , ַהּפַ
ב ַאּגַ ּדּושׁ  ׁשֶ יִלין ַהּקִ ם ַמְבּדִ ן ּגַ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ָעָליו ּכֵ
ּיֹוֵתר ּדּושׁ  לֹוַמר טֹוב ׁשֶ ָלה ַהּקִ ֵניֶהם ְוַהְבּדָ  ַעל ׁשְ
ָכר ֵ   :ַהׁשּ

ָכר ְוֹלא ןַייִ  לוֹ  ֵאין ִאם. ג ָאר ׁשֵ ִקין ּוׁשְ  ֵישׁ , ַמׁשְ
ר אֹוְמִרים ּתָ ּמֻ ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ֶלֱאֹכל לוֹ  ׁשֶ ה ׁשֶ  ְמַצּפֶ
ְהֶיה ּיִ יל ְלָמָחר ַעד ֹיאַכל ֹלא ְלָמָחר לוֹ  ׁשֶ ְבּדִ ּיַ  ְוִאם. ׁשֶ

א לוֹ  ֵאין ה ְוֵאינוֹ  ֶאָחד ּכֹוס ֶאּלָ ְהֶיה ְמַצּפֶ ּיִ  לוֹ  ׁשֶ
ּיֹ מּוָטב, ְלָמָחר יל ֹקֶדם אַכלׁשֶ ְבּדִ ּיַ  ָעָליו ִויָבֵרךְ  ׁשֶ
ת ְרּכַ זֹון ּבִ ךְ  ְוַאַחר ַהּמָ יל ּכָ ה, ָעָליו ַיְבּדִ ָבֵרךְ  ִמּמַ ּיְ ֶ  ׁשּ
ת ְרּכַ זֹון ּבִ ֹלא ַהּמָ ת ָהאֹוְמִרים ְלִדְבֵרי ּכֹוס ּבְ ִבְרּכַ  ּדְ
זֹון ֵאיָנהּ  ָהאֹוְמִרים ּוְלִדְבֵרי. ּכֹוס ְטעּוָנה ַהּמָ  ְטעּוָנה ּדְ

יל ַעד ֹיאַכל ֹלא, ֹוסכּ  ְבּדִ ּיַ ּכֹוס ּוַמְיֵרי. ׁשֶ  ֹלא ֶזה ׁשֶ
א ּבוֹ  ָהָיה ִצְמצּום ְרִביִעית ֶאּלָ  ָמזּוג ָהָיה ּוְכָבר, ּבְ

ִדינוֹ  ִאם ּכְ ים ָהָיה ׁשֶ  ָראּוי ָהָיה ֹלא יֹוֵתר ַמִים ּבוֹ  ֵמׂשִ
ה ִתּיָ ִאם, ִלׁשְ יל ַהּכֹל ְלִדְבֵרי ֵכן ֹלא ׁשֶ ה ַמְבּדִ ִחּלָ  ּתְ

ּנוּ  ׁשֹוֶתהוְ  ִלימוֹ  ָעָליו ּומֹוִסיף ְמַעט ִמּמֶ , ִלְרִביִעית ְלַהׁשְ
ת ָעָליו ּוְמָבֵרךְ  ְרּכַ זֹון ּבִ   :ַהּמָ

ֵאין ִמי. ד ֶגת ָידוֹ  ׁשֶ ֶ ָלה ְלִקּדּושׁ  ַיִין ִלְקנֹות ַמׂשּ  ּוְלַהְבּדָ
ָלה ִיְקֶנה ִקּדּושׁ , ְלַהְבּדָ ר ּדְ ַפת ֶאְפׁשָ   :ּבְ

ֶגתמַ  ָידוֹ  ֵאין ִאם. ה ֶ ֶמן ִלְקנֹות ׂשּ ה ְלֵנר ׁשֶ  ְוַיִין ֲחֻנּכָ
יל ה ֵנר, ְלַהְבּדִ   :ֹקֶדם ֲחֻנּכָ

ָלה אֹוֵמר. ו ב ַהְבּדָ ָ ִין ְואֹוֵחז. ְמֻיׁשּ ָיִמין ַהּיַ  ְוַהֲהַדס ּבְ
ֹמאל ׂשְ ִין ַעל ּוְמָבֵרךְ  ּבִ ָיִמין ַהֲהַדס נֹוֵטל ְוׁשּוב, ַהּיַ  ּבְ
ִין ֹמאל ְוַהּיַ ׂשְ ִין ּוַמֲחִזיר, ַהֲהַדס ַעל ּוְמָבֵרךְ  ּבִ  ַהּיַ

  :ִליִמינוֹ 

ְמעוּ  ֲאִפּלוּ . ז ל ׁשָ ֵני ּכָ ִית ּבְ ָלה ַהּבַ ֵבית ַהְבּדָ ֶנֶסת ּבְ , ַהּכְ
נוּ  ִאם ּוְ ּלֹא ִנְתּכַ יִלים ָלֵצאת ׁשֶ ִית ַמְבּדִ ּבַ   :ּבַ

ים. ח בֹות ָנׁשִ ָלה ַחּיָ ַהְבּדָ ם ּבְ ׁשֵ בֹות ּכְ ַחּיָ ִקּדּושׁ  ׁשֶ  ְוֵישׁ , ּבְ
חֹוֵלק ִמי   :ׁשֶ

 רצז סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , להבדלה בשמים דיני

ִמים ַעל ְמָבֵרךְ . א ׂשָ  ֵאינוֹ  לוֹ  ֵאין ְוִאם, לוֹ  ֵישׁ  ִאם ַהּבְ
  :ַאֲחֵריֶהם ַלֲחֹזר ָצִריךְ 

ִמים ַעל ְמָבְרִכין ֵאין. ב ׂשָ ל ּבְ ית ׁשֶ ֵסא ּבֵ  ַעל ְוֹלא ַהּכִ
ל תּוִנים ֵמִתים ׁשֶ תוֹ  ְלַמֲעָלה ַהּנְ ּטָ ל ִמּמִ  ְוֹלא, ֵמת ׁשֶ
ִמים ַעל ׂשָ ת ּבְ ְמִסּבָ ּבִ ְסָתם, א"ע ׁשֶ ָתן ּדִ  ַלֲעבֹוַדת ְמִסּבָ

  :ּכֹוָכִבים

ים. ג ּקִ ִמים ְמֵלִאים ׂשַ ׂשָ יִמים ּבְ ׂשִ ּמְ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוְבֵדי ׁשֶ
י ּתֹוךְ  ִין ַקְנַקּנֵ י ַעל ַאף, ַהּיַ ר ּפִ ּתָ ּמֻ ֶהם ְלָהִריחַ  ׁשֶ  ּבָ
יִלין ֵאין   :ֲעֵליֶהם ַמְבּדִ

ל ַהֲהַדס ַעל ְלָבֵרךְ  ָנֲהגוּ . ד ר ֵהיָכא ּכָ ֶאְפׁשָ   :ּדְ
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ֵאינוֹ  ִמי. ה ִמים ַעל ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ  ֵמִריחַ  ׁשֶ ׂשָ א ַהּבְ  ֶאּלָ
ן ִאם ן ּכֵ ּוֵ ֵני ְלהֹוִציא ִנְתּכַ יתוֹ  ּבְ ים ּבֵ ַטּנִ יעוּ  ַהּקְ ִהּגִ  ׁשֶ

ֵאינוֹ  ימִ  ְלהֹוִציא אוֹ  ְלִחּנּוךְ    :יֹוֵדעַ  ׁשֶ

 רחצ סימן
  ְסִעיִפים: ו"ט ּובוֹ , הבדלה נר דיני

ר ַעל ְמָבֵרךְ . א  לוֹ  ֵישׁ  ִאם, ָהֵאשׁ  ְמאֹוֵרי ּבֹוֵרא: ַהּנֵ
מֹוָצֵאי ִמיֵלי ְוָהֵני. ַאֲחָריו ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ת ּבְ ּבָ , ׁשַ
מֹוָצֵאי ֲאָבל ּפּוִרים יֹום ּבְ ְמַחּזֵר יםאֹוְמרִ  ֵישׁ  ַהּכִ  ׁשֶ

  :ַאֲחָריו

ְבָחר ִמן ִמְצָוה. ב  ִמי ְוֵישׁ . ֲאבּוָקה ַעל ְלָבֵרךְ  ַהּמֻ
אֹוֵמר ִאם ׁשֶ  ַאֵחר ֵנר ְלַהְדִליק ָצִריךְ  ֲאבּוָקה לוֹ  ֵאין ׁשֶ
ָלה ְלֹצֶרךְ  ר חּוץ ַהְבּדָ ִית ְלָהִאיר ַהְמֻיָחד ֵמַהּנֵ ּבַ   :ּבַ

ל נֹוֲהִגים. ג ּכֵ ַכּפֹות ְלִהְסּתַ ַדִים ּבְ ְרַנִים ַהּיָ ּפָ   :ּוַבּצִ

ר ַעל ְמָבְרִכין ֵאין. ד ֹאתוּ  ַעד ַהּנֵ ּיֵ ַהְינוּ , ְלאֹורוֹ  ׁשֶ  ּדְ
ְהֶיה ּיִ ְכֵדי לוֹ  ָסמּוךְ  ׁשֶ ּיּוַכל ּבִ יר ׁשֶ ין ְלַהּכִ עַ  ּבֵ  ַמְטּבֵ
עַ  זוֹ  ְמִדיָנה   :ַאֶחֶרת ְמִדיָנה ְלַמְטּבֵ

ר ַעל ְמָבְרִכין ֵאין. ה ּלֹא ַהּנֵ ֶלאֶכת ַבתשָׁ  ׁשֶ , ֲעֵבָרה ִמּמְ
ֻהְדַלק אֹור ַלֲאפּוֵקי ה ׁשֶ יָון ּוְלחֹוֶלה ְלַחּיָ ּכֵ ּלֹא ׁשֶ  ׁשֶ
 ִהְדִליקוֹ  ִאם ֲאָבל, ָעָליו ְמָבְרִכין ַלֲעֵבָרה ֻהְדַלק
ת ם"ַעּכוּ  ּבָ ׁשַ יָון ּבְ ִאם ּכֵ ָרֵאל ַמְדִליקוֹ  ָהָיה ׁשֶ  ָהָיה ִיׂשְ

ַבת ֹלא, עֹוֵבר ֶלאֶכת ׁשָ   :ִמְקֵרי הֲעֵברָ  ִמּמְ

ִהְדִליק ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. ו מֹוָצֵאי ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ָרֵאל ׁשַ ׂשְ , ִמּיִ
ָרֵאל אוֹ   ֲאָבל. ָעָליו ְמָבְרִכין, ּכֹוָכִבים ֵמעֹוֵבד ִיׂשְ

ִהְדִליק ּכֹוָכִבים עֹוֵבד  ְמָבְרִכין ֵאין, ּכֹוָכִבים ֵמעֹוֵבד ׁשֶ
ּפּוִרים יֹום ּוְבמֹוָצֵאי. ָעָליו  ֵנר ַעל ְמָבְרִכין ֵאין ַהּכִ

ִהְדִליק ָרֵאל ׁשֶ   :ֹוָכִביםכּ  ֵמעֹוֵבד ִיׂשְ

ַרךְ  חּוץ הֹוֵלךְ  ָהָיה. ז ן ִאם, אֹור ְוָרָאה ַלּכְ  עֹוְבֵדי ֻרּבָ
ן ְוִאם. ָעָליו ְמָבְרִכין ֵאין, ּכֹוָכִבים ָרֵאל ֻרּבָ  אוֹ , ִיׂשְ
  :ָעָליו ְמָבְרִכין, ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה ֲאִפּלוּ 

, ָעָליו ְמָבְרִכין ּוֵמָהָאְבַנִים ֵמָהֵעִצים ַהּיֹוֵצא אּור. ח
מֹוָצֵאי ֲאָבל ּפּוִרים יֹום ּבְ   :ָעָליו ְמָבְרִכין ֵאין ַהּכִ

ָחִלים. ט ל ַהּבֹוֲערֹות ּגֶ ךְ  ּכָ ִאּלוּ  ּכָ  ֵקיָסם ַמְכִניס ׁשֶ
יֵניֶהם ֲעׂשּוִים ְוהּוא, ֲעֵליֶהם ְמָבְרִכין, ִנְדָלק הּוא ּבֵ  ׁשֶ

  :ירְלָהאִ 

ל אּור. י ן ׁשֶ ְבׁשָ ת ּכִ ְתִחּלַ ֵרַפת ּבִ ֵבִנים ׂשְ  ֵאין, ַהּלְ
ָאז ָעָליו ְמָבְרִכין  ְוַאַחר, ְלָהִאיר ָעׂשּוי ֵאינוֹ  ׁשֶ
ְרפוּ  ׂשְ ּנִ   :ָעָליו ּוְמָבְרִכין ְלָהִאיר ָעׂשּוי ָאז ׁשֶ

ית ֵנר. יא ֶנֶסת ּבֵ ם ֵישׁ  ִאם, ַהּכְ  ְמָבְרִכין ָחׁשּוב ָאָדם ׁשָ
 אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ָעָליו ְמָבְרִכין ֵאין, ָלאו ְוִאם. יוָעלָ 

ֶהֶפךְ  שׁ  ֵישׁ  ְוִאם. ּבְ ּמָ אֹוֵכל ׁשַ ם ׁשֶ , ָעָליו ְמָבְרִכין ׁשָ
ּלֹא ְוהּוא ֵהא ׁשֶ ם זֹוַרַחת ְלָבָנה ּתְ   :ׁשָ

ל ֵנר ַעל ְמָבְרִכין ֵאין. יב ֵאינוֹ , ֵמִתים ׁשֶ  ָעׂשּוי ׁשֶ
ךְ , ְלָהִאיר  ִאּלוּ  ֵנר ְלָפָניו מֹוִליִכין ָהיוּ שֶׁ  ֵמת ִהיְלּכָ

ּיֹום הֹוִציאּוהוּ  ְיָלה ְוהֹוִציאּוהוּ , ּבַ ּלַ ֵנר ּבַ  ְמָבְרִכין ֵאין, ּבְ
  :ָעָליו

  :ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ  סּוָמא. יג

ִבים ָהיוּ . יד  ֶאָחד, אֹור ָלֶהם ְוֵהִביאוּ  מ"בבה יֹוׁשְ
ם ְמָבֵרךְ    :ְלֻכּלָ

תֹוךְ  ֵנר. טו תֹוךְ  אוֹ  ֵחיקוֹ  ּבְ ָנס ּבְ תֹוךְ  אוֹ  ּפָ  ּבְ
ְקַלְרָיא ְלֶהֶבת ֶאת רֹוֶאה ִאְסּפַ ַ שׁ  ְוֵאינוֹ  ַהׁשּ ּמֵ ּתַ  ִמׁשְ

שׁ , ְלאֹוָרהּ  ּמֵ ּתַ ְלֶהֶבת ֶאת רֹוֶאה ְוֵאינוֹ  ְלאֹוָרהּ  ִמׁשְ ַ , ַהׁשּ
ֵהא ַעד ָעֶליהָ  ְמָבְרִכין ֵאין ּיְ ְלֶהֶבת ֶאת רֹוֶאה ׁשֶ ַ  ַהׁשּ

שׁ  ּמֵ ּתַ   :ְלאֹוָרהּ  ּוִמׁשְ
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 ד
 ד

 רצט סימן
, שיבדיל קדם מלאכה שום לעשות ולא לאכל שלא

  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ 

ָבר ׁשּום ֶלֱאֹכל ָאסּור. א ּתֹות ֲאִפּלוּ  אוֹ , ּדָ  אוֹ  ַיִין ִלׁשְ
ָאר ִקין ׁשְ ִים חּוץ ַמׁשְ ךְ , ִמּמַ ְחׁשַ ּתֶ ֶ יל ַעד ִמׁשּ ְבּדִ ּיַ . ׁשֶ
ב ָהָיה ִאם ֲאָבל עֹוד ְואֹוֵכל יֹוׁשֵ ָכה יֹום ִמּבְ , לוֹ  ְוָחׁשְ
ב ָהָיה ְוִאם. ְלַהְפִסיק ָצִריךְ  ֵאין ָכה ְוׁשֹוֶתה יֹוׁשֵ  ְוָחׁשְ
ָהֵני אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְלַהְפִסיק ָצִריךְ , לוֹ  י ּדְ ְסֵפק ִמּלֵ  ּבִ

ָכה אי ֲאָבל, ָחׁשְ ַוּדַ ָכה ּבְ ב ָהָיה ֲאִפּלוּ  ָחׁשְ  ְואֹוֵכל יֹוׁשֵ
ה ּפֹוֵרס יל ַמּפָ   :ְסעּוָדתוֹ  רְוגֹומֵ  ּוַמְבּדִ

יל ּבֹואוּ : ְוָאְמרוּ  ׁשֹוִתים ָהיוּ . ב  ַלֲחֹזר ָרצוּ  ִאם, ְוַנְבּדִ
ּתֹות ָלה ֹקֶדם ְוִלׁשְ . ּוְלָבֵרךְ  ַלֲחֹזר ְצִריִכים ֵאיָנם ַהְבּדָ

חֹוֵלק ִמי ְוֵישׁ  ָבר ׁשֶ ּדָ   :ּבַ

ְפִסיק. ג ּמַ ׁשֶ יל ּכְ רִ  ּבֹוֵרא ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ְלַהְבּדִ  יּפְ
ֶפן ל ּכֹוס ַעל ַהּגֶ ָלה ׁשֶ ִריךְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ַהְבּדָ ּצָ   :ׁשֶ

ָהָיה. ד ׁשֶ ָכה אֹוֵכל ּכְ ָאַמְרנוּ , ְוָחׁשְ ֵאינוֹ  ׁשֶ  ָצִריךְ  ׁשֶ
ת ּוְמָבֵרךְ  ְסעּוָדתוֹ  ּגֹוֵמר, ְלַהְפִסיק ְרּכַ זֹון ּבִ  ַעל ַהּמָ

ךְ  ְוַאַחר ַהּכֹוס יל ּכָ ֵני לוֹ  ֵישׁ  ְוִאם, ָעָליו ַמְבּדִ  ׁשְ
ת ְמָבֵרךְ , ּכֹוסֹות ְרּכַ זֹון ּבִ יל ֶאָחד ַעל ַהּמָ  ַעל ּוַמְבּדִ
  :ַאֵחר

יל ֹקֶדם ְוָאַכל ָטָעה. ה ִהְבּדִ יל ָיכֹול ׁשֶ ךְ  ַאַחר ְלַהְבּדִ   :ּכָ

ַכח. ו יל ְוֹלא ׁשָ מֹוָצֵאי ִהְבּדִ ת ּבְ ּבָ יל, ׁשַ  סֹוף ַעד ַמְבּדִ
ֵאינוֹ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ '. ג יֹום יל ׁשֶ א ַמְבּדִ ל ֶאּלָ  יֹום ּכָ

ִרי ּבֹוֵרא ְוַדְוָקא, יֹוֵתר ְוֹלא ִראׁשֹון ֶפן ּפְ יל ַהּגֶ ְבּדִ  ְוַהּמַ
ין ר ַעל ֲאָבל, ְלֹחל ֹקֶדשׁ  ּבֵ ִמים ַהּנֵ  ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ  ּוְבׂשָ
א מֹוָצֵאי ֶאּלָ ת ּבְ ּבָ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ׁשַ ָהא ׁשֶ ַקְיָמא ּדְ  ָלן ּדְ
יל ָטַעם י ָהֵני ַמְבּדִ יל ֵהיָכא ִמּלֵ ִהְבּדִ ֵליל ּדְ  מֹוָצֵאי ּבְ

ת ּבָ יל ֹלא ִאם ֲאָבל, ׁשַ ְיָלה ִהְבּדִ ּלַ יָון ּבַ ַעם ּכֵ ּטָ  ׁשּוב ׁשֶ
יל ֵאינוֹ    :ַמְבּדִ

יל. ז ְבּדִ ִין ַעל ַהּמַ ְלָחנוֹ  ַעל ּיַ יל ֲאִפּלוּ , ׁשֻ  ֹקֶדם ִהְבּדִ
ַטל ּנָ ִין ּפֹוֵטר, ָיָדיו ׁשֶ תֹוךְ  ַהּיַ ּבְ ז ׁשֶ ֵאין ֹוןַהּמָ  ָצִריךְ  ׁשֶ
ֹלא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ָעָליו ְלָבֵרךְ  ַטר ּדְ א ּפָ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
יל ֹקֶדם ָיָדיו ָנַטל ִהְבּדִ   :ׁשֶ

ּפֹוֵטר. ח ׁשֶ ִין ּכְ תֹוךְ  ּיַ ּבְ זֹון ׁשֶ ֵאין ַהּמָ  ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ  ׁשֶ
ם ָעָליו ָרָכה ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ  ֵאין ּגַ  ּכֹוס ַעל ַאֲחרֹוָנה ּבְ

ָלה לשֶׁ  א לוֹ  ֵאין ְוִאם. ַהְבּדָ  ְוָסבּור ֶאָחד ּכֹוס ֶאּלָ
ִביאוּ  ּיָ יל יֹוֵתר ַיִין לוֹ  ׁשֶ  ְוַאַחר ּכֹוס אֹותוֹ  ַעל ְוִהְבּדִ

ךְ  ת ּוֵבַרךְ  יֹוֵתר לוֹ  ֵהִביאוּ  ֹלא ּכָ ְרּכַ זֹון ּבִ ֹלא ַהּמָ  ּבְ
אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ּכֹוס ִריךְ  ׁשֶ ּצָ ָרָכה ְלָבֵרךְ  ׁשֶ  הַאֲחרֹונָ  ּבְ
ל ּכֹוס ַעל ָלה ׁשֶ   :ַהְבּדָ

ֶכף ִלְסֹעד רֹוֶצה ִאם. ט ָלה ּתֵ ֵהר ָצִריךְ  ַלַהְבּדָ ּלֹא ִלּזָ  ׁשֶ
ְלָחן ֶלֶחם ָיִביא ֻ ָלה ֹקֶדם ַלׁשּ  ּפֹוֵרס ֵהִביא ְוִאם ַהְבּדָ
ה ָעָליו הּוא ְלִפי ּוְמַכֶסנוּ  ַמּפָ ם ׁשֶ סּוק ֻמְקּדָ ּפָ  ְוָצִריךְ  ּבַ

ימוֹ    :ַכֶסּנוּ יְ  ֹלא ִאם ְלַהְקּדִ

יל ֹקֶדם ְמָלאָכה ׁשּום ַלֲעׂשֹות ָאסּור. י ְבּדִ ּיַ  ְוִאם, ׁשֶ
יל ה ִהְבּדִ ִפּלָ ּתְ ר ּבַ י ַעל ַאף ֻמּתָ ֲעַדִין ּפִ יל ֹלא ׁשֶ  ִהְבּדִ

יל ֹקֶדם ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ָצִריךְ  ְוִאם. ַהּכֹוס ַעל ִהְבּדִ  ׁשֶ
ה ִפּלָ ּתְ יל: אֹוֵמר ּבַ ְבּדִ ֹלא ַהּמַ ָרכָ  ּבְ ה, הּבְ   :ְמָלאָכה ְועֹוׂשֶ

 ש סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , שבת במוצאי שלחנו שיסדר

ר ְלעֹוָלם. א ְלָחנוֹ  ָאָדם ְיַסּדֵ מֹוָצֵאי ׁשֻ ת ּבְ ּבָ ֵדי ׁשַ  ּכְ
ת ֶאת ְלַלּוֹות ּבָ ַ א ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , ַהׁשּ ִית ֶאּלָ   :ְלַכּזַ

 שא סימן
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 ד

 מהם יזהוא בשבת לצאת מתר כלים באיזה
  ְסִעיִפים: א"נ ּובוֹ , אסורים

ת ָלרּוץ ֵאין. א ּבָ ׁשַ א ּבְ ן ִאם ֶאּלָ  ִמְצָוה ִלְדַבר הּוא ּכֵ
גֹון ֶנֶסת ְלֵבית ּכְ ּיֹוֵצא אוֹ  ַהּכְ   :ּבוֹ  ּכַ

חּוִרים. ב ִגים ּבַ ְתַעּנְ ְקִפיָצָתם ַהּמִ ר, ּוְמרּוָצָתם ּבִ . ֻמּתָ
ל ִלְראֹות ְוֵכן ָבר ּכָ ְתעַ  ּדָ ּמִ ִגיםׁשֶ   :ּבוֹ  ּנְ

יעַ  הֹוֵלךְ  ָהָיה. ג ת ְוִהּגִ ִים ְלַאּמַ ג ָיכֹול ַהּמַ  ְוִלְקּפֹץ ְלַדּלֵ
ֵאינוֹ  ְרָחָבה ִהיא ִאם ֲאִפּלוּ  ָעֶליהָ  יחַ  ָיכֹול ׁשֶ  ְלַהּנִ
ֲעֹקר ֹקֶדם ִראׁשֹוָנה ַרְגלוֹ  ּיַ ה ׁשֶ ִנּיָ ג ּומּוָטב, ׁשְ ַדּלֵ ּיְ  ׁשֶ
ה ה ִמּמַ יֶפּנָ ּקִ ּיַ ֶ ֵני ׁשּ ה ִמּפְ ְרּבֶ ּמַ ִהּלּוךְ  ׁשֶ  ַלֲעֹבר ְוָאסּור. ּבְ
הּ  ּלֹא, ּבָ   :ְסִחיָטה ִליֵדי ָיֹבא ׁשֶ

גֹון ִמְצָוה ִלְדַבר הֹוֵלךְ  ָהָיה. ד יל: ּכְ ֵני ְלַהְקּבִ  ַרּבוֹ  ּפְ
ֵני אוֹ  דֹול ִמי ּפְ ּגָ ּנוּ  ׁשֶ ָחְכָמה ִמּמֶ הּ  ַלֲעֹבר ָיכֹול, ּבְ  ּבָ

ה ּוִבְלַבד ֲעׂשֶ ּיַ ּנּוי ׁשֶ ּלֹא גֹוןכְּ  ׁשִ ַחת ָידוֹ  יֹוִציא ׁשֶ  ִמּתַ
ַפת ֵדי, ֲחלּוקוֹ  ׂשְ ְזּכֹר ּכְ ּיִ  ְסִחיָטה ִליֵדי ָיֹבא ְוֹלא ׁשֶ
לוֹ  ַלֲעֹבר ְוָאסּור ַסְנּדָ ֵכיָון, ּבְ ֵאינוֹ  ּדְ קוֹ  ָיכֹול ּדְ  ְלַהּדְ

רוֹ  יָנן ָיֶפה ּוְלָקׁשְ ְלָמא ַחְייׁשִ . ְלַאּתּוֵיי ְוָאֵתי ָנִפיל ּדִ
ִמְנעָ  ֲאָבל ר, לוֹ ּבְ   :ֻמּתָ

ר ִמְצָוה ִלְדַבר ַההֹוֵלךְ . ה ַמִים ַלֲעֹבר ֻמּתָ  ַאף ּבְ
ֲחָזָרה ֵדי, ּבַ ּלֹא ּכְ ֵהא ׁשֶ ילוֹ  ּתְ   :ָלֹבא ֶלָעִתיד ַמְכׁשִ

ֹמר ַההֹוֵלךְ . ו רֹוָתיו ִלׁשְ ר ּפֵ ַמִים ַלֲעֹבר לוֹ  ֻמּתָ  ּבְ
ֲהִליָכה ֲחָזָרה ֹלא ֲאָבל, ּבַ   :ּבַ

ל. ז ֵאינוֹ  ָדָברבְּ  ַהּיֹוֵצא ּכָ יט ׁשֶ ְכׁשִ ֶרךְ  ְוֵאינוֹ  ּתַ  ּדֶ
ֶדֶרךְ  ְוהֹוִציאוֹ  ַמְלּבּושׁ  ְרִגיִלין ּכְ ָבר אֹותוֹ  ְלהֹוִציא ׁשֶ , ּדָ

ב יט ְוָכל. ַחּיָ ְכׁשִ הּוא ּתַ ר ָרפּוי ׁשֶ ֶאְפׁשָ ַקל לוֹ  ׁשֶ  ּבְ
טּור, ָיָצא ְוִאם ּבוֹ  ָלֵצאת ָאסּור, ִלּפֹל ה. ּפָ ָ  ֹלא ְוִאׁשּ
ֵצא ַתכְ  ּתֵ יִטיםּבְ הּ  ׁשִ ְרּכָ ּדַ ְלָפם ׁשֶ ךְ . ּוְלַהְראֹוָתם ְלׁשָ  ִהְלּכָ
ַסִיף ֹלא ִאישׁ  ֵיֵצא ֹלא ת ְוֹלא ּבְ ֶקׁשֶ ְתִריס ְוֹלא ּבְ , ּבִ

ה ְוֹלא ַאּלָ ֹרַמח ְוֹלא ּבְ ֵכִלים ְוֹלא, ּבְ ֵאיָנם ּבְ יט ׁשֶ ְכׁשִ , ּתַ
ב ָיָצא ְוִאם את ַחּיָ ְריֹון ְוֹלא, ַחּטָ ׁשִ ַקְסדָּ  ְוֹלא ּבְ  ְוֹלא אּבְ

ַפִים ַמּגָ טּור ָיָצא ְוִאם ּבְ ֵהם ּפָ ֶרךְ  ׁשֶ  ְוֹלא. ַמְלּבּושׁ  ּדֶ
ין ֵיֵצא ְתִפּלִ ֵני, ּבִ ִריךְ  ִמּפְ ּצָ ֵנס ַלֲהִסיָרם ׁשֶ ּכָ ּיִ ׁשֶ  ְלֵבית ּכְ

ֵסא ִמְנָעל ָקָטן ֵיֵצא ְוֹלא. ַהּכִ דֹול ּבְ ְלָמא ּגָ  ָנִפיל ּדִ
חָ  הּוא יֹוֵצא ֲאָבל, ְלַאּתּוֵיי ְוָאֵתי דֹול לּוקּבְ  ְוֹלא. ּגָ
ִמְנָעל ֵיֵצא ה לוֹ  ֵאין ִאם ֶאָחד ּבְ ַרְגלוֹ  ַמּכָ ְלָמא, ּבְ  ּדִ

ִכי ה לוֹ  ֵישׁ  ִאם ֲאָבל, ְלַאּתּוֵיי ְוָאֵתי ָעֵליהּ  ְמַחּיְ  ַמּכָ
ַרְגלוֹ  אֹותוֹ  ֵיֵצא ּבְ ֵאין ּבְ ה ּבוֹ  ׁשֶ   :ַמּכָ

ַמַחט ֵיֵצא ֹלא. ח חּוָבה ּבְ ִבְגּדוֹ  לוֹ  ַהּתְ י ּבְ  ְנקּוָבה ןּבֵ
ין ֵאיָנהּ  ּבֵ ְנקּוָבה ָיָצא ְוִאם. ְנקּוָבה ׁשֶ ב ּבִ , ַחּיָ

ֵאיָנהּ  טּור, ְנקּוָבה ּוְבׁשֶ ֶהֶפךְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּפָ   :ּבְ

ַעת ֵיֵצא ֹלא. ט ַטּבַ ֵאין ּבְ  ָיָצא ְוִאם, חֹוָתם ָעֶליהָ  ׁשֶ
ב טּור י"ְלַרשִׁ  חֹוָתם ָעֶליהָ  ֵישׁ  ְוִאם. ַחּיָ  נוּ ּוְלַרבֵּ , ּפָ
ם ר ם"ּוְלָהַרְמבָּ  ּתָ ֵאינוֹ  ֻמּתָ יט ּדְ ְכׁשִ א ּתַ . ְלִאישׁ  ֶאּלָ
ָבר ֲאָבל הּוא ּדָ יט ׁשֶ ְכׁשִ ה ְלִאישׁ  ּתַ ָ ם ָאסּור ּוְלִאׁשּ  ּגַ
  :ְלִאישׁ 

ַעת. י בּועַ  ַטּבַ ּקָ הּ  ׁשֶ תּוִבים ִאם ְוֵכן ֶאֶבן ּבָ הּ  ּכְ  ּבָ
ּלֹ, ִמְקֵרי חֹוָתם ָעֶליהָ  ֵאין אֹוִתּיֹות  חֹוָתם ִנְקָרא אׁשֶ

א ן ִאם ֶאּלָ הּ  ֲחקּוִקים ּכֵ   :צּורֹות אוֹ  אֹוִתּיֹות ּבָ

ָבר. יא יט ֶהָעׂשּוי ּדָ שׁ  ְלַתְכׁשִ ּמֵ ּתַ גֹון ּבוֹ  ּוְלִהׁשְ  ּכְ
חֹות ל ָנאֹות ַמְפּתְ ֶסף ׁשֶ ִמין ּכֶ יט ּכְ ְכׁשִ , ָאסּור, ּתַ
ָהרֹוֶאה ֹצֶרךְ  אֹוֵמר ׁשֶ ּלְ ִמישׁ  ׁשֶ ׁשְ יִרים שׁ ְויֵ . מֹוִציא ּתַ  ַמּתִ

ל הּוא ִאם ֶסף ׁשֶ   :ּכֶ

ט ֵיֵצא ֹלא. יב ַמַחט ַהַחּיָ חּוָבה ּבְ ִבְגּדוֹ  לוֹ  ַהּתְ  ְוֹלא. ּבְ
ר ֵקיָסם ַנּגָ ָאְזנוֹ  ּבְ ּבְ ָחה סֹוֵרק ְוֹלא. ׁשֶ ִמׁשְ ארוֹ  ּבְ ַצּוָ ּבְ . ׁשֶ
טּור, ָיָצא ְוִאם   :ּפָ

ב ֵיֵצא ֹלא. יג ִכיס ַהּזָ ה ּבְ עֹוׂשֶ ילוֹ  ׁשֶ יָבתוֹ  ְלַהּצִ , ִמּזִ
ּלֹא ף ׁשֶ הּ  ְיַטּנֵ ה ְוֵכן, ּבָ ָ ה ִאׁשּ ֶרת ִנּדָ ּקֹוׁשֶ ֶגד ׁשֶ  ְלָפֶניהָ  ּבֶ
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ּלֹא ְתַלְכֵלךְ  ׁשֶ ַדם ּתִ  ִאם ּבוֹ  ָלֵצאת ֲאסּוָרה, ִנּדּוָתהּ  ּבְ
ר ְיֵהא ֹלא ֵעין ָעׂשּוי ִסּנָ ְרּתוֹ  ִאם ֲאָבל. ַמְלּבּושׁ  ּכְ  קֹוׁשַ
ֵדי ּלֹא ּכְ ְצַטֵער ְוֹלא םַהדָּ  ָלהּ  ִיְכַאב ׁשֶ ר, ּתִ  ָלֵצאת ֻמּתָ
  :ּבוֹ 

ָבר. יד הּוא ּדָ ֶרךְ  ׁשֶ  לֹוְבׁשוֹ  ֵאינוֹ  ִאם ֲאִפּלוּ , ַמְלּבּושׁ  ּדֶ
א ּום ֶאּלָ ר, ִטּנּוף ַאּצּוֵלי ִמׁשּ ת ּבוֹ  ָלֵצאת ֻמּתָ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

עַ  ֵאין. טו ּטֵ ַקב יֹוֵצא ַהּקִ ּלוֹ  ּבְ ַהְינוּ , ׁשֶ ה ּדְ עֹוׂשֶ ִמין ׁשֶ  ּכְ
ל פּוסדְּ   ׁשֹוקוֹ  ֹראשׁ  ָלׂשּום ְמַעט ּבוֹ  ְוחֹוֵקק ֶרֶגל ׁשֶ

תֹוכוֹ  ה ְוֵאינוֹ , ּבְ ךְ  ֶזה עֹוׂשֶ ַעל ּבוֹ  ְלַהּלֵ ל ׁשֶ ִנים ּכָ  ּפָ
א, ְלַמְקלוֹ  הּוא ָצִריךְ  ָוָנתוֹ  ֶאּלָ ֵדי ּכַ ּלֹא ּכְ  ֵיָרֶאה ׁשֶ
א ֶרֶגל ֲחַסר יָון, ֶרֶגל ְנֵכה ֶאּלָ ֵאינוֹ  ּכֵ , וֹ ִהּלּוכ ֹצֶרךְ  ּדְ
  :ָאסּור

עַ . טז ֵאינוֹ  ִקּטֵ ָלל ֵליֵלךְ  ָיכֹול ׁשֶ א ׁשֹוָקיו ַעל ּכְ  ֶאּלָ
ב ֵסא ַעל יֹוׁשֵ ֱעָקר, ּכִ ּנֶ קֹומוֹ  ּוִמׁשֶ  ָיָדיו ַעל ִנְסָמךְ  ִמּמְ
ה ְלָפָניו ְוִנְדָחף ׁשֹוָקיו ְוַעל ל ָסמֹוכֹות ְועֹוׂשֶ  עֹור ׁשֶ
י ֵעץ אוֹ  הּוא, לּוִיםַהתְּ  ַרְגָליו אוֹ  ׁשֹוָקיו ְלָראׁשֵ  ּוְכׁשֶ

ָען ָען ַעְצמוֹ  ְועֹוֵקר ָיָדיו ַעל ִנׁשְ ם ִנׁשְ  ַרְגָליו ַעל ּגַ
ֶהם יֹוְצִאים ֵאין, ְקָצת ת ּבָ ּבָ ׁשַ ַאְיֵדי ּבְ ָתלּוי ּדְ  ְוָלא ּדְ
ֵפי ִזְמִנין ָאַאְרָעא ָמְנֵחי ּלְ ּתַ ִמׁשְ ִכֵסא ֲאָבל. ּדְ  ּבְ

ים ְוַסְפָסִלים ַטּנִ ָיָדיו ַהּקְ ּבְ עַ . ָלֵצאת רֻמתָּ  ׁשֶ י ִקּטֵ ּתֵ ׁשְ  ּבִ
ךְ  ַרְגָליו בֹוָתיו ְוַעל ׁשֹוָקיו ַעל ּוְמַהּלֵ ה ַאְרּכְ  ְועֹוׂשֶ

ל ָסמֹוכֹות ֶהם יֹוֵצא, ְלׁשֹוָקיו עֹור ׁשֶ ת ּבָ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ר. יז ֵאינוֹ , ִחּגֵ ֹלא ֵליֵלךְ  ָיכֹול ׁשֶ ל ּבְ ר, ַמּקֵ  ֵליֵלךְ  ֻמּתָ
ר ִאם ֲאָבל .ּבוֹ  ָקׁשּור ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ  ּבוֹ   ֵליֵלךְ  לוֹ  ֶאְפׁשָ

א נֹוְטלוֹ  ְוֵאינוֹ , זּוָלתוֹ    :ָאסּור, ַעְצמוֹ  ְלַהֲחִזיק ֶאּלָ

ל ָלֵצאת לוֹ  ָאסּור, סּוָמא. יח ַמּקֵ   :ּבְ

הּוא ִמי. יט ַרְגָליו ּוְכָבִלים ָאסּור ׁשֶ ר, ּבְ  ָלֵצאת ֻמּתָ
ֶהם   :ּבָ

ַאְנַקְטִמין יֹוְצִאים ֵאין. כ ִמין ְוהּוא, ּבְ ים ֲחמֹור ּכְ עֹוׂשִ  ׁשֶ
יָצִנים רֹוֵכב ְוִנְרֶאה, ַהּלֵ אוֹ  ְוהּוא ָעָליו ּכְ  ְוהֹוֵלךְ  נֹוׂשְ
ַרְגָליו ִרים ְוֹלא. ּבְ ְקׁשָ בֹוִהים ֵעִצים ְוֵהם, ּבִ ּיֵשׁ  ּגְ  ׁשֶ

ֶהם ב ּבָ ֶהם ְוהֹוְלִכים ָהֶרֶגל ְלַכף מֹוׁשָ יט ּבָ ּטִ  ְוֹלא. ּבַ
ַפְרִמי ִמין ְוֵהם, ּבְ ְרצּוף תצּורַ  ּכְ ּנֹוְתִנים ּפַ ִנים ַעל ׁשֶ  ַהּפָ
ינֹוקֹות ְלַהְפִחיד   :ַהּתִ

ֵתָבה יֹוְצִאים ֵאין. כא  ֲאָבל, ּוַמְחֶצֶלת ְזקּוָפה ּבְ
ק יֹוְצִאים ׂשַ   :ֲחִמיָלהוַ  ִויִריָעה ּבְ

מֹוךְ  יֹוְצִאים. כב ַעל ּוְספֹוג ּבְ ה ׁשֶ ּכָ ֵהם ְלִפי ַהּמַ  ׁשֶ
ִאים ךְ  ְמַרּפְ מוֹ  יָהוֵ  ִהיְלּכָ יט ּכְ ְכׁשִ ת ְוֵכן, ּתַ ְקִלּפַ  ׁשּום ּבִ

ְלִנית אוֹ  ּוָבָצל ִאְסּפַ ה ּוִמּלּוְגָמא ּבְ ָעֶליהָ  ּוְרִטּיָ  ְוִאם, ׁשֶ
ה ֹלא ֵמָעֶליהָ  ָנְפלוּ  ן ְוָכל, ַיֲחִזיֶרּנָ ּכֵ ּלֹא ׁשֶ ֵנם ׁשֶ  ִיּתְ

ה ְתִחּלָ יָחה אוֹ  חּוט ִלְכֹרךְ  ָאסּור ֲאָבל. ּבִ  ַעל ְמׁשִ
ה ּכָ ֵכיָון, ּבוֹ  ֵצאתלָ  ַהּמַ ֵאיָנם ּדְ ִאים ׁשֶ ֹוי ֲהווּ  ְמַרּפְ . ַמׂשּ
ִאּגּוד ֲאָבל ּכֹוֵרךְ  ּבְ ה ַעל ׁשֶ ּלֹא ָהְרִטּיָ ּפֹול ׁשֶ , ֵמָעָליו ּתִ
רוֹ  ּבוֹ  ֵליֵלךְ  ָיכֹול ירוֹ  ְוקֹוׁשְ   :ּוַמּתִ

ִנים. כג ין יֹוְצִאים ַהּבָ ַזּגִ ְכסּוָתם ָלֶהם ָהֲארּוִגים ּבְ , ּבִ
  :ֹלא, ֲארּוִגים יָנםאֵ  ִאם ֲאָבל

ִמיֵני יֹוְצִאים. כד ִבים ּבְ ִרים ֲעׂשָ ּקֹוׁשְ ִרים אֹוָתם ׁשֶ ְקׁשָ  ּבִ
  :ִלְרפּוָאה אֹוָתם ְותֹוִלין

ָקֵמעַ  יֹוְצִאין ֵאין. כה ֵאינוֹ  ּבְ  הּוא ְוִאם, ֻמְמֶחה ׁשֶ
ָנא ָלא. ּבוֹ  יֹוְצִאין ֻמְמֶחה ְבָרא ִאְתְמֵחי ׁשְ  ַקֵמעַ  ְוֹלא ּגַ
גוֹ  ַתב ןּכִ ּכָ ֹלשׁ  ֶאָחד ַלַחשׁ  ׁשֶ ׁשָ רֹות ּבְ אוּ , ִאּגְ  ְוִרּפְ

ם ּתָ ָלׁשְ ה ׁשְ ֹלׁשָ ֵני ׁשְ ִאְתְמֵחי ָאָדם ּבְ ְבָרא ׁשֶ  ְלאֹותוֹ  ּגַ
ָכל ַלַחשׁ  ַעם ּבְ ֶבּנוּ  ּפַ ְכּתְ ּיִ ָאר ֹלא ֲאָבל ׁשֶ ים ִלׁשְ , ְלָחׁשִ
ֵמעַ  ֵאין ְוַגם ֶבּנוּ  ִאם ֻמְמֶחה ַהּקָ  ָנאשְׁ  ָלא, ַאֵחר ִיְכּתְ

ְבָרא ְוֹלא ָקֵמיעַ  ִאְתְמֵחי גֹון ּגַ ַתב ּכְ ּכָ  ֶאָחד ַלַחשׁ  ׁשֶ
ֶרת ִאּגֶ א ּבְ ָעִמים' ג ּבוֹ  ְוִרּפֵ אֹוָתהּ  ּפְ ֶרת ׁשֶ  ֻמְמֶחה ִאּגֶ

ן ְוָכל. ָאָדם ְלָכל ּכֵ ְבָרא ִאְתְמֵחי ִאי ׁשֶ גֹון ְוָקֵמעַ  ּגַ  ּכְ
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ַתב ּכָ ג ֶאָחד ַלַחשׁ  ׁשֶ רֹות' ּבְ ' ְלג ִעיָלההוֹ  ַאַחת ְוָכל ִאּגְ
ים ָעִמים' ג ֶאָחד ְלָאָדם אוֹ  ֲאָנׁשִ ְבָרא ִאְתְמֵחי, ּפְ  ּגַ
ָכל ֶזה ְלַלַחשׁ  ֶרת ּבְ ֶבּנוּ  ִאּגֶ ְכּתְ ּיִ רֹות ְוִאְתְמחוּ  ׁשֶ  ִאּגְ
לוּ  ַתב ִאם ֲאָבל. ָאָדם ְלָכל ַהּלָ ה ּכָ ֹלׁשָ  ְקֵמִעים ׁשְ
אוֹ  ֶאָחד ְלָאָדם ה ְוִרּפְ ֹלׁשָ ָעִמים ׁשְ  ֹלא ֵחיִאְתמְ  ֹלא, ּפְ
ְבָרא ר. ַקֵמעַ  ְוֹלא ּגַ ָקֵמעַ  ָלֵצאת ּוֻמּתָ  ָלא ֻמְמֶחה ּבְ
ָנא ל הּוא ׁשְ ָתב ׁשֶ ל אוֹ  ּכְ ִרים ׁשֶ ין, ִעּקָ חֹוֶלה ּבֵ  ּבְ
שׁ  ּיֵ ָנה ּבוֹ  ׁשֶ ין ַסּכָ חֹוֶלה ּבֵ ֵאין ּבְ ָנה ּבוֹ  ׁשֶ  ְוֹלא. ַסּכָ

ְכֶפה ּנִ ָבר ׁשֶ א, ִלְרפּוָאה ְוּתֹוֵלהוּ  ּכְ  ֲאָחזוֹ  ֹלא ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ
א ַהֹחִלי הּוא ֶאּלָ ַחת ׁשֶ ּפַ ׁשְ ין ִמּמִ ּלֹא ְוּתֹוֵלהוּ  ִנְכּפִ  ׁשֶ

ֵרי, ֹיאֲחֶזּנוּ  רוֹ  ׁשָ ירוֹ  ְוקֹוׁשְ ְרׁשּות ּוַמּתִ ים ּבִ  ּוִבְלַבד ָהַרּבִ
ּלֹא ֶרּנוּ  ׁשֶ יר ִיְקׁשְ ׁשִ ַעת אוֹ  ּבְ ַטּבַ  ִלְרׁשּות ּבוֹ  ְוֵיֵצא ּבְ

ים ָאז, ָהַרּבִ יּ  ֹיאְמרוּ  ׁשֶ ם ּבוֹ  ֹוֵצאׁשֶ יט ְלׁשֵ ְכׁשִ  ְוֶזה ּתַ
ָלאו, ָאסּור יט ּדְ ְכׁשִ   :הּוא ּתַ

הּוא ַעְצמוֹ  ַעל ָהרֹוֵפא לֹוַמר ֶנֱאָמן. כו   :ֻמְמֶחה ׁשֶ

ֵביַצת יֹוְצִאין. כז ן ַהַחְרּגֹול ּבְ ל ּוְבׁשֵ  ּוְבַמְסֵמר ׁשּוָעל ׁשֶ
לּוב ין ַהּצָ ֹחל ּבֵ ין ּבְ ת ּבֵ ּבָ ׁשַ ּוםמִ  ּבוֹ  ְוֵאין, ּבְ ְרֵכי ׁשּ  ּדַ
ָכל ְוֵכן. ָהֱאמֹוִרי ָבר ּבְ הּוא ּדָ ּום ׁשֶ  ֲאָבל. ְרפּוָאה ִמׁשּ

ה ִאם ה עֹוׂשֶ ר ְוֵאין ַמֲעׂשֶ ּום ּבוֹ  ִנּכָ  ָאסּור, ְרפּוָאה ִמׁשּ
ּום ְרֵכי ִמׁשּ ל ֲאָבל. ָהֱאמֹוִרי ּדַ ר, ַלַחשׁ  ּכָ  ְוֹלא. ֻמּתָ
א ָאְסרוּ  אֹוָתם ֶאּלָ ְדקוּ  ּבְ ּבָ  ִמי ְוֵישׁ . מֹוִעיִלים ְוֵאיָנם ׁשֶ

שׁ  חֹוׁשֵ ָכל ׁשֶ ֵאינוֹ  ָקֵמעַ  ּבְ ּום ֻמְמֶחה ׁשֶ ְרֵכי ִמׁשּ  ּדַ
  :ָהֱאמֹוִרי

שׁ  ִמי. כח ּיֵ ה לוֹ  ׁשֶ ִפַסת ַמּכָ ר ַרְגלוֹ  ּבְ  ָעֶליהָ  ְוקֹוׁשֵ
עַ  ּלֹא ְלָהֵגן ַמְטּבֵ ֵגף ׁשֶ ַרְגלוֹ  ִיּנָ א הּוא ְוַגם, ּבְ , ְמַרּפֵ
ר   :ּבוֹ  ָלֵצאת ֻמּתָ

ית ַהּיֹוֵצא. כט ַטּלִ ֶלת ּבְ ֵתָפיו ַעל ְמֻקּפֶ ַהְינוּ , ּכְ  ּדְ
ַאַחר ּלְ ָתָנהּ  ׁשֶ ּנְ יהַּ  ֹראׁשוֹ  ַעל ׁשֶ ֵתָפיו ַעל ׁשּוֶליהָ  ַמְגּבִ , ּכְ

ב את ַחּיָ ֶלת ֵאיָנהּ  ִאם ֲאָבל. ַחּטָ ֵתָפיו ַעל ְמֻקּפֶ , ּכְ

א ֶלת ֶאּלָ ְלׁשֶ הּ  ְמׁשֻ ָרְחּבָ ה ּבְ ֵתָפיו ְלַמּטָ רֵ , ִמּכְ ַאַחר יׁשָ ּמֵ  ׁשֶ
הּוא ף ׁשֶ יתוֹ  ִמְתַעּטֵ ַטּלִ ֶסה ּבְ ֵתפוֹ  ּבוֹ  ּוִמְתּכַ  ַאף ְוגּופוֹ  ּכְ
י ַעל ר ּפִ ְתַקּצֵ ּמִ ה ְקָצת ׁשֶ ַמּטָ ר, ִמּלְ י ְוַעל. ֻמּתָ  ֶזה ּפִ

ר ף ֻמּתָ יתוֹ  ְלִהְתַעּטֵ ַטּלִ ַחת ּבְ ִליָמא ּתַ  ְלֵבית ַלֲהִביאוֹ  ַהּגְ
ֶנֶסת   :ַהּכְ

ר. ל ים ְרׁשּותבִּ  ָלֵצאת ֻמּתָ ית ָהַרּבִ ַטּלִ אר ְסִביב ּבְ ּוָ   :ַהּצַ

ף ַהּיֹוֵצא. לא יתוֹ  ְמֻעּטָ ַטּלִ ָלהּ  ּבְ אן ְוִקּפְ אן ִמּכָ ָידוֹ  ּוִמּכָ  ּבְ
ֵתפוֹ  ַעל אוֹ  ן ִאם, ּכְ ּוֵ ץ ִנְתּכַ ָנָפיו ְלַקּבֵ ֵדי ּכְ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ

ְרעוּ  ֵדי אוֹ  ִיּקָ ּלֹא ּכְ ָצםקִ  ְוִאם. ָאסּור, ִיְתַלְכְלכוּ  ׁשֶ  ּבְ
הּ  ְלִהְתָנאֹות ִמְנַהג ּבָ י ּכְ קֹום ַאְנׁשֵ ן ַהּמָ ַמְלּבּוׁשָ ר, ּבְ . ֻמּתָ

יתֹות ִמיֵלי ְוָהֵני ּלִ ּטַ ֶהם ּבַ ּלָ ָהיוּ  ׁשֶ  ַאַחת ְיִריָעה ׁשֶ
ַעת ים ֲאָבל, ְמֻרּבַ יָדן ַמְלּבּוׁשִ הּוא ּדִ ׁשֶ ֶהם ָלבּושׁ  ּכְ  ּבָ
ר ִמּתֹוָכהּ  ָיָדיו ּומֹוִציא ָידוֹ  ָצָתםקְ  ִלְתּפֹס ֻמּתָ  ּבְ

יהַּ  ֵדי ּוְלַהְגּבִ ּלֹא ּכְ ִטיט ׁשּוָליו ִיְתַלְכְלכוּ  ׁשֶ ֵדי אוֹ  ּבְ  ּכְ
ּלֹא בּוהוּ  ׁשֶ   :ָלֶלֶכת ְיַעּכְ

ָמעֹות ַהּיֹוֵצא. לב רּוִרים ּבְ ְסִדינוֹ  לוֹ  ַהּצְ ב, ּבִ   :ַחּיָ

ת ָלֵצאת ָאסּור. לג ּבָ ׁשַ ָמעֹות ּבְ ֶכֶסף אוֹ  ּבְ  ְוָזָהב ּבְ
פוּ  ִבְגּדוֹ  ִריםַהּתְ   :ּבְ

סּוָדר ָאָדם יֹוֵצא. לד ל ּבְ ֵתָפיו ַעל ַהְמֻקּפָ י ַעל ַאף ּכְ  ּפִ
ֵאין רּוָכה ִניָמא ׁשֶ עוֹ  ַעל לוֹ  ּכְ  ַהסּוָדר ֵאין ְוִאם. ֶאְצּבָ
א, ּבוֹ  ָלֵצאת ָאסּור ְוֻרּבוֹ  ֹראׁשוֹ  חֹוֶפה ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ר ֵני ָקׁשַ יו ׁשְ ה ָראׁשָ ֵתָפיו ְלַמּטָ   :ֶזה ִעם הזֶ  ִמּכְ

ים ְלָבִדים. לה ׁשִ ְרׁשּות ַלֲהִביָאם ָאסּור, ַהּקָ ים ּבִ  ָהַרּבִ
ַכְרְמִלית אוֹ  הּוא ּבְ ׁשֶ ף ּכְ ֶהם ְמֻעּטָ ים ֵאיָנם ְוִאם. ּבָ  ָקׁשִ

ה ר, ַהְרּבֵ   :ֻמּתָ

ר. לו ת ָלֵצאת ֻמּתָ ּבָ ׁשַ ֵני ּבְ ׁשְ ים ּבִ י ַעל ֶזה ַמְלּבּוׁשִ ּבֵ  ּגַ
ין ֶזה ין ְלָצְרּכוֹ  ּבֵ ין ֲחֵברוֹ  ְלֹצֶרךְ  ּבֵ ֵהם ּבֵ ֵני ׁשֶ  ׁשְ

ין ֲחלּוִקים ֵהם ּבֵ ֵני ׁשֶ ִלים ׁשְ ין ַסְרּבָ ֵהם ּבֵ י ׁשֶ ּתֵ  ׁשְ
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י ַעל זוֹ  ֲחגֹורֹות ּבֵ  ַמְפִסיק ַמְלּבּושׁ  ֵאין ַוֲאִפּלוּ , זוֹ  ּגַ
יֵניֶהם   :ּבֵ

ר. לז ת ָלֵצאת ֻמּתָ ּבָ ׁשַ י ּבְ ָבּתֵ ְקָרִאים ָיַדִים ּבְ  ַהּנִ
ְחִמיר ִמי ְוֵישׁ . ש"גואנטי ּמַ ֵרם ְלַהְצִריךְ  ׁשֶ ְתּפְ ּיִ  ׁשֶ
ת ֵמֶעֶרב ּבָ י ׁשַ ָבּתֵ ל ָיַדִים ּבְ יו ׁשֶ ֵרם אוֹ  ַמְלּבּוׁשָ ְקׁשְ ּיִ  ׁשֶ
ֶהם ר ּבָ ל ֶקׁשֶ ָמא ׁשֶ   :ִלְדָבָריו ָלחּושׁ  ְוָראּוי, ָיֶפה ַקּיָ

ת ַהּיֹוֵצא. לח ּבָ ׁשַ ית ּבְ ַטּלִ ֵאיָנהּ  ּבְ ֶצת ׁשֶ הִ  ְמֻצּיֶ , ְלָכָתהּ ּכְ
ב ֵני ַחּיָ אֹוָתם ִמּפְ  ְוַדְעּתוֹ  ֶאְצלוֹ  ֵהם ֲחׁשּוִבים ַהחּוִטים ׁשֶ

ִלים ַעד ֲעֵליֶהם ׁשְ ּיַ הוּ  ׁשֶ  ִהיא ְוִאם. ִציִצית ְוַיֲעׂשֵ
ֶצת ִהְלָכָתהּ  ְמֻצּיֶ י ַעל ַאף, ּכְ ֵאין ּפִ הּ  ׁשֶ ֵכֶלת ּבָ ר, ּתְ  ֻמּתָ
תבְּ  ָלֵצאת ּבָ   :ׁשַ

ה. לט ּלָ שׁ  ּכִ ּיֵ ּמֹוְתִחין ְרצּועֹות הּ בָּ  ׁשֶ ֶהם אֹוָתהּ  ׁשֶ , ּבָ
ר ף ֻמּתָ הּ  ְלִהְתַעּטֵ ים ִלְרׁשּות ְוָלֵצאת ּבָ  ְוֵאין ָהַרּבִ

אֹוי ֲחׁשּובֹות ָהְרצּועֹות ַמׂשּ לֹות ּכְ ֻבּטָ ּמְ הּ  ׁשֶ ּבָ ךְ . ַאּגַ  ִהיְלּכָ
ר ְרצּועֹות ָלֵצאת ֻמּתָ לּויֹות ּבִ ַאְבֵנט ַהּתְ י ַעל ַאף ּבָ  ּפִ
ֵאין ֶהם ְקׁשּוִרים ְנָעִליםַהמִּ  ׁשֶ ֹלא, ּבָ יֵבי ּדְ  ּוָבְטלוּ  ֲחׁשִ
ב ל ֵהם ִאם ֲאָבל. ָהַאְבֵנט ַאּגַ י ׁשֶ יֵבי, ֶמׁשִ  ְוֹלא ֲחׁשִ
ְטֵלי ְנָעִלים ֵאין ִאם ְוָאסּור ּבָ ֶהם ְקׁשּוִרים ַהּמִ  ְוהּוא. ּבָ
ין ָבר ְלָכל ַהּדִ ְפָסק ּדָ ּנִ ֶגד ִמן ׁשֶ  ֶאָחד ְוֹראׁשוֹ  ַהּבֶ
ר גֹון ,ְמֻחּבָ ר, ָחׁשּוב ְוֵאינוֹ , לּוָלאֹות ּכְ . ּבוֹ  ָלֵצאת ֻמּתָ
  :ּבוֹ  ָלֵצאת ָאסּור, הּוא ָחׁשּוב ְוִאם

הּוא ּכֹוַבע. מ ט ׁשֶ ֵ ׁשּ ן ִמְתּפַ  ָאסּור, ֶטַפח ֵמֹראׁשוֹ  ְלַהּלָ
יחַ  ֹראׁשוֹ  ְלַהּנִ ִית ֲאִפּלוּ  ּבְ ּבַ ּום, ּבַ   :ֹאֶהל ִמׁשּ

ת ָלֵצאת. מא ּבָ ׁשַ כֹובַ  ּבְ ֹראׁשוֹ  עּבְ ּבְ  ְלָהֵגן ֶהָעׂשּוי ׁשֶ
ֵני ה ִמּפְ אֹוֵסר ִמי ֵישׁ , ַהַחּמָ ּום ׁשֶ יָנן ִמׁשּ ַחְייׁשִ  ּדְ

יֶהּנוּ  ְגּבִ ּיַ ְרׁשּות א"ד ְלַאּתּוֵיי ְוָאֵתי ֵמֹראׁשוֹ  ָהרּוחַ  ׁשֶ  ּבִ
ים א, ָהַרּבִ ן ִאם ֶאּלָ ק הּוא ּכֵ ֹראׁשוֹ  ְמֻהּדָ הּוא אוֹ  ּבְ  ׁשֶ
ֹראׁשוֹ  ָעֹמק  ָיכֹול ָהרּוחַ  ְוֵאין, ְלתֹוכוֹ  סִנְכנָ  ׁשֶ

הּוא אוֹ , ֵמֹראׁשוֹ  ְלַהְפִרידוֹ  ְרצּוָעה ָקׁשּור ׁשֶ ַחת ּבִ  ּתַ
רֹונוֹ  ְבָהֵכי, ּגְ א ּדִ י ְלֵמיַחשׁ  ֵליּכָ   :ְלִמּדֵ

ין ַהּמֹוֵצא. מב ִפּלִ ת ּתְ ּבָ ׁשַ יֹון ּבְ ִבּזָ ָמקֹום, ּבְ ֵאין ּבְ  ׁשֶ
ִרין ּמְ ּתַ ָנה ֵישׁ  ִאם, ִמׁשְ ְזרוּ שֶׁ  ַסּכָ ּלֹא ּגָ ין ְלָהִניחַ  ׁשֶ ִפּלִ , ּתְ

ָנה ֵאין ְוִאם. לוֹ  ְוהֹוֵלךְ  ְמַכָסן ֶהם ֵישׁ  ִאם, ַסּכָ  ּבָ
ָכךְ  ְרצּועֹות ּבְ ר ׁשֶ ֵהם ִנּכָ ין ׁשֶ ִפּלִ  ְוֵהן ְקֵמִעים ְוֹלא ּתְ
כֹול ְקׁשּורֹות ּיָ ן ׁשֶ ָסן, ְלָלְבׁשָ ֶרךְ  זּוג זּוג ְמַכּנְ ה ּדֶ  ְלִביׁשָ

ְכִניסֵ  ַעד ּיַ ם ןׁשֶ ּלָ ים ָהיוּ  ְוִאם. ּכֻ ּלֹא, ַרּבִ יק ׁשֶ  ַיְסּפִ
ן יךְ , זּוג זּוג ּוְלַהְכִניָסן ְלָלְבׁשָ ְיָלה ַעד ֲעֵליֶהם ַיְחׁשִ  ַהּלַ
יךְ  ָיֵרא ְוִאם. ִויִביֵאם ֵני ְלַהְחׁשִ  מֹוִליָכם, ִלְסִטים ִמּפְ
חֹות חֹות ּפָ  ַוֲחֵברוֹ , ַלֲחֵברוֹ  נֹוְתָנם אוֹ , ַאּמֹות' ִמד ּפָ
יעַ  ַעד, ֵברוֹ ַלחֲ  ּגִ ּמַ   :ַהִחיצֹוָנה ֶלָחֵצר ׁשֶ

ֶדה ּתֹוָרה ֵסֶפר ַהּמֹוֵצא. מג ָ ׂשּ ַעת ֵאינוֹ  ִאם, ּבַ ָנה ׁשְ  ַסּכָ
ב רוֹ  יֹוׁשֵ ּמְ יךְ  ּוְמׁשַ ִמים ָהיוּ  ְוִאם ָעָליו ּוַמְחׁשִ ׁשָ  ּגְ

ף, יֹוְרִדים עֹור ִמְתַעּטֵ  ְוִנְכָנס, אֹותוֹ  ּוְמַכֶסה ְוחֹוֵזר ּבְ
  :ּבוֹ 

א. דמ יל ַהּבָ ָליו ְלַהּצִ ֵני ּכֵ ֵלָקה ִמּפְ ל לֹוֵבשׁ  ַהּדְ  ַמה ּכָ
כֹול ּיָ ֶ ל ְועֹוֵטף, ִלְלּבֹשׁ  ׁשּ כֹול ַמה ּכָ ּיָ ֶ , ַלֲעֹטף ׁשּ
ט   :ּומֹוִציא ְולֹוֵבשׁ  ְוחֹוֵזר, ּופֹוׁשֵ

רוּ  ִמי. מה ׁשְ ּנִ ָליו ׁשֶ ַמִים ּכֵ ֶהם הֹוֵלךְ , ּבְ שׁ  ְוֵאינוֹ  ּבָ  חֹוׁשֵ
א ּמָ ְטֵחם ְוֹלא. ְסִחיָטה ִליֵדי אָיבֹ  ׁשֶ ָבם ִיׁשְ ֵני, ְלַנּגְ  ִמּפְ

ּלֹא, ָהַעִין ַמְרִאית דּוהוּ  ׁשֶ ָסן ַיְחׁשְ ּבְ ּכִ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ  ַוֲאִפּלוּ . ּבְ
ַחְדֵרי ֵאין, ֲחָדִרים ּבְ ם ׁשֶ  ָאְסרוּ  ְוֹלא. ָאסּור, רֹוִאים ׁשָ
א ְטָחן ֶאּלָ ת ְלׁשָ ּבָ ׁשַ ַטח ִאם ֲאָבל, ּבְ תשַׁ  ֵמֶעֶרב ׁשָ  ּבָ
ִלים ִסים ּכֵ ב ֵאינוֹ , ַהְמֻכּבָ ָקן ַחּיָ ת ְלַסּלְ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ָגִדים. מו רּוִים ּבְ ְ ַמִים ַהׁשּ ָבם ָאסּור, ּבְ   :ְלֵאשׁ  ָסמּוךְ  ְלַנּגְ

ַטח ֹלא. מז ָליו ֶאת ָאָדם ִיׁשְ ת ּכֵ ּבָ ׁשַ  ִמן ֲאִפּלוּ , ּבְ
ָעה   :ַהּזֵ
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ג. מח ּפֵ ֲאֻלְנִטית ָאָדם ִמְסּתַ ָידוֹ  יָאהּ ּוְמבִ  ּבַ  ְוֹלא, ּבְ
יָנן א ַחְייׁשִ ּמָ ִנים ִיְמֹסר ְוֹלא. ִלְסֹחט ָיֹבא ׁשֶ ֵהם ְלַבּלָ  ׁשֶ
  :ַהְסִחיָטה ַעל ֲחׁשּוִדים

ר. מט ָנָהר ָיָדיו ִלְרֹחץ ֻמּתָ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ּלֹא ּוִבְלַבד, ּבְ  ׁשֶ
ִים ִעם יֹוִציֵאם ֲעֵליֶהם ַהּמַ ָהר חּוץ ׁשֶ  נ. ַאּמֹות' ד ַלּנָ
ן יםיֹוְצאִ  ּתָ ִפׁשְ ץ ְוֶצֶמר ָסרּוק ּבְ י ְמֻנּפָ ָראׁשֵ ּבְ ֲעֵלי ׁשֶ  ּבַ

ְזַמן, ֵאיָמַתי. ֲחָטִטין ָבָען ּבִ ּצְ ָצא אוֹ  ּוְכָרָכן ׁשֶ ּיָ ֶהם ׁשֶ  ּבָ
ָעה עֹוד ַאַחת ׁשָ   נ. יֹום ִמּבְ

ר. א ִמְצֶנֶפת ָלֵצאת ֻמּתָ ּתֹוִלים ּבְ אר ׁשֶ ּוָ ּצַ ּיֵשׁ  ְלִמי ּבַ  ׁשֶ
ה לוֹ  ָיד ַמּכָ ְזרֹועוֹ  אוֹ  וֹ ּבְ ְסַמְרטּוִטין ְוֵכן, ּבִ רּוִכים ּבִ  ַהּכְ
ד ַעל ע ַעל אוֹ  ַהּיָ שׁ  ָהֶאְצּבַ ּיֵ ה ּבוֹ  ׁשֶ   :ַמּכָ

 שב סימן
  ְסִעיִפים: ג"י ּובוֹ , בשבת הבגדים וקפול נקוי דיני

ית ַהְמַנֵער. א ה ַטּלִ חֹוָרה, ֲחָדׁשָ ל ִמן, ׁשְ ָעֶליהָ  ַהּטַ , ׁשֶ
ב עוּ  ַחּיָ ַהּנִ מוֹ  ָלהּ  ָיֶפה רׁשֶ ּבּוס ּכְ יד ְוהּוא. ּכִ ְקּפִ ּמַ  ׁשֶ

ּלֹא ָעֶליהָ  ֹלא ְלָלְבׁשוֹ  ׁשֶ   :ִנעּור ּבְ

ַעל ַיּבֹולֹות ַהּלֹוֵקט. ב י ׁשֶ ּבֵ ָגִדים ּגַ גֹון, ּבְ  ֵאּלוּ  ּכְ
ּבֹולֹות ְכֵלי ַהּיַ ּבִ ֶמר ׁשֶ ָאִרים ַהּצֶ ׁשְ ֶהם ַהּנִ , ָהֲאִריָגה ִמן ּבָ

ב ּום ַחּיָ ישׁ  הַמכֶּ  ִמׁשּ ַפּטִ יד ְוהּוא. ּבְ ְקּפִ ּיַ , ֲעֵליֶהם ׁשֶ
ֶרךְ  ֱהִסיָרם ִאם ֲאָבל טּור, ֵעֶסק ּדֶ   :ּפָ

ִלים. ג ִלים ְמַקּפְ ת ּכֵ ּבָ ׁשַ ת ְלֹצֶרךְ  ּבְ ּבָ ם ׁשַ  ּבוֹ  ְלָלְבׁשָ
ּיֹום ָאָדם ְוַדְוָקא. ּבַ ים ּבְ ֲעַדִין ּוַבֲחָדׁשִ סוּ  ֹלא ׁשֶ ּבְ , ִנְתּכַ

 ֵמֵאּלוּ  ֶאָחד ָחֵסר ְוִאם. ַהֲחִליףלְ  לוֹ  ְוֵאין, ּוְלָבִנים
ָנִאים אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ָאסּור, ַהּתְ לוֹ  ׁשֶ ְלַקּפְ ּלֹא ּדִ ֵסֶדר ׁשֶ  ּכְ
ר ָהִראׁשֹון ִקּפּולוֹ  ָכל ֻמּתָ ָבָריו ְוִנְרִאין, ִעְנָין ּבְ   :ּדְ

שׁ . ד ל ַמְכּבֵ ַעל ׁשֶ ִית ּבַ יִרין, ַהּבַ ּנוּ  ִלּטֹל אֹותוֹ  ַמּתִ  ִמּמֶ
ָגדִ  ת ְלֹצֶרךְ  יםּבְ ּבָ ַ ל. ַהׁשּ ן ְוׁשֶ ֵני ָאסּור, ֻאּמָ הּוא ִמּפְ  ׁשֶ
חּוב ָחְזָקה ּתָ ָרתוֹ  ּבְ   :ִלְסִתיָרה ּדֹוָמה ְוַהּתָ

ִביָסה ְלַאַחר ָחלּוק. ה ה הּוא ּכְ ֶ ִפים ִמְתַקׁשּ ְפׁשְ  ּוְמׁשַ
ַדִים אֹותוֹ  ּיָ כוֹ  ּבַ ר, ְלַרּכְ ת ַלֲעׂשֹותוֹ  ֻמּתָ ּבָ ׁשַ ֵאינוֹ  ּבְ  ׁשֶ
ןִמְתכַּ  א ּוֵ כוֹ  ֶאּלָ ֵני, ָאסּור סּוָדר ֲאָבל. ְלַרּכְ  ִמּפְ

ן ּוֵ ְתּכַ ּמִ ן ְוָהֵוי ְלַצְחְצחוֹ  ׁשֶ ְמַלּבֵ   :ּכִ

ַעל ִטיט. ו חוֹ , ַרְגלוֹ  ׁשֶ ּכֶֹתל ְמַקּנְ ְרַקע ֹלא ֲאָבל ּבַ ּקַ , ּבַ
ְלָמא וּוֵיי ָאֵתי ּדִ אֹוֵסר ִמי ְוֵישׁ . ּגּומֹות ְלַאׁשְ  ַאף ׁשֶ
ֹכֶתל   :ּבְ

ַעל ִטיט. ז ְגּדוֹ  ׁשֶ פוֹ , ּבִ ְפׁשְ ְפִנים ְמׁשַ ֹלא ִמּבִ  מּוָכָחא ּדְ
ָתא ן ְלִאְתַחּזּוֵיי ִמּלְ ְמַלּבֵ חּוץ ֹלא ֲאָבל, ּכִ ָדֵמי ּבַ  ּדְ
ן ִצּפֶֹרן ּוְמָגְרדוֹ  ִלְמַלּבֵ ים ְוֵישׁ . ּבְ ָהֵני ְמָפְרׁשִ י ּדְ , ַלח ִמּלֵ
ָהֵוי ָאסּור ָיֵבשׁ  ֲאָבל   :טֹוֵחן ּדְ

ין, ִמְנָעל ָגְרִריןמְ  ֵאין. ח ין ָחָדשׁ  ּבֵ ן ּבֵ ֵני, ָיׁשָ  ִמּפְ
ּקֹוֵלף   :ְמַמֵחק ְוָהֵוי ָהעֹור ׁשֶ

ר. ט ן ֻמּתָ י ַעל ַמִים ִלּתֵ ּבֵ כוֹ  ִמְנָעל ּגַ ְכׁשְ  ֲאָבל. ְלׁשַ
סוֹ  ַהְינוּ , ְלַכּבְ ף ּדְ ְפׁשֵ ׁשַ ּמְ , ֶזה ִצּדוֹ  ַעל ֶזה ִצּדוֹ  ׁשֶ
ֶגד ֲאָבל. ָאסּור שׁ  ּבֶ ּיֵ  ֲאִפּלוּ  ָאסּור, ִלְכלּוךְ  יוָעלָ  ׁשֶ

כוֹ  ְכׁשְ ֶזהוּ , ְלׁשַ ּבּוסוֹ  ּדְ א, ּכִ חוֹ  ֶאּלָ ְסַמְרטּוט ְמַקּנְ ַקל ּבִ  ּבְ
ֹדַחק ְוֹלא ן, ּבְ   :ִיְסֹחט ּפֶ

ָבם טֹוב, ָיָדיו ָהרֹוֵחץ. י ֹכחַ  ְלַנּגְ זוֹ  זוֹ  ּבְ  ּוְלָהִסיר ּבְ
ִים ֵמֶהם ִפי ַהּמַ חָ  ֹקֶדם ְיָכְלּתוֹ  ּכְ ַקּנְ ּיְ ה םׁשֶ ַמּפָ   :ּבְ

ְתַלְכְלָכה ִמי. יא ּנִ ִטיט ָידוֹ  ׁשֶ ָחהּ , ּבְ ְזַנב ְמַקּנְ  ַהסּוס ּבִ
ָרה ּוִבְזַנב ה ַהּפָ ה ּוְבַמּפָ ׁשָ הּ  ֶלֱאֹחז ָהֲעׂשּוָיה ַהּקָ  ּבָ
ה ֹלא ֲאָבל. קֹוִצים ַמּפָ ִחים ּבְ ַקּנְ ּמְ הּ  ׁשֶ ּלֹא, ָיַדִים ּבָ  ׁשֶ
ה ֶרךְ  ַיֲעׂשֶ ּדֶ הּוא ּכַ ה ׁשֶ ס ְוָיֹבא ֹחלבְּ  עֹוׂשֶ ה ְלַכּבֵ ּפָ   :ַהּמַ

ב ָאסּור. יב ָהָיה ּכֹוס ְלַנּגֵ ה, ַיִין אוֹ  ַמִים ּבוֹ  ׁשֶ ַמּפָ , ּבְ
ּום ָאֵתי ִמׁשּ   :ְסִחיָטה ִליֵדי ּדְ

ִלין ֵאין. יג ּכְ ת ִמְסּתַ ּבָ ׁשַ ַמְרָאה ּבְ ל ּבְ ֶכת ׁשֶ ִהיא ַמּתֶ  ׁשֶ
ִאְזֵמל ֲחִריָפה יָנן, ּכְ ַחְייׁשִ א ּדְ ּמָ יר ׁשֶ ִ הּ  ַיׁשּ  ִניִמין ּבָ
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ִלין ּכֶֹתל ָקבּועַ  ִהיא ִאם ַוֲאִפּלוּ . ַהְמֻדְלּדָ ר ֲאָבל. ּבַ  ֻמּתָ
ל ּכֵ ַמְרָאה ְלִהְסּתַ ֵאין ּבְ הּ  ׁשֶ שׁ  ּבָ  ֵאיָנהּ  ֲאִפּלוּ , ֶזה ֲחׁשָ
  :ְקבּוָעה

 שג סימן
  ְסִעיִפים: ז"כ ּובוֹ , אשה תכשיטי דיני

ֵצא ֹלא. א ה ּתֵ ָ חּוֵטי ִאׁשּ חּוֵטי ְוֹלא ֶצֶמר ּבְ ן ּבְ ּתָ ׁשְ  ּפִ
ְרצּועֹות ְוֹלא הּ  ּבָ ֹראׁשָ ּבְ ֵני, ׁשֶ ִריָכה ִמּפְ ּצְ  ַלֲהִסיָרם ׁשֶ

ַעת ׁשְ יָנן ְטִביָלה ּבִ א ַחְייׁשִ ּמָ ע ּתֹוִליֵכם ׁשֶ  ַאּמֹות ַאְרּבַ
ְרׁשּות ים ּבִ ָעָרהּ  ְקלּועֹות ֵהם ְוִאם. ָהַרּבִ ׂשְ ר, ּבִ . ֻמּתָ

אֹוֵסר ִמי ְוֵישׁ  ה ֵהם ְוִאם. ׁשֶ ר, ֲאִריָגה ַמֲעׂשֵ  ֻמּתָ
ֵאיָנהּ  ַעת ַלֲהִסיָרם ְצִריָכה ׁשֶ ׁשְ   :ְטִביָלה ּבִ

ר. ב חּוִטין ָלֵצאת ֻמּתָ אָרהּ  ּבְ ַצּוָ ּבְ ֵהם, ׁשֶ  ְרפּוִים ׁשֶ
ַעת ַלֲהִסיָרם ְצִריָכה ְוֵאיָנהּ  ׁשְ ָקְטָלא ֲאָבל, ְטִביָלה ּבִ  ּבְ

אָרהּ  ַצּוָ ּבְ ֵני, ָאסּור, ׁשֶ ִריָכהשֶׁ  ִמּפְ ַעת ַלֲהִסיָרם ּצְ ׁשְ  ּבִ
ִביָלה ִהיא ְלִפי ַהּטְ ֶקת ׁשֶ ֵדי אֹוָתהּ  ְמַהּדֶ ָרֶאה ּכְ ּתֵ  ׁשֶ
ֲעַלת ר ּבַ ׂשָ יָנן, ּבָ ְלָמא ְוַחְייׁשִ ' ד ְלַאּתּוֵיי ָאְתָיא ּדִ
ְרׁשּות ַאּמֹות ים ּבִ ֵצא ְוֹלא. ָהַרּבִ טֹוֶטֶפת ּתֵ  ְוהּוא, ּבְ
ִמין יעַ  ִציץ ּכְ ְרִביִטין ְוֹלא, ְלֹאֶזן ֵמֹאֶזן ּוַמּגִ ׁשַ  ְוהּוא, ּבְ
ם ן ּגַ יעַ  ְוֵאינוֹ  ִציץ ּכֵ א ַמּגִ ּכֹוַרְכּתוֹ  ְלָחַיִים ַעד ֶאּלָ  ׁשֶ
הּ  ַעל אן ְלָחֶייהָ  ַעל ָלהּ  ְותֹוָלה ֹראׁשָ אן ִמּכָ  ְוהּוא, ּוִמּכָ

ֵאיָנם פּוִרים ׁשֶ ָבָכה ּתְ ׂשְ יָנן, ּבִ ַחְייׁשִ ְלָמא ּדְ ְלָפא ּדִ  ׁשָ
ְרׁשּות ַאּמֹות' ד ְלַאּתּוֵיי ְוָאְתָיא ְלַאְחוּוֵיי ים ּבִ . ָהַרּבִ

פּוִרים ִאם ֲאָבל א ּתְ ר, ְלָהֵכי ְלֵמיַחשׁ  ֵליּכָ   :ּוֻמּתָ

ֵצא ֹלא. ג ה ּתֵ ִכּפָ ל ּבְ ַהְינוּ , ֶצֶמר ׁשֶ ַעְמָרא חּוֵטי ּדְ  ּדְ
ְגִדיִלין י ַוֲעִביֵדי ּדִ י ּוְרָחִבים הּוָצא ּכִ ּתֵ ׁשְ עֹות ּכִ  ֶאְצּבָ

שִׁ  ִאְצְטָמא ְוֹלא, ִציץ עּורּכְ ַהְינוּ  ּבְ ּתֹוִלין ַמְטִלית ּדְ  ׁשֶ
ל חּוִטין ּבוֹ  ה אֹותוֹ  ְותֹוִלין ִצְבעֹוִנים ׁשֶ ּלָ  ְלַהְפִריחַ  ַלּכַ

ה ּנָ בּוִבים ִמּמֶ   :ַהּזְ

ֵצא ֹלא. ד ִעיר ּתֵ ל ּבְ הּוא י"ַרשִׁ  ּוֵפֵרשׁ , ָזָהב ׁשֶ  ׁשֶ
יט ְכׁשִ ִרין ָעֹגל ּתַ ֶאְמַצע ְוֵישׁ , ִעיר ִמיןכְּ  ּבוֹ  ּוְמַצּיְ  ּבָ
ִרים ָלׁשֹון ַחּבְ ּמְ ְלּבּושׁ  אֹותוֹ  ׁשֶ נוּ , ַלּמַ ם ְוַרּבֵ ' פי ּתָ
הּוא ֵעין ׁשֶ   :ָלֹראשׁ  ֲעָטָרה ּכְ

ִליָלא. ה יט ְוהּוא, ּכְ ְכׁשִ ִניָחתוֹ  ּתַ ּמַ הּ  ַעל ׁשֶ ְחּתָ ּדַ  ֵמֹאֶזן ּפַ
ְרּתוֹ  ְלֹאֶזן ְרצּועֹות ְוקֹוׁשַ לּויֹות ּבִ ֶרת, ַהּתְ  ּבוֹ  ָלֵצאת ֻמּתֶ
ין הּוא ּבֵ ל ֵמֲחִתיכֹות ֲעׂשּוי ׁשֶ חּוט ֲחרּוזֹות ָזָהב ׁשֶ  ּבְ
ין אֹוָתם ּבֵ ַמְטִלית ְקבּועֹות ֲחִתיכֹות ׁשֶ   :ּבְ

סֹוְקָיא. ו ַהְינוּ , ּדִ הּ  ֵישׁ  ִאם, ְרָחָבה ְמִעיל ֲחִתיַכת ּדְ  ּבָ
לּויֹות ְקָצרֹות ְרצּועֹות הּ  ּתְ ָרן ּבָ ֶהם ְלָקׁשְ ָקן ּבָ  ּוְלַהּדְ

ק ְסִביבֹוֶתיהָ  ְמַהּדֵ ֵרי, ּדִ , ְרצּועֹות לוֹ  ֵאין ְוִאם, ׁשָ
  :ָאסּור

ֵצא ֹלא. ז ָקְטָלא ּתֵ ַהְינוּ , ּבְ ֶגד ּדְ שׁ  ּבֶ ּיֵ ָנִצים לוֹ  ׁשֶ  ׁשְ
ֵעין ָרהּ  ְרָחָבה ְרצּוָעה ּבוֹ  ּוַמְכִניִסים ִמְכָנִסים ּכְ  ְוקֹוׁשְ
אָרהּ  ָסִביב ֶגד ַצּוָ לוּ  ְוַהּבֶ הּ  ַעל יּתָ  ָחׁשּוב ְוהּוא, ִלּבָ
ר ָזָהב ּוְמֻצּיָ   :ּבְ

ֵצא ֹלא. ח ִנְזֵמי ּתֵ ִנְזֵמי יֹוֵצאת ֲאָבל, ָהַאף ּבְ   :ָהֹאֶזן ּבְ

ֵצא ֹלא. ט ַמַחט ּתֵ ֶבת, ָיְצָאה ְוִאם, ְנקּוָבה ּבְ . ַחּיֶ
ֵאיָנהּ  הּ  ַמֲעֶמֶדת ִאם, ְנקּוָבה ְוׁשֶ ּוֶריהָ  ּבָ ר ִקׁשּ  ֻמּתָ
הּ  ָלֵצאת ּוֶריהָ  ּבוֹ  ַמֲעֶמֶדת ֵאיָנהּ  ְוִאם, ּבָ   :ָאסּור, ִקׁשּ

ֵצא ֹלא. י ַעת ּתֵ ַטּבַ שׁ  ּבְ ּיֵ , ָיְצָתה ְוִאם, חֹוָתם ָעֶליהָ  ׁשֶ
ֶבת ֵאין. ַחּיֶ ֵצא ֹלא חֹוָתם ָעֶליהָ  ּוְכׁשֶ , ָיְצָתה ְוִאם, ּתֵ
טּוָרה   :ּפְ

ֵצא ֹלא. יא כֹוְלַייאר ּתֵ יט ְוהּוא, ּבְ ְכׁשִ ּקֹושֶׁ  ּתַ  ּבוֹ  ֶרתׁשֶ
ְתֵחי כֹוֶבֶלת ְוֹלא, ֲחלּוָקהּ  ִמּפִ ר ְוהּוא. ּבְ ׁשּור ֶקׁשֶ ּקָ  ׁשֶ

ם ּבוֹ  ֵריחוֹ  ּבֹׂשֶ   :טֹוב ׁשֶ

יהָ  ַאַחת ָחֵסר ִאם. יב ּנֶ ִ יָמה ִמׁשּ ְמקֹומוֹ  ַאֵחר ּוְמׂשִ , ּבִ
ל הּוא ִאם ֵצא ֹלא, ָזָהב ׁשֶ ֵכיָון ּבוֹ  ּתֵ ה ּדְ ּנֶ ׁשֻ ּמְ  ׁשֶ
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ְרֶאה ּמַ ָאר ּבַ ְ ִים ִמׁשּ ּנַ ְלָמא, ׁשִ ְקָלא ָלהּ  ְמַבּזוּ  ּדִ  ֵליהּ  ְוׁשָ
ְטָיא ל ֲאָבל. ּוִמּמְ ֶסף ׁשֶ ּדֹוֶמה ּכֶ ָאר ׁשֶ ִים ִלׁשְ ּנַ ר, ׁשִ , ֻמּתָ

ן ְוָכל ּכֵ ן ׁשֶ ָאָדם ׁשֵ   :ּדְ

ֵצא ֹלא. יג ִמְנָעל ּתֵ רּועַ  ּבְ ָמֲחכוּ , ְלַמְעָלה ַהּקָ  ָעָלה ּדְ
ִמנְ  ְוֹלא. ְלַאּתּוֵיי ְוַאְתָיא א, ָחָדשׁ  ָעלּבְ ּמָ  ָיֹבא ֹלא ׁשֶ
ָתהּ  א, ְלִמּדָ ן ִאם ֶאּלָ  ֵמֶאְתמֹול ּבוֹ  ָלֶלֶכת ִנְסָתה ּכֵ
הּוא ָתהּ  ׁשֶ ר ִאישׁ  ֲאָבל. ְלִמּדָ ֵאינוֹ , ֻמּתָ יד ׁשֶ ל ַמְקּפִ  ּכָ

ךְ    :ּכָ

חּוֵטי יֹוֵצאת. יד ָער ּבְ ין ׂשֵ ֵהם ּבֵ ָעָרהּ  ֲעׂשּוִיים ׁשֶ ְ  ִמׂשּ
ַער אוֹ  ְ ַער ַוֲאִפּלוּ  הּ ֲחֶבְרתָּ  ִמׂשּ ְ ֵהָמה ִמׂשּ  ּוִבְלַבד, ּבְ

ּלֹא ֵצא ׁשֶ ל ְזֵקָנה ּתֵ ׁשֶ ה ּבְ ה ְוֹלא ַיְלּדָ ל ַיְלּדָ ׁשֶ   :ְזֵקָנה ּבְ

ר יֹוְצָאה. טו ֶקׁשֶ ין ּבְ עֹוׂשִ  ָהַרע ַעִין ִקּטּוף ִלְרפּוַאת ׁשֶ
ּלֹא ֹלט ׁשֶ ׁשּור ּוְבמֹוךְ , ִיׁשְ ק ַהּקָ ָאְזָנהּ  ּוְמֻהּדָ  ּוְבמֹוךְ , ּבְ

ָלהּ  ַסְנּדָ ּבְ ׁשּור ׁשֶ ָלהּ  ַהּקָ ַסְנּדָ ל, ּבְ  ּוִמְנָעל ּוְבַסְנּדָ
ל ַהְסתּוִמים ר, ָקׁשּור ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , ַצד ִמּכָ  ּוְבמֹוךְ . ֻמּתָ
ִהְתִקיָנה ָתהּ  ׁשֶ ֵכיָון, ָקׁשּור ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ . ְלִנּדָ הּוא ּדְ  ׁשֶ

יָנן ֹלא ָמאּוס ְלָמא ַחְייׁשִ ְקָלא ּדִ  לוֹ  ֵישׁ  ִפּלוּ אֲ  ֵליהּ  ׁשָ
ית ל, ָיד ּבֵ יר ּוְבִפְלּפֵ ם ּוְבָכל ֶמַלח ּוְבַגְרּגִ ן ּבֹׂשֶ ּתֵ ּתִ  ׁשֶ

יהָ  ְלתֹוךְ  ּלֹא ּוִבְלַבד, ּפִ ֵנם ׁשֶ ּתְ ה ּתִ ִחּלָ ת ְלַכּתְ ּבָ ׁשַ . ּבְ
ֲחִזיר ֹלא, ָנַפל ְוִאם י. ּתַ ִרים ׁשֹוַקִים ּוְבָבּתֵ ּקֹוׁשְ  ׁשֶ

יָחה ְמׁשִ י ַעל ַאף, ׁשֹוֶקיהָ  ְסִביב ּכִ ֵאין ּפִ יָחה ׁשֶ ׁשִ  ַהּמְ
ֶהם ְקׁשּוָרה יָנן ְוֹלא ּבָ א ַחְייׁשִ ּמָ לוּ  ׁשֶ ְלׁשְ ּתַ ה ִיׁשְ . ְלַמּטָ
ֶאְצָעָדה ְויֹוְצָאה יִחין ּבְ ּנִ ּמַ רֹועַ  ׁשֶ ּזְ ֹוק אוֹ  ּבַ ׁשּ  ְוהּוא, ּבַ
ֵהא ּתְ ה ׁשֶ ֻבּקָ ר ּדְ ׂשָ ֵמט ְוֹלא ַלּבָ ָ ׁשּ אֹוֵסר ִמי ְוֵישׁ . ּתִ  ׁשֶ
ל ׁשֶ   :עַ ְזרוֹ  ּבְ

ָכל. טז כֹוָלה ַמה ּבְ ּיְ ֶ ירוֹ  ְיכֹוָלה ָלֵצאת ׁשּ ְרׁשּות ְלַהּתִ  ּבִ
ים יָנן ְוֹלא, ָהַרּבִ ְלָמא ַחְייׁשִ   :ֵליהּ  ַמְתָיא ּדִ

חַ  ְלָהִביא אֹוְסִרים ֵישׁ . יז ֲחַצר ֲאִפּלוּ  ָמְפּתֵ ִית ּבַ י ַהּבַ  ּכִ
ָידוֹ  ִאם ֲחגֹוָרתוֹ  ֹלא ֲאָבל, ּבְ א, ּבַ ּמָ כַּ  ׁשֶ ה חִיׁשְ  ְויֹוִציֶאּנָ

ים ִלְרׁשּות   :ָהַרּבִ

ל. יח ָאְסרוּ  ּכָ ים ִלְרׁשּות ּבוֹ  ָלֵצאת ֲחָכִמים ׁשֶ , ָהַרּבִ
ֵאיָנהּ  ְלָחֵצר ּבוֹ  ָלֵצאת ָאסּור בּול חּוץ, ְמֹעֶרֶבת ׁשֶ  ִמּכָ
ַהְינוּ  ָנְכִרית ּוֵפָאה ָער ְקִליַעת ּדְ ְלָעה ׂשֵ ּקָ תֹוךְ  ׁשֶ  ּבְ
ָעָרהּ  ָכל ִריםאֹומְ  ְוֵישׁ . ׂשְ ָאְסרוּ  ּדְ  ֲאִפּלוּ , ּבוֹ  ָלֵצאת ׁשֶ

ט ֵ ִית ּבוֹ  ְלִהְתַקׁשּ ּבַ ן ְוָכל, ָאסּור ּבַ ּכֵ  ּבוֹ  ָלֵצאת ׁשֶ
בּול חּוץ, ַהְמֹעֶרֶבת ְלָחֵצר  ְוֵישׁ . ָנְכִרית ּוֵפָאה ִמּכָ

ַהּכֹל אֹוְמִרים ר ׁשֶ ָחֵצר ּבוֹ  ָלֵצאת ֻמּתָ  ֵאיָנהּ  ֲאִפּלוּ , ּבֶ
י, ָנאְוָהִאדָּ . ְמֹעֶרֶבת יָדן ְנׁשֵ ָכל ָלֵצאת ָנֲהגוּ  ּדִ  ּבְ

יִטין ְכׁשִ ָאְמרוּ  ְוֵישׁ . ּתַ יָנא ׁשֶ ִמּדִ א, ֲאסּורֹות ּדְ יָון ֶאּלָ ּכֵ  ׁשֶ
ּלֹא ְמעוּ  ׁשֶ ְהיוּ  מּוָטב, ִיׁשְ ּיִ  ִיְהיוּ  ְוַאל ׁשֹוְגגֹות ׁשֶ

דוּ  ְוֵישׁ . ְמִזידֹות ּמְ ּלִ ֵהן לֹוַמר ְזכּות ֲעֵליֶהם ׁשֶ  ׁשֶ
ן נֹוֲהגֹות י ַעל ּכֵ י ַאֲחרֹוָנה ְסָבָרא ּפִ ַתְבּתִ ּכָ ּלֹא ׁשֶ  ׁשֶ
יִטין ָלֵצאת ָאְסרוּ  ַתְכׁשִ ֵאיָנהּ  ְלָחֵצר ּבְ , ְמֹעֶרֶבת ׁשֶ

א ּתָ ֵלית ְוַהׁשְ ים ְרׁשּות ָלן ּדְ מּור ָהַרּבִ ל ֲהָוה ּגָ  ְרׁשּות ּכָ
ים נוּ  ָהַרּבִ ּלָ ְרְמִלית ׁשֶ ָחֵצר ְוִדינוֹ  ּכַ ֵאיָנהּ  ּכְ , ְמֹעֶרֶבת ׁשֶ

רוּ  ַעת ּוִמיהוּ . ֻמּתָ שׁ  ַטּבַ ּיֵ ה חֹוָתם ָעֶליהָ  ׁשֶ ָ ֵאין ְלִאׁשּ  ְוׁשֶ
ְתַנן, ְלִאישׁ  חֹוָתם ָעֶליהָ  הּ  ּדִ ב ּבָ את ַחּיָ  ַאף, ַחּטָ

ַכְרְמִלית ין ְוהּוא. ְלִדיָדן ֲאִפּלוּ  ָאסּור ּבְ  ַמאי ְלָכל ַהּדִ
ִאְתָמר יהּ  ּדְ את ִחּיּוב ּבֵ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ַחּטָ בַּ  ׁשֶ ַמןׁשֶ  ּזְ

ה ֲהגוּ  ַהּזֶ ּנָ ים ׁשֶ ַעת ָלֵצאת ָהֲאָנׁשִ ַטּבַ ֵאין ּבְ  ָעֶליהָ  ׁשֶ
יט ָלֶהם ֶזה ֲהֵרי, חֹוָתם ַתְכׁשִ ֵרי, ּכְ  ֶזה ּוְלִפי. ְוׁשָ
ר ֵכיָון ֶאְפׁשָ ֲהגוּ  ּדְ ּנָ ו ׁשֶ ים ַעְכׁשָ ׁשִ ַעת ָלֵצאת ַהּנָ ַטּבַ  ּבְ
שׁ  ּיֵ י ָלֶהן הּוא ֲהֵרי חֹוָתם ָעֶליהָ  ׁשֶ ַתְכׁשִ ֵרי, טּכְ . ְוׁשָ
ל ים ְלַהְזִהיר ָצִריךְ  ָמקֹום ּוִמּכָ ׁשִ ּלֹא ַלּנָ ֶצאָנה ׁשֶ  ּתֵ
א ָחִטים ֶאּלָ ּמְ ֵהן ּבַ ּוֵריֶהן ְלַהֲעִמיד ְצִריכֹות ׁשֶ  ְוֹלא ִקׁשּ
י, יֹוֵתר ֶזה ּכִ ֵאין ּבָ ְמעוּ  ּבוֹ  ּתֹוֶעֶלת ָלֶהן ׁשֶ   :ָלנוּ  ִיׁשְ
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ים ְלַהְזִהיר ָצִריךְ . יט ׁשִ ּלֹא ַלּנָ ל ַמַחט ְיַטְלְטלוּ  ׁשֶ ּטַ ּנִ  ׁשֶ
הּ  ִעיֵפיֶהם ָלׂשּום ֻעְקָצהּ  אוֹ  ֻחּדָ ּצְ א, ּבַ ן ִאם ֶאּלָ ל ּכֵ  ִנּטַ

ת ֵמֶעֶרב ּבָ הּ  ׁשַ ם ְוֻעְקָצהּ  ֻחּדָ ךְ  ְלׁשֵ   ּכָ

נֹות. כ ּנֹוְקִבים ְקַטּנֹות ַהּבָ ֵדי ָאְזֵניֶהם ׁשֶ ֶהם ָלֵתת ּכְ  ּבָ
לוּ  ְנָזִמים ְגּדְ ּיִ ׁשֶ ָקִבים ִיָסְתמוּ  ּלֹאשֶׁ  ּוְכֵדי, ּכְ  נֹוְתִנים ַהּנְ
ֶהם ר, ֵקָסִמים ּבָ ֶהם ָלֵצאת ֻמּתָ ין ְוהּוא. ּבָ  ִאם ַהּדִ

אֹוָתם חּוִטים נֹוְתִנין ר, ְנָקִבים ּבְ ּתָ ּמֻ ֶהם ָלֵצאת ׁשֶ  ּבָ
  :ָאסּור, ְצבּוִעים ִאם ֲאָבל, ְצבּוִעים ֵאיָנם ִאם

ה יֹוֵצאת. כא ָ מְּ  ְוהּוא, ְרעּוָלה ִאׁשּ ֶפתׁשֶ ל ַעּטֶ הּ  ּכָ  ֹראׁשָ
ִנים חּוץ   :ֵמַהּפָ

ת ּפֹוֶרֶפת. כב ּבָ ׁשַ ַחְדּתוֹ  ָהֶאֶבן ְוַעל ָהֱאגֹוז ַעל ּבְ ּיִ  ׁשֶ
עַ  ַעל ֲאָבל, ּבוֹ  ְויֹוֵצאת, ְלָכךְ  ְטּבֵ  ִלְפֹרף ָאסּור ַהּמַ

ת ּבָ ׁשַ ָלאו, ּבְ ר ּדְ הּ  ְמָהֵני ְוֹלא הּוא ִטְלטּול ּבַ . ִיחּוד ּבָ
ָרָפהּ  ְוִאם ת ֵמֶעֶרב ָעָליו ּפְ ּבָ ר, ׁשַ  ּבוֹ  ָלֵצאת ֻמּתָ

ת ּבָ ׁשַ   :ּבְ

 ּוְפָרָפהּ  ִלְבָנהּ  ֱאגֹוז ְלהֹוִציא ְצִריָכה ָהְיָתה ִאם. כג
ֵדי ָעָליו ים ִלְרׁשּות ִאם, ְלהֹוִציאוֹ  ּכְ  ְוִאם. ָאסּור, ָהַרּבִ

ר, ְלַכְרְמִלית   :ֻמּתָ

ֶאֶבן יֹוְצָאה. כד קּוָמה ּבְ קָ , ּתְ ׁשְ ְקלוּ  לּוַבּמִ ָ ׁשּ ֶנְגּדוֹ  ׁשֶ  ּכְ
ֵדי ּלֹא ּכְ יל ׁשֶ ּפִ ָרה ֹלא ַוֲאִפּלוּ , ּתַ   :ֲעַדִין ִנְתַעּבְ

ה ָאסּור. כה ָ ֲעִביר ְלִאׁשּ ּתַ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ֶניהָ  ַעל ְסָרק ּבְ , ּפָ
ּום ַעם. צֹוֵבעַ  ִמׁשּ ת ִלְכֹחל ֲאסּוָרה ֶזה ּוִמּטַ ּבָ ׁשַ , ּבְ
ַעם ֵצק ֶניהָ פָּ  ַעל ָלטּוחַ  ֲאסּוָרה ֶזה ּוִמּטַ ּנֹוַטְלּתוֹ , ּבָ  ּוְכׁשֶ
ר ַמֲאִדים ׂשָ   :ַהּבָ

ה ִלְקֹלע ָאסּור. כו ָ ָעָרהּ  ָהִאׁשּ ת ׂשְ ּבָ ׁשַ יר ְוֹלא, ּבְ  ְלַהּתִ
ָעָרהּ  ַלחֲ  ְיכֹוָלה ֲאָבל, ְקִליָעָתהּ    :ׂשְ

ַמְסֵרק ִלְסֹרק ָאסּור. כז ת ּבְ ּבָ ׁשַ  אֹותוֹ  ַוֲאִפּלוּ , ּבְ
ים עֹוׂשִ ַער ׁשֶ ְ ִאי, ִזירחֲ  ִמׂשּ ר ׁשֶ ּלֹא ֶאְפׁשָ  ֵיָעְקרוּ  ׁשֶ
ָערֹות   :ׂשְ

 דש סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , שביתתו על מצוה עבד איזה על

ה ָאָדם. א ִביַתת ַעל ְמֻצּוֶ ל ַעְבּדוֹ  ׁשְ ּמָ ם ְוָטַבל ׁשֶ  ְלׁשֵ
ל ַעְבדּות ֶעֶבד ַהּנֹוֲהגֹות ִמְצוֹות ָעָליו ְוִקּבֵ  ִאם ֲאָבל, ּבְ

א ָטַבלוְ  ָמל ֹלא ל ֶאּלָ ַבע ָעָליו ִקּבֵ ֵני ִמְצוֹות ׁשֶ , ֹנחַ  ּבְ
ֵגר הּוא ֲהֵרי ב ּכְ ר ּתֹוׁשָ ת ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ּוֻמּתָ ּבָ ׁשַ  ּבְ

ָרֵאל ְלָכל ְוָאסּור. ְלַרּבוֹ  ֹלא ֲאָבל, ְלַעְצמוֹ   לֹוַמר ִיׂשְ
ת ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות לוֹ  ּבָ ׁשַ ָרֵאל ְלֹצֶרךְ  ּבְ  ִמי ֲאִפּלוּ , ִיׂשְ
ל ֹלא ְוִאם. ַרּבוֹ  ֵאינוֹ שֶׁ  א ִמְצָוה ׁשּום ָעָליו ִקּבֵ  ֶאּלָ

מּור ם"ַעּכוּ  הּוא ֲעַדִין ינוֹ  ּגָ ֶוה ּדִ ל ׁשָ ַבע ָעָליו ְלַקּבֵ  ׁשֶ
ֵאין חֹוֶלה ָצְרֵכי ֶזה ּוְלִפי. ִמְצוֹות ָנה ּבוֹ  ׁשֶ , ַסּכָ
ַקְיָמא ה ם"ְלַעּכוּ  אֹוֵמר ָלן ּדְ יֹום ֵמת ְוֵכן, ְועֹוׂשֶ  טֹוב ּבְ
ַקְיָמא ִראׁשֹון  לֹוַמר ָאסּור, ֲעָמִמין ּבוֹ  ִיְתַעְסקוּ  ָלן ּדְ
ָרֵאל ְלֶעֶבד , ֱאִליִלים ֲעבֹוַדת עֹוֵבד הּוא ֲאִפּלוּ  ִיׂשְ
ֵכיָון ְמֶלאֶכת ּדְ ָרה ֹלא, ַהּתֹוָרה ִמן ֲאסּוָרה ָהֶעֶבד ּדִ  ֻהּתְ
ָדָבר ֵאין ּבְ ּקּוחַ  ּבוֹ  ׁשֶ  יִריםּוַמתִּ  חֹוְלִקים ְוֵישׁ . ֶנֶפשׁ  ּפִ
ֶזה ל. ּבָ ה ָהָיה ִאם ָמקֹום ּוִמּכָ ּלֹא ַרּבוֹ  ְמֶלאֶכת עֹוׂשֶ  ׁשֶ

ְעּתוֹ  ר, ִמּדַ ֵאינוֹ  ְוִנּכָ ה ׁשֶ ר, ְלַדְעּתוֹ  עֹוׂשֶ  ְוֵאינוֹ  ֻמּתָ
ָרֵאל. ְלַהְפִריׁשוֹ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ַאֵחר ּוְלִיׂשְ  ֲאִפּלוּ  ַרּבוֹ  ׁשֶ
ה ָרֵאל ְלַדַעת עֹוׂשֶ ר, ִיׂשְ ל ֻמּתָ אֵ  ּכָ ם יןׁשֶ  ֲאִמיַרת ׁשָ
ָרֵאל ּלֹא ּוִבְלַבד. ִיׂשְ ָרֵאל ֵיָהֶנה ׁשֶ ת ִיׂשְ ּבָ ׁשַ  ֵמאֹוָתהּ  ּבְ
ל אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְמָלאָכה ּכָ ּלֹא ׁשֶ ל ׁשֶ ַבע ָעָליו ִקּבֵ  ׁשֶ
ֵני ִמְצוֹות יָון, ֹנחַ  ּבְ ַעּכוּ  ּכֵ מּור ם"ּדְ  ַרּבוֹ  ֵאין, הּוא ּגָ
ֵאין ֹוֶלהח ָצְרֵכי ֶזה ּוְלִפי. ָעָליו ֻמְזָהר ָנה ּבוֹ  ׁשֶ  ַסּכָ
יֹום ֵמִתים ָצְרֵכי ְוֵכן ר ִראׁשֹון טֹוב ּבְ  ָלֶהם לֹוַמר ֻמּתָ

  :ַלֲעׂשֹותוֹ 
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ר ְוֵהיָכא. ב ֻמּתָ  ִאם, ְלַעְצמוֹ  ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ָהֶעֶבד ּדְ
ה ָהָאדֹון ֵלהּ  ָאַמר ֲעׂשֶ ּיַ יֹום ַעְצמוֹ  ְוָיזּון ְלַעְצמוֹ  ׁשֶ  ּבְ

ת ּבָ ַ יוָ  ַהׁשּ ִהְתָנה ןּכֵ עֹוד ִעּמוֹ  ׁשֶ ה יֹום ִמּבְ  הּוא עֹוׂשֶ
ִצְנָעה ּוִבְלַבד ְמזֹונֹוָתיו ְלָצְרֵכי ּלֹא, ּבְ ָבר ְיֵהא ׁשֶ ּדָ  ּבַ
שׁ    :רֹוִאים ֲחׁשַ

מּור ם"ַעּכוּ . ג הּוא ּגָ ִכיר ׁשֶ ה ַרּבוֹ  ֵאין ׂשָ  ַעל ְמֻצּוֶ
ִביָתתוֹ    :ׁשְ

 שה סימן
  ִעיִפים:סְ  ג"כ ּובוֹ , בשבת יוצאה בהמה במה

ֵהָמה. א ַמה יֹוֵצאת ּבְ ֶרת ּבְ ּמֶ ּתַ ׁשְ ּמִ ֶ  ִאם ֲאָבל, ּבוֹ  ׁשּ
ֶרת ֵאיָנהּ  ּמֶ ּתַ יֹוֵתר ְיֵתְרָתא ְנִטירּוָתא ָהֵוי ָאז ּבוֹ  ִמׁשְ  ּבְ
אֹוי ְוָהֵוי ל ְוֵכן. ַמׂשּ ָבר ּכָ הּוא ּדָ ֹמר ְוֹלא ְלנֹוי ׁשֶ , ִלׁשְ
ֵצא ֹלא ךְ . ּבוֹ  ּתֵ ְזָמָמא תיֹוֵצא ְנָאָקה ִהיְלּכָ ַפְרְזָלא ּבִ , ּדְ

הּוא ַעת ׁשֶ ל ַטּבַ ְרֶזל ׁשֶ , ּבוֹ  ּוַמְכִניסוֹ  חֹוָטמוֹ  ְונֹוֵקב ּבַ
ָפָגא לּוָבא ְוַחְמָרא ַפְרְזָלא ּבְ ַהְינוּ  ּדְ ָמל, ה"ברינ ּדְ  ְוַהּגָ
ַאְפָסר הּוא ּבְ  יֹוְצִאים ְוסּוס ַוֲחמֹור ּוֶפֶרד, ו"קבישטר ׁשֶ
ַאְפָסר ֶרֶסן אוֹ  ּבְ הוּ  ּבְ ֵניֶהם ֹלא ֲאָבל, ו"פרינ אׁשֶ ׁשְ . ּבִ
ר אָרהּ  ְסִביב ָהַאְפָסר ֶחֶבל ִלְכֹרךְ  ּוֻמּתָ . ּבוֹ  ְוֵתֵצא ַצּוָ
ר נוֹ  ָהַאְפָסר ְלַטְלֵטל ּוֻמּתָ ּלֹא ּוִבְלַבד, ָעֶליהָ  ְוִלּתְ  ׁשֶ
ֵען ָ   :ָעֶליהָ  ִיׁשּ

ר ִאם. ב ִפי ֶחֶבל ָקׁשַ אֹוי ֶזה ֲהֵרי, ַהסּוס ּבְ  ְלִפי ַמׂשּ
אֵ  ר ינוֹ ׁשֶ ּמֵ ּתַ   :ּבוֹ  ִמׁשְ

ָיא ֲחמֹור ָלֵצאת. ג ְפֻרְמּבְ   :ָאסּור ּבִ

ל. ד ֵהָמה ּכָ ֲעָסֶקיהָ  ּבְ י ַעל ַאף, ָרִעים ׁשֶ ֵאין ּפִ נֹות ׁשֶ  ּבְ
ִמיָרה ְלאֹוָתהּ  ְצִריכֹות ִמיָנהּ  ר, ְצִריָכה ְוִהיא ׁשְ  ֻמּתָ
הּ  ָלֵצאת   :ּבָ

ֲעֵלי. ה יר ּבַ ִ גֹון ַהׁשּ ָלִבים ּכְ ל ּכְ ִדים ׁשֶ  ְוַחּיֹות ַצּיָ
שׁ  ְקַטּנֹות ּיֵ ִמין ָלֶהם ׁשֶ אָרן ָסִביב ֶאְצָעָדה ּכְ , ַצּוָ

ַעת הּ  ְקבּוָעה ְוַטּבַ הּ  ּוַמְכִניִסין ּבָ ִכין ְרצּוָעה ּבָ  ּומֹוׁשְ
הּ  אֹוָתם ר, ּבָ ְצאוּ  ֻמּתָ ּיֵ יר ׁשֶ ִ ׁשּ רּוךְ  ּבַ אָרן ַעל ַהּכָ  ַצּוָ

ָכם ִויכֹוִלים ֶהם ְלָמׁשְ   :ּבָ

ִלים .ו ְקׁשּוָרה עֹור ְוהּוא, ְלבּוִבים יֹוְצִאים ַאּיָ  ָלֶהם ׁשֶ
ַחת ּלֹא ִזְכרּוָתם ּתַ ֵקבֹות ַעל ַיֲעלוּ  ׁשֶ  ְוָהְרֵחלֹות, ַהּנְ

חּוזֹות יֹוְצאֹות ִרין ְוהּוא ׁשְ ּקֹוׁשְ י ַאְלָיָתן ׁשֶ ַלּפֵ  ַמְעָלה ּכְ
ֵדי ֲעלוּ  ּכְ ּיַ ָכִרים ֲעֵליֶהן ׁשֶ ב ְויֹוְצאֹות, ַהּזְ  ְוהּוא ּונֹותּכְ

ִרים ּקֹוׁשְ ֶגד ׁשֶ ֹמר ְסִביָבן ּבֶ ֶמר ִלׁשְ ְהֶיה ַהּצֶ ּיִ , ָנִקי ׁשֶ
ים ִרים ְוהּוא, ְצרּורֹות ְוָהִעּזִ ּקֹוׁשְ י ׁשֶ יֶהן ָראׁשֵ ּדֵ  ּדַ
ִרים ְוַדְוָקא ּקֹוׁשְ ׁשֶ ֵדי אֹוָתם ּכְ קוּ  ּכְ ְצַטּמְ ּיִ יֶהן ׁשֶ ּדֵ  ְוֹלא ּדַ
ָאז ֵיָחְלבוּ  ק ּדְ יר ְמַהּדֵ ּפִ ר ִאם ֲאָבל, ׁשַ ֵדי ָקׁשַ ֹמר ּכְ  ִלׁשְ
ּלֹא ֲחָלָבן ֹלא ָאסּור, ָלָאֶרץ ִיּפֹל ׁשֶ ק ּדְ יר ְמַהּדֵ ּפִ  ׁשַ

יָנן ְלָמא ְוַחְייׁשִ   :ְלַאּתּוֵיי ְוָאֵתי ָנִפיל ּדִ

ַעת יֹוֵצא ֲחמֹור. ז ִמְרּדַ ֵהא ְוהּוא ּבְ ּתְ  לוֹ  ְקׁשּוָרה ׁשֶ
ת ֵמֶעֶרב ּבָ ָאר, ׁשַ ל ּוׁשְ ֵהמוֹ  ּכָ  ֵיֵצא ְוֹלא, ֲאסּורֹות תַהּבְ
ף ֻאּכָ י ַעל ַאף ּבְ ׁשּור ּפִ ּקָ ת ֵמֶעֶרב לוֹ  ׁשֶ ּבָ   :ׁשַ

ר. ח ן ֻמּתָ ַעת ִלּתֵ ֵני ַהֲחמֹור ַעל ַמְרּדַ ה ִמּפְ ּנָ  ּוִבְלַבד ַהּצִ
ּלֹא ֶרּנוּ  ׁשֶ ֵני, ּבוֹ  ִיְקׁשְ ר ִמּפְ ּקֹוׁשֵ ׁשֶ ּכְ  ִלְקַרב ָצִריךְ  ׁשֶ
שׁ  ְוִנְמָצא ֵאָליו ּמֵ ּתַ ַבֲעֵלי ִמׁשְ ים ּבְ , ַהסּוס ַעל ֲאָבל. ַחּיִ
יָון ֵלית ּכֵ ה ַצַער ֵליהּ  ּדְ ן ָאסּור ִצּנָ ַעת ָעָליו ִלּתֵ  ַמְרּדַ
ָלל ַעת ּוְלָהִסיר. ּכְ ת ַמְרּדַ ּבָ ׁשַ ין ּבְ  ּוֵבין ַהֲחמֹור ִמן ּבֵ
יָון ָאסּור, ַהסּוס ִמן ֵלית ּכֵ  ֹלא ִאם ַצַער ֵליהּ  ּדְ

ה ף. ְיִסיֶרּנָ ין ָאסּור ְוֻאּכָ ין ִלּטֹל ּבֵ יחַ  ּבֵ ין ְלַהּנִ  ּבֵ
ין ַלֲחמֹור   :ַלסּוס ּבֵ

ף. ט ַעל ֻאּכָ י ׁשֶ ּבֵ א ַהֲחמֹור ּגַ ּבָ ֶרךְ  ִמן ׁשֶ ע ַהּדֶ  ְוִנְתַיּגַ
נוֹ  ַלֲהִסירוֹ  ְוָצִריךְ  ֶלּנוּ  ֹלא, ְלַצּנְ ָידוֹ  ִיּטְ א ּבְ יר ֶאּלָ  ַמּתִ
יו ַהֶחֶבק ְחּתָ ָחצֵ  ּוְמִביאוֹ  ּומֹוִליכוֹ  ִמּתַ  נֹוֵפל ְוהּוא רּבֶ
  :ֵמֵאָליו
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ארוֹ  ְטַרְסָקל ַלֲחמֹור ּתֹוִלין ֵאין. י ַצּוָ ן ּבְ  ַמֲאָכל ִלּתֵ
תֹוכוֹ  ּיֹאַכל ּבְ ם ׁשֶ ָ אָרן ּוְסָיִחים ֲעָגִלים ֲאָבל. ִמׁשּ ּוָ ּצַ  ׁשֶ
י ַעל ֶלֱאֹכל ּוִמְצַטֲעִרים ָקָטן ּבֵ ֵרי, ַקְרַקע ּגַ ָחֵצר ׁשָ  ּבֶ
  :ּבוֹ  יֹוְצִאים ֵאין ֲאָבל

ְזַנב ַהסּוס ֵיֵצא ֹלא. יא ּתֹוִלין ׁשּוָעל ּבִ ין ׁשֶ  ֵעיָניו ּבֵ
ּלֹא ֹלט ׁשֶ ׁשְ ְזהֹוִרית ְוֹלא, ָהַרע ַעִין ּבוֹ  ּתִ ים ּבִ עֹוׂשִ  ׁשֶ
ים ְוֹלא, ְלנֹוי לוֹ  ִכיס ִעּזִ יֶהם ּבְ ַדּדֵ ּבְ ִרים ׁשֶ ּקֹוׁשְ  ׁשֶ

ּלֹא אֹוָתם יֶהם ִיְסְרטוּ  ׁשֶ ּדֵ ּקֹוִצים ּדַ  ָרהפָּ  ְוֹלא, ּבַ
ָחסּום ִפיהָ  ּבְ ּבְ חֹוְסִמים ׁשֶ יהָ  ׁשֶ ּלֹא ּפִ ְרֶעה ׁשֶ דֹות ּתִ ׂשְ  ּבִ
ל ְוֹלא, ֲאֵחִרים ֵהָמה ּכָ ל ּבְ ַסְנּדָ ּנֹוֲעִלים ּבַ ַרְגֶליהָ  ׁשֶ  ּבְ
ּלֹא ֵגף ׁשֶ ּנָ ֶאֶגד יֹוְצָאה ֲאָבל. ּתִ ַעל ּבְ י ׁשֶ ּבֵ ה ּגַ , ַמּכָ

ים ַקׂשִ ׂשְ ַעל ּוַבּקַ י ׁשֶ ּבֵ ֶבר ּגַ ֶ ִרים לּוחֹות םְוהֵ  ַהׁשּ ּקֹוׁשְ  ׁשֶ
ר ָהֶעֶצם ְסִביב ָלֶהם ּבָ ׁשְ ֶהן ַהּנִ ְלָיא, ּבָ ִ ְצָתה ּוַבׁשּ ּיָ  ׁשֶ

הּ  ּוְתלּוָיה ִמְקָצָתהּ  אָרהּ  זּוג ּופֹוֵקק. ּבָ ַצּוָ ּבְ ל ׁשֶ  ּוְמַטּיֵ
הּ  ָחֵצר ּבָ ֵצא ֹלא ֲאָבל, ּבֶ ים ִלְרׁשּות ּבוֹ  ּתֵ  ַעל ַאף ָהַרּבִ
י הּוא ּפִ קּוק ׁשֶ י ּפָ אָרהּ  הּוא ִאם ןּבֵ ַצּוָ ין ּבְ  הּוא ִאם ּבֵ

ְכסּוָתהּ    :ּבִ

ֵצא ֹלא. יב חֹוָתם ּתֵ ין, ּבְ הּוא ּבֵ אָרהּ  ׁשֶ ַצּוָ ין ּבְ הּוא ּבֵ  ׁשֶ
ְכסּוָתהּ    :ּבִ

ָמל ֵאין. יג ְמטּוֶטֶלת יֹוֵצא ַהּגָ ִמין ְוהּוא, ּבִ ר ּכְ  ָקָטן ּכַ
ּנֹוְתִנים ַחת ׁשֶ ְזָנבוֹ  לוֹ  ּוָרהְקשׁ  ִהיא ֲאִפּלוּ , ְזָנבוֹ  ּתַ , ּבִ

א ן ִאם ֶאּלָ ְהֶיה ּכֵ ְזָנבוֹ  ְקׁשּוָרה ּתִ  אוֹ  ּוַבֲחטֹוְטָרתוֹ  ּבִ
ְלָיהּ  ׁשִ   :ּבְ

ֵצא ֹלא. יד ֵהָמה ׁשּום ּתֵ ' פי. ָרגּול ְוֹלא ָעקּוד ֹלא ּבְ
ר ָעקּוד ּקֹוׁשֵ  ַהְינוּ  ְוָרגּול, ַרְגָלהּ  ִעם ַאַחת ָיָדהּ  ׁשֶ

ר ּקֹוׁשֵ י ֵמַרְגֶליהָ  ַאַחת ׁשֶ ַלּפֵ ּלֹא ַמְעָלה ּכְ ֵלךְ  ׁשֶ א ּתֵ  ֶאּלָ
ה ַעל לׁשָ   :ַרְגַלִים ׁשְ

ים ִיְקׁשֹר ֹלא. טו ַמּלִ  ּתֹוֵפס ְוהּוא ֶזה ַאַחר ֶזה ּגְ
ַאְפָסר ם ָהִראׁשֹון ּבָ ִכים ְוֻכּלָ  ִאם ֲאָבל. ָידוֹ  ַעל ִנְמׁשָ

ה ּתֹוֵפס ּמָ ים ַאְפְסֵרי ּכַ ַמּלִ ָידוֹ  ּגְ ר, ּבְ  ִמי ְוֵישׁ . ֻמּתָ
אֹוֵסר ם ׁשֶ ֶזה ּגַ יר ְוֹלא, ּבָ א ִהּתִ ֵהָמה ְלהֹוִציא ֶאּלָ  ּבְ
הּ  ַאַחת ָכהּ  ְוהּוא ְלַבּדָ ֶחֶבל מֹוׁשְ   :ּבְ

ֵהָמה ַהּמֹוִציא. טז ָכהּ  ְוהּוא ּבְ ַאְפָסר מֹוׁשְ  ָצִריךְ , ּבְ
ֵהר ּלֹא ִלּזָ ַחת ַהֶחֶבל ֹראשׁ  ֵיֵצא ׁשֶ  ֶטַפח ָידוֹ  ִמּתַ
ה ָדֵמי, ְלַמּטָ מוֹ  ּדְ ָאהּ  ּכְ ּנֹוׂשְ ָידוֹ  ׁשֶ ָיא ְוֹלא ּבְ  ִמְתַחּזְ
ֵהָמה ֵמַאְפַסר יחַ  ֹלא ְוַגם, ַהּבְ ה ַיּנִ ין ַהֶחֶבל ִמן ַהְרּבֵ  ּבֵ

ֵהָמה ָידוֹ  ֵדי ַלּבְ ּלֹא ּכְ יד ׁשֶ ּלֹא ַעד ַיְכּבִ יעַ  ׁשֶ ַפח ַיּגִ  ַלּטֶ
 ְסִביב אֹותוֹ  ִיְכֹרךְ  ָאֹרךְ  הּוא ְוִאם. ָלָאֶרץ ַהָסמּוךְ 
אָרהּ    :ַצּוָ

ַעת יֹוֵצא ֲחמֹור ֵאין. יז ַמְרּדַ ְזַמן ּבְ ֵאיָנהּ  ּבִ  לוֹ  ְקׁשּוָרה ׁשֶ
ת ֵמֶעֶרב ּבָ זּוג ְוֹלא. ׁשַ י ַעל ַאף ּבְ הּוא ּפִ קּוק ׁשֶ . ּפָ
ם ְוֹלא ֻסּלָ ארוֹ  ּבְ ַצּוָ ּבְ ִרים לּוחֹות ְוֵהן, ׁשֶ ּקֹוׁשְ  ְסִביב ׁשֶ

ארוֹ  ּלֹא ַצּוָ ךְ  ׁשֶ תוֹ  ְיַחּכֵ ְרצוּ  ְוֹלא. ַמּכָ ַרְגלוֹ  ָעהּבִ ּבְ , ׁשֶ
ִמין ְוהּוא ַעת ּכְ ים ָעָבה ַטּבַ עֹוׂשִ שׁ  ׁשֶ ִרים ִמּקַ  ְוקֹוׁשְ

ַרְגֵלי ֵהָמה ּבְ ִסיעֹוֶתיהָ  ַהּבְ ּפְ ה ְקָצרֹות ׁשֶ  זוֹ  ַרְגֶליהָ  ּוַמּכָ
זוֹ  ים ּבְ ּלֹא ְלָהֵגן ֶזה ָלהּ  ְועֹוׂשִ ה ׁשֶ ּכֶ זוֹ  זוֹ  ּתַ  ְוֵאין. ּבְ

ְרְנגֹוִלים חוּ  יֹוְצִאים ַהּתַ ִרים ִטיםּבַ ּקֹוׁשְ ַרְגֵליֶהם ׁשֶ  ּבְ
ְרצּוָעה ְוֹלא. ְלִסיָמן ִרים ּבָ ּקֹוׁשְ ַרְגֵליֶהם ׁשֶ ֵדי ּבְ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
רוּ  ּבְ ִלים ִיׁשְ ִלים ְוֵאין. ַהּכֵ ֲעָגָלה יֹוְצִאים ָהַאּיָ ַחת ּבָ ּתַ  ׁשֶ

ים ַאְליֹוֵתיֶהם עֹוׂשִ ן ָלֶהם ׁשֶ ֵדי ּכֵ ּלֹא ּכְ ֵהא ׁשֶ  ָהַאְלָיה ּתְ
ָאֶרץ תִנְגֶררֶ  ים ְוֵאין. ּבָ ֵעץ יֹוְצאֹות ָהִעּזִ  ָידּועַ  ּבְ

ּנֹוְתִנים חֹוְטֵמיֶהם ׁשֶ ֵדי ּבְ ׁשוּ  ּכְ ְתַעּטְ ּיִ לוּ  ׁשֶ  ּתֹוָלִעים ְוִיּפְ
יֶהם ָראׁשֵ ּבְ ֹעל ָהֵעֶגל ְוֹלא. ׁשֶ ּנֹוְתִנים ָקָטן ּבְ  ַעל ׁשֶ

אָרהּ  ָזָמם ְוֹלא. ַצּוָ יִחים ּבְ ּנִ ּמַ חֹוְטמוֹ  ׁשֶ ל ּבְ ֵדי לֵעגֶ  ׁשֶ  ּכְ
ּלֹא ָרה ְוֹלא. ִייַנק ׁשֶ עֹור ּפָ ּנֹוְתִנים ּבָ יהָ  ַעל ׁשֶ ּדֶ  ּדַ
ּלֹא ָרִצים ִייְנקוּ  ׁשֶ ְ ְרצּוָעה ְוֹלא. ַהׁשּ ין ּבָ ּבֵ , ַקְרֶניהָ  ׁשֶ
ין ֹמר ִהיא ִאם ּבֵ ין ִלׁשְ ֵצא ְוֹלא. ְלנֹוי ִהיא ִאם ּבֵ  ּתֵ
ָרה ֶחֶבל ׁשֹור אוֹ  ּפָ אָרהּ  ּבַ ַצּוָ ּבְ  ְצִריָכה ֵאיָנהּ שֶׁ  ְלִפי ׁשֶ
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ִמיָרה ִרים ֲעָגִלים ֲאָבל. ׁשְ ֵהם ְלִפי ֻמּתָ  מֹוְרִדים ׁשֶ
ַקל   :ּבְ

י ַעל רֹוְכִבין ֵאין. יח ּבֵ ֵהָמה ּגַ , ָעֶליהָ  ִנְתִלים ְוֹלא ּבְ
הּ  ַוֲאִפּלוּ  ִצּדָ שׁ  ָאסּור ּבְ ּמֵ ּתַ י ֲאָבל. ְלִהׁשְ , ְצָדִדין ִצּדֵ
גֹון ָבר ּכְ ּדָ ח ֶאָחד ׁשֶ הּ צִ  ַעל ֻמּנָ שׁ  ְוהּוא ּדָ ּמֵ ּתַ , ּבוֹ  ִמׁשְ
ר ֵמִזיד ֲאִפּלוּ , ָעֶליהָ  ָעָלה ְוִאם. ֻמּתָ ּום ֵיֵרד, ּבְ  ִמׁשּ
ֲעֵלי ַצַער ים ּבַ ַעם. ַחּיִ אֹוי ּפֹוְרִקין ֶזה ּוִמּטַ  ַמׂשּ

ָעֶליהָ  יַצד. ׁשֶ ה ּכֵ ַחת ֹראׁשוֹ  ַמְכִניס, עֹוׂשֶ אֹוי ּתַ ׂשּ  ַהּמַ
קוֹ    :ֵמֵאָליו נֹוֵפל ְוהּוא ַאֵחר ְלַצד ּוְמַסּלְ

ֵהָמה. יט ְפָלה ּבְ ּנָ ת ׁשֶ ִים ְלַאּמַ ִים ִאם, ַהּמַ ים ַהּמַ  ֲעֻמּקִ
ֵני ךְ  ּוִמּפְ ְמקֹוָמהּ  ְלַפְרְנָסם ָיכֹול ֵאין ּכָ ִרים ֵמִביא, ּבִ  ּכַ

יהָ  ְונֹוֵתן ּוְכָסתֹות ְחּתֶ ּום ּתַ ֲעֵלי ַצַער ִמׁשּ ים ּבַ  ַאף ַחּיִ
י ַעל ל ּפִ ַבּטֵ ּמְ ִלי ׁשֶ   :ֵהיָכנוֹ מֵ  ּכְ

ר. כ ֶהְמּתוֹ  ַלְחֹלב ם"ְלַעּכוּ  לֹוַמר ֻמּתָ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ּום ּבְ  ִמׁשּ
ֲעֵלי ַצַער ים ּבַ ֶהָחָלב ַחּיִ  ּבוֹ  ָאסּור ְוֶהָחָלב, ְמַצֲעָרהּ  ׁשֶ
ּיֹום ִריךְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבַ ּצָ  ם"ָהַעּכוּ  ִמן ִלְקנֹותוֹ  ׁשֶ
ָדָבר ּלֹא, מּוָעט ּבְ  ְלֹצֶרךְ  חֹוֵלבכְּ  ִנְרֶאה ְיֵהא ׁשֶ

ָרֵאל   :ִיׂשְ

ִבינֹות. כא עֹוׂשֹות ּגְ ָפחֹות ׁשֶ ְ ל ֵמָחָלב ֵמַעְצָמן ַהׁשּ  ׁשֶ
ָרֵאל ר, ִיׂשְ יָון ֻמּתָ ֵאינוֹ  ּכֵ ֲעׂשוּ  ָלֶהן אֹוֵמר ׁשֶ ּיַ   :ׁשֶ

שׁ  ִמי. כב ּיֵ ֵהָמה ַעל ְורֹוֵכב ם"ַעּכוּ  ַנַער לוֹ  ׁשֶ  ַהּבְ
ת ּבָ ׁשַ ּמֹוִליָכהּ  ּבְ ׁשֶ , ְלָמְנעוֹ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ , קֹוָתהּ ְלַהשְׁ  ּכְ
ַהַחי א ׁשֶ ּלֹא ְלָמְנעוֹ  ָצִריךְ  ֲאָבל. ַעְצמוֹ  ֶאת נֹוׂשֵ ן ׁשֶ  ִיּתֵ
ָגָדיו ָעֶליהָ  ָבר ׁשּום ְוֹלא ּבְ   :ּדָ

ר. כג ֶרד אוֹ  סּוס ִלְמֹסר ֻמּתָ  ְלרֹוֶעה ֲחמֹור אוֹ  ּפֶ
י ַעל ְוַאף. ם"ַעּכוּ  ָהַעּכוּ  ּפִ שׁ  ם"ׁשֶ ּמֵ ּתַ ת ֶהםבָּ  ִמׁשְ ּבָ ׁשַ , ּבְ
ָכךְ  ֵאין לּום ּבְ יָון ּכְ ּלֹא ּכֵ ׁשֶ ַעת ּדְ ָרֵאל ִמּדַ  הּוא ִיׂשְ

ה ין ְוֵאינוֹ  עֹוׂשֶ ִכירּות ַמְמּתִ ּנוּ  ׂשְ  רֹוֶאהוּ  ְוִאם. ִמּמֶ
שׁ  ּמֵ ּתַ הּ  ִמׁשְ ת ּבָ ּבָ ׁשַ ָידוֹ  מֹוֶחה, ּבְ   :ּבְ

 שו סימן
  ְסִעיִפים: ד"י ּובוֹ , בשבת לדבר מתר חפצים באיזה

ֹצא. א ָדָבר ֲאִפּלוּ . ֲאסּוִרים ֲחָפֶציךָ : ֶחְפְצךָ  ִמּמְ  ּבְ
ֵאינוֹ  ה ׁשֶ גֹון, ְמָלאָכה ׁשּום עֹוׂשֶ ן: ּכְ ַעּיֵ ּמְ  ְנָכָסיו ׁשֶ
ִריךְ  ַמה ִלְראֹות ִדיָנה ְלֶפַתח ֵליֵלךְ  אוֹ , ְלָמָחר ּצָ  ַהּמְ

ֵדי ַמֵהר ּכְ ּיְ ְיָלה ָלֵצאת ׁשֶ ּלַ ְרָחץ ּבַ  ֵאין ְוֵכן. ַלּמֶ
יִכיםַמחְ  חּום ַעל ׁשִ ּכֹר ַהּתְ יךְ  ֲאָבל. ּפֹוֲעִלים ִלׂשְ  ַמְחׁשִ
חּום ַעל ֶהְמּתוֹ  ְלָהִביא ַהּתְ ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבְ  ֵאין ׁשֶ

ֵהָמה ַרְגַלִים ֵליֵלךְ  ְיכֹוָלה ַהּבְ גֹון, ּבָ הּוא ּכְ  ָטֶלה ׁשֶ
אי ֵאינוֹ , ָקָטן ַ יךְ  ַרׁשּ ֵאינוֹ  ְלַהְחׁשִ אי ּדְ ַ  ְלָהִביא ַרׁשּ

ָאסּור ֲעֵלי ְלַטְלֵטל ּדְ ים ּבַ ֵהם ַחּיִ   :ֻמְקִצים ׁשֶ

ֶהְמּתוֹ  ָהְיָתה. ב חּום חּוץ עֹוֶמֶדת ּבְ  ִלְקרֹות ָיכֹול, ַלּתְ
ֵדי ָלהּ  ֹבא ּכְ ּתָ   :ׁשֶ

יִכין. ג חּום ַעל ַמְחׁשִ ה ָצְרֵכי ַלֲעׂשֹות ַהּתְ ּלָ  אוֹ . ּכַ
 לֹוַמר ָיכֹולוְ . ְוַתְכִריִכין ָארֹון לוֹ  ְלָהִביא ֵמת ָצְרֵכי

יךְ  ַלֲחֵברוֹ  ְחׁשִ ּיַ ֵדי ׁשֶ ִביא ּכְ ּיָ : לוֹ  לֹוַמר ְוָיכֹול, לוֹ  ׁשֶ
לֹוִני ְלָמקֹום ֵלךְ  ָמקֹום ָמָצאתָ  ֹלא ְוִאם ְלָמָחר ּפְ  ּבְ

לֹוִני לֹוִני ְלָמקֹום ֵלךְ  ּפְ ָמָנה ָמָצאתָ  ֹלא, ּפְ  ַקח ּבְ
ָמאַתִים ּלֹא ּוִבְלַבד. ּבְ יר ׁשֶ ח ְסכּום לוֹ  ַיְזּכִ , ִמּקָ
לֹוַמר ּלֹא: ּכְ ּלֹא ָידּועַ  ָסךְ  לוֹ  ֹיאַמר ׁשֶ  ְלהֹוִסיף ׁשֶ
ּנוּ  ָלַקח ִאם ְוֵכן. ָעָליו מֹוָנה ִמּמֶ ׁשְ ן ֹיאַמר ֹלא, ּבִ  ִלי ּתֵ
ַנִים עֹוד ׁשְ ב ְוֶאְהֶיה ּבִ ָרה ְלךָ  ַחּיָ   :ֲעׂשָ

ֹוֵכר. ד ֹמר ַהּפֹוֵעל ֶאת ַהׁשּ ָבר אוֹ  ְזָרִעים ִלׁשְ , ַאֵחר ּדָ
ַכר לוֹ  נֹוֵתן נוֹ ֵאי ת ׂשְ ּבָ ת ַאֲחָריּות ֵאין ְלִפיָכךְ , ׁשַ ּבָ  ׁשַ

ִכיר ָהָיה. ָעָליו ת ׂשְ ּבָ ִכיר, ׁשַ ִכיר, ֹחֶדשׁ  ׂשְ ָנה ׂשְ , ׁשָ
ִכיר בּועַ  ׂשְ ַכר לוֹ  נֹוֵתן, ׁשָ ת ׂשְ ּבָ  ַאֲחָריּות ְלִפיָכךְ , ׁשַ
ת ּבָ ן: לוֹ  ֹיאַמר ְוֹלא. ָעָליו ׁשַ ל ִלי ּתֵ ת ׁשֶ ּבָ  אֶאלָּ , ׁשַ
ן: לוֹ  ֹיאַמר ַכר ִלי ּתֵ בּועַ  ׂשְ ָ  ֹיאַמר אוֹ . ַהֹחֶדשׁ  אוֹ  ַהׁשּ

ן: לוֹ  ַכר ִלי ּתֵ ָרה ׂשְ   :ָיִמים ֲעׂשָ
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יר ָאסּור. ה ּכִ ִנים ְלַהׂשְ ל ַחּזָ ּלֵ ת ְלִהְתּפַ ּבָ ׁשַ  ִמי ְוֵישׁ . ּבְ
יר ּתִ ּמַ   :ׁשֶ

ַמִים ֶחְפֵצי. ו ר ׁשָ ר ֻמּתָ ֶהם ְלַדּבֵ גֹון, ּבָ ּבוֹ : ּכְ  נֹותֶחׁשְ
ל חַ , ְצָדָקה ְוִלְפֹסק, ִמְצָוה ׁשֶ ים ִעְסֵקי ַעל ּוְלַפּקֵ , ַרּבִ

ךְ  ּדֵ ינֹוק ּוְלׁשַ דוֹ  ֵלָאֵרס ַהּתִ נּות אוֹ  ֵסֶפר ּוְלַלּמְ . ֻאּמָ
ר ְוַדְוָקא ר רֹוֶצה ִאם ְלַדּבֵ ּכֵ ּתַ ְכרוֹ  ֲאָבל, ְלִהׁשְ  ְלׂשָ

יר   :ָאסּור ָמעֹות ְסכּום לוֹ  ּוְלַהְזּכִ

ר. ז ת ֹדדִלמְ  ֻמּתָ ּבָ ׁשַ ל ְמִדיָדה ּבְ גֹון, ִמְצָוה ׁשֶ  ִלְמּדֹד: ּכְ
ְקֶוה ֵישׁ  ִאם ּמִ הּוא ִמי ֵאזֹור ְוִלְמּדֹד, ְסָאה' מ ּבַ  ׁשֶ

מוֹ  ָעָליו ְוִלְלֹחשׁ  חֹוֶלה ּנֹוֲהגֹות ּכְ ים ׁשֶ ׁשִ ר, ַהּנָ  ֻמּתָ
ָהֵוי ל ְמִדיָדה ּדְ   :ִמְצָוה ׁשֶ

ֲעָסָקיו ִהְרהּור. ח ר, ּבַ ּום ָמקֹום לּוִמכָּ . ֻמּתָ  ֹעֶנג ִמׁשּ
ת ּבָ ּלֹא ִמְצָוה, ׁשַ ֶהם ַיֲחׁשֹב ׁשֶ ָלל ּבָ ֵעיָניו ִויֵהא ּכְ  ּבְ
ִאּלוּ  ל ּכְ   :ֲעׂשּוָיה ְמַלאְכּתוֹ  ּכָ

ֵלךְ  ם"ְלַעּכוּ  לֹוַמר ָאסּור. ט ּיֵ חּום חּוץ ׁשֶ ת ַלּתְ ּבָ ׁשַ  ּבְ
ת ְקרֹוֵבי ַאַחר בֹואוּ  ַהּמֵ ּיָ ידוֹ  ׁשֶ  ֶלהחוֹ  ֲאָבל, ְלַהְסּפִ

ָתִקיף ְלחוּ  ְוָאַמר ָעְלָמא ֵליהּ  ּדְ ׁשְ ּיִ ַעד ׁשֶ , ְקרֹוָביו ּבְ
אי ֵרי ַוּדַ   :ׁשָ

ּכֹון ְלַהֲחִליף. י ת ם"ְלַעּכוּ  ַמׁשְ ּבָ ׁשַ ר, ּבְ  הּוא ִאם ֻמּתָ
ֶרךְ  ם"ָהַעּכוּ  ְויֹוִציֶאּנוּ . ַמְלּבּושׁ    :ּבּוׁשוֹ ַמלְ  ּדֶ

ר. יא ִית ִלְקנֹות ֻמּתָ ֶאֶרץ ּבַ , ם"ָהַעּכוּ  ִמן ָרֵאלִישְׂ  ּבְ
ת ּבָ ׁשַ אֹות ּוַמֲעֶלה ְוחֹוֵתם, ּבְ ֶעְרּכָ   :ּבְ

ר. יב ת ְלַהְכִריז ֻמּתָ ּבָ ׁשַ ָבר ִהיא ֲאִפּלוּ  ֲאֵבָדה ַעל ּבְ  ּדָ
ָאסּור   :ְלַטְלְטלוֹ  ׁשֶ

ת ְלַהְכִריז. יג ּבָ ׁשַ ר ַקְרַקע ַעל ּבְ ְמּכָ ל, ַהּנִ ּכָ ּיֵשׁ  ִמי ׁשֶ  ׁשֶ
יד בֹואיָ  ָעָליו ְזכּות לוֹ    :ָאסּור, ְזכּותוֹ  ֹיאַבד ל"ְוא ְוַיּגִ

ְלחוּ  ִמי. יד ָ ׁשּ הֹוִציאוּ  לוֹ  ׁשֶ ּתוֹ  ׁשֶ יתוֹ  ּבִ ת ִמּבֵ ּבָ ׁשַ  ּבְ
ַלל ְלהֹוִציָאהּ  ָרֵאל ִמּכְ ֶרךְ  ָלׂשּום ִמְצָוה, ִיׂשְ ָעָמיו ַלּדֶ  ּפְ

ל ּדֵ ּתַ ָלָתהּ  ְלִהׁשְ ַהּצָ ֹלשׁ  חּוץ ֲאִפּלוּ  ְוָיָצא. ּבְ ְרסָ  ְלׁשָ  אֹותּפַ
ֵעי ָלא ְוִאי ְיִפיָנן, ּבָ   ֵליהּ  ּכַ

 שז סימן
  ְסִעיִפים: ב"כ ּובוֹ , בדבור התלוים שבת דיני

ר. א ָבר ְוַדּבֵ ּלֹא: ּדָ ּבּוְרךָ  ְיֵהא ׁשֶ ל ּדִ ת ׁשֶ ּבָ ִדּבּוְרךָ  ׁשַ  ּכְ
ל ךְ . ֹחל ׁשֶ ָבר: לֹוַמר ָאסּור ִהְלּכָ לֹוִני ּדָ ה ּפְ  ֶאֱעׂשֶ

לֹוִנית ְסחֹוָרה אוֹ  ְלָמָחר  ַוֲאִפּלוּ , ְלָמָחר ֶאְקֶנה ּפְ
יַחת ׂשִ ָבִרים ּבְ ֵטִלים ּדְ   :ְלַהְרּבֹות ָאסּור ּבְ

ּכֹר ָאסּור. ב ּכֹר ם"ְלַעּכוּ  לֹוַמר ְוֹלא ּפֹוֲעִלים ִלׂשְ  ִלׂשְ
ת ּפֹוֲעִלים לוֹ  ּבָ ׁשַ י ַעל ַאף, ּבְ ֵאין ּפִ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ  ָצִריךְ  ַהּיִ

א ְמָלאָכה ְלאֹוָתהּ  ת ַאַחרלְ  ֶאּלָ ּבָ ַ ל, ַהׁשּ ּכָ הּוא ַמה ׁשֶ ֶ  ׁשּ
 ַוֲאִפּלוּ . ַלֲעׂשֹותוֹ  ם"ְלַעּכוּ  לֹוַמר ָאסּור ַלֲעׂשֹותוֹ  ָאסּור
ת ֹקֶדם לוֹ  לֹוַמר ּבָ ַ ת ַלֲעׂשֹותוֹ  ַהׁשּ ּבָ ׁשַ  ֲאָבל. ָאסּור, ּבְ
ר ת ַאַחר לוֹ  לֹוַמר ֻמּתָ ּבָ ַ ה: ַהׁשּ יתָ  ֹלא ָלּמָ ָבר ָעׂשִ  ּדָ
לֹוִני בָּ  ּפְ ׁשַ ָעַבר תּבְ י ַעל ַאף, ׁשֶ ִבין ּפִ ּמֵ ּתֹוךְ  ׁשֶ  ּמִ
ָבָריו ְרצֹונוֹ  ּדְ ּנוּ  ׁשֶ ֲעׂשֶ ּיַ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ָאה ּבְ   :ַהּבָ

ן ָאסּור. ג ת ֵמֶעֶרב ָמעֹות ם"ְלַעּכוּ  ִלּתֵ ּבָ  לוֹ  ִלְקנֹות ׁשַ
ת ּבָ ׁשַ  ְוִאם ְלַעְצְמךָ  ְקֵנה: לוֹ  לֹוַמר ָיכֹול ֲאָבל, ּבְ
ת ְלַאַחר ךָ ִממְּ  ֶאְקֶנה ֶאְצָטֵרךְ  ּבָ ַ   :ַהׁשּ

ר. ד ת ֵמֶעֶרב ָמעֹות ם"ְלַעּכוּ  ָלֵתת ֻמּתָ ּבָ , לוֹ  ִלְקנֹות ׁשַ
ּלֹא ּוִבְלַבד ת ְקֵנה: לוֹ  ֹיאַמר ׁשֶ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ָבר. ה ֵאינוֹ  ּדָ ת ַלֲעׂשֹות ָאסּור ְוֵאינוֹ , ְמָלאָכה ׁשֶ ּבָ ׁשַ  ּבְ
א ּום ֶאּלָ בּות ִמׁשּ ר, ׁשְ ָרֵאל ֻמּתָ  ם"ְלַעּכוּ  ַמרלוֹ  ְלִיׂשְ

ת ַלֲעׂשֹותוֹ  ּבָ ׁשַ ְהֶיה ְוהּוא. ּבְ ּיִ ם ׁשֶ  אוֹ , ֹחִלי ִמְקָצת ׁשָ
ָבר ָצִריךְ  ִיְהֶיה ה ֹצֶרךְ  ַלּדָ ֵני אוֹ , ַהְרּבֵ . ִמְצָוה ִמּפְ
יַצד ָרֵאל אֹוֵמר: ּכֵ ת ם"ְלַעּכוּ  ִיׂשְ ּבָ ׁשַ ִאיָלן ַלֲעלֹות ּבְ  ּבָ

ִקיַעת ִלְתֹקעַ  ׁשֹוָפר ְלָהִביא  ַמִים ְלָהִביא אוֹ . הִמְצוָ  ּתְ
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ֶרךְ  ּלֹא ָחֵצר ּדֶ ְצַטֵער ּבוֹ  ִלְרֹחץ, ֵעְרבוֹ  ׁשֶ  ְוֵישׁ . ַהּמִ
  :אֹוְסִרין

ּבֹונֹוָתיו ַלֲחׁשֹב ָאסּור. ו גֹון, ָעְברוּ  ִאם ֲאִפּלוּ  ֶחׁשְ : ּכְ
ךְ  ָבר ַעל הֹוֵצאִתי ְוָכךְ  ּכָ לֹוִני ּדָ ֲעַדִין ְוַדְוָקא. ּפְ  ׁשֶ

ַכר ָרָעם ִאם ֲאָבל, ְצלוֹ אֶ  ַהּפֹוֲעִלים ׂשְ ָבר ּפְ ר, ּכְ   :ֻמּתָ

ר. ז ֵעיֶניךָ  ֲהִנְרֶאה: ַלֲחֵברוֹ  לֹוַמר ֻמּתָ ּתּוַכל ּבְ  ַלֲעֹמד ׁשֶ
י י ַעל ַאף, ָלֶעֶרב ִעּמִ ּתֹוךְ  ּפִ ּמִ ךְ  ׁשֶ ִריךְ  ֵמִבין ּכָ ּצָ  לוֹ  ׁשֶ

ְכרוֹ  ָלֶעֶרב י ָנכֹון ֱהֵיה: לוֹ  ֹיאַמר ֹלא ֲאָבל. ְלׂשָ  ִעּמִ
  :ָלֶעֶרב

לֹוִני ִלְכַרךְ : ַלֲחֵברוֹ  לֹוַמר ָיכֹול. ח  הֹוֵלךְ  ֲאִני ּפְ
ר ְוֵכן, ְלָמָחר י ֵלךְ : לוֹ  לֹוַמר ֻמּתָ לֹוִני ִלְכַרךְ  ִעּמִ  ּפְ
יָון, ְלָמָחר ַהּיֹום ּכֵ ִנין ְיֵדי ַעל ֵליֵלךְ  יּוַכל ׁשֶ ְרּגָ  ְוֵכן. ּבֻ

ל ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ שׁ  ּבָ ּיֵ ר ַצד ּבוֹ  ׁשֶ , ַהּיֹום ֹותוֹ ַלֲעשׂ  ֶהּתֵ
ּנוּ  ַלֲחֵברוֹ  לֹוַמר יּוַכל ֲעׂשֶ ּיַ ּלֹא ּוִבְלַבד, ְלָמָחר ׁשֶ  ׁשֶ
יר ִכירּות לוֹ  ַיְזּכִ ָדָבר ֲאָבל. ׂשְ ֵאין ּבְ ר ַצד ּבוֹ  ׁשֶ  ֶהּתֵ

א ּבוֹ  ֵאין ִאם ֲאִפּלוּ , ַהּיֹום ַלֲעׂשֹותוֹ  ָנן ִאסּור ֶאּלָ ַרּבָ , ּדְ
גֹון שׁ : ּכְ ּיֵ חּום חּוץ לוֹ  ׁשֶ יָון, ֻמְקִצים רֹותפֵּ  ַלּתְ ִאי ּכֵ  ׁשֶ

ר  ַלֲחֵברוֹ  לֹוַמר ָאסּור, ַהּיֹום ַלֲהִביָאם לוֹ  ֶאְפׁשָ
ִביֵאם ּיְ יךְ  לוֹ  ָאסּור ְוֵכן. ְלָמָחר לוֹ  ׁשֶ סֹוף ְלַהְחׁשִ  ּבְ
חּום ֵדי ַהּתְ ַמֵהר ּכְ ּיְ ְיָלה ׁשֶ ּלַ ם ֵליֵלךְ  ּבַ  ֲאָבל. ַלֲהִביָאם ׁשָ
יךְ  ָיכֹול סֹוף ְלַהְחׁשִ ֵדי חּוםַהתְּ  ּבְ ם ֵליֵלךְ  ְלַמֵהר ּכְ  ׁשָ

ְמָרם ֲאִפּלוּ , ְלׁשָ ְמָרם ָיכֹול ָהָיה ַהּיֹום ׁשֶ  ֵהם ִאם ְלׁשָ
תֹוךְ  ָהיוּ  חּום ּבְ ן ֹלא ְוִאם. ַהּתְ ּוֵ יךְ  ּכִ א ְלַהְחׁשִ  ֶאּלָ

ְמָרם   :ַלֲהִביָאם ַאף ָיכֹול, ְלׁשָ

ר. ט יךְ  ֻמּתָ רֹות ִלְתֹלשׁ  ְלַהְחׁשִ ִבים ּפֵ תוֹ ִמגִּ  ַוֲעׂשָ  ּנָ
תוֹ  תֹוךְ  ְוֻחְרּבָ ּבְ חּום ׁשֶ יךְ  ָאְסרוּ  ְוֹלא, ַהּתְ א ְלַהְחׁשִ  ֶאּלָ
סֹוף חּום ּבְ ּום ַהּתְ ָרא ִמׁשּ ִמְנּכָ ָתא ּדְ   :ִמּלְ

ר. י ֹמר: ַלֲחֵברוֹ  לֹוַמר ֻמּתָ רֹות ִלי ׁשְ ְתחּוְמךָ  ּפֵ ּבִ  ׁשֶ
ֹמר ַוֲאִני רֹוֶתיךָ  ֶאׁשְ ְתחּוִמי ּפֵ ּבִ   :ׁשֶ

ֹואֵ . יא ָבר לַהׁשּ , ַהְלֵוִני: לוֹ  ֹיאַמר ֹלא ֵמֲחֵברוֹ  ּדָ
ָמע ַמׁשְ ה ִלְזַמן ּדְ א ְמֻרּבֶ א ְלֵמיַחשׁ  ְוִאּכָ ּמָ . ִיְכּתֹב ׁשֶ

א ִאיֵלִני: לוֹ  ֹיאַמר ֶאּלָ ֵאין ז"לע ּוִבְלׁשֹון. ַהׁשְ  ִחּלּוק ׁשֶ
ין ִאיֵלִני ַהְלֵוִני ּבֵ ּיֹאַמר ָצִריךְ , ְלַהׁשְ ן: ׁשֶ   :ִלי ּתֵ

ן. יב  ְוָכַתב ְמָגִדים ִמיֵני ָלֶהם ְוֵהִכין אֹוְרִחים ִזּמֵ
ְכָתב ה ּבִ ּמָ ן ּכַ ה ִזּמֵ  ָאסּור, ָלֶהם ֵהִכין ְמָגִדים ְוַכּמָ

ת ִלְקרֹותוֹ  ּבָ ׁשַ תּוב הּוא ִאם ֲאִפּלוּ  ּבְ י ַעל ּכָ ּבֵ  ּכֶֹתל ּגַ
בֹוהַּ  ה ּגָ ּום, ַהְרּבֵ ֵזָרה ִמׁשּ א ּגְ ּמָ ְטֵרי ִיְקָרא ׁשֶ ׁשִ  ּבְ

ַהְינוּ , תֶהְדיֹוטוֹ  ְטֵרי ּדְ ּבֹונֹות חֹובֹות ׁשִ  ִאם ֲאָבל, ְוֶחׁשְ
ּכֶֹתל ָחַקק ר, ׁשֹוַקַעת ֲחִקיָקה ּבַ ַטְבָלא ֲאָבל. ֻמּתָ  ּבְ

  :ִלְקרֹותוֹ  ָאסּור, ָחקּוק הּוא ִאם ֲאִפּלוּ  ּוִפְנָקס

ְטֵרי. יג ַהְינוּ , ֶהְדיֹוטֹות ׁשִ ְטֵרי ּדְ ּבֹונֹות חֹובֹות ׁשִ  ְוֶחׁשְ
רוֹ  ל תְוִאּגְ ֵאַלת ׁשֶ לֹום ׁשְ  ֲאִפּלוּ . ִלְקרֹוָתם ָאסּור, ׁשָ
ן ֶהם ְלַעּיֵ ֹלא ּבָ   :ָאסּור, ְקִריָאה ּבְ

ֶרת ִלְקרֹות. יד ִאּגֶ לּוָחה ּבְ  ַמה יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ִאם, לוֹ  ַהׁשְ
תּוב הּ  ּכָ ר, ּבָ ִפיו ִיְקָרא ְוֹלא ֻמּתָ א ּבְ ן ֶאּלָ הּ  ְיַעּיֵ . ּבָ
ִבילוֹ  הּוְבָאה ְוִאם ׁשְ חּום ִמחּוץ ּבִ ֵהר טֹוב, ַלּתְ ּלֹא ִלּזָ  ׁשֶ
ע הּ  ִיּגַ   :ּבָ

שׁ  ִוילֹון אוֹ  ּכֶֹתל. טו ּיֵ ּנֹות ַחּיֹות צּורֹות ּבוֹ  ׁשֶ  אוֹ  ְמׁשֻ
יּוְקָנאֹות ל ּדְ ל א"ב ׁשֶ ים ׁשֶ גֹון, ַמֲעׂשִ ִוד ִמְלֲחמֹות ּכְ  ּדָ

לֹוִני צּוַרת זוֹ  ְוכֹוְתִבים ְוָגְלָית יֹוַקן ְוֶזה ּפְ ל ּדְ , ֹוִניּפְ
ת ּבוֹ  ִלְקרֹות ָאסּור ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ִלים ְמִליצֹות. טז ל ּוְמׁשָ יַחת ׁשֶ ין ׂשִ ק ְוִדְבֵרי ֻחּלִ , ֵחׁשֶ
גֹון נּוֵאל ֵסֶפר ּכְ  ָאסּור, ִמְלָחמֹות ִסְפֵרי ְוֵכן, ִעּמָ

ֶהם ִלְקרֹות ת ּבָ ּבָ ׁשַ ֹחל ְוַאף. ּבְ ּום ָאסּור ּבַ ב ִמׁשּ  מֹוׁשַ
וּ  ְועֹוֵבר, ֵלִצים ְפנוּ  ַאל םִמׁשּ  ֹלא ָהֱאִליִלם ֶאל ּתִ
ַפּנוּ  ֶכם ֵאל ּתְ ְעּתְ ק ּוְבִדְבֵרי. ִמּדַ א, ֵחׁשֶ ּום ּתוּ  ִאּכָ  ִמׁשּ
ָרן ּוִמי. ָהַרע ֵיֶצר ְמָגֶרה ִחּבְ יָקן ּוִמי ׁשֶ ֶהְעּתִ  ְוֵאין, ׁשֶ
יָסן לֹוַמר ָצִריךְ  ְדּפִ ים ֶאת ַמֲחִטיִאים, ַהּמַ   :ָהַרּבִ
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תבְּ  ִלְלֹמד ָאסּור. יז ּבָ ִדְבֵרי זּוַלת, טֹוב ְויֹום ׁשַ  ּבְ
ִסְפֵרי ַוֲאִפּלוּ . ּתֹוָרה יר ִמי ְוֵישׁ . ָאסּור ָחְכמֹות ּבְ ּתִ ּמַ , ׁשֶ
י ְוַעל ר ְסָבָרתוֹ  ּפִ יט ֻמּתָ ת ב"באצטרלו ְלַהּבִ ּבָ ׁשַ   ,ּבְ

ֹאל. יח ד ִמן ִלׁשְ ֵ ר ַמה, ַהׁשּ ּתָ ּמֻ ֶ ֹחל ׁשּ ר ּבְ ת ֻמּתָ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ְפֶסֶדת הְסחֹורָ . יט ת ַהּנִ ּבָ ׁשַ ִמים ְיֵדי ַעל ּבְ ׁשָ ָבר אוֹ  ּגְ  ּדָ
ְדָקא ָאֵתי ִאי אוֹ . ַאַחר א ּבִ ַמּיָ  אוֹ . ָממֹונוֹ  ּוַמְפִסיד ּדְ

ְתרֹוֲעָעה ּנִ ל ָחִבית ׁשֶ ר. ְלִאּבּוד ְוהֹוֵלךְ  ַיִין ׁשֶ  ֻמּתָ
י ַעל ַאף, ם"ַעּכוּ  ִלְקרֹות אי ּפִ ּדַ ּוַ ָהַעּכוּ  יֹוֵדעַ  ׁשֶ  ם"ׁשֶ

מֹון ילַיצִּ  ר ְוֵכן. ַהּמָ ל: ם"ְלַעּכוּ  לֹוַמר ֻמּתָ יל ּכָ ּצִ  ַהּמַ
מוֹ , ַמְפִסיד ֵאינוֹ  ְדֵלָקה ּכְ ירוּ  ּבִ ִהּתִ ל: לֹוַמר ׁשֶ  ּכָ

ה אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ַמְפִסיד ֵאינוֹ  ַהְמַכּבֶ ּלֹא ׁשֶ ירוּ  ׁשֶ  ִהּתִ
א ְדֵלָקה ֶאּלָ ְוָקא ּבִ   :ּדַ

ָרֵאל. כ ָאַמר ִיׂשְ  ְמָלאָכה לוֹ  ַלֲעׂשֹות ,ם"ְלַעּכוּ  ׁשֶ
ת ּבָ ׁשַ ר, ּבְ הּ  ֵליָהנֹות לוֹ  ֻמּתָ ְכֵדי ָלֶעֶרב ּבָ ֲעׂשוּ  ּבִ ּיַ   :ׁשֶ

ת ם"ְלַעּכוּ  לֹוַמר ָאסּור. כא ּבָ ׁשַ ר ֵהיָלךְ : ּבְ ׂשָ  ֶזה ּבָ
ל ֵ ךָ  אֹותוֹ  ּוַבׁשּ   :ָעָליו ְמזֹונֹוָתיו ֵאין ַוֲאִפּלוּ , ְלָצְרּכְ

ל. כב בּות ּכָ ָנן ׁשְ ַרּבָ ר ּדְ ין ֻמּתָ ָמׁשֹות ּבֵ ְ  ְלֹצֶרךְ  ַהׁשּ
גֹון, ִמְצָוה ין ֵנר לוֹ  ְלַהְדִליק ם"ְלַעּכוּ  לֹוַמר ּכְ  ּבֵ

ָמׁשֹות ְ ר ְוֻהְצַרךְ  ָטרּוד ָהָיה ִאם אוֹ . ַהׁשּ ֵ ין ְלַעׂשּ  ּבֵ
ָמׁשֹות ְ   :ַהׁשּ

 שח סימן
 ב"נ ּובוֹ , בשבת לטלטל והאסורים המתרים דברים

  ְסִעיִפים:

ל. א ִליםהַ  ּכָ ִלים ּכֵ ת ִנּטָ ּבָ ׁשַ ְקֶצה חּוץ ּבְ  ֵמֲחַמת ִמּמֻ
יס ֶחְסרֹון גֹון, ּכִ ין ּכְ ל ַסּכִ ִחיָטה ׁשֶ ל אוֹ  ׁשְ , ִמיָלה ׁשֶ
ל ְוִאְזֵמל ִרים ׁשֶ ין, ַסּפָ ל ְוַסּכִ ִנים סֹוְפִרים ׁשֶ ַתּקְ ּמְ הּ  ׁשֶ  ּבָ

יָון, ַהּקֹוְלמּוִסים יִדים ּכֵ ְקּפִ ּמַ ּלֹא ׁשֶ ֶהם ַלֲעׂשֹות ׁשֶ  ּבָ
ִמישׁ  ׁשְ ת ְלַטְלְטלוֹ  ָאסּור, ַאֵחר ּתַ ּבָ ׁשַ  ְלֹצֶרךְ  ַוֲאִפּלוּ  ּבְ

ין ְוהּוא. ּגּופוֹ  ְלֹצֶרךְ  אוֹ  ְמקֹומוֹ  ל ְלֻקְרָנס ַהּדִ  ׁשֶ
ִמים ׂשָ יִדים ּבְ ְקּפִ ּמַ ּלֹא ָעָליו ׁשֶ   :ִיְתַלְכֵלךְ  ׁשֶ

ל. ב ִלי ּכָ דֹול הּוא ֲאִפּלוּ , ּכְ ה ְוָכֵבד ּגָ  ֹלא, ַהְרּבֵ
לִנְתבַּ  ם ּטֵ ִלי ׁשֵ ּנוּ  ּכְ ֵני ֹלא ִמּמֶ ְדלוֹ  ִמּפְ ֵני ְוֹלא ּגָ  ִמּפְ
ְבדוֹ    :ּכָ

ִלי. ג ַלאְכּתוֹ  ּכְ ּמְ ר, ְלִאסּור ׁשֶ ין, ְלַטְלְטלוֹ  ֻמּתָ  ְלֹצֶרךְ  ּבֵ
גֹון ּגּופוֹ  ל ֻקְרָנס ּכְ ִחים אוֹ  ְזָהִבים ׁשֶ  ּבוֹ  ִלְפֹצעַ  ַנּפָ

בֵ  ּבוֹ  ַלְחּתֹךְ  ַקְרּדֹם, ֱאגֹוִזים ין. ָלהּדְ  ְמקֹומוֹ  ְלֹצֶרךְ  ּבֵ
ַהְינוּ  ִריךְ  ּדְ ּצָ שׁ  ׁשֶ ּמֵ ּתַ קֹום ְלִהׁשְ ּמָ ִלי ּבַ ַהּכְ ח ׁשֶ ם ֻמּנָ , ׁשָ
ר לוֹ  לוֹ  ּוֻמּתָ ם ִלּטְ ָ יחוֹ  ִמׁשּ ֵאיֶזה ּוְלַהּנִ ְרֶצה ָמקֹום ּבְ ּיִ . ׁשֶ
ה ֲאָבל ַהְינוּ  ְלֵצל ֵמַחּמָ ֵאינוֹ  ּדְ א ְלַטְלְטלוֹ  ָצִריךְ  ׁשֶ  ֶאּלָ
ֵני ֵרא ִמּפְ ּיָ ֵבר ׁשֶ ָ ׁשּ ּיִ ֵנב אוֹ  ׁשֶ ם ִיּגָ   :ָאסּור, ׁשָ

ִלי. ד ַלאְכּתוֹ  ּכְ ּמְ ר ׁשֶ ר, ְלֶהּתֵ  ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ  ְלַטְלְטלוֹ  ֻמּתָ
א ִלי ְלֹצֶרךְ  ֶאּלָ ֹלא ַהּכְ ֵבר ׁשֶ ָ ֵנב אוֹ  ִיׁשּ ּלֹא ֲאָבל. ִיּגָ  ׁשֶ
ָלל ְלֹצֶרךְ  ְתֵבי. ְלַטְלְטלוֹ  ָאסּור, ּכְ , ִליןָוֳאכָ  ַהּקֶֹדשׁ  ּכִ
ר ּלֹא ֲאִפּלוּ  ְלַטְלְטָלם ֻמּתָ ָלל ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ   :ּכְ

יִרים ֵישׁ . ה ִלי ְלַטְלֵטל ַמּתִ ַלאְכּתוֹ  ּכְ ּמְ  ֲאִפּלוּ  ְלִאסּור ׁשֶ
ה ר ְיֵדי ַעל ְלֵצל ֵמַחּמָ ּכָ ינֹוק אוֹ  ּכִ   :ּתִ

ל. ו ִלים ּכָ רוּ  ַהּכֵ ּבְ ׁשְ ּנִ ת ֲאִפּלוּ , ׁשֶ ּבָ ׁשַ ר, ּבְ  ְלַטְלֵטל ֻמּתָ
ְבֵריֶהם ְהיוּ  ּוִבְלַבד, ׁשִ ּיִ גֹון, ְמָלאָכה ְלׁשּום ְראּוִים ׁשֶ  ּכְ

ְבֵרי הּ  ְלַכסֹות ֲעֵריָבה ׁשִ ְבֵרי ֶהָחִבית ּבָ  ְזכּוִכית ְוׁשִ
הּ  ְלַכסֹות י ּבָ ךְ  ּפִ  ְלׁשּום ְראּוִים ֵאיָנם ִאם ֲאָבל. ַהּפַ
  :ֹלא, ְמָלאָכה

ָרה ֶחֶרס ֲחִתיַכת. ז ּבְ ׁשְ ּנִ ֹחל ׁשֶ ִלימִ  ּבַ  ְלַכסֹות ּוְראּוָיה ּכְ
הּ  ִלי ּבָ ר, ּכְ ָמקֹום ֲאִפּלוּ  ְלַטְלְטָלהּ  ֻמּתָ ֵאין ּבְ ִלים ׁשֶ  ּכֵ

ם ְמצּוִיים הּ  ְלַכסֹוָתהּ  ׁשָ ה ְזָרָקהּ  ְוִאם. ּבָ ּפָ עֹוד ָלַאׁשְ  ִמּבְ
יָון ְלַטְלְטָלהּ  ָאסּור, יֹום ְטָלה ּכֵ ּבָ ִלי עֹוד ִמְהיֹות ׁשֶ . ּכְ

ּום ֶרסחֶ  ֲחִתיַכת ְוַדְוָקא ַאְתָיא ִמׁשּ ְבֵרי ּדְ ִ ִלי ִמׁשּ  ֲאָבל, ּכְ
ָבר ֵאין ּדָ כּות ּבוֹ  ׁשֶ ּיָ ִלי ׁשַ גֹון ּכְ  ֲאָבִנים אוֹ  ְצרֹורֹות ּכְ
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י ַעל ַאף ְראּוִיים ּפִ ֶהם ְלַכסֹות ׁשֶ ִלי ּבָ  ָאסּור, ּכְ
  :ְלַטְלְטָלם

ל. ח ִלים ּכָ ִלים ַהּכֵ ּטָ ת ַהּנִ ּבָ ׁשַ ְלתֹוֵתיֶהן, ּבְ נִּ  ּדַ ְרקוּ ׁשֶ  ְתּפָ
ִלים ֵמֶהם ין ִנּטָ ְרקוּ  ּבֵ ֹחל ִנְתּפָ ין ּבַ ְרקוּ  ּבֵ ת ִנְתּפָ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ֶלת. ט ל ּדֶ ה ׁשֶ ּדָ ָבה ׁשִ ל ּתֵ ָלהּ  ְיכֹוִלים ּוִמְגּדָ , ֵמֶהם ִלּטְ
ֵזָרה ְלַהְחִזיָרהּ  ְוָאסּור א ּגְ ּמָ ל. ִיְתַקע ׁשֶ ל לּול ְוׁשֶ  ׁשֶ

ְרְנגֹוִלים ין ָאסּור ּתַ ין ִלּטֹל ּבֵ ֵכיָון ְלַהֲחִזיר ּבֵ ר ּדְ ְמֻחּבָ  ּדִ
ְרַקע יהּ  ִאית ַלּקַ ְנָין ּבֵ   :ּוְסִתיָרה ּבִ

סּוי. י ִלים ֵאין ְודּות ּבֹור ּכִ א ִנּטָ ן ִאם ֶאּלָ  ָלֶהם ֵישׁ  ּכֵ
ית ָאז ֲאִחיָזה ּבֵ הּוא מּוָכח ּדְ ִלי ׁשֶ ל, ּכְ ִלים ְוׁשֶ , ּכֵ
ִרים ֵהם ֲאִפּלוּ  ִטיט ְמֻחּבָ ֵלם םְיכֹוִלי, ּבְ  ֵאין ֲאִפּלוּ  ִלּטְ
ית ָלֶהם ָנם ְוהּוא. ֲאִחיָזה ּבֵ ּקְ ּתִ ה ׁשֶ ֶהם ְוָעׂשָ ה ּבָ  ַמֲעׂשֶ

שׁ  אוֹ , ְלָכךְ  ֶוֱהִכיָנם ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ֶהם ׁשֶ עֹוד ּבָ  ְוִכסּוי. יֹום ִמּבְ
בּורֹות ָחִבּיֹות ְרַקע ַהּקְ ּקַ ית ְצִריכֹות, ְלַגְמֵרי ּבַ  ּבֵ
  :ֲאִחיָזה

ֵלמָ  ַמַחט. יא ר הׁשְ הּ  ִלּטֹל ְלַטְלְטָלהּ  ֻמּתָ . ַהּקֹוץ ֶאת ּבָ
ל הּ  ִנּטַ הּ  חֹור אוֹ  ֻחּדָ ּלָ ה. ָאסּור, ׁשֶ ּלֹא ַוֲחָדׁשָ ָבה ׁשֶ  ִנּקְ
ר, ֲעַדִין   :ֻמּתָ

ָיֵרי. יב ר, ַמְחְצָלאֹות ׁשְ ָחֵזי ְלַטְלְטָלם ֻמּתָ  ְלַכסֹות ּדְ
הוּ  ה ְזָרָקן ְוִאם. ִטּנּוָפא ּבְ ּפָ עֹוד ָלַאׁשְ  ָאסּור, יֹום ִמּבְ

  :ְלַטְלְטָלם

ָיֵרי. יג לוּ  ַמְטָלִנּיֹות ׁשְ ּבָ ֶהם ֵישׁ  ִאם, ׁשֶ עֹות' ג ּבָ  ֶאְצּבָ
ר' ג ַעל יִרין ְוֵישׁ . ָאסּור, ֹלא ְוִאם. ְלַטְלְטלוֹ  ֻמּתָ  ַמּתִ

ּלֹא ּוִבְלַבד', ג ַעל' ג ָלֶהם ֵאין ֲאִפּלוּ   ִיְהיוּ  ׁשֶ
יתֹות ל ַטּלִ   :ִמְצָוה ׁשֶ

ר ָחָדשׁ  ָעלִמנְ . יד ְמטוֹ  ֻמּתָ פּוס ֵמַעל ְלׁשָ  ַעל ַאף, ַהּדְ
י ַלאְכּתוֹ  ּפִ ּמְ יָון, ְלִאסּור ׁשֶ ם ּכֵ ׁשֵ ִלי ּדְ ר ָעָליו ּכְ  ֻמּתָ

  :ְמקֹומוֹ  ְלֹצֶרךְ  ְלַטְלְטלוֹ 

ל. טו ְפָסק ַסְנּדָ ּנִ ִניִמית ְרצּוָעה ׁשֶ ִלי ּתֹוַרת ֲעַדִין, ַהּפְ  ּכְ
ר ָעָליו ֵטל ַהִחיצֹוָנה ִנְפְסָקה. ְלַטְלְטלוֹ  ּוֻמּתָ  ִמּתֹוַרת ּבָ
ִלי ַכְרְמִלית הּוא ְוִאם. ְלַטְלְטלוֹ  ְוָאסּור ּכְ ר, ּבְ  ֻמּתָ

ִמי ָעָליו ִלְכֹרךְ  הּוא, ַלח ּגֶ ֵהָמה ַמֲאַכל ׁשֶ נוֹ  ּבְ  ְלַתּקְ
ּלֹא הּוא ּוְבָחֵצר. ֵמַרְגלוֹ  ִיּפֹל ׁשֶ ָמר ׁשֶ ם ִנׁשְ   :ָאסּור, ׁשָ

ס ָחלּוק. טז ּבְ ּכִ  ּבוֹ  ִלְתלֹות ָקֶנה ּבוֹ  ְוָתֲחבוּ  אֹותוֹ  וּ ׁשֶ
ׁשוֹ  ְמטוֹ  ָיכֹול ְלַיּבְ ֶנה ֵמַעל ְלׁשָ ח ֲאָבל. ַהּקָ ֶנה ִלּקַ  ַהּקָ
ֵאינוֹ  ְלִפי ָאסּור, ִמּתֹוכוֹ  ִלי ׁשֶ ֲחבוּ  ְוִאם. ּכְ ִלי ּבוֹ  ּתָ , ּכְ
ר לוֹ  ֻמּתָ . ְלִאסּור ְמַלאְכּתוֹ  הּוא ֲאִפּלוּ  ִמּתֹוכוֹ  ִלּטְ
יָרה ְמָטהשֶׁ  ּכִ ׁשְ ְרכֹוֶתיהָ  ַאַחת ֲאִפּלוּ  ּנִ  ָאסּור, ִמּיַ

  :ְלַטְלְטָלהּ 

ֲארוּ  ְלֵבִנים. יז ׁשְ ּנִ ְנָין ׁשֶ ר, ֵמַהּבִ ה ְלַטְלְטָלם ֻמּתָ ֵמַעּתָ  ּדְ
א ְלִבְנָין ָקְיֵמי ָלא א ֶאּלָ ָרן ְוִאם. ֲעַלְייהוּ  ְלִמְזּגָ  ֶזה ִסּדְ
ֵלי, ֶזה ַעל יהּ  ּגָ ְעּתֵ ִהְקָצן ַאּדַ  ְוָאסּור ְנָיןְלבִ  ׁשֶ

  :ְלַטְלְטָלם

ח קֹוץ. יח ּנָ ְרׁשּות ַהּמֻ ים ּבִ ר, ָהַרּבִ חֹות ְלַטְלְטלוֹ  ֻמּתָ  ּפָ
חֹות ר ּוְבַכְרְמִלית. ַאּמֹות' ִמד ּפָ , ְלֶהְדָיא ְלַטְלְטלוֹ  ֻמּתָ
ּום יָנן ִמׁשּ ַחְייׁשִ א ּדְ ּמָ קוּ  ׁשֶ ים ּבוֹ  ֻיּזְ ָקא ּוִבְמקֹום, ַרּבִ  ֶהּזֵ
ים ַרּבִ זּור אלֹ  ּדְ ָנן ּגָ בּות ַרּבָ   :ׁשְ

ם. יט ל ֻסּלָ ה ׁשֶ הּוא ֲעִלּיָ דֹול ׁשֶ  ּבוֹ  ְלָהִטיחַ  ְוָעׂשּוי ּגָ
ּגוֹ  ל ֲאָבל. ְלַטְלְטלוֹ  ָאסּור, ּגַ ר ׁשֹוָבךְ  ׁשֶ  ִלְנטֹותוֹ  ֻמּתָ

קֹום ֹוָבךְ  יֹוִליֶכּנוּ  ֹלא ֲאָבל, ְלָמקֹום ִמּמָ  ְלׁשֹוָבךְ  ִמׁשּ
ֵדי ּלֹא ּכְ ה ׁשֶ ֶרךְ כַּ  ַיֲעׂשֶ הּוא ּדֶ ה ׁשֶ ֹחל עֹוׂשֶ  ְוָיבֹוא ּבַ

  :ָלצּוד

ל ֲחָריֹות. כ ֶקל ׁשֶ ָצָצם ּדֶ ּקְ ֵרָפה ׁשֶ  ֵהם ֻמְקִצים, ִלׂשְ
ב. ְלַטְלְטָלם ְוָאסּור עֹוד ְמַעט ֲעֵליֶהם ָיׁשַ , יֹום ִמּבְ
ר ב ֻמּתָ ת ֲעֵליֶהם ִליׁשֵ ּבָ ׁשַ ן ְוָכל. ּבְ ּכֵ ָרן ִאם ׁשֶ  ְקׁשָ
ב ב ִאם אוֹ , ֲעֵליֶהם ִליׁשֵ עֹוד ֲעֵליֶהם ָחׁשַ  יֹום ִמּבְ
ב ֹחל ֲאִפּלוּ , ֲעֵליֶהם ִליׁשֵ   :ּבַ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן שח הלכות שבת
  

 

167

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ד
 ד

ךְ  ֲאָבל. כא ל ִנְדּבָ י ַעל ַאף ֲאָבִנים ׁשֶ ב ּפִ ָחׁשַ  ָעָליו ׁשֶ
עֹוד ב ָאסּור, יֹום ִמּבְ א ֲעֵליֶהם ִליׁשֵ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
דּום   :ִלּמְ

י ְלַכסֹות ָאסּור. כב ֶאֶבן ָחִבית ּפִ ַעתבַּ  אוֹ  ּבְ  אוֹ , ּקַ
ֶהן ִלְסּגֹר ֶלת ֶאת ּבָ ֶהן ְלַהּכֹות אוֹ , ַהּדֶ ִבְרָזא ּבָ  ַאף. ּבְ
י ַעל ב ּפִ ָחׁשַ עֹוד ָעֶליהָ  ׁשֶ א, ָאסּור, יֹום ִמּבְ  ִאם ֶאּלָ
ן ת ִיֲחָדהּ  ֲאָבל. ְלעֹוָלם ְלָכךְ  ִיֲחָדהּ  ּכֵ ּבָ ְלַבד ֶזה ְלׁשַ , ּבִ
ָדָבר, ִמיֵלי ְוָהֵני. ֹלא ֵאין ּבְ ְרכָּ  ׁשֶ , ְלָכךְ  ְלַיֲחָדהּ  הּ ּדַ

גֹון ֲאָמָרן ָהֵני: ּכְ ָכל ֲאָבל. ּדַ י ּבְ ָאְרֵחיהּ  ִמּדֵ ָהֵכי ּדְ , ּבְ
גֹון הּ  ִלְפֹצעַ : ּכְ ִיחּוד, ֱאגֹוִזים ּבָ ת ּבְ ּבָ י ַאַחת ְלׁשַ . ַסּגֵ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ָלא ׁשֶ ָנא ּדְ ִריךְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ׁשְ ּצָ  ׁשֶ

ה ֲעׂשֶ ּיַ הּ  ׁשֶ הַמעֲ  ׁשּום ּבָ ל ׂשֶ ּקּון ׁשֶ עֹוד ּתִ   יֹום ִמּבְ

ר. כג ֶקל ִמן ָעָנף ַלְחּתֹךְ  ֻמּתָ עֹוד ַהּדֶ ר, יֹום ִמּבְ  ּוֻמּתָ
ְלָחן ַעל ּבוֹ  ְלָהִניף ֻ ת ַהׁשּ ּבָ ׁשַ בּוִבים ְלַהְבִריחַ  ּבְ יָון. ַהּזְ  ּכֵ
ְלֹצֶרךְ  אוֹ , ֲחָתכוֹ  ּדִ ִלי ֲעׂשָ מּור ּכְ   :ּגָ

ן. כד ּתָ ׁשְ ץ ְוֶצֶמר ָסרּוק ּפִ ּנֹוְתִנים ְמֻנּפָ ה ַעל ׁשֶ ּכָ , ַהּמַ
ב ִאם עֹוד ֲעֵליֶהם ָחׁשַ ם יֹום ִמּבְ ה ַעל ְלִתּתָ ּכָ  אוֹ , ַהּמַ

ב ׁשַ ּיָ ֶהם ׁשֶ ָעה ּבָ עֹוד ַאַחת ׁשָ ָבָען אוֹ , יֹום ִמּבְ ּצְ  ׁשֶ
ֶמן ׁשֶ ָגֵלי ּבְ יהּ  ּדְ ְעּתֵ ה ּדַ ְלַמּכָ ָרָכן אוֹ , ָקְייֵמי ּדִ ּכְ  ׁשֶ

יָחה ְמׁשִ ָנם ּבִ ה ַעל ִלּתְ ּכָ ת ַהּמַ ּבָ ׁשַ הוּ  ֵלית ּתוּ  ּבְ  ּבְ
ּום ּום, ֻמְקֶצה ִמׁשּ א ָנֵמי ְרפּוָאה ּוִמׁשּ ֵאינוֹ  ֵליּכָ א ׁשֶ  ֶאּלָ
מוֹ  ּלֹא ַמְלּבּושׁ  ּכְ ָגָדיו ִיָסְרטוּ  ׁשֶ ה( ּבְ ּכָ ּמַ  ְוֵישׁ ). ּבַ

ֹלא אֹוְמִרים י ּדְ ָבה ַסּגֵ ַמְחׁשָ   :ְלחּוד ּבְ

ים עֹורֹות. כה ין, ְיֵבׁשִ ל ּבֵ ן ׁשֶ ין ֻאּמָ ל ּבֵ ַעל ׁשֶ  ּבַ
ִית ר, ַהּבַ   :ְלַטְלְטָלן ֻמּתָ

ל ְנָסִרים. כו ַעל ׁשֶ ִית ּבַ ר, ַהּבַ ל. ְלַטְלְטָלן ֻמּתָ  ְוׁשֶ
ן א ָאסּור, ֻאּמָ ן ִאם ֶאּלָ ב ּכֵ עֹוד ֲעֵליֶהם ָחׁשַ  יֹום ִמּבְ
ן ת ֲעֵליֶהם ִלּתֵ ִמישׁ  אוֹ  ְלאֹוְרִחים ּפַ ׁשְ   :ַאֵחר ּתַ

ְראּוִיים תֲעָצמוֹ . כז ים, ִלְכָלִבים ׁשֶ ְראּוִים ּוְקִלּפִ  ׁשֶ
ֵהָמה ְלַמֲאַכל ֵאין ּוֵפרּוִרים, ּבְ ֶהם ׁשֶ ִית ּבָ ּזַ ר ּכַ  ֻמּתָ

ְלָחן ֵמַעל ְלַהֲעִביָרם ֻ ים ֵאין ִאם ֲאָבל. ַהׁשּ ִלּפִ  ַהּקְ
ֵהָמה ְלַמֲאַכל ְראּוִים א ְלַטְלְטָלם ָאסּור, ּבְ  ְמַנֵער ֶאּלָ

ְבָלא ֶאת ת ֵישׁ  ְוִאם. נֹוְפִלים ֵהםוְ  ַהּטַ ְלָחן ַעל ּפַ ֻ , ַהׁשּ
ר יהַּ  ֻמּתָ ְבָלה ְלַהְגּבִ ים ִעם ּוְלַטְלְטָלהּ  ַהּטַ ִלּפִ ֵאיָנם ַהּקְ  ׁשֶ
ֵהָמה ַמֲאַכל ֵהם, ּבְ ֵטִלים ׁשֶ ב ּבְ ת ַאּגַ  ָהָיה ְוִאם. ַהּפַ
ְלָחן ִלְמקֹום ָצִריךְ  ֻ א ָעֶליהָ  ֵאין ֲאִפּלוּ , ַהׁשּ ָבִרים ֶאּלָ  ּדְ

ֵהָמה ְלַמֲאַכל ְראּוִים ֵאיָנםשֶׁ  ר, ּבְ יהַּ  ֻמּתָ  ְלַהְגּבִ
  :ּוְלַטְלְטָלהּ 

ִהְתִקיַנן ְוַקשׁ  ֵעִצים ֲחִביֵלי. כח ֵהָמה ְלַמֲאַכל ׁשֶ , ּבְ
דֹוִלים ֵהם ֲאִפּלוּ  ה ּגְ ר, ַהְרּבֵ   :ְלַטְלְטָלן ֻמּתָ

ל. כט הּוא ּכָ ה ְלַמֲאַכל ָראּוי ׁשֶ , ַהְמצּוִיים ְועֹוף ַחּיָ
א ָראּוי ֵאינוֹ  ְוִאם. אֹותוֹ  ַטְלְטִליםמְ  ה ְלַמֲאַכל ֶאּלָ  ַחּיָ

ֵאיָנן ְועֹוף ה ִמין ֵמאֹותוֹ  לוֹ  ֵישׁ  ִאם, ְמצּוִיים ׁשֶ  אוֹ  ַחּיָ
ר, עֹוף ין ְלאֹותוֹ  ָהָראּוי ַמֲאָכל ְלַטְלֵטל ֻמּתָ  ְוִאם. ַהּמִ
  :ָאסּור ָלאו

ְרִעיֵני. ל ָמִרים ּגַ ָמקֹום, ּתְ ֲאכִ  ּבְ ּמַ  ִלְבֵהָמה אֹוָתם יִליםׁשֶ
ר  ַעל ְלַהְחִמיר ָצִריךְ  ָחׁשּוב ְוָאָדם. ְלַטְלְטָלן ֻמּתָ
ּלֹא ַעְצמוֹ  א ְלַטְלְטָלן ׁשֶ ֶרךְ  ֶאּלָ ּנּוי ּדֶ   :ׁשִ

ר. לא ׂשָ ֵפל ֲאִפּלוּ , ַחי ּבָ ֵאינוֹ  ּתָ ָלל ָמלּוחַ  ׁשֶ ר, ּכְ  ֻמּתָ
ּום ְלַטְלְטלוֹ  ָחֵזי ִמׁשּ פּוחַ  ּואה ִאם ְוֵכן. ְלֻאְמָצא ּדְ , ּתָ

ר ּום ְלַטְלְטלוֹ  ֻמּתָ ָראּוי ִמׁשּ   :ִלְכָלִבים ּדְ

ג. לב ר ָמלּוחַ  ּדָ ֵאינוֹ . ְלַטְלְטלוֹ  ְמּתָ  ָאסּור, ָמלּוחַ  ְוׁשֶ
ֵני ֵאינוֹ  ִמּפְ   :ָראּוי ׁשֶ

ֵאינוֹ  ָקֵמעַ . לג י ַעל ַאף, ֻמְמֶחה ׁשֶ ֵאין ּפִ  יֹוְצִאים ׁשֶ
  :אֹותוֹ  ְמַטְלְטִלין, ּבוֹ 
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ל. ד ָבר ּכָ ף ּדָ גֹון, ְמֻטּנָ ין, ְוצֹוָאה ְוִקיא ְרִעי: ּכְ ל ּבֵ  ׁשֶ
ין ָאָדם ל ּבֵ ְרְנגֹוִלים ׁשֶ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ּתַ  ָהיוּ  ִאם, ּבָ
ָחֵצר ִבים ּבְ ּיֹוׁשְ הּ  ׁשֶ ר, ּבָ ה ְלהֹוִציָאם ֻמּתָ ּפָ  אוֹ  ְלַאׁשְ
ֵסא ְלֵבית ֹלא ַוֲאִפּלוּ , ַהּכִ ִלי ּבְ ָחֵצר ָהיוּ  ְוִאם. ּכְ  ּבְ
ֵאינוֹ  ר ׁשֶ ם ּדָ ֵני ָיֵרא ְוִאם. ְלהֹוִציָאם ָאסּור, ׁשָ  ִמּפְ
ינֹוק ּלֹא ַהּתִ הּ  ִיְתַלְכֵלךְ  ׁשֶ ר, ּבָ ִלי ָעֶליהָ  ִלְכּפֹות ֻמּתָ   :ּכְ

י ַעל ַאף. לה ר ּפִ ּתָ ּמֻ ָרף ְלהֹוִציא ׁשֶ ל ּגְ  ְוָעִביט ְרִעי ׁשֶ
ל א, ְלַהְחִזיָרם ָאסּור, ַרְגַלִים ֵמי ׁשֶ  ָנַתן ןכֵּ  ִאם ֶאּלָ

  :ַמִים ְלתֹוָכם

ים ֵאין. לו ָרף עֹוׂשִ ל ּגְ ה ְרִעי ׁשֶ ִחּלָ ַהְינוּ , ְלַכּתְ  ּדְ
ָבר ְלָהִביא ָעִתיד ּדָ ֵאס ׁשֶ ֵדי ִלּמָ ֵאס ְלהֹוִציאוֹ  ּכְ ּמָ ּיִ . ִלְכׁשֶ
אוֹ  ָעַבר ְוִאם ר, ַוֲעׂשָ   :ְלהֹוִציאוֹ  ֻמּתָ

ָמקֹום. לז א ּבְ ִאּכָ ֵסיָדא ּדְ ר, ּפְ תוֹ  ְכִניסְלהַ  ֻמּתָ  ֵאֶצל ִמּטָ
ָרף ל ּגְ יָבתוֹ  ְוִלְקּבֹעַ  ְרִעי ׁשֶ ם ְיׁשִ ֵדי, ׁשָ   :ְלהֹוִציאוֹ  ּכְ

עֹוד ָאָדם ַמְכִניס. לח תוֹ  ָמֵלא יֹום ִמּבְ  ּוְמַיֵחד ָעָפר ֻקּפָ
ה ָזִוית ֶקֶרן לוֹ  ל ּבוֹ  ְועֹוׂשֶ ת ְצָרָכיו ּכָ ּבָ ׁשַ גֹון, ּבְ : ּכְ

ּנוּ  ִלּטֹל ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ֹרק אוֹ  הצֹואָ  ְלַכסֹות ִמּמֶ  ֲאָבל. ּבָ
ֵטל, ָזִוית ֶקֶרן לוֹ  ְיַיֵחד ֹלא ִאם ב ּבָ ִית ֲעַפר ַאּגַ  ַהּבַ

  :ְלַטְלְטלוֹ  ְוָאסּור

ֵהָמה ְלַטְלֵטל ָאסּור. לט ה, ּבְ י ַעל ְוַאף. ְועֹוף ַחּיָ  ֵכן ּפִ
ר ֵדי, ָהֶאְפרֹוִחים ִלְפֵני ַהַסל ֶאת ִלְכּפֹות ֻמּתָ ֲעלוּ  ּכְ ּיַ  ׁשֶ
  :ְלַטְלְטלוֹ  ָאסּור, ָעָליו ּוְבעֹוָדם, ּבוֹ  ְוֵיְרדוּ 

ל. מ ֵהָמה ּכָ ה ּבְ ים ְועֹוף ַחּיָ ָחֵצר אֹוָתם ְמַדּדִ ַהְינוּ , ּבֶ  ּדְ
אֹוֵחז אָרן ׁשֶ ַצּוָ ָדִדים ּבְ  ְצִריִכין ִאם, ּומֹוִליָכן ּוַבּצְ
ֲעֵלי ים ַהּבַ ּלֹא ּוִבְלַבד, ְלָכךְ  ַחּיִ יֵהם ׁשֶ ִענְ  ַיְגּבִ  ָיןּבְ
ַעְקרוּ  ּיַ ֻמְקִצין, ָהָאֶרץ ִמן ַרְגֵליֶהם ׁשֶ  ְוָאסּור ֵהם ּדְ
ְרְנֹגֶלת חּוץ. ְלַטְלְטָלן ֵאין ִמּתַ ין ׁשֶ ֵני, אֹוָתהּ  ְמַדּדִ  ִמּפְ
ַהת ְגּבַ ּמַ  ֲאָבל, ְמַטְלֵטל ֶזה ְוִנְמָצא ָהָאֶרץ ִמן ַעְצָמהּ  ׁשֶ

ָיַדִים ֵמֲאחֹוֶריהָ  אֹוָתהּ  ּדֹוִחים ֵדי ּבְ תִּ  ּכְ ֵנסׁשֶ   :ּכָ

ה. מא ָ ה ָהִאׁשּ ָנה ֶאת ְמַדּדָ ְרׁשּות ֲאִפּלוּ , ּבָ ים ּבִ , ָהַרּבִ
ּלֹא ּוִבְלַבד ְגְרֵרהוּ  ׁשֶ א ּתִ יהַּ  ְיֵהא ֶאּלָ  ַאַחת ַרְגלוֹ  ַמְגּבִ
יחַ  ה ְוַיּנִ ִנּיָ ְ ֵען ָהָאֶרץ ַעל ַהׁשּ ָ ֲחֹזר ַעד ָעֶליהָ  ְוִיׁשּ ּיַ  ׁשֶ
יחַ  יהַּ  ַרְגלוֹ  ְוַיּנִ ִהְגּבִ ְמָצא, ׁשֶ ּנִ ָען הּוא ְלעֹוָלם ׁשֶ  ַעל ִנׁשְ
  :ָהַאַחת ַרְגלוֹ 

ָבר. מב הּוא ּדָ ר ֻמְקֶצה ׁשֶ ע ֻמּתָ ּלֹא ּוִבְלַבד, ּבוֹ  ִלּגַ  ׁשֶ
ָצתוֹ מִ  ֲאִפּלוּ  ְמַנְעֵנעַ  ְיֵהא   :ּקְ

ר. מג   :ְנִפיָחה ְיֵדי ַעל ֻמְקֶצה ְלַטְלֵטל ֻמּתָ

ִלי. מד ְתרֹוֲעָעה ּכְ ּנִ ה ִיְתלשׁ  ֹלא, ׁשֶ ּנָ  ְלַכסֹות ֶחֶרס ִמּמֶ
  :ּבוֹ  ִלְסֹמךְ  אוֹ  ּבוֹ 

ֹחק ָאסּור. מה ת ִלׂשְ ּבָ ׁשַ ַכּדּור טֹוב ְויֹום ּבְ   :ּבְ

את ָאסּור. מו ַחת ָלׂשֵ  ַהּתֹוָלִעים ֶזַרע ֲאִציָליו ּתַ
ין עֹוׂשִ י ׁשֶ ׁשִ ֵני, ַהּמֶ ָאסּור ִמּפְ ִטְלטּול ׁשֶ הּוא ְועֹוד ּבְ  ׁשֶ
ֻחּמוֹ  מֹוִליד   :ּבְ

ֶגד ְלַטְלֵטל אֹוְסִרים ֵישׁ . מז ַעְטֵנז ּבֶ יִרים ְוֵישׁ , ׁשַ   :ַמּתִ

ר. מח ת ְמִניָפה ְלַטְלֵטל ֻמּתָ ּבָ ׁשַ בּוִבים ְלַהְבִריחַ  ּבְ   :ַהּזְ

דֹות. מט ִדים ְמַכּבְ ַכּבְ ּמְ ֶהם ׁשֶ ְרַקע ּבָ ר, ַהּקַ  ֻמּתָ
בָּ  .ְלַטְלְטָלם יר א"ָהַרׁשְ  ב"האצטרלו ְלַטְלֵטל ַמּתִ

תבְּ  ּבָ  ֵישׁ  ם"ָהַרְמבָּ  ּוְלַדַעת, ַהָחְכָמה ִסְפֵרי ְוֵכן, ׁשַ
ק ּפֵ ָבר ְלִהְסּתַ ּדָ   :ּבַ

ּמֹוֶרה ַמה. א ֶ עֹות ַעל ׁשּ ָ ּקֹוִרין ַהׁשּ ין, ג"רילו ׁשֶ  ּבֵ
הּוא ל ׁשֶ ין חֹול ׁשֶ הּוא ּבֵ ל ׁשֶ  ֵישׁ , ַאֵחר ִמין ׁשֶ

ק ּפֵ ר ִאם ְלִהְסּתַ   :ְלְטלוֹ ְלטַ  ֻמּתָ

יִרים ֻמְקֶצה. ב ים ַוֲאִפּלוּ , ֻמְקֶצה ָהֵוי ַלֲעׁשִ  ֵאין ֲעִנּיִ
  :ְמַטְלְטִלין

 שט סימן
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' ה ּובוֹ , בשבת מתר אם אחר דבר ידי על טלטול
  ְסִעיִפים:

נוֹ  ֶאת ָאָדם נֹוֵטל. א ָידוֹ  ְוָהֶאֶבן ּבְ יב ְוֹלא, ּבְ  ָחׁשִ
ּיֵשׁ  ְוהּוא. ָלֶאֶבן ְמַטְלֵטל ְעּגּוִעין לוֹ  ׁשֶ ִאם, יוָעלָ  ּגַ  ׁשֶ

ֶלּנוּ  ֹלא ְעּגּוִעין לוֹ  ֵאין ִאם ֲאָבל. ֶיֱחֶלה, ִיּטְ , ָעָליו ּגַ
שׁ  ַוֲאִפּלוּ . ֹלא ּיֵ ׁשֶ ְעּגּוִעין לוֹ  ּכְ ירוּ  ֹלא, ָעָליו ּגַ  ִהּתִ

א ֶאֶבן ֶאּלָ יָנר ִאם ֲאָבל, ּבְ ָידוֹ  ּדִ  ֶלֱאֹחז ַוֲאִפּלוּ , ּבְ
ינֹוק ָידוֹ  ַהּתִ ךְ  ְוהּוא ּבְ ַרְגלָ  ְמַהּלֵ יָנן ָאסּור, יוּבְ ַחְייׁשִ  ּדְ
יְלָמא ּלֹא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְלַאּתּוֵיי ֲאבּוהָ  ְוָאֵתי ָנִפיל ּדִ  ׁשֶ
א ָאְסרוּ  הּוא ֶאּלָ ׁשֶ א ּכְ ינֹוק נֹוׂשֵ יָנר ִעם ַהּתִ ָידוֹ  ּדִ . ּבְ
ינֹוק ֶלֱאֹחז ֲאָבל ָידוֹ  ַהּתִ י ַעל ַאף, ּבְ יָנר ּפִ ּדִ ַיד ׁשֶ  ּבְ

ינֹוק ָכךְ  ֵאין, ַהּתִ לּום ּבְ   :ּכְ

ָלה. ב ְלּכָ ָהְיָתה ּכַ ֶאֶבן ּוְסָתָמהּ  ְנקּוָבה ׁשֶ ר, ּבְ  ֻמּתָ
ֲהֵרי ְלַטְלְטָלהּ  ה ׁשֶ ָדְפָנה ַנֲעׂשֶ ַלַעת ְוֵכן. ּכְ ּתֹוִלין ּדְ  ׁשֶ

הּ  ֵדי ֶאֶבן ּבָ יד ּכְ הּ  ְלַמּלֹאת ְלַהְכּבִ  הּוא ִאם, ַמִים ּבָ
ֵאינוֹ  ָיֶפה ָקׁשּור ר נֹוֵפל ׁשֶ הּ  ְלַמּלֹאת ֻמּתָ הּוא ּבָ מוֹ  ׁשֶ  ּכְ

ַלַעת הּוא ַעְצָמהּ  ַהּדְ ֵטל ׁשֶ הּ  ּבָ ּבָ   :ָאסּור, ָלאו ְוִאם. ַאּגַ

ָלה. ג ְלּכָ רֹות ְמֵלָאה ּכַ תֹוָכהּ  ְוֶאֶבן ּפֵ רֹות ֵהם ִאם, ּבְ  ּפֵ
ים גֹון, ְרֻטּבִ ֵאִנים: ּכְ מוֹ  אֹוָתהּ  ִיּטֹל, ַוֲעָנִבים ּתְ  ּכְ
ִהיא ִאם. ׁשֶ רֹות ְיַנֵער ׁשֶ ְסדוּ , ִמּתֹוָכהּ  ַהּפֵ  ִאם ֲאָבל. ִיּפָ
רֹות ֵהם ֵאיָנם ּפֵ ם ִויַנֵער ְיַנֲעֵרם, ִנְפָסִדים ׁשֶ  ָהֶאֶבן ּגַ

ֶהם ה ְוֹלא, ִעּמָ ֶלּנָ ֶהם ִיּטְ ֵאינוֹ  ִמיֵלי ְוָהֵני. ִעּמָ ׁשֶ  ָצִריךְ  ּכְ
א ָלה אוֹ  ְלֵפרֹות ֶאּלָ  ָצִריךְ  ָהָיה ִאם ֲאָבל. ְלַכְלּכָ

ָלה ִלְמקֹום ְלּכָ מֹות ְמַטְלְטָלהּ , ַהּכַ ִהיא ּכְ   :ׁשֶ

ַכח. ד י ַעל ֶאֶבן ׁשָ ר ַעל ָמעֹות אוֹ , ָחִבית ּפִ , ַהּכַ
ה הּ  ַעל ָחִבית ַמּטֶ ר ּוְמַנֵער, נֹוֶפֶלת ְוָהֶאֶבן ִצּדָ  ַהּכַ

עֹות ין ֶהָחִבית ָהְיָתה ְוִאם. נֹוְפִלים ְוַהּמָ , ֶהָחִבּיֹות ּבֵ
ִעְנָין ֵאינוֹ  ּבְ ְמקֹוָמהּ  ֹוָתהּ א ְלַהּטֹות ָיכֹול ׁשֶ  ָיכֹול, ּבִ

יָההּ  מוֹ  ְלַהְגּבִ ִהיא ּכְ  ַאֵחר ְלָמקֹום ָהֶאֶבן ִעם ׁשֶ

ם ְלַהּטֹוָתהּ  ֵדי ׁשָ ּפֹל ּכְ ּיִ יָחם ְוִאם. ֵמָעֶליהָ  ׁשֶ  ָעֶליהָ  ִהּנִ
ְעּתוֹ  ַעת ַעל, ִמּדַ ֲארוּ  ּדַ ָ ׁשּ ּיִ ם ׁשֶ ְכִניַסת ׁשָ ת ּבִ ּבָ ַ , ַהׁשּ
ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים שׁ ְויֵ . ּוְלַנֵער ְלַהּטֹות ָאסּור יָחם ּדַ  ִהּנִ
ם ַעת ַעל ׁשָ ֲארוּ  ּדַ ָ ׁשּ ּיִ ם ׁשֶ ְכִניַסת ׁשָ ת ּבִ ּבָ ַ ֵדי ַהׁשּ  ּכְ

ֵלם ּטְ ּיִ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ר, ּבְ ת ּוְלַנֵער ְלַהּטֹות ֻמּתָ ּבָ ׁשַ  ְוֹלא. ּבְ
א ָאְסרוּ  יָחם ֶאּלָ ַמּנִ ַעת ַעל ּבְ ֲארוּ  ּדַ ָ ׁשּ ּיִ ם ׁשֶ ל ׁשָ  ּכָ
ת ּבָ ַ   :ַהׁשּ

ֹלא ָהא. ה ֵרי ּדְ א ׁשָ ְוָקא, ּוְלַנֵער ְלַהּטֹות ֶאּלָ ָצִריךְ  ּדַ  ּבְ
ר ֶהָחִבית ְלגּוף  ֶהָחִבית ִלְמקֹום ָצִריךְ  ִאם ֲאָבל. ְוַהּכַ
ר יק ְוֹלא ְוַהּכַ ְסּפִ ָיה לוֹ  ּתַ עּור ַהּטָ  ְלַטְלְטָלם ָיכֹול, ְוַהּנִ
עֹות ְוִעם ָהֶאֶבן ִעם ֲעֵליֶהם ַהּמָ   :םְמקֹומָ  ְלַפּנֹות ׁשֶ

 שי סימן
  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , בשבת מקצה דיני

ּתֹוִלין ֵעץ. א ִגים ּבוֹ  ׁשֶ י ַעל ַאף, ּדָ הּוא ּפִ , ָמאּוס ׁשֶ
ר ַקְיָמא ְלַטְלְטלוֹ  ֻמּתָ ֻמְקֶצה ָלן ּדְ י ִמאּוס ֵמֲחַמת ּבְ ַרּבִ  ּכְ

ְמעֹון ֵרי, ׁשִ ׁשָ   :ּדְ

לּושׁ  ֹאֶכל ׁשּום ֵאין. ב  ֻמְקֶצה יָלהַלֲאכִ  ָהָראּוי ּתָ
ת ּבָ ְתָמִרים. ְלׁשַ ֵקִדים ּדִ ָאר ּוׁשְ רֹות ּוׁשְ  ָהעֹוְמִדים ּפֵ

ר, ִלְסחֹוָרה ת ֵמֶהם ֶלֱאֹכל ֻמּתָ ּבָ ׁשַ ים ַוֲאִפּלוּ . ּבְ  ִחּטִ
ָרָעם ּזְ ַקְרַקע ׁשֶ ִריׁשוּ  ֹלא ַוֲעַדִין ּבְ ַחת ּוֵביִצים, ִהׁשְ ּתַ  ׁשֶ

ְרְנֹגֶלת ר, ַהּתַ קּוִטים ָמִריםתְּ  ְוֵכן. ְלַטְלְטָלן ֻמּתָ  ַהּלְ
ּוָלן ֹקֶדם ׁשּ ים אֹוָתם ְוכֹוְנִסים ּבִ ַסּלִ ִלים ְוֵהם ּבְ ְ ׁשּ  ִמְתּבַ

ר, ֵמֲאֵליֶהם ּוָלן ֹקֶדם ֵמֶהם ֶלֱאֹכל ֻמּתָ ׁשּ  ֲאָבל. ּבִ
רֹוָגרֹות יִחים ְוִצּמּוִקים ּגְ ּנִ ּמַ ֻמְקֶצה אֹוָתם ׁשֶ ן ּבְ ׁשָ , ְלַיּבְ
ת ֲאסּוִרין ּבָ ׁשַ ּום ּבְ ֵהן, הֻמְקצֶ  ִמׁשּ  ֹקֶדם ַמְסִריחֹות ׁשֶ

ׁשוּ  ְתַיּבְ ּיִ ֵכיָון, ׁשֶ ּיֹוֵדעַ  ּדְ ְסִריחוּ  ׁשֶ ּיַ ְעּתוֹ  ִהִסיחַ  ׁשֶ  ֵמֶהם ּדַ
א ְוֵכיָון ִאיּכָ י ּדְ ְרּתֵ ִחיְנהוּ . ּתַ ַדִים ּדָ ּיָ  ָהֵוי, ָחזוּ  ְוֹלא, ּבַ
  :ֻמְקֶצה
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ין. ג ִאסּור ּבֵ ין ֲאִכיָלה ּבְ ִאסּור ּבֵ ל ִטְלטּול ּבְ  ָברדָּ  ּכָ
ָהָיה ין ָראּוי ׁשֶ ָמׁשֹות ּבֵ ְ ָבר ּבוֹ  ֵאַרע ִאם, ַהׁשּ  ּדָ

ְתַקְלֵקל ּנִ ּיֹום ּבוֹ  ׁשֶ ּיֹום ּבוֹ  ְוִנְתַקן ְוָחַזר ּבַ  ָחַזר, ּבַ
רוֹ  ָבר ֲאָבל. ְלֶהּתֵ ֻהְקָצה ּדָ ין ׁשֶ ָמׁשֹות ּבֵ ְ ל ָאסּור, ַהׁשּ  ּכָ
  :ַהּיֹום

רֹוָגרֹות. ד ָהיוּ  ְוִצּמּוִקים ּגְ יעַ , ִציםֻמקְ  ׁשֶ ִהּגִ ין ּוְכׁשֶ  ּבֵ
ָמׁשֹות ְ ָבר ַהׁשּ ׁשוּ  ּכְ  ַאף, ַלֲאִכיָלה ְראּוִיים ְוֵהם ִנְתַיּבְ

י ַעל ּלֹא ּפִ ָעִלים ָיְדעוּ  ׁשֶ אֹוָתהּ  ַהּבְ ָעה ּבְ ׁשוּ  ׁשָ ְתַיּבְ ּנִ , ׁשֶ
ךְ  ְוַאַחר ין ָלֶהם נֹוַדע ּכָ ּבֵ ָמׁשֹות ׁשֶ ְ ָבר ַהׁשּ  ָהיוּ  ּכְ
ים ר, ְיֵבׁשִ   :ֻמּתָ

רֹוָגרֹות. ה ָחזוּ  ְוִצּמּוִקים ּגְ א, ָחזוּ  ְוֹלא ּדְ ִאיּכָ י ּדְ  ִאיְנׁשֵ
ָאְכֵלי א ֵליהּ  ּדְ ָלא ְוִאיּכָ , ַאְזְמֵניהּ  ִאי, ֵליהּ  ָאְכלוּ  ּדְ
 ִאם ֲאָבל. ֹלא, ֹלא ְוִאי. ֻמְקֶצה ִמּתֹוַרת ֵליהּ  ָנַפק
ָתא ָלאו ַהְזָמָנה, ְוִהְזִמיָנם ְראּוִיים ֵאיָנם   :ִהיא ִמּלְ

ל. ו ָבר ּכָ ָאסּור ּדָ ן ָאסּור, ְלַטְלְטלוֹ  ׁשֶ יו ִלּתֵ ְחּתָ ִלי ּתַ  ּכְ
ֵדי ּפֹל ּכְ ּיִ ֵני, ְלתֹוכוֹ  ׁשֶ אֹוֵסר ִמּפְ ִלי ׁשֶ ִטְלטּול ַהּכְ  ּבְ

ל ְוִנְמָצא ִלי ְמַבּטֵ ר ֲאָבל. ֵמֵהיָכנוֹ  ּכְ  ָעָליו ִלְכּפֹות ֻמּתָ
ִלי ּלֹא ּוִבְלַבד, ּכְ ע ׁשֶ   :ּבוֹ  ִיּגַ

ּיֵשׁ  הִמטָּ . ז ה ָעֶליהָ  ֵאין ֲאִפּלוּ  אוֹ , ָמעֹות ָעֶליהָ  ׁשֶ  ַעּתָ
ין ָעֶליהָ  ְוָהיוּ  ָמׁשֹות ּבֵ ְ ִמּגוֹ  ְלַטְלְטָלהּ  ָאסּור, ַהׁשּ  ּדְ

ִאְתְקָצֵאי ָמׁשֹות ְלֵבין ּדְ ְ י ִאְתְקָצֵאי ַהׁשּ  ְוהּוא. יֹוָמא ְלֻכּלֵ
ין ַבר ְלָכל ַהּדִ ר ּדְ ח ֶהּתֵ ּנָ ּמֻ  ִאם ָבלאֲ , ִאסּור ָעָליו ׁשֶ
ה ָעֶליהָ  ֵאין ין ָעֶליהָ  ָהָיה ֹלא ְוַגם ָמעֹות ַעּתָ  ּבֵ

ָמׁשֹות ְ ר, ַהׁשּ  ְלָמעֹות ִיֲחָדהּ  ֲאִפּלוּ  ְלַטְלְטָלהּ  ֻמּתָ
יָחם עֹוד ָעֶליהָ  ְוִהּנִ יָון, יֹום ִמּבְ ָקן ּכֵ ִסּלְ ין ֹקֶדם ׁשֶ  ּבֵ

ָמׁשֹות ְ   :ַהׁשּ

ִלי. ח שׁ  ּכְ ּיֵ ָבר ָעָליו ׁשֶ ר ָדָברוְ  ָהָאסּור ּדָ ּתָ ר, ַהּמֻ  ֻמּתָ
גֹון, ְלַטְלְטלוֹ  ה: ּכְ שׁ  ַמְחּתָ ּיֵ עֹוד ָעֶליהָ  ׁשֶ  ֵאֶפר יֹום ִמּבְ
ר ּתָ ּמֻ  ָעֶליהָ  ְוֵישׁ  צֹוָאה אוֹ , ֹרק ּבוֹ  ְלַכסֹות ְלַטְלְטלוֹ  ׁשֶ

ם ן ּגַ ְבֵרי ּכֵ ֵהם ֵעִצים ׁשִ ִטְלטּול ֲאסּוִרים ׁשֶ ר, ּבְ  ֻמּתָ
ה ְלַטְלֵטל ְחּתָ מוֹ  ַהּמַ ָבר ּוְכגֹון. ִהיאשֶׁ  ּכְ ּדָ ר ׁשֶ ּתָ  ַהּמֻ
ָבר ָחׁשּוב ָבר ִאם ֲאָבל. ָהִאיסּור ִמּדָ  ָחׁשּוב ָהִאיסּור ּדָ
ָבר יֹוֵתר ר ִמּדָ ּתָ ֵטל, ַהּמֻ . ְלַטְלְטלוֹ  ְוָאסּור ֶאְצלוֹ  ּבָ
ר ְוַטַעם ּום ֶזה ִטְלטּול ֶהּתֵ ֹלא ִמׁשּ ר ּדְ  ְלִמְנַקט ֶאְפׁשָ
ֵדי יאִ  ֲאִפּלוּ  ְלחּוֵדיהּ  ִקְטָמא ה ֵליהּ  ׁשָ ְחּתָ  ְוִאם, ֵמַהּמַ
א ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ה ְלגּוף ֶאּלָ ְחּתָ ה ֹלא, ַהּמַ מוֹ  ְיַטְלְטֶלּנָ  ּכְ
ִהיא א, ׁשֶ ְבֵרי ָהֵאֶפר ְיַנֵער ֶאּלָ ְמקֹוָמם ָהֵעִצים ְוׁשִ  ּבִ
ה ְוִיּטֹל ְחּתָ   :ַהּמַ

ָבה. ט שׁ  ּתֵ ּיֵ הּ  ׁשֶ ָבר ּבָ ר ּדָ ּתָ  םאִ , ּוָמעֹות ְלַטְלֵטל ַהּמֻ
עֹות ר ֵאיָנם ַהּמָ ר, ִעּקָ מוֹ  ְלַטְלְטָלהּ  ֻמּתָ ִהיא ּכְ  ַעל ׁשֶ

י ָנִאים ּפִ ֲארוּ  ַהּתְ ְתּבָ ּנִ ה ׁשֶ ְחּתָ ּמַ   :ּבַ

 שיא סימן
' ט ּובוֹ , הצד מן טלטול ושאר בשבת מת דיני

  ְסִעיִפים:

ל ֵמת. א ּטָ ּמֻ ָמקֹום ׁשֶ ֵרא ּבְ ּיָ ֵני ָעָליו ׁשֶ ֵלָקה ִמּפְ  ִאם, ַהּדְ
ר שׁ יֵ  ּכָ ינֹוק אוֹ  ּכִ  לוֹ  ֵאין ְוִאם. ְיֵדיֶהם ַעל ְמַטְלְטלוֹ  ּתִ

ר ּכָ ינֹוק אוֹ  ּכִ י לוֹ  ֵישׁ  ִאם, ּתִ ּתֵ  ַעל ְמַטְלְטלוֹ  ִמּטֹות ׁשְ
ַהְפֶכּנוּ  ְיֵדי ּיַ ה ׁשֶ ּטָ ה ִמּמִ ֲהָוה ְלִמּטָ ד ִמן ִטְלטּול ּדַ . ַהּצַ
מּור לִטְלטוּ  ְמַטְלְטלוֹ , ֶזה ְוֹלא ֶזה ֹלא לוֹ  ֵאין ְוִאם , ּגָ
אֹותוֹ  ֶזה ְוָכל ל ֵמת. ְרׁשּות ּבְ ּטָ ה ַהּמֻ ַחּמָ  ְמַטְלְטלוֹ , ּבַ

ה אֹותוֹ  ְלֵצל ֵמַחּמָ ר ְיֵדי ַעל ְרׁשּות ּבְ ּכָ ינֹוק אוֹ  ּכִ . ּתִ
ר לוֹ  ֵאין ְוִאם ּכָ ינֹוק אוֹ  ּכִ ָלל ְיַטְלְטֶלּנוּ  ֹלא ּתִ , ּכְ
ה ְלָהְפכוֹ  ֲאִפּלוּ  ּטָ ה ִמּמִ ִטְלטּול, ְלִמּטָ ד ִמן ּדְ ֵמיהּ  ַהּצַ  ׁשְ

  :ִטְלטּול

ִהְסִריחַ  ֵמת. ב ַבִית ׁשֶ ה ְוִנְמָצא, ּבְ ּזֶ ין ִמְתּבַ ים ּבֵ , ַהַחּיִ
ים ְוֵהם ּזִ ּנוּ  ִמְתּבַ ר. ִמּמֶ  ְוִאם. ְלַכְרְמִלית ְלהֹוִציאוֹ  ֻמּתָ
א, אֹותוֹ  מֹוִציִאין ֵאין, ּבוֹ  ָלֵצאת ָמקֹום ָלֶהם ָהָיה  ֶאּלָ
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יִחים  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ֵהם ְויֹוְצִאים ְמקֹומוֹ בִּ  אֹותוֹ  ַמּנִ
ּלֹא ירוּ  ׁשֶ א, ְלַכְרְמִלית ְלהֹוִציאוֹ  ִהּתִ ר ְיֵדי ַעל ֶאּלָ ּכָ  ּכִ
ינֹוק אוֹ  אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּתִ ל ׁשֶ ּכָ ּמֹוִציאוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ

ּלֹא ְלהֹוִציא מּוָטב, ְלַכְרְמִלית ר ׁשֶ ִכּכָ ֵדי, ְוִתינֹוק ּבְ  ּכְ
הֹוָצָאה ְלַמֵעט יר ִמי ְוֵישׁ  .ּבְ ּתִ ּמַ  ַאף ְלהֹוִציאוֹ  ׁשֶ
ים ִלְרׁשּות ינֹוק ְיֵדי ַעל ָהַרּבִ  ְיֵדי ַעל ֹלא ֲאָבל, ּתִ

ר ּכָ ין ְוהּוא. ּכִ יֹון הּוא ִאם ַהּדִ ִבּזָ גֹון, ַאֵחר ּבְ ָהָיה ּכְ  ׁשֶ
ְסִפיָנה ם ִמְתַאְסִפים ם"ָהַעּכוּ  ְוָהיוּ  ּבַ ל ְוֵכן. ׁשָ ּיֹוֵצא ּכָ  ּכַ

ֶזה   :ּבָ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ג ִאם ׁשֶ ת ַעל ָנַתן ׁשֶ ִלים ֶאָחד ַהּמֵ  ִמּכֵ
הּוא נֹוֵתן ָחׁשּוב, ָלבּושׁ  ׁשֶ ר ּכְ ּכָ ינֹוק אוֹ  ּכִ   :ּתִ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ד ּלֹא ׁשֶ ר ִהְצִריכוּ  ׁשֶ ּכָ ינֹוק אוֹ  ּכִ א ּתִ  ֶאּלָ
ְכסּותוֹ  הּוא ִאם ֲאָבל, ָעֹרם ְלֵמת ר ָצִריךְ  ֵאין, ּבִ ּכָ  ּכִ
  :ינֹוקתִּ  אוֹ 

ת ִלְמקֹום ָצִריךְ  ִאם. ה ת ְלָדָבר אוֹ  ַהּמֵ ַהּמֵ ח ׁשֶ  ֻמּנָ
ר, ָעָליו ד ִמן ְלַטְלְטלוֹ  ֻמּתָ ַהְינוּ  ַהּצַ הֹוְפכוֹ  ּדְ ה ׁשֶ ּטָ  ִמּמִ
ה יָון, ְלִמּטָ ְלֹצֶרךְ  ּכֵ ָבר ּדִ ר ּדָ ּתָ ירוּ  ֹלא הּוא ַהּמֻ  ִהּתִ

ר ְיֵדי ַעל ְלַטְלֵטל ּכָ ינֹוק אוֹ  ּכִ א ּתִ ֵמת ֶאּלָ ְלַבד ּבְ , ּבִ
ָאר ֹלא ֲאָבל ׁשְ ָבִרים ּבִ   :ְלַטְלֵטל ָהֲאסּוִרים ּדְ

ל ֵמת. ו ּטָ ה ַהּמֻ ַחּמָ  אוֹ  ְלַטְלְטלוֹ  ָמקֹום ָלֶהם ְוֵאין ּבַ
ּלֹא קֹומוֹ  ְלָהִזיזוֹ  ָרצוּ  ׁשֶ ִאין, ִמּמְ ֵני' ב ּבָ  ָאָדם ּבְ

ִבים ה ָלֶהם ַחם, ְצָדָדיו' ִמב ְויֹוׁשְ ַמּטָ  יאֵמבִ  ֶזה ִמּלְ
תוֹ  ב ִמּטָ תוֹ  ֵמִביא ְוֶזה ָעֶליהָ  ְויֹוׁשֵ ב ִמּטָ , ָעֶליהָ  ְויֹוׁשֵ
ַמְעָלה ָלֶהם ַחם  ַעל ּופֹוֵרס ַמְחֶצֶלת ֵמִביא ֶזה, ִמּלְ

יו ּבָ יו ַעל ּופֹוֵרס ַמְחֶצֶלת ֵמִביא ְוֶזה ּגַ ּבָ  זֹוֵקף ֶזה, ּגַ
תוֹ  ָמט ִמּטָ תוֹ  זֹוֵקף ְוֶזה לוֹ  ְוהֹוֵלךְ  ְוִנׁשְ  ָמטְוִנשְׁ  ִמּטָ
ֲהֵרי, ֵמֵאֶליהָ  ֲעׂשּוָיה ְמִחיָצה ִנְמֵצאת, לוֹ  ְוהֹוֵלךְ   ׁשֶ

יֶהן ֶזה ּוַמְחֶצֶלת ֶזה ַמְחֶצֶלת ּבֵ ֵני ְלזוֹ  זוֹ  ְסמּוכֹות ּגַ  ּוׁשְ
ְרַקע ַעל ְקצֹוֵתיֶהן ֵני ַהּקַ ְ י ִמׁשּ ת ִצּדֵ   :ַהּמֵ

ר. ז ת ָלסּוךְ  ֻמּתָ ֹמט ּוְלָהִדיחוֹ  ַהּמֵ ר ְוִלׁשְ חְ  ַהּכַ יוִמּתַ  ּתָ
ֵדי ּלֹא ּכְ ּלֹא ּוִבְלַבד, ַיְסִריחַ  ׁשֶ . ֵאֶבר ׁשּום ּבוֹ  ָיזּוז ׁשֶ
יו ָהָיה ְוִאם ח ּפִ ר, ְוהֹוֵלךְ  ִנְפּתָ ִעְנָין ַהֶלִחי ֶאת קֹוׁשֵ  ּבְ
ּלֹא ַתח יֹוִסיף ׁשֶ ֵדי ֹלא ֲאָבל, ְלִהּפָ ָסֵגר ּכְ ּיִ  ַמה ׁשֶ

ח ְפּתַ ּנִ ֶ ִאם, ְקָצתוֹ  אוֹ  ׁשּ ן ׁשֶ ַעם. ֵאֶבר זֵמִזי ָהָיה ּכֵ  ּוִמּטַ
ל ֵעיָניו ַמֲעִציִמין ֵאין ֶזה ת ֵמת ׁשֶ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ד ִמן ִטְלטּול. ח ָבר ְלֹצֶרךְ  ַהּצַ ר ּדָ ּתָ ר, ַהּמֻ ךְ . ֻמּתָ  ִהְלּכָ
ַמן ְצנֹון ּטָ ָאֶרץ ׁשֶ ים ָעָליו ּוִמְקָצת ּבָ ִרישׁ  ְוֹלא ְמֻגּלִ  ִהׁשְ
ן ֹלא ְוַגם ּוֵ י ַעל ףאַ  נֹוְטלוֹ , ִלְזִריָעה ִנְתּכַ  ּפִ

ְנִטיָלתוֹ  ּבִ קֹומוֹ  ָעָפר ֵמִזיז ׁשֶ י ַעל ְוַאף, ִמּמְ הֹוִסיף ּפִ  ׁשֶ
ְרַקע ַלחּות ֵמֲחַמת ר, ַהּקַ גּופוֹ  ְוִטְלטּול. ֻמּתָ  ֲאִפּלוּ  ּבְ
ָבר ְלֹצֶרךְ  ר, ָהָאסּור ּדָ ךְ . ֻמּתָ ַעל ַקשׁ  ִהְלּכָ ה ׁשֶ ּטָ , ַהּמִ
ְסָתמוֹ  יחַ  ְוִאם. גּופוֹ בְּ  ְמַנְעְנעוֹ , ְלַהָסָקה ֻמְקֶצה ּדִ  ִהּנִ
עֹוד ָעָליו ר יֹום ִמּבְ ֶסת אוֹ  ּכַ ָידוֹ  ֲאִפּלוּ  ְמַנְעְנעוֹ , ּכֶ  ּבְ
ֲהֵרי עֹוד ֱהִכינוֹ  ׁשֶ ב יֹום ִמּבְ ּכַ   :ָעָליו ִלׁשְ

רֹות. ט מּוִנין ּפֵ ֶתֶבן ַהּטְ ַקשׁ  אוֹ  ּבְ ְקִצים ּבְ  ָיכֹול, ַהּמֻ
ֶהם ִלְתֹחב שׁ וְ  ְונֹוְטָלם ּכֹושׁ  אוֹ  ַמַחט ּבָ  ִנְנָער ַהּקַ
  :ֵמֵאָליו

 שיב סימן
  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , בשבת מקנח במה לנקביו הנצרך

ּום. א בֹוד ִמׁשּ ִרּיֹות ּכְ ירוּ  ַהּבְ  ֲאָבִנים ְלַטְלֵטל ִהּתִ
חַ  ג ְלַהֲעלֹוָתם ַוֲאִפּלוּ , ְלַקּנֵ ָהֵוי ִעּמוֹ  ַלּגַ  ִטְרָחא ּדְ
ר, ְיֵתָרה שׁ  ּוִמי. ֻמּתָ ּיֵ ֵסא ְלֵבית ְמֻיָחד ָמקֹום לוֹ  ׁשֶ , ַהּכִ
חַ  ֲאָבִנים ִעּמוֹ  ְלַהְכִניס ָיכֹול ד ְמֹלא ְלַקּנֵ  ֵאין ְוִאם. ַהּיָ
עּור ִעּמוֹ  ַמְכִניס, ָקבּועַ  ָמקֹום לוֹ  ׁשִ ה ּבּוְכָנא ּכְ . ְקַטּנָ

ר ְוִאם ֶאֶבן ִנּכָ חוּ  ּבָ ּנְ ּקִ ר, ּבוֹ  ׁשֶ  ֲאִפּלוּ  ְלַהְכִניסוֹ  ֻמּתָ
דֹול הּוא ה ֵהם ֲאִפּלוּ  אוֹ , הַהְרבֵּ  ּגָ ֹלא ַהְרּבֵ ד ִמּמְ , ַהּיָ
ר ן ִלּטֹל ֻמּתָ ּלָ ֵכיָון ּכֻ חוּ  ּדְ ּנְ ּקִ ֶהן ׁשֶ   :ְלָכךְ  הּוְכנוּ  ּבָ
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ִמים ָיְרדוּ  ִאם. ב ׁשָ עוּ  ָהֲאָבִנים ַעל ּגְ ּוָמן ִאם. ְוִנְטּבְ  ִרׁשּ
ר ר, ִנּכָ ָלן ֻמּתָ ֵדי ִלּטְ חַ  ּכְ ֶזה ְוֵאין ְלַקּנֵ ּום ּבָ  ֵתרסוֹ  ִמׁשּ
ּום ְוֹלא   :טֹוֵחן ִמׁשּ

ָעלוּ  ְצרֹור. ג ִבים ּבוֹ  ׁשֶ ר, ֲעׂשָ חַ  ֻמּתָ  ְוֹלא ּבוֹ  ְלַקּנֵ
יָנן א ַחְייׁשִ ּמָ ְלׁשוּ  ׁשֶ ַאף, ִיּתָ ְלׁשוּ  ִאם ּדְ א ִיּתָ  ִאסּוָרא ֵליּכָ
ָדָבר ֵאין ּדְ ן ׁשֶ ּוֵ   :הּוא ִמְתּכַ

חַ  ֲאָדָמה ֶרֶגב ְיַטְלֵטל ֹלא. ד ֵאיָנהּ  ֵניִמפְּ , ּבוֹ  ְלַקּנֵ  ׁשֶ
ִהיא ְלִפי ְלִקּנּוחַ  ְראּוָיה חַ  ָאסּור. ִנְפֶרֶכת ׁשֶ  ְלַקּנֵ
ֶחֶרס ֹחל ֲאִפּלוּ , ּבְ ּום, ּבַ ָנה ִמׁשּ ּלֹא ַסּכָ ק ׁשֶ י ְיַנּתֵ ּנֵ  ׁשִ

א ּתָ ׁשְ ְרּכֶ   :ַהּכַ

ת ְלָפָניו ָהיוּ . ה ּבָ ׁשַ ֵכיָון, ֲחָלִקים ֶחֶרס ְוָאְזֵני ְצרֹור ּבְ  ּדְ
ֲחָלִקים א םהֵ  ּדַ ּום ֵליּכָ ָנה ִמׁשּ חַ , ַסּכָ ֹאֶזן ְמַקּנֵ  ַהֶחֶרס ּבְ
הּוא י ּבוֹ  ְלַכסֹות ָראּוי ׁשֶ ִלי ּפִ ִבים ְצרֹור. ַהּכְ , ַוֲעׂשָ
חַ  ִבים ְיַקּנֵ ֲעׂשָ ים ֲאָבל, ַלִחים ֵהם ִאם ּבַ יֵבׁשִ  ֵאין ּבִ

ִחין ֵני ְמַקּנְ ֵהם ִמּפְ ים ׁשֶ ִכין ַחּדִ ר ֶאת ּוְמַחּתְ ׂשָ   :ַהּבָ

ִחיןמְ . ו ת ַקּנְ ּבָ ׁשַ ִבים ּבְ ֲעׂשָ ִרים ֵהם ֲאִפּלוּ  ַלִחים ּבַ , ְמֻחּבָ
ּלֹא ּוִבְלַבד ּום. ְיִזיֵזם ׁשֶ שׁ  ּוִמׁשּ ּמֵ ּתַ ר ִמׁשְ ְמֻחּבָ א ּבִ , ֵליּכָ
ֹלא א ָאְמרוּ  ּדְ ִאיָלן ֶאּלָ ֶיֶרק ֹלא ֲאָבל ּבְ   :ּבְ

ְרפ, ִלְפנֹות ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ִלְנָקָביו ָצִריךְ  ָהָיה. ז  ּוָאתוֹ ׁשֶ
ֵמשׁ  ִפי ְלַמׁשְ ַעת ּבְ ּבַ ֵמשׁ  ַהּטַ ַמׁשְ ּמְ ם ׁשֶ ְצרֹור ׁשָ ֶקב ּבִ  ְוַהּנֶ
ח ֵמשׁ  ֹלא, ִנְפּתָ ת ְיַמׁשְ ּבָ ׁשַ ֶרךְ  ּבְ ּדֶ ֵמשׁ  ּכַ ַמׁשְ ּמְ ֹחל ׁשֶ , ּבְ
ַהְינוּ  אֹוֵחז ּדְ רֹור ׁשֶ ָכל ַהּצְ ד ּבְ ּום, ַהּיָ ַרת ִמׁשּ ָ , ִניִמין ַהׂשּ
א ֵמשׁ  ֶאּלָ ְלַאַחר ְמַמׁשְ ַהְינוּ , ָיד ּכִ ֱאֹחז ּדְ ּיֶ רֹור ׁשֶ  ַהּצְ
י ּתֵ ׁשְ עֹוָתיו ּבִ ֵמשׁ , ֶאְצּבְ   :ּוְמַמׁשְ

ֵמשׁ . ח ִבְרָזא ְלַמׁשְ ִפי ּבְ ַעת ּבְ ּבַ יָנהּ  ַהּטַ ְצרֹור ּדִ ּלֹא, ּכִ  ׁשֶ
ה א ֹיאֲחֶזּנָ ב ֶאּלָ עֹוָתיו' ּבְ ִבְרָזא ָלֵצאת ְוָאסּור. ֶאְצּבְ  ּבְ
חּוָבה ֲאִפּלוּ  הּ  ּתְ ּלָ   :ּגּוףבַּ  ּכֻ

ֵדה ִלְפנֹות ָאסּור. ט ׂשְ ת ִניר ּבִ ּבָ ׁשַ א, ּבְ ּמָ  ָיֹבא ׁשֶ
וּוֵיי ֵדה ָהָיה ְוִאם. ּגּומֹות ְלַאׁשְ ֹחל ֲאִפּלוּ , ֲחֵברוֹ  ׂשְ  ּבַ

ֵני ָאסּור שׁ  ִמּפְ ּדָ   :ּוְמַקְלֵקל ִנירוֹ  ׁשֶ

דֹולֹות ֲאָבִנים. י ִדין ּגְ ַצּדְ ּמְ ִמין אֹוָתן ׁשֶ ב ּכְ  ָחלּול מֹוׁשָ
ִביםוְ  דֹות ֲעֵליֶהם יֹוׁשְ ָ ׂשּ ָמקֹום ּבַ  ְלֵבית ַהְמֻיָחד ּבְ

ֵסא ר, ַהּכִ ָדן ֻמּתָ ב ַעל ְוַאף. ְלַצּדְ ִבְנַין ּגַ  הּוא ֲעַראי ּדְ
ְזרוּ  ֹלא יהּ  ּגָ ָנן ּבֵ ּום, ַרּבָ בֹוד ִמׁשּ ִרּיֹות ּכְ   :ַהּבְ

 שיג סימן
  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , בשבת והמנעול וחלון דלת טלטול

ַקק .א גֹון, ַהַחּלֹון ּפְ ָאר אוֹ , לּוחַ : ּכְ ל ׁשְ ָבר ּכָ  ּדָ
סֹוְתִמין  ֵאינוֹ  ִאם ֲאִפּלוּ  ְלָסְתמוֹ  ְיכֹוִלים, ַהַחּלֹון ּבוֹ  ׁשֶ

ָהֵוי ַאְמִריָנן ְוֹלא ָקׁשּור מֹוִסיף ּדְ ְנָין ַעל ּכְ  ְוהּוא. ַהּבִ
ֲחׁשֹב ּיַ ת ֵמֶעֶרב ָעָליו ׁשֶ ּבָ  ְוָקֶנה. ּבוֹ  ְלָסְתמוֹ  ׁשַ

ִהְתִקינוּ  ֶרּנוּ  ָצִריךְ  ֵאין, ּבוֹ  נֹוֵעל ִלְהיֹות ׁשֶ ְקׁשְ ּיִ  ׁשֶ
ֶלת ּדֶ ל ּבַ ִמי ָמקֹום ּוִמּכָ ַקק יֹוֵתר ְלִבְנָין ּדָ  ַהַחּלֹון ִמּפְ
י ְוֹלא ָבה ַסּגֵ ְחׁשָ ּמַ ֲחׁשֹב ּבַ ּיַ  ְוָצִריךְ  ֵמֶאְתמֹול ָעָליו ׁשֶ

ֶנּנוּ  ַתּקְ ּיְ יְּ  ַהְינוּ , י"ְלַרשִׁ . ְלָכךְ  ׁשֶ ֶנּנוּ ׁשֶ ם ַתּקְ ִלי ְלׁשֵ , ּכְ
ֵהא ּיְ ִמישׁ  ְלׁשּום ָראּוי ׁשֶ ׁשְ ֵהא, ּתַ ּיְ  ּבוֹ  ַלֲהֹפךְ  ָראּוי ׁשֶ
נוּ . ֱאגֹוִזים ּבוֹ  ִלְפֹצעַ  אוֹ  ֵזיִתים ם ּוְלַרּבֵ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ּתָ
ֵהא ּיְ א, ַאֵחר ְלָדָבר ָראּוי ׁשֶ יָון ֶאּלָ נוֹ  ּכֵ ּקְ ּתִ ה ׁשֶ  ּבוֹ  ְוָעׂשָ
ה י ְלָכךְ  נוֹ ֶוֱהִכי ַמֲעׂשֶ ר. ַסּגֵ הּוא ְוֵנּגֶ ּנֹוֲעִלים ָיֵתד ׁשֶ  ׁשֶ

ה אֹותוֹ  ְותֹוֲחִבין ּבוֹ  ַאְסֻקּפָ ה ּבְ  ְטֵפי ְודֹוֶמה ְלַמּטָ
י ֹלא, ְלִבְנָין ָהֵכי ַסּגֵ א ּבוֹ  נֹוֲעִלים ְוֵאין ּבְ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ֹראׁשוֹ  ֵישׁ  ִאם, ָקׁשּור ְיֵהא ְוֵכיַצד. ָקׁשּור ְיֵהא  ּבְ

לּוְסטְ  ַהְינוּ  ָראּגְ הּוא ּדְ ֶאָחד ָעב ׁשֶ ים ּבְ  ְוָראּוי ֵמָהָראׁשִ
ּדֹוֶמה ּבוֹ  ִלְכּתֹשׁ  י, ִלְכִלי ׁשֶ ֶחֶבל ָקׁשּור ִאם ֲאִפּלוּ  ַסּגֵ  ּבְ

ק ֵאינוֹ  ּדַ ל ִלְהיֹות ָראּוי ׁשֶ  ֵאינוֹ  ִאם ַוֲאִפּלוּ , ּבוֹ  ִנּטָ
ֶלת ָקׁשּור ּדֶ א ַעְצמוֹ  ּבַ ְבִריחַ  ֶאּלָ ֶלת ּבִ  ִאם ּלוּ ַוֲאפִ , ַהּדֶ
לּוי ְוֵאינוֹ  ָאֹרךְ  ַהֶחֶבל ָלל ּתָ ֲאִויר ּכְ א ּבָ ּלוֹ  ֶאּלָ ח ּכֻ  ֻמּנָ
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ָאֶרץ ֹראׁשוֹ  ֵאין ְוִאם. ּבָ לּוְסְטָרא ּבְ  ָקׁשּור הּוא ִאם, ּגְ
ֶלת ּדֶ י, ַעְצָמהּ  ּבַ ֶחֶבל ֲאִפּלוּ  ַסּגֵ ק ּבְ ֵאינוֹ  ּדַ  ָראּוי ׁשֶ
ֵטל ּלוֹ  ַוֲאִפּלוּ  ּבוֹ  ִלּנָ ח ּכֻ אָ  ֻמּנָ  ָקׁשּור ֵאינוֹ  ְוִאם. ֶרץּבָ
ֶלת ּדֶ א ּבַ ִריחַ  ֶאּלָ ּבְ ֵהא ָצִריךְ , ּבַ ּיְ ר ׁשֶ ׁשֶ יץ ַהּקֶ ֵהא ַאּמִ ּיְ  ׁשֶ
ֵטל ָראּוי ֵהא ָצִריךְ  ֵאין ָהֵכי ַוֲאִפּלוּ , ּבוֹ  ִלּנָ ּיְ לּוי ׁשֶ , ּתָ
א ּלוֹ  ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ ח ּכֻ ָאֶרץ ֻמּנָ ר, ּבָ ֵאין ֻמּתָ א ָאסּור ׁשֶ  ֶאּלָ

ֹומְ  ׁשּ ׁשֶ יחוֹ  טוֹ ּכְ ֶקֶרן ּוַמּנִ   :ָזִוית ּבְ

ל. ב ר ּכָ ָאַמְרנוּ  ֵנּגֶ ה ַמְיֵרי, ׁשֶ ַאְסֻקּפָ בֹוהַּ  ׁשֶ ּנֹוֵעץ ּגָ  ּוְכׁשֶ
ן אֹותוֹ  ְפּתָ ּמִ ָאֶרץ נֹוֵקב ֵאינוֹ  ּבַ  ִנְפֲחָתה ִאם ֲאָבל, ּבָ

ה ִעְנָין ָהַאְסֻקּפָ ְכִניס, ּבְ ּמַ ׁשֶ ּכְ ר ׁשֶ ּגָ ֹחר ַהּנַ יו נֹוֵקב ּבַ ְחּתָ  ּתַ
ְנָין ָהֵוי, ָאֶרץבָּ    :ּבוֹ  ִלְנֹעל ְוָאסּור ּבִ

ֲאחֹוֵרי ְרָחָבה. ג ים ׁשֶ ּתִ ֵאין, ַהּבָ הּ  ְויֹוְצִאים ִנְכָנִסים ׁשֶ  ּבָ
ִדיר ה ִאם, ּתָ ֶלת ָעׂשָ ּתֹוֶלה אוֹ  ְלִפְתָחהּ  ּדֶ הּ  ׁשֶ  ּבָ

ל ַמְחֶצֶלת ְרָצה ְוֵכן, ָקִנים ׁשֶ ָדָרהּ  ּפִ ּגְ קֹוִצים ׁשֶ ֵעין ּבְ  ּכְ
לֶ  ה ָלֶהם ֵאין ֲאִפּלוּ  אוֹ , ִציר ָלֶהם ֵישׁ  ִאם, תּדֶ  ַעּתָ
א ִציר ָהָיה ֶאּלָ ֶהם נֹוֲעִלים, ִציר ָלֶהם ׁשֶ  ֵהם ֲאִפּלוּ  ּבָ

ָאֶרץ ִנְגָרִרים ָרם ַרק ּבָ ׁשָ ּקְ ֶהם ִלְנֹעל ּוְתָלָאם ׁשֶ  ְוֹלא. ּבָ
בֹוֶנה ָחׁשּוב ר, ּכְ ּכָ ּנִ ֶהם ׁשֶ הּוא ּבָ ֶלת ׁשֶ יָון ּדֶ ָהָיה ּכֵ  ׁשֶ
 ָלֶהם ָהָיה ְוֹלא ִציר ָלֶהם ֵאין ִאם ֲאָבל. ִציר ָלֶהם
ֶהם נֹוֲעִלים ֵאין, ִציר א ּבָ ן ִאם ֶאּלָ בֹוִהים ָהיוּ  ּכֵ  ִמן ּגְ

ִדיר ִויִציָאה ִלְכִניָסה ֶהָעׂשּוי ּוֶפַתח. ָהָאֶרץ  נֹוֲעִלים ּתָ
  :ִנְגָרר ְוהּוא ֵמעֹוָלם ִציר לוֹ  ָהָיה ֹלא ֲאִפּלוּ , ּבוֹ 

לֶ . ד ֵאין אוֹ  ֶאָחד ִמּלּוחַ  ֶהָעׂשּוי תּדֶ ה ָלהּ  ׁשֶ  ַאְסֻקּפָ
ְחּתֹוָנה ּפֹוְתִחים, ַהּתַ  ְועֹוְקִרים אֹוָתהּ  ׁשֹוְמִטין ּוְכׁשֶ

הּ  נֹוֲעִלים ֵאין, אֹוָתהּ    :ִציר ָלהּ  ֵישׁ  ֲאִפּלוּ  ּבָ

ה. ה ּדָ ָבה ׁשִ ל ּתֵ ְתֵחיֶהן ּוִמְגּדָ ּפִ ד ִמן ׁשֶ  ָלֶהם ְוֵישׁ  ַהּצַ
ֵני ה ְוֶאָחד ְלַמְעָלה ֶאָחד יִריםצִ  ׁשְ  ָיָצא ִאם, ְלַמּטָ

ְחּתֹון ּלוֹ  ַהּתַ קֹומוֹ  ּכֻ א ְלַהֲחִזיָרה ָאסּור, ִמּמְ ּמָ . ִיְתַקע ׁשֶ
ָצתוֹ  ָיָצא ִאם ֲאָבל ֲחִזירוֹ  ַעד ּדֹוֲחקוֹ , ִמּקְ ּמַ  ִלְמקֹומוֹ  ׁשֶ

יָון ָהֶעְליֹון ּכֵ ָאר ׁשֶ ְמקֹומוֹ  ִנׁשְ ַקל ּבִ  ְלַהֲחִזיר ָיכֹול ּבְ
ְחּתֹון ָצא ֲאָבל. ַהּתַ ּיָ ׁשֶ  ְלָדְחקוֹ  ֲאִפּלוּ  ָאסּור, ָהֶעְליֹון ּכְ

  :ִלְמקֹומוֹ  ּוְלַהֲחִזירוֹ 

ה. ו ל ִמּטָ ָרִקים ׁשֶ ָקהּ  ְלַהֲחִזיָרהּ  ָאסּור ּפְ  ְוִאם, ּוְלַהּדְ
ַקע ב ּתָ את ַחּיָ ר, ְרפּוָיה ִהיא ְוִאם. ַחּטָ ה ֻמּתָ ִחּלָ , ְלַכּתְ
ל ְוכֹוס ָרִקים ׁשֶ ר, ּפְ ת ּוְלַהֲחִזירוֹ  ְלָפְרקוֹ  ֻמּתָ ּבָ ׁשַ . ּבְ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ין ׁשֶ ּדִ ִדין ַהּכֹוס ׁשֶ ה ּכְ ּטָ   :ַהּמִ

ָרה קֹוָרה. ז ּבְ ׁשְ ּנִ ר, ׁשֶ ֲאֻרּכֹות ְלָסְמָכהּ  ֻמּתָ ה ּבַ ּטָ , ַהּמִ
ֵהם ִלי ׁשֶ ֵדי ֹלא ּכְ ֲעֶלה ּכְ ּתַ ִאם, ׁשֶ ן ּדְ , ּבֹוֶנה ֵליהּ  ָהֵוי ּכֵ
א ּלֹא ֵדיכְּ  ֶאּלָ ֵרד ׁשֶ ְהיוּ  ְוהּוא. יֹוֵתר ּתֵ ּיִ , ְרפּוִיים ׁשֶ

כֹול ּיָ ָלם ׁשֶ ְרֶצה ִלּטְ ּיִ ׁשֶ ָקם ִאם ֲאָבל ּכְ ם ְמַהּדְ   :ָאסּור, ׁשָ

ַמט ַסְפָסל. ח ׁשְ ּנִ  ְלַהֲחִזירוֹ  ָאסּור, ֵמַרְגָליו ֶאָחד ׁשֶ
יחַ . ִלְמקֹומוֹ  מּוט ַצד אֹותוֹ  ּוְלַהּנִ ָ , ַאֵחר ַסְפָסל ַעל ַהׁשּ

ְחִמיר ִמי ֵישׁ  ּמַ   ֶלֱאֹסר ׁשֶ

ֵעץ ֵעץ ַהּתֹוֵקעַ . ט ין, ּבְ ַקע ּבֵ ּתָ ַמְסֵמר ׁשֶ ין ּבְ ַקע ּבֵ ּתָ  ׁשֶ
ֵעץ ְתַאֵחד ַעד ַעְצמוֹ  ּבָ ּנִ   :ּבֹוֶנה ּתֹוָלַדת ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶ

ְתַקְלְקָלה ָחֵצר. י ּנִ ֵמיֵמי ׁשֶ ִמים ּבְ ׁשָ הּ  ִלְזרֹות ָיכֹול ּגְ  ּבָ
ֶבן יבחֲ  ְוֹלא, ּתֶ מֹוִסיף ׁשִ ְנָין ַעל ּכְ ה ּוִבְלַבד, ַהּבִ ּנֶ ׁשַ ּיְ , ׁשֶ
ּלֹא ַסל ֹלא ִיְזֶרה ׁשֶ ה ְוֹלא ּבְ ֻקּפָ א ּבְ ׁשּוֵלי ֶאּלָ ה ּבְ ּפָ , ַהּקֻ
ה ַעד ַהְפֶכּנָ ּיַ ֶבן ְוָיִביא ׁשֶ ַהְינוּ  ׁשּוֶליהָ  ַעל ּתֶ  ְיֵדי ַעל ּדְ

ּנּוי ד ֲאָבל. ׁשִ ּיָ   :ָאסּור, ּבַ

 שיד סימן
 ּובוֹ , בשבת וסתירה בנין משום אסוריםה דברים

  ְסִעיִפים: ב"י

ְנָין ֵאין. א ֵכִלים ּוְסִתיָרה ּבִ ֵאינוֹ , ִמיֵלי ְוָהֵני. ּבְ ְנָין ׁשֶ  ּבִ
שׁ  גֹון ַמּמָ ָרה, ָחִבית ּכְ ּבְ ׁשְ ּנִ ק ׁשֶ ָבֶריהָ  ְוִדּבֵ ֶזֶפת ׁשְ , ּבְ
ְבָרהּ  ָיכֹול ח ְלׁשָ תֹוָכהּ  ַמה ִלּקַ ּבְ ֶ ן ּלֹאשֶׁ  ּוִבְלַבד ׁשּ  ְיַכּוֵ

ָבהּ  ְהֶיה ָיֶפה ֶנֶקב ְלַנּקְ ּיִ ִאם, ְלֶפַתח ָלהּ  ׁשֶ ן ּדְ  ֲהָוה ּכֵ
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ן ֵליהּ  ֵלָמה ִהיא ִאם ֲאָבל. ָמָנא ְמַתּקֵ  ָאסּור, ׁשְ
ְבָרהּ  ִעְנָין ֲאִפּלוּ  ְלׁשָ ֵאינוֹ  ּבְ ה ׁשֶ ִלי עֹוׂשֶ  ֶנֶקב ַוֲאִפּלוּ . ּכְ
ָעְלָמא הּ  ִלְנֹקב ָאסּור ּבְ הּ  ֵישׁ  ִפּלוּ ַואֲ , ֵמָחָדשׁ  ּבָ  ֶנֶקב ּבָ

ין ָהָיה ְוִאם. ָאסּור, ְלַהְרִחיבוֹ  ִאם, ָחָדשׁ  קּועַ  ַסּכִ  ּתָ
ת ֵמֶעֶרב ּבָ ָחִבית ׁשַ ר, ּבֶ ֲהֵרי ּוְלַהְכִניסוֹ  ְלהֹוִציאוֹ  ֻמּתָ  ׁשֶ
ן ֵאינוֹ  ּוֵ   :ְלהֹוִסיף ִמְתּכַ

הּ  ָהָיה. ב ם ֶנֶקב ּבָ ה הּוא ִאם, ְוִנְסּתַ  ִמן ְלַמּטָ
ָמרִ  ְ ֵכיָון ְלָפְתחוֹ  ָאסּור, יםַהׁשּ הּוא ּדְ ה ׁשֶ  ְוָכל ְלַמּטָ
ִין ּכֶֹבד ָיא ְסִתיָמה ָצִריךְ  ָעָליו ַהּיַ יב ְמַעּלְ פֹוֵתחַ  ְוָחׁשִ  ּכְ

ָמִרים ִמן ְלַמְעָלה. ֵמָחָדשׁ  ְ ר, ַהׁשּ   :ְלָפְתחוֹ  ֻמּתָ

ְמקֹום. ג ן ֶנֶקב ּבִ חַ  ֲאִפּלוּ  נֹוְקִבין ָיׁשָ ַמְקּדֵ גֹון, ּבְ  ּכְ
נִּ  ָרהׁשֶ ּבְ ְרָזא ׁשְ ֹלא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַהּבִ ֵרי ּדְ  ֶנֶקב ִלְנֹקב ׁשָ
ן א ָיׁשֵ ָחִבית ֶאּלָ ל ּבְ ֵאין ֶחֶרס ׁשֶ ֶקת ַהְסִתיָמה ׁשֶ  ְמֻהּדֶ
ָחִבית ֲאָבל, ָיֶפה ל ּבְ ִקים ֵעץ ׁשֶ ַהּדְ ּמְ  ָהֵעץ ְמֹאד ׁשֶ

סֹוְתִמים הּ  ׁשֶ ֶקב ּבָ ַעת ַעל ֹראׁשוֹ  ְוחֹוְתִכים ַהּנֶ  ּלֹאשֶׁ  ּדַ
אי, ְלהֹוִציאוֹ  ה ִנְרֶאה ַוּדַ ּזֶ   :ְוָאסּור, ָחָדשׁ  ֶנֶקב ׁשֶ

ְרָזא. ד ָחִבית ּבִ ּבְ ר, ְלהֹוִציָאהּ  ָיכֹול ָאָדם ְוֵאין ׁשֶ  ֻמּתָ
ח ְרָזא ִלּקַ אֹוָתהּ  ּוְלַהּכֹות ַאֶחֶרת ּבִ ְרָזא ּבְ  ְלֹצֶרךְ  ּבִ

ּתֹות ת ַיִין ִלׁשְ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ר. ה ן ֻמּתָ י ַעל ַאף ַיִין ְלהֹוִציא לּולחָ  ָקֶנה ִלּתֵ  ּפִ
ּלֹא ן ֲאָבל, ֵמעֹוָלם ּבוֹ  ָהָיה ׁשֶ ל ָעֶלה ִלּתֵ  ֲהַדס ׁשֶ
ֶנֶקב ָחִבית ּבְ ּבְ ֶהָעֶלה ׁשֶ ַמְרֵזב ָעׂשּוי ׁשֶ ִין ּכְ ֶרךְ  ָזב ְוַהּיַ  ּדֶ
ם ָגְזִריַנן, ֹלא, ׁשָ ּלֹא ּדְ ן ׁשֶ ּפֹל ְלֵיינוֹ  ַמְרֵזב ְיַתּקֵ ּיִ  ׁשֶ
ִין ּלֹוֵקחַ , ְלֵמָרחֹוק ְוֵיֵלךְ  ְלתֹוכוֹ  ַהּיַ ְכׁשֶ לוֹ  ֶהָעֶלה ּדִ  ּוְמַקּפְ
ֵעין ה ִנְרֶאה ַמְרֵזב ּכְ עֹוׂשֶ ֵמי ְוֹלא, ַמְרֵזב ּכְ  ְלִבְרָזא ּדָ
ֵאינוֹ  ָקֶנה אוֹ  ה ׁשֶ ה ׁשּום ּבוֹ  עֹוׂשֶ   :ַמֲעׂשֶ

ר. ו יז ֻמּתָ ַסִיף ֶהָחִבית ֹראשׁ  ְלַהּתִ ָלאו ּבְ ַתח ּדְ  ַלּפֶ
ן יוָ , ְמַכּוֵ ִסיר ןּכֵ ּמֵ הּ  ׁשֶ ָבהּ  ֲאָבל. ֹראׁשָ הּ  ְלַנּקְ ִצּדָ ין, ּבְ  ּבֵ
ל ין ָחִבית ׁשֶ ל ּבֵ ֹרַמח ֲאִפּלוּ  ָאסּור, ְמגּוָפה ׁשֶ  ּבְ

ה עֹוׂשֶ דֹול ֶנֶקב ׁשֶ ֵכיָון ְלֶפַתח ּדֹוֶמה ְוֵאינוֹ . ּגָ ָהֵוי ּדְ  ּדְ
הּ  ּדָ אי ִמּצִ ַתח ַוּדַ ן ַלּפֶ גּוָפה ְוִלּקֹב. ְמַכּוֵ  ,ְלַמְעָלה ַהּמְ
ר ָלאו, ֻמּתָ ַתח ּדְ ן ַלּפֶ ֵאין, ְמַכּוֵ ֶרךְ  ׁשֶ ַתח ַלֲעׂשֹות ּדֶ  ּפֶ

א ְלַמְעָלה ל נֹוֵטל ֶאּלָ גּוָפה ּכָ   :ַהּמְ

ִלים חֹוָתמֹות. ז ּכֵ ּבַ גֹון, ׁשֶ ה: ּכְ ּדָ ָבה, ׁשִ ל ּתֵ  ּוִמְגּדָ
סּוי ַהּכִ ֶהם ׁשֶ ּלָ ֶהם ָקׁשּור ׁשֶ ֶחֶבל ּבָ ירוֹ  ָיכֹול, ּבְ  אוֹ  ְלַהּתִ
ין וֹ ְלָחְתכ ַסּכִ יר אוֹ  ּבְ ֵעין ְוַדְוָקא. ְקִליָעתוֹ  ְלַהּתִ  ּכְ
יַרת ל ּפֹוַתַחת ֲאָבל. ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ֶחֶבל ְקׁשִ ל ֵעץ ׁשֶ  ְוׁשֶ
ֶכת ר ְלַהְפִקיעַ  ָאסּור, ַמּתֶ ּבֵ ְבֵכִלים ּוְלׁשַ ךְ  ָנֵמי ּדִ ּיָ  ׁשַ
ְנָין מּור ּבִ ַעם. ּוְסִתיָרה ּגָ  ְלָהִסיר ָאסּור ֶזה ּוִמּטַ
ּקֹוִרים יִריםַהצִּ  ֲאחֹוֵרי ש"גוגזי ׁשֶ יָבה ׁשֶ  ֶנֱאַבד ִאם ַהּתֵ

חַ  ְפּתֵ יִרים ְוֵישׁ , ַהּמַ זוֹ  ַמּתִ ִביַרת. ּבְ ל ּפֹוְתחֹות ּוׁשְ  ׁשֶ
בֹות יר ֵישׁ , ּתֵ יר ְוֵישׁ , אֹוֵסר ְוֵישׁ  ַמּתִ  ְיֵדי ַעל ְלַהּתִ
  :ם"ַעּכוּ 

ל חֹוָתלֹות. ח ָמִרים ׁשֶ  ָקׁשּור סּויַהכִּ  ִאם, ּוְגרֹוָגרֹות ּתְ
ֶחֶבל יר, ּבְ רֹות ְוסֹוֵתר ַמּתִ ְרׁשְ  ֲאִפּלוּ  ְוחֹוֵתךְ  ַהֶחֶבל ׁשַ
ין ַסּכִ ל ּגּוָפן ַוֲאִפּלוּ , ּבְ ל, חֹוָתלֹות ׁשֶ ּכָ מוֹ  ֶזה ׁשֶ  ּכְ
ֹוֵבר ׁשּ ֵקִדים אוֹ  ֱאגֹוִזים ׁשֶ ֵדי ׁשְ ֶהם ָהֹאֶכל ִלּטֹל ּכְ ּבָ   :ׁשֶ

ר. ט ֵריקִ  ְוַלְחּתֹךְ  ְלַהְפִקיעַ  ֻמּתָ ּפּוד ׁשְ ִ ִרים ַהׁשּ ּקֹוׁשְ  ׁשֶ
ָטֶלה עֹוף אוֹ  ּבְ לּוִיים ּבְ   :ַהּצְ

ַקְרַקע חֹוָתמֹות. י ּבְ גֹון, ׁשֶ ֶלת ּכְ ל ּדֶ ׁשּור ּבֹור ׁשֶ ּקָ  ּבוֹ  ׁשֶ
ירוֹ  ָיכֹול, ֶחֶבל ָלאו ְלַהּתִ ר ּדְ ל ֶקׁשֶ ָמא ׁשֶ , הּוא ַקּיָ
ֲהֵרי יר עֹוֵמד ׁשֶ ּום, ֵתךְ ְוחוֹ  ַמְפִקיעַ  ֹלא ֲאָבל. ְלַהּתִ  ִמׁשּ
ָעׂשּוי ְוַדְוָקא. ְסִתיָרה ׁשֶ ם ּכְ ּלֹא ְמַנת ַעל ְלַקּיֵ  ׁשֶ
ת ְלֲהִסירוֹ  ּבָ ׁשַ ם ָעׂשּוי ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל, ּבְ ָלל ְלַקּיֵ , ּכְ

ר ַעם. ֻמּתָ ר ֶזה ּוִמּטַ ף ְלַהִסיר ֻמּתָ יִמין ּדַ ׂשִ ּמְ  אֹותוֹ  ׁשֶ
ּנּור ִלְפֵני ִטיט אֹותוֹ  ְוׁשֹוְרִקין ַהּתַ  ָעׂשּוי ֵאינוֹ שֶׁ , ּבְ

  :ִקּיּוםלְ 
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 ד
 ד

ן ָאסּור. יא ֲעָוה ִלּתֵ ֶמן אוֹ  ׁשַ ֶנֶקב ָעב ׁשֶ  ֶהָחִבית ּבְ
ֵני ְלָסְתמוֹ  הּוא ִמּפְ ָאר ֲאָבל, ְמָמֵרחַ  ׁשֶ ׁשְ ָבִרים ּבִ , ּדְ
ֵלית הוּ  ּדְ ּום ּבְ ר, ֵמרּוחַ  ִמׁשּ ִין ָהָיה ְוִאם. ֻמּתָ  יֹוֵצא ַהּיַ
ֶרךְ  ֶקב ּדֶ ן ָאסּור, ַהּנֶ ֶרךְ  ׁשּום ּבוֹ  ִלּתֵ  לֹוַמר ַהֲעָרָמה ּדֶ

ֵאינוֹ  ן ׁשֶ א ְמַכּוֵ ם ְלַהְצִניעוֹ  ֶאּלָ ְלִמיד הּוא ְוִאם. ׁשָ  ּתַ
ר, ָחָכם ָכךְ  ְלַהֲעִרים לוֹ  ֻמּתָ   :ּבְ

ין. יב הּוא ַסּכִ חּוב ׁשֶ ֹכֶתל ּתָ ל ּבְ עֹוד ֵעץ ׁשֶ , יֹום ִמּבְ
ת ְלהֹוִציאוֹ  ָאסּור ּבָ ׁשַ יָון ּבְ הּוא ּכֵ בָ  ׁשֶ ר רּדָ  ֲאָבל. ְמֻחּבָ
חּוב הּוא ִאם ַסְפָסל ּתָ ָכל ְוֵכן, ּבְ ָבר ּבְ לּושׁ  ּדָ ר, ּתָ  ֻמּתָ

  :ְלהֹוִציאוֹ 

 שטו סימן
 ג"י ּובוֹ , בשבת אהל משום האסורים דברים

  ְסִעיִפים:

ת ֹאֶהל ַלֲעׂשֹות ָאסּור. א ּבָ ׁשַ  הּוא ֲאִפּלוּ  טֹוב ְויֹום ּבְ
ג ְוַדְוָקא. ֲעַראי ר ְמִחּצֹות ֲאָבל, ּגַ ה ְוֵאין. ֻמּתָ  ְמִחּצָ
א ֲאסּוָרה ן ִאם ֶאּלָ ית ּכֵ יר ַנֲעׂשֵ ה ְלַהּתִ יר אוֹ  ֻסּכָ  ְלַהּתִ
  :ִטְלטּול

ּתֹוְקִעין ֵעִצים. ב ן ׁשֶ ֹדֶפן ָהֶאָחד ֹראׁשָ  ַהְסִפיָנה ּבְ
ן ְוכֹוְפִפין ִני ֹראׁשָ ֵ ּדֶֹפן ַהׁשּ ִני ּבַ ֵ ל ַהׁשּ , ַהְסִפיָנה ׁשֶ
ן ֵישׁ  ִאם, ְלֵצל ֲעֵליֶהם ֶצֶלתַמחְ  ּופֹוְרִסין ָרְחּבָ , ֶטַפח ּבְ

ן ֵאין ֲאִפּלוּ  אוֹ  ָרְחּבָ ין ֵאין ִאם ֶטַפח ּבְ  ָלֶזה ֶזה ּבֵ
יֵבי, ט"ג ֹאֶהל ֲחׁשִ ר ּכְ ת ֲעֵליֶהם ִלְפֹרס ּוֻמּתָ ּבָ ׁשַ  ּבְ

ָהֵוי, ַמְחֶצֶלת ֵרי ֲעַראי ֹאֶהל ּתֹוֶסֶפת ֵליהּ  ּדְ . ְוׁשָ
ַעם רּוָסה ַמְחֶצֶלת ֶזה ּוִמּטַ ֵדי ּפְ ר, ֶטַפח ּכְ  ִלְפֹרס ֻמּתָ
ָאר ְחֶצֶלת ׁשְ ת ַהּמַ ּבָ ׁשַ ָאְמרוּ  ְוֶטַפח. ּבְ  ִמן חּוץ, ׁשֶ

ִריָכה   :ַהּכְ

ה. ג ֲעִמיִדים, ִמּטָ ּמַ ׁשֶ יחַ  ָאסּור, אֹוָתהּ  ּכְ  ָהַרְגַלִים ְלַהּנִ
ה ִחּלָ יחַ  ּתְ ים ֲעֵליֶהם ּוְלַהּנִ ָרׁשִ א. ַהּקְ ים ֶאּלָ ָרשִׁ  ָיׂשִ  יםַהּקְ

ה ִחּלָ ֲאִויר ּתְ ךְ  ְוַאַחר, ּבָ יֶהם ָהַרְגַלִים ּכָ ְחּתֵ  ְוָהֵני. ּתַ
ָהַרְגַלִים ִמיֵלי ׁשֶ ים ֵהם ּכְ ּפִ ִרים ּדַ מוֹ , ְמֻחּבָ ְפֵני ּכְ  ּדָ
ָבה ל ַרְגַלִים ֲאָבל, ַהּתֵ נוּ  ִמּטֹות ׁשֶ ּלָ  ַרְגֵלי ְוֵכן, ׁשֶ
ְלָחן ֻ ר, ַהׁשּ ָכל ֻמּתָ ְוָנא ּבְ   :ּגַ

ה. ד ֲחָבִלים, ְמֹסֶרֶגת ִהיאשֶׁ  ִמּטָ ין ֵישׁ  ִאם, ּבַ  ֶחֶבל ּבֵ
ּום ָסִדין ֲעֵליֶהן ִלְפֹרס ָאסּור, ט"ג ְלֶחֶבל ָעִביד ִמׁשּ  ּדְ
ק ָאסּור ְוֵכן. ָאֳהָלא ֶגד ְלַסּלֵ ְחּתֹון ּבֶ ּום ֵמָעֶליהָ  ַהּתַ  ִמׁשּ
ָקא ר ָעֶליהָ  ָהָיה ְוִאם. ָאֳהָלא ָסַתר ּדְ ֶסת אוֹ  ּכַ  אוֹ  ּכֶ
ֶגד ת ֵמֶעֶרב רּוספָּ  ּבֶ ּבָ עּור, ׁשַ ׁשִ ר, ֶטַפח ּכְ  ִלְפֹרס ֻמּתָ

ת ּבָ ׁשַ ל ַעל ּבְ ה ּכָ   :ַהִמּטָ

ֵסא. ה ָרִקים ֶהָעׂשּוי ּכִ רֹוִצים, ּפְ ב ּוְכׁשֶ  ָעָליו ִליׁשֵ
ח ְוָהעֹור אֹוָתהּ  ּפֹוְתִחין ִסיִרים, ִנְפּתָ ּמְ  אֹותוֹ  ּוְכׁשֶ
ל ְוָהעֹור אֹותוֹ  סֹוְגִרים ר, ִנְכּפָ ה ָפְתחוֹ לְ  ֻמּתָ ִחּלָ   :ְלַכּתְ

ִרים. ו ַסּדְ ּמְ ׁשֶ ב ַעל זוֹ  ָחִבּיֹות ּכְ י ַעל ַאַחת, זוֹ  ּגַ ּבֵ  ּגַ
ִים ּתַ ָידוֹ  אֹוֵחז, ׁשְ ר ַהֶעְליֹוִנים ּבְ ְחּתֹונֹות ִויַסּדֵ  ַהּתַ
יהָ  ְחּתֶ ר ֹלא ֲאָבל. ּתַ ְחּתֹונֹות ְיַסּדֵ ה ַהּתַ ִחּלָ יחַ  ּתְ  ְוַיּנִ

  :ֲעֵליֶהן ַהֶעְליֹוָנה

ר. ז יחַ  ֻמּתָ אן ֶאָחד ֵסֶפר ְלַהּנִ אן ְוֶאָחד ִמּכָ  ְוֶאָחד ִמּכָ
יֶהן ַעל ּבֵ   :ּגַ

ל. ח ע ֹאֶהל ּכָ ּפָ ֵאין, ְמׁשֻ ַגּגוֹ  ׁשֶ ָפחֹות ְוֹלא ֶטַפח ּבְ  ּבְ
 ֲעַראי ֹאֶהל ֶזה ֲהֵרי, ֶטַפח ֹרַחב ְלַגּגוֹ  ָסמּוךְ ' ִמג

ה ה אֹותוֹ  ְוָהעֹוׂשֶ ִחּלָ ת ְלַכּתְ ּבָ ׁשַ   :טּורפָּ , ּבְ

ֶרת. ט ּמֶ ּתֹוִלין ְמׁשַ הּ  ָלֵתת אֹוָתהּ  ׁשֶ ָמִרים ּבָ ָנן ׁשְ  ְלַסּנְ
יהָ  ּומֹוְתִחין ת ָחׁשּוב, ַצד ְלָכל ּפִ ּיַ  ְוָאסּור ֹאֶהל ֲעׂשִ
  :ִלְנטֹוָתהּ 

ית. י פּוָלה ַטּלִ ָהיוּ  ּכְ ָהְיָתה חּוִטין ָעָליו ׁשֶ לּוָיה ׁשֶ  ּתְ
ֶהם ת ֵמֶעֶרב ּבָ ּבָ ר, ׁשַ ר טֹוָתהּ ִלנְ  ֻמּתָ  ְוֵכן, ְלָפְרָקהּ  ּוֻמּתָ

ֹרֶכת   :ַהּפָ
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ת. יא ּלַ ֵאין, ֲחָתִנים ּכִ הּ  ׁשֶ ַגּגָ ָפחֹות ְוֹלא ֶטַפח ּבְ ' ִמג ּבְ
הּ  ָסמּוךְ  ִהיא הֹוִאיל, ֶטַפח ֹרַחב ְלַגּגָ ֶנת ׁשֶ , ְלָכךְ  ְמֻתּקֶ
ר ר ִלְנטֹוָתהּ  ֻמּתָ ּלֹא ְוהּוא. ְלָפְרָקהּ  ּוֻמּתָ ֵהא ׁשֶ  ּתְ

ְלשֶׁ  ה ֵמַעל ֶלתְמׁשֻ   :ֶטַפח ַהִמּטָ

ֹרֶכת ַהּנֹוֶטה. יב הּ  ְוַכּיֹוֵצא ּפָ ֵהר ָצִריךְ , ּבָ ּלֹא ִלּזָ  ׁשֶ
ה ָעה ֹאֶהל ַיֲעׂשֶ ׁשָ ּנֹוֶטה ּבְ ֹרֶכת ִהיא ִאם ְלִפיָכךְ . ׁשֶ  ּפָ
דֹוָלה ַנִים אֹוָתהּ  ּתֹוִלין, ּגְ  ְוִאם. ָאסּור ֶאָחד ֲאָבל ׁשְ
ה ָהְיָתה ּלָ שׁ  ּכִ ּיֵ  ַוֲאִפּלוּ  אֹוָתהּ  מֹוְתִחין ֵאין, גגַּ  ָלהּ  ׁשֶ
ָרה ִאי, ֲעׂשָ ר ׁשֶ ּלֹא ֶאְפׁשָ הּ  ׁשֶ ְגּבַ  ָהָאֶרץ ֵמַעל ְמַעט ּתִ
ה   :ֲעַראי ֹאֶהל ְוֵתָעׂשֶ

ֶגד. יג ֹוְטִחין ּבֶ ׁשּ י ַעל ׁשֶ  ֹלא, ְלַכסֹות ֶהָחִבית ּפִ
ְטֶחּנוּ  ֵני ַעל ִיׁשְ ּלוֹ  ּפְ ּום, ּכֻ א, ֹאֶהל ִמׁשּ יחַ  ֶאּלָ  ְקָצת ַיּנִ
ּנוּ  ה ִמּמֶ ַהּכּוָבא ִמיֵלי ְוָהֵני. ְמֻגּלֶ ׁשֶ . ֶטַפח ֲחֵסָרה, ּכְ
ר, ֶטַפח ֲחֵסָרה ֵאיָנהּ  ִאם ֲאָבל ֵאין ֻמּתָ אן ּדְ   :ֹאֶהל ּכָ

 שטז סימן
), הרק ישפשף ושלא( בשבת ומתרת האסורה צידה

  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ 

ד. א רֹור ִצּפֹור ַהּצָ ל ּדְ הוּ  ְלִמְגּדָ ָאר, ּבוֹ  ִנּצֹוד אׁשֶ  ּוׁשְ
ִרים ֵהם ְלִביָבר אוֹ  ְלַבִית, ּוְצִבי, ִצּפֳ , ּבוֹ  ִנּצֹוִדים ׁשֶ

ב טּור, ּבוֹ  ִנּצֹוד ֵאינוֹ  ְוִאם. ַחּיָ   :ָאסּור ֲאָבל ּפָ

ן ְצִבי ָצד. ב ב, סּוָמא אוֹ  ָיׁשֵ ר. ַחּיָ  אוֹ  חֹוֶלה אוֹ  ִחּגֵ
טּור, ָזֵקן   :ּפָ

ל. ג ִמינוֹ  ּכָ ּבְ ב, ֹודִנצּ  ׁשֶ ִמינוֹ  ֵאין. ָעָליו ַחּיָ , ִנּצֹוד ּבְ
טּור ךְ . ָאסּור ֲאָבל ּפָ י ַעל ַאף ְזבּוִבים, ִהְלּכָ ֵאין ּפִ  ׁשֶ
ִמיָנן   :ְלצּוָדן ָאסּור, ִנּצֹוד ּבְ

י ַעל ַמְחֶצֶלת ּפֹוְרִסין. ד ּבֵ ֶרת ּגַ ּוֶ ּלֹא ּוִבְלַבד, ַהּכַ  ׁשֶ
ן ִעְנָין הּוא ְוַגם, ָלצּוד ְיַכּוֵ ְהיוּ  ֻמְכָרח ֵאינוֹ שֶׁ  ּבְ ּיִ  ׁשֶ

י, ִנּצֹוִדים ֹלא ֵהיִכי ּכִ ִסיק ֶלֱהֵוי ּדְ יהּ  ּפָ   :ֵריׁשֵ

ְכַנס ְצִבי. ה ּנִ ִית ְלתֹוךְ  ׁשֶ ָפָניו ֶאָחד ְוָנַעל ַהּבַ ב, ּבְ . ַחּיָ
ַנִים ָנֲעלוּ  טּוִרים, ׁשְ  ְוָנֲעלוּ , ִלְנֹעל ָיכֹול ֶאָחד ֵאין. ּפְ
ַנִים ִבים, ׁשְ   :ַחּיָ

ַתח ַעל ֶאָחד בָישַׁ . ו אוֹ  ַהּפֶ ִני ָיכֹול, ּוִמּלְ ֵ ב ַהׁשּ  ִליׁשֵ
ִצּדוֹ  ִני, לוֹ  ְוָהַלךְ  ָהִראׁשֹון ָעַמד ִאם ַוֲאִפּלוּ . ּבְ ֵ  ַהׁשּ
טּור ר ּפָ ב, ְוָהִראׁשֹון. ּוֻמּתָ   :ַחּיָ

ד. ז ים ַהּצָ ים ְנָחׁשִ ת ְוַעְקַרּבִ ּבָ ׁשַ ָאר אוֹ , ּבְ ים ׁשְ  ְרָמׂשִ
יִקים ּזִ ב, ִלְרפּוָאה ִאם, ַהּמַ ִביל ְוִאם. ַחּיָ ׁשְ ּלֹא ּבִ  ׁשֶ
ֶכּנוּ  ְ ר, ִיׁשּ   :ֻמּתָ

מֹוָנה. ח ָרִצים ׁשְ ּתֹוָרה ָהֲאמּוִרים ׁשְ ָדן, ּבַ ב ַהּצָ  ַחּיָ
ֶהם ְוַהחֹוֵבל י ַעל ַאף, ּבָ ּלֹא ּפִ ם ֵמֶהם ָיָצא ׁשֶ א ּדָ  ֶאּלָ
ַחת ִנְצַרר ב, ָהעֹור ּתַ ָאר. ַחּיָ ָרִצים ּוׁשְ בחַ  ֵאינוֹ , ׁשְ  ּיָ
ֶהם ַהחֹוֵבל א ּבָ ן ִאם ֶאּלָ ם ֵמֶהם ָיָצא ּכֵ ָדן, ּדָ  ְוַהּצָ
ב, ְלֹצֶרךְ  ּלֹא. ַחּיָ טּור, ְסָתם אוֹ , ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ  ֲאָבל ּפָ
ב ם"ּוְלָהַרְמבָּ , ָאסּור   :ַחּיָ

ְרעֹושׁ . ט ְקָרא, ּפַ ְלׁשֹון ת"ברגו ַהּנִ  ָאסּור, ֲעָרב ּבִ
א ְלצּודוֹ  ן ִאם ֶאּלָ רוֹ בְּ  ַעל הּוא ּכֵ  ְוָאסּור, ְועֹוְקצוֹ  ׂשָ
ה ֲאָבל. ְלָהְרגוֹ  ּנָ ר, ּכִ ְפֶלה. ְלָהְרָגהּ  ֻמּתָ ָגָדיו ְוַהּמַ  ּבְ
ים ּנִ א ַיַהְרֵגם ֹלא, ִמּכִ ָידוֹ  מֹוְלָלן ֶאּלָ  ֲאָבל. ְוזֹוְרָקן ּבְ
ְפֶלה ר, ֹראׁשוֹ  ַהּמַ   :ְלָהְרָגם ֻמּתָ

ל. י ה ּכָ ֵהם ְוֶרֶמשׂ  ַחּיָ ִכים ׁשֶ אי יִתיםּוְממִ  נֹוׁשְ , ַוּדַ
ת ֶנֱהָרִגים ּבָ ׁשַ ָאר. ַאֲחָריו ָרִצין ֵאין ֲאִפּלוּ  ּבְ  ּוׁשְ
יִקין גֹון, ַמּזִ ֵאיָנם ָמקֹום ְוַעְקָרב ָנָחשׁ : ּכְ , ְמִמיִתין ׁשֶ

ר, ַאֲחָריו ָרִצין ִאם . ָאסּור, ָלאו ְוִאם. ְלָהְרָגם ֻמּתָ
ר ֲאָבל ּמוֹ  ְלִפי ְלָדְרָסם ֻמּתָ מִ  ַוֲאִפּלוּ , ּתֻ ןּבְ ּוֵ א ְתּכַ  ֶאּלָ

ְרֶאה ּמַ ִאּלוּ  ַעְצמוֹ  ׁשֶ ן ֵאינוֹ  ּכְ   :ְמַכּוֵ

ף ֹלא. יא ְפׁשֵ ַרְגלוֹ  ְיׁשַ י ַעל ֹרק ּבְ ּבֵ ּום, ַקְרַקע ּגַ  ִמׁשּ
ֶוה ר ֲאָבל, ּגּומֹות ַמׁשְ ּמוֹ  ְלִפי ְלָדְרסוֹ  ֻמּתָ ֵאינוֹ  ּתֻ  ׁשֶ
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ן ּוֵ וֹות ִלְמֹרחַ  ִמְתּכַ יָלא בגַּ  ַעל ְוַאף. ּגּומֹות ּוְלַהׁשְ ִמּמֵ  ּדְ
י, הּוא ְמָמֵרחַ  ן ֹלא ּכִ ֵרי ְמַכּוֵ ּום, ׁשָ   :ְמִאיסּוָתא ִמׁשּ

ה. יב ְרׁשּותוֹ  ְועֹוף ַחּיָ ּבִ ר ׁשֶ ּלֹא ְוהּוא, ְלצּוָדן ֻמּתָ  ׁשֶ
 ֲאִפּלוּ  ְלָתְפָסם ָאסּור, מֹוְרִדים ֵהם ִאם ֲאָבל. ִיְמֹרדוּ 
ָחֵצר דֹול ֶהָחֵצר ִאם, ּבְ ִאם ּגָ ְדל ֹלא ׁשֶ ין וּ ּגָ ֵני ּבֵ  ּבְ
  :ְמצּוָדה ְצִריִכים ָהיוּ  ָאָדם

  ה

 שיז סימן
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , בשבת ועניבה קשירה דין

ר. א ר ַהּקֹוׁשֵ ל ֶקׁשֶ ָמא ׁשֶ ה ְוהּוא, ַקּיָ ן ַמֲעׂשֵ ב, ֻאּמָ , ַחּיָ
גֹון ר: ּכְ ִלים ֶקׁשֶ ּמָ ר ַהּגַ ִנים ְוֶקׁשֶ ֵרי, ַהַסּפָ  ְרצּועֹות ְוִקׁשְ
ל לִמְנעָ  ִרים ְוַסְנּדָ ּקֹוׁשְ ַעת ָהַרְצָעִנים ׁשֶ ׁשְ ָתן ּבִ ּיָ  ְוֵכן ֲעׂשִ
ל ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ ר ֲאָבל, ּבָ ר ַהּקֹוׁשֵ ל ֶקׁשֶ ָמא ׁשֶ  ְוֵאינוֹ  ַקּיָ

ה ן ַמֲעׂשֵ טּור, ֻאּמָ ר. ּפָ ֵאינוֹ  ְוֶקׁשֶ ל ׁשֶ ָמא ׁשֶ  ְוֵאינוֹ  ַקּיָ
ה ן ַמֲעׂשֵ ר, ֻאּמָ רוֹ  ֻמּתָ ה ְלָקׁשְ ִחּלָ יַצד, ְלַכּתְ  ִנְפְסָקה: ּכֵ

ָרהּ  ְרצּוָעה לוֹ  רוֹ  ַהֶחֶבל ִנְפְסָקה, ּוְקׁשָ ר אוֹ , ּוְקׁשָ ׁשַ ּקָ  ׁשֶ
ְדִלי ֶחֶבל ר אוֹ  ּבִ ׁשַ ּקָ ֵהָמה ֶרֶסן ׁשֶ טּור ֶזה ֲהֵרי, ּבְ  ְוֵכן ּפָ
ל ּיֹוֵצא ּכָ ֵאּלוּ  ּכַ ִרים ּבְ ׁשָ ֵהם ַהּקְ ה ׁשֶ  ְוָכל ֶהְדיֹוט ַמֲעׂשֵ

ר ָאָדם יָמםְלקַ  אֹוָתם קֹוׁשֵ ר ְוָכל. ּיְ ֵאינוֹ  ֶקׁשֶ ל ׁשֶ  ׁשֶ
ָמא רוֹ  ִאם, ַקּיָ ר ְקׁשָ ן ֶקׁשֶ  ּוְלֹצֶרךְ . ָאסּור ֶזה ֲהֵרי ֻאּמָ
גֹון, ִמְצָוה ר ּכְ ּקֹוׁשֵ עּוֵרי ֶאָחד ִלְמּדֹד ׁשֶ ִ , ַהּתֹוָרה ִמׁשּ
ר ר ִלְקׁשֹר ֻמּתָ ֵאינוֹ  ֶקׁשֶ ל ׁשֶ ָמא ׁשֶ   :ַקּיָ

ְמטוּ . ב ל לִמְנעָ  ְרצּועֹות לוֹ  ִנׁשְ ַמט אוֹ  ְוַסְנּדָ ׁשְ ּנִ  ֹרב ׁשֶ
ר, ָהֶרֶגל  ּוִבְלַבד, ִלְמקֹוָמם ָהְרצּועֹות ְלַהֲחִזיר ֻמּתָ
ּלֹא   :ִיְקׁשֹר ׁשֶ

יִרין. ג ית ַמּתִ אר ּבֵ ּוָ ר ַהּצַ ׁשֶ רוֹ  ִמּקֶ ׁשָ ּקְ ֵאינוֹ , ּכֹוֵבס ׁשֶ  ׁשֶ
ר ל ֶקׁשֶ ָמא ׁשֶ , ֵמָחָדשׁ  אֹותוֹ  ּפֹוְתִחין ֵאין ֲאָבל. ַקּיָ
מְ  ןּדִ   :הּוא ָמָנא ַתּקֵ

ִרין. ד ִלי קֹוׁשְ ָחה ּדְ ִמׁשְ ַאְבֵנט אוֹ  ּבְ  ֲאָבל, ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ּבְ
ֶחֶבל ֹלא ְדַלִים ִמיֵלי ְוָהֵני, ּבְ בּוִעים ּבִ ּבֹור ַהּקְ  ֲאָבל, ּבַ

ַלִים נוּ  ּדְ ּלָ ֵאיָנם ׁשֶ ּבֹור ְקבּוִעים ׁשֶ ר ֵאינוֹ  ּבַ ל ֶקׁשֶ  ׁשֶ
ָמא   :ַקּיָ

רמֻ  ֲעִניָבה. ה ָלאו, ּתָ ר ּדְ   :הּוא ֶקׁשֶ

ִרים. ו ְפֵני ֶחֶבל קֹוׁשְ ָרה ּבִ ִביל ַהּפָ ׁשְ ּלֹא ּבִ ֵצא ׁשֶ , ּתֵ
ב ֲאִפּלוּ  י' ּבְ ַתח ָראׁשֵ יָנן ְוֹלא, ַהּפֶ א ַחְייׁשִ ּמָ יר ׁשֶ  ַיּתִ
ה ָהֶאָחד ֹראשׁ  ֶרךְ  ְויֹוִציֶאּנָ ם ּדֶ יחַ  ׁשָ ִני ֹראשׁ  ְוַיּנִ ֵ  ַהׁשּ
  :ָקׁשּור

ל ֶחֶבל ִליןְמַטְלטְ . ז י ׁשֶ ְרּדִ רוֹ , ּגַ ֵאבּוס ְלָקׁשְ ָרה ּבָ , ּוַבּפָ
יָנן ְוֹלא א ַחְייׁשִ ּמָ יר ׁשֶ יחַ  ָהֶאָחד ֹראשׁ  ַיּתִ ִני ְוַיּנִ ֵ  ַהׁשּ
ם ַעְלָמא ֶחֶבל ֲאָבל, ַקּיָ רוֹ  ִמיֵלי ְוָהֵני. ֹלא ּדְ  ְלָקׁשְ

ֵאבּוס ֵאבּוס ָקׁשּור ָהָיה ִאם ֲאָבל. ּוָפָרה ּבְ  ְורֹוֶצה ּבָ
רוֹ לְ  ָרה ָקׁשְ ּפָ ָרה ָקׁשּור ָהָיה ִאם אוֹ , ּבַ ּפָ  ְורֹוֶצה ּבַ

רוֹ  ֵאבּוס ְלָקׁשְ ר, ּבָ ָכל ֻמּתָ   :ֶחֶבל ּבְ

 שיח סימן
  ְסִעיִפים: ט"י ּובוֹ , בשבת המבשל דין

ל. א ֵ ת ַהְמַבׁשּ ּבָ ׁשַ ֵמִזיד, ּבְ , ְלעֹוָלם לוֹ  ָאסּור, ּבְ
ר ְוַלֲאֵחִרים ת ְלמֹוָצֵאי ֻמּתָ ּבָ ד ׁשַ  ָאסּור, ּוְבׁשֹוֵגג. ִמּיָ

ּיֹום ּבוֹ  ם ּבַ ר ְוָלֶעֶרב, ַלֲאֵחִרים ּגַ ם ֻמּתָ ד לוֹ , ּגַ   :ִמּיָ

ֹוֵחט. ב ת ַהׁשּ ּבָ ׁשַ ין, ְלחֹוֶלה ּבְ ָחָלה ּבֵ ין ֵמֶאְתמֹול ׁשֶ  ּבֵ
ָחָלה ר, ַהּיֹום ׁשֶ ִריא ֻמּתָ ּנוּ  ֶלֱאֹכל ַהּבָ  ֲאָבל ַחי ִמּמֶ

ל ֵ ֵאין ְלחֹוֶלה אוֹ  ְלָבִריא ָאסּור, ַלחֹוֶלה, ַהְמַבׁשּ  ּבוֹ  ׁשֶ
ָנה יָנן, ַסּכָ ַחְייׁשִ א ּדְ ּמָ ה ׁשֶ ִבילוֹ  ַיְרּבֶ ׁשְ   :ּבִ

ם. ג ׁשֵ ָאסּור ּכְ ל ׁשֶ ֵ אּור ְלַבׁשּ ךְ  ּבְ ל ָאסּור ּכָ ֵ  ְלַבׁשּ
תֹוְלדֹות גֹון, ָהאּור ּבְ ן: ּכְ יָצה ִלּתֵ ַצד ּבֵ  אוֹ  ְקֵדָרה ּבְ
ְבָרהּ  הּוַחם סּוָדר ַעל ְלׁשָ ֵדי אּורבָּ  ׁשֶ ֶלה ּכְ ּצָ ּתִ . ׁשֶ
תֹוְלדֹות ַוֲאִפּלוּ  ה ּבְ גֹון, ַחּמָ סּוָדר: ּכְ הּוַחם ּבְ ה ׁשֶ ַחּמָ , ּבַ
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ֵזָרה ָאסּור  ְלַהְטִמיָנהּ  ָאסּור ְוֵכן, ָהאּור ּתֹוְלדֹות ָאטוּ  ּגְ
חֹול ֲאַבק אוֹ  ּבְ ָרִכים ּבַ ֻהַחּמוּ  ּדְ ה ִמּכֹחַ  ׁשֶ  ֲאָבל. ַחּמָ
ה ַחּמָ ן: גֹוןכְּ , ַעְצָמהּ  ּבַ יָצה ִלּתֵ ה ּבֵ ַחּמָ ן אוֹ  ּבַ  ַמִים ִלּתֵ
ה ַחּמָ ֵדי ּבַ ּיַֻחּמוּ  ּכְ ר, ׁשֶ   :ֻמּתָ

יל. ד ְבׁשִ ל ּתַ ֵ ׁשּ ְתּבַ ּנִ ל ׁשֶ ּום ּבוֹ  ֵישׁ , ָצְרּכוֹ  ּכָ ּול ִמׁשּ ׁשּ  ּבִ
ן ִאם ל ֹלא ְוִאם. ִנְצַטּנֵ ֵ ׁשּ ל ִנְתּבַ  ַוֲאִפּלוּ , ָצְרּכוֹ  ּכָ

ל ֵ ׁשּ ַמֲאַכל ִנְתּבַ רֹוַסאי ןבֶּ  ּכְ ךְ , ּדְ ּיָ ּול ּבוֹ  ׁשַ ׁשּ  ֲאִפּלוּ  ּבִ
עֹודוֹ  שׁ  ִמיֵלי ְוָהֵני. רֹוֵתחַ  ּבְ ּיֵ ּול ּבוֹ  ׁשֶ ׁשּ ּול ַאַחר ּבִ ׁשּ , ּבִ

יל ַתְבׁשִ שׁ  ּבְ ּיֵ ָבר ֲאָבל, ָמָרק ּבוֹ  ׁשֶ ל ּדָ ֵ ׁשּ ְתּבַ ּנִ ָבר ׁשֶ , ּכְ
ר, ָיֵבשׁ  ְוהּוא רֹותוֹ  ֻמּתָ ין ִלׁשְ ַחּמִ ת ּבְ ּבָ ׁשַ  הּוא םְואִ . ּבְ
ָבר ּלֹא ָיֵבשׁ  ּדָ ל ׁשֶ ֵ ׁשּ ְפֵני ִנְתּבַ ת ִמּלִ ּבָ ַ  ׁשֹוִרין ֵאין, ַהׁשּ
ין אֹותוֹ  ַחּמִ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ין אֹותוֹ  ְמִדיִחים ֲאָבל, ּבְ ַחּמִ  ּבְ
ת ּבָ ׁשַ ִליחַ  ִמן חּוץ, ּבְ ן ַהּמָ ׁשָ ג ּוִמן ַהּיָ ְקָרא ַהּדָ ּנִ  ׁשֶ
ִנין קֹוְלָיס ֵאיָנם, ָהִאְסּפְ ּולבִּ  ְצִריִכים ׁשֶ א ׁשּ , ְמַעט ֶאּלָ

ַמר ִהיא ַוֲהָדָחָתן   :ְמָלאְכָתן ּגְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ה ָדָבר ׁשֶ ֱאָפה ּדְ ּנֶ  ִאם, ִנְצָלה אוֹ  ׁשֶ
לוֹ  ְ ׁשּ ךְ  ַאַחר ּבִ ֶקה ּכָ ַמׁשְ ּום ּבוֹ  ֵישׁ  ּבְ ּול ִמׁשּ ׁשּ  ְוָאסּור, ּבִ
ן ת ִלּתֵ ְכִלי ֲאִפּלוּ  ּפַ ִני ּבִ ד ׁשֵ ַהּיָ  ְוֵישׁ  ,ּבוֹ  סֹוֶלֶדת ׁשֶ

יִרין   :ַמּתִ

ִלי. ו שׁ  ּכְ ּיֵ ָבר ּבוֹ  ׁשֶ ד ַחם ּדָ ַהּיָ ר, ּבוֹ  סֹוֶלֶדת ׁשֶ  ֻמּתָ
יחוֹ  ת ְלַהּנִ ּבָ ׁשַ י ַעל ּבְ ּבֵ מּוָנה ְקֵדָרה ּגַ ֵדי ַהּטְ ֹמר ּכְ ׁשְ ּיִ  ׁשֶ

ן ְוֹלא ֻחּמוֹ  ּנֵ יו ָלטּוחַ  ְוָיכֹול, ִיְצּטַ ָבֵצק ּפִ  לוֹ  ֵישׁ  ִאם ּבְ
ֵצק ּלֹושׁ  ּבָ ּנִ יִחין ֵאין ֲאָבל. ֵמֶאְתמֹול ׁשֶ ִלי ַמּנִ ּיֵשׁ  ּכְ  ׁשֶ
ָבר ּבוֹ  ֵאינוֹ  ּדָ ל ַחם ׁשֶ ךְ  ּכָ י ַעל ּכָ ּבֵ ִהיא ְקֵדָרה ּגַ  ׁשֶ

ה ל ַחּמָ ךְ  ּכָ ָהֶעְליֹון ּכָ ם ָיכֹול ׁשֶ הּ  ְלִהְתַחּמֵ  ַעד ֵמֻחּמָ
ֵהא ּתְ ד ׁשֶ   :ּבוֹ  סֹוֶלֶדת ַהּיָ

ים ֵישׁ . ז ָהא ְמָפְרׁשִ ֵרי ּדְ ׁשָ יחַ ְלהַ  ּדְ ִלי ּנִ שׁ  ּכְ ּיֵ ָבר ּבוֹ  ׁשֶ  ּדָ
י ַעל ַחם ּבֵ מּוָנה ְקֵדָרה ּגַ ִלי ֲאִפּלוּ , ַהּטְ ְחּתֹון ּכְ  ַעל ַהּתַ

ֵרי ָהֵאשׁ  ים ְוֵישׁ . ׁשָ ִאם ְמָפְרׁשִ ִלי ׁשֶ ְחּתֹון ּכְ  ַעל ַהּתַ
  :ָאסּור ְלעֹוָלם, ָהֵאשׁ 

יחַ . ח ָבר ְלַהּנִ ל ַקר ּדָ ֵ ׁשּ ְתּבַ ּנִ ל ׁשֶ י לעַ  ָצְרּכוֹ  ּכָ ּבֵ  ֵמַחם ּגַ
ַעל ינוֹ  אֹוְמִרים ֵישׁ , ָהֵאשׁ  ׁשֶ ּדִ יחוֹ  ׁשֶ ַמּנִ ֶנֶגד ּכְ  ּכְ

דּוָרה ָבר ְוָכל ַהּמְ ר ּדָ ּתָ ּמֻ יחוֹ  ׁשֶ ֶנֶגד ְלַהּנִ דּוָרה ּכְ  ַהּמְ
ָמקֹום ד ּבְ ַהּיָ גֹון, ּבוֹ  סֹוֶלֶדת ׁשֶ ֵבשׁ  ּכְ ּיָ ר, ׁשֶ יחוֹ  ֻמּתָ  ְלַהּנִ

י ַעל ּבֵ ַעל ֵמַחם ּגַ י ׁשֶ ּבֵ ָהֵוי אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ָהֵאשׁ  ּגַ  ּדְ
יחַ  ַמּנִ י ַעל ּכְ ּבֵ יָרה ּגַ ה ּכִ ִחּלָ  ִאם ֲאִפּלוּ  ְוָאסּור ְלַכּתְ
ל ֵ ׁשּ ל ִנְתּבַ ק ִאם ַוֲאִפּלוּ  ָצְרּכוֹ  ּכָ  ַוֲאִפּלוּ  לוֹ  ְוַרע ִמְצַטּמֵ

ם נֹוְתנוֹ  ִאם ֹמר ׁשָ ר ִנְרֶאה ְוִראׁשֹון. ֻחּמוֹ  ִלׁשְ . ִעּקָ
ל יל הּוא םאִ  ָמקֹום ּוִמּכָ ְבׁשִ שׁ  ּתַ ּיֵ ק ֹרֶטב ּבוֹ  ׁשֶ  ּוִמְצַטּמֵ
  :ַהּכֹל ְלִדְבֵרי ָאסּור, לוֹ  ְוָיֶפה

ִלי. ט ֶהֱעִבירּוהוּ  ְלַאַחר ֲאִפּלוּ  ִראׁשֹון ּכְ  ָהֵאשׁ  ֵמַעל ׁשֶ
ל ֵ ל, ְמַבׁשּ ד ְזַמן ּכָ ַהּיָ ן ָאסּור ְלִפיָכךְ . ּבוֹ  סֹוֶלֶדת ׁשֶ  ִלּתֵ
ְבִלין ְלתֹוכוֹ  ר ַלחמֶ  ֲאָבל, ּתַ ן ֻמּתָ יָון ְלתֹוכוֹ  ִלּתֵ  ּכֵ

ֶהֱעִבירוֹ  ְצִריָכא, ָהֵאשׁ  ֵמַעל ׁשֶ ּוָלא ִמְלָחא ּדִ ׁשּ  ּבִ
ָרא ִביׂשְ תֹוָרא ּכְ אֹוֵסר ִמי ְוֵישׁ . ּדְ ִלי ְלתֹוךְ  ָלֵתת ׁשֶ  ּכְ

ר ֶזה ׂשָ ל הּוא ֲאִפּלוּ , ָמִליחַ  ּבָ   :ׁשֹור ׁשֶ

ן ָאסּור. י ְבִלין ִלּתֵ ָעָרה ּתַ ּקְ ִלי ֲעֵליֶהן רֹותּוְלעָ  ּבַ  ִמּכְ
  :ִראׁשֹון

י. יא ּטִ ל ַאְמּבַ ִהיא ֶמְרָחץ ׁשֶ ין ַמִים ְמֵלָאה ׁשֶ  ֵאין ַחּמִ
ֲהֵרי, צֹוֵנן ַמִים ָלהּ  נֹוְתִנין ָמן ׁשֶ ה ְמַחּמְ  ֲאָבל. ַהְרּבֵ
ִים הּוא נֹוֵתן ין ִמּמַ ֶזה ַחּמִ ּבְ ִטי ׁשֶ ִטי ְלתֹוךְ  ָהַאְמּבְ  ַאְמּבְ
ל ַאֵחר   :צֹוֵנן ׁשֶ

ה ֵמַחם. יב ּנָ ּפִ ּנוּ  ׁשֶ ין ַמִים ִמּמֶ ר, ַחּמִ ן ֻמּתָ  ְלתֹוכוֹ  ִלּתֵ
ֵדי צֹוֵנן ַמִים יָרן ּכְ ר. ְלַהְפׁשִ ין ַמִים ִלּצֹק ּוֻמּתָ  ַחּמִ

ין ְלתֹוךְ  צֹוֵנן אוֹ , צֹוֵנן ַמִים ְלתֹוךְ  ּלֹא ְוהּוא ַחּמִ  ׁשֶ
ְכִלי ִיְהיוּ  ֵני ִראׁשֹון ּבִ ִמין ִמּפְ ַחּמְ ּמְ הַהרְ  ׁשֶ   :ּבֵ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן שיט הלכות שבת
  

 

179

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ה
 ה

ר. יג ן ֻמּתָ ל ִקיתֹון ִלּתֵ ל אוֹ  ַמִים ׁשֶ ָאר ׁשֶ ִקים ׁשְ  ַמׁשְ
ְכִלי ִני ּבִ שׁ  ׁשֵ ּיֵ ין ַמִים ּבוֹ  ׁשֶ ְכִלי ֲאָבל, ַחּמִ  ִראׁשֹון ּבִ
  :ָאסּור

ר. יד ן ֻמּתָ ל ִקיתֹון ִלּתֵ ל אוֹ  ַמִים ׁשֶ ָאר ׁשֶ ִקים ׁשְ  ַמׁשְ
ֶנֶגד ָתן ְלָהִפיג ָהֵאשׁ  ּכְ ֵנם ַבדּוִבלְ , ִצּנָ ּתְ ּיִ  ָרחֹוק ׁשֶ
ִעְנָין ֵמָהֵאשׁ  ֵאינוֹ  ּבְ ם ָיכֹול ׁשֶ אֹותוֹ  ְלִהְתַחּמֵ  ָמקֹום ּבְ

ֵהא ַעד ּתְ ד ׁשֶ ַהְינוּ , ּבוֹ  סֹוֶלֶדת ַהּיָ ֵרסוֹ  ָמקֹום ּדְ ּכְ ל ׁשֶ  ׁשֶ
ינֹוק  ָהֵאשׁ  ֶאל ְלָקְרבוֹ  ָאסּור ֲאָבל. ּבוֹ  ִנְכֵוית ּתִ
כֹול ְלָמקֹום ּיָ ם ׁשֶ ֵהאשֶׁ  ְלִהְתַחּמֵ ד ּתְ , ּבוֹ  סֹוֶלֶדת ַהּיָ
יחַ  ַוֲאִפּלוּ  ָעה ּבוֹ  ְלַהּנִ ה ׁשָ ִפיג ְקַטּנָ ּתָ תוֹ  ׁשֶ  ָאסּור, ִצּנָ
יָון כֹול ּכֵ ּיָ ל ׁשֶ ֵ ׁשּ ם ְלִהְתּבַ   :ׁשָ

ָבר. טו ל ּדָ ֵ ׁשּ ְתּבַ ּנִ ל ׁשֶ ֵאין ָיֵבשׁ  ְוהּוא ָצְרּכוֹ  ּכָ  ּבוֹ  ׁשֶ
ר, ָמָרק יחוֹ  ֻמּתָ ֶנֶגד ְלַהּנִ דּורָ  ּכְ ָמקֹום ֲאִפּלוּ  הַהּמְ  ּבְ
ד ַהּיָ   :ּבוֹ  סֹוֶלֶדת ׁשֶ

ר. טז ן ֻמּתָ אְנָדה ִלּתֵ ֶנֶגד ִאְנּפַ ָמקֹום ָהֵאשׁ  ּכְ ד ּבְ ַהּיָ  ׁשֶ
י ַעל ְוַאף, סֹוֶלֶדת ן ּפִ ּמָ ֻ ַהׁשּ הּ  ׁשֶ ּבָ ְקָרשׁ  ׁשֶ ּנִ  חֹוֵזר ׁשֶ
  :ְוִנּמֹוחַ 

ן ָאסּור. יז יר ֲאִפּלוּ  צֹוֵנן ִלּתֵ ל, ְלַהְפׁשִ ַחםשֶׁ  ּכָ  ַחם ַהּמֵ
ל ךְ  ּכָ ִאּלוּ  ּכָ יחוֹ  ָהָיה ׁשֶ ם ַמּנִ ה ׁשָ א ָהָיה ַהְרּבֵ  ִליֵדי ּבָ

ּול ׁשּ ַהְינוּ , ּבִ ְהֶיה ּדְ ּיִ ין, ּבוֹ  סֹוֶלֶדת ַהָיד ׁשֶ ּדִ יחַ  ׁשֶ  ַמּנִ
י ַעל ּבֵ ִדין ֵמַחם ּגַ יחַ  ּכְ ֶנֶגד ַמּנִ דּוָרה ּכְ  ֵאינוֹ  ְוִאם. ַהּמְ
ל ַחם ךְ  ּכָ ר, ּכָ   :ֻמּתָ

ס. יח ֵדָרה ָהִאְלּפָ ֶהֱעִביָרן ְוַהּקְ ִחין ׁשֶ י ֵמַעל ְמֻרּתָ ּבֵ  ּגַ
ל ֹלא ִאם, ָהאּור ֵ ׁשּ ל ִנְתּבַ ַכף מֹוִציִאין ֵאין ָצְרּכוֹ  ּכָ  ּבְ
ְמָצא ֵמֶהם ּנִ א ֵמִגיס ׁשֶ ּום ְוִאיּכָ ל ִמׁשּ ֵ  ְוִאם ְמַבׁשּ

ל ֵ ׁשּ ל ִנְתּבַ ר ָצְרּכוֹ  ּכָ  יפִּ  ַעל ַאף ְליֹוָרה ֶצֶמר ֲאָבל ֻמּתָ
ַלט ּקָ   :ּבוֹ  ְלָהִגיס ָאסּור ָהַעִין ׁשֶ

ֶמן ָלטּוחַ  ָאסּור. יט ִלי ַעל ְוׁשּום ׁשֶ עֹודוֹ  ַהּצְ ֶנֶגד ּבְ  ּכְ
דּוָרה ִלי ִנְצָלה ֲאִפּלוּ  ַהּמְ עֹוד ַהּצָ ל יֹום ִמּבְ ִמּכָ  ָמקֹום ּדְ
ל ֵ ׁשּ ּום ִיְתּבַ ֶמן ַהׁשּ ֶ   :ְוַהׁשּ

 שיט סימן
  ְסִעיִפים: ז"י ּובוֹ , בשבת הבורר דין

ֹסֶלת ִמּתֹוךְ  ֹאֶכל ַהּבֹוֵרר. א ָהיוּ  אוֹ  ּפְ ֵני ְלָפָניו ׁשֶ  ׁשְ
ין ִמין ּובֹוֵרר ֳאָכִלים ִמיֵני ָנָפה, ַאֵחר ִמּמִ  ּוִבְכָבָרה ּבְ
ב ָקנֹון. ַחּיָ טּור, ּוְבַתְמחּוי ּבְ ֵרר ְוִאם. ָאסּור ֲאָבל ּפָ  ּבֵ
ָידוֹ  ר ֶלֱאֹכל ּבְ ר, ְלַאְלּתַ   :ֻמּתָ

ֹסֶלת ִמּתֹוךְ  ֹאֶכל ַהּבֹוֵרר. ב ָידוֹ , ַהּפְ יחוֹ , ּבְ  ֲאִפּלוּ  ְלַהּנִ
ּיֹום ְלבוֹ  ה, ּבַ בֹוֵרר ַנֲעׂשֶ ב ְלאֹוָצר ּכְ   :ְוַחּיָ

ֵני ְלָפָניו ָהיוּ . ג  ֶאָחד ּבֹוֵרר, ְמֹעָרִבים ֳאָכִלים ִמיֵני ׁשְ
יחַ  ֵמֶאָחד ד ֶלֱאֹכל ּוַמּנִ ֵרר ְוִאם. ִמּיָ יחַ  ּבֵ  רְלַאחַ  ְוִהּנִ
ּיֹום ְלבוֹ  ֲאִפּלוּ  ְזַמן גֹון, ּבַ ֵרר ּכְ ּבֵ ֲחִרית ׁשֶ ין ֶלֱאֹכל ׁשַ  ּבֵ

ִים ב, ָהַעְרּבַ   :ַחּיָ

ֹסֶלת ַהּבֹוֵרר. ד ָידוֹ  ֲאִפּלוּ , ֹאֶכל ִמּתֹוךְ  ּפְ ב, ַאַחת ּבְ   :ַחּיָ

ֹסֶלת ִמּתֹוךְ  ּתֹוְרמּוִסין ַהּבֹוֵרר. ה ֶהם ּפְ ּלָ ב, ׁשֶ ֵני ַחּיָ  ִמּפְ
סֹ  ַהּפְ ֶהם ֶלתׁשֶ ּלָ ֶקת ׁשֶ ְלקוּ  אֹוָתם ְמַמּתֶ ׁשְ ּיִ ׁשֶ  אֹותוֹ  ּכְ
ֶהם בֹוֵרר ְוִנְמָצא ִעּמָ ֹסֶלת ּכְ ב, ֹאֶכל ִמּתֹוךְ  ּפְ   :ְוַחּיָ

א, ְמִלילֹות מֹוְלִלין ֵאין. ו ּנּוי מֹוֵלל ֶאּלָ ׁשִ  ְמַעט ּבְ
י ָראׁשֵ עֹוָתיו ּבְ   :ֶאְצּבְ

ת ֵמֶעֶרב ְמִלילֹות לוֹ  ָהיוּ . ז ּבָ ה ֹלא, ׁשַ ָקנֹון ְיַנּפֶ  ּבְ
י ְוֹלא, ְוַתְמחּוי ּתֵ ׁשְ א, ָיָדיו ּבִ ה ֶאּלָ ָידוֹ  ְמַנּפֶ  ַאַחת ּבְ

ָכל   :ּכֹחוֹ  ּבְ

יִנין ֶאת ׁשֹוִרין ֵאין. ח ְרׁשִ ַהְינוּ , ַהּכַ ִציף ּדְ ּמֵ  ַמִים ׁשֶ
ְכִלי ֲעֵליֶהם ֵדי ּבִ ֹסֶלת ְלָהִסיר ּכְ ִפין ְוֹלא, ַהּפְ  אֹוָתן ׁשָ

ד ּיָ ֵדי ּבַ ֹסֶלת ְלָהִסיר ּכְ ֲהָוה ַהּפְ בֹוֵרר ֵליהּ  ּדַ  ֲאָבל, ּכְ
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  אורח חיים ערוך שולחן
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 ה
 ה

ְכָבָרה נֹוְתָנן י ַעל ַאף ּבִ ּנֹוֵפל ּפִ ֹסֶלת ׁשֶ ֶרךְ  ַהּפְ  ִנְקֵבי ּדֶ
ָבָרה   :ַהּכְ

ֶרת. ט ּמֶ לּוָיה ֲאִפּלוּ , ְמׁשַ ת ֵמֶעֶרב ּתְ ּבָ ן ָאסּור, ׁשַ  ִלּתֵ
הּ  ָמִרים ּבָ הּ  ָנַתן ִאם ֲאָבל. ׁשְ ָמִרים ּבָ ת ֶעֶרבמֵ  ׁשְ ּבָ , ׁשַ

ר ן ֻמּתָ ֵדי ַמִים ֲעֵליֶהם ִלּתֵ ְחְזרוּ  ּכְ ּיַ   :ָלזּוב ְצלּוִלים ׁשֶ

ֵהם ַמִים אוֹ  ַיִין. י ר, ְצלּוִלים ׁשֶ ָנן ֻמּתָ ֶרת ְלַסּנְ ּמֶ ְמׁשַ . ּבִ
סּוָדר ֲאָבל ּום ָאסּור ַמִים, ּבְ ָאר ְוַיִין, ִלּבּון ִמׁשּ  ּוׁשְ

ִקין ר, ַמׁשְ ין, ִריםֲעכוּ  ֵהם ְוִאם. ֻמּתָ ין ַמִים ּבֵ , ַיִין ּבֵ
ָנם ָאסּור ֶרת, ם"ּוְלָהַרְמבָּ . ְלַסּנְ ּמֶ ְמׁשַ  ַוֲאִפּלוּ  ָאסּור ּבִ
סּוָדִרים ַוֲאִפּלוּ . ְצלּוִלים ְוַיִין ַמִים ירוּ  ֹלא ּבְ א ִהּתִ  ֶאּלָ

ְצלּוִלין ֲעכּוִרים ֹלא ֲאָבל ּבִ ּתוֹ  ְוַיִין. ּבַ ל, ִמּגִ  ְזַמן ּכָ
הּוא ָמֶריהָ  ָחִבית ֵרףטוֹ , ּתֹוֵסס ׁשֶ ׁשְ  ְלתֹוךְ  ְונֹוֵתן ּבִ
  :ַהסּוָדר

ִנין. יא ַסּנְ ּמְ ׁשֶ ִין ּכְ סּוָדר ַהּיַ ֵהר ָצִריךְ  ּבְ ּלֹא ִלּזָ ה ׁשֶ  ַיֲעׂשֶ
ל ּגּוָמא ִין ְלַקּבֵ ּום, ַהּיַ ּנּוי ִמׁשּ   :ׁשִ

ל. יב ר ָמקֹום ּכָ ּתָ ּמֻ ן ׁשֶ סּוָדר ַיִין ְלַסּנֵ ר, ּבְ נוֹ  ֻמּתָ  ְלַסּנְ
כְ  ֵהר, ִמְצִרית ִפיָפהּבִ ּלֹא ְוִיּזָ יהַּ  ׁשֶ ִפיָפה ַיְגּבִ ּוֵלי ַהּכְ  ִמׁשּ

ִלי ּום, ֶטַפח ַהּכְ ּנּוי ִמׁשּ   :ׁשִ

ִלי. יג ָעִרין ּכְ ּמְ ן ֹלא, ֵמֶהָחִבית ַיִין ּבוֹ  ׁשֶ ִפיו ִיּתֵ  ּבְ
ין ִ ָחְזָקה ְוִקְסִמין ַקׁשּ ֵאין, ּבְ דֹוָלה ִמְסֶנֶנת ְלךָ  ׁשֶ   :ִמזוֹ  ּגְ

רמֻ . יד ַנַחת ְלָערֹות ּתָ ִלי ּבְ ֵהר ּוִבְלַבד ַלֲחֵברוֹ  ִמּכְ ּזָ ּיִ  ׁשֶ
ְפֹסק ּיִ ׁשֶ ּכְ ּלּוחַ  ׁשֶ  ְקַטּנֹות ִנּצֹוצֹות ִליֵרד ּוַמְתִחיִלים ַהּקִ
ֹופֹות ׁשּ ַאֲחרֹוָנה ַהּנִ ֹסֶלת ִמּתֹוךְ  ּבָ יֵחם ַיְפִסיק, ַהּפְ  ְוַיּנִ

ָמִרים ִעם ְ ִאם. ַהׁשּ ה ֹלא ׁשֶ  ִניצֹוצֹות יָהנֵ , ֵכן ַיֲעׂשֶ
הּוא מּוְכֵחי   :ּבֹוֵרר ׁשֶ

ַתן ִמְסֶנֶנת. טו ּנָ הּ  ׁשֶ ל ּבָ נוֹ  ַחְרּדָ ר, ְלַסּנְ ן ֻמּתָ הּ  ִלּתֵ  ּבָ
יָצה י ַעל ַאף ּבֵ ַהֶחְלמֹון ּפִ ה יֹוֵרד ׁשֶ ל ִעם ְלַמּטָ  ַהַחְרּדָ

ָאר ְוַהֶחְלּבֹון   :ְלַמְעָלה ִנׁשְ

שׁ  ַמִים. טז ּיֵ ֶהם ׁשֶ רמֻ , ּתֹוָלִעים ּבָ ּתֹוָתן ּתָ  ְיֵדי ַעל ִלׁשְ
ה ת ַמּפָ ּבָ ׁשַ ֹלא ּבְ ךְ  ּדְ ּיָ ר ּבֹוֵרר ׁשַ ּמֵ א ּוְמׁשַ ן ֶאּלָ ְמַתּקֵ  ּבִ

ה אוֹ  ֲאִכיָלה ֹקֶדם ָהִעְנָין ִתּיָ ַעת ִאם ֲאָבל, ׁשְ ׁשְ  ּבִ
ה ִתּיָ ב ׁשְ ֹסֶלת ֶאת ְמַעּכֵ ּלֹא ַהּפְ ֵנס ׁשֶ יו ְלתֹוךְ  ִיּכָ  ֵאין, ּפִ

רּומֻ , ְמָלאָכה ֵמֵעין ֶזה   :ּתָ

ץ. יז י ַעל ַאף ְלִפיָכךְ . הּוא ּבֹוֵרר ּתֹוֶלֶדת, ַהְמַחּבֵ  ּפִ
ּנֹוְתִנים ִמים ׁשֶ ְמׂשְ ַבשׁ  ֶוֱאגֹוִזים ׂשֻ ֵצם ֹלא, ַלּדְ  ְיַחּבְ

ָידוֹ    :ּבְ

 שכ סימן
  ְסִעיִפים:' כ ּובוֹ , בשבת סחיטה דיני

, ַעְצָמןמֵ  ָיְצאוּ  ְוִאם ְלָסֲחָטן ָאסּור, ַוֲעָנִבים ֵזיִתים. א
א עֹוְמִדים ָהיוּ  ֹלא ֲאִפּלוּ  ֲאסּוִרים . ַלֲאִכיָלה ֶאּלָ
, ֵמַעְצָמן ָיְצאוּ  ְוִאם. ְלָסֲחָטן ָאסּור, ְוִרּמֹוִנים ְותּוִתים

ר, ַלֲאִכיָלה עֹוְמִדים ִאם ִקים עֹוְמִדים ְוִאם. ֻמּתָ , ְלַמׁשְ
ָאר. ָאסּור ל ּוׁשְ רֹות ּכָ ר, ַהּפֵ   :ְלָסֲחָטן ֻמּתָ

ְתַרְסקוּ  ַוֲעָנִבים יִתיםזֵ . ב ּנִ ת ֵמֶעֶרב ׁשֶ ּבָ ִקים, ׁשַ  ַמׁשְ
ִרין ֵמֶהם ַהּיֹוְצִאים  ֵמֶעֶרב ִנְתַרְסקוּ  ֹלא ִאם ַוֲאִפּלוּ . ֻמּתָ

ת ּבָ יִגית ַיִין ֵישׁ  ִאם, ׁשַ ּגִ ָהֲעָנִבים ּבַ תֹוָכהּ  ׁשֶ  ַעל ַאף, ּבְ
י ָהֲעָנִבים ּפִ ִעים ׁשֶ ּקְ ת ִמְתּבַ ּבָ ׁשַ יִגית ּבְ ּגִ ר, ּבַ  ֻמּתָ

ּתֹותוֹ  ת ִלׁשְ ּבָ ׁשַ ל, ּבְ ּכָ ל ֵמָהֲעָנִבים ַהּיֹוֵצא ַיִין ׁשֶ ּטֵ  ִמְתּבַ
ִין ּיַ יִגית ּבַ ּגִ ּבַ   :ׁשֶ

ים. ג ים ַחְרַצּנִ ַתן ְוַזּגִ ּנָ ֶמד ַלֲעׂשֹות ַמִים ֲעֵליֶהם ׁשֶ , ּתֶ
ר ּתֹות ֵמֶהם ִלְמׁשֹךְ  ֻמּתָ , ַמִים ָנַתן ֹלא ַוֲאִפּלוּ . ְוִלׁשְ
ִין ה ְוַהּיַ ר, ֵמֵאָליו ְוָזב ִמְתַמּצֶ ּתֹותוֹ  ֻמּתָ   :ִלׁשְ

ר. ד ּכֹול ִלְסֹחט ֻמּתָ שׁ  ְקֵדָרה תֹוךְ  ֲעָנִבים ֶאׁשְ ּיֵ הּ  ׁשֶ  ּבָ
יל ְבׁשִ ֵדי ּתַ ן ּכְ ֲהֵוי, ָהֹאֶכל ְלַתּקֵ ֶקה ֵליהּ  ּדַ א ַמׁשְ  ַהּבָ
ֵמי ּוְכֹאֶכל ְלֹאֶכל הּ  ֵאין ִאם ֲאָבל. ּדָ יל ּבָ ְבׁשִ   :ָאסּור ּתַ
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ã 

 ה
 ה

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ה הּוא ׁשֶ ין ּדְ ר ְלֹבֶסר ַהּדִ ּתָ ּמֻ  ְלָסֲחטוֹ  ׁשֶ
נוּ , ָהֹאֶכל ְלתֹוךְ  ם ְוַרּבֵ ֹבֶסר אֹוֵסר ּתָ   :ּבְ

ר. ו   :ש"לימוני ִלְסֹחט ֻמּתָ

ים ִלְסֹחט. ז ָבׁשִ ָלקֹות ּכְ ֵאינוֹ , ְלגּוָפם ִאם, ּוׁשְ  ָצִריךְ  ׁשֶ
ִים א סֹוֲחָטן ְוֵאינוֹ  ַלּמַ  ֲאִפּלוּ , ַלֲאִכיָלה ָנםְלַתקְּ  ֶאּלָ
ֵאין ְקָעָרה ְלתֹוךְ  סֹוֵחט הּ  ׁשֶ ר, ֹאֶכל ּבָ  ָצִריךְ  ְוִאם. ֻמּתָ

ר, ְלֵמיֵמיֶהן שׁ  ְקֵדָרה ְלתֹוךְ  ִלְסֹחט ֻמּתָ ּיֵ הּ  ׁשֶ , ֹאֶכל ּבָ
הּ  ֵאין ִאם ֲאָבל ל, ח"ּולר. ָאסּור, ֹאֶכל ּבָ הּוא ּכָ  ׁשֶ
ב, ְלֵמיֵמיֶהן ָצִריךְ  את ַחּיָ ּיֵשׁ  ִלְקֵדָרה ָסַחט וּ ֲאִפלּ  ַחּטָ  ׁשֶ
הּ    :ֹאֶכל ּבָ

ג ַהסֹוֵחט. ח ינוֹ , ְלִצירוֹ  ּדָ סֹוֵחט ּדִ ים ּכְ ָבׁשִ ָלקֹות ּכְ  ּוׁשְ
  :ְלֵמיֵמיֶהן

ֶלג. ט ֶ ָרד ַהׁשּ ַהְינוּ , אֹוָתם ְמַרְסִקין ֵאין, ְוַהּבָ ָרם ּדְ ּבְ  ְלׁשַ
ּקֹות ַלֲחִתיכֹות ֵדי ּדַ זּובוּ  ּכְ ּיָ  הּוא נֹוֵתן ֲאָבל, ֵמיָמיו ׁשֶ

ל ּכֹוס ְלתֹוךְ   ְוֵאינוֹ  ֵמֵאָליו ִנּמֹוחַ  ְוהּוא ַמִים אוֹ  ַיִין ׁשֶ
שׁ  יָחם ִאם ְוֵכן. חֹוׁשֵ ה ִהּנִ ַחּמָ ֶנֶגד אוֹ  ּבַ דּוָרה ּכְ  ַהּמְ

רוּ  ִרים, ְוִנְפׁשְ   :ֻמּתָ

ר. י ר ֻמּתָ ּבֵ ַרח ְלׁשַ ֵדי ַהּקֶ יו ַמִים ִלּטֹל ּכְ ְחּתָ   :ִמּתַ

ֹחֶרף, ֵהרִלזָּ  ָצִריךְ . יא ּלֹא, ּבַ ַמִים ָיָדיו ִיּטֹל ׁשֶ ּיֵשׁ  ּבְ  ׁשֶ
ֶהם ֶלג ּבָ ָרד אוֹ  ׁשֶ ֵהר, ִיּטֹל ְוִאם. ּבָ ּלֹא ִיּזָ  ִיְדֲחֵקם ׁשֶ
ין ּלֹא, ָיָדיו ּבֵ   :ְמַרֵסק ְיֵהא ׁשֶ

ֵהר ֵישׁ . יב ּלֹא ִלּזָ ף ׁשֶ ְפׁשֵ ֶמַלח ָיָדיו ְיׁשַ   :ּבְ

ֶלג ּדֹוֵרס. יג ַרְגָליו ׁשֶ שׁ  ינוֹ ְואֵ  ּבְ   :חֹוׁשֵ

יר ֵמרֹוֶטְנּבּוְרג מ"הר. יד  ַרְגַלִים ֵמי ְלָהִטיל ַמּתִ
ֶלג ׁשֶ   :ִנְזָהר ָהָיה שׁ "ְוָהֹרא, ּבְ

י ַעל סּוָדר ִלְפֹרס ָאסּור. טו ן ֶהָחִבית ּפִ יו ַעל ְוִלּתֵ ּבָ  ּגַ
ִלי ּדֹוִלים ַהּכְ א, ּבוֹ  ׁשֶ ּמָ  ֲאָבל. ְסִחיָטה ִליֵדי ָיֹבא ׁשֶ

ֶגד ר, ָעָליו ִלְפֹרס ׂשּויֶהעָ  ּבֶ ֵאינוֹ  ֻמּתָ שׁ  ׁשֶ  ָעָליו חֹוׁשֵ
  :ְלָסֲחטוֹ 

ק ָאסּור. טז ִפי מּוִכין ְלַהּדֵ ךְ  ּבְ שׁ  ּפַ ּיֵ ִקין ּבוֹ  ׁשֶ , ַמׁשְ
ּום   :ְסִחיָטה ִמׁשּ

ִחין ֵאין, ְספֹוג. יז א ּבוֹ  ְמַקּנְ ן ִאם ֶאּלָ ית ּבוֹ  ֵישׁ  ּכֵ  ּבֵ
ֵזָרה, ֲאִחיָזה א ּגְ ּמָ   :טִיְסחֹ  ׁשֶ

ָקקוֹ  ָחִבית. יח ּפְ ְפָקק ׁשֶ ל ּבִ ן ׁשֶ ּתָ ׁשְ  ֶנֶקב ִלְסּתֹם ּפִ
ָדְפָנהּ  ּבְ ּמֹוִציִאין ׁשֶ ִין ּבוֹ  ׁשֶ יר ִמי ֵישׁ , ַהּיַ ּתִ ּמַ  ַלֲהִסירוֹ  ׁשֶ

י ַעל ְוַאף ִאי ּפִ ר ׁשֶ ּלֹא ֶאְפׁשָ ּלֹא ְוהּוא, ִיְסֹחט ׁשֶ  ׁשֶ
יו ְיֵהא ְחּתָ ִלי ּתַ ֵכיָון. ּכְ ֵאינוֹ  ּדְ ְסִחיָטה ֱהָנהנֶ  ׁשֶ , זוֹ  ּבִ
ִסיק ָהֵוי א ּפָ ֹלא ֵריׁשָ ר, ֵליהּ  ִניָחא ּדְ  ְוָחְלקוּ . ּוֻמּתָ

ַאף ְוָאְמרוּ , ָעָליו ב ַעל ּדְ ֹלא ּגַ יָון, ֵליהּ  ִניָחא ּדְ  ּכֵ
ָפִסיק א ּדְ ר נֹוֲהִגים ְוָהעֹוָלם. ָאסּור, הּוא ֵריׁשָ  ֶהּתֵ
ָבר ּדָ ד ְוֵישׁ , ּבַ ְרָזא ֵכיָוןדְּ , ְזכּות ֲעֵליֶהם ְלַלּמֵ ַהּבִ  ׁשֶ
ה ֹעֶרת חּוץ ֲאֻרּכָ ַעת ָיד ְוֵאין ַלּנְ ֹעֶרת ַמּגַ ר, ַלּנְ  ֻמּתָ
י ָהֵוי ִמּדֵ שׁ  ַאְספֹוג ּדְ ּיֵ ית לוֹ  ׁשֶ ֵאין ּוְלִפי. ֲאִחיָזה ּבֵ  ׁשֶ

ם ְוֵישׁ , ֲחָזָקה זוֹ  ַטֲעָנה הּ  ְלַגְמּגֵ  ְלַהְנִהיָגם טֹוב, ּבָ
ּלֹא ִלי ְיֵהא ׁשֶ ַחת ּכְ ָעה ֶהָחִבית ּתַ ׁשָ ּפֹוְקִקים ּבְ ֶקב ׁשֶ   :ַהּנֶ

ן. יט ְרּכֹם ִלּתֵ יל ּכַ ַתְבׁשִ ר, ּבְ ּום לוֹ  ָלחּושׁ  ְוֵאין ֻמּתָ  ִמׁשּ
ֵאין, צֹוֵבעַ  ֳאָכִלין ְצִביָעה ּדְ   :ּבָ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . כ ָהאֹוֵכל ׁשֶ ָאר אוֹ  ּתּוִתים ׁשֶ רֹות ׁשְ  ּפֵ
בּוִעים ֵהר ָצִריךְ , ַהּצְ ּלֹא ִלּזָ ָיָדיו עִיגַּ  ׁשֶ  ְצבּועֹות ּבְ
ְבָגָדיו ה אוֹ  ּבִ ַמּפָ ּום, ּבְ  צֹוֵבעַ  ִאם ֲאָבל, צֹוֵבעַ  ִמׁשּ

ּתוֹ  ֵקה ּפִ ַמׁשְ רֹות ּבְ הּ  ָלן ֵלית, ַהּפֵ ֵאין, ּבָ  ְצִביָעה ּדְ
ֳאָכִלין   :ּבָ

 שכא סימן
 או מאכל תקוני ודיני טוחן ודין בשבת תולש דיני

  ְסִעיִפים: ט"י ּובוֹ , ולש מעבד
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ã 

 ה
 ה

ָאה ֲחִביֵלי .א  ֵאין, ָלֵעִצים ִהְכִניָסן, ְוקֹוָרִנית ֵאזֹוב ּפֵ
ִקין ּפְ ֵהָמה ְלַמֲאַכל ִהְכִניָסן. ֵמֶהם ִמְסּתַ  ְואֹוֵכל קֹוֵטם, ּבְ

ד ּיָ ְכִלי ֹלא ֲאָבל, ּבַ י ּומֹוֵלל, ּבִ ָראׁשֵ עֹוָתיו ּבְ   :ֶאְצּבְ

ין ֵאין. ב ה ֶמַלח ֵמי עֹוׂשִ ַיַחד ַהְרּבֵ  ךְ ְלתוֹ  ָלֵתת ּבְ
ים ָבׁשִ ּום, ַהּכְ ָדֵמי ִמׁשּ  ַלֲעׂשֹות ָיכֹול ֲאָבל, ְלִעּבּוד ּדְ

ּנוּ  יל ְלתֹוךְ  ָלֵתת ְמַעט ִמּמֶ ְבׁשִ  ְלתֹוכוֹ  ָנַתן ְוִאם. ַהּתַ
ֵני י ׁשְ ִליׁשֵ ּנוּ  ַלֲעׂשֹות ָאסּור, ֶמַלח ׁשְ   :ְמַעט ֲאִפּלוּ  ִמּמֶ

יַ ' ה אוֹ ' ד, ְצנֹון ֲחִתיכֹות ִלְמֹלח ָאסּור. ג ֵני, ַחדּבְ  ִמּפְ
ְרֶאה ּנִ כֹוֵבשׁ  ׁשֶ ים ּכְ ָבׁשִ ֵני ָאסּור ְוַהּכֹוֵבשׁ , ּכְ הּוא ִמּפְ  ׁשֶ
ל ֵ ְמַבׁשּ א. ּכִ ל ֶאּלָ ל ְמַטּבֵ הּ  ַאַחת ּכָ  ֲאָבל. ְואֹוְכָלהּ , ְלַבּדָ
יִצים ר, ּבֵ   :ְלָמְלָחן ֻמּתָ

ַתב ִמי ֵישׁ . ד ּכָ ר ׁשֶ ּתָ ּמֻ ה ִלְטּבֹל ׁשֶ ּמָ  ְצנֹון ֲחִתיכֹות ּכַ
הּ  ַאַחת ַאַחת יָחם, ְלַבּדָ ֵדי ְלָפָניו ַיַחד ּוְלַהּנִ  ְלָאְכָלם ּכְ
ד   :זוֹ  ַאַחר זוֹ  ִמּיָ

ר ִלְמֹלחַ  ָאסּור. ה ׂשָ ל ּבָ ָ יָצה אוֹ  ְמֻבׁשּ ֶלת ּבֵ ֶ , ְמֻבׁשּ
יָחהּ    :ְלַהּנִ

ַיַחד ִלְמֹלח ֵאין. ו ה ּבְ ים פֹוִלין ַהְרּבֵ לוּ  ַוֲעָדׁשִ ְ ׁשּ ְתּבַ ּנִ  ׁשֶ
ְקִלפָּ    :ָתןּבִ

ר. ז ִלין ָלדּוךְ  ֻמּתָ ְלּפְ ה ֲאִפּלוּ , ּפִ  ְוהּוא, ַיַחד ַהְרּבֵ
ֹדֶכם ּיְ א ׁשֶ ַקּתָ ל ּבְ ין ׁשֶ   :ּוִבְקָעָרה ַסּכִ

ָמדֹוךְ  ֶמַלח ּכֹוְתִתין ֵאין. ח ל ּבְ  ְמַרֵסק ֲאָבל, ֵעץ ׁשֶ
ד הּוא ּיָ ל ּבַ ין ׁשֶ רּור ּוְבֵעץ ַסּכִ שׁ  ְוֵאינוֹ  ַהּפֵ   :חֹוׁשֵ

ר ַלְחּתֹךְ  רֻמתָּ . ט ׂשָ ל ּבָ ָ ק, ְצִלי אוֹ  ְמֻבׁשּ ק ּדַ ין ּדַ ַסּכִ   :ּבְ

ִביָנה ִלְגֹרר ָאסּור. י ת ַהּגְ ּבָ ׁשַ מֹוַרג ּבְ ַעל ָחרּוץ ּבְ  ּבַ
יִפיֹות ּקֹוִרין ּפִ   :ו"ראליי ׁשֶ

ר. יא קֹות ֻמּתָ לּושׁ  ֶאת ְלַהׁשְ ֵדי, ַהּתָ ּלֹא ּכְ   :ִיְכֹמשׁ  ׁשֶ

ךְ . יב רָ  ַהְמַחּתֵ ק קַהּיָ ק ּדַ ב, ּדַ ּום ַחּיָ   :טֹוֵחן ִמׁשּ

ַבשׁ  ַחּלֹות ִלְרּדֹות ָאסּור. יג ֶרת ּדְ ּוֶ ֵני ֵמַהּכַ ּדֹוֶמה ִמּפְ  ׁשֶ
  :ְלתֹוֵלשׁ 

ִלין ֵאין. יד ה, ָקִלי ֶקַמח ְמַגּבְ א, ַהְרּבֵ ּמָ  ָללּושׁ  ָיֹבא ׁשֶ
ֵאינוֹ  ֶקַמח ר. ָקִלי ׁשֶ ל ּוֻמּתָ ִלי ֶאת ְלַגּבֵ  ְמַעט ַהּקָ
בּוָאה ֲאָבל. טְמעַ  ּלֹא ּתְ ִלישׁ  ֵהִביָאה ׁשֶ לוּ  ׁשְ ּקָ , אֹוָתהּ  ׁשֶ

ךְ  ְוַאַחר ָסה ְטִחיָנה אֹוָתהּ  ָטֲחנוּ  ּכָ ֲהֵרי, ּגַ חֹול הּוא ׁשֶ  ּכְ
ְקֵראת ְוִהיא ִתיָתא ַהּנִ ר, ׁשְ ל ֻמּתָ ה ְלַגּבֵ ּנָ ֹחֶמץ ִמּמֶ  ּבְ

ה ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ַבת ַהְרּבֵ ְהֶיה ְוהּוא. ַאַחת ּבְ ּיִ  ֲאָבל, ַרךְ  ׁשֶ
ה ֵני ָאסּור, ָקׁשֶ ְרֶאה ִמּפְ ּנִ ָלשׁ  ׁשֶ ּנֹות ָצִריךְ . ּכְ . ְלׁשַ
יַצד ִתיָתא ֶאת נֹוֵתן, ּכֵ ְ ךְ  ְוַאַחר ַהׁשּ  ֶאת נֹוֵתן ּכָ
  :ַהֹחֶמץ

ל. טו ׁשוֹ  ַחְרּדָ ּלָ ת ֵמֶעֶרב ׁשֶ ּבָ  ְלָעְרבוֹ  ָיכֹול ְלָמָחר, ׁשַ
ד ֵהן ּיָ ְכִלי ֵהן ּבַ ַבשׁ  ְלתֹוכוֹ  ְונֹוֵתן ּבִ  ִיְטרֹף ְוֹלא ּדְ

ָכךְ  ְלָעְרבוֹ  א, ּבְ   :ְמַעט ְמַעט ְמָעְרבוֹ  ֶאּלָ

ָחַלִים. טז ָדָכן ׁשְ ת ֵמֶעֶרב ׁשֶ ּבָ  ַיִין נֹוֵתן ְלָמָחר, ׁשַ
א, ִיְטֹרף ְוֹלא ְוֹחֶמץ כוֹ  ׁשּום ְוֵכן. ְמָעֵרב ֶאּלָ ּדָ  ׁשֶ
ת ֵמֶעֶרב ּבָ , ְטֹרףיִ  ְוֹלא ּוְגִריִסין ּפֹול נֹוֵתן ְלָמָחר, ׁשַ
א ָהא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְמָעֵרב ֶאּלָ ֵרי ּדְ ׁשָ ֶקה ְלָעֵרב ּדְ  ַמׁשְ

ל ַחְרּדָ ְוָקא ּבְ ָתנוֹ  ּדַ ּנְ עֹוד ׁשֶ ת ֲאָבל, יֹום ִמּבְ ּבָ ׁשַ  ָאסּור ּבְ
ֶקה ָלֵתת ל ַמׁשְ ַחְרּדָ ׁשּום אוֹ  ּבְ ים, ּבְ תּוׁשִ ּום, ַהּכְ  ִמׁשּ
  :ָלשׁ 

ר. יז הּוא, ֵיינֹוְמִלין ַלֲעׂשֹות ֻמּתָ ן ַיִין ׁשֶ ַבשׁ  ָיׁשָ  ּדְ
ִלין ֵני, ּוִפְלּפְ הּוא ִמּפְ ה ׁשֶ ִתּיָ ין ְוֵאין. ִלׁשְ  עֹוׂשִ
הּוא, ַאּלֹוְנִתית ן ַיִין ׁשֶ ֶמן ְצלּוִלים ּוַמִים ָיׁשָ  ְוׁשֶ
הּוא, ֲאַפְרְסמֹון   :ִלְרפּוָאה ׁשֶ

ית ֶאת ׁשֹוִרין ֵאין. יח ִרין ֹלא ַהִחְלּתִ פֹוׁשְ  ְוֹלא ּבְ
צֹוְננִ  ֶרךְ , יןּבְ ּדֶ רֹותוֹ  ׁשֶ  ְלתֹוךְ  נֹוְתנוֹ  ֲאָבל. ִלְרפּוָאה ִלׁשְ
ל ַהֹחֶמץ ּתוֹ  ּבוֹ  ּוְמַטּבֵ רּוי ָהָיה. ּפִ ר, ֵמֶאְתמֹול ׁשָ  ֻמּתָ

ּתֹותוֹ  ת ִלׁשְ ּבָ ׁשַ ָתה ְוִאם. ּבְ ּנוּ  ׁשָ י יֹום ִמּמֶ  ְויֹום ֲחִמיׁשִ
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 ה
 ה

י ִ ׁשּ ּתֹות ְוָצִריךְ  ׁשִ ם ִלׁשְ ת ּגַ ּבָ ׁשַ ר, ּבְ ךְ שֶׁ , ֻמּתָ  הּוא ּכָ
ֶרךְ  ּתֹותוֹ  ְרפּוָאתוֹ  ּדֶ ה ִלׁשְ לׁשָ , ֶזה ַאַחר ֶזה ָיִמים ׁשְ

ךְ  ר ִהיְלּכָ רֹותוֹ  ֻמּתָ צֹוֵנן ִלׁשְ ן ּבְ ה ְוִלּתֵ ַחּמָ ֵני, ּבַ  ִמּפְ
הּוא ָנה ׁשֶ ה ֹלא ִאם ַסּכָ ּתֶ ּנוּ  ִיׁשְ   :ִמּמֶ

ִרְסָקן ּוְמִלילֹות ּוֹבֶסר ׁשּום. יט ת ֵמֶעֶרב ׁשֶ ּבָ  ִאם, ׁשַ
יָכָתן ִלְגֹמר ָאסּור, ִדיָכה ֻחָסִריםמְ  ת ּדִ ּבָ ׁשַ  ֵאין ְוִאם. ּבְ

א ְמֻחָסִרים ִחיָקה ֶאּלָ ר, ׁשְ ת ִלְגֹמר ֻמּתָ ּבָ ׁשַ  ְלִפיָכךְ . ּבְ
ר ִחיַקת ִלְגֹמר ֻמּתָ ֵעץ ָהִריפֹות ׁשְ רּור ּבְ ְקֵדָרה ּפָ  ּבִ

ת ּבָ ׁשַ ּמֹוִריִדין ַאַחר, ּבְ   :ָהֵאשׁ  ֵמַעל אֹוָתהּ  ׁשֶ

 כבש סימן
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , בשבת נולד דין

יָצה. א ּנֹוְלָדה ּבֵ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ . ְלַטְלְטָלהּ  ֲאִפּלוּ  ָאסּור, ּבְ
ֶאֶלף ִנְתָעְרָבה ַוֲאִפּלוּ  ן, ּבְ ּלָ  ָלֹכף ְוָיכֹול. ֲאסּורֹות ּכֻ
ִלי ָעֶליהָ  ּלֹא, ּכְ ֵבר ׁשֶ ָ ׁשּ ּלֹא ּוִבְלַבד, ּתִ ע ׁשֶ הּ  ִיּגַ   :ּבָ

בָּ . ב ַאַחר תׁשַ ּלְ ֶזה נֹוְלָדה, ְלָפָניו אוֹ , טֹוב יֹום ׁשֶ , ּבָ
ֶזה ֲאסּוָרה   :ּבָ

רֹות. ג רוּ  ּפֵ ׁשְ ּנָ ת ָהִאיָלן ִמן ׁשֶ ּבָ ׁשַ ּיֹום ּבוֹ  ֲאסּוִרים, ּבְ  ּבַ
ִרים ְוָלֶעֶרב ד ֻמּתָ   :ִמּיָ

ֵהָמה ֳאָכֵלי. ד ֶהם ֵאין, ּבְ ּום ּבָ ּקּון ִמׁשּ ִלי ּתִ  ּוְלִפיָכךְ . ּכְ
ין ֲאִפּלוּ , ִלְקֹטם רֻמתָּ  ַסּכִ ֶבן אוֹ  ַקשׁ , ּבְ  ּבוֹ  ְוַלֲחֹצץ ּתֶ

יו ּנָ ֵאינוֹ  ֵקיָסם ֲאָבל. ׁשִ ֵהָמה ֹאֶכל ׁשֶ לוֹ  ֲאִפּלוּ , ּבְ  ִלּטְ
ֵדי יו ּבוֹ  ַלֲחֹצץ ּכְ ּנָ   :ָאסּור, ׁשִ

ר. ה ִמים ֲעֵצי ְלַטְלֵטל ֻמּתָ ׂשָ ֶהם ְלָהִריחַ  ּבְ  ּוְלָהִניף ּבָ
ֶהם ים ֶאָחד, ּבוֹ  ְלָהִריחַ  מֹוְללוֹ וּ . ְלחֹוֶלה ּבָ  ְוֶאָחד ָקׁשִ
ים   :ַרּכִ

ק. ו יתוֹ  ִלְבֵני ַהְמַחּלֵ ת ָמנֹות ּבֵ ּבָ ׁשַ  ְלָהִטיל ָיכֹול, ּבְ
ֵצא ְלִמי: לֹוַמר ּגֹוָרל ּיֵ לֹוִני ּגֹוָרל ׁשֶ  ֵחֶלק ִיְהֶיה ּפְ

לֹוִני ּלוֹ  ּפְ ְהיוּ  ְוהּוא. ׁשֶ ּיִ ִוים ַהֲחָלִקים ׁשֶ  ְוֵאינוֹ , ׁשָ
הע א ֹוׂשֶ ֵדי ֶאּלָ וֹוָתם ּכְ ּלֹא ְלַהׁשְ  ִקְנָאה ְלָהִטיל ׁשֶ

יֵניֶהם יָון ָאסּור ֲאֵחִרים ִעם ֲאָבל, ּבֵ יִדין ּכֵ ְקּפִ ּמַ  ֶזה ׁשֶ
ה ִליֵדי ָיבֹואוּ  ֶזה ַעל ָקל ִמּדָ ן ֲאָבל. ּוִמׁשְ  ָמָנה ִלּתֵ

דֹוָלה ֶנֶגד ּגְ ה ָמָנה ּכְ , ֲעֵליֶהם ּגֹוָרל ּוְלָהִטיל ְקַטּנָ
ְבֵני ּלוּ ֲאפִ  יתוֹ  ּבִ ּום ָאסּור, ּוַבֹחל ּבֵ  ְוֵישׁ . ֻקְבָיא ִמׁשּ

ִעם אֹוְמִרים ָניו ּדְ יתוֹ  ּוְבֵני ּבָ ר ּבֵ  ּגֹוָרל ְלָהִטיל ֻמּתָ
דֹוָלה ָמָנה ַעל ֲאִפּלוּ  ֶנֶגד ּגְ ה ּכְ ֵני, ְקַטּנָ ֵאין ִמּפְ  ׁשֶ

יִדים   :ַמְקּפִ

 שכג סימן
 יםהכל והדחת שבת צרכי וקנין השאלה דיני

  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , בשבת וטבילתן ותקונן

ר. א א: ַלֲחֵברוֹ  לֹוַמר ֻמּתָ ִלי ִלי ַמּלֵ  הּוא ֲאִפּלוּ , ֶזה ּכְ
ה ְמֻיָחד ּנֹוֵטל ִמיֵלי ְוָהֵני. ְלִמּדָ ׁשֶ ה ַהּלֹוֵקחַ  ּכְ ל ִמּדָ  ׁשֶ
 ֵמִביא ִאם לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ , ְלֵביתוֹ  ּומֹוִליָכהּ  מֹוֵכר

יתוֹ  ִמּתֹוךְ  ַהּלֹוֵקחַ  א: לוֹ  ְואֹוֵמר ּבֵ ִלי ִלי ַמּלֵ , ֶזה ּכְ
ְכִלי ִלְמּדֹד ֲאָבל ה ַהְמֻיָחד ּבִ ּפֹךְ  ְלִמּדָ ָליו ְלתֹוךְ  ְוִלׁשְ  ּכֵ
ל   :ָאסּור, לֹוֵקחַ  ׁשֶ

ר. ב א: ַלֲחֵברוֹ  לֹוַמר ֻמּתָ ִלי ִלי ַמּלֵ  ּוְלָמָחר ֶזה ּכְ
  :אֹותוֹ  ִנְמּדֹד

ר. ג ן: רוֹ ַלֲחבֵ  לֹוַמר ֻמּתָ יִצים ִלי ּתֵ ִמְנָין ֶוֱאגֹוִזים ּבֵ   :ּבְ

ר. ד ן: ְלֶחְנָוִני לֹוַמר ֻמּתָ יִצים' ד ִלי ּתֵ , ִרּמֹוִנים' ְוה ּבֵ
ּלֹא ּוִבְלַבד יר ׁשֶ ם לוֹ  ַיְזּכִ ִמים ׁשֵ ה ְסכּום ְוֹלא ּדָ  ִמּדָ
ּיֵשׁ  ֲהֵרי: לֹוַמר, ִמְנָין ְסכּום ְוֹלא ָיִדי ְלךָ  ׁשֶ ים ּבְ ִ  ֲחִמׁשּ
ן ֹוִזיםֱאג ים ִלי ּתֵ ִ ָיִדי ְלךָ  ֵישׁ  ַוֲהֵרי ֲאֵחִרים ֲחִמׁשּ  ּבְ

  :ֵמָאה

ִביא. ה י ַהּמֵ ּדֵ קֹום ַיִין ּכַ ַסל ְיִביֵאם ֹלא, ְלָמקֹום ִמּמָ  ּבְ
ה ֶדֶרךְ  ּוְבֻקּפָ א, ֹחל ּכְ ֵתפוֹ  ַעל אוֹ  ְלָפָניו ְיִביֵאם ֶאּלָ  ּכְ
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ã 

 ה
 ה

ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ה, ּבָ ּנֶ ׁשַ ּיְ ֶרךְ  ׁשֶ ּנּוי ֵאין ֲאִפּלוּ  ֹחל ִמּדֶ ִ ׁשּ  ּבַ
א ַקּלּות ָ ׁשּ ּמַ ר ִאי ְוִאם. ּבַ ּנֹות לוֹ  ֶאְפׁשָ גֹון, ְלׁשַ ן ּכְ ּמֵ ּזִ  ׁשֶ

ה אֹוְרִחים ר, ִלְפֵניֶהם ְלָהִביאוֹ  ְלַמֵהר ְוָצִריךְ  ַהְרּבֵ . ֻמּתָ
ְלַמֵעט אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ִהּלּוךְ  ּדִ  טֹוב ְויֹוֵתר, ָעִדיף ּבְ

ַסל ַלֲהִביָאם הּוְבקֻ  ּבְ ַפַעם ּפָ ֲהִביָאם ַאַחת ּבְ ל ִמּלַ  ּכָ
ְפֵני ַאַחת   :ַעְצָמהּ  ּבִ

ִלים ְמִדיִחים. ו גֹון, ַהּיֹום ְלֹצֶרךְ  ּכֵ ַאר ּכְ ׁשְ ּנִ  ֲעַדִין לוֹ  ׁשֶ
ה ה ְלַאַחר ֲאָבל. ֶלֱאֹכל ְסֻעּדָ ית ְסֻעּדָ ִליׁשִ  ֵאין ׁשְ
ה ּוְכֵלי. ְמִדיִחין ִתּיָ ל ְמִדיִחין, ׁשְ כָּ  ַהּיֹום ּכָ  ַהּיֹום לׁשֶ
ה ָראּוי ִתּיָ   :ִלׁשְ

ר. ז יל ֻמּתָ ִלי ְלַהְטּבִ עּון ָחָדשׁ  ּכְ  ְוֵישׁ , ְטִביָלה ַהּטָ
ַמִים ִויֵרא. אֹוְסִרים ם ֶאת ֵיֵצא ׁשָ ּלָ ן, ּכֻ ִלי ְוִיּתֵ  ַהּכְ
ָנה ם"ְלַעּכוּ  ַמּתָ ֲאֶלּנוּ  ְוַיֲחֹזר ּבְ ּנוּ  ְוִיׁשְ  ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ , ִמּמֶ

  :ְטִביָלה

ָתה סּכוֹ . ח ָ ׁשּ ר, ם"ַעּכוּ  ּבוֹ  ׁשֶ  ְלִדְבֵרי ַלֲהִדיחוֹ  ֻמּתָ
  :ַהּכֹל

ר. ט ף ֻמּתָ ְפׁשֵ ִלים ְלׁשַ ָכל ַהּכֵ ָבר ּבְ ֵלי חּוץ, ּדָ ֶסף ִמּכְ  ּכֶ
ְגַרְתָקן הּוא, ּבִ ְמֵרי ׁשֶ ׁשוּ  ַיִין ׁשִ ְתַיּבְ ּנִ ׁשֶ וּ  ּכְ ֵני, ְוִנְתַקׁשּ  ִמּפְ
הּוא ֶסף ִלְכֵלי ְמַמֵחק ׁשֶ הּוא ּכֶ   :ַרךְ  ׁשֶ

ִלים חֹוְפִפין ֵאין. י ֶמַלח ּכֵ ַלח ְלִפי, ּבְ ַהּמֶ  ִנְמֶחה ׁשֶ
חֹוֵפף ׁשֶ ָחְזָקה ּכְ   :ּבְ

 שכד סימן
  ְסִעיִפים: ו"ט ּובוֹ , לשבת לבהמה מאכל הכנת דין

ֶבן ּכֹוְבִרין ֵאין. א ְכָבָרה ַהּתֶ ּפֹל ּבִ ּיִ , ָלָאֶרץ ַהּמֹוץ ׁשֶ
יֶחּנוּ  ְוֹלא ָמקֹום ַיּנִ בֹוהַּ  ּבְ ֵדי ּגָ ֵרד ּכְ ּיֵ  ֲאָבל. ַהּמֹוץ ׁשֶ
ָבָרה נֹוֵטל ּכְ י ַעל ַאף ָהֵאבּוס ְלתֹוךְ  ְונֹוֵתן ּבַ ַהּמֹוץ ּפִ  ׁשֶ
ר, ֵמֵאָליו נֹוֵפל יָון ֻמּתָ ֵאינוֹ  ּכֵ ן ׁשֶ   :ְמַכּוֵ

עֹוִרים ָאָדם ִיְמּדֹד ֹלא. ב ֶהְמּתוֹ  ִלְפֵני ָלֵתת ׂשְ א, ּבְ  ֶאּלָ
ֵער ֹאֶמד ְמׁשַ עְ  ּבְ   :ּתוֹ ּדַ

 ֲאָבל. ְלַתְרְנגֹוִלים אוֹ  ִלְבֵהָמה מּוְרָסן ּגֹוְבִלין ֵאין. ג
ְרָוד ּבוֹ  ּוַמֲעִביר ַמִים ּבוֹ  נֹוְתִנים ל אוֹ  ּתַ ִתי ַמּקֵ  ׁשְ
יָון, ָוֵעֶרב ֵאינוֹ  ּכֵ ָידוֹ  ְמָמֵרס ׁשֶ ב ְוֹלא ּבְ ְרָוד ְמַסּבֵ  ַהּתַ

ל אוֹ  ּקֵ ר, ַהּמַ ִלי ּוְמַנֲערוֹ . ֻמּתָ ִלי ֶאל ִמּכְ ֵדי ּכְ  ּכְ
ְתָעֵרב ּיִ ר. ׁשֶ ֶדֶרךְ  ַהּמּוְרָסן ְלָעֵרב ּוֻמּתָ ְכִלי ֶזה ּבְ  ּבִ

ק, ֶאָחד ֵכִלים אֹותוֹ  ּוְמַחּלֵ ה ּבְ ל ִלְפֵני ְונֹוֵתן ַהְרּבֵ  ּכָ
ֵהָמה ְכִלי ּוְמָעֵרב. ּוְבֵהָמה ּבְ  ַוֲאִפּלוּ  ּכֹור ֲאִפּלוּ  ֶאָחד ּבִ
ן אֹוְסִרים ְוֵישׁ . ּכֹוִרים י ַעל םַמיִ  ִלּתֵ ּבֵ  מּוְרָסן ּגַ
ת ּבָ ׁשַ ּמֹוִליךְ  ָאְמרוּ  ְוֹלא, ּבְ ִתי ּבוֹ  ׁשֶ א ָוֵעֶרב ׁשְ  ֶאּלָ
ָהיוּ  ׁשֶ ִים ּכְ עֹוד ָעָליו ְנתּוִנים ַהּמַ   יֹום ִמּבְ

ין. ד ִ ל ַקׁשּ ִלים ׁשֶ ּבֳ ִרים ׁשִ ּקֹוׁשְ ַנִים ׁשֶ ׁשְ ג אוֹ  ּבִ ' ּבְ
ר, ְמקֹומֹות יָרן ֻמּתָ ֵדי ְלַהּתִ ּתֹאכַ  ּכְ ֵהָמה ֵמֶהן לׁשֶ . ַהּבְ

ף ָאסּור ֲאָבל ְפׁשֵ ֶהם ְלׁשַ ָיַדִים ּבָ ֶדֶרךְ  ּבְ ים ּכְ עֹוׂשִ  ׁשֶ
ֳאָכֵלי ֵהָמה ּבָ ֵדי ּבְ הוּ  ּכְ ּיְ וּוֵיי, ְלָאְכָלם נֹוִחים ׁשֶ ׁשְ  ּדִ
ָדָבר ֹאֶכל ֵאינוֹ  ּבְ ר, ֹאֶכל ׁשֶ  ֲאָבל, ֹאֶכל ַלֲעׂשֹותוֹ  ֻמּתָ

ָאְכָלא ִמְטַרח ָדָבר ּבְ הּוא ּבְ  ֹלא, ַלֲאִכיָלה אּוירָ  ׁשֶ
יהּ  ַטְרִחיָנן ירוֹ  ּבֵ נוֹ  ְלַהְכׁשִ   :יֹוֵתר ּוְלַתּקְ

ָצָצן ֵעִצים. ה ּקְ  אֹוָתם ַמֲאִכיִלים ְוֵישׁ , ָהִאיָלן ִמן ׁשֶ
עֹוָדם ִלְבֵהָמה יִרין, ַלִחים ּבְ ִסין ַמּתִ ֶהם ּוְמַפְסּפְ  ּבָ

ֵאיָנם, ְלַהֲאִכיָלם ֹלא ְראּוִיים ׁשֶ ְפׁשּוף ּבְ   :ׁשִ

ִכין. ו לּוִעין ְמַחּתְ ֵהָמה ִלְפֵני ּדְ ְתְלׁשוּ  ְוהּוא, ּבְ ּנִ  ׁשֶ
  :ֵמֶאְתמֹול

ִכין. ז ָלִבים ִלְפֵני ְנֵבָלה ְמַחּתְ ָלה ֲאִפּלוּ  ַהּכְ , ַהּיֹום ִנְתַנּבְ
ין ָהְיָתה ּבֵ ֶנת ׁשֶ ין ְמֻסּכֶ ָהְיָתה ּבֵ ִריָאה ׁשֶ י ְוָהֵני, ּבְ  ִמּלֵ

ְנֵבָלה ה ּבִ ׁשָ ִאי ַהּקָ ר ׁשֶ ֹלא ְלָאְכָלהּ  ָלֶהם ֶאְפׁשָ  ּבְ
ֹלא ָלֶהם ְראּוָיה ָהְיָתה ִאם ֲאָבל, ֲחִתיָכה , ֲחִתיָכה ּבְ

ִמְטַרח, ֹלא ַמה ּדְ הּוא ּבְ ֶ   :ְרִחיָנןטַ  ָלא ָראּוי ׁשּ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ה
 ה

ַחת חֹוְתִכין ֵאין. ח ֵהָמה ִלְפֵני ַוֲחרּוִבין ׁשַ ין, ַהּבְ  ּבֵ
ה ּקָ ין ּדַ ָסה ּבֵ ּום, ּגַ ְבֹלא ִמׁשּ  ָחֵזי ָנֵמי ּתּוךְ חִ  ּדִ

  :ַלֲאִכיָלה

ָמל ֶאת אֹוְבִסין ֵאין. ט ַהְינוּ , ַהּגָ ֲאִכיָלהּ  ּדְ ּמַ ָידוֹ  ׁשֶ  ּבְ
ל ךְ  ּכָ ְרִחיִבין ַעד ּכָ ּמַ ֵני ׁשֶ ֵאבּוס ֵמֶעיהָ  ּבְ  ְוֹלא. ּכְ

ַהְינוּ , ּדֹוְרִסין ּדֹוֵרס ּדְ ְגרֹונוֹ  ַמֲאָכל לוֹ  ׁשֶ  ְלָמקֹום ּבִ
ֵאינוֹ   ַמֲאִמיִרים ֵאין. ַמְלִעיִטין ֲאָבל, ירוֹ ְלַהְחזִ  ָיכֹול ׁשֶ

 ְלָמקֹום, ַהְמָרָאה ֵאיזוֹ . ַמְלִעיִטין ֲאָבל, ָהֲעָגִלים ֶאת
ֵאיָנהּ  ִהיא ְלָמקֹום, ַהְלָעָטה. ְלַהֲחִזיר ְיכֹוָלה ׁשֶ  ׁשֶ
  :ְלַהֲחִזיר ְיכֹוָלה

ר. י ן ֻמּתָ ִפיֶהם ַמֲאָכל ִלּתֵ ל ּבְ ְרְנגֹוִלים ׁשֶ   :ּתַ

בֹוִרים ִלְפֵני ְמזֹונֹות ְוֹלא ַמִים נֹוְתִנין ֵאין. יא  ְוֹלא, ּדְ
 ֲאָבל. ֲחִזיר ִלְפֵני ְוֹלא, ָעֶליהָ  ְויֹוֵני ׁשֹוָבךְ  יֹוֵני ִלְפֵני

ִזין ִלְפֵני נֹוְתִנין יתֹות ְויֹוֵני ְוַתְרְנגֹוִלים ַאּוָ  ִלְפֵני ְוֵכן ּבֵ
ֶלב זֹונֹוָתיו ּכֶ ּמְ   :ָעֶליךָ  ׁשֶ

ר. יב י ּתֹוַלַעת ֲאִכילְלהַ  ֻמּתָ ׁשִ   :ַהּמֶ

ֶהְמּתוֹ  ָאָדם ַמֲעִמיד. יג י ַעל ּבְ ּבֵ ִבים ּגַ ִרים ֲעׂשָ , ְמֻחּבָ
יָנן ְוֹלא א ַחְייׁשִ ּמָ י ַעל ֹלא ֲאָבל. ֵמֶהם ִיְתֹלשׁ  ׁשֶ ּבֵ  ּגַ

ֵני, ֻמְקֶצה ִאסּורוֹ  ִמּפְ יָנן ַקל ׁשֶ א ְוַחְייׁשִ ּמָ ן ׁשֶ  ָלהּ  ִיּתֵ
ּנוּ  ָיַדִים ִמּמֶ יו ַעל ְלַהֲעִמיָדהּ  ְוָקאְודַ . ּבְ ּבָ שׁ  ּגַ  ֲאָבל, ַמּמָ
ָפֶניהָ  ַלֲעֹמד ִעְנָין ּבְ ּלֹא ּבְ א ְלַהּטֹות ּתּוַכל ׁשֶ ֶרךְ  ֶאּלָ  ּדֶ
ם ר, ׁשָ   :ֻמּתָ

ְפֵני ַמֲאָכל נֹוְטִלים. יד , ׁשֹור ִלְפֵני ְונֹוְתִנים ֲחמֹור ִמּלִ
ְפֵני נֹוְטִלים ֵאין ֲאָבל ן ׁשֹור ִמּלִ , ֲחמֹור ִלְפֵני ִלּתֵ
ֵני ְמַאס ִמּפְ ּנִ ִריֵרי ׁשֶ ֹור ּבְ   :ַלֲחמֹור עֹוד ָראּוי ְוֵאינוֹ  ַהׁשּ

ל ׁשֹור ִלְפֵני ָהֵאבּוס ִלְגֹרף ָאסּור. טו ם ׁשֶ ּטָ  ֲאִפּלוּ , ּפַ
ל ֵאבּוס ִלי ׁשֶ ֵזָרה, ּכְ ל ָאטוּ  ּגְ ָאֵתי ַקְרַקע ׁשֶ וּוי ּדְ  ְלַאׁשְ
ם ְוָאסּור. ּגּומֹות ן ּגַ ק ּכֵ ֶבןהַ  ְלַסּלֵ ָפָניו ּתֶ ָדִדין ִמּלְ   :ַלּצְ

 שכה סימן
 ז"ט ּובוֹ , ישראל בעד מלאכה שעשה ם"עכו

  ְסִעיִפים:

ר. א ן ֻמּתָ ת, ם"ַעּכוּ  ְלַזּמֵ ּבָ ׁשַ ר, ּבְ ן ּוֻמּתָ  ְמזֹונֹות ִלּתֵ
ָחֵצר ְלָפָניו  ִנְזָקִקין ֵאין, ְוָיָצא ְנָטָלן ְוִאם, ְלָאְכָלן, ּבֶ

ָהעַ  ְוַדְוָקא. לוֹ  ָחֵצר ם"ּכוּ ׁשֶ חּוץ עֹוֵמד ִאם ֲאָבל, ּבֶ  ּבַ
ט דּועַ  ְלָפִנים ָידוֹ  ּוָפׁשַ ּיָ ּיֹוִציֶאּנוּ  הּוא ׁשֶ ן אוֹ , ׁשֶ  לוֹ  ִלּתֵ
ָאר ֶרךְ  ֲחָפִצים ׁשְ ּדֶ  עֹוֵמד ִאם ֲאִפּלוּ  ָאסּור, ְלהֹוִציָאן ׁשֶ

ְפִנים ל ַהֲחָפִצים ִאם ֲאִפּלוּ , ּבִ ָהרֹוֶאה, ם"ַעּכוּ  ׁשֶ  ׁשֶ
ַהֲחָפִצים ֵדעַ יוֹ  ֵאינוֹ  ל ׁשֶ   :ם"ַעּכוּ  ׁשֶ

א ֵהיָכא. ב ִאּכָ ּום ּדְ ְרֵכי ִמׁשּ לֹום ּדַ ַעּכוּ  אוֹ , ׁשָ  ם"ּבְ
ם ר, ַאּלָ ֹלחַ  אוֹ  לוֹ  ָלֵתת ֻמּתָ   :ם"ַעּכוּ  ְיֵדי ַעל לוֹ  ִלׁשְ

ר. ג ּכֹון ְלַהֲחִליף ֻמּתָ ת ַמׁשְ ּבָ ׁשַ , ַמְלּבּושׁ  הּוא ִאם ּבְ
ֶרךְ  ְויֹוִציֶאּנוּ  י ּבּושׁ ַמלְ  ּדֶ א ֶזה ֵאין ּכִ ָ ן ַמׁשּ  ְוַגם. ּוַמּתָ
ָרֵאל ִיׂשְ ר ּבְ ִעְנָין ֻמּתָ ָרֵאל ִאם, ֶזה ּבְ ׂשְ  ָצִריךְ  ַהּיִ
  :ְלָלְבׁשוֹ 

ת. ד ָאָפה ּפַ ת ְלַעְצמוֹ  ם"ַעּכוּ  ׁשֶ ּבָ ׁשַ  אֹוְסִרים ֵישׁ , ּבְ
יִרים ְוֵישׁ  ַעת. ַמּתִ ַחק ּוִבׁשְ גֹון, ִמְצָוה ְלֹצֶרךְ  אוֹ  ַהּדַ  ּכְ

ת ִרית ְסֻעּדַ ת ְלֹצֶרךְ  אוֹ  ִמיָלה ּבְ ְרּכַ  ֵישׁ , ַהּמֹוִציא ּבִ
יִרים ַעל ִלְסֹמךְ  ּתִ   :ַהּמַ

ד ם"ַעּכוּ . ה ּצָ ִגים ׁשֶ ט אוֹ  ּדָ רֹות ִלּקֵ , ְלַעְצמוֹ  ּפֵ
ָרֵאל ֲאסּוִרים  ָצָדן אוֹ  ְלָקָטן ִאם ָסֵפק ַוֲאִפּלוּ . ְלִיׂשְ

ּיֹום ּבוֹ  ֲאסּוִרים, ַהּיֹום ִרים ָלֶעֶרב ֲאָבל. ּבַ ד ֻמּתָ , ִמּיָ
אי ִאם ֲאִפּלוּ    :ַהּיֹום ְוָצָדן ְלָקָטן ַוּדַ

ט ִאם. ו ִביל ְוָצד ִלּקֵ ׁשְ ָרֵאל ּבִ ִביל אוֹ , ִיׂשְ ׁשְ ָרֵאל ּבִ  ִיׂשְ
ין ָצִריךְ , ם"ְוַעּכוּ  ְכֵדי ָלֶעֶרב ְלַהְמּתִ ֲעׂשוּ  ּבִ ּיַ   :ׁשֶ

ָטן ִאם ָסֵפק. ז ִביל ִלּקְ ׁשְ ָרֵאל ּבִ דּועַ  וֹ א, ִיׂשְ ּיָ ָטן ׁשֶ ּקְ ּלִ  ׁשֶ
ִביל ׁשְ ָרֵאל ּבִ , ָלאו ִאם ַהּיֹום ִנְלְקטוּ  ִאם ָידּועַ  ְוֵאין ִיׂשְ
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ּיֹום ּבוֹ  ֲאסּוִרים ְכֵדי ְוָלֶעֶרב, ּבַ ֲעׂשוּ  ּבִ ּיַ  ְוֵישׁ . ׁשֶ
ָלֶעֶרב אֹוְמִרים ר ּדְ ד ֻמּתָ   :ִמּיָ

ָבר. ח ֵאין ּדָ שׁ  ּבוֹ  ׁשֶ ר ֵציָדה ֲחׁשָ הּוָבא אֶאלָּ , ּוְמֻחּבָ  ׁשֶ
חּום ִמחּוץ ר, ְלַעְצמוֹ  ם"ָהַעּכוּ  ֱהִביאוֹ  ִאם, ַלּתְ  ֻמּתָ
ּיֹום ּבוֹ  ֲאִפּלוּ  ִביל ֱהִביאוֹ  ְוִאם. ּבַ ׁשְ ָרֵאל ּבִ ר, ִיׂשְ  ֻמּתָ

הּוָבא ִמי ֲאִפּלוּ  ְלַטְלֵטל ִבילוֹ  ׁשֶ ׁשְ , ֶלֱאֹכל ֲאָבל. ּבִ
יֹום ּבוֹ  ָאסּור הּוָבא ְלִמי ּבָ ִבילוֹ  ׁשֶ ׁשְ ְכֵדי ֶעֶרבְולָ , ּבִ  ּבִ

ֲעׂשוּ  ּיַ ר, ְוַלֲאֵחִרים. ׁשֶ ּיֹום ּבוֹ  ֻמּתָ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבַ
ְלִמי הּוָבא ּדִ ִבילוֹ  ׁשֶ ׁשְ ר ּבִ ד ָלֶעֶרב ֻמּתָ ֵרי ְוָהא, ִמּיָ ׁשָ  ּדְ

ָרֵאל ֱהִביאוֹ  ֲאִפּלוּ , ְלַטְלֵטל ְלִיׂשְ ׁשֶ , ְלַעְצמוֹ  ם"ָהַעּכוּ  ּכְ
ְוָקא תֹוךְ  ּדַ תֹוךְ  אוֹ  ַאּמֹות' ד ּבְ  ִהיא ִאם, ָהִעיר ּבְ
ֶפת ֵהא ְוהּוא. חֹוָמה ֻמּקֶ ּתְ ֶפת ׁשֶ יָרה ֻמּקֶ ַהְינוּ , ְלּדִ  ּדְ
ָבה ׁשְ ּיָ ָפה ּוְלַבסֹוף ׁשֶ פֹות ֲעָירֹות ּוְסָתם, ֻהּקְ יָרה ֻמּקָ . ְלּדִ
ִפים ֵאיָנם ִמְבָצִרים ּוְסָתם יָרהלְ  ֻמּקָ   :ּדִ

ח ִמחּוץ הּוָבא ִאם ָסֵפק הּוא ִאם. ט . ָאסּור, ּוםַלּתְ
ַעּכוּ  ְוַדְוָקא ֵאינוֹ  ם"ּבְ רּוי ׁשֶ ִעיר ִעּמוֹ  ׁשָ  ֲאָבל, ּבָ
רּוי ם"ַעּכוּ  ָ ִעיר ִעּמוֹ  ַהׁשּ ִעיר ַהְמצּוִיים ּוֵפרֹות, ּבָ , ּבָ
ֵני ם"ָלַעּכוּ  ֵישׁ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . ִמָסֵפק ָלחּושׁ  ֵאין  ׁשְ

ים ּתִ תֹוךְ  ֵמֶהם ְוֶאָחד, ּבָ חּום ּבְ ר ָהֵקללְ  ּתֹוִלין, ַהּתְ  ּוֻמּתָ
הּוָבא ְלִמי ֲאִפּלוּ  ֶלֱאֹכל ִבילוֹ  ׁשֶ ׁשְ   :ּבִ

א ם"ַעּכוּ . י ּלֵ ּמִ הּוא ִמּבֹור ִלְבֶהְמּתוֹ  ַמִים ׁשֶ  ְרׁשּות ׁשֶ
ִחיד ים ִלְרׁשּות ַהּיָ ר, ָהַרּבִ ָרֵאל ֻמּתָ קֹות ְלִיׂשְ  ֵמֶהם ְלַהׁשְ
ֶהְמּתוֹ  ֵאין ְוהּוא. ּבְ ירוֹ  ם"ָהַעּכוּ  ׁשֶ ֵלי, ַמּכִ אּדְ  ְלֵמיַחשׁ  ּכָ
א ּמָ ה ׁשֶ ִבילוֹ  ַיְרּבֶ ׁשְ א ְוִאם. ּבִ ֱהַמת ְלֹצֶרךְ  ִמּלֵ  ּבֶ

ָרֵאל ָכל ָאסּור, ִיׂשְ ִמישׁ  ִמיֵני ּבְ ׁשְ ָרֵאל ֲאִפּלוּ  ּתַ  ִיׂשְ
א ְוִאם. ַאֵחר ִחיד ְרׁשּות ִמּבֹור ִמּלֵ ר, ְלַכְרְמִלית ַהּיָ  ֻמּתָ

ּלֹא ְלַאַחר א ׁשֶ ִבילוֹ  ִמּלֵ ׁשְ   :ּבִ

ִבים ם"ַעּכוּ  טִלקֵּ . יא ֶהְמּתוֹ  ְלֹצֶרךְ  ֲעׂשָ  ֵאינוֹ  ִאם, ּבְ
ירוֹ  ָרֵאל ַאֲחָריו ַמֲאִכיל, ַמּכִ עֹוֵמד, ִיׂשְ ָפֶניהָ  ׁשֶ ִעְנָין ּבְ  ּבְ

ּלֹא א ִלְנטֹות ּתּוַכל ׁשֶ ֶרךְ  ֶאּלָ ם ּדֶ ִאּלוּ . ׁשָ  ְלַהֲעִמיָדם ּדְ
יָנן ָאסּור, ֲעֵליֶהן ַחְייׁשִ א ּדְ ּמָ ָידוֹ  ִיּטֹל ׁשֶ הוְ  ּבְ , ַיֲאִכיֶלּנָ
ירוֹ  ִאם ֲאָבל. ֻמְקִצים ְוֵהם ָכל ְוֵכן. ָאסּור, ַמּכִ ָבר ּבְ  ּדָ

א ִאּכָ א ְלֵמיַחשׁ  ּדְ ּמָ ה ׁשֶ ִבילוֹ  ַיְרּבֶ ׁשְ ָדָבר ֲאָבל. ּבִ  ּבְ
א ֵליּכָ א ְלֵמיַחשׁ  ּדְ ּמָ ה ׁשֶ ִבילוֹ  ַיְרּבֶ ׁשְ גֹון, ּבִ ִהְדִליק ּכְ  ׁשֶ

ה אוֹ  ְלַעְצמוֹ  ֵנר ֶבשׁ  ָעׂשָ ֵנר, ּבוֹ  דִלירֵ  ּכֶ ּבְ  ֶאָחד ׁשֶ
יק ֶאָחד ּוְבֶכֶבשׁ  ירוֹ  ֲאִפּלוּ , ַלּכֹל ַיְסּפִ ר, ַמּכִ   :ֻמּתָ

י ַעל ַאף. יב ֵאינוֹ  ּפִ ירוֹ  ׁשֶ ֵפרּושׁ  אֹוֵמר ִאם, ַמּכִ  ּבְ
ֹצֶרךְ  ּלְ ָרֵאל ׁשֶ ה הּוא ִיׂשְ  ֵאינוֹ  ִאם ֲאִפּלוּ  אוֹ , עֹוׂשֶ
ן אֹוֵמר יו, ּכֵ צֹ  מֹוִכיִחים ּוַמֲעׂשָ ּלְ ָרֵאל ֶרךְ ׁשֶ ה ִיׂשְ , עֹוׂשֶ
גֹון ִהְדִליק ּכְ ַבִית ֵנר ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ׂשְ ּיִ  לוֹ  ְוָהַלךְ  ּבוֹ  ׁשֶ
  :ָאסּור, ם"ָהַעּכוּ 

ט ִאם. יג ָרֵאל ְלֶבֱהַמת ְוֶהֱאִכיל ם"ַעּכוּ  ִלּקֵ  ֵאין, ִיׂשְ
ָידוֹ  ִלְמחֹות ָצִריךְ  ָעה ְלִפי, ּבְ ָכךְ  ָרִגיל ִאם ֲאָבל. ׁשָ , ּבְ
  :חֹותִלמְ  ָצִריךְ 

ה. יד ת ְיהּוִדי ֵאינוֹ  ָעׂשָ ּבָ ׁשַ , ְלַעְצמוֹ  ֶקֶבר אוֹ  ָארֹון ּבְ
ר ָרֵאל ֻמּתָ ֵבר ְלִיׂשְ אוֹ  ְוִאם. ּבוֹ  ִלּקָ ִביל ֲעׂשָ ׁשְ  ּבִ

ָרֵאל ֵבר ֹלא, ִיׂשְ ֶבר ְוַדְוָקא. עֹוָלִמית ּבוֹ  ִיּקָ ַהּקֶ  ׁשֶ
ַפְרֶהְסָיא יו ַעל ְוָהָארֹון, ּבְ ּבָ ַהּכֹל, ּגַ ה יםיֹוְדעִ  ׁשֶ ֲעׂשָ ּנַ  ׁשֶ
ָרֵאל ִלְפלֹוִני ִצְנָעה הּוא ִאם ֲאָבל. ִיׂשְ ר, ּבְ ֵבר ֻמּתָ  ִלּקָ

ְכֵדי, ָלֶעֶרב ּבוֹ  ֲעׂשוּ  ּבִ ּיַ הּוא ַוֲאִפּלוּ . ׁשֶ ׁשֶ ַפְרֶהְסָיא ּכְ , ּבְ
א ָאסּור ֵאינוֹ  ָרֵאל ְלאֹותוֹ  ֶאּלָ ה ִיׂשְ ֲעׂשָ ּנַ ִבילוֹ  ׁשֶ ׁשְ , ּבִ
ָרֵאל ֲאָבל ין ְוהּוא. רֻמתָּ , ַאֵחר ְלִיׂשְ ְמּתִ ּיַ ְכֵדי ׁשֶ  ּבִ

ֲעׂשוּ  ּיַ   :ׁשֶ

ֵהִביא ם"ַעּכוּ . טו ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ֶהם ִלְסּפֹד ֲחִליִלין ּבְ  ּבָ
ָרֵאל ֶהם ִיְסּפֹד ֹלא, ִיׂשְ  ַעד ֲאֵחִרים ְוֹלא הּוא ֹלא ּבָ
ין ְמּתִ ּיַ ְכֵדי ָלֶעֶרב ׁשֶ בֹואוּ  ּבִ ּיָ קֹום ׁשֶ  ְוִאם. ָקרֹוב ִמּמָ

אי ָיַדע ַוּדַ קֹום ּבְ ּמָ ּמִ לֹוִני ׁשֶ ת ֱהִביאוֹ  ּפְ ּבָ ׁשַ ין, ּבְ  ַיְמּתִ
ֵדי ָלֶעֶרב בֹואוּ  ּכְ ּיָ ךְ  ְוַאַחר, ָמקֹום ֵמאֹותוֹ  ׁשֶ ִרים ּכָ  ֻמּתָ
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ין ֱהִביָאם ִמיֵלי ְוָהֵני. ַלֲאֵחִרים ּוֵבין לוֹ  ּבֵ ׁשֶ ֶרךְ  ּכְ  ּדֶ
ים ְרׁשּות א ֱהִביָאם ֹלא ִאם ֲאָבל, ָהַרּבִ ֶרךְ  ֶאּלָ  ּדֶ
ְרְמלִ  יָון, יתּכַ ּלֹא ּכֵ ה ׁשֶ ֶהם ַנֲעׂשָ  ֵאינוֹ  ּתֹוָרה ִאסּור ּבָ
ין ָצִריךְ  ֵדי ְלַהְמּתִ בֹואוּ  ּכְ ּיָ א ׁשֶ ִרים ֶאּלָ ד ָלֶעֶרב ֻמּתָ   :ִמּיָ

חּום ִמחּוץ הּוְבאוּ  ִאם ָסֵפק. טז חּום ִמּתֹוךְ  אוֹ  ַלּתְ , ַהּתְ
ין ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ חּום ִמחּוץ ׁשֶ   :הּוְבאוּ  ַלּתְ

 שכו סימן
  ְסִעיִפים: ג"י ּובוֹ , בשבת רחיצה דיני

ל ִלְרֹחץ ָאסּור. א ל ֲאִפּלוּ , ּגּופוֹ  ּכָ  ְוֵאֶבר ֵאֶבר ּכָ
ַמִים ֲאִפּלוּ , ְלַבד ֻהַחּמוּ  ּבְ ת ֵמֶעֶרב ׁשֶ ּבָ ין, ׁשַ  ֵהם ִאם ּבֵ
ְכִלי ין ּבִ ְרַקע ֵהם ִאם ּבֵ ּקַ ּפֹךְ  ַוֲאִפּלוּ . ּבַ ִים ִלׁשְ  ַעל ַהּמַ
ףּולְ  ּגּופוֹ  ּטֵ ּתַ ר ֲאָבל. ָאסּור, ִהׁשְ ֶהם ִלְרֹחץ ֻמּתָ ָניו ּבָ  ּפָ
י ְוָהֵני. ְוַרְגָליו ָיָדיו י ִמּלֵ ַחּמֵ י ֲאָבל, ָהאּור ּבְ ַחּמֵ  ּבְ

ר ְטֶבְרָיא ל ֲאִפּלוּ  ִלְרֹחץ ֻמּתָ  ָצִריךְ  ְוֵאין, ַיַחד ּגּופוֹ  ּכָ
צֹוְנִנין לֹוַמר ֵרי ְוָהא. ּבְ ׁשָ י ּדְ ַחּמֵ  ְוָקאדַּ , ְטֶבְרָיא ּבְ

ְרַקע ּקַ ְכִלי ֲאָבל, ּבַ ָאֵתי, ֹלא, ּבִ י ְלִאְחלּוֵפי ּדְ ַחּמֵ  ּבְ
  :ָהאּור

ָהא אֹוְמִרים ֵישׁ . ב ֵרי ּדְ ׁשָ י ּדְ ַחּמֵ ְוָקא ְטֶבְרָיא ּבְ  ּדַ
ֵאין ׁשֶ קֹום ּכְ קֹום ִאם ֲאָבל, ְמֹקֶרה ַהּמָ , ְמֹקֶרה ַהּמָ
ּום ָאסּור ָאֵתי ִמׁשּ  אֹוְמִרים ֵישׁ וְ . ְוָאסּור ֵזָעה ִליֵדי ּדְ
ר ֻמּתָ יעַ  ּדְ י ְלַהּזִ ַחּמֵ   :ְטֶבְרָיא ּבְ

ת. ג ִים ַאּמַ ִהיא ַהּמַ ה ׁשֶ יךְ  ָאסּור, ַחּמָ  ְלתֹוָכהּ  ְלַהְמׁשִ
ת ֵמֶעֶרב ֲאִפּלוּ  ּבָ ל ִסילֹון ׁשַ  יֹוֵצא ַהִסילֹון ּוִפי, צֹוֵנן ׁשֶ
ה חּוץ ִכים ּוֵמיָמיו ָלַאּמָ ּפָ ְרַקע ְלעּוָקא ִנׁשְ ּקַ ּבַ  ְוִאם. ׁשֶ

יכוּ  ִים ֲאִפּלוּ . ֲאסּוִרים, ִהְמׁשִ ְכְנסוּ  ַהּמַ ּנִ  ֵמֶעֶרב ָלהּ  ׁשֶ
ת ּבָ ְרִחיָצה ׁשַ ה ּבִ ִתּיָ ִאּלוּ , ּוִבׁשְ ת ֻהַחּמוּ  ּכְ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ף ֹלא. ד ּטֵ ּתַ צֹוֵנן ָאָדם ִיׁשְ ל ּבְ ם ּגּופוֹ  ּכָ ֶנֶגד ְוִיְתַחּמֵ  ּכְ
דּוָרה ֵני, ַהּמְ יר ִמּפְ ְפׁשִ ּמַ ָעָליו ַמִים ׁשֶ רֹוֵחץ ְוִנְמָצא ׁשֶ  ּכְ

ל ין ּגּופוֹ  ּכָ ַחּמִ ר ֲאָבל. ּבְ ף ֻמּתָ ּטֵ ּתַ צֹוֵנן ְלִהׁשְ  ַאַחר ּבְ
ם ְתַחּמֵ ּנִ   :ָהֵאשׁ  ֵאֶצל ׁשֶ

ִריךְ  אֹוְמִרים ֵישׁ . ה ּצָ ֵהר ׁשֶ ּלֹא ִלּזָ ם ׁשֶ  ֵאֶצל ָיָדיו ְלַחּמֵ
ֵבם ֹלא ִאם, ְנִטיָלה ַאַחר ָהֵאשׁ  ה ְיַנּגְ ִחּלָ   :הָיפֶ  ּתְ

ן ָאסּור. ו י ַעל ִלּתֵ ּבֵ ְטנוֹ  ּגַ ִלי ּבִ שׁ  ּכְ ּיֵ ין ַמִים ּבוֹ  ׁשֶ , ַחּמִ
ֹחל ַוֲאִפּלוּ  ֵני, ּבַ ָנה ִמּפְ ָעִמים ַהַסּכָ ּפְ ֵהם ׁשֶ   :רֹוְתִחים ׁשֶ

ָהר ָהרֹוֵחץ. ז ּנָ ב ָצִריךְ , ּבַ ַנּגֵ ּיְ עֹוֶלה ָיֶפה ּגּופוֹ  ׁשֶ ׁשֶ  ּכְ
ָהר ֵני, ֵמַהּנָ ּלֹא ִמּפְ ֲארוּ יִ  ׁשֶ ָ ִים ׁשּ ' ד ִויַטְלְטֵלם ָעָליו ַהּמַ
ַכְרְמִלית ַאּמֹות ָהעֹוֶלה ְלִפי, ּבְ  ִרּבּוי ֵישׁ  ָהְרִחיָצה ִמן ׁשֶ
ְרׁשּות ַההֹוֵלךְ  ֲאָבל. ּגּופוֹ  ַעל ַמִים ים ּבִ  ּוָמָטר ָהַרּבִ
ידוּ  ֹלא, ְלבּוׁשוֹ  ְוַעל ֹראׁשוֹ  ַעל סֹוֵחף   :ּבוֹ  ִהְקּפִ

ר ָאָדם. ח ְמָאתוֹ  ּבֹלִלטְ  ֻמּתָ ת ִמּטֻ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ר. ט ָניו ִלְרֹחץ ֻמּתָ ְדָבִרים ְוַרְגָליו ָיָדיו ּפָ ֵאיָנם ּבִ  ׁשֶ
יִרים ִ ָער ַמׁשּ ָבִרים ִעם ְמֹעָרִבים ׂשֵ יִרים ּדְ ִ ׁשּ , ַהּמַ
ּלֹא ּוִבְלַבד ָבר ָהֹרב ִיְהֶיה ׁשֶ יר ִמּדָ ִ ׁשּ   :ַהּמַ

ר. י מּוְרָסן ָיָדיו ִלְרֹחץ ֻמּתָ   :ּבְ

ָסְתמוּ  ֶמְרָחץ. יא ת ֵמֶעֶרב ְנָקָביו ׁשֶ ּבָ ת ְלמֹוָצֵאי, ׁשַ ּבָ  ׁשַ
ד ּבוֹ  רֹוֵחץ י ַעל ַאף ְנָקָביו ָסְתמוּ  ֹלא ִאם ֲאָבל. ִמּיָ  ּפִ

ֵאָליו ּמֵ ת הּוַחם ׁשֶ ּבָ ׁשַ ין ָצִריךְ , ּבְ ְכֵדי ָלֶעֶרב ְלַהְמּתִ  ּבִ
ֲעׂשוּ  ּיַ ָאסּור ְלִפי ׁשֶ ן ַלֲעׂשֹות ׁשֶ ֵזָרה, ּכֵ א ּגְ ּמָ ה ׁשֶ  ְיַחּתֶ
ֶגָחִלים   :ּבְ

ֵנס ָאסּור. יב ְרָחץ ִלּכָ יעַ  ֲאִפּלוּ , ַלּמֶ   :ְלַהּזִ

ָרֵאל ִעיר. יג ׂשְ ּיִ ִרים ם"ְוַעּכוּ  ׁשֶ הּ  ּדָ הּ  ְוֵישׁ  ּבָ  ֶמְרָחץ ּבָ
ת רֹוֶחֶצת ּבָ ׁשַ ר, ם"ַעּכוּ  ֹרב ִאם, ּבְ הּ  ִלְרֹחץ ֻמּתָ  ּבָ
מֹוָצֵאי ת ּבְ ּבָ ד ׁשַ ָרֵאל ֹרב ְוִאם, ִמּיָ  ֲאִפּלוּ  אוֹ , ִיׂשְ
ת ְלמֹוָצֵאי ָאסּור, ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה ּבָ ֵדי ַעד ׁשַ  ּכְ
ּיּוַחם   :ׁשֶ
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 שכז סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , בשבת סיכה דיני

שׁ . א ָמְתָניו ַהחֹוׁשֵ ֶמן ָיסּוךְ  ֹלא, ּבְ  ָסךְ  ֲאָבל. ְוֹחֶמץ ׁשֶ
ֶמן הּוא ֶמן ֹלא ֲאָבל, ְלַבּדוֹ  ׁשֶ ׁשֶ ּום, ֶוֶרד ּבְ  ִמׁשּ

מּוָכָחא ָתא ּדְ ִלְרפּוָאה ִמּלְ  ָמקֹום הּוא ְוִאם. ָעִביד ָקא ּדְ
צּוי ּמָ ֶמן ּבוֹ  ׁשֶ ֵני ְוֶדֶרךְ  ֶוֶרד ׁשֶ  ֲאִפּלוּ  ְלסּוכוֹ  ָאָדם ּבְ
ֹלא ר, ְרפּוָאה ּבְ   :ֻמּתָ

ין ָסִכין. ב ְמׁשִ ּנּוי ְיֵדי ַעל ַלֲהָנָאתוֹ  ּוְמַמׁשְ ָסךְ , ׁשִ  ׁשֶ
מֵ  ַיַחד שׁ ּוְמַמׁשְ ֵמשׁ  ְוֹלא, ּבְ ֹכחַ  ְיַמׁשְ א ּבְ ִרְפיֹון ֶאּלָ  ּבְ
  :ָיַדִים

ְכִלי ְמָגְרִדין ֵאין. ג א, ְלָכךְ  ֶהָעׂשּוי ּבִ ן ִאם ֶאּלָ  ָהיוּ  ּכֵ
פֹות ַרְגָליו אוֹ  ָיָדיו ִטיט ְמֻטּנָ   :ְוצֹוָאה ּבְ

ֶמן ַרְגלוֹ  ָיסּוךְ  ֹלא. ד ׁשֶ תֹוךְ  ְוהּוא ּבְ ְנָעל ּבְ  אוֹ  ַהּמִ
ל ֵני, ַהַסְנּדָ ָהעֹור ִמּפְ ךּ  ׁשֶ  ֲאָבל. ְלִעּבּוד ְוָדִמי ִמְתַרּכֵ

יחוֹ  ַרְגלוֹ  ָסךְ  ִמְנָעל ּוַמּנִ ל ְוָסךְ , ּבְ ל ּגּופוֹ  ּכָ  ַעל ּוִמְתַעּגֵ
י ּבֵ ּלֹא ְוהּוא, ָהעֹור ּגַ ֶמן ְיֵהא ׁשֶ ֶ ׁשּ ֹוף ּבַ ׁשּ  ְמגּופוֹ  ַהּנִ

עּור ֵדי ׁשִ דוֹ  ּכְ ֵדי ּבוֹ  ֵישׁ  ֲאִפּלוּ , ְלַעּבְ ר, ְלַצְחְצחוֹ  ּכְ  ֻמּתָ
ּלֹא ְוהּוא ן ׁשֶ   :ְלַצְחְצחוֹ  ֲאִפּלוּ  ְיַכּוֵ

 שכח סימן
ין ת חֹוֶלה ּדִ ּבָ ׁשַ   ְסִעיִפים: ט"מ ּובוֹ , ּבְ

שׁ  ִמי. א ּיֵ ָעְלָמא ֵמחּושׁ  לוֹ  ׁשֶ ק ְוהּוא ּבְ  ְוהֹוֵלךְ  ִמְתַחּזֵ
ָבִריא  ַעל ִפּלוּ ַואֲ , ְרפּוָאה ׁשּום לוֹ  ַלֲעׂשֹות ָאסּור, ּכְ

ֵזָרה, ם"ַעּכוּ  ְיֵדי ּום ּגְ ִחיַקת ִמׁשּ ִנים ׁשְ   :ַסּמָ

שׁ  ִמי. ב ּיֵ ל ֹחִלי לוֹ  ׁשֶ ָנה ׁשֶ ל ִמְצָוה, ַסּכָ  ָעָליו ְלַחּלֵ
ת ֶאת ּבָ ַ ִריז. ַהׁשּ ח ֶזה ֲהֵרי, ְוַהּזָ ּבָ ֹוֵאל. ְמׁשֻ  ֲהֵרי, ְוַהׁשּ
ִמים ׁשֹוֵפךְ  ֶזה   :ּדָ

ל. ג ה ּכָ ל ַמּכָ ִים ַהְינוּ דְּ  ָחָלל ׁשֶ ּנַ ִ ִים, ְוִלְפִנים ֵמַהׁשּ ּנַ  ְוׁשִ
ָלל ַעְצָמם ּכְ ִלין, ּבַ ת ֶאת ָעֶליהָ  ְמַחּלְ ּבָ ַ  ְוַדְוָקא. ַהׁשּ

ְתַקְלֵקל ּנִ ִניִמים ֵמָהֵאָבִרים ֶאָחד ׁשֶ ה ֵמֲחַמת ַהּפְ  אוֹ  ַמּכָ
ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ּבּוָעה ים ֲאָבל, ּבָ ה ִנְקָרִאים ֵאין ִמחּוׁשִ   :ַמּכָ

ה. ד ל ַמּכָ ֲאִפּלוּ , ֹאֶמד ְצִריָכה ֵאיָנהּ  ָחָלל ׁשֶ  ֵאין ׁשֶ
ם ִקיִאים ׁשָ לּום אֹוֵמר ֵאינוֹ  ְוחֹוֶלה ּבְ ים, ּכְ ל לוֹ  עֹוׂשִ  ּכָ

ְרִגיִלים ֹחל לוֹ  ַלֲעׂשֹות ׁשֶ ּיֹוְדִעים ֲאָבל. ּבְ ׁשֶ יִרים ּכְ  ּוַמּכִ
אֹותוֹ  ין ֹחִלי ּבְ ְמּתִ ּמַ ל ָאסּור, ִחּלּול ָצִריךְ  ְוֵאין ׁשֶ  ְלַחּלֵ
י ַעל ַאף ָעָליו ִהיא ּפִ ה ׁשֶ ל ַמּכָ   :ָחָלל ׁשֶ

ה. ה ֵאיָנהּ  ַמּכָ ל ׁשֶ ָאִלין, ָחָלל ׁשֶ ָבִקי ִנׁשְ . ּוְבחֹוֶלה ּבְ
ִלין ְוֵאין ת ָעָליו ְמַחּלְ ּבָ ּיֹאַמר ַעד, ׁשַ  ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ

הּוא ה אוֹ , ְלִחּלּול ָצִריךְ  ׁשֶ ֲעׂשֶ ּיַ  ֵמֶהם ֶאָחד ֵאֶצל ׁשֶ
נַ    :ְנָפׁשֹות תַסּכָ

ה. ו ַעל ַמּכָ ב ׁשֶ ד ּגַ ַלע ִמי ְוֵכן, ָהֶרֶגל ְוַגב ַהּיָ ּבָ  ׁשֶ
כוֹ  ִמי ְוֵכן, ֲעלּוָקה ׁשָ ּנְ ֶלב ׁשֶ  ִמּזֹוֲחֵלי ֶאָחד אוֹ  ׁשֹוֶטה ּכֶ
 ֲהֵרי, ָלאו ִאם ֵמִמית ִאם ָסֵפק ֲאִפּלוּ , ַהְמִמיִתים ָעָפר
ה ֵהם ַמּכָ ל ּכְ   :ָחָלל ׁשֶ

ִלין. ז ת ְמַחּלְ ּבָ ל ַעל ׁשַ ה ּכָ ית ַמּכָ ֲעׂשֵ ּנַ ְרֶזל ֵמֲחַמת ׁשֶ , ּבַ
ִחין ְוַעל א ׁשְ ִפי ַהּבָ ַעת ּבְ ּבַ  ְוהּוא ִסְמָטא ְוַעל, ַהּטַ

ְקָרא ַלעַ  ו"פלונקר ַהּנִ שׁ  ִמי ְוַעל, ז"ּבְ ּיֵ ַחת ּבוֹ  ׁשֶ  ַקּדַ
יֹוֵתר ַחם   :ִסּמּור ִעם אוֹ  ּבְ

ֲאָחזוֹ  ִמי. ח ם ׁשֶ יִזין, ּדָ  ַעל הֹוֵלךְ  ֲאִפּלוּ  אֹותוֹ  ַמּקִ
ּיֹום ַוֲאִפּלוּ  ַרְגָליו   :ָהִראׁשֹון ּבַ

שׁ . ט ֵעיָניו ַהחֹוׁשֵ ֵעינוֹ  אוֹ  ּבְ ָהיוּ  אוֹ , ִציר ּבוֹ  ְוֵישׁ  ּבְ  ׁשֶ
ּנוּ  ׁשֹוְתתֹות ָמעֹות ִמּמֶ ֵאב ֵמֲחַמת ּדְ ָהָיה אוֹ , ַהּכְ  ׁשֶ
ם ׁשֹוֵתת ָהָיה אוֹ , ּדָ ת ִריָרא ּבוֹ  ׁשֶ  אאּוְכלָ  ּוְתִחּלַ

ִלין ת ֶאת ָעָליו ְמַחּלְ ּבָ ַ   :ַהׁשּ
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ל. י ָהרֹוְפִאים ֹחִלי ּכָ ִהיא אֹוְמִרים ׁשֶ ָנה ׁשֶ  ַעל ַאף, ַסּכָ
י הּוא ּפִ ר ַעל ׁשֶ ׂשָ חּוץ ַהּבָ ִלין, ִמּבַ  ֶאת ָעָליו ְמַחּלְ

ת ּבָ ַ  ֶאָחד ְורֹוֵפא, ָצִריךְ : אֹוֵמר ֶאָחד רֹוֵפא ְוִאם. ַהׁשּ
ִליןְמחַ , ָצִריךְ  ֵאינוֹ : אֹוֵמר אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּלְ ֵאין ׁשֶ  ׁשֶ
ָכל, ֻמְמֶחה ָצִריךְ  ֵני ּדְ , ְקָצת מּוְמִחין ֲחׁשּוִבים ָאָדם ּבְ
  :ְלָהֵקל ְנָפׁשֹות ּוְסֵפק

שׁ  חֹוֶלה. יא ּיֵ ָנה ּבוֹ  ׁשֶ ֲאָמדּוהוּ , ַסּכָ יֹום ׁשֶ ת ּבְ ּבָ  ׁשַ
ִריךְ  ּצָ שׁ  ְידּוָעה ְרפּוָאה לוֹ  ַלֲעׂשֹות ׁשֶ ּיֵ  ְמֶלאֶכת לוֹ  ׁשֶ
ת ִחּלּול ּבָ מֹוָנה ׁשַ ין: אֹוְמִרים ֵאין, ָיִמים ׁשְ  ַעד ַנְמּתִ

ְיָלה ּלֹא ְוִנְמָצא ַהּלַ ל ׁשֶ א ָעָליו ְלַחּלֵ ת ֶאּלָ ּבָ , ַאַחת ׁשַ
א ד ַיֲעׂשוּ  ֶאּלָ י ַעל ַאף ִמּיָ ִלין ּפִ ַחּלְ ּמְ י ָעָליו ׁשֶ ּתֵ  ׁשְ

תֹות ּבָ ר ּוְלַכּבֹות. ׁשַ ִביל ַהּנֵ ׁשְ י ּבִ ּיִ ןׁשֶ ן ׁשַ  ְלֵעיל ַעּיֵ
  :ח"רע ִסיָמן

ִלין. יב ַחּלְ ּמְ ׁשֶ ת ּכְ ּבָ שׁ  ֹחִלי ַעל ׁשַ ּיֵ ָנה ּבוֹ  ׁשֶ , ַסּכָ
ְדִלין ּתַ ּלֹא ִמׁשְ ים ם"ַעּכוּ  ְיֵדי ַעל ַלֲעׂשֹות ׁשֶ  ּוְקַטּנִ

ים א ְוָנׁשִ ָרֵאל ְיֵדי ַעל ֶאּלָ דֹוִלים ִיׂשְ ַעת ּוְבֵני ּגְ   :ּדַ

ל. יג ִריז ּכָ ת לְלַחלֵּ  ַהּזָ ּבָ ָדָבר ׁשַ שׁ  ּבְ ּיֵ ָנה ּבוֹ  ׁשֶ  ֲהֵרי, ַסּכָ
ח ֶזה ּבָ ן ִאם ֲאִפּלוּ  ְמׁשֻ ָבר ִעּמוֹ  ְמַתּקֵ גֹון ַאֵחר ּדָ  ּכְ

ֵרשׂ  ּפֵ ינֹוק ְלַהֲעלֹות ְמצּוָדה ׁשֶ ַפל ּתִ ּנָ ָהר ׁשֶ  ִעּמוֹ  ְוָצד ַלּנָ
ִגים ל ְוֵכן, ּדָ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

שׁ  חֹוֶלה ָהָיה. יד ּיֵ ָנה וֹ בּ  ׁשֶ ר ְוָצִריךְ  ַסּכָ ׂשָ  ׁשֹוֲחִטים, ּבָ
 ָהָיה ִאם ֲאָבל. ְנֵבָלה ַנֲאִכיֶלּנוּ : אֹוְמִרים ְוֵאין לוֹ 

ר ַלֲאִכיָלה ָצִריךְ  ַהחֹוֶלה ֵבָלה, ְלַאְלּתַ ד מּוֶכֶנת ְוַהּנְ  ִמּיָ
ִחיָטה ְ ֵבָלה אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין, לוֹ  ִמְתַאֶחֶרת ְוַהׁשּ   :ַהּנְ

ִריךְ  רֹוְפִאיםהָ  ֲאָמדּוהוּ . טו ּצָ ֹרֶגֶרת ׁשֶ  ְוָרצוּ , ַאַחת ּגְ
ָרה ל לוֹ  ְוֵהִביאוּ  ֲעׂשָ ֹרֶגֶרת ֶאָחד ּכָ ם, ּגְ ּלָ טּוִרים ּכֻ  ּפְ
ָכר ָלֶהם ְוֵישׁ   ִהְבִריא ֲאִפּלוּ ' ה ֵמֵאת טֹוב ׂשָ

ִראׁשֹוָנה   :ּבָ

י ֲאָמדּוהוּ . טז ּתֵ רֹוָגרֹות ִלׁשְ א ָמְצאוּ  ְוֹלא, ּגְ י ֶאּלָ ּתֵ  ׁשְ
ר ֵני ֹוָגרֹותּגְ ׁשְ ֹעֶקץ' וג ֳעָקִצין ּבִ  ּכֹוְרִתים, ֶאָחד ּבְ

שׁ  ָהֹעֶקץ ּיֵ ֹעֶקץ' ב ָהיוּ  ְוִאם'. ג ּבוֹ  ׁשֶ ' וג ֶאָחד ּבְ
ֹעֶקץ א ִיְכְרתוּ  ֹלא, ֶאָחד ּבְ שׁ  ָהֹעֶקץ ֶאּלָ ּיֵ ַנִים ּבוֹ  ׁשֶ   :ׁשְ

ַפל חֹוֶלה. יז ּנָ ב ֹחִלי ֵמֲחַמת ׁשֶ ּכָ נָ  ּבוֹ  ְוֵאין ְלִמׁשְ , הַסּכָ
 ֵאין ֲאָבל ְרפּוָאה לוֹ  ַלֲעׂשֹות ם"ְלַעּכוּ  אֹוְמִרים
ִלין ת ֶאת ָעָליו ְמַחּלְ ּבָ ַ ִאסּור ַהׁשּ אֹוַרְייָתא ּבְ  ֲאִפּלוּ , ּדְ

ַנת ּבוֹ  ֵישׁ  ל. ֵאֶבר ַסּכָ ָרֵאל ָעָליו ּוְלַחּלֵ ִאסּור ִיׂשְ  ּבְ
ָנן ַרּבָ ָיַדִים ּדְ יִרים ֵישׁ , ּבְ  ַנתַסכָּ  ּבוֹ  ֵאין ֲאִפּלוּ  ַמּתִ
ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ֵאֶבר ַנת ּבוֹ  ֵישׁ  ׁשֶ ין ֵאֶבר ַסּכָ  עֹוׂשִ
ַנת ּבוֹ  ֵאין ְוִאם ין ֵאין ֵאֶבר ַסּכָ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . עֹוׂשִ
ִאם ַנת ּבוֹ  ֵאין ׁשֶ ין ֵאֶבר ַסּכָ ּנּוי עֹוׂשִ ׁשִ  ּבוֹ  ֵישׁ  ְוִאם, ּבְ
ַנת ין ֵאֶבר ַסּכָ ֹלא עֹוׂשִ ּנּוי ּבְ  ֲאִפּלוּ  ִריםאֹומְ  ְוֵישׁ . ׁשִ

ַנת ּבוֹ  ֵישׁ  ין ֵאין ֵאֶבר ַסּכָ ָבר לוֹ  עֹוׂשִ הּוא ּדָ  ִנְסָמךְ  ׁשֶ
אֹוַרְייָתא ִלְמָלאָכה ֵאין ּוְדָבִרים, ּדְ ֶהם ׁשֶ  ְסַמךְ  ּבָ
ין ְמָלאָכה ַנת ּבוֹ  ֵאין ֲאִפּלוּ  עֹוׂשִ  ְוִדְבֵרי. ֵאֶבר ַסּכָ
ית ַהְסָבָרא ִליׁשִ ְ   :ִנְרִאין ַהׁשּ

יז. יח ן םדָּ  ִהּקִ ים, ְוִנְצַטּנֵ  ֲאִפּלוּ  ְמדּוָרה לוֹ  עֹוׂשִ
ְתקּוַפת ּמּוז ּבִ   :ּתַ

ֵאין חֹוֶלה. יט ָנה ּבוֹ  ׁשֶ ר ַסּכָ ּוֵלי ֻמּתָ ִבׁשּ   :ם"ַעּכוּ  ּבְ

נוֹ . ָהַעִין ְלתֹוךְ  ַיִין נֹוְתִנין ֵאין. כ יו ַעל ְוִלּתְ ּבָ  ִאם, ּגַ
, ְוסֹוֵגר ּפֹוֵתחַ  ֵאינוֹ  ְוִאם. ָאסּור, ָהַעִין ְוסֹוֵגר ּפֹוֵתחַ 
ר ֵפל ְוֹרק. ֻמּתָ יו ַעל ֲאִפּלוּ , ּתָ ּבָ מּוָכָחא ָאסּור ּגַ  ּדְ

ָתא ִלְרפּוָאה ִמּלְ   :ָקָעִביד ּדְ

ת ֵמֶעֶרב ִקילֹוִרין ָאָדם ׁשֹוֶרה. כא ּבָ ב ַעל ְונֹוֵתן ׁשַ  ּגַ
ֵאינוֹ , ָהַעִין א ִנְרֶאה ׁשֶ רֹוֵחץ ֶאּלָ ֹלא ְוהּוא. ּכְ  ָעִמיץ ּדְ
יָנן ְוֹלא. ּוָפַתח ּום ַחְייׁשִ ִחיַקת ִמׁשּ ִנים ׁשְ ֵכיָון, ַסּמָ  ּדְ
ּלֹא ירוּ  ׁשֶ רֹוָתן לוֹ  ִהּתִ א ִלׁשְ ת ֵמֶעֶרב ֶאּלָ ּבָ א ׁשַ  ִאיּכָ
ָרא   :ֶהּכֵ
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  אורח חיים ערוך שולחן
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 ה
 ה

ְלֵדי ַמֲעִביִרין. כב ה ּגִ ּכָ ֶמן אֹוָתהּ  ְוָסִכין ַהּמַ ׁשֶ  ֲאָבל ּבְ
ֵחֶלב ֹלא ֵני, ּבְ הּוא ִמּפְ ְגַמר וּ ַוֲאִפלּ . ִנּמֹוחַ  ׁשֶ ה ּבִ  ַמּכָ

א ֵליּכָ א ּדְ ֵרי, ַצְעָרא ֶאּלָ  ָעֶליהָ  נֹוְתִנין ֵאין ֲאָבל. ׁשָ
ֶמן ין ׁשֶ י ַעל ְוֹלא, ַיַחד ְמֹעָרִבים ְוַחּמִ ּבֵ נוֹ  מֹוךְ  ּגַ  ִלּתְ
ה חּוץ הּוא נֹוֵתן ֲאָבל. ָעֶליהָ  ּכָ  ְויֹוֵרד ְוׁשֹוֵתת, ַלּמַ

  :ְלתֹוָכהּ 

ָגִדים ֹותַוֲחִתיכ ְספֹוג נֹוְתִנין. כג ים ּבְ ים ְיֵבׁשִ , ַוֲחָדׁשִ
ֵאיָנן א ִלְרפּוָאה ׁשֶ ֵדי ֶאּלָ ּלֹא ּכְ ָגִדים ִיְסְרטוּ  ׁשֶ  ֶאת ַהּבְ
ה ּכָ ִנים ֹלא ֲאָבל. ַהּמַ ֵהם, ְיׁשָ ִאים ׁשֶ  ִמיֵלי ְוָהֵני. ְמַרּפְ
ִנים ּלֹא, ְיׁשָ נוּ  ׁשֶ ה ַעל ֵמעֹוָלם ִנּתְ ּכָ  ָהיוּ  ִאם ֲאָבל, ַהּמַ
ָבר הַהמַּ  ַעל ּכְ ִנים ֲאִפּלוּ  ּכָ ֵרי ְיׁשָ ׁשּוב, ׁשָ  ֵאיָנם ּדְ

ִאים   :ְמַרּפְ

ב ַעל ָעֶלה נֹוְתִנים. כד ה ּגַ ת ַמּכָ ּבָ ׁשַ ֵאינוֹ , ּבְ א ׁשֶ  ֶאּלָ
ָרהּ  ּמְ ְמׁשַ ָפִנים ֵמָעֵלי חּוץ, ּכִ ֵהם ּגְ   :ִלְרפּוָאה ׁשֶ

ה. כה ְפָלה ְרִטּיָ ּנָ ב ֵמַעל ׁשֶ ה ּגַ ּכָ י ַעל ַהּמַ ּבֵ , עַקְרקַ  ּגַ
ה ֹלא י ַעל ָנְפָלה. ַיֲחִזיֶרּנָ ּבֵ ִלי ּגַ ה, ּכְ  ְיֵדי ְוַעל ַיֲחִזיֶרּנָ
ר ם"ַעּכוּ  יָחהּ  ֻמּתָ ה ֲאִפּלוּ  ְלַהּנִ ִחּלָ   :ְלַכּתְ

ה. כו ה ְקָצת ְמַגּלֶ חַ  ְרִטּיָ י ּוְמַקּנֵ ה ּפִ ּכָ  ְוחֹוֵזר, ַהּמַ
ה ה ְקָצָתהּ  ּוְמַגּלֶ ִנּיָ ְ ָחהּ  ַהׁשּ ה, ּוְמַקּנְ  ֹלא ַעְצָמהּ  ּוְרִטּיָ
חַ  ֵני ְיַקּנֵ הּוא ִמּפְ   :ְמָמֵרחַ  ׁשֶ

ה. כז ָאה ַמּכָ ְתַרּפְ ּנִ ה ָעֶליהָ  נֹוְתִנין, ׁשֶ ֵאיָנהּ , ְרִטּיָ  ׁשֶ
א ָרהּ  ֶאּלָ ּמְ ְמׁשַ   :ּכִ

ִפיס. כח ִחין ַהּמֵ ת ׁשְ ּבָ ׁשַ ֵדי ּבְ י ְלַהְרִחיב ּכְ ה ּפִ ּכָ , ַהּמַ
ֶדֶרךְ  ָהרֹוְפִאים ּכְ ים ׁשֶ ֵהם עֹוׂשִ ִנים ׁשֶ ּוְ ְרפּוָאה ִמְתּכַ  ּבִ

י ְלַהְרִחיב ה ּפִ ּכָ ב ֶזה ֲהֵרי, ַהּמַ ּום ַחּיָ ה ִמׁשּ ישׁ  ַמּכֶ ַפּטִ  ּבְ
ּזוֹ  ֵדי ֱהִפיָסה ְוִאם. ָהרֹוֵפא ְמֶלאֶכת ִהיא ׁשֶ  ְלהֹוִציא ּכְ

ה ּנָ ָחה ִמּמֶ הּ  ַהּלֵ ּבָ ר ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶ   :ֻמּתָ

ָפה ִמי. כט ּגְ ּנִ ַיִין ְמָתהּ צוֹ , ַרְגלוֹ  אוֹ  ָידוֹ  ׁשֶ ֵדי ּבְ  ּכְ
ם ְלַהֲעִמיד ֹחֶמץ ֹלא ֲאָבל, ַהּדָ ֵני ּבְ הּוא ִמּפְ  ְוֵישׁ  ָחָזק ׁשֶ

ּום ּבוֹ  ג הּוא ְוִאם. ְרפּוָאה ִמׁשּ ִין ַאף, ְמֻעּנָ מוֹ  לוֹ  ַהּיַ  ּכְ
  :ְוָאסּור ַהֹחֶמץ

ַמט ִמי. ל ׁשְ ּנִ ֶרק ׁשֶ קֹומוֹ  ַרְגלוֹ  אוֹ  ָידוֹ  ּפֶ  ֹלא, ִמּמְ
ֶפנָּ  ְפׁשְ ה הְיׁשַ צֹוֵנן ַהְרּבֵ הוּ , ּבְ ּזֶ א, ְרפּוָאתוֹ  ׁשֶ  רֹוֵחץ ֶאּלָ
ַדְרּכוֹ  א ְוִאם ּכְ א ִנְתַרּפֵ   :ִנְתַרּפֵ

ה ִצּפֶֹרן. לא ְרׁשָ ּפֵ ֵהן, ְוִציִצין ׁשֶ ִמין ׁשֶ ּקֹות ְרצּועֹות ּכְ  ּדַ
ְרׁשוּ  ּפֵ ע ֵמעֹור ׁשֶ ּפֶֹרן ְסִביב, ָהֶאְצּבַ ְרׁשוּ  ִאם, ַהּצִ ן ּפֵ  ֻרּבָ

ַלפֵּ  ד ַלֲהִסיָרן, אֹותוֹ  ּוְמַצֲערֹות ַמְעָלה יּכְ ּיָ ר, ּבַ . ֻמּתָ
ְכִלי טּור, ּבִ ְרׁשוּ  ֹלא. ָאסּור ֲאָבל ּפָ ן ּפֵ ד, ֻרּבָ ּיָ , ּבַ
טּור ְכִלי. ָאסּור ֲאָבל ּפָ ב, ּבִ את ַחּיָ : י"ַרשִׁ  ּוֵפֵרשׁ . ַחּטָ
י ַלּפֵ י, ַמְעָלה ּכְ ַלּפֵ י ּכְ עֹוָתיו ָראׁשֵ נוּ . ֶאְצּבְ ם ְוַרּבֵ  ּתָ
ַרשׁ  ַהְינוּ  ּפֵ י ּדְ ַלּפֵ ֵני ָלחּושׁ  ְוָצִריךְ . ַהּגּוף ּכְ  ִלׁשְ

ים רּוׁשִ   :ַהּפֵ

שׁ . לב יו ַהחֹוׁשֵ ּנָ ׁשִ ֶהם ִיְגַמע ֹלא ּבְ  ֲאָבל, ְוִיְפֹלט ֹחֶמץ ּבָ
עַ  ל אוֹ  ּובֹוֵלעַ  ְמַגּמֵ ַדְרּכוֹ  ּבוֹ  ְמַטּבֵ שׁ . ּכְ ְגרֹונוֹ  ַהחֹוׁשֵ , ּבִ

ֶמן ְיַעְרֶעּנוּ  ֹלא ׁשֶ ֶמן הּוא ּבֹוֵלעַ  ָבלאֲ  ּבְ א ְוִאם ׁשֶ  ִנְתַרּפֵ
א   :ִנְתַרּפֵ

ר, ּגֹוֵנחַ . לג ֵהָמה ָחָלב ִליֹנק ֻמּתָ ִבְמקֹום, ֵמַהּבְ  ַצְעָרא ּדְ
ְזרוּ  ֹלא ָנן ּגָ ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַרּבָ א לוֹ  ֵאין ׁשֶ  ֶאּלָ

ל ַצַער ֵהָמה ִליֹנק ָאסּור, ָרָעב ׁשֶ ת ֵמַהּבְ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ֵקל ֹלא. לד ה ּתָ ָ יהָ  ָחָלב ִאׁשּ ּדֶ  אוֹ  ַהּכֹוס ְלתֹוךְ  ִמּדַ
ֵדָרה ְלתֹוךְ  ָנהּ  ֶאת ְוֵתיִניק, ַהּקְ   :ּבְ

ר. לה ה ֻמּתָ ָ חַ  ְלִאׁשּ ֵדי ֵמֶהָחָלב ְלַקּלֵ ֱאֹחז ּכְ ּיֶ ינֹוק ׁשֶ  ַהּתִ
ד   :ְוָיִניק ַהּדַ

ִפין ְוֹלא, ִמְצִטיִכי לֹוֲעִסין ֵאין. לו ִים ּבוֹ  ׁשָ ּנַ ִ  ַהׁשּ
ּום ְוִאם. ְרפּוָאהלִ  ה ֵריחַ  ִמׁשּ ר, ַהּפֶ   :ֻמּתָ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן שכט הלכות שבת
  

 

191

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ה
 ה

ל. לז ִקים ֳאָכִלים ּכָ ֵהם ּוַמׁשְ ִריִאים ַמֲאַכל ׁשֶ ר ּבְ  ֻמּתָ
ּתֹוָתן ְלָאְכָלן י ַעל ַאף, ִלְרפּוָאה ְוִלׁשְ ֵהם ּפִ ים ׁשֶ  ָקׁשִ
ִריִאים ִלְקָצת ָתא ּומּוָכָחא ּבְ ִלְרפּוָאה ִמּלְ , ָעִביד ּדְ
ֵאינוֹ  ְוָכל. ֵרישָׁ  ָהֵכי ֲאִפּלוּ  ֵקה ַמֲאָכל ׁשֶ ִריִאים ּוַמׁשְ , ּבְ
ּתֹותוֹ  ְלָאְכלוֹ  ָאסּור שׁ  ִמי ְוַדְוָקא. ִלְרפּוָאה ְוִלׁשְ ּיֵ  לוֹ  ׁשֶ
ָעְלָמא ֵמחּושׁ  ק ְוהּוא ּבְ ָבִריא ְוהֹוֵלךְ  ִמְתַחּזֵ  ִאם ֲאָבל, ּכְ
ר, ֵמחּושׁ  ׁשּום לוֹ  ֵאין   :ֻמּתָ

ר. לח ָרִפים ֶלֱאֹכל ֻמּתָ יָצה ְוִלְגֹמעַ  ְמתּוִקים ׂשְ ה ּבֵ  ַחּיָ
ֵדי   :ַהּקֹול ְלַהְנִעים ּכְ

ין ֵאין. לט יְקְטֶוִזין עֹוׂשִ ַהְינוּ  ַאּפִ ֵרַמת ּדְ  ֲאִפּלוּ  ִקיא ּגְ
ֹחל ּום, ּבְ  ֵמֹרב ִמְצַטֵער ְוִאם. ֳאָכִלים ֶהְפֵסד ִמׁשּ

ֹחל, ַמֲאָכל ר ּבַ ַסם ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ ת. ּבְ ּבָ סַ  ָאסּור, ּוְבׁשַ  םּבְ
ר ד ּוֻמּתָ ּיָ   :ּבַ

שׁ . מ ֵמָעיו ַהחֹוׁשֵ ר, ּבְ ן ֻמּתָ ֵערוּ  ּכֹוס ֲעֵליֶהם ִלּתֵ  ׁשֶ
ּנוּ  ין ִמּמֶ י ַעל ַאף, ַחּמִ ֲעַדִין ּפִ   :ֶהֶבל ּבוֹ  ֵישׁ  ׁשֶ

ר ִמי. מא ּכֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ְרפּוָאתוֹ , ׁשֶ ּפֹות ָלסּוךְ  ׁשֶ  ָיָדיו ּכַ
ֶמן ְוַרְגָליו ׁשֶ ר ּבְ שַׁ  ְלסּוָכם ֻמּתָ תּבְ   :ּבָ

ִלין ֵאין. מב ּדֹוֵרס ַהְינוּ , ִמְתַעּמְ ֹכחַ , ַהּגּוף ַעל ׁשֶ ֵדי ּבְ  ּכְ
יַגע ּיִ יעַ  ׁשֶ ֵרסוֹ  ִלְדֹחק ְוָאסּור. ְוַיּזִ ל ּכְ ינֹוק ׁשֶ ֵדי ּתִ  ּכְ
  :ָהְרִעי ְלהֹוִציא

ר. מג ּבּור ַעל ּכֹוס ִלְכּפֹות ֻמּתָ  ּוְלַהֲעלֹותוֹ  ַהּטַ
ד יןבֵּ  ָאְזַנִים ּוְלַהֲעלֹות ּיָ ין ּבַ ְכִלי ּבֵ  ּוְלַהֲעלֹות. ּבִ
ַהְינוּ , אּוְנְקִלי נּוךְ  ּדְ ֶנֶגד ּתְ ּכְ ב ׁשֶ ף ַהּלֵ ְכּפָ ּנִ  ְלַצד ׁשֶ
ִנים ל, ּפְ ּכָ ים ֵאין ֵמֵאּלוּ  ֶאָחד ׁשֶ ִנים עֹוׂשִ ַסּמָ ֵדי ּבְ  ּכְ

חּושׁ  ּנָ ִחיָקה ׁשֶ   :ֵמֶהם ַצַער לוֹ  ְוֵישׁ  ִלׁשְ

ֵמי רֹוֲחִצין. מד ָרר ּבְ , ְטֶבְרָיא ּוְבֵמי, ֲחָמָתן ּוְבֵמי, ּגְ
ִים ִפים ּוַבּמַ ם ַהּיָ ּיָ ּבַ דֹול ׁשֶ י ַעל ַאף ַהּגָ ֵהם ּפִ  ׁשֶ

ן, ְמלּוִחים ּכֵ ֶרךְ  ׁשֶ ֶהם ִלְרֹחץ ּדֶ א ּבָ  הֹוָכָחה ְוֵליּכָ

ִלְרפּוָאה ַמִים ֹלא ֲאָבל. ָעִביד ָקא ּדְ ם ָהָרִעים ּבְ ּיָ ּבַ  ׁשֶ
דֹול ָרה ּוְבֵמי, ַהּגָ הֵ  ִמׁשְ ֶרךְ  ְוֵאין ְמאּוִסין םׁשֶ  ִלְרֹחץ ּדֶ
ֶהם א ּבָ ֹוֶהה ְוַדְוָקא, ִלְרפּוָאה ֶאּלָ ׁשּ ֶהם ׁשֶ  ִאם ֲאָבל, ּבָ
ֶהם ׁשֹוֶהה ֵאינוֹ  ר, ּבָ ֵאינוֹ , ֻמּתָ א ִנְרֶאה ׁשֶ ֵמֵקר ֶאּלָ   :ּכְ

ים. מה ים ַעל לֹוֲחׁשִ ים ְנָחׁשִ ִביל ְוַעְקַרּבִ ׁשְ ּלֹא ּבִ  ׁשֶ
יקוּ  כָ  ְוֵאין, ַיּזִ ּום ךְ ּבְ   :ֵציָדה ִמׁשּ

ִלי נֹוְתִנין. מו ב ַעל ּכְ ֵהא ְוהּוא ְלָהֵקר ָהַעִין ּגַ ּיְ ִלי ׁשֶ  ּכְ
ל ּטָ ת ַהּנִ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ָצא ֶעֶצם. מז ּיָ קֹומוֹ  ׁשֶ   :אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין, ִמּמְ

יחַ  ָאסּור. מח ֶגד ְלַהּנִ ה ַעל ּבֶ ּיֹוֵצא ַמּכָ ּנוּ  ׁשֶ ם ִמּמֶ , ּדָ
ֵני ַהדָּ  ִמּפְ ע םׁשֶ ם ְלהֹוִציא ְוָאסּור אֹותוֹ  ִיְצּבַ ה ּדָ ּכָ , ֵמַהּמַ
ה ִלְרֹחץ ֵישׁ  ְלָכךְ  ּכָ ַמִים ַהּמַ ַיִין אוֹ  ּבְ ה ּבְ ִחּלָ  ְלַהֲעִביר ּתְ
ם ה ּדָ ּכָ ּמַ ּבַ ּכֹוֵרךְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ׁשֶ ִבישׁ  קּוֵרי ׁשֶ  ַעל ַעּכָ

ה ּכָ ֶהם ּוְמַכֶסה ַהּמַ ל ּבָ ם ּכָ ךְ  ְוַאַחר, הַהַחּבּורָ  ְוָכל ַהּדָ  ּכָ
  :ְסַמְרטּוט ָעָליו ּכֹוֵרךְ 

ִתיָלה ָלׂשּום ָאסּור. מט ִפי ּפְ ַעת ּבְ ּבַ ֶדֶרךְ  ַהּטַ  ּכְ
ּנֹוֲהִגים הּוא ְלִמי ַלֲעׂשֹות ׁשֶ א, ָעצּור ׁשֶ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ

ים ּנּוי אֹוָתהּ  ָיׂשִ ׁשִ ה ּבְ ּיֹאֲחֶזּנָ י ׁשֶ ּתֵ ׁשְ עֹוָתיו ּבִ  ֶאְצּבְ
ה יֶחּנָ   :ַנַחתבְּ  ְוַיּנִ

 שכט סימן
ת ְמַחְלִלין ִמי על ּבָ   ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , ׁשַ

ל. א ּקּוחַ  ּכָ ת ּדֹוֶחה ֶנֶפשׁ  ּפִ ּבָ ִריז, ׁשַ  ֶזה ֲהֵרי ְוַהּזָ
ח ּבָ ֵלָקה ָנְפָלה ֲאִפּלוּ . ְמׁשֻ ָחֵצר ּדְ  ְוָיֵרא ַאֶחֶרת ּבְ

ֲעֹבר ּתַ ָנה ִליֵדי ְוָיֹבא זוֹ  ְלָחֵצר ׁשֶ ין, ַסּכָ ֵדי ְמַכּבִ  ּכְ
ּלֹא ֲעֹבר ׁשֶ   :ּתַ

ִפּקּוחַ  הֹוְלִכים ֵאין. ב  ָהיוּ  ֲאִפּלוּ . ָהֹרב ַאַחר ֶנֶפשׁ  ּבְ
ָעה ׁשְ ָרֵאל ם"ַעּכוּ  ּתִ ָחֵצר ֶאָחד ְוִיׂשְ  ֵמֶהם ֶאָחד ּוֵפַרשׁ , ּבְ
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ם ָעָליו ְוָנְפָלה ַאֶחֶרת ְלָחֵצר ִחין, ַמּפֶֹלת ׁשָ יָון, ְמַפּקְ  ּכֵ
ַאר ׁשְ ּנִ ְמקֹומוֹ  ִראׁשֹוןהָ  ְקִביעּות ׁשֶ ֵביָנן ּבִ  ֵליהּ  ַחׁשְ
ֶמֱחָצה ם ֶנֶעְקרוּ  ִאם ֲאָבל. ֶמֱחָצה ַעל ּכְ ּלָ ַעת ּכֻ  ּוִבׁשְ
ַרשׁ  ֲעִקיָרָתן , ָעָליו ְוָנַפל ַאֶחֶרת ְלָחֵצר ָמֵהם ֶאָחד ּפֵ

ִחין ֵאין יָון. ָעָליו ְמַפּקְ ּכֵ ֱעַקר ׁשֶ ּנֶ  ָהִראׁשֹון ְקִביעּות ׁשֶ
קֹומוֹ  ל: ןַאְמִרינָ , ִמּמְ ָפִרישׁ  ּכָ א ּדְ ִרישׁ  ֵמֻרּבָ   :ּפָ

ְפָלה ִמי. ג ּנָ  ָסֵפק, ֵמת ָסֵפק ַחי ָסֵפק, ַמּפֶֹלת ָעָליו ׁשֶ
ם הּוא ם ֵאינוֹ  ָסֵפק ׁשָ ְמָצא ִאם ֲאִפּלוּ , ׁשָ  לֹוַמר ּתִ

ם ֶשהּוא ָרֵאל ָסֵפק ם"ַעּכוּ  ָסֵפק, ׁשָ ִחין, ִיׂשְ  ָעָליו ְמַפּקְ
י ַעל ַאף שׁ  ּפִ ּיֵ הכַּ  ּבוֹ  ׁשֶ   :ְסֵפקֹות ּמָ

ץ ְמָצאּוהוּ  ֲאִפּלוּ . ד ֵאינוֹ , ְמֻרּצָ א ִלְחיֹות ָיכֹול ׁשֶ  ֶאּלָ
ָעה ְלִפי ִחין, ׁשָ  ֹלא ִאם. חֹוְטמוֹ  ַעד ּובֹוְדִקים ְמַפּקְ

יׁשוּ  חֹוְטמוֹ  ִהְרּגִ אי ָאז, ַחּיּות ּבְ ָנא ָלא ֵמת ַוּדַ ְגעוּ  ׁשְ  ּפָ
ֹראׁשוֹ  ה ּבְ ִחּלָ ָנא ָלא, ּתְ ְגעוּ  ׁשְ ַרְגָליו ּפָ ה ּבְ ִחּלָ   :ּתְ

ָבר: ֹיאַמר ֹלא, ֵמִתים ֶעְליֹוִנים ָמָצא. ה  ֵמתוּ  ּכְ
ְחּתֹוִנים א, ּתַ א ֲעֵליֶהם ְמַפֵקחַ  ֶאּלָ ּמָ ים ֵהם ֲעַדִין ׁשֶ   :ַחּיִ

רוּ  ם"ַעּכוּ . ו ּצָ ָרֵאל ֲעָירֹות ַעל ׁשֶ אוּ  ִאם, ִיׂשְ  ַעל ּבָ
ִלין ֵאין ָממֹון ִעְסֵקי ת ֶאת ֲעֵליֶהם ְמַחּלְ ּבָ ַ אוּ . ַהׁשּ  ַעל ּבָ
ְכֵלי ֲעֵליֶהם יֹוְצִאים, ְסָתם ַוֲאִפּלוּ , ְנָפׁשֹות ִעְסֵקי  ּבִ
ִלין ַזִין ת ֶאת ֲעֵליֶהם ּוְמַחּלְ ּבָ ַ  ַהְסמּוָכה ּוְבִעיר. ַהׁשּ

אוּ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ַלְסָפר א ּבָ ֶבן ִעְסֵקי ַעל ֶאּלָ  ְוַקשׁ  ּתֶ
ִלין ת ֶאת ֲעֵליֶהם ְמַחּלְ ּבָ ַ   :ַהׁשּ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ז ַמן ׁשֶ ּזְ ּבַ ה ׁשֶ אוּ  ֲאִפּלוּ  ַהּזֶ  ִעְסֵקי ַעל ּבָ
ִלין ָממֹון ִאם, ְמַחּלְ יֶחּנוּ  ֹלא ׁשֶ ָרֵאל ַיּנִ ֹלל ִיׂשְ  ְוָלבּוז ִלׁשְ
  :ְנָפׁשֹות ִעְסֵקי ְוָהֵוי, ַיַהְרֶגּנוּ  ָממֹונוֹ 

שׁ  ְסִפיָנה ָהרֹוֶאה. ח ּיֵ הּ  ׁשֶ ָרֵאל ּבָ ם תַהְמֹטֶרפֶ  ִיׂשְ ּיָ , ּבַ
ף ָיִחיד ְוֵכן ׁשֹוֵטף ָנָהר ְוֵכן ְרּדָ ֵני ַהּנִ  ִמְצָוה, ם"ַעּכוּ  ִמּפְ
ל ַעל ל ָאָדם ּכָ ת ֲעֵליֶהם ְלַחּלֵ ּבָ ֵדי ׁשַ יָלם ּכְ   :ְלַהּצִ

ל. ט יל ַהּיֹוְצִאים ּכָ ְכֵלי חֹוְזִרים ְלַהּצִ   :ִלְמקֹוָמם ֵזיָנם ּבִ

 של סימן
יֵני ת יֹוֶלֶדת ּדִ ּבָ ׁשַ   ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , ּבְ

חֹוֶלה ִהיא יֹוֶלֶדת. א שׁ  ּכְ ּיֵ ָנה ּבוֹ  ׁשֶ ִלין, ַסּכָ  ּוְמַחּלְ
ת ָעֶליהָ  ּבָ ַ ִריָכה ַמה ְלָכל ַהׁשּ ּצְ ֶ  ֲחָכָמה ָלהּ  קֹוְרִאין. ׁשּ

קֹום ִדין, ְלָמקֹום ִמּמָ  ֲאִפּלוּ  ֵנר ָלהּ  ּוַמְדִליִקין ּוְמַיּלְ
ל. סּוָמא ִהיא כֹוִלין ַמה ָכלבְּ  ָמקֹום ּוִמּכָ ּיְ ֶ ּנֹות ׁשּ  ְלׁשַ

ין ּנִ גֹון, ְמׁשַ ִלי ָלהּ  ְלָהִביא ְצִריִכים ִאם ּכְ  ְמִביָאה ּכְ
הּ  ָלהּ  לּוי ֲחֶבְרּתָ ָעָרהּ  ּתָ ׂשְ ל ְוֵכן, ּבִ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ִדין ֵאין ם"ַעּכוּ . ב ת אֹוָתהּ  ְמַיּלְ ּבָ ׁשַ ָדָבר ֲאִפּלוּ , ּבְ  ּבְ
ֵאין ת לִחּלוּ  ּבוֹ  ׁשֶ ּבָ   :ׁשַ

ל, יֹוֶלֶדת ִנְקֵראת. ג ת ָעֶליהָ  ְלַחּלֵ ּבָ ב, ׁשַ ׁשֵ ּתֵ ֶ  ַעל ִמׁשּ
ר ּבֵ ׁשְ ָעה אוֹ , ַהּמַ ָ ם ִמׁשּ ַהּדָ ָעה אוֹ , ְויֹוֵרד ׁשֹוֵתת ׁשֶ ָ  ִמׁשּ

ַחְברֹוֶתיהָ  אֹות ׁשֶ ְזרֹועֹוֶתיהָ  אֹוָתהּ  נֹוׂשְ ֵאין ּבִ הּ  ׁשֶ  ּכֹחַ  ּבָ
יָון, ַלֲהֹלךְ  ְרֶאה ּכֵ ּנִ ִלין ֵמֵאּלוּ  דֶאחָ  ׁשֶ  ֶאת ָעֶליהָ  ְמַחּלְ
ת ּבָ ַ   :ַהׁשּ

ל. ד ה ּכָ ֹלׁשָ  ֵאיָנהּ  ָאְמָרה ֲאִפּלוּ  ָהִראׁשֹוִנים ָיִמים ׁשְ
ִלין ְצִריָכה ת ֶאת ָעֶליהָ  ְמַחּלְ ּבָ ַ ה. ַהׁשּ ֹלׁשָ ְ ', ז ְוַעד ִמׁשּ
ִלין ֵאין, ְצִריָכה ֵאיָנהּ : ָאְמָרה אן. ְמַחּלְ  ָוֵאיָלךְ  ִמּכָ
ִלין ֵאין, ֲאִני ְצִריָכה: ְמָרהאָ  ֲאִפּלוּ  א, ָעֶליהָ  ְמַחּלְ  ֶאּלָ
ים ַעד ִהיא ֲהֵרי ֹלׁשִ חֹוֶלה יֹום ׁשְ ֵאין ּכְ ָנה ּבוֹ  ׁשֶ   :ַסּכָ

ֶבת. ה ר ַעל ַהּיֹוׁשֶ ּבֵ ׁשְ ין ְמִביִאין, ּוֵמָתה ַהּמַ ת ַסּכִ ּבָ ׁשַ  ּבְ
ֶרךְ  ֲאִפּלוּ  ים ְרׁשּות ּדֶ ְטָנהּ  ְוקֹוְרִעים, ָהַרּבִ  ִציִאיןּומוֹ  ּבִ
ָלד א ַהּוָ ּמָ ֵצא ׁשֶ   :ַחי ִיּמָ

ין. ו ל ַלּיֹוֶלֶדת ְמדּוָרה עֹוׂשִ ים ּכָ ֹלׁשִ  ַוֲאִפּלוּ , יֹום ׁשְ
ְתקּוַפת ּמּוז ּבִ   :ּתַ
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ָלד. ז ּנֹוַלד ַהּוָ ין ׁשֶ ל לוֹ  עֹוׂשִ  אֹותוֹ  ּוַמְרִחיִצין ְצָרָכיו ּכָ
ְלָיא ְוטֹוְמִנין, אֹותוֹ  ּומֹוְלִחין ִ ֵדי ַהׁשּ ַחם ּכְ ּיֵ ָלד ׁשֶ , ַהּוָ
ּבּור ֶאת ְוחֹוְתִכים י ְוָהֵני. ַהּטַ נֹוַלד ִמּלֵ ', ְלז אוֹ ' ְלט ּבְ

ן ָסֵפק אוֹ ' ַלח נֹוַלד ֲאָבל ן אוֹ ' ז ּבֶ  ֵאין', ח ּבֶ
ִלין א ָעָליו ְמַחּלְ ן ִאם ֶאּלָ ְמרוּ  ּכֵ ָערוֹ  ּגָ ְרָניו ׂשְ   :ְוִצּפָ

ן ָסֵפק אוֹ ', לח נֹוַלד. ח ן' ז ּבֶ ְמרוּ  ּלֹאשֶׁ ', ח ּבֶ  ּגָ
ָערוֹ  ְרָניו ׂשְ  ׁשֹוָחה ִאּמוֹ  ֲאָבל, ְלַטְלְטלוֹ  ָאסּור, ְוִצּפָ
ֵני ּוֵמיִניָקתוֹ  ָעָליו ַצֲעָרהּ  ֶהָחָלב ַצַער ִמּפְ ּמְ  ִהיא ְוֵכן. ׁשֶ

ַעְצָמהּ  ָיָדהּ  ְלהֹוִציא ְיכֹוָלה ּבְ   :אֹוָתהּ  ַהְמַצֵער ֶהָחָלב ּבְ

ִרים. ט ְ ָלד ֶאְבֵרי ְמַיׁשּ ְרקוּ  ַהּוָ ְתּפָ ּנִ  ַצַער ֵמֲחַמת ׁשֶ
ָדה   :ַהּלֵ

ר. י ְבָגָדיו ְלָכְרכוֹ  ֻמּתָ ּלֹא ּבִ מוּ  ׁשֶ   :ֵאיָבָריו ִיְתַעּקְ

רֹון ָעְרַלת ָנְפָלה ִאם. יא ָלד ּגָ ר, ַהּוָ ע ָלׂשּום ֻמּתָ  ֶאְצּבַ
יו ְלתֹוךְ  ק ּפִ י ַעל ַאף ִלְמקֹוָמהּ  ָהָעְרָלה ּוְלַסּלֵ  ּפִ

ָעִמים ּפְ מֵּ  ׁשֶ   :ִקיאׁשֶ

 שלא סימן
ין ת ִמיָלה ּדִ ּבָ ׁשַ   ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , ּבְ

ים. א ל עֹוׂשִ ת ִמיָלה ָצְרֵכי ּכָ ּבָ ׁשַ  ּופֹוְרִעין מֹוֲהִלין. ּבְ
ּמֹון ָעָליו ְונֹוְתִנין, ּומֹוְצִצין   :ּכַ

ל. ב ּלֹא ְזַמן ּכָ ק ׁשֶ יָלה ִמן ָידוֹ  ִסּלֵ  ַעל ֲאִפּלוּ  חֹוֵזר ַהּמִ
ֵאיָנם ִציִצין ִבין ׁשֶ ק. ְמַעּכְ א חֹוֵזר ֵאינוֹ , ָידוֹ  ִסּלֵ  ֶאּלָ
ִבין ִציִצין ַעל ִבין ֵהם ְוֵאּלוּ . ַהְמַעּכְ ר, ַהְמַעּכְ ׂשָ  ּבָ

ל ּגַֹבהּ  ֹרב ֲאִפּלוּ  ַהחֹוֶפה ָמקֹום ֲעָטָרה ׁשֶ   :'א ּבְ

ן. ג ְמרוּ  ִאם', ח ּבֶ ָערוֹ  ּגָ ְרָניו ׂשְ  אֹותוֹ  ָמִלין, ְוִצּפָ
ת ּבָ ׁשַ ְמרוּ  ֹלא ְוִאם. ּבְ ן ָסֵפק הּוא ִאם ֲאִפּלוּ , ּגָ ' ז ּבֶ
ן ָסֵפק ן לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין. אֹותוֹ  ָמִלין ֵאין', ח ּבֶ  ּבֶ

אי' ח ן הּוא ְוִאם. ַוּדַ ַבע ּבֶ אי ׁשֶ ְמרוּ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ַוּדַ  ּגָ
ָערוֹ  ְרָניו ׂשְ   אֹותוֹ  ָמִלין ְוִצּפָ

ּלֹא ִמיָלה. ד הּ  ׁשֶ ְזַמּנָ ת ּדֹוָחה הּ ֵאינָ  ּבִ ּבָ   :ׁשַ

רֹוִגינּוס. ה ין ְונֹוַלד ַאְנּדְ ָמׁשֹות ּבֵ ְ הּוא ְונֹוַלד ַהׁשּ ׁשֶ  ּכְ
ְלָדה ם"ְוַעּכוּ , ּדֶֹפן ְויֹוֵצא, ָמהּול ּיָ ךְ  ְוַאַחר ׁשֶ  ּכָ

ָרה ּיְ שׁ  ּוִמי, ִנְתּגַ ּיֵ י לוֹ  ׁשֶ ּתֵ  ּדֹוָחה ִמיָלָתן ֵאין ָעְרלֹות ׁשְ
ת ּבָ   :ׁשַ

יֵרי. ו ר יָלהמִ  ַמְכׁשִ ֶאְפׁשָ ת ֵמֶעֶרב ַלֲעׂשֹוָתם ׁשֶ ּבָ  ׁשַ
ת ֶאת ּדֹוִחים ֵאיָנם ּבָ ַ  ִאְזֵמל ֵהִביא ֹלא ִאם ְלִפיָכךְ . ַהׁשּ

ת ֵמֶעֶרב ְלִמיָלה ּבָ ת ְיִביֶאּנוּ  ֹלא, ׁשַ ּבָ ׁשַ  ֲאִפּלוּ , ּבְ
ָמקֹום ֵאין ּבְ א ּבוֹ  ׁשֶ ָנן ִאסּור ֶאּלָ ַרּבָ ֶהֱעִמידוּ , ּדְ  ׁשֶ
ְבֵריהֶ  ֲחָכִמים ְמקֹום םּדִ ֵרת ּבִ  ם"ְלַעּכוּ  ְולֹוַמר. ּכָ

ָבר הּוא ִאם, ַלֲעׂשֹוָתהּ  ִאם ּדָ הוּ  ׁשֶ ָרֵאל ָעׂשָ  ּבוֹ  ֵאין ִיׂשְ
א ִאסּור ָנן ֶאּלָ ַרּבָ הוּ  ם"ְלַעּכוּ  אֹוֵמר, ִמּדְ  ְוִאם. ְועֹוׂשֶ
ָבר הּוא ָאסּור ּדָ ָרֵאל ׁשֶ  ֹלא, ַהּתֹוָרה ִמן ַלֲעׂשֹותוֹ  ְלִיׂשְ

  :ַלֲעׁשֹותוֹ  ם"ְלַעּכוּ  ֹיאַמר

ּמֹון לוֹ  ָהָיה ֹלא. ז חּוק ּכַ ת ֵמֶעֶרב ׁשָ ּבָ ֲחֶקּנוּ  ֹלא, ׁשַ  ִיׁשְ
א יו לֹוֵעס ֶאּלָ ּנָ ׁשִ ֶמן ַיִין ֵמֶאְתמֹול ֵעֵרב ֹלא ִאם. ּבְ  ְוׁשֶ
ן א ַהּיֹום ְיָעְרֵבם ֹלא, ֲעֵליֶהם ִלּתֵ ן ֶאּלָ ל ִיּתֵ  ֶאָחד ּכָ
  :ְלַבּדוֹ 

ין ֵאין. ח א ּוקָחל ָלהּ  עֹוׂשִ . ְסַמְרטּוט ָעֶליהָ  ּכֹוֵרךְ  ֶאּלָ
עוֹ  ַעל ּכֹוֵרךְ , לוֹ  ֵאין ְוִאם ֶרךְ  ֶאְצּבָ ּנֹות, ַמְלּבּושׁ  ּדֶ  ְלׁשַ

ֶרךְ  ֹחל הֹוָצָאה ִמּדֶ ֶרךְ  ּוֵמִביא, ּבַ  ֲאִפּלוּ  ַאֶחֶרת ָחֵצר ּדֶ
פוּ  ֹלא ּתְ ּתַ   :ַיַחד ִנׁשְ

ְזַמן. ט ָמָרא ַחְכֵמי ּבִ  ֶאת ִציםרֹוחֲ  ָהיוּ  ֹלא ִאם ַהּגְ
ָלד יָלה ִלְפֵני ַהּוָ יָלה ּוְלַאַחר ַהּמִ י ּוְביֹום, ַהּמִ ִליׁשִ  ׁשְ

יָלה ַמִים ַלּמִ ין ּבְ ן ָהָיה, ַחּמִ  ִלְכּתֹב ִנְזְקקוּ  ְלִפיָכךְ . ְמֻסּכָ
טוֹ  ּפָ ָחל ִמׁשְ ׁשֶ ת ִלְהיֹות ּכְ ּבָ ׁשַ ָנא. ּבְ  ָנֲהגוּ  ֹלא ְוָהִאּדָ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן שלב הלכות שבת
  

 

194

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ה
 ה

ְרִחיָצה ָלל ּבִ ת ִלְרֹחץ ְוִדינוֹ , ּכְ ּבָ ׁשַ ִדין, ָרצוּ  ִאם, ּבְ  ּכְ
ל ְרִחיַצת   :ָאָדם ּכָ

ּלֹא ָאָדם. י ת ִיּמֹול ֹלא ֵמעֹוָלם ָמל ׁשֶ ּבָ ׁשַ  ִאם ֲאָבל, ּבְ
ָבר ָמל ַעם ּכְ ר ַאַחת ּפַ ת ָלמּול ֻמּתָ ּבָ ׁשַ  ִאם ֲאִפּלוּ , ּבְ
ן ֲאִבי הּוא   :ַהּבֵ

 שלב סימן
לֹא ֵהָמה ְלַיֵלד ׁשֶ ת ַהּבְ ּבָ ׁשַ   ְסִעיִפים:' ד וֹ ּוב, ּבְ

ִדין ֵאין. א ֵהָמה ֶאת ְמַיּלְ ת ַהּבְ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ִסין ֵאין. ב ְלֵדי ִלְבֵהָמה ְמַפְרּכְ ה ּגִ  אֹוָתהּ  ָסִכין ְוֹלא ַמּכָ
ֶמן ׁשֶ ְגַמר ִמיֵלי ְוָהֵני. ּבְ ה ּבִ א, ַמּכָ ֵליּכָ א ּדְ ּום ֶאּלָ  ִמׁשּ
ֲענּוג ת ֲאָבל, ּתַ ְתִחּלַ ה ּבִ א, ַמּכָ ִאיּכָ ֵרי, ַצְעָרא ּדְ   :ׁשָ

יִנין ָאְכָלה ִאם. ג ְרׁשִ ה ּכַ  ָיכֹול, ּוִמְצַטֶעֶרת ַהְרּבֵ
ָחֵצר ַלֲהִריָצהּ  ֵדי ּבֶ יַגע ּכְ ּתִ א ׁשֶ   :ְוִתְתַרּפֵ

ם ֲאָחָזהּ  ִאם. ד ַמִים ְלַהֲעִמיָדהּ  ָיכֹול, ּדָ ֵדי ּבְ  ּכְ
ן ְצַטּנֵ ּתִ ִאם ָסֵפק הּוא ְוִאם. ׁשֶ יזוּ  ֹלא ׁשֶ  םדָּ  ָלהּ  ַיּקִ
מּות ר, ּתָ יָזהּ  ם"ְלַעּכוּ  לֹוַמר ֻמּתָ   :ְלַהּקִ

 שלג סימן
לֹא ת אֹוָצר ְלַפּנֹות ׁשֶ ּבָ ׁשַ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ּבְ

ל אֹוָצר. א בּוָאה ׁשֶ ל אוֹ  ּתְ י ׁשֶ ּדֵ י ַעל ַאף, ַיִין ּכַ  ּפִ
ר ּתָ ּמֻ ק ׁשֶ ּפֵ ּנוּ  ְלִהְסּתַ  ְלַפּנֹותוֹ  ּבוֹ  ְלַהְתִחיל ָאסּור ִמּמֶ
א גֹון, ִמְצָוה ִלְדַבר ֶאּלָ הוּ  ּכְ ּנָ ּפִ  אוֹ  אֹוְרִחים ְלַהְכָנַסת ׁשֶ

ית ּבוֹ  ִלְקּבֹעַ  ְדָרשׁ  ּבֵ הוּ  ְוֵכיַצד. ַהּמִ  ָהָיה ִאם, ְמַפּנֶ
דֹול ָהאֹוָצר ה ּגָ ּנוּ  ְמַפּנֶ ה ִמּמֶ ָ  ּבוֹ  ָהָיה ֹלא, ֻקּפֹות ֲחִמׁשּ
א ה ֶאּלָ ָ ה, ֻקּפֹות ֲחִמׁשּ עָ  ֵמֶהם ְמַפּנֶ ּלוֹ  ֲאָבל הַאְרּבָ  ּכֻ
ה ֹלא א ְיַפּנֶ ּמָ וֹות ָיֹבא ׁשֶ   :ּגּומֹות ְלַהׁשְ

ה. ב ַפּנֶ ּמְ ׁשֶ ָעה ֵאּלוּ  ּכְ ה אוֹ  ַאְרּבָ ָ  ֹלא ֻקּפֹות ֲחִמׁשּ
ֵקם ֻקּפֹות ְיַחּלְ ה ְלהֹוִליָכם ְקַטּנֹות ּבְ ַהְרּבֵ ָעִמים ּבְ ֵדי ּפְ  ּכְ
אֹוי ְלָהֵקל ׂשּ ֵני, ַהּמַ ה ִמּפְ ְרּבֶ ּמַ ִהלּ  ׁשֶ א ּוךְ ּבְ ָתא ְוַאְוׁשָ  ִמּלְ
  :ְטֵפי

ה ֻקּפֹות' ה אוֹ ' ד ֵאּלוּ . ג ַפּנֶ ּמְ ַהְינוּ  ׁשֶ , ֶאָחד ְלאֹוֵרחַ  ּדְ
אוּ  ְוִאם ה לוֹ  ּבָ ה ַהְרּבֵ עּור ְמַפּנֶ ִ ׁשּ ה ּכַ  אֹוֵרחַ  ְלָכל ַהּזֶ

ּלֹא ּוִבְלַבד ְואֹוֵרחַ  ה ׁשֶ ם ֶאָחד ְיַפּנֶ א ְלֻכּלָ ִאיּכָ  ִטְרָחא ּדְ
ל אֶאלָּ , ְיֵתָרה ה ֶאָחד ּכָ ה ַאֵחר אוֹ  ְלַעְצמוֹ  ְיַפּנֶ  ְיַפּנֶ
ֲעדוֹ    :ּבַ

 שלד סימן
יֵני ֵלָקה ּדִ ת ּדְ ּבָ ׁשַ   ְסִעיִפים: ז"כ ּובוֹ , ּבְ

ֵלָקה ָנְפָלה. א ת ּדְ ּבָ ׁשַ ְיָלה הּוא ִאם, ּבְ ּלַ ה ֹקֶדם ּבַ , ְסֻעּדָ
יל ָיכֹול ֵדי ְלַהּצִ ֹלשׁ  ְמזֹון ּכְ , ְלָאָדם ָהָראּוי, ְסֻעּדֹות ׁשָ
ֲחִרית. ִלְבֵהָמה, ִלְבֵהָמה ְוָהָראּוי, ְלָאָדם  ְמזֹון, ּוְבׁשַ
י ּתֵ ה ְמזֹון, ּוְבִמְנָחה. ְסֻעּדֹות ׁשְ ֵני ְוַדְוָקא. ַאַחת ְסֻעּדָ  ּבְ
ִית ֵלָקה ַהּבַ ַהּדְ ילוּ  ֹלא ּבוֹ  ׁשֶ ּום, יֹוֵתר ַיּצִ א ִמׁשּ ִאיּכָ  ּדְ

ּתֹוךְ  ְלֵמיַחשׁ  ּמִ רּוִדים ׁשֶ ּטְ ָלהבְּ  ׁשֶ חוּ  ַהּצָ ּכְ ת ִיׁשְ ּבָ ַ  ַהׁשּ
ים ֲאָבל. ִויַכּבוּ  ּתִ רֹוִבים ּבָ יעַ  ִויֵרִאים ַהּקְ ּגִ ּתַ  ָלֶהם ׁשֶ

ֵלָקה יל ְיכֹוִלים, ַהּדְ ל ְלַהּצִ ְרצוּ  ַמה ּכָ ּיִ ֶ   :ׁשּ

יִרים ְוֵישׁ . ב ְקִצים ּוְדָבִרים ָמעֹות ְלַטְלֵטל ַמּתִ ֵדי ַהּמֻ  ּכְ
יָלם ֵני ְלַהּצִ ֵלקָ  ִמּפְ ִאים ֵמאֹוְנִסים אוֹ  הַהּדְ , ְלָגְזָלם ַהּבָ
ִבְמקֹום ֵסיָדא ּדְ  ְוֵישׁ . ֻמְקֶצה ְלִאסּור ָלחּושׁ  ֵאין ּפְ
 ְסחֹוָרה ְלַטְלֵטל ם"ְלַעּכוּ  לֹוַמר ַוֲאִפּלוּ , אֹוְסִרים
ְפֶסֶדת ִמים ֵמֲחַמת ַהּנִ ׁשָ   :אֹוֵסרשֶׁ  ִמי ֵישׁ  ּגְ

יל. ג ת ִהּצִ ה ּפַ יל ֹלא ְנִקּיָ ת ַיּצִ  ֲאָבל, ְדָרָאההַ  ּפַ
ָכא ֵרי ִאיּפְ   :ׁשָ

יִלין. ד ּפּוִרים ִמּיֹום ַמּצִ ת ַהּכִ ּבָ ת ֹלא ֲאָבל, ְלׁשַ ּבָ ַ  ִמׁשּ
ּפּוִרים ְליֹום ת ְוֹלא, טֹוב ְויֹום ַהּכִ ּבָ ָאה ְלׁשַ  ֲאָבל. ַהּבָ
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  אורח חיים ערוך שולחן
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 ה
 ה

ּפּוִרים ִמּיֹום ּפּוִרים יֹום ְלמֹוָצֵאי ַהּכִ יִלין ַהּכִ  ְמזֹון ַמּצִ
ה   :ַאַחת ְסֻעּדָ

יִלין. ה ן ּוְלָזֵקן, ְלחֹוֶלה ַמּצִ ֵבינֹוִני, ְוִלְרַעְבּתָ   :ּכְ

ֵאין ָהא. ו יִלין ּדְ א ַמּצִ ְוָקא ַהְינוּ  ְסֻעּדֹות' ג ְמזֹון ֶאּלָ  ּדַ
ֵני ׁשְ ִלים ּבִ ְכִלי ֲאָבל, ּכֵ יִלין ֶאָחד ּבִ  ּבוֹ  ֵישׁ  ֲאִפּלוּ  ַמּצִ
ַרשׂ  ַוֲאִפּלוּ , ְסֻעּדֹות ֵמָאה יתוֹ  ּפֵ ל ַטּלִ  ְוֵהִביא ְוִקּפֵ

ל ְוָחַזר, ְלתֹוכוֹ  ר, ְלתֹוכוֹ  ְוֵהִביא ְוִקּפֵ יָון ֻמּתָ  ּכֵ
ּמֹוִציא ַפַעם ַהּכֹל ׁשֶ   :ַאַחת ּבְ

ר. ז יל ּוֻמּתָ ֵלי ְלַהּצִ ִמיׁשוֹ  ּכְ ׁשְ ִריִכים ּתַ  ְלאֹותוֹ  לוֹ  ַהּצְ
גֹון, ַהּיֹום   :ְוִקיתֹוִנּיֹות ּכֹוסֹות ּכְ

ל ְולֹוֵבשׁ . ח ֹכלשֶּׁ  ַמה ּכָ ט, ּומֹוִציא, ִלְלּבֹשׁ  ּיָ  ּופֹוׁשֵ
ט ּומֹוִציא, ְולֹוֵבשׁ  ְוחֹוֵזר אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּופֹוׁשֵ  ׁשֶ
ֵאינוֹ  א ּומֹוִציא לֹוֵבשׁ  ׁשֶ ַעם ֶאּלָ ְלַבד ַאַחת ּפַ   :ּבִ

ילוּ  ּבֹואוּ : ַלֲאֵחִרים ְואֹוֵמר. ט ל ָלֶכם ְוַהּצִ  ְמזֹון ֶאָחד ּכָ
ֹלשׁ  ל ִלְלּבֹשׁ  ֹוִליםִויכ, ְסֻעּדֹות ׁשָ ּיּוְכלוּ  ַמה ּכָ ֶ  ׁשּ
יָון ַהֶהְפֵקר ִמן ּבוֹ  זֹוִכים, רֹוִצים ִאם. ִלְלּבֹשׁ   ּכֵ
ָאַמר ילוּ  ׁשֶ א ִלְזּכֹות רֹוִצים ֵאיָנם ְוִאם. ָלֶכם ַהּצִ  ֶאּלָ
ל ְלַהֲחִזירוֹ  רֹוִצים ָכר ְלַקּבֵ ָלָתם ַעל ׂשָ  ָהְרׁשּות, ַהּצָ
ָיָדם ַכר ָהֵוי ְוֹלא ּבְ תשַׁ  ׂשְ   :ּבָ

ל. י ָלה ּכָ ָאַמְרנוּ  ַהּצָ א ֵאיָנהּ  ׁשֶ  ַאֶחֶרת ְלָחֵצר ֶאּלָ
ֵאיָנהּ  ֹלא ֲאָבל, ַהְמֹעֶרֶבת   :ְמֹעֶרֶבת ְלׁשֶ

ָכל אֹוְמִרים ֵישׁ . יא ָלה ּדְ ָאַמְרנוּ  ַהּצָ  ְלָחֵצר ִהיא ׁשֶ
ים ִלְרׁשּות ַהְסמּוִכים ּוָמבֹוי , ְמֹקִרים ֵאיָנם ְוַגם ָהַרּבִ
ָדֵמי ים ִרׁשּותלִ  ּדְ ּום. ָהַרּבִ יִרין ֵאין ָהֵכי ּוִמׁשּ  ַמּתִ

יל א ְלַהּצִ ֹלשׁ  ְמזֹון ֶאּלָ ִריִכים ְוֵכִלים ְסֻעּדֹות ׁשָ . ַהּצְ
ֵעֵרב ַאֵחר ְלַבִית ֲאָבל ל ְלהֹוִציא ָיכֹול, ִעּמוֹ  ׁשֶ  ַמה ּכָ

ְרֶצה ּיִ ֶ א ָאְמרוּ  ֹלא ְלָחֵצר ְוַאף. ׁשּ , ֲחֵברוֹ  ַלֲחַצר ֶאּלָ

ּלוֹ  רְלָחצֵ  ֲאָבל ֵאיָנהּ  ׁשֶ  ְלהֹוִציא ָיכֹול, ֵערּוב ְצִריָכה ׁשֶ
ל ְרֶצה ַמה ּכָ ּיִ ֶ ֵאין אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ׁשּ   :ִחּלּוק ׁשֶ

ל. יב ְתֵבי ּכָ יִלין ַהּקֶֹדשׁ  ּכִ ָנא ַמּצִ ֵני ָהִאּדָ ֵלָקה ִמּפְ  ַהּדְ
ֶהם ְוקֹוִרין תּוִבים ֲאִפּלוּ , ּבָ ָכל ּכְ  ַוֲאִפּלוּ  ָלׁשֹון ּבְ
תוּ  ַסם ִביםּכְ ָבר ּוְבָכל ּוְבִסְקָרא ּבְ עַ  ְוֵכן. ּדָ  ַמְטּבֵ

ָרכֹות ְבעוּ  ּבְ ּטָ יִלין, ֲחָכִמים ׁשֶ ֵלָקה ִמן אֹוָתם ַמּצִ  ַהּדְ
ל ה ְמקֹום ּוִמּכָ ְרּפָ ְרּגּום ְוֵכן ַהּתֻ ָתבוֹ  ּתַ ּכְ גֹון, ִעְבִרי ׁשֶ  ּכְ
ֲהדּוָתא ְיַגר ְמרֹון ְוִכְדָנא ׂשָ כְּ  ְוִעְבִרי, ְלהֹון ּתִ  ָתבוֹ ׁשֶ

ְרּגּום ָלׁשֹון אוֹ  ּתַ אֹותוֹ  ַאֵחר ּבְ ִקיִאים ָהָעם ׁשֶ . ּבוֹ  ּבְ
שׁ  ּתֹוָרה ֵסֶפר ְוֵכן ּיֵ ט ּבוֹ  ׁשֶ  ִמּתֹוךְ  אֹוִתּיֹות ה"פ ְלַלּקֵ

בֹות ֵלמֹות ּתֵ ּיֵשׁ  אוֹ  ׁשְ ָרה ּבוֹ  ׁשֶ יִלין, ַאְזּכָ   :אֹוָתהּ  ַמּצִ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . יג ת ׁשֶ ְמִגּלַ ר ּדִ הּ  ְוֵאין ֹוִאילה, ֶאְסּתֵ  ּבָ
רֹות תּוָבה ֵאיָנהּ  ִאם, ַאְזּכָ ָטהּ  ּכְ ּפָ ִמׁשְ ּוִרית ּכְ  ַעל ַאׁשּ
הּ  ֵאין, ּוִבְדיוֹ  ָהעֹור ה ּבָ ָ יָלהּ  ְקֻדׁשּ ֵני ְלַהּצִ ֵלָקה ִמּפְ   :ַהּדְ

ֵמִעין. יד שׁ  ַהּקְ ּיֵ ֶהם ׁשֶ סּוִקים ּבָ יִלים ֵאין, ּפְ  אֹוָתם ַמּצִ
ֵני ֵלָקה ִמּפְ יִלים אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַהּדְ ּצִ ּמַ   :ׁשֶ

יִלים. טו יק ַמּצִ ין ְוִתיק, ַהֵסֶפר ִעם ַהֵסֶפר ּתִ ִפּלִ  ַהּתְ
ין ִעם ִפּלִ י ַעל ַאף, ַהּתְ שׁ  ּפִ ּיֵ תֹוָכן ׁשֶ  ְוהּוא. ָמעֹות ּבְ

ין ָאר ַהּדִ ְתֵבי ִלׁשְ   :ַהּקֶֹדשׁ  ּכִ

יחַ  ִאם. טז ין ִהּנִ ִפּלִ ַאְרְנֵקי ּתְ  ֹולָיכ, ָמעֹות ָמֵלא ּבְ
ילוֹ  ֵני ְלַהּצִ ֵלָקה ִמּפְ ֵני אוֹ  ַהּדְ ִבים ִמּפְ ּנָ ְזָלִנים ַהּגַ  ְוַהּגַ
כֹול ְלָמקֹום ּיָ יל ׁשֶ ין ְלַהּצִ ִפּלִ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ַהּתְ  ׁשֶ
ַהְינוּ  ְוָקא ּדְ יָחם ּדַ ִהּנִ ׁשֶ ם ּכְ ת ֵמֶעֶרב ׁשָ ּבָ   :ׁשַ

יִרים ֵישׁ . יז יל ַמּתִ א ְלַהּצִ ְסִקּיָ  ְיֵדי ַעל, עֹותמָ  ְמֵלָאה ּדִ
ר ּכָ ינֹוק אוֹ  ּכִ ֵלָקה ִמן, ּתִ ִבים ִמן אוֹ  ַהּדְ ּנָ  ַהּגַ

ְזָלִנים ִחיד ִלְרׁשּות ְוַדְוָקא, ְוַהּגַ  ְלָחֵצר ֹלא ֲאָבל, ָהּיָ
ֵאיָנהּ  ּלֹא ּוְלָמבֹוי. ְמֹעֶרֶבת ׁשֶ פוּ  ׁשֶ ּתְ ּתַ  ּוִבְלַבד, ּבוֹ  ִנׁשְ
ְהיוּ  ּיִ ה ּבוֹ  ׁשֶ ֹלׁשָ   :ְוֶלִחי ְמִחּצֹות ׁשְ
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ְתבוּ . יח ם ּכָ ֵ אֹון ִמׁשּ ר, ּגָ ּתָ ּמֻ יל ם"ְלַעּכוּ  לֹוַמר ׁשֶ  ְלַהּצִ
ֵלָקה ִמן ְסָפִרים ֶרךְ  ֲאִפּלוּ  ַהּדְ ים ְרׁשּות ּדֶ   :ָהַרּבִ

ל. יט ר ַמה ּכָ ּתָ ּמֻ ֶ יל ׁשּ ֵני ְלַהּצִ ֵלָקה ִמּפְ ר ַהּדְ יל ֻמּתָ  ְלַהּצִ
ִים ָאר ִמּמַ ְ ָבִרים ּוִמׁשּ ִדים ּדְ   :ַהְמַאּבְ

ְליֹוִנים. כ ַמְעָלה ַהּגִ ּלְ ה ׁשֶ ַמּטָ ּלְ ין, ְוׁשֶ ּבֵ ה ְוׁשֶ ָרׁשָ  ּפָ
ה ין, ְלָפָרׁשָ ּבֵ ף ְוׁשֶ ִחַלת, ְלַדף ּדַ ּתְ ּבִ סֹוף ַהֵסֶפר ְוׁשֶ ּבְ  ְוׁשֶ
יִלין ֵאין ַהֵסֶפר   :אֹוָתם ַמּצִ

יקֹוְרִסים. כא ַהְינוּ , ָהֱאּפִ ֲעבֹוַדת ָהֲאדּוִקים ּדְ , ֱאִליִלים ּבַ
ְתבוּ  ֱאִליִלים ַלֲעבֹוַדת ָמִריםמוּ  ְוֵכן ּכָ ְתֵבי ָלֶהם ׁשֶ  ּכִ

יִלים ֵאין, ַהּקֶֹדשׁ  ֹחל ְוַאף. אֹוָתם ַמּצִ  ִעם ׂשֹוְרָפן ּבַ
רֹות ֶהן ָהַאְזּכָ ּבָ   :ׁשֶ

ָבה. כב ָאַחז ּתֵ הּ  ׁשֶ ל עֹור ִלְפֹרס ָיכֹול, ָהאּור ּבָ ִדי ׁשֶ  ּגְ
הּ  ּדָ ּלֹא ָהַאַחת ִמּצִ ֵרף ׁשֶ ָ ׂשּ יםְועוֹ . ּתִ ה ׂשִ ָכל ְמִחּצָ  ּבְ
ִלים ין ְלַהְפִסיק ַהּכֵ ֵלָקה ּבֵ ֵלי ֲאִפּלוּ , ַהּדְ  ֶחֶרס ּכְ
ים אי ַמִים ְמֵלִאים ֲחָדׁשִ ּדַ ּוַ עוּ  ׁשֶ ּקְ יעַ  ִיְתּבַ ּגִ ּתַ ׁשֶ  ָלֶהם ּכְ
ֵלָקה ְגַרם, ַהּדְ ּבּוי ּדִ ר ּכִ   :ֻמּתָ

ית. כג ָאַחז ַטּלִ הּ  ׁשֶ ָטהּ , ָהאּור ּבָ ֶסה ּפֹוׁשְ הּ  ּוִמְתּכַ  ּבָ
שׁ  ְוֵאינוֹ  ה ִאם חֹוׁשֵ ְכּבֶ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּתִ ִריךְ  ׁשֶ ּצָ  ׁשֶ
ּלֹא ן ׁשֶ ּוֵ   :ְלָכךְ  ִיְתּכַ

ֵאין אֹוְמִרים ֵישׁ . כד ן ָיכֹול ׁשֶ ִקין ָעָליו ִלּתֵ ֵדי ַמׁשְ  ּכְ
ה ְכּבֶ ּיִ יעַ  ׁשֶ ּגִ ּיַ ׁשֶ ר אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ָלֶהם ּכְ ּתָ ּמֻ  ַלֲעׂשֹות ׁשֶ

ן אָ  ּכֵ ׁשְ ִקים רּבִ ִים ִמן חּוץ, ַמׁשְ ּום, ַהּמַ ּבּוס ִמׁשּ  ְוֵישׁ . ּכִ
יִרים ַמִים ֲאִפּלוּ  ַמּתִ ִנית ְסָבָרא ְוִדְבֵרי. ּבְ   :ִנְרִאים ׁשֵ

א ָנְכִרי. כה ּבָ ָידוֹ  ִלְמחֹות ָצִריךְ  ֵאין ְלַכּבֹות ׁשֶ  ֲאָבל, ּבְ
א ָקָטן ּבָ ָידוֹ  ִלְמחֹות ָצִריךְ  ְלַכּבֹות ׁשֶ   :ּבְ

ְפֵני לֹוַמר ֹולָיכ. כו ל: ם"ַעּכוּ  ּבִ ה ּכָ  ֵאינוֹ  ַהְמַכּבֶ
ן ֵאינוֹ  ִאם ַאף. ַמְפִסיד אן ְמֻזּמָ  ִלְקרֹותוֹ  ָיכֹול, ּכָ
ֹבא ּיָ י ַעל ַאף, ׁשֶ אי ּפִ ּדַ ּוַ ה ׁשֶ ֹבא ְיַכּבֶ ּיָ ׁשֶ ל ְוֵכן. ּכְ  ּכָ

ּיֹוֵצא ֶזה ּכַ ק ּבָ ֶהּזֵ א ּבְ ְתֹאם ַהּבָ גֹון, ּפִ  ִנְתרֹוֲעָעה ִאם ּכְ
ל יתָחבִ  י ַעל ַאף ם"ַעּכוּ  ִלְקֹרא ָיכֹול, ַיִין ׁשֶ  ּפִ

אי ּדַ ּוַ ה ׁשֶ ֶנּנָ ֹבא ְיַתּקְ ּיָ ׁשֶ   :ּכְ

ֶחֶלת. כז ָמקֹום ַהּמּוַנַחת ּגַ ים ּבְ ַרּבִ הּ  ִנּזֹוִקים ׁשֶ  ָיכֹול ּבָ
ין, ְלַכּבֹוָתהּ  ל ִהיא ִאם ּבֵ ֶכת ׁשֶ ין ַמּתֶ ל ִהיא ִאם ּבֵ  ׁשֶ

לבְּ  אֹוֵסר ם"ְוָהַרְמבָּ , ֵעץ   :ֵעץ ׁשֶ

 שלה סימן
ין ָרה ָחִבית ּדִ ּבְ ׁשְ ּנִ   ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , ׁשֶ

ָרה ָחִבית. א ּבְ ׁשְ ּנִ יִלין, ׁשֶ ה ַמּצִ ּנָ ֹלשׁ  ְמזֹון ִמּמֶ  ְסֻעּדֹות ׁשָ
ֵכִלים ֲאִפּלוּ  ה ּבְ ִאּלוּ , ַהְרּבֵ ְכִלי ּדְ  ַמֲחִזיק ֲאִפּלוּ  ֶאָחד ּבִ
יל ְסֻעּדֹות ֵמָאה ילוּ  ּבֹואוּ : ַלֲאֵחִרים ְואֹוֵמר. ַמּצִ  ְוַהּצִ
ּלֹא ּוִבְלַבד. ָלֶכם ַהְינוּ , ִיְסּפֹג ׁשֶ ּלֹא ּדְ ים ׁשֶ  ַהְספֹוג ָיׂשִ

ְמקֹום ִין ּבִ יפוֹ  ַלֲחֹזר ַהּיַ ֵזָרה, ּוְלַהּטִ א ּגְ ּמָ . ִיְסֹחט ׁשֶ
ית לוֹ  ֵישׁ  ִאם ַוֲאִפּלוּ  א, ֲאִחיָזה ּבֵ ֵליּכָ שׁ  ּדְ , ְסִחיָטה ֲחׁשַ
ּלֹא, ָאסּור ה ׁשֶ ֶדֶרךְ  ַיֲעׂשֶ הּוא ּכְ ה ׁשֶ ֹחל עֹוׂשֶ  ְוֹלא. ּבַ
ח ֶמן ְיַטּפַ ֶ ׁשּ ָחהּ  ָידוֹ  ְלַהְכִניס ּבַ ַפת ּוְלַקּנְ ׂשְ ִלי ּבִ   :ַהּכְ

ָרה ִאם. ב ּבְ ֹראשׁ  ִנׁשְ ּגוֹ  ּבְ ִלי ֵמִביא, ּגַ יחַ  ּכְ  ּוַמּנִ
יהָ  ְחּתֶ ּלֹא ּוִבְלַבד, ּתַ ִלי ָיִביא ׁשֶ ל ְוִיְקֹלט ַאֵחר ּכְ  ְלַקּבֵ

ּלּוחַ  ִמן ֲאִויר ַהּקִ ַרד ְלַאַחר ּבַ ּיָ ג ִמן ׁשֶ  ָיִביא ְוֹלא, ַהּגַ
ִלי ג ְלֹראשׁ  אֹותוֹ  ִויָצֵרף ַאֵחר ּכְ יל ְוִאם. ַהּגַ ְכִלי ַמּצִ  ּבִ
יל, ֶאָחד   :ְמָצֵרף אוֹ  קֹוֵלט ֲאִפּלוּ  ַמּצִ

נוּ . ג ּמְ ִלי ֵמִביא אֹוְרִחים לוֹ  ִנְזּדַ ִלי, ְוקֹוֵלט ַאֵחר ּכְ  ּכְ
ךְ  ְוַאַחר ִויָצֵרף ִיְקֹלט ְוֹלא. ִויָצֵרף רַאחֵ   לוֹ  ַיְזִמין ּכָ

ֵאין אֹוְרִחים ִלְזַמן ַיֲעִרים ְוֹלא, ָהאֹוְרִחים  ְצִריִכים ׁשֶ
  :ֶלֱאֹכל

ירֹושׁ  ָיזּוב ִאם. ד יִגית ּתִ ל ִמּגִ ֲעַדִין ֲעָנִבים ׁשֶ  ֹלא ׁשֶ
ְמָצא, ִנְדְרכוּ  ּנִ ֶלף אֹותוֹ  ׁשֶ ֲהֵרי, ָראּוי ֵאינוֹ  ַהּדֶ  ׁשֶ

ִקין ׁשְ בוּ  ַהּמַ ּזָ אי ְוֵאינוֹ  ֲאסּוִרים ׁשֶ ַ ים ַרׁשּ ִלי ָלׂשִ  ּכְ
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יו ְחּתָ ֵני ּתַ לוֹ  ִמּפְ ַבּטְ ּמְ יַצד. ֵמֵהיָכנוֹ  ׁשֶ ה ּכֵ יחַ , ַיֲעׂשֶ  ַיּנִ
ם תוֹ  ׁשָ ְלָחנוֹ  אוֹ  ִמּטָ ֶלף אֹותוֹ  ִיְהֶיה ְוָאז, ׁשֻ  ְלָפָניו ַהּדֶ
ָרף ל ּגְ יחַ  ְוָיכֹול ְרִעי ׁשֶ ם ְלַהּנִ ִלי ׁשָ ל ּכְ ֶלף ְלַקּבֵ  ַהּדֶ
ֵדי ּלֹא ּכְ ה ׁשֶ ם ֵיָעׂשֶ א, ִטיט ׁשָ ְתַמּלֵ ּיִ ִלי ּוְכׁשֶ  ֹלא ַהּכְ

ְכִלי ִיְזְרֶקּנוּ  ּלֹא, ַאֵחר ּבִ ֶלּנוּ  ׁשֶ א, ֵמֵהיָכנוֹ  ְיַבּטְ  ֶאּלָ
תֹוךְ  ְמִריקוֹ  יִגית ּבְ בוּ  ַהּגִ ּזָ ִקין ׁשֶ ׁשְ ּנוּ  ַהּמַ ִהיא, ִמּמֶ  ׁשֶ
ֶלת ִקין ְיֵדי ַעל ָנהּ ֵמֵהיכָ  ְמֻבּטֶ הּ  ַמׁשְ ּבָ ּום ׁשֶ ִקין ִמׁשּ  ַמׁשְ
בוּ  ּזָ   :ׁשֶ

רוּ . ה ּזְ רֹות לוֹ  ִנְתּפַ ָחֵצר ּפֵ ה ֶאָחד, ּבֶ ה ְוֶאָחד ֵהּנָ , ֵהּנָ
ט ן ְוֹלא ְואֹוֵכל ְמַעט ְמַעט ְמַלּקֵ  ְוֹלא ַהַסל ְלתֹוךְ  ִיּתֵ
ה ְלתֹוךְ  ּפָ ָמקֹום ָנְפלוּ  ְוִאם. ַהּקֻ  ִפּלוּ אֲ  נֹוֵתן, ֶאָחד ּבְ
א, ַהַסל ְלתֹוךְ  ן ִאם ֶאּלָ  ְצרֹורֹות ְלתֹוךְ  ָנְפלוּ  ּכֵ

ָחֵצר ְוַעְפרּוִרית ּבֶ ָאז ׁשֶ ט ׁשֶ , ְואֹוֵכל ֶאָחד ֶאָחד ְמַלּקֵ
ן ְוֹלא ההַ  ְלתֹוךְ  ְוֹלא ַהַסל ְלתֹוךְ  ִיּתֵ ּפָ   :ּקֻ

 שלו סימן
ר ִאם י על ֵליֵלךְ  ֻמּתָ ּבֵ ִבים ּגַ ִאיָלן ְוֵכן, ָהעׂשָ  ג"י בוֹ וּ , ּבְ

  ְסִעיִפים:

ִאיָלן עֹוִלים ֵאין. א ין, ּבְ ין ַלח ּבֵ  ִנְתִלים ְוֵאין, ָיֵבשׁ  ּבֵ
ין ִוֵאין ּבוֹ  ׁשִ ּמְ ּתַ ר ִמׁשְ ְמֻחּבָ ְרַקע ּבִ ָלל ַלּקַ ֵזָרה, ּכְ א ּגְ ּמָ  ׁשֶ

ִאיָלן ָעָלה. ְוִיְתֹלשׁ  ַיֲעֶלה ת ּבְ ּבָ ׁשַ ׁשֹוֵגג, ּבְ ר ּבְ  ֻמּתָ
ֵמִזיד. ִליֵרד עֹוד ָעָלה ְוִאם. ִליֵרד רָאסוּ , ּבְ , יֹום ִמּבְ
ָכל ְוֵני ּבְ ר ּגַ ָכה ִליֵרד ֻמּתָ ָחׁשְ ֶ ָהֵני אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ִמׁשּ  ּדְ
י ָהָיה ִמּלֵ ׁשֶ ְעּתוֹ  ּכְ עֹוד ִליֵרד ּדַ  ָהָיה ֹלא ֲאָבל, יֹום ִמּבְ

ְעּתוֹ  עֹוד ִליֵרד ּדַ ָכה ֵיֵרד ֹלא יֹום ִמּבְ ָחׁשְ ֶ יָון, ִמׁשּ  ּכֵ
ָהָיה ב ְעּתוֹ דַּ  ׁשֶ ם ִליׁשֵ ִאסּור ׁשָ   :ּבְ

י. ב ְרׁשֵ בֹוִהים ִאיָלן ׁשָ  ָאסּור, ְטָפִחים' ג ָהָאֶרץ ִמן ַהּגְ
שׁ  ּמֵ ּתַ ֶהם ְלִהׁשְ חֹות. ּבָ אן ּפָ ר, ִמּכָ שׁ  ֻמּתָ ּמֵ ּתַ ֶהם ְלִהׁשְ  ּבָ
ְכַקְרַקע יֵבי ּדִ ִאים ְוִאם. ֲחׁשִ ַמְעָלה ּבָ  ְויֹוְרִדים ִמּלְ

ה ָמקֹום ְלַמּטָ גְּ  ּבְ ה בֹוִהיםׁשֶ ֹלׁשָ  ּוְבָמקֹום. ֲאסּוִרים, ׁשְ
ֵאין בֹוִהים ׁשֶ ה ּגְ ֹלׁשָ ִרים, ׁשְ בֹוִהים ָהיוּ . ֻמּתָ ה ּגְ ֹלׁשָ  ׁשְ
יֶהם ְוָחָלל ְחּתֵ י ַעל ַאף, ּתַ ד ּפִ ּצַ ּמִ  ָחָלל ֵאין ֶאָחד ׁשֶ

יֶהם ְחּתֵ ִוים ֵהן ַוֲהֵרי ּתַ ב ָאסּור, ָלָאֶרץ ׁשָ  ֲאִפּלוּ  ִליׁשֵ
וֶ  ַצד ַעל ָ   :ָלָאֶרץ הַהׁשּ

ר. ג י ַעל ֵליֵלךְ  ֻמּתָ ּבֵ ִבים ּגַ ין, ֲעׂשָ ין ַלִחים ּבֵ  ּבֵ
ים יָון, ְיֵבׁשִ ֵאינוֹ  ּכֵ ן ׁשֶ ּוֵ  ָהאֹוְכִלים ֲאָבל. ִלְתֹלשׁ  ִמְתּכַ
ִגּנֹות ִבים ַעל ְיֵדיֶהם ִלּטֹל ֲאסּוִרים, ּבְ ִקים ָהֲעׂשָ ׁשְ ּמַ  ׁשֶ
י ַעל ַאף, אֹוָתם ֵאיָנם ּפִ ִנים ׁשֶ יהּ  ִסיקפָּ , ְמַכּוְ  ֵריׁשֵ
ר ֲאָבל. הּוא ֶהם ְלָהִטיל ֻמּתָ ָאר אוֹ  ַרְגַלִים ֵמי ּבָ  ׁשְ

ִקין ֵאיָנם ַמׁשְ   :ַמְצִמיִחין ׁשֶ

ֵהר ֵישׁ . ד ִליךְ  ִלּזָ ַהׁשְ ְמקֹום ְזָרִעים ִמּלְ  ְיִריַדת ּבִ
ִמים ׁשָ סֹוָפן, ּגְ ִליךְ  ְוִאם. ְלַהְצִמיחַ  ׁשֶ ְרְנגֹוִלים ַיׁשְ , ַלּתַ

ִלי ֹלא א ךְ ַיׁשְ עּור ֶאּלָ ׁשִ ּיֹאְכלוּ  ּכְ ּיֹום ּבוֹ  ׁשֶ  אוֹ  ּבַ
ְמקֹום הּוא ְוִאם. ְליֹוַמִים ִריַסת ּבִ ר, ָאָדם ַרְגֵלי ּדְ , ֻמּתָ
ֵאין   :ִלְצֹמחַ  סֹופוֹ  ׁשֶ

ִבים. ה ָעלוּ  ֲעׂשָ ִלי ֹאֶזן ַעל ׁשֶ חּות, ַהּכְ ִלי ִמּלַ , ַהּכְ
ִרים ֲחׁשּוִבים ְמֻחּבָ ְרַקע ּכִ ב, ןְוַהּתֹוְלשָׁ  ַלּקַ   :ַחּיָ

ִבים. ו ָחָבן ֲעׂשָ ּתְ ָעָפר ׁשֶ עֹוד ּבְ ֵדי יֹום ִמּבְ ְהיוּ  ּכְ ּיִ  ׁשֶ
ר, ַלִחים ָעִלים ֶלֱאֹחז ֻמּתָ ּלֹא ְוהּוא. ּוְלהֹוִציָאן ּבֶ  ׁשֶ

ִריׁשוּ  ֵאינוֹ  ָצִריךְ  ְוַגם ִהׁשְ ָתן רֹוֶצה ׁשֶ ָרׁשָ ַהׁשְ  ֲאָבל. ּבְ
ן ִאם ּוֵ   :ָאסּור, ִלְזִריָעה ִנְתּכַ

ֵאינוֹ  ֵמָעִציץ ֲאִפּלוּ  ִלְתֹלשׁ  ָאסּור. ז   :ָנקּוב ׁשֶ

ֵהר ֵישׁ , ָנקּוב ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , ָעִציץ. ח לוֹ  ִלּזָ ּטְ  ֵמַעל ִמּלִ
י ּבֵ יחוֹ  ַקְרַקע ּגַ י ַעל ּוְלַהּנִ ּבֵ ָכא אוֹ , ְיֵתדֹות ּגַ ין, ִאיּפְ  ּבֵ

הּוא ל ׁשֶ ין ֵעץ ׁשֶ ל ּבֵ   :ֶחֶרס ׁשֶ

חַ  ִצּנֹור. ט ג ִמן ַמִים ַהְמַקּלֵ ָעלוּ  ַהּגַ ים ּבוֹ  ׁשֶ ִ  ַקׁשּ
ִבים סֹוְתִמים ַוֲעׂשָ ִבים ׁשֶ  יֹוְצִאים ּוֵמיָמיו, ִקּלּוחוֹ  ּוְמַעּכְ
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ִטים ְ ׁשּ ג ּוִמְתּפַ ּגַ ִית ְודֹוְלִפים ּבַ ַרְגלוֹ  ְמַמֲעָכן, ַלּבַ  ּבְ
ִצְנָעה ֵכיָון, ּבְ ן ּדְ ְמַתּקֵ ּנּוי ְיֵדי ַעל ּדִ ֵאינוֹ , הּוא ׁשִ  ׁשֶ
ה א עֹוׂשֶ ַרְגָליו ֶאּלָ ְמקֹום, ּבְ ֵסיָדא ּבִ ְזרוּ  ֹלא ּפְ ָנן ּגָ   :ַרּבָ

ר ֲהַדס. י ר, ְמֻחּבָ  ְוַתּפּוחַ  ֶאְתרֹוג ֲאָבל. ּבוֹ  ְלָהִריחַ  ֻמּתָ
ָבר ְוָכל ר ּבוֹ  ְלָהִריחַ  ָאסּור, ַלֲאִכיָלה ָהָראּוי ּדָ ְמֻחּבָ  ּבִ
א ּמָ   :ְלָאְכלוֹ  אֹותוֹ  ָיֹקץ ׁשֶ

ֹוֶרה. יא עֹוִרים יםִחטִּ  ַהׁשּ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ּוׂשְ ַמִים ּבָ  ֲהֵרי, ּבְ
ב זֹוֵרעַ  ּתֹוֶלֶדת ֶזה ָכל ְוַחּיָ הּוא ּבְ   :ׁשֶ

ֵאִנים. יב ְבׁשוּ  ּתְ ּיָ יֶהן ׁשֶ ִאּבֵ ְבׁשוּ  ִאיָלן ְוֵכן, ּבְ ּיָ  ׁשֶ
ירֹוָתיו ת ֵמֶהם ַהּתֹוֵלשׁ , ּבוֹ  ּפֵ ּבָ ׁשַ ב ּבְ י ַעל ַאף, ַחּיָ  ּפִ

ֵהם ֲעקּוִרים ׁשֶ   :ֻטְמָאה ְלִעְנַין ּכַ

שׁ  ָאסּור. יג ּמֵ ּתַ ְצָדֵדי ְלִהׁשְ י ֲאָבל, ָהִאיָלן ּבִ ִצּדֵ  ְצָדִדין ּבְ
ר ם ִלְסֹמךְ  ָאסּור ְלִפיָכךְ . ֻמּתָ י ַהֻסּלָ ִכי ָהִאיָלן ְלִצּדֵ  ּדְ
יהּ  ָסִליק שׁ  ּבֵ ּמֵ ּתַ ָדִדין ִמׁשְ ּצְ  ָיֵתד ֵישׁ  ִאם ֲאָבל, ּבַ

קֹוָעה י ּתְ ִצּדֵ ר ָהִאיָלן ּבְ ם ִלְסֹמךְ  ֻמּתָ ֲהָוה, ָעָליו ֻסּלָ  ּדַ
ם, ְצָדִדין ָיֵתד ָלהּ  י ְוֻסּלָ  ּבוֹ  ָנַעץ ְוִאם. ְצָדִדין ִצּדֵ
ָלה ּבוֹ  ְותֹוֶלה ָיֵתד ְלּכָ ֵתד, ּכַ  ְצָדִדין ִנְקָרא ַהּיָ

ָלה ְלּכָ י ְוַהּכַ ִצּדֵ   :ְצָדִדין ּכְ

 שלז סימן
ין ִית ְכבֹוד ּדִ ֵאינוֹ  ְוָדָבר ַהּבַ ןִמתְ  ׁשֶ ' ד ּובוֹ , ַכּוֵ

  ְסִעיִפים:

ָבר. א ֵאין ּדָ ן ׁשֶ ּוֵ ר, ִמְתּכַ ּלֹא ְוהּוא, ֻמּתָ ִסיק ְיֵהא ׁשֶ  ּפָ
יהּ  ךְ . ֵריׁשֵ ה ָאָדם ּגֹוֵרר ִהְלּכָ ֵסא, ִמּטָ ין, ְוַסְפָסל ּכִ  ּבֵ
דֹוִלים ין ּגְ ים ּבֵ ּלֹא ּוִבְלַבד, ְקַטּנִ ן ׁשֶ ּוֵ  ַלֲעׂשֹות ִיְתּכַ
ר. ָחִריץ ץְלרַ  ּוֻמּתָ ִית ּבֵ יָון, ַהּבַ ֵאינוֹ  ּכֵ ן ׁשֶ ּוֵ  ִמְתּכַ

וֹות א ּגּומֹות ְלַהׁשְ ּלֹא ֶאּלָ   :ָהָאָבק ַיֲעֶלה ׁשֶ

ד ָאסּור. ב ִית ְלַכּבֵ א, ַהּבַ ן ִאם ֶאּלָ ְרַקע ּכֵ ף ַהּקַ . ְמֻרּצָ
יִרין ְוֵישׁ  ף ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ  ַמּתִ   :ְמֻרּצָ

ְרַקע ֶאת ָסִכין ֵאין. ג  ֲאִפּלוּ , אֹותוֹ  ִחיםְמִדי ְוֹלא, ַהּקַ
ף הּוא   :ְמֻרּצָ

ד ָאסּור. ד ֵכיָון, ָהָאֶרץ ַעל ָחִבית ְלַצּדֵ ִהיא ּדְ ֵבָדה ׁשֶ  ּכְ
וֹות ָיֹבא אי ּגּומֹות ְלַהׁשְ ִסיק ְוָהֵוי ַוּדַ יהּ  ּפָ   :ֵריׁשֵ

 שלח סימן
ָבִרים ת ָהֲאסּוִרים ּדְ ּבָ ׁשַ ּום ּבְ ָמעת ִמׁשּ ' ח ּובוֹ , קֹול ַהׁשְ

  ים:ְסִעיפִ 

ָמַעת. א ְכֵלי קֹול ַהׁשְ יר ּבִ ישׁ  ֲאָבל, ָאסּור, ׁשִ  ַעל ְלַהּקִ
ֶלת ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ַהּדֶ ֵאינוֹ , ּבָ ׁשֶ ֶרךְ  ּכְ יר ּדֶ ר, ׁשִ   :ֻמּתָ

יִרים ֵישׁ . ב ן ם"ְלַעּכוּ  לֹוַמר ַמּתִ ְכֵלי ְלַנּגֵ יר ּבִ  ׁשִ
ֻחּפֹות   :ּבְ

ֵקשׁ  זּוג. ג עֹות ַהְמַקׁשְ ָקלֹות ְיֵדי ַעל ָעׂשּוי, ְלׁשָ , ִמׁשְ
ר עֹוד ְוַלֲהִכינוֹ  ְלָעְרכוֹ  ֻמּתָ ֵדי יֹום ִמּבְ ֵלךְ  ּכְ ּיֵ  ׁשֶ

ֵקשׁ  ל ִויַקׁשְ ת ּכָ ּבָ ַ   :ַהׁשּ

ר. ד ּמֵ ירֹוָתיו ַהְמׁשַ ֵני ּוְזָרָעיו ּפֵ ה ִמּפְ  ֹלא, ְועֹוף ַחּיָ
ף ִיְסּפֹוק ף ֶאל ּכַ ח ְוֹלא, ּכַ יו ִיְטּפַ ּפָ  ְוֹלא, ְיֵרכוֹ  ַעל ּכַ

ֵזָרה, ְלַהְבִריָחם ֹקדִירְ  א ּגְ ּמָ   :ָלֶהם ְוִיְזֹרק ְצרֹור ִיּטֹל ׁשֶ

ֱאגֹוִזים ׂשֹוֲחִקים ֵאין. ה ַתּפּוִחים ְוֹלא, ּבֶ  ְוַכּיֹוֵצא ּבְ
ֶהן ּום, ּבָ וּוֵיי ִמׁשּ   :ּגּומֹות ַאׁשְ

ֹאב ָאסּור. ו ל ַמִים ִלׁשְ ַגְלּגַ ֵזָרה, ּבְ א ּגְ ּמָ א ׁשֶ  ְיַמּלֵ
תוֹ  תוֹ ְוחֻ  ְלִגּנָ ָרה אוֹ  ְרּבָ ל ְלִמׁשְ ן ׁשֶ ּתָ ׁשְ  ִאם ְלִפיָכךְ . ּפִ

ם ָהָיה ֹלא ה ֹלא ׁשָ ּנָ ה ְוֹלא, ּגִ ֵרָכה ְוֹלא, ֻחְרּבָ  ּבְ
רֹות הּ  ִלׁשְ ן ּבָ ּתָ ׁשְ ר, ּפִ ּלֹא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ֻמּתָ  ָאְסרוּ  ׁשֶ
א ל ֶאּלָ ַגְלּגַ דֹול ּבְ ּמֹוִציא ּגָ ה ַמִים ׁשֶ ַיַחד ַהְרּבֵ ֹלא ּבְ  ּבְ
ִלים ְוֵהם, חֹטרַ  ְלּגַ בּוִעים ּגַ ֶהם ַהּקְ ַלִים ּבָ ה ּדְ  ַהְרּבֵ

ִלים ֲאָבל, ָסִביב ְלּגַ נוּ  ּגַ ּלָ ֵאין ׁשֶ ִאים ׁשֶ ֶהם ְמַמּלְ א ּבָ  ֶאּלָ
ר, ְמַעט א, ֻמּתָ ֵליּכָ י ְלֵמיַחשׁ  ּדְ   :ְלִמּדֵ
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שׁ  ִמי. ז ּיֵ רֹות לוֹ  ׁשֶ ֹראשׁ  ּפֵ ג ּבְ א ָמָטר ְורֹוֶאה ַהּגַ ּבָ , ׁשֶ
ָלם ָאסּור ְלׁשְ ת ְלׁשַ ּבָ ׁשַ ֶרךְ  ּבְ ה ּדֶ ג ֲאֻרּבָ ּגַ ּבַ  ֲאָבל, ׁשֶ
ר ֵהם, ְלֵבִנים ַוֲאִפּלוּ . ְלַכסֹוָתן ֻמּתָ ר, ֻמְקִצים ׁשֶ  ֻמּתָ

ֵני ְלַכסֹוָתן ֶלף ִמּפְ   :ַהּדֶ

ר. ח ן ֻמּתָ ִלי ִלּתֵ ַחת ּכְ ֶלף ּתַ ת ַהּדֶ ּבָ ׁשַ א ְוִאם, ּבְ  ִנְתַמּלֵ
ֵהא ְוהּוא. מוֹ ִלְמקוֹ  ּוַמֲחִזירוֹ  ׁשֹוְפכוֹ  ּיְ ֶלף ׁשֶ  ָראּוי ַהּדֶ

ּום, ָאסּור, ָראּוי ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל, ִלְרִחיָצה ֵאין ִמׁשּ  ׁשֶ
ין ָרף עֹוׂשִ ל ּגְ ה ְרִעי ׁשֶ ִחּלָ ִלי ָנַתן ְוִאם. ְלַכּתְ ַחת ּכְ  ּתַ
ֶלף ֵאינוֹ  ּדֶ ר, ִלְרִחיָצה ָראּוי ׁשֶ ַמִים ְלַטְלְטלוֹ  ֻמּתָ  ּבְ

אּוִסים ּבוֹ  ַהּמְ   :ׁשֶ

 שלט סימן
יִנים ַכָמה ת ַהּנֹוֲהִגין ְפָרִטִיים ּדִ ּבָ ׁשַ   ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , ּבְ

י ַעל רֹוְכִבין ֵאין. א ּבֵ ֵהָמה ּגַ   :ּבְ

ִטין ֵאין. ב ֵני ַעל ׁשָ ִים ּפְ ְבֵרָכה ֲאִפּלוּ , ַהּמַ ָחֵצר ּבִ ּבֶ , ׁשֶ
ֵני ִים ִמּפְ ַהּמַ ׁשֶ ּכְ ֵרָכהלַ  חּוץ ְויֹוְצִאים ֶנֱעָקִרים ׁשֶ ִמי ּבְ  ּדָ
ָפה ָלהּ  ֵישׁ  ְוִאם. ְלָנָהר ר, ָסִביב ׂשָ ֵכיָון, ֻמּתָ ֲאִפּלוּ  ּדְ  ּדַ
ִים ֶנֶעְקרוּ  ָפה ַהּמַ ָ  ֵליהּ  ָהֵוי ִלְמקֹוָמם אֹוָתם ַמֲחֶזֶרת ַהׂשּ
ְכִלי א ּכִ יהּ  ְלִמְגָזר ְוֵליּכָ א ּבֵ ּמָ ה ׁשֶ ל ָחִבית ַיֲעׂשֶ  ׁשֶ
ִטין ּיָ   :ׁשַ

ִחין ֵאין. ג ף ַהּכֹותלְ  ְמַטּפְ ף ֶאל ּכַ ִקין ְוֹלא, ּכַ  ְמַסּפְ
ף ְלַהּכֹות ִדין ְוֹלא, ָיֵרךְ  ַעל ּכַ ֵזָרה, ְמַרּקְ א ּגְ ּמָ ן ׁשֶ  ְיַתּקֵ

ֵלי יר ּכְ ע ְלַהּכֹות ַוֲאִפּלוּ . ׁשִ ֶאְצּבַ ְרַקע ַעל ּבְ  אוֹ , ַהּקַ
ֶנֶגד ַאַחת אוֹ , ַהּלּוחַ  ַעל ֶדֶרךְ  ַאַחת ּכְ , ַהְמׁשֹוְרִרים ּכְ
ֱאגֹוז ֵקשׁ ְלַקשְׁ  אוֹ  ֵחק אוֹ , ְלִתינֹוק ּבֶ זּוג ּבוֹ  ְלׂשַ ֵדי ּבְ  ּכְ

ּתֹק ׁשְ ּיִ ל, ׁשֶ ֵזָרה, ָאסּור ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ֶזה ּכָ א ּגְ ּמָ ן ׁשֶ  ְיַתּקֵ
ֵלי יר ּכְ ק. ׁשִ ְלַאַחר ּוְלַסּפֵ ר, ָיד ּכִ   :ֻמּתָ

ִנין ֵאין. ד ין ְוֹלא. ּדָ ׁשִ  ְוֹלא, חֹוְלִצין ְוֹלא. ְמַקּדְ
מִ  ים ְוֹלא, ּכֹוְנִסין ְוֵאין, יןְמַיּבְ יׁשִ , ַמֲעִריִכין ְוֹלא, ַמְקּדִ

ין ְוֹלא, ַמֲחִריִמין ְוֹלא רּומֹות ַמְפִריׁשִ רֹות ּתְ . ּוַמַעׂשְ
ן ּפֹוִדין ֵאין ין ְוֵאין, ַהּבֵ א ְמָגְרׁשִ ן ִאם ֶאּלָ ט הּוא ּכֵ  ּגֵ

ִכיב ם ֵמַרע ׁשְ  אוֹ , ְמִזיִדין אוֹ , ׁשֹוְגִגין ַנֲעׂשוּ  ִאם, ְוֻכּלָ
ָעׂשוּ  ַמה, ֻמְטִעין ֶ   :ָעׂשּוי ׁשּ

יָאה ָעֶליהָ  ָיֹבא ֹלא ָהַאְלָמָנה ֶאת ַהּכֹוֵנס. ה  ּבִ
ת ֹלא, ִראׁשֹוָנה ּבָ ׁשַ יֹום ְוֹלא ּבְ   :טֹוב ּבְ

יט ְלָאָדם ָאסּור. ו ַמִים ְלָהׁשִ ָבר ּבְ  ֵמֶאְצלוֹ  ְלהֹוִליכוֹ  ּדָ
ֵני ַעלשֶׁ  ֵקָסִמים ְוָלֵכן. ֶאְצלוֹ  ַלֲהִביאוֹ  אוֹ  ִים ּפְ  ַהּמַ

ֵדי ּוְלָכאן ְלָכאן ְלַהְפִציָלן ָאסּור ִים ְלַנּקֹות ּכְ  ַהּמַ
ְהיוּ  ּיִ   :ָיִפים ׁשֶ

ֶבת ִהיא ִאם, ְסִפיָנה. ז ַקְרַקע יֹוׁשֶ ם ּבְ ָטה ְוֵאיָנהּ  ַהּיָ  ׁשָ
ָלל ר, ּכְ ֵנס ֻמּתָ הּ  ִלּכָ ִמְנַהג ְקׁשּוָרה ִהיא ְוִאם. ּבָ  ּכְ

ֵמל דֹותָהעֹומְ  ַהְסִפינֹות ּנָ י ַעל ַאף, ּבַ ִהיא ּפִ ָטה ׁשֶ  ׁשָ
ֵני ַעל ִים ּפְ ר, ַהּמַ ֵנס ֻמּתָ הּ  ִלּכָ   :ּבָ

 שמ סימן
יִנין ַכָמה ָבִרים ּדִ ת ָהֲאסּוִרים ִמּדְ ּבָ ׁשַ  ּתֹוָלדֹות ְכעין ּבְ

  ְסִעיִפים: ד"י ּובוֹ , ֵמָאבֹות

ָערוֹ  ִלּטֹל ָאסּור. א ְרָניו אוֹ  ׂשְ ין, ִצּפָ יָּ  ּבֵ ין דּבַ  ּבֵ
ְכִלי ין, ּבִ ין ְלַעְצמוֹ  ּבֵ ב, ַלֲאֵחִרים ּבֵ י ַעל ְוַחּיָ ּתֵ  ׁשְ

ָערֹות ט. ׂשְ ֹחרֹות ִמּתֹוךְ  ְלָבנֹות ּוְמַלּקֵ ַאַחת ֲאִפּלוּ , ׁשְ , ּבְ
ב ֹחל ֲאִפּלוּ  ֶזה ְוָדָבר, ַחּיָ ּום ָאסּור ּבַ שׁ  ֹלא ִמׁשּ  ִיְלּבַ
ֶבר ְמַלת ּגֶ ה ׂשִ ָ   ִאׁשּ

ֶלת ַלְחּתֹךְ  ָאסּור. ב ין, ִמּגּופוֹ  ַיּבֶ ד ּבֵ ּיָ ין ּבַ ְכִלי ּבֵ , ּבִ
ין ין לוֹ  ּבֵ   :ְלַאֵחר ּבֵ

יוֹ  ַהּמֹוֵחק. ג ַעל ּדְ ָלף ׁשֶ ֲעָוה אוֹ  ַהּקְ ַעל ׁשַ ְנָקס ׁשֶ , ַהּפִ
ְמקֹומוֹ  ֵישׁ  ִאם ֵדי ּבִ ב, אֹוִתּיֹות' ב ִלְכּתֹב ּכְ   :ַחּיָ
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ֵהר ֵישׁ . ד ּלֹא ִלּזָ עוֹ  ִלְכּתֹב ׁשֶ ֶאְצּבָ ִקין ּבְ ׁשְ ּמַ  ַעל ּבַ
ְלָחן ֻ ֵאֶפר אוֹ  ַהׁשּ   :ּבְ

ר. ה ִצּפֶֹרן ִלְרׁשֹם ֻמּתָ מוֹ , ַהֵסֶפר ַעל ּבְ ִמין ּכְ רֹוׁשְ  ׁשֶ
ֵאין, ְלִסיָמן ָבר ֶזה ׁשֶ ם ּדָ ְתַקּיֵ   :ַהּמִ

ל חּוט. ו ִפיָרה ׁשֶ ח ּתְ ְפּתַ ּנִ ּום, ְלָמְתחוֹ  ָאסּור, ׁשֶ  ִמׁשּ
  :ּתֹוֵפר

ַהדְּ  אֹוָתם. ז ּמְ ָגִדים ִקיםׁשֶ  ַעל ְזרֹועֹוֵתיֶהם ְסִביב ַהּבְ
ּמֹוְתִחין ַהחּוט ְיֵדי ק אֹותוֹ  ׁשֶ  ְלָמְתחוֹ  ָאסּור, ּוִמְתַהּדֵ
א ן ִאם ֶאּלָ ָקִבים ִיְהיוּ  ּכֵ ִנים ְקָצת ְרָחִבים ַהּנְ  ּוְמֻתּקָ

ְתִפיָרה ִעּגּול ּבִ   :ּבְ

ְפלוּ  מּוִכין. ח ּנָ ֶסת ִמן ׁשֶ ר, ַהּכֶ  ֲאָבל םְלַהְחִזירָ  ֻמּתָ
ָנם ָאסּור ה ִלּתְ ִחּלָ ּתְ ֶסת ּבַ ּכֶ   :ּבַ

ץ ָאסּור. ט ְרפֹות ֶמַלח ְלַקּבֵ ׂשְ ַלח ִמּמִ ּדֹוֶמה, ַהּמֶ  ׁשֶ
ר ץ ָאסּור ְוֵכן, ִלְמַעּמֵ ל ְלַקּבֵ ָבר ּכָ קֹום ּדָ ּדּולוֹ  ִמּמְ   :ּגִ

ץ. י ֵבָלה ַהְמַקּבֵ ה ּדְ ה ְוָעׂשָ ּנָ ַקב אוֹ , ִעּגּול ִמּמֶ ּנָ  ׁשֶ
ֵאנִ  ֶהם ַהֶחֶבל ְוִהְכִניס יםּתְ צוּ  ַעד ּבָ ְתַקּבְ ּנִ , ֶאָחד ּגּוף ׁשֶ
ר ּתֹוֶלֶדת ֶזה ֲהֵרי ב ְמַעּמֵ ל ְוֵכן, ְוַחּיָ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

י ַעל ַאף. יא ּנֹוְתִנים ּפִ ִמין ׁשֶ ְמׂשֻ , ִלְדַבשׁ  ֶוֱאגֹוִזים ׂשֻ
ֵצם ֹלא ָידוֹ  ְיַחּבְ   :ּבְ

תָּ  ֶזַרע ַהּנֹוֵתן. יב ׁשְ ִמין אוֹ  ןּפִ ְמׂשֻ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ׂשֻ  ּבָ
ַמִים ב, ּבְ ּום ַחּיָ ֵני ָלשׁ  ִמׁשּ ְתָעְרִבים ִמּפְ ּמִ  ֶזה ְוִנְתִלים ׁשֶ
ֶזה   :ּבָ

ָיר קֹוְרִעין ְוֵאין ַהֶחֶרס ׁשֹוְבִרים ֵאין. יג ֵני, ַהּנְ  ִמּפְ
הּוא ן ׁשֶ ְמַתּקֵ ִלי ּכִ   :ּכְ

ק. יד ל קֹוָלןבְּ  עֹורֹות אוֹ  ְנָירֹות ַהְמַדּבֵ  סֹוְפִרים ׁשֶ
ב ּתֹוֵפר ּתֹוֶלֶדת ֶזה ֲהֵרי, ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא  ַהְמָפֵרק ְוֵכן. ְוַחּיָ
בּוִקים ְנָירֹות בּוִקים עֹורֹות אוֹ  ּדְ ן ְוֹלא ּדְ ּוֵ  ִנְתּכַ

ְלַבד ְלַקְלֵקל ב קֹוֵרעַ  ּתֹוֶלֶדת ֶזה ֲהֵרי, ּבִ   :ְוַחּיָ

 שמא סימן
ר ת ְנָדִרים ֶהּתֵ ּבָ ׁשַ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ּבְ

יִרים. א ת ְנָדִרים ַמּתִ ּבָ ׁשַ ת ְלֹצֶרךְ  ֵהם ִאם ּבְ ּבָ ַ , ַהׁשּ
גֹון ַדר ּכְ ּנָ ּלֹא ׁשֶ ּלֹא אוֹ  ֶלֱאֹכל ׁשֶ ּתֹות ׁשֶ  ַעל ַאף, ִלׁשְ
י ָהָיה ּפִ ַנאי לוֹ  ׁשֶ יָרם ּפְ ת ֹקֶדם ְלַהּתִ ּבָ ַ  ֲאָבל. ַהׁשּ

ַעל ּתוֹ  ִנְדֵרי ְלָהֵפר ָיכֹול ַהּבַ ֵאיָנם ֲאִפּלוּ  ִאׁשְ  ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ
ת ּבָ ַ ֵני, ַהׁשּ ִאם ִמּפְ  עֹוד יּוַכל ֹלא ַהּיֹום ָלהּ  ָיֵפר ֹלא ׁשֶ

  :ַלֲהִפיָרם

ע ִמי. ב ּבַ ׁשְ ּנִ לֹוִנית ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ׁשֶ  ְזַמן ַעד ּפְ
לֹוִני ן ְוֹלא, ּפְ ּמֵ ל ָהַאֲחרֹון יֹום ַעד ַלֲעׂשֹוָתהּ  לוֹ  ִנְזּדַ  ׁשֶ
א יֹום אֹותוֹ וְ  ְזַמן אֹותוֹ  ת ּבָ ּבָ ׁשַ ָתִחים לוֹ  ְוֵישׁ , ּבְ  ּפְ

יר ָאִלין, ִנְדרוֹ  ְלַהּתִ ת ֲאִפּלוּ  ִנׁשְ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

יר ָנֲהגוּ . ג ָהל ֶחְרֵמי ְלַהּתִ ת ַהּקָ ּבָ ׁשַ י ַעל ַאף ּבְ  ּפִ
ֵאיָנם תהַ  ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ ּבָ ַ   :ׁשּ

 שמב סימן
ין ָמׁשֹות ּבֵ ְ ר ַהׁשּ ָבִר  ַלעׂשֹות ֻמּתָ ָאְסרוּ  יםּדְ  ל"ֲחזַ  ׁשֶ

ּום ֵזָרה ִמׁשּ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ּגְ

ל. א ָבִרים ּכָ ֵהם ַהּדְ ְבֵרי ֲאסּוִרים ׁשֶ  ֹלא סֹוְפִרים ִמּדִ
ְזרוּ  ין ֲעֵליֶהם ּגָ ָמׁשֹות ּבֵ ְ ֵהא ְוהּוא, ַהׁשּ ּיְ ם ׁשֶ ַבר ׁשָ  ּדְ
יַצד, ּדַֹחק אוֹ  ִמְצָוה ר, ּכֵ ין לוֹ  ֻמּתָ ָמׁשֹות ּבֵ ְ  ַהׁשּ
ִאיָלן לֹותַלעֲ  ֵני ַעל ָלׁשּוט אוֹ , ּבְ ִים ּפְ  ְלָהִביא ַהּמַ

 מֹוִציא אוֹ  ֵמָהִאיָלן מֹוִריד ְוֵכן, ׁשֹוָפר אוֹ  לּוָלב
ְרְמִלית ה ֵערּוב ֵמַהּכַ ָעׂשָ ז ָטרּוד ָהָיה ִאם ְוֵכן, ׁשֶ  ְוֶנְחּפָ

הּוא ְלָדָבר ּום ׁשֶ בּות ִמׁשּ ר, ׁשְ ין ֻמּתָ ָמׁשֹות ּבֵ ְ . ַהׁשּ
ַעם ר הזֶ  ּוִמּטַ ין לֹוַמר ֻמּתָ ָמׁשֹות ּבֵ ְ  ם"ְלַעּכוּ  ַהׁשּ
ת ֵנר לוֹ  ְלַהְדִליק ּבָ   :ְלׁשַ

 שמג סימן
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יֵני ת ָקָטן ּדִ ּבָ ׁשַ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ּבְ

ית ֵאין, ְנֵבלֹות אֹוֵכל ָקָטן. א ין ּבֵ ין ּדִ , ְלַהְפִריׁשוֹ  ְמֻצּוִ
ה ָאִביו ֲאָבל  ּוְלַהֲאִכילוֹ  ְלַהְפִריׁשוֹ  ּבוֹ  ִלְגֹער ְמֻצּוֶ

ָיַדִים ָבִרים ֲאִפּלוּ  ָאסּור, ּבְ ֲאסּוִרים ּדְ ְבֵרי ׁשֶ  ִמּדִ
ילוֹ  ָאסּור ְוֵכן. סֹוְפִרים ִחּלּול ְלַהְרּגִ ת ּבְ ּבָ  ּומֹוֵעד ׁשַ
ְדָבִרים ַוֲאִפּלוּ  ֵהם ּבִ ּום ׁשֶ בּות ִמׁשּ   :ׁשְ

 שדמ סימן
ין ר ַההֹוֵלךְ  ּדִ ִמְדּבָ ת ּבַ ּבָ ׁשַ   ִעיִפים:סְ ' ב ּובוֹ , ּבְ

ר ַההֹוֵלךְ . א ְדּבָ ּמִ ת הּוא ָמַתי יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ  ּבַ ּבָ  מֹוֶנה, ׁשַ
ְבָעה ַתן ִמּיֹום ָיִמים ׁשִ ּנָ ְכָחתוֹ  ִלּבוֹ  ֶאל ׁשֶ שׁ  ׁשִ  ּוְמַקּדֵ

ִביִעי ְ ִקּדּושׁ  ַהׁשּ ָלה ּבְ ה לוֹ  ֵישׁ  ְוִאם. ְוַהְבּדָ  ִמּמַ
ְרֵנס ִהְתּפַ ָלל הְמָלאכָ  ַלֲעׂשֹות לוֹ  ָאסּור, ּלְ  ַעד ּכְ

ְכֶלה ּיִ שׁ  ַמה ׁשֶ ּיֵ ֶ ה ְוָאז לוֹ  ׁשּ ָכל ְמָלאָכה ַיֲעׂשֶ , יֹום ּבְ
ּיֹום ֲאִפּלוּ  שׁ  ּבַ ַקּדֵ ּמְ ֵדי, ּבוֹ  ׁשֶ ְרָנָסתוֹ  ּכְ . ְמֻצְמֶצֶמת ּפַ
ר ָכל ּבוֹ  ֵליֵלךְ  ּוֻמּתָ ּיֹום ֲאִפּלוּ , יֹום ּבְ שׁ  ּבַ ַקּדֵ ּמְ   :ּבוֹ  ׁשֶ

ָצא םיוֹ  ִמְנַין יֹוֵדעַ  ָהָיה. ב ּיָ גֹון, ּבוֹ  ׁשֶ ּיֹוֵדעַ  ּכְ  ׁשֶ
ַהּיֹום י יֹום אוֹ  ְרִביִעי יֹום ׁשֶ  ֲאָבל ִליִציָאתוֹ  ֲחִמיׁשִ
ֵאיֶזה יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ר, ָיָצא יֹום ּבְ  ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ֻמּתָ
ל ְרֶצה ַמה ּכָ ּיִ ֶ יֹום ׁשּ ִמיִני ּבְ יֹום ִליִציָאתוֹ  ׁשְ ּבְ ֶזה ׁשֶ  ּכָ
יתוֹ  ָיָצא ְבוַ , ִמּבֵ איּדִ ת ָיָצא ֹלא ּדַ ּבָ ׁשַ יֹום ְוֵכן. ּבְ  ּבְ
  :ְלעֹוָלם ְוֵכן, ב"כ ּוְביֹום, ו"ט

 שמה סימן
ין ע ּדִ ּיֹות ַאְרּבַ ת ָרׁשֻ ּבָ ׁשַ   ְסִעיִפים: ט"י ּובוֹ , ּבְ

ע. א ּיֹות ַאְרּבַ ת ָרׁשֻ ּבָ ִחיד ְרׁשּות. ְלׁשַ  ּוְרׁשּות ַהּיָ
ים ְרְמִלית, ָהַרּבִ טוּ  ּוְמקֹום ְוּכַ   :רּפְ

ִחיד ְרׁשּות ֵאיֶזה. ב ף ָמקֹום, ַהּיָ ּקָ בֹוהֹות ְמִחּצֹות ַהּמֻ  ּגְ
ָרה  אוֹ  ְטָפִחים' ד ַעל ְטָפִחים' ד ּבוֹ  ְוֵישׁ  ְטָפִחים ֲעׂשָ

ָרה ָעֹמק ָחִריץ ְוֵכן, יֹוֵתר ָעה ְוָרָחב ֲעׂשָ  ַעל ַאְרּבָ
ָעה ל ְוֵכן. ַאְרּבָ בֹוהַּ  ּתֵ ָרה ּגָ ָעה ְוָרָחב ֲעׂשָ  לעַ  ַאְרּבָ
ָעה   :ַאְרּבָ

ָתִלים. ג יִפים ּכְ ּקִ ִחיד ְרׁשּות ַהּמַ יֶהם ַעל, ַהּיָ ּבֵ  ְרׁשּות ּגַ
ִחיד   :'ד ְרָחִבים ֵאיָנם ֲאִפּלוּ  ַהּיָ

ָכְתֵלי חֹוִרים. ד ּבְ ִחיד ְרׁשּות ׁשֶ י ַהּיָ ַלּפֵ ּכְ  ְרׁשּות ׁשֶ
ִחיד ִחיד ְרׁשּות ֵהם, ַהּיָ   :ַהּיָ

ִחי ְרׁשּות ֲאִויר. ה ִחיד ְרׁשּות הּוא דַהּיָ   :ָלָרִקיעַ  ַעד ַהּיָ

ִלי ֲאִפּלוּ . ו גֹון ּכְ ָבה ּכְ ל אוֹ  ּתֵ ֶרת אוֹ  ִמְגּדָ ּוֶ  ֵישׁ  ִאם, ּכַ
עַ  ּבוֹ  ָעה ְלַרּבֵ ָעה ַעל ַאְרּבָ בֹוהַּ  ְוהּוא ַאְרּבָ ָרה ּגָ , ֲעׂשָ
ִחיד ְרׁשּות ָהֵוי   :ַהּיָ

ים ְרׁשּות ֵאיֶזה. ז וָ  ְרחֹובֹות, ָהַרּבִ  ז"ט ָהְרָחִבים ִקיםּוׁשְ
ה  ֵישׁ  ַוֲאִפּלוּ , חֹוָמה ָלֶהם ְוֵאין ְמֹקִרים ְוֵאיָנם ַאּמָ
ים ֵהם ִאם חֹוָמה ָלֶהם ׁשִ ַער ְמֻפּלָ ַ ַער ִמׁשּ  ָהֵוי ְלׁשַ
ים ְרׁשּות ל אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ָהַרּבִ ּכָ ֵאין ׁשֶ ים ׁשֶ ִ ׁשּ  ִרּבֹוא ׁשִ

ָכל ּבוֹ  עֹוְבִרים יםָהרַ  ְרׁשּות ֵאינוֹ  יֹום ּבְ   :ּבִ

ה ז"ט ָהְרָחִבים ְמבֹואֹות. ח ִרים ַאּמָ ְקָצָתן ּוִמְתַקּצְ  ּבִ
ֶהם ְוֵאין ה ז"ט ּבָ ִאם אֹוְמִרים ֵישׁ , ַאּמָ ן ׁשֶ  ְלֹאֶרךְ  ָאְרּכָ

ים ְרׁשּות ים ְרׁשּות ֵהם ֲהֵרי ָהַרּבִ   :ָהַרּבִ

ִלישׁ  ַאּמֹות ג"י ָהְרָחִבים ְמבֹואֹות. ט ֵני ּוׁשְ  ּוׁשְ
יֶהם ים ָראׁשֵ ׁשִ ים ִלְרׁשּות ְמֻפּלָ הּוא ָהַרּבִ , ז"ט ָרָחב ׁשֶ

הּוא אֹוְמִרים ֵישׁ  ים ְרׁשּות ׁשֶ   :ָהַרּבִ

ל. י ָבר ּכָ הּוא ּדָ ְרׁשּות ׁשֶ ים ּבִ בֹוהַּ  ֵאינוֹ  ִאם ָהַרּבִ  ּגָ
ֵאין צֹוָאה אוֹ  קֹוִצים ֵהם ֲאִפּלוּ , ְטָפִחים ים ׁשֶ  ַרּבִ
קַ  ֲחׁשּוִבים, ֲעֵליֶהם ּדֹוְרִסין ים ְרׁשּות ְוָהֵוי ְרַקעּכְ . ָהַרּבִ

בֹוהַּ  הּוא ְוִאם ֹלשׁ  ּגָ ֹלשׁ , ׁשָ ָ ָעה ַעד ּוִמׁשּ ׁשְ  ְוֹלא ּתִ
ָעה ׁשְ ָלל ּתִ ּכְ ע ָרָחב הּוא ִאם ּבַ ע ַעל ַאְרּבַ  ָהֵוי, ַאְרּבַ

ְרְמִלית ע ָרָחב ֵאינוֹ  ְוִאם. ּכַ ע ַעל ַאְרּבַ  ָהֵוי, ַאְרּבַ
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טּור ְמקֹום בֹוהַּ  הּוא ְוִאם. ּפְ  ְמֻצְמָצִמים ְטָפִחים' ט ּגָ
ים ִפים ְוַרּבִ ים ְרׁשּות ָהֵוי, ָעָליו ְמַכּתְ  ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ  ָהַרּבִ
ָעה ָרָחב אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ַאְרּבָ הּוא ׁשֶ ין ּדְ  ְלָגבֹוהַּ  ַהּדִ

ָעה ׁשְ ָרה ְוַעד ִמּתִ ים ֲעׂשָ ִפים ְוַרּבִ  ָהֵוי, ָעָליו ְמַכּתְ
ים ְרׁשּות ָעה ָרָחב ינוֹ אֵ  ֲאִפּלוּ  ָהַרּבִ ָרה. ַאְרּבָ  ּוֵמֲעׂשָ

ָעה ָרָחב הּוא ִאם, ּוְלַמְעָלה ִחיד ְרׁשּות ָהֵוי ַאְרּבָ . ַהּיָ
טּור ְמקֹום ָהֵוי, ָלאו ְוִאם  ָמקֹום ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם ֲאִפּלוּ  ּפְ
ֵדי ִלימוֹ  ָלֹחק ּכְ ָעה ְלַהׁשְ   :ְלַאְרּבָ

ִרׁשּות ּגּוָמא. יא ים ּבִ הֲעמֻ  ֵאיָנהּ  ִאם ָהַרּבִ ֹלשׁ  ּקָ  ָהֵוי ׁשָ
ים ְרׁשּות ֹלשׁ . ָהַרּבִ ָ ָרה ַעד ִמׁשּ ָעה ְרָחָבה ִאם, ֲעׂשָ  ַאְרּבָ
ְרְמִלית ָהֵוי טּור ְמקֹום ָהֵוי, ָלאו ְוִאם. ּכַ  ִהיא ְוִאם. ּפְ

ה ָרה ֲעֻמּקָ ִחיד ְרׁשּות ָהֵוי, ֲעׂשָ ֵהא ְוהּוא ַהּיָ ּתְ  ְרָחָבה ׁשֶ
ָעה   :ַאְרּבָ

ים ְרׁשּות. יב א ּתֹוֶפֶסת יָנהּ אֵ  ָהַרּבִ ָרה ַעד ֶאּלָ , ֲעׂשָ
ָרה ְלַמְעָלה ֲאָבל טּור ְמקֹום ָהֵוי ֵמֲעׂשָ   :ּפְ

ָתִלים חֹוִרים. יג ּכְ ּבַ י ׁשֶ ַלּפֵ ים ְרׁשּות ּכְ  ֵהם ִאם, ָהַרּבִ
בֹוִהים ה ְלַמְעָלה ּגְ ֹלׁשָ ְ ְרׁשּות ֵאיָנם, ִמׁשּ ים ּכִ , ָהַרּבִ

א   :ִמּדֹוֵתיֶהם ְלִפי ִנּדֹוִנים ֶאּלָ

ְרְמִלית ִהיא ֵאיזוֹ . יד ֵאין ָמקֹום, ּכַ ים ִהּלּוךְ  ׁשֶ  ָלַרּבִ
גֹון א ְוִאְצְטָוִנית ּוִבְקָעה ָים ּכְ ְפֵני ְוִאְצַטּבָ ּלִ  ָהַעּמּוִדים ׁשֶ

ְרׁשּות ים ּבִ ָעה ְרָחָבה ְוִהיא, ָהַרּבִ ה ְוָגבֹוהַּ  ַאְרּבָ ֹלׁשָ ְ  ִמׁשּ
ָרה ְוַעד ים ִלְרׁשּות ַהְסמּוָכה ָזִוית ְוֶקֶרן, ֲעׂשָ , ָהַרּבִ

ים ּוְרׁשּות ִהיא ָהַרּבִ שׁ  ְוֵתל, ְמֹקָרה ׁשֶ ּיֵ ע ּבוֹ  ׁשֶ  ַאְרּבַ
ע ַעל בֹוהַּ  ְוֵאינוֹ  ַאְרּבַ ָרה ּגָ הּוא ָחִריץ ְוֵכן, ֲעׂשָ  ׁשֶ

ָעה ָעה ַעל ַאְרּבָ ָרה ָעֹמק ְוֵאינוֹ  ַאְרּבָ   :ֲעׂשָ

ִית. טו ֵאין ּבַ ָרה ּתֹוכוֹ  ׁשֶ  ִלימוֹ ַמשְׁ  ְוֵקרּויוֹ , ֲעׂשָ
ָרה ע ּבוֹ  ֵישׁ , ַלֲעׂשָ ע ַעל ַאְרּבַ ְרְמִלית ּתֹוכוֹ , ַאְרּבַ  ּכַ

ּבוֹ  ְוַעל ִחיד ְרׁשּות ּגַ ע ּבוֹ  חֹוֵקק ְוִאם. ַהּיָ  ַעל ַאְרּבַ

ע ֶאְמַצע ֲאִפּלוּ , ַאְרּבַ ָתִלים ִמן ָרחֹוק ּבְ ה, ַהּכְ ּלוֹ  ַנֲעׂשָ  ּכֻ
ִחיד ְרׁשּות   :ַהּיָ

ג. טז ִית ּצֹותְמחִ  ַעל ַהּבֹוֵלט ּגַ ִעְנָין ַהּבַ ֵאין ּבְ  ְמִחּצֹות ׁשֶ
ִית רֹות ַהּבַ ג ַעל ְלעֹוֵמד ִנּכָ ְרְמִלית ָהֵוי, ַהּגַ  ַוֲאִפּלוּ  ּכַ
בֹוהַּ  הּוא ה ְוָרָחב ּגָ תּוחַ  ַחּלֹון ְוִאם. ַהְרּבֵ  ִמן לוֹ  ּפָ

ִית ְרׁשּות ָהֵוי ַהּבַ ִחיד ּכִ  ִמן ַהּבֹוְלִטים ִזיִזין ְוֵכן. ַהּיָ
ֶהם ֵישׁ וְ  ַהּכֶֹתל ְרְמִלית ָהֵוי', ד ַעל' ד ּבָ א ּכַ  ִאם ֶאּלָ

ן ִית ַחּלֹון ּכֵ תּוחַ  ַהּבַ   :ָלֶהם ּפָ

ְרְמִלית ֹחֵרי. יז ַכְרְמִלית ֵאיָנם ּכַ א, ּכְ  ִנּדֹוִנים ֵהם ֶאּלָ
ְבָהם ְלִפי ם ּגָ   :ְוָרְחּבָ

ֵדר. יח ְרְמִלית ּגָ ּלֹא ּכַ חֹות ְיֵהא ׁשֶ ָעה ּפָ  ַעל ֵמַאְרּבָ
ָעהַארְ  א ּתֹוֶפֶסת ְוֵאיָנהּ  ּבָ ָרה ַעד ֶאּלָ  ּוְלַמְעָלה, ֲעׂשָ

ָרה טּור ְמקֹום ָהֵוי ֵמֲעׂשָ ים, ּפְ א ּוְנָחִלים ְוַיּמִ ּיָ  ִמּמַ
ִחיָנן ךְ  ַמׁשְ ֵני ֵמַעל ֵמֶהם ַהּנֹוֵטל ִהְלּכָ ִים ּפְ  ַעד ַהּמַ
ָרה ֲאִויר ֲעׂשָ ְרְמִלית ָהֵוי, ּבָ ָרה ְלַמְעָלה. ּכַ  ֵמֲעׂשָ
ֲאִוי טּור ְמקֹום ָהֵוי, רּבָ   :ּפְ

טּור ִמקֹום. יט ֵאין ָמקֹום הּוא ּפְ ', ד ַעל' ד ּבוֹ  ׁשֶ
ה ְוָגבֹוהַּ  ֹלׁשָ ְ ֵאין ָחִריץ אוֹ . ָלָרִקיעַ  ַעד ּוְלַמְעָלה ִמׁשּ  ׁשֶ

ה יֹוֵתר ְוָעֹמק' ד ַעל' ד ּבוֹ  ֹלׁשָ ְ ִחּצֹות ְוֵכן. ִמׁשּ  ַהּמְ
בֹוהֹות ה ַהּגְ ֹלׁשָ ְ יֵניֶהם ֵאיןוְ  ּוְלַמְעָלה ִמׁשּ ָעה ּבֵ  ַעל ַאְרּבָ
ָעה   :ַאְרּבָ

 שמו סימן
יֵני   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ַהּתֹוָרה ִמן עירּוִבין ּדִ

ב ֵאינוֹ  ַהּתֹוָרה ִמן. א א ַחּיָ מֹוִציא ֶאּלָ , ּוַמְכִניס, ּבְ
יט, ְוזֹוֵרק ִחיד ֵמְרׁשּות ּומֹוׁשִ ים ִלְרׁשּות ַהּיָ  אוֹ  ָהַרּבִ

ִחיד ִלְרׁשּות יםָהַרבִּ  ֵמְרׁשּות  ָאְסרוּ  ַוֲחָכִמים. ַהּיָ
ְרְמִלית ִחיד ִלְרׁשּות ִמּכַ ים ִלְרׁשּות אוֹ  ַהּיָ  אוֹ , ָהַרּבִ

טּור ְמקֹום ֲאָבל. ְלַכְרְמִלית ֵמֶהם ר, ּפְ  ְלהֹוִציא ֻמּתָ
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ּנוּ  ּוְלַהְכִניס ִחיד ִלְרׁשּות ִמּמֶ ים ְוִלְרׁשּות ַהּיָ , ָהַרּבִ
ְרׁשּות ָהעֹוֵמד ֲאָבל. ְלתֹוכוֹ  ּוֵמֶהם ִחיד ּבִ , ּומֹוִציא ַהּיָ

יט אוֹ  ַמְכִניס אוֹ  ים ִלְרׁשּות, ְוזֹוֵרק מֹוׁשִ ֶרךְ  ָהַרּבִ  ּדֶ
טּור ְמקֹום ָכא אוֹ  ּפְ ב, ִאיּפְ  ָאָדם ַיֲעֹמד ֹלא ְוֵכן. ַחּיָ
טּור ְמקֹום ַעל ח ּפְ ד ֵחֶפץ ְוִיּקַ עֹוֵמד ִמי ִמּיַ ְרׁשּות ׁשֶ  ּבִ

ים ֶנּנוּ  ָהַרּבִ עֹוֵמד ְלִמי ְוִיּתְ ְרׁשּות ׁשֶ ִחיד ּבִ  אוֹ , ַהּיָ
ָכא ֶרךְ  ּוְלַהֲחִליף. ִאיּפְ טּור ְמקֹום ּדֶ ּיֹות ּפְ ָרׁשֻ ָנן ּבְ ַרּבָ , ּדְ

יִריםמַ  ְוֵישׁ  אֹוְסִרים ֵישׁ    :ּתִ

ב ֵאין ַהּתֹוָרה ִמן. ב א ַחּיָ ַמֲעִביר ֶאּלָ  ַאּמֹות' ד ּבְ
ְרׁשּות ים ּבִ ע ַהֲעִבירלְ  ָאְסרוּ  ַוֲחָכִמים. ָהַרּבִ  ַאּמֹות ַאְרּבַ

ַכְרְמִלית ֵרי, ּוִבְקָעה ְוָים. ּבְ ְוֵני ּתְ ְרְמִלית ּגַ  ִניְנהוּ  ּכַ
ר ע ּתֹוךְ  ְלזוֹ  ִמּזוֹ  ְלַטְלֵטל ּוֻמּתָ   :ַאּמֹות ַאְרּבַ

ף. ג ית יֹוֵתר ַקְרּפָ ּלֹא ְסָאַתִים ִמּבֵ ף ׁשֶ  ָאְסרוּ  ְלִדיָרה ֻהּקַ
א ּבוֹ  ְלַטְלֵטל ֲחָכִמים ע ֹוךְ תּ  ֶאּלָ ר, ַאּמֹות ַאְרּבַ  ּוֻמּתָ
ּנוּ  ְלהֹוִציא גֹון, ַאֵחר ְלַכְרְמִלית ִמּמֶ ְקָעה ּכְ  ָהעֹוֶבֶרת ּבִ
  :ְלָפָניו

 שמז סימן
ב הֹוָצָאה ֵאיֶזה על   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ַהּתֹוָרה ִמן ַחּיָ

ב ֵאינוֹ  ַהּתֹוָרה ִמן. א א ַחּיָ עֹוֵקר ֶאּלָ ׁשֶ  ֵמְרׁשּות ֵחֶפץ ּכְ
ִחידהַ  יחוֹ  ּיָ ְרׁשּות ּוַמּנִ ים ּבִ ָכא אוֹ , ָהַרּבִ  ֲאָבל, ִאיּפְ

ט ׁשַ ָידוֹ  ְוֵחֶפץ, ְלָפִנים ָידוֹ  ּפָ  ָהעֹוֵמד ֲחֵברוֹ  ּוְנָטלוֹ , ּבְ
ְפִנים ט אוֹ , ּבִ ׁשַ ּפָ ָידוֹ  ְוֵחֶפץ ַלחּוץ ָידוֹ  ׁשֶ  ּוְנָטלוֹ  ּבְ
חּוץ ָהעֹוֵמד ֲחֵברוֹ  ה, ּבַ ּזֶ יחַ  ְוֶזה ָעַקר ׁשֶ  ֵניֶהםשְׁ , ִהּנִ

טּוִרים ן ַלֲעׂשֹות ָאסּור ֲאָבל ּפְ ָנן ּכֵ ַרּבָ ט ְוִאם. ִמּדְ ׁשַ  ּפָ
ָידוֹ  ְוֵחֶפץ ְלָפִנים ָידוֹ  יחוֹ  ּבְ  ֲחֵברוֹ  ַיד ְלתֹוךְ  ְוִהּנִ

ְפִנים ָהעֹוֵמד ט אוֹ , ּבִ ׁשַ ּפָ  ֵחֶפץ ְוָנַטל ְלָפִנים ָידוֹ  ׁשֶ
ְפִנים ָהעֹוֵמד ֲחֵברוֹ  ַיד ִמּתֹוךְ  , ַלחּוץ ְוהֹוִציאוֹ  ּבִ

ְמָצא ּנִ ָהעֹוֵמד ׁשֶ חּוץ ׁשֶ יחַ  ָעַקר ְלַבּדוֹ  ּבַ ב הּוא, ְוִהּנִ  ַחּיָ

טּור ַוֲחֵברוֹ  חּוץ ָהעֹוֵמד ִאם ַוֲאִפּלוּ , ָאסּור ֲאָבל ּפָ  ּבַ
ֵני ָאסּור, ם"ַעּכוּ  הּוא הּוא ִמּפְ נֹוְתנוֹ  ׁשֶ  ְמַנת ַעל ּכְ

ין ְוהּוא. ְלהֹוִציא יחוֹ וְ  ַלחּוץ ָידוֹ  ְלהֹוִציא ַהּדִ ַיד ִהּנִ  ּבְ
חּוץ ָהעֹוֵמד ֲחֵברוֹ  ַטל אוֹ , ּבַ ּנָ ד ׁשֶ  ָהעֹוֵמד ֲחֵברוֹ  ִמּיַ
חּוץ ְפִנים ְוִהְכִניס, ּבַ ָהעֹוֵמד, ּבִ ְפִנים ׁשֶ ב ּבִ הּוא ַחּיָ  ׁשֶ
חּוץ ְוָהעֹוֵמד, ָעַקר טּור ּבַ   :ָאסּור ֲאָבל ּפָ

 שמח סימן
ין יט ּדִ   ִעיף ֶאָחדסָ  ּובוֹ , ִלְרׁשּות ֵמְרׁשּות ַהמֹוׁשִ

ְרׁשּות עֹוֵמד ָהָיה. א ִחיד ּבִ  ְמֵלָאה ָידוֹ  ְוהֹוִציא ַהּיָ
רֹות ים ִלְרׁשּות ּפֵ תֹוךְ  ָהַרּבִ ָרה ּבְ ׁשֹוֵגג, ֲעׂשָ ר, ּבְ  ֻמּתָ

יָטהּ  ְוָאסּור ָחֵצר ְלאֹותוֹ  ְלַהְחִזיָרהּ  . ַאֵחר ְלָחֵצר ְלהֹוׁשִ
ֵמִזיד ְוִאם  ְוֵישׁ . ָחֵצר ְלאֹותוֹ  ְלַהְחִזיָרהּ  ֲאִפּלוּ  ָאסּור, ּבְ

ָהֵני אֹוְמִרים י ּדְ הֹוִציא ִמּלֵ ׁשֶ עֹוד ּכְ  ִאם ֲאָבל, יֹום ִמּבְ
ָכה הֹוִציָאהּ  ָחׁשְ ֶ ר ִמׁשּ א ְלַהְחִזיָרהּ  ֻמּתָ ּמָ ִליֵכם ׁשֶ  ַיׁשְ

דוֹ  את ִחּיּוב ִליֵדי ְוָיֹבא ִמּיָ ה. ַחּטָ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ֲאמּוִרים ּדְ
הֹוִציָאהּ  ׁשֶ יםָהרַ  ִלְרׁשּות ּכְ  הֹוִציָאהּ  ִאם ֲאָבל, ּבִ
ָכל ְלַכְרְמִלית ְוָנא ּבְ ר ּגַ   :ְלַהְחִזיָרהּ  ֻמּתָ

 שמט סימן
ין ע ּדִ ְרׁשּות ַאמֹות ַאְרּבַ ים ּבִ   ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , ָהַרּבִ

ל. א ע לוֹ  ֵישׁ  ָאָדם ּכָ ְרׁשּות ַאּמֹות ַאְרּבַ ים ּבִ  ָהַרּבִ
כֹול ּיָ ֶהם ְלַטְלֵטל ׁשֶ ה לוֹ  ִדיםּומֹודְ . ּבָ ַאּמָ ּלוֹ  ּבְ  ְוִאם, ׁשֶ
תוֹ  ה ַאּמָ ע לוֹ  נֹוְתִנים ְקַטּנָ ינֹוִנית ַאּמֹות ַאְרּבַ ל ּבֵ  ׁשֶ
ל ל ָאָדם ּכָ ּכָ ה ֵמֶהן ַאַחת ׁשֶ ָ ׁשּ   :ְטָפִחים ׁשִ

ע. ב ָאְמרוּ  ַאּמֹות ַאְרּבַ ְמָצא ַוֲאַלְכסֹוָנן ֵהן, ׁשֶ ּנִ ֵהם ׁשֶ  ׁשֶ
ה ָ ה ַאּמֹות ֲחִמׁשּ ֹלׁשָ יםחֳ  ּוׁשְ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ָמׁשִ  ׁשֶ

ע ַאְרּבַ ּמֵ ה ַעד ַאּמֹות ׁשֶ ָ ה ֲחִמׁשּ ֹלׁשָ ים ּוׁשְ טּור ֳחָמׁשִ  ּפָ
  :ָאסּור ֲאָבל
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ר. ג ים ֵמְרׁשּות ֵחֶפץ ַלֲעֹקר ְלָאָדם לוֹ  ֻמּתָ נוֹ  ָהַרּבִ  ְוִלּתְ
ֶאְצלוֹ  ַלֲחֵברוֹ  תֹוךְ  ׁשֶ ע ּבְ  ַלֲחֵברוֹ  ַוֲחֵברוֹ  ַאּמֹוָתיו ַאְרּבַ

אֶ  י ַעל ַאף, ְצלוֹ ׁשֶ ַהֵחֶפץ ּפִ ה הֹוֵלךְ  ׁשֶ ּמָ  ִמיִלין ּכַ
ְרׁשּות ים ּבִ ּלֹא ּוִבְלַבד, ָהַרּבִ חּום חּוץ יֹוִציֶאּנוּ  ׁשֶ  ִמּתְ

ּלוֹ    :אֹוֵסרשֶׁ  ִמי ְוֵישׁ . ׁשֶ

ַנִים ָהיוּ . ד ל ַאּמֹוָתיו ִמְקָצת, ׁשְ תֹוךְ  ֶזה ׁשֶ  ַאּמֹוָתיו ּבְ
ל גֹון, ֶזה ׁשֶ שׁ  ּכְ ּיֵ ינֵ  ׁשֶ  ְמִביִאין, ַאּמֹות' ו יֶהםּבֵ

ֶאְמַצע ְואֹוְכִלין ּלֹא ּוִבְלַבד ּבָ ל יֹוִציא ׁשְ  ִמּתֹוךְ  ֶאָחד ּכָ
ּלוֹ  ל ְלתֹוךְ  ׁשֶ ה ָהיוּ . ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ֹלׁשָ  ֻמְבָלע ְוָהֶאְמָצִעי ׁשְ

יֵניֶהם גֹון, ּבֵ ין ּכְ ּבֵ ַנִים ׁשֶ ֹמֶנה ַהִחיצֹוִנים ׁשְ , ַאּמֹות ׁשְ
ר ָהֶאְמָצִעי ל ִעם ֻמּתָ ַמה ֵמַהִחּצֹוִנים ֶאָחד ּכָ ע ּבְ ַאְרּבָ ֶ  ׁשּ
תֹוךְ  ֻמְבָלִעים ַאּמֹוָתיו ּלוֹ  ּבְ ַנִים, ׁשֶ  ַהִחּצֹוִנים ּוׁשְ
  :ֶזה ִעם ֶזה ֲאסּוִרים

חֹות ֵחֶפץ ְלהֹוִליךְ  ָאסּור. ה חֹות ּפָ ע ּפָ  ַאּמֹות ֵמַאְרּבַ
ין ַוֲאִפּלוּ  ָמׁשֹות ּבֵ ְ ַכְרְמִלית ַוֲאִפּלוּ  ַהׁשּ   :ּבְ

 שנ סימן
ין ' ג ּובוֹ , ִלְרׁשּות ֵמְרׁשּות ְוֻרּבוֹ  רֹאׁשוֹ  ַהמֹוִציא ּדִ

  ְסִעיִפים:

ְרׁשּות ָאָדם עֹוֵמד. א ִחיד ּבִ  ִלְרׁשּות ָידוֹ  ּומֹוִציא ַהּיָ
ים ם ּוְמַטְלֵטל ָהַרּבִ ֵאיָנם ֲחָפִצים ׁשָ  לוֹ  ְצִריִכים ׁשֶ
קֹום ּמָ הּוא ּבַ ּנֹוְטָלן עֹוֵמד ׁשֶ יָחן אןִמכָּ  ׁשֶ אן ּוַמּנִ , ּכָ
ּלֹא ּוִבְלַבד ע ַיֲעִביֵרם ׁשֶ יָנן ְוֹלא. ַאּמֹות ַאְרּבַ  ַחְייׁשִ
א ּמָ יָון, ֵאָליו ְיִביֵאם ׁשֶ ֵאיָנם ּכֵ קֹום לוֹ  ְצִריִכים ׁשֶ ּמָ  ּבַ
הּוא ם עֹוֵמד ׁשֶ ךְ  ׁשָ ר ִהְלּכָ ְרׁשּות, ַלֲעֹמד ֻמּתָ ים ּבִ  ָהַרּבִ
חַ  ִלּטֹל ְרׁשּות ַמְפּתֵ ם ְוִלְפּתֹחַ  ִחידַהיָּ  ּבִ  ֵמְרׁשּות ְוֵכן, ׁשָ

ִחיד ים ִלְרׁשּות ַהּיָ ְרׁשּות ַיֲעֹמד ֹלא ֲאָבל, ָהַרּבִ  ּבִ
ִחיד ים ִלְרׁשּות ֹראׁשוֹ  ְויֹוִציא ַהּיָ ה ָהַרּבִ ּתֶ ם ְוִיׁשְ  אוֹ , ׁשָ
ָכא א, ִאיּפְ ן ִאם ֶאּלָ קֹום ְוֻרּבוֹ  ֹראׁשוֹ  ַיְכִניס ּכֵ  ַלּמָ

הּוא ֵכיוָ  ׁשֹוֶתה ׁשֶ הּוא ןּדְ ִים ְלֵאּלוּ  ָצִריךְ  ׁשֶ יָנן ַהּמַ  ַחְייׁשִ
א ּמָ ר ֲאָבל. ֵאָליו ְיִביֵאם ׁשֶ ְרׁשּות ַלֲעֹמד ֻמּתָ ִחיד ּבִ  ַהּיָ
ְרׁשּות אוֹ  ים ּבִ ּתֹות ָהַרּבִ ַכְרְמִלית ְוִלׁשְ ָכא אוֹ , ּבְ . ִאיּפְ
ים ְוֵישׁ  ֲחָפִצים ְמָפְרׁשִ ִריִכים ּדַ ִלים ַהְינוּ  לוֹ  ַהּצְ  ָנִאים ּכֵ

הּוא ִלים ֵהם ִאם ֲאָבל, ָלֶהם ָצִריךְ  ׁשֶ ֵאיָנם ּכֵ  ָנִאים ׁשֶ
ר ּתֹות ֻמּתָ י ַעל ַאף ֵמֶהם ִלׁשְ ּלֹא ּפִ  ֹראׁשוֹ  הֹוִציא ׁשֶ
א ְוֻרּבוֹ  יט ֶאּלָ הֹוׁשִ ארוֹ  ׁשֶ ָאר. ְלַבד ַצּוָ , ִטְלטּוִלים ּוׁשְ
ה חּוץ ִתּיָ ְ ִלים ֲאִפּלוּ , ִמׁשּ ר ָנִאים ּכֵ ּלֹ, ְלַטְלֵטל ֻמּתָ  אׁשֶ
ְזרוּ  א ּגָ ֵכִלים ֶאּלָ ֶהם ּוְבׁשֹוֶתה ָנִאים ּבְ הּוא ּבָ  ְמָקְרָבן ׁשֶ
  :ְלִפיו

ְרׁשּות ָאָדם ַיֲעֹמד ֹלא. ב ים ּבִ ין ָהַרּבִ ּתִ  ִיֹרק אוֹ  ְוַיׁשְ
ְרׁשּות ִחיד ּבִ ַכְרְמִלית אוֹ  ַהּיָ ָכא אוֹ , ּבְ  ִאם ֲאִפּלוּ , ִאיּפְ
יו הֹוִציא תוֹ  ּפִ   :ַלחּוץ ְוַאּמָ

ְתַלשׁ  ֻרּקוֹ . ג ּנִ יו ׁשֶ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ְלָזְרקוֹ  ּומּוָכן ִמּפִ  ׁשֶ
ּלֹא ךְ  ׁשֶ ְרׁשּות ַאּמֹות' ד ְיַהּלֵ ים ּבִ ֹרק ַעד ָהַרּבִ ּיִ   :ׁשֶ

 שנא סימן
ין יט ּדִ ְרׁשּות ְלִצּנֹור ָידוֹ  ַהמֹוׁשִ ים ּבִ ּתֹות ָהַרּבִ  ּובוֹ , ִלׁשְ

  ָסִעיף ֶאָחד

ים ְרׁשּותבִּ  ָאָדם ַיֲעֹמד ֹלא. א ר ָהַרּבִ  ָידוֹ  ִויַחּבֵ
הּוא, ְלַמְזֵחָלה ח ָאֹרךְ  ִצּנֹור ׁשֶ ג ְלֹאֶרךְ  ֻמּנָ תֹוךְ , ַהּגַ  ּבְ

ג ָסמּוךְ  ְטָפִחים' ג ל ַלּגַ ִים ּוְלַקּבֵ ה ַהּמַ ּנָ יָון ִמּמֶ ּכֵ  ׁשֶ
הּוא תֹוךְ  ׁשֶ ג ָסמּוךְ ' ג ּבְ ַגג ָחׁשּוב ַלּגַ ין, ְוָאסּור ּכְ  ּבֵ
ָרה הְלַמְעלָ  הּוא ִאם ה אוֹ  ֵמֲעׂשָ ָרה ְלַמּטָ  ֲאָבל. ֵמֲעׂשָ

ר ' ג ּתֹוךְ  ָידוֹ  ִאם ֲאִפּלוּ  ָהֲאִויר ִמן ִלְקֹלט ֻמּתָ
ְזֵחָלה ג ִמן' ג ּבֹוֶלֶטת ַמְזֵחָלה ָהְיָתה. ַלּמַ  ְסָתם ְוֵכן, ַהּגַ

ּבֹוֵלט ִצּנֹור ר ָיכֹול', ג ׁשֶ ל ֲאֵליֶהם ָידוֹ  ְלַחּבֵ  ּוְלַקּבֵ
ִים ֶהן ֵאיןשֶׁ  ּוְכגֹון, ַהּמַ ה ְוֵהן' ד ַעל' ד ּבָ  ְלַמּטָ
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ָרה ֶהן ֵישׁ  ִאם ֲאָבל. ֵמֲעׂשָ  ֵאין ֲאִפּלוּ  אוֹ ', ד ַעל' ד ּבָ
ֶהם ָרה ְלַמְעָלה ְוֵהן', ד ַעל' ד ּבָ   :ָאסּור, ֵמֲעׂשָ

 שנב סימן
ֵסֶפר ַהקֹוֵרא ל ּבְ ְלּגֵ ' ב ּובוֹ , ִלְרׁשּות ֵמְרׁשּות ְוִנְתּגַ

  ְסִעיִפים:

ֵסֶפר ֵראַהּקוֹ . א ה ַעל ּבְ ל ָהַאְסֻקּפָ ְלּגֵ  ָהֶאָחד ֹראשׁ  ְוִנְתּגַ
דוֹ  ֵמַהֵסֶפר ַאר, ִמּיָ ִני ֹראשׁ  ְוִנׁשְ ֵ ָידוֹ  ַהׁשּ  ּגֹוְללוֹ , ּבְ
ל ֲאִפּלוּ . ֶאְצלוֹ  ְלּגֵ  ַוֲאִפּלוּ , ַאּמֹות' ְלד חּוץ ִנְתּגַ

ְרׁשּות ים ּבִ ה ָהַרּבִ ְרׁשּות ְוָהַאְסֻקּפָ ִחיד ּבִ ּום, ַהּיָ  ִמׁשּ
ְזיֹון ְתֵבי ּבִ ירוּ  ַהּקֶֹדשׁ  ּכִ   :ִהּתִ

ג ַעל ּבוֹ  קֹוֵרא ָהָיה. ב ל ַהּגַ ְלּגֵ  ָהֶאָחד ֹראׁשוֹ  ְוִנְתּגַ
דוֹ  ּלֹא ַעד, ִמּיָ יעַ  ׁשֶ ָרה ִהּגִ ְחּתֹוִנים ְטָפִחים ַלֲעׂשָ  ַהּתַ

רֹוִבים יעַ . ֶאְצלוֹ  ּגֹוְללוֹ , ָלָאֶרץ ַהּקְ ָרה ִהּגִ  ְטָפִחים ַלֲעׂשָ
ְחּתֹונִ  ע ַהּכֶֹתל ִאם, יםַהּתַ ּפָ ִעְנָין ְמׁשֻ ח ּבְ ּנָ , ָעָליו ׁשֶ

ּלֹא ּוְכֵדי. ֶאְצלוֹ  ְלָגְללוֹ  ָאסּור יֹון ַיֲעֹמד ׁשֶ ִבּזָ  הֹוְפכוֹ , ּבְ
ָתב ַעל ע ֵאינוֹ  ְוִאם. ַהּכְ ּפָ ל, ְמׁשֻ ּלֹא ְזַמן ּכָ יעַ  ׁשֶ  ִהּגִ

  :ֶאְצלוֹ  ּגֹוְללוֹ  ָלָאֶרץ

 שנג סימן
יֵני ְר  ִזיִזין ּדִ ים ׁשּותּבִ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ָהַרּבִ

ֵני. א ים ׁשְ ּתִ ֵני ּבָ ׁשְ י ּבִ ים ְרׁשּות ִצּדֵ ל ְוֵהם ָהַרּבִ  ׁשֶ
ל אוֹ , ֶאָחד ָאָדם ַנִים ׁשֶ ֵניֶהם ִאם, ְוֵעְרבוּ  ׁשְ ִוים ׁשְ  ׁשָ
ר ה ִלְזֹרק ֻמּתָ בֹוהַּ  ֶאָחד ְוִאם. ָלֶזה ִמּזֶ  ָאסּור, ֵמֲחֵברוֹ  ּגָ
ה ִלְזֹרק א הָלזֶ  ִמּזֶ ן ִאם ֶאּלָ ֵלי ֵהם ּכֵ  ְוַכּיֹוֵצא ֶחֶרס ּכְ
ֶהם ִאם ּבָ לוּ  ׁשֶ ְברוּ  ִיּפְ ָ ה. ִיׁשּ ּמֶ , ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ

ְרׁשּות ים ּבִ יֵניֶהם עֹוֶבֶרת ָהַרּבִ  ָהְיָתה ִאם ֲאָבל, ּבֵ
ְרְמִלית יֵניֶהם עֹוֶבֶרת ּכַ ר ּבֵ ָכל ֻמּתָ ְוָנא ּבְ   :ּגַ

ַהְינוּ , ִזיז. ב ף ּדְ ים ִלְרׁשּות ַהּכֶֹתל ִמן ַהּבֹוֵלט ּדַ , ָהַרּבִ
ָרה ְלַמְעָלה ִית ְוַחּלֹון' ד ַעל' ד ּבוֹ  ְוֵישׁ  ֵמֲעׂשָ  ַהּבַ
תּוחַ  ין, לוֹ  ּפָ ׁשִ ּמְ ּתַ ֵני ָהיוּ  ִאם, ָעָליו ִמׁשְ  ֶזה ִזיִזים ׁשְ
ה ה ְלַמּטָ ל ְוֵהם ִמּזֶ ֵני ׁשֶ ים ׁשְ י ַעל ַאף, ֲאָנׁשִ  ּפִ

ֵניֶהם ְ ׁשּ ָרה ְלַמְעָלה ׁשֶ יז ֵישׁ  ִאם, ֵמֲעׂשָ ּזִ  ָהֶעְליֹון ּבַ
ְפֵני ּלִ שׁ  ָאסּור' ד ַעל' ד ֹרַחב ַהַחּלֹון ׁשֶ ּמֵ ּתַ  ָעָליו ְלִהׁשְ
ֵני הּוא ִמּפְ ְפֵני ְרׁשּות ׁשֶ יז ַעְצמוֹ  ּבִ יו ְוַהּזִ ְחּתָ ּתַ  ְרׁשּות ׁשֶ
ֶעְליֹון ֵאין ְוִאם, ֶזה ַעל ֶזה ְואֹוְסִרין ַאֶחֶרת  ְוַגם' ד ּבָ
ְחּתֹוןבַּ  ֵאין שׁ ', ד ּתַ ּמֵ ּתַ ֵניֶהם ִמׁשְ ׁשְ  ַעד ַהּכֶֹתל ּוְבָכל ּבִ

ָרה ְחּתֹוִנים ְטָפִחים ֲעׂשָ ְחּתֹון ָהָיה. ַהּתַ ּתַ ָעה ּבַ  ַאְרּבָ
ָעה ּבוֹ  ֵאין ּוָבֶעְליֹון שׁ  ֵאינוֹ , ַאְרּבָ ּמֵ ּתַ ֶעְליֹון ִמׁשְ א ּבָ  ֶאּלָ

ֶנֶגד ְלַבד ַחּלֹונוֹ  ּכְ ָאר ֲאָבל, ּבִ ׁשְ יז ּבִ ֵני ַהּזִ ׁשְ ּבִ  ְצָדֵדי ׁשֶ
שׁ  ָאסּור ַהַחּלֹון ּמֵ ּתַ ֵני ְלִהׁשְ יו ֶזה ִמּפְ ְחּתָ ּתַ ָחַלק ׁשֶ  ׁשֶ
  :ְלַעְצמוֹ  ְרׁשּות

ל. ג ים ְרׁשּות ֲאִויר ַעל ַהּיֹוֵצא ִזיז ּכָ ר ָהַרּבִ ּתָ ּמֻ  ׁשֶ
שׁ  ּמֵ ּתַ הּוא, ָעָליו ְלִהׁשְ ׁשֶ שׁ  ּכְ ּמֵ ּתַ  נֹוְתִנין ֵאין ּבוֹ  ִמׁשְ

ּנוּ  נֹוְטִלים יןְואֵ  ָעָליו א ִמּמֶ ֵלי ֶאּלָ  ּוְזכּוִכית ֶחֶרס ּכְ
ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ִאם ּבָ לוּ  ׁשֶ ים ִלְרׁשּות ִיּפְ ְברוּ  ָהַרּבִ ָ , ִיׁשּ
ָאר ֲאָבל ִלים ׁשְ א, ֲאסּוִרים, ּכֵ ּמָ לוּ  ׁשֶ  ִלְרׁשּות ִיּפְ

ים  ַעל יֹוֵצא ְלַבּדוֹ  ֶאָחד ִזיז ָהָיה ְוִאם. ִויִביֵאם ָהַרּבִ
ל ְרְמִליתכַּ  ֲאִויר הּוא ּכָ בֹוהַּ  ׁשֶ ר ְלעֹוָלם' י ּגָ ין ֻמּתָ  ּבֵ
ין ָרָחב ִלים ַוֲאִפּלוּ ', ָקָצר ּבֵ ֵאין ּכֵ ִרין ׁשֶ ּבְ ּתַ ּלֹא, ִמׁשְ  ׁשֶ
ְזרוּ  ַכְרְמִלית ּגָ   :ּבְ

 שנד סימן
יֵני ָפה ּבֹור ּדִ ְרׁשּות ְוַאׁשְ ים ּבִ   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ָהַרּבִ

ְרׁשוּ  ּבֹור. א ים תּבִ  עֹוֵמד ִאם, ְסִביבוֹ  ְוחּוְלָיא ָהַרּבִ
תֹוךְ  ִחיד ִלְרׁשּות ְטָפִחים' ד ּבְ ר ַהּיָ אֹות ֻמּתָ ּנוּ  ְלַמּלְ  ִמּמֶ

ִחיד ֵמְרׁשּות בֹוהַּ  ַהחּוְלָיא ֵאין ֲאִפּלוּ  ַהּיָ ָרה ּגָ  ְוִאם. ֲעׂשָ
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ִחיד ֵמְרׁשּות' ד ָרחֹוק הּוא ִאים ֵאין ַהּיָ ּנוּ  ְמַמּלְ  ִמּמֶ
א ן םאִ  ֶאּלָ ֵהא ּכֵ בֹוהַּ  ַהחּוְלָיא ּתְ ָרה ּגָ   :ֲעׂשָ

ה. ב ּפָ ְרׁשּות ַאׁשְ ים ּבִ ְבָההּ  ָהַרּבִ ּגָ ָרה ׁשֶ הּ  ֲעׂשָ  ְוָרְחּבָ
ָעה ל ִהיא ִאם, ַאְרּבָ ים ׁשֶ ר ַרּבִ  ֵמְרׁשּות ָלהּ  ִלְזֹרק ֻמּתָ
ִחיד רֹוב ַהּיָ ל ִהיא ְוִאם. ָלהּ  ַהּקָ , ָאסּור, ָיִחיד ׁשֶ
ּום ָיִחיד ִמׁשּ ה ְלַפּנֹות ָעׂשּוי ּדְ ּפָ ּלוֹ  ַאׁשְ ּפֹךְ  ְוָיבֹואוּ  ׁשֶ  ִלׁשְ
ם ן ׁשָ ַדְרּכָ ְרׁשּות ׁשֹוְפִכים ְוִנְמְצאוּ  ּכְ ים ּבִ   :ָהַרּבִ

 שנה סימן
יֵני זּוְזְטָרא ּדִ   ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , ַהִכֵסא ּוֵבית ּגְ

זּוְזְטָרא. א ִהיא ּגְ ִים ִמן ְלַמְעָלה ׁשֶ  תּוחַ פָּ  ְוַחּלֹון, ַהּמַ
ִית ִמן ָלהּ  ִאין ֵאין, ַהּבַ ה ְמַמּלְ ּנָ א ִמּמֶ ן ִאם ֶאּלָ ה ּכֵ  ָעׂשָ
ה ָלהּ  ל ְמִחּצָ ה אוֹ . ְסִביָבהּ  ּכָ ה ַיֲעׂשֶ ִחּצָ  ְסִביב ַהּמְ

ֶקב ּדֹוִלים ַהּנֶ ֶרךְ  ׁשֶ ם ּדֶ ֵהא ְוהּוא ׁשָ ּיְ ָעה ּבוֹ  ׁשֶ  ַעל ַאְרּבָ
ָעה ין ִחּלּוק ְוֵאין. ַאְרּבָ נָּ  ִאם ּבֵ ה הַיֲעׂשֶ ֶרת ְלַמּטָ  ְמֻחּבֶ

ין ָלהּ  ה ִאם ּבֵ ּנָ הּ  ַעל ַיֲעׂשֶ ּבָ ה ְוֵכיָון, ּגַ ָעׂשָ ה ׁשֶ  ְמִחּצָ
ִרין ם ֻמּתָ ּפֹךְ  ּגַ ה ִלׁשְ ּנָ ְסִפיָנה ַההֹוֵלךְ  ְוֵכן. ִמּמֶ  ֵאינוֹ  ּבִ
אֹות ָיכֹול א ְלַמּלְ ן ִאם ֶאּלָ ה ּכֵ ף ַיֲעׂשֶ ָעה ּדַ  ַעל ַאְרּבָ

ָעה ה, ַאְרּבָ א ֶקבנֶ  ּבוֹ  ְועֹוׂשֶ ֶרךְ  ּוְמַמּלֵ ם ּדֶ  ְוֵאינוֹ , ׁשָ
א ְמִחּצֹות לוֹ  ַלֲעׂשֹות ָצִריךְ  ָדִדים ּכֹף ַאְמִריָנן ֶאּלָ  ַהּצְ
ָתא ַאִחית ְוגּוד ֵהֵקּלוּ , ְמִחּצָ ְסִפיָנה ׁשֶ ֵני ּבִ ֵאינוֹ  ִמּפְ  ׁשֶ
ם ַלֲעׂשֹות ָיכֹול ה ַמה ׁשָ ֲעׂשֶ ּיַ ֶ ִית ׁשּ ּבַ י ְוָהֵני. ּבַ  ִמּלֵ

הּוא ׁשֶ ת ּכְ ְפֵני ִאם ֲאָבל, ְטָפִחים' י ֹוךְ ּבְ  ַהְסִפיָנה ּדָ
בֹוִהים ָרה ּגְ ִים ֵמַעל ֲעׂשָ ל ִזיז מֹוִציא ַהּמַ הּוא ּכָ  ׁשֶ
ה א ֶנֶקב ּבוֹ  ְועֹוׂשֶ ֶרךְ  ּוְמַמּלֵ ם ּדֶ ֲהֵרי, ׁשָ ֶרךְ  ׁשֶ  ֲאִויר ּדֶ
טּור ְמקֹום א הּוא ּפְ י ְמַמּלֵ ר ְוַסּגֵ ֶהּכֵ  ָיכֹול ּוֵמיָמיו ִזיז ּבְ
פֹּ  ְפֵני ַעל ךְ ִלׁשְ ם יֹוְרִדים ְוֵהם ַהְסִפיָנה ּדָ ֵכיָון, ַלּיָ  ּדְ
ֹלא ם ְלֶהְדָיא ְלהוּ  ָזַרק ּדְ א ַלּיָ ִאים ֵהם ִמּכֹחוֹ  ֶאּלָ , ּבָ
ַכְרְמִלית ּכֹחוֹ  ְזרוּ  ֹלא ּבְ   :ּגָ

ית. ב ֵסא ּבֵ ַעל ַהּכִ ֵני ׁשֶ ִים ּפְ ר ַהּמַ ה ְיֵדי ַעל ֻמּתָ  ְמִחּצָ
לּוָיה ֵהאשֶׁ  ּוִבְלַבד, ּתְ יר ֲעׂשּוָיה ּתְ  ָהֲעׂשּוָיה ֲאָבל, ְלַהּתִ

ית ִלְצִניעּות ֵסא ּבֵ ְלַבד ַהּכִ ה ְוִאם. ְמָהֵני ֹלא ּבִ ף ָעׂשָ  ּדַ
חֹות ָקֶנה אוֹ  ּפֹל' ִמג ּפָ ּתִ ּפֹל ֹקֶדם ָעָליו ַהּצֹוָאה ׁשֶ ּתִ  ׁשֶ

ִים ֲהָוה ְמִחּצֹות ָצִריךְ  ֵאין, ַלּמַ ְרְמִלית ּכֹחוֹ  ֵליהּ  ּדַ ּכַ  ּבַ
ין ְוהּוא, ֵריְושָׁ  ית ִאם ַהּדִ ֵסא ּבֵ ךְ  ָעׂשּוי ַהּכִ ַהּצֹוָאה ּכָ  ׁשֶ

י ַעל נֹוֶפֶלת ךְ  ְוַאַחר ַהּכֶֹתל ִצּדֵ ֶלת ּכָ ְלּגֶ  ְונֹוֶפֶלת ִמְתּגַ
ה ְרְמִלית ְלַמּטָ ּכַ ר ְוִאם. ּבַ ּבַ ף ִנׁשְ ת ַהּדַ ּבָ ׁשַ ר, ּבְ , ֻמּתָ
ּום ָגדֹול ִמׁשּ בֹוד ּדְ ִרּיֹות ּכְ   :ַהּבְ

ֵסא יתבֵּ  ִאם. ג  ְוצֹוָאה, ָהִעיר ְלחֹוַמת חּוץ ּבֹוֵלט ַהּכִ
ֲחִפיָרה נֹוֶפֶלת ְסִביב ּבַ שׁ  ָהִעיר ׁשֶ ּיֵ הּ  ׁשֶ ית יֹוֵתר ּבָ  ִמּבֵ
הּוא ְסָאַתִים ְרְמִלית ׁשֶ ר ֵאינוֹ , ּכַ ה ְיֵדי ַעל ֻמּתָ  ְמִחּצָ
לּוָיה ּלֹא, ּתְ ירוּ  ׁשֶ א אֹוָתהּ  ִהּתִ ִים ֶאּלָ ּמַ  ַעל ֲאָבל, ּבַ

ף ְיֵדי ֵרי ּדַ ֹכחוֹ , ׁשָ ֵרי ּדְ ָכל ׁשָ ְרְמִלית ּבְ   :ּכַ

ֵאין ַמִים. ד ים ׁשֶ ין ָלֶהם ֵאין, ְטָפִחים' י ֲעֻמּקִ  ַמִים ּדִ
יר ּפֹךְ  ְלַהּתִ ֶהם ִלׁשְ ה ּבָ ְמִחּצָ לּוָיה ּבִ   :ּתְ

י ָהיוּ . ה ּתֵ ֻזְזְטָראֹות ׁשְ ֹוָכה, ִמּזוֹ  ְלַמְעָלה זוֹ  ּגְ  זוֹ  ִמׂשּ
ֶנֶגד הּ  ְרחֹוָקה ְוֵאיָנהּ  ַעטמְ  זוֹ  ִמּכְ ֶנְגּדָ ָעה ִמּכְ  ַאְרּבָ
ין, ְטָפִחים ָרה ּתֹוךְ  עֹוֶמֶדת ִאם ּבֵ ין ְלזוֹ  זוֹ  ֲעׂשָ  ֵישׁ  ּבֵ
יֵניֶהם ר ִמּגַֹבהּ  יֹוֵתר ּבֵ  ָלֶעְליֹוָנה ָעׂשוּ , ַאּמֹות ֶעׂשֶ
ה פּות ְמִחּצָ ּתָ ׁשֻ ל ּבְ ֶ ֵניֶהם ִמׁשּ ְחּתֹוָנה ָעׂשוּ  ְוֹלא ׁשְ  ַלּתַ
ָלל יֶהן, ּכְ ּתֵ הּ  ֲאסּורֹות ׁשְ ָעְרבוּ  ַעד ּבָ ּיְ ן ְוָכל, ׁשֶ ּכֵ  ׁשֶ
יֶהן ָעׂשוּ  ִאם ּתֵ ְחּתֹוָנה ׁשְ יֶהן ַלּתַ ּתֵ ְ ׁשּ  ַעד ֲאסּורֹות ׁשֶ

ָעְרבוּ  ּיְ ל ֲאָבל, ׁשֶ ָתה ֵמֶהן ַאַחת ּכָ ָעׂשְ הּ  ׁשֶ , ְלַבּדָ
הּ  ּלָ ׁשֶ ָתה ֹלא ֲאִפּלוּ , ָעֶליהָ  אֹוֶסֶרת ָהַאֶחֶרת ֵאין, ּבְ  ָעׂשְ

הּ  ַאֶחֶרתהָ  ּלָ ׁשֶ יֶהן ָעׂשוּ  ִאם ְוֵכן. ּבְ ּתֵ ׁשְ פּות ּבִ ּתָ ׁשֻ  ּבְ
ל ֶ ֵניֶהם ִמׁשּ הּ  ַעל אֹוֶסֶרת ַאַחת ֵאין, ׁשְ   :ֲחֶבְרּתָ
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  אורח חיים ערוך שולחן
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 ה
 ה

ין ָחֵצר ָהעֹוֶבֶרת ַהַמִים ַאַמת ּדִ   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ּבֶ

ת. א ִים ַאּמַ ָחֵצר ָהעֹוֶבֶרת ַהּמַ ה, ּבֶ רָ  ֲעֻמּקָ  ּוְרָחָבה הֲעׂשָ
ָעה ִאין ֵאין, ַאְרּבָ ה ְמַמּלְ ּנָ ת ִמּמֶ ּבָ ׁשַ א, ּבְ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ

ה ָלהּ  ָעׂשוּ  בֹוהַּ  ְמִחּצָ ָרה ּגָ ְכִניָסָתהּ  ֲעׂשָ , ּוִביִציָאָתהּ  ּבִ
ה ֶטַפח ְוִיְהֶיה ּנָ ע ִמּמֶ ּקָ ִים ְמׁשֻ ּמַ ה ָהְיָתה ְוִאם, ּבַ ִחּצָ  ַהּמְ
הּ  ּלָ תֹוךְ  יֹוֶרֶדת ּכֻ ְהֶיה ָצִריךְ  ִיםַהמַּ  ּבְ ּיִ ה ֶטַפח ׁשֶ ּנָ  ִמּמֶ
ִים ִמן ְלַמְעָלה יֹוֵצא ה ַלֲעׂשֹות ִהְתִחיל ְוִאם, ַהּמַ ִחּצָ  ַהּמְ
ָפה ֵאֶצל ָ ל ַהׂשּ ר ְוֹלא ַצד ִמּכָ ֶאְמַצע אֹוָתהּ  ִחּבֵ ֵדי ּבָ  ּכְ

ְהיוּ  ּיִ ִים ׁשֶ ֶרךְ  ְויֹוְצִאים ִנְכָנִסים ַהּמַ ם ּדֶ  ֵאין ִאם, ׁשָ
יֵניֶהם ֵרי, ָפִחיםטְ ' ג ּבֵ ָאְמִריַנן ׁשָ יֵניֶהם ֵישׁ . ָלבּוד ּדְ  ּבֵ

  :ָאסּור, ְטָפִחים' ג

ְפְרָצה ָחֵצר. ב ּנִ ְרָצה ַעל עֹוֵבר ָים ּוְלׁשֹון ׁשֶ  ִאם, ַהּפִ
ִמּלּואוֹ  ֵאינוֹ  ְרָצה ְוֵאין ּבְ ּפִ ר', ִמי יֹוֵתר ּבַ אֹות ֻמּתָ  ְלַמּלְ
ּנוּ  ִית ּוְלַהְכִניס ִמּמֶ ִמּלּוָאה ִנְפְרָצה. ַלּבַ שׁ  אוֹ , ּבְ ּיֵ  ׁשֶ

ְרָצה ּפִ ַאר ִאם', ִמי יֹוֵתר ּבַ קֹום ִנׁשְ ּמָ ְפַרץ ּבַ ּנִ ּדּוִדים ׁשֶ  ּגִ
בֹוִהים ִים', י ּגְ ר אֹותוֹ  ְמַכִסים ְוַהּמַ אֹות ֻמּתָ ּנוּ  ְלַמּלְ  ִמּמֶ
ָחֵצר ִית ְלַהְכִניָסן ָאסּור ֲאָבל ּבֶ א, ַלּבַ ן ִאם ֶאּלָ  ָעׂשוּ  ּכֵ
ה בֹוהַּ  ְמִחּצָ ָרה ּגָ ִים ַעל ֲעׂשָ ַאר ֹלא. ַהּמַ ּדּוִדים ִנׁשְ , ּגִ
אֹות ֲאִפּלוּ  ָאסּור ָחֵצר ְלַמּלְ   :ּבֶ

 שנז סימן
יֵני   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ּוִביב ַאמֹות' ִמד ָפחֹות ָחֵצר ּדִ

חּוָתהּ  ָחֵצר. א ּפְ ִהיא, ַאּמֹות' ד ַעל ַאּמֹות' ִמד ׁשֶ  ׁשֶ
ים ִלְרׁשּות ְסמּוָכה  ַמִים ְלתֹוָכהּ  ׁשֹוְפִכין ֵאין ,ָהַרּבִ
ת ּבָ ׁשַ ימֹות ּבְ ה ּבִ יָון, ַהַחּמָ ּכֵ ֵאין ׁשֶ הּ  ׁשֶ  ֵאין ַאּמֹות' ד ּבָ
ָאָדם ַמִים ְסָאַתִים שׁ  ָעׂשּוי ׁשֶ ּמֵ ּתַ ָכל ְלִהׁשְ  ָראּוי יֹום ּבְ
ַלע הּ  ִלּבָ ִאּלוּ  ְוָהֵוי, ּבָ ים ִלְרׁשּות ׁשֹוֵפךְ  ּכְ  ְלָכךְ , ָהַרּבִ
ֵהא ּגּוָמא ֹותַלֲעשׂ  ָצִריךְ  ּתְ . ְסָאַתִים ַמְחֶזֶקת ֲחָלָלהּ  ׁשֶ
ין ה ִאם ּבֵ ּנָ ְפִנים ַיֲעׂשֶ ָחֵצר ּבִ חּוץ אוֹ  ּבֶ א, ּבַ ִאם ֶאּלָ  ׁשֶ

ה ּנָ חּוץ ַיֲעׂשֶ ְנָסִרים ְלַכסֹוָתהּ  ָצִריךְ  ּבַ ֵדי ּבִ ֵהא ּכְ ּתְ  ׁשֶ
טּור ְמקֹום לוּ  ּפְ ִים ְוִיּפְ דוֹ  ַהּמַ טּור ִלְמקֹום ִמּיָ  יָוןְוכֵ . ּפְ

ה ֲעׂשֶ ּיַ ּפֹךְ  ָיכֹול ּגּוָמא ׁשֶ הּ  ִלׁשְ ל ּבָ ְרֶצה ַמה ּכָ ּיִ ֶ  ְוִאם. ׁשּ
ּפֹךְ , ֹלא ְסָאַתִים ַמְחֶזֶקת ֵאיָנהּ  הּ  ִיׁשְ ָלל ּבָ  ֵישׁ  ְוִאם. ּכְ
ָחֵצר ע ּבֶ ע ַעל ַאְרּבַ  אוֹ , ְוָקִטין ָאִריךְ  הּוא ֲאִפּלוּ , ַאְרּבַ
ימֹות ִמים ּבִ ׁשָ ָחֵצר ַהּגְ ל ּבְ ה ּכָ ר, ּואׁשֶ ּפֹךְ  ֻמּתָ הּ  ִלׁשְ  ּבָ

ל ְרֶצה ַמה ּכָ ּיִ ֶ ֵאין ְוַאְכַסְדָרה ְוָחֵצר. ׁשּ ֶאָחד ׁשֶ  ֵמֶהם ּבְ
יר ַאּמֹות' ְלד ִמְצָטְרִפין, ַאּמֹות' ד ְלַבד ּפֹךְ  ְלַהּתִ  ִלׁשְ
ֶהם ה. ּבָ ּמֶ ָבִרים ּבַ ָחֵצר, ֲאמּוִרים ּדְ  ִלְרׁשּות ַהְסמּוָכה ּבְ

ים  ִהיא ֲאִפּלוּ , ְלַכְרְמִלית מּוָכהסְ  ִהיא ִאם ֲאָבל. ָהַרּבִ
ה ה ְקַטּנָ ימֹות ֲאִפּלוּ  ּגּוָמא ְצִריָכה ֵאיָנהּ  ַהְרּבֵ ה ּבִ   :ַהַחּמָ

יב. ב ֻכֶסה ּבִ ּמְ ךְ  ַאּמֹות' ד ׁשֶ ֶמׁשֶ ְרׁשּות ּבְ ים ּבִ  ְוֵישׁ , ָהַרּבִ
ע ּבוֹ  ע ַעל ַאְרּבַ ר, ַאְרּבַ ּפֹךְ  ֻמּתָ י ַעל ֲאִפּלוּ  ִלׁשְ  ּפִ

יב ימֹות ִפּלוּ אֲ  ַהּבִ ה ּבִ י ַעל ַאף, ַהַחּמָ ִים ּפִ ַהּמַ  ׁשֶ
ד יֹוְצִאים דוֹ  ִמּיָ ּלֹא ּוִבְלַבד, ַלחּוץ ִמּיָ  ִסילֹון ְיֵהא ׁשֶ

ל ֵאין, ֵעץ ׁשֶ ִים ׁשֶ  ָעׂשּוי ִאם ֲאָבל, ִלְבֹלעַ  ְראּוִים ַהּמַ
ֵעין ה ּכְ ל ִרְצּפָ ֵרי ַמְבִליִעים, ֲאָבִנים ׁשֶ . ְוׁשָ

יב ֹאֶרךְ  ָהָיה ּלוּ ֲאפִ , ם"ּוְלָהַרְמבָּ  ּנֹור אוֹ  ַהּבִ  ֵמָאה ַהּצִ
ה ּפֹךְ  ֹלא ַאּמָ יו ַעל ִיׁשְ ימֹות ּפִ ה ּבִ א, ַהַחּמָ  ׁשֹוֵפךְ  ֶאּלָ
יב חּוץ יב יֹוְרִדים ְוֵהם ַלּבִ   :ַלּבִ

ה. ג ּמֶ ָבִרים ּבַ ִים, ֲאמּוִרים ּדְ ַהּמַ ׁשֶ  ִלְרׁשּות יֹוְצִאים ּכְ
ים ר, ְלַכְרְמִלית יםיֹוְצאִ  ָהיוּ  ִאם ֲאָבל, ָהַרּבִ  ֻמּתָ
ּפֹךְ  י ַעל ִלׁשְ יב ּפִ ימֹות ֲאִפּלוּ  ַהּבִ ה ּבִ   :ַהַחּמָ

 שנח סימן
ין יָרה ֻמָקִפים ִנְקָרִאים ְמקֹומֹות ֵאיֶזה ּדִ  ד"י ּובוֹ , ַלּדִ

  ְסִעיִפים:

ל. א ף ּכָ ּלֹא ֶהּקֵ ף ׁשֶ יָרה ֻהּקַ גֹון, ַלּדִ ּנֹות ּכְ ִסים ּגִ  ּוַפְרּדֵ
ִני ֵאיָנם םּוֻבְרּגָ א ֲעׂשּוִים ׁשֶ ֹמר ֶאּלָ תֹוָכן ִלׁשְ  ָאְסרוּ , ּבְ
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תֹוָכהּ  ְלַטְלֵטל ֲחָכִמים  הּוא ִאם ַאּמֹות' ִמד יֹוֵתר ּבְ
הּוא, ְסָאַתִים ִהיא ִאם ֲאָבל. ִמְסָאַתִים יֹוֵתר עּור ׁשֶ  ׁשִ

ה' ע ה' ע ַעל ְטָפִחים' ְוד ַאּמָ ר, ְטָפִחים' ְוד ַאּמָ  ֻמּתָ
ֻכּלוֹ  ְלַטְלֵטל ין ּבְ הּוא ּבֵ ע ׁשֶ ין ְמֻרּבָ הּוא ּבֵ  אוֹ  ָעֹגל ׁשֶ
ּלֹא ּוִבְלַבד, ְוָקִטין ָאִריךְ  ַנִים יֹוֵתר ָאְרּכוֹ  ְיֵהא ׁשֶ ְ  ִמׁשּ
ָרְחּבוֹ  ה ּבְ ף ְוִאם. ַאַחת ַאּמָ יָרה ֻהּקַ  ּבוֹ  ֵישׁ  ֲאִפּלוּ , ַלּדִ
ה ּמָ ר, ִמיִלין ּכַ ֻכּלוֹ  ְלַטְלֵטל ֻמּתָ   :ּבְ

ְקָרא ּוַמה. ב ףמֻ  ּנִ יָרה ּקָ ָנה ֶזה, ַלּדִ ּבָ ית ּבוֹ  ׁשֶ יָרה ּבֵ  ּדִ
ַתח אוֹ  ּפָ ַתח לוֹ  ׁשֶ יתוֹ  ּפֶ ךְ  ְוַאַחר ִמּבֵ יפוֹ  ּכָ  ְוִאם. ִהּקִ
ף ָהָיה ּלֹא ֻמּקָ ם ׁשֶ יָרה ְלׁשֵ יפוֹ  ְורֹוֶצה ּדִ  ְלִדיָרה ְלַהּקִ
ּלוֹ  ִלְפֹרץ ָצִריךְ  ֵאינוֹ  א, ּכֻ ְרָצה ּבוֹ  ִיְפֹרץ ֶאּלָ יֹוֵתר ּפִ  ּבְ
רֵמעֶ  ִית ְוִנְמָצא ׂשֶ תּוחַ  ּבַ ֹלא ּבוֹ  ּפָ ף ּבְ  ְוַיֲחֹזר, ֶהּקֵ

ְרָצה ְוִיְגּדֹר ּלוֹ  ַהּפִ ה אוֹ  ּכֻ ר ַעל ַהְיֵתָרה ַאּמָ , ַאּמֹות ֶעׂשֶ
ר ַתח ַאּמֹות ְוָהֶעׂשֶ תּוחַ  הּוא ַוֲהֵרי, ֵהן ּפֶ  ּוְלַבסֹוף ּפָ

ף ַרץ ְוִאם. ֻהּקַ ה ּפָ  ֵאֶצל הַאמָּ  ּוָפַרץ ְוָחַזר, ּוְגָדָרהּ , ַאּמָ
ַדר ַמה ּגָ ֶ ה ְוָחַזר, ׁשּ ִלימוּ  ַעד ֵכן ְוָעׂשָ ִהׁשְ ָרה ׁשֶ , ַלֲעׂשָ

ר   :ֻמּתָ

ל. ג בֹוהַּ  ּתֵ ָרה ּגָ ינוֹ  ֲעׂשָ ף ּדִ ַקְרּפָ   :ּכְ

ף. ד ַטע ִמְסָאַתִים יֹוֵתר ַקְרּפָ ּנָ  ְלַמֵעט ִאיָלנֹות ּבוֹ  ׁשֶ
ין ְוהּוא. ִמעּוט ָהֵוי ֹלא, ֲאִוירוֹ    :ּבֹור ּבוֹ  ְלחֹוֵפר ַהּדִ

ָנה. ה ָכךְ  ְוִנְתַמֵעט ַעּמּוד ּבוֹ  ּבָ ' ג ָרָחב הּוא ִאם, ּבְ
  :ִמעּוט ָהֵוי ְטָפִחים

ָנה. ו ה ּבָ ֹאֶרךְ  ְמִחּצָ ר ּבְ ה ִלְפֵני ֶעׂשֶ  ָהִראׁשֹוָנה ְמִחּצָ
ָלהּ  ְהֶיה ְלַבּטְ ּתִ מוֹ  ׁשֶ ֵאיָנהּ  ּכְ ף ְוִיְהֶיה ׁשֶ יָרה ֻמּקָ  ַעל ַלּדִ

נִ  ְיֵדי ְ הַהׁשּ ה ֵמָהִראׁשֹוָנה ִהְרִחיָקהּ  ִאם, ּיָ ֹלׁשָ  ְטָפִחים ׁשְ
ר   :ֻמּתָ

 ֲאִוירוֹ  ְלַמֵעט ָהִראׁשֹונֹות ְמִחּצֹות ַעל ִטיט ָטח. ז
יט ִאם, ְוִנְתַמֵעט ִאם ָעֶבה ַהּטִ ֵטל ׁשֶ ּנָ ה ּתִ  ְמִחּצָ

ְפֵני ַלֲעֹמד ְראּוָיה ָהִראׁשֹוָנה . ִמעּוט ָהֵוי, ַעְצָמהּ  ּבִ
  :ִמעּוט ָהֵוי ֹלא, ָלאו ְוִאם

ָנה. ח יפוֹ  ָהִראׁשֹוָנה ַעל ְמִחּצֹות ּבָ  ָיָדם ַעל ְלַהּקִ
יָרה ְחּתֹונֹות ִנְבְלעוּ  ְוִאם. מֹוִעיל ֵאינוֹ , ַלּדִ ֲארוּ  ַהּתַ  ְוִנׁשְ

ר, ֵמֲאֵליֶהם ָהֶעְליֹונֹות ל ֲאָבל. ָיָדם ַעל ִנּתָ  יֹוֵתר ּתֵ
ה ִמְסָאַתִים ָפתוֹ  לעַ  ֲאִפּלוּ , ְמִחּצֹות ְוָעׂשָ יָרה, ׂשְ , ַלּדִ
ֲהֵרי מֹוִעיל ר ׁשֶ ֲאִויר ּדָ ה ְמִחּצֹות ּבַ ָעׂשָ ה ׁשֶ   :ַעּתָ

ף. ט ף ִמְסָאַתִים יֹוֵתר ַקְרּפָ ֻהּקַ יָרה ׁשֶ  ֻרּבוֹ  ְוָנַטע ַלּדִ
 ֵאיָנם ׁשּורֹות ׁשּורֹות ְנטּוִעים ֵאיָנם ֲאִפּלוּ , ִאיָלנֹות
ִלים יָרה ְמַבּטְ ָרִעים ֻרּבוֹ  ִנְזַרע ִאם ֲאָבל. ַהּדִ  ַהּזְ
ִלים יָרה ְמַבּטְ ֶהם ֵאין ֲאִפּלוּ  ַהּדִ א ּבָ  ִנְזַרע. ְסָאַתִים ֶאּלָ
א ּבוֹ  ֵאין ִאם, ִמעּוטוּ  ר ְסָאַתִים ֶאּלָ  יֹוֵתר. ֻמּתָ

  :ָאסּור, ִמְסָאַתִים

שׁ  ִמי. י ּיֵ ה לוֹ  ׁשֶ ּנָ ֲחֵצרוֹ  ּגִ , ֶהָחֵצר ֹרב הּוא ִאם, ּבַ
הּ  ֵאין ֲאִפּלוּ  א ּבָ ית ֶאּלָ ּנוּ  ְיַטְלֵטל ֹלא ְסָאַתִים ּבֵ  ִמּמֶ
ִית ֶהָחֵצר ּוִמן  ֹלא, ִמְסָאַתִים יֹוֵתר הּוא ְוִאם. ַלּבַ

הּ  ְיַטְלֵטל א ּוֶבָחֵצר ּבָ ד ֶאּלָ  ִמעּוט ִהיא ְוִאם. ַאּמֹות' ּבְ
שׁ  ַמה, ֶהָחֵצר ּיֵ ֶ הּ  ׁשּ ל אֹוֵסר ִמְסָאַתִים יֹוֵתר ּבָ  ּכָ
הּ  ֵישׁ  ְוִאם. ֶהָחֵצר חֹות אוֹ  ַתִיםְסאָ  ּבָ  ְלהֹוִציא ָאסּור, ּפָ
ה ּנָ ִית ִמּמֶ   :ַלּבַ

ף. יא ית יֹוֵתר ַקְרּפָ ף ְסָאַתִים ִמּבֵ ֻהּקַ יָרה ׁשֶ  ְוִנְכְנסוּ  ַלּדִ
ה ְראּוִים ִאם, ַמִים ּבוֹ  ִתּיָ ִלין ֵאין ִלׁשְ יָרה ְמַבּטְ  ַהּדִ

קֹום ִאם ֲאִפּלוּ  טוּ  ַהּמָ ְ ׁשּ ִנְתּפַ ם ׁשֶ , םִמְסָאַתיִ  יֹוֵתר ׁשָ
ים ֵהם ַוֲאִפּלוּ  ה ֲעֻמּקִ ה ְראּוִים ֵאיָנם ְוִאם. ַהְרּבֵ ִתּיָ  ִלׁשְ
יָנם ְזָרִעים ּדִ ֵהא ְוהּוא, ּכִ ּיְ ָעְמָקם ׁשֶ ָרה ּבְ   :ְטָפִחים ֲעׂשָ

ף. יב ית ַקְרּפָ ה ּבֵ ֹלׁשָ ה ְוֵקָרה ְסִאין ׁשְ ּנָ ית ִמּמֶ , ְסָאה ּבֵ
ר רּוי ִאם ֲאִפּלוּ , ֻמּתָ ע ַהּקֵ ּפָ   :ְמׁשֻ
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ף. יג ית ַקְרּפָ ְפְרצוּ  ְוָחֵצר, ְמֻצְמָצם ְסָאַתִים ּבֵ ּנִ  ׁשֶ
ִמּלּוָאם ף, ָלֶזה ֶזה ּבְ ֵני ָאסּור ַהַקְרּפָ קֹום ִמּפְ ּמְ  ׁשֶ
ה ִחּצָ רוֹ  ַהּמְ ה ְמַיּתְ   :ְסָאַתִים ַעל יֹוֵתר ְוַנֲעׂשֶ

ף. יד ית יֹוֵתר ַקְרּפָ ּלֹא ְסָאַתִים ִמּבֵ ף ׁשֶ יָרה ֻהּקַ , ַלּדִ
ַתח וֹ בּ  ּוָפַתח ה ּפֶ ה ְוָעׂשָ ָרה יֹוֵתר ְלָפָניו ְמִחּצָ , ֵמֲעׂשָ
ר ה ְיֵדי ַעל ְוֻהּתַ ַעל זוֹ  ְמִחּצָ ֵטָלה ָיָדהּ  ׁשֶ ה ּבְ  ְמִחּצָ

ּלֹא ִראׁשֹוָנה ם ָהְיָתה ׁשֶ יָרה ְלׁשֵ ךְ  ְוַאַחר, ּדִ  ָנְפָלה ּכָ
ה   :ְלִאסּורוֹ  חֹוֵזר, ַאֲחרֹוָנה ְמִחּצָ

 שנט סימן
ין ים ֲאחֹוֵרישֶׁ  ְרָחָבה ּדִ ּתִ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ַהּבָ

ֲאחֹוֵרי ְרָחָבה. א ים ׁשֶ ּתִ ית ַעל ְיֵתָרה ַהּבָ  ְסָאַתִים ּבֵ
ָפה ְוֹלא יָרה ֻהּקְ הּ  ְמַטְלְטִלין ֵאין, ַלּדִ א ּבָ ד ֶאּלָ ' ּבְ

ַתח ְוִאם. ַאּמֹות ַתח ָלהּ  ּפֶ יתוֹ  ּפֶ ךְ  ְוַאַחר ִמּבֵ יָפהּ  ּכָ , ִהּקִ
יָנהּ  ּגֶֹרן ֵישׁ  ִאם ֲאִפּלוּ  ִית ּבֵ ף ָהֵוי, ַלּבַ יָרה ֶהּקֵ   :ַלּדִ

 שס סימן
ין ת ְמִחצֹות ֶהֵקף ּדִ ּבָ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ְלׁשַ

ַבת ָיִחיד. א ָ ׁשּ ִבְקָעה ׁשֶ יף ּבְ רּועֹות ְמִחּצֹות ְוִהּקִ גֹון, ּגְ  ּכְ
י ּתֵ ֹלא ׁשְ ֹלא ֵעֶרב אוֹ  ֵעֶרב ּבְ י ּבְ ּתֵ  ְסָאַתִים ַעד, ׁשְ
ֻכּלוֹ  ְלַטְלֵטל רֻמתָּ   ְמַטְלְטִלין ֵאין, ָוֵאיָלךְ  ִמְסָאַתִים, ּבְ
א ּבוֹ  ע ֶאּלָ ַאְרּבַ ין ְוֵכן. ּבְ ַנִים ֵהם ִאם ַהּדִ  ֵהם ְוִאם. ׁשְ

ה ֹלׁשָ ָרֵאִלים ׁשְ ָרא ֲחׁשּוִבים, ִיׂשְ ּיָ ׁשַ ר ּכְ  ְלַטְלֵטל ּוֻמּתָ
ֻכּלוֹ  דֹול הּוא ֲאִפּלוּ  ּבְ ה ּגָ ּלֹ ּוִבְלַבד, ַהְרּבֵ יפוּ  אׁשֶ  ַיּקִ
ֵדי יֹוֵתר ם ִמּכְ ּלֹא, ָצְרּכָ ֵאר ׁשֶ ָ ית ִיׁשּ נּוי ְסָאַתִים ּבֵ  ּפָ
ֵאין ִמישׁ  לוֹ  ְצִריִכים ׁשֶ ַאר ִאם ֲאָבל, ְלַתׁשְ ית ִנׁשְ  ּבֵ

נּוי ְסָאַתִים ָכל ְמַטְלְטִלין ֵאין, ּפָ ף ּבְ ּקָ א ַהּמֻ ד ֶאּלָ ' ּבְ
ה. ַאּמֹות ּמֶ ָבִרים ּבַ ִהקִּ , ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ  ַעל יֹוֵתר יפוּ ּכְ
שׁ  יפוּ  ֹלא ִאם ֲאָבל, ְסִאין ׁשֵ שׁ  ַעל יֹוֵתר ִהּקִ , ְסִאין ׁשֵ

י ַעל ַאף שׁ  ּפִ ּיֵ נּוי ְסָאַתִים ׁשֶ יָון, ּפָ ֵהם ּכֵ ה ׁשֶ ֹלׁשָ , ׁשְ
ר   :ֻמּתָ

ה ָהיוּ . ב ֹלׁשָ יפוּ  ׁשְ ל ְוִהּקִ ם ּכָ ת ֶאָחד ּוֵמת, ָצְרּכָ ּבָ ׁשַ , ּבְ
ִרים ָכל ֻמּתָ יָון ּבְ ְכַנסשֶׁ  ּכֵ ת ּנִ ּבָ ַ ר ַהׁשּ ֶהּתֵ ַנִים ָהיוּ . ּבְ  ׁשְ
יפוּ  ת ֲעֵליֶהם ְוִנְתַוְספוּ  ִמְסָאַתִים יֹוֵתר ְוִהּקִ ּבָ ׁשַ , ּבְ
יָון ֲאסּוִרים ְכַנס ּכֵ ּנִ ת ׁשֶ ּבָ ִאסּור ׁשַ   :ּבְ

יפוּ ' ג ָהיוּ . ג ל ְוִהּקִ ַצד ֶזה ְלַעְצמוֹ  ֶאָחד ּכָ  ֶזה ּבְ
 ָקָצר ְוָהֶאְמָצִעי ְרָחִבים יםַהִחיצֹונִ  ִאם, ַיַחד ְוֵעְרבוּ 
ְמָצא ּנִ רּוץ ָהֶאְמָצִעי ׁשֶ ִמּלּואוֹ  ּפָ , ַלִחיצֹוִנים ּבְ

שׁ  ְוַהִחיצֹוִנים ּיֵ ּפּוִפים ָלֶהם ׁשֶ ל ָעָליו ֹעָדִפים ּגִ  ִמּכָ
ל ָלֶהם נֹוְתִנים, ַצד ם ּכָ ֶאְמָצִעי ָצְרּכָ  הּוא ֲאִפּלוּ  ּבָ

דֹול ה ּגָ ָאנוּ , ַהִרּבֵ ם ִאּלוּ כְּ  רֹוִאים ׁשֶ ּלָ ִרים ּכֻ תֹוכוֹ  ּדָ  ּבְ
ה ֵישׁ  ַוֲהֵרי ֹלׁשָ ַיַחד ׁשְ ִחיצֹוִנים ְוַאף. ּבְ  ָלֶהם נֹוְתִנים ּבַ
ל ם ּכָ ֵכיָון, ָצְרּכָ ֲעׂשוּ  ּדְ ּנַ ָרא ׁשֶ ּיָ ֶאְמַצע ׁשַ  ֵליהּ  ֲהָוה ּבָ

ָחֵצר ִאיָנךְ  ַהִחיצֹוִנים אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ָלֶאְמָצִעי ּכְ  ֵאיָנם ׁשֶ
ִרים  יֹוֵתר ֵמֶהם ֶאָחד ְוִאם, ְסָאַתִים ַעד אֶאלָּ  ֻמּתָ

ם ִמְסָאַתִים ֲהֵרי ָאסּור ָהֶאְמָצִעי ּגַ רּוץ הּוא ׁשֶ  ּפָ
ִמּלּואוֹ  רּוִצים ַהִחיצֹוִנים ְוִאם. ּבְ ִמּלּוָאם ּפְ , ָלֶאְמָצִעי ּבְ

ף ְוָהֶאְמָצִעי ָכל ְוָיִחיד ְמֻגּפָ  ְלָכל נֹוְתִנין ֵאין, ֶאָחד ּבְ
א ֶאָחד י ֶאּלָ  יֹוֵתר ֵמַהִחיצֹוִנים ֶאָחד ְוִאם. ְסָאַתִים תּבֵ
ית  יֹוֵתר ָהֶאְמָצִעי ְוִאם. ָאסּור ְלַבּדוֹ  הּוא, ְסָאַתִים ִמּבֵ
ית ם, ְסָאַתִים ִמּבֵ ֲהֵרי ֲאסּוִרים ַהִחיצֹוִנים ּגַ  ֵהם ׁשֶ

רּוִצים ָכל ֶאָחד ִאם ֲאָבל. ָלֶהם ָהָאסּור ְלָמקֹום ּפְ  ּבְ
ֶאְמָצִעי ַנִיםּושְׁ  ֵמַהִחיצֹוִנים ֶאָחד ַנִים אוֹ , ּבָ ָכל ׁשְ  ּבְ
ֶאְמָצִעי ְוֶאָחד ֵמַהִחיצֹוִנים ֶאָחד ֵני נֹוְתִנין, ּבָ  ִלׁשְ

ל ַהִחיצֹוִנים ם ּכָ יֵבי ָצְרּכָ ֲחׁשִ ל ּדַ ֶאְמָצִעי ַמה ּכָ ּבָ  ׁשֶ
ִאּלוּ  ִחיצֹוִנים הּוא ּכְ ה. ּבַ ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵאיָנם, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ  ּכְ

תּוִחים יֹוֵתר ָלֶזה ֶזה ּפְ ָרה ּבְ ִאם, ֵמֲעׂשָ ן ּדְ  ֵליהּ  ֲהָוה ּכֵ
ְרָצה ִפים ְוַגם ּפִ ְתֵלי ֶזה ְוָכל. ֲאסּוִרים ַהְמֻגּפָ ּכָ ׁשֶ  ּכְ
ה דֹוָלה ִנְכָנִסין ְקַטּנָ ִאם ַלּגְ  ִנְרֶאה ֵליהּ  ֲהָוה ֵכן ֹלא ּדְ
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 ה
 ה

חּוץ ֶוה ִמּבַ ְפִנים ְוׁשָ ּום ְוִנּדֹון ִמּבִ ם ֶלִחי ִמׁשּ  ְוֻכּלָ
ִפין יןֲחׁשּובִ   ִנְפָרץ ֵמֶהם ֶאָחד ֵאין ּוְכִאּלוּ , ְמֻגּפָ
ֶאָחד ָלֶהם נֹוְתִנין ְוֵאין, ַלֲחֵברוֹ  א ֵמֶהם ּבְ ית ֶאּלָ  ּבֵ
  :ְסָאַתִים

 שסא סימן
ין ג ּדִ ים ִלְרׁשּות ַהָסמּוךְ  ּגַ   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ָהַרּבִ

ג. א ים ִלְרׁשּות ַהָסמּוךְ  ּגַ תֹוךְ  ָהַרּבִ  ָפִחיםטְ ' י ּבְ
ָרה ּוְלַמְעָלה ים הֹוִאיל, ֶלָחֵצר ֵמֲעׂשָ ים ְוַרּבִ ׁשִ ּמְ ּתַ  ִמׁשְ

ְרׁשּות ֶזה ֲהֵרי ּבוֹ  ים ּכִ ג ְלַבַעל ְוָאסּור ָהַרּבִ  ַהּגַ
שׁ  ּמֵ ּתַ ה ַעד ֵמֲחֵצרוֹ  ּבוֹ  ְלִהׁשְ ֲעׂשֶ ּיַ ם לוֹ  ׁשֶ  ָקבּועַ  ֻסּלָ

ם ֵאיֶזהוּ . ֵמֲחֵצרוֹ  ל, ָקבּועַ  ֻסּלָ ָבעוֹ  ּכָ ּקְ ין םשָׁ  ׁשֶ  ְלֹחל ּבֵ
ין ת ּבֵ ּבָ   :ְלׁשַ

ְפְרָצה ָחֵצר. ב ּנִ ִמּלּוָאהּ  ׁשֶ יֹוֵתר אוֹ , ּבְ  ִלְרׁשּות', ִמי ּבְ
ים ה ְמקֹום, ָהַרּבִ ִחּצָ י ִנּדֹון ַהּמְ ִצּדֵ ים ְרׁשּות ּכְ  ָהַרּבִ
הּוא ְרְמִלית ׁשֶ הּוא ּכַ ֶקֶרן ִנְפַרץ ְוִאם. ֶהָחֵצר ׁשֶ , ָזִוית ּבְ
ָפחֹות ֲאִפּלוּ  ִית ְוֵכן. ָאסּור' ִמי ּבְ ְפַרץ ּבַ ּנִ ֶקֶרן ׁשֶ  ּבְ
ָפחֹות ֲאִפּלוּ , ָזִוית ם ְוִנְפַרץ', ִמי ּבְ רּוי ּגַ  ַעד ַהּקֵ

ַאר ׁשְ ּנִ ֲאַלְכסֹון ׁשֶ ְרָצה ֲאָבל. ָאסּור, ּבַ ֵאיָנהּ  ּפִ ֶקֶרן ׁשֶ  ּבְ
הּ  ַאְמִריָנן, ָזִוית י: ּבָ ְקָרה ּפִ  ֲאִפּלוּ  ְוסֹוֵתם יֹוֵרד ּתִ

יֹוֵתר ּלֹא ְוהּוא', ִמי ּבְ י ְיֵהא ׁשֶ ְקָרה ּפִ ע ּתִ ּפָ א ְמׁשֻ ֵליּכָ  ּדְ
ה   :ּפֶ

 שסב סימן
  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , ְלַטְלֵטל ְמִחָצה ְקרּוָיה ְמִחָצה ֵאיֶזה

ל. א ה ּכָ ּלֹא ְמִחּצָ ית ׁשֶ תֹוָכהּ  ָלדּור ַנֲעׂשֵ א, ּבְ  ֶאּלָ
ֹמר אוֹ  ִלְצִניעּות נוּ  ַמה ִלׁשְ ּתְ ּיִ ֶ ב אוֹ  תֹוָכהּ בְּ  ׁשּ הּ  ִליׁשֵ  ּבָ

ֵדי ֹמר ּכְ דֹות ִלׁשְ ָ ה ִהיא, ַהׂשּ  ַמה ְלַטְלֵטל ְמִחּצָ
תֹוָכהּ  ּבְ ֶ ה ֵאיָנהּ  ֲאָבל, ׁשּ תֹוָכהּ  ַמה ַלֲעׂשֹות ְמִחּצָ ּבְ ֶ  ׁשּ

ף ךְ . ְסָאַתִים' ִמב יֹוֵתר הּוא ִאם ְלִדיָרה ֻמּקָ  ִהיְלּכָ
ֲעָנָפיו ִאיָלן ה יֹוְרִדים ׁשֶ בֹוִהים םֵאינָ  ִאם, ְלַמּטָ  ּגְ

ה ֹלׁשָ ָרן ָהָאֶרץ ִמן ׁשְ קֹום ְוִעּקָ ּמָ ִרין ּבַ ֻחּבָ ּמְ  ָלִאיָלן ׁשֶ
בֹוהַּ  הּוא ָרה ּגָ יב, ֲעׂשָ ה ָחׁשִ ר ְמִחּצָ  ְלַטְלֵטל ּוֻמּתָ
ֻכּלוֹ  א ְוהּוא. ּבְ ַמּלֵ ּיְ ין ָהֲאִויר ׁשֶ ּבֵ ֵעִצים ָהֲעָנִפים ׁשֶ  אוֹ  ּבְ
ַקשׁ  ּלֹא ָהֲעָנִפים ְוִיְקׁשֹר, ּבְ ל, ָהרּוחַ  ְיִניֵדם ׁשֶ ּכָ  ׁשֶ
ה ֵאיָנהּ  ְמִחּצָ רּוחַ  ַלֲעֹמד ְיכֹוָלה ׁשֶ  ֵאיָנהּ , ְמצּוָיה ּבְ
ה ית ַעד ְוַדְוָקא. ְמִחּצָ ית יֹוֵתר ֲאָבל, ְסָאַתִים ּבֵ  ִמּבֵ
יָון ְלָכךְ  ְנָטעוֹ  ֲאִפּלוּ , ֹלא, ְסָאַתִים ֵאינוֹ  ּכֵ  ָעׂשּוי ׁשֶ
תֹוכוֹ  ָלדּור א ּבְ ִצּלוֹ  ְלִהְסּתֹוֵפף ֶאּלָ ֹמר ּבְ דֹות ִלׁשְ ָ   :ַהׂשּ

ל. ב בֹוהַּ  ּתֵ ּגָ ה ׁשֶ ָ ִלימוֹ  ֲחִמׁשּ ָרה ְוִהׁשְ ה, ַלֲעׂשָ ָעׂשָ  ָעָליו ׁשֶ
ה בֹוהַּ  ְמִחּצָ ה ּגָ ָ יָבה, ֲחִמׁשּ ה ֲחׁשִ  ּוְלָכל ְלַטְלֵטל ְמִחּצָ
ָבר   :ּדָ

ה. ג ַהְינוּ  ֵמֵאֶליהָ  ָהעֹוֶמֶדת ְמִחּצָ ּלֹא ּדְ ית ׁשֶ ם ַנֲעׂשֵ  ְלׁשֵ
ה ָרה, ְמִחּצָ ׁשֵ ה. ּכְ ית ְמִחּצָ ֲעׂשֵ ּנַ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ָרה, ּבְ ׁשֵ  ְוָהֵני ּכְ
י ית ִמּלֵ ֲעׂשֵ ּנַ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ׁשֹוֵגג ּבְ ֵמִזיד ֲאָבל, ּבְ  ַהְוָיא ּבְ

ה ב ְלַהְחִמיר ְמִחּצָ ים ֵמְרׁשּות ַהּזֹוֵרק ְלַחּיֵ  ְלתֹוָכהּ  ָהַרּבִ
יר ֹלא ֲאָבל תֹוָכהּ  ְלַטְלֵטל ְלַהּתִ י ֵניְוהָ . ּבְ ּלֹא ִמּלֵ  ׁשֶ
ם ָהָיה ה ׁשָ ה ְמִחּצָ ִחּלָ ם ָהְיָתה ֲאָבל, ּתְ  ֶוֱהִסיָרהּ  ׁשָ

ית ְוָחְזָרה ֵמִזיד ֲאִפּלוּ , ְוַנֲעׂשֵ ָרהּ  ָחְזָרה, ּבְ  ְלֶהּתֵ
גֹון. ָהִראׁשֹון ַנִים ּכְ ה אוֹ  ׁשְ ֹלׁשָ יפוּ  ׁשְ ִהּקִ ַמְחְצָלאֹות ׁשֶ  ּבְ

ְרׁשּות ְסִביבֹוֵתיֶהם ים ּבִ ילוּ וְ , ָהַרּבִ ם ִהְבּדִ יֵניֶהם ּגַ  ּבֵ
ַמְחְצָלאֹות ִרים, ַיַחד ְוֵעְרבוּ  ּבְ ה ְלַטְלֵטל ֻמּתָ . ָלֶזה ִמּזֶ

ְחְצָלאֹות ִנְגְללוּ  ְרסוּ  ָחְזרוּ . ֶנֶאְסרוּ , ַהּמַ  ֲאִפּלוּ , ְוִנְתּפָ
ֵמִזיד ָרן ָחְזרוּ , ּבְ   :ָהִראׁשֹון ְלֶהּתֵ

ר, ְסִפיָנה. ד הּ  ְלַטְלֵטל ֻמּתָ ֻכּלָ  יֹוֵתר ִהיא ּלוּ ֲאפִ , ּבְ
ית יָבה, ְסָאַתִים ִמּבֵ ָחׁשִ ֶפת ּדְ יָרה ֻמּקֶ ֵפָאה. ְלּדִ  ָלדּור ּכְ

יהָ  ְחּתֶ ִחיד ְרׁשּות ָהֵוי, ּתַ ֵפָאה. ָעֶליהָ  ַאף ַהּיָ , ְלָזְפָתהּ  ּכְ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן שסג הלכות שבת
  

 

211

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ה
 ה

הּ  ְמַטְלְטִלין ֵאין א ּבָ ד ֶאּלָ  יֹוֵתר הּוא ִאם ַאּמֹות' ּבְ
  :ִמְסָאַתִים

ּכֹל. ה ים ּבַ המְ  עֹוׂשִ ֵכִלים, ִחּצָ פֹות ּבְ ין, ּוְבֻאּכָ ל ּבֵ  ׁשֶ
גֹון ְלַבד ֵעֶרב ל ּכְ ל אוֹ , ֲחָבִלים ׁשֶ ִתי ׁשֶ גֹון ְלַבד ׁשְ  ּכְ
ָאֶרץ ְנעּוִצים ָקִנים ִרים, ּבָ  ֲאִפּלוּ  ְסָאַתִים ַעד ּוֻמּתָ
ּוב ְלָיִחיד ִיׁשּ ּלֹא ּוִבְלַבד, ּבְ ין ְיֵהא ׁשֶ  ַלֲחֵברוֹ  ֶחֶבל ּבֵ
ַבֲעֵלי ַוֲאִפּלוּ . ְטָפִחים' ג ֵברוֹ ַלחֲ  ָקֶנה ּוֵבין ים ּבְ , ַחּיִ

הוּ  ּוִבְלַבד ּיְ פּוִתים ׁשֶ ים ַוֲאִפּלוּ , ּכְ ֲאָנׁשִ עֹוְמִדים ּבַ  ֶזה ׁשֶ
ָפחֹות ֶזה ֵאֶצל ֵהם ַוֲאִפּלוּ ', ִמג ּבְ ׁשֶ ִכים ּכְ  ְמַהּלְ

ה ֲחׁשּוִבים ִחיד ְרׁשּות ּוֵביֵניֶהם ְמִחּצָ ּלֹא ְוהּוא. ַהּיָ  ׁשֶ
ָהָעְמדוּ  ָיְדעוּ  ם ׁשֶ ה ְלׁשֵ , יֹוֵדעַ  ֵמֶהם ַאַחת ַוֲאִפּלוּ . ְמִחּצָ
ה הֹוִדיָעם ֹלא ִאם ַוֲאִפּלוּ . ָאסּור עֹוׂשֶ  ְמִחיצֹות ׁשֶ
ה ָבר ָקרֹוב ִאם, ַעּתָ ְדעוּ  ַהּדָ ּיֵ גֹון, ׁשֶ ה ּכְ ָעׂשָ  ֵמֶהם ׁשֶ
ה ַעם ְמִחּצָ ה ֹלא ַאַחת ּפַ ה ֵמֶהם ַיֲעׂשֶ   :עֹוד ְמִחּצָ

אוּ  ִאם. ו ה ּבָ ִחּלָ ּלֹא ִמּתְ י ַעל ַאף, ָלַדַעת ׁשֶ ַאַחר ּפִ  ׁשֶ
ךְ  יׁשוּ  ּכָ   :ָלחּושׁ  ֵאין, ִהְרּגִ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ז ּלֹא ׁשֶ הּוא ָאָדם אֹוָתם ַיֲעִמיד ׁשֶ  ׁשֶ
שׁ  רֹוֶצה ּמֵ ּתַ ה ְלִהׁשְ ְמִחּצָ א, זוֹ  ּבִ  ַאֵחר אֹוָתם ַיֲעִמיד ֶאּלָ
ּלֹא   :ְלַדְעּתוֹ  ׁשֶ

רּוץ. ח הְמרֻ  ּפָ א ָאסּור, ָהעֹוֵמד ַעל ּבֶ ן ִאם ֶאּלָ ל ּכֵ  ּכָ
ְרָצה חּוָתהּ  ֵמֶהם ּפִ   :ְטָפִחים' ִמג ּפְ

רּוץ. ט עֹוֵמד ּפָ ר, ּכְ ין ֻמּתָ ִתי ּבֵ ׁשְ ין ּבִ ֶעֶרב ּבֵ  ּוִבְלַבד. ּבְ
ּלֹא ָמקֹום ְיֵהא ׁשֶ רּוץ ֶאָחד ּבְ ר יֹוֵתר ּפָ  ַעד ֲאָבל. ֵמֶעׂשֶ
ר ר ַאּמֹות ֶעׂשֶ ִהיא ֵניִמפְּ , ֻמּתָ ֶפַתח ׁשֶ   :ּכְ

ה ִאם. י ַתח צּוַרת ָעׂשָ ר ְיֵתָרה ְלִפְרָצה ֲאִפּלוּ , ּפֶ , ֵמֶעׂשֶ
ר א ָנַעץ ֹלא ַוֲאִפּלוּ . ֻמּתָ ע ֶאּלָ יִסין ַאְרּבַ ע ֻקְנּדִ ַאְרּבַ  ּבְ

ה רּוחֹות ַתח צּוַרת ְוָעׂשָ יֶהן ַעל ּפֶ ּבֵ ר, ּגַ  ְוָהֵני. ֻמּתָ
י ָחֵצר ִמּלֵ שׁ  ּוָמבֹוי ּבְ ּיֵ ֶהם ׁשֶ ּיּוִרין ּבָ ִבְקָעה ֲאָבל, ּדִ  ּבְ
ל ְמָהֵני ֹלא ּכָ ׁשֶ ַתח צּוַרת ְיֵדי ַעל ָהרּוחֹות ּכְ . ּפֶ

ַתח צּוַרת ֵאין ם"ּוְלָהַרְמבָּ   יֹוֵתר ְלִפְרָצה מֹוִעיל ַהּפֶ
ר א, ֵמֶעׂשֶ ן ִאם ֶאּלָ ה עֹוֵמד ּכֵ רּוץ ַעל ְמֻרּבֶ   :ַהּפָ

ַתח צּוַרת ַמהוּ . יא א ָקֶנה, ּפֶ אן ְוָקֶנה ןִמּכָ  ְוָקֶנה ִמּכָ
יֶהן ַעל ּבֵ ֶהן נֹוֵגעַ  ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , ּגַ א ּבָ שׁ  ֶאּלָ ּיֵ יֵניֶהם ׁשֶ  ּבֵ

ה ּמָ ֵהא ּוִבְלַבד, ַאּמֹות ּכַ ּיְ ִנים ּגַֹבהּ  ׁשֶ אן ַהּקָ ּכָ ּמִ  ׁשֶ
אן ִנים ְוִיְהיוּ  ט"י ּוִמּכָ ֶנֶגד ְמֻכּוָ  ְוִאם. ָהֶעְליֹון ָקֶנה ּכְ
ר ֶנה ִחּבֵ ֵני ְליֹוןָהעֶ  ַהּקָ ִנים ִלׁשְ  ִמן ֵמֶהן ְלֶאָחד אוֹ , ַהּקָ
ד ְהיוּ  ְוָצִריךְ . ְמָהֵני ֹלא, ַהּצַ ּיִ ִנים ׁשֶ ָדִדים ַהּקָ ּצְ ּבַ  ׁשֶ

ל ֲחָזִקים ֶלת ְלַקּבֵ ל ּדֶ הּוא ּכָ ל ֲאִפּלוּ , ׁשֶ ל אוֹ  ַקשׁ  ׁשֶ  ׁשֶ
ַעל ָקֶנה ֲאָבל. ָקִנים יֶהן ׁשֶ ּבֵ י ּגַ ָכל ַסּגֵ הּוא ּבְ , ׁשֶ
ִמי ַוֲאִפּלוּ    :ְמָהֵני ּגֶ

ה. יב ּפָ ַרְגֶליהָ  ֵישׁ  ִאם, ּכִ ַהְינוּ , ּבְ ִהְתִחיל ֹקֶדם ּדְ  ׁשֶ
ל ֶרת, ְטָפִחים' י, ְלִהְתַעּגֵ ּום ֻמּתֶ ַתח צּוַרת ִמׁשּ   :ּפֶ

 שסג סימן
יֵני   ְסִעיִפים: ו"ל ּובוֹ , ְוֶלִחי ָמבֹוי ּדִ

שׁ  ָמקֹום. א ּיֵ  ְלַטְלֵטל ִמיםֲחכָ  ָאְסרוּ , ְמִחּצֹות' ג לוֹ  ׁשֶ
ה ַעד ּבוֹ  ֲעׂשֶ ּיַ ּקּון ׁשּום ׁשֶ ְרִביִעית ּתִ   :ּבָ

ְפַרץ ָחֵצר. ב ּנִ ִמּלּואוֹ  ׁשֶ ר ַעד ּבְ ר, ַאּמֹות ֶעׂשֶ ַפס ִנּתָ  ּבְ
ֲעִמיֶדּנוּ  ְטָפִחים' ד ָרָחב ּיַ ד ׁשֶ קֹום ֶאָחד ִמּצַ ּמָ רּוץ ּבַ , ַהּפָ
נוֹ  ִיְרֶצה ְוִאם ֵני ְלַתּקְ ׁשְ י ּבִ רְ  ִצּדֵ י, ָצהַהּפִ ֵני ּדַ ׁשְ ִסין ּבִ  ּפַ
ל ֵני ׁשֶ הּוִיין ׁשְ ין ְוהּוא. ַמׁשְ ר ַהּדִ ּיֵ ּתַ  ּכֶֹתל ֵמֶהם ְלִנׁשְ

נּוי ְרִביִעי עּור ּבָ ׁשִ ָעה ּכְ ָמקֹום ְטָפִחים ַאְרּבָ  אוֹ , ֶאָחד ּבְ
ר ִאם ּיֵ ּתַ ֵני ִנׁשְ ְ אן ֶטַפח ְצָדִדים ֵמַהׁשּ אן ְוֶטַפח ִמּכָ , ִמּכָ
ֹגַבהּ  ֶזה ְוָכל ָרה ּבְ  ֵאין ִאם ַוֲאִפּלוּ . ְטָפִחים ֲעׂשָ

ְרָצה ּפִ יָון, ְטָפִחים' ד ּבַ הּוא ּכֵ ִמּלּואוֹ  ׁשֶ ּקּון ָצִריךְ  ּבְ  ּתִ
ֵהא ַעד ּיְ הּ  ׁשֶ חֹות ּבָ ְרָצה ֵישׁ  ְוִאם'. ִמג ּפָ ּפִ  יֹוֵתר ּבַ

ר ִמּלּואוֹ  ֵאיָנהּ  ֲאִפּלוּ , ַאּמֹות ֵמֶעׂשֶ ָנהּ  ָצִריךְ  ּבְ  ְלַתּקְ
צּוַרת תַ  ּבְ   :חּפֶ
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שׁ  ָמבֹוי. ג ּיֵ ַצד ּוָפרּוץ ְמִחּצֹות' ג לוֹ  ׁשֶ , ְרִביִעי ּבְ
ירוּ  ֶלִחי ִהּתִ ָעְביוֹ  ּבְ ל ְוָרְחּבוֹ  ׁשֶ הּוא ּכָ ֲעִמיֶדּנוּ , ׁשֶ ּיַ  ׁשֶ
ֶפַתח בֹוי ּבְ ְבהוֹ  ְוִיְהֶיה ַהּמָ ל. ט"י ּגָ ָבר ּוִמּכָ ה ּדָ ּנָ ֲעׂשֶ ּיַ  ׁשֶ
ר ׁשֵ ֲעֵלי ֲאִפּלוּ , ּכָ ים ִמּבַ ֶרּנוּ  ִבְלַבדוּ , ַחּיִ ְקׁשְ ּיִ ם ׁשֶ  ׁשָ

ֲחָבִלים בֹוי ְלָכְתֵלי ּבַ ֵתדֹות ַהּמָ ּיְ ּיֹוְצִאים ּבַ  ִמן ׁשֶ
ָתִלים ִעְנָין ַהּכְ ֵאינוֹ  ּבְ ֵדי, ִלְרּבֹץ ָיכֹול ׁשֶ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
ְבהוּ  ִיְתַמֵעט   :ְטָפִחים' ִמי ּגָ

רּוחַ  ּכֶֹתל ְקָצת ֵישׁ  ִאם. ד ּום עֹוֶלה ְרִביִעית ּבְ  ִמׁשּ
ֵהא ּוִבְלַבד, ֶלִחי ּיְ   :ֶטַפח ֹרַחב ּבוֹ  ׁשֶ

ִאי ֶלִחי. ה יב ּדְ יהּ  ָנׁשִ  ֹלא, ָקֵאי ָמֵצי ֹלא ִזיָקא ּבֵ
יב   :ֶלִחי ָחׁשִ

ּלֹא ָצִריךְ . ו   :ְטָפִחים' ג ַהּכֶֹתל ִמן ָרחֹוק ַהֶלִחי ְיֵהא ׁשֶ

ָבִרים ֲאִפּלוּ , ֶלִחי. ז ְבֵרי ׁשְ ָבִרים ְוׁשִ ִרים ׁשְ ׁשֵ   :ּבוֹ  ּכְ

אוֹ  ֶלִחי. ח ֲעׂשָ ָרה ֵמֲעֵצי ׁשֶ ר, ֲאׁשֵ ׁשֵ   :ּכָ

ין. ט ְרֵאית ּבֵ ּנִ ִליַטת ׁשֶ תֹוךְ  ָלעֹוְמִדים ַהֶלִחי ּבְ בֹוי ּבְ  ַהּמָ
חּוץ ָלעֹוְמִדים ִנְרֵאית ְוֵאיָנהּ  ין, ּבַ ְרֵאית ּבֵ ּנִ  ׁשֶ

חּוץ ָלעֹוְמִדים ְפִנים ָלעֹוְמִדים ִנְרֵאית ְוֵאיָנהּ  ּבַ , ּבִ
שֵׁ    :רּכָ

ֹלשׁ  ֵמַהּכֶֹתל ִהְרִחיקוּ . י יהוּ  אוֹ , ׁשָ ִהְגּבִ  ֵמָהֶאֶרץ ׁשֶ
ֹלשׁ  סּול, ׁשָ יהוּ  ְוִאם. ּפָ חֹות ִהְגּבִ ֹלשׁ  ּפָ ָ י ַעל ַאף, ִמׁשּ  ּפִ
ֵאין א ּבוֹ  ׁשֶ ַבע ֶאּלָ הוּ  ׁשֶ ֶ ר, ּוַמׁשּ ׁשֵ   :ּכָ

אוֹ  ֹלא ֲאִפּלוּ . יא ם ֲעׂשָ א, ֶלִחי ְלׁשֵ ן ֶאּלָ ּמֵ ְזּדַ ּנִ  וֹ ל ׁשֶ
ם ר, ֵמֵאָליו ׁשָ ׁשֵ ְסְמכוּ  ּוִבְלַבד. ּכָ ּיִ  ְמֵעֶרב ָעָליו ׁשֶ

ת ּבָ ת ְמֵעֶרב ָעָליו ָסְמכוּ  ֹלא ֲאָבל, ׁשַ ּבָ גֹון ׁשַ ָהָיה ּכְ  ׁשֶ
ם ת ְוָנַפל ַאֵחר ֶלִחי ׁשָ ּבָ ׁשַ ו ּוָבִאים, ּבְ  ַעל ִלְסֹמךְ  ַעְכׁשָ
  :ֹלא, ֶזה

 ְמֵעֶרב ָעָליו כוּ ָסמְ  ֲאִפּלוּ , ֵמֵאָליו ָהעֹוֵמד ֶלִחי. יב
ת ּבָ בֹוי ִאם, ׁשַ מֹוֶנה יֹוֵתר ָרָחב ַהּמָ ְ  ִאם, ַאּמֹות ִמׁשּ

ּום ִנּדֹון ֵאינוֹ  ַאּמֹות' ד ְלתֹוכוֹ  ּבֹוֵלט ַהֶלִחי  ֶלִחי ִמׁשּ
ירוֹ  ַאֵחר ֶלִחי ְוָצִריךְ  רּוחַ  ְוַיֲעִמיֶדּנוּ , ְלַהּתִ ֶנְגּדוֹ  ּבָ ּכְ , ׁשֶ
ּנוּ  ֶאְצלוֹ  ְלַהֲעִמידוֹ  ִיְרֶצה ְוִאם ק אוֹ  ָעב ְמַעט ַיֲעׂשֶ  ּדַ
ִליָטה יֹוֵתר ֵדי, ֵמַהּבְ ֵהא ּכְ ּיְ ר ׁשֶ הּוא ִנּכָ ם ׁשֶ   :ֶלִחי ְלׁשֵ

ךְ  ֶלִחי. יג ְפנוֹ  ִעם ַהּמֹוׁשֵ ל ּדָ ֶהֱעִמיד ָמבֹוי ׁשֶ  ֻחּדוֹ  ׁשֶ
ֶנֶגד ֶוה ַהּכֶֹתל ֳעִבי ּכְ ׁשָ ְפִנים ּדְ חּוץ ְוִנְרֶאה ִמּבִ  ִמּבַ
ֵאין ל ֻחּדוֹ  ׁשֶ ל ְמַכֶסה ֶלִחי ׁשֶ חֹות, ַהּדֶֹפן ֳעִבי ּכָ ' ִמד ּפָ
ּום ִנּדֹון ַאּמֹות שׁ  ֶלִחי ִמׁשּ ּמֵ ּתַ ִניִמי ֻחּדוֹ  ִעם ּוִמׁשְ . ַהּפְ

ּום ִנּדֹון, ַאּמֹות' ד שׁ  ְוָאסּור ָמבֹוי ִמׁשּ ּמֵ ּתַ ָכל ְלִהׁשְ  ּבְ
בֹוי ֲהֵרי, ַהּמָ אן ֵאין ׁשֶ   :ֶלִחי ּכָ

ר ֵישׁ  עֹוד. יד רּוץ ְלָמבֹוי ַאֵחר ֶהְכׁשֵ רּוחַ  ַהּפָ  ּבְ
קֹוָרה, ְרִביִעית ה ּבְ יֶחּנָ ּנִ ּיַ בֹוי ֹראשׁ  ַעל ׁשֶ  ְוָצִריךְ . ַהּמָ
ה יֶחּנָ ּנִ ּיַ ְתֵלי ַעל ׁשֶ בֹוי ּכָ י ָנַעץ ִאם ֲאָבל, ַהּמָ ּתֵ  ׁשְ
בֹוי ֵאֶצל ְיֵתדֹות חּוץ ַהּמָ ָסמּוךְ  ֲאִפּלוּ , ּבַ יָחם, לוֹ  ּבְ  ְוִהּנִ
סּול, ֲעֵליֶהם   :ּפָ

ה ְוָצִריךְ . וט יֶחּנָ ּנִ ּיַ ֵדי ׁשֶ יר ּכְ בֹוי ְלַהּתִ  ִאם ֲאָבל, ַהּמָ
ית ֹלא ם ַנֲעׂשֵ ךְ  ְלׁשֵ  ְמֵעֶרב ָעֶליהָ  ְסָמָכה ֲאִפּלוּ , ּכָ

ת ּבָ סּוָלה, ׁשַ   :ּפְ

ָאַמְרנוּ  זוֹ  קֹוָרה. טז עּור ְצִריָכה, ׁשֶ  ִאם ּוְלִפיָכךְ . ׁשִ
ָאהּ  ָרה ֵמֲעֵצי ֲעׂשָ סּוָלה, ֲאׁשֵ ֵרָפה ֵכיָוןדְּ  ּפְ ִלׂשְ  ַקְיָמא ּדְ
תּוֵתי ת ּכְ עּוָרהּ  ִמְכּתָ   :ׁשִ

עּור. יז הּ , ַהּקֹוָרה ׁשִ ל ְוָעְבָיהּ  ֶטַפח ָרְחּבָ הּוא ּכָ  ַרק, ׁשֶ
ֵהא ּתְ ֵדי ֲחָזָקה ׁשֶ ל ּכְ ִהיא ָאִריחַ  ְלַקּבֵ ל ְלֵבָנה ֲחִצי ׁשֶ  ׁשֶ

 ִלְהיֹות ְצִריָכה ֵאיָנהּ  ט"ד ְרָחָבה ִהיא ְוִאם, ט"ג
ל ָזָקהחֲ    :ָאִריחַ  ְלַקּבֵ

ַהְינוּ , ַמֲעִמיִדים. יח  ִיֵתדֹות ַעל ִנְסֶמֶכת ִהיא ִאם ּדְ
ֵאין ַהּכֶֹתל ִמן ַהּיֹוְצאֹות ן ׁשֶ ָרְחּבָ ן ְוֹלא ֶטַפח ּבְ ָאְרּכָ  ּבְ

ֹלשׁ  ִריךְ  אֹוְמִרים ֵישׁ , ׁשָ ּצָ ְהיוּ  ׁשֶ ּיִ ָלהּ  ֲחָזִקים ׁשֶ  ְלַקּבְ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ה
 ה

ל ֵאין אֹוְמִרים שׁ ְויֵ . ְלֵבָנה ֲחִצי ּוְלַקּבֵ ְהיוּ  ָצִריךְ  ׁשֶ ּיִ  ׁשֶ
א ֲחָזִקים ֵדי ֶאּלָ ָלהּ  ּכְ ְלַבד ְלַקּבְ   :ּבִ

ה ַהּקֹוָרה ָהְיָתה ִאם. יט ְהֶיה ָצִריךְ , ֲעֻגּלָ ּיִ ָפהּ  ׁשֶ ֶהּקֵ  ּבְ
ָאז ְטָפִחים' ג הּ  ֵישׁ  ׁשֶ ָרְחּבָ   :ֶטַפח ּבְ

ה ָהְיָתה. כ בֹוי חּוץ נֹוָטה ְוַעְקִמימּוָתהּ , ֲעֻקּמָ  אוֹ  ַלּמָ
ִרים ְלַמְעָלה ה אוֹ  ֵמֶעׂשְ ָרה ְלַמּטָ ל רֹוִאין, ֵמֲעׂשָ  ּכָ
ִאּלוּ  ֵטל ׁשֶ ין ְוֵאין ָהַעְקִמימּות ִיּנָ ה ָלֶזה ֶזה ּבֵ ֹלׁשָ , ׁשְ
ָרה ׁשֵ סּוָלה, ָלאו ְוִאם. ּכְ   :ּפְ

ֹכֶתל נֹוַגַעת ְוֵאיָנהּ  ֶזה ִמּכֶֹתל יֹוְצָאה ָהְיָתה. כא , ֶזה ּבְ
גֹון י ְוֵכן, ַעּמּוִדים ַעל ְסָמָכהּ שֶׁ  ּכְ ּתֵ  ַאַחת קֹורֹות ׁשְ

 זוֹ  ּוָפְגעוּ  ֶזה ִמּכֶֹתל יֹוְצָאה ְוַאַחת ֶזה ִמּכֶֹתל יֹוְצָאה
זוֹ  ֶאְמַצע ּבְ בֹוי ּבְ יֵניֶהם ֵאין ִאם, ַהּמָ ה ּבֵ ֹלׁשָ ָרה, ׁשְ ׁשֵ . ּכְ
יֵניֶהם ֵישׁ  ה ּבֵ ֹלׁשָ סּוָלה, ׁשְ   :ּפְ

יחַ . כב י ִהּנִ ּתֵ ַצד זוֹ  ֹותקֹור ׁשְ זוֹ  ְוֹלא, זוֹ  ּבְ ל ּבְ  ְלַקּבֵ
זוֹ  ְוֹלא ָאִריחַ  ל ּבְ יֶהן ֵישׁ  ִאם, ָאִריחַ  ְלַקּבֵ ּתֵ ׁשְ ֵדי ּבִ  ּכְ
ל ַהְינוּ , ְלָרְחּבוֹ  ָאִריחַ  ְלַקּבֵ ין ְוֵאין, ֶטַפח ּדְ  ְלזוֹ  זוֹ  ּבֵ
ה ֹלׁשָ . ַאֶחֶרת קֹוָרה ְלָהִביא ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ְטָפִחים ׁשְ
 אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַאֶחֶרת קֹוָרה ְלָהִביא יךְ ָצרִ , ָלאו ְוִאם

ִריךְ  ּצָ ְהיוּ  ׁשֶ ּיִ תֹוךְ  ְלזוֹ  זוֹ  ְקרֹובֹות ׁשֶ   :ֶטַפח ּבְ

ה ְוַאַחת ְלַמְעָלה ַאַחת ָהְיָתה. כג  ֶאת רֹוִאים, ְלַמּטָ
ִאּלוּ  ַהֶעְליֹוָנה ה ִהיא ּכְ ְחּתֹוָנה ְוֶאת ְלַמּטָ ִאּלוּ  ַהּתַ  ּכְ

ּלֹא ְלַבדּובִ , ְלַמְעָלה ִהיא ֵהא ׁשֶ  ְלַמְעָלה ַהֶעְליֹוָנה ּתְ
ִרים ְחּתֹוָנה ְוֹלא ֵמֶעׂשְ ה ּתַ ָרה ְלַמּטָ  ִיְהֶיה ְוֹלא. ֵמֲעׂשָ
יֵניֶהם ּגַֹבהּ  ֹלא ְטָפִחים' ג ּבֵ ךְ  ְוֹלא ּבַ ֶמׁשֶ רֹוִאין ּבְ ׁשֶ  ּכְ
ְרָדה אֹוָתם ּיָ ָנה זוֹ  ְוָעְלָתה זוֹ  ׁשֶ ַכּוָ ֲעׂשוּ  ַעד ּבְ ּיַ  זוֹ  ׁשֶ
ַצד   :ּפֹוְסִלים ְוֵישׁ . זוֹ  ּבְ

ַרס. כד  ַעד נֹוַגַעת ְוֵאיָנהּ  ַמְחֶצֶלת ַהּקֹוָרה ַעל ּפֵ
ְרַקע בֹוָהה ִאם, ַהּקַ סּוָלה, ט"ג ֵמָהֶאֶרץ ּגְ ֲהֵרי ּפְ  ׁשֶ

ָסה . קֹוָרה ִמְהיֹות ּוָבְטָלה, ִנְרֵאית ְוֵאיָנהּ  ַהּקֹוָרה ּכִ

ה ם ּוְמִחּצָ ן ּגַ יָון, ֵאיָנהּ  ּכֵ בוֹ  ּכֵ ּגָ ה ֵמָהֶאֶרץ הַּ ׁשֶ ֹלׁשָ . ׁשְ
יחַ  ִאם ֲאָבל ֶכת ְרָחָבה קֹוָרה ִהּנִ ה ְקָצת ְוִנְמׁשֶ  ְלַמּטָ
ָרה', ִמי ׁשֵ   :ּכְ

י ָנַעץ. כה ּתֵ ֵני ַעל ֲעֻקּמֹות ְיֵתדֹות ׁשְ ְתֵלי ׁשְ בֹוי ּכָ , ַהּמָ
בֹוי ְלתֹוךְ  נֹוָטה ְוַעְקִמימּוָתם  ֲעֵליֶהם ַהּקֹוָרה ְוָנַתן, ַהּמָ

יְּ  ְוֵאין הּוא ֶטַפח ֵתדֹותּבַ עּור ׁשֶ  ִלִהיֹות קֹוָרה ׁשִ
ִבים קֹוָרה ֶנְחׁשָ בֹוִהים ֵאיָנם ִאם, ּכְ ְתֵלי ּגְ בֹוי ִמּכָ  ַהּמָ
ה ֹלׁשָ ָתן ְוֵאין ׁשְ ְנִטּיָ ה ּבִ ֹלׁשָ ָרה, ׁשְ ׁשֵ ָאנוּ  ּכְ  רֹוִאים ׁשֶ
ִאּלוּ  ְתֵלי ַעל ֵהם ּכְ בֹוי ּכָ  נֹוַגַעת ַהּקֹוָרה ּוִכִאּלוּ  ַהּמָ
בוֹ  ּמָ ָגְבָהן ֵישׁ  ְוִאם. יּבַ ָתן אוֹ  ּבְ ְנִטּיָ ה ּבִ ֹלׁשָ סּוָלה, ׁשְ   :ּפְ

ָמבֹוי ָהא. כו ר ּדְ ֶלִחי ִנּתָ ְוָקא קֹוָרה אוֹ  ּבְ ֵאינוֹ  ּדַ ׁשֶ  ּכְ
חֹות ָנמּוךְ   יֹוֵתר ָרְחּבוֹ  ְיֵהא ְוֹלא ִמְרָוִחים ט"ִמי ּפָ
ר ֵהא ְמֻצְמָצמֹות ַאּמֹות ֵמֶעׂשֶ ּיְ  תַאּמוֹ ' ד ָאְרּכוֹ  ְוׁשֶ

חֹות ל ֶאָחד ָחֵסר ִאם ֲאָבל, יֹוֵתר אוֹ  ְמֻרּוָ  ֵאין ֵאּלוּ  ִמּכָ
ָנה לוֹ  ּקָ א ּתַ צּוַרת ֶאּלָ ַתח ּבְ ֹגַבהּ  ָהָיה ְוִאם. ּפֶ  ֲחָללוֹ  ּבְ

ִרים יֹוֵתר ה ֵמֶעׂשְ ר ֵאינוֹ , ְמֻצְמָצמֹות ַאּמָ קֹוָרה ִנּתָ  ּבְ
ר ֲאָבל ֶלִחי הּוא ִנּתָ ירוֹ  רֹוֶצה ְוִאם ּבְ  קֹוָרהבְּ  ְלַהְכׁשִ
ה ָצִריךְ  ֲעׂשֶ ּיַ הּ  ׁשֶ ַעל. ְוִכּיּור ִצּיּור ּבָ ךְ  ְיֵדי ׁשֶ  ּכָ

ִלים ּכְ הּ  ִמְסּתַ בֹוהַּ  ָהָיה ְוִאם. ּבָ ִרים יֹוֵתר ּגָ  ּוָבָנה ֵמֶעׂשְ
ְנָין ַחת ּבִ ִרים ְלַמֲעטוֹ  ַהּקֹוָרה ּתַ י, ֵמֶעׂשְ ִבְנָין ּדַ  ָרָחב ּבְ
ֹרַחב ֶטַפח בֹוהַּ  וֹ ֵאינ ִאם ֲאָבל. ַהּקֹוָרה ּבְ  ְוחֹוֵקק' י ּגָ
ִלימוֹ  ּבוֹ  בֹוי ְלתֹוךְ  ַאּמֹות' ד ַלֹחק ָצִריךְ ', ִלי ְלַהׁשְ  ַהּמָ
ֵני ַעל ל ּפְ ר ָמבֹוי ֵאין. ָרְחּבוֹ  ּכָ ֶלִחי ִנּתָ  קֹוָרה אוֹ  ּבְ
ְהיוּ  ַעד ּיִ תּוִחים ׁשֶ ֵני ְלתֹוכוֹ  ּפְ  ָחֵצר ּוְלָכל ֲחֵצרֹות ׁשְ
ֵני ים ׁשְ ּתִ ּלֹא, ּבָ ָכל ְיֵהא ְוׁשֶ ַתח ּבְ חֹות ֵמֵאּלוּ  ּפֶ  ּפָ
ְהיוּ , ט"ִמד ּיִ ּיּוִרים ְוׁשֶ ָכל אֹוְכִלים ּדִ ִית ּבְ קֹום ּבַ ּמְ  ׁשֶ

ת ִית ָהָיה ַוֲאִפּלוּ . ּגֹוֵרם ַהּפַ ן' ְוַהב ָלָאב ָהֶאָחד ַהּבַ , ַלּבֵ
י ַעל ַאף ן ּפִ ַהּבֵ ל ׁשֶ ָרס ְמַקּבֵ ְלַחן ּפְ ֻ  ְואֹוֵכל ָאִביו ִמׁשּ

ֵביתוֹ  ַנִים ִנּדֹוִנים םהֵ  ֲהֵרי, ּבְ ׁשְ  ָהֶאָחד ִצּדוֹ  ַוֲאִפּלוּ . ּכִ
ָרֵאל ְוֶאָחד ם"ַעּכוּ  ֵהא ָצִריךְ  עֹוד ְמָהֵני, ִיׂשְ ּיְ  ָאְרּכוֹ  ׁשֶ
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ר ֵאינוֹ , ֵמֵאּלוּ  ֶאָחד ָחֵסר ְוִאם. ָרְחּבוֹ  ַעל יֹוֵתר  ִנּתָ
א ַפס ֶאּלָ ע ּבְ ֵני אוֹ  ַאְרּבַ ִסין ׁשְ ֵני ּפַ הּוִיין ׁשְ  אוֹ  ַמׁשְ
ַתח תצּורַ    :ּפֶ

ָאְרּכוֹ  ָחֵצר. כז ינוֹ  ָרְחּבוֹ  ַעל יֹוֵתר ׁשֶ ָמבֹוי ּדִ ר, ּכְ  ְוִנּתָ
ֶלִחי   :קֹוָרה אוֹ  ּבְ

ֵאין ָמבֹוי. כח ָרְחּבוֹ  ׁשֶ ּקּון ׁשּום ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ט"ג ּבְ , ּתִ
הּוא ָסתּום ׁשֶ ָכל אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּכְ ֵאין ּדְ  ֵאין ט"ד ּבוֹ  ׁשֶ
קּ  ׁשּום ָצִריךְ    :ּוןּתִ

ּדוֹ  ָמבֹוי. כט ּצִ ֵלה ֶאָחד ׁשֶ ם ּכָ ֵלה ַאֵחר ְוִצּדוֹ  ַלּיָ  ּכָ
ה ּפָ ל ְלַאׁשְ ים ׁשֶ לּום ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ַרּבִ ה. ּכְ ּפָ ַאׁשְ ל ׁשֶ  ׁשֶ
ים ּנֹות ֲעׂשּוָיה ֵאיָנהּ  ַרּבִ ין ְוֵאין ְלִהְתּפַ ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ  ׁשֶ
ם ַיֲעֶלה ְרטֹון ַהּיָ   :ׂשִ

דּ  ָמבֹוי. ל ּצִ  ַצד ֵאין ֲאִפּלוּ , ָקָצר ְוֶאָחד ָאֹרךְ  ֶאָחד וֹ ׁשֶ
ָצר ַעל עֹוֵדף ָהָאֹרךְ  יחַ  ֵאינוֹ , ַאּמֹות' ד ַהּקָ  ַהּקֹוָרה ַמּנִ
א ֶנֶגד ֶאּלָ ָצר ּכְ ה ִיְרֶצה ִאם ֲאָבל. ַהּקָ ם ַיֲעׂשֶ  צּוַרת ׁשָ
ַתח ֲאַלְכסֹון ּפֶ בֹוי ְותֹוךְ . ּבַ יחַ  ָיכֹול ַהּמָ  ַהּקֹוָרה ְלַהּנִ
ֲאלַ  שׁ , ְכסֹוןּבַ ּמֵ ּתַ ָצר ּוִמׁשְ ּקָ ֶנֶגד ּבַ ָצר ּכְ  ּוָבָאֹרךְ , ַהּקָ
ֶנֶגד   :ָהָאֹרךְ  ּכְ

ֶאְמַצע ֶלִחי ֶהֱעִמיד. לא בֹוי ּבְ  ָחֵצר ֵישׁ  ִאם, ַהּמָ
ם ְוָעׂשוּ , ְוַלחּוץ ֵמַהֶלִחי  ְלֹראשׁ  ֶלִחי ַהִחיצֹוִנים ּגַ
בֹוי ָערְ  ַעד ֵאּלוּ  ַעל ֵאּלוּ  אֹוְסִרים, ַהּמָ ּיְ  ְוִאם. ַיַחד בוּ ׁשֶ

ם ֵאין שׁ  אוֹ , ָחֵצר ׁשֵ ּיֵ  ַהִחיצֹוִנים ָעׂשוּ  ְוֹלא ָחֵצר ׁשֶ
בֹוי ְלֹראשׁ  ֶלִחי ן, ַהּמָ ּמִ ִנים ַהֶלִחי ׁשֶ ִרים, ְוַלּפָ . ֻמּתָ
ּנוּ  ֶאְמַצע ָעׂשוּ  ִאם ֲאָבל. ֲאסּוִרים, ְוַלחּוץ ִמּמֶ ֵני ּבָ  ׁשְ
ִסים ס אוֹ , ּפַ ָעה ּפַ ָרה יֹוֵתר ָרָחב ֵאינוֹ  ִאם, ַאְרּבָ , ֵמֲעׂשָ

ָעׂשוּ  אוֹ  ַתח צּוַרת ׁשֶ  ֲאִפּלוּ ', ִמי יֹוֵתר ָרָחב הּוא ִאם ּפֶ
ּקּון ָחֵצר ֵישׁ  ִאם ם ְוָעׂשוּ  ְוַלחּוץ ֵמַהּתִ  ַהִחיצֹוִנים ּגַ

ּקּון בֹוי ְלֹראשׁ  ּתִ ל, ַהּמָ  ְוִיְהֶיה, ְלָעֵרב ָיכֹול ֶאָחד ּכָ
ר ֶחְלקוֹ  ֻמּתָ   :ּבְ

רְ  ֶזה. לב ִהְכׁשַ ֶאְמַצע ֶלִחי ְלַהֲעִמיד נוּ ׁשֶ בֹוי ּבְ  הּוא, ַהּמָ
ין ֶאְמַצע קֹוָרה ְלַהֲעִמיד ַהּדִ בֹוי ּבְ ֵישׁ  ֶזה ְוָכל. ַהּמָ  ּבְ

אֹותוֹ  ר ָמבֹוי ָחֵצר ּבְ ְכׁשָ ּלֹא, ָמבֹוי ּתֹוַרת ַהּמֻ  ְיֵהא ׁשֶ
חֹות ָאְרּכוֹ  ֵהא, ַאּמֹות' ִמד ּפָ ּיְ  ַעל ֶיֶתר ָאְרּכוֹ  ְוׁשֶ
ְהיוּ ְושֶׁ , ָרְחּבוֹ  ים ּיִ ּתִ תּוִחים ַוֲחֵצרֹות ּבָ  ָהא. ְלתֹוכוֹ  ּפְ
ס ָצִריךְ , ָהֵכי ָלאו הוּ  ּפַ ֶ אן ַמׁשּ הוּ  ּוַפס ִמּכָ ֶ אן ַמׁשּ , ִמּכָ
ס אוֹ  ָעה ּפַ ַצד ַאְרּבָ   :ֶאָחד ּבְ

הּוא ָמבֹוי. לג ה, ַאּמֹות' כ ָרָחב ׁשֶ ס עֹוׂשֶ ' ד ָאֹרךְ  ּפַ
ֶאְמַצע ּוַמֲעִמידוֹ  ַאּמֹות ל ּובְוָחשׁ  ּבָ י ַצד ּכָ ּדֵ ס ִמּצִ  ַהּפַ
ָמבֹוי ְפֵני ּכְ יָון, ַעְצמוֹ  ּבִ ֹאֶרךְ  ּכֵ ס ׁשֶ ן, ַאּמֹות' ד ַהּפַ  ְוִיּתֵ
ֹראׁשוֹ  קֹוָרה ֵהר ְוָצִריךְ . ּבְ ֵהא ִלּזָ ּתְ  מּוַנַחת ַהּקֹוָרה ׁשֶ
ס ַעל ֵהא ְוָצִריךְ . ט"ג ּתֹוךְ  אוֹ , ַהּפַ ּיְ ָכל ׁשֶ  ָמבֹוי ּבְ

ֵני ְ הַ  ֵאּלוּ  ִמׁשּ סׁשֶ יֵניֶהם ַמְפִסיק ּפַ ים ּבֵ ּתִ  ַוֲחֵצרֹות ּבָ
תּוִחים ַנאי ְוָכל ְלתֹוכוֹ  ּפְ ן ּוַמה). ָמבֹוי( ּתְ ּמִ ֶ ס ׁשּ  ַהּפַ

ל ָהֶאְמָצִעי ּכֶֹתל ַעד ין לוֹ  ֵישׁ , ָמבֹוי ׁשֶ , ָעֹקם ָמבֹוי ּדִ
ֲהֵרי ֵני ֵאּלוּ  ׁשֶ בֹואֹות ׁשְ ִמים ַהּמְ  ּוָבֶאְמַצע ִמְתַעּקְ

תּוִחים נֵ  ּפְ ׁשְ יֶהם יּבִ ים ִלְרׁשּות ָראׁשֵ   :ָהַרּבִ

ר עֹוד. לד ּקּון ַלֲעׂשֹות ֶאְפׁשָ הּוא ְלָמבֹוי ַאֵחר ּתִ  ׁשֶ
ְרִחיק, ַאּמֹות' כ ָרָחב ּיַ ה ֵמַהּכֶֹתל ַאּמֹות' ב ׁשֶ  ְוַיֲעׂשֶ
ס ֹלשׁ  ָרָחב ּפַ ה, ַאּמֹות ׁשָ ם ֵכן ְוַיֲעׂשֶ ד ּגַ ּצַ ִני ּבַ ֵ  ַהׁשּ

ֵאר ָ ַתח ְוִיׁשּ ה ַיְרִחיק אוֹ , ַאּמֹות רֶעשֶׂ  ָרָחב ּפֶ  ַאּמָ
ה ס ְוַיֲעׂשֶ ה ּפַ ה ְוַיְרִחיק ּוֶמֱחָצה ַאּמָ ה ַאּמָ ס ְוַיֲעׂשֶ  ּפַ
ה ה ְוֵכן ּוֶמֱחָצה ַאּמָ ד ַיֲעׂשֶ ּצַ ִני ּבַ ֵ י ַיְרִחיק אוֹ , ַהׁשּ ּתֵ  ׁשְ
ֵני ַאּמֹות ה ְטָפִחים ּוׁשְ ס ְוַיֲעׂשֶ י ּפַ ּתֵ ' ְוד ַאּמֹות ׁשְ
ד הַיֲעשֶׂ  ְוֵכן ְטָפִחים ּצַ ִני ּבַ ֵ ל ְוֵכן, ַהׁשּ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ  ּבָ
ס ּוִבְלַבד ַהּפַ ינוֹ  ָהֲאִויר ַעל ֶיֶתר ְיֵהא ׁשֶ ּבֵ , ַלּכֶֹתל ׁשֶ
ִאם ַהאי ֲאִויָרא ָאֵתי ֵכן ֹלא ּדְ יָסא ּדְ יָסא ּוְדַהאי ּגִ  ּגִ

ל ֵהר ְוָצִריךְ . ֵליהּ  ּוְמַבּטֵ ֹלא ִלּזָ ּבֹק ּדְ ְתָחא ִלׁשְ א ּפִ  ַרּבָ
זּוָטא לְוָעיִ  ִאם, ּבְ ה ׁשֶ ֵטל ֵכן ָעׂשָ ּקּון ּבָ בֹוי ּתִ א ַהּמָ  ֶאּלָ
ה ִאם ַתח צּוַרת ָעׂשָ   :ַלּזּוָטא ּפֶ
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ס. לה ָאַמְרנוּ  ֶזה ּפַ ה ׁשֶ עֹוׂשֶ בֹוי ֹרַחב ְלַמֵעט ׁשֶ  ֵאינוֹ  ַהּמָ
ֵהא ָצִריךְ  ּיְ ס ׁשֶ ֵלם ֶאָחד ּפַ א, ׁשָ ָקֶנה ֶאּלָ חֹות ָקֶנה ּבְ  ּפָ
י' ִמג פָ , ַסּגֵ ֵלם' ִמג חֹותּדְ ׁשָ ִמי ּכְ   :ּדָ

ֶוה ָמבֹוי. לו ָ ׁשּ ים ִלְרׁשּות ּוִמְדרֹון ִמּתֹוכוֹ  ׁשֶ  אוֹ , ָהַרּבִ
ֶוה ָ ׁשּ ים ִלְרׁשּות ׁשֶ  הֹוֵלךְ  ִאם, ְלתֹוכוֹ  ּוִמְדרֹון ָהַרּבִ

ט יהַּ  ַעד ְמַעט ְמַעט ּוִמְתַלּקֵ ְגּבִ ּמַ  ַאּמֹות' ד ִמּתֹוךְ ' י ׁשֶ
ִאּלוּ  הּוא ֲהֵרי ּלוֹ  ףָזקוּ  ּכְ ּקּון ׁשּום ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ּכֻ   :ּתִ

 שסד סימן
ין   ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , ְכָנָדל ְועׂשּוי ַהְמֻפָלשׁ  ָמבֹוי ּדִ

שׁ  ָמבֹוי. א ֻפּלָ ֵני ַהּמְ ׁשְ יו ּבִ ים ִלְרׁשּות ָראׁשָ  אוֹ , ָהַרּבִ
ים ִלְרׁשּות ֶאָחד ַצד ִני ְוִצּדוֹ  ָהַרּבִ ֵ , ְלַכְרְמִלית ַהׁשּ
ַתח צּוַרת יךְ ָצרִ  אן ַהּפֶ אן קֹוָרה אוֹ  ְוֶלִחי ִמּכָ  ֲאָבל. ִמּכָ
תּוחַ  ֶאָחד ִצּדוֹ  ִאם ים ִלְרׁשּות ּפָ ִני ְוִצּדוֹ  ָהַרּבִ ֵ  ַהׁשּ

ֵאיָנהּ  ְלָחֵצר א ָצִריךְ  ֵאין, ְמֹעֶרֶבת ׁשֶ  אוֹ  ֶלִחי ֶאּלָ
ֵני קֹוָרה ׁשְ יו ּבִ   :ָראׁשָ

ים ְרׁשּות. ב ֶרת ֵאיָנהּ  ַעְצָמהּ  ָהַרּבִ א ִנּתֶ ָלתֹות ֶאּלָ ּדְ , ּבַ
ְנָעלֹות ְוהּוא ּנִ ְיָלה ׁשֶ ּלַ י ַעל ַאף אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבַ  ּפִ
ֵאין ְהיוּ  ָצִריךְ  ֲאָבל ִנְנָעלֹות ׁשֶ ּיִ ֵעל ְראּויֹות ׁשֶ , ִלּנָ
ִאם עֹות ׁשֶ ּקָ ָעָפר ְמׁשֻ ה, ּבְ ָנן אֹוָתן ְמַפּנֶ ְהיוּ  ּוְמַתּקְ ּיִ  ׁשֶ

ֵעל ְראּויֹות ה רְוַאחַ . ִלּנָ ָעׂשָ ּקּון ָלהּ  ׁשֶ ָלתֹות ּתִ  ּדְ
יָבה הּ  ֲחׁשִ ּלָ ָחֵצר ּכֻ  ְצִריִכין ְמבֹואֹוֶתיהָ  ְוֵאין ֶאָחד ּכְ
ּקּון   :ּתִ

ִמין ָעֹקם ָמבֹוי. ג לֶ  ּכְ ינוֹ , ת"ּדָ ִאּלוּ  ּדִ שׁ  ָהָיה ּכְ  ְמֻפּלָ
ַעְקִמימּות ַתח צּוַרת ְוָצִריךְ  ּבְ ַעְקִמימּותוֹ  ּפֶ ֵני ּבְ  ּוִבׁשְ

י ַתח צּוַרת אוֹ , קֹוָרה אוֹ , ֶלִחי ֶאָחד ְלָכל, וָראׁשָ  ּפֶ
ָכל ֵני ֶאָחד ּבְ ְ יו ִמׁשּ , קֹוָרה אוֹ , ְוֶלִחי ָראׁשָ

ַעְקִמימּות ִמין ָעׂשּוי ְוִאם, ּבְ  צּוַרת ָצִריךְ , ת"ֵחי ּכְ

ַתח ֵני ּפֶ ׁשְ ֵני, קֹוָרה אוֹ , ְוֶלִחי ַעְקִמימֹוָתיו ּבִ ׁשְ  ּבִ
יו   :ָראׁשָ

תּוִחיםהַ  ְמבֹואֹות. ד ל ָהִעּקּום ְוֵאין ְלֵאּלוּ  ֵאּלוּ  ּפְ  ׁשֶ
ים ִלְרׁשּות נֹוֶטה ֵמֶהם ֶאָחד יָון, ָהַרּבִ ִתיַחת ּכֵ ּפְ  ׁשֶ

בֹוי ים ִלְרׁשּות ַהִחיצֹון ַהּמָ  ָמבֹוי אֹותוֹ  ֲהֵרי, ָהַרּבִ
תּוחַ  ּפָ ַעְקִמימּותוֹ  ֵאָליו ׁשֶ יב ּבְ ָפתּוחַ  ָחׁשִ  ִלְרׁשּות ּכְ
ים תּוחַ  ֹויָמב ְוֵכן, ָהַרּבִ ם ְוֵכן, ָמבֹוי ְלאֹותוֹ  ַהּפָ ּלָ   :ּכֻ

ָנָדל ֶהָעׂשּוי ָמבֹוי. ה ַהְינוּ , ּכְ דֹול ָמבֹוי ּדְ ה ּגָ ַהְרּבֵ  ׁשֶ
ים ְמבֹואֹות תּוִחים ְקַטּנִ י, לוֹ  ּפְ ים ְוָראׁשֵ ִנּיִ ְ תּוִחים ַהׁשּ  ּפְ
ים ִלְרׁשּות ְתֵחי ֵאין ֲאִפּלוּ , ָהַרּבִ ים ּפִ ַטּנִ א ַהּקְ ּכָ ּמִ  ןׁשֶ
אן ִנים ּוִמּכָ ֶנֶגד ֶזה ְמֻכּוָ ה, ֶזה ּכְ ְמקֹום' א ְלָכל עֹוׂשֶ  ּבִ

ִתיָחתוֹ  דֹול ְלָמבֹוי ּפְ ַתח צּוַרת ּגָ ִני ּוְבֹראׁשוֹ , ּפֶ ֵ  ַהׁשּ
תּוחַ  ים ִלְרׁשּות ַהּפָ בֹוי. קֹוָרה אוֹ , ֶלִחי ָהַרּבִ  ּוַבּמָ
דֹול שׁ  הּוא ִאם, ַהּגָ ה ְמֻפּלָ ַתח צּוַרת עֹוׂשֶ ד ּפֶ  ֶאָחד ִמּצַ
ּדוֹ  ִני ּוִמּצִ ֵ ה, ָסתּום הּוא ְוִאם. קֹוָרה אוֹ  ֶלִחי ַהׁשּ  עֹוׂשֶ
ֹראׁשוֹ , קֹוָרה אוֹ , ֶלִחי   :ּבְ

 שסה סימן
ין ְפַרץ ָמבֹוי ּדִ ּנִ   ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , ׁשֶ

ְפַרץ ָמבֹוי. א ּנִ ְרָצה ּבוֹ  ׁשֶ ּדוֹ  ּפִ י ִמּצִ ַלּפֵ  ִאם, ֹראׁשוֹ  ּכְ
ַאר רֹ  עֹוֵמד ִנׁשְ ס אׁשוֹ ּבְ ָעה ָרָחב ּפַ ר, ְטָפִחים ַאְרּבָ , ֻמּתָ
ּלֹא ְוהּוא ֵהא ׁשֶ ְרָצה ּתְ ַאר ֹלא ְוִאם'. י ַעל ָיֵתר ַהּפִ  ִנׁשְ
ס א ָאסּור', ד ּפַ ן ִאם ֶאּלָ ְרָצה ָהְיָתה ּכֵ חֹות ַהּפִ  ּפָ
  :ט"ִמג

ּדוֹ  ִנְפַרץ. ב ּלֹא ִמּצִ י ׁשֶ ַלּפֵ עּורוֹ , ֹראׁשוֹ  ּכְ ָרה ׁשִ ֲעׂשָ . ּבַ
ר ֹלא ּלוּ ֲאפִ  ּיֵ ּתַ סֹוד ַהּכֶֹתל ִמן ִנׁשְ ּיְ לּום ּבַ ֹלא ְוהּוא. ּכְ  ּדְ

ְקֵעי הּ  ּבָ ים ּבָ   :ַרּבִ

ְפַרץ ָמבֹוי. ג ּנִ ִמּלּואוֹ  ׁשֶ ד ֶהָחֵצר ְוִנְפַרץ, ֶלָחֵצר ּבְ  ִמּצַ
ִני ֵ ים ִלְרׁשּות ַהׁשּ ֵני ֵעְרבוּ  ֹלא ִאם, ָהַרּבִ  ִעם ָחֵצר ּבְ
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ֵני בֹוי ּבְ רמֻ  ָחֵצר, ַהּמָ ְרַצת ֶנֶגד ִנְפַרץ ֲאִפּלוּ  ּתָ  ּפִ
בֹוי ְקֵעי ַוֲאִפּלוּ  ַהּמָ הּ  ּבָ ים ּבָ ּלֹא ּוִבְלַבד, ַרּבִ  ְיֵהא ׁשֶ
ר יֹוֵתר ֶנֶגד ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , ָאסּור ּוָמבֹוי. ֵמֶעׂשֶ ְרַצת ּכְ  ּפִ
ֵכיָון, ֶהָחֵצר ּלֹא ּדְ בֹוי ִעם ֵעְרבוֹ  ׁשֶ . ָעָליו אֹוֶסֶרת ַהּמָ
כְ  ּוְכגֹון ּנִ ֵתל ְנסוּ ׁשֶ בֹוי ּכְ ָחֵצר ַהּמָ ִעְנָין, ּבֶ ֵאין ּבְ  ׁשֶ

ּפּוִפין ֲארוּ  ַהּגִ ׁשְ ּנִ ָחֵצר ׁשֶ עֹוֵמד ְלִמי ִנְרִאין ּבֶ בֹוי ׁשֶ ּמָ , ּבַ
ּום לוֹ  עֹוִלים, ִנְרִאים ִאם ֲאָבל ר ֶלִחי ִמׁשּ  ְוִאם. ּוֻמּתָ
ֵני ֵעְרבוּ  ֵני ִעם ֶהָחֵצר ּבְ בֹוי ּבְ ְרָצה, ַהּמָ מָּ  ְוַהּפִ ּבַ  בֹויׁשֶ
ד ֵאיָנה ֶלָחֵצר ד ֶהָחֵצר ּוִפְרצֹות, ֶהָחֵצר ִמּצַ ִני ִמּצַ ֵ  ַהׁשּ
נֹות ֵאיָנן ֶנֶגד ְמֻכּוָ ְרַצת ּכְ בֹוי ּפִ ל ְוֶהָחֵצר, ַהּמָ ים ׁשֶ , ַרּבִ
ם בֹוי ּגַ ר ַהּמָ  ֲאִפּלוּ  אוֹ , ֵעְרבוּ  ֹלא ִאם ֲאָבל. ֻמּתָ

בֹוי ֶהָחֵצר ּוִפְרַצת ֵעְרבוּ  ּדוֹ  ַלּמָ ֶאְמַצע ֲאִפּלוּ  אוֹ , ִמּצִ  ּבְ
ד ֶהָחֵצר ּוִפְרַצת ִני ִמּצַ ֵ הּ  ַהׁשּ ֶנְגּדָ  ֵאיָנהּ  ֲאִפּלוּ  אוֹ , ּכְ
הּ  ֶנְגּדָ ל הּוא ְוֶהָחֵצר ּכְ  ִנְפַרץ ְוִאם. ָאסּור, ָיִחיד ׁשֶ
חּוָתהּ  ִלְרָחָבה ף ְסָאַתִים ַעל יֹוֵתר אוֹ , ִמְסָאַתִים ּפְ  ְוֻהּקַ
יָרה ינוֹ , ַלּדִ ִאּלוּ  ּדִ  ַעל ְיֵתָרה ִאם ֲאָבל. ֶלָחֵצר ץִנְפרַ  ּכְ
ָפה ְוֹלא ְסָאַתִים יָרה ֻהּקְ ִאּלוּ  ָהֵוי, ַלּדִ  ִנְפַרץ ּכְ

ּקּון ְוָצִריךְ  ְלַכְרְמִלית   :ּתִ

ר. ד שׁ  ֻמּתָ ּמֵ ּתַ ַחת ְלִהׁשְ  ְוָהֵני, ַהֶלִחי ּוְכֶנֶגד ַהּקֹוָרה ּתַ
י ָפתּוחַ  ִמּלֵ ים ִלְרׁשּות ּבְ ָפתּוחַ  ֲאָבל, ָהַרּבִ , ַכְרְמִליתלְ  ּבְ
ין ָאסּור ַחת ּבֵ ֶנֶגד ּוֵבין ַהּקֹוָרה ּתַ ֵני, ַהֶלִחי ּכְ  ִמּפְ

ְצָטֵרף ּמִ ְרְמִלית ׁשֶ ֶאְצלוֹ  ַלּכַ ָצא, ׁשֶ ּמָ  ִמּנוּ  ֶאת ִמין ׁשֶ
  :ְוֵנעֹור

י ַעל ַאף. ה ר ּפִ ּתָ ּמֻ שׁ  ׁשֶ ּמֵ ּתַ ַחת ְלִהׁשְ  ֹלא, ַהּקֹוָרה ּתַ
ב ֹראשׁ  ָאָדם ֵיׁשֵ בֹוי ּבְ ָידוֹ  ֶפץְוחֵ  ַהּמָ א, ּבְ ּמָ ל ׁשֶ ְלּגֵ  ִיְתּגַ

דוֹ  ַהֵחֶפץ ים ִלְרׁשּות ִמּיָ יָון, ֵאָליו ִויִביֶאּנוּ  ָהַרּבִ  ּכֵ
ֵאין ר ׁשֶ ינוֹ  ֶהּכֵ ים ִלְרׁשּות ּבֵ ַתח ַעל ֲאָבל. ָהַרּבִ  ּפֶ
ר, ֶהָחֵצר ין, ֻמּתָ תּוחַ  ּבֵ ים ִלְרׁשּות ּפָ ין ָהַרּבִ תּוחַ  ּבֵ  ּפָ

שׁ , ְלַכְרְמִלית ּיֵ ָרא וֹ בּ  ׁשֶ   :ֶהּכֵ

ים. ו בֹות ָנׁשִ ַתח ַעל ַהּיֹוׁשְ בֹוי ּפֶ יֶהן ַהּמָ ָיָדן ְוַכּדֵ  ֵאין, ּבְ
ָיָדן ְמַמִחין ֵכיָון, ּבְ ִמיֵדי ּדְ ָנן ּדְ ַרּבָ ְהיוּ  מּוָטב הּוא ּדְ ּיִ  ׁשֶ
  :ְמִזידֹות ְוֹלא ׁשֹוְגגֹות

ְפלוּ  ָמבֹוי. ז ּנָ יו אוֹ  קֹורֹוָתיו ׁשֶ ת ְלַחּיָ ּבָ ׁשַ  ַעל ףאַ , ּבְ
י ר ּפִ ֻהּתַ ת ְלִמְקַצת ׁשֶ ּבָ ם ָאסּור ׁשַ ָ ין, ָוֵאיָלךְ  ִמׁשּ  ּבֵ

תּוחַ  ים ִלְרׁשּות ּפָ ין ָהַרּבִ תּוחַ  ּבֵ  ִמי ְוֵישׁ . ְלַכְרְמִלית ּפָ
אֹוֵמר ָהֵני ׁשֶ י ּדְ ִעיר ִמּלֵ ֵאיָנהּ  ּבְ ֶפת ׁשֶ  ֲאָבל, חֹוָמה ֻמּקֶ
ִעיר ֶפת ּבְ ר, חֹוָמה ֻמּקֶ   :ֻמּתָ

פוּ שֶׁ  ָמבֹוי. ח ּתְ ּתַ ׁשְ ָרה ּבוֹ  ּנִ ּבְ  ָחֵצר אֹותוֹ , ַהּקֹוָרה ְוִנׁשְ
ָהֵערּוב תּוחֹות ַוֲחֵצרֹות ּבוֹ  מּוָנח ׁשֶ רֹות, לוֹ  ַהּפְ . ֻמּתָ

ֵאין ֲחֵצרֹות ֲאָבל תּוחֹות ׁשֶ   :ֲאסּורֹות, ָחֵצר ְלאֹותוֹ  ּפְ

 שסו סימן
ין ה ְלָחֵצר ערּוב ּדִ ַהְרּבֵ ֵני ׁשֶ ִרים ָאָדם ּבְ  ּובוֹ , ּבוֹ  ּדָ

  ְסִעיִפים: ו"ט

ה ָחֵצר. א ַהְרּבֵ ים ׁשֶ ּתִ תּוִחים ּבָ  ֲחָכִמים ָאְסרוּ , ְלתֹוכוֹ  ּפְ
יֶהם ְלַטְלֵטל ּתֵ ָעְרבוּ  ַעד ֶלָחֵצר ִמּבָ ּיְ ַהְינוּ , ׁשֶ ּגֹוִבים ּדְ  ׁשֶ

ת ל ּפַ ִית ִמּכָ ֶאָחד אֹותוֹ  ְונֹוְתִנים ּוַבִית ּבַ י ּבְ ּתֵ  ִמּבָ
ַעל, ַהֲחֵצרֹות ךְ  ְיֵדי ׁשֶ ִאּלוּ  רֹוִאים ָאנוּ  ּכָ ם ּכְ ּלָ ִרים ּכֻ  ּדָ
אֹותוֹ  ִית ּבְ ל ּוְכִאּלוּ  ַהּבַ ִית ְלאֹותוֹ  ְמֻיָחד ֶהָחֵצר ּכָ   :ּבַ

ֵבי. ב יפּוהוּ  ַמֲחֶנה אוֹ , ֻסּכֹות אוֹ  ֹאָהִלים יֹוׁשְ ִהּקִ  ׁשֶ
ה ָעְרבוּ  ַעד ְלֹאֶהל ֵמֹאֶהל ְמַטְלְטִלין ֵאין, ְמִחּצָ ּיְ  ׁשֶ
ם ּלָ ָרא לֲאבָ . ּכֻ ּיָ יפּוהָ  ׁשַ ִהּקִ ה ׁשֶ  ְצִריִכים ֵאין, ְמִחּצָ

ם ְלִפי ְלָעֵרב ּלָ ּכֻ  ֹאָהִלים אֹוָתם ְוֵאין ְמֹעָרִבים ׁשֶ
  :ָלֶהם ְקבּוִעים

ִית. ג יִחים ַהּבַ ּנִ ּמַ ן ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ָהֵערּוב ּבוֹ  ׁשֶ ת ִלּתֵ . ּפַ
ְהֶיה ָצִריךְ  ְוֵאין ּיִ ֵערּוב ׁשֶ ֶוה ּבְ רּוָטה ׁשָ יִחים ֵאיןוְ . ּפְ  ַמּנִ
ָחֵצר אֹותוֹ  א, ּבֶ ַבִית ֶאּלָ ָראּוי ּבְ  ַלֲאפּוֵקי, ְלִדיָרה ׁשֶ
ִית ַער ּבַ ֶסת ַאְכַסְדָרה, ׁשַ ֵהא ְוָצִריךְ . ּוִמְרּפֶ ּיְ ' ד ּבוֹ  ׁשֶ
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ל הּוא ַוֲאִפּלוּ . ַאּמֹות' ד ַעל ַאּמֹות  ְוִאם. ָקָטן ׁשֶ
נוֹ  ְרִגיִלים ִמיד ִלּתְ ַבִית ּתָ ּנֹותוֹ  ָלֶהם ןֵאי, ָידּועַ  ּבְ  ְלׁשַ
נוֹ  ַבִית ְוִלּתְ ֵני, ַאֵחר ּבְ ְרֵכי ִמּפְ לֹום ּדַ  ָקָטן ַוֲאִפּלוּ . ׁשְ
צוֹ  ָהֵערּוב ִלְגּבֹות ָיכֹול   :ּוְלַקּבְ

ן ָצִריךְ . ד ל ִלּתֵ ְכִלי ָהֵערּוב ּכָ  ָחְלקוּ  ְוִאם, ֶאָחד ּבִ
ֵני ְוָנְתנוּ  ׁשְ ִלים ּבִ א ֵערּוב ֵאינוֹ , ּכֵ אִנְתמַ  ִאם ֶאּלָ  ּלֵ
ר ְוָאז, ָהֶאָחד ְהיוּ  ְוהּוא. ֻמּתָ ּיִ ֵני ׁשֶ ִלים ׁשְ ַבִית ַהּכֵ  ּבְ
  :ֶאָחד

ּלֹא ָצִריךְ . ה יד ׁשֶ  ִאם ֵערּובוֹ  ַעל ֵמֶהם ֶאָחד ׁשּום ַיְקּפִ
יד ְוִאם, ֲחֵברוֹ  ֹיאְכֶלּנוּ   ָצִריךְ  ְלָכךְ . ֵערּוב ֵאינוֹ  ַמְקּפִ
ֵהר ּלֹא ִלּזָ ָדָבר ְלָעֵרב ׁשֶ קֵּ  ּבְ ּתִ ת ְלֹצֶרךְ  ןׁשֶ ּבָ ַ   :ַהׁשּ

ְפרּוָסה ְמָעְרִבין ֵאין. ו דֹוָלה ִהיא ֲאִפּלוּ , ּבִ ה ּגְ , ַהְרּבֵ
ֵלָמה ֲאָבל ׁשְ ה ֲאִפּלוּ , ּבִ  ּוִבְלַבד, ְמָעְרִבין ְמֹאד ְקַטּנָ
ֵהא ּיְ ֶהם ׁשֶ ל ּבָ ךְ  ּכָ ֵהא ּכָ ּיְ ֶהם ׁשֶ עּור ּבָ ׁשִ  ִאם ּוִמיהוּ . ּכְ
ל ּנוּ  ִנּטָ ֵדי ִמּמֶ הּוא, ַנְחּתֹום תַחלַּ  ּכְ , ח"ממ ֶאָחד ׁשֶ

הּ  ְמָעְרִבין ה ְטבּוָלה ָהְיָתה ֹלא ֲאִפּלוּ  ּבָ  ְוִאם. ְלַחּלָ
ָרהּ  ִנְפְרָסה ֵקיָסם ְוִחּבְ ִהְכִניס, ּבְ ֶצה ׁשֶ תֹוךְ ' ָהא ַהּקָ  ּבְ
ת ֶצה ַהּפַ ִני ְוַהּקָ ֵ תֹוךְ  ַהׁשּ רּוָסה ּבְ ר ֵאינוֹ  ִאם, ַהּפְ  ִנּכָ

ְפְרָסה ּנִ הּ  יןְמָעְרבִ , ׁשֶ   :ּבָ

ה ֶאָחד ִאם. ז ם ְמַזּכֶ ְפרּוָסה ְלָעֵרב ָיכֹול ְלֻכּלָ   :ּבִ

ַפת ְמָעְרִבין. ח ים ֹאֶרז ּבְ ַפת ֹלא ֲאָבל, ַוֲעָדׁשִ   :ּדַֹחן ּבְ

ֵני ֶאָחד ִאם. ט ן רֹוֶצה ֶהָחֵצר ִמּבְ ת ִלּתֵ ִביל ּפַ ׁשְ ם ּבִ ּלָ  ּכֻ
יר ּפִ ִמי ׁשַ ּנוּ  ּוִבְלַבד, ּדָ ַזּכֶ ּיְ , ַאֵחר ְיֵדי ַעל ֶהםלָ  ׁשֶ

ּזֹוֶכה יהוֹ  ָצִריךְ  ּבוֹ  ּוְכׁשֶ ְרַקע ִמן ְלַהְגּבִ  ְוָצִריךְ , ֶטַפח ַהּקַ
ֵני ְלָכל ְלַזּכֹות בֹוי אוֹ  ֶהָחֵצר ּבְ ּתֹוֵסף ִמי ּוְלָכל ַהּמָ ּיִ  ׁשֶ
ַאף אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ָוֵאיָלךְ  ֶזה ִמּיֹום י ַעל ׁשֶ ּלֹא ּפִ  ׁשֶ
ה ֵפרּושׁ  ְיַזּכֶ ִית ֵלב, ֲעֵליֶהם ֹוְסִפיםַלִמתּ  ּבְ ין ּבַ  ַמְתֶנה ּדִ

ּיּוִרין ִנּתֹוְספוּ  ְוִאם. ֲעֵליֶהם ְתַמֵעט ְלַאַחר ּדִ ּנִ  ָהֵערּוב ׁשֶ
עּור ִמן ִ   :ֵמֲחָמָתן ְלהֹוִסיף ָצִריךְ , ַהׁשּ

ה. י ַזּכֶ ּמְ ׁשֶ ה ֹלא, ַאֵחר ְיֵדי ַעל ָלֶהם ּכְ  ְיֵדי ַעל ְיַזּכֶ
נוֹ  י ּוִבּתוֹ  ּבְ ַטּנִ  ַעל ְסמּוִכים ֵאיָנם ִאם ֲאִפּלוּ , םַהּקְ

ְלָחנוֹ  ְפָחתוֹ  ַעְבּדוֹ  ְיֵדי ַעל ְוֹלא, ׁשֻ ַנֲעִנים ְוׁשִ  ֲאָבל. ַהּכְ
ה נוֹ  ְיֵדי ַעל הּוא ְמַזּכֶ דֹוִלים ּוִבּתוֹ  ּבְ  ֲאִפּלוּ , ַהּגְ

ְלָחנוֹ  ַעל ְסמּוִכים ְפָחתוֹ  ַעְבּדוֹ  ְיֵדי ְוַעל, ׁשֻ  ְוׁשִ
ים ֵהם ֲאִפּלוּ , ָהִעְבִרים ּתוֹ  ְיֵדי ְוַעל, ְקַטּנִ  ַעל ַאף ִאׁשְ

י הּוא ּפִ ִית ָלהּ  ֵאין ַוֲאִפּלוּ , ְמזֹונֹות ָלהּ  ַמֲעֶלה ׁשֶ  ּבַ
ָחֵצר ֵאינוֹ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבֶ ה ׁשֶ נוֹ  ְיֵדי ַעל ְמַזּכֶ  ּוִבּתוֹ  ּבְ

ְלָחנוֹ  ַעל ַהְסמּוִכים דֹוִלים ֵהם ֲאִפּלוּ , ׁשֻ  ַעל ְוֹלא, ּגְ
ּתוֹ  ְיֵדי ְלָחנוֹ  ַעל ְסמּוָכה ֵאיָנהּ  ֲאִפּלוּ , ּבִ ל, ׁשֻ  ְזַמן ּכָ

ּלֹא ְגָרה ׁשֶ ּתוֹ  ְיֵדי ַעל ְוֹלא, ּבָ ֲעֶלה ִאׁשְ ּמַ  ָלהּ  ׁשֶ
ָאַמר אוֹ , ְמזֹונֹות ה ְצִאי ָלהּ  ׁשֶ ְמזֹונֹוַתִיךְ  ָיַדִיךְ  ַמֲעׂשֵ  ּבִ
ִית ָלהּ  ֵישׁ  ַוֲאִפּלוּ  ָחֵצר ּבַ ה ֲאָבל. ּבֶ נוֹ  ְיֵדי ַעל ְמַזּכֶ  ּבְ

ְלָחנוֹ  ַעל ָסמּוךְ  ֵאינוֹ שֶׁ   ְיֵדי ְוַעל, ָקָטן הּוא ֲאִפּלוּ , ׁשֻ
ּתוֹ  ְגָרה ּבִ ּבָ ְלָחנוֹ  ַעל ְסמּוָכה ְוֵאיָנהּ  ׁשֶ  ְיֵדי ְוַעל, ׁשֻ

ּתוֹ  ֵאינוֹ  ִאׁשְ ִית ָלהּ  ֵאין ֲאִפּלוּ , ְמזֹונֹות ָלהּ  ַמֲעֶלה ׁשֶ  ּבַ
ָחֵצר ה. ּבֶ ִחּלָ נֵ  ְלִדְבֵרי ָלחּושׁ  טֹוב ּוְלַכּתְ  ֵהיָכא יֶהםׁשְ

ר ֶאְפׁשָ   :ּדְ

ֵני. יא ָהיוּ  ֲחבּוָרה ּבְ ין ׁשֶ  ֲעֵליֶהם ְוָקַדשׁ  ֶלֱאֹכל ְמֻסּבִ
ת, ַהּיֹום ַעל ַהּפַ ְלָחן ׁשֶ ֻ ּום ָעֶליהָ  סֹוְמִכין, ַהׁשּ  ִמׁשּ
ין ְוהּוא. ֵערּוב ֻסּבִ ּמְ ַבִית ׁשֶ הּוא ּבְ  ָהָראּוי ָמקֹום ׁשֶ
יחַ  ם ְלַהּנִ ָחצֵ  ֲאָבל, ֵערּוב ׁשָ   :ֹלא, רּבְ

ל ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס. יב ֲעדוֹ  ְלָעֵרב ָיכֹול ָקָטן ׁשֶ   :ּבַ

  :ֲחֵצרֹות ֵערּוֵבי ַאַחר ַלֲחֹזר ִמְצָוה. יג

  :ֵערּוב ִמְצַות ַעל ְמָבֵרךְ . יד

ָעה, ְמָבֵרךְ  ֵאיָמַתי. טו ׁשָ ץ ּבְ ַקּבֵ ּמְ ֵני אֹותוֹ  ׁשֶ  ִמּבְ
ָעה אוֹ , ֶהָחֵצר ׁשָ ה ּבְ ַזּכֶ ּמְ ָהֵדין: ְואֹוֵמר, םָלהֶ  ׁשֶ  ּבְ
ָרא ְיֵהא ֵערּוָבא ים ִמן ּוְלַעיּוֵלי ַלֲאפּוֵקי ָלן ׁשָ ּתִ  ַהּבָ
ים ֶהָחֵצר ּוִמן, ֶלָחֵצר ּתִ ִית, ַלּבָ  ְלָכל ְלַבִית ּוִמּבַ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ה
 ה

ים ּתִ ָחֵצר ַהּבָ ּבֶ בוּ  ְוִאם. ׁשֶ ְרכוּ  ְוֹלא ָהֵערּוב ּגָ , ָעָליו ּבֵ
ָרָכה ֵאין ֶבת ַהּבְ ִרים ְמַעּכֶ   :ְלַטְלֵטל ּוֻמּתָ

 שסז סימן
ה ִאם ָ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ְלעֵרב ְיכֹוָלה ִאׁשּ

ּתוֹ . א ל ִאׁשְ ּלֹא לוֹ  ְמָעֶרֶבת ָאָדם ׁשֶ ְעּתוֹ  ׁשֶ  ֲאִפּלוּ , ִמּדַ
הּ  ִמָחה ִאם ּלֹא ּבָ  ְלָעֵרב ָרִגיל ֵאין ַוֲאִפּלוּ , ְלָעֵרב ׁשֶ

ֶהם אֹוֵסר ִמיֵלי ְוָהֵני. ִעּמָ ׁשֶ גֹון ,ֲעֵליֶהם ּכְ ֵאין ּכְ  ׁשֶ
ִית תּוחַ  ַהּבַ א ּפָ תּוחַ  הּוא ִאם ֲאָבל. ָחֵצר ְלאֹותוֹ  ֶאּלָ  ּפָ
י ּתֵ ַאַחת, ֲחֵצרֹות ִלׁשְ ִדיר ְוָלֹבא ָלֵצאת ָרִגיל ּבְ  ּתָ
אֹוֵסר , ְוָלֹבא ָלֵצאת ָרִגיל ֵאינוֹ  ּוְבַאַחת, ֲעֵליֶהם ׁשֶ
ָרִגיל אֹוֵסר, ּבְ ּלֹא ְמָעֶרֶבת, ׁשֶ  ֵאינוֹ  ּלוּ ֲאפִ  ְלַדְעּתוֹ  ׁשֶ
ֵאינוֹ , ְלָעֵרב ָרִגיל  ַאף ָנֵמי ְוָלֹבא ָלֵצאת ָרִגיל ּוְכׁשֶ
י ַעל ֵאין ּפִ ֶהם ְלָעֵרב ָרִגיל ִאם, אֹוֵסר ׁשֶ  ְמָעֶרֶבת ִעּמָ

ּלֹא  ָרִגיל ֵאינוֹ  ְוַגם אֹוֵסר ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל. ְלַדְעּתוֹ  ׁשֶ
ֶהם ְלָעֵרב ּלֹא ְמָעֶרֶבת ֵאיָנהּ , ִעּמָ  ְזַמן ְוָכל .ְלַדְעּתוֹ  ׁשֶ
ּלֹא הּ  ִמָחה ׁשֶ ֵפרּושׁ  ּבָ  ְלָעֵרב ָרִגיל ֵאינוֹ  ִאם ֲאִפּלוּ , ּבְ
ֶהם ּלֹא ְמָעֶרֶבת, אֹוֵסר ְוֵאינוֹ  ִעּמָ יִדיָעתוֹ  ׁשֶ ִמְסָתָמא ּבִ  ּדְ
ּלוֹ  ְלַזּכֹות ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ  ֲאָבל. ֵליהּ  ִניָחא ֶ  ַלֲאֵחִרים ִמׁשּ
ּלֹא יִדיָעתוֹ  ׁשֶ ה ַעלַהבַּ  ֵאין ְוִאם. ּבִ ָ ִעיר ְוָהִאׁשּ , ּבָ

ֵני ְיכֹוִלים ִית ּבְ ּלֹא ְלָעֵרב ַהּבַ יִדיָעתוֹ  ׁשֶ  ֵאין ִאם ּבִ
ִית תּוחַ  ַהּבַ א ּפָ תּוחַ  ָהָיה ִאם ַוֲאִפּלוּ . ַאַחת ְלָחֵצר ֶאּלָ  ּפָ
י ּתֵ  ֵמֶהם ְלַאַחת ְלָעֵרב ָרִגיל הּוא ִאם, ֲחֵצרֹות ִלׁשְ

ֵני ֲאָבל. ֹלא ִגילרָ  ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל, ָעָליו ְמָעְרִבין  ּבְ
ח ְיכֹוִלים ֵאין ֶהָחֵצר ּתוֹ  ִלּקַ יתוֹ  ּפִ ּלֹא ְלָעֵרב ִמּבֵ  ׁשֶ
ַעת ֵני ֶאָחד ִמּדַ ִית ִמּבְ ֶהם ָרִגיל ֲאִפּלוּ , ַהּבַ  ְואֹוֵסר ִעּמָ
ֵאין אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ֲעֵליֶהם ּתוֹ  ּדְ א ְמָעֶרֶבת ִאׁשְ ּלֹא ֶאּלָ  ׁשֶ

יִדיָעתוֹ  ֵאינוֹ  אֹוֵמר ִאם ֲאָבל, ּבִ  ְלָעֵרב רֹוֶצה ׁשֶ
ֶהם ֶהם ְלָעֵרב ָרִגיל הּוא ְוִאם. ֹלא, ִעּמָ ו ִעּמָ  ְוַעְכׁשָ
ֵני, רֹוֶצה ֵאינוֹ  יתוֹ  ְלתֹוךְ  ִנְכָנִסים ָחֵצר ּבְ  ְונֹוְטִלים ּבֵ

ּנוּ  ַעל ִמּמֶ ְרחוֹ  ּבְ  ְיכֹוִלים ֵאיָנם ָרִגיל ֵאינוֹ  ְוִאם. ּכָ
ּנוּ  ִלּטֹל ַעל ִמּמֶ ְרחוֹ  ּבְ ֵבית אֹותוֹ  ּכֹוִפין ֲאָבל ּכָ ין ּבְ  ּדִ
ֶהם ְלָעֵרב ית אוֹ  ִעּמָ ין ּבֵ   :ִלְנָכָסיו יֹוְרִדין ּדִ

 שסח סימן
ין עְרבוּ  ַאַחר ִאם ּדִ ' ה ּובוֹ , ָהערּוב ִנְתַקְלֵקל ׁשֶ

  ְסִעיִפים:

ךְ  ְוַאַחר ֵעְרבוּ . א ֵני ֶאָחד ּוָבא ָהֵערּוב ִנְתַקְלֵקל ּכָ  ִמּבְ
נוֹ ּולְ  ַלֲחֹזר ֶהָחֵצר א ִאם, ַתּקְ ין ְלָעֵרב ּבָ , ָהִראׁשֹון ִמּמִ
ָלה ֲאִפּלוּ   ְמָעֵרב ַוֲאִפּלוּ  ְלהֹוִדיעַ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ּכָ

ֶהם ֲעֵליֶהם ּלָ א ְוִאם. ִמׁשֶ ין ְלָעֵרב ּבָ  ִאם, ַאֵחר ִמּמִ
ָלה  ְמָעֵרב ִאם, ָלֶהם ְלהֹוִדיעַ  ָצִריךְ  ָהִראׁשֹון ּכָ

ֶהם ּלָ ּלוֹ  ְוִאם. ִמׁשֶ ֶ ָלל ְלהֹוִדיָעם ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ִמׁשּ . ּכְ
ָלה ֹלא ְוִאם א ָהִראׁשֹון ּכָ י ַעל ַאף, ִנְתַמֵעט ֶאּלָ  ּפִ

ָעֵרב ּמְ ֶהם ׁשֶ ּלָ   :ְלהֹוִדיָעם ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ִמׁשֶ

ּיּוִרים ִנְתַוְספוּ . ב ָחֵצר ּדִ ִית ִאם, ּבֶ תּוחַ  ַהּבַ י ּפָ ּתֵ  ִלׁשְ
ֵני, ְלהֹוִדיָעם ָצִריךְ  ֲחֵצרֹות אּוַלי ִמּפְ  רֹוִצים ֵאיָנם ׁשֶ
  :ֵאּלוּ  ִעם ְלָעֵרב

ה. ג ּמָ עּור הּוא ּכַ תוֹ  ָהֵערּוב ׁשִ ְתִחּלָ ְזַמן, ּבִ ֵהם ּבִ  ׁשֶ
מֹוֶנה ֵרה ׁשְ חֹות אוֹ  ֶעׂשְ עּורוֹ  ּפָ ְגרֹוָגרֹות ׁשִ  ְלָכל ּכִ
מֹוֶנה יֹוֵתר ֵהם ְוִאם. ֶאָחד ְ ֵרה ִמׁשּ  ֶאֶלף ֵהם ֲאִפּלוּ , ֶעׂשְ
י ְמזֹון עּורוֹ שִׁ , יֹוֵתר אוֹ  ּתֵ ֵהם, ְסֻעּדֹות ׁשְ מֹוֶנה ׁשֶ  ׁשְ

ֵרה רֹוָגרֹות ֶעׂשְ ֵהם, ּגְ ה ׁשֶ ָ ׁשּ ׁשִ יִצים ּכְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ּבֵ
ֵהם ֹמֶנה ׁשֶ ׁשְ יִצים ּכִ   :ּבֵ

עּורוֹ  ִנְתַמֵעט. ד ִ ְכַנס ַאַחר ִמׁשּ ּנִ ת ׁשֶ ּבָ  ִראׁשֹוָנה ׁשַ
ר ּיֵ ּתַ ל ֲאִפּלוּ  ּבוֹ  ְוִנׁשְ הּוא ּכָ ר ,ׁשֶ ׁשֵ ָאר ַאף ּכָ  ִלׁשְ
תֹות ּבָ   :ׁשַ

שׁ  ִאם. ה ת ִנְתַעּפֵ ֱאֹכל ְוִנְפַסל ָהֵערּוב ּפַ  הּוא ֲהֵרי, ִמּלֶ
מוֹ  ָלה ּכְ ּכָ   :ֵמָחָדשׁ  ְלָעֵרב ְוָצִריךְ  ְלַגְמֵרי ׁשֶ
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 שסט סימן
ֵאיֶזה   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ָהערּוב ַמְקִנין ֹאֶפן ּבְ

ֵני ָיבֹואוּ  ִאם: לוֹ  ְוָאַמר ֹוםְלַנְחתּ  ָמעֹות ַהּנֹוֵתן. א  ּבְ
ךָ  ִלְקנֹות ֶהָחֵצר ר ִמּמְ ּכָ ֵערּוב ִלי ְזֵכה ְלֵערּוב ּכִ  ּבָ
ֵהא ּיְ ֶהם ֵחֶלק ִלי ׁשֶ ִביל ִעּמָ ׁשְ  ֵערּוב ֵאינוֹ , זוֹ  ָמָעה ּבִ
ם ְוָזָכה ַהֶחְנָוִני ֵעֵרב ֲאִפּלוּ  ֶהם ְלֶזה ּגַ  ִאם ֲאָבל. ִעּמָ
: ָאַמר ִאם ַוֲאִפּלוּ . ֵערּוב הָקנָ , ִלי ֲעֵרב: לוֹ  ָאַמר
ִלי לוֹ  ָנַתן ִאם, ִלי ְזֵכה תֹוַרת ּכְ ְקֶנה ִקְנָין ּבְ ּיִ  לוֹ  ׁשֶ
ה ִאם ְוֵכן. ֵערּוב ָקָנה, ּבוֹ  ְחּתֹום לוֹ  ִזּכָ  ְיֵדי ַעל ַהּנַ

ָנה אוֹ , ַאֵחר ּקָ ָמָעה ׁשֶ ַתן ּבְ ּנָ ּוק ִמן ֶלֶחם לוֹ  ׁשֶ , ַהׁשּ
ִית ְלַבַעל ָמָעה לוֹ  ָנַתן ְוִאם. ֵערּוב ָקָנה  ְוָאַמר ַהּבַ
ֵערּוב ִלי ְזֵכה: לוֹ    :ֵערּוב ָקָנה, ּבָ

 שע סימן
יֵני ּתּוף ּדִ ערּוב ׁשִ   ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , ּבָ

ר. א ֵבית ַהּדָ ַער ּבְ ֶסת ַאְכַסְדָרה, ׁשַ ָחֵצר ּוִמְרּפֶ ּבֶ , ׁשֶ
ֵני ַעל אֹוֵסר ֵאינוֹ  ֵאיָנם, ֶהָחֵצר ּבְ . יָרהדִּ  ֲחׁשּוִבים ׁשֶ
ר ֲאָבל ֵבית ַהּדָ ֶבן ּבְ ֵבית, ַהּתֶ ֵבית, ָהֵעִצים ּבְ ָקר ּבְ  ַהּבָ

  :אֹוֵסר, ָהאֹוָצרֹות ּוְבֵבית

ַעל. ב ִית ּבַ שׁ  ַהּבַ ּיֵ ה לוֹ  ׁשֶ ים ַהְרּבֵ ּתִ ָחֵצר ּבָ ִאיָלן ּבֶ , ְוִהׁשְ
יָרן אוֹ  ּכִ ָכל לוֹ  ְוֵישׁ  ַלֲאֵחִרים, ִהׂשְ  ֵמֶהם ֶאָחד ּבְ

ָבִרים ֵאינָ  ּדְ ִלים םׁשֶ ת ִנּטָ ּבָ ׁשַ ן ֵמֲחַמת ּבְ ְבּדָ  אוֹ , ּכָ
ֵהם, ִאסּור ֵמֲחַמת ָבִרים ׁשֶ ָאסּור ּדְ  ֲאִפּלוּ  ְלַטְלְטָלם ׁשֶ
ִרים ֵאין, ְמקֹוָמן ְלֹצֶרךְ  ֶהם ַהּדָ  ְלִפי, ָעָליו אֹוְסִרים ּבָ

ֲעׂשוּ  ּנַ ם ׁשֶ ּלָ אֹוְרִחים ּכֻ ם ּוְלִפיָכךְ  ֶאְצלוֹ  ּכְ ִרים ֵהם ּגַ  ֻמּתָ
יֶהם אְלהֹוִצי ּתֵ י ַעל ַאף ֶלָחֵצר ִמּבָ ּלֹא ּפִ  ָנְתנוּ  ׁשֶ
ים ֵאין ְוִאם. ֵערּוב ּתִ ּלוֹ  ַהּבָ  ְוֹלא ְקנּויֹות ֹלא, ׁשֶ

כּורֹות י ַעל ַאף, ׂשְ שׁ  ּפִ ּיֵ ֶהם לוֹ  ׁשֶ ָבִרים ּבָ ָאסּור ּדְ  ׁשֶ
  :ֶזה ַעל ֶזה אֹוְסִרים, ְלַטְלְטָלם

ְבתוּ  ֲחבּורֹות ָחֵמשׁ . ג ָ ׁשּ ְטַרקְ  ׁשֶ קּוהוּ  ִליןּבִ  ְוִחּלְ
ְמִחּצֹות ם עֹוְבִרים ִאם, ּבִ ּלָ ֵאין, ֶזה ַעל ֶזה ּכֻ ַתח ׁשֶ  ּפֶ

תּוחַ  א ֶלָחֵצר ּפָ ם ַהִחיצֹון ֶאּלָ ֶרךְ  עֹוְבִרין ְוֻכּלָ , ָעָליו ּדֶ
ן ְצִריִכים ֵאין ֵערּוב ִלּתֵ א ּבָ ַנִים ֶאּלָ ים ׁשְ ִניִמּיִ  ְוָכל, ַהּפְ

ֵבית ֲחׁשּוִבים ָהֲאֵחִרים  ְלָכל ָהָיה ְוִאם. ָלֶהם ַערשַׁ  ּכְ
ַתח ֶאָחד תּוחַ  ּפֶ ִחּצֹות ִאם, ֶלָחֵצר ּפָ יעֹות ַהּמְ  ַמּגִ

ְקָרה תֹוךְ  ַלּתִ ה ּבְ ֹלׁשָ ָהֵוי, ְטָפִחים ׁשְ ל ּדְ  ֶחֶדר ֶאָחד ּכָ
ְפֵני ל ֵהן ֲאִפּלוּ  ַעְצמוֹ  ּבִ ֵני ִאם, ְיִריעֹות ׁשֶ  ֶהָחֵצר ּבְ

ֶאָחד ָהֵערּוב נֹוְתִנים אָ  ּבְ ְ י רִמׁשּ ּתֵ ל ָצִריךְ  ֶהָחֵצר ּבָ  ּכָ
ְטַרְקִלין ֵמֲחבּורֹות ְוַאַחת ַאַחת ּבִ ן ׁשֶ  ֲאָבל. ֵערּוב ִלּתֵ
ֶזה ָהֵערּוב ָנְתנוּ  ִאם ַרְקִלין ּבְ ן ְצִריִכין ֵאין, ַהּטְ  ִלּתֵ

ָלל ֵערּוב ם ּכְ ּלָ ּכֻ ִרים ׁשֶ ַבִית ּדָ יִחים ּוַבִית, ֶזה ּבְ ּנִ ּמַ  ׁשֶ
ן ָצִריךְ  ֵאין ָהֵערּוב ּבוֹ  ּיּוִרין ֵאין ִאם ְוֵכן. ֵערּוב ִלּתֵ  ּדִ

ָחֵצר ֲאֵחִרים קּוהוּ . ֵערּוב ְצִריִכים ֵאיָנם ּבֶ ְמִחּצֹות ִחּלְ  ּבִ
ֵאין ְקָרה נֹוְגעֹות ׁשֶ ֵני ִאם, ַלּתִ  ֵערּוָבן נֹוְתִנים ֶהָחֵצר ּבְ
ֶאָחד ָאר ּבְ ְ י ִמׁשּ ּתֵ י ֶהָחֵצר ּבָ ֵערּוב ּדַ  ְלָכל ֶאָחד ּבְ
ּיּוִרין ָהיוּ  ְוִאם. ֹותֲחבּור ֶהָחֵמשׁ  ֲעִלּיֹות ּדִ שׁ  ּבַ , ַמּמָ
ֵני ָנְתנוּ  ֲאִפּלוּ  ַרְקִלין ָהֵערּוב ֶהָחֵצר ּבְ ּטְ ל ְצִריָכה, ּבַ  ּכָ
שׁ  ִמי ֲאָבל. ֵערּוב ָלֵתת ַוֲחבּוָרה ֲחבּוָרה ּיֵ ד לוֹ  ׁשֶ  ְמַלּמֵ

ֵביתוֹ  סֹוֵפר אוֹ  ְלִמיִדים ְוֵכן, ּבְ ְפֵני ַהּלֹוְמִדים ּתַ  ָהַרב ּבִ
ֵביתוֹ  ְוָדִרים ל ּבְ ַחְדרוֹ  ֶאָחד ּכָ  ֶאָחד ְלָכל ֵישׁ  ֲאִפּלוּ , ּבְ
ַתח תּוחַ  ּפֶ ן ְואֹוֵכל ֶלָחֵצר ּפָ ַחְדרוֹ  ְוָיׁשֵ  ֵאיָנם, ּבְ

  :אֹוְסִרים

י. ד ָהיוּ  ָחֵצר ַאְנׁשֵ ם ׁשֶ ּלָ ְלָחן ַעל אֹוְכִלים ּכֻ , ֶאָחד ׁשֻ
י ַעל ַאף ל ּפִ ּכָ ִית לוֹ  ֵישׁ  ֶאָחד ׁשֶ פְ  ּבַ , ַעְצמוֹ  ֵניּבִ

ֵני, ֵערּוב ְצִריִכים ֵאיָנם ֵהם ִמּפְ י ׁשֶ ַאְנׁשֵ ִית ּכְ . ֶאָחד ּבַ
י ִעם ֵערּוב ַלֲעׂשֹות ֻהְצְרכוּ  ְוִאם , ַאֶחֶרת ָחֵצר ַאְנׁשֵ
ְלַבד ֶאָחד ּוַפת ֶאָחד ֵערּוב  ָמקֹום ְלאֹותוֹ  מֹוִליִכין ּבִ

ָעְרִבין ּמְ א ֵערּוב ָהָיה ְוִאם. ִעּמוֹ  ׁשֶ  ֵאיָנם, םֶאְצלָ  ּבָ
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ִדין, ֵערּוב ָלֵתת ְצִריִכים ִית ּכְ יִחים ּבַ ּנִ ּמַ , ֵערּוב ּבוֹ  ׁשֶ
ל ּכָ ים ֵאּלוּ  ׁשֶ ּתִ ַבִית ַהּבָ   :ֲחׁשּוִבים ֵהם ַאַחת ּכְ

אֹוֵכל ִמי. ה ָמקֹום ׁשֶ ן ֶאָחד ּבְ ָמקֹום ְוָיׁשֵ  ְמקֹום, ַאֵחר ּבְ
ר הּוא ֲאִכיָלתוֹ  ם ָהִעּקָ ךְ . אֹוֵסר הּוא ְוׁשָ  ָהַאִחין ִהְלּכָ

אֹוְכִלים ֵבית ׁשֶ ִנים ֲאִביֶהם ּבְ יֶהם ִויׁשֵ ָבּתֵ  ֵאיָנם, ּבְ
ָרס ָלֶהם נֹוֵתן ְוִאם. אֹוְסִרים יֶהם ְואֹוְכִלים ּפְ ָבּתֵ , ּבְ
י ְוָהֵני. אֹוְסִרים ּנֹוְתִנים ִמּלֵ ׁשֶ ֵני ּכְ ָאר ּבְ  ֶהָחֵצר ׁשְ
ָמקֹום ֵערּוָבן ֵני ָהיוּ  ִאם ֲאָבל, ֶאָחד ּבְ ָאר ּבְ  ֶהָחֵצר ׁשְ
ֶאָחד ָהֵערּוב נֹוְתִנים ים ּבְ ּתִ ֵאין אוֹ , ֵאּלוּ  ִמּבָ ֶהם ׁשֶ  ִעּמָ
ּיּוִרים ָחֵצר ּדִ   :ְלָעֵרב ְצִריִכים ֵאיָנם, ּבֶ

ּיֵשׁ  ִמי. ו ים ָחֵמשׁ  לוֹ  ׁשֶ ה ָנׁשִ ָ ִלים, ֲעָבִדים ַוֲחִמׁשּ  ְמַקּבְ
ּנוּ  ָרס ִמּמֶ ֵביתוֹ  אֹוֵכל ֶאָחד ְוָכל ּפְ ְלמִ  ְוֵכן, ּבְ  ידּתַ

ל ָרס ַהְמַקּבֵ ֵביתוֹ  ְואֹוֵכל ֵמַרּבוֹ  ּפְ  ֶזה אֹוְסִרים ֵאיָנם, ּבְ
ֶהם ֵאין ִאם ֶזה ַעל ּיּוִרין ִעּמָ ָחֵצר ּדִ  ָהֵערּוב ִאם אוֹ  ּבֶ
א   :ֶאְצָלם ּבָ

ָרה. ז ים ֲעׂשָ ּתִ ה ְלָפִנים ֶזה ּבָ ם, ִמּזֶ  ִמּזֶה עֹוְבִרים ְוֻכּלָ
ֶרךְ  ְויֹוְצִאים ָלֶזה ַנִים, ֶלָחֵצר ַהִחיצֹון ּדֶ ים ׁשְ ִניִמּיִ  ַהּפְ
ן ְצִריִכים ְלַבד ֵערּוב ִלּתֵ ָאר ּבָ ְ טּוִרים ְוַהׁשּ , ּפְ

ֲחׁשּוִבים ם ׁשֶ ּלָ ֵבית ּכֻ ַער ּכְ   :ׁשַ

ְתָאֵרחַ . ח ָחֵצר ַהּמִ ַבִית ִנְתָאַרח ֲאִפּלוּ , ּבְ ְפֵני ּבְ , ַעְצמוֹ  ּבִ
ֶרךְ  ִנְתָאַרח ֹלא ִאם א ֶקַבע ּדֶ י ֶאּלָ ֹלׁשִ  אוֹ  יֹום םִלׁשְ

חֹות ֵני ַעל אֹוֵסר ֵאינוֹ , ּפָ ִרים ְוֵהם ְוהּוא ֶהָחֵצר ּבְ , ֻמּתָ
ין ֵביתוֹ  ּבֵ ין ּבְ ֵביָתם ּבֵ   :ּבְ

 שעא סימן
ֶאָחד ֵני ְכׁשֶ ם ִנְפָרד ָחֵצר ִמּבְ ָ ' ו ּובוֹ , ֵמת אוֹ  ִמׁשּ

  ְסִעיִפים:

ֵני ֶאָחד. א יחַ  ָחֵצר ִמּבְ ִהּנִ יתוֹ  ׁשֶ ָחֵצר ַבתְושָׁ  ְוָהַלךְ  ּבֵ  ּבְ
ּבוֹ  ִהִסיחַ  ִאם, ַלֲחֵצרוֹ  ְסמּוָכה ָהְיָתה ֲאִפּלוּ , ַאֶחֶרת  ִמּלִ

ְעּתוֹ  ְוֵאין ת ְלֵביתוֹ  ַלֲחֹזר ּדַ ּבָ ׁשַ  אֹוֵסר ֵאינוֹ  ֶזה ֲהֵרי, ּבְ
ה. ֲעֵליֶהם ּמֶ ָבִרים ּבַ ָרֵאל, ֲאמּוִרים ּדְ ִיׂשְ  ֲאָבל. ּבְ
ַעּכוּ  ּבֹת ָהַלךְ  ֲאִפּלוּ , ם"ּבְ ִעי ִלׁשְ  אֹוֵסר, ַאֶחֶרת רּבְ

רוּ  ַעד ֲעֵליֶהם ּכְ ׂשְ ּיִ ּנוּ  ׁשֶ  ָקרֹוב הּוא ִאם ְמקֹומוֹ  ִמּמֶ
ֲהֵרי, ֶאָחד יֹום ַמֲהַלךְ  ר ׁשֶ ֹבא ֶאְפׁשָ ּיָ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ  ֲאָבל. ּבְ

ם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . אֹוֵסר ֵאינוֹ , יֹוֵתר ָרחֹוק ִאם ּגַ  ׁשֶ
ּבֹת ָהַלךְ  ִאם, ם"ַעּכוּ  ָחֵצר ִלׁשְ   אֹוֵסר ֵאינוֹ  ַאֶחֶרת ּבְ

ָרֵאל. ב ן ִיׂשְ ָהַלךְ  זוֹ  ָחֵצר ּבֶ ּבֹת ׁשֶ ָחֵצר ִלׁשְ  ַאֶחֶרת ּבְ
ְעּתוֹ  ְוֵאין ת ַלֲחֹזר ּדַ ּבָ ׁשַ ךְ  ְוַאַחר, ּבְ ת ִנְמַלךְ  ּכָ ּבָ ׁשַ  ּבְ
  :אֹוֵסר ֵאינוֹ , ְוָחַזר

ּוק ִמן ֶאָחד. ג ָהָיה ַהׁשּ ִית לוֹ  ׁשֶ ָחֵצר ּבַ יחַ , ָוֵמת ּבְ  ְוִהּנִ
ֵני ְלֶאָחד תוֹ ְרׁשוּ  עֹוד ֵמת ִאם, ֶהָחֵצר ִמּבְ  ֵאין יֹום ִמּבְ

ָהֵערּוב, אֹוֵסר ַהּזֹוֶכה ָעֵרב ׁשֶ ּמְ יתוֹ  ַעל ׁשֶ יר ּבֵ ם ַמּתִ  ּגַ
ַרשׁ  ַמה ּיָ ֶ ָכה ֵמת ְוִאם. ׁשּ ָחׁשְ ֶ י ַעל ַאף. אֹוֵסר, ִמׁשּ  ּפִ

ֵעֵרב ֶהם ַהּזֹוֶכה ׁשֶ ַרשׁ  ְלַמה מֹוִעיל ֵאינוֹ  ִעּמָ ּיָ ֶ  ַאַחר ׁשּ
ךְ  ת ּכָ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ת ֶהָחֵצר ִמן ֶאָחד. ד ּמֵ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ  ֲאִפּלוּ , ֵעֵרב ִאם, ּבְ
ֵני ֶאָחד ְיָרׁשוֹ  ּוק ִמּבְ , ֵעֵרב ֹלא ְוִאם. אֹוֵסר ֵאינוֹ  ַהׁשּ
ּוק ִמן ֶאָחד ְיָרׁשוֹ  ִאם ל ַהׁשּ ֵאינוֹ  ְזַמן ּכָ א ׁשֶ  ָלדּור ּבָ

ֶהם א. אֹוֵסר ֵאינוֹ  ִעּמָ בָּ  ָלדּור ּבָ ׁשַ ֵבית תּבְ , מֹוִריׁשוֹ  ּבְ
ֵני ֶאָחד ְיָרׁשוֹ  ְוִאם. אֹוֵסר  ַהּיֹוֵרשׁ  ֵעֵרב ִאם, ֶהָחֵצר ִמּבְ
ר ְוָהָיה ִית ַהּמֹוִרישׁ  ִעם ּדָ ּבַ י ַעל ַאף אֹוֵסר ֵאינוֹ , ּבַ  ּפִ
ּלֹא ר ָהָיה ֹלא ְוִאם. ַהּמֹוִרישׁ  ֵעֵרב ׁשֶ , ַהּמֹוִרישׁ  ִעם ּדָ
א ַבִית ֶאּלָ ָחֵצר ַאֵחר ּבְ ּבֶ י ַעל ַאף אֹוֵסר, ׁשֶ ֵעֵרב ּפִ  ׁשֶ

יָון ַהּיֹוֵרשׁ  ּלֹא ּכֵ עֹוד ְוִאם. ַהּמֹוִרישׁ  ֵעֵרב ׁשֶ  יֹום ִמּבְ
ּוק ִמן ֶאָחד ִויָרׁשוֹ , ֵמת  ְוהּוא אֹוֵסר ֶזה ֲהֵרי, ַהׁשּ

א ּבָ ֵבית ַהּיֹוֵרשׁ  ׁשֶ ת מֹוִריׁשוֹ  ּבְ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ָרֵאל. ה ָהיוּ  ְוֵגר ִיׂשְ ִרים ׁשֶ ָחֵצר ּדָ ר ּוֵמת ,ּבְ עֹוד ַהּגֵ  ִמּבְ
ָרֵאל ְוֶהֱחִזיק יֹום ְנָכָסיו ַאֵחר ִיׂשְ  ֶהֱחִזיק ֹלא ֲאִפּלוּ , ּבִ
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ã 

 ו
 ו

ָכה ַעד ָחׁשְ ל ַעד אֹוֵסר, ׁשֶ ַבּטֵ ּיְ ָאר ְרׁשּותוֹ  ׁשֶ ׁשְ . יֹוֵרשׁ  ּכִ
ָכה ֵמת ָחׁשְ ֶ ֲחִזיק ֵאין, ִמׁשּ ר, אֹוֵסר ַהּמַ ֶהּתֵ ּבְ  ָהִראׁשֹון ׁשֶ

  :עֹוֵמד

ָהָיה ֶהָחֵצר ֵניִמבְּ  ֶאָחד. ו י ַעל ַאף, ּגֹוֵסס ׁשֶ ֵאינוֹ  ּפִ  ׁשֶ
ּיֹום ּבוֹ  ִלְחיֹות ָיכֹול ְזּכוּ  ַעד אֹוֵסר, ּבַ ּיִ ַפת לוֹ  ׁשֶ  ּבְ

י ַעל ַאף, אֹוֵסר ָקָטן ְוֵכן. ָעָליו ִויָעְרבוּ  ֵאינוֹ  ּפִ  ׁשֶ
ִית ֶלֱאֹכל ָיכֹול ּזַ מוֹ , אֹוֵסר ֵאינוֹ  ָהאֹוֵרחַ  ֲאָבל. ּכַ  ּכְ
ְתבָּ  ּנִ סי ֵארׁשֶ   :ע"ש' ּבְ

  ו

 שעב סימן
יֵני ֵפי ּדִ ּתָ ירֹות ׁשֻ   ְסִעיִפים: ט"י ּובוֹ , ְלערּוב ַהּדִ

ין. א ּגִ יפֹות, ַוֲחֵצרֹות, ּגַ ן, ְוַקְרּפִ ּלָ  ֵהם ַאַחת ְרׁשּות ּכֻ
ְבתוּ  ְלֵכִלים ָ ׁשּ תֹוָכן ׁשֶ ר, ּבְ ּתָ ּמֻ ה ְלַטְלְטָלם ׁשֶ  ְלֶזה ִמּזֶ
ל ֵהם ֲאִפּלוּ  ָעִלי ׁשֶ ה םּבְ ר, ַיַחד ֵעְרבוּ  ְוֹלא ַהְרּבֵ  ֻמּתָ

ג אוֹ , ַאֶחֶרת ְלָחֵצר ֵמָחֵצר ְלַטְלֵטל  ְלֹראשׁ  אוֹ , ַלּגַ
יֵניֶהם ּכֶֹתל ּבֵ ג, ׁשֶ  ֲאִפּלוּ , לוֹ  ַהָסמּוךְ  ַאֵחר ְלַגג ּוִמּגַ
בֹוהַּ  ּנוּ  ּגָ ה ִמּמֶ ג, ַהְרּבֵ ף ּוֵמַהּגַ ֵאינוֹ  ְלַקְרּפָ  יֹוֵתר ׁשֶ

הֻ  אוֹ , ִמְסָאַתִים ףׁשֶ  יֹוֵתר הּוא ֲאִפּלוּ  ְלִדיָרה ּקַ
ן ְלָמבֹוי אוֹ , ִמְסָאַתִים ֻתּקָ ּמְ ֶלִחי ׁשֶ  ֲאִפּלוּ , קֹוָרה אוֹ  ּבְ

י ַעל ְוַאף, ּבוֹ  ֵעְרבוּ  ֹלא ֵעְרבוּ  ּפִ ֵני ׁשֶ  ְלַעְצָמן ָחֵצר ּבְ
ִכיֵחי ׁשְ ים ָמאֵני ּדִ ָבּתִ ָחֵצר ּדְ ר, ּבֶ ִלים ְלַטְלֵטל ֻמּתָ  ּכֵ
ְבתוּ  ָ ׁשּ ָחצֵ  ׁשֶ יָנן ְוֹלא, ַאֶחֶרת ְלָחֵצר רּבְ א ַחְייׁשִ ּמָ  ׁשֶ
ם ְיַטְלֵטל ִלים ּגַ ְבתוּ  ּכֵ ָ ׁשּ ִית ׁשֶ ּבַ  אוֹ  ַאֶחֶרת ְלָחֵצר ּבַ

ף ְלַגג   :ְוַקְרּפָ

ף. ב ּלֹא ְסָאַתִים ַעל ָיֵתר ַקְרּפָ ף ׁשֶ יָרה ֻהּקַ  ָהֵוי, ַלּדִ
ְרְמִלית ּנוּ  ְלַטְלֵטל ְוָאסּור ּכַ ף ִמּמֶ  ְלַהְכִניס ַאֵחר ְלַקְרּפָ
ה ּוְלהֹוִציא י ְלֶזה ִמּזֶ י ִאם ּכִ ּתֵ ֶזה ַאּמֹות ׁשְ י ּבָ ּתֵ  ּוׁשְ

ֶזה ַאּמֹות   :ּבָ

י. ג ּתֵ רֹוצֹות ֲחֵצרֹות ׁשְ יר ַיַחד ְלָעֵרב ׁשֶ ִלים ַאף ְלַהּתִ  ּכֵ
ְבתוּ  ָ ׁשּ ים ׁשֶ ָבּתִ א, ַאֵחר ֵערּוב ְצִריכֹות ֵאין ּבְ  ֶאּלָ
ָעׂשוּ  ָהֵערּוב ָבר ׁשֶ ֵני ֶאָחד ֶכּנוּ יֹוִלי ּכְ  ֶהָחֵצר ִמּבְ
ִביל ׁשְ ם ּבִ ּלָ ֶנּנוּ  ּכֻ ֶאָחד ְוִיּתְ י ּבְ ּתֵ ה ָחֵצר ִמּבָ ִנּיָ  ְוִאם. ׁשְ
ם יֹוִליךְ  ִיְרֶצה ת ֲאִפּלוּ  ׁשָ ּלוֹ  ּפַ ֶ ם, ִמׁשּ ִרים ְוֻכּלָ . ֻמּתָ
ֵעְרבוּ  ְוהּוא ֵני ׁשֶ ה ֶהָחֵצר ּבְ ִנּיָ ְ ֵני ְוֵאין. ְלַעְצָמהּ  ַהׁשּ  ּבְ
הַהשְּׁ  ָחֵצר ת ְצִריִכים ִנּיָ א, ַאֵחר ּפַ ָעׂשוּ  ָהֵערּוב ֶאּלָ  ׁשֶ
ָבר יָרן, ּכְ   :ַמּתִ

י ֵאין. ד ּתֵ א ַיַחד ְלָעֵרב ְיכֹולֹות ֲחֵצרֹות ׁשְ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ַתח ְיֵהא יֵניֶהם ּפֶ שׁ  ַחּלֹון אוֹ , ּבֵ ּיֵ  ַעל ְטָפִחים' ד ּבוֹ  ׁשֶ
תֹוךְ  ְקָצתוֹ  ְוִיְהֶיה, ְטָפִחים' ד מּוִכיםהַ  ט"י ּבְ  ָלָאֶרץ ּנְ

ל ְמָעְרִבין, ָרצוּ  ְוִאם. ַיַחד ְמָעְרִבין ָרצוּ  ִאם, ְוָאז  ּכָ
  :ַעְצמוֹ לְ  ֶאָחד

ין ַחּלֹון. ה ּבֵ ֵני ׁשֶ ים ׁשְ ּתִ  ְלַמְעָלה הּוא ֲאִפּלוּ , ּבָ
ָרה ין ְוהּוא. ַיַחד ְמָעְרִבין ָרצוּ  ִאם, ֵמֲעׂשָ ה ַהּדִ  ַלֲאֻרּבָ
ין ּבֵ ִית ׁשֶ ה ּבַ ֲאִפּלוּ , ַלֲעִלּיָ  ָרצוּ  ִאם' ִמי ְלַמְעָלה הּוא ׁשֶ

ם ֵאין ַוֲאִפּלוּ  ַיַחד ְמָעְרִבין ם ׁשָ   :ּבוֹ  ַלֲעלֹות ֻסּלָ

ִית. ו ין ּבַ ּבֵ י ׁשֶ ּתֵ תּוחַ  ְוהּוא ֲחֵצרֹות ׁשְ ֵניֶהם ּפָ  ְוֵעֵרב ִלׁשְ
יֶהם ִעם ּתֵ , ֶזה ִעם ֶזה ֵעְרבוּ  ֹלא ַהֲחֵצרֹות ֲאָבל, ׁשְ
לִ  ְלַטְלֵטל ֵאין ְבתוּ  יםּכֵ ָ ׁשּ ים ׁשֶ ּתִ ּבָ  ַעל ְלָחֵצר ֵמָחֵצר ּבַ
ִית ְיֵדי יֵניֶהם ֶזה ּבַ ּבֵ ין ָהָיה. ׁשֶ י ּבֵ ּתֵ  ּכֶֹתל ֲחֵצרֹות ׁשְ

בֹוהַּ  ָהָיה אוֹ , ט"י ּגָ ל ַקְרָקָעהּ  ׁשֶ  ֵמַהֲחֵצרֹות ַאַחת ׁשֶ
בֹוהַּ  ה ְטָפִחים' ה ֵמֲחֵברוֹ  ּגָ ה ָעָליו ְוָעׂשָ ה ְמִחּצָ ָ  ֲחִמׁשּ
לִ  ָרה ימוֹ ְלַהׁשְ  ְוִאם. ַיַחד ְלָעֵרב ְיכֹוִלים ֵאין, ַלֲעׂשָ
בֹוהַּ  ַהּכֶֹתל ָהָיה ֵניֶהם ּגָ ָרה ִלׁשְ ֹראׁשוֹ  ְוָהיוּ , ֲעׂשָ  ּבְ

רֹות ֵני, ּפֵ י ּבְ ּתֵ  ַלֲחֵצרֹות ְלהֹוִריָדם ְיכֹוִלים ַהֲחֵצרֹות ׁשְ
רֹות ָעָליו ְלַהֲעלֹות ְוֵכן ְבתוּ  ִמּפֵ ָ ׁשּ ֲחֵצרֹות ׁשֶ  ּבַ

ּנוּ  ָדםּוְלהֹוִרי ין, ַאֶחֶרת ְלָחֵצר ִמּמֶ ַהּכֶֹתל ּבֵ ' ד ָרָחב ׁשֶ
רֹות ֲאָבל'. ד ָרָחב ֵאינוֹ  אוֹ  ְבתוּ  ּפֵ ָ ׁשּ ִית ׁשֶ ּבַ  ִאם, ּבַ
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 ְלהֹוִריד ְוֹלא לוֹ  ְלַהֲעלֹות ָאסּור' ד ָרָחב ַהּכֶֹתל
ּנוּ  ר', ד ָרָחב ֵאינוֹ  ְוִאם. ִמּמֶ  ַהּכֶֹתל ָהָיה ְוִאם .ֻמּתָ
בֹוהַּ  ָרה ֵמַהֲחֵצרֹות תְלַאחַ  ּגָ ה ֲעׂשָ ִנּיָ ְ בֹוהַּ  ֵאינוֹ  ְוַלׁשּ  ּגָ
ָרה גֹון, ֲעׂשָ ְרָקעוֹ  ּכְ ּקַ ל ׁשֶ בֹוהַּ  ֶאָחד ׁשֶ ל ּגָ ֶ , ֲחֵברוֹ  ִמׁשּ

ֵאינוֹ  ִמי בֹוהַּ  ׁשֶ ָרה לוֹ  ּגָ ר ֲעׂשָ שׁ  ֻמּתָ ּמֵ ּתַ  ַאף ּבוֹ  ְלִהׁשְ
ִלים ּכֵ ְבתוּ  ּבַ ָ ׁשּ ִית ׁשֶ ּבַ ִני, ּבַ ֵ שׁ ְלִהשְׁ  ָאסּור ְוַהׁשּ ּמֵ  ּבוֹ  ּתַ

ִלים ַאף ּכֵ ְבתוּ  ּבַ ָ ׁשּ ָחֵצר ׁשֶ ֵהא ְוהּוא, ּבֶ ּיְ  ָרָחב ַהּכֶֹתל ׁשֶ
ר' ד ָרָחב ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל', ד יֶהן ֻמּתָ ּתֵ שׁ  ִלׁשְ ּמֵ ּתַ  ְלִהׁשְ
ים ִמן ַאף ּבוֹ  ּתִ ל ֵעְרבוּ  ֲאִפּלוּ , ַהּבָ   :ְלַעְצָמהּ  ַאַחת ּכָ

ר ַעד ַהּכֶֹתל ִנְפַרץ. ז ֶפַתח הּוא ֲהֵרי, ַאּמֹות ֶעׂשֶ . ּכְ
ּלֹא ְוהּוא ִמּלּואוֹ  ִנְפָרץ ְיֵהא ׁשֶ יֹוֵתר ִנְפַרץ ְוִאם. ּבְ  ּבְ

ר ָחֵצר ָחׁשּוב, ֵמֶעׂשֶ   :ַיַחד ְלָעֵרב ּוְצִריִכים ַאַחת ּכְ

ין ּכֶֹתל. ח ּבֵ בֹוהַּ , ֲחֵצרֹות' ב ׁשֶ ָרה ּגָ ֵניֶהם ֲעׂשָ , ִלׁשְ
ם ַהּכֶֹתל ֵאֶצל ְוֶהֱעִמיד ֶנְגּדוֹ  ְוֵכן', ד ָרָחב ֻסּלָ ָחֵצר ּכְ  ּבֶ
ה ִנּיָ ְ מֹות ֵאין ֲאִפּלוּ , ַהׁשּ ֶנֶגד ֶזה ַהֻסּלָ  ֵאין ִאם ֶזה ּכְ
יֵניֶהם ה ּבֵ ֹלׁשָ יֵבי ׁשְ ֶפַתח ֲחׁשִ  ֶזה ֻמְפָלִגים ָהיוּ . ּכְ
ֶנֶגד ה ֶזה ִמּכְ ֹלׁשָ  ֲחׁשּוִבים ֲעַדִין' ד ָרָחב ַהּכֶֹתל ִאם, ׁשְ
ֶפַתח יֵבי ֹלא', ד ָרָחב ֵאינוֹ  ְוִאם. ּכְ ֶפַתח ֲחׁשִ ֵאיֶזה. ּכְ  ּבְ
ם שׁ , ָאְמרוּ  ֻסּלָ ּיֵ ׁשֶ ע ּבוֹ  ּכְ ִליבֹות ַאְרּבַ חֹות ֲאָבל ׁשְ  ּפָ
אן א, ֹלא ִמּכָ ן ִאם ֶאּלָ ִליבֹוָתיו ְזרֹועֹוָתיו ּכֵ  ּוׁשְ

ֵבדֹות ָאז, ּכְ ְבּדוֹ  ׁשֶ בֹוהַּ  ַהּכֶֹתל ֵאין ְוִאם. קֹוְבעוֹ  ּכָ  ּגָ
א ָרה ֶאּלָ ם ְוזֹוֵקף, ֲעׂשָ בֹוהַּ  ֻסּלָ ְבָעה ּגָ הוּ  ׁשִ ֶ ךְ  ּוַמׁשּ ֶמׁשֶ  ּבְ

ירוֹ , ַהּכֶֹתל ֵאֶצל' ד ין ַמּתִ שׁ  ּבֵ ּמֵ ּתַ ין ָעָליו ְלִהׁשְ  ּבֵ
יָון ַיַחד ְלָעֵרב ּלֹא ּכֵ ַאר ׁשֶ ה ִנׁשְ ֹלׁשָ  ֹראשׁ  ַעד ׁשְ
 ִמּגַֹבהּ  ְלַמֲעטוֹ  ַהּכֶֹתל ֵמֹראשׁ  חּוְלָיא ָעַקר. ַהּכֶֹתל
ָרה ךְ  הּ בָּ  ֵישׁ  ִאם, ֲעׂשָ ע ֶמׁשֶ ין, ְמָהֵני ַאְרּבַ  ַלֲעׂשֹותוֹ  ּבֵ
ֶפַתח ין ַיַחד ְלָעֵרב ּכְ כֹול ְלִעְנָין ּבֵ ּיָ שׁ  ׁשֶ ּמֵ ּתַ ָכל ְלִהׁשְ  ּבְ
ע ּבוֹ  ֵאין ְוִאם. ַהּכֶֹתל ֶפַתח ָחׁשּוב ֵאינוֹ , ַאְרּבַ  ְלָעֵרב ּכְ
שׁ  מֹוִעיל ֵאינוֹ  ְוֵכן, ַיַחד ּמֵ ּתַ ָכל ְלִהׁשְ ֵאינוֹ  ַהּכֶֹתל ּבְ  ׁשֶ

שׁ  ּמֵ ּתַ א ִמׁשְ ֶנֶגד ֶאּלָ קֹום ּכְ ְתַמֵעט ַהּמָ ּנִ   :ׁשֶ

ָנה. ט א ּבָ ה ִאְצַטּבָ  ִמּגַֹבהּ  ְלַמֲעטוֹ  ַהּכֶֹתל ֵאֶצל ְלַמּטָ
ָרה הּ  ֵישׁ  ִאם, ֲעׂשָ ךְ  ֹאֶרךְ ' ד ּבָ ֶמׁשֶ  ּובֹוֶלֶטת ַהּכֶֹתל ּבְ

שׁ  מֹוִעיל' ד ּמֵ ּתַ ָכל ְלִהׁשְ  ָחׁשּוב ֵאינוֹ  ֲאָבל, ַהּכֶֹתל ּבְ
ֶפַתח יעַ  ַעד ַיַחד ְלָעֵרב ּכְ ּגִ ּיַ  ֵאין ְוִאם. ַהּכֶֹתל ְלֹראשׁ  ׁשֶ

הּ  שׁ  ֲאִפּלוּ  מֹוִעיל ֵאינוֹ ', ד ַעל' ד ּבָ ּמֵ ּתַ ֶנְגּדוֹ  ְלִהׁשְ   :ּכְ

ָפה. י שׁ  ַסְפָסל ּכָ ּיֵ ל ְוָגבֹוהַּ ' ד ַעל' ד ּבוֹ  ׁשֶ הּוא ּכָ  ׁשֶ
ְבהוֹ  ּבוֹ  ּוִמֵעט ָרה ּגָ ר, ֵמֲעׂשָ שׁ ְלִהשְׁ  ֻמּתָ ּמֵ ֶנֶגד ּתַ  ּכְ

עּוט ֶרּנוּ  ּוִבְלַבד. ַהּמִ ַחּבְ ּיְ ִטיט ׁשֶ   :ּבְ

ָנה. יא א ּבָ א ַעל ִאְצַטּבָ ְחּתֹוָנה ֵישׁ  ִאם, ִאְצַטּבָ ּתַ ' ד ּבַ
הּ  ֵאין אוֹ ' ד ַעל ֶעְליֹוָנה ְוֵישׁ ' ד ַעל' ד ּבָ  ַעל' ד ּבָ
ין ְוֵאין' ד יר ְמָהֵני, ט"ג ְלזוֹ  זוֹ  ּבֵ מֵּ  ְלַהּתִ ּתַ  שׁ ְלִהׁשְ

ַתח ְלֶמֱהֵוי ְמָהֵני ֹלא ֲאָבל ָעָליו   :ַיַחד ְלָעֵרב ּפֶ

יחַ ', ד ַעל' ד ּבוֹ  ְוֵישׁ  ַהּכֶֹתל ִמן ַהּיֹוֵצא ִזיז. יב  ְוִהּנִ
ם ָעָליו ל ֻסּלָ הּוא ּכָ יר מֹוִעיל, ׁשֶ ִמישׁ  לוֹ  ְלַהּתִ ׁשְ  ּתַ
ּלֹא ְוהּוא. ַהּכֶֹתל ֵהא ׁשֶ ִליָבה ּתְ ְחּתֹוָנה ׁשְ בֹוהָ  ַהּתַ  ִמן הּגִ
ה ָהֶאֶרץ ֹלׁשָ ין ְיֵהא ְוֹלא, ׁשְ ִליָבה ּבֵ ִליָבה ׁשְ  ִלׁשְ
ה ֹלׁשָ יחַ  ְוהּוא, ׁשְ ּנִ ּיַ ם ׁשֶ ב ַעל ַהֻסּלָ יז ּגַ  ֲאָבל, ַהּזִ
ֵאין ְזַמן ְוָכל. ֹלא ֶאְצלוֹ  סֹוְמכוֹ  בֹוהַּ  ׁשֶ  ַהּכֶֹתל ּגָ
ִרים י ְטָפִחים ֶעׂשְ ִזיז ּדַ יחוֹ  ֶאָחד ּבְ ּנִ ּמַ ֶאְמַצע ׁשֶ  ֲהֵרישֶׁ , ּבָ

בֹוהַּ  ֵאין ָרה ּגָ יז ַעד ֲעׂשָ בֹוהַּ  ְוֹלא ַהּזִ ָרה ּגָ ּנוּ  ֲעׂשָ  ִמּמֶ
בֹוהַּ  הּוא ְוִאם. ַהּכֶֹתל ֹראשׁ  ַעד ִרים ּגָ ֵני ָצִריךְ , ֶעׂשְ  ׁשְ

תֹוךְ  ֶאָחד, ִזיִזין ָרה ּבְ ְחּתֹוִנים ֲעׂשָ  ְלַמְעָלה ְוֶאָחד ַהּתַ
ּנוּ  תֹוךְ  ִמּמֶ ִאם, ָהֶעְליֹוִנים' י ּבְ יז ָהָיה ׁשֶ בֹוהַּ  ַהּזִ  ּגָ
ָרה י ֹלא ֲעׂשָ ם ֵליהּ  ַסּגֵ ֻסּלָ ל ּבְ הּוא ּכָ ּלֹא ְוהּוא. ׁשֶ  ׁשֶ

יִזין ְיהוּ  ֶנֶגד ֶזה ַהּזִ ָראּוי, ֶזה ּכְ יל ׁשֶ ם ְלַהּטִ ה ֻסּלָ  ִמּזֶ
  :ָלֶזה

ֵני ֶהֱעִמיד. יג מֹות ׁשְ ַצד ֶזה ֻסּלָ  ָהָיה ְוֹלא ֶזה ּבְ
ֵניֶהם ׁשְ ךְ  ּבִ עָ  ֶמׁשֶ ה ֶזה ְוִהְרִחיָקם, הַאְרּבָ ֵדי ִמּזֶ ֵהא ּכְ ּיְ  ׁשֶ
ֵניֶהם ׁשְ ָעה ּבִ א ַאְרּבָ יֵניֶהם ָהֲאִויר ּוִמּלֵ ּבֵ ַקשׁ  ׁשֶ  ֵאינוֹ , ּבְ
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ירוֹ  ֹלא מֹוִעיל שׁ  ְלַהּתִ ּמֵ ּתַ , ַיַחד ְלָעֵרב ְוֹלא ָעָליו ְלִהׁשְ
קֹום ּמְ ֶאְמַצע הּוא ָהַרְגַלִים ַמֲעַמד ׁשֶ ם ּבְ  ְוֵאין ַהֻסּלָ
ַקשׁ  ֲעלֹותלַ  ָראּוי ם ֶהֱעִמיד ְוִאם. ּבְ ֶאְמַצע ַהֻסּלָ  ּבָ
שׁ  ד ִמן ְוַהּקַ ין ְמָהֵני, ַהּצַ ירוֹ  ּבֵ שׁ  ְלַהּתִ ּמֵ ּתַ  ָעָליו ְלִהׁשְ
ין   :ַיַחד ְלָעֵרב ּבֵ

ם ֵאין. יד ָעה ָרָחב ַהֻסּלָ ּכֶֹתל ֶאְצלוֹ  ְוָחַקק ַאְרּבָ  ּבַ
ִלימוֹ  ָעה ְלַהׁשְ י, ְלַאְרּבָ ֹחק לוֹ  ּדַ ּיָ ָרה ֹגַבהּ בְּ  ׁשֶ  ְוִאם. ֲעׂשָ

ם ֶהֱעִמיד ֹלא ָלל ֻסּלָ א, ּכְ ּכֶֹתל ָחַקק ֶאּלָ ִמין ּבַ  ּכְ
ִליבֹות ל ׁשְ ם ׁשֶ ֹחק ָצִריךְ , ּבוֹ  ַלֲעלֹות ֻסּלָ ּיָ ָכל ׁשֶ  ּבְ

ין ּומֹוִעיל ַהּכֶֹתל ּגַֹבהּ  יר ּבֵ ִמישׁ  ְלַהּתִ ׁשְ ין ּתַ  ְלָעֵרב ּבֵ
  :ַיַחד

ַצד ִאיָלן ָהָיה. טו הוּ  לַהּכֹתֶ  ּבְ ם ְוָעׂשָ  ִאם, ַלּכֶֹתל ֻסּלָ
ה ִאם ֲאָבל. ֶאָחד ְמָעְרִבין ָרצוּ  ָרה ָעׂשָ ם ֲאׁשֵ  ֻסּלָ

ֵני ֶאָחד ְמָעְרִבין ֵאין, ַלּכֶֹתל ָאסּור ִמּפְ  ָעֶליהָ  ַלֲעלֹות ׁשֶ
ֲהֵרי, ַהּתֹוָרה ִמן ֲהָנָאה ֲאסּוָרה ִהיא ׁשֶ  ל"זַ  שׁ "ְוָהֹרא. ּבַ

ַתב ֶהֶפךְ  ּכָ ִאיָלן, ּבְ ָרה מֹוִעיל נוֹ ֵאי ּדְ , מֹוֶעֶלת ַוֲאׁשֵ
ֵהא ְוהּוא ּתְ ה ׁשֶ   :ְיֵבׁשָ

ין ָחִריץ. טז ּבֵ י ׁשֶ ּתֵ ָרה ָעֹמק, ֲחֵצרֹות ׁשְ  ְוָרָחב ֲעׂשָ
ָעה ֶבן ָמֵלא ֲאִפּלוּ  ַיַחד ְלָעֵרב ְיכֹוִלין ֵאין, ַאְרּבָ  ּתֶ

ל, ְוַקשׁ  ּלֹא ְזַמן ּכָ לוֹ  ׁשֶ ּטְ  ָעָפר ָמֵלא ָהָיה ְוִאם. ּבִ
ּלֹא ְסָתָמא ֲאִפּלוּ , רֹותּוְצרוֹ  לוֹ  ׁשֶ ּטְ  ְלָעֵרב ְצִריִכים, ּבִ
  :ַיַחד

ִמין ֶנֶסר ָעָליו ָנַתן. יז ר ּכְ ׁשֶ ַפת ּגֶ ְ  ֶאל ֶהָחִריץ ִמׂשּ
ָפתוֹ  ע ָרָחב הּוא ִאם, ׂשְ ֶפַתח ָחׁשּוב ַאְרּבַ  ּוְמָעְרִבין ּכְ
ַנִים ְמָעְרִבין ָרצוּ  ְוִאם, ֶאָחד ֶסר ָנַתן ְוִאם. ׁשְ  ַהּנֶ

ךְ  ֶהָחִריץ ְלֹאֶרךְ  ֶמׁשֶ ָעה ּבְ א ּבוֹ  ֵאין ֲאִפּלוּ , ַאְרּבָ  ֶאּלָ
ל הּוא ּכָ ֶפַתח ָחׁשּוב, ׁשֶ ֲהֵרי, ּכְ ָעה ִמֲעטוֹ  ׁשֶ   :ֵמַאְרּבָ

ָרה ְלֶאָחד ָעֹמק ֶהָחִריץ ִאם. יח ִני ֲעׂשָ ֵ  ָעֹמק ֵאינוֹ  ְוַלׁשּ
ָרה הּוא אוֹ , ֲעׂשָ ֶוה ׁשֶ ֵניֶהם ׁשָ ינוֹ , ִלׁשְ ֹכתֶ  ּדִ   :לּכְ

ִדישׁ . יט ל ּגָ ֶבן ׁשֶ ין ּתֶ ּבֵ י ׁשֶ ּתֵ  הּוא ִאם, ֲחֵצרֹות ׁשְ
בֹוהַּ  ָרה ּגָ ל ֲעׂשָ ֹחל ִנְתַמֵעט. ְלַעְצמוֹ  ְמָעֵרב ֶאָחד ּכָ  ּבַ

ָרה ַיַחד ְלָעֵרב ְצִריִכים, ֵמֲעׂשָ ּלֹא ּוְבעֹוד. ּבְ , ִנְתַמֵעט ׁשֶ
ן ֵמֶהם ֶאָחד ְלׁשּום ָאסּור ֶבן ִמן ִלּתֵ תוֹ  ְלתֹוךְ  ַהּתֶ  ֻקּפָ
ת ּבָ ׁשַ ם ְלַהֲעִמיָדהּ  ַוֲאִפּלוּ . ִלְבֶהְמּתוֹ  ְלַהֲאִכיל ּבְ ֵדי ׁשָ  ּכְ

ָאֵכל ּתֵ ָפֶניהָ  ַלֲעֹמד ָיכֹול ֲאָבל, ָאסּור ׁשֶ ֵדי ּבְ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
ֶרךְ  ָלהּ  ְיֵהא א ִלְנטֹות ּדֶ ם ֶאּלָ  ֲאִפּלוּ , שׁ "ּוְלָהֹרא. ְלׁשָ
ֹחל ן ָאסּור ּבַ ּנוּ  ִלּתֵ תוֹ  ִמּמֶ ֵהָמה ְלַהֲעִמיד ְוֵכן, ְלֻקּפָ  ַהּבְ

ַדִים ּיָ ה. ּבַ ּמֶ ָבִרים ּבַ ִדישׁ  ֲאמּוִרים ּדְ ּגָ ין ּבַ ּבֵ ' ב ׁשֶ
ִדישׁ  ֲאָבל, ֲחֵצרֹות ין ּגָ ּבֵ ֵני ׁשֶ ים ׁשְ ּתִ ר ּבָ  ְלַהֲאִכיל ֻמּתָ
ֶהְמּתוֹ  ּנוּ  ּבְ ַדִים, ִמּמֶ ּיָ   :ּבַ

 שעג סימן
ין י ּדִ ּתֵ ֻזְזְטָראֹות ׁשְ י ּגְ ּתֵ ׁשְ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ּיֹותעלִ  ּבִ

י. א ּתֵ ְטָראֹות ׁשְ ּזְ ּזְ י ַהּבֹוְלטֹות, ּגֶ ּתֵ ְ ֶנֶגד ּזוֹ  ֲעִלּיֹות ִמׁשּ  ּכְ
יֵניֶהם ְוָנַתן ּזוֹ  ָעה ָרָחב ֶנֶסר ּבֵ ֶפַתח הּוא ֲהֵרי, ַאְרּבָ  ּכְ

ל, ָרצוּ  ְוִאם. ַיַחד ּוְמָעְרִבין . ְלַעְצָמהּ  ְמָעֶרֶבת ַאַחת ּכָ
ּלֹא ּזוֹ  ָהיוּ  ִאם ֲאָבל ֶנֶגד ׁשֶ ַאַחת, ּזוֹ  ּכְ  ְמׁשּוָכה ׁשֶ

ָרח ּזְ ֲעָרב ְוַאַחת ַלּמִ  ְוֵכן. ַיַחד ְלָעֵרב ְיכֹוִלים ֵאיָנם, ַלּמַ
בֹוָהה ַאַחת ָהְיָתה ִאם הּ  ּגְ יב ֹלא, ֵמֲחֶבְרּתָ ַתח ָחׁשִ . ּפֶ
י ְוָהֵני ֻרָחקֹות ִמּלֵ ּמְ ׁשֶ  ֵהם ִאם ֲאָבל, ט"ג ִמּזוֹ  ּזוֹ  ּכְ
ין, ְלּזוֹ  ּזוֹ ' ג ּתֹוךְ  ִרחּוק ּבֵ ין ּבְ ּגַֹבהּ  ּבֵ יב, ּבַ יר ָחׁשִ ּפִ  ׁשַ

ֶפַתח   :ּכְ

 שעד סימן
ם ת ִנְסּתַ ּבָ ׁשַ ָמקֹום ַחלֹון אוֹ  ֶפַתח ּבְ עֵרב ּבַ  ּובוֹ , ּבוֹ  ׁשֶ

  ְסִעיִפים:' ד

ֶרךְ  ֵעְרבוּ . א ַתח אוֹ  ַחּלֹון ּדֶ יֵניֶהם ּפֶ ּבֵ ם ׁשֶ  ְוִנְסּתַ
ת ּבָ ׁשַ ִרים, ּבְ שׁ  ֻמּתָ ּמֵ ּתַ ֶרךְ  ְלִהׁשְ . ְוֹחָריו ַהּכֶֹתל ּגַֹבהּ  ּדֶ
ָנה ֵעֵרב ִאם ַוֲאִפּלוּ  ם ְלׁשָ ַתח ְוִנְסּתַ ֹחל ַהּפֶ ח ּבַ  ְוִנְפּתַ
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ת ּבָ ׁשַ רוֹ  ָהֵערּוב ָחַזר, ּבְ ר ֵאין ם"ּוְלָהַרְמבָּ . ְלֶהּתֵ  ֻמּתָ
א ְלַטְלֵטל ל ֶאּלָ   :ֹלא ְלזוֹ  ִמּזוֹ  ֲאָבל, ְלַעְצָמהּ  ַאַחת ּכָ

ין ּכֶֹתל ָהָיה. ב י ּבֵ ּתֵ ל ְוֵעְרָבה ֲחֵצרֹות ׁשְ  ַאַחת ּכָ
ת ַהּכֶֹתל ְוִנְפַרץ, ְלַעְצָמהּ  ּבָ ׁשַ ִרים, ּבְ ל ְלַטְלֵטל ֻמּתָ  ּכָ
ת ּבָ ַ ל ַהׁשּ ֲחֵצרוֹ  ֶאָחד ּכָ ֵלי ֲאִפּלוּ  ּבַ ִית ּכְ  ָחֵצר ֲאָבל. ַהּבַ

ְפְרָצה ּנִ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ים ִלְרׁשּות ּבְ , יתְלַכְרְמלִ  אוֹ  ָהַרּבִ
  :ָאסּור

ה ָחֵצר. ג ְפְרָצה ְקַטּנָ ּנִ ת ֹקֶדם ׁשֶ ּבָ ִמּלּוָאהּ  ׁשַ , ִלְגדֹוָלה ּבְ
ְרָצה ְוֵאין ּפִ דֹוָלה, ַאּמֹות' ִמי יֹוֵתר ּבַ ֶרת ּגְ  ְלהֹוִציא ֻמּתֶ
ִלים ְבתוּ  ּכֵ ָ ׁשּ ִית ׁשֶ ּבַ , ְלַעְצָמהּ  ֵעְרָבה ִאם, ַלֲחֵצָרהּ  ּבַ
ה ְבתוּ  ִליםכֵּ  ְלהֹוִציא ֲאסּוָרה ּוְקַטּנָ ָ ׁשּ ִית ׁשֶ ּבַ , ַלֲחֵצָרהּ  ּבַ
א ן ִאם ֶאּלָ ְכָנִסין ְוַהְינוּ . ַיַחד ֵעְרבוּ  ּכֵ ּנִ ׁשֶ ְתֵלי ּכְ  ּכָ
ה דֹוָלה ְקַטּנָ ְתֵלי ַלּגְ ּכָ ה ּוְכׁשֶ ְתֵלי ט"ג ֻמְפָלִגים ְקַטּנָ  ִמּכָ
דֹוָלה ֹאֶרךְ  ִאם, ַהּגְ ה ָהְיָתה ֵכן ֹלא ּדְ ֶרת ְקַטּנָ  י"ע ִנּתֶ
ֶוה חּוץִמבַּ  ִנְרֶאה ְפִנים ְוׁשָ   :ִמּבִ

ג. ד ְפַרץ ָקָטן ּגַ ּנִ ת ֹקֶדם ׁשֶ ּבָ ִמּלּואוֹ  ׁשַ דֹול ְלַגג ּבְ , ּגָ
ִלים ָעָליו ְלַהֲעלֹות ָאסּור ְבתוּ  ּכֵ ָ ׁשּ ִית ׁשֶ ּבַ  ְוָגדֹול ּבַ
ר ְהיוּ  ְוהּוא. ֻמּתָ ּיִ ִית ְמִחּצֹות ׁשֶ רֹות ַהּבַ עֹוֵמד ְלִמי ִנּכָ  ׁשֶ
ג ַעל רֹות ֵאיָנם םאִ  ֲאָבל, ַהּגַ גֹון, ִנּכָ ג ּכְ ַהּגַ  ּבֹוֵלט ׁשֶ

ְרְמִלית ָהֵוי, ֲעֵליֶהם א ּכַ ן ִאם ֶאּלָ תּוחַ  ּכֵ ִית לוֹ  ּפָ  ֵמַהּבַ
ָעה ַחּלֹון ָעה ַעל ַאְרּבָ   :ַאְרּבָ

 שעה סימן
ָבִרים ֵהם ַמה רּוִים ַהּדְ ְ ָחֵצר ַהׁשּ ֵאיָנם ּבְ  ּובוֹ , אֹוְסִרים ׁשֶ

  ְסִעיִפים:' ד

ֶסתִמרְ . א הּוא ּפֶ ֶרךְ  ׁשֶ תּוִחים ַלֲעִלּיֹות ּדֶ  ָלהּ  ַהּפְ
ָחֵצר ְועֹוֶמֶדת ם ָלהּ  ְועֹוִלים ּבֶ ֻסּלָ  ָהֲעִלּיֹות ּוְבֵני ּבַ
ה יֹוְרִדים ּנָ ים ִלְרׁשּות ְועֹוְבִרים ֶלָחֵצר ִמּמֶ  ֵאיָנם, ָהַרּבִ
ֵני ַעל אֹוְסִרים ם, ֶהָחֵצר ּבְ ֻסּלָ ַתח ּתֹוַרת ּדְ  ָעָליו ּפֶ

י ְוָהֵוי ּתֵ ׁשְ יֵניֶהם ּוֶפַתח ֲחֵצרֹות ּכִ ִאם ּבֵ  ְמָעְרִבים ָרצוּ  ׁשֶ
ל ָרצוּ  ְוִאם ַיַחד  ּוִבְלַבד, ְלַעְצמוֹ  ְמָעֵרב ֶאָחד ּכָ

ָעְרבוּ  ּיְ ל ׁשֶ ֵני ּכָ ֶסת ּבְ ֵדי, ְלַעְצָמן ִמְרּפֶ ֵהא ּכְ ּתְ  ֶרֶגל ׁשֶ
ֶרת ּתֶ ְמקֹוָמהּ  ַהּמֻ   :ּבִ

ל ָחֵצרבֶּ  ְוֵישׁ  ַיַחד ֵעְרבוּ  ֹלא ִאם. ב הּוא ַעּמּוד אוֹ  ּתֵ  ׁשֶ
ף ּתָ ֻ ין ִמׁשּ ֵניֶהם ּבֵ בֹוִהים ֵאיָנם ִאם, ׁשְ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי ט"י ּגְ

ִבים ין ֶנְחׁשָ ֶסת ּוֵבין ֶהָחֵצר ּבֵ ְרּפֶ ֵניֶהם ַהּמִ  ֲאסּוִרים ּוׁשְ
ם ְלהֹוִציא ִלים ׁשָ ים ּכֵ ּתִ ּבָ ּבַ בֹוִהים ֵהם ְוִאם. ׁשֶ  ּגְ

ְרָקִעית תֹוךְ  ֵהםוְ  ט"י ֶהָחֵצר ִמּקַ  ְטָפִחים' ד ּבְ
ֶסת ְרּפֶ ֵני, ַלּמִ ֶסת ּבְ ִרים ִמְרּפֶ ִמיׁשוֹ  ְלִפי ֻמּתָ ׁשְ ּתַ ) ָלֶהם( ׁשֶ

ַנַחת ְבֵני ּבְ ֶסת ְרחֹוִקים ָהיוּ  ְוִאם. ֶהָחֵצר ִמּלִ ְרּפֶ  ֵמַהּמִ
י ַעל ַאף, יֹוֵתר אוֹ  ט"ד בֹוִהים ּפִ ּגְ ָרה ׁשֶ  ֲהֵרי, ֲעׂשָ

ְכַלל ֵאּלוּ  ֶסתְוַהמִּ  ֶהָחֵצר ּבִ ֵניֶהם ְלִפי. ְרּפֶ ְ ׁשּ ר ׁשֶ  ֶאְפׁשָ
שׁ  ּמֵ ּתַ ֶהן ְלִהׁשְ ֵניֶהם ְלִפיָכךְ , ְזִריָקה ְיֵדי ַעל ּבָ  ׁשְ
ם ְלהֹוִציא ֲאסּוִרים ִלים ׁשָ ְבתוּ  ּכֵ ָ ׁשּ ים ׁשֶ ּתִ ּבָ  ַעד ּבַ
ָעְרבוּ  ּיְ   :ׁשֶ

ָבה ָהְיָתה. ג ָעה ַמּצֵ ֶסת ִלְפֵני ְטָפִחים ַאְרּבָ ְרּפֶ  ֵאין, ַהּמִ
רְ  ֶסתַהּמִ ֵני ַעל אֹוֶסֶרת ּפֶ ֲהֵרי, ֶהָחֵצר ּבְ  ֶנְחְלָקה ׁשֶ
  :ֵמֶהם

ָתִלים ַהּיֹוְצִאים ִזיִזים. ד ל, ֵמַהּכְ הּוא ּכָ ה ׁשֶ  ְלַמּטָ
ָרה ב ֶזה ֲהֵרי ְטָפִחים ֵמֲעׂשָ  ֶהָחֵצר ּוְבֵני ֵמֶהָחֵצר ֶנְחׁשָ

ין ׁשִ ּמְ ּתַ הּוא ְוָכל. ּבוֹ  ִמׁשְ תֹוךְ  ׁשֶ  ָהֶעְליֹוִנים ט"י ּבְ
ה ַהְסמּוִכים י, ָלֲעִלּיָ ה ַאְנׁשֵ ין ֲעִלּיָ ׁשִ ּמְ ּתַ . ּבוֹ  ִמׁשְ
ָאר ׁשְ ין ְוַהּנִ ְחּתֹוִנים' י ּבֵ ת ַעד ַהּתַ ִחּלַ  ָהֶעְליֹוִנים' י ּתְ

יִזין ִמן ֵניֶהם, ַהּיֹוְצִאים ַהּזִ  ְוֵאין ּבוֹ  ֲאסּוִרים ׁשְ
ין ׁשִ ּמְ ּתַ ֶהם ִמׁשְ ֵכִלים ּבָ ְבתוּ  ּבְ ָ ׁשּ ים ׁשֶ ּתִ ּבָ אאֶ  ּבַ ן ִאם ּלָ  ּכֵ

  :ֵעְרבוּ 

 שעו סימן
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ין ּוְבֵאר ּבֹור ּבֵ י ׁשֶ ּתֵ   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ֲחֵצרֹות ׁשְ

ין ּבֹור. א ּבֵ יֵניֶהם ְוֵאין ֲחֵצרֹות ׁשֶ ַתח ּבֵ  ַחּלֹון אוֹ  ּפֶ
ּיּוְכלוּ  שׁ  אוֹ , ְלָעֵרב ׁשֶ ּיֵ יֵניֶהם ׁשֶ  ֵאין, ֵעְרבוּ  ְוֹלא ּבֵ
ִאים ּנוּ  ְמַמּלְ תבְּ  ִמּמֶ ּבָ א ׁשַ ן ִאם ֶאּלָ ה ָעׂשוּ  ּכֵ  ְמִחּצָ
ָרה ִים ִמן ְלַמְעָלה ֲעׂשָ ְהֶיה ְוָצִריךְ . ַהּמַ ּיִ  ִמן ֶטַפח ׁשֶ
ה ִחּצָ תֹוךְ  יֹוֵרד ַהּמְ ִים ּבְ ה ָהְיָתה ְוִאם, ַהּמַ ִחּצָ הּ  ַהּמְ ּלָ  ּכֻ
תֹוךְ  ִים ּבְ ְהֶיה ָצִריךְ , ַהּמַ ּיִ ה יֹוֵצא ֶטַפח ׁשֶ ּנָ  ְלַמְעָלה ִמּמֶ

ִיםהַ  ִמן ֵדי ּמַ ְהֶיה ּכְ ּתִ ֶרת ׁשֶ . ֶזה ֵמְרׁשּות ֶזה ְרׁשּות ִנּכֶ
י ַעל ָעׂשוּ  ִאם ְוֵכן  ֶזה, ט"ד ְרָחָבה קֹוָרה ַהּבֹור ּפִ

א ד ְמַמּלֵ א ְוֶזה ַהּקֹוָרה ִמּצַ ד ְמַמּלֵ   :ָהַאֵחר ִמּצַ

ֵאר. ב ֶאְמַצע ּבְ ּבְ ִביל ׁשֶ ְ ין ַהׁשּ ֵני ּבֵ ְתֵלי ׁשְ , ֲחֵצרֹות ּכָ
י ַעל ַאף ִהיא ּפִ  ְטָפִחים' ד ֶזה ִמּכֶֹתל ֻמְפֶלֶגת ׁשֶ

ֵניֶהם, ְטָפִחים' ד ֶזה ּוִמּכֶֹתל ִאים ׁשְ ה ְמַמּלְ ּנָ  ְוֵאיָנם ִמּמֶ
ן ַעל ִזיִזים ְצִריִכים ּבָ ֵאין, ּגַ  ֲחֵברוֹ  ַעל אֹוֵסר ָאָדם ׁשֶ

ֶרךְ    :ֲאִויר ּדֶ

י. ג ּתֵ ל, ֻחְרּבֹות' ג ּוֵביֵניֶהם ֲחֵצרֹות ׁשְ ר ֶאָחד ּכָ  ֻמּתָ
אֹוָתהּ  ֶאְצלוֹ  ּבְ שׁ  ׁשֶ ּמֵ ּתַ הּ  ְלִהׁשְ ֶרךְ  ּבָ  ְיֵדי ַעל ַחּלֹונֹות ּדֶ
ֶרת ְוָהֶאְמָצִעית, ְזִריָקה ֵניֶהם ֻמּתֶ  ָהיוּ  ְוִאם. ִלׁשְ

ן ּתָ ָלׁשִ ים ְסמּוכֹות ׁשְ ּתִ ָהְיָתה, ַלּבָ ֶנֶגד ָהֶאְמָצִעית ׁשֶ  ּכְ
ִים ּתַ ְ ה ַהׁשּ ֹלׁשָ ׁשְ י ּכִ ל, ַקְנַקן ָראׁשֵ ר ֶאָחד ּכָ ה ֻמּתָ ֻחְרּבָ  ּבַ
ֶאְצלוֹ  ית ׁשֶ ִליׁשִ ְ רֹוָבה ְוַהׁשּ י ַהּקְ ּתֵ  ֲאסּוָרה ַהֲחֵצרֹות ִלׁשְ
יֶהן ּתֵ   :ִלׁשְ

ית. ד ֵסא ּבֵ ין ַהּכִ ּבֵ ֵני ׁשֶ ים ׁשְ ּתִ , ַיַחד ֵעְרבוּ  ְוֹלא ַהּבָ
ֵניֶהם ְרׁשּות   :ַוֲאסּוִרים ּבוֹ  ׁשֹוֶלֶטת ׁשְ

 שעז סימן
ין ָסִעיף  ּובוֹ , ֶלָחֵצר ַהְפתּוחֹות זוֹ  ְכֶנֶגד זוֹ  עִלּיֹות' ב ּדִ

  ֶאָחד

י. א ּתֵ תּוחֹות ֲעִלּיֹות ׁשְ ֶנֶגד זוֹ  ְלָחֵצר ַהּפְ  ְוַאַחת, זוֹ  ּכְ
ָתה ָחֵצר ּגּוָמא ָעׂשְ ֵדי ּבֶ ּפֹךְ  ּכְ ָחֵצר ִלׁשְ ֵאין ּבֶ הּ  ׁשֶ ' ד ּבָ
ה ֵמיֶמיהָ  ַאּמֹות ִנּיָ ְ ָתה ֹלא ְוַהׁשּ  ַחדיַ  ֵעְרבוּ  ִאם, ָעׂשְ

יֶהם ּתֵ רֹות ׁשְ ּפֹךְ  ֻמּתָ , ַיַחד ֵעְרבוּ  ֹלא ְוִאם. ִמיֵמיֶהן ִלׁשְ
ה ְלַעְצָמהּ  ֵעְרָבה ְוָהַאַחת ִנּיָ ְ ָלל ֵעְרָבה ֹלא ְוַהׁשּ  זוֹ , ּכְ
ּלֹא ֵעְרָבה. ֲאסּוָרה, ֵעְרָבה ׁשֶ ֶרת, ְוׁשֶ ּלֹא ּוִבְלַבד. ֻמּתֶ  ׁשֶ

ּפֹךְ  ׁשְ ּגּוָמא ְלֶהְדָיא ּתִ א ּבַ שְׁ  ֶאּלָ ה ּפֹךְ ּתִ ֲעִלּיָ  ְוֵהם ּבָ
  :ַלּגּוָמא יֹוְרִדים

 שעח סימן
ין   ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , ְלזוֹ  זוֹ  ַהְפתּוחֹות ֲחֵצרֹות ּדִ

ֹלשׁ . א תּוחֹות ֲחֵצרֹות ׁשָ  ִלְרׁשּות ּוְפתּוחֹות ְלזוֹ  זוֹ  ּפְ
ים ל ְוֵעְרָבה, ָהַרּבִ , ָהֶאְמָצִעית ִעם ֵמַהִחיצֹונֹות ַאַחת ּכָ
 ִעם זוֹ  ֲאסּורֹות ַהִחיצֹונֹות, ַיַחד ֵעְרבוּ  ֹלא ֹונֹותְוַהִחיצ

ֶרת ְוָהֶאְמָצִעית זוֹ  ל ִעם ֻמּתֶ רֹות ְוֵהן ֵמֶהן ַאַחת ּכָ  ֻמּתָ
הּ  ה. ִעּמָ ּמֶ ָבִרים ּבַ ְתָנה, ֲאמּוִרים ּדְ ּנָ ׁשֶ  ֶאְמָצִעית ּכְ

זוֹ  ֵערּוָבהּ  זוֹ  ְוֵערּוָבהּ  ּבְ ְתנוּ  אוֹ , ּבְ ּנָ  ַהִחיצֹונֹות ׁשֶ
ֶאְמָצִעית ָבןֵערוּ  ֵני ּבָ ׁשְ ים ּבִ ּתִ י ָנְתנוּ  ִאם ֲאָבל, ּבָ ּתֵ  ׁשְ

ֶאְמָצִעית ֵערּוָבן ַהִחיצֹונֹות ַבִית ּבָ ן, ֶאָחד ּבְ ּתָ ָלׁשְ  ׁשְ
רֹות   :זוֹ  ִעם זוֹ  ֻמּתָ

י. ב ּתֵ תּוָחה ּוְפִניִמית, ִמּזוֹ  ְלָפִנים זוֹ  ֲחֵצרֹות ׁשְ  ּפְ
בֹוי ְוַהִחיצֹוָנה ַלִחיצֹוָנה ִניִמית ְוֵישׁ , ַלּמָ ִריַסת ַלּפְ  ּדְ

ִניִמית ֵעְרָבה ִאם, ַהִחיצֹוָנה ַעל ֶרֶגל  ְוֹלא ְלַעְצָמהּ  ּפְ
ֵעְרָבה אוֹ , ַהִחיצֹוָנה ל ׁשֶ ַכח ְלַעְצָמהּ  ַאַחת ּכָ  ֶאָחד ְוׁשָ

ִניִמית, ֵעֵרב ְוֹלא ַהִחיצֹוָנה ִמן ֶרת ּפְ  ְוַהִחיצֹוָנה ֻמּתֶ
ֵעְרָבה אוֹ , ִניִמיתפְּ  ְוֹלא ִחיצֹוָנה ֵעְרָבה. ֲאסּוָרה ל ׁשֶ  ּכָ
ַכח ְלַעְצָמהּ  ַאַחת ִניִמית ֶאָחד ְוׁשָ , ֵעֵרב ְוֹלא ֵמַהּפְ

יֶהן ּתֵ ל ֵעְרָבה. ֲאסּורֹות ׁשְ ל, ְלַעְצָמהּ  ַאַחת ּכָ  ַאַחת ּכָ
ֶרת ֲחֵצָרהּ  ֻמּתֶ   :ּבַ
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ַיַחד ֵעְרבוּ . ג ִחיצֹוָנה ֵערּוָבן ְוָנְתנוּ  ּבְ ַכח, ּבַ  ֶאָחד ְוׁשָ
ין ִניִמית ןמִ  ּבֵ ין ַהּפְ יֶהן, ֵעֵרב ְוֹלא ַהִחיצֹוָנה ִמן ּבֵ ּתֵ  ׁשְ

ל ַעד ֲאסּורֹות ַבּטֵ ּיְ  ֵערּוָבן ָנְתנוּ  ְוִאם. ְרׁשּותוֹ  ׁשֶ
ִניִמית ּפְ ַכח ּבַ ִניִמית ִמן ֶאָחד ְוׁשָ יֶהן, ֵעֵרב ְוֹלא ַהּפְ ּתֵ  ׁשְ
ַכח ִאם ֲאָבל. ֲאסּורֹות  ְוֹלא ַהִחיצֹוָנה ִמן ֶאָחד ׁשָ

ֶרת ִניִמיתפְּ , ֵעֵרב   :ֻמּתֶ

ר ָיִחיד ִאם. ד ִניִמית ּדָ ּפְ ִחיצֹוָנה ְוָיִחיד ּבַ ַנִים אוֹ , ּבַ  ׁשְ
ִחיצֹוָנה ִחיד ֵאין, ְוֵעְרבוּ , ּבַ ִניִמית ַהּיָ ּפְ ּבַ  ַעל אֹוֵסר ׁשֶ
  :ַהִחיצֹוָנה

ה. ה ֹלׁשָ ָכל ְוָיִחיד ִמּזוֹ  ְלָפִנים זוֹ  ֲחֵצרֹות ׁשְ , ַאַחת ּבְ
י ַעל ַאף יםשֶׁ  ּפִ ִחיצֹוָנה ּדֹוְרִסים ַרּבִ  אֹוְסִרים ֵאיָנם, ּבַ

ל ּכָ ֶרת ַאַחת ׁשֶ ְמקֹוָמהּ  ֻמּתֶ ַנִים ָהיוּ  ְוִאם. ּבִ ִניִמית ׁשְ ּפְ  ּבַ
 ַהְיִחיִדים ַעל אֹוְסִרים ֵהם ֲהֵרי, ֵעְרבוּ  ְוֹלא

ֶאְמָצִעית ּבָ ִחיצֹוָנה ׁשֶ ּבַ ָלל ֶזה. ְוׁשֶ  ָהֲאסּוָרה ֶרֶגל: ַהּכְ
ְמקֹוָמהּ  ּלֹא ֹוֶסֶרתא, ּבִ ְמקֹוָמהּ  ׁשֶ ֶרת ְוֶרֶגל. ּבִ ּתֶ , ַהּמֻ

ּלֹא אֹוֶסֶרת ֵאיָנהּ  ְמקֹוָמהּ  ׁשֶ   :ּבִ

 שעט סימן
ין ים ֲחֵצרֹות ּדִ יֵניֶהם ּוָבּתִ   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ּבֵ

ים' ְוג ֲחֵצרֹות' ב. א ּתִ יֵניֶהם ּבָ תּוִחים ּבֵ  ָלֶזה ֶזה ּפְ
א ֶזה ָחֵצר, ַיַחד ְלָעֵרב ְורֹוִצים ֶרךְ  ּבָ ִית ּדֶ ֶאְצלוֹ  ּבַ  ׁשֶ
ִית ֵערּובוֹ  ְונֹוֵתן ּבַ ֶאְמַצע ּבַ ּבָ ה ְוֵכן, ׁשֶ ה עֹוׂשֶ ִנּיָ ְ , ַהׁשּ

ִרים ן ּוֻמּתָ ּתָ ָלׁשְ ׁשְ ל. ּבִ ּכָ ִית ׁשֶ ֵאֶצל ּבַ  לוֹ  ָחׁשּוב ֶהָחֵצר ׁשֶ
ֵבית ַער ּכְ ן ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ׁשַ ת ִלּתֵ  הּוא ְוָהֶאְמָצִעי, ּפַ
ִית מַּ  ּבַ יִחיןׁשֶ ן ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ֵערּוב ּבוֹ  ּנִ ת ִלּתֵ   :ּפַ

י. ב ּתֵ ֵני ֲחֵצרֹות ׁשְ ים ּוׁשְ ּתִ יֵניֶהם ּבָ  ַיַחד ֵעְרבוּ  ְוֹלא ּבֵ
א ל ֶאּלָ ֶרךְ  ֶזה ָחֵצר ּוָבא, ְלַעְצָמהּ  ַאַחת ּכָ ִית ּדֶ  ּבַ

ֶאְצלוֹ  יחַ  ׁשֶ ִית ֵערּובוֹ  ְוִהּנִ ּבַ ֵאֶצל ּבַ ִני ׁשֶ ֵ  הָעשָׂ  ְוֵכן, ַהׁשּ
ִני ֵ ם ַהׁשּ ּגַ יחַ  הּוא ׁשֶ ִית ֵערּובוֹ  ִהּנִ ּבַ  ֶלָחֵצר ַהָסמּוךְ  ּבַ

ל. ֵערּוב ָקנוּ  ֹלא, ָהַאֶחֶרת ּכָ יחַ  ֶאָחד ׁשֶ  ֵערּוב ִהּנִ
ֵבית ַער ּבְ ל ׁשַ   :ַאֶחֶרת ָחֵצר ׁשֶ

 שפ סימן
יֵני טּול ּדִ   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ְרׁשּות ּבִ

ֵני ֶאָחד. א שָּׁ  ֶהָחֵצר ִמּבְ , ָהֲאֵחִרים ִעם ֵעֵרב ְוֹלא ַכחׁשֶ
ָנָתם ַמה. ֲעֵליֶהם אֹוֵסר ּקָ ל, ּתַ , ְרׁשּותוֹ  ָלֶהם ְיַבּטֵ

ּיֹאַמר ֶלת ְרׁשּוִתי: ׁשֶ  ְוֵאין. ָלֶכם ְקנּוָיה אוֹ  ָלֶכם ְמֻבּטֶ
ִקְנַין ִלְקנֹות ָצִריךְ  ל ְוָיכֹול. סּוָדר ּבְ  ַאף ְלַבּטֵ

ךְ  ְחׁשַ ּתֶ ֶ ר ְוִאם. ִמׁשּ ָעהַארְ  ִעם ּדָ ה אוֹ  ּבָ ָ  ָצִריךְ , ֲחִמׁשּ
ל ּיֹאַמר, ְוֶאָחד ֶאָחד ְלָכל ְלַבּטֵ ֶלת ְרׁשּוִתי: ׁשֶ  ְלךָ  ְמֻבּטֶ
י אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּוְלךָ  ּדַ ּיֹאַמר ׁשֶ ֶלת ְרׁשּוִתי: ׁשֶ  ְמֻבּטֶ

ֶכם ל ִאם. ְלֻכּלְ ּטֵ ל ֹלא, ְסָתם ְרׁשּותוֹ  ּבִ ּטֵ א ּבִ  ֶאּלָ
שׁ  ְרׁשּותוֹ  ּיֵ ָחֵצר לוֹ  ׁשֶ ךְ  ,ּבֶ ִרים ֵהם ִהיְלּכָ  ְלהֹוִציא ֻמּתָ

יֶהם ּתֵ הּוא, הּוא ְוַגם ֶלָחֵצר ִמּבָ ָעְלָמא ֹאַרח ׁשֶ  ֲאָבל, ּבְ
יתוֹ  ְלהֹוִציא ֲאסּוִרין  ְוֵישׁ . הּוא ְוַגם, ֶלָחֵצר ִמּבֵ
ִריךְ  אֹוְמִרים ּצָ יתוֹ  ִלְנֹעל ׁשֶ ֵדי, ּבֵ ּלֹא ּכְ  ְלהֹוִציא ָיֹבא ׁשֶ
ִאסּור ֶחנּ  ְוֹלא, ּבְ א וּ ִיְפּתְ רֹוֶצה ֶאּלָ ׁשֶ , ְוָלֹבא ָלֵצאת ּכְ
ד ְוִיְנֲעֶלּנוּ    :ּובֹואוֹ  ֵצאתוֹ  ַאַחר ִמּיָ

ל ִאם. ב ּטֵ ם ָלֶהם ּבִ יתוֹ  ְרׁשּות ּגַ ִרין, ּבֵ ין ֻמּתָ  הּוא ּבֵ
ין ין, ֶלָחֵצר ְלהֹוִציא ֵהם ּבֵ יתוֹ  ּבֵ ין ִמּבֵ יֶהם ּבֵ ּתֵ   :ִמּבָ

ל רֹוֶצה ֵאינוֹ  ִאם. ג א ְרׁשּותוֹ  ָלֶהם ְלַבּטֵ  ֶאּלָ
ירוֹ  ּכִ ּמֹוִעיל אֹוְמִרים ֵישׁ , ְלַהׂשְ מוֹ  ׁשֶ ּטּול ּכְ  ְוֵישׁ . ּבִ
ֵאינוֹ  אֹוְמִרים   :מֹוִעיל ׁשֶ

ֵני ִאם. ד ֵעְרבוּ  ֶהָחֵצר ּבְ ִלים ׁשֶ  ְלַאַחר ְרׁשּוָתם ְמַבּטְ
ּלֹא ר הּוא, ֵעֵרב ׁשֶ יתוֹ  ְלהֹוִציא ֻמּתָ  ְוֹלא, ֶלָחֵצר ִמּבֵ

יֶהם ּתֵ יתוֹ  ַאף ֲאסּוִרים ֵהםוְ , ִמּבָ  ְוֹלא. ֶלָחֵצר ִמּבֵ
ְהיוּ  ַאְמִריָנן ּיִ אֹוְרִחים ׁשֶ ֵאין, ּכְ ים ׁשֶ ים ַרּבִ  ַנֲעׂשִ
ין ְוהּוא. ָיִחיד ֵאֶצל אֹוְרִחים ַנִים ָהיוּ  ִאם ַהּדִ , ְלַבד ׁשְ
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ל ל, ַלֲחֵברוֹ  ֵמֶהם ֶאָחד ּוִבּטֵ ל ַאף ָאסּור ַהְמַבּטֵ ׁשֶ  ּבְ
ל ַאף רֻמתָּ  ַוֲחֵברוֹ , ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ים ְוֵכן. ַעְצמוֹ  ּבְ ּלֹא ַרּבִ  ׁשֶ
ְתנוּ , ֵעְרבוּ  ּנָ ים ְרׁשּוָתם ׁשֶ ֵעְרבוּ  ְלַרּבִ ִחיד ְלִפי. ׁשֶ ַהּיָ  ׁשֶ
ה ים ֵאֶצל אֹוֵרחַ  ַנֲעׂשָ ים, ָהַרּבִ ים ֵאיָנם ְוַרּבִ  ַנֲעׂשִ

ים ֵאֶצל ֲאִפּלוּ  אֹוְרִחים ִחיד ְוֹלא, ָהַרּבִ ִחיד ֵאֶצל ַהּיָ . ַהּיָ
ְכחוּ  ַנִים ׁשָ ל ְיכֹוִלים, ֵעְרבוּ  ְוֹלא ׁשְ , ְרׁשּוָתם ְלַבּטֵ

ל ַבּטֵ ּיְ ל ׁשֶ ֵני ְלָכל ְרׁשּותוֹ  ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ ין. ֶהָחֵצר ּבְ  ּבֵ
ִלין ִאם ים ְמַבּטְ ֵעְרבוּ  ְלַרּבִ ל ּוִבְלַבד, ׁשֶ ּכָ  ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ

ל ין, ֶאָחד ְלָכל ְיַבּטֵ ִלין ִאם ּבֵ ּלֹא ְלֶאָחד ְמַבּטְ . בֵערֵ  ׁשֶ
ִלין ֵאין ֲאָבל ַנִים ְמַבּטְ ּלֹא ִלׁשְ ין, ֵעְרבוּ  ׁשֶ  ִאם ּבֵ

ִלין ים ְמַבּטְ ין, ְוֵעְרבוּ  ַרּבִ ּלֹא ָיִחיד הּוא ִאם ּבֵ , ֵעֵרב ׁשֶ
ֲהֵרי לוּ  ְלַאַחר ַאף ׁשֶ ַבּטְ ּיְ ַנִים ֵהם ָלֶהם ׁשֶ  ְוֶאָחד ׁשְ
ל ֲאִני: ְלֶאָחד ָאַמר ַוֲאִפּלוּ . ֲחֵברוֹ  ַעל אֹוֵסר  ְלךָ  ְמַבּטֵ
ֲחֹזר ְמַנת ַעל ּתַ ל ׁשֶ   :מֹוִעיל ֵאינוֹ , ַלֲחֶבְרךָ  ּוְתַבּטֵ

 שפא סימן
יֵני   ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , ְוהֹוִציא ְועַבר ְרׁשּותוֹ  ַהְמַבֵטל ּדִ

ל. א ךְ  ַאַחר ְוהֹוִציא, ְרׁשּותוֹ  ַהְמַבּטֵ יתוֹ  ּכָ  ֶלָחֵצר ִמּבֵ
ׁשֹוֵגג ֵמִזיד. אֹוֵסר ֵאינוֹ , ּבְ ֲהֵרי, ראֹוסֵ  ּבְ  חֹוֵזר ׁשֶ
ּטּולוֹ  ל ִמּבִ ּטֵ ּבִ ָבר ּבוֹ  ֶהֱחִזיקוּ  ְוִאם. ׁשֶ הֹוִציאוּ , ּכְ  ׁשֶ
יֶהם ּתֵ ִהְכִניסוּ  אוֹ  ֶלָחֵצר ִמּבָ יֶהם ֵמָחֵצר ׁשֶ  ֵאינוֹ , ְלָבּתֵ

ּטּולוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול א מֹוֶעֶלת ֲחָזָקה ֵאין י"ּוְלַרשִׁ . ִמּבִ  ֶאּלָ
ן ִאם כָ  ֶהֱחִזיקוּ  ּכֵ ָחׁשְ ֶ   :הִמׁשּ

ּטּול ֵישׁ . ב ָנא ֹלא, ְלָחֵצר ֵמָחֵצר ְרׁשּות ּבִ י ׁשְ ּתֵ  ׁשְ
יֵניֶהן ּוֶפַתח, ֲחֵצרֹות ל ְוֵעְרָבה, ּבֵ , ְלַעְצָמהּ  ַאַחת ּכָ

ל ְיכֹוָלה, ַיַחד ֵעְרבוּ  ְוֹלא ל ַאַחת ּכָ  ְרׁשּוָתהּ  ְלַבּטֵ
הּ  ֶרת ִלְהיֹוָתהּ  ַלֲחֶבְרּתָ שׁ  ֻמּתֶ ּמֵ ּתַ הּ  ְלִהׁשְ , ִהיא ְוֹלא, ּבָ

ָנא ֹלא י ׁשְ ּתֵ א ֵעְרבוּ  ְוֹלא ִמּזוֹ  ִלְפִנים זוֹ  ֲחֵצרֹות ׁשְ  ֶאּלָ
הּ  ַהִחיצֹוָנה ִניִמית ְלַבּדָ ּפְ , ַהִחיצֹוָנה ַעל אֹוֶסֶרת ׁשֶ
ל ְיכֹוָלה ּלֹא ְרׁשּוָתהּ  ָלהּ  ְלַבּטֵ שׁ  ׁשֶ ּמֵ ּתַ ׁשְ ֲעֹבר ְוֹלא ּתִ  ּתַ

א ָעֶליהָ  ָעה ֶאּלָ ׁשָ ִריָכה ּבְ ּצְ  ַהִחיצֹוָנה ִתְהֶיהוְ  ָלֵצאת ׁשֶ
ֶרת ִחיצֹוָנה ֵערּוָבן ְוָנְתנוּ  ַיַחד ֵעְרבוּ  ִאם אוֹ , ֻמּתֶ , ּבַ
ַכח ִניִמית ֶאָחד ְוׁשָ ל ָיכֹול, ֵעֵרב ְוֹלא ֵמַהּפְ  ְלַבּטֵ
ַהְינוּ , ְרׁשּותוֹ  ל ּדְ ַבּטֵ ּיְ ֵני ֶאָחד ְלָכל ְרׁשּותוֹ  ׁשֶ  ִמּבְ

ִניִמית ֵני ֶאָחד ְלָכל ְוַגם ַהּפְ  הּוא ְוִיְהֶיה, ֹוָנהַהִחיצ ִמּבְ
ם ָאסּור ְלַבּדוֹ  ִרים ְוֻכּלָ   :ֻמּתָ

ּטּול ֵישׁ . ג ֻחְרָבה ְרׁשּות ּבִ ִאם, ּבְ ֵני ָהיוּ  ׁשֶ ים ׁשְ ּתִ  ּבָ
יֵניֶהם ְוֻחְרָבה ִהיא ּבֵ ל ׁשֶ ֵניֶהם ׁשֶ ְכחוּ  ׁשְ , ֵעְרבוּ  ְוֹלא ְוׁשָ
ל ֶאָחד ָיכֹול   :ּבוֹ  רֻמתָּ  ְוִלְהיֹותוֹ  ַלֲחֵברוֹ  ְרׁשּותוֹ  ְלַבּטֵ

ּטּול ֵישׁ . ד ִית ְרׁשּות ּבִ ִאם, ְלַבִית ִמּבַ ֵני ָהיוּ  ׁשֶ  ׁשְ
ים ּתִ יֵניֶהם ּוֶפַתח ּבָ ל ֶאָחד, ֵעְרבוּ  ְוֹלא ּבֵ  ְרׁשּות ְמַבּטֵ
ל ַוֲאִפּלוּ . ַלֲחֵברוֹ  ר ַהְמַבּטֵ יתוֹ  ְלהֹוִציא ֻמּתָ  ְלֵבית ִמּבֵ
ית ְלהֹוִציא ָיכֹול ֵאינוֹ  ֲאָבל, ֲחֵברוֹ  , ְלֵביתוֹ  ֵברוֹ חֲ  ִמּבֵ
ָאז ְרׁשּות ּוַמֲחִזיק חֹוֵזר ָהָיה ׁשֶ ל ּבָ ּטֵ ּבִ  ֵישׁ  ִאם ְוֵכן. ׁשֶ
תּוחַ  ֶחֶדר לוֹ  ל ְלֵביתוֹ  ּפָ יתוֹ  ְרׁשּות ּוִבּטֵ  ָאסּור, ּבֵ

  :ְלֵביתוֹ  ֵמַהֶחֶדר ְלהֹוִציא

ֵני. ה ים ׁשְ ּתִ ֵני ּבָ ׁשְ י ּבִ ים ְרׁשּות ִצּדֵ יפּום ָהַרּבִ  ְוִהּקִ
ה ם"ַעּכוּ  ת ְמִחּצָ ּבָ ׁשַ ִעְנָין, ּבְ שׁ  ּבְ ּיֵ יֵניֶהם ׁשֶ מוֹ  ּבֵ  ָחֵצר ּכְ

ֵני ְ ׁשּ ים ׁשֶ ּתִ תּוִחים ּבָ  ַעל ֶזה אֹוְסִרים ֵהם ַוֲהֵרי, לוֹ  ּפְ
ל ְיכֹוִלים ֵאיָנם, ֶזה   :ַלֲחֵברוֹ  ֶאָחד ְלַבּטֵ

ל יֹוֵרשׁ . ו ִאם, ְרׁשּות ְמַבּטֵ  ּוֵמת, מֹוִריׁשוֹ  ֵעֵרב ֹלא ׁשֶ
ת ּבָ ׁשַ א ְוַהּיֹוֵרשׁ , ּבְ ָחֵצר ָלדּור ּבָ ל ָיכֹול, ְואֹוֵסר ּבֶ  ְלַבּטֵ
  :ְרׁשּותוֹ 

ִלין. ז ִלין ְוחֹוְזִרין ְמַבּטְ לֹוַמר. ּוְמַבּטְ ִלים, ּכְ ַבּטְ ּמְ  ׁשֶ
ֵני ְרׁשּוָתם  ְלֶאָחד אוֹ , ַאֶחֶרת ָחֵצר ִלְבֵני זוֹ  ָחֵצר ּבְ
ֵני ּיֹוִציאוּ  ַעד, ָחֵצר ִמּבְ ְרצוּ  ַמה ׁשֶ ּיִ ֶ  ְוחֹוְזִרין, ׁשּ

ִלים לוּ  ְלאֹוָתם ּוְמַבּטְ ּטְ ּבִ ּיֹוִציאוּ  ַעד ָלֶהם ׁשֶ ם ׁשֶ  ֵהם ּגַ
ְרצוּ  ַמה ּיִ ֶ   :ׁשּ
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 שפב סימן
יַרת ִאם ער ְמעֶכֶבת ם"עכוּ  ּדִ   ְסִעיִפים:' כ ּובוֹ , ּובוֹ ּבְ

ר. א ָחֵצר ם"ָהַעּכוּ  ִעם ַהּדָ  ַעד, ָעָליו אֹוֵסר ֵאינוֹ  ּבְ
ְהיוּ  ּיִ נֵ  ׁשֶ ָרֵאִלים יׁשְ ִרים ִיׂשְ ֵני ּדָ ׁשְ ים ּבִ ּתִ  ֶזה ְואֹוְסִרים ּבָ

 מֹוִעיל ְוֵאינוֹ . ֲעֵליֶהם אֹוֵסר ם"ָהַעּכוּ  ָאז, ֶזה ַעל
ל ַבּטֵ ּיְ א, ְרׁשּותוֹ  ם"ָהַעּכוּ  ׁשֶ ירוּ  ָצִריךְ  ֶאּלָ ּכִ ׂשְ ּיַ ּנוּ  ׁשֶ   :ִמּמֶ

לוּ  ִאם. ב ּטְ ָרֵאִלים ּבִ ׂשְ ֵדי ֵמֶהם ְלֶאָחד ְרׁשּוָתם ַהּיִ  ּכְ
ב ָחׁשֵ ּיֵ יִחיִדי ׁשֶ   :מֹוִעיל ֵאינוֹ , ם"ָהַעּכוּ  ֵאֶצל ּכִ

ִריַסת ם"ְלַעּכוּ  ֵאין ִאם. ג ָרֵאִלים ַעל ֶרֶגל ּדְ ׂשְ , ַהּיִ
גֹון. אֹוֵסר ֵאינוֹ  י, ּכְ ּתֵ תּוחֹות ֲחֵצרֹות ׁשְ  ְלזוֹ  זוֹ  ַהּפְ
ִריַסת ָלֶהם ְוֵאין ר ַאַחת ּוְבָחֵצר, ֶזה ַעל ֶזה ֶרֶגל ּדְ  ּדָ
ִרים ַאַחת ּוְבָחֵצר ם"ַעּכוּ  ָרֵאִלים' ב ּדָ , יֹוֵתר אוֹ  ִיׂשְ

ת זוֹ  ְלָחֵצר זוֹ  ֵמָחֵצר ּומֹוִציִאין ַמְכִניִסין ּבָ ׁשַ ֶרךְ  ּבְ  ּדֶ
יֵניֶהם ַחּלֹון ּבֵ ּכֹר ָצִריךְ  ְוֵאין ׁשֶ   :ם"ֵמָהַעּכוּ  ִלׂשְ

ֹוֵכר. ד  ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  מֹוִעיל, ְסָתם ם"ָהַעּכוּ  ִמן ַהׁשּ
הּוא לוֹ  ָפֵרשׁ לְ  יר ׁשֶ ְלטּול ְלַהּתִ  ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ , ַהּטִ

ִתיָבה ׁשּום ִלְכּתֹב ִכירּות ַעל ּכְ ְ   :ַהׂשּ

ָפחֹות ֲאִפּלוּ  ם"ֵמַעּכוּ  ׂשֹוְכִרין. ה ֵוה ּבְ ְ רּוָטה ִמׁשּ   :ּפְ

ל. ו ֵאין ְזַמן ּכָ ִכירּות מֹוִעיל, ּבוֹ  חֹוֵזר ם"ָהַעּכוּ  ׁשֶ ְ  ַהׂשּ
ה ְזַמןלִ  ַוֲאִפּלוּ    :ְמֻרּבֶ

ָכרוֹ  ִאם. ז ְכֶלה, ָידּועַ  ִלְזַמן ם"ֵמָהַעּכוּ  ׂשְ ּיִ ַמן ִלְכׁשֶ  ַהּזְ
ּכֹר ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ִנית ְוִלׂשְ ֵאין, ּוְלָעֵרב ַלֲחֹזר ְוָצִריךְ  ׁשֵ  ּדְ
  :ְוֵנעֹור חֹוֵזר ִראׁשֹון ֵערּוב

ָכרוֹ  ִאם. ח ַמןהַ  ּוְבתֹוךְ , ָידּועַ  ִלְזַמן ם"ֵמָהַעּכוּ  ׂשְ  ּזְ
יר ּכִ יָרתוֹ  ם"ָהַעּכוּ  ִהׂשְ י, ְלַאֵחר ּדִ ִכירּות ּדַ ְ ׂשּ  ּבַ
  :ָהִראׁשֹון

ה. ט ָ ָחֵצר ֲחָדִרים ֲחִמׁשּ  ם"ֵמָהַעּכוּ  ׂשֹוֵכר, ֶאָחד ּבְ
ִביל ׁשְ ם ּבִ ּלָ   :ּכֻ

ָכרוֹ  ִאם. י ּנוּ  ׂשְ ַעל ִמּמֶ ְרחוֹ  ּבְ  ַעל ַאף, מֹוִעיל ֵאינוֹ , ּכָ
י ָהָיה ּפִ ירלְ  ָרִגיל ׁשֶ ּכִ   :ִמּקֶֹדם ַהׂשְ

ּתוֹ  ֲאָבל. יא ִכירוֹ  אוֹ  ֵמִאׁשְ ְ  ַאף ׁשֹוְכִרים, ּוְלִקיטוֹ  ִמׂשּ
י ַעל הּוא ּפִ   :מֹוֶחה ׁשֶ

יר רֹוֶצה ֵאינוֹ  ִאם. יב ּכִ ֵני ֶאָחד לוֹ  ִיְתָקֵרב, ְלַהׂשְ  ִמּבְ
ִאיל ַעד ֶהָחֵצר ׁשְ ּיַ ֵהא ְרׁשּותוֹ  לוֹ  ׁשֶ ּיְ  ְרׁשּות לוֹ  ׁשֶ
יחַ  ָבר ׁשּום ּבוֹ  ְלַהּנִ ֲהָוה, ּדָ ִכירוֹ  ֵליהּ  ּדַ ׂשְ , ּוְלִקיטוֹ  ּכִ

יר ּכִ ּלֹא ּוַמׂשְ ַעת ׁשֶ ֵאינוֹ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ם"ָהַעּכוּ  ִמּדַ  ׁשֶ
יר ָצִריךְ  ּכִ א, ְלַהׂשְ   :ְוַדּיוֹ  ֵערּובוֹ  נֹוֵתן ֶאּלָ

ִית ָמקֹום לוֹ  ִיֵחד ִאם. יג ּבַ ִאיל ּבַ ׁשְ ּמַ יָון, לוֹ  ׁשֶ  ּכֵ
ֵאינוֹ  לּוחוֹ  ׁשֶ ׁשְ ָכל ּכִ ִית ּבְ   :ְמָהֵני ֹלא, ַהּבַ

ָכרוֹ . יד ִכירוֹ  ׂשְ ְ י ַעל ַאף, ִלְזַמן ּוְלִקיטוֹ  ִמׂשּ קוֹ  ּפִ ִסּלְ  ׁשֶ
ַמן ּתֹוךְ  ִכירוֹ  ִמְהיֹות ַהּזְ ִרים, ּוְלִקיטוֹ  ׂשְ  ּתֹם ַעד ֻמּתָ
ַמן ָכרוֹ  ִאם ֲאָבל. ַהּזְ ּנוּ  ׂשְ יָון, ְסָתם ִמּמֶ קוֹ  ּכֵ ִסּלְ  ׁשֶ
לִנְתבַּ  ִכירּות ּטֵ ְ   :ַהׂשּ

ָרֵאל ִאם. טו ִרים ם"ְוַעּכוּ  ִיׂשְ ַבִית ּדָ  ָצִריךְ , ֶאָחד ּבְ
ּכֹר ָרֵאל ִעם ּוְלָעֵרב ם"ֵמָהַעּכוּ  ִלׂשְ ׂשְ   :ַהּיִ

ִכיִרים' ה ם"ְלַעּכוּ  ֵישׁ  ִאם. טז  ְלִקיִטים אוֹ  ׂשְ
ָרֵאִלים ִרים ִיׂשְ ֵביתוֹ  ּדָ יָרָתם ֵאין, ּבְ י ֲחׁשּוָבה ּדִ  ָרהּדִ
ַאְסרוּ  ּיַ   :ֶזה ַעל ֶזה ׁשֶ

י. יז ּתֵ ָרֵאל, ִמּזוֹ  ְלָפִנים זוֹ  ֲחֵצרֹות ׁשְ  ם"ְוַעּכוּ  ִיׂשְ
ִניִמית ּפְ ָרֵאל, ּבַ ִחיצֹוָנה ְוִיׂשְ ָרֵאל אוֹ , ּבַ ׂשְ ּיִ  ם"ְוַעּכוּ  ׁשֶ
ִחיצֹוָנה ָרֵאל ּבַ ִניִמית ְוִיׂשְ ּפְ ִניִמית ם"ַעּכוּ  ַוֲאִפּלוּ , ּבַ ּפְ  ּבַ

ֵני ָרֵאִליםיִ  ּוׁשְ ִחיצֹוָנה ׂשְ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . אֹוֵסר, ּבַ  ׁשֶ
ֲאִפּלוּ  ִניִמית ם"ַעּכוּ  ׁשֶ ּפְ ָרֵאל ּבַ ִחיצֹוָנה ֶאָחד ְוִיׂשְ , ּבַ
  :אֹוֵסר
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 ו
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יר ם"ַעּכוּ . יח ּכִ ִהׂשְ יתוֹ  ׁשֶ ַאר ִאם, ם"ַעּכוּ  ַלֲחֵברוֹ  ּבֵ  ִנׁשְ
ִפיָסה ׁשּום לוֹ  ִית ּתְ ּבַ שׁ , ּבַ ּיֵ יחַ לְ  ְרׁשּות לוֹ  ׁשֶ ם ַהּנִ  ׁשָ

ִלים ׁשּום ּכֹר ְיכֹוִלים, ּכֵ ּנוּ  ִלׂשְ ַאר ֹלא ְוִאם. ִמּמֶ  לוֹ  ִנׁשְ
ִפיָסה ׁשּום יר ָיכֹול ִאם, ּתְ ּכִ ׂשְ ק ַהּמַ ֹוֵכר ְלַסּלֵ  ּתֹוךְ  ַהׂשּ
ּכֹר ְיכֹוִלים, ְזַמּנוֹ  ּנוּ  ִלׂשְ  מֹוִעיל ֵאינוֹ  ָלאו ְוִאם. ִמּמֶ
א ן ִאם ֶאּלָ רוּ  ּכֵ ּכְ וֹ  ִיׂשְ   :ֵכרֵמַהׂשּ

ָרֵאל ָחֵצר. יט ׂשְ ּיִ ִרים ם"ְוַעּכוּ  ׁשֶ הּ  ּדָ ל ֶאָחד ּוַבִית, ּבָ  ׁשֶ
ָרֵאל יתוֹ  ֵאֶצל ִיׂשְ ל ּבֵ תּוחַ  ְוֵאינוֹ  ֶזה ׁשֶ  ֶלָחֵצר ּפָ
יֵניֶהם ְוַחּלֹונֹות ֶרךְ  ִעּמוֹ  ְלָעֵרב ָיכֹול ֵאינוֹ , ּבֵ  ַהַחּלֹון ּדֶ
יֵניֶהם ּבֵ ֵדי ׁשֶ ָליו ְלהֹוִציא ּכְ ֶרךְ  ּכֵ ית ּדֶ ֵכנוֹ  ּבֵ תּוחַ  ׁשְ  ַהּפָ

ַתח ִאם ֲאָבל. ֶלָחֵצר תּוחַ  ּפֶ יֵניֶהם ּפָ ר, ּבֵ  ִמי ְוֵישׁ . ֻמּתָ
אֹוֵמר ַאף ׁשֶ ַתח ִאם ּדְ תּוחַ  ּפֶ יֵניֶהם ּפָ   :ָאסּור, ּבֵ

ָרֵאל ָחֵצר. כ ׂשְ ּיִ רּוִיים ם"ְוַעּכוּ  ׁשֶ הּ  ׁשְ  ַחּלֹונֹות ְוָהיוּ , ּבָ
תּוחֹות ית ּפְ ָרֵאל ִמּבֵ ָרֵאל ְלֵבית הזֶ  ִיׂשְ  ְוָעׂשוּ  ֶזה ִיׂשְ
ֶרךְ  ֵערּוב י ַעל ַאף, ַחּלֹונֹות ּדֶ ֵהם ּפִ ִרים ׁשֶ  ֻמּתָ

ִית ְלהֹוִציא ֶרךְ  ְלַבִית ִמּבַ  ֲאסּוִרים ֵהם ֲהֵרי ַחּלֹונֹות ּדֶ
ִית ְלהֹוִציא ֶרךְ  ְלַבִית ִמּבַ ָתִחים ּדֶ ֵני, ּפְ , ם"ָהַעּכוּ  ִמּפְ

יר ַעד ּכִ ׂשְ ּיַ   :ׁשֶ

 שפג סימן
ֵאין ִית ם"ָהעכוּ  ְכׁשֶ ּבַ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ְמעֵכב ֵאינוֹ  ּבַ

ר ם"ַעּכוּ . א ֵני ִעם ַהּדָ ָרֵאִלים ׁשְ  ם"ָהַעּכוּ  ְוֵאין ִיׂשְ
ֵביתוֹ  ִרים ְוִיְהיוּ  ִויָעְרבוּ  אֹוֵסר ֵאינוֹ , ּבְ א. ֻמּתָ  ם"ַעּכוּ  ּבָ
ת ּבָ ׁשַ ֵטל ְוָהֵערּוב אֹוֵסר, ּבְ ּכֹר םְיכֹוִלי ּוִמיהוּ . ּבָ  ִלׂשְ
ּנוּ  ת ִמּמֶ ּבָ ׁשַ ךְ  ְוַאַחר, ּבְ ל ּכָ  ְוִיְהֶיה ַלֲחֵברוֹ  ָהֶאָחד ְיַבּטֵ
ִחיד ר ַהּיָ ן ְוָכל. ֻמּתָ ּכֵ ת ם"ָהַעּכוּ  ֵמת ִאם ׁשֶ ּבָ ׁשַ , ּבְ
ל ַבּטֵ ּיְ ִחיד ְוִיְהֶיה ַלֲחֵברוֹ  ֶאָחד ׁשֶ ר ַהּיָ   :ֻמּתָ

 שפד סימן

  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ְמעֵכב ִאם ַאְכְסַנאי ם"עכוּ 

ְכָנס ם"ַעּכוּ . א ם ַהּנִ ּלֹא ִנְכָנס ִאם, ַאְכְסָנאּות ְלׁשֵ  ׁשֶ
ְרׁשּות ְרׁשּות ִנְכָנס ְוִאם. ְלעֹוָלם אֹוֵסר ֵאינוֹ  ּבִ  ִאם, ּבִ

ד אֹוֵסר, ָלֹבא ָרִגיל הּוא  ֵאינוֹ , ָרִגיל ֵאינוֹ  ְוִאם. ִמּיָ
ים ְלַאַחר ַעד אֹוֵסר ֹלׁשִ   :יֹום ׁשְ

ֶלךְ  ֵחיל יַאְנשֵׁ . ב ְכְנסוּ  ַהּמֶ ּנִ י ׁשֶ ָבּתֵ הּוִדים ּבְ ין, ַהּיְ  ּבֵ
ָחְזָקה ין ּבְ ָרצֹון ּבֵ ים ְלַבֲעֵלי ֵישׁ  ִאם, ּבְ ּתִ אֹוָתן ּבָ  ּבְ
ְכְנסוּ  ְמקֹומֹות ּנִ ִלים ם"ָהַעּכוּ  ׁשֶ ָאסּור ּכֵ  ְלַטְלְטָלם ׁשֶ
ת ּבָ ׁשַ   :ֲעֵליֶהם אֹוְסִרים ֵאיָנם, ּבְ

 שפה סימן
ין ערּוב ּומּוָמר ִקיְצדוֹ  ּדִ   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ּבְ

ָרֵאל הּוא ֲהֵרי ְצדֹוִקי. א ִיׂשְ ל, ּכְ  ֲאָבל. ְרׁשּות ּוְמַבּטֵ
יָון מֹוִעיל ֵאינוֹ  ֵערּוב ֵאינוֹ  ּכֵ ֵערּוב מֹוֶדה ׁשֶ   :ּבְ

ָאר הּוא ֲהֵרי ּכּוִתי. ב ׁשְ ים ּכִ ָנה לוֹ  ְוֵאין, ַעּמִ ּקָ א ּתַ  ֶאּלָ
ִכירּות ׂשְ   :ּבִ

ָרֵאל. ג ל אוֹ  ֱאִליִלים ַלֲעבֹוַדת מּוָמר ִיׂשְ תֹות ְלַחּלֵ ּבָ  ׁשַ
ַפְרֶהְסָיא לוֹ  ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , ּבְ א ְמַחּלְ ִאסּור ֶאּלָ ָנן ּבְ ַרּבָ , ּדְ

ַעּכוּ  הּוא ֲהֵרי ל ֵאינוֹ  ְוִאם. ם"ּכְ א ְמַחּלֵ ִצְנָעה ֶאּלָ , ּבְ
לוֹ  ֲאִפּלוּ  ִאסּור ְמַחּלְ אֹוַרְייָתא ּבְ ָרֵאל הּוא יֲהרֵ , ּדְ ִיׂשְ  ּכְ

ל   :ְרׁשּות ּוְמַבּטֵ

ָרֵאל. ד ֵהִמיר ִיׂשְ ים לוֹ  ְוָהיוּ , ׁשֶ ּתִ כּוַנת ּבָ ׁשְ ָרֵאל ּבִ  ִיׂשְ
ֵעְרבוּ  ָנה ְלָכל ׁשֶ ָ ַתח לוֹ  ֵאין ִאם, ַהׁשּ ָלל ַאֵחר ּפֶ  ּכְ

ָכל אֹוֵסר הּוא ת ּבְ ּבָ ָחל ׁשַ ֵהִמיר ְלַאַחר ׁשֶ  ִאם ֲאָבל, ׁשֶ
ַתח לוֹ  ֵישׁ  כּוַנת ֵחראַ  ּפֶ ַתח הּוא ֲאִפּלוּ , ם"ָהַעּכוּ  ִלׁשְ  ּפֶ
ּלֹא ָקָטן ה ּבוֹ  ָרִגיל ָהָיה ׁשֶ ִחּלָ  ֵאֶצל אֹותוֹ  ּדֹוִחין, ִמּתְ
ַתח תּוחַ  ּפֶ כּוַנת ַהּפָ   :ם"ָהַעּכוּ  ִלׁשְ

 שפו סימן
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יֵני ּתּוף ּדִ ערּוב ׁשִ   ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , ּבָ

בֹוי ַהֲחֵצרֹות ִמן ְלַטְלֵטל ֲחָכִמים ָאְסרוּ . א , ַלּמָ
ירּוהוּ  ּתּוף ְיֵדי ַעל ְוִהּתִ ּגֹוִבין ׁשִ ת ׁשֶ ָבר אוֹ  ּפַ  ַאֵחר ּדָ

יֵני ל ַמֲאָכל ִמּמִ ֶאָחד אֹותוֹ  ְונֹוְתִנים ְוָחֵצר ָחֵצר ִמּכָ  ּבְ
ִאּלוּ  רֹוִאים ְוָאנוּ  ַהֲחֵצרֹות ִמן תּוחַ  ּכְ ל ּפָ בֹוי ּכָ  ַהּמָ

ֵני. ָחֵצר ְלאֹותוֹ  ֵאינ ּוִמּפְ א וֹ ׁשֶ ף ֶאּלָ ּתֵ , ַהֲחֵצרֹות ְלׁשַ
נוֹ  ְיכֹוִלים ֲאִויר ִלּתְ ַבִית אוֹ  ֶהָחֵצר ּבַ ֵאין ּבְ ע לוֹ  ׁשֶ  ַאְרּבַ

ע ַעל נוֹ  ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ . ַאְרּבַ ִית ִלּתְ ּבַ ְהֶיה ַרק, ּבַ ּיִ  ׁשֶ
ָמקֹום ר ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ךְ  ַהּמִ ֲאִויר אֹותוֹ  נֹוְתִנים ֵאין ִהיְלּכָ  ּבַ
בֹוי   :ַהּמָ

ָרֵאִלים. ב ִרים ִיׂשְ ּדָ ג ׁשֶ  ְוַדְלתֹות, ֲחלּוִקים ְמקֹומֹות' ּבְ
ל קֹומֹות ֶאָחד ּכָ ְיָלה ְנעּוִלים ֵמַהּמְ ּלַ שׁ , ּבַ ּמָ ַ  ּגֹוֶבה ְוַהׁשּ

ם ֶקַמח ּלָ ף ָלֶהם מֹוִעיל ֵאינוֹ , ִמּכֻ ּתֵ ּתַ ּתּוף, ְלִהׁשְ ִ ׁשּ  ׁשֶ
ְהֶיה ָצִריךְ  ָמבֹוי ּיִ ָחֵצר מּוָנח ׁשֶ בוֹ  ּבֶ ּמָ ּבַ  ְוֵאּלוּ , יׁשֶ

ִלים ְבּדָ ּנִ ה ֶזה ׁשֶ ּתּוָפן ֵאין ּוְרחֹוִקים ִמּזֶ  ְוֵאין ֶאָחד ׁשִ
ֶאָחד ְמבֹוֵאיֶהן   :ּכְ

ָכל. ג ֵטי ּכְ ּפְ עּורוֹ  ֲחֵצרֹות ֵערּוֵבי ִמׁשְ ּתוֹ , ְוׁשִ ִאׁשְ  ְוׁשֶ
ִבילוֹ  ְמָעֶרֶבת ׁשְ ָעְרִבין, ּבִ ּמְ ּלֹא ְוׁשֶ  ֵאין ִאם ְלַדְעּתוֹ  ׁשֶ
ִית תוּ  ַהּבַ א חַ ּפָ ָטן, ַאַחת ְלָחֵצר ֶאּלָ ּקָ , ִלְגּבֹותוֹ  ָיכֹול ְוׁשֶ

כֹול ּיָ ם ְלַזּכֹות ֶאָחד ְוׁשֶ ךְ  ְלֻכּלָ יֵני ּכָ ּתּוף ּדִ   :ׁשִ

ִפין. ד ּתְ ּתַ ָכל ִמׁשְ  ִמיֵני' ְוה' ד ַוֲאִפּלוּ , ַמֲאָכל ִמיֵני ּבְ
י ִלְמזֹון ִמְצָטְרִפין ַמֲאָכל ּתֵ   :ְסֻעּדֹות ׁשְ

ָכל. ה ִפין ַמֲאָכל ֵניִמי ּבְ ּתְ ּתַ ָדִנּיֹות חּוץ, ִמׁשְ  ִמּגּוְדּגְ
ֻהְקׁשוּ  ים ּופֹוִלין ְוַתְבִלין, ְלֶזַרע ׁשֶ ָעֵלי ְוֹלא, ְיֵבׁשִ  ּבְ
ָצִלים ּלֹא ּבְ ְדלוּ  ׁשֶ ְכֵמִהין ְוֹלא, ֶזֶרת ֹאֶרךְ  ּגָ  ּבִ

ַכְפִנּיֹות ְוֹלא, ּוִפְטִרּיֹות ים ְוֹלא, ּבְ ֲעָדׁשִ ים ְוֹלא, ּבַ ִחּטִ  ּבְ
עֹוִרים ֶיֶרק ְוֹלא, ּוׂשְ הּוא ּבְ יל ׁשֶ ׁשִ יל ְוֹלא ּבָ ׁשִ  ְוֹלא, ּבָ

ַמִים ם ּבְ ֶמַלח ְוֹלא ְלַבּדָ  ַיַחד ֵעְרָבם ִאם ֲאָבל, ְלַבּדוֹ  ּבְ

ִפין ּתְ ּתַ ֶהם ִמׁשְ ַדְוָקא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבָ ַתן ּדְ ּנָ ׁשֶ  ְלתֹוָכן ּכְ
ֶמן ָעְרִבין אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ׁשֶ ּמְ ַתבְ  ׁשֶ   :ִליןּבְ

ל. ו ָבר ּכָ ְרִגיִלים ּדָ ת ׁשֶ ת ֶאת ּבוֹ  ְלַלּפֵ עּורוֹ , ַהּפַ  ׁשִ
ת ת ּבוֹ  ְלַלּפֵ ֱאָכל ּפַ י ַהּנֶ ּתֵ ֵאין ְוָכל. ְסֻעּדֹות ִלׁשְ  ׁשֶ

ִתין ת ּבוֹ  ְמַלּפְ עּורוֹ , ַהּפַ ֵדי ׁשִ ּנוּ  ֶלֱאֹכל ּכְ ' ב ִמּמֶ
ר. ְסֻעּדֹות ן ָהֵוי ֹלא ַחי ּוָבׂשָ ּיֹאַכל ֵדיכְּ  ְוָצִריךְ  ִלְפּתָ  ׁשֶ
ּנוּ  ן ָהֵוי ְצִלי ֲאָבל. ְסֻעּדֹות' ב ִמּמֶ עּורוֹ , ִלְפּתָ  ְוׁשִ
ת ן ָהֵוי ֹחֶמץ. ְסֻעּדֹות' ב ּבוֹ  ְלַלּפֵ  ַיִין ְוֵכן. ִלְפּתָ
ל ָ ן ָהֵוי ֹלא, ַחי ַיִין ֲאָבל. ְמֻבׁשּ עּורוֹ  ִלְפּתָ י ְוׁשִ ּתֵ  ׁשְ

עּור ְוֵכן. ְרִביִעּיֹות ָאר ׁשִ ִקים ׁשְ   :ַמׁשְ

ִפין. ז ּתְ ּתַ ֵני ִמׁשְ ׁשְ יִצים ּבִ ים ֲאִפּלוּ , ּבֵ ֵני, ַחּיִ ׁשְ  ּבִ
ה, ִרּמֹוִנים ָ ֲחִמׁשּ ִלְטָרא, ֲאַפְרֵסִקים ּבַ ין ָיָרק ּבְ ין ַחי ּבֵ  ּבֵ
ל ָ פֹוִלים, ְמֻבׁשּ ד ְמֹלא ַלִחים ּבְ ַתּפּוֵחי, ַהּיָ  ְמֹלא ַיַער ּבְ
ב   :ַהּקַ

ִפין. ח ּתְ ּתַ ֹאֶכל ֲאִפּלוּ  ִמׁשְ ֵאינוֹ  ּבְ  ָראּוי ִאם לוֹ  ָראּוי ׁשֶ
גֹון, ָאָדם ְלׁשּום ַיִין ְלָנִזיר ּכְ ָרֵאל, ּבְ ְתרּוָמה ּוְלִיׂשְ . ּבִ
ע אוֹ  ֶזה ֵמֹאֶכל ְוֵכן ּבָ ּלֹא ִנׁשְ ף, ֹיאְכֶלּנוּ  ׁשֶ ּתֵ ּתַ . ּבוֹ  ִמׁשְ
ַהְינוּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ְוָקא ּדְ ַדר ּדַ ּנָ ׁשֶ ע אוֹ  ּכְ ּבַ ּלֹא ִנׁשְ  ׁשֶ

ע אוֹ  ָנַדר ִאם ֲאָבל וּ ֹיאְכֶלנּ  ּבַ ּלֹא ִנׁשְ ּנוּ  ֵיָהֶנה ׁשֶ , ִמּמֶ
ִפין ֵאין ּתְ ּתַ הּ  לוֹ  ִמׁשְ   :ּבָ

ר ַעל ָאַמר. ט ּכָ , קֹוָנם אוֹ  ֹקֶדשׁ  ּוְלָמָחר ֹחל ַהּיֹום ּכִ
ִפין ּתְ ּתַ הּ  לוֹ  ִמׁשְ ין, ּבָ ּבֵ ָמׁשֹות ׁשֶ ְ  ֹלא ֲעַדִין ַהׁשּ
ה ׁשָ אי ִנְתַקּדְ עֹוד ָתהָהיְ  ּוְראּוָיה ַוּדַ  ִאם ֲאָבל. יֹום ִמּבְ

ִפין ֵאין, ֹחל ּוְלָמָחר קֹוָנם ַהּיֹום ָאַמר ּתְ ּתַ הּ  לוֹ  ִמׁשְ  ּבָ
ֵאיָנהּ  ךְ  ַעד ְראּוָיה ׁשֶ ְחׁשַ ּתֶ תּוחַ  ָחֵצר. ׁשֶ ֵני ַהּפָ  ִלׁשְ
ף ְמבֹואֹות ּתֵ ל ִעם ְוׁשִ ר, ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ ל ִעם ֻמּתָ  ּכָ

ּנוּ  ְלַטְלֵטל ֶאָחד  ְוָאסּור, ְלתֹוכוֹ  ֵמָחֵצרוּ  ְלָחֵצר ִמּמֶ
ִלים ְלַטְלֵטל ְבתוּ  ּכֵ ָ ׁשּ ָמבֹוי ׁשֶ בֹוי ֶזה ּבְ ֶרךְ  ָהַאֵחר ַלּמָ  ּדֶ
ף ֹלא ְוִאם. ֶהָחֵצר ּתֵ  הּוא ִאם, ֵמֶהם ֶאָחד ׁשּום ִעם ׁשִ
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ֵניֶהם ִעם ָרִגיל ֹחל ְוָלֹבא ָלֵצאת ׁשְ ֶרךְ  ּבְ , ֲעֵליֶהם ּדֶ
ֵניֶהם ַעל אֹוֵסר  ְוִעם, ָהֶאָחד ִעם לָרִגי הּוא ְוִאם. ׁשְ
ִני ֵ ָרִגיל אֹותוֹ , ָרִגיל ֵאינוֹ  ַהׁשּ ֵאינוֹ , אֹוֵסר ׁשֶ  ָרִגיל ְוׁשֶ
ף ְוִאם. אֹוֵסר ֵאינוֹ  ּתֵ ֵאינוֹ  אֹותוֹ  ִעם ׁשִ ר, ָרִגיל ׁשֶ  ֻהּתַ

פוּ  ִאם ְלַעְצמוֹ  ָהָרִגיל ּתְ יֵניֶהם ׁשִ  ָהָיה ִאם ְוֵכן. ּבֵ
ֵניֶהם ִעם ָרִגיל ף ׁשְ ּתֵ ר, ֵמֶהם ֶאָחד ִעם ְוׁשִ ִני ֻמּתָ ֵ  ַהׁשּ
ֲהֵרי ק ׁשֶ ּנוּ  ַעְצמוֹ  ִסּלֵ בֹוי ְוִאם. ִמּמֶ ָרִגיל ַהּמָ  ּבוֹ  ׁשֶ
פוּ  ּתְ יֵניֶהם ׁשִ ֵאינוֹ  ְואֹותוֹ  ּבֵ פוּ  ֹלא ָרִגיל ׁשֶ ּתְ  ְוהּוא, ׁשִ

ף ֹלא ּתֵ  ֵאֶצל אֹותוֹ  ּדֹוִחים, ֶזה ִעם ְוֹלא ֶזה ִעם ֹלא ׁשִ
ֵאינוֹ  ק ָרִגיל ׁשֶ ּלֵ ָרִגיל תוֹ ֵמאוֹ  ְוִיְסּתַ ֵדי, ׁשֶ ֵהא ּכְ ּיְ  ׁשֶ
ר יָון ֻמּתָ הּוא ּכֵ ָבר ַמְפִסיד ֵאינוֹ  ׁשֶ ּדָ ֲהֵרי ּבַ ף ֹלא ׁשֶ ּתֵ  ׁשִ

ֶהם ַעל ַלֲאֵחִרים ֶריַוח ְוֵישׁ , ִעּמָ  ִיְהיוּ  ֶזה ְיֵדי ׁשֶ
ִרים ת ַעל אֹותוֹ  ּכֹוִפין, ֻמּתָ   :ְסדֹום ִמּדַ

 שפז סימן
ִפין ּתָ ָמבֹוי ׁשֻ ֲחֵצרֹות עֵרבלְ  ְצִריִכין ּבְ ָסִעיף  ּובוֹ , ּבַ

  ֶאָחד

ִפין. א ּתְ ּתַ ׁשְ ָמבֹוי ַהּמִ ֲחֵצרֹות ְלָעֵרב ְצִריִכים ּבְ ֵדי ּבַ  ּכְ
ּלֹא חוּ  ׁשֶ ּכְ ינֹוקֹות ִיׁשְ ֲהֵרי, ֵערּוב ּתֹוַרת ַהּתִ  ֵאין ׁשֶ

ינֹוקֹות יִרים ַהּתִ ה ַמה ַמּכִ ֲעׂשֶ בֹוי ּנַ ּמָ  ִאם ְלִפיָכךְ . ּבַ
פוּ  ּתְ ּתַ ַפת ָמבֹויבְּ  ִנׁשְ  ְצִריִכין ְוֵאין ָעָליו סֹוְמִכין, ּבְ
ֲחֵצרֹות ְלָעֵרב ֲהֵרי ּבַ ינֹוקֹות ׁשֶ יִרים ַהּתִ ַפת ַמּכִ  ְוֵישׁ . ּבְ

ִאם אֹוְמִרים ל ֵעְרָבה ֹלא ׁשֶ  ֵאין, ְלַעְצָמהּ  ָחֵצר ּכָ
ּתּוף ַעל סֹוְמִכין ִ ל ֲאָבל. ַהׁשּ ּכָ ׁשֶ  ֵעְרָבה ָחֵצר ּכְ
פוּ  ךְ כָּ  ְוַאַחר, ְלַעְצָמהּ  ּתְ ּתַ בֹוי ִנׁשְ ּמָ ֶרךְ  ֵעְרבוּ  ְוֹלא ּבַ  ּדֶ
ָתִחים יֵניֶהם ּפְ ּבֵ ִרים, ׁשֶ שׁ  ֻמּתָ ּמֵ ּתַ ֲחֵצרֹות ְלִהׁשְ  ּבַ
בֹוי ּמָ ּבַ ֶרךְ  ׁשֶ ָתִחים ּדֶ יֵניֶהם ּפְ ּבֵ סֹוְמִכים, ׁשֶ ּתּוף ַעל ׁשֶ  ׁשִ
ְמקֹום ֶרךְ  ֵעְרבוּ  ְוִאם. ֵערּוב ּבִ ָתִחים ּדֶ יֵניֶהם ּפְ ּבֵ  ְוֹלא ׁשֶ

פוּ  ּתְ ּתַ בֹוי ִנׁשְ ּמָ רֹות, ּבַ שׁ  ֻמּתָ ּמֵ ּתַ בֹוי ַהֲחֵצרֹות ְלִהׁשְ ּמָ , ּבַ

סֹוְמִכים ֵעְרבוּ  ֵערּוב ַעל ׁשֶ ֶרךְ  ַהֲחֵצרֹות ׁשֶ ָתִחים ּדֶ  ּפְ
ְמקֹום ּתּוף ּבִ   :ׁשִ

 שפח סימן
ין פוּ  לֹא ְוַגם ַיַחד ַהֲחֵצרֹות עְרבוּ  לֹא ִאם ּדִ ּתְ ּתַ  ִנׁשְ

ָמבֹוי   ִעיף ֶאָחדסָ  ּובוֹ , ּבַ

פוּ  ֹלא ְוַגם, ַיַחד ַהֲחֵצרֹות ֵעְרבוּ  ֹלא ִאם. א ּתְ ּתַ  ִנׁשְ
בֹוי ּמָ ר, ּבַ ָכל ְלַטְלֵטל ֻמּתָ בֹוי ּבְ ִלים ַהּמָ ְבתוּ  ּכֵ ָ ׁשּ  ׁשֶ
תֹוכוֹ  ין, ּבְ ים ִעם ֲחֵצרֹות ֵעְרבוּ  ּבֵ ּתִ ין ַהּבָ . ֵעְרבוּ  ֹלא ּבֵ
נוּ  ּוְלָהַרב ה ַרּבֵ ר ֹמׁשֶ ּלֹא ְוָקאדַּ , ַמְימֹון ּבַ ׁשֶ  ֵעְרבוּ  ּכְ
ים ִעם ֲחֵצרֹות ּתִ  ִעם ֲחֵצרֹות ֵעְרבוּ  ִעם ֲאָבל, ַהּבָ
ים ּתִ בֹוי ְמַטְלְטִלין ֵאין ַהּבָ ּמָ א ּבַ ע ֶאּלָ ַאְרּבַ   :ַאּמֹות ּבְ

 שפט סימן
שׁ  ם"עכוּ  ּיֵ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ַלָמבֹוי ָפתּוחַ  ַחלֹון לוֹ  ׁשֶ

ר ם"ַעּכוּ . א ב ַהּדָ ּמָ יתוֹ  ֲאחֹוֵרי ַחּלֹון לוֹ  ְוֵישׁ , ֹויּבַ  ּבֵ
תּוחַ  ף אוֹ  ְלִבְקָעה ּפָ א ּבוֹ  ֵאין ֲאִפּלוּ , ְלַקְרּפָ  ט"ד ֶאּלָ
ֵני ַעל אֹוֵסר ֵאינוֹ , ט"ד ַעל  ַמְכִניס ֲאִפּלוּ  ָמבֹוי ּבְ

ים ּומֹוִציא ַמּלִ ֶרךְ  ּוְקרֹונֹות ּגְ בֹוי ּדֶ ל ַהּמָ , ַהּיֹום ּכָ
ָחֵפץ אֹותוֹ  יֹוֵתר ׁשֶ תּוחַ  ּבְ ּפָ ּיֵשׁ  ְלַבּדוֹ  ֵמֲאחֹוָריו לוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ

ְתחוֹ  ְוָהֵוי, ֲאִויר לוֹ  מוֹ  ְלָמבֹוי ּפִ ֵאינוֹ  ּכְ , ָרִגיל ׁשֶ
ֵאינוֹ  ּיֵשׁ  ְוהּוא. אֹוֵסר ׁשֶ ְקָעה ׁשֶ ּבִ ף אוֹ  ּבַ ְרּפָ ּקַ  יֹוֵתר ּבַ

א ּבוֹ  ֵאין ִאם ֲאָבל, ִמְסָאַתִים  הּוא ָקָטן, ְסָאַתִים ֶאּלָ
יהּ  יהּ לֵ  ִניָחא ְוֹלא ָרֵאל. ּבֵ שׁ  ְוִיׂשְ ּיֵ ַתח לוֹ  ׁשֶ בֹוי ּפֶ  ַלּמָ

ף ֵמֲאחֹוָריו ּוֶפַתח ְרּפָ ַכח, ַלּקַ  ִאם, ֵעֵרב ְוֹלא ְוׁשָ
ף ֵאינוֹ  ְלִפי אֹוֵסר, ִמְסָאַתִים יֹוֵתר ַהַקְרּפָ  לוֹ  ָראּוי ׁשֶ
ק ְוֵאינוֹ  ּלֵ בֹוי ִמן ִמְסּתַ ף ְוִאם, ַהּמָ יָרה ֻהּקַ  ֲאִפּלוּ , ַלּדִ
יָון אֹוֵסר ֵאינוֹ  ְסָאַתִיםמִ  יֹוֵתר ָראּוי ּכֵ  ִמי ְוֵישׁ . לוֹ  ׁשֶ

אֹוֵמר ה ׁשֶ ַאְדַרּבָ ף ִאם, ּדְ יָרה ֻהּקַ ית ֲאִפּלוּ  ַלּדִ  ּבֵ
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יָון, אֹוֵסר ְסָאַתִים ּכֵ ף ׁשֶ ֻהּקַ יָרה ׁשֶ  ֲאִויר ּבוֹ  ֵאין ַלּדִ
ק ּבוֹ  ָחֵפץ ְוֵאינוֹ  ּלֵ ִבילוֹ  ְלִהְסּתַ ׁשְ בֹוי ִמן ּבִ   :ַהּמָ

 צש סימן
ִצּדוֹ  ָמבֹוי ָרֵאל ֶאָחד ְוִצּדוֹ  ם"עכוּ  ֶאָחד ׁשֶ ' ב ּובוֹ , ִיׂשְ

  ְסִעיִפים:

ּדוֹ  ָמבֹוי. א ּצִ ָרֵאל ֶאָחד ְוִצּדוֹ  ם"ַעּכוּ  ֶאָחד ׁשֶ  ּוַבִית, ִיׂשְ
ל ָרֵאל ׁשֶ תּוחַ  ֶאְצלוֹ  ַאֵחר ִיׂשְ ים ִלְרׁשּות ּפָ  ְוֹלא ָהַרּבִ

בֹוי ינוֹ  ְוַחּלֹון, ַלּמָ ָרֵאל ְלֵבין ּבֵ ר ִיׂשְ בֹוי ַהּדָ ּמָ  ֵאינוֹ , ּבַ
ֶרךְ  ְלָעֵרב ָיכֹול יֵניֶהם ַהַחּלֹון ּדֶ ּבֵ ָליו ְלהֹוִציא ׁשֶ  ּכֵ

בֹוי ֶרךְ  ַלּמָ ית ּדֶ ָרֵאל ּבֵ ֵכנוֹ  ִיׂשְ תּוחַ  ׁשְ בֹוי ַהּפָ  ֲאָבל. ַלּמָ
ַתח ִאם יֵניֶהם ּפֶ ר, ּבֵ אֹוֵסר ִמי ְוֵישׁ . ֻמּתָ ֶפַתח ַאף ׁשֶ  ּבְ

תּוחַ  יֵני ּפָ   :ֶהםּבֵ

ּדוֹ  ָמבֹוי. ב ּצִ ָרֵאִלים ֶאָחד ְוִצּדוֹ  ם"ַעּכוּ  ֶאָחד ׁשֶ , ִיׂשְ
תּוחֹות ַחּלֹונֹות ְוָהיוּ  ל ְלָחֵצר ֵמָחֵצר ּפְ ָרֵאל ׁשֶ  ִיׂשְ

ם ְוֵעְרבוּ  ּלָ ֶרךְ  ּכֻ י ַעל ַאף, ַחּלֹונֹות ּדֶ ֲעׂשוּ  ּפִ ּנַ  ׁשֶ
י ַאְנׁשֵ ִית ּכְ ִרים ֶאָחד ּבַ ֶרךְ  יסּוְלַהְכנִ  ְלהֹוִציא ּוֻמּתָ  ּדֶ
שׁ  ֲאסּוִרים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ַחּלֹונֹות ּמֵ ּתַ בֹוי ְלִהׁשְ ּמָ ֶרךְ  ּבַ  ּדֶ
ָתִחים רוּ  ַעד ּפְ ּכְ ׂשְ ּיִ   :ם"ָהַעּכוּ  ִמן ׁשֶ

 שצא סימן
ין טּול ּדִ ְכחוּ  ְלִמי ְרׁשּות ּבִ ָ ׁשּ ' ב ּובוֹ , ְלעֵרב ׁשֶ

  ְסִעיִפים:

ָכל. א ֵטי ּכְ ּפְ ּטּול ִמׁשְ שָּׁ  ְלִמי ּבִ ֲחֵצרוֹ  ֵעֵרב ְוֹלא ַכחׁשֶ , ּבַ
ן ָמבֹוי הּוא ּכֵ ִאם. ּבְ ְכָחה ׁשֶ  ְוֹלא ַאַחת ָחֵצר ׁשָ

ָפה ּתְ ּתַ ֶלת, ִנׁשְ ָאר ְרׁשּוָתהּ  ְמַבּטֶ ֵני ִלׁשְ בֹוי ּבְ  ֵהם אוֹ  ַהּמָ
י ַעל ַאף, ָלהּ  ֵהם ּפִ ים ׁשֶ ֵני, ַרּבִ ּבְ י ֶהָחֵצר ׁשֶ ּבֵ  ָמבֹוי ּגַ

ָיִחיד ֲחׁשּוִבים ָחֵצר ּכְ ֵטי ּוְכָכל. ּבֶ ּפְ ָרֵאל ִמׁשְ ָחֵצר ִיׂשְ  ּבֶ
ן, ם"ָהַעּכוּ  ִעם ָמבֹוי הּוא ּכֵ ִעיר אוֹ  ּבְ ֵאין, ּבָ  ָאסּור ׁשֶ

ָמבֹוי ְלַטְלֵטל ִעיר אוֹ  ּבְ ֶפת ּבְ ּקֶ ְהיוּ  ַעד חֹוָמה ַהּמֻ ּיִ  ׁשֶ
י ּתֵ ל ֲחֵצרֹות ׁשְ י ׁשֶ ּתֵ ָרֵאל ּבָ ִעיר ִיׂשְ  ָחֵצר ֲאָבל, ּבָ
ה םאִ  ֲאִפּלוּ , ֹלא, ַאַחת ים ַהְרּבֵ ּתִ ל ּבָ ָרֵאל ׁשֶ  ִיׂשְ

תּוִחים ֵהא ְוהּוא. ְלתֹוָכהּ  ּפְ ּתְ ֶפת ָהִעיר ׁשֶ  חֹוָמה ֻמּקֶ
יָרה פֹות ֵהן ֲעָירֹות ּוְסָתם. ַלּדִ יָרה ֻמּקָ  ּוְסָתם. ַלּדִ

ִפים ֵאיָנם ִמְבָצִרים יָרה ֻמּקָ שׁ . ַלּדִ ּיֵ  ֲחֵצרֹות' ב ּוְכׁשֶ
ל י ׁשֶ ּתֵ ָרֵאל ּבָ ִעיר ִיׂשְ ּכֹר ִריִכיםצְ  ּבְ ל ִלׂשְ  ָחֵצר ִמּכָ

ל ְוָחֵצר יק ְוֵאין, ם"ַעּכוּ  ׁשֶ ַמה ַמְסּפִ ּכֹר ּבְ ׁשְ ּיִ ֶ ר ׁשּ ַ  ִמׂשּ
ה. ָהִעיר ּמֶ ָבִרים ּבַ ר, ֲאמּוִרים ּדְ ׂשַ ֵאין ּבְ ים ׁשֶ ּתִ  ַהּבָ
ּלוֹ  שׁ  ְרׁשּות לוֹ  ֵאין ְוַגם, ׁשֶ ּמֵ ּתַ י ְלִהׁשְ ָבּתֵ ֵני ּבְ  ָהִעיר ּבְ
ָלל ַעתבִּ  ֲאִפּלוּ , ּכְ ְמקֹום ֲאָבל, ִמְלָחָמה ׁשְ ל ּבִ ּכָ  ׁשֶ
ים ֵאיָנם ָהִעיר ָצְרֵכי א ַנֲעׂשִ י ַעל ֶאּלָ ר ּפִ ַ  אוֹ  ַהׂשּ

ה ּלוֹ  ַהְמֻמּנֶ אי, ׁשֶ ִכירּות ַוּדַ ְ ׂשּ ר ׁשֶ ַ  אוֹ  ַההּוא ֵמַהׂשּ
ִכירוֹ  ְ ֲהֵרי, ְמָהֵני ּוְלִקיטוֹ  ִמׂשּ יב ְרׁשּות לוֹ  ֵישׁ  ׁשֶ  ְלהֹוׁשִ
יו י ִמְלַחְמּתוֹ  ּוְכֵלי ֲאָנׁשָ ָבּתֵ ֵני ּבְ ַעת ָהִעיר ּבְ ׁשְ  ּבִ
ּלֹא ִמְלָחָמה ם ׁשֶ ְעּתָ   :ִמּדַ

ָרֵאִלים. ב ִרים ִיׂשְ ָחֵצר ַהּדָ ִעיר ְיִחיִדי ּבְ ל ּבְ  ם"ַעּכוּ  ׁשֶ
ִהיא ֶפת ׁשֶ ֶרךְ  ֲאֵחִרים ְיהּוִדים ְוָעְברוּ , חֹוָמה ֻמּקֶ ם ּדֶ  ׁשָ
ת ּבָ ׁשַ ָחֵצר ְוִנְתַאְכְסנוּ  ּבְ  אֹוְסִרים ֵאיָנם, תַאֶחרֶ  ּבְ
אֹוֵרחַ  ֲעֵליֶהם ִרים, אֹוֵסר ֵאינוֹ  ּדְ ָכל ְלַטְלֵטל ּוֻמּתָ  ּבְ
  :ָהִעיר

 שצב סימן
יֵני   ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , ָלעיר ערּוִבין ּדִ

ָהְיָתה ִעיר. א ית ֲאִפּלוּ , ָיִחיד ִקְנַין ׁשֶ ל ַנֲעׂשֵ ים ׁשֶ , ַרּבִ
ִפים ּתְ ּתַ ם ִמׁשְ ּלָ ּתּוף ּכֻ ָכל ִויַטְלְטלוּ  ָחדאֶ  ׁשִ ִדיָנה ּבְ . ַהּמְ

ל ָהְיָתה ִאם ְוֵכן ים ׁשֶ ַתח ָלהּ  ְוֵישׁ  ַרּבִ , ֶאָחד ּפֶ
ִפים ּתְ ּתַ ם ִמׁשְ ּלָ ּתּוף ּכֻ ל ָהְיָתה ִאם ֲאָבל. ֶאָחד ׁשִ  ׁשֶ

ים ֵני ָלהּ  ְוֵישׁ , ַרּבִ ָתִחים ׁשְ ָהָעם ּפְ ֶזה ִנְכָנִסים ׁשֶ  ּבָ
ֶזה ְויֹוְצִאים יתַנעֲ  ֲאִפּלוּ , ּבָ ל ׂשֵ  ְמָעְרִבין ֵאין ָיִחיד ׁשֶ
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הּ  ֶאת ּלָ א, ּכֻ יִחין ֶאּלָ ה ַמּנִ ּנָ  ֲאִפּלוּ , ֶאָחד ָמקֹום ִמּמֶ
ִפין, ְלתֹוָכהּ  ּוַבִית ַאַחת ָחֵצר ּתְ ּתַ ָאר ּוִמׁשְ ְ  ְוִיְהיוּ  ַהׁשּ
ִפין ֵאּלוּ  ּתְ ּתַ ׁשְ ם ַהּמִ ּלָ ִרים ּכֻ ָכל ֻמּתָ  ֵמאֹותוֹ  חּוץ ָהִעיר ּבְ

יְּ  ָמקֹום ִ ׁשּ ָאִרים אֹוָתם ְוִיְהיוּ , רוּ ׁשֶ ׁשְ ִרים ַהּנִ  ֻמּתָ
ְמקֹוָמם ּתּוף ּבִ ִ ׁשּ ים ּבַ עֹוׂשִ  ָהיוּ  ְוִאם. ְלַעְצָמם ׁשֶ
ָאִרים ׁשְ ים ַהּנִ ָאר ְלַטְלֵטל ֲאסּוִרים, ַרּבִ ׁשְ ל ּבִ . ָהִעיר ּכָ

ּום ֶזה ְוָדָבר ר ִמׁשּ ֵדי, הּוא ֶהּכֵ ְדעוּ  ּכְ ּיֵ ָהֵערּוב ׁשֶ  ׁשֶ
יר ִעיר ַטְלֵטללְ  ָלֶהם ִהּתִ ים ֶזה ּבְ ַרּבִ הּ  ּבֹוְקִעים ׁשֶ  ּבָ
ֲהֵרי קֹום ׁשֶ ַאר ַהּמָ ׁשְ ּנִ ף ְוֹלא ׁשֶ ּתֵ ּתַ ֶהם ִנׁשְ  ֵאין ִעּמָ

א ּבוֹ  ְמַטְלְטִלים  ְוִאם. ְלַעְצָמן ְוֵאּלוּ  ְלַעְצָמן ֵאּלוּ  ֶאּלָ
ְפֵני ָמבֹוי ָמבֹוי ְלָעֵרב ָרצוּ  ל, ַעְצמוֹ  ּבִ ן ּכָ ּכֵ ַמֲהֵני ׁשֶ  ּדְ
אֵ  ּיּור יןּדְ דֹול ׁשִ ה ּגָ   :ִמּזֶ

ל ִעיר. ב ים ׁשֶ שׁ  ַרּבִ ּיֵ ַתח לוֹ  ׁשֶ ם ֶאָחד ּפֶ ָמקֹום ְוֻסּלָ  ּבְ
הּ  ֶאת ְמָעְרִבין, ַאֵחר ּלָ ּיּור ְצִריָכה ְוֵאיָנהּ  ּכֻ ֵאין, ׁשִ  ׁשֶ

ם חֹוָמה ַהֻסּלָ ּבַ ֶפַתח ָחׁשּוב ׁשֶ ה ֶהֱעִמיד ַוֲאִפּלוּ . ּכְ  ַהְרּבֵ
מֹות ַצד ֶזה ֻסּלָ ר ֹרַחב ַעד הזֶ  ּבְ יב ֹלא, ֶעׂשֶ  ָחׁשִ
ֶפַתח ֵני ָלהּ  ֵישׁ  ְוִאם. ּכְ ָתִחים ׁשְ ה ְוֵישׁ  ּפְ ּפָ  ִלְפֵני ַאׁשְ
ִאּלוּ , ֵמֶהם ֶאָחד ם ֵאין ּכְ א ׁשָ ַתח ֶאּלָ   :ֶאָחד ּפֶ

ים. ג ּתִ יִחים ַהּבָ ּנִ ּמַ ּיּור אֹוָתם ׁשֶ י ַעל ַאף, ׁשִ ֵאיָנם ּפִ  ׁשֶ
תּוִחים א ָלִעיר ּפְ , ַלחּוץ ּוְפֵניֶהם ָלִעיר ֵריֶהםֲאחוֹ  ֶאּלָ
ית הּוא ַוֲאִפּלוּ  ָקר ּבֵ ית אוֹ  ַהּבָ ֶבן ּבֵ ֵאיָנם ַהּתֶ  ׁשֶ

ים, ְלָעֵרב ְצִריִכים ּיּור אֹוָתם עֹוׂשִ  ֶאת ּוְמָעְרִבין ׁשִ
ָאר ְ   :ַהׁשּ

פוּ  ִעיר. ד ּתְ ּתַ ׁשְ ּנִ ל ׁשֶ ֶביהָ  ּכָ בֹוי חּוץ יֹוׁשְ , ֶאָחד ִמּמָ
ם ַעל אֹוֵסר ֶזה ֲהֵרי ּלָ נוּ  ְוִאם. ּכֻ ָבה ּבָ ַתח ַעל ַמּצֵ  ּפֶ

בֹוי ָהְיָתה ִעיר ְלִפיָכךְ . ֲעֵליֶהם אֹוֵסר ֵאינוֹ , ַהּמָ  ׁשֶ
ית ֲאִפּלוּ , ָיִחיד ִקְנַין ל ַנֲעׂשֵ ים ׁשֶ  ְמָעְרִבין ֵאין, ַרּבִ
א, ַלֲחָצִאין אֹוָתהּ  הּ  אוֹ  ֶאּלָ ּלָ  ּובֹוֶנה ּוָמבֹוי ָמבֹוי אוֹ  ּכֻ

ל ָבה יּוָמבוֹ  ָמבֹוי ּכָ ְתחוֹ  ַעל ַמּצֵ  ַלֲחֹלק ָרָצה ִאם ּפִ
ֵדי ֵמֶהם ְרׁשּותוֹ  ּלֹא ּכְ ָאר ַעל ֶיֱאֹסר ׁשֶ בֹואֹות ׁשְ   :ַהּמְ

ה. ה ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵאין ֲאמּוִרים ּדְ  אֹוָתהּ  ְמָעְרִבין ׁשֶ
ִעיר, ַלֲחָצִאין ֶפת ּבְ בֹוהַּ  חֹוָמה ֻמּקֶ  ָלהּ  ְוֵישׁ  ט"י ּגָ
ָלתֹות הּ  ָהִעיר ְיָתההָ  ֹלא ִאם ֲאָבל, ּדְ ּלָ ֶרת ּכֻ  ֻמְכׁשֶ

ְמִחּצֹות יר ּוָבאוּ  ּבִ  ָהְרׁשּות, ּוְלָעְרָבהּ  ֶחְצָיהּ  ְלַהְכׁשִ
ָיָדם   :ּבְ

ָאַמְרנוּ  ֶזה. ו ֵאין ׁשֶ  ַהְינוּ , ַלֲחָצִאין אֹוָתהּ  ְמָעְרִבין ׁשֶ
ֵאין לֹוַמר ָקם מֹוִעיל ְוקֹוָרה ֶלִחי ׁשֶ , ִמּזֶה ֶזה ְלַסּלְ
ַפס ֲאָבל ָעהַארְ  ּבְ ֵני אוֹ  ּבָ ׁשְ ִסין ּבִ ֵני ּפַ הּוִיין ׁשְ  ַמׁשְ

 ָרָחב הּוא ְוִאם. ַלֲחָצִאין ּוְמָעְרִבין ֵמֵאּלוּ  ֵאּלוּ  ֶנֱחָלִקים
ר ה, ַאּמֹות ֵמֶעׂשֶ ַתח צּוַרת עֹוׂשֶ   :ּפֶ

ל ִעיר. ז ים ׁשֶ ים ַעל ְוָעְמָדה ְוִנְתַמֲעָטה ַרּבִ ִ  ֲחִמׁשּ
ּיּוִרים   :ּיּורשִׁ  ְצִריָכה ֵאיָנהּ , ּדִ

ה. ח ּתּוף ַהְמַזּכֶ ׁשִ ֵני ְלָכל ּבְ ם ֵעְרבוּ  ִאם, ָהִעיר ּבְ ּלָ  ּכֻ
כּות ְלהֹוִדיָעם ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ֶאָחד ֵערּוב ּזְ . ָלֶהם הּוא ׁשֶ
ַכח ִמי ְוִדין ָ ׁשּ ף ְוֹלא ׁשֶ ּתֵ ּתַ ֵני ִעם ִנׁשְ  ִמי אוֹ , ָהִעיר ּבְ

ָהַלךְ  ּבֹת ׁשֶ ִעיר ִלׁשְ ָהָיה ם"ַעּכוּ  אוֹ  ַאֶחֶרת ּבְ ֶהם ׁשֶ  ִעּמָ
ִעיר ין, ּבָ ִדיָנם ַהּכֹל ּדִ ָחֵצר ּכְ   :ּוָמבֹוי ּבְ

 שצג סימן
ין יֹום ערּוב ּדִ ָחל טֹוב ּבְ עֶרב ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ין ְוִדין ׁשַ  ּבֵ

ָמׁשֹות ְ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ְלעֵרב ַהׁשּ

ּתּוֵפי ֲחֵצרֹות ֵערּוֵבי ְמָעְרִבין ֵאין. א יוֹ  ְמבֹואֹות ְוׁשִ  םּבְ
ָחל טֹוב ֶעֶרב ִלְהיֹות ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ַכח ְוִאם. ׁשַ  ֵעֵרב ְוֹלא ׁשָ

ֵני ְוָחלוּ , טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ּיֹום טֹוִבים ָיִמים ׁשְ  ּבַ
י י ְויֹום ַהֲחִמיׁשִ ִ ׁשּ יֹום ְיָעֵרב, ׁשִ ַנאי ַעל טֹוב ּבְ  ּתְ
ּיֹאַמר  ַהּיֹום ְוִאם, ֵערּוב ֶזה ְיֵהא ֹחל ַהּיֹום ִאם: ׁשֶ
ְדָבַרי ןֵאי ֹקֶדשׁ  לּום ּבִ  ַהּיֹום ִאם: ֹיאַמר ּוְלָמָחר. ּכְ
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י ֲהֵרי ֹקֶדשׁ   ֶזה ְיֵהא ֹחל ַהּיֹום ְוִאם, ֵמֶאְתמֹול ֵעַרְבּתִ
י ְוָהֵני. ֵערּוב ֵני ִמּלֵ ׁשְ ל טֹוִבים ָיִמים ּבִ ֻלּיֹות ׁשֶ , ּגָ
ֵני ֲאָבל ׁשְ ל טֹוִבים ָיִמים ּבִ ָנה ֹראשׁ  ׁשֶ ָ , ֹלא, ַהׁשּ

ְכיֹוָמא אֲאִרי ּדִ א ְכּתָ ַמּיָ   :ּדְ

ּתּוֵפי ְוֶאָחד ֲחֵצרֹות ֵערּוֵבי ֶאָחד. ב , ְמבֹואֹות ׁשִ
ין אֹוָתם ְמָעְרִבין ָמׁשֹות ּבֵ ְ ָבר ִאם ַוֲאִפּלוּ , ַהׁשּ ל ּכְ  ִקּבֵ

ת ּתֹוֶסֶפת ָעָליו ּבָ ל ִאם אֹוְסִרים ְוֵישׁ . ׁשַ  ָעָליו ִקּבֵ
ת ּתֹוֶסֶפת ּבָ   :ׁשַ

ַנִים ֵעֵרב. ג עֹוד דְלֶאחָ , ִלׁשְ  ָהֵערּוב ְוֶנֱאַכל יֹום ִמּבְ
ין ָמׁשֹות ּבֵ ְ ין ֵעֵרב ּוְלֶאָחד, ַהׁשּ ָמׁשֹות ּבֵ ְ ֵניֶהם, ַהׁשּ  ׁשְ
אֹותוֹ . ֵערּוב ָקנוּ  ּלְ ֱאַכל ׁשֶ ּנֶ ין ֵערּובוֹ  ׁשֶ ָמׁשֹות ּבֵ ְ  ַהׁשּ
ִבים ָאנוּ  יחַ  ּוְלאֹותוֹ , ַלְיָלה אֹותוֹ  חֹוׁשְ ִהּנִ ין ֵערּובוֹ  ׁשֶ  ּבֵ

ָמׁשֹות ְ ִבים ַהׁשּ  ָעָליו ֵעֵרב ִאם ֲאָבל. יֹום אֹותוֹ  חֹוׁשְ
ין ָמׁשֹות ּבֵ ְ ין ֵערּובוֹ  ְוֶנֱאַכל ַהׁשּ ָמׁשֹות ּבֵ ְ   :ָאסּור, ַהׁשּ

 שצד סימן
ינוֹ  ַמה ערּוב ְסֵפק   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ּדִ

גֹון, ֵערּוב ְסֵפק. א ם ָהָיה ִאם ָסֵפק ּכְ ין ַקּיָ  ּבֵ
ָמׁשֹות ְ ר, ָלאו ִאם ַהׁשּ ָהָיה ְוהּוא. ֻמּתָ  ֶחְזַקת לוֹ  ׁשֶ
רּות ׁשְ גֹון, ּכַ יחוֹ  ּכְ ִהּנִ ם ׁשֶ  ִאם ֲאָבל, ָסֵפק ּבוֹ  ְוֵאַרע ׁשָ

רּות ֶחְזַקת לוֹ  ָהָיה ֹלא ׁשְ גֹון, ּכַ ח ִאם ָסֵפק ּכְ ם ֻהּנַ  ׁשָ
  :ֹלא, ָלאו ִאם

ֵהא ָצִריךְ . ב ּיְ ין ָהֵערּוב ׁשֶ ָמׁשֹות ּבֵ ְ ָמקֹום ַהׁשּ ָראּוי ּבְ  ׁשֶ
לוֹ  ךְ , ִלּטְ ל ָעָליו ָנַפל ִאם ִהְלּכָ לוֹ  ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ּגַ  ִלּטְ
ֹלא   :ָאסּור, ַוֲחִציָנא ָמָרא ּבְ

ל ְנָתנוֹ . ג ִמְגּדָ ָפָניו ְוָנַעל ּבְ חַ  ְוָאַבד ּבְ ְפּתֵ  ֹקֶדם ַהּמַ
ָכה ָחׁשְ ר ִאי ִאם, ׁשֶ א ָהֵערּוב ְלהֹוִציא ֶאְפׁשָ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ

ה מ ְמָלאָכה ָעׂשָ ין ּוָרהּגְ ָמׁשֹות ּבֵ ְ ִמי ֶזה ֲהֵרי, ַהׁשּ  ּכְ
ָאַבד ֲהֵרי ֵערּוב ְוֵאינוֹ  ׁשֶ ר ִאי ׁשֶ   :ְלָאְכלוֹ  ֶאְפׁשָ

 שצה סימן
יֵני ְרַכת ּדִ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ערּוב ּבִ

ּתּוֵפי ַאַחר ַלֲחֹזר ִמְצָוה. א : ָעָליו ּוְמָבֵרךְ  ְמבֹואֹות ׁשִ
ֶזה :ְואֹוֵמר, ֵערּוב ִמְצַות ַעל ּתּוף ּבְ ִ ר ִיְהֶיה ַהׁשּ  ֻמּתָ
ֵני ְלָכל בֹוי ּבְ בֹוי ֵמֲחֵצרֹות ּוְלַהְכִניס ְלהֹוִציא ַהּמָ  ַלּמָ

ת ּבָ ׁשַ ָעה, ָעָליו ְמָבֵרךְ  ֵאיָמַתי. ּבְ ׁשָ ץ ּבְ ַקּבֵ ּמְ  אֹותוֹ  ׁשֶ
ֵני בֹוי ִמּבְ ָעה אוֹ , ַהּמָ ׁשָ ה ּבְ ַזּכֶ ּמְ   :ָלֶהם ׁשֶ

  תחומין הלכות

 שצו סימן
ע יןדִּ  שׁ  ַאמֹות ַאְרּבַ ּיֵ ת ָאָדם ְלָכל ׁשֶ ּבָ ַ ׁשּ ' ב ּובוֹ , ּבַ

  ְסִעיִפים:

בוּ . א יו ִאישׁ  ׁשְ ְחּתָ אן ּתַ ל ִמּכָ ּכָ ' ד לוֹ  ֵישׁ  ָאָדם ׁשֶ
ָכל ַאּמֹות חּום חּוץ ָיָצא ֲאִפּלוּ , ָמקֹום ּבְ  ּומֹוְדִדים. ַלּתְ
ה ָאָדם ְלָכל ַאּמָ ּלוֹ  ּבָ ס ָהָיה ְוִאם, ׁשֶ  ֵאיָבָריובְּ  ַנּנָ

ע לוֹ  נֹוְתִנים ינֹוִנּיֹות ַאּמֹות ַאְרּבַ ל ּבֵ ל ׁשֶ , ָאָדם ּכָ
ל ּכָ ה ֵמֶהן ַאַחת ׁשֶ ָ ׁשּ   :ְטָפִחים ׁשִ

ָכל. ב ַדשׁ  ָמקֹום ּבְ ּקָ ף הּוא ִאם, ָעָליו ַהּיֹום ׁשֶ  ֻמּקָ
ה ּבוֹ  ֵאין ֲאִפּלוּ  ְלִדיָרה ּיּוִרין ַעּתָ ּלוֹ  ָחׁשּוב, ּדִ ד ּכֻ ' ּכְ
ף ֵאינוֹ  ִאםוְ . ַאּמֹות יָרה ֻמּקָ  ָחׁשּוב ְסָאַתִים ַעד, ַלּדִ
ּלוֹ  ד ּכֻ ַבת ַוֲאִפּלוּ . ַאּמֹות' ּכְ ֵתל ׁשָ בֹוהַּ  ּבְ  ּוְבָקָמה, ּגָ

ִלים ְקצּוָרה ּבֳ יפֹות ְוׁשִ יֵבי, אֹוָתהּ  ַמּקִ ד ֲחׁשִ  ַאּמֹות' ּכְ
  :ְסָאַתִים ַעד

 שצז סימן
ין ִביַתת ּדִ ִחיד ׁשְ  ּובוֹ , ַאָמה ַאְלַפִים ַלךְ ּוַמהֲ  ְוֵכָליו ַהּיָ

  ְסִעיִפים: ח"י
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ל. א ִים לוֹ  ֵישׁ  ָאָדם ּכָ ה ַאְלּפַ  חּוץ, רּוחַ  ְלָכל ַאּמָ
ע קֹום אוֹ  ַאּמֹוָתיו ֵמַאְרּבַ ַבת ֵמַהּמָ ָ ׁשּ   :ּבוֹ  ׁשֶ

ְקָעה ַהּיֹום ָעָליו ָקַדשׁ . ב ּבִ חּום יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ  ּבַ ת ּתְ ּבָ , ׁשַ
ךְ  ִים ְמַהּלֵ ֵהם ִסיעֹותפְּ  ַאְלּפַ חּום ׁשֶ ת ּתְ ּבָ   :ׁשַ

ם. ג ׁשֵ ֵאין ּכְ אי ָאָדם ׁשֶ ַ ךְ  ַרׁשּ ת ְלַהּלֵ ּבָ ׁשַ  טֹוב ּוְביֹום ּבְ
א ִים ֶאּלָ ה ַאְלּפַ ךְ , רּוחַ  ְלָכל ַאּמָ ָליו ּכָ  ֵאין ּוְבֶהְמּתוֹ  ּכֵ
ִים חּוץ ְלהֹוִליָכם ָאָדם ׁשּום ָיכֹול ה ְלַאְלּפַ ל ַאּמָ  ׁשֶ

ֲעֵליֶהם ֲעֵליֶהם ֵעְרבוּ  ְוִאם. ּבַ  ׁשּום ֵאין, ַאַחת ְלרּוחַ  ּבַ
ִסיָעה ֲאִפּלוּ , ָהַאֶחֶרת ָלרּוחַ  ְלהֹוִליָכם ָיכֹול ָאָדם  ּפְ
ָמקֹום, ַאַחת ֵאין ּבְ ָעִלים ׁשֶ   :ֵליֵלךְ  ְיכֹוִלים ַהּבְ

ֶהְמּתוֹ  ַהּמֹוֵסר. ד ַרְגֵלי הּוא ֲהֵרי ִלְבנוֹ  ּבְ   :ָהָאב ּכְ

יֹום לוֹ  ְנָתָנהּ  ִפּלוּ אֲ , ְלרֹוֶעה ְמָסָרהּ . ה  ֲהֵרי, טֹוב ּבְ
ַרְגֵלי הּוא ֵני ְמָסָרהּ  ְוִאם. ָהרֹוֶעה ּכְ  ֲהֵרי, רֹוִעים ִלׁשְ
ַרְגֵלי ִהיא ָעֶליהָ  ּכְ ֵני ּבְ ּלֹא ִמּפְ   :ֵמֶהם ֶאָחד ָקָנה ׁשֶ

ל ׁשֹור. ו ם ׁשֶ ּטָ ַרְגֵלי, ּפַ ָקחוֹ  ִמי ּכְ ּלְ ָחטוֹ  ׁשֶ יֹום ְלׁשָ  ּבְ
ֲחטוּ  ִאם ְוֵכן. טֹוב ָעָליו ׁשָ יֹום ּבְ רוֹ  ּוָמַכר טֹוב ּבְ ׂשָ , ּבְ
ל הּוא ְלָמקֹום ְמָנתוֹ  מֹוִליךְ  ֵמַהּלֹוְקִחים ֶאָחד ּכָ  ׁשֶ

  :הֹוֵלךְ 

ל ׁשֹור. ז ַרְגֵלי, רֹוֶעה ׁשֶ י ּכְ   :ָהִעיר אֹוָתהּ  ַאְנׁשֵ

ִלים. ח ִית ֵמָהַאִחים ְלֶאָחד ַהְמֻיָחִדים ּכֵ ּבַ ּבַ  ֵהם ֲהֵרי, ׁשֶ
רַ  ֵאיָנן. ְגָליוּכְ א ְלהֹוִליָכם ְיכֹוִלים ֵאין, ְמֻיָחִדים ְוׁשֶ  ֶאּלָ

ם ְלָמקֹום ּלָ ּכֻ   :ֵליֵלךְ  ְיכֹוִלים ׁשֶ

ַנִים. ט ֲאלוּ  ׁשְ ָ ׁשּ ֲחִרית ּבוֹ  ֵליֵלךְ  ֶזה, ָחלּוק ׁשֶ  ְוֶזה ׁשַ
א יֹוִליכוּ  ֹלא, ַעְרִבית ּבוֹ  ֵליֵלךְ  קֹום ֶאּלָ ֵניֶהם ַלּמָ ְ ׁשּ  ׁשֶ

ִים ְלסֹוף ֶזה ֵעֵרב ְוִאם. ֵלךְ ֵלי ְיכֹוִלים ְזָרח ַאְלּפַ  ַלּמִ
ִים ְלסֹוף ְוֶזה ֲעָרב ַאְלּפַ קֹומוֹ  ְיִזיזּוהוּ  ֹלא, ַלּמַ   :ִמּמְ

ְקחוּ ' ב. י ּלָ ֵהָמה ׁשֶ פּות ּבְ ּתָ ׁשֻ ָחטּוהָ  ּבְ יֹום ּוׁשְ , טֹוב ּבְ
י ַעל ַאף ַקח ּפִ ּלָ ל ׁשֶ ל ֲהֵרי ְמָנתוֹ  ֶאָחד ּכָ ר ּכָ ׂשָ  ַהּבָ

ַרגְ  ֵניֶהם ֵליּכְ ל ָחִבית ָלְקחוּ  ִאם ֲאָבל. ׁשְ  ַיִין ׁשֶ
קּוהָ  יֹום ְוִחּלְ ל ֶחְלקוֹ , טֹוב ּבְ ל ׁשֶ  ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ
ַרְגָליו   :ּכְ

ֹוֵאל. יא ִלי ַהׁשּ  ֹלא ֲאִפּלוּ , טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ֵמֲחֵברוֹ  ּכְ
ְיָלה ַעד ְלָקחוֹ  ַרְגֵלי הּוא ַהּלַ ֹוֵאל ּכְ ֲאלוּ  ְוִאם. ַהׁשּ  ׁשָ

ּנוּ מִ  יֹום ּמֶ י ַעל ַאף, טֹוב ּבְ ְרּכוֹ  ּפִ ּדַ ָאלוֹ  ׁשֶ ּנוּ  ִלׁשְ  ִמּמֶ
ָכל ַרְגֵלי הּוא ֲהֵרי, טֹוב יֹום ּבְ ִאיל ּכְ ׁשְ   :ַהּמַ

ה. יב ָ ֲאָלה ָהִאׁשּ ָ ׁשּ הּ  ׁשֶ , ְלִעָסָתהּ  ּוֶמַלח ַמִים ֵמֲחֶבְרּתָ
יֹום ִלְקֵדָרָתהּ  ְוַתְבִלין י ָהִעָסה ֲהֵרי, טֹוב ּבְ  לְוַתְבׁשִ
ַרְגֵלי יֶהן ּכְ ּתֵ   :ׁשְ

יֹום ֵמֲחֵברוֹ  ָלַקח. יג ֶחֶלת טֹוב ּבְ ה ֹלא, ּגַ א יֹוִליֶכּנָ  ֶאּלָ
ַרְגֵלי ְלֶהֶבת ֵעץ אוֹ  ֵנר ִהְדִליק ִאם ֲאָבל. ַהּנֹוֵתן ּכְ ַ  ִמׁשּ
ַרְגֵלי הּוא ֲהֵרי, ֲחֵברוֹ  ִהְדִליק ֶזה ּכְ   :ׁשֶ

ל ּבֹור. יד ַרְגֵלי הּוא ֲהֵרי ָיִחיד ׁשֶ ָעָליו ּכְ ל. ּבְ  ְוׁשֶ
ַרְגֵלי, ָהִעיר אֹוָתהּ  י ּכְ ל. ָהִעיר אֹוָתהּ  ַאְנׁשֵ , ֶהְפֵקר ְוׁשֶ
ַרְגֵלי א ּכְ   :ַהְמַמּלֵ

ִכים ְנָהרֹות. טו  ֵהם ֲהֵרי ַהּנֹוְבִעים ּוַמְעָינֹות ַהּמֹוׁשְ
ַרְגֵלי א ּכְ ִאים ָהיוּ . ַהְמַמּלֵ חּום ִמחּוץ ּבָ  ְלתֹוךְ  ַלּתְ
חּום ת ֵמֶהם ִאיםְמַמלְּ , ַהּתְ ּבָ ׁשַ  לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, ּבְ
יֹום   :טֹוב ּבְ

א. טז ל ִמּבֹור ַמִים ִמּלֵ  ֲהֵרי, ֲחֵברוֹ  ְלֹצֶרךְ  ֶהְפֵקר ׁשֶ
ַרְגֵלי ֵהם א ּכְ   :ַהְמַמּלֵ

ָהיוּ  ִמי. יז רֹות לוֹ  ׁשֶ ִעיר ֻמְפָקִדים ּפֵ  ְרחֹוָקה ַאֶחֶרת ּבְ
ּנוּ  ֵני ְוֵעְרבוּ  ִמּמֶ  ָיִביאוּ  ֹלא, ֶאְצלוֹ  ָלֹבא ִעירהָ  אֹוָתהּ  ּבְ
רֹוָתיו לוֹ  רֹוָתיו ִמּפֵ ּפֵ מֹוהוּ  ׁשֶ ה. ּכָ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ

ֵחד ּיִ ׁשֶ  ֲהֵרי, ָלֶהם ִיֵחד ֹלא ִאם ֲאָבל. ָזִוית ֶקֶרן ָלֶהם ּכְ
ַרְגֵלי ֵהם ֵהם ֶזה ּכְ   :ֶאְצלוֹ  ֻמְפָקִדים ׁשֶ
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ן ִמי. יח ּמֵ ּזִ יֹום אֹוְרִחים ֶאְצלוֹ  ׁשֶ  יֹוִליכוּ  ֹלא, טֹוב ּבְ
ָיָדם ֵאין ְלָמקֹום ָמנֹות ּבְ ַעל ׁשֶ ה ּבַ  ֵליֵלךְ  ָיכֹול ַהְסֻעּדָ

א, ּבוֹ  ן ִאם ֶאּלָ ה ּכֵ  ְיֵדי ַעל טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ָלֶהם ִזּכָ
ָמנֹות ַאֵחר   :ֵאּלוּ  ּבְ

 שצח סימן
ין   ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , ַאָמה ַאְלַפִים מֹוְדִדין ֵהיָאךְ  ּדִ

א. א ִים ִלְמּדֹד ַהּבָ ה ַאְלּפַ ל ַאּמָ חּום ׁשֶ  ִאם, ָהִעיר ּתְ
ָהְיָתה אוֹ , ּוְקִטיָנא ֲאִריָכא ָהִעיר ָהְיָתה ַעת ׁשֶ  ֹלא ְמֻרּבַ
ע ָלהּ  ְוֵישׁ  הֹוִאיל, ָהעֹוָלם ְלִרּבּועַ  וֹות ָזִוּיֹות ַאְרּבַ , ׁשָ
יִחים ּמּות אֹוָתהּ  ַמּנִ ִהיא ּכַ ִיםאַ  ָלהּ  ּומֹוְדִדים, ׁשֶ  ְלּפַ

ה ע רּוחַ  ְלָכל ַאּמָ   :רּוחֹוֶתיהָ  ֵמַאְרּבַ

ה ָהְיָתה. ב ין, ֲעֻגּלָ ִאּלוּ  אֹוָתהּ  ְורֹוִאין ָזִוּיֹות ָלהּ  עֹוׂשִ  ּכְ
תֹוךְ  ִהיא ע ּבְ ֻרּבָ ְלעֹות חּוץ ּומֹוְדִדין, ַהּמְ  אֹותוֹ  ִמּצַ

ע ִים ְמֻרּבָ ה ַאְלּפַ ְמָצא רּוחַ  ְלָכל ַאּמָ ּנִ ר ׁשֶ ּכֵ ּתַ  ִמׂשְ
ִוּיֹות ת ָהִעיר ָהְיָתה ִאם ְוֵכן. ַהּזָ ׁשֶ ּלֶ ּיֵשׁ  אוֹ  ְמׁשֻ  ָלהּ  ׁשֶ
ִעים, ַרּבֹות ְצָלעֹות ךְ  ְוַאַחר אֹוָתהּ  ְמַרּבְ  מֹוִציִאין ּכָ

ע חּוץ ֻרּבָ ִים ַלּמְ ה ַאְלּפַ   :רּוחַ  ְלָכל ַאּמָ

הּוא. ג ׁשֶ ָעהּ  ּכְ ָעהּ , ְמַרּבְ ִרּבּועַ  ְמַרּבְ ֵדי, ָהעֹוָלם ּבְ  ּכְ
תְּ  ל ֵהאׁשֶ ּנוּ  רּוחַ  ּכָ ֶנֶגד ְמׁשּוָכה ִמּמֶ  ֵמרּוחֹות רּוחַ  ּכְ

ֶנת ָהעֹוָלם הּ  ּוְמֻכּוֶ ֶנְגּדָ   :ּכְ

ד ְרָחָבה ָהְיָתה. ד ד ּוְקָצָרה ֶאָחד ִמּצַ  רֹוִאין, ֶאָחד ִמּצַ
ִאּלוּ  אֹוָתהּ  הּ  ּכְ ּלָ ִמין ֲעׂשּוָיה ָהְיָתה. ְרָחָבה ּכֻ ם ּכְ  אוֹ  ּגַ
ת ֶקׁשֶ ין ֵישׁ  ִאם, ּכְ ֵני ּבֵ יהָ  ׁשְ חֹות ָראׁשֶ ע ּפָ  ֵמַאְרּבַ
ה ֲאָלִפים ֵתר ִמן ָלהּ  מֹוְדִדין ַאּמָ ל ֶאת ְורֹוִאין ַהּיָ  ּכָ
ין ָהֹרַחב ּבֵ ֵתר ׁשֶ ת ַהּיָ ׁשֶ ִאּלוּ  ְוַהּקֶ ים ָמֵלא הּוא ּכְ ּתִ . ּבָ
ין ָהיוּ  ְוִאם ֵני ּבֵ יהָ  ׁשְ  מֹוְדִדין ֵאין, ֲאָלִפים' ד ָראׁשֶ
א ָלהּ  תַהקֶּ  ִמן ֶאּלָ   :ׁשֶ

ל. ה ית ּכָ יָרה ּבֵ הּוא ּדִ ינוֹ  ָהָיה ִאם, ֵמָהִעיר יֹוֵצא ׁשֶ  ּבֵ
ְבִעים ָהִעיר ּוֵבין ה ׁשִ ֵני ַאּמָ ים ּוׁשְ ִליׁשִ הּוא ׁשְ  ֶצַלע ׁשֶ
ית עֹות ְסָאַתִים ּבֵ ֻרּבָ חֹות אוֹ  ַהּמְ ה ּפָ  ֶזה ֲהֵרי, ִמּזֶ

ב ָלִעיר ִמְצָטֵרף ה ְוֶנְחׁשָ ּנָ ּמֹוְדדִ  ִמּמֶ ִים ָלהּ  יןּוְכׁשֶ  ַאְלּפַ
ה ית חּוץ מֹוְדִדין רּוחַ  ְלָכל ַאּמָ יָרה ִמּבֵ   :ֶזה ּדִ

ִית ָהָיה. ו ְבִעים ָלִעיר ָקרֹוב ּבַ ׁשִ ה ּבְ ִני ּוַבִית, ַאּמָ  ׁשֵ
ִית ָקרֹוב ְבִעים ָהִראׁשֹון ַלּבַ ׁשִ ה ּבְ י ּוַבִית, ַאּמָ ִליׁשִ  ׁשְ
ִני ָקרֹוב ֵ ְבִעים ַלׁשּ ׁשִ ה ּבְ ה ַמֲהַלךְ  ַעד ְוֵכן ַאּמָ ּמָ  ּכַ
ִעיר ַהּכֹל ֲהֵרי, ָיִמים ּמֹוְדִדין ַאַחת ּכְ  מֹוְדִדין ּוְכׁשֶ
ִית ִמחּוץ ְהֶיה ְוהּוא. ָהַאֲחרֹון ַלּבַ ּיִ ית ׁשֶ יָרה ּבֵ ' ד ֶזה ּדִ
ית ְוֵכן. יֹוֵתר אוֹ  ַאּמֹות' ד ַעל ַאּמֹות ֶנֶסת ּבֵ ּיֵשׁ  ַהּכְ  ׁשֶ

ית ּבוֹ  יָרה ּבֵ ִנים ּדִ התְּ  ּוֵבית, ְלַחּזָ ּיֵשׁ  א"לע ִפּלָ  ּבוֹ  ׁשֶ
ית יָרה ּבֵ שׁ  ְוָהאֹוָצרֹות, ְלֹכֲהֵניֶהם ּדִ ּיֵ ֶהם ׁשֶ ית ּבָ  ּבֵ
יָרה ר, ּדִ ׁשֶ ֶבר ְוַהּגֶ שׁ  ְוַהּקֶ ּיֵ ֶהם ׁשֶ ית ּבָ יָרה ּבֵ ֹלשׁ , ּדִ  ְוׁשָ

ֵאין ְמִחּצֹות ְקָרה ֲעֵליֶהם ׁשֶ ֶהם ְוֵישׁ  ּתִ  ַעל ַאּמֹות' ד ּבָ
ִית, ַאּמֹות' ד ם נּויַהבָּ  ְוַהּבַ ּיָ י, ּבַ ּתֵ שׁ  ְמִחּצֹות ּוׁשְ ּיֵ  ׁשֶ

ְקָרה ֲעֵליֶהם שׁ  ּוְמָעָרה, ּוַמֲעִזיָבה ּתִ ּיֵ ְנָין ׁשֶ יהָ  ַעל ּבִ  ּפִ
הּ  ְוֵישׁ  ית ּבָ יָרה ּבֵ ל, ּדִ הּ  ִמְצָטְרִפין ֵאּלוּ  ּכָ  ְוִאם ִעּמָ
תֹוךְ  ָהיוּ  ְבִעים ּבְ ה ׁשִ יַרִים ַאּמָ ִית ּוֵמאֹותוֹ , ְוׁשִ  ַהּבַ

ִאּלוּ  רֹוִאים אַהּיֹוצֵ  ֵני ַעל ָמתּוחַ  חּוט ּכְ ל ּפְ  ָהִעיר ּכָ
ִים ַהחּוט ֵמאֹותוֹ  חּוץ ּומֹוְדִדין ה ַאְלּפַ י ֲאָבל. ַאּמָ ּתֵ  ׁשְ
ֵאין ְמִחּצֹות ְקָרה ֲעֵליֶהם ׁשֶ י ַעל ַאף ּתִ ִרים ּפִ ּדָ  ׁשֶ
יֵניֶהם ר, ּבֵ ׁשֶ ֶבר ְוַהּגֶ ֶנֶסת ּוֵבית ְוַהּקֶ  א"ע ּוֵבית ַהּכְ
ֵאין ֹותְוָהאֹוָצר ֶהן ׁשֶ ית ּבָ יָרה ּבֵ יחַ  ְוַהּבֹור, ּדִ ִ  ְוַהׂשּ
ָעָרה ֹוָבךְ  ְוַהּמְ ְסִפיָנה ּוַבִית ְוַהׁשּ ּבַ ל, ׁשֶ  ְוַכּיֹוֵצא ֵאּלוּ  ּכָ

ֶהם הּ  ִמְצָטְרִפין ֵאין ּבָ   :ִעּמָ

י ָהיוּ . ז ּתֵ  ַאּמֹות א"קמ ְלזוֹ  ְסמּוָכה זוֹ  ֲעָירֹות ׁשְ
ִלישׁ  ֵדי ּוׁשְ ְהֶיה ּכְ ּיִ ה' ע ׁשֶ יַרִים ַאּמָ ְבִעים ְלזוֹ  ְוׁשִ  ְוׁשִ
ה יַרִים ַאּמָ יֶהם ֲחׁשּוִבים, ְלזוֹ  ְוׁשִ ּתֵ ִעיר ׁשְ  ַאַחת ּכְ
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ã 

 ו
 ו

ל ְוִנְמֵצאת ֶכת ֵמֶהן ִעיר ּכָ ל ֶאת ְמַהּלֶ ה ָהִעיר ּכָ ִנּיָ ְ  ַהׁשּ
ִים ָלהּ  ְוחּוָצה ה ַאְלּפַ   :ַאּמָ

ה ָהיוּ . ח ֹלׁשָ ָפִרים ׁשְ ים ּכְ ׁשִ ּלָ ין ֵישׁ  ִאם, ְמׁשֻ  ּבֵ
ל ּוֵבין ָהֶאְמָצִעי ִים ֵמַהִחיצֹוִנים ֶאָחד ּכָ ה ַאְלּפַ  אוֹ  ַאּמָ

חֹות אן ּפָ ַנִים ּוֵבין, ִמּכָ  ַאּמֹות ג"רפ ַהִחיצֹוִנים ׁשְ
חֹות ִלישׁ  ּפָ ֵדי, ׁשְ ְהֶיה ּכְ ּיִ ין ׁשֶ ל ּבֵ  ּוֵבין ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ

ְרֶאה ָהֶאְמָצִעי ּתִ ׁשֶ ִאּלוּ  אֹותוֹ  ּכְ ינֵ  הּוא ּכְ  א"קמ יֶהםּבֵ
ִלישׁ  ן ֲהֵרי, ּוׁשְ ּתָ ָלׁשְ ְמִדיָנה ׁשְ  ָלֶהם ּומֹוְדִדים ַאַחת ּכִ
ִים ה ַאְלּפַ ן ִמחּוץ רּוחַ  ְלָכל ַאּמָ ּתָ ָלׁשְ   :ִלׁשְ

ֶבת ִעיר. ט ּיֹוׁשֶ ַפת ַעל ׁשֶ ַחל ׂשְ ֹרב ַהּנַ ים ׁשֶ  הּוא ָהִעּתִ
ים ָיֵבשׁ  ׁשִ ּמְ ּתַ ֵאינוֹ , ּבוֹ  ּוִמׁשְ א ָמֵלא ׁשֶ שְׁ  ֶאּלָ  ַעתּבִ

ם ׁשֶ ָבה ְלָפֶניהָ  ֵישׁ  ִאם, ַהּגֶ  ַעל ַאּמֹות' ד ֹרַחב ַמּצֵ
ַפת ַחל ׂשְ ֵדי, ַהּנַ ַעְמדוּ  ּכְ ּיַ ׁשוּ  ָעֶליהָ  ׁשֶ ּמְ ּתַ ַחל ְוִיׁשְ ּנַ , ּבַ
ַחל ִנְמָצא ְכַלל ַהּנַ ִים ָלהּ  ּומֹוְדִדין, ָהִעיר ּבִ ה ַאְלּפַ  ַאּמָ
ַפת ְ ַחל ִמׂשּ ִני ַהּנַ ֵ ה ַהׁשּ חַ  ְוֵיָעׂשֶ ּלוֹ  לַהּנַ ְכַלל ּכֻ  ָהִעיר ּבִ
ֵני ָבה ִמּפְ ּצֵ נּוָיה ַהּמַ הּ  ַהּבְ ִצּדָ ם ָהָיה ֹלא ְוִאם. ּבְ  ׁשָ
ָבה א ָלֶהם מֹוְדִדים ֵאין, ַמּצֵ ַתח ֶאּלָ יֶהם ִמּפֶ ּתֵ , ּבָ
ַחל ְוִנְמָצא ד ַהּנַ ִים ִמן ִנְמּדָ ֶהם ָהַאְלּפַ ּלָ   :ׁשֶ

ֵבי. י ַהְינוּ , ְצִריִפים יֹוׁשְ ּיֹושְׁ  ּדְ ֹאָהִלים ִביםׁשֶ ין ּבְ עֹוׂשִ  ׁשֶ
ין ָלֶהם ֵאין, ַוֲעָרָבה ֵמהּוִצין  ֵאין ּוְלִפיָכךְ  ִעיר ּדִ
ִים ָלֶהם מֹוְדִדין ה ַאְלּפַ א ַאּמָ ַתח ֶאּלָ יֶהם ִמּפֶ ּתֵ  ְוִאם. ּבָ

ם ֵישׁ  ֹלשׁ  ׁשָ ל ֲחֵצרֹות ׁשָ ֵני ׁשֶ ים ׁשְ ּתִ ל ְקבּוִעים ּבָ  ׁשֶ
ל אוֹ  ֶאֶבן ם ֶאת יםעֹושִׂ  ֵאּלוּ , ְנָסִרים ׁשֶ ּלָ  ְוֵישׁ  ֶקַבע ּכֻ
ין ָלֶהם ִעים ִעיר ּדִ ִים ָלהּ  ְונֹוְתִנין אֹוָתהּ  ּוְמַרּבְ  ַאְלּפַ
ה ָאר רּוחַ  ְלָכל ַאּמָ ׁשְ   :ָהֲעָירֹות ּכִ

ָפה ִעיר. יא ֻהּקְ ךְ  ְוַאַחר ׁשֶ ָבה ּכָ  ָלהּ  מֹוְדִדין, ָיׁשְ
קֹום יָבָתהּ  ִמּמְ ָבה. ְיׁשִ ךְ  ְוַאַחר ָיׁשְ ָפה ּכָ  ָלהּ  מֹוְדִדין, ֻהּקְ

  :ֵמחֹוָמָתהּ 

 שצט סימן
ֶמה חּוִמין מֹוְדִדין ּבַ  הּוא ּוִמי ַהְמִדיָדה ּוְמקֹום ַהּתְ

  ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , ַהמֹוֵדד

חּום מֹוְדִדין ֵאין. א א ָהִעיר ּתְ ֶחֶבל ֶאּלָ ל ּבְ ן ׁשֶ ּתָ ׁשְ  ּפִ
ל ים ׁשֶ ִ ה ֲחִמׁשּ חֹות ֹלא, ַאּמָ הּוא ּפָ ח ׁשֶ יֹוֵתר ִנְמּתָ , ּבְ
ֵני יֹוֵתר ָאֹרךְ  ְוֹלא ֵאינוֹ  ִמּפְ ח ׁשֶ ָראּוי ִנְמּתָ   :ּכָ

ה ה"ע ְלסֹוף ְלָפָניו ָנָהר ֵישׁ  ִאם. ב ַדד ְלַאַחר, ַאּמָ ּמָ  ׁשֶ
ים ִ ה ֲחִמׁשּ ה ה"כ ַלֲאחֹוָריו חֹוֵזר, ַאּמָ ֵדי ַאּמָ ֵהא ּכְ ּיְ  ׁשֶ
ל ַהֶחֶבל ה' נ ׁשֶ ֵלם ַאּמָ ָהר ַעד ׁשָ   :ַהּנָ

יםיָ . ג ֶנֶגד ַהֶחֶבל ׂשִ ֶחּנוּ  ִלּבוֹ  ּכְ ָכל ְוִיְמּתְ   :ּכֹחוֹ  ּבְ

א ִיְמּדֹד ֹלא. ד ֶנֶגד ֶאּלָ  ָהִרים ֵישׁ  ִאם ֲאִפּלוּ . ָהִעיר ּכְ
הּ  ְוֵגיָאיֹות ֶנְגּדָ הּ  ֵיֵלךְ  ֹלא, ּכְ ֶנְגּדָ הּ  ִמּכְ ִצּדָ הּוא ּבְ ר ׁשֶ  ָיׁשָ
ם ְוִיְמּדֹד ֶנֶגד ְוַיֲחֹזר ׁשָ המִ  ְלִפי ָהִעיר ּכְ ַדד ּדָ ּמָ ם ׁשֶ , ׁשָ
א ֶנֶגד ִיְמּדֹד ֶאּלָ יעַ . ָהִעיר ּכְ ּגִ ּיַ ל הּוא ִאם, ָלָהר ּוְכׁשֶ  ּכָ
ךְ  ִאם ָזקּוף ּכָ ֹקֶלת חּוט יֹוִרידוּ  ׁשֶ ׁשְ  ֹלא ֵמֹראׁשוֹ  ַהּמִ

ֶנְגדוֹ  ִיְתַרֵחק ה ִמּכְ ּפּולוֹ  ְלַמּטָ ׁשִ  ֵאין ָאז, ַאּמֹות' ד ּבְ
ל ִלְמּדֹד ָצִריךְ  ךְ  ּכָ ה יָדהַהְירִ  ּכָ א ְוָהֲעִלּיָ  ֵישׁ  ִאם ֶאּלָ
ֹראׁשוֹ  ִמיׁשֹור ֹראׁשוֹ  ִמיׁשֹור ֵאין ְוִאם, ּבְ  מֹוֵדד ֵאינוֹ  ּבְ
ָלל ֶנְגדוֹ  ִמְתַרֵחק חּוט ְוִאם. ּכְ ע ִמּכְ  ַאּמֹות ַאְרּבַ

ִטים ַהְינוּ ', ה ִמּתֹוךְ ' י ּוִמְתַלּקְ ִהּלּוךְ  ּדְ ּבְ  ַאּמֹות' ה ׁשֶ
ל ּפּועַ  ׁשֶ  ֵאין ִאם רֹוִאים ָאז, ְטָפִחים ָרהֲעשָׂ  עֹוֶלה ׁשִ

ָפתוֹ  ְ ָפתוֹ  ֶאל ִמׂשּ א ׂשְ ה' נ ֶאּלָ ֶחֶבל ַמְבִליעוֹ  ַאּמָ ל ּבְ  ׁשֶ
ה' נ ּזֹוֵקף, ַאּמָ בֹוהַּ  ֵעץ ׁשֶ ָפתוֹ  ּגָ ׂשְ ה ּבִ  ַאֵחר ְוֵעץ ִמּזֶ

ֶנְגּדוֹ  ָפתוֹ  ּכְ ׂשְ ה ּבִ ה ֶחֶבל ּומֹוֵתחַ  ִמּזֶ  ֵאינוֹ  ְוִאם. ָלֶזה ִמּזֶ
ֶחֶבל ִליעוֹ ְלַהבְ  ָיכֹול ל ּבְ ה' נ ׁשֶ ֶחֶבל מֹוְדדוֹ , ַאּמָ ל ּבְ  ׁשֶ

ה ְוָכךְ . ַאּמֹות' ד ַרְגֵלי עֹוֵמד ֶאָחד, ַיֲעׂשֶ  ָהָהר ּבְ
ה ּנוּ  ְלַמְעָלה ְוֶאָחד ְלַמּטָ ִרחּוק ִמּמֶ  ְונֹוֵתן, ַאּמֹות' ד ּבְ

ְחּתֹון ֶנֶגד ַהֶחֶבל ַהּתַ ֶנֶגד ְוָהֶעְליֹון ִלּבוֹ  ּכְ , ַרְגָליו ּכְ
ְחּתֹון ֶלהְועוֹ  קֹום ַהּתַ עֹוֵמד ַלּמָ  ְוָהֶעְליֹון ָהֶעְליֹון ׁשֶ
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 ו

ה ּומֹוְדִדין ַאּמֹות' ד עֹוֶלה ִחּלָ ַבּתְ ה ְוֵכן, ּכְ  ַעד ַיֲעׂשֶ
ְמּדֹד ּיִ ּלוֹ  ׁשֶ ע הּוא ְוִאם. ּכֻ ּפָ ִהּלּוךְ , יֹוֵתר ְמׁשֻ ּבְ ' ד ׁשֶ
 הוּ ִהְטִריחוּ  ְוֹלא ּבוֹ  ֵהֵקּלוּ  ָאז, ְטָפִחים' י עֹוֶלה ַאּמֹות

ֶחֶבל ְלַהְבִליעוֹ  ל ּבְ ה' נ ׁשֶ א, קֹורֹות ְיֵדי ַעל ַאּמָ  ֶאּלָ
א ּבוֹ  ֵאין ִאם ים ֶאּלָ ִ ה ֲחִמׁשּ ֵער ַאּמָ ה אֹותוֹ  ְיׁשַ ּמָ  ֵישׁ  ּכַ
ַעת ֹאֶמד ְלִפי ּבוֹ  ה' ִמנ יֹוֵתר ּבוֹ  ֵישׁ  ְוִאם. ַהּדַ , ַאּמָ

ֶחֶבל מֹוְדדוֹ  ל ּבְ ע ׁשֶ   :ַאּמֹות ַאְרּבַ

יעַ . ה ֹקֶלת חּוט ִאם, ַגְיאלְ  ִהּגִ ׁשְ ֶנְגדוֹ  ִמְתַרֵחק ַהּמִ  ִמּכְ
ה  ְלַהְבִליעוֹ  ָיכֹול ִאם, רֹוִאים ָאז, ַאּמֹות' ד ְלַמּטָ
ֶחֶבל ל ּבְ ה' נ ׁשֶ  מֹוְדדוֹ , ָלאו ְוִאם. ַמְבִליעוֹ , ַאּמָ
ֶחֶבל ל ּבְ ּלֹא ְוהּוא ַאּמֹות' ד ׁשֶ  יֹוֵתר ָעֹמק ְיֵהא ׁשֶ

ִים ִים יֹוֵתר ָעֹמק אהוּ  ִאם ֲאָבל, ֵמַאְלּפַ  מֹוֵדד ֵמַאְלּפַ
ה ַהְיִריָדה ל ְוָהֲעִלּיָ ל ׁשֶ ּפּועַ  ּכָ ִ  ַהחּוט ֵאין ְוִאם. ַהׁשּ
ֶנְגדוֹ  ִמְתַרֵחק  ְלַהְבִליעוֹ  ָיכֹול ִאם ָאז, ַאּמֹות' ד ִמּכְ
ֶחֶבל ל ּבְ ה' נ ׁשֶ  מֹוֵדד ֵאינוֹ , ָלאו ְוִאם. ַמְבִליעוֹ , ַאּמָ
ָלל ּפּועַ  ּכְ ִ ל ַהׁשּ ה יָדהְירִ  ׁשֶ א ַוֲעִלּיָ יׁשֹור ֶאּלָ ל ַהּמִ  ׁשֶ
ה ִים יֹוֵתר ָעֹמק ִאם ַוֲאִפּלוּ , ַמּטָ   :ֵמַאְלּפַ

יעַ . ו הּוא ַמה ְוָכל ְלָהר ִהּגִ ֶ ּנוּ  ׁשּ ֶנֶגד ִמּמֶ  הּוא ָהִעיר ִמּכְ
ים ָרָחב ִ ה ֵמֲחִמׁשּ ֵאינוֹ  ַאּמָ גֹון, ְלַהְבִליעוֹ  ָיכֹול ׁשֶ  ּכְ

הּוא ִמְזַרח ׁשֶ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ִמְזָרח ֹאֶרךְ  ָכלוְ  ָהִעיר ּבְ
תֹוךְ  ְלַהְבִליעוֹ  ָיכֹול ִאם, ְלַהְבִליעוֹ  ִים ּבְ ל ַאְלּפַ  ַצד ׁשֶ

רֹום אוֹ  ָצפֹון ם ֵיֵלךְ  ּדָ יָון ְוַיְבִליעוֹ  ׁשָ הּוא ּכֵ  ֲעַדִין ׁשֶ
תֹוךְ  חּום ּבְ ל ַהּתְ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל. ָהִעיר ַצד ׁשֶ

תֹוךְ  ְלַהְבִליעוֹ  ל ִיםַאְלפַּ  ּבְ  ִיְתַרֵחק ֹלא, ָהִעיר ַצד ׁשֶ
ֵדי ָהִעיר ְלַצד יֹוֵתר   :ְלַהְבִליעוֹ  ּכְ

א סֹוְמִכין ֵאין. ז הּוא ֻמְמֶחה ָאָדם ְמִדיַדת ַעל ֶאּלָ  ׁשֶ
ת יֹוֵדעַ  ְרַקע ִמּדַ   :ַהּקַ

חּוֵמי ָלנוּ  ָהיוּ . ח ת ּתְ ּבָ , ּוָמַדד ֻמְמֶחה ּוָבא, ֻמְחָזִקין ׁשַ
ה ְתחּום ִרּבָ חּום ּוִמֵעט ֶהםמֵ  ּבִ ּתְ  ַאף לוֹ  ׁשֹוְמִעין, ּבַ

חּום ּתְ ה ּבַ ִרּבָ   :ׁשֶ

אוּ  ִאם. ט חּום ֶאת ּוָמְדדוּ  ֻמְמִחים' ב ּבָ ה ֶאָחד, ַהּתְ  ִרּבָ
ה ׁשֹוְמִעין, ִמֵעט ְוֶאָחד ְרּבֶ ּלֹא ּוִבְלַבד, ַלּמַ ה ׁשֶ  ַיְרּבֶ
ת יֹוֵתר ּדַ ל ֲאַלְכסֹוָנהּ  ִמּמִ יַצד. ִעיר ׁשֶ ֵעת, ּכֵ ה ּבְ ְרּבֶ ּיַ  ׁשֶ
א: ֶנֱאַמר ֶזה ּמָ ֶרן ָהֶאָחד ׁשֶ ל ֲאַלְכסֹון ִמּקֶ  ָמַדד ִעיר ׁשֶ

ִים תוֹ  ִמֵעט ּוְלִפיָכךְ , ָהַאְלּפַ ְחּתֹון ֶצַלע ְוִנְמָצא ִמּדָ  ַהּתַ
ינוֹ  חֹות ָהִעיר ּוֵבין ּבֵ ִים ּפָ  ָמַדד ָהַאֲחרֹון ְוֶזה. ֵמַאְלּפַ

ִים ַלע ַאְלּפַ  ָהִראׁשֹון ַעל יִקיןַמְחזִ  ְוֵאין. ָהִעיר ִמּצֶ
ָעה ּטָ יֹוֵתר ׁשֶ   :ֶזה ַעל ּבְ

ין. י חּוִמין עֹוׂשִ ַטְבָלא ַהּתְ ַעת ּכְ ַהְינוּ , ְמֻרּבַ ּמֹוֵדד ּדְ  ׁשֶ
ֵני ַעל ל ּפְ ְזָרח ָהִעיר ֹאֶרךְ  ּכָ ִים ַלּמִ ה ַאְלּפַ , ַלחּוץ ַאּמָ
פֹון ְוֵכן ךְ  ְוַאַחר, ַלּצָ ִאּלוּ  רֹוִאים ּכָ  ַטְבָלא ָהְיָתה ּכְ

ַעת ֶרן ְמֻרּבַ ּקֶ אֹותוֹ  ּבַ חּום ְוִנְמָצא ְלַמּלְ ֶקֶרן ַהּתְ ִים ּבְ  ַאְלּפַ
ֵהם, ַוֲאַלְכסֹוָנן ִים ׁשֶ  ִיְמּדֹד ֹלא ֲאָבל. ת"ְות ַאְלּפַ
ֶרן ֵמֶאְמַצע ִים ַהּקֶ ֲאַלְכסֹון ַאְלּפַ ֶרן ְוֵכן ּבַ ּקֶ ֶנְגּדוֹ  ּבַ ּכְ  ׁשֶ

ן ה ַהחּוט ְוִיּתֵ ִאם, ָלֶזה ִמּזֶ ן ׁשֶ ֶרן ת"ַהת ִסידַמפְ  ּכֵ ּקֶ ּבַ  ׁשֶ
חּום ִיְהֶיה ֹלא ְוַגם ֶנֶגד ַהּתְ א ָהִעיר ּכְ   :ח"ְותכ ֶאֶלף ֶאּלָ

ְפָחה ֲאִפּלוּ  ֶעֶבד ֲאִפּלוּ . יא אן ַעד: לֹוַמר ֶנֱאָמִנים ׁשִ  ּכָ
חּום ת ּתְ ּבָ עֹודוֹ , ֹלא, ָקָטן ֲאָבל. ׁשַ  ֶנֱאָמן ֲאָבל. ָקָטן ּבְ
דֹול אן ַעדשֶׁ  ֲאִני ָזכּור: לֹוַמר ַהּגָ ִאים ָהִיינוּ  ּכָ  ּבָ
ת ּבָ ׁשַ ָהִייִתי ּבְ ׁשֶ   :ֵעדּותוֹ  ַעל ְוסֹוְמִכין, ָקָטן ּכְ

 ת סימן
ב ִמי ׁשַ ּיָ ֶרךְ  לוֹ  ׁשֶ ּדֶ חּום הּוא ִאם ָיַדע ְולֹא ָלנּוחַ  ּבַ ּתְ  ּבַ

  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ָלאו ִאם

ָהָיה ִמי. א א ׁשֶ ֶרךְ  ּבָ ּדֶ ֵנס ּבַ ֶרךְ  בְוָישַׁ  ָלִעיר ִלּכָ ּדֶ  ּבַ
ָכה, ָלנּוחַ  הּוא ָיַדע ְוֹלא, לוֹ  ְוָחׁשְ ְתחּום ׁשֶ  ָהִעיר ּבִ
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ךְ  ְוַאַחר ְתחּוָמהּ  ַעְצמוֹ  ָמָצא ּכָ ִביָתה ָקָנה, ּבִ ִעיר ׁשְ , ּבָ
ת ְלתֹוָכהּ  ְוִנְכָנס ּבָ ׁשַ ךְ , ּבְ הּ  ֶאת ּוְמַהּלֵ ּלָ  ָלהּ  ְוחּוָצה ּכֻ
ִים ה ַאְלּפַ ְעּתוֹ  ָהָיה אלֹ  ִאם ֲאָבל. רּוחַ  ְלָכל ַאּמָ  ּדַ
ֵנס ִביָתה ָקָנה, זוֹ  ִלְמִדיָנה ִלּכָ ְמקֹומוֹ  ׁשְ ם, ּבִ ָ  ֵישׁ  ּוִמׁשּ

ִים לוֹ  ה ַאְלּפַ ִלים ְוִאם. רּוחַ  ְלָכל ַאּמָ ִים ּכָ ה ַאְלּפַ  ַאּמָ
קֹום ִביָתתוֹ  ִמּמְ ֲחִצי ׁשְ ךְ  ֵאינוֹ , ָהִעיר ּבַ ִעיר ְמַהּלֵ  ּבָ
  :ֵמֶחְצָיהּ  יֹוֵתר

 תא סימן
ןשֶׁ  ִמי ׁשַ ֶרךְ  ּיָ ּדֶ ָכה ּבַ  ְלָכל ַאָמה ַאְלַפִים קֹוֶנה, לוֹ  ְוָחׁשְ

  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , רּוחַ 

ן ִמי. א ׁשַ ּיָ ֶרךְ  ׁשֶ ּדֶ ָכה ּבַ ִביָתה ָקָנה, לוֹ  ְוָחׁשְ ְמקֹומוֹ  ׁשְ  ּבִ
ִים לוֹ  ְוֵישׁ  ה ַאְלּפַ ָאָדם ְוַדְוָקא. רּוחַ  ְלָכל ַאּמָ ּום, ּבְ  ִמׁשּ

הֹוִאיל ן קֹוֶנה ָהָיה ֵנעֹור ָהָיה ְוִאם ּדְ . קֹוֶנה ָנֵמי ָיׁשֵ
ִביָתה קֹוִנים ֵאיָנם ֶהְפֵקר ֶחְפֵצי ֲאָבל ַרְגֵלי ְוֵהם ׁשְ  ּכְ

ֶהם ַהּזֹוֶכה ה ּבָ ִחּלָ כֹול ּתְ ּיָ קֹום ְלהֹוִליָכן ׁשֶ ֵלךְ  ַלּמָ ּיֵ  ׁשֶ
ִביָתה קֹוִנין, ם"ָהַעּכוּ  ֶחְפֵצי ֲאָבל. הּוא ְמקֹוָמן ׁשְ  ַאף ּבִ
י ַעל ֲעֵליֶהם ּפִ ּבַ ֵני ָלאו ׁשֶ ִביָתה ּבְ ֵזָרה, ִניְנהוּ  ׁשְ  ּגְ

ָרֵאל ֶחְפֵצי ָאטוּ  ם"ַעּכוּ  ֶחְפֵצי  הֹוִציָאן ְוִאם. ִיׂשְ
 ְלַטְלֵטל ְיכֹוִלים, ָלִעיר ֶוֱהִביָאן ִלְתחּוָמן חּוץ ם"ַעּכוּ 

הּ  ֻכּלָ הּ , ּבְ ּלָ ּכֻ ע ׁשֶ ַאְרּבַ ֵהא ּוִבְלַבד ַאּמֹות ּכְ ּתְ ֶפת ׁשֶ  ֻמּקֶ
פֹות ֲעָירֹות ּוְסָתם. יָרהַלדִּ  יָרה ֻמּקָ ּבֹוִנים, ַלּדִ ים ׁשֶ ּתִ  ּבָ

ה ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר ּתְ יִפים ּכָ  ִמְבָצִרים ְסָתם ֲאָבל. אֹוָתם ַמּקִ
ִפים ֵאיָנם יָרה ֻמּקָ   :ַלּדִ

 תב סימן
ין ין ַמִים ָחִריץ ּדִ ֵני ּבֵ חּוִמין ׁשְ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ּתְ

ִסים ַמִים ָמֵלא ָחִריץ. א הּוא ְמֻכּנָ ין ׁשֶ ֵני ּבֵ חּוֵמי ׁשְ  ּתְ
ת ּבָ ָצתוֹ , ׁשַ ְתחּום ִמּקְ ָצתוֹ  ֶזה ִעיר ּבִ ְתחּום ּוִמּקְ  ִעיר ּבִ
י, ַאֶחֶרת ּתֵ אֹות ֲאסּורֹות ָהֲעָירֹות ׁשְ ּנוּ  ְלַמּלְ  ֲאִפּלוּ  ִמּמֶ

תֹוךְ  חּום ּבְ ִים, ַהּתְ ַהּמַ תֹוךְ  ׁשֶ ּבְ חּום ׁשֶ ִביַתת קֹוִנים ַהּתְ  ׁשְ
ה ַלֲעׂשֹות ְוָצִריךְ  ֵאּלוּ  ִעם ֵאּלוּ  ּוִמְתָעְרִבים ָהִעיר  ְמִחּצָ
סֹוף חּוִמין ּבְ לּוָיה ִהיא ַוֲאִפּלוּ , ְלַהְפִסיָקן ַהּתְ ֵאיָנהּ  ּתְ  ׁשֶ
ַעת ל ֶהָחִריץ ְלַקְרַקע ַמּגַ ָעְלָמא ָקִנים ְוׁשֶ י, ּבְ  ְוִאם. ַסּגֵ
ִים ִכים ַהּמַ ּקוּ  ׁשּום ָצִריךְ  ֵאין, מֹוׁשְ ֵאיָנם ןּתִ  קֹוִנים ׁשֶ

ִביָתה ַרְגֵלי ֵהם ַוֲהֵרי ׁשְ א ּכְ   :ַהְמַמּלֵ

 תג סימן
ין ְקעה ּדִ ִהִקיפּוהָ  ּבִ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ם"עכוּ  ׁשֶ

ַבת. א ִבְקָעה ׁשָ יפּוהָ  ּבְ ת ם"ַעּכוּ  ְוִהּקִ ּבָ ׁשַ  ְמִחּצֹות ּבְ
יָרה הּ  הֹוֵלךְ  ֵאינוֹ , ַלּדִ א ּבָ ִים ֶאּלָ ֵאיָנהּ  הַאמָּ  ַאְלּפַ  ׁשֶ
הּ  ּלָ ע ּכֻ ַאְרּבַ יָון ַאּמֹות ּכְ ּלֹא ּכֵ ַבת ׁשֶ ֲאִויר ׁשָ ִחּצֹות ּבַ , ַהּמְ

הּ  ּוְמַטְלֵטל ֻכּלָ כֹול ְזִריָקה ְיֵדי ַעל ּבְ ּיָ  ֲאִפּלוּ  ִלְזֹרק ׁשֶ
ִים חּוץ ֲהֵרי ְלַאְלּפַ ִחיד ְרׁשּות ׁשֶ מּור ַהּיָ יָון ִהיא ּגָ  ּכֵ

ף ֻהּקַ יָרה ׁשֶ   :ַלּדִ

 תד סימן
ין חּוִמין ֵישׁ  ִאם ּדִ ָרה ְלַמִעָלה ּתְ  ּובוֹ , ְטָפִחים ֵמעׂשָ

  ָסִעיף ֶאָחד

ךְ . א חּום חּוץ ַהְמַהּלֵ ָרה ְלַמְעָלה ַלּתְ , ְטָפִחים ֵמֲעׂשָ
גֹון ַפץ ּכְ ּקָ י ַעל ׁשֶ ּבֵ בֹוִהים ַעּמּוִדים ּגַ ּגְ ָרה ׁשֶ  ְוֵאין, ֲעׂשָ
ָכל ָעה ֵמֶהם ֶאָחד ּבְ ָעה לעַ  ְטָפִחים ַאְרּבָ , ְטָפִחים ַאְרּבָ
חּוִמין ֵישׁ  ִאם ָסֵפק ֶזה ֲהֵרי ָרה ְלַמְעָלה ּתְ  אוֹ  ֵמֲעׂשָ
ְהֶיה ּוַמה. ָלאו ּיִ ֶ ָנן ׁשּ ְדַרּבָ , ְלָהֵקל ְסֵפקוֹ  ִיְהֶיה, ּבִ

ים ְוֵאין ְוהֹוִאיל ּמִ ּיַ ָהרֹות ּבַ חּוִמין ִאסּור ּוַבּנְ  ּתְ
אֹוַרְיָתא ֵאינָ  ְלִפי, ַהּכֹל ְלִדְבֵרי ּדְ  ְלִדְגֵלי ּדֹוִמין םׁשֶ

ר א ִמי. ִמְדּבָ ּבָ ְסִפיָנה ׁשֶ ת ּבִ ּבָ ׁשַ יעַ  ּבְ ֵמל ְוִהּגִ  ִאם, ַלּנָ
ְכַנס ּנִ ֶ ת ִמׁשּ ּבָ ַ יעַ  ַעד ַהׁשּ ִהּגִ ֵמל ׁשֶ  ָהְיָתה ְלעֹוָלם ַלּנָ
ְרַקע' ִמי ְלַמְעָלה ם ִמּקַ ָהר אוֹ  ַהּיָ  ְוֵאינוֹ  יֹוֵרד, ַהּנָ
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ִים לוֹ  ְוֵישׁ  ִנְמָנע קֹום הַאמָּ  ַאְלּפַ ַגע ִמּמָ ּפָ ה ּבוֹ  ׁשֶ  ְלַמּטָ
  :'ִמי

 תה סימן
ין חּום חּוץ ַהּיֹוֵצא ּדִ   ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , ַלּתְ

ָצא ִמי. א ּיָ חּום חּוץ ׁשֶ ה ֲאִפּלוּ  ַלּתְ ֵנס ֹלא, ַאַחת ַאּמָ  ִיּכָ
ְבֵני ִלְהיֹות א לוֹ  ְוֵאין ָהִעיר ּכִ ע ֶאּלָ  ַאּמֹות ַאְרּבַ

  :ְוַלחּוץ יוַרְגלָ  ֵמֲעִמיַדת

חּום ּתֹוךְ  ַאַחת ַרְגלוֹ  ָהְיָתה. ב  חּוץ ַאַחת ְוַרְגלוֹ  ַהּתְ
חּום ֵנס, ַלּתְ   :ִיּכָ

ַדשׁ  ִמי. ג ּקָ חּום חּוץ ְוהּוא ַהּיֹום ָעָליו ׁשֶ  ָהִעיר ַלּתְ
ה ֲאִפּלוּ  ֵנס ֹלא, ַאַחת ַאּמָ ְבֵני ִלְהיֹות ִיּכָ  ְוֵאינוֹ  ָהִעיר ּכִ
ךְ  א ְמַהּלֵ ִיםַאלְ  ֶאּלָ ה ּפַ קֹום רּוחַ  ְלָכל ַאּמָ ַדשׁ  ִמּמָ ּקָ  ׁשֶ
  :ַהּיֹום ָעָליו

ָצא ִמי. ד ּיָ חּום חּוץ ׁשֶ ּלֹא ַלּתְ ר, ָלַדַעת ׁשֶ  ַלֲעׂשֹות ֻמּתָ
ה לוֹ  ל ְמִחּצָ ֵני ׁשֶ ֵעְרבוּ  ָאָדם ּבְ  ִויכֹוִלים רּוחַ  ְלאֹותוֹ  ׁשֶ

ם ֵליֵלךְ  מוֹ  ְסִביָביו ְוַיֲעׂשוּ  ׁשָ ה ּכְ יֵניֶהם ֵנסְוִיכָּ  ְמִחּצָ . ּבֵ
ּלֹא ְוהּוא ית אֹוָתם ָיְדעוּ  ׁשֶ ֲעׂשֵ ּנַ ֶהם ׁשֶ ה ּבָ ִחּצָ  ַהּמְ

ם ׁשֵ ּלְ ךְ  ׁשֶ   :ָאסּור, ָלַדַעת ָיָצא ִאם ֲאָבל, ִנְקְראוּ  ּכָ

הֹוִציאּוהוּ  ִמי. ה חּום חּוץ ׁשֶ  ָרָעה רּוחַ  אוֹ , ם"ַעּכוּ  ַלּתְ
ָאר אוֹ  ל ׁשְ ַגג אוֹ , ֹאֶנס ּכָ ָ ׁשּ א לוֹ  יןאֵ , ְוָיָצא ׁשֶ  ֶאּלָ

ע חּום ְלתֹוךְ  ֶהְחִזירּוהוּ . ַאּמֹות ַאְרּבַ ִאּלוּ , ַהּתְ  ֹלא ּכְ
ל ַוֲהֵרי ָיָצא ע ָהִעיר ּכָ ַאְרּבַ ה ַאּמֹות ּכְ ִחּלָ ַבּתְ  ְוחּוָצה ּכְ
ִים ָלהּ  ה ַאְלּפַ , ָלַדַעת חֹוֵזר ִאם ֲאָבל. רּוחַ  ְלָכל ַאּמָ
א לוֹ  ֵאין ע ֶאּלָ   :ַאּמֹות ַאְרּבַ

חּום חּוץ ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי נּוהוּ ְנתָ . ו ִדיר ַלּתְ  אוֹ  ּבְ
ַסַהר ִעיר אוֹ , ּוְמָעָרה ּבְ ֶפת ַאֶחֶרת ּבְ יָרה חֹוָמה ֻמּקֶ , ַלּדִ

ֱאַנס אוֹ  ּנֶ ָאר ׁשֶ ׁשְ ַגג אוֹ , ֹאֶנס ּבִ ָ ׁשּ חּום חּוץ ְוָיָצא ׁשֶ  ַלּתְ
ר ֵמֵאּלוּ  ְלֶאָחד ְוִנְכַנס תֹוכוֹ  ְוהּוא ְוִנְזּכַ ךְ , ּבְ  ֶאת ְמַהּלֵ

ּלוֹ  י ַעל ַאף, ָלַדַעת ִלְתחּומוֹ  חּוץ ָיָצא ִאם ֲאָבל. ּכֻ  ּפִ
הּוא תֹוךְ  ׁשֶ א לוֹ  ֵאין ֵמֵאּלוּ  ֶאָחד ּבְ ע ֶאּלָ   :ַאּמֹות ַאְרּבַ

ִהְפִליָגה ִמי. ז ם ְסִפיָנתוֹ  ׁשֶ ּיָ ךְ , ּבַ הּ  ֶאת ְמַהּלֵ ּלָ  הֹוִאיל ּכֻ
ַבת ֲאִויר ְוׁשָ ְפֵני ִנְפֲחתוּ  ְוִאם. ְמִחּצֹות ּבַ  ְסִפיָנה ּדָ
ת ּבָ ׁשַ ֶכת ִהיא ִאם, ּבְ ךְ , ְמַהּלֶ הּ  ֶאת ְמַהּלֵ ּלָ  ִהיא ְוִאם, ּכֻ
ךְ  ֵאינוֹ  עֹוֶמֶדת הּ  ְמַהּלֵ א ּבָ ע ֶאּלָ   :ַאּמֹות ַאְרּבַ

 לוֹ  ֵאין, ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ְוֶהְחִזירּוהוּ  ָלַדַעת ָיָצא. ח
א ע ֶאּלָ הּ , ְלִעירוֹ  הוּ ֶהְחִזירוּ  ִאם ּוִמיהוּ . ַאּמֹות ַאְרּבַ ּלָ  ּכֻ

ע ַאְרּבַ   :ָלַדַעת ְוָחַזר ָלַדַעת ָיָצא ַוֲאִפּלוּ . ַאּמֹות ּכְ

רֹות. ט הֹוִציא ּפֵ חּום חּוץ ׁשֶ  ֲאִפּלוּ , ְוֶהֱחִזיָרם ַלּתְ
ֵמִזיד ל ְמקֹוָמם ִהְפִסידוּ  ֹלא, ּבְ ּכָ ע ָלֶהם ָהִעיר ׁשֶ ַאְרּבַ  ּכְ
ִים ָלהּ  ְוחּוָצה ַאּמֹות ה רּוחַ  ְלָכל הַאמָּ  ַאְלּפַ ִחּלָ ַבּתְ  ּכְ
ת הּוא ְוִאם. טֹוב יֹום הּוא ִאם ּבָ ִרין, ׁשַ ֲאִכיָלה ֻמּתָ  ּבַ

ְמקֹוָמם ָרֵאל ְלאֹותוֹ  ַוֲאִפּלוּ , ּבִ ִהְחִזיָרם ִיׂשְ  ְלָצְרּכוֹ  ׁשֶ
ֵמִזיד ּלֹא ְזַמן ְוָכל. ֵהם ֲאנּוִסים, ט"מ, ּבְ  ֻהְחְזרוּ  ׁשֶ
ׁשֹוֵגג ןהֹוִציאָ  ִאם, ִלְמקֹוָמם חּוץ ְוֵהם ִרים ּבְ  ֻמּתָ

 ְוִאם, ַאּמֹות' ְלד חּוץ ְלַטְלְטָלם ְוָאסּור ְלָאְכָלם
ֵמִזיד הֹוִציָאם ּלֹא ִמי ֲאִפּלוּ  ְלָאְכָלם ָאסּור ּבְ  ׁשֶ
יִרים ְוֵישׁ . הֹוִציָאם ּלֹא ְלִמי ַמּתִ   :הֹוִציֵאם ׁשֶ

 תו סימן
ָצא ִמי ּיָ חּום חּוץ ׁשֶ לֹא ַלּתְ   ִעיף ֶאָחדסָ  ּובוֹ , ָלַדעת ׁשֶ

ָצא ִמי. א ּיָ חּום חּוץ ׁשֶ ּלֹא ַלּתְ ֵאין, ָלַדַעת ׁשֶ  לוֹ  ׁשֶ
א  ֵמֶהם ָלֵצאת ָיכֹול, ִלְנָקָביו ְוֻהְצַרךְ , ַאּמֹות' ד ֶאּלָ
ְמָצא ַעד ּיִ נֹות ָצנּועַ  ָמקֹום ׁשֶ  לוֹ  טֹוָבה ְוֵעָצה. ִלּפָ

ְתָקֵרב ּיִ ַצד ׁשֶ חּומוֹ  ּבְ ִאם, ּתְ  ָצנּועַ  ָמקֹום ִיְמָצא ֹלא ׁשֶ
חּומוֹ  ַעד ֵנס ָיכֹול ּתְ ְכָנס ּוְלַאַחר, ִלּכָ ּנִ ִאּלוּ  ָהֵוי ׁשֶ  ּכְ
יָון ָיָצא ֹלא ְכַנס ּכֵ ּנִ ְרׁשּות ׁשֶ  ָמקֹום ָמָצא ִאם ֲאָבל. ּבִ

ֵנס ֹלא, ֹקֶדם ָצנּועַ  א ִיּכָ ם ִיְפֶנה ֶאּלָ  ְוִיְתַרֵחק ׁשָ
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קֹום ְפָנה ִמּמָ ּנִ ְכֶלה ַעד ׁשֶ ּיִ ם, ָהֵריחַ  ׁשֶ ' ד לוֹ  ֵישׁ  ְוׁשָ
ְתחּומוֹ  ְוִנְכַנס ֵמָהֵריחַ  ִנְתַרֵחק ְוִאם. ַאּמֹות ִאּלוּ , ּבִ  ּכְ
ָנה לוֹ  ֵאין, ָלַדַעת ָיָצא ְוִאם. ָיָצא ֹלא ּקָ  ֶזה. ּתַ

ָאַמְרנוּ  ֻהְצַרךְ  ׁשֶ ים ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים ֵישׁ , ִלְנָקָביו ּבְ  ִלְקַטּנִ
ְוָקא אֹוְמִרים ְוֵישׁ    :ִלְגדֹוִלים ּדַ

 זת סימן
כֹוִלין ֵהם ִמי ּיְ חּום חּוץ ֵליֵלךְ  ׁשֶ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ַלּתְ

ָצא ִמי. א ּיָ חּום חּוץ ׁשֶ ְרׁשּות ַלּתְ גֹון, ּבִ ָאה ֲחָכָמה ּכְ  ַהּבָ
ד ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ְלַיּלֵ ִים ָלהּ  ֵישׁ , ּבָ ה ַאְלּפַ  רּוחַ  ְלָכל ַאּמָ
אֹותוֹ  יעַ  ָמקֹום ּבְ ִהּגִ  הּוא ֲהֵרי, ָלִעיר יעַ ִהגִּ  ְוִאם. לוֹ  ׁשֶ
י ַאְנׁשֵ ִים לוֹ  ְוֵישׁ  ָהִעיר ּכְ   ָלִעיר חּוץ רּוחַ  ְלָכל ַאְלּפַ

ְרׁשּות יֹוֵצא ָהָיה. ב ֶרךְ  הֹוֵלךְ  ְוהּוא ּבִ ּדֶ : לוֹ  ְוָאְמרוּ , ּבַ
ָבר ית ּכְ ְצָוה ַנֲעׂשֵ ָצאתָ  ַהּמִ ּיָ  לוֹ  ֵישׁ , ַלֲעׂשֹות ׁשֶ

קֹומוֹ  ִים. ִמּמְ ה ַאְלּפַ  ִמְקָצת ָהָיה ְוִאם. רּוחַ  לְלכָ  ַאּמָ
חּום ָצא ַהּתְ ּיָ ּנוּ  ׁשֶ ְרׁשּות ִמּמֶ תֹוךְ  ֻמְבָלע ּבִ ִים ּבְ  ַאְלּפַ
ה שׁ  ַאּמָ ּיֵ קֹומוֹ  לוֹ  ׁשֶ  ּוְכִאּלוּ  ִלְמקֹומוֹ  חֹוֵזר ֶזה ֲהֵרי, ִמּמְ
  :ָיָצא ֹלא

ל. ג יל ַהּיֹוְצִאים ּכָ ד ְנָפׁשֹות ְלַהּצִ , ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ִמּיַ
ָהר ִמן אוֹ  ּפֶֹלת ִמן אוֹ  ַהּנָ ִים ָלֶהם ֵישׁ , ַהּמַ ה ַאְלּפַ  ַאּמָ

קֹום רּוחַ  ְלָכל ילוּ  ִמּמָ ִהּצִ  ם"ַעּכוּ  ַיד ָהְיָתה ְוִאם. ּבוֹ  ׁשֶ
יָפה ּקִ ּבֹת ְמַפֲחִדים ְוָהיוּ , ּתַ קֹום ִלׁשְ ּמָ ילוּ  ּבַ ִהּצִ  ֲהֵרי, ׁשֶ

ת חֹוְזִרים ֵאּלוּ  ּבָ ׁשַ   :ָנםֵזי ּוִבְכֵלי ִלְמקֹוָמם ּבְ

  תחומין עירובי הלכות

 תח סימן
ין ַחת ּדִ ת ָהערּוב ַהּנָ ִביָתה ּוְקִנּיַ ְ   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ַהׁשּ

ָצא ִמי. א ּיָ ֶעֶרב ֵמָהִעיר ׁשֶ ת ּבְ ּבָ יחַ  ׁשַ י ְמזֹון ְוִהּנִ ּתֵ  ׁשְ
תֹוךְ  ֵמָהִעיר ָרחֹוק ְסֻעּדֹות חּום ּבְ ִביָתתוֹ  ְוָקַבע ַהּתְ  ׁשְ

ם י לעַ  ַאף, ׁשָ ָחַזר ּפִ ֵביתוֹ  ְוָלן ָלִעיר ׁשֶ  ַנְחׁשֹב, ּבְ
ִאּלוּ  אֹותוֹ  ַבת ּכְ קֹום ׁשָ ּמָ יחַ  ּבַ ִהּנִ י ּבוֹ  ׁשֶ ּתֵ ְ , ְסֻעּדֹות ַהׁשּ
ְקָרא ְוֶזהוּ  חּוִמין ֵערּוֵבי ַהּנִ ךְ  לוֹ  ְוֵישׁ . ּתְ קֹום ְלַהּלֵ  ִמּמְ

ִים ְלָמָחר ֵערּובוֹ  ה ַאְלּפַ , ְלִפיָכךְ . רּוחַ  ְלָכל ַאּמָ
הּואכְּ  ךְ  ׁשֶ קֹום ְמַהּלֵ ִים ְלָמָחר ֵערּובוֹ  ִמּמְ ה ַאְלּפַ  ַאּמָ

ֶנֶגד ךְ  ֵאינוֹ , ָהִעיר ּכְ ִעיר ְמַהּלֵ א ּבָ תוֹ  סֹוף ַעד ֶאּלָ . ִמּדָ
תֹוךְ  ֻמְבַלַעת ָהִעיר ָהְיָתה ְוִאם תוֹ  ּבְ ב, ִמּדָ ָחׁשֵ  ָהִעיר ּתֵ
הּ  ּלָ ד ּכֻ ִלים ַאּמֹות' ּכְ תוֹ  ְוַיׁשְ יַצד. ָלהּ  חּוָצה ִמּדָ , ּכֵ
יחַ  ֲהֵרי ִהּנִ ִרחּוק ֵערּובוֹ  ֶאת ׁשֶ ה ֶאֶלף ּבְ יתוֹ  ַאּמָ  ִמּבֵ

ִעיר ּבָ ךְ  ִנְמָצא, ִמְזָרח ְלרּוחַ  ׁשֶ קֹום ְלָמָחר ְמַהּלֵ  ִמּמְ
ִים ֵערּובוֹ  ה ַאְלּפַ ְזָרח ַאּמָ ךְ , ַלּמִ קֹום ּוְמַהּלֵ  ֵערּובוֹ  ִמּמְ
ִים ה ַאְלּפַ ֲעָרב ַאּמָ ן ֶאֶלף, ַלּמַ ּמִ יתוֹ  ַעד ּובָהֵער ׁשֶ  ּבֵ
ה ְוֶאֶלף יתוֹ  ַאּמָ תֹוךְ  ִמּבֵ ךְ  ְוֵאינוֹ , ָהִעיר ּבְ ִעיר ְמַהּלֵ  ּבָ
א יתוֹ  ָהָיה ְוִאם, ָהֶאֶלף סֹוף ַעד ֶאּלָ  ָהִעיר סֹוף ַעד ִמּבֵ
חֹות ה ֲאִפּלוּ  ֵמֶאֶלף ּפָ ְמֵצאת, ַאַחת ַאּמָ ּנִ תוֹ  ׁשֶ  ִמּדָ
ְלָתה ב, ָלִעיר חּוץ ּכָ ָחׁשֵ ִדיָנה ּתֵ הּ כֻּ  ַהּמְ ע ּלָ ַאְרּבַ  ּכְ
ךְ , ַאּמֹות ה ו"תתקצ ָלהּ  חּוָצה ִויַהּלֵ לּום ַאּמָ ׁשְ  ּתַ

ִים יחַ  ִאם, ְלִפיָכךְ . ָהַאְלּפַ ִרחּוק ֵערּובוֹ  ִהּנִ ִים ּבְ  ַאְלּפַ
ה יתוֹ  ַאּמָ ִעיר ִמּבֵ ּבָ ל ֶאת ִהְפִסיד, ׁשֶ  ְוִנְמָצא, ָהִעיר ּכָ
ךְ  יתוֹ  ְמַהּלֵ ִים ֵערּובוֹ  ַעד ִמּבֵ  ּוְמֵערּובוֹ , הַאמָּ  ַאְלּפַ
ִים ָוָהְלָאה ה ַאְלּפַ ךְ  ְוֵאינוֹ , ַאּמָ יתוֹ  ְמַהּלֵ ִעיר ִמּבֵ  ּבָ
ה ֲאִפּלוּ  ַמֲעָרב ְלרּוחַ    :ַאַחת ַאּמָ

יחַ . ב ּנִ ְרׁשּות ֵערּובוֹ  ַהּמַ ִחיד ּבִ  ְמִדיָנה ָהְיָתה ֲאִפּלוּ , ַהּיָ
דֹוָלה ִניְנֵוה ּגְ  ָהְראּוָיה ְמָעָרה אוֹ  ֲחֵרָבה ִעיר ַוֲאִפּלוּ , ּכְ

ךְ , ְלִדּיּוִרין הּ  ֶאת ְמַהּלֵ ּלָ ִים ָלהּ  ְוחּוָצה ּכֻ ה ַאְלּפַ  ַאּמָ
  :רּוחַ  ְלָכל

יחַ . ג ּנִ תֹוךְ  ֵערּובוֹ  ַהּמַ ַבת ָהִעיר ּבְ ָ ׁשּ הּ  ׁשֶ ה ֹלא, ּבָ  ָעׂשָ
לּום קֹום מֹוְדִדין ְוֵאין, ּכְ א ֵערּובוֹ  ִמּמְ  הּוא ֲהֵרי ֶאּלָ
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ְבֵני ם ָהִעיר ּכִ ּלָ שׁ שֶׁ , ּכֻ ִים ָלֶהם ּיֵ ה ַאְלּפַ  רּוחַ  ְלָכל ַאּמָ
ְמקֹומֹות ֵערּובוֹ  ָנַתן ִאם ְוֵכן. ָלִעיר חּוץ  ּבִ

ְצָטְרִפים ּמֹוְדִדין ָלִעיר ַהּמִ חּום ׁשֶ  ֲהֵרי, ֵמֶהם חּוץ ַהּתְ
נֹוְתנוֹ  ֶזה תֹוךְ  ּכְ   :ָהִעיר ּבְ

חּום חּוץ ֵערּובוֹ  ָנַתן. ד לּום ֵאינוֹ , ַלּתְ   :ּכְ

 תט סימן
ין   ְסִעיִפים: ג"י ּובוֹ , ָהערּוב ְנִתיַנת ְמקֹום ּדִ

ֵבית ֵערּובוֹ  ַהּנֹוֵתן. א ָברֹות ּבְ  ְלִפי. ֵערּוב ֵאינוֹ , ַהּקְ
ית ּבֵ ָברֹות ׁשֶ ֲהָנָאה ָאסּור ַהּקְ רֹוֶצה ְוֵכיָון, ּבַ ִקּיּום ׁשֶ  ּבְ
ם ָהֵערּוב ה ַאַחר ׁשָ  ְנָתנוֹ  ְוִאם. ּבוֹ  ֶנֱהֶנה ֲהֵרי, ְקִנּיָ

ָרס ֵביתבְּ  ֵני, ּכֵֹהן ָהָיה ַוֲאִפּלוּ  ֵערּוב ֶזה ֲהֵרי, ַהּפְ  ִמּפְ
כֹול ּיָ ֵנס ׁשֶ ם ְלִהּכָ ל ׁשָ ִמְגּדָ ח אוֹ  ַהּפֹוֵרחַ  ּבְ ַנּפַ ּיְ   :ְוהֹוֵלךְ  ׁשֶ

ֵהא ָצִריךְ . ב ּיְ ָמקֹום ְוֵערּובוֹ  הּוא ׁשֶ ֵדי, ֶאָחד ּבְ  ּכְ
ְהֶיה ּיִ ר ׁשֶ ין ְלָאְכלוֹ  לוֹ  ֶאְפׁשָ  ִאם ְלִפיָכךְ . ָמׁשֹותַהשְּׁ  ּבֵ
ן ּוֵ ּבֹת ִנְתּכַ ְרׁשּות ִלׁשְ ים ּבִ יחַ  ָהַרּבִ ְרׁשּות ֵערּובוֹ  ְוִהּנִ  ּבִ
ִחיד ְרׁשּות אוֹ , ַהּיָ ִחיד ּבִ יחַ  ַהּיָ ְרׁשּות ֵערּובוֹ  ְוִהּנִ  ּבִ
ים ִאי, ֵערּוב ֵאינוֹ , ָהַרּבִ ר ׁשֶ  ֵמְרׁשּות ְלהֹוִציא לוֹ  ֶאְפׁשָ
ִחיד ין יםָהַרבִּ  ִלְרׁשּות ַהּיָ ָמׁשֹות ּבֵ ְ א ַהׁשּ ֲעֵבָרה ֶאּלָ . ּבַ
ן ִאם ֲאָבל ּוֵ ּבֹת ִנְתּכַ ְרׁשּות ִלׁשְ ִחיד ּבִ ְרׁשּות אוֹ  ַהּיָ  ּבִ

ים יחַ  ָהַרּבִ ְרְמִלית ֵערּובוֹ  ְוִהּנִ ּכַ ן אוֹ , ּבַ ּוֵ ְתּכַ ּנִ ּבֹת ׁשֶ  ִלׁשְ
ְרְמִלית ּכַ יחַ  ּבַ ְרׁשּות ֵערּובוֹ  ְוִהּנִ ִחיד ּבִ ְרׁשוּ  אוֹ  ַהּיָ  תּבִ

ים ַעת, ֵערּוב ֶזה ֲהֵרי, ָהַרּבִ ׁשְ ּבִ ת ׁשֶ הּוא ָהֵערּוב ְקִנּיַ  ׁשֶ
ין ָמׁשֹות ּבֵ ְ ר ַהׁשּ ל ּוְלַהְכִניס ְלהֹוִציא ֻמּתָ  ֶאָחד ִמּכָ

י ּתֵ ְ ּיֹות ִמׁשּ ְרְמִלית ָהָרׁשֻ ל. ִמְצָוה ִלְדַבר ַלּכַ ּכָ ָבר ׁשֶ  ּדָ
הּוא ְבֵרי ׁשֶ ְזרוּ  ֹלא סֹוְפִרים ִמּדִ י ָעָליו ּגָ ָמׁשֹות ןּבֵ ְ  ַהׁשּ
ְמקֹום ַעת אוֹ  ִמְצָוה ּבִ ׁשְ ַחק ּבִ   :ַהּדַ

ֹראשׁ  ְנָתנוֹ . ג ֶנה ּבְ ס אוֹ  ַהּקָ ְנּדֵ  ִמן ַהּצֹוְמִחים ַהּקֻ
ֵני, ֵערּוב ֵאינוֹ , ָהָאֶרץ ַאַחר ִמּפְ ּמֵ ֵהם ׁשֶ ים ׁשֶ  ַרּכִ

ב ְלִקּטּום ְונֹוִחים את ְוִיְתַחּיֵ ְזרוּ , ַחּטָ ֶהם ּגָ ין ֲאִפּלוּ , ּבָ  ּבֵ
ָמׁשֹות ְ ְמקֹום ֲאִפּלוּ  ַהׁשּ ים ָהיוּ  ְוִאם. ִמְצָוה ּבִ לּוׁשִ  ּתְ
  :ֵערּוב ֶזה ֲהֵרי, ּוְנעּוִצים

ל ְנָתנוֹ . ד ִמְגּדָ ָפָניו ְוָנַעל ּבְ חַ  ְוָאַבד, ּבְ ְפּתֵ עֹוד ַהּמַ  ִמּבְ
ַפל אוֹ  יֹום ּנָ ל ָעָליו ׁשֶ ֹלא ְלהֹוִציאוֹ  ָיכֹול ִאם, ּגַ  ּבְ

ת ּיַ   :ֵערּוב ֶזה ֲהֵרי, אֹוַרְיָתאדְּ  ְמָלאָכה ֲעׂשִ

ל. ה יחַ  ּכָ ּנִ ָמקֹום ֵערּובוֹ  ַהּמַ ְמקֹום לוֹ  ֵישׁ , ּבְ  ֵערּובוֹ  ּבִ
ע יחַ  ְלִפיָכךְ , ַאּמֹות ַאְרּבַ ּנִ חּוִמין ֵערּוֵבי ַהּמַ ּלוֹ  ּתְ  ׁשֶ
סֹוף חּום ּבְ ל ַהּתְ ְלּגֵ תֹוךְ  ְוִנְתּגַ  ֶזה ֲהֵרי, ַאּמֹות' ד ּבְ
  :ֵערּוב ֵאינוֹ , ַאּמֹות עְלַאְרבַּ  חּוץ. ֵערּוב

ַרף אוֹ  ֵערּובוֹ  ָאַבד. ו סֹוף ָהָיה ִאם אוֹ , ִנׂשְ חּום ּבְ  ַהּתְ
ל ְלּגֵ ָהְיָתה אוֹ , ַאּמֹות' ְלד חּוץ ְוִנְתּגַ רּוָמה ׁשֶ  ּתְ
עֹוד ְוִנְטֵמאת ָכה. ֵערּוב ֵאינוֹ , יֹום ִמּבְ ָחׁשְ ֶ  ֶזה ֲהֵרי, ִמׁשּ

ת ֵערּוב ִנּיַ ּקְ י ָהֵערּוב ׁשֶ ָמׁשֹות ןּבֵ ְ ר, ָסֵפק ִאם. ַהׁשּ ׁשֵ . ּכָ
ְסֵפק ר ָהֵערּוב ׁשֶ ׁשֵ ְהֶיה ְוהּוא, ּכָ ּיִ רּות ֶחְזַקת לוֹ  ׁשֶ ׁשְ  ּכַ
גֹון יחוּ  ֶזה ּכְ ִהּנִ ם ׁשֶ  ֹלא ִאם ֲאָבל. ָסֵפק ּבוֹ  ְוֵאַרע ׁשָ
רּות ֶחְזַקת לוֹ  ָהָיה ׁשְ גֹון, ּכַ ח ִאם ָסֵפק ּכְ ם ֻהּנַ  ִאם ׁשָ
  :ֹלא, ָלאו

יצַ . ז ת דּכֵ ּיַ סֹוף ֵליֵלךְ  רֹוֶצה ִאם, ֵערּוב ֲעׂשִ חּום ּבְ  ַהּתְ
תֹוכוֹ  אוֹ  יךְ  ּבְ ם ּוְלַהְחׁשִ ר הּוא ֶזה, ׁשָ . ִמְצָותוֹ  ִעּקַ

ִביָתִתי: ָאַמר ֹלא ַוֲאִפּלוּ  קֹוִמי ׁשְ ּמְ א, ּבַ יךְ  ֶאּלָ ם ֶהְחׁשִ  ׁשָ
ַתק ָנא ֹלא, ְוׁשָ ּיֹוֵצא ִמי ׁשְ יתוֹ  ׁשֶ יךְ  ִמּבֵ  ַעל ְלַהְחׁשִ

חּוםהַ  ָנא ֹלא ּתְ א ִמי ׁשְ ּבָ ֶרךְ  ׁשֶ ּדֶ ָכה ּבַ  קֹוֶנה, לוֹ  ְוָחׁשְ
ִים ה ַאְלּפַ ֹלא ַאּמָ  ִלְטֹרחַ  רֹוֶצה ֵאינוֹ  ְוִאם. ֲאִמיָרה ּבְ

יךְ  ם ְלַהְחׁשִ עֹוד ֵיֵלךְ , ׁשָ יחַ  יֹום ִמּבְ ם ְוַיּנִ י ְמזֹון ׁשָ ּתֵ  ׁשְ
ל, ְסֻעּדֹות ִפי ְוֶאָחד ֶאָחד ּכָ  חֹוֶלה אהוּ  ְוִאם. ְמזֹונוֹ  ּכְ

ן אוֹ  עּורוֹ , ְרַעְבּתָ י ׁשִ ּתֵ ינֹוִנּיֹות ְסֻעּדֹות ׁשְ ֵהם ּבֵ  ׁשֶ
ה ָ ׁשּ ׁשִ יִצים ּכְ ת ּבֵ ל אוֹ , ִמּפַ ָבר ִמּכָ ִפין ּדָ ּתְ ּתַ ׁשְ ּמִ  ּבוֹ  ׁשֶ
ּתּוֵפי ן הּוא ְוִאם. ְמבֹואֹות ׁשִ ְכֵדי, ִלְפּתָ  ּבוֹ  ֶלֱאֹכל ּבִ
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י ּתֵ י ְסֻעּדֹות ׁשְ ֶזה: ְואֹוֵמר. ַסּגֵ ר ֶאְהֶיה ָהֵערּוב ּבְ  ֻמּתָ
ִים ְלָמָחר ֵליֵלךְ  ה ַאְלּפַ ֵביתוֹ  ְוָלן ְוחֹוֵזר, ַאּמָ  ַוֲאִפּלוּ  ּבְ
חּומוֹ  לוֹ  מֹוְדִדים ָהֵכי קֹום ּתְ ָאנוּ  ֵערּובוֹ  ִמּמְ  רֹוִאים ׁשֶ

ִאּלוּ  ר ּכְ ם ּדָ ְלִמיִדים ֲאָבל. ׁשָ ֲעֵלי ֵאֶצל ָהאֹוְכִלים ַהּתַ  ּבַ
ים ּתִ יֶהם, ּבָ ּתֵ ּבָ ֶדהבַּ  ׁשֶ ָ ֵבית ְוָלִנים ְוחֹוְזִרים ׂשּ ם ּבְ , ַרּבָ

חּוָמם ָלֶהם מֹוְדִדין ית ּתְ ם ִמּבֵ הּוא ַרּבָ  ִליָנָתם ְמקֹום ׁשֶ
הּוא ר ָלֶהם ׁשֶ ם, ִעּקָ ָ ׁשּ ם ֲחֵפִצים ָהיוּ  ׁשֶ  ִאּלוּ  ֶלֱאֹכל ּגַ
ם ָהָיה   :ְמזֹוָנם ׁשָ

ַלח ִיְרֶצה ִאם. ח ִליחַ  ְיֵדי ַעל ָהֵערּוב ִיׁשְ : ֹיאַמרוְ , ׁשָ
ֶזה לֹוִני ְיֵהא ָהֵערּוב ּבְ ר ּפְ ּלֹא ּוִבְלַבד. ֵליֵלךְ  ֻמּתָ  ׁשֶ
ֵאינוֹ  אוֹ  ְוָקָטן ׁשֹוֶטה, ֵחֵרשׁ  ְיֵהא ֵערּוב מֹוֶדה ׁשֶ . ּבָ
ָלחוֹ  ְוִאם  עֹוֵבד אוֹ  ְוָקָטן ׁשֹוֶטה, ֵחֵרשׁ  ְיֵדי ַעל ׁשְ

ֵאינוֹ  ֶאָחד אוֹ  ּכֹוָכִבים ֵערּוב מֹוֶדה ׁשֶ . בֵערוּ  ֵאינוֹ , ּבָ
לוֹ  ְלַאֵחר ָאַמר ְוִאם ּנוּ  ְלַקּבְ ָלחוֹ , ִמּמֶ  ֶאָחד ְיֵדי ַעל ּוׁשְ

ָלחוֹ  ַוֲאִפּלוּ  ֵמֵאּלוּ  יל ַעל ׁשְ  ְוָרָאה ַהּקֹוף ַעל אוֹ  ַהּפִ
יעַ  ֵמָרחֹוק ִהּגִ ם ׁשֶ י ַעל ַאף ֵערּוב ָהֵוי, לוֹ  ּוְנָתנוֹ  ׁשָ  ּפִ
ּלֹא יחוֹ  ָרָאה ׁשֶ ִהּנִ ֲחָזָקה, ָהַאֵחר ׁשֶ ה ִליחַ שָׁ : ּדַ  עֹוׂשֶ

ִליחּותוֹ  ים ְוֵכן. ׁשְ פוּ  ַרּבִ ּתְ ּתַ ׁשְ ּנִ ֵערּוֵבי ׁשֶ חּוִמין ּבְ  ּתְ
ֹלח ְוָרצוּ  ַיד ֵערּוָבם ִלׁשְ ִחין ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ַאֵחר ּבְ ּלְ   :ְמׁשַ

ים אוֹ  ֶאָחד. ט ָאְמרוּ  ַרּבִ , ָעֵלינוּ  ָעֵרב ֵצא: ְלֶאָחד ׁשֶ
ֵאיֶזה ֲעֵליֶהם ְוֵעֵרב ָרָצה רּוחַ  ּבְ  ֵערּוב ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶ

ֲהֵרי, ּבוֹ  ְויֹוְצִאים   :רּוחַ  לוֹ  ִיֲחדוּ  ֹלא ׁשֶ

ְתָמִרים ָעַלי ָעֵרב: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. י  ָעָליו ְוֵעֵרב. ּבִ
ְגרֹוָגרֹות ְגרֹוָגרֹות. ּבִ ְתָמִרים ָעָליו ְוֵעֵרב, ּבִ  ָאַמר. ּבִ

ח: לוֹ  ל ֵערּוִבי ַהּנַ ִמְגּדָ יחוּ , ּבְ ׁשֹובָ  ְוִהּנִ ׁשֹוָבךְ . ךְ ּבְ , ּבְ
יחוֹ  ל ְוִהּנִ ִמְגּדָ ַבִית. ּבְ יחוּ , ּבְ ה ְוִהּנִ ֲעִלּיָ ה. ּבַ ֲעִלּיָ , ּבַ
יחוֹ  ַבִית ְוִהּנִ  ָעֵרב: לוֹ  ָאַמר ִאם ֲאָבל. ֵערּוב ֵאינוֹ , ּבְ
ין ָעָליו ְוֵעֵרב, ְסָתם, ָעַלי ְגרֹוָגרֹות ּבֵ ין ּבִ ְתָמִרים ּבֵ  ּבִ
ין ַבִית ּבֵ ין ּבְ ה ּבֵ ֲעִלּיָ   :ֵערּוב ֶזה ֲהֵרי, ּבַ

א ִמי. יא ּבָ ֶרךְ  ׁשֶ ּדֶ יר ּבַ ֵדר אוֹ  ִאיָלן ּוַמּכִ סֹוף ּגָ  ּבְ
ִים ה ַאְלּפַ א ְוָיֵרא, ַאּמָ ּמָ ךְ  ׁשֶ יעַ  ֹקֶדם ֶתְחׁשַ ּגִ ּיַ ם ׁשֶ , ׁשָ
ִביָתִתי: ְוָאַמר יו ׁשְ ְחּתָ רוֹ  ּתַ ִעּקָ ִביָתה ָקָנה, ּבְ רוֹ  ׁשְ ִעּקָ  ּבְ
ם לוֹ  ְוֵישׁ  ָ ִים ִמׁשּ ה ַאְלּפַ י ַעל ַאף. ַאּמָ ֵאינוֹ  ּפִ  ָיכֹול ׁשֶ

יעַ  ם ְלַהּגִ עֹוד ׁשָ ַמֲהָלךְ  יֹום ִמּבְ ינֹוִני ּבְ א ּבֵ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ר, ָירּוץ ם ֵליֵלךְ  ֻמּתָ ַנַחת ְלׁשָ י ַעל ַאף ּבְ ֵאינוֹ  ּפִ  ׁשֶ
יעַ  ם ַמּגִ עֹוד ׁשָ  ָיכֹול ָהָיה ֹלא ִאם ֲאָבל. יֹום ִמּבְ
יעַ  ם ְלַהּגִ ָלל ׁשָ קֹומוֹ  ָיזּוז ֹלא, יֹום עֹודִמבְּ  ּכְ , ִמּמְ
ֲהֵרי ְעּתוֹ  ָעַקר ׁשֶ אן ּדַ ם ְוַגם ִמּכָ  ְוַדְוָקא. ָקָנה ֹלא ׁשָ
ֵחד ּיִ תֹוךְ  ְוֵהם ַאּמֹות' ד ׁשֶ ִים ּבְ ה ַאְלּפַ גֹון, ַאּמָ  ּכְ
ָאַמר ִביָתִתי: ׁשֶ רוֹ  ׁשְ ִעּקָ אן, ּבְ רוֹ  ַעד ּוִמּכָ  יֹוֵתר ֵאין ִעּקָ

ִים ל ֵאין ִאם ֲאָבל. ֵמַאְלּפַ תֹוךְ  ָהִאיָלן ּכָ ִים ּבְ , ַאְלּפַ
יו ָמקֹום ִיֵחד ְוֹלא ְחּתָ ִביָתה ָקָנה ֹלא, ּתַ א ׁשְ ּמָ ׁשֶ  ָהָיה ּדְ

ַדְעּתוֹ  ע ַעל ּבְ ֵהם ַאּמֹות ַאְרּבַ ִים חּוץ ׁשֶ  ְוַגם, ְלַאְלּפַ
אן ֲהֵרי, ָקָנה ֹלא ּכָ ְעּתוֹ  ָעַקר ׁשֶ אן ּדַ  ָיזּוז ְוֹלא, ִמּכָ

קֹומוֹ  ּלוֹ  ְוִאם. ִמּמְ ִים ּתֹוךְ  עֹוֵמד ּכֻ  ִיֵחד ְוֹלא ַאְלּפַ
ִביָתתוֹ  ְמקֹום גֹון, ׁשְ ָאַמר ּכְ ִביָתִתי: ׁשֶ יו ׁשְ ְחּתָ  ֵישׁ , ּתַ

ָעה לוֹ  קֹומוֹ  ֲאָלִפים ַאְרּבָ עּור חּוץ ָהִאיָלן ְלַצד ִמּמְ ִ  ִמׁשּ
ךְ  יו ֶמׁשֶ ְחּתָ ל ּתַ גֹון. ִאיָלן ׁשֶ עּור ִאם ּכְ  ָהִאיָלן ׁשִ

ִרים ם לוֹ  ֵישׁ , הַאמָּ  ֶעׂשְ ִים ׁשָ חֹות ַאְלּפַ ִרים ּפָ  ֶעׂשְ
ה ִביָתה ַהּקֹוֶנה, ם"ּוְלָהַרְמבָּ . ַאּמָ ִרחּוק ׁשְ  ְוֹלא ָמקֹום ּבְ
ם ִביָתתוֹ  ְמקֹום ִסּיֵ ִביָתה ָקָנה ֹלא, ׁשְ ם ׁשְ א ׁשָ  ֶאּלָ

קֹום ּמָ ָהָיה ּבַ ָכה ּבוֹ  עֹוֵמד ׁשֶ ָחׁשְ ׁשֶ : ָאַמר ִאם ְוֵכן. ּכְ
ִביָתִתי ָמק ׁשְ לֹוִני ֹוםּבְ ּנוּ  ָרחֹוק ְוהּוא, ּפְ  יֹוֵתר ִמּמֶ
ִים ִביָתה ָקָנה, ֵמַאְלּפַ ְמקֹומוֹ  ׁשְ ִביָתִתי: ְוָהאֹוֵמר. ּבִ  ׁשְ

ַחת לֹוִני ִאיָלן ּתַ יו ֵישׁ  ִאם, ּפְ ְחּתָ מֹוֶנה ּתַ  אוֹ  ַאּמֹות ׁשְ
ִביָתה ָקָנה ֹלא, יֹוֵתר ֲהֵרי ׁשְ ן ֹלא ׁשֶ ּוֵ  ְמקֹום ּכִ

ִביָתתוֹ  ן ָצִריךְ  ךְ ְלִפיכָ . ׁשְ ּוֵ ּבֹת ְלִהְתּכַ רוֹ  ִלׁשְ ִעּקָ  אוֹ , ּבְ
ד ְצפֹונוֹ  ַאּמֹות' ּבְ ּבִ ְדרֹומוֹ  אוֹ  ׁשֶ יו ָהָיה ְוִאם. ּבִ ְחּתָ  ּתַ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן תי הלכות עירובי תחומין
  

 

244

  אורח חיים ערוך שולחן
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חֹות מֹוֶנה ּפָ ְ ן, ַאּמֹות ִמׁשּ ּוֵ ּבֹת ְוִנְתּכַ יו ִלׁשְ ְחּתָ . ָקָנה, ּתַ
ֲהֵרי ם ְמקֹומוֹ  ִמְקָצת ׁשֶ ַעת ְוֵכן. ְמֻסּיָ זֶ  ף"ָהִרי ּדַ   :הּבָ

ַנִים ָהיוּ . יב יר ֶאָחד, ׁשְ יר ֵאינוֹ  ְוֶאָחד ַמּכִ ֵאינוֹ , ַמּכִ  ׁשֶ
יר ִביָתתוֹ  מֹוֵסר ַמּכִ יר ׁשְ ּכִ ִביָתֵתנוּ : ְואֹוֵמר ַלּמַ  ׁשְ

ָמקֹום לֹוִני ּבְ   :ּפְ

ֶרךְ  ְלָבא ְוַדְוָקא. יג ּדֶ ירוּ  ּבַ ַהאי לוֹ  ִהּתִ ְוָנא ּכְ  ֲאָבל ּגַ
הּוא ְלִמי ֹלא ֵביתוֹ  ׁשֶ ן ָאַמר ְוִאם .ּבְ  לוֹ  ָעֶלה ֹלא, ּכֵ
א לוֹ  ְוֵאין ִביַתת ֶאּלָ יתוֹ  ׁשְ   :ּבֵ

 תי סימן
ין ֶרךְ  ַהַמֲחִזיק ּדִ ּדֶ ִביָתה ִלְקנֹות ְכֵדי ּבַ ' ג ּובוֹ , ׁשְ

  ְסִעיִפים:

ן ִמי. א ּוֵ ְתּכַ ּנִ ִביָתתוֹ  ִלְקּבֹעַ  ׁשֶ ָמקֹום ׁשְ , ֶאְצלוֹ  ָידּועַ  ּבְ
ֶרךְ  ְוֶהֱחִזיק ּדֶ ֵדי ָהַלךְ וְ  ּבַ יעַ  ּכְ ּגִ ּיַ  ְוִיְקֶנה ָמקֹום ְלאֹותוֹ  ׁשֶ

ִביָתה ּבוֹ  י ַעל ַאף, ׁשְ ּלֹא ּפִ יעַ  ׁשֶ ם ָעַמד ְוֹלא ִהּגִ  ׁשָ
א ָחַזר אוֹ  ֶאְצלוֹ  ָללּון ֲחֵברוֹ  ֶהֱחִזירוֹ  ֶאּלָ  ֵמַעְצמוֹ  ׁשֶ
ב אוֹ  ֶאְצלוֹ  ָללּון ְתַעּכֵ ּנִ ךְ  לוֹ  ֵישׁ , ׁשֶ  ַעד ְלָמָחר ְלַהּלֵ
ןשֶׁ  ָמקֹום ּוֵ ְתּכַ קֹום ּוֵמאֹותוֹ  לוֹ  ּנִ ִים ַהּמָ ה ַאְלּפַ  ְלָכל ַאּמָ
יָון. רּוחַ  ּכֵ ַמר ׁשֶ ּגָ ִלּבוֹ  ׁשֶ ם ִלְקּבֹעַ  ּבְ ִביָתתוֹ  ׁשָ  ְוֶהֱחִזיק ׁשְ

ֶרךְ  ּדֶ ה, ּבַ ִמי ַנֲעׂשָ ָעַמד ּכְ ם ׁשֶ יחַ  אוֹ  ׁשָ ִהּנִ  ֵערּובוֹ  ׁשֶ
ם ה. ׁשָ ּמֶ ָבִרים ּבַ ָעִני, ֲאמּוִרים ּדְ ֵאי, ּבְ  ַמְטִריִחין ןׁשֶ

יחַ  אֹותוֹ  ִרחּוק אוֹ , ֵערּוב ְלַהּנִ גֹון ּבְ ָהָיה ּכְ א ׁשֶ  ּבָ
ֶרךְ  ּדֶ   :ֹלא, ָרחֹוק ְוֹלא ָעִני ָהָיה ֹלא ִאם ֲאָבל. ּבַ

ָאַמְרנוּ  ֶזה. ב ַהּקֹוֶנה ׁשֶ ִביָתה ׁשֶ ִרחּוק ׁשְ  ָמקֹום ּבְ
ֲחִזיק ּיַ ֶרךְ  ׁשֶ ּדֶ ֵצא ֹלא, ּבַ ּיֵ ֶדה ְוֵיֵלךְ  ׁשֶ ָ ׂשּ א, ּבַ  ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ

ה ִמן ָיַרד ָצא ֹקֶדם ָמקֹום ְלאֹותוֹ  ֵליֵלךְ  ָהֲעִלּיָ ּיָ  ׁשֶ
ַתח  ְוָקָנה ֶהֱחִזיק ֶזה ֲהֵרי, ֲחֵברוֹ  ֶהֱחִזירוֹ  ֶהָחֵצר ִמּפֶ
ִביָתה ִביָתה ַהּקֹוֶנה ְוָכל. ׁשְ ִרחּוק ׁשְ  ֵאינוֹ  ָמקֹום ּבְ
ִביָתִתי: לֹוַמר ָצִריךְ  ָמקֹום ׁשְ לֹוִני ּבְ יָון אֶאלָּ , ּפְ  ּכֵ

ַמר ּגָ ִלּבוֹ  ׁשֶ ֶדֶרךְ  ְוֶהֱחִזיק ּבְ ל ּבְ הּוא ּכָ ם ָקָנה, ׁשֶ  ׁשָ
ִביָתה ָצא ִמי לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ . ׁשְ ּיָ ַרְגָליו ׁשֶ  ְוָעַמד ּבְ
קֹום ּמָ ּקֹוֶנה ּבַ ִביָתה ּבוֹ  ׁשֶ ֵאינוֹ  ׁשְ לּום לֹוַמר ָצִריךְ  ׁשֶ , ּכְ
א יָון ֶאּלָ ַמר ּכֵ ּגָ ִלּבוֹ  ׁשֶ   :הָקנָ , ּבְ

י. ג ְלחוּ  ָהִעיר ַאְנׁשֵ ָ ׁשּ  ָלֶהם ְלהֹוִליךְ  ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ
ֶרךְ  ְוֶהֱחִזיק ָידּועַ  ְלָמקֹום ֵערּוָבם ּדֶ  ֲחֵברוֹ  ְוֶהֱחִזירוֹ  ּבַ

ִביָתה ָקנוּ  ֹלא ֵהם, ֵערּוָבם הֹוִליךְ  ְוֹלא אֹותוֹ  ׁשְ  ּבְ
ֲהֵרי ָמקֹום ם הּוַנח ֹלא ׁשֶ  ךְ ְלַהלֵּ  ָלֶהם ְוֵאין, ֵערּוָבם ׁשָ

ְמִדיָנָתם א ּבִ ִים ֶאּלָ ה ַאְלּפַ  ָקָנה ְוהּוא. רּוחַ  ְלָכל ַאּמָ
ם ֲהֵרי, ֵערּוב ׁשָ א הּוא ׁשֶ ֶרךְ  ּבָ ּדֶ ן ּבַ ּוֵ ּבֹת ְוִנְתּכַ ם ִלׁשְ  ׁשָ

ֶרךְ  ְוֶהֱחִזיק ּדֶ  ָמקֹום ְלאֹותוֹ  ֵליֵלךְ  לוֹ  ֵישׁ  ְלִפיָכךְ . ּבַ
ּנוּ  ְוֵליֵלךְ  ְלָמָחר ִים ִמּמֶ ה ַאְלּפַ   :רּוחַ  לְלכָ  ַאּמָ

 תיא סימן
ָהָיה ִמי יתוֹ  ׁשֶ ִמְזָרח ּבֵ ַמעָרב ָהערּוב ְוָנַתן ּבַ  ּובוֹ , ּבַ

  ָסִעיף ֶאָחד

ָהָיה ִמי. א ְזָרח ׁשֶ ּמִ ֶדה ּוֵביתוֹ  ּבַ ָ ׂשּ לּוחוֹ  ְוָאַמר ּבַ  ִלׁשְ
ֲעָרב לוֹ  ְלָעֵרב ּמַ  ְלֵביתוֹ  ֵמָהְלָאה ָהֵערּוב ָנַתן ִאם, ּבַ
ִעְנָין הּוא ּבְ ּנוּ  חֹוקרָ  ׁשֶ ִים יֹוֵתר ִמּמֶ  ָקרֹוב ּוֵביתוֹ  ֵמַאְלּפַ

תֹוךְ  לוֹ  ִים ּבְ לּום ֵאינוֹ  ָהֵערּוב, ַאְלּפַ ַאר ּכְ  לוֹ  ְוִנׁשְ
ִביַתת יתוֹ  ׁשְ ִעְנָין ָהֵערּוב ָנַתן. ּבֵ הּוא ּבְ תֹוךְ  לוֹ  ׁשֶ  ּבְ
ִים י ַעל ַאף, ַאְלּפַ ם ּפִ ּגַ יתוֹ  ׁשֶ תֹוךְ  לוֹ  ּבֵ ִים ּבְ , ַאְלּפַ
ְמקֹום ִביָתהשְׁ  ָקָנה ֵביתוֹ  ְוֹלא ֵערּובוֹ  ּבִ   :ּבְ

 תיב סימן
ין   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ּובוֹ ער ַהחֹוֵלק ּדִ

ִני, ָצפֹון ְלרּוחַ  ָהִראׁשֹון ַהּיֹום ֲחִצי ֵעֵרב. א ֵ  ְלרּוחַ  ְוַהׁשּ
רֹום ָעה ּדָ ּטָ ר ָסבּור ְוָהָיה ׁשֶ ֶאְפׁשָ ן ַלֲעׂשֹות ׁשֶ  אוֹ , ּכֵ
ָאַמר ַניִ  ׁשֶ פֹון ָעָליו ֵעֵרב ֶאָחד, ָעַלי ָעְרבוּ : םִלׁשְ  ַלּצָ
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רֹום ְוֶאָחד יחַ  ִאם, ַלּדָ ל ִהּנִ סֹוף ֵערּובוֹ  ֶאָחד ּכָ  ּבְ
ִים קֹומוֹ  ָיזּוז ֹלא ַאְלּפַ ֵאין, ִמּמְ  ֵערּוב ֵאיֶזה ָידּועַ  ׁשֶ
סֹוף ָהֵערּוִבים ָנְתנוּ  ֹלא ְוִאם, לוֹ  ָקָנה ִים ּבְ , ַאְלּפַ
ֶאְפשָׁ  ַמה הֹוֵלךְ  ֶ ֵניֶהם ִמּכֹחַ  ֵליֵלךְ  לוֹ  רׁשּ יַצד. ׁשְ , ּכֵ
ל ָנַתן יתוֹ  ֶאֶלף ְלסֹוף ֵערּובוֹ  ֶאָחד ּכָ  ֶאֶלף לוֹ  ֵישׁ , ִמּבֵ
ה יתוֹ  ַאּמָ ְזָרח ֶאָחד ָנַתן. ֵמָהֵערּוִבים ֶאָחד ְלָכל ִמּבֵ  ַלּמִ
ִני, ֶאֶלף ְלסֹוף ֵ ֲעָרב ְוַהׁשּ  הֹוֵלךְ , ק"ת ְלסֹוף ַלּמַ

ֲעָרב ר ַמה ִמּכֹחַ  ֶאֶלף ַלּמַ ּיֵ ִ ׁשּ ְזָרח ָהֵערּוב לוֹ  ׁשֶ ּמִ ּבַ , ׁשֶ
ר ַמה ִמּכֹחַ  ק"ְות ֶאֶלף ּוְלִמְזָרחוֹ  ּיֵ ִ ׁשּ  ָהֵערּוב לוֹ  ׁשֶ
ֲעָרב ּמַ ּבַ   :ׁשֶ

 תיג סימן
ין ים ַהְמעֵרב ּדִ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ְלַרּבִ

ים ַהְמָעֵרב. א ּלוֹ  ְלַרּבִ ֶ  ֶזה ֵערּוב ֲהֵרי: אֹוֵמר, ִמׁשּ
ִבי ׁשְ ל לּבִ ֵני ּכָ ֵהא ּוִבְלַבד, ָהִעיר ּבְ ּיְ י ְמזֹון ּבוֹ  ׁשֶ ּתֵ  ׁשְ
ְרֶצה ִמי ְוָכל ֶאָחד ְלָכל ְסֻעּדֹות ּיִ . ָעָליו ִיְסֹמךְ  ׁשֶ
מוֹ , ָהָראּוי ַאֵחר ְיֵדי ַעל ָלֶהם ִלְזּכֹות ְוָצִריךְ   ּכְ

ֵערּוֵבי הֹוִדיעוֹ  ִמי ְוָכל. ְלהֹוִדיָעם ְוָצִריךְ . ֲחֵצרֹות ּבְ  ׁשֶ
ע ַמר ֹלא ֲאִפּלוּ , יֹום ֹודִמּבְ ִלּבוֹ  ּגָ  ָעָליו ִלְסֹמךְ  ּבְ

עֹוד א יֹום ִמּבְ ָכה ְלַאַחר ֶאּלָ ָחׁשְ  ֲאָבל. ֵערּוב ָהֵוי, ׁשֶ
עֹוד הֹוִדיעוֹ  ֹלא ִאם  ָעָליו ִלְסֹמךְ  ָיכֹול ֵאינוֹ , יֹום ִמּבְ

ךְ  ְלַאַחר ְחׁשַ ּתֶ יחַ  ִמי ְוֵכן. ׁשֶ ִהּנִ תֹות ְלָכל ֵערּוב ׁשֶ ּבְ  ׁשַ
ֶאְרֶצה ֵמֶהם ֵאיֶזה: ְוָאַמר, ָנהַהשָּׁ   ְוֶאְסֹמךְ  ֵאֵלךְ  ׁשֶ

י ַעל ַאף, ָעָליו ּלֹא ּפִ ַמר ׁשֶ ִלּבוֹ  ּגָ  ָיכֹול, ְלָמָחר ַעד ּבְ
ַמע ִמי ְוֵכן. ָעָליו ִלְסֹמךְ  ָ ׁשּ שׁ  ׁשֶ ּיֵ , ָלבֹוא ְלָחָכם ׁשֶ
יחַ , רּוחַ  ְלֵאיֶזה יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ  ֵני ְוִהּנִ  :ְוָאַמר ֵערּוִבים ׁשְ
ֹבא ַצד ְלאֹותוֹ  ּיָ ֹבא ָלרּוחַ  ֵערּוב ִלי ַיְקֶנה ֶהָחָכם ׁשֶ ּיָ  ׁשֶ

ָלל ָיֹבא ֹלא ִאם: ָאַמר אוֹ . לוֹ  ָקָנה, ֶהָחָכם לוֹ   ּכְ
ְבֵני ֶאְהֶיה ַנִים ָיבֹואוּ  ִאם אוֹ , ִעיִרי ּכִ קֹום ׁשְ  ַלּמָ

ֶאְרֶצה ָנאוֹ  ְלִפי ַהּכֹל, ֵאֵלךְ  ׁשֶ ַנִים ָאַמר ִאם ְוֵכן. ּתְ  ִלׁשְ

ה וֹ א ֹלׁשָ ם ֵאיֶזה ַעל ְמָעֵרב ֲהֵריִני: ִלׁשְ ֶאְרֶצה ִמּכֶ , ׁשֶ
י ַעל ַאף ּלֹא ּפִ ֵרר ׁשֶ ךְ  ַעד ָרָצה ִמי ֶאת ּבֵ ְחׁשַ ּתֶ , ׁשֶ
  :ֵערּוב ָהֵוי

 תיד סימן
לֹא   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ְלַדעּתוֹ  ֶאָלא ְלעֵרב ׁשֶ

חּוִמין ֵערּוֵבי ְמָעְרִבין ֵאין. א , ְלַדְעּתוֹ  אֶאלָּ  ְלָאָדם ּתְ
א ּמָ אֹותוֹ  ְלָעֵרב רֹוֶצה ֵאינוֹ  ׁשֶ ָרָצה רּוחַ  ּבְ  חּוץ. ֶזה ׁשֶ
נוֹ  ים ּוִבּתוֹ  ִמּבְ ַטּנִ ְלָחנוֹ  ַעל ְסמּוִכין ֵאיָנם ֲאִפּלוּ  ַהּקְ  ׁשֻ
ְפָחתוֹ  ְוַעְבּדוֹ  ַנֲעִנים ְוׁשִ ּלֹא ּבוֹ  ִמחוּ  ַוֲאִפּלוּ . ַהּכְ  ׁשֶ
 ֵאינוֹ , ַאֵחר ֵערּוב ֵהם ֵעְרבוּ  ַוֲאִפּלוּ , ָעָליו ְלָעֵרב
לּום נוֹ  ֲאָבל. ּכְ דֹוִלים ּוִבּתוֹ  ּבְ  ַעל ְסמּוִכים ֲאִפּלוּ  ַהּגְ

ְלָחנוֹ  ְפָחתוֹ  ְוַעְבּדוֹ , ׁשֻ ּתוֹ  ָהִעְבִרים ְוׁשִ  ֵאינוֹ , ְוִאׁשְ
א ֲעֵליֶהם ְמָעֵרב ם ֶאּלָ ְעּתָ  ֲעֵליֶהם ֵעֵרב ְוִאם. ִמּדַ
ְמעוּ  ְתקוּ  ְוׁשָ ֵערּובוֹ  ְצִאיםיוֹ , ִמחוּ  ְוֹלא ְוׁשָ  ִאם ֲאָבל. ּבְ

ֵעְרבוּ  אוֹ  ּבוֹ  ִמחוּ   ֵאין, ְלַעְצָמם ַאֵחר ֵערּוב ֵהם ׁשֶ
  :ָלֶהם ֵערּוב ֵערּובוֹ 

ן ָקָטן. ב שׁ  ּבֶ ִנים ׁשֵ חֹות אוֹ  ׁשָ ֵערּוב יֹוֵצא, ּפָ  ִאּמוֹ  ּבְ
יחַ  ָצִריךְ  ְוֵאין   :ְלַעְצמוֹ  ְסֻעּדֹות' ב ְמזֹון ָעָליו ְלַהּנִ

 תטו סימן
לֹא חּוִמין ערּוֵבי ְלעֵרב ׁשֶ ' ד ּובוֹ , ִמְצָוה ִלְדַבר ֶאָלא ּתְ

  ְסִעיִפים:

חּוִמין ֵערּוֵבי ְמָעְרִבין ֵאין. א א ּתְ , ִמְצָוה ִלְדַבר ֶאּלָ
גֹון ָהָיה ּכְ  ְלֵבית אוֹ , ָהָאֵבל ְלֵבית ֵליֵלךְ  רֹוֶצה ׁשֶ

ה ּתֶ ׁשְ ל ַהּמִ ּוִאין ׁשֶ יל אוֹ , ִנׂשּ ֵני ְלַהְקּבִ  ֲחֵברוֹ  אוֹ  ַרּבוֹ  ּפְ
א ּבָ ֶרךְ  ִמן ׁשֶ ֵאּלוּ  ְוַכּיֹוֵצא ַהּדֶ ֵני אוֹ , ּבְ ְרָאה ִמּפְ גֹון ַהּיִ  ּכְ
ָהָיה  ִמן אוֹ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוְבֵדי ִמן ִלְבֹרחַ  רֹוֶצה ׁשֶ
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ְסִטים ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ַהּלִ ּלֹא ֵעֵרב ְוִאם .ּבָ ל ְלֶאָחד ׁשֶ  ִמּכָ
א, ֵאּלוּ    :ֵערּוב ֶזה ֲהֵרי, תָהְרׁשוּ  ְלִדְבֵרי ֶאּלָ

חּוִמין ֵערּוֵבי ְמָעְרִבין ֵאין. ב ין ּתְ ָמׁשֹות ּבֵ ְ  ְוִאם, ַהׁשּ
  :ֵערּוב ֵערּובוֹ , ֵעֵרב

ַנִים לוֹ  ָאְמרוּ . ג  ָעָליו ֵעֵרב ֶאָחד. ָעֵלינוּ  ְוָעֵרב ֵצא: ׁשְ
עֹוד ין ָעָליו ֵעֵרב ְוֶאָחד יֹום ִמּבְ ָמׁשֹות ּבֵ ְ  ֶזה, ַהׁשּ
ֵעֵרב עֹוד יוָעלָ  ׁשֶ ין ֵערּובוֹ  ֶנֱאָכל יֹום ִמּבְ ָמׁשֹות ּבֵ ְ , ַהׁשּ

ֵעֵרב ְוֶזה ין ָעָליו ׁשֶ ָמׁשֹות ּבֵ ְ  ֵערּובוֹ  ֶנֱאָכל ַהׁשּ
ָכה ָחׁשְ ֶ ֵניֶהם, ִמׁשּ   :חֹוְלִקים ְוֵישׁ . ֵערּוב ָקנוּ  ׁשְ

יחַ . ד ּנִ ּמַ ׁשֶ חּוִמין ֵערּוֵבי ּכְ , ֵערּוב ִמְצַות ַעל: ְמָבֵרךְ  ּתְ
ֶזה: ְואֹוֵמר ר ְיֵהא ָהֵערּוב ּבְ קֹום ֵליֵלךְ  ִלי ֻמּתָ  ִמּמָ
לֹוִני ִים ּפְ ה ַאְלּפַ ים ְמָעֵרב ְוִאם. רּוחַ  ְלָכל ַאּמָ  ְלַרּבִ
ר ְיֵהא: אֹוֵמר  ָמקֹום ִלְבֵני אוֹ  ְוִלְפלֹוִני ִלְפלֹוִני ֻמּתָ
לֹוִני   :ּפְ

 תטז סימן
ין חּוִמין ערּוֵבי ּדִ יֹום ּתְ ָחל טֹוב ּבְ  ָסמּוךְ  תִלְהיוֹ  ׁשֶ

ת ּבָ   ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , ְלׁשַ

ָחל טֹוב יֹום. א ת ָסמּוךְ  ִלְהיֹות ׁשֶ ּבָ ין, ְלׁשַ ָפֶניהָ  ּבֵ  ִמּלְ
ין ַאֲחֶריהָ  ּבֵ ֵני אוֹ , ִמּלְ ל טֹוב יֹום ׁשְ ֻלּיֹות ׁשֶ  לוֹ  ֵישׁ , ּגָ

ֵני ְלָעֵרב י ֵערּוִבין ׁשְ ּתֵ  ֵאיֶזה ַעל ְוסֹוֵמךְ , רּוחֹות ִלׁשְ
יִּ  ֵמֶהם רּוחַ  ָהֵערּוב ְוַעל, ָהִראׁשֹון ַלּיֹום ְרֶצהׁשֶ ּבָ  ׁשֶ

ה ִנּיָ ְ ִני ַלּיֹום ַהׁשּ ֵ  ְלרּוחַ  ֶאָחד ֵערּוב ְמָעֵרב אוֹ . ַהׁשּ
ֵני ְלֶאָחד ָעָליו ְוסֹוֵמךְ  ַאַחת ְ ִמים ִמׁשּ ִני ּוַבּיֹום, ַהּיָ ֵ  ַהׁשּ
ְבֵני ִיְהֶיה ה ֹלא ּוְכִאּלוּ  ָהִעיר ּכִ  לוֹ  ְוֵישׁ  ֵערּוב ָעׂשָ

ִים ה ַאְלּפַ ה. רּוחַ  ְלָכל ַאּמָ ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵני, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשְ  ּבִ
ל טֹוִבים ָיִמים ֻלּיֹות ׁשֶ ֵני ֲאָבל ּגָ ׁשְ ל טֹוִבים ָיִמים ּבִ  ׁשֶ
ָנה ֹראשׁ  ָ יֹום ֵהן ֲהֵרי, ַהׁשּ ֵני ְמָעֵרב ְוֵאינוֹ  ֶאָחד ּכְ  ִלׁשְ
א ָיִמים  ֵערּובוֹ  ַעל ָאָדם ַמְתֶנה ְוֵכן. ַאַחת ְלרּוחַ  ֶאּלָ

ת ֵערּוב: ְואֹוֵמר ּבָ ת ֹלא ֲאָבל זוֹ  ְלׁשַ ּבָ , ַאֶחֶרת ְלׁשַ
ת ּבָ ת ֹלא ֲאָבל ַאֶחֶרת ְלׁשַ ּבָ תֹות, זוֹ  ְלׁשַ ּבָ  ְוֹלא ְלׁשַ
תֹות ְוֹלא טֹוב ְליֹום, טֹוִבים ְלָיִמים ּבָ   :ְלׁשַ

ֵני ַהְמָעֵרב. ב ל טֹוִבים ָיִמים ִלׁשְ ֻלּיֹות ׁשֶ ת אוֹ  ּגָ ּבָ  ְלׁשַ
י ַעל ַאף, טֹוב םְויוֹ  הּוא ּפִ  ַאַחת ְלרּוחַ  ֶאָחד ֵערּוב ׁשֶ

ֵני ִמים ִלׁשְ ְהֶיה ָצִריךְ , ַהּיָ ּיִ ְמקֹומוֹ  ָהֵערּוב ׁשֶ  ָמצּוי ּבִ
ִיל ּלַ ל' ב ּוְבֵליל ָהִראׁשֹון ּבַ ין ּכָ ָמׁשֹות ּבֵ ְ יַצד. ַהׁשּ  ּכֵ
ה הּוא ֶעֶרב מֹוִליכוֹ , עֹוׂשֶ ֶעֶרב אוֹ  טֹוב יֹום ּבְ ת ּבְ ּבָ  ׁשַ

יךְ  ָידוֹ  ְונֹוְטלוֹ  ָעָליו ּוַמְחׁשִ  ֵליל ָהָיה ִאם, לוֹ  ּוָבא ּבְ
יחוֹ  ָמקֹום ְלאֹותוֹ  מֹוִליכוֹ  ּוְלָמָחר, טֹוב יֹום ם ּוַמּנִ  ׁשָ
ךְ  ַעד ְחׁשַ ּתֶ ת ֵליל ָהָיה ִאם ְואֹוְכלוֹ , ׁשֶ ּבָ  ְמִביאוֹ  אוֹ , ׁשַ
ֵני. טֹוב יֹום ֵליל ָהָיה ִאם ֵהן ִמּפְ י ׁשֶ ּתֵ וֹ  ׁשְ , תְקֻדׁשּ

יֹום ְוֵאיָנם ֵדי ֶאָחד ּכְ ּנֹאַמר ּכְ יל ׁשֶ  ָקָנה ִראׁשֹון ִמּלֵ
ֵני ָהֵערּוב ִראׁשֹון ָהֵערּוב ֶנֱאַכל. ָיִמים ִלׁשְ  ָקָנה, ּבָ
ִני ֵערּוב ְוֵאינוֹ  ָלִראׁשֹון ָהֵערּוב ֵ ַרְגָליו ֵעֵרב. ַלׁשּ  ּבְ
ִראׁשֹון ַרְגָליו ְלָעֵרב ָצִריךְ , ּבָ ִני ּבְ ֵ ׁשּ ֵלךְ שֶׁ  ְוהּוא ּבַ  ּיֵ
אֹותוֹ  ְוַיֲעֹמד ִלּבוֹ  ְוַיֲחׁשֹב ָמקֹום ּבְ ְקֶנה ּבְ ּיִ ם ׁשֶ  ׁשָ
ִביָתה לּום ֹיאַמר ְוֹלא ׁשְ ֵני, ּכְ ָאסּור ִמּפְ  ׁשּום ַלֲעׂשֹות ׁשֶ
ת טֹוב ִמּיֹום ֲהָכָנה ּבָ ת אוֹ  ְלׁשַ ּבָ ַ  ֲאִפּלוּ  טֹוב ְליֹום ִמׁשּ
ִדּבּור ן ְוָכל. ּבְ ּכֵ ֵאינוֹ  ׁשֶ ַפת בְלָערֵ  ָיכֹול ׁשֶ ּלֹא ּבְ  ׁשֶ
ָבר ּבוֹ  ֵעְרבוּ  ּיֹום ּכְ ֵני, ָהִראׁשֹון ּבַ ָהָיה ִמּפְ  ָצִריךְ  ׁשֶ

ם ָעָליו ִלְקרֹות ִראׁשֹון ֵעֵרב. ֵמִכין ְוִנְמָצא ֵערּוב ׁשֵ  ּבָ
ַמֲאָכל ַרְגָליו ְלָעֵרב ָרָצה ִאם, ּבְ ִני ּבְ ֵ ׁשּ  ֶזה ֲהֵרי, ּבַ
ת ְלָעֵרב ָרָצה ְוִאם. ֵערּוב ּפַ אֹוָתהּ  ְלָעֵרב ָצִריךְ , ּבַ  ּבְ
ת ֵעֵרב ַעְצָמהּ  ַהּפַ הּ  ׁשֶ ִראׁשֹון ּבָ ֵאין, ּבָ  לֹוַמר ָצִריךְ  ׁשֶ
לּום ָבר ּכְ ּכְ ם ָקָרא ׁשֶ ן ְוִאם ֵערּוב ׁשֵ  ֵמִכין ֵאינוֹ  ּכֵ
לּום   :ּכְ

ָאַמְרנוּ  ֶזה. ג שׁ  ׁשֶ ּיֵ י ֵעירּוִבין' ב ְלָעֵרב לוֹ  ׁשֶ ּתֵ ׁשְ  ּבִ
ֵני רּוחֹות ִמים ִלׁשְ ְהֶיה אהוּ , ַהּיָ ּיִ ר ׁשֶ יעַ  לוֹ  ֶאְפׁשָ  ְלַהּגִ
ֵני ֶאָחד ְלָכל ְ ּיֹום ָהֵערּוִבים ִמׁשּ  ִאם ֲאָבל, ָהִראׁשֹון ּבַ
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 ו

ר ִאי יעַ  ֶאְפׁשָ ל ָלֵערּוב ְלַהּגִ ִני יֹום ׁשֶ ֵ ּיֹום ַהׁשּ  ּבַ
ִני ֵערּוב ֵאין, ָהִראׁשֹון ֵ ָהֵערּוב. ֵערּוב ַהׁשּ  ִמְצָותוֹ  ׁשֶ
ְהֶיה ּיִ ה ׁשֶ ְסֻעּדָ עֹוד ְראּוָיההָ  ּבִ  הֹוִאיל ְוֶזה, יֹום ִמּבְ
יעַ  ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ּיֹום ָהֵערּוב ְלֶזה ְלַהּגִ  ֲהֵרי ָהִראׁשֹון ּבַ

עֹוד ְראּוָיה ֵאיָנהּ  ֶזה יַצד. יֹום ִמּבְ יחַ  ֲהֵרי, ּכֵ ִהּנִ  ׁשֶ
ִרחּוק ֵערּובוֹ  ה ּבְ ִים ַאּמָ יתוֹ  ַאְלּפַ  ְוָסַמךְ  ִמְזָרח ְלרּוחַ  ִמּבֵ
יחַ , ִראׁשֹון ְליֹום ָעָליו ִני ֵערּוב ְוִהּנִ ִרחּוק ׁשֵ ה ּבְ  ַאּמָ
רּוחַ  ֶאֶלף אוֹ  ֵמָאה אוֹ  ַאַחת  ָעָליו ְוָסַמךְ  ַמֲעָרב ּבְ
ִני ְליֹום ִני ֶזה ֵאין, ׁשֵ ֵ ֲהֵרי ֵערּוב ַהׁשּ ּיֹום ׁשֶ  ָהִראׁשֹון ּבַ
ִני ֵערּוב ֶזה ֵאין ֵ עֹוד לוֹ  ָראּוי ַהׁשּ  ְלִפי, יֹום ִמּבְ

ֵאינוֹ  יעַ  לָיכוֹ  ׁשֶ ֲהֵרי ֵאָליו ְלַהּגִ ַאר ֹלא ׁשֶ רּוחַ  לוֹ  ִנׁשְ  ּבְ
לּום ַמֲעָרב יחַ  ִאם ֲאָבל. ּכְ ִרחּוק ֵערּובוֹ  ִהּנִ  ֶאֶלף ּבְ

יתוֹ  ק"ְות רּוחַ  ִמּבֵ , ִראׁשֹון ְליֹום ָעָליו ְוָסַמךְ  ִמְזָרח ּבְ
יחַ  ִני ֵערּוב ְוִהּנִ יתוֹ  ָרחֹוק ׁשֵ תֹוךְ  ַמֲעָרב ְלרּוחַ  ִמּבֵ  ּבְ

ִני ַלּיֹום ָעָליו ְוָסַמךְ  הַאמָּ  ק"ת ֵ , ֵערּוב ֶזה ֲהֵרי, ַהׁשּ
ֲהֵרי ר ׁשֶ יעַ  ֶאְפׁשָ ּגִ ּיַ יֹום לוֹ  ׁשֶ   :ִראׁשֹון ּבְ

ּפּוִרים יֹום. ד ת הּוא ֲהֵרי ַהּכִ ּבָ ׁשַ ין, ּכְ  ֵערּוֵבי ְלִעְנַין ּבֵ
ין ֲחֵצרֹות חּוִמין ֵערּוֵבי ְלִעְנַין ּבֵ   :ּתְ

חּוִמין ֵערּוֵבי ּבוֹ  נֹוֵהג טֹוב יֹום. ה  ֵערּוֵבי ֹלא ֲאָבל ּתְ
  :ֲחֵצרֹות

  חודש ראש הלכות

 תיז סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , חֶֹדשׁ  רֹאשׁ  ִהְלכֹות

ר ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ . א ת ֻמּתָ ּיַ ֲעׂשִ ים, ְמָלאָכה ּבַ ׁשִ  ְוַהּנָ
ּנֹוֲהגֹות ּלֹא ׁשֶ   :טֹוב ִמְנָהג הּוא ְמָלאָכה ּבוֹ  ַלֲעׂשֹות ׁשֶ

 תיח סימן

ין עִנית ּדִ רֹאשׁ  ּתַ   ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , חֶֹדשׁ  ּבְ

ַתֲעִנית ָאסּור ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ . א   :ּבְ

ֲעִנית ּגֹוְזִרין ֵאין. ב ּבּור ַעל ּתַ י ַהּצִ ָראׁשֵ ים ּבְ , ֳחָדׁשִ
ה ְזרוּ , ִהְתִחילוּ  ְוִאם. ּופּוִרים ֲחֻנּכָ ּגָ ךְ  ְלִהְתַעּנֹות ׁשֶ  ּכָ
ֶהם ְתִחילוּ ְוהִ  ָיִמים ְוָכךְ   יֹום ֲאִפּלוּ  ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ֹקֶדם ּבָ
ין, ַמְפִסיִקין ֵאין, ֶאָחד ִליִמין ּוִמְתַעּנִ   :ּוַמׁשְ

ל ָיִחיד. ג ּבֵ ּקִ ֲעִנית ָעָליו ׁשֶ ךְ  ּתַ  ּבוֹ  ּוָפַגע ָיִמים ְוָכךְ  ּכָ
ל אוֹ , ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ּבֵ ּקִ ֹראשׁ  ְלִהְתַעּנֹות ָעָליו ׁשֶ , ֹחֶדשׁ  ּבְ
לוֹ  ִאם ְלׁשֹון ִקּבְ ַלת ּבִ ֲעִנית ַקּבָ ָעְלָמא ּתַ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ּבְ

ָרה לוֹ  ְוִאם. ַהּתָ ְלׁשֹון ָעָליו ִקּבְ הּוא, ָעַלי ֲהֵרי: ּבִ  ׁשֶ
ַרת ָצִריךְ , ֶנֶדר ְלׁשֹון   :ָחָכם ַהּתָ

ע ִאם. ד ּבַ ךְ  ְלִהְתַעּנֹות ִנׁשְ ֶהם ְוֵאַרע ָיִמים ְוָכךְ  ּכָ  ּבָ
בּועָ , ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ְ ַעם ָעָליו ָחָלה הַהׁשּ . ּכֹוֵלל ִאסּור ִמּטַ
ע ְוִאם ּבַ ֵפרּושׁ  ִנׁשְ ֹראשׁ  ְלִהְתַעּנֹות ּבְ  ל"נ, ֹחֶדשׁ  ּבְ

ָחָלה בּוָעה ָעָליו ׁשֶ יָון ׁשְ ֵאינוֹ  ּכֵ א ׁשֶ ָנן ֶאּלָ ַרּבָ א. ִמּדְ  ֶאּלָ
ְבֵרי ּדִ ּמִ הּוא ִלְכאֹוָרה ִנְרֶאה ם"ָהַרְמבָּ  ׁשֶ אוֹ  ׁשֶ   :ַרְיָתאִמּדְ

הַהמִּ . ה ֹראשׁ  ְתַעּנֶ ה אוֹ  ֹחֶדשׁ  ּבְ ֲחֻנּכָ ֲעִנית ּופּוִרים ּבַ  ּתַ
ֲעִניָתא ְלֵמיַתב ָצִריךְ , ֲחלֹום   :ְלַתֲעִניֵתיהּ  ּתַ

 תיט סימן
ה ְלַהְרּבֹות ִמְצָוה ְסִעּדָ ֹראשׁ  ּבִ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , חֶֹדשׁ  ּבְ

ת ְלַהְרּבֹות ִמְצָוה. א ְסֻעּדַ   :ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ּבִ

 תכ סימן
ים ִאם ׁשִ אֹות ַהּנָ ָ רֹאשׁ  ְלקֹוֵנן ַרׁשּ ' ב ּובוֹ , חֶֹדשׁ  ּבְ

  ְסִעיִפים:

ת ַעל. א ים ַהּמֵ ן, ְמַעּנֹות ָנׁשִ ּלָ ּכֻ ֶאָחד אֹוְמרֹות ׁשֶ . ּכְ
חֹות ַהְינוּ , ּוְמַטּפְ ף ְלַהּכֹות ּדְ ף ֶאל ּכַ  ֹלא ֲאָבל. ּכַ
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 ו

ֵהא, ְמקֹוְננֹות ּתְ  עֹונֹות תְוָהֲאֵחרוֹ  אֹוֶמֶרת ָהַאַחת ׁשֶ
ר ְוַאַחר. ַאֲחֶריהָ  ְקּבַ ּנִ ת ׁשֶ  ְוֹלא ְמַעּנֹות ֹלא, ַהּמֵ

חֹות   :ְמַטּפְ

ין ִצּדּוק אֹוְמִרים. ב ישׁ  ַהּדִ   :ְוַקּדִ

 תכא סימן
י ְקִריַאת יֶכם ּוְבָראׁשֵ ְפסּוֵקי ָחְדׁשֵ ִזְמָרה ּבִ ָסִעיף  ּובוֹ , ּדְ

  ֶאָחד

ָנז נֹוֲהִגין. א ּכְ ַאׁשְ אֹומְ  ּבְ ת ִריםׁשֶ ָרׁשַ י ּפָ  ּוְבָראׁשֵ
יֶכם ֲחִרית ָחְדׁשֵ ת ַאַחר ׁשַ ָרׁשַ ִמיד ּפָ  ֵאין ּוִבְסָפַרד. ַהּתָ
ֲעִתיִדין ְלִפי, ְלָאְמָרהּ  נֹוֲהִגין ֵסֶפר אֹוָתהּ  ִלְקרֹות ׁשֶ  ּבַ
  :ּתֹוָרה

 תכב סימן
ִפָלה ֵסֶדר רֹאשׁ  ְוַהֵלל ַהּתְ   ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , חֶֹדשׁ  ּבְ

ֲחִרית, ִביתַערְ . א ל ּוִמְנָחה ׁשַ ּלֵ ָרכֹות ח"י ִמְתּפַ  ּבְ
ְרֵצה ְוָיֹבא ַיֲעֶלה ְואֹוֵמר ַעְרִבית ֲאָמרוֹ  ֹלא ְוִאם. ּבִ , ּבְ

ין, אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין ֵאין ֹראשׁ  ּבֵ ין ֶאָחד יֹום ֹחֶדשׁ  ׁשֶ  ּבֵ
הּוא ֵני ׁשֶ ֵני, ָיִמים ׁשְ ֵאין ִמּפְ ין ׁשֶ ׁשִ  ַהֹחֶדשׁ  ֶאת ְמַקּדְ
יְ  ּלַ ֲחִרית ֲאָמרוֹ  ֹלא ֲאָבל. ָלהּבַ  ַמֲחִזיִרין, ּוִמְנָחה ׁשַ
ר ְוִאם. אֹותוֹ  ִהְתִחיל ֹקֶדם ִנְזּכַ  אֹוֵמר, מֹוִדים ׁשֶ

קֹום ּמָ ר ּבַ ְזּכַ ּנִ ר ֹלא ְוִאם. ׁשֶ ִהְתִחיל ַאַחר ַעד ִנְזּכַ  ׁשֶ
ר ִאם, מֹוִדים ִלים ֹקֶדם ִנְזּכַ ִהׁשְ תוֹ  ׁשֶ ִפּלָ  חֹוֵזר, ּתְ
ר אלֹ  ְוִאם. ִלְרֵצה ִלים ַעד ִנְזּכַ ִהׁשְ תוֹ  ׁשֶ ִפּלָ  חֹוֵזר, ּתְ
ֲחנּוִנים לֹוַמר ָרִגיל הּוא ְוִאם. ְלֹראשׁ  תוֹ  ַאַחר ּתַ ִפּלָ  ּתְ
ר ִלים ַאַחר ְוִנְזּכַ ִהׁשְ תוֹ  ׁשֶ ִפּלָ ֲעֹקר ֹקֶדם ּתְ ּיַ , ַרְגָליו ׁשֶ
  :ִלְרֵצה חֹוֵזר

ל ְוקֹוִרים. ב ִדּלּוג ַהּלֵ ין, ּבְ ין ָיִחיד ּבֵ  ְוֵישׁ . ּבּורצִ  ּבֵ
ּבּור אֹוְמִרים ַהּצִ ה ָעָליו ְמָבְרִכין ׁשֶ ְתִחּלָ  ֶאת ִלְקֹרא ּבִ

ל ִחיד. ְיַהְללּוךָ , ּוְלַבסֹוף .ַהַהּלֵ . ָעָליו ְמָבֵרךְ  ֵאין ְוַהּיָ
ַאף אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ּבּור ׁשֶ  ֹלא ָעָליו ְמָבֵרךְ  ֵאין ַהּצִ

ה ִחּלָ ּתְ סֹוף ְוֹלא ּבַ ַעת ְוֶזה, ּבַ  נֹוֲהִגין ְוֵכן ם"בָּ ָהַרמְ  ּדַ
ָכל ָרֵאל ֶאֶרץ ַמְלכּות ּבְ   :ּוְסִביבֹוֶתיהָ  ִיׂשְ

ִעְנַין. ג סּוִקים ּבְ ּכֹוְפִלין ַהּפְ סּוִקים ְוֵכן ּבוֹ  ׁשֶ ּפְ  ּבַ
ִליחַ  ְ ׁשּ ָהל אֹוֵמר ִצּבּור ׁשֶ ל, ַאֲחָריו עֹוִנים ְוַהּקָ  ָמקֹום ּכָ

ִפי   :ִמְנָהגוֹ  ּכְ

ֶאְמַצע ִפּלוּ אֲ , ַהְפָסָקה ְלִעְנַין. ד לֹום ׁשֹוֵאל ּבָ ׁשְ  ָאָדם ּבִ
הּוא בֹוד ּבוֹ  ִלְנֹהג ָצִריךְ  ׁשֶ יב ּכָ לֹום ּוֵמׁשִ  ְלָכל ׁשָ
ִעְנָין ֲאָבל, ָאָדם   :ַיְפִסיק ֹלא ַאֵחר ּבְ

ָהה ּבוֹ  ִהְפִסיק ִאם. ה ָהה ֲאִפּלוּ , ְוׁשָ ֵדי ׁשָ  ִלְגֹמר ּכְ
ּלוֹ    :ְלֹראשׁ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ּכֻ

ל ַהּקֹוֵרא. ו   :ָיָצא ֹלא, ְלַמְפֵרעַ  ַהּלֵ

ל ְקִריַאת ִמְצַות. ז ד ַהּלֵ   :ְמֻעּמָ

 תכג סימן
רֹאשׁ  ַהּתֹוָרה ְקִריַאת ֵסֶדר   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , חֶֹדשׁ  ּבְ

ישׁ  אֹוֵמר. א ל ַקּדִ ְתַקּבַ  ּתֹוָרה ֵסֶפר ּומֹוִציִאין' ְוכו ּתִ
 מֹוִסיִפין ְוֵאין ֵמֶהם ֲחִתיןּפוֹ  ֵאין', ד ּבוֹ  ְוקֹוִרים
ָנִביא ַמְפִטיִרין ְוֵאין ֲעֵליֶהם   :ּבְ

סּוִקים' ג ַהּכֵֹהן ְוקֹוֵרא. ב ֵהם ּפְ ר: ׁשֶ , ַצו, ַוְיַדּבֵ
ֶבשׂ  ֶאת ְוקֹוֵרא ְוָאַמְרתָּ  ְוקֹוֵרא חֹוֵזר ְוֵלִוי. ְוָאַמְרתָּ   ַהּכֶ
יִרית, ֶאָחד ָרֵאל. ָהֵאיָפה ַוֲעׂשִ ִמיד ֹוַלתע קֹוֵרא ְוִיׂשְ  ּתָ
י ַעד יֶכם ּוְבָראׁשֵ י קֹוֵרא ּוְרִביִעי. ָחְדׁשֵ  ּוְבָראׁשֵ

יֶכם   :סֹוף ַעד, ָחְדׁשֵ

ישׁ  אֹוֵמר. ג ֵרי ַקּדִ  אֹוְמִרים ְוֵאין, ְלִצּיֹון ּוָבא ְוַאׁשְ
יֹום' ה ַיַעְנךָ   ִלְמקֹומוֹ  ּתֹוָרה ֵסֶפר ּוַמֲחִזיר, ָצָרה ּבְ

ל ְועֹוְמִדים ּלֵ פִ  ְלִהְתּפַ תּתְ ִליחַ  ּוַמֲחִזיר, מּוָסף ּלַ  ִצּבּור ׁשְ
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ה ִפּלָ ֶתר ְואֹוֵמר ַהּתְ יעַ , ּכֶ ּגִ ּמַ ל ִלְמֹלא ּוְכׁשֶ  ָהָאֶרץ ּכָ
בֹודוֹ  ָתם אֹוֵמר, ּכְ ִחים ְלֻעּמָ ּבְ מוֹ  ְמׁשַ ת ּכְ ַ ְקֻדׁשּ  ּבִ
ֲחִרית ם ְוַאַחר, ׁשַ ִסּיֵ ה ֲחָזַרת ׁשֶ ִפּלָ ישׁ  אֹוֵמר ַהּתְ  ַקּדִ
י ְרִכיבָּ  ִמְזמֹור ְואֹוֵמר   :'ה ֶאת ַנְפׁשִ

ין ַלֲחֹלץ נֹוֲהִגים. ד ִפּלִ רֹוִצים ּתְ ׁשֶ ל ּכְ ּלֵ   :מּוָסף ְלִהְתּפַ

 תכד סימן
ין ִבְרַכת ְוָיֹבא ַיעֶלה ַהְזָכַרת ּדִ ָסִעיף  ּובוֹ , ַהָמזֹון ּבְ

  ֶאָחד

יִרין. א ת ְוָיֹבא ַיֲעֶלה ַמְזּכִ ִבְרּכַ זֹון ּבְ  ָאַמר ֹלא ְוִאם, ַהּמָ
ר ְוִאם. אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין יןאֵ  ִהְתִחיל ֹקֶדם ִנְזּכַ  ַהּטֹוב ׁשֶ

ִטיב רּוךְ : אֹוֵמר, ְוַהּמֵ ַתן ּבָ ּנָ י ׁשֶ ים ָראׁשֵ  ְלַעּמוֹ  ֳחָדׁשִ
ָרֵאל רֹון ִיׂשְ   :ְלִזּכָ

 תכה סימן
יֵני ָחל ֹחֶדשׁ  רֹאשׁ  ּדִ ת ִלְהיֹות ׁשֶ ּבָ ׁשַ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ּבְ

ָחל ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ . א ת ִלְהיֹות ׁשֶ ּבָ ׁשַ ֲחִרית ַעְרִבית, ּבְ  ׁשַ
ל ּוִמְנָחה ּלֵ ַבע ִמְתּפַ ֲעבֹוָדה ְוָיֹבא ַיֲעֶלה ְואֹוֵמר ׁשֶ , ּבָ
יר ְוֵאינוֹ  ל ַמְזּכִ ת ׁשֶ ּבָ ַיֲעֶלה ׁשַ ֵני ּומֹוִציִאין, ְוָיֹבא ּבְ  ׁשְ
ִראׁשֹון ְוקֹוִרין ְסָפִרים ְבָעה ּבָ ֵסֶדר ׁשִ ִני, ַהּיֹום ּבְ ֵ  ּוַבׁשּ
ת ּוְביֹום ַמְפִטיר קֹוֵרא ּבָ ַ י ַהׁשּ יֶכם ּוְבָראׁשֵ  ַעד ָחְדׁשֵ
ה סֹוף ָרׁשָ ַמִים ּוַמְפִטיִרין, ַהּפָ ָ ְסִאי ַהׁשּ  ֵמֹראשׁ  חּוץ, ּכִ
ָחל ֱאלּול ֹחֶדשׁ  ת ִלְהיֹות ׁשֶ ּבָ ׁשַ ְפִטיִרין ּבְ ּמַ ה ׁשֶ  ֲעִנּיָ
  :ֹסֲעָרה

ָחל ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ . ב ֶאָחד ִלְהיֹות ׁשֶ שַׁ  ּבְ תּבְ  ַמְפִטיִרין, ּבָ
ת ּבָ ׁשַ ָפָניו ּבְ ּלְ  ְוִאם. ֹחֶדשׁ  ָמָחר ְיהֹוָנָתן לוֹ  ַוּיֹאֶמר ׁשֶ
ֵני ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ת, ָיִמים ׁשְ ּבָ  ַמְפִטיִרין, ִראׁשֹון ְויֹום ׁשַ

ַמִים ָ ְסִאי ַהׁשּ ךְ  ַאַחר לֹוַמר ְונֹוֲהִגים ּכִ סּוק ּכָ  ִראׁשֹון ּפָ

 ְלֵזֶכר ְיהֹוָנָתן לוֹ  אֶמרַוּיֹ ֵמַהְפָטַרת ַאֲחרֹון ּוָפסּוק
ָחר ּמָ ם ׁשֶ ן ּגַ   :ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  הּוא ּכֵ

ָחל ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ . ג ת ִלְהיֹות ׁשֶ ּבָ ׁשַ מּוָסף ּכֹוֵלל, ּבְ  ּבְ
ְבָרָכה ת ְרִביִעית ּבִ ּבָ שׁ  ְוחֹוֵתם ֹחֶדשׁ  ְוֹראשׁ  ׁשַ  ְמַקּדֵ
ת ּבָ ַ ָרֵאל ַהׁשּ י ְוִיׂשְ ים ְוָראׁשֵ   :ֳחָדׁשִ

 תכו סימן
ה ַהְלָבָנה ְרַכתבִּ    ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ּוְזַמּנָ

הּ  ְלָבָנה ָהרֹוֶאה. א ִחּדּוׁשָ ר: ְמָבֵרךְ  ּבְ ַמֲאָמרוֹ  ֲאׁשֶ ָרא ּבְ  ּבָ
ָחִקים יו ּוְברּוחַ . ׁשְ ל ּפִ  ָלֶהם ָנַתן ּוְזַמן ֹחק. ְצָבָאם ּכָ
ֹלא ּנוּ  ׁשֶ ְפִקיָדם ֶאת ְיׁשַ   :ּתַ

רֵ  ַעל ְמָבְרִכין ֵאין. ב א חַ ַהּיָ מֹוָצֵאי ֶאּלָ ת ּבְ ּבָ הּוא ׁשַ ׁשֶ  ּכְ
ם ָ ר ֵעיָניו ִותֹוֶלה. ָנִאים ּוְבָגָדיו ְמֻבׂשּ ֵ  ַרְגָליו ּוְמַיׁשּ
ֹלשׁ  ְואֹוֵמר ּוְמָבֵרךְ  ָעִמים ׁשָ ְהֶיה טֹוב ִסיָמן: ּפְ  ְלָכל ּתִ
ָרֵאל רּוךְ  ִיׂשְ   :'ְוכו יֹוְצֵרךְ  ּבָ

, ַהּמֹוָלד ִמּיֹום ו"י ַעד, ָעֶליהָ  ְמָבְרִכין ֵאיָמַתי ַעד. ג
ְכָלל ו"י ְוֹלא   :ּבִ

ַעְברוּ  ַעד ָעֶליהָ  ְמָבְרִכין ֵאין. ד ּיַ ְבַעת ׁשֶ  ָיִמים ׁשִ
  :ָעֶליהָ 

 תכז סימן
רֹאשׁ  ָטרֹות כֹוְתִבין ֵהיָאךְ  ָיִמים' ב חֶֹדשׁ  ְכׁשֶ ְ ׁשּ  ּובוֹ , ּבַ

  ָסִעיף ֶאָחד

ֹראשׁ . א ׁשֶ ֵני ֹחֶדשׁ  ּכְ ָטרֹות יןּכֹוְתבִ , ָיִמים ׁשְ ְ ׁשּ ּיֹום ּבַ  ּבַ
יֹום: ָהִראׁשֹון הּוא ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ּבְ ים יֹום ׁשֶ ֹלׁשִ  ַלֹחֶדשׁ  ׁשְ
ָעַבר   :ׁשֶ

 תכח סימן
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ּיֹות ּוְקִריַאת ַהמֹועִדים ְקִביעת ֵסֶדר ' ח ּובוֹ , ַהָפָרׁשִ
  ְסִעיִפים:

ִמים ֵאּלוּ . א ֵאין ַהּיָ ֶהם קֹוְבִעים ׁשֶ  ֹלא. ַהּמֹוֲעִדים ּבָ
ָנה ֹראשׁ  ו"דא ָ ּפּוִרים יֹום ו"גא ְוֹלא, ַהׁשּ  ְוֹלא, ַהּכִ
ַסח ו"בד ְוֹלא, ּפּוִרים ד"זב  ֲעֶצֶרת ז"גה ְוֹלא, ּפֶ

ְעָנא ה ְוהֹוׁשַ ה' ג ֹלא, ַרּבָ ר צֹום ו"אג ְוֹלא, ֲחֻנּכָ , ֶאְסּתֵ
ּמּוז צֹום ו"בד ְוֹלא ּיֹום ְלעֹוָלם. ְוָאב ּתַ ְהֶיה ּבַ ּיִ  ׁשֶ

ְהֶיה ּוַבּיֹום, ג"פל ְוִסיָמן, ָלֹעֶמר ג"ל ִיְהֶיה ּפּוִרים ּיִ  ׁשֶ
ה   :ֲעֶצֶרת ִיְהֶיה ֲחֻנּכָ

ִמים ֵאּלוּ . ב עוּ  ַהּיָ ֻהְקּבְ ֶהם ׁשֶ י ּבָ ים ָראׁשֵ  ְוֹלא ֳחָדׁשִ
זּוָלָתם ר, ז"אגה ִניָסן. ּבְ , ו"אגד ִסיָון, ז"בגה ִאּיָ

ּמּוז ֵרי, ו"אבד ֱאלּול, ז"בדו ָאב, ו"אגה ּתַ ׁשְ  ּתִ
ָון, ז"בגה ְסֵלו, א"גדו ַמְרֶחׁשְ  ֵטֵבת, ו"ה ד"ג ב"א ּכִ

ָבט, ו"אבגד   :ו"זבד ֲאָדר, ז"בגדה ׁשְ

, ק"ד ר"ג, ש"ב ת"א. ַהּמֹוֲעִדים ִלְקִביַעת ִסיָמן. ג
רּושׁ , ף"ו ץ"ה יֹום: ּפֵ ל ִראׁשֹון ּבְ ַסח ׁשֶ  ִיְהֶיה ּפֶ

ָעה ְלעֹוָלם ׁשְ ָאב ּתִ  ּוְמֹרִרים ַמּצֹות ַעל: ְוִסיָמן ּבְ
יֹום אְכֻלהוּ יֹ  בּועֹות ּבוֹ ' ב ּבְ  ֹראשׁ  ּבוֹ ' ג ּוְביֹום, ׁשָ

ָנה ָ יֹום, ַהׁשּ הּוא ַהּתֹוָרה ְקִריַאת ּבוֹ ' ד ּבְ ְמַחת ׁשֶ  ׂשִ
יֹום, ּתֹוָרה ּפּור צֹום ּבוֹ ' ה ּבְ יֹום, ּכִ  ּפּוִרים ּבוֹ ' ו ּבְ
ָעַבר   :ׁשֶ

ַסח ֹקֶדם ַאֲהֹרן ֶאת ַצו קֹוִרין ְלעֹוָלם. ד פְּ  ּפֶ , ׁשּוָטהּבַ
ֶרת ּוְמֹצָרע ֻעּבֶ ּמְ ֶרת ח"מבה חּוץ, ּבַ ּקֹוִרין ְמֻעּבֶ  ַאֲחֵרי ׁשֶ
ַסח ֹקֶדם מֹות ת קֹוִרין ּוְלעֹוָלם. ַהּפֶ ָרׁשַ ר ּפָ ְדּבָ ּמִ  ִסיַני ּבְ
ָעה, ֲעֶצֶרת ֹקֶדם ׁשְ ָאב ּתִ ן ֹקֶדם ּבְ ם, ָוֶאְתַחּנַ ִבים ַאּתֶ  ִנּצָ
ָנה ֹראשׁ  ֹקֶדם ָ רֹ  ְוָלֵכן. ַהׁשּ ׁשֶ ָנה אשׁ ּכְ ָ יֹום ַהׁשּ , ג"ב ּבְ
שׁ  ּיֵ י ׁשֶ ּתֵ תֹות ׁשְ ּבָ ין ׁשַ ָנה ֹראשׁ  ּבֵ ָ  ְצִריִכים, ְלֻסּכֹות ַהׁשּ
ק ִבים ְלַחּלֵ ֵדי ַוֵיֶלךְ  ִנּצָ ְקְראוּ  ּכְ ּיִ ֶלךְ  ׁשֶ ין ַוּיֵ  ֹראשׁ  ּבֵ
ָנה ָ ּפּור ְלצֹום ַהׁשּ ין ְוַהֲאִזינוּ , ּכִ ּפּור צֹום ּבֵ . ְלֻסּכֹות ּכִ

ֶלךְ  ג"בַּ : ְוִסיָמן ת ַהּמֶ ֶלךְ  ּפַ ֹראשׁ  ֲאָבל. ַוּיֵ ׁשֶ ָנה ּכְ ָ  ַהׁשּ
יֹום ין ֵאין ָאז, ז"ה ּבְ ָנה ֹראשׁ  ּבֵ ָ א ְלֻסּכֹות ַהׁשּ  ֶאּלָ
ת ּבָ ּקֹוִרין ַאַחת ׁשַ הּ  ׁשֶ ֶלךְ  ָאז, ַהֲאִזינוּ  ּבָ ִבים ִעם ַוּיֵ  ִנּצָ
ָנה ֹראשׁ  ֹקֶדם ָ ְקדוּ : ִלְפׁשּוָטה ְוִסיָמן, ַהׁשּ , ּוִפְסחוּ  ּפִ
ֶרתְולִ  , ּוְצלוּ  צּומוּ , ְוִעְצרוּ  ְמנוּ , ּוִפְסחוּ  ִסְגרוּ : ְמֻעּבֶ

  :ְוִתְקעוּ  קּומוּ 

ת. ה ָרׁשַ ִקין, ַהֲאִזינוּ  ּפָ ּיֹוֶתיהָ  ְמַחּלְ ָרׁשִ ֶדֶרךְ  ּפָ ָהיוּ  ּכְ  ׁשֶ
ִקין שׁ  אֹוָתהּ  ְמַחּלְ ְקּדָ ּמִ ָהיוּ , ּבַ יָרה קֹוִרין ׁשֶ ִ ַעם ַהׁשּ  ּפַ

ת ַאַחת ׁשֶ , ַהֲאִזינוּ , ְלךָ  ו"הזי: ְוִסיָמן בּועַ ַהשָּׁ  ְיֵמי ְלׁשֵ
יֵבהוּ , ְזֹכר ְרא, ַיְרּכִ י, ָחְכמוּ  לוּ , ַוּיַ א ּכִ ָ ַמִים ֶאל ֶאׂשּ  ׁשָ
יָרה סֹוף ַעד ִ ִביִעי, ַהׁשּ ְ יָרה ִמסֹוף קֹוֵרא ְוַהׁשּ ִ  ַעד ַהׁשּ
ה סֹוף ָרׁשָ   :ַהּפָ

תֹוַרת ְקָללֹות. ו ּבְ ֶהם ַמְפִסיִקין ֵאין ּכֲֹהִנים ׁשֶ א, ּבָ  ֶאּלָ
ם קֹוֵרא ֶאָחד ּלָ סּוִקים ּוַמְתִחיִלין ּכֻ ּפְ ְפֵניֶהם ּבַ ּלִ  ׁשֶ

ם סּוִקים ּוְמַסּיֵ ּפְ ַאֲחֵריֶהם ּבַ ּלְ ֵנה ְקָללֹות ֲאָבל. ׁשֶ ִמׁשְ ּבְ  ׁשֶ
ֶהם ְלַהְפִסיק ְיכֹוִלין ּתֹוָרה י ַעל ְוַאף, ּבָ  ָנֲהגוּ  ֵכן ּפִ
ּלֹא ֶהם ְלַהְפִסיק ׁשֶ   :ּבָ

סּוִקים' ח. ז ּתֹוָרה ַאֲחרֹוִנים ּפְ ּבַ ֶהם ַמְפִסיִקין ֵאין, ׁשֶ  ּבָ
א ם ֶאת קֹוֵרא ָיִחיד ֶאּלָ ּלָ   :ּכֻ

ַתּמּוז ז"ִמי. ח ֻפְרֲענּוָתא' ג ַמְפִטיִרין ָוֵאיָלךְ  ּבְ ' ז, ּדְ
ֶנֲחָמָתא י, ּדְ ְרּתֵ ִתּיּוְבָתא ּתַ ֻפְרֲענּוָתא' ג. ּדְ ְבֵרי. ּדְ  ּדִ
ְמעוּ , ִיְרְמָיהוּ  ַבר ׁשִ ְעָיהוּ  ֲחזֹון', ה ּדְ ַבע. ְיׁשַ  ׁשֶ

ֶנֲחָמָתא ה, ִצּיֹון ַוּתֹאֶמר, ַנֲחמוּ , ּדְ , ָאֹנִכי, סֹוֲעָרה ֲעִנּיָ
י ישׂ  ׂשֹושׂ , אֹוִרי קּוִמי, ֲעָקָרה ָרּנִ  צֹום ּוְביֹום. ָאׂשִ

ַדְלָיה ִמְנָחה ּגְ ְרׁשוּ  ַמְפִטיִרין ּבְ ת. ּדִ ּבָ ין ּוְבׁשַ ּבֵ  ֹראשׁ  ׁשֶ
ָנה ָ פּ  ְליֹום ַהׁשּ . ׁשּוָבה ְלעֹוָלם ַמְפִטיִרים ּוִריםַהּכִ

ֹראשׁ  ָנה ּוְכׁשֶ ָ ּיֵשׁ , ג"בב ַהׁשּ ת ׁשֶ ּבָ ין ׁשַ ּפּוִרים יֹום ּבֵ  ַהּכִ
ר ּבוֹ  ַמְפִטיר, ַהֲאִזינוּ  ּבוֹ  ְוקֹוִרין ְלֻסּכֹות ִוד ַוְיַדּבֵ . ּדָ

ֹראשׁ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ׁשֶ ּכְ ָנה ׁשֶ ָ ֶלךְ , ג"בב ַהׁשּ ּיֵ ּוַ ין ׁשֶ  ּבֵ
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ּפּוִרים ְליֹום ָנהַהשָּׁ  ֹראשׁ  ְרׁשוּ  ּבוֹ  ַמְפִטיִרין, ַהּכִ . ּדִ
ת ּבָ ין ּוְבׁשַ ּבֵ ּפּוִרים יֹום ׁשֶ ּקֹוִרים, ְלֻסּכֹות ַהּכִ  ׁשֶ
  :ׁשּוָבה ַמְפִטיִרים, ַהֲאִזינוּ 

  פסח הלכות

 תכט סימן
ֵאין   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ִניָסן ָכל ְפֵניֶהם על נֹוְפִלין ׁשֶ

ִהְלכֹות ׁשֹוֲאִלין. א ַסח ּבְ ַסח ֹקֶדם ּפֶ ים ַלּפֶ ֹלׁשִ   :יֹום ׁשְ

ֵניֶהם ַעל נֹוְפִלין ֵאין. ב ָכל ּפְ  ְוֵאין, ִניָסן ֹחֶדשׁ  ּבְ
ת ִצְדָקְתךָ  אֹוְמִרים ּבָ ׁשַ ִמְנָחה ּבְ יִדין ְוֵאין, ּבְ , ּבוֹ  ַמְסּפִ

ין ְוֵאין יר ּבוֹ  ִמְתַעּנִ ִצּבּור ְלַהְזּכִ כֹורֹות. ּבְ  יןִמְתַענִּ  ְוַהּבְ
ֶעֶרב ּבוֹ  ַסח ּבְ   :ּפֶ

 תל סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ 

ת. א ּבָ ִלְפֵני ׁשַ ת אֹותוֹ  קֹוִרין ַהֶפַסח ׁשֶ ּבָ דֹול ׁשַ , ַהּגָ
ס ִמְפֵני ה ַהּנֵ עׂשָ ּנַ   :ּבוֹ  ׁשֶ

 תלא סימן
ִדיַקת ְזַמן   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ֶהָחֵמץ ּבְ

ת. א ְתִחּלַ ִניָסן ד"י ֵליל ּבִ  ְלאֹור ֶהָחֵמץ ֶאת ֹוְדִקיםבּ  ּבְ
ר ֹחִרין, ַהּנֵ ָכל, ּוַבְסָדִקין ּבַ קֹומֹות ּבְ ֶרךְ  ַהּמְ ּדֶ  ְלַהְכִניס ׁשֶ
ם   :ָחֵמץ ׁשָ

ֵהר. ב ל ִיּזָ ּלֹא ָאָדם ּכָ ׁשּום ַיְתִחיל ׁשֶ  ְוֹלא ְמָלאָכה ּבְ
ְבּדֹק ַעד, ֹיאַכל ּיִ  ָקבּועַ  ֵעת לוֹ  ֵישׁ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . ׁשֶ
ְבּדֹק ַעד ִיְלֹמד ֹלא, ִלְלֹמד ּיִ  ִלְלֹמד ִהְתִחיל ְוִאם. ׁשֶ
עֹוד   :ְלַהְפִסיק ָצִריךְ  ֵאין, יֹום ִמּבְ

 תלב סימן
ין ְרַכת ּדִ ִדיַקת ּבִ   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ָחֵמץ ּבְ

ְתִחיל ֹקֶדם. א ּיַ ר: ְיָבֵרךְ  ִלְבּדֹק ׁשֶ נוּ  ֲאׁשֶ ׁשָ ִמְצֹוָתיו ִקּדְ  ּבְ
נוּ  עּור ַעל ְוִצּוָ ֵהר. ָחֵמץ ּבִ ּלֹא ְוִיּזָ ר ׁשֶ ין ְיַדּבֵ ָרָכה ּבֵ  ַהּבְ

ת ִדיָקה ִלְתִחּלַ ּלֹא ְוטֹוב. ַהּבְ ר ׁשֶ ְדָבִרים ְיַדּבֵ  ֲאֵחִרים ּבִ
ְגֹמר ַעד ּיִ ל ׁשֶ ִדיָקה ּכָ ֵדי, ַהּבְ ים ּכְ ׂשִ ּיָ  ִלְבּדֹק ִלּבוֹ  ֶאל ׁשֶ
ָכל קֹומֹות ּבְ ְכִניִסים ַהּמְ ּמַ   :ָחֵמץ ּבוֹ  ׁשֶ

ְברָ . ב ה ִלְבּדֹק ָיכֹול ַאַחת ָכהּבִ ּמָ ים ּכַ ּתִ ַעל ְוִאם. ּבָ  ּבַ
ִית ֵני ַיֲעִמיד, רֹוֶצה ַהּבַ יתוֹ  ִמּבְ ָעה ֶאְצלוֹ  ּבֵ ׁשָ הּוא ּבְ  ׁשֶ
רוּ , ְמָבֵרךְ  ּזְ ְמקֹומוֹ  ִאישׁ  ִלְבּדֹק ְוִיְתּפַ ָרָכה ְסַמךְ  ַעל ּבִ  ּבְ
ַרךְ  ּבֵ ַעל ׁשֶ ִית ּבַ   :ַהּבַ

 תלג סימן
ִדיַקת   ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , ָחֵמץ ּבְ

ִדיָקה. א ְהֶיה ָצִריךְ  ַהּבְ ּתִ ר ְלאֹור ׁשֶ  ְלאֹור ְוֹלא ַהּנֵ
ָבָנה ַדק ְוֹלא ָעַבר ְוִאם. ַהּלְ ּבֹוֵדק ד"י ֵליל ּבָ ׁשֶ יֹום ּכְ  ּבְ

ה ְלאֹור ִיְבּדֹק ֹלא, ד"י א ַהַחּמָ ר ְלאֹור ֶאּלָ . ַהּנֵ
אֹוָרהּ  ְוַאְכַסְדָרה ָדָקהּ  ִאם, ַרב ׁשֶ ה ְלאֹור ּבְ ּיוֹ , ַהַחּמָ . ּדַ

ין ְוהּוא ֶנֶגד ַהּדִ ה ּכְ ֶחֶדר ֲאֻרּבָ ּבַ   :ׁשֶ

א ָהֲאבּוָקה ְלאֹור ּבֹוְדִקין ֵאין. ב ר ְלאֹור ֶאּלָ  ְוֹלא, ַהּנֵ
ֵנר ל ּבְ ל ְוֹלא, ֵחֶלב ׁשֶ ן ׁשֶ ּמָ ל ְוֹלא, ׁשֻ ן ׁשֶ ּמֶ א, ׁשֶ  ֶאּלָ
ֵנר ל ּבְ ֲעָוה ׁשֶ   :ׁשַ

ל ּבֹוֵדק. ג קֹומ ּכָ שׁ  ֹותַהּמְ ּיֵ א ָלחּושׁ  ׁשֶ ּמָ  ִהְכִניסוּ  ׁשֶ
ֶהם ל ְוָלֵכן. ָחֵמץ ּבָ ִית ַחְדֵרי ּכָ  ְצִריִכים ְוָהֲעִלּיֹות ַהּבַ

ִדיָקה ָעִמים. ּבְ ּפְ ֶהם ִנְכַנס ָאָדם ׁשֶ ָידוֹ  ּוִפּתוֹ  ּבָ  ֲאָבל. ּבְ
ֵאין ַיִין אֹוְצרֹות ק ׁשֶ ּפֵ ן ְוֵכן, ֵמֶהם ִמְסּתַ  ְוַכּיֹוֵצא ַמְתּבֵ

ִדיָקה ְצִריִכים יָנםאֵ , ּבוֹ    :ּבְ
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ִית ֹחֵרי. ד ָתִלים ַהּבֹוְלִטים ְוִזיִזין ַהּבַ ֵאיָנם, ֵמַהּכְ  ׁשֶ
בֹוִהים ה ּגְ ה ְנמּוִכים ְוֹלא ַהְרּבֵ ִדיָקה ְצִריִכים, ַהְרּבֵ . ּבְ

בֹוִהים ֲאָבל ֵאין ַהּגְ ַעת ָהָאָדם ַיד ׁשֶ ם ַמּגַ מּוִכים, ׁשָ  ְוַהּנְ
חֹות ה ּפָ ֹלׁשָ ְ ִדיָקה ְצִריִכים ֵאיָנם, ִחיםְטפָ  ִמׁשּ   :ּבְ

ג. ה ִציעַ  ּגַ ל ַהּיָ ְגּדָ יֶהם ְוַהּמִ ּגֵ ּגַ ִעים ׁשֶ ּפָ ֵני ְמׁשֻ ךְ  ּוִמּפְ  ּכָ
יֶהם ֵאין ּגֵ ִמישׁ  ְלׁשּום ְראּוִין ּגַ ׁשְ  ְצִריִכין ֵאיָנם, ּתַ

ִדיָקה תֹוךְ  ֵהם ֲאִפּלוּ  ּבְ ִית ּבְ   :ַהּבַ

ל ֶרֶפת. ו ָקר ׁשֶ ִדיָקה ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ּבָ ִאם, ּבְ ם ָהָיה ׁשֶ  ׁשָ
ֵהמֹות ָחֵמץ ל לּול ְוֵכן. ֹיאְכלּוהוּ  ַהּבְ ְרְנגֹוִלים ׁשֶ  ּתַ
ִדיָקה ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ֵני, ּבְ ִאם ִמּפְ ם ָהָיה ׁשֶ  ָחֵמץ ׁשָ

ְרְנגֹוִלים ל ֶאְמָצָעהּ  ְוֵכן. ֹיאְכלּוהוּ  ַהּתַ  ֵאינוֹ  ָחֵצר ׁשֶ
ִדיָקה ָצִריךְ  ִאם, ּבְ ם ָהָיה ׁשֶ ָאר ָהעֹוְרִבים ֵמץחָ  ׁשָ  ּוׁשְ
ם ַהְמצּוִים עֹופֹות י ְוָהֵני. ֹיאְכלּוהוּ  ׁשָ , ָחֵמץ ִמְסֵפק ִמּלֵ
אי ֲאָבל   :ֹלא ָחֵמץ ַוּדַ

ין ֹחר. ז ּבֵ ל, ַלֲחֵברוֹ  ְיהּוִדי ׁשֶ  ָמקֹום ַעד ּבֹוֵדק ֶאָחד ּכָ
דוֹ  ּיָ ַעת ׁשֶ ָאר ַמּגַ ְ ל ְוַהׁשּ ִלּבוֹ  ְמַבּטֵ י. ְוַדּיוֹ , ּבְ ּבֵ  ןְוׁשֶ
ִדיָקה ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ם"ְלַעּכוּ  ְיהּוִדי ָלל ּבְ א, ּכְ ּמָ : ֹיאַמר ׁשֶ

ִפים ׁשָ ה הּוא ּכְ א ְוִנְמָצא ִלי עֹוׂשֶ ָנה ִליֵדי ּבָ   :ַסּכָ

שׁ  ּכֶֹתל. ח ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ֹחִרין ָחֵמץ ּבוֹ  ׁשֶ ה ְוָנַפל, ּבַ ל ְוַנֲעׂשָ , ּגַ
בֹוהַּ  ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ  ֵדי ְטָפִחים' ג ּגָ תחֲ  ּכְ ֶלב ִפיׂשַ  ֵאין, ַהּכֶ
יו ִלְבּדֹק ָצִריךְ  ְחּתָ יָון ּתַ שׁ  ּכֵ ּיֵ ַנת ּבוֹ  ׁשֶ  ַעְקָרב ַסּכָ

צּוִיים ּמְ ים ׁשֶ ּלִ ּגַ יָנן ּבַ א ַחְייׁשִ ּמָ ִלים ַאַחר ׁשֶ ׁשְ ּיַ  ׁשֶ
ִדיָקתוֹ  ֵאינוֹ  ּבְ ִמְצָוה עֹוֵסק ׁשֶ שׂ  ּבְ  ַמַחט ַאַחר ְיַחּפֵ
ֱאַבד ּנֶ נָ  ִליֵדי ְוָיֹבא לוֹ  ׁשֶ י ְוָהֵני. הַסּכָ ְסָתם ִמּלֵ  ֲאָבל, ּבִ
ָידּועַ  שׁ  ּבְ ּיֵ יו ׁשֶ ְחּתָ ה ּגַֹבהּ  ָעָליו ֵאין ִאם, ָחֵמץ ּתַ ֹלׁשָ  ׁשְ
ם ְלהֹוִציאוֹ  ָצִריךְ , ְטָפִחים ָ ָמָרא ִמׁשּ ִעְנָין ַוֲחִציָנא ּבְ  ּבְ
ֵאין ָנה ּבוֹ  ׁשֶ ה ּגַֹבהּ  ָעָליו ֵישׁ  ְוִאם. ַסּכָ ֹלׁשָ , ְטָפִחים ׁשְ

לוֹ  ִלּבוֹ  ְמַבּטְ   :ְוַדּיוֹ  ּבְ

ף. ט ִרין ַמְרּתֵ ֻסּדָ ּמְ ל ׁשּורֹות ּבוֹ  ׁשֶ  זוֹ  ֵאֶצל זוֹ  ָחִבּיֹות ׁשֶ
א ַעד ְתַמּלֵ ּנִ ּלוֹ  ׁשֶ ִרין ְוחֹוְזִרין, ּכֻ  ֲאֵחרֹות ׁשּורֹות ּוְמַסּדְ
ְחּתֹונֹות ַעל א ִלְבּדֹק ָצִריךְ  ֵאין, ַהּקֹוָרה ַעד ַהּתַ  ֶאּלָ

ה ֶרתְוַאחֶ  ַהֶעְליֹוָנה ׁשּוָרה ה ְלַמּטָ ּנָ ַהְינוּ . ִמּמֶ  ׁשּוָרה ּדְ
ֵני ַעל ף ֹרַחב ּפְ ְרּתֵ ל ַעל ְוֹלא, ַהּמַ ַטח ּכָ ף ׁשֶ ְרּתֵ  ַהּמַ

א ַתח ְוֶאת ַהּקֹוָרה ֶאת ָהרֹוָאה ֶעְליֹוָנה ֶאּלָ  ְוַאֶחֶרת, ַהּפֶ
ה ה ְלַמּטָ ּנָ   :ִמּמֶ

י. י ּתֵ ֵנִסּיֹות ּבָ י ּכְ ֵני ִדיָקהבְּ  ְצִריִכים ִמְדָרׁשֹות ּוָבּתֵ  ִמּפְ
ינֹוקֹות ַהּתִ ֶהם ַמְכִניִסים ׁשֶ   :ָחֵמץ ּבָ

ד. יא י ַחְדרוֹ  ַהְמַכּבֵ ִניָסן ג"ּבְ ן ּבְ  ֶהָחֵמץ ִלְבּדֹק ּוְמַכּוֵ
ּלֹא ְוִנְזָהר, ּוְלַבֲערוֹ  ם ְלַהְכִניס ׁשֶ  ַאף, ָחֵמץ עֹוד ׁשָ

י ַעל ֵליל ִלְבּדֹק ָצִריךְ  ֵכן ּפִ   :ד"י ּבְ

 תלד סימן
ינִ  ֶכף ַהּנֹוֲהִגים יםּדִ ִדיָקה ַאַחר ּתֵ   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ַהּבְ

ִדיָקה ַאַחר. א ָחֵמץ ִנְזָהר ְיֵהא ַהּבְ ר ּבֶ ּיֵ ׁשַ ּמְ , ְלַהְצִניעוֹ  ׁשֶ
ֵדי ּלֹא ּכְ ִדיָקה ִיְצָטֵרךְ  ׁשֶ גֹון, ַאֶחֶרת ּבְ ֶלּנוּ  ִאם ּכְ  ִיּטְ

ר ָפָניו ַעְכּבָ גוֹ , ַלְחמוֹ  ֶיְחַסר ִאם אוֹ  ּבְ יחַ  ןּכְ ּנִ ּיַ ר ׁשֶ  ֶעׂשֶ
רֹות ּכָ ע ְוִיְמָצא ּכִ ׁשַ ְסָתם ֲאָבל, ּתֵ ֵאינוֹ  ּבִ  ִאם יֹוֵדעַ  ׁשֶ
ּנוּ  ָחֵסר ָפה ְוִאם. ֹלא, ָלאו ִאם ִמּמֶ ִלי ָעָליו ּכָ  ְוֹלא ּכְ
אי, ִלְבּדֹק ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ְמָצאוֹ  ּדַ ּוַ  ְלָכךְ . ְנָטלוֹ  ָאָדם ׁשֶ
ה ִלי ָעָליו ִיְכּפֶ ֲאִויר וּ ִיְתֶלנּ  אוֹ  ּכְ יֶחּנוּ  אוֹ  ּבָ ֵתָבה ַיּנִ , ּבְ
ֵאין ָמקֹום ר ׁשֶ   :ָלֹבא ָיכֹול ַעְכּבָ

ִדיָקה ַאַחר. ב ד ַהּבְ ְיָלה ִמּיָ ּלַ ֶלּנוּ  ּבַ ל: ְוֹיאַמר ְיַבּטְ  ּכָ
ִאיֵתיהּ  ֲחִמיָרא ְרׁשּוִתי ּדְ ָלא ּבִ יהּ  ּוְדָלא ֲחִזיֵתיהּ  ּדְ ַעְרּתֵ  ּבִ
ַעְפָרא ְוֶלֱהֵוי ִלְבִטיל לוֹ  ַלֲחֹזר טֹובוְ . ּכְ ַעם ּוְלַבּטְ  ּפַ
יֹום ַאֶחֶרת ָעה סֹוף ד"י ּבְ ית ׁשָ יעַ  ֹקֶדם, ֲחִמיׁשִ ּגִ ּתַ  ׁשֶ
ָעה ית ׁשָ ִ ׁשּ יעַ , ׁשִ ּגִ ּתַ ֶ ׁשּ ּמִ ָעה ׁשֶ ית ׁשָ ִ ׁשּ  ְוֵאין ֶנֱאָסר ׁשִ
ָידוֹ  לוֹ  ּבְ   :ְלַבּטְ
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ִבּטּול. ג ֲחִזיֵתיהּ : ֹיאַמר ַהּיֹום ּבְ , ֲחִזיֵתיהּ  ּוְדָלא ּדַ
יהּ דְּ  יהּ  ּוְדֹלא ִבַעְרּתֵ ַעְרּתֵ   :ּבִ

לּוחוֹ . ד ל ָיכֹול ׁשְ ֵביתוֹ  ָהִאישׁ  ֵאין ִאם. ְלַבּטֵ ל, ּבְ  ְיַבּטֵ
קֹום ּמָ הּוא ּבַ ה ֵאינוֹ  ְוִאם. ׁשֶ ל טֹוב, ֵכן עֹוׂשֶ ַבּטֵ ּתְ  ׁשֶ
ּתוֹ    :ִאׁשְ

 תלה סימן
ין לֹא ִמי ּדִ ַדק ׁשֶ ֵליל ּבָ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ד"י ּבְ

ַדק ֹלא. א ֵליל ּבָ יֹום ִיְבּדֹק, ד"י ּבְ ֵאיזוֹ  ד"י ּבְ ָעה ּבְ  ׁשָ
ְזּכֹר ּיִ ַדק ֹלא. ֵמַהּיֹום ׁשֶ ל ּבָ תֹוךְ  ִיְבּדֹק, ד"י יֹום ּכָ  ּבְ
ַסח ַדק ֹלא. ַהּפֶ תֹוךְ  ּבָ ַסח ּבְ ַסח ְלַאַחר ִיְבּדֹק, ַהּפֶ , ַהּפֶ
ֵדי ּלֹא ּכְ ל ׁשֶ ׁשֵ ָחֵמץ ִיּכָ ָעַבר ּבְ סַ  ָעָליו ׁשֶ הּוא חַהּפֶ  ׁשֶ

ֲהָנָאה ָאסּור ִדיָקה ְוַעל. ּבַ ַאַחר ַהּבְ ּלְ ַסח ׁשֶ  ֹלא ַהּפֶ
  :ְיָבֵרךְ 

 תלו סימן
ין ם ַהְמָפֵרשׁ  ּדִ ּיָ ָרא ְוַהּיֹוֵצא ּבַ ּיָ ׁשַ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ּבְ

ה ַהְמָפֵרשׁ . א ׁשָ ּבָ ם ִמּיַ ָרא יֹוֵצא אוֹ  ַלּיָ ּיָ ׁשַ  ְוֵאינוֹ , ּבְ
יחַ  ֵביתוֹ  ַמּנִ ְבּדֹק ִמי ּבְ ּיִ ים ּתֹוךְ  ׁשֶ ֹלׁשִ  ָזקּוק, יֹום ׁשְ
ים ֹקֶדם. ִלְבּדֹק ֹלׁשִ  ְוִאם. ִלְבּדֹק ָצִריךְ  ֵאינוֹ  יֹום ׁשְ
ְעּתוֹ  ַסח ֹקֶדם ַלֲחֹזר ּדַ ךְ  ְוַאַחר ִלְבּדֹק ָצִריךְ , ַהּפֶ  ּכָ
יָנן, ֵיֵצא ַחְייׁשִ א ּדְ ּמָ ַסח ֶעֶרב ַיֲחֹזר ׁשֶ ין ּפֶ ָמׁשֹות ּבֵ ְ  ַהׁשּ
ַנאי לוֹ  ִיְהֶיה ְוֹלא ה ְוֵכן. ְלַבֵער ּפְ יתוֹ  ָהעֹוׂשֶ  אֹוָצר ּבֵ
ים ּתֹוךְ  ֹלׁשִ ךְ  ְוַאַחר ִלְבּדֹק ָזקּוק, יֹום ׁשְ  ּכֹוֵנס ּכָ

ים ֹקֶדם. ְלתֹוכוֹ  אֹוָצרוֹ  ֹלׁשִ ְעּתוֹ  ִאם, יֹום ׁשְ  ְלַפּנֹותוֹ  ּדַ
ַסח ֹקֶדם ךְ  ְוַאַחר ִלְבּדֹק ָצִריךְ  ַהּפֶ הוּ  ּכָ . אֹוָצר עֹוׂשֶ

ְעּתוֹ  ֵאין ִאםוְ  ַסח ֹקֶדם ְלַפּנֹותוֹ  ּדַ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ַהּפֶ
  :ִלְבּדֹק

ֹקֶדם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ב ֵאינוֹ  יֹום' ל ּדְ  ִלְבּדֹק ָצִריךְ  ׁשֶ
ֵאין ַהְינוּ  ׁשֶ ְעּתוֹ  ּכְ תֹוךְ  ַלֲחֹזר ּדַ ַסח ּבְ י ַעל ַאף, ַהּפֶ  ּפִ

ְעּתוֹ  ּדַ ַסח ֹקֶדם ַלֲחֹזר ׁשֶ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ,ַאֲחָריו אוֹ  ַהּפֶ
יָון ִלְבּדֹק הּוא ּכֵ ְעּתוֹ  ִאם ֲאָבל יֹום' ל ֹקֶדם ׁשֶ  ַלֲחֹזר ּדַ
תֹוךְ  ַסח ּבְ ָנה ֵמֹראשׁ  ֲאִפּלוּ  ִלְבּדֹק ָצִריךְ  ַהּפֶ ָ  ְוִאם. ַהׁשּ
ַכח ַדק ְוֹלא ׁשָ ל, ּבָ יעַ  ְיַבּטֵ ּגִ ּיַ ׁשֶ ַסח ּכְ  ַעל ְיָבֵרךְ  ְוֹלא ַהּפֶ

ּטּול   :ַהּבִ

ָרֵאל. ג ית ּיֹוֵצאהַ  ִיׂשְ ים ּתֹוךְ  ם"ַעּכוּ  ִמּבֵ ֹלׁשִ  יֹום ׁשְ
ַבִית ְוִנְכַנס ִעיר ַאֵחר ּבְ , ַאֶחֶרת ְלִעיר הֹוֵלךְ  אוֹ , זוֹ  ּבְ
ית ְלַבֵער ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ֲהֵרי ְיהּוִדי ָהֵאינוֹ  ּבֵ  ְיַקּיֵם ׁשֶ
עּור ִמְצַות אֹותוֹ  ּבִ ִית ּבְ  ְמָפֵרשׁ  הּוא ִאם ֲאָבל. ַאֵחר ּבַ

ָראבְּ  יֹוֵצא אוֹ  ּיָ ֵנס ְוֹלא ׁשַ ֶפַסח ִיּכָ ִית ּבְ ּבַ  ִמי ֵישׁ , ּבַ
אֹוֵמר ָחל ׁשֶ עּור חֹוַבת ָעָליו ׁשֶ יָון ַהּבִ הּוא ּכֵ ' ל ּתֹוךְ  ׁשֶ

ית ְלַבֵער ְוָצִריךְ , יֹום הּוא ם"ָהַעּכוּ  ּבֵ ּנוּ  יֹוֵצא ׁשֶ  ִמּמֶ
ֵדי ם ּכְ עּור ִמְצַות ְלַקּיֵ   :ּבִ

 תלז סימן
ִכיר ִית ַהַמׂשְ עּור חֹוַבת ָחל ִמי על ֲחֵברוֹ לַ  ּבַ ' ד ּובוֹ , ּבִ

  ְסִעיִפים:

יר. א ּכִ ׂשְ ִית ַהּמַ ּנוּ  ד"י ְלֹצֶרךְ  ַלֲחֵברוֹ  ּבַ , ָוֵאיָלךְ  ּוִמּמֶ
א ְוֹקֵנהוּ  ָרִכים' ּבְ ִכירּות ֵמַהּדְ ְ ׂשּ  ִאם, ּבוֹ  ִנְקֶנה ַקְרַקע ׁשֶ

ּלֹא ַעד חַ  לוֹ  ָמַסר ׁשֶ ְפּתֵ כִּ  ַעל ד"י ָחל ַהּמַ ׂשְ  ירַהּמַ
ַסר ְוִאם. ִלְבּדֹק ּמָ ֶ חַ  לוֹ  ִמׁשּ ְפּתֵ  ַעל, ד"י ָחל ַהּמַ
ֹוֵכר   :ִלְבּדֹק ַהׂשּ

ֹוֵכר. ב ִית ַהׂשּ י ֵמֲחֵבירוֹ  ּבַ  הּוא ִאם יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ  ד"ּבְ
דּוק ִעיר הּוא ִאם, ּבָ ָדקוֹ  ִאם ׁשֹוֲאלוֹ  ּבָ  ֵאינוֹ  ְוִאם. ּבְ
ִעיר דּוק ֶחְזָקתוֹ , ּבָ לוֹ  ּבָ ִלּבוֹ  ּוְמַבּטְ   :ְוַדּיוֹ  ּבְ
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יר. ג ּכִ ׂשְ ִית ַהּמַ ֶחְזַקת ַלֲחֵברוֹ  ּבַ דּוק ּבְ ֵאינוֹ  ְוִנְמָצא ּבָ  ׁשֶ
דּוק ֹוֵכר ַעל, ּבָ ח ְוֵאינוֹ  ִלְבּדֹק ַהׂשּ  ַוֲאִפּלוּ . ָטעּות ִמּקַ

ָמקֹום ּבֹוְדִקים ּבְ ָכר ׁשֶ ׂשָ ֲהֵרי, ּבְ ה הּוא ִמְצָוה ׁשֶ   :עֹוׂשֶ

ִית. ד ֻהְחַזק ּבַ ָדקוֹ  ּלֹאשֶׁ  ׁשֶ יר ּבְ ּכִ ׂשְ ה ְוָאְמרוּ  ַהּמַ ָ  אוֹ  ִאׁשּ
ָדְקנּוהוּ  ָאנוּ  ָקָטן אוֹ  ֶעֶבד  ְוהּוא. ֶנֱאָמִנים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ּבְ
ֵהא ּיְ שׁ  ָקָטן ׁשֶ ּיֵ ַעת ּבוֹ  ׁשֶ   :ִלְבּדֹק ּדַ

 תלח סימן
ר ְכַנס עְכּבָ ּנִ דּוק ְלָמקֹום ׁשֶ ִפיו ְוִכָכר ּבָ ' ב ּובוֹ , ּבְ

  ְסִעיִפים:

ר. א ְכַנס ַעְכּבָ ּנִ דּוק ְלַבִית ׁשֶ ר ּבָ ִפיו ְוִכּכָ  ְוִנְכַנס, ּבְ
רּוִרין ּוָמָצא ַאֲחָריו ֵדי ֲאִפּלוּ  ּפֵ ל ּכְ ר ּכָ ּכָ  ָצִריךְ , ַהּכִ
ִית ִלְבּדֹק ַלֲחֹזר ר ַאַחר ַהּבַ ּכָ ִהְכִניס ַהּכִ ֵאין ְלִפי. ׁשֶ  ׁשֶ
ְרּכוֹ  ל ּדַ ר ׁשֶ רּורִ  ְוָהֵני, ְלָפֵרר ַעְכּבָ  ָאתוּ  ֵמָעְלָמא יןּפֵ
ר ֵמאֹותוֹ  ְוֹלא ּכָ ינֹוק ִאם ֲאָבל. ּכִ דּוק ְלַבִית ִנְכַנס ּתִ  ּבָ
ר ָידוֹ  ְוִכּכָ רּוִרין ּוָמָצא ַאֲחָריו ְוִנְכַנס ּבְ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ּפֵ
ֶחְזָקתוֹ  ְוִלְבּדֹק ַלֲחֹזר ֲאָכלוֹ  ׁשֶ רּוִרין ְוֵאּלוּ , ׁשֶ ְפלוּ  ַהּפֵ ּנָ  ׁשֶ
ּנוּ  ַעת ִמּמֶ ׁשְ ֶרךְ , ֲאִכיָלה ּבִ ּדֶ ינֹוק ׁשֶ  ְוֵישׁ . ְלָפֵרר ַהּתִ

ִאם אֹוְמִרים רּוִרין ֵאין ׁשֶ ּפֵ ֵדי ּבַ ל ּכְ ר ּכָ ּכָ  ָצִריךְ , ַהּכִ
  :ְוִלְבּדֹק ַלֲחֹזר

ִית. ב ּזַ ִבים, ַהּקֹוָרה ַעל ְלַמְעָלה ָחֵמץ ּכַ  אֹותוֹ  ְמַחּיְ
ם ְלָהִביא ֵני ְלהֹוִרידוֹ  ֻסּלָ ָעִמים ִמּפְ ּפְ . ֵמַהּקֹוָרה לִיפֹּ  ׁשֶ
בֹור ָחֵמץ ָהָיה ִאם ֲאָבל ִבים ֵאין, ּבְ  אֹותוֹ  ְמַחּיְ

א ְלַהֲעלֹותוֹ  לוֹ  ֶאּלָ ִלּבוֹ  ְמַבּטְ   :ְוַדּיוֹ  ּבְ

 תלט סימן
ין ַדק ִמי ּדִ ּבָ יחַ  ִכָכרֹות ִמְסַפר ָמָצא ְולֹא ׁשֶ ִהּנִ  ּובוֹ , ׁשֶ

  ְסִעיִפים:' ד

ל ִצּבּוִרין' ט. א ה ׁשֶ ל ְוֶאָחד ַמּצָ ר ּוָבא, ָחֵמץ ׁשֶ  ַעְכּבָ
ה ָנַטל ִאם אוֹ  ָחֵמץ ָנַטל ִאם ָיַדְענוּ  ְוֹלא ְוָנַטל , ַמּצָ
דּוק ְלַבִית ְוִנְכַנס ל, ּוְלָבְדקוֹ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ , ּבָ ּכָ  ׁשֶ
בּועַ  ֶמֱחָצה ַהּקָ ֵרשׁ  ְוִאם. ֶמֱחָצה ַעל ּכְ ר ּפֵ ּכָ קֹום ַהּכִ  ִמּמְ
ר ּוְנָטלוֹ , ְקִביָעתוֹ  ם ָהַעְכּבָ ָ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ֵאין, ִמׁשּ
ָכל. ְוִלְבּדֹק ָפִרישׁ  ּדְ א, ּדְ ִרישׁ  ֵמֻרּבָ   :ּפָ

ל ֶאָחד, ִצּבּוִרין' ב. ב ל ְוֶאָחד ָחֵמץ ׁשֶ ה ׁשֶ ' ּוב, ַמּצָ
ים ּתִ דּוק ֶאָחד, ּבָ ֵאינוֹ  ְוֶאָחד ּבָ דּוק ׁשֶ ֵני ּוָבאוּ , ּבָ  ׁשְ

ִרים ה ָנַטל ְוֶזה ָחֵמץ ָנַטל ֶזה ַעְכּבָ  ָידּועַ  ְוֵאין ַמּצָ
ִית ְלֵאיֶזה ַטל ֶזה ִנְכַנס ּבַ ּנָ ֵני ְוֵכן. ֶהָחֵמץ ׁשֶ ים ׁשְ ּתִ  ּבָ

דּוִקים ל ֶאָחד ְוִצּבּור ּבְ ר ּוָבא ָחֵמץ ׁשֶ  ְוֵאין ְוָנַטל ַעְכּבָ
ִית ְלֵאיֶזה ָידּועַ  ַדע אוֹ , ִנְכַנס ּבַ ּיָ ְכַנס ׁשֶ ּנִ  ְלֶאָחד ׁשֶ
לּום ָמָצא אְולֹ  ּוָבַדק ַאֲחָריו ְוִנְכַנס ֵמֶהם ַדק אוֹ , ּכְ ּבָ  ׁשֶ
ִית ְקָצת ר ּוָמָצא ֵמַהּבַ ּכָ   :ְוִלְבּדֹק ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ּכִ

יחַ . ג רֹות' ט ִהּנִ ּכְ  ַאַחר ִלְבּדֹק ָצִריךְ ', י ּוָמָצא ָחֵמץ ּכִ
ל יחַ  ִאם ְוֵכן'. ַהט ּכָ  ִלְבּדֹק ָצִריךְ ', ט ּוָמָצא' י ִהּנִ

ל ַאַחר ָאנוּ ' ַהי ּכָ יחַ  ַמה אֹוְמִרים ׁשֶ ִהּנִ ֶ  ְוֵאּלוּ  ָנַטל ׁשּ
ָהֵני אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ֵהם ֲאֵחִרים י ּדְ ְקׁשּוִרים ִמּלֵ , ַיַחד ּבִ
א ִלְבּדֹק ָצִריךְ  ֵאין ַיַחד ְקׁשּוִרים ֵאיָנם ִאם ֲאָבל  ֶאּלָ
  :ָהֶאָחד ַאַחר

יחַ . ד ָזִוית ָחֵמץ ִהּנִ ָזִוית ּוְמָצאוֹ  זוֹ  ּבְ  ִריךְ צָ , ַאֶחֶרת ּבְ
  :ְוִלְבּדֹק ַלֲחֹזר

 תם סימן
ין ל ֲחֵמצוֹ  ּדִ ֻהְפַקד ם"עכוּ  ׁשֶ ָרֵאל ֵאֶצל ׁשֶ ' ד ּובוֹ , ִיׂשְ

  ְסִעיִפים:

ִהְפִקיד ם"ַעּכוּ . א ָרֵאל ֵאֶצל ֲחֵמצוֹ  ׁשֶ  הּוא ִאם, ִיׂשְ
ב ַאֲחָריּותוֹ  ַחּיָ ֵנָבה ּבְ ין, ַוֲאֵבָדה ִמּגְ הּוא ּבֵ ֵביתוֹ  ׁשֶ  ּבְ
ין הוּ  ּבֵ ָכל אׁשֶ ְרׁשּותוֹ  ָמקֹום ּבְ ב, ּבִ  ְוֵישׁ . ְלַבֲערוֹ  ַחּיָ
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ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים א ָעָליו ֵאינוֹ  ׁשֶ ם ׁשֹוֵמר ֶאּלָ ב ִחּנָ ַחּיָ  ׁשֶ
יָעה ְפׁשִ ב, ּבִ ב ֵאינוֹ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . ְלַבֲערוֹ  ַחּיָ  ַחּיָ

ַאֲחָריּותוֹ  ין ּבְ ּדִ א, ּבַ ּיֹוֵדעַ  ֶאּלָ ָהַעּכוּ  ׁשֶ ם ם"ׁשֶ הוּ ְוִיכְ  ַאּלָ  ּפֵ
ם ּלֵ ב, ֹיאַבד ִאם ְלׁשַ   :חֹוְלִקים ְוֵישׁ . ְלַבֲערוֹ  ַחּיָ

ב ֵאינוֹ  ְוִאם. ב ַאֲחָריּותוֹ  ַחּיָ ב ֵאינוֹ , ּבְ  ֲאִפּלוּ  ְלַבֲערוֹ  ַחּיָ
בּושׁ  ִאם ַחת ּכָ גֹון, ָידוֹ  ּתַ הּוא ּכְ ר ׁשֶ ב ּגֵ רּוי ּתֹוׁשָ  ְוׁשָ
ָחֵצר ִעּמוֹ  המְ  ְלָפָניו ַלֲעׂשֹות ְוָצִריךְ . ּבֶ בֹוהַּ  ִחּצָ ' י ּגָ

ֵדי, ְטָפִחים ּלֹא ּכְ ח ׁשֶ ּכַ   :ְוֹיאְכֶלּנוּ  ִיׁשְ

ְכַנס ם"ַעּכוּ . ג ּנִ ָרֵאל ְלֵבית ׁשֶ ָידוֹ  ַוֲחֵמצוֹ  ִיׂשְ  ֵאינוֹ , ּבְ
י ַעל ַאף ְלהֹוִציאוֹ  ָזקּוק ָרֵאל ּפִ ׂשְ ַהּיִ ל ָחֵמץ רֹוֶאה ׁשֶ  ׁשֶ
ָכךְ  ֵאין ם"ַעּכוּ  לּום ּבְ  ִעּמוֹ  ַהֲעלֹותוֹ לְ  ָאסּור ֲאָבל. ּכְ
ְלָחן ַעל ֻ ֶהְפֵסק ַוֲאִפּלוּ  ַהׁשּ ה ּבְ   :ַמּפָ

ָרֵאל. ד ִהְפִקיד ִיׂשְ ָרֵאל ֵאֶצל ֲחֵמצוֹ  ׁשֶ  אוֹ  ֲחֵברוֹ  ִיׂשְ
י ַעל ַאף, ם"ָהַעּכוּ  ֵאֶצל ל ּפִ ּבֵ ּקִ ְפָקד ָעָליו ׁשֶ  ַהּנִ

ְפִקיד] ַאף[ ָעָליו עֹוֵבר, ַאֲחָריּות   :ַהּמַ

 תמא סימן
יֵני ִהְלָוה ִמי ּדִ   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ָחֵמץ על ׁשֶ

ִהְלָוה ם"ַעּכוּ . א ָרֵאל ׁשֶ נוֹ  ֲחֵמצוֹ  ַעל ְלִיׂשְ ּכְ ָידוֹ  ּוִמׁשְ , ּבְ
ו ֵליהּ  ְוָאַמר ךָ  ְיֵהא ֵמַעְכׁשָ ּלְ  ְלךָ  ֶאְפַרע ֹלא ִאם ׁשֶ
לֹוִני ִלְזַמן יעַ , ּפְ ַמן ְוִהּגִ ָרעוֹ  ְוֹלא ַהּזְ ר, ּפְ  ֹלא ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ
יעַ  ַמן ִהּגִ ַבע ַהּזְ ּקָ ַסח ַאַחר ַעד ׁשֶ יעַ . ַהּפֶ ִהּגִ ֶ ִמׁשּ ַמן ּדְ  ַהּזְ
ָרעוֹ  ְוֹלא ל ֲחֵמצוֹ  ֵלהּ  ְוָהֵוי ְלַמְפֵרעַ  לוֹ  ִנְקָנה, ּפְ  ׁשֶ
  :ם"ַעּכוּ 

ָרֵאל. ב ִהְלָוה ִיׂשְ נוֹ  ִאם, ֲחֵמצוֹ  ַעל ם"ְלַעּכוּ  ׁשֶ ּכְ  ִמׁשְ
ָידוֹ  ו ֵליהּ  ְוָאַמר ּבְ יעַ וְ , ֵמַעְכׁשָ ַמן ִהּגִ  ַאַחר ֲאִפּלוּ  ַהּזְ
ַסח ָרעוֹ  ְוֹלא ַהּפֶ , ָאסּור ָעָליו ַאֲחָריּותוֹ  ֵאין ֲאִפּלוּ , ּפְ
ּום ָקֵני ִמׁשּ  ֵליהּ  ָאַמר ֹלא ִאם ֲאָבל. ְלַמְפֵרעַ  ֵליהּ  ּדְ

ו ר, ָעָליו ַאֲחָריּותוֹ  ְוֵאין, ֵמַעְכׁשָ   :ֻמּתָ

 תמב סימן
ין ערֶֹבת ּדִ   ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , ָחֵמץ ּתַ

ֲעֹרֶבת. א ּום ָעָליו עֹוְבִרים, ָחֵמץ ּתַ ל ִמׁשּ  ּוַבל ֵיָרֶאה ּבַ
ֵצא גֹון ִיּמָ ְבִלי ְוכּוָתח ַהּמֹוְרָיס ּכְ ָכר ַהּבַ י ְוׁשֵ ּדִ  ְוָכל ַהּמַ
ּיֹוֵצא ֵאּלוּ  ּכַ ָבִרים ּבְ ֱאָכִלים ִמּדְ ָבר ֲאָבל. ַהּנֶ שׁ  ּדָ ּיֵ  ּבוֹ  ׁשֶ

ֲעֹרֶבת ר, ַלֲאִכיָלה ָראּוי ְוֵאינוֹ  ָחֵמץ ּתַ מוֹ  ֻמּתָ  ְלַקּיְ
ֶפַסח גֹון. ּבְ ִנין ֲעֵרַבת ּכְ ַתן ָהַעְבּדָ ּנָ  ֶקַמח ְלתֹוכוֹ  ׁשֶ

ָעה ְנָתָנן ֲאִפּלוּ , ְועֹורֹות עּור ֹקֶדם ַאַחת ׁשָ  ֶזה ֲהֵרי ַהּבִ
ר מוֹ  ֻמּתָ ַמח ְוָנַתן, ָהעֹורֹות ָנַתן ֹלא ְוִאם. ְלַקּיְ  ַהּקֶ
ַעת ָיִמים' ג ֹקֶדם עּור ִלׁשְ ר, ַהּבִ מוֹ  ֻמּתָ ֲהֵרי ְלַקּיְ  ׁשֶ
ה ּתֹוךְ . ְוִהְבִאישׁ  ִנְפַסד ֹלׁשָ ב, ָיִמים ׁשְ  ְוֵכן. ְלַבֵער ַחּיָ

ילֹור ה ַהּקִ ְלִנית ְוָהְרִטּיָ ַתן ה"והתריאק ְוָהִאְסּפַ ּנָ  ׁשֶ
ר, ָחֵמץ ְלתֹוָכן ָמן ֻמּתָ ֶפַסח ְלַקּיְ ֲהֵרי ּבְ  צּוַרת ִנְפַסד ׁשֶ
  :ֶהָחֵמץ

ה ַעְצָמהּ  תַהפַּ . ב ׁשָ ִעּפְ ֱאֹכל ְוִנְפְסָלה ׁשֶ ֶלב ִמּלֶ , ַהּכֶ
ְסְרָחה ּוְמּלּוְגָמא ּנִ ב ֵאינוֹ , ׁשֶ   :ְלַבֵער ַחּיָ

ָגִדים. ג סוּ  ּבְ ּבְ ּכִ ֲחֵלב אֹוָתם ׁשֶ ה ּבַ  ְנָירֹות ְוֵכן, ִחּטָ
קוּ  ּבְ ּדִ ָחֵמץ אֹוָתם ׁשֶ ּיֹוֵצא ְוָכל ּבֶ ֶזה ּכַ ר, ּבָ ָמן ֻמּתָ  ְלַקּיְ

ֶפסַ  ֵאין חּבְ   :עֹוֶמֶדת ֶהָחֵמץ צּוַרת ׁשֶ

ָבר. ד ְתָעֵרב ּדָ ּנִ ָלל ָאָדם ַמֲאַכל ְוֵאינוֹ  ָחֵמץ ּבוֹ  ׁשֶ  ּכְ
ֵאינוֹ  אוֹ  ל ַמֲאַכל ׁשֶ גֹון, ָאָדם ּכָ  ְוַכּיֹוֵצא ה"התריאק ּכְ
י ַעל ַאף, ּבוֹ  ר ּפִ ּתָ ּמֻ מוֹ  ׁשֶ  ַאַחר ַעד ְלָאְכלוֹ  ָאסּור ְלַקּיְ

ַסח ֵאין יפִּ  ַעל ְוַאף, ַהּפֶ א ֶהָחֵמץ ִמן ּבוֹ  ׁשֶ ל ֶאּלָ  ּכָ
הּוא   :ְלָאְכלוֹ  ָאסּור ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶ

ָכר. ה ים ׁשֵ עֹוׂשִ ים ׁשֶ עֹוִרים ֵמִחּטִ ִבים ּוׂשְ . ְלַבֲערוֹ  ַחּיָ
ִבינֹות ֶהֱעִמיד ִאם ְוֵכן ֲחָלא ּגְ ַכר ּבַ ֵ עֹוִרים ִמׁשּ  אוֹ  ׂשְ

ים ב, ִחּטִ   :ְלַבֲעָרם ַחּיָ
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ָתִלים רְלָגרֵ  ָנֲהגוּ . ו ְסאֹות ַהּכְ ַגע ְוַהּכִ ּנָ ֶהם ׁשֶ , ָחֵמץ ּבָ
ְסֹמכוּ  ַמה ַעל ָלֶהם ְוֵישׁ  ּיִ ֶ ֶסֶדק ָחֵמץ ֵישׁ  ְוִאם. ׁשּ , ּבְ

ֵאינוֹ  ט ָיכֹול ׁשֶ   :ִטיט ְמַעט ָעָליו ָיִטיחַ , ַאֲחָריו ְלַחּטֵ

ֵצק. ז ִסְדֵקי ּבָ ּבְ ִית ֵישׁ  ִאם, ֲעֵרָבה ׁשֶ ּזַ ָמקֹום ּכַ  ֶאָחד ּבְ
ק ָעׂשּוי ָהָיה ִאם, ָלאו ְוִאם. ְלַבֵער בַחיָּ   ּבוֹ  ְלַחּזֵ

ְבֵרי ֵטל, ֶנֶקב ּבוֹ  ִלְסּתֹם אוֹ  ָהֲעֵרָבה ׁשִ ִמעּוטוֹ  ּבָ . ּבְ
ב, ָלאו ְוִאם   :ְלַבֵער ַחּיָ

ֵני ּבוֹ  ָהיוּ . ח ב ֵזיִתים ֲחָצֵאי ׁשְ ל ְוחּוט ְמקֹומֹות' ּבְ  ׁשֶ
ֵצק יֵניֶהם ּבָ ל רֹוִאים, ּבֵ ִאּלוּ  ּכָ ֵטל ׁשֶ ִלין ַהחּוט ִיּנָ  ִנּטָ
ב, ִעּמוֹ  ה. ְלַבֵער ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ָלאו ְוִאם. ְלַבֵער ַחּיָ ּמֶ  ּבַ

ָבִרים ֲעֵרָבה, ֲאמּוִרים ּדְ ִית ֲאָבל, ּבַ ּבַ י ַעל ַאף ּבַ  ּפִ
ִאם ֵטל ׁשֶ ִלין ֵאין ַהחּוט ִיּנָ ב, ִעּמוֹ  ִנּטָ ֵני ְלַבֵער ַחּיָ  ִמּפְ

ָעִמים ּפְ ץ ׁשֶ ִית ַזִית ֲחִצי ָהָיה .אֹוָתם ְמַקּבֵ ּבַ  ַוֲחִצי ּבַ
ה ַזִית ֲעִלּיָ ִית ַזִית ֲחִצי, ּבַ ּבַ ַאְכַסְדָרה ַזִית ַוֲחִצי ּבַ , ּבְ
ַבִית ַזִית ֲחִצי ַבִית ַזִית ְוֵחִצי ֶזה ּבְ ְפִנים ּבְ ּלִ ּנוּ  ׁשֶ , ִמּמֶ

בּוִקים ֵזיִתים ַהֲחָצֵאי ְוֵאּלוּ  הֹוִאיל ָתִלים ּדְ ּכְ  אוֹ  ּבַ
ּקֹורֹות ְרָקעֹות וֹ א ּבַ ּקַ ב ֵאינוֹ  ּבַ א ְלַבֵער ַחּיָ לוֹ  ֶאּלָ  ְמַבּטְ
ִלּבוֹ    :ְוַדּיוֹ  ּבְ

שׁ  ָחֵמץ. ט ְתַעּפֵ ּנִ  ֵמֲאִכיַלת ְוִנְפַסל ִאסּורוֹ  ְזַמן ֹקֶדם ׁשֶ
ֶלב ָרפוֹ  אוֹ , ַהּכֶ ְ ׂשּ ֵאשׁ  ׁשֶ ֵאינוֹ  ַעד ְוֶנְחַרךְ  ּבָ  ָראּוי ׁשֶ
ֲחדוֹ  אוֹ , ְלֶכֶלב ּיִ יָבה ׁשֶ יט אֹותוֹ  ְוָטח ִליׁשִ ּטִ ר, ּבַ  ֻמּתָ
מוֹ  ֶפַסח ְלַקּיְ   :ּבְ

יוֹ . י הּוא ּדְ ל ׁשֶ ָ ַכר ְמֻבׁשּ ׁשֵ עֹוִרים ּבְ ר, ׂשְ   :ּבוֹ  ִלְכּתֹב ֻמּתָ

ין ֲעֵרבֹות. יא ׁשִ ּלָ ֶהן ׁשֶ  ַמה ַעל ִלְסֹמךְ  ֵאין, ָחֵמץ ּבָ
רֹוֲחִצים ֶ ין אֹוָתן ׁשּ ַחּמִ ִרין ּבְ י. ֵמֶהן ֶהָחֵמץ ּוְמַנּקְ  ִאי ּכִ

ראֶ  ָרן ְפׁשָ ּלֹא ְלַנּקְ ֵאר ׁשֶ ָ ֶהן ִיׁשּ ין ּבָ ִית ַהּכֹל ּבֵ ּזַ , ּכַ
ִלי ָנן ְוָצִריךְ . ְמָצְרפוֹ  ְוַהּכְ ָנה ִלּתְ ַמּתָ  ַעד ְיהּוִדי ְלֵאינוֹ  ּבְ
ַסח ְלַאַחר יט ְלטּוָחן אוֹ , ַהּפֶ ּטִ ין ְוהּוא. ּבַ  ְלָבֵצק ַהּדִ
ְכֵלי ּבִ ֵאינוֹ  ְנָסִרים ׁשֶ   :ְלהֹוִציאוֹ  ָיכֹול ׁשֶ

 תמג סימן
ין עֶרב ָחֵמץ ּדִ שׁ  ְלַאַחר ֶפַסח ּבְ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ׁשֵ

עֹות' ִמו ָחֵמץ. א יֹום ּוְלַמְעָלה ׁשָ  ָאסּור, ד"י ּבְ
ֲהָנָאה י ֲחָכִמים ַוֲאָסרּוהוּ , ּבַ ּתֵ עֹות ׁשְ ַהְינוּ  ֹקֶדם ׁשָ  ּדְ
ת ִחּלַ ָעה ִמּתְ ית ׁשָ ל ּוִמיהוּ , ֲחִמיׁשִ ָעה ּכָ יתֲחמִ  ׁשָ  יׁשִ

ר ֲהָנָאה ֻמּתָ אי, ּבַ ַ ה ֲאִפּלוּ , ם"ְלַעּכוּ  ְלָמְכרוֹ  ְוַרׁשּ  ַהְרּבֵ
ַיַחד אי ּבְ ּדַ ּוַ ַסח ֹקֶדם ֹיאְכֶלּנוּ  ֹלא ׁשֶ  ְלַהֲאִכילוֹ  ְוָיכֹול. ּפֶ

ֲעֹמד ּוִבְלַבד, ְועֹוף ָחָיה ִלְבֵהָמה ּיַ  ִלְראֹות ֲעֵליֶהם ׁשֶ
ּלֹא ּנוּ  ַיְצִניעוֹ  ׁשֶ רוּ  המָ  ִויַבֵער, ִמּמֶ ּיְ ִ ׁשּ ֶ ּנוּ  ׁשּ , ִמּמֶ

ת ִחּלַ ָעה ּוִמּתְ ית ׁשָ ִ ׁשּ ם ֲאָסרּוהוּ , ּוְלַמְעָלה ׁשִ ֲהָנָאה ּגַ   :ּבַ

ָרֵאל. ב ָהָיה ִיׂשְ ָידוֹ  ׁשֶ ל ֲחֵמצוֹ  ּבְ ָרֵאל ׁשֶ  ַאֵחר ִיׂשְ
דֹון ִפּקָ ֶבּנוּ , ּבְ ָעה ַעד ְיַעּכְ ית ׁשָ אוּ  ֹלא ְוִאם, ֲחִמיׁשִ  ּבָ
ָעָליו ֶרּנוּ  ּבְ ב ְמָכרוֹ  ֹלא ְוִאם. ם"ְלַעּכוּ  ִיְמּכְ  ְלַבֲערוֹ  ַחּיָ
ְזַמן ב ֵאינוֹ  ִאם ֲאִפּלוּ , ִאסּורוֹ  ּבִ ַאֲחָריּותוֹ  ַחּיָ   :ּבְ

ָבר ׁשּום ָקנוּ  ִאם. ג ָחֵמץ ּדָ שׁ  ַאַחר ּבְ עֹות ׁשֵ ר, ׁשָ  ֻמּתָ
ֵני ָחֵמץ ִמּפְ   :ָדָמיו ּתֹוֵפס ֵאינוֹ  ׁשֶ

 תמד סימן
ין ָחל ֶפַסח עֶרב ּדִ ת ִלְהיֹות ׁשֶ ּבָ ׁשַ   ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , ּבְ

ָחל ד"י. א ת ִלְהיֹות ׁשֶ ּבָ ׁשַ ה ֵליל ּבֹוְדִקין, ּבְ ֹלׁשָ  ׁשְ
ר ת ִלְפֵני ַהּכֹל ּוְמַבֲעִרים. ָעׂשָ ּבָ ַ ִרין, ַהׁשּ ּיְ  ְמזֹון ּוְמׁשַ
י ּתֵ ת ְלֹצֶרךְ  ְסֻעּדֹות ׁשְ ּבָ ַ ה, ַהׁשּ ְסֻעּדָ ית ּדִ ִליׁשִ הּ  ׁשְ  ְזַמּנָ
ְנָחההַ  ַאַחר ה ֹלא ַלֲעׂשֹוָתהּ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ְוָאז ּמִ ַמּצָ  ְוֹלא ּבְ

ָחֵמץ א ּבְ ה ֶאּלָ ַמּצָ יָרה ּבְ  ֹקֶדם ַלֲעׂשֹוָתהּ  ְוָצִריךְ , ֲעׁשִ
ָעה יִרית ׁשָ   :ֲעׂשִ

ֶעֶרב ְלַבֵער טֹוב. ב ת ּבְ ּבָ ֵדי, ֲחצֹות ֹקֶדם ׁשַ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
ָאר ִלְטעֹות ָיבֹואוּ  ׁשְ ִנים ּבִ   :ֲחצֹות ַאַחר ְלַבֵער ׁשָ
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ִלין ֵאין. ג ְ ת ְמַבׁשּ ּבָ ְיָסא ֶזה ְלׁשַ ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ּדַ  ְוֵאין, ּבָ
ין ת ּבוֹ  עֹוׂשִ נּוָמה ּפַ ְקָעָרה ַהּצְ   :ּבַ

ָאַכל ַאַחר. ד ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ת ֶזה ּבְ ֲחִרית ְסֻעּדַ  ְיַנֵער, ׁשַ
ה ּפָ ָאְכלוּ  ַהּמַ הּ  ׁשֶ ח, ּבָ ָערֹות ִויַקּנַ ע ַהּקְ ֶאְצּבָ  ְוִיְטְמֵנם, וֹ ּבְ

ָאר ִעם ָהַעִין ִמן ֵלי ׁשְ ַאר ְוִאם, ֶהָחֵמץ ּכְ ת ִנׁשְ  ָיכֹול ּפַ
נוֹ  ּלֹא ְמַנת ַעל ם"ְלַעּכוּ  ִלּתְ  ִלְרׁשּות ּבוֹ  ָלֵצאת ׁשֶ

ים ֶרךְ , ָהַרּבִ   :מּוָעט ְוָדָבר, ַהֲעָרָמה ּדֶ

ַאר ִאם. ה ֲאָכלוֹ  ַאַחר ָחֵמץ ִנׁשְ לוֹ , ׁשֶ  וָעָלי ְוכֹוֶפה ְמַבּטְ
ִלי   :ּוְמַבֲערוֹ , טֹוב יֹום מֹוָצֵאי ַעד ּכְ

י ַעל ַאף. ו ּלֹא ּפִ ֵאר ׁשֶ ָ ִית ֶהָחֵמץ ִיׁשּ ּבַ ת ַאַחר ּבַ  ְסֻעּדַ
ֲחִרית ל ָצִריךְ , ׁשַ ֶדֶרךְ  ֶהָחֵמץ ְלַבּטֵ הּוא ּכְ ל ׁשֶ  ְמַבּטֵ
ָאר ׁשְ ִנים ּבִ   :ׁשָ

יֹום ַההֹוֵלךְ . ז ָעה ּבְ ר ַאְרּבָ גֹון ,ִמְצָוה ִלְדַבר ָעׂשָ  ּכְ
נוֹ  ֶאת ָלמּול ת ֶלֱאֹכל אוֹ  ּבְ ֵבית ֵארּוִסין ְסֻעּדַ , ָחִמיו ּבְ
ר שׁ  ְוִנְזּכַ ּיֵ ֵביתוֹ  ָחֵמץ לוֹ  ׁשֶ  ְלֵביתוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ִאם, ּבְ
, ָלאו ְוִאם. ִויַבֵער ַיֲחֹזר, ְלִמְצָותוֹ  ְוַלֲחֹזר ּוְלַבֵער
ֶלּנוּ  ִלּבוֹ  ְיַבּטְ ָהר ִמן ילְלַהצִּ  הֹוֵלךְ  ָהָיה ְוִאם. ּבְ  ּוִמן ַהּנָ
ֵלָקה ּפֶֹלת ַהּדְ ד ּוֵמַהּמַ ֶלּנוּ , ם"ַעּכוּ  ּוִמּיַ ִלּבוֹ  ְיַבּטְ  ְוֹלא ּבְ
הּות ֵישׁ  ֲאִפּלוּ  ַיֲחֹזר  ַיֲחֹזר, ַעְצמוֹ  ְלֹצֶרךְ  ָיָצא ְוִאם. ׁשְ
ד ה ַעד. ִמּיָ ּמָ יָצה ַעד, חֹוֵזר הּוא ּכַ ּבֵ חֹות, ּכַ אן ּפָ  ִמּכָ

לוֹ  ִלּבוֹ  ְמַבּטְ   :ַדּיוֹ וְ  ּבְ

ֵביתוֹ  ִעָסה לוֹ  ָהְיָתה. ח ָמקֹום ָטרּוד ְוהּוא ּבְ  ַאֵחר ּבְ
א ְוָיֵרא ּמָ ְחִמיץ ׁשֶ ָלהּ , ּתַ ִלּבוֹ  ְמַבּטְ ְחִמיץ ֹקֶדם ּבְ ּתַ . ׁשֶ
ּטּול ֵאין ֶהְחִמיָצה ִאם ֲאָבל  ַאַחר הּוא ִאם, מֹוִעיל ַהּבִ
  :ִאסּורוֹ  ְזַמן

 תמה סימן
ין עּור ּדִ   ְסִעיִפים:' ג בוֹ וּ , ָחֵמץ ּבִ

יַצד. א עּור ּכֵ  ָלרּוחַ  ְוזֹוֶרה ּפֹוְררוֹ  אוֹ  ׂשֹוְרפוֹ , ָחֵמץ ּבִ
ם זֹוְרקוֹ  אוֹ  ה ֶהָחֵמץ ָהָיה ְוִאם. ַלּיָ ם ְוֵאין ָקׁשֶ  ַהּיָ

כוֹ  ְמֵהָרה ְמַחּתְ ךְ  ְוַאַחר ְמָפְררוֹ  ֶזה ֲהֵרי, ּבִ  זֹוְרקוֹ  ּכָ
ם   :ַלּיָ

ָעה ֶדםקֹ  ם"ְלַעּכוּ  ְנָתנוֹ  ְוִאם. ב ית ׁשָ ִ ׁשּ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ׁשִ
ָרפוֹ  ְוִאם. ְלַבֵער ָעה ֹקֶדם ׂשְ ית ׁשָ ִ ׁשּ ר ֶזה ֲהֵרי, ׁשִ  ֻמּתָ

ְפָחִמין ֵליָהנֹות ּלוֹ  ּבְ תֹוךְ  ׁשֶ ַסח ּבְ ָרפוֹ  ִאם ֲאָבל. ַהּפֶ  ׂשְ
ָעה ָ ית ִמׁשּ ִ ׁשּ ֲהָנָאה ָאסּור ְוהּוא הֹוִאיל, ּוְלַמְעָלה ׁשִ , ּבַ
ּנּור ּבוֹ  יקַיסִ  ֹלא ֶזה ֲהֵרי ל ְוֹלא ְוִכיַרִים ּתַ ֵ  ְוִאם. ְיַבׁשּ
ל ֵ ׁשּ ת אֹוָתהּ , ָאָפה אוֹ  ּבִ יל ְואֹותוֹ  ַהּפַ ְבׁשִ  ֲאסּוִרים ַהּתַ

ֲהָנָאה ָחִמין ְוֵכן ּבַ ּלוֹ  ַהּפְ ֲהָנָאה ֲאסּוִרים ׁשֶ  הֹוִאיל, ּבַ
ָרפוֹ  ֱאַסר ַאַחר ּוׂשְ ּנֶ ֲהָנָאה ׁשֶ   :ּבַ

ִליכוֹ  ֹולָיכ ִאסּורוֹ  ְזַמן ֹקֶדם. ג ָמקֹום ְלַהׁשְ  ּבְ
ָהעֹוְרִבים ם ְמצּוִיים ׁשֶ , ִאסּורוֹ  ְזַמן ַאַחר ְמָצאוֹ  ְוִאם. ׁשָ

ּלֹא י ַעל ַאף, ָהעֹוְרִבים ֲאָכלּוהוּ  ׁשֶ קֹום ּפִ ַהּמָ  ֶהְפֵקר ׁשֶ
יֶחּנוּ  ֹלא ם ַיּנִ א ׁשָ   :ְיַבֲעֶרּנוּ  ֶאּלָ

 תמו סימן
ין מֹוֵצא ִמי ּדִ תֹוךְ  ָחֵמץ ׁשֶ   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ֹועדַהמ ּבְ

ֵביתוֹ  ָחֵמץ ַהּמֹוֵצא. א ֹחל הּוא ִאם, ּבְ  ַהּמֹוֵעד ּבְ
ד ִויַבֲעֶרּנוּ  יֹוִציֶאּנוּ   ִיְכֶפה, טֹוב יֹום הּוא ְוִאם. ִמּיָ

ִלי ָעָליו ְיָלה ַעד ּכְ   :ְיַבֲעֶרּנוּ  ְוָאז ַהּלַ

אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ב יֹום ׁשֶ ִני טֹוב ּדְ ינוֹ  ׁשֵ  ַהּמֹוֵעד ֹחלכְּ  ּדִ
  :ֶזה ְלִעְנָין

ּגוֹ . ג ל ּגַ ָהָיה ם"ַעּכוּ  ׁשֶ ל ְלַגּגוֹ  ָסמּוךְ  ׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ  ִיׂשְ
ל ְלּגֵ ּגוֹ  ֶהָחֵמץ ְוִנְתּגַ ל ִמּגַ ל ְלַגּגוֹ  ם"ַעּכוּ  ׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ , ִיׂשְ

ָקֶנה ּדֹוֲחפוֹ  ֶזה ֲהֵרי ת ָהָיה ְוִאם. ּבְ ּבָ ׁשַ יֹום אוֹ  ּבְ  ּבְ
ִלי יוָעלָ  ּכֹוֶפה, טֹוב   ,ּכְ
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ã 

 ו
 ו

ת ָמָצא. ד ֶפַסח ּפַ ֵביתוֹ  ּבְ  ָחֵמץ הּוא ִאם יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ  ּבְ
ה אוֹ  ר, ַמּצָ ֲאִכיָלה ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ ָאְזִליַנן ּבַ ַתר ּדְ ְתָרא ּבָ . ּבַ

שׁ  הּוא ְוִאם ה ְמֻעּפָ ִאי, ַהְרּבֵ ר ׁשֶ שׁ  לוֹ  ֶאְפׁשָ  ְלִהְתַעּפֵ
ל ךְ  ּכָ ְכַנס ּכָ ּנִ ֶ ַסח ִמׁשּ אי ָאז, ַהּפֶ  ְוִאם. ָחֵמץ הּוא ַוּדַ

ֵמי ָעְברוּ  ַסח ִמּיְ ּנּוַכל ַהּפֶ שׁ  ִלְתלֹות ׁשֶ ְתַעּפֵ ּנִ ְכַנס ׁשֶ ּנִ ֶ  ִמׁשּ
ַסח ה ַעד ַהּפֶ ֶפַסח ֶלֱאפֹות נֹוֲהִגים ָאנוּ  ִאם, ַעּתָ ת ּבְ  ּפַ
ָכל ַחם שׁ  הּוא ֲאִפּלוּ  ְלָהֵקל ּתֹוִלין יֹום ּבְ ה ְמֻעּפָ , ַהְרּבֵ

ָאנוּ  ָכל רלֹומַ  ּתֹוִלים ׁשֶ ת ָאָפה יֹום ּבְ  ּוְנָתנוֹ  ַחם ּפַ
ה ּוְלִפיָכךְ  ָעָליו שׁ  ִהְרּבָ   :ְלִהְתַעּפֵ

 תמז סימן
יֵני ערֶֹבת ּדִ תֹוךְ  ָחֵמץ ּתַ   ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , ַהֶפַסח ּבְ

ֶפַסח ָחֵמץ. א ֲעָרְבּתוֹ  אֹוֵסר, ּבְ ין ּתַ ִמינוֹ  ּבֵ ין ּבְ ּלֹא ּבֵ  ׁשֶ
ִמינוֹ  הוּ , ּבְ ֶ ַמׁשּ ֲהָנָאה ֲאִפּלוּ , ּבְ ֲעָרְבּתוֹ  ְוִדין. ּבַ ִדין ּתַ  ּכְ
ָאר ֲערֹובֹות ׁשְ א, ּתַ ה ֶאּלָ ּמַ אֹוֵסר ׁשֶ ֶ ָאר ׁשּ ׁשְ ֲערֹובֹות ּבִ  ּתַ
חֹות ים ּפָ ִ ׁשּ ִ ָחֵמץ אֹוֵסר ִמׁשּ הוּ  ּבְ ֶ ַמׁשּ ָאר ִאם ֲאָבל. ּבְ ׁשְ  ּבִ

ֲערֹובֹות ים ָצִריךְ  ָהָיה ֹלא ּתַ ִ ׁשּ א ׁשִ ה ֶאּלָ  אוֹ  ְקִלּפָ
ָחֵמץ ַאף, ָמקֹום ִטיַלתנְ  ן ּבְ ַחם, ּכֵ ַחם ׁשֶ ֹלא ּבְ  ֹרֶטב ּבְ
י ה ּדַ ְקִלּפָ ָאר ּבִ ׁשְ ר ָנַגע ִאם ְוֵכן. ִאסּוִרים ּכִ ּכַ  ָחֵמץ ּכִ

ר ִכּכַ ה ּבְ ֵניֶהם ַמּצָ ין ּוׁשְ ם ְוֵאין ַחּמִ ָבר ׁשָ ָען ּדָ , ַהְמַפְעּפְ
א ָאסּור ֹלא עוֹ  ְמקֹום ֶאּלָ ְלַבד ַמּגָ ֵאי ְלִפי ּבִ  נוֹ ׁשֶ

  :יֹוֵתר ַמְבִליעַ 

ְתָעֵרב ָחֵמץ. ב ּנִ שׁ  ׁשֶ ֵ עֹות ִמׁשּ ְיָלה ַעד ׁשָ  ֵאינוֹ , ַהּלַ
הוּ  אֹוֵסר ֶ ַמׁשּ א ּבְ ינוֹ  ֶאּלָ ָאר ּדִ ׁשְ   :ִאסּוִרין ּכִ

ה. ג ְמֵצאת ִחּטָ ּנִ ֶעֶרב ׁשֶ ַסח ּבְ ַתְרְנֹגֶלת ּפֶ ֶלת ּבְ ֶ , ְמֻבׁשּ
ר ָלהּ  ֻמּתָ ס ְלַבּטְ מ ִאם ֲאָבל'. ּבְ ְרְנֹגֶלת וּ ִחּמְ ֶפַסח ַהּתַ  ּבְ
עֹוד ה ּבְ ַהִחּטָ תֹוָכהּ  ׁשֶ ן חֹוֶזֶרת, ּבְ תֹוָכהּ  ַטַעם ִלּתֵ  ּבְ
ֶפַסח הוּ  ְוָהֵוי ּבְ ֶ ַמׁשּ   :ּבְ

ַסח ֹקֶדם ֶהָחֵמץ ִנְתָעֵרב ִאם. ד ל ַהּפֶ ּטֵ ס ְוִנְתּבַ  ֵאינוֹ ', ּבְ
ֶפַסח ְוֵנעֹור חֹוֵזר הוּ  ֶלֱאֹסר ּבְ ֶ ַמׁשּ   :םחֹוְלִקי ְוֵישׁ , ּבְ

ר. ה ׂשָ ְמְלחוּ  ְוָדִגים ּוְגִביָנה ָיֵבשׁ  ּבָ ּנִ ַסח ֹקֶדם ׁשֶ  ַהּפֶ
ֶהם ִנְזֲהרוּ  ְוֹלא ר, ּבָ ֶפַסח ְלָאְכָלם ֻמּתָ ִגים ִמיהוּ . ּבְ  ּדָ

רּוִים ְמלּוִחים ְ ַמִים ַהׁשּ ֶפַסח ּבְ ְכֵלי ּבְ  ֵישׁ , ָחֵמץ ּבִ
ֵהר ְלַהְחִמיר ֵני ֵמֶהן ִלּזָ ֵהם ִמּפְ  ֶפַסחבְּ  ּבֹוְלִעים ׁשֶ
ִליַטת ִלים ִמּפְ ֶפַסח ְוָחֵמץ, ַהּכֵ הוּ  ּבְ ֶ ַמׁשּ   :ּבְ

מוּ  ֶמַלח. ו ָ ׂשּ דֹוָכה ׁשֶ ּמְ ר, ּבַ ר ּבוֹ  ִלְמֹלח ֻמּתָ ׂשָ ֶפַסח ּבָ   :ּבְ

ִכין ּבֶֹסר. ז ּדָ ַסח ֹקֶדם ׁשֶ ְמדֹוכֹות ּפֶ צֹות ּבִ ר, ְמֻחּמָ  ֻמּתָ
ֶפַסח ְלָאְכלוֹ    :ּבְ

ְזֲהרוּ  ֵזיִתים. ח ּנִ ין ָחְתָכםלְ  ׁשֶ ַסּכִ ה ּבְ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ֲחָדׁשָ
ם ִנְזֲהרוּ  ְקֵדָרה ְלָכְבׁשָ ה ּבִ ת ֵאיָנהּ  ִאם, ֲחָדׁשָ  יֹוָמא ּבַ
ֶרת י ֻמּתֶ   :ָעְלָמא ְלֻכּלֵ

ָיֵבשׁ  ָיֵבשׁ . ט ב ַעל ַאף, ּבְ ָאר ּגַ ִבׁשְ  ַחד ִאסּוִרים ּדְ
ְתֵרי ִטיל ּבִ ה ָחֵמץ, ּבָ ַמּצָ ֶאֶלף ֲאִפּלוּ  ּבְ . ִטילבָּ  ֹלא ּבְ
ָחֵמץ אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ֶוה ּדְ ָאר ׁשָ ֶזה ִאסּוִרין ִלׁשְ   :ּבָ

ר, ִלְפָגם ַטַעם נֹוֵתן. י ם ֻמּתָ ֶפַסח ּגַ   :ּבְ

ין. יא ְתָעֵרב ָחֵמץ ּבֵ ּנִ ַסח ֹקֶדם ׁשֶ ַסח ָעָליו ְוָעַבר ּפֶ , ַהּפֶ
ין ְתָעֵרב ּבֵ ּנִ ֶפַסח ׁשֶ ל ָעָליו ְוָעַבר ּבְ ַסח ּכָ ין, ַהּפֶ  ּבֵ
ַסח ָעַברשֶׁ  ַסח ְלַאַחר ְוִנְתָעֵרב ֶהָחֵמץ ַעל ַהּפֶ ֵטל, ַהּפֶ  ּבָ

ים ִ ׁשּ ׁשִ   :ּבְ

ה ָחֵמץ. יב ֵעיֵניהּ  ֲאִפּלוּ , ֻנְקׁשֶ ֲהָנָאה ָאסּור ֵאינוֹ  ּבְ  ּבַ
ַסח ַאַחר מּור ָחֵמץ, ש"ְוהפדיאו. ַהּפֶ  ַוֲאסּוִרים ֵהן ּגָ

ֲהָנָאה ַסח ַאַחר ּבַ   :ַהּפֶ

 תמח סימן
ין עַבר ץָחמֵ  ּדִ   ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , ַהֶפַסח עָליו ׁשֶ
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ל ָחֵמץ. א ָעַבר ם"ַעּכוּ  ׁשֶ ַסח ָעָליו ׁשֶ ר, ַהּפֶ  ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ
ֲאִכיָלה   :ּבַ

ָרֵאל ֵמִביא ם"ַעּכוּ  ִאם. ב יֹום ָחֵמץ ּדֹורֹון ְלִיׂשְ  ּבְ
ל ַאֲחרֹון ַסח ׁשֶ ֶלּנוּ  ֹלא, ּפֶ ָרֵאל ְיַקּבְ ׂשְ  אְיהֵ  ֹלא ְוַגם, ַהּיִ
ר יו ִמּתֹוךְ  ִנּכָ ָחֵפץ ַמֲעׂשָ ּיֹאַמר ְוטֹוב. ּבוֹ  ׁשֶ ֵאינוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
ְקֶנה רֹוֶצה ּיִ   :ְרׁשּותוֹ  לוֹ  ׁשֶ

ל ָחֵמץ. ג ָרֵאל ׁשֶ ָעַבר ִיׂשְ ַסח ָעָליו ׁשֶ  ָאסּור, ַהּפֶ
ֲהָנָאה יחוֹ  ֲאִפּלוּ  ּבַ  אוֹ  ְמָכרוֹ  ְוִאם. ָאנּוס אוֹ  ׁשֹוֵגג ִהּנִ
חּוץשֶׁ  ם"ְלַעּכוּ  ְנָתנוֹ  ִית ּמִ ַסח ֹקֶדם ַלּבַ י ַעל ַאף, ַהּפֶ  ּפִ

ָרֵאל ׂשְ ַהּיִ ּלֹא ְויֹוֵדעַ , ם"ְלַעּכוּ  ְמָכרוֹ  ׁשֶ ע ׁשֶ ָלל ּבוֹ  ִיּגַ  ּכְ
א ְמֶרּנוּ  ֶאּלָ ַסח ְלַאַחר ַעד לוֹ  ִיׁשְ ֶנּנוּ  ְוַיֲחֹזר, ַהּפֶ  ְוִיּתְ
ר, לוֹ  ֶנּנוּ  ּוִבְלַבד, ֻמּתָ ּתְ ּיִ ָנה לוֹ  ׁשֶ מּוָרה ַמּתָ  ִליבְּ  ּגְ

ַנאי ׁשּום ֶרּנוּ  אוֹ , ּתְ ְמּכְ ּיִ מּוָרה ְמִכיָרה לוֹ  ׁשֶ ָדָבר ּגְ  ּבְ
ָנה ֲאָבל. מּוָעט   :ְמָהֵני ֹלא ְלַהֲחִזיר ְמַנת ַעל ַמּתָ

אי. ד ַ ָרֵאל ַרׁשּ ָעה ם"ְלַעּכוּ  לֹוַמר ִיׂשְ ׁשָ ית ּבְ  אוֹ  ֲחִמיׁשִ
ה ַעד: ֹקֶדם ַאּתָ ָמֶנה ָחֵמץ לֹוֵקחַ  ׁשֶ ָמאתַ  ַקח ּבְ  ִיםּבְ
א ּמָ ֶחּנוּ  ֶאְצָטֵרךְ  ׁשֶ ךָ  ְוֶאּקָ ַסח ַאַחר ִמּמְ  ֹלא ֲאָבל. ַהּפֶ
ן ְוֹלא לוֹ  ִיְמּכֹר ַנאי ַעל לוֹ  ִיּתֵ ה ְוִאם, ּתְ  ֲהֵרי ֵכן ָעׂשָ

ַבל עֹוֵבר ֶזה ֵצא ּוַבל ֵיָרֶאה ּבְ   :ִיּמָ

ְמָצא ָחֵמץ. ה ּנִ ֵבית ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ַסח ַאַחר ִיׂשְ  ַאף ָאסּור, ַהּפֶ
ל יפִּ  ַעל ּטֵ ּבִ   :ׁשֶ

ֶפַסח ֲחֵמצוֹ  ְלַהֲאִכיל ָאסּור. ו  ֲאֵחִרים ְלֶבֱהַמת ֲאִפּלוּ  ּבְ
ל אוֹ    :ֶהְפֵקר ׁשֶ

ן ָאסּור. ז ֶהְמּתוֹ  ִלּתֵ יֵמי ְלַהֲאִכיָלהּ  ם"ְלַעּכוּ  ּבְ ַסח ּבִ , ַהּפֶ
ֲאִכיל יֹוֵדעַ  הּוא ִאם ּמַ ֹסֶלת אֹוָתהּ  ׁשֶ עֹוִרים ּפְ הּוא ׂשְ  ׁשֶ

  :ָחֵמץ

 תמט סימן

ין ְמָצא ָחֵמץ ּדִ ּנִ ֲחנּות ׁשֶ ָרֵאל ּבַ  ֵאיָנם ְוַהפֹועִלים ִיׂשְ
ֶהֶפךְ  אוֹ  ְיהּוִדים   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ּבְ

ל ֲחנּות. א ָרֵאל ׁשֶ ל ּוְמַלאי ִיׂשְ ָרֵאל ׁשֶ  ְוַהּפֹוֲעִלים ִיׂשְ
ְכָנִסים ם ַהּנִ ְמָצא ָחֵמץ, ְיהּוִדים ֵאיָנם ְלׁשָ ּנִ ם ׁשֶ  ַאַחר ׁשָ

ֲהָנָאה ָאסּור ַסחַהפֶּ  ל ֲחנּות. ּבַ  ּוְמַלאי ְיהּוִדי ֵאינוֹ  ׁשֶ
ל ְכָנִסים ּופֹוֲעִלים ְיהּוִדי ֵאינוֹ  ׁשֶ ם ַהּנִ ָרֵאל ְלׁשָ , ִיׂשְ
ְמָצא ָחֵמץ ּנִ ם ׁשֶ ר ׁשָ ֲאִכיָלה ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ ךְ . ּבַ  ִהיא ּכָ
ְרַסת נוּ  י"ַרשִׁ  ּגִ נוּ  ֲאָבל, ַהאי ְוַרּבֵ  סּגֹורֵ  ֲחַנְנֵאל ַרּבֵ
ֶהֶפךְ    :ּבְ

 תנ סימן
ין ָרֵאל ּדִ שׁ  ְיהּוִדי ְוֵאינוֹ  ִיׂשְ ּיֵ פּות ָלֶהם ׁשֶ ּתָ ' ז ּובוֹ , ׁשֻ

  ְסִעיִפים:

ָרֵאל. א ָוה ִיׂשְ ּלָ ר ׁשֶ ּכָ ַסח ֹקֶדם ֵמֲחֵברוֹ  ּכִ  ָצִריךְ  ַהּפֶ
ַסח ַאַחר ְלָפְרעוֹ  ּום ּבוֹ  ְוֵישׁ  ַהּפֶ ֶזל ִמׁשּ  ֵאינוֹ  ִאם ּגֶ
  :ּפֹוְרעוֹ 

ָרֵאל. ב ל ִיׂשְ ַקּבֵ ּמְ ית ְיהּוִדי ֵמֵאינוֹ  ׁשֶ ִרּבִ רֹות ּבְ ּכָ ָכל ּכִ  ּבְ
בּועַ  ַסח ֹקֶדם לוֹ  ֹיאַמר, ׁשָ ן ּפֶ ּתֵ ּיִ בּועַ  לוֹ  ׁשֶ ָ ׁשּ ל ּבַ  ׁשֶ
ַסח ִהְתָנה ְוֵכיָון, ָמעֹות אוֹ  ֶקַמח ּפֶ ךְ  ִעּמוֹ  ׁשֶ  ַעל ַאף ּכָ
י ַאַחר ּפִ ַסח ׁשֶ רֹות לוֹ  נֹוֵתן ַהּפֶ ּכְ  ֲחִליֵפי ,ָחֵמץ ּכִ

ַמח עֹות ַהּקֶ ֵרי ֵהן ְוַהּמָ   :ְוׁשָ

ָרֵאל. ג שׁ  ְיהּוִדי ְוֵאינוֹ  ִיׂשְ ּיֵ ּנּור ָלֶהם ׁשֶ פּות ּתַ ּתָ ׁשֻ , ּבְ
ַסח ֹקֶדם ְיהּוִדי ְלֵאינוֹ  אֹוֵמר ה ֹטל: ַהּפֶ ל ַאּתָ ַסח ׁשֶ  ּפֶ
ךְ  ַאַחר ֶאּטֹל ַוֲאִני   :ּכָ

ָרֵאל. ד ָהָיה ִיׂשְ ּנּור לוֹ  ׁשֶ  ְיהּוִדים ֵאיָנם ּבוֹ  ְוָאפוּ  ּתַ
ֶפַסח ָחֵמץ ל ָאסּור ָמעֹות ֲאִפּלוּ , ּבְ ָכרוֹ  ְלַקּבֵ ׂשְ ֲהָוה ּבִ  ּדַ
ר ֵליהּ  ּכֵ ּתַ ִאסּוֵרי ִמׂשְ ל ְוִאם. ֲהָנָאה ּבְ ָבר ִקּבֵ עֹות ּכְ , ַהּמָ
ר   :ֵמֶהם ֵליָהנֹות ֻמּתָ
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 ו
 ו

יר ִמי ֵישׁ . ה ּתִ ּמַ יר ׁשֶ ּכִ ּנּורוֹ  ְלַהׂשְ  ַעל ְיהּוִדי ְלֵאינוֹ  ּתַ
ּיֹאֶפה ְמַנת ה ּבוֹ  ׁשֶ  ָזקּוק ֵאין ָחֵמץ ּבוֹ  ֹיאֶפה ְוִאם, ַמּצָ
  :לוֹ 

ר. ו ֶפַסח ְלֶעֶבד לֹוַמר ֻמּתָ יָנר ֵהיָלךְ : ּבְ  ּוְקֵנה ֶזה ּדִ
י ַעל ַאף, ֶוֱאֹכל ּיֹוֵדעַ  ּפִ ְקֶנה ׁשֶ ּיִ  ֹלא ֲאָבל. ָחֵמץ ׁשֶ
יִריםמַ  ְוֵישׁ . ּפֹוֵרעַ  ַוֲאִני ֶוֱאֹכל ֵצא: לוֹ  ֹיאַמר ם ּתִ  ּגַ
ֶזה א, ּבָ ן ִאם ֶאּלָ ים ּכֵ יָנר ִהְקּדִ א אוֹ  ּדִ ׂשָ ּנָ  ְוָנַתן ׁשֶ
ד ּיָ   :ּבַ

יר ָאסּור. ז ּכִ ִלי ְלַהׂשְ ֶפַסח ְיהּוִדי ְלֵאינוֹ  ּכְ ֵדי ּבְ  ּכְ
ל ֵ ַבׁשּ ּיְ יר ֲאָבל, ָחֵמץ ּבוֹ  ׁשֶ ּכִ  ְלָהִביא ֲחמֹור לוֹ  ַמׂשְ
  :ָחֵמץ ָעָליו

 תנא סימן
יֵני   ְסִעיִפים: ז"כ ּובוֹ , ֵכִלים ְגעַלתהַ  ּדִ

ל ְקֵדרֹות. א שׁ  ֶחֶרס ׁשֶ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ֶהם ׁשֶ ל ָחֵמץ ּבָ ָנה ּכָ ָ , ַהׁשּ
ים אֹוָתם ֲאִפּלוּ  עֹוׂשִ ֶהם ׁשֶ ְיָסא ּבָ , ְקָמִחים ּוִמיֵני ּדַ

ָפן ְפׁשְ ִעְנָין ֵהיֵטב ְמׁשַ ּלֹא ּבְ ר ָחֵמץ ְיֵהא ׁשֶ ֶהם ִנּכָ , ּבָ
ר ה ּוֻמּתָ ַסח ְלַאַחר ֹוָתןְלַהׁשְ שׁ  ַהּפֶ ּמֵ ּתַ ֶהם ְלִהׁשְ ין ּבָ  ּבֵ
ִמינוֹ  ין ּבְ ּלֹא ּבֵ ִמינוֹ  ׁשֶ ֶפַסח ּוַמְצִניָען. ּבְ ָמקֹום ּבְ  ָצנּועַ  ּבְ
ֵאינוֹ  ם ֵליֵלךְ  ָרִגיל ׁשֶ ֵדי, ׁשָ ּלֹא ּכְ שׁ  ָיֹבא ׁשֶ ּמֵ ּתַ  ְלִהׁשְ
ֶהם ֶפַסח ּבָ ֶחֶדר ְלָסְגָרם ְוטֹוב, ּבְ חַ ַהמַּ  ּוְלַהְצִניעַ  ּבְ . ְפּתֵ
ִסיֵקם ֶהֵסק ֲאָבל ּיַ ֵאשׁ  ׁשֶ  ְוֹלא, ָלֶהם מֹוִעיל ֵאינוֹ  ּבְ
ֵלי ְלׁשּום שׁ  ֶחֶרס ּכְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ֶהם ׁשֶ ין ּבָ ּלֹא ֲאִפּלוּ , ַחּמִ  ׁשֶ
א ָהאּור ְיֵדי ַעל ֵעָרה ֶאּלָ  ַוֲאִפּלוּ . רֹוְתִחין ְלתֹוכוֹ  ׁשֶ
אּום ִאם ָחִלים ְיַמּלְ יָנן, ּגֶ ַחְייׁשִ ְלמָ  ּדְ  ֲעַלְייהוּ  ָחֵייס אּדִ

א ּמָ ַקע ׁשֶ  ִאם ּוִמיהוּ . ְמַעְלָיא ַהָסָקה ְלהוּ  ָעִביד ְוֹלא ּפָ
ן ֶהֱחִזיָרן ָצְרִפין ְלִכְבׁשָ ּמְ ֵלי ּבוֹ  ׁשֶ ים ֶחֶרס ּכְ ר, ֲחָדׁשִ  ֻמּתָ
ֵכיָון ְכִניָסן ּדְ ּמַ דֹול ְלֶהֵסק ׁשֶ ֶזה ּגָ אי ּכָ  ָחֵייס ֹלא ַוּדַ

יְלָמא ֲעַלְייהוּ  ְקֵעי ּדִ ּנּוִרים ֲאָבל, ּפָ נוּ  ַלּתַ ּלָ   :ֹלא ׁשֶ

הּוא, ּכּוְבָיא. ב ִלי ׁשֶ ין ּכְ עֹוׂשִ ֵבִנים ׁשֶ , ְוָעָפר ִמּלְ
ִנין ְואֹוִפים ּנּור ְוֵכן, ּבוֹ  ּוְמַטּגְ ּקֹוִרין ָקָטן ּתַ  ׁשֶ
חּוץ ֶהֵסיקוֹ  א"פירלי ֶפַסח ּבוֹ  ֶלֱאפֹות ְוָאסּור ִמּבַ , ּבְ
ֵאין ּבוֹ  ָחֵמץ ּדְ אוֹ  ְוִאם. ָכךְ בְּ  ִנְפָלט ׁשֶ ָחִלים ִמּלְ  ּגֶ

ְפִנים ֵרי, ִמּבִ   :ׁשָ

יִנים. ג ְכִלי ַמְגִעיָלן ַסּכִ ִרין ִראׁשֹון ּבִ  ּוְכִלי. ּוֻמּתָ
יחוּ  ִנְקָרא ִראׁשֹון ִהְרּתִ  ֲאִפּלוּ , ָהֵאשׁ  ַעל ַמִים ּבוֹ  ׁשֶ
ה ֵאינוֹ  עֹוֶדּנוּ  ַרק ָהֵאשׁ  ַעל ַעּתָ  ְוֹקֶדם. רֹוֵתחַ  ׁשֶ

ֶחֶזת ָיֶפה ְלׁשּוָפם ָצִריךְ  ַהַהְגָעָלה ַמׁשְ ֵרַחִים אוֹ  ּבְ  ּבְ
ל ְלַהֲעִביר ֶהם ֲחלּוָדה ּכָ ּבָ ָרם ֹקֶדם ׁשֶ ךְ . ֶהְכׁשְ  ִאם ִהיְלּכָ

 מֹוִעיל ֵאין, ָיֶפה ְלַנּקֹותוֹ  ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ּגּומֹות ּבוֹ  ֵישׁ 
ְמקֹום ִלּבּון ְוָצִריךְ  ְלַבד ַהְגָעָלה לוֹ    :ַהּגּומֹות ּבִ

ים ִליםכֵּ . ד ׁשִ ּמְ ּתַ ׁשְ ּמִ ֶהם ׁשֶ גֹון, ָהאּור ְיֵדי ַעל ּבָ  ּכְ
ּפּוִדים ָלאֹות ׁשִ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ְוַאְסּכְ . ִלּבּון ְצִריִכים, ּבָ
ּבּון ְהיוּ  ַעד ְוַהּלִ ּיִ ִזין ִניצֹוצֹות ׁשֶ   :ֵמֶהם ִנּתָ

ִלים. ה שׁ  ּכֵ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ֶהם ׁשֶ ין ּבָ ַחּמִ ִפי, ּבְ ן ּכְ ִמיׁשָ ׁשְ  ּתַ
ָרן ן ִאם. ֶהְכׁשְ ִמיׁשָ ׁשְ ְכִלי ּתַ גֹון, ִראׁשֹון ּבִ ף ּכְ  ּכַ

ִגיִסין ּמְ ֵדָרה ּבוֹ  ׁשֶ ּקְ יָרן ָצִריךְ , ּבַ ְכִלי ְלַהְכׁשִ . ִראׁשֹון ּבִ
ן ְוִאם ִמיׁשָ ׁשְ ְכִלי ּתַ ִני ּבִ ָרן, ׁשֵ ְכִלי ֶהְכׁשְ ִני ּבִ  ּוְכִלי. ׁשֵ

ין ׁשִ ּמְ ּתַ ׁשְ ּמִ ֵערּוי ּבוֹ  ׁשֶ ָעֶרה ּבְ ּמְ ִלי ׁשֶ  ֹלא, ִראׁשֹון ִמּכְ
י ר ֵליהּ  ַסּגֵ ֶהְכׁשֵ ְכִלי ּבְ ִני ּדִ א ׁשֵ  ָעָליו ְלָערֹות ָצִריךְ  ֶאּלָ

ִלי   :ִראׁשֹון ִמּכְ

ל. ו ִלי ּכָ ִמיׁשוֹ  ֹרב ַאַחר ּבוֹ  הֹוְלִכין ּכְ ׁשְ ךְ . ּתַ  ִהְלּכָ
י ַעל ַאף ְקָערֹות ְפָעִמים ּפִ ּלִ ין ׁשֶ ׁשִ ּמְ ּתַ ֶהם ִמׁשְ ְכִלי ּבָ  ּבִ
יָון, ָהֵאשׁ  ַעל ֹוןִראשׁ  ֹרב ּכֵ ן ׁשֶ ִמיׁשָ ׁשְ ֵערּוי הּוא ּתַ  ּבְ

ָעֶרה ּמְ ִלי ֲעֵליֶהן ׁשֶ ךְ , ִראׁשֹון ִמּכְ ָרן הּוא ּכָ   :ֶהְכׁשְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ז ַכּפֹות ׁשֶ ֶרן ָהֲעׂשּויֹות ּדְ  ָלֶהם ֵאין ִמּקֶ
ָנה ּקָ ַהְגָעָלה ּתַ ֵכיָון, ּבְ ְתַקְלְקִלין ּדְ ּמִ ַמִים ׁשֶ יןחַ  ּבְ , ּמִ

יָנן ְלָמא ַחְייׁשִ   :ֲעַלְייהוּ  ָחֵייס ּדִ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן תנא הלכות פסח
  

 

261

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ו
 ו

ֵלי ֶאָחד. ח ֵלי ְוֶאָחד ֵעץ ּכְ ֵלי ְוֶאָחד ֶאֶבן ּכְ ֶכת ּכְ , ַמּתֶ
יָנם יָרם ּדִ ַהְגָעָלה ְלַהְכׁשִ   :ּבְ

ְגִעיל. ט ָעה ֹקֶדם ַהּמַ ית ׁשָ ַיַחד ְלַהְגִעיל ָיכֹול ֲחִמיׁשִ  ּבְ
ִלי ִני ּוְכִלי ִראׁשֹון ּכְ ְלעוּ  ֵכִליםוְ  ׁשֵ ּבָ ָבר ׁשֶ , מּוָעט ּדָ

שׁ  ְוֵאינוֹ    :חֹוׁשֵ

ים. י ּמֹוְלִחים ַסּלִ ֶהם ׁשֶ ר ּבָ ׂשָ  ָלֶהם ַמְצִריִכין ֵישׁ , ַהּבָ
חֹוֵלק ִמי ְוֵישׁ  ַהְגָעָלה ָבָריו ְוִנְרִאין, ׁשֶ   ,ּדְ

ִנין ַמֲחַבת. יא ַטּגְ ּמְ הּ  ׁשֶ ֶרת, ּבָ ַהְגָעָלה ֻמּתֶ  ִהיא ְוִאם. ּבְ
ה ים, ֲאֻרּכָ ים עֹוד ְוהֹוֵפךְ  ֶחְצָיהּ  ֵמׂשִ . ָהַאֵחר ֶחְצָיהּ  ּוֵמׂשִ
ה ִהיא ְוִאם יֹוֵתר ֲאֻרּכָ ָנהּ , ּבְ ֶאְמַצע ְמַלּבְ   :ּבָ

ל. יב ִלים ּכָ מֹוָתן ְידֹוֵתיֶהם ְלַהְגִעיל ָצִריךְ  ַהּכֵ   :ּכְ

ִלי. יג שׁ  ּכְ ּיֵ ַלאי ָקַדם ִאם, ְטַלאי ּבוֹ  ׁשֶ  ִלְבִליַעת ַהּטְ
ְכבֹוְלעוֹ , ַלֲהִסירוֹ  ָצִריךְ  ֵאין ָהִאסּור ךְ  ּדִ . ּפֹוְלטוֹ  ּכָ
ִליַעת ָקְדָמה ְוִאם ַלאי ָהִאסּור ּבְ  ְלָהִסיר ָצִריךְ , ַלּטְ

ַלאי ים אוֹ  ַהְגָעָלה ֹקֶדם ַהּטְ ָחִלים ָיׂשִ  ְמקֹום ַעל ּגֶ
ַלאי ֵרף ַעד ַהּטְ ָ ׂשּ ּיִ נוֹ  ִאם, ָהִאסּור ּגּוף ׁשֶ ךְ  ְוַאַחר, ֶיׁשְ  ּכָ
ל לַמְגִעי ִלי ּכָ ל הּוא ְוִאם. ַהּכְ ָנה לוֹ  ֵאין, ֵעץ ׁשֶ ּקָ  ּתַ
א ן ִאם ֶאּלָ ל ַהֶסֶדק ַיְרִחיב ּכֵ ךְ  ּכָ ּיּוַכל ּכָ  ְלהֹוִציא ׁשֶ
ם ָ תֹוכוֹ  ַמה ִמׁשּ ּבְ ֶ   :ׁשּ

סּוי. יד ל ּכִ ְרֶזל ׁשֶ ַכִסים ּבַ ּמְ ֵדָרה ּבוֹ  ׁשֶ  ָצִריךְ , ַהּקְ
יָון ַהְגָעָלה יעַ  ּכֵ ּזִ ּמַ ָכל ׁשֶ ֵדָרה ֵמֹחם ָעהשָׁ  ּבְ  ְוִאם. ַהּקְ
ֶפַסח ְנָתנּוהוּ  ֵדָרה ַעל ּבְ ֹלא ַהּקְ ל, ַהְגָעָלה ּבְ  ּכָ

יל ְבׁשִ ַעת, ָאסּור ַהּתַ ּזֵ סּוי ׁשֶ יל ִמְתָעֵרב ַהּכִ ַתְבׁשִ   :ּבְ

סּוי. טו ל ּכִ ְרֶזל ׁשֶ יִמים ּבַ ׂשִ ּמְ  ָהֲחָרָרה ַעל אֹותוֹ  ׁשֶ
ֱאֵפית ּנֶ ׁשֶ יָרה ַעל ּכְ   :ִלּבּון ָצִריךְ , ַהּכִ

ֶרת ְמדֹוָכה. טז ַהְגָעָלה ֻמּתֶ דֹוָלה ִהיא ְוִאם. ּבְ ֵאינוֹ  ּגְ  ׁשֶ
יֹוָרה ְלַהְכִניָסהּ  ָיכֹול ים, ּבְ הּ  ֵמׂשִ  רֹוְתִחים ַמִים ּבָ

תֹוָכהּ  ּוַמְכִניס ָכל ָהְרִתיָחה ְועֹוָלה רֹוַתַחת ֶאֶבן ּבְ  ּבְ
ִפיָתה ָכל, ׁשְ ַהאי ּדְ ְוָנא ּכְ ְכִלי ַהְגָעָלה ָהֵוי ּגַ   :ִראׁשֹון ּדִ

ף. יז עֹוְרִכים ַהּדַ ל ָעָליו ׁשֶ ָנה ּכָ ָ  ֲעֵרָבה ְוֵכן, ַהׁשּ
ין ׁשִ ּלָ הּ  ׁשֶ   :ַהְגָעָלה ְצִריִכים, ּבָ

ָפה. יח ק ָצִריךְ , ַהּנָ הּ  ְלַדְקּדֵ ִתיֵתי ְלַנּקֹוָתהּ  ְמֹאד ּבָ  ִמּפְ
ק ֶהָחֵמץ ְדּבָ הּ  ַהּנִ ק ְוִנְסָרךְ  ּבָ ִנְקֵבי ְוִנְדּבָ  ִריַגתאֲ  ּבְ
ָפה הּ  ּוָבֵעץ ַהּנָ ּבָ פוּ , ׁשֶ ְפׁשְ ַמִים אֹוָתהּ  ִויׁשַ . ָיֶפה ָיֶפה ּבְ
ין ְוהּוא ָאר ְלָכל ַהּדִ ֵלי ׁשְ ה ּכְ יׁשָ ְפׁשּוף, ַהּלִ ִ ַהׁשּ ֶהם ׁשֶ  ּבָ
ר דֹול ִעּקָ   :ּגָ

ּקֹוִרים ָהַרַחת. יט ֵאין אֹוְמִרים ֵישׁ , ה"פאל ׁשֶ  מֹוִעיל ׁשֶ
ה ִלְקנֹות ְוָצִריךְ  ַהְגָעָלה ָלהּ    :ֲחָדׁשָ

ְלָחנֹות. כ ֻ בֹות ַהׁשּ ְצִניִעים ְוַהּתֵ ּמַ ֶהם ׁשֶ ל ֳאָכִלין ּבָ  ּכָ
ָנה ָ  ְלִפי רֹוְתִחין ֲעֵליֶהם ְלָערֹות ְרִגיִלים, ַהׁשּ

ְפָעִמים ּלִ ךְ  ׁשֶ ּפָ ֵדָרה ִמן ָמָרק ִנׁשְ   :ְלתֹוָכן ַהּקְ

ל ָחִבּיֹות. כא ְתנוּ  ֶחֶרס ׁשֶ ּנָ ֶהם ׁשֶ ַכר ּבָ עֹוִרים ׁשֵ , ׂשְ
ִרים ַהְגָעָלה ֻמּתָ ֵערּוי אוֹ  ּבְ   :ָיִמים' ג ּבְ

ל. כב ִלים ּכָ ל ֲאִפּלוּ , ַהּכֵ שׁ , ֶחֶרס ׁשֶ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ֶהם ׁשֶ  ּבָ
צֹוֵנן ָחֵמץ ר, ּבְ שׁ  ֻמּתָ ּמֵ ּתַ ֶהם ְלִהׁשְ ה ּבָ  ֲאִפּלוּ  ַמּצָ

ין ַחּמִ ית חּוץ, ּבְ אֹור ִמּבֵ ַאף, ֲחֹרֶסת ּוֵבית ׂשְ י ַעל ׁשֶ  ּפִ
ּלֹא שׁ  ׁשֶ ּמֵ ּתַ ֶהם ִנׁשְ א ָחֵמץ ּבָ צֹוֵנן ֶאּלָ  ָאסּור, ּבְ

שׁ  ּמֵ ּתַ ֶהם ְלִהׁשְ ה ּבָ ין ַמּצָ ַחּמִ צֹוֵנן ֲאָבל, ּבְ יחַ  ּבְ ֶהם ְלַהּנִ  ּבָ
ה ר, ֲאפּוָיה ַמּצָ ֶהם ָללּושׁ  ָאסּור ֲאָבל. ֻמּתָ  ֶזה ְוָכל. ּבָ
ֹלא  יתבֵּ  ֲאִפּלוּ , ַהְגָעָלה ְיֵדי ַעל ֲאָבל, ַהְגָעָלה ּבְ
אֹור ִרים ַוֲחֹרֶסת ׂשְ ל ֵאיָנם ִאם ֻמּתָ ל ֲאָבל, ֶחֶרס ׁשֶ  ְלׁשֶ
שׁ  ֹלא ַוֲאִפּלוּ , ַהְגָעָלה ְמָהֵני ֹלא ֶחֶרס ּמֵ ּתַ ֶהם ִנׁשְ  ּבָ
א ָחֵמץ צֹוֵנן ֶאּלָ שׁ  ֹלא, ּבְ ּמֵ ּתַ ֶהם ִיׁשְ ה ּבָ א ַמּצָ  ֶאּלָ
צֹוֵנן ָנא. ּבְ ֹלא ָעְלָמא ָנֲהגוּ  ְוָהִאּדָ מּ  ּדְ ּתַ יְלִאׁשְ ֶפַסח ּוׁשֵ  ּבְ
ָמאֵני ַפְחָרא ּבְ יֵקי ּדְ   :ַעּתִ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן תנב הלכות פסח
  

 

262

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ו
 ו

ֵלי. כג ין ֶחֶרס ּכְ ִהּתּוךְ  ַהְמֻצּפִ יָנם, ְזכּוִכית ּבְ ְכֵלי ּדִ  ּכִ
  :ֶחֶרס

ֵלי. כד ים ֵעץ ּכְ ִנים ַהְמֻצּפִ ַסּמָ ּקֹוִרים ּבְ יָנם, ברניס ׁשֶ  ּדִ
ְכֵלי   :ֶחֶרס ּכִ

ל. כה ֵלי ּכָ ה ּכְ ִתּיָ ְ ין, ַהׁשּ ין ִחּיֹותְצלוֹ  ּבֵ , ּכֹוסֹות ּבֵ
ִרים ִטיָפה ֻמּתָ ׁשְ ין. ּבִ ֵהם ּבֵ ל ׁשֶ ין, ְזכּוִכית ׁשֶ ֵהם ּבֵ  ׁשֶ

ל ין, ֵעץ ׁשֶ ֵהם ּבֵ ל ׁשֶ ֶכת ׁשֶ ין, ַמּתֶ ֵהם ּבֵ ל ׁשֶ , ֶחֶרס ׁשֶ
י ַעל ְוַאף ְפָעִמים ּפִ ּלִ ֶהם נֹוְתִנים ׁשֶ יָון, ַחם ֶלֶחם ּבָ  ּכֵ
ֹרב ן ׁשֶ ִמיׁשָ ׁשְ א ֵאינוֹ  ּתַ י צֹוֵנןבְּ  ֶאּלָ ִטיָפה ַסּגֵ ׁשְ ּלֹא, ּבִ  ׁשֶ
ָכל ָהְלכוּ  ִלי ּבְ א ּכְ ִמיׁשוֹ  ֹרב ַאַחר ֶאּלָ ׁשְ   :ּתַ

ֵלי. כו שׁ  ַוֲאִפּלוּ  ְלִקּיּום ַמְכִניָסן ֲאִפּלוּ  ְזכּוִכית ּכְ ּמֵ ּתַ  ִמׁשְ
ֶהם ין ּבָ ַחּמִ ר ׁשּום ְצִריִכים ֵאין, ּבְ ֵאיָנם ֶהְכׁשֵ  ׁשֶ

ִטיָפה, ּבֹוְלִעים ָעְלָמא ּוִבׁשְ י ּבְ   :ְלהוּ  ַסּגֵ

ּפּוד. כז ן ׁשִ לוּ  ָיׁשָ ּצָ ֶפַסח עֹופֹות ּבוֹ  ׁשֶ ִרין, ּבְ  ַאף, ֻמּתָ
י ַעל ּקֶֹדם ּפִ ּמִ ר ּבוֹ  ָצלוּ  ׁשֶ ׂשָ ַלח ָמלּוחַ  ּבָ ּלֹא ִמּמֶ  ׁשֶ

ק   :ִנְבּדַ

 תנב סימן
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , ַהֵכִלים ַהְגעַלת ְזַמן

ֵהר ֵישׁ . א ָעה ֹקֶדם ִעילְלַהגְ  ִלּזָ ית ׁשָ ֵדי, ֲחִמיׁשִ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
ק ִיְצָטֵרךְ  ִלים ִאם ְלַדְקּדֵ ֵני ַהּכֵ  ְוֵכן ָלאו ִאם יֹוָמן ּבְ

ִלים ַמְגִעיל ִאם ִליָעָתן ּכֵ ּבְ ִלים ִעם מּוֶעֶטת ׁשֶ  ּכֵ
ִליָעָתן ּבְ ה ׁשֶ ֵהא ִאם ְוֵכן. ְמֻרּבָ ִלים ַמׁשְ תֹוךְ  ַהּכֵ  ּבְ

אי יֹוֵתר ַהּיֹוָרה ֵהא ְוֵאינוֹ  ִמּדַ ל אֹוָתם ַמׁשְ ךְ  ּכָ  ְוֵכן. ּכָ
ֵדי ּלֹא ּכְ ֵהר ִיְצָטֵרךְ  ׁשֶ ּלֹא ִלּזָ ִים ָינּוחוּ  ׁשֶ . ֵמְרִתיָחָתן ַהּמַ

ּלֹא ִלים ַיְכִניס ְוׁשֶ יחוּ  ַעד ַהּכֵ ְרּתִ ּיַ ִים ׁשֶ ֵדי ְוֵכן. ַהּמַ  ּכְ
ּלֹא דֹוָלה ַהּיֹוָרה ְלַהְגִעיל ִיְצָטֵרךְ  ׁשֶ ְגִעילִ , ַהּגְ ּמַ  יםׁשֶ
הּ  ה, ּבָ ִחּלָ   :ְוסֹוף ּתְ

ֵהר ֵישׁ . ב ַהְגִעיל ִלּזָ ֵלי ִמּלְ ר ּכְ ׂשָ ַיַחד ָחָלב ּוְכֵלי ַהּבָ , ּבְ
א ן ִאם ֶאּלָ ן ֵאינוֹ  ֵמֶהם ֶאָחד ּכֵ   :יֹומוֹ  ּבֶ

יחַ  ֹלא. ג ִלים ַיּנִ ה ּכֵ ִלי ְלתֹוךְ  ַהְרּבֵ   ַיַחד ְוַיְגִעיֵלם ּכְ

ְצָבת ַמְגִעיל ִאם. ד ִלי לְיַגְלגֵּ  ּבִ ִאם, ַהּכְ  ֵכן ֹלא ּדְ
ְמקֹום ָבת ּבִ יקּוָלא ָסִליק ֹלא ַהּצְ א ּדִ ַמּיָ   :ּדְ

י ַמְגִעיִלין ֵאין. ה ַחּמֵ ִלים ֲאִפּלוּ  ְטֶבְרָיה ּבְ יָנם ּכֵ ּדִ  ׁשֶ
ְכִלי ִני ּכִ ֵני, ׁשֵ ֵאיָנהּ  ִמּפְ בֹוְלעוֹ , ָהאּור ּתֹוְלדֹות ׁשֶ ּכְ  ּדְ
ךְ   ַאף, ָהאּור ּתֹוְלדֹות ְיֵדי לעַ  ּבֹוְלעוֹ  ַמה, ּפֹוְלטוֹ  ּכָ

  :ָהאּור ּתֹוְלדֹות ְיֵדי ַעל ּפֹוְלטוֹ 

ִלי. ו דֹול ּכְ ֵאינוֹ  ּגָ ִלי ּתֹוךְ  ְלַהְכִניסוֹ  ָיכֹול ׁשֶ  ַאֵחר ּכְ
ְדלוֹ  ֵמֲחַמת ה, ּגָ ָפה עֹוׂשֶ ִטיט ְלִפיו ׂשָ ֵדי ּבְ א ּכְ ְתַמּלֵ ּיִ  ׁשֶ
יעוּ  ֵהיֵטב ִים ְוַיּגִ ָפתוֹ  ַהּמַ ׂשְ אוֹ ּומְ , ּבִ יחוֹ  ַמִים ַמּלְ . ּוַמְרּתִ

ח אוֹ  יד אוֹ  רֹוַתַחת ֶאֶבן ִיּקַ ִליֶכּנוּ  ֵאשׁ  ַלּפִ  ְלתֹוכוֹ  ְוַיׁשְ
עֹודוֹ  ךְ  ּוִמּתֹוךְ  רֹוֵתחַ  ּבְ יחוּ  ּכָ ִים ַיְרּתִ  ְוַיֲעלוּ  יֹוֵתר ַהּמַ

ָפתוֹ  ַעל   :ׂשְ

ֹטף נֹוֲהִגין. ז ִלי ִלׁשְ ַמִים ַהּכְ  ַהְגָעָלה ַאַחר ָקִרים ּבְ
  :דִמיָּ 

 תנג סימן
יֵני   ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , ְלַמצֹות ּוְטִחיָנָתם ַהִחִטים ּדִ

ָבִרים ֵאּלוּ . א ּיֹוְצִאים ּדְ ֶהם ׁשֶ ה חֹוַבת ְיֵדי ּבָ , ַמּצָ
ים ִחּטִ עֹוִרים ּבְ ּבֹוֶלת ּוְבֻכְסִמין ּוִבׂשְ  ׁשּוָעל ּוְבׁשִ
יפֹון ֹאֶרז ֹלא ֲאָבל, ּוְבׁשִ ָאר ּבְ  ְוַגם, ְטִנּיֹותקִ  ִמיֵני ּוׁשְ

ִאים ֵאיָנם ר ִחּמּוץ ִליֵדי ּבָ יל ֵמֶהם ַלֲעׂשֹות ּוֻמּתָ ְבׁשִ   :ּתַ

ה. ב ים ִמן ִעָסה ָהעֹוׂשֶ הּ  ֵישׁ  ִאם, ָהֹאֶרז ּוִמן ַהִחּטִ  ּבָ
ָגן ַטַעם הּ  יֹוֵצא ּדָ ֶפַסח חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ּבָ   :ּבְ

ְררוּ  ֹלא ִאם. ג ים ּבֵ ר ֵמֲאִכיַלת ַהִחּטִ ָכךְ  יןאֵ , ַעְכּבָ  ּבְ
לּום   :ּכְ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ו
 ו

ים. ד ים ַהִחּטִ עֹוׂשִ ֶהם ׁשֶ ת ּבָ ְמָרן טֹוב ִמְצָוה ַמּצַ  ְלׁשָ
ּלֹא לוּ  ׁשֶ ַעת ַמִים ֲעֵליֶהם ִיּפְ ְ  ּוְלָפחֹות, ְקִציָרה ִמׁשּ

ַעת ְ ַעת. ְטִחיָנה ִמׁשּ ַחק ּוִבׁשְ ר ַהּדַ ח ֻמּתָ  ִמן ֶקַמח ִלּקַ
ּוק   :ַהׁשּ

ָנא. ה ין ִלְלּתֹת ָאסּור ָהִאּדָ ים ּבֵ ין ִחּטִ עֹוִרים ּבֵ   :ׂשְ

ים. ו ּקִ ּנֹוְתִנים ׂשַ ֶהם ׁשֶ ל ֶקַמח ּבָ ָנה ּכָ ָ  רֹוֶצה ִאם, ַהׁשּ
ן ֶהם ִלּתֵ ִסים ֶקַמח ּבָ  ְצִריִכים, ָיֶפה אֹוָתם ּוְמַכּבְ

יר ּבּוס ֹקֶדם ְלַהּתִ ל ַהּכִ ִפירֹות ּכָ ֶהם ַהּתְ ּבָ ָצוֹות ׁשֶ ּקְ  אוֹ  ּבַ
ִאים ֵהם ִאם   :ְמֻטּלָ

ּמֹוִליִכים. ז ׁשֶ ים ּכְ ּקִ ַ שׁ  ַהׂשּ ּיֵ ֶהם ׁשֶ , ֵמָהֵרַחִים ֶקַמח ּבָ
יָחם ָאסּור י ַעל ְלַהּנִ ּבֵ ֵהָמה ּגַ ֵאין ּבְ ף ׁשֶ  עֹור אוֹ  ֻאּכָ
ַחת ָעב ק ּתַ ַ   :ַהׂשּ

ר נֹוֲהִגים. ח ּום ָהֵרַחִים ְלַנּקֵ ִזְמִנין ִמׁשּ ֶהם ָנְתנוּ  ּדְ  ּבָ
בּוָאה ַמח ֲהִגיםְונוֹ . ְלֹסֶלת ְלתּוָתה ּתְ ּקֶ  ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ְטַחן ּנִ ּקּור ַאַחר ׁשֶ   :ָהֶרֶגל ְלַאַחר ַעד אֹותוֹ  ׁשֹוְמִרים ַהּנִ

ים ִלְטֹחן ָצִריךְ . ט ה ִלְפֵני יֹוַמִים אוֹ  יֹום ַהִחּטִ יׁשָ . ַהּלִ
ֶעֶרב ָטֲחנוּ  ְוִאם ַסח ּבְ ָאסּור אֹוְמִרים ֵישׁ , ּפֶ  ָללּושׁ  ׁשֶ
ה ּיֹום ּבוֹ  ַמּצָ ַמח ְלִפי ּבַ ַהּקֶ ַעת ׁשֶ ׁשְ  רֹוֵתחַ  ְטִחיָנה ּבִ

ם ִים ּוְמַחּמֵ   :ְלַהְחִמיץ נֹוָחה ְוָהִעָסה ַהּמַ

 תנד סימן
ֵאיֶזה   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , חֹוָבתוֹ  ְיֵדי יֹוֵצא ֵאינוֹ  ַמָצה ּבְ

ַפת ֹלא יֹוְצִאין ֵאין. א ין ּבְ ַפת ְוֹלא ֻסּבִ  ֲאָבל, מּוְרָסן ּבְ
ין ָסהָהעִ  ֶאת הּוא ָלשׁ  ֻסּבִ הּ  ּוַבּמּוְרָסן ּבַ ּבָ הּ  ְויֹוֵצא ׁשֶ . ּבָ

ה ְויֹוֵצא ַמּצָ ה ִמֹסֶלת ּבְ יֹוֵתר ְנִקּיָ  ֵאין אֹוְמִרים ְוֵאין, ּבְ
  :ֹעִני ֶלֶחם ֶזה

ָלִבים ִעַסת. ב ְזַמן, ַהּכְ ָהרֹוִעים ּבִ ה אֹוְכִלים ׁשֶ ּנָ  ִמּמֶ
הּ  יֹוְצִאים הּ  יֹוְצִאין ֵאין, ָלאו ְוִאם. ּבָ ֵאין ּבָ  זוֹ  ׁשֶ
ֶרת ּמֶ ם ְמׁשֻ ה ְלׁשֵ   :ַמּצָ

א. ג ַמן ֵליּכָ ּזְ ה ּבַ ָיַדע ַהּזֶ ךְ , ְלִמְחַלט ּדְ ל ִהיְלּכָ  ִמין ּכָ
  :ָאסּור ֲחִליָטה

ה חֹוָבתוֹ  ְיֵדי יֹוֵצא ָאָדם ֵאין. ד ַמּצָ זּוָלה ּבְ ה. ּגְ ּמֶ  ּבַ
ָבִרים ַזל, ֲאמּוִרים ּדְ ּגָ ׁשֶ ה ּכְ ַזל ִאם ֲאָבל. ַמּצָ ים ּגָ  ִחּטִ

ָאן ֶקַמח אוֹ  ה ַוֲעׂשָ הּ  יֹוֵצא, ַמּצָ ָנָאהּ , ּבָ ּקְ ּנּוי ׁשֶ ׁשִ , ּבְ
ב הּוא ְלַבד ְוָדִמים   :לוֹ  ַחּיָ

 תנה סימן
ין ָלנוּ  ַמִים ּדִ   ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , ׁשֶ

ין ֵאין. א א ָלׁשִ ַמִים ֶאּלָ נוּ  ּבְ ּלָ ין, ׁשֶ ֵהם ּבֵ  ּבֹורֹות ֵמי ׁשֶ
ין, ּוַמְעָינֹות ֵהם ּבֵ  אֹוָתם ְוׁשֹוֲאִבין, ְנָהרֹות ֵמי ׁשֶ
עֹוד ין אוֹ , יֹום ִמּבְ ָמׁשֹות ּבֵ ְ ין ְוֵאין. ַהׁשּ ֶהן ָלׁשִ  ַעד ּבָ
ֲעֹבר ּיַ ְיָלה ׁשֶ הּ  ַהּלַ ּלָ ֹאב ִויכֹוִלים. ּכֻ  ֶאָחד יֹום ִלׁשְ
ה ְלָיִמים ַמן ְוִאם. ַהְרּבֵ יֵחם ַחם ַהּזְ ף ַיּנִ ַמְרּתֵ הּוא ּבְ  ׁשֶ

יֵחם, ַקר ַמןַהזְּ  ְוִאם. ַקר ֲאִויר ַיּנִ י ּבַ ף ּכִ ְרּתֵ  הּוא ַהּמַ
ים ְוָצִריךְ . ַחם ּכִ ִית ּוְלַהְכִניָסם ְלַהׁשְ ְזַרח ֹקֶדם ַלּבַ ּיִ  ׁשֶ

ֶמשׁ  ֶ יֹום ַוֲאִפּלוּ , ַהׁשּ ן ּבְ ֻעּנָ   :ַהּמְ

ִים אֹוְמִרים ֵישׁ . ב ּמַ ִסין ׁשֶ ר, ה"בסיסטירנ ַהְמֻכּנָ  ֻמּתָ
ֶהם ָללּושׁ  ָבר ְלָהֵקל ְוֵאין. ִאיָבָתןִלשְׁ  ָסמּוךְ  ּבָ ּדָ  ִאם, ּבַ
ַעת ֹלא ׁשְ ַחק ּבִ   :ַהּדַ

ַמִים ָללּושׁ  ֵאין. ג ין ּבְ מוּ  ֹלא ֲאִפּלוּ  ַחּמִ א ִנְתַחּמְ  ֶאּלָ
ה ַחּמָ ַמִים ְוֹלא, ּבַ רּוִפים ּבְ דֹול ִמּדּוד ַהּגְ ּתוֹ  ּגָ ָחׁשְ ּנְ  ׁשֶ
תוֹ  ּוַמִים ָהֵאשׁ  ְמקֹום ַעל ְוָתלּוי, ָעָבה ּבְ ִרים כוֹ ׁשֶ , ּפֹוׁשְ
ֵאין ֲאִפּלוּ  ׁשֶ יו ָהֵאשׁ  ּכְ ְחּתָ ין ְוָלשׁ  ָעַבר ְוִאם, ּתַ ֵאּלוּ  ּבֵ  ּבְ
ין ַמִים ּבֵ ּלֹא ּבְ יִרין חֹוְלִקין ְוֵישׁ . ָאסּור, ָלנוּ  ׁשֶ  ּוַמּתִ
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 ו

ָלשׁ  ַמִים ּבְ ּלֹא ּבְ ְבׁשֹוֵגג אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ָלנוּ  ׁשֶ ר ּדִ , ֻמּתָ
ַעת ַחק ּוִבׁשְ   :ֲעֵליֶהם ְסֹמךְ לִ  ֵישׁ  ַהּדַ

ּלֹא ַמִים. ד לוּ  ָלנוּ  ׁשֶ ּטְ ְתּבַ ּנִ ְתֵרי ַחד ׁשֶ ַמִים ּבִ נוּ  ּבְ ּלָ , ׁשֶ
ין ֶהם ָלׁשִ   :ּבָ

ּלֹא נֹוֲהִגין. ה ן ׁשֶ ה ֶמַלח ִלּתֵ ּצָ ּמַ ָבר ְוָנכֹון, ּבַ   :ַהּדָ

ה ָלשׁ . ו ּצָ ָקַצח ַהּמַ ִמין ּבְ ְבִלין ּוְבִמיֵני ְוׂשּוְמׂשֻ ָרה, ּתַ ׁשֵ  ּכְ
יָון שׁ  ּכֵ ּיֵ הּ  ׁשֶ ה ַטַעם ּבָ ל. ַמּצָ ן ֵאין ָמקֹום ּוִמּכָ הּ  ִלּתֵ  ּבָ

ְבִלין הּוא ְלִפי, ּתַ ם ַחד ׁשֶ   :ָהִעָסה ּוְמַחּמֵ

 תנו סימן
עּור ת ַכמּות ׁשִ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ַהַמצֹות ִליׁשַ

ין ֵאין. א דֹוָלה ִעָסה ְלֶפַסח ָלׁשִ עּור ּגְ ִ ה ִמׁשּ ִהי, ַחּלָ  אׁשֶ
יִצים ג"מ יָצה ְוֹחֶמשׁ  ּבֵ ינֹוִנים ּבֵ רֹון ְוהּוא ּבֵ ָ  ְוֵכן, ִעׂשּ

ֵער א, אֹוָתהּ  ְיׁשַ ִלי ְיַמּלֵ ִים ִויָעֶרה ַמִים ּכְ ּנוּ  ַהּמַ  ִמּמֶ
ךְ  ְוַאַחר, ַאֵחר ִלְכִלי ן ּכָ יִצים ג"מ ּבוֹ  ִיּתֵ  ּבוֹ  ְוַיֲחִזיר ּבֵ
ִים ֵעָרה ַהּמַ ּנוּ  ׁשֶ ִים ִמּמֶ תְ  ְוַהּמַ ּוָ ּיִ ֵנם, רוּ ׁשֶ ְכִלי ִיּתְ  ּבִ
ִלי, ַאֵחר ֲחִזיק ְוַהּכְ ה הּוא אֹוָתם ַהּמַ ּדָ אֹותוֹ  ַהּמִ  ְלַמּלְ

ַמח ה. ִמּקֶ ּדָ ה ְוֹלא ְמחּוָקה ְוַהּמִ דּוׁשָ עּוָרהּ , ּגְ ַמח ְוׁשִ  ִמּקֶ
ה ְרְהם כ"תק ִמְצִרית ִחּטָ ֵקרּוב ִמְצִרִיים ּדִ   :ּבְ

עּור יֹוֵתר ָלשׁ  ִאם. ב ִ ִדיֲעַבד רֻמתָּ , ֶזה ִמׁשּ   :ּבְ

י ַעל ַאף. ג ֵאין ּפִ יֹום ֶקַמח מֹוְדִדין ׁשֶ , ָללּושׁ  טֹוב ּבְ
יֹום ל טֹוב ּבְ ַסח ׁשֶ ֵאין ּפֶ ין ׁשֶ דֹוָלה ִעָסה ָלׁשִ  ּגְ

רֹון ָ ר, ֵמִעׂשּ א, אֹוְסִרים ְוֵישׁ . ִלְמּדֹד ֻמּתָ ח ֶאּלָ  ִיּקַ
ֹאֶמד ַעת ּבְ ה ְוֹלא, ַהּדַ רֹוןעִ  ַעל ַיְרּבֶ ָ   :ׂשּ

 תנז סימן
ין עַסת ַהַחָלה ַהְנָהַגת ּדִ   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ַמָצה ּבְ

ֵני. א ִריךְ  ִמּפְ ּצָ ק ׁשֶ עּור ְלַדְקּדֵ ׁשִ ּלֹא ָהִעָסה ּבְ  ׁשֶ
הּ  ְלַהְרּבֹות ּום ּבָ שׁ  ִמׁשּ ַמֵעט ּומּוָטב, ִחּמּוץ ֲחׁשַ ּיְ הּ  ׁשֶ , ּבָ

ַעת ַיַחד ָהִעסֹות ְלָקֵרב טֹוב ָלֵכן ׁשְ ה תַהְפָרשַׁ  ּבִ  ַחּלָ
יקוּ  ִ ׁשּ ּיַ זוֹ  זוֹ  ׁשֶ א, ּבְ ּמָ ׁשֶ ֶהם ֵישׁ  ּדְ ּלֹא ּבָ הּ  ָהָיה ׁשֶ  ּבָ
עּור ׁשִ ר ִאי ְוִאם. ּכְ ה ְלַהְפִרישׁ  ֶאְפׁשָ עֹוָדהּ  ַחּלָ  ִעָסה ּבְ
ֵני ִהירּות ִמּפְ ה, ַהּמְ ּנָ ה ַאַחר ַיְפִריׁשֶ ד ֲאִפּיָ ן, ִמּיָ ּתֵ ּיִ  ׁשֶ
ל ּצֹות ּכָ ַסל ַהּמַ ה ָפםְמָצרְ  ְוַהַסל ּבַ ֶרךְ  ְוֶזהוּ . ְלַחּלָ  ַהּדֶ

  :ָנכֹון ַהּיֹוֵתר

שׁ . ב יֹום ִעָסה ַהּלָ ל טֹוב ּבְ ַסח ׁשֶ ם ִיְקָרא ֹלא, ּפֶ  ׁשֵ
ה ָאֶפה ַעד ַלַחּלָ ּתֵ ִאם, ׁשֶ ם ָלהּ  ִיְקָרא ׁשֶ אי ֵאינוֹ  ׁשֵ ַ  ַרׁשּ

ה ְוִאם. ֶלֱאפֹוָתהּ  יֶחּנָ ךְ  ַיּנִ ְחִמיץ, ּכָ אי ְוֵאינוֹ  ּתַ ַ  ַרׁשּ
ְרפָ  יֹום הּ ְלׂשָ ַכח ְוִאם. טֹוב ּבְ ם ָלהּ  ְוָקָרא ׁשָ , ׁשֵ
ה יֶלּנָ ה ְלצֹוֵנן ַיּטִ ַהְחִמיץ ְוִיְמָנֶעּנָ   :ִמּלְ

 תנח סימן
עֶרב ַהַמָצה ָללּושׁ  ִמְצָוה   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ֶפַסח ּבְ

ּלֹא נֹוֲהִגים. א ת ָללּושׁ  ׁשֶ ֶעֶרב ִמְצָוה ַמּצַ ַסח ּבְ  ַעד ּפֶ
שׁ  ַאַחר ע ׁשֵ הּוא, ֹותׁשָ ן ַהְקָרַבת ְזַמן ׁשֶ ַסח ָקְרּבַ . ּפֶ
ָחל ד"ּוְבי ת ִלְהיֹות ׁשֶ ּבָ ׁשַ ין ּבְ ֶעֶרב ָלׁשִ ת ּבְ ּבָ  ַאַחר ׁשַ
שׁ  עֹות ׁשֵ   :ׁשָ

 תנט סימן
ת ְוֵסֶדר ְמקֹום   ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , ַהַמצֹות ִליׁשַ

ין ֵאין. א ְמקֹום ָלׁשִ ֶמשׁ  ּבִ ֶ ן ּוְביֹום. ַהׁשּ ֻעּנָ  ָאסּור ַהּמְ
ַחת ל ּתַ ּום, ָהָרִקיעַ  ֲאִויר ּכָ יֹוָמא ִמׁשּ ִעיָבא ּדְ יהּ  ּדְ ּלֵ  ּכֻ

א ְמׁשָ ּנּור ֵאֶצל ָללּושׁ  ִיְתָקֵרב ְוֹלא. ׁשִ ֵני, ַהּתַ  ֹחם ִמּפְ
ּנּור   :ַהּתַ

יחוּ  ֹלא. ב ֹלא ָהִעָסה ַיּנִ  ְוָכל. ֶאָחד ֶרַגע ַוֲאִפּלוּ  ֵעֶסק ּבְ
ְתַעְסִקים ְזַמן ּמִ ל ִפּלוּ אֲ , ּבוֹ  ׁשֶ . ַמְחִמיץ ֵאינוֹ  ַהּיֹום ּכָ
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יחוֹ  ְוִאם ֹלא ִהּנִ עּור ֵעֶסק ּבְ עּור. ָחֵמץ ָהֵוי, ִמיל ׁשִ  ְוׁשִ
ָעה ְרִביִעית ָהֵוי ִמיל ִרים ְוֵחֶלק ׁשָ ָעה ִמן ֵמֶעׂשְ ָ . ַהׁשּ
ְתַעְסקוּ  ְוַאַחר ּנִ ֵצק ׁשֶ ּבָ ם ּבַ ַדִים ְוִנְתַחּמֵ ּיָ יחּוהוּ  ִאם, ּבַ  ַיּנִ
ֹלא ד ֵעֶסק ּבְ י ִהְתִחילוּ  ְוִאם. ַיְחִמיץ ִמּיָ ּתֵ ׁשְ  ִעסֹות ּבִ

ַאַחת ָידּועַ , ָהַאַחת ְוֶהְחִמיָצה ּכְ ֶהְחִמיָצה ּבְ ם ׁשֶ ִנית ּגַ ֵ  ַהׁשּ
הּ  רֹוִאין ֵאין ֲאִפּלוּ   ַעד ֶהְחִמיָצה ְוִאם. ִחּמּוץ ִסיָמֵני ּבָ
שׁ  ּיֵ הּ  ׁשֶ  ֶזה ַהְסָדִקים ִנְתָעְרבוּ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ְסָדִקים ּבָ
ֶזה א ּבָ ה הֹוֵלךְ  ֶאָחד ֶאּלָ ה הֹוֵלךְ  ְוֶאָחד ֵהּנָ  ָהֵוי, ֵהּנָ
מּור ָחֵמץ ב ְוָהאֹוְכלוֹ  ּגָ ֵרת ַחּיָ  ֶסֶדק ּבוֹ  ֵאין ְוִאם. ּכָ
א ָניו ִהְכִסיפוֹ  ֶאּלָ ָאָדם ּפָ ָעְמדוּ  ּכְ ָערֹוָתיו ׁשֶ  ָהאֹוְכלוֹ , ׂשְ
טּור   :ּפָ

ה ִאם. ג ָ ִהיא ָהִאׁשּ ה ׁשֶ ִים ֶפתְמַקטֶּ  ִהיא ָלׁשָ ּמַ  ֹלא, ּבַ
ֵטף ּקָ אֹוָתם ּתִ ֶנת ַמִים ּבְ ַצּנֶ ּמְ ֶהם ׁשֶ ֵני, ָיֶדיהָ  ּבָ ֵהם ִמּפְ  ׁשֶ

ִמים א, ָהִעָסה ֶאת ּוַמְחִמיִצים ִמְתַחּמְ ִלי ָלהּ  ְיֵהא ֶאּלָ  ּכְ
ֵטף ַמִים ָמֵלא ַאֵחר ּקָ ּתְ   :ּבוֹ  ׁשֶ

ִים ֵאּלוּ , ָחֵמץ ִאסּור ְזַמן ַאַחר ָלשׁ  ִאם. ד  ִעם ַהּמַ
ַאר ִים ׁשְ רֹוֲחִצים ַהּמַ ֶהם ׁשֶ ֵכם ֹלא ָהֲעֵרָבה ּבָ ּפְ א ִיׁשְ  ֶאּלָ

ְמקֹום ֵדי, ִמְדרֹון ּבִ ּלֹא ּכְ צוּ  ׁשֶ ָמקֹום ִיְתַקּבְ  ֶאָחד ּבְ
  :ְוַיְחִמיץ

הּ  ָעְבָרה. ה ַחת ְוָלׁשָ ֶמשׁ  ּתַ ֶ ת, ַהׁשּ ֶרת ַהּפַ   :ֻמּתֶ

ה ָהִעָסה ִאם. ו הּ  יֹוִסיף ֹלא, ַרּכָ אאֶ  ֶקַמח ּבָ ה ּלָ  עֹוׂשֶ
ה ִעָסה ּבּול ְקַטּנָ ה ִמּגִ ה, ָקׁשֶ ה ָהִעָסה ִעם ִויָעְרֶבּנָ   :ָהַרּכָ

  ז

 תס סימן
יֵני   ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , ַהִמְצָוה ַמַצת ּדִ

ין ֵאין. א ת ָלׁשִ  ְיֵדי ַעל אֹוָתהּ  אֹוִפין ְוֹלא ִמְצָוה ַמּצַ
  :ְוָקָטן הׁשֹוטֶ  ֵחֵרשׁ  ְיֵדי ַעל ְוֹלא, ְיהּוִדי ֵאינוֹ 

ל ָהָיה שׁ "ָהֹרא. ב ּדֵ ּתַ ת ִמׁשְ ַמּצַ  ַעל ְועֹוֵמד ִמְצָוה ּבְ
ָתהּ  ּיָ ֶהם ָהעֹוְסִקים ּוְמָזֵרז ֲעׂשִ עַ  ּבָ ֲעִריָכָתן ּוְמַסּיֵ  ְוֵכן, ּבַ
ֵפל ַלֲעׂשֹות ָאָדם ְלָכל ָראּוי ַעְצמוֹ  הּוא ְלִהּטָ  ּבְ

ְצָוה ּמִ   :ּבַ

שׁ . ג ַעת ֹיאַמר ץָחמֵ  ִאסּור ְזַמן ַאַחר ַהּלָ ׁשְ ה ּבִ : ִליׁשָ
ל רּוִרים ּכָ לוּ  ּפֵ ּפְ ּיִ ַעת ׁשֶ ׁשְ ה ּבִ ֵצק ְוֵכן ַוֲעִריָכה ִליׁשָ  ּבָ

ק ְדּבָ ִלים ַהּנִ ּכֵ ל ֲאִני ּבַ ֵדי, אֹוָתם ְמַבּטֵ ְמָצא ּכְ ּנִ  ׁשֶ
ָלן ַבּטְ ּמְ   :ִחּמּוָצן ֹקֶדם ׁשֶ

ין ֵאין. ד ִרין ְסִריִקין עֹוׂשִ ַהְינוּ  ַהְמֻצּיָ רְלצַ  ּדְ ַפת ּיֵ  ּבְ
ִמין ל ֲאָבל. ְועֹוף ָחָיה ּכְ ים ַמה ּכָ עֹוׂשִ ֶ ַמְסֵרק אֹותוֹ  ׁשּ  ּבְ
ֵדי ּלֹא ּכְ ח ׁשֶ ִבין ַמה ְוֵכן, ִיְתּפַ ַנּקְ ּמְ ֶ ּצֹות ׁשּ ר, ַהּמַ , ֻמּתָ

ל ּלֹא ַלֲעׂשֹוָתן ְלַמֵהר טֹוב ָמקֹום ּוִמּכָ הֹות ׁשֶ  ְלַהׁשְ
ֶהם   :ּבָ

ין ֵאין. ה ֶפַסח עֹוׂשִ ת ּבְ   :ֶטַפח ָבהעָ  ּפַ

ַמה ְלָהֵקל ֵאין. ו ִהְחִמירוּ  ּבְ ֶ ְדמֹוִנים ׁשּ ּלֹא ַהּקַ  ַלֲעׂשֹות ׁשֶ
  :ש"פלאדוני אוֹ  ש"פאנדי

ן ֵאין. ז יִצים ִלּתֵ ֵלִמים ּבֵ ה ׁשְ ּצָ ּמַ ָאֶפה ּבַ ּתֵ ֶהם ׁשֶ   :ִעּמָ

 תסא סימן
יֵני ת ּדִ   ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , ַהַמָצה ֲאִפּיַ

ּנּור. א ֵהר ָצִריךְ , ָחֵמץ ּבוֹ  אֹוִפיםשֶׁ  ּתַ ִסיקּוהוּ  ִלּזָ ּיַ ׁשֶ  ּכְ
ֵדי ה ּבוֹ  ֶלֱאפֹות ּכְ ְלכוּ , ַמּצָ ּיֵ ָחִלים ׁשֶ ֵני ַעל ַהּגֶ ּלוֹ  ּפְ , ּכֻ
י ְוֵאין ָהָבה לוֹ  ּדַ ּלֶ ְכמוֹ , ּבַ ּבֹוֵלעַ  ּדִ ָחִלים ְיֵדי ַעל ׁשֶ  ּגֶ
ךְ  ָחִלים ְיֵדי ַעל ּפֹוֵלט ּכָ הוּ  ּגֶ ּיְ ִזין ִנּצֹוצֹות ְוׁשֶ  ִנּתָ

ּנוּ  ךְ . ִמּמֶ ה ִהִסיקּוהוּ  ִאם ִהְלּכָ ּמָ ָעִמים ּכַ ַסח ֹקֶדם ּפְ  ַהּפֶ
יק ֵאינוֹ  א ַמְסּפִ ן ִאם ֶאּלָ ן ּכֵ ּוֵ ירוֹ  ּכִ ַסח ְלֹצֶרךְ  ְלַהּתִ , ּפֶ
י א ּכִ ּמָ ָחִלים ָהְלכוּ  ֹלא ׁשֶ ֵני ַעל ַהּגֶ ּלוֹ  ּפְ ל ּכֻ  ְזַמן ּכָ

ּלֹא ן ׁשֶ ּוֵ  ָחָדשׁ  ַקְרַקע ּבוֹ  ְלָהִטיל יםנֹוֲהגִ  ְוֵישׁ . ְלָכךְ  ּכִ
ֵדי ּלֹא ּכְ   :הּוא ָיֶפה ּוִמְנָהג. ֶהֵסק ִיְצָטְרכוּ  ׁשֶ
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ל ַטְפָקא. ב ה ֶחֶרס ׁשֶ ָנא ֹלא, ֲחָדׁשָ ְפִנים ִהִסיָקהּ  ׁשְ  ִמּבִ
חּוץ אוֹ  ר, ִמּבַ יָון ֻמּתָ ָהאּור ּכֵ יהָ  ׁשֹוֵלט ׁשֶ ְחּתֶ  ַעל ַאף ּתַ
י ֵאין ּפִ ְלֶהֶבת ׁשֶ הּ  לעַ  עֹוָלה ׁשַ ּבָ ח, ּגַ ת ָרַתח ִמְרּתַ  ְוַהּפַ

ד ֶנֱאֵפית א ְוֵאיָנהּ  ִמּיָ  ָצִריךְ  ֲאָבל. ִחּמּוץ ִליֵדי ּבָ
ה ְלַהִסיק ִחּלָ ין, ּתְ ּנּור ּבֵ ין ּתַ ין ּכּוְבָיא ּבֵ ס ּבֵ ִאְלּפָ  ּבְ
ֹלא ין ַמִים ּבְ ַקְרַקע ּבֵ יקוֹ  ֲאָבל, ּבְ ה ְלַהְדּבִ ִחּלָ  ְוַאַחר ּתְ
ךְ  ֵהר ְוטֹוב אֹוְסִרים ֵישׁ , ְלַהִסיק ּכָ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ִלּזָ  ׁשֶ

ָראּוי ּלֹא ִלְמחֹות ׁשֶ ֶרֶמץ ֲחָררֹות ַיֲעׂשוּ  ׁשֶ   :ּבְ

ה. ג ֱאֵפית ַמּצָ ּנֶ ִאם ַעד ׁשֶ  חּוִטין ֵאין אֹוָתהּ  ּפֹוְרִסין ׁשֶ
ִכים ה ִנְמׁשָ ּנָ הּ  יֹוְצִאים, ִמּמֶ   :ּבָ

ה ָאָדם יֹוֵצא. ד ַמּצָ רּוָיה ּבְ ּלֹא אְוהוּ  ׁשְ  ֲאָבל. ִנּמֹוָחה ׁשֶ
ָלהּ  ִאם ְ ׁשּ הּ  יֹוֵצא ֵאינוֹ , ּבִ   :ּבָ

ה ִעם ָחֵמץ ָאפוּ  ִאם. ה א ֶנֶאְסָרה ֹלא, ַמּצָ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ָחֵמץ ָנְגָעה קֹום ְונֹוֵטל ּבֶ ְגָעה ִמּמָ ּנָ ֵדי ׁשֶ  ְנִטיַלת ּכְ
ָאר, ָמקֹום ְ ר ְוַהׁשּ   :ֻמּתָ

 תסב סימן
ין   ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , ַמְחִמיִצין ִאם ֵפרֹות ֵמי ּדִ

רֹות ֵמי. א ֹלא ּפֵ ָלל ַמְחִמיִצין ֵאין ַמִים ּבְ ר. ּכְ  ּוֻמּתָ
ֶפַסח ֶלֱאֹכל ה ּבְ ה ַמּצָ ּלֹוׁשָ ּנִ ֵמי ׁשֶ רֹות ּבְ ֲהָתה ֲאִפּלוּ  ּפֵ  ׁשָ

ל הּ  יֹוֵצא ֵאין ֲאָבל, ַהּיֹום ּכָ ֵני חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ּבָ  ִמּפְ
ִהיא ה ׁשֶ ירָ  ַמּצָ ִתיב ּוְקָרא הֲעׁשִ   :ֹעִני ֶלֶחם ּכְ

רֹות ֵמי. ב ָאר יֹוֵתר ְלַהְחִמיץ ְמַמֲהִרים ַמִים ִעם ּפֵ ְ  ִמׁשּ
ךְ  ִעָסה ֶהם ָללּושׁ  ֵאין ִהיְלּכָ ֶהם ָלשׁ  ְוִאם. ּבָ  ֹיאֶפה, ּבָ
ד   :ִמּיָ

ר. ג ַיִין ָללּושׁ  ֻמּתָ י ַעל ַאף ּבְ ִאי ּפִ ר ׁשֶ ֹלא לוֹ  ֶאְפׁשָ  ּבְ
ת ַעת ּנֹוֶפֶלתשֶׁ  ַמִים ִטּפַ ׁשְ ִציר ּבִ ה ְוַאף, ַהּבָ ִחּלָ  ְלַכּתְ

ן ְרִגיִלים ַעת ַמִים ִלּתֵ ׁשְ ִציר ּבִ ֵדי ַהּבָ יר ּכְ  ִנּצֹק ְלַהּתִ

י ַעל ְוַאף  ּוְכָבר הֹוִאיל, ָלֶהם ָלחּושׁ  ֵאין ֵכן ּפִ
לוּ  ּטְ ִים ִנְתּבַ ִין ַהּמַ ּיַ ׁשוּ  ֹקֶדם ּבַ ּלָ   :ָהִעָסה ׁשֶ

יִצים ֵמי. ד ִקים ָארּושְׁ  ּבֵ ם, ַמׁשְ ּלָ ְכַלל ֲהווּ  ּכֻ  ֵמי ּבִ
רֹות   :ּפֵ

שׁ . ה ֵמי ִעָסה ַהּלָ רֹות ּבְ חֹות ַלֲעׂשֹוָתהּ  טֹוב, ּפֵ  ּפָ
עּור ׁשִ רֹון ִמּכְ ָ ֵדי, ִעׂשּ ּלֹא ּכְ ב ׁשֶ ְתַחּיֵ ה ּתִ ַחּלָ   :ּבְ

ה. ו ְמֵצאת ִחּטָ ּנִ ְדַבשׁ  ׁשֶ ַיִין אוֹ  ּבִ ר, ְוֹחֶמץ ּבְ , ֻמּתָ
ּלֹ ּוִבְלַבד ֶהם ִנְתָעֵרב אׁשֶ   :ַמִים ּבָ

ַלח ְלָבֵרר ֵישׁ . ז ַסח ֹקֶדם ַהּמֶ ים ּפֶ ּלֹא ֵמִחּטִ  ִיְהיוּ  ׁשֶ
תֹוכוֹ  י, ּבְ ַלח ּכִ ַהּמֶ ׁשֶ  ְמַעט ְמַעט ִנְכָנס הּוא ִמְתַלְחֵלחַ  ּכְ
ים ִחּטִ ץ ּבַ   :ּוִמְתַחּמֵ

 תסג סימן
ר ִאם ֵני ַלְחֹרךְ  ֻמּתָ ִלים ׁשְ ּבֳ ' ג ּובוֹ , ַכְרֶמל ְוִדיֵני ַיַחד ׁשִ

  ְסִעיִפים:

ר. א ֵני ַלְחֹרךְ  ֻמּתָ ִלים ׁשְ ּבֳ ַיַחד ׁשִ יָנן ְוֹלא, ּבְ  ַחְייׁשִ
א ּמָ הּ  ֵמַאַחת ַמִים ֵיְצאוּ  ׁשֶ ֵהם, ַלֲחֶבְרּתָ רֹות ֵמי ׁשֶ  ּפֵ
  :ַמְחִמיִצים ְוֵאיָנם

הּוא ותיקא. ב יל ׁשֶ ְבׁשִ ֶמן ֶהָעׂשּוי ּתַ ֶ  ִעם ּוֶמַלח ִמׁשּ
רמֻ , ֶקַמח ּלֹא ְוהּוא ּתָ   :ַמִים ּבוֹ  ְיֵהא ׁשֶ

ְרֶמל. ג ַהְבֲהִבין ּכַ ּמְ אּור אֹותוֹ  ׁשֶ  ֵאין, אֹותוֹ  ְוטֹוֲחִנין ּבָ
ִלים ְ ַמח ְמַבׁשּ ּלוֹ  ַהּקֶ ַמִים ׁשֶ א ּבְ ּמָ אּור ִנְקָלה ֹלא ׁשֶ  ּבָ

ִלים ַמְחִמיץ ְוִנְמָצא, ָיֶפה ְ ַבׁשּ ּמְ ׁשֶ  ְוֵכן, אֹותוֹ  ּכְ
ּמֹוְלִלין ׁשֶ ֵדרֹותהַ  ּכְ ִלים ֵאין ַהֲחָדׁשֹות ּקְ ְ ֶהם ְמַבׁשּ א ּבָ  ֶאּלָ

ה ָחְזרוּ  ֲאפּוָיה ַמּצָ   :אֹוָתהּ  ְוָטַחּנוּ  ׁשֶ

 תסד סימן
ל ְתעֵרב ַחְרּדָ ּנִ תֹוכוֹ  ׁשֶ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ֶקַמח ּבְ
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ל. א ָאר אוֹ  ַחְרּדָ שׁ  ִטּבּול ִמיֵני ׁשְ ּיֵ ֶהם ׁשֶ  ֵאין, ַמִים ּבָ
הֶ  נֹוְתִנין ל ְלתֹוךְ  ָנַתן ְוִאם. ֶקַמח םּבָ  ֹיאַכל, ַהַחְרּדָ
ד ֶהּנוּ  ְוֹלא ִמּיָ א ַיׁשְ ּמָ ָאר, ַיְחִמיץ ׁשֶ  ִטּבּוִלין ִמיֵני ּוִבׁשְ
יָון ֵאיָנם ּכֵ ין ׁשֶ מוֹ  ַחּדִ ל ּכְ אי, ַחְרּדָ  ְוָצִריךְ  ֶהְחִמיץ ַוּדַ

ְרפוֹ    :ָחֵמץ ִאסּור ְזַמן ַאַחר הּוא ִאם ְלׂשָ

 תסה סימן
ינֵ  ֶפַסח מּוְרָסן יּדִ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ּבְ

ׁשּום ְלַתְרְנגֹוִלים מּוְרָסן ׁשֹוִרין ֵאין. א ִנים ּבְ  ְוֹלא, ּפָ
  :חֹוְלִטין

ה ֵאין. ב ָ ָפה ָהִאׁשּ ָרהּ  ַעל מּוְרָסן ׁשָ ׂשָ   :ָיֵבשׁ  ֲאִפּלוּ , ּבְ

פוּ  ִאם. ג ְפׁשְ ז מּוְרָסן ׁשִ ַאּוָ ִים ַלח ּבְ  ִמי ֵישׁ , ִמּמַ
אֹוֵמר ז ׁשֶ ָהַאּוָ   :ָאסּור ׁשֶ

 תסו סימן
' ו ּובוֹ , ַמְחִמיִצים ְודֹוָמיו ַרְגַלִים ּוֵמי ָהרֹק ִאם

  ְסִעיִפים:

ים ָאָדם ִיְלֹעס ֹלא. א ן ִחּטִ י ַעל ְוִיּתֵ ּבֵ תוֹ  ּגַ ֵני, ַמּכָ  ִמּפְ
ֵהן ָהֹרק, ַמְחִמיצֹות ׁשֶ   :ַמְחִמיץ ׁשֶ

עֹוִרים ַהּנֹוֵתן. ב ֶהם ּוָמָצא ְמּתוֹ ִלְבהֶ  ׂשְ  ָצִריךְ , ִריר ּבָ
  :ְלַבֲעָרם

ק. ג ְתַלְחַלח ֶקַמח ָמֵלא ׂשַ ּנִ ַעת ׁשֶ ר, ַהחֹוָמה ִמּזֵ . ֻמּתָ
  :אֹוְסִרים ְוֵישׁ 

ק ִנְתַלְחַלח אוֹ , ֶקַמח ַעל ַמִים ָנְפלוּ . ד ַ  ֶיֱאֹחז, ַהׂשּ
ָידוֹ  ל ּבְ קֹום ּכָ ֻלְחָלח ַהּמָ ק ַהּמְ ַ ׂשּ ִריק ַעד ּבַ ּיָ ל ׁשֶ  ּכָ
ַמח ק ַהּקֶ ַ ׂשּ ּבַ ר ִאי ְוִאם. ׁשֶ ן ַלֲעׂשֹות ֶאְפׁשָ ד, ּכֵ  ְיַרּקֵ
ַמח ָאר ַהּקֶ ְ ר ְוַהׁשּ ל ְוַדְוָקא. ֻמּתָ הּוא ְזַמן ּכָ , ְמֻלְחָלח ׁשֶ
שׁ  ִאם ֲאָבל ְחלּוִחית ִנְתַיּבֵ ִמְפַרךְ , ִרּקּוד ְמָהֵני ֹלא ַהּלַ  ּדְ

ָאר ִעם ּוִמְתָעֵרב ְ ֶפַסח ְלָאְכלוֹ  ְוָאסּור ַהׁשּ א, ּבְ  ֶאּלָ
ֶדּנוּ  ְמֶרּנוּ  ְיַרּקְ ַסח ַאַחר ַעד ְוִיׁשְ שׁ  ְוִאם. ַהּפֶ  ִנְתַיּבֵ
ֶפַסח הֹותוֹ  ָאסּור, ּבְ   :ְלַהׁשְ

ל. ה ה ּוֵמי ַרְגַלִים ֵמי ְוֵכן. ַמְחִמיץ, ַהּטַ  ְוַהֹחֶטם ַהּפֶ
  :ְוָהֹאֶזן ְוָהַעִין

ַפל ֶקַמח. ו ּנָ ֶלף ָעָליו ׁשֶ ל ֲאִפּלוּ  ּדֶ א ֵאינוֹ , ּיֹוםהַ  ּכָ  ּבָ
ְהֶיה ְוהּוא ִחּמּוץ ִליֵדי ּיִ ֶלף ׁשֶ ִלי טֹוֵרד ַהּדֶ . ֶהְפֵסק ּבְ

ד ְוֹיאֶפּנוּ  ְפִסיק ִמּיָ ּיַ ק הּוא ְוִאם, ִלְכׁשֶ ֶלף ִאם ְמֻסּפָ  ַהּדֶ
  :ָאסּור, ָלאו ִאם טֹוֵרד

 תסז סימן
ין ַפל ִחִטים ּדִ ּנָ יל ַמִים עֵליֶהם ׁשֶ ְמָצא ְוַתְבׁשִ ּנִ  ׁשֶ

תֹוכוֹ    ְסִעיִפים: ז"ט ּובוֹ , ִחָטה ּבְ

ָגן. א ע ּדָ ְטּבַ ּנִ ָהר ׁשֶ ּנָ ַפל אוֹ  ּבַ ּנָ ם, ַמִים ָעָליו ׁשֶ ׁשֵ  ּכְ
ָאסּור ךְ  ְלָאְכלוֹ  ׁשֶ מוֹ  ָאסּור ּכָ א, ְלַקּיְ  מֹוְכרוֹ  ֶאּלָ

ָרֵאל ֵדי, ּומֹוִדיעוֹ  ְלִיׂשְ ּיֹאְכֶלּנוּ  ּכְ ַסח ֹקֶדם ׁשֶ  ְוִאם. ַהּפֶ
ַסח ֹקֶדם ם"וּ ְלַעכּ  ְמָכרוֹ   ֶאָחד ְלָכל ְמַעט מֹוֵכר, ּפֶ
ֵדי ְוֶאָחד ְכֶלה ּכְ ּיִ ַסח ֹקֶדם ׁשֶ א, ַהּפֶ ּמָ  ָהֵאינוֹ  ַיֲחֹזר ׁשֶ
ֶרּנוּ  ְיהּוִדי ָרֵאל ְוִיְמּכְ   :ְלִיׂשְ

ָגן. ב ע ֶזה ּדָ ְטּבַ ּנִ ָהר ׁשֶ ּנָ ְפלוּ  אוֹ  ּבַ ּנָ  ַאף, ַמִים ָעָליו ׁשֶ
י ַעל ּלֹא ּפִ ע ׁשֶ ּקַ ֵכיָון סּוראָ , ִנְתּבַ ִמיַנח ּדְ  ָאֵתי ַנְיֵחי ּדְ

  :ִחּמּוץ ִליֵדי

ים. ג אוּ  ִחּטִ ּבָ ְסִפיָנה ׁשֶ  ְוֹלא ְוָקׁשֹות ְיֵבׁשֹות ֵהם ִאם, ּבַ
ה ּנָ ּתַ ִקיָנן ֹלא ִאסּוָרא ַאְחזּוֵקי, ַמְרֵאיֶהן ִנׁשְ   :ְמַחּזְ

ָנה. ד ַרּבוּ  ׁשָ ִמים ׁשֶ ׁשָ שָּׂ  ֲעֵרמֹות ַעל ְוָיְרדוּ  ּגְ ּבַ  דֹותׁשֶ
ָהיוּ  ַעד ִלים ְקָצת ׁשֶ ּבֳ ִ ַעל ֵמַהׁשּ  ַמֲעִלים ָהֲעֵרמֹות ׁשֶ

ין ֵאין, ְצָמִחים ׁשִ ים ִלְסָתם חֹוׁשְ ל ִחּטִ ָנה אֹוָתהּ  ׁשֶ   :ׁשָ
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ָגן. ה ר ּדָ ְמֻחּבָ ּבִ שׁ  ׁשֶ ְתַיּבֵ ּנִ  ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ְלַגְמֵרי ׁשֶ
ָמאן, ִליִניָקה ָמַנח ּכְ א ּדְ ַכּדָ ִמי ּבְ  ִאם ִחּמּוץ לּוְמַקבֵּ  ּדָ
ִמים ָעָליו ָיְרדוּ  ׁשָ   :ּגְ

ים. ו ְמְצאוּ  ִחּטִ ּנִ ֶהם ׁשֶ עֹות ּבָ ֵאיָנן אֹוָתן, ְמֻבּקָ  ׁשֶ
עֹות רֹות ְמֻבּקָ ֵני, ֻמּתָ ָבר ִמּפְ ַהּדָ ַעת ָמצּוי ׁשֶ ׁשְ ּבִ  ׁשֶ
ִמים ׁשָ ִדישׁ  ֶעְליֹונֹות ּגְ יתוֹ  ַהּגָ ץ ְוַתְחּתִ עַ  ִמְתַחּמֵ ּקֵ , ּוִמְתּבַ

ִיםהַ  ְוֵאין ֶאְמָצִעיתוֹ  נֹוְגִעים ּמַ ָלל ּבְ   :ּכְ

ָרֵאל. ז שׁ  ִיׂשְ ּיֵ ים ְמֵלִאים ּבֹורֹות לוֹ  ׁשֶ שׁ , ִחּטִ  ְוחֹוׁשֵ
א ּמָ ַקְרָקִעית ֵישׁ  ׁשֶ ים ּוְבִקירֹוָתיו ַהּבֹור ּבְ ִעים ִחּטִ  ְמֻבּקָ

חּות ִבּטּול, ְוָהָאֶרץ ַהּבֹור ִמּלַ ָעְלָמא ּבְ י ּבְ   ַסּגֵ

ַבשׁ . ח ל ּדְ  ִאסּור ּבוֹ  ַמֲחִזיִקים ֵאין, ְיהּוִדי ֵאינוֹ  ׁשֶ
ֶפַסח אֹותוֹ  ְואֹוְכִלים   :ּבְ

יל. ט ְבׁשִ ל ּתַ ֵ ׁשּ ְתּבַ ּנִ עֹוִרים ּבוֹ  ְוִנְמְצאוּ  ׁשֶ ים אוֹ  ׂשְ , ִחּטִ
עוּ  ִאם ּקְ שׁ  ִנְתּבַ ל ֲהֵרי ַמּמָ יל ּכָ ְבׁשִ  ֹלא ְוִאם. ָאסּור ַהּתַ

עוּ  ּקְ שׁ  ִנְתּבַ יל, ַמּמָ ְבׁשִ רמֻ  ַהּתַ   ,ּתָ

ְרְנֹגֶלת. י ֶלת ּתַ ֶ ְמָצא ְמֻבׁשּ ּנִ הּ  ׁשֶ ֶפַסח ּבָ ה ּבְ ַעת ִחּטָ , ְמֻבּקַ
ר ֵאיָנהּ , ְיהּוִדי ְלֵאינוֹ  ְלָמְכָרהּ  ֻמּתָ ֶרת ׁשֶ  יֹוֵתר ִנְמּכֶ
ֹיֶקר ִביל ּבְ ׁשְ ה ּבִ ְמֵצאת ַהִחּטָ ּנִ תֹוָכהּ  ׁשֶ  ִנְמֵצאת ְוִאם. ּבְ
יֹום ִמיִני ּבְ ל ׁשְ ַסח ׁשֶ ר, ּפֶ הֹוָתהּ  ֻמּתָ  ַאַחר ַעד ְלַהׁשְ
ַסח   :ַהּפֶ

ה ִנְמֵצאת ִאם. יא קּוָעה ִחּטָ ִעָסה ּבְ ה אוֹ  ּבְ ַמּצָ  ּבְ
ה ָיִסיר, ֲאפּוָיה ּנָ ֵדי ִמּמֶ ָאר, ָמקֹום ְנִטיַלת ּכְ ְ  ְוַהׁשּ
ר אֹוֵסר ִמי ְוֵישׁ . ֻמּתָ ל ׁשֶ ה אֹוָתהּ  אוֹ  ָהִעָסה ּכָ . ַמּצָ
ְמקֹום ֹלא ִאם ִלְדָבָריו ָלחּושׁ  ְוָראּוי ה ֶהְפֵסד ּבִ  ְמֻרּבֶ

ַעת אוֹ  ׁשְ ַחק ּבִ   :ַהּדַ

גוּ  ִאם. יב ְרְנֹגֶלת ִמּלְ ךְ  ְוַאַחר ּתַ ִים ָמְצאוּ  ּכָ ּמַ ְרִעין ּבַ  ּגַ
ה קּוָעה ִחּטָ ְרְנֹגֶלת ֲאסּוָרה, ּבְ ה ִנְמֵצאת ְוִאם. ַהּתַ  ִחּטָ

קּוָעה ְכִלי ָחֵמץ ֶלֶחם אוֹ  ּבְ ל ּבִ ֵדי ּבוֹ  ְוֵאין ַמִים ׁשֶ  ּכְ

ן לוּ , ַטַעם ִלּתֵ ְ אֹוָתם ּוִבׁשּ יל ַמִים ּבְ ְבׁשִ  ָלׁשוּ  אוֹ  ּתַ
ר, ִעָסה אֹוֵסר ִמי ְוֵישׁ . ֻמּתָ תֹוךְ  הּוא ִאם, ׁשֶ ַסח ּבְ   :ַהּפֶ

ֶצת יֹוָרה ִהְגִעילוּ  ִאם. יג ת ְמֻחּמֶ ִים ְוָיְרדוּ  יֹוָמא ּבַ  ַהּמַ
תֹוךְ  ְלבֹור ַסח ּבְ ּתֹות ָאסּור, ַהּפֶ פֶ  ֵמיָמיו ִלׁשְ , ַסחּבְ

ִביל ׁשְ ְתָעְרבוּ  ּבִ ּנִ   :ׁשֶ

ה ִנְמֵצאת ִאם. יד ַעת ִחּטָ ַתְרְנֹגֶלת ְמֻבּקַ  ֹקֶדם ּבְ
י, ְמִליָחה ִטיָפה ּדַ ׁשְ י, ְמִליָחה ַאַחר ְוִאם. ּבִ  ּדַ

ְקִליָפה ֲעִמיק לֹוַמר ַמְחִמיִרין ְוֵישׁ . ּבִ ּמַ ל ׁשֶ  ּכָ
ִליךְ  ְוחֹוֵתךּ  ְסִביבֹוֶתיהָ  הּ  חוּ ִנְמלְ  ְוִאם. ּוַמׁשְ  ִעּמָ
ְרְנֹגלֹות ם ֶאת קֹוֵלף, ֲאֵחרֹות ּתַ ּלָ   :ּכֻ

ְרְנֹגֶלת. טו ְמֵצאת ְצלּוָיה ּתַ ּנִ הּ  ׁשֶ ה ּבָ ַעת ִחּטָ  ְמֻבּקַ
תֹוךְ  ַסח ּבְ ְעּפּועוֹ  ְמקֹום חֹוֵתךּ , ַהּפֶ  ֹאֶמד ְלִפי, ּפִ
ַעת הּ  ֶאת אֹוְסִרים ְוֵישׁ . ַהּדַ ּלָ ִכים ְלִפי, ּכֻ ַהּפְ ּמְ ׁשֶ ּכְ  ׁשֶ
ט ּפּודַהשִּׁ  ֵ ׁשּ ַעם ִמְתּפַ ָכל ַהּטַ ְרְנֹגֶלת ּבְ  ִמי ֵישׁ  ְוֵכן. ַהּתַ

אֹוֵסר ל ׁשֶ ְרְנֹגלֹות ּכָ לּויֹות ַהּתַ הּ  ַהּצְ אֹוָתהּ  ִעּמָ ּפּוד ּבְ  ׁשִ
זוֹ  זוֹ  ַהּנֹוְגעֹות י, ּבְ ּפּוד ִהּפּוךְ  ְיֵדי ַעל ּכִ ִ ט ַהׁשּ ֵ ׁשּ  ִמְתּפַ

  :ְלזוֹ  ִמּזוֹ 

ה. טז עֹוָרה אוֹ  ִחּטָ ְמֵצאתשֶׁ  ׂשְ ֶזֶפק ּנִ  ְלַאַחר ָהעֹוף ּבְ
ִהְבֲהבוּ  ר ָהעֹוף, אֹותוֹ  ׁשֶ ה ֻמּתָ עֹוָרה ְוַהִחּטָ ְ  ָצִריךְ  ְוַהׂשּ
ְרָפם ֹלא, ְלׂשָ יֵבי ּדְ ִלים ֲחׁשִ ְמֻעּכָ   :ּכִ

 תסח סימן
לֹא עֶרב ְמָלאָכה ַלעׂשֹות ׁשֶ ' י ּובוֹ , ֲחצֹות ַאַחר ֶפַסח ּבְ

  ְסִעיִפים:

ה. א ֶעֶרב אָכהְמלָ  ָהעֹוׂשֶ ַסח ּבְ , ּוְלַמְעָלה ֵמֲחצֹות ּפֶ
ִתין ּמְ ם ַלֲעׂשֹות ַוֲאִפּלוּ . אֹותוֹ  ְמׁשַ ִחּנָ  ִמי ְוֵישׁ . ָאסּור ּבְ
אֹוֵסר יר ִמי ְוֵישׁ . ְיהּוִדי ֵאינוֹ  ְיֵדי ַעל ֲאִפּלוּ  ׁשֶ ּתִ ּמַ   ,ׁשֶ
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ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ה, ֲאמּוִרים ּדְ עֹוׂשֶ ׁשֶ כֵּ  ְמָלאָכה ּכְ ּתַ , רְלִהׂשְ
ן ֲאָבל ָליו הּוא ְמַתּקֵ ּכֹוֵתב ִמי ְוֵכן. טֹוב ְליֹום ּכֵ  ׁשֶ

ֶרךְ  ְלַעְצמוֹ  ְסָפִרים ר, ִלּמּודוֹ  ּדֶ   :ֻמּתָ

ֲהגוּ  ָמקֹום, ֲחצֹות ֹקֶדם. ג ּנָ ין, ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ׁשֶ . עֹוׂשִ
ֲהגוּ  ָמקֹום ּנָ ּלֹא ׁשֶ ין ֵאין, ַלֲעׂשֹות ׁשֶ   :עֹוׂשִ

קוֹ  ַההֹוֵלךְ . ד ין םִמּמָ עֹוׂשִ ֵאין ְלָמקֹום ׁשֶ ין ׁשֶ  ֹלא, עֹוׂשִ
ה ּוב ַיֲעׂשֶ ִיׁשּ ֵני ּבְ ֲחֹלֶקת ִמּפְ ה ֲאָבל. ַהּמַ  הּוא עֹוׂשֶ

ר ְדּבָ ּמִ קֹום ְוַההֹוֵלךְ . ּבַ ֵאין ִמּמָ ים ׁשֶ  ְלָמקֹום עֹוׂשִ
ין עֹוׂשִ ה ֹלא, ׁשֶ  ָמקֹום ֻחְמֵרי ָעָליו ְונֹוְתִנים. ַיֲעׂשֶ
ָצא ּיָ ם ׁשֶ ָ ָהַלךְ  ָמקֹום ֵריְוֻחמְ  ִמׁשּ ם ׁשֶ י ַעל ְוַאף, ְלׁשָ  ּפִ

ְפֵניֶהם ִיְתָרֶאה ֹלא ֵכן הּוא ּבִ ֵטל ׁשֶ ֵני, ּבָ  ִאסּור ִמּפְ
ה ַאל ְלעֹוָלם ּנֶ ֵני ָאָדם ְיׁשַ ֲחֹלֶקת ִמּפְ  ִמי ְוֵכן. ַהּמַ
ְעּתוֹ  ּדַ י נֹוֵהג, ִלְמקֹומוֹ  ַלֲחֹזר ׁשֶ ַאְנׁשֵ ין ְמקֹומוֹ  ּכְ  ּבֵ
ין ְלָהֵקל ּלֹא ְוהּוא, ירְלַהְחמִ  ּבֵ ְפֵני ִיְתָרֶאה ׁשֶ י ּבִ  ַאְנׁשֵ
קֹום הּוא ַהּמָ ֵני, ּבוֹ  ׁשֶ ֲחֹלֶקת ִמּפְ   :ַהּמַ

ָמקֹום ֲאִפּלוּ . ה ֲהגוּ  ּבְ ּנָ ת ַיְתִחיל ֹלא, ַלֲעׂשֹות ׁשֶ ְתִחּלַ  ּבִ
ָעה ְמָלאָכה ַאְרּבָ ר ּבְ י ַעל ַאף, ָעׂשָ הּוא ּפִ  ָיכֹול ׁשֶ
ה אֶאלָּ , ֲחצֹות ֹקֶדם ְלָגְמָרהּ  ֹלׁשָ ֻנּיֹות ׁשְ ְלַבד ֻאּמָ  ֵהם ּבִ

ְתִחיִלים ּמַ ֶהם ׁשֶ ָמקֹום ּבָ ֲהגוּ  ּבְ ּנָ ין ַלֲעׂשֹות ׁשֶ  ַעד ְועֹוׂשִ
ִטים: ֵהם ְוֵאּלוּ , ֲחצֹות ִרים ַהַחּיָ  ֲאָבל. ְוַהּכֹוְבִסים ְוַהַסּפָ
ָאר ֻנּיֹות ׁשְ ֶהם ִהְתִחיל ִאם, ֻאּמָ ָעה ֹקֶדם ּבָ ר ַאְרּבָ  ָעׂשָ
גְ  הּוא ּיִ   :ֲחצֹות ַעד ֹמרׁשֶ

יִבין. ו ָעה ְלַתְרְנגֹוִלים ׁשֹוָבִכים מֹוׁשִ ַאְרּבָ ר ּבְ , ָעׂשָ
ַהְינוּ  ן ּדְ ַעְמדוּ  ָמקֹום ְלַתּקֵ ּיַ ְרְנגֹוִלים ׁשֶ ְרְנֹגלֹות ַהּתַ   :ְוַהּתַ

ְרְנֹגֶלת. ז ָבה ּתַ ׁשְ ּיָ יִצים ַעל ׁשֶ ה ַהּבֵ ֹלׁשָ  אוֹ  ָיִמים ׁשְ
יִבי, ּוֵמָתה, יֹוֵתר יהָ  ַאֶחֶרת ןמֹוׁשִ ְחּתֶ ֵדי ּתַ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ

יִצים ַיְפִסידוּ    :ַהּבֵ

ַחת ֶזֶבל ּגֹוְרִפין. ח ֵהָמה ַרְגֵלי ִמּתַ   :ּבְ

ֶבל. ט ָחֵצר ַהּזֶ ּבֶ א, יֹוִציֶאּנוּ  ֹלא, ׁשֶ ֶקּנוּ  ֶאּלָ  ְיַסּלְ
ָדִדים ה ְוִאם. ַלּצְ ָחֵצר ִנְתַרּבֶ ה יֹוִציֶאּנוּ , ּבֶ ּפָ   :ָלַאׁשְ

ִלים ּוְמִביִאים יםמֹוִליכִ . י ית ּכֵ ן ִמּבֵ ל ָהֻאּמָ , ַהּיֹום ּכָ
י ַעל ַאף ֵאיָנם ּפִ   :ַהּמֹוֵעד ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ

 תסט סימן
לֹא ר ְלַיֵחד ׁשֶ ׂשָ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ְלֶפַסח ּבָ

ֵהָמה ׁשּום ַעל לֹוַמר ָאסּור. א ין, ּבְ ה ּבֵ ין ַחּיָ  ּבֵ
חּוָטה ר. ׁשְ ׂשָ ְרֶאה ִפילְ , ְלֶפַסח ֶזה ּבָ ּנִ יׁשוֹ  ׁשֶ ִהְקּדִ  ׁשֶ
ים ן ֵמַחּיִ ַסח ְלָקְרּבַ ים אֹוֵכל ְוִנְמָצא, ּפֶ חּוץ ָקָדׁשִ . ּבַ
א ר: ֹיאַמר ֶאּלָ ׂשָ ר ֲאָבל. טֹוב ְליֹום ֶזה ּבָ : לֹוַמר ֻמּתָ
ים   :ְלֶפַסח ֵאּלוּ  ִחּטִ

 תע סימן
כֹורֹות ַהּבְ ין ׁשֶ עֶרב ִמְתעּנִ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ֶפַסח ּבְ

כֹורֹות. א ין ַהּבְ ֶעֶרב ִמְתַעּנִ ַסח ּבְ ין, ּפֶ כֹור ּבֵ  ֵמָאב ּבְ
ין כֹור ּבֵ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ֵמֵאם ּבְ ֲאִפּלוּ  ׁשֶ  ְנֵקָבה ׁשֶ

כֹוָרה ה ּבְ   :ִמְתַעּנָ

ַסח ֶעֶרב ָחל ִאם. ב ת ּפֶ ּבָ ׁשַ ים אֹוְמִרים ֵישׁ , ּבְ ְתַעּנִ ּמִ  ׁשֶ
כֹורֹות יֹום ַהּבְ ֵאיָנם ֹוְמִריםא ְוֵישׁ ', ה ּבְ ים ׁשֶ  ִמְתַעּנִ

ָלל   :ּכְ

ה ָהִאיְסְטִניס. ג ֶעֶרב ִמְתַעּנֶ ַסח ּבְ ֵדי, ּפֶ ּיֹאַכל ּכְ ה ׁשֶ  ַמּצָ
  :ְלֵתָאבֹון

 תעא סימן
עֶרב עה ַאַחר ֶפַסח ּבְ יִרית ׁשָ , ַפת ֶלֱאֹכל ָאסּור עׂשִ

  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ 
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ת ֶלֱאֹכל ָאסּור. א ָעה ּפַ ָ י ִמׁשּ ֵדי, ּוְלַמְעָלה ִריתֲעׂשִ  ּכְ
ּיֹאַכל ה ׁשֶ רֹות ְמַעט אֹוֵכל ֲאָבל, ְלֵתָאבֹון ַמּצָ  אוֹ  ּפֵ
א ֹלא ֲאָבל, ְיָרקֹות ֵרסוֹ  ְיַמּלֵ  ֹלא ְמַעט ְוַיִין .ֵמֶהם ּכְ
ה ּתֶ ּום, ִיׁשְ ִמְסַעד ִמׁשּ ּתֹות ָרָצה ִאם ֲאָבל, ָסִעיד ּדְ  ִלׁשְ

ה ַיִין ֵני, ׁשֹוֶתה, ַהְרּבֵ שֶׁ  ִמּפְ ּכְ ה ׁשֹוֶתה הּואׁשֶ  ּגֹוֵרר ַהְרּבֵ
ֲאַות ֲאָכל ּתַ   :ַהּמַ

ָעה ְוֹקֶדם. ב יִרית ׁשָ ר ֲעׂשִ ה ֶלֱאֹכל ֻמּתָ יָרה ַמּצָ   :ֲעׁשִ

ָעה ֹקֶדם ֶלֱאֹכל ִהְתִחיל ִאם. ג יִרית ׁשָ ָכה ֲעׂשִ  ּוָמׁשְ
ְיָלה ַעד ְסעּוָדתוֹ  ינוֹ , ַהּלַ מוֹ  ּדִ תֹות ּכְ ּבָ ׁשַ ָאר ּבְ  ָיִמים ּוׁשְ

ֵאר יםטֹובִ  ְתּבָ ּנִ   :א"רע ִסיָמן ׁשֶ

 תעב סימן
יֵני ה ּדִ ע ֲהַסּבָ   ְסִעיִפים: ז"ט ּובוֹ , כֹוסֹות ְוַאְרּבַ

ְלָחנוֹ  ִיְהֶיה. א עֹוד ָערּוךְ  ׁשֻ ֵדי, יֹום ִמּבְ ד ֶלֱאֹכל ּכְ  ִמּיָ
ךְ  ְחׁשַ ּתֶ ׁשֶ ֵבית הּוא ִאם ְוַאף. ּכְ ְדָרשׁ  ּבְ ֵני ָיקּום, ַהּמִ  ִמּפְ
ְצָוה ּמִ ִביל ְוֶלֱאֹכל ְלַמֵהר ׁשֶ ׁשְ ינֹוקֹות ּבִ ּלֹא ַהּתִ  ׁשֶ
נוּ  ךְ  ַעד ִקּדּושׁ  ֹיאַמר ֹלא ֲאָבל, ִייׁשְ ְחׁשַ ּתֶ   :ׁשֶ

ר. ב ְלָחנוֹ  ְיַסּדֵ ֵכִלים ָיֶפה ׁשֻ ִפי ָנִאים ּבְ  ְוָיִכין, ּכֹחוֹ  ּכְ
בוֹ  ְמקֹום ב מֹוׁשָ ׁשֵ ּיֵ ה ׁשֶ ֲהַסּבָ ֶרךְ  ּבַ   :ֵחרּות ּדֶ

הּוא. ג ׁשֶ ה ֹלא ֵסבמֵ  ּכְ ּבוֹ  ַעל ִיּטֶ ָניו ַעל ְוֹלא ּגַ  ְוֹלא ּפָ
א, ְיִמינוֹ  ַעל ֹמאלוֹ  ַעל ֶאּלָ   :ׂשְ

ה. ד ָ ה ְצִריָכה ֵאיָנהּ  ִאׁשּ א ֲהַסּבָ ן ִאם ֶאּלָ  ִהיא ּכֵ
  :ֲחׁשּוָבה

ן. ה ה ָצִריךְ  ָאִביו ֵאֶצל ּבֵ  ַרּבוֹ  הּוא ֲאִפּלוּ , ֲהַסּבָ
ְלִמיד. ֻמְבָהק ה ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ַרּבוֹ  ִלְפֵני ּתַ  ֲאִפּלוּ , ֲהַסּבָ
א, ֻמְבָהק ַרּבוֹ  ֵאינוֹ  ן ִאם ֶאּלָ ן ּכֵ . ְרׁשּות ַרּבוֹ  לוֹ  ִיּתֵ

דֹורוֹ  ֻמְפָלג ָחָכם ְוַתְלִמיד י ַעל ַאף, ּבְ ּלֹא ּפִ  ָלַמד ׁשֶ
ּנוּ  לּום ִמּמֶ ַרּבוֹ  ָחׁשּוב, ּכְ ה ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ּכְ   :ֲהַסּבָ

שׁ . ו ּמָ ַ הֲהסַ  ָצִריךְ  ַהׁשּ   :ּבָ

ל. ז ִריךְ  ִמי ּכָ ּצָ ה ׁשֶ ָתה אוֹ  ָאַכל ִאם, ֲהַסּבָ ֹלא ׁשָ  ּבְ
ה ּתֹות ֶלֱאֹכל ַלֲחֹזר ְוָצִריךְ , ָיָצא ֹלא ֲהַסּבָ  ְוִלׁשְ

ה ֲהַסּבָ   :ּבַ

ּתֹות ָצִריךְ . ח ָתָאן ְוִאם, ַהֵסֶדר ַעל ּכֹוסֹות' ד ִלׁשְ  ׁשְ
ּלֹא ֶזה ַאַחר ֶזה ֵסֶדר ׁשֶ   :ָיָצא ֹלא, ּכַ

עּור .ט ְמְזֶגּנוּ  ְלַאַחר ְרִביִעית, ַהּכֹוס ׁשִ ּיִ ה ׁשֶ ּתֶ ּלוֹ  ְוִיׁשְ  ּכֻ
ה ּבוֹ  ֵישׁ  ְוִאם. ֻרּבוֹ  אוֹ  ּנוּ  ׁשֹוִתין, ְרִביִעּיֹות ַהְרּבֵ  ִמּמֶ
ל ךְ  ּכָ ֵני ּכָ ִמְנַין ָאָדם ּבְ ּבוֹ  ְרִביִעּיֹות ּכְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ׁשֶ

ִריךְ  ּצָ ּתֹות ׁשֶ ה ַמֲחִזיק ִפּלוּ אֲ , ַהּכֹוס ֹרב ִלׁשְ ּמָ  ּכַ
  :ְרִביִעּיֹות

ֵאינוֹ  ִמי. י ֵני ַיִין ׁשֹוֶתה ׁשֶ יקוֹ  ִמּפְ ּזִ ּמַ , ׂשֹוְנאוֹ  אוֹ , ׁשֶ
ּתֹות ַעְצמוֹ  ִלְדֹחק ָצִריךְ  ם, ְוִלׁשְ ָעה ִמְצַות ְלַקּיֵ  ַאְרּבַ
  :ּכֹוסֹות

  :ָאֹדם ַיִין ַאַחר ַלֲחֹזר ִמְצָוה. יא

ַיִין יֹוְצִאים. יב למְ  ּבְ ָ יטֹון ֻבׁשּ   :ּוְבקֹוְנּדִ

ְרֵנס ָעִני ֲאִפּלוּ . יג ְתּפַ ָדָקה ִמן ַהּמִ  ַמְלּבּוׁשוֹ  ִיְמּכֹר, ַהּצְ
יר אוֹ  ִיְלֶוה אוֹ  ּכִ ִביל ַעְצמוֹ  ַיׂשְ ׁשְ   :ּכֹוסֹות' ְלד ַיִין ּבִ

ם. יד ים ּגַ ׁשִ בֹות ַהּנָ ע ַחּיָ ַאְרּבַ  ִמְצֹות ּוְבָכל ּכֹוסֹות ּבְ
  :ַלְיָלה אֹותוֹ בְּ  ַהּנֹוֲהגֹות

ינֹוקֹות. טו יעוּ  ּתִ ִהּגִ ן ִמְצָוה, ְלִחּנּוךְ  ׁשֶ  ֶאָחד ְלָכל ִלּתֵ
  :ְלָפָניו ּכֹוסוֹ 

ק ִמְצָוה. טז ינֹוקֹות ְלַחּלֵ ֵדי, ֶוֱאגֹוִזים ְקָליֹות ַלּתִ  ּכְ
ְראוּ  ּיִ ּנּוי ׁשֶ ֲאלוּ  ׁשִ   :ְוִיׁשְ

 תעג סימן
יֵני ִני כֹוס עד ַסחַהפֶ  ְוֵסֶדר ִראׁשֹון כֹוס ּדִ ֵ ' ז ּובוֹ , ַהׁשּ

  ְסִעיִפים:
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שׁ  ִראׁשֹון ּכֹוס לוֹ  מֹוְזִגין. א  ּוְמָבֵרךְ , ָעָליו ּוְמַקּדֵ
ֶהֱחָינוּ  ת ָחל ְוִאם. ׁשֶ ּבָ ׁשַ  ָחל ְוִאם, ַוְיֻכּלוּ  אֹוֵמר, ּבְ
מֹוָצֵאי ת ּבְ ּבָ ַכח ְוִאם, ז"יקנה אֹוֵמר ׁשַ יל ׁשָ  ְוֹלא ְלַהְבּדִ

ר ָדה ִהְתִחילשֶׁ  ַעד ִנְזּכַ ִלים, ַהַהּגָ ָדה ַיׁשְ ַאל ַעד ַהַהּגָ  ּגָ
ָרֵאל ךְ  ְוַאַחר ִיׂשְ יל ּכָ   :ַיְבּדִ

ה ׁשֹוֶתה. ב ֲהַסּבָ   :ַאֲחָריו ְמָבֵרךְ  ְוֵאינוֹ  ּבַ

ּתֹות ִיְרֶצה ִאם. ג ה ִלׁשְ ּמָ ָידוֹ  ָהְרׁשּות, ּכֹוסֹות ּכַ . ּבְ
ל ֵהר ָראּוי ָמקֹום ּוִמּכָ ּלֹא ִלּזָ תּ  ׁשֶ ין ֹותִלׁשְ  ִראׁשֹון ּבֵ
ִני דֹול ְלֹצֶרךְ  ֹלא ִאם, ְלׁשֵ ֵדי, ּגָ ּלֹא ּכְ ר ׁשֶ ּכֵ ּתַ , ִיׁשְ
ַנע ֲעׂשֹות ְוִיּמָ ָדה ּוְקִריַאת ַהֵסֶדר ִמּלַ   :ַהַהּגָ

ַעל ִלְפֵני ְמִביִאין. ד ִית ּבַ ּיֵשׁ  ְקָעָרה ַהּבַ הּ  ׁשֶ ה ּבָ ֹלׁשָ  ׁשְ
ס ַוֲחֹרֶסת ּוָמרֹור ַמּצֹות ֵני ַאֵחר ָרקיָ  אוֹ  ְוַכְרּפַ  ּוׁשְ

יִלין ְבׁשִ ַסח ֵזֶכר ֶאָחד, ּתַ , ַלֲחִגיָגה ֵזֶכר ְוֶאָחד ַלּפֶ
ר ְוָנֲהגוּ  ָבׂשָ ר. ּוֵביָצה ּבְ ׂשָ ְהֶיה ָנֲהגוּ  ְוַהּבָ ּיִ , ְזרֹועַ  ׁשֶ
ר ְוָנֲהגוּ  ׂשָ ַהּבָ ָחִלים ַעל ְצִלי ִיְהֶיה ׁשֶ יָצה ַהּגֶ ְהֶיה ְוַהּבֵ  ּתִ

ֶלת ֶ   :ְמֻבׁשּ

ּיֹוֵצא קֹותְירָ  ֵאּלוּ . ה ֶהם ׁשֶ ֶרת, חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ּבָ , ַחּזֶ
ין ְמָכא, ֻעְלׁשִ ָעִלין ְויֹוְצִאים. ָמרֹור, ַחְרֲחִביָנא, ּתָ  ּבֶ
ֶהם ּלָ ֶֹרשׁ  ֹלא ֲאָבל, ּוְבִקְלָחן ׁשֶ ׁשּ א, ּבַ ָעִלין ֶאּלָ ּבֶ  ֵאין ׁשֶ
א יֹוְצִאין ן ִאם ֶאּלָ ָלִחים, ַלִחים ֵהם ּכֵ ין יֹוְצִאים ּוַבּקְ  ּבֵ

ין ִחיםלַ  ים ּבֵ ים ֹלא ֲאָבל, ְיֵבׁשִ בּוׁשִ לּוִקים ְוֹלא, ּכְ  ׁשְ
ִלים ְוֹלא ָ ם. ְמֻבׁשּ ִית ִמְצָטְרִפים ְוֻכּלָ הּוא, ְלַכּזַ  ׁשֶ

עּור ִ ֶהם ַהׁשּ ּלָ ר, ׁשֶ ְצָוה ְוִעּקַ ֲחֶזֶרת ַהּמִ  לוֹ  ֵאין ְוִאם. ּבַ
ִפי, ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַאַחר ַיֲחֹזר, ֲחֶזֶרת ֵהם ַהֵסֶדר ּכְ  ׁשֶ

נּוִיים   :ׁשְ

 ַעל ְיָבֵרךְ  ְוֹלא ִראׁשֹון ִטּבּול ְלֹצֶרךְ  ָיָדיו נֹוֵטל. ו
ִטיָלה ח, ַהּנְ ס ְוִיּקַ ְרּפַ חֹות ֵמַהּכַ ִית ּפָ ּזַ לוֹ , ִמּכַ  ּוְמַטּבְ
ֹחֶמץ ִרי ּבֹוֵרא ּוְמָבֵרךְ , ּבְ  ְוֵאינוֹ , ְואֹוֵכל ָהֲאָדָמה ּפְ
ח. ַאֲחָריו ְמָבֵרךְ  ה ְוִיּקַ ה ִעיתָהֶאְמצָ  ַמּצָ  ְוִיְבָצֶעּנָ

ִים ּתַ ן, ִלׁשְ ין ְלֶאָחד ֶחְצָיהּ  ְוִיּתֵ ֻסּבִ ְמָרהּ  ֵמַהּמְ  ְלׁשָ
ַחת אֹוָתהּ  ְונֹוְתִנין, ַלֲאִפיקֹוָמן ה ּתַ ּפָ ִני ְוֶחְצָיהּ , ַהּמַ ֵ  ַהׁשּ

ים ין ָיׂשִ י ּבֵ ּתֵ ֵלמֹות ׁשְ ְ יהַּ  ַהׁשּ ָעָרה ְוַיְגּבִ שׁ  ַהּקְ ּיֵ הּ  ׁשֶ  ּבָ
ּצֹות ה ַמה ַעד, ָעְנָיא ְלָחָמא ָהא: ְוֹיאַמר ַהּמַ ּנָ ּתַ ׁשְ . ּנִ

ה ְוָאז ְלָחן ֵמַעל ַלֲהִסיָרם ְיַצּוֶ ֻ יָחם ַהׁשּ סֹוף ּוְלַהּנִ  ּבְ
ְלָחן ֻ ִאּלוּ  ַהׁשּ ָבר ּכְ ֵדי, ָאְכלוּ  ּכְ ְראוּ  ּכְ ּיִ ינֹוקֹות ׁשֶ  ַהּתִ
ֲאלוּ    :ְוִיׁשְ

ד לוֹ  מֹוְזִגין. ז ִני ּכֹוס ִמּיָ ֵדי, ׁשֵ ֲאלוּ  ּכְ ׁשְ ּיִ ינֹוקֹות ׁשֶ  ַהּתִ
ה ִני ּכֹוס ׁשֹוִתים ָלּמָ ה ֹקֶדם ׁשֵ  ָחְכָמה ֵאין ְוִאם. ְסֻעּדָ
ן ּבֵ דוֹ  ָאִביו, ּבַ ן לוֹ  ֵאין ִאם. ְמַלּמְ ּתוֹ , ּבֵ . ׁשֹוַאְלּתוֹ  ִאׁשְ
ְלִמיֵדי ַוֲאִפּלוּ . ַעְצמוֹ  ֶאת ׁשֹוֵאל הּוא, ָלאו ְוִאם  ּתַ

תַּ  ַמה: ָלֶזה ֶזה ׁשֹוֲאִלים ֲחָכִמים ׁשְ הּנִ '. ְוכו ּנָ
ְתִחיל ּמַ ָעָרה ַמֲחִזיר, ְלַפְרֹעה ָהִיינוּ  ֲעָבִדים ּוְכׁשֶ  ַהּקְ

הּ  ּבָ ּצֹות ׁשֶ ל ְוקֹוֵרא ְלָפָניו ַהּמַ ָדה ּכָ יעַ , ַהַהּגָ ּגִ ּיַ  ּוְכׁשֶ
ה יהַּ  ָצִריךְ  זוֹ  ְלַמּצָ ין ְלַהְראֹוָתהּ , ְלַהְגּבִ ֻסּבִ ב ַלּמְ ַחּבֵ ּתְ  ׁשֶ
ְצָוה יעַ כְּ  ְוֵכן. ֲעֵליֶהם ַהּמִ ּגִ ּיַ יעַ . ֶזה ְלָמרֹור ׁשֶ ּגִ ּיַ  ּוְכׁשֶ
יהַּ , ִלְלִפיָכךְ  ל ַמְגּבִ ָידוֹ  ּכֹוסוֹ  ֶאָחד ּכָ חֹוֵתם ַעד ּבְ  ׁשֶ

ַאל ָרֵאל ּגָ   :ִיׂשְ

 תעד סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ְמָבְרִכין ֵאין' ב כֹוס על

ִני ּכֹוס ׁשֹוֶתה. א ָרָכה ֹלא ָעָליו ְמָבֵרךְ  ְוֵאין ׁשֵ  ּבְ
ָרָכה ְוֹלא אׁשֹוָנהרִ  ֵאין, ַאֲחרֹוָנה ּבְ  ּבֹוֵרא ְמָבְרִכין ׁשֶ

ִרי ֶפן ּפְ י ַהּגֶ ל ּכֹוס ַעל ִאם ּכִ ל ּכֹוס ְוַעל ִקּדּושׁ  ׁשֶ  ׁשֶ
ת ְרּכַ זֹון ּבִ ֶפן ַעל ְמָבְרִכין ְוֵאין, ַהּמָ י ַהּגֶ  ַאַחר ִאם ּכִ
  :ְרִביִעי ּכֹוס

 תעה סימן
יֵני ֶיֶתר   ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , ַהֵסֶדר ּדִ
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ח, ָיָדִים ְנִטיַלת ַעל ִויָבֵרךְ  ָיָדיו ִיּטֹל. א ּצֹות ְוִיּקַ  ַהּמַ
ֵסֶדר יָחם ּכַ ִהּנִ רּוָסה, ׁשֶ ין ַהּפְ י ּבֵ ּתֵ ֵלמֹות ׁשְ ְ  ְוֹיאֲחֵזם, ַהׁשּ
ָידוֹ  ה ֲאִכיַלת ְוַעל ַהּמֹוִציא ִויָבֵרךְ  ּבְ ךְ  ְוַאַחר, ַמּצָ  ּכָ
ֵלָמה ִיְבַצע ְ רּוָסה ָנהַהֶעְליוֹ  ֵמַהׁשּ יֶהן, ּוֵמַהּפְ ּתֵ ְ ַיַחד ִמׁשּ , ּבְ

ֵלם ֶמַלח ְוִיְטּבְ ה ְוֹיאְכֵלם. ּבְ ֲהַסּבָ ַיַחד ּבַ ִית ּבְ ּזַ ל ּכַ  ִמּכָ
ֵני ֶלֱאֹכל ָיכֹול ֵאינוֹ  ְוִאם, ֶאָחד ׁשְ ַיַחד ֵזיִתים ּכִ , ּבְ
ה ַהּמֹוִציא ֹיאַכל ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר ּתְ ל ּכָ ה ֲאִכיַלת ׁשֶ , ַמּצָ
ח ךְ כָּ  ְוַאַחר ִית ִיּקַ ּזַ ֶעּנוּ  ָמרֹור ּכַ ּקְ ּלוֹ  ִויׁשַ ֲחרֹוֶסת ּכֻ , ּבַ
ֶהּנוּ  ְוֹלא תֹוכוֹ  ַיׁשְ ּלֹא ּבְ ל ׁשֶ , ְמִרירּותוֹ  ַטַעם ְיַבּטֵ

ַעם  ַעל ִויָבֵרךְ , ֵמָעָליו ַהֲחֹרֶסת ְלַנֵער ָצִריךְ  ֶזה ּוִמּטַ
ֹלא ְוֹיאְכֶלּנוּ  ָמרֹור ֲאִכיַלת ה ּבְ ךְ  ְוַאַחר, ֲהַסּבָ  ֵטלנוֹ  ּכָ
ה ית ַמּצָ ִליׁשִ ה ּובֹוֵצעַ  ׁשְ ּנָ רֹור ִעם ְוכֹוְרָכהּ  ִמּמֶ  ַהּמָ

ֲחֹרֶסת ְוטֹוְבָלהּ  שׁ  ֵזֶכר: ְואֹוֵמר. ּבַ ְקּדָ ל ַלּמִ ִהּלֵ , ּכְ
ַיַחד ְואֹוְכָלן ה ּבְ ֲהַסּבָ ַרךְ . ּבַ ּבֵ ֶ ה ֲאִכיַלת ַעל ּוִמׁשּ  ֹלא ַמּצָ
ָדָבר ַיִסיחַ  ֵאינוֹ  ּבְ ה ֵמִעְנַין ׁשֶ ּיֹאַכל דעַ  ַהְסֻעּדָ ִריָכה ׁשֶ  ּכְ

ֵדי, זוֹ  ֲעֶלה ּכְ ּתַ ת ׁשֶ ְרּכַ ה ֲאִכיַלת ּבִ ת ַמּצָ  ֲאִכיַלת ּוִבְרּכַ
ם ָמרֹור   :זוֹ  ִלְכִריָכה ּגַ

א ִראׁשֹון ְלִטּבּול ְיָרקֹות לוֹ  ֵאין ִאם. ב , ָמרֹור ֶאּלָ
ִטּבּול ָעָליו ְיָבֵרךְ  ִרי ּבֹוֵרא: ִראׁשֹון ּבְ  ְוַעל ָהֲאָדָמה ּפְ
ּבּול, ָמרֹור יַלתֲאכִ  ִני ּוַבּטִ ֵ ֶלּנוּ  ַהׁשּ ֲחֹרֶסת ִיְטּבְ  ּבַ

ֹלא ְוֹיאְכֶלּנוּ  ָרָכה ּבְ   :ּבְ

ַלע. ג ה ּבָ ַלע ִאם ֲאָבל. ָיָצא, ַמּצָ  ָיָצא ֹלא, ָמרֹור ּבָ
ַטַעם ֵעיָנן ָמרֹור ּדְ א ּבָ ַלע ִאם ַוֲאִפּלוּ . ְוֵליּכָ ה ּבָ  ַמּצָ
ֶאָחד ּוָמרֹור ה ְיֵדי, ּכְ . ָיָצא ֹלא ָמרֹור ְיֵדי, אָיצָ  ַמּצָ
ָרָכם ְוִאם ִסיב ּכְ ה ְיֵדי ַאף, ּוְבָלעוֹ , ּבְ  ָיָצא ֹלא ַמּצָ
ֵאין ְלִפי ֶרךְ  ׁשֶ ָכךְ  ֲאִכיָלה ּדֶ   :ּבְ

ה ָאַכל. ד ֹלא ַמּצָ ָנה ּבְ ּוָ גֹון, ּכַ ֲאָנסּוהוּ  ּכְ  אוֹ  ם"ַעּכוּ  ׁשֶ
יָון חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ָיָצא, ֶלֱאֹכל ִלְסִטים הּוא ּכֵ  יֹוֵדעַ  ׁשֶ

ְיָלה ַהּלַ ַסח ׁשֶ הּוא ּפֶ ב ְוׁשֶ ֲאִכיַלת ַחּיָ ה ּבַ  ִאם ֲאָבל. ַמּצָ
הּוא ָסבּור ָהָיה ֵאין אוֹ , ֹחל ׁשֶ ה זוֹ  ׁשֶ   :ָיָצא ֹלא, ַמּצָ

ִית ָאַכל. ה ּזַ ה ּכַ ה ְוהּוא ַמּצָ ֵעת, ִנְכּפֶ טּותוֹ  ּבְ  ְוַאַחר, ׁשְ
ךְ  א ּכָ ב, ִנְתַרּפֵ תְ  ַאַחר ֶלֱאֹכל ַחּיָ ּנִ אׁשֶ אֹוָתהּ  ְלִפי, ַרּפֵ  ׁשֶ

ָעה ָהְיָתה ֲאִכיָלה ׁשָ ָהָיה ּבְ טּור ׁשֶ ל ּפָ ְצֹות ִמּכָ   :ַהּמִ

ֲחִצי ָאַכל. ו ֲחִצי ְוָאַכל ְוָחַזר, ַזִית ּכַ , ָיָצא, ַזִית ּכַ
ּלֹא ּוִבְלַבד ֵהה ׁשֶ ין ִיׁשְ הּ  ֲאִכיָלה ּבֵ ֵדי יֹוֵתר ַלֲחֶבְרּתָ  ִמּכְ
ָרס ֲאִכיַלת   :ּפְ

ה ֲאִכיַלת ִחּיּוב ֵאין. ז א ַמּצָ ְיָלה ֶאּלָ ּלַ  ָהִראׁשֹון ּבַ
ְלַבד ְיָלה ְוַאף. ּבִ ּלַ ִית יֹוֵצא ָהִראׁשֹון ּבַ ַכּזַ   :ּבְ

 תעו סימן
ֵליל ְצִלי ֲאִכיַלת ִמְנַהג   ְסִעיִפים: ב ּובוֹ , ֶפַסח ּבְ

ֲהגוּ  ָמקֹום. א ּנָ ֵליֵלי ָצִלי ֶלֱאֹכל ׁשֶ ָסִחים ּבְ . אֹוְכִלים, ּפְ
ֲהגוּ  קֹוםמָ  ּנָ ּלֹא ׁשֶ ֵזָרה אֹוְכִלין ֵאין, ֶלֱאֹכל ׁשֶ א ּגְ ּמָ  ׁשֶ

ר: ֹיאְמרוּ  ׂשַ ַסח ּבְ  ֶלֱאֹכל ָאסּור ָמקֹום ּוְבָכל. הּוא ּפֶ
ה ּלוֹ  ְצִלי ׂשֶ ֶאָחד ּכֻ ַלְיָלה ּכְ ֵני, ֶזה ּבְ ְרֶאה ִמּפְ ּנִ  ׁשֶ

אֹוֵכל ים ּכְ חּוץ ָקָדׁשִ ךְ  ָהָיה ְוִאם. ּבַ ִחֵסר אוֹ  ְמֻחּתָ  ׁשֶ
ּנוּ  ַלק אוֹ  ֵאֶבר ִמּמֶ ר ְוהּוא ֵאֶבר ּבוֹ  ׁשָ  ֶזה ֲהֵרי, ְמֻחּבָ
ר ָמקֹום ֻמּתָ ֲהגוּ  ּבְ ּנָ   :ׁשֶ

ר ֲאִפּלוּ . ב ׂשַ ל, ְועֹוף ֵעֶגל ּבְ ָבר ּכָ עּון ּדָ ּטָ ִחיָטה ׁשֶ , ׁשְ
ָמקֹום ָצִלי ֶלֱאֹכל ָאסּור ֲהגוּ  ּבְ ּנָ ּלֹא ׁשֶ   :ָצִלי ֶלֱאֹכל ׁשֶ

 תעז סימן
יֵני   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ָהֲאִפיקֹוָמן ִכיַלתאֲ  ּדִ

ַמר ְלַאַחר. א ל ּגְ ה ּכָ ה אֹוְכִלים ַהְסֻעּדָ ּצָ מּוָרה ִמּמַ ְ  ַהׁשּ
ַחת ה ּתַ ּפָ ִית ַהּמַ ּזַ ל ּכַ ַסח ֵזֶכר, ֶאָחד ּכָ ֱאָכל ַלּפֶ  ַעל ַהּנֶ

ַֹבע ה ְוֹיאְכֶלּנוּ , ַהׂשּ ֲהַסּבָ  ִויֵהא, ָעָליו ְיָבֵרךְ  ְוֹלא ּבַ
  :ֲחצֹות ֹקֶדם ְלָאְכלוֹ  ָזִהיר
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ַכח ִאם. ב ר ְוֹלא, ֲאִפיקֹוָמן ָאַכל ְוֹלא ׁשָ  ַעד ִנְזּכַ
ַטל ּנָ ָאַמר אוֹ  ָיָדיו ׁשֶ  ֲאִפיקֹוָמן אֹוֵכל, ּוְנָבֵרךְ  ָלן ַהב ׁשֶ
ֹלא ת ּבְ ְרּכַ ר ֹלא ְוִאם. ַהּמֹוִציא ּבִ ַרךְ  ַעד ִנְזּכַ ּבֵ  ׁשֶ

ת ְרּכַ זֹון ּבִ ר ִאם, ַהּמָ ַרךְ  ֹקֶדם ִנְזּכַ ּבֵ ִרי ּבֹוֵרא ׁשֶ ֶפן ּפְ  ַהּגֶ
 ֹלא ְוִאם, ָהֲאִפיקֹוָמן ְוֹיאַכל ַהּמֹוִציא ִויָבֵרךְ  ָיָדיו ִיּטֹל
ר ַרךְ  ַאַחר ַעד ִנְזּכַ ּבֵ ִרי ּבֹוֵרא ׁשֶ ֶפן ּפְ  ֹיאַכל ֹלא ַהּגֶ

ה ַעל ְוִיְסֹמךְ , ֲאִפיקֹוָמן ָאַכל ַמּצָ תֹוךְ  ׁשֶ ה ּבְ  ַהְסֻעּדָ
ן ּלָ ּכֻ מּורֹות ׁשֶ ַעת ֵהן ׁשְ ְ ה ִמׁשּ ָמקֹום ֲאָבל. ִליׁשָ  ּבְ
ֲהגוּ  ּנָ ּמּור ַלֲעׂשֹות ׁשֶ ַעת ִמְצָוה ְלַמּצֹות ׁשִ ְ , ְקִציָרה ִמׁשּ
ר ֹלא ֲאִפּלוּ  ל ַאַחר ַעד ִנְזּכַ  ִויָבֵרךְ  ָיָדיו ִיּטֹל, ַהַהּלֵ

  :ָהֲאִפיקֹוָמן ְוֹיאַכל ַהּמֹוִציא

 תעח סימן
לֹא   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ִפיקֹוָמןָהאֲ  ֲאִכיַלת ַאַחר ֶלֱאֹכל ׁשֶ

ָבר ׁשּום ֶלֱאֹכל ֵאין ֲאִפיקֹוָמן ַאַחר. א   :ּדָ

ן ִמי. ב ׁשַ ּיָ תֹוךְ  ׁשֶ ה ּבְ . ֶלֱאֹכל חֹוֵזר ֵאינוֹ , ְוֵהִקיץ ַהְסֻעּדָ
ֵני נוּ  ֲחבּוָרה ּבְ ׁשְ ּיָ ָצָתן ׁשֶ תֹוךְ  ִמּקְ ה ּבְ  חֹוְזִרים, ַהְסֻעּדָ

מוּ . ְואֹוְכִלים לָּ  ִנְרּדְ  ִנְתַנְמְנמוּ . ֹיאְכלוּ  ֹלא, ְוֵנעֹורוּ , םּכֻ
ם ּלָ   :ֹיאְכלוּ , ּכֻ

 תעט סימן
ְרַכת י כֹוס על ַהָמזֹון ּבִ ִליׁשִ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ׁשְ

ךְ  ַאַחר. א י ּכֹוס לוֹ  מֹוְזִגין ּכָ ִליׁשִ  ָעָליו ּוְמָבֵרךְ , ׁשְ
ת ְרּכַ זֹון ּבִ ִרי ּובֹוֵרא ַהּמָ ֶפן ּפְ ה הוּ ְוׁשֹותֵ , ַהּגֶ ֲהַסּבָ . ּבַ
ה ְוֹלא ַאֲחָריו ְיָבֵרךְ  ְוֹלא ּתֶ ינוֹ  ַיִין ִיׁשְ . ְרִביִעי ְלכֹוס ּבֵ

  :ִזּמּון ַאַחר ַלֲחֹזר ִמְצָוה

 תפ סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ְרִביעי כֹוס ֵסֶדר

ל ֶאת ָעָליו ְוגֹוֵמר, ָלנוּ  ֹלא ַמְתִחיל. א  ְוֵאינוֹ . ַהַהּלֵ
לּוךָ  אֹוֵמר א, ְיַהּלְ ַמר ַאַחר אֹוֵמר ֶאּלָ ל ּגְ ל ַהַהּלֵ  ַהּלֵ
דֹול הּוא ַהּגָ יָ  ֵמהֹודוּ  ׁשֶ ֶבל ְנָהרֹות ַעל ַעד ַלּיְ ֵהם ּבָ  ׁשֶ

י ו"כ ךְ  ְוַאַחר, ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ּכִ ַמת אֹוֵמר ּכָ ל ִנׁשְ  ַחי ּכָ
ח ּבַ ּתַ ה עֹוָלם ְוַעד ֵמעֹוָלם ַעד ְוִיׁשְ  ֹיאַמר ְוָאז, ֵאל ַאּתָ
לּוךָ  ל ֶמֶלךְ  ַעד ְיַהּלְ חֹות ְמֻהּלָ ּבָ ׁשְ ּתִ ה ְוׁשֹוֵתהוּ , ּבַ ֲהַסּבָ  ּבַ

ֹלא ָרָכה ּבְ ה ּבְ ִחּלָ ֶפן ַעל ַאֲחָריו ּוְמָבֵרךְ , ּתְ  ְוִאם. ַהּגֶ
ֹלא ׁשֹוֵתהוּ  ה ּבְ ּתֹות ָצִריךְ , ֲהַסּבָ ַעם ִלׁשְ  ַאֶחֶרת ּפַ
ה ֲהַסּבָ ִרי ּבֹוֵרא ְלָפָניו ּוְמָבֵרךְ , ּבַ ֶפן ּפְ  ִהִסיחַ שֶׁ  ְלִפי, ַהּגֶ
ְעּתוֹ  ּתֹות ּדַ ׁשְ   :עֹוד ִמּלִ

 תפא סימן
לֹא ּתֹות ׁשֶ ע ַאַחר ִלׁשְ   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , כֹוסֹות ַאְרּבַ

ע ַאַחר. א אי ֵאינוֹ  ּכֹוסֹות ַאְרּבַ ַ ּתֹות ַרׁשּ א, ַיִין ִלׁשְ  ֶאּלָ
  :ַמִים

ב. ב ִהְלכֹות ַלֲעֹסק ָאָדם ַחּיָ ַסח ּבְ , ְצַרִיםמִ  ּוִביִציַאת ַהּפֶ
ר ִסים ּוְלַסּפֵ ּנִ ְפָלאֹות ּבַ ה ּוַבּנִ ָעׂשָ דֹושׁ  ׁשֶ רּוךְ  ַהּקָ  הּוא ּבָ

ְחְטֶפּנוּ  ַעד, ַלֲאבֹוֵתינוּ  ּתַ ָנה ׁשֶ   :ׁשֵ

 תפב סימן
ֵאין ִמי מּוָרה ַמָצה לוֹ  ׁשֶ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ׁשְ

ֵאין ִמי. א ה לוֹ  ׁשֶ ֶרת ַמּצָ ּמֶ א ְמׁשֻ ִית ֶאּלָ ּזַ  ַעל ךְ ְמָברֵ , ּכַ
ּגֹוֵמר, ְואֹוֵכל ָמרֹור ֲאִכיַלת ה ְסעּוָדתוֹ  ּוְכׁשֶ ּצָ  ִמּמַ
ֵאיָנהּ  ֶרת ׁשֶ ּמֶ ה ֲאִכיַלת ַעל ְמָבֵרךְ , ְמׁשֻ  ְואֹוֵכל ַמּצָ
ִית אֹותוֹ  ּזַ לּום ַאֲחָריו טֹוֵעם ְוֵאינוֹ , ּכַ   :ּכְ

 תפג סימן
ין ֵאין ִמי ּדִ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ַיִין לוֹ  ׁשֶ
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ֵאין ִמי. א ֵליל ַיִין לוֹ  ׁשֶ ַסח ּבְ שׁ , ּפֶ ת ַעל ְמַקּדֵ  ַהּפַ
ָבֵרךְ  ּמְ יחַ , ּובֹוֵצעַ  ַהּמֹוִציא ׁשֶ  ַעד ָעָליו ָיָדיו ּוַמּנִ
ּגֹוֵמר ּדּושׁ  ׁשֶ ה ֲאִכיַלת ַעל ּוְמָבֵרךְ , ַהּקִ , ְואֹוֵכל, ַמּצָ
ךְ  ְוַאַחר ָאר אֹוֵכל ּכָ ק ְיָרקֹות ׁשְ ְלָחן ּוְמַסּלֵ ֻ  ְואֹוֵמר ַהׁשּ

ה המַ  ּנָ ּתַ ׁשְ ָדה ְוָכל ּנִ ַאל ַעד ַהַהּגָ ָרֵאל ּגָ  ּוְמָבֵרךְ , ִיׂשְ
רֹור ַעל ךְ  ְוַאַחר, ְואֹוֵכל, ַהּמָ ה ּכֹוֵרךְ  ּכָ , ּוָמרֹור ַמּצָ

ְלִעְנַין ִנְרֶאה ְוִלי. ְואֹוֵכל  ִלְסמֹךְ  ֵישׁ  ּכֹוסֹות' ד ּדִ
אן ָאַמר ַאּמַ ין ּדְ ׁשִ ְמַקּדְ ָאר ַעל ּדִ ִקין ׁשְ  אהוּ  ִאם ַמׁשְ
מוֹ , ְמִדיָנה ֲחַמר ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ   :ב"ער ִסיָמן ְלֵעיל ׁשֶ

 תפד סימן
ין רֹוֶצה ִמי ּדִ ה ַהֵסֶדר ַלעׂשֹות ׁשֶ ַהְרּבֵ ים ּבְ ּתִ  ּובוֹ , ּבָ

  ָסִעיף ֶאָחד

ָבֵעי ָמאן. א ְתֵרי ְלָברּוֵכי ּדְ ְתָלת אוֹ  ּבִ י ּבִ ּתֵ  ְמָבֵרךְ , ּבָ
א ֵריׁשָ ֵביֵתיהּ  ּבְ ָצִריךְ  ַמאי לכָּ  ְוָאִכיל ּבְ  ּוְמָבֵרךְ , ּדְ
ת ְרּכַ זֹון ּבִ ֵביֵתיהּ  ְוַחד ַחד ְלָכל ְמָבֵרךְ  ְוָהָדר, ַהּמָ  ּבְ
ָתן ָסא ִאיְנהוּ  ְוׁשָ א ּכָ ִקּדּוׁשָ א ּדְ ְדּתָ  ַיְרֵקי ְוָאְכֵלי ּוְדַאּגַ
ה ֵתי ָאִכיל ֹלא ְוִאיהוּ , ּוַמּצָ ֲהַדְייהוּ  ְוׁשָ ִביק, ּבַ  ְלהוּ  ְוׁשָ

ת ִאיְנהוּ  ּוְמָבְרֵכי, ַתְיהוּ ְסֻעדָּ  ְלִמְגַמר ְרּכַ זֹון ּבִ  ְוִאי. ַהּמָ
ה ִיְקָרא, ָיְדֵעי ֹלא ה ִמּלָ ִמּלָ  ְלֵביָתא ָאִזיל ְוָהָדר, ּבְ

 ְוָגַמר ְלֵביֵתיהּ  ָאִזיל ְוָהָדר, ָהֵכי ְוָעִביד ַאֲחִריָנא
ָלא ֵתי ַהּלֵ ָסא ְוׁשָ ָלא ּכָ ַהּלֵ ֵעי ְוִאי. ּדְ  ְלָהַנךְ  ְלַאְקּדּוֵמי ּבָ
י ּתֵ א ּבָ ֵריׁשָ ִריךְ , ּבְ  ְוָהָדר ָטִעים ְוֹלא ָאִכיל ְוֹלא ְלהוּ  ּבָ
שׁ  ְלֵביֵתיהּ  ָאִזיל ֵביתוֹ  ַהּכֹל ִיְגֹמר ִיְרֶצה ְוִאם, ּוְמַקּדֵ  ּבְ
ךְ  ְוַאַחר שׁ  ֵיֵלךְ  ּכָ ים ְלַקּדֵ ּתִ ּבָ  ֹיאַכל ְוֹלא ָהֲאֵחִרים ּבַ

ה ּתֶ ֶהם ְוִיׁשְ   :ִעּמָ

 תפה סימן
ין עשֶׁ  ִמי ּדִ ּבַ ׁשְ לֹא ּנִ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ַמָצה ֶלֱאֹכל ׁשֶ

בּוָעה: ָאַמר. א ּלֹא ׁשְ ה ֹאַכל ׁשֶ  ָאסּור, ְסָתם, ַמּצָ
ה ֶלֱאֹכל ֵליל ַמּצָ ַסח ּבְ בּוָעה: ָאַמר. ּפֶ ּלֹא ׁשְ  ֹאַכל ׁשֶ
ה ֵליל ַמּצָ ַסח ּבְ ה ְואֹוֵכל לֹוֶקה, ּפֶ ֵליל ַמּצָ ַסח ּבְ   :ּפֶ

 תפו סימן
עּור ִית ׁשִ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ַכזַּ

עּור. א ִית ׁשִ ּזַ ָהֵוי אֹוְמִרים ֵישׁ , ּכַ ֲחִצי ּדְ יָצה ּכַ   :ּבֵ

 תפז סימן
ִפַלת ֵסֶדר ל עְרִבית ּתְ   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ֶפַסח ׁשֶ

ֲחִרית ַעְרִבית, ַהּיֹום ֵסֶדר. א ֹלשׁ  אֹוֵמר ּוִמְנָחה ְוׁשַ  ׁשָ
ֹלשׁ , ִראׁשֹונֹות ת, ַאֲחרֹונֹות ְוׁשָ ַ ֶאְמַצע ַהּיֹום ּוְקֻדׁשּ : ּבָ

ה נוּ  ַאּתָ ן' ְוכו ְבַחְרּתָ ּתֶ  ַחג יֹום ֶאת ֱאֹלֵהינוּ ' ה ָלנוּ  ַוּתִ
ּצֹות ה ַהּמַ ה ֹקֶדשׁ  ִמְקָרא טֹוב יֹום ֶאת ַהּזֶ  ְזַמן, ַהּזֶ
יֵאנוּ , ְוָיֹבא ַיֲעֶלה, ֵחרּוֵתנוּ  ִ שׁ : ְוחֹוֵתם ְוַהׂשּ  ְמַקּדֵ
ָרֵאל יםְוַהזְּ  ִיׂשְ שׁ : ָאַמר ְוִאם. ַמּנִ ת ְמַקּדֵ ּבָ ַ  ּבוֹ  ְוָחַזר, ַהׁשּ

ֵדי ּתֹוךְ  ּבּור ּכְ הּוא ַאֲחֵרי ָיָצא, ּדִ הּוא יֹוֵדעַ  ׁשֶ  יֹום ׁשֶ
ת ָחל ְוִאם. טֹוב ּבָ ׁשַ נֹוחַ  יֹום ֶאת: אֹוֵמר ּבְ ה ַהּמָ  ַהּזֶ
ּצֹות ַחג יֹום ְוֶאת ה ַהּמַ שׁ : ְוחֹוֵתם, ַהּזֶ ת ְמַקּדֵ ּבָ ַ  ַהׁשּ
ָרֵאלְויִ  ים ׂשְ ַמּנִ ת אֹוְמִרים ְוֵאין. ְוַהּזְ ְרּכַ ַבע ֵמֵעין ּבִ   :ׁשֶ

ִליחַ  ֵאין. ב שׁ  ִצּבּור ׁשְ ֵבית ְמַקּדֵ ֶנֶסת ּבְ   :ַהּכְ

ַכח. ג ה לֹוַמר ׁשָ נוּ  ַאּתָ   :ָיָצא, ְוָיֹבא ַיֲעֶלה ְוָאַמר ְבַחְרּתָ

ֵליל. ד ל ִראׁשֹון ּבְ ַסח ׁשֶ ל ּגֹוְמִרין ּפֶ צִ  ַהַהּלֵ  ּבּורּבְ
ְנִעיָמה ְבָרָכה ּבִ ה ּבִ ִחּלָ ֵליל ְוֵכן, ְוסֹוף ּתְ ִני ּבְ ל ׁשֵ  ׁשֶ

ֵני ל טֹוִבים ָיִמים ׁשְ ֻלּיֹות ׁשֶ   :ּגָ

 תפח סימן
ין ִפַלת ֵסֶדר ּדִ ֲחִרית ּתְ ל ׁשַ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ֶפַסח ׁשֶ
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ֲחִרית. א ֶנֶסת ְלֵבית ִנְכָנִסים ׁשַ ִמירוֹ  ְוקֹוִרים, ַהּכְ  תַהּזְ
ל ת ׁשֶ ּבָ ִלין, ׁשַ ּלְ ת ּוִמְתּפַ ִפּלַ ֲחִרית ּתְ ל ְוגֹוְמִרין, ׁשַ  ַהַהּלֵ
א ּבוֹ  ַמְפִסיִקין ְוֵאין ֶרךְ  ֶאּלָ ּדֶ ָאְמרוּ  ּכַ ְקִריַאת ׁשֶ  ּבִ
ַמע ֶאְמַצע, ׁשְ ֶרק ּבְ לֹום ׁשֹוֵאל ַהּפֶ ׁשְ  ַרּבוֹ  אוֹ  ָאִביו ּבִ

יב לֹום ּוֵמׁשִ ד ְלָאָדם ׁשָ ַתן ִנְכּבָ ּנָ  ּוֵבין, לֹוםשָׁ  לוֹ  ׁשֶ
ָרִקים לֹום ׁשֹוֵאל ַהּפְ ׁשְ ד ָאָדם ּבִ יב ִנְכּבָ לֹום ּוֵמׁשִ  ׁשָ

ַסק ְוִאם. ָאָדם ְלָכל ֶאְמַצע ּפָ ָהה ּבָ ֵדי ֲאִפּלוּ  ְוׁשָ  ּכְ
ּלוֹ  ֶאת ִלְגֹמר א ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ּכֻ קֹום ֶאּלָ  ַלּמָ
ַסק ּפָ   :ׁשֶ

ל. ב ַהּלֵ ָרה ֲאִפּלוּ , ּבַ ֶאָחד קֹוִרין ֲעׂשָ   :ּכְ

ֵני מֹוִציִאין. ג ִראׁשֹון ְוקֹוִרין ְסָפִרים ׁשְ ה ּבָ ָ ְבֵרי ֲחִמׁשּ  ּגַ
ת ָפָרׁשַ כוּ  ִמן ּבֹא ּבְ  ַעל ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ַעד ִמׁשְ
ִני קֹוֵרא ּוַמְפִטיר, ִצְבאֹוָתם ׁשֵ ת ּבְ ָפָרׁשַ ְנָחס ּבְ  ּוַבֹחֶדשׁ  ּפִ
עַ  ּוַמְפִטיר ָהִראׁשֹון יהֹוׁשֻ ֵעת ּבִ ִלין, ִהיאהַ  ּבָ ּלְ  ּוִמְתּפַ
ת ִפּלַ יִרין ְוֵאין מּוָסף ּתְ ם ַמְזּכִ ׁשֶ אן ּגֶ  ְוֵכן ָוֵאיָלךְ  ִמּכָ

ם ּפֹוְסִקים ָ ֹאל ָוֵאיָלךְ  ִמׁשּ ׁשְ ת ִמּלִ ִבְרּכַ ִנים ּבְ ָ   :ַהׁשּ

 תפט סימן
ִפַלת ֵסֶדר ִני ֵליל ּתְ ל ׁשֵ ' י ּובוֹ , ָהֹעֶמר ּוְסִפיַרת ֶפַסח ׁשֶ

  ְסִעיִפים:

ִני ֵלילבְּ . א ת ַאַחר ׁשֵ ִפּלַ  ִלְסּפֹר ַמְתִחיִלין ַעְרִבית ּתְ
ַכח ְוִאם, ָהֹעֶמר ת ִלְסּפֹר ׁשָ ְתִחּלַ ְיָלה ּבִ  הֹוֵלךְ  ַהּלַ
ל ְוסֹוֵפר ְיָלה ּכָ ל ַעל ּוִמְצָוה. ַהּלַ  ִלְסּפֹר ֶאָחד ּכָ
ד ִלְסּפֹר ְוָצִריךְ . ְלַעְצמוֹ  ה ּוְלָבֵרךְ  ְמֻעּמָ ִחּלָ  ְוסֹוֵפר. ּתְ

בּועֹות ִמיםַהיָּ  ָ יַצד. ְוַהׁשּ ּיֹום, ּכֵ  ַהּיֹום: אֹוֵמר ָהִראׁשֹון ּבַ
יעַ  ַעד ֶאָחד יֹום ּגִ ּמַ ְבָעה ׁשֶ  ַהּיֹום: ֹיאַמר ְוָאז ָיִמים ְלׁשִ

ְבָעה ֵהם ָיִמים ׁשִ בּועַ  ׁשֶ ִמיִני ּוְביֹום ֶאָחד ׁשָ : ֹיאַמר ׁשְ
מֹוָנה ַהּיֹום ֵהם ָיִמים ׁשְ בּועַ  ׁשֶ  ְוֵכן ָחדאֶ  ְויֹום ֶאָחד ׁשָ
יעַ  ַעד ּגִ ּיַ ָעה ׁשֶ ר ְלַאְרּבָ ָעה ַהּיֹום: ֹיאַמר ָעׂשָ ר ַאְרּבָ  ָעׂשָ

ֵהם ָיִמים ֵני ׁשֶ בּועֹות ׁשְ ֶרךְ  ְוַעל ׁשָ  ְוהֹוֵלךְ  מֹוֶנה ֶזה ּדֶ
  :יֹום ט"מ ַעד

יֹום ָטעוּ  ִאם. ב ן ּבְ ֻעּנָ , ָהֹעֶמר ְסִפיַרת ַעל ּוֵבְרכוּ  ַהּמְ
שֶׁ  ִלְסּפֹר חֹוְזִרים ךְ ּכְ ְחׁשַ ִקים. ּתֶ  סֹוְפִרים ֵאיָנם ְוַהְמַדְקּדְ

  :ַלֲעׂשֹות ָראּוי ְוֵכן, ַהּכֹוָכִבים ֵצאת ַעד

ל. ג ּלֵ ְתּפַ ּבּור ִעם ַהּמִ עֹוד ַהּצִ ֶהם מֹוֶנה, יֹום ִמּבְ  ִעּמָ
ֹלא ָרָכה ּבְ ַלְיָלה ִיְזּכֹר ְוִאם. ּבְ   :ְוִיְסּפֹר ְיָבֵרךְ  ּבְ

ֹוֵאל ִמי. ד ׁשּ ין ֵברוֹ חֲ  אֹותוֹ  ׁשֶ ָמׁשֹות ּבֵ ְ ה ַהׁשּ ּמָ  ְיֵמי ּכַ
ֶזה ַהְסִפיָרה ְיָלה ּבְ ךְ  ָהָיה ֶאְתמֹול: לוֹ  ֹיאַמר, ַהּלַ , ּכָ

ִאם ךְ  ַהּיֹום: לוֹ  ֹיאַמר ׁשֶ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ , ְוָכךְ  ּכָ
ְבָרָכה ְוִלְמנֹות ין ֹקֶדם ֲאָבל. ּבִ ָמׁשֹות ּבֵ ְ יָון, ַהׁשּ  ּכֵ
ֵאין ָכךְ  יןאֵ  ְסִפיָרה ְזַמן ׁשֶ לּום ּבְ   :ּכְ

ּבֹון יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ִאם. ה א ּוָפַתח, ַהֶחׁשְ ְעּתָ ְלַסּיֵם ַאּדַ  ּדִ
מוֹ  ַמע ּכְ ׁשְ ּיִ ַתק, ֵמֲחֵברוֹ  ׁשֶ ַמע ַעד ְוׁשָ ָ ׁשּ  ְוִסּיֵם ֵמֲחֵברוֹ  ׁשֶ

מֹוהוּ    :ָיָצא, ּכָ

ַתח ִאם. ו רּוךְ : ְוָאַמר ּפָ ה ּבָ  ֶמֶלךְ  ֱאֹלֵהינוּ ' ה ַאּתָ
א ָהעֹוָלם ְעּתָ ֵליָמא ַאּדַ הּוא', ד ַהּיֹום ּדְ ֵהם ָסבּור ׁשֶ  ׁשֶ

ר', ד ם ְוִנְזּכַ ה ְוִסּיֵ ָכא אוֹ '. ה ְוֵהם', ּבְ ֵהם, ִאיּפְ ' ד ׁשֶ
א ּוָפַתח ְעּתָ ֵליָמא ַאּדַ ָעה ּדְ ם ְוָטָעה, ַאְרּבָ ה ְוִסּיֵ ', ּבְ
  :ּוְמָבֵרךְ  חֹוֵזר ֵאינוֹ 

ַכח. ז ַרךְ  ְוֹלא ׁשָ ל ּבֵ ְיָלה ּכָ ּיֹום ִיְסּפֹר, ַהּלַ ֹלא ּבַ  ּבְ
ָרָכה   :ּבְ

ַכח ִאם. ח ֶאָחד ְלָבֵרךְ  ׁשָ ִמים ּבְ ין, ֵמַהּיָ  ִראׁשֹון יֹום ּבֵ
ין ָאר ּבֵ ְ ָאר סֹוֵפר, ָיִמים ִמׁשּ ׁשְ ֹלא ָיִמים ּבִ ָרָכה ּבְ . ּבְ
ק הּוא ִאם ֲאָבל ג ִאם ְמֻסּפָ ּלֵ , ָסַפר ְוֹלא ֶאָחד יֹום ּדִ
ָאר ִיְסּפֹר ׁשְ ְבָרָכה ָיִמים ּבִ   :ּבִ

ת ֵליל. ט ּבָ  ַאַחר ְוסֹוְפִרים ְמָבְרִכים טֹוב יֹום ְוֵליל ׁשַ
ֵבית ִקּדּושׁ  ֶנֶסת ּבְ ת ּוְבמֹוָצֵאי. ַהּכְ ּבָ  ֹקֶדם, טֹוב ְויֹום ׁשַ
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ָלה ישׁ  ַאַחר ַהְבּדָ ל ַקּדִ ְתַקּבַ ָחל. ּתִ  טֹוב יֹום ּוְכׁשֶ
ל ָהַאֲחרֹון ַסח ׁשֶ מֹוָצֵאי ּפֶ ת ּבְ ּבָ ָאז, ׁשַ  ִקּדּושׁ  אֹוֵמר ּדְ
ָלה ַפַעם ְוַהְבּדָ ָבְרִכין ֹקֶדם ִלְסּפֹר ֵישׁ , ַאַחת ּבְ ּמְ  ַעל ׁשֶ

ֵבית ַהּכֹוס ֶנֶסת ּבְ   :ַהּכְ

ַמן ַאף ָחָדשׁ  ֶלֱאֹכל ָאסּור. י ּזְ ה ּבַ ין, ַהּזֶ ין ֶלֶחם ּבֵ  ּבֵ
ין ָקִלי ְרֶמל ּבֵ ת ַעד, ּכַ ִחּלַ ִניָסן ח"י ֵליל ּתְ  ּוְבֶאֶרץ. ּבְ

ָראֵ  ת ַעד, לִיׂשְ ִחּלַ ִניָסן ז"י ּתְ   :ּבְ

 תצ סימן
ִפַלת ֵסֶדר ִני יֹום ּתְ ל ֻחלוֹ  ּוְתִפַלת ׁשֵ ' ט ּובוֹ , מֹועד ׁשֶ

  ְסִעיִפים:

יֹום. א ִני ּבְ ת קֹוִרין ׁשֵ ָפָרׁשַ ב אוֹ  ׁשֹור, ֱאֹמר ּבְ ׂשֶ  ַעד ּכֶ
מוֹ  קֹוֵרא ּוַמְפִטיר, ָהִעְנָין סֹוף יֹום ּכְ  ירּוַמְפטִ  ִראׁשֹון ּבְ

ְמָלִכים ֶפַסח ּבִ הוּ  ּבְ ּיָ ֹיאׁשִ ַלח, ּדְ ׁשְ ּיִ ֶלךְ  ִמּוַ  ְוַאֲחָריו ַעד ַהּמֶ
מֹוהוּ  ָקם ֹלא   :ּכָ

הּוא' ג יֹום. ב ֲחִרית ַעְרִבית, מ"חש ׁשֶ  ּוִמְנָחה ְוׁשַ
ל ּלֵ ַדְרּכוֹ  ִמְתּפַ ֲעבֹוָדה ְוָיֹבא ַיֲעֶלה ְואֹוֵמר, ּכְ  ְוִאם, ּבַ

ירוֹ  ְוֵכן, וֹ אֹות ַמֲחִזיִרין ֲאָמרוֹ  ֹלא ת ַמְזּכִ ִבְרּכַ זֹון ּבְ  ַהּמָ
ל ּוְבמּוָסף. אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין ֵאין ֲאָמרוֹ  ֹלא ְוִאם ּלֵ  ִמְתּפַ

ֶדֶרךְ  ל ּכְ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ּמּוָסף ׁשֶ ל ּבַ   :טֹוב יֹום ׁשֶ

יֹום נֹוֲהִגים. ג ּבְ  ִמְקָרא טֹוב יֹום ֶאת: אֹוֵמר טֹוב ׁשֶ
ה ֹקֶדשׁ  ל ּוְבֻחּלוֹ , ַהּזֶ  ִמְקָרא יֹום ֶאת: אֹוֵמר מֹוֵעד ׁשֶ
ה ֹקֶדשׁ    :ַהּזֶ

ל. ד ִמים ּכָ ל ַהּיָ ל ֻחּלוֹ  ׁשֶ ֵני מֹוֵעד ׁשֶ  ָיִמים ּוׁשְ
ל ַאֲחרֹוִנים ל קֹוִרים, טֹוב יֹום ׁשֶ ִדּלּוג ַהַהּלֵ מוֹ  ּבְ  ּכְ
ֹראשׁ    :ֹחֶדשׁ  ּבְ

ּיֹות ִסיָמן. ה ָרׁשִ ל ַהּפָ מֹוַנת ׁשֶ ַסח ְיֵמי ׁשְ ךְ , ַהּפֶ  ,ָמׁשַ
שׁ , ּתֹוָרא א, ַקּדֵ ַכְסּפָ ֹסל, ּבְ ָרא, ּפְ ַמְדּבְ ַלח, ּבְ , ׁשְ
ה ֹלא ַהֵסֶדר ְוֶזה. ּבּוְכָרא ּנֶ ּתַ י ִיׁשְ ָחל ִאם ּכִ ׁשֶ ַסח ּכְ  ּפֶ

יֹום יֹום', ה ּבְ ּבְ י ׁשֶ ִליׁשִ הּוא ׁשְ ת ׁשֶ ּבָ  ְרֵאה קֹוֵרא ׁשַ
ה הּוא ֵאַלי אֹוֵמר ַאּתָ ֹסל ׁשֶ  קֹוִרין' ג' ב' א ּוְביֹום, ּפְ
שׁ  א, ַקּדֵ ַכְסּפָ ָרא, ּבְ ַמְדּבְ   :ּבְ

ָכל. ו ֵני ַהּמֹוֵעד ֹחל ְיֵמי ּבְ  ַאֲחרֹוִנים טֹוִבים ָיִמים ּוׁשְ
ֵסֶפר קֹוִרים ִני ּבְ נֹות, ׁשֵ ָקְרּבְ ִפְנָחס ַהּמּוָסִפין ּבְ ּבְ , ׁשֶ

ם ּוַמְתִחיל ְסָקא סֹוף ַעד ְוִהְקַרְבּתֶ   :ּפִ

ֵליל. ז יןמְ  ָהַאֲחרֹון טֹוב יֹום ּבְ ׁשִ ִין ַעל ַקּדְ  ְוֵאין ַהּיַ
  :ְזַמן אֹוְמִרין

יֹום ַמְפִטיִרין. ח ִביִעי ּבְ ר ׁשְ ִוד ַוְיַדּבֵ ִמיִני ּוְביֹום, ּדָ  ׁשְ
נֹוב ַהּיֹום עֹוד   :ַלֲעֹמד ּבְ

ת. ט ּבָ ָחל ׁשַ ֹחל ׁשֶ ֲחִרית ַעְרִבית, ַהּמֹוֵעד ּבְ  ּוִמְנָחה ׁשַ
ל ּלֵ ַדְרּכוֹ  ִמְתּפַ ל ּכְ ת ׁשֶ ּבָ  ְוָיֹבא ַיֲעֶלה ְואֹוֵמר, ׁשַ
ֲעבֹוָדה , ַהּמֹוֵעד ֹחל יֹום מּוָסף ֵסֶדר אֹוֵמר ּוְבמּוָסף. ּבַ

א יר ֶאּלָ ְזּכִ ּמַ ל ׁשֶ ת ׁשֶ ּבָ ן: ְואֹוֵמר ׁשַ ּתֶ  יֹום ֶאת ָלנוּ  ַוּתִ
נֹוחַ  ה ַהּמָ ּצֹות ַחג ְויֹום ַהּזֶ ה ַהּמַ  ֶאת: אֹוֵמר ְוֵכן, ַהּזֶ
נֹוחַ  יֹום מּוְסֵפי ּצֹות ַחג ְויֹום הַהזֶּ  ַהּמָ ה ַהּמַ  ְוחֹוֵתם, ַהּזֶ
שׁ  ת ְמַקּדֵ ּבָ ַ ָרֵאל ַהׁשּ ים ְוִיׂשְ ַמּנִ  ָהְיָתה ּוַמְפִטיִרים, ְוַהּזְ
  :ָעַלי

 תצא סימן
ָלה ֵסֶדר מֹוָצֵאי ַהְבּדָ   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , טֹוב יֹום ּבְ

מֹוָצֵאי. א ין, טֹוב יֹום ּבְ מֹוָצֵאי ּבֵ ין ְלֹחל טֹוב יֹום ּבְ  ּבֵ
מֹוָצֵאי ל ְלֻחּלוֹ  טֹוב יֹום ּבְ יל, מֹוֵעד ׁשֶ ה ַמְבּדִ ִפּלָ ּתְ  ּבַ

מוֹ  מֹוָצֵאי ּכְ ת ּבְ ּבָ א, ׁשַ ֵאינוֹ  ֶאּלָ ר ַעל ֹלא ְמָבֵרךְ  ׁשֶ  ַהּנֵ
ִמים ַעל ְוֹלא ׂשָ   :ַהּבְ

ָחל טֹוב יֹום. ב מֹוָצֵאי ִלְהיֹות ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ה אֹוֵמר ׁשַ ַאּתָ  ּבְ
נוּ    :ִדיֵענוּ ַוּתוֹ , ְבַחְרּתָ

 תצב סימן
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עִנית ִני ּתַ י ׁשֵ ִני ַוֲחִמיׁשִ ָסִעיף  ּובוֹ , ַהמֹועִדים ַאַחר ְוׁשֵ
  ֶאָחד

ִני ְלִהְתַעּנֹות נֹוֲהִגים ֵישׁ . א י ׁשֵ ִני ַוֲחִמיׁשִ  ַאַחר ְוׁשֵ
ַסח יִנים. ַהֻסּכֹות ַחג ַאַחר ְוֵכן, ַהּפֶ ֲעֹבר ַעד ּוַמְמּתִ ּיַ  ׁשֶ

ל ֵריוְ  ִניָסן ֹחֶדשׁ  ּכָ ים ְוָאז, ִתׁשְ   :ִמְתַעּנִ

 תצג סימן
יִנים יֵמי ַהּנֹוֲהִגים ּדִ   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ָהעֶֹמר ּבִ

ּלֹא נֹוֲהִגים. א א ׁשֶ ָ ה ִלׂשּ ָ ין ִאׁשּ ַסח ּבֵ  ַעד ַלֲעֶצֶרת ּפֶ
ֵני, ָלֹעֶמר ג"ל אֹותוֹ  ִמּפְ ּבְ ְלִמיֵדי ֵמתוּ  ְזַמן ׁשֶ י ּתַ  ַרּבִ

שׁ  סְלָארֵ  ֲאָבל. ֲעִקיָבא יר, ּוְלַקּדֵ ּפִ ִמי ׁשַ ּוִאין, ּדָ  ְוִנׂשּ
ַפץ ִמי, ָנֵמי ּקָ ין ֵאין ְוָכַנס ׁשֶ   :אֹותוֹ  עֹוְנׁשִ

ּלֹא נֹוֲהִגים. ב ר ׁשֶ ּפֵ אֹוְמִרים, ָלֹעֶמר ג"ל ַעד ְלִהְסּתַ  ׁשֶ
ָאז ְסקוּ  ׁשֶ מּות ּפָ ר ְוֵאין, ִמּלָ ּפֵ  ד"ל יֹום ַעד ְלִהְסּתַ

ּבֶֹקר א ּבַ ן ִאם ֶאּלָ ת ֶעֶרב ג"ל יֹום לחָ  ּכֵ ּבָ ָאז ׁשַ  ׁשֶ
ִרין ּפְ ֵני ּבוֹ  ִמְסּתַ בֹוד ִמּפְ ת ּכְ ּבָ ַ   :ַהׁשּ

ר נֹוֲהִגים ֵישׁ . ג ּפֵ ֹראשׁ  ְלִהְסּתַ ר ֹחֶדשׁ  ּבְ  ְוָטעּות, ִאּיָ
ָיָדם הּוא   :ּבְ

ים ָנֲהגוּ . ד ׁשִ ּלֹא ַהּנָ ַסח ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ׁשֶ  ְוַעד ִמּפֶ
ִקיַעת, ֲעֶצֶרת ְ ההַ  ִמׁשּ   :ָוֵאיָלךְ  ַחּמָ

 תצד סימן
ִפַלת ֵסֶדר בּועֹות ַחג ּתְ ָ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ַהׁשּ

יֹום. א ים ּבְ ִ בּועֹות ַחג הּוא ָהֹעֶמר ִלְסִפיַרת ֲחִמׁשּ , ׁשָ
ה ְוֵסֶדר ִפּלָ מוֹ  ַהּתְ יֹום ּכְ ל טֹוב ּבְ ַסח ׁשֶ א, ּפֶ  ֶאּלָ

אֹוְמִרים בּועֹות ַחג יֹום ֶאת: ׁשֶ ָ ן ְזַמן הַהזֶּ  ַהׁשּ  ַמּתַ
ל ְוגֹוְמִרים, ּתֹוָרֵתנוּ  ֵני ּומֹוִציִאין, ַהַהּלֵ  ְסָפִרים ׁשְ
ִראׁשֹון ְוקֹוִרים ה ּבָ ָ ֹחֶדשׁ  ֲחִמׁשּ י ִמּבַ ִליׁשִ ְ  סֹוף ַעד ַהׁשּ

ִני קֹוֵרא ּוַמְפִטיר, ַהֵסֶדר ֵ ׁשּ ּכּוִרים ּוְביֹום ּבַ  ּוַמְפִטיר ַהּבִ
ָבה ֶמְרּכָ יֶחְזֵקאל ּבְ סּוק םּוְמַסיֵּ , ּדִ ּפָ ֵאִני ּבַ ָ ׂשּ   :רּוחַ  ַוּתִ

ּיֹום. ב ִני ּבַ ֵ ת קֹוִרים ַהׁשּ ָפָרׁשַ ל ּבְ כֹור ּכָ  סֹוף ַעד ַהּבְ
מוֹ  קֹוֵרא ּוַמְפִטיר, ִסְדָרא ֲחַבקּוק ּוַמְפִטיר ֶאְתמֹול ּכְ  ּבַ

ֵהיָכל' ְוה ִמן חַ  ַעד ָקְדׁשוֹ  ּבְ ְנִגינֹוָתי ַלְמַנּצֵ   :ּבִ

מֹוָצֵאי ְלִהְתַעּנֹות ָאסּור. ג בּועֹות ַחג ּבְ ָ   :ַהׁשּ

  טוב יום הלכות

 תצה סימן
יֹום ֲאסּוִרים ְמָלאכֹות ֵאיֶזה   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , טֹוב ּבְ

ל. א ת ָהֲאסּוָרה ְמָלאָכה ּכָ ּבָ ׁשַ יֹום ֲאסּוָרה ּבְ , טֹוב ּבְ
ֶלאֶכת חּוץ  ְוַהְבָעָרה ֵמהֹוָצָאה ְוחּוץ, ֶנֶפשׁ  ֹאֶכל ִמּמְ
יֵרימַ  ְוֵכן ּלֹא ֶנֶפשׁ  ֹאֶכל ְכׁשִ ר ָהָיה ׁשֶ  ַלֲעׂשֹוָתם ֶאְפׁשָ

  :ֵמֶאְתמֹול

 ַעל ַאף, ְוֵציָדה ּוְסִחיָטה, ּוְבִציָרה ּוְטִחיָנה ְקִציָרה. ב
י ֵהם ּפִ   :ֲחָכִמים ֲאָסרּום, ֶנֶפשׁ  ֹאֶכל ְמֶלאֶכת ׁשֶ

א מֹוִציִאין ֵאין. ג ָ ֵהָמה ַעל ַמׁשּ יֹום ַהּבְ   :טֹוב ּבְ

י ַעל ַאף, ֻמְקֶצה. ד ר ּפִ ּתָ ּמֻ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ  ּבוֹ  ִהְחִמירוּ  ּבְ
יֹום   :ַוֲאָסרּוהוּ  טֹוב ּבְ

 תצו סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , גליות של שני טוב יום דיני

ָגֻלּיֹות. א ין ּבְ עֹוׂשִ ֵני ׁשֶ ל, ִמָסֵפק טֹוִבים ָיִמים ׁשְ  ַמה ּכָ
ָאסּור ֶ ִראׁשֹון ׁשּ שֵּׁ  ָאסּור ּבָ ין ְוָהיוּ  ִניּבַ  ְלִמי ְמַנּדִ
ַזְלֵזל ּמְ ָנן צֹוְרָבא הּוא ְוִאם. ּבוֹ  ׁשֶ ַרּבָ  ָהיוּ  ֹלא, ּדְ
א ְלַנּדֹותוֹ  ַמְחִמיִרין   :אֹותוֹ  ַמְלִקין ָהיוּ  ֶאּלָ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן תצז הלכות יום טוב
  

 

278

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ז
 ז

ין ִחּלּוק ֵאין. ב ִני ִראׁשֹון ּבֵ ֵ א ַלׁשּ  ְוֵכן, ֵמת ְלִעְנַין ֶאּלָ
י ַעל ְוַאף. ָהַעִין ֶאת ִלְכֹחל ִראׁשֹון ָאסּורשֶׁ  ּפִ א ּבָ  ֶאּלָ
ָנה ּבוֹ  ֵאין ִאם ם"ַעּכוּ  ְיֵדי ַעל ִני, ַסּכָ ֵ ׁשּ ר ּבַ  ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ
ָרֵאל ְיֵדי ַעל ִני טֹוב ִמּיֹום חּוץ, ִיׂשְ ל ׁשֵ  ֹראשׁ  ׁשֶ

ָנה ָ ֵני ַהׁשּ ׁשְ ה ָיִמים ּדִ ָ א ַאַחת ְקֻדׁשּ   :ֵהן ֲאִריְכּתָ

ֵני. ג ָרֵאל ֶאֶרץ ּבְ אוּ  ִיׂשְ ּבָ  ֲאסּוִרים, ָלָאֶרץ חּוָצהלְ  ׁשֶ
יֹום ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ִני טֹוב ּבְ ּוב ׁשֵ ִיׁשּ ְעּתוֹ  ֲאִפּלוּ , ּבְ  ּדַ
ּלֹא ְזַמן ְוָכל. ַלֲחֹזר יעַ  ׁשֶ ּוב ִהּגִ ְעּתוֹ  ֵאין ֲאִפּלוּ , ְלִיׁשּ  ּדַ
ר, ַלֲחֹזר ֲעַדִין ְלִפי, ֻמּתָ ע ֹלא ׁשֶ מֹוָתן ִלְהיֹות ֻהְקּבַ . ּכְ
יע ִאם ֲאָבל ּוב וּ ִהּגִ ׁשּ ְעּתוֹ  ְוֵאין, ַלּיִ ה, ַלֲחֹזר ּדַ  ַנֲעׂשָ

מֹוָתן ין ְוָאסּור ּכְ ר ּבֵ ִמְדּבָ ין ּבְ ּוב ּבֵ ִיׁשּ  חּוץ ְוָכל. ּבְ
חּום ָהַלךְ  ָמקֹום ֻחְמֵרי ָעָליו נֹוְתִנין ֵאין ַלּתְ ם ׁשֶ   :ְלׁשָ

 תצז סימן
  ְסִעיִפים: ז"י ּובוֹ , טוב ביום הכנה דיני

ִגים ָצִדין ֵאין. א יָבִרים ִמן ּדָ   :ַהּבֵ

ִגים. ב ה ְועֹופֹות ּדָ ֵהם ְוַחּיָ ִקים ֵאין, ֻמְקֶצה ׁשֶ  ַמׁשְ
יֹום אֹוָתן א ְמזֹונֹות ִלְפֵניֶהם נֹוְתִנים ְוֵאין טֹוב ּבְ ּמָ  ׁשֶ
ח ָיֹבא ָאסּור ְוָכל. ֵמֶהם ִלּקַ ֶ שׁ  אוֹ  ְלָאְכלוֹ  ׁשּ ּמֵ ּתַ  ְלִהׁשְ
ֵני ּבוֹ  הּוא ִמּפְ   :ְלַטְלְטלוֹ  סּוראָ , ֻמְקֶצה ׁשֶ

גֹון. ָאסּור ֵציָדה ְסֵפק ֲאִפּלוּ . ג ה ְמצּודֹות ּכְ ִגים ַחּיָ  ּדָ
ָהיוּ  ְועֹופֹות רּוׂשֹות ׁשֶ  מֹוֵצא ּוְלָמָחר טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ּפְ

ֶהם א ֲאסּוִרים, ּבָ ן ִאם ֶאּלָ ּצֹודוּ  ָידּועַ  ּכֵ ּנִ עֹוד ׁשֶ  ִמּבְ
צּודֹות ָמָצא ְוִאם. יֹום לֹותְמֻקלְ  ַהּמְ , טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ּקָ

ָידּועַ  ֶעֶרב ּבְ ּמֵ   :ִנּצֹודוּ  טֹוב יֹום ׁשֶ

ר מּוָכן ָסֵפק. ד יֹום ֻמּתָ ִני טֹוב ּבְ ּום ׁשֵ ָהֵוי ִמׁשּ  ְסֵפק ּדְ
  :ְסֵפָקא

ת ָסַכר ִאם. ה ִים ַאּמַ ִניָסה ַהּמַ ּכְ ִציָאה ּבַ  יֹום ֵמֶעֶרב ּוַבּיְ
ר, טֹוב ח ֻמּתָ ה ִלּקַ ּנָ גִ  ִמּמֶ יֹום יםּדָ ֲהָוה טֹוב ּבְ  ֵליהּ  ּדַ

  :ְועֹוְמִדין ִנּצֹוִדין

ִזים. ו ִית ְויֹוִנים ְוַתְרְנגֹוִלים ַאּוָ ּבַ ּבַ ָחֵצר אוֹ  ׁשֶ ּבֶ , ׁשֶ
ר, ַלֲאִכיָלה ָהעֹוְמִדים   :ִזּמּון ְצִריִכים ְוֵאין ְלצּוָדן ֻמּתָ

ָאר. ז ל ׁשְ ה ּכָ ֻחָסִרים ְועֹוף ַחּיָ ּמְ רִ , ֵציָדה ׁשֶ ּצָ  יךְ ׁשֶ
ן ְלצּוָדן ָאסּור, ּוְנצּוֶדּנוּ  ְמצּוָדה ָהֵבא לֹוַמר  ְוִלּתֵ

ֵאין ְוָכל. ְמזֹונֹות ִלְפֵניֶהם ר, ֵציָדה ְמֻחָסִרים ׁשֶ  ֻמּתָ
ן ְלצּוָדם   :ְמזֹונֹות ִלְפֵניֶהם ְוִלּתֵ

ל. ח נוּ  ּוְצִבי ַאּיָ ּנְ ּקִ ס ׁשֶ ַפְרּדֵ  ַוֲעַדִין, ֹעָפִרים ּבוֹ  ְוָיְלדוּ  ּבְ
יםקְ  ֵהם ֵאין ַטּנִ ִרים, ֵציָדה ְצִריִכים ׁשֶ ֹלא ֻמּתָ . ִזּמּון ּבְ

ס ְוַדְוָקא ַפְרּדֵ תֹוךְ  ְלִעיר ַהָסמּוךְ  ּבְ ְבִעים ּבְ ה ׁשִ  ַאּמָ
יהּ  ַדְעּתֵ ֵויהּ  ּדְ  ָלהּ  מֹוִעיל ֵאין ִזּמּון ֲאִפּלוּ , ְוָהֵאם. ִעּלָ

יָון ֻחֶסֶרת ּכֵ ּמְ   :ֵציָדה ׁשֶ

ה ְויֹוֵני ׁשֹוָבךְ  יֹוֵני. ט ִרים ֲעִלּיָ נוּ  ְוִצּפֳ ּנְ ּקִ ִפיִחים ׁשֶ ּטְ , ּבַ
 ְוָהֵני. ָלֶהם מֹוִעיל ִזּמּון ֵאין ְלִפיָכךְ . ְלצּוָדן ָאסּור
י ְגדֹוִלים ִמּלֵ ים ֲאָבל, ּבִ ְקַטּנִ ֵאיָנם ּבִ ר ַמְפִריִחים ׁשֶ  ֻמּתָ

  :ְצִריִכים ִזּמּון ֲאָבל, ְלצּוָדן

יַצד. י ּמּון הּוא ּכֵ , ְלָמָחר נֹוֵטל ֲאִני ְוֶזה הזֶ : אֹוֵמר, ַהּזִ
אֹוֵמר ֲאָבל. ְלַנְעְנָעם ָצִריךְ  ְוֵאין אן: ּבְ  נֹוֵטל ֲאִני ִמּכָ

י ֹלא, ְלָמָחר   :ַסּגֵ

ן ִאם. יא ל ִזּמֵ ֹוָבךְ  ּכָ א ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ , ַהׁשּ , ְלזּוג ֶאּלָ
  :מֹוִעיל ֵאינוֹ 

ן. יב ַנִים ִזּמֵ ה ּוָמָצא ׁשְ ֹלׁשָ ן אוֹ , ׁשְ  ּוְלָבִנים ֹחִריםשְׁ  ִזּמֵ
ים ִקּנִ ִלים ּבְ ְבּדָ ה ַהּמֻ ְמִחּצָ ֹחִרים ּוָמָצא ּבִ ְמקֹום ׁשְ  ּבִ
ְמקֹום ּוְלָבִנים ְלָבִנים ֹחִרים ּבִ א ֲאסּוִרין, ׁשְ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
יָרן   :ַמּכִ

ן. יג ה ִזּמֵ ֹלׁשָ ַנִים ּוָמָצא ׁשְ ִרים, ׁשְ   :ֻמּתָ
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ן. יד תֹוךְ  ִזּמֵ ן ּבְ ן ְפֵנילִ  ּוָמָצא ַהּקֵ  ְוִאם. ֲאסּוִרים, ַהּקֵ
ִרים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ַאֵחר ֵקן ְסִביבֹוֵתיֶהם ֵאין  ְוָהֵני. ֻמּתָ
י ין ִמּלֵ ְמַדּדִ . ֲאסּוִרים, ַמְפִריִחין ֵהם ִאם ֲאָבל, ּבִ

תֹוךְ  ַאֵחר ֵקן ֵישׁ  ַוֲאִפּלוּ  ה' נ ּבְ ֶקֶרן הּוא ִאם, ַאּמָ  ּבְ
ֵאינוֹ  ָזִוית יָון, ֶזה ןִמקֵּ  ִלְראֹותוֹ  ָיכֹול ׁשֶ ֵאיָנם ּכֵ  ׁשֶ

א ַמְפִריִחין ין ֶאּלָ ּום, ְמַדּדִ ָכל ִמׁשּ ה ֵהיָכא ּדְ ְמַדּדֶ  ְוֹלא ּדִ
הּ  ָחֵזי ָהָדר ה ֹלא ְלִקּנֵ   :ְמַדּדֶ

ֵהִביא ְיהּוִדי ֵאינוֹ . טו ָרֵאל ּדֹורֹון ׁשֶ יֹום ְלִיׂשְ , טֹוב ּבְ
ֵני ים יֹוָנה ּבְ ֹוָבכֹות ְקַטּנִ שׁ  ִמׁשּ ּיֵ יָון, ִעירבָּ  לוֹ  ׁשֶ  ּכֵ

ֵאין ִרים, ֵציָדה ְצִריִכים ׁשֶ   :ֻמּתָ

ֹוֵחט. טז ֵהָמה ַהׁשּ יֹום ּבְ ּלֹא לוֹ  טֹוב, טֹוב ּבְ  ִיְבּדֹק ׁשֶ
יט ַעד ְפׁשִ ּיַ ִאם, ׁשֶ ֵצא ׁשֶ ּמָ אי ְיֵהא ֹלא ְטֵרָפה ּתִ ַ  ַרׁשּ

יָטהּ    :ְלַהְפׁשִ

רמֻ  ֲאָבל. ְלַטְלְטָלהּ  ָאסּור, ְטֵרָפה ִנְמֵצאת ִאם. יז  ּתָ
ֶדֶרךְ  ְיהּוִדי ְלֵאינוֹ  ְלָמְכָרהּ  ירוּ  ּכְ ִהּתִ  ְמִכיָרה ׁשֶ
ָרֵאל ּלֹא, ְלִיׂשְ ֹקל ׁשֶ יר ְוֹלא ִיׁשְ ִמים ְסכּום ַיְזּכִ  ְוִאם. ּדָ

ח, ַמֲאִמינוֹ  ֵאינוֹ  ּנוּ  ִיּקַ ּכֹון ִמּמֶ   :ַמׁשְ

 תצח סימן
  ְסִעיִפים:' כ ּובוֹ , טוב ביום שחיטה דיני

ין ןַמְרִאי ֵאין. א יֹום ְלָחָכם ַסּכִ  ִאם ִלְראֹות טֹוב ּבְ
ֹחט ָראּוי הּוא א, ּבוֹ  ִלׁשְ ּמָ ְהֶיה ׁשֶ גּוָמה ּתִ : לוֹ  ְוֹיאַמר ּפְ
ֹחט ָאסּור הּ  ִלׁשְ ֵני ּבָ ִגיָמָתהּ  ִמּפְ ה ְוֵיֵלךְ , ּפְ ֶדּנָ  ִויַחּדְ

ֶחֶזת ַמׁשְ ָרָאה ְוָחָכם. ּבְ ין ׁשֶ ִאילוֹ  ָיכֹול, ְלַעְצמוֹ  ַסּכִ  ְלַהׁשְ
  :ֵחִריםַלאֲ 

ין ְלהֹוִליךְ  ָיכֹול. ב ֵהָמה ַסּכִ ח ֵאֶצל ְוַהּבְ ֹחט ַטּבָ , ִלׁשְ
ִדי ַוֲאִפּלוּ  ִריךְ  ָקָטן ּגְ ּצָ ֵתפוֹ  ַעל ְלהֹוִליכוֹ  ׁשֶ  ְוַאף. ּכְ

י ַעל ָהָיה ּפִ ר ׁשֶ   :ֵמֶאְתמֹול ְלהֹוִליָכם ֶאְפׁשָ

ֵהמֹות. ג ּיֹוְצאֹות ּבְ חּום חּוץ ְורֹועֹות ׁשֶ  ֹותּוָבא ַלּתְ
תֹוךְ  ְוָלנֹות חּום ּבְ  ֵמֶהן ְולֹוְקִחין מּוָכנֹות ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ַהּתְ

יֹום אֹוָתן ְוׁשֹוֲחִטין נֹות ָהרֹועֹות ֲאָבל. טֹוב ּבְ  חּוץ ְוַהּלָ
חּום אוּ  ִאם, ַלּתְ יֹום ּבָ יֹום אֹוָתן ׁשֹוֲחִטין ֵאין טֹוב ּבְ  ּבְ

ֵני טֹוב ֵהן ִמּפְ ַעת ְוֵאין ֻמְקִצין ׁשֶ  ָהִעיר יַאְנשֵׁ  ּדַ
י ְוָהֵני. ֲעֵליֶהן ַבֲהמֹות ִמּלֵ ָרֵאל ּבְ ל ֲאָבל, ִיׂשְ  ֵאינוֹ  ׁשֶ
הוּ  ֵלית ְיהּוִדי ּום ּבְ ֵאין, ֻמְקֶצה ִמׁשּ  ְיהּוִדי ָהֵאינוֹ  ּדְ
א, ָהֵכן ָצִריךְ  ן ִאם ֶאּלָ אוּ  ּכֵ ִביל ּבָ ׁשְ ָרֵאל ּבִ ָאז ִיׂשְ  ׁשֶ
ֵהִביא ְיהּוִדי ֵאינוֹ  ְלִפיָכךְ . ָאסּור ָמקֹוִלין ֵהָמהבְּ  ׁשֶ , ּבְ
נֹות ָידּועַ  ִאם ּלָ חּום חּוץ ׁשֶ , ָסֵפק ְוִאם. ֲאסּורֹות, ַלּתְ

רֹות אוּ  ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ ָרֵאל ְלֹצֶרךְ  ּבָ ְקֶצה, ִיׂשְ ַהּמֻ  הֹוְלִכים ׁשֶ
ְסֵפקוֹ   אוֹ , ְיהּוִדי ָהֵאינוֹ  ְלֹצֶרךְ  ֱהִביאּום ְוִאם. ְלָהֵקל ּבִ
ִעיר ְסָתם ֲאִפּלוּ  הּ  ּבְ ֻרּבָ ר, ם"ַעּכוּ  ׁשֶ ל, ֻמּתָ ּכָ ִביא ׁשֶ  ַהּמֵ
  :ֵמִביא ָהֹרב ְלֹצֶרךְ 

ֵהמֹות. ד חּום חּוץ ָללּון ַהְידּועֹות ּבְ ִעיר ְוִנְמְצאוּ  ַלּתְ  ּבָ
יֹום ִני ּבְ א: אֹוֵמר ֲאִני, ׁשֵ ּמָ ֶעֶרב ׁשֶ  ְוחּוץ ִהְכִניָסן ִמּבָ

רֹות, ָלנוּ  ַלחֹוָמה ן ְוָכל. ּוֻמּתָ ּכֵ חּוטֹות ׁשֶ ְ , ּבֶֹקרבַּ  ַהׁשּ
ֲחָזָקה ֶעֶרב ׁשֶ חּום ְלתֹוךְ  ִהְכִניָסן ִמּבָ   :ַהּתְ

ּנֹוַלד ֵעֶגל. ה יֹום ׁשֶ ר, טֹוב ּבְ ֲחטוֹ  ֻמּתָ  ָהֵאם ִאם ְלׁשָ
ִקים ְוהּוא. ַלֲאִכיָלה עֹוֶמֶדת ָגֵויהּ  ֵליהּ  ּדְ לוּ  ּבְ ּכָ  לוֹ  ׁשֶ
יו ת ָהיוּ  ְוִאם. ֳחָדׁשָ ּבָ  ,ָלֶזה ֶזה ְסמּוִכים טֹוב ְויֹום ׁשַ
ֶזה נֹוַלד ר ּבָ ֶזה ֻמּתָ   :ּבָ

ֵהָמה. ו ֶנת ּבְ ֵרא ְמֻסּכֶ ּיָ א ׁשֶ ּמָ מּות ׁשֶ ָבר ָאַכל ְוהּוא, ּתָ  ּכְ
ֲחָטהּ  ָאסּור, ָלהּ  ָצִריךְ  ְוֵאין א, ְלׁשָ ן ִאם ֶאּלָ  ֵישׁ  ּכֵ

הּות ּיֹום ׁשְ ֵדי ּבַ ה ֶלֱאֹכל ּכְ ּנָ ִית ִמּמֶ ּזַ עֹוד ְצִלי ּכַ  ִמּבְ
שׁ , יֹום ּיֵ ה ּוְכׁשֶ ּיֹום ּותׁשְ ָחָטהּ , ּבַ  עֹוָרהּ  נֹוֵטל ֵאינוֹ , ּוׁשְ
א ן ִאם ֶאּלָ ר ּכֵ ּיֵ ּנוּ  ׁשִ   :ִעּמוֹ  ּוְמִביאוֹ  ֶאָחד ֵאֶבר ִמּמֶ
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ַחט ִאם. ז ֵהָמה ׁשָ ֶדה ּבְ ָ ׂשּ ה ֹלא, ּבַ מֹוט ְיִביֶאּנָ  אוֹ  ּבְ
מֹוָטה ֶדֶרךְ  ּבְ ה ּכְ עֹוׂשֶ ֹחל ׁשֶ א, ּבַ ה ֶאּלָ ָידוֹ  ְיִביֶאּנָ  ּבְ
  :ֵאיָבִרים ֵאיָבִרים

ְדַרס עֹוף. ח ּנִ ַרְגַלִים ׁשֶ ְתַרְסקוּ  ָלחּושׁ  ְוֵישׁ  ּבָ ּנִ  ֵאיָבָריו ׁשֶ
ה ָצִריךְ  ְוָלֵכן ִהּיָ ִחיָטה ַאַחר ּוְבִדיָקה ְלֵעת ֵמֵעת ׁשְ , ׁשְ
ר ֹחט ֻמּתָ יֹום ִלׁשְ יָנן ְוֹלא, טֹוב ּבְ א ַחְייׁשִ ּמָ ֵצא ׁשֶ  ִיּמָ
ב ַעל ַאף, ְטֵרָפה ִאְתְיִליד ּגַ יהּ  ּדְ   :ֵרעּוָתא ּבֵ

כֹור. ט ַמן ּבְ ּזְ ה ּבַ ֵאינוֹ , ַהּזֶ ֲחטוֹ  ָיכֹול ׁשֶ ֹלא ְלׁשָ , מּום ּבְ
יֹום ִלְראֹותוֹ  ָיכֹול ָחָכם ֵאין . מּום ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם טֹוב ּבְ

שׁ  ּוָמָצא ְוָרָאהוּ  ָעַבר ִאם ַוֲאִפּלוּ  ּיֵ  ֵאינוֹ , מּום ּבוֹ  ׁשֶ
ֲחטוֹ  ָיכֹול , ְוָרָאהוּ  ְוָעַבר מּומוֹ בְּ  נֹוַלד ִאם ֲאָבל. ְלׁשָ
ָחט יו ַעל ִנׁשְ , טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ַהּמּום ָרָאה ְוִאם. ּפִ
הּוא ְוָרָאה ָראּוי מּום ׁשֶ ֵחט ׁשֶ ָ  ַלֲחֹקר ָיכֹול, ָעָליו ִלׁשּ
יֹום ָעָליו ירוֹ , ֵמֵאָליו ַהּמּום ּבוֹ  ָנַפל ִאם טֹוב ּבְ   :ּוַמּתִ

נוֹ  ְוֶאת אֹותוֹ . י ְפלוּ  ּבְ ּנָ  ָהִראׁשֹון ֶאת ַמֲעֶלה, ּבֹורלַ  ׁשֶ
ֲחטוֹ  ְמַנת ַעל  ּוַמֲעִרים ְוחֹוֵזר, ׁשֹוֲחטוֹ  ְוֵאינוֹ  ְלׁשָ

ִני ֶאת ּוַמֲעֶלה ֵ   :ׁשֹוֵחט ֶזה ָרָצה, ׁשֹוֵחט ֶזה ָרָצה, ַהׁשּ

ֵהָמה. יא ל ֶחְצָיהּ , ּבְ ל ְוֶחְצָיהּ  ְיהּוִדי ֵאינוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
ָרֵאל ָחָטהּ  ְיכֹוִלים, ִיׂשְ י ִלׁשְ  ָלֶהם ֵישׁ  ַוֲאִפּלוּ . טֹוב ֹוםּבְ
ִים ּתַ ֹחט ָיכֹול, ׁשְ יֶהן ִלׁשְ ּתֵ   :ׁשְ

ֹוֵחט. יב ֵהָמה ַהׁשּ יֹום ּבְ אי ֵאינוֹ , טֹוב ּבְ ַ  ִלְתֹלשׁ  ַרׁשּ
ֶמר ין ָמקֹום ַלֲעׂשֹות ַהּצֶ א, ַלַסּכִ הוּ  ֶאּלָ כוֹ  ְמַפּנֶ  ּומֹוׁשְ
  :ִנְתַלשׁ  ִנְתַלשׁ  ְוִאם, ָוֵאיָלךְ  ֵאיָלךְ 

ֹוֵחטהַ . יג ֵדי ַהּנֹוָצה ֶאת ִיְמֹרט ֹלא ָהעֹוף ֶאת ׁשּ  ּכְ
ין ָמקֹום ַלֲעׂשֹות   :ַלַסּכִ

ֹחט ֹלא. יד ה ָאָדם ִיׁשְ יֹום ְועֹוף ַחּיָ א, טֹוב ּבְ  ִאם ֶאּלָ
ן עֹוד מּוָכן ָעָפר לוֹ  ֵישׁ  ּכֵ ַחט ָעַבר ְוִאם. יֹום ִמּבְ , ְוׁשָ

ֶקר לוֹ  ֵישׁ  ִאם עֹוד ָנעּוץ ּדֶ חּוחַ  ָעָפרבְּ  יֹום ִמּבְ , ּתָ
  :ּבוֹ  ְמַכֶסהוּ 

יָרה ֵאֶפר. טו ֻהַסק ּכִ ר, טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ׁשֶ  ְלַכסֹות ֻמּתָ
יֹום ֻהַסק ִאם ֲאָבל. ּבוֹ  א, ָאסּור, טֹוב ּבְ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ

ָראּוי ַחם הּוא יָצה ּבוֹ  ִלְצלֹות ׁשֶ ַחט ְוִאם. ּבֵ ר, ׁשָ  ֻמּתָ
י ַעל ַאף ּבוֹ  ְלַכסֹות ֵאינוֹ  ּפִ יָצה ּבוֹ  ִלְצלֹות ָראּוי ׁשֶ   :ּבֵ

ה ָעָפר ִהְכִניס. טז תוֹ  ְלֹצֶרךְ  ְלֵביתוֹ  ַהְרּבֵ ּנָ  ְוהּוא, ּגִ
נּוס ָמקֹום ּכָ ר, ֶאָחד ּבְ ל, ּבוֹ  ְלַכסֹות ֻמּתָ ּכָ  ְזַמן ׁשֶ
הּוא ְעּתוֹ  ָצבּור ׁשֶ ְצָטֵרךְ  ַמה ְלָכל ָעָליו ּדַ ּיִ ֶ  ֲאָבל. ׁשּ
ה ְמֹלא ִהְכִניס ִאם תוֹ  ךְ ְלֹצרֶ  ֻקּפָ ּנָ ַאַחר, ֹלא, ּגִ ּמֵ  ׁשֶ

הּוא ֵטל, מּוָעט ׁשֶ   :ּבָ

תוֹ  ְמֹלא ָאָדם ַמְכִניס. יז ִית ָעָפר ֻקּפָ ְסָתם, ַלּבַ , ּבִ
ה ל ּבוֹ  ְועֹוׂשֶ הּוא ַאְמִריָנן ְוֹלא, ָצְרּכוֹ  ּכָ ֵטל ׁשֶ ב ּבָ  ַאּגַ
ִית ַקְרַקע ֵחד ְוהּוא. ַהּבַ ּיִ ֵכיָון, ָזִוית ֶקֶרן לוֹ  ׁשֶ ּלֹ ּדְ  אׁשֶ
ָטחוֹ  ָתא מּוָכָחא ׁשְ ְלָצְרּכוֹ  ִמּלְ ֵעי ּדִ  הּוא ְוִאם. ֵליהּ  ּבָ
חּוחַ  ָעָפר ר, ּתָ   :ּבוֹ  ְלַכסֹות ֻמּתָ

יֹום אֹותוֹ  ׁשֹוֲחִטין ֵאין, ּכֹוי. יח ָחטוֹ  ְוִאם. טֹוב ּבְ , ׁשְ
מוֹ  ֶאת ְמַכִסין ֵאין ֵני, מּוָכן ָעָפר לוֹ  ֵישׁ  ֲאִפּלוּ  ּדָ  ִמּפְ

ָהרֹוֶאה אי: רֹיאמַ  ׁשֶ ה ַוּדַ ִאם הּוא ַחּיָ  ָהיוּ  ֹלא ֵכן ֹלא ּדְ
מוֹ  ְלַכסֹות ַמְטִריִחין יֹום ּדָ יר ְוָיֹבא, טֹוב ּבְ  ְלַהּתִ

ּומוֹ  ִאם, ְוָלֶעֶרב. ֶחְלּבוֹ  ר ִרׁשּ   :ְיַכֶסּנוּ , ִנּכָ

ַחט. יט ֵהָמה ׁשָ ה ּבְ ָמם ְוִנְתָעֵרב ְוַחּיָ  ָעָפר לוֹ  ְוֵישׁ , ּדָ
ירָ  ֵאֶפר אוֹ  מּוָכן ְדִקיָרה ְלַכסֹותוֹ  ָיכֹול ִאם, הּכִ  ּבִ
ֵאינוֹ  ַאַחת ִביל ְלַהְרּבֹות ָצִריךְ  ׁשֶ ׁשְ ם ּבִ ֵהָמה ּדַ , ַהּבְ
  :ְיַכֶסּנוּ  ֹלא, ָלאו ְוִאם. ְיַכֶסּנוּ 

ַחט. כ ָסה ְוֹלא טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ִצּפֹור ׁשָ מוֹ  ּכִ  ֹלא, ּדָ
יֹום ְיַכֶסּנוּ    :טֹוב ּבְ

 תצט סימן
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ז
 ז

  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , טוב ביום מליחהו מליגה דין

יִלין ֵאין. א יֹום ַמְרּגִ יַצד, טֹוב ּבְ יל הּוא ּכֵ  ֶזה, ַמְרּגִ
ל ַהּמֹוִציא ר ּכָ ׂשָ ֵדי ֶאָחד ֵמֶרֶגל ַהּבָ ּיֹוִציא ּכְ ל ׁשֶ  ּכָ
ֵלם ָהעֹור ֵני, ִיְקַרע ְוֹלא ׁשָ ּטֹוֵרחַ  ִמּפְ ט ׁשֶ ֶהְפׁשֵ  ֶזה ּבְ
דֹול ֹטַרח   :ַלּמֹוֵעד ֹצֶרךְ  ּבוֹ  ְוֵאין ּגָ

ִדי ִלְמֹלג ָאסּור. ב א ּגְ ן ִאם ֶאּלָ   :ָהעֹור ֶלֱאֹכל מֹוְלגוֹ  ּכֵ

ֵהָמה. ג ֲחָטה ּבְ ׁשְ ּנִ יֹום ׁשֶ ר, טֹוב ּבְ יהַּ  ֻמּתָ  עֹוָרהּ  ְלַהְגּבִ
ָנהּ  ְמקֹום ְוִלּתְ ִריַסת ּבִ י ַעל ַאף, ָהַרְגַלִים ּדְ ֵאין ּפִ  ׁשֶ
ר ָעָליו ׂשָ ָלל ּבָ ה ְמִליָחה ָעָליו ִלְמֹלחַ  רּוֻמתָּ . ּכְ  ַקּלָ
ֶדֶרךְ  ּמֹוְלִחים ּכְ ִלי ׁשֶ ר. ַלּצָ אן ִלְמֹלח ְלַהֲעִרים ּוֻמּתָ  ּכָ
ְמַלח ַעד, ְמַעט ְוָכאן ְמַעט ּיִ ּלוֹ  ֶאת ׁשֶ  ִאם ֲאָבל. ּכֻ

ֲחָטה   :ָאסּור, טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ִנׁשְ

ִכים ְוֹלא ַהֲחָלִבים ֶאת מֹוְלִחין ֵאין. ד , ֶהםבָּ  ְמַהּפְ
ְטָחן ֲאִפּלוּ  י ַעל ְלׁשָ ּבֵ י ַעל ַאף, ְיֵתדֹות ּגַ ֲחָטה ּפִ ׁשְ ּנִ  ׁשֶ
יֹום ר ִלְמֹלחַ  ָאסּור ְוֵכן. טֹוב ּבְ ׂשָ ֲאִויר ֲעֵליֶהם ּבָ   :ּבַ

הּוא, ֵעִלי. ה ף ׁשֶ א, הּוא ּוְכִלי ְוָכֵבד ָעב ּדַ  ֶאּלָ
ַלאְכּתוֹ  ּמְ  ְלַטְלְטלוֹ  רֻמתָּ , ָהִריפֹות ּבוֹ  ִלְכּתֹשׁ  ְלִאסּור ׁשֶ

ר ָעָליו ִלְקֹצב ׂשָ ַצב ּוְלַאַחר. ּבָ ּקָ  ָאסּור ָעָליו ׁשֶ
ה ְלַטְלְטלוֹ  ל ֵמַחּמָ   ,ַלּצֵ

 תק סימן
 וסדר, יתנהג היאך טוב ביום לבשר הנצרך

  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , מליחתו

ר קֹוִנים ֵאין. א ׂשָ ִפסּוק ּבָ ִמים ּבְ ח לֹוַמר ּדָ ּבָ ן: ַלּטַ  ּתֵ
סֶ  ִלי ִים אוֹ  ַלעּבְ ּתַ ׁשְ  ֲהֵריִני: לוֹ  ֹיאַמר ֹלא ְוֵכן, ּבִ

ף ּתָ ךָ  ׁשֻ ֶסַלע ִעּמְ א, ּבַ ק ֶאּלָ ּיֹות ָלֶהם ְמַחּלֵ ִליׁשִ  אוֹ  ׁשְ
ִפי ְרִביִעּיֹות ֶרךְ  ַהֲחָלִקים ּכְ ּדֶ ק ׁשֶ ִעיר ְלַחּלֵ ֹלא ּבָ  ּבְ

סּוק ִמים ּפִ י ּוֵמִביא, ּדָ ּתֵ ֵהמֹות ׁשְ זוֹ  זוֹ : ְוֹיאַמר ּבְ , ּכְ
ִמין ָמָחרּולְ  ֶאֶרת ׁשָ ׁשְ ָוה ּוְכִפי ַהּנִ ָ ׁשּ ךְ  ׁשֶ   :לוֹ  ִיְפַרע ּכָ

ֹקל ָאסּור. ב ר ִלׁשְ ׂשָ ֵביתוֹ  ֲאִפּלוּ , ּבָ ה ֵליַדע, ּבְ ּמָ  ּכַ
לוּ  ְ נוֹ  ַוֲאִפּלוּ . ְיַבׁשּ ַכף ִלּתְ ְמרוֹ  ֹמאְזַנִים ּבְ  ִמן ְלׁשָ

ִרים לּוָיה ִהיא ִאם ָאסּור, ָהַעְכּבָ ָמקֹום ּתְ ְרגִ  ּבְ  יִליםׁשֶ
ֹקל הּ  ִלׁשְ ֹקל ַוֲאִפּלוּ . ּבָ ֶנֶגד ָמָנה ִלׁשְ . ָאסּור, ָמָנה ּכְ
ר ֹקל ּוֻמּתָ ָידוֹ  ִלׁשְ ּלֹוֵקחַ , ּבְ ָידוֹ  ַהֲחִתיָכה ׁשֶ ֵער ּבְ  ּוְמׁשַ
ה ּמָ הּ  ֵישׁ  ּכַ ח, ּבָ ן ְוַטּבָ  ִאם ֲאָבל. ָאסּור ֶזה ֲאִפּלוּ  ֻאּמָ
ן יֹוֵדעַ  הּוא ֶרךְ  ְלַכּוֵ ךְ ְלחַ , ֲחִתיָכתוֹ  ּדֶ  ֲחִצי אוֹ  ִלְטָרא ּתֵ

ַדְרּכוֹ  חֹוֵתךְ , ִלְטָרא שׁ  ְוֵאינוֹ  ּכְ   :חֹוׁשֵ

ר ֶנֶקב נֹוְקִבין ֵאין. ג ׂשָ ּבָ ין ּבַ ַסּכִ  ֲאָבל, ּבוֹ  ִלְתלֹותוֹ  ּבְ
ד ּיָ ר ּבַ ר, ִסיָמן ּבוֹ  ַלֲעׂשֹות ְוִאם. ֻמּתָ  ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ

ין ַסּכִ   :ּבְ

אּור אֹוָתם ְמַהְבֲהִביםוּ  ְוָהַרְגַלִים ָהֹראשׁ  מֹוְלִגין. ד , ּבָ
ִסיד אֹוָתם טֹוְפִלין ֵאין ֲאָבל ַחְרִסית ְוֹלא ּבְ  ְוֹלא ּבְ

ֲאָדָמה ִמְתְחֵזי, ּבַ ִעּבּוד ּדְ  אֹוָתם ּגֹוְזִזין ְוֵאין. ּכְ
ַרִים ִמְסּפָ ְרֶאה, ּבְ ּנִ ה ׁשֶ עֹוׂשֶ ָער ְלֹצֶרךְ  ּכְ ֵ   :ַהׂשּ

ר. ה ה ִלְמֹלחַ  ֻמּתָ ּמָ בַ  ֲחִתיכֹות ּכַ י ַעל ַאף ַאַחת תּבְ  ּפִ
ֵאינוֹ  א ָצִריךְ  ׁשֶ   :ַאַחת ֶאּלָ

ר נֹוֲהִגין. ו ר ְלַנּקֵ ׂשָ יֹום ּבָ ַחט ֲאִפּלוּ , טֹוב ּבְ  ֵמֶעֶרב ִנׁשְ
  :טֹוב יֹום

 תקא סימן
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , טוב ביום והמתרים האסורים עצים

ִעין ֵאין. א עֹומְ  ַהּקֹורֹות ִמן ֵעִצים ְמַבּקְ , ְלִבְנָין דֹותׁשֶ
ָרה ִמּקֹוָרה ְוֹלא ּבְ ׁשְ ּנִ יֹום ׁשֶ  ָהְיָתה ִאם ֲאִפּלוּ , טֹוב ּבְ

ֵבר ּוְקרֹוָבה טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ְרעּוָעה ָ  ִאם ֲאָבל. ְלִהׁשּ
ָרה ּבְ ר ִאי ִאם, טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ִנׁשְ  ְלַהִסיָקהּ  ֶאְפׁשָ

ֹלא ּקּועַ  ּבְ ִעין, ּבִ ה ְמַבּקְ ּנָ  ְוֹלא. דֹולֹותגְּ  ֲחִתיכֹות ִמּמֶ
ע ַקְרּדֹם ֹלא ְיַבּקַ ל ְוֹלא, ּבְ ַמּגָ ְמֵגָרה ְוֹלא, ּבְ א, ּבִ  ֶאּלָ

קֹוִפיץ ד ּבְ ָצר ּוַבּצַ ּלוֹ  ַהּקָ ד ֹלא ֲאָבל, ׁשֶ ּצַ . ָהָרָחב ּבַ
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אֹוֵסר ִמי ְוֵישׁ  קֹוִפיץ ֲאִפּלוּ  ׁשֶ ֵאין ְלִפי, ּבְ  ָאנוּ  ׁשֶ
ִקיִאין ירוּ  ְוֹלא, ַמהוּ  ּבְ א ִהּתִ סַ  ֶאּלָ יןּבְ   :ּכִ

דֹוִלים ֵעִצים. ב ֹלא ְלַהָסָקה ּוְראּוִים ְקָצת ּגְ ּקּועַ  ּבְ , ּבִ
ע ֹלא ָלל ְיַבּקַ ְבָרם ַוֲאִפּלוּ , ּכְ ד ְלׁשָ ּיָ אֹוֵסר ִמי ֵישׁ  ּבַ   :ׁשֶ

ֶדה ִמן ֵעִצים ְמִביִאין ֵאין. ג ָ ִסין ָהיוּ  ֲאִפּלוּ  ַהׂשּ  ְמֻכּנָ
ם ֶעֶרב ׁשָ ב ֲאָבל, ִמּבָ ֶדהבַּ  הּוא ְמַגּבֵ ָ ָפָניו ׂשּ ּלְ ֶ  ִמׁשּ

ם ּוַמְדִליק ִסין ּוְמִביִאין. ׁשָ ֻכּנָ ְרׁשּות ֵמַהּמְ ּבִ ִחיד ׁשֶ , ַהּיָ
ֶפת ָהְיָתה ַוֲאִפּלוּ  ּלֹא ֻמּקֶ ם ׁשֶ יָרה ְלׁשֵ ְהֶיה ּוִבְלַבד, ּדִ ּיִ  ׁשֶ

הּ  ֶרת ּבָ תֹוךְ  ְוִתְהֶיה ִמְסּגֶ חּום ּבְ ת ּתְ ּבָ  ִחֵסר ְוִאם. ׁשַ
ל ַאַחת   :ֻמְקֶצה ֵהן ֲהֵרי, ֵאּלוּ  ִמּכָ

ָפִנים ְוָעֵלי ָקִנים ָעֵלי. ד י ַעל ַאף ּגְ ֵהם ּפִ ִסים ׁשֶ  ְמֻכּנָ
ף ַקְרּפָ יָון, ּבְ ָהרּוחַ  ּכֵ ֶרת ׁשֶ  ֵהם ֲהֵרי אֹוָתם ְמַפּזֶ
ִרין ְמֻפּזָ יחַ  ְוִאם. ַוֲאסּוִרים ּכִ ִלי ֲעֵליֶהם ִהּנִ ֵבד ּכְ  ּכָ
  :מּוָכִנים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב

רוּ  ֵעִצים. ה ׁשְ ּנָ יֹום ָהִאיָלן ִמן ׁשֶ  ַמִסיִקין ֵאין, טֹוב ּבְ
ֶהם   :ּבָ

ִלים. ו רוּ  ּכֵ ּבְ ׁשְ ּנִ יֹום ׁשֶ ֶהם ַמִסיִקים ֵאין, טֹוב ּבְ ֵני ּבָ  ִמּפְ
ֵהם ֵכִלים ַמִסיִקין ֲאָבל. נֹוָלד ׁשֶ ֵלִמים ּבְ ֵכִלים אוֹ  ׁשְ  ּבְ

רוּ  ּבְ ׁשְ ּנִ עֹוד ׁשֶ   :יֹום ִמּבְ

ֲאָכָלם ֶוֱאגֹוִזים ֵקִדיםשְׁ . ז  ַמִסיִקין, טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ׁשֶ
יֶהם ְקִלּפֵ יֹום ּבִ יֹום ֲאָכָלם ְוִאם. טֹוב ּבְ  ֵאין, טֹוב ּבְ
יֶהם ַמִסיִקין ְקִלּפֵ   :ּבִ

 תקב סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , טוב ביום האש דיני

 ןמִ  ְוֹלא ָהֵעִצים ִמן ֹלא ָהֵאשׁ  מֹוִציִאין ֵאין. א
ִים ִמן ְוֹלא ֶהָעָפר ִמן ְוֹלא ָהֲאָבִנים ין ְוֵאין, ַהּמַ  עֹוׂשִ
ָחִמים ַמּפּוחַ  נֹוְפִחין ְוֵאין, ּפְ א ּבְ פֹוֶפֶרת ֶאּלָ ׁשְ  ְוָנֲהגוּ . ּבִ

ר ַמּפּוחַ  ֶהּתֵ ל ּבְ ֲעֵלי ׁשֶ ים ּבַ ּתִ ּנּוי ְיֵדי ַעל ּבָ  ְלָהְפכוֹ  ׁשִ
ַמְעָלה ה ִמּלְ ה. ְלַמּטָ הּוא, טֹוב יֹוםבְּ  ְמדּוָרה ָהעֹוׂשֶ ׁשֶ  ּכְ

יחַ  ֵאינוֹ  ָהֵעִצים ֶאת עֹוֵרךְ  ר ַעד ֶזה ַעל ֶזה ַמּנִ ַסּדֵ ּיְ  ׁשֶ
ֲעָרָכה ֵני, ַהּמַ ְרֶאה ִמּפְ ּנִ בֹוֶנה ׁשֶ א, ּכְ  ׁשֹוֵפךְ  אוֹ  ֶאּלָ
ִעְרּבּוב ָהֵעִצים ּנּוי עֹוֵרךְ  אוֹ , ּבְ ׁשִ יַצד. ּבְ יחַ , ּכֵ  ֵעץ ַמּנִ
יחַ , ְלַמְעָלה חְ  ַאֵחר ּוַמּנִ יוּתַ יו ְוַאֵחר ּתָ ְחּתָ הּוא ַעד ּתַ  ׁשֶ
יעַ  ֵדָרה ְוֵכן. ָלָאֶרץ ַמּגִ  ּוַמְכִניס אֹוָתהּ  אֹוֵחז ַהּקְ

יהָ  ָהֲאָבִנים ְחּתֶ ה ֹלא ֲאָבל, ּתַ יֶחּנָ י ַעל ַיּנִ ּבֵ . ָהֲאָבִנים ּגַ
ה ְוֵכן ּטָ ים אֹוֵחז, ַהּמִ ָרׁשִ  ָהַרְגַלִים ּוַמְכִניס ְלַמְעָלה ַהּקְ

יֶהם ְחּתֵ יִצים ִפּלוּ אֲ . ּתַ  ַעל ׁשּוָרה אֹוָתם ַיֲעִמיד ֹלא, ּבֵ
י ּבֵ ַעְמדוּ  ַעד ׁשּוָרה ּגַ ּיַ מוֹ  ׁשֶ ל ּכְ א, ִמְגּדָ ה ֶאּלָ ּנֶ  ְיׁשַ

ַמְעָלה ְוַיְתִחיל ה ִמּלְ ל ְוֵכן. ְלַמּטָ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ  ָצִריךְ , ּבָ
ּנּוי   :ׁשִ

ה. ב ל ֲאֻגּדָ ֻהְדְלָקה ֵעִצים ׁשֶ ְמדּוָרה ׁשֶ ל, ּבִ ּלֹא ֵעץ ּכָ  ׁשֶ
ר ָהֵאשׁ  ּבוֹ  ָאֲחָזה ְמטוֹ  ֻמּתָ  ְלֵמִסיר ּדֹוֶמה ְוֵאינוֹ , ְלׁשָ
ֶמן ר ׁשֶ   :ֵמַהּנֵ

ֵדָרה ֶאת סֹוְמִכין ֵאין. ג ֶלת ֶאת ְוֹלא ַהּקְ ַעת, ַהּדֶ ּקַ ּבַ   :ּבַ

ר, ְלִדיָדן. ד ל ֻמּתָ ֵ ְקֵדרֹות ְלַבׁשּ יֹום ֲחָדׁשֹות ּבִ   :טֹוב ּבְ

 תקג סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , לחברו טוב מיום ןלהכי שלא

ל אוֹ  ֶלֱאפֹות ָאסּור. א ֵ ֹחט אוֹ  ְלַבׁשּ יֹום ִלׁשְ  טֹוב ּבְ
ת הּוא ֲאִפּלוּ , ָמָחר ְלֹצֶרךְ  ּבָ  ַוֲאִפּלוּ  טֹוב יֹום אוֹ  ׁשַ
ֵני ׁשְ ל ָיִמים ּבִ ָנה ֹראשׁ  ׁשֶ ָ ָאה ֲאָבל. ַהׁשּ ה ְמַמּלְ ָ  ִאׁשּ
ר ְקֵדָרה ׂשָ י ַעל ַאף ּבָ ֵאיָנהּ  ּפִ א ְצִריָכה ׁשֶ  ַלֲחִתיָכה ֶאּלָ
 ֵאיָנהּ  ֲאִכיָלה ַאַחר ֲאָבל, ֲאִכיָלה ֹקֶדם ְוַדְוָקא. ַאַחת

ל ְיכֹוָלה ֵ ה ֹאַכל: ְולֹוַמר ְלַבׁשּ ּנָ ִית ִמּמֶ ּזַ ָהֵוי, ּכַ  ּדְ
ָלהּ  ָעְבָרה ִאם ִמיהוּ . ַהֲעָרָמה ְ ר, ּוִבׁשּ   :ְלָאְכלוֹ  ֻמּתָ
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א. ב ל יתָחבִ  ַנְחּתֹום ְמַמּלֵ י ַעל ַאף ַמִים ׁשֶ ֵאינוֹ  ּפִ  ׁשֶ
א ָצִריךְ    :ֶאָחד ְלִקיתֹון ֶאּלָ

 תקד סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , טוב ביום התבלין דין

ִכין. א ְבִלין ֶאת ּדָ ן ַהּתַ ַדְרּכָ ִאם, ּכְ  אֹוָתם ָידּוךְ  ׁשֶ
עֹוד יֹום ִנּדֹוךְ  ֵאינוֹ  ֶמַלח ֲאָבל. ַטְעָמן ָיִפיג יֹום ִמּבְ  ּבְ

א טֹוב ן ִאם ֶאּלָ ה ּכֵ ת ִהּטָ ׁשֶ ְכּתֶ דּוךְ  אוֹ  ַהּמַ ּיָ ְקָעָרה ׁשֶ  ּבִ
הּ  ְוַכּיֹוֵצא ֵדי, ּבָ ה ּכְ ּנֶ ׁשַ ּיְ ִאם, ׁשֶ ַחק ׁשֶ ַלח ׁשָ  ֵמֶעֶרב ַהּמֶ

ִלין ֶאת ׁשֹוֲחִקין ְוֵאין. ַטֲעמוֹ  ָיִפיג ֹלא טֹוב יֹום ְלּפְ  ַהּפִ
ל ֶאת ְוֹלא ֵריַחִים ַהַחְרּדָ ֶהם ּבְ ּלָ ָהֵוי ּוםִמשּׁ , ׁשֶ  ּדְ

ֳעָבִדין ֹחל ּכָ ךְ . ּדְ ְמדֹוָכה אֹוָתם ּדָ ָכל ּבִ ְבִלין ּכְ   :ַהּתַ

ר. ב ְבִלין ְלהֹוִליךְ  ֻמּתָ  אוֹ , ְמדֹוָכה ֵאֶצל ּוָמדֹוךְ  ּתַ
ֶרךְ  ֲאִפּלוּ , ֶאְצָלם ְמדֹוָכה ים ְרׁשּות ּדֶ י ַעל ַאף ָהַרּבִ  ּפִ
ָהָיה ר ׁשֶ   :בטוֹ  יֹום ֵמֶעֶרב ְלהֹוִליָכם ֶאְפׁשָ

ין ֵאין. ג ת ָהִריפֹות ּכֹוְתׁשִ ׁשֶ ַמְכּתֶ דֹוָלה ּבְ  ֲאָבל, ּגְ
ין ת ּכֹוְתׁשִ ׁשֶ ַמְכּתֶ ה ּבְ ה ְקַטּנָ ּזֶ ּנּוי הּוא ׁשֶ ִ הּ  ַהׁשּ ּלָ . ׁשֶ

ה ֲאִפּלוּ , י"ּוְבא ְקַטּנָ ֵאין ְוֵכיָון. ָאסּור ּבִ  יֹוְדִעים ָאנוּ  ׁשֶ
ו ְקֵראת ַמה ַעְכׁשָ דֹוָלה ּנִ ה אוֹ  ּגְ   :ַהּכֹל ֶלֱאֹסר ֵישׁ  ,ְקַטּנָ

ר. ד ְבִלין ִלְמּדֹד ָאָדם ֻמּתָ ן ּתַ ֵדָרה ִלּתֵ ּקְ ִביל, ּבַ ׁשְ  ּבִ
ּלֹא יחַ  ׁשֶ ילוֹ  ַיְקּדִ ְבׁשִ   :ּתַ

 תקה סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , טוב ביום בהמה החולב דין

ֵהָמה. א ִהיא ּבְ  אֹוָתהּ  ַלְחֹלב ְורֹוֶצה ַלֲאִכיָלה עֹוֶמֶדת ׁשֶ
ֵאין ִלְקֵדָרה ִאם, ֶהָחָלב לֶלֱאכֹ  הּ  ׁשֶ . ָאסּור, ֳאָכִלין ּבָ
הּ  ֵישׁ  ְוִאם ר, ֳאָכִלין ּבָ א ּוְכגֹון, ֻמּתָ ּבָ  ֶהָחָלב ׁשֶ

נוֹ  שׁ  אוֹ , ְלַתּקְ ּיֵ הּ  ׁשֶ רּוִרין ּבָ ֶהם ִנְבָלע ְוֶהָחָלב ּפֵ . ּבָ

ל ַהחֹוֵלב ֲאָבל ר ֹלא ֹצאנוֹ  ּכָ ֵני ֻהּתַ רּוָסה ִמּפְ ּנֹוֵתן ּפְ  ׁשֶ
ִליבַּ    :ּכְ

 תקו סימן
  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , טוב ביום לישה דיני

יֹום ֶקַמח מֹוְדִדין ֵאין. א ֵדי טֹוב ּבְ א, ָללּושׁ  ּכְ ח ֶאּלָ  ִיּקַ
ֹאֶמד ַעת ּבְ   :ַהּדַ

ִדין ֵאין. ב ַמח ְמַרּקְ ּנּוי ְיֵדי ַעל ֲאִפּלוּ , ַהּקֶ  ֲאָבל. ׁשִ
דוֹ  ִאם  ְורֹוֶצה ֵקיָסם אוֹ  ְצרֹור ּבוֹ  ְוָנַפל ֵמֶאְתמֹול ִרּקְ

דוֹ  ַעם ְלַרּקְ ִנית ּפַ ר, ׁשֵ ֹלא ַאף ֻמּתָ ּנּוי ּבְ  ֹלא ְוִאם. ׁשִ
ָבר ּבוֹ  ָנַפל א, ּדָ רֹוֶצה ֶאּלָ דוֹ  ׁשֶ ִנית ְלַרּקְ ֵדי ׁשֵ ֵהא ּכְ ּיְ  ׁשֶ
ת ּנּוי ָצִריךְ , ָנֶאה ַהּפַ גֹון, ְקָצת ׁשִ י ַעל ּכְ ּבֵ ְלָחן ּגַ   :ׁשֻ

שׁ . ג י ִעָסה ַהּלָ ה ְלַהְפִרישׁ  ָיכֹול, טֹוב ֹוםּבְ ּנָ ה ִמּמֶ . ַחּלָ
ה ִעָסה ֲאָבל, ְלֹכֵהן ּוְלהֹוִליָכהּ  ּלֹוׁשָ ּנִ ֶעֶרב ׁשֶ  יֹום ּבְ

ה ְלַהְפִרישׁ  ָאסּור, טֹוב ּנָ ה ִמּמֶ יֹום ַחּלָ   :טֹוב ּבְ

ְפִרישׁ . ד ה ַהּמַ יֹום ַחּלָ  ֹיאֶפה ֹלא, ְטֵמָאה ְוִהיא טֹוב ּבְ
ְרפֶ  ְוֹלא אֹוָתהּ  הִיׂשְ ֵאין ּנָ ים ׂשֹוְרִפין ׁשֶ יֹום ָקָדׁשִ  ּבְ
א, טֹוב יָחהּ  ֶאּלָ   :ְוׂשֹוְרָפהּ  ָהֶעֶרב ַעד ַמּנִ

ר. ה יֹום ַלֲעׂשֹות ֻמּתָ ין טֹוב ּבְ ּתִ דֹוִלים ּפִ  ְוֹלא, ּגְ
יָנן ּתֹוךְ  ַחְייׁשִ ּמִ ךְ  ׁשֶ ה יֹוֵתר ֶלֱאפֹות ָיֹבא ּכָ ִריךְ  ִמּמַ ּצָ ֶ   :ׁשּ

פּות ִעָסה אוֹ  ֶקַמח לוֹ  ָהָיה. ו ּתָ ׁשֻ , ם"ַהַעּכוּ  ִעם ּבְ
יֹום ֶלֱאפֹוָתהּ  ָאסּור א טֹוב ּבְ ה ֶאּלָ ֶקּנָ  ֶאת ְוֹיאֶפה ְיַחּלְ
ּלוֹ    :ׁשֶ

ה ְלָאָדם ֵישׁ  ִאם. ז ת ַהְרּבֵ ה ּפַ ת אֹוֶפה ֵאינוֹ , ְנִקּיָ  ּפַ
א ַאֶחֶרת ן ִאם ֶאּלָ ֵני לוֹ  ֵישׁ  ּכֵ ִית ּבְ ָרִגיל ּבַ  ׁשֶ

ת ְלַהֲאִכיָלם ת לוֹ  ֵישׁ  ִאם ֲאָבל. ָרָאהַהדְ  ּפַ  ַהְדָרָאה ּפַ
ה ת ֶלֱאפֹות ָיכֹול, ַהְרּבֵ ה ּפַ   :ְנִקּיָ
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אֹור ַלֲעׂשֹות ָאסּור. ח יֹום ׂשְ א, טֹוב ּבְ  ְיֵדי ַעל ֶאּלָ
ּנּוי ֵני, ׁשִ ָהָיה ִמּפְ ר ׁשֶ עֹוד ַלֲעׂשֹותוֹ  ֶאְפׁשָ   :יֹום ִמּבְ

ֲחָטה ֲאִפּלוּ . ט ֵהָמה ִנׁשְ ר, טֹוב ֹוםי ֵמֶעֶרב ַהּבְ  ֻמּתָ
נֹות ְלַהְפִרישׁ  ּתָ יֹום ַהּמַ   :טֹוב ּבְ

 תקז סימן
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , טוב ביום אפיה דין

ַהְינוּ , י"בפורנ אֹוִפין. א ּנּוִרים ּדְ נוּ  ּתַ ּלָ דֹוִלים ׁשֶ  ַהּגְ
ם ּוִפיֶהם ִצּדָ ּלֹא ּוִבְלַבד, ּבְ ֵהא ׁשֶ ה ּתְ יָנן, ֲחָדׁשָ ַחְייׁשִ  ּדְ
א ּמָ ְפַחת ׁשֶ ֶחם ְוֻיְפַסד ּתִ ַנע ַהּלֶ ְמַחת ְוִיּמָ ִ . טֹוב יֹום ִמׂשּ

ין ין ּוְמַחּמִ ַאְנִטיֵכי ַחּמִ   ,ּבְ

י ַעל ַאף. ב ֵעִצים ּפִ רוּ  ׁשֶ ׁשְ ּנָ ֶקל ִמן ׁשֶ יֹום ַהּדֶ  טֹוב ּבְ
ת אוֹ  ּבָ ׁשַ ָפָניו ּבְ ּלְ רוּ  ִאם, ְלַהִסיָקן ָאסּור ׁשֶ יֹום ָנׁשְ  ּבְ

תֹוךְ  טֹוב ּנוּ  ּבְ ה, רַהּתַ , מּוָכִנים ֵעִצים ֲעֵליֶהם ַמְרּבֶ
ָלן ּלֹא ּוִבְלַבד. ּוְמַבּטְ ע ׁשֶ ֶהם ִיּגַ לוּ  ַעד ּבָ ּטְ ְתּבַ ּיִ ֹרב ׁשֶ . ּבְ

ּנּור ָנְפלוּ  ִאם ֲאָבל ּתַ ת ּבַ ּבָ ׁשַ יֹום ְלַהִסיָקן ָאסּור, ּבְ  ּבְ
ַאֲחָריו טֹוב ּלְ ּטּול ְיֵדי ַעל ֲאִפּלוּ  ׁשֶ ֹרב ּבִ   :ּבְ

ין ֵעץ חִלקַּ  ָאסּור. ג  ָהֵאשׁ  ּבוֹ  ְלַחּתֹות ָהֵעִצים ִמּבֵ
ּנּור ּתַ ָהֵוי, ּבַ ן ֵליהּ  ּדְ   :ָמָנא ְמַתּקֵ

ּנּור. ד ַפל ּתַ ּנָ יחַ  ְלתֹוכוֹ  ׁשֶ יט ִמּטִ ר ִאם, ַהּטִ  ֶאְפׁשָ
ֹלא ּבוֹ  ְוִלְצלֹות ֶלֱאפֹות ִריָפה ּבְ ת ִיְתָחֵרךְ  ְוֹלא ּגְ  ַהּפַ

ִלי אוֹ  ֵנימִ , ְלָגְרפוֹ  ָאסּור, ַהּצְ הּוא ּפְ ּלֹא ְמַטְלְטלוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
ר ֲאָבל. ְלֹצֶרךְ  יב ֻמּתָ ּכִ ּבוֹ  ְוָהֵאֶפר ָהֵאשׁ  ְלַהׁשְ ֵדי ׁשֶ  ּכְ
ְהֶיה ּיִ ע ְוֹלא ָחָלק ׁשֶ ת ִיּגַ ּפַ ָלל ּבַ י ַעל ַאף, ּכְ ִאם ּפִ  ׁשֶ
ֵדי ָהָיה ֹלא ּבוֹ  נֹוֵגעַ  ָהָיה  ֵישׁ  ִאם ֲאָבל. ְלָחְרכוֹ  ּכְ

יחַ  ּטִ ַפל ּבַ ּנָ ֵדי כוֹ ְלתוֹ  ׁשֶ ת ַלְחֹרךְ  ּכְ ִלי אוֹ  ַהּפַ  ִאם ַהּצְ
ֶהם נֹוֵגעַ  ָהָיה י ַעל ַאף, ּבָ ֹלא ּפִ ּבְ ִריָפה ׁשֶ  ָהָיה ּגְ

ר יָון, ּבוֹ  ְוִלְצלֹות ֶלֱאפֹות ֶאְפׁשָ ָהָיה ּכֵ ר ִמְתָחֵרךְ  ׁשֶ  ֻמּתָ
יב ְלָגְרפוֹ  ָחׁשִ ּנּוִרים ְוַדְוָקא. ְלֹצֶרךְ  ִטְלטּול ּדְ ּתַ  ּבַ

ֶהם ּלָ הָ  ׁשֶ ִקים יוּ ׁשֶ ת ְמַדּבְ  ְצִריִכים ְוֵאין ְסִביָבם ַהּפַ
א ְלָגְרָפם יחַ  ֶאּלָ ַפל ֵמַהּטִ ּנָ ּנּוִרים ֲאָבל, ְלתֹוכוֹ  ׁשֶ  ּתַ
נוּ  ּלָ יָון ׁשֶ ִאי ּכֵ ר ׁשֶ ֶהם ֶלֱאפֹות ֶאְפׁשָ ֹלא ּבָ ִריָפה ּבְ , ּגְ
ר ָחִלים ֵמָהֵאֶפר ְלָגְרפוֹ  ֻמּתָ י ַעל ְוַאף, ְוַהּגֶ הּוא ּפִ  ׁשֶ
ה ר ִאי, ְמַכּבֶ ֹלא ֶאְפׁשָ ם, ֵכן ּבְ ר ּוְכׁשֵ ּתָ ּמֻ  ְלַהְבִעיר ׁשֶ
ךְ  ֶנֶפשׁ  ֹאֶכל ְלֹצֶרךְ  ר ּכָ , ֶנֶפשׁ  ֹאֶכל ְלֹצֶרךְ  ְלַכּבֹות ֻמּתָ
יחַ  ֶזה ַוֲהֵרי ַמּנִ ר ּכְ ׂשָ ָחִלים ַעל ּבָ   :ָנֲהגוּ  ְוֵכן, ַהּגֶ

ּנּור. ה ים ְוִכיַרִים ּתַ ֶמן אֹוָתם ָסִכין ֵאין, ֲחָדׁשִ ׁשֶ  ְוֹלא ּבְ
ין ַמְטִלית אֹוָתן ָטׁשִ ר ֲאָבל, ּבְ  ֶהֵסק ֲאִפּלוּ  ְלַהִסיָקן ֻמּתָ
ּלֹא ּוִבְלַבד, ִראׁשֹון צֹוֵנן ְיִפיֵגם ׁשֶ ֵדי ּבְ  ְוִאם. ְלָחְסָמן ּכְ
אי יֹוֵתר ֻהְסקוּ  צֹוֵנן ַלֲהִפיָגן ְוֻהְצְרכוּ  ִמּדַ ֵדי ּבְ  ּכְ

ֶהן ֶלֱאפֹות ר, ּבָ ר ְלִפיָכךְ . ֻמּתָ רוֹ  ֻמּתָ ַמִים תִלׁשְ  ּבְ
ֶדת ִדין ַהְמַכּבֶ ַכּבְ ּמְ הּ  ׁשֶ ּנּור ּבָ ה ַאף, ַהּתַ ַכּבָ ּמְ   :ׁשֶ

ר. ו ּנּור ֶלֱאפֹות ֻמּתָ ת ָמֵלא ּתַ י ַעל ַאף, ּפַ ֵאינוֹ  ּפִ  ׁשֶ
א ָצִריךְ  ת ֶאּלָ ַתּנּוֵריֶהם ְוַדְוָקא. ַאַחת ּפַ ָהיוּ , ּבְ  ׁשֶ

ים ִקים ְוָהיוּ  ְקַטּנִ ת ְמַדּבְ ָדְפנֹוֵתי ַהּפַ הּוא ּוִמּתֹוךְ  ֶהםּבְ  ׁשֶ
ט ְלֻחּמוֹ  ָמקֹום ֵאין ָמֵלא ֵ ת ְלִהְתַפׁשּ , ָיֶפה ֶנֱאֶפה ְוַהּפַ
ּנּוִרים ֲאָבל ּתַ נוּ  ּבַ ּלָ ה יֹוֵתר ֶלֱאפֹות ֵאין ׁשֶ ִריךְ  ִמּמַ ּצָ ֶ   :ׁשּ

ר. ז י ִלְסּתֹם ֻמּתָ ּנּור ּפִ ִטיט ַהּתַ ַעל ְוֶרֶפשׁ  ּבְ ַפת ׁשֶ  ׂשְ
ָהר כ ְוהּוא, ַהּנָ ִרּכְ ה אוֹ  ֵמֶאֶמשׁ  וֹ ׁשֶ קוֹ  ִסיָמן ּבוֹ  ָעׂשָ  ְוִנּתְ
ל ֲאָבל. ֶאָחד ְלַצד יֹום ִטיט ְלַגּבֵ ר. ָאסּור, טֹוב ּבְ  ּוֻמּתָ
ל י ּבוֹ  ִלְסּתֹם ֵאֶפר ְלַגּבֵ ּנּור ּפִ   :ַהּתַ

 תקח סימן
' ב ּובוֹ , צלי להכנת טוב ביום האסורים דברים

  ְסִעיִפים:

ִנים ֵאין. א  ֶלֱאפֹות אוֹ  ִלְצלֹות ִניםָהֲאבָ  ֶאת ְמַלּבְ
ֵני, ֲעֵליֶהם ַחְסָמן ִמּפְ ּמְ , ַהֶחֶרס ֶאת ׁשֹוְבִרין ְוֵאין. ׁשֶ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן תקט הלכות יום טוב
  

 

285

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ז
 ז

ָיר ֶאת חֹוְתִכין ְוֵאין  ּפֹוְצִעין ְוֵאין, ֲעֵליֶהם ִלְצלֹות ַהּנְ
ֶנה ֶאת מוֹ  ַלֲעׂשֹותוֹ  ַהּקָ ּפּוד ּכְ   :ּבוֹ  ִלְצלֹות ׁשִ

ַמְטִלית ֱאגֹוִזים ּפֹוְצִעים. ב יָנן ְוֹלא, ּבְ א ַחְייׁשִ ּמָ  ׁשֶ
ַרע ּקָ   :ּתִ

 תקט סימן
' ז ּובוֹ , טוב יום להלכות פרטיים דינים כמה

  ְסִעיִפים:

ּפּוד. א ְרַצף ׁשִ ּנִ י ַעל ַאף, ׁשֶ הּוא ּפִ טוֹ  ָיכֹול ׁשֶ  ְלָפׁשְ
ָידוֹ  ִנין ֵאין, ּבְ   :אֹותוֹ  ְמַתּקְ

ּפּוד. ב רֹוִצים ׁשִ אי יֹוֵתר ֹרךְ אָ  ְוָהָיה ּבוֹ  ִלְצלֹות ׁשֶ , ִמּדַ
ְרפוֹ  ְוֹלא ְלָחְתכוֹ  ָאסּור ִחיִזין ֵאין. ְלׂשָ ין ֶאת ַמׁשְ  ַהַסּכִ

ֶחֶזת ַמׁשְ הּ  ּבְ ּלָ ָדהּ  ֲאָבל, ׁשֶ י ַעל ְמַחּדְ ּבֵ  ֶחֶרס אוֹ  ָהֵעץ ּגַ
ָבר מֹוִרים ְוֵאין. ֶאֶבן אוֹ  ים ֶזה ּדָ ֵדי ָלַרּבִ ּלֹא ּכְ  ָיֹבא ׁשֶ

ָדהּ  ֶחֶזת ְלַרּדְ ַמׁשְ הבַּ . ּבְ ָבִרים ּמֶ כֹוָלה, ֲאמּוִרים ּדְ ּיְ ׁשֶ  ּכְ
ֹדַחק ַלְחּתֹךְ  ָמה אוֹ , ּבְ ְפּגְ ּנִ  ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ  ִאם ֲאָבל. ׁשֶ
ָלל ַלְחּתֹךְ  ִחיִזין ֵאין, ּכְ , ָהֵעץ ַעל ֲאִפּלוּ  אֹוָתהּ  ַמׁשְ
א ּמָ ִחיָזהּ  ָיֹבא ׁשֶ ֶחֶזת ְלַהׁשְ ַמׁשְ   :ּבְ

ִאים עֹופֹות. ג ַמּלְ ּמְ רבָּ  אֹוָתם ׁשֶ ר, ּוֵביִצים ׂשָ  ֻמּתָ
יֹום ְלָתְפָרם ן ְוהּוא. טֹוב ּבְ ַתּקֵ ּיְ  טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ׁשֶ
יֶמּנוּ  ַהחּוט ַחט ִויׂשִ ּמַ ֵהר. ּבַ ּלֹא ְוִיּזָ יֹום ַהחּוט ַיְחּתֹךְ  ׁשֶ  ּבְ
  :טֹוב

ר. ד יֹום ַלְחּתֹךְ  ֻמּתָ ָדִיים ֶאֶגד טֹוב ּבְ  ְועֹופֹות ּגְ
ִסים ֹרף ְיכֹוִלים ְוֵכן, פּוִריםתְּ  ְוחּוִטים ְמֻקּלָ ִתיָלה ִלׂשְ  ּפְ

ִרים ְסַמְרטּוט אוֹ  ּקֹוׁשְ   :ָהעֹוף ּבוֹ  ׁשֶ

ר. ה ן ֻמּתָ יֹום ְלַלּבֵ ִלי טֹוב ּבְ ְרֶזל ּכְ ָאפוּ  ּבַ  ּבוֹ  ׁשֶ
ל ן"פלאו ִביָנה ׁשֶ ּבּון ְוַאַחר, ּגְ ִטידָ  ּבוֹ  ֹיאֶפה ַהּלִ ׁשְ  ה"ּפַ
ל ר ׁשֶ ׂשָ ְתלַ  ְוהּוא. ּבָ ּיִ ׁשֶ ּכְ ןׁשֶ נוּ  ּבֵ ֲאָכל ַעל אֹותוֹ  ִיּתְ  ַהּמַ

ד לּועַ  הּוא ִאם ֲאָבל, ִמּיָ ֵבָלה ּבָ הּ  ְוַכּיֹוֵצא ִמּנְ  ָאסּור, ּבָ
נוֹ  ַבר ּבוֹ  ֶלֱאפֹות ֲאִפּלוּ  ְלַלּבְ ר ּדְ   :ֶהּתֵ

ָחִבית ָחָדשׁ  ֶנֶקב נֹוְקִבין ֵאין. ו יֹום ּבְ   :טֹוב ּבְ

יל. ז ִלי ְלַהְטּבִ יֹום ָחָדשׁ  ּכְ ינוֹ  בטוֹ  ּבְ מוֹ  ּדִ ת ּכְ ּבָ ׁשַ , ּבְ
ְדִאיָתא ִסיָמן ּכִ   :ג"שכ ּבְ

 תקי סימן
 מהם ואיזה טוב ביום לעשות האסורים דברים כמה

  ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , שנוי ידי על מותרים

ן ִקְטִנּיֹות ּוְמָפְרִכין ְמִלילֹות מֹוְלִלין. א ַדְרּכָ יֹום, ּכְ  ּבְ
ח. טֹוב ָקנֹון ַוֲאִפּלוּ , ְואֹוֵכל ְמַעט ְמַעט ּוְמַנּפֵ  ּבְ

ַטְבָלה ֹלא ֲאָבל, ְוַתְמחּוי ָנָפה ְוֹלא ּבְ ְכָבָרה ְוֹלא ּבְ   :ּבִ

יֹום ִקְטִנּיֹות ַהּבֹוֵרר. ב ַדְרּכוֹ  ּבֹוֵרר טֹוב ּבְ ֵחיקוֹ  ּכְ  ּבְ
ַטְבָלה ֹלא ֲאָבל, ּוְבַתְמחּוי ָנָפה ְוֹלא ּבְ ְכָבָרה ְוֹלא ּבְ . ּבִ

ה ּמֶ ָבִרים ּבַ ָהֹאֶכל, מּוִריםאֲ  ּדְ ׁשֶ ה ּכְ ֹסֶלת ַעל ְמֻרּבֶ . ַהּפְ
ֹסֶלת ָהְיָתה ִאם ֲאָבל ה ַהּפְ  ֶאת ּבֹוֵרר, ָהֹאֶכל ַעל ְמֻרּבָ

יחַ  ָהֹאֶכל ֹסֶלת ֶאת ּוַמּנִ ְבֵרַרת ֹטַרח ָהָיה ְוִאם. ַהּפְ  ּבִ
ֹסֶלת ֵרַרת ִמּטַֹרח יֹוֵתר ָהֹאֶכל ִמן ַהּפְ  ִמן ָהֹאֶכל ּבְ
ֹסֶלת ָהֹאֶכל יפִּ  ַעל ַאף, ַהּפְ ה ׁשֶ  ָהֹאֶכל ֶאת ּבֹוֵרר ְמֻרּבֶ
יחַ  ֹסֶלת ֶאת ּוַמּנִ   :ַהּפְ

ִנים ֵאין. ג ל ְמַסּנְ ְסֶנֶנת ַהַחְרּדָ ּמִ ּלוֹ  ּבַ ִקין ְוֵאין ׁשֶ  ְמַמּתְ
ַגֶחֶלת אֹותוֹ  ל ּבְ ל ֲאָבל. ֵעץ ׁשֶ ׁשֶ ֶכת ּבְ ר, ַמּתֶ   :ֻמּתָ

ֶרת ּתֹוִלין ֵאין. ד ּמֶ יֹום ַהְמׁשַ ןְלסַ  טֹוב ּבְ הּ  ּנֵ ָמִרים ּבָ , ׁשְ
לּוָיה ָהְיָתה ִאם ֲאָבל ר ְועֹוֶמֶדת ּתְ ן ֻמּתָ הּ  ִלּתֵ  ּבָ

ָמִרים ָנן ׁשְ ן אֹוָתהּ  ְותֹוֶלה ּוַמֲעִרים. ְלַסּנְ הּ  ִלּתֵ  ּבָ
ךְ  ְוַאַחר, ִרּמֹוִנים הּ  נֹוֵתן ּכָ ָמִרים ּבָ   :ׁשְ

ין ֵאין. ה ִביָנה עֹוׂשִ יֹום ּגְ   :טֹוב ּבְ
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ֶרק ֶאת ִזיןּגֹוזְ  ֵאין. ו ַרִים ַהּיֶ ִמְסּפָ ן ּבְ ְרּכָ ּדַ  ְלָחְתָכם ׁשֶ
ֶהן ר ִמן ּבָ   :ַהְמֻחּבָ

ִנים. ז ס ֶאת ְמַתּקְ ְנּדָ ִבּיֹות ַהּקֻ   :ְוָהַעּכָ

י ַעל ַאף. ח ָרה ּפִ ֻהּתְ יֹום הֹוָצָאה ׁשֶ ּלֹא ֲאִפּלוּ  טֹוב ּבְ  ׁשֶ
א ֹלא, ְלֹצֶרךְ  ָ אֹות ִיׂשּ ָ דֹולֹות ַמׁשּ ֶדֶרךְ  ּגְ הּוא ּכְ ה ׁשֶ  עֹוׂשֶ
ֹחל א, ּבַ ּנֹות ָצִריךְ  ֶאּלָ יַצד. ְלׁשַ ִביא, ּכֵ י ַהּמֵ ּדֵ  ַיִין ּכַ

קֹום ַסל ְיִביֵאם ֹלא ְלָמקֹום ִמּמָ ה ּבְ  ְלתֹוכוֹ  ָלֵתת ּוְבֻקּפָ
ָעה ה אוֹ  ַאְרּבָ ָ ִדים ֲחִמׁשּ ַיַחד ּכַ א, ּבְ  ַעל ְיִביֵאם ֶאּלָ
ֵתפוֹ  ַנִים אוֹ  ֶאָחד ְלָפָניו אוֹ  ּכְ ֹצֶרךְ  מּוָכחדְּ , ׁשְ ּלְ  יֹום ׁשֶ
  :ֵהִביָאם טֹוב

ֶבן ֶאת ַהּמֹוִליךְ . ט יל ֹלא ַהּתֶ ה ֶאת ַיְפׁשִ ּפָ  ַהּקֻ
א, ַלֲאחֹוָריו ָידוֹ  נֹוְטָלהּ  ֶאּלָ   :ּבְ

אֹות ְוֵכן. י ָ ן ַמׁשּ ְרּכָ ּדַ א ׁשֶ ָ מֹוט אֹוָתם ִלׂשּ א, ּבְ ָ  אֹוָתן ִיׂשּ
ּבוֹ  ַעל ן. ֵמֲאחֹוָריו ּגַ ְרּכָ ּדַ אלִ  ְוׁשֶ ָ , ֵמֲאחֹוָריו אֹוָתן ׂשּ
א ָ ֵתפוֹ  ַעל אֹוָתן ִיׂשּ ן. ּכְ ְרּכָ ּדַ א ְוׁשֶ ׂשֵ ֵתף ַעל ְלִהּנָ , ַהּכָ
א ָ ָידוֹ  אֹוָתן ִיׂשּ ֶגד ֲעֵליֶהן ִיְפֹרשׂ  אוֹ , ְלָפָניו ּבְ  ְוָכל ּבֶ

ּיֹוֵצא ֶזה ּכַ ּנּוי ּבָ ִ א ִמׁשּ ָ ׁשּ ר ִאי ְוִאם. ַהּמַ גֹון, ֶאְפׁשָ  ּכְ
ן ּמֵ ּזִ ה ׁשֶ , ִלְפֵניֶהם ּוְלָהִביא ְלַמֵהר ְוָצִריךְ  אֹוְרִחים ַהְרּבֵ
ה ַדְרּכוֹ  עֹוׂשֶ ה. ּכְ ּמֶ ָבִרים ּבַ א, ֲאמּוִרים ּדְ נֹוׂשֵ  ַעל ּבְ
י ַעל ֲאָבל ָהָאָדם ּבֵ ֵהָמה ּגַ ָלל ָיִביא ֹלא ּבְ   :ּכְ

ֶחֶבל ֹלא ֵעִצים ְמִביִאין ֵאין. יא ה ְוֹלא ּבְ ֻקּפָ  ְוֹלא ּבְ
ַמְחֶצֶלת ַחת ִביאמֵ  ֲאָבל, ּבְ ִמְטּפַ   :ּוְבֵחיקוֹ  ּבְ

 תקיא סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , טוב ביום מתר מים ולהחם הבערה

ר. א ם ְמדּוָרה ַלֲעׂשֹות ֻמּתָ הּ  ְלִהְתַחּמֵ ֶנְגּדָ   :ּכְ

ר. ב יֹום ְלָהֵחם ֻמּתָ  ֹלא ֲאָבל ָיָדיו ִלְרֹחץ ַמִים טֹוב ּבְ
ל ַבת צוֹ רֹוחֲ  ֵאינוֹ  ַוֲאִפּלוּ , ּגּופוֹ  ּכָ ַמִים ֲאָבל. ַאַחת ּבְ  ּבְ

ֻהַחּמוּ  ר, טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ׁשֶ ל ִלְרֹחץ ֻמּתָ  ֲאִפּלוּ  ּגּופוֹ  ּכָ
ֶאָחד ְוָקא ִמיהוּ . ּכְ ְרָחץ חּוץ ּדַ ְרָחץ ֲאָבל, ַלּמֶ ּמֶ  ּבַ
  :ָאסּור

ר ָאָדם. ג יֹום ִלְטּבֹל ֻמּתָ ְמָאתוֹ  טֹוב ּבְ   :ִמּטֻ

ין ֵאין. ד ר ַהְינוּ דְּ , ֻמְגָמר עֹוׂשִ ִמים ִמיֵני ְלַפּזֵ ׂשָ  ַעל ּבְ
ָחִלים ין, ַהּגֶ ר ּוֵבין ְלָהִריחַ  ּבֵ ִית ְלַגּמֵ ִלים אוֹ  ַהּבַ . ַהּכֵ

ה ִאם ֲאָבל ֵדי עֹוׂשֶ ן ּכְ ֵפרֹות טֹוב ֵריחַ  ִלּתֵ ָקן ּבְ  ְלַמּתְ
ר, ַלֲאִכיָלה ָרן ִאם ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ י ַעל ְמַפּזְ ּבֵ ֶחֶלת ּגַ ל ּגַ  ׁשֶ

  :ֵעץ

 קיבת סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , טוב ביום ם"עכו לצרך לבשל שלא

ִלים ֵאין. א ְ יֹום ם"ַעּכוּ  ְלֹצֶרךְ  ְמַבׁשּ  ְלִפיָכךְ , טֹוב ּבְ
א ְלַהְזִמינוֹ  ָאסּור ּמָ ה ׁשֶ ִבילוֹ  ַיְרּבֶ ׁשְ  .ְלַהְזִמינוֹ  ְוַדְוָקא. ּבִ
ְפָחתוֹ  ַעְבּדוֹ  ֲאָבל ִליחַ  ְוֵכן, ְוׁשִ לַּ  ׁשָ ּתַ ׁשְ ּנִ  ְוֵכן, לוֹ  חׁשֶ
א ם"ַעּכוּ  ּבָ ר, ֵמֵאָליו ׁשֶ  ְוֹלא ִעּמוֹ  ְלַהֲאִכילוֹ  ֻמּתָ

יָנן א ַחְייׁשִ ּמָ ה ׁשֶ ִבילוֹ  ַיְרּבֶ ׁשְ   :ּבִ

ֵני. ב ְתנוּ  ַהַחִיל ּבְ ּנָ ֶהם ֶקַמח ׁשֶ ּלָ ָרֵאל ׁשֶ  ֶלֱאפֹות ְלִיׂשְ
ת ָלֶהם יִדים ֵאיָנם ִאם, ּפַ ָרֵאל ַמְקּפִ ׂשְ ּיִ ׁשֶ נּ  נֹוֵתן ּכְ  וּ ִמּמֶ

ר, ְלִתינֹוק   :ָלֶהם ֶלֱאפֹות ֻמּתָ

ל ָאסּור. ג ֵ ָלִבים ְלֹצֶרךְ  ְוֶלֱאפֹות ְלַבׁשּ ר ֲאָבל, ּכְ  ֻמּתָ
ן ְמזֹונֹות ְלַטְלֵטל   :ִלְפֵניֶהם ְוִלּתֵ

 תקיג סימן
  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , טוב ביום שנולדה ביצה דין

יָצה. א ּנֹוְלָדה ּבֵ יֹום ׁשֶ הּ  ּגֹעַ לִ  ָאסּור טֹוב ּבְ  ְוָכל, ּבָ
ן ּכֵ ּלֹא ׁשֶ ֶאֶלף ֲאִפּלוּ , ִנְתָעְרָבה ְוִאם. ְלָאְכָלהּ  ׁשֶ ן, ּבְ ּלָ  ּכֻ

  :ֲאסּורֹות
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יֹום נֹוְלָדה ִאם ָסֵפק. ב ֹחל אוֹ  טֹוב ּבְ   :ֲאסּוָרה, ּבַ

יָצה. ג ּנֹוְלָדה ּבֵ יֹום ׁשֶ ָלה טֹוב ּבְ ְ ׁשּ ְתּבַ ּנִ ׁשֹוֵגג ׁשֶ  ִעם ּבְ
ר ׂשָ י ּבָ ֶנְגּדוֹ ' ס ֵישׁ  ִאם, לְוַתְבׁשִ ר ַהּכֹל ּכְ  ִמן חּוץ ֻמּתָ

יָצה נוּ  ִאם ֲאָבל. ַהּבֵ יל ּבוֹ  ִלּבְ ְבׁשִ ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ַהּתַ , ּבָ
י ַלֲחזּוָתא ִמּדֵ ִטיל ֹלא, ָעִביד ְוַטֲעָמא ּדְ   :ּבָ

ר. ד ִלי ָעֶליהָ  ִלְכּפֹות ֻמּתָ ֵדי ּכְ ּלֹא ּכְ ֵבר ׁשֶ ָ ׁשּ  ּוִבְלַבד, ּתִ
ּלֹא הּ  עִיגַּ  ׁשֶ ִלי ּבָ   :ַהּכְ

יֹום נֹוְלָדה ִאם. ה ֶרת ִראׁשֹון טֹוב ּבְ יֹום, ֻמּתֶ  טֹוב ּבְ
ִני ֵני ׁשֵ ׁשְ ל טֹוב יֹום ּבִ ֻלּיֹות ׁשֶ ֵני ֲאָבל, ּגָ ׁשְ  טֹוב יֹום ּבִ
ל ָנה ֹראשׁ  ׁשֶ ָ ת ְוֵכן ַהׁשּ ּבָ ׁשַ  ֶזה ַהְסמּוִכים טֹוב ְויֹום ּבְ
ֶזה נֹוְלָדה, ָלֶזה   :ֶזהבָּ  ֲאסּוָרה, ּבָ

יָצה. ו ְצָאה ּבֵ ּיָ הּ  ׁשֶ  ְוַאַחר ְוָחְזָרה טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ֻרּבָ
ךְ  יֹום נֹוְלָדה ּכָ ֶרת, טֹוב ּבְ ַדק ֲאִפּלוּ  ְלִפיָכךְ . ֻמּתֶ  ּבָ

הּ  ִקּנָ ל ּבְ ְרְנֹגֶלת ׁשֶ ָכה ָסמּוךְ  טֹוב יֹום ֶעֶרב ּתַ  ַלֲחׁשֵ
הּ  ָמָצא ְוֹלא יָצה ּבָ ים ּוְלָמָחר, ּבֵ ּכִ הּ  ָצאּומָ  ִהׁשְ  ּבָ
יָצה ֶרת, ּבֵ ְרְנֹגֶלת. ֻמּתֶ ּתַ ְיָלה יֹוֶלֶדת ֵאיָנהּ  ׁשֶ ּלַ  ְוָאנוּ , ּבַ
ֶאְתמֹול ּתֹוִלין ּמֵ הּ  ָיָצא ׁשֶ ּיֵשׁ  ְוהּוא. ְוָחַזר ֻרּבָ  ׁשֶ

ְרְנגֹול ים' ס ּתֹוךְ  ָזָכר ּתַ ּתִ ֵאין ָנָהר ַמְפִסיק ְוֵאינוֹ  ּבָ  ׁשֶ
ר ּבוֹ  ׁשֶ ִאם, ּגֶ ר ֵכן ֹלא ׁשֶ ֵלדשֶׁ  ֶאְפׁשָ ְיָלה ּתֵ ּלַ . ְוָאסּור ּבַ

ַדק ֹלא ִאם ֲאָבל א ֲאִפּלוּ , טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ּבָ  ָזָכר ֵליּכָ
ֲהָדהּ  ְרָיא ּבַ ָאנוּ , ׁשַ ֶאְתמֹול ּתֹוִלים ׁשֶ ּמֵ  ּוְבֹלא. נֹוְלָדה ׁשֶ
ן ָזָכר ּיֹום יֹוֶלֶדת ֻרּבָ ר ְלִפיָכךְ , ּבַ ח ֻמּתָ יִצים ִלּקַ  ִמן ּבֵ

ֵליל ם"ָהַעּכוּ  ל ֹוןִראשׁ  ּבְ ָתִליָנן, טֹוב יֹום ׁשֶ ֶעֶרב ּדְ ּמֵ  ׁשֶ
ֵליל ְוֵכן. נֹוְלדוּ  טֹוב יֹום ִני ּבְ ל ׁשֵ ֵני ׁשֶ  ָיִמים ׁשְ

ל טֹוִבים ֻלּיֹות ׁשֶ ֵליל ֹלא ֲאָבל, ּגָ ִני ּבְ ל ׁשֵ  ֹראשׁ  ׁשֶ
ָנה ָ ֵליל ְוֹלא ַהׁשּ ַאַחר טֹוב יֹום ּבְ ת ׁשֶ ּבָ ַ   :ַהׁשּ

ֹוֵחט. ז ְרְנֹגֶלת ַהׁשּ הּ  אּוָמצָ  ּתַ יִצים ּבָ מּורֹות ּבֵ , ּגְ
רֹות יֹום ַוֲאִפּלוּ . ֻמּתָ ְלַאַחר טֹוב ּבְ ת ׁשֶ ּבָ ַ   :ַהׁשּ

ּנֹוַלד ֶאְפרֹוחַ . ח יֹום ׁשֶ  נֹוַלד ְוִאם. ָאסּור, טֹוב ּבְ
ת ּבָ ׁשַ יֹום ָאסּור, ּבְ ַאֲחָריו טֹוב ּבְ ּלְ   :ׁשֶ

 תקיד סימן
  ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , טוב ביום לכבות שלא

ֵלָקה ְלַכּבֹות ָאסּור. א יֹום ּדְ  רֹוֶאה ִאם ֲאִפּלוּ , טֹוב ּבְ
יתוֹ  ַרף ּבֵ ׂשְ ּנִ ם ֵאין ִאם, ׁשֶ ַנת ׁשָ  ְוֵאין. ְנָפׁשֹות ַסּכָ
ין ַקַעת ְמַכּבִ ֵדי ֲאִפּלוּ , ַהּבְ ּלֹא ּכְ ן ׁשֶ ֵ ִית ִיְתַעׁשּ  אוֹ  ַהּבַ
ֵדָרה ֵדי אוֹ  ַהּקְ שׁ  ּכְ ּמֵ תוֹ  ְלׁשַ   :ִמּטָ

ר ְלַהּטֹות. ב ֵדי ַהּנֵ ֶמן ְלַהְרִחיק ּכְ ֶ ִתיָלה ִמן ַהׁשּ  ַהּפְ
יב ּבּוי ָחׁשִ ח ָאסּור ְוֵכן. ְוָאסּור ּכִ ִתיָלה ִלּקַ ר ּפְ  ִמּנֵ
לּוק ָנהּ  ֲאִפּלוּ  ַהּדָ ֵנר ִלּתְ ֲהֵרי ַאֵחר ּבְ ּמֹוִציָאהּ  ׁשֶ ׁשֶ ד ּכְ  ִמּיָ

ה הּוא   :אֹוָתהּ  ְמַכּבֶ

ל ֵנר. ג ֲעָוה ׁשֶ רֹוֶצה ׁשַ יֹום יקוֹ ְלַהְדלִ  ׁשֶ  ְוָחס טֹוב ּבְ
ּלֹא ָעָליו ֵרף ׁשֶ ָ ּלוֹ  ִיׂשּ ן ָיכֹול, ּכֻ  ֹקֶדם ְסִביבוֹ  ִלּתֵ

ְדִליֶקּנוּ  ּיַ ָבר ׁשֶ ֵרף ַהּמֹוֵנעַ  ּדָ ָ ׂשּ ִעְנָין, ִמּלִ ה ּבְ ְכּבֶ ּיִ  ׁשֶ
יעַ  ּגִ ּיַ ׁשֶ ם ּכְ   :ׁשָ

ָבה ֵנר. ד ּכָ ּיֹום ּבוֹ  ְלַהְדִליקוֹ  ְורֹוֶצה ׁשֶ ר, ּבַ  ַלְחּתֹךְ  ֻמּתָ
ִתיָלה ֹראשׁ  ֵדי ַהּפְ ֵהא ּכְ ּיְ ֵלק נֹוחַ  ׁשֶ   :ִלּדָ

ל ֵנר. ה ָלה ׁשֶ ּטָ ַהְינוּ , ּבַ ֵאינוֹ  ּדְ  ָאסּור, לוֹ  ָצִריךְ  ׁשֶ
ל ֲאָבל. ְלַהְדִליקוֹ  ית ׁשֶ ֶנֶסת ּבֵ יב ֹלא ַהּכְ ל ָחׁשִ  ׁשֶ

ָלה ּטָ ר, ּבַ יֹום ֲאִפּלוּ  ְלַהְדִליקוֹ  ּוֻמּתָ ִני טֹוב ּבְ  ַאַחר ׁשֵ
ֶזה ֵאיןוְ , ִמְנָחה ּום ּבָ ֲהֵרי, ְלֹחל ֵמִכין ִמׁשּ ַהְדָלָקתוֹ  ׁשֶ  ּבְ
ָעה ְלאֹוָתהּ  ִמְצָוה ֵישׁ  ן. ׁשָ ִתילֹות ּוְלַתּקֵ ּיֹות ַהּפְ ׁשִ  ְוָהֲעׁשָ

יֹום ּיֹום ּבוֹ  ְלַהְדִליק רֹוֶצה ִאם, ִמְנָחה ַאַחר טֹוב ּבְ , ּבַ
ר   :ָאסּור, ָלאו ְוִאם. ֻמּתָ

יגַּ  ַעל ֵנר נֹוְתִנין ֵאין. ו , טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ִאיָלן ּבֵ
יָנן ַחְייׁשִ א ּדְ ּמָ שׁ  ָיֹבא ׁשֶ ּמֵ ּתַ ִאיָלן ְלִהׁשְ   :ּבָ
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ל ֵנר ּפֹוְתִחין ֵאין. ז ַהְינוּ , ֶחֶרס ׁשֶ עֹודוֹ  ּדְ מוֹ  ַרךְ  ּבְ  ּכְ
יִצים ל ּבֵ ד אֹותוֹ  ִלְמֹעךְ  יֹוֵצר ׁשֶ ּיָ ית לוֹ  ַלֲעׂשֹות ּבַ  ּבֵ
ֵני, ִקּבּול הּוא ִמּפְ ִלי העֹושֶׂ  ׁשֶ   :ּכְ

ִתיָלה חֹוְתִכין ֵאין. ח א', ְלב ַהּפְ ן ִאם ֶאּלָ  ְיֵדי ַעל ּכֵ
ּנֹוֵתן ֵני ׁשֶ יהָ  ׁשְ ִפי ָראׁשֶ ֵני ּבְ  ּוַמְדִליָקהּ  ֵנרֹות ׁשְ
ֶאְמַצע ֵהא ְוהּוא. ּבָ ּיְ יֶהן ָצִריךְ  ׁשֶ ּתֵ   :ִלׁשְ

ִתיָלה ֶאת ּגֹוְדִלין ֵאין. ט  ,אֹוָתהּ  ְמַהְבֲהִבין ְוֹלא ַהּפְ
ה ֵאיָנהּ  ִאם ֲאָבל ל ָקׁשָ הּ  ּכָ ָידוֹ  ְלָמֲעָכהּ  ָיכֹול ָצְרּכָ  ּבְ
ֵדי ר. ְלַהְקׁשֹוָתהּ  ּכְ רֹוָתהּ  ּוֻמּתָ ֶמן ִלׁשְ ׁשֶ   :ּבְ

ר. י ָחם ְלָהִסיר ֻמּתָ ֹראשׁ  ַהּפֶ ּבְ ר ׁשֶ הּוא ַהּנֵ ׁשֶ , ּדֹוֵלק ּכְ
ִתיָלה ֹראשׁ  חֹוֵתךְ  ֵאינוֹ  ֲאָבל ְכִלי ַהּפְ   :ּבִ

דְ . יא ל ֵנר ִליקַהּמַ ר: ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ  טֹוב יֹום ׁשֶ  ֲאׁשֶ
נוּ  ׁשָ ִמְצֹוָתיו ִקּדְ נוּ  ּבְ ל ֵנר ְלַהְדִליק ְוִצּוָ   :טֹוב יֹום ׁשֶ

 תקטו סימן
' ט ּובוֹ , לתחום חוץ טוב ביום הבאים דברים דין

  ְסִעיִפים:

ֵהִביא ם"ַעּכוּ . א ָרֵאל ּדֹורֹון ׁשֶ יֹום ְלִיׂשְ  שׁ יֵ  ִאם, טֹוב ּבְ
ינוֹ  ר ִמּמִ ְמֻחּבָ ֻחָסר אוֹ  ּבִ ּמְ  ְלִמי ַאף ָאסּור, ֵציָדה ׁשֶ
ּלֹא ִבילוֹ  הּוָבא ׁשֶ ׁשְ ּיֹום ּבוֹ  ְלָאְכלוֹ  ּבִ  ַוֲאִפּלוּ  .ּבַ

ִרים, ְוָלֶעֶרב. ָאסּור, ְלַטְלְטָלן ְכֵדי ֻמּתָ ֲעׂשוּ  ּבִ ּיַ . ׁשֶ
ֵני ל טֹוִבים ָיִמים ּוִבׁשְ ֻלּיֹות ׁשֶ יֹום הּוָבא ִאם, ּגָ  ּבְ
ר ִראׁשֹון ר ֻמּתָ ד ֻמּתָ ֵליל ִמּיָ ִני טֹוב יֹום ּבְ ְכֵדי ׁשֵ  ּבִ
ֲעׂשוּ  ּיַ יֹום הּוָבא ִאם ְוֵכן. ׁשֶ ִני טֹוב ּבְ  ָצִריךְ , ׁשֵ
ין מֹוָצֵאי ְלַהְמּתִ ְכֵדי טֹוב יֹום ּבְ ֲעׂשוּ  ּבִ ּיַ ֵני ֲאָבל. ׁשֶ ׁשְ  ּבִ

ל ָיִמים ָנה ֹראשׁ  ׁשֶ ָ יֹום אוֹ  ַהׁשּ תְלשַׁ  ַהָסמּוךְ  טֹוב ּבְ , ּבָ
ין ָפָניו ּבֵ ין ִמּלְ ַאֲחָריו ּבֵ ִראׁשֹון הּוָבא ִאם, ִמּלְ  ָצִריךְ  ּבְ

ין ת טֹוב יֹום מֹוָצֵאי ַעד ְלַהְמּתִ ּבָ ְכֵדי ְוׁשַ ֲעׂשוּ  ּבִ ּיַ , ׁשֶ
עּור ֵדי ְוׁשִ ֲעׂשוּ  ּכְ ּיַ ֵדי ַהְינוּ  ׁשֶ ֵלךְ  ּכְ ּיֵ  ְיהּוִדי ָהֵאינוֹ  ׁשֶ

קֹום ט ַלּמָ ּקֵ ּלִ  ְוִאם. ְלָכאן ְוַיֲחֹזר ָלאָכהַהמְּ  ְוִיְגֹמר ׁשֶ
ק ּפֵ עּוָרן, ֱהִביָאן ֵמֵהיָכן לוֹ  ִנְסּתַ ֵדי ׁשִ בֹואוּ  ּכְ ּיָ  ִמחּוץ ׁשֶ
חּום   :ַלּתְ

ן ֲאִפּלוּ . ב ָלׁשָ  אוֹ , ְלַעְצמוֹ  ָצָדן אוֹ  ְיהּוִדי ָהֵאינוֹ  ּתְ
 ָאסּור, ֵמַעְצמוֹ  ִנּצֹוד אוֹ , ֵמַעְצמוֹ  ָהִאיָלן ִמן ָנַפל

ּיֹום ּבוֹ  ְלָאְכלוֹ  ּלֹא ְלִמי ַאף, ּוְלַטְלְטלוֹ  ּבַ  הּוְבאוּ  ׁשֶ
ִבילוֹ  ׁשְ ִרין, ָלֶעֶרב ֲאָבל. ּבִ ד ֻמּתָ מֹוָצֵאי ִמּיָ  טֹוב יֹום ּבְ

הּוְבאוּ  ְלִמי ַאף ִבילוֹ  ׁשֶ ׁשְ   :ּבִ

, ַהּיֹום ִנּצֹודוּ  אוֹ  ִנְלְקטוּ  ִאם ָסֵפק הּוא ִאם ֲאִפּלוּ . ג
ר ִאם ֲאָבל. ֲאסּוִרים הֶ  ִנּכָ ּלֹא םּבָ ּלֹא ִנְלְקטוּ  ׁשֶ  ְוׁשֶ
ר, ַהּיֹום ִנּצֹודוּ  ּלֹא ְלִמי ֻמּתָ ִבילוֹ  הּוְבאוּ  ׁשֶ ׁשְ  ְוִאם. ּבִ

אוּ  ֹלא חּום ִמחּוץ ּבָ ר, ַלּתְ הּוְבאוּ  ְלִמי ַאף ֻמּתָ  ׁשֶ
ִבילוֹ  ׁשְ   :ּבִ

ֵהִביא ם"ַעּכוּ . ד ָרֵאל ּדֹורֹון ׁשֶ ָבִרים, ְלִיׂשְ שׁ  ִמּדְ ּיֵ  ׁשֶ
ִמיָנם ְמחֻ  ּבְ רּבִ יֹום, ּבָ ל ִראׁשֹון טֹוב ּבְ ָנה ֹראשׁ  ׁשֶ ָ  ַהׁשּ
ָחל ה ִלְהיֹות ׁשֶ ת' ּבְ ּבָ ׁשַ יִרים ֵישׁ , ּבְ ת ְלָאְכָלם ַמּתִ ּבָ ׁשַ  ּבְ
ְכֵדי ֲעׂשוּ  ּבִ ּיַ   :אֹוְסִרים ְוֵישׁ , ׁשֶ

ָבר. ה ֵאין ּדָ ִמינוֹ  ׁשֶ ר ּבְ ְמֻחּבָ  ִאם, ֵציָדה ְמֻחַסר ְוֵאינוֹ  ּבִ
א חוּ  ִמּתֹוךְ  ּבָ ר םַהּתְ אוּ  ְוִאם. ַלּכֹל ֻמּתָ  ִמחּוץ ּבָ

חּום הּוְבאוּ  ְלִמי ְלָאְכָלן ָאסּור, ַלּתְ ִבילוֹ  ׁשֶ ׁשְ  ּוְלָכל ּבִ
ֵני יתוֹ  ּבְ ר ֲאָבל, ּבֵ תֹוךְ  ְלַטְלְטָלן ֻמּתָ  אוֹ  ַאּמֹות' ד ּבְ

תֹוךְ  ֶפת ָהִעיר ּבְ דּועַ  ִמְבָצר אוֹ  חֹוָמה ֻמּקֶ ּיָ ף ׁשֶ ֻהּקַ  ׁשֶ
יָרה ִרים ַוֲאֵחִרים. ַלּדִ  ָצִריךְ  ְוָלֶעֶרב. ְלָאְכָלם ַאף ֻמּתָ
ין הּוְבאוּ  ִמי ְלַהְמּתִ ִבילוֹ  ׁשֶ ׁשְ ְכֵדי, ּבִ ֲעׂשוּ  ּבִ ּיַ   :ׁשֶ

ִעיר. ו הּ  ּבְ ֻרּבָ ל ַהְסָתם ִמן, ם"ַעּכוּ  ׁשֶ ִביא ּכָ  ְלֹצֶרךְ  ַהּמֵ
  :ֵמִביא ָהֹרב

אוּ  ִאם ָסֵפק הּוא ִאם. ז חּום ִמחּוץ ּבָ  הּוא ִאם, ַלּתְ
רּוי ם"וּ ַעכּ  ָ ִעיר ִעּמוֹ  ַהׁשּ ִעיר ַהְמצּוִיים ּוֵפרֹות ּבָ , ּבָ

ר   :ָאסּור, ָלאו ְוִאם. ֻמּתָ
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ָבר. ח ֵאין ּדָ ִמינוֹ  ׁשֶ ר ּבְ ְמֻחּבָ הּוָבא ּבִ ָרֵאל ׁשֶ יֹום ְלִיׂשְ  ּבְ
ל ִראׁשֹון טֹוב ָנה ֹראשׁ  ׁשֶ ָ ר, ַהׁשּ ִני ֻמּתָ ֵ ׁשּ  ְוהּוא. ּבַ
ין ת ַהּדִ ּבָ   :ָלֶזה ֶזה ַהְסמּוִכים טֹוב ְויֹום ְלׁשַ

ָרֵאל. ט ר ִיׂשְ ּגֵ ִ ׁשּ  ם"ַעּכוּ  ְיֵדי ַעל ַלֲחֵברוֹ  ּדֹורֹון ׁשֶ
ב, טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב יֹום ְוֶהִביָאם ם"ָהַעּכוּ  ְוִנְתַעּכֵ  טֹוב ּבְ
חּום ִמחּוץ ר, ַלּתְ הּוָבא ְלִמי ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ ִבילוֹ  ׁשֶ ׁשְ  ּבִ

רָ  ְלָכל ָאסּור ֲאָבל. ְלָאְכָלם  חּוץ ְלַטְלְטָלם ֵאלִיׂשְ
ע ֶפת ְלִעיר חּוץ אוֹ , ַאּמֹות ְלַאְרּבַ ּקֶ  אוֹ , חֹוָמה ַהּמֻ

דּועַ  ְלִמְבָצר חּוץ ּיָ ף ׁשֶ ֻהּקַ יָרה חֹוָמה ׁשֶ   :ַלּדִ

 תקטז סימן
' ג ּובוֹ , טוב ביום לשלח מתרים דברים איזה דין

  ְסִעיִפים:

ר. א ֹלחַ  ֻמּתָ יֹום ַלֲחֵברוֹ  ִלׁשְ ה, ֵהָמהבְּ  טֹוב ּבְ  ְועֹוף ַחּיָ
ים ֲאִפּלוּ  ָמִנים, ְוֵיינֹות, ַחּיִ  ֲאָבל, ְוִקְטִנּיֹות ּוְסָלתֹות ׁשְ
בּוָאה ֹלא ֻחֶסֶרת ְלִפי, ּתְ ּמְ ִהיא ְטִחיָנה ׁשֶ  ְמָלאָכה ׁשֶ

יֹום ָהֲאסּוָרה   :טֹוב ּבְ

ל. ב ָבר ּכָ ר ּדָ ּתָ ּמֻ ֹלח ׁשֶ יֹום ִלׁשְ ֶחּנוּ  ֹלא, טֹוב ּבְ ּלְ  ְיׁשַ
ׁשוּ  ַהְינוּ  ָרהּבְ ה ּדְ ֹלׁשָ ֵני ׁשְ  ֶזה ַאַחר ֶזה יֹוֵתר אוֹ  ָאָדם ּבְ

ִאים ם נֹוׂשְ ּלָ ל ִאם ֲאָבל. ֶאָחד ִמין ּכֻ א ֶאָחד ּכָ  נֹוׂשֵ
ר, ַאֵחר ִמין   :ֻמּתָ

ִחים. ג ּלְ ִלים ְמׁשַ י ַעל ַאף ּכֵ ֵאיָנם ּפִ פּוִרים ׁשֶ ֵהם, ּתְ  ׁשֶ
ֵען ְראּוִים ָ ֶהם ֵישׁ  ַוֲאִפּלוּ , ֲעֵליֶהם ִלׁשּ ְלַאִים ּבָ  ִאם, ּכִ

ים ֵהם ִחין. ָקׁשִ ּלְ ין ּוְמׁשַ ִפּלִ יָון, ּתְ ְראּוִיים ּכֵ  ַלֲהִניָחם ׁשֶ
ֹחל   :ּבַ

 תקיז סימן
 מיני החנוני מן טוב ביום לקח מתר אפן באיזה

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , מאכל

יִצים לוֹ  ָלֵתת ְלֶחְנָוִני לֹוַמר. א ָאר אוֹ  ֱאגֹוִזים אוֹ  ּבֵ  ׁשְ
ה ַמֲאָכל ִמיֵני ּתֶ ינוֹ , ּוִמׁשְ יֹום ּדִ מוֹ  טֹוב ּבְ ת ּכְ ּבָ ׁשַ . ּבְ
ח ָאסּור, ם"ַעּכוּ  הּוא ְוִאם ּנוּ  ִלּקַ ָבר ִמּמֶ ִמינוֹ  ּדָ ּבְ  ׁשֶ

ר ְמֻחּבָ ִמינוֹ  אוֹ  ּבִ ּבְ א, ֵציָדה ְמֻחַסר ׁשֶ ן ִאם ֶאּלָ ר ּכֵ  ִנּכָ
ֶהם ּלֹא ּבָ ּלֹא ִנְלְקטוּ  ׁשֶ ח ֹלא ְוֵכן. ַהּיֹום ִנּצֹודוּ  ְוׁשֶ  ִיּקַ
ּנוּ  יִצים ִמּמֶ א, ּבֵ ּמָ ָבר ֲאָבל. ַהּיֹום נֹוְלדוּ  ׁשֶ ֵאין ּדָ  ּבוֹ  ׁשֶ
ּום ר ִמׁשּ ּום ְוֹלא ְמֻחּבָ ּום ְוֹלא ֵציָדה ִמׁשּ , נֹוָלד ִמׁשּ
ר ח ֻמּתָ ּנוּ  ִלּקַ חּום ִמחּוץ ַהּיֹום הּוָבא ֲאִפּלוּ  ִמּמֶ . ַלּתְ
ְטַחן ֶקַמח ְוֵכן ּנִ עִ , ַהּיֹום ׁשֶ הּ  ירּבְ ֻרּבָ ר, ם"ַעּכוּ  ׁשֶ  ֻמּתָ
ח ּנוּ  ִלּקַ א ִמּמֶ ְעּתָ ַאּדַ ַעּכוּ  ּדְ ין ְוהּוא. ֵליהּ  ָטְחֵני ם"ּדְ  ַהּדִ
ח ּנוּ  ִלּקַ ת ִמּמֶ ָאָפה ּפַ ּיֹום ּבוֹ  ׁשֶ   :ּבַ

ָרֵאל. ב ָאַמר ִיׂשְ עֹוד ם"ְלַעּכוּ  ׁשֶ ְקֶנה: יֹום ִמּבְ  ִלי ּתִ
ה ָיֶפה ֹלא, ְלָמָחר יֹוִנים ה ִאם לֲאבָ , עֹוׂשֶ ָבר ָעׂשָ  ּכְ
ר יֹום ֵמֶהם ֶלֱאֹכל ֻמּתָ ּלֹא ְוהּוא, טֹוב ּבְ  ִיְהיוּ  ׁשֶ

ָכךְ  ָרִגיל ִאם ֲאָבל. ַמְפִריִחין  ֵמֶהם ֶלֱאֹכל ָאסּור, ּבְ
ֵאין יֲעַבד ָחׁשּוב ֶזה ּדְ יָון. ּדִ ָרִגיל ּכֵ ָכךְ  ׁשֶ   :ּבְ

א: ַלֲחֵברוֹ  לֹוַמר. ג ל ִלי ַמּלֵ ינוֹ , ַיִין ֶזה ּכָ יֹום ּדִ  ּבְ
מוֹ  טֹוב ת ּכְ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

עֹוִרים ָאָדם ָיֹמד ֹלא. ד ן ׂשְ ֶהְמּתוֹ  ִלְפֵני ִלּתֵ א, ּבְ  ֶאּלָ
ֵער   :ָלהּ  ְונֹוֵתן ְמׁשַ

 תקיח סימן
' ט ּובוֹ , טוב ביום לרשות מרשות הוצאה דיני

  ְסִעיִפים:

ָרה ִמּתֹוךְ . א ֻהּתְ ָרה, ֲאִכיָלה ְלֹצֶרךְ  הֹוָצָאה ׁשֶ ּלֹא ֻהּתְ  ׁשֶ
גֹון, ְלֹצֶרךְ   ֲאָבל. ְוֵכִלים ּתֹוָרה ְוֵסֶפר ְולּוָלב ָקָטן ּכְ
ֶהן ְוַכּיֹוֵצא ֲאָבִנים   :ָאסּור, ּבָ

ָרֵאל ָאסּור. ב ָבר ׁשּום ְלהֹוִציא ְלִיׂשְ יֹום ּדָ  טֹוב ּבְ
  :ם"ַעּכוּ  ְלֹצֶרךְ 
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ֵאינוֹ  ֵעץ ָלַקח. ג ּפּוד ְמֻיָחד ׁשֶ ר ּבוֹ  ְוָצָלה ְלׁשִ ׂשָ , ּבָ
ךְ  ַאַחר ְלַטְלְטלוֹ  ָאסּור ֵאינוֹ , ּכָ ִלי ׁשֶ א, ּכְ  ׁשֹוְמטוֹ  ֶאּלָ

יחוֹ  ֶקֶרן ּוַמּנִ ֵדי ָזִוית ּבְ ּלֹא ּכְ  ֵאין ֲאִפּלוּ , ּבוֹ  ִיּזֹקוּ  ׁשֶ
ר ָעָליו ׂשָ ָלל ּבָ   :ּכְ

ר. ד ם ְלַטְלֵטל ֻמּתָ ל ֻסּלָ ֹוָבךְ  ׁשֹוָבךְ  ׁשֶ , ְלׁשֹוָבךְ  ִמׁשּ
ְרׁשּות ֲאִפּלוּ  יםָהרַ  ּבִ ם ֲאָבל. ּבִ ל ֻסּלָ ה ׁשֶ  ָאסּור, ֲעִלּיָ

ִטְלטּול   :ּבְ

ָרף ְלהֹוִציא. ה ל ּגְ ִדינוֹ , ּוְלַהֲחִזירוֹ  ְרִעי ׁשֶ ת ּכְ ּבָ ׁשַ  ּבְ
ךְ  ינוֹ  ּכָ יֹום ּדִ   :טֹוב ּבְ

ֵהָמה. ו ָתה ּבְ ּמֵ יֹום ׁשֶ ֶנת ָהְיָתה ִאם, טֹוב ּבְ  ֵמֶעֶרב ְמֻסּכֶ
ָכהּ  ֶזה ֲהֵרי טֹוב יֹום ָלִבים ְמַחּתְ  ָהְיָתה ֹלא ְוִאם. ַלּכְ

ֶנת י ַעל ַאף, ְמֻסּכֶ ָהְיָתה ּפִ  ֻמְקֶצה ֶזה ֲהֵרי, חֹוָלה ׁשֶ
ה ְוֹלא קֹוָמהּ  ְיִזיֶזּנָ   :ִמּמְ

ֲעֵרמֹות ַמְתִחיִלין. ז ֶבן ּבַ ְבָנא ִהיא ִאם, ַהּתֶ  ַסְרָיא ּתִ
יהּ  ְוִאית עֹוֵמד, קֹוִצים ּבֵ   :ְלַהָסָקה ׁשֶ

ה ְלָדְפֵני ַהְסמּוִכים םֵעִצי נֹוְטִלים. ח  ּוַמִסיִקין ַהֻסּכָ
ֶהם   :ּבָ

ִית. ט הּוא ּבַ רֹות ָמֵלא ׁשֶ  נֹוֵטל, ְוִנְפַחת מּוָכִנים ּפֵ
קֹום ָחת ִמּמְ   :ַהּפְ

 תקיט סימן
, טוב יום לצרך ולהחזיר להסיר מתר דלתות צירי

  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ 

ִקין. א ִריֵסי ְמַסּלְ יֹום אֹוָתם ֲחִזיִריןּומַ  ֲחנּויֹות ּתְ , טֹוב ּבְ
ֵדי ּיֹוִציא ּכְ ְבִלין ׁשֶ הּוא ּתַ ַנע ְוֹלא ָלֶהן ָצִריךְ  ׁשֶ  ִיּמָ

ְמַחת ִ ה. טֹוב יֹום ִמׂשּ ּמֶ ָבִרים ּבַ שׁ , ֲאמּוִרים ּדְ ּיֵ ׁשֶ  ָלֶהם ּכְ
ֶאְמַצע ִציר ד ִמן ִציר ָלֶהם ֵישׁ  ֲאָבל. ּבָ , ָאסּור, ַהּצַ

ֵזָרה א ּגְ ּמָ ד ִמן ִציר ָלֶהם ֵאיןְושֶׁ . ִיְתַקע ׁשֶ ל ַהּצַ  ּכָ
ר ִית ֲאִפּלוּ , ִעּקָ ּבַ ר ּבַ   :ְלַהֲחִזיר ֻמּתָ

ִלים. ב ֵהם ּכֵ ִלים ׁשֶ גֹון, ְמֻפּצָ ל ְמנֹוָרה ּכְ  ֻחִלּיֹות ׁשֶ
ְלָחן ְוִכֵסא ֵהם ְוׁשֻ  אֹוָתן ַמֲעִמיִדין, ֲחִתיכֹות ֲחִתיכֹות ׁשֶ
יֹום ּלֹא ְוהּוא. טֹוב ּבְ   :ִיְתַקע ׁשֶ

ירלְ . ג ִלים חֹוָתמֹות ְוַלְחּתֹךְ  ּוְלַהְפִקיעַ  ַהּתִ ּכֵ ּבַ  ׁשֶ
ְרַקע ּקַ ּבַ ר ְוׁשֶ ּבֵ ִדיָנם, ּפֹוְתחֹות ּוְלׁשַ ת ּכְ ּבָ ׁשַ ךְ  ּבְ יָנם ּכָ  ּדִ

יֹום   :טֹוב ּבְ

ֶבן אוֹ  ֵקיָסם אוֹ  ַקשׁ  ִלְקֹטם. ד ִמים ֲעֵצי אוֹ  ּתֶ ׂשָ , ּבְ
יָנן יֹום ּדִ ִדיָנן טֹוב ּבְ ת ּכְ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ים ְקָמִטים. ה עֹוׂשִ ים ׁשֶ ׁשִ י ַהּנָ ָבּתֵ י ְזרֹועֹוֵתיֶהן ּבְ  ּוְבָבּתֵ
יֹום ַלֲעׂשֹוָתן ָאסּור, ׁשֹוֵקיֶהן ּום טֹוב ּבְ ּקּון ִמׁשּ   :ָמָנא ּתִ

 תקכ סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , הבית לכבד

ד. א ִית ְלַכּבֵ ִדינוֹ , ַהּבַ ת ּכְ ּבָ ׁשַ ךְ  ּבְ ינוֹ  ּכָ יֹום ּדִ   בטוֹ  ּבְ

 תקכא סימן
' ג ּובוֹ , למקום ממקום טוב ביום פרות שלשול דין

  ְסִעיִפים:

יִלין. א רֹות ַמׁשִ ֶרךְ  ּפֵ ה ּדֶ יֹום ֲאֻרּבָ  ְוֹלא. טֹוב ּבְ
ֵלם ְלׁשְ ַחּלֹונֹות ְיׁשַ מֹות יֹוִריֵדם ְוֹלא ּבְ ֻסּלָ  ְוֹלא ּבְ
ג ְיַטְלְטֵלם י ַעל ַאף, ְלַגג ִמּגַ ֵהן ּפִ ִוין ׁשֶ   :ׁשָ

ר. ב רֹות ְלַכסֹות ֻמּתָ י אוֹ  ּפֵ ּדֵ ֵני, ְלֵבִנים אוֹ  ַיִין ּכַ  ִמּפְ
ֶלף   :ַהּדֶ

ן. ג ִלי ִלּתֵ ַחת ּכְ ֶלף ּתַ ִדינוֹ , ַהּדֶ ת ּכְ ּבָ ׁשַ ךְ  ּבְ ינוֹ  ּכָ  ּדִ
יֹום   :טֹוב ּבְ
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 תקכב סימן
' ד ּובוֹ , טוב ביום לטלטל האסורים דברים קצת

  ְסִעיִפים:

ַמְקלוֹ  ֹוֵצאי ַהסּוָמא ֵאין. א ַתְרִמילוֹ  ָהרֹוֶעה ְוֹלא, ּבְ   :ּבְ

ִכֵסא יֹוְצִאין ֵאין. ב ה ְוֶאָחד ָהִאישׁ  ֶאָחד, ּבְ ָ . ָהִאׁשּ
ָהיוּ  ְוִאישׁ  ים ׁשֶ ר, לוֹ  ְצִריִכים ַרּבִ  אֹותוֹ  ּומֹוִציִאין, ֻמּתָ
ֵתף ַעל ְריֹון ֲאִפּלוּ  ַהּכָ ַאּפִ   :ּבְ

צוּ  ִמי. ג ּוְ ְתּכַ ּנִ יֵדי ׁשֶ ל ָלֵצאת ָיכֹול ֹוָקיושׁ  ּגִ ַמּקֵ   :ּבְ

ֵהָמה ַמְנִהיִגין ֵאין. ד ל ּבְ ַמּקֵ   :ּבְ

 תקכג סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , טוב ביום בבהמות הנוהגין דינים

ְתִלים ְזבּוִבים ְמִסיִרים. א ֵהָמה ַהּנִ ּבְ י ַעל ַאף, ּבַ ֵהן ּפִ  ׁשֶ
ין   :ַחּבּוָרה עֹוׂשִ

ִמְגֶרֶדת ֵהָמהבְּ  ְמָגְרִדין ֵאין. ב יֹום ּבְ ֵני, טֹוב ּבְ  ִמּפְ
ֶרת ֶ ׁשּ ּמַ ָער ׁשֶ   :ׂשֵ

ִדין ֵאין. ג ֵהָמה ְמַיּלְ יֹום ּבְ  ְמַסֲעִדין ֲאָבל, טֹוב ּבְ
אֹוֵחז, אֹוָתהּ  ָלד ׁשֶ ּוָ ּלֹא ּבַ  לוֹ  ְונֹוֵפחַ , ָלָאֶרץ ִיּפֹל ׁשֶ

חֹוְטמוֹ  ד לוֹ  ְונֹוֵתן, ּבְ יו ְלתֹוךְ  ּדַ   :ּפִ

ֵהָמה. ד ִרֲחָקה ּבְ ר, ְוָלָדהּ  ׁשֶ ף ֻמּתָ ְלָיָתהּ  ֵמי ְלַזּלֵ  ׁשִ
ן ָעָליו ַרְחָמהּ  ֶמַלח ֶאְגרֹוף ְמֹלא ְוִלּתֵ ֵדי, ּבְ ַרֵחם ּכְ ּתְ  ׁשֶ
ֵמָאה ֲאָבל. ָעָליו ן ָלהּ  ַלֲעׂשֹות ָאסּור ַהּטְ   :ּכֵ

 תקכד סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , טוב ביום האסורים דברים כמה

ב ַעל עֹוִלין ֵאין. א ב ַעל רֹוְכִבין ְוֹלא, ִאיָלן ּגַ  ּגַ
ֵהָמה ִטין ְוֹלא, ּבְ ֵני ַעל ׁשָ ִים ּפְ ִקין ְוֹלא, ַהּמַ  ְמַסּפְ

ף ְלַהּכֹות ִחין ְוֹלא, ָיֵרךְ  ַעל ּכַ ף ְלַהּכֹות ְמַטּפְ  ַעל ּכַ
ף ִדין ְוֹלא, ּכַ ִנין ְוֹלא, ְמַרּקְ ין ְוֹלא, ּדָ ׁשִ  ְוֹלא, ְמַקּדְ

ִמיםמְ  ְוֹלא, ּכֹוְנִסים ין ְוֹלא, ַיּבְ , חֹוְלִצין ְוֹלא, ְמָגְרׁשִ
ין ְוֹלא יׁשִ ין ְוֹלא, ַמֲחִריִמין ְוֹלא, ַמְקּדִ רּוָמה ַמְפִריׁשִ  ּתְ

רֹות   :ּוַמַעׂשְ

ִכיב. ב יף ֵמַרע ׁשְ ַתּקִ ֵרי, טּוָבא ָעְלָמא ֵליהּ  ּדְ  ְלָגֵרשׁ  ׁשָ
ת ֲאִפּלוּ  ּבָ ׁשַ   :ּבְ

 תקכה סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , טוב ביום הלואה דין

ָנה טֹוב יֹום ַהְלָוַאת. א ַבע ִנּתְ ִדין ִלּתָ   ּבְ

ֵאי. ב ּבָ יֹום ֵמַהֲחֵצרֹות ּגֹוִבין ְצָדָקה ּגַ  ֹלא ֲאָבל, טֹוב ּבְ
ֶדֶרךְ  ַיְכִריזוּ  ְכִריִזין ּכְ ּמַ ֹחל ׁשֶ א ּבַ ִצְנָעא ּגֹוִבין ֶאּלָ  ּבְ

ִקים ֵחיָקם ְלתֹוךְ  ְונֹוְתִנים כּוָנה ָכללְ  ּוְמַחּלְ כּוָנה ׁשְ  ּוׁשְ
ְפֵני   :ַעְצָמהּ  ּבִ

 תקכו סימן
  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , טוב ביום מת דין

ל ֵמת. א ּטָ יֹום הּוא ִאם, ְלָקְברוֹ  ַהּמֻ  ִראׁשֹון טֹוב ּבְ
ּיֹום ּבוֹ  ֵמת ֲאִפּלוּ  ֲעָמִמין ּבוֹ  ִיְתַעְסקוּ   ִאם ַוֲאִפּלוּ  ּבַ
הֹותוֹ  ְיכֹוִלין ּלֹא ְלָמָחר ַעד ְלַהׁשְ  ֶזה ְוָכל. ַיְסִריחַ  ׁשֶ
ת ּיַ ֲעׂשִ יׁשוֹ  ֲאָבל, ְוַתְכִריִכין ְוָארֹון ּבַ ם ְלַהְלּבִ  לוֹ  ּוְלַחּמֵ

ֶבר ּוְלׂשּומוֹ  ּוְלהֹוִציאוֹ  ְלַטֲהרוֹ  ַמִים ּקֶ ר, ּבַ  ְיֵדי ַעל ֻמּתָ
ָרֵאל   :ִיׂשְ

יֹום ֵמת. ב  טֹוב יֹום ַעד ַלֲהִלינוֹ  ָאסּור ִראׁשֹון טֹוב ּבְ
ִני ֵדי ׁשֵ ְתַעְסקוּ  ּכְ ּיִ ָרֵאל ּבוֹ  ׁשֶ   :ִיׂשְ

ת. ג ּבָ ׁשַ ּפּוִרים ּוְביֹום ּבְ ָלל ּבוֹ  ִיְתַעְסקוּ  ֹלא ַהּכִ , ּכְ
 ְיֵדיֶהם ַעל ְלהֹוִציאוֹ  ֲאִפּלוּ , ֲעָמִמין ְיֵדי ַעל ֲאִפּלוּ 

יחוֹ  כּוךְ  ּוְלַהּנִ   :ֵמֶאְתמֹול ָהֲעׂשּוָיה ּבְ
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יֹום. ד ִני טֹוב ּבְ ָרֵאל ּבוֹ  ַעְסקוּ ִיתְ  ׁשֵ יֹום ֲאִפּלוּ  ִיׂשְ  ּבְ
ִני ל ׁשֵ ָנה ֹראשׁ  ׁשֶ ָ ֵהי ֹלא ַוֲאִפּלוּ , ַהׁשּ ּתָ  ֲאִפּלוּ , ִאׁשְ

ם לוֹ  ַלְחּתֹךְ  ר ַהּדָ ְכִריִכין לוֹ  ְוַלֲעׂשֹות ֵמַהְמֻחּבָ  ְוָארֹון ּתַ
ם ֶקֶבר לוֹ  ְוַלְחֹצב  לוֹ  ְוִלְגֹזז ְלַטֲהרוֹ  ַמִים לוֹ  ּוְלַחּמֵ
ָערוֹ  אֹוָתהּ  ֵאין ִאםוְ . ׂשְ  ְקָברֹות ְמקֹום ָהִעיר ּבְ

ָרֵאל שׁ  ַאֶחֶרת ְלִעיר אֹותוֹ  מֹוִליִכין, ְלִיׂשְ ּיֵ הּ  ׁשֶ  ּבָ
כּוַנת חּום חּוץ ֲאִפּלוּ , ְקָברֹות ׁשְ יִרין, ַלּתְ ּכִ  לוֹ  ּוַמׂשְ
קֹום ְלהֹוִליכוֹ  ְסִפיָנה יֹום, ְלָמקֹום ִמּמָ ִני טֹוב ּדְ  ׁשֵ
י ֹחל, ֵמת ְלַגּבֵ וְ  ּכְ ָנן יּוהָ ׁשַ ר ַוֲאִפּלוּ . ַרּבָ ֲעָמִמין ֶאְפׁשָ , ּבַ

ָרֵאל ּבוֹ  ִיְתַעְסקוּ  ה ִמן חּוץ .ִיׂשְ ּפָ ּבֹוִנים ַהּכִ  ַעל ׁשֶ
ֶבר ֵאין ַהּקֶ יֹום אֹוָתהּ  ּבֹוִנין ׁשֶ ה. טֹוב ּבְ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

רֹוִצים, ֲאמּוִרים ׁשֶ ּיֹום ּבוֹ  ְלָקְברוֹ  ּכְ  ֵאין ִאם ֲאָבל. ּבַ
ּיֹום ּבוֹ  ְברוֹ ְלקָ  רֹוִצים ים ֵאין, ּבַ ַבר ׁשּום לוֹ  עֹוׂשִ  ּדְ
 ֲאָבל, ְיהּוִדי ֵאינוֹ  ְיֵדי ַעל ֲאִפּלוּ , ְמָלאָכה ִאסּור

ר ִטְלטּול   ֻמּתָ

יֹום ְלֵמת ֶקֶבר ַהחֹוֵפר. ה ִני טֹוב ּבְ ר, ׁשֵ  ִלּטֹל לוֹ  ֻמּתָ
ָכר   :ׂשָ

ר. ו ת ְלַלּוֹות ֻמּתָ יֹום ַהּמֵ חּום ֹוךְ תּ  ִראׁשֹון טֹוב ּבְ , ַהּתְ
ִני טֹוב ּוְביֹום חּום חּוץ ֲאִפּלוּ  ׁשֵ  ִלְמקֹוָמם ְוחֹוְזִרין, ַלּתְ

ּיֹום ּבוֹ  ר ְוֵכן. ּבַ ֵלי ְלַהֲחִזיר ֻמּתָ בּוָרה ּכְ הֹוִליכוּ  ַהּקְ  ׁשֶ
ֶהם חּום חּוץ ִעּמָ   :ַלּתְ

ים. ז ת ֶאת ַהְמַלּוִ ֵהָמה ַעל ִלְרּכֹב ֲאסּוִרים ַהּמֵ  ֲאִפּלוּ , ּבְ
י ִני טֹוב ֹוםּבְ  ַהּקֹוְבִרים ֲאָבל. ָהֲאֵבִלים ַוֲאִפּלוּ , ׁשֵ

ִריִכים ּצְ ר ִאי ִאם, ְלָקְברוֹ  ׁשֶ יִרים, ֶאְפׁשָ  ָלֶהם ַמּתִ
יֹום ִני טֹוב ּבְ י ַעל ִלְרּכֹב ׁשֵ ּבֵ ֵהָמה ּגַ   :ּבְ

ָרֵאל ַאַחת ִעיר ִלְבֵני נֹוַדע ִאם. ח ׂשְ ּיִ  ָרחֹוק ֵמת ׁשֶ
ם ָ ה אוֹ ' ד ִמׁשּ ָ ן ְוֹלא ָיִמים ֲחִמׁשּ  ַעל ַאף, ִלְקבּוָרה ִנּתַ
י ּלֹא ּפִ יעַ  יּוְכלוּ  ׁשֶ ר, ַהּמֹוֵעד ְלַאַחר ַעד לוֹ  ְלַהּגִ  ֻמּתָ

ֶרךְ  ָלֵצאת יֹום ַלּדֶ ִני טֹוב ּבְ ֵדי ׁשֵ   :ְקבּוָרתוֹ  ְלַמֵהר ּכְ

ינֹוק. ט ת ּתִ ּמֵ תֹוךְ  ׁשֶ ים ּבְ ֹלׁשִ ְמרוּ  ִאם, ׁשְ ָערוֹ  ּגָ  ׂשְ
ְרָניו ֶחְזַקת אהוּ , ְוִצּפָ ן ּבְ ָמא ּבֶ ֵמת ְוִדינוֹ  ַקּיָ דֹול ּכְ , ּגָ

י ַעל ַאף ֵאין ּפִ לוּ  ִאם יֹוְדִעים ָאנוּ  ׁשֶ יו לוֹ  ּכָ , ֳחָדׁשָ
ֹרב ים ּדְ ָמא ְוַלד יֹוְלדֹות ָנׁשִ   :ַקּיָ

ֲהגוּ  ְנָפִלים. י ּנָ ְצרֹור ָעְרָלָתן ְלָהִסיר ׁשֶ  אוֹ  ֶאֶבן ּבִ
ָקֶנה יֹום ֲאִפּלוּ  ָאסּור, ּבְ ִני טֹוב ּבְ ל ׁשֵ ֻלּיֹות ׁשֶ   :ּגָ

ת ַעל קֹוְרִעין ֵאין. יא יֹום ֲאִפּלוּ  ַהּמֵ ִני טֹוב ּבְ , ׁשֵ
  :ְקרֹוָביו ֲאִפּלוּ 

ת. יב ּמֵ ׁשֶ ֵליל ּכְ ִני טֹוב יֹום ּבְ יִמין, ׁשֵ ּכִ  ְוקֹוְבִרין ַמׁשְ
ה ֹקֶדם אֹותוֹ  ִפּלָ ת. ּתְ ּמֵ ׁשֶ ּיֹום ּכְ  ַאַחר אֹותוֹ  קֹוְבִרין, ּבַ
  :יָלהָהֲאכִ 

 תקכז סימן
  ְסִעיִפים: ד"כ ּובוֹ , תבשילין ערוב דיני

ָחל טֹוב יֹום. א ֶעֶרב ִלְהיֹות ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ל ֹלא, ׁשַ ֵ  ְיַבׁשּ
ה ְתִחּלָ ת ְלֹצֶרךְ  ּבִ ּבָ ְקֵדָרה ׁשַ ְפֵני ּבִ  ֲאָבל, ַעְצָמהּ  ּבִ
ל ֵ ה הּוא ְמַבׁשּ ּמָ , הֹוִתיר ְוִאם טֹוב ְליֹום ְקֵדרֹות ּכַ
ת הֹוִתיר ּבָ ל, ֵערּוב ְיֵדי ְוַעל. ְלׁשַ ֵ ה ְמַבׁשּ ְתִחּלָ  ּבִ
ת ּבָ   :ְלׁשַ

ין ֶזה ֵערּוב. ב ַפת אֹותוֹ  עֹוׂשִ יל ּבְ  ֹלא ְוִאם, ְוַתְבׁשִ
אוֹ  א ֲעׂשָ יל ֶאּלָ ְבׁשִ ר, ְלַבד ִמּתַ   :ֻמּתָ

עּור. ג יל ׁשִ ְבׁשִ ִית ֶזה ּתַ ּזַ ין, ּכַ ין ְלֶאָחד ּבֵ , ַלֲאָלִפים ּבֵ
ין ְתחִ  ּבֵ תוֹ ּבִ ין ּלָ סֹופוֹ  ּבֵ   :ּבְ

ֵהא ָצִריךְ . ד ּיְ יל ׁשֶ ְבׁשִ ָבר ֶזה ּתַ הּוא ּדָ ת ָראּוי ׁשֶ  ְלַלּפֵ
ת ֶאת ּבוֹ  ְיָסא ַלֲאפּוֵקי, ַהּפַ   :ּדַ

יל. ה ְבׁשִ ָאְמרוּ  ֶזה ּתַ לּוק ֲאִפּלוּ , ָצִלי ֲאִפּלוּ , ׁשֶ , ׁשָ
בּושׁ  ֲאִפּלוּ  ן אוֹ  ּכָ ָ ִגים ִמין ֲאִפּלוּ , ְמֻעׁשּ יםקְ  ּדָ  ַטּנִ

ֱהִדיָחן ַמִים ׁשֶ ים ּבְ ּוָלן הּוא ַוֲהָדָחָתן ַחּמִ ׁשּ , ַלֲאִכיָלה ּבִ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ז
 ז

ּפּוִחים ַעל סֹוֵמךְ  ְוֵכן. ֲעֵליֶהם סֹוֵמךְ  ֶזה ֲהֵרי  ּתַ
ִלים ָ ִגים ְוַעל ְמֻבׁשּ ים ּדָ ָלן ְקַטּנִ ְ ׁשּ ּבִ   :ׁשֶ

ים ַעל ֲאִפּלוּ  טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב סֹוֵמךְ . ו ׁשּולֵ  ֲעָדׁשִ ּבְ  יׁשֶ
ְמנּוִנית ַעל ְוֵכן, ְקֵדָרה ק ׁשַ ְדּבַ ּנִ ין ׁשֶ ַסּכִ , ּוְגָררוֹ  ּבַ
ֵהא ְוהּוא ּיְ ִית ּבוֹ  ׁשֶ ּזַ   :ּכַ

ל ַעל ִמְצָוה. ז ל ַעל ּוִמְצָוה, ְלָעֵרב ָאָדם ּכָ דֹול ּכָ  ּגְ
ל ַעל ְלָעֵרב ָהִעיר ֵני ּכָ ֵדי, ִעירוֹ  ּבְ ְסֹמךְ  ּכְ ּיִ  ָעָליו ׁשֶ

ַכח ִמי ָ ׁשּ יחַ  אוֹ  ַנסֶנאֱ  אוֹ  ׁשֶ ִהּנִ  ֲאָבל. ְוָאַבד ֵערּוב ׁשֶ
ר ִמי ֶאְפׁשָ א, ֵעֵרב ְוֹלא ְלָעֵרב ׁשֶ רֹוֶצה ֶאּלָ  ִלְסֹמךְ  ׁשֶ
ל ֵערּובוֹ  ַעל דֹול ׁשֶ עַ  ִנְקָרא, ָהִעיר ּגְ  יֹוֵצא ְוֵאינוֹ  ּפֹוׁשֵ
  :בוֹ 

ָעֵרב. ח ּמְ ׁשֶ א ְלָפֵרט ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ֲאֵחִרים ַעל ּכְ  ֶאּלָ
יחַ  כְ  ַמּנִ ל ַעל ָללּבִ ֵני ּכָ הּוא ִמי ְוָכל ָהִעיר ּבְ  ׁשֶ

ְתחּום   :ּבוֹ  יֹוֵצא ָהִעיר ּבִ

ַעת. ט יחַ  ּדַ ֵעיָנן ַמּנִ ן ּבָ ַכּוֵ ּיְ  ֲאָבל, ְלַאֵחר ְלהֹוִציא ׁשֶ
ַעת יחוּ  ִמי ּדַ ִהּנִ ִבילוֹ  ׁשֶ ׁשְ ֵעיָנן ֹלא ּבִ ַעת ּבָ ׁשְ ָחה ּבִ , ַהּנָ
ּיֹוִדיעּוהוּ  ַרק יֹום ׁשֶ ְתִחיל ֹקֶדם טֹוב ּבְ ּיַ ל ׁשֶ ֵ  ְלַבׁשּ

ת ְלֹצֶרךְ  ּבָ ַ   :ַהׁשּ

. ַאֵחר ְיֵדי ַעל ָלֶהם ְלַזּכֹות ָצִריךְ  ַלֲאֵחִרים ַהְמָעֵרב. י
ים ִמי ְוָכל ַזּכִ ּמְ ֵערּוֵבי ָידוֹ  ַעל ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ין, ׁשַ  ַעל ְמַזּכִ
ֵערּוֵבי ָידוֹ  יִלין ּבְ ְבׁשִ ֵאין ִמי ְוָכל. ּתַ ין ׁשֶ  ָידוֹ  ַעל ְמַזּכִ
א ין ֵאין, ֵערּוב ֹותוֹ ּבְ ֶזה ָידוֹ  ַעל ְמַזּכִ   ּבָ

יהַּ  ַהּזֹוֶכה ָצִריךְ . יא ְרַקע ִמן ָהֵערּוב ְלַהְגּבִ   :ֶטַפח, ַהּקַ

ד ְונֹוֵטל חֹוֵזר. יב  ֵערּוב ִמְצַות ַעל ּוְמָבֵרךְ , ַהּזֹוֶכה ִמּיַ
ֵדין: ְואֹוֵמר ֵרי ְיֵהא ּבְ ּוֵלי ַלֲאפּוֵיי ָלן ׁשָ  ּוְלַבׁשּ
א ּוְלַאְדלּוֵקי מּוֵניּוְלַאטְ  ְרּגָ ד ׁשַ ל ּוְלֶמְעּבַ ָנא ּכָ  ָצְרּכָ
ת טֹוב ִמּיֹום ּבָ  ְלָכל אוֹ  ְוִלְפלֹוִני ְוִלְפלֹוִני ָלָנא, ְלׁשַ
ֵני   :ַהּזֹאת ָהִעיר ּבְ

י ַעל ַאף. יג יחַ  ּפִ ִהּנִ ל ָיכֹול ֵאינוֹ  ֵערּוב ׁשֶ ֵ  ִמּיֹום ְלַבׁשּ
ת ִראׁשֹון טֹוב ּבָ   :ְלׁשַ

יחַ  םאִ . יד ַעת ַעל ָהֵערּוב ִהּנִ ל ָעָליו ִלְסֹמךְ  ּדַ  ְזַמן ּכָ
ְהֶיה ּיִ ם ׁשֶ ה, ַאֵחר טֹוב ְליֹום ֲאִפּלוּ , ַקּיָ ִחּלָ  ֹלא ְלַכּתְ
ִדיֲעַבד ֲאָבל, ַאֵחר טֹוב ְליֹום ָעָליו ִיְסֹמךְ   ָיכֹול ּבְ
  :ָעָליו ִלְסֹמךְ 

ָאַבד אוֹ  ָהֵערּוב ֶנֱאַכל. טו ל ֹקֶדם ׁשֶ ֵ ׁשּ ּבִ ת ׁשֶ ּבָ , ְלׁשַ
ל ָיכֹול ֵאינוֹ  ֵ א ְלַבׁשּ ן ִאם ֶאּלָ ר ּכֵ ּיֵ ּתַ ּנוּ  ִנׁשְ ִית ִמּמֶ ּזַ   :ּכַ

ֵהִכין ְלַאַחר. טז ת ָצְרֵכי ׁשֶ ּבָ   :ְלָאְכלוֹ  ָיכֹול ׁשַ

ִעָסתוֹ  ִהְתִחיל. יז . ִעָסה אֹוָתהּ  ּגֹוֵמר, ָהֵערּוב ְוֶנֱאַכל ּבְ
ין ְוהּוא ל ִהְתִחיל ִאם ַהּדִ ֵ  אֹותוֹ  ּגֹוֵמרשֶׁ , ְלַבׁשּ

יל ְבׁשִ ִהְתִחיל ַהּתַ   :ׁשֶ

ל ְוֹלא ָאָפה. יח ֵ ׁשּ ל אוֹ , ּבִ ֵ ׁשּ  ְוֶנֱאַכל ָאָפה ְוֹלא ּבִ
ה ַמה, ָאַבד אוֹ  ָהֵערּוב ֲעׂשָ ּנַ ֶ ר ׁשּ ֶהּתֵ ן ֲאִפּלוּ  ּבְ ּוֵ  ּבוֹ  ִנְתּכַ
יחוֹ  הּוא ָיכֹול טֹוב יֹום ְלֹצֶרךְ  ת ְלַהּנִ ּבָ ל ְלׁשַ ֵ  ּוְלַבׁשּ
אן   :טֹוב ְליֹום יָלךְ ָואֵ  ִמּכָ

ּלֹא ִמי. יט ר ֵעֵרב ׁשֶ ל ֵנר ְלַהְדִליק ֻמּתָ ת ׁשֶ ּבָ  ְוֵישׁ , ׁשַ
  :אֹוְסִרים

ּלֹא ִמי. כ ם, ֵעֵרב ׁשֶ ׁשֵ ָאסּור ּכְ ל ׁשֶ ֵ ךְ  ְלַעְצמוֹ  ְלַבׁשּ  ּכָ
ל ָאסּור ֵ ֵביָתם ֲאִפּלוּ , ַלֲאֵחִרים ְלַבׁשּ  ֲאֵחִרים ְוַגם, ּבְ

ל ֲאסּוִרים ֵ ָנה ְוֵאין. לוֹ  ְלַבׁשּ ּקָ א ּתַ ן ֶאּלָ ּתֵ ּיִ  ִקְמחוֹ  ׁשֶ
ילוֹ  ֵעְרבוּ  ַלֲאֵחִרים ְוַתְבׁשִ ָנה ׁשֶ ַמּתָ  אֹוִפין ְוֵהם ּבְ
ִלים ְ ֵביתוֹ  ַוֲאִפּלוּ , לוֹ  ְונֹוְתִנים ּוְמַבׁשּ ל ְיכֹוִלים ּבְ ֵ . ְלַבׁשּ

ם ֵאין ְוִאם ֵעְרבוּ  ֲאֵחִרים ׁשָ ר אֹוְמִרים ֵישׁ  ׁשֶ ּתָ ּמֻ  ׁשֶ
ִצמְ  ֶלֱאפֹות ת צּוםּבְ ל ֶאָחד ּפַ ֵ  ַאַחת ְקֵדָרה ּוְלַבׁשּ

  :ֶאָחד ֵנר ּוְלַהְדִליק

ר ִאם. כא ּלֹא ִנְזּכַ ת ֹקֶדם ֵעֵרב ׁשֶ ֲחִרית ְסֻעּדַ ל, ׁשַ ֵ  ְיַבׁשּ
ה ְקֵדָרה ַהְרּבֵ ת ְויֹוִתיר ַאַחת ּבִ ּבָ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְלׁשַ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן תקכח הלכות חול המועד
  

 

294

  אורח חיים ערוך שולחן
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 ז
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ֲאִפּלוּ  ל ּדַ ֵ ה ְלַבׁשּ ּמָ ר ְקֵדרֹות ּכַ יָון, ֻמּתָ ּקֶֹדם ּכֵ  ׁשֶ
ּיֹאַכל ְוהּוא. הּוא ֲאִכיָלה ל ׁשֶ   :ְוֶאָחד ֶאָחד ִמּכָ

ר ִאם. כב יֹום ִנְזּכַ ּלֹא ִראׁשֹון טֹוב ּבְ  הּוא ִאם, ֵעֵרב ׁשֶ
יֹום ל טֹוב ּבְ ָנה ֹראשׁ  ׁשֶ ָ  ַעל ְלָעֵרב ָיכֹול ֵאינוֹ  ַהׁשּ
ַנאי יֹום הּוא ִאם ֲאָבל. ּתְ ל טֹוב ּבְ ֻלּיֹות ׁשֶ  ָיכֹול ּגָ
ְתַנאי בְלָערֵ  , ְלָעֵרב ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ֹקֶדשׁ  ַהּיֹום ִאם, ּבִ
ֵערּוב, ֹחל ַהּיֹום ְוִאם ֵרי ְיֵהא ֶזה ּבְ  ַלֲאפּוֵיי ָלן ׁשָ

ּוֵלי לּום לֹוַמר ָצִריךְ  ֵאין ּוְלָמָחר', ְוכו ּוְלַבׁשּ  ְוֵישׁ . ּכְ
ִאי אֹוְמִרים י ֵליהּ  ֵלית ּדְ יל ִמּדֵ ָבׁשִ  ֹלא, ֵמֶאְתמֹול ּדְ

ָנאוֹ  ְמָהֵני   :ּתְ

ֵמִזיד ָעַבר ִאם. כג ל ּבְ ֵ ה ּוִבׁשּ ּמָ ּלֹא ְקֵדרֹות ּכַ  ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ
ר, טֹוב יֹום ת ְלָאְכָלן ֻמּתָ ּבָ ׁשַ ֹחל אוֹ  ּבְ   :ּבְ

ל ֶהֱעִרים ִאם. כד ֵ , ַהּיֹום ְלֹצֶרךְ  ְקֵדרֹות' ב ְלַבׁשּ
  :ְלָאְכָלהּ  ָאסּור, ָמָחר ְלֹצֶרךְ  ַאַחת ְוהֹוִתיר

 תקכח סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , טוב ביום חצרות ערובי דיני

ּתּוֵפי ֲחֵצרֹות ֵערּוֵבי ָצִריךְ  ֵאינוֹ  טֹוב יֹום. א  ְוׁשִ
חּוִמין ֵערּוֵבי ֲאָבל, ְמבֹואֹות  ִהְלכֹות ְוָכל. ָצִריךְ  ּתְ
חּוִמין ֲארוּ  ּתְ ִהְלכֹות ִנְתּבָ חּוִמין ֵערּוֵבי ּבְ   :ּתְ

ָחל טֹוב יֹום. ב ֶעֶרב יֹותִלהְ  ׁשֶ ת ּבְ ּבָ  ְמָעְרִבין ֵאין, ׁשַ
חּוִמין ֵערּוֵבי ְוֹלא ֲחֵצרֹות ֵערּוֵבי ֹלא  ִאם ֲאָבל. ּתְ

ר ּיֹום ִנְזּכַ ֵני ָהִראׁשֹון ּבַ ׁשְ ל טֹוִבים ָיִמים ּבִ ֻלּיֹות ׁשֶ , ּגָ
ְתַנאי ֲחֵצרֹות ֵערּוֵבי ְלָעֵרב ָיכֹול  ֵערּוב ֲאָבל. ּבִ

חּוִמין יִחין ֵאין ּתְ יֹום תוֹ אוֹ  ַמּנִ ְתַנאי טֹוב ּבְ   :ּבִ

 תקכט סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , טוב יום שמחת דיני

קוֹ  טֹוב יֹום ִמְצַות. א ְדָרשׁ  ְלֵבית ֶחְציוֹ  ְלַחּלְ  ְוֶחְציוֹ  ַהּמִ
ה ַלֲאִכיָלה ִתּיָ הֹוָצַאת ְיַצְמֵצם ְוַאל. ּוׁשְ , טֹוב יֹום ּבְ
דוֹ  ְוָצִריךְ  גוֹ  ְלַכּבְ מוֹ  ּוְלַעּנְ ת ּכְ ּבָ ׁשַ ב .ּבְ  ַעל ִלְבֹצעַ  ְוַחּיָ
י ּתֵ רֹות ׁשְ ּכָ ל ְוִלְקּבֹעַ  ּכִ ה ּכָ ִין ַעל ְסֻעּדָ  יֹום ּוִבְגֵדי. ַהּיַ
ל טֹוִבים יֹוֵתר ִיְהיוּ  טֹוב ֶ ת ִמׁשּ ּבָ  ָנֲהגוּ  ְוֹלא. ׁשַ

ה ּבוֹ  ַלֲעׂשֹות ית ְסֻעּדָ ִליׁשִ   :ׁשְ

ב. ב ֵמחַ  ִלְהיֹות ָאָדם ַחּיָ  הּוא, ּמֹוֵעדבַּ  ֵלב ְוטֹוב ׂשָ
ּתוֹ  יַצד. ֵאָליו ַהִנְלִוים ְוָכל ּוָבָניו ְוִאׁשְ ָחן ּכֵ ּמְ , ְמׂשַ
ים ַטּנִ ים. ֶוֱאגֹוִזים ְקָליֹות ָלֶהם נֹוֵתן ַהּקְ ׁשִ  קֹוֶנה ְוַהּנָ

ָגִדים ָלֶהם יִטין ּבְ ִפי ְוַתְכׁשִ ב. ָממֹונוֹ  ּכְ  ְלַהֲאִכיל ְוַחּיָ
ר תֹום, ַלּגֵ ים ָארשְׁ  ִעם ְוָלַאְלָמָנה ַלּיָ   :ֲעִנּיִ

ֵמחַ  ְוׁשֹוֶתה אֹוֵכל ָאָדם. ג ֶרֶגל ְוׂשָ  ִיְמׁשֹךְ  ְוֹלא. ּבָ
ר ָבׂשָ חֹוק ּוְבַיִין ּבְ ֵאין ְלִפי, ֹראשׁ  ְוַקּלּות ּוִבׂשְ  ׁשֶ
חֹוק ְ ְמָחה ֹראשׁ  ְוַקּלּות ַהׂשּ א ׂשִ , ְוִסְכלּות הֹוֵללּות ֶאּלָ

ינוּ  ְוֹלא א ְוַהִסְכלּות ַההֹוֵללּות ַעל ִנְצַטּוֵ  ַעל ֶאּלָ
ְמָחה שׁ  ׂשִ ּיֵ הּ  ׁשֶ   :ַהּיֹוֵצר ֲעבֹוַדת ּבָ

ִבים. ד ִית ַחּיָ ין ּבַ ְרָגִלים ׁשֹוְטִרים ְלַהֲעִמיד ּדִ ְהיוּ , ּבָ ּיִ  ׁשֶ
ים ְמׁשֹוְטִטים ׂשִ ּנֹות ּוְמַחּפְ ּגִ ִסים ּבַ ְרּדֵ ָהרֹות ְוַעל ּוַבּפַ  ַהּנְ

ּלֹא צוּ  ׁשֶ ם ִיְתַקּבְ ּתֹות ֶלֱאֹכל ׁשָ יםאֲ  ְוִלׁשְ ים ָנׁשִ , ְוָנׁשִ
ָדָבר ַיְזִהירוּ  ְוֵכן. ֲעֵבָרה ִליֵדי ְוָיבֹואוּ   ְלָכל ֶזה ּבְ
ּלֹא, ָהָעם ים ִיְתָעְרבוּ  ׁשֶ ים ֲאָנׁשִ יֶהם ְוָנׁשִ ָבּתֵ ְמָחה ּבְ ִ ׂשּ  ּבַ
כוּ  ְוֹלא ׁשְ ִין ִיּמָ ּיַ א, ּבַ ּמָ א. ֲעֵבָרה ִליֵדי ָיבֹואוּ  ׁשֶ  ֶאּלָ
ם ִיְהיוּ  ּלָ ים ּכֻ   :ְקדֹוׁשִ

  המועד חול כותהל

 תקל סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , מלאכות בקצת אסור המועד חל
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ְקָצת ָאסּור ַהּמֹוֵעד ֹחל. א ר, ְמָלאכֹות ּבִ  ּוֻמּתָ
ִמְקָצָתן   :ּבְ

 תקלא סימן
  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , המועד בחל גלוח דיני

חַ  ִמְצָוה. א ֶעֶרב ְלַגּלֵ   :טֹוב יֹום ּבְ

ִחיןמְ  ֵאין. ב ּמֹוֵעד ַגּלְ ח ֹלא ִאם ֲאִפּלוּ , ּבַ ּלַ  ֹקֶדם ּגִ
  :מֹוֵעד

ֵני ָאנּוס ָהָיה ִאם ֲאִפּלוּ . ג ךְ  ּוִמּפְ חַ  ֹלא ּכָ ּלֵ ֶעֶרב ּגִ  ּבְ
חַ  ֵאינוֹ , טֹוב יֹום ּמֹוֵעד ְמַגּלֵ ין ְוהּוא. ּבַ ָהָיה ְלִמי ַהּדִ  ׁשֶ

א חֹוֶלה ּמֹוֵעד ְוִנְתַרּפֵ   :ּבַ

ּמֹוֵעד ִחיןְמַגלְּ  ְוֵאּלוּ . ד ָצא ִמי. ּבַ ּיָ ית ׁשֶ ְבָיה ִמּבֵ ִ  ַהׁשּ
ַנאי לוֹ  ָהָיה ְוֹלא חַ  ּפְ ָצא ּוִמי, ַהּמֹוֵעד ֹקֶדם ְלַגּלֵ ּיָ  ׁשֶ

ית ַיד ָחבּושׁ  ָהָיה ַוֲאִפּלוּ  ָהֲאסּוִרים ִמּבֵ ָרֵאל ּבְ ָהיוּ  ִיׂשְ  ׁשֶ
יִחין חַ  לוֹ  ַמּנִ ה ְוֵכן, ְלַגּלֵ ֻנּדֶ ירוּ  ַהּמְ ִהּתִ רֶ  לוֹ  ׁשֶ , ֶגלּבָ

ַדר ִמי ְוֵכן ּנָ ּלֹא ׁשֶ חַ  ׁשֶ ַאל ְלַגּלֵ ֶרֶגל ִנְדרוֹ  ַעל ְוִנׁשְ , ּבָ
א ְוֵכן ִדיַנת ַהּבָ ם ִמּמְ ֹחל ַהּיָ א אוֹ , ַהּמֹוֵעד ּבְ ּבָ ֶעֶרב ׁשֶ  ּבְ

הּות ָהָיה ְוֹלא ָהֶרֶגל ּיֹום ׁשְ חַ  ּבַ ּלֹא ְוהּוא, ְלַגּלֵ  ָיָצא ׁשֶ
ָרֵאל ֵמֶאֶרץ לְלטַ  ָלָאֶרץ ְלחּוָצה ִיׂשְ   :ּיֵ

י ַעל ַאף. ה ירוּ  ּפִ ִהּתִ ר ׁשֶ ּפֵ ר ֹלא, ְלִהְסּתַ ּפֵ ְרׁשּות ִיְסּתַ  ּבִ
ים א ָהַרּבִ ִצְנָעה ֶאּלָ   :ּבְ

ר ָקָטן. ו חַ  ֻמּתָ ּמֹוֵעד ְלַגּלֵ   :ָהֶרֶגל ֹקֶדם נֹוַלד ֲאִפּלוּ , ּבַ

ָחל ָאֵבל. ז ִביִעי ׁשֶ ּלוֹ  ׁשְ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ר, ָהֶרֶגל ֶעֶרב ּבְ  ֻמּתָ
חַ ְלגַ  ֹחל ּלֵ   :ַהּמֹוֵעד ּבְ

ל. ח ר ָאָדם ּכָ ָפה ִלּטֹל ֻמּתָ ֹחל ׂשָ   :ַהּמֹוֵעד ּבְ

 תקלב סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , המועד בחל צפרנים נטילת דין

ר. א ין ִצּפְֹרַנִים ִלּטֹל ֻמּתָ ָיד ּבֵ ין ּדְ ֶרֶגל ּבֵ  ֲאִפּלוּ , ּדְ
ַרִים ִמְסּפָ   :ּבְ

ל. ב ֹחל רֻמתָּ  ְרפּוָאה ּכָ   :ַהּמֹוֵעד ּבְ

 תקלג סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , המועד בחל המתרים מלאכות

ר. א ן ֲאִפּלוּ , ַהּמֹוֵעד ְלֹצֶרךְ  ֶקַמח ִלְטֹחן ֻמּתָ ּוֵ  ּכִ
ּמֹוֵעד ְמַלאְכּתוֹ  ר ֵעִצים ְוָלֹקץ, ּבַ יל ֵמַהְמֻחּבָ  ּוְלַהּטִ

ָכר ין, ׁשֵ ל ּבֵ ָמִרים ׁשֶ ין ּתְ ל ּבֵ עֹורִ  ׁשֶ  ְלֹצֶרךְ , יםׂשְ
ּלֹא. ַהּמֹוֵעד  ֵאינוֹ  ּוִמיהוּ . ָאסּור, ַהּמֹוֵעד ְלֹצֶרךְ  ְוׁשֶ
א, ְלַצְמֵצם ָצִריךְ  ה ֶאּלָ ַהְרָוָחה עֹוׂשֶ  יֹוִתיר ְוִאם, ּבְ
, יֹוֵתר ַלֲעׂשֹות אוֹ  ִלְטֹחן ַיֲעִרים ֹלא ֲאָבל. יֹוִתיר
ָנה ַכּוָ ה :ְוֹיאַמר ַיֲעִרים ֹלא ֶקַמח לוֹ  ֵישׁ  ִאם אוֹ , ּבְ  ִמּזֶ
ר, ֶלֶחם לוֹ  ֵישׁ  ִאם ֲאָבל. רֹוֶצה ֲאִני ַפת ִלְטֹחן ֻמּתָ  ּדְ
ה   :ָעִדיף ַחּמָ

ר. ב ן ַלֲעֹקר ֻמּתָ ּתָ ׁשְ ֵני, ּפִ ָראּוי ִמּפְ  ֶאת ּבוֹ  ְלַכסֹות ׁשֶ
ׁשּות ְוַלֲעֹקר. ָהֳאָכִלים ָראּוי, ּכְ יל ׁשֶ ָכר ּבוֹ  ְלַהּטִ  ׁשֵ
ים, ִמיןׂשּוְמשֻׂ  ְוַלֲעֹקר. ַהּמֹוֵעד ְלֹצֶרךְ  ַהְיֵבׁשִ ּבוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ

ד ֶלֱאֹכל ְראּוִיים   :ִמּיָ

רֹות. ג לוּ  ּפֵ ְ ׁשּ ְתּבַ ּנִ ַחק ְיֵדי ַעל ְוֶנֱאָכִלין ְקָצת ׁשֶ , ַהּדַ
ר ָטן ֻמּתָ ֵדי ְלַלּקְ  ְלָאְכָלן ְלָקָטן ְוִאם. ְלָאְכָלן ּכְ

שׁ , ְוהֹוִתיר א ְוחֹוׁשֵ ּמָ ם ֹלא ִאם ַיְתִליעוּ  ׁשֶ ׁשֵ  ִיְכּבְ
ם ָיכֹול, ֵמֶהם ֵלָחה יאְלהֹוצִ   ָאסּור ֲאָבל. ְלָכְבׁשָ

ָטם ה ְלַלּקְ ִחּלָ ֵדי ּתְ ם ּכְ ָבר הּוא ְוִאם. ְלָכְבׁשָ ֵאינוֹ  ּדָ  ׁשֶ
ר, ַהּמֹוֵעד ַאַחר ִנְמָצא   :ּוְלָכְבׁשוֹ  ִלְקנֹותוֹ  ֻמּתָ

ִגים ָאָדם ָצד. ד ל ּדָ כֹול ַמה ּכָ ּיָ ֶ  ַהּכֹל ּומֹוֵלחַ , ָלצּוד ׁשּ
ּמֹוֵעד ֲהֵרי, ּבַ ר ׁשֶ ּיֹאַכל ֶאְפׁשָ ּמֹוֵעד ֵמֶהם ׁשֶ  ִיְסֹחט ִאם ּבַ
ָידוֹ  אֹוָתם ָעִמים ּבְ כוּ  ַעד ַרּבֹות ּפְ ְתַרּכְ ּיִ   :ׁשֶ
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ל. ה ֵהם ְמָלאכֹות ּכָ ין, ַהּמֹוֵעד ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ עֹוׂשִ ׁשֶ  אֹוָתם ּכְ
ֵניֶהם ין ֻאּמָ ִצְנָעה עֹוׂשִ יַצד. ּבְ ִדים, ּכֵ ּיָ  ְוַהּטֹוֲחִנין ַהּצַ

ּוק ִלְמּכֹר ַהּבֹוְצִריםוְ  ׁשּ ים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ּבַ ִצְנָעה עֹוׂשִ  ּבְ
  :ַהּמֹוֵעד ְלֹצֶרךְ 

 תקלד סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , המועד בחל כבוס דיני

ִסין ֵאין. א ּמֹוֵעד ְמַכּבְ ִסין ְוֵאּלוּ . ּבַ ַכּבְ ּמְ א. ׁשֶ  ַהּבָ
ִדיַנת ם ִמּמְ ית ְוַהּיֹוֵצא, ַהּיָ ית ְבָיהַהשִּׁ  ִמּבֵ  ּוִמּבֵ
ה, ָהֲאסּוִרין ירוּ  ּוְמֻנּדֶ ִהּתִ ֶרֶגל ֲחָכִמים לוֹ  ׁשֶ  ּוִמי, ּבָ
ַדר ּנָ ּלֹא ׁשֶ ס ׁשֶ ַאל ְלַכּבֵ ֶרֶגל ְוִנׁשְ ירוּ  ּבָ , לוֹ  ְוִהּתִ

חֹות ַדִים ּוִמְטּפְ חֹות, ַהּיָ חֹות, ַהְסָפִרים ּוִמְטּפְ  ּוִמְטּפְ
ג ים ּוִבְגֵדי, ַהַסּפָ ְמָצא ֶתםַהכֶּ  ּוַבֲעַלת, ְקַטּנִ ּנִ  ׁשֶ
ּמֹוֵעד ֵאין ּוִמי, ּבַ א לוֹ  ׁשֶ ם. ֶאָחד ָחלּוק ֶאּלָ  ְוֻכּלָ
ִסין ן ְמַכּבְ ַדְרּכָ ֶנֶתר ֲאִפּלוּ , ּכְ  ַעל, ּוְבַפְרֶהְסָיא, ְוֹאֶהל ּבְ

י ּבֵ ָהר ּגַ   :ַהּנָ

ל. ב ֵלי ּכָ ן ּכְ ּתָ ׁשְ ר ּפִ ָסן ֻמּתָ ן ָנֲהגוּ  ְוֹלא. ְלַכּבְ  ַוֲהָוה, ּכֵ
בָ  ֵליהּ  ִרים ִריםּדְ ּתָ ֶהם ָנֲהגוּ  ַוֲאֵחִרים ַהּמֻ  ִאי, ִאסּור ּבָ
ה אי ַאּתָ ַ יָרם ַרׁשּ ְפֵניֶהם ְלַהּתִ   :ּבִ

ית ְמִביִאין. ג ן ִמּבֵ ִלים ָהֻאּמָ ֵהם ּכֵ , ַהּמֹוֵעד ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ
גֹון ִרים ּכְ ִלים ֲאָבל. ּוְצלֹוִחּיֹות ּוְכָסתֹות ּכַ ֵאיָנם ּכֵ  ׁשֶ
ג, ַהּמֹוֵעד ְלֹצֶרךְ  ה ֹוןּכְ ית ֶצֶמר אוֹ  ַמֲחֵרׁשָ ע ִמּבֵ ּבָ  ַהּצַ
ן ֵאין ְוִאם. ְמִביִאין ֵאין  לוֹ  נֹוֵתן, ּיֹאַכל ַמה ְלֻאּמָ

ָכרוֹ  יָחן ׂשְ יָחן ַמֲאִמינוֹ  ֵאינוֹ  ְוִאם, ֶאְצלוֹ  ּוַמּנִ ִית ַמּנִ ּבַ  ּבַ
שׁ  ְוִאם, לוֹ  ַהָסמּוךְ  א חֹוׁשֵ ּמָ ְנבוּ  ׁשֶ ן, ִיּגָ  ְלָחֵצר ְמַפּנָ
א, ְלֵביתוֹ  ְיִביֵאם ֹלא לֲאבָ  ַאֶחֶרת ִצְנָעה ֶאּלָ   :ּבְ

 תקלה סימן

' ג ּובוֹ , המועד בחל לחצר מחצר לפנות שלא
  ְסִעיִפים:

ין ֵאין. א עּוָרה ֲאִפּלוּ , ְלָחֵצר ֵמָחֵצר ְמַפּנִ , ְלָנָאה ִמּכְ
יָרתוֹ  ְלַפּנֹות ְוֹלא ָליו ְלַפּנֹות ְוֹלא ּדִ ֵאיָנם ּכֵ  ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ

ה ֲאָבל .ַהּמֹוֵעד ִית הּוא ְמַפּנֶ אֹוָתהּ  ְלַבִית ִמּבַ . ָחֵצר ּבְ
ים ֵאין ְוִאם ּתִ תּוִחים ַהּבָ א ֶלָחֵצר ּפְ בֹוי ֶאּלָ  ֵישׁ , ַלּמָ

ִית אֹוְמִרים ּבַ ּמִ ר, לוֹ  ַהָסמּוךְ  ְלַבִית ׁשֶ   :ֻמּתָ

יִרים ֵישׁ . ב ל ֵמָחֵצר ְלַפּנֹות ַמּתִ ּלוֹ  ְלָחֵצר ַאֵחר ׁשֶ , ׁשֶ
ָאהמִ  ַוֲאִפּלוּ    :ִלְכעּוָרה ּנָ

ֶבל. ג ָחֵצר ַהּזֶ ּבֶ א, ְלהֹוִציא ָאסּור ׁשֶ ֶקּנוּ  ֶאּלָ  ְיַסּלְ
ָדִדים ה ְוִאם. ַלּצְ ה ַעד ִנְתַרּבֶ ֲעׂשָ ּנַ ֶרֶפת ָחֵצר ׁשֶ , ּכְ
ה אֹותוֹ  מֹוִציִאין ּפָ   :ָלַאׁשְ

 תקלו סימן
' ד ּובוֹ , המועד בחל לעשות מתר בהמה צרכי כל

  ְסִעיִפים:

ִריךְ  ימִ . א ּצָ ּמֹוֵעד ִלְרּכֹב ׁשֶ ל ּבַ , ַהּמֹוֵעד ְלֹצֶרךְ  אוֹ  ְלַטּיֵ
ַרְגָליו ָלֶלֶכת ִנָסה ְוֹלא  ַהסּוס ִצּפְֹרֵני ִלּטֹל ָיכֹול, ּבְ

ן ַרְגָליו ּוְלַתּקֵ ף ּבְ , ְרִכיָבה ָצְרֵכי ְוָכל ְוָהֶרֶסן ְוָהֻאּכָ
ּלֹא ּוִבְלַבד ן ׁשֶ ּמֹוֵעד ְמַלאְכּתוֹ  ְיַכּוֵ   :ּבַ

ר. ב ֵדי ַהסּוס ִלְסֹרק ֻמּתָ   :ְלַיּפֹותוֹ  ּכְ

יִעין ֵאין. ג ֵהָמה ַמְרּבִ ּמֹוֵעד ּבְ יִזין ֲאָבל, ּבַ ם ָלהּ  ַמּקִ , ּדָ
ה מֹוְנִעין ְוֵאין ּנָ ל ִמּמֶ הּ  ֵישׁ  ִאם ֲאִפּלוּ , ְרפּוָאה ּכָ  ּבָ

  :ְמָלאָכה

יִבין ֵאין. ד ְרְנֹגֶלת מֹוׁשִ יִצים ַעל ּתַ ל ַהּבֵ  ְלַגּדֵ
יָבהּ  ְוִאם. רֹוִחיםֶאפְ   ּוָבְרָחה ַהּמֹוֵעד ֹקֶדם הֹוׁשִ

ְהֶיה ְוהּוא .ְלַהְחִזיָרהּ  ָיכֹול, ֵמֲעֵליֶהם ּיִ תֹוךְ  לוֹ  ׁשֶ ' ג ּבְ
ִריָחה ָיִמים   :ַלּבְ
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 תקלז סימן
  ְסִעיִפים: ז"ט ּובוֹ , האבד דבר מלאכת דין

ָבר. א ר, ָהָאֵבד ּדָ ֹחל ַלֲעׂשֹותוֹ  ֻמּתָ ֹלא ַהּמֹוֵעד ּבְ  ּבְ
ּנּוי ית ְלִפיָכךְ . ׁשִ ָלִחין ּבֵ ְ ִהְתִחיל ַהׁשּ קֹוָתהּ  ׁשֶ  ֹקֶדם ְלַהׁשְ

ר, ַהּמֹוֵעד קֹוָתהּ  ֻמּתָ יָון, ְלַהׁשְ ּכֵ ִהְתִחיל ׁשֶ קֹוָתהּ  ׁשֶ  ְלַהׁשְ
ה ֹלא ִאם, ָלֵכן ֹקֶדם ֶקּנָ ו ַיׁשְ ֵסד ַעְכׁשָ ּפָ ֵדה ֲאָבל. ּתִ  ׂשְ

ַעל ֵאין ַהּבַ ִקין ׁשֶ יָחהּ  אֶאלָּ  אֹוָתהּ  ַמׁשְ ּבִ , יֹוֵתר ְלַהׁשְ
קֹוָתהּ  ָאסּור   :ְלַהׁשְ

ֵבית ֲאִפּלוּ . ב ָלִחין ּבְ ְ ירוּ  ֹלא ַהׁשּ א ִהּתִ  ֵהיָכא ֶאּלָ
א ֵליּכָ גֹון, ְיֵתָרא ִטְרָחא ּדְ ְעָין ִמן ּכְ ין, ַהּמַ ין ָחָדשׁ  ּבֵ  ּבֵ

ן הּוא, ָיׁשָ יכוֹ  ׁשֶ ֶקה ַמְמׁשִ ֶקה ִיְדֶלה ֹלא ֲאָבל. ּוַמׁשְ  ְוַיׁשְ
ֵרָכה ןמִ  י אוֹ  ַהּבְ ִמים ִמּמֵ ׁשָ ִצים ַהּגְ ֵני, ְמֻקּבָ הּוא ִמּפְ  ׁשֶ

דֹול ֹטַרח בֹוהַּ  ֶחְצָיהּ  ַאַחת ֲערּוָגה ֲאִפּלוּ . ּגָ  ְוֶחְצָיהּ  ּגָ
קֹום ּדֹוִלים ֵאין ָנמּוךְ  קֹות ָנמּוךְ  ִמּמָ בֹוהַּ  ָמקֹום ְלַהׁשְ   :ּגָ

ִכין ְנָהרֹות. ג ים ִמן ַהּמֹוׁשְ קֹות רֻמתָּ , ָהֲאַגּמִ  ֵמֶהם ְלַהׁשְ
ית ָלִחין ּבֵ ְ ּמֹוֵעד ַהׁשּ ּלֹא ְוהּוא, ּבַ ְסקוּ  ׁשֶ  ְוֵכן. ּפָ

ֵרכֹות ת ַהּבְ ַאּמַ ִים ׁשֶ יֵניֶהם עֹוֶבֶרת ַהּמַ ר, ּבֵ  ֻמּתָ
קֹות ֵרָכה ְוֵכן. ֵמֶהן ְלַהׁשְ ְטָפה ּבְ ּנָ ית ׁשֶ ָלִחין ִמּבֵ ְ  ַהׁשּ

ר, נֹוֶטֶפת ִהיא ַוֲעַדִין קֹות ֻמּתָ הִממֶּ  ְלַהׁשְ ית ּנָ  ּבֵ
ָלִחין ְ ּלֹא ְוהּוא, ַאֶחֶרת ַהׁשּ ַסק ׁשֶ ְעָין ּפָ ֶקה ַהּמַ ׁשְ  ַהּמַ

ית ָלִחין ּבֵ ְ   :ַהֶעְליֹוָנה ַהׁשּ

רֹוֶצה ְיָרקֹות. ד ּמֹוֵעד ְלָאְכָלן ׁשֶ  ַמִים ִלְדלֹות ָיכֹול, ּבַ
קֹוָתן ֵדי ְלַהׁשְ לוּ  ּכְ ְגּדְ ּיִ  ֲאָבל. ַלּמֹוֵעד ְראּוִים ְוִיְהיוּ  ׁשֶ

ּמֹוֵעד ְלָאְכָלן רֹוֶצה ֵאינוֹ  םאִ  ה, ּבַ ֵדי ְועֹוׂשֶ  ּכְ
יָחן ּבִ   :ָאסּור, ְלַהׁשְ

ים ֵאין. ה ֵרי ַהֲחִריִצים עֹוׂשִ ִעּקָ ּבְ ָפִנים ׁשֶ ֵדי ַהּגְ  ּכְ
אוּ  ְתַמּלְ ּיִ  ֲהֵרי, ְוִנְתַקְלְקלוּ  ֲעׂשּויֹות ָהיוּ  ְוִאם. ַמִים ׁשֶ

ָנן ֶזה ּמֹוֵעד ְמַתּקְ   :ּבַ

ת. ו ִיםהַ  ַאּמַ ְתַקְלְקָלה ּמַ ּנִ ִנין, ׁשֶ  ָהְיָתה. אֹוָתהּ  ְמַתּקְ
ה הּ  חֹוֵפר, ֶטַפח ֲעֻמּקָ ה ַעד ּבָ ָ ׁשּ ה ָהְיָתה. ׁשִ  ֲעֻמּקָ
ְבָעה ַעד ַמֲעִמיק, ְטָפַחִים   :ׁשִ

ִכין. ז ִים ֶאת מֹוׁשְ ּלֹא ּוִבְלַבד, ְלִאיָלן ֵמִאיָלן ַהּמַ  ׁשֶ
ֶקה ל ֶאת ַיׁשְ ֶדה ּכָ ָ ֶדה ָתהָהיְ  ְוִאם. ַהׂשּ ר, ָלָחה ׂשָ  ֻמּתָ

קֹות הּ  ֶאת ְלַהׁשְ ּלָ   :ּכֻ

ֶדה ָמקֹום ִלְפּתֹחַ  ָאסּור. ח ָ ֵדי ַלׂשּ ְנסוּ  ּכְ ּכָ ּיִ הּ  ׁשֶ  ַמִים ּבָ
קֹוָתהּ  ה ְוִאם. ְלַהׁשְ ֵדי עֹוׂשֶ ִגים ָלצּוד ּכְ ֵדי ּדָ  ְלָאְכָלן ּכְ

ּמֹוֵעד גֹון, ּבַ ּפֹוֵתחַ  ּכְ ְנסוּ  ָמקֹום ְלַמְעָלה ׁשֶ ּכָ ּיִ ה ׁשֶ  ּוְלַמּטָ
ְצאוּ  ָמקֹום ּיֵ ר, ׁשֶ   :ֻמּתָ

וֹות ָאסּור. ט ֶדה ְלַהׁשְ ָ ה ְלֹצֶרךְ  ַהׂשּ ר ְוִאם. ֲחִריׁשָ  ִנּכָ
ן ַכּוֵ ּמְ ֵדי ׁשֶ גֹון, ַהּמֹוֵעד ְלֹצֶרךְ  ָלדּושׁ  ּכְ ֶוה ּכְ ׁשְ ּמַ  ׁשֶ
הּ  ּלָ ר, ּכֻ   :ֻמּתָ

ט ָאסּור. י ֶדה ִמן ֵעִצים ְלַלּקֵ ָ הַלֲחרִ  ְלַיּפֹותוֹ  ַהׂשּ . יׁשָ
ר ְוִאם ן ִנּכָ ַכּוֵ ּמְ ִריךְ  ְלָצְרּכוֹ  ׁשֶ ּצָ גֹון, ָלֵעִצים ׁשֶ  ּכְ

ּנֹוֵטל דֹוִלים ׁשֶ יחַ  ַהּגְ ים ּוַמּנִ ַטּנִ ר, ַהּקְ   :ֻמּתָ

ץ ָאסּור. יא נוֹ  ָהִאיָלן ַעְנֵפי ְלַקּצֵ ר ְוִאם. ְלַתּקְ  ִנּכָ
ן ַכּוֵ ּמְ ִביל ׁשֶ ׁשְ  ְוֹלא ִלְבֶהְמּתוֹ  ְלַהֲאִכיָלן ָהֲעָנִפים ּבִ
נוֹ  גֹון, ְלַתּקְ ּקֹוֵצץ ּכְ ן ׁשֶ ּלָ ד ּכֻ ר, ֶאָחד ִמּצַ   :ֻמּתָ

ִטיעֹות ְמַזֲהִמין ְוֹלא ָהִאיָלנֹות ַמְתִליִעים ֵאין. יב , ַהּנְ
רֹות ָהִאיָלנֹות ָסִכין ֲאָבל ֶמן ְוַהּפֵ ׁשֶ   :ּבְ

ִרים ִאיׁשֹות. יג ְפִסיִדים ְוַעְכּבָ ּמַ ֵדה ׁשֶ ׂשְ ר ִאיָלן ּבִ  ֻמּתָ
ַדְרּכוֹ  צּוָדןלְ  חֹוֵפר, ּכְ הּ  ְותֹוֶלה ּגּוָמא ׁשֶ צּוָדה ּבָ . ַהּמְ

ֵדה ַוֲאִפּלוּ  ׂשְ ָבן ּבִ ֵדה ַהְסמּוָכה ַהּלָ ר ָהִאיָלן ִלׂשְ  ֻמּתָ
ַדְרּכוֹ  ְלצּוָדן ּיֹוְצִאין, ּכְ ה ׁשֶ ּנָ . ָהִאיָלן ּוַמְפִסיִדים ִמּמֶ
ֵדה ְסמּוָכה ֵאיָנהּ  ְוִאם  אֹוָתן ָצִדין ֵאין, ָהִאיָלן ִלׂשְ
א ּנּוי ְיֵדי ַעל ֶאּלָ ּנֹוֵעץ ׁשִ ּפּוד ׁשֶ ָאֶרץ ׁשִ  ּוְמַנְעְנעוֹ  ּבָ
ית ַעד ּוְלָכאן ְלָכאן ֲעׂשֵ ּנַ הּ  ְותֹוֶלה, ּגּוָמא ׁשֶ  ּבָ
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צּוָדה ֵדה אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַהּמְ ׂשְ ּבִ ָבן ׁשֶ ֵדה ַהְסמּוָכה ַהּלָ  ִלׂשְ
ר ֵאינוֹ  ָהִאיָלן א ֻמּתָ ּנּוי ְיֵדי ַעל ֶאּלָ  ֵאיָנהּ  ְוִאם, ׁשִ
ֵדה ְסמּוָכה ּנּוי ְיֵדי ַעל ֲאִפּלוּ  ָאסּור ָהִאיָלן ִלׂשְ   :ׁשִ

יר ֹצאן ַמְכִניִסין ֵאין. יד ֹחל ַלּדִ ל ַהּמֹוֵעד ּבְ  ְלַזּבֵ
ֶדה ָ ר, ֵמַעְצמוֹ  ְיהּוִדי ָהֵאינוֹ  ִהְכִניָסן ְוִאם. ַהׂשּ  ַאף ֻמּתָ
ת ּבָ ׁשַ ִהְכִניָסן ַעל טֹוָבה לוֹ  ַמֲחִזיק ִאם ֲאִפּלוּ , ּבְ , ׁשֶ
ּלֹא ּוִבְלַבד ן ׁשֶ ָכר לוֹ  ִיּתֵ א נֹוֵתן ֵאינוֹ  ַוֲאִפּלוּ , ׂשָ  ֶאּלָ
ַכר ן ָיכֹול טֹוב ּוְביֹום. ָאסּור ְמזֹונֹות ׂשְ ַכר לוֹ  ִלּתֵ  ׂשְ
ּלֹא ּוִבְלַבד, ְמזֹונוֹ  ן ׁשֶ ָכר לוֹ  ִיּתֵ  ּוְבֹחל. ַאֵחר ׂשָ

ָכר לוֹ  נֹוֵתן ִאם ֲאִפּלוּ , ַהּמֹוֵעד ר רַאחֵ  ׂשָ  ּוִבְלַבד, ֻמּתָ
ּלֹא יֶרּנוּ  ׁשֶ ּכִ . ַהּצֹאן ְלַנֵער ׁשֹוֵמר לוֹ  ִיְמֹסר ְוֹלא. ַיׂשְ
ִכיר ְיהּוִדי ָהֵאינוֹ  ָהָיה ְוִאם ת ׂשְ ּבָ ִכיר, ׁשַ , ֹחֶדשׁ  ׂשְ

ִכיר ָנה ׂשְ ִעין ׁשָ ֹחל אֹותוֹ  ְמַסּיְ  לוֹ  ּומֹוְסִרין ַהּמֹוֵעד ּבְ
  :ַהּצֹאן ְלַנֵער ׁשֹוֵמר

ֶדה ִלְקֹצר ָאסּור. טו ָ ֹחל ַהׂשּ  ִנְפָסד ֵאינוֹ  ִאם ַהּמֹוֵעד ּבְ
, ּיֹאַכל ַמה לוֹ  ֵאין ְוִאם. ַהּמֹוֵעד ְלַאַחר ַעד ַיֲעֹמד ִאם

ּוק מֹוֵצא ֲאִפּלוּ  ׁשּ ח אֹותוֹ  ַמְצִריִכין ֵאין ִלְקנֹות ּבַ  ִלּקַ
ּוק ִמן א, ַהׁשּ ר קֹוֵצר ֶאּלָ  ּובֹוֵרר ְוזֹוֶרה ְוָדשׁ  ּוְמַעּמֵ

ַדְרכּ  ּלֹא ּוִבְלַבד, וֹ ּכְ ָפרֹות ָידּושׁ  ׁשֶ  ִמיֵלי ְוָהֵני. ּבְ
ֵאינוֹ  א ָצִריךְ  ׁשֶ  ָצִריךְ  הּוא ִאם ֲאָבל, ְלַבּדוֹ  לוֹ  ֶאּלָ
ים ְלֹצֶרךְ  ָלדּושׁ  שׁ , ַרּבִ ָפרֹות ֲאִפּלוּ  ּדַ   :ּבְ

שׁ  ִמי. טז ּיֵ ֶרם לוֹ  ׁשֶ ְרמוֹ  ֵאֶצל ּכֶ ל ּכַ , ם"ַעּכוּ  ׁשֶ
לּ  ּבֹוֵצר ם"ְוַעּכוּ  ֹחל וֹ ׁשֶ  ִיְבֹצר ֹלא ְוִאם ַהּמֹוֵעד ּבְ

ָרֵאל ׂשְ ם ַהּיִ ּלוֹ  ֶאת ּגַ  ְוִלְדֹרךְ  ְלָבְצרוֹ  ָיכֹול, ַיְפִסיד ׁשֶ
ִין ִין ָצְרֵכי ְוָכל ֶהָחִבּיֹות ְוַלֲעׂשֹות ַהּיַ ֹלא ַהּיַ ּנּוי ּבְ , ׁשִ

ּלֹא ּוִבְלַבד ן ׁשֶ ּמֹוֵעד ְמַלאְכּתוֹ  ַלֲעׂשֹות ְיַכּוֵ   :ּבַ

 תקלח סימן
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , האבד דבר הנקראים ענינים כמה

ָהַפךְ  ִמי. א ָהָיה אוֹ  ֵזיָתיו ֶאת ׁשֶ ּבֹור ֵיינוֹ  ׁשֶ  ְוֵאְרעוֹ , ּבַ
ַכח אוֹ  ֹאֶנס ָ ׁשּ ל אוֹ  ׁשֶ ָהָיה ִנְתַעּצֵ ָהָיה ָסבּור ׁשֶ  ָיכֹול ׁשֶ

הֹות ה ְוֹלא ָהֶרֶגל ְלַאַחר ִלׁשְ  ֵמַאַחר, ָהֶרֶגל ֹקֶדם ָעׂשָ
הוּ  ָבר אׁשֶ ת ְוגֹוֵמר זֹוֵלף ָהָאֵבד ּדָ ין, ֶהָחִבּיֹות ּוְמַזּפֵ  ּבֵ

ין ְקַטּנֹות דֹולֹות ּבֵ ָחִבּיֹות ְוַגף, ּגְ ַדְרּכוֹ , ּבֶ ֹלא, ּכְ  ּבְ
ּנּוי נוֹ  ׁשֹוֶלה ְוֵכן. ׁשִ ּתָ ׁשְ ָרה ִמן ּפִ ׁשְ ּיֹוֵצא ְוָכל, ַהּמִ  ּכַ
ֶזה ָבר ּבָ ּלֹא ּוִבְלַבד, ָהָאֵבד ִמּדָ ן ׁשֶ  ַלאְכּתוֹ מְ  ְיַכּוֵ

ּמֹוֵעד   :ּבַ

ר. ב רֹות ְלַהְכִניס ֻמּתָ ֵני ּפֵ ִבים ִמּפְ ּנָ  ֵאיָנם ִאם ַהּגַ
ָמקֹום ר ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ה ּוִמיהוּ . ַהּמִ ִצְנָעה ַיֲעׂשֶ גֹון ּבְ  ּכְ

ְכִניֵסם ּיַ ְיָלה ׁשֶ ּלַ ָבר הּוא ְוִאם. ּבַ שׁ  ּדָ ּיֵ ְרסּום ּבוֹ  ׁשֶ  ּפִ
ְיָלה ּלַ ּיֹום יֹוֵתר ּבַ ִריךְ  גֹוןכְּ , ִמּבַ ּצָ  ְלַהְכִניסוֹ  ׁשֶ

ֲאבּוקֹות ּיֹום ַיְכִניֵסם, ּוְבקֹולֹות ּבַ   :ּבַ

ִביל ֹלא ִאם, ְלִעיר ֵמִעיר ָממֹונוֹ  ְלַהִסיעַ  ָאסּור. ג ׁשְ  ּבִ
ָבר   :ָהָאֵבד ּדָ

ֵאִנים לוֹ  ָהיוּ . ד טּוִחים ּתְ ֶדה ׁשְ ָ ׂשּ  ְוָיֵרא ִליָבשׁ  ּבַ
ָטר ר, ֵמַהּמָ   :ָעב ִחּפּוי ֲאִפּלוּ  ַקשׁ בְּ  ְלַחּפֹוָתם ֻמּתָ

שׁ  ִמי. ה ּיֵ ִאם ְסחֹוָרה לוֹ  ׁשֶ ה ֹלא ׁשֶ ֶכּנָ ה ְיַהּפְ ּטָ  ִמּמַ
ַקְלֵקל ְלַמְעָלה ר, ּתְ ֹחל ְלָהְפָכהּ  ֻמּתָ   :ַהּמֹוֵעד ּבְ

ן. ו ַכּוֵ יָחהּ  ְמַלאְכּתוֹ  ַהּמְ ָאהּ  ַלּמֹוֵעד ְוִהּנִ ּמֹוֵעד ַוֲעׂשָ , ּבַ
ית ין ּבֵ דִ  ָהיוּ  ּדִ ּנוּ  אֹוָתהּ  יןְמַאּבְ  אֹוָתהּ  ּוַמְפִקיִרים ִמּמֶ
נוֹ  ִיְקְנסוּ  ֹלא, ֵמת ְוִאם. ַלּכֹל ר ַאֲחָריו ּבְ  לוֹ  ּוֻמּתָ

ָבר הּוא ִאם ַלֲעׂשֹוָתהּ    :ָהָאֵבד ּדָ

 תקלט סימן
  ְסִעיִפים: ד"י ּובוֹ , המועד בחל הסחורה דיני

ל. א ל ֲאִפּלוּ . ֲאסּוָרה, ְסחֹוָרה ּכָ הּוא ּכָ ין ,ׁשֶ  ִלְקנֹות ּבֵ
ין נוּ  ְמַנת ַעל ָמעֹות ִהְלָוה ִאם ַוֲאִפּלוּ . ִלְמּכֹר ּבֵ ּתְ ּיִ  ׁשֶ
ךְ  ַאַחר לוֹ  ִפְרעֹון ַאֶחֶרת ְסחֹוָרה אוֹ  ַיִין ּכָ ֵדי חֹובוֹ  ּבְ  ּכְ
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ר ּכֵ ּתַ א, ּוְלָתְבָעם ֵליֵלךְ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ְלִהׂשְ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ָבר ֵליהּ  ֲהָוהדַּ  ַהּמֹוֵעד ַאַחר ְמצּוִיים ֵאיָנם  ָהָאֵבד ּדָ
ֹחל ֵיֵלךְ  ֹלא ִאם ֵעם ִלְמקֹוָמם ַהּמֹוֵעד ּבְ   :ְוִיְתּבָ

ִהְלָוה ִמי. ב ר, ָמעֹות ַלֲחֵברוֹ  ׁשֶ ֹחל ְלָתְבעוֹ  ֻמּתָ  ּבְ
ר לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין. ְמעֹוָתיו ִלְגּבֹות ַהּמֹוֵעד ּתָ ּמֻ  ׁשֶ
  :ם"ָהַעּכוּ  ִמן חֹובוֹ  ִלְגּבֹות

ַרְקַמְטָיא ַלֲחֵברוֹ  ָמַכר. ג אֹוֵסר ִמי ֵישׁ , מֹוֵעד ֹקֶדם ּפְ  ׁשֶ
ֶמיהָ  ִלְתּבֹעַ  ּמֹוֵעד ּדָ א, ּבַ ן ִאם ֶאּלָ  ָאָדם ַהּלֹוֵקחַ  ְיֵהא ּכֵ
ֵאינוֹ  ְמקֹום ָמצּוי ׁשֶ ן ַהּמֹוֵכר ּבִ ּמֵ ֹחל לוֹ  ְוִנְזּדַ , ַהּמֹוֵעד ּבְ
ָהֵוי יָון ִנְרֶאה ְוִלי. ָהָאֵבד ָדָבר ּדְ ּכֵ זָּ  ׁשֶ  ָעָליו ַקףׁשֶ

עֹות חֹובוֹ  ַהּמָ ַהְלָוָאה ֵליהּ  ֲהָוה ַהּמֹוֵעד ֹקֶדם ּבְ ר, ּכְ  ּוֻמּתָ
ּנוּ  ִלְגּבֹות ֹחל ִמּמֶ צּוי ָאָדם הּוא ֲאִפּלוּ , ַהּמֹוֵעד ּבַ ּמָ  ׁשֶ
ְמקֹום   :ַהּמֹוֵכר ּבִ

ִאם ְסחֹוָרה לוֹ  ֵישׁ  ִאם. ד ה ֹלא ׁשֶ ֶרּנָ ה ִיְמּכְ  ַיְפִסיד ַעּתָ
ֶרן רמֻ , ֵמַהּקֶ ֶרן ַיְפִסיד ֹלא ִאם ֲאָבל. ְלָמְכָרהּ  ּתָ , ֵמַהּקֶ

ל. ֹלא ִעְנָין הּוא ִאם ָמקֹום ּוִמּכָ ִאם ּבְ ה ׁשֶ ֶרּנָ ה ִיְמּכְ  ַעּתָ
ֶרַוח ָמעֹות לוֹ  ִיְהיוּ  ְמַחת יֹוֵתר ְויֹוִציא ּבְ , טֹוב יֹום ְלׂשִ
ר ּלֹא ִלי ְוִנְרֶאה. ִלְמּכֹר ֻמּתָ ָבִרים ֶנֶאְמרוּ  ׁשֶ לוּ  ּדְ  ַהּלָ
א ִמי ֶאּלָ שׁ  ּבְ ּיֵ  ֲעֵליֶהם ְוָחס מּוָעִטים ָמעֹות לוֹ  ׁשֶ

הֹוִציא ל ִמּלְ ךְ  ּכָ ְמַחת ּכָ  לוֹ  ָהיוּ  ְוִאּלוּ . טֹוב יֹום ְלׂשִ
ֶרַוח ָמעֹות שׁ  ִמי ֲאָבל. יֹוֵתר מֹוִציא ָהָיה ּבְ ּיֵ  לוֹ  ׁשֶ
ֶרַוח ָמעֹות ְמַחת ְלהֹוִציא ּבְ ָכל טֹוב יֹום ְלׂשִ ר ּכְ  ֲאׁשֶ
ה ַדְעּתוֹ  ְוֵאין, ִיְתַאּוֶ ל ְלהֹוִציא ּבְ ךְ  ּכָ יר ֹלא, ּכָ  לוֹ  ַנּתִ
ֵדי ִלְמּכֹר ּיֹוִציא ּכְ   :יֹוֵתר ׁשֶ

ָבר הּוא ִאם. ה ֵאינוֹ  ּדָ ִמיד ָמצּוי ׁשֶ , ַהּמֹוֵעד ְלַאַחר ּתָ
גֹון רֹות אוֹ  ְסִפינֹות ּכְ ּיָ אוּ  ׁשַ ּבָ ֵהם אוֹ , ׁשֶ ים ׁשֶ ׁשִ  ְמַבּקְ

זֹול ּוָמְכרוּ , ָלֵצאת ֹיֶקר ָלְקחוּ  וֹ א ּבְ ר, ּבְ  ִלְקנֹות ֻמּתָ
ּלֹא ֲאִפּלוּ  ְוִלְמּכֹר ִמיׁשוֹ  ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ ׁשְ א ּתַ  ַלֲעׂשֹות ֶאּלָ
ר ְסחֹוָרה ּכֵ ּתַ ין ְוהּוא. ּוְלִהׁשְ בּוִעים ִליִריִדים ַהּדִ  ַהּקְ

ַמן שׁ  ְמקֹומֹות ֲאָבל. ִלְזַמן ִמּזְ ּיֵ ּוק יֹום ָלֶהם ׁשֶ  יֹום ַהׁשּ
בּועַ  ֶאָחד ָ ׁשּ ר ֵאינוֹ , ּבַ יֹום ְוִלְקנֹות ִלְמּכֹר ֻמּתָ ּוק ּבְ  ַהׁשּ

תֹוךְ  ּבְ ֵאין, ַהּמֹוֵעד ׁשֶ ָבר ֶזה ׁשֶ ִאם, ָהָאֵבד ּדָ  ֵאינוֹ  ׁשֶ
ר יֹום ִנְמּכָ ּוק ּבְ תֹוךְ  ַהׁשּ ּבְ ֵכר ַהּמֹוֵעד ׁשֶ יֹום ִיּמָ ּוק ּבְ  ַהׁשּ

ַאַחר ּלְ   :ַהּמֹוֵעד ׁשֶ

גֹון. ָעֶליהָ  שׂ ּוְלַחפֵּ  ִלְטֹרחַ  ָאסּור, ְמִציָאה. ו  ָנָהר ּכְ
ֵהִציף ִגים ׁשֶ ָפתוֹ  ַעל ּדָ ֵדי ְלָאְסָפם ָאסּור, ׂשְ  ּכְ
ם א, ְלָכְבׁשָ ן ִאם ֶאּלָ  ֵמֶהם ֶלֱאֹכל ְראּוִיים ִיְהיוּ  ּכֵ
ּמֹוֵעד   :ּבַ

ְלֶוה. ז  ַעל ְסחֹוָרה ַעל אוֹ  ֵחֶפץ ַעל ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּמַ
ַנאי ִאם ּתְ ֵהא ָיִמים' ח ְלסֹוף לוֹ  ִיְפַרע ֹלא ׁשֶ ּיְ  ָקנּוי ׁשֶ

יִרים ֵישׁ , לוֹ    :אֹוְסִרים ְוֵישׁ  ַמּתִ

ַרע ם"ַעּכוּ . ח ּפָ ָרֵאל ׁשֶ חֹובוֹ  ַיִין ְלִיׂשְ ר, ּבְ לוֹ  ֻמּתָ  ְלַקּבְ
ּנוּ  יל, ִמּמֶ ְכַמּצִ דוֹ  ּדִ ִמי ִמּיָ   :ּדָ

ִריךְ  ִמי. ט ּצָ ֵעת ַיִין ִלְקנֹות ׁשֶ ִציר ּבְ ת ְלֹצֶרךְ  ַהּבָ ִתּיַ  ׁשְ
ל ָנההַ  ּכָ ָ מוֹ  ִיְמָצא ֹלא ַהּמֹוֵעד ַיֲעֹבר ְוִאם ׁשּ ּמֹוֵצא ּכְ  ׁשֶ

ה ָבר, ַעּתָ ר. הּוא ָהָאֵבד ּדָ ן ִלְקנֹות ּוֻמּתָ  ֶהָחִבּיֹות ּוְלַתּקֵ
ָתן ּלֹא ּוִבְלַבד, ּוְלַזּפְ ן ׁשֶ ּמֹוֵעד ְמַלאְכּתוֹ  ְיַכּוֵ  ֲאָבל, ּבַ
ֵדי יֹוֵתר תוֹ  ֹצֶרךְ  ִמּכְ ִתּיָ   :ִיְקֶנה ֹלא, ׁשְ

ְבִלין מֹוְכֵרי. י ָבר ְוָכל ָיָרק אוֹ  ּתַ ֵאינוֹ  ּדָ ם ׁשֶ , ִמְתַקּיֵ
ם ּומֹוְכִרים ּפֹוְתִחין ַדְרּכָ ַפְרֶהְסָיא ּכְ ַהּכֹל, ּבְ  יֹוְדִעין ׁשֶ
ֵהם   :ַהּמֹוֵעד ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ

רֹות מֹוְכֵרי. יא סּות, ּפֵ ִצְנָעה מֹוְכִרין ְוֵכִלים ּכְ  ְלֹצֶרךְ  ּבְ
יַצד. ַהּמֹוֵעד תּוָחה ַהֲחנּות ָהְיָתה ִאם ,ּכֵ  אוֹ  ְלָזִוית ּפְ
ַדְרּכוֹ  ּפֹוֵתחַ , ְלָמבֹוי תּוָחה ָהְיָתה ְוִאם. ּכְ  ִלְרׁשּות ּפְ
ים  טֹוב יֹום ְוֶעֶרב. ַאַחת ְונֹוֵעל ַאַחת ּפֹוֵתחַ , ָהַרּבִ
ל ָהַאֲחרֹון ר מֹוִציא ַהֻסּכֹות ַחג ׁשֶ ּוק ֶאת ּוְמַעּטֵ  ַהׁשּ
ֵפרֹות ִביל, ּבְ ׁשְ   :טֹוב יֹום בֹודכְּ  ּבִ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן תקמ ל המועדהלכות חו
  

 

300

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ז
 ז

ים לֹוְקִחים ֵאין. יב ּתִ א ּוְבֵהָמה ֲעָבִדים, ַוֲאָבִנים ּבָ  ֶאּלָ
ֵאין ַהּמֹוֵכר ְלֹצֶרךְ  אוֹ , ַהּמֹוֵעד ְלֹצֶרךְ  , ּיֹאַכל ַמה לוֹ  ׁשֶ

ִכיר ְלֹצֶרךְ  אוֹ  ָ ּמֹוִליךְ  ַהׂשּ ָבִרים ׁשֶ ְקִנים ַהּדְ ֵאין, ַהּנִ  ׁשֶ
  :ּיֹאַכל ַמה לוֹ 

ית ם"ְלַעּכוּ  ֹותְלַהְלו. יג ִרּבִ ְרִגיִלים ְלאֹוָתם ּבְ  ִלְלוֹות ׁשֶ
ּנוּ  ר, ִמּמֶ ּום ֻמּתָ ָהֵוי ִמׁשּ ָבר ּדְ  ּוְלאֹוָתם. ָהָאֵבד ּדָ

ֵאיָנם ם, ִלְלוֹות ְרִגיִלין ׁשֶ ן ּגַ ר ּכֵ חוּ  ְוהּוא, ֻמּתָ ּקְ ּיִ  ׁשֶ
ית ל ִרּבִ בּועַ  ׁשֶ ְמַחת ְויֹוִציֶאּנוּ  ִראׁשֹון ׁשָ ׂשִ   :טֹוב יֹום ּבְ

ְלָחנֹות ַהְלָוָאה. יד ׁשֻ ְקִביעּות ּדְ   :ָאסּור, ְוִחּלּוף ּבִ

 תקמ סימן
  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , המועד בחל וסתירה בנין דיני

ְנָין. א ל ֲאִפּלוּ , ּבִ הּוא ּכָ ֶדר ִנְפַרץ ְוִאם. ָאסּור, ׁשֶ  ּגֶ
תוֹ  ּנָ ה ּבֹוֶנהוּ , ּגִ ַהְינוּ  ֶהְדיֹוט ַמֲעׂשֵ יחַ  ּדְ ּנִ ּמַ  זוֹ  ֲאָבִנים ׁשֶ
יט ָטח ְוֵאינוֹ  זוֹ  ַעל ּטִ ָקִנים אֹותוֹ  ּגֹוֵדר אוֹ . ּבַ  ּבְ

ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ְוגּוָמא ה ִאם ְוֵכן. ּבָ ג ַמֲעֶקה ָעׂשָ , ַלּגַ
ה אֹותוֹ  ּבֹוֶנה  ַהָסמּוךְ  ָחֵצר ּכֶֹתל ֲאָבל. ֶהְדיֹוט ַמֲעׂשֵ

ים ִלְרׁשּות ַפל ָהַרּבִ ּנָ ַדְרּכוֹ  ּבֹוֶנהוּ , ׁשֶ  ָהָיה ִאםוְ . ּכְ
ֵני סֹוְתרוֹ , ִלּפֹל נֹוֶטה ָנה ִמּפְ ַדְרּכוֹ  ּובֹוֶנה ַהַסּכָ   :ּכְ

ר. ב ית ִלּטֹל ֻמּתָ ְבׁשּוׁשִ ִית ּגַ ּבַ ּבַ   :ׁשֶ

ג ְסָדִקים. ג ּגַ ּבַ ר, ׁשֶ ד ְלָסְתָמן ֻמּתָ ּיָ  ֹלא ֲאָבל, ּוָבֶרֶגל ּבַ
ְכֵלי נּות ּבִ   :ֻאּמָ

ֶלת ִציר. ד חַ , ַהּדֶ ְפּתֵ ּנֹורוְ , ְוַהּמַ ין, ְוַהּקֹוָרה, ַהּצִ ֵהם ּבֵ  ׁשֶ
ל ין ֵעץ ׁשֶ ֵהם ּבֵ ל ׁשֶ ְרֶזל ׁשֶ רוּ  ּבַ ּבְ ׁשְ ּנִ  ֵמֶעֶרב ֲאִפּלוּ  ׁשֶ
ָנם ָיכֹול, טֹוב יֹום ֹלא ְלַתּקְ ּנּוי ּבְ ֵני ׁשִ ה ִמּפְ ּזֶ  ֶהְפֵסד ׁשֶ

דֹול ִאם, הּוא ּגָ יחַ  ׁשֶ ַתח ַיּנִ תּוחַ  ַהּפֶ בּורֹות ּוְדָלתֹות ּפָ  ׁשְ
ד ִנְמָצא ל ְמַאּבֵ ִית ַמה ּכָ ּבַ ּבַ ֶ   :ׁשּ

ר. ה ה, ִלְבנֹות ֻמּתָ ּתֹאַכל ֵאבּוס, ֶהְדיֹוט ַמֲעׂשֵ  ּבוֹ  ׁשֶ
ֵהָמה   :ַהּבְ

ר. ו ה, ִלְבנֹות ֻמּתָ א, ֶהְדיֹוט ַמֲעׂשֵ ב ִאְצַטּבָ  אוֹ  ִליׁשֵ
ן   :ָעֶליהָ  ִליׁשַ

ּנּור. ז ר ְוִכיַרִים ּתַ ֶאְפׁשָ ְבׁשוּ  ׁשֶ ּיָ הֶ  ְוֹיאֶפה ׁשֶ ּמֹוֵעד םּבָ , ּבַ
ין ין ֵאין, ָלאו ְוִאם. עֹוׂשִ ךְ  ּוֵבין. אֹוָתם עֹוׂשִ  ּוֵבין ּכָ

ךְ  ל ֶחֶרס ַעל ּבֹוִנים ּכָ ּנּור ׁשֶ יָרה ְוַעל ּתַ ֵפָלה ַהּכִ  ַהּטְ
ֶהם ּלָ   :ׁשֶ

 ּוַמֲעִמיִדים ַעִין ָלֶהם ּופֹוְתִחים, ָהֵרַחִים ֶאת נֹוְקִרים. ח
ת ּובֹוִנים. אֹוָתם יִ  ַאּמַ ל םַהּמַ  ְוקֹוְצִצים, ֵרַחִים ׁשֶ
ל ַהֲחמֹור ִצּפְֹרֵני   :ֵרַחִים ׁשֶ

 תקמא סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , המועד בחל אריגה דיני

ר. א ִגים ְמצּודֹות ַלֲעׂשֹות ֻמּתָ הּוא ֵמֲעָרָבה ּדָ ה ׁשֶ  ַמֲעׂשֵ
הּוא ֵמחּוִטים ָהֲארּוִגים ֹלא ֲאָבל, ֶהְדיֹוט ה ׁשֶ  ַמֲעׂשֵ
ן   :ֻאּמָ

ּטֹות ְמָסְרִגין. ב יִלין ֵאין ֲאָבל, ַהּמִ  ֲחָבִלים ַמְפׁשִ
ה ְתִחּלָ   :ּבִ

ר. ג ְגֵדי ִלְמֹעךְ  ֻמּתָ ן ּבִ ּתָ ׁשְ ַדִים ּפִ ּיָ ּבּוס ַאַחר ּבַ ֵדי, ַהּכִ  ּכְ
ָנן ָכן ְלַלּבְ ין ֵאין ֲאָבל. ּוְלַרּכְ ֵרי עֹוׂשִ י ִקׁשְ ּתֵ , ָיַדִים ּבָ
ֵני הּוא ִמּפְ ה ׁשֶ ן ַמֲעׂשֵ   :ֻאּמָ

ן ָאסּור. ד יו ְלַתּקֵ רּוִעים ּוִמְנָעָליו ַמְלּבּוׁשָ  ְוֵכן. ַהּקְ
ָנם ם"ְלַעּכוּ  לֹוַמר ָאסּור   :ְלַתּקְ

ִריךְ  ִמי. ה ּצָ ֶגד לוֹ  ׁשֶ ּמֹוֵעד ּבֶ  ְוֵאינוֹ  ֶהְדיֹוט ָהָיה ִאם, ּבַ
אֹוָתהּ  ָמִהיר ה ֶזה ֲהֵרי ְמָלאָכה ּבְ ַדְרּכוֹ  עֹוׂשֶ  ְוִאם. ּכְ
ה ֶזה ֲהֵרי, ָמִהיר ןֻאמָּ  ָהָיה ה אֹוָתהּ  עֹוׂשֶ , ֶהְדיֹוט ַמֲעׂשֵ
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ַהְינוּ  ה ּדְ ֲעׂשֶ ּיַ ִפירֹות ׁשֶ  ְלַמְעָלה ַאַחת ּוְתִפיָרה ְרָחבֹות ּתְ
ה ְוַאַחת י, ְלַמּטָ ּנֵ ׁשִ ֶלב ּכְ   :ַהּכֶ

 תקמב סימן
 אלא המועד בחל לאחרים מלאכה לעשות שלא

  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , בחנם

רֹות ְמָלאכֹות ֲאִפּלוּ . א ּתָ רֹות ֵאיָנם ַהּמֻ  ַלֲעׂשֹוָתן ֻמּתָ
א ם ַלֲאֵחִרים אוֹ  ְלַעְצמוֹ  ֶאּלָ ִחּנָ ָכר ֲאָבל. ּבְ ׂשָ . ָאסּור, ּבְ
ָכר לוֹ  נֹוֵתן ֵאינוֹ  ִאם ּוִמיהוּ  א, ָקצּוב ׂשָ אֹוֵכל ֶאּלָ  ׁשֶ
ָכרוֹ  ִעּמוֹ  ׂשְ ר, ּבִ   :ֻמּתָ

ל. ב ר ְמָלאָכה ּכָ ֵאין ּפֹוֵעל ְיֵדי ַעל ַלֲעׂשֹוָתהּ  ֻמּתָ  ׁשֶ
ֵדי, ּיֹאַכל ַמה לוֹ  ר ּכְ ּכֵ ּתַ ׂשְ ּיִ   :ְוַיְרִויחַ  ׁשֶ

 תקמג סימן
' ג ּובוֹ , המועד בחל ם"עכו ידי על מלאכה דין

  ְסִעיִפים:

ל. א ָבר ּכָ ָאסּור ּדָ  ם"ְלַעּכוּ  לֹוַמר ָאסּור ַלֲעׂשֹותוֹ  ׁשֶ
  :ַלֲעׁשֹותוֹ 

ל ם"ַעּכוּ . ב ּבֵ ּקִ יתוֹ  ִלְבנֹות טֹוב יֹום בֵמֶערֶ  ׁשֶ ל ּבֵ  ׁשֶ
ָרֵאל ָלנּות ִיׂשְ ַקּבְ יחַ  ָאסּור, ּבְ ֹחל ַלֲעׂשֹות ְלַהּנִ  ּבְ
י ַעל ַאף, ַהּמֹוֵעד הּוא ּפִ חּום חּוץ ׁשֶ  ִאם ֲאָבל. ַלּתְ

ָתלּושׁ  ְמָלאָכה לוֹ  ָנַתן ָלנּות, ַהּמֹוֵעד ֹקֶדם ּבְ ַקּבְ , ּבְ
תֹוךְ  ַלֲעׂשֹוָתהּ  יתוֹ  ּבְ ל ּבֵ ר, ם"וּ ַעכּ  ׁשֶ   :ֻמּתָ

ר. ג ן ֻמּתָ ִקיּבֹוֶלת, ְמָלאָכה ם"ְלַעּכוּ  ִלּתֵ ִכיר אוֹ  ּבְ ׂשְ  ּבִ
ה, יֹום ּנָ ֲעׂשֶ ּיַ ּלֹא ּוִבְלַבד. ַהּמֹוֵעד ַאַחר ׁשֶ  ִיְמּדֹד ׁשֶ

ֹקל ֶדֶרךְ  ְוִיְמֶנה ְוִיׁשְ ה ּכְ עֹוׂשֶ ֹחל ׁשֶ   :ּבַ

 תקמד סימן
  ים:ְסִעיפִ ' ב ּובוֹ , המועד בחל רבים צרכי דין

ים ָצְרֵכי. א ר ַרּבִ ֹחל ַלֲעׂשֹוָתהּ  ֻמּתָ גֹון, ַהּמֹוֵעד ּבְ  ּכְ
ן ָרִכים ְלַתּקֵ ְכׁשֹולֹות ֵמֶהם ּוְלָהִסיר ַהּדְ ן. ַהּמִ  ּוְלַצּיֵ

ָברֹות ֵדי ַהּקְ ֲהרוּ  ּכְ ּזָ ּיִ ן. ַהּכֲֹהִנים ֵמֶהם ׁשֶ  ּוְלַתּקֵ
ְקָואֹות   :ַהּמִ

ל ּוַמְעָינֹות ּבֹורֹות. ב י ׁשֶ ַפל םַרּבִ ּנָ ֶהם ׁשֶ  ָעָפר ּבָ
ר, ְוִנְתַקְלְקלוּ  ַוֲאָבִנים ָנם ֻמּתָ ים ֵאין ַוֲאִפּלוּ  ְלַתּקְ  ַרּבִ
ה ָלֶהם ְצִריִכים יָון, ַעּתָ ֵאינוֹ  ּכֵ ה ׁשֶ ן ַמֲעׂשֵ  ֲאָבל. ֻאּמָ
הּוא, ֵמָחָדשׁ  ּבֹורֹות ָלֶהם ַלְחּפֹר ה ׁשֶ ן ַמֲעׂשֵ  ִאם, ֻאּמָ
ים ה ָלֶהם ְצִריִכים ָהַרּבִ ר ַעּתָ נוּ  ִאם ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ ּוְ  ּכִ

ּמֹוֵעד ְמָלאְכָתן ַפְרֶהְסָיא ַוֲאִפּלוּ , ּבַ א ּוְבִטְרָחא ּבְ . ְיֵתְרּתָ
ה ָלֶהם ְצִריִכים ֵאין ְוִאם  ּבֹורֹות ֲאָבל. ַיֲעׂשוּ  ֹלא, ַעּתָ

יִחין ל ּוְמָערֹות ׁשִ , ֵמָחָדשׁ  אֹוָתם ַלְחּפֹר ָאסּור ָיִחיד ׁשֶ
ה ָלֶהם ָצִריךְ  ַוֲאִפּלוּ  ָבר ֲעׂשּוִים ָהיוּ  ְוִאם. ַעּתָ , ּכְ

ה ָלֶהם ָצִריךְ  ִאם, ְוִנְתַקְלְקלוּ  ר ַעּתָ ָנם ֻמּתָ  ְוִאם. ְלַתּקְ
ה ָלֶהם ָצִריךְ  ֵאין ָנם ָאסּור ַעּתָ ר ֲאָבל, ְלַתּקְ  ֻמּתָ

יךְ  ה ָלֶהם ָצִריךְ  ֵאין ֲאִפּלוּ  ְלתֹוָכן ַמִים ְלַהְמׁשִ   :ַעּתָ

 תקמה סימן
  ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , המועד לבח כתיבה דיני

ֹחל ִלְכּתֹב ָאסּור. א יהַּ  ַוֲאִפּלוּ . ַהּמֹוֵעד ּבְ  אֹות ְלַהּגִ
ֵסֶפר ַאַחת   :ָאסּור, ּבַ

ִאם ִלי ִנְרֶאה. ב ר ּתֹוָרה ֵסֶפר ָלֶהם ֵאין ׁשֶ ׁשֵ  ִלְקרֹות ּכָ
ִצּבּור ּבוֹ  ר, ּבְ יהַּ  ֻמּתָ ֹחל ְלַהּגִ ֵדי ַהּמֹוֵעד ּבְ  ּבוֹ  תִלְקרוֹ  ּכְ

ִצּבּור ִסְפֵרי ְוֵכן. ּבְ ִריךְ  ּוְגָמָרא ִמְקָרא ּבְ ּצָ  ִלְקרֹות ׁשֶ
ּמֹוֵעד ר, ּבַ יָהם ֻמּתָ ּמֹוֵעד ְלַהּגִ ּום ּבַ ָהֵוי ִמׁשּ ָבר ּדַ  ּדָ
ָלל ּתֹוָרה ֵסֶפר ָלֶהם ֵאין ְוִאם. ָהָאֵבד ר ִאם, ּכְ  ֶאְפׁשָ
הּ  ְלָכְתבוֹ  ּלָ ֹחל ּכֻ ה יםסֹוְפרִ  ְיֵדי ַעל ַהּמֹוֵעד ּבְ , ַהְרּבֵ

בּוהוּ  ֹצֶרךְ , ִיְכּתְ ּתֹוָרה ִלְקרֹות הּוא ַהּמֹוֵעד ּדְ ִצּבּור ּבַ  ּבְ
ּמֹוֵעד   :ּבַ
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ין ָאָדם ּכֹוֵתב. ג ִפּלִ  ַעל ְוטֹוֶוה, ְלַעְצמוֹ  ּוְמזּוזֹות ּתְ
ֵכֶלת ְיֵרכוֹ   ּכֹוֵתב, ּיֹאַכל ַמה לוֹ  ֵאין ְוִאם. ְלִבְגּדוֹ  ּתְ

ֵדי ַלֲאֵחִרים ּומֹוֵכר   :ְרָנָסתוֹ פַּ  ּכְ

ר. ד ּבֹונֹוָתיו ִלְכּתֹב ֻמּתָ   :ְיִציאֹוָתיו ְוַלֲחׁשֹב ֶחׁשְ

ר. ה ַטר ִלְכּתֹב ֻמּתָ ין ׁשְ ְטֵרי ִקּדּוׁשִ ִסיְקָתא ְוׁשִ ין, ּפְ ּטִ  ּגִ
ְייִתיֵקי, ְוׁשֹוָבִרים נֹות, ּדַ רֹוְזּבֹוִלין, ַמּתָ רֹות, ּפְ  ׁשּום ִאּגְ
רֹות ְטֵרי. ָמזֹון ְוִאּגְ ְטֵרי, ּוֵמאּוִנין יָצהֲחלִ  ׁשִ רּוִרין ְוׁשִ  ּבֵ
ִנין ּוִפְסֵקי ּיָ ֶרת. ּדַ ֵאַלת ְוִאּגֶ לֹום ׁשְ ָאָדם ׁשָ  ׁשֹוֵלחַ  ׁשֶ
ַבר ַעל ַוֲאִפּלוּ , ַלֲחֵברוֹ  ַרְקַמְטָיא ּדְ ֵאיָנהּ  ּפְ   :ֲאבּוָדה ׁשֶ

ְטֵרי ּכֹוְתִבין ֵאין. ו ּמֹוֵעד חֹוב ׁשִ  ַמֲאִמינוֹ  ֵאינוֹ  ְוִאם. ּבַ
ֵאין אוֹ  ַלּלֹוֶוה הַמְלוֶ   ֶזה ֲהֵרי, ּיֹאַכל ַמה ַלסֹוֵפר לוֹ  ׁשֶ

  :ִיְכּתֹב

ל. ז ָבִרים ּכָ ר ַהּדְ ּתָ ּמֻ ֹלא ֲאִפּלוּ , ִלְכּתֹב ׁשֶ ּנּוי ּבְ ר ׁשִ . ֻמּתָ
ָאסּור ַמה ְוָכל ֶ ּנּוי ְיֵדי ַעל ֲאִפּלוּ , ִלְכּתֹב ׁשּ   :ָאסּור ׁשִ

ְלחוּ  ִמי. ח ָ ׁשּ ֹאל ׁשֶ ּנוּ  ִלׁשְ ֵאָלה ִמּמֶ ִליחַ  ְוֵאין ׁשְ ָ  ַהׁשּ
ב רֹוֶצה ר, ַהּמֹוֵעד ַאַחר ַעד ְלִהְתַעּכֵ  ְוֵכן. ְלָכְתָבהּ  ֻמּתָ
ר יָקהּ  ֻמּתָ ֵני, ְלַהְעּתִ ָחׁשּוב ִמּפְ ָבר ׁשֶ   :ָהָאֵבד ּדָ

ַמע ְוִאם. ט ַבר ׁשָ ר, ִחּדּושׁ  ּדְ ֵדי ְלָכְתבוֹ  ֻמּתָ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
ח ּכַ שׁ מְ  ֵסֶפר ָרָאה ִאם ְוֵכן. ִיׁשְ ר, ֻחּדָ יקוֹ  ֻמּתָ  ְלַהְעּתִ
יקוֹ  ִיְמָצא ֹלא ִאם   :ַהּמֹוֵעד ְלַאַחר ְלַהְעּתִ

ִנין. י ין ּדָ יֵני ּבֵ ין ָממֹונֹות ּדִ יֵני ּבֵ ִתין, ְנָפׁשֹות ּדִ ּמְ  ּוְמׁשַ
ין ּלֹא ְלִמי ּוַמּכִ ל ׁשֶ ין ָעָליו ִקּבֵ   :ַהּדִ

ר. יא ִביל ִלְקּבֹל ֻמּתָ ׁשְ ֹחל חֹובֹוָתיו ּבִ   :ַהּמֹוֵעד ּבְ

 תקמו סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , המועד בחל ונשואין ארוסין דיני

ִאין ֵאין. א ים נֹוׂשְ ּמֹוֵעד ָנׁשִ תּולֹות ֹלא, ּבַ  ְוֹלא ּבְ
ִמין ְוֹלא, ַאְלָמנֹות ר. ְמַיּבְ ּלֹא ּוִבְלַבד, ְלָאֵרס ּוֻמּתָ  ׁשֶ

ה ת ַיֲעׂשֶ ֵבית ָהָארּוס ֵארּוִסין ְסֻעּדַ ַעת ָסתוֹ ֲארוּ  ּבְ ׁשְ  ּבִ
ר. ֵארּוִסין  ְוַלֲעׂשֹות ּוְמחֹולֹות ִרּקּוִדין ַלֲעׂשֹות ּוֻמּתָ
ת ּלֹא ְמֵרָעיו ִעם ָהָארּוס ְסֻעּדַ ֵבית ׁשֶ  ְוֵכן, ֲארּוָסתוֹ  ּבְ
ֵבית ָהָארּוס ִלְסֹעד ּלֹא ֲארּוָסתוֹ  ּבְ ַעת ׁשֶ ׁשְ , ֵארּוִסין ּבִ
ר   :ֻמּתָ

ר. ב תוֹ  ְלַהֲחִזיר ֻמּתָ רּוׁשָ ּוִאין ִמן ּגְ ׂשּ   :ַהּנִ

ִרים ַהּכֹל. ג א ֻמּתָ ָ ֶעֶרב ִלׂשּ ה ְוַלֲעׂשֹות ָהֶרֶגל ּבְ  ְסֻעּדָ
ֶרֶגל ין, ּבָ תּולֹות ּבֵ ין ּבְ   :ַאְלָמנֹות ּבֵ

ר. ד ֶרֶגל ַלֲעׂשֹות ֻמּתָ ת ּבָ ִרית ְסֻעּדַ ת ְוֵכן ִמיָלה ּבְ  ְסֻעּדַ
ְדיֹון ן ּפִ   :ַהּבֵ

ה. ה ה עֹוׂשָ ָ ל ִאׁשּ כְ  ּכָ יֶטיהָ ּתַ ּמֹוֵעד ׁשִ  ּכֹוֶחֶלת. ּבַ
ֶניהָ  ַעל ְסָרק ּוַמֲעֶבֶרת ּופֹוֶקֶסת  ַעְצָמהּ  ְוטֹוֶפֶלת, ּפָ
ִסיד ּתּוַכל ְוהּוא. ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ּבַ קוֹ  ׁשֶ ּמֹוֵעד ְלַסּלְ . ּבַ

ָער ּוַמֲעֶבֶרת ית ׂשֵ ִחי ִמּבֵ ֶ ית ַהׁשּ ין, ָהֶעְרָוה ּוִמּבֵ ד ּבֵ ּיָ  ּבַ
ין ְכִלי ּבֵ ין ֶבֶרתּוַמעֲ , ּבִ הּ  ַעל ַסּכִ ְחּתָ ּדַ   :ּפַ

 תקמז סימן
  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , המועד בחל מת לו שמת מי דין

ד ָאסּור ַהּמֹוֵעד ֹחל. א ֶהְסּפֵ  ֵאין ְלִפיָכךְ . ְוַתֲעִנית ּבְ
יִחין ה ֶאת ַמּנִ ּטָ ְרחֹוב ַהּמִ ּלֹא, ּבָ יל ׁשֶ  ֶאת ְלַהְרּגִ
ד ַעם. ַהֶהְסּפֵ ת ֶאת ֹוִליִכיןמ ֵאין ֶזה ּוִמּטַ  ְלֵבית ַהּמֵ
ָברֹות ְהֶיה ַעד ַהּקְ ּיִ ֶבר ׁשֶ ן ַהּקֶ   :ְמֻתּקָ

ים. ב ַהְינוּ , ְמַעּנֹות ָנׁשִ ם ּדְ ּלָ ּכֻ ַאַחת עֹונֹות ׁשֶ  ֲאָבל. ּכְ
ַהְינוּ , ְמקֹוְננֹות ֹלא ַאַחת ּדְ ֶרת ׁשֶ ן ְמַדּבֶ  עֹונֹות ְוֻכּלָ

חֹות ְוֹלא. ַאֲחֶריהָ  ַהְינוּ , ְמַטּפְ ף ּכֹותְלהַ  ּדְ ף ֶאל ּכַ . ּכַ
ר ת ִנְקּבַ   :ְמַעּנֹות ֹלא ַאף, ַהּמֵ

ל. ג יד ָאסּור ַהּמֹוֵעד ִלְפֵני יֹום' ל ּכָ ת ַעל ְלַהְסּפִ  ּמֵ
ת ּמֵ ים ִלְפֵני לוֹ  ׁשֶ ֹלׁשִ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . ַהּמֹוֵעד ֹקֶדם יֹום ׁשְ
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ד לוֹ  ֵישׁ  ֹלא ֶהְסּפֵ גֹון, ֶזה ּבְ ת ּכְ ּמֵ תֹוךְ  ֵמת לוֹ  ׁשֶ ' ל ּבְ
ר ּתָ ּמֻ יד ָאסּור, ָהֶרֶגל ֶעֶרב ֵמת ֲאִפּלוּ  ְלָסְפדוֹ  ׁשֶ  ְלַהְסּפִ
ת ַעל ִעּמוֹ  ת ַהּמֵ ּמֵ ים ִלְפֵני ׁשֶ ֹלׁשִ   :ַהּמֹוֵעד ֹקֶדם יֹום ׁשְ

ָאה ִמי. ד ּבָ מּוָעה לוֹ  ׁשֶ תֹוךְ  ׁשְ , ָהֶרֶגל ֹקֶדם יֹום' ל ּבְ
ר ִלי ִנְרֶאה ּתָ ּמֻ י ַעל ְוַאף, ְלָסְפדוֹ  ׁשֶ ִהי ּפִ   :ְרחֹוָקה אׁשֶ

ה ִלי ִנְרֶאה. ה ּמַ ָאנוּ  ׁשֶ ֶ לּום נֹוֲהִגים ׁשּ ַתׁשְ ָנה ּבְ ָ  ַהׁשּ
ת ִלְסּפֹד יר ַהּמֵ ָמתוֹ  ּוְלַהְזּכִ ְכָלל ֵאינוֹ  ִנׁשְ ר, ֶזה ּבִ  ּוֻמּתָ

תֹוךְ  ַלֲעׂשֹותוֹ  ים ּבְ ֹלׁשִ   :ָלֶרֶגל ׁשְ

ת ַעל קֹוְרִעין ֵאין. ו ֹחל ַהּמֵ א, ַהּמֹוֵעד ּבְ  ָביוִלְקרוֹ  ֶאּלָ
ֵהם ִבים ׁשֶ ל ַחּיָ  ַעל אוֹ  ָחָכם ַעל ְוֵכן. ָעָליו ְלִהְתַאּבֵ
ר ָאָדם ׁשֵ ם ָעַמד ִאם אוֹ . ּכָ ַעת ׁשָ ׁשְ ָמה ְיִציַאת ּבִ . ְנׁשָ
ב ָקרֹוב ְוַעל ַחּיָ ל ׁשֶ  קֹוֵרעַ  ָחָכם ְוַעל. ָעָליו ְלִהְתַאּבֵ

ָפָניו ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ  א ּבְ ָאה ֶאּלָ ּבָ מּוָעה לוֹ  ׁשֶ מּ  ׁשְ  ֹוֵעדּבַ
תֹוךְ  הּוא ִאם ים ּבְ ֹלׁשִ ר ָאָדם ְוַעל. יֹום ׁשְ ׁשֵ  ֵאינוֹ  ּכָ

א קֹוֵרעַ  ן ִאם ֶאּלָ ין ָיַדע ּכֵ   :ִלְקבּוָרה ִמיָתה ּבֵ

ֵתף חֹוְלִצין ֵאין. ז א ּכָ ל ְקרֹוָביו ֶאּלָ ִבים ֵמת ׁשֶ  ַהְמֻחּיָ
ל   :ָחָכם ַעל אוֹ , ָעָליו ְלִהְתַאּבֵ

ֹחל ַמְבִרין. ח ּלֹא ְוהּוא, ֵעדַהּמוֹ  ּבְ ְרָחָבה ַיְברוּ  ׁשֶ  ּבָ
א ל ְקרֹוָביו ֶאּלָ תֹוךְ  ָהָאֵבל ַיְברוּ  ְוֹלא. ֵמת ׁשֶ יתוֹ  ּבְ  ּבֵ
א ֵאין ְלִפי, ְזקּופֹות ִמּטֹות ַעל ֶאּלָ ת ׁשֶ ִפּיַ ה ּכְ ּטָ  ַהּמִ
ֶרֶגל ָלל ּבָ   :ּכְ

ֹחל ַהּכֹל ַמְבִרין ֶהָחָכם ַעל. ט תֹוךְ  ַהּמֹוֵעד ּבְ  ָהְרָחָבה ּבְ
ֶרךְ  ּדֶ ְבִרין ּכַ ּמַ ַהּכֹל, ָהֲאֵבִלים ֶאת ׁשֶ   :ָעָליו ֲאֵבִלים ׁשֶ

ין. י ל עֹוׂשִ ת ָצְרֵכי ּכָ ֹחל ַהּמֵ ָערוֹ  ּגֹוְזִזין. ַהּמֹוֵעד ּבְ , ׂשְ
ִסים סּותוֹ  ּוְמַכּבְ ין, ּכְ ָחֵצר ָארֹון לוֹ  ְועֹוׂשִ ּבוֹ  ּבֶ ת ׁשֶ  ַהּמֵ

ֵדי ֵהא ּכְ ּיְ ר ׁשֶ הּוא ִנּכָ  ָהיוּ  ֹלא ְוִאם. תַהמֵּ  ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ
 ְנָסִרים ֵמֶהם ְונֹוְסִרים קֹורֹות ְמִביִאים, ְנָסִרים ָלֶהם

ִצְנָעה תֹוךְ  ּבְ ִית ּבְ ים, ְמֻפְרָסם ָאָדם ָהָיה ְוִאם. ַהּבַ  עֹוׂשִ

ּוק ֲאִפּלוּ  ׁשּ ַער ִמן ֵעץ ּכֹוְרִתין ֵאין ֲאָבל. ּבַ  ִלְנֹסר ַהּיַ
ּנוּ   ִלְבנֹות ֲאָבִנים ְצִביןחוֹ  ְוֵאין, ָלָארֹון ְנָסִרים ִמּמֶ
ֶהם הּוִדים ּוְבָמקֹום. ֶקֶבר ּבָ ַהּיְ ִרים ְמַעט ׁשֶ ָמקֹום ּדָ  ּבְ
שׁ  יֹוְדִעים ְוַהּכֹל ֶאָחד ּיֵ ׁשֶ ִעיר ֵמת ּכְ  ָחׁשּוב ַהּכֹל, ּבָ

ְמֻפְרָסם   :ּכִ

ֲחִפיָרה ּכּוִכין חֹוְפִרים ֵאין. יא ִבְנָין ּוְקָברֹות ּבַ ֹחל ּבְ  ּבְ
ת מּוָכִנים ֹותִלְהי ַהּמֹוֵעד מּות ַלּמֵ ּיָ ִכין ֲאָבל. ׁשֶ  ְמַחּנְ
ִאם, אֹוָתם רוֹ  ָאֹרךְ  ָהָיה ׁשֶ  אוֹ  ַמֲאִריכוֹ  אוֹ  ְמַקּצְ

  :ַמְרִחיבוֹ 

ִבים ִלְתֹלשׁ  ֵאין. יב ֹחל ְוָעָפר ֲעׂשָ ֵבית ַהּמֹוֵעד ּבְ  ּבְ
ָברֹות מוֹ  ַהּקְ ּנֹוֲהִגים ּכְ ֹחל ַלֲעׂשֹות ׁשֶ   :ּבַ

 תקמח סימן
  ְסִעיִפים:' כ ּובוֹ , המועד בחל בלותא דין

תֹוךְ  ֵמתוֹ  ֶאת ַהּקֹוֵבר. א  ָעָליו ָחל ֹלא ָהֶרֶגל ּבְ
ֶרֶגל ֲאֵבלּות א, ּבָ ' ז ִלְמנֹות ַמְתִחיל ָהֶרֶגל ְלַאַחר ֶאּלָ
ֶהם ְונֹוֵהג ים ּומֹוֶנה. ֲאֵבלּות ּבָ ֹלׁשִ בּוָרה ִמּיֹום ׁשִ  ַהּקְ
ָאר ְונֹוֵהג ׁשְ ים ּבִ ֹלׁשִ ְ ָכל ַהׁשּ ֵזרֹות ּכְ ים ּגְ ֹלׁשִ   :ׁשְ

ְמקֹומֹות. ב ין ּבִ עֹוׂשִ ֵני ׁשֶ ְבָעה מֹוֶנה טֹוב יֹום ׁשְ ִ  ַהׁשּ
ִני טֹוב ִמּיֹום י ַעל ַאף, ָהַאֲחרֹון ׁשֵ ֵאינוֹ  ּפִ  ּבוֹ  נֹוֵהג ׁשֶ

ְבֵריֶהם הֹוִאיל, ֲאֵבלּות ְנָין ִמן לוֹ  עֹוֶלה הּוא ּוִמּדִ . ַהּמִ
שָּׁ  ֵמַאֲחָריו ּומֹוֶנה ְלַבד ָיִמים הׁשִ   :ּבִ

יֹום ֵמתוֹ  ֶאת ַהּקֹוֵבר. ג ִני טֹוב ּבְ ל ׁשֵ ֻלּיֹות ׁשֶ הּוא ּגָ  ׁשֶ
יֹום אוֹ , ָהַאֲחרֹון טֹוב יֹום ִני טֹוב ּבְ ל ׁשֵ , ֲעֶצֶרת ׁשֶ
 ִמיָתה יֹום ַהּיֹום אֹותוֹ  ָהָיה ִאם ֲאֵבלּות ּבוֹ  נֹוֵהג

ִני טֹוב ְויֹום הֹוִאיל, ּוְקבּוָרה ְבֵרי ׁשֵ  ַוֲאֵבלּות ֶהםִמּדִ
ל ִראׁשֹון יֹום ֶחה, ּתֹוָרה ׁשֶ ה ִיּדָ ל ֲעׂשֵ ְבֵריֶהם ׁשֶ  ּדִ

ֵני ה ִמּפְ ל ֲעׂשֵ יֹום אֹותוֹ  ָקְברוּ  ִאם ֲאָבל. ּתֹוָרה ׁשֶ  ּבְ
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ִני טֹוב ל ׁשֵ ָנה ֹראשׁ  ׁשֶ ָ , ֲאֵבלּות ּבוֹ  נֹוֵהג ֵאינוֹ , ַהׁשּ
ֵניֶהם ְ ׁשּ יֹום ׁשֶ   :ָאֹרךְ  ּכְ

ָאַמְרנוּ  ֶזה. ד ֶרֶגל ֵמתוֹ  ַהּקֹוֵברשֶׁ  ׁשֶ  ָעָליו ָחָלה ֹלא ּבָ
י ָהֵני, ֲאֵבלּות ָבִרים ִמּלֵ ל ּדְ ְרֶהְסָיא ׁשֶ ָבִרים ֲאָבל. ּפַ  ּדְ

ִצְנָעה ּבְ   נֹוֵהג, ׁשֶ

י ַעל ַאף. ה ֵאין ּפִ ּמֹוֵעד נֹוֵהג ֲאֵבלּות ׁשֶ  ֲאִנינּות, ּבַ
ִאם. ּבוֹ  נֹוֵהג ֹחל ֵמת לוֹ  ֵמת ׁשֶ  ָאסּור, ַהּמֹוֵעד ּבְ

ְדָבִרים אֹוֵנן ּבִ ֶהם ָאסּור ׁשֶ יֹום ֵמת ְוִאם. ּבָ  טֹוב ּבְ
ּיֹום ּבוֹ  ְלָקְברוֹ  רֹוֶצה ְוֵאינוֹ  ין ָעָליו ֵאין, ּבַ  ֲאִנינּות ּדִ
א ן ִאם ֶאּלָ יךְ  ָצִריךְ  ּכֵ חּום ַעל ְלַהְחׁשִ  לוֹ  ְלָהִכין ַהּתְ
ין ָעָליו ָחל ָאז, ְקבּוָרה ָצְרֵכי ָעה ֲאִנינּות ּדִ ָ  ִמׁשּ
מַּ  יךְ ׁשֶ יֹום ֵמת ִאם ֲאָבל. ְחׁשִ ִני טֹוב ּבְ  רֹוֶצה ְוהּוא ׁשֵ

ּיֹום ּבוֹ  ְלָקְברוֹ  יֹום אוֹ . ּבַ  ְלָקְברוֹ  ְורֹוֶצה ִראׁשֹון טֹוב ּבְ
  :ֲאִנינּות ָעָליו ָחל, ם"ַעּכוּ  ְיֵדי ַעל

י ַעל ַאף. ו ֵאין ּפִ ֶרֶגל ֲאֵבלּות ׁשֶ  ֵמת לוֹ  ֵמת ִאם, ּבָ
ֶרֶגל ֶרֶגל ּבוֹ  ִמְתַעְסִקים ּבָ  ָהֶרֶגל ּוְלַאַחר, ְלַנֲחמוֹ  ּבָ

ְכלוּ  ּיִ ׁשֶ ְבָעה ּכְ ת ְלִמיַתת ׁשִ י ַעל ַאף, ַהּמֵ ֲעַדִין ּפִ  ֹלא ׁשֶ
ָלה ית ְמַלאְכּתוֹ , ָהֲאֵבלּות ּכָ  ֲאֵחִרים ְיֵדי ַעל ַנֲעׂשֵ

יֶהם ָבּתֵ ים ַוֲעָבָדיו ּבְ ִצְנָעה לוֹ  עֹוׂשִ תֹוךְ  ּבְ יתוֹ  ּבְ . ּבֵ
ִמים ִמְנַין ָהֶרֶגל ַאַחר ַנֲחמוֹ לְ  ְצִריִכים ְוֵאין  ַהּיָ

ֲחמּוהוּ  ּנִ ֶרֶגל ׁשֶ   :ּבָ

ָעה ֲאִפּלוּ , ֲאֵבלּות ְוָנַהג ָהֶרֶגל ֹקֶדם ֵמת לוֹ  ֵמת. ז  ׁשָ
ְטָלה, ָהֶרֶגל ִלְפֵני, ַאַחת ּנוּ  ּבָ ֵזַרת ִמּמֶ ְבָעה ּגְ  ִויֵמי ׁשִ
ים ְלִמְנַין עֹוִלים ָהֶרֶגל ֹלׁשִ , ֶרֶגלהָ  ִלְפֵני' ז ֲהֵרי ׁשִ
ִלים, ְוָהֶרֶגל ים ַעד ֲעֵליֶהם ּוַמׁשְ ֹלׁשִ ַהג ְוַדְוָקא. ׁשְ ּנָ  ׁשֶ
אֹוָתהּ  ֲאֵבלּות ָעה ּבְ ַגג ִאם ֲאָבל, ׁשָ  ְוֹלא ֵהִזיד אוֹ  ׁשָ

ָהָיה אוֹ , ֲאֵבלּות ָנַהג ָכה ָסמּוךְ  ׁשֶ  ָיכֹול ָהָיה ְוֹלא ַלֲחׁשֵ
ל ָהֶרֶגל ֵאין, ִלְנֹהג  קֹוֵבר ִדיןכְּ  ְוִדינוֹ  ָהֲאֵבלּות ְמַבּטֵ
ֶרֶגל ֵמתוֹ    :ּבָ

ְבָעה ָנַהג ִאם. ח ל, ָהֶרֶגל ּבוֹ  ּוָפַגע ׁשִ ּנוּ  ְמַבּטֵ  ִמּמֶ
ֵזַרת ְבָעה יֹום ָחל ֲאִפּלוּ '. ל ּגְ ֶעֶרב ׁשִ ר, ָהֶרֶגל ּבְ  ֻמּתָ
ר ס ְלַסּפֵ ֶעֶרב ּוְלַכּבֵ  ָחל ִאם לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין. ָהֶרֶגל ּבְ
ת ִלְהיֹות' ח יֹום ּבָ ׁשַ ר ָהֶרֶגל ֶעֶרב ּבְ ּתָ ּמֻ ר ׁשֶ  ְלַסּפֵ

ֶעֶרב ת ּבְ ּבָ ח ֹלא ְוִאם. ׁשַ ּלַ ֶעֶרב ּגִ ר, ָהֶרֶגל ּבְ חַ  ֻמּתָ  ְלַגּלֵ
ֲהֵרי ָהֶרֶגל ַאַחר ָבר ׁשֶ ל ּכְ ּטֵ ּנוּ  ִנְתּבַ ֵזַרת ִמּמֶ ים ּגְ ֹלׁשִ . ׁשְ
תֹוךְ  ֲאָבל ח ֹלא ָהֶרֶגל ּבְ יָון, ְיַגּלַ ָהָיה ּכֵ ר ׁשֶ  לוֹ  ֶאְפׁשָ
חַ  ְבָעה יֹום ָחל ְוִאם. ָהֶרֶגל ֹקֶדם ְלַגּלֵ ּלוֹ  ׁשִ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ  ּבְ
ר, ָהֶרֶגל ֶעֶרב חַ  ֻמּתָ ֹחל ְלַגּלֵ יָון ַהּמֹוֵעד ּבְ ּלֹא ּכֵ  ָהָיה ׁשֶ

ר חַ  לוֹ  ֶאְפׁשָ   :ֹקֶדם ְלַגּלֵ

ֶרֶגל ָהא. ט ל ּדְ ֵזַרת ְמַבּטֵ ים ּגְ ֹלׁשִ ָאר, ׁשְ ׁשְ . ֵמִתים ּבִ
ָאִביו ֲאָבל אָ  ְוִאּמוֹ  ּבְ ר סּורׁשֶ ְגֲערוּ  ַעד ְלַסּפֵ ּיִ  ּבוֹ  ׁשֶ

ַגע ֲאִפּלוּ , ֲחֵבָריו  ֵאינוֹ , יֹום' ל ְלַאַחר ָהֶרֶגל ּבוֹ  ּפָ
ל   :ְמַבּטֵ

ֵמי ֶאָחד ָחל ְוִאם. י ִביִעי חּוץ, ָהֲאֵבלּות ִמּיְ ְ , ֵמַהׁשּ
ֶעֶרב ר, ָהֶרֶגל ּבְ ס ֻמּתָ ּנוּ  ְוֹלא, ְלַכּבֵ ׁשֶ ְיָלה ַעד ִיְלּבְ . ַהּלַ
ס ֵהרִלזָּ  ְוטֹוב ַכּבֵ ֵדי, ֲחצֹות ַאַחר ַעד ִמּלְ ֵהא ּכְ ּיְ ר ׁשֶ  ִנּכָ

ֵני ּפְ ּמִ ס הּוא ָהֶרֶגל ׁשֶ  ַעד ָאסּור, ִלְרֹחץ ֲאָבל. ְמַכּבֵ
ְיָלה יִרין ְוֵישׁ . ַהּלַ ת ַאַחר ִלְרֹחץ ַמּתִ ִפּלַ ְנָחה ּתְ , ַהּמִ
ָכה ָסמּוךְ    :ַלֲחׁשֵ

ָנה ֹראשׁ . יא ָ ּפּוִרים ְויֹום ַהׁשּ ְרָגִלים יֵביֲחשִׁ  ַהּכִ ל ּכִ  ְלַבּטֵ
  :ָהֲאֵבלּות

ָעה ָנַהג. יב ַסח ִלְפֵני ַאַחת ׁשָ ָעה אֹוָתהּ , ַהּפֶ  ֲחׁשּוָבה ׁשָ
ְבָעה ׁשִ ֹמָנה ּכְ ַסח ְיֵמי ּוׁשְ ה ֲהֵרי, ַהּפֶ ָ ר ֲחִמׁשּ  ָעׂשָ
ִלים   :ו"ט ֲעֵליֶהם ּוַמׁשְ

ָעה. יג ז ֲחׁשּוָבה ֲעֶצֶרת ִלְפֵני ַאַחת ׁשָ , תַוֲעֶצרֶ '. ּכְ
יָון ִאם ּכֵ נֹות ִהְקִריב ֹלא ׁשֶ ֲעֶצֶרת ֲעֶצֶרת ָקְרּבְ  לוֹ  ֵישׁ  ּבַ

לּוִמין ׁשְ ל ּתַ ז ָחׁשּוב' ז ּכָ ִלים ד"י ֲהֵרי', ּכְ  ֲעֵליֶהם ּוַמׁשְ
ִני ְויֹום. ו"י ל ׁשֵ   :ו"הי ְלִמְנַין עֹוֶלה ֲעֶצֶרת ׁשֶ
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ָעה. יד ָנה ֹראשׁ  ִלְפֵני ַאַחת ׁשָ ָ ְטָלה ַהׁשּ ּנוּ  ּבָ ֵזַרת ִמּמֶ  ּגְ
ְבָעה ֵני ׁשִ ָנה ֹראשׁ  ִמּפְ ָ ים ּוְגֵזַרת, ַהׁשּ ֹלׁשִ ל ׁשְ  ְמַבּטֵ
ּנוּ  ּפּוִרים יֹום ִמּמֶ חַ , ַהּכִ ֶעֶרב ּוְמַגּלֵ ּפּוִרים יֹום ּבְ . ַהּכִ
ין ְוהּוא ה ֵמתוֹ  ְלקֹוֵבר ַהּדִ ֹלׁשָ ׁשְ ֵרי ּבִ חַ , ְלִתׁשְ ְמַגּלֵ  ׁשֶ
ֶעֶרב ּפּוִרים יֹום ּבְ   :ַהּכִ

עָ . טו ּפּוִרים יֹום ִלְפֵני ַאַחת הׁשָ ְטָלה ַהּכִ ּנוּ  ּבָ  ִמּמֶ
ֵזַרת ְבָעה ּגְ ֵני ׁשִ ּפּוִרים יֹום ִמּפְ ים ּוְגֵזַרת. ַהּכִ ֹלׁשִ  ׁשְ
ל ּנוּ  ְמַבּטֵ חַ , ֶהָחג ִמּמֶ ֶעֶרב ּוְמַגּלֵ   :ֶהָחג ּבְ

ָעה. טז ִמיִני, ד"י ֲהֵרי, ְוֶהָחג ֶהָחג ִלְפֵני ַאַחת ׁשָ  ּוׁשְ
ְבעָ  ֲעֶצֶרת ִני ְויֹום יֹום א"כ ֲהֵרי, הׁשִ ל ׁשֵ ִמיִני ׁשֶ  ׁשְ
ִלים, ב"כ ֲהֵרי ֲעֶצֶרת   :'ח ֲעֵליֶהם ּוַמׁשְ

ַמע. יז מּוָעה ׁשָ ת ְקרֹוָבה ׁשְ ּבָ ׁשַ ֶרֶגל אוֹ  ּבְ  ּוְלמֹוָצֵאי, ּבָ
ת ּבָ ית ְוֶרֶגל ׁשַ ינוֹ , ְרחֹוָקה ַנֲעׂשֵ ִדין ּדִ ַמע ּכְ מּוָעה ׁשָ  ׁשְ

בָּ  ַאַחר ְרחֹוָקה ַ א, ְוָהֶרֶגל תַהׁשּ ת ֶאּלָ ּבָ ׁשַ ּבְ  ּוָבֶרֶגל ׁשֶ
ָבִרים נֹוֵהג ִצְנָעה ּדְ ּבְ   :ׁשֶ

ַמע. יח מּוָעה ׁשָ ת ְרחֹוָקה ׁשְ ּבָ ׁשַ ֶרֶגל אוֹ  ּבְ  ֵאינוֹ , ּבָ
ֶהם נֹוֵהג ָבִרים ֲאִפּלוּ  ּבָ ִצְנָעה ּדְ ּבְ א. ׁשֶ  ְלמֹוָצֵאי ֶאּלָ
ת ּבָ ָעה נֹוֵהג ָהֶרֶגל אוֹ  ׁשַ   :ְוַדּיוֹ , ַאַחת ׁשָ

ַמע. יט מּוָעה ׁשָ ת ְקרֹוָבה ׁשְ ּבָ ׁשַ ת, ּבְ ּבָ  ְליֹום עֹוָלה ׁשַ
י יֹום ֵליהּ  ְוָהֵוי קֹוֵרעַ  ּוְלָמָחר ֶאָחד ִ ׁשּ ִביִעי ׁשִ  ׁשְ

  :ַלֲאֵבלּות

ָרה ִאם. כ ַמע ֶהָחג ַאַחר ָיִמים ֲעׂשָ ת ׁשָ ּמֵ  ֵמת לוֹ  ׁשֶ
ֶעֶרב י ַעל ַאף, ֶהָחג ּבְ ִאם ּפִ ָעה ִנְמֶנה ׁשֶ  ִלְפֵני ַחתאַ  ׁשָ
ְבָעה ֶהָחג ְבַעת ׁשִ ִמיִני ְויֹום ֶהָחג ְיֵמי ְוׁשִ  ֲעֶצֶרת ׁשְ
ָרה א"כ ין ָלֶזה ֵאין, א"ל ֲהֵרי ֲאֵחִרים ָיִמים ַוֲעׂשָ  ּדִ

מּוָעה א ְרחֹוָקה ׁשְ ין ֶאּלָ מּוָעה ּדִ ֵאין. ְקרֹוָבה ׁשְ  ׁשֶ
ּלֹא ְלִמי עֹוֶלה ָהֶרֶגל ָלל לוֹ  ֹקֶדם ֲאֵבלּות ָנַהג ׁשֶ  ,ּכְ
ן ְוָכל ּכֵ ּלֹא ְלִמי ׁשֶ ת יֹוֵדעַ  ָהָיה ׁשֶ ּמֵ   :ֵמת לוֹ  ׁשֶ

  תעניות ושאר באב תשעה הלכות

 תקמט סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , תעניתים' ד להתענות

ִבים. א ָעה ְלִהְתַעּנֹות ַחּיָ ִתׁשְ ָאב ּבְ ַתּמּוז ז"ּוְבי ּבְ ' ּוְבג ּבְ
ֵרי ִתׁשְ ָרה ּבְ ֵטֵבת ּוַבֲעׂשָ ֵנימִ , ּבְ ָבִרים ּפְ  ָהָרִעים ּדְ
ֵאְרעוּ  ֶהם ׁשֶ   :ּבָ

ב ַעל ַאף. ב יב ּגַ ְכּתִ ָרא ּדִ ּקְ ֹחֶדשׁ : ּבַ ָעה ָהְרִביִעי ּבַ ִתׁשְ  ּבְ
ין ֵאין ָהִעיר ָהְבְקָעה ַלֹחֶדשׁ  ט ִמְתַעּנִ א ּבוֹ ' ּבְ  ֶאּלָ

י ֵני, ז"ּבְ ַאף ִמּפְ י ַעל ׁשֶ ִראׁשֹוָנה ּפִ ּבָ ט ֻהְבְקָעה ׁשֶ ' ּבְ
י, ּבוֹ  ה ָוןּכֵ ִנּיָ ְ ׁשּ ּבַ י ֻהְבְקָעה ׁשֶ נוּ , ּבוֹ  ז"ּבְ ּקְ  ְלִהְתַעּנֹות ּתִ
י ּום ּבוֹ  ז"ּבְ ן ִמׁשּ ֻחְרּבַ ִית ּדְ ִני ּבַ   :ָלן ָחִמיר ׁשֵ

 תקנ סימן
' ד ּובוֹ , צומות ליתר באב' ט בין שיש הבדל

  ְסִעיִפים:

ִבים ַהּכֹל. א ע ְלִהְתַעּנֹות ַחּיָ לוּ  צֹומֹות ַאְרּבַ  ְוָאסּור ַהּלָ
ֵדר ִלְפֹרץ   :ּגָ

לוּ  צֹומֹות. ב ָאב' ִמט חּוץ, ַהּלָ ִרים, ּבְ ְרִחיָצה ֻמּתָ  ּבִ
ל ּוְנִעיַלת ְוִסיָכה ִמישׁ  ַהַסְנּדָ ה ְוַתׁשְ ּטָ  ָצִריךְ  ְוֵאין, ַהּמִ

ֶהם ְלַהְפִסיק עֹוד ּבָ   :יֹום ִמּבְ

ל. ג לוּ  צֹומֹות' ד ּכָ ת ִלְהיֹות ָחלוּ  ִאם ַהּלָ ּבָ ׁשַ  ְדִחיןנִ , ּבְ
ת ְלַאַחר ּבָ ַ   :ַהׁשּ

ת. ד ּבָ ׁשַ ִליחַ  ַמְכִריז ַלּצֹום ֹקֶדם ּבְ  חּוץ, ַהּצֹום ִצּבּור ׁשְ
ָאב' ִמט פֹור ְוצֹום ּבְ  ף"ָאכַ : ְוִסיָמָנךְ  ּפּוִרים ְוצֹום ּכְ

יהוּ  ָעָליו   ּפִ

 תקנא סימן
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ז
 ז

 ח"י ּובוֹ , בתוכה להיות באב' ט שחל שבוע דין
  ְסִעיִפים:

ְכַנסִמשֶּׁ . א ְמָחה ְמַמֲעִטין ָאב ּנִ ׂשִ ָרֵאל ּוַבר. ּבְ ִאית ִיׂשְ  ּדְ
יָנא ֵליהּ  ֲהֵדי ּדִ יט, ם"ַעּכוּ  ּבַ ּמִ ּתַ יהּ  ִלׁשְ ִריעַ  ִמּנֵ  ּדְ

ֵליהּ    :ַמּזָ

ֲעִנית ַעד ֹחֶדשׁ  ֵמֹראשׁ . ב א ְמַמֲעִטים ַהּתַ ָ ַמׁשּ ן ּבְ  ּוַמּתָ
ל ּוְבִבְנָין ְמָחה ׁשֶ גֹון, ׂשִ ית ּכְ ְנָין אוֹ  ִלְבנוֹ  תַחְתנוּ  ּבֵ  ּבִ

ל ל ּוִבְנִטיָעה, ְוִכּיּור ִצּיּור ׁשֶ ְמָחה ׁשֶ גֹון, ׂשִ  ּכְ
ל ַאּבּוְרְנֵקי ּנֹוְטִעים ְמָלִכים ׁשֶ ִצּלוֹ  ְלִהְסּתֹוֵפף ְלֵצל ׁשֶ  ּבְ

ְתלוֹ  ָהָיה ְוִאם. ֹאָהִלים ּוִמיֵני ֲהַדס ִמיֵני אוֹ   נֹוֶטה ּכָ
י ַעל ַאף, ִלּפֹל הּוא ּפִ ל ׁשֶ ר ְמָחהשִׂ  ׁשֶ . ִלְבנֹות ֻמּתָ
ִאים ְוֵאין ים נֹוׂשְ ין ְוֵאין ָנׁשִ ת עֹוׂשִ  ֲאָבל, ֵארּוִסין ְסֻעּדַ

ֹלא ֵלָאֵרס ה ּבְ ר ְסֻעּדָ ט ַוֲאִפּלוּ , ֻמּתָ ָאב' ּבְ  ַעְצמוֹ  ּבְ
ר ּלֹא, ֵליָאֵרס ֻמּתָ ֶמּנוּ  ׁשֶ   :ַאֵחר ְיַקּדְ

בּועַ . ג ָחל ׁשָ ָעה ּבוֹ  ׁשֶ ׁשְ ָאב ּתִ ר ֲאסּוִרים, ּבְ  ְלַסּפֵ
ס ה ְלָלְבׁשוֹ  רֹוֶצה ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , ּוְלַכּבֵ א ַעּתָ יחוֹ  ֶאּלָ  ְלַהּנִ
ָאב' ט ְלַאַחר א לוֹ  ֵאין ַוֲאִפּלוּ , ּבְ , ֶאָחד ָחלּוק ֶאּלָ
ִסים ְוֵכן. ָאסּור ין, ִמּקֶֹדם ַהְמֻכּבָ ין ִלְלּבֹשׁ  ּבֵ יעַ  ּבֵ  ְלַהּצִ
ֶהם ה ּבָ ּטָ חֹות ַוֲאִפּלוּ . ַהּמִ ַדִיםהַ  ִמְטּפְ ְלָחן ּיָ ֻ . ָאסּור, ְוַהׁשּ

נוּ  ְוִכּבּוס ּלָ ר, ׁשֶ הּוץ ֲאָבל. ֻמּתָ נוּ  ּגִ ּלָ  ּוְכֵלי. ָאסּור, ׁשֶ
ן ּתָ ׁשְ ֶהם ֵאין, ּפִ ּום ּבָ הּוץ ִמׁשּ ִכּבּוס ֵהם ַוֲהֵרי ּגִ  ּכְ
נוּ  ּלָ ר, ׁשֶ י ְוָהֵני. ּוֻמּתָ יָחן ְלָגֲהָצן ִמּלֵ  ַאַחר ַעד ּוְלַהּנִ
ָעה ׁשְ ָאב ּתִ ן ָאסּור ָבלאֲ , ּבְ בּועַ  ְלָלְבׁשָ ׁשָ  ְוָנֲהגוּ . ֶזה ּבְ
ֵלי ֲאִפּלוּ  ֶלֱאֹסר ן ּכְ ּתָ ׁשְ ִכּבּוס ַוֲאִפּלוּ , ּפִ נוּ  ּבְ ּלָ ין, ׁשֶ  ּבֵ
ין ִלְלּבֹשׁ  ס ּבֵ יחַ  ְלַכּבֵ ָבר ְלָהֵקל ְוֵאין. ּוְלַהּנִ ּדָ יָון, ּבַ  ּכֵ
ֲהגוּ  ּנָ ן ְוָכל, ׁשֶ ּכֵ ר ׁשֶ ֶאְפׁשָ יָנא ּדְ ִמּדִ ֲהֵרי, סּוראָ  ָנֵמי ּדְ  ׁשֶ

ַתב ִמי ֵישׁ  ּכָ ִכּבּוס ׁשֶ נוּ  ּדְ ּלָ ל ָקֵרי ׁשֶ ֵני ְלׁשֶ ֶבל ּבְ  ּבָ
ֵאין ִנים ׁשֶ יֵמיֶהם ְלִפי, ָיֶפה ִמְתַלּבְ ּמֵ  ֲעכּוִרים ֵהם ׁשֶ
ֵאינוֹ  ֶאֶרץ ּוְגָבעֹות ָהִרים ֶאֶרץ ׁשֶ ָרֵאל ּכְ  ְוִכּבּוס, ִיׂשְ

ל ָאר ׁשֶ ר ֲאָרצֹות ׁשְ הּוא ֶאְפׁשָ ִכבּ  ׁשֶ ל ּוסּכְ  ֶאֶרץ ׁשֶ
ָרֵאל ֵרשׁ  ִמי ֵישׁ  ְועֹוד. ְוָאסּור ִיׂשְ ּפֵ ִגהּוץ ׁשֶ  ַהְינוּ  ּדְ

ַמִים ַהְינוּ  ְוִכּבּוס, ּובֹוִרית ֶנֶתר אוֹ  ְוֵאֶפר ַמִים , ְלַבד ּבְ
ַמן ה ּוַבּזְ ִסים ֵאין ַהּזֶ ַמִים ְמַכּבְ ל ְוִנְמָצא ְלַבד ּבְ ּכָ  ׁשֶ
ּבּוס ל ּכִ ה ְזַמן ׁשֶ הוּ  ָהֵוי ַהּזֶ יָנא ְוָאסּור, ץּגִ  ֲאִפּלוּ  ִמּדִ
ְכֵלי ן ּבִ ּתָ ׁשְ ן ּפִ   :ִמיָהא ְלָלְבׁשָ

ֲעִנית ְלַאַחר. ד ר ַהּתַ ר ֻמּתָ ס ְלַסּפֵ ד ּוְלַכּבֵ  ָחל ְוִאם. ִמּיָ
ָעה ׁשְ ָאב ּתִ יֹום ּבְ ת אוֹ  ִראׁשֹון ּבְ ּבָ ׁשַ  ְלַאַחר ְוִנְדָחה ּבְ
ת ּבָ ַ ר, ַהׁשּ י ֻמּתָ ּתֵ ׁשְ תֹות ּבִ ּבָ ַ ּקֶֹדם יןבֵּ , ַהׁשּ ֲעִנית ׁשֶ  ַהּתַ

ין ַאֲחָריו ּבֵ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ׁשֶ ֲהגוּ  ׁשֶ ּנָ ל ֶלֱאֹסר ׁשֶ  ּכָ
בּועַ  ָפָניו ׁשָ ּלְ   :'ו ְויֹום' ה ִמּיֹום חּוץ, ׁשֶ

ס ְלִעְבִרּיֹות ָאסּור. ה ְגֵדי ְלַכּבֵ בּועַ  ם"ָהַעּכוּ  ּבִ ׁשָ   :ֶזה ּבְ

ִלים. ו ים ּכֵ ין, ֲחָדׁשִ ין ְצבּוִעים יןבֵּ  ְלָבִנים ּבֵ ל ּבֵ  ׁשֶ
ין ֶצֶמר ל ּבֵ ן ׁשֶ ּתָ ׁשְ ת ִלְלּבֹשׁ  ָאסּור, ּפִ ּבָ ׁשַ   ֶזה ּבְ

ָאסּור אֹוְמִרים ֵישׁ . ז ן ׁשֶ ָגִדים ְלַתּקֵ ים ּבְ  ּוִמְנָעִלים ֲחָדׁשִ
ים ת ֲחָדׁשִ ּבָ ׁשַ ֶזה ְלַהְחִמיר ְוֵישׁ , ֶזה ּבְ   :ֹחֶדשׁ  ֵמֹראשׁ  ּבָ

י. ח ְנִהיֵגי ְנׁשֵ לָ  ּדִ י אּדְ ּתֵ ָעִייל ַעְמָרא ְלִמׁשְ , ָאב ִמּדְ
ׁשֹון ְוהּוא. ִמְנָהָגא ִתי אוֹ  ִמּלָ ׁשְ ֵעֶרב אוֹ  ּבִ   :ּבְ

ּלֹא נֹוֲהִגים ֵישׁ . ט ר ֶלֱאֹכל ׁשֶ ׂשָ ּלֹא ּבָ ּתֹות ְוׁשֶ  ַיִין ִלׁשְ
ת ּבָ ׁשַ ּמֹוִסיִפין ְוֵישׁ . זוֹ  ּבְ ֲעִנית ַעד ֹחֶדשׁ  ֵמֹראשׁ  ׁשֶ , ַהּתַ
ּמֹוִסיפִ  ְוֵישׁ  ַתּמּוז ז"ִמי יןׁשֶ   :ּבְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . י ַהּנֹוֲהִגים ׁשֶ ּלֹא ׁשֶ ר ֶלֱאֹכל ׁשֶ ׂשָ ִמים ּבָ ּיָ  ּבַ
ִרים ְזּכָ ִרים, ַהּנִ יל ֻמּתָ ַתְבׁשִ ל ּבְ ֵ ׁשּ ְתּבַ ּנִ ר ּבוֹ  ׁשֶ ׂשָ , ּבָ
ר ַוֲאסּוִרים ְבׂשַ ר עֹוף ּבִ ר. ּתֹוֵסס ְוַיִין ָמלּוחַ  ּוָבׂשָ  ּוֻמּתָ
ּתֹות ָלההַ  ֵיין ִלׁשְ ת ְבּדָ זֹון ּוִבְרּכַ   :ַהּמָ

ל. יא אֹוֵכל ִמי ּכָ ר ׁשֶ ׂשָ ָמקֹום ּבָ ּנֹוֲהִגים ּבְ , ִאסּור ּבוֹ  ׁשֶ
ֵדר ּפֹוֵרץ ֶכּנוּ  הּוא ּגָ   :ָנָחשׁ  ְוִיְנׁשְ
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 ז
 ז

ְסּפֶֹרת. יב בּועַ  ּתִ ל ְוֶאָחד ֹראׁשוֹ  ֶאָחד, ֶזה ׁשָ ָער ּכָ  ׂשֵ
ּבוֹ    :ָאסּור, ׁשֶ

ל, ּוְבָזָקן. יג בשֶׁ  ּכָ ַעּכֵ ר ָהֲאִכיָלה ֶאת ּמְ   :ֻמּתָ

ר ִלְגדֹוִלים ָאסּור. יד ים ְלַסּפֵ ס ִלְקַטּנִ סּוָתם ּוְלַכּבֵ  ּכְ
ת ּבָ ׁשַ ָחל ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשְ ָאב ּתִ תֹוָכהּ  ִלְהיֹות ּבְ   :ּבְ

ָכפּוהוּ  ִמי. טו ּתְ ל ֲאֵבלּות ׁשֶ ל ֵמת ׁשֶ ת ְוׁשֶ ּבָ  זוֹ  ׁשַ
יד ָערוֹ  ְוִהְכּבִ ַתַער ֵמֵקל, ׂשְ ַרִים ֹלא ֲאָבל ּבְ ִמְסּפָ . ּבְ
ס סּותוֹ  ּוְמַכּבֵ ַמִים ּכְ ֶנֶתר ֹלא ֲאָבל, ּבְ   :ּוְבחֹול ּבְ

ּלֹא נֹוֲהִגים ֵישׁ . טז ֵאין ְוֵישׁ , ֹחֶדשׁ  ֵמֹראשׁ  ִלְרֹחץ ׁשֶ  ׁשֶ
א ִנְמָנִעין ת ֶאּלָ ּבָ ׁשַ ים ְוֵישׁ , זוֹ  ּבְ ַתּמּוז ז"ִמי ִמְתַעּנִ  ּבְ

ָעה ַעד ׁשְ ָאב ּתִ   :ּבְ

ֵהר טֹוב. יז ֶהֱחָינוּ  ִמּלֹוַמר ִלּזָ ין ׁשֶ ָצִרים ּבֵ ִרי ַעל ַהּמְ  ּפְ
ְדיֹון ַעל ֲאָבל, ַמְלּבּושׁ  ַעל אוֹ  ן ּפִ  ְוֹלא, אֹוֵמר ַהּבֵ

ְצָוה ַיְחִמיץ   :ַהּמִ

ֵהר ָצִריךְ . יח ַתּמּוז ז"ִמי ִלּזָ ָאב' ט ַעד ּבְ ּלֹא ּבְ  ֵליֵלךְ  ׁשֶ
עֹות' ִמד ְיִחיִדי עֹות' ט ַעד ׁשָ ְלִמיִדים ַיּכוּ  ְוֹלא ׁשָ  ַהּתַ
ִמים ּיָ   :ַהֵהם ּבַ

 תקנב סימן
  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , באב' ט ערב דיני

ָעה ֶעֶרב. א ׁשְ ָאב ּתִ ה ָאָדם ֹיאַכל ֹלא ּבְ ְסֻעּדָ  ּבַ
ְפֶסֶקת אֹוְכָלהּ , ַהּמַ ר, ֲחצֹות ַאַחר ׁשֶ ׂשָ ה ְוֹלא, ּבָ ּתֶ  ִיׁשְ

ֵני ֹיאַכל ְוֹלא ַיִין ְבשִׁ  ׁשְ   :יִליןּתַ

ר ֲאִפּלוּ . ב ׂשָ ָעְברוּ  ָמלּוחַ  ּבָ ֵני יֹוֵתר ָעָליו ׁשֶ ְ  ָיִמים ִמׁשּ
ר, ַאַחת ְוַלְיָלה ּתוֹ  ְוַיִין ְוָדִגים עֹופֹות ּוָבׂשָ ַהְינוּ  ִמּגִ  ּדְ
ֵאין ה יֹוֵתר לוֹ  ׁשֶ ֹלׁשָ ְ   :ֶלֱאֹסר ָנֲהגוּ , ָיִמים ִמׁשּ

ל ֲאִפּלוּ . ג ׁשֵ י ֶאָחד ִמין ּבִ ּתֵ ׁשְ ֵני ִמְקֵרי ֵדרֹותקְ  ּבִ  ׁשְ
יִלין ְבׁשִ ֵהר ְלַהְחִמיר ֵישׁ  ְוֵכן. ּתַ ֵני ְוִלּזָ ְ  ִמיִנים ִמׁשּ

ְקֵדָרה א ּבִ ן ִאם ֶאּלָ ָבר הּוא ּכֵ ְרּכוֹ  ּדָ ּדַ ָכךְ  ׁשֶ ל ּבְ  ּכָ
ָנה ָ גֹון ַהׁשּ ּנֹוְתִנים ֲאפּוִנין ּכְ ָצִלים ֲעֵליֶהם ׁשֶ . ּוֵביִצים ּבְ

יל ה ְוַתְבׁשִ ֲעׂשֶ בָ  ַהּנַ ֱאָכל רִמּדָ ּנֶ מֹות ׁשֶ הּוא ּכְ , ַחי ׁשֶ
יל ִמְקֵרי ְבׁשִ   :ֶזה ְלִעְנָין ּתַ

ר. ד רֹות ֶלֱאֹכל ֻמּתָ ֵהם ּפֵ ׁשֶ ים ּכְ ה ֲאִפּלוּ , ַחּיִ ּמָ  ּכַ
  :ִמיִנים

ים ֶלֱאֹכל נֹוֲהִגים. ה יִצים ִעם ֲעָדׁשִ ִלים ּבֵ ָ  ְמֻבׁשּ
תֹוָכם ֵהם, ּבְ   :ֲאֵבִלים ַמֲאַכֵלי ׁשֶ

אֶ  ִמי. ו רׁשֶ ה ֹיאַכל ֹלא, לוֹ  ְפׁשָ ְסֻעּדָ ְפֶסֶקת ּבַ א ַהּמַ  ֶאּלָ
ת ֶמַלח ֲחֵרָבה ּפַ ל ְוִקיּתֹון ּבְ   :ַמִים ׁשֶ

ב ָנֲהגוּ . ז י ַעל ִליׁשֵ ּבֵ ה ַקְרַקע ּגַ ְסֻעּדָ ְפֶסֶקת ּבַ   :ַהּמַ

ֵהר ֵישׁ . ח ּלֹא ִלּזָ בוּ  ׁשֶ ה ֵיׁשְ ֹלׁשָ ה ֶלֱאֹכל ׁשְ ְסֻעּדָ  ּבַ
ְפֶסֶקת ֵדי, ַהּמַ ּלֹא ּכְ בוּ  ׁשֶ ִזּמּון ִיְתַחּיְ א. ּבְ ל ֶאּלָ  ֶאָחד ּכָ

ב   :ְלַעְצמוֹ  ִויָבֵרךְ  ְלַבּדוֹ  ֵיׁשֵ

ל. ט ה ֶזה ּכָ ְסֻעּדָ ְפֶסֶקת ּבַ ֵאין ַהּמַ ְעּתוֹ  ׁשֶ  עֹוד ֶלֱאֹכל ּדַ
ת ַאֲחֶריהָ  הּוא, ֶקַבע ְסֻעּדַ  ִאם ֲאָבל. ֲחצֹות ַאַחר ּוְכׁשֶ

 ֶלֱאֹכל ְוַדְעּתוֹ  תֲחצוֹ  ַאַחר אוֹ , ֲחצֹות ֹקֶדם ָהָיה
ת ַאֲחֶריהָ  ֵהר ָצִריךְ  ֵאין, ֶקַבע ְסֻעּדַ ָבִרים ִלּזָ ּדְ לוּ  ּבַ   :ַהּלָ

ָעה ָחל ִאם. י ׁשְ ָאב ּתִ ֶאָחד ּבְ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ָחל אוֹ , ּבְ  ׁשֶ
ת ּבָ ׁשַ ת ְלַאַחר ְוִנְדָחה ּבְ ּבָ ַ ר אֹוֵכל, ַהׁשּ ׂשָ  ַיִין ְוׁשֹוֶתה ּבָ
ה ְסֻעּדָ ְפֶסֶקת ּבַ ְלָחנוֹ  ַעל ַמֲעֶלהוּ , ַהּמַ ת ֲאִפּלוּ  ׁשֻ ְסֻעּדַ  ּכִ
ֹלֹמה ֵעת ׁשְ   :ַמְלכּותוֹ  ּבְ

ל ִמי. יא ּבֵ ּקִ ֲעִנית ָעָליו ׁשֶ ִני ּתַ י ׁשֵ ל ַוֲחִמיׁשִ  ְימֹות ּכָ
ָנה ָ ָעה ֶעֶרב ְוֵאַרע, ַהׁשּ ׁשְ ָאב ּתִ ִני ִלְהיֹות ּבְ ֵ ׁשּ ַאל, ּבַ  ִיׁשְ

ֲעִניתוֹ  ִיְלֶוה אוֹ  ִנְדרוֹ  ַעל   :ֵרעַ ּופוֹ , ּתַ

ה אֹוְמִרים ֵאין. יב ִחּנָ ָעה ֶעֶרב ּתְ ׁשְ ָאב ּתִ ִמְנָחה ּבְ , ּבְ
ּום ִאיְקֵרי ִמׁשּ   :מֹוֵעד ּדְ
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 תקנג סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , המפסקת סעדה דין

י ַעל ַאף. א ָאַכל ּפִ ה ׁשֶ ְפֶסֶקת ְסֻעּדָ ר, ַהּמַ  ַלֲחֹזר ֻמּתָ
א ְוֶלֱאֹכל ן ִאם ֶאּלָ ל ּכֵ ֵפרּושׁ  יוָעלָ  ִקּבֵ ּלֹא ּבְ  ֶלֱאֹכל ׁשֶ

  :ַהּיֹום עֹוד

ָעה. ב ׁשְ ָאב ּתִ יֹומוֹ  ֵלילוֹ , ּבְ ָבר ְלָכל ּכְ  אֹוְכִלים ְוֵאין. ּדָ
א עֹוד ֶאּלָ ָמׁשֹות ּוֵבין, יֹום ִמּבְ ְ ּלוֹ  ַהׁשּ יֹום ָאסּור ׁשֶ  ּכְ

ּפּוִרים   :ַהּכִ

 תקנד סימן
ָבִרים עה ָהֲאסּוִרים ּדְ ִתׁשְ ָאב ּבְ   ְסִעיִפים: ה"כ בוֹ וּ , ּבְ

ָעה. א ׁשְ ָאב ּתִ ְרִחיָצה ָאסּור ּבְ  ּוְנִעיַלת, ְוִסיָכה ּבִ
ל ִמישׁ  ַהַסְנּדָ ה ְוַתׁשְ ּטָ תֹוָרה ִלְקרֹות ְוָאסּור, ַהּמִ  ּבְ
נֹות, ּוְכתּוִבים ְנִביִאים ָנה ְוִלׁשְ ׁשְ ּמִ ְדָרשׁ  ּבַ ָמָרא ּוַבּמִ  ּוַבּגְ
ֲהָלכֹות דֹות ּבַ ּום, ּוְבַאּגָ ֱאַמר ִמׁשּ ּנֶ ּקּוֵדי ׁשֶ ִרים' ה ּפִ  ְיׁשָ
ֵחי ּמְ ל ְוִתינֹוקֹות ֵלב ְמׁשַ ית ׁשֶ ן ּבֵ ֵטִלים ַרּבָ  ֲאָבל ּבוֹ  ּבְ
ִאּיֹוב הּוא קֹוֵרא ָבִרים ּבְ ה ָהָרִעים ּוַבּדְ ִיְרִמּיָ ּבְ  ְוִאם. ׁשֶ
יֵניֶהם ֵישׁ  סּוֵקי ּבֵ ָגם ָצִריךְ , ֶנָחָמה ּפְ   :ְלַדּלְ

ר. ב ִחין ֵאּלוּ  ּוֶפֶרק ֵאיָכה ַרשׁ ִמדְ  ִלְלֹמד ּוֻמּתָ  ְוֵכן, ְמַגּלְ
רּושׁ  ִלְלֹמד   :ִאּיֹוב ּוֵפרּושׁ  ֵאיָכה ּפֵ

אֹוֵסר ִמי ֵישׁ . ג   :ִהְרהּור ְיֵדי ַעל ִלְלֹמד ׁשֶ

ר. ד ל ִלְקרֹות ּוֻמּתָ ת, ַהּיֹום ֵסֶדר ּכָ נֹות ּוָפָרׁשַ ְרּבָ , ַהּקָ
ַנת ירַ  ּוִמְדַרשׁ , ְמקֹוָמן ֵאיֶזהוּ  ּוִמׁשְ ָמֵעאל ּבִ   :ִיׁשְ

רֹות. ה ט ִמְתַעּנֹות ּוֵמיִניקֹות ֻעּבָ ָאב' ּבְ ִלימֹות, ּבְ  ּוַמׁשְ
ֶדֶרךְ  ְתַעּנֹות ּכְ ּמִ ִלימֹות ׁשֶ יֹום ּוַמׁשְ ּפּור ּבְ ג ֲאָבל. ּכִ ' ּבְ
טּוִרים ֲאֵחִרים צֹומֹות ִהְתַעּנֹות ּפְ י ַעל ְוַאף, ִמּלְ  ֵכן ּפִ
ּלֹא ָראּוי גְלהִ  ּתֹאַכְלָנה ׁשֶ ַמֲאָכל ְתַעּנֵ ה ּבְ ּתֶ א, ּוְבִמׁשְ  ֶאּלָ
ֵדי ָלד ִקּיּום ּכִ   :ַהּוָ

ה. ו ל ַחּיָ ים ּכָ ֹלׁשִ הּוא חֹוֶלה ְוֵכן, יֹום ׁשְ  ָצִריךְ  ׁשֶ
א ֹאֶמד ָצִריךְ  ֵאין, ֶלֱאֹכל ד אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין ֶאּלָ , ִמּיָ

ִבְמקֹום ְזרוּ  ֹלא ֹחִלי ּדְ ָנן ּגָ   :ַרּבָ

ט הֲאסּורָ  ְרִחיָצה. ז ָאב' ּבְ ין, ּבְ ין ּבֵ ַחּמִ ין ּבְ צֹוֵנן ּבֵ . ּבְ
יט ֲאִפּלוּ  עוֹ  ְלהֹוׁשִ ַמִים ֶאְצּבָ   :ָאסּור, ּבְ

ל ְטִביָלה. ח הּ  ִמְצָוה ׁשֶ ְזַמּנָ ֶרת, ּבִ ַמן ֲאָבל. ֻמּתֶ ּזְ ה ּבַ  ַהּזֶ
הּ  ְטִביָלה ֵאין ְזַמּנָ ךְ , ּבִ ְטּבֹל ֹלא ִהְלּכָ   :ָנֲהגוּ  ְוֵכן. ּבוֹ  ּתִ

ִטיט ְמֻלְכָלכֹות ָיָדיו ָהיוּ  ִאם. ט ר, ּוְבצֹוָאה ּבְ  ֻמּתָ
ְכלּוךְ  ְלַהֲעִביר ִלְרֹחץ ל ִיּטֹל ְוֹלא, ַהּלִ א ָיָדיו ּכָ  ֶאּלָ
ְכלּוךְ  ְלַהֲעִביר ַהּצֶֹרךְ  ְלִפי   :ַהּלִ

ֲחִרית ָיָדיו ָאָדם נֹוֵטל. י ֵהר ְוָצִריךְ , ׁשַ ּלֹא ִלּזָ  ִיּטֹל ׁשֶ
א ָיָדיו ֵריקִ  סֹוף ַעד ֶאּלָ עֹוָתיו ׁשְ   :ֶאְצּבְ

ב ּוְלַאַחר. יא ּגֵ ּנִ  ַמֲעִביָרם, ְקָצת ַלחֹות ַוֲעַדִין ָיָדיו ׁשֶ
י ַעל ִלְפלּוף ָהָיה ְוִאם. ֵעיָניו ַעל ּבֵ  ְוַדְרּכוֹ  ֵעיָניו ּגַ

ַמִים ִלְרֲחָצם שׁ  ְוֵאינוֹ  ּוַמֲעִבירוֹ  רֹוֵחץ, ּבְ ֲהָוה, חֹוׁשֵ  ּדַ
ִטיט ֵליהּ  רוֹ  ּוְכצֹוָאה ּכְ ַדְרּכוֹ  ֵחץׁשֶ שׁ  ְוֵאינוֹ  ּכְ   :חֹוׁשֵ

יל ַההֹוֵלךְ . יב ֵני ְלַהְקּבִ  ִמי אוֹ , ָאִביו אוֹ  ַרּבוֹ  ּפְ
דֹול ּגָ ּנוּ  ׁשֶ ַמִים עֹוֵבר, ִמְצָוה ְלָצְרֵכי אוֹ , ִמּמֶ  ַעד ּבְ
ארוֹ  שׁ  ְוֵאינוֹ  ַצּוָ ֲחָזָרה ְוֵכן. חֹוׁשֵ ר, ּבַ   :ֻמּתָ

ֹמר ַההֹוֵלךְ . יג רֹוָתיו ִלׁשְ ַמִים עֹוֵבר ,ּפֵ ארוֹ  ַעד ּבְ  ַצּוָ
שׁ  ְוֵאינוֹ  ֲחָזָרה ֲאָבל. חֹוׁשֵ   :ָאסּור, ּבַ

א. יד ֶרךְ  ִמן ַהּבָ הֹות ְוַרְגָליו ַהּדֶ ר, ּכֵ ַמִים ִלְרֹחץ ֻמּתָ   :ּבְ

א ֲאסּוָרה ֵאיָנהּ  ִסיָכה. טו ל ֶאּלָ ֲענּוג ׁשֶ  ִמי ֲאָבל. ּתַ
שׁ  ּיֵ ֹראׁשוֹ  ֲחָטִטין לוֹ  ׁשֶ דַ  ָסךְ , ּבְ שׁ  ְוֵאינוֹ  ְרּכוֹ ּכְ   :חֹוׁשֵ

ל ְנִעיַלת. טז ְוָקא, ַהַסְנּדָ ל ּדַ ל ֲאָבל. עֹור ׁשֶ ֶגד ׁשֶ  ּבֶ
ל אוֹ  ל אוֹ  ֵעץ ׁשֶ ַעם ׁשֶ י ׁשַ ר, ְוֶגּמִ ל. ֻמּתָ  ֵעץ ְוׁשֶ

ה   :ָאסּור, עֹור ְמֻחּפֶ
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ה ָאֵבל. יז ִכים ּוְמֻנּדֶ ַהּלְ ּמְ ֶרךְ  ׁשֶ ּדֶ ִרים ּבַ ְנִעיַלת ֻמּתָ  ּבִ
יעוּ , לַהַסְנדָּ  ּגִ ּיַ ָעה ְוֵכן, ַיֲחֹלצוּ  ָלִעיר ּוְכׁשֶ ִתׁשְ ָאב ּבְ   :ּבְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . יח ּלֹא ׁשֶ ן ׁשֶ ֵליל ִייׁשַ ָאב' ט ּבְ  ִעם ּבְ
ּתוֹ  ה ִאׁשְ ּטָ ּמִ ָבר ְוָנכֹון, ּבַ ּום ַהּדָ  ַאְמִריָנן ֵלךְ  ֵלךְ  ִמׁשּ
  :ְנִזיָרא

ָעה ָחל ִאם. יט ׁשְ ָאב ּתִ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ן רֻמתָּ , ּבְ ֻכּלָ  ֲאִפּלוּ  ּבְ
ִמישׁ  ַתׁשְ ה ּבְ ּטָ   :ַהּמִ

ֵאַלת ֵאין. כ לֹום ׁשְ ָעה ַלֲחֵברוֹ  ׁשָ ִתׁשְ ָאב ּבְ  ְוֶהְדיֹוטֹות, ּבְ
ֵאיָנם לֹום ְונֹוְתִנים יֹוְדִעים ׁשֶ יִבים, ׁשָ ָפה ָלֶהם ְמׁשִ ׂשָ  ּבְ
  :ֹראשׁ  ּוְבֹכֶבד ָרָפה

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . כא ּלֹא ׁשֶ לִויטַ  ֵיֵלךְ  ׁשֶ ּוק ּיֵ ׁשּ ֵדי, ּבַ  ּכְ
ּלֹא חֹוק ִליֵדי ָיֹבא ׁשֶ   :ְוִהּתּול ְוַקּלּות ׂשְ

ֲהגוּ  ָמקֹום. כב ּנָ ט ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ׁשֶ ָאב' ּבְ ין, ּבְ . עֹוׂשִ
ָמקֹום ֲהגוּ  ּבְ ּנָ ּלֹא ׁשֶ ין ֵאין, ַלֲעׂשֹות ׁשֶ  ּוְבָכל. עֹוׂשִ
ְלִמיֵדי ָמקֹום ֵטִלים ֲחָכִמים ּתַ  ַלֲעׂשֹות ֶצהָהרוֹ  ְוָכל, ּבְ
ְלִמיד ַעְצמוֹ  ה ֶזה ְלִעְנָין ָחָכם ּתַ ָמקֹום ַוֲאִפּלוּ . עֹוׂשֶ  ּבְ
ֲהגוּ  ּנָ ּלֹא ׁשֶ ר, ַלֲעׂשֹות ׁשֶ  ֲאִפּלוּ , ם"ַעּכוּ  ְיֵדי ַעל ֻמּתָ
ֵביתוֹ  ר ְלַהְרִויחַ  ּוְפַרְקַמְטָיא. ּבְ ּכֵ ּתַ ָמקֹום ּוְלִהׂשְ ֲהגוּ  ּבְ ּנָ  ׁשֶ
ּלֹא ֲהגוּ  ּוְבָמקֹום. ָאסּור, ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ׁשֶ ּנָ  ׁשֶ

ר, ַלֲעׂשֹות א ֻמּתָ ַמֵעט ֶאּלָ ּמְ ֲאִפּלוּ  ׁשֶ ְכַנס ׁשֶ ּנִ ֶ  ָאב ִמׁשּ
א ְמַמֲעִטין ָאנוּ  ָ ׂשּ ן ִמּלִ   :ְוִלּתֵ

ָבר ּוְמֶלאֶכת. כג ר ָהָאֵבד ּדָ ֶדֶרךְ , ֻמּתָ ָאְמרוּ  ּכְ ֻחּלוֹ  ׁשֶ  ּבְ
ל   :מֹוֵעד ׁשֶ

ל. כד ה ּכָ ָעהבְּ  ְמָלאָכה ָהעֹוׂשֶ ָאב ִתׁשְ  רֹוֶאה ֵאינוֹ , ּבְ
ָרָכה ִסיַמן   :ְמָלאָכה ֵמאֹוָתהּ  ּבְ

ל. כה ָעה ְוׁשֹוֶתה ָהאֹוֵכל ּכָ ִתׁשְ ָאב ּבְ  רֹוֶאה ֵאינוֹ , ּבְ
ְמַחת ׂשִ ַלִים ּבְ ל ְוָכל. ְירּוׁשָ ְתַאּבֵ ַלִים ַעל ַהּמִ  זֹוֶכה, ְירּוׁשָ
ְמָחָתהּ  ְורֹוֶאה ׂשִ ר ָהאֹוֵכל ְוָכל. ּבְ ׂשָ  ַיִין ׁשֹוֶתה אוֹ  ּבָ

ה ְסֻעּדָ ְפֶסֶקת ּבַ תּוב ָעָליו, ַהּמַ ִהי: אֹוֵמר ַהּכָ  ֲעֹוֹנָתם ַוּתְ
  :ַעְצמֹוָתם ַעל

  ח

 תקנה סימן
יֵני ִפִלין ּדִ ט ְוִציִצית ּתְ ָאב' ּבְ   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ּבְ

ּלֹא נֹוֲהִגים. א ין ְלָהִניחַ  ׁשֶ ִפּלִ ָעה ּתְ ִתׁשְ ָאב ּבְ ֲחִרית ּבְ , ׁשַ
ית ֹלאוְ  א, ַטּלִ ים ֶאּלָ ית לֹוְבׁשִ ַחת ָקָטן ַטּלִ ָגָדיו ּתַ  ּבְ

ֹלא ָרָכה ּבְ ין ִציִצית ְמִניִחים ּוְבִמְנָחה. ּבְ , ּוְתִפּלִ
  :ֲעֵליֶהם ּוְמָבְרִכים

ּנֹוֵהג ִמי ֵישׁ . ב ב ׁשֶ ּכַ ֵליל ִלׁשְ ָעה ּבְ ׁשְ ָאב ּתִ ה ּבְ  ַעל ֻמּטֶ
ים, ָהָאֶרץ ַחת ֶאֶבן ּוֵמׂשִ   :ֹראׁשוֹ  ּתַ

 תקנו סימן
עה ׁשְ ָאב ּתִ ָחל ּבְ יֹום ׁשֶ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ִראׁשֹון ּבְ

ָעה ֵליל. א ׁשְ ָאב ּתִ ָחל ּבְ ֶאָחד ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ׁשַ רֹוֶאה, ּבְ ׁשֶ  ּכְ
ר  ַעל ְמָבֵרךְ  ְוֵאין. ָהֵאשׁ  ְמאֹוֵרי ּבֹוֵרא: אֹוֵמר ַהּנֵ

ִמים ׂשָ ָעה מֹוָצֵאי ּוְבֵליל. ַהּבְ ׁשְ ָאב ּתִ יל ּבְ  ַעל ַמְבּדִ
ר ַעל ֹלא, ְמָבֵרךְ  ְוֵאינוֹ  ַהּכֹוס ִמים ַעל ְוֹלא ַהּנֵ ׂשָ   :ַהּבְ

 תקנז סימן
עה ַועֵננוּ  ַנֵחם לֹוַמר ִתׁשְ ָאב ּבְ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ּבְ

ָעה. א ִתׁשְ ָאב ּבְ בֹוֵנה אֹוֵמר ּבְ ַלִים ּבְ ' ה ַנֵחם: ְירּוׁשָ
ׁשֹוֵמעַ  ַוֲעֵננוּ ', ְוכו ִצּיֹון ֲאֵבֵלי ֶאת ֱאֹלֵהינוּ  ה ּבְ ִפּלָ . ּתְ

  :אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין ֵאין, ֶזה ְוֹלא ֶזה ֹלא ָאַמר ֹלא ְוִאם

 תקנח סימן
מֹוָצֵאי עה ּבְ ׁשְ ָאב ּתִ ר אֹוְכִלין ֵאין ּבְ ׂשָ ָסִעיף  ּובוֹ , ּבָ

  ֶאָחד
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ָעה. א ִתׁשְ ָאב ּבְ יתוּ  ֶעֶרב ְלֵעת ּבְ ֵהיָכל ֵאשׁ  ִהּצִ  ּבַ
ַרף ִקיַעת דעַ  ְוִנׂשְ ה ׁשְ יֹום ַהַחּמָ יִרי ּבְ ֵני, ֲעׂשִ ךְ  ּוִמּפְ  ּכָ
ר ִמְנָהג ׁשֵ ּלֹא ּכָ ר ֶלֱאֹכל ׁשֶ ׂשָ ּלֹא ּבָ ּתֹות ְוׁשֶ  ַיִין ִלׁשְ
ֵליל יִרי ּבְ יִרי ְויֹום ֲעׂשִ   :ֲעׂשִ

 תקנט סימן
עה ִמְנֲהֵגי ׁשְ ָאב ּתִ עה ִמיָלה ְוִדין ּבְ ִתׁשְ ָאב ּבְ ' י ּובוֹ , ּבְ

  ְסִעיִפים:

ָעה ָחל. א ׁשְ ָאב ּתִ מֹוָצֵאי ּבְ ת ּבְ ּבָ  אֹוְמִרים ֵאין, ׁשַ
ִמְנָחה ִצְדָקְתךָ  ת ּבְ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ֵליל. ב ָעה ּבְ ׁשְ ָאב ּתִ , ְוֵאיָכה ִקינֹות ַאַחר ְואֹוֵמר. ּבְ
ה ֵסֶדר ָ ה ּוַמְתִחיל, ְקֻדׁשּ ַאּתָ  ָחל ְוִאם, ָקדֹושׁ  ִמּוְ

מֹוָצֵאי ת ּבְ ּבָ   :ֹנַעם יִהיוִ  אֹוְמִרים ֵאין ׁשַ

ָעה ֵליל. ג ׁשְ ָאב ּתִ ִבים, ְויֹומוֹ  ּבְ ֵבית יֹוׁשְ ֶנֶסת ּבְ  ַהּכְ
ת ַעד ָלָאֶרץ ִפּלַ ְיָלה ֵנרֹות ַמְדִליִקין ְוֵאין ִמְנָחה ּתְ ּלַ , ּבַ

י   :ְוֵאיָכה ִקינֹות ְלאֹורוֹ  לֹוַמר ֶאָחד ֵנר ִאם ּכִ

ֲחנּון אֹוְמִרים ֵאין. ד ָעה ּתַ ִתׁשְ ָאב ּבְ  נֹוְפִלים ֵאיןוְ , ּבְ
ֵניֶהם ַעל ּום ּפְ ִמְקֵרי ִמׁשּ   :מֹוֵעד ּדְ

ַעת. ה ׁשְ ינֹות ּבִ ר ָאסּור ַהּקִ ָבר ְלַסּפֵ , חּוץ ְוָלֵצאת ּדָ
ֵדי ּלֹא ּכְ ן ְוָכל. ָהֵאֶבל ִמן ִלּבוֹ  ַיְפִסיק ׁשֶ ּכֵ ּלֹא ׁשֶ  ׁשֶ
יחַ    :ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ִעם ָיׂשִ

ִעיר ֵאֶבל ֵישׁ  ִאם. ו ְיָלה הֹוֵלךְ , ּבָ ּלַ ֶנֶסת ְלֵבית ּבַ  ַהּכְ
ּיֹום ְוַגם ְמרוּ  ַעד ּבַ ּגָ ּיִ ינֹות ׁשֶ   :ַהּקִ

ינֹוק ֵישׁ  ִאם. ז ּגֹוְמִרים ַאַחר אֹותוֹ  ָמִלין, ָלמּול ּתִ  ׁשֶ
ינֹות יִנין ְוֵישׁ . ַהּקִ , ֲחצֹות ַאַחר ַעד ְלמּולוֹ  ַמְמּתִ

ת ּוְמָבְרִכים ְרּכַ יָלה ּבִ ֹלא ַהּמִ ִמים ּבְ ׂשָ  ַהּיֹוֶלֶדת ִאםוְ  ּבְ
ְמקֹום ְמצּוָיה יָלה ּבִ ה ַהּכֹוס ַעל ְיָבֵרךְ , ַהּמִ ּתֶ  ְוִתׁשְ
ּנוּ  ַמע ְוהּוא. ַהּיֹוֶלֶדת ִמּמֶ ׁשְ ּתִ ָרָכה ׁשֶ ְפִסיק ְוֹלא ַהּבְ  ּתַ

ְדָבִרים ין ּבִ ִמיַעת ּבֵ ָרָכה ׁשְ ת ַהּבְ ִתּיַ  ְוִאם. ַהּכֹוס ִלׁשְ
ם ֵאיָנהּ    :ְלִתינֹוקֹות ִעיםְוַיטְ  ַהּכֹוס ַעל ְיָבֵרךְ , ׁשָ

ַעל. ח ִרית ּבַ ָגִדים לֹוֵבשׁ  ּבְ  ְלָבִנים ֹלא ַאךְ , ֲאֵחִרים ּבְ
שׁ    :ַמּמָ

ָאב' ט. ט ָחל ּבְ ת ִלְהיֹות ׁשֶ ּבָ ׁשַ , ִראׁשֹון ְליֹום ְוִנְדָחה ּבְ
ַעל ִרית ּבַ ל ּבְ ּלֵ עֹוד ִמְנָחה ִמְתּפַ דֹול ַהּיֹום ּבְ , ְורֹוֵחץ, ּגָ
ִלים ְוֵאינוֹ  ּיֹום ְלִפי ֲעִניתוֹ תַּ  ַמׁשְ ּלוֹ  טֹוב ׁשֶ   :הּוא ׁשֶ

ּלֹא נֹוֲהִגים. י ֹחט ׁשֶ ּלֹא ִלׁשְ ה ָצְרֵכי ְלָהִכין ְוׁשֶ  ַעד ְסֻעּדָ
  :ֲחצֹות ַאַחר

 תקס סימן
ן ֵזֶכר ַלעׂשֹות   ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , ַלֻחְרּבָ

ָחַרב. א ֶ ית ִמׁשּ שׁ  ּבֵ ְקּדָ נוּ , ַהּמִ ּקְ ָהיוּ  ֲחָכִמים ּתִ אֹותוֹ  ׁשֶ  ּבְ
ֵאין ַהּדֹור ְנָין ְלעֹוָלם ּבֹוִנים ׁשֶ ד ּבִ ר ְמֻסּיָ ִבְנַין ּוְמֻכּיָ  ּכְ

ָלִכים א, ַהּמְ יתוֹ  ָטח ֶאּלָ יט ּבֵ ּטִ ִסיד ְוַסד ּבַ ּיֵר ּבַ  ּוְמׁשַ
ה ָמקֹום ה ַעל ַאּמָ ֶנֶגד ַאּמָ ַתח ּכְ ֹלא ַהּפֶ  ְוַהּלֹוֵקחַ . ִסיד ּבְ
ֶדת ָחֵצר ֶרת ְמֻסּיֶ ֶחְזָקָתהּ  זוֹ  יֲהרֵ , ּוְמֻכּיֶ ִבים ְוֵאין ּבְ  ְמַחּיְ
ָתִלים ִלְקֹלף אֹותוֹ  ּכְ   :ּבַ

ָהעֹוֵרךְ  ִהְתִקינוּ  ְוֵכן. ב ְלָחן ׁשֶ ה ַלֲעׂשֹות ׁשֻ  ְסֻעּדָ
ּנוּ  ְמַחֵסר, ְלאֹוְרִחים יחַ  ְמַעט ִמּמֶ נּוי ָמקֹום ּוַמּנִ ֹלא ּפָ  ּבְ

ָערֹות ִמן ְקָעָרה ם ָלֵתת ָהְראּויֹות ַהּקְ הּוְכשֶׁ . ׁשָ ָ  ָהִאׁשּ
ה יֵטי עֹוׂשָ ְכׁשִ ֶסף ּתַ ָהב ַהּכֶ ָרה, ְוַהּזָ ּיְ יֵני ִמין ְמׁשַ  ִמּמִ

יט ְכׁשִ ּנֹוֶהֶגת ַהּתַ ֶהם ׁשֶ ֵדי, ּבָ ּלֹא ּכְ יט ִיְהֶיה ׁשֶ ְכׁשִ  ּתַ
ֵלם ֶהָחָתן. ׁשָ א ּוְכׁשֶ ה נֹוׂשֵ ָ  ַמְקֶלה ֵאֶפר לֹוֵקחַ , ִאׁשּ
ֹראׁשוֹ  ְונֹוֵתן ְמקֹום ּבְ ִפלִּ  ֲהָנַחת ּבִ ה ְוָכל. יןּתְ  ֵאּלֶ

ָבִרים ֵדי ַהּדְ ַלִים ֶאת ִלְזּכֹר ּכְ ֱאַמר, ְירּוׁשָ ּנֶ  ִאם: ׁשֶ
ֵחךְ  ּכָ ַלִים ֶאׁשְ ַלִים ֶאת ַאֲעֶלה ֹלא ִאם' ְוגו ְירּוׁשָ  ְירּוׁשָ

ְמָחִתי ֹראשׁ  ַעל   :ׂשִ
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ְזרוּ  ְוֵכן. ג ּלֹא ּגָ ן ׁשֶ ְכֵלי ְלַנּגֵ יר ּבִ  ֶזֶמר ִמיֵני ְוָכל ׁשִ
מִ  ְוָכל ל קֹול יֵעיַמׁשְ יר ׁשֶ חַ  ׁשִ ּמֵ ֶהם ְלׂשַ  ְוָאסּור .ּבָ

ְמָעם ֵני ְלׁשָ ן ִמּפְ יר ַוֲאִפּלוּ . ַהֻחְרּבָ ה ׁשִ ּפֶ ִין ַעל ּבַ , ַהּיַ
ֱאַמר ֲאסּוָרה ּנֶ יר: ׁשֶ ִ ׁשּ ּתוּ  ֹלא ּבַ ל ָנֲהגוּ  ּוְכָבר ָיִין ִיׁשְ  ּכָ
ָרֵאל ְבֵרי לֹוַמר ִיׂשְ חֹות ּדִ ּבָ ׁשְ יר אוֹ  ּתִ ל ׁשִ  תהֹוָדאוֹ  ׁשֶ
דֹושׁ  ַחְסֵדי ְוִזְכרֹון רּוךְ  ַהּקָ ִין ַעל, הּוא ּבָ   :ַהּיַ

ְזרוּ  ְוֵכן. ד ּלֹא, ֲחָתִנים ַעְטרֹות ַעל ּגָ ָלל ְלָהִניחַ  ׁשֶ , ּכְ
ּלֹא ֹראׁשוֹ  ֶהָחָתן ָיִניחַ  ְוׁשֶ ִליל ׁשּום ּבְ ֱאַמר, ּכָ ּנֶ  ָהִסיר: ׁשֶ

ְצֶנֶפת ְזרוּ  ְוֵכן. ָהֲעָטָרה ְוָהִרים ַהּמִ  ַעְטרֹות ַעל ּגָ
ה ּלָ ל ִהיא ִאם, ַהּכַ ֶסף ׁשֶ ל ֲאָבל, ּכֶ ִדיל ׁשֶ ר ּגְ  ֻמּתָ
ה ּלָ ה ְלָחָתן ְוַדְוָקא. ַלּכַ ָאר ֲאָבל, ְוַכּלָ ׁשְ ל ּבִ ים ּכָ  ֲאָנׁשִ
ים ְזרוּ  ֹלא ְוָנׁשִ   :ּגָ

א ְלָאָדם ָאסּור. ה ַמּלֵ ּיְ יו ׁשֶ חֹוק ּפִ עֹוָלם ׂשְ ה ּבָ   :ַהּזֶ

 תקסא סימן
ין ַלִים ְיהּוָדה עֵרי הָהרֹואֶ  ּדִ שׁ  ִוירּוׁשָ ָנן ְוַהִמְקּדָ ֻחְרּבָ , ּבְ

  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ 

ָנן ְיהּוָדה ָעֵרי ָהרֹוֶאה. א ֻחְרּבָ ךָ  ָעֵרי: אֹוֵמר ּבְ  ָקְדׁשְ
ר ָהיוּ    :ְוקֹוֵרעַ , ִמְדּבָ

ַלִים ֶאת ָהרֹוֶאה. ב ָנהּ  ְירּוׁשָ ֻחְרּבָ  ָהְיָתה ִצּיֹון: אֹוֵמר, ּבְ
ר ָמָמה ִמְדּבַ רֹוֶאה. ְוקֹוֵרע ׁשְ ית ּוְכׁשֶ שׁ  ּבֵ ְקּדָ : אֹוֵמר, ַהּמִ
ית נוּ  ּבֵ נוּ  ָקְדׁשֵ ר ְוִתְפַאְרּתֵ  ָהָיה ֲאבֹוֵתינוּ  ִהְללּוךָ  ֲאׁשֶ

ֵרַפת ה ָהָיה ַמְחָמֵדנוּ  ְוָכל ֵאשׁ  ִלׂשְ . ְוקֹוֵרעַ , ְלָחְרּבָ
ב ּוֵמֵהיָכן ךְ  ְוַאַחר. ַהּצֹוִפים ִמן, ִלְקֹרעַ  ַחּיָ שֶׁ  ּכָ ְרֶאהּכְ  ּיִ
שׁ  ְקּדָ  ְוִאם. ֶטַפח ְקִריָעה ְוָכל, ַאֵחר ֶקַרע קֹוֵרעַ  ַהּמִ

א ֶרךְ  ּבָ ר ּדֶ ְדּבָ ָאז, ַהּמִ שׁ  רֹוֶאה ׁשֶ ְקּדָ ה ַהּמִ ִחּלָ  קֹוֵרעַ , ּתְ
שׁ  ַעל ְקּדָ ךְ  ְוַאַחר, ֶטַפח, ַהּמִ ְרֶאה ּכָ ּיִ ׁשֶ ַלִים ּכְ  ְירּוׁשָ

ל ִראׁשֹון ֶקַרע ַעל מֹוִסיף הּוא ּכָ   :ׁשֶ

 חֹוֵזר ֵאינוֹ , ְיהּוָדה ֵמָעֵרי ַאַחת ַעל ָקַרע ִאם. ג
ְרֶאה ְוקֹוֵרעַ  ּיִ ׁשֶ ָאר ּכְ ַלִים חּוץ. ְיהּוָדה ָעֵרי ׁשְ , ִמירּוׁשָ
חֹוֵזר ְפֵני ַאֵחר ֶקַרע ָעֶליהָ  ְוקֹוֵרעַ  ׁשֶ  ְוִאם. ַעְצמוֹ  ּבִ
ַלִים ַעל ָקַרע ה ְירּוׁשָ ִחּלָ  ַעל ִלְקֹרעַ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ּתְ
אָ    :ְיהּוָדה ָעֵרי רׁשְ

ל. ד ָרִעים ּכָ ָידוֹ  ָהֵאּלוּ  ַהּקְ ד ּבְ ל ְוקֹוֵרעַ , ּוְמֻעּמָ  ּכָ
סּותוֹ  ָעָליו ּכְ ה ַעד ׁשֶ ַגּלֶ ּיְ  ְמַאֶחה ְוֵאינוֹ , ִלּבוֹ  ֶאת ׁשֶ
אי ֲאָבל. ְלעֹוָלם ֵאּלוּ  ְקָרִעים ַ ְלָלן ַרׁשּ , ְלָמְלָלן, ְלׁשָ
ָטן ִמין ּוְלָתְפָרן ְלַלּקְ מוֹ  ּכְ   :תֻסּלָ

ַלִים ּוָבא הֹוֵלךְ  ָהָיה. ה ' ל ּתֹוךְ  ּוָבא הֹוֵלךְ , ִלירּוׁשָ
, יֹום' ל ְלַאַחר ְוִאם. ַאֵחר ֶקַרע קֹוֵרעַ  ֵאינוֹ , יֹום
  :קֹוֵרעַ וְ  חֹוֵזר

 תקסב סימן
ין ַלת ּדִ עִנית ַקּבָ   ְסִעיִפים: ג"י ּובוֹ , ַהּתַ

ל. א ֲעִנית ּכָ ּלֹא ּתַ ְקָעה ׁשֶ ַהְינוּ , הַחמָּ  ָעָליו ׁשָ ּלֹא ּדְ  ׁשֶ
ִלימוֹ  ֲעִנית ֵאינוֹ , ַהּכֹוָכִבים ֵצאת ַעד ִהׁשְ  ְוִאם. ּתַ
ְעּתוֹ  ל ֵאינוֹ , ָלֵכן ֹקֶדם ֶלֱאֹכל ּדַ ּלֵ   :ֲעֵננוּ  ִמְתּפַ

י אֹוְמִרים ֵישׁ . ב ּמִ ָרִגיל ׁשֶ ֶרת ְלִהְתַעּנֹות ׁשֶ  ְיֵמי ֲעׂשֶ
ׁשּוָבה יָון, ּתְ ֵאין ּכֵ לָ  ְרִגילּות ׁשֶ ה םְלַקּבְ ִפּלָ ּתְ  ֵאינוֹ , ּבַ
א ַהּכֹוָכִבים ֵצאת ַעד ְלִהְתַעּנֹות ָצִריךְ  ֵצא ַעד ֶאּלָ ּיֵ  ׁשֶ
ית ֶנֶסת ִמּבֵ   :ַהּכְ

ל ָיִחיד. ג ּבֵ ּקִ ֲעִנית ָעָליו ׁשֶ ֶעֶרב ְסָתם ּתַ ת ּבְ ּבָ  ָצִריךְ , ׁשַ
ֵרשׁ  ֹלא ִאם, ַהּכֹוָכִבים ֵצאת ַעד ְלִהְתַעּנֹות ּפֵ ַעת ׁשֶ ׁשְ  ּבִ

ַלת ֲעִנית ַקּבָ ִלימוּ  ַעד ַהּתַ ׁשְ ּיַ ּבּור ׁשֶ ָתםתְּ  ַהּצִ   :ִפּלָ

ֲעִנית. ד  ֵצאת ַעד ְלִהְתַעּנֹות ָצִריךְ , ֲחלֹום ּתַ
ֶעֶרב ַוֲאִפּלוּ , ַהּכֹוָכִבים ת ּבְ ּבָ   :ׁשַ
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ל. ה ֲעִנית ּכָ ּלֹא ּתַ לוֹ  ׁשֶ ִחיד ָעָליו ִקּבְ עֹוד ַהּיָ , יֹום ִמּבְ
ֲעִנית ֵאינוֹ    :ּתַ

לוֹ  יֵאיָמתַ . ו ת, ְמַקּבְ ְתִפּלַ ְנָחה ּבִ ׁשֹוֵמעַ  אֹוֵמר ַהּמִ  ּבְ
ה ִפּלָ ם ַאַחר אוֹ  ּתְ ִסּיֵ תוֹ  ׁשֶ ִפּלָ ֲעֹקר ֹקֶדם, ּתְ ּיַ : ַרְגָליו ׁשֶ
ַתֲעִנית ֲהֵריִני ֵהא ָרצֹון ְיִהי ָמָחר ָיִחיד ּבְ ּתְ ִתי ׁשֶ ִפּלָ  ּתְ
יֹום ֲעִניִתי ּבְ ֶלת ּתַ ִפיו הֹוִציא ֹלא ְוִאם. ְמֻקּבֶ  םאִ , ּבְ
ִלּבוֹ  ִהְרֵהר הּוא ּבְ ל ׁשֶ ֲעִנית ְמַקּבֵ ָלה ָהֵוי, ְלָמָחר ּתַ , ַקּבָ
ַהְרֵהר ְוהּוא ּיְ ן ׁשֶ ַעת ּכֵ ׁשְ ה ּבִ ִפּלָ ְנָחה ּתְ   :ַהּמִ

ל. ז ֲעִנית ָעָליו ִקּבֵ ת ּתַ ְתִפּלַ ְנָחה ּבִ י ַעל ַאף, ַהּמִ  ּפִ
הּוא ְיָלה ְוׁשֹוֶתה אֹוֵכל ׁשֶ ּלַ לּום ִהְפִסיד ֹלא, ּבַ  ְוֵכן. ּכְ
ל ִאם ה ְלִהְתַעּנֹות ָעָליו ִקּבֵ ֹלׁשָ ָעה אוֹ  ׁשְ  ָיִמים ַאְרּבָ
ִמים ְלִהְתַעּנֹות, ֶזה ַאַחר ֶזה, יֹוֵתר אוֹ  ּיָ  ְוֹיאַכל ּבַ

ילֹות ּלֵ י ַעל ַאף, ּבַ הּוא ּפִ ל אֹוֵכל ׁשֶ ְיָלה ּכָ  ֹלא ַהּלַ
לּום ִהְפִסיד ָהֵוי, ּכְ ָלה ּדְ ם ַקּבָ י ַעל ַאף ְלֻכּלָ ּלֹ ּפִ  אׁשֶ
ל ל ִקּבֵ ִמְנָחה ְוֶאָחד ֶאָחד ּכָ ָפָניו ּבְ ּלְ   :ׁשֶ

ל ִאם. ח ת ָעָליו ִקּבֵ ְתִפּלַ ְנָחה ּבִ ה ַהּמִ ֹלׁשָ ָעה אוֹ  ׁשְ  ַאְרּבָ
ֲעִנּיֹות גֹון, ֶזה ַאַחר ֶזה ְרצּוִפין ְוֹלא, ּתַ ל ּכְ ּבֵ ּקִ  ָעָליו ׁשֶ

ִני ְלִהְתַעּנֹות י ׁשֵ ִני ַוֲחִמיׁשִ זֶ  ְוַכּיֹוֵצא ְוׁשֵ  ִמי ֵישׁ , הּבָ
ק ּפֵ ְסּתַ ּמִ י ִאי ׁשֶ ָלה ַסּגֵ ַקּבָ ם ַאַחת ּבְ  ָצִריךְ  ִאם אוֹ  ְלֻכּלָ

ָלה   :ְוֶאָחד ֶאָחד ְלָכל ַקּבָ

ל. ט ה, ְלָמָחר ְלִהְתַעּנֹות ָעָליו ִקּבֵ ְיָלה, ְוִהְתַעּנָ  ּוַבּלַ
ַאַחר ּלְ ֲעִנית ׁשֶ י ַעל ַאף, ְלִהְתַעּנֹות ִנְמַלךְ  ַהּתַ ן ּפִ ּלָ  ׁשֶ

תַ  ּלֹא ֲעִניתוֹ ּבְ ְיָלה ָאַכל ׁשֶ ּלַ ה ּבַ ל ְוִהְתַעּנָ  ַהּיֹום ּכָ
ִני ֵ ֲעִנית ֵאינוֹ , ַהׁשּ ֵני, ּתַ ּלֹא ִמּפְ לוֹ  ׁשֶ עֹוד ָעָליו ִקּבְ  ִמּבְ
  :יֹום

ה. י ֲעִנית ָאָדם ִמְתַעּנֶ עֹות ּתַ ּלֹא ְוהּוא ׁשָ ל ֹיאַכל ׁשֶ  ּכָ
יַצד. ַהּיֹום ָהָיה ֲהֵרי, ּכֵ ֲחָפצָ  ָטרּוד ׁשֶ  ּוִמְתַעֵסק יוּבַ

ְצָרָכיו עֹות' ט ַעד אוֹ  ֲחצֹות ַעד ָאַכל ְוֹלא ּבִ , ׁשָ
עֹות ְלִהְתַעּנֹות ְוִנְמַלךְ  ָ ׁשּ ֲארוּ  ּבַ ׁשְ ּנִ  ֶזה ֲהֵרי, ַהּיֹום ִמן ׁשֶ

ה עֹות אֹוָתם ִמְתַעּנֶ ל ׁשָ ּלֵ ֶהם ּוִמְתּפַ ֲהֵרי ֲעֵננוּ  ּבָ ל ׁשֶ  ִקּבֵ
ֲעִנית ָעָליו עֹות ֹקֶדם ַהּתַ עֲ  ׁשְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ִניתַהּתַ
ם ּגַ ֲעִנית ֶזה ׁשֶ עֹות ּתַ ֶלּנוּ  ָצִריךְ  ׁשָ ַקּבְ ּיְ  ָעָליו ׁשֶ

ַחת ְוֵהיִכי. ֵמֶאְתמֹול ּכְ גֹון, ָלהּ  ַמׁשְ ל ּכְ ּבֵ ּקִ  ָעָליו ׁשֶ
יעַ , ַהּיֹום ֲחִצי ַעד ְלִהְתַעּנֹות ֵמֶאְתמֹול ִהּגִ  ַלֲחִצי ּוְכׁשֶ

קִּ  אוֹ , ּוְגָמרוֹ  ִנְמַלךְ  ַהּיֹום לׁשֶ  ְלָמָחר ְלִהְתַעּנֹות ָעָליו ּבֵ
ם ָאַכל ְוֹלא ִנְמַלךְ  ּוְלָמָחר, ָוֵאיָלךְ  ַהּיֹום ֵמֲחִצי  ּגַ
ֲחִצי ֲעִנית ֶזה ֲהֵרי, ִראׁשֹון ַהּיֹום ּבַ עֹות ּתַ   :ׁשָ

ל ִאם. יא ֲעִנית ָעָליו ִקּבֵ  ַאַחר ְוָאַכל ַהּיֹום ֲחִצי ַעד ּתַ
ךְ  ָאַכל אוֹ , ּכָ ל ֹוםַהיּ  ֲחִצי ַעד ׁשֶ ֲעִנית ָעָליו ְוִקּבֵ  ּתַ

ם ָ ֲעִנית ִנְקָרא ֵאינוֹ , ָוֵאיָלךְ  ִמׁשּ ל ּתַ ּלֵ , ֲעֵננוּ  ְלִהְתּפַ
ֲעִנית ִנְקָרא ֲאָבל ִריךְ  ְלִעְנָין ּתַ ּצָ ִלים ׁשֶ   :ִנְדרוֹ  ְלַהׁשְ

ֲעִנית. יב ּגֹוְזִרים ּתַ ּבּור ַעל ׁשֶ ל ֵאין ַהּצִ  ָצִריךְ  ָיִחיד ּכָ
לוֹ  ְתִפלַּ  ְלַקּבְ ְנָחה תּבִ א, ַהּמִ ִליחַ  ֶאּלָ  ַמְכִריז ִצּבּור ׁשְ

ֲעִנית ל הּוא ַוֲהֵרי ַהּתַ ָהֵני אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְמֻקּבָ י ּדְ  ִמּלֵ
ֶאֶרץ ָרֵאל ּבְ ָהָיה ִיׂשְ יא ָלֶהם ׁשֶ ֵזָרתוֹ  ְלִפי, ָנׂשִ ּגְ ֶמת ׁשֶ  ַקּיֶ

ל ַעל ָרֵאל ּכָ חּוָצה ֲאָבל, ִיׂשְ ל ְצִריִכים ָלָאֶרץ ּבְ  ּכָ
ּבוּ  ל רַהּצִ יִחיִדים ַעְצָמם ַעל ְלַקּבֵ ל, ּכִ ּכָ ל ֶאָחד ׁשֶ  ְמַקּבֵ
  :ַעְצמוֹ  ַעל

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . יג י ׁשֶ ּמִ ַדר ׁשֶ ּנָ  ֵאֵלךְ  ֹלא ִאם: ְוָאַמר ׁשֶ
לֹוִני ְלָמקֹום ב ּפְ ַתֲעִנית ֵאׁשֵ ה ֵמַאַחר, ּבְ ּמַ ִהְתָנה ׁשֶ ֶ  ׁשּ

ַבר הּוא א ָהֵוי, ָהְרׁשּות ּדְ : ָאַמר ִאם ֲאָבל. ַאְסַמְכּתָ
ה ֹלא ִאם לֹוִנית ִמְצָוה ֶאֱעׂשֶ ב ּפְ ַתֲעִנית ֵאׁשֵ  ְוֵכן, ּבְ
יֵלִני ִאם: ָאַמר ִאם ָרה' ה ַיּצִ י ַיְצִליחַ  ִאם אוֹ  ִמּצָ ְרּכִ , ּדַ
א ָהֵוי ֹלא   :ַאְסַמְכּתָ

 תקסג סימן
ין ִהְרֵהר ִמי ּדִ ִלּבוֹ  ׁשֶ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ְלִהְתעּנֹות ּבְ
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ִלּבוֹ  ִהְרֵהרשֶׁ  ִמי. א ּלֹא, ּבְ ַעת ׁשֶ ׁשְ ת ּבִ ִפּלַ ְנָחה ּתְ , ַהּמִ
ָלה ָהֵוי ֹלא, ְלָמָחר ְלִהְתַעּנֹות ֹלא ַקּבָ  ֵמהֹוִציא ָעִדיף ּדְ

ִפיו ֹלא ְלָמָחר ְלִהְתַעּנֹות ּבְ ַלת ָהֵוי ּדְ ֲעִנית ַקּבָ יָון, ּתַ  ּכֵ
ּלֹא לוֹ  ׁשֶ ת ִקּבְ ְתִפּלַ ְנָחה ּבִ   :ַהּמִ

 תקסד סימן
ִלְפֵני ֵליל יןדִּ  עִנית ׁשֶ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ַהּתַ

ל. א ֲעִנית ּכָ אֹוְכִלים ּתַ ְיָלה ּבוֹ  ׁשֶ ּלַ ין, ּבַ ין ִצּבּור ּבֵ  ּבֵ
ֲעֶלה ַעד ְוׁשֹוֶתה אֹוֵכל ֶזה ֲהֵרי, ָיִחיד ּיַ  ַעּמּוד ׁשֶ

ַחר ַ ּלֹא ְוהּוא, ַהׁשּ ן ׁשֶ ן ִאם ֲאָבל, ָיׁשַ  חֹוֵזר ֵאינוֹ  ָיׁשַ
א, ׁשֹוֶתה ְוֹלא ְואֹוֵכל ן ִאם ֶאּלָ  אוֹ  ֶלֱאֹכל ִהְתָנה ּכֵ
ּתֹות   :ִלׁשְ

 תקסה סימן
ין ִפַלת ּדִ   ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , עֵננוּ  ּתְ

ׁשֹוֵמעַ  ֲעֵננוּ  אֹוֵמר ָיִחיד. א ה ּבְ ִפּלָ ין, ּתְ ל ָיִחיד ּבֵ ּבֵ ּקִ  ׁשֶ
ֲעִנית ָעָליו ין ּתַ ל ָיִחיד ּבֵ ּלֵ ְתּפַ ּבּור ִעם ַהּמִ ַתֲעִנית ַהּצִ  ּבְ
ִליחַ  ְוֵכן. ִצּבּור ר ִצּבּור ׁשְ ַסּדֵ ּמְ תוֹ  ׁשֶ ִפּלָ ַלַחשׁ  ּתְ , ּבְ
ָיִחיד ִמי ּכְ ה ּוְבׁשֹוֵמעַ  ּדָ ִפּלָ   :ּתְ

ַכח ִאם. ב  ְוִאם אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין ֵאין, ֲעֵננוּ  ִמּלֹוַמר ׁשָ
ר ָעַקר ֹקֶדם ִנְזּכַ ֹלא אֹוֵמר, ַרְגָליו ׁשֶ   :ֲחִתיָמה ּבְ

ֵאין אֹוְמִרים ֵישׁ . ג ִחיד ׁשֶ י, ֲעֵננוּ  אֹוֵמר ַהּיָ  ִאם ּכִ
ִמְנָחה א, ּבְ ּמָ ְלמֹוס ֹיאֲחֶזּנוּ  ׁשֶ ְקָרן ְוִנְמָצא ּבֻ תוֹ  ׁשַ ְתִפּלָ . ּבִ
ִליחַ  ֲאָבל ם אֹוְמרוֹ , ִצּבּור ׁשְ ת ּגַ ְתִפּלַ ֲחִרית ּבִ  ׁשַ

הּוא ׁשֶ ל ּכְ ּלֵ קֹול ִמְתּפַ ִאי, ָרם ּבְ ר ׁשֶ ּלֹא ֶאְפׁשָ  וּ ִיְתַענּ  ׁשֶ
ָהל ְקָצת ע. ֵמַהּקָ ם, צֹומֹות ּוְבַאְרּבַ ִחיד ּגַ  אֹוְמרוֹ  ַהּיָ
ָכל ִפּלֹוָתיו ּבְ ֲאִפּלוּ , ּתְ ְלמֹוס ֹיאֲחֶזּנוּ  ּדַ ךְ  ְוֹיאַכל ּבֻ ּיָ  ׁשַ
יר ּפִ יֹום ֲעֵננוּ  ְלֵמיַמר ׁשַ ֲעִנית צֹום ּבְ ה ַהּתַ יָון, ַהּזֶ  ּכֵ

נוּ  ּקְ ּתִ   :ּבוֹ  ְלִהְתַעּנֹות ֲחָכִמים ׁשֶ

ֲחנּוִנים לֹוַמר טֹוב. ד ּתַ ַאַחר ּבַ ת ׁשֶ ִפּלַ ְנָחה ּתְ  ְלַאַחר ַהּמִ
ל ִרּבֹון': ְוכו ְנֹצר ֱאֹלַהי לּוי, ָהעֹוָלִמים ּכָ  ְוָידּועַ  ּגָ
ְזַמן ְלָפֶניךָ  ּבִ ית ׁשֶ ּבֵ שׁ  ׁשֶ ְקּדָ ם ַהּמִ  חֹוֵטא ָאָדם ַקּיָ

ן ּוַמְקִריב ּנוּ  ַמְקִריִבים ְוֵאין ָקְרּבָ א ִמּמֶ  ְוָדמוֹ  ּבוֹ ֶחלְ  ֶאּלָ
  :'ְוכו

ִחיד ֵאין. ה אי ַהּיָ ַ ֹלשׁ  לֹוַמר ַרׁשּ ֵרה ׁשְ ֶרךְ  ִמּדֹות ֶעׂשְ  ּדֶ
ה ִפּלָ ת ּתְ ׁשַ ָדָבר, ַרֲחִמים ּוַבּקָ ה ּדְ ָ ֻדׁשּ ּקְ ּבַ  ֲאָבל. ֵהם ׁשֶ

א ִאם ֶרךְ  ְלָאְמָרם ּבָ ָעְלָמא ְקִריָאה ּדֶ   :אֹוְמָרם, ּבְ

ה. ו ְתַעּנֶ חַ  ַלֲאֵחִרים ַעְצמוֹ  ּוְמַפְרֵסם ַהּמִ ּבֵ ּתַ הּוא ְלִהׁשְ  ׁשֶ
ה ךְ  ַעל ֶנֱעָנשׁ  הּוא, ִמְתַעּנֶ   :ּכָ

 תקסו סימן
ין עִנית ּדִ   ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , ִצּבּור ּתַ

ַתֲעִנית. א ִליחַ  אֹוֵמר ִצּבּור ּבְ ין ֲעֵננוּ  ִצּבּור ׁשְ  ּגֹוֵאל ּבֵ
רּוךְ : ְוחֹוֵתם, ְלרֹוֵפא ה ּבָ ָרֵאל ּמוֹ ְלעַ  ָהעֹוֶנה' ה ַאּתָ  ִיׂשְ
ֵעת ֲחִרית ַוְיַחל ְוקֹוִרים. ָצָרה ּבְ ׁשַ ין, ּוְבִמְנָחה ּבְ  ּבֵ
ָחל ִני ׁשֶ ׁשֵ י ּבְ ין ּוַבֲחִמיׁשִ ָחל ּבֵ ָאר ׁשֶ ׁשְ ִמים ּבִ   :ַהּיָ

ּבּור. ב ַהּצִ ׁשֶ ֲעִנית ּגֹוְזִרים ּכְ ל ַעל ּתַ ּלֹא ָצָרה ּכָ ֹבא ׁשֶ  ּתָ
ַתֲעִנּיֹות ְוֵכן, ֲעֵליֶהם ִני ּבְ י ׁשֵ ִני ַוֲחִמיׁשִ ַאַחר ְוׁשֵ  ׁשֶ
ַסח ּנֹוֲהִגים, ֶהָחג ְוַאַחר ַהּפֶ ַנז ׁשֶ ּכְ ַאׁשְ  ְלִהְתַעּנֹות ּבְ
ּבּור ִליחַ  לֹוַמר ָהִראׁשֹוִנים ָנֲהגוּ , ַהּצִ  ֲעֵננוּ  ִצּבּור ׁשְ

ין ְמהוּ  ְוֵישׁ . ַוְיַחל ְוִלְקרֹות, ְלרֹוֵפא ּגֹוֵאל ּבֵ ּתָ  ׁשֶ
ב שׁ "ְוָהֹרא ,ֲעֵליֶהם ְוִהְקׁשוּ  ֲעֵליֶהם ֵ ָיָתם ִיׁשּ . ֻקׁשְ
ךְ   ֵהיָכא ּוִמיהוּ . ׁשֹוְמִעין ָהִראׁשֹוִנים ְלִמְנַהג ִהיְלּכָ

ּגֹוְזִרים ֲעִנית ׁשֶ ּלֹא ּתַ א, ֹצֶרךְ  ְלׁשּום ׁשֶ  ָלׁשּוב ֶאּלָ
ְתׁשּוָבה ַתֲעִנית ְלדּונוֹ  נֹוֲהִגים ֵישׁ , ּבִ  ְלִעְנַין ִצּבּור ּכְ

ין ֲעֵננוּ   נֹוֲהִגים ְוֵישׁ , ַוְיַחל ּוְקִריַאת ְלרֹוֵפא ּגֹוֵאל ּבֵ
ַתֲעִנית ְלדּונוֹ  ַאף ָיִחיד ּכְ ִליחַ  ׁשֶ  אֹוֵמר ֵאינוֹ  ִצּבּור ׁשְ
א ֲעֵננוּ  ׁשֹוֵמעַ  ֶאּלָ ה ּבְ ִפּלָ   :ּתֹוָרה ֵסֶפר מֹוִציִאין ְוֵאין ּתְ
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ִליחַ  ֵאין. ג ָרָכה ֲעֵננוּ  אֹוֵמר ִצּבּור ׁשְ ְפֵני ּבְ , ַעְצָמהּ  ּבִ
א ן ִאם ֶאּלָ ֵבית ֵישׁ  ּכֵ ֶנֶסת ּבְ ָרה ַהּכְ ין ֲעׂשָ ְתַעּנִ ּמִ . ׁשֶ

ִעיר ֵישׁ  ִאם ַוֲאִפּלוּ  ָרה ּבָ ין ֲעׂשָ ְתַעּנִ ּמִ יָון, ׁשֶ ֵאין ּכֵ  ׁשֶ
ֵבית ֶנֶסת ּבְ ָרה ַהּכְ ין ֲעׂשָ ְתַעּנִ ּמִ   :ֹלא, ׁשֶ

ת ְסִליחֹות ְלַהְרּבֹות נֹוֲהִגים. ד ִבְרּכַ  ְוֵישׁ . ָלנוּ  ְסַלח ּבְ
ֵאין  ח"י ִסּיּום ַאַחר ַעד ְסִליחֹות לֹוַמר ֲהִגיםנוֹ  ׁשֶ

ָרכֹות ְדמֹוִנים ִהְנִהיגוּ  ְוֵכן, ּבְ ֶאֶרץ ַהּקַ ָרֵאל ּבְ  ְוהּוא ִיׂשְ
ְנָהג כֹון ַהּמִ   :ַהּנָ

ַתֲעִנית. ה ִליחַ , ִצּבּור ּבְ ֵאינוֹ  ִצּבּור ׁשְ ה ׁשֶ  ֹלא ִמְתַעּנֶ
ל ּלֵ   :ִיְתּפַ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ו ֵאין ׁשֶ ּתֹוָרה ִלְקרֹות ֵמדעוֹ  ׁשֶ  ּבַ
ַתֲעִנית ּלֹא ִמי ִצּבּור ּבְ ה ׁשֶ  ֵאינוֹ  ַהּכֵֹהן ְוִאם. ִהְתַעּנָ
ה ית ַהּכֵֹהן ֵיֵצא, ִמְתַעּנֶ ֶנֶסת ִמּבֵ  ִלְקרֹות ְועֹוֵמד ַהּכְ
ּתֹוָרה ָרֵאל ּבַ ה ִיׂשְ ְתַעּנֶ   :ַהּמִ

ַתֲעִנית. ז ַנִים ַיַעְמדוּ  ִצּבּור ּבְ ִליחַ  ֵאֶצל ׁשְ , רִצּבוּ  ׁשְ
ה ה ֶאָחד ִמּזֶ ּיֹאְמרוּ , ֶאָחד ּוִמּזֶ   :ְסִליחֹות ִעּמוֹ  ׁשֶ

ל. ח ֲעִנית ּכָ יאּות ּבוֹ  ֵישׁ  ִצּבּור ּתַ ִים ְנׂשִ ּפַ ִמְנָחה ּכַ , ּבְ
יֹום חּוץ ּפּוִרים ִמּבְ   :ַהּכִ

 תקסז סימן
ר ַהֶפה ּוְרִחיַצת ְטעיָמה ֻמּתָ ַתעִנית ׁשֶ ' ג ּובוֹ , ּבְ

  ְסִעיִפים:

רּויהַ . א ָ ַתֲעִנית ׁשּ ֵדי ִלְטֹעם יּוַכל ּבְ  ּוִבְלַבד, ְרִביִעית ּכְ
ְפֹלט ּיִ ּפּוִרים ּוְביֹום. ׁשֶ ָעה ַהּכִ ָאב ּוְבִתׁשְ   :ָאסּור, ּבְ

ּלֹא אֹוְמִרים ֵישׁ . ב ירוּ  ׁשֶ ַפַעם ְרִביִעית ִהּתִ , ַאַחת ּבְ
א ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְמַעט ְמַעט ֶאּלָ ַפַעם ׁשֶ  תַאחַ  ּבְ
ֵדי ַעד ִלְטֹעם ָיכֹול ַעְצמוֹ  יֹוֵדעַ  ִאם, ְרִביִעית ּכְ  ּבְ

כֹול ּיָ ּלֹא ַעְצמוֹ  ְלַהֲעִמיד ׁשֶ לּום ִיְבַלע ׁשֶ   :ּכְ

ְרּכוֹ  ִמי. ג ּדַ יו ִלְרֹחץ ׁשֶ ֲחִרית ּפִ ׁשַ ַתֲעִנית ּבְ , ִצּבּור ּבְ
ר ֹלא ׁשֵ ַתֲעִנית ֲאָבל. ָהֵכי ְלֵמֲעַבד ּכָ ֵרי ָיִחיד ּבְ , ׁשָ
יוָ  ּפֹוֵלט ןּכֵ ִים ֵישׁ  ַוֲאִפּלוּ . ׁשֶ ּמַ רֹוֵחץ ּבַ  יֹוֵתר ׁשֶ

  :ֵמְרִביִעית

 תקסח סימן
יֵני עִנית ִנְדֵרי ּדִ   ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , ּתַ

ַכח ֶזה יֹום ְלִהְתַעּנֹות ָנַדר. א ִלים, ְוָאַכל ְוׁשָ  ַמׁשְ
ֲעִניתוֹ  ין ְוהּוא. ּתַ ֲעִנית ָהָיה ִאם ַהּדִ  אוֹ , ֲחלֹום ּתַ

ֲעִנית ָהָיהשֶׁ  ָהָיה אוֹ , ִצּבּור ּתַ  לוֹ  ָידּועַ  יֹום ׁשֶ
יֹום ְלִהְתַעּנֹות ת ּבְ ּמֵ  ִאם ֲאָבל. ַרּבוֹ  אוֹ  ָאִביו ּבוֹ  ׁשֶ

ֵני אוֹ ' א יֹום ְלִהְתַעּנֹות ָנַדר ִהְתִחיל, ָיִמים ׁשְ  ּוְכׁשֶ
ַכח ְלִהְתַעּנֹות ִית ְוָאַכל ׁשָ ּזַ ד, ּכַ ֲעִניתוֹ  ִאּבֵ ב ּתַ  ְוַחּיָ

  :ַאֵחר יֹום םָלצוּ 

ָרה ָלצּום ַהּנֹוֵדר. ב ֵאיֶזה ָיִמים ֲעׂשָ ְרֶצה יֹום ּבְ ּיִ , ׁשֶ
ה ְוָהָיה יֹום ִמְתַעּנֶ  ִמְצָוה ִלְדַבר ְוֻהְצַרךְ  ֵמֶהם ֶאָחד ּבְ
ֵני אוֹ  בֹוד ִמּפְ דֹול ָאָדם ּכְ  יֹום ּופֹוֵרעַ  לֹוֶוה ֶזה ֲהֵרי, ּגָ

ֲהֵרי, ַאֵחר ִמים ָקַבע ֹלא ׁשֶ תְ  ַהּיָ תּבִ ֶדר ִחּלַ  ֲאָבל. ַהּנֶ
ל ֹלא ִאם , ֶאָחד יֹום ְלִהְתַעּנֹות ָלֵכן ֹקֶדם ָעָליו ִקּבֵ

א ִמְנָחה ֶאּלָ ל ּבְ  ִמְקֵרי, ְלָמָחר ְלִהְתַעּנֹות ָעָליו ִקּבֵ
ֲעִנית ֲעִנית ָהָיה ִאם ְוֵכן. ִלְלוֹותוֹ  ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ֶזה ּתַ  ּתַ
  :ִלְלוֹותוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ֲחלֹום

ַדר ימִ . ג ּנָ ךְ  ְלִהְתַעּנֹות ׁשֶ ֲעִנּיֹות ּכָ  ִלְדחֹוָתם ָיכֹול, ּתַ
  :ַהֹחֶרף ְימֹות ַעד

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ד ֵני ׁשֶ ְ ׁשּ ֵני ָיִמים ׁשֶ , ְרצּוִפים ֵלילֹות ּוׁשְ
וֹוָתם ֵישׁ  ִעים ְלַהׁשְ ֲעִנּיֹות ְלַאְרּבָ ֵאיָנם ּתַ   :ְרצּוִפים ׁשֶ

ה. ה ְתַעּנֶ ֲעִנית ַהּמִ יֹום ֹוםֲחל ּתַ ֻחּלוֹ  אוֹ , טֹוב ּבְ ל ּבְ  ׁשֶ
ֹראשׁ  אוֹ , מֹוֵעד ה אוֹ , ֹחֶדשׁ  ּבְ ֲחֻנּכָ  אוֹ , ּופּוִרים ּבַ
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ֶעֶרב ּפּוִרים יֹום ּבְ ֲעִניָתא ְלֵמיַתב ָצִריךְ  ַהּכִ  ּתַ
ִדין, ְלַתֲעִניֵתיהּ  ה ּכְ ְתַעּנֶ ֲעִנית ַהּמִ תבְּ  ֲחלֹום ּתַ ּבָ   :ׁשַ

ֲעִנית ֵאין. ו ָבבֶ  ִצּבּור ּתַ ְמָלאָכה ֵליָאֵסר לּבְ  ּוְלַהְפִסיק ּבִ
עֹוד א, יֹום ִמּבְ ָעה ֶאּלָ ׁשְ ָאב ּתִ ְלַבד ּבְ ךְ . ּבִ  ָיִחיד ִהְלּכָ
ל ּבֵ ּקִ ֲעִנית ָעָליו ׁשֶ יָנן ֹלא, ּתַ א ַחְייׁשִ ּמָ ֲעִנית ׁשֶ  ִצּבּור ּתַ
ל ר, ָעָליו ִקּבֵ ן ּוֻמּתָ ֻכּלָ ל. ּבְ ה ָמקֹום ּוִמּכָ ִחּלָ  טֹוב ְלַכּתְ
ַעתבִּ  לֹוַמר ַלת ׁשְ ֲעִנית ַקּבָ ַתֲעִנית ֲהֵריִני: ּתַ  ָיִחיד ּבְ
  :ָמָחר ְלָפֶניךָ 

ֵאַרע. ז ׁשֶ ת יֹום ּכְ ּמֵ ֲאָדר ִאּמוֹ  אוֹ  ָאִביו ׁשֶ ָנה, ּבַ ָ  ְוַהׁשּ
ֶרת ה, ְמֻעּבֶ ֲאָדר ִיְתַעּנֶ   :'ב ּבַ

א ְלִהְתַעּנֹות ָצִריךְ  ֵאין. ח יֹום ֶאּלָ  ְוֹלא, ָאִביו ִמיַתת ּבְ
יֹום   :ְקבּוָרה ּבְ

ת ָאִביו ִמיַתת יֹום ֵאַרע ִאם. ט ּבָ ׁשַ ֹראשׁ  אוֹ  ּבְ , ֹחֶדשׁ  ּבְ
  :ְלָמָחר ִיְדֶחה

יִקים ִקְבֵרי ַעל ֵליֵלךְ  ַהּנֹוֵדר. י ָמקֹום ַצּדִ ּבְ לֹוִני ׁשֶ , ּפְ
ב ים ָיִמים ְוִנְתַעּכֵ ךְ  ְוַאַחר ַרּבִ ירּוהוּ  ֵאַרע ּכָ ּכִ ִהׂשְ  ׁשֶ
ם ָלֶלֶכת י, ׁשָ הֲ  ּדַ   :זוֹ  ִליָכהּבַ

ֶהם ְוֵאַרע ְרצּוִפים ָיִמים ְסכּום ָלצּום ַהּנֹוֵדר. יא  ּבָ
ֲעִנית   :לוֹ  עֹוִלין, חֹוָבה ּתַ

ל. יב רּוי ּכָ ָ ַתֲעִנית ַהׁשּ ין, ּבְ ָהָיה ּבֵ ה ׁשֶ  ַעל ִמְתַעּנֶ
ין ֲחלֹומוֹ  ַעל אוֹ  ָצָרתוֹ  ָהָיה ּבֵ ה ׁשֶ ּבּור ִעם ִמְתַעּנֶ  ַהּצִ
ַעְצמוֹ  ִעּדּוִנין ִיְנַהג ֹלא ֶזה ֲהֵרי, ָצָרָתם ַעל  ְוֹלא ּבְ
ֵמחַ  ִיְהֶיה ְוֹלא ֹראׁשוֹ  ָיֵקל א, ֵלב ְוטֹוב ׂשָ  ּדֹוֵאג ֶאּלָ

ִעְנָין ְואֹוֵנן ֱאַמר ּכְ ּנֶ ְתאֹוֵנן ַמה: ׁשֶ   :ָחי ָאָדם ּיִ

 תקסט סימן
ין עת נֹוֵדר ּדִ   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ָצָרה ּבְ

ה ָיִחיד. א ְתַעּנֶ ל ַעל ַהּמִ  ַעל אוֹ , ְוָעְבָרה, ָצָרה ּכָ
א, חֹוֶלה ִלים ָצִריךְ , ֵמת אוֹ  ְוִנְתַרּפֵ ל ְלַהׁשְ ֲעִנּיֹות ּכָ  ַהּתַ
ל ּבֵ ּקִ ין ִצּבּור ֲאָבל. ָעָליו ׁשֶ ְתַעּנִ ּמִ ָבר ׁשּום ַעל ׁשֶ , ּדָ
ִלימוּ  ֹלא, ֲחצֹות ֹקֶדם ְוַנֲעִנין ְלִמיֵדי ְוִאם. ַיׁשְ  ּתַ
ִלים ֹוִציםר ִצּבּור ְוֹרב ֲחָכִמים ִחיד ֵאין, ְלַהׁשְ אי ַהּיָ ַ  ַרׁשּ

  :ֵמֶהם ַעְצמוֹ  ְלַהְפִרישׁ 

ה ָיִחיד. ב ְתַעּנֶ ּמִ ּקֶֹדם ְונֹוַדע ָצָרה ַעל ׁשֶ ַלת ׁשֶ  ַקּבָ
ֲעִנית ָבר ַהּתַ ִלים ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ָעְבָרה ּכְ   :ְלַהׁשְ

 תקע סימן
ין ֵאין ְוָיִמים ּופּוִרים ֲחֻנָכה ּדִ ֶהם םאֹוְמִרי ׁשֶ ה ּבָ ִחּנָ  ּתְ

ׁשוּ  ְפּגְ ּנִ תֹוךְ  ׁשֶ עִנית ִנְדֵרי ְיֵמי ּבְ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ּתַ

ל ָיִחיד. א ּבֵ ּקִ ֲעִנית ָעָליו ׁשֶ ךְ  ּתַ  ְוֵאְרעוּ  ָיִמים ְוָכךְ  ּכָ
ֶהם תֹות ּבָ ּבָ ה ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  אוֹ  טֹוִבים ְוָיִמים ׁשַ  ֲחֻנּכָ

ּפּורִ  יֹום ֶעֶרב אוֹ  ּופּוִרים לוֹ  ִאם, יםַהּכִ ְלׁשֹון ִקּבְ  ּבִ
ַלת ֲעִנית ַקּבָ ָעְלָמא ּתַ ָרה ָצִריךְ  ֵאין, ּבְ לוֹ  ְוִאם. ַהּתָ  ִקּבְ
ָלׁשֹון הּוא, ָעַלי ֲהֵרי ּבְ ַרת ָצִריךְ , ֶנֶדר ְלׁשֹון ׁשֶ  ַהּתָ
ח, ָחָכם ֲחָרָטה ְוִיְפּתַ ּיֹאַמר ּבַ ְמתָּ  ִאּלוּ : לוֹ  ׁשֶ  ֶאל ׂשַ
ךָ  ֶאְרעוּ  ִלּבְ ּיֶ ֶהם ׁשֶ ִמים ּלוּ אֵ  ּבָ , נֹוֵדר ָהִייתָ  ֹלא ַהּיָ

יר ל, ם"ּוְלָהַרְמבָּ . לוֹ  ּוַמּתִ ּבֵ ּקִ ֶ ְלׁשֹון ָעָליו ִמׁשּ  ֶנֶדר ּבִ
תֹות ּבוֹ  ּוָפְגעוּ  ּבָ  יֹום ֶעֶרב אוֹ  טובים ְוָיִמים ׁשַ

ּפּוִרים ב, ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  אוֹ  ַהּכִ ֶהם ָלצּום ַחּיָ  ֹלא ִאם ּבָ
ירוּ  ַגע ִאם ֲאָבל. לוֹ  ַיּתִ ה וֹ בּ  ּפָ  ִנְדרוֹ , ּופּוִרים ֲחֻנּכָ
ֵטל ֶהם ָיצּום ְוֹלא ּבָ ֵני, ּבָ ֵהם ִמּפְ ְבֵריֶהם ׁשֶ  ּוְצִריִכים ִמּדִ
  :ִחּזּוק

ת ְלִהְתַעּנֹות ַהּנֹוֵדר. ב ּבָ ׁשַ  יֹום ְוֶעֶרב טֹוב ְויֹום ּבְ
ּפּוִרים ה ַהּכִ יָנם, ּופּוִרים ַוֲחֻנּכָ ֶוה ּדִ  ְלנֹוֵדר ׁשָ
ךְ  ְלִהְתַעּנֹות ֶהם ְוֵאְרעוּ  ָיִמים ְוָכךְ  ּכָ לוּ  ָיִמים ּבָ . ַהּלָ

ְלׁשֹון הֹוִציאוֹ  ִאם ינוֹ , ֶנֶדר ּבִ ל ּדִ ְמַקּבֵ ְלׁשֹון ָעָליו ּכִ  ּבִ
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ְלׁשֹון הֹוִציאוֹ  ְוִאם, ֶנֶדר ַלת ּבִ ֲעִנית ַקּבָ ָעְלָמא ּתַ , ּבְ
ינוֹ  ל ּדִ ְמַקּבֵ ְלׁשֹון ּכִ ַלת ּבִ ֲעִנית ַקּבָ   :ּתַ

ע ִאם. ג ּבַ ךְ  ִהְתַעּנֹותלְ  ִנׁשְ ֶהם ְוֵאְרעוּ  ָיִמים ְוָכךְ  ּכָ  ּבָ
לוּ  ָיִמים בּוָעה, ַהּלָ ְ ַעם ֲעֵליֶהם ָחָלה ַהׁשּ  ִאסּור ִמּטַ
ע ִאם ֲאָבל. ּכֹוֵלל ּבַ ת ְלִהְתַעּנֹות ִנׁשְ ּבָ ׁשַ יֹום אוֹ  ּבְ  ּבְ
ֵפרּושׁ , טֹוב בּוָעה ָעָליו ָחָלה ֹלא, ּבְ ֵאין ׁשְ בּוָעה ּדְ  ׁשְ
ַבר ַעל ָחָלה א, ִמְצָוה ּדְ ע ַעל לֹוֶקה ֶאּלָ ּבַ ׁשְ ּנִ ְוא ׁשֶ ָ , ַלׁשּ

ע ְוִאם. ְואֹוֵכל ּבַ ה ְלִהְתַעּנֹות ִנׁשְ ֲחֻנּכָ  ָחָלה, ּופּוִרים ּבַ
בּוָעה יָון ָעָליו ׁשְ ֵאיָנן ּכֵ א ׁשֶ ָנן ֶאּלָ ַרּבָ  ִלי ְוִנְרֶאה ִמּדְ
הּוא ין ּדְ ּפּוִרים יֹום ְוֶעֶרב ֹחֶדשׁ  ְלֹראשׁ  ַהּדִ ֵאי ַהּכִ  ָנםׁשֶ
א ָנן ֶאּלָ ַרּבָ א. ִמּדְ ְבֵרי ֶאּלָ ּדִ ּמִ ֵהם ִנְרֶאה ם"ָהַרְמבָּ  ׁשֶ  ׁשֶ
ל   :ּתֹוָרה ׁשֶ

 תקעא סימן
ב ָהחֹוְטִאים ֵהם ִמי ַתעִנית ִליׁשֵ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ּבְ

ב. א ַתֲעִנית ַהּיֹוׁשֵ ֲעִנית ִלְסּבֹל ָיכֹול ִאם, ּבְ  ִנְקָרא ַהּתַ
ֵאינוֹ  גֹוןכְּ , ָלאו ְוִאם. ָקדֹושׁ  ִריא ׁשֶ  ִנְקָרא, ְוָחָזק ּבָ
  :חֹוֵטא

ְלִמיד. ב אי ֵאינוֹ  ָחָכם ּתַ ַ ב ַרׁשּ ַתֲעִנית ִליׁשֵ ֵני, ּבְ  ִמּפְ
ַמֵעט ּמְ ְמֶלאֶכת ׁשֶ ַמִים ּבִ א, ׁשָ ן ִאם ֶאּלָ ּבּור ּכֵ ַהּצִ ׁשֶ  ּכְ
ים ּלֹא ִמְתַעּנִ ֵדי. ֵמֶהם ַעְצמוֹ  ִיְפֹרשׁ  ׁשֶ ינֹוקֹות ּוְמַלּמְ  ּתִ

ַתְלִמיֵדי יָנםדִּ    :ֲחָכִמים ּכְ

יפּוהָ  ִעיר. ג ִהּקִ ף ָיִחיד ְוֵכן, ם"ַעּכוּ  ׁשֶ ְרּדָ ֵני ַהּנִ  ִמּפְ
ֵני אוֹ  ם"ַעּכוּ  ִאים ֵאיָנם, ָרָעה רּוחַ  ִמּפְ ָ , ְלִהְתַעּנֹות ַרׁשּ
ּלֹא ר ׁשֶ ּבֵ א. ּכָֹחם ְלׁשַ לוּ  ֶאּלָ ךְ  ְלִהְתַעּנֹות ֲעֵליֶהם ְיַקּבְ  ּכָ
ֲעִניּ  ְוָכךְ  ְצלוּ  ֹותּתַ ּנָ ּיִ ְזרוּ  ִאם ְוֵכן. ִלְכׁשֶ ֵזָרה ּגָ  ְוָגְזרוּ  ּגְ
ּלֹא לוּ , ָעָליו ְלִהְתַעּנֹות ׁשֶ ךְ  ְלִהְתַעּנֹות ֲעֵליֶהם ְיַקּבְ  ּכָ
ֲעִנּיֹות ְוָכךְ  ֲעֹבר ּתַ ּיַ ׁשֶ ֵזָרה ּכְ   :ַהּגְ

 תקעב סימן
ֵאיֶזה עִנית ּגֹוְזִרים ֵאין ָיִמים ּבְ ' ג ּובוֹ , ִצּבּור ּתַ

  ִעיִפים:סְ 

ֲעִנית ּגֹוְזִרין ֵאין. א ּבּור ַעל ּתַ ה ַהּצִ ְתִחּלָ יֹום ּבִ  ּבְ
י ּלֹא, ֲחִמיׁשִ ָעִרים ְלַהְפִקיעַ  ׁשֶ ָמקֹום ַוֲאִפּלוּ . ׁשְ ֵאין ּבְ  ׁשֶ
  :ְלָכךְ  ָלחּושׁ 

ֲעִנית ּגֹוְזִרין ֵאין. ב ּבּור ַעל ּתַ י ַהּצִ ָראׁשֵ ים ּבְ  אוֹ , ֳחָדׁשִ
ה ֲחֻנּכָ ֻחּלוֹ  אוֹ , יםּופּורִ  ּבַ ל ּבְ  ִהְתִחילוּ  ְוִאם. מֹוֵעד ׁשֶ

ָרה ַעל ְלִהְתַעּנֹות ֶהם ּוָפַגע, ֶאָחד יֹום ֲאִפּלוּ , ַהּצָ  ּבָ
ין, ֵמֵאּלוּ  יֹום ִליִמין ִמְתַעּנִ ַתֲעִנית ַהּיֹום ּוַמׁשְ   :ּבְ

ׁשוּ  ִצּבּור. ג ּקְ ּבִ ֲעִנית ִלְגֹזר ׁשֶ ִני ּתַ י ׁשֵ ִני ַוֲחִמיׁשִ , ְוׁשֵ
ֲעִנית עּוָפגַ  ּתַ ָבט וּ "ט ּבַ ׁשְ ֲעִנית, ּבִ ת ִנְדֶחה ַהּתַ ּבָ  ְלׁשַ

ָאה ֵדי ַהּבָ ּלֹא ּכְ ֲעִנית ִיְגְזרוּ  ׁשֶ ט ּתַ ָבט וּ "ּבְ ׁשְ הּוא ּבִ  ׁשֶ
ָנה ֹראשׁ  ָ   :ָלִאיָלנֹות ַהׁשּ

 תקעג סימן
ְטָלה ּבָ עִנית ְמִגַלת ׁשֶ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ּתַ

ְטָלה ִהְלְכָתא. א ֲעִנית תְמִגלַּ  ּבָ ִמים ְוָכל, ּתַ  ַהּיָ
תּוִבים הּ  ַהּכְ ר ּבָ ֶהם ְלִהְתַעּנֹות ֻמּתָ ן ְוָכל ּבָ ּכֵ  ִלְפֵניֶהם ׁשֶ
ה חּוץ, ּוְלַאֲחֵריֶהם ָאסּור ּופּוִרים ֵמֲחֻנּכָ  ְלִהְתַעּנֹות ׁשֶ

ֶהם ַעְצָמם ּבָ ר ּוְלַאֲחֵריֶהם ִלְפֵניֶהם ֲאָבל, ּבְ  ְוֵכן. ֻמּתָ
תֹות ּבָ י יםטֹובִ  ְוָיִמים ׁשַ ים ְוָראׁשֵ ִרים ֳחָדׁשִ  ִלְפֵניֶהם ֻמּתָ

  :ּוְלַאֲחֵריֶהם

 תקעד סימן
ּנֹוְתִנין ַתעִנית ׁשֶ ָצא ָמקֹום ָחְמֵרי ּבְ ּיָ ָהַלךְ  ׁשֶ ם ְוׁשֶ , ְלׁשָ

  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ 
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קֹום ַההֹוֵלךְ . א ין ִמּמָ ְתַעּנִ ּמִ ֵאין ְלָמקֹום ׁשֶ ין ׁשֶ , ִמְתַעּנִ
ל ְלִהְתַעּנֹות ָצִריךְ , ַלֲחֹזר ְוַדְעּתוֹ  ֲעִנּיֹות ּכָ לוּ  ּתַ ּבְ ּקִ  ׁשֶ
  :ֲעֵליֶהם

קֹום ַההֹוֵלךְ . ב ֵאין ִמּמָ ין ׁשֶ ים ְלָמקֹום ִמְתַעּנִ ְתַעּנִ ּמִ , ׁשֶ
ה ֶהם ִיְתַעּנֶ ְעּתוֹ  ֲאִפּלוּ  ִעּמָ יָון ּוִמיהוּ . ַלֲחֹזר ּדַ ּלֹא ּכֵ  ׁשֶ
ל ֲעִנית ָעָליו ִקּבֵ חּום חּוץ ָהִעיר ִמן ָיָצא ִאם, ּתַ  ַלּתְ
ר ִלים ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ֶלֱאֹכל ֻמּתָ   :ְלַהׁשְ

ַכח. ג ְפֵניֶהם ִיְתָרֶאה ַאל, ְוָאַכל ׁשָ ִאּלוּ  ּבִ  ְוַאל ָאַכל ּכְ
ַעְצמוֹ  ִעּדּוִנין ִיְנַהג י הֹוִאיל: לֹוַמר ּבְ  ְמַעט ְוָאַכְלּתִ
ה ֹאַכל   :ַהְרּבֵ

שְׁ  ַעְצמוֹ  ָאָדם ְלַהְרִעיב ִמְצָוה. ד  ְוָאסּור ְרָעבֹון ַנתּבִ
שׁ  ּמֵ תוֹ  ּבוֹ  ְלׁשַ יל חּוץ, ִמּטָ ִנים ְוַלֲחׁשּוֵכי. ְטִביָלה ִמּלֵ  ּבָ
ר   ֻמּתָ

ל. ה ּבּור ִמן ַהּפֹוֵרשׁ  ּכָ ֶנָחָמָתן רֹוֶאה ֵאינוֹ  ַהּצִ  ְוָכל. ּבְ
ְצַטֵער ֶהם ַהּמִ ֶנָחָמָתן ְורֹוֶאה זֹוֶכה, ִעּמָ   :ּבְ

 תקעה סימן
יֵני עִנּיוֹ  ּדִ ִמְתַפְלִלין תּתַ ֶאֶרץ ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ִמים על ִיׂשְ ׁשָ , ַהּגְ

  ְסִעיִפים: ג"י ּובוֹ 

ֲעִנּיֹות ֵסֶדר. א ין ּתַ ְתַעּנִ ּמִ ֶאֶרץ ׁשֶ ָרֵאל ּבְ  ַעל ִיׂשְ
ִמים ׁשָ ךְ  ַהּגְ יעַ : הּוא ּכָ ָון ז"י ִהּגִ ַמְרֶחׁשְ  ָיִרדוּ  ְוֹלא ּבְ
ִמים ׁשָ ְלִמיֵדי ַמְתִחיִלין, ּגְ  ְלִהְתַעּנֹות ְלַבדבִּ  ֲחָכִמים ּתַ
ה ֹלׁשָ ֲעִנּיֹות ׁשְ ִני ּתַ י ׁשֵ ִני ַוֲחִמיׁשִ ְלִמיִדים ְוָכל, ְוׁשֵ  ַהּתַ
ֲעִנּיֹות ְוִדין. ְלָכךְ  ְראּוִים ִדין ֵאּלוּ  ּתַ ֲעִנית ּכְ   :ָיִחיד ּתַ

יעַ . ב ְסֵלו ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ִהּגִ ִמים ָיְרדוּ  ְוֹלא ּכִ ׁשָ ית, ּגְ  ּבֵ
ין לֹ  ּגֹוְזִרין ּדִ הׁשְ ֲעִנּיֹות ׁשָ ּבּור ַעל ּתַ ִני ַהּצִ י ׁשֵ  ַוֲחִמיׁשִ

ִני י ִנְכָנִסים ָהָעם ְוָכל, ְוׁשֵ ֵנִסּיֹות ְלָבּתֵ ִלים ּכְ ּלְ  ּוִמְתּפַ
ִנים ְוזֹוֲעִקים ֶדֶרךְ , ּוִמְתַחּנְ ים ּכְ עֹוׂשִ ָכל ׁשֶ ֲעִנּיֹות ּבְ   :ַהּתַ

ית, ַנֲענוּ  ְוֹלא ֵאּלוּ  ָעְברוּ . ג ין ּבֵ ' ג עֹוד ּגֹוְזִרין ּדִ
ֲעִנּיֹות ּבּור ַעל ּתַ ִני ַהּצִ י ׁשֵ ִני ַוֲחִמיׁשִ  ּוְבֵאּלוּ , ְוׁשֵ
ֱאֹכל ַמְפִסיִקין עֹוד ִמּלֶ ֶהם ַוֲאסּוִרים, יֹום ִמּבְ ת ּבָ ּיַ ֲעׂשִ  ּבַ
ּיֹום ְמָלאָכה ְיָלה ֹלא ֲאָבל ּבַ ּלַ ְרִחיַצת ַוֲאסּוִרים, ּבַ  ּבִ

ל ין ַהּגּוף ּכָ ַחּמִ ְרֲחָצאֹות ֶאת ןנֹוֲעִלי ְלִפיָכךְ , ּבְ . ַהּמֶ
ָניו ֲאָבל ין ְוַרְגָליו ָיָדיו ּפָ ַחּמִ צֹוֵנן ּגּופוֹ  ְוָכל, ּבְ , ּבְ
ר ִסיָכה ַוֲאסּוִרים. ֻמּתָ א ּבְ ן ִאם ֶאּלָ  ְלַהֲעִביר הּוא ּכֵ
ֶהם ַוֲאסּוִרים, ַהּזֲֻהָמא ֶאת ִמישׁ  ּבָ ַתׁשְ ה ּבְ ּטָ  ְוֵכן ַהּמִ

ְנִעיַלת ָאסּוִרים ל ּבִ עִ  ַהַסְנּדָ ִלין, ירּבָ ּלְ י ּוִמְתּפַ ָבּתֵ  ּבְ
ֵנִסּיֹות ִנים ּכְ ָאר ּוִמְתַחּנְ ִבׁשְ ֲעִנּיֹות ּכְ   :ּתַ

ִית, ֵאּלוּ  ָעְברוּ . ד ין ּבַ ַבע עֹוד ּגֹוְזִרין ּדִ ֲעִנּיֹות ׁשֶ  ּתַ
ּבּור ַעל ִני ַהּצִ י ׁשֵ ִני ַוֲחִמיׁשִ י ְוׁשֵ ִני ַוֲחִמיׁשִ י ְוׁשֵ  ַוֲחִמיׁשִ

ִני ה ָאסּורשֶּׁ  ַמה ְוָכל, ְוׁשֵ ֹלׁשָ ְ ׁשּ ְפֵני ּבַ ּלִ  ָאסּור ֵאּלוּ  ׁשֶ
ֵאּלוּ  ַאף ְתִריִעין ֵאּלוּ  ִויֵתִרין, ּבְ ּמַ ֶהם ׁשֶ ׁשֹוָפר ּבָ  ַעל ּבְ

ָרכֹות ּמֹוִסיִפים ַהּבְ ֶהם ׁשֶ ִלין, ּבָ ּלְ ְרחֹוב ּוִמְתּפַ , ָהִעיר ּבִ
שׁ  ּומֹוִסיִפין, ְלהֹוִכיָחם ָזֵקן ּומֹוִריִדין ָרכֹות ׁשֵ  ּבְ

ְתפִ  תּבִ ֲחִרית ּלַ ת ׁשַ ְנָחה ּוִבְתִפּלַ  ֶאת ְונֹוֲעִלים, ַהּמִ
ִני ַהֲחֻנּיֹות ֵדי ְמַעט ּפֹוְתִחין ֶעֶרב ְלֵעת ּוַבׁשֵ ְמְצאוּ  ּכְ ּיִ  ׁשֶ
ת ִלְקנֹות ְיָלה ִלְסֻעּדַ י, ַהּלַ ל ּפֹוְתִחין ּוַבֲחִמיׁשִ  ַהּיֹום ּכָ
ֵני, ַמֲאָכל ַהּמֹוְכרֹות ֲחֻנּיֹות בֹוד ִמּפְ בָּ  ּכְ ַ  ֵישׁ  ְוִאם. תַהׁשּ
ֵני ַלֲחנּות ָתִחים ׁשְ  ְוִאם. ֶאָחד ְונֹוֵעל ֶאָחד ּפֹוֵתחַ , ּפְ

א ַלֲחנּות ֵישׁ  ַדְרּכוֹ  ּפֹוֵתחַ , ְלָפָניו ִאְצַטּבָ י ּכְ ֲחִמיׁשִ , ּבַ
שׁ  ְוֵאינוֹ    :חֹוׁשֵ

רֹות. ה ג ֹלא ֲאָבל, ִמְתַעּנֹות ּוֵמיִניקֹות ֻעּבָ ' ּבְ
ז ְוֹלא ִראׁשֹונֹות א ֹיאְכלוּ  ֹלא ּוִמיהוּ . ֹונֹותַאֲחר' ּבְ  ֶאּלָ

ֵדי ָלד ִקּיּום ּכְ   :ַהּוָ

ְזרוּ  ַאַחר. ו ּגָ ֲעִנּיֹות ג"י ׁשֶ  ֵאין ַנֲענוּ  ֹלא ִאם, ֵאּלוּ  ּתַ
י ְוָהֵני. עֹוד ּגֹוְזִרין ים ִמּלֵ ְתַעּנִ ּמִ ׁשֶ ִמים ַעל ּכְ ׁשָ , ַהּגְ
ָעְברוּ  ְלִפי ׁשֶ ּכְ ָבר ֵאּלוּ  ׁשֶ ִמיםַהגְּ  ְזַמן ָעְברוּ  ּכְ  ְוֵאין ׁשָ
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ֶהם ָאר ַעל ֲאָבל, ּתֹוֶעֶלת ּבָ ְרֲעִנּיֹות ׁשְ ים ּפֻ  ִמְתַעּנִ
ָענוּ  ַעד ְוהֹוְלִכים ּיֵ   :ׁשֶ

ים. ז ְתַעּנִ ּמִ ׁשֶ ִמים ַעל ּכְ ׁשָ ֲעִנּיֹות ג"י ְוָעְברוּ  ַהּגְ  ֵאּלוּ  ּתַ
א ְמַמֲעִטין, ַנֲענוּ  ְוֹלא ָ ַמׂשּ ן ּבְ ל ּוְבִבְנָין ּוַמּתָ ְמָחה ׁשֶ , ׂשִ

ֵארּוִסין ּוְמַמֲעִטין ּוִאין ּבְ א ְוִנׂשּ ן ִאם ֶאּלָ ם ֹלא ּכֵ  ִקּיֵ
ה ִמְצַות ִרּיָ ה ּפְ ֵאַלת ּוְמַמֲעִטין, ּוְרִבּיָ ׁשְ לֹום ּבִ ין ׁשָ  ּבֵ
ֲאלוּ  ֹלא ֲחָכִמים ְוַתְלִמיֵדי. ַלֲחֵברוֹ  ָאָדם לֹום ִיׁשְ  ׁשָ
א ְנזּוִפין ֶאּלָ ים ּכִ קֹום ְוִכְמֻנּדִ ַתן ָהֶאֶרץ ְוַעם, ַלּמָ ּנָ  ׁשֶ
לֹום ָלֶהם יִבין ׁשָ ָפה לוֹ  ְמׁשִ ׂשָ . ֹראשׁ  ְוֹכֶבד ָרָפה ּבְ

ם ֲחָכִמים ְוַתְלִמיֵדי ים חֹוְזִרים ְלַבּדָ ִני ּוִמְתַעּנִ  ׁשֵ
י ִני ַוֲחִמיׁשִ ֵצא ַעד ְוׁשֵ ּיֵ ל ִניָסן ׁשֶ קּוָפה ׁשֶ ִרין. ּתְ  ּוֻמּתָ
ְיָלה ֶלֱאֹכל ּלַ ָאר ּוִבְמָלאָכה, ּבַ ָבִרי ּוִבׁשְ  ּוַמְפִסיִקים, םּדְ
ֹראשׁ  ה ֹחֶדשׁ  ּבְ ל ִניָסן ָיָצא. ּופּוִרים ֲחֻנּכָ קּוָפה ׁשֶ , ּתְ
יעַ  ְוהּוא ִהּגִ ׁשֶ ֶמשׁ  ּכְ ֶ ת ַהׁשּ ל ִלְתִחּלַ ֹור ַמּזַ  ֵאין, ַהׁשּ

ין ֵאין עֹוד ִמְתַעּנִ ִמים ׁשֶ ׁשָ ַמן ַהּגְ ּזְ ה ּבַ א ַהּזֶ  ִסיָמן ֶאּלָ
ל ָיְרדוּ  ְוֹלא הֹוִאיל, ְקָלָלה ת רִעקָּ  ּכָ ְתִחּלַ ָנה ּבִ ָ   :ַהׁשּ

ּלֹא ַהֵסֶדר ֶזה ְוָכל. ח ׁשֶ ִמים ָיְרדוּ  ּכְ ׁשָ ָלל ּגְ  ֲאָבל, ּכְ
ְרִביָעה ָיְרדוּ  ִבים ְוָצְמחוּ . ּבִ  ֲהֵרי, ִליַבשׁ  ְוִהְתִחילוּ  ָהֲעׂשָ
ים ֵאּלוּ  ְרדוּ  ַעד ְוזֹוֲעִקים ִמְתַעּנִ ּיֵ ִמים ׁשֶ ׁשָ  ַעד אוֹ  ּגְ

יְבׁשוּ  ּיִ ָמִחי ׁשֶ יעַ  ִאם ְוֵכן. םַהּצְ ַסח ְזַמן ִהּגִ  ָקרֹוב אוֹ  ַהּפֶ
הּוא, לוֹ  ִריַחת ְזַמן ׁשֶ ֶאֶרץ ָהִאיָלנֹות ּפְ ָרֵאל ּבְ  ְוֹלא, ִיׂשְ

ִמים ָיְרדוּ  ׁשָ ים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ּגְ ְרדוּ  ַעד ְוזֹוֲעִקים ִמְתַעּנִ ּיֵ  ׁשֶ
ִמים ׁשָ ֲעֹבר ַעד אוֹ  ְלִאיָלנֹות ָהְראּוִיים ּגְ ּיַ ם ׁשֶ  ֵכןוְ . ְזַמּנָ
יעַ  ִמים ָיְרדוּ  ְוֹלא ַהֻסּכֹות ַחג ִהּגִ ׁשָ ה ּגְ ֵדי ַהְרּבֵ  ּכְ

אֹות יִחין ַהּבֹורֹות ֵמֶהם ְלַמּלְ ִ ָערֹות ְוַהׁשּ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ְוַהּמְ
ים ֵרד ַעד ִמְתַעּנִ ּיֵ ם ׁשֶ ׁשֶ  ֵאין ְוִאם. ְלבֹורֹות ָהָראּוי ּגֶ

ּתֹות ַמִים ָלֶהם ין, ִלׁשְ ִמים ַעל ִמְתַעּנִ ׁשָ ָכל ַהּגְ  ֵעת ּבְ
ּלֹא ּתֹות ַמִים ָלֶהם ִיְהֶיה ׁשֶ ימֹות ַוֲאִפּלוּ , ִלׁשְ ה ּבִ . ַהַחּמָ
ְסקוּ  ִמים ּפָ ׁשָ ין ַהּגְ ם ּבֵ ׁשֶ ם ּגֶ ימֹות יֹום' מ ְלֶגׁשֶ  ּבִ

ִמים ׁשָ ת ֶזה ֲהֵרי, ַהּגְ ּצֶֹרת ַמּכַ ים ּבַ  ַעד ְוזֹוֲעִקים ּוִמְתַעּנִ
ְרדוּ  ּיֵ ִמים ׁשֶ ׁשָ ֲעבֹ  ַעד אוֹ  ּגְ ּיַ ם רׁשֶ   :ְזַמּנָ

ה. ט ּמֶ ָבִרים ּבַ ֶאֶרץ, ֲאמּוִרים ּדְ ָרֵאל ּבְ  ַהּדֹוֶמה ְוָכל ִיׂשְ
ְמקֹומֹות ֲאָבל. ָלהּ  עֹוַנת ּבִ ִמים ׁשֶ ׁשָ ֶהם ַהּגְ ּלָ  ֹקֶדם ׁשֶ

ְבָעה ר ׁשִ ָון ָעׂשָ ַמְרֶחׁשְ יעַ . ֶזה ְזַמן ַאַחר אוֹ  ּבְ ּגִ ּיַ ׁשֶ  ּכְ
ם ִמים ָיְרדוּ  ְוֹלא ְזַמּנָ ׁשָ ים ִדיםְיִחי, ּגְ ִני ִמְתַעּנִ  ׁשֵ

י ִני ַוֲחִמיׁשִ ֹראשׁ  ּוַמְפִסיִקים ְוׁשֵ ה ֹחֶדשׁ  ּבְ  ּופּוִרים ֲחֻנּכָ
ךְ  ַאַחר ְוׁשֹוִהין מוֹ  ּכָ ה ּכְ ָ ׁשּ  ָיְרדוּ  ֹלא ִאם, ָיִמים ׁשִ
ִמים ׁשָ ית ּגְ ין ּבֵ ֲעִנּיֹות ג"י ּגֹוְזִרין ּדִ  ַהֵסֶדר ַעל ּתַ
ָאַמְרנוּ    :ׁשֶ

ל. י ֲעִנית ּכָ ּבּור ּגֹוְזִריםשֶׁ  ּתַ חּוָצה ַהּצִ , ָלָאֶרץ ּבְ
ֶהם אֹוְכִלים ְיָלה ּבָ ּלַ ִדין ְוִדיָנם ּבַ ָאר ּכְ ֲעִניֹות ׁשְ . ּתַ
ֵאין ּבּור ַעל ּגֹוְזִרים ׁשֶ ֲעִנית ַהּצִ גֹון ּתַ ּפּור צֹום ּכְ  ּכִ
א ֶאֶרץ ֶאּלָ ָרֵאל ּבְ ְלַבד ִיׂשִ ָטר ּוִבְגַלל, ּבִ  ּוְבאֹוָתם, ַהּמָ
ר ֲענִ  ֶעׂשֶ ֵהם ּיֹותּתַ ה ׁשֶ ֹלׁשָ ים ׁשְ ַבע ֶאְמָצִעּיִ  ְוׁשֶ

  :ַאֲחרֹונֹות

ים ָהיוּ . יא ִמים ַעל ִמְתַעּנִ ׁשָ ה, ְוַנֲענוּ  ַהּגְ ּמָ  ֵיְרדוּ  ּכַ
ֲעִנית ִמן ּפֹוְסִקין ְוִיְהיוּ  ְנסוּ , ַהּתַ ּכָ ּיִ ֶ ֹעֶמק ִמׁשּ  ָהֶאֶרץ ּבְ

ינֹוִנית. ֶטַפח ַהֲחֵרָבה ֵני, ּוַבּבֵ , ֲעבּוָדהּובַ . ְטָפִחים ׁשְ
ה ֹלׁשָ , ֲחצֹות ַאַחר ִליֵרד ִהְתִחילוּ  ְוִאם ְטָפִחים ׁשְ
ִלימוּ  , ֲחצֹות ֹקֶדם ִליֵרד ִהְתִחילוּ  ְוִאם ַהּיֹום אֹותוֹ  ַיׁשְ

ִלימוּ  ֹלא א ַיׁשְ ּתוּ  ֹיאְכלוּ  ֶאּלָ , טֹוב יֹום ְוַיֲעׂשוּ  ְוִיׁשְ
צוּ  ְוָלֶעֶרב ל ְוֹיאְמרוּ  ִיְתַקּבְ דֹול ַהּלֵ   :ַהּגָ

ל אֹוְמִרים ֵאין .יב דֹול ַהּלֵ א ַהּגָ ֲענוּ  ֶאּלָ ּנַ ׁשֶ יֹום ּכְ  ּבְ
ֲעִניָתם ְוָקא ּתַ ְלַאַחר יֹום ַעד ַנֲענוּ  ֹלא ִאם ֲאָבל, ּדַ  ׁשֶ
ֲעִניָתם   :ֹלא, ּתַ

ִמים ָלֶהם ָיְרדוּ  ִאם. יג ׁשָ ֵליל ּגְ ֲעִניָתם ּבְ ָעָלה ֹקֶדם ּתַ  ׁשֶ
ַחר ַעּמּוד ַ דֹול לַהלֵּ  אֹוְמִרים ֵאין, ַהׁשּ   :ַהּגָ
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 תקעו סימן
ָבִרים ֵאיֶזה על ין ּדְ  ז"ט ּובוֹ , ּוַמְתִריעין ִמְתעּנִ

  ְסִעיִפים:

ם. א ׁשֵ ים ּכְ ְתַעּנִ ּמִ ִמים ַעל ּוַמְתִריִעים ׁשֶ ׁשָ ךְ  ַהּגְ  ּכָ
ים ָאר ַעל ִמְתַעּנִ רֹות ׁשְ גֹון. ַהּצָ אוּ  ם"ַעּכוּ  ּכְ ּבָ  ַלֲעֹרךְ  ׁשֶ
ָרֵאל ִעם ִמְלָחָמה ח אוֹ , ַמס ֵמֶהם ִלּטֹל אוֹ  ,ִיׂשְ  ִלּקַ
ָדם ִמְצָוה ֲאִפּלוּ  ָצָרה ֲעֵליֶהם ִלְגֹזר אוֹ , ֶאֶרץ ִמּיָ  ּבְ
ה ין ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ַקּלָ ֻרַחמוּ  ַעד ּוַמְתִריִעין ִמְתַעּנִ ּיְ  ְוָכל. ׁשֶ

ְסִביבֹוֵתיֶהם ֶהָעִרים ים ׁשֶ , ַמְתִריִעין ֵאין ֲאָבל ִמְתַעּנִ
א ן ִאם ֶאּלָ ְקעוּ  ּכֵ ץ ּתָ  ֹלא ַוֲאִפּלוּ . ְלֶעְזָרָתם ְלִהְתַקּבֵ
אוּ  א ּבָ ֶרךְ  ַלֲעֹבר ֶאּלָ ֵאין, ַאְרָצם ּדֶ  ִמְלָחָמה ָלֶהם ׁשֶ

ֶהם א ִעּמָ  ְמקֹום ַעל ְועֹוְבִרים, ֲאֵחִרים ם"ַעּכוּ  ַעל ֶאּלָ
ָרֵאל ין ִיׂשְ   :ּוַמְתִריִעין ִמְתַעּנִ

ֶבר ַעל ְוֵכן. ב ֶבר ֵאיֶזהוּ . ַהּדֶ שׁ שֶׁ  ִעיר, ּדֶ הּ  ּיֵ  ק"ת ּבָ
ה ְוָיְצאוּ  ַרְגִלי ּנָ ה ִמּמֶ ֹלׁשָ ה ֵמִתים ׁשְ ֹלׁשָ ׁשְ  ֶזה ָיִמים ּבִ
ֶבר ֶזה ֲהֵרי, ֶזה ַאַחר יֹום ָיְצאוּ . ּדֶ ד אוֹ ' א ּבְ , ָיִמים' ּבְ
ֶבר ֶזה ֵאין הּ  ָהיוּ . ּדֶ ה ְוָיְצאוּ  ֶאֶלף ּבָ ּנָ ה ִמּמֶ ָ ׁשּ  ֵמִתים ׁשִ
ג ֶבר ֶזה ֲהֵרי, ֶזה ַאַחר ֶזה ָיִמים' ּבְ יֹום ָיְצאוּ . ּדֶ  ּבְ

ָעה אוֹ  ֶאָחד ַאְרּבָ ֶבר ֶזה ֵאין, ָיִמים ּבְ  ְלִפי ְוֵכן. ּדֶ
ּבֹון ים ְוֵאין. ֶזה ֶחׁשְ ׁשִ ים ַהּנָ ַטּנִ ְבתוּ  ּוְזֵקִנים ְוַהּקְ ָ ׁשּ  ׁשֶ

ָלאָכה ְכַלל ִמּמְ י ִמְנַין ּבִ ִדיָנה ַאְנׁשֵ  ָהָיה. ֶזה ְלִעְנָין ַהּמְ
ֶבר ֶאֶרץ ּדֶ רָ  ּבְ ין, ֵאלִיׂשְ ָאר ִמְתַעּנִ ֻלּיֹות ׁשְ . ֲעֵליֶהם ּגָ
ֶבר ָהָיה ִדיָנה ּדֶ ּמְ רֹות, ּבַ ּיָ ה ּוָבאֹות הֹוְלכֹות ְוׁשַ ּנָ  ִמּמֶ

יֶהן, ַאֶחֶרת ִלְמִדיָנה ּתֵ י ַעל ַאף ִמְתַעּנֹות ׁשְ ֵהן ּפִ  ׁשֶ
  :ִמּזוֹ  זוֹ  ְרחֹוקֹות

ֶבר ָהָיה ְוִאם. ג ֲחִזיִרים ּדֶ ין, ּבַ ֵעיֶהם ֵניִמפְּ , ִמְתַעּנִ ּמֵ  ׁשֶ
ל ּדֹוִמים ֵני ְלׁשֶ ן ְוָכל. ָאָדם ּבְ ּכֵ ֶבר ָהָיה ִאם ׁשֶ  ּדֶ
ַעּכוּ  ָרֵאל ְוֹלא ם"ּבְ ִיׂשְ ים, ּבְ ְתַעּנִ ּמִ   :ׁשֶ

ין ְוֵכן. ד ּפֶֹלת ַעל ִמְתַעּנִ ִעיר ַהּמַ ּבָ יַצד. ׁשֶ  ֲהֵרי, ּכֵ
ָרְבָתה ִעיר ׁשֶ ָתִלים ַמּפֶֹלת ּבָ ִריִאים ּכְ ֵאיָנן ּבְ  ְמִדיןעוֹ  ׁשֶ

ַצד ָהר ּבְ ין ָצָרה ֶזה ֲהֵרי, ַהּנָ . ָעֶליהָ  ּוַמְתִריִעין ּוִמְתַעּנִ
ֵהם ָהרּוחֹות ְוַעל ָהַרַעשׁ  ַעל ְוֵכן יִלים ׁשֶ ְנָין ַמּפִ  ַהּבִ

ים, ְוהֹוְרִגים   :ֲעֵליֶהם ּוַמְתִריִעין ִמְתַעּנִ

ין ְוֵכן. ה יַצד. ַהחֹוָלִאים ַעל ִמְתַעּנִ ַרד ֲהֵרי, ּכֵ ּיָ  ֹחִלי ׁשֶ
ים ֶאָחד ה ַלֲאָנׁשִ אֹוָתהּ  ַהְרּבֵ גֹון, ָהִעיר ּבְ ָרה ּכְ  אוֹ  ַאְסּכָ

ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ִחְרחּור  ֲהֵרי, ֹחִלי ֵמאֹותוֹ  ֵמִתים ְוָהיוּ , ּבָ
ֲעִנית ָעֶליהָ  ְוגֹוְזִרין ִצּבּור ָצַרת ֶזה  ְוֵכן. ּוַמְתִריִעין ּתַ

ִחין הּוא ֲהֵרי ַלח ִחּכּוךְ  ׁשְ ט ְוִאם, ּפֹוֵרחַ  ּכִ ׁשַ ֹרב ּפָ  ּבְ
ּבּור ין ַהּצִ , ָיֵבשׁ  ִחּכּוךְ  ֲאָבל. ָעָליו ּוַמְתִריִעין ִמְתַעּנִ
ְלַבד ָעָליו צֹוֲעִקים   :ּבִ

ה ַעל ְוֵכן. ו ָחה ָרָעה ַחּיָ ּלְ ּתַ ׁשְ ּנִ יָקה ֹלא ֲאִפּלוּ , ׁשֶ  ִהּזִ
א ְלַבד ִנְרֵאית ֶאּלָ ין, ּבִ ָכל ּוַמְתִריִעין ִמְתַעּנִ , ָמקֹום ּבְ

ַחת ֵאיָנהּ  ִאם ֲאָבל. ָהְרחֹוִקים ִפּלוּ אֲ  ּלַ א ֵאיָנהּ , ְמׁשֻ  ֶאּלָ
ַחת ִהיא ֵאיזוֹ . ִמְקֶרה ּלַ ִעיר ִנְרֲאָתה, ְמׁשֻ ּיֹום ּבָ  ֲהֵרי, ּבַ

ַחת זוֹ  ּלַ ֶדה ִנְרֲאָתה. ְמׁשֻ ָ ׂשּ ּיֹום ּבַ ֵני ָרֲאָתה ִאם, ּבַ  ׁשְ
ֵני ְרָחה ְוֹלא ָאָדם ּבְ ֵניֶהם ּבָ ַחתְמשֻׁ  זוֹ  ֲהֵרי, ִמּפְ  ְוִאם. ּלַ

ֶדה ָהְיָתה ְסמּוָכה ׂשָ ֵני ְוָרֲאָתה, ַלֲאַגם ׁשֶ ֵני ׁשְ  ָאָדם ּבְ
ַחת זוֹ  ֲהֵרי, ַאֲחֵריֶהם ְוָרְדָפה ּלַ  ָרְדָפה ֹלא. ְמׁשֻ

ַחת ֵאיָנהּ , ַאֲחֵריֶהם ּלַ ֲאַגם ָהְיָתה ְוִאם. ְמׁשֻ  ֲאִפּלוּ , ּבַ
ַחת ֵאיָנהּ  ַאֲחֵריֶהם ָרְדָפה ּלַ א, ְמׁשֻ  ָטְרָפה ִאם ֶאּלָ
ֵניֶהם ֵניֶהם ָאְכָלה ִאם ֲאָבל. ֵמֶהם ֶאָחד ְוָאְכָלה ׁשְ  ׁשְ
ֲאַגם ַחת ֵאיָנהּ , ּבָ ּלַ ֵני, ְמׁשֻ ה ִמּפְ ּזֶ ֵני ְמקֹוָמהּ  הּוא ׁשֶ  ּוִמּפְ

ֵני ֹלא, ָטְרָפה ָהְרָעבֹון הּוא ִמּפְ ַחת ׁשֶ ּלַ   :ְמׁשֻ

ים. ז ּתִ נּוִיים ּבָ רֹות ַהּבְ ְדּבָ ּמִ ּמֹותהַ  ּוָבֲאָרצֹות ּבַ ׁשַ , ּנְ
דּוֵדי ְמקֹום ְוֵהם הֹוִאיל ה ּגְ ג ָעְלָתה ִאם, ַחּיָ  ַלּגַ
ינֹוק ְוָנְטָלה ַחת זוֹ  ֲהֵרי ֵמֲעִריָסה ּתִ ּלַ  ֹלא ְוִאם, ְמׁשֻ
יעַ  ה ִהּגִ ַחת ֵאיָנהּ  זוֹ  ְלִמּדָ ּלַ ֵאּלוּ  ְמׁשֻ ֵני ׁשֶ  ָאָדם ּבְ
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נוּ  ִסּכְ ַעְצָמם ׁשֶ ָאר ֲאָבל. ַהַחּיֹות ִלְמקֹום ּוָבאוּ  ּבְ  ׁשְ
חוּ  ָהעֹוף ְוֶרֶמשׂ  ָהָאֶרץ ֶרֶמשׂ  ִמיֵני ּלְ ֻ ׁשּ יקוּ  ׁשֶ גֹון, ְוִהּזִ  ּכְ
ּלּוחַ  ים ׁשִ ים ְנָחׁשִ יִקים ְוַעְקַרּבִ ּזִ ּמַ , ְמִמיִתים ְוֵאיָנם ׁשֶ
ין ְצָרִעים לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין  ֵאין, ָלֶהם ְוַהּדֹוֶמה ְוַיּתּוׁשִ

ים   :ןַמְתִריִעי ְוֹלא ָיָדם ַעל ִמְתַעּנִ

פֹון ְיָרקֹון ַעל ְוֵכן. ח ּדָ ִ ִהְתִחיל ְוַהׁשּ ֶ בּוָאה ִמׁשּ ּתְ , ּבַ
א ִהְתִחיל ֹלא ֲאִפּלוּ  ָמקֹום ֶאּלָ ְמֹלא ֶאָחד ּבְ י ּכִ  ּפִ
ּנּור ין, ַהּתַ   :ּוַמְתִריִעין ִמְתַעּנִ

ה ַעל ְוֵכן. ט  ֵמֶהם ִנְרָאה ֹלא ֲאִפּלוּ , ְוֶהָחִסיל ָהַאְרּבֶ
א ָנף ֶאּלָ ָכל ֶאָחד ּכָ ָרֵאל ֶאֶרץ ּבְ  ֵאינוֹ  ַוֲאִפּלוּ , ִיׂשְ

ִחית ין, ָהָאֶרץ ְיבּול ַמׁשְ  ְוַעל, ֲעֵליֶהם ּוַמְתִריִעין ִמְתַעּנִ
ָכל ַהּגּוַבאי הּוא ּבְ ין ֵאין ֶהָחָגב ַעל ֲאָבל. ׁשֶ  ִמְתַעּנִ
א, ַמְתִריִעין ְוֹלא ָעָליו ְלַבד זֹוֲעִקין ֶאּלָ ו. ּבִ  ְוַעְכׁשָ
ֵאין לוּ  ִמיִנים יִריןַמכִּ  ָאנוּ  ׁשֶ ם ַעל, ַהּלָ ּלָ   :ַמְתִריִעין ּכֻ

זֹונֹות ַעל ְוֵכן. י יַצד. ַהּמְ לוּ  ֲהֵרי, ּכֵ ֻהּזְ ָבִרים ׁשֶ ל ּדְ  ׁשֶ
ֹרב ְסחֹוָרה י ׁשֶ י ַחּיֵ גֹון, ֵמֶהם ָהִעיר אֹוָתהּ  ַאְנׁשֵ ֵלי ּכְ  ּכְ
ן ּתָ ׁשְ ָבֶבל ּפִ ֶמן ְוַיִין ּבְ ֶאֶרץ ְוׁשֶ ָרֵאל ּבְ  ֵעטְוִנְתמַ , ִיׂשְ
א ָ ׁשּ ן ַהּמַ ּתָ ְצָטֵרךְ  ַעד ְוַהּמַ ּיִ ר ׁשֶ ּגָ ֶוה ִלְמּכֹר ַהּתַ ָרה ׁשָ  ֲעׂשָ
ה ָ ׁשּ ׁשִ ת, ָעֶליהָ  ּוַמְתִריִעין ִצּבּור ָצַרת זוֹ  ֲהֵרי, ּבְ ּבָ  ּוְבׁשַ
ת ָעֶליהָ  ּתֹוְקִעין ֵאין ֲאָבל. ָעֶליהָ  זֹוֲעִקים ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ָטר ַעל ְוֵכן. יא יַצד. ַהּמָ ַרּבוּ  ֲהֵרי, ּכֵ ִמים ֲעֵליֶהם ׁשֶ ׁשָ  ּגְ
ֵצרוּ  ַעד ּיָ ִלים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ָלֶהם ׁשֶ ּלְ ֵאין, ֲעֵליֶהם ִמְתּפַ  ׁשֶ
ים ִמּזוֹ  ְיֵתָרה ָצָרה ְלךָ  ּתִ ַהּבָ יֶהם ְוִנְמְצאוּ  נֹוְפִלים ׁשֶ ּתֵ  ּבָ

ָרֵאל ּוְבֶאֶרץ. ִקְבֵריֶהם ִלין ֵאין ִיׂשְ ּלְ  ֹרב ַעל ִמְתּפַ
ִמים ׁשָ ֵני, ַהּגְ ִהיא ִמּפְ יֶהם ָהִרים ֶאֶרץ ׁשֶ נּוִים ּוָבּתֵ  ּבְ
ֲאָבִנים ִמים ְוֹרב ּבַ ׁשָ ים ְוֵאין ָלֶהם טֹוָבה ַהּגְ  ִמְתַעּנִ
ו. ַהּטֹוָבה ְלַהֲעִביר ְצָפת ְוַעְכׁשָ ים ַמּפֶֹלת ְמצּוָיה ּבִ ּתִ  ּבָ

ֵני ִמים ִמּפְ ׁשָ ִלים, ַהּגְ ּלְ   :ֲעֵליֶהם ּוִמְתּפַ

ל. יב שׁ  ִעיר ּכָ ּיֵ הּ  ׁשֶ ל ָצָרה ּבָ  ָהִעיר אֹוָתהּ , ֵאּלוּ  ִמּכָ
ה ה ְוזֹוֲעִקין ִמְתַעּנָ ְתִפּלָ ִנים ּבִ ׁשֹוָפר ּוַמְתִריִעין ּוִמְתַחּנְ  ּבְ

ֲעֹבר ַעד ּתַ ָרה ׁשֶ  ֲאָבל ִמְתַעּנֹות ְסִביבֹוֶתיהָ  ְוָכל. ַהּצָ
ים ֲאָבל, ַמְתִריעֹות ֹלא ׁשִ  ּוְבָכל. ַרֲחִמים ֲעֵליֶהם ְמַבּקְ

יןִמתְ  ֵאין ָמקֹום  ַמְתִריִעים ְוֹלא זֹוֲעִקים ְוֹלא ַעּנִ
ת ּבָ ׁשַ ַרת חּוץ, ָצָרה ׁשּום ַעל טֹוב ְויֹום ּבְ  ִמּצָ

זֹונֹות ּזֹוֲעִקים ַהּמְ ת ֲעֵליֶהם ׁשֶ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

יפּוהָּ  ִעיר. יג ִהּקִ  ַהְמֹטֶרֶפת ּוְסִפיָנה, ָנָהר אוֹ  ם"ַעּכוּ  ׁשֶ
ם ּיָ ף ָיִחיד ַעל ֲאִפּלוּ , ּבַ ְרּדָ ֵני ַהּנִ  אוֹ  ם"ַעּכוּ  ִמּפְ

ָאר חֹוֶלה אוֹ  ָרָעה רּוחַ  אוֹ , ִלְסִטים שׁ  ֹחִלי ׁשְ ּיֵ  ּבוֹ  ׁשֶ
ַנת ִנים זֹוֲעִקים ַהּיֹום ַסּכָ ְתִפּלֹות ּוִמְתַחּנְ ת ּבִ ּבָ ׁשַ  ֲאָבל ּבְ
א, ּתֹוְקִעין ֵאין ן ִאם ֶאּלָ ץ ּתֹוְקִעין ּכֵ  ַלֲעֹזר ָהָעם ְלַקּבֵ

יָלם ֲאֵחיֶהם   :ּוְלַהּצִ

ֲעִניֹות .יד ים ֵאּלוּ  ּתַ ְתַעּנִ ּמִ רֹות ַעל ׁשֶ ין ֵאין, ַהּצָ  ִמְתַעּנִ
ֶהם רֹות ֹלא ּבָ ים ְוֹלא ֵמיִניקֹות ְוֹלא ֻעּבָ ִרים, ְקַטּנִ  ּוֻמּתָ

ְיָלה ֶלֱאֹכל ּלַ י ַעל ַאף ּבַ ים ּפִ ְתַעּנִ ּמִ  חּוץ, ְלָמָחר ׁשֶ
ֲעִנית ִמים ִמּתַ ׁשָ   :ַהּגְ

ָהיוּ  ִצּבּור. טו ים ֵאין ָצרֹות' ב ָלֶהם ׁשֶ ׁשִ  ַרֲחִמים ְמַבּקְ
א יב, ֵמֶהם ַאַחת ַעל ֶאּלָ ְכּתִ צּוָמה: ּדִ ה ַוּנָ ַבְקׁשָ  ַוּנְ

י ַעל ַאף: ְואֹוְמִרים ֹזאת ַעל ֵמֱאֹלֵהינוּ  שׁ  ּפִ ּיֵ נוּ  ׁשֶ ִלּבֵ  ּבְ
לֹוִנית ָצָרה ַעל, ַרּבֹות ָצרֹות אנוּ  ּפְ ל ּבָ ּלֵ  ְוִאם. ְלִהְתּפַ
ֶבר ְוָצַרת ָרָעב ָצַרת ָלֶהם ֵישׁ  ים, ּדֶ ׁשִ  ַעל ַרֲחִמים ְמַבּקְ

ּום ָהָרָעב ִכי ִמׁשּ ְבָעא ַרֲחָמָנא ָיִהיב ּדְ י, ׂשָ   :ָיִהיב ְלַחּיֵ

ָכל. טז ֲעִנית יֹום ּבְ ּגֹוְזִרים ּתַ ּבּור ַעל ׁשֶ ֵני ַהּצִ  ִמּפְ
רֹות ית, ַהּצָ ין ּבֵ ֵקִנים ּדִ ִבים ְוַהּזְ ֵבית יֹוׁשְ ֶנֶסת ּבְ  ַהּכְ

ה ַעל ּובֹוְדִקים י ַמֲעׂשֵ ת ֵמַאַחר ָהִעיר ַאְנׁשֵ ִפּלַ  ּתְ
ֲחִרית ְכׁשֹוִלים ּוְמִסיִרין, ַהּיֹום ֲחִצי ַעד ׁשַ ל ַהּמִ  ׁשֶ
ין ּוַמְזִהיִרין, ֲעֵברֹות ֲעֵלי ַעל ְוחֹוְקִרים ְודֹוְרׁשִ  ָחָמס ּבַ
ין, ַוֲעֵברֹות ֲעֵלי ְוַעל. אֹוָתן ּוַמְפִריׁשִ , ְזרֹועַ  ּבַ
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יִלין ּפִ ְדָבִרים ְוַכּיֹוֵצא. םאֹותָ  ּוַמׁשְ  ַהּיֹום ּוֵמֲחִצי. ֵאּלוּ  ּבִ
ּתֹוָרה קֹוִרין ַהּיֹום ְרִביעַ , ְוָלֶעֶרב ִביא ּוַמְפִטיִרין ּבַ ּנָ , ּבַ
ִלין ָהַאֲחרֹון ַהּיֹום ּוְרִביעַ  ּלְ  ּוַמְתִריִעים ִמְנָחה ִמְתּפַ

ין ִפי ְוזֹוֲעִקים ּוִמְתַוּדִ   :ּכָֹחם ּכְ

 תקעז סימן
ִמים ַרּבוּ ִנתְ  ִאם ׁשָ ים עד ַהּגְ ְטׁשִ ְמַטׁשְ  ֵאיךְ  ַהַקְרַקע ׁשֶ

  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ִמְתַנֲהִגים

ָכל. א ִמים ֹרב ִאם, ָמקֹום ּבְ ׁשָ ים ּגְ ְטׁשִ ְרַקע ְמַטׁשְ  ַהּקַ
ה ּומֹוְנִעים ים ַמְתִריִעים, ַהֲחִריׁשָ ׁשִ  ְוִאם. ַרֲחִמים ּוְמַבּקְ
ז ָהִעְנָין ַנא ְוֵאין ֶנְחּפָ ֵסֶדר ְלַהְתִריעַ  יּפְ ָאר ּכְ  ׁשְ

ֲעִנּיֹות ֲעִנית ּבוֹ  ּגֹוְזִרין ֵאין, ּתַ ּבּור ַעל ּתַ ֵאין, ַהּצִ  ׁשֶ
ּבּור ָכל ְלִהְתַעּנֹות ְיכֹוִלים ַהּצִ א, יֹום ּבְ  ַמְתִריִעין ֶאּלָ
ָכל ה ּוְבָכל יֹום ּבְ ִפּלָ ה ּוְבַהְתָרָעה, ּתְ ּפֶ י ּבַ  ְוִאם. ּדַ

ִאים, ַעּנֹותְלִהתְ  רֹוִצים ַהְיִחיִדים ָ ָכךְ  ֵהם ַרׁשּ  ּבְ
ה ּוְבַהְתָרַעת ַהְינוּ , ַהּפֶ ֲעֵננוּ  ּדְ : אֹוֵמר ֲעֵננוּ  ָאִבינוּ  ּבַ

ָפֶניךָ  ָרצֹון ְיִהי  ֲאבֹוֵתינוּ  ֵואֹלֵהי ֱאֹלֵהינוּ ' ה ִמּלְ
ׁשוּ  ְכּבְ ּיִ ֲעְסךָ  ֶאת ַרֲחֶמיךָ  ׁשֶ  ַעל ַרֲחֶמיךָ  ְוִיּגֹּלוּ , ּכַ
ֶניךָ  םעִ  ְוִתְתַנֵהג, ִמּדֹוֶתיךָ  ת ּבָ ִמּדַ ֵנס, ַרֲחִמים ּבְ  ְוִתּכָ

ּוַרת ִלְפִנים ָלֶהם ין ִמׁשּ דֹול ּוְבטּוְבךָ , ַהּדִ  ַרֵחם ַהּגָ
ֵאין, ֲעֵליֶהם ְרָענּות ׁשֶ א ּפֻ א ָלעֹוָלם ּבָ ִביל ֶאּלָ ׁשְ  ּבִ
ָרֵאל ךָ  ְוֵהם, ִיׂשְ ר ְוַנֲחָלְתךָ  ַעּמְ  ֵמֶאֶרץ הֹוֵצאתָ  ֲאׁשֶ
ל ִליםְיכוֹ  ְוֵאיָנם, ִמְצַרִים  רֹב ְוֹלא ָרָעה ֹרב ֹלא ְלַקּבֵ
ְעתָּ , טֹוָבה ּפַ  ְיכֹוִלים ֵאיָנם, טֹוָבה ֹרב ֲעֵליֶהם ִהׁשְ
ל ַעְסתָּ . ְלַקּבֵ ל ְיכֹוִלים ֵאיָנם, ֲעֵליֶהם ּכָ  ְיִהי. ְלַקּבֵ
ֵהא ָרצֹון ּיְ עֹוָלם ֶרַוח ׁשֶ   :ַרֲחֶמיךָ  ּוְזֹכר ּבָ

 תקעח סימן
ָכל ה ָיִחיד ׁשֶ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ָצָרתוֹ  על ְתַפֵללְויִ  ִיְתעּנֶ

ם. א ׁשֵ ּבּור ּכְ ַהּצִ ים ׁשֶ ִלים ִמְתַעּנִ ּלְ , ָצָרָתם ַעל ּוִמְתּפַ
ךְ  ל ּכָ ה ָיִחיד ּכָ ל ִמְתַעּנֶ ּלֵ יַצד. ָצָרתוֹ  ַעל ּוִמְתּפַ , ּכֵ
ר ּתֹוֶעה אוֹ  חֹוֶלה לוֹ  ָהָיה ְדּבָ ּמִ ֵבית ָחבּושׁ  אוֹ , ּבַ  ּבְ

שׁ  ְלִהְתַעּנֹות לוֹ  ֵישׁ , ָהֲאסּוִרים  ַרֲחִמים ּוְלַבּקֵ
ַתֲעִניתוֹ  ה ְוֹלא. ּבְ ת ִיְתַעּנֶ ּבָ ׁשַ ה, ּומֹוֵעד ּבְ  ּופּוִרים ֲחֻנּכָ

  :ֹחֶדשׁ  ְוֹראשׁ 

 תקעט סימן
ִפלֹות ֵסֶדר ֵאלוּ  ּתְ עִנּיֹות ּבְ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ַהּתַ

ָכל. א ְבָעה יֹום ּבְ ִ ֲעִנּיֹות ִמׁשּ ל ַאֲחרֹונֹות ּתַ ִמים ׁשֶ ׁשָ  ּגְ
ִלים ּלְ ָבה ֶאת מֹוִציִאים: ֶזה ֵסֶדר ַעל ִמְתּפַ  ִלְרחֹוָבהּ  ַהּתֵ

ל ִצים ָהָעם ְוָכל, ִעיר ׁשֶ ִסים ִמְתַקּבְ ים ּוִמְתּכַ ּקִ ׂשַ , ּבְ
י ַעל ַמְקֶלה ֵאֶפר ְונֹוְתִנים ּבֵ ָבה ּגַ י ְוַעל ַהּתֵ ּבֵ  ֵסֶפר ּגַ
ֵדי, ּתֹוָרה ִדיל ּכְ ה ְלַהּגְ ִכּיָ ם ְלַהְכִניעַ וּ  ַהּבְ  ִמן ְוֶאָחד, ִלּבָ
ֹראשׁ  ְונֹוֵתן ָהֵאֶפר נֹוֵטל ָהָעם יא ּבְ ׂשִ  ַאב ּוְבֹראשׁ  ַהּנָ
ית ין ּבֵ ְמקֹום, ּדִ ין ֲהָנַחת ּבִ ִפּלִ ֵדי, ּתְ ְלמוּ  ּכְ ּכָ ּיִ  ׁשֶ

ֹראׁשוֹ  ְונֹוֵתן נֹוֵטל ְוֶאָחד ֶאָחד ְוָכל, ְוָיׁשּובוּ   ְוַאַחר. ּבְ
ךְ  יֵניהֶ  ַמֲעִמיִדים ּכָ ִבים ְוֵהם, ָחָכם ָזֵקן םּבֵ  ֹלא. יֹוׁשְ
ם ָהָיה ם ָהָיה ֹלא. ָחָכם ַמֲעִמיִדין, ָחָכם ָזֵקן ׁשָ  ֹלא ׁשָ
ל ָאָדם ַמֲעִמיִדין, ָחָכם ְוֹלא ָזֵקן  ְואֹוֵמר צּוָרה ׁשֶ

ְבֵרי ִלְפֵניֶהם ים ּדִ ּבּוׁשִ ק ֹלא, ַאֵחינוּ : ּכִ ֲעִנית ְוֹלא ׂשַ  ּתַ
א, ּגֹוְרִמים ׁשּוָבה ֶאּלָ ים ּתְ ן. טֹוִבים ּוַמֲעׂשִ ּכֵ  ָמִצינוּ  ׁשֶ
ּלֹא י ֶנֱאַמר ׁשֶ ַאְנׁשֵ ְרא: ִניְנֵוה ּבְ ם ֶאת ֱאֹלִהים ַוּיַ ּקָ  ׂשַ
ֲעִניָתם ְוֶאת א, ּתַ ְרא: ֶאּלָ יֶהם ֶאת ֱאֹלִהים ַוּיַ , ַמֲעׂשֵ

ָלה ְגֵדיֶכם ְוַאל ְלַבְבֶכם ְוִקְרעוּ : אֹוֵמר הּוא ּוְבַקּבָ , ּבִ
ִעְנָיִני ּומֹוִסיף ִפי ֵאּלוּ  םּבְ ְכִניעַ  ַעד ּכֹחוֹ  ּכְ ּיַ ם ׁשֶ  ִלּבָ
ׁשּוָבה ְוָיׁשּובוּ  מּוָרה ּתְ ּגֹוֵמר ְוַאַחר. ּגְ ְבֵרי ֶזה ׁשֶ  ּדִ
ים ּבּוׁשִ ה עֹוְמִדים ּכִ ְתִפּלָ ִליחַ  ּוַמֲעִמיִדים ּבִ  ִצּבּור ׁשְ
ל ָהָראּוי ּלֵ ַתֲעִנית ְלִהְתּפַ  אֹותוֹ  ָהָיה ְוִאם. ֵאּלוּ  ּבְ
אֹוֵמר בְ  ׁשֶ ים ֵריּדִ ּבּוׁשִ ל ָראּוי ּכִ ּלֵ ל, ְלִהְתּפַ ּלֵ  ְוִאם. ִמְתּפַ
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ל ָהָראּוי הּוא ּוִמי. ַאֵחר מֹוִריִדין, ָלאו ּלֵ  ְלִהְתּפַ
ַתֲעִנּיֹות הּוא ִאישׁ , ֵאּלוּ  ּבְ ה ָרִגיל ׁשֶ ְתִפּלָ  ְוָרִגיל, ּבִ
תֹוָרה ִלְקרֹות ל, ּוְכתּוִבים ְנִביִאים ּבְ , לוֹ  ְוֵאין ּוְמֻטּפָ

ֶדה ְיִגיָעה וֹ ל ְוֵישׁ  ָ ׂשּ ָבָניו ִיְהֶיה ְוֹלא, ּבַ יתוֹ  ּוְבֵני ּבְ  ּבֵ
ְלִוים ְקרֹוָביו ְוָכל ַעל ֵאָליו ְוַהּנִ א, ֲעֵבָרה ּבַ  ִיְהֶיה ֶאּלָ
יתוֹ  ם ָעָליו ָיָצא ְוֹלא, ָהֲעֵברֹות ִמן ֵריָקן ּבֵ  ַרע ׁשֵ

ַיְלדּותוֹ  ַפל, ּבְ ֶרךְ  ׁשְ ה ּבֶ  הְנִעימָ  לוֹ  ְוֵישׁ , ָלָעם ּוְמֻרּצֶ
ל ִעם ָזֵקן ָהָיה ְוִאם. ָעֵרב ְוקֹולוֹ  ּדֹות ּכָ , ָהֵאּלוּ  ַהּמִ
ל ּבוֹ  ְוֵישׁ  הֹוִאיל, ָזֵקן ֵאינוֹ  ְוִאם. ְמֹפָאר ֶזה ֲהֵרי  ּכָ

ּדֹות ל, ָהֵאּלוּ  ַהּמִ ּלֵ   :ִיְתּפַ

ה ֵסֶדר. ב ִפּלָ שׁ  ַהּתְ ָרכֹות ְוׁשֵ הּוא ּבְ  ּוְתִקיעֹות מֹוִסיף ׁשֶ
הּוא ּטּור ָיֶפה ָארְמבֹ , ּתֹוֵקעַ  ׁשֶ   :ֶזה ִסיָמן ּבַ

ַבע. ג ֲעִנּיֹות ׁשֶ ִלים ַאַחר, ָהֵאּלוּ  ּתַ ּלְ ְתּפַ ּמִ  יֹוְצִאים, ׁשֶ
ל ָברֹות ְלֵבית ָהָעם ּכָ ִנים ּובֹוִכים ַהּקְ ם ּוִמְתַחּנְ , ׁשָ

לֹוַמר ם ֲהֵרי: ּכְ ֵאּלוּ  ֵמִתים ַאּתֶ ׁשּובוּ  ֹלא ִאם, ּכָ  ּתָ
ֶכם ְרּכְ   :ִמּדַ

 תקפ סימן
ים ָיִמים ִמְתעּנִ ֶהם ׁשֶ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ּבָ

ִמים ֵאּלוּ . א ֵאְרעוּ  ַהּיָ ֶהם ׁשֶ  ְוָראּוי ַלֲאבֹוֵתינוּ  ָצרֹות ּבָ
ֶהם ְלִהְתַעּנֹות י ַעל ְוַאף. ּבָ ָצָתם ּפִ ּקְ ּמִ ֹראשׁ  ׁשֶ , ֹחֶדשׁ  ּבְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ  ְתַעּנוּ  ׁשֶ ּיִ   ּבוֹ  ׁשֶ

ֶאָחד. ב ִניָסן ּבְ ֵני וּ ֵמת ּבְ ָרה. ַאֲהֹרן ּבְ ֲעׂשָ  ֵמָתה ּבוֹ  ּבַ
ק ִמְרָים ּלֵ ֵאר ְוִנְסּתַ כ. ַהּבְ עַ  ֵמת ּבוֹ  ו"ּבְ ן ְיהֹוׁשֻ , נּון ּבִ

ָרה ֲעׂשָ ר ּבַ ִאּיָ ֵני ַהּכֵֹהן ֵעִלי ֵמת ּבְ ָניו ּוׁשְ ה, ּבָ ּבָ  ְוִנׁשְ
כ'. ה ֲארֹון מּוֵאל ֵמת ּבוֹ  ח"ּבְ ִביא ׁשְ כ. ַהּנָ ִסיָון ג"ּבְ  ּבְ
ְטלוּ  ּכּוִרים ּבָ ֲעלֹות ַהּבִ ַלִים ִמּלַ יֵמי ִלירּוׁשָ ן ְיָרְבָעם ּבִ  ּבֶ
כ. ְנָבט י ג"רשב ֶנֱהַרג ּבוֹ  ה"ּבְ ָמֵעאל ְוַרּבִ ' ְורַ  ִיׁשְ

ַרף ּבוֹ  ז"בכ. ַהּכֲֹהִנים ְסַגן ֲחִניָנא י ִנׂשְ ן ֲחִניָנא ַרּבִ  ּבֶ

ַרְדיֹון ֶאָחד. ִעּמוֹ  ּתֹוָרה ְוֵסֶפר ּתְ ָאב ּבְ  ַאֲהֹרן ֵמת ּבְ
י. ַהּכֵֹהן ָבה ּבוֹ  ח"ּבְ יֵמי ַמֲעָרִבי ֵנר ּכָ י. ָאָחז ּבִ  ז"ּבְ

ֱאלּול ת מֹוִציֵאי ֵמתוּ  ּבֶ ּבַ ה. ָהָאֶרץ ּדִ ֵרי' ּבְ ִתׁשְ  ֵמתוּ  ּבְ
ִרים ָרֵאל ִאישׁ  ֶעׂשְ ׂשְ שׁ  ִמּיִ י ְוֶנְחּבַ ז. ֲעִקיָבא ַרּבִ  ּבוֹ ' ּבְ
ֵזָרה ִנְגְזָרה מּותוּ  ַאבֹוֵתינוּ  ַעל ּגְ ּיָ חֶ  ׁשֶ  ּוָבָרָעב ֶרבּבַ
ֶבר ֵני, ּוַבּדֶ ה ִמּפְ ז. ָהֵעֶגל ַמֲעׂשֵ ָון' ּבְ ַמְרֶחׁשְ רוּ  ּבְ  ִעּוְ
הוּ  ֵעיַני ֲחטוּ  ִצְדִקּיָ ָניו ְוׁשָ כ. ְלֵעיָניו ּבָ ִכְסֵלו ח"ּבְ  ּבְ
ַרף ה ְיהֹוָיִקים ׂשָ ִגּלָ ַתב ַהּמְ ּכָ רּוךְ  ׁשֶ י ּבָ . ִיְרְמָיהוּ  ִמּפִ

מֹוָנה ׁשְ ֵטֵבת ּבִ ָבה ּבְ יֵמי ְיָוִנית ּתֹוָרההַ  ִנְכּתְ ְלַמי ּבִ  ּתַ
ֶלךְ  ךְ  ְוָהָיה ַהּמֶ עֹוָלם ֹחׁשֶ ה ּבָ ֹלׁשָ  ֹלא ּבוֹ ' ּוְבט. ָיִמים ׁשְ
ָרה ִהיא ֵאיזוֹ  נֹוַדע ֵאַרע ַהּצָ ה. ּבוֹ  ׁשֶ ָבט' ּבְ ׁשְ  ֵמתוּ  ּבִ

ֵקִנים ָהיוּ  ַהּזְ יֵמי ׁשֶ עַ  ּבִ כ. ְיהֹוׁשֻ צוּ  ּבוֹ  ג"ּבְ ל ִנְתַקּבְ  ּכָ
ָרֵאל ָבט ַעל ִיׂשְ ְנָיִמין ׁשְ ֶלֶגשׁ  ִעְנַין ַעל ּבִ ְבָעה ּפִ ּגִ . ּבַ

ז ֲאָדר' ּבְ ה ֵמת ּבַ נוּ  ֹמׁשֶ ט. ה"ע ַרּבֵ ית ֶנְחְלקוּ  ּבוֹ ' ּבְ  ּבֵ
אי ּמַ ל ּוֵבית ׁשַ   :ִהּלֵ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ג ְזרוּ  ׁשֶ ּגָ ְהיוּ  ׁשֶ ּיִ ין ׁשֶ ָכל ִמְתַעּנִ ִני ּבְ  ׁשֵ
י ן ַעל ַוֲחִמיׁשִ ִית ֻחְרּבַ ְרָפה ַהּתֹוָרה ַעלוְ , ַהּבַ ׂשְ ּנִ  ְוַעל, ׁשֶ
ם ִחּלּול ֵ ׂשֹון' ה ַיַהְפֵכם ָלבֹוא ְוֶלָעִתיד. ַהׁשּ  ְלׂשָ

ְמָחה   :ּוְלׂשִ

  השנה ראש הלכות

 תקפא סימן
יֵני ֲחנּוִנים ְיֵמי ּדִ ָנה ֹראשׁ  ְועֶרב ּתַ ָ ' ד ּובוֹ , ַהׁשּ

  ְסִעיִפים:

ֹמֶרת ָלקּום נֹוֲהִגים. א ַאׁשְ  ְוַתֲחנּוִנים ְסִליחֹות לֹוַמר ּבְ
ּפּוִרים יֹום ַעד ָוֵאיָלךְ  ֱאלּול ֹחֶדשׁ  ֵמֹראשׁ    :ַהּכִ

ָנה ֹראשׁ  ֶעֶרב ְלִהְתַעּנֹות נֹוֲהִגים. ב ָ   :ַהׁשּ
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ֵניֶהם ַעל נֹוְפִלים ֵאין. ג ֶעֶרב ּפְ ָנה ֹראשׁ  ּבְ ָ  ַהׁשּ
ה ִפּלָ ּתְ י ַעל ַאף, ּבַ ּנֹוְפִלים ּפִ ֵניֶהם ַעל ׁשֶ ַאשְׁ  ּפְ  ֹמֶרתּבְ

ְסִליחֹות   :ּבַ

ִסין. ד ִרין ְמַכּבְ ּפְ ֶעֶרב ּוִמְסּתַ ָנה ֹראשׁ  ּבְ ָ   :ַהׁשּ

 תקפב סימן
ִפַלת ֵסֶדר ֶרת ּתְ ׁשּוָבה ְיֵמי עׂשֶ ָנה ְורֹאשׁ  ּתְ ָ ' ט ּובוֹ , ַהׁשּ

  ְסִעיִפים:

ֶרת. א ֲעׂשֶ ׁשּוָבה ְיֵמי ּבַ ֶלךְ : אֹוֵמר ּתְ דֹושׁ  ַהּמֶ ֶלךְ , ַהּקָ  ַהּמֶ
טַהמִּ  ּפָ הּוא אוֹ  ָטָעה ְוִאם. ׁשְ ק ׁשֶ  הּוא ִאם ְמֻסּפָ

ֶלךְ  ַהּמֶ דֹושׁ  ּבְ ֶלךְ  הּוא ְוִאם. ְלֹראשׁ  חֹוֵזר, ַהּקָ ַהּמֶ  ּבְ
ט ּפָ ׁשְ ר ִאם, ַהּמִ ָעַקר ֹקֶדם ִנְזּכַ ת חֹוֵזר, ַרְגָליו ׁשֶ  ְלִבְרּכַ
יָבה ם ְואֹוֵמר ָהׁשִ ָ  ֹלא ְוִאם. ַהֵסֶדר ַעל ָוֵאיָלךְ  ִמׁשּ
ר ָעַקר דעַ  ִנְזּכַ   ְלֹראשׁ  חֹוֵזר ַרְגָליו ׁשֶ

דֹושׁ  ָהֵאל: ָאַמר ִאם. ב ֵדי ְותֹוךְ , ַהּקָ ּבּור ּכְ ר ּדִ  ִנְזּכַ
ֶלךְ : ְוָאַמר דֹושׁ  ַהּמֶ ין ְוֵכן. ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ַהּקָ  ַהּדִ

ֶלךְ  ַהּמֶ ט ּבְ ּפָ ׁשְ   :ַהּמִ

ת. ג ּבָ ׁשַ יְנַתִים ּבְ ִבְרכַּ  ֹיאַמר ַעְרִבית, ּבֵ ַבע ֵמֵעין תּבְ : ׁשֶ
ֶלךְ  דֹושׁ  ַהּמֶ   :ַהּקָ

ל נֹוֲהִגים ֵישׁ . ד ּלֵ ֹראשׁ  ְלִהְתּפַ ָנה ּבְ ָ ּפּוִרים ְויֹום ַהׁשּ  ַהּכִ
ְכִריָעה סֹוף ִלְזֹקף ֵהם ּוְצִריִכין, ּבִ ָרכֹות ּבְ   :ַהּבְ

מֹוךָ  ּוִמי, ָזְכֵרנוּ : ָאַמר ֹלא ִאם. ה  ַמֲחִזיִרין ֵאין, ּכָ
  :אֹותוֹ 

ה ראֹומֵ . ו ִפּלָ ּתְ ן: ּבַ ּתֶ רֹון יֹום ֶאת ָלנוּ  ַוּתִ ּכָ ה ַהּזִ , ַהּזֶ
יר ְוֵאינוֹ    :ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ַמְזּכִ

ֹחל ָחל ִאם. ז רּוָעה יֹום: אֹוֵמר, ּבַ . ֹקֶדשׁ  ִמְקָרא ּתְ
ת ָחל ְוִאם ּבָ ׁשַ רּוָעה ִזְכרֹון: אֹוֵמר, ּבְ   :ּתְ

ְמָחה מֹוֲעִדים: אֹוֵמר ֵאינוֹ . ח ים ַחִגים, ְלׂשִ  ּוְזַמּנִ
ׂשֹון יֵאנוּ : אֹוֵמר ֵאינוֹ  ְוֵכן. ְלׂשָ ִ ת. ְוַהׂשּ  מּוָסף ּוִבְתִפּלַ
 ְוֵלָראֹות ַלֲעלֹות ְיכֹוִלין ָאנוּ  ְוֵאין: אֹוֵמר ֵאינוֹ 

א, ְלָפֶניךָ   חֹובֹוֵתינוּ  ַלֲעׂשֹות ְיכֹוִלים ָאנוּ  ְוֵאין ֶאּלָ
  :ְלָפֶניךָ 

י ַעל ַאף. ט ל ּפִ ּכָ נָ  ְימֹות ׁשֶ ָ ִלים הַהׁשּ ּלְ ַלַחשׁ  ִמְתּפַ , ּבְ
ֹראשׁ  ָנה ּבְ ָ ּפּוִרים ְויֹום ַהׁשּ קֹול לֹוַמר נֹוֲהִגין ַהּכִ . ָרם ּבְ

יָנן ֹלא ּוְלַהְטעֹות יָון, ַחְייׁשִ צּוִיים ּכֵ ּמְ ָיָדם ׁשֶ  ּבְ
  :ַמְחזֹוִרים

 תקפג סימן
ָבִרים ּנֹוֲהִגים ּדְ ֵליל ֶלֱאֹכל ׁשֶ ָנה רֹאשׁ  ּבְ ָ ' ב ּובוֹ , ַהׁשּ

  ִעיִפים:סְ 

ֹראשׁ  ֶלֱאֹכל ָרִגיל ָאָדם ְיֵהא. א ָנה ּבְ ָ ָיא ַהׁשּ ַהְינוּ  ֻרּבְ  ּדְ
ן ְלּתָ י, ּתִ ְרּתִ ְמֵרי, ִסְלָקא, ּכַ ּיֹאַכל. ָקָרא, ּתַ ָיא ּוְכׁשֶ  ֻרּבְ
ְרּבוּ  ָרצֹון ְיִהי: ֹיאַמר ּיִ י. ְזֻכּיֹוֵתינוּ  ׁשֶ ְרּתִ ְרתוּ , ּכַ  ִיּכָ

לְּ , ִסְלָקא. ׂשֹוְנֵאינוּ  ְמֵרי. אֹוְיֵבינוּ  קוּ ִיְסּתַ ּמוּ , ּתַ  ִיּתַ
ַרע, ָקָרא. ׂשֹוְנֵאינוּ  ַזר ִיּקָ יֵננוּ  ּגְ ְראוּ  ּדִ  ְלָפֶניךָ  ְוִיּקָ
  :ְזֻכּיֹוֵתינוּ 

ֶבשׂ  ֹראשׁ  אֹוְכִלים. ב  ְוֹלא ְלֹראשׁ  ִנְהֶיה: לֹוַמר ּכֶ
ל ְלֵאילוֹ  ְוֵזֶכר, ְלָזָנב   :ִיְצָחק ׁשֶ

 תקפד סימן
רֹאשׁ  ּתֹוָרההַ  ְקִריַאת ֵסֶדר ָנה ּבְ ָ   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ַהׁשּ

ל אֹוְמִרים ֵאין. א ֹראשׁ  ַהּלֵ ָנה ּבְ ָ ּפּוִרים ְויֹום ַהׁשּ   :ַהּכִ

ֶאָחד. ּתֹוָרה ִסְפֵרי' ב מֹוִציִאין. ב ה קֹוִרין ּבְ ָ ה ֲחִמׁשּ ' ִמּוְ
ַקד ָרה ֶאת ּפָ ָבִרים ַאַחר ַוְיִהי ַעד ׂשָ ה ַהּדְ  ְוִאם, ָהֵאּלֶ
ת אהוּ  ּבָ ִני קֹוֵרא ּוַמְפִטיר', ז ּבוֹ  קֹוִרין ׁשַ ׁשֵ ת ּבְ ָפָרׁשַ  ּבְ
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ְנָחס ִביִעי ּוַבֹחֶדשׁ : ּפִ ְ  ִמן ֶאָחד ִאישׁ  ַוְיִהי: ּוַמְפִטיר, ַהׁשּ
יחוֹ  ֶקֶרן ְוָיֵרם ַעד, ָהָרָמַתִים   :ְמׁשִ

ֵני. ג ים ָאָדם ּבְ ֵבית ַהֲחבּוׁשִ  ְמִביִאין ֵאין ָהֲאסּוִרים ּבְ
ֹראשׁ  ֲאִפּלוּ , ּתֹוָרה ֵסֶפר ֶאְצָלם ָנה ּבְ ָ  ְויֹום ַהׁשּ

ּפּוִרים   :ַהּכִ

ין ָמִלין. ד   :ׁשֹוָפר ִלְתִקיַעת ַהּתֹוָרה ְקִריַאת ּבֵ

 תקפה סימן
ין ְרַכת ּדִ ֹוָפר ּבִ   ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , ַהׁשּ

ד ִלְתֹקעַ  ָצִריךְ . א   :ְמֻעּמָ

ְתַקע ֹקֶדם. ב ּיִ : ִויָבֵרךְ , ׁשֹוָפר קֹול ֹמעַ ִלשְׁ : ְיָבֵרךְ  ׁשֶ
ֶהֱחָינוּ  רַ  ְוִיְתַקע. ׁשֶ ׁשְ ָעִמים' ג ת"ּתַ ' ג ת"ְוַתשַׁ , ּפְ
ָעִמים ָעִמים' ג ת"ְוַתרַ , ּפְ   :ּפְ

ִלים ָיכֹול ְוֹלא ִלְתֹקעַ  ִהְתִחיל ִאם. ג ִלים, ְלַהׁשְ  ַיׁשְ
ָרָכה ְוַדי'. ד אוֹ ' ג ַוֲאִפּלוּ  ַאֵחר ּבְ ַרךְ  ּבַ ּבֵ , ןָהִראׁשוֹ  ׁשֶ
ְהיוּ  ְוהּוא ּיִ ם ׁשֶ ַעת ָהַאֲחרֹוִנים ַהּתֹוְקִעים ׁשָ ׁשְ ָרָכה ּבִ . ּבְ

ַרךְ  ִאם ַוֲאִפּלוּ  ָלל ִלְתֹקעַ  ָיכֹול ְוֹלא ּבֵ ִני, ּכְ ֵ  ּתֹוֵקעַ  ַהׁשּ
ֹלא ָרָכה ּבְ ָרָכה ַהְוָיא ְוֹלא ּבְ ָלה ּבְ   :ְלַבּטָ

ִליחַ  ְוֹלא ּתֹוֵקעַ  ַאֵחר. ד ֵדי, ִצּבּור ׁשְ ּלֹ ּכְ ל אׁשֶ ְלּבֵ . ִיְתּבַ
חֹוֵזר ֻמְבָטח הּוא ְוִאם תוֹ  ׁשֶ אי, ִלְתִפּלָ ַ   :ִלְתֹקעַ  ַרׁשּ

ָכר ַהּנֹוֵטל. ה ֹראשׁ  ׁשֹוָפר ִלְתֹקעַ  ׂשָ ָנה ּבְ ָ ֵדי אוֹ , ַהׁשּ  ּכְ
ל ּלֵ ם אוֹ  ְלִהְתּפַ תֹות ְלַתְרּגֵ ּבָ ׁשַ  רֹוֶאה ֵאינוֹ , טֹוב ְויֹום ּבְ
ָכר ֵמאֹותוֹ  ָרָכה ִסיַמן ׂשָ   :ּבְ

 תקפו ימןס
יֵני ל ׁשֹוָפר ּדִ ָנה רֹאשׁ  ׁשֶ ָ   ְסִעיִפים: ג"כ ּובוֹ , ַהׁשּ

ל ׁשֹוָפר. א ָנה ֹראשׁ  ׁשֶ ָ ל ִמְצָותוֹ  ַהׁשּ ׁשֶ . ְוָכפּוף ַאִיל ּבְ
ל, ּוְבִדיֲעַבד ֹוָפרֹות ּכָ ִרים ַהׁשּ ׁשֵ ין, ּכְ ׁשּוִטים ּבֵ ין ּפְ  ּבֵ

פּוִפים ְכפּוִפים ּוִמְצָוה, ּכְ ל. ְפׁשּוִטיםִמבִּ  יֹוֵתר ּבִ  ְוׁשֶ
ָרה סּול ּפָ ָכל ּפָ ְוָנא ּבְ ֵהם ַהַחּיֹות ֹרב ַקְרֵני ְוֵכן. ּגַ  ׁשֶ
ְפִנים ָלֶהם ְוֵאין ֶאָחד ֶעֶצם סּוִלים, ַזְכרּות ִמּבִ   :ּפְ

 ִנְתָיֲאׁשוּ  ֹלא ֲאִפּלוּ  ָיָצא, ּבוֹ  ְוָתַקע ׁשֹוָפר ַהּגֹוֵזל. ב
ָעִלים ּנוּ  ַהּבְ   :ִמּמֶ

ַקע. ג שׁ  ּתָ ל ֹוָפרּבְ ל ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ  ֹלא, ִיׂשְ
ֵאיָנהּ . ָיָצא ֵטָלה ׁשֶ ת ְוַכּתּוֵתי עֹוָלִמית ּבְ  ִמְכּתַ

עּוֵריהּ  ל ֲאָבל. ׁשִ ׁשֶ ל ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ּבְ  עֹוֵבד ׁשֶ
י ְוֵכן, ּכֹוָכִבים ׁשֵ ּמְ ְמׁשַ ל ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ּבִ  עֹוֵבד ׁשֶ
ַקע ְוִאם. עִיְתקַ  ֹלא, ּכֹוָכִבים ּלֹא ְוהּוא ָיָצא, ּבוֹ  ּתָ  ׁשֶ
ן ּוֵ ן ִאם ֲאָבל. ּבוֹ  ִלְזּכֹות ִנְתּכַ ּוֵ  ֹלא, ּבוֹ  ִלְזּכֹות ִנְתּכַ
ֲהָוה ָיָצא ל ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ֵליהּ  ּדַ ָרֵאל ׁשֶ   :ִיׂשְ

ל ׁשֹוָפר. ד ְקֹרֶבת ׁשֶ  ָהָיה ֲאִפּלוּ , ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ּתִ
ל ַקע, ִביםּכֹוכָ  עֹוֵבד ׁשֶ ּתָ ּום ָיָצא ֹלא, ּבוֹ  ׁשֶ  ִמׁשּ

ֵאיָנהּ  ֵטָלה ּדְ   :עֹוָלִמית ּבְ

ר. ה ּדָ ֹוָפר ֲהָנָאה ַהּמֻ  ְוֶזה ּבוֹ  ּתֹוֵקעַ  ַאֵחר ָאָדם, ִמׁשּ
 ִלְתִקיָעתוֹ  קֹוָנם: ָאַמר ִאם ֲאָבל. חֹוָבה ְיֵדי יֹוֵצא
ִקיָעה ֲאִפּלוּ  ּבוֹ  ִלְתֹקעַ  ָאסּור, ָעַלי ל ּתְ   :הִמְצוָ  ׁשֶ

ק אוֹ  ְמֹאד ָעב קֹולוֹ  ָהָיה. ו ר, ְמֹאד ּדַ ׁשֵ ל, ּכָ ּכָ  ׁשֶ
ִרים ַהּקֹולֹות ׁשֵ ֹוָפר ּכְ ׁשּ   :ּבַ

ב ִאם. ז י ַעל ַאף ְסָתמוֹ  ֹלא ִאם, ִנּקַ ה ּפִ ּנָ ּתַ ׁשְ ּנִ  ׁשֶ
ר, קֹולוֹ  ׁשֵ ּלֹא ְסָתמוֹ  ְוִאם. ּכָ ִמינוֹ  ׁשֶ י ַעל ַאף, ּבְ  ּפִ

ֵאינוֹ  ב ׁשֶ קִ  ֶאת ְמַעּכֵ ָחַזר, ְסִתיָמה ְלַאַחר יָעהַהּתְ  ׁשֶ
ָהָיה ִלְכמֹות קֹולוֹ  ה ׁשֶ ִחּלָ ּתְ סּול, ּבַ ר ֲאִפּלוּ  ּפָ ּיֵ ּתַ  ּבוֹ  ִנׁשְ
ִמינוֹ  ְסָתמוֹ  ְוִאם. ֻרּבוֹ  ר ִאם, ּבְ ּיֵ ּתַ ֵלם ֻרּבוֹ  ִנׁשְ  ְוֹלא ׁשָ

בוּ  ָקִבים ִעּכְ מוּ  ַהּנְ ְסּתְ ּנִ ִקיָעה ֶאת ׁשֶ א, ַהּתְ  ָחַזר ֶאּלָ
ָהָיה תִלְכמוֹ  קֹולוֹ  ב ֹקֶדם ׁשֶ ּקַ ּנִ ר, ׁשֶ ׁשֵ  ָחֵסר ְוִאם, ּכָ
ֹלשׁ  ַאַחת ָ ה ִמׁשּ סּול, ֵאּלֶ ַעת הּוא ְוִאם. ּפָ ַחק ׁשְ , ַהּדַ
ֵאין יר ֵישׁ , ָמצּוי ַאֵחר ׁשֹוָפר ׁשֶ ְסָתמוֹ  ְלַהְכׁשִ ִמינוֹ  ּבִ  ּבְ
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ר ִאם ּיֵ ּתַ ָהָיה ִלְכמֹות קֹולוֹ  ָחַזר ֹלא ֲאִפּלוּ , ֻרּבוֹ  ִנׁשְ . ׁשֶ
יר ֵישׁ  ְוֵכן ְסָתמוֹ  ְלַהְכׁשִ ּלֹא ּבִ ִמינוֹ  ׁשֶ ּיֵר ִאם, ּבְ ּתַ  ִנׁשְ
ָהָיה ִלְכמֹות קֹולוֹ  ְוָחַזר ֻרּבוֹ  ה ׁשֶ ְתִחּלָ ב ֹקֶדם ּבִ ּקַ ּנִ   :ׁשֶ

ק. ח סּול, ְלָאְרּכוֹ  ִנְסּדַ ָכל ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים ֵישׁ . ּפָ  ּבְ
הּוא סּול ׁשֶ א, ּפָ ן ִאם ֶאּלָ קוֹ  ּכֵ ה ִהּדְ  אוֹ  חּוטבְּ  ַהְרּבֵ

יָחה ְמׁשִ ְוָקא אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ּבִ ֻרּבוֹ  ּדַ קוֹ  ְוִאם. ּבְ ּבְ , ּדִ
ר ׁשֵ קוֹ  ִאם ֲאִפּלוּ  ּכָ ּבְ ֶדֶבק ּדִ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּבְ ֵאינוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
ר ׁשֵ א ּכָ קוֹ  ֶאּלָ ּבְ ּדִ ׁשֶ ַעְצמוֹ  ּכְ מוֹ , ּבְ ִחּמְ אּור ׁשֶ  ַעד ּבָ

ר ְפׁשַ ּנִ ר ׁשֶ ק ְוִאם. ֶזה ִעם ֶזה ְקצֹוָתיו ְוִחּבֵ ּלוֹ  ִנְסּדַ , ּכֻ
ד ֲאִפּלוּ  סּול, ֶאָחד ִמּצַ מוֹ  ֲאִפּלוּ  ּפָ אּור ִחּמְ ר ּבָ  ְוִחּבֵ
  :ֶזה ִעם ֶזה ְסָדָקיו

ק. ט ִמעּוטוֹ  ְלָרְחּבוֹ  ִנְסּדַ ר, ּבְ ׁשֵ ֻרּבוֹ . ּכָ סּול, ּבְ א ּפָ  ֶאּלָ
ן ִאם ַאר ּכֵ יו ְלַצד ֵמַהֶסֶדק ִנׁשְ עּור ּפִ ִקיָעה ׁשִ , ּתְ
ַהיְ  ָעה נוּ ּדְ ר, ּגּוָדִלים ַאְרּבָ ּיֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ךְ  ּבוֹ  ּוְכׁשֶ ר ּכָ ׁשֵ  ּכָ

ב ִאם ֲאִפּלוּ  ִקיָעה ֶאת ְמַעּכֵ יִרים ְוֵישׁ . ַהּתְ  ַמְכׁשִ
ר ּיֵ ּתַ ִנׁשְ ּלֹא ֲאִפּלוּ  ּבְ יו ְלַצד ׁשֶ   :ּפִ

ק. י ּבֵ ְבֵרי ּדִ ה ֶזה ִעם ֶזה ׁשֹוָפרֹות ׁשִ , ׁשֹוָפר ֵמֶהם ְוָעׂשָ
סּול ֶבר ֵישׁ  ִאם ּלוּ ַוֲאפִ  ּפָ ֶ ׁשּ ֶנֶגד ּבַ ּכְ יו ׁשֶ עּור ּפִ  ׁשִ
  :ׁשֹוָפר

ל ָעָליו הֹוִסיף. יא הּוא ּכָ ין, ׁשֶ ִמינוֹ  ּבֵ ין ּבְ ּלֹא ּבֵ  ׁשֶ
ִמינוֹ  סּול, ּבְ ה ּבוֹ  ָהָיה ֲאִפּלוּ , ּפָ ִחּלָ עּור ִמּתְ   :ׁשֹוָפר ׁשִ

ין. ָיָצא ֹלא, ּבוֹ  ְוָתַקע ֲהָפכוֹ . יב ֶדרֶ  ֲהָפכוֹ  ּבֵ  ךְ ּכְ
הֹוְפִכים ֶהֱחִזיר ֶהָחלּוק ׁשֶ ִניִמי ׁשֶ ין, ַלִחיצֹון ּפְ  ּבֵ
יחוֹ  ִהּנִ מוֹ  ׁשֶ ָהָיה ּכְ א ׁשֶ ִהְרִחיב ֶאּלָ ָצר ֶאת ׁשֶ ר ַהּקָ  ְוִקּצֵ

  :ָהָרָחב ֶאת

רוֹ  ָאֹרךְ  ָהָיה. יג ַאר ִאם, ְוִקּצְ עּור ּבוֹ  ִנׁשְ ִקיָעה ׁשִ , ּתְ
ר ׁשֵ   :ּכָ

ְרדוֹ . יד ְפִנים ּגֵ חּוץ אוֹ  ִמּבִ אוֹ  ַעד ִמּבַ ֲעׂשָ ק ׁשֶ  ְמֹאד ּדַ
מוֹ  ֶלד ּכְ ר, ּגֶ ׁשֵ   :ּכָ

א ַזְכרּותוֹ  הֹוִציא ֹלא. טו ר, ּבוֹ  ָנַקב ֶאּלָ ׁשֵ  ֲאָבל. ּכָ
ְכרּות הֹוִציא ִאם ה ַהּזַ ּנוּ  ְוָעׂשָ גֹון, ׁשֹוָפר ִמּמֶ ַקב ּכְ ּנָ  ׁשֶ
סּול, ּבוֹ    :ּפָ

הוּ . טז ְמקֹום ָזָהב ִצּפָ ה ֲהָנַחת ּבִ סּול, ּפֶ ּלֹא. ּפָ  ׁשֶ
ְמקֹום ה ֲהָנַחת ּבִ ר, ּפֶ ׁשֵ הוּ . ּכָ ְפִנים ָזָהב ִצּפָ סּול, ִמּבִ . ּפָ
חּוץ ה ִאם, ִמּבַ ּנָ ּתַ ׁשְ מֹות קֹולוֹ  ּנִ ָהָיה ִמּכְ סּול, ׁשֶ  ְוִאם, ּפָ

ר ָלאו ׁשֵ ים ֵישׁ . ּכָ ה ֲהָנַחת ָמקֹום ְמָפְרׁשִ  ֹעִבי ַהְינוּ  ּפֶ
ֹוָפר ִניִמי ְלַצד ַהׁשּ מֵּ  ּפְ ם ִניחַ ׁשֶ יו ׁשָ ד, ּפִ  ַהִחיצֹון ְוַהּצַ

ּלֹא ָקרּוי ַעְצמוֹ  ָהֹעִבי ִמן ְמקֹום ׁשֶ ה ֲהָנַחת ּבִ  ְוֵישׁ . ּפֶ
ים ָעְביוֹ  ְמָפְרׁשִ קֹום ּדְ ּמָ ָצר ּבַ ה ֲהָנַחת ְמקֹום הּוא ַהּקָ , ּפֶ

ּלֹא ְמקֹום ְוׁשֶ ה ֲהָנַחת ּבִ ל ַהְינוּ  ּפֶ ֹוָפר ֹאֶרךְ  ּכָ ד ַהׁשּ  ִמּצַ
ָצר   :ָהָרָחב ַצד דעַ  ַהּקָ

ִרים. יז ֹוָפר ַהְמַצּיְ ׁשּ ִמיֵני צּורֹות ּבַ ֵדי ִצְבעֹוִנים ּבְ  ּכְ
ים ֵהם ָיֶפה ֹלא, ְלָנאֹותוֹ    :עֹוׂשִ

ֹוָפר ֳעִבי ַעל ָזָהב ָנַתן ִאם. יח ד ַהׁשּ ּצַ  ַהְינוּ , ָהָרָחב ּבַ
ל ָעָליו הֹוִסיף הּוא ּכָ   :ּוָפסּול ׁשֶ

ֹופָ  ֶאת ִהְרִחיק. יט סּול, ּבוֹ  ְוָתַקע ּבוֹ  ְוָנַפח רַהׁשּ   :ּפָ

ִניִמי ִאם, ׁשֹוָפר ְלתֹוךְ  ׁשֹוָפר ָנַתן. כ  ַעל עֹוֵדף ַהּפְ
ֵני ַהִחיצֹון ְ ִניִמי ְוָנַתן ְצָדִדין ִמׁשּ ִפיו ַהּפְ , ּבוֹ  ְוָתַקע ּבְ
ר ׁשֵ ּלֹא ְוהּוא. ּכָ ה ׁשֶ ּנֶ ַמה קֹולוֹ  ְיׁשַ הּוא ּבְ ֶ תֹוךְ  ָנתּון ׁשּ  ּבְ

סּול, ָלאו ְוִאם. ַהִחיצֹון   :ּפָ

ל ׁשֹוָפר. כא ָנה ֹראשׁ  ׁשֶ ָ ִלין ֵאין ַהׁשּ  יֹום ָעָליו ְמַחּלְ
ָדָבר ֲאִפּלוּ  טֹוב שׁ  ּבְ ּיֵ ּום ּבוֹ  ׁשֶ בּות ִמׁשּ יַצד. ׁשְ  ָהָיה, ּכֵ

ֹוָפר ֹראשׁ  ַהׁשּ ָהר ֵמֵעֶבר אוֹ  ָהִאיָלן ּבְ  ׁשֹוָפר לוֹ  ְוֵאין ַהּנָ
א ט ְוֵאינוֹ  ִאיָלןבָּ  עֹוֶלה ֵאינוֹ , הּוא ֶאּלָ ֵני ַעל ׁשָ  ּפְ
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ִים ֵדי ַהּמַ ר ְיהּוִדי ֵאינוֹ  ְיֵדי ְוַעל. ַלֲהִביאוֹ  ּכְ ָהֵוי, ֻמּתָ  ּדְ
בּות בּות ׁשְ ׁשְ ְזרוּ  ֹלא ִמְצָוה ּוִבְמקֹום. ּדִ   :ּגָ

חּום ִמחּוץ ׁשֹוָפר ֵהִביא ם"ַעּכוּ  ִאם. כב  ּתֹוְקִעין, ַלּתְ
ין ְוהּוא. ּבוֹ  ה ִאם ַהּדִ יֹום ׁשֹוָפר ם"ּכוּ עַ  ָעׂשָ , טֹוב ּבְ

ר   :ּבוֹ  ִלְתֹקעַ  ֻמּתָ

ן ָיכֹול. כג תֹוכוֹ  ִלּתֵ  ֵמי ֲאָבל. ְלַצְחְצחוֹ  ַיִין אוֹ  ַמִים ּבְ
ֹחל ַאף, ַרְגַלִים ֵני ָאסּור ּבַ בֹוד ִמּפְ   :ַהּכָ

 תקפז סימן
ין   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ַהּבֹור ְלתֹוךְ  ַהּתֹוֵקע ּדִ

תֹוךְ  ַהּתֹוֵקעַ . א תֹוךְ  אוֹ  ַהּבֹור ּבְ ָעָרה ּבְ  אֹוָתם, ַהּמְ
תֹוךְ  ָהעֹוְמִדים ָעָרה ַהּבֹור ּבְ  ְוָהעֹוְמִדים. ָיְצאוּ  ְוַהּמְ

חּוץ ְמעוּ  ׁשֹוָפר קֹול ִאם, ּבַ  ֲהָבָרה קֹול ְוִאם, ָיְצאוּ , ׁשָ
ְמעוּ  דֹוָלה ָחִבית ְלתֹוךְ  ַהּתֹוֵקעַ  ְוֵכן. ָיְצאוּ  ֹלא, ׁשָ  ּגְ
ַמע ׁשֹוָפר קֹול ִאם, הּ בָּ  ְוַכּיֹוֵצא  קֹול ְוִאם, ָיָצא, ׁשָ
ַמע ֲהָבָרה   :ָיָצא ֹלא, ׁשָ

ּבֹור ִלְתֹקעַ  ִהְתִחיל ִאם. ב , ּוְגָמָרהּ  ַלּבֹור חּוץ ְוָעָלה ּבַ
ל, ָיָצא ּכָ ַמע ַמה ׁשֶ ָ ׁשּ ֶ ין ׁשּ ְפִנים ּבֵ ין ּבִ חּוץ ּבֵ  ָהָיה ּבַ
  :ׁשֹוָפר קֹול

ֹוֵמעַ . ג ּלֹא ִקיָעהתְּ  ִמְקָצת ַהׁשּ ִחּיּוב ׁשֶ  ּוִמְקָצָתהּ , ּבְ
ִחּיּוב ָאַמר אוֹ . ּבְ ִמְתַעֵסק ַלּתֹוֵקעַ  ׁשֶ ן: ּכְ ּוֵ  ְלהֹוִציֵאִני ּכַ

ךְ  ְוָתַקע, חֹוָבִתי ְיֵדי הּ  ּוָמׁשַ עּור ּבָ ִקיָעה ׁשִ  ֹלא, ּתְ
ָצא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ָיָצא ּיָ א ִאי ׁשֶ עּור ִאיּכָ ִקיָעה ׁשִ  ּתְ

ִחּיּוב   :ּבְ

 תקפח ןסימ
ִקיעת ְזַמן   ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , ׁשֹוָפר ּתְ

ִקיַעת ְזַמן. א ּיֹום ׁשֹוָפר ּתְ ְיָלה ְוֹלא ּבַ ּלַ  ּוִמְצָוָתהּ . ּבַ
ַעת ְ ה ָהֵנץ ִמׁשּ ַקע ְוִאם, ָוֵאיָלךְ  ַהַחּמָ ָעָלה ּתָ ֶ  ַעּמּוד ִמׁשּ

ַחר ַ ַמע ְוִאם. ָיָצא ַהׁשּ ִקיָעה ִמְקָצת ׁשָ ָעָלה ֹקֶדם ּתְ  ׁשֶ
ַחר ַעּמּוד ַ ָעָלה ַאַחר ּוִמְקָצָתהּ , ַהׁשּ ַחר ַעּמּוד ׁשֶ ַ , ַהׁשּ
  :ָיָצא ֹלא

ַמע. ב ִקיעֹות' ט ׁשָ ט ּתְ עֹות' ּבְ ּיֹום ׁשָ  ַוֲאִפּלוּ  ָיָצא, ּבַ
ֵני' ִמט ֵהם ִקיָעה ָאָדם ּבְ ה ּתְ ה ּוְתרּוָעה ִמּזֶ  ּוְתִקיָעה ִמּזֶ
ה ַדְוָקא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ִמּזֶ שֶׁ  ּדְ יֵניֶהם ִהְפִסיק ּלֹאּבְ  ּבֵ

קֹול ֵאינוֹ  ׁשֹוָפר ּבְ אֹוָתהּ  ָראּוי ׁשֶ ָבא ּבְ   :ּבָ

ַמע. ג ִקיעֹות' ט ׁשָ ֵני' ִמט ּתְ ְקעוּ  ָאָדם ּבְ ּתָ ם ׁשֶ ּלָ  ּכֻ
ֶאָחד ֵאין, ָיָצא ֹלא, ּכְ אן ׁשֶ ׁשּוָטה ּכָ  ּוְפׁשּוָטה ְלָפֶניהָ  ּפְ

  :ְלַאֲחֶריהָ 

ׁשּוטָ  ָצִריךְ  ֶזה ָהָיה. ד ׁשּוָטה ָצִריךְ  ְוֶזה ִראׁשֹוָנה הּפְ  ּפְ
ִקיָעה, ַאֲחרֹוָנה ֵניֶהם ֶאת מֹוִציָאה ַאַחת ּתְ   :ׁשְ

ל טֹוב יֹום. ה ָנה ֹראשׁ  ׁשֶ ָ ָחל ַהׁשּ ת ִלְהיֹות ׁשֶ ּבָ ׁשַ  ֵאין ּבְ
ׁשֹוָפר ּתֹוְקִעין   :ּבְ

 תקפט סימן
  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , ׁשֹוָפר ִלְתִקיעת ָהְראּוִים ֵהם ִמי

ל. א ֵאינוֹ  ּכָ ב ׁשֶ ָבר ְמֻחּיָ ּדָ  ְיֵדי ֲאֵחִרים מֹוִציא ֵאינוֹ  ּבַ
  :חֹוָבָתן

טּוִרים ְוָקָטן ׁשֹוֶטה ֵחֵרשׁ . ב ר ֲאִפּלוּ , ְוֵחֵרשׁ . ּפְ  ְמַדּבֵ
ֵכיָון מֹוִציא ֵאינוֹ , ׁשֹוֵמעַ  ְוֵאינוֹ  ֵאינוֹ  ּדְ  ָלאו ׁשֹוֵמעַ  ּדְ
ר   :הּוא ִחּיּוָבא ּבַ

ה. ג ָ ט ִאׁשּ ּום ּוָרהּפְ ָהֵוי ִמׁשּ ה ִמְצַות ּדְ ַמן ֲעׂשֵ ַהּזְ  ׁשֶ
ָרָמא   :ּגְ

רֹוִגינּוס. ד  ֶאת ֲאִפּלוּ , ֻטְמטּום. ִמינוֹ  ֶאת מֹוִציא ַאְנּדְ
  :מֹוִציא ֵאינוֹ  ִמינוֹ 

ֶחְציוֹ  ִמי. ה ן ְוֶחְציוֹ  ֶעֶבד ׁשֶ  מֹוִציא ֵאינוֹ  חֹוִרין ּבֶ
ְתַקע ְוָצִריךְ , ַעְצמוֹ  ֲאִפּלוּ  ּיִ ן לוֹ  ׁשֶ   :ְלהֹוִציאוֹ  חֹוִרין ּבֶ
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י ַעל ַאף. ו ים ּפִ ׁשִ ּנָ טּורֹות ׁשֶ  ְוֵכן. ִלְתֹקעַ  ְיכֹולֹות, ּפְ
ָצא ַאֵחר ּיָ ָבר ׁשֶ  ֵאין ֲאָבל, ְלהֹוִציָאן ִלְתֹקעַ  ָיכֹול, ּכְ

  :ָלֶהן ְיָבְרכוּ  ְוֹלא ְמָבְרכֹות

ר. ז ּדָ ר ֵמֲחֵברוֹ  ֲהָנָאה ַהּמֻ קִ  לוֹ  ִלְתֹקעַ  ֻמּתָ ל יָעהּתְ  ׁשֶ
הּוא ְוַדְוָקא. ִמְצָוה ׁשֶ  ֲאָבל, ְלהֹוִציאוֹ  ֵמֵאָליו ּתֹוֵקעַ  ּכְ
ר לוֹ  ָאַמר ִאם ּדָ ַקע: ַהּמֻ   :ָאסּור, ְוהֹוִציֵאִני ּתְ

ְתַעֵסק. ח ְתִקיַעת ַהּמִ ד ׁשֹוָפר ּבִ  ְיֵדי ָיָצא ֹלא, ְלִהְתַלּמֵ
ֹוֵמעַ  ְוֵכן. חֹוָבתוֹ  ְתַעֵסק ִמן ַהׁשּ  ְוֵכן. ָיָצא ֹלא, ַהּמִ
ן ְוֹלא ְלׁשֹוֵרר ַהּתֹוֵקעַ  ּוֵ . ָיָצא ֹלא, ִמְצָוה ִלְתִקיַעת ִנְתּכַ
ן ּוֵ ן ְוֹלא, חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ָלֵצאת ׁשֹוֵמעַ  ִנְתּכַ ּוֵ  ַהּתֹוֵקעַ  ִנְתּכַ

ן אוֹ . ְלהֹוִציאוֹ  ּוֵ ְתּכַ ּנִ ן ְוֹלא ְלהֹוִציאוֹ  ַהּתֹוֵקעַ  ׁשֶ ּוֵ  ִנְתּכַ
ֹוֵמעַ  ן ַעד חֹוָבתוֹ  ֵדייְ  ָיָצא ֹלא, ָלֵצאת ַהׁשּ ּוֵ ְתּכַ ּיִ  ׁשֶ
ִמיעַ  ׁשֹוֵמעַ    :ּוַמׁשְ

ַקע ִמי. ט ּתָ ן ׁשֶ ּוֵ ל ְלהֹוִציא ְוִנְתּכַ ֹוֵמעַ  ּכָ ִקיָעתוֹ  ַהׁשּ , ּתְ
ַמע ֹוֵמעַ  ְוׁשָ ן ַהׁשּ ּוֵ י ַעל ַאף, חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ָלֵצאת ְוִנְתּכַ  ּפִ
ֵאין ן ַהּתֹוֵקעַ  ׁשֶ ּוֵ מַ  ֶזה ִלְפלֹוִני ִמְתּכַ ָ ׁשּ ִקיָעתוֹ  עׁשֶ , ּתְ
ֲהֵרי ָיָצא, יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ  ן ׁשֶ ּוֵ  ִמי ְלָכל ְלהֹוִציא ִנְתּכַ

ָמֶעּנוּ  ׁשְ ּיִ ָהָיה ִמי ְלִפיָכךְ . ׁשֶ ךְ  ׁשֶ ֶרךְ  ְמַהּלֵ ּדֶ ב אוֹ  ּבַ  יֹוׁשֵ
תֹוךְ  יתוֹ  ּבְ ַמע, ּבֵ ִקיעֹות ְוׁשָ ִליחַ  ּתְ ְ  ִאם, ָיָצא, ִצּבּור ִמׁשּ
ן ּוֵ ֲהֵרי, ָלֵצאת ִנְתּכַ ן ִצּבּור ִליחַ שְׁ  ׁשֶ ּוֵ  ֶאת ְלהֹוִציא ִמְתּכַ
ים   :חֹוָבָתן ְיֵדי ָהַרּבִ

 תקצ סימן
  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , ׁשֹוָפר ִלְתִקיעת ָהָראּוי ֵסֶדר

ה. א ּמָ ִקיעֹות ּכַ ב ּתְ ֹמעַ  ָאָדם ַחּיָ ֹראשׁ  ִלׁשְ ָנה ּבְ ָ , ַהׁשּ
ע ׁשַ ֱאַמר ְלִפי. ּתֵ ּנֶ רּוָעה: ׁשֶ ּיֹוֵבל ּתְ ָנה ֹראשׁ ּובְ  ּבַ ָ ' ג ַהׁשּ

ָעִמים רּוָעה ְוָכל, ּפְ ׁשּוָטה ּתְ  ּוְפׁשּוָטה ְלָפֶניהָ  ּפְ
י, ְלַאֲחֶריהָ  מּוָעה ּוִמּפִ ְ ל ָלְמדוּ  ַהׁשּ ּכָ רּועֹות ׁשֶ ל ּתְ  ׁשֶ

ִביִעי ֹחֶדשׁ  ְ ין, ֵהן ֶאָחד ַהׁשּ ֹראשׁ  ּבֵ ָנה ּבְ ָ ין ַהׁשּ יֹום ּבֵ  ּבְ

ּפּוִרים ל ַהּכִ ע, יֹוֵבל ׁשֶ ׁשַ קִ  ּתֵ ָכל ּתֹוְקִעין יעֹותּתְ  ּבְ
ֵניֶהם ֶאָחד ְ   :ת"תר, ת"תר, ת"תר: ִמׁשּ

רּוָעה. ב ּתֹוָרה ָהֲאמּוָרה זוֹ  ּתְ ק, ּבַ ּפֵ  ִהיא ִאם ָלנוּ  ִנְסּתַ
ָאנוּ  ַהְיָלָלה רּוָעה קֹוִרים ׁשֶ ָאנוּ  ַמה ִהיא ִאם אוֹ , ּתְ ֶ  ׁשּ
ָבִרים קֹוִרים ֵניֶהם ֵהם ִאם אוֹ , ׁשְ  ,ְלִפיָכךְ . ַיַחד ׁשְ
ֵדי ' ג ת"תשר ִלְתֹקעַ  ָצִריךְ  ָסֵפק ְיֵדי ָלֵצאת ּכְ

ָעִמים ָעִמים' ג ת"ְותש, ּפְ ָעִמים' ג ת"ְותר, ּפְ   :ּפְ

עּור אֹוְמִרים ֵישׁ . ג ִ ׁשּ ִקיָעה ׁשֶ ְתרּוָעה ּתְ עּור, ּכִ  ְוׁשִ
רּוָעה ה ּתְ ֹלׁשָ ׁשְ ַהְינוּ , ְיָבבֹות ּכִ ָעְלָמא ּכֹחֹות' ג ּדְ ל ּבְ  ּכָ
הּוא ֵהר ָצִריךְ  ֶזה ּוְלִפי. ִטרּוִמיִטין ִנְקָרִאין ְוֵהם ׁשֶ  ִלּזָ
ּלֹא ֶבר ַיֲאִריךְ  ׁשֶ ׁשֶ ה ּבְ ֹלׁשָ ׁשְ ִאם, ְטרּוִמיִטין ּכִ ן ׁשֶ  ּכֵ
ַלל ָיָצא ֶבר ִמּכְ ה ׁשֶ ִקיָעה ְוַנֲעׂשָ  ְלַהֲאִריךְ  ְוָצִריךְ  .ּתְ

ִקיָעה ּתְ ל ּבַ ל יֹוֵתר ת"תשר ׁשֶ ׁשֶ ל, ת"תש ִמּבְ  ּוְבׁשֶ
ל יֹוֵתר ת"תש ׁשֶ ה ַמֲאִריךְ  ִאם ּוִמיהוּ . ת"תר ִמּבְ  ַהְרּבֵ
ָכל ִקיָעה ּבְ ֵאין, ָלחּושׁ  ֵאין ּתְ עּור ָלהּ  ׁשֶ . ְלַמְעָלה ׁשִ
ְתרּוָעה ְוֵכן הּ  ְלַהֲאִריךְ  ָיכֹול ּבִ מוֹ  ּבָ ְרֶצה ּכְ ּיִ  ְוֵכן. ׁשֶ
ָבִרים' ג ַעל מֹוִסיף ִאם ה ׁשְ  ֵאין', ה אוֹ ' ד ְועֹוׂשֶ

עּור ִריםאֹומְ  ְוֵישׁ . ָלחּושׁ  ִ ׁשּ . ְטרּוִמיִטין' ג ְיָבָבא ׁשֶ
עּור רּוָעה ְוׁשִ ה ּתְ ֹלׁשָ ׁשְ ֵהם, ְיָבבֹות ּכִ . ְטרּוִמיִטין' ט ׁשֶ
עּור ִקיָעה ְוׁשִ ם ּתְ ן ּגַ ָעה ּכֵ ׁשְ ְתרּוָעה, ְטרּוִמיִטין ּתִ . ּכִ
ָבִרים ְקָצת ֶהֱאִריךְ  ִאם ָלחּושׁ  ֵאין ֶזה ּוְלִפי ְ ׁשּ . ּבַ

ִקיָעה ְלַהֲאִריךְ  ְוָצִריךְ  ּתְ ל ּבַ עּור ת"תשר ׁשֶ ׁשִ  ב"י ּכְ
ּלֹא ּוִמי, ְטרּוִמיִטין ִקיָעה ֶהֱאִריךְ  ׁשֶ ּתְ עּור ּבַ ִ ׁשּ ה ּכַ  ַהּזֶ
ָבִרים ְוֶהֱאִריךְ  ְ ׁשּ ם ֹלא, ּבַ ַמר ֹלא ַהִמְצָוה ִקּיֵ  ְוֹלא ּכְ

ַמר   :ּכְ

ָבִרים' ג. ד יָמה ַלֲעׂשֹוָתם ָצִריךְ  ׁשְ ְנׁשִ ' ג ֲאָבל, ַאַחת ּבִ
בָ  תשר ּוְתרּוָעה ִריםׁשְ ֵאינוֹ  אֹוְמִרים ֵישׁ  ת"ּדְ  ָצִריךְ  ׁשֶ

יָמה ַלֲעׂשֹוָתם ְנׁשִ ּלֹא ְוהּוא, ַאַחת ּבִ ֶהה ׁשֶ ַהְפָסָקה ִיׁשְ  ּבַ
ֵדי יֹוֵתר יָמה ִמּכְ ִריךְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ְנׁשִ ּצָ  ַלֲעׂשֹוָתם ׁשֶ
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ã 

 ח
 ח

יָמה ְנׁשִ ַמִים ִויֵרא. ַאַחת ּבִ ם ְיֵדי ֵיֵצא ׁשָ ּלָ , ּכֻ
ב ְתִקיעֹותּובִ  ָ ְמֻיׁשּ ה ּדְ יָמה ַיֲעׂשֶ ְנׁשִ  ּוִבְתִקיעֹות. ַאַחת ּבִ

ד ְמֻעּמָ ה ּדְ ב ַיֲעׂשֶ ימֹות' ּבְ   :ְנׁשִ

ַקע ִאם. ה יָמה ת"תר ּתָ ְנׁשִ  ִמי ְוֵישׁ . ָיָצא, ַאַחת ּבִ
אֹוֵמר ּלֹא ׁשֶ   :ָיָצא ׁשֶ

ְתִקיָעה ֶהֱאִריךְ  ִאם. ו ל ַאֲחרֹוָנה ּבִ עּור ת"תשר ׁשֶ ׁשִ  ּכְ
ִקיעֹות' ב ֵדי, ּתְ ֲעֶלה ּכְ ּתַ ם ׁשֶ ִקיָעה ְלׁשֵ ל ַאֲחרֹוָנה ּתְ  ׁשֶ

ִביל ת"תשר ל ָהִראׁשֹוָנה ּוִבׁשְ  ָעְלָתה ֹלא, ת"תש ׁשֶ
א לוֹ  ִביל ֶאּלָ ׁשְ ִקיָעה ּבִ ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַאַחת ּתְ  ׁשֶ

ִביל ׁשְ   :לוֹ  ָעְלָתה ֹלא ַאַחת ּבִ

תשר ָטָעה ִאם. ז ַקע ְוַאַחר ת"ּבְ ּתָ ָבִרים' ב ׁשֶ  ָטָעה ׁשְ
ר ִאם, ְלָהִריעַ  ְוִהְתִחיל ד ִנְזּכַ ֶבר ִיְתַקע ִמּיָ . ַאֵחר ׁשֶ

ר ֹלא ְוִאם ַמר ַעד ִנְזּכַ ּגָ רּוָעה ׁשֶ ִהְתִחיל ַהּתְ הּ  ׁשֶ  ּבָ
ָטעּות ִקיָעה ִהְפִסיד ֹלא, ּבְ ַקע ָהִראׁשֹוָנה ַהּתְ ּתָ א, ׁשֶ  ֶאּלָ
ָבִרים' ג ְותֹוֵקעַ  חֹוֵזר  ִאם ֲאָבל. ְותֹוֵקעַ  ִריעַ ּומֵ  ׁשְ
תש ֵאַרע ם ִהְפִסיד, ת"תר אוֹ  ת"ּבְ ִקיָעה ּגַ  ּתְ

  :ִראׁשֹוָנה

ְתרּוָעה ִהְפִסיק ִאם. ח ין ּבִ ִקיָעה ּבֵ ָבִרים ּתְ  אוֹ , ִלׁשְ
ִהְפִסיק ָבִרים ׁשֶ ׁשְ ין ּבִ רּוָעה ּבֵ  ִאם ְוֵכן, ִלְתִקיָעה ּתְ

רּועֹות' ב ֵהִריעַ  ַקע אוֹ , זוֹ  ַאַחר זוֹ  ּתְ ּתָ  ַאַחר ׁשֶ
רּוָעה ִקיָעה ַהּתְ ִמְתַעֵסק ּתְ ּלֹא ּכְ ם ׁשֶ ִקיָעה ְלׁשֵ  ּתְ
הּ  ְוִהְפִסיק ין ּבָ רּוָעה ּבֵ ַקע ְלַאַחר אוֹ . ִלְתִקיָעה ּתְ ּתָ  ׁשֶ
ה ֹלׁשָ ָבִרים ׁשְ ַתק ׁשְ ךְ  ְוַאַחר ְוִהְפִסיק ׁשָ ַקע ּכָ ָבִרים ּתָ  ׁשְ
ֶבר ַוֲאִפּלוּ , ֲאֵחִרים ָכל, ֶאָחד ׁשֶ  ֶהְפֵסק ָהֵוי ּלוּ אֵ  ּבְ
ם ְוִהְפִסיד ִקיָעה ּגַ   :ִראׁשֹוָנה ּתְ

ַקע ִאם. ט ֵני ּתָ ֵני אוֹ , ת"תשר ׁשְ ֵני אוֹ , ת"תש ׁשְ  ׁשְ
ֹהֶגן ת"תר י ְוָטָעה ּכַ ִליׁשִ ְ ׁשּ א ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ֵאין, ּבַ  ֶאּלָ

ָעה ָלַאֲחרֹון ּטָ ַקע ִאם. ּבוֹ  ׁשֶ ד ּתָ ּצַ ל ָהָרָחב ּבַ  ׁשֶ
ֹוָפר   :ָיָצא ֹלא, ַהׁשּ

 תקצא סימן
ִפַלת ֵסֶדר ָיִחיד מּוָסף ּתְ   ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , ּבְ

לוּ . א ּלְ ּבּור ִיְתּפַ ַלַחשׁ  ַהּצִ ת ּבְ ִפּלַ ָרכֹות' ט מּוָסף ּתְ , ּבְ
ִליחַ  ל ִצּבּור ּוׁשְ ּלֵ ם ִיְתּפַ ן ּגַ ֶהם ּכֵ ַלַחשׁ  ִעּמָ   :ּבְ

ְנָהג. ב ׁשּוט ַהּמִ ָכל ּפָ ֵני ּבְ ֵאין ְסָפַרד ּבְ יִרין ׁשֶ  ַמְזּכִ
סּוֵקי ן ּפְ ָלל מּוָסף ָקְרּבַ   :ּכְ

רֹון יֹום מּוְסֵפי ֶאת: לֹוַמר ָצִריךְ . ג ּכָ ֵדי, ַהּזִ  ִלְכֹלל ּכְ
ם יֹום ְוַגם. ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  מּוַסף ּגַ ִני ּבְ  ֶאת: ֹיאַמר ׁשֵ

  :מּוְסֵפי

ָרה אֹוְמִרים. ד סּוִקים ֲעׂשָ ל ּפְ  לשֶׁ ' ְוי, ַמְלֻכּיֹות ׁשֶ
ל' ְוי, ִזְכרֹונֹות ָכל ׁשֹוָפרֹות ׁשֶ ָרָכה ּבְ ל ֵמֶהם' ג. ּבְ  ׁשֶ

ל' ג, ּתֹוָרה תּוִבים ׁשֶ ל' ג, ּכְ ל' ְוא ְנִביִאים ׁשֶ  ׁשֶ
אי', י ֵאּלוּ  ַעל ְלהֹוִסיף ָרָצה ְוִאם. ּתֹוָרה ַ   :ַרׁשּ

סּוק אֹוְמִרים ֵאין. ה ַמְלֻכּיֹות ּפָ ִזְכרֹונֹות ְוֹלא, ּבְ  ְוֹלא ּבְ
שׁ  ל, ֹוָפרֹותּבְ ל ּפּוְרָעִנּיֹות ׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ  אֹוְמִרים ְוֵאין. ִיׂשְ

סּוק ל ִזְכרֹונֹות ּפָ   :ָיִחיד ׁשֶ

ר קֹוִרים ֵישׁ . ו ּגָ ּנֹוֲהִגים ַמה ַעל ּתִ ֶ ִלים ׁשּ סּוֵקי ְלַהׁשְ  ּפְ
סּוק ׁשֹוָפרֹות ּפָ ְמַחְתֶכם ּוְביֹום ּבַ ֵאין, ׂשִ יר ׁשֶ  ּבוֹ  ַמְזּכִ
א ׁשֹוָפר ְתבוּ  ן"ְוָהרַ  שׁ "ְוָהֹרא, צֹוְצרֹותחֲ  ֶאּלָ ם ּכָ  ְלַקּיֵ
ְנָהג   :ַהּמִ

ְזּכֹר ְלַזְרעוֹ  ַהּיֹום ִיְצָחק ַוֲעֵקַדת. ז ךְ , ּתִ ְסָחא ִהיא ּכָ  ַהּנֻ
ק. ַהְמֻפְרֶסֶמת ְזּכֹר ַיֲעֹקב ְלֶזַרע: לֹוַמר ְוַהְמַדְקּדֵ , ּתִ

ה ּנֶ עַ  ְמׁשַ ְטּבֵ ְבעוּ  ִמּמַ ּטָ ָרכוֹ  ֲחָכִמים ׁשֶ ּבְ א ְוֵאינוֹ  תּבַ  ֶאּלָ
  :טֹוֶעה

ל ֹלא. ח ּלֵ ָיִחיד ִיְתּפַ ת ּבְ ִפּלַ ֹראשׁ  מּוָסף ּתְ ָנה ּבְ ָ  ַעד ַהׁשּ
עֹות' ג ַאַחר   :ַהּיֹום ׁשְ

 תקצב סימן
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ִפַלת קֹול מּוָסף ּתְ ִקיעֹות ְוֵסֶדר) ָרם( ּבְ ' ד ּובוֹ , ַהּתְ
  ְסִעיִפים:

ִליחַ  ַמֲחִזיר. א ה ִצּבּור ׁשְ ִפּלָ  ֵסֶדר ַעל ְותֹוְקִעין, ַהּתְ
ָרכֹות ַעם ת"תשר ְלַמְלֻכּיֹות ַהּבְ  ּוְלִזְכרֹונֹות, ַאַחת ּפַ

ו. ת"תר ּוְלׁשֹוָפרֹות, ת"תש  ִלְתֹקעַ  נֹוֲהִגים ְוַעְכׁשָ
ה ת"תשר ְלַמְלֻכּיֹות ֹלׁשָ ָעִמים ׁשְ  ת"תש ְלִזְכרֹונֹות, ּפְ
ה ֹלׁשָ ָעִמים ׁשְ ה ת"תר ּוְלׁשֹוָפרֹות, ּפְ ֹלׁשָ עָ  ׁשְ   :ִמיםּפְ

ָרכֹות ִלְתֹקעַ  ַמְפִסיק ֵאינוֹ  ָיִחיד. ב ּבְ  לוֹ  ֵישׁ  ַוֲאִפּלוּ , ּבַ
ְתַקע ִמי ּיִ   :לוֹ  ׁשֶ

יחַ  ֹלא. ג ּבּור ְוֹלא ַהּתֹוֵקעַ  ֹלא, ָיׂשִ ין, ַהּצִ ִקיעֹות ּבֵ  ּתְ
ב ָ ְמֻיׁשּ ד ִלְתִקיַעת ׁשֶ ְמֻעּמָ ּלֹא לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין .ׁשֶ  ׁשֶ
יחוּ  ין ָיׂשִ ִקיעֹות ָרָכהבְּ  ּבֵ ִעְנַין ֹלא ִאם, ַלּתְ  ּבְ

ִקיעֹות   :ַהּתְ

ּתֹוֵקעַ  ֶזה. ד ֵהן ׁשֶ ׁשֶ ִבין ּכְ  ֵסֶדר ַעל ּתֹוֵקעַ , יֹוׁשְ
ָרכֹות   :ַהּבְ

 תקצג סימן
ָרכֹות ִאם ִקיעֹות ַהּבְ ' ב ּובוֹ , זוֹ  ֶאת זוֹ  ְמעְכבֹות ְוַהּתְ

  ְסִעיִפים:

ָרכֹות. א ל ּבְ ָנה ֹראשׁ  ׁשֶ ָ ּפּוִרים יֹוםוְ  ַהׁשּ בֹות ַהּכִ  ְמַעּכְ
ִאם, זוֹ  ֶאת זוֹ  ם יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ׁשֶ ּלָ  ַמה ֹיאַמר ֹלא ּכֻ

ּיֹוֵדעַ  ֶ א, ֵמֶהם ׁשּ לּום ֹיאַמר ֹלא ֶאּלָ   :ּכְ

ִקיעֹות ְוֵכן. ב בֹות ּתְ י ְוָהֵני. זוֹ  ֶאת זוֹ  ְמַעּכְ ֵאינוֹ  ִמּלֵ  ׁשֶ
א יֹוֵדעַ  ּלֹא, ַהִסיָמן ִמְקָצת ֶאּלָ  ִמְקָצת אֹותוֹ  הַיֲעשֶׂ  ׁשֶ

ּיֹוֵדעַ  ִבין ֵאין ת"תר, ת"תש, ת"תשר ֲאָבל, ׁשֶ  ְמַעּכְ
ַנִים אוֹ  ֵמֶהם ֶאָחד ַלֲעׂשֹות ָיַדע ְוִאם, ֶזה ֶאת ֶזה , ׁשְ

ה   :עֹוׂשֶ

 תקצד סימן

לֹא ָיִחיד ָסִעיף  ּובוֹ , מֹוִציאוֹ  ֲחֵברוֹ  ֵאין ִהְתַפֵלל ׁשֶ
  ֶאָחד

ּלֹא ָיִחיד. א ַקע ׁשֶ  ְלהֹוִציאוֹ  לוֹ  ִלְתֹקעַ  ָיכֹול ֵברוֹ חֲ , ּתָ
ּלֹא ָיִחיד ֲאָבל. חֹוָבה ְיֵדי ל ׁשֶ ּלֵ ָרכֹות' ט ִהְתּפַ  ֵאין, ּבְ

  :ְלהֹוִציאוֹ  ָיכֹול ֲחֵברוֹ 

 תקצה סימן
ֵאינוֹ  ִמי ִקי ׁשֶ ִקיעֹות לֹא ּבָ ּתְ ִפָלה ְולֹא ּבַ ּתְ ָסִעיף  ּובוֹ , ּבַ

  ֶאָחד

ֵאינוֹ  ִמי. א ִקי ׁשֶ תְּ  ּבָ ֵסֶדר ְוֹלא ִקיעֹותּבַ ת ּבְ ִפּלַ  ּתְ
י ּוְלָפָניו, מּוָסף ּתֵ ַאַחת ֲעָירֹות ׁשְ ִקיִאים ּבְ ִקיעֹות ּבְ ּתְ  ּבַ
ת ְוֹלא ְתִפּלַ ִקיִאין ּוְבַאַחת מּוָסף ּבִ ת ּבְ ְתִפּלַ  מּוָסף ּבִ
ִקיעֹות ְוֹלא ּתְ קֹום הֹוֵלךְ , ּבַ ִקיִאים ְלּמָ ּבְ ִקיעֹות ׁשֶ ּתְ , ּבַ

ל ֲאִפּלוּ  אי ףמּוסָ  ׁשֶ ל ַוּדַ ִקיעֹות ְוׁשֶ   :ָסֵפק ּתְ

 תקצו סימן
לּום ׁשְ ִקיעֹות ּתַ ִפָלה ְלַאַחר ּתְ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ַהּתְ

ה ְלַאַחר. א ִפּלָ רּוָעה ְמִריִעים ַהּתְ דֹוָלה ּתְ ֹלא ּגְ  ּבְ
ִקיָעה   :ּתְ

 תקצז סימן
ר ִאם רֹאשׁ  ְלִהְתעּנֹות ֻמּתָ ָנה ּבְ ָ   יִפים:ְסעִ ' ג ּובוֹ , ַהׁשּ

ֵמִחים ְוׁשֹוִתים אֹוְכִלים. א ין ְוֵאין, ּוׂשְ ֹראשׁ  ִמְתַעּנִ  ּבְ
ָנה ָ ת ְוֹלא ַהׁשּ ּבַ ׁשַ ל ֹיאְכלוּ  ֹלא ָאְמָנם. ׁשּוָבה ּבְ  ּכָ
ְבָעם ם ָיֵקּלוּ  ֹלא ְלַמַען, ׂשָ  ַעל' ה ִיְרַאת ְוִתְהֶיה ֹראׁשָ
ֵניֶהם   :ּפְ

ָלה ְמקֹומֹות ֵישׁ . ב ּבָ ּקַ ָיָדם ׁשֶ ל ּבְ ּכָ ָרִגיל ִמי ׁשֶ  ׁשֶ
ֹראשׁ  ְלִהְתַעּנֹות ָנה ּבְ ָ ה ַהׁשּ ּנֶ  ְוֵאינוֹ  ְרִגיָלתוֹ  ּוְמׁשַ
ה ִלים ֵאינוֹ , ִמְתַעּנֶ ָנתוֹ  ַמׁשְ   :ׁשְ
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ה. ג ְתַעּנֶ ַעם ַהּמִ ֹראשׁ  ַאַחת ּפַ ָנה ּבְ ָ ֲעִנית ַהׁשּ . ֲחלֹום ּתַ
יֹום ָהָיה ִאם ֵני ְלִהְתַעּנֹות ָצִריךְ , ִראׁשֹון ּבְ  ִמיםַהיָּ  ׁשְ
ל יֹום ָהָיה ְוִאם. ָיָמיו ּכָ ִני ּבְ ה, ׁשֵ ל ִיְתַעּנֶ  יֹום ָיָמיו ּכָ
ִני ְלַבד ׁשֵ   :ּבִ

 תקצח סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ 

ָנה ֹראשׁ . א ָ ָחל ַהׁשּ ת ִלְהיֹות ׁשֶ ּבָ ׁשַ , ִצְדָקְתךָ  אֹוְמִרים ּבְ
ִמְנָחה   :ּבְ

 ֶאָחד ָסִעיף ובו -, תקצט ִסיָמן
ָנה אשׁ רֹ  ֵליל. א ָ ָחל ַהׁשּ מֹוָצֵאי ִלְהיֹות ׁשֶ ת ּבְ ּבָ , ׁשַ

  :ַוּתֹוִדיֵענוּ : אֹוְמִרים

 תר סימן
יָצה ּנֹוְלָדה ּבֵ רֹאשׁ  ׁשֶ ָנה ּבְ ָ ' ג ּובוֹ , ַהִקּדּושׁ  ְוִדיֵני, ַהׁשּ

  ְסִעיִפים:

יָצה. א ּנֹוְלָדה ּבֵ יֹום ׁשֶ  ַמה ְוֵכן, ָהִראׁשֹון טֹוב ּבְ
ּצֹוד ּנִ ֶ ְתַלשׁ  ַמה ֵכןוְ , ּבוֹ  ׁשּ ּנִ ֶ ִני ָאסּור, ּבוֹ  ׁשּ ֵ ׁשּ   :ּבַ

ִקּדּושׁ . ב ִני ֵליל ּבְ יחַ  ׁשֵ ִרי ַמּנִ ֶהֱחָינוּ  ְואֹוֵמר ָחָדשׁ  ּפְ . ׁשֶ
ִרי ָמצּוי ֵאין ְוִאם ל ִעם, ָחָדשׁ  ּפְ ֶהֱחָינוּ  ֹיאַמר ֶזה ּכָ   :ׁשֶ

ת ִראׁשֹון יֹום ָחל ִאם. ג ּבָ ׁשַ ֶהֱחָינוּ  אֹוְמִרים, ּבְ , ׁשֶ
ֹוָפרבַּ  יֹום ׁשּ ִני ּבְ   :ׁשֵ

 תרא סימן
ִני יֹום ֵסֶדר ל ׁשֵ ָנה רֹאשׁ  ׁשֶ ָ   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ַהׁשּ

יֹום. א ִני ּבְ ָהֱאֹלִהים ְוקֹוִרים, ׁשֵ  ַאְבָרָהם ֶאת ִנָסה ִמּוְ
מוֹ  קֹוֵרא ּוַמְפִטיר, ִסְדָרא סֹוף ַעד  ּוַמְפִטיר ֶאְתמֹול ּכְ

ה ִיְרִמּיָ ר ֵחן ָמָצא' ה ָאַמר ּכֹה ּבְ ְדּבָ ּמִ יר ֲהֵבן ַעד ּבַ  ַיּקִ

ָנה ֹראשׁ  ּוְבמֹוָצֵאי. ֶאְפַרִים ִלי ָ יִלין ַהׁשּ מוֹ  ַמְבּדִ  ּכְ
מֹוָצֵאי ת ּבְ ּבָ א, ׁשַ ֵאין ֶאּלָ ִמים ַעל ְמָבְרִכין ׁשֶ ׂשָ  ְוַעל ַהּבְ

  :ָהֵאשׁ 

ֶאֶרץ ַאף. ב ָרֵאל ּבְ ים ִיׂשְ ָנה ֹראשׁ  עֹוׂשִ ָ ֵני ַהׁשּ   :ָיִמים ׁשְ

 תרב סימן
ֶרת ֵסֶדר ׁשּוָבה ְיֵמי עׂשֶ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ּתְ

,  

ָכל. א ִמים ּבְ ין ַהּיָ ּבֵ ָנה ֹראשׁ  ׁשֶ ָ ּפּוִרים ְליֹום ַהׁשּ  ַהּכִ
ים ְתִפּלֹות ַמְרּבִ   :ְוַתֲחנּוִנים ּבִ

 תרג סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ 

ֵאינוֹ  ִמי ַאף. א ל ִמַפת ִנְזָהר ׁשֶ ֶרת, ם"עכוּ  ׁשֶ עׂשֶ  ּבַ
ׁשּוָבה ְיֵמי ֵהר ָצִריךְ  ּתְ   :ִלּזָ

  :הכיפורים יום הלכות

 תרד סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ִכפּור יֹום עֶרב ֵסֶדר

ֶעֶרב ֶלֱאֹכל ִמְצָוה. א ּפּור יֹום ּבְ ה ּוְלַהְרּבֹות ּכִ ְסֻעּדָ   :ּבִ

ֵניֶהם ַעל נֹוְפִלים ֵאין. ב ֶעֶרב ּפְ   :ּפּוִריםַהכִּ  יֹום ּבְ

 תרה סימן
עֶרב ַכָפרֹות ִמְנַהג   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ִכפּור יֹום ּבְ

ּנֹוֲהִגים ַמה. א ֶ ָרה ַלֲעׂשֹות ׁשּ ּפָ ֶעֶרב ּכַ ּפּוִרים יֹום ּבְ  ּכִ
ֹחט ְרְנגֹול ִלׁשְ ל ַעל ּתַ ן ּכָ  ָעָליו ְולֹוַמר ָזָכר ּבֵ
סּוִקים ְנָהג ִלְמֹנעַ  ֵישׁ , ּפְ   :ַהּמִ
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 ותר סימן
ס ַפּיֵ ּיְ עֶרב ֲחֵברוֹ  ָאָדם ׁשֶ   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ִכפּור יֹום ּבְ

ין ֲעֵברֹות. א ּבֵ ּפּוִרים יֹום ֵאין ַלֲחֵברוֹ  ָאָדם ׁשֶ  ַהּכִ
ר ֶסּנוּ  ַעד ְמַכּפֵ ַפּיְ ּיְ א ִהְקִניטוֹ  ֹלא ֲאִפּלוּ . ׁשֶ  ֶאּלָ

ְדָבִרים סוֹ  ָצִריךְ , ּבִ יֵּ  ֵאינוֹ  ְוִאם. ְלַפּיְ ִראׁשֹוָנה סִמְתּפַ , ּבָ
ַעם ְוֵיֵלךְ  ַיֲחֹזר ה ּפַ ִנּיָ ית ׁשְ ִליׁשִ ַעם ּוְבָכל, ּוׁשְ ח ּפַ  ִיּקַ
ה ִעּמוֹ  ֹלׁשָ ים ׁשְ ס ֵאינוֹ  ְוִאם, ֲאָנׁשִ ּיֵ ה ִמְתּפַ ֹלׁשָ ׁשְ  ּבִ

ָעִמים  ֵליֵלךְ  ָצִריךְ , ַרּבוֹ  הּוא ְוִאם. לוֹ  ָזקּוק ֵאינוֹ  ּפְ
ה לוֹ  ּמָ ָעִמים ּכַ יֵּ  ַעד ּפְ ְתּפַ ּיִ   :סׁשֶ

ר ֵמת ִאם. ב ֵני' י ֵמִביא, לוֹ  ָחָטא ֲאׁשֶ  ָאָדם ּבְ
ָרֵאל ֶלֱאֹלֵהי ָחָטאִתי: ְואֹוֵמר ִקְברוֹ  ַעל ּוַמֲעִמיָדם  ִיׂשְ
ָחָטאִתי ֶזה ְוִלְפלֹוִני   :לוֹ  ׁשֶ

ַנת. ג ּקָ ּלֹא, ְוֵחֶרם ַקְדמֹוֵנינוּ  ּתַ ם ְלהֹוִציא ׁשֶ  ַעל ַרע ׁשֵ
ִתים   :ַהּמֵ

ְרֶצה ָמַתי ְוִלְלקֹות ּבֹלִלטְ  ָיכֹול. ד ּיִ ְהֶיה ַרק, ׁשֶ ּיִ  ׁשֶ
ְיָלה ֹקֶדם ִביָלה ַעל ְמָבֵרךְ  ְוֵאינוֹ . ַהּלַ   :ַהּטְ

 תרז סימן
ּדּוי ֵסֶדר ִמְנָחה ַהּוִ עֶרב ּבְ   ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , ִכפּור יֹום ּבְ

ִמְנָחה ְלִהְתַוּדֹות ָצִריךְ . א ה ֹקֶדם ּבְ ְפֶסֶקת ְסֻעּדָ   :ַהּמַ

 ָהְרׁשּות, ְלָפֵרט ָרָצה ְוִאם. ַהֵחְטא ְלָפֵרט ָצִריךְ  ֵאין. ב
ָידוֹ  ה ְוִאם. ּבְ ַלַחשׁ  ִמְתַוּדֶ   :ַהֵחְטא ְלָפֵרט ָנכֹון, ּבְ

ד ְלִהְתַוּדֹות ָצִריךְ . ג י ַוֲאִפּלוּ . ְמֻעּמָ ַמע ּכִ  ֵליהּ  ׁשָ
ִליחַ  ְ ה ְוהּוא ִצּבּור ִמׁשּ ָבר ִהְתַוּדָ   :דַלֲעמֹ  ָצִריךְ , ּכְ

ה ֲעֹונֹות. ד ִהְתַוּדָ יֹום ֲעֵליֶהם ׁשֶ ּפּוִרים ּבְ ָעַבר ַהּכִ , ׁשֶ
ָנה ְוֹלא  ּוְלִהְתַוּדֹות ַלֲחֹזר ָיכֹול ָהֵכי ֲאִפּלוּ , ֲעֵליֶהם ׁשָ

  :ֲעֵליֶהם

ת. ה ְתִפּלַ ּפּוִרים יֹום ֶעֶרב ִמְנַחת ּבִ  חֹוֵתם ֵאינוֹ  ַהּכִ
ּדּוי ּוִ ַאֲחֶריהָ  ּבַ   :ׁשֶ

ל. ו ָהלהַ  ּכָ ִעים ַמְלקֹות לֹוִקים ּקָ ת ַאַחר ַאְרּבָ ִפּלַ  ּתְ
ְנָחה ּתֹוךְ , ַהּמִ ּמִ ךְ  ׁשֶ ן ּכָ  ֵמֲעֵברֹות ָלׁשּוב ִלּבוֹ  ֶאל ִיּתֵ
ָידוֹ  ּבְ   :ׁשֶ

 תרח סימן
ה ֵסֶדר   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ַהַמְפֶסֶקת ְסִעּדָ

ין ֹקֶדם ּוַמְפִסיִקים אֹוְכִלים. א ָמׁשֹות ּבֵ ְ צָּ  ַהׁשּ  ִריךְ ׁשֶ
עּור לוֹ  ֵאין ֶזה ְותֹוֶסֶפת. ַהּקֶֹדשׁ  ַעל ֵמֹחל ְלהֹוִסיף , ׁשִ

א ין ֹקֶדם ֶאּלָ ָמׁשֹות ּבֵ ְ ַמּנוֹ , ַהׁשּ ּזְ ה ק"ְות ֶאֶלף ׁשֶ  ַאּמָ
ְיָלה ֹקֶדם  ְמַעט ַהּקֶֹדשׁ  ַעל ֵמֹחל ְלהֹוִסיף ָצִריךְ , ַהּלַ
ה אוֹ    :ַהְרּבֵ

ים. ב אֹוְכלֹות ָנׁשִ ָכהשֶׁ  ַעד ְוׁשֹותֹות ׁשֶ  ֵאיָנן ְוֵהן, ָחׁשְ
ְצָוה יֹוְדעֹות ּמִ  ְמַמִחין ֵאין, ַהּקֶֹדשׁ  ַעל ֵמֹחל ְלהֹוִסיף ׁשֶ
ָיָדן ֵדי ּבְ ּלֹא ּכְ ָזדֹון ַלֲעׂשֹות ָיבֹואוּ  ׁשֶ   :ּבְ

עֹוד ֵמֲאִכיָלתוֹ  ִהְפִסיק ִאם. ג דֹול ַהּיֹום ּבְ  ָיכֹול, ּגָ
ל ְוֶלֱאֹכל ַלֲחֹזר ּלֹא ְזַמן ּכָ ל ׁשֶ ֲעִנית ָליועָ  ִקּבֵ   :ַהּתַ

ֶעֶרב. ד ּפּוִרים יֹום ּבְ א ֶלֱאֹכל לוֹ  ֵאין ַהּכִ  ַמֲאָכִלים ֶאּלָ
ים ל ַקּלִ ֵדי, ְלִהְתַעּכֵ ּלֹא ּכְ ֵבעַ  ְיֵהא ׁשֶ ֶאה ׂשָ  ּוִמְתּגָ

ל ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ   :ּכְ

 תרט סימן
עֶרב ַחִמין ַהְטָמַנת   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ִכפּור יֹום ּבְ

ר. א ין ַהְטִמיןלְ  ֻמּתָ ּפּוִרים יֹום ֵמֶעֶרב ַחּמִ  ְלמֹוָצֵאי ַהּכִ
ּפּוִרים יֹום   :ַהּכִ

 תרי סימן
יֹום ֵנרֹות ַהְדָלַקת   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ִכפּור ּבְ
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ּנֹוֲהִגים ָמקֹום. א ֵליל ֵנר ְלַהְדִליק ׁשֶ ּפּוִרים יֹום ּבְ , ַהּכִ
ֲהגוּ  ָמקֹום. ַמְדִליִקין ּנָ ּלֹא ׁשֶ  ֵאין, ְדִליקְלהַ  ׁשֶ
ת ִלְהיֹות ָחל ְוִאם. ַמְדִליִקין ּבָ ׁשַ ִבין, ּבְ  ַהּכֹל ַחּיָ
  :ְלַהְדִליק

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ב ָבֵרךְ  ׁשֶ ּמְ  יֹום ֵנר ַהְדָלַקת ַעל ׁשֶ
ּפּוִרים   :ַהּכִ

ָכל. ג י, ַמְדִליִקין ָמקֹום ּבְ ָבּתֵ ֵנִסּיֹות ּבְ י ּכְ  ּוְבָבּתֵ
בֹואֹות ִמְדָרׁשֹות י ְוַעל ָהֲאֵפִלים ּוַבּמְ ּבֵ   :ַהחֹוִלים ּגַ

ָכל נֹוֲהִגים. ד י ֵנרֹות ְלַהְרּבֹות ָמקֹום ּבְ ָבּתֵ ֵנִסּיֹות ּבְ , ּכְ
יעַ  ָגִדים ּוְלַהּצִ ֵבית ָנִאים ּבְ ֶנֶסת ּבְ   :ַהּכְ

 תריא סימן
ֵליל ינוֹ  ַהִכפּוִרים יֹום ׁשֶ   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ְכיֹומוֹ  ּדִ

פּ  יֹום. א יֹומוֹ  ֵלילוֹ  ּוִריםַהּכִ ָבר ְלָכל ּכְ  ֵהם ּוָמה. ּדָ
ָבִרים ה, ֲאִכיָלה, ְמָלאָכה. ּבוֹ  ָהֲאסּוִרים ַהּדְ ִתּיָ , ׁשְ
ל ְנִעיַלת, ִסיָכה, ְרִחיָצה ִמישׁ , ַהַסְנּדָ ׁשְ ה ּתַ ּטָ  ְוֵאין. ַהּמִ
ֵרת ִחּיּוב א ּכָ ה ַוֲאִכיָלה ְמָלאָכה ַעל ֶאּלָ ִתּיָ   :ּוׁשְ

ל. ב ִבים ְמָלאָכה ּכָ ַחּיָ ת ָעֶליהָ  ׁשֶ ּבָ ׁשַ ִבים, ּבְ  ָעֶליהָ  ַחּיָ
יֹום ּפּוִרים ּבְ ת ְוָכל. ַהּכִ ּבָ ׁשַ ּבְ טּור ׁשֶ ם, ָאסּור ֲאָבל ּפָ  ּגַ
יֹום ּפּוִרים ּבְ ן ַהּכִ א, ּכֵ ת ֶאּלָ ּבָ ׁשַ ּבְ ְסִקיָלה ְזדֹונוֹ  ׁשֶ , ּבִ
ּפּוִרים ְויֹום ָכֵרת ְזדֹונוֹ  ַהּכִ ָאסּור ְוָכל. ּבְ  לוֹ ְלַטְלטְ  ׁשֶ

ת ּבָ ׁשַ יֹום ְלַטְלְטלוֹ  ָאסּור ּבְ ּפּור ּבְ ירוּ . ּכִ ב ְוִהּתִ  ְלַקּנֵ
ְנָחה ִמן ֱאגֹוִזים ְוִלְפֹצעַ  ָיָרק ָחל, ּוְלַמְעָלה ַהּמִ ׁשֶ  ּכְ
ֹחל ָנא, ּבַ   :ֶלֱאֹסר ָנֲהגוּ  ְוָהִאּדָ

 תריב סימן
יֹום ֲאִכיָלה ִאסּור עּור ַהִכפּוִרים ּבְ  'י ּובוֹ , ַכמּוָתה ְוׁשִ

  ְסִעיִפים:

יֹום ָהאֹוֵכל. א ּפּוִרים ּבְ כֹוֶתֶבת ַהּכִ ָסה ּכְ ב, ַהּגַ  ְוהּוא. ַחּיָ
חֹות יָצה ּפָ ּבֵ עּור, ְמַעט ִמּכַ ֶוה ֶזה ְוׁשִ ין ָאָדם ְלָכל ׁשָ  ּבֵ
ס ין ְלַנּנָ ן ֶמֶלךְ  ְלעֹוג ּבֵ ׁשָ   :ָהּבָ

ל. ב עּור ִמְצָטְרִפים ָהֳאָכִלים ּכָ  חֶמלַ  ֲאִפּלוּ , ֶזה ְלׁשִ
ַעל ר ׁשֶ ׂשָ ל ְוִציר ַהּבָ ה ֲאִכיָלה ֲאָבל. ָיָרק ׁשֶ ִתּיָ  ּוׁשְ
  :ִמְצָטְרפֹות ֵאיָנן

ת ֵישׁ  ִאם, ְוָאַכל ְוָחַזר, ָאַכל. ג ִחּלַ  ֲאִכיָלה ִמּתְ
ֵדי ַאֲחרֹוָנה ֲאִכיָלה סֹוף ַעד ִראׁשֹוָנה ָרס ֲאִכיַלת ּכְ , ּפְ
  :ִמְצָטְרִפין ֵאין, ָלאו ְוִאם. ִמְצָטְרִפין

עּור. ד ָרס ֲאִכיַלת ׁשִ יִצים' ד אֹוְמִרים ֵישׁ , ּפְ  ְוֵישׁ . ּבֵ
יִצים' ג אֹוְמִרים   :ּבֵ

ָבֵעיָנן ָהא. ה עּור ּדְ ֵרת ְלִחּיּוב ַהְינוּ  ׁשִ את אוֹ  ּכָ , ַחּטָ
א ִאסּוָרא ֲאָבל ָכל ִאּכָ הּוא ּבְ   :ׁשֶ

ֵאיָנם ֳאָכִלים ָאַכל. ו ָאכַ  אוֹ , ַלֲאִכיָלה ְראּוִים ׁשֶ  לׁשֶ
ָסה ֲאִכיָלה גֹון, ּגַ ד ּכְ ָאַכל ֲאִכיָלה ַעל ִמּיָ  יֹום ֶעֶרב ׁשֶ

ּפּוִרים ץ ַעד ַהּכִ ּקָ ְמזֹונוֹ  ׁשֶ טּור, ּבִ   :ּפָ

טּור, ָקִנים ָעֵלי ָאַכל. ז ָפִנים ְולּוָלֵבי. ּפָ ְבְלבוּ  ּגְ ּלִ  ׁשֶ
ָנה ֹראשׁ  ֹקֶדם ָ טּור, ַהׁשּ ֵעץ, ּפָ ָעְלָמא ּדְ  ְוִאם. ֵהם ּבְ

ֶאֶרץ ִלְבְלבוּ  ָרֵאל ּבְ ָנה ֵמֹראשׁ  ִיׂשְ ָ  יֹום ַעד ַהׁשּ
ּפּוִרים ב, ַהּכִ   :ַחּיָ

ס. ח ל ּכָ ְלּפֵ ִביָלא אוֹ  ּפִ ים ֵהם ִאם, ַזְנּגְ טּור, ְיֵבׁשִ , ּפָ
ֹלא ים ֵהם ְוִאם. ַלֲאִכיָלה ָחזוּ  ּדְ ב, ְרֻטּבִ   :ַחּיָ

ֹוֶתה. ט יֹום ַהׁשּ ּפּוִרים ּבְ ב, ֻלְגָמיו ְמֹלא ַהּכִ . ַחּיָ
ֲעִרים ָכל ּוְמׁשַ הּוא ַמה ְלִפי ָאָדם ּבְ ֶ דֹול, ׁשּ  ְלִפי ַהּגָ

ְדלוֹ  ָטן ּגָ שׁ  ֻלְגָמיו ְמֹלא ְוֹלא. ָקְטנוֹ  ְלִפי ְוַהּקָ , ַמּמָ
א ֵדי ֶאּלָ ֶקּנוּ  ּכְ ַסּלְ ּיְ ִפיו ֶאָחד ְלַצד ׁשֶ ְמֹלא ְוֵיָרֶאה ּבְ  ּכִ

חֹות ְוהּוא, ֻלְגָמיו ָאָדם ֵמְרִביִעית ּפָ ינֹוִני ּבְ  ְוָכל .ּבֵ
ִקים ׁשְ עּור ִמְצָטְרִפים ַהּמַ ִ   :ְלַכׁשּ
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ָתה. י ָתה ְוָחַזר ְמַעט ׁשָ ת ֵישׁ  ִאם, ְוׁשָ ִחּלַ ה ִמּתְ ִתּיָ  ׁשְ
ה סֹוף ַעד ִראׁשֹוָנה ִתּיָ ֵדי ַאֲחרֹוָנה ׁשְ ת ּכְ ִתּיַ  ׁשְ
עּור ִמְצָטְרִפין, ְרִביִעית ִ  ֵאין, ָלאו ְוִאם. ְלַכׁשּ

עּור יםאֹוְמרִ  ְוֵישׁ . ִמְצָטְרִפין ִ ׁשּ ִתּיֹות ֵצרּוף ׁשֶ ְ ֵדי ַהׁשּ  ּכְ
ָרס ֲאִכיַלת מוֹ , ּפְ   :ֲאִכילֹות ֵצרּוף ּכְ

 תריג סימן
יֹום ְרִחיָצה ִאסּור   ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , ִכפּור ּבְ

יֹום ִלְרֹחץ ָאסּור. א ּפּוִרים ּבְ ין, ַהּכִ ין ּבֵ ַחּמִ ין ּבְ  ּבֵ
צֹוֵנן יט ַוֲאִפּלוּ . ּבְ עוֹ ֶאצְ  ְלהֹוׁשִ ִים ּבָ ּמַ  ְוִאם. ָאסּור, ּבַ
ָאר אוֹ  ַרְגָליו אוֹ  ָיָדיו ָהיוּ  ִטיט ְמֻלְכָלִכים ּגּופוֹ  ׁשְ  ּבְ
צֹוָאה אוֹ  ַטף אוֹ , ּבְ ּנָ ם ׁשֶ ר, ֵמחֹוְטמוֹ  ּדָ . ְלָרֲחָצם ֻמּתָ

ּלֹא א ָאְסרוּ  ׁשֶ ל ְרִחיָצה ֶאּלָ ֲענּוג ׁשֶ   :ּתַ

ֲחִרית ָיָדיו ָאָדם נֹוֵטל. ב , ָיַדִים ְנִטיַלת ַעל ּוְמָבֵרךְ  ׁשַ
ֵהר ּלֹא ְוִיּזָ א ִיּטֹל ׁשֶ ֵרי סֹוף ַעד ֶאּלָ עֹוָתיו ִקׁשְ   :ֶאְצּבְ

יל ִאם. ג ף ַמִים ִהּטִ ְפׁשֵ ָידוֹ  ְוׁשִ ה אוֹ , ּבְ  ְצָרָכיו ָעׂשָ
חַ  ר, ְוִקּנֵ ֲהָוה ִלְרֹחץ ֻמּתָ  ְוִאם ְמֻלְכָלכֹות ָיָדיו ֵליהּ  ּדַ
ל רֹוֶצה ּלֵ חַ  אלֹ  ֲאִפּלוּ , ְלִהְתּפַ ר ָנֵמי ִקּנֵ  ַעד ִלּטֹל ֻמּתָ
ֵרי סֹוף עֹוָתיו ִקׁשְ   :ֶאְצּבְ

הּוא ִמי. ד ְעּתוֹ  ְוֵאין ִאְסְטִניס ׁשֶ ֶבת ּדַ ֶ  ַעד ָעָליו ְמֻיׁשּ
חַ  ַקּנֵ ּיְ ָניו ׁשֶ ַמִים ּפָ ר, ּבְ   :ֻמּתָ

ְדָרשׁ  ְלֵבית ַההֹוֵלךְ . ה יל אוֹ , ַהּמִ ֵני ְלַהְקּבִ  אוֹ  ָאִביו ּפְ
דֹול ימִ  אוֹ  ַרּבוֹ  ּגָ ּנוּ  ׁשֶ ָחְכָמה ִמּמֶ , ִמְצָוה ְלָצְרֵכי אוֹ , ּבְ
ַמִים ַלֲעֹבר ָיכֹול ארוֹ  ַעד ּבְ ין, ַצּוָ ֲהִליָכה ּבֵ ין ּבַ  ּבֵ

ֲחָזָרה ּלֹא ּוִבְלַבד. ּבַ ַחת ָיָדיו יֹוִציא ׁשֶ ַפת ִמּתַ  ֲחלּוקוֹ  ׂשְ
יהַּ  ּלֹא ְוהּוא. ְזרֹועוֹ  ַעל ֲחלּוקוֹ  ׁשּוֵלי ְלַהְגּבִ  יוּ ִיהְ  ׁשֶ
ִים ִאם, רֹוְדִפים ַהּמַ ן ּדְ ֹחל ַאף ּכֵ ֵני ָאסּור ּבַ  ִמּפְ

ָנה יִעים ֵאיָנם ִאם ֲאִפּלוּ , ַהַסּכָ א ַמּגִ   :ָמְתַנִים ַעד ֶאּלָ

ֵרי ָהא. ו ׁשָ ַמִים ַלֲעֹבר ּדְ ְוָקא, ִמְצָוה ִלְדַבר ּבְ  ַלֲעֹבר ּדַ
גּופוֹ  ִים ּבְ ּמַ ְסִפיָנה ַלֲעֹבר ֲאָבל. ַעְצָמן ּבַ הקְ  ּבִ  ֵישׁ , ַטּנָ

אֹוֵסר ִמי   :ׁשֶ

ַמִים ַלֲעֹבר ָאסּור ָהַרב. ז ֵדי ּבְ ְלִמידוֹ  ֵאֶצל ֵליֵלךְ  ּכְ   :ּתַ

ֹמר ַההֹוֵלךְ . ח ירֹוָתיו ִלׁשְ ר ּפֵ ַמִים ַלֲעֹבר ֻמּתָ  ּבְ
ֲהִליָכה ֲחָזָרה ֹלא ֲאָבל, ּבַ   :ּבַ

ן ָאסּור. ט ּנֵ ִטיט ְלִהְצּטַ  ַעל טֹוֵפחַ  הּוא ִאם, ַלח ּבְ
יחַ  ַנתמְ  ן ְוָאסּור. ְלַהְטּפִ ֵכִלים ְלִהְצַטּנֵ שׁ  ּבְ ּיֵ ֶהם ׁשֶ  ּבָ

ין, ֲחֵסִרים ֵהם ֲאִפּלוּ , ַמִים ל ּבֵ ין ֶחֶרס ׁשֶ ל ּבֵ  ׁשֶ
כֹות ר, ֵרִקים ֵהם ִאם ֲאָבל. ַמּתָ ֵפרֹות ְוֵכן. ֻמּתָ  ּבְ
  :ּוְבִתינֹוק

ה. י ּלָ ל, ּכַ ים ּכָ ֹלׁשִ ֶרת יֹום ׁשְ ֶניהָ  ִלְרֹחץ ֻמּתֶ   :ּפָ

ָרָאה ִמי. יא ַמן, ֶקִרי ׁשֶ ּזְ ה ּבַ יֹום, ַהּזֶ ּפּוִרים ּבְ  ִאם, ַהּכִ
חוֹ , הּוא ַלח ה ְמַקּנְ ַמּפָ  אוֹ , הּוא ָיֵבשׁ  ְוִאם. ְוַדּיוֹ  ּבְ

ְתַלְכֵלךְ  ּנִ , ְלַבד ּבוֹ  ַהְמֻלְכָלִכים ְמקֹומֹות רֹוֵחץ, ׁשֶ
ל ּלֵ י ַעל ףאַ , ִלְטּבֹל אוֹ  ּגּופוֹ  ִלְרֹחץ ְוָאסּור. ּוִמְתּפַ  ּפִ
ָאר ׁשְ ּבִ ָנה ְימֹות ׁשֶ ָ ה ִלְטּבֹל ָרִגיל הּוא ַהׁשּ ִפּלָ   :ַלּתְ

ַמן. יב ּזְ ה ּבַ ה ָאסּור ַהּזֶ ָ יֹום ִלְטּבֹל ְלִאׁשּ ּפּוִרים ּבְ , ַהּכִ
יעַ  ֲאִפּלוּ  ּיֹום ּבוֹ  ְטִביָלָתהּ  ְזַמן ִהּגִ   :ּבַ

 תריד סימן
יֵני ל ּוְנעיַלת ִסיָכה ּדִ   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ַהַסְנּדָ

א ֵאינוֹ  ַוֲאִפּלוּ , ּגּופוֹ  ִמְקָצת ֲאִפּלוּ  ָלסּוךְ  ָאסּור. א  ֶאּלָ
 ּבוֹ  ֵאין ֲאִפּלוּ , חֹוֶלה הּוא ִאם ֲאָבל. ַהּזֲֻהָמא ְלַהֲעִביר
ָנה שׁ  אוֹ , ַסּכָ ּיֵ ֹראׁשוֹ  ֲחָטִטין לוֹ  ׁשֶ ר, ּבְ   :ֻמּתָ

ל ִלְנֹעל ָאסּור. ב ל ִמְנָעל אוֹ  ַסְנּדָ  ַקב ֲאִפּלוּ , ֹורע ׁשֶ
עַ  ּטֵ ל ֲאִפּלוּ , ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ַהּקִ ה ֵעץ ׁשֶ , עֹור ּוְמֻחּפֶ
ל ֲאָבל. ָאסּור י ׁשֶ ּמִ ל אוֹ  ּגֶ ל אוֹ , ַקשׁ  ׁשֶ ֶגד ׁשֶ  אוֹ  ּבֶ
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ל ָאר ׁשֶ ר, ִמיִנים ׁשְ ֶהם ָלֵצאת ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ  ִלְרׁשּות ּבָ
ים   :ָהַרּבִ

ה. ג ל, ַהַחּיָ ים ּכָ ֹלׁשִ ל ֶאת ִלְנֹעל ֶרתֻמתֶּ  יֹום ׁשְ . ַהַסְנּדָ
ּיֹוֵצא ְוַהחֹוֶלה הּ  ּכַ י ַעל ַאף, ּבָ ֵאין ּפִ ָנה ּבוֹ  ׁשֶ  ְוֵכן. ַסּכָ

שׁ  ִמי ּיֵ ה לוֹ  ׁשֶ ַרְגָליו ַמּכָ   :ּבְ

ר. ד ל ֻמּתָ ל ִלְנֹעל ָאָדם ּכָ  ְוַכּיֹוֵצא ַעְקָרב ֵמֲחַמת ַסְנּדָ
ֵדי, ּבוֹ  ּלֹא ּכְ ֶכּנוּ  ׁשֶ ְ ם ְמצּוִיים ִאם. ִיׁשּ ים ׁשָ  אוֹ  ַעְקַרּבִ

ָבִרים ִכים ּדְ   :ַהּנֹוׁשְ

 תרטו סימן
ִמישׁ  ָאסּור ַהִכפּוִרים יֹום ַתׁשְ ' ב ּובוֹ , ַהִמָטה ּבְ

  ְסִעיִפים:

ּפּוִרים יֹום. א ִמישׁ  ָאסּור ַהּכִ ַתׁשְ ה ּבְ ּטָ  ִלּגֹעַ  ְוָאסּור, ַהּמִ
ּתוֹ  ִאׁשְ ִאּלוּ  ּבְ ה ִהיא ּכְ ּתוֹ  ִעם ןִלישַׁ  ָאסּור ְוֵכן. ִנּדָ  ִאׁשְ
ה ִמּטָ   :ּבְ

ֵליל ֶקִרי ָהרֹוֶאה. ב ּפּוִרים יֹום ּבְ ל ִיְדַאג ַהּכִ ָנה ּכָ ָ , ַהׁשּ
ָנה לוֹ  ָעְלָתה ְוִאם הּוא לוֹ  ֻמְבָטח ׁשָ ן ׁשֶ  ָהעֹוָלם ּבֶ
א   :ַהּבָ

 תרטז סימן
ים   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ְלִהְתעּנֹות ַיְתִחילוּ  ָמַתי ַהְקַטּנִ

ִרים ינֹוקֹותַהתִּ . א ָכל ֻמּתָ ְנִעיַלת חּוץ, ֵאּלוּ  ּבְ  ִמּבִ
ל ֵאין, ַהַסְנּדָ ין ׁשֶ ׁשִ ל חֹוׁשְ ךְ  ּכָ   :ִיְנֲעלוּ  ֹלא ִאם ּכָ

ן ָקָטן. ב ִנים' ט ּבֶ ֵלמֹות ׁשָ ִנים' י ּוֶבן, ׁשְ ֵלמֹות ׁשָ , ׁשְ
ִכין עֹות אֹותוֹ  ְמַחּנְ יַצד. ְלׁשָ ב ֶלֱאֹכל ָרִגיל ָהָיה, ּכֵ ' ּבְ
עֹות ּיֹום ׁשָ ה אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין, ּבַ ֹלׁשָ ׁשְ  ָרִגיל ָהָיה. ּבִ
ג ֶלֱאֹכל ְרִביִעית אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין', ּבְ ן ּכֹחַ  ְלִפי. ּבִ  ַהּבֵ

עֹות אֹותוֹ  ְלַעּנֹות מֹוִסיִפין ׁשָ ן. ּבְ ין, א"י ּבֶ ין ָזָכר ּבֵ  ּבֵ
ין, ְנֵקָבה ִליִמין ִמְתַעּנִ ְבֵרי ּוַמׁשְ ֵדי, סֹוְפִרים ִמּדִ  ּכְ

ָכן ִמְצֹות ְלַחּנְ ת. ּבְ  ְויֹום ג"י ּוֶבן, ֶאָחד ְויֹום ב"י ּבַ
ֵהִביאוּ , ֶאָחד י ׁשֶ ּתֵ ָערֹות ׁשְ ְגדֹוִלים ֵהם ֲהֵרי, ׂשְ  ְלָכל ּכִ
ִליִמים ִמְצֹות  ֵהִביאוּ  ֹלא ִאם ֲאָבל. ַהּתֹוָרה ִמן ּוַמׁשְ
י ּתֵ ָערֹות ׁשְ ים ֲעַדִין, ׂשְ ִליִמין ְוֵאיָנן ֵהם ְקַטּנִ אאֶ  ַמׁשְ  ּלָ

ְבֵרי הּוא ָקָטן. סֹוְפִרים ִמּדִ חֹות ׁשֶ ן ּפָ ע ִמּבֶ ׁשַ  ֵאין ּתֵ
ין יֹום אֹותוֹ  ְמַעּנִ ּפּור ּבְ ֵדי, ּכִ ּלֹא ּכְ ָנה ִליֵדי ָיֹבא ׁשֶ   :ַסּכָ

 תריז סימן
ין ָרה ּדִ יֹום ְויֹוֶלֶדת ּוֵמיִניָקה ִעּבָ ' ד ּובוֹ , ַהִכפּוִרים ּבְ

  ְסִעיִפים:

רֹות. א ִלימֹות ִמְתַעּנֹות יִניקֹותּומֵ  ֻעּבָ יֹום ּוַמׁשְ  ּבְ
ּפּוִרים   :ַהּכִ

ָרה. ב ֵהִריָחה ֻעּבָ ין. ׁשֶ ָאְזָנהּ  ָלהּ  לֹוֲחׁשִ ּיֹום ּבְ  ׁשֶ
ּפּוִרים הּ  ִנְתָקְרָרה ִאם. הּוא ַהּכִ ְעּתָ רֹון ּדַ ִזּכָ , ֶזה ּבְ

ב ַעד אֹוָתהּ  ַמֲאִכיִלין, ָלאו ְוִאם. מּוָטב ֵ ְתַיׁשּ ּתִ  ׁשֶ
ְעתָּ    :הּ ּדַ

ל. ג ֵהִריחַ  ָאָדם ּכָ ּנוּ  ַמֲאָכל ׁשֶ ּתַ ָניו ְוִנׁשְ ן, ּפָ  הּוא ְמֻסּכָ
נוּ  ֹלא ִאם ּנוּ  לוֹ  ִיּתְ ּנוּ  אֹותוֹ  ּוַמֲאִכיִלין, ִמּמֶ   :ִמּמֶ

ה ּתֹוךְ , יֹוֶלֶדת. ד ֹלׁשָ ה ֹלא ָיִמים ׁשְ ְתַעּנֶ ָלל ּתִ . ּכְ
ה ֹלׁשָ ְ ְבָעה ַעד ִמׁשּ , ֲאִני ְצִריָכה: ָאְמָרה ִאם, ׁשִ
אן. אֹוָתהּ  ַמֲאִכיִלין ָכל ִהיא ֲהֵרי, ָוֵאיָלךְ  ִמּכָ . ָאָדם ּכְ

גֹון. ְלֵעת ֵמֵעת אֹוָתם מֹוִנין ֵאין ֵאּלוּ  ְוָיִמים  ִאם ּכְ
ְבָעה ָיְלָדה ׁשִ ֵרי ּבְ ִתׁשְ ֶעֶרב ּבְ  אֹוָתהּ  ַמֲאִכיִלין ֵאין, ּבָ
יֹום ּפּוִרים ּבְ  ַעל ףאַ , ֲאִני ְצִריָכה: ָאְמָרה ֹלא ִאם ַהּכִ
י ּלֹא ּפִ ְלמוּ  ׁשֶ ה ָלהּ  ׁשָ ֹלׁשָ ּפּור יֹום ַעד ָיִמים ׁשְ  ּכִ

ֶעֶרב ּום, ּבָ ֵכיָון ִמׁשּ ְכַנס ּדִ ּנִ  ְלֵליָדָתהּ  ְרִביִעי יֹום ׁשֶ
ה ְלַאַחר ִמְקֵרי ֹלׁשָ   :ׁשְ

 תריח סימן
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ין יֹום חֹוֶלה ּדִ   ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , ַהִכפּוִרים ּבְ

ִריךְ  חֹוֶלה. א ּצָ ם ֵישׁ  ִאם, ֶלֱאֹכל ׁשֶ ִקי רֹוֵפא ׁשָ  ּבָ
אֹוֵמר ּכֹוָכִבים עֹוֵבד הּוא ֲאִפּלוּ   ַיֲאִכילוּ  ֹלא ִאם: ׁשֶ
ר אֹותוֹ  ד ֶאְפׁשָ ְכּבַ ּיִ ן ַהֹחִלי ָעָליו ׁשֶ ּכֵ  ַמֲאִכיִלין, ְוִיְסּתַ
יו ַעל אֹותוֹ  א לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, ּפִ ּמָ  ֲאִפּלוּ . ָימּות ׁשֶ
 ְוִאם. ָלרֹוֵפא ׁשֹוְמִעים, ָצִריךְ  ֵאינוֹ  :אֹוֵמר ַהחֹוֶלה ִאם

 רֹוְפִאים ֵמָאה ֲאִפּלוּ , ֲאִני ָצִריךְ : אֹוֵמר ַהחֹוֶלה
  :ַלחֹוֶלה ׁשֹוְמִעים, ָצִריךְ  ֵאינוֹ : אֹוְמִרים

 ֵאינוֹ : אֹוֵמר ֶאָחד ְורֹוֵפא, ָצִריךְ : אֹוֵמר ֶאָחד רֹוֵפא. ב
  :אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלים, ָצִריךְ 

ֵאינוֹ  אֹוְמִרים ִעּמוֹ  ֶאָחד ְורֹוֵפא ַהחֹוֶלה ְוִאם. ג  ׁשֶ
ַהחֹוֶלה אוֹ . ָצִריךְ : אֹוֵמר ֶאָחד ְורֹוֵפא, ָצִריךְ   ֵאינוֹ  ׁשֶ
לּום אֹוֵמר ַנִים, ָצִריךְ : אֹוֵמר ֶאָחד ְורֹוֵפא ּכְ  ּוׁשְ

  :אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין ֵאין, ָצִריךְ  ֵאינוֹ : אֹוְמִרים

ַנִים ִאם. ד : אֹוְמִרים ֵמָאה ֲאִפּלוּ , ִריךְ צָ : אֹוְמִרים ׁשְ
ֶהם אֹוֵמר ַהחֹוֶלה ַוֲאִפּלוּ , ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ֵאינוֹ  ִעּמָ  ׁשֶ
ַנִים ֵמַאַחר אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלים, ָצִריךְ  ְ ׁשּ : אֹוְמִרים ׁשֶ
  :ָצִריךְ 

ק ְוָהרֹוֵפא, ָצִריךְ  ֵאינוֹ : אֹוֵמר ַהחֹוֶלה ִאם. ה , ְמֻסּפָ
, ָצִריךְ  ֵאינוֹ : אֹוֵמר ָהרֹוֵפא םאִ  ֲאָבל. אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין
  :אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין ֵאין, יֹוֵדעַ  ֵאיִני: אֹוֵמר ְוַהחֹוֶלה

ֵאינוֹ  אֹוֵמר ָהרֹוֵפא ִאם. ו יר ׁשֶ  ֲהֵרי, ַהֹחִלי ֶאת ַמּכִ
ָאָדם הּוא ַעְלָמא ּכְ ָבָריו ְוֵאין ּדְ  ְוֹלא מֹוִעיִלין ּדְ

  :מֹוִריִדין

ֲאִכיִלין. ז ּמַ ׁשֶ רֹות תאֶ  ּכְ  ַמֲאִכיִלין, ַהחֹוֶלה ֶאת אוֹ  ָהֻעּבָ
ֵדי ְמַעט ְמַעט אֹוָתם ּלֹא ּכְ עּור ִיְצָטֵרף ׁשֶ ךְ . ְלׁשִ  ִהְלּכָ

ב אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין י' ּכְ ִליׁשֵ יָצה ׁשְ ינֹוִנית ּבֵ הוּ , ּבֵ  ְוִיׁשְ
ֵדי ָעה ֲאִכיַלת ּכְ יִצים ַאְרּבָ ה. ּבֵ ִתּיָ ְ קוּ , ְוַהׁשּ חֹוֶלה ִיְבּדְ  ּבַ

ה מוֹ ַעצְ  ּמָ ֵדי ִהיא ּכַ ֶקּנוּ  ּכְ ַסּלְ ּיְ  ְוֵיָרֶאה ֶאָחד ְלַצד ׁשֶ
ְמֹלא   :ֻלְגָמיו ּכִ

קּוהוּ . ח חֹות ְוַיׁשְ עּור ֵמאֹותוֹ  ּפָ הוּ , ׁשִ ין ְוִיׁשְ ה ּבֵ ִתּיָ  ׁשְ
ה ִתּיָ ֵדי ִלׁשְ ָעה ֲאִכיַלת ּכְ יִצים ַאְרּבָ הוּ  ּוְלָפחֹות, ּבֵ  ִיׁשְ

ין ה ּבֵ ִתּיָ ה ׁשְ ִתּיָ עּור ֵדיכְּ  ִלׁשְ ת ׁשִ ִתּיַ  ְוִאם. ְרִביִעית ׁשְ
ֵאין ֲאָמדּוהוּ  עּוִרים ׁשֶ ִ לוּ  ַהׁשּ יִקים ַהּלָ  אוֹ , לוֹ  ַמְסּפִ
ַהחֹוֶלה ן אֹוֵמר ׁשֶ קוּ  אוֹ , ּכֵ ּפְ ְסּתַ ּנִ ָבר ׁשֶ ּדָ  ַמֲאִכיִלים, ּבַ
ִקים ל אֹותוֹ  ּוַמׁשְ   :ָצְרּכוֹ  ּכָ

ֲאָחזוֹ  ִמי. ט ְלמֹוס ׁשֶ בָּ  ֹחִלי ְוהּוא, ּבֻ  ְרָעבֹון ֵמֲחַמת אׁשֶ
ֵעיָניו ְוִסיָמנוֹ  הֹות ׁשֶ  ַמֲאִכיִלין, ִלְראֹות ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ּכֵ
אֹורוּ  ַעד אֹותוֹ  ּיֵ ם ֵאין ְוִאם. ֵעיָניו ׁשֶ ל ַמֲאָכל ׁשָ  ׁשֶ
ר אן ֵישׁ  ְוִאם. ִאסּור ַמֲאַכל אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין, ֶהּתֵ  ּכָ
ֵני  ַמֲאִכיִלין, וֹ ֵמֲחֵבר ָחמּור ֶאָחד, ִאסּוִרים ִמיֵני ׁשְ
ל אֹותוֹ  ה ַהּקַ ִחּלָ   :ּתְ

ָאַכל חֹוֶלה. י יֹום ׁשֶ ּפּוִרים ּבְ ב ַהּכִ ֵ ְעּתוֹ  ְוִנְתַיׁשּ ִעְנָין ּדַ  ּבָ
כֹול ּיָ יר ָצִריךְ , ְלָבֵרךְ  ׁשֶ ל ְלַהְזּכִ ּפּוִרים יֹום ׁשֶ  ַהּכִ
ת ִבְרּכַ זֹון ּבְ אֹוֵמר, ַהּמָ בֹוֵנה, ְוָיֹבא ַיֲעֶלה: ׁשֶ  ּבְ
לַ    :ִיםְירּוׁשָ

 תריט סימן
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , ַהִכפּוִרים יֹום ֵליל ֵסֶדר

ּפּוִרים יֹום ֵליל. א אֹוֵמר נֹוֲהִגים ַהּכִ ִליחַ  ׁשֶ : ִצּבּור ׁשְ
יָבה יׁשִ ל ּבִ יָבה ַמְעָלה ׁשֶ ל ּוִביׁשִ ה ׁשֶ ַעת ַעל, ַמּטָ  ּדַ
קֹום ַעת ְוַעל ַהּמָ ָהל ּדַ יִרין ָאנוּ , ַהּקָ לְלִהְתפַּ  ַמּתִ  ִעם ּלֵ

אֹוֵמר ְונֹוֲהִגים. ָהֲעַבְרָיִנים ל: ׁשֶ  ְוַאַחר', ְוכו ִנְדֵרי ּכָ
ךְ  ֶהֱחָינוּ : אֹוֵמר ּכָ ֹלא, ׁשֶ   :ּכֹוס ּבְ

ֵליל. ב ּפּוִרים יֹום ּבְ רּוךְ : אֹוְמִרים ּוָמֳחָרתוֹ  ַהּכִ ם ּבָ  ׁשֵ
בֹוד קֹול, ָוֶעד ְלעֹוָלם ַמְלכּותוֹ  ּכְ   :ָרם ּבְ
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שַׁ  ָחל ִאם. ג תּבְ  ֵמֵעין ַאַחת ּוְבָרָכה, ַוְיֻכּלוּ : אֹוֵמר, ּבָ
ַבע שׁ : ְוחֹוֵתם, ׁשֶ ת ְמַקּדֵ ּבָ ַ יר ְוֵאינוֹ , ַהׁשּ ל ַמְזּכִ  יֹום ׁשֶ

ּפּוִרים   :ַהּכִ

ִליחַ  ִליִמין ֶאָחד ְלַהֲעִמיד ָצִריךְ . ד  ְוֶאָחד ִצּבּור ׁשְ
ֹמאלוֹ    :ִלׂשְ

עֹוְמִדים ֵישׁ . ה ל ַרְגֵליֶהם ַעל ׁשֶ ְיָלה ְוָכל ַהּיֹום ּכָ   :ַהּלַ

ֵבית ָללּון נֹוֲהִגים. ו ֶנֶסת ּבְ ירֹות ְולֹוַמר ַהּכְ  ׁשִ
חֹות ּבָ ל ְוִתׁשְ ְיָלה ּכָ   :ַהּלַ

 תרכ סימן
ְתִפַלת ְלַקֵצר ָיֶפה ִמְנָהג ֲחִרית ּבִ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ׁשַ

ר טֹוב. א ִפּיּוִטים ְלַקּצֵ ֲחִרית ּוִבְסִליחֹות ּבְ  ֵדיכְּ , ׁשַ
ִעְנָין ְלַמֵהר ל ּבְ ּלֵ ְתּפַ ּיִ ַבע ֹקֶדם מּוָסף ׁשֶ עֹות ׁשֶ   :ׁשָ

 תרכא סימן
יֹום ּוִמיָלה ַהּתֹוָרה ְקִריַאת ֵסֶדר ' ו ּובוֹ , ִכפּור ּבְ

  ְסִעיִפים:

ֵני מֹוִציִאין. א ִראׁשֹון, ְסָפִרים ׁשְ ה קֹוִרים ּבְ ָ ׁשּ  ׁשִ
ת ָפָרׁשַ ַעשׂ  ַעד מֹות ַאֲחֵרי ּבְ ר ַוּיַ ֲאׁשֶ ה ּכַ  ְוִאם'. ה ִצּוָ

ת ָחל ּבָ ׁשַ ְבָעה קֹוִרים, ּבְ ִני קֹוֵרא ּוַמְפִטיר ׁשִ ֵ ׁשּ  ּבַ
ִפְנָחס ְעָיה ּוַמְפִטיר, ַלֹחֶדשׁ  ּוְבָעׂשֹור ּבְ יׁשַ  ֹסּלוּ  ְוָאַמר: ּבִ

ּנוּ  ֹסּלוּ  י ַעד, ָדֶרךְ  ּפַ ר' ה ִפי ּכִ ּבֵ   :ּדִ

יֹום ִמיָלה. ב ּפּוִרים ּבְ , ְלמּוָסף יֹוֵצר יןבֵּ  ָמִלין, ַהּכִ
יָלה ּוְלַאַחר. ַהּתֹוָרה ְקִריַאת ַאַחר ֵרי: אֹוְמִרים ַהּמִ . ַאׁשְ
ָמקֹום הּוא ְוִאם ִריךְ  ּבְ ּצָ ית ָלֵצאת ׁשֶ ֶנֶסת ִמּבֵ  ֵאין, ַהּכְ
 ְואֹוְמִרים ְוחֹוְזִרים, ּתֹוָרה ֵסֶפר ֲחָזַרת ַאַחר ַעד ָמִלין
ישׁ    :ַקּדִ

יָלה ַעל ְמָבְרִכין. ג ֹלא ַהּמִ   ּכֹוס ּבְ

מּוָסף. ד ִליחַ  אֹוֵמר ּבְ   :ֲעבֹוָדה ֵסֶדר ִצּבּור ׁשְ

ּדּוי ֵסֶדר. ה י, ָעִויִתי, ָחָטאִתי: ַהּוִ ְעּתִ ׁשַ   :ּפָ

יֹום ְצָדקֹות ִלּדֹר ָנֲהגוּ . ו ּפּוִרים ּבְ ַעד ַהּכִ ִתים ּבְ   :ַהּמֵ

 תרכב סימן
ִפַלת ֵסֶדר   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ִמְנָחה ּתְ

ֵרי: אֹוֵמר ְלִמְנָחה. א : אֹוְמִרים ְוֵאין, ְלִצּיֹון ּוָבא, ַאׁשְ
ִתי ַוֲאִני ִפּלָ ת ִלְהיֹות ָחל ִאם ֲאִפּלוּ , ּתְ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ה ְוקֹוִרין ּתֹוָרה ֵסֶפר ּומֹוִציִאין. ב ֹלׁשָ ת ׁשְ ָפָרׁשַ  ּבְ
ה סֹוף ַעד ֲעָריֹות ָרׁשָ י, ַהּפָ ִליׁשִ ְ יוֹ  ַמְפִטיר ְוַהׁשּ  ָנהּבְ
ם מֹוךָ  ֵאל ִמי: ּוְמַסּיֵ  ְוִאם. ּוְלַאֲחֶריהָ  ְלָפֶניהָ  ּוְמָבֵרךְ , ּכָ

ת ָחל ּבָ ׁשַ יר ּבְ הּ  ַמְזּכִ ל ּבָ ת ׁשֶ ּבָ ל ְוחֹוֵתם, ׁשַ ׁשֶ ת ּבְ ּבָ   :ׁשַ

ת ָחל ִאם. ג ּבָ ׁשַ : ְואֹוְמִרים, ִצְדָקְתךָ : אֹוְמִרים, ּבְ
נוּ  ָאִבינוּ    :ַמְלּכֵ

ִאין ֵאין. ד פַּ  נֹוׂשְ ִמְנָחה ִיםּכַ יֹום ּבְ ּפּוִרים ּבְ  ְוֹכֵהן. ַהּכִ
ָעַבר א ֶזה ֲהֵרי, ַלּדּוָכן ְוָעָלה ׁשֶ יו נֹוׂשֵ ּפָ  ְוֵאין ּכַ

  :אֹותוֹ  מֹוִריִדין

 תרכג סימן
ִפַלת ֵסֶדר   ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , ְנעיָלה ּתְ

ֵרי: אֹוֵמר ִלְנִעיָלה. א ישׁ , ַאׁשְ  אּובָ : אֹוֵמר ְוֵאינוֹ , ְוַקּדִ
  :ְלִצּיֹון

ת ְזַמן. ב ִפּלַ ה ְנִעיָלה ּתְ ַהַחּמָ ׁשֶ ֹראשׁ  ּכְ ֵדי, ָהִאיָלנֹות ּבְ  ּכְ
ִלים ׁשְ ּיַ ִקיַעת ָסמּוךְ  אֹוָתהּ  ׁשֶ ה ִלׁשְ ִליחַ  ְוָצִריךְ . ַהַחּמָ  ׁשְ

ר ִצּבּור ְסִליחֹות ְלַקּצֵ ֶאְמַצע ּוְפסּוִקים ּבַ ּבְ ה ׁשֶ ִפּלָ , ַהּתְ
תבִּ  ִלְמׁשֹךְ  לוֹ  ֵאין ְוַגם ל ְנִעיָלה ְתִפּלַ ָבה ּכָ  ְוֵתָבה ּתֵ

ֶדֶרךְ  ךְ  ּכְ ּמֹוׁשֵ ָאר ׁשֶ ׁשְ ִפּלֹות ּבִ ֵדי, ּתְ ְגֹמר ּכְ ּיִ  ֹקֶדם ׁשֶ
ִקיַעת ה ׁשְ   :ַהַחּמָ
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ת ָחל ִאם. ג ּבָ ׁשַ יר, ּבְ הּ  ַמְזּכִ ל ּבָ ת ׁשֶ ּבָ ּדּוי ֲאָבל. ׁשַ ּוִ  ּבַ
ַאַחר ּלְ ה ׁשֶ ִפּלָ יִרים ֵאין ַהּתְ ל ּבוֹ  ַמְזּכִ תשַׁ  ׁשֶ  ְוָהֵני. ּבָ

י ִליחַ  ֲאָבל, ָיִחיד ִמּלֵ יָון, ִצּבּור ׁשְ ֲאָמרוֹ  ּכֵ תֹוךְ  ׁשֶ  ּבְ
תוֹ  ִפּלָ יר, ּתְ ל ּבוֹ  ַמְזּכִ ת ׁשֶ ּבָ יר ֹלא ְוִאם. ׁשַ ֶזה, ִהְזּכִ  ּבְ

  :אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין ֵאין

ֶתר: ְואֹוֵמר. ד מוֹ , ּכֶ מּוָסף ּכְ   :ּבְ

ִאים. ה ִים נֹוׂשְ ּפַ נְּ  ּכַ   :הִעילָ ּבַ

סֹוף. ו ָעִמים' ז אֹוְמִרים ַהְסִליחֹות ּבְ  הּוא' ה: ּפְ
  :ת"תשר ְותֹוְקִעים ָהֱאֹלִהים

 תרכד סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , ַהִכפּוִרים יֹום מֹוָצֵאי ֵסֶדר

ִלים. א ּלְ ת ִמְתּפַ ִפּלַ ָלה ְואֹוֵמר, ַעְרִבית ּתְ חֹוֵנן ַהְבּדָ  ּבְ
ַעת   :ַהּדָ

ם ַהּקֶֹדשׁ  ַעל ֵמֹחל הֹוִסיףלְ  ָצִריךְ . ב יִציָאתוֹ  ּגַ , ּבִ
ינוּ  ְמּתִ ּיַ   :ַהּכֹוָכִבים ְיִציַאת ַאַחר ְמַעט ׁשֶ

יִלים. ג ִמים ַעל ְמָבְרִכים ְוֵאין ַהּכֹוס ַעל ַמְבּדִ ׂשָ , ַהּבְ
ת ִלְהיֹות ָחל ִאם ֲאִפּלוּ  ּבָ ׁשַ   :ּבְ

מוֹ  ְמָבְרִכים ְוֵאין. ָהאּור ַעל ְמָבְרִכים. ד  יֹום ָצֵאיּבְ
ּפּוִרים הֹוִציאוּ  ָהאּור ַעל ַהּכִ ה ׁשֶ  ְוֵישׁ . ָהֲאָבִנים ִמן ַעּתָ
ָבְרִכים אֹוְמִרים ּמְ   :ָוֵאיָלךְ  ִראׁשֹון ֵמַעּמּוד ָעָליו ׁשֶ

ָרֵאל. ה ִהְדִליק ִיׂשְ  ְמָבְרִכים ֵאין ּכֹוָכִבים ֵמעֹוֵבד ׁשֶ
מֹוָצֵאי ָעָליו ּפּוִרים יֹום ּבְ מֹוָצֵאי יפִּ  ַעל ַאף, ַהּכִ ּבְ  ׁשֶ
ת ּבָ ֵאין, ָעָליו ְמָבְרִכין ׁשַ מֹוָצֵאי ְמָבְרִכים ׁשֶ  יֹום ּבְ

ּפּוִרים א ַהּכִ ַבת ָהאּור ַעל ֶאּלָ ָ ׁשּ עֹוד ׁשֶ שׁ  יֹום ִמּבְ , ַמּמָ
ֻהְדַלק ָהאּור ַעל אוֹ  ּנוּ  ׁשֶ  ְלַהְדִליק ָנֲהגוּ  ְוֵכן. ִמּמֶ

ּיֹות ׁשִ ל ֵמֲעׁשָ ית ׁשֶ ֶנֶסת ּבֵ  ֻהְדַלק ִאם ֲאִפּלוּ  ּוִמיהוּ , ַהּכְ

יֹום ּפּוִרים ּבְ ר ֻהְדַלק ִאם, ַהּכִ ֶהּתֵ גֹון ּבְ , ְלחֹוֶלה ּכְ
  :ָעָליו ְלָבֵרךְ  ְיכֹוִלים

  סוכה הלכות

 תרכה סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ 

ֻסּכֹות. א בוּ  ּבַ ׁשְ ְבַעת ּתֵ י' ְוגו ָיִמים ׁשִ ֻסּכֹות ּכִ  ּבַ
י ְבּתִ ֵני ֶאת הֹוׁשַ רָ  ּבְ בֹוד ַעְנֵני ֵהם ֵאלִיׂשְ יָפם ּכָ ִהּקִ  ׁשֶ

ֶהם ם ְלַבל ּבָ ָרב ַיּכֵ ֶמשׁ  ׁשָ   :ָוׁשֶ

 תרכו סימן
ה ַחת ֻסָכה ָהעֹוׂשֶ ַחת אוֹ  ָהִאיָלן ּתַ ג ּתַ ' ג ּובוֹ , ַהּגַ

  ְסִעיִפים:

ה. א תוֹ  ְוָהעֹוׂשֶ ַחת ֻסּכָ ִאם אֹוְמִרים ֵישׁ , ָהִאיָלן ּתַ  ׁשֶ
תוֹ  ָהִאיָלן ה ִצּלָ תוֹ מֵ  ְמֻרּבֶ סּוָלה ַחּמָ ָכל ּפְ  ַאף, ִעְנָין ּבְ

ה ִאם ָתהּ  ַהֻסּכָ ה ִצּלָ ָתהּ  ְמֻרּבָ  ָהִאיָלן ִאם ֲאָבל. ֵמַחּמָ
תוֹ  ה ַחּמָ תוֹ  ְמֻרּבָ ּלָ ה ִאם, ִמּצִ ָתהּ  ַהֻסּכָ ה ִצּלָ  ְמֻרּבָ

ָתהּ  ֹלא ֵמַחּמָ ָרה, ִאיָלן ּבְ ׁשֵ יל ֹלא ֲאִפּלוּ , ּכְ ּפִ  ִהׁשְ
ה ָהֲעָנִפים ה ְסָכךְ  ִעם םְלָעְרבָ  ְלַמּטָ  ִאם ֲאָבל. ַהֻסּכָ

ה ֵאין ָתהּ  ַהֻסּכָ ה ִצּלָ ָתהּ  ְמֻרּבָ א ֵמַחּמָ  ְיֵדי ַעל ֶאּלָ
יל ָצִריךְ , ָהִאיָלן ּפִ ׁשְ ּיַ  ַהְסָכךְ  ִעם ִויָעְרֵבם ָהֲעָנִפים ׁשֶ
ִעְנָין ּלֹא ּבְ ִרים ִיְהיוּ  ׁשֶ ה ְסָכךְ  ִויֵהא ִנּכָ  ֲעֵליֶהם ַרּבֶ

ָלן ֲאִפּלוּ  ִריםאֹומְ  ְוֵישׁ . ּוְמַבּטְ ה ִאם ׁשֶ ָתהּ  ַהֻסּכָ  ִצּלָ
ה ָתהּ  ְמֻרּבָ ֹלא ֵמַחּמָ תוֹ  ְוָהִאיָלן, ָהִאיָלן ּבְ ה ַחּמָ  ְמֻרּבָ
תוֹ  ּלָ ִנים ָהִאיָלן ַעְנֵפי ִאם, ִמּצִ ֶנֶגד ְמֻכּוָ ר ְסָכךְ  ּכְ ׁשֵ  ַהּכָ
סּוָלה ין ּפְ ָהִאיָלן ּבֵ ין קֹוֵדם ׁשֶ ה ּבֵ ַהֻסּכָ יָון, ָקְדָמה ׁשֶ  ּכֵ
ַענְ  ִנים ָהִאיָלן ֵפיׁשֶ ֶנֶגד ְמֻכּוָ ר ְסָכךְ  ּכְ ׁשֵ  ִאם ֲאָבל. ַהּכָ

ֶנֶגד ָהֲעָנִפים ין ָהֲאִויר ּכְ ּבֵ ר ַהְסָכךְ  ׁשֶ ׁשֵ ָרה, ַהּכָ ׁשֵ  ּכְ
ר ְוֵצל הֹוִאיל ׁשֵ ה הּוא ַהּכָ ָתהּ  ְמֻרּבֶ ֲאִפּלוּ , ֵמַחּמָ  ִאם ׁשֶ
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ֵטל עּור ֵישׁ  ָהִאיָלן ִיּנָ ר ׁשִ ׁשֵ ּכָ יר ּבַ  ֶזה ָכלּובְ . ְלַהְכׁשִ
אֵני ֹלא ין ָלן ׁשָ ין, ַהְסָכךְ  ְלָקַדם ָהִאיָלן ָקַדם ּבֵ  ּדִ

  :ָלֶהם ֶאָחד

ירוֹ  ָהִאיָלן ָקַצץ ִאם. ב  ַעְצמוֹ  הּוא ְוִלְהיֹות ְלַהְכׁשִ
ר, ֵמַהִסּכּוךְ  ׁשֵ ַנְעְנעוֹ  ְוהּוא ּכָ ּיְ יהַ , ׁשֶ ְגּבִ ּיַ ל ׁשֶ  ֶאָחד ּכָ

יחוֹ  ְלַבּדוֹ  יחוֹ  ֲחֵברוֹ  יהַּ ּוַמְגבִּ  ְוחֹוֵזר, ּוַמּנִ  ְוִאם. ּוַמּנִ
סּוָלה, ָלאו ּום ּפְ ה: ִמׁשּ ֲעׂשֶ   :ֶהָעׂשּוי ִמן ְוֹלא, ּתַ

ה. ג ה ָהעֹוׂשֶ ה ֻסּכָ ִית ְלַמּטָ ּבַ ַחת, ּבַ ג ּתַ ֵהִסירוּ  ַהּגַ  ׁשֶ
י ַעל ַאף, ָהְרָעִפים ֲארוּ  ּפִ ׁשְ ּנִ ים ָהֵעִצים ֲעַדִין ׁשֶ ּקִ  ַהּדַ

ָהְרָעִפים ִחים ׁשֶ ָרה, יֶהםֲעלֵ  ֻמּנָ ׁשֵ   :ּכְ

 תרכז סימן
יֵני ן ּדִ ׁשֵ ֻסָכה ַהּיָ   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ּבַ

ן. א ׁשֵ ַחת ַהּיָ ה ּתַ ּטָ ה ַהּמִ ֻסּכָ בֹוָהה ִהיא ִאם, ּבַ ' י ּגְ
  :ָיָצא ֹלא, ְטָפִחים

ן. ב ׁשֵ ַחת ַהּיָ יָלה ּתַ ה ַהּכִ ֻסּכָ בֹוָהה ֵאיָנהּ  ִאם, ּבַ ָרה ּגְ  ֲעׂשָ
ג ָלהּ  ֵאיןשֶׁ  אוֹ  ְטָפִחים   :ָיָצא, ֶטַפח ָרָחב ּגַ

ע ַהּיֹוְצִאים ָהֵעִצים. ג י ֵמַאְרּבַ ה ָראׁשֵ ּטָ  ִלְפֹרס ָאסּור ַהּמִ
ן ָסִדין ֲעֵליֶהן יו ְוִליׁשַ ְחּתָ בֹוִהים ֵאיָנם ִאם ֲאִפּלוּ , ּתַ  ּגְ
ָרה ֶאְמַצע יֹוֵצא ֶאָחד ִאם ֲאָבל. ֲעׂשָ ה ּבְ ּטָ הּ  ַהּמִ ֹראׁשָ , ּבְ
ִני ֵ לֹוֶתיהָ  ְוַהׁשּ ַמְרּגְ ֶנְגּדוֹ  ּבְ לּוְנסֹות ְונֹוְתִנים, ּכְ ה ּכְ  ִמּזֶ
ר, ָלֶזה ן ָעָליו ָסִדין ִלְפֹרס ֻמּתָ יו ְוִליׁשַ ְחּתָ ּום, ּתַ  ִמׁשּ
ֵאין ג ָלהּ  ּדְ ּלֹא ְוהּוא. ְלַמְעָלה ֶטַפח ָרָחב ּגַ  ִיְהיוּ  ׁשֶ

בֹוִהים ָרה ּגְ יִרין ְוֵישׁ . ְטָפִחים ֲעׂשָ  ֲאִפּלוּ  ַמְכׁשִ
ָרה ְגבֹוִהיםבִּ    :ְטָפִחים ֲעׂשָ

ַרס. ד ַחת ָסִדין ּפֵ תֹוךְ  הּוא ִאם, ְלנֹוי ַהְסָכךְ  ּתַ  ּבְ
ָעה ג ְטָפִחים ַאְרּבָ ָרה, ַלּגַ ׁשֵ ' ד ָרחֹוק הּוא ְוִאם. ּכְ
ג ִמן ְטָפִחים סּוָלה, ַהּגַ י ַעל ַאף, ְלנֹוי ֵאינוֹ  ְוִאם. ּפְ  ּפִ
הּוא תֹוךְ  ׁשֶ ָעה ּבְ סּוָלה ,ְטָפִחים ַאְרּבָ   :ּפְ

 תרכח סימן
יֵני ַחת ֻסָכה ּדִ ּתַ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ֻסָכה ׁשֶ

ה. א ַחת ֻסּכָ ּתַ ה ׁשֶ ָרה ַהֶעְליֹוָנה, ֻסּכָ ׁשֵ ְחּתֹוָנה ּכְ  ְוַהּתַ
סּוָלה כֹוָלה ִמיֵלי ְוָהֵני. ּפְ ּיְ ְחּתֹוָנה ׁשֶ ל ַהּתַ ִרים ְלַקּבֵ  ּכַ
ל ּוְכָסתֹות ַחק ְיֵדי ַעל וּ ַוֲאִפלּ , ֶעְליֹוָנה ׁשֶ  ְוֵישׁ , ַהּדַ
יֵניֶהם ָרה ּבֵ יֵניֶהם ֵאין ִאם ֲאָבל. ְטָפִחים ֲעׂשָ ָרה ּבֵ  ֲעׂשָ
ּיֵשׁ  אוֹ , ְטָפִחים יֵניֶהם ׁשֶ ָרה ּבֵ  ֵאיָנהּ  ֲאָבל ְטָפִחים ֲעׂשָ
ל ְיכֹוָלה ִרים ְלַקּבֵ ל ּוְכָסתֹות ּכַ  ַעל ֲאִפּלוּ  ֶעְליֹוָנה ׁשֶ

ַחק ְיֵדי ְחּתֹונָ , ַהּדַ ָרה הַהּתַ ׁשֵ ֶכת ִהיא ִאם ּכְ  ְמֻסּכֶ
ִהְלָכָתהּ  ִרים ְלַמְעָלה ַהֶעְליֹוָנה ִאם ֲאִפּלוּ , ּכְ  ְוִאם. ֵמֶעׂשְ

ֶכת ֵאיָנהּ  ִהְלָכָתהּ  ְמֻסּכֶ ֶרת, ּכְ ֶ ׁשּ  ְסַכךְ  ְיֵדי ַעל ּוִמְתּכַ
ּלֹא ָצִריךְ , ַהֶעְליֹוָנה בֹוהַּ  ַהֶעְליֹוָנה ְסַכךְ  ִיְהֶיה ׁשֶ  ִמן ּגָ

ִרים ָלהְלַמעְ  ָהֶאֶרץ ה ֵמֶעׂשְ   :ַאּמָ

ה. ב תוֹ  ָהעֹוׂשֶ ֹראשׁ  ֻסּכָ ֹראשׁ  אוֹ  ָהֲעָגָלה ּבְ , ַהְסִפיָנה ּבְ
רּוחַ  ַלֲעֹמד ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ  ִאם ה ְמצּוָיה ּבְ ׁשָ ַיּבָ , ּדְ

סּוָלה רּוחַ  ַלֲעֹמד ְיכֹוָלה ִאם ֲאָבל. ּפְ ה ְמצּוָיה ּבְ ׁשָ ַיּבָ , ּדְ
רּוחַ  ֲעֹמדלַ  ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ  ִאם ֲאִפּלוּ  ָים ְמצּוָיה ּבְ , ּדְ
ָרה ׁשֵ   :ּכְ

ָאהּ . ג ֹראשׁ  ֲעׂשָ ָמל ּבְ ֹראשׁ  אוֹ  ַהּגָ ָרה, ָהִאיָלן ּבְ ׁשֵ , ּכְ
יֹום ָלהּ  עֹוִלין ְוֵאין  ָהִאיָלן ַעל ִמְקָצָתהּ . טֹוב ּבְ

ָדָבר ּוִמְקָצָתהּ  ִעְנָין הּוא ִאם, ַאֵחר ּבְ ִאם ּבְ ֵטל ׁשֶ  ִיּנָ
ֵאר ָהִאיָלן ָ ׁשּ ּפֹול ְוֹלא עֹוֶמֶדת יאהִ  ּתִ  ָלהּ  עֹוִלין, ּתִ
יֹום יֹום ָלהּ  עֹוִלין ֵאין, ָלאו ְוִאם. טֹוב ּבְ   :טֹוב ּבְ

 תרכט סימן
  ְסִעיִפים: ט"י ּובוֹ , ַהְסָכךְ  ִלְהיֹות ָצִריךְ  ִמַמה

ָבר. א ִכין ּדָ ַסּכְ ּמְ ְהֶיה ָצִריךְ , ּבוֹ  ׁשֶ ּיִ , ָהֶאֶרץ ִמן צֹוֵמחַ  ׁשֶ
ל ֵאינוֹ וְ , ְוָתלּושׁ  ָבר ֲאָבל. ֻטְמָאה ְמַקּבֵ ֵאינוֹ  ּדָ  צֹוֵמחַ  ׁשֶ

י ַעל ַאף, ָהָאֶרץ ִמן ּדּולוֹ  ּפִ ּגִ  ְוֵאינוֹ  ָהָאֶרץ ִמן ׁשֶ
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ל גֹון ֻטְמָאה ְמַקּבֵ ל עֹורֹות ּכְ ֵהָמה ׁשֶ ּלֹא ּבְ , ֶנֶעְבדוּ  ׁשֶ
ֵאיָנם ִלים ׁשֶ כֹות ִמיֵני אוֹ , ֻטְמָאה ְמַקּבְ  ֵאין, ַמּתָ
ִכין   :ֶהםבָּ  ְמַסּכְ

ָבר ְוֵכן. ב ל ּדָ ַקּבֵ ּמְ גֹון ֻטְמָאה ׁשֶ ּפּוִדין ּכְ  ַוֲאֻרּכֹות ׁשִ
ה ּטָ ִלים ְוָכל ַהּמִ ִכין ֵאין, ַהּכֵ ֶהם ְמַסּכְ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . ּבָ
רוּ  ּבְ ּלֹא, ִנׁשְ ַאר ׁשֶ ֶהם ִנׁשְ עּור ּבָ ַלת ׁשִ   :ֻטְמָאה ַקּבָ

ָכהּ . ג ים ִסּכְ ִחּצִ ֵאין ּבְ ית ָלֶהם ׁשֶ ָרה, ּבּולקִ  ּבֵ ׁשֵ . ּכְ
שׁ  ּיֵ ֶהם ְוׁשֶ ית ּבָ סּוָלה, ִקּבּול ּבֵ   :ּפְ

ָכהּ . ד ן ִסּכְ ּתָ ִפׁשְ ּלֹא ּבְ ק ׁשֶ ץ ְוֹלא ִנּדַ ָרה, ִנּפֵ ׁשֵ ֵעץ, ּכְ  ּדְ
ָעְלָמא ק ִאם ֲאָבל. הּוא ּבְ ץ ִנּדַ סּוָלה, ְוִנּפֵ   :ּפְ

ֲחָבִלים. ה ל ּבַ ן ׁשֶ ּתָ ׁשְ סּוָלה, ּפִ ל. ּפְ ִמי ׁשֶ , ִסיב לְושֶׁ  ּגֶ
ָרה ׁשֵ   :ּכְ

ַמְחֶצֶלת. ו ל ּבְ ה ְוַקשׁ  ָקִנים ׁשֶ ּפָ ין, ְוֶגִמי ְוׁשִ ִהיא ּבֵ  ׁשֶ
ִהיא ֲחָלָקה ִכיָבה ְראּוָיה ׁשֶ ין, ִלׁשְ ֵאיָנהּ  ּבֵ  ֲחָלָקה ׁשֶ
ֵאיָנהּ  ִכיָבה ְראּוָיה ׁשֶ ה ִהיא ִאם, ִלׁשְ  ְסָתָמא, ְקַטּנָ
ִכיָבה עֹוֶמֶדת ֶלת ִלׁשְ ִכין ְוֵאין ֻטְמָאה ּוְמַקּבֶ הּ  ְמַסּכְ , ּבָ
א ן ִאם ֶאּלָ ָאהּ  ּכֵ דֹוָלה ִהיא ְוִאם. ְלִסּכּוךְ  ֲעׂשָ  ְסָתָמא, ּגְ

ִכין ְלִסּכּוךְ  עֹוֶמֶדת הּ  ּוְמַסּכְ א, ּבָ ן ִאם ֶאּלָ ָאהּ  ּכֵ  ֲעׂשָ
ִכיָבה ֵאין ִמיֵלי ְוָהֵני ִלׁשְ ָפה ָלהּ  ׁשֶ  ֵישׁ  ִאם ֲאָבל, ׂשָ

ָפה ָלהּ  ִעְנָין ׂשָ ְראּויָ  ּבְ ל הׁשֶ ל ִאם ֲאִפּלוּ , ְלַקּבֵ  ִנּטַ
ָפָתהּ  ִכין ֵאין ׂשְ הּ  ְמַסּכְ   :ּבָ

ק ֵישׁ . ז ּפֵ ר ִאם ְלִהְסּתַ יחַ  ֻמּתָ ם ְלַהּנִ ג ַעל ֻסּלָ ֵדי ַהּגַ  ּכְ
ךְ  יו ַעל ְלַסּכֵ ּבָ   :ּגַ

ר. ח ֻלְנָסאֹות ְלַחּבֵ ה ּכְ ַמְסְמרֹות ַהֻסּכָ ל ּבְ ְרֶזל ׁשֶ  אוֹ  ּבַ
ָרם ְבָלאֹות ְלָקׁשְ ֵהם ּבִ ִלים ׁשֶ   :ְקֵפיָדא ֵאין, ֻטְמָאה ְמַקּבְ

ל. ט ִלים ֳאָכִלין ִמיֵני ּכָ ִכין ְוֵאין ֻטְמָאה ְמַקּבְ  ְמַסּכְ
ֶהם   :ּבָ

ֵאָנה ַעְנֵפי. י ֵאִנים ּוָבֶהם ּתְ , ֲעָנִבים ּוָבֶהם ּוְזמֹורֹות, ּתְ
ֹסֶלת ִאם ה ּפְ ִכין ָהֹאֶכל ַעל ְמֻרּבָ ֶהם ְמַסּכְ  ָלאו ְוִאם. ּבָ
ִכין יןאֵ  ֶהם ְמַסּכְ ַדִים ֵישׁ , ְלֹאֶכל ְקָצָרם ְוִאם. ּבָ  ַלּיָ

ל ֹאֶכל ּתֹוַרת ֵהא ְוָצִריךְ  ֻטְמָאה ְלַקּבֵ ּיְ ֹסֶלת ׁשֶ ֵדי ּפְ  ּכְ
ל ד ָהֹאֶכל ְלַבּטֵ  ֵאין ָאז, ְלִסּכּוךְ  ְקָצָרם ְוִאם. ְוַהּיָ
ַדִים ה ֹאֶכל ּתֹוַרת ַלּיָ ַרּבָ  ִעם ִמְצָטְרִפים ֵהם ְוַאּדְ

ל ֹסֶלתַהפְּ   ְוִנְמַלךְ  ְלֹאֶכל ְקָצָרם ְוִאם. ָהֹאֶכל ְלַבּטֵ
ָבה ֵאין, ְלִסּכּוךְ  ֲעֵליֶהם דֹות מֹוִציָאה ַמְחׁשָ  ִמּתֹוַרת ַהּיָ
ה ַעד ֹאֶכל ֲעׂשֶ ּיַ ֶהם ׁשֶ ה ּבָ ר ַמֲעׂשֶ ּכָ ּנִ רֹוֶצה ׁשֶ  אֹוָתם ׁשֶ

גֹון, ְלִסּכּוךְ  דּושׁ  ּכְ ּיָ   :אֹוָתם ׁשֶ

ִכין. יא ְקָרא גונו"בפי ְמַסּכְ ַעְרִבי ַהּנִ ר ּבְ ּמָ   :ׁשֻ

ךְ . יב יָרקֹות ִסּכֵ ַמֲהִרין ּבִ ּמְ י ַעל ַאף, ִליַבשׁ  ׁשֶ  ּפִ
סּוִלים ּפְ ֵני ִלְסָכךְ  ׁשֶ ִלים ִמּפְ ַקּבְ ּמְ יָנם ֵאין, ֻטְמָאה ׁשֶ  ּדִ

ְסָכךְ  סּול ּכִ ָעה ִלְפֹסל ּפָ ַאְרּבָ א, ְטָפִחים ּבְ ֲאִויר ֶאּלָ  ּכַ
יֵבי שְׁ  ִלְפֹסל ֲחׁשִ הּבִ ם ֵאין ְוִאם. ֹלׁשָ ְרּכָ יָנם, ִליַבשׁ  ּדַ  ּדִ
ְסָכךְ  סּול ּכִ ד ּופֹוְסִלים ּפָ   :ְטָפִחים' ּבְ

ל. יג ָבר ּכָ ר ּדָ ִכין ֵאין ַהְמֻחּבָ ִדין ְוִדינוֹ  ּבוֹ  ְמַסּכְ  ּכְ
  :ָהִאיָלן

ָבִרים ֵישׁ . יד ָאְסרוּ  ּדְ ךְ  ֲחָכִמים ׁשֶ ֶהם ְלַסּכֵ ה ּבָ ִחּלָ , ְלַכּתְ
ִבים ֵניִמי ְוֵהם ֵאיָנם ֲעׂשָ  ְוֵאיָנם ַלֲאִכיָלה ְראּוִים ׁשֶ

ִלין ִרים אוֹ  ַרע ְוֵריָחם, ֻטְמָאה ְמַקּבְ ּנֹוׁשְ , ֲעֵליֶהן ׁשֶ
יָנן ַחְייׁשִ א ּדְ ּמָ ֵריָחן ִמּתֹוךְ  ׁשֶ ֲעֵליֶהן אוֹ  ַרע ׁשֶ  ׁשֶ
ִרים ה ִמן ֵיֵצא נֹוׁשְ   :ַהֻסּכָ

ךְ  ָאסּור ְוֵכן. טו ֲחִביָלה ְלַסּכֵ ָעִמים ֵניִמפְּ , ּבַ ּפְ ָאָדם ׁשֶ  ׁשֶ
יחַ  ג ַעל ֲחִביָלתוֹ  ַמּנִ ה ּגַ הּ  ַהֻסּכָ ׁשָ ךְ  ְוַאַחר ְלַיּבְ  ִנְמָלךְ  ּכָ
ם ָעֶליהָ  ה ְלׁשֵ ה ְואֹוָתהּ , ֻסּכָ סּוָלה ֻסּכָ ּום ּפְ ה ִמׁשּ ֲעׂשֶ  ּתַ
ִפסּול ֶהָעׂשּוי ִמן ְוֹלא ל ַעל ְוָגְזרוּ , ּבְ  ָאטוּ  ֲחִביָלה ּכָ
מִּ  ְוֵכיָון. ֹזאת ֵניׁשֶ  ֶלֱאֹסר ֻהְצְרכוּ  ֹלא, ֲאָסרּוהוּ  ֶזה ּפְ
א ֲחִביָלה ֶאּלָ ֶרךְ  ּבַ ּדֶ הּ  ׁשֶ ׁשָ ָפחֹות ֶזה ְוֵאין, ְלַיּבְ  ה"ִמכ ּבְ
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ךְ , ָקִנים ל ִהְלּכָ ִהיא ֲחִביָלה ּכָ חּוָתהּ  ׁשֶ , ָקִנים ה"ִמכ ּפְ
ר ךְ  ֻמּתָ הּ  ְלַסּכֵ ִאים יֹוֵתר אוֹ  ָקִנים ה"כ ְוִאם. ּבָ  ַהּבָ
ַזע ָרם, דֶאחָ  ִמּגֶ ם ּוְקׁשָ ֹראׁשָ ִני ּבְ ֵ  ִנְקֵראת ֵאיָנהּ , ַהׁשּ

יָון ֲחִביָלה ָרן ּכֵ ִעּקָ ֶהם ָאַגד ְוִאם. ֶאָחד ׁשֶ  ָקֶנה ִעּמָ
ין ְוֵישׁ  ֶאָחד ֵניֶהם ּבֵ   :ֲחִביָלה ַהְוָיא, ה"כ ׁשְ

ֵאין ֲחִביָלה. טז ִרים ׁשֶ א אֹוָתהּ  קֹוׁשְ ִמְנָין ְלָמְכָרהּ  ֶאּלָ  ּבְ
ד שֶׁ  ּוִמּיָ הּכְ ְקֶנּנָ ה ַהּקֹוֶנה ּיִ יֶרּנָ   :ֲחִביָלה ֵאיָנהּ , ַיּתִ

ךְ  ִאם. יז ֲחִביָלה ִסּכֵ יָרהּ , ּבַ ָרה, ְוִהּתִ ׁשֵ יָון ּכְ ֵאין ּכֵ  ׁשֶ
א ִאסּוָרהּ  ּום ֶאּלָ ֵזָרה ִמׁשּ ֶהֱעָלה ֲחִביָלה ֲאָבל. ּגְ  ׁשֶ
שׁ  סּוָלה, ְלִסּכּוךְ  ָעֶליהָ  ְוִנְמַלךְ  ְלַיּבֵ ּפְ  ,ַהּתֹוָרה ִמן ׁשֶ
ֶרת ֵאיָנהּ  ָרה ִנּתֶ ַהּתָ א ּבְ   :ִנְענּועַ  ְצִריָכה ֶאּלָ

ךְ  ָאְסרוּ  ְוֵכן. יח ְנָסִרים ְלַסּכֵ ן ּבִ ָרְחּבָ ָעה ׁשֶ  ֲאִפּלוּ , ַאְרּבָ
ן ַעל ֲהָפָכן ֵאין ִצּדָ ֶהם ׁשֶ ָעה ּבָ ן ֵאין ְוִאם. ַאְרּבָ ָרְחּבָ  ּבְ

ָעה ִרים, ַאְרּבָ ׁשֵ ים ֵהם ֲאִפּלוּ , ּכְ ּפִ ּדוֹ  ְמׁשֻ , ְלֵכִלים ִמיםׁשֶ
ּלֹא ְוָנֲהגוּ  ךְ  ׁשֶ ֶהם ְלַסּכֵ ָלל ּבָ   :ּכְ

ַרס. יט ֵני ָסִדין ָעֶליהָ  ּפֵ ה ִמּפְ יהָ  אוֹ , ַהַחּמָ ְחּתֶ ֵני ּתַ  ִמּפְ
ר ׁשָ לֹוַמר, ַהּנְ ּלֹא ּכְ ִרים ְוִקְסִמין ָעִלין ִיְהיוּ  ׁשֶ  ַעל נֹוׁשְ
ְלָחנוֹ  סּוָלה, ׁשֻ ַרס ֹלא ִאם ֲאָבל. ּפְ א ּפֵ , אֹוָתהּ ְלנָ  ֶאּלָ
ָרה ׁשֵ ֵהא ְוהּוא ּכְ ּיְ תֹוךְ  ׁשֶ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַלְסָכךְ ' ד ּבְ
ה ֻסּכָ ִהיא ׁשֶ ֶכת ׁשֶ ִהְלָכָתהּ  ְמֻסּכֶ א ְוָיֵרא ּכְ ּמָ  ִייַבשׁ  ׁשֶ
רוּ  אוֹ  ַהְסָכךְ  ְ ָתהּ  ְוִתְהֶיה ֶהָעִלין ִיׁשּ ה ַחּמָ ָתהּ  ְמֻרּבָ ּלָ , ִמּצִ
ּלֹא ָסִדין ָעֶליהָ  ּוֵפַרס ְתיַ  ׁשֶ שׁ ּתִ יהָ  אוֹ , ּבֵ ְחּתֶ ּלֹא ּתַ  ׁשֶ
רוּ  ְ יָון, ֶהָעִלין ִיׁשּ ַהָסִדין ּכֵ ַעל ּגֹוֵרם ׁשֶ ָתהּ  ָידוֹ  ׁשֶ  ִצּלָ
ה ָתהּ  ְמֻרּבָ סּוָלה, ֵמַחּמָ ן ֹלא ִאם ֲאָבל. ּפְ ּוֵ ְפִריַסת ּכִ  ּבִ
א ַהָסִדין ֵני ְלָהֵגן ֶאּלָ ה ִמּפְ , ְלָנאֹוָתהּ  אוֹ , ְוֶהָעִלין ַהַחּמָ
ָרה ׁשֵ ֵהא ַבדּוִבלְ  ּכְ ּיְ תֹוךְ  ׁשֶ ע ּבְ  ּוִמיהוּ . ַלְסָכךְ  ַאְרּבַ

ה ִחּלָ ה ֹלא ְלַכּתְ א ַיֲעׂשֶ ן ִאם ֶאּלָ ר הּוא ּכֵ  ַלּכֹל ִנּכָ
ן ַכּוֵ ּמְ ֵדי ׁשֶ הּוא אוֹ  ְלָהֵגן ּכְ רּוי ׁשֶ ַמִים ׁשָ ָאז, ּבְ ר ׁשֶ  ִנּכָ
ֵאינוֹ  ַלּכֹל ם ׁשֹוְטחוֹ  ׁשֶ א ׁשָ   :ִליַבשׁ  ֶאּלָ

 תרל סימן
יֵני   ְסִעיִפים: ג"י ּובוֹ , ַהֻסָכה ְפנֹותדָּ  ּדִ

ל. א ָבִרים ּכָ ִרים ַהּדְ ׁשֵ ָתהּ  ַוֲאִפּלוּ , ִלְדָפנֹות ּכְ  ַחּמָ
ה ָתהּ  ְמֻרּבָ ּלָ ָפנֹות ֵמֲחַמת ִמּצִ ָרה, ַהּדְ ׁשֵ   :ּכְ

ְפנֹות. ב ה ּדָ ִים ָהיוּ  ִאם, ַהֻסּכָ ּתַ ִמין זוֹ  ֵאֶצל זוֹ  ׁשְ  ּכְ
ה. ם"ג שׁ  ּדֶֹפן עֹוׂשֶ ּיֵ ָרְחּבוֹ  ׁשֶ  ֶטַפח ַעל יֹוֵתר ּבְ

ָפחֹות ּוַמֲעִמידוֹ  ָפנֹות ְלֶאָחד' ִמג ּבְ  ָקֶנה ְוַיֲעִמיד, ֵמַהּדְ
ֶנֶגד ה, ֶטַפח אֹותוֹ  ּכְ ַתח צּוַרת ָלהּ  ְוַיֲעׂשֶ ֲעִמיד ּפֶ ּיַ  ׁשֶ
ַפח ְוַעל ָעָליו ָקֶנה ָרה, ַהּטֶ י ַעל ַאף ּוְכׁשֵ ֶנה ּפִ ַהּקָ  ׁשֶ
ַעל יֶהן ׁשֶ ּבֵ ֶהן ֵגעַ נוֹ  ֵאינוֹ  ּגַ   :ּבָ

ֵני ָלהּ  ָהיוּ . ג ָפנֹות ׁשְ ֶנֶגד זוֹ  ּדְ שׁ  ּוֵביֵניֶהם זוֹ  ּכְ , ְמֻפּלָ
ה שׁ  ּדֶֹפן עֹוׂשֶ ּיֵ ָרְחּבוֹ  ׁשֶ ָעה ּבְ הוּ  ְטָפִחים ַאְרּבָ ֶ , ּוַמׁשּ

ָפחֹות ּוַמֲעִמידוֹ  ה ּבְ ֹלׁשָ ְ י ְלֶאָחד ָסמּוךְ  ִמׁשּ ּתֵ ְ  ִמׁשּ
ָפנֹות ָרה, ַהּדְ זֶ  ְוַגם. ּוְכׁשֵ  צּוַרת ַלֲעׂשֹות ָצִריךְ  הּבָ

ַתח ן, ּפֶ ּתֵ ּיִ ס ָקֶנה ׁשֶ  ְוֵישׁ . ָהַאֵחר ַהּדֶֹפן ַעל ֵמַהּפַ
ֵאין אֹוְמִרים ַתח צּוַרת ָצִריךְ  ֶזה ׁשֶ   :ּפֶ

ה. ד ּמֶ ָבִרים ּבַ ה, ֲאמּוִרים ּדְ עֹוׂשֶ תוֹ  ּבְ ָמקֹום ֻסּכָ ֵאין ּבְ  ׁשֶ
הּ  ֶאְמָצִעי ּדֶֹפן ֶנְגּדָ ה ֲאָבל. ּכְ תוֹ סֻ  ָהעֹוׂשֶ ֶאְמַצע ּכָ  ּבְ

ְפנֹות ָרחֹוק, ֶהָחֵצר י ַעל ַאף, ֶהָחֵצר ִמּדָ ֵאין ּפִ  ָלהּ  ׁשֶ
א י ֶאּלָ ּתֵ ָפנֹות ׁשְ ֶנֶגד זוֹ  ּדְ י, זוֹ  ּכְ ִתּקּון ָלהּ  ּדַ יר ּבְ ּתִ  ַהּמַ
י ּתֵ ׁשְ ָפנֹות ּכִ ִמין ָהֲעׂשּויֹות ּדְ ם ּכְ   :ּגַ

ירוּ . ה ִהְכׁשִ ׁשֶ י ּכְ ּתֵ ׁשְ ָפנֹות ּבִ ִמין ּויֹותָהֲעשׂ  ּדְ  ם"ג ּכְ
ֶטַפח ַתח ְוצּוַרת ּבְ י ֵישׁ  ִאם ֲאִפּלוּ , ּפֶ ּתֵ ׁשְ ָפנֹות ּבִ  ַהּדְ
ָתִחים ה ּפְ ֵאין ַהְרּבֵ ֶהם ׁשֶ ַתח צּוַרת ּבָ ָצֵרף ּפֶ ּתְ ׁשֶ ּכְ ל ׁשֶ  ּכָ
רּוץ ה ִיְהֶיה ַהּפָ ָרה, ָהעֹוֵמד ַעל ְמֻרּבֶ ׁשֵ ּלֹא ּוִבְלַבד. ּכְ  ׁשֶ

ֶהם ְיֵהא ְרָצה ּבָ הּ  ֵישׁ  ְוִאם. ַאּמֹות' י ַעל ְיֵתָרה ּפִ  ּבָ
ַתח צּוַרת יֹוֵתר ֲאִפּלוּ , ּפֶ ר ּבְ  ֲאִפּלוּ , ם"ּוְלָהַרְמבָּ . ֵמֶעׂשֶ
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ַתח צּוַרת ָלהּ  ֵישׁ  ְרָצה ָלהּ  ֵישׁ  ִאם, ּפֶ ר יֹוֵתר ּפִ , ֵמֶעׂשֶ
סּוָלה א ּפְ ן ִאם ֶאּלָ ה עֹוֵמד ּכֵ רּוץ ַעל ְמֻרּבֶ   :ַהּפָ

ִסין' ד ָנַעץ. ו ֶאְמַצע יןבֵּ , ֻקְנּדְ ג ּבְ ין ַהּגַ ַפת ַעל ּבֵ  ׂשְ
ג ךְ , ַהּגַ ן ַעל ְוִסּכֵ ּבָ סּוָלה, ּגַ יִרין ְוֵישׁ . ּפְ ָנַעץ ַמְכׁשִ  ּבְ
ַפת ַעל ג ׂשְ ּום, ַהּגַ ָאְמִריַנן ִמׁשּ ָתא ַאִסיק ּגּוד: ּדְ   :ְמִחּצָ

ךְ . ז י ַעל ִסּכֵ ּבֵ שׁ  ָמבֹוי ּגַ ּיֵ י ַעל אוֹ , ֶלִחי לוֹ  ׁשֶ ּבִ  ּגַ
ֵאר שׁ שֶׁ  ּבְ ִסין לוֹ  ּיֵ ה זוֹ  ֲהֵרי, ּפַ ָרה ֻסּכָ ׁשֵ  ְלאֹותוֹ  ּכְ
ת ּבָ תֹוךְ  ׁשַ ּבְ ְלַבד ֶהָחג ׁשֶ ִחי ִמּתֹוךְ , ּבִ ּלֶ  ּוַפִסין ֶזה ׁשֶ
ת ְלִעְנַין ְמִחּצֹות ֵאּלוּ  ּבָ ְמִחּצֹות אֹוָתם ַנְחׁשֹב, ׁשַ  ּכִ

ה ְלִעְנַין   :ֻסּכָ

ךְ . ח י ַעל ִסּכֵ ּבֵ שׁ  ַאְכַסְדָרה ּגַ ּיֵ ִציִמין הּ לָ  ׁשֶ ין, ּפְ  ּבֵ
ָהיוּ  ְפִנים ִנְרִאים ׁשֶ חּוץ ִנְרִאין ְוֵאין ִמּבִ ין, ִמּבַ ָהיוּ  ּבֵ  ׁשֶ
חּוץ ִנְרִאים ְפִנים ִנְרִאים ְוֵאין ִמּבַ ָרה, ִמּבִ ׁשֵ  ָהיוּ  ֹלא. ּכְ

ִציִמין ָלהּ  סּוָלה, ּפְ ֵני, ּפְ ִהיא ִמּפְ ה ׁשֶ  ָהֲעׂשּוָיה ֻסּכָ
ָמבֹוי ֲהֵרי, ּכְ א ָלהּ  ֵאין ׁשֶ י' ב ֶאּלָ , ָהַאְכַסְדָרה ִצּדֵ
ֶנְגּדוֹ , ּכֶֹתל ּבוֹ  ֵאין ָהַאְכַסְדָרה ְוֶאְמַצע ּכְ  לוֹ  ֵאין ְוׁשֶ

  :ִציִמיןפְּ 

ְפנֹוֶתיהָ  ָהיוּ . ט בֹוִהים ּדָ ְבָעה ּגְ הוּ  ׁשִ ֶ  ְוֶהֱעִמיָדם ּוַמׁשּ
ָפחֹות ה ּבְ ֹלׁשָ ְ ָרה, ָלָאֶרץ ָסמּוךְ  ִמׁשּ ׁשֵ ג ֲאִפּלוּ , ּכְ  ַהּגַ

בוֹ  ה הַּ ּגָ ֵהא ּוִבְלַבד ַהְרּבֵ ּיְ ן ׁשֶ ן ִמֻכּוָ ֶנְגּדָ  ֵאינוֹ  ַוֲאִפּלוּ . ּכְ
ן שׁ  ְמֻכּוָ הּוא ַרק, ַמּמָ תֹוךְ  ׁשֶ ה ּבְ ֹלׁשָ ֶנְגּדוֹ  ׁשְ ָרה, ּכְ ׁשֵ . ּכְ
בֹוָהה ֵאיָנהּ  ְוִאם א ּגְ ָרה ֶאּלָ  ֵאין ֲאִפּלוּ , ְטָפִחים ֲעׂשָ
ּדֶֹפן א ּבַ ע ֶאּלָ ֵני ַאְרּבַ הּוִיי ּוׁשְ ָרה, ןַמׁשְ ׁשֵ ֲעִמיָדהּ , ּכְ ּמַ  ׁשֶ

ֶאְמַצע ה ְלַמְעָלה ָלבּוד ְוַאְמִריָנן ּבָ  ְוָחׁשּוב, ּוִלַמּטָ
ָסתּום ָפנֹות ָהיוּ . ּכְ בֹוהֹות ַהּדְ ה ָהָאֶרץ ִמן ּגְ ֹלׁשָ  ׁשְ
סּוָלה, ְטָפִחים   :ּפְ

ה. י תוֹ  ָהעֹוׂשֶ ין ֻסּכָ ָפנֹות ְוָהִאיָלנֹות, ָהִאיָלנֹות ּבֵ . ָלהּ  ּדְ
ר אוֹ , ֲחָזִקים יוּ הָ  ִאם ׁשַ ּקָ  ַעד אֹוָתם ְוִחּזֵק אֹוָתם ׁשֶ

ּלֹא ֵהא ׁשֶ ִמיד אֹוָתם ְמִניָדה ְמצּוָיה ָהרּוחַ  ּתְ א, ּתָ  ּוִמּלֵ

ין ֶתֶבן ָהֲאִמיִרים ּבֵ ֵדי ּוְבַקשׁ  ּבְ ּלֹא ּכְ ִניד ׁשֶ  אֹוָתם ּתָ
ר, ָהרּוחַ  ָרה זוֹ  ֲהֵרי, אֹוָתם ְוָקׁשַ ׁשֵ ן ַעל. ּכְ  ָנכֹון ֵאין ּכֵ

ל ַלֲעׂשֹות ִחּצֹות ּכָ ל ִמיִריעֹות ַהּמְ ן ׁשֶ ּתָ ׁשְ ֹלא ּפִ  ּבְ
י ַעל ַאף, ָקִנים ָרן ּפִ ׁשָ ּקְ טֹוב ׁשֶ ֵקי ִזְמִנין, ּבְ ִמְנּתְ  ּדְ
יהּ  ְוָלאו ְעּתֵ ה ֵליהּ  ְוָהֵוי ַאּדַ ֵאיָנהּ  ְמִחּצָ  ַלֲעֹמד ְיכֹוָלה ׁשֶ
ְפֵני ְסִדינִ  ַלֲעׂשֹות ְוָהרֹוֶצה. ְמצּוָיה רּוחַ  ּבִ  טֹוב, יםּבִ

ֱאֹרג ּיֶ ִחּצֹות ׁשֶ ּמְ ָפחֹות ָקִנים ּבַ ה ּבְ ֹלׁשָ ְ   :ִמׁשּ

ים. יא ה עֹוׂשִ ֲעֵלי ְמִחּצָ ים ִמּבַ ְקׁשֹר, ַחּיִ ּיִ ם ׁשֶ ֵהָמה ׁשָ  ּבְ
  :ַלּדֶֹפן

ה ּדֶֹפן ֵמֲחֵברוֹ  ַלֲעׂשֹות ָיכֹול. יב יָרהּ , ַלֻסּכָ . ְלַהְכׁשִ
יֹום ַוֲאִפּלוּ  ּלֹ ּוִבְלַבד, טֹוב ּבְ ָהֳעַמד אֹותוֹ  ֵיַדע אׁשֶ  ׁשֶ

ם ִביל ׁשָ ׁשְ ּבִ ה ׁשֶ ם ָהֳעַמד ְמִחּצָ ֹחל ֲאָבל. ׁשָ  ֲאִפּלוּ , ּבַ
יר, יֹוֵדעַ  הּוא ִאם ּפִ ִמי ׁשַ   :ּדָ

תוֹ  ַהסֹוֵמךְ . יג ְרֵעי ַעל ֻסּכָ ה ּכַ ּטָ ָרַעִים ַהּמִ  ֵהם ְוַהּכְ
הּ  ֵישׁ  ִאם, ְמִחּצֹות ה ִמן ְטָפִחים' י ּגַֹבהּ  ּבָ ּטָ  ַהּמִ

ָרה, ְסָכךְ לַ  ׁשֵ סּוָלה, ָלאו ְוִאם. ּכְ  ַהְסָכךְ  ָסַמךְ  ְוִאם. ּפְ
ָרַעִים ַעּמּוִדים ַעל ָפנֹות ֵהם ְוַהּכְ  ּגַֹבהּ  ֵאין ֲאִפּלוּ , ּדְ

ָרה ה ֲעׂשָ ּטָ ָרה, ַהְסָכךְ  ַעד ֵמַהּמִ ׁשֵ יָון, ּכְ שׁ  ּכֵ ּיֵ ' י ׁשֶ
  :ַהְסָכךְ  ַעד ֵמָהֶאֶרץ ְטָפִחים

 תרלא סימן
חַ  ֻסָכה ה ָמָתהׁשֶ יֵני ְוֶיֶתר ִמִצָלָתה ֵמַרּבָ  ּובוֹ , ַהְסָכךְ  ּדִ

  ְסִעיִפים:' י

ה. א ָתהּ  ֻסּכָ ַחּמָ ָתהּ  ׁשֶ ִוים ְוִצּלָ ַמְעָלה ׁשָ סּוָלה, ִמּלְ , ּפְ
ה ְלִפי ַהַחּמָ ֶטת ׁשֶ ֶ ׁשּ ִרחּוָקהּ  ִמְתּפַ ה ְוִיְהֶיה ּבְ ָתהּ  ְלַמּטָ  ַחּמָ

ה ָתהּ  ְמֻרּבָ ּלָ תָ  ִאם ֲאָבל. ִמּצִ ָתהּ  הּ ַחּמָ ִוים ְוִצּלָ  ׁשָ
ה ַמּטָ ָרה, ִמּלְ ׁשֵ   :ּכְ

ֹרב ִאם. ב ה ּבְ ּנָ ָתהּ  ִמּמֶ ה ִצּלָ ֵני ְמֻרּבָ הּוִיין ׁשְ , ַמׁשְ
ה ּוְבִמעּוט ּנָ ָתהּ  ִמּמֶ ה ַחּמָ הוּ  ְמֻרּבָ ֶ ִעְנָין ַמׁשּ ָצֵרף ּבְ ּנְ ׁשֶ ּכְ  ׁשֶ
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ה ַיַחד ל ַהַחּמָ ל ְוַהּצֵ ל ׁשֶ ה ּכָ ָתהּ  ִיְהֶיה ַהֻסּכָ המְ  ִצּלָ  ֻרּבָ
ָתהּ  הוּ  ֵמַחּמָ ֶ ָרה, ַמׁשּ ׁשֵ   :ּכְ

ֶרךְ . ג ֵדי, ַקל ִלְהיֹות ַהִסּכּוךְ  ּדֶ ָראוּ  ּכְ ּיֵ ּנוּ  ׁשֶ  ִמּמֶ
דֹוִלים ַהּכֹוָכִבים ה ָהְיָתה. ַהּגְ ִמין ְמֻעּבָ ִית ּכְ  ַעל ַאף, ּבַ

י ֵאין ּפִ ָרה, ִמּתֹוָכהּ  ִנְרִאים ַהּכֹוָכִבים ׁשֶ ׁשֵ   :ּכְ

סּוי ָהָיה. ד ק ּכִ שׁ  ְמֹאד ּדַ ּיֵ הּ  ׁשֶ ה ֲאִויר ּבָ א, ַהְרּבֵ  ֶאּלָ
ֵאין ָמקֹום ְטָפִחים' ג ׁשֶ ָתהּ  ַהּכֹל ּוֵבין, ֶאָחד ּבְ  ִצּלָ
ה ָתהּ  ְמֻרּבָ ָרה, ֵמַחּמָ ׁשֵ   :ּכְ

ְהֶיה ַהִסּכּוךְ  ְוהּוא, ְמֻדְבָלל ַהִסּכּוךְ  ָהָיה. ה ּיִ ָצתוֹ  ׁשֶ  ִמּקְ
ָצתוֹ  ְלַמְעָלה ה ּוִמּקְ שֵׁ , ְלַמּטָ ּלֹא ּוִבְלַבד, רּכָ  ִיְהֶיה ׁשֶ

ין ֹרַחב ָהָיה ְוִאם. ְטָפִחים' ג ְוַהּיֹוֵרד ָהעֹוֶלה ּבֵ  ֶזה ּבְ
י ַעל ַאף, יֹוֵתר אוֹ  ֶטַפח ָהעֹוֶלה הּוא ּפִ בֹוהַּ  ׁשֶ ' ִמג ּגָ
ִאּלוּ  אֹותוֹ  רֹוִאין, ְטָפִחים ה ָיַרד ּכְ ַפת ְוָנַגע ְלַמּטָ ׂשְ  ּבִ

הְ  ְוהּוא, ַהּיֹוֵרד ֶזה ּיִ ן ֶיהׁשֶ ֶנֶגד ְמֻכּוָ ַפת ּכְ   :ַהּיֹוֵרד ׂשְ

ה ַלֲאחֹוֵרי ַהּיֹוְצִאים ָקִנים. ו גֹון, ַהֻסּכָ ֲאחֹוֵרי ּכְ  ּדֶֹפן ׁשֶ
ֶהם ְוֵישׁ  ַהְסָכךְ  ִמן ָקִנים ּבֹוְלִטים ֶאְמָצִעי ר ּבָ  ֶהְכׁשֵ
ה ָתהּ , ֻסּכָ ה ְוִצּלָ ָתהּ  ְמֻרּבָ ָפנֹות' ְוג ֵמַחּמָ ָרה, ּדְ ׁשֵ  ַאף, ּכְ
ַהּדֶֹפן יפִּ  ַעל ה ֹלא ָהֶאְמָצִעי ׁשֶ ִביָלם ַנֲעׂשָ ׁשְ א ּבִ  ֶאּלָ

ִביל ׁשְ ר ּבִ ה ִעּקַ הּוא ַהֻסּכָ ּנוּ  ְלָפִנים ׁשֶ   :ִמּמֶ

ִנים ְוֵכן. ז ד ַהְסָכךְ  ִמן ַהּבֹוְלִטים ַהּקָ רּוץ ַלּצַ  ְוֹדֶפן, ַהּפָ
ךְ  ֶאָחד ֶהם ִנְמׁשָ ר, ִעּמָ ׁשֵ י ַעל ַאף ּכָ ה ּפִ ָעׂשָ  לעַ  ּדֶֹפן ׁשֶ

ָדִדין יַמר ָלן ַוֲהָוה' ז ַעל ֶיֶתר ַהּצְ ה ֲהֵרי ַלּמֵ ּלָ ְעּתוֹ  ּגִ  ּדַ
ל ַלֲעׂשֹות ה ּכָ ְדָפנֹות ַהֻסּכָ  ַאֵחר ְוֹדֶפן, ֲאֻרּכֹות ּבִ
ךְ  ְמׁשָ ּנִ ִנים ִעם ׁשֶ ל ַהּקָ ה ִמן ֵאינוֹ  ְסָכךְ  ׁשֶ א ַהֻסּכָ  ֶאּלָ

ְפֵני ֵאין ְוִנְמָצא, עֹוֵמד ַעְצמוֹ  ּבִ א לוֹ  ׁשֶ  ֶאָחד ֶפןּדֹ ֶאּלָ
הּוא ךְ  ַהּדֶֹפן ׁשֶ ְמׁשָ ָרה ָהֵכי ֲאִפּלוּ , ַהּנִ ׁשֵ   :ּכְ

ָכהּ . ח ּפּוִדין ִסּכְ ׁשִ ֵהם ּבְ סּוִלין ׁשֶ ךְ  ּפְ ֶהם ְלַסּכֵ  ְוֵאין, ּבָ
ֶהם ָעה ּבָ ָעה ֵמֶהם ְוֵאין ַאְרּבָ ָמקֹום ַאְרּבָ יחַ , ֶאָחד ּבְ  ְוִהּנִ
ין ּפּוד ּבֵ ּפּוד ׁשִ ְמֹלא ְלׁשִ ּפּוד ּכִ ם ְוָנַתן ׁשִ ר ְסָכךְ  ׁשָ ׁשֵ , ּכָ

סּול ִאי, ּפָ ר ׁשֶ א ְלַצְמֵצם ֶאְפׁשָ ַמּלֵ ּיְ ל ׁשֶ  ִמְסָכךְ  ָהֲאִויר ּכָ
ר ׁשֵ סּול ְוִנְמָצא, ּכָ ה ַהּפָ יף ִאם ֲאָבל. ְמֻרּבֶ  ְסָכךְ  ֶהְעּדִ

ר ׁשֵ סּול ַעל ְמַעט ַהּכָ סּול ָהָיה ִאם אוֹ , ַהּפָ  ָנתּון ַהּפָ
ִתי ר ְוָנַתן ׁשְ ׁשֵ ָכא אוֹ , ֶרבעֵ  ַהּכָ ר, ִאיּפְ ׁשֵ ָאז, ּכָ  ׁשֶ

א ל ִמְתַמּלֵ ר ִמְסָכךְ  ָהֲאִויר ּכָ ׁשֵ   :ּכָ

ִית. ט ְנָסִרים ַהְמֹקֶרה ּבַ ֵאין ּבִ  ּוָבא ַמֲעִזיָבה ֲעֵליֶהם ׁשֶ
ירוֹ  ם ְלַהְכׁשִ ה ְלׁשֵ י, ֻסּכָ ֶזה ּדַ ִסיר ּבָ ּיָ ל ׁשֶ ְסְמִרים ּכָ  ַהּמַ

ם ת ְלׁשֵ ּיַ ה ֲעׂשִ ּטֹ אוֹ , ֻסּכָ ּיִ ין לׁשֶ ֵני ִמּבֵ  ֶאָחד ְנָסִרים ׁשְ
ן ר ְסָכךְ  ְוִיּתֵ ׁשֵ ְמקֹומוֹ  ּכָ הּ  ּבִ ָרה ְוֻכּלָ ׁשֵ ָסִרים ֲאִפּלוּ , ּכְ  ַהּנְ

ָעה ְרָחִבים אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ , ַאְרּבָ ִריךְ  ׁשֶ ּצָ ּלֹא ׁשֶ  ִיְהיוּ  ׁשֶ
ָסִרים ָעה ְרָחִבים ַהּנְ   :ַאְרּבָ

ה. י ֵאין ֻסּכָ ג ָלהּ  ׁשֶ גֹון, ּגַ י ָהיוּ שֶׁ  ּכְ ָפנֹות ָראׁשֵ  ַהּדְ
בּוקֹות זוֹ  זוֹ  ּדְ ִמין ּבְ ָסַמךְ  אוֹ , ְצִריף ּכְ  ַהּדֶֹפן ֹראשׁ  ׁשֶ

ל ה ׁשֶ סּוָלה, ַלּכֶֹתל ֻסּכָ ג ָלהּ  ָהָיה ְוִאם. ּפְ  ֲאִפּלוּ , ּגַ
יהַּ  אוֹ , ֶטַפח ִהְגּבִ ְרַקע ִמן ַלּכֶֹתל ַהָסמּוךְ  ַהּדֶֹפן ׁשֶ  ַהּקַ
ָרה זוֹ  ֲהֵרי, ֶטַפח ׁשֵ   :ּכְ

 תרלב סימן
ָבִרים ְסָכךְ  ַהפֹוְסִלים ּדְ   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ּבַ

סּול ְסָכךְ . א ֶאְמַצע ּפֹוֵסל, ּפָ ד ּבָ  ֲאָבל. ְטָפִחים' ּבְ
חֹות ָרה', ִמד ּפָ ׁשֵ ר, ּכְ ן ּוֻמּתָ יו ִליׁשַ ְחּתָ ד ִמן ּתַ  ֵאינוֹ  ַהּצַ
א ּפֹוֵסל ד ֶאּלָ חֹות ֲאָבל, ַאּמֹות' ּבְ , תַאּמוֹ ' ִמד ּפָ
ָרה ׁשֵ ָאְמִריָנן ּכְ ה ּדֶֹפן ּדְ ַהְינוּ , ֲעֻקּמָ ָאנוּ  לֹוַמר ּדְ  ׁשֶ
ִאּלוּ  רֹוִאים ב ֶנֱעָקם ַהּכֶֹתל ּכְ סּול ַהְסָכךְ  ֶזה ְוֵיָחׁשֵ  ַהּפָ
ה ֲהָלָכה ֶזה ְוָדָבר, ַהּכֶֹתל ִמּגּוף ךְ . ִמִסיַני ְלֹמׁשֶ  ִהיְלּכָ
ִית ְפַחת ּבַ ּנִ ֶאְמַצע ׁשֶ ךְ  ּבָ ְמקוֹ  ְוִסּכֵ ָחת םּבִ ַאר ַהּפְ  ִמן ְוִנׁשְ

ְקָרה ין ָסִביב ַהּתִ ר ְסָכךְ  ּבֵ ׁשֵ ָתִלים ּכָ חֹות ַלּכְ ע ּפָ  ֵמַאְרּבַ
ָרה, ַאּמֹות ׁשֵ ִנים ֵאין ּוִמיהוּ , ּכְ יו ְיׁשֵ ְחּתָ ל ּתַ  ְזַמן ּכָ
שׁ  ּיֵ ָעה ּבוֹ  ׁשֶ ה. ְטָפִחים ַאְרּבָ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ
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ה ֻסּכָ דֹוָלה ּבְ שׁ  ּגְ ּיֵ הּ  ׁשֶ סּול ַהְסָכךְ  ַעל יֹוֵתר ּבָ ' ז ּפָ
ה ֲאָבל. ְטָפִחים' ז ַעל ְטָפִחים ֻסּכָ ה ּבְ ֵאין, ְקַטּנָ הּ  ׁשֶ  ּבָ
א ין', ז ַעל' ז ֶאּלָ ֶאְמַצע ּבֵ ין ּבָ ד ִמן ּבֵ ג, ַהּצַ ' ּבְ

סּוָלה ְטָפִחים ָפחֹות, ּפְ ָרה' ִמג ּבְ ׁשֵ ִנים ּכְ יו ִויׁשֵ ְחּתָ  ּתַ
ִלים ּוִמְצָטֵרף הַהסֻ  ְלַהׁשְ עּור ּכָ ִ   :ְלַכׁשּ

ין, ֲאִויר. ב ְגדֹוָלה ּבֵ ין ּבִ ה ּבֵ ְקַטּנָ ִוים ּבִ ֵבין, ׁשָ  ּדְ
ֶאְמַצע ין ּבָ ד ִמן ּבֵ ג ַהּצַ סּוָלה ְטָפִחים' ּבְ ָפחֹות, ּפְ  ּבְ

ָרה' ִמג ׁשֵ ִלים ּוִמְצָטֵרף, ּכְ ה ְלַהׁשְ ִנים ְוֵאין ַהֻסּכָ  ְיׁשֵ
יו ְחּתָ   :ּתַ

סּול ְסָכךְ . ג חוֹ  ּפָ ָעה תּפָ חֹות ֶאְצלוֹ  ַוֲאִויר, ֵמַאְרּבָ  ּפָ
ה ֹלׁשָ ְ ךְ . ִלְפֹסל ִמְצָטְרִפים ֵאין, ִמׁשּ  ֲאִויר ִאם ִהיְלּכָ
ה ֹלׁשָ ָמקֹום ׁשְ ְסָכךְ  ִמֲעטוֹ  ֲאִפּלוּ , ֶאָחד ּבְ סּול ּבִ , ּפָ
ר ׁשֵ י ְוָהֵני. ּכָ ה ִמּלֵ ֻסּכָ דֹוָלה ּבְ ה ֲאָבל, ּגְ ְקַטּנָ ֵאין ּבִ  ׁשֶ
הּ  א ּבָ בְ  ֶאּלָ ְבָעה ַעל ָעהׁשִ ין ֵישׁ  ִאם, ׁשִ ֵניֶהם ּבֵ  ׁשְ

ה ֹלׁשָ   :ִלְפֹסל ִמְצָטְרִפים ְטָפִחים ׁשְ

סּול ְסָכךְ  ֵישׁ  ִאם. ד סּול ְסָכךְ  ְועֹוד, ְטָפִחים' ב ּפָ  ּפָ
חֹות ַוֲאִויר, ְטָפִחים' ב ה ּפָ ֹלׁשָ ְ יֵניֶהם ַמְפִסיק ִמׁשּ , ּבֵ
ק ֵישׁ  ּפֵ ֵני ִאם ְלִהְסּתַ סּוִלים ׁשְ  ִלְפֹסל ִמְצָטְרִפין ַהּפְ

ה   :ַהֻסּכָ

 תרלג סימן
ין ַבה ּדִ   ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , ַהֻסָכה ּגֹ

ה. א ִהיא ֻסּכָ בֹוָהה ׁשֶ ִרים ְלַמְעָלה ּגְ ה ֵמֶעׂשְ , ַאּמָ
סּוָלה ין, ּפְ ִהיא ּבֵ דֹוָלה ׁשֶ ין ּגְ ִהיא ּבֵ ה ׁשֶ ין, ְקַטּנָ  ּבֵ

ִחּצֹות ּמְ יעֹות ׁשֶ ין ַלְסָכךְ  ַמּגִ יעֹות ֵאיָנןשֶׁ  ּבֵ  ֲאָבל. ַמּגִ
ִרים ָרה, ֶעׂשְ ׁשֵ ל ֲאִפּלוּ  ּכְ ִרים ְלַמְעָלה ְסָכָכהּ  ּכָ , ֵמֶעׂשְ

יָון ֵאין ּכֵ ֲחָלָלהּ  ׁשֶ א ּבַ ִרים ֶאּלָ   :ֶעׂשְ

בֹוָהה ָהְיָתה. ב ִרים יֹוֵתר ּגְ  יֹוְרִדים ְוהּוִצין, ֵמֶעׂשְ
ה ָתן ִאם, ְלַמּטָ ה ִצּלָ ָתן ְמֻרּבָ ָרה, ֵמַחּמָ ׁשֵ , ָלאו ְוִאם. ּכְ
סּוָלה   :ּפְ

ה. ג ֲחָלָלהּ  ֻסּכָ ִרים יֹוֵתר ׁשֶ ה ֵמֶעׂשְ הּ  ְוָתָלה, ַאּמָ  ּבָ
ָבִרים ן ְיֵדי ְוַעל ָנִאים ּדְ  ָהֵוי ֹלא, ֲחָלָלהּ  ִנְתַמֵעט ּכֵ
ָכִרים ִמֲעָטהּ  ִאם ְוֵכן. ִמעּוט  ָהֵוי ֹלא, ּוְכָסתֹות ּבְ
ָלם ַוֲאִפּלוּ . ִמעּוט ּטְ   :ּבִ

ֶתֶבן הּ ִמֲעטָ . ד  ָצִריךְ  ְוֵאין. ִמעּוט ֶזה ֲהֵרי, ּוִבְטלוֹ  ּבְ
 ֲאִפּלוּ , ִמעּוט ֵאינוֹ  ְסָתם ֲאָבל. ּוִבְטלוֹ  ָעָפר לֹוַמר
ָעָפר ֶלּנוּ  ַעד, ּבְ ַבּטְ ּיְ ה ׁשֶ ּפֶ   :ּבַ

בֹוהַּ  ָהְיָתה. ה ִרים ּגָ הּ  ּוָבָנה ֵמֶעׂשְ א ּבָ ֶנֶגד ִאְצַטּבָ  ּדֶֹפן ּכְ
ֵני ַעל ָהֶאְמָצִעי הּ  ּפְ ּלָ עּור ּוָבהּ , ּכֻ ה ׁשִ ָרה, ֻסּכָ ׁשֵ ל ּכְ  ּכָ
ה א ֲאִפּלוּ  ַהֻסּכָ   :ְוָהְלָאה ֵמָהִאְצַטּבָ

ָנה ִאם. ו א ּבָ ד ִמן ָהִאְצַטּבָ א ִמן ֵישׁ  ִאם, ַהּצַ  ָהִאְצַטּבָ
ִני ּכֶֹתל ַעד ֵ חֹות ַהׁשּ ע ּפָ ָרה, ַאּמֹות ֵמַאְרּבַ ׁשֵ  ַעל ּכְ

א ְוָקא ָהִאְצַטּבָ סּוָלה, וָלא ְוִאם. ּדַ   :ּפְ

ָנה ִאם. ז א ּבָ ֶאְמַצע ָהִאְצַטּבָ ּנוּ  ֵישׁ  ִאם, ּבָ  ַלּכֶֹתל ִמּמֶ
חֹות ַצד ְלָכל ע ּפָ ָרה, ַאּמֹות ֵמַאְרּבַ ׁשֵ א ַעל ּכְ  ָהִאְצַטּבָ
בֹוהַּ  ִאם ֲאִפּלוּ  ָרה יֹוֵתר ּגָ יָנהּ  ֵישׁ  ְוִאם. ֵמֲעׂשָ  ַלּכֶֹתל ּבֵ
ע סּוָלה, ַאּמֹות ַאְרּבַ א ֲאִפּלוּ , ּפְ בֹוָהה ָהִאְצַטּבָ ָרה ּגְ   :ֲעׂשָ

ה. ח ֵאיָנהּ  ֻסּכָ בֹוָהה ׁשֶ ָרה ּגְ סּוָלה, ְטָפִחים ֲעׂשָ   :ּפְ

בֹוָהה ָהְיָתה. ט ָרה ּגְ  ְלתֹוךְ  יֹוְרִדין ְוהּוִצין, ֵמֲעׂשָ
ָרה ָתן ִאם ֲאִפּלוּ , ֲעׂשָ ה ַחּמָ ָתן ְמֻרּבָ ּלָ סּוָלה, ִמּצִ . ּפְ
ָרה ְלתֹוךְ  יןיֹוְרדִ  ַהּנֹוִיין ִאם ֲאָבל   :ּפֹוְסִלים ֵאיָנם, ֲעׂשָ

ָרה ְנמּוָכה ָהְיָתה. י הּ  ְוָחַקק, ֵמֲעׂשָ ִליָמהּ  ּבָ  ְלַהׁשְ
ָרה ֶחֶקק ִוֵישׁ  ַלֲעׂשָ עּור ּבַ ר ׁשִ ה ֶהְכׁשֵ ין ֵאין ִאם, ֻסּכָ  ּבֵ

ה ַלּכֶֹתל ֶחֶקק ֹלׁשָ ָרה, ְטָפִחים ׁשְ ׁשֵ יֵניֶהם ֵישׁ . ּכְ ' ג ּבֵ
סּוָלה, ְטָפִחים   :ּפְ
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 תרלד סימן
לֹא ְהֶיה ׁשֶ ְבעה ִמן ָפחֹות ּתִ ְבעה על ׁשִ ' ד ּובוֹ , ׁשִ

  ְסִעיִפים:

ה. א ֵאין ֻסּכָ הּ  ׁשֶ ְבָעה ּבָ ְבָעה ַעל ׁשִ סּוָלה, ׁשִ  ּוְלִעְנַין. ּפְ
עּור ָלהּ  ֵאין, ּגֶֹדל   :ְלַמְעָלה ׁשִ

ה ִהיא ִאם. ב ֵהא ָצִריךְ , ֲעֻגּלָ ּיְ הּ  ׁשֶ ֵדי ּבָ  עַ ְלַרבֵּ  ּכְ
ְבָעה ְבָעה ַעל ׁשִ   :ׁשִ

הּ  ֵישׁ . ג ְבָעה ּבָ ְבָעה ַעל ׁשִ הּ  ְוָנַתן, ׁשִ ָגִדים ּבָ  ּבְ
ְבָעה אֹוָתהּ  ּוְמַמֲעִטים ְלָנאֹוָתהּ  ִ ְבָעה ַעל ִמׁשּ , ׁשִ
סּוָלה   :ּפְ

ָהָיה ִמי. ד ה ְוֻרּבוֹ  ֹראׁשוֹ  ׁשֶ ֻסּכָ ְלָחנוֹ , ּבַ ה חּוץ ְוׁשֻ  ַלֻסּכָ
ִאּלוּ , ְוָאַכל ה ָאַכל ֹלא ּכְ ֻסּכָ ה ִהיא ִאם ֲאִפּלוּ , ּבַ  ֻסּכָ
דֹוָלה ֵזָרה, ּגְ א ּגְ ּמָ ךְ  ׁשֶ ׁשֵ ְלָחנוֹ  ַאַחר ִיּמָ   :ׁשֻ

 תרלה סימן
ין   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ש"ורקב ךְ "גנב ֻסַכת ּדִ

ה. א י ַעל ַאף, ֻסּכָ ּלֹא ּפִ ית ׁשֶ ם ַנֲעׂשֵ , ִמְצָוה ְלׁשֵ
ָרה ׁשֵ ְהֶיה ְוהּוא. ּכְ ּתִ גֹון, ְלֵצל ּוָיהֲעשׂ  ׁשֶ ת ּכְ , ּגֹוִיים ֻסּכַ
ים ֵהָמה, ָנׁשִ ים, ּבְ ִצים, רֹוִעים, ּכּוִתּיִ ִנין, ַקּיָ ְרּגָ , ּבֻ
דֹות ׁשֹוְמֵרי ה ֲאָבל. ׂשָ ית ֻסּכָ ֲעׂשֵ ּנַ סּוָלה, ֵמֵאֶליהָ  ׁשֶ , ּפְ

ּלֹא ְלִפי ית ׁשֶ ָגִדישׁ  ַהחֹוֵטט ְלִפיָכךְ . ְלֵצל ַנֲעׂשֵ  ּבְ
הוּ  ה ְוָעׂשָ ה הּ ֵאינָ , ֻסּכָ ֲהֵרי, ֻסּכָ ִדישׁ  עֹוֵמד ֹלא ׁשֶ  ֶזה ּגָ
ה ִאם ְלִפיָכךְ . ְלֵצל ה ָעׂשָ ְתִחּלָ ַתן ּבִ ּנָ ׁשֶ ם ּכְ ִדישׁ  ׁשָ  ַהּגָ
ךְ  ֶטַפח ֲחַלל ֶמׁשֶ ְבָעה ּבְ ם ׁשִ ה ְלׁשֵ הּ  ְוָחַטט, ֻסּכָ  ַאַחר ּבָ
ךְ  ִליָמהּ  ּכָ ָרה ְוִהׁשְ ָרה, ַלֲעׂשָ ׁשֵ ֲהֵרי, ּכְ ית ׁשֶ  ְסָכךְ  ַנֲעׂשֵ
לָּ  ִדישׁ  ְוִאם. ְלֵצל הּ ׁשֶ דֹול ַהּגָ יחַ  ְוֹלא ּגָ א ִהּנִ  ֲחַלל ֶאּלָ
ךְ  ֶטַפח ֶמׁשֶ הּ  ָחַקק ְוׁשּוב', ז ּבְ ה ּבָ ה ַהְרּבֵ הּ  ְוָעׂשָ  ּבָ
ה דֹוָלה ֻסּכָ ָרה ֵאיָנהּ , ּגְ ׁשֵ הּ  ּכְ ּלָ ךְ  ְיֵדי ַעל ּכֻ ְבָעה ֶמׁשֶ  ׁשִ

יחַ  ִהּנִ ה ׁשֶ ִחּלָ ֵני ָחַקק ְוִאם. ּתְ ְ  ַאּמֹות' ד ְצָדִדים ִמׁשּ
ְבָעה ַעל יֹוֵתר ִ ְבָעה ַאף, ַהׁשּ ִ סּוָלה ַהׁשּ ְסָכךְ , ּפְ סּול ּדִ  ּפָ
ד ִמן ּפֹוֵסל ד ַהּצַ   :ַאּמֹות' ּבְ

 תרלו סימן
ין ָנה ֻסָכה ּדִ   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ְיׁשָ

ה. א ָנה ֻסּכָ ַהְינוּ , ְיׁשָ ָאהּ  ּדְ ֲעׂשָ ְנסוּ  ֹקֶדם ׁשֶ ּכָ ּיִ ים ׁשֶ ֹלׁשִ  ׁשְ
ְפֵנישֶׁ  יֹום ָרה, ֶהָחג ּלִ ׁשֵ שׁ  ּוִבְלַבד ּכְ ַחּדֵ ּיְ הּ  ׁשֶ ָבר ּבָ  ּדָ
ה גּוָפה ַעּתָ ם ּבְ ֶטַפח ַוֲאִפּלוּ , ֶהָחג ְלׁשֵ י ֶטַפח ַעל ּבְ  ַסּגֵ
ָמקֹום הּוא ִאם ֵני ַעל ַהִחּדּושׁ  ְוִאם. ֶאָחד ּבְ הּ  ּפְ ּלָ , ּכֻ
י ל ֲאִפּלוּ  ַסּגֵ הוּ  ּכָ ָאהּ  ְוִאם. ּדְ ם ֲעׂשָ  ִפּלוּ אֲ , ֶהָחג ְלׁשֵ

ת ִחּלַ ָנה ִמּתְ ָ ָרה, ַהׁשּ ׁשֵ ֹלא ּכְ   :ִחּדּושׁ  ּבְ

ֵלי יֹוֵצר. ב שׁ  ֶחֶרשׂ  ּכְ ּיֵ  ִמּזוֹ  ְלָפִנים זוֹ  ֻסּכֹות' ב לוֹ  ׁשֶ
ה ִניִמית ְקֵדרֹוָתיו ְועֹוׂשֶ ּפְ ִחיצֹוָנה ּומֹוְכָרם ּבַ , ּבַ

ִניִמית הּ  יֹוֵצא ֵאינוֹ  ַהּפְ ה ְיֵדי ּבָ יָון ֻסּכָ ִהיא ּכֵ י ׁשֶ  ָרתוֹ ּדִ
ל ָנה ּכָ ָ ר ֵאינוֹ  ַהׁשּ ר ִנּכָ ּדָ הּ  ׁשֶ ם ּבָ  ְוַהִחיצֹוָנה. ִמְצָוה ְלׁשֵ

הּ  יֹוֵצא ֲהֵרי, ּבָ ר ֵאינוֹ  ׁשֶ הּ  ּדָ ל ּבָ ָנה ּכָ ָ   :ַהׁשּ

 תרלז סימן
ין אּוָלה ֻסָכה ּדִ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ּוְגזּוָלה ׁשְ

ּלֹא ִמי. א ה ׁשֶ ה ָעׂשָ ין, ֻסּכָ ׁשֹוֵגג ּבֵ ֵמִזיד יןבֵּ  ּבְ , ּבְ
ה ה עֹוׂשֶ ֻחּלוֹ  ֻסּכָ ל ּבְ סֹוף ֲאִפּלוּ  מֹוֵעד ׁשֶ ִביִעי יֹום ּבְ , ׁשְ
ה ָלֵצאת ָיכֹול ְוֵכן ב זוֹ  ִמֻסּכָ ַאֶחֶרת ְוִליׁשֵ   :ּבְ

ה יֹוְצִאין. ב ֻסּכָ אּוָלה ּבְ ל יֹוְצִאין ְוֵכן ׁשְ ׁשֶ פּות ּבְ ּתָ   :ׁשֻ

ה. ג זּוָלה ֻסּכָ ָרה, ּגְ ׁשֵ יַצד. ּכְ ַקף ִאם ,ּכֵ  ֲחֵברוֹ  ַעל ּתָ
תוֹ  ְוהֹוִציאוֹ  ב ּוְגָזָלהּ  ִמֻסּכָ הּ  ְוָיׁשַ ֵאין, ָיָצא, ּבָ  ׁשֶ
ְרַקע ַזל ְוִאם. ִנְגֶזֶלת ַהּקַ ה ֵעִצים ּגָ ה ֵמֶהם ְוָעׂשָ , ֻסּכָ

י ַעל ַאף ּלֹא ּפִ ָרן ׁשֶ ה ְוֹלא ִחּבְ ּנָ ֶהם ׁשִ לּום ּבָ . ָיָצא, ּכְ
ַנת ּקָ ֵאין, ֲחָכִמים ּתַ א ָהֵעִצים ְלַבַעל ׁשֶ ֵמי ֶאּלָ  ֵעִצים ּדְ
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ְלַבד ַזל ִאם ֲאָבל. ּבִ ה ּגָ ֹראשׁ  ָהֲעׂשּוָיה ֻסּכָ  ַהְסִפיָנה ּבְ
ֹראשׁ  אוֹ  ב, ָהֲעָגָלה ּבְ הּ  ְוָיׁשַ   :ָיָצא ֹלא, ּבָ

 תרלח סימן
ְבעה ָכל ֲאסּוִרין ְונֹוָיה ֻסָכה   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ׁשִ

ה ֲעֵצי. א ל ֲאסּוִרים ֻסּכָ ין, ֶהָחג ְיֵמי מֹוַנתשְׁ  ּכָ  ֲעֵצי ּבֵ
ָפנֹות ין ּדְ  ַאֵחר ְלָדָבר ֵמֶהן ֵנאֹוִתין ְוֵאין, ְסָכךְ  ֲעֵצי ּבֵ

ל מֹוַנת ּכָ ִמים ׁשְ ֵני, ַהּיָ ּיֹום ִמּפְ ּלוֹ ' ַהז ׁשֶ ה ּכֻ  ַהֻסּכָ
ין ַעד ֻמְקֶצה ָמׁשֹות ּבֵ ְ  ְלֵבין ְוֻהְקָצה ְוהֹוִאיל, ַהׁשּ

ָמׁשֹות ְ ל ַהׁשּ ִביִעי ׁשֶ  ַאַחר ְוִאם. ַהּיֹום ְלָכל ֻהְקָצה ׁשְ
ה ָעׂשָ עּור ׁשֶ ִ ִריךְ  ַהׁשּ ָפנֹות ִמן ַהּצָ ַלם ַהּדְ ר ְוִנׁשְ  ֶהְכׁשֵ
ה ה ִאם ֲאָבל. ִמיְתְסָרא ֹלא, ּדֶֹפן הֹוִסיף ֻסּכָ  ָעׂשָ

ן ְעּתָ ן, ְסָתם ַאְרּבַ ּלָ   :ּוֻמְקצֹות ֲאסּורֹות ּכֻ

ִקים ֳאָכִלים ְוֵכן. ב ּתֹוִלין ּוַמׁשְ הבַּ  ׁשֶ ֵדי ֻסּכָ , ְלָנאֹוָתהּ  ּכְ
ק ָאסּור ּפֵ ל ֵמֶהם ְלִהְסּתַ ֹמָנה ּכָ  ְוִאם ָנְפלוּ  ֲאִפּלוּ , ׁשְ
ַעת ֲעֵליֶהם ִהְתָנה ׁשְ ָלָאם ּבִ ּתְ  ֵמֶהן ּבֹוֵדל ֵאיִני: ְוָאַמר ׁשֶ
ל ין ּכָ ָמׁשֹות ּבֵ ְ ק ֶזה ֲהֵרי, ַהׁשּ ּפֵ ָכל ֵמֶהם ִמְסּתַ  ֵעת ּבְ

ְרֶצה ּיִ ֲהֵרי, ׁשֶ  ֲעֵליֶהם ָחָלה ְוֹלא אֹוָתם ְקָצההִ  ֹלא ׁשֶ
ת ַ ה ְקֻדׁשּ בוּ  ְוֹלא ַהֻסּכָ מֹוָתהּ  ֶנְחׁשְ ְתֶנה ְוַדְוָקא. ּכְ ּמַ  ׁשֶ
ֶזה ׁשֹון ּבְ  ֲעֵליֶהם ַמְתֶנה ֲאִני: ָאַמר ִאם ֲאָבל, ַהּלָ

לוּ  ְלָאְכָלם ּפְ ּיִ ׁשֶ לּום ֵאינוֹ , ּכְ  ַמְתֶנה ֲאִני: ָאַמר ְוִאם. ּכְ
ֶאְרֶצה ַתיֵאימָ  ְלָאְכָלם ֲעֵליֶהם ם, ְמָהֵני, ׁשֶ ּגַ ין ׁשֶ  ּבֵ

ָמׁשֹות ְ ָלל ַהׁשּ ּכְ   :ּבַ

 תרלט סימן
יֵני יַבת ּדִ   ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , ֻסָכה ְיׁשִ

יַצד. א יָבה ִמְצַות ּכֵ ה ְיׁשִ ֻסּכָ ְהֶיה, ּבַ ּיִ  ְוׁשֹוֶתה אֹוֵכל ׁשֶ
ה ְוָדר ֻסּכָ ל ּבַ ְבַעת ּכָ ִמים ׁשִ ין, ַהּיָ ּיֹום ּבֵ ְיָלה יןבֵּ  ּבַ ּלַ , ּבַ

ֶדֶרךְ  הּוא ּכְ ר ׁשֶ ֵביתוֹ  ּדָ ָאר ּבְ ׁשְ ָנה ְימֹות ּבִ ָ  ְוָכל. ַהׁשּ

ְבַעת ה ָיִמים ׁשִ יתוֹ  ֶאת ָאָדם עֹוׂשֶ תוֹ  ְוֶאת ֲעַראי ּבֵ  ֻסּכָ
יַצד. ֶקַבע ִלים, ּכֵ ִאים ּכֵ עֹות ַהּנָ אֹות ּוַמּצָ ה, ַהּנָ ֻסּכָ . ּבַ
ה ּוְכֵלי ִתּיָ גֹון, ׁשְ יׁשֹות ּכְ ה, כֹוסֹותוְ  ֲאׁשִ ֻסּכָ  ֲאָבל. ּבַ
ֵלי גֹון, ֲאִכיָלה ּכְ ה חּוץ, ּוְקָערֹות ְקֵדרֹות ּכְ . ַלֻסּכָ

נֹוָרה ה, ַהּמְ ֻסּכָ ה ָהְיָתה ְוִאם. ּבַ ה ֻסּכָ יָחהּ , ְקַטּנָ  חּוץ ַמּנִ
ה   :ַלֻסּכָ

ִנים ְוׁשֹוִתים אֹוְכִלים. ב ה ִויׁשֵ ֻסּכָ ל ּבַ ְבָעה ּכָ ין, ׁשִ  ּבֵ
ּיֹום ין ּבַ לַּ  ּבֵ ִנים ְוֵאין, ְיָלהּבַ ה חּוץ ְיׁשֵ  ֲאִפּלוּ  ַלֻסּכָ
ַנת ר ֲאָבל. ֲעַראי ׁשְ  חּוץ ֲעַראי ֲאִכיַלת ֶלֱאֹכל ֻמּתָ
ה ה. ַלֻסּכָ יָצה, ֲעַראי ֲאִכיַלת ְוַכּמָ ּבֵ ת ּכַ ר. ִמּפַ  ּוֻמּתָ

ּתֹות רֹות ְוֶלֱאֹכל ַמִים ִלׁשְ ה חּוץ ּפֵ ְחִמיר ּוִמי. ַלֻסּכָ ּיַ  ׁשֶ
ה ְוֹלא ַעְצמוֹ  ַעל ּתֶ ה חּוץ ִיׁשְ  ֲהֵרי, ַמִים ֲאִפּלוּ  ַלֻסּכָ
ח ֶזה ּבָ יל. ְמׁשֻ ת ֶהָעׂשּוי ְוַתְבׁשִ  ִאם, ִמיִנים ֵמֲחֵמׁשֶ

יב ָעָליו קֹוֵבעַ  ה ְוָצִריךְ  ֶקַבע ָחׁשִ   :ֻסּכָ

ה ֲאִכיָלה. ג ֻסּכָ ֵליל ּבַ . חֹוָבה, ָהִראׁשֹון טֹוב יֹום ּבְ
ִית ָאַכל ֲאִפּלוּ  ּזַ ת ּכַ אן. חֹוָבה ֵדייְ  ָיָצא ּפַ  ָוֵאיָלךְ  ִמּכָ
ה ֶלֱאֹכל ָרָצה. ְרׁשּות ה סֹוֵעד, ְסֻעּדָ ֻסּכָ  ֵאינוֹ  ָרָצה. ּבַ
ל אֹוֵכל א' ז ּכָ רֹות ֶאּלָ ה חּוץ ּוְקָליֹות ּפֵ  אֹוֵכל ַלֻסּכָ
ִדין ה ֲאִכיַלת ּכְ ֶפַסח ַמּצָ   :ּבְ

ל. ד ְבַעת ּכָ ִמים ׁשִ תֹוךְ  קֹוֵרא ַהּיָ ה ּבְ מֵּ , ַהֻסּכָ  ִביןּוְכׁשֶ
ק ַמה ּוְמַדְקּדֵ ְקָרא ּבְ ּיִ ֶ ה חּוץ ׁשּ ֵדי ַלֻסּכָ ֵהא ּכְ ּתְ ְעּתוֹ  ׁשֶ  ּדַ
ֶבת ֶ ל. ָעָליו ְמֻיׁשּ ּלֵ ְתּפַ ל ָרָצה, ַהּמִ ּלֵ ה ִמְתּפַ ֻסּכָ  אוֹ  ּבַ

ה חּוץ   :ַלֻסּכָ

ִמים ָיְרדוּ . ה ׁשָ ִית ְלתֹוךְ  ִנְכָנס ֶזה ֲהֵרי, ּגְ  ֵמֵאיָמַתי. ַהּבַ
ר נֹות ֻמּתָ ְרדוּ ִמשֶּׁ , ִלּפָ ה ְלתֹוךְ  ּיֵ ִאם ִטּפֹות ַהֻסּכָ לוּ  ׁשֶ  ִיּפְ
יל ְלתֹוךְ  ְבׁשִ ֵסל ַהּתַ יל ֲאִפּלוּ  ִיּפָ ְבׁשִ ל ּתַ   :ּפּול ׁשֶ

ה אֹוֵכל ָהָיה. ו ֻסּכָ ִמים ְוָיְרדוּ  ּבַ ׁשָ  ְלֵביתוֹ  ְוָהַלךְ , ּגְ
ִמים ּוָפְסקוּ  ׁשָ ִבין ֵאין, ַהּגְ ה ַלֲחֹזר אֹותוֹ  ְמַחּיְ  ַעד ַלֻסּכָ

ְגֹמרשֶׁ    :ְסעּוָדתוֹ  ּיִ
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ן ָהָיה. ז ִמים ְוָיְרדוּ  ָיׁשֵ ׁשָ ְיָלה ּגְ ּלַ ִית ְלתֹוךְ  ְוִנְכַנס ּבַ , ַהּבַ
ִמים ּוָפְסקוּ  ׁשָ ה ַלֲחֹזר אֹותוֹ  ַמְטִריִחין ֵאין, ַהּגְ ל ַלֻסּכָ  ּכָ
ְיָלה אֹותוֹ  א, ַהּלַ ן ֶאּלָ ֵביתוֹ  ָיׁשֵ ֲעֶלה ַעד ּבְ ּיַ  ַעּמּוד ׁשֶ
ַחר ַ   :ַהׁשּ

ֵאין ֲהגוּ נָ . ח ה ַעל ְמָבְרִכים ׁשֶ א ַהֻסּכָ ַעת ֶאּלָ ׁשְ  ּבִ
  :ֲאִכיָלה

 תרמ סימן
יַבת ַהְפטּוִרים ֵהם ִמי   ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , ֻסָכה ִמיׁשִ

ים. א ים, ַוֲעָבִדים, ָנׁשִ טּוִרים ּוְקַטּנִ ה ִמן ּפְ . ַהֻסּכָ
רֹוִגינּוס ֻטְמטּום ִבים, ְוַאְנּדְ ֶחְציוֹ  ִמי ְוֵכן. ִמָסֵפק ַחּיָ  ׁשֶ
ן ְוֶחְציוֹ  ֶעֶבד ב, חֹוִרין ּבֶ   :ַחּיָ

ֵאינוֹ  ָקָטן. ב הּוא, ְלִאּמוֹ  ָצִריךְ  ׁשֶ ֶבן ׁשֶ ֶבן, ָחֵמשׁ  ּכְ  ּכְ
שׁ  ב, ׁשֵ ה ַחּיָ ֻסּכָ ְבֵרי ּבְ ֵדי, סֹוְפִרים ִמּדִ כוֹ  ּכְ  ְלַחּנְ

ִמְצֹות   :ּבְ

יֶהן חֹוִלים. ג ׁשֵ ּמְ טּוִרים ּוְמׁשַ ה ִמן ּפְ  חֹוֶלה ְוֹלא .ַהֻסּכָ
שׁ  ּיֵ ָנה ּבוֹ  ׁשֶ א, ַסּכָ ֹראׁשוֹ  ָחשׁ  ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ  ָחשׁ , ּבְ

ֵעיָניו אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּבְ ֵאין ׁשֶ ים ׁשֶ ׁשִ ּמְ טּוִרים ַהְמׁשַ  ּפְ
א ָעה ֶאּלָ ׁשָ ַהחֹוֶלה ּבְ   :ָלֶהם ָצִריךְ  ׁשֶ

טּור ִמְצַטֵער. ד ה ִמן ּפָ יו ְוֹלא הּוא, ַהֻסּכָ ׁשָ ּמְ . ְמׁשַ
ֵאינוֹ  ֶזה, ִמְצַטֵער הוּ ֵאיזֶ  ן ָיכֹול ׁשֶ ה ִליׁשַ ֻסּכָ ֵני ּבַ  ִמּפְ

ֵני אוֹ , ָהרּוחַ  בּוִבים ִמּפְ ים ַהּזְ ְרעֹוׁשִ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ְוַהּפַ , ּבָ
ֵני אוֹ  א ְוַדְוָקא. ָהֵריחַ  ִמּפְ ּבָ ַער לוֹ  ׁשֶ ִמְקֶרה ַהּצַ , ּבְ

ה ַאַחר ָעׂשָ ם ׁשֶ ה ׁשָ תוֹ  תַלֲעׂשוֹ  לוֹ  ֵאין ֲאָבל, ַהֻסּכָ  ֻסּכָ
ה ִחּלָ ְמקֹום ְלַכּתְ  ִמְצַטֵער: ְולֹוַמר ָהרּוחַ  אוֹ  ָהֵריחַ  ּבִ

  :ֲאִני

ב ָאֵבל. ה ה ַחּיָ ֻסּכָ   :ּבְ

ִביִנים ָחָתן. ו ֵני ְוָכל ְוׁשֹוׁשְ ה ּבְ טּוִרים ַהֻחּפָ ה ִמן ּפְ  ַהֻסּכָ
ל ה ְיֵמי' ז ּכָ ּתֶ ׁשְ   :ַהּמִ

לּוֵחי. ז טּוִרים ִמְצָוה ׁשְ ההַ  ִמן ּפְ ין, ֻסּכָ ּיֹום ּבֵ  ּוֵבין ּבַ
ְיָלה ּלַ   :ּבַ

ָרִכים הֹוְלֵכי. ח ּיֹום ּדְ טּוִרים, ּבַ ה ִמן ּפְ ּיֹום ַהֻסּכָ , ּבַ
ִבים ְיָלה ְוַחּיָ ּלַ ָרִכים הֹוְלֵכי. ּבַ ְיָלה ּדְ ּלַ טּוִרים, ּבַ  ּפְ
ְיָלה ּלַ ִבים, ּבַ ּיֹום ְוַחּיָ   :ּבַ

ּיֹום ָהִעיר ׁשֹוְמֵרי. ט טּורִ , ּבַ ּיֹום יםּפְ ִבים ּבַ  ְוַחּיָ
ְיָלה ּלַ ְיָלה ָהִעיר ׁשֹוְמֵרי. ּבַ ּלַ טּוִרים, ּבַ ְיָלה ּפְ ּלַ  ּבַ
ִבים ּיֹום ְוַחּיָ   :ּבַ

ּנֹות ׁשֹוְמֵרי. י ִסים ּגִ טּוִרים, ּוַפְרּדֵ ין ּפְ ּיֹום ּבֵ  ּוֵבין ּבַ
ְיָלה ּלַ ִאם, ּבַ ה ׁשֶ ֹוֵמר ַיֲעׂשֶ ה ַהׁשּ ב ֵיַדע ֻסּכָ ּנָ ּיֵשׁ  ַהּגַ  ׁשֶ
ֹוֵמר קֹום ְוִיְגֹנב ְוָיֹבא ָקבּועַ  ָמקֹום ַלׁשּ . ַאֵחר ִמּמָ
ִרי ׁשֹוֵמר ָהָיה ִאם ְלִפיָכךְ  ל ּכֶ בּוָאה ׁשֶ כֹול, ּתְ ּיָ  ׁשֶ
ֹמר הּ  ִלׁשְ ּלָ קֹום ּכֻ ב, ֶאָחד ִמּמָ ה ַלֲעׂשֹות ַחּיָ קֹום ֻסּכָ ּמָ  ּבַ

ֹוְמרוֹ  ׁשּ   :ׁשֶ

 תרמא סימן
ֵאין ֶהֱחָינוּ  ְמָבְרִכין ׁשֶ ת על ׁשֶ ּיַ ָסִעיף  ּובוֹ , ַהֻסָכה עׂשִ

  ֶאָחד

ה. א ה ָהעֹוׂשֶ ין, ֻסּכָ ין ְלַעְצמוֹ  ּבֵ  ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ , ְלַאֵחר ּבֵ
ָתהּ  ַעל ּיָ ֶהֱחָינוּ  ֲאָבל ֲעׂשִ ה ְלָבֵרךְ  ָראּוי ָהָיה ׁשֶ עֹוׂשֶ ׁשֶ  ּכְ

א, ְלַעְצמוֹ  אֹוָתהּ  ָאנוּ  ֶאּלָ ָאנוּ  ְזַמן ַעל סֹוְמִכים ׁשֶ  ׁשֶ
ל ַהּכֹוס ַעל אֹוְמִרים   :ִקּדּושׁ  ׁשֶ

 תרמב סימן
ל ִראׁשֹון יֹום ָחל ִאם ת ִלְהיֹות ֻסכֹות ׁשֶ ּבָ ׁשַ  ְלעְנַין ּבְ

ְרַכת ַבע ֵמעין ּבִ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ׁשֶ
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ל ִראׁשֹון יֹום ָחל ִאם. א ת ִלְהיֹות ֻסּכֹות ׁשֶ ּבָ ׁשַ , ּבְ
ַעְרִבית אֹוְמִרים ָרָכה ּבְ הּ  ְוחֹוֵתם ַבעשֶׁ  ֵמֵעין ַאַחת ּבְ  ּבָ
ת ּבָ ׁשַ ְלַבד ּבְ   :ּבִ

 תרמג סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ַהִקּדּושׁ  ֵסֶדר

ּדּושׁ  ֵסֶדר. א ה ִקּדּושׁ , ַיִין: ַהּקִ ךְ  ְוַאַחר ְוֻסּכָ , ְזַמן ּכָ
ַמן ְלִפי ַהּזְ ה ִמְצַות ְוַעל ַהּיֹום ִקּדּושׁ  ַעל חֹוֵזר ׁשֶ   :ֻסּכָ

שׁ מְ , ם"ְלָהַרְמבָּ . ב ד ַקּדֵ ב: ּוְמָבֵרךְ  ְמֻעּמָ ה ִליׁשֵ ֻסּכָ , ּבַ
ב ךְ  ְוַאַחר, ְויֹוׁשֵ   ְזַמן ְמָבֵרךְ  ּכָ

ָאר. ג ׁשְ ה ַעל ְמָבֵרךְ  ָיִמים ּבִ ת ֹקֶדם ַהֻסּכָ ְרּכַ  ּבִ
ה ַעל ְלָבֵרךְ  ְונֹוֲהִגים. ַהּמֹוִציא ת ַאַחר ַהֻסּכָ ְרּכַ  ּבִ
ְטֹעם ֹקֶדם, ַהּמֹוִציא ּיִ   :ׁשֶ

 תרמד סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ֶהָחג ְיֵמי ָכל ַהֵלל ֵסֶדר

ֲחִרית. א ה ֲחָזַרת ַאַחר, ׁשַ ִפּלָ  ַהּלּוָלב נֹוְטִלין, ּתְ
ֶהֱחָינוּ , לּוָלב ְנִטיַלת ַעל: ּוְמָבְרִכין  ְוגֹוְמִרים. ְוׁשֶ
ל ל ְוֵכן. ַהַהּלֵ מֹוַנת ּכָ  ִלְגֹמר: ּוְמָבְרִכים. ֶהָחג ְיֵמי ׁשְ
ל ֶאת ין ִצּבּור יןבֵּ , ַהַהּלֵ  ּבוֹ  ַמְפִסיִקין ְוֵאין, ָיִחיד ּבֵ
א ֶדֶרךְ  ֶאּלָ ָאְמרוּ  ּכְ ְקִריַאת ׁשֶ ַמע ּבִ ֶאְמַצע: ׁשְ  ׁשֹוֵאל, ּבָ
ֵני ְרָאה ִמּפְ יב ַהּיִ ֵני ּוֵמׁשִ בֹוד ִמּפְ ין. ַהּכָ ָרִקים ּבֵ , ַהּפְ
ֵני ׁשֹוֵאל בֹוד ִמּפְ יב ַהּכָ לֹום ּוֵמׁשִ  ְוִאם. ָאָדם ְלָכל ׁשָ

סַ  ֶאְמַצע קּפָ ָהה, ּבָ ֵדי ֲאִפּלוּ  ְוׁשָ ּלוֹ  ֶאת ִלְגֹמר ּכְ , ּכֻ
א ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ֵאינוֹ  קֹום ֶאּלָ ַסק ַלּמָ ּפָ   :ׁשֶ

ל. ב ַהּלֵ ָרה ֲאִפּלוּ  ּבְ ֶאָחד קֹוִרין ֲעׂשָ   :ּכָ

  לולב הלכות

 תרמה סימן
יֵני   ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , לּוָלב ּדִ

ְפְרדוּ  לּוָלב. א ּנִ לוּ  ְוֹלא ֶזה ֵמַעל ֶזה ָליועָ  ׁשֶ ְלּדְ  ִנּדַ
ָעֵלי ר, ַהֲחָריֹות ּכְ ׁשֵ   :ֲאָגדוֹ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ּכָ

לוּ  ְוהּוא, ָעָליו ִנְפְרצוּ . ב ְלּדְ ּדַ ּיִ ְדרוֹ  ׁשֶ ִ ל ִמׁשּ  לּוָלב ׁשֶ
ֲעֵלי סּול, ַהֲחָריֹות ּכַ   :ּפָ

ִרּיַת. ג ל ָעִלין ּבְ ךְ  לּוָלב ׁשֶ ֵהם: ִהיא ּכָ ׁשֶ דֵ  ּכְ , ִליםּגְ
ֵדִלים ַנִים ּגְ ַנִים ׁשְ ן ּוְדבּוִקים ׁשְ ּבָ ל ְוַגב, ִמּגַ ֵני ׁשֶ  ׁשְ
ְקָרא הּוא ָעִלין ּיֶֹמת ַהּנִ ּיֶֹמת ֶנְחְלָקה. ּתִ סּוָלה, ַהּתִ . ּפְ
ת ַאַחת ַאַחת ָעָליו ָהיוּ  ִחּלַ תוֹ  ִמּתְ ִרּיָ  ָהָיה ְוֹלא ּבְ

ּיֶֹמת ל אוֹ , ּתִ ּכָ פּוִלים ָעָליו ׁשֶ ּדוֹ  ּכְ  ְוַצד ָהֶאָחד ִמּצִ
ִני ֵ ֹלא ָעֹרם ַהׁשּ סּול, ָעִלין ּבְ   :ּפָ

ב ַעל ֶזה ָעָליו ָהיוּ  ֹלא. ד ֶדֶרךְ  ֶזה ּגַ ל ּכְ , ַהּלּוָלִבין ּכָ
א ַחת ֶזה ֶאּלָ יעַ  ֶזה ֹראשׁ  ִאם, ֶזה ּתַ ר ַמּגִ  ָלִעּקָ

ְלַמְעָלה ּנוּ  ׁשֶ ְמָצא ַעד ִמּמֶ ּנִ ל ׁשֶ ְדרוֹ  ּכָ ל ׁשִ  לּוָלב ׁשֶ
עָ  ְמֻכֶסה ר, ִליןּבְ ׁשֵ ל ֹראׁשוֹ  ֵאין ְוִאם. ּכָ יעַ  ֶזה ׁשֶ  ַמּגִ
ר ְלַצד ל ִעּקָ ֵאין אוֹ , ֶזה ׁשֶ ה לוֹ  ׁשֶ  ַעל ֶזה ָעִלין ַהְרּבֵ
א ֶזה ל ֶאּלָ ה ֶאָחד יֹוֵצא ַצד ִמּכָ רוֹ  ָסמּוךְ  ְלַמּטָ  ְלִעּקָ

סּול, ֹראׁשוֹ  ַעל ְועֹוֶלה   :ּפָ

ְבׁשוּ  לּוָלב. ה ּיָ סּול, ָעָליו ֹרב ׁשֶ עּור. ּפָ ְבׁשּות ְוׁשִ  ַהּיַ
ְכֶלה ּיִ ֶ ּבוֹ  ַיְרקּות ַמְרֵאה ִמׁשּ ינוּ  ׁשֶ ָניו ְוַיְלּבִ   :ּפָ

ַהְינוּ , ֹראׁשוֹ  ִנְקַטם. ו ְקְטמוּ  ּדְ ּנִ  ֶהָעִלין ֹרב ׁשֶ
סּול, ָהֶעְליֹוִנים   :ּפָ

ק. ז ֵני ִנְתַרֲחקוּ  ִאם, ִנְסּדַ ה ֶזה ְסָדָקיו ׁשְ  ַעד ִמּזֶ
ָראוּ  ּיֵ ַניִ  ׁשֶ ׁשְ סּול, םּכִ   :ּפָ

ִמין לוֹ  ֵישׁ . ח ְדָרתוֹ  קֹוִצים ּכְ ׁשִ ְצַמת אוֹ , ּבְ ּנִ , ְוִנְכַוץ ׁשֶ
הּוא אוֹ  ֲהֵרי ְלָפָניו ָעֹקם ׁשֶ ְדרוֹ  ׁשֶ ַגב ׁשִ ַעל ּכְ  ּבַ

סּול, ֲחֹטֶטֶרת ָדָדיו ֵמֶאָחד ֶנֱעַקם ִאם ְוֵכן. ּפָ , ִמּצְ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן תרמו הלכות לולב
  

 

348

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ח
 ח

סּול ר, ַלֲאחֹוָריו ֶנֱעַקם ִאם ֲאָבל. ּפָ ׁשֵ זּ , ּכָ  ִהיא וֹ ׁשֶ
תוֹ  ִרּיָ   :ּבְ

פּוף ִאם. ט ֹראׁשוֹ  ּכָ סּול, ּבְ ְדָרתוֹ  ְוַדְוָקא. ּפָ ִ ׁשּ ׁשֶ  ּכְ
פּוָפה פּוִפים ָעָליו ֲאָבל, ּכְ ֹראׁשוֹ  ּכְ מוֹ  ּבְ ֶרךְ  ּכְ ּדֶ  ׁשֶ
ה ִלְהיֹות ר, לּוָלִבים ַהְרּבֵ ׁשֵ   :ּכָ

 תרמו סימן
יֵני   ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , ֲהַדס ּדִ

ְקַטםשֵׁ  ֲהַדס. א ר, ֹראׁשוֹ  ּנִ ׁשֵ רוּ . ּכָ  ִאם, ָעָליו ֹרב ָנׁשְ
רוּ  ּיְ ּתַ ה ִנׁשְ ֹלׁשָ ֵקן ָעִלין ׁשְ ר, ֶאָחד ּבְ ׁשֵ   :ּכָ

ר, ְיֻרּקֹות ִאם, ֵמָעָליו ְמֻרּבֹות ֲעָנָביו ָהיוּ . ב ׁשֵ  ְוִאם. ּכָ
ֹחרֹות אוֹ  ֲאֻדּמֹות סּול, ׁשְ ר, ִמֲעָטן ְוִאם. ּפָ ׁשֵ  ְוֵאין. ּכָ

יֹום ֹוָתםא ְמַמֲעִטים הּוא ְלִפי, טֹוב ּבְ ן ׁשֶ ְמַתּקֵ  ָעַבר. ּכִ
ָטן ָטן אוֹ , ְוִלּקְ ּקְ ּלִ  ֶזה ֲהֵרי, ַלֲאִכיָלה ֶאָחד ֶאָחד ׁשֶ
ר ׁשֵ   :ּכָ

ּתֹוָרה ָהָאמּור ָעבֹות ֵעץ ֲעַנף. ג ָעָליו ַהֲהַדס הּוא, ּבַ  ׁשֶ
גֹון. ֵעצוֹ  ֶאת חֹוִפין ה ּכְ ֹלׁשָ , יֹוֵתר אוֹ  ָעִלין ׁשְ
ִגְבע ֵני ָהיוּ  ִאם ֲאָבל. ֶאָחד ֹולּבְ ֶוה ֶהָעִלים ׁשְ ׁשָ  ֶזה, ּבְ
ֶנֶגד י ְוֶהָעֶלה, ֶזה ּכְ ִליׁשִ ְ  ֶזה ֵאין, ֵמֶהם ְלַמְעָלה ַהׁשּ
  :ׁשֹוֶטה ֲהַדס: ִנְקָרא ֲאָבל ָעבֹות

ה ָיְצאוּ . ד ֵקן ַהְרּבֵ רוּ  ֶאָחד ּבְ ּלֹא ַעד ֵמֶהם ְוָנׁשְ  ׁשֶ
ֲארוּ  א ִנׁשְ ה ֶאּלָ ֹלׁשָ קֵ  ׁשְ ר, ֶאָחד ןּבְ ׁשֵ רוּ  ֲאִפּלוּ , ּכָ  ָנׁשִ
ם גֹון ֻרּבָ ָהיוּ  ּכְ ְבָעה ׁשֶ רוּ  ׁשִ ָעה ֵמֶהם ְוָנׁשְ ֲארוּ  ַאְרּבָ  ְוִנׁשְ

ה ֹלׁשָ   :ׁשְ

ֵעיָנן ְלִמְצָוה. ה ל ּבָ עּור ּכָ ֵהא ַהֲהַדס ֹאֶרךְ  ׁשִ ּיְ , ָעבֹות ׁשֶ
ֻרּבוֹ  ּוְלִעּכּוָבא   :ּבְ

סּול, ָעָליו ָיְבׁשוּ . ו מְ . ּפָ ר, ׁשוּ ּכָ ׁשֵ   :ּכָ

עּור. ז ְבׁשּות ׁשִ ִצּפֶֹרן ִנְפָרךְ  ִאם ֲאִפּלוּ , ַהּיַ  ֲעַדִין ִאם, ּבְ
ים ר, ֵהם ְיֻרּקִ ׁשֵ ים ִנְקָרִאים ְוֵאיָנם. ּכָ א, ְיֵבׁשִ  ֶאּלָ

ינוּ  ְלּבִ ּיַ ׁשֶ ֵניֶהם ּכְ   :ּפְ

ּיֵר ָעָליו ֹרב ָיְבׁשוּ . ח ּתַ ֹראשׁ  ְוִנׁשְ ל ּבְ ד ּכָ ִדין' ֵמַהג ּבַ  ּבַ
ר, ַלִחין ָעִלין' ג ּובוֹ  ֶאָחד ֵקן ׁשֵ ים ְוֵישׁ . ּכָ  ְמָפְרׁשִ

ֲאִפּלוּ  ַחד' ֵמַהג ִאם ׁשֶ ּבְ א ׁשֶ ַנִים ָיְבׁשוּ  ִקּנָ  ְוֹלא, ׁשְ
ַאר י ִנׁשְ ר, ַלח ֶאָחד ִאם ּכִ ׁשֵ ְהֶיה ְוהּוא, ּכָ ּיִ  ֶהָעֶלה ׁשֶ
הּוא ב ׁשֶ ֵניֶהם ַעל ֻמְרּכָ   :ׁשְ

ּלֹא ָעִלים אֹוָתם ִאם. ט ין ֵהם ָיְבׁשוּ  ׁשֶ מּוׁשִ  ֵישׁ , ּכְ
יִרין ְוֵישׁ  ּפֹוְסִלין   :ַמְכׁשִ

ר, ֹראׁשוֹ  ִנְקַטם. י ׁשֵ ָמָרה ּבוֹ  ָעְלָתה ֹלא ֲאִפּלוּ , ּכָ . ּתְ
ין ְוהּוא ִנְקַטם ּפֹוְסִלין ְוֵישׁ , ֹראׁשוֹ  ְלָיַבשׁ  ַהּדִ   :ֹראׁשוֹ  ּבְ

א לוֹ  ֵאין ִאם. יא ֲעָנָביו ֲהַדס ֶאּלָ י ׁשֶ , ֵמָעָליו םְמֻרּבִ
יֹום   :ָעָליו ְמָבֵרךְ  ְוֵאינוֹ  נֹוְטלוֹ , טֹוב ּבְ

 תרמז סימן
יֵני   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , עָרָבה ּדִ

ּתֹוָרה ָהָאמּור ַנַחל ַעְרֵבי. א ְקָרא ָידּועַ  ִמין הּוא, ּבַ  ַהּנִ
ן ּלוֹ  ָעֶלה. ּכֵ ַנַחל ָמׁשּוךְ  ׁשֶ ּלוֹ  ְוָקֶנה, ָחָלק ּוִפיו, ּכְ  ׁשֶ

ֵדל ֶזה ִמין ְוֹרב. ָאֹדם ָחִלים ַעל ּגָ  ִנְקְראוּ  ְלָכךְ , ַהּנְ
ֵדל ָהָיה ַוֲאִפּלוּ , ַנַחל ַעְרֵבי ר ּגָ ְדּבָ ּמִ ָהִרים אוֹ  ּבַ , ּבֶ
ר ׁשֵ א, ָלֲעָרָבה ּדֹוֶמה ֶאָחד ִמין ְוֵישׁ . ּכָ ָעֶלה ֶאּלָ  ׁשֶ
ּלוֹ  ּלוֹ  ְוָקֶנה ְלֶמֶסר ּדֹוֶמה ּוִפיו ָעֹגל ׁשֶ , ָאֹדם ֵאינוֹ  ׁשֶ

ְקָרא ֶזהוּ וְ  סּוָלה ְוִהיא, ַצְפָצָפה: ַהּנִ  ֲעָרָבה ִמין ְוֵישׁ . ּפְ
ֵאין י ׁשֶ הּ  ֶהָעֶלה ּפִ ּלָ ֶמֶסר ְוֵאינוֹ  ָחָלק ׁשֶ א, ּכְ  ֵישׁ  ֶאּלָ
ָלִמים ּבוֹ  ים ּתְ מוֹ  ְמֹאד ַעד ְקַטּנִ י ּכְ ל ּפִ  ְוֶזה, ָקָטן ַמּגָ

ר ׁשֵ   :ּכָ
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ה ֲעָרָבה. ב ְבׁשָ ּיָ רוּ  אוֹ  ׁשֶ ׁשְ ּנָ ְקַטם אוֹ  ָעֶליהָ  ברֹ  ׁשֶ ּנִ  ׁשֶ
הּ  סּוָלה, ֹראׁשָ ה ֲאָבל. ּפְ מּוׁשָ רוּ  אוֹ  ּכְ ׁשְ ּנָ  ִמְקָצת ׁשֶ
ָרה, ָעֶליהָ  ׁשֵ יר ם"ְוָהַרְמבָּ . ּכְ ִנְקַטם ַמְכׁשִ הּ  ּבְ   :ֹראׁשָ

 תרמח סימן
ָבִרים ֶאְתרֹוג ַהְפסּוִלים ּדְ   ְסִעיִפים: ב"כְּ  ּובוֹ , ּבְ

ֵבשׁ  ֶאְתרֹוג. א עּור. סּולפָּ , ַהּיָ ְבׁשּות ְוׁשִ ֵאינוֹ , ַהּיַ ׁשֶ  ּכְ
ֲעֹבר ְיֵדי ַעל ְוִיְבּדֹק, ֵלָחה ׁשּום מֹוִציא ּיַ  ַמַחט ּבוֹ  ׁשֶ

חּוט ִיְרֶאה ֵלָחה ּבוֹ  ֵישׁ  ְוִאם, חּוט ּובוֹ    :ּבָ

ב ֶאְתרֹוג. ב ּקַ ּנִ שׁ  ֶנֶקב ׁשֶ ל ְמֻפּלָ הּוא ּכָ סּול, ׁשֶ . ּפָ
ֵאינוֹ  שׁ  ְוׁשֶ ִאיָסר ָהָיה ִאם, ְמֻפּלָ סּול, ּכְ  ָחֵסר ְוִאם. ּפָ

ל הּוא ּכָ סּול, ׁשֶ ַגם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּפָ ֶנֶקב ּדְ שׁ  ּבְ  ְמֻפּלָ
ֵעיָנן הוּ  ִחָסרֹון ּבָ ֶ ֵאינוֹ . ַמׁשּ שׁ  ְוׁשֶ ִחָסרֹון, ְמֻפּלָ ִאיָסר ּבְ   :ּכְ

שׁ . ג ים ֵישׁ , ְמֻפּלָ ְפׁשּוטוֹ  ְמָפְרׁשִ ַהְינוּ , ּכִ ב ּדְ ּקַ ּנִ ד ׁשֶ  ִמּצַ
ים ְוֵישׁ . ֶזה ְלַצד ֶזה יָון ְמָפְרׁשִ ּכֵ ב ׁשֶ ּקַ ּנִ  ַחְדֵרי ַעד ׁשֶ

ַרע ְרִעיִנים ַהּזֶ ַהּגַ תֹוכוֹ  ׁשֶ שׁ  ִמְקֵרי, ּבְ   :ְמֻפּלָ

ּמֹוחַ  ֶאְתרֹוג. ד ּנִ ל ׁשֶ רוֹ  ּכָ ׂשָ ְפִנים ּבְ תוֹ , ּבִ  ּוְקִלּפָ
ֶמת ַהִחיצֹוָנה ַרע ְוַחְדֵרי ַקּיֶ ִמים ַהּזֶ ְפִנים ַקּיָ ר, ּבִ ׁשֵ . ּכָ

  :ּפֹוְסִלים ְוֵישׁ 

ק. ה ּלוֹ  ִנְסּדַ לּום ָחֵסר ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , ְלסֹופוֹ  ֵמֹראׁשוֹ  ּכֻ , ּכְ
סּול ַאר ֲאָבל. ּפָ ּיּור ּבוֹ  ִנׁשְ ה ְלַמְעָלה ׁשִ  ֲאִפּלוּ , ּוְלַמּטָ
ל הּוא ּכָ ר, ׁשֶ ׁשֵ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּכָ ַדְוָקא ׁשֶ ה ּדְ ַמּטָ , ִמּלְ

חֹוְטמוֹ  ֲאָבל ל וּ ֲאִפלּ  ּבְ הּוא ּכָ סּול, ׁשֶ   :ּפָ

ה ִנְקַלף. ו ִלּפָ ּלוֹ  ַהִחיצֹוָנה ַהּקְ ֵאינוֹ , ׁשֶ א ְמַחְסרוֹ  ׁשֶ  ֶאּלָ
ַאר מֹות ָיֹרק ִנׁשְ הּוא ּכְ תוֹ  ׁשֶ ִרּיָ ּלוֹ  ִנְקַלף ִאם, ּבְ , ּכֻ
סּול ַאר ִאם. ּפָ ּנוּ  ִנׁשְ ל ִמּמֶ הּוא ּכָ ר, ׁשֶ ׁשֵ  ְוֵישׁ . ּכָ

ִריךְ  אֹוְמִרים ּצָ שְׁ  ׁשֶ ּיִ רׁשֶ ּיֵ ֶסַלע ּתַ   :ּכְ

ל. ז ּדוֹ  ִנּטַ ָטן ָהֹראשׁ  ְוהּוא, ּדַ ְנּתוֹ  ַהּקָ ֹוׁשַ ׁשּ , ּבוֹ  ׁשֶ
סּול   :ּפָ

ל. ח הּוא, ָהֵעץ ִנּטַ לּוי ׁשֶ ִאיָלן ּבוֹ  ּתָ ר, ּבָ  ֵמִעּקַ
ַאר, ָהֶאְתרֹוג סּול, ּגּוָמא ְמקֹומוֹ  ְוִנׁשְ   :ּפָ

ִזית ָעְלָתה. ט ַניִ  ִאם, ָעָליו ַחּזָ ׁשְ ה אוֹ  םּבִ ֹלׁשָ ׁשְ  ּבִ
סּול, ְמקֹומֹות ָמקֹום ְוִאם. ּפָ  ַעל ָעָלה ִאם, ֶאָחד ּבְ

סּול, ֻרּבוֹ  ל ֲאִפּלוּ , חֹוְטמוֹ  ַעל ְוִאם. ּפָ הּוא ּכָ , ׁשֶ
סּול קֹום ַהְינוּ  ְוחֹוְטמוֹ . ּפָ ְתִחיל ִמּמָ ּמַ ר ׁשֶ  ְלִהְתַקּצֵ

ד י ּוְלִהְתַחּדֵ ַלּפֵ   :ֹראׁשוֹ  ּכְ

ְבב ָהאדְּ  אֹוְמִרים ֵישׁ . י סּול ְמקֹומֹות' ּוְבג' ּדִ  ַהְינוּ , ּפָ
ְוָקא ט ּדַ ֵ ׁשּ ְתּפַ ּנִ ׁשֶ ּמּור ּכְ ֻרּבוֹ  ַהּנִ י ַעל ַאף ּבְ ַטח ּפִ ׁשֶ ּבְ  ׁשֶ

ִמעּוטוֹ  ֲאָבל. ִמעּוט הּוא ַהֲחַבְרּבּורֹות גֹון, ּבְ ם ּכְ ּלָ ּכֻ  ׁשֶ
ד ל ֶאָחד ִמּצַ ר, ֶאְתרֹוג ׁשֶ ׁשֵ  ֲאִפּלוּ  ּפֹוְסִלים ְוֵישׁ . ּכָ

ִמעּוטוֹ  ל ּבְ   :ֶאָחד ַצד ׁשֶ

ָמקֹום ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה הּוא ִאם. יא  ֵישׁ , ֶאָחד ּבְ
יִרין   :ּפֹוְסִלים ְוֵישׁ  ַמְכׁשִ

ַהְינוּ , ָוֵאיָלךְ  ֵמחֹוְטמוֹ . יב קֹום ּדְ ְתִחיל ִמּמָ ּמַ עַ  ׁשֶ ּפֵ  ְלׁשַ
ְטָמא ַעד ִזית ּפֹוֵסל, ַהּפִ ּנּוי ְוָכל ַחּזָ ָכל ַמְרֶאה ׁשִ  ּבְ

הּוא אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ׁשֶ הּוא ׁשֶ ין ּדְ ָיֵבשׁ  ַהּדִ ם ּפֹוֵסל ּדְ  ׁשָ
ָכל הּוא ּבְ   :ׁשֶ

ִזית. יג מוֹ  הּוא ַחּזָ שׁ  ּבוֹ  ְוֵישׁ , ֲאַבְעּבּועֹות ּכְ  ַמּמָ
קֹומוֹ  ּמְ ר ׁשֶ ּושׁ  ִנּכָ ִמׁשּ הּוא ּבְ בֹוהַּ  ׁשֶ   :ֵמֶאְתרֹוג ּגָ

ִזית ּבוֹ  ָעְלָתה ִאם. יד ִעְניָ  ַחּזָ סּול ןּבְ ּפָ הּוא אוֹ , ׁשֶ  ׁשֶ
ר ּקֹוְלפוֹ  ִאם, ְמֻנּמָ ׁשֶ ר, ָהֶאְתרֹוג ְלַמְרֵאה חֹוֵזר ּכְ ׁשֵ   ּכָ

ָתלּושׁ , ַמִים ָעָליו ָנַפל. טו  אוֹ . ָסַרח אוֹ  ְוָתַפח, ּבְ
הּוא בּושׁ  ׁשֶ ֹחֶמץ ּכָ ל אוֹ  ּבְ ָ ר אוֹ . ְמֻבׁשּ סּול, ְמֻנּמָ   :ּפָ
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ֹחר הּוא ִאם. טז מָ  ָלָבן אוֹ  ׁשָ  ּפֹוֵסל, ֶאָחד קֹוםּבְ
ֻרּבוֹ  ַנִים. ּבְ ׁשְ ה אוֹ  ּבִ ֹלׁשָ ׁשְ ינוֹ , ְמקֹומֹות ּבִ ִזית ּדִ ַחּזָ  ּכְ
ֵסל ִמעּוטוֹ  ֲאִפּלוּ  ִלּפָ   :ּבְ

ָהֶאְתרֹוִגים ָמקֹום. יז ֶהם ׁשֶ ּלָ ֵעין ׁשֶ ֹחרֹות ּכְ , ְמַעט ׁשְ
ִרים ׁשֵ ֹחִרים ָהיוּ  ְוִאם. ּכְ יֹוֵתר ׁשְ ָאָדם ּבְ י ּכְ  יֲהרֵ , ּכּוׁשִ

סּול ֶזה ָכל ּפָ   :ָמקֹום ּבְ

ַכּדּור ֶהָעֹגל. יח סּול, ּכְ   :ּפָ

לוֹ . יט ּדְ פּוס ּגִ ּדְ אוֹ  ּבַ ִמין ַוֲעׂשָ ה ּכְ ִרּיָ סּול, ַאֶחֶרת ּבְ . ּפָ
אוֹ  מוֹ  ֲעׂשָ תוֹ  ּכְ ִרּיָ י ַעל ַאף, ּבְ אוֹ  ּפִ ֲעׂשָ ין ׁשֶ ּפִ ין ּדַ ּפִ , ּדַ
ר ׁשֵ   :ּכָ

ּיֹום. כ ַהְינוּ , ַהּתִ גָּ  ּדְ ַנִים ַדלׁשֶ בּוִקים ׁשְ ֶזה ֶזה ּדְ , ּבָ
ר ׁשֵ   :ּכָ

ֹרק. כא ּדֹוֶמה ַהּיָ י ׁשֶ ּבֵ ֶדה ְלִעׂשְ ָ סּול, ַהׂשּ א, ּפָ  ִאם ֶאּלָ
ן ִהין ֶאְתרֹוג ְלַמְרֵאה חֹוֵזר ּכֵ ׁשְ ּמַ ׁשֶ   :אֹותוֹ  ּכְ

עּור. כב חֹות ָקָטן, ֶאְתרֹוג ׁשִ יָצה ּפָ ּבֵ סּול, ִמּכַ  ֲאָבל. ּפָ
יָצה ִאם ּבֵ ֲעַדִין ּבֶֹסר הּוא ִאם ֲאִפּלוּ  ,ּכַ  ִנְגַמר ֹלא ׁשֶ

ְריוֹ  ר, ּפִ ׁשֵ דֹול ָהָיה ְוִאם. ּכָ ל ּגָ הּוא ּכָ ר, ׁשֶ ׁשֵ   :ּכָ

 תרמט סימן
ָבִרים עה ַהפֹוְסִלים ּדְ ַאְרּבָ   ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , ִמיִנים ּבְ

ל. א ָעה ּכָ יִנים ַאְרּבָ סּוִלים ַהּמִ ָגזּול ּפְ ין, ּוְבָגנּוב ּבְ  ּבֵ
ין ֵיאּושׁ  ִלְפֵני זּול ֲאָבל. ֵיאּושׁ  ְלַאַחר ּבֵ ֹלא ּוְקָנאוֹ  ּגָ  ּבְ
ְצָוה ִסּיּועַ  גֹון, ַהּמִ ַזל ּכְ הוּ  לּוָלב ּגָ ּפָ ר, ְוׁשִ ׁשֵ ָקְנֵיהּ , ּכָ  ּדְ

ּנּוי ׁשִ ה ּבְ  ִמי ְוֵישׁ . ָעָליו ְיָבֵרךְ  ֹלא ּוִמיהוּ  ַמֲעׂשֶ
אֹוֵמר ֹלא ׁשֶ זּול ִנְפַסל ּדְ א ְוָגנּוב ּגָ ב ֶאּלָ ּנָ ְזָלן ַלּגַ  ְוַלּגַ
ר ַלֲאֵחִרים ֲאָבל, ַעְצמוֹ  ׁשֵ ָאר ּכָ ׁשְ ִמים ּבִ  ִמּיֹום חּוץ, ַהּיָ
  :ִראׁשֹון

אּול ְוֵכן. ב יֹום ׁשָ ּום, ִראׁשֹון ּבְ ָבֵעיָנן ִמׁשּ   :ָלֶכם ּדְ

ל ְוֵכן. ג ַחת ִעיר ׁשֶ ּדַ ל ַהּנִ ָרה ְוׁשֶ ל ֲאׁשֵ ָרֵאל ׁשֶ , ִיׂשְ
סּול ל ֲאָבל. ּפָ ִחיָלה, ם"ַעּכוּ  ׁשֶ  ְוִאם ִיּטֹל ֹלא ְלַכּתְ
ֹלא, ָוֵאיָלךְ  ִראׁשֹון ִמּיֹום ָיָצא ָנַטל ֵעיָנן ּדְ   :ָלֶכם ּבָ

ּנֹות. ד ִעיִרים ּגִ ל ַהּצְ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא, ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ׁשֶ  ּבָ
י ּתֵ יֶהם ִמּבָ ְמׁשֵ ר, ׁשִ ם ִלּטֹל ֻמּתָ ָ ָאר אוֹ  לּוָלב ִמׁשּ  ׁשְ
  :ְלִמְצָוה ִמיִנים

ל. ה ָאַמְרנוּ  ֵאּלוּ  ּכָ ֵהם ׁשֶ סּוִלין ׁשֶ ֵני ּפְ  מּוִמין ִמּפְ
ַאְרנוּ  ּבֵ ֵני אוֹ , ׁשֶ ֶזל ִמּפְ יֹום, ּוְגֵנָבה ּגֶ  ָהִראׁשֹון טֹוב ּבְ
ְלַבד ָאר ֲאָבל. ּבִ ׁשְ ר ַהּכֹל, ָיִמים ּבִ ׁשֵ סּול. ּכָ הּוא ְוַהּפְ  ׁשֶ
ּום אֹותוֹ  ֵניִמפְּ  אוֹ , ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ִמׁשּ  ֶאְתרֹוג ׁשֶ
ֲאִכיָלה ָאסּור ֵני אוֹ , ּבַ ֵאיָנם ִמּפְ ֵהם אוֹ , ֵמיָנם ׁשֶ  ׁשֶ

עּור ֲחֵסִרים ִ ין, ַהׁשּ יֹום ּבֵ ין ִראׁשֹון טֹוב ּבְ ָאר ּבֵ ׁשְ  ּבִ
סּול, ָיִמים ים. ּפָ ֵני ְוָהעֹוׂשִ סּוֵלי, טֹוִבים ָיִמים ׁשְ  ּפְ

ִני נֹוְטִלין ִראׁשֹון ֵ ׁשּ רוּ  ֲאָבל, ּבַ   :ְמָבְרִכיָנן ֹלא ֵכיּבָ

ַעת. ו ׁשְ ַחק ּבִ ֵאין, ַהּדַ ר ִנְמָצא ׁשֶ ׁשֵ ל, ּכָ סּוִלים ּכָ  ַהּפְ
  :ְמָבְרִכין ְוֵאין נֹוְטִלין

 תרנ סימן
עּור   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ַועָרָבה ֲהַדס ׁשִ

עּור. א ְדרוֹ . ְטָפִחים' ג, ַוֲעָרָבה ֲהַדס ׁשִ ל ְוׁשִ  לּוָלב ׁשֶ
ֵדי, ְטָפִחים' ד ֵהא ּכְ ּיְ ְדרוֹ  ׁשֶ ל ׁשִ  ִמן יֹוֵצא לּוָלב ׁשֶ

ה, ֶטַפח ַהֲהַדס ַאּמָ ת ּבְ ה ְטָפִחים' ה ּבַ ', ו אֹוָתהּ  ָעׂשָ
עּור ִנְמָצא, ַלֲהַדס' ג ֵמֶהם ֵצא  ְטָפַחִים ַוֲעָרָבה ֲהַדס ׁשִ

ֵהם, ּוֶמֱחָצה עּור. ּגּוָדִלים' י ׁשֶ ְדרוֹ  ְוׁשִ ל ׁשִ  לּוָלב ׁשֶ
ִלישׁ וּ  ּגּוָדִלים ג"י אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּגּוָדל ׁשְ עּור ׁשֶ ִ ׁשּ  ׁשֶ

ְדרוֹ  ל ׁשִ עּור אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּגּוָדִלים ד"י לּוָלב ׁשֶ ִ ׁשּ  ׁשֶ
ְדרוֹ , ּגּוָדִלים ב"י ַוֲעָרָבה ֲהַדס ל ְוׁשִ  ו"י לּוָלב ׁשֶ

  :ּוָדִליםגּ 
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עּור ָלֶהם ֵאין. ב אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ְלַמְעָלה ׁשִ ֲאִפּלוּ  ׁשֶ  ׁשֶ
ֹאֶרךְ  הֹוִסיף ה ְוָהֲעָרָבה ַהֲהַדס ּבְ ּמָ ֵצא ָצִריךְ  ּכַ ּיֵ ְדרוֹ  ׁשֶ  ׁשִ
ל   :ֶטַפח, ֵמֶהם ְלַמְעָלה לּוָלב ׁשֶ

 תרנא סימן
יִני   ְסִעיִפים: ו"ט ּובוֹ , ּוִבְרָכתוֹ  ַהלּוָלב ְנִטיַלת ּדִ

ּטֹל ִמיִנים' ד ִמְצַות. א ּיִ ל ׁשֶ ' ּוב ֶאָחד לּוָלב ֶאָחד ּכָ
ָדם ּוִמְצָוה. ֲהַדִסים' וג ֹותֲעָרב ר ְלַאּגְ ֶקׁשֶ מּור ּבְ , ּגָ
ַהְינוּ  ִרים' ב ּדְ ּום, ֶזה ַעל ֶזה ְקׁשָ  ְוָיכֹול. נֹוי ִמׁשּ
ָדם ִמין ְלַאּגְ רוּ  ְוִאם, ַאֵחר ּבְ תֹוךְ  ֵמֶהָעִלין ָנׁשְ ה ּבְ  ָהֲאֻגּדָ
ִעְנָין ְפִסיק ּבְ ּמַ דוֹ  ֹלא ְוִאם. ָלחּושׁ  ֵאין, ׁשֶ עוֹ  ֲאּגָ  דִמּבְ
ר אוֹ , יֹום ֻהּתַ ר ִאי, ִאּגּודוֹ  ׁשֶ יֹום ְלָאְגדוֹ  ֶאְפׁשָ  טֹוב ּבְ

ר ֶקׁשֶ מּור ּבְ א, ּגָ ֲעִניָבה אֹוְגדוֹ  ֶאּלָ   :ּבַ

ה ִיּטֹל. ב ָידוֹ  ָהֲאֻגּדָ יֶהם, ַהְיָמִנית ּבְ  ְלַמְעָלה ָראׁשֵ
ֵריֶהם ה ְוִעּקָ ָמאִלית ְוָהֶאְתרֹוג, ְלַמּטָ ְ ׂשּ   :ּבַ

ר. ג יִמין לּוָלב נֹוֵטל ִאּטֵ ל ּבִ ֹמאל ְוֶאְתרֹוג, ָאָדם ּכָ ׂשְ  ּבִ
ל ָבַתר. ָאָדם ּכָ ֹמאל ָיִמין ּדְ ַעְלָמא ּוׂשְ  ְוֹלא, ַאְזִליָנן ּדְ

ַתר ֹמאל ָיִמין ּבָ יֵדיהּ  ּוׂשְ   :ּדִ

ֵאין ָאָדם. ד רֹועַ  לּוָלב נֹוֵטל, ָיד לוֹ  ׁשֶ ּזְ  ְוֵכן. ּבַ
  :ָהֶאְתרֹוג

ֶהֱחָינוּ , ּוָלבל ְנִטיַלת ַעל ְיָבֵרךְ . ה ּטֹל ֹקֶדם, ְוׁשֶ ּיִ  ׁשֶ
ֵדי, ָהֶאְתרֹוג ָבֵרךְ  ּכְ ּיְ תוֹ  עֹוֵבר ׁשֶ ּיָ  ַיֲהֹפךְ  אוֹ . ַלֲעׂשִ
ָבֵרךְ  ַעד ָהֶאְתרֹוג ּיְ   :ׁשֶ

ֶהֱחָינוּ  ְיָבֵרךְ  ֹלא. ו ַעת ׁשֶ ׁשְ ת ּבִ ּיַ א, לּוָלב ֲעׂשִ  ֶאּלָ
ַעת ׁשְ   :ְנִטיָלתוֹ  ּבִ

ה ִאם. ז ית ָעׂשָ יר, ּוְנָטלוֹ  ַהּלּוָלב ּבוֹ  ַתןְונָ  ָיד ּבֵ ּפִ  ׁשַ
ִמי ְלִקיָחה, ּדָ ָבר ְיֵדי ַעל ּדִ ָמהּ  ַאֵחר ּדָ , ְלִקיָחה ׁשְ

ֵהא ּוִבְלַבד ּיְ ֶרךְ  ׁשֶ בֹוד ּדֶ ֶרךְ  ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל. ּכְ בֹוד ּדֶ , ּכְ

גֹון ַתן ּכְ ּנָ ְכִלי ַהּלּוָלב ׁשֶ  ְוִאם. ָיָצא ֹלא, ּוְנָטלוֹ , ּבִ
ַרךְ  ַרךְ  אוֹ  ּוְנָטלוֹ , רסּודָ  ָעָליו ּכָ ּכָ , ּוְנָטלוֹ , ָידוֹ  ַעל ׁשֶ
ֹלא אֹוְמִרים ֵישׁ    :ָיָצא ּדְ

ָעה ְיַנְעַנע. ח ׁשָ ָבֵרךְ  ּבְ ּמְ הֹודוּ  ְיַנְעַנע ְוֵכן. ׁשֶ ', ַלה ּבְ
ַעם סֹוף' ַלה ּוְבהֹודוּ . ַאַחת ּפַ ּבַ ּכֹוְפִלים, ׁשֶ  אֹותוֹ  ׁשֶ
ִליחַ  ּבּור ִצּבּור ׁשְ ֵני יןְמַנְעְנעִ , ְוַהּצִ ָעִמים ׁשְ  ְוֵכן. ּפְ
א ָאּנָ יָעה' ה ּבְ ֵני ְמַנְעֵנעַ  ָנא הֹוׁשִ ָעִמים ׁשְ  ְלִפי, ּפְ

ּכֹוְפִלים   :אֹותוֹ  ׁשֶ

ְענּועַ . ט ּמֹוִליךְ  הּוא ַהּנִ ֶנְגדוֹ  ָידוֹ  ׁשֶ  ִויַנְעַנע ְוָהְלָאה ִמּכְ
ם ָעִמים' ג ׁשָ הֹוָלָכה ּפְ ָעִמים' ְוג ּבְ הֹוָבָאה ּפְ  ְוַאַחר, ּבְ
ה ךְ כָּ  ה ַאֵחר ְלַצד ָידוֹ  ַמּטֶ  ַצד ְלָכל ְוֵכן. ֵכן ְועֹוׂשֶ

ע ה ּוַמְעָלה ְצָדִדין ֵמַאְרּבַ   :ּוַמּטָ

יף. י ֶרךְ  ַיּקִ ִנְענּועוֹ  ָיִמין ּדֶ רֹום, ִמְזָרח: ּבְ , ַמֲעָרב, ּדָ
  :ָצפֹון

ר ָצִריךְ . יא ַעת ַלּלּוָלב ָהֶאְתרֹוג ְלַחּבֵ ׁשְ  ִנְענּועוֹ  ּבִ
ֵניֶהם עַ ּוְלַנְענֵ  ׁשְ   ַיַחד ּבִ

לוּ  ִמיִנים' ד. יב ִבין ַהּלָ ִאם ֶזה ֶאת ֶזה ְמַעּכְ  ָחֵסר ׁשֶ
ָאר ַעל ְיָבֵרךְ  ֹלא ֵמֶהם ֶאָחד לוֹ  ְ  נֹוְטָלן ֲאָבל, ַהׁשּ

ָעְלָמא ְלֵזֶכר ְעָתן ָהיוּ  ְוִאם .ּבְ  ֶאְצלוֹ  ְמצּוִיים ַאְרּבַ
  :ָיָצא, ֶאָחד ֶאָחד ּוְנָטָלם

יִנים ֶאָחד לוֹ  ָחֵסר ְוִאם. יג ח ֹלא, ֵמַהּמִ  ַאֵחר ִמין ִיּקַ
ְמקֹומוֹ    :ּבִ

ַעת ַעל ַאֵחר ִמין יֹוִסיף ֹלא. יד יִנים ַאְרּבַ ּום, ַהּמִ  ִמׁשּ
ל   :ּתֹוִסיף ּבַ

 ֲאָבל, ֶאָחד ְוֶאְתרֹוג ֶאָחד ִמּלּוָלב יֹוֵתר ִיּטֹל ֹלא. טו
ֲעָרָבה הּ  מֹוִסיף ַוֲהַדס ּבַ ל ּבָ רְ  ַמה ּכָ ּיִ ֶ  ִמי ְוֵישׁ . ֶצהׁשּ
ּפֹוֵסל יחַ  ׁשֶ ּלּוָלב ׁשֹוֶטה ֲהַדס ְלַהּנִ  ַעל נֹוָסף, ּבַ
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ה ֹלׁשָ ְ ין ַהׁשּ ּדִ יִרין ְוֵישׁ , ָעבֹות ּבַ ִקים. ַמּתִ  ֵאיָנם ְוַהְמַדְקּדְ
י ַעל מֹוִסיִפים ּתֵ ה ֲעָרבֹות ׁשְ ֹלׁשָ   :ָעבֹות ֲהַדִסים ּוׁשְ

 תרנב סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , לּוָלב ְנִטיַלת ְזַמן

ּיֹום לּוָלב ִמְצַות. א ְיָלה ְוֹלא ּבַ ּלַ ר ַהּיֹום ְוָכל. ּבַ ׁשֵ  ּכָ
ִאם, לּוָלב ִלְנִטיַלת ֲחִרית ָנַטל ֹלא ׁשֶ ֶלּנוּ , ׁשַ  ַאַחר ִיּטְ

ךְ  ל. ּכָ יִמים ְזִריִזים ָמקֹום ּוִמּכָ  ְונֹוְטִלים ְלִמְצֹות ַמְקּדִ
ּבֶֹקר אֹותוֹ  ֵנץִמשֶּׁ  הּוא ּוְזַמּנוֹ . ּבַ ה ּתָ ר, ַהַחּמָ  ְוִעּקַ

ַעת ִמְצָותוֹ  ׁשְ ל ּבִ ים ָצִריךְ  ְוִאם, ַהַהּלֵ ּכִ  ָלֵצאת ְלַהׁשְ
ֶרךְ  ָעָלה נֹוְטלוֹ , ַלּדֶ ֶ ַחר ַעּמּוד ִמׁשּ ַ   :ַהׁשּ

ֶלּנוּ  ֹקֶדם ֶלֱאֹכל ָאסּור. ב ּטְ ּיִ ַכח ְוִאם. ׁשֶ  ְוָאַכל ׁשָ
ר ְלָחנוֹ  ַעל ְוִנְזּכַ ּיֹום ׁשֻ , ַהּתֹוָרה ִמן הּואשֶׁ , ָהִראׁשֹון ּבַ
הּות ֵישׁ  ֲאִפּלוּ , ַיְפִסיק ּיֹום ׁשְ לוֹ  ּבַ ּיֹאַכל ַאַחר ִלּטְ . ׁשֶ
הּות ֵישׁ  ִאם, ָוֵאיָלךְ  ִראׁשֹון ּוִמּיֹום ּיֹום ׁשְ  ֹלא ּבַ
  :ַיְפִסיק, ָלאו ְוִאם. ַיְפִסיק

 תרנג סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ּבוֹ  ְלָהִריחַ  ָאסּור ֲהַדס

ל ֲהַדס. א  ֶאְתרֹוג ֲאָבל, ּבוֹ  ְלָהִריחַ  ָאסּור ִמְצָוה ׁשֶ
ל ר ִמְצָוה ׁשֶ ין ִמן ּבוֹ  ְלָהִריחַ  ֻמּתָ א, ַהּדִ ִפי ֶאּלָ ּלְ  ׁשֶ

ְחְלקוּ  ּנֶ  ִלְמֹנעַ  ֵישׁ  ָלאו ִאם ָעָליו ְמָבְרִכים ִאם ׁשֶ
ָהִריחַ    :ּבוֹ  ִמּלְ

ְעָנא ָעֵבד. ב ֵהה ְוֹלא ְלהֹוׁשַ הּ  ְלֵמיַפק ַאְגּבְ  ְרָיאשַׁ , ּבָ
ֲהָנָאה   :ּבַ

 תרנד סימן
כֹול ּיָ ַמִים ַהלּוָלב ְלַהֲחִזיר ׁשֶ יֹום ּבְ ָסִעיף  ּובוֹ , טֹוב ּבְ

  ֶאָחד

ֶלת. א ה ְמַקּבֶ ָ ד ַהּלּוָלב ִאׁשּ ָנהּ  ִמּיַ ד אוֹ  ּבְ ֲעָלהּ  ִמּיַ  ּבַ
ִים ּוַמְחִזיָרתוֹ   ֲאָבל, ָצִריךְ  ִאם ַמִים ָעָליו ְותֹוִסיף ַלּמַ

ְחִלי ֹלא ִים ףּתַ  ְלַהְחִליָפם ִמְצָוה, ַהּמֹוֵעד ּוְבֹחל. ַהּמַ
ֵדי ֵאר ּכְ ָ ׁשּ ּיִ   :ְוָהדּור ַלח ׁשֶ

 תרנה סימן
ֵהִביא ּגֹוי   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , לּוָלב ׁשֶ

ֵהִביא ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. א ָרֵאל לּוָלב ׁשֶ  ִמחּוץ ְלִיׂשְ
חּום ר ַלּתְ לוֹ  ֻמּתָ הּוָבא ִמי ֲאִפּלוּ  ִלּטְ ִבילוֹ בִּ  ׁשֶ   :ׁשְ

 תרנו סימן
ָצִריךְ  ת ִמְצָוה ִהּדּור ַאֲחֵרי ַלֲחזֹר ׁשֶ ְקִנּיַ , ָהֶאְתרֹוג ּבִ

  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ 

ָראּוי ֶאְתרֹוג ָקָנה ִאם. א ִצְמצּום ּבוֹ  ָלֵצאת ׁשֶ גֹון, ּבְ  ּכְ
הּוא ֵביָצה ׁשֶ ךְ  ְוַאַחר, ְמֻצְמֶצֶמת ּכְ דֹול ָמָצא ּכָ ּנוּ  ּגָ , ִמּמֶ
ִלישׁ  ַעד ְלהֹוִסיף ָוהִמצְ  ְדֵמי ִמְלָגיו ׁשְ ֵדי, ָהִראׁשֹון ּבִ  ּכְ

יֹוֵתר ְלַהְחִליפוֹ  אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ָנֶאה ּבְ ִאם ׁשֶ  מֹוֵצא ׁשֶ
ֵני ח, ֵמֲחֵברוֹ  ָהדּור ְוָהֶאָחד ִלְקנֹות ֶאְתרֹוִגים ׁשְ  ִיּקַ

ִרים ֵאין ִאם ֶהָהָדר ִלישׁ  יֹוֵתר אֹותוֹ  ְמַיּקְ ְ  ִמְלָגיו ִמׁשּ
ְדֵמי   :ֲחֵברוֹ  ּבִ

 תרנז סימן
ין   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , לּוָלב ְלַנִעֵנע ַהּיֹוֵדע ָקָטן ּדִ

ִדינוֹ  לּוָלב ְלַנְעֵנעַ  ַהּיֹוֵדעַ  ָקָטן. א ב ָאִביו, ּכְ  ַחּיָ
ֵדי לּוָלב לוֹ  ִלְקנֹות כוֹ  ּכְ ִמְצוֹות ְלַחּנְ   :ּבְ

 תרנח סימן
יֵני יֹום לּוָלב ּדִ   ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , ֹוןִראשׁ  טֹוב ּבְ
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שׁ  חּוץ לּוָלב ִמְצַות ֵאין ַהּתֹוָרה ִמן. א ְקּדָ א ַלּמִ  ֶאּלָ
נוּ  ַוֲחָכִמים, ִראׁשֹון יֹום ּקְ ֵהא ּתִ ּיְ ל ׁשֶ ָכל ִנּטָ  ָמקֹום ּבְ
ל ְבָעה ּכָ   :ׁשִ

יֹום. ב ת ּבְ ּבָ ל ֵאינוֹ  ׁשַ   :ִראׁשֹון יֹום הּוא ִאם ֲאִפּלוּ , ִנּטָ

יֹום חֹוָבתוֹ  ְיֵדי יֹוֵצא ָדםאָ  ֵאין. ג לּוָלב. ִראׁשֹון ּבְ  ּבְ
ל ִאילוֹ  ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ִהׁשְ ָבֵעיָנן, ׁשֶ ֶכם, ָלֶכם ּדְ ּלָ ֶ  ַוֲאִפּלוּ , ִמׁשּ
ךָ  ְיֵהא: לוֹ  ָאַמר ּלְ ֵצא ַעד ׁשֶ ּתֵ ךְ  ְוַאַחר ּבוֹ  ׁשֶ  ְיֵהא ּכָ
י ּלִ ה ׁשֶ ִחּלָ ַבּתְ ָהֵוי, ָיָצא ֹלא, ּכְ מוֹ  ּדְ אּול ּכְ  םְואִ . ׁשָ
ָנה לוֹ  ְנָתנוֹ  ַמּתָ ר, ּבְ   :ֻמּתָ

 ְיֵדי ּבוֹ  יֹוֵצא ֶזה ֲהֵרי, ְלַהְחִזירוֹ  ְמַנת ַעל לוֹ  ְנָתנוֹ . ד
ָנה, ּוַמְחִזירוֹ  חֹוָבתוֹ  ּתָ ּמַ ָמהּ  ְלַהְחִזיר ְמַנת ַעל ׁשֶ  ׁשְ
ָנה  ֶאת לוֹ  ָנַתן ֲאִפּלוּ  ָיָצא ֹלא, ֶהֱחִזירוֹ  ֹלא ְוִאם. ַמּתָ
ָמיו דוֹ  ֱאַנסנֶ  ַוֲאִפּלוּ , ּדָ  ְזַמן ְלַאַחר ֶהֱחִזירוֹ  ִאם ְוֵכן. ִמּיָ

  :ָיָצא ֹלא, ִמְצָותוֹ 

ִאּלוּ  ָהֵוי, ְסָתם לוֹ  ְנָתנוֹ . ה  ְמַנת ַעל: לוֹ  ָאַמר ּכְ
ֲחִזיֵרהוּ  ּתַ ִמְסָתָמא, ִלי ׁשֶ ַעת ַעל ּדְ ן ּדַ יָון לוֹ  ְנָתנוֹ  ּכֵ  ּכֵ

ִריךְ  ּצָ ֵאין ּבוֹ  ָלֵצאת ׁשֶ , ֶהֱחִזירוֹ  ֹלא ְוִאם. ַאֵחר לוֹ  ׁשֶ
א ְלָידוֹ  ֶהֱחִזירוֹ  ֹלא ֲאִפּלוּ  ּוִמיהוּ . ָיָצא ֹלא , ְלַאֵחר ֶאּלָ

ָעִלים ַמֲחִזירוֹ  ְוָהַאֲחרֹון, ְלַאֵחר ְוַאֵחר   :ָיָצא, ַלּבְ

ֶנּנוּ  ֹלא. ו יֹום ִיּתְ ָצא ֹקֶדם, ְלָקָטן ִראׁשֹון ּבְ ּיָ , ּבוֹ  ׁשֶ
ֵני ָטן ִמּפְ ַהּקָ , ַהּתֹוָרה ִמן ַלֲאֵחִרים ֶנהַמקְ  ְוֵאינוֹ  קֹוֶנה ׁשֶ

ִאם ְוִנְמָצא אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ֻמְחָזר ֵאינוֹ  לוֹ  ֶהֱחִזירוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
ִאם יעַ  ׁשֶ עֹוטֹות ְלעֹוַנת ִהּגִ ר, ַהּפָ  ִעם ּתֹוֵפס ְוִאם. ֻמּתָ

ינֹוק יָון, יֹוֵצא ַהּתִ ּלֹא ּכֵ דוֹ  ָיָצא ׁשֶ יר ִמּיָ ּפִ ִמי ׁשַ   :ּדָ

ִפים. ז ּתָ נוּ  ׁשֻ ּקָ פּות ֶאְתרֹוג אוֹ  לּוָלב ׁשֶ ּתָ ׁשֻ  ֶאָחד ֵאין, ּבְ
ּיֹום חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ּבוֹ  יֹוֵצא ֵמֶהם ן ַעד ָהִראׁשֹון ּבַ ּתֵ ּיִ  ׁשֶ
ָנה ֶחְלקוֹ  לוֹ  ַמּתָ   :ּבְ

נוּ  ָהַאִחים. ח ּקָ ִפיַסת ֶאְתרֹוִגים ׁשֶ ִית ִמּתְ  ֶאָחד ְוָנַטל ַהּבַ
 ָהַאִחים ְוֵאין ְכלוֹ ְלאָ  ָיכֹול ִאם, ּבוֹ  ְוָיָצא ֶאְתרֹוג ֵמֶהם

יִדים ָכךְ  ַמְקּפִ יִדים ָהיוּ  ְוִאם. ָיָצא, ּבְ  ָיָצא ֹלא, ַמְקּפִ
נוּ  ַעד ּתְ ּיִ ָנה ֶחְלָקם ׁשֶ ּתָ ּמַ  ְוֶזה ֶאְתרֹוג ֶזה ָקָנה ְוִאם. ּבַ

ִרישׁ  נוּ  אוֹ , ּפָ ּקָ ֶאָחד ׁשֶ  ּוָפִרישׁ  ִרּמֹון, ֶאְתרֹוג ּכְ
ִפיַסת ִית ִמּתְ נוּ  ַעד ֶאְתרֹוגבָּ  יֹוֵצא ֵאינוֹ , ַהּבַ ּתְ ּיִ  לוֹ  ׁשֶ
ָנה ֶחְלָקם ַמּתָ י ַעל ְוַאף, ּבְ ִאם ּפִ  ֵאין ֲאָכלוֹ  ׁשֶ

יִדים ֵני, ָעָליו ַמְקּפִ ל ִמּפְ ּכָ ֵאין ׁשֶ ם ׁשֶ ין ֵמאֹותוֹ  ׁשָ  ַהּמִ
ְסָתם ְמִחיָלָתם ֵאין שׁ  ֲאָבל, מֹוֶעֶלת ּבִ ּיֵ ׁשֶ ם ּכְ  ֵמאֹותוֹ  ׁשָ

ין ה ָהָיה ֲאִפּלוּ  ַהּמִ ְסָתם ְמִחיָלָתן ֲאֵחִריםמֵ  ְמֻעּלֶ  ּבִ
ֵאיָנם ְלִפי, מֹוֶעֶלת יִדים ׁשֶ   :ַמְקּפִ

ּנֹוֲהִגים ַמה. ט ֶ ָמקֹום ׁשּ ֵאין ּבְ ל ָמצּוי ֶאְתרֹוג ׁשֶ ּכָ  ׁשֶ
ָהל פּות ֶאְתרֹוג קֹוִנים ַהּקָ ּתָ ׁשֻ ַעם, ּבְ ֵני ַהּטַ יָון ִמּפְ ּכֵ  ׁשֶ

ָנאּוהוּ  ּקְ ִאלּ  ָהֵוי ִמְסָתָמא ּבוֹ  ָלֵצאת ׁשֶ ְרׁשוּ  וּ ּכְ ל ּפֵ ּכָ  ׁשֶ
ָהל ּנֹוְטלוֹ  ִמי ְלָכל ֶחְלָקם נֹוְתִנים ַהּקָ  ַעל ּבוֹ  ָלֵצאת ׁשֶ
ְחִזירּוהוּ  ְמַנת ּיַ   :ָלֶהם ׁשֶ

  ט

 תרנט סימן
ֻסכֹות ַהּתֹוָרה ְקִריַאת ֵסֶדר   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ּבְ

ֵני מֹוִציִאים. א ֶאָחד. ְסָפִרים ׁשְ  אוֹ  ׁשֹור: קֹוִרים ּבְ
בכֶּ  ת, ׂשֶ ָפָרׁשַ ִני, ֱאֹמר ּבְ ֵ ְפִטיר קֹוֵרא ּוַבׁשּ נֹות ַהּמַ  ָקְרּבְ

ה ַהּמּוָסִפין ָ ר ּוַבֲחִמׁשּ ִביִעי ַלֹחֶדשׁ  יֹום ָעׂשָ ְ , ַהׁשּ
ְזַכְרָיה ּוַמְפִטיר ה: ּבִ א יֹום ִהּנֵ   :'ְוכו ּבָ

 תרס סימן
יָמה ֶהֵקף ֵסֶדר   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ַהּבִ

יָפהּ  ַעל ּתֹוָרה ֵסֶפר ֲעלֹותְלהַ  נֹוֲהִגים. א ַעם ּוְלַהּקִ  ּפַ
ָכל ֶאָחד ִביִעי. יֹום ּבְ ְ יִפים ּוַבׁשּ ְבָעה אֹוָתהּ  ַמּקִ  ׁשִ
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ָעִמים שׁ  ֵזֶכר, ּפְ ְקּדָ ָהיוּ . ַלּמִ יִפים ׁשֶ חַ  ֶאת ַמּקִ ְזּבֵ  ַהּמִ
פֹות   :ָיִמין ְלַצד ְוַהַהּקָ

יף נֹוֲהִגים. ב ֵאין ִמי ַאף ְלַהּקִ   :בלּולָ  לוֹ  ׁשֶ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ג ֵאין ׁשֶ ְעָנא אֹוְמִרים ׁשֶ ת הֹוׁשַ ּבָ ׁשַ , ּבְ
  :ֵכן ָנֲהגוּ  ְוֹלא

 תרסא סימן
ֵליל ִני טֹוב יֹום ּבְ ֶהֱחָינוּ  אֹוֵמר ׁשֵ ְרַכת ִלְפֵני ׁשֶ ב ּבִ  ִליׁשֵ

ֻסָכה   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ּבַ

ֵליל. א ִני טֹוב יֹום ּבְ  ַאֲחָריו ןּוְזמַ , ִקּדּושׁ  אֹוֵמר ׁשֵ
ד ךְ  ְוַאַחר, ִמּיָ ת ּכָ ְרּכַ ה ּבִ   :ֻסּכָ

 תרסב סימן
ִפַלת ֵסֶדר ל' ב יֹום ּתְ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ֻסכֹות ׁשֶ

יֹום. א ִני ּבְ ָכל ְוֵכן, לּוָלב ְנִטיַלת ַעל ְמָבֵרךְ  ׁשֵ  ּבְ
ָאר   :ָיִמים ׁשְ

יֹום ְזַמן ְמָבֵרךְ  ֵאינוֹ . ב ִני ּבְ א, בַהּלּולָ  ַעל ׁשֵ  ִאם ֶאּלָ
ן ת ִראׁשֹון יֹום ָחל ּכֵ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ֵני מֹוִציִאים. ג ֶהם ְוקֹוִרין ְסָפִרים ׁשְ ּיֹות ּבָ ָרׁשִ  ּפָ
ְקְראוּ  ּנִ ְמָלִכים ּוַמְפִטיר, ֶאְתמֹול ׁשֶ ֲהלוּ : ּבִ ּקָ : ַעד, ַוּיִ
הֹוִציִאי   :ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ אֹוָתם ּבְ

 תרסג סימן
ִפַלת ֵסֶדר   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , מֹועדהַ  חֹל ּתְ

ֹחל. א  ּבוֹ  ְוקֹוִרין ּתֹוָרה ֵסֶפר מֹוִציִאין ַהּמֹוֵעד ּבְ
ָעה נֹות ַאְרּבָ ָקְרּבְ ת ֶהָחג ּבְ ָפָרׁשַ ּבְ ְנָחס ׁשֶ  ּוַבּיֹום. ּפִ
ל ָהִראׁשֹון ִני ּוַבּיֹום: ּכֵֹהן קֹוֵרא ַהּמֹוֵעד ֹחל ׁשֶ ֵ . ַהׁשּ

י ּוַבּיֹום: ְוֵלִוי ִליׁשִ ְ ָרֵאל. ַהׁשּ  ּוַבּיֹום: ְוקֹוֵרא חֹוֵזר ְוִיׂשְ

י ִליׁשִ ְ יֹוָמא ְסֵפָקא קֹוֵרא ְוָהְרִביִעי. ַהׁשּ  ּוַבּיֹום: ּדְ
ִני ֵ י ּוַבּיֹום, ַהׁשּ ִליׁשִ ְ ֶרךְ  ְוַעל, ַהׁשּ ָאר קֹוִרים ֶזה ּדֶ ׁשְ  ּבִ
ָרֵאל ּוְבֶאֶרץ. ָיִמים ֵאין, ִיׂשְ ם ׁשֶ יֹוָמא ְסֵפָקא ׁשָ  ֵאין, ּדְ
א יֹום ָכלבְּ  קֹוִרים ן ֶאּלָ ְלַבד ַהּיֹום ָקְרּבַ י, ּבִ יֹום ּכִ  ּבְ

ִני ּוַבּיֹום: ּכֵֹהן קֹוֵרא, מ"לחש' א הּוא', ב ֵ ' ְוַהג. ַהׁשּ
ה אֹוָתהּ  ְוקֹוִרים חֹוְזִרים ַאֲחָריו ָהעֹוִלים ָרׁשָ , ַעְצָמהּ  ּפָ

ֶרךְ  ְוַעל ָכל ֶזה ּדֶ ָאר יֹום ּבְ ְ ִמים ִמׁשּ   :ַהּיָ

ת. ב ּבָ ל ׁשַ ל ּלוֹ חֻ  ׁשֶ ֲחִרית ַעְרִבית, מֹוֵעד ׁשֶ  ּוִמְנָחה ְוׁשַ
ל ּלֵ ל ִמְתּפַ ת ׁשֶ ּבָ ֲעבֹוָדה ְוָיֹבא ַיֲעֶלה ְואֹוֵמר ׁשַ , ּבַ
ה: אֹוֵמר ּוְבמּוָסף נוּ  ַאּתָ ֵני, ְבַחְרּתָ  ֶאת, ֲחָטֵאינוּ  ּוִמּפְ

נֹוחַ  יֹום ה ַהּמָ ה ַהֻסּכֹות ַחג יֹום ְוֶאת ַהּזֶ : ְוחֹוֵתם, ַהּזֶ
שׁ  ת ְמַקּדֵ ּבָ ַ ָרֵאל ַהׁשּ ים ְוִיׂשְ ַמּנִ   :ְוַהּזְ

ֵני מֹוִציִאין. ג ֶאָחד. ְסָפִרים ׁשְ ה ְרֵאה: קֹוִרין ּבְ  ַאּתָ
נֹות קֹוֵרא ּוַמְפִטיר, ֵאַלי אֹוֵמר ְרּבָ ּקָ ל ּבַ  ְסֵפָקא ׁשֶ
יֹוָמא יֶחְזֵקאל ּוַמְפִטיר ּדְ יֹום ְוָהָיה: ּבִ   :גֹוג ּבֹוא ּבְ

 תרסד סימן
עָנאה יֹום ֵסֶדר א ֹוׁשַ   ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , ַרּבָ

יֹום. א ִביִעי ּבְ הּוא, ׁשְ ְעָנא ׁשֶ א הֹוׁשַ  נֹוֲהִגים, ַרּבָ
ִמְזמֹוִרים ְלַהְרּבֹות מוֹ  ּבְ יֹום ּכְ ים. טֹוב ּבְ  ְקָצת ּוַמְרּבִ
ֵנרֹות מוֹ  ּבְ יֹום ּכְ ּפּוִרים ּבְ ָחג ְלִפי. ַהּכִ ּבֶ  ַעל ִנּדֹוִנים ׁשֶ
ִים יר ִגיםְונֹוהֲ . ַהּמַ ל ִאּגּודוֹ  ּבוֹ  ְלַהּתִ , לּוָלב ׁשֶ

יִפים ָעִמים' ז ּוַמּקִ ים, ּפְ ֲחנּוִנים ּוַמְרּבִ ִים ַעל ּתַ   :ַהּמַ

יֹום ֲעָרָבה ְונֹוְטִלים. ב ַבד, ֶזה ּבְ ּלּוָלב ֲעָרָבה ִמּלְ ּבַ , ׁשֶ
  :ָעֶליהָ  ְמָבְרִכין ְוֵאין

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ג ַאף ׁשֶ יֹום ׁשֶ ּלּוָלב יִפיםַמקִּ  ֶזה ּבְ  ְוֹלא ּבַ
ֲעָרָבה א, ֵכן ָנֲהגוּ  ְוֹלא. ּבָ יף ֶאּלָ ם ּבוֹ  ְלַהּקִ ֲעָרָבה ּגַ   :ּבָ
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עּור. ד ַבד ֶאָחד ָעֶלה ֲאִפּלוּ  זוֹ  ֲעָרָבה ׁשִ . ֶאָחד ּבְ
עּור הּ  ְוׁשִ עּור, ָאְרּכָ ׁשִ ּלּוָלב ֲעָרָבה ֹאֶרךְ  ּכְ ּבַ  ְוחֹוֵבט. ׁשֶ

הּ  ְרַקע ַעל ּבָ ִליהַ  ַעל אוֹ  ַהּקַ ֲעַמִים ּכְ ֹלשׁ  אוֹ  ּפַ   :ׁשָ

ֶלת ְוֵאיָנהּ . ה א ִנּטֶ ְפֵני ֶאּלָ ּלֹא, ַעְצָמהּ  ּבִ ָבר ֶיֱאֹגד ׁשֶ  ּדָ
הּ  ַאֵחר ָידוֹ  ֵישׁ  ִאם ֲאָבל, ִעּמָ ָבר ּבְ   :ָלחּושׁ  ֵאין ַאֵחר ּדָ

ֲעָרָבה חֹוָבתוֹ  ְיֵדי יֹוֵצא ָאָדם ֵאין. ו ּלּוָלב ּבָ ּבַ  ֲאִפּלוּ , ׁשֶ
יהַּ  ֵני אֹוָתהּ  ִהְגּבִ ָעִמים ׁשְ ם ֶאָחד ּפְ  ְוֶאָחד לּוָלב ְלׁשֵ
ם ּיֹוֵצא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ֲעָרָבה ְלׁשֵ הּ  ׁשֶ   :ּבָ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ז ֵאינוֹ  ׁשֶ ָלהּ  ָיכֹול ׁשֶ  ַהּלּוָלב ִעם ִלּטְ
ָעה ׁשָ הּוא ּבְ ה יֹוֵצא ׁשֶ ָבֵרךְ  ַאַחר ַעד, חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ּבָ ּיְ  ׁשֶ
ה ַנעִויַנעְ  ְוִיּטֹל ְתִחּלָ ּום עֹוֵבר, ְנָטָלהּ  ְוִאם. ּבִ ל: ִמׁשּ  ּבַ
ְענּועַ  ְוַאַחר. ּתֹוִסיף ָלהּ  הּוא ָיכֹול ָהִראׁשֹון ַהּנִ  ִעם ִלּטְ
ן ְוָכל, ַהּלּוָלב ּכֵ ַעת ׁשֶ ׁשְ ָפה ּבִ י ַעל ְוַאף, ַהּקָ ה ּפִ ּמַ  ׁשֶ
ַתב ּכָ ֶ ִאם ׁשּ ּום עֹוֵבר ְנָטָלהּ  ׁשֶ ל ִמׁשּ  ָטעּות ּתֹוִסיף ּבַ

ֵעיַני ּואה ל, ּבְ . ִלְדָבָריו ָלחּושׁ  ֶהְפֵסד ֵאין ָמקֹום ִמּכָ
ַגם עֹוד ְוָכַתב  ִלְתּפֹס ָצִריךְ  ְוִנְענּועַ  ְנִטיָלה ַאַחר ּדְ

הּ  ָהֲעָרָבה יר, ְלַבּדָ ִהיא ְלַהּכִ ַעת. חֹוָבה ׁשֶ  ַהֲחָבָטה ּוִבׁשְ
ה ֶלּנָ ְפֵני ִיּטְ הּ  ְויֹוֵצא ַעְצָמהּ  ּבִ   :חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ּבָ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ח ְעָנא ׁשֶ הֹוׁשַ ּלּוָלב ׁשֶ ּבַ י ַעל ַאף ׁשֶ  ּפִ
ְזֶרֶקת ּנִ   :ָעֶליהָ  ִלְפֹסעַ  ֵאין ׁשֶ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ט ָאסּור ׁשֶ ֶ  ְלַאַחר ָהֲעָרָבה ִמן ֵליָהנֹות ׁשּ
ָרא ָעֶליהָ  ִהְתָנה ֹלא ִאם, ְנִטיָלָתהּ  א ֵמִעּקָ ְלֻכּלָ  יֹוָמא ּדִ
  :ָתהּ ְלִמְצוָ  ִאְתְקַצאי

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . י שׁ  ׁשֶ ּיֵ ֵהר ׁשֶ ּלֹא ִלּזָ ָרֵאל ָיֹקץ ׁשֶ  ִיׂשְ
ֵדה ְלִמְצָוה ֲעָרָבה ְ ְרׁשּות ֲאִפּלוּ , ם"ַעּכוּ  ִמׂשּ   :ם"ָהַעּכוּ  ּבִ

ְעָנא יֹום ָחל ִאם. יא ה הֹוׁשַ יֹום ַרּבָ  עֹוְבֵדי ְוָקְצצוּ ' א ּבְ
ת ֲעָרָבה ּכֹוָכִבים ּבָ ׁשַ ָרה, ְוֵהִביאוּ  ּבְ ׁשֵ   :ּכְ

 תרסה סימן

ִביעי ֶלֱאֹכל ָאסּור ֶאְתרֹוג ְ ׁשּ   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ּבַ

ִביִעי ֶאְתרֹוג. א ְ ׁשּ ֲהֵרי, ָאסּור ּבַ ְבָעה ְלָכל ֻהְקָצה ׁשֶ , ׁשִ
ה ַאַחר ִנְפַסל ַוֲאִפּלוּ  ָעׂשָ ל ָאסּור ִמְצָוה ּבוֹ  ׁשֶ ְבַעת ּכָ  ׁשִ
ִמיִני. ָיִמים רמֻ , ֲעֶצֶרת ּוִבׁשְ , ָלָאֶרץ ּוְבחּוָצה. ּתָ

ים עֹוׂשִ ֵני ׁשֶ ל טֹוִבים ָיִמים ׁשְ ֻלּיֹות ׁשֶ  ַאף ָאסּור, ּגָ
ִמיִני ְ ׁשּ ר ּבַ יִעי ּוֻמּתָ ׁשִ ּתְ ֶאָחד ִלְהיֹות ָחל ַוֲאִפּלוּ , ּבַ  ּבְ
ת ּבָ ׁשַ ָחל אֹוְסִרים ְוֵישׁ . ּבְ ֶאָחד ִלְהיֹות ּבְ ת ּבְ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ְבָעה ִהְפִרישׁ . ב ְבָעה ִגיםֶאְתרוֹ  ׁשִ ל, ָיִמים ְלׁשִ  ֶאָחד ּכָ
יֹומוֹ  ֲאָבל. ְלָמָחר ְואֹוְכלוֹ  ּבוֹ  יֹוֵצא ֻהְקָצה, ָאסּור ּבְ  ׁשֶ
  :ַהּיֹום אֹותוֹ  ְלָכל

 תרסו סימן
יֵני ּיֹום ֻסָכה ּדִ ִביעי ּבַ ְ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ַהׁשּ

י ַעל ַאף. א ַמר ּפִ ּגָ ֱאֹכל ׁשֶ ּיֹום ִמּלֶ ִביִעי ּבַ ְ ֲחִרית ַהׁשּ , ׁשַ
תוֹ  ִיְסּתֹר ֹלא ִלים ֶאת הּוא מֹוִציא ֲאָבל ֻסּכָ ה ַהּכֵ ּנָ  ִמּמֶ
ְנָחה ִמן ן, ּוְלַמְעָלה ַהּמִ ִית ֶאת ּוְמַתּקֵ  יֹום ִלְכבֹוד ַהּבַ

ָליו ְלַפּנֹות לוֹ  ֵאין ְוִאם. ָהַאֲחרֹון טֹוב  ֶלֱאֹכל ְורֹוֶצה ּכֵ
הּ  ִמיִני ּבָ ְ ׁשּ הּ  ִלְפֹחת ָצִריךְ , ּבַ ָעה ֹוםְמק ּבָ  ַעל ַאְרּבָ

ָעה ר ַלֲעׂשֹות ַאְרּבָ הּוא ֶהּכֵ ב ׁשֶ הּ  יֹוׁשֵ ּלֹא ּבָ ם ׁשֶ  ְלׁשֵ
ה ִמְצַות ּלֹא, ֻסּכָ מֹוִסיף ִנְרֶאה ְיֵהא ׁשֶ  ֻהְצַרךְ  ְוִאם. ּכְ
ָאר ִלְסֹעד ׁשְ ה ֶלֱאֹכל ָצִריךְ , ַהּיֹום ּבִ ֻסּכָ ְצָוָתהּ  ּבַ ּמִ ל ׁשֶ  ּכָ
ְבָעה צָּ , ָלָאֶרץ ּוְבחּוָצה. ׁשִ ב ִריךְ ׁשֶ הּ  ִליׁשֵ ִמיִני ּבָ ְ ׁשּ , ּבַ
ַמר ֱאֹכל ּגָ ּיֹום ִמּלֶ ִמיִני ּבַ ְ ָליו מֹוִריד ַהׁשּ ה ּכֵ  ּוְמַפּנֶ

ה אֹוָתם ּנָ ָליו ֶאת ְלהֹוִריד ָמקֹום לוֹ  ֵאין ְוִאם. ִמּמֶ  ּכֵ
הּ  ֶלֱאֹכל ְורֹוֶצה יִעי ּבָ ׁשִ ּתְ הּ  ִלְפֹחת ָיכֹול ֵאינוֹ , ּבַ  ּבָ
ֵני הּוא ִמּפְ ה ּוַמה, בטוֹ  יֹום ׁשֶ ֲעׂשֶ ָרא ּיַ  ָהְיָתה ִאם, ְלֶהּכֵ
ה ָאסּור ְקַטּנָ יחַ  ׁשֶ הּ  ְלַהּנִ ר ּבָ ָאר ַהּנֵ ׁשְ ִמים ּבִ ה, ַהּיָ יֶחּנָ  ַיּנִ
הּ  דֹוָלה ִהיא ְוִאם. ּבָ ר, ּגְ ּתָ ּמֻ יחַ  ׁשֶ הּ  ְלַהּנִ ר ּבָ , ַהּנֵ
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הּ  ַמְכִניס ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ּוְקָערֹות ְקֵדרֹות ּבָ ֵדי, ּבָ  ּכְ
י ִהיא רְלַהּכִ סּוָלה ׁשֶ ָבר ּפְ ּכְ   :ִמְצָוָתהּ  ִנְגְמָרה ְוׁשֶ

 תרסז סימן
ם ֲאסּוִרין ְונֹוָיה ֻסָכה ִמיִני ָכל ּגַ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ׁשְ

ה. א ם ֲאסּוִרים ְונֹוָיהּ  ֻסּכָ ִמיִני ּגַ ְ ׁשּ  ָלָאֶרץ ּוְבחּוָצה. ּבַ
ים עֹוׂשִ ֵני ׁשֶ ם ָאסּור, טֹוִבים ָיִמים ׁשְ תְּ  ּגַ יִעיּבַ הּוא ׁשִ  ׁשֶ

ִמיִני ְסֵפק ת ָחל ְוִאם. ׁשְ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ  טֹוב יֹום ּבְ
ל ָהַאֲחרֹון ּלֹא נֹוֲהִגים, ַחג ׁשֶ ק ׁשֶ ּפֵ ה ִמּנֹוי ְלִהְסּתַ  ֻסּכָ

ת מֹוָצֵאי ַעד ּבָ יִרים ְוֵישׁ . ׁשַ   :ַמּתִ

 תרסח סימן
ִפַלת ֵסֶדר ִמיִני ֵליל ּתְ   ם:ְסִעיִפי' ב ּובוֹ , ְויֹומוֹ  ׁשְ

ִמיִני ֵליל. א ה אֹוֵמר ׁשְ ִפּלָ ּתְ ן: ּבַ ּתֶ  יֹום ֶאת ָלנוּ  ַוּתִ
ִמיִני ה ָהֲעֶצֶרת ַחג ׁשְ  אֹוְכִלים, ָלָאֶרץ ּוְבחּוָצה. ַהּזֶ
ה ֻסּכָ ְיָלה ּבַ ּלַ ֵני, ּוַבּיֹום ּבַ הּוא ִמּפְ ִביִעי ְסֵפק ׁשֶ  ְוֵאין, ׁשְ

יָבָתהּ  ַעל ְמָבְרִכין ין, ְיׁשִ ׁשִ   :ְזַמן ִריםְואֹומְ  ּוְמַקּדְ

ֲחִרית. ב ה מֹוִציִאין ׁשַ ֹלׁשָ ֶאָחד ְוקֹוִרין, ְסָפִרים ׁשְ  ּבְ
ֹזאת ָרָכה ִמּוְ ִני. ַהּתֹוָרה סֹוף ַעד ַהּבְ ֵ ית, ּוַבׁשּ ֵראׁשִ  ּבְ

ר ַעד ָרא ֲאׁשֶ י. ַלֲעׂשֹות ֱאֹלִהים ּבָ ִליׁשִ ְ יֹום, ּוַבׁשּ  ּבְ
ִמיִני ְ ה מֹות יַאֲחרֵ  ַוְיִהי: ּוַמְפִטיר, ֲעֶצֶרת ַהׁשּ . ֹמׁשֶ
ין ּוְבָמקֹום עֹוׂשִ ֵני ׁשֶ  מֹוִציִאין ֵאין טֹוִבים ָיִמים ׁשְ

ּיֹום א ָהִראׁשֹון ּבַ ֵני ֶאּלָ ֶאָחד ְוקֹוִרין, ְסָפִרים ׁשְ  ּבְ
ה ָ ת ֲחִמׁשּ ָפָרׁשַ ל ְרֵאה ּבְ כֹור ִמּכָ ת הּוא ְוִאם, ַהּבְ ּבָ  ׁשַ
ר: ּוַמְתִחיִלין' ז קֹוִרין ֵ ר ַעׂשּ ֵ ַעׂשּ  קֹוֵרא ְפִטירְוַהמַּ , ּתְ
ִני ֵ ׁשּ ּיֹום: ּבַ ִמיִני ּבַ ְ ְמָלִכים ּוַמְפִטיר, ֲעֶצֶרת ַהׁשּ  ִויִהי: ּבִ

ַכּלֹות ֹלֹמה ּכְ ישׁ  ְואֹוֵמר ַהְסָפִרים ּוַמְחִזיר, ׁשְ , ַקּדִ
יב: ּוַמְכִריז ִ ם ּומֹוִריד ָהרּוחַ  ַמׁשּ ׁשֶ   :ַהּגֶ

 תרסט סימן

ְמַחת יֹום ֵסֶדר   ף ֶאָחדָסִעי ּובוֹ , ּתֹוָרה ׂשִ

ָמקֹום. א ין ּבְ עֹוׂשִ ֵני ׁשֶ יִעי ֵליל, טֹוִבים ָיִמים ׁשְ ׁשִ  ּתְ
ים ׁשִ  ְסָפִרים' ג מֹוִציִאין ּוְלָמָחר ְזַמן ְואֹוְמִרים ְמַקּדְ
ֶאָחד ְוקֹוִרין ָרָכה ְוֹזאת: ּבְ , ַהּתֹוָרה סֹוף ַעד ַהּבְ
ִני ֵ ית: ּוַבׁשּ ֵראׁשִ ר ַעד ּבְ ָרא ֲאׁשֶ , תַלֲעׂשוֹ  ֱאֹלִהים ּבָ

י ִליׁשִ ְ ְפִטיר קֹוֵרא ּוַבׁשּ מוֹ  ַהּמַ  ַוְיִהי: ּוַמְפִטיר ֶאְתמֹול ּכְ
ה מֹות ַאֲחֵרי   :ֹמׁשֶ

  חנוכה הלכות

 תרע סימן
ָבִרים ִרים ָהֲאסּוִרים ּדְ ֲחֻנָכה ְוַהֻמּתָ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ּבַ

כ. א ִכְסֵלו ה"ּבְ מֹוַנת ּבְ ה ְיֵמי ׁשְ דבְּ  ַוֲאסּוִרים ֲחֻנּכָ  ֶהְסּפֵ
ִרין ֲאָבל, ְוַתֲעִנית ת ֻמּתָ ּיַ ֲעׂשִ  ְונֹוֲהגֹות. ְמָלאָכה ּבַ
ים ׁשִ ּלֹא ַהּנָ עֹוד ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ׁשֶ רֹות ּבְ ַהּנֵ  ׁשֶ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ , ּדֹוְלקֹות ֵאין ׁשֶ   :ָלֶהם ְלָהֵקל ׁשֶ

ים ַהְסֻעּדֹות ִרּבּוי. ב ְרּבִ ּמַ ֶהם ׁשֶ , תָהְרׁשוּ  ְסֻעּדֹות ֵהם ּבָ
ּלֹא ה ְקָבעּום ׁשֶ ּתֶ ְמָחה ְלִמׁשְ   :ְוׂשִ

יִדין ֵאין. ג ֶהם ַמְסּפִ א ּבָ ָפָניו ְלָחָכם ֶאּלָ   :ּבְ

 תרעא סימן
ָחתוֹ  ּוְמקֹום ֲחֻנָכה ֵנר ַהְדָלַקת ֵסֶדר ' ח ּובוֹ , ַהּנָ

  ְסִעיִפים:

ֵהר ָצִריךְ . א ַהְדָלַקת ְמֹאד ִלּזָ ה ֵנרֹות ּבְ  ַוֲאִפּלוּ , ֲחֻנּכָ
ְרֵנס ִניעָ  ְתּפַ ָדָקה ִמן ַהּמִ סּותוֹ  מֹוֵכר אוֹ  ׁשֹוֵאל ַהּצְ  ּכְ

ֶמן ְולֹוֵקחַ    :ְלַהְדִליק ׁשֶ

ה. ב ּמָ ְיָלה. ַמְדִליק ֵנרֹות ּכַ ּלַ , ֶאָחד ַמְדִליק ָהִראׁשֹון ּבַ
אן ָכל ֶאָחד ְוהֹוֵלךְ  מֹוִסיף ָוֵאיָלךְ  ִמּכָ  ַעד ַלְיָלה ּבְ
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ֵליל ּבְ ים ִאם ַוֲאִפּלוּ , מֹוָנהשְׁ  ִיְהיוּ  ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ֵני ַרּבִ  ּבְ
ִית   :יֹוֵתר ַיְדִליקוּ  ֹלא ַהּבַ

שׁ  ֵנר. ג ּיֵ י לוֹ  ׁשֶ ּתֵ ּיֹות ׁשְ ִביל לוֹ  עֹוֶלה ּפִ ׁשְ ַנִים ּבִ   :ׁשְ

א. ד ֶמן ְקָעָרה ִמּלֵ יָפהּ  ׁשֶ ִתילֹות ְוִהּקִ ָפה ִאם, ּפְ  ּכָ
ִלי ָעֶליהָ  ל ּכְ ִתיָלה ּכָ ִביל עֹוָלה ּפְ ׁשְ  ֹלא. ֶאָחד ֵנר ּבִ
ָפה ִלי ָעֶליהָ  ּכָ  ְלִפי עֹוֶלה ֵאינוֹ  ֶאָחד ְלֵנר ֲאִפּלוּ , ּכְ
הּוא ְמדּוָרה ׁשֶ   :ּכִ

ה ֵנר. ה יחוֹ  ֲחֻנּכָ ַתח ַעל ַמּנִ ים ִלְרׁשּות ַהָסמּוךְ  ּפֶ  ָהַרּבִ
חּוץ ִית ִאם. ִמּבַ תּוחַ  ַהּבַ ים ִלְרׁשּות ּפָ יחוֹ , ָהַרּבִ  ַעל ַמּנִ
ְתחוֹ  ִית ִלְפֵני ָחֵצר שׁ יֵ  ְוִאם. ּפִ יחוֹ , ַהּבַ ַתח ַעל ַמּנִ  ּפֶ
ר ָהָיה ְוִאם. ֶהָחֵצר ה ּדָ ֲעִלּיָ ֵאין ּבַ ַתח לוֹ  ׁשֶ תּוחַ  ּפֶ  ּפָ

ים ִלְרׁשּות יחוֹ , ָהַרּבִ ַחּלֹון ַמּנִ  ִלְרׁשּות ַהָסמּוךְ  ּבַ
ים ַעת. ָהַרּבִ ָנה ּוִבׁשְ ֵאינוֹ  ַהַסּכָ אי ׁשֶ ַ ם ַרׁשּ ְצָוה ְלַקּיֵ , ַהּמִ
יח ְלָחנוֹ  ַעל וֹ ַמּנִ שׁ  ַאֵחר ֵנר ְוָצִריךְ , ְוַדּיוֹ  ׁשֻ ּמֵ ּתַ  ְלִהׁשְ
 ְוִאם. ַאֵחר ֵנר ָצִריךְ  ֵאין ְמדּוָרה ֵישׁ  ְוִאם. ְלאֹורוֹ 
ֵאין ָחׁשּוב ָאָדם הּוא ְרּכוֹ  ׁשֶ שׁ  ּדַ ּמֵ ּתַ  ְלאֹור ְלִהׁשְ

דּוָרה   :ַאֵחר ֵנר ָצִריךְ , ַהּמְ

יחוֹ . ו יחוֹ  ּוִמְצָוה ,ְטָפִחים' ִמג ְלַמְעָלה ַמּנִ ה ְלַהּנִ  ְלַמּטָ
יחוֹ  ְוִאם, ְטָפִחים' ִמי , ָיָצא, ְטָפִחים' ִמי ְלַמְעָלה ִהּנִ

יחוֹ  ִאם ֲאָבל ה' ִמכ ְלַמְעָלה ַמּנִ   :ָיָצא ֹלא ַאּמָ

יחוֹ  ִמְצָוה. ז ַפח ְלַהּנִ ּטֶ ַתח ַהָסמּוךְ  ּבַ ֹמאל ַלּפֶ ְ ֵדי, ִמׂשּ  ּכְ
ֵהא ּתְ ִמין ְמזּוָזה ׁשֶ ה ְוֵנר ִמּיָ ֹמאל ֲחֻנּכָ ְ  ֵאין ְוִאם. ִמׂשּ
ַתח ְמזּוָזה ּפֶ יחוֹ , ּבַ ִמין ַמּנִ יחוּ  ְוִאם. ִמּיָ ֶלת ִהּנִ ּדֶ  ּבַ
יֶחּנוּ , ַעְצמוֹ  ל ֵמֶחְציוֹ  ַיּנִ ִניָסה ׁשֶ ֹמאל ְלַצד ּכְ  ּוְבֵבית. ׂשְ

ֶנֶסת יחוֹ  ַהּכְ ֹכֶתל ַמּנִ רֹום ּבְ  ּוְמָבְרִכין ּוַמְדִליִקין, ּדָ
ּום ְרסּומֵ  ִמׁשּ   :ִנָסא יּפִ

שׁ  ָחֵצר. ח ּיֵ ֵני לוֹ  ׁשֶ ָתִחים ׁשְ ֵני ּפְ ְ  ָצִריךְ , רּוחֹות ִמׁשּ
יֶהן ְלַהְדִליק ּתֵ ׁשְ ֵני ּבִ ד ִמּפְ ֵני ְוִאם. ַהֲחׁשָ ָתִחים ׁשְ  ַהּפְ

רּוחַ  י ֶאָחד ּבְ ֶאָחד לוֹ  ּדַ   :ֵמֶהם ּבְ

 תרעב סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ֲחֻנָכה ֵנר ַהְדָלַקת ְזַמן

ה ֵנר ַמְדִליִקין ֵאין. א ַקע ֹקֶדם ֲחֻנּכָ ׁשְ ּתִ ה ׁשֶ , ַהַחּמָ
א ִקיָעָתהּ  סֹוף ִעם ֶאּלָ יִמים ְוֹלא ְמַאֲחִרים ֹלא, ׁשְ . ַמְקּדִ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ִאם ׁשֶ  ְלַהְדִליק ָיכֹול ָטרּוד הּוא ׁשֶ

ַלג ְנָחה ִמּפְ ן ּוִבְלַבד, ּוְלַמְעָלה ַהּמִ ּתֵ ּיִ הּ  ׁשֶ ֶמן ּבָ  ַעד ׁשֶ
ְכֶלהשֶׁ  ּוק ִמן ֶרֶגל ּתִ   :ַהׁשּ

ַכח. ב ִקיַעת ִעם ִהְדִליק ְוֹלא ֵהִזיד אוֹ  ׁשָ ה ׁשְ , ַהַחּמָ
ְכֶלה ַעד ְוהֹוֵלךְ  ַמְדִליק ּתִ ּוק ִמן ֶרֶגל ׁשֶ הּוא, ַהׁשּ  ׁשֶ

מוֹ  ָעה ֲחִצי ּכְ ָאז ׁשָ ִבים עֹוְבִרים ָהָעם ׁשֶ א ְוׁשָ  ְוִאּכָ
ְרסּוֵמי ךְ . ִנָסא ּפִ ןלִ  ָצִריךְ  ִהְלּכָ הּ  ּתֵ ֶמן ּבָ ֶזה ׁשֶ  ּכְ
עּור ִ הּ  ָנַתן ְוִאם, ַהׁשּ  ְלַאַחר ְלַכּבֹוָתהּ  ָיכֹול יֹוֵתר ּבָ
ָעַבר ַמן ֶזה ׁשֶ שׁ  ָיכֹול ְוֵכן, ַהּזְ ּמֵ ּתַ  ְלַאַחר ְלאֹוָרהּ  ְלִהׁשְ

ַמן ֶזה י ָהֵני ּוִמיהוּ . ַהּזְ ה ִמּלֵ ִחּלָ  ָעַבר ִאם ֲאָבל, ְלַכּתְ
ַמן ֶזה ל ְוהֹוֵלךְ  ַמְדִליק ,ִהְדִליק ְוֹלא ַהּזְ ְיָלה ּכָ . ַהּלַ

ל ָעַבר ְוִאם ְיָלה ּכָ לּוִמין לוֹ  ֵאין, ִהְדִליק ְוֹלא ַהּלַ ׁשְ   :ּתַ

 תרעג סימן
ָמִנים רֹות ּוְפִתילֹות ׁשְ   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ַלֲחֻנָכה ַהְכׁשֵ

ל. א ָמִנים ּכָ ְ ִתילֹות ַהׁשּ ִרים ְוַהּפְ ׁשֵ ה ְלֵנר ּכְ  ְוַאף, ֲחֻנּכָ
י ַעל ֵאין ּפִ ָמִנים ׁשֶ ְ ִכים ַהׁשּ ִתיָלה ַאַחר ִנְמׁשָ  ְוֵאין ַהּפְ

אֹוָתם ָיֶפה ִנְתֶלה ָהאּור ִתילֹות ּבְ ֵליל ַוֲאִפּלוּ . ַהּפְ  ּבְ
ת ּבָ תֹוךְ  ׁשַ ּבְ ה ְיֵמי ׁשֶ ר ֲחֻנּכָ ֵנר ְלַהְדִליק ֻמּתָ ה ּבְ  ֲחֻנּכָ

ָמִנים ְ ִתילֹות ַהׁשּ ָאסּור ְוַהּפְ ֶ הֶ  ְלַהְדִליק ׁשּ ת ֵנר םּבָ ּבָ , ׁשַ
ָאסּור ְלִפי שׁ  ׁשֶ ּמֵ ּתַ ֵנר ְלִהׁשְ ה ּבְ ין ֲחֻנּכָ ת ּבֵ ּבָ ׁשַ ין ּבְ  ּבֵ
ֹחל , ָאסּור ְלאֹוָרהּ  ִלְמנֹוָתן אוֹ  ָמעֹות ִלְבּדֹק ַוֲאִפּלוּ , ּבַ

ִמישׁ  ַוֲאִפּלוּ  ׁשְ ל ּתַ ה ׁשֶ ָ גֹון, ְקֻדׁשּ , ְלאֹוָרהּ  ִלְלֹמד ּכְ
יר ִמי ְוֵישׁ . ָאסּור ּתִ ּמַ תַ  ׁשֶ ִמישׁ ּבְ ל ׁשְ ה ׁשֶ ָ . ְקֻדׁשּ

ֵדי, נֹוָסף ֵנר ְלַהְדִליק ְונֹוֲהִגים ִאם ּכְ שׁ  ׁשֶ ּמֵ ּתַ  ִיׁשְ
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הּוא ַהּנֹוָסף ְלאֹור ִיְהֶיה ְלאֹוָרהּ  ֻהְדַלק אֹותוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
יֶחּנוּ , ַאֲחרֹון ָאר ְקָצת ֵמָרחֹוק ְוַיּנִ ְ   :ִמְצָוה ֵנרֹות ִמׁשּ

ה ַהְדָלָקה. ב ְבָתה ִאם ְלִפיָכךְ . ִמְצָוה עֹוׂשָ  ֹקֶדם ּכָ
ָעַבר הּ  ׁשֶ ְבָתה ַוֲאִפּלוּ , ָלהּ  ָזקּוק ֵאינוֹ  ְזַמּנָ ֶעֶרב ּכָ  ּבְ
ת ּבָ ַלת ֹקֶדם ׁשַ ת ַקּבָ ּבָ ֲעַדִין ׁשַ עֹוד הּוא ׁשֶ , יֹום ִמּבְ
ִהְדִליָקהּ  ְלַאַחר ִאם ְוֵכן. ָלהּ  ָזקּוק ֵאינוֹ  א ׁשֶ ָנהּ  ּבָ  ְלַתּקְ
ה ׁשֹוֵגג אֹוָתהּ  ְוִכּבָ   :ָלהּ  ָזקּוק ֵאינוֹ , ּבְ

ל ֵנר. ג ִהְדִליק ֶחֶרס ׁשֶ ה ַאַחת ַלְיָלה ּבוֹ  ׁשֶ ן ַנֲעׂשָ  ָיׁשָ
א, ַאֶחֶרת ַלְיָלה ּבוֹ  ַמְדִליִקין ְוֵאין ים לֹוֵקחַ  ֶאּלָ  ֲחָדׁשִ
ָכל א לוֹ  ֵאין ְוִאם. ַלְיָלה ּבְ ן ֶאּלָ ָכל ַמִסיקוֹ , ָיׁשָ  ּבְ
אּור ַלְיָלה ל ְוֵנר. ּבָ ֶכת ׁשֶ ל. ָחָדשׁ  ִריךְ צָ  ֵאינוֹ  ַמּתֶ  ְוׁשֶ

ל אוֹ  ְזכּוִכית ינוֹ , ְמֻכֶסה ֶחֶרס ׁשֶ ֶכת ּדִ ַמּתֶ   :ּכְ

ין ֵאין. ד ׁשִ ִתילֹות חֹוׁשְ ְכֶלה ַעד, ְלַהְחִליָפם ַלּפְ ּתִ   :ׁשֶ

 תרעד סימן
ר ֻמּתָ ר ְלַהְדִליק ׁשֶ ר ִמּנֵ   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ַלּנֵ

ה ֵנר ַמְדִליִקין. א ר ֲחֻנּכָ הֲחנֻ  ִמּנֵ  ְלַהְדִליק ְוַדְוָקא, ּכָ
ה ֶזה ֹלא ִמּזֶ ה ֶזה ְלַהְדִליק ֲאָבל, ֶאְמָצִעי ּבְ  ְיֵדי ַעל ִמּזֶ
ל ֵנר יִרים ְוֵישׁ . ָאסּור, ֹחל ׁשֶ ם ַמּתִ ֶזה ּגַ א, ּבָ  ִאם ֶאּלָ
ן ִעְנָין הּוא ּכֵ שׁ  ּבְ ּיֵ ה ָלחּושׁ  ׁשֶ ְכּבֶ ּיִ ר ׁשֶ ל ַהּנֵ  ֹקֶדם ֹחל ׁשֶ

ְדִליק ּיַ ה לשֶׁ  ַאֵחר ֵנר ׁשֶ   :ֲחֻנּכָ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ב ר ׁשֶ ּנֵ ל ׁשֶ ית ׁשֶ ֶנֶסת ּבֵ ל ַהּכְ ת ְוׁשֶ ּבָ  ׁשַ
ל ה ְוׁשֶ ם ֲחֻנּכָ ּלָ ל ּכֻ ר ֵהם ִמְצָוה ׁשֶ  ֶזה ְלַהְדִליק ּוֻמּתָ
ה   :ִמּזֶ

 תרעה סימן
ַהְדָלָקה ה ׁשֶ ָחה ְולֹא ִמְצָוה עֹוׂשָ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ַהּנָ

העוֹ  ַהְדָלָקה. א ָחה ְוֹלא, ִמְצָוה ׂשָ ִאם, ַהּנָ  ָהְיָתה ׁשֶ
ַחת ְמקֹוָמהּ  ֻמּנַ ּלֹא ּבִ ם ׁשֶ ה ִמְצַות ְלׁשֵ  ַמְדִליָקהּ , ֲחֻנּכָ

ם יָחהּ  ַלֲהִסיָרהּ  ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ׁשָ ם ּוְלַהּנִ  ִמְצַות ְלׁשֵ
ה ית ְלִפיָכךְ . ֲחֻנּכָ ׁשִ ָהְיָתה ֲעׁשָ ל ּדֹוֶלֶקת ׁשֶ , ַהּיֹום ּכָ

ִהְדִליָקהּ  ת ֵמֶעֶרב ׁשֶ ּבָ ה ְלִמְצַות ׁשַ ת ְלמֹוָצֵאי, ֲחֻנּכָ ּבָ  ׁשַ
הּ  ם ּוַמְדִליָקהּ  ְמַכּבָ ל. ִמְצָוה ְלׁשֵ  ָצִריךְ  ָמקֹום ּוִמּכָ

ה ְדִליֶקּנָ ּיַ ְמקֹום ׁשֶ ָחָתהּ  ּבִ ִאם, ַהּנָ ְפִנים ִהְדִליָקהּ  ׁשֶ  ּבִ
ָהרֹוֶאה, ָיָצא ֹלא, ַלחּוץ ְוהֹוִציָאהּ   ְלָצְרּכוֹ : אֹוֵמר ׁשֶ

ָידוֹ  ְואֹוֲחָזהּ  ַמְדִליָקהּ  ִאם ְוֵכן. ַמְדִליָקהּ  אהוּ  , ּבְ
ְמקֹוָמהּ  ָהרֹוֶאה, ָיָצא ֹלא, ּבִ  הּוא ְלָצְרּכוֹ : אֹוֵמר ׁשֶ
  :אֹוֲחָזהּ 

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ב ֵכיָון ׁשֶ ַהְדָלָקה ּדְ ה ּדְ  ָצִריךְ  ִמְצָוה עֹוׂשָ
ן ּתֵ ּיִ ֶמן ׁשֶ ר ׁשֶ ּנֵ ֵדי, ּבַ עּור ּכְ  ִאם ֲאָבל, ָלָקהַהדְ  ֹקֶדם, ׁשִ
ַרךְ  ךְ  ְוַאַחר ְוִהְדִליק ּבֵ ֶמן הֹוִסיף ּכָ ֵדי ַעד ׁשֶ עּור ּכְ , ׁשִ
  :חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ָיָצא ֹלא

ה. ג ָ ה ֵנר ַמְדֶלֶקת ִאׁשּ ַאף, ֲחֻנּכָ ֶבת ִהיא ׁשֶ הּ  ַחּיֶ . ּבָ
ה ֹלא, ְוָקָטן ׁשֹוֶטה ֵחֵרשׁ  ִהְדִליָקהּ  ִאם ֲאָבל  ָעׂשָ
לּום יָחהּ  יפִּ  ַעל ְוַאף, ּכְ ִהּנִ דֹול ׁשֶ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּגָ  ׁשֶ
ָקָטן יעַ  ּבְ ִהּגִ ר, ְלִחּנּוךְ  ׁשֶ   :ֻמּתָ

 תרעו סימן
ָרכֹות ֵסֶדר   ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , ְוַהַהְדָלָקה ַהּבְ

ְדִליק. א ֵליל ַהּמַ ֹלשׁ  ְמָבֵרךְ  ִראׁשֹון ּבְ ָרכֹות ׁשָ : ּבְ
ה ֵנר ְלַהְדִליק ה, ֲחֻנּכָ ָעׂשָ ֶהֱחָינוּ , ִסיםנִ  ְוׁשֶ  ְוִאם. ְוׁשֶ

ַרךְ  ֹלא ֵליל ְזַמן ּבֵ ֵליל ְמָבֵרךְ , ִראׁשֹון ּבְ ִני ּבְ  אוֹ  ׁשֵ
ְזּכֹר ּיִ ׁשֶ   :ּכְ

יל. ב ִים ְמָבֵרךְ  ָוֵאיָלךְ  ִראׁשֹון ִמּלֵ ּתַ , ְלַהְדִליק: ׁשְ
ה ָעׂשָ   :ִנִסים ְוׁשֶ

ּלֹא ִמי. ג אֹות ְלַהְדִליק ָעִתיד ְוֵאינוֹ  ִהְדִליק ׁשֶ  וֹ ּבְ
ְיָלה תֹוךְ  ָעָליו ַמְדִליִקין ֵאין ְוַגם, ַהּלַ יתוֹ  ּבְ , ּבֵ

רֹוֶאה ׁשֶ ה ֵנר ּכְ ה: ְמָבֵרךְ  ֲחֻנּכָ ָעׂשָ  ּוְבֵליל, ִנִסים ׁשֶ
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ם ְמָבֵרךְ  ִראׁשֹון ֶהֱחָינוּ : ּגַ ךְ  ַאַחר ְוִאם, ׁשֶ ֵליל ּכָ ' ב ּבְ
א' ג אוֹ  ֶהֱחָינוּ : ּוְמָבֵרךְ  חֹוֵזר ֵאינוֹ  ְלַהְדִליק ּבָ   :ׁשֶ

ִהְדִליק ַאַחר. ד רֹות: אֹוֵמר, ׁשֶ לוּ  ַהּנֵ  ַמְדִליִקין ָאנוּ  ַהּלָ
ׁשּועֹות ַעל ִסים ְוַעל ַהּתְ ְפָלאֹות ְוַעל ַהּנִ   :'ְוכו ַהּנִ

ֵליל ְלַהְדִליק ַיְתִחיל. ה ר ִראׁשֹון ּבְ ּנֵ , ְיִמיִני ַהּיֹוֵתר ּבַ
ּיֹוִסיף' ב ּוְבֵליל ׁשֶ  ִויָבֵרךְ  ילַיְתחִ  לוֹ  ָסמּוךְ  ֶאָחד ֵנר ּכְ

הּוא, ַהּנֹוָסף ַעל ָמאִלי יֹוֵתר ׁשֶ ֵדי, ׂשְ  ְלַהְפנֹות ּכְ
ִמין ֵליל ְוֵכן. ַלּיָ ּיֹוִסיף' ג ּבְ ׁשֶ ֵני ָסמּוךְ  ַאֵחר עֹוד ּכְ  ִלׁשְ
ּנֹוָסף ַיְתִחיל, ָהִראׁשֹונֹות ֵנרֹות ָרָכה ַיְתִחיל ּובוֹ  ּבַ , ַהּבְ
ךְ  ְוַאַחר  ִנְמָצא. ַלְיָלה ָכלבְּ  ְוֵכן, ָיִמין ְלַצד ִיְפֶנה ּכָ

ִמיד ּתָ הּוא ַהּנֹוָסף ַעל ְמָבֵרךְ  ׁשֶ ס ַעל מֹוֶרה ׁשֶ , ַהּנֵ
ֲהֵרי תֹוֶסֶפת ׁשֶ ִמים ּבְ ס ִנּתֹוֵסף ַהּיָ   :ַהּנֵ

 תרעז סימן
ין ֲחֻנָכה ַאְכְסַנאי ּדִ   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ּבַ

ֵאין ַאְכְסַנאי. א ֵביתוֹ  ָעָליו ַמְדִליִקין ׁשֶ  ָלֵתת יךְ ָצרִ , ּבְ
רּוָטה ִית ְלַבַעל ּפְ ף ַהּבַ ּתֵ ּתַ ֶמן ִעּמוֹ  ְלִהׁשְ ֶ ׁשּ ל ּבַ  ֵנר ׁשֶ
ה ַתח לוֹ  ֵישׁ  ְוִאם. ֲחֻנּכָ תּוחַ  ּפֶ  ָצִריךְ , ְלַעְצמוֹ  ּפָ

ִפְתחוֹ  ְלַהְדִליק י ַעל ַאף, ּבְ אֹותוֹ  ּפִ ִית ׁשֶ  ְמֻיָחד ֵאינוֹ  ּבַ
א ָנה ֶאּלָ ְלַחן ַעל אֹוֵכל ְוהּוא ְלׁשֵ ַעל ׁשֻ ִית ּבַ  ְוהּוא, ַהּבַ
ין   :ָאִביו ֵאֶצל ָהאֹוֵכל ְלֵבן ַהּדִ

יעַ  ָקָטן. ב ִהּגִ   :ְלַהְדִליק ָצִריךְ  ְלִחּנּוךְ  ׁשֶ

ַאף אֹוְמִרים ֵישׁ . ג י ַעל ׁשֶ ְדִליִקין ּפִ ּמַ תֹוךְ  ָעָליו ׁשֶ  ּבְ
יתוֹ  ָמקֹום הּוא ִאם, ּבֵ ֵאין ּבְ ָרֵאל ּבוֹ  ׁשֶ  ַמְדִליק ִיׂשְ

ְבָרכֹות   :ּבִ

ּיֹום ַהּנֹוָתר. ד ִמיִני ּבַ ְ ֶמן ִמן ַהׁשּ ֶ ִריךְ  ַהׁשּ עּור ַהּצָ  ְלׁשִ
ה, ַהְדָלָקה ְפֵני ְוׂשֹוְרפוֹ  ְמדּוָרה לוֹ  עֹוׂשָ ֲהֵרי ַעְצמוֹ  ּבִ  ׁשֶ
ֶמן ִנְתָעֵרב ְוִאם. ְלִמְצָותוֹ  ֻהְקָצה ׁשֶ ים ְוֵאין ַאֵחר ּבְ ִ ׁשּ  ׁשִ

לוֹ  אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ְלַבּטְ ֵאין ׁשֶ ֵדי ָעָליו יףְלהֹוסִ  ׁשֶ  ּכְ
לוֹ    :ְלַבּטְ

 תרעח סימן
ל ֵנר ת ׁשֶ ּבָ ל ְלֵנר קֹוֵדם ׁשַ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ֲחֻנָכה ׁשֶ

ֵאין ִמי. א ֶגת ָידוֹ  ׁשֶ ֶ ה ֵנר ִלְקנֹות ַמׂשּ ת ְוֵנר ֲחֻנּכָ ּבָ , ׁשַ
ת ֵנר ִיְקֶנה ּבָ ֵני ׁשַ לֹום ִמּפְ יתוֹ  ׁשְ ל לוֹ  ֵישׁ  ְוִאם ּבֵ  ְלׁשֶ
ת ּבָ ה ְלֵנר לוֹ  יןְואֵ  ׁשַ  ִיְקֶנה, ַהּיֹום ְלִקּדּושׁ  ּוְלַיִין ֲחֻנּכָ
ה ְלֵנר ּום, ֲחֻנּכָ ְרסּוֵמי ִמׁשּ   :ִנָסא ּפִ

 תרעט סימן
עֶרב ת ּבְ ּבָ ִחָלה ֲחֻנָכה ֵנר ַמְדִליִקין ׁשַ ָסִעיף  ּובוֹ , ּתְ

  ֶאָחד

ֶעֶרב. א ת ּבְ ּבָ ה ֵנר ַמְדִליִקין ׁשַ ה ֲחֻנּכָ ִחּלָ  ךְ כָּ  ְוַאַחר ּתְ
ת ֵנר ּבָ   :ׁשַ

 תרפ סימן
לֹא יחַ  ׁשֶ רֹות ְלַהּנִ ֵליל ַלֶפַתח ָסמּוךְ  ַהּנֵ ת ּבְ ּבָ ' ב ּובוֹ , ׁשַ

  ְסִעיִפים:

ֵליל. א ת ּבְ ּבָ ן ָצִריךְ  ׁשַ ָבר ׁשּום ִלּתֵ ין ַלחּוץ, ּדָ  ּבֵ
רֹות ַתח ַהּנֵ ִביל, ַלּפֶ ׁשְ ּלֹא ָהרּוחַ  ּבִ ה ׁשֶ רֹות ְיַכּבֶ  ַהּנֵ

ּפֹוֵתחַ  ׁשֶ ֶלת ֶאת ּכְ   :ַהּדֶ

ֶעֶרב. ב ת ּבְ ּבָ רֹות ִלְקּבֹעַ  ָאסּור ׁשַ ֶלת ַהּנֵ ּדֶ  ַעְצָמהּ  ּבַ
ֶלת ֲאחֹוֵרי ירשֶׁ  ִמי ְוֵישׁ , ַהּדֶ ּתִ   :ּמַ

 תרפא סימן
יִלין ֵאין ֵנר ַמְבּדִ מֹוָצֵאי ֲחֻנָכה ּבְ ת ּבְ ּבָ ' ב ּובוֹ , ׁשַ

  ְסִעיִפים:
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מֹוָצֵאי. א ת ּבְ ּבָ י ֵאין ׁשַ ֵנר ִליןַמְבּדִ ה ּבְ ֵאין, ֲחֻנּכָ  ׁשֶ
ר ַעל ְמָבְרִכין ְוֵאין ְלאֹורוֹ  ֶנֱהִנים אֹותוּ  ַעד ַהּנֵ ּיֵ  ׁשֶ
  :ְלאֹורוֹ 

ה ֵנר ַמְדִליִקין. ב ֵבית ֲחֻנּכָ ֶנֶסת ּבְ ָלה ֹקֶדם ַהּכְ   :ַהַהְבּדָ

 תרפב סימן
ין ִסים על ּדִ ֲחֻנָכה ַהּנִ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ּבַ

ל. א מוֹ  ּכָ ה ְיֵמי ַנתׁשְ ִסים ַעל אֹוֵמר ֲחֻנּכָ ת ַהּנִ ִבְרּכַ  ּבְ
זֹון ת ַהּמָ ִבְרּכַ ה, ָהָאֶרץ ּבְ ִפּלָ ת ּוַבּתְ ִבְרּכַ  ְוִאם. מֹוִדים ּבְ
ר ִאם ּוִמיהוּ  אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין ֵאין, ָאַמר ֹלא אֹוָתהּ  ִנְזּכַ  ּבְ

ָרָכה ל ּבְ ּלֹא ְזַמן ּכָ יר ׁשֶ ם ֶאת ִהְזּכִ ֵ רִנזְ  ֲאִפּלוּ , ַהׁשּ  ּכַ
ין ה ּבֵ ם ַאּתָ ֵ   :חֹוֵזר, ְלַהׁשּ

ם. ב מּוָסף ּגַ ל ּבְ ת ׁשֶ ּבָ ל ׁשַ  ָצִריךְ  ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ְוׁשֶ
יר ל ְלַהְזּכִ ה ׁשֶ י ַעל ַאף, ֲחֻנּכָ ֵאין ּפִ ה מּוָסף ׁשֶ ֲחֻנּכָ   :ּבַ

ם: אֹוְמִרים ֵאין. ג ׁשֵ יתָ  ּכְ ָעׂשִ י ׁשֶ א, ְוֻכּלֵ ם ֶאּלָ : ְמַסּיֵ
יתָ  ֶהם ְוָעׂשִ ִמים ּוְגבּורֹות ִנִסים ִעּמָ ּיָ ֵעת ַהֵהם ּבַ  ּבָ
אֹוְמִרים אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַהּזֹאת   :אֹותוֹ  ׁשֶ

 תרפג סימן
ֲחֻנָכה ַהֵלל ֵסֶדר   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ּבַ

ל. א מֹוַנת ּכָ ה ְיֵמי ׁשְ ל ֶאת ּגֹוְמִרין ֲחֻנּכָ   :ַהַהּלֵ

 תרפד סימן
ֲחנֻ  ַהּתֹוָרה ְקִריַאת ֵסֶדר   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ָכהּבַ

נֹות קֹוִרין. א ָקְרּבְ יִאים ּבְ ׂשִ ת ַהּנְ ָפָרׁשַ ּבְ ה, ָנׂשא ׁשֶ ֹלׁשָ  ׁשְ
ָכל ת ּוַמְתִחיִלין. יֹום ּבְ ִבְרּכַ  אֹותוֹ  ְוקֹוֵרא, ּכֲֹהִנים ּבְ
ָרֵאל, ְוֵלִוי ּכֵֹהן ִעם ּיֹום קֹוֵרא ְוִיׂשְ יֹום. ָהִראׁשֹון ּבַ  ּבְ
ִני ּיֹום ּכֵֹהן קֹוֵרא ׁשֵ ִני ּבַ ֵ ר ַעד ַהׁשּ ן ֶאָחד ּפַ ָקר ּבֶ , ּבָ
ּיֹום ַעד ְוֵלִוי י ּבַ ִליׁשִ ְ ָרֵאל, ַהׁשּ ּיֹום: ְוקֹוֵרא חֹוֵזר ְוִיׂשְ  ּבַ

ִני ֵ ֶרךְ  ְוַעל, ַהׁשּ ָכל ֶזה ּדֶ יֹום. יֹום ּבְ ִמיִני ּבְ  ׁשְ
ּיֹום: ַמְתִחיִלין ִמיִני ּבַ ְ ל ְוגֹוְמִרין, ַהׁשּ  ְוקֹוִרין, ַהֵסֶדר ּכָ

הפָּ  ל ִראׁשֹוָנה ָרׁשָ ַהֲעלֹוְתךָ  ׁשֶ   :ּבְ

ת. ב ּבָ ׁשַ ה ּבְ ֲחֻנּכָ ּבַ ֶאָחד. ְסָפִרים' ב מֹוִציִאין ׁשֶ  קֹוֵרא ּבְ
ת ָפָרׁשַ בּועַ  ּבְ ָ ִני, ַהׁשּ ֵ ל קֹוֵרא ּוַבׁשּ ׁשֶ ה ּבְ : ּוַמְפִטיר, ֲחֻנּכָ

י ְמִחי ָרּנִ י ּבוֹ  ָחלוּ  ְוִאם. ְוׂשִ ּתֵ תֹות ׁשְ ּבָ  ַמְפִטיר, ׁשַ
שֵּׁ  ְמָלִכים ִניּבַ ֵנרֹות, ּבִ ֹלֹמה ּבְ ׁשְ   :ּדִ

ת ֵטֵבת ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ָחל ִאם. ג ּבָ ׁשַ ' ג מֹוִציִאין, ּבְ
ת' ו ְוקֹוִרין ְסָפִרים ָפָרׁשַ בּועַ  ּבְ ָ ִני, ַהׁשּ ֵ  ֶאָחד קֹוֵרא ּוַבׁשּ
ל ׁשֶ ת ּוְביֹום: ּוַמְתִחיל ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ּבְ ּבָ ַ  קֹוֵרא' ּוַבג, ַהׁשּ

שֶׁ  ַמְפִטיר ה לּבְ י: ּוַמְפִטיר ֲחֻנּכָ ְמִחי ָרּנִ  ָחל ְוִאם. ְוׂשִ
ֹחל ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ֶאָחד ְוקֹוִרין ְסָפִרים' ב מֹוִציִאין, ּבַ  ּבְ

ל' ג ׁשֶ ִני, ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ּבְ ֵ ל ֶאָחד קֹוֵרא ּוַבׁשּ ׁשֶ ה ּבְ . ֲחֻנּכָ
ן ָטָעה ְוִאם ל' ד ְוָקָרא ַהַחּזָ ׁשֶ  ֹלא ִאם, ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ּבְ

 ִאם ֲאָבל. יֹוֵתר ִלְקרֹות ָצִריךְ  ֵאינוֹ ' ב ֵסֶפר הֹוִציאוּ 
ּום', ב ֵסֶפר הֹוִציאוּ  ָגמוֹ  ִמׁשּ י ִלְקרֹות ָצִריךְ  ּפְ  ֲחִמיׁשִ
ל ׁשֶ ה ּבְ   :ֲחֻנּכָ

 תרפה סימן
ּיֹות' ד ֵסֶדר   ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , ָפָרׁשִ

ָחל ְלִניָסן ַהָסמּוךְ  ֲאָדר ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ . א  ִלְהיֹות ׁשֶ
שַׁ  תּבְ ת קֹוִרין, ּבָ ָרׁשַ ָקִלים ּפָ ִהיא ׁשְ י ׁשֶ א ּכִ ָ  ַעד, ִתׂשּ

יתָ  ּיֹור ִוָעׂשִ ת ּכִ ְכֹרת: ּוַמְפִטיר, ְנֹחׁשֶ . ְיהֹוָיָדע ַוּיִ
ה ּומֹוִציִאין ֹלׁשָ ַאַחת: ְסָפִרים ׁשְ ת קֹוֵרא ּבְ ָרׁשַ  ּפָ
בּועַ  ָ ִני, ַהׁשּ ֵ ל ּוַבׁשּ י, ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ׁשֶ ִליׁשִ ְ  קֹוֵרא ּוַבׁשּ

ת ִטירַמפְ  ָפָרׁשַ ָקִלים ּבְ   :ׁשְ

ת. ב ּבָ ׁשַ ה ּבְ ִנּיָ ֵני מֹוִציִאין ׁשְ ֶאָחד. ְסָפִרים ׁשְ  קֹוֵרא ּבְ
ת ָרׁשַ בּועַ  ּפָ ָ ִני, ַהׁשּ ֵ ר ֶאת ָזכֹור: קֹוֵרא ּוַבׁשּ ה ֲאׁשֶ  ָעׂשָ

י: ּוַמְפִטיר, ֲעָמֵלק ְלךָ  ַקְדּתִ ר ֶאת ּפָ ה ֲאׁשֶ   :ֲעָמֵלק ָעׂשָ
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ת. ג ּבָ ׁשַ ִלי ּבְ יתׁשְ הּוא, ׁשִ ֲאָדר ו"ט ׁשֶ . ַמְפִסיִקין, ּבְ
ת ּבָ ִהיא' ד ּוְבׁשַ ֵני מֹוִציִאין ְלֲאָדר ב"כ ׁשֶ . ְסָפִרים ׁשְ
ֶאָחד ת קֹוֵרא ּבְ ָפָרׁשַ בּועַ  ּבְ ָ ִני, ַהׁשּ ֵ ת קֹוֵרא ּוַבׁשּ ָרׁשַ  ּפָ
ָרה י: ּוַמְפִטיר, ּפָ   :הֹוִריםטְ  ַמִים ֲעֵליֶכם ְוָזַרְקּתִ

ת. ד ּבָ ׁשַ יֲחִמי ּבְ הּוא, ׁשִ ֲאָדר ט"כ ׁשֶ ' ב מֹוִציִאין, ּבַ
ֶאָחד: ְסָפִרים ת קֹוֵרא ּבְ ָרׁשַ בּועַ  ּפָ ָ ִני, ַהׁשּ ֵ  ַהֹחֶדשׁ : ּוַבׁשּ

ה ִראׁשֹון: ּוַמְפִטיר, ָלֶכם ַהּזֶ ֶאָחד ּבָ   :ַלֹחֶדשׁ  ּבְ

ּתֹוךְ  ְלִניָסן ַהָסמּוךְ  ֲאָדר ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ָחל. ה  ְיֵמי ּבְ
בּועַ  ָ ֶעֶרב ַוֲאִפּלוּ , ַהׁשּ ת ּבְ ּבָ יִמין, ׁשַ ת ִלְקרֹות ַמְקּדִ ָרׁשַ  ּפָ
ָקִלים ת ׁשְ ּבָ ׁשַ ָפָניו ּבְ ּלְ ה ּוַמְפִסיִקין, ׁשֶ ִנּיָ ְ ׁשּ ֵדי ּבַ  ּכְ
ֵהא ּתְ ת ׁשֶ ָרׁשַ ת ָזכֹור ּפָ ּבָ ַ ׁשּ  ְלפּוִרים ַהְסמּוָכה ּבַ

ָפֶניהָ  ֶעֶרב ּפּוִרים ָחל ְוִאם. ִמּלְ ת ּבְ ּבָ יִמים, ׁשַ  ַמְקּדִ
תפָּ  ִלְקרֹות ת ָזכֹור ָרׁשַ ּבָ ׁשַ ָפָניו ּבְ ּלְ   :ׁשֶ

ִמים. ו ָראּוי ַהּיָ ֶהם ִלְקּבֹעַ  ׁשֶ , ֲאָדר ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ּבָ
תֹות ְוִסיָמן. ו"זבד ּבְ  ד"ד ו"ב ו"זט, ַהַהְפָסָקה ְלׁשַ
לֹוַמר, ו"ובי ָחל: ּכְ ׁשֶ ת ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ּכְ ּבָ ׁשַ  ַמְפִסיִקין ּבְ

ה ָ ֲחִמׁשּ ר ּבַ ָחל. ו"זט ןְוִסימָ , ּבוֹ  ָעׂשָ יֹום ּוְכׁשֶ ' ב ּבְ
ו ַמְפִסיִקין ָחל. ו"ב ְוִסיָמן, ּבוֹ ' ּבְ יֹום ּוְכׁשֶ ' ד ּבְ
ד ַמְפִסיִקין ָחל. ד"ד ְוִסיָמן, ּבוֹ ' ּבְ יֹום ּוְכׁשֶ ' ו ּבְ
י ַמְפִסיִקין ּתֵ ׁשְ תֹות ּבִ ּבָ   :ו"ובי ְוִסיָמן, ּבוֹ  ו"ְוי ּבוֹ ' ב ׁשַ

ת אֹוְמִרים ֵישׁ . ז ָרׁשַ ּפָ ת כֹורזָ  ׁשֶ ָרה ּוָפָרׁשַ ה ּפָ  ֲאֻדּמָ
ִבים אֹוַרְיָתא ְלָקְרָאם ַחּיָ ֵני ְלִפיָכךְ , ִמּדְ ּוִבים ּבְ ׁשּ  ַהּיִ
ֵאין שׁ  ְלָמקֹום ָלֹבא ְצִריִכים ִמְנָין ָלֶהם ׁשֶ ּיֵ  ִמְנָין ׁשֶ

תֹות ּבָ ַ ׁשּ לוּ  ּבַ ֵדי ַהּלָ ֹמעַ  ּכְ ּיֹות ִלׁשְ ָרׁשִ ֵהם ֵאּלוּ  ּפָ  ׁשֶ
אֹוַרְיָתא   :ִמּדְ

  ופורים מגילה ותהלכ

 תרפו סימן

ין עִנית ּדִ ר ּתַ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ֶאְסּתֵ

ה. א ֲחֻנּכָ ר ּופּוִרים ּבַ  ִלְפֵניֶהם ְלִהְתַעּנֹות ֻמּתָ
  :ּוְלַאֲחֵריֶהם

ים. ב י ִמְתַעּנִ ֲאָדר ג"ּבְ ֶאָחד ּפּוִרים ָחל ְוִאם. ּבַ  ּבְ
ת ּבָ ׁשַ יִמין, ּבְ י יֹוםבְּ  ְלִהְתַעּנֹות ַמְקּדִ   :ֲחִמיׁשִ

ים ֵישׁ . ג ר ְלַתֲעִנית ֵזֶכר, ָיִמים' ג ִמְתַעּנִ   :ֶאְסּתֵ

 תרפז סימן
יֵני   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ַהְמִגָלה ְקִריַאת ִחּיּוב ּדִ

ב. א ה ִלְקרֹות ָאָדם ַחּיָ ִגּלָ ְיָלה ַהּמְ ּלַ נֹוָתהּ  ְוַלֲחֹזר ּבַ  ְוִלׁשְ
ּיֹום ל. ּבַ הּ ְזמַ , ַלְיָלה ְוׁשֶ ל ּנָ ְיָלה ּכָ ל. ַהּלַ הּ , יֹום ְוׁשֶ  ְזַמּנָ
ל ה ֵמָהֵנץ ַהּיֹום ּכָ  ְקָרָאהּ  ְוִאם. ַהּיֹום סֹוף ַעד ַהַחּמָ

ָעָלה ֶ ַחר ַעּמּוד ִמׁשּ ַ   :ָיָצא, ַהׁשּ

ִלים. ב ְלמּוד ְמַבּטְ ֹמעַ  ּתֹוָרה ּתַ ה ִמְקָרא ִלׁשְ  ַקל, ְמִגּלָ
ָאר ָוֹחֶמר ל ִמְצֹות ִלׁשְ םשֶׁ  ּתֹוָרה ׁשֶ ּלָ ֵני ִנְדִחים ּכֻ  ִמּפְ
ה ִמְקָרא ָבר ְלךָ  ְוֵאין, ְמִגּלָ ְדָחה ּדָ ּנִ ה ִמְקָרא ׁשֶ  ְמִגּלָ
ָניו ת חּוץ ִמּפָ ֵאין ִמְצָוה ִמּמֵ ַהּפֹוֵגעַ  קֹוְבִרים לוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ

ה קֹוְברוֹ  ּבוֹ  ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר ּתְ   :קֹוֵרא ּכָ

 תרפח סימן
ין ע ֹותִמימ חֹוָמה ַהֻמָקִפים ְכַרִכים ּדִ ן ְיהֹוׁשֻ , נּון ּבִ

  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ 

ים. א ַרּכִ ִפים ּכְ ּקָ עַ  ִמימֹות חֹוָמה ַהּמֻ ן ְיהֹוׁשֻ , נּון ּבִ
ִפין ֵאיָנן ֲאִפּלוּ  ו ֻמּקָ ט קֹוִרין, ַעְכׁשָ  ִאם ֲאִפּלוּ , ו"ּבְ
חּוָצה ֵהם ֶהם ֵאין ַוֲאִפּלוּ , ָלָאֶרץ ּבְ ָרה ּבָ ְטָלִנים ֲעׂשָ . ּבַ

הֻ  ְוהּוא ףׁשֶ ךְ  ְוַאַחר ּקַ ב ּכָ ב אוֹ , ָיׁשַ ׁשַ ּיָ ה ׁשֶ ִחּלָ  ַעל ּתְ
ַעת יפוֹ  ּדַ ךְ  ַאַחר ְלַהּקִ ּנֹוַדע ַלֲאפּוֵקי, ּכָ ׁשֶ ב ּכְ ׁשַ ּיָ  ׁשֶ
ה ִחּלָ ַעת ַעל ּתְ ּלֹא ּדַ יפוֹ  ׁשֶ   :ְלַהּקִ
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ָפִרים ְוֵכן. ב ְרִאים ַהּכְ ֶהם ַהּנִ  ֵאיָנם ֲאִפּלוּ , ִעּמָ
גֹון, ְסמּוִכים ֵהם ּכְ ְסמּוִכים אוֹ . ָהרבָּ  ׁשֶ  ֲאִפּלוּ , ָלֶהם ׁשֶ
ֶהם ִנְרִאים ֵאיָנם גֹון, ִעּמָ ֵהם ּכְ ֵעֶמק ׁשֶ ּלֹא ּוִבְלַבד, ּבָ  ׁשֶ
יל יֹוֵתר ְרחֹוִקים ִיְהיוּ  ן. ִמּמִ י ַעל ַאף ּוְבׁשּוׁשָ  ּפִ

ֵאיָנהּ  ֶפת ׁשֶ עַ  ִמימֹות חֹוָמה ֻמּקֶ ט קֹוִרין, ְיהֹוׁשֻ  ו"ּבְ
ה הֹוִאיל סהַ  ּבוֹ  ְוַנֲעׂשָ   :ּנֵ

ָפִרים. ג דֹולֹות ַוֲעָירֹות ּכְ ים, ּגְ ֵאיָנם ּוְכַרּכִ ִפים ׁשֶ  ֻמּקָ
עַ  ִמימֹות חֹוָמה ן ְיהֹוׁשֻ י קֹוִרין נּון ּבִ   :ד"ּבְ

ַרךְ . ד הּוא ּכְ ף ִאם ָסֵפק ׁשֶ יֵמי ֻהּקַ עַ  ּבִ , ָלאו ִאם ְיהֹוׁשֻ
י קֹוִרין י ְיָבֵרךְ  ְוֹלא, ּוְבֵליֵליהֹון ו"ּוְבט ד"ּבְ  ִאם ּכִ

י הּוא ד"ּבְ   :ָהעֹוָלם ְלֹרב ְקִריָאה ְזַמן ׁשֶ

ן. ה ָהַלךְ  ִעיר ּבֶ ַרךְ  ׁשֶ ן אוֹ , ַלּכְ ַרךְ  ּבֶ ָהַלךְ  ּכְ , ָלִעיר ׁשֶ
ְעּתוֹ  ָהָיה ִאם ְזַמן ִלְמקֹומוֹ  ַלֲחֹזר ּדַ ל( ְקִריָאה ּבִ ) ד"י ׁשֶ

ב ְמקֹומוֹ  קֹוֵרא, ָחַזר ְוֹלא ְוִנְתַעּכֵ  ָהָיה ֹלא ְוִאם. ּבִ
א ַלֲחֹזר ַדְעּתוֹ בְּ  ִריָאה ְזַמן ְלַאַחר ֶאּלָ  ִעם קֹוֵרא, ַהּקְ

י קֹום ַאְנׁשֵ הּוא ַהּמָ ם ׁשֶ   :ׁשָ

ה יֹום. ו ָ ר ֲחִמׁשּ ָחל ָעׂשָ ת ִלְהיֹות ׁשֶ ּבָ ׁשַ  קֹוִרין ֵאין ּבְ
ה ִגּלָ ת ַהּמְ ּבָ ׁשַ א, ּבְ יִמים ֶאּלָ ֶעֶרב ִלְקרֹוָתהּ  ַמְקּדִ  ּבְ
ת ּבָ נֹותמַ  ָמעֹות ְוגֹוִבים, ׁשַ ים ּתְ ִקים ֲעִנּיִ  אֹוָתם ּוְמַחּלְ
ּיֹום ּבוֹ  ת ּוְביֹום. ּבַ ּבָ ֵני מֹוִציִאים ׁשַ ִני ְסָפִרים ׁשְ ֵ  ּוַבׁשּ

ֹבא: קֹוִרין ִסים ַעל: ְואֹוְמִרים. ֲעָמֵלק ַוּיָ  ְוֵאין. ַהּנִ
ים ת עֹוׂשִ ת ֶאָחד יֹום ַעד ּפּוִרים ְסֻעּדַ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ם ַהְמָפֵרשׁ . ז ּיָ ָרא ֹוֵצאְוַהיּ  ּבַ ּיָ ׁשַ ה מֹוֵצא ְוֵאינוֹ  ּבְ  ְמִגּלָ
ה, ִעּמוֹ  ְלהֹוִליךְ  י ִיְקָרֶאּנָ י אוֹ  ג"ּבְ ֶאָחד אוֹ  ב"ּבְ  ּבְ
ר ֹלא, ָעׂשָ ָרָכה ּבְ ר ִאי ְוִאם. ּבְ ין ֶאְפׁשָ  ָיִמים ַעד ְלַהְמּתִ
לוּ  ּקֹוֵרא אֹוְמִרים ֵישׁ , ַהּלָ ת ֲאִפּלוּ  ׁשֶ ִחּלַ   :ַהֹחֶדשׁ  ִמּתְ

ן. ח ָהָיה רִעי ּבֶ ְסִפיָנה ׁשֶ ֶרךְ  אוֹ  ּבַ ּדֶ ָידוֹ  ָהָיה ְוֹלא ּבַ  ּבְ
ה ךְ  ְוַאַחר, ְמִגּלָ ָנה ּכָ ּמְ ט לוֹ  ִנְזּדַ  אֹוָתהּ  קֹוֵרא, ו"ּבְ
ט   :ו"ּבְ

 תרפט סימן
ַהֹכל ִבים ׁשֶ ְקִריַאת ַחּיָ   ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , ְמִגָלה ּבִ

ִבים ַהּכֹל. א ְקִריָאָתהּ  ַחּיָ ים, ּבִ ים ֲאָנׁשִ  ְוֵגִרים ְוָנׂשִ
ְחָרִרים ַוֲעָבִדים ִכים. ְמׁשֻ ים ֶאת ּוְמַחּנְ ַטּנִ   :ִלְקרֹוָתהּ  ַהּקְ

ֹוֵמעַ  ְוֶאָחד ַהּקֹוֵרא ֶאָחד. ב  ְיֵדי ָיָצא, ַהּקֹוֵרא ִמן ַהׁשּ
ַמע ְוהּוא. חֹוָבתוֹ  ׁשְ ּיִ י ׁשֶ הּוא ִמּפִ ב ׁשֶ ְקִריָאָתהּ  ַחּיָ . ּבִ
, ׁשֹוֶטה אוֹ  ָקָטן אוֹ  ֵחֵרשׁ  ַהּקֹוֵרא ָהָיה ִאם ְלִפיָכךְ 
ֹוֵמעַ  ּנוּ  ַהׁשּ ים אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ָיָצא ֹלא ִמּמֶ ׁשִ ַהּנָ  ֵאיָנם ׁשֶ

ים ֶאת מֹוִציאֹות   :ָהֲאָנׁשִ

רֹוִגינּוס. ג ֵאינוֹ  ְוֹלא ִמינוֹ  מֹוִציא ַאְנּדְ  ֻטְמטּום, ִמינוֹ  ׁשֶ
ֶחְציוֹ  ּוִמי   :מֹוִציא ֵאינוֹ  ִמינוֹ  ֲאִפּלוּ  ֶעֶבד ׁשֶ

ֹוֵמעַ . ד ה ַהׁשּ י ְמִגּלָ הּוא ִמּמִ ר ׁשֶ ּנוּ  ֲהָנָאה ֻמּדָ   :ָיָצא, ִמּמֶ

ֵאין ָמקֹום. ה  ֵאיָנם ְוָהֲאֵחִרים יֹוֵדעַ  ֶאָחד ִאם, ִמְנָין ׁשֶ
ם ֶאת ּפֹוֵטר ֶאָחד יֹוְדִעים ּלָ ם ְוִאם. ּכֻ ּלָ ל, יֹוְדִעים ּכֻ  ּכָ

  :ְלַעְצמוֹ  קֹוֵרא ֶאָחד

ים ִביאְלהָ  טֹוב ִמְנָהג. ו ֹמעַ  ּוְקַטּנֹות ְקַטּנִ  ִמְקָרא ִלׁשְ
ה   :ְמִגּלָ

 תרצ סימן
יֵני   ְסִעיִפים: ח"י ּובוֹ , ַהְמִגָלה ְקִריַאת ּדִ

ה ֶאת ָאָדם קֹוֵרא. א ִגּלָ ין ַהּמְ ין עֹוֵמד ּבֵ ב ּבֵ . יֹוׁשֵ
ִצּבּור ִיְקָרא ֹלא ֲאָבל ב, ּבְ ה, יֹוׁשֵ ִחּלָ ֵני ְלַכּתְ בֹוד ִמּפְ  ּכְ
  :ּבּורַהצִּ 

ַנִים ֲאִפּלוּ . ב ָרה ַוֲאִפּלוּ , ׁשְ  ִלְקרֹוָתהּ  ְיכֹוִלים, ֲעׂשָ
ַיַחד ֹוְמִעים ֵהם ְויֹוְצִאים ּבְ   :ֵמֶהם ְוַהׁשּ

הּ  ִלְקרֹוָתהּ  ָצִריךְ . ג ּלָ ָתב ּוִמּתֹוךְ , ּכֻ  ְקָרָאהּ  ְוִאם. ַהּכְ
ה ַעל ֵהא ְוָצִריךְ . ָיָצא ֹלא, ּפֶ ּתְ תּוָבה ׁשֶ הּ  ּכְ ּלָ  ְלָפָניו ּכֻ
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ה ִחּלָ ִדיֲעַבד ֲאָבל, ְלַכּתְ ִמיט ִאם ּבְ  ַהסֹוֵפר ִהׁשְ
ֶאְמָצָעהּ  בֹות ּבְ  ַעל ַהּקֹוֵרא ּוְקָרָאם, ֶחְצָיהּ  ַעד ֲאִפּלוּ , ּתֵ

ה יֹוֵתר ֲאָבל. ָיָצא, ּפֶ תּובֹות ֵהן ֲאִפּלוּ , ֵמֶחְצָיהּ  ּבְ , ּכְ
א ֵהן ֶאּלָ ָטׁשֹות ׁשֶ ּוָמן ְוֵאין ְמֻטׁשְ ר ִרׁשּ סּוָלה, ִנּכָ   :ּפְ

ּתֹוֵפס ִמי. ד ָידוֹ  ׁשֶ ה ּבְ ֵאיָנהּ  ְמִגּלָ ָרה ׁשֶ ׁשֵ  ִיְקָרא ֹלא, ּכְ
ִליחַ  ִעם א, ִצּבּור ׁשְ   :ְוׁשֹוֵתק ׁשֹוֵמעַ  ֶאּלָ

ַהְינוּ , ֵסרּוִגין ְקָרָאהּ . ה ַסק ּדְ ּפָ הּ  ׁשֶ ָהה ּבָ ךְ  ְוַאַחר ְוׁשָ  ּכָ
קֹום ָחַזר ַסק ַלּמָ ּפָ ָהה ֲאִפּלוּ , ׁשֶ דֵ  ׁשָ  ֶאת ִלְגֹמר יּכְ
הּ  ּלָ   :ָיָצא, ּכֻ

ה ֶאת ַהּקֹוֵרא. ו ִגּלָ סּוק ָקָרא. ָיָצא ֹלא, ְלַמְפֵרעַ  ַהּמְ  ּפָ
ג ֶאָחד ִני ְוִדּלֵ ֵ י ְוָקָרא ַהׁשּ ִליׁשִ ךְ  ְוַאַחר ׁשְ  ְוָקָרא ָחַזר ּכָ
ִני ֵ ֵני. ָיָצא ֹלא, ַהׁשּ ָרא ִמּפְ ּקָ סּוק ְלַמְפֵרעַ  ׁשֶ . ֶאָחד ּפָ
א יַצד ֶאּלָ היַ  ּכֵ סּוק ַמְתִחיל, ֲעׂשֶ ִני ִמּפָ ַכח ׁשֵ ָ ׁשּ , ׁשֶ

  :ַהֵסֶדר ַעל ְוקֹוֵרא

ה ֶאת ַהּקֹוֵרא. ז ִגּלָ ה ַעל ַהּמְ   :חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ָיָצא ֹלא, ּפֶ

ַמע ַהּלֹוֵעז. ח ָ ׁשּ ה ֶאת ׁשֶ ִגּלָ תּוָבה ַהּמְ ְלׁשֹון ַהּכְ  ַהּקֶֹדשׁ  ּבִ
י ַעל ַאף, ַהּקֶֹדשׁ  ּוְבִכְתֵבי ֵאינ ּפִ  ֵהם ַמה יֹוֵדעַ  וֹ ׁשֶ
  :חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ָיָצא, אֹוְמִרים

תּוָבה ָהְיָתה. ט ְרּגּום ּכְ ָלׁשֹון אוֹ  ּתַ ׁשֹונֹות ַאֶחֶרת ּבְ  ִמּלְ
ְקִריָאָתהּ  חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ָיָצא ֹלא, ם"ָהַעּכוּ  א ּבִ יר ֶאּלָ ּכִ  ַהּמַ
ׁשֹון אֹותוֹ  ְלַבד ַהּלָ תּוָבה ָהְיָתה ִאם ֲאָבל. ּבִ ְכתָ  ּכְ  בּבִ
ית ּוְקָרָאהּ , ִעְבִרי י ֲאַרּמִ ְמָצא, ָיָצא ֹלא, ַלֲאַרּמִ ּנִ  ֶזה ׁשֶ
ה ַעל קֹוֵרא ּלֹא ְוֵכיָון, ּפֶ  חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ַהּקֹוֵרא ָיָצא ׁשֶ
ֹוֵמעַ  ָיָצא ֹלא ּנוּ  ַהׁשּ   :ִמּמֶ

ּיֹוֵדעַ  ִמי. י ּוִרית ְויֹוֵדעַ  ַלַעז ׁשֶ ַעז יֹוֵצא ֵאינוֹ , ַאׁשּ ּלַ . ּבְ
ּיֹוֵצא ְמִריםאוֹ  ְוֵישׁ    :ׁשֶ

ַיד ִלְמחֹות ֵישׁ . יא ים ַהּקֹוְרִאים ּבְ ה ְלָנׁשִ ִגּלָ ְלׁשֹון ַהּמְ  ּבִ
י ַעל ַאף, ַלַעז תּוָבה ּפִ ּכְ ְלׁשֹון ׁשֶ   :ַלַעז ּבִ

ם ְוֹלא הֹוִאיל, ִמְתַנְמֵנם ְקָרָאהּ . יב ָנה ִנְרּדַ ׁשֵ . ָיָצא, ּבְ
ָמָעהּ  ִאם ֲאָבל   :ָיָצא ֹלא, ִמְתַנְמֵנם ׁשְ

ּקֹוֵרא, ּכֹוְתָבהּ  ָהָיה. יג סּוק ׁשֶ ה ּפָ ִגּלָ ּמְ הּוא ּבַ יק ׁשֶ  ַמְעּתִ
ה ּנָ ן ִאם. ְוכֹוְתָבהּ , ִמּמֶ ּוֵ , חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ָלֵצאת ִלּבוֹ  ּכִ
ֵהא ְוהּוא, ָיָצא ּתְ תּוָבה ׁשֶ הּ  ּכְ ּלָ ה ְלָפָניו ּכֻ ִגּלָ ּמְ הּוא ּבַ  ׁשֶ

יק ה ַמְעּתִ ּנָ  ָהָיה ִאם ְוֵכן. יָההּ ַמגִּ  ָהָיה ִאם ְוֵכן. ִמּמֶ
הּ  ּקֹוֵרא, ּדֹוְרׁשָ סּוק ׁשֶ ה ּפָ ְמִגּלָ ֵלָמה ּבִ  ִאם, ְודֹוְרׁשוֹ  ׁשְ

ן ּוֵ הּ  ַיְפִסיק ְוֹלא. ָיָצא, חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ָלֵצאת ִלּבוֹ  ּכִ  ּבָ
ִעְנָיִנים הּ  ֲאֵחִרים ּבְ ּדֹוְרׁשָ ׁשֶ ָאסּור, ּכְ הּ  ְלַהְפִסיק ׁשֶ  ּבָ
ִעְנָיִנים   :ֲאֵחִרים ּבְ

ה ֶאת ַהּקֹוֵרא. יד ִגּלָ ן ָצִריךְ  ַהּמְ ַכּוֵ ּיְ ֹוֵמעַ  ְלהֹוִציא ׁשֶ , ַהׁשּ
ן ְוָצִריךְ  ַכּוֵ ּיְ ֹוֵמעַ  ׁשֶ ִליחַ  ַהּקֹוֵרא ְוִאם, ָלֵצאת ַהׁשּ  ׁשְ
ְעּתוֹ  ִמְסָתָמא ִצּבּור ל ַעל ּדַ ֹוְמִעים ּכָ  ֵהם ֲאִפּלוּ , ַהׁשּ
ית ֲאחֹוֵרי ֶנֶסת ּבֵ ִקין ֵאין, ַהּכְ  ְוֵישׁ . ָטֻעּיֹוֶתיהָ בְּ  ְמַדְקּדְ

ְוָקא אֹוְמִרים ָטעּות ּדַ ׁשֹון ּבְ ַהּלָ ַההּוא, ֶאָחד ְוָהִעְנָין ׁשֶ  ּכְ
א ְתֵרי ֻעְבּדָ ְלִמיֵדי ּדִ ֲהווּ  ּתַ הּ  ָיְתֵבי ּדַ ַרב ַקּמֵ  ָקֵרי ַחד, ּדְ
ים ָקֵרי ְוַחד ְיהּוִדים ר ְוֹלא ְיהּוִדּיִ . ִמיַנְייהוּ  ַחד ַאְהּדַ
  :אלֹ . ַאֵחר ָטעּות ֲאָבל

ֶרת לֹוַמר ָצִריךְ . טו ֵני ֲעׂשֶ ֶרת ָהָמן ּבְ  ַהּכֹל, ְוֲעׂשֶ
יָמה ְנׁשִ ם ְלהֹוִדיעַ , ַאַחת ּבִ ּלָ ּכֻ ֶאָחד ְוִנְתלוּ  ֶנֶהְרגוּ  ׁשֶ   :ּכְ

ּיֹאַמר ָצִריךְ . טז רּוךְ , ָהָמן ָארּור: ׁשֶ ַכי ּבָ  ֲארּוָרה, ָמְרּדְ
רּוָכה, ֶזֶרשׁ  ר ּבְ ל ֲארּוִרים, ֶאְסּתֵ , ֱאִליִלים ְבֵדיעוֹ  ּכָ

רּוִכים ל ּבְ ָרֵאל ּכָ ּיֹאַמר ְוָצִריךְ . ִיׂשְ  ַחְרבֹוָנה ְוַגם: ׁשֶ
  :ְלּטֹוב ָזכּור

ל ִמְנַהג. יז ָרֵאל ּכָ ַהּקֹוֵרא ִיׂשְ ָטה קֹוֵרא ׁשֶ  ּופֹוׁשְ
ֶרת ִאּגֶ ס ְלַהְראֹות, ּכְ ְגֹמר. ַהּנֵ ּיִ  ְוכֹוְרָכהּ  חֹוֵזר, ּוְכׁשֶ

הּ  ּלָ   :ּוְמָבֵרךְ , ּכֻ

ה. חי י ְמִגּלָ ָרה ַאַחר ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ו"ּוְבט ד"ּבְ  ְוִאם, ֲעׂשָ
ר ִאי ָרה ֶאְפׁשָ ֲעׂשָ ָיִחיד אֹוָתם קֹוִרים ּבַ   :ּבְ
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ã 

 ט
 ט

 תרצא סימן
יֵני   ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , ּוְתִפיָרָתה ַהְמִגָלה ְכִתיַבת ּדִ

ה ּכֹוְתִבין ֵאין. א ִגּלָ א ַהּמְ ְדיוֹ  ֶאּלָ וִ  ַעל, ּבִ  ַעל אוֹ  ילַהּגְ
ָלף ֵסֶפר, ַהּקְ ָתָבהּ  ְוִאם. ּתֹוָרה ּכְ ֵמי ּכְ  ֲעָפִצים ּבְ

ָרה, ְוַקְנַקְנּתֹום ׁשֵ ָתָבהּ . ּכְ ָאר ּכְ ׁשְ , ִצְבעֹוִנים ִמיֵני ּבִ
סּוָלה ְרטּוט ּוְצִריָכה. ּפְ ּתֹוָרה ׁשִ  ָהעֹור ְוֵאין. ַעְצָמהּ  ּכַ
הּ  ּלָ ד ָצִריךְ  ׁשֶ ָמהּ  ְלַעּבֵ ִריךְ  יםאֹוְמרִ  ְוֵישׁ . ִלׁשְ ּצָ  ׁשֶ
ָמהּ  ִעּבּוד   :ִלׁשְ

תּוָבה ָהְיָתה. ב ָיר ַעל ּכְ ֵאינוֹ  עֹור ַעל אוֹ  ַהּנְ  ׁשֶ
ד ָתָבהּ  אוֹ , ְמֻעּבָ ּכְ יקֹורֹוס אוֹ  ם"ַעּכוּ  ׁשֶ סּוָלה, ֶאּפִ . ּפְ
ֵסֶפר ְוִדיָנהּ  ף ְלִעְנַין ּתֹוָרה ּכְ ִויל ֶהּקֵ  ַוֲחֹטְטרֹות ּגְ
ת ן"ֵחִתי  ָהאֹוִתּיֹות ּגּופֹות ְוָכל ן"ֹוִפיְוק ן"ֵהִהי ּוְתִלּיַ

צּוָרָתן סֹוָפהּ  ַעּמּוד ּוְצִריָכה .ִויֵתרֹות ּוַבֲחֵסרֹות ּבְ  ּבְ
הּ  ְוָחָלק ֹראׁשָ ֵדי ּבְ יָפהּ  ּכְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבוֹ  ְלַהּקִ

ִריָכה ּצְ ין ׁשֶ ּגִ ֵאיָנהּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ּתַ   :ְצִריָכה ׁשֶ

ֶרת. ג ֵני ֲעׂשֶ יָרה ְלָכְתָבהּ  ִריךְ צָ  ָהָמן ּבְ ׁשִ  ְוֹלא, ּכְ
ָאר ׁשְ ירֹות ּכִ ָחָלק ׁשִ י ַעל ׁשֶ ּבֵ ָתב ּגַ א, ּכְ יחַ  ֶאּלָ  ָחָלק ַמּנִ

ין ָתב ּבֵ ה ֹלא ְוִאם. ִלְכָתב ּכְ ן ָעׂשָ סּוָלה, ּכֵ   :ּפְ

ָוא ְלַהֲאִריךְ  ָצִריךְ . ד ַוְיָזָתא ו"ּבְ  ִאישׁ  ִלְכּתֹב ְוָצִריךְ . ּדְ
ֹראשׁ  א ּבְ ּפָ סֹוָפהּ  תְואֶ , ּדַ   :ּבְ

ָפָרהּ  ִאם. ה חּוֵטי ּתְ ן ּבְ ּתָ ׁשְ סּוָלה, ּפִ   :ּפְ

הּ  ֵהִטיל ִאם. ו יִדים חּוֵטי' ג ּבָ ָרה, ּגִ ׁשֵ  ּוִבְלַבד, ּכְ
ְהיוּ  ּיִ ׁשֹות ׁשֶ ּלָ ֵני. ְמׁשֻ שׁ  ּוִמּפִ ּיֵ ים ּבוֹ  ׁשֶ רּוׁשִ , ׁשֹוִנים ּפֵ
ם ְיֵדי ָלֵצאת ָצִריךְ  ּלָ ה ּכֻ ה ְוַיֲעׂשֶ ֹלׁשָ ִפירֹות ׁשְ  ּתְ

הּ  ֹראׁשָ סֹוָפהּ ' ְוג ּבְ ֶאְמָצִעיָתהּ ' ְוג ּבְ  ַאַחת ּוְתִפיָרה ּבְ
ֵחֶלק ד ָהְרִביִעי ּבַ ֵחֶלק ַאַחת ּוְתִפיָרה ֶזה ִמּצַ  ָהְרִביִעי ּבַ
ד ּצַ ּמִ   :ָהַאֵחר ׁשֶ

יחַ  ָצִריךְ . ז ּיּור ְלַהּנִ ֹראשׁ  ׁשִ , ּוְבסֹוָפהּ  ַהְיִריָעה ּבְ
ּתֹוְפָרם ׁשֶ הוּ , ַיַחד ּכְ ֶ י ּוְבַמׁשּ   :ַסּגֵ

ִצּבּור קֹוִרין ֵאין. ח ה ּבְ ְמִגּלָ תּוָבה ּבִ ין ַהּכְ תּוִבים ּבֵ . ַהּכְ
א ָיָצא ֹלא, ָקָרא ְוִאם ן ִאם ֶאּלָ  ַעל ְיֵתָרה ָהְיָתה ּכֵ
ָאר ֵדי, ֲחֵסָרה אוֹ  ַהְיִריעֹות ׁשְ ֵהא ּכְ ּיְ ר ָלהּ  ׁשֶ  ֲאָבל. ֶהּכֵ
ִחיד הּ  קֹוֵרא ַהּיָ , ְיֵתָרה אוֹ  ֲחֵסָרה ֵאיָנהּ  ַוֲאִפּלוּ , ּבָ
הּ  ְויֹוֵצא ִהיא ְוַדְוָקא. חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ּבָ ׁשֶ תּוָבה ּכְ יֹון ּכְ ִגּלָ  ּבְ
ֵסֶפר   :ּתֹוָרה ּכְ

ה. ט ִהיא ְמִגּלָ ה ׁשֶ ַתב ִאם ְוֵכן, ְנֻקּדָ הּ  ּכָ ף ּבָ ּדַ  ּבַ
ָרכֹות ָהִראׁשֹון ָכךְ  ִנְפֶסֶלת ֵאיָנהּ , ּוִפּיּוִטים ּבְ   :ּבְ

ה ֵאין ִאם. י ָרה ְמִגּלָ ׁשֵ שׁ  אֹוָתהּ  קֹוִרים ּכְ ֻחּמָ ֹלא ּבְ  ּבְ
ָרָכה   :ּבְ

ה ָקָרא ִאם. יא ְמִגּלָ זּוָלה ּבִ   :ָיָצא, ּגְ

 תרצב סימן
יֵני ְרכֹות ּדִ   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ַהְמִגָלה ּבִ

ה ֶאת ַהּקֹוֵרא. א ִגּלָ ָרכֹות' ג ְלָפֶניהָ  ְמָבֵרךְ  ַהּמְ  ַעל: ּבְ
ה ָראִמקְ  ה, ְמִגּלָ ָעׂשָ ֶהֱחָינוּ , ִנִסים ְוׁשֶ  ֵאינוֹ  ּוַבּיֹום. ְוׁשֶ

ֶהֱחָינוּ  ּוְמָבֵרךְ  חֹוֵזר  ָהַרב: ְלָבֵרךְ  נֹוֲהִגין ּוְלַאֲחֶריהָ  .ׁשֶ
ַרךְ  ֹלא ִאם'. וכו ִריֵבנוּ  ֶאת  ְוֹלא ְלָפֶניהָ  ֹלא ּבֵ

  :ָיָצא, ְלַאֲחֶריהָ 

עֹוד ָלׂשּוחַ  ֵאין. ב ּקֹוִרין ּבְ   :ָתהּ אוֹ  ׁשֶ

י ַעל ַאף. ג ָצא ּפִ ּיָ ָבר ׁשֶ  ַאֵחר ֶאת ְלהֹוִציא ְמָבֵרךְ , ּכְ
  :חֹוָבתוֹ  ְיֵדי

הּוא ִמי. ד  ְלֵבית ֵליֵלךְ  ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ְקָצת ָאנּוס ׁשֶ
ֶנֶסת ין ְוָצִריךְ  ַהּכְ ְראוּ  ַאַחר ַעד ְלַהְמּתִ ּקָ ָהל ׁשֶ , ַהּקָ
ה ב ָעָליו ְוָקׁשֶ ַתֲעִנית ִליׁשֵ ל ּבְ ךְ  ּכָ ֹמעַ  ָיכֹול, ּכָ  ִלׁשְ

עֹוד ְקִריָאָתהּ  ַלג יֹום ִמּבְ ְנָחה ִמּפְ   :ּוְלַמְעָלה ַהּמִ
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 ט
 ט

 תרצג סימן
ִפַלת ֵסֶדר   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , פּוִרים ּתְ

ה ְקִריַאת ַאַחר. א ִגּלָ ַעְרִבית ַהּמְ ה: אֹוֵמר, ּבְ  ְוַאּתָ
מֹוָצֵאי ָחל ְוִאם, ָקדֹושׁ  ת ּבְ ּבָ , ֹנַעם יִהיוִ : אֹוֵמר ׁשַ
ה ֹקֶדם   :ָקדֹושׁ  ְוַאּתָ

ִסים ַעל: אֹוֵמר. ב ְיָלה, ַהּנִ ּלַ   :ּוַבּיֹום ּבַ

ל ּבוֹ  קֹוִרין ֵאין. ג ֵניֶהם ַעל נֹוְפִלים ְוֵאין, ַהּלֵ   :ּפְ

ת ְוקֹוִרין ּתֹוָרה ֵסֶפר מֹוִציִאין. ד ָפָרׁשַ ֹבא ּבְ , ֲעָמֵלק ַוּיָ
י ַעל ְוַאף ֵאין ּפִ הּ  ׁשֶ סּוִקים' ט אֶאלָּ  ּבָ  ְוּכֹוְפִלין. ּפְ

סּוק ֵדי ַאֲחרֹון ּפָ ִלים ּכְ ָרה ְלַהׁשְ סּוִקים ֲעׂשָ  ְוקֹוִרין. ּפְ
ה ִגּלָ ךְ  ְוַאַחר ַהּמְ ה ֵסֶדר ּכָ ָ   :ְקֻדׁשּ

 תרצד סימן
ין ים פּוִרים ָמעֹות ּדִ   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ַלעִנּיִ

ב. א ל ַחּיָ ן ָאָדם ּכָ י ְלָפחֹות ִלּתֵ ּתֵ נֹות ׁשְ ֵני ַמּתָ  ִלׁשְ
ים   :ֲעִנּיִ

ין ֵאין. ב ּנִ  ֲאָבל. ַאֶחֶרת ִלְצָדָקה ּפּוִרים ָמעֹות ְמׁשַ
ְרֶצה ַמה ּבוֹ  ַלֲעׂשֹות ָיכֹול ֶהָעִני ּיִ ֶ   :ׁשּ

ִקים ֵאין. ג ָמעֹות ְמַדְקּדְ א ּפּוִרים ּבְ ל ֶאּלָ ט ִמי ּכָ ּפֹוׁשֵ  ׁשֶ
ֲהגוּ שֶׁ  ּוְבָמקֹום. לוֹ  נֹוְתִנים ִלּטֹל ָידוֹ  ן ּנָ  ַאף ִלּתֵ

  :נֹוְתִנים, ם"ְלַעּכוּ 

ָמקֹום. ד ֵאין ּבְ ים ׁשֶ ב ָיכֹול, ֲעִנּיִ  ּפּוִרים ָמעֹות ְלַעּכֵ
ּלוֹ  קֹום ְונֹוְתָנם ְלַעְצמוֹ  ׁשֶ ּמָ ְרֶצה ּבַ ּיִ   :ׁשֶ

 תרצה סימן
יֵני ת ּדִ   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , פּוִרים ְסִעּדַ

:  

ת. א עֲ  ּפּוִרים ְסֻעּדַ ָאהּ ׁשֶ ְיָלה ׂשָ ּלַ  ְיֵדי ָיָצא ֹלא, ּבַ
  :חֹוָבתוֹ 

ב. ב א ְלַבסֹוֵמי ִאיִנישׁ  ַחּיָ פּוַרּיָ ֹלא ַעד ּבְ ין ָיַדע ּדְ  ּבֵ
ַכי ְלָברּוךְ  ָהָמן ָארּור   :ָמְרּדְ

ִסים ַעל אֹוֵמר. ג ת ַהּנִ ִבְרּכַ זֹון ּבְ ת ַהּמָ ִבְרּכַ . ָהָאֶרץ ּבְ
ּיֹום ְסעּוָדתוֹ  ִהְתִחיל ְוִאם ָכה ּבַ ְיָלה ַעד ּוָמׁשְ , ַהּלַ

ִסים ַעל: אֹוֵמר ָבַתר, ַהּנִ ת ּדְ ִחּלַ ה ּתְ  ְוֵישׁ . ַאְזִליָנן ְסֻעּדָ
אֹוֵמר ִמי ֵאין ׁשֶ   ,ְלָאְמרוֹ  ׁשֶ

ב. ד ֹלחַ  ַחּיָ י ַלֲחֵברוֹ  ִלׁשְ ּתֵ ר ָמנֹות ׁשְ ׂשָ ל אוֹ  ּבָ  ִמיֵני ׁשֶ
ֱאַמר, ֳאָכִלים ּנֶ לֹוחַ : ׁשֶ י הוּ ְלֵרעֵ  ִאישׁ  ָמנֹות ּוִמׁשְ ּתֵ  ׁשְ
ה ְוָכל. ֶאָחד ְלִאישׁ  ָמנֹות ְרּבֶ ֹלח ַהּמַ  ְלֵרִעים ִלׁשְ
ח ּבָ  ׁשֹוֵלחַ  ֶזה, ֲחֵברוֹ  ִעם ַמֲחִליף, לוֹ  ֵאין ְוִאם. ְמׁשֻ
ֵדי, ְסעּוָדתוֹ  ָלֶזה ׁשֹוֵלחַ  ְוֶזה, ְסעּוָדתוֹ  ָלֶזה ם ּכְ : ְלַקּיֵ

לֹוחַ    :ְלֵרֵעהוּ  ִאישׁ  ָמנֹות ּוִמׁשְ

 תרצו סימן
ת ְוַתעִנית ֶהְסֵפד יֵנידִּ  ּיַ פּוִרים ְמָלאָכה ַועׂשִ ' ח ּובוֹ , ּבְ

  ְסִעיִפים:

ר ּפּוִרים. א ת ֻמּתָ ּיַ ֲעׂשִ ֲהגוּ  ּוְבָמקֹום. ְמָלאָכה ּבַ ּנָ  ׁשֶ
ּלֹא ין ֵאין, ַלֲעׂשֹות ׁשֶ ה. עֹוׂשִ  רֹוֶאה ֵאינוֹ , ְוָהעֹוׂשֶ
ָרָכה ִסיַמן א, ְלעֹוָלם ְמָלאָכה ֵמאֹוָתהּ  ּבְ  הּוא ִאם ֶאּלָ
ְנָין ל ּבִ ְמָחה ׁשֶ גֹון, ׂשִ ית: ּכְ  אוֹ  ִלְבנוֹ  ַחְתנּות ּבֵ

ל ַאּבּוְרְנִקי ֵרי, ְמָלִכים ׁשֶ ׁשָ   :ּדְ

ָמקֹום ֲאִפּלוּ . ב ֲהגוּ  ּבְ ּנָ א ָנֲהגוּ  ֹלא, ׁשֶ יֹום ֶאּלָ  ִמְקָרא ּבְ
ה ְלַבד ְמִגּלָ ל ֶאת ֶלֱאֹסר ֲאָבל, ּבִ ֶזה ֶזה ׁשֶ  ֵאינוֹ , ּבָ
  :ִמְנָהג

ד ֲאסּוִרים ו"ט ְויֹום ד"י יֹום .ג ֶהְסּפֵ  ְלָכל ְוַתֲעִנית ּבְ
ָכל ָאָדם ין, ָמקֹום ּבְ ים ִלְבֵני ּבֵ ַרּכִ ֵהם ּכְ ין ׁשֶ  ו"ט עֹוׂשִ
ְלַבד ין, ּבִ ֵהם ֲעָירֹות ִלְבֵני ּבֵ ים ׁשֶ ְלַבד ד"י עֹוׂשִ . ּבִ
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ים ׁשִ ֶהם ְמַעּנֹות ְוַהּנָ ן, ּבָ ּלָ ּכֻ ַאַחת עֹונֹות ׁשֶ חֹותּוְמטַ , ּכְ  ּפְ
ּכֹות ּמַ ף ׁשֶ ף ֶאל ּכַ ֵהא, ְמקֹוְננֹות ֹלא ֲאָבל. ּכַ ּתְ  ַאַחת ׁשֶ
ֶרת ן ְמַדּבֶ ר. ַאֲחֶריהָ  עֹונֹות ְוֻכּלָ ת ִנְקּבַ  ְמַעּנֹות ֹלא, ַהּמֵ

  :ְמקֹוְננֹות ְוֹלא

ל. ד ְבֵרי ּכָ ה נֹוֲהִגים ֲאֵבלּות ּדִ ֲחֻנּכָ   :ּופּוִרים ּבַ

מֹוצָ  ּפּוִרים ָחל ִאם. ה ת ֵאיּבְ ּבָ ב ְוָהָאֵבל ׁשַ ֵבית יֹוׁשֵ  ּבְ
ֶנֶסת ת ַהּכְ ּבָ ׁשַ ִמְנָחה ּבְ ם ֵיֵצא ֹלא, ּבְ ָ ל ַעד ִמׁשּ ּלֵ ְתּפַ ּיִ  ׁשֶ
ת ִפּלַ ַמע ַעְרִבית ּתְ ה ְקִריַאת ְוִיׁשְ  ֹלא ּוְלָמֳחָרת, ְמִגּלָ
ַתח ֵיֵצא יתוֹ  ִמּפֶ   :ּבֵ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ו ָהָאֵבל ׁשֶ ב ׁשֶ ֹלח ַחּיָ   :תָמנוֹ  ִלׁשְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ז אֹוֵנן ׁשֶ ר ׁשֶ ר ֻמּתָ ָבׂשָ ֹלא, ְוַיִין ּבְ  ָאֵתי ּדְ
ה ָיִחיד ֲעׂשֵ ֲאֵבלּות ּדְ ה ְוָדֵחי ּדַ ים ֲעׂשֵ ַרּבִ אֹוַרְיָתא ּדְ , ּדְ

ֹמחַ  ִלׂשְ פּוִרים ּדְ ָלה ִדְבֵרי ּבְ ֵהם ִניְנהוּ  ַקּבָ ִדְבֵרי ׁשֶ  ּכְ
  :ּתֹוָרה

ר. ח א ֻמּתָ ָ ה ִלׂשּ ָ   :פּוִריםבְּ  ִאׁשּ

 תרצז סימן
ה אֹוְמִרים ֵאין ִחּנָ פּוִרים ּתְ י( ּבְ ֲאָדר ו"ְוט ד"ּבְ ּבַ ', א ׁשֶ

ֲעִנית ְוִדין ד ּתַ ֶהן ְוֶהְסּפֵ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ ), ּבָ

ֲאָדר ו"ְוט ד"י יֹום. א ּבַ  ַעל נֹוְפִלים ֵאין ִראׁשֹון ׁשֶ
ֵניֶהם יֹום' ה ַיַעְנךָ  ִמְזמֹור אֹוְמִרים ְוֵאין, ּפְ , ָצָרה ּבְ

ד ַוֲאסּוִרים ֶהְסּפֵ ָאר ֲאָבל. ְוַתֲעִנית ּבְ ָבִרים ׁשְ  ֵאין ּדְ
ֶהם נֹוֲהִגים ַאף אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבָ ד ּדְ ֶהְסּפֵ  ְוַתֲעִנית ּבְ
ִרים   :ֻמּתָ

  

  דעה יורה

  שחיטה הלכות

 א סימן
  ְסִעיִפים: ד"י ּובוֹ , לשחוט הכשרים הם מי

ה ִטיןׁשֹוחֲ  ַהּכֹל. א ִחּלָ ים ֲאִפּלוּ , ְלַכּתְ  ְוָכל ַוֲעָבִדים. ָנׁשִ
יִרין ֵאין ֲאִפּלוּ , ָאָדם ְחָזק אֹותוֹ  ַמּכִ ּמֻ ֹחט ׁשֶ ּלֹא ִלׁשְ  ׁשֶ

ף הּוא ּבוֹ  יֹוְדִעין ֵאין ְוַגם, ִיְתַעּלֵ  ְויֹוֵדעַ  ֻמְמֶחה ׁשֶ
ִחיָטה ִהְלכֹות ר, ׁשְ ן ֻמּתָ ה לוֹ  ִלּתֵ ִחּלָ ֹחט ְלַכּתְ , ִלׁשְ
ִחיָטתוֹ  ֶלֱאֹכל רּוֻמתָּ  ְ ֹרב, ִמׁשּ ֹחט ָהְרִגיִלין ׁשֶ  ֵהם ִלׁשְ

ֶחְזַקת ה. ּוֻמְחָזִקין ֻמְמִחין ּבְ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ
ֵאינוֹ  ׁשֶ ר ָאז, ְלָפֵנינוּ  ּבְ ִחיָטתוֹ  ֶלֱאֹכל ֻמּתָ ְ  ְוסֹוְמִכים ִמׁשּ

, ְלָבְדקוֹ  ָצִריךְ , ְלָפֵנינוּ  הּוא ִאם ֲאָבל. ַהֲחָזָקה ַעל

ִחיָטה ִהְלכֹות ְויֹוֵדעַ  ֻמְמֶחה הּוא ִאם  ֵאין ֲאָבל, ׁשְ
ֲאלוֹ  ָצִריךְ  ף ִאם ְלׁשָ   :ִנְתַעּלֵ

ַדע ָצִריךְ  ֵאין. ב ּיֵ ל ׁשֶ יִנים ִחּלּוֵקי ּכָ א, ַהּדִ  ִאם ֶאּלָ
ָבר ַעל אֹוֵמר ק ָהִייִתי ֶזה ּדָ ּפֵ הּ  ָקֵריַנן, ְוׁשֹוֵאל ִמְסּתַ  ּבֵ
יר ּפִ אֹומֵ  ַעד, יֹוֵדעַ  ׁשַ ר ָהָאסּור ַעל רׁשֶ   :ֻמּתָ

ּיֹוְדִעין ִמי. ג ֵאינוֹ  ּבוֹ  ׁשֶ ִחיָטה ִהְלכֹות יֹוֵדעַ  ׁשֶ , ׁשְ
ַחט ֲאִפּלוּ  ָעִמים' ה אוֹ ' ד ְלָפֵנינוּ  ׁשָ ִחיָטה ּפְ  ֲהגּוָנה ׁשְ

ַחט, ּוְראּוָיה ךְ  ַאַחר ְוׁשָ ינוֹ  ּכָ ִחיָטתוֹ , ַעְצמוֹ  ְלֵבין ּבֵ  ׁשְ
סּוָלה ֲאלוּ  ֲאִפּלוּ . ּפְ יתָ : לוֹ  ׁשָ ךְ  ָעׂשִ  ּוִמּתֹוךְ , ְוָכךְ  ּכָ

ׁשּוָבתוּ  ַחט ִנְרֶאה ּתְ ָ ׁשּ ָראּוי ׁשֶ , ָעָליו ִלְסֹמךְ  ֵאין, ּכָ
ִרי: ָאַמר ַוֲאִפּלוּ  י ִלי ּבָ ַחְטּתִ ָ ׁשּ ּיֹוְדִעים ִמי. ָיֶפה ׁשֶ  ׁשֶ

ֵאינוֹ  ּבוֹ  ִחיָטה ִהְלכֹות יֹוֵדעַ  ׁשֶ ן ְיכֹוִלים, ׁשְ  לוֹ  ִלּתֵ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן ב הלכות שחיטה
  

 

367

  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 ט
 ט

ֹחט יו ַעל עֹוֵמד ַאֵחר ִאם, ִלׁשְ ּבָ ְרֶאה ּוִבְלַבד, ּגַ ּיִ  ׁשֶ
ת אֹותוֹ  ִחּלַ ִחיָטה ִמּתְ   :סֹוָפהּ  ַעד ׁשְ

ָדָייו ָאְבדוּ  ִאם. ד ְגְנבוּ  אוֹ , ְוַתְרְנגֹוָליו ּגְ ּנִ  ּוְמָצָאם, ׁשֶ
חּוִטים ָראּוי ׁשְ ָמקֹום, ּכָ ֹרב ּבְ ָרֵאל ׁשֶ , ְמצּוִיים ִיׂשְ
ִרים ין, ֻמּתָ ָצָאם ּבֵ ּמְ וּ  ׁשֶ ׁשּ ין קּבַ ָצָאם ּבֵ ּמְ ה ׁשֶ ּפָ ַאׁשְ  ּבָ
ִית ּבַ ּבַ ה ְמָצָאם ִאם ֲאָבל, ׁשֶ ּפָ ַאׁשְ ּוק ּבָ ׁשּ ּבַ   :ֲאסּוִרים, ׁשֶ

ֵאינוֹ  ֵחֵרשׁ . ה ר ְוֵאינוֹ  ׁשֹוֵמעַ  ׁשֶ ַהְינוּ , ְוׁשֹוֶטה, ְמַדּבֵ  ּדְ
הּוא ְיָלה ְיִחיִדי יֹוֵצא ׁשֶ ּלַ סּותוֹ  ְמָקֵרעַ  אוֹ , ּבַ  ָלן אוֹ , ּכְ
ֵבית ָברֹותהַ  ּבְ ד אוֹ , ּקְ ּנֹוְתִנים ַמה ְמַאּבֵ ֶ  ֲאִפּלוּ , לוֹ  ׁשּ
ַאַחת ה ִאם, ֵמֵאּלוּ  ּבְ ֶרךְ  אֹותוֹ  עֹוׂשֶ טּות ּדֶ  ְוָקָטן, ׁשְ
ֵאינוֹ  ן יֹוֵדעַ  ׁשֶ ֹחט ָיָדיו ְלַאּמֵ  ָלֶהם מֹוְסִרין ֵאין, ִלׁשְ
ֹחט ה ִלׁשְ ִחּלָ יֶהם ַעל עֹוְמִדים ֲאֵחִרים ֲאִפּלוּ , ְלַכּתְ ּבֵ . ּגַ

ֲחטוּ  םְואִ  ִחיָטָתן, ׁשָ ָרה ׁשְ ׁשֵ  ַעל עֹוְמִדים ֲאֵחִרים ִאם ּכְ
יֶהם ּבֵ ה ָלֶהם מֹוְסִרין ְוֵאין. ּגַ ִחּלָ ֹחט ְלַכּתְ ֵאין ִלׁשְ ׁשֶ  ּכְ
יֶהם ַעל עֹוְמִדים ֲאֵחִרים ּבֵ  רֹוִצים ִאם ֲאִפּלוּ , ּגַ
ָטן ְוִאם. ִלְכָלִבים ְלַהֲאִכיל ן יֹוֵדעַ  ַהּקָ  ִאם, ָיָדיו ְלַאּמֵ

יו ַעל עֹוְמִדים ֵחִריםאֲ  ּבָ ה ׁשֹוֵחט, ּגַ ִחּלָ ר ְלַכּתְ  ּוֻמּתָ
ִחיָטתוֹ  ֶלֱאֹכל ְ   :ִמׁשּ

ר ֵחֵרשׁ . ו ֹחט ֹלא, ׁשֹוֵמעַ  ְוֵאינוֹ  ַהְמַדּבֵ ֵני, ִיׁשְ  ִמּפְ
ֵאינוֹ  ָרָכה ׁשֹוֵמעַ  ׁשֶ ַחט ְוִאם. ַהּבְ ינוֹ  ֲאִפּלוּ , ׁשָ  ְלֵבין ּבֵ
ִחיָטתוֹ , ַעְצמוֹ  ָרה ׁשְ ׁשֵ   :ּכְ

ֹוֵמעַ . ז ר ְוֵאינוֹ  ַהׁשּ  ֲאִפּלוּ  ׁשֹוֵחט, ֻמְמֶחה הּוא ִאם, ְמַדּבֵ
ה ִחּלָ   :ְמָבֵרךְ  ַאֵחר ִאם, ְלַכּתְ

ּכֹור. ח יעַ  ׁשִ ִהּגִ ְכרּותוֹ  ׁשֶ ל ְלׁשִ ינוֹ , לֹוט ׁשֶ ׁשֹוֶטה ּדִ . ּכְ
יעַ  ֹלא ְוִאם ְכרּותוֹ  ִהּגִ ל ְלׁשִ ה ׁשֹוֵחט, לֹוט ׁשֶ ִחּלָ   :ְלַכּתְ

ֹחט ֹלא ,סּוָמא. ט ה ִיׁשְ ִחּלָ א, ְלַכּתְ ן ִאם ֶאּלָ  ֲאֵחִרים ּכֵ
ַחט ְוִאם. אֹותוֹ  רֹוִאין ִחיָטתוֹ , ׁשָ ָרה ׁשְ ׁשֵ   :ּכְ

ֹחט ֹלא, ָעֹרם. י ה ִיׁשְ ִחּלָ ֵני, ְלַכּתְ ֵאינוֹ  ִמּפְ  ָיכֹול ׁשֶ
  :ְלָבֵרךְ 

ילוּ  ִאם. יא ָהל ִהּטִ ּלֹא, ֵחֶרם ַהּקָ ֹחט ׁשֶ א ִיׁשְ ח ֶאּלָ  ַטּבָ
ַחט, עַ ָידוּ  ִחיָטתוֹ  אֹוְמִרים ֵישׁ , ַאֵחר ְוׁשָ ְ ׁשּ   :ֲאסּוָרה ׁשֶ

ֹוֵחט. יב ְפֵני ַהׁשּ ֵהָמה ֵעִדים ּבִ , ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ּבְ
א ּבָ ָרֵאל ּוְכׁשֶ ה ִלְקנֹות ִיׂשְ ּנָ ְקֶנה ֹלא: ָאַמר, ִמּמֶ  ּתִ
ה ּנָ י ִמּמֶ יהָ  ֹלא ּכִ ַחְטּתִ  הּ ְלִדיֵדי ּוִמיהוּ . ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ׁשְ
ָהא, ֲאסּוָרה ְוָיא ּדְ יהּ  ׁשָ ְפׁשֵ ִאסּוָרא ֲחִתיָכה ַאּנַ   :ּדְ

ח. יג ה ַטּבָ ָעׂשָ ֹראשׁ  ִסיָמן ׁשֶ ֶבשׂ  ּבְ חּוט ַהּכֶ ָ ֵהא, ַהׁשּ ּיְ  ׁשֶ
הּוא ִנְרֶאה הּוא אֹוֵמר ָהָיה ְוַגם, ְטֵרָפה ׁשֶ , ְטֵרָפה ׁשֶ
ךְ  ְוַאַחר ר ָאַמר ּכָ ׁשֵ ּכָ ן ָאַמר ְוֹלא, ָהָיה ׁשֶ ֵדי אֶאלָּ  ּכֵ  ּכְ
ּלֹא חוּ  ׁשֶ ֵאר אֹותוֹ  ִיּקְ ָ ח לוֹ  ְוִיׁשּ נוּ  ִלּקַ ר ִמּמֶ ׂשָ יָון, ּבָ  ּכֵ
ַתן ּנָ ָבָריו ֲאַמְתָלא ׁשֶ   ֶנֱאָמן ִלּדְ

ֵהִעיד, ׁשֹוֵחט. יד ַחט ֶאָחד ֵעד ָעָליו ׁשֶ ָ ׁשּ ּלֹא ׁשֶ  ׁשֶ
ֹהֶגן ה ֶאָחד ֵעד, ַמְכִחיׁשוֹ  ְוהּוא, ּכַ ַהְכָחׁשָ לּום ָלאו ּבְ , ּכְ

ר ַעְצמוֹ  ָהֵעדוְ  אן ֶלֱאֹכל ֻמּתָ א ִמּכָ ל. ּוְלַהּבָ , ָמקֹום ּוִמּכָ
הּוא ַמה ְלִפי ַהּכֹל ֶ   :ָאָדם ׁשּ

 ב סימן
  ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , כשרה ומומר נכרי שחיטת אם

ִחיַטת. א  ְוֲאִפּלוּ , ָקָטן הּוא ֲאִפּלוּ , ְנֵבָלה, ָנְכִרי ׁשְ
  :אֹותוֹ  רֹוִאין ֲאֵחִרים וּ ַוֲאִפלּ  ֱאִליִלים עֹוֵבד ֵאינוֹ 

ָרֵאל, ְלֵתָאבֹון ְנֵבלֹות אֹוֵכל מּוָמר. ב ין ּבֹוֵדק ִיׂשְ  ַסּכִ
ר, לוֹ  ְונֹוֵתן ִחיָטתוֹ  ֶלֱאֹכל ּוֻמּתָ ְ ֹחט ֲאִפּלוּ  ִמׁשּ ינוֹ  ִיׁשְ  ּבֵ
ּיֹוְדִעין ְוהּוא, ַעְצמוֹ  ְלֵבין ּיֹוֵדעַ  ּבוֹ  ׁשֶ  ִהְלכֹות ׁשֶ

ִחיָטה דַ  ֹלא ְוִאם. ׁשְ ין לוֹ  קּבָ ה ַסּכִ ִחּלָ  ֶלֱאֹכל ָאסּור, ּתְ
ִחיָטתוֹ  ְ ֶקּנוּ  ַעד ִמׁשּ ְבּדְ ּיִ סֹוף ׁשֶ ן ְוֵאין. ּבַ  לוֹ  ִלּתֵ
ה ִחּלָ ֹחט ְלַכּתְ ר ֲאִפּלוּ , ִלׁשְ ׁשֵ יו ַעל עֹוֵמד ּכָ ּבָ י, ּגַ ּלִ  ּבְ
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ְבֹדק ּיִ ר לוֹ  ׁשֶ ׁשֵ ין ֶאת ּכָ ה ַהַסּכִ ִחּלָ  ְסַמךְ  ַעל, ּתְ
ֶקּנוּ  ְבּדְ ּיִ   :סֹוףבַּ  ׁשֶ

ַחט ְלֵתָאבֹון מּוָמר. ג ָ ׁשּ ע ֲאִפּלוּ , ׁשֶ ּבַ ַחט, ִנׁשְ ָ ׁשּ  ׁשֶ
ין ַסּכִ   :ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ָיָפה ּבְ

ַחט ְלֵתָאבֹון מּוָמר. ד ָ ׁשּ ינוֹ  ׁשֶ  ִעּמוֹ  ְוֵישׁ , ַעְצמוֹ  ְלֵבין ּבֵ
ין ֵאינוֹ  ָיָפה ַסּכִ ָיָפה ְואֹוֵמר, ָיָפה ְוׁשֶ ּבְ ַחט ׁשֶ . ֶנֱאָמן, ׁשָ
ר ִנְמָצא ִאם ּלוּ ַוֲאפִ  ׂשָ ָידוֹ  ּבָ ִעיר ֻמְמִחין ֵישׁ  ִאם, ּבְ , ּבָ
ַחט ֻמְמֶחה: לֹוַמר ֶנֱאָמן   :ִלי ׁשָ

הּוא אוֹ , ֶאָחד ְלָדָבר ֲאִפּלוּ  ְלַהְכִעיס מּוָמר. ה  מּוָמר ׁשֶ
ל אוֹ  ֱאִליִלים ַלֲעבֹוַדת ת ְלַחּלֵ ּבָ ַפְרֶהְסָיא ׁשַ  אוֹ , ּבְ
הּוא ִים חּוץ ֲאִפּלוּ  הַהּתֹורָ  ְלָכל מּוָמר ׁשֶ ּתַ ְ , ֵאּלוּ  ִמׁשּ
ינוֹ  ּכּוִתי ּדִ   :ּכְ

ָאר ְלֶאָחד מּוָמר. ו ְ  לוֹ  ִלְבּדֹק ָצִריךְ  ֵאין, ֲעֵברֹות ִמׁשּ
ין מּוָמר ְוַדְוָקא. ָצִריךְ  ם"ּוְלָהַרְמבַּ , ַסּכִ , ַלֲעֵבָרה ּבְ
הּוא ִמי ֲאָבל סּול ׁשֶ ֲעֵבָרה ְלֵעדּות ּפָ ל ֵמֲעֵברֹות ּבַ  ׁשֶ
ין לוֹ  ִלְבּדֹק ָצִריךְ  ֵאין, ָרהּתוֹ    ם"ְלָהַרְמבַּ  ֲאִפּלוּ , ַסּכִ

ינוֹ , ַלֲעֵרלּות מּוָמר. ז מּוָמר ּדִ  ְוִאם. ַאַחת ַלֲעֵבָרה ּכְ
א ָעֵרל ֵאינוֹ  ֵני ֶאּלָ תוּ  ִמּפְ ּמֵ  ֲהֵרי, ִמיָלה ֵמֲחַמת ֶאָחיו ׁשֶ
ָאר הּוא ׁשְ ָרֵאל ּכִ ר ִיׂשְ ׁשֵ   :ּכָ

נָ , ּכּוִתי. ח ינוֹ , אָהִאּדָ עֹוֵבד ּדִ   :ּכֹוָכִבים ּכְ

ִחיָטָתן, ּוַבְיּתּוִסי ְצדֹוִקי. ט א, ֲאסּוָרה ׁשְ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ֲחטוּ  יֶהם ַעל עֹוְמִדים ַוֲאֵחִרים ׁשָ ּבֵ ְדקוּ  ְוַגם ּגַ  ָלֶהם ּבָ
ין   :ַסּכִ

סּול ִהְתִחיל. י ֹחט ּפָ ר ְוָגַמר ִלׁשְ ׁשֵ ִהְתִחיל אוֹ , ַהּכָ  ׁשֶ
ר ׁשֵ סּול ַמרְוגָ  ַהּכָ סּוָלה, ַהּפָ ה. ּפְ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ

ִהְתִחיל סּול ׁשֶ ָדָבר ַהּפָ ה ּבְ עֹוׂשֶ גֹון, ְנֵבָלה אֹוָתהּ  ׁשֶ  ּכְ
ֶשט ּוֵ ֹרב אוֹ  ּבַ ֶנה ּבְ סּול ִהְתִחיל ִאם ֲאָבל, ַהּקָ ֲחִצי ַהּפָ  ּבַ
ר ְוָגַמר ָקֶנה ׁשֵ ָרה, ַהּכָ ׁשֵ   :ּכְ

ָרֵאל ָהיוּ . יא ין אֹוֲחִזין סּולּופָ  ִיׂשְ ַסּכִ , ְוׁשֹוֲחִטין ּבְ
סּוָלה ל ִאם לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין. ּפְ ינוֹ  ֶאָחד ּכָ ָידוֹ  ַסּכִ   :ּבְ

 ג סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , כוונה צריכה אינה שחיטה

ִחיַטת. א ין ׁשְ ָנה ְצִריָכה ֵאיָנהּ  ֻחּלִ ּוָ  ִמְתַעֵסק ֲאִפּלוּ . ּכַ
ָעְלָמא ַרק אוֹ , ַלְחּתֹךְ  ּבְ ין ֶשּזָ ּכֶֹתל ְלנֹוֲעָצהּ  ַסּכִ , ּבַ
ֲחָטה ִהְלָכָתהּ  ְוׁשָ ָרה ּכְ ׁשֵ ָרָאה ְוהּוא. ּכְ ּלֹא ׁשֶ  ֶהְחִליד ׁשֶ
ין ין ַהַסּכִ ַחת אוֹ , ְלִסיָמן ִסיָמן ּבֵ  ָמָצא ְוִאם. ָהעֹור ּתַ
ָער אוֹ  ַהּנֹוָצה ֵ אי, ֲחתּוִכים ַהׂשּ  ַוֲאִפּלוּ . ֶהְחִליד ֹלא ַוּדַ
יל יןַהסַ  ִהּפִ ָידוֹ  ּכִ ַרְגלוֹ  אוֹ , ּבְ ּלֹא, ּבְ ָנה ׁשֶ ַכּוָ ָלל ּבְ , ּכְ
ַחט ִחיָטתוֹ , ְוׁשָ ָרה ׁשְ ׁשֵ , ֵמַעְצָמהּ  ָנְפָלה ִאם ֲאָבל. ּכְ
סּוָלה ְבִעיָנן, ּפְ ְבָרא ּכֹחַ  ּדִ ין ָהָיה ִאם ְוֵכן ּגַ ח ַהַסּכִ  ֻמּנָ
ֵחיקוֹ  ָידוֹ  אוֹ  ּבְ דוֹ  ְוָנְפָלה, ּבְ ּלֹ ֵמֵחיקוֹ  אוֹ  ִמּיָ  אׁשֶ
ָנה ַכּוָ ָנְפָלה, ּבְ ֵמי ֵמַעְצָמהּ  ּכְ   :ּוְפסּוָלה, ּדָ

 ד סימן
 מה אחר דבר לשם או כוכבים עבודת לשם השוחט

  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , דינו

ֹוֵחט. א ם ַהׁשּ ב ֹלא ֲאִפּלוּ , ֱאִליִלים ְלׁשֵ ֵ הּ  ִחׁשּ  ְלָעְבּדָ
ִחיָטה ׁשְ א זוֹ  ּבִ ב ֶאּלָ ֵ ַעת ִחׁשּ ׁשְ ִחיָטה ּבִ ָמהּ  ִלְזֹרק ׁשְ  ּדָ

הּ  ְלַהְקִטיר אוֹ   ִזְבֵחי ֶזה ֲהֵרי, ֱאִליִלים ַלֲעבֹוַדת ֶחְלּבָ
ֲהָנָאה ַוֲאסּוָרה, ֵמִתים   :ּבַ

ַחט. ב ךְ  ְוַאַחר, ְסָתם ׁשָ ב, ּכָ ֵ ָמהּ  ִלְזֹרק ִחׁשּ  אוֹ  ּדָ
הּ  ְלַהְקִטיר  ִזְבֵחי ָסֵפק ֶזה ֲהֵרי, ּכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדת ֶחְלּבָ
  :ֵמִתים

ָרֵאל .ג ַחט ִיׂשְ ָ ׁשּ ֶהְמּתוֹ  ׁשֶ ל ּבְ ב ֲאִפּלוּ , ּגֹוי ׁשֶ ֵ  ִחׁשּ
ָרה, ֱאִליִלים ַלֲעבֹוַדת ָהּכּוִתי ׁשֵ ָרֵאל ְוִאם. ּכְ ב ִיׂשְ ֵ  ִחׁשּ
ְזֹרק ּיִ סּוָלה, ֱאִליִלים ַלֲעבֹוַדת ָהּכּוִתי ׁשֶ   :ּפְ
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ָרֵאל. ד ַחט ִיׂשְ ָ ׁשּ ֱהַמת ׁשֶ  ֹלא, ּכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדת ֲחֵברוֹ  ּבֶ
אי, ֲאָסָרהּ  ּדַ ּוַ ן ֹלא ׁשֶ ּוֵ א ּכִ  לוֹ  ֵישׁ  ְוִאם, ְלַצֲערוֹ  ֶאּלָ

פּות ּתָ הּ  ׁשֻ אֹוֵסר אֹוְמִרים ֵישׁ , ּבָ ם ׁשֶ , ֲחֵברוֹ  ֵחֶלק ּגַ
ַגם אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ֶזה ּדְ ן ֵאינוֹ  ּבָ א ְמַכּוֵ פוֹ  ְלַצֵער ֶאּלָ ּתָ  ׁשֻ
  :ֶלֱאֹסר ְוֹלא

ֹוֵחט. ה ם ַהׁשּ ם, ָבעֹותּוגְ  ָהִרים ְלׁשֵ ה ְלׁשֵ , ּוְלָבָנה ַחּמָ
לֹות ּכֹוָכִבים ים, ּוַמּזָ ין לוֹ  ֵאין, ּוְנָהרֹות ַיּמִ ְקֹרֶבת ּדִ  ּתִ
ֲהָנָאה ְלָאְסָרהּ  ָזָרה ֲעבֹוָדה ִחיָטתוֹ  ֲאָבל, ּבַ סּוָלה ׁשְ , ּפְ

י ַעל ַאף ּלֹא ּפִ ן ׁשֶ ּוֵ הּ  ִנְתּכַ א ְלָעְבּדָ  ִלְרפּוָאה ֶאּלָ
הּ  ְוַכּיֹוֵצא אֹוְמִרים ֲהַבאי ְבֵריִמדִּ  ּבָ   :ָהּכּוִתים ׁשֶ

ַחט. ו ם ׁשָ ר ְלׁשֵ ל ׂשַ ם אוֹ , ַהר ׁשֶ ר ְלׁשֵ ָאר' א ׂשַ ְ  ִמׁשּ
ָבִרים ין, ַהּדְ ַחט ּבֵ ָ ׁשּ ם ׁשֶ ר ִמיָכֵאל ְלׁשֵ ַ דֹול ַהׂשּ ין, ַהּגָ  ּבֵ
ַחט ָ ׁשּ ם ׁשֶ ר ְלׁשֵ ל ׂשַ ְלׁשּול ׁשֶ ם ָקָטן ׁשִ ּיָ ּבַ  ֶזה ֲהֵרי ׁשֶ
ֲהָנָאה ָאסּורוְ , ֵמִתים ִזְבֵחי   :ּבַ

ְמֵעאִלים. ז ֵאיָנם ִיׁשְ יִחים ׁשֶ ָרֵאל ַמּנִ ֹחט ִיׂשְ א, ִלׁשְ  ֶאּלָ
ן ִאם ָניו ַיֲהֹפךְ  ּכֵ ִמְנַהג, א"קיבל ל"ְלא ּפָ , ֻחּקֹוֵתיֶהם ּכְ
ם ְלׁשֹוֵחט ּדֹוֶמה ֵאינוֹ  ל. ָהִרים ְלׁשֵ  ָראּוי ָמקֹום ּוִמּכָ

ל ְנָהג ְלַבּטֵ ה ִמיבְּ  ְוִלְגֹער ַההּוא ַהּמִ עֹוׂשֶ   ,ֵכן ׁשֶ

 ה סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , דינו מה קדשים לשם השוחט

ֹוֵחט. א ם ַהׁשּ ים ְלׁשֵ ִבים ֳקָדׁשִ ְתַנּדְ ּמִ  ְונֹוְדִרים ׁשֶ
מֹוָתם ֲעַלת ִהיא ֲאִפּלוּ , ּכְ ִחיָטתוֹ , מּום ּבַ סּוָלה ׁשְ , ּפְ

ה ּזֶ ׁשֹוֵחט ׁשֶ ים ּכְ חּוץ ֳקָדׁשִ ַחט. ּבַ ים םְלשֵׁ  ׁשָ  ֳקָדׁשִ
ֵאיָנם ִאים ׁשֶ ֶנֶדר ּבָ ִחיָטתוֹ  ּוְנָדָבה ּבְ ָרה ׁשְ ׁשֵ יַצד ּכְ , ּכֵ
ֹוֵחט ם ַהׁשּ ם, עֹוָלה ְלׁשֵ ם, ּתֹוָדה ְלׁשֵ ַסח ְלׁשֵ , ּפֶ
ִחיָטתוֹ  סּוָלה ׁשְ ַסח הֹוִאיל. ּפְ ָכל ְלַהְפִריׁשוֹ  ָיכֹול ְוַהּפֶ  ּבְ

ָעה ְרֶצה ׁשָ ּיִ ר ּדֹוֶמה, ׁשֶ ב ְלִנּדָ ם ַחטשָׁ . ְוִנּדָ את ְלׁשֵ , ַחּטָ
ם ם ְלׁשֵ אי ָאׁשָ ם, ַוּדַ ם ְלׁשֵ לּוי ָאׁשָ ם, ּתָ כֹור ְלׁשֵ , ּבְ

ם ר ְלׁשֵ ם, ַמֲעׂשֵ מּוָרה ְלׁשֵ ִחיָטתוֹ , ּתְ ָרה ׁשְ ׁשֵ  ְוִאם. ּכְ
ָעַבר נֹוַדע ב ֲעֵבָרה ׁשֶ ַחּיָ את ָעֶליהָ  ׁשֶ ם אוֹ  ַחּטָ , ָאׁשָ
אִתי זוֹ  ְואֹוֵמר סּולָ , ַלֲאָשִמי אוֹ  ְלַחּטָ   :הּפְ

ַחט. ב ְרְנגֹוִלים ׁשָ ִזים ּתַ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ְוַאּוָ  ִמיִנים, ּבָ
ֵאיָנם ִרים, ְלַהְקָרָבה ְראּוִיים ׁשֶ ׁשֵ ין ְוהּוא. ּכְ  ַהּדִ
ים ְלתֹוִרים דֹוִלים יֹוָנה ּוְבֵני ְקַטּנִ   :ּגְ

ַנִים. ג ֹוֲחִטין ׁשְ ׁשּ ין, ׁשֶ אֹוֲחִזין ּבֵ ין ׁשֶ ַסּכִ ין, ֶאָחד ּבְ  ּבֵ
לשֶׁ  ינוֹ  ֶאָחד ּכָ ָידוֹ  ַסּכִ ן, ּבְ ּוֵ ם ֵמֶהם ֶאָחד ְוִנְתּכַ ָבר ְלׁשֵ  ּדָ

סּוָלה ֶזה ֲהֵרי, ַהּפֹוֵסל ֲחטוּ  ִאם ְוֵכן. ּפְ  ֶזה ַאַחר ֶזה ׁשָ
ן ּוֵ ם ֵמֶהם ֶאָחד ְוִנְתּכַ ָבר ְלׁשֵ סּול, ַהּפֹוֵסל ּדָ ה. ּפָ ּמֶ  ּבַ
ָבִרים ָהָיה, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ הּ  לוֹ  ּכְ פוּ  ּבָ ּתָ  ִאם ֲאָבל, תׁשֻ

הּ  לוֹ  ֵאין פּות ּבָ ֵאין, ֲאסּוָרה ֵאיָנהּ , ֻשּתָ  ָאָדם ׁשֶ
ָרֵאל ׂשְ ָבר אֹוֵסר ִמּיִ ֵאינוֹ  ּדָ ּלֹוֹ  ׁשֶ ֵאין, ׁשֶ ָנתוֹ  ׁשֶ ּוָ א ּכַ  ֶאּלָ
  :ְלַצֲערוֹ 

 ו סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , שוחטין במה

ָכל. א ָבר ּבְ לּושׁ  ּדָ ין, ׁשֹוֲחִטין ַהּתָ ַסכִּ  ּבֵ ין יןּבְ צֹור ּבֵ  ּבְ
ין ְקרּוִמית ּבֵ ל ּבִ ְקָרא ָהֲאַגם ְקֵנה ׁשֶ , א"אישפדני ַהּנִ

ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ָבִרים ּבָ ְהֶיה ְוהּוא. ַהחֹוְתִכים ִמּדְ ּיִ יו ׁשֶ  ּפִ
ָגם ּבוֹ  ִיְהֶיה ְוֹלא, ַחד ין. ּפְ ִצּדוֹ  ַסּכִ ל ֶאָחד ׁשֶ  ְוִצּדוֹ  ַמּגָ

ִני ֵ ֹחט ֹלא, ָיֶפה ַהׁשּ צַּ  ִיׁשְ ֶפה דּבַ ה ַהּיָ ִחּלָ ֵזָרה, ְלַכּתְ  ּגְ
א ּמָ ֹחט ׁשֶ ד ִיׁשְ ּצַ ַחט ְוִאם. ָהַאֵחר ּבַ ד הֹוִאיל, ׁשָ  ּוַבּצַ
ֶפה ַחט ַהּיָ ִחיָטתוֹ , ׁשָ ָרה ׁשְ ׁשֵ   :ּכְ

ֹוֵחט. ב ָדָבר ַהׁשּ ר ּבְ ְרַקע ַהְמֻחּבָ גֹון, ַלּגּוף אוֹ , ַלּקַ  ּכְ
ן ִצּפֶֹרן ִרים ְוׁשֵ ְבֵהָמה ַהְמֻחּבָ חִ , ּבִ סּוָלה יָטתוֹ ׁשְ . ּפְ

ְרַקע ִמן ּוְבָתלּושׁ  רוֹ  ּוְלַבסֹוף ַהּקַ ְרַקע ִחּבְ ּקַ  ֹלא, ּבַ
ֹחט ַחט ְוִאם, ִיׁשְ ִחיָטתוֹ , ׁשָ ָרה ׁשְ ׁשֵ  ִאם ַוֲאִפּלוּ , ּכְ
לוֹ  ּטְ ּלֹא ְוהּוא, ּבִ ָרשׁ  ְיֵהא ׁשֶ ָאֶרץ ִנׁשְ לוֹ  ַאַחר ּבָ ּטְ ּבִ   :ׁשֶ
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ֵהָמה ָחַתךְ . ג שׁ  ֶלִחי ִמּבְ ּיֵ ִים וֹ בּ  ׁשֶ ּנַ ים ׁשִ ַחט ַחּדִ  ְוׁשָ
ֶהם ִחיָטתוֹ , ּבָ סּוָלה ׁשְ ֵני, ּפְ ֵהם ִמּפְ ל ׁשֶ ַמּגָ ן ֲאָבל. ּכְ ׁשֵ  ּבְ
בּועַ  ֶאָחד ִחי ַהּקָ ּלֶ ה ּבוֹ  ׁשֹוֵחט, ּבַ ִחּלָ   :ְלַכּתְ

ין ָנַעץ. ד ּכֶֹתל ַסּכִ אר ְוֶהֱעִביר, ּבַ ּוָ ַחט ַעד ַהּצַ ׁשְ ּנִ , ׁשֶ
ִחיָטתוֹ  ָרה ׁשְ ׁשֵ ְהֶיה ּואְוה, ּכְ ּיִ אר ׁשֶ ֵהָמה ַצּוַ ה ַהּבְ  ְלַמּטָ
ין ִאם, ְלַמְעָלה ְוַהַסּכִ אר ָהָיה ׁשֶ ֵהָמה ַצּוַ  ְלַמְעָלה ּבְ
ין א ֵמַהַסּכִ ּמֶ ֵרד ׁשֶ ֵהָמה ּתֵ ֹכֶבד ַהּבְ ֹלא ְוַתְחּתֹךְ  ּגּוָפהּ  ּבְ  ּבְ
ִחיָטה זוֹ  ְוֵאין, ַוֲהָבָאה הֹוָלָכה ִרי: ָאַמר ַוֲאִפּלוּ , ׁשְ  ּבָ

י ּלֹאשֶׁ  ִלי ַרְסּתִ ִחיָטתוֹ , ּדָ סּוָלה ׁשְ  ָהָיה ִאם, ְלִפיָכךְ , ּפְ
ין, עֹוף ָהָיה ּבֵ ארוֹ  ׁשֶ ין ְלַמְעָלה ַצּוָ עּוָצה ֵמַהַסּכִ  אוֹ  ַהּנְ

ה ה ְלַמּטָ ּנָ ִחיָטתוֹ , ִמּמֶ ָרה ׁשְ ׁשֵ   :ּכְ

 ז סימן
ָסִעיף  ּובוֹ , בו לשחט מתר אם בגלגל סכין הקובע

  ֶאָחד

ין ִלְקּבֹעַ  ָאָדם ָיכֹול. א ל ַסּכִ ַגְלּגַ ל ּבְ ל אוֹ  ֶאֶבן ׁשֶ  ׁשֶ
ב, ֵעץ ל ּוְמַסּבֵ ְלּגַ ָידוֹ  ַהּגַ ַרְגלוֹ  אוֹ  ּבְ ים, ּבְ ם ּוֵמׂשִ  ׁשָ

אר ֵהָמה ַצּוַ ֹחט ַעד ָהעֹוף אוֹ  ַהּבְ ׁשְ ּיִ ְסִביַבת ׁשֶ  ּבִ
ל ְלּגַ ִים ְוִאם, ַהּגַ ִבים ֵהם ַהּמַ ל ֶאת ַהְמַסּבְ ְלּגַ ם ַהּגַ  ְוׂשָ
א ּוָ ֶנְגּדוֹ  רַהּצַ ָעה ּכְ ׁשָ ב ּבְ ִסּבֵ ַחט ׁשֶ סּוָלה זוֹ  ֲהֵרי, ְוִנׁשְ , ּפְ
ַטר ְוִאם ִים ֶאת ָאָדם ּפָ אוּ  ַעד ַהּמַ ּבָ בוּ  ׁשֶ  ֶאת ְוִסּבְ

ל ְלּגַ ַחט, ַהּגַ ְסִביָבתוֹ  ְוׁשָ ָרה ֶזה ֲהֵרי, ּבִ ׁשֵ ִדיֲעַבד ּכְ , ּבְ
ֲהֵרי א ָאָדם ִמּכֹחַ  ׁשֶ ה, ּבָ ּמֶ ָבִרים ּבַ ְסִביָבה, ֲאמּוִרים ּדְ  ּבִ

ִהיא ִראׁשֹוָנה ה ִמְסִביָבה ֲאָבל, ָהָאָדם ִמּכֹחַ  ׁשֶ ִנּיָ  ׁשְ
סּוָלה, ּוְלַאֲחֶריהָ  ֲהֵרי ּפְ א, ָהָאָדם ִמּכֹחַ  ֵאיָנהּ  ׁשֶ  ֶאּלָ

ִים ִמּכֹחַ  ִהּלּוָכן ַהּמַ   :ּבְ

 ח סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , שחיטה של סכין שעור

ה. א ּמָ ֹוֵחט יןַהַסכִּ  ֹאֶרךְ  הּוא ּכַ ׁשּ ל, ּבוֹ  ׁשֶ הּוא ּכָ , ׁשֶ
ּלֹא ָבר ְיֵהא ׁשֶ ק ּדָ ּנֹוֵקב ּדַ מוֹ , ׁשֹוֵחט ְוֵאינוֹ  ׁשֶ  ֹראשׁ  ּכְ

ָטן ָהִאְזֵמל  ָרָחב הּוא ֲאִפּלוּ , ּוְבַמַחט, ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ַהּקָ
אֹוָתן ְקָצת ל ּכְ חֹוְתִכין ַרְצָעִנים ׁשֶ  ֵאין, ַהחּוט ּבוֹ  ׁשֶ

ָלא ןְוֵכיוָ  ּבוֹ  ׁשֹוֲחִטין עּוָרא ָיְדִעיָנן ּדְ ֹוֵחט, ׁשִ  ַהׁשּ
ין ַסּכִ ה ּבְ ֵהר ָצִריךְ  ְקַטּנָ ֵער ִלּזָ ְעּתוֹ  ֹאֶמד ְלִפי ּוְלׁשַ  ּדַ

ּיֹוִליךְ  ׁשֶ ּכְ הּ  ְוָיִביא ׁשֶ ּלֹא ּבָ ה ֲאָבל, ִיְדֹרס ׁשֶ ְקַטּנָ  יֹוֵתר ּבִ
אי ֹחט ֹלא ִמּדַ   :ִיׁשְ

 ט סימן
  ָחדָסִעיף אֶ  ּובוֹ , מלבנת בסכין השוחט

ַחט ִאם. א ין ׁשָ ַסּכִ ֶנת ּבְ ִחיָטתוֹ , ְמֻלּבֶ סּוָלה ׁשְ  ְוֵישׁ , ּפְ
יִריןַמכְ    :ׁשִ

 י סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , סכין דיני יתר

ין. א ל ַסּכִ י ׁשֶ ׁשֵ ּמְ ה ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ְמׁשַ ן אוֹ , ֲחָדׁשָ  ָיׁשָ
ֵאין ּום ּבוֹ  ׁשֶ עּוֵלי ִמׁשּ ר, ִביםּכֹוכָ  עֹוְבֵדי ּגִ ֹחט ֻמּתָ  ִלׁשְ
ֵהָמה ּבוֹ  ִריָאה ּבְ ֵני ּבְ הּוא ִמּפְ ֹחט ְוָאסּור, ְמַקְלֵקל ׁשֶ  ִלׁשְ
ֶנת ּבוֹ  ֵני, ְמֻסּכֶ הּוא ִמּפְ ן ׁשֶ ין, ְמַתּקֵ ל ַסּכִ  עֹוֵבד ׁשֶ

ִחיזוֹ  ּכֹוָכִבים ִהׁשְ ֵרַחִים ׁשֶ ּלוֹ  ּבַ  ָיֶפה ָהָיה ִאם אוֹ , ׁשֶ
ֵאין ִגימֹות ּבוֹ  ׁשֶ ַקְרַקע ּוְנָעצוֹ  ּפְ ה ּבְ ר ָקׁשָ ָעִמים ֶעׂשֶ  ּפְ
ַחט כ"ְואח ר, ּבוֹ  ׁשָ ַחט ְוִאם, ֻמּתָ ֹלא ּבוֹ  ׁשָ  ׁשּום ּבְ

ר ית ֵמִדיחַ , ֶהְכׁשֵ ִחיָטה ּבֵ ְ ף ְוִאם, ַהׁשּ  ֶזה ֲהֵרי ִקּלֵ
ח ּבָ   :ְמׁשֻ

ין. ב ַחט ַסּכִ ָ ׁשּ ָרה ּבוֹ  ׁשֶ ׁשֵ י ַעל ַאף, ּכְ ִהיא ּפִ  ׁשֶ
ָדם ְמֻלְכֶלֶכת ר ּבְ ֹחטלִ  ֻמּתָ ַעם ּבוֹ  ׁשְ  ֲאָבל, ַאֶחֶרת ּפַ

ר, רֹוֵתחַ  ּבוֹ  ַלְחּתֹךְ  ָאסּור הּ  ַלְחּתֹךְ  ּוֻמּתָ  ַעל צֹוֵנן ּבָ
ִדיֶחּנוּ  ֲהָדָחה ְיֵדי ּיְ ה ׁשֶ ִחּלָ   :ּתְ
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ין. ג ַחט ַסּכִ ָ ׁשּ ֹחט ָאסּור, ְטֵרָפה ּבוֹ  ׁשֶ  ַעד ּבוֹ  ִלׁשְ
יֶחּנוּ  ּדִ ּיַ צֹוֵנן ׁשֶ ֶחּנוּ  אוֹ  ּבְ דָ  ְיַקּנְ ה ָברּבְ  ְונֹוֲהִגין, ָקׁשֶ

ה חוֹ  ַעּתָ ַער ָיֶפה ְלַקּנְ ׂשְ ֵהָמה ּבִ ין ַהּבְ ל ּבֵ ִחיָטה ּכָ  ׁשְ
ִחיָטה יר, ּוׁשְ ּפִ ֵמי ְוׁשַ ַחט ְוִאם, ּדָ ֹלא ּבוֹ  ׁשָ , ֲהָדָחה ּבְ

ית ָיִדיחַ  ִחיָטה ּבֵ ְ ֹחט ָרִגיל ְוִאם, ַהׁשּ  ְטֵרפֹות ּבוֹ  ִלׁשְ
ִדיר ר ְנִעיָצה ָצִריךְ , ּתָ ַקְרַקע ָעִמיםפְּ  ֶעׂשֶ ה ּבְ   :ָקׁשָ

 יא סימן
 ּובוֹ , המים בתוך השוחט ודין, שוחטין זמן באיזה

  ְסִעיִפים:' ד

ין, ׁשֹוֲחִטין ְלעֹוָלם. א ּיֹום ּבֵ ְיָלה ּוֵבין ּבַ ּלַ ה, ּבַ ּמֶ  ּבַ
ָבִרים ֲאבּוָקה, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ֶנְגּדוֹ  ּכְ  ֵאין ִאם ֲאָבל, ּכְ
ֶנְגּדוֹ  ֲאבּוָקה ּיֹום אוֹ  ּכְ ָמקֹום ּבַ ֹחט ֹלא, ָאֵפל ּבְ , ִיׁשְ

ַחט ְוִאם ִחיָטתוֹ , ׁשָ ָרה ׁשְ ׁשֵ   :ּכְ

ֹוֵחט. ב ת ַהׁשּ ּבָ ׁשַ ּפּור ּוְביֹום ּבְ י ַעל ַאף, ּכִ ִאּלוּ  ּפִ  ׁשֶ
ת, ֵמִזיד ָהָיה ּבָ ׁשַ ב ּבְ ַנְפׁשוֹ  ִמְתַחּיֵ יֹום ְולֹוֶקה, ּבְ  ּבְ

ּפּוִרים ִחיָטתוֹ , ַהּכִ ָרה ׁשְ ׁשֵ   :ּכְ

ים ְלתֹוךְ  ׁשֹוֲחִטין ֵאין. ג ּלֹא, ּוְנָהרֹות ַיּמִ , ֹיאְמרוּ  ׁשֶ
ר ל ְלׂשַ ִלים ְלתֹוךְ  ְוֹלא, ׁשֹוֵחט הּוא ָים ׁשֶ ּלֹא, ַהּכֵ  ׁשֶ

ל, ֹיאְמרוּ  ם ְמַקּבֵ ְכִלי ֵישׁ  ְוִאם, ֶלֱאִליִלים ְלָזְרקוֹ  ַהּדָ  ּבִ
ָאז, ַמִים ם ֵאין ׁשֶ  יםְצלּולִ  ֵהם ִאם, ִלְזִריָקה ָראּוי ַהּדָ
ֹחט ֹלא ּלֹא, ּבוֹ  ִיׁשְ ְרֵאית ַלּצּוָרה ֹיאְמרוּ  ׁשֶ ִים ַהּנִ ּמַ  ּבַ

ר, ֲעכּוִרים ֵהם ְוִאם, ׁשֹוֵחט ִלי ֵישׁ  ִאם ְוֵכן, ֻמּתָ ּכְ  ּבַ
ר, ָעָפר ֹחט ֻמּתָ תֹוכוֹ  ִלׁשְ   :ּבְ

ְסִפיָנה ָהָיה. ד הּ  לוֹ  ְוֵאין ּבִ נּוי ָמקֹום ּבָ ֹחט ּפָ , ִלׁשְ
ֹחט ָיכֹול יגַּ  ַעל ִלׁשְ ִלים ּבֵ ם, ּכֵ  ְויֹוֵרד ׁשֹוֵתת ְוַהּדָ
ִים ְלתֹוךְ   ְוׁשֹוֵחט, ַלְסִפיָנה חּוץ ָידוֹ  מֹוִציא אוֹ , ַהּמַ
ְפנֹוֶתיהָ  ַעל ם, ּדָ ִים ְלתֹוךְ  ְויֹוֵרד ׁשֹוֵתת ְוַהּדָ  ְוֵאינוֹ , ַהּמַ

שׁ    :חֹוׁשֵ

 יב סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , גומא בתוך לשחט שלא

ִית ֲאִפּלוּ , ַהּגּוָמא ְלתֹוךְ  ִטיןׁשֹוחֲ  ֵאין. א ּבַ  ֹלא ְוִאם, ּבַ
יתוֹ  ְלַלְכֵלךְ  רֹוֶצה ָהָיה ָדם ּבֵ ה, ּבְ  ִמְדרֹון ְמקֹום עֹוׂשֶ
ם ְוׁשֹוֵחט ַלּגּוָמא חּוץ ם, ׁשָ , ַלּגּוָמא ְויֹוֵרד ׁשֹוֵתת ְוַהּדָ

ּוק ה ֹלא, ּוַבׁשּ   :ֵכן ַיֲעׂשֶ

ִאם אֹוְמִרים ֵישׁ . ב ַחט ׁשֶ גּ  ׁשָ ּוק ּוָמאּבְ ׁשּ  ָאסּור, ּבַ
ִחיָטתוֹ  ֶלֱאֹכל ְ קוּ  ַעד ִמׁשּ ְבּדְ ּיִ א ַאֲחָריו ׁשֶ ּמֶ יקֹוְרס ׁשֶ  ֶאּפִ
ר אֹוְמִרים ְוֵישׁ , הּוא ּתָ ּמֻ ִדיֲעַבד ׁשֶ  ָצִריךְ  ְוֵאין ּבְ
  :ִדיָקהבְּ 

 יג סימן
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , שחיטה צריכים שאינם חיים בעלי

ֵהָמה. א ה, ּבְ ִחיָטה ְטעּוִנין עֹוףוָ  ַחּיָ ִגים, ׁשְ  ַוֲחָגִבים ּדָ
ִחיָטה ְטעּוִנין ֵאין   :ׁשְ

ֹוֵחט. ב ֵהָמה ֶאת ַהׁשּ ָרה ְוִנְמֵצאת ַהּבְ ׁשֵ הּ  ּוָמָצא, ּכְ  ּבָ
ר ן ֻעּבָ ין' ח ּבֶ ין ַחי ּבֵ ן אוֹ , ֵמת ּבֵ ר, ֵמת' ט ּבֶ  ֻמּתָ

ֲאִכיָלה ִחיָטה ָטעּון ְוֵאינוֹ  ּבַ הּ  ָמָצא ְוִאם, ׁשְ ן ּבָ ' ט ּבֶ
י ַעל ִהְפִריס ִאם, ַחי ּבֵ ִחיָטה ָטעּון, ַקְרַקע ּגַ  ֲאָבל, ׁשְ

ָאר  ַעל ִהְפִריס ֹלא ְוִאם, אֹותוֹ  אֹוֵסר ֵאינוֹ  ְטֵרפֹות ׁשְ
י ּבֵ ִחיָטה ָטעּון ֵאינוֹ , ַקְרַקע ּגַ ְרסֹוָתיו ְוִאם, ׁשְ  ּפַ

י ַעל ַאף ְקלּוטֹות ִהְפִריס ּפִ י ַעל ׁשֶ ּבֵ  ֵאינוֹ  ַקְרַקע ּגַ
ִחיָטה ָטעּון ִמין ְוֵישׁ , ׁשְ ָבר ְמַגְמּגְ ּדָ   :ּבַ

ַחט ֹלא ִאם. ג א, ָהֵאם ׁשָ ָחָטהּ  ִאם ְוֵכן, ְקָרָעהּ  ֶאּלָ  ׁשְ
ָלה ָידוֹ  ְוִנְתַנּבְ ְמֵצאת אוֹ  ּבְ ּנִ ר ִאם, ְטֵרָפה ׁשֶ ן ָהֻעּבָ  ּבֶ

ִחיָטה ָטעּון, ַחי' ט ר ְלַעְצמוֹ  ׁשְ הּ  ְוִנּתָ ן הּוא ְוִאם, ּבָ  ּבֶ
ן אוֹ  ֵמת' ט   :ָאסּור ֶזה ֲהֵרי, ַחי ֲאִפּלוּ ' ח ּבֶ
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ן. ד ְמָצא ַחי' ט ּבֶ ּנִ ְמֵעי ׁשֶ חּוָטה ּבִ ָרה ׁשְ ׁשֵ  ְוָגַדל, ּכְ
ֵהָמה ַעל ּוָבא ָעְלָמא ּבְ ָלד אֹותוֹ , ְוהֹוִליד ּדְ  לוֹ  ֵאין ַהּוָ

ָנה ּקָ ִחיָטה ּתַ ׁשְ א ְוִאם. ּבִ ת ַעל ּבָ קּוָעה ּבַ ּיֹוֵצא ּפְ , ּבוֹ  ּכַ
נוֹ  ֲהֵרי נוֹ  ּוֶבן ּבְ ל סֹוף ַעד ּבְ מֹוהוּ , ַהּדֹורֹות ּכָ , ּכָ

ם ִחיָטה ְצִריִכים ְוֻכּלָ ְבֵריֶהם ׁשְ ֵרפּות ְוֵאין, ִמּדִ  ַהּטְ
ֶהם ּפֹוֵסל   :ּבָ

ֹוֵחט. ה ֵהָמה ֶאת ַהׁשּ הּ  ּוָמָצא ַהּבְ מּות ּבָ  פ"אע, עֹוף ּדְ
הּוא ֲאִכיָלה ָאסּור ֶזה ֲהֵרי, ָטהֹור עֹוף ׁשֶ ר ֹלא, ּבַ  ֻהּתַ

ְמָצא ִמן ֵהָמה ַהּנִ ּבְ א, ּבַ שׁ  ַמה ֶאּלָ ּיֵ ֶ ְרָסה לוֹ  ׁשּ   :ּפַ

ֹוֵחט. ו ֵהָמה ֶאת ַהׁשּ הּ  ּוָמָצא ַהּבְ ה ּבָ ִרּיָ שׁ  ּבְ ּיֵ ֵני ָלהּ  ׁשֶ  ׁשְ
ין ּבִ ֵני ּגַ ְדָראֹות ּוׁשְ   :ָאסּור, ׁשִ

 יד סימן
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , בהמה במעי עבר דין

ה. א ְקׁשָ ר ְוהֹוִציא ֵליֵלד ַהּמַ  ַעל ַאף, ֹראׁשוֹ  ֶאת ָהֻעּבָ
י ֶהֱחִזירוֹ  ּפִ ָילּוד הּוא ֲהֵרי, ׁשֶ ר ְוֵאינוֹ  ּכְ ִחיַטת ִנּתָ ׁשְ  ּבִ

ן הּוא ִאם, ְלִפיָכךְ , ִאּמוֹ  ן אוֹ , ֵמת אוֹ  ַחי' ח ּבֶ ' ט ּבֶ
ן הּוא ְוִאם, ָאסּור, ֵמת ר, ַחי' ט ּבֶ ִחיַטת ִנּתָ ׁשְ  ּבִ

  :ַעְצמוֹ 

ָצא ַמה ְוֶהֱחִזיָרהּ  ָידוֹ  אהֹוִצי. ב ּיָ ֶ , ַלחּוץ ָהֵאֶבר ִמן ׁשּ
ַאר ַמה ֲאָבל, ָאסּור ׁשְ ּנִ ֶ ּנוּ  ׁשּ ְפִנים ִמּמֶ , ֲחָתךְ  ּוְמקֹום, ּבִ
ר ִחיָטה ֹקֶדם ֶהֱחִזיָרהּ  ֹלא, ֻמּתָ ם, ׁשְ  ַהֲחָתךְ  ְמקֹום ּגַ
ְפִנים ַמה ֲאָבל, ָאסּור ּבִ ֶ ר, ׁשּ   :ִמעּוטוֹ  הּוא ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ

ר ֹרב ָיָצא ִאם. ג ָילּוד הּוא ֲהֵרי, ָהֻעּבָ  ָיָצא ְוִאם. ּכְ
ֹרב ֶחְציוֹ  ָצא אוֹ , ֵאֶבר ּבְ ּיָ ִמעּוט ֻרּבוֹ  ׁשֶ  ֲהֵרי, ֵאֶבר ּבְ
ָילּוד הּוא   :ּכְ

 ַאֵחר ֵאֶבר ְוהֹוִציא ְוָחַזר, ְוֶהֱחִזירוֹ ' א ֵאֶבר הֹוִציא. ד
ִלים ַעד ְוֶהֱחִזירוֹ  ִהׁשְ עּוט, ְלֹרב ׁשֶ ּלֹא ַהּמִ , ָיָצא ׁשֶ

ר ל ָחַתךְ  ְוִאם, ֻמּתָ ָעה ְוֵאֶבר ֵאֶבר ּכָ ׁשָ הֹוִציא ּבְ  ׁשֶ
ם, אֹותוֹ  עּוט ּגַ ַאר ַהּמִ ׁשְ ּנִ ְפִנים ׁשֶ   :ָאסּור ּבִ

ר. ה הֹוִציא ֻעּבָ ךְ  ְוַאַחר, ָהֵאֶבר ְוֶנֱאַסר ֵאֶבר ׁשֶ  ּכָ
ֲחָטה ר ְוהֹוִציאוּ , ָהֵאם ִנׁשְ , ְנֵקָבה ִהיא ַוֲהֵרי ָהֻעּבָ

הּ  ָחָלבהֶ  ּלָ ּתֹותוֹ  ָאסּור ׁשֶ א ְוהּוא הֹוִאיל, ִלׁשְ ַלל ּבָ  ִמּכְ
הּ  ְוֵישׁ , ָהֵאָבִרים ֲחֵלב ֶזה ַוֲהֵרי, ָאסּור' א ֵאֶבר ּבָ  ּכַ
ְתָעֵרב ְטֵרָפה ּנִ ֲחֵלב ׁשֶ ָרה ּבַ ׁשֵ   :ּכְ

יט. ו ֵהָמה ִלְמֵעי ָידוֹ  ַהּמֹוׁשִ חֹול ִמן ְוָחַתךְ  ַהּבְ  ּוִמן ַהּטְ
ָליֹות ֶהן ַכּיֹוֵצאוְ  ַהּכְ יחַ , ּבָ תֹוךְ  ַהֲחִתיכֹות ְוִהּנִ  ֵמֶעיהָ  ּבְ
ךְ  ְוַאַחר ָחָטהּ  ּכָ  ֲאסּורֹות ַהֲחִתיכֹות אֹוָתן ֲהֵרי, ׁשְ
ּום י ַעל ְוַאף ַהַחי ִמן ֵאֶבר ִמׁשּ הּוא ּפִ תֹוךְ  ׁשֶ , ֵמֶעיהָ  ּבְ
ר ִמן ָחַתךְ  ִאם ֲאָבל ֵמֶעיהָ  ָהֻעּבָ ּבְ , הֹוִציאוֹ  ְוֹלא ׁשֶ
ָחָטהּ  ךְ כָּ  ְוַאַחר ר ֲחִתיַכת ֲהֵרי, ׁשְ  ֶאְברוֹ  אוֹ  ָהֻעּבָ
ר   ָיָצא ְוֹלא הֹוִאיל, ֻמּתָ

 טו סימן
' ג ּובוֹ , ללידתה שמיני יום עד בהמה לשחט שלא

  ְסִעיִפים:

ל ֶאְפרֹוחַ . א ּלֹא ְזַמן ּכָ , ָאסּור, ָהעֹוָלם ַלֲאִויר ָיָצא ׁשֶ
ָצא ּוְלַאַחר ּיָ רמֻ , ָהעֹוָלם ַלֲאִויר ׁשֶ ד ּתָ   :ִמּיָ

ֵהָמה. ב ְלָדה ּבְ לוּ  ָידּועַ  ִאם, ֶשּיָ ּכָ ַהְינוּ , ֳחָדָשיו לוֹ  ׁשֶ  ּדְ
ים' ט ה' ְוה, ְלַגָסה ֳחָדׁשִ ר, ְלַדּקָ ד ֻמּתָ ּיֹום ִמּיָ  ּבַ

ּנֹוָלד יָנן ְוֹלא, ׁשֶ א ַחְיׁשִ ּמָ  ֵמֶחְבֵלי ֵאָבָריו ִנְתַרְסקוּ  ׁשֶ
ָדה לוּ  ָידּועַ  ֵאין ְוִאם, ַהּלֵ ּכָ ּום ָאסּור, ֳחָדָשיו וֹ ל ׁשֶ  ִמׁשּ
ת ַעד ֵנֶפל ָסֵפק ִחּלַ ִמיִני ֵליל ּתְ   :ׁשְ

ְגָדִיים ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ַעל סֹוְמִכין ֵאין. ג ים ּבִ  ְקַטּנִ
ִחים ּקָ ּנוּ  ַהּנִ ֵהם ְואֹוֵמר ִמּמֶ ֵני ׁשֶ   ָיִמים' ח ּבְ

 טז סימן
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ã 

 ט
 ט

  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , בנו ואת אותו דין

ֹחט רָאסוּ . א נוֹ  ְוֶאת אֹותוֹ  ִלׁשְ יֹום ּבְ ָנא ֹלא, ֶאָחד ּבְ  ׁשְ
ךְ  ְוַאַחר ָהֵאם ן ּכָ ת אוֹ  ַהּבֵ ָנא ֹלא, ַהּבַ ן ׁשְ ת אוֹ  ַהּבֵ  ַהּבַ
ךְ  ְוַאַחר   :ָהֵאם ּכָ

נוֹ  ְוֶאת אֹותוֹ " ִאסּור. ב ְנֵקבֹות נֹוֵהג "ּבְ ה, ּבִ ּזֶ ָנהּ  ׁשֶ  ּבְ
אי אי נֹוַדע ְוִאם, ַוּדַ ה ַוּדַ ּזֶ  ׁשֹוֲחִטין ֵאין, ָאִביו הּוא ׁשֶ

ֵניֶהם יֹום ׁשְ ַחט ְוִאם, ֶאָחד ּבְ ָבר, לֹוֶקה ֵאינוֹ  ׁשָ ַהּדָ  ׁשֶ
ְזָכִרים נֹוֵהג ִאם ָסֵפק   :נֹוֵהג ֵאינוֹ  אוֹ  ּבִ

ַחט ָעָבר. ג נוֹ  ְוֶאת אֹותוֹ  ְוׁשָ יֹום ּבְ ר', א ּבְ  ֻמּתָ
  :אֹוֵסרשֶׁ  ִמי ְוֵישׁ , ְלָאְכָלם

אֹותוֹ  מּורָהאָ  ֶאָחד יֹום. ד נוֹ  ְוֶאת ּבְ  הֹוֵלךְ  ַהּיֹום, ּבְ
ְיָלה ַאַחר יַצד. ַהּלַ ַחט ֲהֵרי, ּכֵ ָ ׁשּ ת ִראׁשֹון ׁשֶ ְתִחּלַ  ֵליל ּבִ

ֹחט ֹלא', ד ִני ִיׁשְ ֵ ת ַעד ַהׁשּ ִחּלַ ַחט ְוִאם', ה ֵליל ּתְ  ׁשָ
סֹוף ָהִראׁשֹון ין ֹקֶדם' ד יֹום ּבְ ָמׁשֹות ּבֵ ְ  ׁשֹוֵחט, ַהׁשּ
ִני ֵ ְתחִ  ַהׁשּ תּבִ ַחט ְוִאם', ה ֵליל ּלַ ין' ָהא ׁשָ ָמׁשֹות ּבֵ ְ  ַהׁשּ
ל ֹחט ֹלא', ה ֵליל ׁשֶ ִני ִיׁשְ ֵ ַחט ְוִאם', ו ֵליל ַעד ַהׁשּ  ׁשָ

יֹום   :לֹוֶקה ֵאינוֹ ' ה ּבְ

רּוךְ  הּוא ִאם. ה ִהיא ֲחָזָקה, ַאֲחֶריהָ  ּכָ   :ִאּמוֹ  ׁשֶ

ֵהָמה ַהּלֹוֵקחַ . ו שׁ  ֵאינוֹ  ּבְ א חֹוׁשֵ ּמָ הּ  ֲחָטהִנשְׁ  ׁשֶ  אוֹ  ִאּמָ
ָנהּ   ַהּלֹוֵקחַ  ְלַהְזִהיר ַהּמֹוֵכר ַעל ֲאָבל, ַהּיֹום ּבְ

ַחט ִאם ּוְלהֹוִדיעוֹ  ן אוֹ  ָהֵאם ׁשָ  ִאם אוֹ , ַהּיֹום ַהּבֵ
ֲחָטהּ  ְלַאֵחר ְמָכָרהּ  ֶאָחד הּוא ְוִאם, ַהּיֹום ְלׁשָ ' ד ִמן ּבְ
ים ֶרךְ  ְזַמּנִ ּדֶ ל ׁשֶ ּכָ ּקֹוֶנה ִמי ׁשֶ ֵהָמה ׁשֶ ֹוֲחָטהּ שֶׁ  ּבְ ד ׁשּ , ִמּיָ
ַסח ֶעֶרב: ְוֵהם ָנה ֹראשׁ  ְוֶעֶרב, ֲעֶצֶרת ְוֶעֶרב, ּפֶ ָ , ַהׁשּ

ל ָהַאֲחרֹון טֹוב יֹום ְוֶעֶרב  ְלהֹוִדיעוֹ  ָצִריךְ , ַחג ׁשֶ
ַכר ּמָ ת אוֹ  ָהֵאם ַהּיֹום ׁשֶ  ׁשֹוֵחט, הֹוִדיעוֹ  ֹלא ְוִאם, ַהּבַ
שׁ  ְוֵאינוֹ  ין, חֹוׁשֵ ָרֵאל ָקָנה ּבֵ ׂשְ  ֵמעֹוֵבד ָקָנה יןבֵּ  ִמּיִ

ךְ  ַאַחר לוֹ  נֹוַדע ְוִאם. ּכֹוָכִבים ֲחָטה ּכָ ׁשְ ּנִ הּ  ׁשֶ  אוֹ  ִאּמָ
הּ  ּתָ ח ָהֵוי, ַהּיֹום ּבִ ּמֹוֵכר ְוַדְוָקא, ָטעּות ִמּקָ ֵניֶהם ׁשֶ  ׁשְ

יֹום ת אוֹ  ָהֵאם ָמַכר ִאם ֲאָבל, ֶאָחד ּבְ ּיֹום ַהּבַ  ּבַ
ָפָניו ּלְ  ֶלָחָתן ָהֶאָחד ָמַכר םְואִ , ְלהֹוִדיעוֹ  ָצִריךְ  ֵאין, ׁשֶ
ִני ֵ ה ְוַהׁשּ ּלָ ֵני מֹוֵכר ִאם ֲאִפּלוּ , ַלּכַ ׁשְ  ָצִריךְ  ָיִמים ּבִ

אי, ְלהֹוִדיעוֹ  ּדַ ּוַ ֵניֶהם ׁשֶ יֹום ׁשֹוֲחִטין ׁשְ ַנִים. ֶאָחד ּבְ  ׁשְ
ְקחוּ  ּלָ נוֹ  ְוֶאת אֹותוֹ  ׁשֶ יֹום ּבְ ה ַהּלֹוֵקחַ , ֶאָחד ּבְ ִחּלָ  ּתְ
ֹחט ִני ְוֹלא ִיׁשְ ֵ ה ,ַהׁשּ ּמֶ ָבִרים ּבַ ָקחּום, ֲאמּוִרים ּדְ ּלְ ׁשֶ  ּכְ
ֵניֶהם ד', א ֵמָאָדם ׁשְ ּיָ ּמִ ַכר ׁשֶ ּמָ ׁשֶ  ָהָיה ֹלא ָלִראׁשֹון ּכְ
ֹחט ָיכֹול ַאר ֶאת ִלׁשְ ׁשְ ּנִ ָידוֹ  ׁשֶ ַהּלֹוֵקחַ , ּבְ  ַעל ָלַקח ׁשֶ
ֹחט ְמַנת ד ִלׁשְ ַנִים ְלָקחּום ִאם ֲאָבל, ִמּיָ ְ ֵניֶהם, ִמׁשּ  ׁשְ
ִוים ֹחט ִמי ָכלוְ , ׁשָ ׁשְ ּיִ ה ׁשֶ ִחּלָ ר ָזִריז ּתְ ּכָ   :ְוִנׂשְ

נוֹ  ְוֶאת אֹותוֹ  ִאסּור ֵאין. ז א ּבְ ְבֵהָמה ֶאּלָ  ְטהֹוָרה ּבִ
ְלַבד ֱאַמר, ּבִ ּנֶ ה אוֹ  ְוׁשֹור: ׁשֶ נוֹ  ְוֶאת ֹאתוֹ  ׂשֶ  ֹלא ּבְ

ֲחטוּ  יֹום ִתׁשְ ִכְלַאִים ְונֹוֵהג ֶאָחד ּבְ א ּבְ ין ַהּבָ ֶבשׂ  ִמּמִ  ּכֶ
  :ֵעז יןּוִממִּ 

א ְצִבי. ח ּבָ ַחט ְוָיְלָדה ָהֵעז ַעל ׁשֶ , ּוְבָנהּ  ָהֵעז ְוׁשָ
א ָהֵעז ֲאָבל, לֹוֶקה ּבָ ה ַעל ׁשֶ ִבּיָ ֹחט ָאסּור, ַהּצְ  ִלׁשְ
ָנהּ  ְוֶאת אֹוָתהּ  ַחט ְוִאם, ּבְ ת ָהְיָתה, לֹוֶקה ֵאינוֹ  ׁשָ  ּבַ
ה ִבּיָ ן ְוָיְלָדה ְנֵקָבה ַהּזֹאת ַהּצְ ַחט, ּבֵ ֵקָבההַ  ֶאת ְוׁשָ  ּנְ

ת ה ּבַ ִבּיָ ָנהּ  ְוֶאת ַהּצְ   :לֹוֶקה, ּבְ

נוֹ  ְוֶאת אֹותוֹ  ִאסּור ֵאין. ט א ּבְ ִחיָטה ֶאּלָ ׁשְ ְלַבד ּבִ , ּבִ
ֱאַמר ּנֶ ֲחטוּ  ֹלא: ׁשֶ  אוֹ , ָהִראׁשֹון ֶאת ִנַחר ִאם ֲאָבל ִתׁשְ
ל ָידוֹ  ִנְתַנּבֶ ר, ּבְ ֹחט ֻמּתָ ִני ִלׁשְ ֵ  ֵחֵרשׁ , ְלִפיָכךְ , ַהׁשּ
ֲחטוּ  ְוָקָטן ׁשֹוֶטה ָ ׁשּ יָנם ָהִראׁשֹון ֶאת ׁשֶ , ַעְצָמם ְלֵבין ּבֵ
ר ֹחט ֻמּתָ ִני ִלׁשְ ֵ ֹרב ְלִפי, ַאֲחֵריֶהם ַהׁשּ יֶהם ׁשֶ  ַמֲעׂשֵ

  :ְמֻקְלָקִלים

ר. י ֹחט ֻמּתָ ֶרת ֶאת ִלׁשְ ֻעּבֶ ר, ַהּמְ , הּוא ִאּמוֹ  ֶיֶרךְ  ֻעּבָ
ר ָיָצא ְוִאם ִחיַטת ַאַחר ַחי ָהֻעּבָ  ַעל ִהְפִריסוְ , ִאּמוֹ  ׁשְ
י ּבֵ יֹום אֹותוֹ  ׁשֹוֲחִטין ֵאין, ַקְרַקע ּגַ ַחט ְוִאם, ֶאָחד ּבְ  ׁשָ
  :לֹוֶקה ֵאינוֹ 
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ַכר ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. יא ּמָ י ׁשֶ ּתֵ ֵהמֹות ׁשְ ךְ  ְוַאַחר ּבְ  ּכָ
ּמוֹ  ְלִפי ֵמִסיחַ , ָאַמר ֵהן, ּתֻ נוֹ  ְוֶאת אֹותוֹ  ׁשֶ  ֵאינוֹ , ּבְ
ה ֶנֱאָמן ּמֶ ָאַמר ּבַ ֶ ָכָרם ַאַחרלְ  ׁשּ ּמְ ַחת ְוָיְצאוּ  ׁשֶ , ָידוֹ  ִמּתַ
  :ָאסּור, ֵליהּ  ְמֵהיָמן ִאי ּוִמיהוּ 

ֵהָמה. יב ֲחָטה ּבְ ׁשְ ּנִ הּ  ׁשֶ הּ  אוֹ  ִאּמָ ּתָ  ְוִנְתָעְרָבה ַהּיֹום ּבִ
ֲאֵחרֹות ֹחט ְוָצִריךְ  ּבַ יַצד, ַהּיֹום ֵמֶהם ִלׁשְ ָנתוֹ  ּכֵ ּקָ , ּתַ

יְנהוּ  ׁשִ ַנְיֵדי, ִנְכּבְ ח, ְקִביעּוָתן קֹוםִממְּ  ּדְ  ֶאָחד ֵמֶהם ְוִיּקַ
ֹחט ָכל, ְוִיׁשְ ָפִרישׁ  ּדְ א ּדְ ִרישׁ  ֵמֻרּבָ ַנִים, ּפָ  ַהּנֹוָתִרים ּוׁשְ
ֲחָטם ָאסּור   :ַהּיֹום ְלׁשָ

 יז סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , למות המסכנת בהמה השוחט דין

ֹוֵחט. א ִריָאה ֶאת ַהׁשּ ָסה ְוֹלא ַהּבְ ְרּכְ ֶרת זוֹ  יֲהרֵ . ּפִ , ֻמּתֶ
ֶנת ֲאָבל ל ְוהּוא ַהְמֻסּכֶ ֲעִמיִדים ּכָ ּמַ  ְוֵאיָנהּ  אֹוָתהּ  ׁשֶ

י ַעל ַאף, עֹוֶמֶדת ִהיא ּפִ ִריאֹות ַמֲאַכל אֹוֶכֶלת ׁשֶ , ּבְ
ָחָטהּ  ָסה ְוֹלא ׁשְ ְרּכְ ָלל ּפִ  ְולֹוִקין ְנֵבָלה זוֹ  ֲהֵרי, ּכְ
ָסה ְוִאם, ָעֶליהָ  ְרּכְ ֶרת זוֹ  ֲהֵרי, ּפִ ְהֶיה ִריךְ ְוצָ , ֻמּתֶ ּיִ  ׁשֶ

ְרּכּוס סֹוף ַהּפִ ִחיָטה ּבְ ְ ָתהּ  ֲאָבל ַהׁשּ ְתִחּלָ . מֹוִעיל ֵאינוֹ  ּבִ
יַצד ְרּכּוס הּוא ּכֵ ְבֵהָמה, ַהּפִ ה ּבִ ּקָ ה ּדַ ָסה ּוְבַחּיָ ה ּגַ , ְוַדּקָ
ין ָטה ּבֵ ׁשְ ּפָ ָטה אוֹ  ְוֶהֱחִזיָרה ָיָדהּ  ׁשֶ ׁשְ ּפָ  ַאף ַרְגָלהּ  ׁשֶ
י ַעל ּלֹא ּפִ ְפָפה אוֹ , יָרָתהֶהֱחזִ  ׁשֶ ּכָ ְלַבד ַרְגָלהּ  ׁשֶ , ּבִ
ְרּכּוס ֶזה ֲהֵרי ר ּפִ ָטה ִאם ֲאָבל, ּוֻמּתָ ׁשְ  ְוֹלא ָיָדהּ  ּפָ

ֵאין, ֲאסּוָרה זוֹ  ֲהֵרי, ֶהֱחִזיָרה א זוֹ  ׁשֶ  ֶנֶפשׁ  הֹוָצַאת ֶאּלָ
ְלַבד ָסה ּוִבְבֵהָמה, ּבִ ד ֶאָחד ּגַ ל ְוֶאָחד ַהּיָ ין, ָהֶרּגֶ  ּבֵ

ָטה ׁשְ ּפָ ְפָפה אְולֹ  ׁשֶ ין, ּכָ ְפָפה ּבֵ ָטה ְוֹלא ּכָ ׁשְ  ֶזה ֲהֵרי, ּפָ
ְרּכּוס ֶרת ּפִ ָטה ֹלא ְוִאם. ּוֻמּתֶ ׁשְ , ֶרֶגל ְוֹלא ָיד ֹלא, ּפָ
ְפָפה ְוֹלא ָלל ּכָ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ּוְבעֹוף, ְנֵבָלה זוֹ  ֲהֵרי, ּכְ

א ִרְפֵרף ֵעינוֹ  ֶאּלָ שׁ  ְוֹלא, ּבְ ּכֵ ׁשְ א ּכִ ְזָנבוֹ  ֶאּלָ  הזֶ  ֲהֵרי, ּבִ
ְרּכּוס   :ּפִ

ֹוֵחט. ב ֶנת ֶאת ַהׁשּ ְיָלה ַהְמֻסּכֶ ּלַ  ִאם ָיַדע ְוֹלא ּבַ
ָסה ְרּכְ   :ַוֲאסּוָרה ְנֵבָלה ְסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ּפִ

דֹוֵלי. ג ֵהָמה אֹוְכִלים ָהיוּ  ֹלא ַהֲחָכִמים ּגְ  ִמּבְ
ַמֲהִרים ּמְ ֵדי אֹוָתהּ  ְוׁשֹוֲחִטים ׁשֶ ּלֹא ּכְ מּות ׁשֶ  ְוַאף, ּתָ

ָסה יפִּ  ַעל ְרּכְ ּפִ סֹוף ׁשֶ ִחיָטה ּבְ ְ  ּבוֹ  ֵאין ֶזה ְוָדָבר, ַהׁשּ
א, ִאסּור ל ֶאּלָ ָדָבר ַעְצמוֹ  ַעל ְלַהְחִמיר ָהרֹוֶצה ּכָ  ֶזה ּבְ
ח ֶזה ֲהֵרי ּבָ   :ְמׁשֻ

 יח סימן
  ְסִעיִפים:' כ ּובוֹ , ופגימותיו הסכין בדיקת דין

ֹוֵחט. א ין ַהׁשּ ַסּכִ דּוָקה ּבְ גּוָמה ְוִנְמֵצאת ּבְ  ֶזה ֲהֵרי, ּפְ
ֶעֶצם ָנַגע ֲאִפּלוּ , ְנֵבָלה ְפֶרֶקת ּבְ  ּתֹוִלין ֵאין, ַהּמַ

ָמה ְפּגְ ּנִ ִחיָטה ַאַחר ּבוֹ  ׁשֶ א, ׁשְ יָנן ֶאּלָ א ַחְייׁשִ ּמֶ עֹור ׁשֶ  ּבָ
ָמה ַחט ְוִנְמָצא ִנְפּגְ ין ׁשָ ַסּכִ גּוָמה ּבְ עֹוף ְוֲאִפּלוּ , ּפְ   :ּבְ

עּור. ב ִגיָמה ׁשִ ל, ַהּפְ הּוא ּכָ ֱאֹגר ּוִבְלַבד, ׁשֶ ּתֶ הּ  ׁשֶ  ּבָ
ל הּוא ּכָ ֲעָרה חּוט ֲאִפּלוּ , ׁשֶ ַ   :ַהׂשּ

ין ִלְבּדֹק ָצִריךְ . ג ִחיָטה, ֹקֶדם ַהַסּכִ ַדק ֹלא ְוִאם ׁשְ , ּבָ
ֹחט ֹלא ָדָקהּ  ְוֹלא ָעָבר ְוִאם, ִיׁשְ ה ּבְ ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר, ּתְ  ּכָ

ָדָקהּ  ִחיָטתוֹ , ָיָפה ּוְמָצָאהּ  ּבְ ָרהכְּ  ׁשְ   :ׁשֵ

ין. ד ֵדק ַסּכִ ּבָ ּתִ הֹוָלָכה ׁשֶ ישׁ  ְוֹלא ּבְ שׁ  ִהְרּגִ ּיֵ הּ  ׁשֶ  ּבָ
ָגם ֶהֱחִזיר, ּפְ ֲהָבָאה אֹוָתהּ  ּוְכׁשֶ ישׁ  ּבַ שׁ  ִהְרּגִ ּיֵ הּ  ׁשֶ  ּבָ
ָגם ְקָרא ִהיא ְוזוֹ , ּפְ ַחט ִאם, ְמֻסְכֶסֶכת ַהּנִ הּ  ׁשָ ֶרךְ  ּבָ  ּדֶ

ִחיָטתוֹ , ֵהִביא ְוֹלא הֹוָלָכה שֵׁ  ׁשְ , ֵהִביא ְוִאם, ָרהּכְ
ִחיָטתוֹ  סּוָלה ׁשְ י ְוָהֵני. ּפְ ישׁ  ִמּלֵ ִהְרּגִ ׁשֶ הּ  ּכְ  ֹקֶדם ּבָ
ִחיָטה ינוֹ  ָמָצא ִאם ֲאָבל, ׁשְ ִחיָטה ֹקֶדם ָיָפה ַסּכִ , ׁשְ
ִחיָטה ְוַאַחר הּ  ָמָצא ׁשְ ִגיָמה ּבָ ִרי: ְוָאַמר, ְמֻסְכֶסֶכת ּפְ  ּבָ

ּלֹא ִלי יִתי ׁשֶ א ָעׂשִ ִחיָטתוֹ , ַבדלְ  הֹוָלָכה ֶאּלָ סּוָלה ׁשְ   :ּפְ

ין. ה שׁ  ַסּכִ ּיֵ הּ  ׁשֶ ִגימֹות ּבָ ה ּפְ ן ֲאִפּלוּ , ַהְרּבֵ ּלָ  ּכֻ
ַחט ֲאִפּלוּ , ְמֻסְכָסכֹות הּ  ׁשָ ִדיֲעַבד ּבָ סּוָלה, ּבְ ִמּתֹוךְ . ּפְ  ּדְ
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ִגימֹוֶתיהָ  ּפְ יָנן ְמֻרּבֹות ׁשֶ א ַחְיׁשִ ּמָ יב ׁשֶ  ְמַעט ָידוֹ  ֵהׁשִ
ישׁ  ְוֹלא   :ִהְרּגִ

ין. ו ה ַסּכִ ֲחָזה ַחּדָ ֻהׁשְ א ֲחָלָקה ֵאיָנהּ  ַוֲהֵרי, ׁשֶ  ֶאּלָ
ָעָתהּ  ע ַמּגָ ַמּגַ ּבֶֹלת ֹראשׁ  ּכְ ִ הּוא ַהׁשּ ךְ  ׁשֶ ּבֵ ע ִמְסּתַ ֶאְצּבַ , ּבְ
הּ  ְוֵאין הֹוִאיל ָגם ּבָ הּ  ׁשֹוֲחִטין ּפְ   ּבָ

ין. ז יהָ  ַסּכִ ּפִ ה ְוֵאיָנהּ  ָחָלק ׁשֶ הּ  ְוֵאין הֹוִאיל, ַחּדָ  ּבָ
הּ  ׁשֹוֲחִטין ָגםפְּ  י ַעל ְוַאף, ּבָ הֹוִליךְ  ּפִ ל ְוֵהִביא ׁשֶ  ּכָ

ָחָטהּ  ַעד ַהּיֹום ְ ׁשּ ִחיָטתוֹ , ׁשֶ ָרהכְּ  ׁשְ   :ׁשֵ

ין. ח ִהיא ַסּכִ ָנָחשׁ  ְויֹוֶרֶדת עֹוָלה ׁשֶ הּ  ְוֵאין ּכְ ָגם ּבָ , ּפְ
הּ  ׁשֹוֲחִטין ה ּבָ ִחּלָ   :ְלַכּתְ

ִדיַקת. ט ין ּבְ ָראַאבִּ  ְצִריָכה ַהַסּכִ ַלת, ְוַאּטּוְפָרא, ׂשְ  ְוַאּתְ
ַהְינוּ , רּוָחָתא ּמֹוִליָכהּ  ּדְ ר ַעל ּוְמִביָאהּ  ׁשֶ ׂשַ עוֹ  ּבְ . ֶאְצּבָ
ךְ  ְוַאַחר ְרנוֹ  ַעל ּוְמִביָאהּ  מֹוִליָכהּ  ּכָ ֹלשׁ  ִצּפָ ְ  ִמׁשּ

ֵהם, רּוחֹוֶתיהָ  יהָ  ׁשֶ ֵני ּפִ ֵדי, ְצָדֶדיהָ  ּוׁשְ ּלֹא ּכְ  ִיְהֶיה ׁשֶ
הּ  ָגם ּבָ ַנת ְלַאט ְוִיְבּדֹק. ָללכְּ  ּפְ ב ּוְבַכּוָ ּלֹא, ַהּלֵ  ׁשֶ

ָבִרים ִלּבוֹ  ַיְפֶנה ּנֹות ְוָצִריךְ , ֲאֵחִרים ִלּדְ ּפֶֹרן ְלׁשַ  ַהּצִ
ִדיָקָתהּ  ְקָצת ַאַחר א, ּבְ ּמָ ם ׁשֶ ּפֶֹרן ִנְפּגַ הּ  ַהּצִ ֻחּדָ ל ּבְ  ׁשֶ
ין ִגיָמה ֵישׁ  ְואּוַלי, ַסּכִ ָדִדין ּפְ ּצְ ּלֹא ּבַ ישׁ  ׁשֶ הּ  ַיְרּגִ  ּבָ
עֹוֶבֶרת ְלִפי תֹוךְ  ׁשֶ ִגיַמת ּבְ ּפֶֹרן ּפְ   :ַהּצִ

ין. י שׁ  ַסּכִ ּיֵ ִגיָמה ָלהּ  ׁשֶ ֹחט ָאסּור ּפְ הּ  ִלׁשְ  ִאם ֲאִפּלוּ , ּבָ
ן ֹחט ְמַכּוֵ ּלֹא ִלׁשְ ֶנֶגד ׁשֶ ִגיָמה ּכְ  נֹוֲהִגין טֹוב ּוְביֹום, ַהּפְ
ר ִגיָמה ַעל ַמְטִלית ִלְכֹרךְ  ֶהּתֵ יָון, ַהּפְ  ָיכֹול ֵאינוֹ שֶׁ  ּכֵ

ִחיָזהּ  ַעת הּוא ְוִאם, ְלַהׁשְ ָחק ׁשְ ֵאין, ַהּדְ  ֲהָכָנה לוֹ  ׁשֶ
ִחיָזהּ  ֹחל ֲאִפּלוּ , ְלַהׁשְ ר ּבְ ֹחט ֻמּתָ ִריַכת ְיֵדי ַעל ִלׁשְ  ּכְ
ִגיָמה ַעל ַמְטִלית   :ַהּפְ

ֹוֵחט. יא ֵהמֹות ַהׁשּ ה עֹופֹות אוֹ  ַרּבֹות ּבְ  ָצִריךְ , ַהְרּבֵ
ין ִלְבּדֹק ִאם. ְוֶאָחד ֶאָחד לכָּ  ּבֵ ה ֹלא ׁשֶ ן ָעׂשָ  ּוָבַדק ּכֵ

ַאֲחרֹוָנה ין ְוִנְמֵצאת, ּבָ גּוָמה ַסּכִ  ְסֵפק ַהּכֹל ֲהֵרי, ּפְ
  :ָהִראׁשֹוָנה ַוֲאִפּלוּ  ְנֵבלֹות

י ַעל ַאף. יב ַדק ּפִ ּבָ ין ׁשֶ ִחיָטה ֹקֶדם ַהַסּכִ  ָצִריךְ , ׁשְ
ִחיָטה ַאַחר ְוִלְבּדֹק ַלֲחֹזר ְ י יְוָהנֵ , ַהׁשּ ין ִמּלֵ ַהַסּכִ  ׁשֶ

ִחיָטתוֹ , ֶנֱאַבד ִאם ֲאָבל, ְלָפֵנינוּ  ָרה ׁשְ ׁשֵ  הֹוִאיל ּכְ
ִחיָטה ֹקֶדם ּוְבָדָקהּ  ַחט ַוֲאִפּלוּ , ׁשְ הּ  ׁשָ ה ּבָ  ֶזה ַהְרּבֵ
ְפֶרֶקת ָנַגע ְוִאם, ֶזה ַאַחר ּמַ ל ּבַ  ֵישׁ , ֵמֶהן ַאַחת ׁשֶ

ֲחטוּ  אֹוָתן ְלָכל ְוָלחּושׁ  ְלַהְחִמיר ׁשְ ּנִ ךְ  ַאַחר ׁשֶ   :ּכָ

ַחט. יג ין ׁשָ ַסּכִ דּוק ּבְ ֶקּנוּ  ֹקֶדם ְוֶנֱאַבד, ּבָ ְבּדְ ּיִ  ַאַחר, ׁשֶ
ִחיָטה ךְ  ְוַאַחר, ׁשְ גּום ְוהּוא ִנְמָצא ּכָ ִחיָטתוֹ , ּפָ  ׁשְ
ָרה ׁשֵ ר ְוָיָצא הֹוִאיל ּכְ ֶהּתֵ ִנְמָצא ְוֶזה, ּבְ גּום ׁשֶ  ֵאמּור ּפָ
ר ּבֵ הּ  ׁשִ עְ  ְוָלאו ֲעָצמֹות ּבָ הּ ַאּדַ אֹוֵקי, ּתֵ ין ּדְ  ַסּכִ

  :ַאֶחְזָקֵתהּ 

ַדק ֹלא ִאם. יד ין ּבָ ַחט ַהַסּכִ הּ  ְוׁשָ  ַאַחר ְוֶנֱאַבד, ּבָ
ִחיָטה ִחיָטתוֹ , ׁשְ סּוָלה ׁשְ ה, ּפְ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ
ְסָתם ין ּבִ ח ֲאָבל, ַסּכִ שׁ  ַטּבָ ּיֵ ין לוֹ  ׁשֶ  ְמֻיָחד ַסּכִ

ִחיָטה יעוֹ שֶׁ  ְמֻיָחד ּוָמקֹום ִלׁשְ ְצּנִ ם ּמַ ִמיד ׁשָ ֶחְזָקת, ּתָ  ּבְ
דּוק ַחט ְוִאם, הּוא ּבָ ֹלא ּבוֹ  ׁשָ ִדיָקה ּבְ , ְוֶנֱאַבד ּבְ

ִחיָטתוֹ  ָרה ׁשְ ׁשֵ   :ּכְ

ֹוֵחט. טו ין ַהׁשּ ַסּכִ דּוָקה ּבְ ִחיָטה ְוַאַחר ּבְ ְ ר ַהׁשּ ּבֵ הּ  ׁשִ  ּבָ
ֶרךְ  ֲעָצמֹות ִביָרה ּדֶ ּלֹא, ׁשְ ֶדֶרךְ  ׁשֶ  ָבָאהַוהֲ  הֹוָלָכה ּבְ
גּוָמה ְוִנְמֵצאת ּוְבָדָקהּ  ִחיָטתוֹ , ּפְ ָרה ׁשְ ׁשֵ ָאנוּ  ּכְ  ּתֹוִלים ּדְ

ִביַרת ׁשְ ּבִ ָמה ָהֲעָצמֹות ׁשֶ ל ְוֵכן, ִנְפּגְ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ , ּבָ
גֹון ְפָלה ּכְ ּנָ י ַעל ׁשֶ ּבֵ ה ַקְרַקע ּגַ ָרִאינוּ  ְוַדְוָקא. ָקׁשָ  ׁשֶ

ְפָלה ּנָ הּ  ַעל ׁשֶ  לֹוַמר ּתֹוִלין ֵאין אִמְסֵפקָ  ֲאָבל, ֻחּדָ
ְפָלה ּנָ הּ  ַעל ׁשֶ ר ְוִאם, ֻחּדָ ּבֵ הּ  ׁשִ ְפֶרֶקת ֶעֶצם ּבָ , ַהּמַ
ֶרךְ  ֲאִפּלוּ  ִביָרה ּדֶ ֵני ּבוֹ  ּתֹוִלין ֵאין, ׁשְ הּוא ִמּפְ   :ַרךְ  ׁשֶ

ַדק ִאם. טז ין ּבָ ִחיָטה ַאַחר ַהַסּכִ ךְ  ְוַאַחר ְוִהְצִניָעהּ  ׁשְ  ּכָ
גּוָמה ִנְמֵצאת הּ  ָלן ֵלית, ּפְ ֵאמּור, ּבָ ָדָבר ּדְ  ַאֵחר ּבְ
ָמה ר אוֹ  ִנְפּגְ ּבֵ הּ  ׁשִ הּ  ְוָלאו ֲעָצמֹות ּבָ ְעּתֵ   :ַאּדַ
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ח. יז ּלֹא ַטּבָ ינוֹ  ֶהְרָאה ׁשֶ ין ָהיוּ  ְלָחָכם ַסּכִ . אֹותוֹ  ְמַנּדִ
ָנא ים ְלַמּנֹות ָנֲהגוּ  ְוָהִאּדָ ִחיָטה ַעל ְידּוִעים ֲאָנׁשִ ְ  ַהׁשּ
ִדיָקה בֹוָדם ֲחָכִמים ָמֲחלוּ  םְוָלהֶ , ְוַהּבְ י, ּכְ  ֵהם ּכִ
ה, ּוְזִריִזים ְזִהיִרים ּוב ָצִריךְ  ְוַהְרּבֵ ַעת ִיׁשּ  ְוִיְרַאת ַהּדַ
ַמִים ין ִלְבִדיַקת ׁשָ ְרֶאה ֲהֹלא, ַהַסּכִ י ּתִ  ָאָדם ִיְבּדֹק ּכִ
ֲעַמִים ֹלשׁ  ּפַ ישׁ  ְוֹלא ׁשָ ְפִגיָמה ַיְרּגִ ה ּבִ ּקָ ךְ  ְוַאַחר, ּדַ  ּכָ
י הִיְמְצֶאנָּ  ַאֲחרֹוָנה ִלּבוֹ  ֵהִכין ּכִ  חּושׁ  ּוְבִחיַנת, ּבָ
ּושׁ  ׁשּ ִפי ַהּמִ ַנת ּכְ ּוָ ב ּכַ   ַהּלֵ

ח. יח ּבָ ּטֹל ָצִריךְ  ַהּטַ ּיִ ָכר ׁשֶ ֵרפֹות ִמן ׂשָ מוֹ  ַהּטְ  ִמן ּכְ
רֹות ׁשֵ   :ַהּכְ

ָאַמר ְראּוֵבן. יט ְמעֹון ׁשֶ ֹדק: ְלׁשִ ין ּבְ  ּוְבָדָקהּ , זוֹ  ַסּכִ
ֵני עָ  ׁשְ ִריךְ  ב"מהי ִמיםּפְ ּצָ  ּוְראּוֵבן, ִלְראּוֵבן ּוְנָתָנהּ  ׁשֶ
ֹחט הֹוֵלךְ  ָהָיה דוֹ  ֵלִוי ּוְלָקָחהּ  ִלׁשְ גּוָמה ּוְמָצָאהּ  ִמּיָ . ּפְ

יו ָהָיה, ָעָליו מֹוִכיִחים ַמֲעׂשָ י ׁשֶ אֹוָתהּ  לוֹ  ּדַ ִדיָקה ּבְ , ּבְ
ָבִרים ִנְרִאים ְוִאם, אֹותוֹ  ַמֲעִביִרין ּוְלִפיָכךְ  ָהָיה ַהּדְ  ׁשֶ
ֵעין ָגָגה ּכְ הּוא, ׁשְ ר ָאָדם ְוׁשֶ ׁשֵ , אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין, ּכָ

ל ּוִבְלַבד ַקּבֵ ּיְ ּלֹא ָעָליו ׁשֶ ֶזה ְלָדָבר עֹוד ָיׁשּוב ׁשֶ   :ּכָ

ח. כ ְמֵצאת ַטּבָ ּנִ ִגיָמה ׁשֶ ֹראשׁ  ּפְ ין ּבְ  ֹזאת: ְוָאַמר, ַהַסּכִ
ִגיָמה ֵני ַהּפְ ֲאִני ִמּפְ ם ְמַכֶסה ׁשֶ ֹראשׁ  פֹותָהעוֹ  ּדַ  ּבְ
ין ֲאִני, ַהַסּכִ ֵאיִני ִנְזָהר ֲאִני ׁשֹוֵחט ּוְכׁשֶ  נֹוֵגעַ  ׁשֶ

ִגיָמה ּפְ ִלים לֹוַמר ְוָקרֹוב, אֹותוֹ  ַמֲעִביִרין, ּבַ ַהּכֵ  ׁשֶ
  :ֲאסּוִרים

 יט סימן
  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , השחיטה ברכת דיני

ֹוֵחט. א ָבֵרךְ  ָצִריךְ  ַהׁשּ ּיְ ר: ֹקֶדם ׁשֶ נוּ  ֲאׁשֶ ׁשָ  ִקּדְ
ִמְצֹוָתיו נוּ  ּבְ ִחיָטה ַעל ְוִצּוָ ְ ַחט ְוִאם, ַהׁשּ ַרךְ  ְוֹלא ׁשָ , ּבֵ
ָרה ׁשֵ   :ּכְ

ַחט. ב ֵהמֹות ׁשָ ָרָכה, ְועֹופֹות ְוַחּיֹות ּבְ ן ַאַחת ּבְ   :ְלֻכּלָ

ַנִים. ג ֵני ׁשֹוֲחִטין ׁשְ ֲעֵלי ׁשְ ים ּבַ ' ָהא ְלָבֵרךְ  ָיכֹול, ַחּיִ
ן הּואוְ , ֲחֵברוֹ  ְלהֹוִציא ּוֵ ְתּכַ ּיִ   :ָלֵצאת ׁשֶ

ֵהר ָצִריךְ . ד ר ִלּזָ ַדּבֵ ין ִמּלְ ָרָכה ּבֵ ִחיָטה ּבְ ְ ָדָבר ַלׁשּ  ּבְ
ֵאינוֹ  ְרֵכי ׁשֶ ִחיָטה ִמּצָ ְ ר ְוִאם, ַהׁשּ ּבֵ  ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ , ּדִ
ַעם   :ַאֶחֶרת ּפַ

ֹחט רֹוֶצה ִאם. ה ה ִלׁשְ ֵהר ָצִריךְ , ַהְרּבֵ ּלֹא ִלּזָ ר ׁשֶ  ְלַדּבֵ
ִחיָטה יןבֵּ  ִחיָטה ׁשְ ָדָבר ִלׁשְ ֵאינוֹ  ּבְ ְרֵכי ׁשֶ ִחיָטה ִמּצָ ְ , ַהׁשּ

ר ְוִאם ּבֵ ם ְלַכסֹות ָצִריךְ , ּדִ ִחיָטה ּדַ  ּוְלָבֵרךְ  ִראׁשֹוָנה ׁשְ
ַעם ִחיָטה ַעל ַאֶחֶרת ּפַ ְ סּוי ַעל ֲאָבל, ַהׁשּ ִני ּכִ  ֹלא ׁשֵ
יָחה אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְיָבֵרךְ  ׂשִ ין ּדְ ִחיָטה ּבֵ ִחיָטהלִ  ׁשְ  ָלא ׁשְ
  :ֶהְפֵסק ָהֵוי

ַעת ַעל ַהְמָבֵרךְ . ו ֹחט ּדַ ה ִלׁשְ ךְ  ְוַאַחר, ַאַחת ַחּיָ  ּכָ
ם ְיַכֶסה, יֹוֵתר לוֹ  ֵהִביאוּ  , ָעָליו ִויָבֵרךְ  ָהִראׁשֹון ּדַ
ִחיָטה ַעל ִויָבֵרךְ  ְ ה ַהׁשּ ִנּיָ סּוי ַעל ְוֹלא ַהׁשְ  ְוָהֵני, ַהּכִ
י ֱהִביאּום ִמּלֵ ׁשֶ ַרךְ  םֹקדֶ  לוֹ  ּכְ ּבֵ סּוי ַעל ׁשֶ   :אׁשֹוָנהָהרִ  ּכִ

ה ְלָפָניו ָהיוּ . ז ֹחט ַהְרּבֵ ִחיָטה ַעל ּוֵבַרךְ , ִלׁשְ ְ , ַהׁשּ
ךְ  ְוַאַחר ִביִאים ִאם, עֹוד לוֹ  ֵהִביאוּ  ּכָ ּמְ ׁשֶ  לוֹ  ּכְ

ָהיוּ  ֵמאֹוָתם ְלָפָניו ֲעַדִין ֵישׁ  ָהַאֲחרֹונֹות  ְלָפָניו ׁשֶ
ַרךְ  ּבֵ ׁשֶ  ָצִריךְ , ָלאו ְוִאם, ּוְלָבֵרךְ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ֵאין, ּכְ
ה. ְלָבֵרךְ  ִחּלָ ֵהר טֹוב ּוְלַכּתְ ְעּתוֹ  ִלְהיֹות ִלּזָ ַעת ּדַ ׁשְ  ּבִ
ָרָכה ל ַעל ּבְ ִביאוּ  ַמה ּכָ ּיָ ֶ   :לוֹ  ׁשּ

ה ׁשֹוֵחט ָהָיה. ח ֹחט ְוַדְעּתוֹ  עֹוף אוֹ  ַחּיָ , עֹוד ִלׁשְ
ַכח חֹוֵזר, ּוֵבַרךְ  ְוִכָסה ְוׁשָ ׁשֶ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ֵאין ֹחטִלשְׁ  ּכְ
ִחיָטה ַעל ּוְלָבֵרךְ  ְ ֵאין, ַהׁשּ סּוי ׁשֶ   :ֶהְפֵסק ַהּכִ

 כ סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , בצואר השחיטה מקום

ִחיָטה ְמקֹום. א ְ אר ַהׁשּ ּוָ ּצַ ֶנה ּבַ ּקָ , ָהֹראשׁ  ְלַצד, ּבַ
ּפּוי ִ ה ּכֹוַבע ִמׁשּ ְתִחיל ֹקֶדם ְוהּוא, ּוְלַמּטָ ּיַ  ּכֹוַבעהַ  ׁשֶ
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עַ  ּפֵ ר ְוַהְינוּ . ְוַלֲעלֹות ְלׁשַ ּיֵ י ׁשִ ִחּטֵ סֹוף ְוהּוא, ּבְ ּבְ  ׁשֶ
ֶנה תֹוךְ  ֵישׁ  ְלַמְעָלה ַהּקָ ַעת ּבְ דֹוָלה ַטּבַ מוֹ  ַהּגְ ֵני ּכְ  ׁשְ

ִרים ְרּגְ חּוִסי ִמּגּוף ּגַ י ְוִנְקָרִאים ׂשְ ַחט ְוִאם. ִחּטֵ  ׁשָ
תֹוךְ  ין ּבְ ר ַהִחּטִ ּיֵ ל ֵמֶהם ְוׁשִ ה ּכָ ָרה, ְלַמְעָלה ּואׁשֶ ׁשֵ , ּכְ
ֲהֵרי ַחט ׁשֶ ּפּוי ׁשָ ִ ה ּכֹוַבע ִמׁשּ ר ֹלא ְוִאם, ּוְלַמּטָ ּיֵ  ׁשִ
לּום ֵמֶהם א ּכְ ַחט ֶאּלָ  ֶזה ֲהֵרי, ֵמֶהם ְלַמְעָלה ׁשָ

עּורוֹ  ּוְפסּוָלה ֻמְגֶרֶמת ה ְוׁשִ ַנף ֹראשׁ  ַעד ְלַמּטָ א ּכְ  ָהֻאּנָ
ּנֹוְפִחין ׁשֶ יעַ  ָמקֹום ַעד הְלַמְעלָ  ְועֹוָלה אֹוָתהּ  ּכְ ּגִ ּמַ  ׁשֶ

הּ  ֶנה ֹראׁשָ ּקָ קֹום הּוא ָאז, ּבַ ַעְצמוֹ  ַהּמָ ָהְיָתה ּבְ  נֹוַגַעת ׁשֶ
ָהְיָתה ׁשֶ ה ּכְ ֵהָמה ַחּיָ הּ  רֹוָעה ְוָהְיָתה ַהּבְ ַדְרּכָ , ּכְ
ְמׁשֹךְ  ּתִ ׁשֶ אָרהּ  ּכְ ִלי ִלְרעֹות ַצּוָ ֱאֹנס ּבְ ּתֶ  ִלְמׁשֹךְ  ַעְצָמהּ  ׁשֶ

אָרהּ  יֹוֵתר ַצּוָ   ,ּבְ

ט. ב ׁשֶ ת, ּוַבּוֵ ִחּלַ קֹום ִמּתְ חֹוְתִכין ַהּמָ ׁשֶ ּכְ  אֹותוֹ  ׁשֶ
ץ ּוֵ ִעיר ָמקֹום ַעד, ִמְתּכַ ׂשְ ּיַ ָרִצים ִלְהיֹות ְוַיְתִחיל ׁשֶ  ּפְ
ָרִצים ֶרס ּפְ ּכֶ ַחט, ּבַ קֹום ְלַמְעָלה ׁשָ  ְוהּוא, ֶזה ִמּמָ
ְקָרא ץ ַהּנִ ְרּבַ ט ּתֻ ׁשֶ ה אוֹ , ַהּוֵ קֹום ְלַמּטָ  הּואוְ  ֶזה ִמּמָ
ת ִחּלַ ֵני ִמּתְ ִחיָטתוֹ , ֵמַעִים ּבְ סּוָלה ׁשְ עּור, ּפְ ץ ְוׁשִ ְרּבַ  ּתֻ
ט ׁשֶ ֵאינוֹ  ַהּוֵ ִחיָטה ָראּוי ׁשֶ ְבֵהָמה, ְלַמְעָלה ִלׁשְ ה ּבִ  ְוַחּיָ
ֵדי ֱאֹחז ּכְ ּיֶ י ׁשֶ ּתֵ ׁשְ עֹוָתיו ּבִ ְדלוֹ  ְלִפי ַהּכֹל, ּוְבעֹוף ֶאְצּבְ  ּגָ

ה. ְוָקְטנוֹ  פֶ  ַעד ּוְלַמּטָ   :קַהּזֶ

ֹוֵחט ָצִריךְ . ג ֹחט ַהׁשּ ׁשְ ּיִ ֶאְמַצע ׁשֶ אר ּבְ ּוָ ַחט ְוִאם, ַהּצַ  ׁשָ
ָדִדין ִמן ִחיָטתוֹ , ַהּצְ ָרה ׁשְ ׁשֵ ֶהֱחִזיר ְוהּוא, ּכְ  ַהִסיָמִנים ׁשֶ

ֲחָתָכם ְויֹוֵדע ָחַתךְ  ֹקֶדם ׁשֶ ְפֶרֶקת ׁשֶ י, ַהּמַ  ַהִסיָמִנים ּכִ
ים ִחים ַרּכִ ין ִמן ְוִנּדָ ין אְוהוּ , ַהַסּכִ  ִמן ְלׁשֹוֵחט ַהּדִ
  :ָהֹעֶרף

ֵהר טֹוב. ד ֵמשׁ  ִלּזָ ִסיָמִנים ְלַמׁשְ ם ּבַ  ֹקֶדם ּוְלָתְפׂשָ
ִחיָטה ֵדי, ׁשְ נוּ  ּכְ ּמְ ְזּדַ ּיִ ר ֹקֶדם ׁשֶ ׂשַ אר ּבְ ּוָ  ּוְביֹוִנים, ַהּצַ
ָדִדים ַהִסיָמִנים ִנְמָצִאים ּצְ  ָיַדִים ִאּמּון ְוָצִריךְ  ּבַ
דֹוָלה ּוְזִהירּות ִאם, ּגְ ֵמשׁ  ֹלא ׁשֶ ֶהם ְיַמׁשְ  ְוַיְזִמיֵנם ּבָ

ִחיָטה ֹקֶדם ְלָפָניו ָבר ָקרֹוב ׁשְ  ְוַלְחּתֹךְ  ִלְפׁשֹעַ  ְמֹאד ַהּדָ
ְפֶרֶקת   :ַהִסיָמִנים ֹקֶדם ַהּמַ

 כא סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , בכמותה השחיטה שעור

ה. א ּמָ עּור הּוא ּכַ ִחיָטה ׁשִ ְ ל ַהׁשּ ֶנה ׁשֶ טְוַהוֵּ  ַהּקָ , ׁשֶ
ִחיָטה ְ ה ַהׁשּ ֻעּלָ כוּ , ַהּמְ ָחּתְ ּיֵ ֵניֶהם ׁשֶ ין ׁשְ ֵהָמה ּבֵ ּבְ  ּוֵבין ּבַ

עֹוף ן ְוָלֶזה, ּבָ ּוֵ ֹוֵחט ִיְתּכַ ַחט ְוִאם, ַהׁשּ  ֶאָחד ֹרב ׁשָ
עֹוף ֵמֶהם ַנִים ְוֹרב, ּבָ ֵהָמה ׁשְ ּבְ ה ּבַ ִחיָטתוֹ , ּוַבַחּיָ  ׁשְ

ָרה ׁשֵ דוּ  ּוִבְלַבד, ּכְ ְמּדְ ּיִ ׁשֶ ָחט ִיְמְצאוּ  תוֹ אוֹ  ּכְ ׁשְ ַהּנִ  הּוא ׁשֶ
ְמְצאוּ  ְוֵכיָון, ֹרב ּיִ ָחט ׁשֶ ׁשְ ַהּנִ  ֲאִפּלוּ , ֵמֵחִצי יֹוֵתר ׁשֶ

חּוט ֲעָרה ּכְ ַ ּיוֹ , ַהׂשּ   :ּדַ

ַחט ִאם. ב ְבֵהָמה ׁשָ ּלוֹ  ָהֶאָחד ּבִ ִני ַוֲחִצי ּכֻ ֵ  ּוְבעֹוף, ַהׁשּ
ֵני סּוָלה, ִסיָמִנים ֲחָצֵאי ׁשְ   :ּפְ

חַ  ֹלא. ג ָמקֹום ַהִסיָמן ֹרב טׁשָ גֹון, ֶאָחד ּבְ ִהְתִחיל ּכְ  ׁשֶ
ֹחט ךְ  ִלׁשְ ם ּוְגָמָרהּ  ַהִסיָמן ְוִנְתַהּפֵ ֵניֶהם ּוֵבין, ׁשָ , ֹרב ׁשְ
ָרה ׁשֵ ין ּכְ ְקֵנה ּבֵ ין ּבִ ט ּבֵ ׁשֶ ּוֵ ְעָיא ֹלא, ּבַ ֵני ִאם ִמּבַ  ׁשְ

ִוים ַהֲחָתִכים ף ׁשָ ֶהּקֵ א, ֶאָחד ּבְ  דְלצַ  ָהֶאָחד ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ
ִני ָהֹראשׁ  ֵ ה ְלַצד ְוַהׁשּ ר, ַמּטָ ׁשֵ ין, ּכָ  ֶאָחד ָאָדם ִאם ּבֵ
ַחט ךְ  ׁשָ ַנִים ּכָ ׁשְ ג אוֹ  ּבִ ין, ְמקֹומֹות' ּבְ ֲחטוּ  ּבֵ ָ ׁשּ  ׁשֶ
ַנִים ֵני ׁשְ ׁשְ יִנים ּבִ ַצד ַהּכֹל ִאם ֲאָבל, ַסּכִ גֹון, ֶאָחד ּבְ  ּכְ

ַאַחר ּלְ ִהְתִחיל ׁשֶ ֹחט ׁשֶ יחַ  ְמַעט ִלׁשְ קֹוםהַ  ֶזה ִהּנִ , ּמָ
ַחט ה ְוׁשָ ּנוּ  ְלַמְעָלה אוֹ  ְלַמּטָ אֹותוֹ  ִמּמֶ  ָצִריךְ , ַצד ּבְ
ֵהא ּיְ ָמקֹום ָהֹרב ׁשֶ שׁ , ֶאָחד ּבְ ּיֵ קֹום ֲאִפּלוּ , ֹרב ּוְכׁשֶ ּמָ  ּבַ
ִני ֵ ר, ַהׁשּ ׁשֵ י ַעל ַאף, ּכָ ֵאין ּפִ ִחיָטה ׁשֶ ְ   :ְמֹפַרַעת ַהׁשּ

ִחיָטה. ד ֻקְלמֹוס ָהֲעׂשּוָיה ׁשְ יכְּ  אוֹ  ּכְ ּנֵ ְסֵרק ׁשִ  ַהּמַ
ָרה ׁשֵ ֶנה ֲחִצי ָהָיה. ּכְ ַחט, ָחתּוךְ  ַהּקָ ִלימוֹ  ּבוֹ  ְוׁשָ  ְוִהׁשְ
ר ְלֹרב ׁשֵ ֹחט ִהְתִחיל ִאם ְוֵכן, ּכָ קֹום ִלׁשְ ּמָ ֵלם ּבַ ָ , ַהׁשּ
ֲחָתךְ  ּוָפַגע ִלימוֹ  ְוֶהָחתּוךְ , ּבַ ר, ְלֹרב ַמׁשְ ׁשֵ   :ּכָ
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 כב סימן
  ְסִעיִפים:' ב בוֹ וּ , הורידין לשחט צריך מין באיזו

עֹוף. א ֹחט ָצִריךְ  ּבְ ִריִדין ִלׁשְ ָבם אוֹ  ַהּוְ ָעה ְלַנּקְ ׁשָ  ּבְ
הּוא ס ׁשֶ ֲעַדִין ְמַפְרּכֵ ם ׁשֶ ֵדי, ַחם ַהּדָ ֵצא ּכְ ּיֵ  ְוֹלא ׁשֶ
ֵרר תֹוכוֹ  ִיְתּקָ ה ֹלא ְוִאם, ּבְ ֶלּנוּ  ֹלא, ֵכן ָעׂשָ ֵלם ִיּצְ , ׁשָ

ֵלם ְצָלאוֹ  ְוִאם ִליךְ , ׁשָ ִריִדיןהַ  ַיׁשְ ֵדי ְסִביָבם ְוַיְחּתֹךְ  ּוְ  ּכְ
הּוא, ְנִטיָלה ֹעִבי ׁשֶ ע ּכְ לוֹ  ְוִאם. ֶאְצּבַ ְ ׁשּ ֵלם ּבִ , ׁשָ
ט ר ְמַחּטֵ ָאר, ַהחּוִטים ּוְמַנּקֵ ְ ָכל ֵישׁ  ִאם, ְוַהׁשּ  ַמה ּבְ

ֵדָרה ּקְ ּבַ ֵדי ׁשֶ ל ּכְ ם ְלַבּטֵ ָכל ַהּדָ ּבְ ר', בס ַהחּוִטין ׁשֶ   :ֻמּתָ

ֵהָמה. ב ִריִדין ִלְנֹקב ָצִריךְ  ןֵאי ַהּבְ ַעת ַהּוְ ׁשְ ִחיָטה ּבִ , ׁשְ
ֵני ֵאין ִמּפְ ֶרךְ  ׁשֶ ֵלָמה ִלְצלֹוָתהּ  ּדֶ  רֹוֶצה ִאם ֲאָבל, ׁשְ

ֵלָמה ִלְצלֹוָתהּ  ַעת ְוִריֶדיהָ  ִלְנֹקב ָצִריךְ , ׁשְ ׁשְ ִחיָטה ּבִ , ׁשְ
ָבם ֹלא ְוִאם ָלהּ  אוֹ  ִלְצלֹוָתהּ  ָאסּור, ִנּקְ ְ ֵלָמה ְלַבׁשּ   :ׁשְ

 כג מןסי
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , בשחיטה שהיה דיני

ל. א ח ּכָ ֵאינוֹ  ַטּבָ ִחיָטה ִהְלכֹות יֹוֵדעַ  ׁשֶ  ֶלֱאֹכל ָאסּור ׁשְ
ִחיָטתוֹ  ְ ה: ֵהן ְוֵאּלוּ , ִמׁשּ ִהּיָ ָרָסה, ׁשְ  ַהְגָרָמה, ֲחָלָדה, ּדְ

  :ְוִעּקּור

ה. ב ִהּיָ יַצד ׁשְ ִהְתִחיל ֲהֵרי, ּכֵ ֹחט ׁשֶ יהַּ ְוִהגְ , ִלׁשְ  ָידוֹ  ּבִ
ְגֹמר ֹקֶדם ּיִ ִחיָטה ׁשֶ ְ ָהה, ַהׁשּ ין ְוׁשָ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ  ּבֵ

ֵמִזיד ין, ּבְ ֹאֶנס ּבֵ ין ּבְ ָרצֹון ּבֵ  ַאֵחר אוֹ  הּוא ּוָבא, ּבְ
ִחיָטה ְוָגַמר ְ ָהה ִאם, ַהׁשּ ֵדי ׁשָ יהַּ  ּכְ ְגּבִ ּיַ ֵהָמה ׁשֶ  ַהּבְ

ה יֶצּנָ ֹחט, ְוַיְרּבִ ר הּואשֶׁ  ַהִסיָמִנים ֹרב ְוִיׁשְ  ֶהְכׁשֵ
ִחיָטה ִחיָטתוֹ , ׁשְ סּוָלה ׁשְ ֵהָמה ָהְיָתה. ּפְ ה ּבְ ּקָ עּור, ּדַ  ׁשִ
ִהָיָתהּ  ֵדי ׁשְ יהַּ  ּכְ ְגּבִ ּיַ ֵהָמה ׁשֶ ה ּבְ ּקָ ה ּדַ יֶצּנָ ֹחט ְוַיְרּבִ . ְוִיׁשְ

ָסה ָהְיָתה ְוִאם ֵדי, ּגַ יהַּ  ּכְ ְגּבִ ּיַ ֵהָמה ׁשֶ ָסה ּבְ ה ּגַ יֶצּנָ  ְוַיְרּבִ
ֹחט ֵדי, ְבעֹוףוּ , ְוִיׁשְ יהַּ  ּכְ ְגּבִ ּיַ ֵהָמה ׁשֶ ה ּבְ ּקָ ה ּדַ יֶצּנָ  ְוַיְרּבִ
ֹחט יעּור אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ְוִיׁשְ ׁשִ ת ּדְ ִהּיַ ֵדי עֹוף ׁשְ  ּכְ

ִחיַטת עֹוף' א ִסיָמן ֹרב ׁשְ ִלי ּבְ ָהה ּבְ ָצה ַהְגּבָ , ְוַהְרּבָ
ְבֵריֶהם ּוְלִפי ֵהר ֵישׁ  ּדִ ִהְתִחיל ִלּזָ ׁשֶ ֹחט ּכְ עוֹ  ִלׁשְ  ףּבָ
ם ַעד ְמַעט ְוָחַתךְ  ַהּדָ יהַּ , יֹוֵצא ׁשֶ ינוֹ  ְוִהְגּבִ  ַסּכִ

אר ּוָ ּלֹא, ֵמַהּצַ ִחיָטה ִיְגֹמר ׁשֶ ְ שׁ  ְלִפי, ַהׁשּ ּיֵ  ָלחּושׁ  ׁשֶ
א ּמֶ ַחט ׁשֶ הוּ  ׁשָ ֶ ט ַמׁשּ ׁשֶ יהַּ  ֹלא ַוֲאִפּלוּ , ֵמַהּוֵ ינוֹ  ִהְגּבִ  ַסּכִ
א ֵני, ָלחּושׁ  ֵישׁ , ְמַעט ֶאּלָ ת ִמּפְ ִהּיַ ְ ׁשּ  מּוֶעֶטת ָהעֹוף ׁשֶ
ְכֵדי ְמֹאד ִחיַטת ּדִ עֹוף' א ִסיָמן ֹרב ׁשְ ה הּוא ּבָ  ַנֲעׂשֶ
ֹוֵחט ָאַמר ַוֲאִפּלוּ , ַמֵהר ִרי: ַהׁשּ ּלֹא ִלי ּבָ י ׁשֶ י ָחַתְכּתִ  ּכִ
יָון ָעָליו סֹוְמִכין ֵאין, ָהעֹור ִאם ָצא ּכֵ ּיָ ם ׁשֶ  ְוִאם, ַהּדָ
א ֹאל ּבָ יהַּ  ַאַחר ִלׁשְ ִהְגּבִ י ׁשֶ יַצד נוֹ ַסּכִ ה ּכֵ , ַיֲעׂשֶ

ֹחט לוֹ  אֹוְמִרים ׁשְ ּיִ ֶנה ׁשֶ ָמקֹום ְלַבּדוֹ  ַהּקָ  ְוַאַחר, ַאֵחר ּבְ
ךְ  ט ַיֲהֹפךְ  ּכָ ׁשֶ ה ּוְלִעְנַין. אֹותוֹ  ְוִיְבּדֹק ַהּוֵ  ֵישׁ  ַמֲעׂשֶ

ְסָבָרא ְלַהְחִמיר א, זוֹ  ּכִ ן ִאם ֶאּלָ ַעת הּוא ּכֵ ַחק ׁשְ  ַהּדַ
ה ֶהְפֵסד אוֹ  ָאז, ְמֻרּבֶ  ְסָבָרא ַעל ִלְסֹמךְ  שׁ יֵ  ׁשֶ

  :ִראׁשֹוָנה

ַחט. ג ָהה ְמַעט ׁשָ ַחט ְוָחַזר, ְמַעט ְוׁשָ ָהה ְמַעט ְוׁשָ  ְוׁשָ
ְצָטֵרף ִאם, ְמַעט ּתִ ׁשֶ ל ּכְ ִהּיֹות ּכָ ְ עּור ֵישׁ  ַהׁשּ ה ׁשִ ִהּיָ , ׁשְ

ִחיָטתוֹ  סּוָלה ׁשְ   :ּפְ

ֹוֵחט. ד ֵהָמה ַהׁשּ ין ּבְ ַסּכִ ֵאינוֹ  ּבְ בְוִנתְ , ַחד ׁשֶ עּור ַעּכֵ ׁשִ  ּכְ
ה ִהּיָ ִחיַטת ׁשְ ׁשְ ל ַאֲחרֹון ִמעּוט ּבִ  ֲהֵרי, ִראׁשֹון ִסיָמן ׁשֶ

סּוָלה זוֹ    :ּפְ

ַחט ַאַחר. ה ָ ׁשּ עֹוף ֶאָחד ֹרב ׁשֶ ַנִים ֹרב אוֹ  ּבְ  ׁשְ
ְבֵהָמה ה ֵאין, ּבִ ִהּיָ ה ֵאין ֶזה ּוְלִפי, ּפֹוֶסֶלת ׁשְ ִהּיָ  ׁשְ
ֶנה ּקָ עֹוף ּבַ ָלל ּבְ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּכְ ל ׁשֶ ּכָ ּלֹא ׁשֶ  ׁשֶ
ִחיַטת ִנְגְמָרה ל ׁשְ ֵני ּכָ ה ּפֹוֶסֶלת, ַהִסיָמִנים ׁשְ ִהּיָ , ׁשְ

ה ִחּלָ ֵהר ֵישׁ  ּוְלַכּתְ   :ִלְדָבָריו ָלחּושׁ  ִלּזָ

ַחט. ו ָהה עֹוף ׁשָ ב ִאם יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ , ּבוֹ  ְוׁשָ ט ִנּקַ ׁשֶ , ַהּוֵ
ֶנה ְוׁשֹוֵחט חֹוֵזר יחוֹ , ַאֵחר ָמקֹוםבְּ  ְלַבּדוֹ  ַהּקָ  ַעד ּוַמּנִ
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מּות ּיָ ט ְוהֹוֵפךְ , ׁשֶ ׁשֶ ְפִנים ּובֹוְדקוֹ  ַהּוֵ  ֹלא ִאם, ִמּבִ
ת ּבוֹ  ִנְמָצא ם ִטּפַ ָידּועַ , ּדָ ּלֹא ּבְ ב ׁשֶ ָרה ִנּקַ   :ּוְכׁשֵ

 כד סימן
  ְסִעיִפים:' כ ּובוֹ , ועקור הגרמה וחלדה דרסה דיני

ָרָסה. א יַצד ּדְ גֹון, ּכֵ הִ  ּכְ יחַ ׁשֶ ין ּנִ אר ַעל ַהַסּכִ ּוָ  ַהּצַ
ה ְוָחַתךְ  ְוָדַחק חֹוֵתךְ , ְלַמּטָ ֹות אוֹ  ְצנֹון ּכְ  ֶזה ֲהֵרי, ִקׁשּ
סּוָלה ה ִאם לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, ּפְ ין ִהּכָ ַסּכִ  ַעל ּבְ
אר ּוָ ֶדֶרךְ , ַהּצַ ין ּכְ ּכִ ּמַ ַסִיף ׁשֶ ַבת ַהִסיָמִנים ְוָחַתךְ , ּבְ  ּבְ
  :ַאַחת

ַחט. ב ֲהָבָאה אוֹ  הֹוָלָכהבְּ  ׁשָ ין ֵישׁ  ִאם, ְלַבד ּבַ ַסּכִ  ּבַ
ְמֹלא אר ּכִ אר ְוחּוץ ַצּוָ ּוָ ְמֹלא ַלּצַ אר ּכִ ָרה ַצּוָ ׁשֵ  ְוִאם, ּכְ
סּוָלה, ָלאו ל, ּפְ ּכָ ֵאין ׁשֶ עּור ּבוֹ  ׁשֶ ִ ׁשּ ה ּכַ ר ִאי ַהּזֶ  ֶאְפׁשָ

ֹחט ֹלא ִלׁשְ ָרָסה ּבְ , ְלַבד ֲהָבָאה אוֹ  הֹוָלָכה ְיֵדי ַעל, ּדְ
ַחט ֲאִפּלוּ , ְוֵהִביא הֹוִליךְ  ִאםוְ  ִאְזֵמל ׁשָ ל ּבְ הּוא ּכָ  ׁשֶ

ָרה ׁשֵ   :ּכְ

ַחט. ג ים' ב ׁשָ ֶאָחד ָראׁשִ הֹוָלָכה, ּכְ ֲהָבָאה אוֹ  ּבְ  ּבַ
ְלַבד ין ֵישׁ  ִאם, ּבִ ַסּכִ ֵדי ּבַ אִרין' ג ּכְ ָרה, ַצּוָ ׁשֵ  ְוִאם, ּכְ
יֶהןשְׁ  ְוֶלֱאֹסר ָלחּושׁ  ֵישׁ , ָלאו   :ּתֵ

נַ . ד ין אֹוֲחִזין ִיםׁשְ ַסּכִ  ְלַמְעָלה ֶזה ֲאִפּלוּ , ְוׁשֹוֲחִטין ּבַ
ה ְוֶזה ָהֹראשׁ  ְלַצד  אֹותוֹ  ׁשאֹוֲחִזין, ֶהָחֶזה ְלַצד ְלַמּטָ

ֲאַלְכסֹון ָרה, ּבַ ׁשֵ יָנן ְוֹלא ּכְ א ַחְייׁשִ ּמֶ  ַעל ֶזה ִיְדְרסוּ  ׁשֶ
  :ֶזה

ל ְוָחַתךְ  ׁשֹוֵחט ָהָיה. ה ְפֶרֶקת ּכָ רָ , ַהּמַ ׁשֵ   :הּכְ

ָאָדם. ו ׁשֶ ִסיָמִנים ְואֹוֵחז עֹוף ׁשֹוֵחט ּכְ י ּבַ ּתֵ ׁשְ  ּבִ
עֹוָתיו ֱאֹחז ָצִריךְ  ֶאְצּבְ ּיֶ ִאם, ָיֶפה אֹוָתם ׁשֶ  אֹוֵחז ֵאינוֹ  ׁשֶ

טֹוב אֹוָתם ָעִמים, ּבְ ְהיוּ  ּפְ ּיִ ָמִטין ׁשֶ , ּוְלָכאן ְלָכאן ִנׁשְ
ֲחָטן ָיכֹול ְוֹלא ָרָסה יֵדילִ  ּוָבא, הֹוָלָכה ְיֵדי ַעל ְלׁשָ . ּדְ

ה ֹלא ַוֲאִפּלוּ  ָרָסה ָעׂשָ א ּדְ הוּ  ֶאּלָ ֶ ַמׁשּ ט ִמן ּבְ ׁשֶ , ַהּוֵ
סּוָלה   :ּפְ

יַצד ֲחָלָדה. ז גֹון, ּכֵ ִהְכִניס ּכְ ין ׁשֶ ין ַהַסּכִ  ִסיָמן ּבֵ
ין, ְלִסיָמן ַחט ּבֵ ָ ׁשּ ְחּתֹון ׁשֶ ִהְלָכתוֹ  ַהּתַ ַמְעָלה, ּכְ  ִמּלְ
ה ַחט ְוהֹוִציאוֹ  ְוָחַזר, ְלַמּטָ ין, ָהֶעְליֹון ְוׁשָ ַחט ּבֵ ָ ׁשּ  ׁשֶ
ה ָהֶעְליֹון ּטָ ּלֹא ְלַמְעָלה ִמּמַ ִהְלָכתוֹ  ׁשֶ סּוָלה, ּכְ   :ּפְ

ין ֶאת ֶהְחִליד. ח ַחת ַהַסּכִ ַחת אוֹ , ָהעֹור ּתַ  ֶצֶמר ּתַ
ךְ  אר ְמֻסּבָ ַצּוַ ֵהָמה ּבְ ַחת אוֹ , ַהּבְ ׁשּור ַמְטִלית ּתַ  ַהּקָ

אָרהּ  ַצּוָ טְ  אוֹ , ּבְ ַהּמַ ק ִליתׁשֶ ֲעָוה ּבוֹ  ְמֻדּבָ ׁשַ ַחט ּבְ , ְוׁשָ
ִחיָטתוֹ  סּוָלה ׁשְ ְטִלית ִאם ֲאָבל, ּפְ רּושׂ  ַהּמַ  ַעל ּפָ
אָרהּ  ַחט ַצּוָ ִחיָטתוֹ , ְוׁשָ ָרה ׁשְ ׁשֵ ּפֹוֵסל ִמי ְוֵישׁ . ּכְ ם ׁשֶ  ּגַ

ֶזה ה, ּבָ ִחּלָ   :ִלְדָבָריו ָלחּושׁ  ֵישׁ  ּוְלַכּתְ

ֵהר ָצִריךְ . ט ָאָדם ִלּזָ ׁשֶ ּלֹא ָהעֹור ַעל ְוָחס, ֹוֵחטשׁ  ּכְ  ׁשֶ
ה דֹול ֶקַרע ּבוֹ  ַיֲעׂשֶ ֹראשׁ  ְוׁשֹוֵחט, ּגָ ין ּבְ ֶסה ַהַסּכִ  ּוִמְתּכַ
ֶאְמַצע ׁשֹוֵחט ִאם ָאְמָנם, ֵמָהעֹור ין ּבְ  ָלחּושׁ  ֵאין ַהַסּכִ

ֶסה ֹראׁשוֹ  ִאם עֹור ִמְתּכַ יָון, ּבָ ין ּכֵ ַהַסּכִ קֹום ׁשֶ ּמָ  ּבַ
ֹוֵחט ׁשּ ֶנֶגד ּבוֹ  ׁשֶ  ִמי ְוֵישׁ , ְמֻכֶסה ֵאינוֹ  ַהִסיָמִנים ּכְ
ְחִמיר ּמַ ם ׁשֶ ֶזה ּגַ ה ִלְדָבָריו ָלחּושׁ  ְוֵישׁ , ּבָ ִחּלָ   :ְלַכּתְ

ַחט ְלַאַחר ִאם. י ָ ׁשּ ין ֶהֱחִליד ַהִסיָמִנים ֹרב ׁשֶ  ַהַסּכִ
ַחת ָאר ִמעּוט ּתַ ׁשְ ֵניֶהם ַהּנִ ְ , ּוְפָסקוֹ  ֵמֶהם ֵמֶאָחד אוֹ  ִמׁשּ
ר אֹוֵסר ימִ  ְוֵישׁ . ֻמּתָ ם ׁשֶ ֶזה ּגַ  ִלְדָבָריו ָלחּושׁ  ְוָראּוי, ּבָ

ה ִחּלָ   :ְלַכּתְ

ין ֶהֱחִליד ִאם. יא ַחת ַהַסּכִ ָחטוֹ  ָהִראׁשֹון ִמעּוט ּתַ  ּוׁשְ
ה ּטָ ךְ  ְוַאַחר, ְלַמְעָלה ִמּמַ ַמר ּכָ ִחיָטה ּגָ ְ הּ  ַהׁשּ ַדְרּכָ , ּכְ

ַחט ִאם ְוֵכן ֵהָמה ֶאָחד ִסיָמן ֹרב ׁשָ ּבְ ין ִלידְוֶהחְ , ּבַ  ַהַסּכִ
ַחת ָאר ִמעּוט ּתַ ׁשְ ַחט ַהּנִ ִני ִסיָמן ְוׁשָ ֵ  ִאם ְוֵכן, ַהׁשּ
ַחט ֲחָלָדה ָהִראׁשֹון ִמעּוט ׁשָ ִחיָטה ְוָגַמר, ּבַ ְ ּלֹא ַהׁשּ  ׁשֶ

ֲחָלָדה סּוָלה זוֹ  ֲהֵרי, ּבַ   :ּפְ
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יַצד ַהְגָרָמה. יב ֹוֵחט ֶזה, ּכֵ ֶנה ַהׁשּ ּקָ ָמקֹום ְלַמְעָלה ּבַ  ּבְ
ֵאינוֹ  ִחיָטה ָראּוי ׁשֶ ִהְתִחיל אוֹ , ִלׁשְ ֹחט ׁשֶ ְמקֹום ִלׁשְ  ּבִ
ִחיָטה ַחט, ׁשְ ה ְמַעט ְוׁשָ ין ְוִהּטָ  ִלְמקֹום חּוץ ַהַסּכִ
ִחיָטה ם ּוְגָמָרהּ  ְלַמְעָלה ׁשְ ַחט ֲאָבל, ׁשָ  ֲחַלל ֹרב ׁשָ
ֶנה ְמקֹום ַהּקָ ִחיָטה ּבִ ה, ׁשְ ין ְוִהּטָ  ִלְמקֹום חּוץ ַהַסּכִ

ִחיָטה ם ְוָגַמר, הְלַמְעלָ  ׁשְ ל ֲחִתיַכת ׁשָ ֶנה ּכָ , ַהּקָ
ָרה ׁשֵ ין ְוהּוא. ּכְ ַחט ִאם ַהּדִ ַנִים ֹרב ׁשָ ְבֵהָמה ׁשְ  ּבִ
ְמקֹום ִחיָטה ּבִ ִלים, ׁשְ ִחיָטה ְוִהׁשְ ְ ַהְגָרָמה ַהׁשּ  אוֹ  ּבְ
ְדָרָסה ָרה, ּבִ ׁשֵ ּפֹוֵסל ִמי ְוֵישׁ , ּכְ ְדָרָסה ׁשֶ  ָלחּושׁ  ְוֵישׁ , ּבִ
חִ  ִלְדָבָריו הְלַכּתְ   :ּלָ

ֶנה ִהְגִרים. יג ּקָ ת ּבַ ְתִחּלַ ִלישׁ  ּבִ ַחט ׁשְ ים' ב ְוׁשָ ִליׁשִ , ׁשְ
ָרה ׁשֵ ַחט, ּכְ ִלישׁ  ׁשָ ִלישׁ  ְוִהְגִרים ׁשְ ַחט ְוָחַזר, ׁשְ  ְוׁשָ
ִלישׁ  ָרה, ָהַאֲחרֹון ׁשְ ׁשֵ ִלישׁ  ִהְגִרים, ּכְ ַחט ׁשְ ִלישׁ  ְוׁשָ , ׁשְ
ִלישׁ  ְוִהְגִרים ְוָחַזר סּוָלה זוֹ  יֲהרֵ , ָהַאֲחרֹון ׁשְ  ְוִאם, ּפְ
ַרס ין, ֶהְחִליד אוֹ  ּדָ ִלישׁ  ּבֵ ׁשְ ין ִראׁשֹון ּבִ ִלישׁ  ּבֵ ׁשְ  ּבִ

סּוָלה זוֹ  ֲהֵרי, ֶאְמָצִעי   :ּפְ

ל. יד הּוא ַהִחלּוִקים ֵאּלוּ  ּכָ ׁשֶ אי ּכְ ּלֹא ַוּדַ ט ָנַגע ׁשֶ ׁשֶ ּוֵ  ּבַ
א ֶנה ֶאּלָ ּקָ ט ֲאָבל, ַמְעָלה ְלַצד ּבַ ׁשֶ ּוֵ ַחט ֲאִפּלוּ , ּבַ  ּבוֹ  ׁשָ
ל הּוא ּכָ ִחיָטה ִלְמקֹום חּוץ ׁשֶ ין, ׁשְ ין ַמְעָלה ְלַצד ּבֵ  ּבֵ

ה ְלַצד ֶנה ְוֵכן, ַמּטָ ּקָ ה ְלַצד ּבַ ַמר ֹקֶדם, ַמּטָ ר ּגְ  ֶהְכׁשֵ
ִחיָטה י ַעל ַאף, ׁשְ ַמר ּפִ ּגָ ל ׁשֶ ָאר ּכָ ְ ְמקֹום ַהׁשּ  ּבִ
ִחיָטה סּוָלה זוֹ  ֲהֵרי, ׁשְ ֵני, ּפְ ִקיַבת ִמּפְ ּנְ  קֹומֹותמְ  ׁשֶ
לוּ  מַ  ַהּלָ הוּ ּבְ ֶ   :ׁשּ

יַצד ִעּקּור. טו גֹון, ּכֵ ֱעַקר ּכְ ּנֶ ֶנה ׁשֶ ט אוֹ  ַהּקָ ׁשֶ  ַהּוֵ
ִחי ר ֵמַהּלֶ ׂשָ ַמט, ּוֵמַהּבָ ֵניֶהם אוֹ  ֵמֶהם ֶאָחד ְוִנׁשְ  ֹקֶדם ׁשְ
ַמר ִחיָטה ּגְ ַחט ִאם ֲאָבל, ׁשְ עֹוף ֶאָחד ׁשָ , ֻרּבוֹ  אוֹ  ּבְ
ךְ  ְוַאַחר ַמט ּכָ ִחיָטתוֹ , ִניַהשֵּׁ  ִנׁשְ ָרה ׁשְ ׁשֵ ַמט, ּכְ  ֶאָחד ִנׁשְ
ךְ  ְוַאַחר ֵמֶהם ַחט ּכָ ִני ֶאת ׁשָ ֵ ִחיָטתוֹ , ַהׁשּ סּוָלה ׁשְ   :ּפְ

ָפסּול ָהא. טז ִעּקּור ּדְ ֱעַקר ַהְינוּ  ּבְ ּנֶ ׁשֶ ּלוֹ  ּכְ  ִאם ֲאָבל, ּכֻ
ר ּיֵ ּתַ הוּ  ֲאִפּלוּ  ּבוֹ  ִנׁשְ ֶ ר, ַמׁשּ ׁשֵ אֹותוֹ  ְוהּוא, ּכָ שְׁ  ׁשֶ ּנִ  ַארׁשֶ

ָמקֹום הּוא ָאר ִמעּוט ִאם ֲאָבל, ֶאָחד ּבְ ׁשְ  הּוא ַהּנִ
ל הּוא, ְמֻדְלּדָ אן ְמַעט ׁשֶ אן ּוְמַעט ּכָ סּול, ּכָ ר, ּפָ ּכָ ּנִ  ׁשֶ
ָבר ֱעַקר ַהּדָ ּנֶ ֹכחַ  ׁשֶ ַאר ּוַמה, ּבְ ׁשְ ּנִ ֶ ר ׁשּ  ִחּבּור ְמֻחּבָ

ל ּלוֹ  ֶנֱעַקר ֵליהּ  ַוֲהָוה הּוא ְמֻדְלּדָ י יְוָהנֵ , ּוָפסּול ּכֻ  ִמּלֵ
ֱעַקר ּנֶ ׁשֶ א ֶנֱעַקר ֹלא ִאם ֲאָבל, ֻרּבוֹ  ּכְ  ְוֻרּבוֹ , ִמעּוט ֶאּלָ

ם י ַעל ַאף, ַקּיָ ֹרב ּפִ ָאר ֶזה ׁשֶ ׁשְ ל הּוא ַהּנִ  ְמַעט ְמֻדְלּדָ
אן אן ּוְמַעט ּכָ ר, ּכָ ׁשֵ   :ּכָ

ַחט. יז ִני ְוִנְמָצא ֵמַהִסיָמִנים ֶאָחד ׁשָ ֵ מּוט ַהׁשּ  ְוֵאין, ׁשָ
ִחיָטה ֹקֶדם ִאם ָידּועַ  ַמט ׁשְ ִחיָטה ַאַחר אוֹ  ִנׁשְ  ֲהֵרי, ׁשְ

סּוָלה זוֹ    :ּפְ

חּוט ַהִסיָמן ִנְמָצא. יח ָ מּוט ַהׁשּ ַחט ִאם, ׁשָ ָ ׁשּ ׁשֶ ַפשׂ  ּכְ  ּתָ
ָידוֹ  ַהִסיָמִנים ית עֹור אוֹ , ּבְ ִחיָטה ּבֵ ְ , ֵמַאֲחָריו ַהׁשּ
ַחת ַהִסיָמן ְוִנְדַחק סּוָלה זוֹ  ֲהֵרי, ָהעֹור ּתַ  ִאםוְ , ּפְ
ר, ָלאו ִדיָקה ְיֵדי ַעל ֻמּתָ ִביא, ּבְ ּיָ ֵהָמה ׁשֶ ֹחט ּבְ  ְוִיׁשְ

ךְ  ְוַאַחר ַהִסיָמן י ּדֹומֹות ִאם, ַיַעְקֶרּנוּ  ּכָ ּתֵ ִחיטֹות ׁשְ ְ  ַהׁשּ
ָרה, ָלזוֹ  זוֹ  ׁשֵ ה ְוִאם, ּכְ ִנּיָ ְ סּוָלה, יֹוֵתר ַמֳאֶדֶמת ַהׁשּ  ּפְ

ו. ָהִראׁשֹוָנה ִקיִאי ָאנוּ  ֵאין ְוַעְכׁשָ ְבִדיָקה ןּבְ , זוֹ  ּבִ
ךְ  ָכל ִהְלּכָ ְוָנא ּבְ   :ָאסּור ּגַ

ַחט. יט ַדְרּכוֹ  ָהעֹוף ׁשָ ר ּכְ ֶהְכׁשֵ ַמר ְוַאַחר, ּבְ ִחיָטה ּגְ  ׁשְ
ַעת ָמָצא ֶרת ַטּבַ ְרּגֶ ֵלם ֵמַהּגַ ין ַעל ׁשָ ר, ַהַסּכִ ׁשֵ   :ּכָ

ֹוֵחט. כ ְרְנגֹול ַהׁשּ ֵהר ָצִריךְ  ּתַ ְדֹחק ִלּזָ ּיִ  ַרְגלוֹ  ׁשֶ
קַּ  יֶהּנוּ  אוֹ , ְרַקעּבַ ּלא ַיְגּבִ ְרַקע ַרְגלוֹ  ִיְנֹעץ ׁשֶ ּקַ ֵדי, ּבַ  ּכְ

ּלֹא   :ַהִסיָמִנים ַיֲעֹקר ׁשֶ

 כה סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , השחיטה אחר לבדוק שצריך
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ֹוֵחט. א ְבֹדק ָצִריךְ  ַהׁשּ ּיִ ִסיָמִנים ׁשֶ ִחיָטה ַאַחר ּבַ  ִאם ׁשְ
ֲחטוּ  ן ִנׁשְ יִּ  אוֹ , ֻרּבָ ַעת ְרֶאהׁשֶ ׁשְ ִחיָטה ּבִ ֵהם ׁשְ  ׁשֶ
חּוִטין ן ׁשְ ן ָרָאה ֹלא ְוִאם, ֻרּבָ ֻרּבָ חּוִטין ׁשֶ . ָאסּור, ׁשְ

אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ִריךְ  ׁשֶ ּצָ ֵהם ִלְראֹות ׁשֶ חּוִטין ׁשֶ ְמקֹום ׁשְ  ּבִ
ִחיָטה ֹלא ׁשְ   :ַהְגָרָמה ּבְ

נֹוָצה ַהּבֹוְדִקים. ב ַחט ִאם ִלְראֹות ּבְ  ִעיםטוֹ , ָהֹרב ִנׁשְ
  :ֵהם

ֲחָטה. ג ָראּוי ִנׁשְ ֵני ְוָנַטל ְזֵאב ּוָבא ּכָ  ְוֶהֱחִזיָרן ֵמֶעיהָ  ּבְ
ֵהם ׁשֶ ָרה, ְנקּוִבים ּכְ ׁשֵ יָנן ְוֹלא, ּכְ א ַחְייׁשִ ּמָ ְמקֹום ׁשֶ  ּבִ
ב ֶנֶקב   :ִנּקַ

 כו סימן
 ּובוֹ , השחיטה קדם מעים בבני או בושט נקב דין

  ְסִעיִפים:' ב

ב. א טַהוֵּ  ִנּקַ ַעת ׁשֶ ׁשְ ִחיָטה ּבִ ֶנֶגד ׁשְ קֹום ּכְ ַחט ַהּמָ ָ ׁשּ  ׁשֶ
ַבר   :ְטֵרָפה, ּכְ

ַחט. ב ֶנה ׁשָ ָבה ַהּקָ ַחט ֹקֶדם ָהֵרָאה ְוִנּקְ ָ ׁשּ ט ׁשֶ ׁשֶ  אוֹ , ַהּוֵ
ַחט ָ ׁשּ ט ׁשֶ ׁשֶ בוּ  ַהּוֵ ֵני ְוִנּקְ ַחט ֹקֶדם ֵמַעִים ּבְ ָ ׁשּ ֶנה ׁשֶ , ַהּקָ
  :ְטֵרָפה

 כז סימן
 ּובוֹ , מפרכסת בעודה מהבהמה אבר לחתך שלא

  ָסִעיף ֶאָחד

ֵהָמה ָחַתךְ . א ֲחָטה ְלַאַחר ִמּבְ ׁשְ ּנִ ָראּוי ׁשֶ ָנהּ  ּכָ  ְועֹוּדֵ
ֶסת הּ  ֶלֱאֹכל ָאסּור, ְמַפְרּכֶ ּנָ מּות ַעד ִמּמֶ ּתָ ֵהָמה ׁשֶ   :ַהּבְ

 כח סימן
  ְסִעיִפים: ד"כ ּובוֹ , הדם כסוי דיני

ֹוֵחט. א ה ַהׁשּ מוֹ  ְלַכסֹות ָצִריךְ  ףעוֹ  אוֹ  ַחּיָ ין, ּדָ  ָצָדן ּבֵ
ה ין ַעּתָ ָהיוּ  ּבֵ ִנים ׁשֶ ָידוֹ  ְמֻזּמָ   :ּבְ

ב. ב ַכֶסה ֹקֶדם ְלָבֵרךְ  ַחּיָ ּיְ ר: ׁשֶ נוּ  ֲאׁשֶ ׁשָ ִמְצֹוָתיו ִקּדְ  ּבְ
נוּ  סּוי ַעל ְוִצּוָ ם ּכִ ָעָפר ּדָ   :ּבְ

הּוא ּכֹוי. ג ה ָסֵפק ׁשֶ א ְוִכְלַאִים, ַחּיָ הֵ  ַהּבָ ה ָמהִמּבְ , ְוַחּיָ
ָמן ְלַכסֹות ָצִריךְ   אֹוָתם ׁשֹוֲחִטין ְוֵאין. ְמָבֵרךְ  ְוֵאינוֹ  ּדָ
יֹום ָחָטן ְוִאם. טֹוב ּבְ ָמן ְמַכֶסה ֵאינוֹ , ׁשְ ְיָלה, ּדָ , ּוַבּלַ
ּומוֹ  ִאם ר ִרׁשּ   :ְיַכֶסּנוּ , ִנּכָ

ּלֹא ָנֲהגוּ , ֶפלוֹ "ַהּבוּ . ד מוֹ  ְלַכסֹות ׁשֶ   :ּדָ

יִּ  ָצִריךְ . ה ה ְהֶיהׁשֶ חּוחַ  ָעָפר ְלַמּטָ  ְלַהְזִמינוֹ  ְוָצִריךְ , ּתִ
ה ּפֶ ֵאינוֹ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ּבַ   :ָצִריךְ  ׁשֶ

ָידוֹ  ְמַכֶסה. ו ין אוֹ  ּבְ ַסּכִ ְכִלי אוֹ  ּבְ  ֹלא ֲאָבל, ַאֵחר ּבִ
ַרְגלוֹ  ֵדי ּבְ ּלֹא ּכְ זּויֹות ִמְצוֹות ִיְהיוּ  ׁשֶ   :ָעָליו ּבְ

ַחט. ז ה ָפרעָ  ָהָיה ְוֹלא ׁשָ ם ִלְגֹרר ָצִריךְ , ְלַמּטָ  ַהּדָ
נוֹ  ָעָפר ְוִלּתְ חּוחַ  ּבְ חּוחַ  ָעָפר ּוְלַכסֹות ּתִ   :ָעָליו ּתִ

ַחט ִמי. ח ָ ׁשּ ָסה ֹלא ְוִאם, ְיַכֶסה הּוא ׁשֶ , ַאֵחר ְוָרָאהוּ  ּכִ
ב   :ְלַכסֹות ַחּיָ

ַחט. ט ַחט אוֹ , עֹופֹות ֵמָאה אוֹ  ַחּיֹות ֵמָאה ׁשָ ָ ׁשּ ה ׁשֶ  ַחּיָ
ָמקֹום עֹוףוְ  סּוי, ֶאָחד ּבְ ם ֶאָחד ּכִ   :ְלֻכּלָ

ֹוֵחט. י ם ְוִנְבַלע ַהׁשּ ְרַקע ַהּדָ ּקַ ּומוֹ  ִאם, ּבַ ר ִרׁשּ ב ִנּכָ  ַחּיָ
  :ְלַכסֹות

ָסהוּ . יא טּור, ָהרּוחַ  ּכִ ַכסֹות ּפָ ה ָחַזר ְוִאם, ִמּלְ ּלָ , ְוִנְתּגַ
ב ָסהוּ  ַעְצמוֹ  הּוא ִאם ֲאָבל. ְלַכסֹות ַחּיָ הוְ  ּכִ ּלָ , ִנְתּגַ
ב ֵאינוֹ  ַעם ְלַכסֹותוֹ  ַחּיָ   :ַאֶחֶרת ּפַ

ם. יב ַפל ּדָ ּנָ ִים ְלתֹוךְ  ׁשֶ ְפלוּ  ַמִים אוֹ , ַהּמַ ּנָ  ְלתֹוךְ  ׁשֶ
ם ם ַמְרֵאה ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם, ַהּדָ ב ּדָ , ָלאו ְוִאם, ְלַכסֹות ַחּיָ
טּור   :ּפָ
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ם ִנְתָעֵרב. יג ַיִין ַהּדָ ַדם אוֹ  ָאֹדם ּבְ ֵהָמה ּבְ  רֹוִאים, ּבְ
ִין ֵהָמה ְוַדם ַהּיַ ִאּלוּ  ּבְ ַמִים ִנְתָעֵרב ְוִאּלוּ , ַמִים הּוא ּכְ  ּבְ

עּור ִ ׁשּ ה ּכַ ם ַמְרִאית ּבוֹ  ָהָיה, ַהּזֶ ב, ּדָ   :ְלַכסֹות ַחּיָ

ַחט. יד ה אוֹ  עֹוף ׁשָ ַחט ַחּיָ ֵהָמה ָעָליו ְוׁשָ טּור, ּבְ  ּפָ
ַכסֹות ַחט ִאם ֲאָבל, ִמּלְ ֵהָמה ׁשָ חַ  ּבְ ה ָעֶליהָ  טְוׁשָ  אוֹ  ַחּיָ

ב, עֹוף   :ְלַכסֹות ַחּיָ

ם. טו ז ּדָ ּתָ ַעל ַהּנִ ין ְוׁשֶ ם ֵאין ִאם, ַהַסּכִ ם ׁשָ א ּדָ  ֶאּלָ
ב, הּוא ֵדי, ּוְמַכֶסהוּ  אֹותוֹ  ְוגֹוֵרר, ְלַכסֹות ַחּיָ ן ּכְ ּתֵ ּיִ  ׁשֶ
ם ָעָפר ה ּגַ ם ֵישׁ  ִאם ֲאָבל. ְלַמּטָ ם ׁשָ  ֵאין, ַאֵחר ּדָ
ֵאין, תוֹ ְלַכסוֹ  ָצִריךְ  ל ְלַכסֹות ָצִריךְ  ׁשֶ ם ּכָ  ְלִפיָכךְ . ַהּדָ
ֵצא ַעד ְלַכסֹות ָצִריךְ  ֵאין ּיֵ ל ׁשֶ ם ּכָ   :ַהּדָ

ֹוֵחט. טז ת ְלחֹוֶלה ַהׁשּ ּבָ ׁשַ  ֵישׁ  ִאם ֲאִפּלוּ , ְיַכֶסה ֹלא, ּבְ
ֶקר לוֹ  ְיָלה. ָנעּוץ ּדֶ ּומוֹ  ִאם, ּוַבּלַ ר ִרׁשּ  ְוֵישׁ . ְיַכֶסּנוּ  ִנּכָ
אוֹ  ִמי ִאם ֵמרׁשֶ  ּבוֹ  ְלַכסֹות מּוָכן ֵאֶפר לוֹ  ָהָיה ׁשֶ

ם ּבוֹ  ְלַכסֹות ֵישׁ , צֹוָאה ת ֲאִפּלוּ  ַהּדָ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ֹוֵחט. יז ָלה ַהׁשּ ָידוֹ  ְוִנְתַנּבְ ַחט אוֹ , ּבְ ָ ׁשּ  ְוִנְמֵצאת ׁשֶ
טּור, ְטֵרָפה ַכסֹות ּפָ  ְוָקָטן ׁשֹוֶטה ֵחֵרשׁ  ְוֵכן. ִמּלְ

ֲחטוּ  ָ ׁשּ ִחיָטָתן ֶחְזַקת, אֹוָתם רֹוִאים ִריםֲאחֵ  ְוֵאין, ׁשֶ  ׁשְ
סּוי ּוְפטּוָרה, ְמֻקְלֶקֶלת   :ִמּכִ

ֹוֵחט. יח י ַעל ַאף, ַהׁשּ ֵאינוֹ  ּפִ א ָצִריךְ  ׁשֶ ם ֶאּלָ , ַלּדָ
ב יַצד. ְלַכסֹות ַחּיָ ה ּכֵ ר אוֹ  נֹוֵחר, ַיֲעׂשֶ ֵדי, ְמַעּקֵ  ּכְ

ֵטר ּפָ ּיִ סּוי ׁשֶ   :ִמּכִ

ין יָמִניםַהסִ  ִלְבּדֹק ָצִריךְ . יט סּוי ֹקֶדם ְוַהַסּכִ ֵדי, ַהּכִ  ּכְ
ּלֹא ָרָכה ִליֵדי ָיֹבא ׁשֶ ָלה ּבְ   :ְלַבּטָ

ֹוֵחט. כ ה ַהׁשּ ְבֹדק ַעד ְיַכֶסה ֹלא ַחּיָ ּיִ  ְוִאם, ָהֵרָאה ׁשֶ
ֹלא ְמַכֶסה, ְטֵרָפה ְסֵפק ִנְמֵצאת ָרָכה ּבְ ין ְוהּוא, ּבְ  ַהּדִ

סּול ְלָכל הּוא ּפְ יָנן ַהִהיא גֹוןכְּ , ָסֵפק ֵמֲחַמת ׁשֶ ַחְייׁשִ  ּדְ
א ּמָ עֹור ׁשֶ ָמה ּבָ ל ְוֵכן, ִנְפּגְ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ֵאין ִמי. כא ֹחט ֹלא, ְלַכסֹות ָעָפר לוֹ  ׁשֶ   :ִיׁשְ

ֹוֵחט. כב ה ַהׁשּ ם ֵמֶהם ָיָצא ְוֹלא ְועֹוף ַחּיָ ִרין, ּדָ   :ֻמּתָ

ל. כג ָבִרים ּכָ ָרִעים ַהּדְ ַהּזְ ְזָרעִ  ׁשֶ ֶהם יםַהּנִ , ַמְצִמיִחים ּבָ
ְכַלל ֵהם ֶהם ּוְמַכִסין ָעָפר ּבִ , ַמְצִמיִחים ֵאיָנם ְוִאם. ּבָ
ֶהם ְמַכִסין ָעָפר ִנְקְראוּ  ִאם ֶזֶבל ְמַכִסין, ְלִפיָכךְ . ּבָ , ּבְ

ק ּוְבחֹול ֵאין ַעד ְמֹאד ַהּדַ  ְלָכְתׁשוֹ  ָצִריךְ  ַהּיֹוֵצר ׁשֶ
ָלל ל ּוְמגּוָפה הּוְלֵבנָ  ּוְבַחְרִסית, ּוְבִסיד, ּכְ  ֶחֶרס ׁשֶ

ן ָתׁשָ ּכְ ִחיַקת, ׁשֶ ִחיַקת, ֲאָבִנים ּוִבׁשְ , ֲחָרִסים ּוִבׁשְ
ל ּוִבְנֹעֶרת ן ׁשֶ ּתָ ׁשְ ה ּפִ ּקָ ים ּוִבְנֹסֶרת, ּדַ  ּוָבֳאָכִלים, ָחָרׁשִ

ָגִדים אוֹ  רּוִפים ּבְ ֲעׂשוּ  ַעד ׂשְ ּנַ חֹור, ָעָפר ׁשֶ , ּוְבׁשִ
ִסילִ  ּוְבִנְקַרת, ּוְבָכחֹול ֶזֶבל ְמַכִסין ֵאין ֲאָבל, יםַהּפְ  ּבְ

ס חֹול ְוֹלא, ּגַ ַהּיֹוֵצר ּבְ ֶקַמח ְוֹלא, ְלָכְתׁשוֹ  ָצִריךְ  ׁשֶ  ּבְ
ין ִחיַקת ְוֹלא, ּוֻמְרָסן ְוֻסּבִ ׁשְ ֶכת ּבִ  ֵאיָנם ִאם ַמּתֶ

רּוִפין ָזָהב חּוץ, ׂשְ חּוק ִמּבְ ְקָרא ׁשָ ּנִ ְכִתיב, ָעָפר ׁשֶ , ּדִ
ְכִתיב, ָעָפר ְקָראנִ  ְוֵאֶפר לוֹ  ָזָהב ְוַעְפֹרת  ְוָלְקחוּ : ּדִ
ֵמא ֵרַפת ֵמֲעַפר ַלּטָ אתהַ  ׂשְ   :ַחּטָ

ֲעַפר ְמַכִסין ֵאין. כד ר ּבַ ְדּבָ ֵני, ַהּמִ ִהיא ִמּפְ  ֶאֶרץ ׁשֶ
  :ַמְצַמַחת ְוֵאיָנהּ  ְמֵלָחה

  טרפות הלכות

 כט סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , וסימנם טריפות מיני שמונה

מֹוָנה. א  ק"ָחנַ  ן"דָּ : ְוִסיָמָנם, ֵהן ְטֵרפֹות יֵנימִ  ׁשְ
רּוָסה, שׁ "ֶנפֶ  , ְקרּוָעה, ְנטּוָלה, ֲחֵסָרה, ְנקּוָבה, ּדְ

סּוָקה, ְנפּוָלה בּוָרה, ּפְ   :ׁשְ

 ל סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , הגלגלת בעצם מכה דין
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ֵהָמה. א ה אוֹ  ּבְ ְתרֹוֵצץ ַחּיָ ּנִ הּ  ֶעֶצם ֹרב ׁשֶ ְלּתָ ְלּגָ ין ,ּגֻ  ּבֵ
ֹרב ְבָהה ּבְ ין ּגָ ֹרב ּבֵ ָפהּ  ּבְ י ַעל ַאף, ְטֵרָפה, ֶהּקֵ  ּפִ

רּום ַהּקְ ם ׁשֶ   :ַקּיָ

הּ  ְוָחֵסר ִנְפֲחָתה. ב ּנָ ֶסַלע ִמּמֶ ָבה ְוִאם, ְטֵרָפה, ּכְ  ִנּקְ
שׁ  ְנָקִבים ּיֵ ֶהן ׁשֶ ין ִאם, ִחָסרֹון ּבָ ם ּבֵ ּלָ ֶסַלע ּכֻ הּוא, ּכְ  ׁשֶ
ִלישׁ  ִים ְבעֹוףוּ . ְטֵרָפה, ֶטַפח ׁשְ גֹון, ַהּמַ ָזא ּכְ  ֲאִפּלוּ  ַאּוָ

ב ֹלא א ָהֶעֶצם ִנּקַ ל ֶאּלָ הּוא ּכָ  ְועֹוף. ְטֵרָפה, ׁשֶ
ה ׁשָ ּבָ הּ  ַהּיַ ְכּתָ ׁשַ ּנְ ה ׁשֶ יהָ  ֻחְלּדָ ּנֶ ׁשִ הּ  ּבְ ֹראׁשָ ָפה אוֹ , ּבְ ּגְ ּנִ  ׁשֶ
ֵעץ ֶאֶבן אוֹ  ּבְ יחַ , ּבְ עוֹ  ַמּנִ ַצד ֶאְצּבָ ֶקב ּבְ  ְונֹוֵעץ ַהּנֶ

ע ם וֹ ֶאְצּבָ יהָ  ְלתֹוךְ  ָידוֹ  ַמְכִניס אוֹ , ׁשָ ם ְודֹוֵחק ּפִ , ׁשָ
ץ ֹלא ִאם ְצּבֵ ֶקב ָיָצא ְוֹלא ַהּמֹחַ  ּבִ ָידּועַ , ֵמַהּנֶ ּלֹא ּבְ  ׁשֶ
ב ל ְקרּום ִנּקַ ָרה, ֹמחַ  ׁשֶ   :ְטֵרָפה, ָיָצא ְוִאם, ּוְכׁשֵ

 לא סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , וקרומיו המח נקיבת דין

ב, ֶזה ַעל ֶזה ְקרּוִמים' ב לוֹ  ֵישׁ  ַהּמֹחַ . א ְחּתֹון ִנּקַ  ַהּתַ
שׁ  ֶנֶקב ב ִאם ֲאָבל, ְטֵרָפה, ְמֻפּלָ , ְלַבּדוֹ  ָהֶעְליֹון ִנּקַ

ָרה ׁשֵ   :ּכְ

ְרַקב ַעְצמוֹ  ַהּמֹחַ . ב ּנִ ּנוּ  ְמַעט ׁשֶ  ִנְתַמֵעךְ  אוֹ , ִמּמֶ
רּום ם ְוַהּקְ ָרה, ַקּיָ ׁשֵ ךְ  ְוִאם, ּכְ ּפַ ִים ִנׁשְ ּמַ דֹוַנג אוֹ  ּכַ , ּכְ
תֹוךְ  ַמִים ִנְמְצאוּ  ְוִאם. ְטֵרָפה רּום ּבְ  ֵמַהּמֹחַ  ְוֶנְחַסר ַהּקְ
עּור ׁשִ ִים ּכְ יף ַהּמֹחַ  ִאם, ַהּמַ ִים ַמּקִ ּלֹא, ָסִביב ַהּמַ  ׁשֶ

ים ָהיוּ  ָלל ְמֻגּלִ רּום ֲאִפּלוּ  ּכְ ָרה, ַלּקְ ׁשֵ , ָלאו ְוִאם, ּכְ
ין ְוהּוא. ְטֵרָפה יִ  ָהיוּ  ִאם ַהּדִ ִחים םַהּמַ תֹוךְ  ֻמּנָ  ּבְ

ְלּפּוִחית ה ׁשַ ִאם, ְקַטּנָ יָפהּ  ַהּמֹחַ  ָהָיה ׁשֶ ּלֹא ַמּקִ  ָהְיָתה ׁשֶ
ה רּום ֲאִפּלוּ  ְמֻגּלָ ָרה, ַלּקְ ׁשֵ   :ְטֵרָפה, ָלאו ְוִאם, ּכְ

ְקרּום ּתֹוַלַעת ִנְמָצא ִאם. ג ם ְוַהּמֹחַ , ַהּמֹחַ  ּבִ  ְוֵאין, ַקּיָ
רּום ּקְ ְחּתֹון ּבַ ם ַהּתַ ם ֹקֶרט ְוֹלא ֹרׁשֶ ָרה, ּדָ ׁשֵ  ִמי ְוֵישׁ , ּכְ
אֹוֵמר ֵאין ׁשֶ ִקיִאין ָאנוּ  ׁשֶ ִדיָקה ּבְ ּבְ  ִאם ֲאָבל ּוְטֵרָפה, ּבַ

ֵדָרה חּוץ ִנְמָצא גֹון ַלּקְ ֹחֶטם ּכְ ָרה, ּבַ ׁשֵ ָתִליָנן, ּכְ  ּדְ
ּלֹא יעַ  ׁשֶ   :ֵמעֹוָלם ַלּמֹחַ  ִהּגִ

ַהּמֹחַ  ֶעֶצם. ד ח ׁשֶ תֹוכוֹ  ֻמּנָ דֹול ָחָלל וֹ בּ  ֵישׁ  ּבְ מוֹ  ּגָ  ּכְ
יהָ  ַעל ְוֵישׁ , ְקֵדָרה י ּפִ ַלּפֵ אר ּכְ ּוָ מוֹ  ַהּצַ , ּפֹוִלין' ב ּכְ
שׁ  ַמה ְוָכל ּיֵ ֶ תֹוךְ  ֵמַהּמֹחַ  ׁשּ ֵדָרה ּבְ , ַהּפֹוִלין ַעד ַהּקְ

ָלל ְוַהּפֹוִלין ּכְ ֹמחַ  ִנּדֹון, ּבַ הוּ  ּוְנִקיָבתוֹ  ּכְ ֶ ַמׁשּ ם, ּבְ ָ  ּוִמׁשּ
ְדָרה חּוטכְּ  ִנּדֹון, ָוֵאיָלךְ  ִ   :ַהׁשּ

 לב סימן
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , השדרה בחוט מכה דין

ְדָרה חּוט. א ִ ְפַסק ַהׁשּ ּנִ ף ֹרב ׁשֶ  ֶאת ַהחֹוֶפה עֹור ֶהּקֵ
י ַעל ַאף, ְטֵרָפה, ַהּמֹחַ  ל ּפִ ּכָ ם ַהּמֹחַ  ׁשֶ  ֹלא ְוִאם, ַקּיָ
י ַעל ַאף, ָהעֹור ֹרב ִנְפַסק ְפַסק ּפִ ּנִ ל ׁשֶ  חַ ַהּמֹ ּכָ

ְפִנים ּבִ ֶ ר, ׁשּ ׁשֵ   :ּכָ

ק. ב ָרה, ְלָאְרּכוֹ  ָהעֹור ִנְסּדַ ׁשֵ ָרה ִאם ְוֵכן, ּכְ ּבְ  ִנׁשְ
ְדָרה ִ ְתַמֵעךְ  אוֹ , ַהחּוט ִנְפַסק ְוֹלא ַהׁשּ ּנִ תֹוךְ  ַהּמֹחַ  ׁשֶ ּבְ  ׁשֶ
ם ְועֹורוֹ  הֹוִאיל, ְוִנְתַנְדֵנד ַהחּוט ֶרת זוֹ  ֲהֵרי ַקּיָ   :ֻמּתֶ

ךְ  ַהּמֹחַ  ֻהְמַרךְ . ג ּפַ ִים ְוִנׁשְ ּמַ דֹוַנג אוֹ  ּכַ ֵמס ּכַ ּנָ  ַעד, ׁשֶ
ֵצא ּמָ ּיִ ֲעִמידוֹ  ַהחּוט ׁשֶ ּמַ ׁשֶ ָידוֹ  ּכְ ַעט ָהָיה ּבְ חּוץ ַהּמְ  ׁשֶ
 ַאף ְוֵכן, ְטֵרָפה, ַלֲעֹמד ָיכֹול ָהָיה ְוֹלא, ׁשֹוֶחה ְלָידוֹ 
י ַעל ּלֹא ּפִ ךְ  ׁשֶ ְפִנים ִנְתַרּכֵ א, ִמּבִ הּוא ֶאּלָ  ָעב ׁשֶ

ֵני ַלֲעֹמד ָיכֹול ֵאינוֹ  אֹותוֹ  ַמֲעִמיִדין ְוִאם ,ְוָכֵבד  ִמּפְ
ְבדוֹ    :ְטֵרָפה, ּכָ

ר, ְוִנְתרֹוֵקן ֵמַהּמֹחַ  ְקָצת ֶנְחַסר. ד ׁשֵ   :ּכָ

ל ֶזה ְטֵרפּות. ה ְדָרה חּוט ׁשֶ ִ י ַעד הּוא ַהׁשּ ה ּפִ ָרׁשָ  ּפָ
ית ִליׁשִ ְכָלל ְוַעד ׁשְ ֵני ֶאָחד ִנְפְסקוּ  ְוִאם, ּבִ ְ  ֵטיחוּ  ִמׁשּ
ּצּוִלים ים ִראׁשֹוִנים ּפִ ִנּיִ  ִנְפְסקוּ  ִאם ֲאָבל, ְטֵרָפה, ּוׁשְ

ּצּול חּוֵטי י ּפִ ִליׁשִ ְ ָרה, ַהׁשּ ׁשֵ  ְטֵרפּות הּוא ּוְבעֹוף, ּכְ
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ין ַעד ַהחּוט ִים ּבֵ קֹום ַהְתָחַלת, ָהֲאַגּפַ ֵהם ַהּמָ  ׁשֶ
ִרים ּגּוף ּבוֹ  ְמֻחּבָ   :ּבַ

ֵהָמה. ו ִהּכוּ  ּבְ ְדָרה לעַ  אֹוָתהּ  ׁשֶ ִ ל ַהׁשּ ַמּקֵ  ְוָהַלךְ , ּבְ
ֵקל ֵני ַעל ַהּמַ ל ּפְ ְדָרה ֹאֶרךְ  ּכָ ִ ָרה, ַהׁשּ ׁשֵ  ְוֹלא, ּכְ
יָנן א ַחְיׁשִ ּמָ ל ֵישׁ  ְוִאם. ַהחּוט ִנְפַסק ׁשֶ ּקֵ ּמַ ִרים ּבַ , ְקׁשָ
ים ׁשִ ִרים ִלְמקֹום חֹוׁשְ ׁשָ יעַ  ֹלא ִאם ְוֵכן, ַהּקְ ל ִהּגִ ּקֵ  ַהּמַ

ֵני ַעל ל ּפְ ין, ְדָרהַהשִּׁ  ּכָ ׁשִ ֹראשׁ  חֹוׁשְ ל ׁשֶ ּקֵ קֹום ַהּמַ ּמָ  ּבַ
הּוא ֶלה ׁשֶ ה ּכָ ֹכחַ  ַמּכֶ ה ִאם ְוֵכן, ּבְ ְדָרה ְלֹרַחב ִהּכָ ִ , ַהׁשּ

ין ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ   :ַהחּוט ִנְפַסק ׁשֶ

ֵהָמה. ז ּגֹוֶרֶרת ּבְ ין ֵאין ַרְגֶליהָ  ׁשֶ ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ  ִנְפַסק ׁשֶ
ה. ַהחּוט ּמֶ ָבִרים ּבַ ּלֹא, ִריםֲאמוּ  ּדְ ׁשֶ ְפָלה נֹוַדע ּכְ ּנָ , ׁשֶ
ְפָלה נֹוַדע ִאם ֲאָבל ּנָ ין, ׁשֶ ׁשִ   :חֹוׁשְ

 לג סימן
  ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , בושט ומכה, הלחי נטל אם דין

ל. א ִחי ִנּטַ ְחּתֹון ַהּלֶ ָרה, ַהּתַ ׁשֵ כֹול ְוהּוא, ּכְ ּיָ  ִלְחיֹות ׁשֶ
  :ְוַהְלָעָטה ַהְמָרָאה ְיֵדי ַעל

לנִ . ב ִחי ּטַ  ְוָראּוי, ְטֵרָפה ם"ְלַהַרְמבַּ , ָהֶעְליֹון ַהּלֶ
  :ִלְדָבָריו ָלחּושׁ 

ט. ג ץ אוֹ  ֵוׁשֶ ְרּבַ ט ּתֻ ׁשֶ ב ַהּוֵ ּקַ ּנִ ָכל, ַלֲחָללוֹ  ׁשֶ הּוא ּבְ , ׁשֶ
  :ְנֵבָלה

ֵני. ד ט ֵישׁ  עֹורֹות ׁשְ ׁשֶ ב, ַלּוֵ ָרה, ֵמֶהם ֶאָחד ִנּקַ ׁשֵ , ּכְ
בוּ  ֵניֶהם ִנּקְ ם ְקרּום ּבוֹ  ָעָלה ַוֲאִפּלוּ , ָרהֲאסוּ , ׁשְ , ְוִנְסּתַ
בוּ  ַוֲאִפּלוּ  ּלֹא ֶזה ִנּקְ ֶנֶגד ׁשֶ  ְוהּוא, ֲאסּוָרה, ֶזה ּכְ
בוּ  ּקְ ּנִ ֵניֶהם ׁשֶ ר, ֶאָחד ֵמרּוחַ  ׁשְ ֶאְפׁשָ ִמְתְרֵמי ּדְ   :ַאֲהָדֵדי ּדְ

ִניִמי, ָאֹדם ַהִחיצֹון ֵאּלוּ  עֹורֹות. ה  ְוִאם, ָלָבן ְוַהּפְ
ַהִחיצֹון פוּ ִנְתַחלְּ   ִאם ְוֵכן. ְטֵרָפה, ָאֹדם ּוְפִניִמי ָלָבן ׁשֶ
ֵניֶהם ים ׁשְ   :ְטֵרָפה, ְלָבִנים אוֹ  ֲאֻדּמִ

ט. ו ִדיָקה לוֹ  ֵאין ֵוׁשֶ חּוץ ּבְ רּוָסה ֵאֶצל ִמּבַ ִריָכה ּדְ ּצְ  ׁשֶ
ִדיָקה ֵני, ּבְ יָון ִמּפְ ּכֵ הּוא ׁשֶ  ָהֶאֶרס ֹאֶדם ֵאין ָאֹדם ׁשֶ
ר י, ּבוֹ  ִנּכָ ה ַצדּכֵ ֶנה ּבֹוֵדק, הּוא עֹוף ִאם, ַיֲעׂשֶ  ַהּקָ

חּוץ ךְ  ְוַאַחר, ְוׁשֹוֲחטוֹ  ִמּבַ ךְ  ּכָ ט ְמַהּפֵ ׁשֶ  ּובֹוְדקוֹ  ַהּוֵ
ְפִנים ֵהָמה ְוִאם, ִמּבִ ָנה ָלהּ  ֵאין, ִהיא ּבְ ּקָ   :ּתַ

ט ֵאין ָנֵמי ֶנֶקב ּוְלִעְנַין. ז ׁשֶ ִדיָקה ַלּוֵ חּוץ ּבְ א ִמּבַ  ֶאּלָ
ְפִנים   :ִמּבִ

א עֹוף. ח ארוֹ  ְלָפֵנינוּ  ַהּבָ ָדם ְמֻלְכָלךְ  ְוַצּוָ  ֵאין, ּבְ
ין ׁשִ רּוָסה ִלְסֵפק חֹוׁשְ ל ִלְבּדֹק ּדְ  ֲאָבל, ֶהָחָלל ּכָ
ין ׁשִ   :ַהְמֻלְכָלךְ  ָמקֹום ִלְבּדֹק, ְנקּוָבה ִלְסֵפק חֹוׁשְ

ט קֹוץ ִנְמָצא. ט ׁשֶ ּוֵ חּוב ְוֵאינוֹ , ְלָרְחּבוֹ  אוֹ  ְלָאְרּכוֹ  ּבַ  ּתָ
ָרה, ּבוֹ  ׁשֵ חּוב הּוא ִאם ֲאָבל ּכְ  ֲאִפּלוּ , ֲאסּוָרה, ּבוֹ  ּתָ
ם ֵאין ם ֹקֶרט ׁשָ יָנן, ּדָ ַחְייׁשִ א ּדְ ּמָ ב ׁשֶ ט ִנּקַ ׁשֶ  ַהּוֵ

א ְוִהְבִריא ר ְוֵאינוֹ  ְוִנְתַרּפֵ   :ִנּכָ

ט ִנְפַרד. י ׁשֶ ֶנה ַהּוֵ לוּ  ֵמַהּקָ ְלּדְ ה ֶזה ְוִנְתּדַ ֹרב ִמּזֶ  ּבְ
עּור ן ׁשִ   :ְטֵרָפה ,ָאְרּכָ

ב ֶזֶפק. יא ּקַ ּנִ ּגוֹ  ׁשֶ שׁ  ֶנֶקב ּגַ הוּ  ְמֻפּלָ ֶ ַמׁשּ . ְטֵרָפה, ּבְ
ּגוֹ  ְוֵאיֶזהוּ  ַתח ֶזה, ּגַ ּמָ ּיִ ט ִעם ׁשֶ ׁשֶ ֲאִריךְ  ַהּוֵ ּיַ ׁשֶ  ָהעֹוף ּכְ
ארוֹ  ָאר ֲאָבל, ַצּוָ ֶפק ׁשְ ב ַהּזֶ ּקַ ּנִ ר, ׁשֶ   :ֻמּתָ

 לד סימן
  :ְסִעיִפים' י ּובוֹ , הגרגרת מכת דין

ֶרת. א ְרּגֶ ְפַסק ּגַ ּנִ קֹום ֲחָלָלהּ  ֹרב ׁשֶ ּמָ ִחיָטה ָהָראּוי ּבַ  ִלׁשְ
ה ְלַמְעָלה אוֹ    :ֲאסּוָרה זוֹ  ֲהֵרי, ִמּזֶ

ָבה ִאם. ב שׁ  ֶנֶקב ִנּקְ ּיֵ ִאָסר, ִחָסרֹון ּבוֹ  ׁשֶ . ֲאסּוָרה, ּכְ
ָלה ְוִאם ה ִנּטְ ּנָ הּ  ְרצּוָעה ִמּמֶ ד ִאי, ְלָאְרּכָ ָלת ּכַ  ְמַעּגְ
ִאָסר ָהְוָיא הּ לָ  אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ֲאסּוָרה, ּכְ ֵאין, ׁשֶ  ָאנוּ  ׁשֶ
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ִקיִאים עּור ּבְ ׁשִ ִאָסר ּבְ ךְ , ּכְ ֲעִרים ִהְלּכָ ֹרב אֹותוֹ  ְמׁשַ  ּבְ
ֶנה ֲחַלל ֹרַחב   :ַהּקָ

ב. ג ָפהּ  ְסִביב ִנּקַ ים ְנָקִבים ֶהּקֵ ּקִ ִנְקֵבי ֶזה ֵאֶצל ֶזה ּדַ  ּכְ
ָפה ֶהם ֵאין ִאם, ַהּנָ , ֲחָלָלהּ  ְלֹרב ִמְצָטְרִפין, ִחָסרֹון ּבָ
ֶהם ֵישׁ  ְוִאם ִאם, ִלְכִאָסר ִמְצָטְרִפין ִחָסרֹון ּבָ  ֵישׁ  ׁשֶ

ִאָסר ָקִבים ּכְ ּנְ ֵלם ִעם ּבַ ָ יֵניֶהם ַהׁשּ ּבֵ  ְוהּוא, ֲאסּוָרה, ׁשֶ
ָקִבים ַהּנְ ל ְסמּוִכין ׁשֶ ךְ  ּכָ ֵאין, ּכָ ין ׁשֶ  ְלֶנֶקב ֶנֶקב ּבֵ

ְמֹלא יֵניֶהם ֵישׁ  ִאם לֲאבָ , ֶנֶקב ּכִ עּור יֹוֵתר ּבֵ ִ , ֶזה ִמׁשּ
יֵניֶהם ַמה ֵאין ּבֵ ֶ   :ִמְצָטֵרף ׁשּ

עֹוף. ד ב ִאם, ּבְ ָנָפה ִנּקַ קֹום חֹוֵתךְ , ּכְ ב ַהּמָ  ַהְמֻנּקָ
ָנָפה ימוֹ , ּכְ י ַעל ּוְמׂשִ ֶנה ֲחַלל ּפִ ֵדי ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם, ַהּקָ  ּכְ

ֶנה ֹרב ְלַחּפֹות   :ֲאסּוָרה, ַהּקָ

ִאם אֹוְמִרים ֵישׁ . ה מוֹ  ִנְפֲחָתה ׁשֶ ֶלת ּכְ ּלֹא, ּדֶ ל ׁשֶ  ִנּטַ
ָחת א ַהּפְ לּוי ֶאּלָ ם ְוָזקּוף ְועֹוֵמד ּתָ ֶדֶלת ׁשָ י ַעל ּכְ  ּפִ
ה יָון, ַהֲאֻרּבָ ֶלת ּכֵ ַהּדֶ ֶקב סֹוֵתם ׁשֶ ֵהא ָצִריךְ  ַהּנֶ ּיְ  ׁשֶ
ָחת דֹול ַהּפְ ֵדי ּגָ ֵנס ּכְ ּכָ ּיִ ַהְינוּ , ִאָסר ּבוֹ  ְוֵיֵצא ׁשֶ  יֹוֵתר ּדְ
ִאָסר   :ִמּכְ

ִאם אֹוְמִרים ֵישׁ . ו ָבה ׁשֶ שׁ  ֶנֶקב ִנּקְ ֵני ְמֻפּלָ ְ , ְצָדִדים ִמׁשּ
י ַעל ַאף ֵאין ּפִ ֶקב ׁשֶ ּנֶ א ּבַ ֵדי ֶאּלָ ֵנס ּכְ ּכָ ּיִ  ִאָסר ּבוֹ  ׁשֶ

ַהְינוּ , ְלָרְחּבוֹ  ֳעִבי ּדְ   :ֲאסּוָרה, ִאָסר ּכָ

ָקה. ז הּ  ִנְסּדְ ּלָ הּ  ּכֻ י לעַ  ַאף, ְלָאְרּכָ ּלֹא ּפִ ה ָחֵסר ׁשֶ ּנָ  ִמּמֶ
לּום ַאר ְוִאם, ֲאסּוָרה, ּכְ ה ִנׁשְ ּנָ ל ִמּמֶ הּוא ּכָ  ְלַמְעָלה ׁשֶ

ה קֹום ּוְלַמּטָ ּמָ ִחיָטה ָהָראּוי ּבַ ָרה, ִלׁשְ ׁשֵ ֵני, ּכְ ל ִמּפְ ּכָ  ׁשֶ
אר ַמה ּוָ ַהּצַ ֶ ךְ  ׁשּ ךְ , ְוהֹוֵלךְ  סֹוֵגר ַהֶסֶדק ִנְמׁשָ  ָהַדר ִהְלּכָ

  :ָחִלים

ָבה. ח ה ִנּקְ קֹום ְלַמּטָ ִחיָטה ִמּמְ הוּ  ׁשְ ֶ ַמׁשּ   :ְטֵרָפה, ּבְ

ֶרת ָמָצא. ט ְרּגֶ ְפְסָקה ּגַ ּנִ  ִאם ָידּועַ  ְוֵאינוֹ  ָחֵסר אוֹ  ׁשֶ
ה ים ַנֲעׂשָ ָמקֹום ּפֹוְסָקהּ , ֵמַחּיִ  ֵהם ִאם ְורֹוֶאה, ַאֵחר ּבְ

ִוים ָרה, ׁשָ ׁשֵ ין ְוֵאין, ֲאסּוָרה, ַלאו ְוִאם, ּכְ אאֶ  ְמַדּמִ  ּלָ
ר אוֹ  ְלחּוְלָיא ֵמחּוְלָיא  ֲאָבל, חּוְלָיא ְלַבר חּוְלָיא ִמּבַ

ר ְוֹלא, חּוְלָיא ְלַבר ֵמחּוְלָיא ֹלא   :ְלחּוְלָיא חּוְלָיא ִמּבַ

ֶנה. י סֹופוֹ  ַהּקָ ְכַנס, ּבְ ּנִ ֶ ַחת ִמׁשּ ל ּתַ ּצֵ ם, ִמְתּפַ ָ ֵרד ּוִמׁשּ  ִיּפָ
ה ְוָהָיה ֹלׁשָ ים ִלׁשְ ב הנֹוטֶ  ָהֶאָחד: ָראׁשִ  ְוֶאָחד, ַלּלֵ
ֵבד ן, ָלֵרָאה ְוֶאָחד, ַלּכָ ּתָ ָלׁשְ הוּ  ְנִקיָבָתן ּוׁשְ ֶ ַמׁשּ   :ּבְ

 לה סימן
  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , ואנותיה הראה טרפות דין

ָבה ֵרָאה. א ּקְ ּנִ   :ְטֵרָפה, ׁשֶ

ה. ב ָ י ֲחִמׁשּ ָלָתא, ָלֵרָאה ִאית ֻאּנֵ ִמיָנא ּתְ  ּוְתֵרי ִמּיְ
ֹמאָלא ְ ֵהָמה ִמׂשּ ַהּבְ ׁשֶ לּוָיה ּכְ ַרְגֶליהָ  ּתְ  ֵמֶעיהָ  ּוְבֵני ּבְ

י ַלּפֵ ח ּכְ ּבָ ָאז, ַהּטַ ֵהָמה ְיִמין ׁשֶ ח ִויִמין ַהּבְ ּבָ , ֶאָחד ַהּטַ
ַצד עֹוד ָלהּ  ְוֵישׁ  ה ָיִמין ּבְ ה ַאַחת ֻאּנָ  ְוִנְקֵראת, ְקַטּנָ

א ִעינּוִניָתא ַוְרּדָ ֵסֶדר עֹוֶמֶדת ְוֵאיָנהּ , ּדְ א, ָהֻאּנֹות ּבְ  ֶאּלָ
ִנים ְלַצד ֵמֶהם ְמֻרֶחֶקת ִמין ַאַחת ֲחֵסָרה ְוִאם, ּפְ  אוֹ  ִמּיָ

ֹמאל ְ ָהיוּ  אוֹ , ֵמַהׂשּ ַנִים ׁשֶ ִמין ׁשְ ה ִמּיָ ֹלׁשָ ֹמאל ּוׁשְ ְ , ִמׂשּ
א. ְטֵרָפה ְרּדָ ִים ָלהּ  ֵישׁ  ִאם אוֹ , ֲחֵסָרה ִאם, ְוַהּוַ ּתַ  ׁשְ

ְמֵצאת אוֹ  ּנִ ַצד ׁשֶ ֹמאל ּבְ ָרה, ׂשְ ׁשֵ   :ּכְ

ִמְנָיָנם ָהאּוּנֹות ִנְתַוְספוּ . ג ה ָהְיָתה ִאם, ּבְ  ַהְיֵתָרה ָהאּוּנָ
ַצד ְפֵני אוֹ , ָהֻאּנֹות ּבְ ִהיא ָהֵרָאה ִמּלִ ת ׁשֶ ב ְלֻעּמַ , ַהּלֵ

ֶרת הּ  ַעל ָהְיָתה ְוִאם, ֻמּתֶ ּבָ הּוא ּגַ ת ׁשֶ ָלעֹות ְלֻעּמַ , ַהּצְ
ְהֶיה ְוהּוא, ְטֵרָפה זוֹ  ֲהֵרי ּתִ ָעֶלה ׁשֶ ל ּכְ  ַאַחר ֲהַדס ׁשֶ

חּוהָ  ּפְ ּנִ חּוָתה ִהיא ִאם ֲאָבל, ׁשֶ ה ּפְ ָרה, ִמּזֶ ׁשֵ   :ּכְ

ה ִנְמֵצאת. ד סֹוף ְיֵתָרה אּוּנָ ּפּוֵלי ּבְ ה ׁשִ ָרה, ָהֻאּמָ ׁשֵ   ,ּכְ

ה. ה ל אּוּנָ ֶרת ַהְסמּוָכה ָיִמין ׁשֶ ְרּגֶ ֵמַצר ַלּגַ  ֶהָחֶזה ּבְ
אר ֵאֶצל ּוָ שׁ  ַהּצַ ְחּתֹוָנה, ַמּמָ  ַהְסמּוָכה ֶעְליֹוָנה ִהיאשֶׁ  ַהּתַ

אר ּוָ ֵצא ִאם, ַלּצַ הּ  ַעל ִיּמָ ּבָ א ּגַ ַטְרּפָ ַאָסא ּכְ ָרה, ּדְ ׁשֵ , ּכְ
ֵני ן ִמּפְ ּכֵ הּ  ׁשֶ ְרּכָ ֵצל ּדַ  ֹלא ֲאָבל, ְיָמִנית ְוַדְוָקא, ִלּפָ
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ָמאִלית אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ , ׂשְ ַדְוָקא ׁשֶ , ֵמֶחְצָיהּ  ְלַמְעָלה ּדְ
ה ֲאָבל   :ְטֵרָפה, ֵמֶחְצָיהּ  ְלַמּטָ

ִהיא ֵמָהאּונֹות ַאַחת. ו חּוָתהּ  ׁשֶ ֲעֵלה ּפְ  ַאַחר ֲהַדס ִמּכַ
חּוהָ  ּפְ ּנִ   :ּוְטֵרָפה, ֲחֵסָרה ֵליהּ  ֲהָוה, ׁשֶ

ִמין ֵמאּונֹות ַאַחת ָחְסָרה. ז ְרָדא, ַהּיָ ֶלֶמת ַהּוַ   ,ַמׁשְ

ֵאין ֵרָאה. ח אּוֵני ִחיתּוָכא ָלהּ  ׁשֶ  ֶסֶדק ְוִאם, ְטֵרָפה, ּדְ
ַמְרֵאה יֵניֶהם ֶהְפֵרשׁ  ּכְ עּור, ּבֵ ׁשִ ין, ֲהַדס ֲעֵלה ּכְ  ּבֵ
ָרן ִעּקָ ין, ּבְ ֶאְמָצָען ּבֵ ין, ּבְ סֹוָפן ּבֵ ָרה, ּבְ ׁשֵ   :ּכְ

ַצד ִאם. ט ל ֶאָחד ּבְ ה ֲחֵסָרה ָהֵרָאה ׁשֶ א', א אּוּנָ  ֶאּלָ
סֹוף ּבְ אֹותוֹ  ָהאּוָמה ׁשֶ ּבְ ד ׁשֶ ִליָטה ָהְיָתה ַהּצַ דֹוָלה ּבְ  ּגְ

ה מוֹ כְּ  י ַעל ַאף, אּוּנָ ֶרךְ  ּפִ ּדֶ  ִלְהיֹות ָהאּונֹות ׁשֶ
יֵניֶהם ַמְפֶסֶקת ָהאּוָמה ְוָכאן ָלזוֹ  זוֹ  ְסמּוכֹות , ּבֵ
ָרה ׁשֵ   :ּכְ

ל ֵאין. י ָבִרים ּכָ לוּ  ַהּדְ א ֲאמּוִרים ַהּלָ ְבֵהָמה ֶאּלָ  ּבִ
ה ְבֵהָמה אּונֹות ִחּתּוךְ  לוֹ  ֵאין ָהעֹוף ֲאָבל, ְוַחּיָ  םְואִ , ּכִ
ֵצא   :ָידּועַ  ִמְנָין לוֹ  ֵאין, ִיּמָ

 לו סימן
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ֵני ָלהּ  ֵישׁ  ָהֵריָאה. א בוּ , ְקרּוִמים ׁשְ ֹלא ֶזה ִנּקְ , ֶזה ּבְ
ּלֹא ֶזה אוֹ  ֶנֶגד ׁשֶ ָרה, ֶזה ּכְ ׁשֵ ְקבוּ  ַעד, ּכְ ּנָ ּיִ ֵניֶהם ׁשֶ  ׁשְ
ֶנֶגד ֶזה   ֶזה ּכְ

ּלוֹ  ָהֶעְליֹון ְקרּום ִנְגַלד ִפּלוּ אֲ . ב ָרה, ּכֻ ׁשֵ א, ּכְ  ֶאּלָ
ִריָכה ּצְ ִדיָקה ׁשֶ   :ּבְ

ָבה. ג ם ְקרּום ּבוֹ  ְוָעָלה ִנּקְ   :ְטֵרָפה, ְוִנְסּתָ

ַמע ֵרָאה. ד ׁשְ ּנִ הּ  ׁשֶ ּנֹוְפִחין ֲהָבָרה ּבָ ׁשֶ  ִאם, אֹוָתהּ  ּכְ
ר קֹום ִנּכָ ּנוּ  ַהּמָ ּמֶ ּמִ ַמע ׁשֶ יִבין ָרהַהֲהבָ  ִנׁשְ  ָעָליו מֹוׁשִ
ֶבן אוֹ  ֹרק ָידּועַ , ִיְתַנְדֵנד ִאם, ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ּתֶ ִהיא ּבְ  ׁשֶ

ר ֹלא ְוִאם, ּוְטֵרָפה ְנקּוָבה קֹום ִנּכָ יִבין, ַהּמָ  מֹוׁשִ
ַמִים אֹוָתהּ  ִרים ּבְ ץ ִאם, אֹוָתהּ  ְונֹוְפִחין ּפֹוׁשְ ְצּבֵ  ּבִ
ִים ָידּועַ , ָלאו ְוִאם, ְטֵרָפה, ַהּמַ רּום ּבְ ּקְ ְחּתֹון ׁשֶ  ַהּתַ
ְלַבד ב ּבִ ךְ  ְוָהרּוחַ , ִנּקַ ין ְמַהּלֵ ֵני ּבֵ רּומֹות ׁשְ ֵני ַהּקְ  ּוִמּפְ

ַמע ֶזה ָ הּ  ִיׁשּ ַעת ֲהָבָרה קֹול ּבָ ׁשְ ָרה, ְנִפיָחה ּבִ   :ּוְכׁשֵ

ָמקֹום ְנקּוָבה ִנְמֵצאת. ה שׁ  ּבְ ּיֵ ה ִלְתלֹות ׁשֶ ֲעׂשָ ּנַ  ַאַחר ׁשֶ
ִחיָטה גֹון, ׁשְ ח ֶהֱעִבירשֶׁ  ּכְ ּבָ ֹכחַ  ָידוֹ  ַהּטַ הּ  אוֹ , ּבְ ָלׁשָ ּתְ  ׁשֶ

ֹכחַ  ָקָחהּ  אוֹ , ּבְ ּלְ ִליָנן, ְנקּוָבה ְוֶהֱחִזיָרהּ  ְזֵאב ׁשֶ  ּתָ
ָרה ְלָהֵקל ה ְנָקִבים ֵישׁ  ַוֲאִפּלוּ . ּוְכׁשֵ ּלֹא ַהְרּבֵ ְמקֹום ׁשֶ  ּבִ
יו ּנָ ִליָנן, ׁשִ הוּ  ּתָ ּלְ ֵאב ּכֻ ּזְ  יהָ ָעלֶ  ִנְמְצאוּ  ִאם ְוֵכן. ּבַ

בּוהָ  ּתֹוָלִעים ּקְ ּנִ בּוהָ  ִאם ָידּועַ  ְוֵאין, ׁשֶ  ֹקֶדם ִנּקְ
ִחיָטה ִחיָטה ַאַחר אוֹ  ׁשְ ָרה, ׁשְ ׁשֵ  ָמקֹום ֵאין ְוִאם, ּכְ
ָבר ִלְתלֹות ָבה ִאם ָסֵפק ְוַהּדָ ים ִנּקְ ים, ֵמַחּיִ  ֶנֶקב עֹוׂשִ
ָרה, ּדֹוִמים ֵהם ִאם, ֶאְצלוֹ  ּוְמָקְרִבין ַאֵחר ׁשֵ כְּ , ּכְ  מוֹ ׁשֶ
ה ּזֶ ה ׁשֶ ִחיָטה ַאַחר ַנֲעׂשָ ן, ׁשְ ה ּכֵ  ְוִאם, ָהִראׁשֹון ַנֲעׂשָ
ין ְוֵאין, ְטֵרָפה, ּדֹוִמים ֵאיָנם ל ֵמֵרָאה ְמַדּמִ ֵהָמה ׁשֶ  ּבְ
ה ּקָ ל ְלֵרָאה ּדַ ֵהָמה ׁשֶ ָסה ּבְ א, ּגַ ה ֶאּלָ ּקָ ה ִמּדַ , ְלַדּקָ

ָסה   :ְלַגָסה ּוִמּגַ

ב. ו ְפִנים ֵמַהִסְמּפֹונֹות ֶאָחד ִנּקַ ּבִ גֹון, ַלֲחֵברוֹ  ׁשֶ  ּכְ
קֹום ּמָ ִלים ּבַ ּצְ ְתּפַ ּמִ ה ֶזה ׁשֶ ר ְוֵאין ִמּזֶ ׂשָ יֵניֶהם ּבָ , ּבֵ
ֲחֵברוֹ , ְטֵרָפה ה ׁשֶ ב ֲאָבל, ָעָליו ֵמֵגן ְוֵאינוֹ  ָקׁשֶ  ִנּקַ
ר ר, ָהֵרָאה ִלְבׂשַ ׂשָ ָרה ָעָליו ֵמֵגן ַהּבָ   :ּוְכׁשֵ

ָכה ָהֵרָאה. ז ּפְ ׁשְ ּנִ ִקיתֹון ׁשֶ הּ  ָהֶעְליֹון ּוְקרּום ּכְ ּלָ ם ׁשֶ  ַקּיָ
ֵלם ֹלא ׁשָ ְמקֹוָמן עֹוְמִדין ַהִסְמּפֹונֹות ִאם, ֶנֶקב ּבְ  ְוֹלא ּבִ
ָרה, ִנּמֹחוּ  ׁשֵ . ְטֵרָפה, ֶאָחד ִסְמּפֹון ֲאִפּלוּ  ִנּמֹק ְוִאם, ּכְ
יַצד ים ּכֵ ְכִלי אֹוָתהּ  ְוׁשֹוְפִכין אֹוָתהּ  נֹוְקִבים, עֹוׂשִ  ּבִ
הּוא הּ  ִנְרֶאה ִאם, ֵאֶברבָּ  ׁשּועַ  ׁשֶ  ְלָבִנים חּוִטים ּבָ
ָידּועַ  ּמֹקוּ  ּבְ ּנִ ר, ָלאו ְוִאם, ּוְטֵרָפה ַהִסְמּפֹונֹות ׁשֶ ׂשַ  ּבְ
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ְלַבד ָהֵרָאה ּמֹק הּוא ּבִ ּנִ ָרה, ׁשֶ ֵהא ְוהּוא, ּוְכׁשֵ ּיְ  ִמחּוי ׁשֶ
ִים   :ְטֵרָפה, ְסרּוִחים אוֹ  ֲעכּוִרים ֵהם ִאם ֲאָבל, ַזךְ  ַהּמַ

ָבהּ  ְוֹלא ָהֵרָאה ִמּגּוף רָחסֵ . ח ָרה, ִנּקְ ׁשֵ  ִמי ְוֵישׁ , ּכְ
אֹוֵסר   ,כ. ׁשֶ

ְמָצא ָהֵרָאה. ט ּנִ הּ  ׁשֶ ל ָאטּום ָמקֹום ּבָ הּוא ּכָ ֵאין ׁשֶ  ׁשֶ
ְנִפיָחה עֹוֶלה ְוֵאינוֹ , ּבוֹ  ִנְכָנס ָהרּוחַ  ין ְמִביִאין, ּבִ  ַסּכִ

רּום ְוקֹוְרִעין שׁ  ָסמּוךְ  ְלַבד ַהּקְ , ָהָאטּום קֹוםַלמָּ  ַמּמָ
ֶרת, ֵלָחה ּבוֹ  ִנְמָצא ִאם ֲחַמת, ֻמּתֶ ּמֵ ָחה ׁשֶ  ִנְכָנס ֹלא ַהּלֵ
ם  ָעָליו נֹוְתִנין ֵלָחה ּבוֹ  ִנְמָצא ֹלא ְוִאם, ָהרּוחַ  ׁשָ
ֶבן אוֹ  ֹרק ְמַעט ָרה, ִנְתַנְדֵנד ִאם, נֹוָצה אוֹ  ּתֶ ׁשֵ , ּכְ
ֲהֵרי א ָהרּוחַ  ׁשֶ ם ּבָ   :ְטֵרָפה, ָלאו ְוִאם, ׁשָ

ה ֵרָאה. י ׁשָ ּקָ ֵעץ ׁשֶ הּ  ּכְ מּוׁשָ ִמׁשְ   :ְטֵרָפה, ּבְ

ְתַמְסְמָסה ֵרָאה. יא ּנִ ַהְינוּ , ׁשֶ ְמֵצאת ּדְ ּנִ ֵלָמה ׁשֶ  ׁשְ
ּתֹוִלין ָחֵתךְ  אֹוָתהּ  ּוְכׁשֶ , ֲחִתיכֹות ֲחִתיכֹות ְוִתּפֹל ּתֵ

  :ְטֵרָפה

ְמֵצאת ֵרָאה. יב ּנִ מוֹ  ְנפּוָחה ׁשֶ ר ּכְ ל ֲחִרּיֹות ִעּקַ  ׁשֶ
ֶקל   :ִמָסֵפק אֹוָתהּ  אֹוְסִרין, ּדֶ

ה ֵרָאה. יג ְבׁשָ ּיָ  ְוהּוא, ְטֵרָפה, ִמְקָצָתהּ  ֲאִפּלוּ , ׁשֶ
ֵהא ּתְ ִצּפֶֹרן ִנְפֶרֶכת ׁשֶ   :ּבְ

הּ  ָצְמָקה. יד ּלָ ֵני ֵמֲחַמת ִאם, ּכֻ ִהְפִחידּוהָ  ָאָדם ּבְ  ׁשֶ
גֹון ֲחטוּ  ּכְ ָ ׁשּ ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ְלָפֶניהָ  ַאֶחֶרת ׁשֶ , ְטֵרָפה ,ּבָ
יֵדי ְוִאם ַמִים ּבִ גֹון, ׁשָ ֲחָדה ּכְ ּפָ  אוֹ  ַרַעם ִמּקֹול ׁשֶ

ים ָרֲאָתה ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ִזּקִ ַחד אוֹ , ּבָ ָאר ִמּפַ ִרּיֹות ׁשְ  ּבְ
גֹון ֲאַגת ִמּקֹול ּכְ ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ַאְרֵיה ׁשַ ָרה, ּבָ ׁשֵ   :ּכְ

יַצד. טו יִבין אֹוָתהּ  ּבֹוְדִקין ּכֵ ַמִים ָאהָהרֵ  ֶאת מֹוׁשִ  ּבְ
יִבים, ַהּקֹר ְזַמן ָהָיה ִאם, ְלֵעת ֵמֵעת  אֹוָתהּ  מֹוׁשִ
ַמִים ִרים ּבְ ֵאין ּוִבְכִלי ּפֹוׁשְ ִים ׁשֶ ין ַהּמַ ּבוֹ  ִמְתַמּצִ  ִמּגַ

ֵדי, ְונֹוְזִלים ּלֹא ּכְ ְמֵהָרה ְיצֹוְננוּ  ׁשֶ  ְזַמן ָהָיה ְוִאם, ּבִ

יִבין, ַהֹחם ַמִים אֹוָתהּ  מֹוׁשִ ְכִלי ,צֹוְנִנים ּבְ ִים ּבִ ַהּמַ  ׁשֶ
ין ּבוֹ  ִמְתַמּצִ ֵדי ִמּגַ ֲארוּ  ּכְ ָ ׁשּ ּיִ  ָחְזָרה ִאם, ָקִרים ׁשֶ
ָתהּ  יֵדי ֶזה ֲהֵרי, ִלְבִרּיָ ַמִים ּבִ יֵדי אוֹ  ׁשָ ִרּיֹות ּבִ , ַהּבְ
ֶרת יֵדי, ָחְזָרה ֹלא ְוִאם, ּוֻמּתֶ   :ְטֵרָפהוּ , ִהיא ָאָדם ּבִ

ישׁ  ֵרָאה. טז ִהְרּגִ הּ  ׁשֶ ִמשְׁ  ּבָ ד מּושׁ ּבְ ַחט ַהּיָ ּמַ תֹוָכהּ  ׁשֶ , ּבְ
ֵלָמה ִאם ִפיָחה עֹוָלה ִאם, אֹוָתהּ  נֹוְפִחין, ִהיא ׁשְ ּנְ , ּבַ

ָרה ׁשֵ ין, ּכְ ה ִהיא ִאם ּבֵ ּקָ ין, ָעָבה אוֹ  ּדַ  ִנְכָנָסה ִאם ּבֵ
ֶרךְ  הּ  ּדֶ ֶרךְ  אוֹ  ֻחּדָ הּ  ּדֶ , ְטֵרָפה, ֲחתּוָכה ִהיא ְוִאם ֻקּפָ
ם ֹקֶרט ָעֶליהָ  ֵישׁ  ַחט ֶנֶגדכְּ  ּדָ חּוץ ַהּמַ  ֲאִפּלוּ , ְטֵרָפה, ּבַ
ֵלָמה ִהיא   :ׁשְ

ְמָצא ַמַחט. יז ּנִ ִסְמּפֹוָנא ׁשֶ ה ּבְ ֵריָאה ַרּבָ ָרה, ּדְ ׁשֵ   :ּכְ

 לז סימן
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , הראה וסרכות אבעבועות דיני

ְמְצאוּ  ֵרָאה. א ּנִ הּ  ׁשֶ ְעּבּועֹות ּבָ דֹולִ  ֵהם ֲאִפּלוּ  ֲאּבַ  יםּגְ
ה ים ַמִים אוֹ  רּוחַ  ְמֵלִאים ָהיוּ  ִאם, ַהְרּבֵ  ֵלָחה אוֹ  ַזּכִ

ֶכת ְמׁשֶ ְדַבשׁ  ַהּנִ ה ֵלָחה אוֹ , ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ּכִ ה ְיֵבׁשָ  ְוָקׁשָ
ֶאֶבן ֲאִפּלוּ  ֶרת זוֹ  ֲהֵרי, ּכְ ֶהם ִנְמֵצאת ְוִאם, ֻמּתֶ  ֵלָחה ּבָ
  :ְטֵרָפה זוֹ  ֲהֵרי, ֲעכּוִרים אוֹ  ְסרּוִחים ַמִים אוֹ  ְסרּוָחה

לּוָיה ִסְרָכא ִאם. ב   :ְטֵרָפה, ַהּבּוָעה ִמן יֹוְצָאה ּתְ

הּ  ֵישׁ  ִאם. ג י ּבָ ּתֵ ְעּבּועֹות ׁשְ , ָלזוֹ  זוֹ  ְסמּוכֹות ֲאּבַ
ים ַמִים ְמֵלאֹות ֲאִפּלוּ , ֲאסּוָרה  ַאַחת ִהיא ְוִאם, ַזּכִ
ִים ְוִנְרֵאית ּתַ ׁשְ יהָ ' בא אֹוָתהּ  נֹוְקִבים, ּכִ ּדֶ  ִאם, ִמּצִ
ָרה ִהיא ַאַחת, ֶאָחד ְלָמקֹום ׁשֹוְפכֹות , ָלאו ְוִאם, ּוְכׁשֵ
ִים ּתַ י ְוָהֵני, ּוְטֵרָפה ֵהם ׁשְ שׁ  ִמּלֵ ּיֵ ׁשֶ ֶהם ּכְ  אוֹ  ֻמְגָלא ּבָ
ים ְצָמִחים ֵהם ִאם ֲאָבל, ַמִים ב ַעל ַאף, ָקׁשִ  ּגַ

ְסִמיֵכי ָרה, ּדִ ׁשֵ   :ּכְ

ְעּבּועַ . ד ְמָצא ֲאּבַ ּנִ ּפוּ  ׁשֶ ׁשִ , ֶלֱאֹסר נֹוֲהִגין ָהֵרָאה ֵליּבְ
ר ֵאין ִאם ׂשָ ל ּבָ הּוא ּכָ יף ׁשֶ ָכל ַמּקִ ּפּוֵלי ַצד ּבְ  ְוׁשִ
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 ט

ית ַהְיינוּ   ַהֲחתּוִכים ֹלא ֲאָבל, ָהאּוָנא אוֹ  ָהאּוָמא ַתְחּתִ
ין ּבֵ   :ְלאּוָנא אּוָנא ׁשֶ

ֵרָאה ּבּוָעה. ה ֶרת ּבָ ֵעֶבר ְוִנּכֶ ב ַעל ַאף, ַאֵחר ּבְ ֹלא ּגַ  ּדְ
ָרה, ַאֲהָדֵדי ִפיֵכישָׁ  ׁשֵ   :ּכְ

ְעּבּועַ . ו ְמָצא ֲאּבַ ּנִ ָלא ֵהיָכא, ֶנֶקב ּבוֹ  ׁשֶ ֵמשׁ  ּדְ  ְמַמׁשְ
ָחא ָיָדא ב ִאם יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ , ְדַטּבָ ים ִנּקַ  ְלַאַחר אוֹ  ֵמַחּיִ

  :ְטֵרָפה, ִמיָתה

ְמְצאוּ  ִסְרָכא אוֹ  ּבּוָעה. ז ּנִ ְקֵנה ׁשֶ ב ּבִ ָכל אוֹ  ַהּלֵ  ּבְ
ָרה, ֵמָהֵרָאה חּוץ םָמקוֹ  ׁשֵ   :ּכְ

 לח סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , הראה מראות דיני

ְמָצא ֵרָאה. א ּנִ הּ  ׁשֶ ל ּבָ הּוא ּכָ ֹחר ׁשֶ ְדיוֹ  ׁשָ הּוא אוֹ , ּכִ  ׁשֶ
ר ְלַמְרֵאה ׂשָ הּוא אוֹ , ַהּבָ ַלעַ  ו"אמריל ָיֹרק ׁשֶ ין ז"ּבְ  ּבֵ
הּוא ַמְרֵאה ׁשֶ יָצה ֶחְלמֹון ּכְ ין ּבֵ הּוא ּבֵ ַמְרֵאה ׁשֶ  ּכְ
ְרּכֹום ין ּכַ הּוא ּבֵ ַמְרֵאה ׁשֶ ׁשּוָתא ּכְ  ִאם ְוֵכן, ְטֵרָפה, ּכְ

ַמְרֵאה הּוא ַקַעת ּכְ ִהיא, ַהּבְ ְבַקַעת ְלָבָנה ׁשֶ , ֲאסּוָרה, ּכִ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ַהְינוּ , ׁשֶ ִהיא ּדְ ֵעין ׁשֶ ל ֲחִרּיֹות ּכְ ֶקל ׁשֶ   :ּדֶ

ל. ב ְראֹות ֵאּלוּ  ּכָ ּנֹוְפִחים ַעד ּפֹוְסלֹות יָנןאֵ  ַהּמַ  ׁשֶ
הּ  ּוְמָמֵרס אֹוָתהּ  ָידוֹ  ּבָ ית ִאם, ּבְ ּנֵ ּתַ ר ְלַמְרֵאה ִנׁשְ ּתָ , ַהּמֻ
ֶרת ֵעיָנהּ  ָעְמָדה ְוִאם. ֻמּתֶ   :ֲאסּוָרה, ּבְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ג ֵאין ׁשֶ לוּ  ַמְראֹות ׁשֶ א ּפֹוְסלֹות ַהּלָ  ֶאּלָ
ּנּוי ִ ַהׁשּ ׁשֶ עֹור ּכְ תֹוכוֹ  ֻמְגָלא ֵמֲחַמת ְוֹלא, וֹ ֵמֲחָמת ּבָ ּבְ   :ׁשֶ

חֹוָרה ֵאיָנהּ  ִאם. ד ְדיוֹ  ׁשְ א ּכִ ְרֶאה ֶאּלָ ּמַ ֹחל ּכַ  אוֹ  ַהּכָ
ה י ְיֻרּקָ ַכְרּתִ ִהיא אוֹ , ּכְ ַמְרֵאה ׁשֶ ֵבד ּכְ ִהיא אוֹ , ַהּכָ  ׁשֶ
ה ַתְכִלית ֲאִפּלוּ  ֲאֻדּמָ ָרה, ָהֹאֶדם ּבְ ׁשֵ  ִהיא ֲאִפּלוּ , ּכְ
הּ  ּלָ ךְ  ּכֻ הּ  ֵישׁ  ִאם ְוֵכן. ּכָ ה ּבָ ָוִנים ַהְרּבֵ  ֵמֵאּלוּ  ּגְ

ְראֹות רֹות ַהּמַ ׁשֵ ָרה, ַהּכְ ׁשֵ   :ּכְ

הּ  ֵישׁ . ה מוֹ  ְקִלּפֹות ּבָ ֵלָמה ְוִהיא ֶנֶתק ּכְ ָרה, ׁשְ ׁשֵ   :ּכְ

 לט סימן
  ְסִעיִפים: ה"כ ּובוֹ , הראה בדיקת דיני

, ַהְסָתם ןמִ  ְטֵרפֹות ׁשּום ַאַחר ִלְבּדֹק ָצִריךְ  ֵאין. א
ְבֵהָמה ִלְבּדֹק ָצִריךְ  ָהֵרָאה ִמן חּוץ ה ּבִ הּ  ֵישׁ  ִאם ְוַחּיָ  ּבָ

ֵדר ַהּפֹוֵרץ ְוָכל ִסְרָכא ֹלא ֶלֱאֹכל ּגָ ִדיָקה ּבְ ֶכּנוּ , ּבְ  ִיׁשְ
  :ָנָחשׁ 

ַרע ִמי. ב ּקָ ֶטן ׁשֶ ֵהָמה ּבֶ ֵדק ְוֹקֶדם, ַהּבְ ּבָ ּתִ א ָהֵרָאה ׁשֶ  ּבָ
ֶלב  זוֹ  ֲהֵרי, לוֹ  ְוָהַלךְ  ּוְנָטָלהּ , יםּכֹוָכבִ  עֹוֵבד אוֹ  ּכֶ

ֶרת א: אֹוְמִרים ְוֵאין, ֻמּתֶ ּמָ  ְסרּוָכה אוֹ  ְנקּוָבה ׁשֶ
  :ָהְיָתה

א. ג ָרֵאל אוֹ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּבָ  ֹקֶדם ָהֵרָאה ְוהֹוִציא ִיׂשְ
ֵדק ּבָ ּתִ ֶמת ִהיא ַוֲהֵרי ׁשֶ   :אֹוָתהּ  נֹוְפִחין, ַקּיֶ

א. ד אלְ  ַהְסרּוָכה אּוּנָ ין, ְלאּוָמה אוֹ  אּוּנָ  ְסרּוָכה ּבֵ
ין ְמַעט הּ  ְסרּוָכה ּבֵ ּלָ ּלֹא, ּכֻ ִסְדָרן ׁשֶ ִסְדָרן, ְטֵרָפה, ּכְ , ּכְ

ָרה ׁשֵ ֹלא ֲאִפּלוּ  ּכְ ִדיָקה ּבְ ִסְדָרן ִנְקָרא ְוֵאין ּבְ א ּכְ  ֶאּלָ
ִים ּתַ ׁשְ ל ֵמִחּתּוךְ , זוֹ  ֵאֶצל זוֹ  ּבִ ל ְלִחּתּוךְ  זוֹ  ׁשֶ , זוֹ  ׁשֶ
ֲאַלְכסֹון ִהיא ַוֲאִפּלוּ  הּ  ֵישׁ  ַוֲאִפּלוּ  ּבַ ּלּושׁ  ּבָ  ֲאָבל, ּפִ
הּ  ּבָ ל ִמּגַ הּ  זוֹ  ׁשֶ ל ְלַגּבָ ב ֵמִחּתּוךְ  ֲאִפּלוּ  אוֹ , זוֹ  ׁשֶ  ַלּגַ

ּפּוֵלי אוֹ  ִ ּפּוֵלי ִמׁשּ ּפּוֵלי אוֹ , ְלׁשִ ִ  ֲאִפּלוּ  אוֹ , ְלִחּתּוךְ  ִמׁשּ
הּ  ל ֵמֻחּדָ הּ  זוֹ  ׁשֶ ל ְלֻחּדָ ֶאְצָלהּ  זוֹ  ׁשֶ  ֲאִפּלוּ  אוֹ  ,ׁשֶ
הּ  ל ֵמֻחּדָ ל ְלִחּתּוךְ  זוֹ  ׁשֶ ֶאְצָלהּ  זוֹ  ׁשֶ ּלֹא: ִנְקָרא, ׁשֶ  ׁשֶ
ִסְדָרן   :ּכְ

ק ִאם. ה ּפֵ ב ִהיא ִאם ִנְסּתַ ּגַ ִחּתּוךְ  אוֹ  ּבַ ּנֹוְפִחים, ּבַ  ּוְכׁשֶ
ה אֹוָתהּ  ִהיא ִנְרֶאה ַהְרּבֵ ִחּתּוךְ  ׁשֶ ֵאין, ּבַ  נֹוְפִחין ּוְכׁשֶ
ל אֹוָתהּ  ךְ  ּכָ ִהיא ַהִסְרָכא ִנְרֵאית ּכָ חּוץ ׁשֶ ָרה, ּבַ ׁשֵ   :ּכְ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן לט הלכות טרפות
  

 

389

  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 ט
 ט

א ִעינּוִניָתא. ו ַוְרּדָ ָסֵרךְ  ָמקֹום ְלָכל, ּדְ ּתִ  ְטֵרָפה, ׁשֶ
יס ֲאִפּלוּ  הּ  ַלּכִ ּלָ הּ  ַוֲאִפּלוּ , ׁשֶ ּלָ ֶקת ּכֻ  ְוהּוא, ּבוֹ  ִנְדּבֶ
ין ֶרת ְלָכל ַהּדִ ָכל ַיּתֶ ְסרּוָכה ֵהיָכא ּדְ   :ְטֵרָפה, ּדִ

א ְסְרָכהנִ  ִאם. ז ֶרת ָהאּוָמה אוֹ  ָהאּוּנָ ְרּגֶ , ֶלָחֶזה אוֹ  ַלּגַ
ְמנּוִנית אוֹ  ב ְלׁשַ שׁ  אוֹ , ְלִכיסוֹ  אוֹ  ַהּלֵ ב ְלַטְרּפָ  אוֹ , ַהּלֵ

שׁ  ֵבד ְלַטְרּפֵ שׁ  אוֹ , ַהּכָ הּוא ָהִעינּוִניָתא ְלַטְרּפָ  סֹוף ׁשֶ
שׁ  ב ַטְרּפָ ּקֹוִרין דא"מע ל"ָלא אוֹ , ַלֶרֶחם אוֹ , ַהּלֵ  ׁשֶ
ין ַהּיֹוֵרד ַלִסְמּפֹון אוֹ , גאי"מול י ּבֵ ּתֵ  אוֹ  ָהֲערּוגֹות ׁשְ

ב ִלְקֵנה ְמנּוִנית אוֹ , ַהּלֵ ֵבד אוֹ , ַהִסְמּפֹונֹות ְלׁשַ , ַלּכָ
בּוָקה ִהיא ַוֲאִפּלוּ , ְטֵרָפה קֹומֹות ְלַאַחת ּדְ לוּ  ִמּמְ  ַהּלָ
ִלי   :ּלּושׁ פִּ  ּבְ

לוּ  ְוִהיא ֵמָהֵרָאה ַהּיֹוֵצאת ִסְרָכא. ח ֵאיָנהּ , ָיהּתְ  ׁשֶ
בּוָקה ָרה, ָמקֹום ְלׁשּום ּדְ ׁשֵ ִדיָקה ְצִריָכה ְוֵאיָנהּ  ּכְ   :ּבְ

ִהיא ִסְרָכא. ט קֹום ׁשֶ א ְלָמקֹום ִמּמָ אּוּנָ ֻאָמה אוֹ  ּבָ  ּבָ
יָנהּ , ַעְצָמהּ  ִדין ּדִ לּוָיה ִסְרָכא ּכְ   :ּתְ

ל. י ָאְסרוּ  ָמקֹום ּכָ  יןבֵּ  ֶהְפֵרשׁ  ֵאין, ָהֵרָאה ְסרּוַכת ׁשֶ
ֵהא ּתְ ה ַהִסְרָכא ׁשֶ ּקָ חּוט ּדַ ֲעָרה ּכְ ַ ין ַהׂשּ ֵהא ּבֵ ּתְ  ָעָבה ׁשֶ
גּוָדל ּוְרָחָבה ַוֲחָזָקה אֹוָתם ְוֹלא, ּכְ ַמֲעִכים ּכְ ּמְ ד ׁשֶ ּיָ  ּבַ
ן ַהּנֹוֵהג ְוָכל, ְלָהֵקל ּתֹוִלין ִנְתַמֲעָכה ְוִאם ִאּלוּ , ּכֵ  ּכְ

ָרֵאל ְטֵרפֹות ַמֲאִכיל   :ְלִיׂשְ

ַתב ִמי ֵישׁ . יא ּכָ ְכִניס, ׁשֶ ּמַ עוֹ  ׁשֶ ַחת ֶאְצּבָ  ַהִסְרָכא ּתַ
יהַּ  ָהה ֵמֲחַמת ִנְפְסָקה ִאם, ְקָצת ּוַמְגּבִ ל ַהְגּבָ הּוא ּכָ , ׁשֶ
ת ִסְרָכא ָרה ִהיא יֹוָמא ּבַ ָכךְ  ְלָהֵקל ְוֵאין. ּוְכׁשֵ א ּבְ  ֶאּלָ

ֶבֱהַמת ָרֵאל ּבְ א ַעל סֹוְמִכין ְוֵאין, ִיׂשְ א זוֹ  ֻקּלָ  ֶאּלָ
ר בֹוֵדקבְּ  ׁשֵ ים' ה ֶאת ְוָיֵרא ּכָ   :ֵמַרּבִ

קֹות טֹוב. יב ֵהָמה ְלַהׁשְ ִחיָטה ָסמּוךְ  ַהּבְ ְ   :ַלׁשּ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . יג ַהּבֹוֵדק, ׁשֶ ֵהָמה ָידוֹ  ַיְכִניס ׁשֶ ּבְ  ּבַ
ְזִריזּות ֹלא ּבִ ְרָקה ְוִאם, ָיַדִים ִרְפיֹון ּבְ  ִסְרָכא ׁשּום ִנְתּפָ

ְכִניס ּמַ ׁשֶ , ּובֹוְדָקהּ  ַלחּוץ ָהֵרָאה מֹוִציא, ָידוֹ  ֹוֵדקַהבּ  ּכְ
ֵצא ִסְרָכא ִהיא ִאם הּ  ִיּמָ ֵרָאה ֹראׁשָ ּדֶֹפן אוֹ  ּבָ  ְוִאם, ּבַ
ָרה ִהיא ִריָרא, ָלאו ָכךְ  ְלָהֵקל ְוֵאין, ּוְכׁשֵ א ּבְ  ֶאּלָ

ֶבֱהַמת ָרֵאל ּבְ א ַעל סֹוְמִכין ְוֵאין, ִיׂשְ א זוֹ  ֻקּלָ  ֶאּלָ
בֹוֵדק ר ּבְ ׁשֵ ים' ה ֶאת ָיֵראוְ  ּכָ   :ֵמַרּבִ

הֹוִציא ּבֹוֵדק. יד ךְ  ְוַאַחר, ְטֵרָפה: ְוָאַמר ָידוֹ  ׁשֶ  ּכָ
  :ֶנֱאָמן ָהִראׁשֹון, ְטֵרפּות ָמָצא ְוֹלא ָידוֹ  ַאֵחר ִהְכִניס

ח. טו ִהְכִניס ַטּבָ ךְ  ְוַאַחר, ְטֵרָפה: ְוָאַמר ָידוֹ  ׁשֶ  ּכָ
ֵרר ּלֹא ִנְתּבָ ח ׁשֶ שׁ  ִנְפּתַ ְרּפָ ח ְוִנְמָצא ,ַהּטַ ּבָ ַהּטַ  ֹלא ׁשֶ

ֵרָאה ָנַגע שׁ  ּוָפְתחוּ , ּבָ ְרּפָ הּ  ִנְמָצא ְוֹלא ּוְבָדקּוהָ  ַהּטַ  ּבָ
יִרין, ְטֵרפּות   :אֹוָתהּ  ַמְכׁשִ

ּלֹא: ַהּבֹוֵדק ָאַמר. טז ִסְדָרן ׁשֶ  ַמְכִחיׁשוֹ  ְוַאֵחר, ָהְיָתה ּכְ
ִסְדָרן: ְואֹוֵמר ֵהָמה ַמֲעִמיִדין, ָהְיָתה ּכְ ֶחְזָקת ַהּבְ  ּבְ
ר   :ֶהּתֵ

ָצא ְוָאַמר ֵרָאה ַהּקֹוֶנה. יז ּמָ הּ  ׁשֶ ָמקֹום ִסְרָכא ּבָ  ּבְ
ִהיא ָהְיָתה אֹוֵמר ְוַהּמֹוֵכר, ְטֵרָפה ׁשֶ ָמקֹום ׁשֶ ִהיא ּבְ  ׁשֶ
ָרה ׁשֵ יָון, ּכְ אוּ  ּכֵ ּבָ ֵניֶהם ׁשֶ ַבת ׁשְ ין ְלֵבית ַאַחת ּבְ , ּדִ

אן ֵאין ְבֵהָמה ֶזה ַוֲהֵרי, ֵעדּות ּכָ ֶאְבָדה ּכִ ּנֶ  ֵרָאה ׁשֶ
ָקה ֹקֶדם ְבּדְ ּנִ   :ׁשֶ

ָבה ֵרָאה. יח ּקְ ּנִ ְמקֹום ׁשֶ ַגב ָהֻאּנֹות ִחּתּוךְ  ּבִ א ּבְ  ָהֻאּנָ
ֶנֶגד הּ  ְוֹדֶפן, ַהּדֶֹפן ּכְ ִסְרָכא סֹוַתְמּתָ ר ּבְ ׂשָ ּבָ ין ּבַ ּבֵ  ׁשֶ

ָלעֹות ר אוֹ  ַהּצְ ׂשָ ּבָ ָרה, ּוָבֶעֶצם ּבַ ׁשֵ  ִהיא ִאם ֲאָבל. ּכְ
ין ְוֵכן. ְטֵרָפה, ְלַבּדוֹ  ָלֶעֶצם הְסרּוכָ  ָכל ַהּדִ ֵלם ּבְ ָ  ַהׁשּ

ֶנֶגד ּכְ ָרה, ָהֲערּוָגה ַעד ְלַמְעָלה ָהֻאּנֹות ׁשֶ ׁשֵ ֵני, ּכְ  ִמּפְ
קֹום ַהּמָ  ְוִנְקָרא, סֹוְתמוֹ  ְוהּוא ַלּדֶֹפן ְוִנְדֲחָקה ַצר ׁשֶ

ִרים ַהחּוט ַעד ּדֶֹפן ַנּקְ ּמְ ם, ֵמֶהָחֶזה ׁשֶ ָ  ְוֵאיֵלךְ  ּוִמׁשּ
ם ִנְסְרָכה ְוִאם, ָחֶזה ִנְקָרא  ִנְסְרָכה ְוִאם, ְטֵרָפה, ׁשָ
י ַעל ּבֵ ָחֶזה חּוט ּגַ ּבֶ ינוֹ , ׁשֶ ִאּלוּ  ּדִ ָחֶזה ִנְסְרָכה ּכְ  ּבֶ

  :ּוְטֵרָפה
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ֶנֶגד ְוַדְוָקא. יט ִריָנן הּוא ָהֻאּנֹות ּכְ ַמְכׁשְ ּלֹא ֲאָבל, ּדְ  ׁשֶ
ֶנֶגד   :ְטֵרָפה ָהֻאּנֹות ּכְ

ִריָנןדְּ  ָהא. כ ְוָקא, ַמְכׁשְ ֶקב ּדַ ַהּנֶ ׁשֶ ֶנֶגד ּכְ  ֲאָבל, ַהּדֶֹפן ּכְ
ָבה ִאם ְפִנים ִנּקְ ּפּוֵלי ֲאִפּלוּ  אוֹ  ִמּבִ ׁשִ  ְוִסְרָכא, ֵרָאה ּבְ

ם יֹוֵצאת ָ  יֹוֵצאת ִסְרָכא ְוִאם, ְטֵרָפה, ַלּדֶֹפן ִמׁשּ
ּפּוֵלי ִ א ִמׁשּ ֶטת אּוּנָ ֶ ׁשּ ב ַעל ּוִמְתּפַ א ּגַ  ֶכתְוִנְסרֶ  ָהאּוּנָ

ַגב ִהיא ַהִסְרָכא ֹרב ִאם. ַלּדֶֹפן א ּבְ ָרה, ָהאּוּנָ ׁשֵ , ּכְ
  :ְטֵרָפה, ָלאו ְוִאם

ה ִמן עֹוָלה ִסְרָכא ִאם. כא ַצד ַלּדֶֹפן ָהֻאּנָ ּבְ , ָהֻאָמה ׁשֶ
א עֹוָלה ִסְרָכא ְוִאם, ְטֵרָפה ֶנֶגד ַלּדֶֹפן ֵמאּוּנָ ּכְ  ׁשֶ
א ֶנֶגד ְוַלּדֶֹפן ָהאּוּנָ ּכְ ַתר ָאְזִליַנן ,ָהֻאָמה ׁשֶ א ּבָ   :ֻרּבָ

ה ֵישׁ  ִאם. ַלּדֶֹפן ְסרּוָכה ָהֻאָמה ִאם. כב ּדֶֹפן ַמּכָ , ּבַ
ָרה ׁשֵ ִדיָקה ְצִריָכה ְוֵאיָנהּ  ּכְ ה ֵאין ְוִאם, ּבְ ּדֶֹפן ַמּכָ , ּבַ
ָיא ְוֹלא ְטֵרָפה ִדיָקה ָלהּ  ְמַהּנְ ְסרּוָכה ְוַדְוָקא. ּבְ  ַלּדֶֹפן ּבִ

יִרין ה ְיֵדי ַעל ַמְכׁשִ ָאר ְסרּוָכה ִאם ֲאָבל, ַמּכָ  ִלׁשְ
גֹון, ְמקֹומֹות ֶרת ָחֶזה: ּכְ ְמנּוִנית ְוַגְרּגֶ ב ְוׁשַ שׁ  ַהּלֵ  ְוַטְרּפָ
ֶהן ְוַכּיֹוֵצא י ַעל ַאף, ּבָ שׁ  ּפִ ּיֵ ֶהן ׁשֶ ה ּבָ  ְוֹלא ְטֵרָפה, ַמּכָ
י ִדיָקה ָלהּ  ְמַהּנֵ   :ּבְ

ה. כג ָאְמרוּ  זוֹ  ַמּכָ שׁ  ַהְינוּ , ׁשֶ ּיֵ ּדֹ ׁשֶ ֵעין ֶפןּבַ , ֶנַגע ּכְ
ָהרֹות ֵישׁ  ִאם ֲאָבל ֹחרֹות ּבֶ ְלַבד ׁשְ ה ִסיַמן ֵאינוֹ , ּבִ  ַמּכָ
שׁ  ר ְוִאם. ַמּמָ ּבַ ַלע ִנׁשְ י ַעל ַאף, ַהּצֶ ָחַזר ּפִ ר ׁשֶ , ְוִנְקׁשַ
הּ  ָקֵריָנן יר, ּבֵ ּפִ ה, ׁשַ   :ַמּכָ

ל ִאם. כד בּוָקה ָהֵרָאה ּכָ ה ֵאין ִאם, ַלּדֶֹפן ּדְ ּדֹ ַמּכָ  ֶפןּבַ
י ְוֹלא, ְטֵרָפה ִדיָקה ָלהּ  ְמַהּנֵ בּוָקה ִאם ֲאִפּלוּ , ּבְ  ּדְ
הּ  ּלָ ֹלא ּכֻ ּלּושׁ  ׁשּום ּבְ ַתב ִמי ְוֵישׁ . ּפִ ּכָ יָרהּ , ׁשֶ ּתִ ַהּמַ  ׁשֶ
ר ִלים, הּוא ִנּדּוי ּבַ   :סּוִריםאֲ  ְוַהּכֵ

א ָהאּוָמה ִאם. כה ִסְרָכא ִנְסְרכוּ  ְוָהאּוּנָ , ַלּדֶֹפן ַאַחת ּבְ
א ַהִסְרָכא ברֹ  ִאם ָרה ֵמָהאּוּנָ ׁשֵ הּ  ְוִאם, ּכְ , ֵמָהאּוָמה ֻרּבָ

ה ֵאין ִאם, ְטֵרָפה ּדֶֹפן ַמּכָ א ְוֵכן. ּבַ  ַהְסרּוָכה אּוּנָ

ִסְרָכא ַתר ָאְזִליָנן, ְוַלּדֶֹפן ֶלָחֶזה ַאַחת ּבְ א ּבָ  ְוֵכן. ֻרּבָ
ִסְרָכא ַהְסרּוָכה אּוָמה שׁ  ְלֹדֶפן ַאַחת ּבְ ּיֵ ה ּבוֹ  ׁשֶ , ַמּכָ

ה ְוַהִסְרָכה ּכָ ּמַ הּ  ִאם, ָלהּ  ְוחּוָצה ּבַ ה ֻרּבָ ּכָ ּמַ ָרה, ּבַ ׁשֵ , ּכְ
ִסְרָכא ָהֻאָמה ִנְסְרָכה ִאם ְוֵכן. ְטֵרָפה, ָלאו ְוִאם  ּבְ
שׁ  ַאַחת ְרּפָ ה ַלּטַ ּכָ ּדֶֹפן ְוַלּמַ ּבַ הּ  ִאם, ׁשֶ ה ֻרּבָ ּכָ ּמַ  ּבַ

ּדֶֹפן ּבַ ָרה, ׁשֶ ׁשֵ   :ְטֵרָפה, ָלאו ְוִאם, ּכְ

 מ סימן
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , הלב טרפות דיני

ב. א ב, ֲחָלִלים' ג לוֹ  ֵישׁ  ַהּלֵ , ְטֵרָפה ֵמֶהם ְלַאַחד ִנּקַ
שׁ  ֵחֶלב ִאם ַוֲאִפּלוּ  ב ַטְרּפָ ן ִאם ֲאָבל, סֹוְתמוֹ  ַהּלֵ ּמָ  ׁשֻ
ב ר, סֹוְתמוֹ  ַעְצמוֹ  ַהּלֵ ׁשֵ   :ּכָ

ב. ב יעַ  ְוֹלא ִנּקַ ָרה, יֹחלִ  ֵמֲחַמת ִאם, ֶלָחָלל ִהּגִ ׁשֵ , ּכְ
קֹוץ ְוִאם ַמַחט אוֹ  ּבְ   :ְטֵרָפה, ּבְ

ב ַמַחט ִנְמָצא. ג ּלֵ י ַעל ַאף, ּבַ ֵאינוֹ  ּפִ ר ׁשֶ חּוץ ִנּכָ , ּבַ
ין ְוהּוא, ְטֵרָפה א ִנְמָצא ִאם ַהּדִ ׁשָ ַטְרּפֵ א ּבְ ִלּבָ   :ּדְ

ב ְקֵנה. ד הּוא ַהּלֵ ן ְקֵנה ׁשֶ ּמָ ּיֹוֵרד ׁשֻ ין ׁשֶ י ּבֵ ּתֵ  ׁשְ
ְזֵרק ְוֵכן, ָהֵרָאה תֲערּוגוֹ  דֹול ַהּמַ ּיֹוֵצא ַהּגָ ּנוּ  ׁשֶ  ִמּמֶ
ב ָלֵרָאה ּקַ ּנִ הוּ  ַלֲחָללוֹ  ׁשֶ ֶ ַמׁשּ   ְטֵרָפה, ּבְ

ל. ה ב ִנּטַ ין, ַהּלֵ ד ּבֵ ּיָ ין ּבַ   :ְטֵרָפה, ֹחִלי ֵמֲחַמת ּבֵ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ו ִאם ׁשֶ ן ׁשֶ ּמַ ב ׁשֻ בּוק ַהּלֵ ב ּדָ ּלֵ  ְוָאדּוק ּבַ
ין אֹותוֹ  ְפִריִדיןמַ , ְמֹאד ַסּכִ ם ִנְמָצא ְוִאם, ּבְ  אוֹ  ׁשָ
ֹעִבי ב ּבְ ם ֹקֶרט ַהּלֵ  ִאם לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, ָאסּור, ּדָ
ֲחָללוֹ  ִנְמָצא   :ּבַ

 מא סימן
  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , הכבד טרפות דיני
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ל. א ֵבד ִנּטַ א, ְטֵרָפה, ַהּכָ ן ִאם ֶאּלָ ר ּכֵ ּיֵ ּתַ ַזִית ִנׁשְ  ּכְ
ְמקֹום ּוְכַזִית ָמָרה ְמקֹוםבִּ  הּוא ַחּיּותוֹ  ּבִ לּוי ׁשֶ , ּבוֹ  ּתָ

ֵני ְוִיְהיוּ  ׁשְ לוּ  ֵזיִתים ּכִ ל ַהּלָ ֵלם ֶאָחד ּכָ ְמקֹומוֹ  ׁשָ , ּבִ
ט ָהָיה ִאם ֲאָבל ְרצּוָעה אוֹ  ִמְתַלּקֵ ד אוֹ  ּכִ , ְמֻרּדָ

  :ְטֵרָפה

עּור. ב ֵני ֶזה ׁשִ ִכׁשְ ׁשֹור ֲאִפּלוּ  ֵזיִתים ּדְ דֹול ּבְ , ַהּגָ
ְדלוֹ  ְלִפי ַהּכֹל ּוְבעֹוף   :ְוָקְטנוֹ  ּגָ

ֵבד ָיֵבשׁ . ג ְפָרךְ  ַעד ַהּכָ ּנִ ּפֶֹרן ׁשֶ ּצִ  ְוהּוא, ְטֵרָפה, ּבַ
ֵבשׁ  ּיָ ּלוֹ  ׁשֶ ר ְוֹלא ּכֻ ּיֵ ּתַ ִית ִנׁשְ ּזַ ְמקֹום ּכַ ִית ָמָרה ּבִ  ְוַכּזַ
ְמקֹום   :ַחּיּותוֹ  ּבִ

ֵבד ִהְתִליעַ . ד , ִחּיּותוֹ  ּוִבְמקֹום ָמָרה ְמקֹוםבִּ  ֲאִפּלוּ , ַהּכָ
ָרה ׁשֵ   :ּכְ

ֵבד ֶנֱעַקר. ה ְמקֹומֹות ַהּכָ ה ּבִ ין ּוְמֹעֶרה ַהְרּבֵ ׁשִ ַטְרּפְ  ּבְ
אן ָרה, ְמַעט ְוָכאן ְמַעט ּכָ ׁשֵ   :ּכְ

ְמָצא ַמַחט. ו ּנִ ֵבד ׁשֶ ּכָ ין, ּבַ א ּבֵ ּבָ ֵלם ְלָפֵנינוּ  ׁשֶ ין ׁשָ  ּבֵ
א ּבָ ּלוֹ  בָהעָ  ַצד ִאם, ָחתּוךְ  ׁשֶ ֵהָמה ֲחַלל ְלַצד ׁשֶ  ַהּבְ
ּלוֹ  ֲאִפּלוּ  ר ָטמּון ּכֻ ְבׂשַ ֵבד ּבִ ק ַצד ְוִאם, ְטֵרָפה, ַהּכָ  ַהּדַ
ּלֹוֹ  י ׁשֶ ַלּפֵ ָרה, חּוץ ּכְ ׁשֵ ָאנוּ , ּכְ ֶרךְ : לֹוַמר ּתֹוִלים ׁשֶ  ּדֶ

א ִסְמּפֹון ם ּבָ ה ׁשָ ּמֶ ָבִרים ּבַ ַמַחט ֲאמּוִרים ּדְ ָסה ּבְ , ּגַ
ה ֲאָבל ַדּקָ עּור, ּוְטֵרָפה ִחּלּוק יןאֵ  ּבְ ָסה ְוׁשִ עּור ּגַ ׁשִ  ּכְ

ְרִעין ל ּגַ ָמָרה ׁשֶ   :ּתְ

ְמָצא ַמַחט. ז ּנִ ִסְמּפֹון ׁשֶ דֹול ּבְ ֵבד ּגָ ּכָ ּבַ  ִסְמּפֹון ְוהּוא, ׁשֶ
ֶנה ְכָנס ַהּקָ ּנִ תֹוכוֹ  ׁשֶ ִסְמּפֹון ִנְמָצא ִאם ְוֵכן, ּבְ דֹול ּבְ  ּגָ
ל ָרה, ֵרָאה ׁשֶ ׁשֵ   :ּכְ

שׁ  בִנקַּ . ח ֵבד ַטְרּפֵ שׁ  ֶנֶקב ַהּכָ ד ְמֻפּלָ ֵבד ִמּצַ , ַהּכָ
ִסְרָכא ִנְסְרָכה ִאם ֲאָבל, ְטֵרָפה ַלע ּבְ ּצֶ ָרה, ּבַ ׁשֵ   :ּכְ

שׁ  ַמַחט ִנְמָצא. ט ְרּפָ ּטַ   :ְטֵרָפה ְסֵפק, ּבַ

ֵני ִנְמְצאוּ . י ֵבִדים ׁשְ ְבֵהָמה ּכְ עֹוף אוֹ  ּבִ ָכל, ְטֵרָפה, ּבְ  ּדְ
ָנטּול ָיֵתר ל ֵלהּ  ַוֲהָוה ֵמידָּ  ּכְ ֵבד ִנּטַ   :ַהּכָ

 מב סימן
  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , המרה טרפות דיני

ָבה ָמָרה. א ּקְ ּנִ ָבה ְוִאם, ְטֵרָפה, ׁשֶ ֶנֶגד ִנּקְ ֵבד ּכְ  ַהּכָ
ֵבד ָרה, סֹוְתמוֹ  ְוַהּכָ ׁשֵ   :ּכְ

ד ְנטּוָלה. ב ּיָ   :ְטֵרָפה, ֲחֵסָרה אוֹ  ּבַ

רָ  ֲחֵסָרה ִאם. ג ֵבד קֹוֵרעַ , הַהּמָ ִתי ַהּכָ  ְוטֹוֲעמוֹ  ָוֵעֶרב ׁשְ
ְלׁשֹונוֹ  ָרה, ַמר ַטַעם ִיְטֹעם ִאם, ּבִ ׁשֵ  ָטַעם ֹלא ְוִאם, ּכְ

ָחִלים ִיְצֶלּנוּ , ַמר ַטַעם ּגֶ  ַטַעם ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם ְוִיְטֹעם ּבַ
ָרה, ַמר ׁשֵ   :ְטֵרָפה, ָלאו ְוִאם, ּכְ

י ִנְמְצאוּ . ד ּתֵ ִמי ִכְנטּוָלהדְּ , ְטֵרָפה, ָמרֹות ׁשְ  ְוִאם, ּדָ
ִים ְוִנְרֵאית ַאַחת ִהיא ּתַ ׁשְ  ְוִאם, אֹוָתהּ  נֹוְקִבין, ּכִ

ָרה ִהיא ַאַחת, ָלזוֹ  זוֹ  ׁשֹוְפכֹות ִים, ָלאו ְוִאם, ּוְכׁשֵ ּתַ  ׁשְ
  :ּוְטֵרָפה ֵהם

בּוהָ  ִאם. ה ךְ  ְוַאַחר, ָלזוֹ  זוֹ  ׁשֹוְפכֹות ָהיוּ  ְוֹלא ִנּקְ  ּכָ
חוּ  ם ָתהְוָעלְ  זוֹ  ִנּפְ הּ  ּגַ ְנִפיָחה ֲחֶבְרּתָ ילוּ  אוֹ , זוֹ  ּבִ ִהּטִ  ׁשֶ
ַאַחת ַמִים ךְ  ְיֵדי ְוַעל ֵמֶהן ּבְ ָאה ּכָ ם ִנְתַמּלְ הּ  ּגַ  ֲחֶבְרּתָ
ָרה, ַמִים ׁשֵ   :ּכְ

י ַעל ַאף. ו ֵהן ּפִ י ׁשֶ ּתֵ מּורֹות ָמרֹות ׁשְ ְמקֹום ַרק, ּגְ ּבִ  ׁשֶ
ּבּוָקן ֵבד ּדִ ּכָ מוֹ  ּבַ ע ֹרַחב ּכְ ַאַחת יוּ הָ  ֶאְצּבַ ָרה, ּכְ ׁשֵ , ּכְ
ְפִכי ֹלא ִאי ֲאִפּלוּ  ין ְוהּוא, ַאֲהָדֵדי ׁשָ ָתן ִאם ַהּדִ ִחּלָ  ִמּתְ

ִים ֵהן ּתַ , ַאַחת ְוַנֲעׂשֹות ִמְתָעְרבֹות ֵהן ּוַבסֹוף ׁשְ
ָרה ׁשֵ   :ּכְ

י ָהיוּ . ז ּתֵ ֵבד ָמרֹות ׁשְ ּכָ ה ַאַחת, ּבַ ה ְוַאַחת ֵהּנָ  ֵהּנָ
יֶהן ָמָרה ךְ ׁשֹופֵ  ֶאָחד ְוִסְמּפֹון ּתֵ ָאָדם, ִלׁשְ  זֹוֵקף ּוְכׁשֶ
ַהִסְמּפֹון ְלָמקֹום ֵלָחה חֹוֶזֶרת ָהַאַחת ק ׁשֶ  ָמָרה ְמַחּלֵ
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 ט
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יֶהן ְוׁשֹוֵפךְ  ּתֵ ֵהן ֲאָבל, ִלׁשְ ׁשֶ ֶדֶרךְ  ׁשֹוְכבֹות ּכְ ֵהן ּכְ  ׁשֶ
י עֹוְמדֹות ַחּיֵ ֵהָמה ּבְ  ֵישׁ , ְלזוֹ  זוֹ  ׁשֹוְפכֹות ֵאין ַהּבְ
יר ֶבהֱ  ְלַהְכׁשִ ָרֵאל ַמתּבְ   :ִיׂשְ

ֵאין עֹופֹות ִמיֵני ֵישׁ . ח מוֹ , ָמָרה ָלֶהם ׁשֶ  ּתֹוִרים ּכְ
יָון ְלָאְסָרן ְוֵאין, יֹוָנה ּוְבֵני ל ּכֵ ּכָ ין ׁשֶ ךְ  ַהּמִ ִבי, ּכָ  ְוַהּצְ
ֵבד ָמָרה לוֹ  ֵאין ּכָ ה לוֹ  ֵישׁ  ֲאָבל, ּבַ  ָסמּוךְ  ְלַמּטָ

  :ִלְזָנבוֹ 

ְרִעין. ט ְמָצא ּגַ ּנִ מָּ  ׁשֶ מוֹ  ָהָיה ִאם, ָרהּבַ ְרִעיָנהּ  ּכְ ל ּגַ  ׁשֶ
ָמָרה ֵאין ּתְ הּ  ׁשֶ ֶרת, ַחד ֹראׁשָ הּ  ְוִאם, ֻמּתֶ  ַחד ֹראׁשָ

ַגְרִעיָנהּ  ל ּכְ ֲהֵרי, ֲאסּוָרה, ַזִית ׁשֶ ָבה ׁשֶ  אֹוָתהּ  ִנּקְ
ְכְנָסה ּנִ ׁשֶ ּלֹא ְוֶזה, ּכְ ֶקב ֵיָרֶאה ׁשֶ ֵני ַהּנֶ ֻהְגַלד ִמּפְ י ׁשֶ  ּפִ

ה ּכָ   :ַהּמַ

 מג סימן
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , בטחול טרפות דיני

ל. א חֹול ִנּטַ ָרה, ַהּטְ ׁשֵ   :ּכְ

חֹול. ב ִני ָעב ָהֶאָחד ֹראׁשוֹ , ַהּטְ ֵ ק ְוַהׁשּ ת ּדַ ְבִרּיַ  ּכִ
ׁשֹון ב ִאם, ַהּלָ ֹראשׁ  ִנּקַ שׁ  ֶנֶקב ָהָעב ּבְ , ְטֵרָפה, ְמֻפּלָ
ב ְוִאם ֵאינוֹ  ֶנֶקב ִנּקַ שׁ  ׁשֶ יו ַארִנשְׁ  ִאם, ְמֻפּלָ ְחּתָ  ּתַ
ֳעִבי יַנר ּכְ ר, ָזָהב ּדִ חֹות, ֻמּתָ אן ּפָ  הּוא ֲהֵרי, ִמּכָ

שׁ  ְמֻפּלָ ב ִאם ֲאָבל. ּוְטֵרָפה, ּכִ ק ִנּקַ ָרה, ַהּדַ ׁשֵ   :ּכְ

ַתב ִמי ֵישׁ . ג ּכָ ל, ׁשֶ ּכָ בּוק ַמה ׁשֶ ּדָ ֶרס ׁשֶ , ָעב ָקרּוי, ַלּכֶ
  :יֹוֵתר ְוֹלא

יַנר ֳעִבי. ד עּורוֹ  ְענוּ ָידַ  ֹלא ָזָהב ּדִ ל, ׁשִ  ָמקֹום ּוִמּכָ
הּוא ִנְרֶאה חֹות ׁשֶ   :ָעְביוֹ  ֵמֲחִצי ּפָ

ֵני ִנְמְצאוּ . ה ָרה, ְטחֹוִלים ׁשְ ׁשֵ בּוִקים ַוֲאִפּלוּ , ּכְ  ֶזה ּדְ
ד ָלֶזה ּצַ   :ָהָעב ּבַ

ֲעָנָבה ָעֹגל ָהעֹוף ְטחֹול. ו ל ּדֹוֶמה ְוֵאינוֹ , ּכַ  ְלׁשֶ
ֵהָמה ֶקבהַ  ֵאין ְלִפיָכךְ , ּבְ   :ּבוֹ  ּפֹוֵסל ּנֶ

 מד סימן
  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , בכליות טרפות דיני

לוּ . א ָליֹות ִנּטְ ָרה, ַהּכְ ׁשֵ  ִנְבֵראת ִאם, ְלִפיָכךְ , ּכְ
ֻכְלָיא ג אוֹ  ַאַחת ּבְ ְליֹות' ּבְ ָרה, ּכֻ ׁשֵ ָבה ִאם ְוֵכן, ּכְ  ִנּקְ
ְלָיא ָכה אוֹ , ַהּכֻ ָרה, יץָחרִ  ְמקֹום ַעד ֲאִפּלוּ , ֶנְחּתְ ׁשֵ   :ּכְ

ְלָיא ָלְקָתה. ב ה ְוהּוא, ַהּכֻ ָעׂשֶ ּיֵ ָרהּ  ׁשֶ ׂשָ ר ּבְ ְבׂשַ ת ּכִ  ַהּמֵ
ִהְבִאישׁ  ִאם, ָיִמים ַאַחר ׁשֶ ֱאֹחז ׁשֶ ִמְקָצתוֹ  ּתֶ  ִיְתַמְסֵמס ּבְ

יעַ , ְוִיּפֹל תֹוךְ  ַהּלֶֹבן ַעד ֶזה ֹחִלי ְוִהּגִ ּבְ ְלָיא ׁשֶ  ֲהֵרי, ַהּכֻ
ּכּוְלָיא ֵצאתִנמְ  ִאם ְוֵכן ְטֵרָפה זוֹ  י ַעל ַאף, ֵלָחה ּבַ  ּפִ

ֵאיָנהּ  ְמְצאוּ  אוֹ , ְסרּוָחה ׁשֶ ּנִ הּ  ׁשֶ  אוֹ  ֲעכּוִרים ַמִים ּבָ
יעוּ  ְוהּוא, ְטֵרָפה זוֹ  ֲהֵרי, ְסרּוִחים ּגִ ּיַ , ַהּלֶֹבן ַעד ׁשֶ

הּ  ִנְמְצאוּ  ִאם ֲאָבל ים ַמִים ּבָ ָרה, ַזּכִ ׁשֵ יעוּ  ֲאִפּלוּ  ּכְ  ִהּגִ
הּ  ַלּלֶֹבן ּבָ הּ  ִנְמָצא ְוִאם ׁשֶ ם ּבָ יָנהּ , ּדָ ַמִים ּדִ  ְוִאם, ּכְ

ַמְרֵאיֶהם ַמִים ְמֵלָאה ִנְמֵצאת  ָהיוּ  ֹלא ֲאָבל ַרע ׁשֶ
א, ַוֲעכּוִרים ָעִבים ְרּכֹוִמי ַמְרֵאיֶהם ֶאּלָ ַמְרֵאה ּכַ  ּכְ
ַבשׁ  ָרה, ַהּדְ ׁשֵ   :אֹוֵסרשֶׁ  ִמי ְוֵישׁ , ּכְ

קּות ָהָיה ֹלא ִאם. ג א ַהּלָ ּלֹ ֶאּלָ י ַעל ַאף, ֶבןּבַ ל ּפִ ּכָ  ׁשֶ
ָאר ְלָיא ׁשְ ִריָאה ַהּכֻ   :ְטֵרָפה, ּבְ

ְלָיא ִנְמְצאוּ . ד ּכֻ ָרה, ֲאָבִנים ּבַ ׁשֵ   :ּכְ

ְלָיא. ה ִהְקִטיָנה ּכֻ ה. ְטֵרָפה, ׁשֶ ְקַטן ְוַכּמָ ֵרף ּתִ , ְוִתּטָ
ְבֵהָמה ה ּבִ ּקָ פֹול ַעד ּדַ ְכָלל ּופֹול, ּכְ , ּוְבַגָסה, ְטֵרָפה, ּבִ

ֲעָנָבה ַעד ינֹוִנית ּכַ ְכָלל ַוֲעָנָבה, ּבֵ  ְוַדְוָקא, ְטֵרָפה, ּבִ
ִהְקִטיָנה ה ָהְיָתה ֲאָבל, ֹחִלי ֵמֲחַמת ׁשֶ הּ  ְקַטּנָ תֹוַלְדּתָ , ּבְ

ָרה ׁשֵ  ִאי, ֹלא אוֹ  ֹחִלי ֵמֲחַמת ֲהֵוי ִאי ָיְדִעיָנן ְוֵהיִכי. ּכְ
רּום ָחֵזיָנן ַהּקְ הּ  ׁשֶ ּלָ וּוץ ׁשֶ ָידּועַ  ּכָ מֵּ  ּבְ , ִהיא ֹחִלי ֲחַמתׁשֶ
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וּוץ ֵאינוֹ  ְוִאם א ּכָ ָעׂשּוי ֶאּלָ ת ׁשֶ ִמּדַ ְלָיא ּכְ  מֹוְכָחא, ּכֻ
ָתא ת ִמּלְ ִחּלַ ּתְ ּמִ ָתהּ  ׁשֶ ִרּיָ ךְ  ָהְיָתה ּבְ ָרה, ּכָ   :ּוְכׁשֵ

ַתב ִמי ֵישׁ . ו ּכָ ָאְמרוּ , ׁשֶ ׁשֶ ּכְ לוּ  ׁשֶ ָליֹות ִנּטְ ָרה ַהּכְ ׁשֵ , ּכְ
לוּ  ַהְינוּ  ּטְ ּנִ ׁשֶ יָּ  ּכְ ְבֵראת אוֹ  דּבַ ּנִ ׁשֶ ךְ  ּכְ  ִאם ֲאָבל, ּכָ
ָלה יָון, ֹחִלי ְיֵדי ַעל ִנּטְ ִהְקִטיָנה ּכֵ עּור ְלָפחֹות ׁשֶ ׁשִ  ִמּכְ
ָבר ֲחֹזר ְוֵאיךְ  ֶנֶאְסָרה ּכְ יָרהּ  ּתַ ְמרוּ  ְלַהְכׁשִ ּגָ ׁשֶ  ִלְכלֹות ּכְ

יס ִאם, ִלְבּדֹק ָצִריךְ  ֶזה ּוְלִפי, ּוְלָהֵמק ֶהם ַהּכִ ּלָ  ׁשֶ
ר, בֵחלֶ  ָמֵלא ה ִנּכָ ּזֶ ת ׁשֶ ִחּלַ ָתהּ  ּתְ ִרּיָ ָרה, ּבְ  ְוִאם, ּוְכׁשֵ
ם ִנְמָצא ר, ֵריק ּוָמקֹום ָחָלל ׁשָ ָהיוּ  ִנּכָ ָליֹות ָלהּ  ׁשֶ  ּכְ
א ּמֹוחוּ  ֶאּלָ ּנִ   :ּוְטֵרָפה, ׁשֶ

ָליֹות' ג ָהיוּ  ִאם. ז  ַהְיֵתרֹות ְוִהְקִטינוּ , יֹוֵתר אוֹ  ּכְ
ֲארוּ  ִים ְוִנׁשְ ּתַ ִהְלָכתָ  ׁשְ ּלֹא ןּכְ ָרה, ִהְקִטינוּ  ׁשֶ ׁשֵ   :ּכְ

ַתב ִמי ֵישׁ . ח ּכָ ּלֶֹבן ׁשֶ ְלָיא ּדְ ּכֻ  ְוָכל, ִהיא ָלקּוָתא ּבַ
ּנּוי הּ  ּפֹוֵסל ַמְרֶאה ׁשִ   :ּבָ

ְלָיא. ט ֱהֶאִדיָמה ּכֻ הּ  ׁשֶ ּלָ ָרה, ִמְקָצָתהּ  אוֹ  ּכֻ ׁשֵ   :ּכְ

ֻכְלָיא ְטֵרפּות ֵאין. י ל ּבְ   :עֹוף ׁשֶ

 מה סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , השליא נטל אם ןדי

ֵהָמה. א ל עֹוף אוֹ  ּבְ ּטַ ּנִ ָלד ָהֵאם ׁשֶ ַהּוָ ח ׁשֶ הּ  ֻמּנָ , ּבָ
ָרה ׁשֵ   :ּכְ

ָלה. ב ְלּפּוִחית ִנּטְ י ׁשַ ּמֵ , ְלתֹוָכהּ  ִנְקִוים ַרְגַלִים ׁשֶ
ָרה ׁשֵ   :אֹוְסִרין ְוֵישׁ , ּכְ

 מו סימן
  ִעיִפים:סְ ' ו ּובוֹ , מעים בבני טרפות דיני

בוּ . א ין ִנּקְ ּקִ ֶהן ֵלָחה ַוֲאִפּלוּ , ְטֵרָפה, ַהּדַ ּבָ ן ׁשֶ , סֹוַתְמּתָ
בּוָקה ִהיא ַוֲאִפּלוּ , ְסִתיָמה ֵאיָנהּ  ֶהן ּדְ ה ּבָ  ַעד ַהְרּבֵ

ֵאין א ְלהֹוִציָאהּ  ָיכֹול ׁשֶ ָחק ְיֵדי ַעל ֶאּלָ  ֵחֶלב ְוִאם. ַהּדְ
ָרה, סֹוֵתם ָטהֹור ׁשֵ ל. ּכְ ּכָ  ָטֵמא, סֹוֵתם ָטהֹור ֵחֶלב ׁשֶ
רּום חּוץ, סֹוֵתם ֵאינוֹ  ַעל ִמּקְ ב ׁשֶ ַעל ְוֵחֶלב ַהּלֵ י ׁשֶ ּבֵ  ּגַ

א ּתָ ׁשְ ְרּכַ ַאף ַהּכַ י ַעל ׁשֶ ֵהם ּפִ  ֵאיָנם ְטהֹוִרים ׁשֶ
ה ְוֵחֶלב. סֹוְתִמים ֶנְגּדוֹ  ַחּיָ ּכְ ְבֵהָמה ָאסּור ׁשֶ  ֵאינוֹ , ּבִ
ל ְוָהעֹוף, סֹוֵתם ן ּכָ ּמָ ּלוֹ  ׁשֻ   :םסֹותֵ  ׁשֶ

ין ָיְצאוּ . ב ּקִ ָרה, ֵמֲאֵליֶהן ְוֻהְחְזרוּ  ַלחּוץ ַהּדַ ׁשֵ  ְוִאם. ּכְ
כוּ  ִאם, ֶהֱחִזיָרן י ַעל ַאף ִנְתַהּפְ ּלֹא ּפִ בוּ  ׁשֶ , ְטֵרָפה, ִנּקְ
ִאי ר ׁשֶ ֲחִזירּוהָ  ֶאְפׁשָ ּיַ מֹות ׁשֶ ָהיוּ  ּכְ ֶהְפכוּ  ַאַחר ׁשֶ ּנֶ , ׁשֶ

ה ְוֵאיָנהּ  ין ְוהּוא, ַחּיָ  ְוִנְמְצאוּ  ָיְצאוּ  ֹלא ִאם ַהּדִ
ִכין   ְטֵרָפה, ְמֻהּפָ

א ַהְדָרא. ג ַכְנּתָ ב ּדְ ּקַ ּנִ ָרה, ַלֲחֵברוֹ  ֶאָחד ׁשֶ ׁשֵ ֲחֵברוֹ , ּכְ  ׁשֶ
ב ִאם לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין. ָעָליו ֵמֵגן א ִנּקַ , ְלַכְנּתָ

א ְנּתָ ַהּכַ   :ְוסֹוֵתם הּוא ָטהֹור ֵחֶלב ׁשֶ

ְמָצא ַמַחט. ד ּנִ ים ׁשֶ ּקִ ּדַ יָנן, ְטֵרָפה ,ּבַ ַחְיׁשִ א ּדְ ּמָ ב ׁשֶ   :ִנּקַ

הּוא ָהַאֲחרֹון ְמִעי ְוהּוא, ַחְלֹחֶלת. ה ֶוה ׁשֶ ֹלא ׁשָ  ּבְ
ּנוּ  יֹוֵצא ְוָהְרִעי ִעּקּום ב ִאם, ִמּמֶ הוּ  ִנּקַ ֶ ַמׁשּ  ְטֵרָפה, ּבְ
מוֹ  ָאר ּכְ ה. ֵמַעִים ׁשְ ּמֶ ָבִרים ּבַ ב, ֲאמּוִרים ּדְ ּקַ ּנִ  ַלֲחַלל ׁשֶ

ֶטן ב ִאם ָבלאֲ , ַהּבֶ ָמקֹום ִנּקַ הּוא ּבְ בּוק ׁשֶ ין ּדָ  ּבֵ
ר, ַהְיֵרַכִים ׁשֵ ל ַוֲאִפּלוּ , ּכָ ל ִנּטַ בּוק ָמקֹום ּכָ ין ַהּדָ  ּבֵ
ר ַהְיֵרַכִים ׁשֵ ֵאר ְוהּוא, ּכָ ָ ׁשּ ּיִ ּנוּ  ׁשֶ ְמֹלא ִמּמֶ ע ּכִ  ַאְרּבַ
עֹות ֹור ֶאְצּבָ ׁשּ דֹול ּבַ ה, ַהּגָ ּקָ עּור ְלִפי ּוַבּדַ , ֶזה ׁשִ

דוֹ  ְדלוֹ  ְלִפי לַהּגָ ָטן, ּגָ אֹוָתם ְוִאם. ָקְטנוֹ  ְלִפי ְוַהּקָ  ּבְ
ע עֹות ַאְרּבַ ב ֶאְצּבָ הוּ  אֹוְסִרים ֵישׁ , ִנּקַ ֶ ַמׁשּ  ְוֵישׁ , ּבְ

יִרים ֵטל ַעד ַמְכׁשִ ּנָ ּיִ   :ָרְחּבוֹ  ֹרב ׁשֶ

ין יֹוֵצאת ִסְרָכא ִאם. ו ּקִ ָאר ֵמַאַחד אוֹ  ֵמַהּדַ ְ  ֵאָבִרים ִמׁשּ
קּוָבָתן ּנְ הוּ בְּ  ׁשֶ ֶ , ַאֵחר ְלָמקֹום אוֹ  ַלּדֶֹפן ְוִנְסֶרֶכת ַמׁשּ

ר ׁשֵ ָלא, ּכָ ָחן ּדְ ּכְ א ְוִסְרָכא ּבּוָעה ַאׁשְ ֵרָאה ֶאּלָ   :ּבָ
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 מז סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , יתרים מעים בני נמצאו אם דין

ֵהָמה. א ְמְצאוּ  ּבְ ּנִ הּ  ׁשֶ י ּבָ ּתֵ גֹון, ְטֵרָפה, ֵמַעִים ׁשְ  ּכְ
שׁ  ּיֵ תוֹ  ָיֵתר ְמִעי ָלהּ  ׁשֶ ִחּלָ ְמְצאוּ  ַעד סֹופוֹ  ְוַעד ִמּתְ ּנִ  ׁשֶ
ֵני ַצד ֶזה ֵמַעִים ׁשְ ה ֶזה ּבְ ִחּלָ ְמִעי סֹוף ְוַעד ִמּתְ  ּכִ

ָהָיה אוֹ , ָהעֹוף ִעי ׁשֶ ָעָנף יֹוֵצא ַהּמְ ד ִמן ּכְ  ַוֲהֵרי ַהּבַ
ל הּוא ין, ֻמְבּדָ עֹוף ּבֵ ין ּבְ ְבֵהָמה ּבֵ  ָחַזר ִאם ֲאָבל, ּבִ
ִעי ִעם ְתָעֵרבְונִ  ה ַהּמְ ֵני ֶאָחד ְוַנֲעׂשָ ְ יו ִמׁשּ  ַוֲהֵרי ָראׁשָ

ֵניֶהם ִלים ׁשְ ֶאְמַצע ֻמְבּדָ ֶרת ֶזה ֲהֵרי, ּבְ אן ְוֵאין ֻמּתֶ  ּכָ
ּיֹוֵצא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ָיֵתר ׁשֶ ּכְ ין ׁשֶ ּקִ  ָקָטן ְמִעי ֵמַהּדַ

ָעָנף ד ִמן ַהּיֹוֵצא ּכֶ ֹראשׁ  ִאם, ַהּבַ ָבה ּבְ  ָמקֹום ַהּקֵ
ין ּקִ ַהּדַ ם יֹוְצִאין ׁשֶ ָ ֵלם ֵישׁ  ִמׁשּ ֹרַחב ׁשָ ע ּכְ  ֹקֶדם ֶאְצּבַ
ְתִחיל ּיַ ִעי ֶזה ׁשֶ ֵרד ַהּמְ ה ְוַגם, ִלּפָ  ְלַאַחר ְלַמּטָ
ר ְתַחּבֵ ּנִ ָאר ִעם ׁשֶ ין ׁשְ ּקִ ֹרַחב ֵישׁ  ַהּדַ ע ּכְ ֵלם ֶאְצּבַ , ׁשָ
ָרה ׁשֵ ֵאין, ָלאו ְוִאם, ּכְ ע ׁשֶ ֶאְצּבַ ֵלם ּכְ  ְלַמְעָלה ׁשָ
ה   ,ְטֵרָפה, ּוְלַמּטָ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ְבֵהָמה, ֲאמּוִרים ּדְ עֹוף ֲאָבל, ּבִ ּיֹוֵצא ּבְ  ּכַ
ֶזה ר, ּבָ ׁשֵ   :ּכָ

ית ַהּיֹוֵצא ְמִעי. ג ֶסס ַהּכֹוסֹות ִמּבֵ   :ְטֵרָפה, ְלֶהּמְ

ֵרי ָלהּ  ִאית ִאי. ד ְפִכי ְוִאי. ְטֵרָפה, ֵדיֵבי ַסְנָיא ּתְ  ׁשָ
שֵׁ , ַלֲהָדֵדי   :ָרהּכְ

א ַהְדָרא. ה ַכְנּתָ ּיֹוֵצא ּדְ ֶרת ֵמֶאְמָצִעיָתהּ  ׁשֶ לּוי ַיּתֶ ּתָ  ׁשֶ
ין ּקִ ּדַ מוֹ  ּבַ ֹאֶרךְ  ָקָטן ְמִעי ּכְ ע ּכְ ָרה, ֶאְצּבַ ׁשֵ   :ּכְ

 מח סימן
  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , ובכרס בקבה טריפות דיני

ָבה ֵקָבה. א ּקְ ּנִ ַעל ַהֵחֶלב ְוִאם. ְטֵרָפה, ׁשֶ ֶתרהַ  ׁשֶ  ּיֶ
ֶקב סֹוֵתם ָרה, ַהּנֶ ׁשֵ ַעל ֲאָבל, ּכְ ת ׁשֶ ׁשֶ   :סֹוֵתם ֵאינוֹ  ַהּקֶ

ֶרס. ב ב ּכֶ ּקַ ּנִ ָבר לוֹ  ְוֵאין, ְטֵרָפה, ׁשֶ ְסּתֹם ּדָ ּיִ  אֹותוֹ  ׁשֶ
ֲהֵרי ָעָליו ַהֵחֶלב ׁשֶ   :ָאסּור ׁשֶ

ר. ג ׂשָ ֶרס ֹרב ֶאת ַהחֹוֶפה ּבָ קֹום ְוהּוא, ַהּכֶ  ִמן ַהּמָ
ֶטן אִ  ַהּבֶ ַרע םׁשֶ ֶרס ֵיֵצא ִיּקָ ר ִנְקַרע ִאם, ַהּכֶ ׂשָ , ֶזה ּבָ
י ַעל ַאף, ְטֵרָפה ּלֹא ּפִ יעַ  ׁשֶ ֶרס ֶזה ֶקַרע ִהּגִ  ַעד ַלּכֶ

ְרֵאית ּנִ א, ׁשֶ יָון ֶאּלָ ְקַרע ּכֵ ּנִ ר ֳעִבי ֹרב ׁשֶ ׂשָ ה ַהּבָ  אוֹ  ַהּזֶ
ל ה. ְטֵרָפה, ִנּטַ עּור ְוַכּמָ ַרע ׁשִ ה ַהּקֶ ָאְרּכוֹ , ַהּזֶ  ֹאֶרךְ  ּבְ
ֵהָמה ָהְיָתה ְוִאם. ֶטַפח ה ּבְ  ֹאֶרךְ  ֹרב ְוִנְקַרע ְקַטּנָ

ר ׂשָ ֶרס ֶאת ַהחֹוֶפה ַהּבָ י ַעל ַאף, ַהּכֶ ֵאין ּפִ ֹאֶרךְ  ׁשֶ  ּבְ
ַרע הּ  ְוִנְקַרע הֹוִאיל, ְטֵרָפה, ֶטַפח ַהּקֶ   :ֻרּבָ

ר ִאם. ד ר ִנְקּדַ ׂשָ ה ַהּבָ ִעּגּול ַהּזֶ ֹאֶרךְ  אוֹ  ּבְ  ָהָיה ִאם, ּבְ
ֶסַלעמִ  ֶיֶתר ֵדי ְוהּוא, ּכְ ֵנס ּכְ ּכָ ּיִ ְרִעיֵני' ג ּבוֹ  ׁשֶ ָמָרה ּגַ  ּתְ
ַצד זוֹ  ֹדַחק זוֹ  ּבְ הּ  ֵישׁ  ִאם, ּבְ ָאר ֹאֶכל ּבָ ׁשְ  ַהּנִ

אֹוְכִלין ְסִביבֹוֶתיהָ  ׁשֶ ֶרַוח אוֹ , אֹוָתהּ  ּכְ ֵאין ּבְ ׁשֶ ֶהם ּכְ  ּבָ
ָלל ֹאֶכל ׁשּום ִאם, ְטֵרָפה ֶזה ֲהֵרי, ּכְ ַתח ׁשֶ  ֶקַרע ִיּמָ

  :ֶטַפח ַעל ַיֲעֹמד הזֶ 

ר ִנְתַמְסֵמס ִאם. ה ׂשָ ָהרֹוֵפא ַעד ֶזה ּבָ  ָחׁשּוב, ּגֹוְררוֹ  ׁשֶ
ל ִנּטַ   :ּכְ

ְמָצא ַמַחט. ו ּנִ ֲחַלל ׁשֶ ָבה ּבַ ֶרס אוֹ  ַהּקֵ ינוֹ  ַהּכֶ ַמַחט ּדִ  ּכְ
ְמָצא ּנִ ֵבית ׁשֶ   :ַהּכֹוסֹות ּבְ

ֶסס. ז בּוִקין ַהּכֹוסֹות ּוֵבית ֶהּמְ בוּ  ְוִאם. ֶזהבָּ  ֶזה ּדְ  ִנּקְ
ְמקֹום ֶקב ֲאִפּלוּ , ִחּבּוָרן ּבִ שׁ  ַהּנֶ ה ְמֻפּלָ , ָלֶזה ִמּזֶ
ָרה ׁשֵ ֶקב ְוִאם. ּכְ ָאר ַהּנֶ ׁשְ ֵאיָנם ְצָדִדים ּבִ בּוִקים ׁשֶ  ּדְ
ֶקב ִאם, ַיַחד שׁ  ַהּנֶ  ְוִאם, ְטֵרָפה, ֵעֶבר ֶאל ֵמֵעֶבר ְמֻפּלָ
ָרה, ָלאו ׁשֵ ין ּכְ ֶסס ּבֵ ֶהּמְ ין ּבְ   :ַהּכֹוסֹות ֵביתבְּ  ּבֵ

ֶאָחד ִנְמָצא ִאם. ח חּוָבה ֵמֶהם ּבְ  ְוֹלא קֹוץ אוֹ  ַמַחט ּתְ
ב  אֹותוֹ  ּובֹוְדִקין אֹותוֹ  הֹוְפִכין, ֵעֶבר ֶאל ֵמֵעֶבר ִנּקַ

חּוץ ֵצא ִאם, ִמּבַ ם ֹקֶרט ָעָליו ִיּמָ ָידּועַ  ּדָ ב ּבְ ּקַ ּנִ ּלוֹ  ׁשֶ  ּכֻ
ָרה, ָלאו ְוִאם, ּוְטֵרָפה ׁשֵ ּלֹא ְוהּוא ּכְ  ְוֹלא ְמָלחוֹ  ׁשֶ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן מט הלכות טרפות
  

 

395

  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 ט
 ט

ּלוֹ  ָהָעב ֹראשׁ  ַוֲאִפּלוּ , ֱהִדיחוֹ   ָעַבר ְוִאם. חּוץ ְלַצד ׁשֶ
ַחט חּוב ְועֹוֶדּנוּ  ֵעֶבר ֶאל ֵמֵעֶבר ַהּמַ  ּבֹוְדִקים, ּבוֹ  ּתָ
ם ֹקֶרט ִנְמָצא ִאם, אֹותוֹ  ַחט ְסִביב ּדָ ָידּועַ  ַהּמַ  ּבְ
ּקֶֹדם ִחיָטה ׁשֶ ב ׁשְ ּלוֹ  ִנּקַ  ַאַחר, ָלאו ִאםוְ , ּוְטֵרָפה ּכֻ
ִחיָטה ַחק ׁשְ ָרה, ְוָעַבר ּדָ  ְוֹלא ְמָלחוֹ  ֹלא ִאם ּוְכׁשֵ
ֵכיָון, ֱהִדיחוֹ  ַחט ּדְ ַהּמַ ם עֹוֶדּנוּ  ׁשֶ ים ָעַבר ִאּלוּ , ׁשָ  ֵמַחּיִ
ם ָהָיה ֵאין ֲאָבל. ְסִביבוֹ  ַהּדָ ׁשֶ ַחט ּכְ  ָאסּור, ְלָפֵנינוּ  ַהּמַ

ב ּקַ ּנִ ׁשֶ ּלוֹ  ּכְ ם ֹקֶרט ּבוֹ  ֵאין ֲאִפּלוּ  ּכֻ   :ּדָ

יָנהּ  ֲחלּוָדה ָעֶליהָ  ִנְמָצא ִאם. ט ִנְמָצא ּדִ  ֹקֶרט ָעֶליהָ  ּכְ
ם   :ּדָ

ָאַמְרנוּ  ֶזה. י ד ׁשֶ ָרה ֶאָחד ִמּצַ ׁשֵ ְפִנים ַהְינוּ , ּכְ י ִמּבִ ַלּפֵ  ּכְ
חּוץ ַצד ְדִאי, ָהְרִעי ּבַ י ׁשֶ ַלּפֵ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ַהּגּוף ֲחַלל ּכְ
ב ָלל ִנּקַ א ּכְ ְמָצאשֶׁ  ֶאּלָ ֲחַלל ַמַחט ּנִ   :ְטֵרָפה, ַהּגּוף ּבַ

ְמֵצאת ַמַחט. יא ּנִ ְרְקָבן ׁשֶ ּקֻ הּ  ּבַ ֹעִבי ִנְבַלַעת ְוֻכּלָ  ּבְ
רוֹ  ׂשָ ַאר ּבְ ֲחִצי ְוִנׁשְ ע ּכַ ד ֶאְצּבַ יס ִמּצַ ם ַהּכִ ד ּגַ  ִמּצַ
ּלֹא ַהחּוץ ַחט ָהְיָתה ׁשֶ ר ָהָיה ְוֹלא אֹוֶכֶלת ַהּמַ  ׁשּום ִנּכָ
ִנים דְלצַ  ֹלא ֶנֶקב   :ְלָהֵקל ּתֹוִלין, חּוץ ְלַצד ְוֹלא ּפְ

ָצא ָקָטן. יב ּמָ חּוב ַמַחט ׁשֶ ֶרס ּתָ ּכֶ  ְלַהְחִמיר ֵישׁ , ּבַ
יו ַעל ְוֶלֱאֹסר ן ֵליַדע ָחִריף הּוא ִאם ּפִ ְדָבִרים ּוְלַכּוֵ  ּבִ

  :ֵאּלוּ 

 מט סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , בקרקבן טרפות דיני

ְרְקָבן. א ב, עֹורֹות' ב לוֹ  ֵישׁ  ַהּקֻ ֹלא ֶזה ִנּקַ  ֶזה ּבְ
ָרה ׁשֵ בוּ  ַעד, ּכְ ּקְ ִיּנָ ֵניֶהם ׁשֶ ֶנֶגד ֶזה ׁשְ  ִאם ֲאָבל, ֶזה ּכְ
בוּ  ּלֹא ֶזה ִנּקְ ֶנֶגד ׁשֶ ָרה ֶזה ּכְ ׁשֵ   :ּכְ

ב. ב ן, ִנּקַ ּמָ ָעָליו ְוׁשֻ ר, סֹוְתמוֹ  ׁשֶ ׁשֵ   :ּכָ

חּוב ַמַחט ִנְמָצא ִאם. ג ְפִני ּבוֹ  ּתָ ינוֹ  םִמּבִ ִדין ּדִ  ַמַחט ּכְ
ְמָצא ּנִ ֶסס ׁשֶ ֶהּמְ   :ַהּכֹוסֹות ּוֵבית ּבְ

ְרנוּ  ֶזה. ד ִהְכׁשַ ב ׁשֶ ִנּקַ ְוָקא, ְלַבּדוֹ  ִחיצֹון עֹור ּבְ  ּדַ
ב ִנּקַ ִאי, ֹחִלי ֵמֲחַמת ֵמַעְצמוֹ  ּבְ  אוֹ  קֹוץ ֵמֲחַמת ּדְ
יָנן, ְטֵרָפה, ַמַחט ַחְיׁשִ א ּדְ ּמָ ב ׁשֶ  יםֵמָהֵאָברִ  ֶאָחד ִנּקֵ

ים ִניִמּיִ קּוָבָתן ַהּפְ ּנְ הוּ  ׁשֶ ֶ ַמׁשּ יר ָהָיה ֹלא ְוִאם. ּבְ  ִאם ַמּכִ
ֶקב  ּתֹוִלין, ֹחִלי ֵמֲחַמת הּוא ִאם אוֹ  קֹוץ ֵמֲחַמת ַהּנֶ
  ְלָהֵקל

ְרְקָבן יֹוְצִאים ּתֹוָלִעים ִאם. ה ָרה, ֵמַהּקֻ ׁשֵ ְלַאַחר, ּכְ  ּדִ
ִחיָטה ִרישׁ  ׁשְ   :ּפָ

 נ סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , האברים בנקיבת כלליים דינים

ל. א ָקִבים ֵאּלוּ  ּכָ ה ֵישׁ  ִאם, ַהּנְ ּמֶ מוֹ  ִלְתלֹות ּבַ  ּכְ
ח ַטּבָ ְזֵאב אוֹ  ּבְ ָטָלן ּבִ ּנְ ֶהם ּתֹוִלין, ׁשֶ ָבר ֵאין ְוִאם, ּבָ  ּדָ
ב ִאם ְוָסֵפק ּבוֹ  ִלְתלֹות ים ִנּקַ  נֹוְקִבין, ָלאו ִאם ֵמַחּיִ

 ִאם, ּדֹוִמים ֵאין ַוֲאִפּלוּ , ְלֶזה ֶזה יןּוְמַדמִּ  ֶאְצלוֹ  ֶנֶקב
ְמׁשוּ  ַדִים ִמׁשְ ּיָ ֶנֶקב ּבַ ְמׁשוּ  ַהָסֵפק ּבְ ם ְיַמׁשְ ֶקב ּגַ ּנֶ  ּבַ
ין עֹוׂשִ מּושׁ  ְלַאַחר ּדֹוִמים ִאם, ּבוֹ  ְלַדּמֹותוֹ  ׁשֶ , ִמׁשְ
ָרה ׁשֵ ין ְוֵאין. ּכְ א ְמַדּמִ ֶכֶרס ֶאּלָ ין ּבְ  ֹלא ֲאָבל, ּוְבַדּקִ
ֵלב   :ְוֻקְרְקָבן חֹולּוטְ  ּבְ

ל. ב ָאַמְרנוּ  ֵאֶבר ּכָ ִאם ׁשֶ ב ׁשֶ הוּ  ִנּקַ ֶ ַמׁשּ ךְ , ְטֵרָפה, ּבְ  ּכָ
ל ִאם ּלוֹ  ִנּטַ ין, ְטֵרָפה, ּכֻ ל ּבֵ ּטַ ּנִ ֹחִלי ׁשֶ ד אוֹ  ּבְ ּיָ ין, ּבַ  ּבֵ

ְבָרא ּנִ ֵני ִנְבָרא ִאם ְוֵכן. ָחֵסר ׁשֶ ׁשְ  ֵמאֹותוֹ  ֵאָבִרים ּבִ
ל, ְטֵרָפה, ֵאֶבר ּכָ ֵתרהַ  ׁשֶ ָנטּול ּיָ ָאַמְרנוּ  ְוָכל ָחׁשּוב ּכְ  ׁשֶ
ל, ְטֵרָפה, ָחֵסר ִנְבָרא ִאם ּבוֹ  ן ּכָ ּכֵ ל ִאם ׁשֶ ד ִנּטַ ּיָ . ּבַ

ָאַמְרנוּ  ְוָכל ל ִאם ּבוֹ  ׁשֶ ין הּוא, ְטֵרָפה, ִנּטַ ְבָרא ַהּדִ  ַלּנִ
יִרין ְוֵישׁ . ָחֵסר ֶזה ַמְכׁשִ   :ּבָ
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ל. ג ִקיָבתוֹ  ֵאֶבר ּכָ ּנְ , ּפֹוֵסל ְנִטיָלתוֹ  אוֹ  נוֹ ֶחְסרוֹ  אוֹ  ׁשֶ
סּול, ִנְתַמְסֵמס ִאם   :ּפָ

 נא סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , בבהמה שנמצא קוץ או מחט דין

ב ַמַחט אוֹ  קֹוץ. א ּקַ ּנִ ֵהָמה ַלֲחַלל ׁשֶ , ָהעֹוף אוֹ  ַהּבְ
יָנן א ַחְיׁשִ ּמָ ב ׁשֶ קֹומֹות ֶאָחד ִנּקַ קּוָבָתן ֵמַהּמְ ּנְ הוּ  ׁשֶ ֶ ַמׁשּ  ּבְ

ל, ּוְלִפיָכךְ . ְטֵרָפהוּ  ִנינוּ  ָהֵאָבִרים ּכָ ָ ׁשּ ֶהם ׁשֶ ִאם ּבָ  ׁשֶ
ב ד ִנּקַ ר ֶאָחד ִמּצַ ׁשֵ ֵלב, ּכָ ית ָוֳעִבי ּכְ  ַהּכֹוסֹות ּבֵ

ֶקב ִאם ְוֻקְרְקָבן ד ַהּנֶ ְוָקא, חּוץ ִמּצַ ב ּדַ ּקַ ּנִ ׁשֶ  ֵמֲחַמת ּכְ
. ְטֵרָפה, קֹוץ אוֹ  ַמַחט ֵמֲחַמת הּוא ִאם ֲאָבל, ֹחִלי
ב ִאם, יהוּ ּומִ  קֹוץ ִנּקַ ֲחָטה ְלָפֵנינוּ  ּבְ ֵהָמה ְוִנׁשְ  ַהּבְ

חּוב ַהּקֹוץ ְוִנְמָצא ֵהָמה ִמּדֶֹפן ְלָפֵנינוּ  ּתָ  ְלֶאָחד ַהּבְ
ָבִרים ִנְרִאין, ֵמָהֵאָבִרים ּלֹא ַהּדְ ב ׁשֶ ָמקֹום ִנּקַ , ַאֵחר ּבְ

ַגע ִאם, ְלִפיָכךְ  ב ּפָ ּלֵ ב ְוֹלא ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ּבַ  יתְלבֵ  ִנּקַ
ָרה, ֲחָללוֹ  ׁשֵ   :ּכְ

ַמְטְרִפיָנן ָהא. ב קֹוץ ּדְ ֵהם ַמַחט אוֹ  ּבְ ים ׁשֶ ּקִ  ֲאָבל ּדַ
ָקֶנה ר, ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ּבְ ׁשֵ ִדיַקת ְיֵדי ַעל ּכָ  ָהֵאָבִרים ּבְ

קּוָבָתן ּנְ הוּ  ׁשֶ ֶ ַמׁשּ   :ּבְ

ַחט אוֹ  ַהּקֹוץ ִאם. ג בוּ  ֹלא ַהּמַ ּלוֹ  ֲאִפּלוּ , ֶלָחָלל ִנּקְ  ּכֻ
ר מּוןטָ  ׂשָ ּבָ גֹון ּבַ ֵרךְ  ּכְ ּיָ ִהיא ּבַ ָרה, ָעָבה ׁשֶ ׁשֵ  ֲאִפּלוּ  ּכְ
ל ֶהָעֶבה ַצד י ַמַחט ׁשֶ ַלּפֵ ִנים ּכְ   :ּפְ

ָבר ִהְלִעיָטהּ . ד ּנֹוֵקב ּדָ ֵני ׁשֶ גֹון ֵמֶעיהָ  ּבְ ל ֹקֶרט ּכְ  ׁשֶ
ית ָבר הּוא ְוִאם. ְטֵרָפה, ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ִחְלּתִ ָסֵפק ּדָ  ׁשֶ

ב ִאם   :ִמָסֵפק ְטֵרָפה ,ֻנּקַ

 נב סימן
' ז ּובוֹ , באיברים מראה ושנוי, לאור שנפל עוף דין

  ְסִעיִפים:

ַפל עֹוף. א ּנָ ֵני ְוֶנְחְמרוּ  ָלאּור ׁשֶ ּנוּ  ֵמָעיו ּבְ ּתַ ב, ְוִנׁשְ  ַהּלֵ
ם ְוָכֵבד ְוֻקְרְקָבן ְרּכָ ּדַ ים ִלְהיֹות ׁשֶ  ְוהֹוִריקוּ  ֲאֻדּמִ
י ַכְרּתִ ַעיִ  אוֹ , ּכְ ן םַהּמֵ ְרּכָ ּדַ ים ִלְהיֹות ׁשֶ , ֶהֱאִדימוּ  ְיֻרּקִ
הוּ  ֲאִפּלוּ  ְטֵרָפה ֶ ַמׁשּ ּנוּ  ֵמֶהם ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ יעַ  ֹלא ַוֲאִפּלוּ , ׁשֶ  ִהּגִ
יָון, ֶלָחָלל ּנוּ  ּכֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ֵקב סֹוָפן ֵאשׁ  ִמְכַות ֵמֲחַמת ׁשֶ . ִלּנָ
ֵבד ּנּוי ֵאין ְוַהּכָ ִ א ּבוֹ  אֹוֵסר ַהׁשּ ן ִאם ֶאּלָ הִנשְׁ  ּכֵ ּנָ  ּתַ
ֶנֶגד ַעִים ּכְ ַהְינוּ , ַהּמֵ ֹראשׁ  ּדְ ק ּבָ ּלוֹ  ַהּדַ י ׁשֶ ִנים ּוְכַלּפֵ , ּפְ
ֶנֶגד הֹוִריק ִאם אוֹ  ָרה ּכְ ֶנֶגד אוֹ  ַהּמָ ל ּכְ  ְמקֹום ּכָ

ין ֵאין ָהֵרָאה ֲאָבל. ַחּיּוָתהּ  ׁשִ ֵני, ָלהּ  חֹוׁשְ  ִמּפְ
ְלעֹוֶתיהָ  ּצַ   :ָעֶליהָ  ְמִגּנֹות ׁשֶ

נּ  ָהא. ב ׁשִ ֵאָבִרים ּפֹוֵסל ּויּדְ ְוָקא, ֵאּלוּ  ּבְ ָעְמדוּ  ּדַ ׁשֶ  ּכְ
ּנּוֵייֶהם ׁשִ ָלָקן ַאַחר ּבְ ְ ׁשּ ָלָקן ִאם ֲאָבל, ׁשֶ  ְוָחְזרוּ  ׁשְ
ר, ְלַמְרֵאיֶהן ׁשֵ   :ּכָ

ּנוּ  ֹלא ִאם. ג ּתַ ָלָקן ְוֵאַרע ֵאּלוּ  ֵאָבִרים ִנׁשְ ְ ׁשּ  ׁשֶ
ּנוּ  ּתַ יָון, ְטֵרָפה, ְוִנׁשְ ְפָלה ּכֵ ּנָ   :אּורלָ  ׁשֶ

ָכֵבד ּפֹוֵסל ַיְרקּות ֵאין. ד ל ּבְ יִתי עֹוף ׁשֶ ּיֵשׁ  ּבֵ  ׁשֶ
ִמינוֹ  י ּבְ ִרּיִ ל, ִמְדּבָ ּכָ ים ׁשֶ ִרּיִ ְדּבָ ֵבָדן ַהּמִ י ָיֹרק ּכְ ַכְרּתִ   :ּכְ

ֵני ֶנְחְמרוּ  ִאם ָידּועַ  ְוֵאין ָלאּור ָנְפָלה. ה , ֵמֶעיהָ  ּבְ
ִדיָקה ְצִריָכה ן ֵליָתא ְוִאי. ּבְ ֵקיהּ לְ  ַקּמָ   :ֲאסּוָרה, ִמְבּדְ

ּנּוי ִנְמָצא. ו ֶאָחד ׁשִ י ַעל ַאף, ֵאּלוּ  ֵמֵאיָבִרים ּבְ  ּפִ
ֵאין ְפָלה ָלנוּ  ָידּועַ  ׁשֶ ּנָ   :ְטֵרָפה, ָלאּור ׁשֶ

ּנּוי ְטֵרפּות ֵאין. ז א ּפֹוֵסל ֵאּלוּ  ֵאָבִרים ׁשִ עֹוף ֶאּלָ , ּבְ
ְבֵהָמה ֲאָבל ּנּוי ֵאין ּבִ  ֲאִפּלוּ  ּפֹוֵסל ֵאּלוּ  ֵאָבִרים ׁשִ

ְפָלה ָיַדְענוּ  ּנָ   :ָלאּור ׁשֶ

 נג סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , ובעוף בבהמה מכה או שבר דין
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ְמטוּ . א ֵהָמה ְיֵדי ִנׁשְ ָרם ַהּבְ רוּ  אוֹ , ֵמִעּקָ ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ  אוֹ  ׁשֶ
כוּ  שׁ  אוֹ , ְלַגְמֵרי ֶנְחּתְ ּיֵ ָרה, ָיַדִים' ג ָלהּ  ׁשֶ ׁשֵ  ֲאָבל. ּכְ
ר ָאסּור ַעְצמוֹ  םָהֶעצֶ  ּבַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ר עֹור ֵאין ִאם, ּכְ  ּוָבׂשָ
  :ֻרּבוֹ  ֶאת חֹוִפין

עֹוף ְוֵכן. ב כוּ  ִאם, ּבְ רוּ  אוֹ  ֶנְחּתְ ּבְ יו ִנׁשְ ָרה, ֲאַגּפָ ׁשֵ , ּכְ
רוּ  ֲאִפּלוּ  ּבְ ֶבר ְוהּוא, ַלּגּוף ְלִחּבּורוֹ  ָסמּוךְ  ִנׁשְ ֶ ׁשּ  ׁשֶ
ִאם, ֶקץעֹ  ּבוֹ  ְיֵהא ֹלא ַהִחיצֹון ָהֶעֶצם  ֹעֶקץ ּבוֹ  ָהָיה ׁשֶ
ֵדק ּבָ   :ָהֵרָאה ּתִ

ְמטוּ . ג יו ִנׁשְ רוֹ , ֵמֶהם ֶאָחד ֲאִפּלוּ , ֲאַגּפָ ין, ֵמִעּקָ ׁשִ  חֹוׁשְ
א ּמָ ָבה ׁשֶ ָחהּ  ְוָצִריךְ , ָהֵרָאה ִנּקְ  ִהיא ִאם ְלָבְדָקהּ  ְלַנּפְ
ֵלָמה ָרה, ׁשְ ׁשֵ   :ְטֵרָפה, ָלאו ְוִאם, ּכְ

ף ִנְמָצא. ד ִחיָטה ֹקֶדם ִאם יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ  בּורשָׁ  ַהּגַ  ׁשְ
ר ּבַ ךְ  ַאַחר אוֹ  ִנׁשְ ָהָיה עֹוף ה. ְטֵרָפה, ּכָ ה לוֹ  ׁשֶ  ַמּכָ
ה ַחת ֲעֻמּקָ ָנף ּתַ ֶנֶגד ַהּכָ מוּ , ָהֵרָאה ּכְ  ַעל נֹוָצה ְוׂשָ
ה ּכָ חוּ  ַהּמַ ֶרךְ  ְוִנּפְ ֶרת ּדֶ ְרּגֶ ַקשׁ  ַהּגַ ק ּבְ  ָיָצא ְוֹלא ּדַ
א, ָהרּוחַ  ה קֹוםמְ  ְיַמּלֵ ּכָ חַ  ַמִים ַהּמַ ַקשׁ  ִויַנּפֵ ֶרךְ  ּבְ  ּדֶ

ֶרת ְרּגֶ צוּ  ִאם, ַהּגַ ִים ְיַבְצּבְ   :ְטֵרָפה, ַהּמַ
  י

 נד סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , בצלעותיה טרפות דיני

ֵהָמה. א דֹולֹות ְצָלעֹות ב"כ ָלהּ  ֵישׁ  ַהּבְ שׁ  ּגְ ּיֵ ֶהן ׁשֶ  ּבָ
אן א"י, ֹמחַ  אן א"ְוי ִמּכָ קּוָעה ַאַחת ָכלוְ , ִמּכָ  ּתְ

חּוְלָיא הּ  ּבַ ּלָ ה, ׁשֶ  ְקַטּנֹות ְצָלעֹות עֹוד ֵישׁ  ֵמֶהן ּוְלַמּטָ
ֵאין ֶהם ׁשֶ לוּ  ּוְלַאַחר, ֹמחַ  ּבָ ּכָ ל ׁשֶ ָלעֹות ּכָ  ֵישׁ  ַהּצְ

ֵאין חּוְליֹות קּועֹות ְצָלעֹות ׁשֶ ֶהן ּתְ רוּ . ּבָ ּבְ ן ִנׁשְ ל ֻרּבָ  ׁשֶ
דֹולֹות ב"כ י ָלהּוְלַמעְ  ֵמֶחְצָין ַהּגְ ַלּפֵ ְדָרה ּכְ ִ ין, ַהׁשּ  ּבֵ

ה ָ ׁשּ ד ׁשִ ה ֶזה ִמּצַ ָ ׁשּ ד ְוׁשִ ד א"י אוֹ , ֶזה ִמּצַ  ֶזה ִמּצַ
ד ְוֶאָחד ִני ִמּצַ ֵ  ֵמַהחּוְלָיא ֶנֶעְקרוּ  ְוִאם. ְטֵרָפה, ַהׁשּ

ֶמת ְוַהחּוְלָיא ִאּלוּ  ָהֵוי, ַקּיֶ רוּ  ּכְ ּבְ ּתַ   :ִנׁשְ

רוּ . ב ּבְ ּתַ ַטּנוֹ  ְצָלעֹות ִנׁשְ ֵאין תַהּקְ ֶהם ׁשֶ ָרה, ֹמחַ  ּבָ ׁשֵ   :ּכְ

ָלעֹות ֶנֱעַקר. ג דֹולֹות ֵמַהּצְ הּ  חּוְלָיא ַוֲחִצי ֶצַלע ּגְ , ִעּמָ
  :ְטֵרָפה

הּ  ַאַחת חּוְלָיא ֶנֶעְקָרה. ד ּלָ ֵאין ֵמאֹוָתן ֲאִפּלוּ , ּכֻ  ׁשֶ
ֶהם   :ְטֵרָפה, ְצָלעֹות ּבָ

ָרה ִאם. ה ּבְ ְדָרה ִנׁשְ ִ ְדָרה ּוטח ִנְפַסק ְוֹלא ַהׁשּ ִ , ַהׁשּ
ָרה ׁשֵ   :ּכְ

 נה סימן
  ְסִעיִפים: ג"י ּובוֹ , ובפרקיו ברגל טריפות דיני

ה. א ֹלׁשָ ָרִקים ׁשְ ֶרֶגל ֵישׁ  ּפְ ְחּתֹון ּבָ  ַמה ְוהּוא, ַהּתַ
חֹוְתִכין ֶ ָרסֹות ִעם ׁשּ יִטין ַהּפְ ְפׁשִ ּמַ ׁשֶ ֵהָמה ּכְ  ְוִנְקֵראת ַהּבְ
ה ּבָ ֶרת ַאְרּכֻ ְמּכֶ ּנוּ  ּוְלַמְעָלה, ֹראשׁ הָ  ִעם ַהּנִ ֶרק ִמּמֶ  ּפֶ

ִני ְקָרא ְוהּוא ׁשֵ יִדים ְוֹצֶמת, ׁשֹוק ַהּנִ יתוֹ  ַהּגִ ַתְחּתִ  ּבְ
ה ָסמּוךְ  ּבָ ֶרת ָלַאְרּכֻ ְמּכֶ ּנוּ  ּוְלַמְעָלה, ָהֹראשׁ  ִעם ַהּנִ  ִמּמֶ
ֶרק י ּפֶ ִליׁשִ ר ְוהּוא ׁשְ ֶרק. קּוִלית ְוִנְקָרא ַלּגּוף ְמֻחּבָ ּפֶ  ּבַ

ְחּתוֹ  ָכל, ןַהּתַ ָחֵתךְ  ָמקֹום ּבְ ּיֵ הּ  ׁשֶ ָרה, ּבָ ׁשֵ  ֶעֶצם. ּכְ
ר ְקָרא ַלּגּוף ַהְמֻחּבָ ָכל, קּוִלית ַהּנִ ָחֵתךְ  ָמקֹום ּבְ ּיֵ , ׁשֶ
ֶעֶצם. ְטֵרָפה ךְ  ִאם, ָהֶאְמָצִעי ּבָ ּלֹא ֶנְחּתַ ְמקֹום ׁשֶ  ּבִ
יִדים ֹצֶמת ָרה, ַהּגִ ׁשֵ ךְ  ְוִאם. ּכְ ְמקֹום ֶנְחּתַ  ֹצֶמת ּבִ

יִדים ֵני ֶנֶאְסָרה ְוֹלא, ְטֵרָפה ,ַהּגִ ִהיא ִמּפְ  ֲחתּוַכת ׁשֶ
ָמקֹום ָהֶרֶגל א, ֶזה ּבְ ֵני ֶאּלָ כוּ  ִמּפְ ְחּתְ ּנֶ יִדים ׁשֶ . ַהּגִ
ר ִאם, ְלִפיָכךְ  ּבַ ְמקֹום ָהֶעֶצם ִנׁשְ יִדים ֹצֶמת ּבִ  ְוָיָצא ַהּגִ
ר עֹור ְוֵאין, ַלחּוץ ֹצֶמת ּוָבַדק, ֻרּבוֹ  ֶאת חֹוִפין ּוָבׂשָ  ּבְ
ִמים ְוִנְמְצאוּ  יִדיםַהגִּ  ָרה, ַקּיָ ׁשֵ ךְ  אֹוְסִרים ְוֵישׁ . ּכְ ֶנְחּתַ  ּבְ

ָכל ָהֶאְמָצִעי ֶעֶצם ּלֹא ֲאִפּלוּ , ָמקֹום ּבְ ְמקֹום ׁשֶ  ֹצֶמת ּבִ
יִדים ם, ַהּגִ ר ִאם ּוְלַדְעּתָ ּבַ ְמקֹום ָהֶעֶצם ִנׁשְ  ֹצֶמת ּבִ
יִדים ר עֹור ְוֵאין ַלחּוץ ְוָיָצא ַהּגִ , ֻרּבוֹ  תאֶ  חֹוִפין ּוָבׂשָ

י ַעל ַאף ַדק ּפִ ּבָ ֹצֶמת ׁשֶ יִדים ּבְ ִמים ְוִנְמְצאוּ  ַהּגִ , ַקּיָ
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ךְ  ִאם ְוֵכן. ְטֵרָפה תֹוךְ  ֶנְחּתַ ֶרק ּבְ ין ַהּפֶ ּבֵ ה ׁשֶ ּבָ  ַאְרּכֻ
ֶרת ְמּכֶ ֹוק ָהֹראשׁ  ִעם ַהּנִ סֹוף ַלׁשּ ין, ָהַעְרקּום ּבְ  ּבֵ
ֹוק ּוֵבין ָהַעְרקּום ךְ  ִאםוְ  ֶזה ְלַדַעת ְטֵרָפה, ַהׁשּ  ֶנְחּתַ

תֹוךְ  ֶרק ּבְ ָמקֹום ַהּפֶ ר ּבְ ֻחּבָ ּמְ  ִעם ַהּקּוִלית ֶעֶצם ׁשֶ
ֹוק   :ְטֵרָפה, ַהׁשּ

ק ַהּקּוִלית ֶעֶצם. ב ּתַ ּנִ קֹומוֹ  ׁשֶ ְמקֹום ִמּמְ  ִחּבּורוֹ  ּבִ
ּגּוף ַאְטָמא ּבּוָקא ְוַהְינוּ , ּבַ ף ּדְ ׁשָ  ְטֵרָפה, ִמּדּוְכֵתהּ  ּדְ
ין ְבֵהָמה ּבֵ ין ּבִ ִאַעּכּול ְוהּוא, עֹוףבְּ  ּבֵ  ְוֵהם, ִניֵביהּ  ּדְ

ֶעֶצם ַהְיֵתרֹות ּבְ ף ׁשֶ ּיֹוְצאֹות ַהּכַ ָכר ָהֶעֶצם ַעל ׁשֶ  ַהּזָ
ּלֹא ִנְפְסקוּ  ֲאָבל, אֹותוֹ  ְואֹוֲחזֹות , ִעּכּול ֵמֲחַמת ׁשֶ
ָרה ׁשֵ   :ּכְ

ר ַהּקּוִלית ֶעֶצם ֹראשׁ . ג ֹוק ַהְמֻחּבָ ק ַלׁשּ ּתַ ּנִ קֹומוֹ  ׁשֶ , ִמּמְ
שֵׁ    ִניֵבהּ  ִאַעּכּול ִאם ֲאִפּלוּ , ָרהּכְ

ָכל, ְטֵרָפה, ַרְגַלִים' ג ָלהּ  ֵישׁ  ִאם. ד ָנטּול ָיֵתר ּדְ  ּכְ
ִמי ְהֶיה ְוהּוא, הּוא ַאַחת ֶרֶגל ָחֵסר ְוָכִאּלוּ  ּדָ ּיִ  ֶזה ׁשֶ

ֵתר ְחּתֹון ֶעֶצם ֵמֹראשׁ  ַהּיָ   :ּוְלַמְעָלה ַהּתַ

ל. ה ִאם ָמקֹום ּכָ ם ֵיָחֵתךְ  ׁשֶ , ְטֵרָפה ִהיא ָהֶרֶגל ׁשָ
ךְ  ֹלא ֲאִפּלוּ  א ֶנְחּתַ ר ֶאּלָ ּבַ  ֵאין ִאם, ַלחּוץ ְוָיָצא ִנׁשְ
ר עֹור פוֹ  ְוֹרב ָעְביוֹ  ֹרב חֹוִפין ּוָבׂשָ  ְוִאם. ְטֵרָפה, ֶהּקֵ
ר עֹור פוֹ  ְוֹרב ָעְביוֹ  ֹרב חֹוִפין ּוָבׂשָ ָרה, ֶהּקֵ ׁשֵ  ְוִאם. ּכְ
ע ֵישׁ  ִאם, ֵמָהֶעֶצם ְקָצת ָנַפל ר ֹורּבָ  ְלַחּפֹות ּוָבׂשָ

ֶבר ֶ ָרה, ָהֶעֶצם ָנַפל ֹלא ִאם ַאף ַהׁשּ ׁשֵ  ֵאין ִאם ֲאָבל. ּכְ
ֵדי ּבוֹ  י ַעל ַאף, ָנַפל ֹלא ִאּלוּ  ְלַחּפֹותוֹ  ּכְ שׁ  ּפִ ּיֵ  ּבוֹ  ׁשֶ

ֵדי ה ְלַחּפֹותוֹ  ּכְ ר ְוִאם. ְטֵרָפה, ַעּתָ ּבַ ָמקֹום ִנׁשְ  ּבְ
ֵאינוֹ  ךְ  ִאם ִנְטָרף ׁשֶ ר עֹור יןאֵ  ִאם, ֶנְחּתַ  חֹוִפין ּוָבׂשָ

ֵהָמה, ֻרּבוֹ  ֶאת ֶרת ַהּבְ ָנן ָאסּור ְוָהֵאֶבר, ֻמּתֶ ַרּבָ , ִמּדְ
ם ַלְחּתֹךְ  ְוָצִריךְ  ר ְמַעט ּגַ ּתָ חֹוֵתךְ  ֵמַהּמֻ ׁשֶ  ָהֵאֶבר ּכְ
  :ָהָאסּור

ר. ו ּבַ ל ַהּקּוִלית ֶעֶצם ִנׁשְ ּנוּ  ְוִנּטַ  ֵמֹראׁשוֹ  ֹקֶרט ִמּמֶ
ר ָהֶעְליֹון ְדָרהבַּ  ַהְמֻחּבָ ִ לוּ , ׁשּ  ִאם, ִניָביו ִמעּוט ְוִנְתַעּכְ

ר עֹור ָרה, ֻרּבוֹ  ֶאת חֹוִפין ּוָבׂשָ ׁשֵ   :ּכְ

ִריָנן ָהא. ז ַמְכׁשְ עֹור ּדְ ר ּבְ ְוָקא, ֻרּבוֹ  ֶאת חֹוִפין ּוָבׂשָ  ּדַ
ֹרב ׁשֶ ר ִמן ַהִחּפּוי ּכְ ׂשָ עּוט ְוָאז, ַהּבָ ל ַהּמִ  עֹור ׁשֶ
 ִמן ַוֲחִצי ָהעֹור ִמן ֲחִציהַ  ִאם ֲאָבל, ִעּמוֹ  ִמְצָטֵרף
ר ׂשָ י ְוָהֵני. ֹלא, ַהּבָ ְבֵהָמה ִמּלֵ עֹוף ֲאָבל, ּבִ יָון, ּבְ  ּכֵ
עֹורוֹ  ר ִעם ִמְצָטֵרף, ַרךְ  ׁשֶ ׂשָ ר ּוֶמֱחָצה. ַהּבָ ׂשָ  ּוֶמֱחָצה ּבָ
ר, עֹור ׁשֵ   :ּכָ

ַתב ִמי ֵישׁ . ח ּכָ שׁ , ׁשֶ ּיֵ עֹור ָמקֹום ׁשֶ יל ְלַבּדוֹ  ׁשֶ  ַמּצִ
ְבֵהָמה ֲאִפּלוּ  קֹום ְוהּוא, ּבִ ּמָ שׁ  ַהָסמּוךְ  ּבַ ה ַמּמָ ּבָ , ָלַאְרּכֻ
ֵאין ְלִפי ם ׁשֶ ר ְלעֹוָלם ׁשָ ׂשָ א ּבָ בּוק ְלַבד עֹור ֶאּלָ  ּדָ
ָאר, ָהֶעֶצם ִעם ֶרךְ  ְמקֹומֹות ּוִבׁשְ ּדֶ ם ִלְהיֹות ׁשֶ ר ׁשָ ׂשָ , ּבָ
ם ָהָיה ֹלא ִאם ר ׁשָ ׂשָ א ּבָ ְלַבד עֹור ֶאּלָ  ןִריִרי ְוָהיוּ , ּבִ
ין יל אֹוְמִרים ֵישׁ , ְוָהֶעֶצם ָהעֹור ּבֵ ּצִ ּמַ   :ׁשֶ

יִדין. ט סֹוָפן ּגִ יִליםמַ  ֵאיָנם ְלַהְקׁשֹות ׁשֶ   :ּצִ

ר ָהָיה ֹלא. י ׂשָ ָמקֹום ֻרּבוֹ  ֶאת ַהחֹוֶפה ַהּבָ , ֶאָחד ּבְ
א ט ֶאּלָ אן ְמַעט ִמְתַלּקֵ אן ּוְמַעט ּכָ , ָהֶעֶצם ְסִביבֹות ּכָ
הּוא אוֹ  ָמקוֹ  ׁשֶ א ֶאָחד םּבְ הּוא ֶאּלָ ד ׁשֶ  ִנְקַלף אוֹ  ְמֻרּדָ

ל אוֹ , ָהֶעֶצם ֵמַעל ּטַ ּנִ יתוֹ  ׁשֶ ִליׁשִ ְחּתֹון ׁשְ ב אוֹ  ַהּתַ  ִנּקַ
ק אוֹ  יִלין ֵאיָנם, ִנְסּדַ ר ִנְתַמְסֵמס ִאם ְוֵכן ַמּצִ ׂשָ  ּבָ

ה ַהחֹוֶפה ֵעין ְוַנֲעׂשָ ר ּכְ ׂשָ ָהרֹוֵפא ּבָ  ֵאינוֹ , ּגֹוְררוֹ  ׁשֶ
יל   :ַמּצִ

ר. יא ר ִנְקּדַ ׂשָ ין ַהּבָ ַסּכִ ֶבר ֵמַעל ּבְ ֶ ֵעין ַהׁשּ ַעת ּכְ , ַטּבַ
ִעּגּול פוֹ  ְוֹרב, ּבְ ָרה, ְמֻכֶסה ֶהּקֵ ׁשֵ ְהֶיה ְוהּוא, ּכְ ּיִ  ׁשֶ
ר ׂשָ בּוק ַהּבָ ֶעֶצם ּדָ ִדיָרה ְסִביב ּבָ   :ַהּקְ

ר. יב ּבַ ָמקֹום ָהֶעֶצם ִנׁשְ ה ּבְ עֹוׂשֶ  ְוָחַזר, ְטֵרָפה אֹוָתהּ  ׁשֶ
ָרה, ָלאו ִאם ֻרּבוֹ  ָיָצא ִאם ָידּועַ  ְוֵאין רְוִנְקשַׁ  ׁשֵ  ּכְ
ָחַזר ְוהּוא ר ָהִראׁשֹון ִלְמקֹומוֹ  ׁשֶ ֶבר, ְוִנְתַחּבֵ  ִעם ׁשֶ
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ֶבר ו ׁשֶ קוּ  ַיְחּדָ  ִלְמקֹומוֹ  ָחַזר ֹלא ִאם ֲאָבל. ְיֻדּבְ
א, ָהִראׁשֹון ֵני ֶאּלָ ְבֵרי ׁשְ  ַעל ֶזה ׁשֹוְכִבים ָהֶעֶצם ׁשִ

ךְ  ֶזה, ֶזה ךְ  ְוֶזה ְלַמְעָלה ִנְמׁשָ ה ִנְמׁשָ   :ְטֵרָפה, ְלַמּטָ

בּור ִנְמָצא. יג ה ִאם יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ  ׁשָ ים ַנֲעׂשָ  אוֹ  ֵמַחּיִ
ה ְמקֹום ִאם, ִמיָתה ְלַאַחר ּכָ ֹחר ַהּמַ ָידּועַ  ׁשָ ה ּבְ ֲעׂשָ ּנַ  ׁשֶ
ים ה ֵישׁ  ִאם, ָעָליו ַלֲעֹמד ְיכֹוִלים ֵאין ְוִאם. ֵמַחּיִ ּמֶ  ּבַ
מוֹ  ִלְתלֹות ָרָסהּ  ּכְ ּדְ ְרָצָצהּ  אוֹ  ׁשֶ  ּתֹוִלין, ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ׁשֶ
  :ִמָסֵפק ֲאסּוָרה, ָלאו ְוִאם, ְלָהֵקל

 נו סימן
  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , הגידים בצמת טרפות דיני

לוּ . א יִדין ֹצֶמת ִנּטְ ְפְסקוּ  אוֹ  ַהּגִ ּנִ  ַעל ַאף, ְטֵרָפה, ׁשֶ
י ל ּפִ ּכָ ם ָהֶעֶצם ׁשֶ   :ַקּיָ

יִדין ֹצֶמת. ב ֵהָמה ֵהם ַהּגִ ּבְ ֶעֶצם ּבַ י ָהֶאְמָצִעי ּבָ ַלּפֵ  ּכְ
ָנב חּוץ ַהּזָ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ , ָעָליו נֹוֵפל ׁשֶ ֵהם ׁשֶ י ׁשֶ ַלּפֵ  ּכְ
ִנים ֵהָמה ֲחַלל ְלַצד ּפְ   :ַהּבְ

 ָקָטן ֶעֶצם ְוהּוא, ֵמָהַעְרקּום ְלַמְעָלה ַהְתָחָלָתם. ג
ר ַחּבֵ ּמְ ֹוק ׁשֶ הלָ  ַהׁשּ ּבָ ֶרת ַאְרּכֻ ְמּכֶ  ְוֶעֶצם, ָהֹראשׁ  ִעם ַהּנִ

ֲחִקים ֶזה ׂשַ ּמְ ינֹוקֹות ּבוֹ  ׁשֶ ּקֹוִרין ַהּתִ , ל"קוגי ׁשֶ
ּנוּ  ּוְלַמְעָלה ִרים ִמּמֶ יִדים ְוצֹוְמִתים ִמְתַחּבְ , ֵאּלוּ  ּגִ
ִטים ְועֹוִלים ְ ׁשּ ֹוק ּוִמְתּפַ ׁשּ ִכים ַעד ּבַ ְתַרּכְ ּמִ  ְוחֹוְזִרים ׁשֶ
ֵעין שָׂ  ּכְ   :רּבָ

לוּ  אוֹ  ִנְפְסקוּ . ד ֶנֶגד ִנּטְ ָרה, ָהַעְרקּום ּכְ ׁשֵ  ְלַמְעָלה. ּכְ
קֹום ְוהּוא, ֵמָהַעְרקּום ִחים ַהּמָ ּבָ ַהּטַ , ּבוֹ  ּתֹוִלין ׁשֶ

  :ְטֵרָפה

עּור. ה ן ׁשִ קֹום ָאְרּכָ ְתִחיִלין ִמּמָ ּמַ  צֹוְמִתים ִלְהיֹות ׁשֶ
ִטים ַעד ְ ׁשּ ְתּפַ ּמִ ר ׁשֶ ׂשָ ּבָ בְ , ּבַ ָסה ֵהָמהּבִ עֹות ו"י ּגַ  ֶאְצּבָ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  הּוא, ׁשֶ עּור ׁשֶ עֹות' ד ׁשִ  ּוִבְבֵהָמה. ֶאְצּבָ
ה ּקָ עּור ֲחָכִמים ָנְתנוּ  ֹלא ּדַ א, ׁשִ ַמְרִאיָתן ֶאּלָ  ּבְ

ּושׁ  ל, ּוְבִמׁשּ ּכָ ֵהם ְזַמן ׁשֶ ים, ְלָבִנים ׁשֶ  ֵישׁ , ְוָעִבים ָקׁשִ
ין ָלֶהם יִדין ֹצֶמת ּדִ ֵהם לֲאבָ , ַהּגִ ׁשֶ  ַמְתִחיִלים ּכְ

ךְ  ֵהם אוֹ  ְלִהְתַרּכֵ ים ׁשֶ ים ְקַטּנִ ין ָלֶהם ֵאין, ְוַדּקִ  ּדִ
יִדים ֹצֶמת ֵאין ּוְבָמקֹום. ַהּגִ ל ְלָבִנים ׁשֶ ךְ  ּכָ א, ּכָ  ֶאּלָ

ֵעין ּוַמְזִהיִרים ְקָצת ְלָבִנים  ֹצֶמת ָהֵוי ֹלא, ְזכּוִכית ּכְ
יִדים   :ַהּגִ

יִדים ֵישׁ . ו ְבָלעים םֲאֵחִרי ּגִ ּנִ ֵאּלוּ  ׁשֶ ַזְכרּות ּבְ  ּכְ
ַנְקבּות ְכַלל ֵאיָנם ְואֹוָתם, ּבְ יִדים ֹצֶמת ּבִ   :ַהּגִ

יִדים ֹצֶמת. ז ְבֵהָמה ַהּגִ ַנִים ָעב ֶאָחד', ג ּבִ ים ּוׁשְ ּקִ . ּדַ
ךְ  ֶרת, ְלַבּדוֹ  ָהָעב ֶנְחּתַ ֲהֵרי, ֻמּתֶ ֲארוּ  ׁשֶ ַנִים ִנׁשְ . ׁשְ
כוּ  ַנִים ֶנְחּתְ ְ יםַהדַּ  ַהׁשּ ֶרת ּקִ ֲהֵרי, ֻמּתֶ דֹול ָהָעב ׁשֶ  ּגָ

ֵניֶהם ְ ל ֹלא ַוֲהֵרי ִמׁשּ ל ִנּטַ א ַהּצֶֹמת ּכָ . ִמעּוטוֹ  ֶאּלָ
ךְ  ל ֻרּבוֹ  ֶנְחּתַ ל ׁשֶ   :ְטֵרָפה, ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ

עֹוף. ח ֶעֶצם ֵהם ּבָ מוֹ  ָהֶאְמָצִעי ּבָ ֵהָמה ּכְ ּבְ , ו"י ְוֵהם ּבַ
ל ֻרּבוֹ  ִנְפַסק ְוִאם   ְטֵרָפה, םֵמהֶ  ֶאָחד ׁשֶ

ִלים ָמקֹום ִסיַמן. ט ּכָ יִדים ֹצֶמת ׁשֶ עֹוף ַהּגִ ִסיָמָנם ּבָ  ּכְ
ְבֵהָמה ה ּבִ ּקָ   :ּדַ

ר. י ּבַ ְמקֹום ָהֶעֶצם ִנׁשְ יִדים צֹומֹות ּבִ ר ַהּגִ  ְוִנְקׁשַ
א יִרין ֵישׁ , ָיֶפה ְוִנְתַרּפֵ ה ֹלא ִאם ַמּתִ ּנָ ּתַ ׁשְ  ַמְרִאית ּנִ

ר ׂשָ ַעל ּבָ ֶבר ׁשֶ ֶ ְבֹדק ַעד אֹוְסִרין ְוֵישׁ  ,ַהׁשּ ּיִ  ֹצֶמת ׁשֶ
יִדיןהַ    :ּגִ

 נז סימן
  ְסִעיִפים: א"כ ּובוֹ , הדורסת מחיה דרוסה בהמה דין

רּוָסה. א ל ְוֹלא. ְטֵרָפה ּדְ ה ּכָ ִוים ְועֹוף ַחּיָ  ׁשָ
ְדִריָסָתן א, ּבִ יַצד. ֵישׁ  ַמֲעלֹות, ַמֲעלֹות ֶאּלָ  ָהֲאִרי, ּכֵ

ִריָסה לוֹ  ֵישׁ  ׁשֹור ִפּלוּ אֲ  ּדְ דֹול ּבַ ָסה ַהּגָ ַחּיֹות ּוַבּגַ ּבַ , ׁשֶ
ֵאב ִריָסה לוֹ  ֵאין ַהּזְ ְבֵהָמה ּדְ ָסה ּבִ ה ַוֲאִפּלוּ , ּגַ ְקַטּנָ  ּבִ
ֶהן ּבָ גֹון ׁשֶ ֲעָגִלים ּכְ ִריָסה לוֹ  ֵישׁ  ֲאָבל, ּבַ ה ּדְ ַדּקָ , ּבְ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן נז הלכות טרפות
  

 

400

  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 י
 י

דֹוָלה ַוֲאִפּלוּ  ּגְ ּקֹות ּבַ ּדַ ּבַ גֹון, ׁשֶ ים ּכְ ָבׂשִ דֹולִ  ּכְ , יםּגְ
ה ָחתּול ִריָסה ָלֶהם ֵאין ְוׁשּוָעל ּוְנִמּיָ ים ּדְ ְכָבׂשִ  ּבִ

דֹוִלים ִריָסה ָלֶהם ֵישׁ  ֲאָבל, ּגְ ְגָדִיים ּדְ  ְוָכל, ּוְטָלִאים ּבִ
ן ּכֵ ה, ָהעֹופֹות ְבָכל ׁשֶ ִריָסה ָלהּ  ֵאין ֻחְלּדָ ְבֵהָמה ּדְ  ּבִ
ָלל ְגָדִיים ַוֲאִפּלוּ , ּכְ ִריָסה הּ לָ  ֵישׁ  ֲאָבל, ּוְטָלִאים ּבִ  ּדְ
ָכל ָסה ֲאִפּלוּ  ָהעֹופֹות ּבְ ּגַ ֶהם ּבַ ּבָ ֶלב, ׁשֶ  לוֹ  ֵאין ּכֶ

ִריָסה ָלל ּדְ עֹופֹות ֲאִפּלוּ  ּכְ ב ְוִאם, ּבָ , ֶהָחָלל ַעד ִנּקַ
ינוֹ  קֹוץ ּדִ ב ּכְ ּקַ ּנִ ָאר, ֶלָחָלל ׁשֶ ל, ְטֵמאֹות ַחּיֹות ׁשְ  ּכָ

ֵאיָנהּ  ָסה ׁשֶ ֵאב ּגַ ִריָסה ָלהּ  ֵאין, ֵמַהּזְ ְגדֹוָלה ּדְ  ּבִ
ה ּקָ ּדַ ּבַ ים, ׁשֶ ְכָבׂשִ ים ּבִ ָסה ִהיא ֲאִפּלוּ , ְוִעּזִ ְזֵאב ּגַ . ּכִ

ִריָסה ָלהּ  ֵישׁ  ֲאָבל ְגָדִיים ּדְ ן ְוָכל, ּוְטָלִאים ּבִ ּכֵ  ׁשֶ
עֹופֹות ָסה ָהְיָתה ְוִאם, ּבְ ֵאב ּגַ יָנהּ , ֵמַהּזְ ְזֵאב ּדִ  ְוֵישׁ , ּכִ

ִריָסה ָלהּ  ה ּדְ ַדּקָ  ִהיא ַוֲאִפּלוּ , ַגָסהבְּ  ֹלא ֲאָבל ּבְ
דֹוָלה ֲאִרי ּגְ ָסה ָהְיָתה, ּכַ  ִהיא ֲהֵרי, ֵמֲאִרי יֹוֵתר ּגַ
ֲאִרי ִריָסה ָלהּ  ְוֵישׁ , ּכַ ּכֹל ּדְ   :ּבַ

ל. ב ִריָסה ָלֶהם ֵאין ָהעֹופֹות ּכָ ְבֵהָמה ּדְ  ֲאִפּלוּ  ּבִ
ְגָדִיים שׁ  ֵמָהֵנץ חּוץ, ּוְטָלִאים ּבִ ּיֵ ִריָסה לוֹ  ׁשֶ ְגָדיִ  ּדְ  יםּבִ
ּקֹב ְוהּוא, ּוְטָלִאים ּיִ ְרנוֹ  ׁשֶ ִצּפָ ָאז, ֶהָחָלל ְלֵבית ּבְ  ׁשֶ
  :ֶאֶרס ֵמִטיל

ץ. ג ִריָסה לוֹ  ֵישׁ  ַהּנֵ עֹוף ֲאִפּלוּ  ּדְ דֹול ּבְ ּנוּ  ּגָ , ִמּמֶ
ֵהא ּוִבְלַבד ּיְ ק ִמן ׁשֶ תֹוִרים ַהּדַ  ֹלא ֲאָבל, יֹוִנים ּוְבֵני ּכְ

ַתְרְנֹגֶלת ַמְעָלה ּבְ ּלְ הּ ִממֶּ  ְוׁשֶ ָאר ּנָ  ַהּדֹוְרִסים עֹופֹות ּוׁשְ
ִריָסה ָלֶהם ֵישׁ  עֹוף ּדְ מֹוָתם ּבְ ּכְ עֹוף ֹלא ֲאָבל, ׁשֶ  ּבְ

הּוא דֹול ׁשֶ   :ֵמֶהם ּגָ

ל. ד ָאַמְרנוּ  ֵאּלוּ  ּכָ שׁ  ׁשֶ ּיֵ ִריָסה ָלֶהם ׁשֶ ין, ּדְ  ִאם ּבֵ
ִאים יל ּבָ ְדָרס ְלַהּצִ ּנוּ  ַהּנִ ין, ִמּמֶ ִאים ֵאין ִאם ּבֵ  ּבָ
ילוֹ ְלהַ    :ּצִ

ו אֹוְמִרים ֵישׁ . ה ַעְכׁשָ ר נֹוֲהִגין ׁשֶ ֲחתּוִלים ֶהּתֵ  ּבַ
ְכָנִסים לּול ַהּנִ ל ּבְ ְרְנגֹוִלים ׁשֶ י ַעל ְוַאף, ּתַ ָהָיה ּפִ  ׁשֶ

ָבר ָלחּושׁ  ָראּוי ּדָ ֲחתּוִלים ַעל סֹוְמִכין ּבַ נוּ  ׁשֶ ּלָ  ֵהם ׁשֶ
ֵני ְרּבּות ּבְ ּלֹא ְוָכל, ּתַ הוּ  ׁשֶ יןחֹושְׁ  ֵאין ִהּכָ   :ׁשִ

ִריָסה ֵאין. ו א ּדְ ד ֶאּלָ ּיָ ּפֶֹרן ּבַ ָרָסהּ  ֲאָבל, ּוַבּצִ ַרְגָלהּ  ּדְ  ּבְ
ָכהּ  יהָ  ּוְנׁשָ ּנֶ ׁשִ א ֲהָוה ֹלא ּבְ קֹוץ ֶאּלָ ָעְלָמא ּכְ   :ּבְ

ִריָסה ֵאין. ז א ּדְ ַעת ֶאּלָ ּלֹא ֲאָבל, ַהּדֹוֵרס ִמּדַ  ׁשֶ
ְעּתוֹ  גֹון, ִמּדַ ַפל ּכְ ּנָ ֶרךְ  ָעָליו ׁשֶ  ּבוֹ  ְוִנְתַחב ִמְקֶרה ּדֶ
ְרנוֹ  ִריָסה ָהֵוי ֹלא, ִצּפָ   :ּדְ

ִריָסה ֵאין. ח א ּדְ ים ֶאּלָ ל ֵמַחּיִ יַצד. ְוִנְדָרס ּדֹוֵרס ׁשֶ , ּכֵ
ַעץ ֲהֵרי ּנָ ְרנוֹ  ׁשֶ ְדָרס ִצּפָ ּנִ ּלֹא ְוַעד, ּבַ ְרנוֹ  הֹוִציא ׁשֶ  ִצּפָ

ַחט אוֹ  ָידוֹ  ָחְתכוּ  אוֹ , ַהּדֹוֵרס הּוַמת  ֲהֵרי, ְדָרסַהנִּ  ִנׁשְ
ר ֶזה ׁשֵ ה. ּכָ ּמֶ ָבִרים ּבַ ָרִאינוּ , ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ה ּכְ ִחּלָ  ִמּתְ

א ִאם ֲאָבל, סֹוף ְוַעד חּוָבה ְוִצּפֶֹרן, ְלָפֵנינוּ  ּבָ , ּבוֹ  ּתְ
ין ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ ַרס ׁשֶ ִדים ֵאּלוּ , ּוְלִפיָכךְ . ְוָדַרס ְוָחַזר ּדָ  ַהּצָ
עֹופֹות ֲחטוּ  ֲאִפּלוּ , ַהּדֹוְרִסים ּבָ ְדָרס ׁשָ ֵהִסיר ֹקֶדם ַהּנִ  ׁשֶ
ְרנוֹ  ן, ָאסּור, ִצּפָ ּכֵ ֶרךְ  ׁשֶ ה ּדֶ ַמּכֶ ה ּבוֹ  ׁשֶ ּמָ ָעִמים ּכַ  ַעד ּפְ

צּוֶדּנוּ  ּיְ ּלֹא ָרִאינוּ  ַוֲאִפּלוּ . ׁשֶ ַרס ׁשֶ , ָלֵכן ֹקֶדם אֹותוֹ  ּדָ
יָנן ָעִמים ְלִפי, ֵליהּ  ַחְיׁשִ ּפְ ץ ׁשֶ ַהּנֵ ׁשֶ  ָהעֹוף ַאַחר רֹוֵדף ּכְ

הוּ  הּוא ְרנוֹ  ַמּכֵ ִצּפָ ֶרךְ  ּבְ ִריָחתוֹ  ּדֶ   :ּפְ

ין. ט ׁשִ רּוָסה ִלְסֵפק חֹוׁשְ גֹון, ּדְ ְכַנס ֲאִרי ָראוּ  ִאם ּכְ ּנִ  ׁשֶ
ין ָוִרים ּבֵ ְ ֵאיָנם ַצר ְלָמקֹום ַהׁשּ  ִלְבֹרחַ  ְיכֹוִלים ׁשֶ

ָניו גֹון, ִמּפָ ְכַנס ּכְ ּנִ יר ׁשֶ ֶהם ַלּדִ ּלָ  ּדֹוֵרס עֹוף ְוֵכן ׁשֶ
ְכנַ  ּנִ ין עֹוף ָמֵלא ִלְכלּוב סׁשֶ ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ ַרס ׁשֶ ה. ּדָ ּמֶ  ּבַ
ָבִרים הּוא, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ  ֲאָבל ְמַקְרְקִרים ְוֵהם ׁשֹוֵתק ּכְ

 ְוֵהם הּוא אוֹ , ׁשֹוְתִקים ְוֵהם ׁשֹוֵתק הּוא ִאם
ין ֵאין, ְמַקְרְקִרים ׁשִ ל ֹראׁשוֹ  ָחַתךְ  ְוִאם. חֹוׁשְ  ֶאָחד ׁשֶ

יןחֹושְׁ  ֵאין, ֵמֶהם  ְוֵהם ׁשֹוֵתק הּוא ֲאִפּלוּ , ַלֲאֵחִרים ׁשִ
ָאְמִריַנן, ְמַקְרְקִרים ַבר ּדְ  ְוַדְוָקא. ֻרְגֵזיהּ  ָנח ּכְ
ֲהָרגוֹ  ׁשֶ ַצע ִאם ֲאָבל, ּכְ ין ֵמֶהם ֶאָחד ּפָ ׁשִ ם חֹוׁשְ , ְלֻכּלָ
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ָכל ן ּדְ ּכֵ ֲחָמתוֹ  ׁשֶ ֲעָרה ׁשֶ יל ּבוֹ  ּבָ ִהּצִ ׁשֶ  ְוֹלא ַעְצמוֹ  ּכְ
  :ֲהָרגוֹ 

הבַּ . י ָבִרים ּמֶ ִאם, ֲאמּוִרים ּדְ ל ֹראׁשוֹ  ָחַתךְ  ׁשֶ ' א ׁשֶ
ין ֵאין ֵמֶהם ׁשִ ְוָקא, ַלֲאֵחִרים חֹוׁשְ ְכַנס ּדַ ּנִ ׁשֶ  ְלתֹוכוֹ  ּכְ
ֶהם ְוָעַמד גֹון ֲאָבל. ִעּמָ עֹוִלים ַהֲחתּוִלים ֵאּלוּ  ּכְ  ַעל ׁשֶ
לּוב ְפִנים ְיֵדיֶהם ּוַמְכִניִסים, עֹוף ָמֵלא ּכְ , יםְודֹוְרסִ  ִמּבִ
ב ַעל ַאף ָקְטֵעיהּ  ּגַ יהּ  ּדְ ַחד ְלֵריׁשֵ ְייהוּ  ּדְ  ָנח ֹלא ִמּנַ

ּום ֻרְגֵזיהּ  ִמּתֹוךְ , ָהֵכי ִמׁשּ ֵהם ּדְ  הּוא ַאף ּבֹוְרִחים ׁשֶ
  :ֲעֵליֶהם ּכֹוֵעס

ה. יא ּמֶ ָבִרים ּבַ ִאם, ֲאמּוִרים ּדְ  ְוֵהם ׁשֹוֵתק הּוא ׁשֶ
ר ׁשֹוְתִקים י ָהֵני, ֻמּתָ ֹלא ִמּלֵ ָנַגע יָנןֲחזֵ  ּדְ הוּ  ּדְ  ֲאָבל, ּבְ

ֲחֵזיָנן ֵהיָכא ָקַפץ ּדַ ֶדֶרךְ  ֲעַלְיהוּ  ּדְ  ַעל ַאף, ַהּדֹוְרִסים ּכְ
י הּוא ּפִ ן ׁשֶ ְרּבּות ּבֶ   :ָאסּור, ּתַ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . יב ֵהיָכא, ׁשֶ ָלא ּדְ ִתיק ִאי ָיְדִעיָנן ּדְ  ׁשָ
ְתקִ  ְוִאי ִאיְנהוּ  ְמַקְרְקִרים ְוִאי ָצַוח ְוִאי  ֹלא, יׁשָ

יָנן   ָלהּ  ָחְיׁשִ

ין ְוָהא. יג ׁשִ חֹוׁשְ ְוָקא, ּדְ ַדְענוּ  ּדַ ּיָ ׁשֶ ְכַנס ּכְ ּנִ , ָהֲאִרי ׁשֶ
הּוא אוֹ , ָלאו ִאם ִנְכַנס ִאם ָסֵפק הּוא ִאם ֲאָבל  ׁשֶ
ֶלב אוֹ  ֲאִרי ָסֵפק א אוֹ , ּכֶ ּמָ ָקֶנה ׁשֶ ף ּבְ  ֵאין, ִנּגַ

ין ׁשִ שׁ  ְוַדְוָקא. חֹוׁשְ ּיֵ ׁשֶ ֶלב נוּ ְלָפֵני ּכְ  ֲאִרי אוֹ  ַוֲאִרי ּכֶ
א ֲאָבל, ְוָקֶנה ּבָ ׁשֶ עַ  ְלָפֵנינוּ  ּכְ ם ְמַבְעּבֵ  ָיַדְענוּ  ְוֹלא ּדָ
ה ּמֶ צּוי ּתֹוִלין, ּבַ ּמָ ין ּבַ ין ְלָהֵקל ּבֵ   :ְלַהְחִמיר ּבֵ

ְכַנס ֲאִרי. יד ּנִ ין ׁשֶ ָוִרים ּבֵ ְ ל ִצּפֶֹרן ְוִנְמֵצאת, ַהׁשּ  ׁשֶ
ה ָהֲאִרי לּוׁשָ ַגּבוֹ  ֶבתְויֹושֶׁ  ּתְ ל ּבְ ין, ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ  ִאם ּבֵ
ה אוֹ  ָלָחה ַהִצּפֶֹרן ין, ְיֵבׁשָ ׁשִ  הּוא ִאם ֲאִפּלוּ , ָלהּ  חֹוׁשְ
ן ְוָכל. ׁשֹוְתִקים ְוֵהם ׁשֹוֵתק ּכֵ  אוֹ  ִצּפֶֹרן ְמקֹום ִאם ׁשֶ
ְרָניו ָחֵמשׁ  מּוטֹות ִצּפָ ּבוֹ  ׁשְ ְלַבד ָלֶזה ְוֹלא, ִמּגַ  ּבִ

ין ׁשִ א, חֹוׁשְ ָוִרים ְלָכל ֶאּלָ ְ יר ַהׁשּ ּדִ ּבַ   :ׁשֶ

ין ָהא. טו ׁשִ חֹוׁשְ ּלֹא ַהְינוּ  ִלְדרּוָסה ּדְ יָרהּ  ׁשֶ ֹלא ְלַהּתִ  ּבְ
ִדיָקה הּ  מֹוֵצא ְוֵאינוֹ  ּבֹוְדָקהּ  ִאם ֲאָבל, ּבְ , ֹרֶשם ּבָ
ָרה ׁשֵ אי ַוֲאִפּלוּ . ּכְ רּוָסה ַוּדַ ר ָלהּ  ֵישׁ  ּדְ ְבִדיָקה ֶהּתֵ   :ּבִ

יַצד. טז ִדיָקה ִהיא ּכֵ ְדָרס ֶאת ׁשֹוֲחִטין, ַהּבְ , ַהּנִ
ל ּובֹוְדִקין ּלֹוֹ  ֶהָחָלל ּכָ ף ׁשֶ ֵרךְ  ִמּכַ ְדֹקד ַעד ַהּיָ  ִאם, ַהּקָ
הּ  ִנְמָצא ּלָ ֵלָמה ּכֻ ל ׁשְ  ִנְמָצא ְוֹלא, ְטֵרפֹות ִמיֵני ִמּכָ
הּ  ִריָסה ֹרֶשם ּבָ ֶרת זוֹ  ֲהֵרי, ַהּדְ הּ  ִנְמָצא ְוִאם, ֻמּתֶ  ּבָ

ִריסָ  ֹרֶשם ִריָסה ֹרֶשם ֵאיֶזהוּ . ֲאסּוָרה, הַהּדְ , ַהּדְ
ֲאִדים ּיַ ר ׁשֶ ׂשָ ֶנֶגד ַהּבָ ֵני ּכְ ר ִנּמֹוק ְוִאם. ֵמַעִים ּבְ ׂשָ  ַהּבָ

ֶנֶגד ֵני ּכְ ה ַעד ֵמַעִים ּבְ ֲעׂשָ ּנַ ר ׁשֶ ָבׂשָ ָהרֹוֵפא ּכְ  ּגֹוְררוֹ  ׁשֶ
ר אֹותוֹ  רֹוִאין, ֵמַהַחּבּוָרה ׂשָ ִאּלוּ  ּבָ , ּוְטֵרָפה, ָחֵסר ּכְ

ַרס םְואִ  ִסיָמִנים ּדָ ֲאִדימוּ , ּבַ ּיַ ֶ ל ִמׁשּ הּוא ּכָ  ַהִסיָמִנים ׁשֶ
ֶנה ֶהֱאִדים ִאם ַוֲאִפּלוּ , ְטֵרָפה, ַעְצָמם ָכל ַהּקָ הּוא ּבְ   :ׁשֶ

ֵהָמה. יז ְדְרָסה ּבְ ּנִ ָנה ָלהּ  ֵאין ׁשֶ ּקָ ְבִדיָקה ּתַ ֵני, ּבִ  ִמּפְ
ט ׁשֶ ַהּוֵ ִדיָקה לוֹ  ֵאין ׁשֶ חּוץ ּבְ   :ִמּבַ

אֹוֵמר ִמי שׁ יֵ . יח ָכל ׁשֶ ר ָמקֹום ּבְ ֻהְזּכַ ם ׁשֶ ִדיָקה ׁשָ  ּבְ
גֹון ְדרּוָסה ּכְ בּוָרה ְנפּוָלה ּבִ ּדֹורֹות, ּוׁשְ לוּ  ּבַ א ַהּלָ  ֵליּכָ

ִדיָקה ְלֵמיַקם יר ַאּבְ ּפִ א ֵליהּ  ְוֵלית, ׁשַ ְנּתָ ּקָ א ּתַ  ֶאּלָ
הּוֵיי ֵנים ְלׁשַ ר ׁשְ ְנֵקָבה אוֹ  ֹחֶדשׁ  ָעׂשָ ְתַעבֵּ  ּבִ ּתִ  רׁשֶ
עֹוף ְוֵכן, ְוֵתֵלד ְמָרה ִאם ּבְ ל ְלָהִטיל ּגָ יִצים ּכָ ל ַהּבֵ  ׁשֶ
ֲהָתה, ִראׁשֹוָנה ְטִעיָנה ךְ  ְוַאַחר, יֹום א"כ ְוׁשָ  ָחְזָרה ּכָ
יִצים ְלֵהִטיל ָרה, ּבֵ ׁשֵ יִצים ֵהִטיָלה ֹלא ִאם ְוֵכן. ּכְ  ּבֵ
ֲהָתה ִאם ֵמעֹוָלם ּנֹוַלד ַאַחר ׁשָ ה ׁשֶ  ְטֵרפּות ָסֵפק ּבָ

יל ְוִהְתִחיָלה יֹום א"כ יִצים ְלַהּטִ ָרה ּבֵ ׁשֵ  ְוֵישׁ  ּכְ
ם אֹוְמִרים ּגַ ַמן ׁשֶ ּזְ ה ּבַ א, ּבֹוְדִקין ַהּזֶ ִריךְ  ֶאּלָ ּצָ ֵהר ׁשֶ  ִלּזָ
ל ְלָהִביא ִקיִאים ּכָ ָבר ַהּבְ ּדָ   :ּבַ

ִרים אֹוְמִרים ֵישׁ . יט ּפֳ ּצִ ים ׁשֶ ֶרת ַאְדִמימּות ֵאין ְקַטּנִ  ִנּכֶ
ֶהם ִדיָקה ָלֶהם ֵאין ְלִפיָכךְ , ּבָ  אֹוְמִרים ֵישׁ  ְוֵכן. ּבְ
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ֶאֶרס ץ ׁשֶ ל ָאֹדם ֵאינוֹ  ַהּנֵ ךְ  ּכָ ר ְוֵאינוֹ  ּכָ  ְלִפיָכךְ , ִנּכָ
ִדיָקה לוֹ  ֵאין   :ּבְ

ים ִאם. כ ְדָרִסים ֵהם ַרּבִ הֹוָתם ָאסּור, ַהּנִ  ב"י ְלַהׁשְ
ֵדי, ֹחֶדשׁ  ּלא ּכְ ָלה ִליֵדי ָיֹבא ׁשֶ ּקָ   :ּתַ

רּוָסה ְמּכֹרלִ  ָאסּור. כא רּוָסה ְסֵפק אוֹ  ּדְ  ְלעֹוֵבד ּדְ
א, ּכֹוָכִבים ּמָ ה ַיֲחֹזר ׁשֶ ֶרּנָ ָרֵאל ְוִיְמּכְ   :ְלִיׂשְ

 נח סימן
  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , נפולה בהמה דין

יַצד. ֲאסּוָרה, ְנפּוָלה. א ֵהָמה, ּכֵ ְפָלה ּבְ ּנָ  ָהְיָתה ִאם, ׁשֶ
פְ  ַרְגֶליהָ  ַעל עֹוֶמֶדת ּנָ ׁשֶ ֵרָסהּ  ֵישׁ  ִאם, ָלהּכְ  ַעד ִמּכְ
קֹום ְפָלה ַהּמָ ּנָ ם ׁשֶ ָרה ׁשָ ין, ְטָפִחים ֲעׂשָ ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ  ׁשֶ
ָלה ׁשֹוֶכֶבת ָהְיָתה ְוִאם. ֵאיָבֶריהָ  ִנְתַרְסקוּ  ְלּגְ  ְוִנְתּגַ
ְהֶיה ָצִריךְ , ְוָנְפָלה ּיִ קֹום ֹגַבהּ  ׁשֶ ָרה ַהּמָ . ְטָפִחים ֲעׂשָ
ְבֵעיָנן ְוָהא ְוָקא, ְטָפִחים' י ּגַֹבהּ  ּדִ ָנְפָלה ּדַ  ֵמַעְצָמהּ  ּבְ
ילּוהָ  אוֹ  רֹוִצים ְוָיְדָעה ֲאֵחִרים ִהּפִ יָלהּ  ׁשֶ  ֲאָבל, ְלַהּפִ
ילּוהָ  ִאם ּלֹא ֲאֵחִרים ִהּפִ הּ  ׁשֶ ְעּתָ  ָיְדָעה ֲאִפּלוּ  אוֹ , ִמּדַ
ָכךְ  א ּבְ ילּוהָ  ֶאּלָ ִהּפִ ַבת ׁשֶ ָפחֹות ֲאִפּלוּ , ַאַחת ּבְ  ּבְ

ָרה ין ִחיםְטפָ  ֵמֲעׂשָ ׁשִ   :ָלהּ  חֹוׁשְ

ָרסוֹ  ָהעֹוף. ב ּדְ ַרְגָליו ָאָדם ׁשֶ  אוֹ , ַלּכֶֹתל ְטָרפוֹ  אוֹ  ּבְ
ְרָצַצּתוּ  ֵהָמה ׁשֶ ט אוֹ , ּבְ ְחּבַ ּנֶ ָבר ַעל ׁשֶ ה ּדָ ין, ָקׁשֶ ׁשִ  חֹוׁשְ

  :לוֹ 

ָאַמְרנוּ  ְנפּוָלה. ג ין ׁשֶ ׁשִ חֹוׁשְ , ָעְמָדה ֹלא ִאם, ָלהּ  ׁשֶ
ֹחט ָאסּור ֶהה ַעד הּ אֹותָ  ִלׁשְ ׁשְ ּתִ  ְוִאם, ְלֵעת ֵמֵעת ׁשֶ
ָחָטהּ  תֹוךְ  ׁשְ ָדקּוהָ  ֲאִפּלוּ , ֶזה ְזַמן ּבְ  אֹוָתהּ  ּוָמְצאוּ  ּבְ
ֵלָמה ל ׁשְ ֲהָתה ְוִאם. ְטֵרָפה, ֵאיָבֶריהָ  ִמּכָ  ְלֵעת ֵמֵעת ׁשָ
ךְ  ְוַאַחר ָחָטהּ  ּכָ ֶנֶגד ְלָבְדָקהּ  ָצִריךְ , ׁשְ ל ּכְ  ֶהָחָלל ּכָ
ּלוֹ  ְדֹקד, ּכֻ ֵרךְ  ַעד ָהֹראשׁ  ִמּקָ הּ  ִיְמָצא ִאם, ַהּיָ  ּבָ

ֵרפֹות ְטֵרפּות נוּ  ֵמַהּטְ ּמָ ְתַרֵסק אוֹ , ֲחָכִמים ׁשֶ ּנִ  ֵאֶבר ׁשֶ

ְפִנים ֵמָהֵאָבִרים ּבִ . ְטֵרָפה זוֹ  ֲהֵרי, צּוָרתוֹ  ְוִנְפְסָדה ׁשֶ
ִאם ֵמָהֵאָבִרים ֵאֶבר ִנְתַרֵסק ֲאִפּלוּ  לוּ  ׁשֶ ָרה ִנּטְ ׁשֵ , ּכְ
גֹון ית חּוץ, ְטֵרָפה ֶזה ֲהֵרי, ּוְכָליֹות ְטחֹול ּכְ  ִמּבֵ
ִאם ַהֶרֶחם ֶרת ֶזה ֲהֵרי ִנְתַרֵסק ׁשֶ  ֵאיָנם ְוַהִסיָמִנים. ֻמּתֶ

ִדיָקה ְצִריִכים ֵאין, ּבְ ִפיָלה ׁשֶ   :אֹוָתם ְמַמֶעֶכת ַהּנְ

י ְלֵעת ֵמֵעת ּתֹוךְ  ָעְמָדה ִאם. ד   :ְבִדיָקהבִּ  ָלהּ  ּדַ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ה לשֶׁ  ׁשֶ ָעְמָדה ּכָ  ִנְמָצא ֲאִפּלוּ , ְוָהְלָכה ׁשֶ
ּנּוי ֵאָבֶריהָ  ׁשִ ין ֵאין, ּבְ ׁשִ   ָלהּ  חֹוׁשְ

ָרה, ָהְלָכה. ו ׁשֵ ִדיָקה ְצִריָכה ְוֵאיָנהּ  ּכְ י ַעל ְוַאף, ּבְ  ּפִ
ּלֹא ֲהָתה ׁשֶ ה. ְלֵעת ֵמֵעת ׁשָ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ

ָהְלָכה ׁשֶ ַדְרכָּ  ָיֶפה ִהּלּוךְ  ּכְ  ְוִהיא ָהְלָכה ֲאָבל, הּ ּכְ
ִדיָקה ְצִריָכה, צֹוְלָעה   :ּבְ

ט עֹוף. ז ְחּבַ ּנֶ ֵני ַעל ׁשֶ ִים ּפְ ט ִאם, ַהּמַ  קֹוָמתוֹ  ְמֹלא ׁשָ
ה ּטָ ת ְלַמְעָלה ִמּמַ ִים ְלֻעּמַ ין ֵאין ַהּמַ ׁשִ  ֲאָבל. לוֹ  חֹוׁשְ

ט ִאם ה ִמַמְעָלה ׁשָ ִים ִהּלּוךְ  ִעם ְלַמּטָ ין, ַהּמַ ׁשִ  וֹ ל חֹוׁשְ
ִדיָקה ְוָצִריךְ  ֶבן ָקַדם ְוִאם. ּבְ ִכים ַקשׁ  אוֹ  ַלּתֶ ַהּלְ ּמְ  ׁשֶ

ב ַעל ִים ּגַ ֶוה ַהּמַ ׁשָ ט ֶזה ֲהֵרי, לוֹ  ּבְ  ַעְצמוֹ  ֵמֲחַמת ׁשָ
ין ְוֵאין ׁשִ   :לוֹ  חֹוׁשְ

ְבקוּ . ח ָנָפיו ּדָ ֶדֶבק ּכְ ַעת ּבְ ׁשְ ט ֵציָדה ּבִ ֵני ִאם, ְוֶנְחּבַ  ׁשְ
ָנָפיו קוּ  ּכְ ףבַּ  ִנְדּבְ ִדין ּדַ ּצָ ין, ּבוֹ  אֹותוֹ  ׁשֶ ׁשִ  ְוָצִריךְ  חֹוׁשְ
ִדיָקה ק ֹלא ְוִאם. ּבְ א ּבוֹ  ִנְדּבַ  ֵאין, ֵמֶהם ֶאָחד ֶאּלָ
ין ׁשִ הּוא, חֹוׁשְ ָנף ְמַעט ּפֹוֵרח ׁשֶ ּכָ ִני ּבַ ֵ   :ַהׁשּ

ִחים ְזָכִרים. ט , ָלָאֶרץ ְוָנְפלוּ  ֶזה ֶאת ֶזה ַהְמַנּגְ
ין ׁשִ   :ָלֶהם חֹוׁשְ

יצּוהוּ  רׁשוֹ . י ִהְרּבִ ִחיָטה ׁשֶ י ַעל ַאף, ִלׁשְ ַפל ּפִ ּנָ  ׁשֶ
דֹוָלה ְנִפיָלה שׁ  ּגְ ּיֵ ֵעת קֹול ָלהּ  ׁשֶ יִלים ּבְ ּפִ ּמַ , אֹותוֹ  ׁשֶ

ין ֵאין ׁשִ ֵני, לוֹ  חֹוׁשְ ּנֹוֵעץ ִמּפְ ְרָניו ׁשֶ ק ִצּפָ  ַעד ּוִמְתַחּזֵ
יעַ  ּגִ ּמַ   :ָלָאֶרץ ׁשֶ
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הּ  ָקְפָצה. יא ְעּתָ קֹוםמִ  ֲאִפּלוּ , ִמּדַ בֹוהַּ  ּמָ ה ּגָ  ַאף, ַהְרּבֵ
י ַעל ָאנוּ  ּפִ ֵאיָנהּ  רֹוִאים ׁשֶ  ֵאין, ֵליֵלךְ  ְיכֹוָלה ׁשֶ

ין ׁשִ ָנא ֹלא, ָלהּ  חֹוׁשְ ּכֶֹתל ֵמַחּלֹון ָקְפָצה ׁשְ ּבַ  ֹלא ׁשֶ
ָנא ה ׁשְ ֶאְמַצע ֵמֲאֻרּבָ ּבְ ג ׁשֶ יָחהּ  ִאם, ְלִפיָכךְ . ַהּגַ  ִהּנִ

ין ֵאין, הְלַמטָּ  ּוְמָצָאהּ  ּוָבא ְלַמְעָלה ׁשִ   :ָלהּ  חֹוׁשְ

ִבים. יב ּנָ ְנבוּ  ּגַ ּגָ ֵהָמה ׁשֶ יר ּבְ ִליכּוהוּ  ֲאִפּלוּ , ֵמַהּדִ  ִהׁשְ
ֵדר ֵמֵעֶבר הּוא ַלּגָ בֹוהַּ  ׁשֶ ין ֵאין, ְמֹאד ּגָ ׁשִ ֵני, חֹוׁשְ  ִמּפְ
ֵהם ִנים ׁשֶ יָלהּ  ְמַכּוְ ֵדי ָמְתֶניהָ  ַעל ְלַהּפִ ּתּוַכל ּכְ  ָלרּוץ ׁשֶ

ָעה ןְוכֵ . ִלְפֵניֶהם ׁשָ ֲחִזיִרין ּבְ ּמַ  ֵמֲחַמת ִאם, אֹוָתהּ  ׁשֶ
ׁשּוָבה ֶרת אֹוָתהּ  ַמֲחִזיִרים ּתְ ֵני, ֻמּתֶ ִנים ִמּפְ ְמַכּוְ  ׁשֶ
יָלהּ  ִעְנָין ְלַהּפִ ּלֹא ּבְ  ֹלא ִאם ֲאָבל, ַיְפִסידּוהָ  ׁשֶ
א ֶהֱחִזירּוהָ  ין, ִיְרָאה ֵמֲחַמת ֶאּלָ ׁשִ   :ָלהּ  חֹוׁשְ

 נט סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , חייהב שנפשטה בהמה

לּוָדה. א ט ְוִהיא, ֲאסּוָרה ַהּגְ ְפׁשַ ּנִ ין עֹוָרהּ  ׁשֶ יֵדי ּבֵ  ּבִ
ין ָאָדם יֵדי ּבֵ ר ְוִאם. ְטֵרָפה, ֹחִלי ּבִ ּיֵ ּתַ  ָהעֹור ִמן ִנׁשְ
ֵני ַעל ֶסַלע ֹרַחב ל ּפְ ְדָרה ּכָ ִ  ַעל ֶסַלע ְוֹרַחב ַהׁשּ

ּבּור י ַעל ֶסַלע ְוֹרַחב ַהּטַ  זוֹ  ֲהֵרי, ֵאיָבֶריהָ  ָראׁשֵ
ֶרת ל ְוִאם ֻמּתֶ ֹרַחב ִנּטַ ל ֵמַעל ֶסַלע ּכְ י ּכָ ּבֵ ְדָרה ּגַ ִ  ַהׁשּ

ּבּור ֵמַעל אוֹ  י ֵמַעל אוֹ  ַהּטַ ָאר, ֵאָבִרים ָראׁשֵ ל ּוׁשְ  ּכָ
ם ָהעֹור ָרה, ַקּיָ ׁשֵ   :ּכְ

ָלה ָהעֹוף. ב ּטְ ּנִ ר, נֹוָצתוֹ  ׁשֶ ׁשֵ   ּכָ

 ס סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ותהמ סם שאכלה בהמה דין

ם ֲאחּוַזת. א ֶנת ּדָ ֶ ֶנת ְוַהְמֻעׁשּ ָאְכָלה אוֹ , ְוַהְמֻצּנֶ  ַסם ׁשֶ
ֶות הֹוֵרג ַהּמָ ֵהָמה ׁשֶ ְתָתה אוֹ , ַהּבְ ָ ׁשּ , ָהָרִעים ַמִים ׁשֶ
ֶרת זוֹ  ֲהֵרי   :ֻמּתֶ

ֶות ַסם ָאְכָלה. ב ל ַהּמָ הּ  אוֹ , ָאָדם ׁשֶ יׁשָ  ָנָחשׁ  ִהּכִ
ֶרת, ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ּום ֻמּתֶ ּום ַוֲאסּוָרה ְטֵרָפה ִמׁשּ  ִמׁשּ
ַנת   :ְנָפׁשֹות ַסּכָ

ֵהָמה. ג ה אוֹ  ּבְ ְפְסקוּ  ַחּיָ ּנִ הּ  ֹיאְכלוּ  ֹלא, ַרְגֶליהָ  ׁשֶ ּנָ  ִמּמֶ
א ִדיָקה ְיֵדי ַעל ֶאּלָ שׁ , ּבְ ּיֵ א ָלחּושׁ  ׁשֶ ּמָ ָכהּ  ׁשֶ . ָנָחשׁ  ְנׁשָ
ִדיָקָתהּ  ְוזוֹ  ּלֹא, ּבְ ֶ אאֶ  ֹיאְכלּוהָ  ׁשּ  ִהיא ְוִאם, ָצִלי ּלָ

ֵרק ָנָחשׁ  ְנׁשּוַכת ְתּפָ   :ֲחִתיכֹות ֲחִתיכֹות ְוִתּפֹל ּתִ

  כהונה מתנות הלכות

 סא סימן
 ג"ל ּובוֹ , לכהן וקבה לחיים זרוע מתנות דיני

  ְסִעיִפים:

ב. א ן ַחּיָ רֹועַ  ַלּכֵֹהן ִלּתֵ ָחַיִים ַהּזְ ָבה ְוַהּלְ ל ְוַהּקֵ  ׁשֹור ׁשֶ
ה   :ָוׂשֶ

רֹועַ . ב ְוָקא, ַהּזְ ל ּדַ ֶרק ְוהּוא, ָיִמין ׁשֶ ה ִמּפֶ ּבָ  ַאְרּכֻ
ֶרת ְמּכֶ ף ַעד ָהֹראשׁ  ִעם ַהּנִ ד ּכַ ּקֹוִרין ַהּיָ  ׁשֶ

ֵני ְוֵהם, ה"אישפאלד ָרִקים ׁשְ   :ּפְ

ָחַיִים. ג ֶרק ֵהם ַהּלְ ל ִמּפֶ יָקא ַעד ֶלִחי ׁשֶ ל ּפִ ֶרת ׁשֶ ְרּגֶ  ּגַ
ִהיא ַעת ׁשֶ דֹוָלה ַטּבַ ׁשֹון ִעם ַהּגְ יֵניֶהם ַהּלָ ּבֵ  ְוָצִריךְ , ׁשֶ
נוֹ  ֶמר ְוִעם ָהעֹור ִעם ִלּתְ י ַהּצֶ ָראׁשֵ ּבְ ים ׁשֶ ָבׂשִ ָער ּכְ ֵ  ְוַהׂשּ

י ָראׁשֵ ּבְ ים ׁשֶ ָיׁשִ ֵאינוֹ  ּתְ אי ׁשֶ ַ יט ְוֹלא ְלָמְלָגם ַרׁשּ  ְלַהְפׁשִ
ֶנּנוּ  ֹקֶדם ָהעֹור ּתְ ּיִ   :ַלּכֵֹהן ׁשֶ

ָבה. ד ָנהּ  ָצִריךְ  ַהּקֵ ל ִעם ַלּכֵֹהן ִלּתְ הּ  ּכָ ִניִמי ֶחְלּבָ  ּפְ
א, ְוִחיצֹון ן ִאם ֶאּלָ יחַ  ַהּכֲֹהִנים ָנֲהגוּ  ּכֵ  ַהֵחֶלב ְלַהּנִ

ָעִלים   :ַלּבְ

ב ַעל ַאף. ה ר ּגַ ּתָ ּמֻ ר ֶלֱאֹכל ׁשֶ ׂשַ ֵהָמה ִמּבְ  ֹקֶדם ַהּבְ
ְפִרישׁ  ּיַ נֹות ׁשֶ ּתָ ם ִמְצָוה, ַהּמַ ד ְלַהְפִריׁשָ   :ִמּיָ
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  יורה דעה ערוך שולחן
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א, ֲאִכיָלה ְלֹצֶרךְ  ׁשֹוֵחט ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ . ו  אוֹ  ִלְכָלִבים ֶאּלָ
ב, ִלְרפּוָאה נֹות ַחּיָ ַמּתָ ַחט ֲאָבל. ּבְ , ְטֵרָפה ּוָמָצא ׁשָ
טּור   :ּפָ

ֵנם. ז ם ֵאין ְוִאם, ָחֵבר ְלֹכֵהן ִיּתְ ֵנם, ָחֵבר ׁשָ  ְלַעם ִיּתְ
  :ָהָאֶרץ

 ּוָאהְנשׂ  ִהיא ֲאִפּלוּ , ְלֹכֶהֶנת אֹוָתם נֹוְתִנים. ח
ָרֵאל ָרֵאל ְלַבֲעָלהּ  ְוַהּנֹוְתָנם. ְלִיׂשְ ם ִיׂשְ  ִמְצַות ִקּיֵ
ן ְוָכל. ְנִתיָנה ּכֵ ֲעָלהּ  ׁשֶ ּבַ ָרֵאל ׁשֶ טּור ִיׂשְ  ִמן ּפָ

נֹות   :ַהַמּתָ

ֵקם ֹלא. ט ה ְיַחּלְ ִריךְ , ּכֲֹהִנים ְלַהְרּבֵ ּצָ  ְלָכל ָלֵתת ׁשֶ
ָבר ֶאָחד ֵדי ָחׁשּוב ּדָ א, ְנִתיָנה ּכְ  ְזרֹועַ  נֹוֵתן ֶאּלָ

ַנִים ּוְלָחַיִים, ְלֶאָחד ְוֵקָבה, ְלֶאָחד דֹול ּוְבׁשֹור. ִלׁשְ  ַהּגָ
ק ָיכֹול רֹועַ  ְלַחּלֵ ַנִים ַהּזְ ֶרק ֶאָחד ְלָכל, ִלׁשְ   :ֶאָחד ּפֶ

ם ֵאין ִאם. י נֹות ָיׁשּום, ּכֵֹהן ׁשָ ָדִמים ַהַמּתָ , ְואֹוְכָלם ּבְ
ִמים ְונֹוֵתן   :ַלּכֵֹהן ַהּדָ

נֹות ַלֲחֹטף, ַלּכֵֹהן, לוֹ  ֵאין. יא ֹאל ַוֲאִפּלוּ , ַהַמּתָ  ִלׁשְ
ה אֹוָתם ּפֶ א, ּבַ ֵנם ִאם ֶאּלָ ֶרךְ  לוֹ  ִיּתְ בֹוד ּדֶ ֵלם, ּכָ . ִיּטְ
ֵהם ּוִבְזַמן ים ּכֲֹהִנים ׁשֶ ַחִים ַרּבִ ְטּבָ ּמִ נּוִעים, ּבַ  ַהּצְ

ִכין ָרִנים ְיֵדיֶהם מֹוׁשְ ְרּגְ  ָצנּועַ  ָהָיה ְוִאם. נֹוְטִלים ְוַהּגַ
ָמקֹום, ֶזה ֵאין ּבְ יִרין ׁשֶ הּוא ַמּכִ ֵדי ִיּטֹל, ּכֵֹהן ׁשֶ  ּכְ

ְדעוּ  ּיֵ הּוא ׁשֶ   :ּכֵֹהן ׁשֶ

ָכל ְלָאְכָלם ָיכֹול ַהּכֵֹהן. יב ָעֵרב ִעְנָין ּבְ , יֹוֵתר ָעָליו ׁשֶ
ל ְוִאם ים ּכָ ְטַעּמִ ִוים ַהּמַ  ָצִלי ֹיאְכֵלם ֶאְצלוֹ  ׁשָ

ל   :ּוְבַחְרּדָ

ֵנם ּוְלָמְכָרם, ִלְכָלִבים ְלַהֲאִכיָלם לָיכוֹ . יג  ְלעֹוֵבד ְוִלּתְ
  :ּכֹוָכִבים

שׁ  ּכֵֹהן. יד ּיֵ יִרין לוֹ  ׁשֶ ְרִגיִלים ַמּכִ ן ׁשֶ  לוֹ  ִלּתֵ
נֹוֵתיֶהם ָרֵאל ְלַזּכֹוָתם ָיכֹול, ַמּתְ ֵלם ְלִיׂשְ ַקּבְ ּיְ ד ׁשֶ  ִמּיַ

יָריו ַהּזֹוֶכה ְוַדְוָקא. ַמּכִ ְלִמיד ׁשֶ ָעהוְ  ָחָכם ּתַ ָ חּוָקה ַהׁשּ  ּדְ
ּלֹא, לוֹ  ה ּכֵֹהן ְיֵהא ְוׁשֶ ֵרת ַהְמַזּכֶ ַבִית ְמׁשָ ה ֶזה ּבְ ַזּכֶ ּמְ  ׁשֶ
נֹות לוֹ  ּתָ א, ַהּמַ ּמָ ה ׁשֶ ַעל ְיַזּכֶ ְרחוֹ  ּבְ ין ְוהּוא ּכָ  ִאם ַהּדִ

ֵרת ַהּכֵֹהן ֵבית ְמׁשָ ַעל ּבְ ִית ּבַ ה ַהּבַ  ְלאֹוֵרחַ  ּוְמַזּכֶ
ְלִמיד ְתָאֵרחַ  ָחָכם ּתַ ּמִ ֵבית ׁשֶ נֹות ַרּבוֹ  ּבְ ּתָ ּמַ ָרִגיל ּבַ  ׁשֶ

ן   ָאסּור, ַרּבוֹ  לוֹ  ִלּתֵ

נֹות ָנַתן ֹלא. טו א ַלּכֵֹהן ַהַמּתָ , ִהְפִסיָדן אוֹ  ֲאָכָלן ֶאּלָ
טּור יֵני ּפָ א, ָאָדם ִמּדִ ֵדי ֶאּלָ ַמִים ְיֵדי ָלֵצאת ּכְ  ָצִריךְ  ׁשָ
ֵמיֶהם ִלְפֹרעַ    :ּדְ

ָרֵאל. טז ַלח ִיׂשְ ָ ׁשּ ר ֲחֵברוֹ לַ  ׁשֶ ׂשָ נֹות ּבָ ּתָ ר, ּבוֹ  ְוַהּמַ  ֻמּתָ
  :ְלָאְכָלן

נֹות. יז א נֹוֲהגֹות ֵאיָנן ַמּתָ ׁשֹור ֶאּלָ ה ּבְ ה ְוֹלא ָוׂשֶ ַחּיָ  ּבְ
ִכְלַאִים ְונֹוֲהגֹות, ָועֹוף א ּבְ  ְוֵכן, ְוָרֵחל ֵעז ִמן ַהּבָ
כֹוי   :ּבְ

א ְצִבי. יח ָלד, ְוָיְלָדה, ֵעז ַעל ַהּבָ ב ַהּוָ ֲחִצי ַחּיָ  ּבַ
נֹות ּתָ ִישׁ  ֲאָבל. ַהּמַ א ּתַ ה ַעל ַהּבָ ִבּיָ ָלד, ַהּצְ טּור ַהּוָ  ּפָ

נֹות ִמן ּתָ   :ַהּמַ

ים נֹוֲהגֹות ֵאין. יט ֳקָדׁשִ ְבכֹור ְוֹלא, ּבָ   :ּבִ

כֹור. כ א ֹקֶדם, ּבְ ּבָ ְתָעֵרב, ּכֵֹהן ְלַיד ׁשֶ ּנִ ְבֵהמֹות ׁשֶ  ּבִ
ב, ֲאֵחרֹות ן ַחּיָ תָּ  ֵמֶהם ִלּתֵ ּיֹאַמר, נֹותַהּמַ  ַעל ַהּכֵֹהן ׁשֶ

ל ן: ַאַחת ּכָ נֹוֶתיהָ  ִלי ּתֵ ה ְוִאם, ַמּתְ הּוא אֹוֵמר ַאּתָ  ׁשֶ
כֹור ן ּבְ הּ  ִלי ּתֵ ּלָ כֹור ֲאָבל. ּכֻ ן ּבְ ּתַ ּנִ מּומוֹ  ַלּכֵֹהן ׁשֶ  ּבְ
ָרֵאל ּוְמָכרוֹ  ְבֵהמֹות ְוִנְתָעֵרב ְלִיׂשְ ים ִאם, ֲאֵחרֹות ּבִ  ַרּבִ

לָּ  אֹוָתם ׁשֹוֲחִטים טּוִרים םּכֻ ל, ּפְ ּכָ י: ֹיאַמר ֶאָחד ׁשֶ ּלִ  ׁשֶ
כֹור הּוא ם ֶאת ׁשֹוֵחט ֶאָחד ְוִאם, ַהּבְ ּלָ  ּפֹוְטִרים ֵאין, ּכֻ
א לוֹ    :ֵמֶהם ֶאָחד ֶאּלָ

נֹות. כא ָכל נֹוֲהגֹות ַמּתָ ין, ָמקֹום ּבְ ָאֶרץ ּבֵ ין ּבָ  ּבֵ
חּוָצה ין, ָלָאֶרץ ּבְ ְפֵני ּבֵ ִית ּבִ ין ַהּבַ ּלֹא ּבֵ  ְפֵניבִּ  ׁשֶ
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ִית אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ַהּבַ ֵאיָנן ׁשֶ חּוָצה נֹוֲהגֹות ׁשֶ , ָלָאֶרץ ּבְ
  ָנֲהגוּ  ְוֵכן

טּוִרים ּכֲֹהִנים. כב נֹות ּפְ ּתָ   :ִמּמַ

ים. כג נֹות ַחָיִבים ִאם ָסֵפק, ְלִוּיִ ַמּתָ ךְ , ּבְ טּוִרים ִהְלּכָ . ּפְ
דוֹ  ַהּכֵֹהן ְנָטָלן ְוִאם   :לוֹ  ֲחִזיָרםְלהַ  ָצִריךְ  ֵאין, ִמּיָ

ה. כד ּמֶ ָבִרים ּבַ ּכֵֹהן ֲאמּוִרים ּדְ טּור ׁשֶ ֹוֵחט, ּפָ ֶשׁשּ  ּכְ
 ָקבּועַ  הּוא ִאם, ִלְמּכֹר ׁשֹוֵחט ִאם ֲאָבל, ְלַעְצמוֹ 
ֵבית ִלְמּכֹר ַחִים ּבְ ְטּבָ ב ַהּמִ ן ַחּיָ ד ִלּתֵ  ֵאינוֹ  ְוִאם, ִמּיָ
ֵבית ִלְמּכֹר ָקבּועַ  ַחִים ּבְ ְטּבָ יִ , ַהּמִ ּתַ ֹלשׁ  םׁשְ תֹות ְוׁשָ ּבָ  ׁשַ
טּור אן, ּפָ ב ָוֵאיָלךְ  ִמּכָ ין, ַחּיָ ן ֹלא ִאם אֹותוֹ  ּוְמַנּדִ   :ִיּתֵ

ֹוֵחט. כה טּור, ּוְלָנְכִרי ְלֹכֵהן ַהׁשּ נֹות ִמן ּפָ ּתָ , ַהּמַ
ף ּתֵ ּתַ ׁשְ ֶהם ְוַהּמִ ְרׁשֹום ָצִריךְ  ִעּמָ ּיִ ב ִאם, ּוְבגֹוי. ׁשֶ  יֹוׁשֵ

ַחִים ִעּמוֹ  ְטּבָ ּמִ   :ִלְרׁשֹם ָצִריךְ  יןאֵ  ּבַ

ה. כו ּמֶ ָבִרים ּבַ פּות ֲאמּוִרים ּדְ ּתָ ֻ ׁשּ  ְוָהגֹוי ַהּכֵֹהן ׁשֶ
ף, ּפֹוֵטר ּתָ ֻ ׁשּ הּ  ּבַ ֻכּלָ ָכל ֲאִפּלוּ  ּבְ הּוא ּבְ  ִאם ֲאָבל, ׁשֶ
ף ְוַהּגֹוי ַהּכֵֹהן ֵאין ּתָ א ִעּמוֹ  ׁשֻ ֹראשׁ  ֶאּלָ  ּפֹוֵטר ֵאינוֹ , ּבָ
א ָחַיִים ֶאּלָ ף הּוא ְוִאם, ֵמַהּלְ ּתָ ד ִעּמוֹ  ׁשֻ ּיָ  ֵאינוֹ , ּבַ
א ּפֹוֵטר רֹועַ  ֶאּלָ ף הּוא ְוִאם, ֵמַהּזְ ּתָ ְבֵני ִעּמוֹ  ׁשֻ  ּבִ
א ּפֹוֵטר ֵאינוֹ , ֵמַעִים ָבה ֶאּלָ   :ֵמַהּקֵ

ֵהָמה ֵישׁ  ִאם. כז הּ  ּומֹוֵכר ַלּכֵֹהן ּבְ ָרֵאל ֹראׁשָ ר ְלִיׂשְ ּיֵ  ְוׁשִ
ל ב, ְלַעְצמוֹ  ַהּגּוף ּכָ ְלחָ  ַחּיָ   :ַיִיםּבִ

ֹוֵחט. כח ֱהַמת ַהׁשּ ָרֵאל ּבֶ ֹוֵחט ַעל חֹוָבה, ֲחֵברוֹ  ִיׂשְ  ַהׁשּ
ן נֹוֶתיהָ  ִלּתֵ ַחט ְוִאם, ַלּכֵֹהן ַמּתְ ֱהַמת ׁשָ , גֹוי אוֹ  ּכֵֹהן ּבֶ

טּור   :ּפָ

ַכר ּכֵֹהן. כט ּמָ ָרה ׁשֶ ָרֵאל ּפָ  מֹוֵכר ֲאִני: לוֹ  ְוָאַמר ְלִיׂשְ
ָרה ְלךָ  נ חּוץ זוֹ  ּפָ ּתְ ַנאי ָהֵוי, ֹוֶתיהָ ִמּמַ ָנם ְוָצִריךְ  ּתְ  ִלּתְ

נֹות ְמַנת ַעל: לוֹ  ָאַמר ִאם ֲאָבל. ַלּמֹוֵכר ּתָ ַהּמַ  ׁשֶ

י ּלִ ַנאי ֵאינוֹ , ׁשֶ ח ּתְ ּקָ ם ְוַהּמִ ָנם ְוָיֹכל ַקּיָ  ּכֵֹהן ְלָכל ִלּתְ
ְרֶצה ּיִ   :ׁשֶ

ָרֵאל. ל ַכר ִיׂשְ ּמָ ָרה ׁשֶ ר ַלֲחֵברוֹ  ּפָ ּיֵ נֹות ְוׁשִ ּתָ בחַ , ַהּמַ  ּיָ
ָנם ַהּלֹוֵקחַ  י ַעל ַאף, ִלּתְ ֲארוּ  ּפִ ׁשְ ּנִ ל, ַלּמֹוֵכר ׁשֶ  ִמּכָ
ח ַעל ַהחֹוָבה ָמקֹום ּבָ הּוא ַהּטַ   :ַהּלֹוֵקחַ  ׁשֶ

נֹות. לא ּתָ ָרֵאל ָאסּור ַעְצָמם ַהּמַ א ְלָאְכָלם ְלִיׂשְ  ֶאּלָ
ְרׁשּות יָקן אוֹ , ַוֲאָכָלן ָעַבר. ּכֵֹהן ּבִ  ֵאינוֹ  ְמָכָרן אוֹ , ִהּזִ

ב ם ַחּיָ ּלֵ ֵני, ְלׁשַ ֵאין ִמּפְ . ְידּוִעים ּתֹוְבִעים לוֹ  ׁשֶ
י ַעל ַאף, אֹוָתם ְוַהּקֹוֶנה ֵאינוֹ  ּפִ אי ׁשֶ ַ  ֶזה ֲהֵרי, ַרׁשּ
ר ֵני ְלָאְכָלן ֻמּתָ נֹות ִמּפְ ּתְ ּמַ ה ׁשֶ ֻהּנָ   :ִנְגָזלֹות ּכְ

ח ָאַמר. לב ּבָ ֵני ִלי ְמֹכר: ַלּטַ ל ֵמֶעיהָ  ּבְ ָרה ׁשֶ , זוֹ  ּפָ
ה ְוֵאינוֹ  ַלּכֵֹהן ְתָנםנוֹ  ִמים ִמן לוֹ  ְמַנּכֶ ּנוּ  ְלָקחוֹ . ַהּדָ  ִמּמֶ

ָקל ִמׁשְ ה ַלּכֵֹהן נֹוְתָנם, ּבְ ִמים ִמן לוֹ  ּוְמַנּכֶ   :ַהּדָ

ר. לג ר ּגֵ ּיֵ ְתּגַ ּנִ ָרה לוֹ  ְוָהְיָתה ׁשֶ ֲחָטה, ּפָ ּלֹא ַעד ִנׁשְ  ׁשֶ
ר ּיֵ טּור, ִנְתּגַ ר. ּפָ ּיֵ ִנְתּגַ ֶ ב, ִמׁשּ טּור, ָסֵפק ִאם. ַחּיָ , ּפָ

ַהּמֹוִציא ה ָעָליו ֵמֲחֵברוֹ  ׁשֶ   :ָהְרָאּיָ

  החי מן איבר הלכות

 סב סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , החי מן אבר דיני

ְבֵהָמה ָאסּור ַהַחי ִמן ֵאֶבר. א ה, ּבִ   :ָועֹוף ַחּיָ

ר, ָאסּור, ַהַחי ִמן ַהּפֹוֵרשׁ  ֵאֶבר. ב  ִמן ַהּפֹוֵרשׁ  ּוָבׂשָ
ּום, ָאסּור יַהחַ  ר ִמׁשּ ֶדה ּוָבׂשָ ָ ׂשּ  ַהּפֹוֵרשׁ  ְוֲאִפּלוּ  ְטֵרָפה ּבַ

ֵהָמה תֹוָכהּ  הּוא ַוֲעַדִין ֵמַהּבְ גֹון, ּבְ ךְ  ּכְ ְחּתַ ּנֶ חֹול ׁשֶ  ֵמַהּטְ
ָליֹות אוֹ  ֲאָרה ֵמַהּכְ תֹוָכהּ  ַהֲחִתיָכה ְוִנׁשְ   :ָאסּור, ּבְ
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ר אוֹ  ֵאֶבר. ג ׂשָ ִלים ּבָ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ  ִאם, ַהְמֻדְלּדָ
ַרשׁ  ֹלא ִאם ֲאִפּלוּ , ְוִלְחיֹות ּנוּ  ּפֵ  ְלַאַחר ַעד ִמּמֶ
ִחיָטה   :ָאסּור, ׁשְ

יֵצי. ד ְתְלׁשוּ  ָזָכר ּבֵ ּנִ ִכיָסם ְמֹעִרים ֵהם ַוֲעַדִין ׁשֶ , ּבְ
ֲהֵרי, ַהּתֹוָרה ִמן ָאסּור ֵאינוֹ  , ַחּיּות ִמְקָצת ּבוֹ  ֵישׁ  ׁשֶ

י ַעל ְוַאף, ַמְסִריחַ  ֵאינוֹ  ּוְלִפיָכךְ   ְלָאְכלוֹ  ָאסּור ֵכן ּפִ
ְנָהג ֲהגוּ  ִמּמִ ּנָ ָרֵאל ׁשֶ ּלֹא ִיׂשְ ֵני, ְלָאְכלוֹ  ׁשֶ ּדֹוֶמה ִמּפְ  ׁשֶ
  :ַהַחי ִמן ְלֵאֶבר

  העין מן שנתעלם בשר הלכות

 סג סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , מהו נודע ולא הנמצא בשר דין

ר. א ׂשָ ְמָצא ּבָ ָלךְ  ַהּנִ ּוקבַּ  ֻמׁשְ ךְ , ׁשּ ָכל, ָהֹרב ַאַחר ַהּלֵ  ּדְ
ָפִרישׁ  א ּדְ ִרישׁ  ֵמֻרּבָ  עֹוְבֵדי ַהּמֹוְכִרים ֹרב ָהיוּ  ִאם, ּפָ
ָרֵאל ַהּמֹוְכִרים ֹרב ָהיוּ  ְוִאם. ָאסּור, ּכֹוָכִבים , ִיׂשְ

ר ר ְוֵכן. ֻמּתָ ׂשָ ְמָצא ּבָ ַיד ַהּנִ  ְוֹלא ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּבְ
י נֹוַדע ר מֹוְכֵרי ָהיוּ  ִאם, ָלַקח ִמּמִ ׂשָ ָרֵאל ַהּבָ , ִיׂשְ
ר ין ֶזהוּ , ֻמּתָ ל ֲחָכִמים ָאְסרוּ  ּוְכָבר, ּתֹוָרה ּדִ ר ּכָ ׂשָ  ַהּבָ

ְמָצא ין, ַהּנִ ּוק ּבֵ ׁשּ ין ּבַ ַיד ּבֵ  ַעל ַאף, ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ּבְ
י ל ּפִ ּכָ ֹוֲחִטים ְוָכל ַהּמֹוְכִרים ׁשֶ ָרֵאל ַהׁשּ , עֹוד ְוֹלא. ִיׂשְ

א ר חַ ַהּלֹוקֵ  ֶאּלָ ׂשָ יחוֹ  ּבָ ֵביתוֹ  ְוִהּנִ , ָהַעִין ִמן ְוֶנֱעַלם ּבְ
א, ָאסּור ן ִאם ֶאּלָ ָהָיה אוֹ  ִסיָמן ּבוֹ  לוֹ  ָהָיה ּכֵ  לוֹ  ׁשֶ

ירוֹ  ְוהּוא, ַעִין ְטִביעּות ּבוֹ  אי ַמּכִ הּוא ַוּדַ  אוֹ , ֶזה ׁשֶ
ָהָיה   :ְוָחתּום ָצרּור ׁשֶ

ָלה. ב ִלי ּתָ ר ֲחִתיכֹות ָמֵלא ּכְ ׂשָ רוְ , ּבָ ּבַ ִלי ִנׁשְ  ַהּכְ
 ְוֵאין, ֲחִתיכֹות ּוָמָצא ּוָבא, ָלָאֶרץ ַהֲחִתיכֹות ְוָנְפלוּ 

ֶהם לוֹ  , ָאסּור ֶזה ֲהֵרי, ַעִין ְטִביעּות ְוֹלא ִסיָמן ֹלא ּבָ
שׁ  ּיֵ ר אֹותוֹ : לֹוַמר ׁשֶ ׂשָ ָהָיה ּבָ ִלי ׁשֶ ּכְ ָרַרּתוּ  ּבַ ה ּגְ  אוֹ  ַחּיָ

ֶרץ ר ְוֶזה, ׁשֶ ׂשָ ָלאוֹ  ִאםוְ . הּוא ַאֵחר ּבָ ַמְסֵמר ּתְ  ּבְ
ִאי, ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ר ׁשֶ ֶרץ ֶאְפׁשָ יחַ  ִלּטֹל ְלׁשֶ ר, ּוְלַהּנִ . ֻמּתָ

יִרין ְוֵישׁ  ר ַמּתִ ׂשָ ם ּבָ ְתַעּלֵ ּנִ  ְמָצאוֹ  ִאם ָהַעִין ִמן ׁשֶ
קֹום ּמָ יחוֹ  ּבַ ִהּנִ   :ׁשֶ

  חלב הלכות

 סד סימן
 וֹ ּוב, לאכילה והאסורין המתרין הם חלבים איזו דין

  ְסִעיִפים: א"כ

ל. ָאסּור, ָוֵעז ְוֶכֶבשׁ  ׁשֹור ֵחֶלב. א ָאר ְוׁשֶ , ִמיִנים ׁשְ
ר   :ָאסּור ֶחְלּבוֹ , ּכֹוי. ֻמּתָ

ֹוֵחט. ב ֵהָמה ֶאת ַהׁשּ הּ  ּוָמָצא ַהּבְ ר ּבָ ן ֻעּבָ מֹוָנה ּבֶ  אוֹ  ׁשְ
ן ָעה ּבֶ ׁשְ ין, ּתִ ין ַחי ּבֵ ר ְוִגידוֹ  ֶחְלּבוֹ , ֵמת ּבֵ  ְוָהא. ֻמּתָ

ֶבן ּבְ ָעה ּדִ ׁשְ ר ּתִ ְוָקא, ֻמּתָ ּלֹא ּדַ ׁשֶ י ַעל ִהְפִריס ּכְ ּבֵ  ּגַ
י ַעל ִהְפִריס ִאם ֲאָבל, ַקְרַקע ּבֵ  ְוֵישׁ . ָאסּור, ַקְרַקע ּגַ

ִאם אֹוְמִרים ְלמוּ  ׁשֶ יו לוֹ  ׁשָ  ַעל ַאף, ַחי ּוְמָצאוֹ  ֳחָדׁשָ
י ּלֹא ּפִ י ַעל ִהְפִריס ׁשֶ ּבֵ ִביןוְ , ָאסּור ֶחְלּבוֹ  ַקְרַקע ּגַ  ַחּיָ

ֵרת ָעָליו ּנוּ  ּומֹוִציִאין, ּכָ ל ִמּמֶ רּוִמים ַהחּוִטים ּכָ  ְוַהּקְ
ָאר ָהֲאסּוִרים ׁשְ ֵהמֹות ּבִ   :ַהּבְ

יט. ג ֵהָמה ִלְמִעי ָידוֹ  הֹוׁשִ ן ֵחֶלב ְוָתַלשׁ  ּבְ ָעה ִמּבֶ ׁשְ  ּתִ
תֹוָכהּ  ַחי ּבְ ִבין, ְוהֹוִציאוֹ , ׁשֶ ּום ָעָליו ַחּיָ ַעל ֵחֶלב ִמׁשּ  ּכְ
ֵהָמה ֶלבחֵ  מּוָרה ּבְ   :ּגְ

ל, ֵחֶלב ֵאיֶזהוּ . ד הּוא ּכָ ּלֹא, ְוִנְקָלף ְקרּום ּתֹוָתב ׁשֶ  ְוׁשֶ
ר ְיֵהא ׂשָ   :אֹותוֹ  חֹוֶפה ּבָ

ֶרת ָהַאְלָיה. ה ר ּוִבְלַבד, ֻמּתֶ ַנּקֵ ּיְ הּ  ׁשֶ ּנָ ַצד ַמה ִמּמֶ ּלְ ֶ  ׁשּ
ִנים   :ּפְ

ָסִלים ֵחֶלב. ו ֲעֵליֶהם ּוְקרּום ַהּכְ   :סּוראָ , ׁשֶ
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ַחת ֵחֶלב. ז ּתַ ְתַנִים ׁשֶ   :ָאסּור, ַהּמָ

ַעל ֵחֶלב. ח ֶסס ׁשֶ  ְוָענּושׁ  ָאסּור, ַהּכֹוסֹות ּוֵבית ֶהּמְ
ֵרת ַעל ֵחֶלב ְוֶזהוּ , ּכָ ֶרב ׁשֶ   :ַהּקֶ

בּוק ֵחֶלב. ט ֶרס ַהּדָ ַחת ַלּכֶ ּתַ ִריָסה ׁשֶ   :ָאסּור, ַהּפְ

ַעל ְקרּום. י ד ׁשֶ חֹול ּדַ ד אְוהוּ , ַהּטְ ס ַהּצַ ִבין, ַהּגַ  ַחּיָ
ַעל, ָעָליו ָאר ְוׁשֶ חֹול ׁשְ תֹוכוֹ  ְוַהחּוִטין ַהּטְ ּבְ  ֲאסּוִרין, ׁשֶ
ִבים ְוֵאין   :ֲעֵליֶהם ַחּיָ

יד ֹראשׁ  נֹוֵטל. יא תֹוךְ  ַהּגִ ּבְ חֹול ׁשֶ ךְ  ַהּטְ , אֹותוֹ  ּומֹוׁשֵ
ִכים תֹוכוֹ  חּוִטין' ג ִעּמוֹ  ְוִנְמׁשָ ּבְ הֵ  ְוָצִריךְ  ׁשֶ ּלֹא רִלּזָ  ׁשֶ

ֵרשׁ  ָצִריךְ , ִנְפַסק ְוִאם, ֵמֶהם חּוט ׁשּום ִיְפֹסק  ְלׁשָ
  :ַאֲחָריו

ְלָיא. יב ֵני ָעֶליהָ  ֵישׁ  ַהּכֻ ִבים ָהֶעְליֹון, ְקרּוִמים ׁשְ  ַחּיָ
ְחּתֹון, ָעָליו הּ  ְוַהחּוִטים ַהּתַ ּבָ ִבים ְוֵאין ֲאסּוִרין, ׁשֶ  ַחּיָ

ְלָיא ְוֹלֶבן. ֲעֵליֶהם ּכֻ ּבַ ַעל בֵחלֶ , ׁשֶ ָליֹות ׁשֶ  ֶנֱאַסר ַהּכְ
תֹוךְ  ְוֹלא ּבְ ָליֹות ׁשֶ י ַעל ְוַאף, ַהּכְ  ָאָדם נֹוֵטל ֵכן ּפִ
תֹוךְ  ֹלֶבן ּבְ ְלָיא ׁשֶ ט ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ַהּכֻ  ְוֵישׁ , ַאֲחָריו ְלַחּטֵ

ט ַמֲחִמיִרין   :ַאֲחָריו ְלַחּטֵ

ֹעֶקץ חּוִטין. יג ּבָ ה ְוֵהם. ֲאסּוִרים ׁשֶ ָ ִמיןמִ ' ג, ֲחִמׁשּ  ּיָ
ֹמאל' ּוב ְ ִמין' ַהג, ִמׂשּ ּיָ ּמִ ל ׁשֶ ל ֶאָחד ּכָ ּצֵ ַנִים ִמְתּפַ  ִלׁשְ

ַנִים ַנִים, ׁשְ ְ ֹמאל ְוַהׁשּ ׂשְ ּבִ ל ׁשֶ ל ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ ּצֵ  ִמְתּפַ
ה ֹלׁשָ ה ִלׁשְ ֹלׁשָ ר ָהֶאָחד ְוֹראׁשוֹ  ׁשְ ְדָרה ְמֻחּבָ ִ י, ַלׁשּ  ְוָראׁשֵ
ּצּוִלין קֹות ַהּפִ ַחת ִנְדּבָ י הֶהָחזֶ  ּתַ ָראׁשֵ ָלעֹות ּבְ , ַהּצְ
י ְואֹוָתם ּצּוִלין ָראׁשֵ ֲחִצי ְמצּוִיים ַהּפִ ֵהָמה ּבַ ל ַהּבְ  ׁשֶ
ִנים ְלֵפי ְוִאי, ּפְ ֵפי, ֲחִמיֵמי ְלהוּ  ׁשָ ּלְ ּתַ , ֹלא ְוִאי, ִמׁשְ
ֵעי ְתַרְיהוּ  ְלַחּטּוֵטי ּבָ   :ּבָ

ָבה ֵחֶלב. יד ַעל ַהּקֵ ת ׁשֶ ׁשֶ ין ִמן ָאסּור, ַהּקֶ  ִמן ַהּדִ
ַעל. ּתֹוָרההַ  ֶתר ְוׁשֶ ְנָהג ָאסּור, ַהּיֶ ֲהגוּ  ִמּמִ ּנָ   ִאסּור ּבוֹ  ׁשֶ

ַעל ֵחֶלב. טו ין ׁשֶ ּקִ ֹאֶרךְ  ָאסּור, ַהּדַ ה ּבְ ְתִחיִלין ַאּמָ ּמַ ֶ  ִמׁשּ
ָבה ִמן ָלֵצאת ם, ַהּקֵ ָ ן ְוֵאיֵלךְ  ּוִמׁשּ ּמָ ר, הּוא ׁשֻ . ּוֻמּתָ
ֹראשׁ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ִעי ׁשֶ ִריךְ  ַהּמְ ּצָ  ֵחֶלב ִלְגֹרר ׁשֶ

ָעָליו ִעי הּוא, ׁשֶ ּיֹוֵצא ַהּמְ הּוא ָהְרִעי ּבוֹ  ׁשֶ  סֹוף ׁשֶ
ַעִים ַמִים ִויֵרא. ַהּמֵ ֵניֶהם ְיֵדי יֹוֵצא ׁשָ  ֹאֶרךְ  ִלְגֹרר, ׁשְ
ה אן ַאּמָ ה ְוֹאֶרךְ  ִמּכָ אן ַאּמָ   :ִמּכָ

ר ִעם ֲחָלִבים מֹוְלִחין ֵאין. טז ׂשָ  ְמִדיִחין ְוֹלא ַהּבָ
ִדיִחין ּוְכִלי. וֹ ִעמּ  אֹוָתם ּמְ  ְמִדיִחין ֵאין, ֲחָלִבים ּבוֹ  ׁשֶ

ר ּבוֹ  ׂשָ ין, ּבָ חֹוְתִכין ְוַסּכִ  חֹוְתִכין ֵאין, ֲחָלִבים ּבוֹ  ׁשֶ
ר ּבוֹ  ׂשָ   :ּבָ

ֵרי ָנֲהגוּ . יז ר ְמַנּקְ ׂשָ ר ַהּבָ ין ְלַנּקֵ ַסּכִ ֵני, ֶאָחד ּבְ  ִמּפְ
ּנֹוְתִנין ֶגד ׁשֶ עָ  ְוָכל ְיֵרַכִים ַעל ּבֶ ּנֹוֵגעַ  הׁשָ ין ׁשֶ  ַהַסּכִ
ֵחֶלב חוֹ  ּבַ ד ְוָנכֹון. ּבוֹ  ְמַקּנְ יתוֹ  ִלְבֵני ָאָדם ְלַלּמֵ  ּבֵ

פוּ  ְפׁשְ ׁשַ ּיְ ר ׁשֶ ׂשָ ַמִים ָיֶפה ַהּבָ   :ּבְ

ין ֵאין. יח ָסִלים ּפֹוְרׂשִ י ַעל ַהּכְ ּבֵ ר ּגַ ׂשָ עֹוד ַהּבָ ּלֹא ּבְ  ׁשֶ
ן ּנֵ ֲעֵליֶהם ֵחֶלב ִנְצּטַ ֵני, ׁשֶ הּוא ִמּפְ  ְוִנְבָלע ִנּמֹוחַ  ׁשֶ
ר ׂשָ ּבָ   :ּבַ

ל. יט ה ּכָ ָבִרים ֵאּלֶ ר ֶנֱאַסר ֹלא, ַנֲעׂשוּ  ִאם ַהּדְ ׂשָ , ַהּבָ
ין ְוֵאין ה ַמּכִ א, ָהעֹוׂשֶ ִדין ֶאּלָ ּלֹא אֹותוֹ  ְמַלּמְ ה ׁשֶ   :ַיֲעׂשֶ

ר מֹוְלִחין ֵאין. כ ׂשָ ִסירוּ  ֹקֶדם ַהּבָ ּיָ  ַהחּוִטין ׁשֶ
רּוִמים ה ְוִגיד ָהֲאסּוִרים ְוַהּקְ ׁשֶ  ְמִסיָרם, ְמָלָחם ְוִאם, ַהּנָ

ךְ  ַאַחר ל ּכָ ֵ ר ּוְמַבׁשּ ׂשָ אֹוֵסר ִמי ְוֵישׁ . ַהּבָ ִסיר ַעד ׁשֶ ּיָ  ׁשֶ
ּנוּ  ֵדי ִמּמֶ ה ּכְ   :ְקִלּפָ

ח. כא ְרּכוֹ  ַטּבָ ּדַ ר ׁשֶ ר ְלַנּקֵ ׂשָ  אוֹ  חּוט ַאֲחָריו ְוִנְמָצא ּבָ
ִדין, ְקרּום ּלֹא תוֹ אוֹ  ּוָמְזִהיִרין אֹותוֹ  ְמַלּמְ  ְיַזְלֵזל ׁשֶ

ִאסּוִרין  הּוא ִאם. ֵחֶלב ַאֲחָריו ִנְמָצא ִאם ֲאָבל. ּבְ
עֹוָרה ׂשְ ִית ַאֲחָריו ִנְמָצא ְוִאם. אֹותוֹ  ַמֲעִביִרין, ּכִ ּזַ , ּכַ
ה ַוֲאִפּלוּ  ַהְרּבֵ ין, ְמקֹומֹות ּבְ ת אֹותוֹ  ַמּכִ  ַמְרדּות ַמּכַ

  :אֹותוֹ  ּוַמֲעִביִרין
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  דם הלכות

 סה סימן
, ה"ג ודיני חלב ומשום דם משום האסורים חוטין

  ְסִעיִפים: ד"י ּובוֹ 

ֲאסּוִרים חּוִטים ֵישׁ . א ּום ׁשֶ ם ִמׁשּ ֶהם ּדָ ּבָ גֹון, ׁשֶ : ּכְ
ד חּוִטין ּיָ ּבַ ֵתף, ׁשֶ ּכָ ּבַ ִחי ְוׁשֶ ּלֶ ּבַ ְחּתֹון ְוׁשֶ ַצד ַהּתַ ּבְ  ׁשֶ
ׁשֹון אן ַהּלָ אן ִמּכָ ׁשֹון, ּוִמּכָ ארּוַבצַּ , ּוַבּלָ ב ְוחּוֵטי, ּוָ , ַהּלֵ
ין ְוחּוֵטי, ָהֹעֶקץ ְוחּוֵטי ּקִ ֵהם, ַהּדַ תֹוךְ  ׁשֶ ן ּבְ ּמָ ין ׁשֻ ּקִ  ַהּדַ
מוֹ  ית ּכְ ִבישׁ  ּבֵ ִכין ַעּכָ ֶזה ֶזה ְמֻסּבָ ַעל ּוְקרּום. ּבָ  ַהּמֹחַ  ׁשֶ

ְדֹקד ּקָ ּבַ ַעל ּוְקרּום ׁשֶ יִצים ׁשֶ  ֵמָהֵני ֹלא ּוְמִליָחה. ַהּבֵ
הוּ  יַּ  ֹלא ִאם, ּבְ ֵכםׁשֶ ה ְחּתְ ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר ּתְ . ִיְמְלֵחם ּכָ
י ְוָהֵני ָלם ִמּלֵ ְ ְקֵדָרה ְלַבׁשּ  ְצִריִכים ֵאיָנם ִלְצִלי ֲאָבל, ּבִ
ּום, ְמִליָחה ְוֹלא ֲחִתיָכה ֹלא נּוָרא ִמׁשּ ָאב ּדְ ִאיב ִמׁשְ  ׁשָ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ַדְוָקא ׁשֶ ֵני ּדְ ּפְ ׁשֶ ֵני ַעל ַהחּוִטין ּכְ  ּפְ
תֹוךְ  ֻמְבָלִעים ֵהם ִאם ָבלאֲ , ָהֵאשׁ  ר ּבְ ׂשָ  ָהֵאשׁ  ֵאין ַהּבָ
א ׁשֹוֵאב ן ִאם ֶאּלָ ֵכםיַ  ּכֵ   :ְחּתְ

 ִיְסמֹךְ  ֹלא ֵאּלוּ  חּוִטין ֲחִתיַכת ְיֵדי ָלֵצאת ָהרֹוֶצה. ב
ר ֲחִתיַכת ַעל ׂשָ א, ַהּבָ ר ַיְחּתֹךְ  ֶאּלָ ׂשָ  ְוָהֶעֶצם ַהּבָ

ַנִים   :ִלׁשְ

ף. ג ַיד ָהעֹוף ּגַ ֵהָמההַ  ּכְ ךְ , ּבְ  ֶעֶצם ַלְחּתֹךְ  ָצִריךְ  ְוִהְלּכָ
ִים ָחַיִים ֶעֶצם ְוֵכן, ּוְלָמְלָחם ָהֲאַגּפַ עֹוף ַהּלְ   :ּבָ

יֵצי. ד ל, ָזָכר ּבֵ ּלֹא ְזַמן ּכָ ים לוֹ  ָהָיה ׁשֶ ֹלׁשִ , יֹום ׁשְ
ִרים ֹלא ִלְקֵדָרה ֻמּתָ ֶהם ֵישׁ  ִאם ֲאִפּלוּ , ְקִליָפה ּבְ  ּבָ

מוֹ  ים לוֹ  ָהָיה ְוִאם. יםֲאֻדמִּ  חּוִטין ּכְ ֹלׁשִ  ִאם, יֹום ׁשְ
ֶהם ֵישׁ  מוֹ  ּבָ ים חּוִטין ּכְ ֹלא ִלְקֵדָרה ֲאסּוִרין ֲאֻדּמִ  ּבְ

ִרים ִלְצִלי ֲאָבל, ְקִליָפה   :ֻמּתָ

יד. ה ה ּגִ ׁשֶ ְבֵהָמה נֹוֵהג ַהּנָ ה ּבִ ף ֵאין ִאם ֲאִפּלוּ , ְוַחּיָ  ּכַ
ֶהם ּלָ ָיֵרךְ  ְונֹוֵהג. ָעֹגל ׁשֶ ל ּבְ ל ּוְבָיֵרךְ  ִמיןיָ  ׁשֶ  ׁשֶ

ֹמאל עֹוף נֹוֵהג ְוֵאינוֹ , ׂשְ ֵני ּבְ ֵאין ִמּפְ ף ׁשֶ ּלוֹ  ּכַ , ָעֹגל ׁשֶ
ף לוֹ  ִנְמָצא ִאם ֲאָבל  ָצִריךְ  ְוֵאין. ּבוֹ  נֹוֵהג ָעֹגל ּכַ

  :ָעֹגל הּוא ִאם ַאֲחָריו ִלְבּדֹק

כֹוי נֹוֵהג. ו   :ּבְ

ִליל נֹוֵהג ֵאינוֹ . ז ׁשְ ל ּבִ ֵאינוֹ  ּכָ ִחיָטה עּוןטָ  ׁשֶ  ְוֵישׁ . ׁשְ
ּנֹוֵהג אֹוְמִרים ְלמוּ  ִאם, ּבוֹ  ׁשֶ יו לוֹ  ׁשָ   :ַחי ּוְמָצאוֹ  ֳחָדׁשָ

ֵני. ח יִדים ׁשְ ֵרךְ  ֵהם ּגִ ּיָ ִניִמי ֶאָחד, ּבַ  ָלֶעֶצם ָסמּוךְ  ּפְ
ִני ֵ ר ָסמּוךְ  ִחיצֹון ְוַהׁשּ ׂשָ ֵניֶהם, ַלּבָ  ְוָצִריךְ  ֲאסּוִרים ּוׁשְ
ט אאֶ , ַאֲחֵריֶהם ְלַחּטֵ ִניִמי ּלָ ַהּפְ  ַהּתֹוָרה ִמן ָאסּור ׁשֶ
ט ְוהּוא ָכל ַהּפֹוׁשֵ ֵרךְ  ּבְ ְבֵריֶהם ָאסּור ְוַהִחיצֹון, ַהּיָ . ִמּדִ

ֵניֶהם ּוְקנֹוָקנֹות ׁשְ ּבִ ְבֵריֶהם ֲאסּוִרים ׁשֶ  ְוָצִריךְ , ִמּדִ
ט ָנם. ַאֲחֵריֶהם ְלַחּטֵ ּמָ ָרֵאל, ְוׁשֻ ים ִיׂשְ  ְוָנֲהגוּ  ֵהם ְקדֹוׁשִ

  :רִאסוּ  ּבוֹ 

ל ּגּופוֹ . ט יד ׁשֶ א ֵאינוֹ  ּגִ ֵעץ ֶאּלָ ֵאין ּכְ  ְוַאף ַטַעם ּבוֹ  ׁשֶ
י ַעל  אֹוֵסר ֵאינוֹ  ְלִפיָכךְ , ּתֹוָרה ֲאְסָרּתוֹ  ֵכן ּפִ

ֲעָרְבּתוֹ  ְפִליָטתוֹ  ּתַ נֹוָקנֹות. ּבִ ן ְוַהּקְ ּמָ ֻ ֶהם ֵישׁ  ְוַהׁשּ  ּבָ
ן אֹוְסִרין ְלִפיָכךְ , ַטַעם ֲעָרְבּתָ ְפִליָטתָ  ּתַ   :ןּבִ

יד. י ה ּגִ ׁשֶ ר ַהּנָ ֲהָנָאה ֻמּתָ   :ּבַ

ה ְוִגיד ָיֵרךְ  ְלגֹוי ָאָדם ׁשֹוֵלחַ . יא ׁשֶ תֹוָכהּ  ַהּנָ ין ּבְ  ּבֵ
ֵלָמה ין ׁשְ ְפֵני לוֹ  נֹוְתָנהּ  ְוִאם. ֲחתּוָכה ּבֵ ָרֵאל ּבִ  ִיׂשְ
ִהיא לוֹ  ְואֹוֵמר ָרה ׁשֶ ׁשֵ הּ  ֹלא, ּכְ ֶנּנָ ִהיא לוֹ  ִיּתְ ׁשֶ  ּכְ
ן ִאם אֶאלָּ  ֲחתּוָכה ל ּכֵ יָדהּ  ִנּטַ   :ּגִ

ָצא ָיֵרךְ  ְוָכל. יב ּיָ ַחת ׁשֶ ָרֵאל ַיד ִמּתַ ֶכת ִיׂשְ ֶדֶרךְ  ְמֻחּתֶ  ּכְ
ִכין ַחּתְ ּמְ ֵרי אֹוָתהּ  ׁשֶ ר ְמַנּקְ ׂשָ ֶחְזַקת ִהיא, ּבָ ל ּבְ ּטַ ּנִ  ׁשֶ

יָדהּ    :ּגִ

ר ִמי. יג ּקֵ ּנִ  הּוא ִאם יֹוְדִעים ָאנוּ  ְוֵאין, לוֹ  ְוָהַלךְ  ׁשֶ
ִנּקּור ִקיבָּ  אן ְוֵאין ּבְ הּוא ִמי ּכָ ִקי ׁשֶ ִנּקּור ּבָ  ְלַהְראֹות ּבְ
ר, לוֹ    :ֻמּתָ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן סו הלכות דם
  

 

409

  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 י
 י

ִחים. יד ּבָ יד ַעל ֶנֱאָמִנים ַהּטַ ה ּגִ ׁשֶ  ֵאין ּוִמיהוּ , ַהּנָ
ר לֹוְקִחין ׂשָ ל ּבָ ח ִמּכָ ֹוֵחט ַטּבָ ׁשּ  ּומֹוֵכר ְלַעְצמוֹ  ׁשֶ
א, ְלַעְצמוֹ  ן ִאם ֶאּלָ כַ  ֻמְחָזק ָהָיה ּכֵ רּותּבְ   :ׁשְ

 סו סימן
  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , דם משום האסורים דברים

ם. א ֵהָמה ּדַ ה, ּבְ ין, ָועֹוף ַחּיָ ין ְטֵמִאים ּבֵ , ְטהֹוִרים ּבֵ
ם ְוֵכן. ָאסּור ִליל ּדָ ם ֲאָבל, ׁשְ ִגים ּדַ ר, ַוֲחָגִבים ּדָ   :ֻמּתָ

ם. ב יִצים ּדַ הּוא ָידּועַ  ִאם ּבֵ ם ׁשֶ ִבים רֹוחַ ָהֶאפְ  ְמֻרּקָ  ַחּיָ
הּוא יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל, ָעָליו ם ׁשֶ  ָהֶאְפרֹוחַ  ְמֻרּקָ
ִבים ֵאין   :ֲאָסרּוהוּ  ֲחָכִמים ֲאָבל, ָעָליו ַחּיָ

ם ֹקֶרט ָעֶליהָ  ִנְמָצא. ג ם ֶאת זֹוֵרק, ּדָ  ֶאת ְואֹוֵכל ַהּדָ
ָאר ְ ְמָצא ְוהּוא. ַהׁשּ ּנִ ֶחְלּבֹון ׁשֶ  ִנְמָצא ִאם ֲאָבל, ּבַ

ל, ֶחְלמֹוןבַּ  יָצה ּכָ   :ֲאסּוָרה ַהּבֵ

יִצים. ד רּופֹות ּבֵ ְקָעָרה ַהּטְ ם ְוִנְמָצא ּבִ  ֶחְלמֹון ַעל ּדָ
ל י ַעל ַאף, ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ ְרקוּ  ּפִ ּזָ ָעָליו ַהֶחְלמֹון ׁשֶ  ׁשֶ
ם ֵני ֲאסּורֹות, ַהּדָ ַאַחר ִמּפְ ּמֵ ֵהן ׁשֶ ְקָעָרה ְטרּופֹות ׁשֶ  ּבִ

הּוא ַהֶחְלּבֹון ַיַחד ִמְתָעֵרב קדַּ  ׁשֶ  ֲאָבל. ָאסּור ְוַהּכֹל ּבְ
יִצים בּורֹות ּבֵ ְקָעָרה ַיַחד ׁשְ  ְוִנְמָצא, ְטרּופֹות ְוֹלא ּבִ

ם ֶחְלּמֹון ּדָ ל ּבַ ח, ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ  ַהֶחְלמֹוִנים ִיּקַ
ִרים ׁשֵ ל, ַהּכְ ְפֵני ְוֶאָחד ֶאָחד ּכָ ִרין ְוֵהם, ַעְצמוֹ  ּבִ . ֻמּתָ
ִאיר ראֲ  אֹוָתהּ  ְוַיׁשְ הּ  ׁשֶ ם ּבָ ָעָרה ַהּדָ ּקְ  ֶחְלּבֹוֵני ִעם ּבַ
ָאר ְ   :ְוִיְזְרֵקם ַהׁשּ

ם ִנְמָצא. ה יָצה ַהּדָ ּבֵ ָמקֹום ּבַ ֵאינוֹ  ּבְ הּ  ֶאת אֹוֵסר ׁשֶ ּלָ , ּכֻ
ם ָזַרק ְוֹלא ַכח, ַהּדָ יָצה ְוָטַרף ְוׁשָ ם ִעם ַהּבֵ  ִנְרֶאה, ַהּדָ
הּוא ִלי ר ׁשֶ   :ֻמּתָ

ם ִנְמָצא. ו ֵביצָ  ּדָ מּוהָ  הּבְ ָ ׂשּ ין ַעל ׁשֶ ק ַהַחּמִ , ְלִהְצַטּמֵ
יָון ֵאין ּכֵ ְמקֹום ׁשֶ יָצה ּבִ ר, ֹרֶטב ַהּבֵ ל ֻמּתָ ין ּכָ   :ַהַחּמִ

יִצים. ז ָבה ֲאִפּלוּ  ַהּמּוָזרֹות ּבֵ ְרְנֹגֶלת ָיׁשְ  ֲעֵליֶהם ַהּתַ
ה ָיִמים ר, ַהְרּבֵ ְזֹרק ּוִבְלַבד ְלָאְכָלם ֻמּתָ ּיִ ם ׁשֶ   :ַהּדָ

ר. ח יִצים ֶלֱאֹכל ֻמּתָ י ַעל ַאף ְצלּויֹות ּבֵ ֵאיָנם ּפִ  ׁשֶ
ֵדק ְיכֹולֹות   :ִלּבָ

ם. ט ִגים ּדַ י ַעל ַאף, ּדָ הּוא ּפִ ר ׁשֶ צוֹ  ִאם, ֻמּתָ  ִקּבְ
ְכִלי ּום ָאסּור ּבִ ר ִאם, ְלִפיָכךְ . ַעִין ַמְרִאית ִמׁשּ  ִנּכָ
הּוא ִגים ׁשֶ גֹון, ִמּדָ שׁ  ּכְ ּיֵ ים ּבוֹ  ׁשֶ ִ ַקׂשּ   :רֻמתָּ , ַקׂשְ

ם. י ַרשׁ  ִאם, ָאָדם ּדַ ּנוּ  ּפֵ ּום ָאסּור ִמּמֶ  ַמְרִאית ִמׁשּ
ךְ  ִאם ְלִפיָכךְ . ַעִין ר ָנׁשַ ּכָ יו ַהּכִ ּנָ ׁשִ ם ְוָיָצא, ּבְ יו ּדָ ּנָ ִ  ִמׁשּ
י ַעל ּבֵ ר ּגַ ּכָ ין ֲאָבל. ְלָגְררוֹ  ָצִריךְ , ַהּכִ ּבֵ ִים ׁשֶ ּנַ ִ , ַהׁשּ

  :מֹוְצצוֹ 

 סז סימן
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , דם משום םהאסורי דברים כמה

ַדם. א ֵהָמה ּבְ ה ּבְ ֵרת ִאסּור ֵאין ָנֵמי ְוַחּיָ א, ּכָ ַדם ֶאּלָ  ּבְ
ֶפשׁ  ָמה ַהּנֶ ׁשָ ַהּנְ ם ֲאָבל, בוֹ  יֹוֵצאת ׁשֶ  ֵאינוֹ  ָהֵאָבִרים ּדַ
א ֹלא ֶאּלָ ה ּבְ י ְוָהֵני. ַתֲעׂשֶ ַרשׁ  ִמּלֵ ּפֵ ׁשֶ  ָהֵאֶבר ִמן ּכְ
ְצַררשֶׁ  אוֹ , ַלחּוץ ְוָיָצא ֲחִתיָכה ּנִ ַרשׁ  אוֹ , ּבַ ּפֵ  ׁשֶ

קֹומוֹ  ָמקֹום ְוִנְבַלע ָלֵצאת ְוִנְתעֹוֵרר ִמּמְ  ֲאָבל, ַאֵחר ּבְ
ַרשׁ  ֹלא ִאם ר, ִנְצַרר ְוֹלא ּפֵ   :ֻמּתָ

ר ְלִפיָכךְ . ב ר ֶלֱאֹכל ֻמּתָ ׂשָ ֲהָדָחה ַחי ּבָ ֹלא ּבַ , ְמִליָחה ּבְ
ּלֹא ּוִבְלַבד םשֶׁ  ֵמַהחּוִטין ּבוֹ  ְיֵהא ׁשֶ ֶהם ּדָ ם, ּבָ ַהּדָ  ׁשֶ

חּוִטין ּבַ ָכנּוס הּוא ׁשֶ ְכִלי ְועֹוֵמד ּכְ   :ּבִ

ֹוֵבר. ג הּ  ַהׁשּ ל ִמְפַרְקּתָ ֵהָמה ׁשֶ ָרהּ  ֶלֱאֹכל ָאסּור, ּבְ ׂשָ  ִמּבְ
א ַחי ן ִאם ֶאּלָ ר ְמִליָחה ְיֵדי ְוַעל. ָיֶפה מֹוְלחוֹ  ּכֵ  ֻמּתָ

ר ְוִלְצִלי, ִלְקֵדָרה ֲאִפּלוּ  ֹלא ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ   :ְמִליָחה ּבְ

ם ִנְצַרר. ד ה ֵמֲחַמת ַהּדָ לוֹ  ָאסּור, ַמּכָ ְ  ַעד ְלַבׁשּ
ְחּתֹךְ  ּיַ קֹום ׁשֶ ר ֲאָבל, ָיֶפה ְוִיְמְלֶחּנוּ  ַהּמָ  ִלְצלֹותוֹ  ֻמּתָ
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ין ּפּוד ּבֵ ׁשִ ין ּבְ י ַעל ּבֵ ּבֵ ָחִלים ּגַ ֹלא ֲאִפּלוּ , ּגֶ  ִחּתּוךְ  ּבְ
  :ּוְמִליָחה

ר. ה ׂשָ ּלֹא ּבָ ֹחֶמץ ּוְנָתנּוהוּ , ַלחִנמְ  ׁשֶ ֵדי ּבְ  ְלַהְצִמית ּכְ
מוֹ  תֹוכוֹ  ּדָ ם ִאם, ּבְ ר ִנְתַאּדֵ ׂשָ ֱעַקר ִסיָמן ֶזהוּ  ַהּבָ ּנֶ  ׁשֶ
ם קֹומוֹ  ַהּדָ ר ְוַגם ָאסּור ְוַהֹחֶמץ, ִמּמְ ׂשָ  ָאסּור ַהּבָ

ר לוֹ  ְוֵאין, ַחי ְלָאְכלוֹ  א ֶהּתֵ ְצִלי ֶאּלָ , ִלְקֵדָרה ְוִאם. ּבִ
ם ֹלא ְוִאם, ּוְמִליָחה הֲחִתיכָ  ָצִריךְ  ר ִנְתַאּדֵ ׂשָ , ַהּבָ
ר ַהֹחֶמץ ר ְוַגם ֻמּתָ ׂשָ ר ַהּבָ   :ַחי ְלָאְכלוֹ  ֻמּתָ

ְתנוּ  ֹחֶמץ. ו ּנָ ר ּבוֹ  ׁשֶ ׂשָ ַעם ּבָ  ֹלא, ְלַהְצִמיתוֹ  ַאַחת ּפַ
ר ּבוֹ  ַיְצִמית ׂשָ ַעם ּבָ ֵני ַאֶחֶרת ּפַ ָבר ִמּפְ ּכְ שׁ  ׁשֶ ׁשַ . ּכֹחוֹ  ּתָ
ל ֲאָבל ּלֹ ּכָ ָלל ּבוֹ  ָחְלטוּ  אׁשֶ ר, ּכְ  ַאף ּבוֹ  ַלֲחֹלט ֻמּתָ
י ַעל ֵאינוֹ  ּפִ   :ָחָזק ׁשֶ

 סח סימן
  ְסִעיִפים: ו"ט ּובוֹ , והעופות הראש מליגת דיני

ן ָצִריךְ , ִלְצלֹותוֹ  ָהֹראשׁ  ַהּטֹוֵמן. א ַכּוֵ ּיְ ֵהא ׁשֶ ּיְ ית ׁשֶ  ּבֵ
ִחיָטה ְ ה ַהׁשּ ֵדי, ְלַמּטָ זּוב ּכְ ּיָ ם ׁשֶ ם ֶרךְ דֶּ  ַהּדָ  ְוִאם. ׁשָ

יחוֹ  ָדִדים ַעל ִהּנִ רּום ַהּמֹחַ , ַהּצְ א ֲאסּוִרים ְוַהּקְ  ִאם ֶאּלָ
ן ב ּכֵ ֶקב ְוָהָיה ַהּמֹחַ  ֶעֶצם ִנּקַ ה ַהּנֶ ם ְלִפי, ְלַמּטָ ַהּדָ  ׁשֶ
ֶרךְ  ָזב ם ּדֶ   :ׁשָ

יחוֹ . ב ָבר אוֹ  ָקֶנה ּבוֹ  ָנַעץ ִאם, ְנִחיָריו ַעל ִהּנִ  ּדָ
ר, ַאֵחר רּום ַהּמֹחַ  ָאסּור ָלאו ְוִאם, ֻמּתָ   :ְוַהּקְ

ַתב ִמי ֵישׁ . ג ּכָ יר ׁשֶ ְלָהׁשִ ָער ֶאת ּדִ ֵ ְלַבד ַהׂשּ  ֲאִפּלוּ , ּבִ
יחוֹ  ָדִדין ַעל ִהּנִ ר, ַהּצְ   :אֹוֵסרשֶׁ  ִמי ְוֵישׁ . ֻמּתָ

ל ִאם. ד ֵ ׁשּ ֵלם ָהֹראשׁ  ּבִ א ָאסּור ַהּכֹל, ׁשָ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ֶנֶגד' ס   :ְקרּומוֹ וּ  ַהּמֹחַ  ּכְ

א. ה ִחי חּוִטין ַלְחּתֹךְ  ָצִריךְ , ָהֹראשׁ  ִלְמֹלג ַהּבָ ּלֶ ּבַ  ׁשֶ
ית ְלָהִדיחַ  ָצִריךְ  ְוֵכן, ְמִליָגה ֹקֶדם ִחיָטה ּבֵ ְ ֵדי, ַהׁשּ  ּכְ
ּלֹא ם ְיֵהא ׁשֶ ם ׁשּום ׁשָ ּמֹוְלִגים ְוֵכן, ּדָ ׁשֶ   :ָהעֹוף ּכְ

ּמֹוְלִגין. ו ׁשֶ התְּ  ְלָמְלָחם ַרְגַלִים אוֹ  ֹראשׁ  ּכְ   :ִחּלָ

יִמין. ז ׂשִ ֵהָמה ַרְגֵלי ַהּמְ ָלַפִים ְלָהִסיר ָהֵאשׁ  ַעל ַהּבְ  ַהּטְ
ָער ְוַלֲחֹרךְ  ֵ ֹלא ַהׂשּ ה ְמִליָחה ּבְ ִחּלָ ר, ּתְ  ְוֵישׁ . ֻמּתָ

י ְוחֹוְתִכין ַמֲחִמיִרין ָלַפִים ָראׁשֵ יִחים, ְמַעט ַהּטְ  ּוַמּנִ
ה ַהֲחָתךְ  ֵדי, ְלַמּטָ זּוב ּכְ ּיָ ם ׁשֶ   ַהּדָ

ְרסֹות. ח ְמְלחוּ  ָהֶרֶגל ּפַ ּנִ ָתן ׁשֶ ְקִלּפָ ן ָחַתךְ  ְוֹלא ּבִ , ֹראׁשָ
  :ֶנֶאְסרוּ  ֹלא

ר. ט ְרְנֹגֶלת ִלְמֹלג ֻמּתָ ֶרֶמץ ּתַ אּור ְלַהְבֵהב אוֹ  ּבְ , ּבָ
ִדיחַ  ְוהּוא ּיָ ית ׁשֶ ִחיָטה ּבֵ ְ ה ַהׁשּ ִחּלָ  ְוִאם. ָיֶפה ָיֶפה ּתְ
ֵהר, ִלְקֵדָרה ִהיא ּלא ִיּזָ הַישְׁ  ׁשֶ ל ֶהּנָ ךְ  ּכָ ֵאשׁ  ּכָ ֵדי ּבָ  ּכְ

ּיּוַכל ב ׁשֶ ֵבד ַהּלֵ ם ְוַהּכָ   :ַהְפִליטּולְ  ְלִהְתַחּמֵ

ָדִיים מֹוְלִגין ֵאין. י ְכִלי ְועֹופֹות ּוְטָלִאים ּגְ  ִראׁשֹון ּבִ
א ן ִאם ֶאּלָ ר ּכֵ  ְיָעֶרה ֹלא ְוֵכן. ּוְמָלָחם ַהֵחֶלב ֶאת ִנּקֵ

ִלי ֲעֵליֶהם י, ֵעָרה ְוִאם. ִראׁשֹון ִמּכְ ְקִליַפת ּדַ . ָהעֹור ּבִ
ָעֶרה ְלַמְעָלה ָהעֹוף ֹראשׁ  ְוִאם ּמְ ׁשֶ  ָצִריךְ  ֵאין, ָעָליו ּכְ

  :ְקִליָפה

ְכִלי ֲאִפּלוּ . יא ִני ּבִ ּלֹא אֹוְמִרים ֵישׁ , ׁשֵ  ְוִאם, ִיְמֹלג ׁשֶ
ר, ָמַלג   :ֻמּתָ

ְפָחה אוֹ , ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ָמַלג ְוִאם. יב ָהְיָתה ׁשִ  ׁשֶ
ֵבית ָרֵאל ּבְ ָרֵאל ָרָאה ְוֹלא, עֹופֹות, ִיׂשְ ׂשְ ְכִלי ִאם ַהּיִ  ּבִ
ְכִלי אוֹ  ִראׁשֹון ִני ּבִ  יֹוֵדעַ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ִאם, ׁשֵ
ִטיב ם ְוֵישׁ  ְיהּוִדים ּבְ ּיֹוְדִעים ַנֲעָרה אוֹ  ַנַער ׁשָ  ׁשֶ
ִטיב ר, ָהִעְנָין ּבְ   ֻמּתָ

ְרְנגֹולֹות. יג ְמְלגוּ  ּתַ ּנִ ְכִלי ַחדיַ  ׁשֶ ִני ּבִ  ַאַחת ְוִנְמֵצאת ׁשֵ
  :ָהֲאֵחרֹות ֶנֶאְסרוּ  ֹלא, ְטֵרָפה ֵמֶהן
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ְלגוּ  ַמִים. יד ּמָ ֶהם ׁשֶ ֵהר ֵישׁ , ּבָ ּלֹא ִלּזָ  ְלַהְחִזיָרם ׁשֶ
יַחם ֵדי ְלַהְרּתִ ֶהם ִלְמֹלג ּכְ ִנית ּבָ ֵדי אוֹ , ׁשֵ  ְלָהִדיחַ  ּכְ

ֶהם   :ְקָערֹות ּבָ

ְרנְ  ִנְמְלָגה ִאם. טו ְכִלי ֹגֶלתּתַ ִני ּבִ ַמֲחַבת ׁשֵ , חֹוֶלֶבת ּבְ
ת ִהיא ֲאִפּלוּ  ִלי, יֹוָמא ּבַ ְרְנֹגֶלת ַהּכְ ִרים ְוַהּתַ  ִאם ֻמּתָ
ִים ֵערוּ  ה ַהּמַ ִחּלָ ְרְנֹגֶלת ַעל ֵערוּ  ִאם ֲאָבל, ּתְ  ִאם, ַהּתַ

ה ָהֹראשׁ  אֹוֵסר ִמי ֵישׁ  ְלַמּטָ יר ִמי ְוֵישׁ , ׁשֶ ּתִ ּמַ   :ׁשֶ

  מליחה הלכות

 סט מןסי
  ְסִעיִפים: א"כ ּובוֹ , והדחה מליחה דיני

ר ְלָהִדיחַ  ָצִריךְ . א ׂשָ  ַאַחר ְוִאם. ְמִליָחה ֹקֶדם ַהּבָ
ֵהִדיחַ  ל ָחַתךְ  ׁשֶ ַנִים ֶנֶתךְ  ּכָ ה אוֹ  ִלׁשְ ֹלׁשָ  ָצִריךְ  ִלׁשְ
  :ֲהִדיָחםלַ  ַלֲחֹזר

ה ֵהִדיחַ  ְוֹלא ָמַלח ִאם. ב ִחּלָ  ֶחּנוּ ְוִיְמלְ  ְיִדיֶחּנוּ , ּתְ
ִנית   :אֹוְסִרין ְוֵישׁ . ׁשֵ

ֶמַלח ִיְמַלח ֹלא. ג ה ּבְ ּקָ ֶקַמח ּדַ ֶמַלח ְוֹלא, ּכְ ָסה ּבְ  ּגַ
יֹוֵתר ּנֹוֶפֶלת ּבְ ר ֵמַעל ׁשֶ ׂשָ   :ָוֵאיָלךְ  ֵאיָלךְ  ַהּבָ

ּלֹא ֶמַלח ָעָליו ְיַפּזֵר. ד ֵאר ׁשֶ ָ ִלי ָמקֹום ּבוֹ  ִיׁשּ  ִמּבְ
ֵדי ְוִיְמַלח, ֶמַלח ּלֹ ּכְ  אֹותוֹ  ִעם ֶלֱאֹכל ָראּוי ְיֵהא אׁשֶ
ה יֹוֵתר ֶמַלח ָעָליו ְלַהְרּבֹות ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ , ֶמַלח . ִמּזֶ

ֵני ּומֹוְלחוֹ  ְ ם ְלָמְלָחם ָצִריךְ  ְועֹופֹות. ְצָדִדים ִמׁשּ  ּגַ
ְפִנים א ְמָלָחם ֹלא ְוִאם. ִמּבִ ְפִנים ֶאּלָ חּוץ אוֹ  ִמּבִ , ִמּבַ

ּלֹא ֲחִתיָכה ְוֵכן א ָחהִנְמלְ  ׁשֶ ד ֶאּלָ ר, ֶאָחד ִמּצַ   :ֻמּתָ

ְמְלָחה ַאַחר. ה ּנִ הּ  ָחַתךְ  ִאם, ַהֲחִתיָכה ׁשֶ ּנָ  ֵאינוֹ  ִמּמֶ
  :ַהֲחָתךְ  ְמקֹום ְוִלְמֹלחַ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ 

עּור. ו ה ׁשִ ִהּיָ ֶמַלח ׁשְ חֹות ֵאינוֹ  ּבְ ֵדי ּפָ , ִמיל ִהּלּוךְ  ִמּכְ
הּוא ֵדי ׁשֶ ית ּכְ ִליׁשִ ָעה ׁשְ ֵקר ׁשָ   :ּובּבְ

ן ֹקֶדם. ז ּתֵ ּיִ ר ׁשֶ ׂשָ ִלי ַהּבָ ּכְ ִדיחוֹ  ּבַ ּמְ ץ, ּבוֹ  ׁשֶ  ֵמָעָליו ְיַנּפֵ
ַלח ָעָליו ַהּמֶ ְטֶפּנוּ  אוֹ , ׁשֶ ַמִים ִיׁשְ ךְ  ְוַאַחר, ּבְ ן ּכָ  ִיּתֵ
ר ׂשָ ִלי ַהּבָ ּכְ ִדיִחין ּבַ ּמְ ֲעַמִים ִויִדיֶחּנוּ , ּבוֹ  ׁשֶ ֹטף, ּפַ  ְוִיׁשְ
ִלי ין ַהּכְ   :ְרִחיָצהלִ  ְרִחיָצה ּבֵ

ץ ֹלא ִאם. ח ַלח ִנּפֵ ָעָליו ַהּמֶ ָטפוֹ  ְוֹלא ׁשֶ  ֵאין, ׁשְ
י, ֶלֱאֹסר ִים ּכִ ִלי ַהּמַ ּכְ ּבַ ִלין ׁשֶ ַלח ּכֹחַ  ְמַבּטְ   :ַהּמֶ

ר. ט ׂשָ ְמַלח ּבָ ּנִ ל ׁשֶ ֵ ׁשּ ֹלא ְוִנְתּבַ  ָצִריךְ , ַאֲחרֹוָנה ֲהָדָחה ּבְ
ֵהא ּיְ ים ּבוֹ  ׁשֶ ִ ׁשּ ֵדי ׁשִ ַלח ּכְ בּ  ַהּמֶ   :וֹ ׁשֶ

שׁ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. י ּמֵ ֵבית ְמׁשַ ָרֵאל ּבְ ר ְוָנַתן ִיׂשְ ׂשָ  ַהּבָ
ֵדָרה ּקְ  ָהעֹוֵבד יֹוֵדעַ  ִאם, ֱהִדיחוֹ  ִאם ָידּועַ  ְוֵאין, ּבַ
ָרֵאל ִמְנַהג ּכֹוָכִבים ָבָריו ַעל סֹוְמִכין, ִיׂשְ  ָהָיה ִאם, ּדְ

ם ָרֵאל ׁשָ ַעת ןבֶּ  ָקָטן ׁשּום אוֹ  ְוִנְכָנס יֹוֵצא ִיׂשְ   :ּדַ

ר. יא ׂשָ ל ּבָ ֵ ׁשּ ְתּבַ ּנִ ֹלא ׁשֶ ְהֶיה ָצִריךְ , ְמִליָחה ּבְ ּיִ  ׁשֶ
יל ְבׁשִ ּתַ ים ּבַ ִ ׁשּ ֶנֶגד ׁשִ ר אֹותוֹ  ּכְ ׂשָ ר ְוָאז ּבָ   :ַהּכֹל ֻמּתָ

ר. יב ׂשָ ָהה ּבָ ָ ׁשּ ֹלא ְלֵעת ֵמֵעת ָיִמים' ג ׁשֶ , ְמִליָחה ּבְ
שׁ  מוֹ  ִנְתַיּבֵ תֹוכוֹ  ּדָ , ְמִליָחה ְיֵדי ַעל עֹוד ֵיֵצא ְוֹלא ּבְ
ל ְלָאְכלוֹ  ְוֵאין ָ א, ְמֻבׁשּ ָלאוֹ  ְוַאַחר. ְצִלי ֶאּלָ ּצְ  ֹלא ׁשֶ

ֶלּנוּ  ְ לוֹ  ְוִאם, ְיַבׁשּ ְ ׁשּ ר ּבִ   :ֻמּתָ

רוּ  ְוִאם. יג ַמִים אֹותוֹ  ׁשָ  ָיכֹול, ָיִמים' ַהג ּתֹוךְ  ּבְ
הֹותוֹ  ה עֹוד ְלַהׁשְ ֹלׁשָ חֹות ֲאֵחִרים ָיִמים ׁשְ   ָעהשָׁ  ֲחִצי ּפָ

ר. יד ׂשָ ָהה ּבָ ָ ׁשּ ה ׁשֶ ֹלׁשָ ֹלא ָיִמים ׁשְ  ְוִנְתָעְרָבה ְמִליָחה ּבְ
ֲחִתיכֹות ֲחִתיָכה אֹוָתהּ  ֵטָלה, ֲאֵחרֹות ּבַ ֹרב ּבְ ר ּבְ  ּוֻמּתָ
ל ֵ ן ְלַבׁשּ ּלָ ד ְראּוָיה ָהְיָתה ְוֲאִפּלוּ , ּכֻ ּבֵ   :ְלִהְתּכַ

ר. טו ׂשָ ָדִמים ַהְמֻלְכָלךְ  ּבָ ָרה ּבְ ׁשְ ּנִ ַמִים ׁשֶ , ְלֵעת ֵמֵעת ּבְ
י ְלָאְכלוֹ  אֹוְסִרים ֵישׁ  א, ְצִלי ִאם ּכִ ן ִאם ֶאּלָ  ֵישׁ  ּכֵ

ִים ּמַ ֶנְגּדוֹ ' ס ּבַ   :ּכְ
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א מֹוְלִחין ֵאין. טז ְכִלי ֶאּלָ ב ּבִ י ַעל אוֹ  ְמֻנּקָ ּבֵ ין ּגַ ִ  ַקׁשּ
ְמקֹום אוֹ  ְוִקְסִמין ִעְנָין, ִמְדרֹון ּבִ ִאם ּבְ ֵפךְ  ׁשֶ ָ ם ִיׁשּ  ׁשָ

ד ֵיְצאוּ  ַמִים ְכִלי ָמַלח ְוִאם. ִמּיָ ֵאינוֹ  ּבִ ב ׁשֶ  ָאסּור, ְמֻנּקָ
שׁ  ּמֵ ּתַ אֹותוֹ  ְלִהׁשְ ִלי ּבְ ָדָבר ּכְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . רֹוֵתחַ  ּבְ
ֲאִפּלוּ  צֹוֵנן ׁשֶ שׁ  ָאסּור ּבְ ּמֵ ּתַ ֹלא ּבוֹ  ְלִהׁשְ  ְוִאם, ֲהָדָחה ּבְ
שׁ  ּמֵ ּתַ ֹלא ּבוֹ  ִנׁשְ שׁ שֶּׁ  ַמה ָיִדיחַ , ֲהָדָחה ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ   :ּבוֹ  ּנִ

ב הּוא ִאם ֲאָבל. יז ר, ְמֻנּקָ  ֲאִפּלוּ  ּבוֹ  ֶלֱאֹכל ֻמּתָ
רֹוֵתחַ  אֹוְסִרין ְוֵישׁ . רֹוֵתחַ    :ּבְ

ר. יח ׂשָ ְמַלח ּבָ ּנִ ְכִלי ׁשֶ ֵאינוֹ  ּבִ ב ׁשֶ ָהה ְמֻנּקָ  ּבוֹ  ְוׁשָ
עּור ׁשִ נוּ  ּכְ ּתְ ּיִ יחַ  ְוַיְתִחילוּ  ָהֵאשׁ  ַעל ַמִים ׁשֶ ל ,ְלַהְרּתִ  ּכָ

ּנוּ  ַמה ּמֶ ּמִ ֶ יר ׁשּ ּצִ  ְוֵחֶלק, ְצִלי ֲאִפּלוּ  ְלָאְכלוֹ  ָאסּור ּבַ
חּוץ ַהֲחִתיָכה יר ׁשֶ ּנוּ  ָאסּור ֵאין ַלּצִ א ִמּמֶ ֵדי ֶאּלָ  ּכְ
ה הּ  ֵישׁ  ִאם ַוֲאִפּלוּ , ְקִליּפָ ן ּבָ ּמָ   :ׁשֻ

ְמַלח ַאַחר. יט ּנִ ר ׁשֶ ׂשָ ר, ְוהּוַדח ַהּבָ נוֹ  ֻמּתָ  ֲאִפּלוּ  ִלּתְ
ֵאיָנם ַמִיםבְּ  ְצִריךְ  ִמי ְוֵישׁ . רֹוְתִחין ׁשֶ ּמַ נוֹ  ׁשֶ ַמִים ִלּתְ  ּבְ

  :רֹוְתִחין

ר. כ ׂשָ ְמַלח ּבָ ּנִ ָהה, ׁשֶ ֵדי ְוׁשָ  ַאַחר ּוְנָתנּוהוּ , ְמִליָחה ּכְ
ךְ  ְכִלי ּכָ ֹלא ּבִ א ֲהָדָחה ּבְ יר ְוִנְתַמּלֵ ר, ִמּצִ  ּוְלִפי. ֻמּתָ
ר, ֶזה ׂשָ ַפל ּבָ ּנָ ר ַהּיֹוֵצא רִצי ְלתֹוךְ  ׁשֶ ׂשָ  ַאַחר ֵמַהּבָ

ָהה ָ ׁשּ ֵדי ׁשֶ ר, ְמִליָחה ּכְ אֹוֵסר ִמי ְוֵישׁ . ֻמּתָ ֶזה ׁשֶ  ּבָ
ה לוֹ  ָלחּושׁ  ְוֵישׁ , ּוָבֶזה ִחּלָ ָבָריו ּוְלִפי. ְלַכּתְ  ַעל ַאף, ּדְ
י ָהה ּפִ ָ ׁשּ ר ׁשֶ ׂשָ ֶמַלח ַהּבָ עּור ּבְ ׁשִ ּנוּ  ֶלֱאֹכל ָאסּור, ּכְ  ִמּמֶ
ִדיֶחּנוּ  ַעד ּיְ ּנוּ  ַלְחּתֹךְ  ְוָאסּור. ָיֶפה ָיֶפה ׁשֶ ין ִמּמֶ ַסּכִ  ּבְ

ִדיֶחּנוּ  ֹקֶדם ּיְ רֹוִצים. ְלַהְגִעילוֹ  ָצִריךְ  ָחַתךְ  ְוִאם, ׁשֶ  ּוְכׁשֶ
ם ָמִליחַ  ַלֲעׂשֹות ָהה ְלַאַחר, ְלִהְתַקּיֵ ָ ׁשּ ִמְלחוֹ  ׁשֶ ְכִלי ּבְ  ּבִ
ב עּור ְמֻנּקָ ִ ׁשּ  ְוַאַחר, ָיֶפה ָיֶפה אֹותוֹ  ְמִדיִחים, ָהָראּוי ּכַ
ךְ  ֵדי אֹותוֹ  ּומֹוְלִחים חֹוְזִרים ּכָ ם ּכְ ְתַקּיֵ ּיִ  ַוֲאִפּלוּ , ׁשֶ

ְכִלי ֵאינוֹ  ּבִ ב ׁשֶ  רֹוֶצה ִאם, זוֹ  ְסָבָרא ְלִפי ַוֲאִפּלוּ . ְמֻנּקָ
ֹלא ְצִלי ְוֶלֱאֹכל ִלְמֹלחַ  ה, ֲהָדָחה ּבְ שׁ  ְוֵאינוֹ  עֹוׂשֶ  חֹוׁשֵ

ַעל ְלָדם ַלח ׁשֶ ָהֵאשׁ , ַהּמֶ ַלח ּומֹוֵנעַ  וֹ ׁשֹוֲאב ׁשֶ  ַהּמֶ
ְבֹלעַ  ם ִמּלִ י ְוָהֵני. ּדָ מֹוְלחוֹ  ִמּלֵ  ֲאָבל, ִלְצִלי ּוַמֲעֵלהוּ  ּבְ

ָהה ִאם ִמְלחוֹ  ׁשָ ַלח, ּבְ ם ּבֹוֵלעַ  ַהּמֶ  ּוְלִפיָכךְ , ְוֶנֱאַסר ַהּדָ
  :ְואֹוֵכל ְוצֹוֶלה ָיֶפה ָיֶפה ְמִדיחוֹ 

ָמקֹום. כא ֵאין ּבְ רַהבָּ  ִיְצלוּ , ָמצּוי ֶמַלח ׁשֶ זּוב ַעד ׂשָ ּיָ  ׁשֶ
ל מוֹ  ּכָ ךְ  ְוַאַחר, ּדָ לּוהוּ  ּכָ ְ   :ְיַבׁשּ

 ע סימן
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , ביחד בשר הרבה מליחת דין

ה מֹוְלִחין. א ב ַעל זוֹ  ֲחִתיכֹות ַהְרּבֵ י ַעל ַאף. זוֹ  ּגַ  ּפִ
ְחּתֹוָנה ַהּתַ ִליָטָתהּ  ּגֹוֶמֶרת ׁשֶ  ֹלא, ָלֶעְליֹוָנה ֹקֶדם ּפְ

חֹוֶזֶרת ִריָנןָאמְ  ם ּובֹוַלַעת ׁשֶ הּוא ְלִפי, ָהֶעְליֹוָנה ִמּדַ  ׁשֶ
ה ׁשֹוֶהה ּפֹוֶלֶטת ְזַמן ְוָכל ִציר ִלְפֹלט ַהְרּבֵ  ִציָרהּ  ׁשֶ
ץ ַוֲאִפּלוּ . ּבֹוַלַעת ֵאיָנהּ  ה ִמְתַקּבֵ  ְועֹוֵמד ִציר ַהְרּבֵ

ּגּוָמא ין ּבַ ּבֵ ר, ַהֲחִתיכֹות ׁשֶ ה. ֻמּתָ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ִריםֲאמוּ  ּדְ
מֹוֵלחַ  ר ּבְ ׂשָ ר ִעם ּבָ ׂשָ ר ַוֲאִפּלוּ , ּבָ ׂשַ ר ִעם ׁשֹור ּבְ ׂשַ  ּבְ
ָדִיים ִאי, עֹופֹות ִעם ַוֲאִפּלוּ  ּוְטָלִאים ּגְ ר ׁשֶ  ָלֶהם ֶאְפׁשָ
ל ִלְגֹמר ִליַטת ּכָ ְגֹמר ַעד ִציָרן ּפְ ּיִ ר ׁשֶ ׂשַ  ִלְפֹלט ׁשֹור ּבְ
מוֹ  ֶאת ר ֲאָבל. ּדָ ׂשָ ִגים ִעם ּבָ ר ֲאִפּלוּ , ּדָ ׂשַ  עֹופֹות ּבְ
ִגים ִעם ִגים ְלִפי ִלְמֹלחַ  ָאסּור, ּדָ ַהּדָ ל ּפֹוְלִטים ׁשֶ  ּכָ

ְפֹלט ֹקֶדם ִציָרן ּיִ מוֹ  ֶאת ַהעֹוף ׁשֶ  ּוְמָלָחן ָעָבר ְוִאם. ּדָ
ִרין ָהעֹופֹות, ַיַחד ִגים ֲאָבל, ֻמּתָ  ֵמֶהם ִלּטֹל ָצִריךְ  ַהּדָ
ֵדי ה ּכְ לוּ  ֹלא ְוִאם. ְקִלּפָ קַ  ִנּטְ יֶהםַקׂשְ ֵ ְמְלחוּ  ׂשּ ּנִ ׁשֶ , ּכְ

ִרים   :ֻמּתָ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ַלח, ֲאמּוִרים ּדְ ּמָ ׁשֶ ֵניֶהם ּכְ  אוֹ , ַיַחד ׁשְ
ָהעֹוף ֵפל ְוָדג ָמִליחַ  ׁשֶ ג ִאם ֲאָבל, ּתָ  ְועֹוף ָמִליחַ  ּדָ
ֵפל ב ַעל ֶזה אוֹ , ֶזה ֵאֶצל ֶזה ּוְנָתָנם ּתָ  ַאף, ֶזה ּגַ
ִגים ִרים ּדָ ֹלא ֻמּתָ   :יָפהְקלִ  ּבְ
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ר. ג ׂשַ חּוָטה ּבְ ָלחוֹ  ׁשְ ּמְ ר ִעם ׁשֶ ׂשַ  אוֹ , ְטֵרָפה ּבְ
ֵרָפה ַהּטְ ָרה ְמלּוָחה ׁשֶ ׁשֵ ֵפָלה ְוַהּכְ  ֶזה נֹוְגִעים ְוֵהם, ּתְ

ֶזה ֵדי ָאסּור, ּבָ ה ּכְ ַאף. ְקִלּפָ י ַעל ׁשֶ ֵאינוֹ  ּפִ  ּבֹוֵלעַ  ׁשֶ
ם ֵרָפה ִמּדַ יָרהּ  ּבֹוַלַעת, ַהּטְ ָרהַהכְּ  ִאם ֲאָבל. ִמּצִ  ׁשֵ

ֵרָפה ְמלּוָחה ֵפָלה ְוַהּטְ ֶרת, ּתְ ֲהָדָחה ֻמּתֶ ֹלא ּבַ , ְקִליָפה ּבְ
ין ָרה ָנַתן ּבֵ ׁשֵ ין, ְלַמְעָלה ּכְ ה ְנָתָנהּ  ּבֵ  ִמי ְוֵישׁ . ְלַמּטָ

אֹוֵסר נֹוְגִעים ׁשֶ ֶזה ֶזה ּבְ ּלֹא ְוסֹוֵבר, ּבָ רוּ  ׁשֶ א ֻהּתְ  ֶאּלָ
עֹוְמִדים ָסמּוךְ  ּבְ ְכֵדי ּבְ ִלי ּבִ ּפְ ל ָטהׁשֶ ֶזה נֹוַגַעת ֶזה ׁשֶ   :ּבָ

ָאְמִריָנן ָהא. ד ֵאינוֹ  ּדְ א אֹוֵסר ּדְ ֵדי ֶאּלָ ה ּכְ  ַהְינוּ , ְקִלּפָ
יֶהן ּתֵ ְ ׁשּ ׁשֶ חּוׁשֹות ּכְ ֵמָנה ֵמֶהן ַאַחת ִאם ֲאָבל, ּכְ , ׁשְ

ֵרָפה ֲחִתיַכת ִאם ֲאִפּלוּ  ה ַהּטְ חּוׁשָ ָרה ַוֲחִתיַכת ּכְ ׁשֵ  ַהּכְ
ֵמָנה עַ , ׁשְ הּ  ִאסּורהָ  ְמַפְעּפֵ ֻכּלָ ֵרָפה ָהְיָתה ִאם ּבְ  ַהּטְ

לּוָחה ה ַהּמְ ּום, ְלַמּטָ ָאה ִמׁשּ ַתּתָ ַבר ּדְ   :ּגָ

ר אֹוְמִרים ֵישׁ . ה ׂשָ ּבָ ְמַלח ׁשֶ ּנִ הֹותוֹ  ָאסּור ׁשֶ  ְלַהׁשְ
ִמְלחוֹ  ִליַטת ְלַאַחר ּבְ ל ּפְ ַהְינוּ  ִצירוֹ  ּכָ עֹות ב"י ּדְ , ׁשָ

חֹוֵזר ְלִפי חְ  ּובֹוֵלעַ  ׁשֶ ם לּוִחיתִמּלַ ָעָליו ּדָ ַעל ׁשֶ  ְוׁשֶ
ַלח יִרים ְוֵישׁ . ַהּמֶ הֹותוֹ  ַמּתִ ִמְלחוֹ  ְלַהׁשְ ה ֲאִפּלוּ  ּבְ ּמָ  ּכַ
ה. ָיִמים ִחּלָ , ָהאֹוְסִרים ְלִדְבֵרי ָלחּושׁ  ֵישׁ  ּוְלַכּתְ

ר ּוְבִדיֲעַבד   :ֻמּתָ

ן אֹוְסִרים ֵישׁ . ו ר ִלּתֵ ׂשָ ּלֹא ּבָ ָלל ִנְמַלח ׁשֶ  אוֹ , ּכְ
ְמלַ  ּנִ ל ּוָפַלט חׁשֶ מוֹ  ּכָ ר ִעם, ּדָ ׂשָ ְמַלח ּבָ ּנִ  ֹקֶדם ׁשֶ

ִליָטתוֹ  ם ּפְ ר ְלִפי, ּדָ ׂשָ ַהּבָ ּלֹא ׁשֶ ְמַלח אוֹ , ִנְמַלח ׁשֶ ּנִ  ׁשֶ
ל ּוָפַלט מוֹ  ּכָ ה ּובֹוֵלעַ  חֹוֵזר, ּדָ ֲחֵברוֹ  ִמּמַ ֶ . ּפֹוֵלט ׁשּ
יִרים ְוֵישׁ  ְמְלֶחּנוּ  ְמִליָחה ְיֵדי ַעל ַמּתִ ּיִ ךְ  ַאַחר ׁשֶ י ,ּכָ  ּכִ
ל ַיְפִליט ָאז ם ּכָ ַלע ּדָ ּבָ יִרים ְוֵישׁ , ׁשֶ ָכל ַמּתִ . ֶזה ּבְ

ה ִחּלָ   :ָהאֹוְסִרים ְלִדְבֵרי ָלחּושׁ  ֵישׁ  ּוְלַכּתְ

 עא סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , והמח והטלפים הראש מליחת דין

ַנִים חֹוְתכוֹ , ָהֹראשׁ . א ִנים ְלַצד ָיֶפה ּומֹוְלחוֹ  ִלׁשְ , ּפְ
ָער ַעל ּומֹוֵלחַ  ֵזרְוחוֹ  ֵ ֵאין, ַהׂשּ ָער ׁשֶ ֵ ב ַהׂשּ  ַעל ְמַעּכֵ
ַלח ְיֵדי ם ְלַהְפִליט ַהּמֶ   :ּדָ

ָלַפִים. ב ךְ , ַהּטְ ה ְמַעט אֹוָתם ְמַחּתֵ יחַ , ּומֹוֵלחַ , ְלַמּטָ  ְוַיּנִ
ה ַהֲחָתךְ  ְמקֹום ם ְוִיְמַלח ְלַמּטָ ָער ַעל ּגַ ֵ   :ַהׂשּ

רּום. ג ַעל ַהּקְ  ֵישׁ  ַעְצמוֹ  ְוַהּמֹחַ , חּוִטין ּבוֹ  שׁ יֵ , ַהּמֹחַ  ׁשֶ
ם ּבוֹ  מוֹ  ִמיֵדי יֹוֵצא ְוֵאינוֹ , ּדָ ְמִליַחת ּדָ  ְלִפי, ָהֹראשׁ  ּבִ

ֶעֶצם יפוֹ  ָהֹראשׁ  ׁשֶ ם ָמקֹום ְוֵאין, ְלָפָניו ְועֹוֵמד ַמּקִ  ַלּדָ
א ְלִפיָכךְ . ָלזּוב  ַהּמֹחַ  ּומֹוִציא קֹוְרעוֹ  ְלָמְלחוֹ  ַהּבָ

רּום ְוקֹוֵרעַ   ָהֹראשׁ  ִלְמֹלחַ  ָרָצה ְוִאם. ּומֹוְלחוֹ  ַהּקְ
תֹוכוֹ  ְוַהּמֹחַ  ֶנֶגד ָהֶעֶצם ִיְנֹקב, ּבְ רּום ּכְ ם ְוִיְנֹקב, ַהּקְ  ּגַ

רּום יחַ , ְוִיְמַלח, ַהּקְ ֶקב ְוַיּנִ ה ַהּנֶ ר, ְלַמּטָ  ֲאִפּלוּ  ּוֻמּתָ
  :ִלְקֵדָרה

 עב סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , והראה הלב מליחת דין

בהַ . א ץ, ּלֵ ם ִמְתַקּבֵ תֹוכוֹ  ַהּדָ ַעת ּבְ ׁשְ ִחיָטה ּבִ  ְלִפיָכךְ . ׁשְ
מוֹ  ּוְלהֹוִציא ְמִליָחה ֹקֶדם ְלָקְרעוֹ  ָצִריךְ   ּוְלָמְלחוֹ , ּדָ
ךְ  ַאַחר   :ּכָ

ר ְמִליָחתוֹ  ַאַחר קֹוְרעוֹ , ְקָרעוֹ  ְוֹלא ְמָלחוֹ . ב  ַאף ּוֻמּתָ
י ַעל ְמַלח ּפִ ּנִ ם ִעם ׁשֶ תֹוכוֹ  ַהּדָ ּבְ ְכבֹוְלעוֹ , ׁשֶ ךְ  ּדִ  ּכָ

ין ְוהּוא. ּפֹוְלטוֹ  ּקֹוְרעוֹ , ְקָרעוֹ  ְוֹלא ְצָלאוֹ  ִאם ַהּדִ  ׁשֶ
תוֹ  ְלַאַחר ר ְצִלּיָ לוֹ  ִאם ֲאָבל. ּוֻמּתָ ְ ׁשּ ִלי ּבִ , ְקִריָעה ּבְ
ֵהא ַעד ָאסּור ּיְ ֶנֶגד' ס ׁשֶ ב ּכְ ָלא, ַהּלֵ ה ָיְדִעיָנן ּדְ ּמָ  ּכַ
  :ִמֵנהּ  ְנַפק

ּלֹ עֹוף ֵאין. ג ים ּבוֹ  ְיֵהא אׁשֶ ִ ׁשּ ֶנֶגד ׁשִ ר, ִלּבוֹ  ּכְ  ּוֻמּתָ
בּוק הּוא ֲאִפּלוּ  עֹוף ּדָ   :ּבָ

 ְלָקְרָעהּ  ָנֲהגוּ  ֲאָבל, ִחּתּוךְ  ְצִריָכה ֵאיָנהּ  ָהֵרָאה. ד
נֹוָקנֹות ְוִלְפּתֹחַ  דֹוִלים ַהּקְ הּ  ַהּגְ ּלָ   :הּוא ָיֶפה ּוִמְנָהג, ׁשֶ
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 עג סימן
  ְסִעיִפים: 'ו ּובוֹ , הכבד צלית דין

ֵבד. א ם ִרּבּוי ּבוֹ  ֵישׁ , ַהּכָ ה ְלִפיָכךְ . ּדָ ִחּלָ  לוֹ  ֵאין ְלַכּתְ
ָנה ּקָ לוֹ  ּתַ ְ א, ְמִליָחה ְיֵדי ַעל ְלַבׁשּ ִתי קֹוְרעוֹ  ֶאּלָ  ׁשְ
יחַ  ָוֵעֶרב ה ִחּתּוכוֹ  ּוַמּנִ ךְ  ְוַאַחר ְוצֹוֶלהוּ , ְלַמּטָ  ָיכֹול ּכָ

לוֹ  ְ ר ּוְבִדיֲעַבד. ְלַבׁשּ ל םאִ  ֻמּתָ ֵ ׁשּ ֵדָרה ְלַבּדוֹ  ִנְתּבַ ּקְ  ּבַ
ֵדָרה ֲאָבל ּפֹוֶלֶטת, ֲאסּוָרה ַהּקְ  ְוֵישׁ . ּבֹוַלַעת ְוֵאיָנהּ  ׁשֶ
אֹוֵסר ִמי   :ׁשֶ

ֹחֶמץ ֲחָלטוֹ  ִאם. ב רֹוְתִחין אוֹ  ּבְ ב, ּבְ  ְוהֹוִציא ְוִנּקֵ
ם ִמְזְרֵקי תֹוכוֹ  ַהּדָ ּבְ ין ִמן, ׁשֶ ר ַהּדִ לוֹ  ֻמּתָ ְ א, ְלַבׁשּ  ֶאּלָ

אֹוִניםשֶׁ  ן ַלֲעׂשֹות ָאְסרוּ  ַהּגְ ר ּוְבִדיֲעַבד, ּכֵ   :ֻמּתָ

ּום ֲחִתיָכה ָצִריךְ  ִלְצִלי. ג ם ִמׁשּ ִסְמּפֹונֹות ּדָ ּבַ  ְוִאם, ׁשֶ
ה ֹקֶדם ְקָרעוֹ  ֹלא ךְ  ַאַחר ִיְקְרֶעּנוּ  ְצִלּיָ   :ּכָ

ר ִעם ְצָלאוֹ  ִאם. ד ׂשָ ּנּוִרים ּבָ ּתַ יֵמי ּבַ ּבִ  ַחְכֵמי ׁשֶ
ָמָרא יֶהם, ַהּגְ ּפִ ֵבד ִיְהֶיה, ְלַמְעָלה ׁשֶ ה ַהּכָ  ְוֹלא ְלַמּטָ
ר, ּוְבִדיֲעַבד. ְלַמְעָלה ּפּוִדים. ֻמּתָ ִ ּצֹוִלים ּוַבׁשּ  ֵאֶצל ׁשֶ
ר ִעם ִלְצלֹוָתן ָאסּור, ָהֵאשׁ  ׂשָ ה, ַהּבָ ִחּלָ  ֲאִפּלוּ , ְלַכּתְ
ֵבד ה ּכָ   :ְלַמּטָ

ה ִיְמְלֶחּנוּ  לא. ה ִחּלָ י ַעל ְלַכּתְ ּבֵ רהַ  ּגַ ׂשָ א, ּבָ  ֶאּלָ
יו ְחּתָ   :ִמּתַ

ֵבד ִנְמָצא. ו עֹוף ּכָ ר, ָצִלי ּבְ ל הּוא ְוִאם. ֻמּתָ ָ , ְמֻבׁשּ
ֶנֶגד' ס ָצִריךְ  ֵבד ּכְ   :ַהּכָ

 עד סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , בשר כשאר דינו הטחול

חֹול. א י ַעל ַאף, ַהּטְ שׁ  ּפִ ּיֵ  ַאְדמּוִמית ַמְרֵאה ּבוֹ  ׁשֶ
ם ִרּבּויכְּ  ְוִנְרֶאה ינוֹ , ּדָ ָאר ּדִ ׁשְ ר ּכִ ׂשָ   :ּבָ

 עה סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , המעים מליחת דין

ם ַמְחִזיִקין ֵאין. א ְבֵני ּדָ גֹון, ֵמַעִים ּבִ ֶרס ּכְ ּכֶ ָבה ּבַ  ּוַבּקֵ
ין ּקִ ֹלא ּוַבַחְלֹחֶלת. ּוַבּדַ ן ּבְ ּמָ ֲעֵליֶהם ׁשֻ  ִאם ְלִפיָכךְ . ׁשֶ
ָלם ְ ׁשּ ְקֵדרָ  ּבִ ֹלא הּבִ ר, ְמִליָחה ּבְ א, ֻמּתָ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ן ֲאָבל. ַאְסִמיק ּמָ ֲעֵליֶהם ׁשֻ ינוֹ , ׁשֶ ָאר ּדִ ׁשְ ר ּכִ ׂשָ . ּבָ
ּמֹוְלִחים ְלִפיָכךְ  ׁשֶ ָאר ַהַחְלֹחֶלת ּכְ  ֵאין, ֵמַעִים ּוׁשְ
ַצד אֹוָתם מֹוְלִחין ִניִמי ּבְ ֲאָכל ַמֲעַבר ּפְ א, ַהּמַ ד ֶאּלָ ּצַ  ּבַ
ם ַהִחיצֹון ָ ׁשּ ָמן ׁשֶ ֻ בּוק ַהׁשּ   :ּדָ

ֵני. ב ֹלא ֵמַעִים ּבְ ן ּבְ ּמָ ֲעֵליֶהם ׁשֻ י ַעל ַאף, ׁשֶ ֵאין ּפִ  ׁשֶ
ֶהם ַמֲחִזיִקים ם ּבָ ר, ּדָ ר ִעם ְלָמְלָחם ֻמּתָ ׂשָ   :ּבָ

ן. ג ּמַ א ׁשֻ ְנּתָ ַעל ַהּכַ ים ׁשֶ ּקִ ים חּוִטים ְמֵלָאה, ַהּדַ ּקִ  ּדַ
ם ְמֵלִאים , ִלְקֵדָרה אֹוָתהּ  אֹוְסִרים ֵישׁ  ּוְלִפיָכךְ  ּדָ
ו. ּוְמִליָחה ֲחִתיָכה ְיֵדי ַעל ֲאִפּלוּ  ר נֹוֲהִגין ְוַעְכׁשָ , ֶהּתֵ
ל חּוִטין ְואֹוָתם ם ׁשֶ ָאָדם ּדָ ׁשֶ ִקי ּכְ ֶהם ּבָ , מֹוְתָחן ּבָ

ִלים ּלֹא ַעד ֵהיֵטב ְוִנְפׁשָ ֵאר ׁשֶ ָ   :ֵמֶהם ֶאָחד ִיׁשּ

 עו סימן
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , לצלי בשר דין

ִלי. א ָהֵאשׁ  ְלִפי, ְמִליָחה ָצִריךְ  ֵאין ַהּצְ ם ׁשֹוֵאב ׁשֶ  ַהּדָ
ּבוֹ  ם ִאם ֲאָבל. ֵמַעְצמוֹ  ׁשֶ ִלי ַעל ָנַטף ַאֵחר ּדָ , ַהּצְ
ם אֹותוֹ  ֲאִפּלוּ  ָהֵאשׁ  ָאְמִריָנן ֹלא, צֹוֵנן הּוא ּדָ  ׁשֶ
ּנוּ  ְואֹוֵסר, ׁשֹוֲאבוֹ  ֵדי ִמּמֶ   :ְנִטיָלה ּכְ

ֹלא ּוְלָאְכלוֹ  ִליצְ  ִלְמֹלחַ  ָרָצה. ב ה, ֲהָדָחה ּבְ  ְוֵאין, עֹוׂשֶ
ַעל ְלָדם ָלחּושׁ  ַלח ׁשֶ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ַהּמֶ ָהֵני ׁשֶ י ּדְ  ִמּלֵ

ּמֹוְלחוֹ  ׁשֶ ד ְוצֹוֶלהוּ  ּכְ ָהה ִאם ֲאָבל, ִמּיָ ִמְלחוֹ  ׁשָ , ּבְ
ַלח ה ֹקֶדם ָיֶפה ְמִדיחוֹ  ְלִפיָכךְ , ְוֶנֱאָסר ּבֹוֵלעַ  ַהּמֶ   :ְצִלּיָ
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ִריִדים ָנַקב ֹלא. ג ַעת ַהּוְ ׁשְ ִחיָטה ּבִ , ְלָאְכלוֹ  ָאסּור, ׁשְ
ְחּתֹךְ  ַעד, ָצִלי ַוֲאִפּלוּ  ּיַ  ָרָצה. ְוִיְצֶלה ֵאֶבר ֵאֶבר ׁשֶ
ּנוּ  ֶלֱאֹכל ר ִמּמֶ ׂשָ ְחּתֹךְ  ַעד ָאסּור, ַחי ּבָ ּיַ . ְוִיְמַלח ׁשֶ
ר ְוִאם ר ִנּקֵ ׂשָ ם ֵמחּוֵטי ַהּבָ ֹלא ֲאִפּלוּ  אֹוֵכל, ּדָ  ּבְ
ּלוֹ  ַוֲאִפּלוּ , ָצִלי אוֹ  ַחי, ִליָחהמְ  ֶאָחד ּכֻ  ְוֵישׁ . ּכְ

ֶהֱחִמירוּ  ּלֹא ׁשֶ ּלוֹ  ְלָאְכלוֹ  ׁשֶ ֶאָחד ּכֻ ָצִלי ֲאִפּלוּ , ּכְ א ּבְ  ֶאּלָ
  :ִריִדיןַהוְּ  ֲחִתיַכת ְלַאַחר

אֹוֵסר ִמי ֵישׁ . ד ין ַלְחּתֹךְ  ׁשֶ ַסּכִ ֵאֶצל ָצִלי ּבְ  ָהֵאשׁ  ׁשֶ
ּלֹא ל, ִנְמַלח ׁשֶ ֵאינוֹ  ְזַמן ּכָ ל ִנְצֶלה ׁשֶ ֵני, ָצְרּכוֹ  ּכָ  ִמּפְ
ם ְבַלע ּדָ ּנִ ין ׁשֶ ַסּכִ אֹוֵסר ִמי ְוֵישׁ . ּבַ ּפּוד ׁשֶ ִ לוּ  ַהׁשּ ּצָ  ׁשֶ
ר ּבוֹ  ׂשָ ֹלא ּבָ הֹוָרה ִמי ְוֵישׁ . ְמִליָחה ּבְ ָאסּור ׁשֶ  ׁשֶ

הֹות ּפּוד ַעל ַהָצִלי ְלַהׁשְ ִ הּוַסר ְלַאַחר ַהׁשּ , ָהֵאשׁ  ִמן ׁשֶ
ַסקשֶׁ  ְלַאַחר ר ּפָ ׂשָ זּוב ַהּבָ א, ִמּלָ ּמָ ר ַיֲחֹזר ׁשֶ ׂשָ  ַהַחם ַהּבָ
ּנוּ  ְוִיְבַלע יִרין ְוֵישׁ . ִמּמֶ ָכל ַמּתִ ְנָהג ְוֵכן, ֶזה ּבְ  ַהּמִ
יר   :ְלַהּתִ

ּלֹא ָצִלי. ה י ַעל ַוֲחָתכוֹ  ִנְמַלח ׁשֶ ּבֵ ר ּגַ ּכָ י ַעל ַאף, ּכִ  ּפִ
שׁ  ּיֵ ר ׁשֶ ּכָ ּכִ ר, ֹאֶדם ַמְרֵאה ּבַ ֵדי ַעד ִנְצֶלה םאִ  ֻמּתָ  ּכְ
הּוא ֵני ְלֹרב ַלֲאִכיָלה ָראּוי ׁשֶ   ,ָאָדם ּבְ

ר. ו ׂשָ ּצֹוִלין ּבָ ֹלא ׁשֶ ִלי נֹוְתִנין ֵאין, ְמִליָחה ּבְ יו ּכְ ְחּתָ  ּתַ
ל ְמנּוִנית ְלַקּבֵ ּנוּ  ַהּנֹוֵטף ׁשַ ֶלה ַעד, ִמּמֶ ּצָ ּיִ ֵהא ַעד ׁשֶ ּיְ  ׁשֶ
ה ְיֵדי ַעל ַלֲאִכיָלה ָראּוי   :וֹ ז ְצִלּיָ

 עז סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , נמלח שלא בשר שנמלאו עופות

ָדִיים אוֹ  עֹופֹות. א ִאים ּגְ ַמּלְ ּמְ ר אֹוָתם ׁשֶ ׂשָ ּלֹא ּבָ  ׁשֶ
ר, ְלָצִלי ִאם, ִנְמַלח יֶהם ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ  ַוֲאִפּלוּ , ְלַמְעָלה ּפִ
ְכמוֹ , ַהִחיצֹון ִנְמַלח ִאם ּבֹוֵלעַ  ּדִ ם ׁשֶ לּואִ  ּדַ ךְ  יםַהּמִ  ּכָ

ְמַלח ַעד ָאסּור ְוִלְקֵדָרה. ּפֹוְלטוֹ  ּיִ  ְלַבּדוֹ  ִחיצֹון ׁשֶ

אוֹ  ְלַאַחר ִאם ֲאָבל, ְלַבּדוֹ  ּוְפִניִמי ּלְ ּמִ , ַהִחיצֹון ָמַלח ׁשֶ
ם ַמְפִליט ֵאינוֹ  ִניִמי ּדָ ּפְ ּבַ   :ׁשֶ

 עח סימן
ָסִעיף  ּובוֹ , נמלח שלא בבשר בצק לדבק שלא דין

  ֶאָחד

ֵצק ֵפלַהּטוֹ . א עֹוף ּבָ ּלֹא ּבְ ב ַעל ַאף, ִנְמַלח ׁשֶ  ּגַ
ָמָרא ַבּגְ ין ַמְפִליג ּדְ ָאר ְסִמיָדא ּבֵ  ּוֵבין ִקְמֵחי ִלׁשְ
א ֲאַנן, ַאְסִמיק ְלֹלא ַאְסִמיק ּתָ ִקיִאין ֹלא ַהׁשְ  ּבְ
ָתא ִמּלְ ְוָנא ּוְבָכל, ּבְ , ִנְמַלח ִאם ֲאָבל. ֶלֱאֹסר ֵישׁ  ּגַ
ָהה ֵדי ְוׁשָ ךְ  ַאַחרוְ  ְמִליָחה ּכְ ר, הּוַדח ּכָ ָכל ֻמּתָ ְוָנא ּבְ   :ּגַ

  טהורה וחיה בהמה הלכות

 עט סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , טהורה וחיה בהמה סימני

ֵהָמה ִסיָמֵני. א ה ּבְ ְרׁשוּ  ְוַחּיָ ּתֹוָרה ִנְתּפָ ֵני ְוֵהם, ּבַ  ׁשְ
ָרה ַמֲעַלת: ִסיָמִנים ֵהָמה ְוָכל. ְסדּוקֹות ּוַפְרסֹוֶתיהָ , ּגֵ  ּבְ
ה ֵאין ְוַחּיָ ִים ָלהּ  ׁשֶ ּנַ ִחי ׁשִ ּלֶ  ִניִבים ְוֹלא, ָהֶעְליֹון ּבַ
ֵהם י ׁשֶ ּלֵ ְלּתַ ר ּתַ ׂשָ ֵעין ּבָ ִים ּכְ ּנַ ֲחִניַכִים ּבֹוְלִטים ׁשִ , ּבַ
יִבין אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ּנִ ֵני ֵהם ׁשֶ ִים ׁשְ ּנַ  ֶאָחד ְלַמְעָלה ׁשִ

אן אן ְוֶאָחד ִמּכָ ְקָצוֹות ִמּכָ ָידּועַ  ָסתֹותַהלְּ  ּבִ ִהיא ּבְ  ׁשֶ
יר ְוהּוא, ְטהֹוָרה ּכִ ּיַ ן ׁשֶ ָמל ּבֶ ֵאין ּגָ  ַעד ִניִבין לוֹ  ׁשֶ
יל ְגּדִ ּיַ ֲעַלת ְוָכל. ׁשֶ ּמַ ָרה ׁשֶ ְרָסה ַמְפֶרֶסת ִהיא ּגֵ  חּוץ, ּפַ
ָמל ָפן ְוַאְרֶנֶבת ִמּגָ ֵהם ְוׁשָ ָרה ַמֲעֵלי ׁשֶ  ְוֵאיָנם ּגֵ

ְרָסה ַמְפִריִסים שׁ , ָלחּושׁ  ֵאין ְוָלֶהם, ּפַ ּיֵ ִים ָלֶהם ׁשֶ ּנַ  ׁשִ
ר ַהּמֹוֵצא, ְלִפיָכךְ . ִניִבין אוֹ  ְלַמְעָלה ְדּבָ ּמִ ֵהָמה ּבַ , ּבְ
יָרהּ  ְוֵאינוֹ  ֲהֵרי ֲחתּוכֹות ּוַפְרסֹוֶתיהָ , ַמּכִ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ׁשֶ
ֶהם ִלְבּדֹק ִים ָלהּ  ֵאין ִאם ִיְבּדֹק, ּבָ ּנַ  ִניִבין ְוֹלא ׁשִ

ָידּועַ , ְלַמְעָלה ִהיא ּבְ יר ְוהּוא, ְטהֹוָרה ׁשֶ ּכִ ּיַ ן ׁשֶ  ּבֶ
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ָמל ְפֶרֶסת ְוָכל. ּגָ ּמַ ְרָסה ׁשֶ ָרה ַמֲעַלת ּפַ . ֵמֲחִזיר חּוץ, ּגֵ
ֵהָמה ָמָצא, ְלִפיָכךְ  יהָ  ּבְ ּפִ ֲהֵרי, ָחתּוךְ  ׁשֶ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ׁשֶ
ַרְגֶליהָ  ִיְבּדֹק, ּבוֹ  ִלְבּדֹק ְרסֹוֶתיהָ  ִאם, ּבְ  ְסדּוקֹות ּפַ
ָידּועַ  ִהיא ּבְ יר ְוהּוא, ְטהֹוָרה ׁשֶ ּכִ ּיַ  ָלהּ  ֵישׁ . ֲחִזיר ׁשֶ
ֵהָמה ְוֵאין. ּוְטהֹוָרה, ֲחִזיר ִמְסֵפק ָיָצא, ַקְרַנִים  ּבְ
ָרהּ  ְטֵמָאה ׂשָ ּבְ ַחת ׁשֶ ּתַ הּ  ָהֹעֶקץ ׁשֶ ּלָ ִתי הֹוֵלךְ  ׁשֶ  ָוֵעֶרב ׁשְ
כוּ  ַצד ְלֵאיֶזה ְחּתְ ּיַ א, אֹותוֹ  ׁשֶ  ְלִפיָכךְ  ֶהָערֹוד ֶאּלָ
ֵהָמה ֵצאַהּמוֹ  יהָ  ּבְ ּפִ ֲהֵרי, ֲחתּוִכים ּוַפְרסֹוֶתיהָ  ׁשֶ  ֵאינוֹ  ׁשֶ
ֶהם ִלְבּדֹק ָיכֹול ר ִיְבּדֹק, ּבָ ׂשָ ּבָ ַחת ּבַ ּתַ ְנֵפי ׁשֶ , ָהֹעֶקץ ּכַ
ה ַאַחר ֲחֶטּנָ ׁשְ ּיִ ִתי הֹוֵלךְ  ִאם, ׁשֶ , ְטהֹוָרה, ָוֵעֶרב ׁשְ
יר ְוהּוא ּכִ ּיַ   :ָערֹוד ׁשֶ

ְלָדה ְטֵמָאה. ב ּיָ י ַעל ַאף, ְטהֹוָרה ִמיןכְּ  ׁשֶ שׁ  ּפִ ּיֵ  ָלהּ  ׁשֶ
ל ְלָדה ּוְטהֹוָרה. ֲאסּוָרה, ָטֳהָרה ִסיָמֵני ּכָ ּיָ ִמין ׁשֶ  ּכְ

ֶרת, ְטֵמָאה י ַעל ַאף, ֻמּתֶ שׁ  ּפִ ּיֵ ל ָלהּ  ׁשֶ  ִסיָמֵני ּכָ
ָלַדּתוֹ  ְוַדְוָקא. ֻטְמָאה ּיְ ָפֵנינוּ  ׁשֶ יָחהּ  ִאם ֲאָבל, ּבְ  ִהּנִ

ֶרת  ַאף, ַאֲחֶריהָ  הֹוֵלךְ  ָטֵמא ִמין ָמָצא ךְ כָּ  ְוַאַחר ְמֻעּבֶ
י ַעל רּוךְ  ּפִ ּכָ א, ָאסּור, אֹוָתהּ  ְויֹוֵנק ַאֲחֶריהָ  ׁשֶ ּמָ  ִמן ׁשֶ

ֵמָאה הֹוָרה ַאַחר ְוִנְכָרךְ  נֹוַלד ַהּטְ   :ַהּטְ

ֵרָפה ִמן ַהּנֹוָלד. ג ר, ַהּטְ   :ֻמּתָ

 פ סימן
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , טהורה חיה דין

הּ , ְטהֹוָרה הַחיָּ . א ר ֶחְלּבָ סּוי ְוָטעּון ְוָדָמהּ , ֻמּתָ . ּכִ
י, ִסיָמִנים ָנְתנוּ  ַוֲחָכִמים מּוָעה ִמּפִ ְ ַקְרנֹוֶתיהָ , ַהׁשּ  ִאם ּבְ

לֹות ֵהם אי ְמֻפּצָ ה ַוּדַ  ֵאיָנם ְוִאם. ִהיא ְטהֹוָרה ַחּיָ
לֹות ְהיוּ  ָצִריךְ , ְמֻפּצָ ּיִ ֶהם ׁשֶ ה ּבָ ֹלׁשָ : ִסיָמִנים ׁשְ

רוּ  ִמְבְלעוּ  ְוהּוא ַוֲחרּוקֹות ַוֲהדּורֹות, כֹותּכְ . ִחְרַקְיהוּ  ּדְ
ה ֵמֵאּלוּ  ֶאָחד ָחֵסר ְוִאם ֹלׁשָ ְ הּ , ִסיָמִנים ַהׁשּ   :ָאסּור ֶחְלּבָ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ִמין, ֲאמּוִרים ּדְ ֵאינוֹ  ּבְ ירוֹ  ׁשֶ  ֲאָבל. ַמּכִ
ה ִמיֵני' ז ּתֹוָרה ָהֲאמּוִרים ַחּיָ  ֶאָחד ירַמכִּ  ָהָיה ִאם, ּבַ

ר ֶחְלּבוֹ , ַקְרַנִים לוֹ  ָמָצא ֹלא ֲאִפּלוּ , ֵמֶהם  ְוָדמוֹ  ֻמּתָ
סּוי ָטעּון   :ּכִ

ר ׁשֹור. ג ֵהָמה ִמין ַהּבַ   :הּוא ּבְ

ֶרשׁ . ד י ַעל ַאף, ַהּקֶ ֵאין ּפִ א לוֹ  ׁשֶ  ֲהֵרי, ֶאָחד ֶקֶרן ֶאּלָ
ה הּוא   :ַחּיָ

ל. ה ק ּכָ ּפֵ ְסּתַ ּיִ ה ןִמי הּוא ִאם ְלךָ  ׁשֶ  ִמין אוֹ  ַחּיָ
ֵהָמה  ֶאת ּוְמַכִסין, ָעָליו לֹוִקין ְוֵאין ָאסּור ֶחְלּבוֹ , ּבְ
מוֹ    :ּדָ

ְלַאִים. ו א ּכִ ֵהָמה ַהּבָ ה ִעם ְטהֹוָרה ִמּבְ  הּוא, ְטהֹוָרה ַחּיָ
ְקָרא  ּוְמַכִסין, ָעָליו לֹוִקין ְוֵאין ָאסּור ֶחְלּבוֹ . ּכֹוי ַהּנִ

מוֹ  ֶאת   :ּדָ

  החי מן וצאיםהי דברים הלכות

 פא סימן
 מן היוצאים ודברים, (טמא, הטמא מן היוצא שכל

  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ ), מתרים והם החי

ֵהָמה ֲחֵלב. א ה ּבְ  ּוֵמי ְוִציָרהּ , ְטֵרָפה אוֹ  ְטֵמָאה ְוַחּיָ
ָרהּ  ֲאסּוִרים ַרְגֶליהָ  ְבׂשָ יר ִמי ְוֵישׁ . ּכִ ּתִ ּמַ ֵמי ׁשֶ  ַרְגֶליהָ  ּבְ
ָאָדם ַרְגַלִים ֵמי ֲאָבל ִרים, ַהּכֹל ְלִדְבֵרי, ּדְ   :ֻמּתָ

ִבינֹות. ב ֲעׂשוּ  ּגְ ּנַ ֵהָמה ֵמֲחֵלב ׁשֶ  ִאם, ְטֵרָפה ְוִנְמָצא ּבְ
ר ְטֵרפּות הּוא ֶאְפׁשָ ּלֹא ׁשֶ א ָלהּ  ֵאַרע ׁשֶ ה ֶאּלָ גֹון ַעּתָ  ּכְ
ב ל ְקרּום ִנּקַ ֶרת, ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ֹמחַ  ׁשֶ ָאְמִריָנן, ֻמּתֶ  ּדְ
אַהשְׁ  ִנְטְרָפה הּוא ּתָ ּקֶֹדם ָידּועַ  ִאם ֲאָבל. ּדְ ֲחָלָבהּ  ׁשֶ  ׁשֶ

גֹון, ִנְטְרָפה ֶרת ּכְ ְטֶרֶפת ֵאֶבר ַיּתֶ ּנִ י ֻהְגַלד אוֹ , ּבוֹ  ׁשֶ  ּפִ
ה ּכָ ָידּועַ  ַהּמַ ּבְ ה ׁשֶ ֹלׁשָ ְ ׁשּ ִחיָטה ֹקֶדם ָיִמים ׁשֶ ְ , ָהָיה ַהׁשּ

ל ִבינֹות ּכָ ֲעׂשוּ  ַהּגְ ּנַ  ָהְיָתה ְוִאם. ֹותֲאסּור, ֵמֲחָלָבהּ  ׁשֶ
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ֵעֶדר ֵהמֹות ִעם ּבְ  ֲחֵלב ִעם ֲחָלָבהּ  ְוִנְתָעֵרב, ֲאֵחרֹות ּבְ
עּור ַאַחר ּבוֹ  הֹוְלִכים, ָהֲאֵחרֹות ים ׁשִ ִ ׁשּ  ְוִאם. ׁשִ
ִבינֹות אֹוְסִרין ֵאין, ִסְרָכא ְיֵדי ַעל ִנְטְרָפה ֲעׂשוּ  ַהּגְ ּנַ  ׁשֶ
ּום, ֵמֲחָלָבהּ  ָהֵוי ִמׁשּ   :ְסֵפיָקא ְסֵפק ּדְ

ַיְחמּוְרָתא ָיאֵלי. ג ִרים ּדְ   :ֻמּתָ

ְלָיא. ד ַהֲחמֹור ׁשִ ר, ּבוֹ  נֹוָצר ׁשֶ א, ֻמּתָ ִפְרׁשָ ָעְלָמא ּדְ  ּבְ
  :הּוא

ֵהָמה ַרְגֵלי ֵמי. ה ה ּבְ הֹוִרים ְוַחּיָ  ָחָלב ּוֵמי ְוָחָלב, ַהּטְ
ֶהן ּלָ ר, ׁשֶ ין ְוהּוא. ֻמּתָ ֶהן ָחָלב ְלֵמיֵמי ַהּדִ ּלָ  ימִ  ְוֵישׁ . ׁשֶ

אֹוֵסר ֶזה ׁשֶ   :ּבָ

ָרה. ו ׁשֵ ְנָקה ּכְ ּיָ ֵרָפה ִמן ׁשֶ ְמָצא ָחָלב, ַהּטְ ֵקָבָתהּ  ַהּנִ  ּבְ
ר ן ְוָכל, ֻמּתָ ּכֵ ְנָקה ְטֵרָפה ׁשֶ ּיָ ָרה ִמן ׁשֶ ׁשֵ ּום, ַהּכְ  ִמׁשּ
ָחָלב ס ּדְ ָבה ַהְמֻכּנָ ּקֵ א ּבַ ְרׁשָ ָעְלָמא ּפִ  ְוֵישׁ . הּוא ּבְ

ָחָלב אֹוְסִרים ֵקַבת ְמָצאַהנִּ  ָצלּול ּבְ ָרה ּבְ ׁשֵ ְנָקה ּכְ ּיָ  ׁשֶ
ֵרָפה   :ֵמַהּטְ

ה ֲחֵלב. ז ָ ר, ִאׁשּ ַרשׁ  ְוהּוא, ֻמּתָ ּפֵ גֹון ׁשֶ ָחְלַבּתוֹ  ּכְ  ׁשֶ
ִלי ְלתֹוךְ  דֹול ֲאָבל ּכְ ֵדי ַהּיֹוֵנק ּגָ ְ ה ִמׁשּ ָ יֹוֵנק, ִאׁשּ  ּכְ
ֶרץ ין ׁשֶ ת אֹותוֹ  ּוַמּכִ  סֹוף ַעד יֹוֵנק ְוִתינֹוק ַמְרדּות ַמּכַ

ִנים' ד ַרשׁ  ֹלא ִאם, ְלחֹוֶלה' ְוה, ְלָבִריא ׁשָ  ֲאָבל. ּפֵ
ַרשׁ  ִאם ָמלּוהוּ , ּפֵ ּגְ ה ׁשֶ ֹלׁשָ  ַאַחר ְלֵעת ֵמֵעת ָיִמים ׁשְ
ַרשׁ  ְוהּוא. ַיֲחִזירּוהוּ  ֹלא, ֹחֶדשׁ  ד"כ ּפֵ ְריוֹ  ִמּתֹוךְ  ׁשֶ , ּבֻ

ַרשׁ  ֹלא ִאם ֲאָבל א ּפֵ ֵאינוֹ , ֹחִלי ִמּתֹוךְ  ֶאּלָ  ָיכֹול ׁשֶ
ָנה ֵישׁ  ְוִאם. ְלַהֲחִזירוֹ  ְיכֹוִלים, ּוֵפַרשׁ , קִלינֹ  , ַסּכָ

ה ַאַחר ֲאִפּלוּ  ַמֲחִזיִרים ּמָ , ֹחֶדשׁ  ד"כ ּוְבתֹוךְ . ָיִמים ּכַ
ַרשׁ  ֲאִפּלוּ  ְריוֹ  ִמּתֹוךְ  ּפֵ ר, יֹוֵתר אוֹ  ֹחֶדשׁ  ּבֻ  ַלֲחֹזר ֻמּתָ
  :ֹחֶדשׁ  ד"כ סֹוף ַעד ְוִליֹנק

ַבשׁ . ח בֹוִרים ּדְ ר, ּדְ י ַעל ְוַאף, ֻמּתָ ּגּוֵפי ּפִ בֹוִרים ׁשֶ  ַהּדְ
ין, ּבוֹ  ְמֹעָרִבים ְפִריׁשִ ּמַ ַבשׁ  ּוְכׁשֶ ִמין ֵמֶהם ַהּדְ  ְמַחּמְ

יִחין ֶהם אֹוָתן ּוַמְרּתִ ר, ִעּמָ ּום, ֻמּתָ ָהֵוי ִמׁשּ  ַטַעם נֹוֵתן ּדְ
  :ִלְפָגם

ַבשׁ . ט ר ְוִגיִזין ְצָרִעין ּדְ אֹוֵסר ִמי ְוֵישׁ . ֻמּתָ   :ׁשֶ

  עופות הלכות

 פב סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , טהור עוף סימני

ֵרשׁ  ֹלא ָטהֹור עֹוף ִסיָמֵני. א א, ַהּתֹוָרה ִמן ִנְתּפָ  ֶאּלָ
ְלַבד ְטֵמִאים ִמיִנים ָמָנה ַאר, ּבִ , ָהעֹוף ִמיֵני ּוׁשְ

ִרים יִנים. ֻמּתָ ִרים, ָהֲאסּוִרים ְוַהּמִ ָעה ֶעׂשְ  ְוַאְרּבָ
  :ָרהּתוֹ בַּ  ָהֲאמּוִרים

ל. ב הּוא ִמי ּכָ ִקי ׁשֶ אֹוָתם ּבָ מֹוֵתיֶהם ִמיִנים ּבְ , ּוִבׁשְ
ל אֹוֵכל ֶזה ֲהֵרי ֵאינוֹ  עֹוף ּכָ  ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ , ֵמֶהם ׁשֶ

ִדיָקה ָמֹסֶרת ֶנֱאָכל ָטהֹור ְועֹוף ּבְ ְהֶיה ְוהּוא, ּבְ ּיִ ָבר ׁשֶ  ּדָ
ׁשּוט אֹותוֹ  ּפָ ּזֶה ָמקֹום ּבְ ד ןְוֶנֱאמָ . ָטהֹור עֹוף ׁשֶ  ַצּיָ
יר ֶזה עֹוף: לֹוַמר י ִלי ִהּתִ ד ַרּבִ ּיָ ּיְֻחַזק ְוהּוא, ַהּצַ  ׁשֶ
ד אֹותוֹ  הּוא ַצּיָ ִקי ׁשֶ יִנים ּבָ ּמִ ֵמִאים ּבַ  ָהֲאמּוִרים ַהּטְ

ּתֹוָרה מֹוֵתיֶהם ּבַ ֵאינוֹ  ִמי. ּוִבׁשְ יָרם ׁשֶ  יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ  ַמּכִ
מֹוֵתיֶהם ִסיָמִנים ּבֹוֵדק, ׁשְ ל: ּבַ הּוא עֹוף ּכָ  ּדֹוֵרס ׁשֶ

ָידּועַ , ְואֹוֵכל הּוא ּבְ יִנים ׁשֶ ֵמִאים ִמּמִ  ֵאינוֹ  ְוִאם. ַהּטְ
ֲעִמיִדין ִאם, ָלאו ִאם ּדֹוֵרס ִאם יֹוֵדעַ  ּמַ ׁשֶ  ַעל אֹותוֹ  ּכְ
ֵני, ַרְגָליו ֶאת חֹוֵלק חּוט עֹוָתיו ׁשְ ' ּוב ְלָכאן ֶאְצּבְ

עֹוָתיו ּקֹוֵלט אוֹ , ְלָכאן ֶאְצּבְ , ְואֹוֵכל רָהֲאִוי ִמן ׁשֶ
ָידּועַ  הּוא ּבְ ֵאינוֹ  ָידּועַ  ְוִאם. ּדֹוֵרס ׁשֶ  ֵישׁ , ּדֹוֵרס ׁשֶ
ה ֹלׁשָ ע: ָטֳהָרה ִסיָמֵני ׁשְ  ְוֻקְרְקָבנוֹ , ְוֶזֶפק, ְיֵתָרה ֶאְצּבַ
ד ִנְקָלף ּיָ א ִנְקָלף ֵאינוֹ  ִאם ַלֲאפּוֵקי, ּבַ ין ֶאּלָ ַסּכִ . ּבְ
ק ָחָזק ָהָיה יחוֹ , ּוְמֻדּבָ שֶּׁ  ְוִהּנִ ה ֶמשׁ ּבַ  ְוִנְקַלף ְוִנְתַרּפָ
ד ּיָ י ַעל ְוַאף. ָטֳהָרה ִסיַמן ֶזה ֲהֵרי, ּבַ שׁ  ּפִ ּיֵ ' ג לוֹ  ׁשֶ
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ָאנוּ  ְלִפי, ְלָאְכלוֹ  ֵאין, ֵאּלוּ  ִסיָמִנים ין ׁשֶ ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ  ׁשֶ
א, ּדֹוֵרס הּוא ן ִאם ֶאּלָ ְסרוּ  ָמֹסֶרת ָלֶהם ֵישׁ  ּכֵ ּמָ  ׁשֶ
הּוא ֲאבֹוֵתיֶהם ָלֶהם   :ָטהֹור ׁשֶ

ל אֹוְמִרים ֵישׁ . ג ּכָ ַחְרטֹומוֹ  עֹוף ׁשֶ  ַרְגלוֹ  ְוַכף ָרָחב ׁשֶ
ל ְרָחָבה ׁשֶ ז ּכְ ָידּועַ , ַאּוָ ֵאינוֹ  ּבְ ר, ּדֹוֵרס ׁשֶ  ּוֻמּתָ

ֲאִכיָלה ה לוֹ  ֵישׁ  ִאם ּבַ ֹלׁשָ גּופוֹ  ִסיָמִנים ׁשְ   :ּבְ

הּוא ִמי. ד קֹום ׁשֶ ּנֹוֲהִגין ִמּמָ עֹוף ִאסּור ׁשֶ  ֵניִמפְּ  ֶאָחד ּבְ
ֵאין שׁ  ְלָמקֹום ְוָהַלךְ , ָמֹסֶרת ָלֶהם ׁשֶ ּיֵ  ּבוֹ  ָלֶהם ׁשֶ
קֹום ְלָאְכלוֹ  ָיכֹול, ָמֹסֶרת ּמָ ָהַלךְ  ּבַ ם ׁשֶ  ַוֲאִפּלוּ , ׁשָ
ְעּתוֹ  קֹום ָיָצא ְוִאם. ַלֲחֹזר ּדַ שׁ  ִמּמָ ּיֵ  ָמֹסֶרת ָלֶהם ׁשֶ
ֵאין ְלָמקֹום ְוָהַלךְ  ר, ָמֹסֶרת ָלֶהם ׁשֶ   :ְלָאְכלוֹ  ֻמּתָ

ָאר ִאם. ה ֵאין ְמקֹומֹות ׁשְ  ְיכֹוִלים ָמֹסֶרת ָלֶהם ׁשֶ
שׁ  ָמקֹום ָסמּוךְ  ַעל ְלָאְכלוֹ  ּיֵ  ִמי ֵישׁ , ָמֹסֶרת ָלֶהם ׁשֶ
אֹוֵסר יר ִמי ְוֵישׁ  ׁשֶ ּתִ ּמַ   :ָהאֹוֵסר ְלִדְבֵרי ָלחּושׁ  ְוֵישׁ . ׁשֶ

  דגים הלכות

 פג סימן
  ִפים:ְסִעי' י ּובוֹ , מלוחים ודגים דגים סימני דין

ִגים ִסיָמֵני. א ים ּדָ ּתֹוָרה ְמֹפָרׁשִ ל: ּבַ שׁ  ּכָ ּיֵ יר לוֹ  ׁשֶ  ְסַנּפִ
ת ֶקׂשֶ יר. ָטהֹור, ְוַקׂשְ ט הּוא, ּוְסַנּפִ ָ ׁשּ ת. ּבוֹ  ׁשֶ ֶקׂשֶ , ְוַקׂשְ

ִלּפֹות ֵהן בּועֹות ַהּקְ א לוֹ  ֵאין ַוֲאִפּלוּ . ּבוֹ  ַהּקְ  ֶאּלָ
יר ת ֶאָחד ְסַנּפִ ֶקׂשֶ  לוֹ  ֵאין ַוֲאִפּלוּ . רֻמתָּ , ַאַחת ְוַקׂשְ
ה ָלם ְוָעִתיד, ַעּתָ ָהָיה אוֹ  ְזַמן ְלַאַחר ְלַגּדְ עֹודוֹ  לוֹ  ׁשֶ  ּבְ
ִים ּמַ יָרן ּבַ ִ ד ְוִהׁשּ ֲעלֹותוֹ  ִמּיָ ה ּבַ ׁשָ ּבָ ר, ַלּיַ   :ֻמּתָ

ִגים ִמיֵני ֵישׁ . ב יֶהם ּדָ ֵ ַקׂשּ ׂשְ ּקַ ים ׁשֶ ּקִ  ְוֵאיָנם ְמֹאד ּדַ
ִרים ָרכּוהוּ  ְוִאם, ִנּכָ ֶבֶגד ּכְ ְכִלי אֹותוֹ  ָנְתנוּ  אוֹ  ּבְ  ּבִ
ים ְוִנְמְצאוּ  ַמִים ָמֵלא ִ ַקׂשּ ר, ַקׂשְ   :ֻמּתָ

ל. ג שׁ  ּכָ ּיֵ ת לוֹ  ׁשֶ ֶקׂשֶ יר לוֹ  ֵישׁ  ַקׂשְ שׁ  ְוֵישׁ , ְסַנּפִ ּיֵ  לוֹ  ׁשֶ
יר ת לוֹ  ְוֵאין ְסַנּפִ ֶקׂשֶ ג ֲחִתיַכת ָמָצא ְלִפיָכךְ . ַקׂשְ  ּדָ
שׁ  ּיֵ ת לוֹ  ׁשֶ ֶקׂשֶ יר ַאַחר ַלֲחֹזר ִריךְ צָ  ֵאין, ַקׂשְ . ְסַנּפִ
יר לוֹ  ָמָצא ַדע ַעד ֹיאְכֶלּנוּ  ֹלא, ְסַנּפִ ּיֵ שׁ  ׁשֶ ּיֵ  לוֹ  ׁשֶ

ת ֶקׂשֶ   :ַקׂשְ

ִגים ֲחִתיכֹות ָמָצא. ד ַאַחת ְוֵישׁ  ּדָ ת ֵמֶהן ּבְ ֶקׂשֶ  ִאם, ַקׂשְ
ן, ַמְתִאימֹות ַהֲחִתיכֹות ּלָ רֹות ּכֻ ג, ֲחָזָקה, ֻמּתָ  ֶאָחד ִמּדָ

אוּ  ְמְצאוּ  ֶאת, ַמְתִאימֹות ֵאיָנן םְואִ . ּבָ ּנִ ֶהן ׁשֶ  ּבָ
ים ִ ַקׂשּ רֹות ַקׂשְ ָאר, ֻמּתָ ְ ן ֲאִפּלוּ , ֲאסּורֹות ְוַהׁשּ ּלָ  ּכֻ
ַיַחד ְמלּוחֹות   :ּבְ

ִגים ִציר. ה א ֵאינוֹ , ְטֵמִאים ּדָ ָנן ֶאּלָ ַרּבָ  ְלִפיָכךְ . ִמּדְ
ר ִגים ּכֹוָכִבים ֵמָהעֹוֵבד ִלְקנֹות ֻמּתָ  ,ְמלּוִחים ּדָ

י ַעל ַאף, ְטהֹוִרים ִחים ּפִ ּנָ ּמֻ ֵמִאים ִעם ׁשֶ ְכִלי ַהּטְ  ּבִ
א, ֶאָחד ּמָ   :ַיַחד ִנְמְלחוּ  ֹלא ׁשֶ

ֵהִביא ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. ו יר ְמֵלָאה ָחִבית ׁשֶ ִגים ִמּצִ , ּדָ
יְלִכית ִאם ר, ּבוֹ  ׁשֹוֶטֶטת ַאַחת ּכִ ה, ֻמּתָ ּזֶ  ִסיָמן ׁשֶ

הּוא ִגים ׁשֶ י ְוָהֵני. ָאסּור, ָלאו ִאםוְ . ְטהֹוִרים ִמּדָ  ִמּלֵ
י ַסּגִ ִכיְלִכית ּדְ ָחִבית, ַאַחת ּבְ  ִאם ֲאָבל, ְסתּוָמה ּבְ
תּוָחה ָהְיָתה ֶרת ֵאיָנהּ , ּפְ ָפחֹות ִנּתֶ ִים ּבְ ּתַ ְ  ֲאָבל, ִמׁשּ
ַאַחת יָנן ּבְ א ַחְיׁשִ ּמָ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ָאָתא ֵמָעְלָמא ׁשֶ , ׁשֶ
ִאם ן, תַרּבוֹ  ָחִבּיֹות ָהיוּ  ׁשֶ תּוחֹות ְוֻכּלָ , ְוִכיְלִכית, ּפְ
ַהְינוּ  ג ּדְ ַאַחת ְמׁשֹוֵטט, ָטהֹור ּדָ ן, ֵמֶהן ּבְ ּלָ רֹות ּכֻ . ֻמּתָ
ַתח, ְסתּומֹות ָהיוּ  הּ  ּוָמָצא ֵמֶהן ַאַחת ּפָ יְלִכית ּבָ , ּכִ
ֶרת ִהיא ה. ֻמּתֶ ִנּיָ הּ  ּוָמָצא ׁשְ יְלִכית ּבָ ן, ּכִ ּלָ רֹות ּכֻ . ֻמּתָ
אוֹ  ִמי ְוֵישׁ  ָהא, ֵמרׁשֶ ְרָיא ּדְ ׁשַ יְלִכית ְיֵדי ַעל ּדְ  ָהֵני, ּכִ
י ֵאין ִמּלֵ ׁשֶ הּ  ּכְ ג ּבָ ֵאין ֲחִתיָכה אוֹ  ּדָ ֶהם ׁשֶ ים ּבָ ִ ַקׂשּ , ַקׂשְ
ֶהם ֵישׁ  ִאם ֲאָבל   :ָאסּור ַהּכֹל, ּבָ

ִגים ִקְרֵבי. ז ִחים ֵאיָנם ּדָ א ִנּקָ ְמֶחה ֶאּלָ א, ֵמַהּמֻ  ִאם ֶאּלָ
ן שְׂ  לוֹ  אֹוֵמר ּכֵ ים ֲאִני: ַהּמֹוְכָרם, ָרֵאִליַהּיִ  ְמַלְחּתִ
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ג ְוהֹוֵצאִתים  ְטהֹוִרים: לוֹ  ָאַמר ִאם ֲאָבל. ָטהֹור ִמּדָ
א, ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ֵהם ן ִאם ֶאּלָ ֻהְחַזק ָאָדם ָהָיה ּכֵ  ׁשֶ

רּות ַכׁשְ   :ּבְ

יֵצי. ח ִגים ּבֵ ֵני ָהיוּ  ִאם, ּדָ יֶהם ׁשְ ִדים ָראׁשֵ  אוֹ  ּכַ
ים ד ֶאָחד. ְטֵמִאים, ַחּדִ ָרֵאל ׁשֹוֵאל, ַחד ְוֶאָחד ּכַ ׂשְ  ַלּיִ

ים ֲאִני: ֵליהּ  ָאַמר ִאם. ַהּמֹוֵכר  ְוהֹוֵצאִתים, ְמַלְחּתִ
ג יו ַעל אֹוֵכל, ָטהֹור ִמּדָ  ְטהֹוִרים: ֵליהּ  ָאַמר ְוִאם. ּפִ
א, ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ֵהם ן ִאם ֶאּלָ ֻהְחַזק ָאָדם ָהָיה ּכֵ  ׁשֶ

רּות ַכׁשְ ו. ּבְ טפָּ  ְוַעְכׁשָ ְנָהג ׁשַ יֵצי ִלְקנֹות ַהּמִ ִגים ּבֵ  ּדָ
ְסָתם ין, ּבִ ֵלִמים ּבֵ ין ׁשְ  ַהעֹוֵבד ִמן ַוֲאִפּלוּ , ִנּמֹוִחים ּבֵ

ְהיוּ  ּוִבְלַבד, ּכֹוָכִבים ּיִ ים ׁשֶ ֹחִרים ֲאָבל. ֲאֻדּמִ ְ  ֵאין, ַהׁשּ
ָלל אֹוָתם אֹוְכִלים   :ּכְ

ג. ט ְמָצא ָטהֹור ּדָ ּנִ ְמֵעי ׁשֶ ג ּבִ ְמָצא יןבֵּ , ָטֵמא ּדָ ּנִ  ׁשֶ
ֶרךְ  ית ּדֶ ין, ָהְרִעי ּבֵ ְמָצא ּבֵ ּנִ ֶרךְ  ׁשֶ ית ּדֶ ִליָעה ּבֵ , ַהּבְ
ין ָצא ּבֵ ּיָ   :ָטהֹור, ַלחּוץ ׁשֶ

ג. י ְמָצא ָטֵמא ּדָ ּנִ ְמֵעי ׁשֶ ג ּבִ   ָאסּור, ָטהֹור ּדָ

  תולעים הלכות

 פד סימן
 בקמח, בפרות, במים הנמצאים שרצים דין

  ְסִעיִפים: ז"י ּובוֹ , ובגבינה

ָרִצים. א ֵדִלים ׁשְ ִים ַהּגְ ּמַ ִלים ּבַ ּכֵ ּבַ ּבֹורֹות ׁשֶ ּבַ יִחין, ְוׁשֶ  ׁשִ
ֵאיָנם ּוְמָערֹות ִרים, נֹוְבִעים ׁשֶ י ַעל ַאף ֻמּתָ ֵאין ּפִ  ׁשֶ

יר ָלֶהם ת ְסַנּפִ ֶקׂשֶ , ֵמֶהם ְוׁשֹוֶתה ׁשֹוֶחה ְלִפיָכךְ . ְוַקׂשְ
שׁ  ְוֵאינוֹ  ָרִצים חֹוׁשֵ בָּ  ִלׁשְ נוּ  ִאם ֶהםׁשֶ ּמְ יו ְלתֹוךְ  ִיְזּדַ . ּפִ
ְרׁשוּ  ְוִאם קֹום ּפֵ ָתן ִמּמְ גֹון, ְרִבּיָ  אוֹ  ַהּבֹור ַלֲאחֹוֵרי ּכְ
ַפת ַעל ִלי ׂשְ חּוץ ַהּכְ י ַעל ַאף, ִמּבַ ָחְזרוּ  ּפִ . ֲאסּוִרים, ׁשֶ

א ָלחּושׁ  ֵאין ּוִמְסָתָמא ּמָ ְרׁשוּ  ׁשֶ ְרׁשוּ  ֹלא ִאם ֲאָבל. ּפֵ  ּפֵ
א ִלי ֶפןּדֹ ַעל ֶאּלָ ְפִנים ַהּכְ ִרים, ִמּבִ   :ֻמּתָ

ֵדִלים. ב ִים ַהּגְ ּמַ ֲחִריִצין ּבַ ּבַ ֵהם, ּוְנִעיִצים ׁשֶ ִכים ׁשֶ  מֹוׁשְ
יִרים ְוֵישׁ  אֹוְסִרים ֵישׁ , נֹוְבִעים ְוֵאיָנם   :ַמּתִ

ן. ג ָאר אוֹ , ַמִים ַהְמַסּנֵ ִקים ׁשְ  ּתֹוָלִעים ּבוֹ  ְוָהיוּ , ַמׁשְ
ין אוֹ  ים אוֹ  ַיְבחּוׁשִ י ַעל ַאף, ַיּתּוׁשִ ָחְזרוּ  ּפִ , ְלתֹוכוֹ  ׁשֶ

ָבר, ֲאסּוִרים ּכְ ְרׁשוּ  ׁשֶ ֶקה ְלִפיָכךְ . ּפֵ ֶרךְ  ַמׁשְ ּדֶ ֵדל ׁשֶ  ִלּגָ
נוֹ  ֵאין, ָבֶהן ְוַכּיֹוֵצא, ּתֹוָלִעים ּבוֹ  ִקְסִמים ְלַסּנְ  ּבְ

ים ִ ְיָלה, ְוַקׁשּ ּלַ א, ּבַ ּמָ לוּ  ַיְחְזרוּ  ׁשֶ ִלי ְלתֹוךְ  ְוִיּפְ , ַהּכְ
ּתֹוָתן ָיֹבאוְ    :ִלׁשְ

ֵדִלים ּתֹוָלִעים. ד רֹות ַהּגְ ּפֵ ָתלּושׁ , ּבַ ִרים, ּבְ ּלֹא. ֻמּתָ  ׁשֶ
א ּתֹוָרה ָאְסָרה ֶרץ ֶאּלָ ֹוֵרץ ׁשֶ ה. ָהָאֶרץ ַעל ַהׁשּ ּמֶ  ּבַ
ָבִרים ּלֹא, ֲאמּוִרים ּדְ ְרׁשוּ  ׁשֶ ִרי ִמן ּפֵ ְרׁשוּ  ֲאָבל. ַהּפְ  ּפֵ

ִרי ִמן א ָלָאֶרץ יעַ ִהגִּ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ַהּפְ ת ֶאּלָ ּמֵ ֲאִויר ׁשֶ  ּבָ
יעַ  ֹקֶדם ִהּגִ ֵרשׁ  ֹלא ַוֲאִפּלוּ , ָלָאֶרץ ׁשֶ ּלוֹ  ּפֵ ִרי ּכֻ  ֵמַהּפְ
א ּלֹא אוֹ , ִמְקָצתוֹ  ֶאּלָ ֵרשׁ  ׁשֶ א ּפֵ י ַעל ֶאּלָ ּבֵ ִרי ּגַ  אוֹ  ַהּפְ
ְרִעין ַעל תֹוכוֹ  ַהּגַ ּבְ ֵרשׁ  אוֹ , ׁשֶ ּפֵ ִרי ׁשֶ . ָאסּור, ִלְפִרי ִמּפְ
תֹוךְ  ֵמת ֲאִפּלוּ  ְסִריםאוֹ  ְוֵישׁ  ִרי ּבְ ךְ  ַאַחר ּוֵפֵרשׁ  ַהּפְ . ּכָ
ל ְמָצא ְזַמן ּכָ ּנִ תֹוךְ  ׁשֶ ִרי ּבְ  ָנקּוב ֹחרוֹ  ֲאִפּלוּ , ַהּפְ

יָנן ֹלא, ַלחּוץ א ַחְייׁשִ ּמָ ֵרשׁ  ׁשֶ   :ְוָחַזר ּפֵ

ְמָצִאים ּתֹוָלִעים. ה ֶקַמח ַהּנִ . ֲאסּוִרים, בוֹ  ְוַכּיֹוֵצא, ּבְ
א ּמָ רְ  ׁשֶ ְרצוּ , ׁשוּ ּפֵ   :ָחְזרוּ וְ  ָהֶאֶרץ ַעל ְוׁשָ

ֵדִלים ּתֹוָלִעים. ו ֵפרֹות ַהּגְ עֹוָדם ּבְ ר ּבְ ְמֻחּבָ  ָחׁשּוב, ּבִ
ׁשֹוֵרץ י ַעל ַאף ְוָאסּור, ָהָאֶרץ ַעל ּכְ ּלֹא ּפִ ַרשׁ  ׁשֶ , ּפֵ
ִרֵחשׁ  ְוהּוא ְמָצִאים ּתֹוָלִעים ֲאָבל. ׁשֶ פֹוִלין ַהּנִ  ּבְ

ַחת ַוֲאפּוִנים הַהקְּ  ּתַ ה, ִלּפָ ִלּפָ ֶחֶרת ְוַהּקְ  ֲעֵליֶהם ַמׁשְ
חּוץ ִסיִרים, ִמּבַ ּמְ ה ּוְכׁשֶ ִלּפָ ים מֹוְצִאים ַהּקְ ְבחּוׁשִ  ַהּיַ

יֶהם ְחּתֵ ִרים, ּתַ ֵהם ְלִפי, ֻמּתָ ִחים ׁשֶ ָמקֹום ֻמּנָ  ְוֹלא ַצר ּבְ
יהּ  ָקִריָנן ֹוֵרץ ּבֵ ל ָהָאֶרץ ַעל ַהׁשּ ּלֹא ְזַמן ּכָ . ִרַחׁשוּ  ׁשֶ
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ְרִביִטים ְמָצִאיםַהנִּ  ֲאָבל ַ ׁשּ שׁ , ֲאסּוִרים, ּבַ ּיֵ  ָלֶהם ׁשֶ
  :ִלְרֹחשׁ  ָמקֹום

ִרי. ז ִהְתִליעַ  ּפְ ר ִאם ָידּועַ  ְוֵאין, ׁשֶ ְמֻחּבָ ָתלּושׁ  ִאם ּבִ , ּבְ
  :ָאסּור

ל. ח רֹות ִמיֵני ּכָ ן ּפֵ ְרּכָ ּדַ ֵהם ְלַהְתִליעַ  ׁשֶ ׁשֶ ִרים ּכְ , ְמֻחּבָ
ְבּדֹק ַעד ֹיאַכל ֹלא ּיִ ִרי ׁשֶ א ִמּתֹוכוֹ  ַהּפְ ּמָ  ּבוֹ  ֵישׁ  ׁשֶ

ָהה ְוִאם. ּתֹוַלַעת ִרי ׁשָ ֱעַקר ַאַחר ַהּפְ ּנֶ , ֹחֶדשׁ  ב"י, ׁשֶ
ֹלא אֹוֵכל ִדיָקה ּבְ ל. ּבְ ּכָ ה ׁשֶ ִרּיָ ֵאין ּבְ הּ  ׁשֶ  ֵאינוֹ , ֶעֶצם ּבָ

ם ל. ֹחֶדשׁ  ב"י ִמְתַקּיֵ , ְלָבְדָקן ָצִריךְ  ָמקֹום ּוִמּכָ
ִליךְ  ְמָצִאים ַהּתֹוָלִעים ְלַהׁשְ יֵניֶהם ַהּנִ חּוץ ּבֵ  ַעל אוֹ , ּבַ

י ּבֵ ִרי ּגַ ִליךְ  ְלַאַחר ְוַאף. ַהּפְ ׁשְ ּיַ ְמָצִאים ׁשֶ חּוץ ַהּנִ  ֵישׁ , ּבַ
א ָלחּושׁ  ּמָ ֵנם ׁשֶ ּתְ ּיִ ׁשֶ ַמִים ּכְ תֹוךְ  ּבְ ֵדָרה ּבְ  ֵיְצאוּ , ַהּקְ
ִים ְוִיְרֲחׁשוּ  ַלחּוץ ּמַ ָדְפֵני אוֹ , ּבַ ֵדָרה ּבְ יגַּ  ַעל אוֹ , ַהּקְ  ּבֵ
ִרי ךְ . ַהּפְ א, ִהְלּכָ ל ַהּבָ ֵ רֹות ֹחֶדשׁ  ב"י ְלַאַחר ְלַבׁשּ  ּפֵ

ִהְתִליעוּ  ֵנם, ׁשֶ ִעים, צֹוְנִנים ַמִים ְלתֹוךְ  ִיּתְ  ַהְמֻתּלָ
ִבים ךְ  ְוַאַחר, ְלַמְעָלה ַיֲעלוּ  ְוַהְמֻנּקָ ֵנם ּכָ ְקֵדַרת ִיּתְ  ּבִ

ִאם, רֹוְתִחים ַמִים ַאר ׁשֶ ד ָימּות ּתֹוַלַעת ּבוֹ  ִנׁשְ   :ִמּיָ

ל ָעָבר. ט ֵ לא, ֹחֶדשׁ  ב"י ּתֹוךְ  ּוִבׁשּ ִדיָקה ּבְ  ִאם, ּבְ
ר, ָלאו ְוִאם. ּבֹוֵדק, ִלְבּדֹק ָיכֹול  ִנְמְצאוּ  ְוִאם. ֻמּתָ
ֵדָרה ְקָצת ּקְ ִליָכם, ּבַ ָאר ְואֹוֵכל, ַמׁשְ ְ  ִמי ְוֵישׁ . ַהׁשּ

אֹוֵמר ָהֵני ׁשֶ י ּדְ ּלֹא ִמּלֵ א ִנְמְצאוּ  ׁשֶ ַנִים אוֹ  ֶאָחד ֶאּלָ , ׁשְ
ה ֲאָבל ֹלׁשָ   :ָאסּור ַהּכֹל', ד אוֹ  ׁשְ

ִלים ְיָרקֹות. י ָ ְמְצאוּ  ְמֻבׁשּ ּנִ ֶהם ׁשֶ  ָהֹרֶטב, ּתֹוָלִעים ּבָ
ר  ָמָצא ִאם, ַעְצָמם ְיָרקֹות ֲאָבל ִסּנּון ְיֵדי ַעל ֻמּתָ
ֶהם ָעִמים' ג ּבָ א ָלחּושׁ  ֵישׁ , ּפְ ּמָ רֹות ְוֵאיָנם ֵישׁ  ׁשֶ   :ִנּכָ

ְמָצא הִאשָּׁ . יא ּנִ ִדיָקָתהּ  ַאַחר ׁשֶ ֶרץ ּבְ ְרֶאה ׁשֶ  ָלֵעיַנִים ַהּנִ
גֹון ִדיָקָתהּ  ֶלֱאֹכל ָאסּור, ֹחֶמט ּכְ  ֹלא ִאם ֲאָבל. ִמּבְ

א ִנְמְצאוּ  ְתִליִעים ּתֹוָלִעים ֶאּלָ תֹוךְ  ַהּמַ , ֶהָעִלים ּבְ

ֵאיָנם א ִנְרִאים ׁשֶ ִליָקָתן ְלַאַחר ֶאּלָ ר, ׁשְ  ֶלֱאֹכל ֻמּתָ
ִדי   :ָקָתהּ ִמּבְ

ְפלוּ  ִמְרַקַחת. יב ּנָ  ב"י ֲעֵליֶהם ְוָעְברוּ  ְנָמִלים ְלתֹוכוֹ  ׁשֶ
ק ֵישׁ , ֹחֶדשׁ  ּפֵ ֶהם ְלִהְסּתַ ָני, ּבָ ַבשׁ  ִמּפָ ַהּדְ ְרּכוֹ  ׁשֶ  ּדַ

ָבִרים ְלַהֲעִמיד ְטָמִנים ַהּדְ תֹוכוֹ  ַהּנִ   :ּבְ

ַבשׁ . יג ְפלוּ  ּדְ ּנָ ֶמּנוּ , ְנָמִלים ּבוֹ  ׁשֶ ְהֶיהשֶׁ  ַעד ְיַחּמְ ךְ  ּיִ , ִנּתָ
נוֹ    :ִויַסּנְ

ים. יד ִעים ִחּטִ ר, ְמֻתּלָ ד ְוהּוא. ְלָטֲחָנן ֻמּתָ ַרּקֵ ּיְ  ׁשֶ
ַמח   :ַהּיֹום ְלאֹור ַהּקֶ

ֵדִלים עֹופֹות ִמיֵני. טו ִאיָלן ַהּגְ ִאיָלן ּוְתלּוִיים ּבְ  ּבָ
ַחְרטֹוֵמיֶהן ּום ֲאסּוִרים, ּבְ ֶרץ ִמׁשּ ֵֹרץ ׁשֶ   ָהָאֶרץ ַעל ַהׁשּ

ל. טז ְמָצִאים ּתֹוָלִעים ּכָ ֵהָמה ַהּנִ ּבְ ין, ּבַ ֵהם ּבֵ ין ׁשֶ  ּבֵ
ר עֹור ׂשָ ין ַלּבָ ֵהם ּבֵ ֵמֶעיהָ  ׁשֶ ְמָצִאים. ֲאסּוִרים, ּבְ  ְוַהּנִ

ִגים ּדָ ְמֵעיֶהם ּבַ ין, ֲאסּוִרים, ּבִ ר עֹור ּבֵ ׂשָ תֹוךְ  אוֹ  ַלּבָ  ּבְ
ר ׂשָ ִרים, ַהּבָ ָאְסִריָנן ְוָהא. ֻמּתָ ְוָקא, ּדְ יםדְּ  ּדַ  ֲאָבל, ֵמַחּיִ

ֵדִלים ר ַהּגְ ׂשָ ּבָ ִחיָטה ַאַחר ּבַ ָדִגים אוֹ , ׁשְ , ּוְגִביָנה ּבְ
ִרים ל, ֻמּתָ ּלֹא ְזַמן ּכָ ְרׁשוּ  ׁשֶ ךְ . ּפֵ  ּתֹוָלִעים, ִהְלּכָ

ְמָצִאים ְקָעָרה ַהּנִ ְפלוּ , ּבִ ּנָ ר ִמן ׁשֶ ׂשָ ִרים, ַהּבָ  ְלַדַעת ֻמּתָ
יִרים ּתִ ַרשׁ  ְוהּוא, ַהּמַ ּפֵ א ַחְיִשיָנן ְוֹלא .ֵמת ׁשֶ ּמָ  ׁשֶ

ְרׁשוּ  ים ּפֵ ִמְסָתָמא, ַלֲחִתיָכה חּוץ ֵמַחּיִ ְרׁשוּ  אֹוָתם ּדְ ּפֵ  ׁשֶ
ים ֶשֵהִדיחוּ  ָנְפלוּ  ֵמַחּיִ ר ּכְ ׂשָ אֹוֵסר ִמי ְוֵישׁ . ַהּבָ  ׁשֶ

ים ַהּתֹוָלִעים ְתַהּוִ ִחיָטה ְלַאַחר ַהּמִ ל ׁשְ ָבר ִמּכָ עּון ּדָ  ַהּטָ
ִחיָטה   :ׁשְ

ֶרץ. יז ר, רּוףשָׂ  ׁשֶ ּום ְלָאְכלוֹ  ֻמּתָ ַעְפָרא, ְרפּוָאה ִמׁשּ  ּדְ
ָעְלָמא   :הּוא ּבְ

 פה סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , חגבים סימני
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ל, ֲחָגִבים ִסיָמֵני. א שׁ  ּכָ ּיֵ ָנַפִים' וד ַרְגַלִים' ד לוֹ  ׁשֶ , ּכְ
פוֹ  ְוֹרב ּגּופוֹ  ֹאֶרךְ  ֹרב ֶאת חֹוִפין ּוְכָנָפיו  וֹ ל ְוֵישׁ , ֶהּקֵ

ֵני ָרַעִים ׁשְ ר ּכְ ֶהם ְלַנּתֵ ו לוֹ  ֵאין ַוֲאִפּלוּ . ּבָ , ַעְכׁשָ
ָלם ְוָעִתיד י ַעל ְוַאף. ְזַמן ְלַאַחר ְלַגּדְ שׁ  ּפִ ּיֵ ל ּבוֹ  ׁשֶ  ּכָ

לוּ  ַהִסיָמִנים ר ֵאינוֹ , ַהּלָ א, ֻמּתָ ן ִאם ֶאּלָ מוֹ  ּכֵ  ָחָגב ׁשְ
שׁ  אוֹ  ּיֵ מוֹ  ָמֹסֶרת ָלֶהם ׁשֶ ְ ׁשּ   :ָחָגב ׁשֶ

ִחיָטה ְטעּוִנים ֵאיָנם, ָגִביםחֲ . ב   :ׁשְ

ר, ְטֵמִאים ֲחָגִבים ִציר. ג   :ֻמּתָ

  ביצים הלכות

 פו סימן
  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , ודיניהם ביצים סימני

יִצים ִסיָמֵני. א יר ּבֵ ֵהם ְלַהּכִ ֵני ִאם, ָטהֹור ֵמעֹוף ׁשֶ  ׁשְ
יהָ  ין ָראׁשֶ ּדִ ין אוֹ  ּכַ ָהָיה אוֹ , ַחּדִ חּוץ ְלמֹוןחֶ  ׁשֶ  ִמּבַ
ְפִנים ְוֶחְלּבֹון ָידּועַ , ִמּבִ הּוא ּבְ יַצת ׁשֶ . ָטֵמא עֹוף ּבֵ
ֵהם ַהּמֹוֵכר ֹיאַמר ִאם ַוֲאִפּלוּ   ֵאין, ָטהֹור ֵמעֹוף ׁשֶ
ד ֶאָחד ֹראׁשוֹ  ְוִאם. ָעָליו סֹוְמִכין  ְוֹראׁשוֹ  ְוָעֹגל ּכַ
ִני ֵ חּוץ ְוֶחְלּבֹון ְוָעֹגל ַחד ַהׁשּ ְפִנים ְוֶחְלמֹון ִמּבַ , ִמּבִ
ר ִהיא ֶאְפׁשָ יַצת ׁשֶ ר ָטֵמא עֹוף ּבֵ ִהיא ְוֶאְפׁשָ יַצת ׁשֶ  ּבֵ
ד ׁשֹוֵאל, ְלִפיָכךְ . ָטהֹור עֹוף ָרֵאל ְלַצּיָ , ַהּמֹוֵכר, ִיׂשְ
ל: לוֹ  ָאַמר ִאם לֹוִני עֹוף ׁשֶ יִרים ְוָאנוּ , הּוא ּפְ  ַמּכִ

אֹותוֹ  ל :ָאַמר ְוִאם. ָעָליו סֹוֵמךְ , הּוא ָטהֹור עֹוף ׁשֶ  ׁשֶ
מוֹ  ָאַמר ְוֹלא, ָטהֹור עֹוף . ָעָליו סֹוֵמךְ  ֵאינוֹ , ׁשְ

יִצים לֹוְקִחין ֵאין ְלִפיָכךְ  א, ּכֹוָכִבים ָהעֹוְבֵדי ִמן ּבֵ  ֶאּלָ
ן ִאם יר ָהָיה ּכֵ ֶהם לוֹ  ְוֵישׁ  אֹוָתם ַמּכִ  ַעִין ְטִביעּות ּבָ

ֵהם יֵצי ׁשֶ לֹוִני עֹוף ּבֵ ין ְוֵאין, ָטהֹור ּפְ ׁשִ  ָלֶהם חֹוׁשְ
א ּמָ יֵצי ֵהם ׁשֶ   :ְנֵבָלה אוֹ  ְטֵרָפה ּבֵ

ו. ב ח נֹוֲהִגים ַעְכׁשָ יִצים ִלּקַ ְסָתם, ּבֵ ל, ּבִ , ָאָדם ִמּכָ
ֵאין ְלִפי יֵצי ׁשֶ יֵנינוּ  ָמצּוי ָטֵמא עֹוף ּבֵ   :ּבֵ

יַצת. ג ּיֹוֵצא, ִנְגְמָרה ֲאִפּלוּ , ּוְטֵרָפה ְנֵבָלה ּבֵ ּכַ הּ  ׁשֶ  ּבָ
ֶרת ּוק ִנְמּכֶ ׁשּ ֶאֶלף ִנְתָעְרָבה ַוֲאִפּלוּ . סּוָרהאֲ , ּבַ ן, ּבְ ּלָ  ּכֻ
יַצת ִהיא ִאם ָסֵפק ֲאָבל. ֲאסּורֹות  ִאם אוֹ  ְנֵבָלה ּבֵ

יַצת ִהיא חּוָטה ּבֵ ֶרת, ׁשְ ֹלא ֲאִפּלוּ , ֻמּתֶ ֲעֹרֶבת ּבְ . ּתַ
יַצת ִהיא ִאם ָסֵפק ֲאָבל יַצת אוֹ  ְטֵרָפה ּבֵ חּוָטה ּבֵ , ׁשְ

  :ֲאסּוָרה

ה. ד רְ  ִהּכָ יָלה ְזָנָבהּ  ַעל ְנֹגֶלתּתַ יָצָתהּ  ְוִהּפִ  ֹקֶדם ּבֵ
ְגְמָרה ּנִ ֶרת, ׁשֶ אן ְוֵאין, ֻמּתֶ ּום ּכָ . ַהַחי ִמן ֵאֶבר ִמׁשּ

ֵאיָנהּ  ְוהּוא ִגיִדין ְמֹעָרה ׁשֶ   :ּבְ

יַצת. ה ָלה ָטֵמא עֹוף ּבֵ ְ ׁשּ ְתּבַ ּנִ  ִהיא ִאם, ֲאֵחרֹות ִעם ׁשֶ
ָתהּ  ְקִלּפָ , אֹוֶסֶרת, ְקלּוָפה ִהיא םְואִ . אֹוֶסֶרת ֵאיָנהּ , ּבִ
יִצים א"ס ְוָצִריךְ  ל ּבֵ ר ׁשֶ הּ  ֶהּתֵ ֶנְגּדָ ָלהּ  ּכְ  ְוִאם, ְלַבּטְ

ָלה ְ ׁשּ יל ִנְתּבַ ַתְבׁשִ ל ּבְ ר ׁשֶ א ָצִריךְ  ֵאין, ֶהּתֵ ים ֶאּלָ ִ ׁשּ  ׁשִ
יל ִמן ְבׁשִ ָלהּ , ַהּתַ שׁ  ּוֵביָצה. ְלַבּטְ ּיֵ הּ  ׁשֶ  אוֹ  ֶאְפרֹוחַ  ּבָ
ם תְ  אֹוֶסֶרת, ּדָ לַהּמִ ֵ ׁשּ הּ  ּבַ   :ְקלּוָפה ֵאיָנהּ  ִאם ֲאִפּלוּ , ִעּמָ

יַצת. ו יָנה, ּוְנֵבָלה ְטֵרָפה ּבֵ ִדין ּדִ יַצת ּכְ , ָטֵמא עֹוף ּבֵ
ָכל ֵאיָנהּ  ּדְ ָלה ְקלּוָפה ׁשֶ ְ ׁשּ  ֵאיָנהּ  ֲאֵחרֹות ִעם ְוִנְתּבַ

א, אֹוֶסֶרת ַמּיָ ֵביֵעי ּדְ ָעְלָמא ּדְ   :הּוא ּבְ

ּנֹולַ  ֶאְפרֹוחַ . ז יַצת דׁשֶ ר, ּוְטֵרָפה ְנֵבָלה ִמּבֵ   :ֻמּתָ

יַצת. ח ִהְתִחיל ָטֵמא עֹוף ּבֵ ם ָהעֹוף ׁשֶ הּ  ְלִהְתַרּקֵ , ּבָ
ּום ָעֶליהָ  לֹוִקים ֶרץ ִמׁשּ  ָטהֹור עֹוף ּוֵביַצת ָהעֹוף ׁשֶ

ִהְתִחיל ם ָהעֹוף ׁשֶ הּ  ְלִהְתַרּקֵ ין ָהיוּ , ַוֲאָכָלהּ , ּבָ  ַמּכִ
ת אֹותוֹ    :ַמְרדּות ַמּכַ

הּוא עֹוף ְלִפיָכךְ . יֹוֶלֶדת ֵאיָנהּ  ְטֵרָפה .ט  ְסֵפק ׁשֶ
יִצים ְוֵהִטיל ְטֵרָפה ִהין, ּבֵ ִטיל ַעד אֹותוֹ  ַמׁשְ ּיָ ל ׁשֶ  ּכָ
יָציו ּטֹוֵען ּבֵ ָבר ׁשֶ ַעם ִיְטֹען ִאם, ּכְ ָרה, ַאֶחֶרת ּפַ ׁשֵ . ּכְ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן פז הלכות בשר בחלב
  

 

422

  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 י
 י

ֲהָתה, ֶזה ְוֵנַדע ָ ׁשּ ׁשֶ ין ּכְ ת ֵלָדה סֹוף ּבֵ  א"כ ֵלָדה ִלְתִחּלַ
ֵלִמים ֹוםי י, ׁשְ ין ְוהּוא. ִעּבּוָרהּ  ְזַמן ֵכן ּכִ  ַהּדִ

ּלֹא ְלַתְרְנֹגֶלת ּנֹוַלד ֵמעֹוָלם ָיְלָדה ׁשֶ הּ  ׁשֶ  ְסֵפק ּבָ
ִאם, ְטֵרפּות ַמן יֹום א"כ ַאַחר ָיְלָדה ׁשֶ ּנֹוַלד ִמּזְ הּ  ׁשֶ  ּבָ
יִצים ִהיא, ְטֵרפּות ְסֵפק ִריםמֻ  ְוַהּבֵ   :ּתָ

יצַ  מֹוְכִרין ֵאין. י , ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ּוְטֵרָפה ְנֵבָלה תּבֵ
א ּמָ ֵרם ַיֲחֹזר ׁשֶ ָרֵאל ְוִיְמּכְ יַצד. ְלִיׂשְ ה ּכֵ ה, ַיֲעׂשֶ  ִיְטְרֶפּנָ

ְקָעָרה ה ּבִ ֶרּנָ ָאז, ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ְוִיְמּכְ אי ׁשֶ  ֹלא ַוּדַ
ָרֵאל אֹוָתהּ  ִיְקֶנה ּנוּ  ִיׂשְ ה. ִמּמֶ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ
רוֹ  ָידוֹ  ְטרּוָפה אֹוָתהּ  ִאיםׁשֶ שׁ , ּבְ ּיֵ ָרֵאל ָלחּושׁ  ׁשֶ ׂשְ ּיִ  ׁשֶ

ֵני לוֹ  ְמָכָרהּ  ִהיא ִמּפְ ר ֲאָבל. ְטֵרָפה ׁשֶ  ִלְקנֹות ֻמּתָ
ּנוּ  ת ִמּמֶ ּלֹושׁ  ּפַ ּנִ ֵביִצים ׁשֶ ָמקֹום, ּבְ ּנֹוֲהִגין ּבְ  ֶלֱאֹכל ׁשֶ
ת ל ּפַ יָון, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ ֵאין ּכֵ  אֹוָתהּ  רֹוִאים ׁשֶ

ָידוֹ  ְטרּוָפה   :ּבְ

  בחלב בשר הלכות

 פז סימן
 נקרא והיאך, בחלב בשר דין נוהג בשר באיזו

  ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , בשול

תּוב. א ּתֹוָרה ּכָ ל ֹלא: ּבַ ֵ ִדי ְתַבׁשּ ֲחֵלב ּגְ ' ג ִאּמוֹ  ּבַ
ָעִמים ּול ְלִאסּור ֶאָחד, ּפְ ׁשּ , ֲאִכיָלה ְלִאסּור ְוֶאָחד, ּבִ
ְלׁשֹון ֲאִכיָלה ְוהֹוִציא. ֲהָנָאה ְלִאסּור ְוֶאָחד ּול ּבִ ׁשּ , ּבִ
ֵאינוֹ  לֹוַמר א ַהּתֹוָרה ִמן ָאסּור ׁשֶ ֶרךְ  ֶאּלָ ּול ּדֶ ׁשּ , ּבִ
ָנן ֲאָבל ַרּבָ ָכל ָאסּור ִמּדְ   :ִעְנָין ּבְ

ִדי. ב ְוָקא ָלאו, ּגְ הּוא, ּדַ ין ּדְ ה, ׁשֹור ַהּדִ  ְוֹלא. ָוֵעז ׂשֶ
ָנא ֲחֵלב ׁשְ ָנא ְוֹלא ,ֵאם ּבַ ֲחֵלב ׁשְ א, ַאֶחֶרת ּבַ  ֶאּלָ

ר ּבֵ ּדִ תּוב ׁשֶ ֹהֶוה ַהּכָ   :ּבַ

א נֹוֵהג ֵאינוֹ . ג ר ֶאּלָ ְבׂשַ ֵהָמה ּבִ ֲחֵלב ְטהֹוָרה ּבְ ֵהָמה ּבַ  ּבְ
ר ֲאָבל, ְטהֹוָרה ׂשַ ֲחֵלב ְטהֹוָרה ּבְ ר אוֹ , ְטֵמָאה ּבַ ׂשַ  ּבְ
ֲחֵלב ְטֵמָאה ִרים, ְטהֹוָרה ּבַ ּול ֻמּתָ ִבׁשּ ר. ַבֲהָנָאהוּ  ּבְ  ּוְבׂשַ
ה ֲחֵלב ֲאִפּלוּ , ָועֹוף ַחּיָ ר, ְטהֹוָרה ּבַ ּול ֻמּתָ ִבׁשּ , ּבְ

ֲאִכיָלה ְוַאף, ּוַבֲהָנָאה א, ָאסּור ֵאינוֹ  ּבַ ָנן ֶאּלָ ַרּבָ . ִמּדְ
ִגים ֲאָבל ֶהם ֵאין, ַוֲחָגִבים ּדָ ָנן ֲאִפּלוּ , ִאסּור ּבָ ַרּבָ   :ִמּדְ

ל ָאסּור. ד ֵ ֲחֵלב ְלַבׁשּ האִ  ּבַ ָ ֵני, ׁשּ . ָהַעִין ַמְרִאית ִמּפְ
יל ְלתֹוךְ  ָנַפל ְוִאם ְבׁשִ ֵטל, ַהּתַ עּור ָצִריךְ  ְוֵאין, ּבָ   :ׁשִ

יִצים. ה ְמָצִאים ּבֵ עֹופֹות ַהּנִ ַהְינוּ  ְגמּורֹות ֵהם ִאם, ּבְ  ּדְ
שׁ  ּיֵ י ַעל ַאף, ְוֶחְלמֹון ֶחְלּבֹון ָלֶהם ׁשֶ ִהיא ּפִ  ְמֹעָרה ׁשֶ

ִגיִדים מּוָרה זוֹ  ֲהֵרי, ּבְ ר ּגְ ָחָלב ְלָאְכָלהּ  ּוֻמּתָ  ֲאָבל. ּבְ
א ָלהּ  ֵאין ִאם ָלם ָאסּור, ֶחְלמֹון ֶאּלָ ְ ָחָלב ְלַבׁשּ  ֲאָבל. ּבְ
ְפֵני ֲאָכָלם ִאם ר, ַעְצָמם ּבִ ִביָנה ַאֲחֵריֶהם ֶלֱאֹכל ֻמּתָ  ּגְ
  :ָחָלב אוֹ 

ן. ו ָ ל ַהְמֻעׁשּ ָ י ְוַהְמֻבׁשּ ַחּמֵ . ָעָליו לֹוִקין ֵאין, ְטֶבְרָיא ּבְ
ל ְוֵכן ֵ ר ַהְמַבׁשּ ׂשָ ֵמי ּבָ ֲחֵלב אוֹ , ָחָלב ּבְ  אוֹ , ֵמָתה ּבַ

ֲחֵלב ל אוֹ , ָזָכר ּבַ ֵ ׁשּ ּבִ ם ׁשֶ ָחָלב ּדָ טּור, ּבְ  לֹוִקין ְוֵאין, ּפָ
ּום ֲאִכיָלתוֹ  ַעל ר ִמׁשּ ׂשָ ָחָלב ּבָ   :ּבְ

ל. ז ֵ ַבׁשּ ִליל ַהּמְ ָחָלב ׁשְ ב, ּבְ  ֲאָבל. ָהאֹוְכלוֹ  ְוֵכן. ַחּיָ
להַ  ֵ ַבׁשּ ְלָיא ּמְ ֵרי ַוֲעָצמֹות ְוִגיִדים עֹור אוֹ , ׁשִ  ְוִעּקְ

ים ּוְטָלַפִים ַקְרַנִים טּור, ָהַרּכִ טּור, ָהאֹוְכָלם ְוֵכן. ּפָ   :ּפָ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ח ַנְסיּוֵבי, ׁשֶ ֲחָלָבא ּדְ ָלל ֵאיָנם ּדַ ּכְ  ֵמי ּבִ
א. ַהּתֹוָרה ִמן ְוָאסּור, ָחָלב  ַאַחר נוּ ַהיְ  ָחָלב ֵמי ֶאּלָ

ים עֹוׂשִ ִבינֹות ׁשֶ ִלים ַהּגְ ְ ְסיּוֵבי ְמַבׁשּ  ָצף ְוָהֹאֶכל, ַהּנַ
ַמְעָלה ָאר ְוֹלא, ִמּלְ א ּבוֹ  ִנׁשְ ָעְלָמא ַמִים ֶאּלָ  ֶזהוּ . ּבְ
ְקָרא   :ָחָלב ֵמי ַהּנִ

ְמָצא ָחָלב. ט ָבה ַהּנִ ּקֵ ר, ָחָלב ֵאינוֹ , ּבַ ל ּוֻמּתָ ֵ  ּבוֹ  ְלַבׁשּ
ר ׂשָ לּולבַּ  ֲאִפּלוּ  ּבָ הּ  ּצָ ּבָ אֹוֵסר ִמי ְוֵישׁ  ׁשֶ   ,ׁשֶ
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ְמָצא ָחָלב. י ָבהבַּ  ַהּנִ   :ּקֵ

ִביָנה ֶהֱעִמיד ִאם. יא עֹור ּגְ ָרה ֵקַבת ּבְ ׁשֵ הּ  ֵישׁ , ּכְ  ּבָ
ר ַטַעם ׂשָ ֶרת, ָלאו ְוִאם. ֲאסּוָרה, ּבָ ֲעִמיד ֲאָבל. ֻמּתֶ  ַהּמַ
עֹור  אֹוֵסר ,ְטֵמָאה ּוְבֵהָמה, ּוְטֵרָפה, ְנֵבָלה ֵקַבת ּבְ
ָכל הּוא ּבְ   :ׁשֶ

 פח סימן
, גבינה כשאוכלין השלחן על בשר להעלות שלא

  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ 

ר ֲאִפּלוּ . א ׂשַ ה ּבְ ְלָחן ַעל ְלַהֲעלֹות ָאסּור, ָועֹוף ַחּיָ  ׁשֻ
אֹוֵכל ִביָנה ָעָליו ׁשֶ ּלֹא, ּגְ  ֲאָבל. ַיַחד ְלָאְכָלם ָיבֹוא ׁשֶ
ְלָחן ֻ ׁשּ ר ּבַ ֻסּדַ יל ָליועָ  ׁשֶ ְבׁשִ ר, ַהּתַ ן ֻמּתָ ַצד ֶזה ִלּתֵ  ּבְ

  :ֶזה

ָאסּור ָהא. ב ְלָחן ַעל ְלַהֲעלֹותוֹ  ּדְ ֻ ְוָקא, ַהׁשּ ֵני ּדַ ׁשְ  ּבִ
ֵני יִרים ָאָדם ּבְ ּכִ יִדים ֵהם ֲאִפּלוּ , ֶזה ֶאת ֶזה ַהּמַ  ַמְקּפִ
ֵאין, ַאְכְסָנִאים ֲאָבל, ֶזה ַעל ֶזה יִרין ׁשֶ  ֶאת ֶזה ַמּכִ
ר, ֶזה יִרים ַוֲאִפּלוּ . ֻמּתָ ּכִ ר ׁשּום ָעׂשוּ  ִאם, ַהּמַ , ֶהּכֵ

גֹון ל ּכְ ּכָ ה ַעל אֹוֵכל ֶאָחד ׁשֶ ּלוֹ  ַמּפָ  ֲאִפּלוּ  אוֹ , ׁשֶ
ה ַעל אֹוְכִלים יֵניֶהם ְונֹוְתִנים ַאַחת ַמּפָ ת ּבֵ ר ּפַ , ְלֶהּכֵ

ר   :ֻמּתָ

 פט סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , בשר אחר גבינה לאכל שלא

ר ָאַכל. א ׂשָ ל ֲאִפּלוּ , ּבָ ה ׁשֶ  ֹיאַכל ֹלא, ָועֹוף ַחּיָ
ִביָנה ֶהה ַעד ַאֲחָריו ּגְ ׁשְ ּיִ שׁ  ׁשֶ עֹות ׁשֵ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . ׁשָ
ָהה עּור ׁשָ ִ ׁשּ ר ֵישׁ  ִאם, ּכַ ׂשָ ין ּבָ ִים ּבֵ ּנַ ִ  ָצִריךְ , ַהׁשּ

ין ָצִריךְ , ְלִתינֹוק ְוַהּלֹוֵעס. ַלֲהִסירוֹ    :ְלַהְמּתִ

ִבינָ  ָאַכל. ב ר, הּגְ ר ַאֲחָריו ֶלֱאֹכל ֻמּתָ ׂשָ ד, ּבָ , ִמּיָ
ן ּוִבְלַבד ַעּיֵ ּיְ ּלֹא ָיָדיו ׁשֶ ָבר ׁשּום ְיֵהא ׁשֶ ִביָנה ּדָ  ֵמַהּגְ

ק ֶהם ִנְדּבָ ְיָלה ָהָיה ְוִאם. ּבָ ּלַ ֵאינוֹ , ּבַ ן ָיכֹול ׁשֶ  ְלַעּיֵ
חַ  ְוָצִריךְ . ְלָרֲחָצם ָצִריךְ , ֵהיֵטב אֹוָתם יו ְלַקּנֵ  ּפִ

ּנּוחַ . ְוַלֲהִדיחוֹ  ְלֹעס הּוא ְוַהּקִ ּיִ ת ׁשֶ ח ּפַ יו ּבוֹ  ִויַקּנַ  ּפִ
ָכל ְוֵכן, ָיֶפה ָבר ּבְ ְרֶצה ּדָ ּיִ ְמָחא חּוץ, ׁשֶ  ְוַתְמֵרי ִמּקִ

ֵהם ְלִפי, ְוַיְרָקא ִקים ׁשֶ ֲחִניַכִים ִנְדּבָ ִחים ְוֵאין ּבַ  ְמַקּנְ
ךְ  ְוַאַחר. ָיֶפה יו ָיִדיחַ  ּכָ ַמִים ּפִ ַיִין אוֹ  ּבְ מֶּ . ּבְ  הּבַ

ָבִרים ר, ֲאמּוִרים ּדְ ְבׂשַ ֵהָמה ּבִ ה ּבְ א ִאם ֲאָבל. ְוַחּיָ  ּבָ
ר ֶלֱאֹכל ׂשַ ִביָנה ַאַחר, עֹוף ּבְ  ִקּנּוחַ  ֹלא ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ּגְ
  :ְנִטיָלה ְוֹלא

יל ָאַכל. ג ְבׁשִ ל ּתַ ר ׁשֶ ׂשָ ר, ּבָ  ַאֲחָריו ֶלֱאֹכל ֻמּתָ
יל ְבׁשִ ל ּתַ ִביָנה ׁשֶ ִטיָלה, ּגְ א ֵאיָנהּ  יֵניֶהםבֵּ  ְוַהּנְ  ֶאּלָ
א ִאם ֲאָבל. ְרׁשּות ִביָנה ֶלֱאֹכל ּבָ  ַאַחר ַעְצָמהּ  ַהּגְ

יל ְבׁשִ ל ּתַ ר ׁשֶ ׂשָ ר אוֹ , ּבָ ׂשָ יל ַאַחר ַעְצמוֹ  ַהּבָ ְבׁשִ ל ּתַ  ׁשֶ
ִביָנה   :ָיָדיו ִלּטֹל חֹוָבה, ּגְ

ָאַכל ִמי. ד ִביָנה ׁשֶ ר ֶלֱאֹכל ְורֹוֶצה ּגְ ׂשָ  ְלַבֵער ָצִריךְ , ּבָ
ְלָחן ֵמַעל ֻ ּיּוֵרי ַהׁשּ ת ׁשִ ָאְכלוּ  ּפַ ִביָנה ִעם ׁשֶ  ְוָאסּור. ַהּגְ
ִביָנה ֶלֱאֹכל ה ַעל ּגְ ָאְכלוּ  ַמּפָ הּ  ׁשֶ ר ּבָ ׂשָ ן ְוָכל. ּבָ ּכֵ  ׁשֶ
ָאסּור ִביָנה ַלְחּתֹךְ  ׁשֶ ין, צֹוֶנֶנת ֲאִפּלוּ , ּגְ ַסּכִ ְרִגיִלין ּבְ  ׁשֶ
ר ַלְחּתֹךְ  ׂשָ א, עֹוד ְוֹלא. ּבָ ת ּלוּ ֲאפִ  ֶאּלָ אֹוְכִלים ַהּפַ  ׁשֶ

ִביָנה ִעם ין ַלְחּתֹךְ  ָאסּור ַהּגְ ַסּכִ חֹוְתִכין ּבְ ר ּבוֹ  ׁשֶ ׂשָ   :ּבָ

 צ סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , כחל דיני

ָחל. א ְבֵרי ָאסּור ַהּכְ ֵאין, סֹוְפִרים ִמּדִ ר ׁשֶ ׂשָ  ּבָ
ל ׁשֵ ְתּבַ ּנִ ֲחֵלב ׁשֶ חּוָטה ּבַ , ִפיָכךְ לְ . ַהּתֹוָרה ִמן ָאסּור ׁשְ

ּבוֹ  ֶהָחָלב ּוֵמֵרק ְקַרעוֹ  ִאם ר, ׁשֶ . ּוְלָאְכלוֹ  ִלְצלֹותוֹ  ֻמּתָ
ִתי ְקָרעוֹ  ְוִאם ּכֶֹתל ְוָטחוֹ , ָוֵעֶרב ׁשְ ּלֹא ַעד ּבַ  ׁשֶ

ֲאָרה ר, ָחָלב ַלְחלּוִחית ּבוֹ  ִנׁשְ לוֹ  ֻמּתָ ְ ר ִעם ְלַבׁשּ ׂשָ . ַהּבָ
ּלֹא ּוְכָחל ין, ְקָרעוֹ  ׁשֶ ל ּבֵ ה ׁשֶ ּלֹ ְקַטּנָ ין ֵהיִניָקה אׁשֶ  ּבֵ
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ל דֹוָלה ׁשֶ לוֹ  ָאסּור, ּגְ ְ לוֹ  ָעַבר ְוִאם. ְלַבׁשּ ְ ְפֵני, ּוִבׁשּ  ּבִ
ר, ַעְצמוֹ  לוֹ  ְוִאם. ְלָאְכלוֹ  ֻמּתָ ְ ׁשּ ר ִעם ּבִ ׂשָ , ַאֵחר ּבָ

ֲעִרין ים אֹותוֹ  ְמׁשַ ִ ׁשּ ׁשִ ְנָין ִמן ּוְכָחל, ּבְ יַצד. ַהּמִ  ִאם, ּכֵ
ָחל ִעם ַהּכֹל ָהָיה מוֹ  ַהּכְ ים ּכְ ִ ׁשּ ָחל ׁשִ ּכְ ָחל, ּבַ  ָאסּור ַהּכְ

ָאר ר ְוַהׁשְ ָפחֹות ָהָיה ְוִאם. ֻמּתָ ים ּבְ ִ ׁשּ ִ . ָאסּור ַהּכֹל, ִמׁשּ
ין ךְ  ּבֵ ךְ  ּוֵבין ּכָ  אֹוֵסר, ַאֶחֶרת ִלְקֵדָרה ָנַפל ִאם, ּכָ

ֲעִרין, אֹוָתהּ  ס ּבוֹ  ּוְמׁשַ ָבִראׁשֹוָנה' ּבְ ָחל, ּכְ ַהּכְ  ַעְצמוֹ  ׁשֶ
ל ׁשֵ ְתּבַ ּנִ ה ׁשֶ ֲחִתיָכה ַנֲעׂשָ ֲעִרין ְוֵאין. ָהֲאסּוָרה ּכַ  ּבוֹ  ְמׁשַ

א מֹות ֶאּלָ הּוא ּכְ ֵעת ׁשֶ ל ּבְ ׁשֵ ְתּבַ ּנִ מֹות ֹלא, ׁשֶ ָהָיה ּכְ  ׁשֶ
ָעה ׁשָ ַפל ּבַ ּנָ   :ׁשֶ

ּלֹא ָנֲהגוּ . ב לוֹ  ׁשֶ ְ ר ִעם ְלַבׁשּ ׂשָ ָלל ּבָ לוֹ . ּכְ ְ ֹלא ּוְלַבׁשּ  ּבְ
ר ׂשָ ִטּגּון, ּבָ ִטי אוֹ  ּבְ ַפׁשְ ִתי ְקִריָעה ַמְצִריִכין, א"דָ ּבְ  ׁשְ
ּכֶֹתל ְוִטיָחה ָוֵעֶרב ִתי ְקִריָעה, ּוְלָצִלי, ּבַ   :ָוֵעֶרב ׁשְ

ר. ג ָחל ַלְחּתֹךְ  ֻמּתָ ין רֹוֵתחַ  ּכְ ַסּכִ ָחְתכוּ  ּבְ ר ּבוֹ  ׁשֶ ׂשָ  ּבָ
ר ְוֵכן ר ַלְחּתֹךְ  ֻמּתָ ׂשָ ין ּבָ ַסּכִ ָחְתכוּ  ּבְ ָחל ּבוֹ  ׁשֶ  ְוֵכן. ּכְ

ין ְכִלי ֶזה לֶלֱאכֹ  הּדִ ָאְכלוּ  ּבִ   :ֶזה ּבוֹ  ׁשֶ

ָחל ִלְצלֹות. ד ר ִעם ְלָמְלחוֹ  אוֹ  ּכְ ׂשָ ינוֹ , ַהּבָ ִדין ּדִ  ּכְ
ת ֵבד ְמִליַחת אוֹ  ְצִלּיַ ר ִעם ּכָ ׂשָ יר ִמי ְוֵישׁ . ּבָ ּתִ ּמַ  ׁשֶ
ָחל ִלְמֹלחַ  ר ַעל ּכְ ׂשָ   :ַהּבָ

 צא סימן
  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , שנתערבו וחלב בשר דין

ר. א ׂשָ ְגעוּ  ּוְגִביָנה ּבָ ּנָ ֶזה ֶזה ׁשֶ ִרים, ּבָ א, ֻמּתָ  ֶאּלָ
ִריךְ  ּצָ ר. ְנִגיָעָתן ְמקֹום ְלָהִדיחַ  ׁשֶ  אֹוָתם ָלצּור ּוֻמּתָ

ַחת ִמְטּפַ יָנן ְוֹלא, ַאַחת ּבְ א ַחְייׁשִ ּמָ עוּ  ׁשֶ ֶזה ֶזה ִיּגְ   :ּבָ

ל. ב ָבֵעי ִמיֵדי ּכָ גֹון, ֲהָדָחה ּדְ יחַ  ּכְ רבְּ  ְלַהּנִ ר ׂשַ  ֶהּתֵ
ְקָעָרה צֹוֵנן ל ּבִ ה ָאסּור, צֹוֵנן ִאסּור ׁשֶ ִחּלָ ְלָמא, ְלַכּתְ  ּדִ
ֹלא ָאִכיל ל ְוַדְוָקא. ֲהָדָחה ּבְ ָ ָלאו, ְמֻבׁשּ  אֹוְרֵחיהּ  ּדְ

ֲהָדָחה אֹוְרֵחיהּ  ִמיֵדי ֲאָבל, ּבַ ֲהָדָחה ּדְ גֹון, ּבַ ר ּכְ ׂשָ  ַחי ּבָ
ֵרי, בוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ה ׁשָ ִחּלָ   :ְלַכּתְ

ֵהר ָצִריךְ . ג ּלֹא ִלּזָ ע ׁשֶ ר ִיּגַ ׂשָ ֶחם ּבָ ּלֶ ִאם, ּבַ ע ׁשֶ , ּבוֹ  ִיּגַ
ִביָנה ִעם ְלָאְכלוֹ  ָאסּור ֵהר ְוֵכן. ּגְ ּלֹא ִיּזָ ע ׁשֶ  ּבוֹ  ִיּגַ
ִביָנה ִאם, ּגְ ע ׁשֶ ר ִעם ְלָאְכלוֹ  ָאסּור, ּבוֹ  ִיּגַ ׂשָ   :ּבָ

ר. ד ׂשָ ְתָעְרבוּ  רֹוְתִחין ְוָחָלב ּבָ ּנִ ר ַוֲאִפּלוּ , ַיַחד ׁשֶ ׂשָ  ּבָ
ר ְלתֹוךְ  צֹוֵנן ָחָלב אוֹ  רֹוֵתחַ  ָחָלב ְלתֹוךְ  צֹוֵנן ׂשָ  ּבָ
ּום, ָאסּור ַהּכֹל, רֹוֵתחַ  ָאה ִמׁשּ ַתּתָ ַבר ּדְ  ָחָלב ֲאָבל. ּגָ
ַפל רֹוֵתחַ  ּנָ ר ַעל ׁשֶ ׂשָ ר אוֹ , צֹוֵנן ּבָ ׂשָ ַפל רֹוֵתחַ  ּבָ ּנָ  ׁשֶ
ר קֹוֵלף, צֹוֵנן ָחָלב ְלתֹוךְ  ׂשָ ָאר, ַהּבָ ר ּוׁשְ ׂשָ ר ַהּבָ . ֻמּתָ
ר, ְוֶהָחָלב ּלוֹ  ֻמּתָ , צֹוְנִנין ֶזה ְלתֹוךְ  ֶזה ָנְפלוּ  ְוִאם ּכֻ
ר ֵמִדיחַ  ׂשָ ר, ַהּבָ   :ּוֻמּתָ

ֵאינוֹ , ָמִליחַ . ה ַהְינוּ , ִמְלחוֹ  ֵמֲחַמת ֵליָאֵכל ָיכֹול ׁשֶ  ּדְ
ֵעין ּמֹוְלִחים ָמִליחַ  ּכְ ָהה, ִלְקֵדָרה ׁשֶ ֵדי ְוׁשָ  הְמִליחָ  ּכְ

ל, ִלְקֵדָרה ּלֹא ְזַמן ּכָ  ֶנֱאָכל ֵאינוֹ  ִמְקֵרי ֱהִדיחוֹ  ׁשֶ
ֵעין ּוָמִליחַ . ִמְלחוֹ  ֵמֲחַמת ָבֵעי ָמִליחַ  ּכְ , ְלָאְרָחא ֵלהּ  ּדְ
ֵהִדיחוֹ  ְלַאַחר ֲאִפּלוּ  , ִמְלחוֹ  ֵמֲחַמת ֶנֱאָכל ֵאינוֹ  ָהֵוי, ׁשֶ
ּלֹא ְזַמן ְוָכל ָראוֹ  ׁשֶ ַמִים ׁשְ ינוֹ  ּבְ רֹוֵתחַ  ּדִ ֵדי ֶלֱאֹסר, ּכְ  ּכְ

ין ִחּלּוק ְוֵאין. ְקִליָפה ְחּתֹון ְוָתֵפל ֶעְליֹון ָמִליחַ  ּבֵ  ּתַ
ְחּתֹון ְלָמִליחַ  ִליחַ  ְלעֹוָלם, ֶעְליֹון ְוָתֵפל ּתַ  ַמְבִליעַ  ַהּמָ
ֵפל ּתָ ּנוּ  ּבֹוֵלעַ  ְוֵאינוֹ  ּבַ ךְ . ִמּמֶ ר, ִהְלּכָ ׂשָ  ּוְגִביָנה ּבָ

לּוִחים ְגעוּ  ַהּמְ ּנָ זֶ  ֶזה ׁשֶ ֵניֶהם ִלְקֹלף ָצִריךְ , הּבָ  ְמקֹום ׁשְ
ִני ָמלּוחַ  ֵמֶהם ֶאָחד ְוִאם. ְנִגיָעָתם ֵ ֵפל ְוַהׁשּ לּוחַ , ּתָ  ַהּמָ

ר ֲהָדָחה ֻמּתָ ֵפל ּבַ ים ֵהם ְוִאם. ְקִליָפה ָצִריךְ  ְוַהּתָ , ְיֵבׁשִ
, ְמִליָחה ֵמֲחַמת ְוֹלא ַלִחים אוֹ , ְמלּוִחים ֵהם ֲאִפּלוּ 
ֲהָדָחה ָסֵגי   :ּבַ

ֵאינוֹ  ָאְמִריָנן ֵהיָכא. ו א ָאסּור ּדְ ֵדי ֶאּלָ , ְקִליָפה ּכְ
ֵאין ׁשֶ ֵמָנה ֵמַהֲחִתיכֹות ַאַחת ׁשּום ּכְ ִאם, ׁשְ  ָהְיָתה ׁשֶ
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ֵמָנה הּ  ׁשְ ּלָ הּ  ְוֵכן ֲאסּוָרה ּכֻ הּ  ֲאסּוָרה ֲחֶבְרּתָ ּלָ ֵני, ּכֻ  ִמּפְ
ן ּמָ ֻ ַהׁשּ עַ ְמפַ  ׁשֶ   :ְעּפֵ

ִגיָנן ָהא. ז ְמַפּלְ ין ּדִ  ֶנֱאָכל ְלֵאינוֹ  ִמְלחוֹ  ֵמֲחַמת ֱאָכלנֶ  ּבֵ
י ָהֵני, ִמְלחוֹ  ֵמֲחַמת ר ִמּלֵ ָבׂשָ  רֹוֵתחַ  ָצִלי ֲאָבל, ַחי ּבְ
ַפל ּנָ ֵעי, ִמְלחוֹ  ֵמֲחַמת ֶנֱאָכל ֲאִפּלוּ , ְלָמִליחַ  ׁשֶ  ּבָ
ָקִעים ּבוֹ  ֵישׁ  ְוִאם ְקִליָפה הּוא אוֹ , ּבְ ל ׁשֶ  ְמֻתּבָ
ַתְבִלין ּלוֹ  רֹוֵתחַ  ָצִלי ְוהּוא ּבְ   :ָאסּור, ּכֻ

ר ֵאין. ח ׂשָ ָחָלב ּבָ  ְיֵדי ַעל אוֹ  ְמִליָחה ְיֵדי ַעל ֶנֱאָסר ּבְ
ּבּושׁ  א, ּכִ ֲאִכיָלה ֶאּלָ ֲהָנָאה ֹלא ֲאָבל, ּבַ   :ּבַ

 צב סימן
  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , בשר של לקדרה חלב נפל אם דיני

ִית. א ּזַ ר ּכַ ׂשָ ַפל ּבָ ּנָ ל יֹוָרה ְלתֹוךְ  ׁשֶ , רֹוֵתחַ  ָחָלב ׁשֶ
ֵדָרה ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד טֹוֵעם ֵישׁ  ָאַמר ִאם, ַהּקְ הּ  ׁשֶ  ּבָ
ר ַטַעם ׂשָ ֶרת, ָלאו ְוִאם, ֲאסּוָרה, ּבָ ָפחֹות ֲאִפּלוּ , ֻמּתֶ  ּבְ

ים ִ ׁשּ ִ ה. ֲאסּוָרה ֲחִתיָכה ְואֹוָתהּ , ִמׁשּ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ
ַדם, ֲאמּוִרים ֶשּקָ ְפֹלטשֶׁ  ֹקֶדם ַהֲחִתיָכה ְוהֹוִציא ּכְ  ּתִ

ְלָעה ָחָלב ּבָ ַהְינוּ , ׁשֶ נּוחַ  ֹקֶדם ּדְ ּתָ , ֵמְרִתיָחָתהּ  ַהּיֹוָרה ׁשֶ
יק ֹלא ִאם ֲאָבל קוֹ  ִהְסּפִ ּתּוַכל ַעד ְלַסּלְ  ִלְפֹלט ׁשֶ
ְלָעה ֶהָחָלב ּבָ י ַעל ַאף, ׁשֶ ָעמוֹ  ּפִ ּטְ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ
ָלל ַטַעם ּבוֹ  ְוֵאין א, ָאסּור, ּכְ ן ִאם ֶאּלָ  ּבוֹ  ֵישׁ  ּכֵ

ים ִ ׁשּ   :ׁשִ

ל ְקֵדָרה ְלתֹוךְ  ָחָלב ָנַפל. ב ר ׁשֶ ׂשָ  טֹוֲעִמין, ּבָ
ַפל ַהֲחִתיָכה ּנָ הּ  ֵאין ִאם, ֶהָחָלב ָעֶליהָ  ׁשֶ  ַטַעם ּבָ

ר ַהּכֹל, ָחָלב ֲחִתיָכה ֵישׁ  ְוִאם. ֻמּתָ ִעיַמת ּבַ , ָחָלב ִמּטְ
ֲעִרין. ֲחִתיָכה אֹוָתהּ  ֶנֶאְסָרה הּ  ּוְמׁשַ ֻכּלָ  ָהָיה ִאם, ּבְ
ָכל שׁ  ַמה ּבְ ּיֵ ֶ ֵדָרה ׁשּ ּקְ ָרק ֵמַהֲחִתיכֹות ּבַ ָרק ְוַהּיָ  ְוַהּמָ

ְבִלין ֵדי ְוַהּתַ ֵהא ּכְ ּתְ ים ֶאָחד זוֹ  ֲחִתיָכה ׁשֶ ִ ׁשּ ִ , ֵמַהּכֹל ִמׁשּ
ָאר ֲאסּוָרה ַהֲחִתיָכה ְ ר ְוַהׁשּ ה. ֻמּתָ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ

ּלֹא ׁשֶ ֵדָרה ִנֵער ּבְ ְתחִ  ַהּקְ הּבִ ַפל ּלָ ּנָ ׁשֶ א, ֶהָחָלב ּכְ  ֶאּלָ
ָסה ְוֹלא, ְלַבסֹוף ה ִנֵער ִאם ֲאָבל. ּכִ ִחּלָ , סֹוף ְוַעד ִמּתְ

ָסה אוֹ  ּכִ ַעת ׁשֶ ְ  ִמְצָטֵרף ַהּכֹל, סֹוף ְוַעד ְנִפיָלה ִמׁשּ
ל ָרק ְלתֹוךְ  ָנַפל ִאם ְוֵכן. ֶהָחָלב ַטַעם ְלַבּטֵ  אוֹ  ַהּמָ

 ֶאת נֹוֵער, ָנַפל ֲחִתיָכה ְלֵאיזוֹ  נֹוַדע ְוֹלא, ַלֲחִתיכֹות
ֵדָרה הּ  ַהּקְ ּלָ ׁשּוב ַעד ּכֻ ּיָ  ֵישׁ  ִאם, ַהּכֹל ְוִיְתָעֵרב ׁשֶ
ֵדָרה ּקְ הּ  ּבַ ּלָ ֶרת, ָלאו ְוִאם. ֲאסּוָרה, ָחָלב ַטַעם ּכֻ . ֻמּתֶ

ְטֹעם ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ִנְמָצא ֹלא ְוִאם , ָעָליו ְוִנְסֹמךְ  ֶשּיִ
ֲעִרים שִׁ  ְמׁשַ יםּבְ ִ   :ׁשּ

ֶאְסָרה. ג ֶשּנֶ ית, ֶהָחָלב ֵמֲחַמת ַהֲחִתיָכה ּכְ ל ַנֲעׂשֵ  ּכָ
ָלהּ  ְוִאם, ִאסּור ַהֲחִתיָכה ְ ׁשּ ים ָצִריךְ  ֲאֵחרֹות ִעם ּבִ ִ ׁשּ  ׁשִ
ל הּ  ְלַבּטֵ ּלָ יָרהּ  ְוִאם. ּכֻ  ְוָהֲאֵחרֹות, ַמְשִליָכהּ , ַמּכִ
רֹות יָרהּ  ֵאינוֹ  ְוִאם. ֻמּתָ ר ָהֹרֶטב, ַמּכִ  ְוָכל, ֻמּתָ
 ְראּוָיה ָהִאסּור ֲחִתיַכת ִאם, ֲאסּורֹות ֹותַהֲחִתיכ

ד ּבֵ   :ְלִהְתּכַ

ית ַעְצָמהּ  ֲחִתיָכה ָאְמרוּ  ֹלא. ד א, ְנֵבָלה ַנֲעׂשֵ  ֶאּלָ
ר ָבׂשָ ָחָלב ּבְ ָאר ֹלא ֲאָבל ּבְ ׁשְ גֹון. ִאסּוִרים ּבִ ִית ּכְ ּזַ  ּכַ
ְבַלע ֵחֶלב ּנִ ֲחִתיָכה ׁשֶ הּ  ְוֵאין, ּבַ ים ּבָ ִ ׁשּ לוֹ  ׁשִ  ,ְלַבּטְ

ךְ  ְוַאַחר, ְוֶנֶאְסָרה ָלהּ  ּכָ ְ ׁשּ  ָצִריךְ  ֵאין, ֲאֵחרֹות ִעם ּבִ
א ים ֶאּלָ ִ ׁשּ ֵדי ׁשִ ִית ּכְ ּזַ  ֲחִתיָכה ֲאִפּלוּ  ְוָאז, ֵחֶלב ּכַ

ֶרת ִלְהיֹות חֹוֶזֶרת ַעְצָמהּ    :ֻמּתֶ

ת. ה ְפָלה ָחָלב ִטּפַ ּנָ ֵדָרה ַעל ׁשֶ ֵאֶצל ַהּקְ  ָהֵאשׁ  ׁשֶ
חּוץ יל ֶנֶגדכְּ  ָנְפָלה ִאם, ִמּבַ ְבׁשִ א ָצִריךְ  ֵאין ַהּתַ  ֶאּלָ
ים ִ ׁשּ ֶנֶגד ׁשִ ה ּכְ ּפָ ַעת ַהּטִ ַפְעּפַ ּמְ ֶ ִאּלוּ  ְוָהֵוי, ְלָפִנים ׁשּ  ּכְ
יל ָנְפָלה ְבׁשִ ּתַ קֹום ָנְפָלה ְוִאם. ּבַ ּמָ  ְוִהיא, ָהֵריָקן ּבַ

ַעת ֹדֶפן ְמַפְעּפַ ֵדָרה ּבְ ל ָלֹרֶטב ָסמּוךְ  ַעד ַהּקְ ךְ  ּכָ  ּכָ
ֵאין ה ֶנֶגדכְּ ' ס ׁשֶ ּפָ  ְמקֹום אֹותוֹ  ֶנֱאָסר ֲהֵרי, ַהּטִ

ֵדָרה יל ְיָעֶרה ְוִאם, ַהּקְ ְבׁשִ ֶרךְ  ַהּתַ ֵדָרה ְמקֹום ּדֶ  ַהּקְ
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ֱאַסר ּנֶ יל ֶיֱאֹסר ֲהֵרי, ׁשֶ ְבׁשִ ָנתוֹ  ְוֶזה. ַהּתַ ּקָ ה: ּתַ יֶחּנָ ּנִ ּיַ  ׁשֶ
ךְ  ע ְוֹלא, ּכָ הּ  ִיּגַ ן ַעד ּבָ ְצַטּנֵ ּתִ   :ׁשֶ

ְפָלה ֶלֱאֹסר םָהעֹולָ  ָנֲהגוּ . ו ּנָ ׁשֶ ּלֹא ַהּדֶֹפן ַעל ּכְ ֶנֶגד ׁשֶ  ּכְ
ַפל ְוַדְוָקא. ָהֹרֶטב ּנָ ׁשֶ אֹותוֹ  ּכְ ֵאינוֹ  ַצד ּבְ ֶנֶגד ׁשֶ  ּכְ
ֶנֶגד ָנַפל ִאם ֲאָבל, ָהֵאשׁ  ר, ָהֵאשׁ  ּכְ ָהֵאשׁ , ֻמּתָ  ׁשֶ

ׁשוֹ  ׂשֹוְרפוֹ  ָדָבר ְוַדְוָקא, ּוְמַיּבְ גֹון, מּוָעט ּבְ ה ּכְ , ִטּפָ
ה ָנַפל ִאם ֲאָבל יר ֵאין, ַהְרּבֵ  ָנַפל ִאם ֲאִפּלוּ  ְלַהּתִ
ֶנֶגד א, ָהֵאשׁ  ּכְ ן ִאם ֶאּלָ ֶנֶגד ּכֵ  ְיֵדי וַעל ָהֹרֶטב ּכְ
ים ִ ׁשּ   :ׁשִ

יר ִמי ֵישׁ . ז ּתִ ּמַ ַעת ׁשֶ ׁשְ ַחק ּבִ גֹון, ַהּדַ ֶעֶרב ּכְ ת ּבְ ּבָ , ׁשַ
ּלֹא ֲאִפּלוּ  ֶנֶגד ׁשֶ ּלֹא ֲאִפּלוּ , ָהֹרֶטב ּכְ ֶנֶגד ׁשֶ , ָהֵאשׁ  ּכְ
  :'ס ְיֵדי ַעל

ל ַמֲחַבת. ח ָתנוֹ  ָחָלב ׁשֶ ּנְ ִכיָרה ׁשֶ ַחת ּבְ ל ְקֵדָרה ּתַ  ׁשֶ
ר ׂשָ ָעה, ּבָ ֵדָרה ְוִנְבָלע עֹוֶלה ַהּזֵ ּקְ הּ , ּבַ   :ְואֹוַסְרּתָ

ל ֵנר. ט ֵנר ָעׂשּוי ֵחֶלב ׁשֶ ל ּכְ ֲעָוה ׁשֶ ַטף ׁשַ ּנָ ּנוּ  ׁשֶ  ִמּמֶ
ה ִלי ַעל ִטּפָ י ָצִריךְ  ֵאין, ּכְ ִריָדה ִאם ּכִ  ֵחֶלב ֲאָבל. ּגְ

ךְ  ַפל ַחם ְמֻהּתָ ּנָ ּנוּ  ׁשֶ ה ִמּמֶ ִלי ַעל ִטּפָ  ָצִריךְ , ּכְ
  :ַהְגָעָלה

 צג סימן
ָסִעיף  ּובוֹ , חלב בה יבשל לא בשר בה שבשל קדרה

  ֶאָחד

ל ְקֵדָרה. א ֵ ׁשּ ּבִ הּ  ׁשֶ ר ּבָ ׂשָ ל ֹלא, ּבָ ֵ הּ  ְיַבׁשּ  ְוִאם. ָחָלב ּבָ
ל ֵ ׁשּ הּ  ּבִ תֹוךְ  ּבָ נֹוֵתן ָאסּור, ְלֵעת ֵמֵעת ּבְ  ֲאָבל. ַטַעם ּבְ
ָהה ִאם ל ֹקֶדם ְלֵעת ֵמֵעת ׁשָ ֵ ׁשּ ּבִ הּ  ׁשֶ  ֵליהּ  ֲהָוה, ּבָ

ר, ִלְפָגם ַטַעם נֹוֵתן יל ּוֻמּתָ ְבׁשִ ֵדָרה ֲאָבל, ַהּתַ  ַהּקְ
ל ָאסּור ֵ הּ  ְלַבׁשּ ר ֹלא ּבָ ׂשָ   :ָחָלב ְוֹלא ּבָ

 צד סימן

' ט ּובוֹ , בשר של בקדרה חולבת כף התוחב דין
  ְסִעיִפים:

ף ַהּתֹוֵחב. א ְקֵדָרה חֹוֶלֶבת ּכַ ל ּבִ ר ׁשֶ ׂשָ ָכא אוֹ , ּבָ , ִאיּפְ
ֲעִרים ָכל ְמׁשַ ְתַחב ַמה ּבְ ּנִ ֶ ּנוּ  ׁשּ ֵדָרה ִמּמֶ ּקְ  ִמי ְוֵישׁ  ּבַ
אֹוֵמר ִאם ׁשֶ ף ׁשֶ ל ַהּכַ ֶכת ׁשֶ ֲעִרים, ַמּתֶ ֻכּלוֹ  ְמׁשַ , ּבְ
ּום ַחם ִמׁשּ ּלוֹ  ַחם תוֹ ִמְקצָ  ּדְ   :ּכֻ

ַחב ִאם. ב ף ּתָ ֵדָרה ַהּכַ ּקְ ֵני ּבַ ָעִמים ׁשְ  נֹוַדע ְוֹלא, ּפְ
יְנַתִים ָעִמים' ב ָצִריךְ , ּבֵ ים ּפְ ִ ׁשּ   :ׁשִ

ל' ס ֵישׁ  ִאם. ג ף ְלַבּטֵ ֵדָרה, ַהּכַ יל ַהּקְ ְבׁשִ ִרים ְוַהּתַ  ֻמּתָ
ף ֲאָבל ין, ָאסּור ַהּכַ ר ִעם ּבֵ ׂשָ ין ּבָ  ְלִפי ,ָחָלב ִעם ּבֵ
ִהיא לּוָעה ׁשֶ ר ּבְ ׂשָ ָחָלב ִמּבָ ִדיֲעַבד ַוֲאִפּלוּ . ּבְ , אֹוֶסֶרת ּבְ
ין, ּוְתָחבּוהָ  ָחְזרוּ  ִאם ר ּבֵ ָבׂשָ ין ּבְ ָחָלב ּבֵ ל, ּבְ  ְזַמן ּכָ

ִהיא ת ׁשֶ ֲהָנָאה ָאסּור ַהּכֹל', ס ֵאין ְוִאם. יֹוָמא ּבַ , ּבַ
ֵדָרה ֲאִפּלוּ  ר ַאךְ , ַהּקְ רֹות ְלתֹוָכהּ  ָלֵתת ֻמּתָ  אוֹ  ּפֵ
יָון, צֹוֵנן ֵאינוֹ  ּכֵ   :ָהִאסּור ִמּגּוף ֶנֱהֶנה ׁשֶ

ף ֵאין ִאם. ד ן ַהּכַ ֵדָרה, יֹומוֹ  ּבֶ יל ַהּקְ ְבׁשִ ִרים ְוַהּתַ  ֻמּתָ
ף ה ָאסּור ְוַהּכַ ִחּלָ ין, ְלַכּתְ ר ִעם ּבֵ ׂשָ ין ּבָ . ָחָלב ִעם ּבֵ
ל ִדיֲעַבד ָמקֹום ּוִמּכָ יָון, אֹוֶסֶרת ֵאיָנהּ  ּבְ ּלֹא ּכֵ  ָהְיָתה ׁשֶ
ת   :יֹוָמא ּבַ

לוּ  ִאם. ה ְ ׁשּ ְקֵדָרה ַמִים ּבִ ה ּבִ הּ  ְוָתֲחבוּ  ֲחָדׁשָ ף ּבָ  ּכַ
ךְ  ְוַאַחר, חֹוֶלֶבת לוּ  ָחְזרוּ  ּכָ ְ הּ  ּוִבׁשּ ַעם ַמִים ּבָ  ַאֶחֶרת ּפַ
הּ  ְוָתֲחבוּ  ף ּבָ ל ּכַ ר ׁשֶ ׂשָ י, ּבָ ּתֵ ּפֹות ּוׁשְ ֵני ָהיוּ  ַהּכַ  ּבְ
ָעִמים ָחדאֶ  ּוְבׁשּום יֹוָמן ִים ָהָיה ֹלא ֵמַהּפְ ּמַ ים ּבַ ִ ׁשּ , ׁשִ
שׁ  ָאסּור ּמֵ ּתַ ֵדָרה ְלִהׁשְ ּקְ ר ֹלא ּבַ ׂשָ  ֲאָבל, ָחָלב ְוֹלא ּבָ
ָאר ָבִרים ׁשְ ר ּדְ ל ֻמּתָ ֵ ָהְיָתה ֵמַאַחר, ְלַבׁשּ ה ׁשֶ  ֲחָדׁשָ
ּלֹא לוּ  ׁשֶ ְ ׁשּ הּ  ּבִ   :ֵמעֹוָלם ּבָ

ָצִלים. ו לּוִעים ְיָרקֹות אוֹ  ּבְ ּבְ ר ׁשֶ ׂשָ ָלם ִמּבָ ְ ְקֵדָרה ּוִבׁשּ  ּבִ
ה ָידּועַ  ִאם, חֹוֶלֶבת ּמָ ר ּכַ ׂשָ לּועַ  ּבָ ָצִלים ּבָ ּבְ  ּבַ

ָרקֹות א' ס ָצִריךְ  ֵאין, ּוַבּיְ ֶנֶגד ֶאּלָ ר ּכְ ׂשָ   :ַהּבָ
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ר. ז ׂשָ ֲחָתכוֹ  רֹוֵתחַ  ּבָ ין ׁשֶ ַסּכִ ל, חֹוֶלֶבת ּבְ  ַהֲחִתיָכה ּכָ
הּ  ֵאין ִאם ֲאסּוָרה ים ּבָ ִ ׁשּ ין ְמקֹום ֶנֶגדכְּ  ׁשִ ָחַתךְ  ַהַסּכִ  ׁשֶ
ר ׂשָ ן ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל. ַהּבָ  יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ִאם אוֹ , יֹומוֹ  ּבֶ
הּוא ן ׁשֶ א אֹוֵסר ֵאינוֹ , יֹומוֹ  ּבֶ ֵדי ֶאּלָ ה ּכְ   :ְקִלּפָ

ּנּור ָנַפל ִאם. ח ִביָנה ש"פנאד ַלּתַ  ְוֵכן, ָלָחה ֲאִפּלוּ , ּגְ
ִביָנה ה ּגְ ַקֲעַרת ַחּמָ רבָּ  ּבְ ת ׂשָ  אֹוֵסר ֵאינוֹ , יֹוָמא ּבַ
א ֵדי ֶאּלָ ה ּכְ   :ְקִלּפָ

לוּ . ט ְ ׁשּ ַבשׁ  ּבִ ַמֲחַבת ּדְ ל ּבְ ר ׁשֶ ׂשָ ת ּבָ  ְוֱהִריקּוהוּ  יֹוָמא ּבַ
ְקָעָרה ַחם ל ּבִ ת ָחָלב ׁשֶ ר, יֹוָמא ּבַ ּום, ֻמּתָ ָהֵוי ִמׁשּ  ּדְ

ר ַטַעם נֹוֵתן ָרא ַטַעם נֹוֵתן ּבַ ֶהּתֵ   :ּדְ

 צה סימן
לוּ  ּוֵביָצה ִגיםדָּ  ְ ׁשּ ְתּבַ ּנִ ְקֵדָרה ׁשֶ ל ּבִ ר ׁשֶ ׂשָ ר ִאם ּבָ  ֻמּתָ

ִביָנה עם ְלָאְכָלן   ְסִעיִפים: ז ּובוֹ , ּגְ

ִגים. א לוּ  ּדָ ְ ׁשּ ְתּבַ ּנִ ְצלוּ  אוֹ  ׁשֶ ּנִ ְקֵדָרה ׁשֶ ל ּבִ ר ׁשֶ ׂשָ  ּבָ
ֵאין, ָיֶפה ְרחּוָצה ן ׁשּום ׁשֶ ּמָ בּוק ׁשֻ הּ  ּדָ ר, ּבָ  ֻמּתָ
ּום, כּוָתחבְּ  ְלָאְכָלם ָהֵוי ִמׁשּ ר ַטַעם נֹוֵתן ּדְ  נֹוֵתן ּבַ
ָרא ַטַעם ֶהּתֵ  ֵישׁ  ִאם, ָיֶפה ְרחּוָצה ָהְיָתה ֹלא ְוִאם. ּדְ

שׁ  ּמָ ּמַ ַעל ּבַ י ׁשֶ ֵדָרה ּפִ ים ֵמֶאָחד יֹוֵתר ַהּקְ ִ ׁשּ ׁשִ ִגים ּבְ ּדָ , ּבַ
כּוָתח ְלָאְכָלם ָאסּור   :ּבְ

יָצה. ב ָלה ּבֵ ְ ׁשּ ְתּבַ ּנִ ַמיִ  ׁשֶ ְקֵדָרה םּבְ ר, חֹוֶלֶבת ּבִ  ֻמּתָ
תֹוךְ  אֹוָתהּ  ָלֵתת ְרְנֹגֶלת ּבְ ה ֲאִפּלוּ  ַהּתַ ִחּלָ  ֲאָבל. ְלַכּתְ
ָלה ִאם ְ ׁשּ ְקֵדָרה ִנְתּבַ ר ִעם ּבִ ׂשָ ה ַוֲאִפּלוּ , ּבָ ְקִלּפָ , ּבִ

כּוָתח ְלָאְכָלהּ  ָאסּור   :ּבְ

ל ְקָערֹות. ג ר ׁשֶ ׂשָ הּוְדחוּ  ּבָ יֹוָרה ׁשֶ יןבְּ  חֹוֶלֶבת ּבְ  ַחּמִ
ד ַהּיָ ֶהן סֹוֶלֶדת ׁשֶ ֵניֶהם ֲאִפּלוּ , ּבָ ֵני ׁשְ ר, יֹוָמן ּבְ , ֻמּתָ
ּום ֲהָוה ִמׁשּ ר ַטַעם נֹוֵתן ֵלהּ  ּדַ ָרא ַטַעם נֹוֵתן ּבַ ֶהּתֵ . ּדְ
ּיֹאַמר ְוהּוא ִרי: ׁשֶ י ּבָ ּלֹא ּלִ ן ׁשּום ָהָיה ׁשֶ ּמָ בּוק ׁשֻ  ּדָ

ֶהן ן ָהָיה ְוִאם. ּבָ ּמָ בּוק ׁשֻ ֶהן ּדָ ֵהא ָצִריךְ , ּבָ ּיְ ִים ׁשֶ ּמַ  ּבַ
ֶנֶגד' ס ׁשּות ּכְ ן ַמּמָ ּמָ ַעל ׁשֻ ֵני ׁשֶ ָעָרה ּפְ   :ַהּקְ

ִאם, ִלי ֵיָרֶאה. ד ַמִים ֵאֶפר ָנְתנוּ  ׁשֶ ין ּבְ ּיֹוָרה ַחּמִ ּבַ  ׁשֶ
יחוּ  ֹקֶדם ִהּנִ ֵדרֹות ׁשֶ תֹוָכהּ  ַהּקְ י ַעל ַאף, ּבְ ן ּפִ ּמָ ֻ ַהׁשּ  ׁשֶ
בּוק ֶהן ּדָ ר, ּבָ ַעל, ֻמּתָ  ַטַעם נֹוֵתן הּוא ָהֵאֶפר ְיֵדי ּדְ
  :ִלְפָגם

יִחין ֵאין. ה ִלי ַמּנִ ּיֵשׁ  ּכְ ִלי ֵאֶצל ּכּוָתח ּבוֹ  ׁשֶ שׁ  ּכְ ּיֵ  ׁשֶ
ר ֲאָבל, ֶמַלח ּבוֹ  יחוֹ  ֻמּתָ ִלי ֵאֶצל ְלַהּנִ שׁ  ּכְ ּיֵ  ּבוֹ  ׁשֶ

  :ֹחֶמץ

ר. ו ן ֻמּתָ תֹוךְ  ִלּתֵ ָבה ּבְ ד ּתֵ ל ּכַ ר ׁשֶ ׂשָ ל ֵאֶצל ּבָ  ׁשֶ
  :ָחָלב

תּון ֶמַלח. ז ְקָעָרה ַהּנָ ל ּבִ ר ׁשֶ ׂשָ ר, ּבָ נוֹ  ֻמּתָ ָחָלב ִלּתְ   :ּבְ

 צו סימן
' ה ּובוֹ , בשר של בסכין שנחתך חריף מאכל דין

  ְסִעיִפים:

ֲחָתָכם ִסְלָקא אוֹ  ְצנֹון. א ין ׁשֶ ַסּכִ ל ּבְ ר ׁשֶ ׂשָ ן ּבָ , יֹומוֹ  ּבֶ
ֵאינוֹ  אוֹ  ח ׁשֶ ָחָלב ְלָאְכָלם ָאסּור, ְמֻקּנָ ּטֹל ַעד ּבְ ּיִ  ׁשֶ

קֹום ֵדי ַהֲחָתךְ  ִמּמְ הּוא, ָמקֹום ְנִטיַלת ּכְ ֳעִבי ׁשֶ  ּכָ
ע ְטֲעֶמּנוּ  אוֹ , ֶאְצּבַ ּיִ ר ַטַעם ּבוֹ  ְיֵהא ְוֹלא ׁשֶ ׂשָ ָאז, ּבָ  ׁשֶ
ר ֲהָדָחה ֻמּתָ הּוא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבַ ין ּדְ ן ְלֵאינוֹ  ַהּדִ  ּבֶ
ח ְוהּוא יֹומוֹ  ֵדי ֵמֶהם ַטלנָ  ֹלא ְוִאם. ְמֻקּנָ  ְנִטיַלת ּכְ
ָלם ְטָעָמם ֹלא ְוַגם ָמקֹום ְ ָחָלב ּוִבׁשּ ים ָצִריךְ , ּבְ ִ ׁשּ  ׁשִ
ֶנֶגד ַגע ַמה ּכְ ּנָ ֶ ין ׁשּ ֶהם ֵמַהַסּכִ ין ְוהּוא. ּבָ  ְלָחְתָכם ַהּדִ
ין ַסּכִ ל ּבְ   :ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ

 ָבֶהם ֵצאְוַכּיוֹ  ּוְכִריִשין ּוְבָצִלים ׁשּוִמין ּבוֹ  ָחַתךְ  ִאם. ב
ָבִרים , ְמלּוִחים ְוָדִגים ֲחמּוִצים ּוֵפרֹות ַהֲחִריִפים ִמּדְ

יָנם ֶוה ּדִ   :ְצנֹון ּבוֹ  ְלָחַתךְ  ׁשָ
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ְבִלין. ג דֹוכוּ  ּתַ ּנָ ְמדֹוָכה ׁשֶ ל ּבִ ר ׁשֶ ׂשָ ן ּבָ  ָאסּור, יֹומוֹ  ּבֶ
ָחָלב ְלָאְכָלם   :ּבְ

ִביִאים ש"לימוני ֵמי. ד ּמְ  ְוֵכן, יםּכֹוָכבִ  ָהעֹוְבֵדי ׁשֶ
ג ֲחִתיכֹות ִביִאים ָמִליחַ  ּדָ ּמְ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוְבֵדי ׁשֶ
ָחִביֹות ִרים, ּבְ   :ֻמּתָ

ּוִאים ָחַתךְ . ה ין ִקׁשּ ַסּכִ ל ּבְ ר ׁשֶ ׂשָ ר, ּבָ  ְלָאְכָלם ֻמּתָ
ָחָלב ְגִריָדה ּבְ ְלַבד ּבִ ְגֹרד, ּבִ ּיִ ֶ קֹום ׁשּ  ְוִאם. ַהֲחָתךְ  ִמּמְ
ִריָדה וּ ֲאִפלּ , ֶלֶפת ּבוֹ  ָחַתךְ  א, ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ּגְ  ֲהָדָחה ֶאּלָ

ָעְלָמא א, עֹוד ְוֹלא. ּבְ ָחַתךְ  ְצנֹון ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ  ַאַחר ׁשֶ
ֶפת ֵרי, ַהּלֶ ֲהָדָחה ׁשָ מוֹ  ּבַ ֶפת ּכְ ַעם ְלִפי, ַהּלֶ ּטַ ֶפת ׁשֶ  ַהּלֶ
ה ּנֶ ל ְמׁשֻ ְפָלט ַטַעם ּוְמַבּטֵ ין ַהּנִ   :ֵמַהַסּכִ

 צז סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , לבבח עסה ללוש שלא

ין ֵאין. א ָחָלב ִעָסה ָלׁשִ א, ּבְ ּמָ  ִעם ְלָאְכָלהּ  ָיֹבא ׁשֶ
ר ׂשָ ל, ָלשׁ  ְוִאם. ּבָ ת ּכָ  ְלָאְכָלהּ  ֲאִפּלוּ , ָאסּור ַהּפַ
הּ  ָבר ָהָיה ְוִאם. ְלַבּדָ ֵדי ֻמָעט ּדָ ַבת ֲאִכיָלה ּכְ , ַאַחת ּבְ

ה אוֹ  ּנָ ִ ׁשּ ת צּוַרת ׁשֶ ֵהא ַהּפַ ּתְ ֶרתנִ  ׁשֶ ּלֹא ּכֶ הּ  ֹיאַכל ׁשֶ  ּבָ
ר ׂשָ ר, ּבָ ּיֹוֵצא. ֻמּתָ ת אֹוִפין ֵאין, ּבוֹ  ּכַ ַתּנּור ּפַ חוֹ  ּבְ ּטָ  ׁשֶ

ַאְלָיה ינוֹ  ֲאָפאוֹ  ְוִאם, ּבְ ִעָסה ּדִ ּלֹוָשה ּכְ ּנִ ָחָלב ׁשֶ . ּבְ
ֵפָלה ָלׂשּום ְונֹוֲהִגין ִפי ַהּטְ ּנּורהַ  ּבְ   :ּתַ

ּנּור. ב חוֹ  הּתַ ּטָ ַאְלָיה ׁשֶ ת ּבוֹ  אֹוִפין ֵאין ,ּבְ  ַעד ּפַ
ִסיֶקּנוּ  ּיַ ְפִנים ׁשֶ ן ַעד ִמּבִ ְתַלּבֵ ּיִ ל הּוא ִאם ַוֲאִפּלוּ . ׁשֶ  ׁשֶ
ר לוֹ  ֵאין ּבּוְכָיא חּוץ ֶהֵסק ְיֵדי ַעל ֶהּתֵ   :ִמּבַ

ת. ג ֲאָפאוֹ  ּפַ ִלי ִעם ׁשֶ ָלָאן ְוָדִגים, ַהּצָ ּצְ ַתּנּור ׁשֶ  ֶאָחד ּבְ
ר ִעם ׂשָ ָחָלב ָלםְלָאכְ  ָאסּור, ַהּבָ י ְוָהֵני. ּבְ ַתּנּור ִמּלֵ  ּבְ
ַתּנּור ֲאָבל, ָקָטן דֹול ּבְ ֲחִזיק ּגָ ֵנים ַהּמַ ר ׁשְ  ָעׂשָ

רֹוִנים תּוחַ  ּוִפיו ֶעׂשְ ר, ּפָ ִלי ְוִאם. ֻמּתָ  ְוֵכן, ְמֻכֶסה ַהּצָ

ִטידָ  ׁשְ ֻכֶסה א"ּפַ ּמְ ֶקב ׁשֶ ּבוֹ  ַהּנֶ ר, ׁשֶ ַתּנּור ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ  ּבְ
  :ַצר

  ותתערוב הלכות

 צח סימן
' ט ּובוֹ , בטולו ואפן בהתר שנתערב אסור דין

  ְסִעיִפים:

ְתָעֵרב ִאסּור. א ּנִ ר ׁשֶ ֶהּתֵ ֵאינוֹ  ִמין ּבְ ׁשֶ גֹון, ִמינוֹ  ּבְ  ּכְ
ְתָעֵרב ָחָלב ּנִ ר ׁשֶ ָבׂשָ  ִאם, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ִיְטֲעֶמּנוּ , ּבְ
ֵאין אֹוֵמר אֹוֵמר אוֹ  ָחָלב ַטַעם ּבוֹ  ׁשֶ  ַטַעם ּבוֹ  ּיֵשׁ שֶׁ  ׁשֶ
א הּוא ֶאּלָ גּום ׁשֶ ר, ּפָ ּלֹא ְוהּוא. ֻמּתָ  סֹופוֹ  ְיֵהא ׁשֶ

יחַ  ּבִ ּלֹא ְוָצִריךְ . ְלַהׁשְ סֹוְמִכין ֵיַדע ׁשֶ  ֵאין ְוִאם. ָעָליו ׁשֶ
ם ֲעִריָנן, ְלָטֲעמוֹ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשָ ס ִמׁשַ  ִאם ְוֵכן'. ּבְ
ִמינוֹ  ִמין הּוא יָון, ּבְ א דְּ  ּכֵ םְלמֵ  יּכָ ֲעָמא יֹקַ , ַאּטַ

ֲעִרים ס ְמׁשַ   :'ּבְ

ִמינוֹ  ִמין ִנְתָעֵרב ִאם. ב ךְ  ּבְ ּפָ ִעְנָין, ְוִנׁשְ ֵאין ּבְ  ׁשֶ
ֲערוֹ  ָעָליו ַלֲעֹמד ְיכֹוִלין ָהָיה נֹוָדע ִאם, ְלׁשַ  ֻרּבוֹ  ׁשֶ
ר ר, ֶהּתֵ ָהָיה נֹוָדע ֹלא ְוִאם. ֻמּתָ ר ֻרּבוֹ  ׁשֶ . ָאסּור, ֶהּתֵ
ֵאינוֹ בְּ  ִנְתָעֵרב ִאם ֲאָבל ךְ  ִמינוֹ  ׁשֶ ּפָ ִעְנָין ְוִנׁשְ ֵאין ּבְ  ׁשֶ

ֲערוֹ  ָעָליו ַלֲעֹמד ְיכֹוִלין ָהָיה נֹוָדע ֲאִפּלוּ , ְלׁשַ  ֻרּבוֹ  ׁשֶ
ר ִמינוֹ  ִנְתָעֵרב ְוִאם. ָאסּור, ֶהּתֵ  ִמינוֹ  ּוְבֶשֵאינוֹ  ּבְ

ךְ  ּפָ ִעְנָין ְוִנׁשְ ֵאין ּבְ ֲערוֹ  ָעָליו ַלֲעֹמד ְיכֹוִלין ׁשֶ , ְלׁשַ
ָהָיה עְונֹודַ  ר ֻרּבוֹ  ׁשֶ ינוֹ  ֶהּתֵ ֵאינוֹ  ֶאת רֹוִאין, ִמּמִ  ׁשֶ
ִאּלוּ  ִמינוֹ  ָאר, ֵאינוֹ  ּכְ ְ לוֹ  ָעָליו ָרֶבה ִמינוֹ , ְוַהׁשּ   :ּוְמַבּטְ

ה. ג ּמֶ ָבִרים ּבַ ךְ , ֲאמּוִרים ּדְ ּפַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ  ִאסּור ֲאָבל. ּכְ
ְתָעֵרב ּנִ ר ׁשֶ ֶהּתֵ ר ְוִאי, ְלָפֵנינוּ  ְוהּוא, ּבְ  ַלֲעֹמד ֶאְפׁשָ

עּורוֹ  ַעל י ַעל ַאף, ׁשִ הּוא ּפִ ל ֵמִאסּוִרים ׁשֶ  ׁשֶ
ְבֵריֶהם   :ָאסּור, ּדִ
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ל ִאסּור. ד ׁשֵ ְתּבַ ּנִ ר ִעם ׁשֶ ירוֹ  ֲאִפּלוּ , ֶהּתֵ  ְוהּוא ַמּכִ
ֵלם ים ָצִריךְ , ּוְזָרקוֹ  ׁשָ ִ ׁשּ ֶנֶגד ׁשִ ל ּכְ ֵני, ָהִאסּור ּכָ  ִמּפְ
ֵאין ה יֹוְדִעים ָאנוּ  ׁשֶ ּמָ ּנוּ  ָיָצא ּכַ ל, ְלִפיָכךְ . ִמּמֶ ֵ ַבׁשּ  ַהּמְ

ְקֵדַרת ִהיא ִאסּור ּבִ ת ׁשֶ ף ּתֹוֵחב אוֹ , יֹוָמא ּבַ ל ּכַ  ׁשֶ
ר ִאסּור ֶהּתֵ ֶנֶגד' ס ָצִריךְ , ּבְ ל ּכְ ֵדָרה ּכָ ל ּוְכֶנֶגד ַהּקְ  ּכָ
ַחב ַמה ּתָ ֶ ף ׁשּ ֵאין, ֵמַהּכַ ה יֹוְדִעין ָאנוּ  ׁשֶ ּמָ ְלעוּ  ּכַ ין, ּבָ  ּבֵ

ֵהם ל ׁשֶ ֶכת אוֹ  ֵעץ אוֹ  ֶחֶרס ׁשֶ ְחִמיר ִמי ְוֵישׁ . ַמּתֶ ּמַ  ׁשֶ
ַכף ל ּבְ ֶכת ׁשֶ ֶנֶגד' ס ְלַהְצִריךְ  ַמּתֶ ּלוֹ  ּכְ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ּכֻ

א ִהְכִניס ּום, ִמְקָצת ֶאּלָ ַחם ִמׁשּ ָצתוֹ  ּדְ ּלוֹ  ַחם ִמּקְ   :ּכֻ

ה ָידּועַ  ִאם. ה ּמָ גֹון, ָהִאסּור הּוא ּכַ ף ּכְ ה ּכַ  אוֹ  ֲחָדׁשָ
ֵאיָנהּ  ת ׁשֶ ֵער יֹוָמא ּבַ ּנִ הּ  ׁשֶ ִית ּוָבְלָעה ּבָ ּזַ , ָחָלב ּכַ
ךְ  ְוַאַחר הּ  ִנֵער ּכָ ל ְקֵדָרה ּבָ ר ׁשֶ ׂשָ א ָצִריךְ  ֵאין, ּבָ  ֶאּלָ

ל' ס ִית ְלַבּטֵ ּזַ ְלָעה ַהּכַ ּבָ ף ֲאָבל. ׁשֶ ָנה ּכַ , יֹוָמא ּוַבת ְיׁשָ
ֲעִרין הּ  ְמׁשַ ֻכּלָ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ּבְ ם ׁשֶ ּגַ זוֹ  ׁשֶ  ָצִריךְ  יןאֵ  ּבְ

א ל' ס ֶאּלָ ִית ְלַבּטֵ ּזַ ַלע ַהּכַ ּבָ   :ׁשֶ

ֲחִצי. ו ל ַזִית ּכַ ְתָעֵרב ִאסּור ׁשֶ ּנִ ר ׁשֶ ֶהּתֵ ים ָצִריךְ , ּבְ ִ ׁשּ  ׁשִ
ר ֵזיֵתי ֲחָצֵאי לוֹ  ֶהּתֵ   :ְלַבּטְ

יָצה. ז שׁ  ּבֵ ּיֵ הּ  ׁשֶ ת אוֹ  ֶאְפרֹוחַ  ּבָ ם ִטּפַ ָלה ּדָ ְ ׁשּ ִתּבַ ּנִ  ׁשֶ
ים ךְ ָצִרי, ֲאֵחרֹות ִעם ִ ׁשּ ל ְוַאַחת ׁשִ ִליָטָתהּ  ְלַבּטֵ   :ּפְ

ָחל. ח ל ּכְ ּטֵ ָעה ִמְתּבַ ִתׁשְ ים ּבְ ִ   :ַוֲחִמׁשּ

ּיֵשׁ  ְקֵדָרה. ט הּ  ׁשֶ ר ֵזיִתים ט"נ ּבָ הּ  ְוָנְפלוּ , ֶהּתֵ י ּבָ ּתֵ  ׁשְ
ל ֶאָחד, ֵזיִתים ם ׁשֶ ל ְוֶאָחד ּדָ ל, ֵחֶלב ׁשֶ  ֶאָחד ּכָ

ל ט"ַהנ ִעם ִמְצָטֵרף ר ׁשֶ ל ֶהּתֵ  ט"כ ְוֵכן. ֲחֵברוֹ  ְלַבּטֵ
ל ִזיִתים ר ׁשֶ ַפל ֶהּתֵ ּנָ ֶהם ׁשֶ ִית ּבָ ּזַ  ּוִבִקֵדָרה, ֵחֶלב ּכַ
ים ָהיוּ  ַאֶחֶרת ֹלׁשִ ל ׁשְ ר ׁשֶ ִית ְלתֹוכוֹ  ְוָנַפל ֶהּתֵ ּזַ ל ּכַ  ׁשֶ

ם ׁשֹוֵגג ְוִנְתָעְרבוּ , ּדָ ר, ּבְ   :ֻמּתָ

 צט סימן

 ושלא, אסור לבטל מצטרפין אם העצמות דין
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , לכתחלה אסור טללב

שׁ  ְנֵבָלה ֲחִתיַכת. א ּיֵ הּ  ׁשֶ ר ּבָ ׂשָ ְפָלה ַוֲעָצמֹות ּבָ ּנָ  ׁשֶ
ר ִלְקֵדַרת ר ִעם ִמְצָטְרִפים ָהִאסּור ַעְצמֹות, ֶהּתֵ  ַהֶהּתֵ
ל ַעְצמֹות לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, ָהִאסּור ְלַבּטֵ ר ׁשֶ  ַהֶהּתֵ

ר ִעם ִמְצָטְרִפין ַעְצמֹות ַהּמֹחַ  ֲאָבל, ַהֶהּתֵ ּבְ  ִאסּור ׁשֶ
ֵדָרה ְוגּוף. ָהִאסּור ִעם ִמְצָטֵרף , ִמְצָטֶרֶפת ֵאיָנהּ  ַהּקְ

ר ִעם ְוֹלא ָהִאסּור ִעם ֹלא   :ַהֶהּתֵ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ַעְצמֹות ֲאמּוִרים ּדְ  ִמְצָטְרִפין ָהִאסּור ׁשֶ
ר ִעם ְפָלה, ַהֶהּתֵ ּנָ ׁשֶ ֵבָלה ֲחִתיַכת ּכְ ר ֵדַרתִלקְ  ַהּנְ  ֶהּתֵ

ָהְיָתה ׁשֶ ה ּכְ ָלה ִאם ֲאָבל, ַחּיָ ְ ׁשּ ךְ  ְוַאַחר ִנְתּבַ  ָנְפָלה ּכָ
ר ִלְקֵדַרת הּ  ֲעָצמֹות, ֶהּתֵ ּבָ , ָהִאסּור ִעם ִמְצָטְרִפים ׁשֶ

ְלעוּ  ְלִפי ּבָ ר ׁשֶ ׂשָ ֵבָלה ִמּבְ ָלה ַהּנְ ְ ׁשּ ְתּבַ ּנִ ׁשֶ הּ  ּכְ   :ְלַבּדָ

ָאר. ג ׁשְ שָׂ  חּוץ, ִאסּוִרים ּבִ ָחָלב רִמּבָ  ֲחִתיָכה, ּבְ
לּוָעה ל ִמְצָטֶרֶפת ֵמִאסּור ַהּבְ   :ָהִאסּור ְלַבּטֵ

ֲעִרים. ד ֹרֶטב ְמׁשַ יָפה ּבָ ֲעִרין. ּוַבֲחִתיכֹות ּוַבּקִ  ּוְמׁשַ
ר מוֹ  ְוָהִאסּור ַהֶהּתֵ א ּכְ ּבָ י ַעל ַאף, ְלָפֵנינוּ  ׁשֶ ָהָיה ּפִ  ׁשֶ
ר ֶהּתֵ ה יֹוֵתר ּבַ ִחּלָ ּולוֹ בְּ  ְוִנְתַמֵעט ִמּתְ  ְוִנְבַלע ִבׁשּ
ֵדָרה ּקְ י ְוָהֵני. ּבַ ִמין ִמּלֵ ֵאינוֹ  ּבְ ׁשֶ  ִאם ֲאָבל, ִמינוֹ  ּבְ

ִמינוֹ  ִמין הּוא ֲעִרין ּבְ ם ְמׁשַ ה ּגַ ּמֶ ְלָעה ּבַ ּבָ ֶ ֵדָרה ׁשּ , ַהּקְ
ָדְפֵני ְועֹוֵמד ֵדָרה ּבְ ֲעִרים. ַהּקְ ֹאֶמד ֶזה ּוְמׁשַ , ָיֶפה ּבְ
ִאּלוּ  אֹותוֹ  ְורֹוִאין ַעִין הּוא ּכְ ָלה ַמה ֲאָבל, ּבְ ּכָ ֶ  ְוָאַבד ׁשּ
ה, ִמְצָטֵרף ֵאינוֹ  ָהאּור ֵמֲחַמת ּזֶ ָלה ׁשֶ   :ְלַגְמֵרי ּכָ

ִלין ֵאין. ה ה ִאסּור ְמַבּטְ ִחּלָ  ְלתֹוךְ  ָנַפל ַוֲאִפּלוּ . ְלַכּתְ
ר ֵאין ֵהּתֶ עּור ּבוֹ  ׁשֶ לוֹ  ׁשִ  ָעָליו מֹוִסיִפין ֵאין, ְלַבּטְ
ר ֵדי ֶהּתֵ לוֹ  ּכְ לוֹ  ָעַבר .ְלַבּטְ ה אוֹ , ּוִבּטְ ִרּבָ  ִאם, ָעָליו ׁשֶ

ׁשֹוֵגג ר, ּבְ ֵמִזיד ְוִאם. ֻמּתָ ל ָאסּור, ּבְ  ִאם, ַעְצמוֹ  ַלְמַבּטֵ
ּלוֹ  הּוא ל ְלִמי ְוֵכן, ׁשֶ ּטֵ ְתּבַ ּנִ ִבילוֹ  ׁשֶ ׁשְ ָאר. ּבִ ל ְוִלׁשְ  ּכָ
ר, ָאָדם   :ֻמּתָ
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ל ִאסּור. ו ְבֵריֶהם ׁשֶ ֵדי ָיַדִיםבְּ  אֹותוֹ  ְמָעְרִבין ֵאין, ּדִ  ּכְ
לוֹ  ה ְוִאם. ְלַבּטְ ֵמִזיד, ֵכן ָעׂשָ  ָנַפל ִאם ֲאָבל. ָאסּור, ּבְ
ר ְוֵאין, ֵמַעְצמוֹ  ֶהּתֵ ֵדי ּבַ לוֹ  ּכְ ה, ְלַבּטְ  ָעָליו ַמְרּבֶ
לוֹ    :ּוְמַבּטְ

ִלי ְלתֹוךְ  ֻמָעט ִאסּור ִנְבַלע ִאם. ז ר ּכְ ׂשָ ְרּכוֹ  ִאם, ּבָ  ּדַ
ל ִלי אֹותוֹ  ׁשֶ תַּ  ּכְ שׁ ְלִהׁשְ ַפע ּבוֹ  ּמֵ ׁשֶ ר ּבְ ר, ֶהּתֵ  ֻמּתָ

שׁ  ּמֵ ּתַ ה ּבוֹ  ְלִהׁשְ ִחּלָ יָון, ְלַכּתְ ָהִאסּור ּכֵ  ְוִאי ֻמָעט ׁשֶ
ר הוּ  ִאסּור ּוְלִפיָכךְ , ַטַעם ְנִתיַנת ִליֵדי ָלֹבא ֶאְפׁשָ ֶ  ַמׁשּ
ְבַלע ּנִ ְקֵדָרה ׁשֶ תֹוךְ  אוֹ  ּבִ ים ּבְ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ַקְנַקּנִ , ּבָ
ר תַּ  ֻמּתָ שׁ ְלִהׁשְ ה ּבוֹ  ּמֵ ִחּלָ ֶבן ַוֲאִפּלוּ , ְלַכּתְ  ְלִפי, יֹומוֹ  ּבְ
ִאי ר ׁשֶ  ִנְבַלע ִאם ֲאָבל. ַטַעם ְנִתיַנת ִליֵדי ָלֹבא ֶאְפׁשָ
ְכִלי ְרּכוֹ  ּבִ ּדַ שׁ  ׁשֶ ּמֵ ּתַ ים ְלִהׁשְ ָדָבר ְלִעּתִ ְקָעָרה ֻמָעט ּבְ  ּכִ

הּ  ְוַכּיֹוֵצא שׁ  ָאסּור, ּבָ ּמֵ ּתַ ַפע ֲאִפּלוּ  ְלִהׁשְ ׁשֶ ֵזָרה ,ּבְ  ּגְ
א ּמָ שׁ  ׁשֶ ּמֵ ּתַ הּ  ִיׁשְ ָדָבר ּבָ  ְנִתיַנת ִליֵדי ְוָיֹבא ֻמָעט ּבְ
  :ַטַעם

 ק סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , בטיל לא באלף אפלו בריה

ה. א ִרּיָ ַהְינוּ , ּבְ גֹון ּדְ  ְוִגיד, ָטֵמא עֹוף אוֹ  ְנָמָלה ּכְ
ה ׁשֶ שׁ  ּוֵביָצה, ַהַחי ִמן ְוֵאֶבר, ַהּנָ ּיֵ  ֶאְפרֹוחַ  הּ בָּ  ׁשֶ
ֶאֶלף ֲאִפּלוּ , ָבֶהם ְוַכּיֹוֵצא ֵטל ֹלא ּבְ ין לוֹ  ְוֵאין. ּבָ  ּדִ
ה ִרּיָ א, ּבְ ן ִאם ֶאּלָ ָבר הּוא ּכֵ ָהָיה ּדָ , ַחּיּות ּבוֹ  ׁשֶ

ה ַלֲאפּוֵקי ל ַאַחת ִחּטָ ֵהא ָצִריךְ  ְוֵכן. ִאסּור ׁשֶ ּיְ ָבר ׁשֶ  ּדָ
ָאסּור ת ׁשֶ ִחּלַ תוֹ  ִמּתְ ִרּיָ ל ָטהֹור עֹוף ַלֲאפּוֵקי, ּבְ ְתַנּבֵ ּנִ  ׁשֶ
ְסָקל ְוׁשֹור ְהֶיה ָצִריךְ  ְוֵכן. ַהּנִ ּיִ ָבר ׁשֶ ֵלם ּדָ ִאם, ׁשָ  ׁשֶ
מוֹ  ֵאין ֵיָחֵלק . ָצִריךְ  ְוֵכן. ֵחֶלב ַלֲאפּוֵקי, ָעָליו ׁשְ
ְהֶיה ּיִ ֵלם ׁשֶ   :ׁשָ

ָבר. ב הּוא ּדָ ה ׁשֶ ִרּיָ ל ּבְ ֵ ׁשּ ְתּבַ ּנִ ר ִעם ׁשֶ  ֵאינוֹ  ִאם, ַהֶהּתֵ
י נֹוֵתן ְוָהֹרֶטב, ָאסּור ַהּכֹל רוֹ ַמּכִ ירוֹ  ְוִאם. ַטַעם ּבְ , ַמּכִ

ְהֶיה ָצִריךְ  ְוָהֹרֶטב ְוָהֲאֵחִרים. זֹוְרקוֹ  ּיִ ֶהם ׁשֶ ' ס ּבָ
ֶנְגּדוֹ  יד חּוץ, ּכְ ה ִמּגִ ׁשֶ ֵאין ַהּנָ ֵאין, אֹוֵסר ַטֲעמוֹ  ׁשֶ  ּדְ
יִדים ּגִ נֹוֵתן ּבַ ְמנוֹ  ֲאָבל. ַטַעם ּבְ  ְוָצִריךְ , אֹוֵסר, ׁשַ
ים ִ ׁשּ ֶנְגּדוֹ  ׁשִ יר ּכְ ל ָיֵרךְ  ְלִפיָכךְ . ָהֹרֶטב ְלַהּתִ ֵ ׁשּ ְתּבַ ּנִ  ׁשֶ

ידוֹ  ִעם ירוֹ  ִאם, ּגִ ָאר ְוָכל, זֹוְרקוֹ  ַמּכִ ְ ר ַהׁשּ  ִאם, ֻמּתָ
ֶנֶגד' ס ּבוֹ  ֵישׁ  ְמנוֹ  ּכְ ירוֹ  ֵאינוֹ  ְוִאם. ׁשַ ל, ַמּכִ  ּכָ

ֵדָרה ֵישׁ  ְוִאם. ֲאסּורֹות ַהֲחִתיכֹות ּקְ נֶ ' ס ּבַ ן ֶגדּכְ ּמָ ֻ , ַהׁשּ
ר יד ִנּמֹוחַ  ְוִאם. ָאסּור, ָלאו ְוִאם, ָהֹרֶטב ֻמּתָ  ַהּגִ
ר ְוֵאינוֹ  ם ָצִריךְ , ִנּכָ ן ּגַ ֶנְגּדוֹ ' ס ּכֵ   :ּכְ

ל ְקֵדָרה. ג ַפל ָמָרק ׁשֶ ּנָ ם ׁשֶ ה ׁשָ ִרּיָ  ָאסּור, ְוֶנֶאְבָדה ּבְ
  :ַהּכֹל

לֹות ְיָרקֹות. ד ָ ְמְצאוּ  ְמֻבׁשּ ּנִ ֶהם ׁשֶ , ּתֹוָלִעים' ג ּבָ
ְלקּות ֵמי ֲאָבל, ֲאסּוִרים ַהְיָרקֹות ַ ָנן, ַהׁשּ ִרים ְמַסּנְ . ּוֻמּתָ

ר ְוֵכן ׂשָ ֶקּנוּ  ִיְרֲחֶצּנוּ , ַהּבָ ר ְוִיְבּדְ   :ּוֻמּתָ

 קא סימן
  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , להתכבד הראויה חתיכה דין

ד ָהְראּוָיה ֲחִתיָכה. א ּבֵ יָנהּ  ְלִהְתּכַ ה ּדִ ְבִרּיָ ֲאִפילוּ , ּכִ  ּדַ
ֶאֶלף ֵטָלה ֹלא ּבְ ֲהָנָאה ֲאסּוָרה ִהיא ִאם ַוֲאִפּלוּ . ּבְ , ּבַ
יָון ִאם ּכֵ ל ׁשֶ ּטֵ ְתּבַ ֶרת ָהְיָתה ּתִ ד ּוְראּוָיה ֻמּתֶ ּבֵ   :ְלִהְתּכַ

ין ָלהּ  ֵאין. ב ד ָהְראּוָיה ֲחִתיָכה ּדִ ּבֵ א, ְלִהְתּכַ  ִאם ֶאּלָ
ן גוֹ , ַעְצָמהּ  ֵמֲחַמת ִאסּוָרהּ  ּכֵ ר ְנֵבָלה ןּכְ ָחָלב ּוָבׂשָ , ּבְ

ָלה ֵמֲחַמת ֶנֶאְסָרה ִאם ֲאָבל ּבְ ּקִ  ְוֹלא ֵמִאסּור ַטַעם ׁשֶ
הּ  ָהָיה לוֹ ' ס ּבָ סֹוֵבר ְלִמי ֲאִפּלוּ , ְלַבּטְ  ֲחִתיָכה ׁשֶ

ית ַעְצָמהּ  ין ָלהּ  ֵאין ְנֵבָלה ַנֲעׂשֵ  ָהְראּוָיה ֲחִתיָכה ּדִ
ד ּבֵ   :ְלִהְתּכַ

ְרְנֹגֶלת. ג נֹוצָ  ּתַ ְתָעְרָבה ָתהּ ּבְ ּנִ ֲאֵחרֹות ׁשֶ ֵטָלה, ּבַ , ּבְ
ֲהֵרי ד ְראּוָיה ֵאיָנהּ  ׁשֶ ּבֵ מֹות ָהאֹוְרִחים ִלְפֵני ְלִהְתּכַ  ּכְ
ִהיא י ַעל ְוַאף. ׁשֶ ַאַחר ּפִ ְתָעְרָבה ׁשֶ ּנִ . ַהּנֹוָצה ֵהִסירוּ  ׁשֶ
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יָבה ֹלא ְוֵכן ד ְראּוָיה ֲחׁשִ ּבֵ א ְלִהְתּכַ ן ִאם ֶאּלָ  ִהיא ּכֵ
לֶ  ֶ ֶבשׂ  ְוֵכן. תְמֻבׁשּ ֵלם ּכֶ דֹוָלה ֲחִתיָכה אוֹ  ׁשָ  יֹוֵתר ּגְ
אי יָבה ֹלא, ִמּדַ ד ְראּוָיה ֲחׁשִ ּבֵ ֵאין, ְלִהְתּכַ ֶרךְ  ׁשֶ ן ּדֶ  ִלּתֵ
ֶבשׂ  ָהאֹוֵרחַ  ִלְפֵני ֵלם ּכֶ דֹוָלה ֲחִתיָכה אוֹ  ׁשָ  יֹוֵתר ּגְ
אי ָכל חֹוְלִקים ְוֵישׁ . ִמּדַ   :ֶזה ּבְ

ן. ד ּמַ א ׁשֻ ְנּתָ ד ָראּוי ֵאינוֹ  ַהּכַ ּבֵ   :ְלִהְתּכַ

ָאר ְוֵכן ֻקְרְקָבן. ה ֵני ׁשְ  ְראּוִיים ֵאיָנם, ֵמַעִים ּבְ
ד ּבֵ   :ְלִהְתּכַ

ה ָהא. ו ְבִרּיָ ד ָהְראּוָיה ַוֲחִתיָכה ּדִ ּבֵ ְטֵלי ֹלא ְלִהְתּכַ , ּבָ
ְוָקא עֹוָדם ּדַ ֵלִמים ּבְ כוּ  ִאם ֲאָבל, ׁשְ  ִנְתַרְסקוּ  אוֹ  ֶנְחּתְ
ֶאְבדָ  ַעד ּנֶ ְטֵלי, צּוָרָתן הׁשֶ תוּ , ּבָ  ַוֲאִפּלוּ . ֲחִשיֵבי ֹלא ּדְ
ְתָעְרבוּ  ְלַאַחר ִנְתַרְסקוּ  ִאם ּנִ ר ִעם ׁשֶ  ְוהּוא. ַהֶהּתֵ

ְתַרְסקוּ  ּנִ ּלֹא ׁשֶ ן ׁשֶ ּוֵ ִמְתּכַ ל ּבְ  ִאם ֲאָבל, ָהִאסּור ְלַבּטֵ
ן ּוֵ ּלוֹ  הּוא ִאם, ַלְמַרֵסק ָאסּור, ְלָכךְ  ִנְתּכַ  ְלִמי ְוֵכן, ׁשֶ

נִּ  ִבילוֹ  ְתַרֵסקׁשֶ ׁשְ   :ּבִ

ָכה ִאם. ז ל לֹוַמר ּתֹוִלין ֵאין, ַאַחת ֲחִתיָכה ֶנְחּתְ  ׁשֶ
ךְ  ִאסּור ל, ֶנְחּתַ ּטֵ ן ְוִיְהיוּ , ּוִמְתּבַ ּלָ רֹות ּכֻ א, ֻמּתָ  ֶאּלָ
ָכה אֹוָתהּ  ְחּתְ ּנֶ ְלַבד ׁשֶ ֶרת ּבִ ה ֻמּתֶ ךְ  ִמּמַ ְפׁשָ  ִהיא ִאם, ּנַ
ל ן ַאף, ִאסּור ׁשֶ ּלָ רוֹ  ּכֻ ל ֵאיָנהּ  ְוִאם. תֻמּתָ , ִאסּור ׁשֶ
ֶרת ִהיא ֲהֵרי כוּ  ַוֲאִפּלוּ . ֻמּתֶ ן ֶנְחּתְ  ּתֹוִלין ֵאין ֻרּבָ

ָהִאסּור לֹוַמר כוּ  ֵמָהֹרב ׁשֶ ְחּתְ ּנֶ א, ׁשֶ ל ֶאּלָ כֹות ּכָ ְחּתָ  ַהּנֶ
רֹות ֵלמֹות ֻמּתָ ְ   :ֲאסּורֹות ְוַהׁשּ

ְמָצא ֻקְרְקָבן. ח ּנִ ְרְנֹגֶלת הּ אֹותָ  ְוִנְתָעְרָבה, ָנקּוב ׁשֶ  ּתַ
ין, ֲאֵחרֹות ִעם ן ְמַדּמִ ּמָ ְרְקָבן ׁשֻ ּקֻ ּבַ ן ׁשֶ ּמַ ְרְנֹגֶלת ְלׁשֻ  ַהּתַ
ל ְרְקָבן ִחּבּור ְמקֹום ׁשֶ , ְלַגְמֵרי ּדֹוִמים ְוִאם, ַהּקֻ

יִרים   :ָהֲאֵחרֹות ַמְכׁשִ

ֶבשׂ  ֹראשׁ . ט ְמָצא ּכֶ ּנִ  ֵמֵאיֶזה נֹוַדע ְוֹלא, ְטֵרָפה ׁשֶ
ֶבשׂ  יפוּ ְוהִ , הּוא ּכֶ ארוֹ  ָהֹראשׁ  ּקִ ל ְלַצּוָ  ֶאָחד ׁשֶ

ים ָבׂשִ נֹות ּדֹומֹות ַהֲחִתיכֹות ְוִנְמְצאוּ  ֵמַהּכְ , ָיֶפה ּוְמֻכּוָ
יר ֶזה ַעל ִלְסֹמךְ  ֵישׁ    :ָהֲאֵחרֹות ְלַהּתִ

 קב סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , מתירין לו שיש דבר דין

ל. א ָבר ּכָ שׁ  ּדָ ּיֵ יִרין לוֹ  ׁשֶ גוֹ , ַמּתִ יָצה ןּכְ ּנֹוְלָדה ּבֵ  ׁשֶ
יֹום ְראּוָיה, טֹוב ּבְ ֲאֵחרֹות ִנְתָעְרָבה ִאם, ְלָמָחר ׁשֶ , ּבַ
ין ֵלָמה ּבֵ ין ׁשְ ֵטָלה ֵאיָנהּ , ְטרּוָפה ּבֵ ֶאֶלף ֲאִפּלוּ  ּבְ . ּבְ

יֹום נֹוְלָדה ִאם ָסֵפק ַוֲאִפּלוּ   ְוִנְתָעְרָבה, טֹוב ּבְ
ֲאֵחרֹות ֵאיָנהּ בְּ  ִנְתָעְרָבה ְוִאם. ֲאסּורֹות, ּבַ , ִמיָנהּ  ׁשֶ
ֵטָלה   :'בס ּבְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ב ּלֹא ׁשֶ ָבר ָאְמרוּ  ׁשֶ שׁ  ּדָ ּיֵ יִרין לוֹ  ׁשֶ  ַמּתִ
א יר ֶאּלָ ּתִ ַהּמַ ׁשֶ ל ַעל ָלבֹוא ָעִתיד ּכְ ִנים ּכָ  ִאם אוֹ , ּפָ

יר ּתִ ָידוֹ  ַהּמַ ֹלא ַלֲעׂשֹותוֹ  ּבְ ָבר ֲאָבל, ֶהְפֵסד ּבְ ֵאינוֹ  ּדָ  ׁשֶ
ָידוֹ  אי ינוֹ ְואֵ , ּבְ א ַוּדַ ּבָ יר ׁשֶ ּתִ ִדין ֵאינוֹ , ַהּמַ ָבר ּבְ  ּדָ
שׁ  ּיֵ יִרין לוֹ  ׁשֶ יָצה, ְלִפיָכךְ . ַמּתִ ל ּבֵ  ְטֵרָפה ְסֵפק ׁשֶ

ְתָעְרָבה ּנִ ֲאֵחרֹות ׁשֶ ִדין ֵאינוֹ , ּבַ ָבר ּבְ שׁ  ּדָ ּיֵ  לוֹ  ׁשֶ
יִרין ֵאין ְלִפי, ַמּתִ יר ׁשֶ ּתִ אי ַהּמַ ַוּדַ ָידוֹ  ְוֵאינוֹ  ּבְ   :ּבְ

ִלי. ג ֱאַסר ּכְ ּנֶ ְבִליַעת ׁשֶ ְתָעֵרב, ִאסּור ּבִ ּנִ ֲאֵחִרים ׁשֶ  ּבַ
ר ְוֵאינוֹ  ֵטל, ִנּכָ ֹרב ּבָ ִנין ְוֵאין ּבְ ָדָבר אֹותוֹ  ּדָ ּיֵשׁ  ּכְ  ׁשֶ

יִריןמַ  לוֹ    :ּתִ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ד ֹלא ׁשֶ ךְ  ּדְ ּיָ ָבר ׁשַ שׁ  ּדָ ּיֵ יִרין לוֹ  ׁשֶ  ַמּתִ
ֲאָכל ֵהיָכא ַהּמַ   :ִמְתַקְלֵקל ׁשֶ

 קג סימן
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , לפגם טעם נותן דין

ל. א ָבר ּכָ ֲעמוֹ  ּדָ ּטַ גּום ׁשֶ ֲעָרְבּתוֹ  אֹוֵסר ֵאינוֹ , ּפָ . ּתַ
גּום ַטֲעמוֹ  ֵאין ַוֲאִפּלוּ  ְפֵני, ַעְצמוֹ  ֵמֲחַמת ּפָ ּבִ  ַעְצמוֹ  ׁשֶ
ח ֻמְטָעם הּוא ּבָ א, ּוְמׁשֻ ּפֹוֵגם ֶאּלָ ֲעָרְבּתוֹ  ׁשֶ ר, ּתַ   :ֻמּתָ
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ָגם. ב ְפּגֹם ָצִריךְ  ֵאין ֶזה ּפְ ּיִ ֵהא ַעד ְלַגְמֵרי ׁשֶ ּיְ  ָקץ ׁשֶ
א, ְלָאְכלוֹ  ֲעָרְבּתוֹ  אֹוֵסר ֵאינוֹ  ְקָצת ּפֹוֵגם ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ . ּתַ

אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ַהְינוּ , ׁשֶ ְוקָ  ּדְ ְתָעֵרב א ּדַ ּנִ ׁשֶ  ִאסּור ּכְ
ר ִעם ֻמָעט ה ֶהּתֵ ר ְלתֹוךְ  הְמֻרבֶּ  ִאסּור ֲאָבל, ְמֻרּבֶ  ֶהּתֵ
 נֹוֵתן אֹוְמִרים ֵאין, ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה ַוֲאִפּלוּ , ֻמָעט
ר ִלְפָגם ַטַעם ְפּגֹם ַעד, ֻמּתָ ּיִ ֵאינוֹ  ְלַגְמֵרי ׁשֶ  ָראּוי ׁשֶ

ם ֵאין ְוִאם. ָאָדם ְלַמֲאַכל ׁשּות ׁשָ ל ַמּמָ א, ִאסּור ׁשֶ  ֶאּלָ
ְלַבד ַטֲעמוֹ  ה ִאסּור ֲאִפּלוּ , ּבִ רְוהֶ  ְמֻרּבֶ ר, ֻמָעט ּתֵ  ֻמּתָ
חֹוֵכךְ  ִמי ְוֵישׁ . ְקָצת ּפֹוֵגם ִאם ִאם לֹוַמר ׁשֶ יל ׁשֶ  ִהְגּדִ

תוֹ  ָהִאסּור ל ִמּדָ ר ׁשֶ הּוא ַעד ֶהּתֵ יחַ  ׁשֶ ּבִ  יֹוֵתר ַמׁשְ
ָאְכלוֹ  ׁשֶ ֹגֶדל ּכְ תוֹ  ּבְ ה ִמּדָ הּוא ִמּמַ ֶ ֶהְפֵסד ּפֹוֵגם ׁשּ  ּבְ

ֵסל ַעד, ָאסּור, ַטֲעמוֹ  ּפָ ּיִ ֱאֹכל ׁשֶ ה. ָאָדם ִמּלֶ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ
ּפֹוֵגם, ֲאמּוִרים תוֹ  ׁשֶ ִחּלָ  ִאם ֲאָבל, סֹופוֹ  ְוַעד ִמּתְ
יחַ  יחַ  ּוְלַבסֹוף ּפֹוֵגם אוֹ , ּפֹוֵגם ּוְלַבסֹוף ִהְשּבִ , ִהְשּבִ
  :ָאסּור

ִאסּור ּכֹחַ  ֵאין ֲאִפּלוּ . ג א ִלְפּגֹם ְלַבּדוֹ  ּבָ  ְיֵדי ַעל ֶאּלָ
ָבר ע ַאַחר ּדָ ַסּיְ ּמְ גֹון, וֹ ׁשֶ ַפל ּכְ ּנָ ּיֵשׁ  ִלְקֵדָרה ִאסּור ׁשֶ  ׁשֶ
הּ  ְבִלין אוֹ  ֶמַלח ּבָ ַלח ְוִאְלָמֵלא ְמדּוִכין ּתַ ְבִלין ַהּמֶ  ְוַהּתַ

הּ  ּבָ ִאסּור ּכֹחַ  ָהָיה ֹלא ׁשֶ ר ָהֵכי ֲאִפּלוּ , ִלְפּגֹם ּבָ   :ֻמּתָ

ֶמן. ד ל ּוְדַבשׁ  ׁשֶ י ַעל ַאף, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ ֵהם ּפִ  ׁשֶ
ִליםְמבֻ  ָ ִרים, ׁשּ ֵני ֻמּתָ ר ִמּפְ ׂשָ ַהּבָ ֶמן ֶאת ּפֹוֵגם ׁשֶ ֶ  ַהׁשּ

  :ִלְדַבשׁ  ְוֵכן, ּוַמְסִריחוֹ 

ל. ה ֵאיָנה ְקֵדָרה ּכָ ת ׁשֶ יָבה יֹוָמא ּבַ , ִלְפָגם ַטֲעָמהּ  ֲחׁשִ
ת ְוִנְקֵראת. אֹוֶסֶרת ְוֵאיָנהּ  ל יֹוָמא ּבַ ּלֹא ְזַמן ּכָ  ׁשֶ
ֲהָתה לשֶׁ  ַאַחר ְלֵעת ֵמֵעת ׁשָ ׁשֵ ְתּבַ הּ  ּנִ  ְוֵכיָון, ָהִאסּור ּבָ
ָעַבר ל ַאַחר ְלֵעת ֵמֵעת ָעֶליהָ  ׁשֶ ׁשֵ ְתּבַ ּנִ הּ  ׁשֶ  ָהִאסּור ּבָ
ת ִנְקֵראת ֵאיָנה ל ְוִאם. יֹוָמא ּבַ ֵ ׁשּ הּ  ּבִ ֵאיָנהּ  ּבָ ׁשֶ ת ּכְ  ּבַ
יל, יֹוָמא ְבׁשִ ר ַהּתַ ָהֵוי ֻמּתָ  ְוהּוא. ִלְפָגם ַטַעם נֹוֵתן ּדְ

ְהֶיה ּתִ ּלֹא ַחתמּודַ  ׁשֶ ן ְיֵהא ׁשֶ ּמָ ֶניהָ  ַעל ׁשֻ ִאם, ּפָ  ֹלא ׁשֶ

ֲחִתיַכת ִהיא ַוֲהֵרי, אֹוֵסר, ֵהִדיָחהּ  ּלֹא ִאסּור ּכַ  ׁשֶ
ָמה יִרין ְוֵישׁ . ִנְפּגְ ל ֲאִפּלוּ  ַמּתִ ֵ ׁשּ הּ  ּבִ ֵהִדיָחהּ  ֹקֶדם ּבָ   :ׁשֶ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ו ִאם, ׁשֶ מוּ  ׁשֶ ִלין ׂשָ ְלּפְ ְקֵדָרה ּפִ ל ּבִ  ׁשֶ
ֵאיָנה ּורִאס ת ׁשֶ חּוְרֵפיהּ , ָאסּור ַהּכֹל, יֹוָמא ּבַ  ּדְ

ָיא ּוְ ַבח ֵלהּ  ְמׁשַ   :ְלׁשֶ

ִהיא ְקֵדָרה. ז לּוָעה ׁשֶ ר ּבְ ׂשָ לוּ  ְוָחָלב ִמּבָ ְ ׁשּ ְתּבַ ּנִ הּ  ׁשֶ  ּבָ
ַיַחד ֶזה אוֹ  ּבְ ָעַבר ְוֹקֶדם, ֶזה ַאַחר ּבָ  ֶאָחד ַלְיָלה ׁשֶ
הּ  ֻהַחּמוּ  יָבה, ַמִים ּבָ ת ֲחׁשִ ֶהה ַעד יֹוָמא ּבַ ׁשְ ּתִ  ֵמֵעת ׁשֶ
ָעה ְלֵעת ָ הּוֲחמוּ  ִמׁשּ הּ  ׁשֶ ִים ּבָ   :ַהּמַ

 קד סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , בשכר או ביין שנמצא עכבר דין

ָרא. א ָרא ַעְכּבְ ַדּבְ ַבח ַטַעם נֹוֵתן ּדְ ֲהֵרי, הּוא ְלׁשֶ  ׁשֶ
ְלַחן ַעל עֹוֶלה ָרא ֲאָבל. ְמָלִכים ׁשֻ ָמתָ  ַעְכּבְ , אּדְ

ָקא יחַ  ִאם ָלן ְמַסּפְ ּבִ ָכר ַמׁשְ ׁשֵ  הּוא ִאם אוֹ , ְוֹחֶמץ ּבְ
ָכר ָנַפל ִאם, ּוְלִפיָכךְ . ּפֹוֵגם צֹוֵנן, ְלֹחֶמץ אוֹ  ְלׁשֵ , ּבְ

ֵלם ְוֵהִסירוֹ  ָהה ֹלא ִאם, ׁשָ תֹוכוֹ  ׁשָ , ְלֵעת ֵמֵעת ּבְ
ר ָהה צֹוֵנן ֲאִפּלוּ  אוֹ , רֹוֵתחַ  ָהָיה ִאם ֲאָבל. ֻמּתָ  ְוׁשָ
תוֹ  ין, ְלֵעת ֵמֵעת כוֹ ּבְ ֵהִסירוֹ  ּבֵ ֵלם ׁשֶ ין, ׁשָ ךְ  ּבֵ ְחּתַ ּנֶ  ׁשֶ

ּקֹות ַלֲחִתיכֹות נוֹ  ְוָיכֹול ּדַ ִמְסֶנֶנת ְלַסּנְ ִעְנָין ּבְ ּלֹא ּבְ  ׁשֶ
ֵאר ָ ּנוּ  ִיׁשּ תֹוכוֹ  ִמּמֶ לּום ּבְ ין, ּכְ ּמֹוחַ  ּבֵ ּנִ תֹוכוֹ  ׁשֶ  ְלַגְמֵרי ּבְ
ה ּלוֹ  ְוַנֲעׂשָ ֶקה ּכֻ תַּ  ְוֹלא ַמׁשְ רִנׁשְ ּנוּ  ּיֵ ׁשּות ׁשּום ִמּמֶ , ַמּמָ
ר ֵהא ְיֵדי ַעל ִנּתָ ּיְ ים ׁשֶ ִ ׁשּ ר ׁשִ ֵהּתֶ ֶנֶגד ּבַ ר ּכְ  ְוִאם. ָהַעְכּבָ

ךְ  ּקֹות ַלֲחִתיכֹות ֶנְחּתַ ִעְנָין ְוהּוא, ּדַ ֵאינוֹ  ּבְ  ָיכֹול ׁשֶ
נוֹ  גֹון ְלַסּנְ ְתָעֵרב ּכְ ּנִ ָכר ׁשֶ ֵ ַמֲאָכל ַהֹחֶמץ אוֹ  ַהׁשּ , ָעב ּבְ
ם ְוֵאין ּורָאס ַהּכֹל ּטּול ׁשָ ַחְיִשיָנן, ּבִ א ּדְ ּמָ ע ׁשֶ  ִיְפּגַ

ׁשוֹ  ַמּמָ ל ּבְ ישׁ  ְוֹלא ִאסּור ׁשֶ   :ַיְרּגִ

ֶמן ְלַיִין ָנַפל ִאם. ב ָאר אוֹ  ְוׁשֶ ִקין ִלׁשְ  ּפֹוֵגם, ַמׁשְ
אי ַוּדַ ל' ס ָצִריךְ  ְוֵאין ּבְ ִליָטתוֹ  ְלַבּטֵ   :ּפְ
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ָבִרים. ג אּוִסים ּדְ ְפשׁ , ַהּמְ ּנַ ל וֹ ׁשֶ ֶהם ָקָצה ָאָדם ׁשֶ , ּבָ
ְנָמִלים ים ּוְזבּוִבים ּכִ ל ְוַיּתּוׁשִ ּכָ  ֵמֶהם ּבֹוֵדל ָאָדם ׁשֶ
יל ִנְתָעְרבוּ  ֲאִפּלוּ , ְלִמאּוָסן ַתְבׁשִ  ּגּוָפן ְוִנְמָחה ּבְ
ר ִאם, ְלתֹוכוֹ  ִרים, ָעָליו ָרֶבה ַהֶהּתֵ ל. ֻמּתָ  ָמקֹום ּוִמּכָ

ל ר ּכָ ֶאְפׁשָ ִמְסֶנֶנת ִבירּוְלַהעֲ  ִלְבּדֹק ׁשֶ ן ּבֹוֵדק, ּבְ   :ּוְמַסּנֵ

 קה סימן
  ְסִעיִפים: ד"י ּובוֹ , התר לתוך שנפל אסור דין

ָרה ִאסּור. א ׁשְ ּנִ ר ִעם ׁשֶ צֹוֵנן ְלֵעת ֵמֵעת ֶהּתֵ ֵרי, ּבְ  ִמּקְ
בּושׁ  ל הּוא ַוֲהֵרי, ּכָ ָ ְמֻבׁשּ ּלוֹ  ְוֶנֱאָסר ּכִ חֹות ֲאָבל. ּכֻ  ּפָ
אן ֲהָדָחה, ִמּכָ בּושׁ  הּוא ְוִאם. ֵגיסָ  ּבַ תֹוךְ  ּכָ  אוֹ  ִציר ּבְ
תֹוךְ  ָהה ִאם ֹחֶמץ ּבְ ֵדי ׁשָ ֶנּנוּ  ּכְ ּתְ ּיִ יחַ  ָהאּור ַעל ׁשֶ  ְוַיְרּתִ

ל ְוַיְתִחיל ֵ ׁשּ ל הּוא ֲהֵרי, ְלִהְתּבַ ָ ְמֻבׁשּ  ּוְבָפחֹות, ּכִ
עּור ִ א ֶנֱאַסר ֹלא, ֶזה ִמׁשּ ֵדי ֶאּלָ ה ּכְ   :ְקִלּפָ

ל ֹחם. ב ִלי ׁשֶ ד אׁשֹוןרִ  ּכְ ַהּיָ ל, ּבוֹ  סֹוֶלֶדת ׁשֶ ֵ  ְמַבׁשּ
ּלוֹ  ְואֹוֵסר ל ֹחם ֲאָבל. ּכֻ ִלי ׁשֶ ִני ּכְ ל ֵאינוֹ  ׁשֵ ֵ . ְמַבׁשּ
ם אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ּגַ ן ׁשֶ . ַמְבִליעַ  ְוֵאינוֹ  ַמְפִליט ֵאינוֹ  ּכֵ
ל אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ִמּכָ , ּוַמְבִליעַ  ַמְפִליט הּוא ָמקֹום ּדְ

ֵדי ְואֹוֵסר ֵהר ָלחּושׁ  ְוָראּוי. הְקִלפָּ  ּכְ ָבר ִלּזָ ּדָ  ּבַ
ה ִחּלָ ִדיֲעַבד ֲאָבל ְלַכּתְ ר ּבְ ֹלא ֻמּתָ ה ּבְ  ּוַבֲהָדָחה, ְקִלּפָ
ָעְלָמא   :ָסֵגי ּבְ

ר ְלתֹוךְ  ַחם ִאסּור ָנַפל. ג ְכִלי ַחם ֶהּתֵ  אוֹ , ִראׁשֹון ּדִ
ר ְלתֹוךְ  צֹוֵנן ִאסּור ֲאִפּלוּ  , ָאסּור ַהּכֹל, ַחם ֶהּתֵ
ַתתָּ  ַבר ָאהּדְ מוֹ  ָהֶעְליֹון ַעל ּגָ ְפִליט ַעד ּוְמַחּמְ ּמַ  ׁשֶ

ְחּתֹון ּתַ ר לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין. ּבַ ֶהּתֵ  ִאסּור ְלתֹוךְ  צֹוֵנן ּדְ
ַהּכֹל, ַחם ְחּתֹון ַחם ָהֶעְליֹון ִאם ֲאָבל. ָאסּור ׁשֶ  ְוַהּתַ
א אֹוֵסר ֵאינוֹ , צֹוֵנן ֵדי ֶאּלָ ה ּכְ  ִאם ֲאִפּלוּ , ְקִלּפָ

  :ִאסּור ַהַחם ןָהֶעְליוֹ 

ה. ד ּמֶ ָבִרים ּבַ ַפל, ֲאמּוִרים ּדְ ּנָ ׁשֶ יל ְלתֹוךְ  ּכְ ְבׁשִ , ַהּתַ
ֵני ָהֹרֶטב ִמּפְ ִליַטת מֹוִליךְ  ׁשֶ ָכל ּוְמָעְרבוֹ  ָהִאסּור ּפְ  ּבְ

יל ְבׁשִ ין, ִאסּור ֲאָבל. ַהּתַ ין ַחם ּבֵ ַפל, ַקר ּבֵ ּנָ  ַעל ׁשֶ
ִלי ֵאֶצל ַהּצְ א אֹוֵסר ֵאינוֹ , ָהֵאשׁ  ׁשֶ ֵדי ֶאּלָ , ְנִטיָלה ּכְ
הּוא ֳעִבי ׁשֶ ע ֹרַחב ּכָ ָלאוֹ  ָיֵרךְ , ְלִפיָכךְ . ֶאְצּבַ ּצְ  ׁשֶ
ִגידוֹ  ָלָאהּ  ִאסּור ֲחִתיַכת אוֹ , ּבְ ּצְ ר ֲחִתיַכת ִעם ׁשֶ  ֶהּתֵ
ֶזה ֶזה ְונֹוֵגעַ  ֵדי ְלָהִסיר ָצִריךְ , ּבָ  ְסִביב ְנִטיָלה ּכְ
יד נָּ  ָמקֹום ַהֲחִתיָכה ִמן ְוֵכן, ַהּגִ ֲחִתיַכת ְגָעהׁשֶ  ּבַ
ֵדָרה ֲחִתיָכה ַעל ִאסּור ָנַפל ִאם ְוֵכן. ִאסּור ּקְ ּבַ  ׁשֶ
ִהיא ֵדָרה ִנֵער ְוֹלא, ָלֹרֶטב חּוץ ׁשֶ ָסה ְוֹלא ַהּקְ  ּכִ
א אֹוֵסר ֵאינוֹ , אֹוָתהּ  ֵדי ֶאּלָ  ִהיא ִאם ֲאָבל. ְנִטיָלה ּכְ
ֹרֶטב לָּ  ֲאִפּלוּ  אוֹ , ִמְקָצָתהּ  ֲאִפּלוּ  י"ְלַרשִׁ , ּבָ  חּוץ הּ ּכֻ
ָסה אוֹ  ְוִנֵער ָלֹרֶטב ֵדָרה ּכִ עַ  ָהֹרֶטב, ַהּקְ ַעם ְמַפְעּפֵ  ַהּטַ

ֻכּלוֹ  ְוִנְכָנס ּוְמָעְרבוֹ    :ּבְ

ה. ה ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵאין, ֲאמּוִרים ּדְ ִלי ׁשֶ א אֹוֵסר ַהּצָ ֵדי ֶאּלָ  ּכְ
ָיֵרךְ , ְנִטיָלה ידוֹ  ִעם ּבְ ָבר, בוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ּגִ חּושׁ  ּדָ  ּכָ
ֵאין עַ  ּכֹחַ  ּבוֹ  ׁשֶ ָכל ְלַפְעּפֵ ִדי ֲאָבל, ַהֲחִתיָכה ּבְ ֵמן ּגְ  ׁשָ

ָלאוֹ  ּצְ ֶחְלּבוֹ  ׁשֶ ָכל ֵאין ִאם, ּבְ ִדי ּבְ ים ַהּגְ ִ ׁשּ ֶנֶגד ׁשִ ל ּכְ  ּכָ
ּבוֹ  ַהֵחֶלב יָון, ָאְזנוֹ  ֵמֹראשׁ  ֲאִפּלוּ  ֶלֱאֹכל ָאסּור, ׁשֶ ּכֵ  ׁשֶ
הּוא ֵמן ׁשֶ עַ  ׁשָ ֻכּלוֹ  ְמַפְעּפֵ חּושׁ  אהוּ  ִאם ֲאָבל. ּבְ  ַאף, ּכָ
י ַעל ֵאין ּפִ ֶנֶגד' ס ּבוֹ  ׁשֶ ל ּכְ ּבוֹ  ַהֵחֶלב ּכָ  ֵאינוֹ , ׁשֶ

א אֹוֵסר ֵדי ֶאּלָ ַהֵחֶלב, ְנִטיָלה ּכְ ל ׁשֶ ֵהָמה ׁשֶ ה ּבְ חּוׁשָ , ּכְ
חּושׁ  ִטְבעוֹ  הּוא ּכָ עַ  ְוֵאינוֹ , ּבְ  ֲחִתיַכת ַוֲאִפּלוּ . ְמַפְעּפֵ
ה ָהִאסּור חּוׁשָ ר ַוֲחִתיַכת ּכְ ְצֵליתשֶׁ  ֶהּתֵ הּ  ּנִ ֵמָנה ִעּמָ , ׁשְ
עַ  ָהִאסּור הּ  ְמַפְעּפֵ ֻכּלָ ָבר ְוָכל. ּבְ שׁ  ּדָ ּיֵ ְעּפּועַ  לוֹ  ׁשֶ  ּפִ
ַפל ּנָ ִלי ֵמַהֲחִתיָכה ָידּועַ  ְלָמקֹום ׁשֶ ּצָ י ַעל ַאף, ּבַ  ּפִ
שׁ  ּיֵ ֲחִתיָכה ׁשֶ ים ּבַ ִ ׁשּ ל ׁשִ  ְנִטיַלת ָצִריךְ , ָהִאסּור ְלַבּטֵ
  :ָמקֹום

ָבר. ו יֵּ  ּדָ ְעּפּועַ  לוֹ  שׁ ׁשֶ ָצִלי ּפִ  ַחם ֶאָחד ָהָיה ִאם, ּבְ
ְחּתֹון, צֹוֵנן ְוֶאָחד  ַעל ַחם ָנַפל ִאם ְלִפיָכךְ . ּגֹוֵבר ַהּתַ
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א אֹוֵסר ֵאינוֹ , צֹוֵנן ֵדי ֶאּלָ ה ּכְ  צֹוֵנן ָנַפל ְוִאם. ְקִלּפָ
ר ֵאין ִאם, ַחם ַעל ֶהּתֵ ֶנֶגד' ס ּבַ  ַהּכֹל, ָהִאסּור ּכְ

  :ָאסּור

ֲחִתיַכת ָהא. ז הּ  אֹוֶסֶרת ִאסּור ּדַ ְנִגיָעָתהּ  ֲחֶבְרּתָ , ּבִ
ְוָקא ִאסּוָרהּ  ּדַ ׁשֶ גֹון, ַעְצָמהּ  ֵמֲחַמת ּכְ ר אוֹ  ְנֵבָלה ּכְ ׂשָ  ּבָ
ָחָלב הּ  ֵאין ִאם ֲאָבל, ּבְ א ִאסּור ּבָ ַלע ַמה ֶאּלָ ּבָ ֶ  ׁשּ
קֹום הּ  ַהּנֹוַגַעת ַאֶחֶרת אֹוֶסֶרת ֵאיָנהּ , ַאֵחר ִמּמָ , ּבָ
ה. ַיַחד ִנְצלוּ  ִאם ֲאִפּלוּ  ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ

ְלָעה ּבָ ׁשֶ ֵאינוֹ  ִאסּור ּכְ עַ  ׁשֶ ְלָעה ֲאָבל, ְמַפְעּפֵ  ִמן ּבָ
ָבִרים ִעים ַהּדְ ַפְעּפְ ִטְבָען ַהּמְ גֹון, ּבְ ן ּכְ ּמָ  אֹוֶסֶרת, ׁשֻ
הּ  ין ֲחֶבְרּתָ ָצִלי ּבֵ ין ּבְ נֹוַגַעת ּבֵ זוֹ  זוֹ  ּבְ ַחם ַחם ּבָ  אוֹ , ּבְ

ה ַתְחּתֹוָנהבְּ  ָהִאסּור, צֹוֶנֶנת ְוֶעְליֹוָנה ַחּמָ לּועַ  ׁשֶ  ַהּבָ
ַעְצָמהּ  עַ  ּבְ   :ֲחִתיָכהלַ  ֵמֲחִתיָכה ְויֹוֵצא ְמַפְעּפֵ

ְלָיא. ח ָלאוֹ  ּכֻ ּצְ ֶחְלּבוֹ  ׁשֶ א אֹוֵסר ֵאינוֹ  ּבְ ֵדי ֶאּלָ  ּכְ
ה רּום, ְקִלּפָ ַהּקְ   :ַמְפִסיק ׁשֶ

ֵאינוֹ  ָמִליחַ . ט ינוֹ ,  ִמְלחוֹ  ַמתֵמחֲ  ֶנֱאָכל ׁשֶ רֹוֵתחַ  ּדִ  ּכְ
ֵדי ֶלֱאֹסר ּוַמְפִליט ה ּכְ ן הּוא ְוִאם. ְקִלּפָ ּמַ יד ׁשֻ  ַהּגִ

ּבוֹ  ּוְקנֹוָקנֹות רּומֹות ׁשֶ  ּוְלַהְצִריָכם ְלַהֲחִמיר ֵישׁ , ְוַהּקְ
שׁ  ֵחֶלב הּוא ְוִאם. ָמקֹום ְנִטיַלת ים ָצִריךְ , ַמּמָ ִ ׁשּ  ׁשִ
לוֹ  ר ְוִאם. ְלַבּטְ ׂשָ ְמַלחשֶׁ  ַהּבָ ֵמן הּוא ִעּמוֹ  ּנִ  ֲאִפּלוּ , ׁשָ
ן ּמַ ׁשֻ יד ּבְ ּבוֹ  ּוְקנֹוָקנֹות ַהּגִ לוֹ ' ס ָצִריךְ , ׁשֶ  ְוִלּטֹל, ְלַבּטְ
קֹום ַגע ִמּמָ ּנָ ֵדי ׁשֶ ה ּוְלָפחֹות, ָמקֹום ְנִטיַלת ּכְ . ְקִלּפָ

ָהָיה ַעְצָמהּ  ֲחִתיָכה ְלִעְנַין ֶזה ְוָכל בּוק ַהֵחֶלב ׁשֶ  ּדָ
הּ  ָאר ַיןּוְלִענְ . ּבָ ְמְלחוּ  ֲחִתיכֹות ׁשְ ּנִ  ֵאין ִאם, ַיַחד ׁשֶ

ָכל ְפֵני ֵמֶהם ַאַחת ּבְ ים ַעְצָמהּ  ּבִ ִ ׁשּ ל ׁשִ , ַהֵחֶלב ְלַבּטֵ
ַיַחד ִמְצָטְרִפין ְוֵאין ֲאסּורֹות ל ּבְ ֵאין, ַהֵחֶלב ְלַבּטֵ  ּדְ

עַ  ֵחֶלב ֹלא ַלֲחִתיָכה ֵמֲחִתיָכה ְמַפְעּפֵ  ֵאין ְוִאם. ֹרֶטב ּבְ
ן ָנַגע םאִ  ָידּועַ  ֻכּלָ ן, ּבְ ּלָ ּלֹא ָידּועַ  ְוִאם. ֲאסּורֹות ּכֻ  ׁשֶ
א ָנַגע ַאַחת ֶאּלָ ן, ִהיא ֵאיזוֹ  ָידּועַ  ְוֵאין, ּבְ ּלָ רֹות ּכֻ , ֻמּתָ

ַחד ְתֵרי ּדְ ִטיל ּבִ  ָהְראּויֹות ֲחִתיכֹות ֵהן ֲאִפּלוּ , ּבָ
ד ּבֵ   :ְלִהְתּכַ

ה. י ּמֶ ָבִרים ּבַ ָהִאסּור, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ר ּכְ ֵניֶהם ְוַהֶהּתֵ  ׁשְ
ר ָמִליחַ  ִאסּור ַוֲאִפּלוּ . ְמלּוִחים ֵפל ְוַהֶהּתֵ  ִאם ֲאָבל. ּתָ
ר ֵפל ְוָהִאסּור ָמלּוחַ  ַהֶהּתֵ א ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ּתָ   :ֲהָדָחה ֶאּלָ

ָאַמְרנוּ  ֶזה. יא ִאסּור ׁשֶ ר ָמִליחַ  ּבְ ֵפל ְוֶהּתֵ ִאם, ּתָ  הּוא ׁשֶ
ֵמן ֵהא ַעד אֹוֵסר ׁשָ ּיְ ים ּבוֹ  ׁשֶ ִ ׁשּ לוֹ  ׁשִ ְוָקא, ְלַבּטְ  ּדַ

ָהָיה ׁשֶ ִליחַ  ָהִאסּור ּכְ ה ַהּמָ ר ְלַמּטָ ֵפל ְוַהֶהּתֵ , ְלַמְעָלה ּתָ
ּום ָאה ִמׁשּ ַתּתָ ַבר ּדְ ר ָהָיה ִאם ֲאָבל. ּגָ ֵפל ַהֶהּתֵ  ּתָ
ה ִליחַ  ְוָהִאסּור, ְלַמּטָ א אֹוֵסר ֵאינוֹ , ְלַמְעָלה ַהּמָ  ֶאּלָ
ֵדי ה ּכְ   :ְקִלּפָ

בִ . יב ֲעׂשוּ  ינֹותּגְ ּנַ ְדפּוֵסי ׁשֶ  ַעל ַאף, ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ּבִ
י ְמְלחוּ  ּפִ ּנִ תֹוָכן ׁשֶ ִרים, ּבְ   :ֻמּתָ

ְבִלין אוֹ  ֶמַלח. יג ֵהם ּתַ ְקָעָרה ׁשֶ ל ּבִ ר ׁשֶ ׂשָ ר, ּבָ  ֻמּתָ
ֵנם ָחָלב ִלּתְ   :ּבְ

לּועַ  ֶמַלח. יד ם ַהּבָ גֹון, ִמּדָ ִליַחת ּכְ ר ִמּמְ ׂשָ  הוּ ּוְנָתנוּ , ּבָ
ְקֵדָרה ְתנוּ  אוֹ , ּבִ ּנָ ֵדָרה ׁשֶ ּקְ ר ּבַ ׂשָ ֹלא ָמלּוחַ  ּבָ , ֲהָדָחה ּבְ

ֶנֶגד' ס ֵישׁ  ִאם ַלח ּכְ ר, ַהּמֶ   :ֻמּתָ

 קו סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , בששים מבטלין היאך דין

ְלָעה ֲחִתיָכה. א ּבָ הּ  ְוֵאין, ִאסּור ׁשֶ לוֹ ' ס ּבָ , ְלַבּטְ
ְפָלה ּנָ א אֹוֶסֶרת ֵאיָנהּ , ִלְקֵדָרה ׁשֶ ּבֹון ְלִפי ֶאּלָ  ֶחׁשְ
הּ  ִאסּור ּבָ ִאם, ׁשֶ ַמה ֵישׁ  ׁשֶ ֵדָרה ּבְ ּקְ ּבַ ֶ  ִעם ְמֹצָרף ׁשּ

ים ַעְצָמהּ  ַהֲחִתיָכה ִ ׁשּ ֶנֶגד ׁשִ לּועַ  ִאסּור ּכְ הּ  ַהּבָ ר, ּבָ  ֻמּתָ
ֵדָרה ַמה ּקְ ּבַ ֶ  ְלִפי, ֲאסּוָרה ַעְצָמהּ  ַהֲחִתיָכה ֲאָבל, ׁשּ

ִאסּור בָּ  ׁשֶ הּ  ִנְפָלט ֵאינוֹ  הּ ׁשֶ ּנָ ֵאין ַמה ְלַגְמֵרי ִמּמֶ ֶ ן ׁשּ  ּכֵ
ָדָבר ְבָלל ּבְ ִאם, ְוִנּמֹוחַ  ַהּנִ ם ָנַפל ׁשֶ  בוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ּדָ
ל ֹרֶטב ְלתֹוךְ  ר ׁשֶ  ְוַאַחר, ִמעּוטוֹ  ֵמֲחַמת ַוֲאָסרוֹ  ֶהּתֵ
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ךְ  ה ּכָ ל ָהֹרֶטב ִנְתַרּבֶ ר ׁשֶ שׁ  ַעד ֶהּתֵ ּיֵ ין ׁשֶ ּלוֹ  ּבֵ ' ס ּכֻ
לְלבַ  ם ּטֵ ּלוֹ  ַהּדָ ר, ּכֻ ַהּכֹל, ֻמּתָ   :ְוִנְתָעֵרב ִנְבַלל ׁשֶ

שׁ  ֲחִתיָכה. ב ּיֵ הּ  ׁשֶ ָלה ֵחֶלב ּבָ ְ ׁשּ ְתּבַ ּנִ ְקֵדָרה ׁשֶ ּיֵשׁ  ּבִ  ׁשֶ
הּ  ל' ס ּבָ ֵהר ָצִריךְ , ַהֵחֶלב ְלַבּטֵ ּלֹא ִלּזָ  ׁשּום ָיִסיר ׁשֶ
ָבר ֵדָרה ּדָ עֹוד ֵמַהּקְ תֹוָכהּ  ָהִאסּור ֲחִתיַכת ּבְ , ּבְ

ַחְיִשיָנן א ּדְ ּמָ ֵאר ׁשֶ ָ ׁשּ ַאֲחרֹוָנה ּתִ ָעה ּבָ ׁשָ ֵאין ּבְ ֵדָרה ׁשֶ ּקְ  ּבַ
ל' ס ה ֹלא ְוַגם. ַהֵחֶלב ְלַבּטֵ ה יֹוִציֶאּנָ ִחּלָ ֵחֶלב, ּתְ  ׁשֶ

הּ  ּבָ ָנָתהּ  ּוַמה. אֹוָתהּ  ֶיֱאֹסר ׁשֶ ּקָ ה, ּתַ יֶחּנָ  ַעד ַיּנִ
ן ְצַטּנֵ ּתִ ֵדָרה ׁשֶ   :ַהּקְ

 קז סימן
, בתבשיל הנמצא מאוס ודבר, ביצים המבשל דין

  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ 

ל. א ֵ ַבׁשּ יִצים ַהּמְ ה ּבֵ ָתן, ַהְרּבֵ ְקִלּפָ  יֹוִציֵאם ֹלא, ּבִ
ִים לוּ  ֵמַהּמַ ְ ׁשּ ְתּבַ ּנִ ֶהם ׁשֶ נוּ  ַעד ּבָ ְצַטּנְ ּיִ ן אוֹ , ׁשֶ  ִיּתֵ
ָנם צֹוְנִנים ַמִים ֲעֵליֶהם ךְ  ְוַאַחר ְלַצּנְ וּ , יֹוִציֵאם ּכָ  םִמׁשּ

ַחְיִשיָנן א ּדְ ּמָ ַאַחת ִיְמָצא ׁשֶ  ָהָיה ְוִאם, ֶאְפרֹוחַ  ֵמֶהן ּבְ
נוּ  ֹקֶדם ֵמֶהם מֹוִציא ְצַטּנְ ּיִ א ׁשֶ ּמָ ָאר ָהְיָתה ׁשֶ  אֹוָתהּ  ִנׁשְ
שׁ  ּיֵ הּ  ׁשֶ ן ְוָהְיָתה ָהַאֲחרֹונֹות ִעם ֶאְפרֹוחַ  ּבָ  ְלִפי, אֹוַסְרּתָ
ּלֹא ָאר ָהָיה ׁשֶ ם ִנׁשְ ים ׁשָ ִ ׁשּ   :ָלהּ ְלַבטְּ  ׁשִ

ָבִרים בוֹ  ְוַכּיֹוֵצא, ְזבּוב. ב אּוִסים ִמּדְ ְפׁשוֹ  ַהּמְ ּנַ ל ׁשֶ  ׁשֶ
ֶהם ָקָצה ָאָדם ְמָצא, ּבָ ּנִ יל ׁשֶ ַתְבׁשִ יל, זֹוְרָקן, ּבְ ְבׁשִ  ְוַהּתַ
ר ֵאין, ֻמּתָ ִליַטת ׁשֶ ָבִרים ּפְ גּוִמים ֵאּלוּ  ּדְ   :אֹוֶסֶרת ַהּפְ

 קח סימן
' ז ּובוֹ , אחד בתנור ואסור התר לאפות שלא

  ְסִעיִפים:

ר צֹוִלין ֵאין. א ׂשַ ָרה ּבְ ׁשֵ ר ִעם ּכְ ׂשַ ל אוֹ  ְנֵבָלה ּבְ  ׁשֶ
ֵהָמה ַתּנּור ְטֵמָאה ּבְ י ַעל ְוַאף, ֶאָחד ּבְ ֵאין ּפִ  נֹוְגִעים ׁשֶ

ֶזה ֶזה ר ֶזה ֲהֵרי, ְצָלָאן ְוִאם. ּבָ  ָהְיָתה ַוֲאִפּלוּ . ֻמּתָ
ֵמָנה ָהֲאסּוָרה ה ׁשְ ֶרתוְ , ַהְרּבֵ ּנּור ְוִאם. ָרָזה ַהֻמּתֶ  ַהּתַ

דֹול ֲחִזיק ּגָ ּמַ רֹוִנים ב"י ׁשֶ תּוחַ  ּוִפיו, ֶעׂשְ ר, ּפָ  ֻמּתָ
ַבד, ּבוֹ  ִלְצלֹוָתם ּלֹא ּוִבּלְ עוּ  ׁשֶ ֶזה ֶזה ִיּגְ  ֶאָחד ְוִאם. ּבָ

ְקָעָרה ְמֻכֶסה ֵמֶהם ָבֵצק אוֹ  ּבִ ר, בוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ּבְ  ֻמּתָ
ַתנּ  ֲאִפּלוּ , ִלְצלֹוָתם   :ָסתּום ּוִפיו ָקָטן ּורּבְ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ָצִלי, ֲאמּוִרים ּדְ א ִאם ֲאָבל. ּבְ  ּבָ
ָלם ְ ְקֵדָרה ְלַבׁשּ  ֲאִפּלוּ , ְלַעְצמוֹ  ְוֶזה ְלַעְצמוֹ  ֶזה, ּבִ
ַתּנּור ר, ָסתּום ּוִפיו ָקָטן ּבְ י ַעל ְוַאף, ֻמּתָ י ּפִ ּפִ  ׁשֶ

ֵדרֹות ה ַהּקְ   :ְמֻגּלֶ

ְמנ ֵישׁ  ִאם. ג ל ּוִניתׁשַ ה ַעל ִאסּור ׁשֶ ְרּדֶ ּקֹוִרין ַהּמַ  ׁשֶ
ן ָאסּור, א"פאל ר ָעֶליהָ  ִלּתֵ ל ֶהּתֵ  ִמיהוּ . ַהּיֹום ּכָ

ֵאיָנהּ  ׁשֶ ת ּכְ ר, יֹוָמא ּבַ שׁ  ֻמּתָ ּמֵ ּתַ הּ  ְלִהׁשְ ּום, ּבָ ִאי ִמׁשּ  ּדְ
ר ִעְנָין ֶאְפׁשָ   :ַאֵחר ּבְ

ת. ד ה ּפַ ח ַחּמָ ּנָ ּמֻ י ַעל ׁשֶ ּבֵ ת ָחִבית ּגַ ל ּוָחהּפְ  ַיִין ׁשֶ
ת ִאם ֲאָבל. ֲאסּוָרה, ֶנֶסךְ   ִאם ֲאִפּלוּ , צֹוֶנֶנת ַהּפַ

תּוָחה ֶהָחִבית ת אוֹ , ּפְ ה ּפַ ר ְמגּוָפה ְוָחִבית ַחּמָ . ֻמּתָ
ת ָהָיה ְוִאם עֹוִרים ּפַ ת ִאם ָאסּור, ׂשְ ה ַהּפַ  ֲאִפּלוּ , ַחּמָ

  :ְמגּוָפה ָחִבית

ר. ה ֹאף ֻמּתָ ִפיו ִלׁשְ ֶרךְ  ֶנֶסךְ  ִיןיַ  ֵריחַ  ּבְ  ֶנֶקב ּדֶ
ָחִבית ּבְ   :טֹוב הּוא ִאם ֵליַדע, ׁשֶ

ק. ו ל ׂשַ ִלין ׁשֶ ְלּפְ ִביל ּפִ יִמין ְוַזְנּגְ ׂשִ ּמְ י ׁשֶ ַקְנַקּנֵ  ַיִין ּבְ
ר, ֶנֶסךְ  ֶהם ְלָהִריחַ  ֻמּתָ ִמים ֲאָבל. ּבָ ָלה ִלְבׂשָ ַהְבּדָ , ּדְ
  :ָאסּור

ִמים. ז ׂשָ ל ּבְ ֶרם ִכְלֵאיוְ  ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ׁשֶ , ְוָעְרָלה ַהּכֶ
ֶהם ְלָהִריחַ  ָאסּור   :ּבָ

 קט סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , שנתערב ביבש יבש דין
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ֵאיָנהּ  ֲחִתיָכה. א ד ְראּוָיה ׁשֶ ּבֵ ְתָעְרָבה, ְלִהְתּכַ ּנִ  ׁשֶ
ֲאֵחרֹות ִמינוֹ  ִמין ּבַ ָיֵבשׁ  ָיֵבשׁ  ּבְ ְתֵרי ַחד, ּבְ ִטיל, ּבִ , ּבָ

ר ל, ֶאָחד ָאָדם ָלןְלָאכְ  ּוֻמּתָ ְפֵני ַאַחת ּכָ . ַעְצָמהּ  ּבִ
ם ֹיאַכל ֹלא ֲאָבל ּתָ ָלׁשְ אֹוֵסר ִמי ְוֵישׁ . ַיַחד ׁשְ  ׁשֶ

  :ֶזה ַאַחר ֶזה ֲאִפּלוּ ', א ֶאָחד ָאָדם ְלָאְכָלם

ָיֵבשׁ  ָיֵבשׁ . ב ל ּבְ ּטֵ ְתּבַ ּנִ ְתֵרי ַחד ׁשֶ ָלן ִאם, ּבִ ְ ׁשּ ן ּבִ ּלָ  ּכֻ
ֶאָחד ל ֹכלֶלאֱ  ַוֲאִפּלוּ , ּכְ ְפֵני ֶאָחד ּכָ , ָאסּור ַעְצמוֹ  ּבִ
ם ֵאין ִאם ים ׁשָ ִ ׁשּ ֵני, ׁשִ ָהֹרֶטב ִמּפְ נֹוֵתן ׁשֶ  ַטַעם ּבְ

ֲחִתיכֹות ְוִנְבָלע ָלן רֹוֶצה ְוִאם. ּבַ ְ ם ְוֵאין ַיַחד ְלַבׁשּ  ׁשָ
ר', ס ֵדי ֲעֵליֶהם ְלַהְרּבֹות ֻמּתָ עּור ּכְ ים ׁשִ ִ ׁשּ  ׁשִ

ָלן ְ ל ּוםִמשּׁ  ּבוֹ  ְוֵאין, ּוְלַבׁשּ   :ִאסּור ְמַבּטֵ

 קי סימן
  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , בבשר שארע טרפות ספק דין

ָבר. א ִמינוֹ  אֹוֵסר ָחׁשּוב ּדָ ָכל ּבְ הּוא ּבְ ' ז ְוֵהם, ׁשֶ
ָבִרים ֶרךְ  ֱאגֹוֵזי: ֵהם ְוֵאּלוּ , ּדְ ָדן ְוִרּמֹוֵני ּפֶ  ְוָחִביֹות ּבָ
ָרִדין ְוָחְלפֹות ְסתּומֹות רּוב ְוִקְלֵחי ּתְ  ְיָוִנית ּוְדַלַעת ּכְ
רֹות ל ְוִכּכָ ַעל ׁשֶ ִית ּבַ ֲעֵלי ְוֵכן. ַהּבַ ים ּבַ  ֲחׁשּוִבים ַחּיִ

ֵטִלים ְוֵאיָנם ֵהם ָאר ֲאָבל. ּבְ ָבִרים ׁשְ י ַעל ַאף, ּדְ  ּפִ
ן ְרּכָ ּדַ עּוָרן עֹוִלים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ִלְמנֹות ׁשֶ ׁשִ ל. ּבְ ָבר ּכָ  ּדָ
הּוא ֵני ֵאֶצל ָחׁשּוב ׁשֶ קֹומֹות ָמקֹום ּבְ גֹון, ֵמַהּמְ  ֱאגֹוֵזי ּכְ
ָדן ְוִרּמֹוֵני ֶפֶרךְ  ֶאֶרץ ּבָ ָרֵאל ּבְ אֹוָתם ִיׂשְ ים ּבְ ַמּנִ , ַהּזְ
ָכל אֹוֵסר הּוא הּוא ּבְ יבּותוֹ  ְלִפי, ׁשֶ אֹותוֹ  ֲחׁשִ  ָמקֹום ּבְ

רוּ  ְוֹלא, ְזַמן ּוְבאֹותוֹ  א, ֵאּלוּ  ֻהְזּכְ ֵהן ְלִפי ֶאּלָ  ׁשֶ
ָכל אֹוְסִרים ָכל ֵהןשֶׁ  ּבְ ין ְוהּוא. ָמקֹום ּבְ ָכל ַהּדִ  ּבְ
ּיֹוֵצא ָאר, ָבֶהן ּכַ ׁשְ   :ְמקֹומֹות ּבִ

ֲעֵלי. ב ים ּבַ ְתָעְרבוּ  ַחּיִ ּנִ ֲאֵחִרים ׁשֶ ֲחטוּ , ּבַ ֵטל, ְוִנׁשְ  ּבָ
יבּוָתן ֲחטוּ  ְוהּוא, ּוְבֵטִלין ֲחׁשִ ׁשְ ּנִ ׁשֹוֵגג ׁשֶ   :ּבְ

ר מֹוְכרֹות ֲחֻנּיֹות' ט. ג ׂשַ חוּ  ּבְ  מֹוֶכֶרת ְוַאַחת, ָטהׁשְ
ר ׂשַ  ֵמֶהן ֵמֵאיֶזה ָידּועַ  ְוֵאין ֵמֶהן ֵמַאַחת ָלַקח, ְנֵבָלה ּבְ
ל, ָאסּור ֶזה ֲהֵרי, ָלַקח ּכָ ֶמֱחָצה ָקבּועַ  ׁשֶ  ֶמֱחָצה ַעל ּכְ
ִמי ר ֲאָבל. ּדָ ׂשָ ְמָצא ּבָ ּוק ַהּנִ ׁשּ ַיד אוֹ , ּבַ  עֹוֵבד ּבְ

ר, ּכֹוָכִבים יָון, ֻמּתָ ֹרב ּכֵ ר מֹוְכרֹות ּיֹותַהֲחנֻ  ׁשֶ ׂשַ  ּבְ
חּוָטה ָכל, ׁשְ ָפִרישׁ  ּדְ א ּדְ ִרישׁ  ֵמֻרּבָ ין ֶזהוּ . ּפָ , ּתֹוָרה ּדִ

י ַעל ַאף, ֲאָסרּוהוּ  ֲחָכִמים ֲאָבל ל ּפִ ּכָ ֹוֲחִטים ׁשֶ  ַהׁשּ
ָרֵאל ַהּמֹוְכִרים ְוָכל   :ִיׂשְ

ר מֹוְכרֹות ֲחֻניֹות ֹרב. ד ׂשַ חּוָטה ּבְ  מֹוְכרֹות ּוִמעּוט, ׁשְ
רבְּ   ֵמֵאיֶזה יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ , ֵמֶהן ֵמַאַחת ָלַקח, ְנֵבָלה ׂשַ

ֲאֵחרֹות ְוִנְתָעְרָבה ָלַקח ֵמֶהן ֶרת ְוֵאיָנהּ  ּבַ ֵטָלה, ִנּכֶ  ּבְ
ֹרב ּום ּבְ   :ְסֵפיָקא ְסֵפק ִמׁשּ

ַקח ִמי. ה ּלָ ר ׁשֶ ׂשָ קֹוִלין ּבָ  ָהְראּוָיה ֲחִתיָכה ַוֲאִפּלוּ  ְמַהּמָ
ד ּבֵ קֹוִלין ְטֵרָפה אתְוִנְמצֵ , ְלִהְתּכַ ּמָ  נֹוְדעוּ  ְוֹלא ּבַ
ֵרָפה ֲחִתיכֹות ל, ָלַקח ֵמֵאיזוֹ  יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ , ַהּטְ  ַמה ּכָ
ְקחוּ  ּלָ ֶ קֹוִלין ׁשּ ְמֵצאת ֹקֶדם ֵמַהּמָ ּנִ ֵרָפה ׁשֶ ר, ַהּטְ , ֻמּתָ
ּלֹא בּועַ  ַהָסֵפק ָנַפל ׁשֶ ּקָ א ּבַ ַרשׁ  ְלַאַחר ֶאּלָ ּפֵ  ְוֵכיָון, ׁשֶ
ָהֹרב שֵׁ  ׁשֶ ר, רּכָ ח ֲאָבל. ֻמּתָ אן ִלּקַ , ָאסּור, ַוֵאיַלךְ  ִמּכָ
ֵאיָנהּ  ֲחִתיָכה ַוֲאִפּלוּ  ד ְראּוָיה ׁשֶ ּבֵ ֵאין, ְלִהְתּכַ  ַהּכֹל ׁשֶ
ִקיִאין ֶזה ּבְ ין ְוִיְטעוּ , ּבָ ד ְראּוָיה ּבֵ ּבֵ ֵאיָנהּ  ְלִהְתּכַ  ְלׁשֶ
  :ְראּוָיה

ֲעֵלי. ו ים ּבַ ָאר ַחּיִ ָבִרים ּוׁשְ ְתָעְרבוּ  םַהֲחׁשּוִבי ּדְ ּנִ  ׁשֶ
ר ֶהּתֵ ֵאיָנם, ּבְ ֵטִלים ׁשֶ ֶאֶלף ֲאִפּלוּ  ּבְ ֵרשׁ  ִאם ֲאִפּלוּ , ּבְ  ּפֵ
ּנֹוַדע ַאַחר, ָהֹרב ִמן ֶאָחד ֲערֹובֹות ׁשֶ  ְוהּוא. ָאסּור, ַהּתַ

ִהְפִריׁשוֹ  ן ׁשֶ ּוֵ ִמְתּכַ ֵרשׁ  ִאם ֲאָבל, ּבְ יָלא ּפֵ ֵרי, ִמּמֵ   :ׁשָ

ָבר. ז ֵאינוֹ  ּדָ ֵטל ׁשֶ יבּותוֹ  ַמתֵמחֲ  ּבָ גֹון, ֲחׁשִ ֲעֵלי ּכְ  ּבַ
ים ה ַחּיִ ד ָהְראּוָיה ַוֲחִתיָכה, ּוְבִרּיָ ּבֵ ּיֵשׁ  ְוָדָבר, ְלִהְתּכַ  ׁשֶ
יִרין לוֹ  ְתָעֵרב, ַמּתִ ּנִ ֲאֵחִרים ׁשֶ  ֵמֶהם ֶאָחד ְוֶנֱאַכל ּבָ

ׁשֹוֵגג ם ֵמַעְצמוֹ  ָנַפל אוֹ , ּבְ ִעְנָין ַלּיָ ֱאַבד ּבְ ּנֶ  ִמן ׁשֶ
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רוּ , ָהעֹוָלם ל ֻהּתְ ָאנוּ , ָהֲאֵחִרים ּכָ  לֹוַמר ּתֹוִלין ׁשֶ
אֹוֵכל ְוַדְוָקא. לוֹ  ָהַלךְ  ָהִאסּור ׁשֶ ָארֹות ּכְ ׁשְ ִים ַהּנִ ּתַ  ׁשְ
ִים ּתַ ַיַחד ׁשְ ה, ּבְ ִמּמַ ךְ  ּדְ ְפׁשָ א ּנַ ָרא ֲחָדא ִאּכָ ֶהּתֵ  ֲאָבל, ּדְ

  :ָאסּור, ַאַחת ַאַחת ְלָאְכָלם

ָבר. ח ֵאינוֹ  ּדָ ֵטל ׁשֶ יבּותוֹ חֲ  ֵמֲחַמת ּבָ ְתָעֵרב, ׁשִ ּנִ  ׁשֶ
ֲאֵחִרים ֲעֹרֶבת ְוָנַפל ּבַ ַנִים ֶאָחד ַהּזֹאת ֵמַהּתַ  ִלׁשְ
ה ִמן ְוָנַפל, ֲאֵחִרים ֹלׁשָ ְ ַנִים ֶאָחד ַהׁשּ  ֲהֵרי, ֲאֵחִרים ִלׁשְ

ִרים ָהֲאֵחִרים ֵאּלוּ  ֲהֵרי. ֻמּתָ ל ָהֶאָחד ׁשֶ ֲעֹרֶבת ׁשֶ  ּתַ
ֵטל ָהִראׁשֹוָנה ֹרב ּבָ ֲעֹרֶבת ֶאָחד ָנַפל ְוִאם. ּבְ  ֵמַהּתַ
ם, ְלֶאֶלף ָהִראׁשֹוָנה ּלָ ֵטל ֶנֱאַמר ְוֹלא, ֲאסּוִרים ּכֻ  ּבָ

ֹרב א ּבְ יר ֶאּלָ ִאם, ְסֵפָקן ְסֵפק ְלַהּתִ  ִמן ִיּפֹל ׁשֶ
ֲעֹרֶבת ה ַהּתַ ִנּיָ ְ   :אֹוֵסר ֵאינוֹ , ַאֵחר ְלָמקֹום ַהׁשּ

ְתָעֵרב ְטֵרָפה ְסֵפק. ט ּנִ ֲאֵחרֹות ׁשֶ ן, ּבַ ּלָ  ַעד ּורֹותֲאס ּכֻ
ֵהא ּיְ ר ׁשֶ ֶהּתֵ ֵדי ּבְ ל ּכְ ָבִרים הּוא ִאם ָהִאסּור ְלַבּטֵ  ִמּדְ

ִלים ּטְ ְתּבַ יָון. ַהּמִ ּכֵ ָסֵפק ׁשֶ גּופוֹ  ָהָיה ָהִראׁשֹון ׁשֶ  ֵאין, ּבְ
ירוֹ    :ְסֵפיָקא ִמְסֵפק ְלַהּתִ

ְמֵצאת ְטֵרָפה ֵרָאה. י ּנִ ין ׁשֶ רֹות ֵראֹות ּבֵ ׁשֵ  ְוָאַמר, ּכְ
אֹוָתהּ  יֹוֵדעַ  ָהָיהשֶׁ  ַהּבֹוֵדק ָגָגה, ִסְרָכא ּבְ  ִנְתָעְרָבה ּוִבׁשְ
ין ְטֵרָפה ֵרָאה אֹוָתהּ  רֹות ּבֵ ׁשֵ ים ָהְיָתה ְוֹלא, ַהּכְ ָבׂשִ ּכְ  ּבַ

ים, ִעְרּבּוְבָיא ָבׁשִ ִרים ַהּכְ   :ֻמּתָ

 קיא סימן
' ז ּובוֹ , בכשרות שנתערבו טריפות כלים דין

  ְסִעיִפים:

י. א ּתֵ ל ַאַחת תְקֵדרוֹ  ׁשְ ר ׁשֶ ל ְוַאַחת ֶהּתֵ , ִאסּור ׁשֶ
י ּוְלָפָניו ּתֵ ל ַאַחת ֲחִתיכֹות ׁשְ ר ׁשֶ ל ְוַאַחת ֶהּתֵ  ׁשֶ
ָנן ֵמִאסּור ִהיא ַהֲחִתיָכה ִאם, ִאסּור ַרּבָ גֹון, ּדְ נוֹ  ּכְ ּמָ  ׁשֻ
ל יד ׁשֶ ִרים, ֵאּלוּ  ְלתֹוךְ  ֵאּלוּ  ְוָנְפלוּ , ּגִ ָאנוּ , ֻמּתָ  ׁשֶ

ר, ָהִאסּור ְלתֹוךְ  ָנַפל סּורָהאִ , לֹוַמר ּתֹוִלים  ְוַהֶהּתֵ

ל ְלתֹוךְ  ר ׁשֶ ר ִאם ַוֲאִפּלוּ . ֶהּתֵ ֵדָרה ַהֶהּתֵ ּקְ ּבַ  ֵאיָנהּ  ׁשֶ
ה ָפֶניהָ  ַעל ַרּבָ ּלְ ין ְוֵכן. ׁשֶ אן ָהָיה ֹלא ִאם ַהּדִ א ּכָ  ֶאּלָ

ל ַאַחת ְקֵדָרה ר ׁשֶ ׂשַ חּוָטה ּבְ הּ  ְוָנַפל, ׁשְ  ֵמֵאּלוּ  ַאַחת ּבָ
י ּתֵ  ּתֹוִלין ָאנוּ , ִהיא ֵאיזוֹ  ָידּועַ  ְוֵאין, יכֹותַהֲחתִ  ׁשְ
ל ׁשֶ ר ּדְ ר ֵאין ֲאִפּלוּ , ָנְפָלה ֶהּתֵ ה ַהֶהּתֵ . ָהִאסּור ַעל ַרּבֶ
אן ָהָיה ֹלא ִאם אוֹ  א ּכָ  ֵמִאסּור ַאַחת ֲחִתיָכה ֶאּלָ

ָנן ַרּבָ י ְוֵישׁ , ּדְ ּתֵ ל ַאַחת, ְקֵדרֹות ׁשְ ר ׁשֶ ל ְוַאַחת ֶהּתֵ  ׁשֶ
ם, ָנְפָלה ְלֵאיזוֹ  ָידּועַ  ְוֵאין, ִאסּור זוֹ  ּגַ  ּתֹוִלין ּבָ
  :ְלָהֵקל

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ּתֹוִלין, ֲאמּוִרים ּדְ ָכל ׁשֶ , ְלָהֵקל ֵאּלוּ  ּבְ
ר ֵאין ֲאִפּלוּ  ה ַהֶהּתֵ ֵאין, ָהִאסּור ַעל ַרּבֶ ם ָהִאסּור ׁשֶ  ּגַ

ן ה ּכֵ ר ַעל ַרּבֶ ה ָהִאסּור ִאם ֲאָבל. ַהֶהּתֵ  ַעל ַרּבֶ
  :ְלָהֵקל ּתֹוִלין ֵאין, רַהֶהתֵּ 

ל ָהִאסּור ָהָיה. ג  לֹוַמר ְלָהֵקל ּתֹוִלין ֵאין, ּתֹוָרה ׁשֶ
ֵהא ַעד, ָנַפל ָהִאסּור ְלתֹוךְ  ּיְ ר ׁשֶ ה ַהֶהּתֵ  ַעל ַרּבֶ
ֵדי, ָהִאסּור ל ּכְ ּטֵ ְתּבַ ּיִ תֹוכוֹ  ׁשֶ ְבֵרי ּבְ   :ּתֹוָרה ִמּדִ

ר ָהָיה. ד ה ַהֶהּתֵ ל ֵדיכְּ , ָהִאסּור ַעל ַרּבֶ ּטֵ ְתּבַ ּיִ תֹוכוֹ  ׁשֶ  ּבְ
ְבֵרי יַצד. ְלָהֵקל ּתֹוִלין, תֹוָרה ִמּדִ י, ּכֵ ּתֵ  ְקֵדרֹות ׁשְ
ל ַאַחת ר ׁשֶ ׂשַ חּוָטה ּבְ ל ְוַאַחת ׁשְ  ְוָנְפָלה, ְנֵבָלה ׁשֶ

ר ִאם, ֵמֶהן ַאַחת ְלתֹוךְ  ְנֵבָלה ֲחִתיַכת ְקֵדַרת ַהֶהּתֵ ּבִ  ׁשֶ
ר ה ַהֶהּתֵ ֵבָלההַ  ֲחִתיַכת ַעל ְקָצת ַרּבָ , ְלָהֵקל ּתֹוִלין, ּנְ
ַבר ְלִפי ּדְ ִמינוֹ  ִמין ּתֹוָרה ׁשֶ ֵטל ּבְ ֹרב ּבָ א, ּבְ  ֶאּלָ

ֲחָכִמים ים ִהְצִריכוּ  ׁשֶ ִ ׁשּ י ָהיוּ . ׁשִ ּתֵ ֵדרֹות ׁשְ ין ַהּקְ  ִמּמִ
ין ְוָהִאסּור, ֶאָחד  ַעד ְלָהֵקל ּתֹוִלין ֵאין, ַאֵחר ִמּמִ

ה ְרּבֶ ּיִ ר ׁשֶ ים ַהֶהּתֵ ִ ׁשּ   :סּורָהאִ  ַעל ׁשִ

אן ָהיוּ . ה י ּכָ ּתֵ ל ְקֵדרֹות ׁשְ ר ׁשֶ י ְוִלְפֵניֶהם, ֶהּתֵ ּתֵ  ׁשְ
ל ַאַחת, ֲחִתיכֹות ר ׁשֶ ל ְוַאַחת ֶהּתֵ  ְוָנְפָלה, ִאסּור ׁשֶ

יֶהן ֲאסּורֹות, זוֹ  ְלתֹוךְ  ְוַאַחת זוֹ  ְלתֹוךְ  ַאַחת ּתֵ , ׁשְ
ִאסּור ֲאִפּלוּ  ָנן ּבְ ַרּבָ ׁשּום ֵאין ִאם, ּדְ דֵ  ַאַחת ּבְ  יּכְ
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ל ַאַחת ֵישׁ  ִאם ֲאָבל. ָהִאסּור ְלַבּטֵ ל ֵמֶהן ּבְ  ְלַבּטֵ
יֶהן, ָהִאסּור ּתֵ רֹות ׁשְ   :ֻמּתָ

אן ָהיוּ . ו י ּכָ ּתֵ ל ְקֵדרֹות ׁשְ ר ׁשֶ  ְלתֹוךְ  ִאסּור ְוָנַפל, ֶהּתֵ
 ִאסּור ְוָנַפל ְוָחַזר, ָנַפל ְלֵאיזוֹ  ְוָידּועַ , ֵמֶהן ַאַחת
 אֹוֵמר ֲאִני, ָנַפל ְלֵאיזוֹ  דּועַ יָ  ְוֵאין, ֵמֶהן ַאַחת ְלתֹוךְ 

ם ָנַפל ָהִראׁשֹון ִאסּור ִלְמקֹום ִני ּגַ ֵ  ָנַפל ִאם ֲאָבל. ַהׁשּ
 ְוַאַחר, ָנַפל ְלֵאיזוֹ  ָידּועַ  ְוֵאין, ֵמֶהן ַאַחת ְלתֹוךְ  ִאסּור
ךְ  , ָנַפל ְלֵאיזוֹ  ְוָידּועַ  ֵמֶהן ַאַחת ְלתֹוךְ  ִאסּור ָנַפל ּכָ

יֶהן ּתֵ   :ֲאסּורֹות ׁשְ

אן ָהָיה. ז י ּכָ ּתֵ ל ְקֵדרֹות ׁשְ ר ׁשֶ  ְלתֹוךְ  ִאסּור ְוָנַפל, ֶהּתֵ
ַאַחת ְוֵאין, ָנַפל ְלֵאיזוֹ  ָידּועַ  ְוֵאין ֵמֶהן ַאַחת ֵדי ּבְ  ּכְ
ל יֶהן ְוֵישׁ , ָהִאסּור ְלַבּטֵ ּתֵ ׁשְ ֵדי ּבִ לוֹ  ּכְ יֶהן, ְלַבּטְ ּתֵ  ׁשְ

לוֹ  ִמְצָטְרפֹות א, עֹוד ְוֹלא. ְלַבּטְ ִית ַאַחת ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ ּבַ  ּבַ
ה ְוַאַחת ֲעִלּיָ ין ְוהּוא. ִמְצָטְרפֹות, ּבָ . ְלֵמָאה ֲאִפּלוּ  ַהּדִ
ה ּמֶ ָבִרים ּבַ יֶהן, ֲאמּוִרים ּדְ ּתֵ ְ ׁשּ ׁשֶ ל ּכְ  ְלִפי, ֶאָחד ָאָדם ׁשֶ
ל ּכָ ֵהן ׁשֶ ל ׁשֶ  ִאם ֲאָבל. ְלִהְתָעֵרב ָעִתיד ֶאָחד ָאָדם ׁשֶ
ל ֵהם ֵני ׁשֶ ֵני ׁשְ   :ְצָטְרפֹותמִ  ֵאין, ָאָדם ּבְ

 עובדי של וגבינה וחלב ושלקות פת דיני
  כוכבים

 קיב סימן
  ְסִעיִפים: ז"ט ּובוֹ , כוכבים עובדי של פת דיני

ת ֶלֱאֹכל ֲחָכִמים ָאְסרוּ . א ל ּפַ  עֹוְבֵדי ֲעָמִמים ׁשֶ
ּום, ּכֹוָכִבים א ָאְסרוּ  ְוֹלא. ַחְתנּות ִמׁשּ ת ֶאּלָ ל ּפַ  ׁשֶ
ת ת ֲאָבל, ָגןדָּ  ִמיֵני ֲחֵמׁשֶ ל ּפַ ל ִקְטִנּיֹות ׁשֶ  ֹאֶרז ְוׁשֶ
ְכַלל ֵאינוֹ , ְוֹדַחן ת ּבִ ָאְסרוּ  ְסָתם ּפַ   :ׁשֶ

ין ְמקֹומֹות ֵישׁ . ב ִקּלִ ּמְ ָבר ׁשֶ ּדָ ת ְולֹוְקִחים, ּבַ  ּפַ
ְחּתֹום ָמקֹום, ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ִמּנַ ֵאין ּבְ ם ׁשֶ  ַנְחּתֹום ׁשָ

ָרֵאל ֵני, ִיׂשְ ִהיא ִמּפְ ַחק ַעתשְׁ  ׁשֶ ת ֲאָבל. ַהּדַ ל ּפַ  ׁשֶ
ֲעֵלי ים ּבַ ּתִ ם ֵאין, ּבָ ּמֹוֶרה ִמי ׁשָ הּ  ׁשֶ ר, ְלָהֵקל ּבָ ִעּקַ  ׁשֶ
ֵזָרה ּום ַהּגְ ת ֹיאַכל ְוִאם, ַחְתנּות ִמׁשּ ֲעֵלי ּפַ ים ּבַ ּתִ  ּבָ
  :ֶאְצָלם ִלְסֹעד ָיֹבא

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ג ִאם ׁשֶ ְלֵטר ׁשֶ ָרֵאל ִהְזִמין ּפַ  ֲהֵרי, ִיׂשְ
ּתוֹ  ַפת ּפִ ַעל ּכְ ִית ּבַ   :ַהּבַ

ֵאין ָמקֹום. ד ְלֵטר ׁשֶ ָרֵאל ּפַ יִרין ְלַדַעת, ָמצּוי ִיׂשְ ּתִ  ַהּמַ
ח ת ִלּקַ ְלֵטר ּפַ יעַ  ִאם, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ִמּפַ ם ִהּגִ  ׁשָ

ְלֵטר ָרֵאל ּפַ ת ֲהֵרי, ִיׂשְ ְלֵטר ּפַ  ֲאסּוָרה ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּפַ
ְמּכֹר ַעד ּיִ ְלטֵ  ׁשֶ ָרֵאל רּפַ ּתוֹ  ִיׂשְ ָלה ּוְלַאַחר, ּפִ ּכָ ת ׁשֶ  ּפַ

ָרֵאל ּתוֹ  חֹוֵזר, ִיׂשְ ל ּפִ רוֹ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ   :ְלֶהְכׁשֵ

י אֹוְמִרים ֵישׁ . ה ּמִ שׁ  ׁשֶ ּיֵ ָידוֹ  ׁשֶ ת ּבְ שׁ  אוֹ , ּפַ ּיֵ ְלֵטר ׁשֶ  ּפַ
ָרֵאל ְלֵטר ְוֵישׁ , ִיׂשְ ה ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּפַ ת עֹוׂשֶ  ָיֶפה ּפַ

ין אוֹ , ּנוּ ִממֶּ  ֵאין ַאֵחר ִמּמִ ָידוֹ  ׁשֶ ל ּבְ ְלֵטר ׁשֶ ָרֵאל ּפַ , ִיׂשְ
ר ְלֵטר ִלְקנֹות ֻמּתָ ָמקֹום ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ִמּפַ ֲהגוּ  ּבְ ּנָ  ׁשֶ
ר ַפת ֶהּתֵ ל ּבְ ְלֵטר ׁשֶ ֵכיָון, ּפַ ַדְעּתוֹ  ּדְ  יֹוֵתר נֹוָחה ּדְ
ַפת ְלֵטר ּבְ ֵני ֶזה ּפַ יבּותוֹ  ִמּפְ ֵעיָניו ֲחׁשִ ַפת ֶזה יֲהרֵ , ּבְ  ּכְ

חּוָקה   :לוֹ  ּדְ

ָמקֹום. ו ֲהגוּ  ּבְ ּנָ ר ׁשֶ ַפת ֶהּתֵ ל ּבְ ְלֵטר ׁשֶ  הּוא ֲאִפּלוּ , ּפַ
ֵביִצים ִנּלֹושׁ  יִצים אוֹ  ּבְ ּבֵ ָניו ַעל טֹוִחים ׁשֶ ר, ּפָ . ֻמּתָ
ֲאָפָאהּ  ה"אינפנד ֲאָבל  ֶלֱאֹכל ָאסּור, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ

ת הּ  ֵמַהּפַ ּלָ   :ׁשֶ

ת. ז ַעל ּפַ ִית ּבַ ְלֵטר ְקָנָאהּ  ֲאִפּלוּ , ְלעֹוָלם ֲאסּוָרה ַהּבַ  ּפַ
ּנוּ  ָלָחהּ  ַוֲאִפּלוּ , ִמּמֶ ָרֵאל ׁשְ  ֲאִפּלוּ  ְוֵכן. ְלֵביתוֹ  ְלִיׂשְ
ָלָחהּ  ָרֵאל אֹותוֹ  ׁשְ ל. ְלעֹוָלם ֲאסּוָרה, ְלַאֵחר ִיׂשְ  ְוׁשֶ
ְלֵטר ֶרת, ּפַ ַעל ְקָנָאהּ  ֲאִפּלוּ , ְלעֹוָלם ֻמּתֶ יִ  ּבַ  תַהּבַ
ּנוּ  ּלֹא, ִמּמֶ ִאסּור ָהְלכוּ  ׁשֶ ת ִמי ַאַחר ֶזה ּבְ ַהּפַ ָידוֹ  ׁשֶ  ּבְ

יו א, ַעְכׁשָ ָהָיה ִמי ַאַחר ֶאּלָ ַעת לוֹ  ׁשֶ ׁשְ ה ּבִ   :ֲאִפּיָ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן קיג דיני פת ושלקות וחלב וגבינה של עובדי כוכבים
  

 

439

  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 י
 י

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ח ְבָמקֹום ׁשֶ ֵאין ּדִ ְלֵטר ׁשֶ ָלל ָמצּוי ּפַ , ּכְ
ר ל ֲאִפּלוּ , ֻמּתָ ֲעֵלי ׁשֶ ים ּבַ ּתִ   :ַהּבָ

ּנּור ּכֹוָכִבים עֹוֵבד יקִהְדלִ . ט ָרֵאל ּבוֹ  ְוָאָפה ַהּתַ , ִיׂשְ
ִהְדִליק אוֹ  ָרֵאל ׁשֶ  אוֹ , ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ְוָאָפה ִיׂשְ

ִהְדִליק  ּוָבא ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ְוָאָפה ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ׁשֶ
ָרֵאל ר ֶזה ֲהֵרי, ְמַעט ָהֵאשׁ  ְוִנֵער ִיׂשְ  ֹלא ַוֲאִפּלוּ . ֻמּתָ

אאֶ  ָזַרק ּנּור ְלתֹוךְ  ֶאָחד ֵעץ ּלָ יר, ַהּתַ ל ִהּתִ ת ּכָ  ַהּפַ
ּבוֹ  ֵאין, ׁשֶ ָבר ׁשֶ א ַהּדָ ר ִלְהיֹות ֶאּלָ ת ֶהּכֵ ַהּפַ ֶהן ׁשֶ ּלָ  ׁשֶ

  :ֲאסּוָרה

ּנּור ָאפוּ  ִאם. י ּתַ ָעִמים' ג ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ְיֵדי ַעל ּבַ  ּפְ
יֹום ירוּ ' א ּבְ ּנּור ְוִהְכׁשִ ב ֵקיָסם ְיֵדי ַעל ַהּתַ ' ּבְ

ָעִמים ַעם, ַהּפְ ית ּוַבּפַ ִליׁשִ ְ ירוּ  ֹלא ַהׁשּ ר, ִהְכׁשִ   :ֻמּתָ

ת. יא ל ּפַ ָרֵאל ׁשֶ ֲאָפָאהּ  ִיׂשְ ֹלא ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ  ּבְ
ָרֵאל ִחּתּוי ִיׂשְ  ְלעֹוֵבד ְלַזּבּוֵני ָאסּור, ֵקיָסם ּוְבֹלא ּדְ

יְלָמא, ּכֹוָכִבים ָרֵאל ְלַזּבּוֵני ָאֵתי ּדִ ת ִאםוְ . ְלִיׂשְ ּתֵ  ּפִ
ֶחם ַנִים ַהּלֶ ר, ִלׁשְ   :ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ְלַזּבּוֵני ֻמּתָ

ת ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ָאָפה ִאם. יב ֹלא ַהּפַ ָרֵאל ִחּתּוי ּבְ  ִיׂשְ
ֵני ָקְרמוּ  ֲאִפּלוּ , ֵקיָסם ּוְבֹלא ת ּפְ ּנּור ַהּפַ ּתַ  מֹוִעיל, ּבַ
ָרֵאל ִחּתּוי ל ִיׂשְ ת ְזַמן ּכָ ַהּפַ ּנּור ָצִריךְ  ׁשֶ יחַ , ַלּתַ ּבִ  ּוַמׁשְ

תוֹ  ֲאִפּיָ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ֲעַדִין ּבַ ֲאִפּלוּ  ׁשֶ ת הֹוִציא ׁשֶ , ַהּפַ
ָנה ֵישׁ  ּקָ ּנּור ְלַהְחִזירוֹ  ּתַ ָרֵאל ְיֵדי ַעל ַלּתַ  הּוא ִאם, ִיׂשְ

יחַ  ּבִ   :ַמׁשְ

ֵאינוֹ  ִמי. יג ת ִנְזָהר ׁשֶ ל ִמּפַ ֵהֵסב, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ  ׁשֶ
ַעל לֵאצֶ  ִית ּבַ ְזָהר ַהּבַ ת ַהּנִ ל ִמּפַ , ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ
ְלָחן ְוַעל ֻ ת ַהׁשּ ָרֵאל ּפַ ל ּוַפת ִיׂשְ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ
ֶפה ל ַהּיָ ֶ ָרֵאל ִמׁשּ ַעל ִיְבַצע, ִיׂשְ ִית ּבַ ֶפה ִמן ַהּבַ  ַהּיָ
ר ָכל ּוֻמּתָ ה אֹוָתהּ  ּבְ ַפת ְסֻעּדָ ל ּבְ   :ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ

ל ּכּוָתח. די ר, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ ין ְוֵאין, ֻמּתָ ׁשִ  חֹוׁשְ
ּבוֹ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ְלַפת   :ׁשֶ

ְזָהר ִמי. טו ּנִ ת ׁשֶ ר, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ִמּפַ  ֶלֱאֹכל ֻמּתָ
ְקָעָרה ֵאינוֹ  ִמי ִעם ּבִ ּנוּ  ִנְזָהר ׁשֶ י ַעל ְוַאף, ִמּמֶ  ּפִ
ַעם ּטַ ת ׁשֶ ַפת ִמְתָעֵרב ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּפַ ָרֵאל ּבְ , ִיׂשְ
שׁ  ֵאינוֹ    :חֹוׁשֵ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . טז ְזָהר ׁשֶ ַהּנִ ת ׁשֶ , ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ִמּפַ
ֶרךְ  ְוהּוא ּדֶ ת ֵישׁ  ִאם, ּבַ ל ּפַ ָרֵאל ׁשֶ ין' ד ַעד ִיׂשְ , ִמּלִ
ין   :ַיְמּתִ

 קיג סימן
  ְסִעיִפים: ז"ט ּובוֹ , כוכבים עובדי בשולי דיני

ֵאינוֹ  ָברדָּ . א מוֹ  ֶנֱאָכל ׁשֶ הּוא ּכְ  ַעל עֹוֶלה ְוַגם, ַחי ׁשֶ
ְלַחן ת ְמָלִכים ׁשֻ ת ֶאת ּבוֹ  ְלַלּפֵ ֶרת אוֹ  ַהּפַ , ְלַפְרּפֶ

לוּ  ְ ׁשּ ּבִ ְכִלי ֲאִפּלוּ , ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ׁשֶ ָרֵאל ּבִ  ּוְבֵבית ִיׂשְ
ָרֵאל ּום ָאסּור, ִיׂשְ ּוֵלי ִמׁשּ ׁשּ   :ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ּבִ

ָבר ֵעֵרב. ב ֱאָכל ּדָ מוֹ  ַהּנֶ הּוא ּכְ ָבר ִעם ַחי ׁשֶ ֵאינוֹ  ּדָ  ׁשֶ
מוֹ  ֶנֱאָכל הּוא ּכְ ָלם, ַחי ׁשֶ ְ  ִאם, ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּוִבׁשּ
ר ָבר ָהִעּקָ שׁ  ִמּדָ ּיֵ ּום ּבוֹ  ׁשֶ ּוֵלי ִמׁשּ ׁשּ , ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּבִ
ר, ָלאו ְוִאם. ָאסּור   :ֻמּתָ

ֲאָפאָ  ה"פנאד. ג  ְלִמי ֲאִפּלוּ  ֲאסּוָרה, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד הּ ׁשֶ
ּנֹוֵהג ר ׁשֶ ַפת ֶהּתֵ ל ּבְ ן, ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ׁשֶ ּמָ ֻ ַהׁשּ  ֶנֱאָסר ׁשֶ
הּוא ׁשֶ ַעִין ּכְ ּום ּבְ ּוֵלי ִמׁשּ ׁשּ  ְוִנְבָלע, ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ּבִ
ת ּפַ ֱאָכִלים ְיָרקֹות ְוֵכן. ּבַ ים ַהּנֶ ָלם ַחּיִ ְ ׁשּ ּבִ רבָּ  ִעם ׁשֶ , ׂשָ

ֵני, ֲאסּוִרים ן ִמּפְ ּמָ ֻ ׁשּ ל ׁשֶ ר ׁשֶ ׂשָ ֶהם ִנְבַלע ּבָ   :ּבָ

יר ִמי ֵישׁ . ד ּתִ ּמַ ָפחֹות ׁשֶ ׁשְ נוּ  ּבִ ּלָ אֹוֵסר ִמי ְוֵישׁ , ׁשֶ , ׁשֶ
  :ִדיֲעַבדבְּ  ַוֲאִפּלוּ 

ל ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. ה ֵ ׁשּ ּבִ ן ְוֹלא, ׁשֶ ּוֵ ּול ִנְתּכַ ר, ְלִבׁשּ . ֻמּתָ
יַצד ית ּכֹוָכִבים עֹוֵבד, ּכֵ ִהּצִ ֲאַגם אּור ׁשֶ ֵדי ּבַ  ּכְ

לוּ , ֶהָחִציר ְלַהֲעִביר ְ ׁשּ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ֲחָגִבים ּבוֹ  ְוִנְתּבַ
ִרים ָמקֹום ַוֲאִפּלוּ , ֻמּתָ עֹוִלים ּבְ ְלַחן ַעל ׁשֶ . ְמָלִכים ׁשֻ
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ָער ְלַהֲעִביר ָהֹראשׁ  ָחַרךְ  ִאם ְוֵכן ֵ ר, ַהׂשּ  ֶלֱאֹכל ֻמּתָ
י ְצלוּ  םָהָאְזַניִ  ָראׁשֵ ּנִ ַעת ׁשֶ ׁשְ ן ִאם ֲאָבל. ַהֲחִריָכה ּבִ ּוֵ  ּכִ
ם ּול ְלׁשֵ ׁשּ גֹון, ּבִ ֵהִסיק ּכְ ּנּור ׁשֶ ל ַהּתַ ֵ  ְוָהָיה, ּבוֹ  ְלַבׁשּ
ר ּבוֹ  ׂשָ ה ּבָ ִחּלָ י ַעל ַאף, ְוִנְצָלה ּתְ ּלֹא ּפִ ן ׁשֶ ּוֵ  ְלֶזה ּכִ

ר ׂשָ ֲהֵרי, ַהּבָ   :ָאסּור, ּבוֹ  ָיַדע ֹלא ׁשֶ

ל. ו שְּׁ  ּכָ ּבִ ָרֵאל לוּ ׁשֶ ּולוֹ  ְמַעט ִיׂשְ ׁשּ ין, ּבִ ה ּבֵ ְתִחּלָ ין ּבִ  ּבֵ
סֹוף ר, ּבַ יחַ  ִאם ְלִפיָכךְ . ֻמּתָ ר ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ִהּנִ ׂשָ  ּבָ
י ַעל ְקֵדָרה אוֹ  ּבֵ ָרֵאל ְוָהַפךְ , ָהֵאשׁ  ּגַ ר ִיׂשְ ׂשָ ּבָ  ְוֵהִגיס ּבַ

ֵדָרה ּקְ ֵהִגיס אוֹ , ּבַ ָרֵאל ׁשֶ , ֹוָכִביםכּ  ָהעֹוֵבד ְוָגַמר ִיׂשְ
ר ֶזה ֲהֵרי   :ֻמּתָ

ִגיַרת ֵאין. ז ּנּור ׁשְ א מֹוֶעֶלת ַהּתַ ַפת ֶאּלָ ָאר ֲאָבל, ּבְ ׁשְ  ּבִ
ִלים ְ ׁשּ ְתּבַ ִגיַרת ֵאין ַהּמִ ּנּור ׁשְ  ָהֵאשׁ  ַהְדָלַקת ְוֹלא ַהּתַ

א, ּומֹוִריד ַמֲעֶלה ָחה ֶאּלָ ְוָקא ַהַהּנָ  ָהרֹוֶצה ְלִפיָכךְ . ּדַ
ל ֵ ַמֲחַבת ְלַבׁשּ ל ַתּנּורבְּ  ּבְ  ָצִריךְ , ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ
ן ּתֵ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ֲחַבת ִיׂשְ ּנּור ְלתֹוךְ  ַהּמַ קֹום, ַהּתַ  ָהָראּוי ַלּמָ

ל ׁשֵ   :ּבוֹ  ְלִהְתּבַ

ָרֵאל ָנַתן. ח ָקהּ  ָהֵאשׁ  ַעל ְקֵדָרה ִיׂשְ  עֹוֵבד ּוָבא, ְוִסּלְ
א. ָאסּור, ְוֶהֱחִזיָרהּ  ּכֹוָכִבים ן ִאם ֶאּלָ  ְלַמֲאַכל יעַ ִהגִּ  ּכֵ

ן רֹוַסאי ּבֶ הּוא, ּדְ ִלישׁ  ׁשֶ ּולוֹ  ׁשְ ׁשּ ָקהּ , ּבִ ִסּלְ ׁשֶ   :ּכְ

לוּ  ִאם. ט ְ ׁשּ ַמֲאַכל ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ּבִ ן ּכְ רֹוַסאי ּבֶ  ּדְ
ָרֵאל ְוָגְמרוּ  א, ֶלֱאֹסר ֵישׁ , ִיׂשְ ן ִאם ֶאּלָ  ֶעֶרב הּוא ּכֵ
ת ּבָ שׁ  אוֹ  טֹוב יֹום ֶעֶרב אוֹ  ׁשַ ּיֵ ה דֶהְפסֵ  ׁשֶ  ְמֻרּבֶ
ָבר ּדָ   :ּבַ

יחַ . י ָרֵאל ִהּנִ י ַעל ִיׂשְ ּבֵ ָחִלים ּגַ ּלֹא עֹוְממֹות ּגֶ  ָהָיה ׁשֶ
ל ָראּוי ׁשֵ ַמֲאַכל ֲעֵליֶהם ְלִהְתּבַ ן ּכְ רֹוַסאי ּבֶ  ּוָבא, ּדְ
ל ּבוֹ  ְוָהַפךְ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ֵ ׁשּ   :ָאסּור, ְוִנְתּבַ

יחַ . יא ָרֵאל ִהּנִ י ַעל ִיׂשְ ּבֵ יחַ , ֵאשׁ הָ  ּגַ  עֹוֵבד ְוִהּנִ
ְמרוֹ  ּכֹוָכִבים קוֹ  ִעם ָידּועַ  ְוֵאין ּבוֹ  ְוָהַפךְ , ְלׁשָ  ִסּלְ

ּלֹא ַעד ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד יעַ  ׁשֶ ן ְלַמֲאַכל ִהּגִ רֹוַסאי ּבֶ , ּדְ
ר   :ֻמּתָ

ִגים. יב ים ּדָ ָלָחן ְקַטּנִ ּמְ ָרֵאל ׁשֶ , ּכֹוָכִבים עֹוֵבד אוֹ  ִיׂשְ
מוֹ  ֵהן ֲהֵרי לוּ שֶׁ  ּכְ ְ ׁשּ ְתּבַ ּול ִמְקָצת ּנִ ׁשּ  ְצָלָאן ְוִאם. ּבִ

ן ַאַחר, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ִרים, ּכֵ ִגים ֲאָבל. ֻמּתָ  ּדָ
דֹוִלים ְמלּוִחים א ֶנֱאָכִלים ֵאיָנם, ּגְ ַחק ְיֵדי ַעל ֶאּלָ , ַהּדַ
 ְוֵישׁ , ֲאסּוִרים, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ְצָלָאן ִאם ְלִפיָכךְ 
יִרין   :ַמּתִ

ג. יג ָלחוֹ שֶׁ  ּדָ ָנן ּוֵפרֹות ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּמְ ְ ִעׁשּ  ַעד ׁשֶ
יָרן ִהְכׁשִ רֹוֵתחַ  ֵאינוֹ  ָמִליחַ , ַלֲאִכיָלה ׁשֶ ְגֵזָרה ּכְ , זוֹ  ּבִ
ן ָ ֻעׁשּ ל ֵאינוֹ  ְוַהּמְ ָ ְמֻבׁשּ   :ּכִ

יָצה. יד י ַעל ַאף, ּבֵ ְראּוָיה ּפִ ה ְלָגְמָעהּ  ׁשֶ  ִאם, ַחּיָ
ָלהּ  ְ ׁשּ   :סּוָרהאֲ , ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּבִ

ָמִרים. טו ִרים ּתְ ֵאיָנם, ְקָצת ַהּמָ א ֶנֱאָכִלים ׁשֶ  ַעל ֶאּלָ
ַחק ְיֵדי ָלם ִאם, ַהּדַ ְ ׁשּ   :ֲאסּוִרים, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּבִ

ִלים. טז ל ּכֵ ֵ ׁשּ ּבִ ֶהם ׁשֶ  ְלָפֵנינוּ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּבָ
ָבִרים שׁ  ּדְ ּיֵ ֶהם ׁשֶ ּום ּבָ ּוֵלי ִמׁשּ ׁשּ , ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ּבִ
ר ְצִריִכים ֵאיָנם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ֶהְכׁשֵ  ְוַאף. ְצִריִכים ׁשֶ
ְצִריִכים ְלִדְבֵרי ר ַהּמַ ִלי הּוא ִאם, ֶהְכׁשֵ  ֶחֶרס ּכְ
ֹלשׁ  ַמְגִעילוֹ  ָעִמים ׁשָ ֵני, ְוַדּיוֹ , ּפְ ֵאין ִמּפְ  ֶזה ְלִאסּור ׁשֶ

ר אֹוַרְיָתא ִעּקָ   :ִמּדְ

 קיד סימן
 ב"י ּובוֹ , כוכבים עובד של משקין ושאר שכר דיני

  ְסִעיִפים:

ל. א ָכר ּכָ ל ׁשֵ ָכר ֶאָחד, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ ל ׁשֵ  ׁשֶ
ָמִרים ל אוֹ  ּתְ ֵאִנים ׁשֶ ל אוֹ  ּתְ עֹוִרים ׁשֶ ל אוֹ  ׂשְ  ׁשֶ
בּוָאה ל אוֹ  ּתְ ַבשׁ  ׁשֶ ּום ָאסּור, ּדְ  ְוֵאינוֹ . ַחְתנּות ִמׁשּ
א ָאסּור ְמקֹום ֶאּלָ ָכר ֵהִביא ִאם ֲאָבל, וֹ ְמִכיָרת ּבִ ֵ  ַהׁשּ
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ã 

 יא
 יא

ם ְוׁשֹוֶתהוּ  ְלֵביתוֹ  ר, ׁשָ ר, ֻמּתָ ִעּקַ ֵזָרה ׁשֶ א ַהּגְ ּמָ  ִיְסֹעד ׁשֶ
א ָאְסרוּ  ְוֹלא. ֶאְצלוֹ  ּקֹוֵבעַ  ֶאּלָ ׁשֶ ּתֹות ַעְצמוֹ  ּכְ  ִלׁשְ
ֶדֶרךְ  ָאָדם ּכְ ה קֹוֵבעַ  ׁשֶ ִתּיָ ׁשְ ֵבית ִנְכָנס ִאם ֲאָבל, ּבִ  ּבְ
ָתהוְ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ֶרךְ  ׁשָ ַאְקַראי ֲעַראי ּדֶ ר, ּבְ . ֻמּתָ

ן ִמי ְוֵכן ּלָ ֵבית ׁשֶ ֵביתוֹ  ָחׁשּוב, ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּבְ , ּכְ
ר ֹלחַ  ּוֻמּתָ ִעיר ִלׁשְ ָכר ִלְקנֹות ּבָ   :ּכֹוָכִבים ֵמָהעֹוֵבד ׁשֵ

ָרֵאל ָמקֹום. ב ׂשְ ּיִ א נֹוֲהִגין ׁשֶ ַיִין ֻקּלָ ל ּבְ  עֹוֵבד ׁשֶ
ָכר ַאף, ּכֹוָכִבים ֵ   :ָאסּור ַהׁשּ

ּפּוִחים ֵיין. ג ר, ָבֶהן ְוַכּיֹוֵצא ִרּמֹוִנים ְוֵיין ּתַ  ֻמּתָ
ּתֹותוֹ  ָכל ִלׁשְ ָדָבר, ָמקֹום ּבְ ֵאינוֹ  ּדְ ְזרוּ  ֹלא ָמצּוי ׁשֶ  ּגָ

  :ָעָליו
  יא

ל. ד ִקים ֵאּלוּ  ּכָ ׁשְ ל ַהֹחֶמץ ְוֵכן, ַהּמַ ָכר ׁשֶ  ָאסּור, ׁשֵ
מֵ  ִאם ֵמֶהם ִלְקנֹותוֹ  ֵמי ְיָקִרים יֶהםּדְ ִין ִמּדְ ָאנוּ , ַהּיַ  ׁשֶ
ים ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ ֶהן ֵעַרב ׁשֶ ה ַיִין ּבָ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ

ּמֹוְכִרים ׁשֶ ֲחנּות ּכְ ּמֹוִציִאים רֹוֶאה ִאם ֲאָבל, ּבַ  אֹותוֹ  ׁשֶ
ר, ֵמֶהָחִבית יָנן ְוֹלא, ֻמּתָ א ַחְיׁשִ ּמָ , ַיִין ּבוֹ  ֵעַרב ׁשֶ

ִאם ָחִבית ַיִין ָעֵרבמְ  ָהָיה ׁשֶ   :ִמְתַקְלֵקל ָהָיה ּבְ

ּמֹוְכִרים ִרּמֹוִנים ֵיין. ה ר, ִלְרפּוָאה ׁשֶ  ְלָלְקחוֹ  ֻמּתָ
ר ּגָ ּלֹא ֲאִפּלוּ  ֵמַהּתַ י ַעל ַאף, ֵמֶהָחִבית ׁשֶ ָמיו ּפִ ּדָ  ׁשֶ
ִין ְיָקִרים ּום, ֵמַהּיַ ֵכיָון ִמׁשּ ִאית ּדְ יהּ  ּדְ  ֹלא ְקֵפיָדא ּבֵ
יהּ  ָמַרע   :ַנְפׁשֵ

ֵהר ָצִריךְ . ו ָכר ְוַלֲחֹקר ְוִלְבּדֹק ִלּזָ ׁשֵ ֶקה ּבְ ל ּוְבַמׁשְ  ׁשֶ
ַבשׁ  ים ּדְ עֹוׂשִ ו ּכֹוָכִבים ָהעֹוְבֵדי ׁשֶ  נֹוְתִנים ִאם, ַעְכׁשָ
ֶהם ָמִרים ּבָ ל ׁשְ   :ַיִין ׁשֶ

ֶמן. ז ל ּוְדַבשׁ  ׁשֶ ִרים, ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ׁשֶ  ְוֵאיָנם, ֻמּתָ
ּום ֶנֱאָסִרים ּוֵלי ִמׁשּ ׁשּ ּום ְוֹלא, ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ּבִ  ִמׁשּ
עּוֵלי ין ְוהּוא, ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ּגִ ים ְלַמִים ַהּדִ  ַחּמִ
ֶהם ּלָ   :ׁשֶ

ְפִריִסין. ח ְפלּוטֹות ַהּקַ ֶהם ְוַהֲחָגִבים ְוַהּקַ ּלָ ים, ׁשֶ בּוׁשִ  ַהּכְ
ִרין רֹוֶאה ְוהּוא, ֻמּתָ ּמֹוִציִאים ׁשֶ , רֵמָהאֹוצָ  אֹוָתם ׁשֶ
ִרים ֲאָבל ְמּכָ ֲחנּות ַהּנִ א, ֲאסּוִרים, ּבַ ּמָ ף ׁשֶ  ֲעֵליֶהם ִזּלֵ
ֶהם ֵזיִתים ְוֵכן. ַיִין ּלָ ים ׁשֶ בּוׁשִ ִרים, ַהּכְ  ֲאִפּלוּ , ֻמּתָ

ים ה ַרּכִ ְרִעיָנָתן ַעד ַהְרּבֵ ּגַ ֶמֶטת ׁשֶ  ַחְיִשיָנן ְוָלא, ִנׁשְ
א ּמָ ף ׁשֶ ַבד, ַיִין ֲעֵליֶהם ִזּלֵ ּלֹא ּוִבּלְ  ֲחתּוכֹות יוּ ִיהְ  ׁשֶ
ין ַסּכִ ֶהם ּבְ ּלָ   :ׁשֶ

ֶהם ָהֲעָנִבים. ט ּלָ ה ָלחֹות ֵהן ֲאִפּלוּ , ׁשֶ  ַעד ַהְרּבֵ
פֹות ַנּטְ ּמְ רֹות, ׁשֶ ל ְוֵכן. ֻמּתָ ים ּכָ ָבׁשִ ֵאין ַהּכְ ם ׁשֶ ְרּכָ  ּדַ

ֶהם ָלֵתת ֵאיָנהּ  ָטִרית ְוֵכן. ְוֹחֶמץ ַיִין ּבָ  ְוֵכן. ְטרּוָפה ׁשֶ
ל ִציר ִגים ׁשֶ שׁ שֶׁ  ּדָ ל ָעֶלה ְוֵכן. ּכּוְלִכית ּבוֹ  ּיֵ  ׁשֶ

ית ר, ִחְלּתִ   :ֻמּתָ

ח ָאסּור. י ל ֹקֶרט ֵמֶהם ִלּקַ ית ׁשֶ , ְטרּוָפה ְוָטִרית, ִחְלּתִ
ַהְינוּ  ְוִחיָלק ִגים ִמיֵני ּדְ ים ּדָ ֵני, ְמֹעָרִבים ְקַטּנִ  ִמּפְ
ִגים ּדָ ֶהם ִמְתָעְרִבים ְטֵמִאים ׁשֶ  ָיכֹול ְוֵאינוֹ , ִעּמָ

ים, ְפִריָדםְלהַ  ֶרךְ  ּוְכָבׁשִ ּדֶ ּנֹוְתִנים ִלְפָעִמים ׁשֶ ֶהם ׁשֶ  ּבָ
י ְוָהֵני. ַיִין ֲאִכיָלה ֶלֱאֹסר ִמּלֵ ֲהָנָאה ֲאָבל, ּבַ ר, ּבַ . ֻמּתָ
ַהּכֹל ָידּועַ  ְוִאם ֲהָנָאה ֲאִפּלוּ  ֲאסּוִרים, ַיִין נֹוְתִנים ׁשֶ   :ּבַ

ָמקֹום ַהּמֹוְרָיס. יא ן ּבְ ְרּכָ ּדַ . ָאסּור, ַיִין תֹוכוֹ לְ  ָלֵתת ׁשֶ
ִין ָהָיה ְוִאם ר, ֵמַהּמֹוְרָיס ָיָקר ַהּיַ ֵאין ּוְבָמקֹום. ֻמּתָ  ׁשֶ

ם ְרּכָ ר, ַיִין ְלתֹוכוֹ  ָלֵתת ּדַ  ְוֵכן ֵמֶהם ִלְקנֹותוֹ  ֻמּתָ
ְלחוֹ  ֶאְצָלם ְלַהְפִקידוֹ    ָיָדם ַעל ּוְלׁשָ

בָּ . יב ְרּכֹם ִנְזָהר ָהָיה א"ָהַרׁשְ ֵני, ֵמַהּכַ ָכלשֶׁ  ִמּפְ  ָהָאֶרץ ּבְ
ִפים ָהיוּ  ַהִהיא ה ַיִין ָעָליו ְמַזּלְ  ּבוֹ  ְמָעְרִבים ְוַגם, ַהְרּבֵ
ר חּוֵטי ׂשָ   :ָיֵבשׁ  ּבָ

 קטו סימן
, רואהו ישראל ואין כוכבים עובד שחלבו חלב דין

  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , וחמאה וגבינה
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 יא
 יא

ֲחָלבוֹ  ָחָלב. א רָ  ְוֵאין ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ , רֹוֵאהוּ  ֵאלִיׂשְ
א, ָאסּור ּמָ ֵביתוֹ  חֹוֵלב ָהָיה. ָטֵמא ָחָלב ּבוֹ  ֵעֵרב ׁשֶ  ּבְ

ָרֵאל ב ְוִיׂשְ חּוץ יֹוׁשֵ ֵאין ָידּועַ  ִאם, ִמּבַ ָבר לוֹ  ׁשֶ  ָטֵמא ּדָ
ֶעְדרוֹ  ר, ּבְ ָרֵאל ֵאין ֲאִפּלוּ , ֻמּתָ ׂשְ  ִלְראֹותוֹ  ָיכֹול ַהּיִ
ָעה ׁשָ הּוא ּבְ ָבר לוֹ  ָהָיה. חֹוֵלב ׁשֶ ֶעְדרוֹ  ָטֵמא ּדָ , ּבְ

ָרֵאל ׂשְ ב ְוַהּיִ חּוץ יֹוׁשֵ  ְלֹצֶרךְ  חֹוֵלב ּכֹוָכִבים ְוָהעֹוֵבד ִמּבַ
ָרֵאל הּוא ִלְראֹותוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , ִיׂשְ ׁשֶ ב ּכְ  ִאם, יֹוׁשֵ
הּוא ִלְראֹותוֹ  ָיכֹול ׁשֶ ר, עֹוֵמד ּכְ ֵרא, ֻמּתָ ּיָ א ׁשֶ ּמָ  ׁשֶ
יּ  ְוהּוא, ְוִיְרֵאהוּ  ַיֲעֹמד ָחָלב ֹוֵדעַ ׁשֶ  ָאסּור ָטֵמא ׁשֶ

ָרֵאל   :ְלִיׂשְ

ִבינֹות. ב ֵני ֲאָסרּום, ּכֹוָכִבים ָהעֹוְבֵדי ּגְ ֲעִמיִדים ִמּפְ ּמַ  ׁשֶ
עֹור אֹוָתם ִחיָטָתם ֵקַבת ּבְ ִהיא ׁשְ  ַוֲאִפּלוּ . ְנֵבָלה ׁשֶ

ִבים ֵהֱעִמידּוהוּ  ֲעׂשָ   :ֲאסּוָרה, ּבָ

ל ַהֶחְמָאה. ג י מֹוִחין ֵאין, ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ׁשֶ  ְלַאְנׁשֵ
קֹום ּנֹוֲהִגין ַהּמָ ר ּבוֹ  ׁשֶ ֵני ֹרב ְוִאם. ֶהּתֵ קֹום ּבְ  ַהּמָ
ּנֹות ֵאין, ִאסּור נֹוֲהִגים ֵאין ּוְבָמקֹום. ְלׁשַ  ִאם, ִמְנָהג ׁשֶ
ָלהּ  ְ ׁשּ ָהְלכוּ  ַעד ּבִ ֶרת, ֶהָחָלב ִצְחצּוֵחי ׁשֶ   :ֻמּתֶ

 קטז סימן
  ְסִעיִפים:' ז וֹ ּוב, גלוי משום האסורים דברים

ִקים. א ּלוּ  ַמׁשְ ְתּגַ ּנִ יָנן ֲחָכִמים ֲאָסרּום, ׁשֶ ַחְיׁשִ א ּדְ ּמָ  ׁשֶ
ָתה ֶהם ְוֵהִטיל ֵמֶהם ָנָחשׁ  ׁשָ ו. ֶאֶרס ּבָ ֵאין ְוַעְכׁשָ  ׁשֶ

ים יֵנינוּ  ְמצּוִיים ְנָחׁשִ ר, ּבֵ   :ֻמּתָ

ֵהר ָצִריךְ . ב ּלֹא ִלּזָ ר ֶלֱאֹכל ׁשֶ ׂשָ ַיַחד ְוָדג ּבָ ֵני, ּבְ  ִמּפְ
ה ׁשֶ ּקָ   :ְלָצַרַעת ׁשֶ

ין ָיָדיו ִיְרֹחץ. ג ר ּבֵ ׂשָ ת ְוֹיאַכל, ְלָדג ּבָ רּוי ּפַ  ׁשָ
יְנַתִים ֵדי, ּבֵ יו ִלְרֹחץ ּכְ   :ּפִ

ֵהר ָצִריךְ . ד ַעת ִלּזָ ל, ָהָאָדם ִמּזֵ ּכָ  ַסם ָהָאָדם ֵזַעת ׁשֶ
ֶות ַעת חּוץ, ַהּמָ ִנים ִמּזֵ   :ַהּפָ

ןמִ  ִלָזֵהר ָצִריךְ . ה ּתֵ ִפיו ָמעֹות ּלִ א, ּבְ ּמָ  ֲעֵליֶהן ֵישׁ  ׁשֶ
ל ָיֵבשׁ  ֹרק י ׁשֶ ִחין ֻמּכֵ ן ְוֹלא. ׁשְ ס ִיּתֵ ַחת ָידוֹ  ּפַ  ּתַ

ְחיוֹ  א, ׁשֶ ּמָ ְמֹצָרע ָידוֹ  ָנַגע ׁשֶ ַסם אוֹ  ּבִ ן ְוֹלא. ָרע ּבְ  ִיּתֵ
ר ּכַ ַחת ֶלֶחם ּכִ ִחי ּתַ ֶ ֵני, ַהׁשּ ָעה ִמּפְ ן ְוֹלא. ַהּזֵ  ִיּתֵ

יל ְבׁשִ ִקים ֹלאוְ  ּתַ ַחת ַמׁשְ ה ּתַ ּטָ ֵני, ַהּמִ רּוחַ  ִמּפְ  ָרָעה ׁשֶ
ין ִיְנֹעץ ְוֹלא. ֲעֵליֶהם ׁשֹוָרה תֹוךְ  ַסּכִ  אוֹ  ֶאְתרֹוג ּבְ
תֹוךְ  א, ְצנֹון ּבְ ּמָ הּ  ַעל ָאָדם ִיּפֹל ׁשֶ   :ְוָימּות, ֻחּדָ

ִקים ַמֲאָכִלים ֶלֱאֹכל ָאסּור. ו ְפׁשוֹ  ּוַמׁשְ ּנַ ל ׁשֶ  ָאָדם ׁשֶ
גֹון, ֶהםבָּ  ָקָצה ִקים ּכְ ְתָעְרבוּ  ָוֳאָכִלים ַמׁשְ ּנִ ֶהם ׁשֶ  ּבָ
 ָאסּור ְוֵכן. ָבֶהם ְוַכּיֹוֵצא ְסרּוָחה ְוֵלָחה צֹוָאה אוֹ  ִקיא

ּתֹות ֶלֱאֹכל ֵכִלים ְוִלׁשְ ְפׁשוֹ  ַהּצֹוִאים ּבְ ּנַ ל ׁשֶ  ָאָדם ׁשֶ
ֶהם ָקָצה גֹון, ּבָ ִלים ּכְ ל ּכֵ ית ׁשֶ ֵסא ּבֵ  ְזכּוִכית ּוְכֵלי ַהּכִ

יִזים ּקִ ּמַ ֶהם ׁשֶ ָיַדִים ֹיאַכל ֹלא ְוֵכן. ָבֶהם ְוַכּיֹוֵצא ּבָ  ּבְ
י ְוַעל ְמֹזָהמֹות ּבֵ ִלים ּגַ ל, ְמֻלְכָלִכים ּכֵ ּכָ ְכַלל ֵאּלוּ  ׁשֶ  ּבִ

צוּ  ַאל ּקְ ׁשַ   :ֵתיֶכםַנְפׁשֹ  ֶאת ּתְ

ֶנת. ז י ַעל ַאף, ְמֻסּכֶ ֶרת ּפִ ּתֶ ּנִ ִחיָטה ׁשֶ ׁשְ ִקים, ּבִ  ַהְמַדְקּדְ
ּלֹא ַעְצָמם ַעל יִריםַמְחמִ    :ְלָאְכָלהּ  ׁשֶ

 קיז סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , אסור מדבר סחורה לעשות שלא

ל. א ָבר ּכָ ָאסּור ּדָ י ַעל ַאף, ַהּתֹוָרה ִמן ׁשֶ ר ּפִ ּתָ ּמֻ  ׁשֶ
ֲהָנָאה ָבר הּוא ִאם, ּבַ  ָאסּור, ְלַמֲאָכל ַהְמֻיָחד ּדָ
ֲהֵרי, ֵחֶלבהַ  ִמן חּוץ, ְסחֹוָרה ּבוֹ  ַלֲעׂשֹות : ּבוֹ  ֶנֱאַמר ׁשֶ
ה נוּ  ְוִאם ְמָלאָכה ְלָכל ֵיָעׂשֶ ּמְ ד ִנְזּדַ ה ְלַצּיָ  ְועֹוף ַחּיָ
ר, ְטֵמִאים ְוָדִגים ּלֹא ּוִבְלַבד ְלָמְכָרם ֻמּתָ ן ׁשֶ ּוֵ  ִיְתּכַ
ָבר ְוָכל. ְלָכךְ  ֵאין ּדָ א ִאסּורוֹ  ׁשֶ ְבֵריֶהם ֶאּלָ ר, ִמּדִ  ֻמּתָ

  :ְסחֹוָרה ּבוֹ  ַלֲעׂשֹות

 קיח סימן



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן קיח דיני פת ושלקות וחלב וגבינה של עובדי כוכבים
  

 

443

  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 יא
 יא

 ידי על הנשלח מאכל דבר או בשר חתיכת דין
  ְסִעיִפים: ג"י ּובוֹ , כוכבים עובד

ר ַיִין. א ג ַוֲחִתיַכת ּוָבׂשָ ֵאין ּדָ ִהְפִקיד ִסיָמן ּבוֹ  ׁשֶ  אוֹ  ׁשֶ
ַלח ַיד ׁשָ ֵני ָצִריךְ , ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּבְ  ֲאָבל. חֹוָתמֹות ׁשְ
ל ַיִין ָ ָכר ְמֻבׁשּ ֵעְרבוּ  ִיןיַ  אוֹ , ְוׁשֵ ָבִרים ּבוֹ  ׁשֶ , ֲאֵחִרים ּדְ

גֹון ַבשׁ  ּכְ  ּוְגִביָנה ּוַפת ּומֹוְרָיס ְוָחָלב ַהֹחֶמץ ְוֵכן, ּדְ
ִאסּורוֹ  ְוָכל ְבֵרי ׁשֶ ִהְפִקידוֹ , סֹוְפִרים ִמּדִ ַיד ׁשֶ  עֹוֵבד ּבְ

ר, ּכֹוָכִבים חֹוָתם ֻמּתָ ַאף אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ֶאָחד ּבְ  ׁשֶ
ְדָבִרים רִ  ּבִ ּצְ ֵני יִכיםׁשֶ א ָאְמרוּ  ֹלא, חֹוָתמֹות ׁשְ  ֶאּלָ
ׁשֹוֵלחַ  ֵאינוֹ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ְיֵדי ַעל ּבְ  ִלְראֹות ָעִתיד ׁשֶ
ָעִתיד ַמְפִקיד ֲאָבל, ַהחֹוָתם י, חֹוָתמוֹ  ִלְראֹות ׁשֶ  ּדַ
חֹוָתם י, ֶאָחד ּבְ ֹוֵלחַ  ְוַאף. ָיֵרא הּוא ּכִ  הֹוִדיעַ  ִאם, ַהׁשּ
 ּכֹוָכִבים ָלעֹוֵבד ָאַמר ְוַגם ָתםַהחוֹ  צּוַרת ַלֲחֵברוֹ 

הֹוִדיעוֹ  י, ַלֲחֵברוֹ  ׁשֶ חֹוָתם ּדַ   :ֶאָחד ּבְ

יָון. ב ימוֹ  ּכֵ ֶהְחּתִ ָראּוי ׁשֶ ֵני ּכָ ְדָבִרים, חֹוָתמֹות ׁשְ  ּבִ
ִריךְ  ּצָ ַנִים ׁשֶ ְדָבִרים ְוֶאָחד, ׁשְ י ּבִ ּדַ ֶאָחד ׁשֶ  ָצִריךְ  ֵאין, ּבְ
 ְוֹלא חֹוָתמוֹ  ַעל ָחַזר ִאם לֲאבָ . ִלְראֹותוֹ  ַאֲחָריו ַלֲחֹזר
ירוֹ  ה ֲאִפּלוּ  ָאסּור, ִהּכִ י ָעׂשָ ּתֵ   :ֹוָתמֹותח ׁשְ

חֹוָתם ָחׁשּוב ַאַחת אֹות. ג ִים ֶאָחד ּכְ ּתַ י ָהֵוי, ׁשְ ּתֵ ׁשְ  ּכִ
י ַעל ַאף, ּוְדפּוִסים. חֹוָתמֹות שׁ  ּפִ ּיֵ ֶהם ׁשֶ ה ּבָ ּמָ  ּכַ
יֵבי ֹלא, אֹוִתּיֹות א ֲחׁשִ חֹותָ  ֶאּלָ יָון, ֶאָחד םּכְ  ּכֵ

ּקֹוְבִעין ַבת אֹוָתם ׁשֶ ָמקֹום אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַאַחת ּבְ ּבְ  ׁשֶ
צּוִיים ּמְ ּיֹוְדִעים ְוגֹוִיים מּוָמִרים ׁשֶ ָתב ֵאין, ִלְכּתֹב ׁשֶ  ּכְ

א ִסיָמן יר ְלִמי ֶאּלָ ּכִ ּמַ ָתב ׁשֶ   :ַהּכְ

חַ . ד ְדָבִרים ֵאֶצל. חֹוָתמֹות' ב ָהֵוי ְוחֹוָתם ַמְפּתֵ י ּבִ ּדַ  ׁשֶ
חֹוָתם א ּבוֹ  ָהָיה ֹלא ִאם, ֶאָחד ּבְ חַ  ֶאּלָ יב ֹלא ַמְפּתֵ  ָחׁשִ
  :חֹוָתם

ַלח ִאם. ה ֹלא ָיֵרךְ , ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ְיֵדי ַעל ׁשָ  ּבְ
ֶדֶרךְ  ֲחתּוָכה ִהיא ִאם, חֹוָתם ָרֵאל ּכְ ׂשְ ּיִ  ַאַחר חֹוְתָכהּ  ׁשֶ

יד ֲחִטיַטת ָרה, ַהּגִ ׁשֵ ל ְוֵכן. ּכְ ר הֲחִתיכָ  ּכָ ּכָ ּנִ הּ  ׁשֶ  ּבָ
ָרֵאל ִנּקּור ׂשְ גֹון, ַהּיִ ְנִטיַלת ּכְ ָיָדא חּוט ּבִ  ְוחּוט ּדְ
ֵאֶצל   :ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ֶהָחֶזה ׁשֶ

ַלח. ו ֵהָמה ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ְיֵדי ַעל ׁשָ  עֹוף אוֹ  ּבְ
חּוִטים ֹלא, ׁשְ ֵאין, ֲאסּוִרים, חֹוָתם ּבְ ִחיָטה ִסיַמן ׁשֶ  ׁשְ

  :ָעָליו ִלְסֹמךְ  ִסיָמן

ַלח ִאם. ז ֹלא, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ְיֵדי ַעל ׁשָ  ִאם, חֹוָתם ּבְ
ים ַמֲעָבר ָמקֹום אֹותוֹ  ר, ָלַרּבִ הּוא, ֻמּתָ א ָיֵרא ׁשֶ ּמָ  ׁשֶ
ב ָעָליו ְוִיְתּפֹס ֵמָהעֹוְבִרים ֶאָחד ִיְרֶאּנוּ  ַגּנָ  ּוִמיהוּ . ּכְ

ה ִחּלָ ַלח ֹלא ְלַכּתְ ֹלא יםּכֹוָכבִ  עֹוֵבד ְיֵדי ַעל ִיׁשְ  ּבְ
  :חֹוָתם

ר ַהּלֹוֵקחַ . ח ׂשָ ָלחוֹ  ּבָ ַיד ּוׁשְ י ֶאָחד ּבְ  ֶנֱאָמן, ָהָאֶרץ ֵמַעּמֵ
י ַעל ַאף ָעָליו ֵאינוֹ  ּפִ רּות ֻמְחָזק ׁשֶ ַכׁשְ  ְוֵאין, ּבְ

ין ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ ָרֵאל ַעְבֵדי ְוֲאִפּלוּ . ַיֲחִליף ׁשֶ  ִיׂשְ
ָדָבר ֶנֱאָמִנים ְוַאְמהֹוֵתיֶהם אֹוֵמר ִמי ֵישׁ וְ . ֶזה ּבְ ִאם ׁשֶ  ׁשֶ

ָבִרים ֶלֱאֹכל ָחׁשּוד הּוא ֵאין ּדְ ֶרךְ  ׁשֶ ים ּדֶ  ְלָהֵקל ָהַרּבִ
ֶהם   :ְלַהֲחִליף ָחׁשּוד הּוא ַאף, ּבָ

ר. ט ׂשָ ְמָצא ּבָ ַיד ַהּנִ  ָעָליו ְוָכתּוב ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּבְ
ר אוֹ  חֹוָתם ׁשֵ י ַעל ַאף, ּכָ ֵאינוֹ  ּפִ ָתבוֹ  ִמי יֹוֵדעַ  ׁשֶ , ּכְ
ר ׁשֵ ֵמיַדע, ּכָ הּוא ָיִדיעַ  ּדְ ל ׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ ּלֹא ְוהּוא. ִיׂשְ  ׁשֶ
ם ְמצּוִיים ִיְהיוּ    :ִלְכּתֹב ַהּיֹוְדִעים ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ׁשָ

יחַ . י ּנִ ֵביתוֹ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ַהּמַ ָבִרים ּובוֹ , ּבְ ִאם ּדְ  ׁשֶ
ֶהם ֵישׁ  ֻהְחְלפוּ   יֹוֵצא הּוא ִאם, ּתֹוָרה ִאסּור ֲאִפּלוּ  ּבָ
ָהה ֲאִפּלוּ  אוֹ  ְוִנְכָנס ְעּתוֹ  הֹוִדיעוֹ  ְוֹלא ַרב ְזַמן ׁשָ ּדַ  ׁשֶ
הֹות ר, ִלׁשְ יָנן ְוֹלא, ֻמּתָ א ַחְיׁשִ ּמָ  ִאם ֲאִפּלוּ , ֶהֱחִליף ׁשֶ

ֲחִליִפין ֶנֱהֶנה הּוא ּלֹא ְוהּוא, ּבַ ִית ָסַגר ׁשֶ  ָעָליו ַהּבַ
הּוא ְלִפי ָכל ִמְתָיֵרא ׁשֶ ָעה ּבְ ה: רֵלאמֹ  ׁשָ  ָיבֹוא ַעּתָ

ְעּתוֹ  הֹוִדיעוֹ  ִאם ֲאָבל. ְוִיְרֵאִני ּדַ הֹות ׁשֶ . ָאסּור, ִלׁשְ
ֲחִליִפין ֶנֱהֶנה ֵאינוֹ  ְוִאם ר, ּבַ ָכל ֻמּתָ ֹלא, ִעְנָין ּבְ  ּדְ
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יָנן א ַחְיׁשִ ּמָ ילוֹ  ֶהֱחִליף ׁשֶ יָון, ְלַהְכׁשִ ֵאין ּכֵ  ֲהָנָאה לוֹ  ׁשֶ
ָבר ּדָ   :ּבַ

ָרֵאל. יא ְפתוּ  ּכֹוָכִבים דְועֹובֵ  ִיׂשְ ָ ׁשּ  זוֹ  ְקֵדרֹות' ב ׁשֶ
ר ֶזה, זוֹ  ֵאֶצל ׂשַ חּוָטה ּבְ ר ְוֶזה ׁשְ ׂשַ ר, ְנֵבָלה ּבְ , ֻמּתָ
א ָלחּושׁ  ְוֵאין ּמָ ֶהֱחִזיר ׁשֶ ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ׂשְ ָניו ַהּיִ  ֶהֱחִליף ּפָ

חּוָטה ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ְנֵבָלה ׁשְ ל ִאם ֲאִפּלוּ , ּבִ  ׁשֶ
ָרֵאל ח ִיׂשְ ּבָ יֶהן ַוֲאִפּלוּ  ,ְמׁשֻ ה ּפִ ר, ְמֻגּלֶ  ְוֵאין, ֻמּתָ
א ָלחּושׁ  ּמָ זוּ  ׁשֶ   :ְלזוֹ  ִמּזוֹ  ִניצֹוצֹות ִיּתְ

ּלֹא ְלַהְחִמיר ֵישׁ . יב יחַ  ׁשֶ ֵדרֹות ְלַהּנִ ָפחֹות ֵאֶצל ַהּקְ ְ  ַהׁשּ
ֵאין ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִית ִיׂשְ ּבַ   ,ּבַ

ָרֵאל. יג ה ִיׂשְ ָעׂשָ ִבינֹות ׁשֶ ֵבית ּגְ  ֹוָכִביםכּ  עֹוֵבד ּבְ
חֹוַתם ַוֲחָתָמם פּוס ּבְ ל ּדְ ַכח ֵעץ ׁשֶ פּוס ְוׁשָ ֵבית ַהּדְ  ּבְ
ין ֵאין, ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ ף ׁשֶ  ָהעֹוֵבד ִזּיֵ
אֹותוֹ  ֲאֵחִרים ְוָחַתם ּכֹוָכִבים פּוס ּבְ  ָלחּושׁ  ֵאין ְוֵכן. ּדְ
א ּמָ ֵני ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ֶהְחִליק ׁשֶ ִבינוֹ  ּפְ ן תַהּגְ ּמַ ׁשֻ  ּבְ
  :ֲחִזיר

 קיט סימן
 בדברים עליו לסמך אין אסור לדבר החשוד

  ְסִעיִפים:' כ ּובוֹ , הנאכלים

ָבִרים ֶלֱאֹכל ֶהָחׁשּוד. א ין, ָהֲאסּוִרים ּדְ  הּוא ִאם ּבֵ
ִאסּור ָחׁשּוד ין ּתֹוָרה ּבְ ִאסּור ָחׁשּוד הּוא ִאם ּבֵ  ּבְ
ָנן ַרּבָ ֶהם ָעָליו ִלְסֹמךְ  ֵאין, ּדְ , ִעּמוֹ  ִנְתָאַרח ְוִאם, ּבָ

לוֹ  ֹיאַכל ֹלא ֶ ָבִרים ִמׁשּ הּוא ִמּדְ   :ֲעֵליֶהם ָחׁשּוד ׁשֶ

ָבִרים ֶלֱאֹכל ָחׁשּוד ֵאינוֹ  ִאם. ב  הּוא ֲאָבל, ֲאסּוִרים ּדְ
 ִאם ְוֵכן. ִעּמוֹ  ְואֹוֵכל ֶאְצלוֹ  ִמְתָאֵרחַ , ְלָמְכָרם ָחׁשּוד
ר, ְלֵביתוֹ  ׁשֹוֵלחַ  ֲחזָ , ֻמּתָ ה ָקהּדַ ּמַ הּוא ׁשֶ ֶ  אֹוֵכל ׁשּ
ר ּגֵ   :לוֹ  ְמׁשַ

ר. ג ן ֻמּתָ לוֹ  ִלּתֵ ֶ ָבִרים ֶלֱאֹכל ְלָחׁשּוד ִמׁשּ , ָהֲאסּוִרים ּדְ
ֵדי ן ּכְ ַתּקֵ ּיְ ל אוֹ  ׁשֶ ֵ יָנן ְוֹלא, לוֹ  ְיַבׁשּ א ַחְיׁשִ ּמָ  ׁשֶ

יָון, ַיֲחִליֶפּנוּ  ֵאינוֹ  ּכֵ ֶ ֶזל ַעל ָחׁשּוד ׁשּ  נֹוֵתן ְוִאם. ַהּגֶ
שׁ שֶׁ  ְלִמי ָנתוֹ  חֹוׁשֵ ַתּקָ ָבִרים ֶלֱאֹכל ָחׁשּוד ְוהּוא, ּבְ  ּדְ

א, ָאסּור, ָהֲאסּוִרים ּמָ ּנֹוֵתן ַמה ִיְתַקְלֵקל ׁשֶ ֶ  לוֹ  ׁשּ
ּלוֹ  ְוַיֲחִליֶפּנוּ  ׁשֶ יַצד. ּבְ ַתן ֲהֵרי, ּכֵ ּנָ  ַהֲחׁשּוָדה ַלֲחמֹותוֹ  ׁשֶ

ה, ָאסּור, ָהִאסּור ַעל ּבֹוׁשָ ַתקָּ  ְורֹוָצה ֵמֲחָתָנהּ  ׁשֶ  ַנתּבְ
הּ  ּתָ טֹוב ַרע לוֹ  ַמְחֶלֶפת ּוְלִפיָכךְ  ּבִ  ַהּנֹוֵתן ְוֵכן. ּבְ

ִקית ָעִמים, ַהֲחׁשּוָדה ְלֻפְנּדָ ה ּפְ ּבֹוׁשָ  ֵמָהַאְכְסַנאי ׁשֶ
טֹוב ַרע לוֹ  ּוַמְחֶלֶפת   :ּבְ

, ֲאֵחִרים ִלְדָבִרים ָחׁשּוד ֵאינוֹ , ֶאָחד ְלָדָבר ֶהָחׁשּוד. ד
ל ֲאָבל ִריךְ  ַמה ּכָ ּצָ ֶ ָבר ְלאֹותוֹ  ׁשּ ם ָחׁשּוד, ּדָ . ָעָליו ּגַ
גֹון ָהָיה ִמי ּכְ ְמקֹום ֵחֶלב ִלְמּכֹר ָחׁשּוד ׁשֶ ן ּבִ ּמָ  ְוָהָיה, ׁשֻ

יל ָעִרים ַמְרּגִ ּנוּ  ִלְקנֹות ָלבֹוא ַהּנְ ֱאגֹוִזים ִמּמֶ ָהָיה ּבָ  ׁשֶ
ּלֹא אֹותוֹ  קֹוְנִסים, ָלֶהם נֹוֵתן   :ֱאגֹוִזים ֲאִפּלוּ  ִיְמּכֹר ׁשֶ

ל ַעל ָחׁשּוד, ָחמּור ִאסּור ַעל ָחׁשּודהֶ . ה ּנוּ  ַהּקַ  ִמּמֶ
ֹעֶנשׁ  א, ּבְ ן ִאם ֶאּלָ ֵעיֵני ָחמּור ּכֵ ֵני ּבְ ְזָהִרים ָאָדם ּבְ ּנִ  ׁשֶ

ָחמּור יֹוֵתר ּבוֹ    :ִמּבְ

ֵני ַעל ֶהָחׁשּוד. ו ָבִרים ׁשְ ֵדי ְוָיָצא ּבוֹ  ְוָחַזר, ּדְ ד ִמּיְ  ֲחׁשַ
ֵניֶהם ךְ  ְוַאַחר, ׁשְ דֶנחְ  ּכָ  הּוא ֲאִפּלוּ , ֵמֶהם ֶאָחד ַעל ׁשַ
ל ֵניֶהם ַהּקַ ׁשְ ּבִ ין, ׁשֶ ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ ֵניֶהם ְלסּורוֹ  ָחַזר ׁשֶ ׁשְ , ּבִ

ֵניֶהם ַעל ְוָחׁשּוד   :ׁשְ

הּוא ִמי. ז ַאַחת ְמֻפְרָסם ׁשֶ ּתֹוָרה ֵמֲעֵברֹות ּבְ ּבַ  חּוץ, ׁשֶ
ת ְוִחּלּול ּכֹוָכִבים ֵמֲעבֹוַדת ּבָ ַפְרֶהְסיָ  ׁשַ ֵאינוֹ  אוֹ , אּבְ  ׁשֶ
ִדְבֵרי ַמֲאִמין ָאר ֶנֱאָמן, ל"זַ  ַרּבֹוֵתינוּ  ּבְ ׁשְ . ִאסּוִרים ּבִ
ל ָבר אֹותוֹ  ַעל ֲאִפּלוּ , ֶנֱאָמן ֲאֵחִרים ּוְבׁשֶ  לֹוַמר, ּדָ
ר   :הּוא ֻמּתָ

ָבר ַעל ֶהָחׁשּוד. ח  ֲאִפּלוּ , ָעָליו ֶנֱאָמן ֵאינוֹ  ַהּדָ
בּוָעה ׁשְ   :ּבִ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 יא
 יא

ר. ט ָחַזר ּגֵ ָרֵאל ְוֵכן, ִיְרָאה ֵמֲחַמת ֵהִמירוְ  ׁשֶ  ִיׂשְ
ָחָטא ּלֹא ִיְרָאה ֵמֲחַמת ׁשֶ ָרֵאל, ַיַהְרגּוהוּ  ׁשֶ מּור ִיׂשְ  ּגָ
ִחיָטתוֹ , הּוא ֶרת ּוׁשְ עוֹ  ַיִין אֹוֵסר ְוֵאינוֹ  ֻמּתֶ ַמּגָ   :ּבְ

ִחיָטתוֹ , ָמסּור. י ָרה ׁשְ ׁשֵ   :ָהִאסּוִרים ַעל ְוֶנֱאָמן ּכְ

בְּ , מּוָמר. יא ֱאִליִלים ַמֲאִמין ַאַחת ִעירׁשֶ ְפֵני ּבָ  ּבִ
ֵבית ִנְכָנס ַאֶחֶרת ּוְבִעיר, ּגֹוִיים ָרֵאל ּבְ  ְואֹוֵמר ִיׂשְ
הּוא ה ֵאינוֹ , ְיהּוִדי ׁשֶ   :ֶנֶסךְ  ַיִין עֹוׂשֶ

ֲארוּ  ָהֲאנּוִסים. יב ׁשְ ּנִ ַאְרצֹוָתם ׁשֶ  ִמְתַנֲהִגים ֵהם ִאם, ּבְ
רּות ַכׁשְ יָנם ּבְ ָיָדם ְוֵאין, םַעְצמָ  ְלֵבין ּבֵ ֵלט ּבְ  ְלִהּמָ
ּיּוְכלוּ  ְלָמקֹום ִחיָטָתן ַעל סֹוְמִכין', ה ֶאת ַלֲעֹבד ׁשֶ  ׁשְ
ָען ַיִין אֹוְסִרין ְוֵאין ַמּגָ   :ּבְ

ָבר ַלֲחֵברוֹ  ַהּמֹוֵכר. יג ָאסּור ּדָ ֲאִכיָלה ׁשֶ  ַעד ִאם, ּבַ
ּלֹא ָנה ַמה לוֹ  ַיֲחִזיר, נֹוַדע ֲאָכלוֹ  ׁשֶ ּקָ ֶ ּנוּ  ׁשּ  ְוהּוא ִמּמֶ
ִמים לוֹ  ַיֲחִזיר ֲאָכלוֹ  ְוִאם. ַהּדָ ֶ ָאַכל ַמה, נֹוַדע ִמׁשּ ֶ  ׁשּ
ִמים לוֹ  ַיֲחִזיר ְוהּוא, ָאַכל  ְלעֹוֵבד ַהּלֹוֵקחַ  ְמָכרוֹ . ַהּדָ

ִליכוֹ  אוֹ  ּכֹוָכִבים ָלִבים ִהׁשְ ם, ַלּכְ ּלֵ ֵמי לוֹ  ְיׁשַ . ְטֵרָפה ּדְ
ָבר ָהָיה ְוִאם ֵאינוֹ  ּדָ ֲאִכילָ  ָאסּור ׁשֶ א הּבַ ְבֵרי ֶאּלָ  ִמּדִ

רֹות ָהיוּ  ִאם אוֹ , סֹוְפִרים ִמים ַהּפֵ רֹות ַמֲחִזיר ַקּיָ  ַהּפֵ
ָמיו ְונֹוֵטל ָאַכל ַמה, ֲאָכָלם ְוִאם, ּדָ ֶ  ְוֵאין, ָאַכל ׁשּ
לּום לוֹ  ַמֲחִזיר ַהּמֹוֵכר  ֲאִפּלוּ , ֲהָנָאה ִאסּוֵרי ְוָכל. ּכְ
ְבֵרי ִמים ַמֲחִזיר, סֹוְפִרים ִמּדִ ין ּבוֹ  יןְואֵ , ַהּדָ  ְמִכיָרה ּדִ
ָלל   :ּכְ

ר ַהּמֹוֵכר. יד ׂשָ ךְ  ְוַאַחר, ּבָ ֵהָמה נֹוַדע ּכָ ַהּבְ  ֹלא ׁשֶ
ָקה ֹהֶגן ִנְבּדְ ינוֹ , ּכַ מֹוֵכר ּדִ ָבִרים ּכְ ֲאסּוִרים ּדְ ְבֵרי ׁשֶ  ִמּדִ
  :סֹוְפִרים

ָבִרים ַהּמֹוֵכר. טו  אֹותוֹ  ַמֲעִביִרים, ָהֲאסּוִרים ּדְ
ִתים ּמְ ָנה לוֹ  ְוֵאין, תוֹ אוֹ  ּוְמׁשַ ּקָ ֵלךְ  ַעד ּתַ ּיֵ  ְלָמקֹום ׁשֶ

ֵאין יִרין ׁשֶ ָדָבר ֲאֵבָדה ְוַיֲחִזיר אֹותוֹ  ַמּכִ  אוֹ , ָחׁשּוב ּבְ
ֹחט ָדָבר ְלַעְצמוֹ  ְטֵרָפה ְויֹוִציא ְלַעְצמוֹ  ִיׁשְ , ָחׁשּוב ּבְ

אי ּדַ ּוַ ה ׁשֶ ׁשּוָבה ָעׂשָ ֹלא ּתְ יָון, ַהֲעָרָמה ּבְ ֵאינוֹ  ּכֵ  ָחס ׁשֶ
  :ָממֹונוֹ  ַעל

ח. טז יו ַטּבָ ֲעׂשָ ּמַ ָהָיה מֹוִכיִחים ׁשֶ יל רֹוֶצה ׁשֶ  ְלַהְכׁשִ
ּבּור גֹון, ְטֵרפֹות ְלַהֲאִכיָלם ַהּצִ ָחַתךְ  ּכְ , ַהְסָרכֹות ׁשֶ
ִקין ל, אֹותוֹ  ְמַסּלְ טּור ָמקֹום ּוִמּכָ ם ּפָ ּלֵ ׁשַ ֵמי ִמּלְ  ּדְ
ֵהָמה ָעִלים ַהּבְ   :ַלּבְ

ח. יז ָצאת ַטּבָ ּיָ ַחת ֵרָפהטְ  ׁשֶ לּות לוֹ  ֵאין, ָידוֹ  ִמּתַ  ִהְתַנּצְ
  :ָהִייִתי ׁשֹוֵגג: לֹוַמר

ח. יח ְצאוּ  ַטּבָ ּיָ ַחת ְטֵרפֹות ׁשֶ ֵאינוֹ  ֵמֲחַמת, ָידוֹ  ִמּתַ  ׁשֶ
ִקי ָנה לוֹ  ֵישׁ , ּבָ ּקָ ְלַמד ּתַ ּיִ ם ׁשֶ   :ְוֶיְחּכַ

הּוא ְלִמי ָהאֹוֵמר. יט ִביָנה ֶלֱאֹכל ָחׁשּוד ׁשֶ ל ּגְ  ֵבדעוֹ  ׁשֶ
ִביָנה ִלי ְקֵנה: ּכֹוָכִבים ָרה ּגְ ׁשֵ ְמֶחה ִמן ּכְ  ְוָהַלךְ , ַהּמֻ
ָרה: לוֹ  ְואֹוֵמר לוֹ  ְוֵהִביא ׁשֵ ְמֶחה, ּכְ  ֵאינוֹ , ָקִניִתי ֵמַהּמֻ
לֹוִני ֵמִאישׁ . ֶנֱאָמן  לוֹ  ֵהִביא. ֶנֱאָמן, ָקִניִתי ֻמְמֶחה ּפְ
ם ִמְנָחה ׁשֵ ְמִחין ֶאָחד ּבְ ֵאי, ֶנֱאָמן, ֵמַהּמֻ  ָחׁשּוד נוֹ ׁשֶ

ה. ְלַהֲחִליף ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵאינוֹ , ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ  ַעל ָחׁשּוד ּכְ
ֶזל ֶזל ַעל ָחׁשּוד הּוא ִאם ֲאָבל, ַהּגֶ הּוא ש"כ ַהּגֶ  ׁשֶ
  :ַהֲחִליִפין ַעל ָחׁשּוד

ָבִרים ֶלֱאֹכל ֶהָחׁשּוד. כ ֵאין ּדְ ים ׁשֶ  ְלָהֵקל ְרִגיִלים ָהַרּבִ
ֶהם ֵאין אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְלַהֲחִליף ָחׁשּוד הּוא ַאף, ּבָ  ׁשֶ

ָבר ֶאְצלוֹ  ַמְפִקיִדין א, ַהּתֹוָרה ִמן ָהָאסּור ּדָ ֵני ֶאּלָ ׁשְ  ּבִ
  :ֹוָתמֹותח

  כלים הכשר הלכות

 קכ סימן
  ְסִעיִפים: ז"ט ּובוֹ , הכלים טבילת דיני

ֵלי ּכֹוָכִבים ֵמָהעֹוֵבד ַהּקֹוֶנה. א ה ּכְ ל ְסֻעּדָ ֶכת ׁשֶ  ַמּתֶ
ל אוֹ  ִלים אוֹ , ְזכּוִכית ׁשֶ ים ּכֵ ֲאָבר ַהְמֻצּפִ ְפִנים ּבַ , ִמּבִ
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י ַעל ַאף ֵהם ּפִ ים ׁשֶ יָלם ָצִריךְ  ֲחָדׁשִ ִמְקֶוה ְלַהְטּבִ  אוֹ  ּבְ
ל ַמְעָין ִעים ׁשֶ   :ְסָאה ַאְרּבָ

ֵהא ָצִריךְ . ב ּיְ ִלי ׁשֶ ָידוֹ  ָרפּוי ַהּכְ ַעת ּבְ ׁשְ , ְטִביָלה ּבִ
ִאם קוֹ  ׁשֶ ָיד ְמַהּדְ  ָידוֹ  ִלְחַלח ְוִאם. ֲחִציָצה ָהֵוי וֹ ּבְ
ַמִים ה ּבְ ִחּלָ   :ָלחּושׁ  ֵאין, ּתְ

ִלי ְטִביַלת ַעל: ְיָבֵרךְ . ג ַנִים ֵהם ְוִאם, ּכְ , יֹוֵתר אוֹ  ׁשְ
ִלים ְטִביַלת ַעל: ְמָבֵרךְ    :ּכֵ

ֹוְפִתים ש"טריפיד. ד ׁשּ  ֵאיָנם, ְקֵדרֹות ֲעֵליֶהם ׁשֶ
 ְטִביָלה ְטעּונֹות, ש"דיליאפ ֲאָבל. ְטִביָלה ְטעּונֹות
ֵני ּנֹוְתִנים ִמּפְ ֲאָכל ֲעֵליֶהם ׁשֶ   :ַעְצמוֹ  ַהּמַ

ין. ה ל ַסּכִ ִחיָטה ׁשֶ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ  ׁשְ ֵאינוֹ  ׁשֶ  ָצִריךְ  ׁשֶ
  :ְטִביָלה

ִלי. ו ּיֵשׁ  ֵעץ ּכְ ּוִקים לוֹ  ׁשֶ ל ִחׁשּ ְרֶזל ׁשֶ חּוץ ּבַ  ִמּבַ
ֲעִמיִדין ּמַ   :ְטִביָלה ּוןָטע ֵאינוֹ , אֹותוֹ  ׁשֶ

ל ּכֹוס. ז ֶסף ׁשֶ ר ּכֶ ְכִלי ְמֻחּבָ   :ְטִביָלה ָצִריךְ , ֵעץ ּבִ

ֹוֵאל. ח ִלי ׂשֹוֵכר אוֹ  ַהׁשּ  ֵאינוֹ , ּכֹוָכִבים ֵמָהעֹוְבֵדי ּכְ
ָרֵאל ִאם ֲאָבל. ְטִביָלה ָטעּון  ֵמָהעֹוֵבד ְקָנאוֹ  ִיׂשְ

ִאילוֹ  ּכֹוָכִבים ָבר ,ְטִביָלה ָטעּון, ַלֲחֵברוֹ  ְוִהׁשְ ּכְ  ׁשֶ
ב ַיד ִנְתַחּיֵ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ָהִראׁשֹון ּבְ ִאם ׁשֶ  ֹלא ׁשֶ
ה ְלֹצֶרךְ  ָהִראׁשֹון ְלָקחוֹ  א, ְסֻעּדָ  ְקָלִפים ַלְחּתֹךְ  ֶאּלָ

ילוֹ  ָצִריךְ  ֵאין, בוֹ  ְוַכּיֹוֵצא   :ְלַהְטּבִ

ן. ט ּכֵ ִלי ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ִמׁשְ ָרֵאל ּכְ  ִנְרֶאה ִאם, ְלִיׂשְ
ַדעַ  רֹוֶצה ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד תּבְ עוֹ  ׁשֶ ּקְ ָידוֹ  ְלׁשַ  ָטעּון, ּבְ

יֶלּנוּ , ָלאו ְוִאם. ְטִביָלה לא ַיְטּבִ ָרָכה ּבְ  ִיְקֶנה אוֹ  ּבְ
ִלי יֶלּנוּ  ַאֵחר ּכְ   :ִעּמוֹ  ְוַיְטּבִ

ָרֵאל. י ַתן ִיׂשְ ּנָ ֶסף ׁשֶ ן ּכֶ  ַלֲעׂשֹות ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ְלֻאּמָ
ּנוּ  לוֹ  ִלי ִמּמֶ   :ְטִביָלה ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ּכְ

ָרֵאל. יא ַכר ִיׂשְ ּמָ ִלי ׁשֶ  ּוְלָקחוֹ  ְוָחַזר ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ּכְ
ּנוּ  נוֹ  ִאם ֲאָבל. ְטִביָלה ָצִריךְ , ִמּמֶ ּכְ ָידוֹ  ִמׁשְ  ְוָחַזר ּבְ
ּנוּ  ּוְפָדאוֹ    :ְטִביָלה ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ִמּמֶ

יל ָצִריךְ . יב ִלי ְיֵדי ְלַהְטּבִ   :ַהּכְ

 ֹלא ְוִאם, ְטִביָלה ֹקֶדם ַהֲחלּוָדה ְלַהֲעִביר ָצִריךְ . יג
יד ִאם, ֶהֱעִביר ף ְוִאם. חֹוֵצץ, ָעָליו ַמְקּפִ ְפׁשֵ  ְוָנַתן ׁשִ
ָחִלים ּגֶ ַאר ּבַ ל ְמַעט ֲעַדִין ְוִנׁשְ ּלֹא ֲחלּוָדה ׁשֶ  ָיכֹול ׁשֶ
ךְ  ְיֵדי ַעל ַלֲעֹבר ֵאינוֹ  ִמעּוטוּ  ָהֵוי, ּכָ יד ׁשֶ , יוָעלָ  ַמְקּפִ
  חֹוֵצץ ְוֵאינוֹ 

ִלים ְטִביַלת ַעל ָקָטן ַמֲאִמיִנים ֵאין. יד   :ּכֵ

יל ִאם. טו ִלים ִהְטּבִ  ָעְלָתה, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ְיֵדי ַעל ּכֵ
  :ְטִביָלה ָלֶהם

ַכח ִאם. טז יל ְוֹלא ׁשָ ִלי ִהְטּבִ ת ֵמֶעֶרב ּכְ ּבָ  אוֹ  ׁשַ
ֶנּנוּ , טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב ָנה ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ִיּתְ ַמּתָ  ְוַאַחר ּבְ

ךְ  ֲאֶלּנוּ  ּכָ ּנוּ  ִיׁשְ ר ִמּמֶ שׁ  ּוֻמּתָ ּמֵ ּתַ   :ּבוֹ  ְלִהׁשְ

 קכא סימן
' ז ּובוֹ , כוכבים העובד מן הנקנים כלים הכשר סדר

  ְסִעיִפים:

ִלים ַהּלֹוֵקחַ . א ִנים ּכֵ ֶדֶרךְ , ּכֹוָכִבים ָהעֹוְבֵדי ִמן ְיׁשָ  ּכְ
שׁ  ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ךְ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ֶהןבָּ  ׁשֶ ָרן הּוא ּכָ . ֶהְכׁשְ

ֵלי ַהּלֹוֵקחַ  ְלִפיָכךְ  ִמישׁ  ּכְ ׁשְ ִנים ּתַ שׁ  ְיׁשָ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ֶהם ׁשֶ  ּבָ
צֹוֵנן גֹון, ּבְ , ְמִדיָחן, ָבֶהן ְוַכּיֹוֵצא ּוְצלֹוִחּיֹות ּכֹוסֹות ּכְ
ָפן ְוָצִריךְ  ְפׁשְ ַמִים ֵהיֵטב ְלׁשַ ַעת ּבְ ׁשְ  ֵדיכְּ  ֲהָדָחה ּבִ
ַעל ָהִאסּור ּוְלָמֵרק ְלָהִסיר יֶהן ׁשֶ ּבֵ ךְ  ְוַאַחר, ּגַ  ׁשֹוְטָפן ּכָ
ַמִים יָלן ּבְ ִרין ְוֵהם, ּוַמְטּבִ   :ֻמּתָ

ִלים ֵמֶהן ָלַקח. ב שׁ  ּכֵ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ֶהם ׁשֶ ין ּבָ ַחּמִ ין, ּבְ ֵהם ּבֵ  ׁשֶ
ל ֶכת ׁשֶ ל אוֹ  ַמּתֶ ךְ  ְוַאַחר ַמְגִעיָלן, ֶאֶבן אוֹ  ֵעץ ׁשֶ  ּכָ
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יָלןמַ  ל ֵהם ִאם, ְטּבִ ֶכת ׁשֶ ִרים ְוֵהם, ַמּתֶ  ְוִאם. ֻמּתָ
יָלן ךְ  ְוַאַחר ִהְטּבִ ִרים, ִהְגִעיָלן ּכָ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ֻמּתָ
ִריךְ  ּצָ יָלן ַלֲחֹזר ׁשֶ   :ּוְלַהְטּבִ

יֵני. ג תּוִבים ֵהם ֲהֹלא ְוִלּבּון ַהְגָעָלה ּדִ ִהְלכֹות ּכְ  ּבְ
ַסח   :ּפֶ

מְּ  ַמֲחַבת. ד ִניםׁשֶ הּ  ַטּגְ י ַעל ַאף, ּבָ ִעְנַין ּפִ ּלְ  ָחֵמץ ׁשֶ
ֶפַסח י ּבְ ַהְגָעָלה ָלהּ  ּדַ ָאר ְלִעְנַין, ּבְ  ְצִריָכה ִאסּוִרים ׁשְ
  :ִלּבּון

ִלי ִהְגִעיל ִאם. ה ִריךְ  ּכְ שׁ  ָאסּור, ִלּבּון ַהּצָ ּמֵ ּתַ  ּבוֹ  ְלִהׁשְ
ין ַחּמִ ּלֹא ֲאִפּלוּ  ּבְ   :ָהֵאשׁ  ְיֵדי ַעל ׁשֶ

כֹות ֵליכְּ . ו י ַעל ַאף, ַמּתָ שׁ  ּפִ ּיֵ ִאם אֹוְמִרים ׁשֶ  ׁשֶ
שׁ  ּמֵ ּתַ ִמְקָצתוֹ  ִאסּור ּבוֹ  ִנׁשְ ּלוֹ  ֶנֱאָסר, ּבְ ּום, ּכֻ ַחם ִמׁשּ  ּדְ
ּלוֹ  ַחם, ִמְקָצתוֹ  רוֹ  ְלִעְנַין ֲאָבל, ּכֻ  לוֹ  ָעָלה ֹלא ֶהְכׁשְ
ר יר ַעד ֶהְכׁשֵ ְכׁשִ ּיַ ּלוֹ  ׁשֶ ין, ּכֻ  יןבֵּ  ַהְגָעָלה ְלִעְנַין ּבֵ
  :ִלּבּון ְלִעְנַין

ין. ז ן ַסּכִ ין, ָיׁשָ דֹול ּבֵ ין ּגָ ח, ָקָטן ּבֵ ּקָ  ֵמָהעֹוֵבד ַהּנִ
א ִאם, ּכֹוָכִבים שׁ  ּבָ ּמֵ ּתַ צֹוֵנן ְלִהׁשְ הּ  ֵאין ִאם, ּבְ  ּבָ
ָרה נֹוֲעָצהּ  ּגּומֹות ָעִמים ֲעׂשָ ַקְרַקע ּפְ ה ּבְ  ְוָצִריךְ . ָקׁשָ
ל ּכָ הְ  ּוְנִעיָצה ְנִעיָצה ׁשֶ ַקְרַקע ֶיהּתִ ה ּבְ  ְלִפיָכךְ , ָקׁשָ
ָמקֹום ִיְנֹעץ ֹלא ַעץ ּבְ ּנָ  ַלְחּתֹךְ  ַוֲאִפּלוּ . ַאֶחֶרת ְנִעיָצה ׁשֶ
ָבר ּבוֹ  מוֹ  ָחִריף ּדָ ָהֵכי ָסֵגי, ְצנֹון ּכְ הּ  ֵישׁ  ְוִאם. ּבְ  ּבָ

רֹוֶצה) אוֹ ( ּגּומֹות הּ  ַלְחּתֹךְ  ׁשֶ ין ּבָ ֹחט אוֹ  ַחּמִ הּ  ִלׁשְ , ּבָ
ָנהּ  ִחיָזהּ  אוֹ  ְמַלּבְ ֶחֶזת ַמׁשְ ַמׁשְ ל ּבְ ִחים ׁשֶ  ַעל ֵהיֵטב ַנּפָ

ֵני הּ  ּפְ ּלָ   :ּכֻ

  לפגם טעם נותן הלכות

 קכב סימן
  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , בכלים לפגם טעם נותן דין

ר, ִלְפָגם ַטַעם נֹוֵתן. א   :ֻמּתָ

ֵאיָנהּ  ְקֵדָרה. ב ת ׁשֶ ַהְינוּ , יֹוָמא ּבַ ֲהָתה ּדְ ָ ׁשּ  ֵמֵעת ׁשֶ
ל ְלֵעת ׁשֵ ְתּבַ ּנִ ֶ הּ  ִמׁשּ  ִלְפָגם ַטַעם נֹוֵתן ָהְוָיא, ָהִאסּור ּבָ

ל ֲחָכִמים ָאְסרוּ  ָהֵכי ַוֲאִפּלוּ  ֵ הּ  ְלַבׁשּ ה, ּבָ ִחּלָ , ְלַכּתְ
ֵזָרה ת ָאטוּ  ּגְ ין, יֹוָמא ּבַ לּוָעה ּבֵ ּבְ  ּוָבא ֵמִאסּור ׁשֶ
ל ֵ הּ  ְלַבׁשּ ר ּבָ לּוָעה ּוֵבין, ֶהּתֵ ּבְ ל ּוָבא ֵמָחָלב ׁשֶ ֵ  ְלַבׁשּ

הּ  ר ּבָ ׂשָ ָכא אוֹ , ּבָ   :ִאּפְ

יָבה ָהא, אֹוְמִרים ֵישׁ . ג ֲחׁשִ גּוָמה ּדַ ֵאיָנהּ  ּפְ ׁשֶ ת ּכְ  ּבַ
ְוָקא, יֹוָמא ֱהִדיָחהּ  ּדַ הּ  ְוָסר ָיֶפה ׁשֶ ּנָ ל ִמּמֶ  ַשְמנּוִנית ּכָ
בּוק ִאסּור הּ  ַהּדָ , ָיֶפה ֱהִדיָחהּ  ֹלא ִאם ֲאָבל, ּבָ

ָהִאסּור ַעיִ  הּוא ׁשֶ ם ֵאינוֹ , ןּבְ ה ִנְפּגָ ִהּיָ ׁשְ   :ְלֵעת ֵמֵעת ּבִ

לּוָעה ְקֵדָרה. ד ר ַהּבְ ׂשָ ָעַבר ֹקֶדם ִאם, ְוָחָלב ִמּבָ  ׁשֶ
מוּ  ֶאָחד ַלְיָלה הּ  ִחּמְ יב, ַמִים ּבָ ִאּלוּ  ָחׁשִ  ָחַזר ּכְ

ל ֵ ׁשּ הּ  ְוִנְתּבַ ָעה ְלֵעת ֵמֵעת ּומֹוִנים, ָהִאסּור ּבָ ָ  ִמׁשּ
ֻהַחּמוּ  ִים ׁשֶ ֵאין המַ , ַהּמַ ֶ ן ׁשּ ָאר ּכֵ ׁשְ   :ִאסּוִרים ּבִ

ְבַלע ֻמָעט ִאסּור. ה ּנִ ְכִלי ׁשֶ ְרּכוֹ  ּבִ ּדַ ּלֹא ׁשֶ שׁ  ׁשֶ ּמֵ ּתַ  ְלִהׁשְ
ר ּבוֹ  ֶהּתֵ ְכֵדי ֻמָעט ּבְ ן ּבִ ּתֵ ּיִ ר ַטַעם ֶזה ׁשֶ ֶהּתֵ  ּבַ

ׁשוּ  ּמְ ּתַ ׁשְ ּיִ מוֹ , ּבוֹ  ׁשֶ דֹוָלה ְקֵדָרה ּכְ  ְוַכּיֹוֵצא ְוָחִבית ּגְ
ר ֶזה ֵריהֲ , ָבֶהן שׁ  ֻמּתָ ּמֵ ּתַ ה ּבוֹ  ְלִהׁשְ ִחּלָ  ַעל ַאף, ְלַכּתְ
י הּוא ּפִ ן ׁשֶ ִאי ְלִפי, יֹומוֹ  ּבֶ ר ׁשֶ  ִליֵדי ָלֹבא ֶאְפׁשָ

ִלי הּוא ִאם ֲאָבל. ַטַעם ְנִתיַנת ין ּכְ ׁשִ ּמְ ּתַ ׁשְ ּמִ  ּבוֹ  ׁשֶ
ָדָבר מוֹ , ֻמָעט ּבְ  ָאסּור, ָבהּ  ְוַכּיֹוֵצא ְקָעָרה ּכְ

שׁ  ּמֵ ּתַ ֵאין, ּבוֹ  ְלִהׁשְ ִלין ׁשֶ ה ִאסּור ְמַבּטְ ִחּלָ  ֲאִפּלוּ , ְלַכּתְ
לּועַ  ִאסּור ַוֲאִפּלוּ  ֻמָעט ִאסּור   :ַהּבָ

ֵלי ְסָתם. ו ֶחְזַקת ֵהם ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ּכְ ֵאיָנם ּבְ ֵני ׁשֶ  ּבְ
שׁ  ָעָבר ִאם ְלִפיָכךְ , יֹוָמן ּמֵ ּתַ ֶהם ְוִנׁשְ ר ֹקֶדם ּבָ , ֶהְכׁשֵ

יל ְבׁשִ י ַעל ַאף. רֻמתָּ  ַהּתַ  ְלעֹוֵבד לֹוַמר ָאסּור ֵכן ּפִ
ל: ּכֹוָכִבים ֵ ׁשּ ְקֵדָרְתךָ  ְיָרקֹות ִלי ּבַ  ֹיאַמר ֹלא ְוֵכן, ּבִ

ה: לוֹ  ל, ִמְרַקַחת ִלי ֲעׂשֵ ּכָ ל: ָהאֹוֵמר ׁשֶ ֵ ׁשּ  ֲהֵרי, ִלי ּבַ
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 יא
 יא

ִאּלוּ  הּוא ל ּכְ ֵ ׁשּ ָיָדיו ּבִ ר. ּבְ ַעל ְוֶאְפׁשָ ִחים ְיֵדי ׁשֶ  ָהַרּקָ
ר לשֶׁ , ֻמּתָ ִנים ּכָ ִלים ְמַיֲחִדים ָהֻאּמָ ים ּכֵ  ְנִקּיִ

ם ֵדי, ִלְמַלאְכּתָ ּלֹא ּכְ מוּ  ׁשֶ נּוָתם ִיְפּגְ  ֶנֶפשׁ  ּוַבַעל. ֻאּמָ
ָבִרים, ָיחּושׁ  ּדְ   :ּוְנִקּיּות ָטֳהָרה ִליֵדי ְמִביִאים ֵאּלוּ  ׁשֶ

ם. ז ׁשֵ ְסָתם ּכְ ֵליֶהם ׁשֶ ל ּכְ ֵני ֵאיָנם ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ׁשֶ  ּבְ
ךְ , ֹוָמןי ִלים ְסָתם ּכָ נוּ  ּכֵ ּלָ ֶחְזַקת ׁשֶ ֵאיָנן ּבְ ֵני ׁשֶ   :יֹוָמן ּבְ

ִלי. ח ֱאַסר ּכְ ּנֶ ְבִליַעת ׁשֶ ֲאֵחִרים ְוִנְתָעֵרב ִאסּור ּבִ  ּבַ
ר ְוֵאינוֹ  ֵטל, ִנּכָ ֹרב ּבָ   ּבְ

ֵהר ֵישׁ . ט יחַ  ִלּזָ ַהּנִ ֵבית ִמּלְ ֵלי ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּבְ  ּכְ
ה ַחיְ , ְסֻעּדָ יָנןּדְ א ׁשִ ּמָ שׁ  ׁשֶ ּמֵ ּתַ ֶהם ִיׁשְ   :ּבָ

ַלח ְקָערֹות. י ָ ׁשּ ָרֵאל ׁשֶ , ַמֲאָכל ִעם ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ִיׂשְ
הוּ  ם ְוׁשָ ר ִאם, ׁשָ ֶהם ִנּכָ ֲאָכל ּבָ ַלח ַהּמַ ָ ׁשּ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ  ַהּיִ

תֹוָכהּ  ר, ּבְ  ְלָהִדיחַ  ְרִגיִלים ִאם ָאסּור, ָלאו ְוִאם. ֻמּתָ
ִלים ַחמִּ  ַהּכֵ יָנן, יןּבְ ַחְיׁשִ א ּדְ ּמָ ֵלי ִעם הּוַדח ׁשֶ   :ִאסּור ּכְ

ֵלי. יא ה ּכְ ַיד ְסֻעּדָ ּבְ  ְלִפי ּוֵמִסיחַ , ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ׁשֶ
ּמוֹ  ים ְואֹוֵמר ּתֻ ֲחָדׁשִ הּוא ְוֵיָרֶאה, ֵהם ׁשֶ מוֹ  ׁשֶ הּוא ּכְ  ׁשֶ
ר, אֹוֵמר ּנוּ  ִלְקנֹוָתם ֻמּתָ   :ִמּמֶ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . יב ָערֹות ׁשֶ ּקְ אֹות ׁשֶ ם ֵמֵעֶבר ַהּבָ  ַלּיָ
ַקֲערּורֹות ּמֹות אוֹ  ְיַרְקַרּקֹות ׁשְ שׁ  ָאסּור, ֲאַדְמּדַ ּמֵ ּתַ  ְלִהׁשְ

ֶהן ין ְלעֹוָלם ּבָ ַחּמִ ֵני, ּבְ ֵאיָנן ִמּפְ ָהעֹוְבֵדי, ֲחָדׁשֹות ׁשֶ  ׁשֶ
ים ּכֹוָכִבים ׁשִ ּמְ ּתַ ֶהם ִמׁשְ ר ְוֵאינוֹ  ּבָ   :ִנּכָ

  נסך יין הלכות

 קכג סימן
  ְסִעיִפים: ו"כ ּובוֹ , , נסך מיין דינין כמה

ל ֵייָנם ְסָתם. א  ָאסּור ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ֲעָמִמים ׁשֶ
ֲהָנָאה ין ְוהּוא. ּבַ ָעם ַהּדִ ַיִין ְלַמּגָ נוּ  ּבְ ּלָ   :ׁשֶ

ֵאין ְלחֹוֶלה ֵייָנם ִמְסָתם ֶמְרָחץ ַלֲעׂשֹות ָאסּור. ב  ּבוֹ  ׁשֶ
ָנה   :ַסּכָ

ל ןַייִ . ג ָ נוּ  ְמֻבׁשּ ּלָ ַגע ׁשֶ ּנָ ר, ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּבוֹ  ׁשֶ . ֻמּתָ
ל ִנְקָרא ּוֵמֵאיָמַתי ָ יחַ , ְמֻבׁשּ ִהְרּתִ ֶ י ַעל ִמׁשּ ּבֵ   :ָהֵאשׁ  ּגַ

ָעְרִבין ַיִין. ד ּמְ ַבשׁ  ּבוֹ  ׁשֶ ִלין ּדְ ה ִאם, ּוִפְלּפְ ּנָ ּתַ  ִנׁשְ
ע ֶנֱאָסר ֵאינוֹ  ֵמֲחָמָתם ַטֲעמוֹ  ַמּגַ   :ּכֹוָכִבים ֵדיעֹובְ  ּבְ

יל. ה ְבׁשִ שׁ  ּתַ ּיֵ , ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּבוֹ  ְוָנַגע ַיִין ּבוֹ  ׁשֶ
יחַ  ֹקֶדם ֲאִפּלוּ  ִהְרּתִ ּום ּבוֹ  ֵאין, ׁשֶ   :ֶנֶסךְ  ַיִין ִמׁשּ

עַ  ֹחֶמץ. ו ַבְעּבֵ ּמְ ִליִכין ׁשֶ ׁשְ ּמַ ׁשֶ  ֵאינוֹ , ָהָאֶרץ ַעל אֹותוֹ  ּכְ
ע ֶנֱאָסר ַמּגַ   :ָכִביםוֹ כּ  עֹוְבֵדי ּבְ

ץ ַיִין ָחִבית ִנְמָצא ִאם. ז ְתַחּמֵ ּנִ עַ  ַעד ׁשֶ ַבְעּבֵ ּמְ  ׁשֶ
ִליִכין ׁשְ ּמַ ׁשֶ ה ְותֹוךְ , ָהָאֶרץ ַעל אֹותוֹ  ּכְ ֹלׁשָ  ָיִמים ׁשְ

עוֹ לְ  ָלחּושׁ  ֵאין, ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּבוֹ  ָנַגע ְלַמְפֵרעַ    :ַמּגָ

ע ֶנֱאָסִרים ַהּבֶֹסר ֵמי. ח ַמּגַ   :ֹוָכִביםכּ  עֹוֵבד ּבְ

ּנֹוְתִנים ַמִים. ט ים ַעל ׁשֶ נוּ  ַהַחְרַצּנִ ּלָ ְדְרכוּ  ׁשֶ ּנִ ֶרֶגל ׁשֶ  ּבְ
ל ֶנֶעְצרוּ  ְוֹלא ַגְלּגַ ַעם, ְוקֹוָרה ּבְ ִני ִראׁשֹון ּפַ , ָאסּור ְוׁשֵ

ֵדי ָמָצא ֹלא ֲאִפּלוּ  תוֹ  ּכְ ל ֶנֶעְצרוּ  ְוִאם. ִמּדָ ַגְלּגַ  ֵאין, ּבְ
ֶהם ּום ּבָ א, ֶנֶסךְ  ַיִין ִמׁשּ ן ִאם ֶאּלָ  ַמִים ִמּדֹות' ג ָנַתן ּכֵ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ '. ד ּוָמָצא ֵאין ׁשֶ יר ׁשֶ ע ְלַהּתִ  עֹוְבֵדי ַמּגַ

ׁשּום ּכֹוָכִבים ֶמד ּבְ ל ּתֶ הּוא ּכָ ח ׁשֶ ּבָ ה ְמׁשֻ ִתּיָ , ִלׁשְ
ּום ַמֲחִליף ִמׁשּ ַיִין ּדְ מּור ּבְ   :ּגָ

ֵהר ֵישׁ . י הֹוִציא ְלִהּזָ ים יםַהַחְרַצנִּ  ִמּלְ ּגִ ּתֹות ְוַהּזַ  ֵמַהּגִ
ְמֵעאִלים אוֹ  ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ְיֵדי ַעל  ַאַחר ֲאִפּלוּ , ִיׁשְ

הֹוִציאוּ  ִני ִראׁשֹון ַיִין ֵמֶהם ׁשֶ   :ְוׁשֵ

ָמִרים. יא נוּ  ׁשְ ּלָ ָמָדן ׁשֶ ּתְ א ָמָצא ְוֹלא ׁשֶ ֵדי ֶאּלָ  ּכְ
ָתן ַעם, ִמּדָ ֶהם ָנַגע ִאם ָאסּור ִראׁשֹון ּפַ  ֹוֵבדָהע ּבָ

ִני ּוַפַעם, ּכֹוָכִבים ר ׁשֵ ָמִרים ֲאָבל. ֻמּתָ ל ׁשְ  עֹוְבֵדי ׁשֶ
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 יא
 יא

א ָמָצא ֹלא ֲאִפּלוּ  ֲאסּוִרים ְלעֹוָלם, ּכֹוָכִבים ֵדי ֶאּלָ  ּכְ
ָתן ָמָדן ֲאִפּלוּ , ִמּדָ ה ּתְ ּמָ ָעִמים ּכַ   :ּפְ

ה ָחִבית. יב ּנָ ּפִ ָמָריו ׁשֶ ָכן ׁשְ ְכׁשְ ַמִים ְוׁשִ  ָלחּושׁ  ֵאין, ּבְ
ךְ  ַחראַ  ע ְלׁשּום ּכָ ִין ְלִפי, ַמּגָ ַהּיַ ֵטל ׁשֶ ִים ּבָ ּמַ  ּבַ

ךְ  ְכׁשֵ ִ ׁשּ ֶהם ׁשֶ   :ּבָ

ְלעוּ  ֲחָרִסים. יג ּבָ ל ַיִין ׁשֶ ה ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ׁשֶ  ַעד, ַהְרּבֵ
ֹוִרין ׁשּ ׁשֶ ּכְ ַמִים אֹוָתם ׁשֶ  ֲאסּוִרים, ֵייָנם ּפֹוְלִטים ּבְ

ֲהָנָאה   :ּבַ

ים. יד יםוְ  ַהַחְרַצּנִ ּגִ ל ַהּזַ ְמֵרי ְוֵכן, ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ׁשֶ  ׁשִ
ֶהם ַיִין ּלָ ֲהָנָאה ֲאסּוִרים ֹחֶדשׁ  ב"י ּתֹוךְ , ׁשֶ  ּוְלַאַחר, ּבַ

ֵנים ר ׁשְ ִרים ֹחֶדשׁ  ָעׂשָ ֲאִכיָלה ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ  מ"ְוה. ּבַ
ָמָדן ּתְ ׁשֶ ַמִים ּכְ ה ּבְ ְתִחּלָ ָמָדן ֹלא ִאם ֲאָבל, ּבִ , ּתְ
ם ֲאִפּלוּ  םְלעֹולָ  ֲאסּוִרים ׁשָ ַתּנּור ִיּבְ   :ּבְ

ְחִמיץ. טו ְמֵרי ַהּמַ ׁשִ ל ַיִין ּבְ  ּתֹוךְ  ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ׁשֶ
ל, ִאסּוָרם ְזַמן ֲהָנָאה ֲאסּוָרה ָהִעָסה ּכָ   :ּבַ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . טז ְמִצית ׁשֶ ּתַ ְקָרשׁ  ַיִין ׁשֶ ְפֵני ַעל ַהּנִ  ּדָ
ים ֶהָחִבית ְנַקּנִ ר ּבוֹ  ָנֲהגוּ  ְוַהּקַ ין, ֶהּתֵ ׁשִ ּמְ ּתַ ׁשְ ּמִ ְכֵלי ׁשֶ  ּבִ
 ִמּלּוי ְלַאַחר אוֹ  ֹחֶדשׁ  ב"י ְלַאַחר ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי
ְמִצית ַמְקִליִפים ְוֵאין ְוֵערּוי ְקָרשׁ  ַהּתַ יָון, ָעָליו ַהּנִ ּכֵ  ׁשֶ

שׁ  ְתַיּבֵ ּנִ ל ׁשֶ ךְ  ּכָ ַבר ּכָ ָלה ּכְ ל ּכָ ּבוֹ  ַיִין ַלְחלּוִחית ּכָ  ׁשֶ
ָעְלָמא ּוְכָעָפר   :הּוא ּבְ

ע ֵלָאֵסר ַיִין ִנְקָרא ֵמֵאיָמַתי. יז ַמּגַ , ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ּבְ
ִהְתִחיל ֶ ךְ  ִמׁשּ ׁשֵ ַהְינוּ , ִלּמָ ךְ  ּדְ ְמׁשַ ּנִ ֶ ת ַעל ִמׁשּ ַעְצמוֹ  ַהּגַ , ּבְ

י ת ּכִ ה ְוִאם. ִמְדרֹון הּוא ַהּגַ ּנָ ים ּפִ ים ַהַחְרַצּנִ ּגִ  ְוַהּזַ
ִין ךְ נִ  ְלַבּדוֹ  ְוַהּיַ ד ְמׁשַ ד ָהֶעְליֹון ִמּצַ ְחּתֹון ַלּצַ , ַהּתַ

ַאר ִין ְוִנׁשְ ָכה ִנְקָרא, עֹוֵמד ְלַבּדוֹ  ַהּיַ ל ְוֶנֱאָסר, ַהְמׁשָ  ּכָ
ת ַמה ּגַ ּבַ ֶ א ָנַגע ֹלא ֲאִפּלוּ , ׁשּ ים ֶאּלָ ַחְרַצּנִ ים ּבַ ּגִ , ּוַבּזַ
ֶהם ֵישׁ  ִאם יחַ  ְמַנת ַעל טֹוֵפחַ  ּבָ ל ֲאָבל. ְלַהְטּפִ  ְזַמן ּכָ

ּלֹא יל ׁשֶ ִין ִהְבּדִ ים ִמן ַהּיַ ים ַהַחְרַצּנִ ּגִ  ָהֵוי ֹלא, ְוַהּזַ
ָכה   :ַהְמׁשָ

א ִאם. יח ת ִמּלֵ ן ַיִין ּכֹוס ֵמַהּגַ לֹותוֹ  ְוִכּוֵ  ִלׁשְ
ים ים ֵמַהַחְרַצּנִ ּגִ ָכה ָהֵוי, ְוַהּזַ  ַסל ָנַתן ִאם ְוֵכן. ַהְמׁשָ

ת ְלתֹוךְ  יִגית אוֹ  ַהּגַ רּוָכה ּגִ ָכה ִנְקָרא, ּדְ יָון ַהְמׁשָ  ּכֵ
ִין ַהּיַ ל ַהַסל ְלתֹוךְ  ִנְכָנס ָצלּול ׁשֶ ים ְוִנְבּדָ  ֵמַהַחְרַצּנִ
ים ּגִ ים ָלַקח ִאם ֲאָבל. ְוַהּזַ ִין ִעם ַהַחְרַצּנִ  ָהֵוי ֹלא, ַהּיַ
ָכה ַיַחד ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ְלָקָחן ִאם ַוֲאִפּלוּ . ַהְמׁשָ , ּבְ

ר ר ְלַהֲחִזיר ֻמּתָ   :ַהּמֹּתָ

רּוִכים ֲעָנִבים ְמֵלָאה יִגיתגִּ . יט ֵבית עֹוֶמֶדת ּדְ  ּבְ
א ֶלֱאֹסר ֵישׁ , ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּמָ יךְ  ׁשֶ הּ  ִהְמׁשִ ּנָ   :ִמּמֶ

ת. כ ִהיא ּגַ ֹלא, ּוְמֵלָאה ְסתּוָמה ׁשֶ ךְ  ּדְ ּיָ הּ  ׁשַ ָכה ּבָ , ַהְמׁשָ
הּ  ְוָיַרד ּנָ ים ַיִין ִמּמֶ ַיַחד ְוַחְרַצּנִ לִּ  ַסל ְלתֹוךְ  ּבְ  ְפֵניׁשֶ
ת ִין ַהּגַ ַהּיַ ן ׁשֶ ּנֵ ַגת ַמה ַעל ֵאין, ּבוֹ  ִמְסּתַ ּבַ ֶ  ּתֹוַרת ׁשּ
א, ַיִין ַסל ַמה ַעל ֶאּלָ ּבַ ֶ ְלַבד ׁשּ  עֹוֵבד ָנַגע ְוִאם, ּבִ

ַסל ּכֹוָכִבים ת ֶהֱחִזירוֹ  ְוִאם. ֶנֱאַסר, ּבַ  ַמה ֶנֱאַסר, ַלּגַ
ת ּגַ ּבַ ּום ׁשֶ ֲעֹרֶבת ִמׁשּ ַסל ַיִין ּתַ ּבַ תְ  ׁשֶ ּנִ  ְוִאם. ּבוֹ  ָעֵרבׁשֶ

ים ֵישׁ  ַחְרַצּנִ ים ּבַ ת ְוַזּגִ ּגַ ּבַ ֶנֶגד' ס ׁשֶ ַפל ַיִין ּכְ ּנָ  ּבוֹ  ׁשֶ
ר, ֵמַהַסל   :ֻמּתָ

ַגת ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ִעם ּדֹוְרִכין ֵאין. כא א ּבַ ּמָ ע ׁשֶ  ִיּגַ
ָיַדִים פּות ָהָיה ַוֲאִפּלוּ , ִויַנֵסךְ  ּבְ   :ּכָ

דָּ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. כב ִין ַרךְ ׁשֶ  ַוֲהֵרי, ּבוֹ  ָנַגע ְוֹלא ַהּיַ
ָרֵאל ּבוֹ  ַעל עֹוֵמד ִיׂשְ ָרֵאל ּגַ סוֹ  הּוא ְוִיׂשְ ּנְ ּכִ ָחִבית ׁשֶ , ּבְ

ה ָאסּור ֶזה ֲהֵרי ִתּיָ ׁשְ   :ּבִ

ל ָחִבית ִאם. כג ַחת ֶנֶסךְ  ַיִין ׁשֶ  ָחִבּיֹות ִעם ֻמּנַ
רֹות ׁשֵ ר ָלהּ  ַלֲעׂשֹות ָצִריךְ , ּכְ   :ֶהּכֵ

ל י"ארדיינט ה"ואאג. כד  ָאסּור, ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ׁשֶ
ֲהָנָאה ַיִין ּבַ   :ַעְצמוֹ  ּכְ
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ר. כה ח ֻמּתָ  י"קוליינדר ּכֹוָכִבים ֵמָהעֹוֵבד ִלּקַ
י ַעל ַאף, י"קונפיט ּנֹוְתִנין ּפִ ֹחֶמץ י"הקוליינדר ׁשֶ   :ּבְ

ַבשׁ . כו ל ּדְ ְמֵעאִלים ׁשֶ   :ָאסּור, ִיׁשְ

 קכד סימן
, בחבית הגוי נגיעת ודיני, נסך יין עושהה הוא מי

  ְסִעיִפים: ז"כ ּובוֹ 

ינֹוק. א ֵאינוֹ  ּגֹוי ּתִ יר ׁשֶ  ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ַמְזּכִ
יהָ  ׁשֶ ּמְ עוֹ  ַיִין אֹוֵסר ֵאינוֹ , ּוְמׁשַ ַמּגָ א, ּבְ ה ֶאּלָ ִתּיָ ׁשְ   :ּבִ

ר. ב ב ּגֵ ַהְינוּ , ּתֹוׁשָ ל ּדְ ּבֵ ּקִ ַבע ָעָליו ׁשֶ  ְוֵכן, תִמְצווֹ  ׁשֶ
ר ל ּגֵ ּמָ ָען, ָטַבל ְוֹלא ׁשֶ ה אֹוֵסר ַמּגָ ִתּיָ ׁשְ   :ּבִ

ד ְוָטְבלוּ  ּוָמלוּ  ֵמַהּגֹוִיים ֲעָבִדים ַהּלֹוֵקחַ . ג  ֵאין, ִמּיָ
ְגעוּ  ְוַיִין, ְמַנְסִכין ּנָ ר, ּבוֹ  ׁשֶ ה ֻמּתָ ִתּיָ ׁשְ י ַעל ְוַאף, ּבִ  ּפִ
ֲעַדִין ָדֵתי ָנֲהגוּ  ֹלא ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ְסקוּ  אְולֹ  ִיׂשְ מֹות ּפָ  ׁשְ
יֶהם ֱאִליִלים   :ִמּפִ

ֵני. ד ָפחֹות ּבְ ְ ּנֹוְלדוּ  ַהּגֹוּיֹות ַהׁשּ ְרׁשּות ׁשֶ ָרֵאל ּבִ , ִיׂשְ
דֹוִלים, ָטְבלוּ  ֹלא ַוֲעַדִין ּוָמלוּ  ִין אֹוְסִרים ַהּגְ  ַהּיַ

ה ִתּיָ ׁשְ ָען ּבִ ַמּגָ ע ֲאָבל, ּבְ ים ַמּגַ ַטּנִ ר, ַהּקְ  ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ
ִתיָּ  ׁשְ יָון, הּבִ לוּ  ּכֵ ּמָ י ַעל ַאף, ׁשֶ ֲעַדִין ּפִ   :ָטְבלוּ  ֹלא ׁשֶ

ְפָחה ִאם. ה ִ ם ָטְבָלה ַהׁשּ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ַעְבדּות ְלׁשָ  ׁשֶ
ֵאין ָנהּ  ׁשֶ ה ּבְ  ָמל ְוֹלא ַרּבוֹ  ָעַבר ֲאִפּלוּ , ֶנֶסךְ  ַיִין עֹוׂשֶ
ין, אֹותוֹ  דֹול ּבֵ ין ּגָ   :ָקָטן ּבֵ

ל. ו ֵאינוֹ  ּגֹוי ּכָ ה ָאסּור ֵיינוֹ , ֱאִליִלים עֹוֵבד ׁשֶ ִתּיָ ׁשְ  ּבִ
ר ֲהָנָאה ּוֻמּתָ ָען, ּבַ ִין ּוַמּגָ ּיַ נוּ  ּבַ ּלָ ֶוה, ׁשֶ , ְלֵייָנם ׁשָ

ָאסּור ה ׁשֶ ִתּיָ ׁשְ   :ּבִ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ז ל ׁשֶ ּכָ ָאְמרוּ  ָמקֹום ׁשֶ ִין ׁשֶ ּיַ נוּ  ּבַ ּלָ  ׁשֶ
הּוא ר ׁשֶ ֲהָנָאה ֻמּתָ ִתיָּ  ְוָאסּור ּבַ ׁשְ ֵני, הּבִ  ְנִגיָעה ַצד ִמּפְ
ַגע ּנָ ָהָיה ַהּגֹוי ּבוֹ  ׁשֶ ׁשֶ  ֲאָבל, ֱאִליִלים עֹוֵבד ַהּגֹוי ּכְ

ְגַלל ִאסּורוֹ  ָהָיה ִאם ֵאינוֹ  ּגֹוי ּבִ  ֱאִליִלים עֹוֵבד ׁשֶ
ַגע ּנָ ִין ׁשֶ ּיַ נוּ  ּבַ ּלָ ּלֹא ׁשֶ ָנה ׁשֶ ַכּוָ ַפח אוֹ , ּבְ ּטָ י ַעל ׁשֶ  ּפִ
ר ֶזה ֲהֵרי, ֶהָחִבית ה ֻמּתָ ִתּיָ ׁשְ ל ְוֵכן, ּבִ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ָעְרָלתוֹ  ָמׁשּוךְ . ח ה ֵאינוֹ  ּבְ  ַאף, ּומּוָמר. ֶנֶסךְ  ַיִין עֹוׂשֶ
י ַעל הּוא ּפִ ה, ָמהּול ׁשֶ עוֹ  ֶנֶסךְ  ַיִין עֹוׂשֶ ַמּגָ  ְוֶנֱאָמן, ּבְ

ב לֹוַמר ָ ׁשּ ְתׁשּוָבה ׁשֶ   :ּבִ

ֶהםשֶׁ  ַהּטֹוִבים ֲאִפּלוּ , ָהֲאנּוִסים. ט  ְיכֹוִלים ֵאיָנם ּבָ
ֵהר ע ִלּזָ ּגַ ֵהם ְוֵכיָון, ּגֹוי ִמּמַ  ֵאיָנן ָעָליו ֲחׁשּוִדים ׁשֶ

ֶהם ַעל ֶנֱאָמִנים ּלָ בּוָעה ֲאִפּלוּ , ׁשֶ ׁשְ  ֶנֱאָמִנים ֲאָבל, ּבִ
ל ַעל   :ֲאֵחִרים ׁשֶ

ע. י ֲהָנָאה ֶלֱאֹסר ּגֹוי ַמּגַ ה ָצִריךְ  ּבַ ֹלׁשָ ָנִאים ׁשְ : ּתְ
יִּ , ֶאָחד ןׁשֶ ּוֵ ינֹוק ַלֲאפּוֵקי, ִלּגֹעַ  ְתּכַ ַגע ּתִ ּנָ ָלאו ׁשֶ ר ּדְ  ּבַ
ָנה ּוָ ִני, ֵמת ְוָעָלה ְלבֹור ָנַפל ַלֲאפּוֵקי ְוֵכן, הּוא ּכַ , ׁשֵ
ַדע ּיֵ הּוא ׁשֶ י, ַיִין ׁשֶ ִליׁשִ ּלֹא, ּוׁשְ ָדָבר עֹוֵסק ְיֵהא ׁשֶ  ּבְ
  :ַאֵחר

יַצד. יא ִגיָעה ִהיא ּכֵ אֹוֵסר ַהּנְ הּ  ׁשֶ ִין ֹויַהגּ  ּבָ  ַהּיַ
ֲהָנָאה ע, ּבַ ּגַ ּיִ ָידוֹ  ׁשֶ ַרְגלוֹ  אוֹ  ּבְ ָדָבר אוֹ  ּבְ  ַאֵחר ּבְ

ךְ  ְכׁשֵ ִפיו ֲאִפּלוּ , ִויׁשַ גֹון, ּבְ ָתה ּכְ ָ ׁשּ ּנוּ  ׁשֶ ַצץ אוֹ  ִמּמֶ ּמָ  ׁשֶ
ֵמיֶנֶקת ָחִבית ּבְ ל, ְלִפיו ְוֶהֱעָלהוּ  ּבְ ִין ּכָ  ָאסּור ַהּיַ
ֲהָנָאה ל. ּבַ ִלי ָמקֹום ִמּכָ יֵּ  ּכְ מוֹ , חֹוְטִמין לוֹ  שׁ ׁשֶ ּיֵשׁ  ּכְ  ׁשֶ
ִלי ּנֹוְטִלים ַלּכְ ּנוּ  ׁשֶ ַדִים ִמּמֶ  ָיכֹול, ַיִין ּבוֹ  ְוֵישׁ , ַלּיָ

ָרֵאל , ֶזה ֵמֹחֶטם ּכֹוָכִבים ְועֹוֵבד ֶזה ֵמֹחֶטם ִלְמֹצץ ִיׂשְ
ֶאָחד ְפֹסק ּוִבְלַבד, ּכְ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ְפֹסק ֹקֶדם ַהּיִ ּיִ   :ַהּגֹוי ׁשֶ

ְכַנס ּגֹוי. יב ּנִ ָרֵאל ַלֲחנּות אוֹ  ְלַבִית ׁשֶ שׁ  ִיׂשְ , ַיִין ְלַבּקֵ
ט הּוא ָידוֹ  ּוָפׁשַ ׁשֶ שׂ  ּכְ ִין ְוָנַגע ְמַחּפֵ ּיַ כוֹ  ּבַ ְכׁשְ  ֶנֱאַסר, ְוׁשִ
ֲהָנָאה ֶאָחד ִנְתָעֵרב ְוִאם. ּבַ ֵמי, ּבְ ִין ּדְ ךְ  ַהּיַ ְכׁשָ  ַהְמׁשֻ
ֲהָנָאה ָאסּור ָאר, ּבַ ְ ר ְוַהׁשּ ֲהָנָאה ֻמּתָ  ִאם ֲאָבל. ּבַ

יט ָסבּור, ְלָחִבית ָידוֹ  הֹוׁשִ הּוא ּכְ ל ׁשֶ ֶמן ׁשֶ  ְוִנְמָצא, ׁשֶ
ל ר, ַיִין ׁשֶ ֲהָנָאה ֻמּתָ   :ּבַ
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ט ֲהֵרי. יג ׁשַ ּפָ ל ְלָחִבית ָידוֹ  ׁשֶ  ֹקֶדם ָידוֹ  ְוָתְפסוּ  ַיִין ׁשֶ
ּיֹוִציָאהּ  ה ֶהָחִבית ּוָפְתחוּ , ְיִניָדהּ  ְוֹלא ׁשֶ ַמּטָ  ַעד ִמּלְ

צָ  ּיָ ִין אׁשֶ ה ְוָיַרד ַהּיַ דוֹ  ְלַמּטָ ר, ִמּיָ ֲהָנָאה ֻמּתָ   :ּבַ

ָלה ָחִבית. יד ּטְ ּנִ ּנוּ  ׁשֶ ְרָזא ִמּמֶ הּ  ְוִהְכִניס, ַהּבִ  ּגֹוי ּבָ
עוֹ  ַגע ַעד ֶאְצּבָ ּנָ ִין ׁשֶ ּיַ ּלוֹ , ּבַ  הֹוִציא ִאם ְוֵכן. ָאסּור ּכֻ
ְרָזא חּוָבה ַהּבִ ֶקב ַהּתְ ּנֶ ִיןהַ  ַעד נֹוַגַעת ְוָהְיָתה ּבַ ִאי, ּיַ  ׁשֶ
ר ּלֹא ֶאְפׁשָ ךְ  ׁשֶ ְכׁשֵ ל עֹוֶבֶרת ֵאיָנהּ  ִאם ֲאָבל. ׁשִ  ֳעִבי ּכָ

ּוַלִים ִעְנָין, ַהׁשּ ִאי ּבְ ר ׁשֶ ךְ  לוֹ  ֶאְפׁשָ ְכׁשֵ ּמֹוִציא ְלׁשַ ׁשֶ , ּכְ
מוֹ  ָהֵוי ַאר ּוָמה ּכֹחוֹ  ּכְ ׁשְ ּנִ ָחִבית ׁשֶ ר ּבֶ  ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ

ה ִתּיָ ׁשְ ָצא ּוָמה, ּבִ ּיָ ה רָאסוּ  ׁשֶ ִתּיָ ׁשְ   :ּבִ

ְכַנס ׁשֹוֶטה ּגֹוי. טו ּנִ שׁ  ְלַבִית ׁשֶ ּיֵ ל ָחִבית ּבוֹ  ׁשֶ , ַיִין ׁשֶ
ָרֵאל ְוִנְכַנס ִין ּוָמָצא ַאֲחָריו ִיׂשְ ֶרךְ  יֹוֵצא ַהּיַ ֶקב ּדֶ  ַהּנֶ

ְרָזא ַהּבִ חּוָבה ׁשֶ ר, ּבוֹ  ּתְ ה ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ ִתּיָ ׁשְ   :ּבִ

ְרזָ  ּגֹוי ִנְדֵנד ִאם. טז ִין ִמן ָיָצא ְוֹלא אַהּבִ , ַלחּוץ ַהּיַ
ְרָזא ה ְוַהּבִ תֹוךְ  ְוִנְכְנָסה ַהּדֶֹפן ְוָעְבָרה ֲאֻרּכָ ִין ּבְ  ִאם, ַהּיַ
ְרָזא ֶקת ֵאיָנהּ  ַהּבִ ָחְזָקה ְמֻהּדֶ ִין ֶנֱאַסר ּבְ ִנְדנּוד ַהּיַ , ֶזה ּבְ
ֶקת ָהְיָתה ִאם ֲאָבל ָחְזָקה ְמֻהּדֶ ר, ּבְ   :ֻמּתָ

אוֹ  ִמי ֵישׁ . יז ִאם ֵמרׁשֶ ְכִלי ּגֹוי ָאַחז ׁשֶ תּוחַ  ּבִ ל ּפָ  ַיִין ׁשֶ
כוֹ  ְכׁשְ י ַעל ַאף, ְוׁשִ ּלֹא ּפִ יהוֹ  ׁשֶ ִין ָנַגע ְוֹלא ִהְגּבִ ּיַ , ּבַ

  :ֶנֱאַסר

ִלי ּגֹוי ָנַטל. יח ל ּכְ יהוֹ  ַיִין ׁשֶ ִין ְוָיַצק ְוִהְגּבִ  ַאף, ַהּיַ
י ַעל ּלֹא ּפִ ךְ  ׁשֶ ְכׁשֵ ֲהֵרי, ֶנֱאַסר, ׁשִ ִין אבָּ  ׁשֶ . ִמּכֹחוֹ  ַהּיַ

יהַּ  ךְ  ְוֹלא ִהְגּבִ ְכׁשֵ ר, ָנַגע ְוֹלא ׁשִ   :ֻמּתָ

שׁ  ַהּבֹור ּגֹוי ָמַדד. יט ּיֵ ֶנה, ַיִין ּבוֹ  ׁשֶ ּקָ ָהָיה אוֹ , ּבְ  ׁשֶ
חַ  י ַעל ְמַטּפֵ ֵדי ָהרֹוְתחֹות ֶהָחִבּיֹות ּפִ נּוחַ  ּכְ ּתָ  ׁשֶ

ַטל אוֹ , ָהְרִתיָחה ּנָ ֲחמָ  ּוְזָרָקהּ  ָחִבית ׁשֶ , ְלבֹור תוֹ ּבַ
ר ֲהָנָאה ֻמּתָ ה ְוָאסּור ּבַ ִתּיָ ׁשְ   :ּבִ

ַפל ּגֹוי. כ ּנָ ל ְלבֹור ׁשֶ ם ְוֶהֱעָלהוּ  ַיִין ׁשֶ ָ ר, ֵמת ִמׁשּ  ֻמּתָ
ֲהָנָאה ה ְוָאסּור ּבַ ִתּיָ ׁשְ ֲהָנָאה ָאסּור, ַחי ָעָלה ֲאָבל, ּבִ   :ּבַ

ָרֵאל. כא ַפל ִיׂשְ ּנָ ל ְלבֹור ׁשֶ ַלח, ַיִין ׁשֶ  ָידוֹ  ּגֹוי ְוׁשָ
ָרֵאל, ְוהֹוִציאוֹ  ּבוֹ  ְוָאַחז ם ָהָיה ַאֵחר ְוִיׂשְ ַמר ׁשָ ָ ׁשּ  ׁשֶ
ּלֹא ִין ָנַגע ׁשֶ ּיַ ר, ּבַ ה ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ ִתּיָ ׁשְ   :ּבִ

ָקה ָחִבית. כב ְסּדְ ּנִ הּ  ׁשֶ ָקהּ  ּגֹוי ְוָקַדם, ְלָאְרּכָ ֵדי ְוִחּבְ  ּכְ
ּלֹא ְרדוּ  ׁשֶ ר ֶזה ֲהֵרי, ַהֲחָרִסים ִיְתּפָ  ֲאָבל. ֲהָנָאהבַּ  ֻמּתָ
ָקה ִאם הּ  ִנְסּדְ יד ָעֶליהָ  ָידוֹ  ְוָנַתן, ְלָרְחּבָ  ָעֶליהָ  ְוִהְכּבִ
ָקהּ  ַעד ִהּדְ ִין ְיִציַאת ּוָמַנע ׁשֶ ר, ַהּיַ ה ֻמּתָ ִתּיָ ׁשְ ּום, ּבִ  ִמׁשּ

ֹלא א, ֶהָחִבית ֵיין ְודֹוֵחק נֹוֵגעַ  ָהֵוי ּדְ ה ֶאּלָ  ְלֵבָנה ַמֲעׂשֵ
ָעְלָמא הֲ , ָעִביד ָקא ּבְ ְלֵבָנה ִהיא ֵריׁשֶ תּוָנה ּכִ  ַעל ַהּנְ

י יָדָתהּ  ֶהָחִבית ּפִ ל ּוְבָחִבּיֹות. ּוַמְכּבִ ּיֵשׁ  ֵעץ ׁשֶ  ָלֶהם ׁשֶ
ּוִקים ם, ז"בלע) אליש"צירק, (ִחׁשּ ָקה ּגַ ְסּדְ ּנִ ׁשֶ  ּכְ
הּ  ָקהּ . ְלָאְרּכָ ֶרת ּגֹוי ְוִחּבְ ה ֻמּתֶ ִתּיָ ׁשְ   :ּבִ

ָהָיה ָחִבית. כג הּ  ֶנֶקב ׁשֶ ִצּדָ ַמט ,ּבְ ָקק ְוִנׁשְ ֶקב ַהּפְ  ֵמַהּנֶ
יחַ  ְמקֹום ָידוֹ  ַהּגֹוי ְוִהּנִ ֶקב ּבִ ֵדי ַהּנֶ ּלֹא ּכְ ִין ֵיֵצא ׁשֶ , ַהּיַ

ל ִין ּכָ ֹראשׁ  ַהּיַ ּמֵ ֶקב ַעד ֶהָחִבית ׁשֶ ֲהָנָאה ָאסּור ַהּנֶ , ּבַ
ן ּמִ ֶקב ְוׁשֶ ה ַהּנֶ ר ּוְלַמּטָ ֲהָנָאה ֻמּתָ ה ְוָאסּור ּבַ ִתּיָ ׁשְ . ּבִ
ִעְנָין הּוא ְוִאם ִאּלוּ  ּבְ יחַ  ֹלא ׁשֶ ֶקב ַעל ָידוֹ  ַהּגֹוי ִהּנִ  ַהּנֶ
ל יֹוֵצא ָהָיה ִין ּכָ גֹון, ַהּיַ ין ּכְ עֹוׂשִ פּוָפה ֵמיֶנֶקת ׁשֶ  ּכְ

יחַ  ּנִ ּמַ הּ  ׁשֶ ִין ְלתֹוךְ  ֹראׁשָ ָחִבית ַהּיַ ּבֶ  ָהֶאָחד ְוָהֹראשׁ , ׁשֶ
ִין ּומֹוֵצץ ֶלָחִבית חּוץ ן ְיֵדי ְוַעל, ַהּיַ ל יֹוֵצא ּכֵ ִין ּכָ  ַהּיַ

ָחִבית ּבֶ יחַ  ִאם, ׁשֶ עוֹ  ַהּגֹוי ִהּנִ י ַעל ֶאְצּבָ יֶנֶקת ּפִ  ַהּמֵ
ִין ּוָמַנע יֵרד ַהּיַ ל ֶנֱאַסר, ִמּלֵ ִין ּכָ ָחִבית ַהּיַ ּבֶ ֲהָנָאה ׁשֶ , ּבַ
ַהּכֹל ָבא ַהּכֹל ְוִנְמָצא, ָידוֹ  לּוֵלי ְוִנְגַרר יֹוֵצא ָהָיה ׁשֶ  ּכְ
א יּגוֹ  ָנַגע ֹלא ְוִאם. ִמּכֹחוֹ  ּלּוחַ  ֶאּלָ ּקִ ִין, ּבַ עֹוֵמד ַהּיַ  ׁשֶ

ְרֵזב ּמַ ּום ָאסּור ּבַ ִין ְוָכל, ִנּצֹוק ִמׁשּ תֹוךְ  ָהַאֵחר ַהּיַ ּבְ  ׁשֶ
ְנַקן ר ִנּצֹוק ָהֵוי ַהּקַ ר ִנּצֹוק ּבַ ה ַאף ּוֻמּתָ ִתּיָ ׁשְ   :ּבִ
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ע. כד ַיִין ּגֹוי ַמּגַ ָבר ְיֵדי ַעל ּבְ ּלֹא ַאֵחר ּדָ ָנה ׁשֶ ַכּוָ , ּבְ
ָהָיה גֹוןכְּ  ֶקל יֹוֵרד ׁשֶ ֹראשׁ  ְוָנַגע, לּוָלב ּוְבָידוֹ , ֵמַהּדֶ  ּבְ

ִין ַהּלּוָלב ּיַ ּלֹא ּבַ ָנה ׁשֶ ַכּוָ ָהָיה אוֹ , ּבְ ךְ  ׁשֶ  ְוָנַגע ְמַהּלֵ
ְכַנף ְגדוֹ  ּבִ ּלֹא ּבִ ָנה ׁשֶ ַכּוָ ן ִאם ְוֵכן, ּבְ ּוֵ  ּבוֹ  ִלּגֹעַ  ִנְתּכַ
ָבר ְיֵדי ַעל א, ַאֵחר ּדָ ֵאינוֹ  ֶאּלָ הּוא ֹוֵדעַ י ׁשֶ , ַיִין ׁשֶ

ר ה ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ ִתּיָ ׁשְ   :ּבִ

שׁ  נֹוד. כה ּיֵ ּנֹוד ּגֹוי ְוָנַגע ַיִין ּבוֹ  ׁשֶ חּוץ ּבַ  ֲאִפּלוּ , ִמּבַ
יעוּ , ָחֵסר הּוא ְפנֹוָתיו ְוִהּגִ ר, זוֹ  ִעם זוֹ  ּדַ  ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ

ה ִתּיָ ׁשְ ֵאין, ּבִ ֶרךְ  ׁשֶ ָכךְ  ִנסּוךְ  ּדֶ   :ּבְ

ְרָזא. כו ָהְיָתה ּבִ ָחִבית ְרפּוָיה ׁשֶ ָקהּ  ּגֹוי ּוָבא, ּבְ , ְוִהּדְ
ר ה ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ ִתּיָ ׁשְ   :ּבִ

ל ָחִבית. כז הּוא ֵעץ ׁשֶ ח, ׁשֹוֵתת אוֹ  ְמַטְפֵטף ׁשֶ  ִיּקַ
ָרֵאל ֹעֶרת ִיׂשְ ָידוֹ  ַהּנְ ה ּבְ ֶנֶגד ִויִניֶחּנָ ֶקב ּכְ ְמַנע ַהּנֶ ּיִ  ׁשֶ

ִין ֵצאת ְקָצת ַהּיַ ן ֹויגּ  ְוָיֹבא, ִמּלָ ה ֻאּמָ ֶקּנָ ין ִויַהּדְ ַסּכִ  ּבְ
ֶקב ּנֶ ָסֵתם ַעד, ּבַ ּיִ ִין ְוִאם. ֵהיֵטב ׁשֶ ה ׁשֹוֵתת ַהּיַ , ַהְרּבֵ
ֵהר ָצִריךְ  יֹוֵתר ִלּזָ ּלֹא ּבְ ע ׁשֶ ִין ַהּגֹוי ִיּגַ ּיַ  ְוָהרֹוֶצה ּבַ

ְבָחר ִמן ַלֲעׂשֹות ק, ַהּמֻ ֶחֶבל ֶהָחִבית ְיַהּדֵ  ְוִיְפֹסק, ּבְ
ִתיַתת ךְ  ְוַאַחר, ִיןַהיַּ  ׁשְ ֶנּנוּ  ּכָ   :ְיַתּקְ

 קכה סימן
 א"י ּובוֹ , כחו וכח כוכבים עובד מכח הבא יין דין

  ְסִעיִפים:

ִלי ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ָנַטל. א ל ּכְ יהוֹ  ַיִין ׁשֶ  ְוָיָצק ְוִהְגּבִ
ִין י ַעל ַאף, ַהּיַ ּלֹא ּפִ ךְ  ׁשֶ ְכׁשֵ ה ֶנֱאַסר, ׁשִ ִתּיָ ׁשְ ֲהֵרי, ּבִ  ׁשֶ
יִ  א ןַהּיַ ַאר ּוָמה, ִמּכֹחוֹ  ּבָ ׁשְ ּנִ ִלי ׁשֶ ּכְ ם ָאסּור ּבַ ן ּגַ , ּכֵ

ּום ּלֹא הּוא ְוִאם. ִנּצֹוק ִמׁשּ ָנה ׁשֶ ַכּוָ ּלֹא ּבְ הּוא ָיַדע ׁשֶ  ׁשֶ
ר ַהּכֹל ַיִין ה ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ ִתּיָ ׁשְ   :ּבִ

ֹכחוֹ  ּכֹחוֹ  ּכֹחַ . ב ִמי ּכְ גֹון, ּכֹחוֹ  ּכֹחַ  ּכֹחַ  הּוא ְוִאם. ּדָ  ּכְ
ת ַרתקוֹ  ָלהּ  ַהּגַ ְלּגְ ּגִ שׁ , ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ ּיֵ ם ׁשֶ ' ג ׁשָ

ין: ּכֹחֹות ּפִ ל ַהּדַ ְלּגַ ִדיֲעַבד, ְוַהּקֹוָרה ְוַהּגַ ר ּבְ  ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ
ה ִתּיָ ׁשְ   :ּבִ

ָרֵאל ּכֹחַ  ִאם. ג , ַיַחד ְמֹעָרִבים ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ְוֹכחַ  ִיׂשְ
גֹון ֵניֶהם ּכְ ְ ׁשּ יַ  ֵערוּ  ׁשֶ ר, ַחדּבְ ִדיֲעַבד ֻמּתָ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . ּבְ
ֹלא ְלָערֹות ְלַבּדוֹ  ָיכֹול ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ָהָיה  ִסּיּועַ  ּבְ

ָרֵאל ֵהא ְוהּוא. ִיׂשְ ּיְ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ עַ  ַהּיִ דֹול ַהְמַסּיֵ  ֲאָבל, ּגָ
ּום ָאסּור, ָקָטן ַנַער ָהָיה ִאם ָהֵוי ִמׁשּ עַ  ּדְ ֵאין ְמַסּיֵ  ׁשֶ
שׁ  ּבוֹ    :ַמּמָ

ִין ִאם. ד חַ  ַהּיַ ֲעָגָלה ֵמָחִבית ְמַקּלֵ ּבַ , ַהּכּוָבא ְלתֹוךְ  ׁשֶ
יהַּ  ּכֹוָכִבים ְוָהעֹוֵבד ֵדי ָהֲעָגָלה ַמְגּבִ ח ּכְ ַקּלַ ּיְ ִין ׁשֶ  ַהּיַ
ר, ָיֶפה יֹוֵתר   :ֻמּתָ

ִין ְלתֹוךְ  ֵחֶפץ אוֹ  ֶאֶבן ָזַרק. ה ר, ַהּיַ  ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ
ה ִתּיָ ׁשְ ל ֶפץַהחֵ  ִאם ֲאָבל, ּבִ ְלּגֵ  ַעד ּדֹוֶחהוּ  ְוהּוא ִמְתּגַ
ּנֹוֵפל ִין ְלתֹוךְ  ׁשֶ ֲהָנָאה ֲאִפּלוּ  ָאסּור, ַהּיַ ה ְוִאם. ּבַ  ָעׂשָ

ֲחָמתוֹ  ֵכן ר, ּבַ ה ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ ִתּיָ ׁשְ   :ּבִ

ֵהִביא ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. ו ים ֲעָנִבים ׁשֶ ַסּלִ  ּוְבַדְרּדּוִרים ּבְ
שׁ  ְלַגת ּוְזָרָקן ּיֵ רּוךְ  ַיִין ּבוֹ  ׁשֶ ר, ּדָ ִדיֲעַבד ֻמּתָ  ַאף, ּבְ
י ַעל שׁ  ּפִ ּיֵ ְרּדּוִרים ׁשֶ ּדַ ב ַיִין ּבַ ּזָ ֶהם ֵמָהֲעָנִבים ׁשֶ ּבָ . ׁשֶ
ָרֵאל ְוִאם עַ  ִיׂשְ ְזִריָקתוֹ  ּכֹוָכִבים ָלעֹוֵבד ְמַסּיֵ ת ּבִ , ַלּגַ
ר ה ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ ִחּלָ   :ְלַכּתְ

ַרק ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. ז ּזָ ִין תֹוךְ לְ  ַמִים ׁשֶ ר, ַהּיַ  ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ
ה ִתּיָ ׁשְ ֵאינוֹ  ְוהּוא, ּבִ ן ׁשֶ גֹון, ְלָמְזגוֹ  ְמַכּוֵ ַרק ּכְ ּזָ  ַמִים ׁשֶ
דֹוָלה ְלָחִבית הּוא ָיַדע ְוֹלא ְלכֹוס אוֹ  ּגְ  ֲאָבל. ַיִין ׁשֶ

ן ִאם ה ָאסּור, ִלְמֹזג ְמַכּוֵ ִתּיָ ׁשְ  ִאם ָידּועַ  ֵאינוֹ  ְוִאם. ּבִ
ן ּוֵ ר, ָלאו ִאם ִלְמִזיָגה ּכִ   :ֻמּתָ

ָעֶרה ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. ח ּמְ ִלי ׁשֶ ָידוֹ  ִמּכְ ּבְ ַיד ִלְכִלי ׁשֶ ּבְ  ׁשֶ
ָרֵאל ה ָאסּור ַהּיֹוֵצא, ִיׂשְ ִתּיָ ׁשְ ָרֵאל. ּבִ ָעֶרה ְוִיׂשְ ּמְ  ׁשֶ
ִלי ָידוֹ  ִמּכְ ּבְ ַיד ִלְכִלי ׁשֶ ּבְ ר, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ  ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ
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ה ִתּיָ ׁשְ ִלי ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ִנְדֵנד ְוִאם. ּבִ  ֶנֱאַסר, ַהּכְ
ִין   :ַהּיַ

ל נֹוד ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ֶהֱעִביר. ט קֹום ַיִין ׁשֶ  ִמּמָ
י אֹוֵחז ְוהּוא, ְלָמקֹום ָידוֹ  ַהּנֹוד ּפִ ין, ּבְ ָהָיה ּבֵ  ַהּנֹוד ׁשֶ
ר, ָחֵסר אוֹ  ָמֵלא י ַעל ְוַאף. ֻמּתָ ִין ּפִ ַהּיַ , ִמְתַנְדֵנד ׁשֶ
אֵ  ֶרךְ  יןׁשֶ ָכךְ  ִנסּוךְ  ּדֶ   :ּבְ

א ָהָיה. י ִלי נֹוׂשֵ תּוחַ  ּכְ ָרֵאל, ַיִין ּובוֹ  ּפָ  הֹוֵלךְ  ְוִיׂשְ
כוֹ  ְוֹלא ָחֵסר הּוא ִאם, ַאֲחָריו ְכׁשְ ר, ׁשִ ה ֻמּתָ ִתּיָ ׁשְ . ּבִ
ֲהָנָאה ָאסּור, ָמֵלא הּוא ְוִאם א ּבַ ּמָ  ְוִאם. ּבוֹ  ָנַגע ׁשֶ

ָרֵאל ׂשְ ִצּדוֹ  הֹוֵלךְ  ַהּיִ ר ָמֵלא ֲאִפּלוּ , ֵלהּ  ּוְנַטר ּבְ  ֻמּתָ
ִאי ר ׁשֶ ע לוֹ  ֶאְפׁשָ ּלֹא ִלּגַ א ָהָיה ְוִאם. ִיְרֶאּנוּ  ׁשֶ  נֹוׂשֵ
ִלי מֹוט ַהּכְ ַנִים ּבְ ׁשְ ָרֵאל ָמֵלא ֲאִפּלוּ , ּבִ ׂשְ  הֹוֵלךְ  ְוַהּיִ
ר, ַאֲחָריו ין ְוהּוא. ֻמּתָ א ַהּדִ ִלי ְלנֹוׂשֵ ֶרךְ  ּדְ   :ְעּתוֹ ַטבַּ  ּדֶ

א ּכֹוָכִבים דעֹובֵ . יא ּנֹוׂשֵ ֵתפוֹ  ַעל ֲאִפּלוּ , ָחִבית ׁשֶ , ּכְ
ִין ָיָצא ּוְבֶלְכּתוֹ  ּלֹא ַלחּוץ ֵמַהּיַ ָנה ׁשֶ ַכּוָ ר, ּבְ ה ֻמּתָ ִתּיָ ׁשְ  ּבִ
ָצא ַמה ֲאִפּלוּ  ּיָ ֶ ֹכחוֹ , ַלחּוץ ׁשּ ּלֹא ּדְ ָנה ׁשֶ ַכּוָ ְזרוּ  ֹלא ּבְ   :ּגָ

 קכו סימן
' ז ּובוֹ , חבור וקנצ ודין, נסך ביין שנתערב יין דין

  ְסִעיִפים:

ָעֶרה. א ִלי ְלתֹוךְ  ַיִין ַהּמְ שׁ  ּכְ ּיֵ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ֵיין ּבוֹ  ׁשֶ
ֲהָנָאה ָהָאסּור ל ֶנֱאָסר, ּבַ ִין ּכָ ִלי ַהּיַ ּכְ ּבַ , ָהֶעְליֹון ׁשֶ
ֲהֵרי ּצֹוק ָהַעּמּוד ׁשֶ ר ַהּנִ ין ְמַחּבֵ ִין ּבֵ ִלי ַהּיַ ּכְ ּבַ  ָהֶעְליֹון ׁשֶ
ִין ּוֵבין ִלי ַהּיַ ּכְ ּבַ ְחּתֹון ׁשֶ ִאּלוּ  ְורֹוִאים, ַהּתַ ל ַיִין ּכְ  ׁשֶ

ל ְמֹעָרב ָהִאסּור ׁשֶ ר ּבְ ף ֵעָרה ְוִאם. ֶהּתֵ ּקֶֹדם, ְוִקּטֵ  ׁשֶ
ַגע ּנָ ל ׁשֶ ׁשֶ ִין ַהּיֹוֵרד ִקּלּוחַ  ִהְפִסיק ָהִאסּור ּבְ ל ֵמַהּיַ  ׁשֶ
ר ר, ֶהּתֵ   :ֻמּתָ

ִנּצֹוק ָהא. ב י ָהֵני, ִחּבּור ּדְ ֶהְפֵסד ִמּלֵ  ֲאָבל, ֻמָעט ּבְ
ֶהְפֵסד ה ּבְ גֹון ְמֻרּבֶ הֹוִציא ּכְ שׁ  ִלְכִלי ֵמֶהָחִבית ׁשֶ ּיֵ  ּבוֹ  ׁשֶ

ר, ֶנֶסךְ  ַיִין   ֻמּתָ

ר ִנּצֹוק. ג   :ִחּבּור ֵאינוֹ  ִנּצֹוק ּבַ

ִלי ַיִין ְמָעֶרה ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ִאם. ד  אוֹ  ְלִטיט ִמּכְ
ה ּפָ ֶרךְ  ֵאין, ִלְכלּוךְ  ִלְמקֹום אוֹ  ְלַאׁשְ ָכךְ  ִנסּוךְ  ּדֶ  ּבְ
ר ְוַהּכֹל ין, ֻמּתָ ָצא ַמה ּבֵ ּיָ ֶ ין ַלחּוץ ׁשּ ְפִנים ַמה ּבֵ ּבִ ֶ . ׁשּ
ָרֵאל ָהָיה ִאם ֲאָבל  ְלִטיט ְמָעֶרה ּכֹוָכִבים עֹוֵבד אוֹ  ִיׂשְ
ה אוֹ  ּפָ ּלּוחַ  ְוָנַגע ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּוָבא, ְלַאׁשְ ּקִ  ַהּכֹל, ּבַ

  :ָאסּור

ִלי ְלתֹוךְ  ַיִין ַהְמָעֶרה .ה ל ּכְ ּלֹא ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ  ׁשֶ
ֶקה ּבוֹ  ְוֵאין, הּוַדח ֵעָרה ֶאת, טֹוֵפחַ  ַמׁשְ  ָאסּור ּבוֹ  ׁשֶ

ה ִתּיָ ׁשְ ֵעָרה ְוֶאת, ּבִ ּנוּ  ׁשֶ ר ִמּמֶ ה ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ ִתּיָ ׁשְ   :ּבִ

שׁ  ַיִין ַקְנַקן. ו ּיֵ ל ִקיתֹון ּבוֹ  ׁשֶ ּנוּ  ְוֵעָרה ַמִים ׁשֶ  ִמּמֶ
שׁ  ְצלֹוִחית ְלתֹוךְ  ּיֵ ל ַיִין ּבוֹ  ׁשֶ  ִאם, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ
ִים ֵישׁ  ּמַ ל ּבַ ל ַקְנַקן ׁשֶ ִין ְלַבּטֵ לֹוִחית ַהּיַ ּצְ ּבַ ר, ׁשֶ . ֻמּתָ

עּור ּטּול ְוׁשִ ְהֶיה ַהְינוּ  ַהּבִ ּיִ ִים ׁשֶ ּמַ ֶנְגּדוֹ ' ס ּבַ   :ּכְ

ת. ז ִין ּגַ ַהּיַ ּנוּ  יֹוֵרד ׁשֶ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ְוָנַגע, ְלבֹור ִמּמֶ
ּלּוחַ  ּקִ ים ֵישׁ  ִאם, ַהּיֹוֵרד ּבַ ַחְרַצּנִ ים ּבַ  ַוֲעָנִבים ְוַזּגִ
ת ּגַ ּבַ ים ׁשֶ ִ ׁשּ ֶנֶגד ׁשִ ּלּוחַ  ּכְ תשֶּׁ  ַמה ֶנֱאַסר ֹלא, ַהּקִ ּגַ   :ּבַ

 קכז סימן
' ד ּובוֹ , חברו של יינו לאסר האדם נאמן אם

  ְסִעיִפים:

ָידוֹ  הּוא ִאם, ֵייְנךָ  ִנְתַנֵסךְ : ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. א , ּבְ
ה ֵאינוֹ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . ֶנֱאָמן ָידוֹ  ַעּתָ ָבר, ּבְ ּכְ  ֻהְחַזר ׁשֶ

ָעִלים ַפַעם ִאם, ַלּבְ ָצאוֹ  ִראׁשֹון ּבְ ּמְ  ִנְתַנֵסךְ : לוֹ  ָאַמר ׁשֶ
ַעל ִאם ֲאִפּלוּ  ֶנֱאָמן, ֵייְנךָ   ִאם ֲאָבל. ַמְכִחיׁשוֹ  ַהּבַ
ן ָאַמר ְוֹלא, ָידוֹ בְּ  ֵאינוֹ  ַעל ּכֵ ַפַעם ַלּבַ  ִראׁשֹון ּבְ
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ָרָאהוּ  ךְ  ַאַחר ֵליהּ  ְוָאַמר, ׁשֶ ַעל ִאם ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ּכָ  ַהּבַ
ַתק ִאם ֲאָבל, יֹוֵדעַ  ֵאיִני: אֹוֵמר אוֹ  ַמְכִחיׁשוֹ  , ׁשָ
ִתיָקה הֹוָדָאה ׁשְ ְמָיא ּכְ ּיֹאַמר ְוהּוא. ּדַ  ִנְתַנֵסךְ : לוֹ  ׁשֶ

פָ  ֵייְנךָ  ָאַמר אוֹ , ֶניךָ ּבְ ַרְגַלִים, ָיַדְעתָּ : לוֹ  ׁשֶ ָבר ּדְ . ַלּדָ
ַתק ְוִאם ךְ  ְוַאַחר, ׁשָ י ַמה: ְוָאַמר, ִהְכִחיׁשוֹ  ּכָ ַתְקּתִ ָ ׁשּ ֶ  ׁשּ

ה ִחּלָ ִביל ֹלא, ּתְ ׁשְ הֹוֵדיִתי ּבִ א, ׁשֶ ב ֶאּלָ ֵ  ְוַלֲחׁשֹב ְלִהְתַיׁשּ
י ִלּבִ   :ֶנֱאָמן, ֱאֶמת הּוא ִאם ִלְזּכֹר ּבְ

מֶּ . ב ָבִרים הּבַ ה, ֲאמּוִרים ּדְ עֹוׂשֶ ׁשֶ ם ִעּמוֹ  ּכְ ִחּנָ  אוֹ , ּבְ
ָכר ֲאִפּלוּ  ׂשָ ִעְנָין ְוהּוא ּבְ ּלֹא ּבְ ִכירּותוֹ  ַיְפִסיד ׁשֶ , ׂשְ
גֹון אֹוֵמר ּכְ ְתַנֵסךְ  ׁשֶ ּנִ ֹאֶנס ׁשֶ ָכרוֹ  אוֹ  ּבְ ְ ׂשּ ָבר ׁשֶ , ֻמָעט ּדָ
ָכרוֹ  ִאם ֲאָבל ה ׂשְ ִעְנָין ְוהּוא, ַהְרּבֵ פְ  ּבְ ּמַ ל ִסידׁשֶ  ּכָ
ָכרוֹ  גֹון, ׂשְ אֹוֵמר ּכְ ְתַנֵסךְ  ׁשֶ ּנִ יָעתוֹ  ׁשֶ ְפׁשִ  ֲאִפּלוּ  ֶנֱאָמן, ּבִ
ה ֵאינוֹ  ָידוֹ  ַעּתָ ַפַעם ֵלהּ  ָאַמר ֹלא ְוַגם ּבְ  ִראׁשֹון ּבְ

ָצאוֹ  ּמְ   :ׁשֶ

ִאסּוִרים ֶנֱאָמן ֶאָחד ֵעד. ג יר, ּבְ  ֹלא ֲאָבל, ְלַהּתִ
  :ְלַהְחִמיר

ָבִרים. ד ֵאין ּדְ ֶהם ׁשֶ א, ִאסּור ֶחְזַקת ּבָ א ֶאּלָ ׁשָ  ֲחׁשָ
א ּמָ ע אוֹ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ַיֲחִליֶפּנוּ  ׁשֶ  ִמי ֵישׁ , ּבוֹ  ִיּגַ

אֹוֵמר סֹוְמִכין ׁשֶ ָטן ַעל ׁשֶ יָון ַהּקָ א ִמּכֵ ּבָ ַעת ִלְכַלל ׁשֶ  ּדַ
ִמיָרה   :ׁשְ

 קכח סימן
, שמה כוכבים עובד ונתיחד יין בו שיש מקום דין

  ִעיִפים:סְ ' ה ּובוֹ 

ְתַיֵחד ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. א ּנִ ִין ִעם ׁשֶ ְרׁשּוֵתנוּ  ֲאִפּלוּ , ַהּיַ , ּבִ
ָעה ֲאִפּלוּ  ֲהָנָאה ָאסּור, ֻמֶעֶטת ׁשָ ּנֹוַדע ִמי ֲאָבל. ּבַ  ׁשֶ
ֵאינוֹ  ָלנוּ  ר, ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת עֹוֵבד ׁשֶ  ַיִין ְלַיֵחד ֻמּתָ

ְרׁשּוֵתנוּ , ֶאְצלוֹ  גֹון, ֻמָעט ִלְזַמן, ּבִ ֵדי ּכְ ֵלךְ  ּכְ ּיֵ ֵדי ׁשֶ  ּכְ
ִעיר ֲאִפּלוּ , יֹוֵתר אוֹ  ִמיל הּ  ּבְ ּלָ ּכֻ , ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ׁשֶ

הּוא הֹוִדיעוֹ  ַוֲאִפּלוּ   ַמְפִקיִדין ֵאין ֲאָבל. ַמְפִליג ׁשֶ
ֵביתוֹ  ַיִין ֶאְצלוֹ  ינוּ  ַוֲאִפּלוּ , ּבְ ָבּתֵ  הּוא ִאם, ָאסּור ּבְ
ה ִלְזַמן ה ָאסּור, ְוִהְפִקיד רָעבַ  ְוִאם. ְמֻרּבֶ ִתּיָ ׁשְ   :ּבִ

ְמָצא ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. ב ּנִ ַבִית ׁשֶ ּבוֹ  ּבְ  לוֹ  ֵישׁ  ִאם, ַיִין ׁשֶ
גֹון, ַיִין אֹותוֹ  ַעל ִמְלֶוה ֲעָשאוֹ  ּכְ , ָאסּור ַאּפֹוֵתיִקי ׁשֶ
ִין ָהָיה ַוֲאִפּלוּ  חֹוָתם ָחתּום ַהּיַ  ֵאין ִאם ֲאָבל. ֶאָחד ּבְ

ִיןהַ  ַעל ִמְלֶוה לוֹ  י ַעל ַאף, ּיַ שׁ  ּפִ ּיֵ  ַעל ִמְלֶוה לוֹ  ׁשֶ
ָרֵאל ַעל ִיׂשְ ִין ּבַ יעַ  ַהּיַ ְלֶוה ְזַמן ְוִהּגִ ר, ַהּמִ  ַוֲאִפּלוּ . ֻמּתָ

ַצד עֹוֵמד ָהָיה ִין ּבְ שׁ  לוֹ  ָסמּוךְ  ַהּיַ ְכֵדי, ַמּמָ ּוט ּבִ ׁשּ  ּפִ
ִין ֵאין ַוֲאִפּלוּ , ָיַדִים ּיַ ֵני, חֹוָתם ׁשּום ּבַ אַ  ִמּפְ ּמֵ  ַחרׁשֶ
הּוא ְפִסיד יֹוֵדעַ  ׁשֶ ּיַ ָרֵאל ׁשֶ ע ָיֵרא הּוא ֵיינוֹ  ִיׂשְ . ִלּגַ
ָידוֹ  ִנְמָצא ַוֲאִפּלוּ  ָרִגיל ֶקֶצף ּבְ י ַעל ַלֲעלֹות ׁשֶ ִין ּפִ , ַהּיַ
ר ָאנוּ , ֻמּתָ ְפֵני לֹוַמר ּתֹוִלים ׁשֶ  ְוֹלא ְלָקחוֹ  ֶהָחִבית ִמּדָ
יו   :ִמּפִ

ִית. ג שׁ  ּבַ ּיֵ ָרֵאל ׁשֶ תֹוכוֹ  ַיִין ּכֹוָכִבים עֹוֵבדוְ  ְלִיׂשְ , ּבְ
ֶלת ְוָסַגר ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ְוִנְכַנס ַמְנעּול ַאֲחָריו ַהּדֶ  ּבְ

ְפִנים ִאם, ִמּבִ א ׁשֶ ָרֵאל ּבָ ֵנס ִיׂשְ ֵנס ָיכֹול ֵאינוֹ  ִלּכָ  ִלּכָ
ּלֹא ַעת ׁשֶ ִין, ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ִמּדַ  ָהיוּ  ְוִאם ָאסּור ַהּיַ

ֶלת ְנָקִבים ּדֶ ָרֵאל ּבַ ׂשְ ּיִ ל ָיכֹול ׁשֶ ּכֵ  ְוִלְראֹות ְלִהְסּתַ
ם ָ ל, ִמׁשּ רֹות ֶהָחִבּיֹות ּכָ ה ֻמּתָ ִתּיָ ׁשְ  ֵהן ֲאִפּלוּ , ּבִ

תּוחֹות ּיּוַכל ֶאת, ָלאו ְוִאם, ּפְ ֶרךְ  ִלְראֹות ׁשֶ ם ּדֶ , ׁשָ
ר ָאר, ֻמּתָ ְ ֲהָנָאה ָאסּור ְוַהׁשּ , ְסתּומֹות ָחִבּיֹות ֲאִפּלוּ , ּבַ
ָהה ִאם דֵ  ׁשָ ח יּכְ ְפּתַ ּיִ  ָהָיה ַוֲאִפּלוּ  ְוִתּגֹב ְוִיּגֹף ׁשֶ

ָרֵאל ר ִיׂשְ אֹותוֹ  ּדַ ִית ּבְ   :ּבַ

ִית. ד ֵאין ּבַ א ּבוֹ  ׁשֶ ל ֵיינוֹ  ֶאּלָ ָרֵאל ׁשֶ  ְוִנְמָצא, ִיׂשְ
תֹוכוֹ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ֶלת ֵאין ִאם, ּבְ ר, ָנעּול ַהּדֶ  ֻמּתָ

ה ִתּיָ ׁשְ ַמְפתֵּ  ָנעּול הּוא ְוִאם. ּבִ ְפִנים חַ ּבְ  ֵאינוֹ  ִאם, ִמּבִ
ס ב ִנְתּפָ ַגּנָ ֲהָנָאה ָאסּור ּכְ ס הּוא ְוִאם, ּבַ ב ִנְתּפָ ַגּנָ  ּכְ
ִניָסה ַעל ר, ַהּכְ ה ֻמּתָ ִתּיָ ׁשְ   :ּבִ
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ּוק ָהיוּ . ה ׁשּ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ְוִנְמָצא, ַיִין ָחִבּיֹות ּבַ
יֵניֶהם שׁ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד הּוא ִאם, ּבֵ ֵאיַמת ַחּלָ  ׁשֶ
ס, נֹוֵגע ִיְמְצאּוהוּ  ְוִאם ָעָליו ָהִעיר ׁשֹוְפֵטי  ִנְתּפַ
ב ַגּנָ ר, ּכְ ה ֻמּתָ ִתּיָ ׁשְ ֲהָנָאה ָאסּור, ָלאו ְוִאם. ּבִ   :ּבַ

 קכט סימן
ין יחַ  ּדִ ַיד ַיִין ַהַמּנִ ָרֵאל כֹוָכִבים עֹוֵבד ּבְ  יֹוֵצא ְוִיׂשְ

  ְסִעיִפים:' כ ּובוֹ ,  ְוִנְכָנס

יחַ . א ּנִ ֲחנּותוֹ  ּכֹוָכִבים ֹוֵבדע ַהּמַ ָהָיה אוֹ , ְוָיָצא ּבַ  לוֹ  ׁשֶ
ְסִפיָנה ַיִין ָקרֹון אוֹ  ּבִ יחוֹ  ּבְ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ִעם ְוִהּנִ

ְרָחץ ְלֵבית אוֹ  ְלֵבית לוֹ  ְוָהַלךְ  ָהָיה אוֹ , ַהּמֶ  עֹוֵבד ׁשֶ
קֹום ַיִין ָחִבּיֹות לוֹ  ַמֲעִביר ּכֹוָכִבים יחוֹ  ְלָמקֹום ִמּמָ  ְוִהּנִ
ִין ִעם ְלַבּדוֹ  ר ְוָיָצא ַהּיַ ָהה ֲאִפּלוּ , ֻמּתָ , ַרב ְזַמן ׁשָ
ֵני הּוא ִמּפְ ָכל ָיֵרא ׁשֶ ָעה ּבְ ה ׁשָ  ְוהּוא. ְוִיְרֵאִני ָיֹבא ַעּתָ
ּלֹא ָסַגר נֹוַדע ׁשֶ  אוֹ , ַהֲחנּות ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ׁשֶ

ִהְרִחיק רֹון ׁשֶ ִעְנָין ְוַהְסִפיָנה ַהּקָ ֵאין ּבְ  םְיכֹוִלי ׁשֶ
ה. ִלְראֹותוֹ  ּמֶ ָבִרים ּבַ שׁ , ֲאמּוִרים ּדְ ּיֵ ֶרךְ  ׁשֶ  ֲעַקְלּתֹון ּדֶ
כֹול ּיָ ְתֹאם ָעָליו ָלֹבא ׁשֶ ּלֹא, ּפִ ָהַלךְ  ְוֵכן, ִיְרֶאּנוּ  ׁשֶ ׁשֶ  ּכְ
ְרָחץ ְלֵבית ֶרךְ  ָהַלךְ , ַהּמֶ ִעְנָין, ֲעַקְלּתֹון ּדֶ ּלֹא ּבְ  ָיַדע ׁשֶ
ָהַלךְ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ְרָחץהַ  ְלֵבית ׁשֶ  ָרָאה ִאם ֲאָבל. ּמֶ
ָהַלךְ  ֵנס ׁשֶ ְרָחץ ְלֵבית ִלּכָ ּלֹא יֹוֵדעַ , ַהּמֶ . ָלֹבא ְיַמֵהר ׁשֶ

יחַ  ּכֹוָכִבים ַלעֹוֵבד ָאַמר ִאם ְוֵכן ִהּנִ ֲחנּות ׁשֶ ֹמר: ּבַ  ׁשְ
ק יֹוֵדעַ , ִלי ּלֵ ְסּתַ ּנִ ִמיָרתוֹ  ׁשֶ ְ  ַלעֹוֵבד ָאַמר ִאם ְוֵכן. ִמׁשּ

ֲעִביר ּכֹוָכִבים , ַאֲחֶריךָ  ָאֹבא ַוֲאִני, ֵלךְ : ָחִבּיֹותהֶ  ַהּמַ
הֹוִדיעוֹ  אוֹ  הּוא ׁשֶ תּוחֹות ֶהָחִבּיֹות ִאם, ַמְפִליג ׁשֶ , ּפְ

יָון ֶעְלמוּ  ּכֵ ּנֶ , ְסתּומֹות ֵהם ְוִאם. ֲאסּורֹות, ֵמֵעיָניו ׁשֶ
ַהְפָלָגתוֹ  ֵישׁ  ִאם עּור ּבְ ֵדי ׁשִ ּיּוַכל ּכְ  ִמגּופֹות ְלָהִסיר ׁשֶ

הּ  ֶהָחִבית ּלָ ין, ּכֻ ִהיא ּבֵ ל ׁשֶ ין ִטיט ׁשֶ ִהיא ּבֵ ל ׁשֶ  ׁשֶ
ֵגב, ּוְלַהֲחִזיָרהּ , ִסיד   :ָאסּור, ְוִתּנָ

ֵרי ָהא. ב ׁשָ שׁ  ּדְ ּיֵ ׁשֶ ֶרךְ  ּכְ ְוָקא, ֲעַקְלּתֹון ּדֶ ָהעֹוֵבד ּדַ ׁשֶ  ּכְ
ַנִים ֵהם ִאם ֲאָבל. ְלַבּדוֹ  ּכֹוָכִבים , ָאסּור, יֹוֵתר אוֹ  ׁשְ
ר ֶאְפׁשָ ֹמרלִ  ֵמֶהם ְלֶאָחד ׁשֶ ֶרךְ  ׁשְ  ְוָהַאֵחר, ֲעַקְלּתֹון ַהּדֶ

ע   :ִיּגַ

ֵרי ָהא. ג ׁשָ ָחִבּיֹות ּדְ תּוחֹות ּבְ ֹלא ְלַגְמֵרי ּפְ ָקק ּבְ  ָהֵני, ּפְ
י ְסִפיָנה ִמּלֵ ֲחנּות אוֹ  ּבִ ֵאין ּבַ ע ְרׁשּות לוֹ  ׁשֶ  ִלּגַ

ָחִבּיֹות ַמֲעִביר ֲאָבל. ַעְצָמם ּבֶ קֹום ָחִבית ּבְ , ְלָמקֹום ִמּמָ
יָנן, ֲאסּוָרה, ֲחֵסָרה ִהיא ַוֲאִפּלוּ . ֹלא ַחְיׁשִ ְלָמא ּדְ  ָנַגע ּדִ
ָלל ִייָרא ְוֹלא כֹול, ּכְ ּיָ ֵמט ׁשֶ ָ הּ  ְלַהֲחִזיק: ְולֹוַמר ְלִהׁשּ  ּבָ

ְנִתי ּוַ ּלֹא, ּכִ ּפֹל ׁשֶ   :ּתִ

הּוא הֹוִדיעוֹ  ֲאִפּלוּ . ד קּוָקה ֶהָחִבית ִאם, ַמְפִליג ׁשֶ  ּפְ
ְזַמן ְוהּוא שׁ  ּבִ ּיֵ ה ׁשֶ ָרִכים עֹוְבֵרי ַהְרּבֵ גֹון, ּדְ ין ּכְ  ּבֵ

ּתֹות ר, ַהּגִ הּוא, ֻמּתָ ָרִכים ֵמעֹוְבֵרי ִמְתָיֵרא ׁשֶ  ֲאִפּלוּ , ּדְ
  :ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ֵהם

חַ  ַהּמֹוֵסר. ה ִין, ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ֲחנּותוֹ  ַמְפּתֵ ּבוֹ  ַהּיַ  ׁשֶ
ר ַאר ֹלא ֲאִפּלוּ , ֻמּתָ ִעיר ְיהּוִדי ׁשּום ִנׁשְ  ֲאִפּלוּ , ּבָ

הּוא הֹוִדיעוֹ  ּלֹא, ַמְפִליג ׁשֶ א לוֹ  ָמַסר ׁשֶ ִמיַרת ֶאּלָ  ׁשְ
חַ  ְפּתֵ ֵנס ָיֵרא ְוהּוא ַהּמַ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּבוֹ  ִלּכָ ּלֹא ׁשֶ  ׁשֶ
ירוּ  א, ִהּתִ ֵאינוֹ  ֶאּלָ ׁשֶ הּוא יֹוֵדעַ  ּכְ ר ְוָאז, ַמְפִליג ׁשֶ  ֻמּתָ
ְכַנס ְמָצאוֹ  ֲאִפּלוּ  ּנִ הּוא הֹוִדיעוֹ  ִאם ֲאָבל, ׁשֶ , ַמְפִליג ׁשֶ
ס ִאם ֲאִפּלוּ  ב ָעָליו ִנְתּפַ ַגּנָ   :ָאסּור, ּכְ

ָרֵאל. ו ָהיוּ  ּכֹוָכִבים ְועֹוֵבד ִיׂשְ ְסִפיָנה ׁשֶ , ַיִין ּוָבהּ  ּבִ
ַמע ָרֵאל ְוׁשָ ִקיַעת קֹול ִיׂשְ ּתֹוְקִעין ׁשֹוָפר ּתְ ּבֹת ׁשֶ  ִלׁשְ
יחַ  ָלִעיר ְוִנְכַנס ִין ְוִהּנִ ְסִפיָנה ַהּיַ ּבַ  ָהעֹוֵבד ִעם ׁשֶ

ֶרךְ  ֵישׁ  ִאם, ּכֹוָכִבים תֹון ּדֶ ּיּוַכל ֲעַקּלָ  ָעָליו ָלֹבא ׁשֶ
ְתֹאם ם ְוֵאין ּפִ א ׁשָ ר, ֶאָחד ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ֶאּלָ  ֻמּתָ
ִין ינוֹ  ֵישׁ  ִאם ֲאִפּלוּ , ַהּיַ ִין ּבֵ ִים יֹוֵתר ַלּיַ ה ֵמַאְלּפַ , ַאּמָ
ֵאין ֵעיֵניֶהם ָאנוּ  ׁשֶ ת ׁשֹוְמֵרי ֶחְזַקתבְּ  ּבְ ּבָ ָראּוי ׁשַ   :ּכָ
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ִבים ָהיוּ . ז ָרֵאל יֹוׁשְ ּתֹות ּכֹוָכִבים ְועֹוֵבד ִיׂשְ ל ִלׁשְ  ּכָ
ינוֹ  ֶאָחד ַמע, ִמּיֵ ָרֵאל ְוׁשָ ׂשְ ּקֹוִרין ַהּיִ ֶנֶסת ְלֵבית ׁשֶ  ַהּכְ
ם ְוָהַלךְ  ל ׁשָ ּלֵ ר, ְלִהְתּפַ ִין ֻמּתָ ֶרךְ  ֵישׁ  ִאם ַהּיַ  ֲעַקְלּתֹון ּדֶ
יּ  ְתֹאם ָעָליו ָלֹבא ּוַכלׁשֶ  ׁשֹוִתים ָהיוּ  ִאם ֲאָבל. ּפִ

ַיַחד ִין ּבְ ְלָחן ַעל ִלְפֵניֶהם ְוַיִין, ֶאָחד ִמּיַ ֻ  ַאֵחר ְוַיִין ַהׁשּ
ְלָחן חּוץ ֻ יחַ , ַלׁשּ ַעל. ְלַבּדוֹ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ְוִהּנִ  ׁשֶ

ְלָחן ֻ חּוץ ְוֶאת, ָאסּור, ַהׁשּ ְלָחן ׁשֶ ֻ ּתֹוךְ  ֶאת, ַלׁשּ ּוט ׁשֶ ׁשּ  ּפִ
חּוץ, ָאסּור, ָיָדיו ּוט ְוׁשֶ ר, ָיָדיו ְלִפׁשּ  ָאַמר ְוִאם. ֻמּתָ
ל, ְוׁשֹוֶתה מֹוֵזג ֱהֵוי: לוֹ  תּוחֹות ֶהָחִבּיֹות ּכָ ִית ַהּפְ ּבַ ּבַ  ׁשֶ

רֹות ְוַהְסתּומֹות, ֲאסּורֹות א, ֻמּתָ ן ִאם ֶאּלָ ָהה ּכֵ ֵדי ׁשָ  ּכְ
ִסיר ּיָ גּוָפה ׁשֶ הּ  ַהּמְ ּלָ הְוַיְחִזירֶ  ּכֻ ֵגב ּנָ   :ְוִתּנָ

ָרֵאל. ח ַכר ִיׂשְ ָ ׂשּ ִית ׁשֶ ֲחַצר ּבַ יחַ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּבַ  ְוִהּנִ
ֶלת ְוָסַגר ַיִין ּבוֹ  ִריחַ  ְוִהְכִניס ַהּדֶ ַעת ַהּבְ ּבַ ּטַ ַכח, ּבַ  ְוׁשָ

חַ  ְסָגרוֹ  ְוֹלא ַמְפּתֵ ישׁ  ָיִמים ּוְלסֹוף, ְוִהְפִליג, ּבְ  ִהְרּגִ
חַ  ָסגּור ָהָיה ּלֹאשֶׁ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ַמְפּתֵ  ְוהֹוִדיעַ  ּבְ
ָבר הּוִדי ַהּדָ ר, ַלּיְ   :ֻמּתָ

ִית. ט שׁ  ּבַ ּיֵ ָרֵאל ׁשֶ ר ּכֹוָכִבים ְועֹוֵבד, ַיִין ּבוֹ  ְלִיׂשְ  ּדָ
ה ָרֵאל ְלַמּטָ ה ְוִיׂשְ ֲעִלּיָ ה, ּבָ ה ַוֲאֻרּבָ ִית ֵמָהֲעִלּיָ , ַלּבַ
ֵניֶהם ְוָיְצאוּ  ֶבָהָלה ׁשְ ד אוֹ  ןָחתָ  ִלְראֹות ּבְ  ְוָחַזר, ֶהְסּפֵ
ַתח ְוָסַגר ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ךְ  ְוַאַחר ַהּפֶ א ּכָ ָרֵאל ּבָ ׂשְ , ַהּיִ

י ַעל ַאף ֵאין ּפִ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ א ַמֲעָבר ַלּיִ ֶרךְ  ֶאּלָ ִית ּדֶ  ַהּבַ
ר ְוִאי ּלֹא ַלֲעֹבר ֶאְפׁשָ ִין ֲהֵרי, ִיְרֶאּנוּ  ׁשֶ תּוחַ  ַהּיַ  ַהּפָ

ֵבית ּבְ ְרֵאלִ  ׁשֶ ׂשְ רוֹ  יַהּיִ ֶהּתֵ ּלֹא, ּבְ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ָסַגר ׁשֶ
א ַעת ַעל ֶאּלָ ָבר ּדַ ּכְ ָרֵאל ִנְכַנס ׁשֶ ׂשְ  ְוֹלא ְלֵביתוֹ  ַהּיִ
ַאר חּוץ ָאָדם ִנׁשְ ה, ּבַ הּוא לוֹ  ְוִכְמֻדּמֶ   :ְקָדמוֹ  ׁשֶ

ַמע ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. י ָ ׁשּ ֲאַגת קֹול ׁשֶ ְחּדוֹ , ַאְרֵיה ׁשַ  ּוִמּפַ
א ֶלת ְוָסַגר ַיִין ֶהָחִבּיֹות יןבֵּ  ֶנְחּבָ ר, ַאֲחָריו ַהּדֶ  ֻמּתָ
תּוחֹות ֵהן ֲאִפּלוּ  ֵני, ּפְ הּוא ִמּפְ א: אֹוֵמר ׁשֶ ּמָ ָרֵאל ׁשֶ  ִיׂשְ
א ַאֵחר אן ֶנְחּבָ ע אֹוִתי ְוִיְרֶאה, ּכָ ֶאּגַ ׁשֶ   :ּכְ

ִבים. יא ּנָ ְכְנסוּ  ּגַ ּנִ ף ׁשֶ  ִאם. ַיִין ָחִבּיֹות ּוָפְתחוּ  ְלַמְרּתֵ
ֵבי ֹרב ּנָ ן ְוִאם. ָאסּור, ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ָהִעיר ּגַ  ֻרּבָ

ָרֵאל ר, ִיׂשְ ן ְוִאם. ֻמּתָ ְמֵעאִלים ֻרּבָ ה ָאסּור, ִיׁשְ ִתּיָ ׁשְ  ּבִ
ר ֲהָנָאה ּוֻמּתָ הּוִדים ֵישׁ  ְוִאם. ּבַ כּוָנה ַלּיְ ם ׁשְ , ְלַבּדָ
ֵאין ֶרךְ  ׁשֶ  ַחראַ  הֹוְלִכים, ַמְפִסיָקָתהּ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּדֶ
ֵני ֹרב כּוָנה ּבְ ְ י ַעל ַאף, ַהׁשּ ֹרב ּפִ ֵני ׁשֶ  עֹוְבֵדי ָהִעיר ּבְ

ְרִגיִלים ּוְבָמקֹום. ּכֹוָכִבים ָחִבּיֹות ָממֹון ְלַהְצִניעַ  ׁשֶ  ּבְ
יִחים ין אֹוָתם ּוַמּנִ ֵבי ֹרב ִאם ֲאִפּלוּ , ַיִין ָחִבּיֹות ּבֵ ּנָ  ּגַ

ר, ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ָהִעיר א, ֻמּתָ ּמָ ׁשֶ אוּ  ֹלא ּדְ א, ּבָ  ֶאּלָ
ִביל ׁשְ מֹון ּבִ ָראוּ  ַהּמָ הּוא ּוְכׁשֶ   :ּבוֹ  ָנְגעוּ  ֹלא ַיִין ׁשֶ

ִנְכַנס ַחִיל. יב ָרֵאל ְלֵבית ְוִנְכַנס ָלִעיר ׁשֶ ַעת. ִיׂשְ ׁשְ  ּבִ
לֹום תּוחֹות ָחִבּיֹות, ׁשָ קּוקֹות ֵהן ֲאִפּלוּ , ּפְ , ֲאסּורֹות, ּפְ

ְמגּוָפה ּוְסתּומֹות ל ּבִ רֹות, ִטיט ׁשֶ ַעת. ֻמּתָ  ּוִבׁשְ
רֹות ָוֵאּלוּ  ֵאּלוּ , ִמְלָחָמה ְפתּוחֹות ְוַדְוָקא. ֻמּתָ  ּבִ
ָתן ִחּלָ חוּ  ְסתּומֹות ֲאָבל, ִמּתְ ְפּתְ ּנִ   :ְלהוּ  ַחְיִשיָנן, ׁשֶ

ְמָצא ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. יג ּנִ ת ֵאֶצל עֹוֵמד ׁשֶ  ֵישׁ  ִאם, ַהּגַ
הּ  יחַ  ְמַנת ַעל טֹוֵפחַ  ּבָ  ְוִאי. ְוִנּגּוב ֲהָדָחה ִריךְ צָ  ְלַהְטּפִ
ֲהָדָחה, ֹלא   :ָסֵגי ּבַ

ת ּכֹוָכִבים עֹוֶבֶדת זֹוָנה. יד ְמִסּבַ ָרֵאל ּבִ ִין, ִיׂשְ ר ַהּיַ , ֻמּתָ
ֵאיָנם יִחים ׁשֶ ְרֵאִלית זֹוָנה ֲאָבל. ְלַנֵסךְ  אֹוָתהּ  ַמּנִ  ִיׂשְ
ת ְמִסּבַ ל ֵייָנהּ , ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ּבִ ם ַהּזֹוָנה ׁשֶ ן ּגַ  ּכֵ
  :ָאסּור

יחַ . טו ֵביתוֹ  ַיִין ִהּנִ ַחּלֹון ּבְ תּוחַ  ּבְ  עֹוֵבד ּוָבא, ּפָ
ם ְוִהְכִניס ּכֹוָכִבים ֶלת ְוָסַגר זֹוָנה ׁשָ  ְוַאַחר, ַאֲחָריו ַהּדֶ

ךְ  א ּכָ ָרֵאל ּבָ ׂשְ מוֹ  ֵיינוֹ  ּוָמָצא ַהּיִ יחוֹ  ּכְ ִהּנִ ר, ׁשֶ   :ֻמּתָ

ֲחלּוָקה ָחֵצר. טז י ׁשֶ ָראׁשֵ ין דֹותְיתֵ  ּבְ ָרֵאל ּבֵ  ְלעֹוֵבד ִיׂשְ
י ַעל ַאף, ּכֹוָכִבים ָחִבּיֹות ּפִ תּוחֹות ׁשֶ  ָסמּוךְ  עֹוְמדֹות ּפְ
ל ְלֶחְלקוֹ  ּוט ּתֹוךְ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ ׁשּ רֹות, ָיָדיו ּפִ . ֻמּתָ

ּגוֹ  ָהָיה ִאם ְוֵכן ל ּגַ ָרֵאל ׁשֶ ּגוֹ  ְלַמְעָלה ִיׂשְ ל ִמּגַ  ׁשֶ
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יֵתדֹות לּוִקיםַוחֲ , ּכֹוָכִבים עֹוֵבד יחַ , ּבִ ם ַמּנִ  ַאף ֵיינוֹ  ׁשָ
י ַעל דוֹ  ּפִ ּיָ ַעת ׁשֶ ם ַמּגַ   :ׁשָ

ל ָחִבית. יז ָפה ַיִין ׁשֶ ּצָ ָהר ׁשֶ ּנָ ֶנֶגד ְוִנְמְצָאה ּבַ  ִעיר ּכְ
הּ  ֻרּבָ ָרֵאל ׁשֶ ָהר ֵישׁ  ִאם, ִיׂשְ ּנָ י ְוֶסֶכר ִמְכׁשֹולֹות ּבַ  ֲאַגּמֵ
ָהיוּ  ַמִים ָאה ִאּלוּ  אֹוָתהּ  ַמֲעִמיִדים ׁשֶ קֹום ּבָ , ַאֵחר ִמּמָ

רֹות ֵאין, ֻמּתָ א ִלְתלֹוָתהּ  ׁשֶ ִעיר ֶאּלָ ְמֵצאת ּבָ ּנִ הּ  ׁשֶ ֶנְגּדָ . ּכְ
ָהר ֵאין ְוִאם ּנָ י ֶסֶכר ּבַ ָאנוּ , ֲאסּוָרה, ַמִים ֲאַגּמֵ  ׁשֶ

ֹרב אֹוָתהּ  ּתֹוִלים ֵהם ַהְסִביבֹות ּבְ . ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ׁשֶ
ֶנֶגד ִנְמֵצאת ְוִאם הּ  ירעִ  ּכְ ֻרּבָ  ִאם, ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ׁשֶ
ָרֵאל ַהְסִביבֹות ֹרב ם ָלֹבא ִויכֹוָלה ִיׂשְ ֶרךְ  ׁשָ ָרה ּדֶ  ְיׁשָ

ּלֹא ע ׁשֶ ְטּבַ ֶרת, ּתִ ה ְקרֹוָבה ֲאִפּלוּ , ֻמּתֶ ל ְלִעיר ַהְרּבֵ  ׁשֶ
ּמֹוִכיחַ  ַעד, ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ִהיא ִקְרָבָתהּ  ׁשֶ ל ׁשֶ  ׁשֶ
יִחים, ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי רֹוב ַמּנִ . ָהֹרב ַאַחר ְוהֹוְלִכים ַהּקָ
ִין, ָלאו ְוִאם ֲהָנָאה ָאסּור ַהּיַ ְנַקן ּבַ ל הּוא ְוַהּקַ  ׁשֶ

א ְוִאם. מֹוְצאוֹ  ָרֵאל ּבָ הּ  ְוָנַתן ִיׂשְ ִין ַאף, ִסיָמן ּבָ  ַהּיַ
ר ל הּוא ַוֲהֵרי, ֻמּתָ ֵכיָון, מֹוְצאוֹ  ׁשֶ הּ  ּדְ ֻרּבָ  עֹוְבֵדי ּדְ

ָעִלים ָיֲאׁשוּ ִנתְ , ּכֹוָכִבים   :ַהּבְ

ל ָחִבית. יח ְמֵצאת ַיִין ׁשֶ ּנִ ַכְרמוֹ  ׁשֶ ל ּבְ ָרֵאל ׁשֶ  ְוֵישׁ , ִיׂשְ
ָרִמים ל ֲאֵחִרים ּכְ ָרֵאל ׁשֶ ים ּוְכָרִמים, ְסמּוִכים ִיׂשְ  ַרּבִ
ל ֵמֶהם י ַעל ַאף, ְסִביבֹוֵתיֶהם ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ׁשֶ  ּפִ

ְרחֹוִקים ל ׁשֶ ֶ ָרֵאל ִמׁשּ ָאְזִליָנן, ֲאסּוָרה ָחִביתהֶ , ִיׂשְ  ּדְ
ַתר א ּבָ ב ַעל ַאף ֻרּבָ א ּגַ ִאּכָ מּוָכח קֹוְרָבא ּדְ ל ּדְ ׁשֶ  ּדְ

ָרֵאל ֵאין לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין. ָהְיָתה ִיׂשְ ׁשֶ ם ּכְ ל ׁשָ  ׁשֶ
ָרֵאל א ִיׂשְ ֶרם אֹותוֹ  ֶאּלָ ין ְוהּוא. ּכֶ גֹון, ְלָהֵקל ַהּדִ  ּכְ
ְמָצא ּנִ ַכְרמוֹ  ׁשֶ ל ּבְ י ַעל ַאף ּכֹוָכִבים דעֹובֵ  ׁשֶ שׁ  ּפִ ּיֵ  ׁשֶ
ָרִמים ל ֲאֵחִרים ּכְ א ִאי, ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ׁשֶ ָרִמים ִאּכָ  ּכְ

ל ָרֵאל ׁשֶ ים ִיׂשְ , ֵמֶהם ְרחֹוִקים ֲאִפּלוּ , ֵמֶהם ַרּבִ
ֶבת ְוהּוא. ְלָהֵקל הֹוְלִכים ּיֹוׁשֶ ין ׁשֶ ֵאינוֹ  ֶהָהִרים ּבֵ  ׁשֶ
ָרִכים ְלעֹוְבֵרי ַמֲעָבר רֹב, ֲאסּוָרה ָהֵכי ָלאו ָהא, ּדְ  ׁשֶ
ָרִכים עֹוְבֵרי ָמא ֵהם ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ּדְ . ָנַפל ֵמֶהם ְוׁשֶ

י ְוָהֵני ַבְקּבּוק ִמּלֵ ֵאין ָחִבית ֲאָבל, ּבְ ֶרךְ  ׁשֶ  עֹוְבֵרי ּדֶ
ָרִכים ּיֹוֵצא ְלהֹוִליךְ  ּדְ ֶהם ּתֹוִלים ֵאין, בוֹ  ּכַ   :ּבָ

ְמְצאוּ  ַיִין נֹודֹות. יט ּנִ ָלִכיםמֻ  ׁשֶ ֶרךְ  ׁשְ ּדֶ  ֹרב ִאם, ּבַ
ָרֵאל ַיִין ׁשֹוְפֵכי ִרים, ִיׂשְ דֹוִלים נֹודֹות ֵהם ִאם, ֻמּתָ . ּגְ
ים ֵהם ִאם ֲאָבל ֶרךְ  ְקַטּנִ ּדֶ ָרִכים עֹוְבֵרי ׁשֶ  ְלהֹוִליךְ  ּדְ

ּיֹוֵצא ָאנוּ , ֲאסּוִרים, ָבֶהם ּכַ ֶהם ּתֹוִלים ׁשֶ ם ּבָ ֻרּבָ  ׁשֶ
דֹוִלים יוּ הָ  ְוִאם. ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ים ּגְ ִרים, ּוְקַטּנִ  ֻמּתָ
ם ּלָ דֹוִלים, ּכֻ ַהּגְ ים ַעל מֹוִכיִחים ׁשֶ ַטּנִ ֵהם ַהּקְ  ׁשֶ

ֹוְפֵכי ם ַוֲהֵרי, ַיִין ִמׁשּ ָרֵאל ֻרּבָ ים, ִיׂשְ ַטּנִ  ְלַהְכִריעַ  ְוַהּקְ
א ָ ׂשּ אוּ  ַהּמַ   :ּבָ

ָרֵאל. כ שׁ  ִיׂשְ ּיֵ אֹוָצר ַיִין לוֹ  ׁשֶ ּלוֹ  ּבָ  ֹוָצרָהא ּוֶפַתח ׁשֶ
חַ  ָסגּור ַמְפּתֵ ַתח ּוָמָצא, ֶאָחד ּבְ תּוחַ  ַהּפֶ  ְועֹוֵבד ּפָ

הּוא מֹוֶדה ֶאָחד ּכֹוָכִבים ָתחוֹ  ׁשֶ ֹאב ּפְ  ִמּבֹור ַמִים ִלׁשְ
אֹוָצר ּבָ ֵדי ׁשֶ יתוֹ  ִלְבנֹות ּכְ ר, ּבֵ   :ֻמּתָ

 קל סימן
  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , היין חתימת דין

ר. א ַיד ַיִין ֹלחַ ְוִלשְׁ  ְלַהְפִקיד ֻמּתָ  ִאם, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּבְ
חֹוָתם ָחתּום הּוא תֹוךְ  ּבְ חַ  אוֹ  חֹוָתם ּבְ . ְוחֹוָתם ַמְפּתֵ
י ְוָהֵני ָחִבית ִמּלֵ ל ּבְ ָחִבית ֹלא ֲאָבל, ֶחֶרס ׁשֶ ל ּבְ  ׁשֶ
ֵני, ֵעץ כֹוִלין ִמּפְ ּיְ ין ַיִין ְלהֹוִציא ׁשֶ ָסִרים ִמּבֵ  ְוֹלא ַהּנְ

יׁשוּ  ן ְוָכל, ַיְרּגִ ּכֵ נֹודֹות ׁשֶ ַקל, ּבְ ּבְ  ְלהֹוִציא ְיכֹוִלים ׁשֶ
ין ַיִין ִפירֹות ִמּבֵ ָנה ָלֶהם ְוֵאין. ַהּתְ ּקָ א, ּתַ ְכִניס ֶאּלָ ּיַ  ׁשֶ
ל ל ֶהָחִבּיֹות ּכָ ל אוֹ  ֵעץ ׁשֶ ק ַהּנֹאד ּכָ ׂשַ ֵאין ּבְ  ּבוֹ  ׁשֶ

ִפיָרה חּוץ ּתְ י ְוַיְחּתֹם, ִמּבַ ק ּפִ ַ   :ַהׂשּ

יַ  ִהְפִקיד ִאם. ב חֹוָתם ּכֹוָכִבים עֹוֵבד דּבְ , ֶאָחד ּבְ
ה ָאסּור ִתּיָ ׁשְ ר ּבִ ֲהָנָאה ּוֻמּתָ ֵחד ְוהּוא, ּבַ ּיִ  ֶקֶרן לוֹ  ׁשֶ
  :ָזִוית
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ל ַיִין. ג ָ נוּ  ְמֻבׁשּ ּלָ נוּ  ַיִין ְוֵכן, ׁשֶ ּלָ ֵעְרבוּ  ׁשֶ  ִעם ׁשֶ
ָבִרים גֹון, ֲאֵחִרים ּדְ ַבשׁ  ּכְ ֶמן ּדְ נוּ  ֹחֶמץ ְוֵכן, ְוׁשֶ ּלָ , ׁשֶ

ַיד ְלַהְפִקיד רֻמתָּ  חֹוָתם ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּבְ   :ֶאָחד ּבְ

יַצד. ד תֹוךְ  חֹוָתם הּוא ּכֵ ְכִלי ֶהָחִבית ָסַתם, חֹוָתם ּבְ  ּבִ
ֵאינוֹ  ק ׁשֶ ֶדֶרךְ  ְמֻהּדָ סֹוְתִמין ּכְ ל ׁשֶ ִטיט ְוָטח, ָאָדם ּכָ , ּבְ
ִלי ָהָיה. ֶאָחד חֹוָתם ֶזה ֲהֵרי ק ּכְ  ָעָליו ְוָטח, ְמֻהּדָ
תֹוךְ  חֹוָתם ֶזה ֲהֵרי, ַמְעָלהִמלְ   ָצר ִאם ְוֵכן. חֹוָתם ּבְ
י י ָהַפךְ . ֶאָחד חֹוָתם ֶזה ֲהֵרי, ַהּנֹאד ּפִ  ַהּנֹאד ּפִ

תֹוךְ  חֹוָתם ֶזה ֲהֵרי, ָעָליו ְוָצר ְלתֹוכוֹ   ְוֵכן. חֹוָתם ּבְ
ל ּנּוי ּכָ ה ׁשִ ּנֶ ׁשַ ּמְ ָבִרים ׁשֶ ֵאין ִמּדְ ֶרךְ  ׁשֶ ל ּדֶ  ֲהֵרי, ָאָדם ּכָ
חֹוָתם ֵהם יָחה, ֶאָחד ּכְ יָרה אוֹ  ְוַהּטִ ׁשִ ִני חֹוָתם ַהּקְ   :ׁשֵ

ֵני. ה ִרים ׁשְ ים ְקׁשָ ּנִ ֵני ָהֵוי ְמׁשֻ ׁשְ   :חֹוָתמֹות ּכִ

י. ו ּתֵ ֵני ָהֵוי אֹוִתּיֹות ׁשְ ׁשְ פּוִסים. חֹוָתמֹות ּכִ  ַאף, ְוַהּדְ
י ַעל שׁ  ּפִ ּיֵ ֶהם ׁשֶ ה ּבָ ּמָ יֵבי ֹלא, אֹוִתּיֹות ּכַ אאֶ  ֲחׁשִ  ּלָ

חֹוָתם יָון, ֶאָחד ּכְ ּקֹוְבִעין ּכֵ ַבת אֹוָתם ׁשֶ . ַאַחת ּבְ
צּוִיים ּוְבָמקֹום ּמְ ּיֹוְדִעים ּכֹוָכִבים ְועֹוְבֵדי מּוָמִרים ׁשֶ  ׁשֶ
ָתב ֵאין, ִלְכּתֹב א, ִסיָמן ּכְ יר ְלִמי ֶאּלָ ּכִ ּמַ ָתב ׁשֶ   :ַהּכְ

חַ . ז ֵני ָהֵוי ֶאָחד ְוחֹוָתם ַמְפּתֵ ׁשְ   :תחֹוָתמוֹ  ּכִ

ֵני ֲחָתמוֹ . ח ׁשְ ירוֹ  ְוֹלא ָעָליו ְוָחַזר חֹוָתמֹות ּבִ  אוֹ , ִהּכִ
ָצאוֹ  ּמְ , ָעָליו ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ֲאָבל. ָאסּור, ָסתּור ׁשֶ
א ן ִאם ֶאּלָ ָרֵאל הֹוִדיעַ  ּכֵ חַ  ְלִיׂשְ ּלֵ ּתַ ׁשְ ּנִ הּוא לוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
ֵני ָחתּום ׁשְ י ַעל ַאף, חֹוָתמֹות ּבִ ּלֹא ּפִ  ִעְנַין ֹוִדיעוֹ ה ׁשֶ

יָון, ֲחִתימֹוָתיו ָצאוֹ  ּכֵ ּמְ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ִני ַהּיִ ֵ ֵני ָחתּום ַהׁשּ ׁשְ  ּבִ
ר, חֹוָתמֹות ל. ֻמּתָ ָבר ָנכֹון ָמקֹום ּוִמּכָ  ְלהֹוִדיעוֹ  ַהּדָ
ֵדי, ַהחֹוָתם צּוַרת ֲחֹזר ּכְ ּיַ   :ַאֲחָריו ׁשֶ

ָרֵאל. ט ַכר ִיׂשְ ָ ׂשּ ִית ָקָנה אוֹ  ׁשֶ ֲחֵצרוֹ  ּבַ ל ּבַ  עֹוֵבד ׁשֶ
אוֹ  ּכֹוָכִבים ָרֵאל ִאם, ַיִין ּוִמּלְ ר ִיׂשְ ם ּדָ י ַעל ַאף, ׁשָ  ּפִ
יחַ  ִהּנִ ִין ׁשֶ ָחֵצר ַהּיַ  ְוֹלא חֹוָתם ֹלא ָעָליו ְוֵאין, ּבֶ
חַ  ר, ַמְפּתֵ ם ָהָיה ַוֲאִפּלוּ . ֻמּתָ ר ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּגַ  ּדָ

אֹותוֹ  ָרֵאל ָהָיה ֹלא ִאם ֲאָבל. ָחֵצר ּבְ ר ִיׂשְ אֹוָתהּ  ּדָ  ּבְ
ַיד ָהָיה ִאם, ָחֵצר ָרֵאל ּבְ חַ  ִיׂשְ ְפּתֵ ר, ְוחֹוָתם ַהּמַ  ֻמּתָ
ֵני לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין  ַעל ַאף, ָלאו ְוִאם, חֹוָתמֹות ׁשְ
י ִין ּפִ ַהּיַ אֹותוֹ  ׁשֶ ִית ּבְ ַכר ּבַ ָ ׂשּ  ִאם ָאסּור, ָקָנה אוֹ  ׁשֶ

ר ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ָחֵצר ּדָ ר ֵאינוֹ  ְוִאם. ּבֶ ָחֵצר ּדָ , ּבֶ
ר א, ֻמּתָ ן ִאם ֶאּלָ ַצד עֹוֵמד ִנְמָצא ּכֵ ִין ּבְ   :ַהּיַ

ה. י ּמֶ ָבִרים ּבַ ׂשֹוֵכר, ֲאמּוִרים ּדְ ִית לֹוֵקחַ  אוֹ  ּבְ  ּבַ
ֲחֵצרוֹ  ל ּבַ ֲחֵצרוֹ  ֲאָבל. ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ ל ּבַ ָרֵאל ׁשֶ  ִיׂשְ
שׁ  ּלֹא, ַמּמָ ָכרוֹ  ְוֹלא ְלָקחוֹ  ׁשֶ  ֲאִפּלוּ , ֹוָכִביםכּ  ֵמעֹוֵבד ׂשְ
ר ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ָהָיה אֹותוֹ  ּדָ ָרֵאל ְוֵאין ָחֵצר ּבְ ר ִיׂשְ  ּדָ
ר, ּבוֹ  י ַעל ְוַאף, ֻמּתָ ֵאין ּפִ חַ  ׁשֶ ַיד ְוחֹוָתם ַמְפּתֵ  ּבְ

ָרֵאל ֵאין ְלִפי, ִיׂשְ הּ  לוֹ  ׁשֶ כּות ׁשּום ּבָ ּיָ  ַוֲאִפּלוּ , ׁשַ
ַצד עֹוֵמד ִנְמָצא ִין ּבְ ֲהֵרי, ַהּיַ ל ׁשֶ ס ָמקֹום ִמּכָ  ִנְתּפַ
ב ָעָליו ַגּנָ י ְוָהֵני. ּכְ ּיֹום ִמּלֵ ְיָלה ֲאָבל, ּבַ ּלַ   :ָאסּור ּבַ

 קלא סימן
' ב ּובוֹ , כוכבים עובד ברשות שנעשה כשר יין דין

  ְסִעיִפים:

ָרֵאל. א ה ִיׂשְ ָעׂשָ ל ֵיינוֹ  ׁשֶ ָטֳהָרה ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ  ּבְ
ֵדי ֵהא ּכְ ּיְ ר ׁשֶ ָרֵאללְ  ֻמּתָ ין, ִיׂשְ ָכרוֹ  ּבֵ ּמְ ָרֵאל ׁשֶ  ְוֹלא ְלִיׂשְ
ַרע ין, ָמעֹות לוֹ  ּפָ ּלֹא ּבֵ א, לוֹ  ְמָכרוֹ  ׁשֶ הּוא ֶאּלָ  ׁשֶ

ֵדי ְמַטֲהרוֹ  ְרֵאִלים ָידוֹ  ַעל ְלָמְכרוֹ  ּכְ  ְנָתנוֹ  ִאם, ְלִיׂשְ
ָרֵאל ֲחֵצרוֹ  ִיׂשְ ל ּבַ  ַעְצמוֹ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד אֹותוֹ  ׁשֶ

ָרֵאל ׂשְ ָחֵצר רדָּ  ְוַהּיִ ר, ּבֶ ֹלא ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ  ֲאִפּלוּ , חֹוָתם ּבְ
ם ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ִאם ן ּגַ ר ּכֵ ם ּדָ ָרֵאל ֵאין ְוִאם. ׁשָ  ִיׂשְ
ר אֹוָתהּ  ּדָ ר ִאם, ָחֵצר ּבְ ָרֵאל ּדָ אֹוָתהּ  ִיׂשְ  ָהִעיר ּבְ

ִית ִין ְוַהּבַ ַהּיַ תּוחַ  ּבוֹ  ׁשֶ ים ִלְרׁשּות ּפָ ר, ָהַרּבִ  ֵישׁ  ִאם ֻמּתָ
ָרֵאללְ  חַ  ִיׂשְ ִית ֵאין ְוִאם ְוחֹוָתם ַמְפּתֵ תּוחַ  ַהּבַ  ִלְרׁשּות ּפָ

ים י ַעל ַאף, ָהַרּבִ ָרֵאל ּפִ ׂשְ ּיִ ר ׁשֶ ִעיר ּדָ ִעיר אוֹ , ּבָ  ּבְ
הּ  ּלָ ּכֻ ִית ֲאִפּלוּ  ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ׁשֶ תּוחַ  ַהּבַ  ִלְרׁשּות ּפָ
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ים חֹוָתם ֲאִפּלוּ  ָאסּור, ָהַרּבִ ֵהא דעַ , חֹוָתם ּתֹוךְ  ּבְ ּיְ  ׁשֶ
ָרֵאל ב ִיׂשְ ר יֹוׁשֵ ּמֵ  הּוא ֲהֵרי, ְוִנְכָנס ְויֹוֵצא. ּוְמׁשַ
ב יֹוׁשֵ ר ּכְ ּמֵ ה. ּוְמׁשַ ּמֶ ָבִרים ּבַ ִין, ֲאמּוִרים ּדְ ַהּיַ ׁשֶ ֵבית ּכְ  ּבְ
ָעָליו ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ֵבית ְנָתנוֹ  ִאם ֲאָבל, ּבְ  עֹוֵבד ּבְ
ר, ַאֵחר ּכֹוָכִבים חַ  ֻמּתָ ַמְפּתֵ ּלֹא ְוהּוא, חֹוָתםוְ  ּבְ  ְיֵהא ׁשֶ
פּוף ָהַאֵחר ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ַחת ּכָ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ַיד ּתַ
ַעל ִין ּבַ ִאם, ַהּיַ פּוף הּוא ׁשֶ יו ּכָ ְחּתָ ִעְנָין ּתַ ִאם ּבְ  ָיֹבא ׁשֶ
ע ִין ִלּגַ ּיַ אי ֵאינוֹ  ּבַ ַ ִאּלוּ  ָהֵוי, ּבוֹ  ִלְמחֹות ַרׁשּ  הּוא ּכְ

ְרׁשּות ַעל ּבִ ָרֵאל רֹוְכֵלי ְוִאם. ִיןַהיַּ  ּבַ  ָלֹבא ְרִגיִלין ִיׂשְ
ָלַתִים, חֹוָמה ָלהּ  ְוֵאין, ָלִעיר ִעְנָין, ּוְבִריחַ  ּדְ  ּבְ

כֹוִלים ּיְ ם ָלֹבא ׁשֶ ָכל ְלׁשָ ָעה ּבְ ְרצוּ  ׁשָ ּיִ  ָחׁשּוב, ׁשֶ
ָרֵאל ִיׂשְ ִרים ּכְ ם ּדָ ִית ְוִאם. ׁשָ תּוחַ  ַהּבַ ה ּפָ ּפָ  אוֹ  ָלַאׁשְ

שׁ  ּיֵ ָחצֵ  ׁשֶ ֶנֶגד רּבְ ַתח ּכְ ִית ּפֶ תּוחַ  ַחּלֹון ַהּבַ  ִלְרׁשּות ּפָ
ים שׁ  אוֹ , ָהַרּבִ ּיֵ ָרֵאל ׁשֶ ֶקל ְלִיׂשְ ֶנֶגד ּדֶ ַתח ּכְ ִית ּפֶ , ַהּבַ
ָפתּוחַ  ָחׁשּוב ים ִלְרׁשּות ּכְ ַתב ְוִאם. ָהַרּבִ  ָהעֹוֵבד ּכָ

ָרֵאל ּכֹוָכִבים י: ְלִיׂשְ ְלּתִ ֹבא ִאם, ִהְתַקּבַ ּיָ ׁשֶ ָרֵאל ּכְ  ִיׂשְ
ב ֵאינוֹ  ְלהֹוִציאוֹ  ֵיינוֹ  הּוא ֲהֵרי, ָעָליו ְמַעּכֵ ר, ּכְ  ּוֻמּתָ
חַ  ַמְפּתֵ ִעיר ֲאִפּלוּ , ְוחֹוָתם ּבְ הּ  ּבְ ּלָ ּכֻ . ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ׁשֶ

א ְוִאם ּבָ ׁשֶ ָרֵאל ּכְ יחוֹ  ֵאינוֹ  ְלהֹוִציאוֹ  ִיׂשְ ן ַעד ַמּנִ ּתֵ ּיִ  ׁשֶ
ינוֹ , ְמעֹוָתיו לוֹ  ִאּלוּ  ּדִ ַתב ֹלא ּכְ י ּכָ ְלּתִ   :ִהְתַקּבַ

ּקֹוִנים ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי. ב ָרֵאל ַיִין ׁשֶ ׂשְ יִמין ִמּיִ  ּוַמְחּתִ
תֹוךְ  חֹוָתם אֹותוֹ  ה אֹותוֹ  ּומֹוִליִכין חֹוָתם ּבְ ּמָ  ָיִמים ּכַ

ְסִפיָנה ם ּבִ ר, ְלַבּדָ   :ֻמּתָ

 קלב סימן
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , נסך מיין להנות שלא

ַגע ָכִביםּכוֹ  עֹוֵבד. א ּנָ ַיִין ׁשֶ נוּ  ּבְ ּלָ י ַעל ַאף, ׁשֶ  ּפִ
ָאסּור ֲהָנָאה ׁשֶ ר, ּבַ ח ֻמּתָ ָמיו ִלּקַ  ָהעֹוֵבד ֵמאֹותוֹ  ּדָ
ֲאָסרוֹ  ּכֹוָכִבים ֶרּנוּ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד אֹותוֹ  אוֹ , ׁשֶ  ִיְמּכְ

ן ָמיו ְוִיּתֵ ָרֵאל ּדָ ָרֵאל ְמָכרוֹ  ְוִאם. ְלִיׂשְ ׂשְ  ְלעֹוֵבד ַהּיִ

עֹות לוֹ  ָנַתן ִאם, ַאֵחר יםּכֹוָכבִ  ן ֹקֶדם ַהּמָ ּתֵ ּיִ  לוֹ  ׁשֶ
ָרֵאל ׂשְ ִין ַהּיִ עֹות, ַהּיַ ֲהָנָאה ֲאסּוִרים ַהּמָ  ָלַקח ְוִאם. ּבַ
ִין ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ה ַהּיַ ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר, ּתְ עֹות ָנַתן ּכָ  ַהּמָ

ָרֵאל ׂשְ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ַלּיִ ַאף, ׁשֶ י ַעל ׁשֶ ַבַעל ּפִ ּלְ ִין ׁשֶ  ַהּיַ
ָכרוֹ  ּמְ ֲהָנָאה ֲאסּוִרים ׁשֶ ִרים ַלֲאֵחִרים, ּבַ   :ֻמּתָ

ָרֵאל. ב ַכר ִיׂשְ ּמָ ַסק, ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ֵיינוֹ  ׁשֶ  ַעד ּפָ
ּלֹא ךְ  ׁשֶ ָמיו, ָמׁשַ ִרים ּדָ ַסק, ֻמּתָ ּפָ ֶ ׁשּ ּמִ ְעּתוֹ  ָסְמָכה ׁשֶ , ּדַ

ךְ  ׁשַ ּמָ ֶ ע ַעד הַנֲעשֶׂ  ֵאינוֹ  ֶנֶסךְ  ְוַיִין, ָקָנה ּוִמׁשּ ּגַ ּיִ , ּבוֹ  ׁשֶ
ַעת ִנְמָצא ׁשְ ר ָהָיה ְמִכיָרה ּבִ ךְ  ִאם ֲאָבל. ֻמּתָ  ָמׁשַ
ִין ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּלֹא ַעד ַהּיַ ַסק ׁשֶ ָמיו, ּפָ , ֲאסּוִרים ּדָ
ֲהֵרי ְעּתוֹ  ָסְמָכה ֹלא ׁשֶ י ַעל ַאף ּדַ ךְ  ּפִ ׁשַ ּמָ  ְוִנְמָצא, ׁשֶ

ַגע ּנָ ׁשֶ ּכְ ח ְעּתוֹ דַּ  ָסְמָכה ֹלא ֲעַדִין ׁשֶ ִין ְוֶנֱאַסר, ִלּקַ  ַהּיַ
ְנִגיָעתוֹ  מֹוֵכר ֶזה ַוֲהֵרי, ּבִ ה. ֵייָנם ְסָתם ּכְ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ
ַדד, ֲאמּוִרים ּמָ ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ׂשְ  ָמַדד ִאם ֲאָבל ְלֵכָליו ַהּיִ
שׁ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ִלְכִלי ּיֵ ֶבת ּבוֹ  ׁשֶ  ִלְכִלי אוֹ , ַיִין ַעּכֶ

ָרֵאל ַיד ִיׂשְ ּבְ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ְוָהָיה ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ׁשֶ
ִלי ְמַנְדֵנד ח ָהָיה ִאם, ַהּכְ ְרַקע ֻמּנָ ּקַ ָהָיה אוֹ  ּבַ  אֹוֲחזוֹ  ׁשֶ
ָידוֹ  ֲאִויר ּבְ ָאז, ּבָ ְרֲחךָ  ַעל ּדְ  ָצִריךְ , ְמַנְדֵנד הּוא ּכָ
ח ִמים ִלּקַ ךְ  ְוַאַחר ַהּדָ   :ִיְמּדֹד ּכָ

ְרֵאִלים ּפֹוֲעִלים. ג ָעׂשוּ  ִיׂשְ  עֹוֵבד ֵאֶצל ְמָלאָכה ׁשֶ
ַלח ּכֹוָכִבים ל ָחִבית ָלֶהם ְוׁשָ ָכָרם ַיִין ׁשֶ ׂשְ  ַעד ִאם, ּבִ

ּלֹא לּוהָ  ׁשֶ ָכָרם ִקּבְ ׂשְ ר, ּבִ ּיֹאְמרוּ , ֻמּתָ ה ַעד: לוֹ  ׁשֶ ַאּתָ  ׁשֶ
ֵהא, זוֹ  ָחִבית ָלנוּ  ׁשֹוֵלחַ  ךָ  ּתְ ּלְ ן ׁשֶ ִמים ָלנוּ  ְוִתּתֵ  ּדָ
הּ  ֶנְגּדָ לּוהָ  ְוִאם. ּכְ ּבְ ּקִ ֶ ָכָרם ִמׁשּ ׂשְ   ָאסּור, ּבִ

ַכר ִמי. ד ָ ׂשּ  ָלֶהם ּוָפַסק ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ּפֹוֲעִלים ׁשֶ
קֹוָתם ָאסּור, ְמזֹונֹות : ָלֶהם ָאַמר ְוִאם. ֶנֶסךְ  ַיִין ְלַהׁשְ

תוּ  ְצאוּ  לֹוִני ֵמֶחְנָוִני ּוׁשְ  ֹלא ִאם, ּפֹוֵרעַ  ַוֲאִני ּפְ
ים יָנר לוֹ  ִהְקּדִ רמֻ , ּדִ י ַעל ַאף, ּתָ ֵחד ּפִ ּיִ יָנר לוֹ  ׁשֶ  ּדִ
ַעִין ְוהּוא ַיד ּבְ ַעל ּבְ ִית ּבַ ים ִאם ֲאָבל. ַהּבַ  לוֹ  ִהְקּדִ
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יָנר ָאַמר ְוַדְוָקא. ָאסּור, ּדִ ׁשֶ יָנר ְיֵהא: לוֹ  ּכְ  ֶזה ּדִ
ָיְדךָ  ֶקה ַעד ּבְ ׁשְ ּתַ ךָ  ֶאֱחׁשֹב ַוֲאִני ַלּפֹוֲעִלים ׁשֶ  ִעּמְ

ַאֲחרֹוָנה ו ְלהֹוִציאוֹ  לוֹ  ְנָתנוֹ  םאִ  ֲאָבל, ּבָ  ִאם ַעְכׁשָ
ר, לוֹ  ִיְצָטֵרךְ    :ֻמּתָ

ָרֵאל. ה שׁ  ִיׂשְ ּיֵ ן ְוָצִריךְ  ַיִין לוֹ  ׁשֶ ּנוּ  ִלּתֵ  ָידּועַ  ֵחֶלק ִמּמֶ
ֶלךְ  ס: ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד לֹוַמר ָיכֹול, ַלּמֶ ּיֵ ֶלךְ  ּפַ  ַלּמֶ

ִביִלי ׁשְ י ַעל ַאף, ּבִ ָהעֹוֵבד ּפִ  ַיִין ֵתןנוֹ  ּכֹוָכִבים ׁשֶ
ִמים לוֹ  ְונֹוֵתן חֹוֵזר ְוהּוא, ֶנֶסךְ   לֹוַמר ָאסּור ֲאָבל. ּדָ
ְמקֹוִמי ֱהֵיה: לוֹ  ן ּבִ ֶלךְ  ִלּתֵ   :ַלּמֶ

ר. ו ָהָיה ׂשַ ק ׁשֶ ָמיו ֵמֶהם ְולֹוֵקחַ  ָלָעם ֵיינוֹ  ְמַחּלֵ  ֹלא, ּדָ
ָרֵאל ֹיאַמר ֵנס זּוז' ד ְלךָ  ֵהא: ּכֹוָכִבים ָלעֹוֵבד ִיׂשְ  ְוִהּכָ

יתַּ  אֹוַצר ְחּתַ ר ּבְ ַ ֵדי, ַהׂשּ ח ּכְ ּקַ ּיִ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ׁשֶ
ָתבוֹ  ַיִין אֹותוֹ  ּכְ ם ׁשֶ ׁשֵ ָרֵאל ּבְ ׂשְ ן ַהּיִ  ָהעֹוֵבד ְוִלּתֵ

ִמים ּכֹוָכִבים ר ַהּדָ ַ  זּוז' ד ְלךָ  ֵהא: לוֹ  אֹוֵמר ֲאָבל, ַלׂשּ
ֵטִני   :ָהאֹוָצר ִמן ּוַמּלְ

ָרֵאל. ז ָהָיה ִיׂשְ ה ׁשֶ עֹוֵבד נֹוׁשֶ  ְוָהַלךְ , ָמֶנה ּכֹוָכִבים ּבְ
ֵמיֶהם לוֹ  ְוֵהִביא ֶנֶסךְ  ְוַיִין ֱאִליִלים ּוָמַכר  ֶזה ֲהֵרי, ּדְ
ר ְמּכֹר ֹקֶדם לוֹ  ָאַמר ְוִאם. ֻמּתָ ּיִ ן: ׁשֶ  ַעד ִלי ַהְמּתֵ

ֶאְמּכֹר שׁ  ֶנֶסךְ  ַיִין אוֹ  ֱאִליִלים ׁשֶ ּיֵ , ְלךָ  ְוָאִביא ִלי ׁשֶ
י ַעל ַאף הּוא ּפִ  ֲהֵרי, לוֹ  ְוֵהִביא ּוָמַכר, ֵייָנם םְסתָ  ׁשֶ
ֵני, ָאסּור ֶזה ָרֵאל ִמּפְ ׂשְ ַהּיִ ִקּיּומוֹ  רֹוֶצה ׁשֶ ֵדי ּבְ  ּכְ

ְפַרע ּיִ ּנוּ  ׁשֶ   :חֹובוֹ  ִמּמֶ

 קלג סימן
, סחורה ממנו לעשות ולא נסך ביין להשתכר שלא

  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ 

ם. א ׁשֵ ָאסּור ּכְ ךְ , ּבוֹ  ְוֵלָהנֹות ֵייָנם ְסָתם ִלְמּכֹר ׁשֶ  ּכָ
ר ָאסּור ּכֵ ּתַ ָרֵאל, ְלִפיָכךְ . ּבוֹ  ְלִהׂשְ ר ִיׂשְ ּכַ ׂשְ ּנִ  ְלעֹוֵבד ׁשֶ

ְסָתם ֲאִפּלוּ , ְמָלאָכה לוֹ  ַלֲעׂשֹות ּכֹוָכִבים  אוֹ , ֵייָנם ּבִ

יר ּכִ ִהׂשְ  אוֹ , בוֹ  ְלהֹוִליכוֹ  ְסִפיָנתוֹ  אוֹ  ֲחמֹורוֹ  לוֹ  ׁשֶ
פוֹ  יחוֹ  ַמְרּתְ כָ , בוֹ  ְלַהּנִ ֲהָנָאה ָאסּור רוֹ ׂשְ  ָנַטל ְוִאם. ּבַ
ּנוּ  ָכרוֹ  ָמעֹות ִמּמֶ ׂשְ  ֵמִטיל אוֹ  ָלרּוחַ  ְוזֹוֶרה ׁשֹוֵחק, ּבִ
ם רֹות לוֹ  ָנַתן. ַלּיָ ַלח ְלַים יֹוִליֵכם, ּפֵ ְרֵפם אוֹ , ַהּמֶ  ִיׂשְ

ֵבית ֶהָעָפר ְוִיְקּבֹר ָברֹות ּבְ ָכרוֹ  ָלַקח ֲאִפּלוּ . ַהּקְ ׂשְ  ּבִ
ֵהמָ  אוֹ  ַקְרַקע ֵאיָנם הּבְ ֲחָוה ֶנֱאָסִרים ׁשֶ ּתַ ִהׁשְ  ָלֶהם ּבְ
ֶהם ֶהֱחִמירוּ , ַוֲעָבָדן ֲהָנָאה ְלָאְסָרם ּבָ   :ּבַ

יר. ב ּכִ י ַעל ַאף, ָעָליו ִלְרּכֹב ֲחמֹורוֹ  לוֹ  ִהׂשְ יחַ  ּפִ ִהּנִ  ׁשֶ
ל ָלִגינוֹ  יר אוֹ , ָעָליו ַיִין ׁשֶ ּכִ ִהׂשְ  ְסִפיָנתוֹ  לוֹ  ׁשֶ

הּ  ְלהֹוִליךְ  י ַעל ַאף, ְסחֹוָרתוֹ  ּבָ ּנֹוֵתן ּפִ הּ  ׁשֶ ם ּבָ  ּגַ
ָקיו ַמֲאָכָליו ָכרוֹ , ּוַמׁשְ ר ׂשְ יָון, ֻמּתָ ר ּכֵ ִעּקַ ִכירּות ׁשֶ ְ  ַהׂשּ

ִביל ָהָיה ֹלא ׁשְ   :ֶנֶסךְ  ַיִין ּבִ

ַכר ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. ג ָ ׂשּ : לוֹ  ְוָאַמר, ַהּפֹוֵעל ֶאת ׁשֶ
ל ָחִבּיֹות ֵמָאה ִלי ַהֲעֵבר ָכר ׁשֶ ֵמאָ  ׁשֵ רּוטֹות הּבְ , ּפְ

ָכרוֹ , ַיִין ֵמֶהן ַאַחת ְוִנְמֵצאת ּלוֹ  ׂשְ יָון, ָאסּור ּכֻ ּיֵשׁ  ּכֵ  ׁשֶ
יֵניֶהם ֵוה ּבֵ רּוָטה ׁשְ ַכר ּפְ ְ ִין ִמׂשּ ִאם. ֶנֶסךְ  ַהּיַ  ָהָיה ׁשֶ
חֹות ֵוה ּפָ ְ רּוָטה ִמׁשּ ר, ּפְ ִדיֲעַבד ֻמּתָ : לוֹ  ָאַמר ְוִאם. ּבְ
ל ִלי ַהֲעֵבר ְפרּוָטה ָחִבית ּכָ יֵניֶהם ְוִנְמָצא ,ּבִ  ָחִבית ּבֵ
ל ַכר ַיִין ׁשֶ ל ָחִבית ׂשְ ָאר, ָאסּור ַיִין ׁשֶ ְ ָכרוֹ  ְוַהׁשּ  ׂשְ
ר ה. ֻמּתָ ִחּלָ ן ַלֲעׂשֹות ָאסּור ּוְלַכּתְ   :ּכֵ

ה ָהָיה. ד ַיִין ִעּמוֹ  עֹוׂשֶ ם ּבְ ִחּנָ ִנים, ּבְ ּכְ ָכָסיו ְמַמׁשְ  ִמּנְ
ֶנֶגד ָכרוֹ  ּכְ   :ׂשְ

רָ  ְיֵהא ֹלא. ה שׁ  ֵאלִיׂשְ ּמֵ  ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ּומֹוֵזג ְמׁשַ
ַיִין ָמן ִלְהיֹות ָאסּור ְוֵכן. ֶנֶסךְ  ּבְ ְרּגְ  ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ּתֻ

ן ָאסּור ְוֵכן. ֶנֶסךְ  ַיִין ִלְמּכֹר ְכִלי ַיִין ִלּתֵ ַיד ּבִ  עֹוֵבד ּבְ
ְכִריז ּכֹוָכִבים יָון, ְלַהְטִעימוֹ  ַהּמַ ּכֵ ַגע ׁשֶ ּנָ  ֵבדָהעוֹ  ּבוֹ  ׁשֶ
ה ּכֹוָכִבים ְכִריזוֹ , ֶנֶסךְ  ַיִין ַנֲעׂשָ ּמַ  ֶנֱהֶנה ּוַמְטִעימוֹ  ּוְכׁשֶ
ָרֵאל ׂשְ ִין ַהּיִ   :ֶנֶסךְ  ִמּיַ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 יא
 יא

ֹמר: ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד לוֹ  ָאַמר ֲאִפּלוּ . ו ם ׁשְ ִחּנָ  ָחִבית ּבְ
ל זוֹ  י ַעל ַאף, ֶנֶסךְ  ֵיין ׁשֶ טּור ּפִ ּפָ ָרה ִאם ׁשֶ ּבְ  אוֹ  ִנׁשְ

ל, ֶנֶאְבָדה ֵבר ִאם הּוא ֵמיֵצר ָמקֹום ִמּכָ ָ ׁשּ  ּתֹאַבד אוֹ  ּתִ
ִמיָרתוֹ  ִמּתֹוךְ  ִקּיּומוֹ  הּוא ְורֹוֶצה ׁשְ   :ְוָאסּור ּבְ

ָרֵאל. ז ָכרוֹ  ִיׂשְ ְ ׂשּ ר ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ ּבֵ  ָחִבית לוֹ  ְלׁשַ
ל י ַעל ַאף, ֶנֶסךְ  ַיִין ׁשֶ רֹוֶצה ּפִ ִקּיּוָמם ׁשֶ ּלֹא ּבְ  ׁשֶ

רוּ  ּבְ ּתַ ֵרם ַעד ֵמֲאֵליֶהם ִיׁשְ ּבְ ׁשְ ּיִ ָכָרם ְוִיּטֹל הּוא ׁשֶ , ׂשְ
ָכרוֹ  ר ׂשְ ָרָכה ָעָליו ְוָתֹבא ֻמּתָ ֵני ּבְ ַמֵעט ִמּפְ ּמְ  ׁשֶ

ִתְפָלה   :ּבְ

 קלד סימן
  ְסִעיִפים: ג"י ּובוֹ , ונתערב שנתנסך יין דין

ְתַנֵסךְ  ַיִין. א ּנִ ְתָעֵרב ּכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדת ׁשֶ ּנִ יַ  ׁשֶ ל ִיןּבְ  ׁשֶ
ר ֲהָנָאה אֹוֵסר, ֶהּתֵ ָכל ּבַ הּוא ּבְ ה. ׁשֶ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

הּוַרק, ֲאמּוִרים ׁשֶ ִין ּכְ ר ַהּיַ ּתָ ה ַעל ַהּמֻ ל ִטּפָ  ַיִין ׁשֶ
ְרצּור ֶנֶסךְ  ַיִין ֵעָרה ִאם ֲאָבל, ֶנֶסךְ   ְלתֹוךְ  ָקָטן ִמּצַ
ל ַהּבֹור ל ֵעָרה ֲאִפּלוּ , ַיִין ׁשֶ ּלוֹ  ַהּיֹום ּכָ  אׁשֹוןרִ , ּכֻ
ֵטל ִראׁשֹון ין, ֵמֶהָחִבית ֵעָרה. ּבָ ֵעָרה ּבֵ ר ׁשֶ ּתָ  ֵמַהּמֻ
ר ֵמָהִאסּור אוֹ  ָלִאסּור ּתָ ֵני, ָאסּור ַהּכֹל, ַלּמֻ  ִמּפְ

ָהַעּמּוד י ַהּיֹוֵרד ׁשֶ דֹול ֶהָחִבית ִמּפִ   :ּגָ

ֵאינוֹ  ַיִין. ב א ָאסּור ׁשֶ ה ֶאּלָ ִתּיָ ׁשְ א אֹוֵסר ֵאינוֹ , ּבִ  ֶאּלָ
שִּׁ  ׁשִ ַיִין ֵייָנם ְסָתם ִנְתָעֵרב. יםּבְ ר ּבְ  ֶזה ֲהֵרי, ֻמּתָ
ָכל אֹוֵסר הּוא ּבְ ה ׁשֶ ִתּיָ ׁשְ ּלוֹ  ְוִיְמּכֹר, ּבִ  ְלעֹוֵבד ּכֻ

ֵמי ְולֹוֵקחַ , ּכֹוָכִבים ִין ּדְ ּבוֹ  ָהָאסּור ַהּיַ ִליכוֹ  ׁשֶ  ְלַים ּוַמׁשְ
ַלח ָאר ְוֵיָהֶנה, ַהּמֶ ׁשְ עֹות ּבִ  ִנְתָעְרָבה ִאם ְוֵכן. ַהּמָ
ל ָחִבית ין ֶנֶסךְ  ַיִין ׁשֶ  ֲאסּוִרים ַהּכֹל, ֶהָחִבּיֹות ּבֵ

ה ִתּיָ ׁשְ ִרים ּבִ ֲהָנָאה ּוֻמּתָ ֵמי ְויֹוִליךְ , ּבַ  ָחִבית אֹוָתהּ  ּדְ
ַלח ְלַים ְמּכֹר ַהּמֶ ּיִ ׁשֶ  ְוֵכן. ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ַהּכֹל ּכְ

ָחִבּיֹות ל ּבְ   :ֵייָנם ְסָתם ׁשֶ

ְתָעְרבוּ  ַמִים. ג ּנִ ַיִין ׁשֶ ַמִים ַיִין אוֹ , ּבְ נֹוֵתן, ּבְ , ַטַעם ּבְ
ֵני ֵהם ִמּפְ ֵאינוֹ  ִמין ׁשֶ ׁשֶ ה. ִמינוֹ  ּבְ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ
ַפל ּנָ ֶקה ׁשֶ ׁשְ ר ַהּמַ ּתָ ֶקה ְלתֹוךְ  ַהּמֻ ׁשְ  ֲאָבל. ָהָאסּור ַהּמַ
ֶקה ָנַפל ִאם ׁשְ ֶקה ְלתֹוךְ  ָהָאסּור ַהּמַ ׁשְ ר ַהּמַ ּתָ , ַהּמֻ

ֵטל ִראׁשֹון ןִראׁשוֹ  ֵרק ְוהּוא. ּבָ ּזָ ּיִ ְרצּור ׁשֶ  ָקָטן ִמּצַ
ָהָיה ה ְוִאם. ְמַעט ְמַעט ְויֹוֵרד ֵמִריק ׁשֶ ֶקה ִנְתַרּבָ ׁשְ  ַהּמַ
שׁ  ַעד ָהָאסּור ּיֵ ֵדי ּבוֹ  ׁשֶ ן ּכְ  ְוֵהיַאךְ . אֹוֵסר, ַטַעם ִלּתֵ
ִים ִיְהיוּ  גֹון, ֲאסּוִרים ַהּמַ ָהיוּ  ּכְ ְקרֹ  אוֹ  ֶנֱעָבִדים ׁשֶ  ֶבתּתִ

  :ֶלֱאִליִלים

ל ּבֹור. ד ַפל ַיִין ׁשֶ ּנָ תֹוכוֹ  ׁשֶ ל ִקיתֹון ּבְ ה ַמִים ׁשֶ ִחּלָ  ּתְ
ךְ  ְוַאַחר ר ֵיין ֶאת רֹוִאין, ֶנֶסךְ  ַיִין ְלתֹוכוֹ  ָנַפל ּכָ  ַהֶהּתֵ
ִאּלוּ  ִים, ֵאינוֹ  ּכְ ְפלוּ  ְוַהּמַ ּנָ ֲעִרים ׁשֶ ֶהם ֵישׁ  ִאם ְמׁשַ  ּבָ
ֵדי ל ּכְ ִים ֲהֵרי, ֶנֶסךְ  ַיִין אֹותוֹ  ַטַעם ְלַבּטֵ ים ַהּמַ  ַרּבִ
ִלים ָעָליו ר ַהּכֹל ְוִיְהֶיה אֹותוֹ  ּוְמַבּטְ  ְסָתם ְוִאם. ֻמּתָ
ַיִין ִנְתָעֵרב ֵייָנם ל ּבְ ר ׁשֶ  ְלתֹוכוֹ  ָנַפל ֹלא ֲאִפּלוּ , ֶהּתֵ

ל ִקיתֹון א ַמִים ׁשֶ ִים ֵישׁ  ִאם, ְלַבסֹוף ֶאּלָ ּמַ ֵדי ּבַ  ּכְ
ל ִין ַטַעם ְלַבּטֵ ר, ָהָאסּור ַהּיַ   :ֻמּתָ

ה. ה ּמָ ִים ְיֵהא ּכַ ּמַ ֶהם ִויֵהא ּבַ ֵדי ּבָ ל ּכְ ִין ַטַעם ְלַבּטֵ , ַהּיַ
ה ָ ׁשּ ֶנְגּדוֹ  ֲחָלִקים ׁשִ שׁ  ְוָכל. ּכְ ּיֵ ִים ׁשֶ ּמַ עּור ּבַ ִ ׁשּ ה ּכַ , ַהּזֶ
ר ה ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ ִתּיָ ׁשְ   :ּבִ

ַפל ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ֹחֶמץ. ו ּנָ ר לשֶׁ  ַיִין ְלתֹוךְ  ׁשֶ  אוֹ , ֶהּתֵ
ַפל ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ַיִין ּנָ ר ְלֹחֶמץ ׁשֶ נֹוֵתן, ֶהּתֵ   :ַטַעם ּבְ

ל ֹחֶמץ. ז ל ַיִין ׁשֶ ַפל ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ ּנָ  ֹחֶמץ ְלתֹוךְ  ׁשֶ
ָכר ָכל אֹוֵסר, ׁשֵ הּוא ּבְ ֵני, ׁשֶ הּוא ִמּפְ ִמינוֹ  ׁשֶ , ּבְ

ֵניֶהם ְ ׁשּ   :ֵהם ֹחֶמץ ׁשֶ

ין, ֹוָכִביםכּ  עֹוֵבד ַיִין. ח ן ּבֵ ין ָיׁשָ ַפל, ָחָדשׁ  ּבֵ ּנָ  ַעל ׁשֶ
ֵלמֹות ֵהם ִאם, ֲעָנִבים ִרים ְוֵהם ְיִדיֵחם ׁשְ  ֻמּתָ

ֲאִכיָלה עֹות ֵהם ְוִאם. ּבַ ל אוֹ  ְמֻבּקָ ּטַ ּנִ  ֵישׁ  ִאם, ֻעְקָצן ׁשֶ
נֹוֵתן ּבוֹ  ֲאִכיָלה ֲאסּורֹות, ַטַעם ּבְ ֵרם ְוַיַעְצֵרם ּבַ  ְוִיְמּכְ
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ֵמי חּוץ ִביםּכֹוכָ  ְלעֹוֵבד ֶהן ֶנֶסךְ  ַיִין ִמּדְ ּבָ  ֹלא ֲאָבל, ׁשֶ
ֵרם מוֹ  ִיְמּכְ ֵהן ּכְ א, ׁשֶ ּמָ ֵרם ַיֲחֹזר ׁשֶ ָרֵאל ְוִיְמּכְ  ְוִאם. ְלִיׂשְ

ֵדי ּבוֹ  ֵאין ן ּכְ רֹות, ַטַעם ִלּתֵ ֲאִכיָלה ֻמּתָ   :ּבַ

ַפל ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ַיִין. ט ּנָ י ַעל ׁשֶ ּבֵ ֵאִנים ּגַ , ּתְ
ִרים ֵני ,ֻמּתָ ִין ִמּפְ ַהּיַ ַטַעם ּפֹוֵגם ׁשֶ ֵאִנים ּבְ   :ַהּתְ

ים ַעל ָנַפל. י עֹוִרים ֲעָדׁשִ  ְיִדיֵחם, ָבֶהם ְוַכּיֹוֵצא ּוׂשְ
ִרים ְוֵהם אי, ַרב ְזַמן ֲעֵליֶהם ָעַבר ְוִאם. ֻמּתָ ְלעוּ  ַוּדַ  ּבָ
ר ָלֶהם ְוֵאין ֲהָדָחה ֶהּתֵ ֲעִרים, ּבַ נֹוֵתן אֹוָתם ּוְמׁשַ  ּבְ
  :ַטַעם

י ַעל ָנַפל. יא ּבֵ ים ּגַ ר ָלֶהם ֵאין, ִחּטִ ֲהָדָחה ֶהּתֵ , ּבַ
ֵני ּתֹוךְ  ִמּפְ ּמִ שׁ  ׁשֶ ּיֵ ֶהם ׁשֶ ִין, ֶסֶדק ּבָ ֶהם ִנְבַלע ַהּיַ . ּבָ

ִין ֵישׁ  ִאם ְלִפיָכךְ  ּיַ ֵדי ּבַ ן ּכְ  ֲאסּורֹות, ַטַעם ִלּתֵ
ֲאִכיָלה ֵרם ְוֹלא. ּבַ א, ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ִיְמּכְ ּמָ  ֹזרַיחֲ  ׁשֶ
ֵרם ָרֵאל ְוִיְמּכְ א. ְלִיׂשְ יַצד ֶאּלָ ה ּכֵ  אֹוָתם טֹוֵחן, עֹוׂשֶ
ה ת ֵמֶהם ְועֹוׂשֶ ּלֹא ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ּומֹוְכָרהּ , ּפַ  ׁשֶ
ְפֵני ָרֵאל ּבִ ָמקֹום הּוא ְוִאם. ִיׂשְ ֲהגוּ  ּבְ ּנָ ת ֶלֱאֹכל ׁשֶ  ּפַ
ָנהתַּ  ָלֶהם ֵאין, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד   :ּקָ

ל ןַייִ  ֹחֶמץ. יב ַפל ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ ּנָ ִריִסין ְלתֹוךְ  ׁשֶ  ּגְ
ִרים ּפֹוְגִמין, רֹוְתִחין  צֹוְנִנים ְלתֹוךְ  ֲאָבל. ּוֻמּתָ

יִחים ּבִ יָחן ֲאִפּלוּ , ַוֲאסּוִרים ַמׁשְ ךְ  ַאַחר ִהְרּתִ  ְוָחְזרוּ  ּכָ
  :ִלְפָגם ַטַעם ִלְהיֹות

ל. יג ִקים ּכָ ׁשְ ל ַהּמַ ם ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ׁשֶ ְרּכָ ּדַ  ְלָעֵרב ׁשֶ
ֶהם   :ֲאסּוִרים, ֹחֶמץ אוֹ  ַיִין ּבָ

  היין כלי הלכות

 ז"ט ובו, נסוך משום לחוש יש כלים באיזו קלה סימן
 סעיפים

ִלים. א ֵאין ּכֵ ין, ְלִקּיּום ַמְכִניִסין ׁשֶ ֵהם ּבֵ ל ׁשֶ , עֹור ׁשֶ
ין ֵהם ּבֵ ל ׁשֶ ל ֵעץ ׁשֶ ל ְזכּוִכית ְוׁשֶ  לְושֶׁ  ֶאֶבן ְוׁשֶ

ֶכת ִתין ֵאיָנן ִאם, ַמּתֶ ָכן ְמֻזּפָ ְכׁשְ ַמִים ֵהיֵטב ְמׁשַ , ּבְ
ִרים ין, ּוֻמּתָ ָהָיה ּבֵ ת ׁשֶ ִחּלַ ן ּתְ ִמיׁשָ ׁשְ ַיד ּתַ  עֹוֵבד ּבְ
ין, ּכֹוָכִבים ַיד ּבֵ ָרֵאל ּבְ ִתין ָהיוּ . ִיׂשְ ים ְמֻזּפָ  ִאם, ַוֲחָדׁשִ
ן ְרּכָ ֶהם ָלׂשּום ּדַ ַעת ַיִין ּבָ ׁשְ ן ָכלוְ , ְזִפיָתה ּבִ ּכֵ  ִאם ׁשֶ
ִנים ֵהם נוּ , ְיׁשָ ְ ׁשּ ְתּיַ ּנִ ַיד ׁשֶ ִמישׁ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּבְ ַתׁשְ  ּבְ
ֶפת ֶאת קֹוֵלף, ַיִין ָכן ַהּזֶ ְכׁשְ ִרים, ּוְמׁשַ  ָרָצה ֹלא. ּוֻמּתָ

ָאן, ִלְקֹלף ין ְוהּוא. ָיִמים' ג ּוְמָעָרן ְמַמּלְ  ְלֵכִלים ַהּדִ
נוּ  ּלָ ַגע ׁשֶ ּנָ ֶהם ׁשֶ עֹוד ּכֹוָכִבים דָהעֹובֵ  ּבָ ִין ּבְ  טֹוֵפחַ  ַהּיַ

  :ֲעֵליֶהם

ִלי. ב ב ּכְ ּקַ ּנִ ֶזֶפת ּוְסָתמוֹ  ׁשֶ ְכִלי ִנּדֹון ֵאינוֹ  ּבְ ף ּכִ . ְמֻזּפָ
ךְ  ֶזה ּוְלִפי ּפֵ הּוא ַמׁשְ ף ׁשֶ ְרֶזל ְסִביב ְמַעט ְמֻזּפָ  ֵאין, ַהּבַ
ין לוֹ  ִלי ּדִ ף ּכְ   :ְמֻזּפָ

ִלי. ג הּוא ּכְ שַׁ  ׁשֹועַ  ׁשֶ ינוֹ  ֵאין, ֲעָוהּבְ ף ּדִ ְמֻזּפָ , ּכִ
ֲעָוה ׁשַ ְלָעה ֹלא ּדְ   :ּבָ

ֵלי. ד שׁ  ִאם, ֶחֶרס ּכְ ּמֵ ּתַ ֶהם ִנׁשְ ל, ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּבָ  ּכָ
ּלֹא ְזַמן ְבעוּ  ׁשֶ  ֲאִפּלוּ  ְוֵערּוי ִמּלּוי ְצִריִכים, ִלְבֹלעַ  ׂשָ

ְבעוּ  ּוֵמֵאיָמַתי. ְזפּוִתין ֵאיָנם ַעם, ׂשָ ִניָּ  ִמּפַ . ְוֵאיֵלךְ  הׁשְ
שׁ  ִאם, ְלִפיָכךְ  ּמֵ ּתַ ֶהם ִנׁשְ ַעם ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּבָ  ּפַ

ה ִראׁשֹוָנה ִנּיָ ֶהם ָנַתן ְוִאם. ְוֵערּוי ִמּלּוי ָצִריךְ , ּוׁשְ  ּבָ
ה ַמִים לׁשָ ָעִמים ׁשְ ךְ  ְוַאַחר, ּפְ ֶהם ָנַתן ּכָ  ְוָנַגע, ַיִין ּבָ
ר, ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּבוֹ  ְכשׁ  ֻמּתָ ׁשִ  ֹלא ִאם ֲאָבל. ּוךְ ּבְ
ֶהם ָנַתן א ַמִים ּבָ ָעִמים' ב ֶאּלָ ךְ  ְוַאַחר, ּפְ ֶהם ָנַתן ּכָ  ּבָ
ִריךְ  אֹוְמִרים ֵישׁ , ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּבוֹ  ְוָנַגע ַיִין ּצָ  ׁשֶ

ֶהם ָנַתן ְוִאם. ֵערּוי ַעם ַמִים ּבָ הוּ  ַאַחת ּפַ ֶהם ְוׁשָ  ּבָ
ָעה דֹוָלה ׁשָ מוֹ  ּגְ לּוִעים ֲהווּ , ַהּיֹום ְרִביעַ  ּכְ ִים ּבְ  ִמּמַ
מוֹ  ֶהם ָנַתן ּכְ לשׁ  ַמִים ּבָ ָעִמים ׁשָ , ְזפּוִתים ֵהם ְוִאם. ּפְ

ֶפת ִלְקֹלף ְצִריִכים נוּ  ֲאִפּלוּ , ְוֵערּוי ִמּלּוי אוֹ  ַהּזֶ ּלָ ׁשֶ , ּבְ
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ַגע ּנָ ֶהם ׁשֶ עֹוד ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּבָ ֶקה ּבְ  טֹוֵפחַ  ַמׁשְ
  :ֲעֵליֶהם

ֵלי. ה ְחּפֶֹרת ָהֲעׂשּוִים ְוֵהם ֶנֶתר ּכְ ל ִמּמַ  ָצִריף ׁשֶ
ה ּבֹוְלִעים יֹוֵתר ַהְרּבֵ  עֹוָלִמית ָטֳהָרה ָלֶהם ְוֵאין ּבְ
ּון ֲאִפּלוּ  ִיׁשּ ֵאין ַוֲאִפּלוּ , ֹחֶדשׁ  ב"י ּבְ  ַמְכִניִסין ּבְ
ת ָהָיה ְוֲאִפּלוּ , ְלִקּיּום ִחּלַ ן ּתְ ִמיׁשָ ׁשְ ַיד ּתַ ָרֵאל ּבְ   :ִיׂשְ

ֵלי. ו ים סֶחרֶ  ּכְ ֲאָבר ַהְמֻצּפִ ִרּתּוֵכי אוּ  ּבַ  ִאם ְזכּוִכית ּבְ
ים ֵהם יָנם ְיֻרּקִ ְכֵלי ּדִ ֵני, ֶנֶתר ּכִ שׁ  ִמּפְ ּיֵ  ַקְרַקע ּבוֹ  ׁשֶ

ֹחִרים אוֹ  ְלָבִנים ֲאָבל. ָצִריף ֵמֲחִפיַרת  ֵהם ִאם, ׁשְ
ֵאין ֲחָלִקים ֶהם ׁשֶ ָקִעים ּבָ יָנם, ּבְ ְכֵלי ּדִ כֹות ּכִ  ְוִאם. ַמּתָ

ָקִעים ֶהםבָּ  ֵישׁ  יָנם, ּבְ ָאר ּדִ ׁשְ ֵלי ּכִ ֵאיָנם ֶחֶרס ּכְ  ׁשֶ
  :ׁשֹוִעים

ִלים. ז ְכִניִסים ּכֵ ּמַ ֶהם ׁשֶ , ֵערּוי ְצִריִכים, ְלִקּיּום ַיִין ּבָ
ין ָקָחם ּבֵ ּלְ ִנים ׁשֶ ין, ּכֹוָכִבים ֵמָהעֹוֵבד ְיׁשָ ֵהם ּבֵ  ׁשֶ

נוּ  ּלָ שׁ  ׁשֶ ּמֵ ּתַ ֶהם ְוִנׁשְ  ְלִפי ֲאִפּלוּ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּבָ
ָעה ֵערּוי ּוִמיהוּ . ׁשָ   :ְזפּוִתים ֵהם ֲאִפּלוּ , ְלהוּ  ָסֵגי ּבְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ח ּלֹא, ׁשֶ ִביל ֶהְחִמירוּ  ׁשֶ ׁשְ ְכִניסוֹ  ּבִ ּמַ  ׁשֶ
א ְלִקּיּום ְכֵלי ֶאּלָ ְלַבד ֶחֶרס ּבִ ל מֹוִסיִפים ְוֵישׁ . ּבִ  ׁשֶ

ל ֵעץ ּמֹוִסיף ִמי ְוֵישׁ . עֹור ְוׁשֶ ל ׁשֶ ל ֶאֶבן ׁשֶ  ְוׁשֶ
ֶכת ל ֲאָבל. ִלְנֹהג ָראּוי ְוֵכן, ַמּתֶ  ְלִדְבֵרי, ְזכּוִכית ׁשֶ
ִביל ּבוֹ  ַמְחִמיִרים ֵאין ַהּכֹל ׁשְ ְכִניסוֹ  ּבִ ּמַ   :ְלִקּיּום ׁשֶ

ֲהֵרי, ְלִקּיּום ַמְכִניָסן ֲחׁשּוִבין ֵאין, נֹודֹות. ט  ֵאיָנם ׁשֶ
א ֲעׂשּוִים ֶהם ְלהֹוִליךְ  ֶאּלָ ת ןַייִ  ּבָ  ֲאָבל. ֶלָחִבית ֵמַהּגַ
ל ֵחֶמת ִעים ׁשֶ יָון, ַטּיָ ִין ּכֵ ַהּיַ ִמיד ּבוֹ  ָנתּון ׁשֶ ד, ּתָ ּיָ ּמִ  ׁשֶ

ָעִרין ּמְ ִאים חֹוְזִרין ֶזה ׁשֶ ינוֹ , אֹותוֹ  ּוְמַמּלְ ַמְכִניסוֹ  ּדִ  ּכְ
י ַעל ַאף, ּכֹוסֹות ֲאָבל. ְלִקּיּום ֹוִתים ּפִ ׁשּ ֶהם ׁשֶ  ּבָ
ִדיר ל, ּתָ ִין יןאֵ  ָמקֹום ִמּכָ ֶהם ׁשֹוֶהה ַהּיַ ִמיד ּבָ א ּתָ  ֶאּלָ

ָאן ָעה ְלִפי ְמַמּלְ ךְ , ּוְמָעֶרה ְוׁשֹוֶתה ׁשָ  ָלֶהם ֵאין ְוִהְלּכָ
ין   :ְלִקּיּום ַמְכִניָסן ּדִ

ִלי. י ִריךְ  עֹור ּכְ ּיֹוִסיף ָצִריךְ , ְוֵערּוי ִמּלּוי ַהּצָ  עֹור ׁשֶ
יו ַעל ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ֵעין ּפִ ַדְנָפא ּכְ ֵדי, ּגְ ֲעלוּ  ּכְ ּיַ ִים ׁשֶ  ַהּמַ

יו ַעל יו ַעל ַיַהְפֶכּנוּ  אוֹ , ּפִ תֹוךְ  ּפִ ִלי ּבְ , ַמִים ָמֵלא ּכְ
  :ֲאֵחִרים ָיִמים' ג

ל. יא ָאַמְרנוּ  ָמקֹום ּכָ ִריךְ  ׁשֶ ּצָ ְכׁשּוךְ  ׁשֶ  ַלֲהִדיחוֹ  ָצִריךְ  ׁשִ
ֹלשׁ    :ָעִמיםפְּ  ׁשָ

ל. יב ִריךְ  ָמקֹום ּכָ ּצָ אֹותוֹ  ָצִריךְ , ֵערּוי ׁשֶ  ַעל ַמִים ְלַמּלְ
ל דֹוָתיו ּכָ יֵחם, ּגְ עֹות ד"כ ּבוֹ  ְוַיּנִ  ּוְלסֹוף ְלֵעת ֵמֵעת ׁשָ
עֹות ד"כ ֵכם ׁשָ ּפְ ִים ִיׁשְ ִרים ְוַהּמַ ן, ֻמּתָ  ַמִים ּבוֹ  ְוִיּתֵ

ים ִנּיִ יֶחם ׁשְ עֹות ד"כ ּבוֹ  ְוַיּנִ ה ְוֵכן, ׁשָ ַעם ַיֲעׂשֶ  ּפַ
ית ִליׁשִ י ַעל ְוַאף, ׁשְ ּלֹ ּפִ  ֵאּלוּ  ָיִמים' ג ָהיוּ  אׁשֶ
ָכךְ  ֵאין ְרצּוִפים לּום ּבְ ִים ּבוֹ  ָעְמדוּ  ְוִאם. ּכְ ה ַהּמַ ּמָ  ּכַ
ָפָכם ְוֹלא ָיִמים א לוֹ  ָעלוּ  ֹלא, ׁשְ  ְוִאם. ֶאָחד ְליֹום ֶאּלָ
ַפךְ  ִים ׁשָ ָעְמדוּ  ֹקֶדם ַהּמַ עֹות ד"כ ּבוֹ  ׁשֶ  ָעלוּ  ֹלא, ׁשָ
ִים אֹוָתם לוֹ    :ַהּמַ

ַמְכִניסוֹ  ֲאִפּלוּ . יג ֵדי יֹוֵתר ּבֹוֵלעַ  ֵאינוֹ  ְלִקּיּום ּבְ  ִמּכְ
ה , ְוָרִהיָטִני ַמְלֵקט ֲעֵליֶהם ֶהֱעִביר ִאם ְלִפיָכךְ . ְקִלּפָ

ָפם אוֹ  ַקְרּדֹם ִקּלְ רוּ , ּבְ   :ֻהְכׁשְ

ֵלי. יד שׁ  ֶחֶרס ּכְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ֶהם ׁשֶ  ֶהֱחִזיָרן ִאם, ֶנֶסךְ  ַיִין ּבָ
ן ְבׁשָ חּוץמִ  ְוִהִסיָקן ַלּכִ נוּ  ּבַ ָהם ֹלא ֲאִפּלוּ , ְוִנְתַלּבְ  ִהׁשְ
תֹוכוֹ  ר ַעד ּבְ ׁשַ ּנָ ֶפת ׁשֶ א ַהּזֶ ה ֶאּלָ ְרּפָ ּנִ ֵרי, ׁשֶ  ֲאָבל. ׁשָ

ְפִנים ִהִסיָקן ִאם א ְמָהֵני ֹלא, ִמּבִ ן ִאם ֶאּלָ  ִהִסיָקן ּכֵ
ל ךְ  ּכָ ָעַבר ַעד ּכָ ם ׁשֶ ל חּוץ ְלַצד ֻחּמָ ךְ  ּכָ ד ּכָ ַהּיָ  ׁשֶ

  :ּבוֹ  סֹוֶלֶדת

ֵלי. טו ִתים ֲאִפּלוּ , ֶחֶרס ּוְכֵלי עֹור ּוְכֵלי ֵעץ ּכְ  ְמֻזּפָ
ִרים, ְלִקּיּום ַמְכִניָסן ַוֲאִפּלוּ  ַהְגָעָלה ִנּתָ ְכִלי ּבְ  ּבִ
  :ִראׁשֹון
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  עהיורה ד ערוך שולחן

ã 

 יא
 יא

ל. טז ִלים ּכָ ָנן ַהּכֵ ׁשְ ּיֶ ֵרי, ֹחֶדשׁ  ב"י ׁשֶ אי, ׁשָ ַוּדַ ּבְ  ׁשֶ
ה ּלָ ל ּכַ ֶהם ַיִין ַלְחלּוִחית ּכָ ּבָ  ְלתֹוָכם ָנַתן ֲאִפּלוּ וַ , ׁשֶ
ָכךְ  ֵאין, ֹחֶדשׁ  ב"י ּתֹוךְ  ַמִים לּום ּבְ   :ּכְ

 קלו סימן
, לחתמו צריך כוכבים עובד ביד יין כלי שהשולח

  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ 

ֹוֵלחַ . א ַיד ַהׁשּ ִלים ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּבְ , ְלַיִין ַהְמֻיָחִדים ּכֵ
יָמם ָצִריךְ  חֹוָתם ְלַהְחּתִ ֵדי דֶאחָ  ּבְ ֵהא ּכְ ּיְ ר ׁשֶ  ִאם ִנּכָ
ֶהם ִהְכִניס ְצִריךְ  ִמי ְוֵישׁ , ַיִין ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּבָ ּמַ  ׁשֶ
תֹוךְ  חֹוָתם דֹולֹות ָחִבּיֹות ֵהם ְוִאם. חֹוָתם ּבְ ר, ּגְ  ֻמּתָ

הֹוָתן ֵבית ְלַהׁשְ ן ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּבְ , יֹוַמִים אוֹ  יֹום ֻאּמָ
ָנם ִבְכִלי, ְלַתּקְ ד ּדְ ֶזה ֹולּגָ שׁ  ְרִגיִלים ֵאין ּכָ ּמֵ ּתַ  ּבוֹ  ְלִהׁשְ

ָעה ְלִפי   :ׁשָ

 קלז סימן
' ו ּובוֹ , נכשר שלא כלי לתוך שהושם כשר יין דין

  ְסִעיִפים:

ל. א ִלים ּכָ ל ַיִין ֵמֲחַמת ָהֲאסּוִרים ַהּכֵ  עֹוֵבד ׁשֶ
ִהְכִניס ּכֹוָכִבים ֶהם ׁשֶ ָרֵאל ּבָ ירָ  ֹקֶדם ַיִין ִיׂשְ ִהְכׁשִ , ןׁשֶ
ה ָאסּור ִתּיָ ׁשְ ר ּבִ ֲהָנָאה ּוֻמּתָ ל, ָיֵבשׁ  הּוא ֲאִפּלוּ , ּבַ  ּכָ
ּלֹא ְזַמן ִלי הּוא ְוִאם. ֹחֶדשׁ  ב"י ָעָליו ָעַבר ׁשֶ ֵאין ּכְ  ׁשֶ

א, ֶנֱאַסר ֹלא ְלִקּיּום ַמְכִניסוֹ  ן ִאם ֶאּלָ  ֵיינוֹ  ּבוֹ  ָעַמד ּכֵ
ל ָרֵאל ׁשֶ עֹות ד"כ ִיׂשְ ִין ָהָיה ְוִאם. ׁשָ ּיַ  ִקיתֹון ְמֹעָרב ּבַ
ל ִים ֵישׁ  ִאם, ַמִים ׁשֶ ּמַ ה ּבַ ָ ׁשּ ָעִמים ׁשִ ֶנֶגד ּפְ ת ּכְ  ְקִלּפַ

ְנַקן ר, ַהּקַ ה ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ ִתּיָ ׁשְ   :ּבִ

ַרךְ  ִאם. ב ַגת ֲעָנִבים ּדָ ל ּבְ ּלֹא ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ  ׁשֶ
ירוֹ  ר, ִהְכׁשִ ֲהֵרי, ֻמּתָ ים ׁשֶ ים ַהַחְרַצּנִ ּגִ ' ס ֶהםבָּ  ֵישׁ  ְוַהּזַ
ֶנֶגד ת ּכְ ת ְקִלּפַ ִין ְלהֹוִציא ָאסּור ֲאָבל. ַהּגַ ֶרךְ  ַהּיַ  ּדֶ

ִין ֶנֶקב ַהּיַ ל ׁשֶ ֶקב, ּבוֹ  יֹוֵרד ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ ַהּנֶ  ׁשֶ
ִין, ָאסּור ם ַהּיֹוֵצא ְוַהּיַ ָ ִלי ָצלּול ִמׁשּ ֲעֹרֶבת ִמּבְ  ּתַ

ים   :ַהַחְרַצּנִ

ן ַיִין. ג ּתַ ּנִ ים ׁשֶ ּלֹא ּכֹוָכִבים עֹוֵבד לשֶׁ  ְלַקְנַקּנִ  ׁשֶ
רוּ  ךְ  ְוַאַחר, ֻהְכׁשְ  ַיִין ִעם ְוֵעְרבוֹ  ַיִין אֹותוֹ  ֵהִריק ּכָ
ה ַאֵחר ָהָיה ְמֻרּבֶ ים לוֹ  ׁשֶ ַקְנַקּנִ ִרים ֲאֵחִרים ּבְ ׁשֵ  ִאם, ּכְ
ִין ֵישׁ  ּיַ ִני ּבַ ֵ ִין' ס ַהׁשּ ּיַ ר ַהּכֹל, ָהִראׁשֹון ּכַ  ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ

ה ִתּיָ ׁשְ ִין ֵישׁ  ְוִאם. ּבִ ּיַ ִני ּבַ ֵ ֵדי ַמִים ַהׁשּ עּור ּכְ ה ׁשִ ָ ׁשּ  ׁשִ
ֶנֶגד ֲחָלִקים ת ּכְ ם, ָהֲאסּוִרים ְקִלּפַ ן ּגַ ר ּכֵ  ַהּכֹל ֻמּתָ
ה ִתּיָ ׁשְ י ַעל ְוַאף, ּבִ ּלֹא ּפִ ִין ַמִים ָהָיה ׁשֶ ּיַ   :ָהִראׁשֹון ּבַ

ִלים. ד ל ַיִין ֵמֲחַמת ָהֲאסּוִרים ּכֵ , ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ
רמֻ  ן ּתָ ין ְלתֹוָכם ִלּתֵ ין ַמִים ּבֵ ָכר ּבֵ ין ׁשֵ ָאר ּבֵ  ׁשְ

ִקים ִדיחַ  ּוִבְלַבד, ַמׁשְ ּיָ ה ׁשֶ ְתִחּלָ ִין ַלְחלּוֵחי ּבִ ַעל ַהּיַ  ׁשֶ
ֵני ִלים ּפְ ר ְוֵכן. ַהּכֵ ֶהם ִלְמֹלחַ  ֻמּתָ   :ּבָ

ְכִלי ַיִין ָנַתן ִאם. ה יר ֹלא, ָאסּור ּבִ  ַיִין ּבוֹ  ָלֵתת ַנּתִ
ַעם יֶרּנוּ  ַעד, ֶחֶרתאַ  ּפַ ְכׁשִ ּיַ   :ׁשֶ

ּמוֹ  ְלִפי ֵמִסיחַ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ֵאין. ו ר ֶנֱאָמן ּתֻ ֶהְכׁשֵ  ּבְ
ִלים   :ָהֲאסּוִרים ּכֵ

 קלח סימן
  ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , היין כלי הכשר דיני

ת. א ל ּגַ ָתהּ  ֶאֶבן ׁשֶ ּפְ ּזִ הּ  ְוָנַתן ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ  ַיִין ּבָ
ַעתבִּ  ָתהּ  אוֹ , ְזִפיָתה ׁשְ ּפְ ּזִ ָרֵאל ׁשֶ הּ  ְוָנַתן ִיׂשְ , ַיִין ּבָ

הּ  ְוָנַגע עֹוד ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּבָ ֶקה ּבְ , ָעֶליהָ  טֹוֵפחַ  ַמׁשְ
ַרךְ  ְוִאם. ִנּגּוב ְצִריָכה ִזּפּוָתהּ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּדָ , ּבְ

י ֵאין ִנּגּוב ָלהּ  ּדַ א, ּבְ ֶפת ִיְקֹלף ֶאּלָ ךְ  ַחרְואַ  ַהּזֶ  ּכָ
ב ֹלא ֵערּוי אוֹ , ְיַנּגֵ ָנהּ  אוֹ , ְקִליָפה ּבְ ְ . ֹחֶדשׁ  ב"י ְיַיׁשּ
ל ָתהּ  ִאם, ֵעץ ְוׁשֶ ַעת ַיִין ְוָנַתן ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ִזּפְ ׁשְ  ּבִ

ַרךְ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ְזִפיָתה הּ  ּדָ ָתהּ  אוֹ , ּבָ ּפְ ּזִ הּ  ְוָדַרךְ  ׁשֶ  ּבָ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 יא
 יא

ךְ  ַאַחר ָתהּ  אוֹ , ּכָ ּפְ ּזִ ָראֵ  ׁשֶ הּ  ְוָנַתן לִיׂשְ הּ  ְוָנַגע, ַיִין ּבָ  ּבָ
עֹוד ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ֶקה ּבְ ין, ָעֶליהָ  טֹוֵפחַ  ַמׁשְ  ֶאָחד ּדִ
ִריָכה ָלֶהם ּצְ ֹלא ֵערּוי אוֹ , ְוִנּגּוב ְקִליָפה ׁשֶ . ְקִליָפה ּבְ
ל ְנֹעֶרת ֵישׁ  ְוִאם ן ׁשֶ ּתָ ׁשְ ין ּפִ ָלֵאי אוֹ , ְלֶנֶסר ֶנֶסר ּבֵ  ּבְ

ָגִדים י ֵאין, ּבְ ִנּגּוב ָלהּ  ּדַ א, ּבְ  ְוֵערּוי ִמּלּוי ְצִריָכה ֶאּלָ
ל. ַהְגָעָלה אוֹ  ָתהּ , ֶחֶרס ְוׁשֶ  ְוָנַתן ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ִזּפְ
הּ  ַעת ַיִין ּבָ ׁשְ ַרךְ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ְזִפיָתה ּבִ הּ  ּדָ  אוֹ , ּבָ

ָתהּ  ּפְ ּזִ ָרֵאל ׁשֶ הּ  ְוָנַתן ִיׂשְ הּ  ְוָנַגע, ַיִין ּבָ  ָהעֹוֵבד ּבָ
עֹוד ֹוָכִביםכּ  ֶקה ּבְ ֶרת ֵאיָנהּ , ָעֶליהָ  טֹוֵפחַ  ַמׁשְ  ִנּתֶ

ְקִליָפה א, ְוִנּגּוב ּבִ ִמּלּוי ֶאּלָ ֹלא ְוֵערּוי ּבְ . ְקִליָפה ּבְ
ָתהּ  ְוִאם הּ  ְוָדַרךְ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ִזּפְ  ְקִליָפה ְצִריָכה, ּבָ

ֹלא ַהְגָעָלה אוֹ , ְוֵערּוי ּוִמּלּוי  ב"י ּוןִישּׁ  אוֹ , ְקִליָפה ּבְ
ן ְלַהִסיָקהּ  אוֹ , ֹחֶדשׁ  ִכְבׁשָ ָרֶפה ַעד ּבְ ּיֵ ֶפת ׁשֶ  ְוָכל. ַהּזֶ
ְזפּוָתה ֶזה ק ֵישׁ  ְזפּוָתה ֵאיָנהּ  ִאם ֲאָבל, ּבִ ִאם ְלַחּלֵ  ׁשֶ

ת ִחּלַ הּ  ּתְ ִמיׁשָ ׁשְ  ְצִריָכה, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ְיֵדי ַעל ּתַ
ת ְוִאם ִנּגּוב ִחּלַ הּ  ּתְ ִמיׁשָ ׁשְ ָרֵאליִ  ְיֵדי ַעל ּתַ  ָסֵגי, ׂשְ

ֲהָדָחה ל ִהיא ִאם ּבַ ל ִהיא ִאם ֲאָבל, ֶאֶבן אוֹ  ֵעץ ׁשֶ  ׁשֶ
  :ִנּגּוב ְצִריָכה ֶחֶרס

ת. ב נּוָיה ּגַ ְלֵבִנים ַהּבְ יָנה ּוְגָפִסים ִסיד אוֹ  ּבִ ל ּדִ ׁשֶ  ּכְ
  :ֶחֶרס

ת. ג ִריִכים ְוֵכָליו ַהּגַ ִרים, ִנּגּוב ַהּצְ ַהְגָעָלה ִנּתָ  ַעל ּבְ
ָעֶרה ֵערּוי ְיֵדי ּמְ ִלי ׁשֶ ֵהא ְוֹלא, ֲעֵליֶהם ִראׁשֹון ִמּכְ  ּתְ

חּוָתה זוֹ  ַהְגָעָלה ּגּוב ּפְ   :ִמּנִ

יִגית. ד דֹוָלה ּגִ ּדֹוְרִכין ּגְ הּ  ׁשֶ ךְ , ּבָ ּפֵ ׁשְ ה ּוְכִלי ְוַהּמַ ּדָ  ַהּמִ
ַחץ ִלי ְוהּוא, ְוַהּמַ ּדֹוִלין ּכְ ם, ֶלָחִבית ֵמַהּבֹור ּבוֹ  ׁשֶ ּלָ  ּכֻ
יָנם   :ַגתכְּ  ּדִ

עֹוְצִרים ַהּקֹוָרה. ה הּ  ׁשֶ ים, ָהֲעָנִבים ּבָ ּפִ יִמין ְוַהּדַ ׂשִ ּמְ  ׁשֶ
ֲהָדָחה ְלהוּ  ָסֵגי ֶהָעִביט ַעל   :ּבַ

ּכֹוְרִכים ָהֲעָקִלים. ו  ֵמֲחָריֹות ָהֲעׂשּוִים ֶהָעִביט ְסִביב ׁשֶ
ל ֶקל ׁשֶ ל ּדֶ ּבֹוס ְוׁשֶ ָבן, ַקּנְ ל. ְמַנּגְ יָפה ְוׁשֶ ל ׁשִ  ִמיגֶּ  ְוׁשֶ

ָנן ְוָצִריךְ  יֹוֵתר ּבֹוְלִעים ְ  ָרָצה ְוִאם. ֹחֶדשׁ  ב"י ְלַיׁשּ
ד ְלַטֲהָרן רֹוְתִחין ַמְגִעיָלן, ִמּיָ ֵמי חֹוְלָטן אוֹ  ּבְ  ֵזיִתים ּבְ

יָחן אוֹ  ַחת ַמּנִ יָמיו ִצּנֹור ּתַ ּמֵ ִחין ׁשֶ ַמְעָין אוֹ  ְמַקּלְ  ּבְ
יָמיו ּמֵ עֹות ב"י רֹוְדִפין ׁשֶ ךְ  ְוַאַחר, ׁשָ רוּ  ּכָ   :ֻיּתְ

ֶרת. ז ּמֶ ל ְמׁשַ ל ַיִין ׁשֶ ל ִהיא ִאם, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ  ׁשֶ
ָער ל ִהיא ְוִאם. ְמִדיָחהּ , ׂשֵ . ִנּגּוב ְצִריָכה, ֶצֶמר ׁשֶ
ל ִהיא ְוִאם ן ׁשֶ ּתָ ׁשְ ָנהּ  ְצִריָכה, ּפִ ְ   :ֹחֶדשׁ  ב"י ְלַיׁשּ

ֵלי. ח ִפיפוֹ  ָבֶהן ְוַכּיֹוֵצא ְוהֹוִצין ָחַלף ּכְ ִנים תִמּכְ ַסּנְ ּמְ  ׁשֶ
ֶהן פּוִרים ָהיוּ  ִאם, ַיִין ּבָ ֲחָבִלים ּתְ  ָהיוּ  ְוִאם. ְמִדיָחן, ּבַ

זוֹ  זוֹ  ֲאחּוזֹות ִחּבּור ּבְ ה ּבְ  ָהיוּ  ְוִאם. ִנּגּוב ְצִריִכים, ָקׁשֶ
פּורֹות ן ּתְ ּתָ ִפׁשְ ָנן, ּבְ ְ   :ְמַיׁשּ

ל. ט ִריךְ  ָמקֹום ּכָ ּצָ יר ָצִריךְ , ִנּגּוב ׁשֶ ִריםהַ  ְלַהּתִ ׁשָ . ּקְ
ר ֲאָבל ֶהְכׁשֵ ּון ְוֵכן, ְוֵערּוי ִמּלּוי ּבְ ִיׁשּ ֵנים ּבְ ר ׁשְ  ָעׂשָ
יר ָצִריךְ  ֵאין, ֹחֶדשׁ  ִרים ְלַהּתִ ׁשָ   :ַהּקְ

ל. י ָאַמְרנוּ  ָמקֹום ּכָ , ַלִחים ֵהם ִאם, ִנּגּוב ָצִריךְ  ׁשֶ
ָחן ֵאֶפר ְמַקּנְ ךְ  ְוַאַחר, ּבְ ַמִים ְמִדיָחן ּכָ  ךְ כָּ  ְוַאַחר, ּבְ
ָחן ֵאֶפר ְמַקּנְ ַעם ּבְ ִנית ּפַ ךְ  ְוַאַחר, ׁשֵ ַמִים ְמִדיָחן ּכָ . ּבְ
ים ֵהם ְוִאם ים, ְיֵבׁשִ ךְ  ְוַאַחר, ַמִים ַמְקּדִ  ְוַאַחר, ֵאֶפר ּכָ
ךְ  ךְ  ְוַאַחר, ַמִים ּכָ ךְ  ְוַאַחר, ֵאֶפר ּכָ   :ַמִים ּכָ

ת. יא ַרךְ  ּגַ ּדָ הּ  ׁשֶ א, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּבָ ּבָ ׁשֶ  ָרֵאלִישְׂ  ּכְ
ָבהּ  ד ְלַנּגְ ַדְרּכוֹ  ְמַכּבֵ ִבין ְוֵאין, ּכְ ט אֹותוֹ  ְמַחּיְ  ְלַלּקֵ

ים   :ַהַחְרַצּנִ

  כוכבים עבודת הלכות
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 יא
 יא

 ו"ט ּובוֹ , וכליהם ומשמשיהם ובטולם אלילים דיני
  ְסִעיִפים:

ֲהָנָאה ֲאסּוָרה ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת. א הּ  ִהיא, ּבַ ִמיׁשָ  ְוַתׁשְ
הּ  ָיהּ ְונוֹ  ין, ְוִתְקָרְבּתָ ל ּבֵ ין ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ ל ּבֵ  ׁשֶ

ָרֵאל א, ִיׂשְ ל ֶאּלָ ׁשֶ ד ֲאסּוָרה ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּדְ ל, ִמּיָ  ְוׁשֶ
ָרֵאל ָעֵבד ַעד ֲאסּוָרה ֵאיָנהּ  ִיׂשְ ּתֵ יהָ . ׁשֶ ִמיׁשֶ , ְונֹוָיהּ  ְוַתׁשְ

ין ל ּבֵ ל ּוֵבין ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ  ֵאיָנם, ִיׂשְ
ׁשוּ  ַעד ֲאסּוִרים ּמְ ּתַ ׁשְ ּיִ ֶהם ׁשֶ הּ . ּבָ ֵהִביאוּ , ְוִתְקָרְבּתָ ֶ  ִמׁשּ
ה ְלָפֶניהָ  ּנוּ  ְוָעׂשָ ְקֹרֶבת ִמּמֶ   :ֶנֱאַסר, ּתִ

ל ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת. ב ָרֵאל ׁשֶ ּטּול ָלהּ  ֵאין ִיׂשְ  ֲאָבל, ּבִ
ל יהָ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ ִמיׁשֶ  ָלֶהם ֵישׁ , ְונֹוָיהּ  ְוַתׁשְ

ּטּול הּ . ּבִ ּטּול ָלהּ  ֵאין, ְוִתְקָרְבּתָ   :ּבִ

ְקֹרֶבת ְוֵאיֶזהוּ  נֹוי ֵאיֶזהוּ . ג גֹון נֹוי, ּתִ ְדִליק ּכְ ּמַ  ׁשֶ
ַטח אוֹ , ֵנרֹות ְלָפֶניהָ  ָגִדים ְלָפֶניהָ  ׁשָ  ָנִאים ְוֵכִלים ּבְ
ל, ְוִתְקֹרֶבת. ְלנֹוי ּיֹוֵצא ּכָ ּכַ י ַעל ָקֵרב בוֹ  ׁשֶ ּבֵ  ּגַ
מוֹ , חַ ִמְזבֵּ  ל ּכְ גֹון, ַמֲאָכל ִמיֵני ּכָ ר ּכְ ׂשָ ָמִנים, ּבָ  ׁשְ

יחוּ  ִאם, ּוֶמַלח ַמִים, ּוְסָלתֹות ם ְלָפֶניהָ  ִהּנִ  ְלׁשֵ
ְקֹרֶבת ד ֶנֱאָסר, ּתִ ָבר ֲאָבל. ִמּיָ ֵאין ּדָ ּנוּ  ַמְקִריִבין ׁשֶ  ִמּמֶ
ְפִנים א ֶנֱאַסר ֵאינוֹ , ּבִ ן ִאם ֶאּלָ ה ּכֵ ּנוּ  ָעׂשָ ֵעין ִמּמֶ  ּכְ
ֵעין אוֹ  ְזִביָחה ֶרת ְזִריָקה ּכְ ּבֶ ּתַ ׁשְ ֶרךְ  ְוהּוא, ַהּמִ  ּדֶ
אֹותוֹ  ְלָעְבָדהּ  ָבר ּבְ י ַעל ַאף, ּדָ ֵאין ּפִ ֶרךְ  ׁשֶ  ְלָעְבָדהּ  ּדֶ

ֶזה יַצד. ָהִעְנָין ּבָ עֹוְבִדים ָזָרה ֲעבֹוָדה, ּכֵ  אֹוָתהּ  ׁשֶ
ים ְקׁשִ ַקׁשְ ּמְ ל ְלָפֶניהָ  ׁשֶ ַמּקֵ ר ּבְ ּבֵ ל ְוׁשִ , ֶניהָ ְלפָ  ַמּקֵ

ֵני, ֶנֱאַסר ִביַרת ִמּפְ ְ ׁשּ ֵקל ׁשֶ  ֲאָבל. ִלְזִביָחה ּדֹוָמה ַהּמַ
ל אֹוָתהּ  עֹוְבִדים ֵאין ִאם ַמּקֵ ָלל ּבְ ר, ּכְ ּבֵ ל ְוׁשִ  ַמּקֵ

ב ֵאינוֹ , ְלָפֶניהָ  קּושׁ  ֲעָבָדהּ  ְוִאם. ֶנֱאַסר ְוֹלא ַחּיָ ִקׁשְ  ּבְ
ֶרךְ  ְוהּוא, ַמְקלוֹ  ב, ֲעבֹוָדָתהּ  ּדֶ  ְוֵכן. ֱאַסרנֶ  ְוֹלא ַחּיָ
ָכל ָבר ּבְ ֲעָבָדהּ  ּדָ ֶדֶרךְ  ׁשֶ ין, ֲעבֹוָדָתהּ  ּכְ  הּוא ִאם ּבֵ
ֶרךְ  בֹוד ּדֶ ֶרךְ  אוֹ  ּכָ יֹון ּדֶ ּזָ ֵעין ְוֵאינוֹ , ּבִ ִנים ּכְ ב, ּפְ  ַחּיָ

ל ֲעָבָדהּ  ֹלא ִאם ֲאָבל. ֶנֱאַסר ְוֹלא ַמּקֵ ֶדֶרךְ  ּבְ  ּכְ
א, ֲעבֹוָדָתהּ  בחַ  ֵאינוֹ , ְלָפֶניהָ  ְזָרקוֹ  ֶאּלָ   :ֶנֱאַסר ְוֹלא ּיָ

ַחט. ד ֶרךְ  ֵאין ֲאִפּלוּ , ֶנֱאַסר, ָחָגב ְלָפֶניהָ  ׁשָ הּ  ּדֶ  ְלָעְבּדָ
ָחָגב ָלל ּבְ   :ּכְ

ל. ה ָבר ּכָ ּיֹוֵצא ּדָ ּכַ  מֹוֵצא ִאם, ִלְפִנים ָקֵרב בוֹ  ׁשֶ
ְפֵני אֹותוֹ  ּמֹוֵצא אוֹ  ָזָרה ֲעבֹוָדה ּבִ  ִלְפִנים אֹותוֹ  ׁשֶ

ִחיָצה ר ֵמַהּמְ ָאנוּ , ָאסּור, ְלָפֶניהָ  ּוָסהַהּפְ  ּתֹוִלים ׁשֶ
ִהְכִניָסהּ  ם ׁשֶ ם ׁשָ ְקֹרֶבת ְלׁשֵ  ּוֶמַלח ַמִים ַוֲאִפּלוּ . ּתִ

ֵאינוֹ  ֶרךְ  ׁשֶ בֹוד ּדֶ ּמֹוֵצא ְוָכל. ּכָ ִחיָצה חּוץ ׁשֶ  ִאם, ֵמַהּמְ
ֶרךְ  הּוא בֹוד ּדֶ ּום ָאסּור, ּכָ ר, ָלאו ְוִאם. נֹוי ִמׁשּ . ֻמּתָ

ל ִליסּוֶמְרקוּ  ּוְפעֹור ָצא ַמה ּכָ ּמָ ֶ ֶהם ׁשּ ֶרךְ  ֲאִפּלוּ , ִעּמָ  ּדֶ
יֹון ּזָ חּוץ ּבִ   :ָאסּור ַהּכֹל, ּבַ

רֹוִאין ַמה. ו ֶ ְכִניִסין ׁשּ ּמַ ל ּכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדת אֹותוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
ר, ִנְכַנס ֹלא ַוֲעַדִין ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ֲעַדִין, ֻמּתָ  ֹלא ׁשֶ
ה ְקֹרֶבת ַנֲעׂשָ   :ּתִ

הּ  ָמָצא. ז ֹראׁשָ סּות, ָמעֹות ּבְ ֶרךְ  ְמָצָאן ִאם, ְוֵכִלים ּכְ  ּדֶ
בֹוד ֶרךְ  ֵהם ְוִאם. ֲאסּוִרים, ּכָ יֹון ּדֶ ּזָ גֹון, ּבִ יס ּכְ לּוי ּכִ  ּתָ

ארוֹ  ַצּוָ ֶלת ּוֶבֶגד, ּבְ ֵתפוֹ  ַעל ְמֻקּפֶ פּוי ּוְכִלי, ּכְ  ַעל ּכָ
ִרים, ֹראׁשוֹ    :ֻמּתָ

רֹות. ח ּכָ ּנֹוְתִנים ַהּכִ ִרים ִניםְלֹכהֲ  ׁשֶ ֵאין, ֻמּתָ  ׁשֶ
א ּכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדת אֹוָתם ַמְקִריִבים   :ַלּכֲֹהִנים ֹחק ֶאּלָ

ל ֵנרֹות. ט ֲעָוה ׁשֶ ְדִליִקין ׁשַ ּמַ  ֵהם נֹוָיהּ , ְלָפֶניהָ  ׁשֶ
ָנן ְוִאם. ַוֲאסּוִרים ּכְ ָרֵאל ְמָכָרן אוֹ  ִמׁשְ ִרים, ְלִיׂשְ , ֻמּתָ

ֵכיָון ן ּדְ ּבָ ּכִ ּטּוָלן ֶזהוּ  ְצמוֹ עַ  ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ   :ּבִ

ֲעָוה ֲחִתיכֹות. י ּנֹוְתִנים ׁשַ רֹות ְלָפֶניהָ  ׁשֶ ָלאו, ֻמּתָ  ּדְ
הּ  ְוֹלא ֵהן נֹוָיהּ  ְקָרְבּתָ   :ּתִ

ים. יא ים ַמְלּבּוׁשִ ּלֹוְבׁשִ ְכָנִסים ַהּכֲֹהִנים ׁשֶ ּנִ ׁשֶ  ְלֵבית ּכְ
ֶהם נֹוי, ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ּלָ ל נֹוי ְוֹלא, ֵהן ׁשֶ  ֲעבֹוַדת ׁשֶ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 יא
 יא

ּטּול ַוֲאִפּלוּ , ּכֹוָכִבים  ִמי ְוֵישׁ . ְצִריִכים ֵאיָנם ּבִ
ְצִריךְ  ּמַ ּטּול ׁשֶ   :ּבִ

ִלים. יב אֹוֵחז ּכֵ ָידוֹ  ׁשֶ ה ּבְ ְחּתָ ְקִטיר ְוַהּמַ ּמַ הּ  ׁשֶ , ּבָ
יהָ  ׁשֶ ּמְ ּטּול ּוְצִריִכים ֵהם ְמׁשַ  ָהעֹוֵבד ְמָכָרם ְוִאם. ּבִ
ָנן אוֹ  ּכֹוָכִבים ּכְ ָרֵאלְליִ  ִמׁשְ ּטּוָלם ֶזהוּ , ׂשְ  ְוֵישׁ . ּבִ
ֵאין אֹוְמִרים ּטּוָלם ֶזה ׁשֶ   :ּבִ

ֲעָוה ֵנרֹות. יג ל ְוׁשַ  ְלֵנר ֲאסּוִרים, ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ׁשֶ
ת ִמְצָוה ּבָ ׁשַ ה ּדְ ֶנֶסת ּוְדֵבית ְוַדֲחֻנּכָ יֵטי ְוֵכן. ַהּכְ ְכׁשִ  ּתַ

ן ֹלא ַהּכֲֹהִנים יתֹות ֵמֶהם ְיַתּקֵ ַבר ׁשּום ְוֹלא ַטּלִ  ּדְ
ּום, ִמְצָוה ְמִאיֵסי ִמׁשּ   :ּדִ

ָרֵאל ִיְכּתֹב ֹלא. יד , ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ִסְפֵרי ַעל ִיׂשְ
א ן ִאם ֶאּלָ ּלֹא ְמָחָקן ּכֵ ּוָמן ִיְהֶיה ׁשֶ ר ִרׁשּ  ִמי ְוֵישׁ . ִנּכָ

אֹוֵמר ֲאִפּלוּ  ׁשֶ ְבֵרי ָעָליו ִיְכּתֹב ֹלא ָהֵכי ּדַ ִפּלֹות ּדִ  ּתְ
ֵאין, ִניםְוַתֲחנוּ  ה ָקֵטגֹור ּדְ   :ָסֵנגֹור ַנֲעׂשֶ

ַיד ֲעָמִמין ִסְפֵרי. טו ָרֵאל ּבְ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ִיׂשְ ֵאין ׁשֶ  ׁשֶ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ְלָמְכָרם ִאסּור ָאסּור, ׁשֶ  ְלַהְלוֹות ׁשֶ
ְנַין ְלֹצֶרךְ  יֶטיהָ  אוֹ  ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ּבִ  אוֹ  ְלַתְכׁשִ

יהָ  ׁשֶ ּמְ ן לְוכָ , ִלְמׁשַ ּכֵ ים ָלהּ  ִלְמּכֹר ׁשֶ ִמיׁשִ ׁשְ גֹון ּתַ  ּכְ
 ֲעָמִמים ִסְפֵרי ִלְקׁשֹר ְוֵאין. ַמְצִליחַ  ְוַהּמֹוֵנעַ . ַמְחּתֹות

ִנים ִמִסְפֵרי חּוץ ּיָ שׁ  ְוִאם. ְוַהסֹוְפִרים ַהּדַ ּום ָחׁשַ  ִמׁשּ
ל, ֵאיָבה כֹול ַמה ּכָ ּיָ ֶ ֵמט ׁשּ ָ ֵמט, ְלִהׁשּ ָ   :ִיׁשּ

 קמ סימן
ָסִעיף  ּובוֹ , שנתערב כוכבים עבודת תתקרב דין

  ֶאָחד

יהָ  ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת. א ׁשֶ ּמְ הּ  ּוְמׁשַ  אֹוְסִרים, ְוִתְקָרְבּתָ
ָכל הּוא ּבְ ִאם, ׁשֶ ֶאֶלף ֲאִפּלוּ , ֵמֶהם ֶאָחד ִנְתָעֵרב ׁשֶ , ּבְ
ן ּלָ ֲעֹרֶבת ֶאָחד ְוִאם. ֲאסּורֹות ּכֻ  ִנְתָעֵרב ָהִראׁשֹון ֵמַהּתַ

ַנִים ׁשְ ה ְוָנַפל, ֲאֵחִרים ּבִ לׁשָ ְ ַנִים ֶאָחד ֵמַהׁשּ , ֲאֵחִרים ִלׁשְ

ִרים ָהֲאֵחִרים ֵאּלוּ  ֲהֵרי ֲעֹרֶבת ֶאָחד ִאם ְוֵכן. ֻמּתָ  ֵמַהּתַ
ם ָנַפל ָהִראׁשֹון ַרף אוֹ  ַלּיָ ִעְנָין ִנׂשְ ֱאַבד ּבְ ּנֶ , ֵמָהעֹוָלם ׁשֶ

ל ָאִרים ּכָ ׁשְ ר ַהּנִ ֶהם ֵלָהנֹות ֻמּתָ ַנִים ּבָ ַניִ  ׁשְ ַיַחד םׁשְ , ּבְ
ּלֹא ּוִבְלַבד. ְלַבּדוֹ  ָהֶאָחד ֹלא ֲאָבל  ֶאָחד ָאָדם ֵיָהֶנה ׁשֶ

ם ּלָ אֹוֵסר ִמי ְוֵישׁ . ִמּכֻ א ׁשֶ ן ִאם ֶאּלָ ִים ָנְפלוּ  ּכֵ ּתַ  ׁשְ
ם דֹול ַלּיָ   :ָרִפיםִנשְׂ  אוֹ  ַהּגָ

 קמא סימן
' ח ּובוֹ ) , כוכבים עבודת של( והצורות הצלמים דין

  ְסִעיִפים:

ל. א ָלִמים ּכָ ְמָצִאים ַהּצְ ָפִרים ַהּנִ ּכְ ְסָתָמא, ֲאסּוִרים, ּבַ  ּדִ
ם ְמָצִאים. ַנֲעׂשוּ  ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ְלׁשֵ ים ְוַהּנִ ַרּכִ ּכְ , ּבַ

ִרים אי, ֻמּתָ ַוּדַ א, ַנֲעׂשוּ  ְלנֹוי ּדְ ן ִאם ֶאּלָ  ַעל עֹוְמִדין ּכֵ
ַתח ִדיָנה ּפֶ ַיד ְוָהָיה, ַהּמְ  אוֹ  ַמֵקל צּוַרת ַהּצּוָרה ּבְ
ּדּור אוֹ , ִצּפֹור ַעת ֲעָטָרה אוֹ  ַסִיף אוֹ  ּכַ   :ְוַטּבַ

ְבֵרי ַהּמֹוֵצא. ב ָלִכים ְצָלִמים ׁשִ תֹוךְ  אוֹ , ֻמׁשְ ְבֵרי ּבְ  ׁשִ
ת ְבֵרי ֲאִפּלוּ  אוֹ , ְנחׁשֶ ִרים, ַעְצָמן ֱאִליִלים ׁשִ . ֻמּתָ
ְבִנית ָמָצא ֲאָבל  ַעל עֹוֵמד ְוהּוא ֶרֶגל אוֹ  ָיד ּתַ
סִ    :ָאסּור, יסוֹ ּבְ

ִלים ַהּמֹוֵצא. ג ה צּורֹות ַוֲעֵליֶהם ּכֵ  אוֹ . ְלָבָנה אוֹ  ַחּמָ
ָרקֹון ִמין ְוֵישׁ , ְלָנָחשׁ  ּדֹוֶמה ְוהּוא, ּדְ יִרין ּכְ ין ְסַנּפִ  ּבֵ
ְרֵקי אר ֻחְליֹות ּפִ ּוָ ּצַ ּבַ ִלים ִאם, ׁשֶ ִדים ַהּכֵ , ְמֻכּבָ

אי. ֲאסּוִרים ּדַ ּוַ ם ַנֲעׂשוּ  ׁשֶ  ְוִאם. ּכֹוָכִבים ַדתֲעבוֹ  ְלׁשֵ
ים ֵהם ִרים, ְמֻבּזִ ּלֹא ֻמּתָ א ַנֲעׂשוּ  ׁשֶ  ֵהם ְוֵאּלוּ . ְלנֹוי ֶאּלָ

ִדים ַעל, ְמֻכּבָ יָרִאים ׁשֶ ִ עֹות ְנָזִמים ַהׁשּ ים. ְוַטּבָ , ּוְמֻבּזִ
י ֻקְמקּוִמים, יֹורֹות ין ַחּמֵ ֹוִתים ְוכֹוסֹות ַחּמִ ׁשּ ֶהם ׁשֶ , ּבָ
ין ה ֵהם ִאם ּבֵ ִים ְלַמְעָלה אוֹ  ִיםֵמַהמַּ  ְלַמּטָ  ְוָכל. ֵמַהּמַ
ְסָתם ֶזה ֵאין ּבִ ֶעְבדוּ  יֹוְדִעים ָאנוּ  ׁשֶ ּנֶ ִלים ׁשֶ לוּ  ּכֵ , ַהּלָ

ָידּועַ  ֲאָבל ּלֹא ּבְ ִלים ֶנֶעְבדוּ  ׁשֶ לוּ  ּכֵ ַעל, ַהּלָ  ׁשֶ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 יא
 יא

ִדים ִרים ָנֵמי ַהְמֻכּבָ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ֻמּתָ ל ׁשֶ ּכָ  צּוָרה ׁשֶ
ִהיא וַ  ֶנֱעֶבֶדת ׁשֶ איּבְ ים ַעל ֲאִפּלוּ , ּדַ , ֲאסּוִרים ַהְמֻבּזִ

י ַעל ַאף ֵאין ּפִ ִלים יֹוְדִעים ָאנוּ  ׁשֶ ּכֵ לוּ  ׁשֶ . ֶנֶעְבדוּ  ַהּלָ
ַמן ֶזה ּוְלִפי ּזְ ה ּבַ ִקים ַהּזֶ ַחּקְ ּמְ ִלים ֲחָקק ׁשֶ ּכֵ ִרים, ּבַ  ּוְמַצּיְ
ֶהם ִלים ַהּמֹוֵצא, ֱאִליִלים ּבָ שׁ  ּכֵ ּיֵ ֶהם ׁשֶ , ֱאִליִלים ּבָ
  :ִריםֲאסוּ 

ר ָאסּור. ד ְמדֹור צּורֹות ְלַצּיֵ ּבִ ִכיָנה ׁשֶ גֹון, ׁשְ ' ד ּכְ
ִנים ֲהֵדי ּפָ ָרִפים צּורֹות ְוֵכן, ֲהָדֵדי ּבַ ים ׂשְ  ְואֹוַפּנִ

ֵרת ּוַמְלֲאֵכי ָ ל, ְלַבּדוֹ  ָאָדם צּוַרת ְוֵכן. ַהׁשּ  ֵאּלוּ  ּכָ
ָאםעֲ  ּגֹוי ְוִאם]. ְלגֹוי[ ְלנֹוי ֲאִפּלוּ  ַלֲעׂשֹות ָאסּור  ׂשָ

הֹוָתם ָאסּור, לוֹ  ה. ְלַהׁשְ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ
בֹוֶלֶטת ׁשֹוַקַעת ֲאָבל. ּבְ אֹוָתם, ּבְ אֹוְרִגים ּכְ ֶבֶגד ׁשֶ , ּבְ

ִרים ַצּיְ ּמְ ֹכֶתל ְוׁשֶ ִנין ּבְ ַסּמָ ר, ּבְ  ְוצּוַרת. ַלֲעׂשֹוָתם ֻמּתָ
ה ין ָאסּור, ְוכֹוָכִבים ּוְלָבָנה ַחּמָ  יןבֵּ  ּבֹוְלטֹות ּבֵ

ד ֵהם ְוִאם. ׁשֹוְקעֹות ן, ּוְלהֹורֹות ְלָהִבין, ְלִהְתַלּמֵ ּלָ  ּכֻ
רֹות   :ּבֹוְלטֹות ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ

ַעת. ה שׁ  ַטּבַ ּיֵ הּוא, חֹוָתם ָעֶליהָ  ׁשֶ  ִאם, ָאָדם צּוַרת ׁשֶ
יָחהּ  ָאסּור, ּבֹוֶלֶטת ַהּצּוָרה ָהְיָתה ר, ְלַהּנִ  ַלְחּתֹם ּוֻמּתָ
הּ  ר, ׁשֹוַקַעת ּצּוָרההַ  ָהְיָתה ְוִאם. ּבָ יָחהּ  ֻמּתָ , ְלַהּנִ

הּ  ַלְחּתֹם ְוָאסּור ֵני ּבָ ם ִמּפְ ְחּתָ ַהּנֶ ה ׁשֶ ָעׂשֶ  ַהּצּוָרה ּבוֹ  ּתֵ
  :ּבֹוֶלֶטת

ֵהמֹות צּורֹות. ו  ְוצּורֹות, ְוָדִגים ְועֹופֹות ַחּיֹות, ּבְ
ִאים ִאיָלנֹות ר, ָבֶהם ְוַכּיֹוֵצא ּוְדׁשָ , אֹוָתם ָלצּור ֻמּתָ

  :ּבֹוֶלֶטת ַהּצּוַרת ָהְיָתה ּלוּ ַוֲאפִ 

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ז ּלֹא, ׁשֶ צּוַרת ָאְסרוּ  ׁשֶ  ּוְדָרקֹון ָאָדם ּבְ
א ְוָקא ֶאּלָ צּוָרה ּדַ ֵלָמה ּבְ ָכל ׁשְ  צּוַרת ֲאָבל, ֵאיָבֶריהָ  ּבְ
ֹלא ּגּוף אוֹ  ֹראשׁ  הּ  ֵאין, ֹראשׁ  ּבְ  ֹלא ִאסּור ׁשּום ּבָ

מֹוְצאוֹ  עֹושֶׂ  ְוֹלא ּבְ   ,הּבְ

ה ֹלא. ח ִית ַיֲעׂשֶ ְבִנית, ּבַ עּור ֵהיָכל ּתַ ׁשִ ְבהוֹ  ּכְ  ּגָ
ְבִנית, ַאְכַסְדָרה. ְוָרְחּבוֹ  ְוָאְרּכוֹ  ְבִנית, ָחֵצר. אּוָלם ּתַ  ּתַ
ְלָחן. ֲעָזָרה ְבִנית, ׁשֻ ְלָחן ּתַ ְבִנית, ְמנֹוָרה. ׁשֻ . ְמנֹוָרה ּתַ
ה ֲאָבל ל עֹוׂשֶ ה ׁשֶ ָ ל אוֹ  ָקִנים ֲחִמׁשּ שָּׁ  ׁשֶ  אוֹ  הׁשִ

מֹוָנה ל ֲאָבל, ׁשְ ְבָעה ׁשֶ ה ֹלא ׁשִ ָאר ֲאִפּלוּ  ַיֲעׂשֶ ְ  ִמׁשּ
כֹות ִמיֵני ֹלא ַוֲאִפּלוּ , ַמּתָ ִביִעים ּבְ  ְוַכְפּתֹוִרים ּגְ

בֹוָהה ֵאיָנהּ  ַוֲאִפּלוּ , ּוְפָרִחים   :ְטָפִחים ח"י ּגְ

 קמב סימן
 ו"ט ּובוֹ , בהנאה אסורים ותשמישיהם שהאלילים

  ְסִעיִפים:

ם. א ׁשֵ ָהֲעבֹודֹות ּכְ ֲהָנָאה ֲאסּוִרים ּכֹוָכִבים ׁשֶ ךְ , ּבַ ל ּכָ  ּכָ
אֹות ֲהָנאֹות הּ  ַהּבָ ּנָ ָרָפהּ  ִאם ֲאִפּלוּ , ֲאסּורֹות ִמּמֶ  ׂשְ
הּ  ֵלָהנֹות ָאסּור ַגַחְלּתָ ר ֲאָבל. ַוֲאָפָרהּ  ּבְ  ֵלָהנֹות ֻמּתָ

הּ  ְלַהְבּתָ ַ   :ִמׁשּ

ין. ב ל ַסּכִ ַחט ִביםּכֹוכָ  ֲעבֹוַדת ׁשֶ ָ ׁשּ הּ  ׁשֶ  זוֹ  ֲהֵרי, ּבָ
ֶרת ֵני, ֻמּתֶ הּוא ִמּפְ ֵהָמה ָהְיָתה ְוִאם. ְמַקְלֵקל ׁשֶ  ּבְ
ֶנת ֵני, ֲאסּוָרה זוֹ  ֲהֵרי, ְמֻסּכֶ הּוא ִמּפְ ן ׁשֶ  ַוֲהֵרי, ְמַתּקֵ

ּקּון ֶזה י ֵמֲהָנַאת ַהּתִ ׁשֵ ּמְ  ְוֵכן. ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ְמׁשַ
הּ  ַלְחּתֹךְ  ָאסּור ר ּבָ ׂשָ ֵני, ּבָ הּוא ִמּפְ ן ׁשֶ  ְוִאם. ְמַתּקֵ
ֶרךְ  ָחַתךְ  ָחָתה ֶהְפֵסד ּדֶ ר, ְוַהׁשְ   :ֻמּתָ

ה ָנַטל. ג ּנָ ר ִמּמֶ ְרּכָ ֶגד ֶאת ּבוֹ  ְוָאַרג ּכִ  ָאסּור, ַהּבֶ
ֲהָנָאה ְבָגִדים ִנְתָעֵרב. ּבַ ֵמי יֹוִליךְ , ֲאֵחִרים ּבִ  אֹותוֹ  ּדְ
ֶגד ַלח ְלַים ַהּבֶ ָאר ַהּמֶ ל ּוׁשְ ִרים ָגִדיםַהבְּ  ּכָ   :ֻמּתָ

הּ  ָנַטל. ד ּנָ ֲהָנָאה ֲאסּוִרים, ֵעִצים ִמּמֶ ֶהם ִהִסיק. ּבַ  ּבָ
ּנּור ֶאת ין, ַהּתַ ין ָחָדשׁ  ּבֵ ן ּבֵ ן, ָיׁשָ ךְ  ְוַאַחר ֻיּצַ  ַיֵחם ּכָ

ֲעֵצי אֹותוֹ  ר ּבַ נוֹ  ֹלא ְוִאם. ֶהּתֵ ת ֶאת ּבוֹ  ְוָאָפה ִצּנְ  ַהּפַ
ֲאֵחרֹות ִנְתָעְרָבה ֵמי יֹוִליךְ , ּבַ ת אֹוָתהּ  ּדְ  ְלַים ַהּפַ
ַלח ָאר, ַהּמֶ ל ּוׁשְ רֹות ּכָ ּכָ ִרים ַהּכִ ַרף. ֻמּתָ ל ֶאת ּגָ  ּכָ
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ךְ  ְוַאַחר, ָהֵאשׁ  ל ּכָ ֵ ׁשּ ֻחּמוֹ  ָאָפה אוֹ  ּבִ ל ּבְ ּנּור ׁשֶ  ֲהֵרי, ּתַ
ר ֶזה ֲהֵרי, ֻמּתָ   :ָלֶהם ָהְלכוּ  ָהִאסּור ֲעֵצי ׁשֶ

ָלן ֹוִחּיֹותּוְצל ּוְקֵדרֹות ְוכֹוסֹות ְקָערֹות. ה ְ ׁשּ ּבִ  ַהּיֹוֵצר ׁשֶ
ֲעֵצי ֲהָנָאה ֲאסּוִרים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ֱאִליִלים ּבַ ֲהֵרי, ּבַ  ׁשֶ
ָבר ֲהָנָאה ָהָאסּור ּדָ ה ּבַ ים אֹוָתם ָעׂשָ   :ֲחָדׁשִ

ת. ו ָלהּ  ּפַ ְ ׁשּ ּבִ י ַעל ׁשֶ ּבֵ ָחִלים ּגַ ל ּגֶ , ֱאִליִלים ֲעֵצי ׁשֶ
ֶרת יָון ֻמּתֶ ֲעׂשוּ  ּכֵ ּנַ ָחלִ  ׁשֶ י ַעל ַאף, ִאסּוָרן ָהַלךְ  יםּגֶ  ּפִ
ֵהן   :ּבֹוֲערֹות ׁשֶ

ָלהּ  ְקֵדָרה. ז ְ ׁשּ ּבִ ֲעֵצי ׁשֶ ר ּוַבֲעֵצי ֱאִליִלים ּבַ  ֲהֵרי, ֶהּתֵ
יל ְבׁשִ י ַעל ְוַאף, ָאסּור ַהּתַ ה ּפִ ּזֶ , ּגֹוֵרם ָוֶזה ׁשֶ
ָעה ׁשָ ּבְ ָלה ׁשֶ ְ ׁשּ ְתּבַ ּנִ  ֹלא ֲעַדִין ָהִאסּור ֲעֵצי ֵמֲחַמת ׁשֶ

אוּ  ר ֲעֵצי ּבָ ּול ִמְקַצת ְוִנְמָצא, ַהֵהּתֶ ׁשּ ֲעֵצי ַהּבִ ר ּבַ  ֶהּתֵ
ִאסּור ּוִמְקָצתוֹ    :ּבְ

נוּ  ֶאְפרֹוִחים. ח ּנְ ּקִ ָרה ׁשֶ ֲאׁשֵ ן ְצִריִכין ְוֵאיָנם ּבָ , ְלִאּמָ
ִרין יִצים ֲאָבל. ֻמּתָ ָעֶליהָ  ּבֵ ִריִכים ֶאְפרֹוִחים ְוֵכן ׁשֶ ּצְ  ׁשֶ
ן הּ  ַעְצמוֹ  ןְוַהקֵּ . ֲאסּוִרים, ְלִאּמָ ֹראׁשָ ּבְ ר, ׁשֶ ֵני, ֻמּתָ  ִמּפְ

ָהעֹוף קֹום ֵעָציו ֵמִביא ׁשֶ   :ַאֵחר ִמּמָ

ָרה. ט ין, ָהֲאׁשֵ ָהְיָתה ּבֵ ין ֶנֱעֶבֶדת ׁשֶ ָהְיָתה ּבֵ  ֲעבֹוַדת ׁשֶ
ַחת ּכֹוָכִבים יהָ  ֻמּנַ ְחּתֶ ב ָאסּור, ּתַ הּ  ֵליׁשֵ ִצּלָ  ֵישׁ  ְוִאם. ּבְ

ֶרךְ  לוֹ  יהָ  ַלֲעֹבר ָאסּור מֹוהָ כָּ  ְקָצָרה ַאֶחֶרת ּדֶ ְחּתֶ . ּתַ
יהָ  עֹוֵבר, ָלאו ְוִאם ְחּתֶ הּוא ּתַ ׁשֶ   :ָרץ ּכְ

ית ֵצל. י ְתחוֹ  ְוֶנֶגד ּתֹוכוֹ  ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ּבֵ  ּתֹוךְ , ּפִ
ע ַאֲחָריו ֵצל. ָאסּור ַאּמֹות ַאְרּבַ ּלְ ר, ׁשֶ  ַוֲאִפּלוּ , ֻמּתָ
ים ּגֹוֵזל ִאם, ּתֹוכוֹ  ַדם ָהַרּבִ ּקָ ֶרךְ  לוֹ  ׁשֶ ךְ  ְוַאַחר, ַהּדֶ  ּכָ
ָנה ם ּבָ ית ׁשָ ר, ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ּבֵ ֶרךְ  ַלֲעֹבר ֻמּתָ  ּדֶ
ם ִית ָקַדם ִאם ֲאָבל. ׁשָ ֶרךְ  ַהּבַ  ְוֵישׁ . ָאסּור, ַלּדֶ

ָכל אֹוְסִרים ְוָנא ּבְ   :ּגַ

ר. יא ע ֻמּתָ ַחת ִלּטַ ָרה ּתַ ין, ְיָרקֹות ָהֲאׁשֵ ימֹות ּבֵ  ּבִ
ה ֵהם ַהַחּמָ ין ְלֵצל ִריִכיםצְ  ׁשֶ ימֹות ּבֵ ִמים ּבִ ׁשָ ֵני, ַהּגְ  ִמּפְ
ל ּצֵ ָרה ׁשֶ הּוא ָהֲאׁשֵ ְרַקע ִעם, ָאסּור ׁשֶ ֵאיָנהּ , ַהּקַ  ׁשֶ

ַבר ְוָכל, ִלְצֹמחַ  ֵאּלוּ  ִליָרקֹות ּגֹוְרִמים, ֶנֱאֶסֶרת ּדְ  ׁשֶ
ר ְוָדָבר ִאסּור ר ֶזה ֲהֵרי, לוֹ  ּגֹוְרִמין ֻמּתָ ָכל ֻמּתָ  ּבְ
ֶדה, ךְ ְלִפיכָ . ָמקֹום ָלהּ  ׂשָ ּבְ ּזִ ֶזֶבל ׁשֶ ל ּבְ  ֲעבֹוַדת ׁשֶ

ר, ּכֹוָכִבים ָמהּ  ּוָפָרה. אֹוָתהּ  ִלְזֹרעַ  ֻמּתָ ּטְ ּפִ יֵני ׁשֶ ַכְרׁשִ  ּבְ
ָאֵכל, ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ל ְוֵכן. ּתֵ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ֹוְמִרים ִאיָלן. יב ׁשּ רֹוָתיו ׁשֶ ָכר ֵמֶהם ַלֲעׂשֹות ּפֵ  ׁשֵ
ּתוֹ  יֹום תוֹ ִלׁשְ ם ּבְ ָידּועַ , ָאסּור, ַחּגָ ִהיא ּבְ ָרה ׁשֶ   :ֲאׁשֵ

ְרִגיִלין ְסָרק ִאיָלֵני. יג ע ׁשֶ ְפֵני ִלּטַ , ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ּבִ
ַרע ֹלא   :ְוָאסּור, ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ִמּנֹוי ּגָ

שׁ  ֶמְרָחץ. יד ּיֵ הּ  ׁשֶ ר, ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ּבָ  ִלְרֹחץ ֻמּתָ
הּ  ִהיא ֵניִמפְּ , ּבָ ית ׁשֶ ם ַנֲעׂשֵ הּ  ְוֹלא נֹוי ְלׁשֵ , ְלָעְבּדָ

ֱאַמר ּנֶ ְזַמן ֱאֹלֵהיֶהם: ׁשֶ ּנֹוֲהִגים ּבִ הּ  ׁשֶ , ֱאָלהּות ִמְנַהג ּבָ
ְזַמן ְוֹלא ים ּבִ ַבּזִ ּמְ גֹון, אֹוָתהּ  ׁשֶ ִהיא זוֹ  ּכְ  ַעל עֹוֶמֶדת ׁשֶ
יב יִנים ְוַהּכֹל, ַהּבִ ּתִ ָפֶניהָ  ַמׁשְ רֶ  ָהָיה ְוִאם. ּבְ  ךְ ּדֶ

ָכךְ  ֲעבֹוָדָתהּ    :ָאסּור, ּבְ

ֹמעַ  ָאסּור. טו ֵלי ִלׁשְ יר ּכְ ל ׁשִ  אוֹ  ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ׁשֶ
ל ּכֵ נֹוי ְלִהְסּתַ יָון, ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ּבְ ֱהֶנה ּכֵ ּנֶ ה ׁשֶ ְרִאּיָ   :ּבָ

 קמג סימן
לֹא יתוֹ  ִלְבנֹות ׁשֶ  כֹוָכִבים עבֹוַדת ְלֵבית ָסמּוךְ  ּבֵ
ר ֹאֶפן ּוְבֵאיֶזה ' ו ּובוֹ , כֹוָכִבים ֵמעבֹוַדת ֵלָהנֹות ֻמּתָ

  ְסִעיִפים:

ָהָיה ִמי. א יתוֹ  ׁשֶ , ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ְלֵבית ָסמּוךְ  ּבֵ
יַצד. ִלְבנֹותוֹ  ָאסּור, ְוָנַפל ה ּכֵ  ְלתֹוךְ  ּכֹוֵנס, ַיֲעׂשֶ
ּלוֹ  אוֹ  ָהֶרַוח ְואֹותוֹ , ּובֹוֶנה, ׁשֶ , צֹוָאה אוֹ  קֹוִצים ְמַמּלְ
ֵדי ּלֹא ּכְ ֵבית ַיְרִחיב ׁשֶ  ַהּכֶֹתל ָהָיה. ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ּבְ
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ּלוֹ  ל ׁשֶ ּלוֹ , ְלֶמֱחָצה ֶמֱחָצה ָידּון, ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ְוׁשֶ  ׁשֶ
ר ֲהָנָאה ֻמּתָ ל, ּבַ  ָאסּור ַהּכֹל ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ְוׁשֶ

ֲהָנָאה   :ַוֲאָפרוֹ  ְוֵעָציו ֲאָבָניו, ּבַ

ה ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ִעם נֹותִלבְ  ָאסּור. ב ּפָ ֲעִמיִדים ּכִ ּמַ  ׁשֶ
הּ  ָכרוֹ , ּוָבָנה ָעַבר ְוִאם. ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ּבָ ר ׂשְ . ֻמּתָ

ה הּוא ּבֹוֶנה ֲאָבל ִחּלָ ַרְקִלין ְלַכּתְ שׁ  ֶהָחֵצר אוֹ  ַהּטְ ּיֵ  ׁשֶ
הּ  ה אֹוָתהּ  ּבָ ּפָ   :ַהּכִ

ה ּכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדת ָהָיה. ג ּנָ  ְוַהּטֹוָבה, ֶמְרָחץ אוֹ  ּגִ
ר, ַלּכֲֹהִנים ִהיא ֵמֶהם ַהּיֹוֵצאת ּלֹא ֵמֶהם ֵלָהנֹות ֻמּתָ  ׁשֶ
טֹוָבה טֹוָבה ֵמֶהם ֵלָהנֹות ְוָאסּור, ּבְ  ֵישׁ  ְוֲאִפּלוּ , ּבְ

ּטֹוָבה ַלֲאֵחִרים  ַהּטֹוָבה ֵאין ְוִאם. ַהּכֲֹהִנים ִעם ּבַ
א, ַלּכֲֹהִנים ֵמֶהם ַהּיֹוֵצאת ר, הָ ְלעֹוְבֶדי ֶאּלָ  ֵלָהנֹות ֻמּתָ

טֹוָבה ֲאִפּלוּ  ֵמֶהם ה ֲאִפּלוּ , ּבְ ּנָ ְרָחץ ַהּגִ  ַלֲעבֹוַדת ְוַהּמֶ
הּ לְ  ּכֹוָכִבים   :ַבּדָ

ל ֲחִליִלים. ד ֶהם ִלְסּפֹד ָאסּור, ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ׁשֶ   :ּבָ

ל ֲחֻנּיֹות. ה ּכֹר ָאסּור, ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ׁשֶ   :ֵמֶהם ִלׂשְ

אִ . ו ּבָ ּנֹוְטִלים יםּגַ  ָאסּור, ּכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדת ֶמֶכס ׁשֶ
ן   :ָלֶהם ִלּתֵ

 קמד סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , דינם מה כוכבים עבודת דמי

ֵמי. א ַיד ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ּדְ ָרֵאל ּבְ ָכָרהּ  ִיׂשְ ּמְ , ׁשֶ
 ֲאִפּלוּ , ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ְמָכָרהּ  ִאם ֲאָבל. ֲאסּוִרים

ֵדי הּ ְמָכרָ  ִמים, ְלָעְבָדהּ  ּכְ ִרים ַהּדָ ָבר ְוַדְוָקא. ֻמּתָ ַהּדָ  ׁשֶ
ָכָרהּ  ָידּועַ  ּמְ ָדֶמיהָ  ְצָרָכיו ַלֲעׂשֹות ׁשֶ  ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל, ּבְ
א ָלחּושׁ  ֵישׁ , ָידּועַ  ּמָ ָדֶמיהָ  ִלְקנֹות ְמָכָרהּ  ׁשֶ  ֲעבֹוַדת ּבְ

עֹות ַוֲהֵרי, ֲאֵחִרים ּכֹוָכִבים  ֹוַדתַלֲעב ֻמְקִצין ַהּמָ
  :ַוֲאסּוִרים, ּכֹוָכִבים

ִאם אֹוְמִרים ֵישׁ . ב ַיד ׁשֶ ָרֵאל ּבְ  ַוֲעבֹוַדת ֶנֶסךְ  ַיִין ִיׂשְ
ָפה ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ּוְמָכָרם, ּכֹוָכִבים ַהּקָ  ּוְמָכָרם ּבְ
ְפַרע ֹקֶדם ְלַאֵחר ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּיִ ָרֵאל ְלֶזה ׁשֶ ׂשְ , ַהּיִ
ִמים ִרים ַהּדָ דִ  ֻמּתָ   :יֲעַבדּבְ

 קמה סימן
 המתרים כוכבים עובדי של כוכבים עבודת איזו

  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , בהנאה

ל. א ֵאין ּכָ ִפיַסת ּבוֹ  ׁשֶ הוּ  ְוֹלא ָאָדם ַיד ּתְ , ָאָדם ֲעׂשָ
י ַעל ַאף ֱעַבד ּפִ ּנֶ ר ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶ ֲהָנָאה ֻמּתָ  ְלִפיָכךְ . ּבַ

ֲחֶוה ּתַ ׁשְ  ַהר ַאְבֵני ַוֲאִפּלוּ . רֶנֱאסַ  ֹלא, ָלָהר ַהּמִ
לוּ  ְלּדְ ּדַ ּנִ ְמקֹוָמם ֵהם ַוֲעַדִין, ׁשֶ ם ַוֲעָבָדם ּבִ  ֵאיָנן, ׁשָ
ָהרֹות ְוֵכן. ֶנֱאָסִרין ְעָינֹות ַהּנְ ל ְוַהּמַ ים ׁשֶ  ְוִאיָלנֹות ַרּבִ
ּלֹא ם ְנָטָען ׁשֶ . ֶנֱאָסִרים ֵאיָנם, ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ְלׁשֵ
ל י ַעל ַאף ָמקֹום ּוִמּכָ ּלֹא ּפִ  ָהִאיָלן ּגּוף ֶנֱאַסר ׁשֶ

ֲחֶוה ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ל, לוֹ  ּכְ ִריִגים ּכָ ָ רֹות ְוֶהָעִלים ַהׂשּ  ְוַהּפֵ
ּיֹוִציא ל ׁשֶ הּוא ְזַמן ּכָ ֲהָנָאה ֲאסּוִרים, ֶנֱעָבד ׁשֶ   :ּבַ

ָבר. ב ֵאין ּדָ ִפיַסת ּבוֹ  ׁשֶ ֱעַבד, ָאָדם ְיֵדי ּתְ ּנֶ  ַעל ַאף, ׁשֶ
י ֱעָבד ּפִ ַהּנֶ ר וֹ ַעְצמ ׁשֶ ֲהָנָאה ֻמּתָ  ָאסּור ִצּפּויוֹ , ּבַ

ֲהָנָאה   :ּבַ

ִית. ג ָנאוֹ  ּבַ ּבְ ה ׁשֶ ִחּלָ ֵהא ִמּתְ ּיְ ִית ׁשֶ , ֶנֱעָבד ַעְצמוֹ  ַהּבַ
ֲחֶוה ְוֵכן ּתַ ׁשְ נּוי ְלַבִית ַהּמִ ֲהָנָאה ָאסּור ֶזה ֲהֵרי, ּבָ . ּבַ
נּוי ָהָיה דוֹ  ּבָ דוֹ  ְוִסּיְ ם ְוִכּיְ  ַעד ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ְלׁשֵ

שׁ  ְתַחּדֵ ּנִ שׁ  ַמה נֹוֵטל, ׁשֶ ִחּדֵ ֶ ֲהָנָאה ָאסּור ְוַהִחּדּושׁ , ׁשּ  ּבַ
ֵני הוּ  ִמּפְ ֲעׂשָ ָאר, ְלָעְבדוֹ  ׁשֶ ִית ּוׁשְ ר ַהּבַ  ִהְכִניס. ֻמּתָ

ִית ְלתֹוךְ  ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ל, ַהּבַ הּוא ְזַמן ּכָ ם ׁשֶ , ׁשָ
ִית ֲהָנָאה ָאסּור ַהּבַ ר, הֹוִציָאהּ . ּבַ   :ִיתַהבַּ  ֻהּתַ

ֲחָצָבהּ  ֶאֶבן. ד ֲהָנָאה ֲאסּוָרה, ְלָעְבָדהּ  ׁשֶ  ָהְיָתה. ּבַ
ָרהּ  ֲחצּוָבה ָדהּ  ְוִצּיְ ָעֵבד ְוִכּיְ ּתֵ ר ֲאִפּלוּ , ׁשֶ ד ִצּיֵ גּוף ְוִכּיֵ  ּבְ
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שׁ  ַמה נֹוֵטל, ָהֶאֶבן ִחּדֵ ֶ ֲהָנָאה ָאסּור ְוהּוא ׁשּ ָאר, ּבַ  ּוׁשְ
ר ָהֶאֶבן   :ֻמּתָ

ֶהֱעִמי ֶאֶבן. ה ל ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ָעֶליהָ  דׁשֶ  עֹוֵבד ׁשֶ
ל ֲאסּוָרה זוֹ  ֲהֵרי, ּכֹוָכִבים ִהיא ְזַמן ּכָ . ָעֶליהָ  ׁשֶ
ָקהּ  ֶרת ָהֶאֶבן, ִסּלְ   :ֻמּתֶ

ָטעוֹ  ִאיָלן. ו ּנְ ה ׁשֶ ִחּלָ ֵהא ִמּתְ ּיְ ֲהָנָאה ָאסּור, ֶנֱעָבד ׁשֶ . ּבַ
ם ּוִפְסלוֹ  ּוְגָדעוֹ  ָנטּועַ  ִאיָלן ָהָיה , ּכֹוָכִבים ֹוַדתֲעב ְלׁשֵ

יב ִהְבִריךְ  ֲאִפּלוּ  גּופוֹ  ְוִהְרּכִ ל ּבְ  ְוהֹוִציא ִאיָלן ׁשֶ
ִריִגים ִריִגים ֶאת ּכֹוֵרת, ׂשָ ָ ֲהָנָאה ֲאסּוִרים ְוֵהם, ַהׂשּ , ּבַ
ָאר ר ָהִאיָלן ּוׁשְ ֲעִמיִדין ִאיָלן. ֻמּתָ ּמַ יו ׁשֶ ְחּתָ  ֲעבֹוַדת ּתַ

ל, ּכֹוָכִבים ִהיא ְזַמן ּכָ ְחתָּ  ׁשֶ ֲהָנָאה ָאסּור יוּתַ ָלה. ּבַ  ִנּטְ
יו ְחּתָ ר ֶזה ֲהֵרי, ִמּתַ ֵני, ֻמּתָ ֵאין ִמּפְ  ַעְצמוֹ  ָהִאיָלן ׁשֶ

ֱעָבד הּוא   :ַהּנֶ

י ַעל ַאף. ז ְרַקע ּפִ ּקַ ה ִאם, ֶנֱאָסר ֵאינוֹ  עֹוָלם ׁשֶ  ָעׂשָ
ה ּבוֹ  גֹון, ַמֲעׂשֶ ָחַפר ּכְ יִחין ּבֹורֹות ּבוֹ  ׁשֶ  ּוְמָערֹות ׁשִ

  :ֶנֱאָסר, ּכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדת

ֲעֵלי. ח ים ּבַ ֲאִפּלוּ . ֶנֱאָסִרים ֵאיָנן ַחּיִ ֲחָוה ׁשֶ ּתַ  ִהׁשְ
ֵהָמה ּלוֹ  ַלּבְ ה. ֶנֶאְסָרה ֹלא, ׁשֶ הּ  ָעׂשָ ה ּבָ ָחָטהּ , ַמֲעׂשֶ ְ ׁשּ  ׁשֶ
 ַוֲאִפּלוּ , ֶנֶאְסָרה, ֶאָחד ִסיָמן ֲאִפּלוּ , ּכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדת

ּלוֹ  ֵאיָנהּ  ָבר אֹוֵסר ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ְוַדְוָקא. ׁשֶ ֵאינוֹ  ּדָ  ׁשֶ
ּלוֹ  ָרֵאל ֲאָבל, ׁשֶ ל אֹוֵסר ֵאינוֹ  ִיׂשְ אי, ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ּדַ ּוַ  ׁשֶ
ן ֵאינוֹ  א ְמַכּוֵ ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְלַצֲערוֹ  ֶאּלָ  ִאם ׁשֶ
הּ  ֵחֶלק לוֹ  ֵישׁ  ָרֵאל ְוִאם. אֹוֵסר ֵאינוֹ , ּבָ  מּוָמר ִיׂשְ
ִהְתרוּ  אוֹ , הּוא ל ּבוֹ  ׁשֶ   אֹוֵסר ֶזה ֲהֵרי, ַהְתָרָאה ְוִקּבֵ

י ַעל ַאף. ט ֲעֵלי ּפִ ּבַ ים ׁשֶ  ִאם, ֶנֱאָסִרים ֵאיָנם ַחּיִ
ֲעֵלי ֶהֱחִליף ים ּבַ ֲעבֹוַדת ַחּיִ  ֲאָבל. ֶנֶאְסרוּ , ּכֹוָכִבים ּבַ
גֹון, ֲחִליִפין ֲחִליֵפי ֶהֱחִליף ּכְ ֲעֵלי ׁשֶ ים ּבַ ֲחִליֵפי ַחּיִ  ּבַ
ִרים, ִביםּכֹוכָ  ֲעבֹוַדת ם אֹוְסִרים ְוֵישׁ . ֻמּתָ ֶזה ּגַ   :ּבָ

 קמו סימן
 לה אין ואיזו בטול לה יש כוכבים עבודת איזו

  ְסִעיִפים: ו"ט ּובוֹ , בטול

ל ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת. א ָלהּ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ ּטְ ּבִ  עֹוֵבד ׁשֶ
ֶרת, ּכֹוָכִבים ָרֵאל ֲאָבל. ֻמּתֶ לְלבַ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ִיׂשְ  ּטֵ
ל ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ן ְוָכל, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ  ׁשֶ
ָרֵאל ֵאין ִיׂשְ ּטּול ָלהּ  ׁשֶ  ֵישׁ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . עֹוָלִמית ּבִ
פּות ּכֹוָכִבים ַלעֹוֵבד ּתָ הּ  ׁשֻ ּטּול ֵאין, ִעּמוֹ  ּבָ  ָהעֹוֵבד ּבִ
ָרֵאל ְלֵחֶלק מֹוִעיל ּכֹוָכִבים ׂשְ   :ַהּיִ

ל ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ֲאִפּלוּ . ב ָאה, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ ּבָ ֶ  ִמׁשּ
ָרֵאל ְלַיד הּ  ְוָזָכה ִיׂשְ ּטּול ָלהּ  ֵאין ׁשּוב, ּבָ  ְוָהֵני. ּבִ
י י ֲאָבל, ַעְצָמהּ  ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ִמּלֵ ׁשֵ ּמְ  ֲעבֹוַדת ְמׁשַ

אוּ  ִאם, ְונֹוָיהּ  ּכֹוָכִבים ָרֵאל ְלַיד ּבָ ךְ  ְוַאַחר ִיׂשְ  ּכָ
ָלםבִּ  ִרים, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּטְ   :ֻמּתָ

רּוָטאֹות ַהּלֹוֵקחַ . ג ֶהם ּוָמָצא ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ִמן ּגְ  ּבָ
ךְ  ְוֹלא ָמעֹות ָנַתן ִאם, ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת  ַיֲחִזיֵרם, ָמׁשַ
ךְ  ִאם ְוֵכן. ּכֹוָכִבים ַלעֹוֵבד  ַאף, ָמעֹות ָנַתן ְוֹלא ָמׁשַ

י ַעל יָכה ּפִ ׁשִ ּמְ עֹוֵבד ׁשֶ ח, קֹוָנה ּכֹוָכִבים ּבְ ֶמּקָ  ָטעּות ּכְ
ךְ  ָמעֹות ָנַתן. הּוא ַלח ְלַים יֹוִליֵכם, ּוָמׁשַ   :ַהּמֶ

ר. ד ְרׁשוּ  ּכֹוָכִבים ְועֹוֵבד ּגֵ ּיָ  עֹוֵבד ֲאִביֶהם ֶאת ׁשֶ
ר ָיכֹול, ּכֹוָכִבים ה ֹטל: ּכֹוָכִבים ַלעֹוֵבד לֹוַמר ַהּגֵ  ַאּתָ
את ֲאָבל. ָמעֹות ִניַואֲ  ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ּבָ ֶ  ָהֲעבֹוַדת ִמׁשּ
ר ִלְרׁשּות ּכֹוָכִבים   :ָאסּור, ַהּגֵ

ל ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. ה י ַעל ַאף ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ְמַבּטֵ  ּפִ
ֵאיָנהּ  ּלוֹ  ׁשֶ  ֲעבֹוַדת ְלאֹוָתהּ  עֹוֵבד ֵאינוֹ  ַוֲאִפּלוּ , ׁשֶ
ַעל ַוֲאִפּלוּ . ּכֹוָכִבים ְרחוֹ  ּבְ ַדע דּוִבְלבַ . ּכָ ּיֵ ִטיב ׁשֶ  ּבְ
ֵאינוֹ  ָקָטן ֲאָבל. ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ִטיב יֹוֵדעַ  ׁשֶ  ּבְ
ֵאינוֹ  ִמי ְוֵכן ׁשֹוֶטה ְוֵכן, ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת  עֹוֵבד ׁשֶ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 יא
 יא

גֹון, ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ר ּכְ ב ּגֵ  ְיכֹוִלים ֵאיָנם, ּתֹוׁשָ
ָלהּ    :ְלַבּטְ

יַצד. ו ָלהּ  ּכֵ ל ָרהֵמָהֲאשֵׁ  ָנַטל, ְמַבּטְ  ָעֶלה ֲאִפּלוּ  אוֹ  ַמּקֵ
ָלה, ְלָצְרּכוֹ  ֶאָחד ּטְ ָרה ּוֵבין. ִנְתּבַ  ּוֵבין ַעְצָמהּ  ָהֲאׁשֵ

ָפִאים ְ ַטל ַהׁשּ ּנָ הּ  ׁשֶ ּנָ ִרים, ִמּמֶ ָפִאים ָנַטל ְוִאם. ֻמּתָ ְ  ַהׁשּ
הּ  ַהְינוּ , ְלָצְרּכָ ָלה ֹלא, ְלַיּפֹוָתהּ  ּדְ ּטְ  ֲאסּוָרה ְוִהיא, ִנְתּבַ

ָפִאים ְ ִרים ְוַהׁשּ   :ֻמּתָ

ַטע ֶצֶלם. ז ּקָ  ֹראשׁ  אוֹ  ָחְטָמהּ  ֹראשׁ  אוֹ  ָאְזָנהּ  ֹראשׁ  ׁשֶ
ָעהּ  ֲעָכהּ  אוֹ , ֶאְצּבָ ּמִ ָפֶניהָ  ׁשֶ י ַעל ַאף ּבְ ּלֹא ּפִ , ֲחֵסָרה ׁשֶ
ֵטָלה ּלֹא ִמֲעָכהּ . ּבְ ָפֶניהָ  ׁשֶ  ָרַקק אוֹ , ֲחֵסָרה ְוֹלא ּבְ
ָפֶניהָ  ין ּבְ ּתִ ָפֶניהָ  ִהׁשְ ָררָ  אוֹ  ּבְ הּ  ָזַרק אוֹ  הּ ּגְ  ֶאת ּבָ
ֵטָלה ֹלא, ַהּצֹוָאה   :ּבְ

ָנהּ  אוֹ  ְמָכָרהּ . ח ּכְ ָרֵאל ְלצֹוֵרף ֲאִפּלוּ , ִמׁשְ  ֹלא, ִיׂשְ
ֵטָלה יִרין ְוֵישׁ . ּבְ צֹוֵרף ַמּתִ ָרֵאל ּבְ   :ִיׂשְ

ּנּוהָ  ְוֹלא ַמּפֶֹלת ָעֶליהָ  ָנְפָלה. ט ָנבּוהָ , ּפִ  ְוֹלא ִלְסִטים ּגְ
ָבעּוהָ  ֵטָלה הּ ֵאינָ , ּתְ   :ּבְ

יחּוהָ . י ַעת ָלֶהם ְוָהְלכוּ  עֹוְבֶדיהָ  ִהּנִ ׁשְ לֹום ּבִ ֶרת, ׁשָ . ֻמּתֶ
ַעת ׁשְ ֵאיָנם ְוהּוא ֲאסּוָרה, ִמְלָחָמה ּבִ  ַלֲחֹזר ְיכֹוִלים ׁשֶ

, ָחְזרוּ  ְוֹלא ָלהּ  ַלֲחֹזר ְיכֹוִלים ָהיוּ  ִאם ֲאָבל, ָלהּ 
ֶרת   :ֻמּתֶ

שְׁ  ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת. יא ּנִ ָרהׁשֶ ָבֶריהָ , ֵמֵאֶליהָ  ּבְ  ׁשְ
ֲהָנָאה ֲאסּוִרים ָלהּ  ַעד ּבַ ַבּטְ ּיְ ְבֵרי ַהּמֹוֵצא ְלִפיָכךְ . ׁשֶ  ׁשִ
ֲהָנָאה ֲאסּוִרים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת א ּבַ ּמָ  ֹלא ׁשֶ
ָלהּ  ּטְ ל ָהְיָתה ְוִאם. ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּבִ ָרִקים ׁשֶ , ּפְ
ל ָצִריךְ , יָרהְלַהֲחזִ  ָיכֹול ְוֶהְדיֹוט ל ְלַבּטֵ ֶרק ּכָ  ָוֶפֶרק ּפֶ
ָרֶקיהָ  יָון, ְלַהֲחִזיר ָיכֹול ֵאינוֹ  ְוִאם. ִמּפְ ַטל ּכֵ ּבָ  ֵאֶבר ׁשֶ

הּ  ֶאָחד ּנָ ְטלוּ  ִמּמֶ ל ּבָ ָבִרים ּכָ ְ   :ַהׁשּ

חַ . יב ל ִמְזּבֵ ם ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ׁשֶ ְפּגַ ּנִ  הּוא ֲעַדִין, ׁשֶ
ֵתץ ַעד ָאסּור ּנָ ּיִ . ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ְיֵדי ַעל וֹ ֻרבּ  ׁשֶ

ם ּוִבימֹוס ְפּגַ ּנִ ר, ׁשֶ ימֹוס ֵאיֶזהוּ . ֻמּתָ חַ  ְוֵאיזוֹ  ּבִ , ִמְזּבֵ
ימֹוס חַ , ֶאָחד ֶאֶבן, ּבִ ה ֲאָבִנים, ִמְזּבֵ   :ַהְרּבֵ

ל. יג לוּ , ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ַהְמַבּטֵ ּטְ יהָ  ִנְתּבַ ׁשֶ ּמְ ל. ְמׁשַ ּטֵ  ּבִ
יהָ  ׁשֶ ּמְ ָלהִנתְ  ֹלא, ְמׁשַ ּטְ   :ִהיא ּבַ

ל ַעל ִמְצָוה. יד ה ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ַהּמֹוֵצא ּכָ ַבֲעֶרּנָ ּיְ  ׁשֶ
ה ֶדּנָ  אוֹ  ָלרּוחַ  ְוזֹוֶרה ׁשֹוֵחק, ְמַבֲעָרהּ  ְוֵכיַצד. ִויַאּבְ

ם ֵמִטיל   :ַלּיָ

ֵרשׁ  ָצִריךְ . טו ם ָלֶהם ּוְלַכּנֹות ָהֱאִליִלים ַאַחר ְלׁשָ  ׁשֵ
ַנאי   :ּגְ

 קמז סימן
לֹא יע ׁשֶ ּבִ ם ְלַהׁשְ ׁשֵ ל( כֹוָכִבים עבֹוַדת ּבְ  עֹוְבֵדי ׁשֶ

ָמה ַהְזָכַרת ְוִדיֵני) , ּכֹוָכִבים   ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , ׁשְ

ע אוֹ  ַהּנֹוֵדר. א ּבָ ם ִנׁשְ ׁשֵ  ֶזה ֲהֵרי, ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ּבְ
יָרהּ  ְוָאסּור. לֹוֶקה ָמהּ  ְלַהְזּכִ ׁשְ ין, ּבִ ין ְלֹצֶרךְ  ּבֵ ּלֹא ּבֵ  ׁשֶ
  :ְלֹצֶרךְ 

ם. ב ים ׁשֵ ֶהם ַחּגִ ּלָ ֵהם ׁשֶ מֹות ׁשֶ ׁשְ ֵני ּכִ  ֵאין, ָאָדם ּבְ
שׁ  יָרם ֲחׁשָ ּלֹא ְוהּוא. ַלִהְזּכִ מוֹ  ִיְקְרֵאם ׁשֶ יִרים ּכְ ְזּכִ ּמַ  ׁשֶ
ָלׁשֹון, ּכֹוָכִבים ָהעֹוְבֵדי אֹוָתם יבּות ּבְ   :ֲחׁשִ

יִּ  ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ִלְגֹרם ָאסּור. ג ַבע אוֹ  ּדֹרׁשֶ ָ ׁשּ ּיִ  ׁשֶ
ם ׁשֵ   :ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ּבְ

ר. ד יר ֻמּתָ ם ְלַהְזּכִ תּוָבה ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ׁשֵ  ַהּכְ
ּתֹוָרה מוֹ , ּבַ ַרע ּכְ ל ּכָ ד ָהעֹוְרִכים ְנבוֹ  ָקַרס ּבֵ  ַלּגָ
ְלָחן   :ׁשֻ

ר. ה ֱאִליִלים ְלִהְתלֹוֵצץ ֻמּתָ   :ּבָ
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 קמח סימן
  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , כוכבים העובדי חגי דיני

ה. א לׁשָ ם ִלְפֵני ָיִמים ׁשְ ל ַחּגָ  ֱאִליִלים עֹוְבֵדי ּגֹוִיים ׁשֶ
ח ָאסּור ָבר ָלֶהם ְוִלְמּכֹר ֵמֶהם ִלּקַ ם ּדָ ְתַקּיֵ ר. ַהּמִ  ּוֻמּתָ
ָבר ָלֶהם ִלְמּכֹר ֵאינוֹ  ּדָ ם ׁשֶ ם יֹום ַעד ִמְתַקּיֵ גֹון, ַחּגָ  ּכְ
יל ְיָרקֹות ִאיל ָאסּור ְוֵכן. ְוַתְבׁשִ ֹאל ְלַהׁשְ  ְוִלׁשְ

ַרע, ּוְלָפְרָען ֵמֶהם ְוִלְלוֹות ּוְלַהְלוֹוָתן  ִמְלֶוה ֵמֶהם ְוִלּפָ
ָטר ׁשְ ּכֹון ַעל אוֹ  ּבִ ׁשְ ה ַעל ִמְלֶוה ֲאָבל, ַהּמַ  ִנְפָרִעים ּפֶ
ֵני ֵמֶהם הּוא ִמּפְ יל ׁשֶ ַמּצִ ָדם ּכְ ָיָדם ּוִבְזַמן, ִמּיָ  ּדְ

יָפה ּקִ ָטר וּ ֲאִפלּ , ּתַ ׁשְ יב ּבִ יל ָחׁשִ ַמּצִ ָדם ּכְ  ִהיא ְוִאם. ִמּיָ
ית ִמְלֶוה ִרּבִ ּכֹון ֲאִפּלוּ , ּבְ ַמׁשְ יב ּבְ יל ָחׁשִ ַמּצִ ָדם ּכְ   :ִמּיָ

א ָעַבר. ב יֹום ְוָנַתן ְוָנׂשָ ם ּבְ ֲהָנָאה ָאסּור, ַחּגָ  ְוִאם. ּבַ
א ה ְוָנַתן ָנׂשָ ֹלׁשָ ׁשְ ְפֵני ָיִמים ּבִ ּלִ ר, ֶהָחג ׁשֶ ֲהָנָאה ֻמּתָ   :ּבַ

ם ָהָיה ִאם. ג ל ַחּגָ  ָיִמים ּכֹוָכִבים ָהעֹוְבֵדי אֹוָתם ׁשֶ
ה ל', י אוֹ ' ד אוֹ ' ג, ַהְרּבֵ ִמים אֹוָתם ּכָ יֹום ַהּיָ  ֶאָחד ּכְ
ִמים אֹוָתם ְוָכל, ֵהם   :ִלְפֵניֶהם' ג ִעם ֲאסּוִרים ַהּיָ

ה. ד ּמֶ ָבִרים ּבַ ֶאֶרץ, ֲאמּוִרים ּדְ ָרֵאל ּבְ ָאר לֲאבָ . ִיׂשְ ׁשְ  ּבִ
א, ָאסּור ֵאינוֹ  ֲאָרצֹות ם יֹום ֶאּלָ ְלַבד ַחּגָ   :ּבִ

ֹלחַ  ָאסּור. ה יֹום ְלגֹוי ּדֹורֹון ִלׁשְ ם ּבְ א, ַחּגָ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ֵאינוֹ  לוֹ  נֹוַדע ֲעבֹוַדת מֹוֶדה ׁשֶ  ְוֵאינוֹ , ּכֹוָכִבים ּבַ

ַלח ּגֹוי ְוֵכן. עֹוְבָדם ָ ׁשּ יֹום ׁשֶ ָרֵאללְ  ּדֹורֹון ַחּגוֹ  ּבְ , ִיׂשְ
ֶלּנוּ  ֹלא ּנוּ  ְיַקּבְ שׁ  ְוִאם. ִמּמֶ לוֹ , ְלֵאיָבה חֹוׁשֵ , ְמַקּבְ

ָפָניו ְוִיְזְרֶקּנוּ  ְלַאַחר, ָהָאֵבד ְלָמקֹום אוֹ  ְלבֹור ּבְ   :ָיד ּכִ

ִסים יֹום. ו ּנְ ְתּכַ ּמִ  ָלֶהם ְלַהֲעִמיד ּכֹוָכִבים ָהעֹוְבֵדי ּבוֹ  ׁשֶ
ִסי ּוַמְקִריִבים ֶמֶלךְ  ם יֹום, ֵלאֹלֵהיֶהם םּוְמַקּלְ , הּוא ַחּגָ
ָאר הּוא ַוֲהֵרי ׁשְ יֶהם ּכִ   :ַחּגֵ

ה ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. ז עֹוׂשֶ  ּומֹוֶדה ְלַעְצמוֹ  ַחג הּוא ׁשֶ
ָסהּ  ּכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדת יֹום, ּוְמַקּלְ ּנֹוַלד ּבְ  ְויֹום, ּבוֹ  ׁשֶ

ְגַלַחת ָעָלה ְויֹום, ּוְבלֹוִריתוֹ  ְזָקנוֹ  ּתִ ם ןמִ  ּבוֹ  ׁשֶ , ַהּיָ
ָצא ְויֹום ּיָ ית ּבוֹ  ׁשֶ ה ְויֹום, ָהֲאסּוִרים ִמּבֵ ָעׂשָ  ּבוֹ  ׁשֶ

ה ּתֶ ֵאּלוּ  ְוַכּיֹוֵצא, ִלְבנוֹ  ִמׁשְ א ָאסּור ֵאינוֹ , ּבָ  אֹותוֹ  ֶאּלָ
ְלַבד ָהִאישׁ  ְואֹותוֹ  יֹום   :ּבִ

א ָאסּור ֶהָחג יֹום ֵאין. ח ְלַבד ּבוֹ  ָלעֹוְבִדים ֶאּלָ , ּבִ
ֵמִחים ּכֹוָכִבים ָהעֹוְבֵדי ֲאָבל ְ ׂשּ  ְוׁשֹוִתים ְואֹוְכִלים ּבוֹ  ׁשֶ

ִרים ּמְ ֵני אֹותוֹ  ּוְמׁשַ ֵני אוֹ  ִמְנָהג ִמּפְ בֹוד ִמּפְ ֶלךְ  ּכְ , ַהּמֶ
ִרים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ּבוֹ  מֹוִדים ֵאיָנם ֵהם ֲאָבל את ֻמּתָ  ָלׂשֵ
ֶהם ְוָלֵתת   :ִעּמָ

ֵנס ָאסּור. ט  ַחּגוֹ  יֹוםבְּ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ְלֵבית ִלּכָ
ן לֹום לוֹ  ְוִלּתֵ חּוץ ְמָצאוֹ . ׁשָ ר, ּבַ  לוֹ  ֹיאַמר ֲאָבל, ֻמּתָ
ָפה ׂשָ   :ֹראשׁ  ּוְבֹכֶבד ָרָפה ּבְ

לֹום לוֹ  ִלְכּפֹל ָאסּור. י . ְלעֹוָלם ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ׁשָ
ים טֹוב ְלִפיָכךְ  לֹום לוֹ  ְלַהְקּדִ ֵדי, ׁשָ ּלֹא ּכְ  ַיְתִחיל ׁשֶ
לֹום לוֹ  ִלְכּפֹל ְוִיְצָטֵרךְ , םּכֹוָכִבי ָהעֹוֵבד   :ׁשָ

ם ַההֹוְלִכים ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי. יא , ְלֵמָרחֹוק ְלַחּגָ
ֲהִליָכה את ָאסּור ּבַ ֶהם ְוָלֵתת ָלׂשֵ ִאים. ִעּמָ ִרים ְוַהּבָ , ֻמּתָ

ּלֹא ְוהּוא ֶזה ֶזה ְקׁשּוִרים ִיְהיוּ  ׁשֶ ִאם, ּבָ  ְקׁשּוִרים ָהיוּ  ׁשֶ
א ּמָ ן ׁשֶ ְעּתָ ָרֵאל ִאם ֲאָבל. ֲחֹזרלַ  ּדַ ם הֹוֵלךְ  ִיׂשְ , ׁשָ

ֲהִליָכה ר ּבַ את ֻמּתָ . ָאסּור, ּוַבֲחָזָרה, ִעּמוֹ  ְוָלֵתת ָלׂשֵ
ָרֵאל ְוִאם ם, הּוא מּוָמר ִיׂשְ ֲהִליָכה ּגַ   :ָאסּור ּבַ

ֵאין אֹוְמִרים ֵישׁ . יב ל ׁשֶ ָבִרים ּכָ א ֲאמּוִרים ֵאּלוּ  ּדְ  ֶאּלָ
אֹותוֹ  ַמןבַּ  ֲאָבל, ְזַמן ּבְ ה ּזְ ִקיִאים ֵאיָנם ַהּזֶ ִטיב ּבְ  ּבְ
ר ְלִפיָכךְ , ֱאִליִלים את ֻמּתָ ֶהם ְוָלֵתת ָלׂשֵ יֹום ִעּמָ  ּבְ

ם ָאר ְוָכל ּוְלַהְלוֹוָתם ַחּגָ ָבִרים ׁשְ   :ּדְ

 קמט סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , כוכבים מעובדי יריד דיני
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ã 
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עֹוִשים ִעיר. א הּ  ׁשֶ יֹום ָיִריד ּבָ ם ּבְ  ְוָהעֹוְבֵדי ַחּגָ
ִצים ּכֹוָכִבים ה ִמְתַקּבְ ּמָ ם ְוהֹוְלִכים. ְמקֹומֹות ִמּכַ  ׁשָ
ר, ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ִלְכבֹוד  ְוָאסּור ָלהּ  חּוָצה ֵליֵלךְ  ֻמּתָ
ֵנס תֹוָכהּ  ִלּכָ ר, ָלהּ  חּוָצה ָהְיָתה. ּבְ ֵנס ֻמּתָ תֹוָכהּ  ִלּכָ . ּבְ
קֹום ַההֹוֵלךְ  הּ  ַלֲעֹבר ָאסּור, ְלָמקֹום ִמּמָ ֶרךְ  ִאם ּבָ  ַהּדֶ
  ,ָלהּ  ְמֻיָחד

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ַאְכְסַנאי, ֲאמּוִרים ּדְ ן ֲאָבל. ּבְ , ִעיר ּבֶ
ר ָרא הֹוֵלךְ  ְוִאם. ֻמּתָ ּיָ ׁשַ ר, ּבְ   :ֻמּתָ

ל ְלָיִריד הֹוְלִכים. ג  ֵמֶהם ְולֹוְקִחים, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ
ֵהָמה ָפחֹות ֲעָבִדים ּבְ ים ּוׁשְ , ּוְכָרִמים דֹותְושָׂ  ּוָבּתִ
אֹות ּוַמֲעֶלה ְוכֹוֵתב ַעְרּכָ ֶהם ּבְ ּלָ ה. ׁשֶ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

לֹוֵקחַ , ֲאמּוִרים ַעל ּבְ ִית ִמּבַ ֵאינוֹ , ַהּבַ , ֶמֶכס נֹוֵתן ׁשֶ
ם ַהּלֹוֵקחַ  ֲאָבל ר ִמן ׁשָ ּגָ ֵני ָאסּור, ַהּתַ הּוא ִמּפְ  נֹוֵתן ׁשֶ
ֶכס ֶמֶכס ֵהָמה ְוָלַקח ַברעָ . ּכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדת ְוַהּמֶ , ּבְ
ר ְרסֹוֶתיהָ  נֹוׁשֵ ה ּפַ ּבָ ה ֵמָהַאְרּכֻ סּות ְוִאם. ּוְלַמּטָ  ְוֵכִלים ּכְ
כֹות ּוְכֵלי ָמעֹות ָלַקח. ֵיָרְקבוּ , ָלַקח  ְלַים יֹוִליֵכם, ַמּתָ

ַלח   :מֹוִריִדין ְוֹלא ַמֲעִלין ֹלא, ֶעֶבד ָלַקח. ַהּמֶ

ֶכס ִאם. ד , אֹותוֹ  ְוׁשֹוִתים ֹוְכִליםְוא, ַלּכֲֹהִנים הּוא ַהּמֶ
ּנוּ  קֹוִנים ְוֵאין ְקֹרֶבת ֹלא ִמּמֶ  ְוֹלא ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ּתִ
ר, נֹוָיהּ    :ֻמּתָ

ָרֵאל. ה ּמֹוְכִרים ְלָיִריד ַההֹוֵלךְ  ִיׂשְ ם ׁשֶ  ֲעבֹוַדת ׁשָ
א ָאסּור, ּוְצָרֶכיהָ  ּכֹוָכִבים ָ ן ִלׂשּ ָאנוּ , ִעּמוֹ  ְוִלּתֵ  ׁשֶ
 ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ּוְדֵמי, ָמַכר ּכֹוָכִבים ַדתֲעבוֹ : אֹוְמִרים

ַיד ָרֵאל ּבְ   :ָאסּור ִיׂשְ

 קנ סימן
 לשחות ושלא כוכבים עבודת מדרך להתרחק

  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , בפניה

ֶרךְ  ְלִהְתַרֵחק ִמְצָוה. א   :ַאּמֹות' ד ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ִמּדֶ

ב. ב ַרְגלוֹ  קֹוץ לוֹ  ָיׁשַ  אוֹ , ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ְפֵניבִּ  ּבְ
רוּ  ּזְ  ַהּקֹוץ ְלָהִסיר ָיׁשּוחַ  ֹלא, ְלָפֶניהָ  ָמעֹות לוֹ  ִנְתּפַ
עֹות ְוִלּטֹל ֵני, ַהּמָ ְרֶאה ִמּפְ ּנִ ֲחֶוה ׁשֶ ּתַ ִמׁשְ א, ָלהּ  ּכְ  ֶאּלָ
ב , ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ְלַצד ִצּדוֹ  אוֹ  ֲאחֹוָריו ִיְפֶנה אוֹ  ֵיׁשֵ
ךְ  ְוַאַחר   :ִיּטֹל ּכָ

ְרצּופֹות. ג חֹות ּפַ ְפֵני ַמִים ַהְמַקּלְ , ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ּבִ
יחַ  ֹלא יו ַיּנִ יֶהם ַעל ּפִ ה ּפִ ּתֶ ֵני, ְוִיׁשְ ְרֶאה ִמּפְ ּנִ  ׁשֶ

ק ֵ ְמַנׁשּ   :ּכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדת ּכִ

 קנא סימן
 לישראל אסור כוכבים לעבודת המצרכים דברים

  ְסִעיִפים: ד"י ּובוֹ , למכרם

ָבִרים. א ֵהם ּדְ יֵני ְלִמין ְמֻיָחִדים ׁשֶ  ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ִמּמִ
אֹותוֹ  ּבְ  ֲעבֹודֹות אֹוָתן ְלעֹוְבֵדי ִלְמּכֹר ָאסּור, ָמקֹום ׁשֶ
אֹותוֹ  ּכֹוָכִבים ּבְ ה קֹוֶנה ְוִאם. ָמקֹום ׁשֶ ַיַחד ַהְרּבֵ , ּבְ
ר ּכָ ּנִ ָבר ׁשֶ הּוא ַהּדָ  ְוֵכן. רֻמתָּ , ִלְסחֹוָרה אֹוָתם קֹוֶנה ׁשֶ
ִריךְ  אֹוֵמר ִאם ּצָ ָרֵאל, ֲאֵחִרים ִלְדָבִרים אֹוָתם ׁשֶ ׂשְ  ְוַהּיִ

ְדָבָריו יֹוֵדעַ  ּכִ ן ׁשֶ ר, הּוא ּכֵ ֵאיָנם ּוְדָבִרים. ֻמּתָ  ׁשֶ
ֵרשׁ  ְוִאם. ְסָתם אֹוָתם מֹוְכִרים, ָלהּ  ְמֻיָחִדים  ָהעֹוֵבד ּפֵ
הּוא ּכֹוָכִבים  ָאסּור, םּכֹוָכִבי ַלֲעבֹוַדת אֹוָתם קֹוֶנה ׁשֶ
א לוֹ  ִלְמּכֹר ן ִאם ֶאּלָ ָסַלן ּכֵ ַהְקִריָבן ּפְ  ַלֲעבֹוַדת ִמּלְ

ָבִרים ְמֹעָרִבים ָהיוּ . ּכֹוָכִבים ָבִרים ִעם ַהְמֻיָחִדים ּדְ  ּדְ
ֵאיָנם גֹון, ְמֻיָחִדים ׁשֶ ה ְלבֹוָנה ּכְ ְכַלל ַזּכָ  ְלבֹוָנה ּבִ
ֹחָרה ין ְוֵאין ְסָתם ַהּכֹל מֹוֵכר, ׁשְ ׁשִ אשֶׁ  חֹוׁשְ ט ּמָ  ְיַלּקֵ
ה ּכָ הּ  ַהּזַ ל ְוֵכן. ּכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדת ְלַבּדָ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ר ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ִאם. ב ָבִרים ַאַחר ְמַחּזֵ  ַהְמֻיָחִדים ּדְ
ָבִרים ִלְכֹלל ּוַמֲעִרים ּכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדת  ֲאֵחִרים ּדְ
ֶהם ֵדי ִעּמָ ּלֹא ּכְ ּקוֹ  ָיִבינוּ  ׁשֶ  ֲעבֹוַדת ְלֹצֶרךְ  ֶנהׁשֶ

  לוֹ  ְלָמְכָרם ָאסּור, ּכֹוָכִבים
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ֲעָוה ִלְמּכֹר ָאסּור. ג יֹום ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ׁשַ   :ַחּגוֹ  ּבְ

ֲהגוּ  ָמקֹום. ד ּנָ ּלֹא ׁשֶ ֵהָמה ִלְמּכֹר ׁשֶ ה ּבְ ּקָ  ְלעֹוְבֵדי ּדַ
 מֹוְכִרים ֵאין ָמקֹום ּוְבָכל. מֹוְכִרין ֵאין, ּכֹוָכִבים

ָרֵאל ְוֹלא ,ָלֶהם ֵהָמה, ָלֶהם ִלְמּכֹר ֶהָחׁשּוד ְלִיׂשְ  ּבְ
ָסה ּיֹוֵדעַ  אוֹ , ַסְרסּור ְיֵדי ַעל ֹלא ִאם, ּגַ ּקֹוֶנה ׁשֶ  ׁשֶ

ִחיָטה אֹוָתהּ  ו. ִלׁשְ ר ָנֲהגוּ  ְוַעְכׁשָ ּכֹל ֶהּתֵ   :ּבַ

ָרֵאל ְוֹלא ָלֶהם מֹוְכִרים ֵאין. ה  ִלְמּכֹר ֶהָחׁשּוד ְלִיׂשְ
ָרֵאלְליִ  ְוֹלא, ָלֶהם ָבר, ִלְסִטים ׂשְ שׁ  ּדָ ּיֵ  ֶנֶזק ּבוֹ  ׁשֶ

ים גֹון ָלַרּבִ ים ּכְ ּבִ ֵלי ׁשּום ְוֹלא, ַוֲאָריֹות ּדֻ  ְוֹלא, ַזִין ּכְ
ן ָבִלים ְוֹלא. ַסּדָ ָלאֹות ְוקֹוָלִרין ּכְ ְלׁשְ ל ְוׁשַ ְרֶזל ׁשֶ , ּבַ

ת ַוֲאִפּלוּ  ל ֶעׁשֶ ְרֶזל ׁשֶ ִחיִזים ְוֹלא, ּבַ ִלי ָלֶהם ַמׁשְ  ּכְ
ִנים ָמקֹום ָלֶהם ּבֹוִנים ְוֹלא ,ַזִין ּדָ ֵני ּבוֹ  ׁשֶ   :ָאָדם ּבְ

ָרֵאל ָהיוּ . ו ין ׁשֹוְכִנים ִיׂשְ  ְוָכְרתוּ  ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ּבֵ
ִרית ָלֶהם ר, ּבְ ֵלי ִלְמּכֹר ֻמּתָ ֶלךְ  ְלַעְבֵדי ַזִין ּכְ  ַהּמֶ

ֵני, ּוְגָיסֹוָתיו עֹוִשים ִמּפְ ֶהם ׁשֶ  ָצֵרי ִעם ִמְלָחָמה ִעּמָ
ִדיָנה יָלהּ , ַהּמְ ים ְוִנְמְצאוּ , ְלַהּצִ ֲהֵרי, ֲעֵליֶהם ְמִגּנִ  ֵהם ׁשֶ
רּוִיים תֹוָכהּ  ׁשְ   :ּבְ

ֶאֶרץ ָלֶהם מֹוְכִרין ֵאין. ז ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ָבר ּכָ ר ּדָ , ַהְמֻחּבָ
גֹון ַנאי ַעל מֹוְכִרים ֲאָבל, ְוָקָמה ִאיָלן ּכְ קּוץ ּתְ ּיָ , ׁשֶ

  :ְוקֹוֵצץ

ים ָלֶהם ִריםמֹוכְ  ֵאין. ח ּתִ דֹות ּבָ ֶאֶרץ ְוׂשָ ָרֵאל ּבְ , ִיׂשְ
יִרין ֲאָבל ּכִ ים ָלֶהם ַמׂשְ ּתִ דֹות ְוֹלא, ּבָ , ּוְבסּוְרָיא. ׂשָ

ים מֹוְכִרים ּתִ יִרים ּבָ ּכִ דֹות ּוַמׂשְ , ָלָאֶרץ ּוְבחּוָצה. ׂשָ
  :ָוֵאּלוּ  ֵאּלוּ  מֹוְכִרים

יר ְוֹלא ִיְמּכֹר ֹלא. ט ּכִ ַיַחד ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי' לג ַיׂשְ , ּבְ
כּונֹות ׁשְ הּוִדים ּבִ ַנִים אוֹ  ְלֶאָחד ֲאָבל. ַהּיְ ר, ִלׁשְ  ֻמּתָ

יר אוֹ  ִלְמּכֹר ּכִ ל ְלַהׂשְ ְרֶצה ַמה ּכָ ּיִ ֶ יָנן ְוֹלא, ׁשּ  ַחְיׁשִ
א ּמָ יר אוֹ  ִיְמּכֹר ׁשֶ ּכִ   :ַלֲאֵחִרים הּוא ַיׂשְ

ָמקֹום ַאף. י ירוּ  ּבְ ִהּתִ יר ׁשֶ ּכִ ירוּ הִ  ֹלא, ְלַהׂשְ א ּתִ  ֶאּלָ
ֵני, ְלִדיָרה ֹלא ֲאָבל, בוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ְלאֹוָצר ְכִניס ִמּפְ ּמַ  ׁשֶ
ֶקַבע ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ְלתֹוכוֹ    :ּבְ

ן ָאסּור. יא ַנת ִלּתֵ ם ַמּתְ ֵאינוֹ  ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ִחּנָ  ׁשֶ
ירוֹ    :ַמּכִ

ר. יב יֶהם ְלַפְרֵנס ֻמּתָ ר ֲעִנּיֵ  ְוִלְקּבֹר, חֹוֵליֶהם ּוְלַבּקֵ
יָדן, ֵמֵתיֶהם ּום, ֲאֵבֵליֶהם ּוְלַנֵחם ּוְלַהְסּפִ ְרֵכי ִמׁשּ  ּדַ
לֹום   :ׁשָ

ַיד ְמַמִחין ֵאין. יג י ּבְ ּטֹל ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ֲעִנּיֵ  ֶלֶקט ִמּלִ
ְכָחה   :ּוֵפָאה ׁשִ

ר ָאסּור. יד ְבָחן ְלַסּפֵ ׁשִ ה: לֹוַמר ֲאִפּלוּ , ּבְ ּמָ  ָנֶאה ּכַ
צּוָרתוֹ  ֶזה ָכִביםּכוֹ  עֹוֵבד ר ָוֹחֶמר ַקל, ּבְ ַסּפֵ ּיְ ַבח ׁשֶ ׁשֶ  ּבְ

יו ב אוֹ  ַמֲעׂשָ ַחּבֵ ּיְ ָבר ׁשֶ ָבָריו ּדָ ן ִאם ֲאָבל. ִמּדְ  ְמַכּוֵ
ְבחוֹ  ׁשִ ָרא ה"ְלהקב ְלהֹודֹות ּבְ ּבָ ה ׁשֶ ִרּיָ זוֹ  ָנָאה ּבְ , ּכָ
ר   :ֻמּתָ

 קנב סימן
 פי על אף, כוכבים העובד עם הישראל יאכל שלא

  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , משלו וכלשא

ה ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. א ה ָהעֹוׂשֶ ּתֶ ת ִמׁשְ נוֹ  ְלֻחּפַ ּתוֹ  אוֹ  ּבְ , ּבִ
ָרֵאל ָאסּור ם ֶלֱאֹכל ְלִיׂשְ ּלוֹ  אֹוֵכל ֲאִפּלוּ  ׁשָ ֶ שׁ  ִמׁשּ ּמָ  ְוׁשַ
ּלוֹ  שׁ  ָעָליו עֹוֵמד ׁשֶ ּמֵ ְתִחיל, ָאסּור ּוֵמֵאיָמַתי. ּוְמׁשַ ּיַ ֶ  ִמׁשּ

ה ָצְרֵכי ְלָהִכין ה ְיֵמי ּוְלַאַחר, ַהְסֻעּדָ ּתֶ ׁשְ . יֹום' ל, ַהּמִ
ְזִמינוֹ  אֹוֵמר ְוִאם ּמַ ִביל ׁשֶ ׁשְ ה ּבִ  ב"י ַעד ָאסּור, ַהֻחּפָ
ר ֹחֶדשׁ  ב"י ּוְלַאַחר, ֹחֶדשׁ  א, ֻמּתָ ן ִאם ֶאּלָ  הּוא ּכֵ
  :ָחׁשּוב ָאָדם

ה ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ִאם. ב עֹוׂשֶ ה ׁשֶ  יתְלבֵ  ׁשֹוֵלחַ  ֻחּפָ
ָרֵאל ׂשְ ים עֹופֹות ַהּיִ ִגים אוֹ  ַחּיִ ר, ּדָ   :ֻמּתָ
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  יורה דעה ערוך שולחן
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 קנג סימן
, כוכבים העובד עם וישראלית ישראל יחוד דיני

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ 

ֵהָמה ַמֲעִמיִדין ֵאין. א ָקאֹות ּבְ ֻפְנּדְ ל ּבְ  עֹוְבֵדי ׁשֶ
ֵהָמה מֹוְסִרין ְוֵאין, ּכֹוָכִבים ֶהם ְלרֹוֶעה ּבְ ּלָ  ֵניִמפְּ , ׁשֶ

ֵהם ֵאיָנם ּוִבְמקֹומֹות. ָהְרִביָעה ַעל ֲחׁשּוִדים ׁשֶ  ׁשֶ
הּ  ֲחׁשּוִדים ה, ּבָ ַרּבָ ים ְוַאּדְ ים ַמּכִ ר, ָעֶליהָ  ְועֹוְנׁשִ   :ֻמּתָ

ָרֵאל ִיְתַיֵחד ֹלא. ב ֵני, ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ִעם ִיׂשְ  ִמּפְ
ֵהם ִפיכּות ַעל ֲחׁשּוִדים ׁשֶ ִמים ׁשְ   :ּדָ

ןִנְזדַּ  ִאם. ג ֶרךְ  לוֹ  ּמֵ ּדֶ , ַסִיף ָחגּור ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּבַ
ה עֹוִלים ָהיוּ . ִליִמינוֹ  טֹוְפלוֹ  ֲעִלּיָ  יֹוְרִדים אוֹ  ּבַ
יִריָדה ָרֵאל ְיֵהא ֹלא, ּבִ ה ִיׂשְ  ּכֹוָכִבים ְוָהעֹוֵבד ְלַמּטָ
ֶחה ְוֹלא. ְלַמְעָלה ַאל. ְלעֹוָלם ְלָפָניו ִיׁשְ  ְלֵהיָכן: לוֹ  ׁשָ

ה ְרָסה ֵליֵלךְ  ָצִריךְ  ָהָיה ִאם, הֹוֵלךְ  ַאּתָ י: ֹיאַמר ּפַ ּתֵ  ׁשְ
ְרָסאֹות   :הֹוֵלךְ  ֲאִני ּפַ

ְתַיֵחד ֹלא. ד ְרֵאִלית ּתִ  ֲאִפּלוּ , ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ִעם ִיׂשְ
ים ֵהם ֶהם ּוְנׁשֹוֵתיֶהם ַרּבִ   :ִעּמָ

 קנד סימן
' ב ּובוֹ , וישראלית כוכבים עובדת מילדת דיני

  ְסִעיִפים:

ד ֹלא ּכֹוָכִבים עֹוֶבֶדת. א ַיּלֵ ְרֵאִלית ּתְ יָנהּ  ְלִיׂשְ  ּבֵ
ִניק ֹלא ְוֵכן. ֻמְמִחית ִהיא ִאם ַוֲאִפּלוּ , ְלֵביָנהּ   ְלֶבן ּתָ
ָרֵאל ֵביָתהּ  ִיׂשְ הּ  ַעל עֹוְמִדים ֲאֵחִרים ַוֲאִפּלוּ , ּבְ ּבָ . ּגַ
ֵבית ֲאָבל ָרֵאל ּבְ ֶרת ִיׂשְ ד ֻמּתֶ  ֵחִריםאֲ  ִאם, ּוְלָהִניק ְלַיּלֵ

הּ  ַעל עֹוְמִדים ּבָ ּלֹא ְוהּוא, ְוִנְכָנִסים יֹוְצִאים אוֹ  ּגַ  ׁשֶ
יֶחּנוּ  הּ  ַיּנִ ְיָלה ְלַבּדוֹ  ִעּמָ ּלַ   :ּבַ

ְרֵאִלית. ב ִניק ֹלא ִיׂשְ  ֲאִפּלוּ , ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ְלֶבן ּתָ
ָכר ׂשָ ד ְוֹלא. ּבְ ַיּלֵ א, ּכֹוָכִבים ְלעֹוֶבֶדת ּתְ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ֶדת דּוָעהיְ  ִהיא ָאז, ִלְמַיּלֶ ֶרת ׁשֶ ָכר ְוַדְוָקא, ֻמּתֶ ׂשָ  ּבְ
  :ּוְבֹחל

 קנה סימן
' ג ּובוֹ , כוכבים מעובד להתרפאות מתר אם

  ְסִעיִפים:

ל. א ה ּכָ שׁ  ָוֹחִלי ַמּכָ ּיֵ ֶהם ׁשֶ ָנה ּבָ ִלים, ַסּכָ ַחּלְ ּמְ  ׁשֶ
ת ֲעֵליֶהם ּבָ ִאים ֵאין, ׁשַ ֵאינוֹ  ּכֹוָכִבים ִמעֹוֵבד ִמְתַרּפְ  ׁשֶ
ים ֻמְמֶחה יָנן. ְלַרּבִ ַחְיׁשִ ִפיַכת ּדְ ִמים ִלׁשְ  הּוא ַוֲאִפּלוּ . ּדָ
ִאים ֵאין, ֵמת ָסֵפק ַחי ָסֵפק ּנוּ  ִמְתַרּפְ  ִאם ֲאָבל. ִמּמֶ
אי הּוא ִאים, ֵמת ַוּדַ ּנוּ  ִמְתַרּפְ י, ִמּמֶ ְלַחּיֵ ָעה ּדִ  ֹלא ׁשָ

יָנן הּ  ַחְיׁשִ לֹוִני ַסם: ָאַמר ְוִאם. ּבָ  ָיכֹול, ַרע אוֹ  ֶפהיָ  ּפְ
ּלֹא ְוהּוא, ָעָליו ִלְסֹמךְ  ח ׁשֶ ּנוּ  ִיּקַ  ֲאָבל. ַסם אֹותוֹ  ִמּמֶ
א ִאם אֹותוֹ  ּבָ ַלַחשׁ  ְלַרּפְ ר, ּבְ ּלֹא ְוהּוא, ֻמּתָ  ֵיַדע ׁשֶ

יר ְזּכִ ּמַ ם ׁשֶ  יֹוֵדעַ  ִאם ֲאָבל. ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ׁשֵ
יר ְזּכִ ּמַ ם ׁשֶ  יֹוֵדעַ  ִאם ֲאִפּלוּ , ָאסּור, ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ׁשֵ
אי ּדַ ּוַ יקֹורֹוס הּוא ְוִאם. ָימּות ׁשֶ  ַלַחשׁ  ְסָתם ֲאִפּלוּ , ֶאּפִ
אי, ָאסּור ּדַ ּוַ יר ׁשֶ ם ַמְזּכִ   :ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ׁשֵ

א ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. ב ּבָ אֹות ׁשֶ ָרֵאל ֶאת ְלַרּפְ  ְוָאַמר, ִיׂשְ
ִים ַקח: ֵלהּ  ל ֵמִאיָלן אוֹ  ֵאּלוּ  ִמּמַ ֵהם ֹוִניּפְ ל ׁשֶ  ׁשֶ

 ַקח: ֵלהּ  ָאַמר ִאם ֲאָבל. ָאסּור, ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת
ִים יר ְוֹלא, ֶזה ֵמִאיָלן אוֹ  ֵאּלוּ  ִמּמַ ם לוֹ  ִהְזּכִ  ׁשֵ

י ַעל ַאף, ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ֵאין ּפִ  ְואֹותוֹ  ַמִים ֵמאֹוָתן ׁשֶ
א ְמצּוִיים ִאיָלן ל ֶאּלָ ר, ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ׁשֶ  יָוןכֵּ  ֻמּתָ
ּלֹא ָלה ׁשֶ ַמה ָהְרפּוָאה ּתָ ֵהם ּבְ ֶ  ְוֵישׁ . ָזרֹות ֲעבֹודֹות ׁשּ

ם אֹוְסִרים ֶזה ּגַ אֹוֵמר ֲאִפּלוּ , ּבָ  ָעִלים ָהֵבא: לוֹ  ּבְ
ָרה ֵמֲעֵצי לוֹ  ְוֵהִביא, ְסָתם   :ֲאׁשֵ
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ָאר. ג ׁשְ ִאים ִאסּוִרים ּבִ ְמקֹום ִמְתַרּפְ ָנה ּבִ  ֲאִפּלוּ , ַסּכָ
ֶרךְ  ּלֹא. ןֲהָנָאתָ  ּדֶ ְמקֹום ְוׁשֶ ָנה ּבִ ֶדֶרךְ , ַסּכָ  ֲהָנָאָתן ּכְ
ּלֹא, ָאסּור ֶדֶרךְ  ׁשֶ ר, ֲהָנָאָתן ּכְ ְלֵאי חּוץ, ֻמּתָ ֶרם ִמּכִ  ַהּכֶ
ר ָחָלב ּוָבׂשָ ֲאסּוִרים ּבְ ּלֹא ֲאִפּלוּ  ׁשֶ ֶדֶרךְ  ׁשֶ  ֲהָנָאָתן ּכְ
א ְמקֹום ֶאּלָ ָנה ּבִ   :ַסּכָ

 קנו סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , יםכוכב מעובד להסתפר מתר אם

ִרים ֵאין. א ּפְ א ּכֹוָכִבים ֵמָהעֹוֵבד ִמְסּתַ ָמקֹום ֶאּלָ  ּבְ
צּוִיין ּמְ ֵני ׁשֶ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד אֹותוֹ  ִאם אוֹ , ָאָדם ּבְ
ה אֹותוֹ  ְמַדּמֶ ָרֵאל ׁשֶ   :ָחׁשּוב ָאָדם הּוא ִיׂשְ

ל ְלִאישׁ  ָאסּור. ב ּכֵ ַמְרָאה ְלִהְסּתַ וּ , ּבְ שׁ  ֹלא םִמׁשּ  ִיְלּבַ
ֶבר א ּגֶ ן ִאם ֶאּלָ ּום ּכֵ גֹון, ְרפּוָאה ִמׁשּ שׁ  ּכְ חֹוׁשֵ  ׁשֶ

ֵעיָניו ר אוֹ , ּבְ ַסּפֵ ּמְ ר ִאם אוֹ , ַעְצמוֹ  ׁשֶ ּפֵ  ִמן ִמְסּתַ
ינוֹ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד  ָאָדם ֵלָראֹות ּוְכֵדי. ְלֵבינוֹ  ּבֵ
ר, ָחׁשּוב ַמְרָאה ִלְראֹות ֻמּתָ   :ּבְ

ָרֵאל. ג רהַ  ִיׂשְ יָון, ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ֶאת ְמַסּפֵ יעַ  ּכֵ ִהּגִ  ׁשֶ
עֹות' ג ִלְבלֹוִריתוֹ  ָסמּוךְ  ל ֶאְצּבָ . ָידוֹ  ׁשֹוֵמט, רּוחַ  ִמּכָ
ְרָחה ְוֵכן ים ַהּקָ עֹוׂשִ ָרֵאל( ָאסּור, ַהּכֲֹהִנים ׁשֶ ) ְלִיׂשְ

  :ָלֶהם ַלֲעׂשֹות

 קנז סימן
  ִעיִפים:סְ ' ג ּובוֹ , יעבר ואל יהרג עברות איזה על

ל. א ּתֹוָרה ָהֲעֵברֹות ּכָ ּבַ  ּכֹוָכִבים ֵמֲעבֹוַדת חּוץ, ׁשֶ
ִפיכּות ֲעָריֹות ְוִגּלּוי ִמים ּוׁשְ  ָלָאָדם לוֹ  אֹוְמִרים ִאם, ּדָ

ֲעֹבר ּיַ ִצְנָעה הּוא ִאם, ֵיָהֵרג אוֹ  ֲעֵליֶהם ׁשֶ  ַיֲעֹבר ּבְ
, ֵלָהֵרגוְ  ַעְצמוֹ  ַעל ְלַהֲחִמיר ִיְרֶצה ְוִאם. ֵיָהֵרג ְוַאל

אי ַ ן ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ִאם, ַרׁשּ ת ַעל ְלַהֲעִבירוֹ  ְמַכּוֵ . ּדָ
ַפְרֶהְסָיא הּוא ְוִאם ַהְינוּ , ּבְ ְפֵני ּדְ ָרה ּבִ ָרֵאל ֲעׂשָ ׂשְ , ִמּיִ

ב ן ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ִאם ַיֲעֹבר ְוֹלא ֵלָהֵרג ַחּיָ  ְמַכּוֵ
ת ַעל ְלַהֲעִבירוֹ  ן ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל ּדָ א ְמַכּוֵ , ַלֲהָנָאתוֹ  ֶאּלָ

ַעת הּוא ְוִאם. ֵיָהֵרג ְוַאל ַיֲעֹבר ֵזָרה ׁשְ  ֲאִפּלוּ  ַהּגְ
ְמָסאָנא ַאַעְרְקָתא  ּוַבֲעבֹוַדת. ַיֲעֹבר ְוֵאל ֵיָהֵרג ּדִ
ּלּוי, ּכֹוָכִבים ִפיכּות, ֲעָריֹות ּגִ ִמים ׁשְ ִצְנָעה ֲאִפּלוּ  ּדָ  ּבְ
ּלֹא ַעת ְוׁשֶ ׁשְ ֵזָרה ּבִ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד יןאֵ  ַוֲאִפּלוּ , ַהּגְ
ן א ְמַכּוֵ   :ַיֲעֹבר ְוַאל ֵיָהֵרג, ַלֲהָנָאתוֹ  ֶאּלָ

הּוא לֹוַמר ְלָאָדם ָאסּור. ב ֵדי ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
ֵדי ִאם ֲאָבל. ַיַהְרגּוהוּ  ּלֹא ּכְ ירּוהוּ  ׁשֶ הּוא ַיּכִ  ְיהּוִדי ׁשֶ
ה ּנֶ ַעת ַמְלּבּוׁשוֹ  ְמׁשַ ׁשְ ֵזָרה ּבִ ר, ַהּגְ יָון ֻמּתָ ֵאינוֹ  ּכֵ  ׁשֶ
הּוא אֹוֵמר   :ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ

ב ִמי. ג ְתַחּיֵ ּנִ ר, ִמיָתה ׁשֶ  ֲעבֹוַדת ְלֵבית ִלְבֹרחַ  ֻמּתָ
יל ּכֹוָכִבים   :ַעְצמוֹ  ֶאת ּוְלַהּצִ

 קנח סימן
' ב ּובוֹ , מהמות להצילם כוכבים עבודת עובדי דין

  ְסִעיִפים:

ּלּולִ  עֹוְבֵדי. א ֵאין, יםּגִ יֵנינוּ  ׁשֶ , ִמְלָחָמה ּוֵביֵניֶהם ּבֵ
ֵהָמה ְורֹוֵעי ה ּבְ ּקָ ָרֵאל ּדַ ׂשְ ֶאֶרץ ִמּיִ ָרֵאל ּבְ ַמן ִיׂשְ ּזְ  ּבַ
ָהיוּ  דֹות ֹרב ׁשֶ ָ ל ַהׂשּ ָרֵאל ׁשֶ  ֵאין, ָבֶהן ְוַכּיֹוֵצא ִיׂשְ

ִבין יָתה ָלֶהם ְמַסּבְ יָלם ְוָאסּור, ַהּמִ  ָנטוּ  ִאם ְלַהּצִ
גֹון, ָלמּות ָרָאה ּכְ ַפל ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ ּנָ ם ׁשֶ  ֵאינוֹ , ַלּיָ
ן ִאם ֲאִפּלוּ  ַמֲעֵלהוּ  ָכר לוֹ  ִיּתֵ  ֵאין ְלִפיָכךְ . ׂשָ

אֹוָתן ָכר ֲאִפּלוּ , ְלַרּפְ ׂשָ א ֵהיָכא ֹלא ִאם, ּבְ ִאּכָ ּום ּדְ  ִמׁשּ
ה. ֵאיָבה ּמֶ ָבִרים ּבַ ָרֵאל, ֲאמּוִרים ּדְ ִיׂשְ ַעל ּבְ  ֲעֵברֹות ּבַ

רִ  ְוָהעֹוֵמד עוֹ ּבְ ִמיד ּבוֹ  ְוׁשֹוֶנה ׁשְ גֹון, ּתָ ֵהָמה רֹוֵעי ּכְ  ּבְ
ה ּקָ ְקרוּ  ּדַ ּפָ ָגֵזל ׁשֶ ם הֹוְלִכים ְוֵהם ּבְ ְלּתָ ִאּוַ  ֲאָבל. ּבְ

ָרֵאל ַעל ִיׂשְ ֵאינוֹ , ֲעֵברֹות ּבַ עוֹ  עֹוֵמד ׁשֶ ִרׁשְ ִמיד ּבְ , ּתָ
א ה ֶאּלָ גֹון, ַעְצמוֹ  ַלֲהָנַאת ֲעֵברֹות עֹוׂשֶ  אֹוֵכל ּכְ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 יא
 יא

ילוֹ  ִמְצָוה, ֵתָאבֹוןלְ  ְנֵבלֹות  ַעל ַלֲעֹמד ְוָאסּור ְלַהּצִ
מוֹ    :ּדָ

יִנים. ב עֹוְבִדים ְוֵהם, ַהּמִ  אוֹ , ּכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדת ׁשֶ
ה  ָלַבשׁ  אוֹ  ְנֵבלֹות ָאַכל ֲאִפּלוּ , ְלַהְכִעיס ֲעֵברֹות ָהעֹוׂשֶ
ַעְטֵנז יקֹוְרִסים, ִמין ֶזה ֲהֵרי ְלַהְכִעיס ׁשַ  ְוֵהם, ְוָהֶאּפִ

ּתֹוָרה ּכֹוְפִריםשֶׁ  ָרֵאל ּוִבְנבּוָאה ּבַ ׂשְ . ְלָהְרָגם ִמְצָוה, ִמּיִ
ָידוֹ  ֵישׁ  ִאם ַסִיף ְלָהְרָגם ּכֹחַ  ּבְ ַפְרֶהְסָיא, ּבְ . הֹוְרגוֹ , ּבְ
ֲעִלילֹות ָיֹבא, ָלאו ְוִאם ב ַעד ּבַ ַסּבֵ ּיְ יַצד. ֲהִריָגתוֹ  ׁשֶ , ּכֵ
ַפל ֵמֶהם ֶאָחד ָרָאה ּנָ ם ִלְבֵאר ׁשֶ ֵאר ְוַהֻסּלָ ּבְ  קֹוֵדם, ּבַ

קוֹ  ִני ְלהֹוִריד ָטרּוד ֲהֵריִני: ְואֹוֵמר ּוְמַסּלְ ג ִמן ּבְ  ַהּגַ
ְדָבִרים ְוַכּיֹוֵצא, ְלךָ  ְוַאְחִזיֶרּנוּ    :ֵאּלוּ  ּבִ

  ריבית הלכות

 קנט סימן
 ּובוֹ , ברבית ולמומר כוכבים לעובד להלוות שמתר

  ְסִעיִפים:' ג

ַבר. א ר, ּתֹוָרה ּדְ  ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ְלַהְלוֹות ֻמּתָ
ית ִרּבִ ֵדי ֹלא ִאם, ֲאָסרּוהוּ  ַוֲחָכִמים. ּבְ יו ּכְ  אוֹ , ַחּיָ

ית אוֹ , ָחָכם ְלַתְלִמיד ִרּבִ ָנן ּבְ ַרּבָ ָנא. ּדְ ר, ְוָהִאּדָ   ֻמּתָ

ר מּוָמר. ב ית ְלַהְלוֹותוֹ  ֻמּתָ ִרּבִ ּנוּ  ִלְלוֹות ְוָאסּור, ּבְ  ִמּמֶ
ית ִרּבִ   :ּבְ

ין ָלֶהם ֵישׁ , ִתיםּכוּ . ג ָרִאים. מּוָמר ּדִ  ָלֶהם ֵאין, ַהּקָ
ין ית ְלַהְלוֹוָתם ְוָאסּור מּוָמִרים ּדִ ִרּבִ  ָצִריךְ  ְוֵאין, ּבְ

ָאסּור לֹוַמר ית ֵמֶהם ִלְלוֹות ׁשֶ ִרּבִ   :ּבְ

 קס סימן
 ּובוֹ , ממנו לזהר צריך היכן ועד הרבית אסור גדל

  ְסִעיִפים: ג"כ

ית ֵהרִלזָּ  ָצִריךְ . א ִרּבִ ה, ּבְ . ּבוֹ  ֶנֶאְמרוּ  ָלאִוין ְוַכּמָ
  :עֹוְבִרים ְוָהֵעִדים ְוֶהָעֵרב ַהּנֹוְתנוֹ  ַהּלֶֹוה ְוֲאִפּלוּ 

ל. ב ית ַהּנֹוֵתן ּכָ ִרּבִ ַפר ּוְכִאּלוּ , ִמְתמֹוְטִטים ְנָכָסיו, ּבְ  ּכָ
יִציַאת ָרֵאליִ  ּוֶבֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ּבִ   :ׂשְ

ֵהם לֹוַמר יוְמעֹותָ  ַהּתֹוֶלה. ג ל ׁשֶ , ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ
ית אֹוָתם ּוַמְלֶוה ִרּבִ ּנוּ  ִיְפָרע ה"הקב, ּבָ   :ִמּמֶ

ְעּתוֹ , יֹוֵתר לוֹ  נֹוֵתן ַהּלֶֹוה ִאם ֲאִפּלוּ . ד ַעת, ִמּדַ ׁשְ  ּבִ
ָרעֹון ּלֹא, ַהּפֵ ּנֹוְתנוֹ  אֹוֵמר ְוֵאינוֹ , ִעּמוֹ  ִהְתָנה ׁשֶ  לוֹ  ׁשֶ
ִביל יֹוֵתר ׁשְ יתרִ  ּבִ   :ָאסּור, ּבִ

ַעת ֵליהּ  ָאַמר ִאם ֲאִפּלוּ . ה ׁשְ ית ְלִקיַחת ּבִ  ֲאִני: ָהִרּבִ
ָנה ְלךָ  נֹוְתנוֹ  ַמּתָ לוֹ  ָאסּור, ּבְ ּנוּ  ְלַקּבְ  ִאם ֲאָבל. ִמּמֶ
ּנוּ  ָלַקח ית ִמּמֶ  ְמִחיָלה מֹוֶעֶלת, לוֹ  ְלַהְחִזירוֹ  ְוָצִריךְ  ִרּבִ

מוֹ , ְלָפְטרוֹ  ָכל ּכְ ֶזל ּבְ   :ּגֶ

ים ָאסּור. ו ית ְלַהְקּדִ יַצד. אֹותוֹ  ְלַאֵחר אוֹ  ָהִרּבִ  ָנַתן, ּכֵ
ּנוּ  ִלְלוֹות ֵעיָניו ר ְוָהָיה ִמּמֶ ּגֵ ִביל ּדֹורֹון לוֹ  ְמׁשַ ׁשְ  ּבִ

ְלֵוהוּ  ּיַ ית ִהיא זוֹ  ׁשֶ ֶמת ִרּבִ ּנוּ  ָלָוה. ֻמְקּדֶ  לוֹ  ְוֶהֱחִזיר ִמּמֶ
ר ְוָהָיה, ְמעֹוָתיו ּגֵ שְׁ  ּדֹורֹון לוֹ  ְמׁשַ ָהיוּ  ְמעֹוָתיו ִבילּבִ  ׁשֶ
ֵטלֹות ית ִהיא זוֹ , ֶאְצלוֹ  ּבְ  ָעַבר ְוִאם ְמֻאֶחֶרת ִרּבִ
ה ית ֲאַבק זוֹ  ֲהֵרי, ֵכן ְוָעׂשָ   :ִרּבִ

ְלֶוה ָצִריךְ . ז ֵהר ַהּמַ ָהנֹות ִלּזָ ּלֹא ֵמַהּלֶֹוה ִמּלֵ ְעּתוֹ  ׁשֶ , ִמּדַ
ל עֹוָתיו ְזַמן ּכָ ּמְ ָידוֹ  ׁשֶ ָדָבר ֲאִפּלוּ , ּבְ הָ  ּבְ ה ָיהׁשֶ  עֹוׂשֶ
ּנוּ  ֶנֱהָנה ִאם ֲאָבל. ִהְלָוהוּ  ֹלא ִאם ַאף לוֹ   ִמּמֶ

ְעּתוֹ  ר, ִמּדַ ָדָבר ֻמּתָ ָהָיה ּבְ ה ׁשֶ  ֹלא ִאם ַאף לוֹ  עֹוׂשֶ
ּלֹא ּוִבְלַבד. ִהְלָוהוּ  ָבר ְיֵהא ׁשֶ ל ּדָ ְרֶהְסָיא ׁשֶ גֹון, ּפַ  ּכְ
ֲחֵצרוֹ  ָלדּור שׁ  ּבַ ּמֵ ּתַ ֲעָבָדיו ּוְלִהׁשְ   :ּבַ

יתוֹ  ּוְבֵני ְלָבָניו ִפּלוּ אֲ . ח ית ְלַהְלוֹות ָאסּור, ּבֵ ִרּבִ  ּבְ
י ַעל ַאף ֵאינוֹ  ּפִ יד ׁשֶ אי ֲעֵליֶהם ַמְקּפִ  ָלֶהם נֹוְתנוֹ  ּוְבַוּדַ

ָנה ַמּתָ   :ּבְ
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  יורה דעה ערוך שולחן
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 יא
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ה ֹלא. ט ֲחֵברוֹ  ְמָנת ַעל, ַלֲחֵברוֹ  ְמָלאָכה ַיֲעׂשֶ  ׁשֶ
ה ךְ  ַאַחר ִעּמוֹ  ַיֲעׂשֶ ִהיא ְמָלאָכה ּכָ ֵבָדה יֹוֵתר ׁשֶ . ּכְ
 ִאם ָאסּור, ַעְצָמהּ  ְמָלאָכה אֹוָתהּ  ִעּמוֹ  ַלֲעׂשֹות ַוֲאִפּלוּ 
ְזַמן הּוא ִהיא ּבִ ֵבָדה יֹוֵתר ׁשֶ גֹון, ּכְ ה ּכְ ּזֶ שׁ  ׁשֶ  ִעּמוֹ . ְמַנּכֵ

ִריד ּגָ שׁ  ְוֶזה ּבַ ְרִביָעה ִעּמוֹ  ְמַנּכֵ   :ּבָ

ד ָאסּור. י ְלֶוה ֶאת ְלַלּמֵ נוֹ  ֶאת אוֹ  ַהּמַ  אוֹ  ִמְקָרא ּבְ
ָמָרא ל, ּגְ עֹוָתיו ְזַמן ּכָ ּמְ ָידוֹ  ׁשֶ  ָרִגיל ָהָיה ֹלא ִאם, ּבְ
ֶזה   :ִמּקֶֹדם ּבָ

ים ָרִגיל ָהָיה ֹלא ִאם. יא לֹום לוֹ  ְלַהְקּדִ  ָאסּור, ׁשָ
ים   :לוֹ  ְלַהְקּדִ

א ִאם הֹוִדיֵעִני: לוֹ  ֹיאַמר ֹלא. יב לֹוִני ִאישׁ  ּבָ  ּפְ
קֹום לֹוִני ִמּמָ   :ּפְ

ָרה ְוַהְלֵוה, זּוז ֵהיָלךְ : ַלֲחֵברוֹ  לֹוַמר רֻמתָּ . יג  ֲעׂשָ
יָנִרים ּלֹא ְוהּוא, ִלְפלֹוִני ּדִ ֶחּנוּ  ַיֲחֹזר ׁשֶ , ֵמַהּלֶֹוה ְוִיּקְ

ְלֶוה ַהּלֶֹוה ֹיאַמר ֹלא ְוַגם לֹוִני: ַלּמַ ן ּפְ ִביִלי ִיּתֵ ׁשְ . ּבִ
ִריךְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ּצָ ם ׁשֶ ן ּגַ ּלֹא ּכֵ ֶסּנוּ  ׁשֶ  ָלֵתת ַהּלֶֹוה ְיַפּיְ

ְלֶוה ִביל ַלּמַ ׁשְ ְלֵוהוּ  ּבִ ּיַ   :ׁשֶ

ן ְמַנת ַעל ָמֶנה ַאְלְוךָ : לֹוַמר ָאסּור. יד ּתֵ ּתִ  זּוז ׁשֶ
לֹוִני אֹותוֹ  ִאם ֲאִפּלוּ  ִלְפלֹוִני , ּכֹוָכִבים עֹוֵבד הּוא ּפְ

י ַעל ַאף ֵאינוֹ  ּפִ ב ׁשֶ ית, לוֹ  ַחּיָ   :הּוא ְקצּוָצה ְוִרּבִ

ָאסּור ִריםאֹומְ  ֵישׁ . טו  ִלְפלֹוִני ֱאֹמר: לוֹ  לֹוַמר ׁשֶ
ן ּתֵ ּיִ יָנִרין' ד ְלךָ  ׁשֶ   :ָמעֹות ְלךָ  ְוַאְלֶוה ּדִ

ר. טז  ִלְפלֹוִני ֶוֱאֹמר, זּוז ֵהיָלךְ : ַלֲחֵברוֹ  לֹוַמר ֻמּתָ
ְלֵוִני ּיַ ְלֶוה ְלֶבן ַוֲאִפּלוּ . ׁשֶ ר ַהּמַ ן לֹוַמר ֻמּתָ  ְוהּוא, ּכֵ
ֵהא ּיְ דֹול ׁשֶ ְלַחן ַעל סֹוֵמךְ  נוֹ ְוֵאי ּגָ   :ָאִביו ׁשֻ

ְלִמיֵדי. יז ִהְלווּ  ֲחָכִמים ּתַ ָבִרים ֶזה ֶאת ֶזה ׁשֶ ל ּדְ  ׁשֶ
ָוה ַמה ַעל יֹוֵתר לוֹ  ְוָנַתן, ַמֲאָכל ּלָ ֶ ּנוּ  ׁשּ  ַעד ִמּמֶ

ר ֶזה ֲהֵרי, ֹחֶמשׁ  ָבר, ֻמּתָ ַהּדָ ּלֹא ָידּועַ  ׁשֶ  לוֹ  ָנַתן ׁשֶ
א ָנה ֶאּלָ   :ַמּתָ

ל. יח ָנן יתִרבִּ  ּכָ ַרּבָ ר, ּדְ ָמעֹות ֻמּתָ ל ּבְ  אוֹ , ְיתֹוִמים ׁשֶ
ל שׁ  ׁשֶ ים ֶהְקּדֵ ְלמּוד אוֹ , ֲעִנּיִ ית ֹצֶרךְ  אוֹ , ּתֹוָרה ּתַ  ּבֵ

ֶנֶסת   :ַהּכְ

ִהְלָוה ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס. יט ית ַהְיתֹוִמים ְמעֹות ׁשֶ ִרּבִ  ּבְ
ל ְלֶחְלקוֹ  ָנַטל ַהּלֶֹוה ִאם, ְקצּוָצה ךְ  ּכָ  מוֹ כְּ  ֶרַוח ּכָ
ִהְתָנה ב, ָלֶהם ָלֵתת ׁשֶ ן ַחּיָ   :ָלֶהם ִלּתֵ

 ְיתֹוִמים ְמעֹות ְוִהְלָוה ָהַאּפֹוְטרֹוּפּוס ָעַבר ִאם. כ
ית ִרּבִ טּוִרים, ַהְיתֹוִמים ְוֶהֱאִכיל ְקצּוָצה ּבְ ם ּפְ ּלֵ ׁשַ  ִמּלְ
לוּ  ֲאִפּלוּ  ְגּדְ ּיִ   :ִלְכׁשֶ

ק' ק אֹוִזיף ִאי. כא ָרא, כ"ּבְ  ּוְלַבסֹוף ַדְנָקאבְּ ' ק ֵמִעּקָ
אֹוָרְיָתא ָאסּור, כ"ק ֵמָאה ֵמָאה אֹוִזיף ְוִאי. ִמּדְ , ּבְ

ר ּקַ ָנן ָאסּור, ְוִאּיַ ַרּבָ   :ִמּדְ

ר. כב ית ִלְלוֹות ֻמּתָ ִרּבִ ֵני ּבְ ּקּוחַ  ִמּפְ   :ֶנֶפשׁ  ּפִ

ְלֶוה. כג ל ְמָנת ַעל ָמעֹות ַהּמַ ּכָ ֹבא ְמָלאָכה ׁשֶ ּתָ  ׁשֶ
ן ְלָידוֹ  ְלֶוה הּ אֹותָ  ִיּתֵ   :ָאסּור, ַלֲעׂשֹוָתהּ  ַלּמַ

 קסא סימן
 ּובוֹ , דאוריתא רבית נקרא ואיזו רבית אבק דין

  ְסִעיִפים: א"י

ל. א ָבר ּכָ תֹוֶסֶפת ִלְלוֹות ָאסּור ּדָ ָפחֹות, ּבְ ֵוה ּבְ ְ  ִמׁשּ
רּוָטה ית ִאסּור ֵישׁ  ּפְ  אֹותוֹ  מֹוִציִאין ֵאין ֲאָבל, ִרּבִ
ִנין ַדּיָ   :ּבְ

ית ֲאַבק. ב ִנים יֹוְצָאהּ  ֵאיָנהּ , ִרּבִ ַדּיָ א ְוִאם. ּבְ  ָלֵצאת ּבָ
ַמִים ְיֵדי ב, ׁשָ   :ְלַהֲחִזיר ַחּיָ

ית ֲאַבק. ג ַפס ִאם, ִרּבִ ל ֹלֶוה ּתָ ֶ ִקיָנן, ַמְלֶוה ִמׁשּ  ַמּפְ
הּ    :ִמּנֵ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 יא
 יא

ֲאַבק ָאְמרוּ  ֹלא. ד ית ּדַ ִנים יֹוְצָאהּ  ֵאיָנהּ  ִרּבִ ַדּיָ א. ּבְ  ֶאּלָ
שֶׁ  ְלֶוה ָאַכלּכְ ַעת ַהּמַ ָאַכל ֹקֶדם ִאם ֲאָבל, ַהּלֶֹוה ִמּדַ  ׁשֶ
ּלֹא ָעָליו ָטַען ּנוּ  הֹוִציא ְוהּוא, ֹיאַכל ׁשֶ ְרחוֹ  ַעל ִמּמֶ  ּכָ

ִדיֵני ן אוֹ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּבְ ַדּיַ ָרֵאל ּבְ ָעה ִיׂשְ ּטָ  ׁשֶ
ם ְוִהְכִריחוֹ  ּלֵ ִנים יֹוְצָאהּ , ְלׁשַ ַדּיָ   :ּבְ

ית. ה הּוא אֹוָרְיָתאדְּ  ִרּבִ ֶדֶרךְ  ׁשֶ ָדָבר ַהְלָוָאה ּבְ , ָקצּוב ּבְ
ִנים יֹוְצָאה ַדּיָ ּכֹוִפין ּבְ ין ׁשֶ ֵצא ַעד אֹותוֹ  ּוַמּכִ ּתֵ  ַנְפׁשוֹ  ׁשֶ
ית ֵאין ֲאָבל ין ּבֵ ִהְלָוהוּ  ְוֵכן. ִלְנָכָסיו יֹוְרִדין ּדִ  ַעל ּבְ
דּור ְמָנת ַעל: לוֹ  ְוָאַמר ֲחֵצרוֹ  ּיָ ם ּבוֹ  ׁשֶ  אוֹ  ִחּנָ

ֶרּנוּ  ּכְ ׂשְ ּיִ ָפחֹות לוֹ  ׁשֶ   :בוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ּבְ

ית ָלַקח. ו ִנים ֵאין, ָוֵמת ְקצּוָצה ִרּבִ  ְצִריִכים ַהּבָ
א, ְלַהֲחִזיר ן ִאם ֶאּלָ ָבר ָהָיה ּכֵ ם ּדָ גֹון, ְמֻסּיָ ָרה ּכְ  ּפָ
ית ה, ְוַטּלִ ׁשּוָבה ֲאִביֶהם ְוָעׂשָ יק ְוֹלא, ּתְ  ְלַהֲחִזיר ִהְסּפִ

מֵּ  ַעד   :תׁשֶ

א ִאם. ז ׁשּוָבה ַלֲעׂשֹות ּבָ ית ְלַהֲחִזיר ֵמַעְצמוֹ  ּתְ , ָהִרּבִ
ָבר הּוא ִאם ם ּדָ ִלים ְמֻסּיָ ּנוּ  ְמַקּבְ ָבר ֵאינוֹ  ְוִאם. ִמּמֶ  ּדָ

ם ית ּוִמְחָיתוֹ  ִעְסקוֹ  ֹרב ִאם, ְמֻסּיָ ִרּבִ ִלין ֵאין, ּבְ  ְמַקּבְ
ּנוּ  ֵדי, ִמּמֶ ֶרךְ  לוֹ  ִלְפּתֹחַ  ּכְ ל ְוָכל, הִלְתׁשּובָ  ּדֶ  ַהְמַקּבֵ
ּנוּ    :ֵהיֶמּנוּ  נֹוָחה ֲחָכִמים רּוחַ  ֵאין, ִמּמֶ

ָהָיה ִמי. ח ה ׁשֶ ֲחֵברוֹ  נֹוׁשֶ יָנר ּבַ ל ּדִ ית ׁשֶ  לוֹ  ְוָנַתן, ִרּבִ
ִבילוֹ  ׁשְ ל ִמּדֹות' ה ּבִ ים ׁשֶ ִרים ְוָהיוּ , ִחּטִ ' ד ִנְמּכָ
ִדיָנר  ָצהרָ  ְוִאם. ִמּדֹות' ה לוֹ  ְלַהֲחִזיר ָצִריךְ , ּבְ
ֵמיֶהם לוֹ  ְלַהֲחִזיר יָנר ּדְ אי, ּוְרִביעַ  ּדִ ַ ח, ַרׁשּ ּקָ ַהּמִ  ׁשֶ

ם י ַעל ַאף ַקּיָ ה ּפִ ֲעׂשָ ּנַ ִאסּור ׁשֶ   :ּבְ

ב ָהָיה. ט יָנר לוֹ  ַחּיָ ל ּדִ ית ׁשֶ ִליָמא ּבוֹ  לוֹ  ְוָנַתן ִרּבִ  ּגְ
ִלי אוֹ    ,לוֹ  ְלַהֲחִזיר ָצִריךְ , ּכְ

ְלֶוה ִאם. י ָכר ַהּמַ אֹותוֹ  ֵחֶפץ ֶוהֵמַהּלֹ ׂשָ יָנר ּבְ ל ּדִ  ׁשֶ
ית ְכרוֹ  ָראּוי ָהָיה ְוֹלא ִרּבִ א ְלׂשָ ֲחִצי ֶאּלָ יָנר ּבַ , ּדִ

ּנוּ  מֹוִציִאין ל ִמּמֶ יָנר ּכָ   :ַהּדִ

ָטר. יא שׁ  ׁשְ ּיֵ ית ּבוֹ  ׁשֶ ין, ִרּבִ ל ּבֵ ין ּתֹוָרה ׁשֶ ל ּבֵ  ׁשֶ
ְבֵריֶהם ֶרן ֶאת ּגֹוֶבה, ּדִ ֵהאשֶׁ  ְוהּוא, ְלַבּדוֹ  ַהּקֶ ר ּיְ  ִנּכָ
הּוא ית ׁשֶ א, ְמֹפָרשׁ  ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל. ִרּבִ ּכֹוֵלל ֶאּלָ  ׁשֶ
ֶרן ית ִעם ַהּקֶ ֶרן ֲאִפּלוּ  ּבוֹ  ּגֹוֶבה ֵאינוֹ , ָהִרּבִ   :ַהּקֶ

 קסב סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , בסאה סאה להלוות שלא

ְסָאה ְסָאה ִלְלֹות ָאסּור. א  ַמןזְ  לוֹ  ָקַצב ֹלא ֲאִפּלוּ , ּבִ
ל ְוֵכן. ְלֵפָרעֹון ָבר ּכָ עַ  חּוץ, ּדָ ְטּבֵ ֶסף ִמּמַ  ַהּיֹוֵצא ּכֶ
הֹוָצָאה א, ּבְ ּמָ ׁשֶ רוּ  ּדְ ּנֹוֵתן ְוִנְמָצא, ִיְתַיּקְ  יֹוֵתר לוֹ  ׁשֶ

ה ִהְלָוהוּ  ִמּמַ ֶ ּנוּ  ֹלא ִאם, ׁשּ ֲעׂשֶ ּיַ ִמים ׁשֶ ִאם, ּדָ רוּ  ׁשֶ  ִיְתַיּקְ
ן ִמים אֹוָתם לוֹ  ִיּתֵ הוּ עֲ  ֹלא ְוִאם. ַהּדָ ִמים ׂשָ , ּדָ

רוּ  ִמים לוֹ  נֹוֵתן, ְוִנְתַיּקְ ָהיוּ  ַהּדָ ִוים ׁשֶ ַעת ׁשָ ׁשְ  ּבִ
ִהְלָוהוּ  ַהְסָאה לוֹ  נֹוֵתן הּוְזלוּ  ְוִאם, ַהְלָוָאה   :ׁשֶ

ין ֵמאֹותוֹ  ְמַעט לוֹ  ֵישׁ  ִאם. ב חַ  ֵאין ֲאִפּלוּ , ַהּמִ ְפּתֵ  ַהּמַ
ָידוֹ  ה ָעָליו ֹלֶוה, ּבְ ּמָ ְסָאה ְסָאה ִלְפֹרעַ  ְסִאין ּכַ  ְוִאם. ּבִ
לּום לוֹ  ֵאין ין ֵמאֹותוֹ  ּכְ ן, ַהּמִ ְלֶוה לוֹ  ִיּתֵ  ְמַעט ַהּמַ

ין ֵמאֹותוֹ  ךְ  ְוַאַחר, לוֹ  ַיְלֵוהוּ  אוֹ  ַהּמִ ה לוֹ  ַיְלֶוה ּכָ ּמָ  ּכַ
  ְסִאין

ַער ִמין ְלאֹותוֹ  ָהָיה. ג ּוק ׁשַ ׁשּ  ְוָידּועַ  ָקבּועַ , ּבַ
ֵניֶהם ר, ִלׁשְ ְסָאה הְסאָ  ִלְלֹות ֻמּתָ   :ּבִ

ְסָאה ְסָאה ֲאִריָסיו ֶאת ָאָדם ַמְלֶוה. ד ין, ְלֶזַרע ּבִ  ּבֵ
ַרד ֹקֶדם ּיָ ֶדה ָהָאִריס ׁשֶ ָ ין ַלׂשּ ַרד ַאַחר ּבֵ ּיָ ה. ׁשֶ ּמֶ  ּבַ

ָבִרים ָמקֹום, ֲאמּוִרים ּדְ ֲהגוּ  ּבְ ּנָ ן ׁשֶ ּתֵ ּיִ ַרע ָהָאִריס ׁשֶ , ַהּזֶ
ָמקֹום ֲאָבל ֶרךְ  ּבְ ּדֶ ַעל ׁשֶ רְ  ּבַ ן ַקעַהּקַ ַרע ִלּתֵ  ִאם, ַהּזֶ
ָבר ֶדה ָהָאִריס ָיַרד ּכְ ָ   :ָאסּור, ַלׂשּ

ים ְסָאַתִים לוֹ  ִהְלָוה. ה ה ִחּטִ ָטר לוֹ  ְוָעׂשָ , ֲעֵליֶהם ׁשְ
ְלֶוה ְיָבֵרר ֹלא ִאם ָצא ַהּמַ ּיָ ַער ׁשֶ ַ ַעת ַהׁשּ ׁשְ , ַהְלָוָאה ּבִ
ָהָיה אוֹ  ין ֵמאֹותוֹ  ְמַעט ַלּלֶֹוה ׁשֶ ַבע, ַהּמִ ָ  ַהּלֶֹוה ִיׁשּ
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ã 

 יא
 יא

ּלֹא ַער ָיָצא ׁשֶ ַ ּלֹא ַהׁשּ לּום לוֹ  ָהָיה ְוׁשֶ ין ֵמאֹותוֹ  ּכְ , ַהּמִ
א ִיְפַרע ְוֹלא ִמים ֶאּלָ ָהיוּ  ּדָ ִוים ׁשֶ ַעת ׁשָ ׁשְ  ַהְלָוָאה ּבִ
ב ְוִאם ים לוֹ  ִיְתַחּיֵ ָמקֹום ָהְיָתה ְוַהַהְלָוָאה, ִחּטִ  ֶאָחד ּבְ

ִביָעה ָמקֹום ְוַהּתְ ים, ַאֵחר ּבְ ְמקֹום יֹוֵתר ְיָקִרים ְוַהִחּטִ  ּבִ
ִביָעה ם ֹלא, ַהּתְ ּלֵ א לוֹ  ְיׁשַ ְוָין ֶאּלָ ׁשָ ְמקֹום ּכְ  ּבִ
  :ַהַהְלָוָאה

 קסג סימן
' ג ּובוֹ , עכשו של כשער לחיבו חטין הפוסק דין

  ְסִעיִפים:

ָהָיה ִמי. א ה ׁשֶ ֲחֵברוֹ  נֹוׁשֶ ן: לוֹ  ְוָאַמר, ָמעֹות ּבַ  ִלי ּתֵ
ֲאִני ְמעֹוַתי ח ֶצהרוֹ  ׁשֶ ֶהם ִלּקַ ים ּבָ  ֵצא: לוֹ  ָאַמר, ִחּטִ
ה ַער ָעַלי אֹוָתם ַוֲעׂשֵ ַ ׁשּ ל ּכַ ו ׁשֶ  ֶאְצִלי ְלךָ  ְוִיְהֶיה, ַעְכׁשָ
ים ַהְלָוָאה ִחּטִ ים לוֹ  ֵישׁ  ִאם, ּבְ עּור ִחּטִ ׁשִ , ְמעֹוָתיו ּכְ
ר ַער ָיָצא ֹלא ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ ַ  ֲאִפּלוּ  ָאסּור, ָלאו ְוִאם ַהׁשּ
עַ הַ  ָיָצא ַ   :רׁשּ

ָהָיה ֲהֵרי. ב ים לוֹ  ׁשֶ ה ִחּטִ  ּוָבא, ָעָליו ַהְלָוָאתוֹ  ְוָעׂשָ
ן: ֵלהּ  ְוָאַמר ְזַמן ַאַחר ים ִלי ּתֵ ֲאִני, ִחּטִ  רֹוֶצה ׁשֶ

ח ְלָמְכָרם ְדֵמיֶהם ְוִלּקַ ה ֵצא: לוֹ  ָאַמר. ַיִין ּבִ  ַוֲעׂשֵ
ַער ַיִין ָעַלי אֹוָתם ַ ׁשּ ּוק ּכַ ׁשּ ּבַ ה ׁשֶ , ַיִין לוֹ  ֵישׁ  ִאם, ַעּתָ
ר ֶזה ֲהֵרי   ָאסּור, ָלאו ְוִאם. ֻמּתָ

, ִלי ֵאין ָמֶנה: לוֹ  ָאַמר. ָמֶנה ַהְלֵויִני: לוֹ  ָאַמר. ג
ים ָמֶנה ִחּטִ ים לוֹ  ְוָנַתן, ִלי ֵישׁ  ּבְ ָמֶנה ִחּטִ מוֹ  ּבְ  ּכְ
הּוא ַער ׁשֶ ַ ּנוּ  ּוְלָקָחם ְוָחַזר ַהׁשּ צ ִמּמֶ ַרע ִאם', ּבְ  לוֹ  ּפָ
ֶנה ְלַבסֹוף ֵפרֹות ַהּמָ ר, ּבְ  ִלְפֹרעַ  ָאסּור ֲאָבל. ֻמּתָ
ָמעֹות ֵני, ּבְ ית ַהֲעָרַמת ִמּפְ ָאַמר ֵמַאַחר, ִרּבִ  לוֹ  ׁשֶ
ה ִחּלָ ה ָעַבר ְוִאם. ָמֶנה ַהְלֵוִני ּתְ  הּוא ֲהֵרי, ְוָעׂשָ
ּנוּ  מֹוִציא ין'  ק ִמּמֶ ּדִ ֲאִפּלוּ , ּבַ ית ֲאַבק ׁשֶ  ֵאין ִרּבִ
אן   :ּכָ

 קסד סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , יחכירנו לא שדה הממשכן

ָהְיָתה ִמי. א ֶדה ׁשֶ ֶנת ׂשָ ּכֶ ָידוֹ  ְמֻמׁשְ  ַיֲחֹזר ֹלא, ּבְ
יר ּכִ ֶדה ְלַבַעל אֹוָתהּ  ְוַיׂשְ ָ יר ִמי ְוֵישׁ . ַהׂשּ ּתִ ּמַ  ַלֲעׂשֹות ׁשֶ

ן א ּכֵ ְנּתָ ּכַ ַמׁשְ סּוָרא ּבְ   :ּדְ

א. ב ְנּתָ ּכַ סּוָרא ַמׁשְ א ִאם, ּדְ  אֹוָתהּ  ַכרְושָׂ  ֶאָחד ּבָ
ְלֶוה ר, ֵמַהּמַ יר ַלֲחֹזר ֻמּתָ ּכִ ֶדה ְלַבַעל אֹוָתהּ  ּוְלַהׂשְ ָ   :ַהׂשּ

ר. ג ֵדהוּ  ִלְמּכֹר ֻמּתָ יֶרּנוּ  ִעּמוֹ  ּוְלַהְתנֹות ְלֶאָחד ׂשָ ְחּכִ ּיַ  ׁשֶ
ךְ  ַאַחר לוֹ    :ּכָ

ֵדהוּ  ַעל ִהְלָוהוּ . ד ן ֹלא ִאם: לוֹ  ְוָאַמר ׂשָ ּתֵ  ִלי ּתִ
אן ִנים 'ג ְוַעד ִמּכָ י הּוא ֲהֵרי ׁשָ ּלִ  ָאַמר ְוֹלא, ׁשֶ

ו ִעְנָין, ֵמַעְכׁשָ ֵאין ּבְ ח ׁשֶ ּקָ ם ַהּמִ ִנים' ג ּתֹוךְ  ַקּיָ  ֹלא, ׁשָ
רֹות ֹיאַכל ית ָהֵוי ֲאָכָלם ְוִאם. ַהּפֵ  ְויֹוְצָאה ְקצּוָצה ִרּבִ

ִנים ַדּיָ   :ּבְ

 קסה סימן
  דָסִעיף ֶאחָ  ּובוֹ , עליו והוסיפו המטבע על המלוה דין

ְלֶוה. א עַ  ַעל ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּמַ ְטּבֵ  ַעל ְוהֹוִסיפוּ  ַהּמַ
ָקלוֹ  רֹות הּוְזלוּ  ִאם, ִמׁשְ ה, ַהּתֹוֶסֶפת ֵמֲחַמת ַהּפֵ  ְמַנּכֶ

עּור לוֹ  ל ָעָליו הֹוִסיפוּ  ַוֲאִפּלוּ , ַהּתֹוֶסֶפת ׁשִ הּוא ּכָ . ׁשֶ
ה ֵאינוֹ , ַהּתֹוֶסֶפת ֵמֲחַמת הּוְזלוּ  ֹלא ְוִאם א לוֹ  ְמַנּכֶ  ֶאּלָ
עַ  לוֹ  נֹוֵתן ְטּבֵ אֹוָתהּ  ַהּיֹוֵצא ִמּמַ ָעה ּבְ ה. ׁשָ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

ֶשהֹוִסיפוּ , ֲאמּוִרים יתוֹ  ַעד ָעָליו ּכְ גֹון, ֲחִמיׁשִ ָהָיה ּכְ  ׁשֶ
ָקלוֹ  אּוהוּ ' ד ִמׁשְ  יֹוֵתר ָעָליו הֹוִסיפוּ  ִאם ֲאָבל'. ה ַוֲעׂשָ

יתוֹ  ַעל ה, ֲחִמיׁשִ ל לוֹ  ְמַנּכֶ י ַעל ַאף, ֶפתַהּתֹוסֶ  ּכָ  ּפִ
ּלֹא רֹות הּוְזלוּ  ׁשֶ ין ְוהּוא. ַהּפֵ ְלֶוה ַהּדִ עַ  ַעל ַלּמַ ְטּבֵ  ַהּמַ

ּנוּ  ּוִפֲחתוּ    :ִמּמֶ

 קסו סימן
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 ידור ולא בעבדו מלאכה יעשה לא לחברו המלוה
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , בחצרו

ְלֶוה. א ה ֹלא ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּמַ ַעְבּדוֹ  ְמָלאָכה ַיֲעׂשֶ , ּבְ
ֵטל הּוא ֲאִפּלוּ  ֲחֵצרוֹ  ָידּור ְוֹלא, ּבָ ם ּבַ ּכֹר ְוֹלא, ִחּנָ  ִיׂשְ
ּנוּ  ָפחֹות ִמּמֶ ָחֵצר ֲאִפּלוּ , ּבְ ֹלא ּבְ  ְלַאְגָרא ַקְיָמא ּדְ
ֹלא ְוַגְבָרא ר ְוִאם. ְלֵמיַגר ֲעִביד ּדְ ָבר ּבוֹ  ּדָ יָון, ּכְ  ּכֵ
ָחֵצר  ִפּלוּ אֲ  לוֹ  ָלֵתת ָצִריךְ  ֵאין ְלַאְגָרא ַקְיָמא ֹלא ּדְ
ַמִים ְיֵדי ָלֵצאת ְבָרא הּוא ִאם ַוֲאִפּלוּ , ׁשָ ֲעִביד ּגַ  ּדְ
ְבָרא הּוא ִאם ֲאִפּלוּ , ם"ּוְלָהַרְמבַּ . ְלֵמיַגר ֹלא ּגַ  ּדְ
ית ֲאַבק ָהֵוי, ְלֵמיַגר ֲעִביד  ִאם ְלַהֲחִזיר ְוָצִריךְ  ִרּבִ
א ַמִים ְיֵדי ָלֵצאת ּבָ   :ׁשָ

 ְלַאְגָרא ַקְיָמא ִאי, ֲחֵצִריבַּ  ְודּור ַהְלֵוִני: ֵלהּ  ָאַמר. ב
ית ָהֵוי  ֲאַבק ָהֵוי ְלַאְגָרא ַקְיָמא ֹלא ְוִאי, ְקצּוָצה ִרּבִ

ית ַבע ְזַמן ְוַאַחר ִהְלָוהוּ  ְוִאם. ִרּבִ  לוֹ  ְוָאַמר חֹובוֹ  ּתָ
ֲחֵצִרי ּדּור: ַהּלֶֹוה ֵאינוֹ  אֹוְמִרים ֵישׁ , ּבַ א ׁשֶ  ֲאַבק ֶאּלָ
ית ית הּואשֶׁ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ִרּבִ  ְוהּוא, ְקצּוָצה ִרּבִ

ּיֹאַמר ן לוֹ  ׁשֶ ָעה ּכֵ ׁשָ ְרִויחַ  ּבְ ּמַ   :ְזַמן לוֹ  ׁשֶ

ָהֵוי ֵהיָכא. ג ית ֲאַבק ּדְ ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים ֵישׁ , ִרּבִ  ִאם ׁשֶ
ָרעוֹ  ֹלא ה ַהּלֶֹוה ְותֹוֵבעַ  ֲעַדִין ּפְ ַנּכֶ ּיְ  ֵמחֹובוֹ  לוֹ  ׁשֶ

עּור ִכירּות ׁשִ ְ ינָ  ֹלא, ַהׂשּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ֵלהּ  ןְמַנּכִ
יָנן ְמַנּכִ   :ֵלהּ  ּדִ

 קסז סימן
 בו שיתעסק בתנאי מעות להלוות מתר אפן באיזה

  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , לרוח

ַנאי ַעל, ָמֶנה ַלֲחֵברוֹ  ָאָדם ַמְלֶוה. א ְתַעֵסק ּתְ ּיִ  ּבוֹ  ׁשֶ
ְלֶוה ְלֶרַוח ֵהא ַעד, ַהּמַ ּיְ ֵני ׁשֶ  ַאֲחָריּותבְּ  ְוִיְהיוּ , ָמִנים ׁשְ

ְלֶוה ְהיוּ , ְזַמן אֹותוֹ  ַעד ַהּמַ ּיִ ֵני ְוִלְכׁשֶ  ַיְחְזרוּ  ָמִנים ׁשְ
ֵני ִנים ׁשְ ְלֶוה ַהּמָ ם, ַלּמַ ָ ל ִיְהֶיה ְוֵאיֵלךְ  ּוִמׁשּ  ָהֶרַוח ּכָ

ן ּוִבְלַבד, ַלּלֶֹוה ּתֵ ּיִ ַכר ׁשֶ ְהיוּ  ַעד ֲעָמלוֹ  ׂשְ ּיִ ֵני ׁשֶ  ׁשְ
הִמתְּ  ִעּמוֹ  ִהְתָנה ְוִאם. ָמִנים ָכל ֲאִפּלוּ , ִחּלָ הּוא ּבְ  ׁשֶ

ִהְתָנה ַכר לוֹ  ָלֵתת ׁשֶ ׂשְ   :ָסֵגי, ֲעָמלוֹ  ּבִ

 קסט קסח סימן
, כוכבים העובד באמצעות הנעשות רבית דיני כמה
  סעיפים ז"כ ובו

ָרֵאל. א ָוה ִיׂשְ ּלָ ית ּכֹוָכִבים ֵמעֹוֵבד ָמעֹות ׁשֶ ִרּבִ , ּבְ
שׁ  ֵנם: ֲחֵברוֹ  לוֹ  ְוָאַמר, לוֹ  ְלַהֲחִזיָרם ּוִבּקֵ  ַוֲאִני ִלי ּתְ
ֶדֶרךְ  לוֹ  ַאֲעֶלה ה ּכְ ַאּתָ  ַוֲאִפּלוּ . ָאסּור, לוֹ  ַמֲעֶלה ׁשֶ
ַתב ָרֵאל ּכָ ִני ִיׂשְ ָטר ׁשֵ מוֹ  ׁשְ ׁשְ  ְוָנַתן, ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ּבִ

ּכֹונֹות ית ָנַתן ְוַגם ַמׁשְ . ָאסּור, ּכֹוָכִבים ָלעֹוֵבד ָהִרּבִ
ין ְוהּוא ָרֵאלַהיִּ  ִאם ַהּדִ ב ָהָיה ׂשְ ֹלא ָמעֹות ַחּיָ ית ּבְ , ִרּבִ
ין לוֹ  ֵישׁ   ּכֹוָכִבים ָהעֹוְבֵדי ֵאֶצל ֶהֱעִמידוֹ  ַוֲאִפּלוּ . ֶזה ּדִ

ֵנם: ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד לוֹ  ְוָאַמר ָרֵאל ּתְ ֵטר ֶזה ְלִיׂשְ , ְוִהּפָ
ן ִעּמוֹ  ַאְתֶנה ַוֲאִני ּתֵ ּיִ ית ֶקֶרן ִלי ׁשֶ   :ָאסּור, ְוִרּבִ

ל ִאם לֲאבָ . ב עֹות ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ִקּבֵ ד ַהּמָ  ִמּיַ
ָרֵאל ׂשְ ִני ְוָנַתן ָהִראׁשֹון ַהּיִ ֵ ר, ַלׁשּ  נֹוֵתן ִאם ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ
ית ָרֵאל ְלַיד ָהִרּבִ ׂשְ   :ִראׁשֹוןהָ  ַהּיִ

ּלּוִלים ָהעֹוְבֵדי ֵאֶצל ֶהֱעִמידוֹ  ִאם ְוֵכן. ג : ְוָאַמר ּגִ
יֵחם י ַעל ַהּנִ ּבֵ ה ְוֵכן, עַקְרקַ  ּגַ ק, ָעׂשָ ּלֵ  ּוְלָקָחן, ְוִנְסּתַ
ִני ֵ ם ַהׁשּ ָ ר, ִמׁשּ   :ֻמּתָ

ְלֶוה ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. ד ּמַ ָרֵאל ׁשֶ ית ְלִיׂשְ ִרּבִ  ְמַנת ַעל ּבְ
ן ּתֵ ּיִ ית ׁשֶ ָרֵאל ָהִרּבִ ר, ְלִיׂשְ   :ֻמּתָ

ָרֵאל ִאם. ה ית ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ִהְלָוה ִיׂשְ ִרּבִ , ּבְ
ָרֵאל אֹוָתם ַמְלֶוה ֹוָכִביםכּ  ְוָהעֹוֵבד ית ְלִיׂשְ ִרּבִ  ְוחֹוֵזר, ּבְ
ָרֵאל ית ְונֹוֵטל ָהִראׁשֹון ִיׂשְ , ּכֹוָכִבים ֵמָהעֹוֵבד ִרּבִ
  :ָאסּור
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ָוה ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. ו ּלָ ָרֵאל ָמעֹות ׁשֶ ׂשְ ית ִמּיִ ִרּבִ שׁ  ּבְ  ּוִבּקֵ
ָרֵאל ּוְמָצאוֹ , לוֹ  ְלַהֲחִזיָרם ֵנם :לוֹ  ְוָאַמר ִיׂשְ  ִלי ּתְ

ֶדֶרךְ  ְלךָ  ַאֲעֶלה ַוֲאִני ה ּכְ ַאּתָ ר, לוֹ  ַמֲעֶלה ׁשֶ . ֻמּתָ
ֶדֶרךְ  לוֹ  ַאֲעֶלה ֲאִני: לוֹ  ָאַמר ַוֲאִפּלוּ  ה ּכְ ַאּתָ  ַמֲעֶלה ׁשֶ

ר, לוֹ  ִביל, ֻמּתָ ׁשְ ּבִ  ְוִאם. לוֹ  נֹוְתָנם ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ׁשֶ
ָרֵאל ֵאֶצל ֶהֱעִמידוֹ  י ַעל ַאף, ִיׂשְ נָּ  ּפִ  ָהעֹוֵבד ַתןׁשֶ
עֹות ּכֹוָכִבים ָידוֹ  ַהּמָ ַעת הֹוִאיל, ּבְ ָרֵאל ּוִמּדַ , ָנַתן ִיׂשְ
  :ָאסּור

ָרֵאל. ז ָאַמר ִיׂשְ  ָמעֹות ִלי ְלֵוה: ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ׁשֶ
ית ִרּבִ ָרֵאל ּבְ ׂשְ ְמךָ  ִמּיִ ׁשִ ְלֶוה, ּבְ ִביל ָיַדע ֹלא ְוַהּמַ ׁשְ ּבִ  ׁשֶ
ָרֵאל ְלֶוה, ֵהם ִיׂשְ רמֻ  ַהּמַ ה ְוַהּלֶֹוה ּתָ   ִאסּור עֹוׂשֶ

ָרֵאל. ח ָאַמר ִיׂשְ  ִמן ִלי ְלֵוה: ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ׁשֶ
ית ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ִרּבִ  ְוָלָוה ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ְוָהַלךְ , ּבְ

ָרֵאל ׂשְ ית ִמּיִ ִרּבִ ר, ּבְ   :ֻמּתָ

ָוה ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. ט ּלָ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ רִ  ָמעֹות ִמּיִ יתּבְ  ַעל ּבִ
ּכֹון ַעת, ַמׁשְ ת ּוִבׁשְ ִדּיַ ּכֹון ּפְ ׁשְ א ַהּמַ ָרֵאל ּבָ : ְוָאַמר ִיׂשְ
י ּלִ ּכֹון הּוא ׁשֶ ׁשְ ְלֶוה ַיֲאִמינוֹ  ֹלא, ַהּמַ  ֹלא ְוֵעִדים. ַהּמַ
י, ְלָהִביא יּוַכל ֵאּלוּ  ְלָהִעיד יּוְכלוּ  ֹלא ּכִ עֹות ׁשֶ  ַהּמָ

ַתן ַעְצָמם ּנָ ְלֶוה ׁשֶ  ְוָנַתן ָחַזר, ָכִביםּכוֹ  ַלעֹוֵבד ַהּמַ
ָרֵאל י. ְלִיׂשְ ָבם לֹוַמר יּוַכל ּכִ עֹוָתיו ְלַעְצמוֹ  ִעּכְ  ּוִמּמְ

ּכֹון יֹוֵדעַ  הּוא ְוִאם. לוֹ  ִהְלָוה ׁשְ ַהּמַ ל ׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ , ִיׂשְ
אי יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ִאם ְוַאף. ָעָליו ְלַהְלֹות ָאסּור ַוּדַ  ִאם, ּבְ
הּוא ָידּועַ  ל ׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ הּוא גֹוןכְּ , ִיׂשְ ֵאין ַמְלּבּושׁ  ׁשֶ  ׁשֶ

ָבר ְמֹכָער, ּבוֹ  ְרִגיִלים ּכֹוָכִבים ָהעֹוְבֵדי ח ַהּדָ  ִלּקַ
ית   :ִרּבִ

ן ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. י ּכֵ ׁשְ ּמִ ָרֵאל ׁשֶ חֹובוֹ  ְלִיׂשְ ן, ּבְ ּכֵ  ּוִמׁשְ
ּכֹון אֹותוֹ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ָרֵאל ַמׁשְ ית ְלִיׂשְ ִרּבִ  ִאם, ּבְ
ָראֵ  ׂשְ ח ָאסּור, ּפֹוֵדהוּ  לַהּיִ ּנוּ  ִלּקַ ית ִמּמֶ  ְוִאם. ִרּבִ
ית ַהחֹוב ַאֲחָריּות ּכֹון ַעל ֵאינוֹ  ְוָהִרּבִ ׁשְ א, ְלַבד ַהּמַ  ֶאּלָ

ם ר, ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ַעל ּגַ ָרֵאל ִאם ְוֵכן. ֻמּתָ ׂשְ  ַהּיִ
ן ּכָ ָהעֹוֵבד ָיַדע ֹלא ַהְמֻמׁשְ ן ּכֹוָכִבים ׁשֶ ּכֵ  רֹוֶצה ַהְמַמׁשְ

נוֹ ְלמַ  ּכְ ַיד ׁשְ ָרֵאל ּבְ ר, ִיׂשְ ל ֻמּתָ ֶרן ְלַקּבֵ ית ַהּקֶ  ְוָהִרּבִ
ד ָרֵאל ִמּיַ ׂשְ   :ַהּיִ

ָרֵאל ִאם. יא ִאיל ִיׂשְ ֵכנוֹ  ִהׁשְ  ִלְלֹות ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ִמׁשְ
נוֹ , ְלַעְצמוֹ  ָעָליו ּכְ ר, ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּוִמׁשְ  ֻמּתָ

ָרֵאל ית ָעָליו ִביםּכֹוכָ  ַלעֹוֵבד ְלַהְלֹות ְלִיׂשְ ִרּבִ . ּבְ
ָרֵאל ּופֹוֵרעַ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד לוֹ  ָהַלךְ  ַוֲאִפּלוּ  ַעל ִיׂשְ  ּבַ

ּכֹון ׁשְ ית ֶקֶרן ַהּמַ ר, ְוִרּבִ   :ֻמּתָ

ָרֵאל. יב ִהְלָוה ִיׂשְ ית ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ׁשֶ ִרּבִ  ַעל ּבְ
ּכֹון ךְ  ְוַאַחר, ַמׁשְ ן: לוֹ  ָאַמר ּכָ ּכֹון ּתֵ ׁשְ  ְראּוֵבןלִ  ַהּמַ
ן ְוהּוא ה ְוֵכן, ְמעֹוֶתיךָ  ְלךָ  ִיּתֵ ּכֹון ָנַתן, ָעׂשָ ׁשְ  ַהּמַ

ב ּוְראּוֵבן, ִלְמּכֹר ִלְראּוֵבן עֹות ִעּכֵ ָידוֹ  ַהּמָ  ַאַחר ּבְ
ּכֹון ְמִכיַרת ׁשְ ְלֶוה, ַהּמַ ית ּתֹוֵבעַ  ְוַהּמַ ִביא ַעד ִרּבִ ּיָ  ׁשֶ
ן ֹוֶצהר ֵאינוֹ  ּכֹוָכִבים ְוָהעֹוֵבד, ְלָידוֹ  ְמעֹוָתיו  ִלּתֵ
ַעת ֵמַעד יֹוֵתר ִעְנָין ְמִכיָרה ׁשְ ְראּוֵבן ּבְ ן ָצִריךְ  ׁשֶ  ִלּתֵ

ְלֶוה ָיכֹול, ַהּמֹוָתר ל ִלּטֹל ַהּמַ ית ּכָ  ֵמָהעֹוֵבד ָהִרּבִ
 ִלְפֹרעַ  ְראּוֵבן ֶאת ָיֹכף ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ְוִאם, ּכֹוָכִבים
ית ִביל ָהִרּבִ ׁשְ ב ּבִ ִעּכֵ הּ  ֵלהּ  ָנְפָקא ַמאי, ׁשֶ   :ִמּנָ

ָאַמר ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. יג ָרֵאל ׁשֶ  ָמעֹות ִלי ְלֵוה: ְלִיׂשְ
ָרֵאל ׂשְ ית ִמּיִ ִרּבִ ּכֹוִני ַעל ּבְ ר, ַמׁשְ ְלֶוה ֻמּתָ ח ַלּמַ  ִלּקַ
ית ד ָהִרּבִ ָרֵאל ִמּיַ ִליחַ  ִיׂשְ ָ ּיֹאַמר ְוהּוא. ַהׁשּ ְלֶוה ׁשֶ  ַהּמַ
ִליחַ  ָ ה: ַלׁשּ ְהֶיה ַאּתָ לּוִחי ּתִ ּכֹון ִלי ִביאְלהָ  ׁשְ ׁשְ ד ַהּמַ  ִמּיַ
ַאֲחָריּוִתי, ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד עֹות לוֹ  ּוְלהֹוִליךְ , ּבְ  ַעל ַהּמָ

ַעת ְוֵכן. ַאֲחָריּוִתי ׁשְ ה ּבִ ִדּיָ ֵהא ּפְ לּוִחי ּתְ  ִלי ְלָהִביא ׁשְ
ַאֲחָריּוִתי ְוִיְהיוּ , ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ִמן ְמעֹוַתי ד ּבְ  ִמּיָ

ְצאוּ  ּיֵ ׁשֶ ְהֶיה ְוֵכן, ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד דִמיַּ  ּכְ לּוִחי ּתִ  ׁשְ
ּכֹון לוֹ  ְלַהֲחִזיר ׁשְ ךְ  ֹיאַמר, ַמֲאִמינוֹ  ֵאינוֹ  ְוִאם. ַהּמַ  ּכָ
ִלּבוֹ  ּלֹא ִעּמוֹ  ַיְתֶנה אוֹ , ְלהֹוִדיעוֹ  ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ּבְ  ׁשֶ
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א, ֶנֱאַבד אוֹ  ֶנֱאַנס לֹוַמר ֶנֱאָמן ְיֵהא ֵעִדים ֶאּלָ  ְוִאם. ּבְ
ה ַעת, ֵכן ָעׂשָ ה ּוִבׁשְ ִדּיָ ִליחַ  אֹוֵמר ּפְ ָ י ֹלא: ַהׁשּ  ָאַמְרּתִ
ה ֱאֶמת ְלךָ  ִחּלָ א, ּתְ י ֶאּלָ ּלִ ְלֶוה ֹיאַמר, הּוא ׁשֶ : ַהּמַ

א, ַמֲאִמיְנךָ  ֵאיִני , ַמֲאִמין ֲאִני ָהִראׁשֹוִנים ִלְדָבֶריךָ  ֶאּלָ
שׁ  ֲאָבל ל רֹוֶצה ְוֵאיִני, ִלְדָבֶריךָ  ֲאִני חֹוׁשֵ  ךָ ִממְּ  ְלַקּבֵ

עֹות ֹבא, ַהּמָ ּיָ ן ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּוְכׁשֶ עֹות ִלי ְוִיּתֵ  ַהּמָ
ן ּכֹונוֹ  לוֹ  ֶאּתֵ ַבע ִיְרֶצה ִאם ַוֲאִפּלוּ . ַמׁשְ ָ  ֵאינוֹ , ִלׁשּ
הּוא ְמִעיִדים ֵעִדים ַוֲאִפּלוּ . ֶנֱאָמן ל ׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ  ֹלא, ִיׂשְ
י יָון, ְמַהּנֵ הֹוָדה ּכֵ ה ׁשֶ ִחּלָ ֵאינוֹ  ּתְ לּ  ׁשֶ   :וֹ ׁשֶ

ָרֵאל. יד ָוה ִיׂשְ ּלָ , ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ְלֹצֶרךְ  ֵמֲחֵברוֹ  ׁשֶ
ית ַעל ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ִעם ְוָקַצב ֹיֶקר ָהִרּבִ  ְוִעם ּבְ

ָרֵאל ׂשְ ְלֶוה ַהּיִ ָפחֹות ָקַצב ַהּמַ ה ַהּלֶֹוה ָזָכה, ּבְ ּמֶ  ּבַ
ַצב ּקָ ֶ ה יֹוֵתר ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ִעם ׁשּ צַ  ִמּמַ ּקָ ֶ  ִעם בׁשּ

ָרֵאל ׂשְ ְלֶוה ַהּיִ ְלֶוה ִעם ָקַצב ִאם ֲאָבל. ַהּמַ ֹיֶקר ַהּמַ , ּבְ
ם ּכֹוָכִבים ְוָהעֹוֵבד  ֹלא, ְלָפְרָעם רֹוֶצה ְוֵאינוֹ , ַאּלָ
יסוֹ מִ  ַהּלֶֹוה ִיְפַרע   :ּכִ

ָרֵאל. טו ָוה ִיׂשְ ּלָ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ית ִמּיִ ִרּבִ  עֹוֵבד ְלֹצֶרךְ  ּבְ
ּכוֹ  ַעל, ּכֹוָכִבים ל נוֹ ַמׁשְ  ְזַמן ְוַאַחר, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ
ְלֶוה רֹוֶצה ִליחַ , ְלָמְכרוֹ  ַהּמַ ָ ֵרהוּ  ַאל: אֹוֵמר ְוַהׁשּ ְמּכְ  ּתִ

י ם ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּכִ ְלֶוה ֵאין, ַאּלָ  ָלחּושׁ  ָצִריךְ  ַהּמַ
י, ִלְדָבָריו ְלֶוה ֵאין ּכִ לּום ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ִעם ַלּמַ . ּכְ

לִ  ְוִאם ָ ּנוּ  ָיֵרא יחַ ַהׁשּ יל, ִמּמֶ ה ַעְצמוֹ  ַיּצִ ּכֹון ְוִיְפּדֶ ׁשְ , ַהּמַ
ּכֹון יֹוִסיף אוֹ  ֵדי, ַלּלֶֹוה ַמׁשְ ּלֹא ּכְ ָנה ַיְפִסיד ׁשֶ ַהְמּתָ   :ּבְ

ָרֵאל. טז ָאַמר ִיׂשְ לוּ  ָמעֹות ֹטל: ַלֲחֵברוֹ  ׁשֶ  ְוַהְלֵוה ַהּלָ
ית ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד אֹוָתם ִרּבִ עֹות תַאֲחָריוּ  ִאם, ּבְ  ַהּמָ
ִליחַ  ַעל ָ הֹוָלָכה ַהׁשּ ֲהָבָאה אוֹ  ּבַ ְלֶוה ָאסּור, ּבַ ח ַלּמַ  ִלּקַ

ית ד ָהִרּבִ ִליחַ  ִמּיַ ָ ד אוֹ  ַהׁשּ לּוחוֹ  ִמּיַ ל ׁשְ ִליחַ  ׁשֶ , ׁשָ
א ָעָליו ָהַאֲחָריּות ֵאין ְוִאם. ֵמָאה ַעד ַוֲאִפּלוּ   ֶאּלָ

ָאר ׁשְ לּוִחים ּכִ ם ׁשֹוֵמר ִאם, ׁשְ ם ׁשֹוֵמר, ִחּנָ  ִאם. ִחּנָ
ָכר ׁשֹוֵמר ָכר ׁשֹוֵמר, ׂשָ ר, ׂשָ   :ֻמּתָ

ָרֵאל. יז ָאַמר ִיׂשְ  ֵמָהעֹוֵבד ָמעֹות ִלי ְלֵוה: ַלֲחֵברוֹ  ׁשֶ
ית ּכֹוָכִבים ִרּבִ ּכֹון לוֹ  ָנַתן ִאם, ּבְ  ִאם, ָעָליו ִלְלֹות ַמׁשְ
ּכֹון ַעל ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ַאֲחָריּות ׁשְ ְלַבד ַהּמַ  ַעל ְוֹלא ּבִ

ִליחַ הַ  ָ ָלל ׁשּ ר, ּכְ ִליחַ  ֻמּתָ ָ ח ַלׁשּ ית ִלּקַ נוֹ  ָהִרּבִ  ְוִלּתְ
ּכֹון לוֹ  ָנַתן ֹלא ְוִאם. ּכֹוָכִבים ָלעֹוֵבד  ָאסּור, ַמׁשְ
א ן ִאם ֶאּלָ ית ָמעֹות ִלי ְלֵוה: לוֹ  ָאַמר ּכֵ ִרּבִ  ּבְ

ִמי ַעל ּכֹוָכִבים ֵמָהעֹוֵבד  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ְוֶהֱאִמינוֹ , ׁשְ
ִליחַ  ַעל ְוֹלא ַהּלֶֹוה ַעל ֵמךְ סוֹ  ְוהּוא ָ   :ַהׁשּ

ּכֹונוֹ . יח ל ַמׁשְ ַיד ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ ָרֵאל ּבְ  ֶוֱהִביאוֹ , ִיׂשְ
ָרֵאל ְלֶוה ֲחֵברוֹ  ְלִיׂשְ ּיַ ֹבא, ָעָליו ׁשֶ ּיָ  ָהעֹוֵבד ּוְכׁשֶ
ח ִלְפּדֹותוֹ  ּכֹוָכִבים ּקַ ּיִ ית הּוא ׁשֶ ָעָלה ָהִרּבִ  ַעד ָעָליו ׁשֶ
ִני, ּיֹוםהַ  אֹותוֹ  ֵ ח ְוַהׁשּ ית ִיּקַ ֲעֶלה ָהִרּבִ ּיַ  ֵמאֹותוֹ  ָעָליו ׁשֶ
ר, ָוָהְלָאה ַהּיֹום ּיֹאַמר ּוִבְלַבד, ֻמּתָ  מֹוֵכר ֲהֵריִני: לוֹ  ׁשֶ
ל ְלךָ  ְעּבּוד ּוְזכּות ּכֹחַ  ּכָ שׁ  ְוׁשִ ּיֵ ּכֹון ַעל ִלי ׁשֶ , ֶזה ַמׁשְ
ךָ  ֵעֶסק ִלי ְוֵאין י ְלךָ  ְוֹלא ִעּמְ  ְזַמן ַאַחרלְ  ְוִאם. ִעּמִ
ִני ָרָצה ֵ ית ֶקֶרן ֵמָהִראׁשֹון ְוִלּטֹל ַלֲחֹזר ַהׁשּ  ְוִרּבִ

ּכֹונוֹ  לוֹ  ְלַהֲחִזיר ר, ַמׁשְ ל ּוְבחֹובֹות. ֻמּתָ ַראי ׁשֶ  ַאׁשְ
ּיֹאַמר ָצִריךְ  ה: לוֹ  ׁשֶ ְפֹטר ַאּתָ ָכךְ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּתִ  ּבְ
ךָ  קֹוֶנה ֲאִני ְוָכךְ  ּוְבָכךְ , ְוָכל ִמּכֹל ְוָכךְ  ל ִמּמְ  ַמה ּכָ

ֲאִני ֶ ד ְלהֹוִציא ָיכֹול ׁשּ   :ֹוָכִביםכּ  ָהעֹוֵבד ִמּיַ

ָרֵאל. יט א ִיׂשְ  ַעל ָמעֹות ַהְלֵויִני: לוֹ  ְוָאַמר ַלֲחֵברוֹ  ַהּבָ
ּכֹונֹות ֵהם ֵאּלוּ  ַמׁשְ ל ׁשֶ , לוֹ  ְוִהְלָוה, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ
עֹות ָרֵאל ְלֹצֶרךְ  ֵהם ְוַהּמָ ׂשְ ית לוֹ  ַמֲעֶלה ְוהּוא, ַהּיִ  ִרּבִ
ּלוֹ  ֶ אֹוֵמר אוֹ , ִמׁשּ ית ָמעֹות ַהְלֵויִני: ַלֲחֵברוֹ  ׁשֶ ִרּבִ , ּבְ
ַלח ַוֲאִני ּכֹון ְלךָ  ֶאׁשְ , ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ְיֵדי ַעל ַמׁשְ

ּכֹון ֵהִביא ּכֹוָכִבים ְוָהעֹוֵבד ׁשְ ְלֶוה ַהּמַ  ְוהֹוִליךְ  ַלּמַ
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עֹות ֲחּבּולֹות, ַלּלֶֹוה ַהּמָ עִ  ּתַ  ִיּטֹל ְוֹלא זוֹ  ִהיא יםְרׁשָ
ית ָלל ִרּבִ   :ּכְ

ּכֹונוֹ . כ ל ַמׁשְ ָרֵאל ׁשֶ ַיד ִיׂשְ ר, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּבְ  ֻמּתָ
ָרֵאל ָעָליו ְלַהְלוֹות ית ִיׂשְ ִרּבִ א אֹוְסִרין ְוֵישׁ . ּבְ  ִאם ֶאּלָ

ן ָרֵאל ָאַמר ּכֵ ַעל ִיׂשְ ּכֹון ּבַ ׁשְ ו ְקֵנה: ַהּמַ ּכֹון ֵמַעְכׁשָ ׁשְ  ַהּמַ
ן ֹלא ִאם לֹוִני יֹום ַעד ְלךָ  ֶאּתֵ   :ּפְ

ל ְמעֹוָתיו. כא ָרֵאל ׁשֶ ַיד ֻמְפָקִדים ִיׂשְ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּבְ
ָרֵאל אֹוָתם ְוִהְלָוה ית ְלִיׂשְ ִרּבִ ַאֲחָריּות ָהיוּ  ִאם, ּבְ  ּבְ
ר ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ח ֻמּתָ ית ִלּקַ  ָהיוּ  ְוִאם. ָהִרּבִ

ַאֲחָריּות ָרֵאל ּבְ   :סּוראָ , ִיׂשְ

ל ְמעֹוָתיו. כב ַיד ֻמְפָקדֹות ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ  ּבְ
ָרֵאל ַאֲחָריּות ֵהם ִאם, ִיׂשְ ָרֵאל ּבְ ׂשְ  לוֹ  ָאסּור ַהּיִ

ית ְלַהְלוֹוָתם ִרּבִ ַאֲחָריּות ֵהם ְוִאם. ּבְ  ָהעֹוֵבד ּבְ
ר, ּכֹוָכִבים ן ַלֲעׂשֹות ָאסּור ֲאָבל. ֻמּתָ ֵני ּכֵ  ַמְרִאית ִמּפְ

  :ָהַעִין

ָרֵאל. כג ָאַמר ִיׂשְ ָכְרךָ  ֵהיָלךְ : ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ׁשֶ  ׂשְ
ית ְמעֹוַתי ְוַהְלֵוה ִרּבִ ֵהם, ָאסּור, ּבְ ַאֲחָריּות ׁשֶ  ּבְ

ָרֵאל ׂשְ ָאַמר ּכֹוָכִבים ְועֹוֵבד. ַהּיִ ָרֵאל ׁשֶ  ֵהיָלךְ : ְלִיׂשְ
ָכְרךָ  ית ְמעֹוַתי ְוַהְלֵוה ׂשְ ִרּבִ ר, ּבְ  ָאסּור ֲאָבל. ֻמּתָ

ן ֲעׂשֹותלַ  ֵני ּכֵ   :ָהַעִין ַמְרִאית ִמּפְ

ה ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. כד ָעׂשָ ָרֵאל ׁשֶ  ַעל ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ְלִיׂשְ
ר, ְנָכָסיו ּנוּ  ִלְלוֹות ֻמּתָ ית ִמּמֶ ִרּבִ ָרֵאל. ּבְ ה ְוִיׂשְ ָעׂשָ  ׁשֶ
 ִלְלוֹות ָאסּור, ְנָכָסיו ַעל ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד
ּנוּ  ית ִמּמֶ ִרּבִ לּוי ֶזה ְוַגם, ּבְ ִמי ּתָ ַאֲחָריּות ּבְ   :ָעָליו ׁשֶ

ָאַמר ְראּוֵבן. כה ְמעֹון ׁשֶ י ָלַקְחתָּ : ְלׁשִ ּנִ ית ִמּמֶ ד ִרּבִ  ִמּיָ
עֹון, ְלָיד ּמָ יב ְוׁשֶ י ֹלא: ֵמׁשִ א, ָלַקְחּתִ  ְיֵדי ַעל ֶאּלָ

ֹלא ֶנֱאָמן, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד בּוָעה ּבְ יב ְוִאם. ׁשְ  ֵאיִני: ֵמׁשִ
ית ֵמעֹוָלם ִלי ָנַתתָּ  ִאם יֹוֵדעַ  ַבע, ִרּבִ ָ ֵאינוֹ  ִיׁשּ  ׁשֶ
  :יֹוֵדעַ 

ּכֹון. כו ַיד ַמׁשְ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ָרֵאל ִיׂשְ ׂשְ  לוֹ  ְוָאַמר, ֲחֵברוֹ  ִמּיִ
נוֹ  ֵלךְ : ַהּלֶֹוה ּכְ ית ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ּוַמׁשְ ִרּבִ  ְוָעַלי, ּבְ
ית ֶקֶרן ִלְפֹרעַ  ר, ְוִרּבִ   :ֻמּתָ

ּכֹונֹות ִהְרִהין ְראּוֵבן. כז ל ַמׁשְ  ֵאֶצל ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ
ְמעֹון ַבע ּוְלָיִמים, ׁשִ ְמעֹון ּתָ ה ְראּוֵבן ֶאת ׁשִ ְפּדֶ ּיִ  ׁשֶ
ּכֹונֹות אֹוָתם ב ְראּוֵבן ֵאין, ַמׁשְ ּכֹונֹות ִלְפּדֹות ַחּיָ ׁשְ , ַהּמַ
ב ֲאָבל ְמעֹון ֶאת ְלַהֲעִמיד הּוא ַחּיָ  ֵבדָהעוֹ  ֵאֶצל ׁשִ

  :ּכֹוָכִבים
  יב

 קע סימן
לֹא ָרֵאל יּוַכל ׁשֶ ָרֵאל עֵרב ִלְהיֹות ִיׂשְ ָלָוה ְלִיׂשְ  ִמן ׁשֶ

ית כֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ִרּבִ   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ּבְ

ָרֵאל. א ָוה ִיׂשְ ּלָ ית ּכֹוָכִבים ֵמעֹוֵבד ָמעֹות ׁשֶ ִרּבִ , ּבְ
ָרֵאל ָאסּור יָון. ֵרבעָ  לוֹ  ִלְהיֹות ַאֵחר ְלִיׂשְ ּכֵ  ׁשֶ

ִדיֵניֶהם ּבְ ה ֶהָעֵרב ּתֹוֵבעַ  ׁשֶ ִחּלָ  ּתֹוֵבעַ  ֶהָעֵרב ִנְמָצא, ּתְ
ָרֵאל ֶאת ית ִיׂשְ ִרּבִ ֶהָעֵרב ּבְ ב ׁשֶ הּ  ַחּיָ . ּכֹוָכִבים ָלעֹוֵבד ּבָ

ל ִאם, ְלִפיָכךְ  ּלֹא ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ָעָליו ִקּבֵ ע ׁשֶ  ִיְתּבַ
ה ֶהָעֵרב ֶאת ִחּלָ רמֻ  ֶזה ֲהֵרי, ּתְ ֵאינוֹ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּתָ  ׁשֶ

א ָאסּור ָעֵרב ֶאּלָ לֹוף ּבְ ַהְינוּ  ּדֹוץ ׁשְ ֵאין ּדְ ין ׁשֶ  ּדִ
ְלֶוה ָלל ַהּלֶֹוה ִעם ַהּמַ הּוא, ּכְ  ֵאֶצל ִלְדחֹותוֹ  ָיכֹול ׁשֶ
  :ֶהָעֵרב

ָוה ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ְוֵכן. ב ּלָ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ית ִמּיִ ִרּבִ  ָאסּור, ּבְ
ָרֵאל   :ָעֵרב לוֹ  ְהיֹותלִ  ְלִיׂשְ

 קעא סימן
ָסִעיף  ּובוֹ , ונתגיר ברבית שהלוה כוכבים עובד דין

  ֶאָחד

ָרֵאל. א ָוה ִיׂשְ ּלָ ית ּכֹוָכִבים ֵמָהעֹוֵבד ָמעֹות ׁשֶ ִרּבִ  ּבְ
ִמְלֶוה ָעָליו ּוְזָקָפן ר, ּבְ ּיֵ ּלֹא ַעד ִאם, ְוִנְתּגַ ר ׁשֶ ּיֵ  ִנְתּגַ
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ִמְלֶוה ָעָליו ְזָקָפן ית ֶקֶרן ֹוֶבהגּ , ּבְ  ְוִאם. ְוִרּבִ
ר ּיֵ ְתּגַ ּנִ ֶ ִמְלֶוה ָעָליו ְזָקָפן ִמׁשּ ֶרן ּגֹוֶבה, ּבְ  ְוֹלא ַהּקֶ

ית ָוה ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ֲאָבל. ָהִרּבִ ּלָ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ית ִמּיִ ִרּבִ  ּבְ
ית ֶאת ָעָליו ְוָזַקף ִמְלֶוה ָהִרּבִ י ַעל ַאף, ּבְ ָקָפן ּפִ ּזְ  ׁשֶ
ְתגַּ  ַאַחר ָעָליו ּנִ רׁשֶ ֶרן ֶאת ּגֹוֶבה, ּיֵ ית ְוֶאת ַהּקֶ , ָהִרּבִ
ּלֹא ִביל: ֹיאְמרוּ  ׁשֶ ׁשְ ר ְמעֹוָתיו ּבִ ּיֵ  ְוגֹוֶבה, ֶזה ִנְתּגַ

ָרֵאל ׂשְ ּנוּ  ַהּיִ ר ַאַחר ִמּמֶ ּיֵ ְתּגַ ּנִ ל ׁשֶ ית ְמעֹות ּכָ  ָהִרּבִ
ב ְתַחּיֵ ּנִ ֶהם ׁשֶ ָהָיה ּבָ ׁשֶ   :ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּכְ

 קעב סימן
, פרות שיאכל מנת על שדה או בית הממשכן דין

  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ 

ְלֶוה. א ן ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּמַ ּכֵ ִית לוֹ  ּוִמׁשְ ֶדה אוֹ  ּבַ  ַעל ׂשָ
ּיֹאַכל ְמָנת רֹוָתיו ׁשֶ ל ּפֵ ּכֹוָנא ְיֵמי ּכָ ׁשְ  ִהיא ִאם, ַהּמַ

א ְנּתָ ּכַ ַמׁשְ סּוָרא ּכְ ַהְינוּ , ּדְ ָנהּ  ּדְ ּכְ ׁשְ ּמִ ִנים לוֹ  ׁשֶ  ְלׁשָ
ַלם: ְוכֹוֵתב, דּועֹותיְ  ְמׁשְ ִנין ּבִ ין ׁשְ ּפּוק ִאּלֵ  ַאְרָעא ּתִ

ֹלא ֶסף ּבְ ַמן ַמְרִחיב ֲאִפּלוּ , ּכֶ ה ַהּזְ ֵאין ַהְרּבֵ יעַ  ׁשֶ  ַמּגִ
ָנה ְלָכל א ׁשָ ָבר ֶאּלָ גֹון, ֻמָעט ּדָ ִהְלָוהוּ  ּכְ  ָמֶנה ׁשֶ

ַאַחר ִעּמוֹ  ְוִהְתָנה ר ׁשֶ ִנים ֶעׂשֶ ֲחֹזר ׁשָ  זוֹ  ַקְרַקע ּתַ
ם, ְבָעֶליהָ לִ  ַכר ְוָהָיה, ִחּנָ ֶוה ַקְרַקע אֹוָתהּ  ׂשְ  ֶאֶלף ׁשָ

יָנִרים ָכל ּדִ ָנה ּבְ ר, ׁשָ ֵאין. ֻמּתָ א ֶזה ׁשֶ ִמי ֶאּלָ ַכר ּכְ ָ ׂשּ  ׁשֶ
ָפחֹות ַעל ִהְתָנה ִאם ְוֵכן. ּבְ ְרַקע ּבַ ָכל ִעּמוֹ  ַהּקַ ּבְ  ְזַמן ׁשֶ
ְרֶצה ּיִ קוֹ  ַהּלֶֹוה ׁשֶ ִביא ְלַסּלְ ּיָ  לוֹ  ְוַיֲחׁשֹב תָמעוֹ  לוֹ  ׁשֶ
ר ָכל ֶעׂשֶ ָנה ּבְ קוֹ , ׁשָ ֶדה ִויַסּלְ ָ ִית אוֹ  ֵמַהׂשּ  ְוהּוא ֵמַהּבַ
ָאר לוֹ  ַיֲחִזיר ִמים ׁשְ ק. ּדָ ּלֵ ר, ְוִיְסּתַ ַאַחר ֻמּתָ ּמֵ ֵאין ׁשֶ  ׁשֶ
ַיד ּכֹחַ  ְלֶוה ּבְ לּום ֵמחֹובוֹ  ִלְגּבֹות ַהּמַ  ּוְלַהֲחִזיר ּכְ

ְרַקע א ֵאינוֹ , ַלּלֶֹוה ַהּקַ ִכירּות ֶאּלָ   :ׂשְ

ּכֹוָנא. ב א ִאם, זוֹ  ַמׁשְ ְלֶוה ּבָ יָרהּ  ַלֲחֹזר ַהּמַ ּכִ  ּוְלַהׂשְ
ָדָבר ַלּלֶֹוה ָנה ָקצּוב ּבְ יִרין ְוֵישׁ  אֹוְסִרין ֵישׁ , ְלׁשָ  ַמּתִ

ָכָרהּ  ַאֵחר ָאָדם ְוִאם ְלֶוה ׂשְ ְכָרהּ  הּוא ָיכֹול, ֵמַהּמַ  ְלׂשָ
ּנוּ    :ִמּמֶ

א. ג ְנּתָ ּכַ ַמׁשְ ְלֶוה נֹוֵתן םאִ  זוֹ  ּבְ ָבר ַלּלֶֹוה ַהּמַ  ֻמָעט ּדָ
ָנה ִביל ְלׁשָ ׁשְ ל ּבִ ַקּבֵ ּיְ ּקּון ֵאיֶזה ָעָליו ׁשֶ גֹון, ַקל ּתִ  ּכְ

ִביַרת ר, ָבֶזה ְוַכּיֹוֵצא קֹוָרה ׁשְ ָבר לוֹ  נֹוֵתן ְוִאם. ֻמּתָ  ּדָ
ָנה ָקצּוב ֵדי ְלׁשָ ל ּכְ ַקּבֵ ּיְ ִפיָלה ַאֲחָריּות ׁשֶ  אוֹ  ִמּנְ
ֵרָפה אֹוֵסר ִמי ֵישׁ , ׂשְ   :ׁשֶ

ן. ד ּכֵ ִית ַהְמַמׁשְ ֶדה אוֹ  ּבַ ַיד ׂשָ ַעל ְוָהָיה, ֲחֵברוֹ  ּבְ  ּבַ
ְרַקע רֹוֵתיֶהן אֹוֵכל הּוא ַהּקַ ְלֶוה לוֹ  ְוָאַמר, ּפֵ : ַהּמַ

ְמּכֹר ּתִ ה ֹלא זוֹ  ַקְרַקע ִלְכׁשֶ ֶרּנָ ְמּכְ א ּתִ ָדִמים, ִלי ֶאּלָ  ּבְ
ה לאַ : לוֹ  ָאַמר ִאם ֲאָבל. ָאסּור, ֵאּלוּ  ֶרּנָ ְמּכְ א ּתִ  ֶאּלָ
ְוָיהּ , ִלי ׁשָ ן ְמָנת ְוַעל, ּבְ  ֶזה ֲהֵרי, אֹוְתךָ  ַמְלֶוה ֲאִני ּכֵ

ר   :ֻמּתָ

ן ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. ה ּכֵ ׁשְ ּמִ ָרֵאל ֲחֵצרוֹ  ׁשֶ  ְוָחַזר, ְלִיׂשְ
ָרֵאל ּוְמָכָרהּ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ן ֵאין, ַאֵחר ְלִיׂשְ ּכָ  ַהְמֻמׁשְ

ב ָכר ְלַהֲעלֹות ַחּיָ ָרֵאל ׂשָ ָנה ֵמֵעת ְלִיׂשְ ּקָ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ , ַהּיִ
א ר ֶאּלָ ָחֵצר ּדָ ֹלא ּבֶ ָכר ּבְ ֲחִזיר ַעד ׂשָ ּיַ  ָהעֹוֵבד לוֹ  ׁשֶ

עֹות ֶאת ּכֹוָכִבים שׁ  ַהּמָ ּיֵ ֲהֵרי, זוֹ  ָחֵצר ַעל לוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
ְרׁשּות הּוא ן ּבִ ּכָ ִדיֵניֶהם ַהְמֻמׁשְ ן ַעד ּבְ ּתֵ ּיִ  ְמעֹוָתיו ׁשֶ
קְוִיְסתַּ    :ּלֵ

תוֹ  ַהּנֹוֵתן. ו ְבֶנה ַלֲחֵברוֹ  ֻחְרּבָ ּיִ הּ  ְוָידּור ׁשֶ ְכלוּ  ַעד ּבָ ּיִ  ׁשֶ
ֵמי ֶוה ְוִאם, ַההֹוָצָאה ּדְ ָנה ְזהּוִבים' ג ׁשָ ׁשָ  ֵאינוֹ  ּבְ

ב א חֹוׁשֵ ר, ֶאָחד ָזהּוב ֶאּלָ   :ֻמּתָ

 קעג סימן
  ְסִעיִפים: ט"י ּובוֹ , רבית דיני פרטי הרבה

ָבר ֵברוֹ ַלחֲ  ָמַכר. א ֶוה ּדָ ָ ׁשּ ָרה ׁשֶ י ְזהּוִבים ֲעׂשָ , ב"ּבְ
ִביל ׁשְ ין ּבִ ְמּתִ ּמַ יר ַהּמֹוֵכר ִאם ֲאִפּלוּ . ָאסּור, לוֹ  ׁשֶ  ָעׁשִ
עֹות ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ   ִנְפֶסֶדת ַהְסחֹוָרה ָהְיָתה ְוֹלא ַלּמָ
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ה. ֶאְצלוֹ  ּמֶ ָבִרים ּבַ ָדָבר, ֲאמּוִרים ּדְ שׁ  ּבְ ּיֵ ַער לוֹ  ׁשֶ  ׁשַ
ָבר אוֹ  ָידּועַ  ּוָמתוֹ  ּדָ ׁשּ מוֹ , ָידּועַ  ׁשֶ ל ּכְ ְלּפֵ ֲעָוה אוֹ  ּפִ , ׁשַ
ית ֲאָבל ֵאין בוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ַטּלִ ַער לוֹ  ׁשֶ  ְוֵאין ָידּועַ  ׁשַ

ר, ָידּועַ  ׁשּוָמתוֹ  ֹיֶקר ְלָמְכרוֹ  ֻמּתָ לֹוִני ִלְזַמן ִלְפֹרעַ  ּבְ , ּפְ
ּלֹא ּוִבְלַבד ֵפרּושׁ  לוֹ  ֹיאַמר ׁשֶ ן ִאם: ּבְ ּתֵ ד ִלי ּתִ  ִמּיָ

ָרה ְלךָ  הּוא ֲהֵרי ֲעׂשָ לֹוִני ִלְזַמן ְוִאם, ְזהּוִבים ּבַ  ּפְ
י אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ב"ּבְ ֲאִפּלוּ  ׁשֶ ֶהְדָיא ְמָפֵרשׁ  ֵאינוֹ  ׁשֶ  ּבְ
ר ֵאין א ֶהּתֵ ֲעֵלהוּ  ֶאּלָ ּמַ  ַמֲעֵלהוּ  ִאם ֲאָבל, ְמַעט ּבַ

ה ר ַעד ַהְרּבֵ ּכָ ּנִ ִביל ַלּכֹל ׁשֶ ׁשְ ּבִ נַ  ׁשֶ עֹות תַהְמּתָ  הּוא ַהּמָ
ְמָפֵרשׁ  ֵלהּ  ֲהָוה, ַמֲעֵלהוּ    :ְוָאסּור ּכִ

רֹות לוֹ  ָהיוּ . ב ִאם ּפֵ ּוק ְלָמְכָרם ִיְרֶצה ׁשֶ ׁשּ ח ּבַ  ְוִלּקַ
ֵמיֶהם ד ּדְ י מֹוְכָרם, ִמּיָ ַבע ְוִאם', ּבְ  ַהּלֹוֵקחַ  אֹוָתם ּתָ
ן ִלְקנֹוָתם עֹות ְוִיּתֵ ד ַהּמָ י אֹוָתם ִיְקֶנה, ִמּיָ  ֲהֵרי, ב"ּבְ

ר ֶזה   :ֻמּתָ

י ְסחֹוָרה לוֹ  ָמַכר. ג , ְזַמן ְלַאַחר ְלָפְרעוֹ  ְמָנת ַעל ב"ּבְ
ְפַרע: לוֹ  לֹוַמר ָיכֹול ד ִלי ּתִ ח ְוֹלא, ִמּיָ ךָ  ֶאּקַ א ִמּמְ  ֶאּלָ

ָרה   :ֲעׂשָ

שׁ  ִמי. ד ּיֵ ָטר לוֹ  ׁשֶ  ַעל ַמְלֶוה אוֹ , ֲחֵברוֹ  ַעל חֹוב ׁשְ
ה ר, ּפֶ ָפחֹות רְלַאחֵ  ְלָמְכָרם ֻמּתָ יעַ  ֹלא ַוֲאִפּלוּ , ּבְ  ִהּגִ
ָרעֹון ְזַמן ּום ּבוֹ  ְוֵאין, ַהּפֵ ית ִמׁשּ ֵהא ּוִבְלַבד ִרּבִ ּיְ  ׁשֶ

ָטר ַאֲחָריּות ְ ְלֶוה ַהׁשּ גֹון, ַהּלֹוֵקחַ  ַעל ְוַהּמִ  ֵיָעִני ִאם ּכְ
ּלֹא ַהּלֶֹוה ה לוֹ  ִיְהֶיה ׁשֶ ְפֹרעַ  ִמּמַ ּלֹא ּלִ  ַעל ַיֲחֹזר ׁשֶ

א ַאֲחָריּות לֲאבָ . ַהּמֹוֵכר ּבָ גֹון, ַהּמֹוֵכר ֵמֲחַמת ׁשֶ  ּכְ
ְמָצא ּנִ רּועַ  ׁשֶ ָרפוֹ  אוֹ  ּפָ ּטְ ַעל ׁשֶ ם חֹוב ּבַ  ֵאין, ֻמְקּדָ
ְהֶיה ָצִריךְ  ּיִ ַיד ֵישׁ  ְוִאם. ַהּלֹוֵקחַ  ַעל ׁשֶ  ַהּמֹוֵכר ּבְ
ּכֹון ל ַמׁשְ ר, ַהּלֶֹוה ׁשֶ ר ְוֵכן. ַלּלֹוֵקחַ  ְלָמְכרוֹ  ֻמּתָ  ֻמּתָ

ְבִטיחֶ  ּיַ ַעְרבּות ַהּלֶֹוה ּנוּ ׁשֶ ּכֹון אוֹ  ּבְ ַמׁשְ  ָעַבר ְוִאם. ּבְ
ל ָנאוֹ , ַאֲחָריּות ַהּמֹוֵכר ָעָליו ְוִקּבֵ ם ּתְ  ֵאינוֹ  ְוִאם. ַקּיָ
ל ָיכֹול  ּבוֹ  ֵישׁ  ְוִאם. ְמעֹוָתיו לוֹ  ַמֲחִזיר, חֹובוֹ  ְלַקּבֵ

ם. ַלּמֹוֵכר ִיְהֶיה, ֶרַוח כֹול ּוְכׁשֵ ּיָ  ְלַאֵחר ְלָמְכרוֹ  ׁשֶ
ךְ , ָפחֹותבְּ  ַעְצמוֹ  ַלּלֶֹוה ְלָמְכרוֹ  ָיכֹול ּכָ   :ּבְ

ָהל ִאם. ה רוּ , ָמעֹות ְצִריִכים ַהּקָ ִין ֵעֶזר ִיְמּכְ  אוֹ  ַהּיַ
ר ׂשָ ַנִים ַהּבָ ה אוֹ  ִלׁשְ לׁשָ ָהל ִמיִחיֵדי ׁשְ  ַהָסךְ  ִלְפֹרעַ  ַהּקָ
ים בוּ  ְוַהּקֹוִנים, ְידּוִעים ִלְזַמּנִ ָהל ִיְתַחּיְ ָטר ַלּקָ ׁשְ , ּבִ
ךְ  ְוַאַחר רוּ  ּכָ ָהל ִיְמּכְ ן ְלִמי ַההּוא ַהחֹוב ַהּקָ ּתֵ ּיִ  ָלֶהם ׁשֶ

עֹות ד ַהּמָ   :ִמּיָ

ָריו ָהיוּ . ו ּוק אֹותוֹ  ּתֹוְבִעים ּופֹוֲעָליו ַחּמָ ׁשּ  ְוָאַמר, ּבַ
ְלָחִני ן: ְלׁשֻ יָנר ִלי ּתֵ ן, ְלָפְרָעם ָטבּועַ  ּדִ  יֹוֵתר ְלךָ  ְוֶאּתֵ
ְויוֹ  ָ אֵ  ָמעֹות ִמׁשּ שׁ  ְטבּועֹות יָנםׁשֶ ּיֵ ִית ִלי ׁשֶ ּבַ ר, ּבַ , ֻמּתָ
שׁ  ְוהּוא ּיֵ ל לוֹ  ׁשֶ ֵמי ּכָ יָנר ּדְ   :ַהּדִ

ָבר קֹוֶנה ִאם. ז ֶוה ּדָ ָ ׁשּ י ב"י ׁשֶ ִביל' ּבְ ׁשְ ים ּבִ ְקּדִ ּמַ  ׁשֶ
עֹות ָנם ִאם, ַהּמָ ְרׁשּות ֶיׁשְ א, מֹוֵכר ּבִ ֵאינוֹ  ֶאּלָ  ָמצּוי ׁשֶ

ֹבא ַעד לוֹ  ּיָ נוֹ  ׁשֶ ֵצא ַעד אוֹ  ּבְ ּמָ ּיִ חַ  ׁשֶ ְפּתֵ ר, ַהּמַ . ֻמּתָ
ְרׁשּותוֹ  ֵאיָנם ְוִאם ָבר ֵמאֹותוֹ  לוֹ  ֵישׁ  ֲאִפּלוּ  ָאסּור, ּבִ  ּדָ

ָפה ַיד ַהּקָ   :ֲאֵחִרים ּבְ

ים. ח ְקּדִ ה ְלַבַעל ַהּמַ ּנָ ֵמי ָמעֹות ַהּגִ ר ּדְ לּוִעים ֶעׂשֶ  ּדְ
ֵנם ֵאּלוּ  ּתְ ּיִ ְהיוּ  לוֹ  ׁשֶ ּיִ ׁשֶ ֵני ּכְ ה ּבְ זּוז ַאּמָ י ַעל ַאף, ּבְ  ּפִ

ה ַעּתָ ֵני ׁשֶ זּוז ֶזֶרת ּבְ ר, ּבְ   :ֻמּתָ

יו ַלְחֹלב ַההֹוֵלךְ . ט ְרּתוֹ  ִלְרּדֹות, ְרֵחָליו ִלְגֹזז, ִעּזָ ּוַ , ּכַ
י ַמה: ַלֲחֵברוֹ  ְוָאַמר ִעּזַ ֶ ְרֵחַלי ַמה, חֹוְלבֹות ׁשּ ֶ  ׁשּ
י ַמה, ּגֹוְזזֹות ְרּתִ ּוַ ּכַ ֶ דָּ  ְלךָ  ָמכּור רֹוָדה ׁשּ ָכךְ  הַהּמִ  ּבְ
הּ  ּומֹוִזיל, ְוָכךְ  ּבֵ ִביל ּגַ ׁשְ ַמת ּבִ עֹות ַהְקּדָ . ָאסּור, ַהּמָ
ל: לוֹ  ָאַמר ִאם ֲאָבל י ַמה ּכָ ִעּזַ ֶ  ּוְרֵחלֹוַתי, חֹוְלבֹות ׁשּ

י, ּגֹוְזזֹות ְרּתִ  ְלךָ  ָמכּור, ְמַעט ֵהן ַרב ֵהן, רֹוָדה ְוַכּוַ
ָכךְ  ר, ְוָכךְ  ּבְ הּוא, ֻמּתָ מוֹ  דַלֶהְפסֵ  ָקרֹוב ׁשֶ ָכר ּכְ ָ   :ַלׂשּ

ִרי ִלְקנֹות ָאסּור. י ס ּפְ ְרּדֵ ֵמר ֹקֶדם ַהּפַ ּגָ ּיִ ל ׁשֶ ֵ ׁשּ , ְוִיְתּבַ
ֵני ה ִמּפְ ּזֶ ּמֹוֵכר ׁשֶ ה ׁשֶ ר ַעּתָ ֶעׂשֶ ִרי הּוא, ּבְ ֶוה ּפְ ָ ׁשּ  ׁשֶ

ִרים ֵמר ֶעׂשְ ּגָ ּיִ ׁשֶ ִביל ַהּתֹוֶסֶפת ִנְמֵצאת, ּכְ ׁשְ ָפה ּבִ . ַהַהּקָ
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ר ֲאָבל זֹול ֵעֶגל תִלְקנוֹ  ֻמּתָ יחוֹ , ּבְ ַיד ּוְלַהּנִ  ַהּמֹוֵכר ּבְ
ל ַעד ְגּדַ ּיִ ִאם, ׁשֶ ְרׁשּות הּוא ַיְכִחישׁ  אוֹ  ָימּות ׁשֶ  ּבִ

יָתה, לֹוֵקחַ  ָבר ְוַהּמִ ִמיד ָמצּוי ּדָ   :ּתָ

ים. יא ְקּדִ ֶרם ְלַבַעל ָמעֹות ַהּמַ ִריִגים ַעל ַהּכֶ ָ  ְוַעל ַהׂשּ
מֹורֹות ְרתוּ  ַהּזְ ּכָ ּיִ ֵהם, ִלְכׁשֶ ֹיֶקר ׁשֶ  אֹוָתם קֹוֶנה ְוהּוא, ּבְ

זֹול יְבׁשוּ  ַעד ּבְ ּיִ ְרתוּ  ׁשֶ א, ָאסּור, ְוִיּכָ ן ִאם ֶאּלָ  ָהַפךְ  ּכֵ
ֶהם ֵהם ּבָ ׁשֶ ִרים ּכְ ְמָצא, ְמֻחּבָ ּנִ קֹוֶנה ׁשֶ  ִאיָלן ּכְ

  :ִלְזמֹורֹוָתיו

דֹות ׁשֹוְמֵרי. יב ָ ֲעֵלי ַהׂשּ ּבַ דֹות ׁשֶ ָ ִבים ַהׂשּ ן ַחּיָ  םָלהֶ  ִלּתֵ
ִכירּוָתם ד ׂשְ ִציר ַאַחר ִמּיָ  ָלֶהם ְלהֹוִסיף ָאסּור, ַהּקָ

ָכר ָ ׂשּ ֵדי ּבַ ינוּ  ּכְ ְמּתִ ּיַ ה ַאַחר ׁשֶ יׁשָ א ּוֵמרּוחַ  ּדִ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ע   :ּוְלָהֵבר ָלדּושׁ  ְיַסּיַ

ר. יג ים ֻמּתָ ַעת ַיִין ַעל ָמעֹות ְלַהְקּדִ ׁשְ ִציר ּבִ  ַעל ַהּבָ
ן ְמָנת ּתֵ ּיִ ִניָסן טֹוב ןַייִ  לוֹ  ׁשֶ ר ְוֵכן. ּבְ ים ֻמּתָ  ְלַהְקּדִ
ל ָמעֹות ל ָידּועַ  ָחִבית ׁשֶ  ַהּמֹוֵכר ִעם ּוְלַהְתנֹות, ַיִין ׁשֶ
ִאם ר אוֹ  יֹוִזיל ׁשֶ ִין ְמִכיַרת ְזַמן ַעד ִיְתַיּקֵ  ִיְהֶיה, ַהּיַ

ְרׁשּות ְרׁשּות ִיְהֶיה, ַיֲחִמיץ ְוִאם, ַהּלֹוֵקחַ  ּבִ . ַהּמֹוֵכר ּבִ
ל ַהּלֹוֵקחַ  ֵאין ִאם ֲאָבל , ַהּזֹול ַאֲחָריּות ָעָליו ְמַקּבֵ
כוֹ  ֲאִפּלוּ , ָאסּור   :ִלְרׁשּותוֹ  מֹוׁשְ

ל ָחִבית. יד ִהיא ַיִין ׁשֶ ָוה ׁשֶ ה ׁשָ יָנר ַעּתָ  לוֹ  ּוְמָכָרהּ , ּדִ
ִים ּתַ ׁשְ ִיץ ַעד ּבִ ִאם ְמָנת ַעל, ַהּקַ ֱאַרע ׁשֶ הּ  ּתֶ ָלה ּבָ ּקָ  ּתַ

ְרׁשּות ִהיא ֲהֵרי הּ  ַעד ּמֹוֵכרהַ  ּבִ ֶרּנָ ְמּכְ ּיִ  ֲהֵרי, ַהּלֹוֵקחַ  ׁשֶ
ר ֶזה ִאם, ֻמּתָ ָרה אוֹ  ָאְבָדה ׁשֶ ּבְ ם ֵאינוֹ  ִנׁשְ ּלֵ לּום ְמׁשַ , ּכְ

הּ  ּוְלַהְרִויחַ  ְלָמְכָרהּ  ָמָצא ֹלא ְוִאם  ֵלהּ  ֲהָוה, ּבָ
ָעִלים ְלַהֲחִזיָרהּ  ִים לוֹ  ְמָכָרהּ  ִאם ְוֵכן. ַלּבְ ּתַ ׁשְ  ְוָאַמר, ּבִ

ֶתרהַ : ֵלהּ  ִים ַעל ּיֶ ּתַ ִביל ִיְהֶיה ׁשְ ׁשְ ה ּבִ ַאּתָ ל ׁשֶ  ְמַטּפֵ
ְמָצא ֹלא ְוִאם, ְלָמְכָרהּ  מוֹ  ְלָמְכָרהּ  ּתִ ְרֶצה ּכְ ּתִ  ׁשֶ
ר ֶזה ֲהֵרי, ִלי ַהֲחִזיָרהּ  י ַעל ַאף, ֻמּתָ ִאם ּפִ  ָאְבָדה ׁשֶ

ְהֶיה ֶהֱחִמיָצה אוֹ  ִנְגְנָבה אוֹ  ְרׁשּות ּתִ   :לֹוֵקחַ  ּבִ

שׁ שֶׁ  ִמי. טו ֶרת ְסחֹוָרה לוֹ  ּיֵ ְמּכֶ ּנִ אן ׁשֶ זֹול ּכָ  ּוְבָמקֹום ּבְ
ֹיֶקר ַאֵחר ְמקֹום ֲחֵברוֹ  לוֹ  ְוָאַמר, ּבְ ָנה: ַהּזֹול ּבִ  ִלי ּתְ

הּ  הּ , ַהּיֶֹקר ִלְמקֹום ְואֹוִליֶכּנָ ֶרּנָ ם ְוֶאְמּכְ ה, ׁשָ  ְוֶאֱעׂשֶ
י עֹות ָצְרּכִ ּמָ לֹוִני ְזַמן ַעד ּבַ הּ , ּפְ ִפי ְלךָ  ְוֶאְפְרֶעּנָ  ַמה ּכְ
ָוה ָ ׁשּ ֶ ם ׁשּ ֲהִליָכה ָהַאֲחָריּות ִאם, ׁשָ , ַהּלֹוֵקחַ  ַעל ּבַ
ר, ַהּמֹוֵכר ַעל ָהַאֲחָריּות ְוִאם. ָאסּור ן ְוהּוא, ֻמּתָ ּתֵ ּיִ  ׁשֶ

ַכר לוֹ   ְוִאם. ַהּיֶֹקר ִלְמקֹום הֹוָלָכָתהּ  ַעל ָטְרחוֹ  ׂשְ
ּפֹוְטִרין, ָחׁשּוב ָאָדם ַהּמֹוֵכר  ֶכסַהמֶּ  ַלּלֹוֵקחַ  ׁשֶ
ִבילוֹ  ׁשְ ַכר לוֹ  ָלֵתת ָצִריךְ  ֵאין, ּבִ   :ָטְרחוֹ  ׂשְ

ים ָהיוּ . טז ִדיָנה ַהִחּטִ ּמְ ֶסַלע ְסִאין' ד ּבַ ָפִרים, ּבְ  ּוַבּכְ
שׁ  ֶסַלע ׁשֵ ר, ּבְ ן ֻמּתָ ר ֶסַלע ִלּתֵ ֵדי, ְלַתּגָ ִביא ּכְ ּיָ שׁ  ׁשֶ  ׁשֵ
ָפר ְסִאין לֹוִני ִלְזַמן ֵמַהּכְ ְהיוּ  ְוהּוא, ּפְ ּיִ  ַאֲחָריּותבְּ  ׁשֶ
ֶרךְ  ֶנֶאְבדוּ  אוֹ  ִנְגְנבוּ  ִאם, לֹוֵקחַ  ּדֶ  ָחׁשּוב ְוָאָדם. ּבַ
, ָאָדם ְלָכל ָאסּור ְסחֹוָרה ּוְבִמיֵני. ֶזה ַלֲעׂשֹות ָאסּור
ֵאין ְלִפי ֵפרֹות ְמצּוִים ְסחֹוָרה ִמיֵני ׁשֶ   :ּבְ

רֹות ַהּמֹוִליךְ . יז קֹום ּפֵ  ַמרְואָ , ַהּיֶֹקר ִלְמקֹום ַהּזֹול ִמּמְ
ֵנם: ֲחֵברוֹ  לוֹ  ן ַוֲאִני ִלי ּתְ ם ֶאּתֵ רֹות ׁשָ יֶהם ּפֵ ְחּתֵ  ּתַ

לֹוִני ִלְזַמן ם לוֹ  ֵישׁ  ִאם, ּפְ רֹות ׁשָ ר, ּפֵ , ָלאו ְוִאם. ֻמּתָ
  :ָאסּור

יַנר ְלַהְלוֹות. יח ֶוה ָזָהב ּדִ ָ יָנִרים' כ ַהׁשּ  ַאֲחָריּות ַעל ּדִ
ם ֵמֵעֶבר ַההֹוֶלֶכת ְסִפיָנה יִּ  ַלּיָ ןְוׁשֶ ׁשּוָבהּ  לוֹ  ּתֵ  ד"כ ּבְ
יָנִרים   :ָאסּור, ּדִ

ְבִטיחַ  ְלִמי ִלְטִרין' כ ָלֵתת. יט ּיַ שׁ '  ק ׁשֶ ּיֵ  לוֹ  ׁשֶ
ְסִפיָנה ר, ּבַ   :ֻמּתָ

 קעד סימן
  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , להחזיר מנת על לחברו המוכר דין

ֶדה ָמַכר. א ְהיוּ : לוֹ  ְוָאַמר ַלֲחֵברוֹ  ׂשָ ּיִ  ָמעֹות ִלי ִלְכׁשֶ
ֲחִזיר רֹות ְוָכל ָקָנה ֹלא, ַקְרַקע ִלי ּתַ ָאַכל ַהּפֵ , ׁשֶ
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ית ִנים אֹוָתם ּומֹוִציִאין הּוא ְקצּוָצה ִרּבִ ַדּיָ  ִאם ֲאָבל. ּבְ
ְעּתוֹ  ַהּלֹוֵקחַ  לוֹ  ָאַמר ְהיוּ : ִמּדַ ּיִ ׁשֶ  ַאֲחִזיר ָמעֹות ְלךָ  ּכְ
ְרַקע ְלךָ  ַנאי ֵאינוֹ , ַהּקַ ח ּתְ ּקָ ם ְוַהּמִ דמִ  ַקּיָ  ְלִפיָכךְ , ּיָ

רֹות אֹוֵכל ַהּלֹוֵקחַ  ָאַמר ְוִאם. ּפֵ ׁשֶ ן ּכְ  ֲחָלטוֹ , ַהּלֹוֵקחַ  ּכֵ
ּנוּ  קוֹ  ַהּמֹוֵכר ִמּמֶ ַנאי הּוא ֲהֵרי, ְוִחּזְ ל ֲאָבל. ּתְ  ּכָ

ֲעָשאוֹ  תֹוךְ  ַוֲאִפּלוּ , ַהּלֹוֵקחַ  ׁשֶ ֶכר ּבְ ַתק, ַהּמֶ  ַהּמֹוֵכר ְוׁשָ
קוֹ  ְוֹלא ַנאי ֶזה ֵאין, ִחּזְ אאֶ  ּתְ ִפטּוֵמי ּלָ י ּכְ ֶכר, ִמּלֵ  ְוַהּמֶ
ּלֹא הֹוִאיל, ֶמֶכר ָהָיה ַהּמֹוֵכר ֲעָשאוֹ  ׁשֶ   :ַלֲעׂשֹותוֹ  לוֹ  ׁשֶ

ֶדה לוֹ  ָמַכר. ב ָמֶנה ׂשָ ה יֹום ּוְבאֹותוֹ  ּבְ ָטר לוֹ  ָעׂשָ , ׁשְ
ִאם ַטר לוֹ  ַיֲחִזיר ָמעֹוָתיו לוֹ  ַיֲחִזיר ׁשֶ ֶכר ׁשְ  ִאם, ַהּמֶ
ה ַנאי ַנֲעׂשָ ֶכר ֶדםקֹ  ֶזה ּתְ ַעת אוֹ , ַהּמֶ ׁשְ ֶכר ּבִ  ֵאין, ַהּמֶ

ין לוֹ  א ֶמֶכר ּדִ ין ֶאּלָ ב ְוַהּלֹוֵקחַ , ַהְלָוָאה ּדִ  ְלַהֲחִזיר ַחּיָ
ל ָאַכל ַמה ּכָ ֶ ה ִאם ֲאָבל. ׁשּ ח ְלַאַחר ַנֲעׂשָ ּקָ  ֲאִפּלוּ , ַהּמִ

ָעה מּור ֶמֶכר ֶזה ֲהֵרי, ַאַחת ׁשָ ה ַוֲאִפּלוּ . ּגָ  לוֹ  ָעׂשָ
ָטר ִקְנָין הזֶ  ַעל ׁשְ  הּוא ֶחֶסד, ִחּזּוִקים ִמיֵני ּוְבָכל ּבְ

רֹוֶצה חוֹ  לוֹ  ּוְלַהֲחִזיר ִעּמוֹ  ְלִהְתַחֵסד ׁשֶ   :ִמּקְ

ֶדה ִלי ְקֵנה: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. ג לֹוִני ׂשָ  ְוָאַמר, ִמּפְ
ִליחַ  ַהּמֹוֵכר ָ ַנאי ַעל ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני: ַלׁשּ ֲחִזיֶרּנוּ  ּתְ ּיַ  ׁשֶ

הְ  ִלי ּיִ ׁשֶ יב, ָמעֹות ִלי יוּ ּכְ ִליחַ  ְוֵהׁשִ ָ ה: ַהׁשּ  ְוַהּלֹוֵקחַ  ַאּתָ
טֹוב ֲחֵבִרים רוּ  ּבְ ְ ׁשּ ְתּפַ א מֹוֵכר ֵאינוֹ , ּתִ  ֶזה ַעל ֶאּלָ
ַנאי ּנוּ  ּומֹוִציִאים, ְלַהֲחִזיָרהּ  ְוָצִריךְ  ַהּתְ רֹות ִמּמֶ  ּפֵ
ָאַכל   :ׁשֶ

ֶדה לוֹ  ָמַכר. ד  הּ ֵלי ָאַמר ִאם, ִמְקָצת לוֹ  ְוָנַתן ׂשָ
עּור ְקֵנה: ַלּלֹוֵקחַ  מֹוֵכר ׁשִ ל, ְמעֹוֶתיךָ  ּכְ  ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ
רֹות אֹוֵכל עּור ּפֵ ׁשִ   :ְמעֹוָתיו ּכְ

ִביא: ַלּלֹוֵקחַ  ַהּמֹוֵכר ָאַמר ִאם. ה ּתָ ָאר ִלְכׁשֶ עֹות ׁשְ  ַהּמָ
ְקֶנה יו ּתִ ֵניֶהם, ֵמַעְכׁשָ רֹות ֶלֱאֹכל ֲאסּוִרים ׁשְ א, ַהּפֵ  ֶאּלָ

יִחים ַיד ָתםאוֹ  ַמּנִ ִלישׁ  ּבְ ָאר ָיִביא ִאם, ׁשָ עֹות ׁשְ  ַהּמָ
ֵנם  ְוהּוא ַלּמֹוֵכר ַיֲחִזיֵרם ָיִביא ֹלא ְוִאם, ַלּלֹוֵקחַ  ִיּתְ

עֹות ַיֲחִזיר ל ַהּמָ ּבֵ ּקִ , ֹאְכֵלם: ַהּלֹוֵקחַ  ֹיאַמר ְוִאם. ׁשֶ
ֵמר ֹלא ְוִאם ח ִיּגָ ּקָ ֹבא, ַהּמִ ּיָ ׁשֶ  ִלי ְלַהֲחִזיר ַהּמֹוֵכר ּכְ

ה יְמעֹותַ  ֵמי ֲאַנּכֶ רֹות ּדְ ר, ַהּפֵ ין ְוהּוא. ֻמּתָ  ִאם ַהּדִ
ן אֹוֵמר ַהּמֹוֵכר   :ּכֵ

ִביא: ַהּמֹוֵכר ֵלהּ  ָאַמר. ו ּתָ ׁשֶ ָאר ּכְ עֹות ׁשְ , ְקֵנה ַהּמָ
יו ָאַמר ְוֹלא רֹות אֹוֵכל ַהּמֹוֵכר, ֵמַעְכׁשָ ִביא ַעד ּפֵ ּיָ  ׁשֶ

ּנוּ  מֹוִציִאים ַהּלֹוֵקחַ  ָאַכל ְוִאם, ַהּלֹוֵקחַ    :ִמּמֶ

ין. ז ָאְמִריָנן, זּוֵזי ֵלהּ  ִאְצְטִריכוּ  ְוָלא ַזּבִ  ְדָהְדֵרי ּדְ
יֵני ין ְוֵכן ְזּבִ ַזּבִ א ַאְרָעא ּבְ  ְלַאְרָעא ְלֵמיַסק ַאַדְעּתָ

ָרֵאל ִיׂשְ ר ֹלא אוֹ  ְסִליק ְוֹלא ּדְ יֵני ָהְדֵרי ֵלהּ  ִאְתּדָ , ְזּבִ
ר ִאי רֹות ְלֵמיַכל ַלּלֹוֵקחַ  ֶאְפׁשָ ְתַנאי ֲאִפּלוּ , ּפֵ  ַעד, ּבִ

ֵיַדע ֵליקּום ּדְ יֵני ּדְ   :ְזּבִ

ֹוֵכר. ח ִית ֵמֲחֵברוֹ  ַהׂשּ ֶדה אוֹ  ּבַ ָדָבר ׂשָ ָנה ֻמָעט ּבְ ׁשָ , ּבְ
ים ַכר לוֹ  ְוִהְקּדִ ִרים ׂשְ ָנה ֶעׂשְ ַאַחר ְוִהְתנוּ  ׁשָ ָנה ׁשֶ  אוֹ  ׁשָ
ָנַתִים יר ִיְרֶצה ִאם ׁשְ ּכִ ׂשְ ה לוֹ  ְלַהֲחִזיר ַהּמַ ַכר ְיַנּכֶ  ׂשְ
ַמן ָהָיה ַהּזְ ְרַקע ׁשֶ ַחת ַהּקַ מוֹ  ָידוֹ  ּתַ ְסקוּ  ּכְ ּפָ  ְוַיֲחִזיר ׁשֶ
ר, ַקְרָקעוֹ  לוֹ   ַקְרַקע ַאֲחָריּות ִיְהֶיה ֶזה ּוְבֶדֶרךְ . ֻמּתָ

ִפיָלה ֵרָפה אוֹ  ִמּנְ ַעל ַעל ׂשְ ְרַקע ּבַ   :ַהּקַ

 קעה סימן
  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , השער כפי הפרות על הפוסק דין

רֹות ַעל ּפֹוְסִקין ֵאין. א ַער ַעל. ַהּפֵ ל ׁשַ , ֲעָירֹות ׁשֶ
ֵני ֵאינוֹ  ִמּפְ ַער ַעל ּפֹוְסִקים ֲאָבל. ָקבּועַ  ׁשֶ  ׁשַ

ִדיָנה ּמְ ּבַ הּוא, ׁשֶ ָצא. ָקבּועַ  ׁשֶ ּיָ ֶ ַער ּוִמׁשּ ַ ל ַהׁשּ  ְמִדיָנה ׁשֶ
ר ים ֻמּתָ ן ִעּמוֹ  ְוִלְפֹסק ַלֲחֵברוֹ  ָמעֹות ְלַהְקּדִ ּתֵ ּיִ  לוֹ  ׁשֶ
רֹות אֹוָתם ל ּפֵ ָנה ּכָ ָ עּור ַהׁשּ ׁשִ ִפי ְמעֹוָתיו ּכְ  אֹותוֹ  ּכְ
ַער ַ רוּ  ִאם ֲאִפּלוּ , ַהׁשּ  ַלּמֹוֵכר ֵאין ִאם ַוֲאִפּלוּ  ִיְתַיּקְ
רֹות   :ּפֵ
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ִדיָנה ַהֲחָדׁשֹות ָהיוּ . ב ּמְ ֶסַלע ְסִאין' ד ּבַ נֹות ּבְ  ִויׁשָ
ה ֹלׁשָ ֶסַלע ׁשְ יָּ  ַעל ּפֹוְסִקין ֵאין, ּבְ ַער ָצאׁשֶ ַ  ֶלָחָדשׁ  ַהׁשּ
ן ׁשָ   :ְוַלּיָ

ין ָהיוּ . ג ל ִחּטִ ֶסַלע ְסִאין' ד ָלקֹוטֹות ׁשֶ ל ּבְ ַעל ְוׁשֶ  ּבַ
ִית קֹוטֹות ּפֹוֵסק', ג ַהּבַ ַער ַלּלָ ׁשַ קֹוטֹות ּכְ  ְוֹלא. ַהּלָ
ִית ְלַבַעל ִיְפֹסק ע ַעד ַהּבַ ָקּבַ ּיִ ַער ׁשֶ ַ ִית ְלַבַעל ַהׁשּ   :ַהּבַ

ין ֵמאֹותוֹ  ַלּמֹוֵכר ָהָיה ִאם. ד י ַעל ַאף, ַהּמִ ֲעַדִין ּפִ  ׁשֶ
ר, ְמַלאְכּתוֹ  ִנְגְמָרה ֹלא ֵדי ַעד ָעָליו ִלְפֹסק ֻמּתָ  ּכְ

עּור ִ שׁ  ַהׁשּ ּיֵ י ַעל ַאף, לוֹ  ׁשֶ ֲעַדִין ּפִ ַער ָיָצא ֹלא ׁשֶ ַ . ַהׁשּ
ּלֹא ְוהּוא א ְמֻחָסר ְיֵהא ׁשֶ ִים אוֹ  ַאַחת ְמָלאָכה ֶאּלָ ּתַ , ׁשְ
ה ְמֻחָסר םאִ  ֲאָבל ֹלׁשָ   :ָאסּור, ְמָלאכֹות ׁשְ

ַער ַעל ַהּפֹוֵסק. ה ַ ּלֹא ָצִריךְ  ַהׁשּ ָבר ַיְרִויחַ  ׁשֶ ּדָ לּום ּבַ , ּכְ
גֹון ִאם ּכְ ַהּלֹוֵקחַ  ִמְנָהג ׁשֶ ַכר נֹוֵתן ׁשֶ  ָצִריךְ  ַהַסְרסּור ׂשְ
ן ּתֵ ּיִ ה ְוָצִריךְ , הּוא ׁשֶ ַנּכֶ ּיְ ְראּוִיי ַהִחָסרֹון ַלּמֹוֵכר ׁשֶ  ןׁשֶ

ה ְלִפי ְלִהְתַחֵסר ּדָ ַמן ּוְלִפי ַהּמִ   :ַהּזְ

רֹות ַעל ַהּפֹוֵסק. ו רוּ  ַהּפֵ ַעת ְוִנְתַיּקְ ׁשְ ָרעֹון ּבִ  ָיכֹול, ַהּפֵ
רֹות ָלׁשּום ְפַסק ַהּפֵ ּנִ ָמעֹות ֲעֵליֶהן ׁשֶ ן ּבְ רֹות לוֹ  ְוִלּתֵ  ּפֵ
ן ָיכֹול ֵאינוֹ  ָמעֹות ֲאָבל, ֲאֵחרֹות אֹומֵ  ִמי ְוֵישׁ . ִלּתֵ  רׁשֶ
כֹול ּיָ ן ׁשֶ   :ָמעֹות ִלּתֵ

יָון. ז ע ּכֵ ְקּבַ ּנִ ַער ׁשֶ ַ ר, ַהׁשּ ַער ַעל ִלְפֹסק ֻמּתָ בֹוהַּ  ׁשַ . ַהּגָ
יַצד ין ָהיוּ , ּכֵ רֹות ִחּטִ ֶסַלע ְסִאין' ד ִנְמּכָ  ִעּמוֹ  ּוָפַסק, ּבְ
ן ּתֵ ּיִ ין לוֹ  ׁשֶ ַער ַהִחּטִ ַ ׁשּ ךְ  ַאַחר ָעְמדוּ  ִאם, ַהּזֹול ּכַ  ּכָ
ר ֶסַלע יןְסאִ  ֶעׂשֶ ר לוֹ  נֹוֵתן, ּבְ ֶסַלע ְסִאין ֶעׂשֶ  ָנַתן. ּבְ
עֹות לוֹ  ַסק ְוֹלא, ְסָתם ַהּמָ ַער ִעּמוֹ  ּפָ ַ ׁשּ בֹוהַּ  ּכַ , ַהּגָ

ַער לוֹ  נֹוֵתן, ְוהּוְזלוּ  ַ ׁשּ ָהיוּ  ּכַ ִוים ׁשֶ ַתן ׁשָ ּנָ ׁשֶ  לוֹ  ּכְ
עֹות ָחַזר ּוִמי, ַהּמָ ל ׁשֶ ַרע ִמי ְמַקּבֵ ּפָ  ָהָיה ְוִאם. ׁשֶ
ִליחַ  א נֹוֵטל ֵאינוֹ , ַלֲאֵחִרים ׁשָ ַער ֶאּלָ ַ ׁשּ  אוֹ  ַהּזֹול ּכַ
ִמים ַמֲחִזיר ִליחַ  ְוֵאין, ּדָ ָ חַ  ְוֹלא ַהׁשּ ּלֵ ִלים ַהְמׁשַ  ִמי ְמַקּבְ
ַרע ּפָ   :ׁשֶ

ח. ח ה ִמּקָ ֲעׂשָ ּנַ ִאסּור ׁשֶ גֹון, ּבְ הֹוִסיף ּכְ ח ׁשֶ ּקָ ּמִ ּום ּבַ  ִמׁשּ
ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ְנַטר ֲאַגר קָּ , ּבָ ם חַהּמִ ִעְנָין ַקּיָ ּלֹא ּבְ  ְיֵהא ׁשֶ
ית ּבוֹ  ם ְוהּוא. ִרּבִ ְתַקּיֵ ּנִ ח ׁשֶ ּקָ ַאַחת ַהּמִ ְרֵכי ּבְ  ִמּדַ

ח ִנְתַקּיֵם ֹלא ִאם ֲאָבל, ַהַהְקָנאֹות ּקָ א ַהּמִ  ְלִעְנַין ֶאּלָ
ַרע ִמי ּפָ ֵטל, ׁשֶ   :ְלַגְמֵרי ּבָ

 קעו סימן
  יִפים:ְסעִ ' ח ּובוֹ , אסורה ואיזו מתרת השכרה איזה

יר ְלָאָדם ָאסּור. א ּכִ ּיֹאַמר, ְמעֹוָתיו ְלַהׂשְ : לוֹ  ׁשֶ
יר ּכִ יָנִרין' י ְלךָ  ַאׂשְ ִדיָנר ּדִ י ְוָהֵני. ְלֹחֶדשׁ  ּבְ  ִמּלֵ

ֹוֵכר ׂשּ ׁשֶ ָכָרם ִאם ֲאָבל, ְלהֹוִציָאם ּכְ ֵדי ׂשְ ד ּכְ  ְלִהְתַלּמֵ
ֶהם ַעִין לוֹ  ּוַמֲחִזיָרם, ֵלָראֹות אוֹ , ּבָ ר, ּבְ   :ֻמּתָ

ִלים. ב ר,  ּכֵ יָרם ֻמּתָ ּכִ  ְרׁשּות לוֹ  נֹוֵתן ֲאִפּלוּ , ְלַהׂשְ
ֶהם ְוַלֲעׂשֹות ְלָמְכָרם ל ּבָ ַבסֹוף ַרק ֶחְפצוֹ  ּכָ ּלְ  ַיֲחִזיר ׁשֶ

ִלי לוֹ  ֶזה ַאֵחר ּכְ   :ּכָ

ֲהגוּ  ָמקֹום. ג ּנָ ּכֹר ׁשֶ ָכָרהּ  ְוִלּטֹל ַהְסִפיָנה ִלׂשְ  ְוִאם, ׂשְ
ָרה ּבְ ִמין ִנׁשְ ֲחָתה ַמה לוֹ  ׁשָ ּפָ ֶ ם ׁשּ ּלֵ  ַעל ָיֵתר ּוְמׁשַ
ָכָרהּ  ר ֶזה ֲהֵרי, ׂשְ ר ְוֵכן. ֻמּתָ יר ֻמּתָ ּכִ ל ִסיר ְלַהׂשְ  ׁשֶ
ת ָכר ְונֹוֵטל בוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ְנֹחׁשֶ ָ ַחת ַמה ּוְדֵמי ַהׂשּ ּפָ ֶ  ׁשּ

ָקלוֹ  ׁשְ ל ְוֵכן, ִמּמִ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   ּבָ

ר. ד ּכֹר ֻמּתָ ָרה ִלׂשְ ָדִמים הּ ּוִלׁשּומָ  ּפָ גֹון, ּבְ ּיֹאַמר ּכְ : ׁשֶ
ָרְתךָ  ֲהֵרי ים ָעַלי ֲעׂשּוָיה ּפָ ֹלׁשִ ׁשְ יָנר ּבִ מּות ִאם ּדִ , ּתָ
ִהיא ְזַמן ְוָכל ֹחֶדשׁ  ֶסַלע ְלךָ  ַאֲעֶלה ֶאְצִלי ׁשֶ  ּבְ

ִכירּות ׂשְ   :ּבִ

יר. ה ּכִ ׂשְ ֶדה ַהּמַ י ַלֲחֵברוֹ  ׂשָ ָנה ּכֹוִרים' ּבְ  ְוָאַמר, ְלׁשָ
ן: ֵלהּ  ֲאַפְרֵנס זּוז' ר ילִ  ּתֵ ֶהם ׁשֶ ֶדה ּבָ ָ ן ַוֲאִני ַהׂשּ  ֶאּתֵ
ָכל ּכֹור ב"י ְלךָ  ָנה ּבְ ר ֶזה ֲהֵרי, ׁשָ ֵני, ֻמּתָ ִאם ִמּפְ  ׁשֶ

ֶדה ְיַפְרֵנס ָ ִדיָנִרין ַהׂשּ ָכָרהּ  ִיְהֶיה ֵאּלוּ  ּבְ  ְוֵכן. יֹוֵתר ׂשְ
יר ִאם ּכִ ָרה ְסִפיָנה אוֹ  ֲחנּות לוֹ  ִהׂשְ ֲעׂשָ יָנִרין ּבַ  ּדִ
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ָנהבְּ  ן: לוֹ  ְוָאַמר, ׁשָ ֶאְבֶנה זּוז ָמאַתִים ִלי ּתֵ ֶהם ׁשֶ  ּבָ
ה ֶרּנָ ה ַוֲאַצּיְ ֶרּנָ ן אוֹ , ַוֲאַכּיְ ֶהם ֲאַתּקֵ  ּוְכֵלי זוֹ  ְסִפיָנה ּבָ
הּ  ִמיׁשָ ׁשְ יָנר ב"י ְלךָ  ַאֲעֶלה ַוֲאִני ּתַ ָכל ּדִ ָנה ּבְ  ֲהֵרי, ׁשָ

ר ֶזה ן: לוֹ  ָאַמר ִאם ֲאָבל ֻמּתָ  ֵדיכְּ  זּוז' ר ִלי ּתֵ
ֶהם ְלִהְתַעֵסק ֲחנּות ּבָ ְסחֹוָרה ְלהֹוִציא אוֹ  ּבָ ל ּבִ  ׁשֶ
ּכֹר אוֹ  ְסִפיָנה ֶהם ִלׂשְ ִחים ּבָ  ְלךָ  אֹוִסיף ַוֲאִני, ַמּלָ

ִכירּות ְ ׂשּ   :ָאסּור ֶזה ֲהֵרי, ּבַ

ר. ו ַכר ְלַהְרּבֹות ֻמּתָ ׂשְ ְרַקע ּבִ יַצד ַהּקַ יר, ּכֵ ּכִ  לוֹ  ִהׂשְ
ֶהֱחִזיק ֹקֶדם לוֹ  ְוָאַמר, ֶהָחֵצר ֶאת יו ִאם: ּבוֹ  ׁשֶ  ֵמַעְכׁשָ

ה ָרה ְלךָ  ִהיא ֲהֵרי, ִלי נֹוֵתן ַאּתָ ֲעׂשָ ָכל ְסָלִעים ּבַ  ּבְ
ָנה ן ְוִאם, ׁשָ ּתֵ ַכר ּתִ ֹחֶדשׁ  ֹחֶדשׁ  ׂשְ ֶסַלע הּוא ֲהֵרי, ּבְ  ּבְ
ָכל ר ֶזה ֲהֵרי, ֹחֶדשׁ  ּבְ ַכר ָבֶזה ְוַכּיֹוֵצא. ֻמּתָ ׂשְ  ָהָאָדם ּבִ
ם ן ּגַ ר ּכֵ   :ֻמּתָ

ה: ְלָאָדם לֹוַמר ָאסּור. ז י ֲעׂשֵ ָוה ַהּיֹום ְמָלאָכה ִעּמִ ָ ׁשּ  ׁשֶ
יָנר ה ַוֲאִני ּדִ ךָ  ֶאֱעׂשֶ בּועַ  ִעּמְ ׁשָ ָוה ְמָלאָכה ַאֵחר ּבְ ָ ׁשּ  ׁשֶ
ִים ּתַ   :ׁשְ

ֹוֵכר. ח ימֹות ַהּפֹוֵעל ֶאת ַהׂשּ  ִעּמוֹ  ַלֲעׂשֹות ַהֹחֶרף ּבִ
ימֹות ִיץ ּבִ ִדיָנר ַהּקַ יםוּ , ְליֹום ּבְ ָכרוֹ  לוֹ  ַמְקּדִ ה ׂשְ , ֵמַעּתָ
ָכרוֹ  ֶוה ּוׂשְ ימֹות ׁשָ ִיץ ּבִ  ֲאָבל. ָאסּור, ְליֹום ֶסַלע ַהּקַ

ה: לוֹ  ָאַמר ִאם י ֲעׂשֵ  ְזַמן ְוַעד ֵמַהּיֹום ְמָלאָכה ִעּמִ
לֹוִני ִדיָנר ּפְ יֹום ּבְ ר, ּבְ ֵכיָון, ֻמּתָ ְתִחיל ּדְ ּמַ  ַלֲעׂשֹות ׁשֶ
ה ִעּמוֹ  נֹוֵטל הִנְראֶ  ֵאינוֹ  ֵמַעּתָ ַכר ּכְ  ְמעֹוָתיו ׂשְ

ים ְקּדִ ּמַ   :לוֹ  ׁשֶ

 קעז סימן
לֹא ל ׁשֶ ְרֶזל צֹאן ְלַקּבֵ ָרֵאל ּבַ ׂשְ יֵני ְוַכָמה, ִמּיִ א ּדִ ָ  ַמׁשּ

ן ּום ָהֲאסּוִרים ּוַמּתָ ית ִמׁשּ   ְסִעיִפים:' מ ּובוֹ , ִרּבִ

ִלים ֵאין. א ְרֶזל ֹצאן ְמַקּבְ ָרֵאל ּבַ ׂשְ ַהְינוּ , ִמּיִ לשֶׁ  ּדְ  ְמַקּבֵ
ּנוּ  ּזֹות ְוִיְהיוּ , ֹצאן ֵמָאה ִמּמֶ ָלדֹות ַהּגִ  ְוֶהָחָלב ְוַהּוְ

ִלישׁ , ָלֶאְמַצע ָנה ַעד ְלָרִביעַ  אוֹ  ִלׁשְ  ַעד אוֹ , ׁשָ
ָנַתִים מוֹ  ׁשְ ִהְתנוּ  ּכְ יֵניֶהם ׁשֶ  ֲהֵרי, ַהּצֹאן ֵמתוּ  ְוִאם, ּבֵ
ל ם ַהְמַקּבֵ ּלֵ ֵמיֶהם ְמׁשַ הֲ , ָאסּור ֶזה ֲהֵרי, ּדְ ַעל ֵריׁשֶ  ּבַ
ל ִאם ְלִפיָכךְ . ְלֶהְפֵסד ְוָרחֹוק ְלֶרַוח ָקרֹוב ַהּצֹאן  ִקּבֵ
ַעל ָעָליו ִאם ַהּצֹאן ּבַ  ִנְטְרפוּ  אוֹ  הּוְזלוּ  או הּוְקרוּ  ׁשֶ
ְרׁשּותוֹ  ֵהן ֲהֵרי ר ֶזה ֲהֵרי, ּבִ ל ְוֵכן. ֻמּתָ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ . ּבָ
ין ְוֵכן ל ַהּדִ ְמַקּבֵ   ֶזה ִעְנָיןבְּ  ְסחֹוָרה ָעָליו ּבִ

תֹוַרת ַלֲחֵברוֹ  ָמעֹות ַהּנֹוֵתן. ב ַהְינוּ , ִעְסָקא ּבְ ֲחִצי ּדְ  ׁשֶ
ל ַעל ַוֲחִצי ַהּנֹוֵתן ַעל ָהַאֲחָריּות ל. ָאסּור, ַהְמַקּבֵ ּכָ  ׁשֶ

ְלָגא ִעְסָקא דֹון ּוַפְלָגא ִמְלֶוה ּפַ ּקָ ּטֹוֵרחַ  ְוִנְמָצא, ּפִ  ׁשֶ
ֵחֶלק דֹון ּבְ ּקָ ִביל ַהּפִ ׁשְ ְלֶוה קֵחלֶ  ּבִ  ָצִריךְ  ְלִפיָכךְ . ַהּמִ

ן לוֹ  ַכר ִלּתֵ ָכל ָטְרחוֹ  ׂשְ ּבְ פּות ִמיֵמי ָויֹום יֹום ׁשֶ ּתָ ֻ  ַהׁשּ
פֹוֵעל ֵטל ּכְ ל ּבָ ֵטל ְמָלאָכה אֹוָתהּ  ׁשֶ ּבָ הּ  ׁשֶ ּנָ  ְוִאם. ִמּמֶ

ל ַאֵחר ֵעֶסק לוֹ  ָהָיה הּוא ּכָ  ִעם ּבוֹ  ְלִהְתַעֵסק ׁשֶ
ל ְמעֹוָתיו ָכר לוֹ  ְלַהֲעלֹות יךְ ָצרִ  ֵאינוֹ , ֶזה ׁשֶ ל ׂשָ  ׁשֶ

ל א יֹום ּכָ יָנר לוֹ  ֶהֱעָלה ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ ָכל ּדִ  ְיֵמי ּבְ
פּות ּתָ ֻ ּיוֹ , ַהׁשּ ֲחתוּ  ְוִאם, ּדַ  ָלֶאְמַצע ִיְהֶיה הֹוִתירוּ  אוֹ  ּפָ

ֶוה ׁשָ ל: לוֹ  ָאַמר ִאם ְוֵכן. ּבְ ִליׁשוֹ  ְלךָ  ִיְהֶיה ָהֶרַוח ּכָ  ׁשְ
יִריתוֹ  אוֹ  ָכרְ  ֲעׂשִ ׂשְ  ֲהֵרי ַאֵחר ֵעֶסק לוֹ  ְוֵישׁ  הֹוִאיל, ךָ ּבִ
ר ֶזה  ָהָיה ְוִאם. ֶמֱחָצה ַיְפִסיד ִהְפִסידוֹ  ְוִאם, ֻמּתָ

ְתַעֵסק  ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ַאֵחר ֵעֶסק לוֹ  ְוָהָיה ֲאִריסוֹ  ַהּמִ
ָכר לוֹ  ְלַהֲעלֹות ָלל ַאֵחר ׂשָ ָהָאִריס ּכְ ד ׁשֶ ְעּבָ  הּוא ְמׁשֻ
ֶדה ְלַבַעל ָ   :ַהׂשּ

מֶּ . ג ָבִרים הּבַ ּלֹא, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ַסק ּכְ ת ִעּמוֹ  ּפָ ְתִחּלַ  ּבִ
א ָהֵעֶסק ָכר ְלַמֲחִצית לוֹ  ָנַתן ֶאּלָ ַסק ִאם ֲאָבל, ׂשָ  ּפָ
ת ִעּמוֹ  ְתִחּלַ ַכר ָהֵעֶסק ּבִ ָדָבר ָטְרחוֹ  ׂשְ  ַוֲאִפּלוּ , ָידּועַ  ּבְ

ִדיָנר ר, ּבְ   :ֻמּתָ

ֶהם ְתַעֵסקְלהִ  ְסָתם ַלֲחֵברוֹ  ָמעֹות ַהּנֹוֵתן. ד  ְוֹלא, ּבָ
ַסק ת ִעּמוֹ  ּפָ ְתִחּלַ ָבר ָהֵעֶסק ּבִ ַכר ּדָ אוּ , ָטְרחוֹ  ִלׂשְ ּבָ  ּוְכׁשֶ
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ּבֹון ן ָרָצה ֹלא ְלֶחׁשְ ַכר לוֹ  ִלּתֵ ל ׂשְ  ִמיֵמי ָויֹום יֹום ּכָ
פּות ּתָ ֻ ן ָרָצה ֹלא ֵעֶסק לוֹ  ָהָיה ְוִאם, ַהׁשּ יָנר לוֹ  ִלּתֵ  ּדִ

פּות ְיֵמי ְלָכל ּתָ ֻ ַכר ֶיהִיהְ , ַהׁשּ ְתַעֵסק ׂשְ ֲחִצי ַהּמִ  ּבַ
דֹון ּקָ ִלישׁ  ַהּפִ דֹון ֶרַוח ׁשְ ּקָ הּוא, ַהּפִ תּות ׁשֶ ל ֶרַוח ׁשְ  ּכָ
עֹות ְתַעֵסק ִיּטֹל ִהְרִויחוּ  ִאם ְלִפיָכךְ , ַהּמָ י' ב ַהּמִ ִליׁשֵ  ׁשְ
ל ָהֶרַוח ֲחִצי, ָהֶרַוח עֹות ֲחִצי ׁשֶ ֵהם ַהּמָ , ִמְלֶוה ׁשֶ

תּות שְׂ  ָהֶרַוח ּוׁשְ ְתַעֵסק ַכרּבִ ּנִ דֹון ׁשֶ ּקָ ּפִ  ַהּכֹל ִנְמָצא, ּבַ
י' ב ִליׁשֵ ַעל ְוִיּטֹל, ָהֶרַוח ׁשְ עֹות ּבַ ִלישׁ  ַהּמָ . ָהֶרַוח ׁשְ

ֲחתוּ  ְוִאם ְתַעֵסק ַיְפִסיד, ּפָ ִלישׁ  ַהּמִ ָחת ׁשְ ֲהֵרי, ַהּפְ  ׁשֶ
ב הּוא ֲחִצי ַחּיָ ָחת ּבַ ֵני ַהּפְ ֲחִצי ִמּפְ עֹות ׁשֶ , ִמְלֶוה ַהּמָ
תּות לוֹ  ְוֵישׁ  ָכרוֹ  ׁשְ ׂשְ אֹותוֹ  ּבִ ל ַהֲחִצי ּבְ דֹון ׁשֶ ּקָ , ּפִ

ַאר ְוִנְמָצא ׁשְ ּנִ ָחת ָעָליו ׁשֶ ִליׁשוֹ  ֵמַהּפְ עֹות ּוַבַעל, ׁשְ  ַהּמָ
ֵני ַיְפִסיד י ׁשְ ִליׁשֵ ָחת ׁשְ   :ַהּפְ

הּוא. ה ׁשֶ ָכר נֹוֵטל ּכְ דֹון ֵחֶלק ַעל ׂשָ ּקָ ָידוֹ  ַהּפִ ּבְ  ֲהֵרי ׁשֶ
ׁשֹוֵמר הּוא ר. ָכרשָׂ  ּכְ ן ֻמּתָ ָכר ְלַמֲחִצית ִעְסָקא ִלּתֵ  ׂשָ

ּלֹא ּוְלַהְתנֹות א ְלִהְתַעֵסק ׁשֶ ָדָבר ֶאּלָ לֹוִני ּבְ  ְוִאם, ּפְ
ה ּנֶ ְהֶיה ְיׁשַ ּיִ ל ׁשֶ ל ַעל ָהַאֲחָריּות ּכָ ל ְוֵכן, ַהְמַקּבֵ  ּכָ
ַנאי ְרֶצה ּתְ ּיִ גֹון, ׁשֶ ְתֶנה ּכְ ּיַ ּלֹא ׁשֶ ֹמר ׁשֶ ָסִפים ִיׁשְ  ַהּכְ
א ַחת ֶאּלָ ְרַקע ּתַ ה ְוִאם, ַהּקַ ּנָ ל ְוִהְפִסיד ׁשִ  ַהֶהְפֵסד ּכָ

ל י ַעל ַאף, ָלֶאְמַצע הּוא ִהְרִויחַ  ְוִאם, ַלְמַקּבֵ  ּפִ
ה ַעּתָ ָכר ָקרֹוב הּוא ׁשֶ  ֲחִשיב ָלא ְלֶהְפֵסד ְוָרחֹוק ְלׂשָ
ית יָון, ִרּבִ ִאם ּכֵ ה ֹלא ׁשֶ ּנָ ָכר ָקרֹוב ָהָיה ׁשִ  ְלׂשָ

  :ּוְלֶהְפֵסד

ָכר ְלַמֲחִצית ְלִעיְסָקא ָמעֹות ַתןנָ . ו ָדָבר ְוָקַצץ, ׂשָ  ּבְ
ל ִאם ֲאִפּלוּ , ָידּועַ    :ָאסּור, ַהּנֹוֵתן ַעל ָהַאֲחָריּות ּכָ

ָכר ְלַמֲחִצית ַלֲחֵברוֹ  ָמעֹות ַהּנֹוֵתן. ז ָנַתִים ׂשָ ֹלשׁ  ׁשְ , ְוׁשָ
ה ְוָעׂשוּ  ִנְמְלכוּ  ְוׁשּוב יֵניֶהם ִקְצּבָ ךְ  לוֹ  ָלֵתת ּבֵ  ּכָ
ָנה עֹות הֹוִציא ַהּלֶֹוה ִאם, ְלׁשָ יִציאֹוָתיו ַהּמָ  ְוָנַתן ּבִ
ית ָהֵוי, ֶרַוח  ּוָפַרע ְוהֹוֵלךְ  ִמְתַעֵסק ָהָיה ִאם ֲאָבל. ִרּבִ

ִהְרִויחוּ  ֵמֶרַוח ָכִסים ׁשֶ יָון, ַהּנְ ָרא ּכֵ ֵמִעּקָ תֹוַרת ָלאו ּדְ  ּבְ
ִהְרִוי ֶרַוח ֲחִצי ִאם, ְלָיֵדיהּ  ָאָתא ִאסּוָרא עֹות חוּ ׁשֶ  ַהּמָ
ַתן ְלַמה ָעָלה ּנָ ֶ ר, לוֹ  ׁשּ   :ֻמּתָ

א, ֲהָנָאתוֹ  ְלָכל ַלֲחֵברוֹ  ָמֶנה ִהְלָוה. ח ִהְתָנה ֶאּלָ  ׁשֶ
ק ִעּמוֹ  ַסּלֵ ּיְ ֶנה אֹותוֹ  ֵמַעל ׁשֶ ֶלךְ  ַמס ַהּמָ   :ָאסּור, ַהּמֶ

ל ֹלֶוה. ט ּבֵ ּקִ תֹום ָלזּון ָעָליו ׁשֶ א, ַהּיָ ּבָ תֹום ּוְכׁשֶ  ַהּיָ
ַתן ַמה ְלַנּכֹות ָטַען, חֹובוֹ  עַ ִלְתּבֹ ּנָ ֶ זֹונֹות לוֹ  ׁשּ , ִמּמְ

תֹום ּלֹא טֹוֵען ְוַהּיָ ל ׁשֶ ּנוּ  ִקּבֵ ָבר ִמּמֶ תֹום, ּדָ   :ֶנֱאָמן ַהּיָ

יו זּוז' ר ֵהיָלךְ : לוֹ  ָאַמר. י ֵדי ֵמַעְכׁשָ ּפֹל ּכְ ּיִ יו ׁשֶ ְחּתָ  ּתַ
נּות ֶלךְ  ְלֻאּמָ הּוא ַהּמֶ י ׁשֶ ׁשִ  ָאַמר ִאם ָבלאֲ . ָאסּור, ן"ּבְ

ִני: לוֹ  ְרׁשֵ נּות ִמן ּפָ ר, ָהֻאּמָ   :ֻמּתָ

ָיְדךָ  ִלי ָמֶנה: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. יא ית ּבְ  ְקצּוָצה ֵמִרּבִ
ִביתָ  ּגָ י ׁשֶ ּנִ ה, ִמּמֶ ָבִרים ָהיוּ  ֹלא: אֹוֵמר ְוַהּלָ , ֵמעֹוָלם ּדְ

יִעין ּבִ ע ֶאת ַמׁשְ ְתּבָ   :ֶהֵסת ַהּנִ

ל. יב ְלֶוה ְוטֹוֵען ֶרַוח ֲחִצילַ  ָמעֹות ַהְמַקּבֵ ּמִ ית ׁשֶ ִרּבִ  ּבְ
  :ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ִהיא

ְלֶוה. יג ִית ְלַבַעל ָמעֹות ַהּמַ  ִעם' ההלכ חֹוֵזר ְוַגם ַהּבַ
נוֹ  ל ּבְ ַעל ׁשֶ ִית ּבַ ִית ּוַבַעל, ַהּבַ , הֹוָצאֹות לוֹ  נֹוֵתן ַהּבַ

א, ָאסּור ן ִאם ֶאּלָ ן ּכֵ ֶרן לוֹ  ִיּתֵ ָנה ַהּקֶ ַמּתָ מּוָרה ּבְ , ּגְ
ִאם בוֹ  ִיְרֶצה ׁשֶ ָידוֹ  ְרׁשּות ְיֵהא ְלַעּכְ   :ּבְ

לֹוִני ִלְזַמן ֶאְפַרֲעךָ  ֹלא ִאם: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. יד  ּפְ
ב ֲהֵריִני יו ְלךָ  ַחּיָ ךְ  ָהִעּכּוב ְוִלְזַמן ֵמַעְכׁשָ יָנִרין ּכָ  ּדִ
ֵני ָאסּור ית ַהֲעָרַמת ִמּפְ   :ִרּבִ

ב. טו ְתַחּיֵ לֹוִני ִלְזַמן ִלְנדּוְנָיא ַלֲחָתנוֹ  עַ ִלְפרֹ  ַהּמִ , ּפְ
ב ְוִאם ְפֹרעַ  ְיַעּכֵ דּוְנָיא ַסךְ  ַעל יֹוִסיף ִמּלִ ל ַעל ַהּנְ  ּכָ

ִרים יָנר ֶעׂשְ יִטים' ז ֵמֶהם ּדִ ׁשִ ָכל ּפְ ר, ֹחֶדשׁ  ּבְ , ֻמּתָ
ה ּזֶ ָנה ְלנֹוֵתן ּדֹוֶמה ׁשֶ  ֲאִני: לוֹ  ְואֹוֵמר, ַלֲחֵברוֹ  ַמּתָ
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ã 

 יב
 יב

ךְ  ְלךָ  נֹוֵתן לֹוִני ִלְזַמן ְוָכךְ  ּכָ ן ֹלא ְוִאם, ּפְ  ְלךָ  ֶאּתֵ
לֹוִני ִלְזַמן ךְ  מֹוִסיף ֲאִני עֹוד ּפְ הּוא, ְוָכךְ  ּכָ ר ׁשֶ   ֻמּתָ

ב ִאם. טז ְלֶוה ָלֵתת ַעְצמוֹ  ִחּיֵ ךְ  ַלּמַ ָכל ְוָכךְ  ּכָ בּועַ  ּבְ  ׁשָ
עֹוד ב ּבְ ַעּכֵ ּמְ ית ֶזה ֲהֵרי, ָממֹונוֹ  ׁשֶ מּור ִרּבִ   :ּגָ

ּכֹון ַעל ְלֶוהַהמַּ . יז ׁשְ  ִלְזַמן ֶאְפֶדּנוּ  ֹלא ִאם: ְוָאַמר, ַהּמַ
לֹוִני ךָ  ִיְהֶיה ּפְ ּלְ ל ׁשֶ ֶוה ּכָ ָ ׁשּ  ִמי ֵישׁ , ַהחֹוב ַעל יֹוֵתר ׁשֶ
אֹוֵסר ֶ ּום ׁשּ ית ַהֲעָרַמת ִמׁשּ   :ִרּבִ

ס ַלֲחֵברוֹ  ְסחֹוָרה ַהּמֹוֵכר. יח ל ְזהּוִבים' ּבְ ּבֵ ּקִ ד ׁשֶ  ִמּיָ
הּ ְלתִ  ְוִהְתָנה ָנה ַלֲחִצי לוֹ  ּתָ  ֶזה ַעל ַיֲעֹבר ְוִאם, ׁשָ
ן ּתֵ ּיִ ֲעבּוָרהּ  ׁשֶ דוֹ  ְוָקנוּ , ְזהּוִבים'  ק ּבַ יעַ  ִמּיָ ַמן ְוִהּגִ  ַהּזְ
ב, ָנַתן ְוֹלא ן ַחּיָ ַסק ְוהּוא. ְזהּוִבים'  ַהק ִלּתֵ ּפָ ׁשֶ ּכְ  ׁשֶ
ַער ָיָצא ַהִהיא ַהְסחֹוָרה ַעל ַ ִפי ְוָקָנה ַהׁשּ ַער ּכְ ַ  אוֹ , ַהׁשּ

  :ַהִהיא ַהְסחֹוָרה לוֹ  ָהְיָתה

ְפָקד ֲחֵברוֹ  ֵאֶצל ָמעֹות ִהְפִקיד ִאם. יט  ִהְלָום ְוַהּנִ
ְפָקד, ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ב ַהּנִ ֹאָנִסין ַחּיָ ְפִקיד ְוֵאין ּבָ  ַלּמַ
ֶרַוח ָלל ּבָ ְפָקד ְוִאם. ּכְ ָבר ָלֵתת רֹוֶצה ַהּנִ  ֵמַעְצמוֹ  ּדָ

ְפִקיד ּוםמִ  ּבוֹ  ֵאין, ַלּמַ ית ׁשּ   ִרּבִ

ְתַעֵסק. כ ל ַהּמִ ׁשֶ ל ֶרַוח לוֹ  ְונֹוֵתן ֲחֵברוֹ  ּבְ ָנה ּכָ , ׁשָ
ּלֹא טֹוֵען ּוְלַבסֹוף ם ָהָיה ׁשֶ , ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ֶרַוח ׁשָ
ָתנוֹ  ֵמַאַחר ּנְ ם ׁשֶ   ֶרַוח ְלׁשֵ

תֹוַרת ְסחֹוָרה ַלֲחֵברוֹ  נֹוֵתן ִאם. כא ֶרךְ  ִאם, ִעְסָקא ּבְ  ּדֶ
ּכֹר ףכַּ  ִלׂשְ ּוק ְלהֹוִליָכהּ  ּתָ יָון: לוֹ  ֹיאַמר ֹלא ַלׁשּ  ּכֵ
ֲאִני ַכר ְלךָ  נֹוֵתן ׁשֶ ה ָטְרֲחךָ  ׂשְ ן ַאּתָ ּתֵ ַכר ּתִ ף ׂשְ ּתָ   ,ַהּכַ

ל ֵישׁ  ִאם. כב ָנה ְסחֹוָרה ַלְמַקּבֵ ּקָ ַמן ׁשֶ ּזְ , ַהּזֹול ּבַ
יו ָרה ְוַעְכׁשָ מוֹ  אֹוָתהּ  ָיׁשּום ֹלא, ִנְתַיּקְ ָנָאהּ  ּכְ ּקְ , ׁשֶ

מוֹ  אֶאלָּ  ָוה ּכְ ָ ׁשּ ה ׁשֶ   :ַעּתָ

ֵהָמה ַהּנֹוֵתן. כג ִעְסָקא ַלֲחֵברוֹ  ּבְ ֲאתֹונֹות ּבְ ב, ּבַ  ַחּיָ
ל ּפֵ ה, ֹחֶדשׁ  ח"י ִלּטַ ַמן ֶזה ּוְבתֹוךְ , ד"כ ּוְבַדּקָ ל ַהּזְ  ּכָ

ב ֶאָחד ָלדֹות. ֲחֵברוֹ  ַעל ְמַעּכֵ ֲהגוּ  ָמקֹום, ְוַהּוְ ּנָ  ׁשֶ
ָקם ד ְלַחּלְ ֵאין ּוְבָמקֹום. חֹוְלִקים, ִמּיָ ֵלם, ִמְנָהג ׁשֶ  ְיַגּדְ
ל ה, ַהְמַקּבֵ ַדּקָ ים ּבְ ֹלׁשִ ים ּוְבַגָסה, יֹום ׁשְ ִ , יֹום ֲחִמׁשּ
ם ָ ַבח ֲחִצי נֹוֵטל ְוֵאיֵלךְ  ּוִמׁשּ ֶ  ֵמַהֵחֶלק ְוָהֵחִצי ַהׁשּ
ִני ֵ ן ָצִריךְ  ְוֵאין, ַהׁשּ ַכר לוֹ  ִלּתֵ  ֵמַהֵחֶלק ָטְרחוֹ  ׂשְ
ִני ֵ א ְוִאם. ַהׁשּ  אוֹ  ַלֲחֵברוֹ  ְלהֹוִדיעוֹ  ָצִריךְ , ֹלקַלחֲ  ּבָ
ְפֵני ּוְלַהְתנֹות ָלׁשּום ה ּבִ ֹלׁשָ ה ֵאין ָלאו ְוִאם, ׁשְ  ַהֲחֻלּקָ
לּום   :ּכְ

ֶרן ִעם ָהֶרַוח ְיָצֵרף ֹלא ַלֲחֵברוֹ  ִעְסָקא ַהּנֹוֵתן. כד  ַהּקֶ
ה ּלוֹ  ְוַיֲעׂשֶ א, ֶקֶרן ּכֻ ּמָ ׁשֶ ל ִיְהֶיה ֹלא ּדְ ךְ  ּכָ  ֶרַוח ּכָ

ּנוּ  נֹוֵטל ָצאְוִנמְ  ית ִמּמֶ ן ֹלא ְוֵכן. ִרּבִ  ָמעֹות לוֹ  ִיּתֵ
תֹוַרת פּות אוֹ  ִעְסָקא ּבְ ּתָ א, ִמְלֶוה אֹוָתם ְוִיְכּתֹב ׁשֻ ּמָ  ׁשֶ
ָטר ְוִנְמָצא ָימּות ְ ַיד ַהׁשּ  ֶאת ּבוֹ  ְוגֹוֶבה ַהּיֹוֵרשׁ  ּבְ

ית   :ָהִרּבִ

תּוב ִאם. כה ָטר ּכָ ְ ׁשּ ְלָגא: ּבַ ֲאָגר ּפַ  ִאם, ֵסדּוַבֶהפְ  ּבַ
ל אוֹ  ַהּנֹוֵתן דֹול ָאָדם ַהְמַקּבֵ ּלֹא ְוָידּועַ  ּגָ ה ָהָיה ׁשֶ  עֹוׂשֶ
ית ִאסּור ִנין, ִרּבִ ר אֹותוֹ  ּדָ  ֲחִצי ִיּטֹל ִאם לֹוַמר ְלֶהּתֵ
ל ָהֶרַוח ַקּבֵ ּיְ ֵני ָעָליו ׁשֶ ַאֲחָריּות ֲחָלִקים ׁשְ  ֹלא ְוִאם, ּבְ
ל א ָעָליו ְיַקּבֵ ּלֹא ָהַאֲחָריּות ֲחִצי ֶאּלָ א ִיּטֹל ׁשֶ  ֶאּלָ
ִלישׁ  ֵאיָנשׁ  ֲאָבל. ָהֶרַוח ׁשְ ָלא ַאֲחִריָנא ּבְ ק ּדְ  ִאְתַחּזַ
ָהֵכי ְיִניָנן, ּבְ ָטָרא ּדַ ֵטהּ  ִלׁשְ ְפׁשָ ָטר ֵלהּ  ַוֲהָוה ּכִ ּיֵשׁ  ׁשְ  ׁשֶ

ית ּבוֹ  ִפי ָהֲחִצי ַיְפִסיד ֶהְפֵסד ֵישׁ  ְוִאם ִרּבִ ָנאוֹ  ּכְ , ּתְ
לְיקַ  ֹלא ֶרַוח ּבוֹ  ֵישׁ  ְוִאם לּום ּבֵ   :ּכְ

הּוא ְוֵהיָכא. כו דֹול ָאָדם ׁשֶ ַדְיִניָנן ּגָ ָרא ּדְ  ִאם, ְלֶהּתֵ
ד ָהֲחִצי ֶאּטֹל ֲאִני: ַהּנֹוֵתן ְוָאַמר, ֶרַוח ּבוֹ  ֵישׁ  , ִמּיָ
ל ֶהְפֵסד ּבוֹ  ִיְהֶיה ְוִאם ֵני ַהֶהְפֵסד ַאֲחָריּות ֲאַקּבֵ  ׁשְ

ל ֵאיִני: אֹוֵמר ֶהְפֵסד ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם אוֹ , ֲחָלִקים  ְמַקּבֵ
א ְהֶיה, ַהֶהְפֵסד ֲחִצי ֶאּלָ ּיִ ל ֹלא ֶרַוח ּבוֹ  ְוִלְכׁשֶ  ֲאַקּבֵ
א ִלישׁ  ֶאּלָ ְ ל, ַהׁשּ ֶהֶפךְ  אֹוֵמר ְוַהְמַקּבֵ  ֶרַוח ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם: ּבְ
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ã 

 יב
 יב

ּטֹל ּיִ ד הּוא ׁשֶ  ֶהְפֵסד ּבוֹ  ִיְהֶיה ְוִאם, ֲחָלִקים' ב ִמּיָ
ל  ֶהְפֵסד ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם אוֹ , ָהַאֲחָריּות ֲחִצי ָעָליו ְיַקּבֵ
ֵאינוֹ  אֹוֵמר ל ׁשֶ א ְמַקּבֵ ִלישׁ  ֶאּלָ ְ ְהֶיה, ַהׁשּ ּיִ  ֹלא ֶרַוח ּוְכׁשֶ
ח ּנוּ  ִיּקַ א ִמּמֶ תּוב ִאם. ָהֲחִצי ֶאּלָ ָטר ּכָ ְ ׁשּ ָיִהיב: ּבַ  ָמֵרי ּדְ

ל ִעְסָקא ְלָגא ִלְמַקּבֵ ֲאָגר ּפַ ָמע, ּוַבֶהְפֵסד ּבַ ָתא ַמׁשְ ִמּלְ  ּדְ
ָמֵרי ָמאקַ  ִעְסָקא ּבְ ְלָיא ּוְבִדיֵדהּ  ּיְ ָתא ּתַ  ְלֵמיַתב ִמּלְ

ל ִניָחא ַמאי ִלְמַקּבֵ ִתיב ְוִאי, ֵליהּ  ּדְ הּ  ּכְ ַקל: ּבֵ  ְלִמׁשְ
ְלָגא ֲאָגר ּפַ ַמע, ּוַבֶהְפֵסד ּבַ ל ַמׁשְ ִבְמַקּבֵ ְלָיא ּדְ ָתא ּתַ  ִמּלְ

ַקל ָבֵעי ַמאי ְלִמׁשְ   :ּדְ

ת ַעל ִהְתנוּ  ִאם. כז ת ַעל ִהְתנוּ  ְוֹלא ָהֶרַוח ֲחֻלּקַ  ֲחֻלּקַ
ם ִיְהֶיה ִאם, ַהֶהְפֵסד ְתַעֵסק ַיְפִסיד, ֶהְפֵסד ׁשָ ֵני ַהּמִ  ׁשְ
י ִליׁשֵ ָהָיה ַהֵחֶלק ׁשְ  ַעל ִהְתנוּ  ִאם ְוֵכן. ַמְרִויחַ  ׁשֶ
ת ת ַעל ִהְתנוּ  ְוֹלא ַהֶהְפֵסד ֲחֻלּקַ , ְוִהְרִויחוּ  ָהֶרַוח ֲחֻלּקַ
מוֹ  ִיּטֹל ָהָיה ַהֵחֶלק אֹותוֹ  ּכְ ִלישׁ  ְותֹוֶסֶפת, ְפִסידמַ  ׁשֶ  ׁשְ
יַצד. ֲחֵברוֹ  ֵחֶלק ּטֹל ִהְתנוּ  ִאם, ּכֵ ּיִ ְתַעֵסק ׁשֶ  ְרִביעַ  ַהּמִ

ָכר ָ  ֶזה ֲהֵרי ִהְפִסיד ִאם, ַהֶהְפֵסד ַעל ִהְתנוּ  ְוֹלא ַהׂשּ
ם ּלֵ תּות ְמׁשַ ְפִסיד ִהְתנוּ  ְוִאם. ׁשְ ּיַ ְתַעֵסק ׁשֶ  ְרִביעַ  ַהּמִ
ֶהְפֵסד  נֹוֵטל ִהְרִויחַ  ִאם, ֶרַוחהָ  ַעל ִהְתנוּ  ְוֹלא ּבַ
  :ֶמֱחָצה

ַהּנֹוֵתן ִהְתנוּ  ִאם. כח ֵני ַיְפִסיד ׁשֶ  ִיּטֹל ְוֹלא ֲחָלִקים ׁשְ
ֶרַוח א ּבָ ם ָהָיה ְוֹלא', א ֵחֶלק ֶאּלָ  ְוֹלא ֶרַוח ֹלא ׁשָ
ְתַעֵסק, ֶהְפֵסד ָכרוֹ  ּתֹוֵבעַ  ְוַהּמִ לּום ִיּטֹל ֹלא, ׂשְ  ֲאָבל ּכְ
ָכר ְלֶמֱחָצה ִהְתָנה ִאם ָ ׂשּ ֶהְפֵסד ּוֶמֱחָצה ּבַ  ָהָיה ְוֹלא, ּבַ
ם ְתַעֵסק נֹוֵטל, ֶהְפֵסד ְוֹלא ֶרַוח ׁשָ ָכרוֹ  ַהּמִ ֶרן ׂשְ   :ֵמַהּקֶ

יב. כט ֲחנּות ֲחֵברוֹ  ַהּמֹוׁשִ , ָהֶרַוח ְוַיְחְלקוּ  ְלִהְתַעֵסק ּבַ
ָבִרים ּומֹוֵכר לֹוֵקחַ  ִיְהֶיה ֹלא עֹוָתיו ֲאֵחִרים ּדְ  ְוִאם, ִמּמְ

ה   :ַהֲחנּות ְלַבַעל ָהֶרַוח ֲחִצי, ֵכן ָעׂשָ

י ַעל ַאף, ְלִהְתַעֵסק ַלֲחֵברוֹ  ָמעֹות ַהּנֹוֵתן. ל ָהֵחִצי ּפִ  ׁשֶ
ין לוֹ  ֵישׁ   ְלָצְרּכוֹ  ָהֵחִצי ְלהֹוִציא ָיכֹול ֵאינוֹ  ִמְלֶוה ּדִ

ֶחְציוֹ  ּוְלִהְתַעֵסק  ָיכֹול ֵאינוֹ  ְוֵכן, ֲחֵברוֹ  ְלֹצֶרךְ  ְלַבד ּבְ
ֲחִצי ֵסקֶאְתעַ : לֹוַמר י ּבַ ּלִ יחַ  ׁשֶ ל ַהֲחִצי ְוַאּנִ דֹון ׁשֶ ּקָ  ּפִ
ֵבית ין ּבְ   :ּדִ

ת ִמְתַעֵסק. לא ּמֵ עֹות ֵעִדים ְוֵישׁ  ׁשֶ ּמָ ְלְטִלין אוֹ  ׁשֶ  ִמּטַ
ה ֵהם ֵאּלוּ  ַעל נֹוְטָלן, ָהֵעֶסק ִמּזֶ מֹון ּבַ ֹלא ַהּמָ  ּבְ

בּוָעה ַעל ְוֵאין, ׁשְ ה ְוֹלא חֹוב ַהּבַ ָ לּום םנֹוְטִלי ָהִאׁשּ  ּכְ
ֶרן   :ַהּנֹוֵתן ֶרַוח ֵמֵחֶלק ְוֹלא ֵמַהּקֶ

ְתַעֵסק ָנַתן. לב ָנה ַהּמִ ְלְטִלין ַמּתָ ּטַ ל ֵמַהּמִ  אוֹ  ָהֵעֶסק ׁשֶ
עֹות ַעל ְוֵהִביא, ַלֲאֵחִרים ֵמַהּמָ מֹון ּבַ רּוָרה ְרָאָיה ַהּמָ  ּבְ

ֵהם ה ׁשֶ ָדם מֹוִציא, ָהֵעֶסק ִמּזֶ ה ֲאִפּלוּ . ִמּיָ ּנָ  אֹוָתם ׁשִ
ל ָנה ְמַקּבֵ ּתָ  אוֹ  ַלֲאֵחִרים ְנָתָנם אוֹ  ְמָכָרם אוֹ  ַהּמַ
ב, ִהְפִסיד ם ַחּיָ ּלֵ ַ ְרָאָיה ְוַהּכֹל, ַלׁשּ רּוָרה ּבִ   :ּבְ

ַתן ִמי. לג ּנָ ֵני ָעֶליהָ  ְוָכַתב ַאַחת ִעְסָקא ַלֲחֵברוֹ  ׁשֶ  ׁשְ
ָטרֹות ָטר ֵאין, ׁשְ ד ֶאָחד ׁשְ ְעּבָ ִאם, ַלֲחֵברוֹ  ְמׁשֻ  ָהָיה ׁשֶ

ִני ֶרַוח ֶאָחדבְּ  ֵ אוּ  ֶהְפֵסד ּוַבׁשּ ַמּלְ ּיְ ֶרן ׁשֶ ךְ  ְוַאַחר ַהּקֶ  ּכָ
א, ָהֶרַוח ַיְחְלקוּ  ל ַיְחְלקוּ  ֶאּלָ ָטר ּכָ ָנָאם ְלִפי ׁשְ  ְוִאם. ּתְ
י לוֹ  ָנַתן ּתֵ י ִעְסקֹות ׁשְ ּתֵ ׁשְ ָעִמים ּבִ ָטר ּוְכָתָבם, ּפְ ׁשְ  ּבִ
ֶאָחד ְוִהְרִויחַ  ֶאָחד ַאֶחרֶ  ְוִהְפִסיד ּבְ אוּ , תּבְ ֶרן ְיַמּלְ  ַהּקֶ

ה ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר ּתְ   :ַהּמֹוָתר ַיְחְלקוּ  ּכָ

ל. לד א הֹוִדיעוֹ  ְוֹלא ְוִהְפִסיד ֵמֲחֵברוֹ  ִעְסָקא ַהְמַקּבֵ  ֶאּלָ
א ִנְתַעֵסק ֶרן ּוִמּלֵ ְפִסיד: לֹוַמר ָיכֹול ֵאינוֹ , ַהּקֶ  ּתַ
א, ֵמַהֶהְפֵסד ֶחְלְקךָ  א ֶאּלָ ֶרן ִיְתַמּלֵ  ֵישׁ  ְוִאם חֵמָהֶרוַ  ַהּקֶ

ָנָאם ְלִפי ַיְחְלקּוהוּ  מֹוָתר ּבוֹ    :ּתְ

ַנִים. לה לוּ  ׁשְ ּבְ ּקִ  ֶאָחד ְוָאַמר, ִלְזַמן ֵמֶאָחד ִעְסָקא ׁשֶ
תֹוךְ  ַלֲחֵברוֹ  ַמן ּבְ  ֲאִני ְוֶאְתַעֵסק ָהֵעֶסק ַנֲחֹלק: ַהּזְ
ֶחְצִיי ה ּבְ ֶחְצְיךָ  ְוַאּתָ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ּבְ

ל ֲאִני: אַמריֹ  ֲחִצי ַאֲחָריּות ֲאַקּבֵ ךָ  ּבַ ּלְ ִאם ׁשֶ ְפִסיד ׁשֶ  ּתַ
עֹות ְלַבַעל ֶאְפְרֶעּנוּ  ֲאִני  ַוֲאִפּלוּ  לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ַהּמָ
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 יב
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ֵאר: ֹיאַמר ִאם ָ ֶרן ִיׁשּ ין ַהּקֶ ֵנינוּ  ּבֵ  ַרק ַנֲחֹלק ְוֹלא ׁשְ
  :לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ָהֶרַוח

ל ָיִחיד. לו ל, ָקצּוב ִלְזַמן ִעיְסָקא ַהְמַקּבֵ  ָיכֹול ַהְמַקּבֵ
ִדין ּבוֹ  ַלֲחֹזר חֹוֵזר ּפֹוֵעל ּכְ ֲחִצי ׁשֶ  ּוַבַעל, יֹום ּבַ

עֹות   :ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ  ַהּמָ

ח ֵמֲחֵברוֹ  ָמעֹות ַהּלֹוֵקחַ . לז ֶהם ִלּקַ רֹות ּבָ  ְלַמֲחִצית ּפֵ
ָכר ּלוֹ  לֹוֵקחַ  ְיֵהא ֹלא, ׂשָ ׁשֶ ים ּבְ ל ִחּטִ  ֲחֵברוֹ  ּוְבׁשֶ

עֹוִרים   :ׂשְ

ח ַלֲחֵברוֹ  ָמעֹות ַהּנֹוֵתן. לח ֶהם ִלּקַ רֹות ּבָ  ְלַמֲחִצית ּפֵ
ָכר ֶהם לֹוֵקחַ , ׂשָ ל ּבָ ְרֶצה ִמין ּכָ ּיִ ֲעֵלי ֲאִפּלוּ , ׁשֶ  ּבַ
ים ח ֹלא ֲאָבל, ַחּיִ ֶהם ִיּקַ סּות ֹלא ּבָ ִלים ְוֹלא ּכְ   :ּכֵ

ֶהם ְקנֹותלִ  ַלֲחֵברוֹ  ָמעֹות ַהּנֹוֵתן. לט רֹות ּבָ  ְלַמֲחִצית ּפֵ
ָכר אי ׂשָ ַ ם ִלְקנֹות ַרׁשּ ין ֵמאֹותוֹ  ְלַעְצמוֹ  ּגַ  ּוִבְלַבד, ַהּמִ
ּלֹא ֵרם ׁשֶ ַחד ִיְמּכְ ּיַ א, ּבְ ְפֵני ֵאּלוּ  ֶאּלָ  ְוֵאּלוּ  ַעְצָמן ּבִ
ְפֵני   :ַעְצָמן ּבִ

ח ַלֲחֵברוֹ  ָמעֹות ַהּנֹוֵתן. מ ֶהם ִלּקַ רֹות ּבָ  ְלַמֲחִצית ּפֵ
י ֹלא: ְואֹוֵמר ָכרשָׂ  א ָעָליו לוֹ  ֵאין, ָלַקְחּתִ  ֶאּלָ

ְרֹעֶמת ַקח ֵעִדים ֵישׁ  ְוִאם. ּתַ ּלָ עֹות ׁשֶ ּמָ , ּוָמַכר ּבַ
ּנוּ  מֹוִציִאין ַעל ִמּמֶ ְרחוֹ  ּבְ ַלח ְוִאם. ּכָ ֶהם ׁשָ ְפֵני ָיד ּבָ  ּבִ
ָאַמר אוֹ  ֵעִדים ְפֵניֶהם ׁשֶ חֹוֵזר ּבִ ִליחּותוֹ  ּבוֹ  ׁשֶ ְ  ָקָנה, ִמׁשּ

  :ְלַעְצמוֹ 

  כוכבים העובדי חוקות הלכות

 קעח סימן
' ג ּובוֹ , כוכבים עובדי כמלבושי ללבש שלא

  ְסִעיִפים:

ֻחּקֹות הֹוְלִכין ֵאין. א שׁ  ְוֹלא ּכֹוָכִבים ָהעֹוְבֵדי ּבְ  ִיְלּבַ
ל ְוֹלא. ָלֶהם ַהְמֻיָחד ַמְלּבּושׁ  מוֹ  ֹראׁשוֹ  ִציַצת ְיַגּדֵ  ּכְ

ם ִציַצת ח ֹלאוְ . ֹראׁשָ ָדִדין ְיַגּלַ יחַ  ֵמַהּצְ ָער ְוַיּנִ ֵ  ַהׂשּ
ֶאְמַצע ח ְוֹלא. ּבָ ָער ְיַגּלַ ֵ ֶנֶגד ַהׂשּ ָניו ִמּכְ  ְלֹאֶזן ֵמֹאֶזן ּפָ
יחַ  ַרע ְוַיּנִ ִבְנַין ְמקֹומֹות ִיְבֶנה ְוֹלא. ַהּפֶ ל ֵהיָכלֹות ּכְ  ׁשֶ
ֵדי ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ְנסוּ  ּכְ ּכָ ּיִ ֶהם ׁשֶ ים ּבָ מוֹ , ַרּבִ ֵהם ּכְ  ׁשֶ
ים   :עֹוׂשִ

הּוא ִמי. ב ְלכּות ָקרֹוב ׁשֶ  ִלְלּבֹשׁ  ְוָצִריךְ  ַלּמַ
יֶהם ַמְלּבּוׁשֵ ר, ָלֶהם ְוִלְדמֹות ּבְ ּכֹל ֻמּתָ   :ּבַ

ָאַכל ִמי. ג ר ׁשֶ ּיֵ ִתיִתין ְוׁשִ ְלָחנוֹ  ַעל ּפְ ת ָיִביא ֹלא, ׁשֻ  ּפַ
ֵלָמה יחַ  ׁשְ ְלָחן ַעל ְוַיּנִ ֻ   :ַהׁשּ

  ומכשף מעונן הלכות

 קעט סימן
  ְסִעיִפים: ט"י ּובוֹ , ולנחש לעונן, לכשף שלא

חֹוִזים ׁשֹוֲאִלים ֵאין. א ּכֹוָכִבים ּבְ גֹוָרלֹות ְוֹלא ּבַ   :ּבְ

ֵאין ָנֲהגוּ . ב ב ַמְתִחיִלין ׁשֶ ִאים ְוֵאין', ּוְבד' ּבְ  נֹוׂשְ
ים א ָנׁשִ ִמּלּוי ֶאּלָ ָבָנה ּבְ   :ַהּלְ

י: ָהאֹוֵמר. ג ּתִ י ְפָלהנָ  ּפִ ִדי ַמְקִלי אוֹ , ִמּפִ ִני אוֹ , ִמּיָ  ּבְ
ִבי אוֹ , ֵמַאֲחַרי ִלי קֹוֵרא ּצְ ֶרךְ  ִהְפִסיקוֹ  ׁשֶ ּדֶ  אוֹ , ּבַ
ָעַבר ֹמאלוֹ  ׁשּוָעל אוֹ  ִמיִמינוֹ  ָנָחשׁ  ׁשֶ ְ ֵאַרע ּוְלִמי, ִמׂשּ  ׁשֶ

ה ֵמֵאּלוּ  ֶאָחד לוֹ  ּנוּ  עֹוׂשֶ ּלֹא ִנחּושׁ  ִמּמֶ ֶרךְ  ָלֵצאת ׁשֶ  ַלּדֶ
ְמָלאָכה ְלַהְתִחיל ּלֹאשֶׁ  אוֹ  ים ְוֵכן, ּבִ ה ַהְמַנֲחׁשִ ֻחְלּדָ  ּבְ

ְתִחיל ַאל: ָהאֹוֵמר ְוֵכן, ּוְבכֹוָכִבים ּוְבעֹופֹות  ִלְגּבֹות ּתַ
י ּנִ ֲחִרית, ִמּמֶ ת מֹוָצֵאי, הּוא ׁשַ ּבָ  ֹראשׁ  מֹוָצֵאי, הּוא ׁשַ
ֹחט: ָהאֹוֵמר ְוֵכן, הּוא ֹחֶדשׁ  ְרְנגֹול ׁשְ ָרא ּתַ ּקָ  ׁשֶ
עוֹ  ְרָאה זוֹ  ְוַתְרְנֹגֶלת, ֵרבּכְ ּקָ ַתְרְנגֹול ׁשֶ   :ָאסּור, ּכְ

ִית. ד ינֹוק, ּבַ ה ּתִ ָ י ַעל ַאף ְוִאׁשּ ֵאין ּפִ  ֵישׁ , ִנחּושׁ  ׁשֶ
  :ִסיָמן
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ַעל ֶזהוּ , ֶחֶבר חֹוֵבר. ה ץ ַלַחשׁ  ְיֵדי ׁשֶ  אוֹ  ַחּיֹות ְמַקּבֵ
ים ים ְנָחׁשִ ים, ְוַעְקַרּבִ ים ַיּתּוׁשִ   :ּוַפְרעֹוׁשִ

כוֹ  ִמי. ו ׁשָ ּנְ ר ַעְקָרב ׁשֶ  ַוֲאִפּלוּ , ָעָליו ִלְלֹחשׁ  ֻמּתָ
ת ּבָ ׁשַ י ַעל ְוַאף, ּבְ ֵאין ּפִ ָבר ׁשֶ לּום מֹוִעיל ַהּדָ  הֹוִאיל ּכְ
ן ירוּ  הּוא ּוְמֻסּכָ ֵדי, ִהּתִ ּלֹא ּכְ ֵרף ׁשֶ ּטָ ְעּתוֹ  ּתִ   :ָעָליו ּדַ

רֹוְדִפים ִמי. ז ר רֻמתָּ , ְוַעְקָרב ָנָחשׁ  ַאֲחָריו ׁשֶ ֵדי ְלַחּבֵ  ּכְ
ּלֹא יקּוהוּ  ׁשֶ   :ַיּזִ

ה ַעל ַהּלֹוֵחשׁ . ח ּכָ  ְוַאַחר, ְורֹוֵקק ַהחֹוֶלה ַעל אוֹ  ַהּמַ
ךְ  סּוק קֹוֵרא ּכָ  ָלעֹוָלם ֵחֶלק לוֹ  ֵאין, ַהּתֹוָרה ִמן ּפָ

א א ִמיָהא ִאסּוָרא, רֹוֵקק ֵאינוֹ  ְוִאם. ַהּבָ  ֵישׁ  ְוִאם ִאּכָ
ַנת ּבוֹ  ר ַהּכֹל, ְנָפׁשֹות ַסּכָ   :ֻמּתָ

ינֹוק. ט ע ּתִ ְפּגַ ּנִ סּוק ָעָליו קֹוִרין ֵאין, ׁשֶ  ְוֵאין ּפָ
יִחין   :ּתֹוָרה ֵסֶפר ָעָליו ַמּנִ

ִריא. י ר, ַהּבָ סּוִקים ִלְקרֹות ֻמּתָ  ָעָליו ְלָהֵגן ּפְ
יִקין ּזִ   :ֵמַהּמַ

ר, ָעָליו ְוִלְלֹחשׁ  ָהֵאזֹור ִלְמּדֹד. יא שַׁ  ְוֲאִפּלוּ  ֻמּתָ תּבְ   :ּבָ

ר. יב אֹות ֻמּתָ ָקֵמעַ  ְלִהְתַרּפְ ֶהם ֵישׁ  ֲאִפּלוּ , ּבְ מֹות ּבָ . ׁשֵ
ר ְוֵכן א ֻמּתָ ָ שׁ  ְקֵמִעין ִלׂשּ ּיֵ ֶהם ׁשֶ סּוִקים ּבָ  ְוַדְוָקא. ּפְ

ּלֹא ְלָהֵגן אֹות ֹלא ֲאָבל, ֶיֱחֶלה ׁשֶ ֶהם ְלִהְתַרּפְ  ִמי ּבָ
שׁ  ּיֵ ה לוֹ  ׁשֶ  סּוִקיםפְּ  ִלְכּתֹב ֲאָבל, ֹחִלי אוֹ  ַמּכָ

ְקֵמִעין   :ָאסּור, ּבִ

ִתים ֶאל ּדֹוֵרשׁ . יג ְרִעיב ֶזה ַהּמֵ ּמַ ֵבית ְוָלן ַעְצמוֹ  ׁשֶ  ּבְ
ָברֹות ֵדי ַהּקְ ֶרה ּכְ ׁשְ ּתִ ְמָאה רּוחַ  ָעָליו ׁשֶ   :ַהּטֻ

יעַ . יד ּבִ  ִמיָתה ְלַאַחר ֵאָליו ָלׁשּוב ַהחֹוֶלה ֶאת ְלַהׁשְ
יד ר ֶאת לוֹ  ְלַהּגִ ַאל ֲאׁשֶ ר, תוֹ אוֹ  ִיׁשְ   :ֻמּתָ

, ְיִציָרה ֵסֶפר ְיֵדי ְוַעל. ָאסּור, ָהֵעיַנִים ֶאת אֹוֵחז. טו
ר   :ֻמּתָ

ה. טז ִדים ַמֲעׂשֵ יר ִמי ְוֵישׁ . ָאסּור, ׁשֵ ּתִ ּמַ ֹאל ׁשֶ  ִלׁשְ
ֶהם ֵנָבה ַעל ּבָ   :ַהּגְ

ְלָחן ַלֲעֹרךְ  ַהּנֹוֲהִגים. יז ֵליל ַמֲאָכל ִמיֵני ִעם ׁשֻ  ּבְ
יָלה הּוא ִריםְואֹומְ  ַהּמִ ל ׁשֶ ינֹוק ְלַמּזַ   ָאסּור, ַהּתִ

ר. יח ִית ְלַקּטֵ ב ַהּבַ ֵעׂשֶ שׁ  ּבְ ּיֵ  ִמי ֵישׁ , טֹוב ֵריחַ  לוֹ  ׁשֶ
אֹוֵסר א, ׁשֶ ן ִאם ֶאּלָ ה ּכֵ ֵדי ֵכן עֹוׂשֶ   :ַרע ֵריחַ  ְלָהִסיר ּכְ

ר. יט ד ַהְמַקּטֵ ב, ְרצֹונוֹ  ַלֲעׂשֹות ּוְלֹכפוֹ  ְלָחְברוֹ  ְלׁשֵ  ַחּיָ
וּ  י ִמן ְוַהּלֹוֵמד. ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת עֹוֵבד םִמׁשּ , ָהַאְמּגּוׁשִ
ְבֵרי ֲאִפּלוּ  ב, ּתֹוָרה ּדִ   :ִמיָתה ַחּיָ

  וקריחה קעקע כתובת הלכות

 קפ סימן
 ב"י ּובוֹ , מת על וקריחה קעקע כתבת אסור

  ְסִעיִפים:

ֹתֶבת. א ֹוֵרט ַהְינוּ , ַקֲעַקע ּכְ ׂשּ רוֹ  ַעל ׁשֶ ׂשָ אּוְממַ  ּבְ  ּלֵ
ִריָטה ְמקֹום ֹחל ַהׂשְ יוֹ  אוֹ  ּכָ ָאר אוֹ  ּדְ  ִצְבעֹוִנים ׁשְ

ִמים   :ָהרֹוׁשְ

ה ִאם. ב ר ַעל ֵכן עֹוׂשֶ ׂשַ ה אֹותוֹ , ֲחֵברוֹ  ּבְ ֲעׂשָ ּנַ  לוֹ  ׁשֶ
טּור א, ּפָ ן ִאם ֶאּלָ ע ּכֵ ָבר ִסּיַ ּדָ   :ּבַ

ר. ג ן ֻמּתָ תוֹ  ַעל ַמְקֶלה ֵאֶפר ִלּתֵ   :ַמּכָ

ם. ד ּלֹא ַעְבּדוֹ  לעַ  ָהרֹוׁשֵ טּור, ִיְבַרח ׁשֶ   :ּפָ

ֹוֵרט. ה רוֹ  ַהׂשּ ְבׂשָ ב ֵאינוֹ  ּבִ א ַחּיָ ן ִאם ֶאּלָ ה ּכֵ  ֵכן עֹוׂשֶ
א, ּכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדת אוֹ  ֵמתוֹ  ַעל ַעל ֶאּלָ  ֵמתוֹ  ׁשֶ

ִבים ין ַחּיָ ד ּבֵ ּיָ ין ּבַ ְכִלי ּבֵ  ֵאינוֹ  ּכֹוָכִבים ְוַלֲעבֹוַדת, ּבִ
ב א ַחּיָ ְכלִ  ֶאּלָ   :יּבִ

ִדיָדה. ו ִריָטה ּגְ ּלֹא ֲאִפּלוּ , ָאסּור, ֵמת ַעל ּוׂשְ ְפֵני ׁשֶ  ּבִ
ת   :ַהּמֵ
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אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ז ַדְוָקא ׁשֶ ִריָטה ּדְ ה ִאם ֲאָבל, ׂשְ  ַמּכֶ
ָידוֹ  רוֹ  ַעל ּבְ ׂשָ מוֹ  ַעד ּבְ ּדָ ר, ׁשֹוֵתת ׁשֶ  ִמי ְוֵישׁ . ֻמּתָ

אֹוֵסר   :ׁשֶ

ֵרט. ח ִריטֹות' ה ַהְמׂשָ ' ה ַעל אוֹ , ֶאָחד ֵמת לעַ  ׂשְ
ִריָטה ֵמִתים ב, ַאַחת ׂשְ   :'ה ַחּיָ

ּתֹוֵלשׁ  הּוא ָקְרָחה. ט ַער ׁשֶ ְ ת ַעל ֹראׁשוֹ  ִמׂשּ ָכל ַהּמֵ  ּבְ
ֹראשׁ  ָמקֹום ין, ּבָ ד ּבֵ ּיָ ין ּבַ ַסם ּבֵ עּורוֹ , ּבְ ֵדי ְוׁשִ  ּכְ

ָרֶאה ּיֵ ְגִריס ֵמֹראׁשוֹ  ׁשֶ נּוי ּכִ ֹלא ּפָ ָער ּבְ  ִריםאֹומְ  ְוֵישׁ , ׂשֵ
י ּתֵ ָערֹות ׁשְ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ׂשְ ִאסּוָרא, ׁשֶ א ּדְ  ֲאִפּלוּ  ִאּכָ

ָער ׂשֵ   :ֶאָחד ּבְ

ב ֵאינוֹ , ֵמִתים' ה ַעל ַאַחת ָקְרָחה ָקַרח. י א ַחּיָ  ֶאּלָ
ב, ֶאָחד ֵמת ַעל ָקְרחֹות' ה ָקַרח ִאם ֲאָבל. ַאַחת  ַחּיָ
ל ַעל   :ְוַאַחת ַאַחת ּכָ

ל ֹראׁשוֹ בְּ  ַהּקֹוֵרחַ . יא ֵרט, ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ר ְוַהְמׂשָ ְבׂשַ  ֲחֵברוֹ  ּבִ
עַ  ַוֲחֵברוֹ  ֵניֶהם ִאם, ְמַסּיֵ ֵניֶהם ְמִזיִדים ׁשְ . לֹוִקים ׁשְ
ִזיד, ֵמִזיד ְוֶאָחד שֹוֵגג ֶאָחד   :לֹוֶקה ַהּמֵ

ם. יב ים ּגַ ׁשִ ַבל ֻמְזָהרֹות ַהּנָ   :ְקְרחוּ יִ  ּבְ

  גילוח הלכות

 קפא סימן
  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , אותהפ גלוח אסור

אֹות. א ִים ֵהם ָהֹראשׁ  ּפְ ּתַ  ְמקֹום הּוא ָהֹראשׁ  סֹוף. ׁשְ
ִחי ִחּבּורוֹ  ִמין ַלּלֶ ֹמאל ִמּיָ ְ   :ּוִמׂשּ

ין. ב ח ּבֵ ּלַ ּגִ אֹות ׁשֶ ְלַבד ַהּפֵ ין, ּבִ ח ּבֵ ּלַ ּגִ ל ׁשֶ  ָהֹראשׁ  ּכָ
אֹות ִעם ב, ַהּפֵ   :ַחּיָ

ב ֵאינוֹ . ג א ַחּיָ ַרִים אֹוְסִרים ְוֵישׁ . ַתַערבְּ  ֶאּלָ ִמְסּפָ  ּבְ
ֵעין ַער ּכְ   :ְלִדְבֵריֶהם ָלחּושׁ  ְוֵישׁ , ּתַ

ם. ד ף ּגַ ּקָ ב ַהּנִ ע ִאם ַחּיָ ָבר ִסּיַ ּדָ ה ּבַ ּטֶ ּמַ  ֵאָליו ַעְצמוֹ  ׁשֶ
יפוֹ  א ִאסּוָרא ֲאָבל, ְלַהּקִ י ַעל ַאף ִאּכָ ּלֹא ּפִ ע ׁשֶ , ִסּיַ
 עֹוֵבד ְיֵדי ַעל ֲאִפּלוּ  ףִנקָּ  ִלְהיֹות ָאסּור ְלִפיָכךְ 

  :ֹוָכִביםכּ 

יף. ה ּקִ ָטן ֶאת ַהּמַ ב, ַהּקָ   :ַחּיָ

ה. ו ָ ִמְצַות ֵאיָנהּ  ִאׁשּ ָפה ּבְ ַאף אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ַהּקָ  ַעל ׁשֶ
י ֶרת ּפִ ּתֶ ּמֻ יף ׁשֶ ַאת ְלַהּקִ הּ  ּפְ יף ֲאסּוָרה, ֹראׁשָ ַאת ְלַהּקִ  ּפְ

  :ָקָטן הּוא ַוֲאִפּלוּ  ָהִאישׁ  ֹראשׁ 

ִבים ֲעָבִדים. ז ַפת ַחּיָ ַהּקָ ים ָהֹראשׁ  ּבְ ֲאָנׁשִ   :ּכַ

רֹוִגינֹוס ֻטְמטּום. ח ַפת ֲאסּוִרין ְוַאְנּדְ ַהּקָ   :ָהֹראשׁ  ּבְ

עּור. ט ָאה ׁשִ ֶנֶגד ַהּפֵ ָער ִמּכְ ַעל ׂשֵ ַדְחּתוֹ  ׁשֶ  ְוַעד ּפַ
ה ִחי ָמקֹום, ָהֹאֶזן ִמן ְלַמּטָ ַהּלֶ ְחּתֹון ׁשֶ  יֹוֵצא ַהּתַ

ֵרדוּ  ם ִמְתּפָ ע ֹלא ֶזה ָמקֹום ֹרַחב ְוָכל, ׁשָ ּגַ   :ָיד ּבוֹ  ּתִ

ב ֵאינוֹ . י ָחַתת ַעל ַחּיָ ַאת ַהׁשְ ָקן ּפְ א ַהּזָ ַתַער ֶאּלָ , ּבְ
ַרִים ֲאָבל ִמְסּפָ ר ּבְ ֵעין ֲאִפּלוּ , ֻמּתָ ַער ּכְ   :ּתַ

אֹות. יא ָקן ּפְ ֶהם ְוַרּבוּ ', ה ֵהם ַהּזָ עֹות ּבָ  ְלִפיָכךְ , ַהּדֵ
ַמִים ֵראיְ  ם ֶאת ֵיֵצא ׁשָ ּלָ ַער ַיֲעִביר ְוֹלא ּכֻ ל ַעל ּתַ  ּכָ

ָלל ְזָקנוֹ    :ּכְ

ה. יב ָ שׁ  ִאׁשּ ּיֵ ֶרת, ָזָקן ָלהּ  ׁשֶ ִחיתוֹ  ֻמּתֶ  ְוִדיָנהּ , ְלַהׁשְ
ָחַתת ַהׁשְ ִדיָנהּ , ָהִאישׁ  ְזַקן ּבְ ַפת ּכְ ַהּקָ   :ָהִאישׁ  ֹראשׁ  ּבְ

  אשה שמלת גבר ילבש לא הלכות

 קפב סימן
ָבִרים ּום ָהֲאסּוִרים ּדְ שׁ  לֹא ִמׁשּ ֶבר ִיְלּבַ ְמַלת ּגֶ ה ׂשִ ָ  ִאׁשּ

  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , 

ֲעִביר. א ַער ַהּמַ ית ׂשְ ִחי ּבֵ ֶ  ֲאִפּלוּ , ָהֶעְרָוה ּוֵבית ַהׁשּ
ַרִים ִמְסּפָ ֵעין ּבְ ַער ּכְ ין, ּתַ ת אֹותוֹ  ַמּכִ ה. ַמְרדּות ַמּכַ ּמֶ  ּבַ
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  רה דעהיו ערוך שולחן

ã 

 יב
 יב

ָבִרים ֵאין ָמקֹוםבְּ , ֲאמּוִרים ּדְ א אֹותוֹ  ַמֲעִביִרין ׁשֶ  ֶאּלָ
ים ֵדי, ָנׁשִ ּלֹא ּכְ ן ׁשֶ ּקּון ַעְצמוֹ  ְיַתּקֵ ים ּתִ  ֲאָבל. ָנׁשִ

ָמקֹום ֲעִביִרין ּבְ ּמַ ם אֹותוֹ  ׁשֶ ים ּגַ  ֶהֱעִביר ִאם, ָהֲאָנׁשִ
ין ֵאין ר. אֹותוֹ  ַמּכִ ָער ְלַהֲעִביר ּוֻמּתָ  ֵאיָבִרים ׂשֵ

ַרִים ִמְסּפָ ָכל ּבְ   :םָמקוֹ  ּבְ

חַ  ִמי. ב ַגּלֵ ּמְ ל ׁשֶ ָער ּכָ ּבוֹ  ׂשֵ , ַרְגָליו ְוַעד ֵמֹראׁשוֹ , ׁשֶ
ר אֹוְמִרים ֵישׁ  ּתָ ּמֻ חַ  לוֹ  ׁשֶ ם ְלַגּלֵ ל ּגַ ית ׁשֶ ִחי ּבֵ ֶ  ַהׁשּ

  :ָהֶעְרָוה ּוֵבית

ָידוֹ  ָלחּוךְ  ָאסּור. ג ַער ּבְ ׂשְ ית ּבִ ִחי ּבֵ ֶ  ָהֶעְרָוה ּוֵבית ַהׁשּ
ֵדי ירוֹ  ּכְ ִ ר לֲאבָ , ְלַהׁשּ ִבְגדוֹ  ָלחּוךְ  ֻמּתָ ירוֹ  ּבְ ִ   :ְלַהׁשּ

שׁ  ִמי. ד ּיֵ ֵבית ֲחָטִטין לוֹ  ׁשֶ ִחי ּבְ ֶ , ָהֶעְרָוה ּוְבֵבית ַהׁשּ
ד ּוִמְצַטֵער ָער ִמּצַ ֵ ר, ַהׂשּ   :ְלַהֲעִבירוֹ  ֻמּתָ

ה ַתֲעֶדה ֹלא. ה ָ גֹון, ָהִאישׁ  ֲעִדי ִאׁשּ ים ּכְ ׂשִ ּתָ  ׁשֶ
הּ  ֹראׁשָ שׁ  אוֹ  עּכֹובַ  אוֹ  ִמְצֶנֶפת ּבְ ְלּבַ ְריֹון ּתִ  ְוַכּיֹוֵצא, ׁשִ

ח אוֹ  בוֹ  ַגּלַ ּתְ הּ  ׁשֶ ִאישׁ  ֹראׁשָ  ֲעִדי ִאישׁ  ַיֲעֶדה ְוֹלא. ּכְ
ה ָ גֹון, ִאׁשּ שׁ  ּכְ ְלּבַ ּיִ ְגֵדי ׁשֶ  ָזָהב ַוֲחִלי ִצְבעֹוִנים ּבִ

ָמקֹום ֵאין ּבְ ין ׁשֶ ִלים אֹוָתם לֹוְבׁשִ יִמין ְוֵאין ַהּכֵ  ְמׂשִ
ים אֶאלָּ , ַהֲחִלי אֹותוֹ    :ָנׁשִ

ט ָאסּור. ו ָער ֲאִפּלוּ  ְלַלּקֵ  ִמּתֹוךְ  ָלָבן ֶאָחד ׂשֵ
ֹחרֹות ְ ּום, ַהׁשּ שׁ  ֹלא ִמׁשּ ֶבר ִיְלּבַ  ְלִאישׁ  ָאסּור ְוֵכן ּגֶ
ֹחרֹות ִלְצּבֹעַ  ֲעָרה ֲאִפּלוּ , ׁשְ  ְלִאישׁ  ָאסּור ְוֵכן. ַאַחת ׂשַ

ל ּכֵ ַמְרָאה ְלִהְסּתַ   :ּבְ

  נדה הלכות

 קפג סימן
 ּובוֹ , נקיים' ז לישב צריכה דם טפת שרואה אשה

  ָסִעיף ֶאָחד

ה. א ָ ָצא ִאׁשּ ּיָ ם ׁשֶ קֹוָרהּ  ּדָ ין, ִמּמְ ֹאֶנס ּבֵ ין ּבְ ָרצֹון ּבֵ , ּבְ
ישׁ  ְוהּוא, ְטֵמָאה ְרּגִ ּתַ יִציָאתוֹ  ׁשֶ ישׁ , ּוִמיהוּ . ּבִ ְרּגִ ּתַ ֶ  ִמׁשּ

ֱעַקר ּבוֹ  ּנֶ קֹומוֹ  ׁשֶ י לעַ  ַאף ְטֵמָאה, ְוָיָצא ִמּמְ ּלֹא ּפִ  ׁשֶ
א ָרֲאָתה ֹלא ַוֲאִפּלוּ , ַלחּוץ ָיָצא ת ֶאּלָ ם ִטּפַ  ּדָ

ל ַחְרּדָ ֶבת, ּכְ ְבָעה ָעָליו יֹוׁשֶ ים ׁשִ   :ְנִקּיִ

 קפד סימן
 ב"י ּובוֹ , לוסתה קדם עונה מהאשה לפרש שצריך

  ְסִעיִפים:

ים ֹרב. א ׁשִ ְזַמן ִלְראֹות ְוָסתֹות ָלֶהם ֵישׁ  ַהּנָ , ָידּועַ  ּבִ
גֹון ִרים ּכְ ִרים ֵמֶעׂשְ ים אוֹ  יֹום ְלֶעׂשְ ֹלׁשִ ְ ים ִמׁשּ ֹלׁשִ  ִלׁשְ
ה ְוָכל, יֹום ָ שׁ  ִאׁשּ ּיֵ א, ָקבּועַ  ֶוֶסת ָלהּ  ׁשֶ ּלֹא ָעֶליהָ  ּבָ  ׁשֶ

ַעת ׁשְ הּ  ּבִ ִדיָקה ְצִריָכה ְוֵאיָנהּ  ִוְסּתָ ִמישׁ  ִלְפֵני ּבְ ׁשְ . ּתַ
ּלֹא ֲאָבל ַעת ׁשֶ ׁשְ ִמישׁ  ּבִ ׁשְ ל, ּתַ הַהמַּ  ּכָ  ֲהֵרי ִלְבּדֹק ְרּבָ
ַחת זוֹ  ּבַ   :ְמׁשֻ

ַעת. ב ׁשְ הּ  ּבִ הּ  ִלְפֹרשׁ  ָצִריךְ , ִוְסּתָ ּנָ , ַאַחת עֹוָנה ִמּמֶ
ָאר ְוֹלא ְ א ְקִריבּות ִמׁשּ ִמישׁ  ֶאּלָ ׁשְ ְלַבד ִמּתַ  הּוא ִאם. ּבִ
ּיֹום הּ  ּפֹוֵרשׁ , ּבַ ּנָ ּלוֹ  ַהּיֹום אֹותוֹ  ִמּמֶ ֶסת ִאם ֲאִפּלוּ  ּכֻ  ַהּוֶ
סוֹ  ר, פוֹ ּבְ ד ּוֻמּתָ ְיָלה ִמּיָ ּלַ ַאֲחָריו ּבַ ּלְ  הּוא ִאם ְוֵכן, ׁשֶ

תוֹ  ְתִחּלָ ל ּפֹוֵרשׁ , ּבִ ר ַהּיֹום ּכָ ל ּוֻמּתָ ְיָלה ּכָ ָפָניו ַהּלַ ּלְ . ׁשֶ
ין ְוֵכן ְיָלה הּוא ִאם ַהּדִ ּלַ ל ּפֹוֵרשׁ , ּבַ ְיָלה ּכָ ר ַהּלַ  ּוֻמּתָ

ּיֹום ָפָניו ּבַ ּלְ ין, ּוְלַאֲחָריו ׁשֶ קָּ  ּבֵ ' בג ֶוֶסת ְבָעהׁשֶ
ָעִמים ַפַעם אוֹ  ּפְ   :ַאַחת ּבְ

ה. ג ּמֶ ָבִרים ּבַ ְגדֹוָלה, ֲאמּוִרים ּדְ ה ֲאָבל, ּבִ ְקַטּנָ ּלֹא ּבִ  ׁשֶ
יָעה עּוִרים ִליֵמי ִהּגִ  ֵאין, ִסיָמִנים ֵהִביָאה ְוֹלא, ַהּנְ
הּ  ָסמּוךְ  ִלְפֹרשׁ  ָצִריךְ  ל ְלִוְסּתָ ּלֹא ְזַמן ּכָ ' ג ְקָבָעתוֹ  ׁשֶ

ין ְוהּוא. ָעִמיםפְּ  קוּ  ִלְזֵקָנה ַהּדִ ּלְ ְסּתַ ּנִ ֶמיהָ  ׁשֶ   :ּדָ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 יב
 יב

ָהֵנץ ִלְראֹות ְרִגיָלה ִאם. ד ה ּבְ  ָלן ִקים ְוָלא, ַהַחּמָ
יר ּפִ ה ָהֵנץ ֹקֶדם ִאי ׁשַ  ֲאסּוָרה ֵאיָנהּ , ַאֲחָריו אוֹ  ַהַחּמָ
א ּיֹום ֶאּלָ   :ּבַ

ה ִלְראֹות ְרִגיָלה ִאם. ה ה ֵהֵנץ ִמּקֶֹדם ְרִאּיָ  ַעד ַהַחּמָ
ה ֵהֵנץ ַאַחר ְיָלה ֲאסּוָרה, ַהַחּמָ ּלַ עּור ּוַבּיֹום ּבַ ִ ׁשּ  ּכַ

ךְ  ְמׁשָ   :ּבוֹ  ַהּנִ

ךְ  ֶוֶסת ִאם. ו ֹוַפַעת, ָיִמים' ג אוֹ ' ב ִנְמׁשָ ׁשּ  אוֹ  ׁשֶ
ֶפת א ִלְפֹרשׁ  ְצִריָכה ֵאיָנהּ , ְמַזּלֶ  ָהִראׁשֹוָנה עֹוָנה ֶאּלָ

ל ֶסת ׁשֶ ָעבְ  ְוֵכיָון, ַהּוֶ ֶרת, ָרֲאָתה ְוֹלא עֹוָנה ָרהׁשֶ   :ֻמּתֶ

יעַ  ִאם. ז הּ  ִהּגִ יֵמי ִוְסּתָ ר, ִעּבּוָרהּ  ּבִ ֻהּכַ ֶ ָרהּ  ִמׁשּ  אוֹ , ֻעּבָ
יֵמי ֵהם ֵמיִניָקָתהּ  ּבִ ים ד"כ ׁשֶ ּנֹוַלד ֳחָדׁשִ ֶ ָלד ִמׁשּ , ַהּוָ
ָלד ֵמת ֲאִפּלוּ  הּ  ָסמּוךְ  ִלְפֹרשׁ  ָצִריךְ  ֵאין, ַהּוָ , ְלִוְסּתָ
תֹוךְ  ַוֲאִפּלוּ  הּ  ּבְ ֶרת ִוְסּתָ ֹלא ֻמּתֶ ִדיָקה ּבְ   :ּבְ

ית ָהְיָתה. ח ַמֲחֹבא ֶנֱחּבֵ ֵני ּבְ ַחד ִמּפְ יעַ , ּפַ ַעת ְוִהּגִ  ׁשְ
הּ  ת ֵאיָנהּ , ִוְסּתָ ׁשֶ   :לוֹ  חֹוׁשֶ

ָאר. ט ים ׁשְ ִדיָקה ְצִריכֹות, ָנׁשִ יעַ  ּבְ ּגִ ּיַ ׁשֶ ֶסת ּכְ  ָעַבר. ַהּוֶ
ֶסת ְדָקה ְוֹלא ַהּוֶ ההִ  ְוֹלא ּבָ יׁשָ ֹלא ְטהֹוָרה, ְרּגִ  ּבְ
ִדיָקה ֲאסּוָרה אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבְ ְבּדֹק ַעד ׁשֶ ּתִ  ֵישׁ  ִאם, ׁשֶ

הּוא אוֹ , ָקבּועַ  ֶוֶסת ָלהּ  י ַעל ַאף' ל יֹום ׁשֶ ֵאינוֹ  ּפִ  ׁשֶ
  :ָקבּועַ 

ֶרךְ  ָלֵצאת ָהרֹוֶצה. י ּתוֹ  ִלְפֹקד ָצִריךְ  ַלּדֶ  ֲאִפּלוּ  ִאׁשְ
הּ  ָסמּוךְ    :ְלִוְסּתָ

ה. יא ָ שׁ  ִאׁשּ ּיֵ יעַ , ְלַבד ְלָיִמים ֶוֶסת ָלהּ  ׁשֶ ַעת ְוִהּגִ  ׁשְ
הּ  ה ַעד ָעֶליהָ  ָלֹבא ָאסּור, ִוְסּתָ ֲאֶלּנָ ׁשְ ּיִ  ֵאין ְוִאם. ׁשֶ
ָתהּ ' ל יֹום, ֶוֶסת ָלהּ  יעַ  ָהֵוי ִלְרִאּיָ ִהּגִ ַעת ּכְ הּ  ׁשְ . ִוְסּתָ
ֲהָתה ְוִאם ֶסת ַאַחר ׁשָ עּור ַהּוֶ ְסּפֹר ׁשִ ּתִ א, ְוִתְטּבֹל ׁשֶ  ּבָ
ֹאל ָצִריךְ  ְוֵאין ָעֶליהָ    :ִלׁשְ

ְסּתֹות ְלֶוֶסת ְלָיִמים ֶוֶסת ָלהּ  ָהָיה. יב גֹון ַהּגּוף ִמּוִ  ּכְ
יָון, ָבהּ  ְוַכּיֹוֵצא ְקִפיָצה ֶסת ּכֵ ַהּוֶ לּוי ׁשֶ ה ּתָ ַמֲעׂשֶ , ּבְ
ת ֲאָבל, ָרֲאָתה ְוֹלא ָקְפָצה ֹלא ֵאמּור ׁשֶ  ְלעֹוָנה חֹוׁשֶ
ינֹונִ  ִהיא יתּבֵ   יֹום' ל ׁשֶ

 קפה סימן
 אמרה כך ואחר אני טמאה שאמרה אשה דין

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , אני טהורה

ה. א ָ ִהיא ָהִאׁשּ ֶחְזַקת ׁשֶ  ָלבֹוא לוֹ  ָאסּור, ְטֵמָאה ּבְ
ּתֹאַמר ַעד ָעֶליהָ  י: לוֹ  ׁשֶ   :ָטַבְלּתִ

ה ֻהְחְזָקה ְוִאם. ב ֵכנֹוֶתיהָ  ִנּדָ ׁשְ ָרא, ּבִ ת ּוהָ ׁשֶ  לֹוֶבׁשֶ
ָגִדים יָבה, ִנּדּוָתהּ  ִליֵמי ַהְמֻיָחִדים ּבְ אי ֲחׁשִ ַוּדַ  ּכְ
  :ְטֵמָאה

ךְ  ְוַאַחר, ֲאִני ְטֵמָאה: ְלַבֲעָלהּ  ָאְמָרה. ג : ָאְמָרה ּכָ
 ֲאַמְתָלא ָנְתָנה ְוִאם. ֶנֱאֶמֶנת ֵאיָנהּ , ֲאִני ְטהֹוָרה
גֹון, ִלְדָבֶריהָ  אֹוֶמֶרת ּכְ ּלֹא ׁשֶ ה ֵכן לוֹ  הָאְמרָ  ׁשֶ ִחּלָ , ּתְ

א ֵני ֶאּלָ ּלֹא ִמּפְ הּ  ָהָיה ׁשֶ ִמישׁ  ִלְסּבֹל ּכֹחַ  ּבָ ׁשְ  אוֹ , ּתַ
ּיֹוֵצא ַאֶחֶרת ַטֲעָנה ֶזה ּכַ  ָראּוהָ  ִאם ֲאָבל. ֶנֱאֶמֶנת, ּבָ

ת ָגִדים לֹוֶבׁשֶ ךְ  ְוַאַחר, ִנּדּוָתהּ  ִליֵמי ַהְמֻיָחִדים ּבְ  ּכָ
ְתָנה יפִּ  ַעל ַאף, ֲאִני ְטהֹוָרה: ָאְמָרה ּנָ  ֲאַמְתָלא ׁשֶ

  :ֶנֱאֶמֶנת ֵאיָנהּ , ִלְדָבֶריהָ 

שׁ  ָהָיה. ד ּמֵ הֹוָרה ִעם ְמׁשַ , ִנְטֵמאִתי: לוֹ  ְוָאְמָרה ַהּטְ
ד ּוֵפַרשׁ  ב, ִמּיָ ֵרת ַחּיָ ִציָאתוֹ , ּכָ ּיְ ִביָאתוֹ  לוֹ  ֲהָנָאה ׁשֶ . ּכְ
יַצד ה ּכֵ ְרֵני נֹוֵעץ, ַיֲעׂשֶ ָאֶרץ ַרְגָליו ִצּפָ  הְוׁשֹוהֶ , ּבָ
ֹלא ה ּבְ יׁשָ מּות ַעד ּדִ ּיָ ֵאֶבר ּופֹוֵרשׁ , ָהֵאֶבר ׁשֶ   :ֵמת ּבְ

 קפו סימן
 לאחר בין תשמיש לפני בין אשה בדיקת דיני

  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , תשמיש
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ה. א ָ שׁ  ִאׁשּ ּיֵ ִדיָקה ְצִריָכה ֵאיָנהּ , ָקבּועַ  ֶוֶסת ָלהּ  ׁשֶ  ּבְ
ָלל ִמישׁ  ִלְפֵני ֹלא, ּכְ ׁשְ ִמישׁ  ַאַחרלְ  ְוֹלא ּתַ ׁשְ . ּתַ

ה ַרּבָ ְפֵני ִלְבּדֹק ָלהּ  ֵאין, ְוַאּדְ ֲעָלהּ  ּבִ ַעת ּבַ ׁשְ  ּבִ
ִמישׁ  ׁשְ ֵדי, ּתַ ּלֹא ּכְ  ל"זַ  ם"ְוָהַרְמבַּ . נֹוְקפוֹ  ִלּבוֹ  ְיֵהא ׁשֶ
ִמישׁ  ַאַחר ִלְבּדֹק ַמְצִריךְ  ׁשְ ֵעד ִהיא, ּתַ  ְוהּוא ֶאָחד ּבְ
ֵעד ֶהם ְוִלְראֹות, ֶאָחד ּבְ א ּבָ ּמָ ם ָרֲאָתה ׁשֶ ַעת ּדָ ׁשְ  ּבִ

ִמישׁ  ׁשְ נּועֹות, ּוְלַדְעּתוֹ . ּתַ  ֹקֶדם ַאף ַעְצָמן ּבֹוְדקֹות ַהּצְ
ִמישׁ  ׁשְ   :ּתַ

ֹלשׁ , ָקבּועַ  ֶוֶסת ָלהּ  ֵאין ִאם. ב ָעִמים ׁשָ  ָהִראׁשֹוִנים ּפְ
ִמישׁ  ֹקֶדם ִלְבּדֹק ְצִריִכין ׁשְ ִמישׁ  ְוַאַחר ּתַ ׁשְ  הּוא, ּתַ
ֵעד ּלוֹ  ּבְ ֵעד ְוִהיא ׁשֶ הּ  ּבְ ּלָ אֹוָתם ֻהְחְזָקה ְוִאם, ׁשֶ  ּבְ
ֹלשׁ  ָעִמים ׁשָ ֵאיָנהּ  ּפְ ם רֹוָאה ׁשֶ ִמישׁ  ֵמֲחַמת ּדָ ׁשְ  ׁשּוב, ּתַ
ִדיָקה ְצִריָכה ֵאיָנהּ  ָלל ּבְ ִמישׁ  ִלְפֵני ֹלא, ּכְ ׁשְ  ְוֹלא ּתַ
ִמישׁ  ְלַאַחר ׁשְ ל, שׁ "ְוָהֹרא ם"ּוְלָהַרְמבַּ . ּתַ ֵאין ְזַמן ּכָ  ׁשֶ

ִדיָקה ִהיא ְצִריָכה ֶוֶסת ָלהּ  ִמישׁ  ֹקֶדם, ְלעֹוָלם ּבְ ׁשְ  ּתַ
ִמישׁ  ְוַאַחר ׁשְ ם ַמְצִריךְ  ם"ְוָהַרְמבַּ , ּתַ ּגַ ַעל ׁשֶ  ִיְבּדֹק ַהּבַ
ִמישׁ  ַאַחר ַעְצמוֹ  ׁשְ   :ּתַ

ה. ג ָ ֵאיָנהּ  ִאׁשּ ָפחֹות רֹוָאה ׁשֶ  ַאַחר ָיִמים ד"ִמי ּבְ
 ַעד ֶקַבע הּ לָ  ֵאין ָיִמים ד"י ְלַאַחר ֲאָבל, ְטִביָלָתהּ 

יָנהּ , יֹום ד"י ִדין ּדִ ה ּכְ ָ שׁ  ִאׁשּ ּיֵ   :ֶוֶסת ָלהּ  ׁשֶ

יחַ  ְלָאָדם ֵישׁ . ד ּתוֹ  ֶאת ְלַהּנִ ְבֹדק ִאׁשְ ּתִ ֵעד ׁשֶ ּלוֹ  ּבְ , ׁשֶ
ֱאֶמֶנת ִמּתֹוךְ  ּנֶ הּ  ַעל ׁשֶ ּלָ ּלוֹ  ַעל ֶנֱאֶמֶנת, ׁשֶ   :ׁשֶ

ם ָרֲאָתה ִאם. ה ִמישׁ  ֵמֲחַמת ּדָ ׁשְ ֹלשׁ  ּתַ עָ  ׁשָ  ִמיםּפְ
שׁ  ֲאסּוָרה, ְרצּוִפים ּמֵ ַעל אֹותוֹ  ִעם ְלעֹוָלם ְלׁשַ , ּבַ
ֵאר ַאַחר ִסיָמן בַּ  ְוִיְתּבָ   :ֶזה ׁשֶ

 קפז סימן
 ד"י ּובוֹ , תשמיש מחמת דם הרואה אשה דיני

  ְסִעיִפים:

ה. א ָ ָרֲאָתה ִאׁשּ ם ׁשֶ ִמישׁ  ֵמֲחַמת ּדָ ׁשְ ד ּתַ ְכֵדי, ִמּיָ  ּבִ
יט ּתֹוׁשִ ר ַתַחתלְ  ָיָדהּ  ׁשֶ ֶסת ְלַתַחת אוֹ , ַהּכַ  ְוִתּטֹל ַהּכֶ

ח, ּבוֹ  ִלְבּדֹק ֵעד ת, ַעְצָמהּ  ּוְתַקּנַ ׁשֶ ּמֶ ָעִמים' ג ְמׁשַ . ּפְ
ָכל ִאם ָעִמים' ג ּבְ ם ָרֲאָתה ְרצּוִפים ּפְ  ֲאסּוָרה, ּדָ

שׁ  ּמֵ ַעל ִעם ְלׁשַ א, ֶזה ּבַ ֵרשׁ  ֶאּלָ ְתּגָ א ּתִ ׂשֵ . ְלַאֵחר ְוִתּנָ
את ֵ ם ָרֲאָתהוְ , ְלַאֵחר ִנׂשּ ִמישׁ  ֵמֲחַמת ּדָ ׁשְ ָעִמים' ג ּתַ  ּפְ

שׁ  ֲאסּוָרה, ְרצּוִפים ּמֵ ם ְלׁשַ ַעל אֹותוֹ  ִעם ּגַ א, ּבַ  ֶאּלָ
ֵרשׁ  ְתּגָ א ּתִ ׂשֵ י ְוִתּנָ ִליׁשִ ם ְוִאם. ִלׁשְ י ִעם ּגַ ִליׁשִ ְ  ַהׁשּ
ם ָרֲאָתה ִמישׁ  ֵמֲחַמת ּדָ ׁשְ ָעִמים' ג ּתַ  ֹלא, ְרצּוִפים ּפְ
א ׂשֵ ּנָ א ְלַאֵחר ּתִ ְבּדֹק ַעד ַלּכֹל ֲאסּוָרה ֶאּלָ ּתִ   :ׁשֶ

יַצד. ב פֹוֶפֶרת נֹוֶטֶלת, ּבֹוֶדֶקת ּכֵ ל ׁשְ  ּוִפיהָ , ֲאָבר ׁשֶ
תֹוָכהּ  ְונֹוֶתֶנת, ְלתֹוָכהּ  ָרצּוף , מֹוךְ  ּוְבֹראׁשוֹ  ִמְכחֹול ּבְ

אֹותוֹ  אֹותוֹ  ּוַמְכֶנֶסת שׁ  ָמקֹום ַעד ָמקֹום ּבְ ּמָ ַ ַהׁשּ שׁ  ׁשֶ , ּדָ
ָידּועַ  ֹראׁשוֹ  ַעל םדָּ  ִנְמָצא הּוא ּבְ קֹור ִמן ׁשֶ , ַהּמָ

ָידּועַ , ָלאו ְוִאם, ַוֲאסּוָרה הּוא ּבְ ָדִדין ִמן ׁשֶ , ַהּצְ
ֶרת   :ּוֻמּתֶ

עֹוָדהּ  ַעְצָמהּ  ִלְבּדֹק רֹוָצה ִאם. ג ַחת ּבְ , ָהִראׁשֹון ּתַ
ה ַאַחר ׁשָ ּמְ ִ ׁשּ ֹלשׁ  ׁשֶ ָעִמים ׁשָ ָיָדהּ  ָהְרׁשּות, ּפְ ֶרת, ּבְ  ּוֻמּתֶ
ֲאסּוָרה אֹוְמִרים ְוֵישׁ . לוֹ  ִמישׁ  ָלִראׁשֹון ׁשֶ ׁשְ י ִמּתַ ִליׁשִ  ׁשְ

ְבִדיָקה ֲאִפּלוּ , ַוֵאיַלךְ    :ּבִ

ה ִאם. ד ׁשָ ּמְ הּ  ָסמּוךְ  ׁשִ ָתהּ  ּתֹוִלין ָאנוּ , ְלִוְסּתָ  ְרִאּיָ
ּום הּ  ִמׁשּ ִביָנן ְוֹלא ִוְסּתָ ִמישׁ  ֵמֲחַמת רֹוָאה ָלהּ  ַחׁשְ ׁשְ   :ּתַ

ה ֵישׁ  ִאם. ה אֹותוֹ  ַמּכָ ַדם ּתֹוִלין, ָמקֹום ּבְ ָתהּ  ּבְ . ַמּכָ
ם ְוִאם ָתהּ  ּדַ ה ַמּכָ ּנֶ ם ְמׁשֻ ָתהּ  ִמּדַ  ּתֹוָלה ֵאיָנהּ , ְרִאּיָ
ַדם ָתהּ  ּבְ   :ַמּכָ

ה ֶנֱאֶמֶנת. ו ָ ה: לֹוַמר ִאׁשּ אֹותוֹ  ִלי ֵישׁ  ַמּכָ  ָמקֹום ּבְ
ם ַהּדָ הּ  יֹוֵצא ׁשֶ ּנָ   :ִמּמֶ

ל ִאם. ז ָכל ּבֹוֶדֶקת ִהיאשֶׁ  ְזַמן ּכָ  ְוַהְסָדִקים ַהחֹוִרים ּבְ
ָתִמים מֹוֵצאת ֵאיָנהּ  י, ּכְ ָמקֹום ִאם ּכִ ָדִדין ֶאָחד ּבְ ּצְ , ּבַ
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ה ִלְתלֹות ֵישׁ  ּכָ ּמַ ּמִ אֹותוֹ  ׁשֶ ּבְ א ַצד ׁשֶ ן ְוָכל. ּבָ ּכֵ  ִאם ׁשֶ
ת ׁשֶ ַעת ַמְרּגֶ ׁשְ ִדיָקה ּבִ ּנֹוַגַעת, ּבְ ׁשֶ ַצד ּכְ קֹום ּבְ  ַההּוא ַהּמָ

ָאר, ְקָצת ָלהּ  ֹוֵאבכּ  ת ֵאיָנהּ  ּוְסָדִקים חֹוִרין ּוִבׁשְ ׁשֶ  ַמְרּגֶ
ֵאב ָלל ּכְ   :ּכְ

ְרֶצה ִאם. ח אֹות ּתִ ְהֶיה ָצִריךְ , ְלִהְתַרּפְ ּיִ  ֹקֶדם ׁשֶ
ק ְתַחּזֵ ּתִ ק ְלַאַחר ֲאָבל. ׁשֶ ְתַחּזֵ ּתִ ִקים ֵישׁ , ׁשֶ ּפְ  ִאם ִמְסּתַ

ר שׁ  ָהְרפּוָאה ַעל ִלְסֹמךְ  ֻמּתָ ּמֵ ךְ  ַאַחר ְלׁשַ  ִמי ְוֵישׁ . ּכָ
יר ּתִ ּמַ ָרֵאל רֹוֵפא ָלהּ  ָאַמר ִאם ׁשֶ את: ִיׂשְ  ְוִאם. ִנְתַרּפֵ
ְרֶאה ה ּתִ ָ ַסק ָהִאׁשּ ּפָ ם ׁשֶ הּ  ּדַ ָתהּ  ִוְסּתָ  ְיֵדי ַעל ּוְרִאּיָ

ר, ָהְרפּואֹות הֹוִעילוּ  ְוִנּכָ  עֹוֵבד ַעל ַאף ִלְסֹמךְ  ֵישׁ , ׁשֶ
  :ּכֹוָכִבים

הּ  ְוָנַפל ְתֹאםפִּ  ִהְפִחידּוהָ . ט ּנָ ם ֲחָרַרת ִמּמֶ את, ּדָ  ִנְתַרּפֵ
ֶרת ִמישׁ  ֵמֲחַמת ְוָרֲאָתה ָחְזָרה ְוִאם. ְלַבֲעָלהּ  ּוֻמּתֶ ׁשְ , ּתַ
ַעם ֲאִפּלוּ  ָידּועַ , ַאַחת ּפַ ּלֹא ּבְ את ׁשֶ ַמן. ִנְתַרּפֵ ה ּוַבּזְ  ַהּזֶ
יִרין ֵאין  ןמֹוִציִאי ֵאין, ּוִמיהוּ  זוֹ  ְרפּוָאה ְיֵדי ַעל ַמּתִ

ֲעָלהּ  אֹוָתהּ  ֵעל ַעד, זוֹ  ְרפּוָאה ַאַחר ִמּבַ ּבָ ּתִ  ְוַתֲחֹזר ׁשֶ
  :קּוָלהּ ְלִקלְ 

ם ָהרֹוָאה. י ַעת ּדָ ׁשְ ִמישׁ  ּבִ ׁשְ ֶרת, ּתַ שׁ  ֻמּתֶ ּמֵ ַעם ְלׁשַ  ּפַ
ִנית ֵהר ׁשֵ ּטַ ּתִ ׁשֶ יָנן ֵמיָחשׁ  ִמיהוּ . ּכְ  ִזְמָנא ֲחָדא ַחְיׁשִ
ָתהּ  ַאַחר גֹון, ְרִאּיָ ֲעַמִים אוֹ  ַאַחת ַעםפַּ  ָרֲאָתה ּכְ  ּפַ
ִיל ּלַ ל ּבַ יעַ , ְטִביָלָתהּ  ׁשֶ ּגִ ּתַ ׁשֶ ל ַלִיל ַאֶחֶרת ְטִביָלה ּכְ  ׁשֶ

ל ַלִיל ִלְפֹרשׁ  ָצִריךְ  ְוֵאין, ְטִביָלָתהּ   ְטִביָלה ׁשֶ
ית ִליׁשִ ָכל, ׁשְ ֹלא ִמיִדי ּדְ א ֹלא ֶוֶסת ָקְבָעה ּדְ  ַחְייׁשָ

א   :ִזְמָנא ֲחָדא ֶאּלָ

ה. יא ָ ִמישׁ  ֵמֲחַמת ָרֲאָתהשֶׁ  ִאׁשּ ׁשְ ָנה ֲחִצי ּוְלַאַחר, ּתַ  ׁשָ
ִמישׁ  ֵמֲחַמת ְוָרֲאָתה ָחְזָרה ׁשְ ֶרת, ּתַ ֲהֵרי, ְלַבֲעָלהּ  ֻמּתֶ  ׁשֶ
ג ָקְבָעה ֹלא ִוים ְוָסתֹות' ּבְ ִדּלּוג ְוֹלא, ׁשָ , ִמיהוּ . ּבְ

ת ׁשֶ ַעם ָלַאֲחרֹון חֹוׁשֶ יעַ , ַאַחת ּפַ ּגִ ּיַ ָנה ֲחִצי ּוְכׁשֶ  ׁשָ
ת םִמּיוֹ  ם ְרִאּיַ  ְוִאם. ַאַחת עֹוָנה ֲאסּוָרה, ָהַאֲחרֹון ּדָ

ת ֶוֶסת ָקְבָעה ם ִלְרִאּיַ ִמישׁ  ֵמֲחַמת ּדָ ׁשְ ֹלשׁ  ּתַ  ִזְמֵני ׁשָ
ֶוה ֶוֶסת ֶרת, ׁשָ שׁ  ֻמּתֶ ּמֵ ין ְלׁשַ  ְיֵמי ַאךְ . ְלֶוֶסת ֶוֶסת ּבֵ

ֶסת ת ַהּוֶ ָעֵקר ַעד ּפֹוֶרׁשֶ ּיֵ ֹלשׁ  ׁשֶ ָעִמים ׁשָ   :ּפְ

ִמישׁ  ֵמֲחַמת ָאהָהרוֹ . יב ׁשְ ָעִמים' ג ּתַ  ָאסּור, ּפְ
הֹוָתהּ  א, ָעֶליהָ  ָלֹבא רֹוֶצה ֵאינוֹ  ִאם ַאף ְלַהׁשְ  ִאם ֶאּלָ

ן הֹוָתהּ  רֹוֶצה ּכֵ ִלישׁ  ְיֵדי ַעל ְלַהׁשְ  ֶאְצָלהּ  ֵיֵלךְ  ְוֹלא. ׁשָ
א ֵעִדים ֶאּלָ   :ּבְ

תּוָלה ֶאת ַהּבֹוֵעל. יג ה ַהּבְ ּמָ ָעִמים ּכַ ם הְוָרֲאתָ , ּפְ  ּדָ
ִמישׁ  ֵמֲחַמת ׁשְ ֵהם ַמְחְזִקיָנן ְלעֹוָלם, ּתַ ם ׁשֶ תּוִלים ּדַ , ּבְ

שׁ  ַעד ּמֵ ׁשַ ּתְ ַעם ׁשֶ ְרֶאה ְוֹלא ַאַחת ּפַ ם ּתִ  ֵמֲחַמת ּדָ
ִמישׁ  ׁשְ ךְ  ַאַחר ְוִאם. ּתַ ְרֶאה ּכָ ֹלשׁ  ּתִ ָעִמים ׁשָ  ֵמֲחַמת ּפְ
ִמישׁ  ׁשְ ם רֹוָאה ִלְהיֹות ֻהְחְזָקה, ּתַ שְׁ  ֵמֲחַמת ּדָ   :ִמישׁ ּתַ

ה. יד ָ שׁ  ִאׁשּ ּיֵ ֵאיָנהּ  ּוְפָצִעים ַמּכֹות ָלהּ  ׁשֶ  ְיכֹוָלה ׁשֶ
ֵצא, ִלְטּבֹל ַחת ּתֵ ֲעָלהּ  ִמּתַ ֵדי, ּבַ ּלֹא ּכְ ֵטל ׁשֶ ה ִיּבָ ִרּיָ  ִמּפְ
ה   :ּוְרִבּיָ

 קפח סימן
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , הדם מראות דיני

ל. א ין, ָאֹדם ַמְרֶאה ּכָ ה ֶההכֵּ  הּוא ִאם ּבֵ  אוֹ , ַהְרּבֵ
ל ְוֵכן. ְטֵמִאים, ָעֹמק ֹחר ַמְרֶאה ּכָ א ָטהֹור ְוֵאין. ׁשָ  ֶאּלָ
ַמְרֶאה ֲאִפּלוּ , ָיֹרק ַמְרֶאה ְוֵכן ָלָבן ַמְרֶאה ֲעָוה ּכְ ַ  ַהׁשּ

ָהב אוֹ  ן ְוָכל, ַהּזָ ּכֵ ֹרק ׁשֶ י ַהּיָ ַכְרּתִ ִבים אוֹ  ּכְ ֲעׂשָ . ּכַ
ם ְסִמיכּות ּבוֹ  ֵישׁ  ַוֲאִפּלוּ  ה ָעב ּואְוה ּדָ  ַוֲאִפּלוּ , ַהְרּבֵ

ה יׁשָ ח ִהְרּגִ ְפּתַ ּנִ ד ּוָבְדָקה, ְמקֹוָרהּ  ׁשֶ  ַמְראֹות ּוָמְצָאה ִמּיָ
לוּ    :ְטהֹוָרה, ַהּלָ

ה ֶנֱאֶמֶנת. ב ָ ֶזה: לֹוַמר ִאׁשּ יו, ָרִאיִתי ּכָ ְדּתִ  ִאם. ְוִאּבַ
 ֵהִביָאה ִאם ֲאָבל. ָטהֹור, ָיֹרק אוֹ  ָלָבן ַמְרֶאה הּוא

ם וּ ְלָפֵנינ ָטֵמא ְוֶהְחַזְקנּוהוּ , ּדָ ְקנוּ  ֲאִפּלוּ  אוֹ , ּבְ ּפַ  ִנְסּתַ
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לֹוִני ָחָכם: אֹוֶמֶרת ְוִהיא, ָטהֹור אוֹ  ָטֵמא הּוא ִאם  ּפְ
ּיֹוֵצא ִלי ִטֵהר ֶזה ּכַ   :ָעֶליהָ  סֹוְמִכין ֵאין, ּבָ

פֹוֶפֶרת ִהְכִניָסה. ג הּ  ְוהֹוִציָאה ׁשְ ם ּבָ  ְוֵכן. ְטהֹוָרה, ּדָ
ם הָרֲאתָ  ִאם ֲחִתיָכה ּדָ ַעת ִהיא ֲאִפּלוּ , ּבַ ם ְמֻבּקַ  ְוַהּדָ

ָקִעים ּבְ ִעְנָין, ּבַ ּנֹוֵגעַ  ּבְ ָרהּ  ׁשֶ ְבׂשָ יָון, ְטהֹוָרה, ּבִ ֵאין ּכֵ  ׁשֶ
ֶרךְ  ן ִלְראֹות ּדֶ ה ְוֵכן. ּכֵ ָ ֱעַקר ִאׁשּ ּנֶ הּ  ָמקֹור ׁשֶ ּלָ , ׁשֶ

ר ֲחִתיכֹות ּוְכִמין ׂשָ ֵבית נֹוְפִלים ּבָ . הֹוָרהטְ , ַהִחיצֹון ּבְ
יָלה ְוהּוא ִהּטִ ַמִים ַהֲחִתיכֹות ׁשֶ ִרין ּבְ , ִנּמֹוחוּ  ְוֹלא, ּפֹוׁשְ

פֹוֶפֶרת ּדּוְמָיא ְקַטּנֹות ֲחִתיכֹות ְוַדְוָקא ׁשְ  ֲאָבל, ּדִ
דֹוָלה ֲחִתיָכה לּום ָרֲאָתה ֹלא ֲאִפּלוּ , ְטֵמָאה, ּגְ  ְלִפי, ּכְ
ִאי ר ׁשֶ ֶבר ִלְפִתיַחת ֶאְפׁשָ ֹלא ַהּקֶ ם ּבְ ֵנֶפל ִפּלוּ אֲ , ּדָ  ּבְ
ּלֹא   :צּוָרתוֹ  ִנְגְמָרה ׁשֶ

ל. ד ם ּכָ ה ִמן ַהּיֹוֵצא ּדָ ָ ין, ָהִאׁשּ ין ַלח ּבֵ , ָיֵבשׁ  ּבֵ
א, עֹוד ְוֹלא. ְטֵמָאה הּ  ָיָצא ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ ּנָ  צּוַרת ִמּמֶ
ה ִרּיָ ִמין, ּבְ ִמין אוֹ  ְקִלּפֹות ּכְ ָערֹות ּכְ ִמין אוֹ  ׂשְ  ּכְ

ים ים ַיְבחּוׁשִ ְהיוּ  ְוהּוא. ְטֵמָאה, ֲאֻדּמִ ּיִ תֹוךְ  ִנּמֹוִחים ׁשֶ  ּבְ
ֹוִרים ְיֵדי ַעל, ְלֵעת ֵמֵעת ׁשּ ַמִים אֹוָתם ׁשֶ ִרין ּבְ , ּפֹוׁשְ
ִים ְוִיְהיוּ  ִרים ַהּמַ ל ּפֹוׁשְ ךְ  ּכָ ֵהם ְלֵעת ֵמֵעת ֶמׁשֶ  ׁשֶ
תֹוכוֹ  עּור. ּבְ מוֹ , ַהִחּמּום ְוׁשִ ֲאבוּ  ַמִים ּכְ ָ ׁשּ ִיץ ׁשֶ ּקַ  ּבַ
ָהר ְעָין אוֹ  ֵמַהּנָ ִית ְוָעְמדוּ , ֵמַהּמַ ּבַ ֹחם, ּבַ ִית ׁשֶ  ַהּבַ

ְמָתן ל ְוַכִחּמּום. ְמַחּמַ ךְ  ֵאּלוּ  ׁשֶ עּור הּוא ּכָ ִרין ׁשִ  ּפֹוׁשְ
ימֹות ים ֵהם ְוִאם. ַהֹחֶרף ּבִ ל ָקׁשִ ךְ  ּכָ ֵאיָנם, ּכָ  ׁשֶ
תֹוךְ  ִנּמֹוִחים  ִנּמֹוִחים ֵהם ֲאִפּלוּ , ְטהֹוָרה, ְלֵעת ֵמֵעת ּבְ

ַמֲעָכן ִמעּוךְ  ֵדייְ  ַעל ּמְ ְרָניו ׁשֶ ִצּפָ   :ּבְ

ה. ה ּמֶ ָבִרים ּבַ ִאם ֲאמּוִרים ּדְ , ְטהֹוָרה ִנּמֹוחוּ  ֹלא ׁשֶ
ְזַמן ֵהם ּבִ ים ׁשֶ מּוִרים ְיֵבׁשִ ֵאין, ּגְ ֶהם ׁשֶ ם ִעּמָ ָלל ּדָ . ּכְ
ם ִלְחלּוחַ  ׁשּום ֲעֵליֶהם ֵישׁ  ִאם ֲאָבל   :ְטֵמָאה, ּדָ

ה. ו ּמֶ ָבִרים ּבַ ִריךְ  מּוִריםאֲ  ּדְ ּצָ ִדיָקה ׁשֶ ה ּבְ ִרּיָ ׁשְ , ּבִ
ֶלת ַמּפֶ ִמין ּבְ ָערֹות ְקִלּפֹות ּכְ ם ֲחִתיַכת ֲאָבל, ּוׂשְ  ַאף, ּדָ

י ַעל ה ּפִ ׁשֶ ּקָ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְטֵמָאה, ִנּמֹוחַ  ְוֵאינוֹ  ׁשֶ
ם ּגַ ִדיָקה ָצִריךְ  ָלֶזה ׁשֶ ה ּבְ ִרּיָ ׁשְ  ֲחִתיָכה ִהיא ִאם, ּבִ
ה שִׁ  ְקַטּנָ פֹוֶפֶרת עּורּכְ ֶנה ׁשְ ק ּקָ בַּ  ּדַ יםׁשֶ ּקִ   :ּדַ

 קפט סימן
, קבוע וסת לה ושאין קבוע וסת לה שיש אשה דיני

  ְסִעיִפים: ד"ל ּובוֹ 

ל. א ה ּכָ ָ ֵאין ִאׁשּ ת, ָקבּועַ  ֶוֶסת ָלהּ  ׁשֶ ׁשֶ ' ל ְליֹום חֹוׁשֶ
ָתהּ  הּוא, ִלְרִאּיָ ינֹוִנית עֹוָנה ׁשֶ ים ִלְסָתם ּבֵ  ְוִאם, ָנׁשִ

 ה"ִמכ אוֹ ' ְלכ' ִמכ ָידּועַ  ִלְזַמן ָקבּועַ  ֶוֶסת ָלהּ  ֵישׁ 
ת, ה"ְלכ ׁשֶ ַמן חֹוׁשֶ דּועַ  ַלּזְ   :ַהּיָ

יַצד. ב גֹון, קֹוַבְעּתוֹ  ּכֵ ְרֶאה ּכְ ּתִ ָעִמים' ד ׁשֶ  ּוֵביֵניֶהם, ּפְ
ים' ג ִוין ְזַמּנִ גֹון, ׁשָ ָרֲאָתה ּכְ  יֹום' כ ּוְלסֹוף, ַהּיֹום ׁשֶ

ַעם ִרים ְלסֹוף ְועֹוד, ַאֶחֶרת ּפַ ' כ ְלסֹוף ְועֹוד, יֹום ֶעׂשְ
' ד ְצִריָכה ּוְלָכךְ . ַהַהְפָלגֹות ֶוֶסת ִנְקָרא ְוֶזה, יֹום

ה, ְרִאּיֹות ְרִאּיָ ְנָין ִמן ֵאיָנהּ  ִראׁשֹוָנה ׁשֶ  ְלִפי, ַהּמִ
ֵאיָנהּ  ַהְפָלָגה ׁשֶ ַבְעּתוֹ  ֹקֶדם ַוֲאִפּלוּ . ּבְ ּקְ ֹלשׁ  ׁשֶ ָעִמים ׁשָ  ּפְ
שֶׁ  ד, תחֹוׁשֶ ּיָ ּמִ ָרֲאָתה ַאַחר ׁשֶ ַעם ׁשֶ ' כ ְלסֹוף ַאַחת ּפַ

ת ׁשֶ אן חֹוׁשֶ יעַ  ְוֵאיֵלךְ  ִמּכָ ּגִ ּיַ ׁשֶ ת ְוֵכן', כ ּכְ ְרִאּיַ ִמים ּבִ  ַהּיָ
ִהיא ד, ַלֹחֶדשׁ  ְידּוִעים ְלָיִמים ׁשֶ ָרֲאָתה ַאַחר ִמּיָ  ׁשֶ
ַעם גֹון, ַלֹחֶדשׁ  ָידּועַ  ְליֹום ַאַחת ּפַ  ה"כ אוֹ  א"כ ּכְ
ת, ּבוֹ  ׁשֶ שׁ  ַוֲאסּוָרה, ַהּיֹום ְלֶזה ַאֶחֶרת ְלַפַעם חֹוׁשֶ ּמֵ  ְלׁשַ
ל ין ְוהּוא. ָהעֹוָנה אֹוָתהּ  ּכָ ָאר ַהּדִ  ֶוֶסת ִמיֵני ִלׁשְ

ִריָכה ּצְ ן ָלֶהם ָלחּושׁ  ׁשֶ ֶסת חּוץ, ּכֵ ּלּוג ִמּוֶ  ּוְכמוֹ , ַהּדִ
ֵאר ְתּבָ ּיִ ִסיָמן ׁשֶ ִריךְ  ָאְמרוּ  ְוֹלא. ֶזה ּבְ ּצָ ' ג ְלָקִבָעם ׁשֶ
ָעִמים א, ּפְ יָון, ֲעִקיָרה ְלִעְנַין ֶאּלָ ּכֵ ּקֹוַבְעּתוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
ֹלשׁ  ׁשָ ָעִמים ּבְ ָפחֹות ֶנֱעָקר ֵאינוֹ  ּפְ ָעִמים' ִמג ּבְ ל, ּפְ ּכָ  ׁשֶ

ּלֹא ְזַמן ָעִמים' ג ֲעַקְרּתוֹ  ׁשֶ  ֲאָבל. לוֹ  ָלחּושׁ  ְצִריָכה ּפְ
ַפַעם ֲאִפּלוּ , ֵלָאֵסר ת ַאַחת ּבְ ׁשֶ ה ַעםפַּ  לוֹ  חֹוׁשֶ ִנּיָ . ׁשְ
י ַעל ַאף, ּוִמיהוּ  ת ּפִ ׁשֶ חֹוׁשֶ ַפַעם ֶנֱעַקר, לוֹ  ׁשֶ , ַאַחת ּבְ
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ָעִמים' ב ְקַבְעּתוֹ  ֲאִפּלוּ  ִאם. ּפְ ָעִמים' ב ָרֲאָתה ׁשֶ  ּפְ
ית, ָידּועַ  ְליֹום ִליׁשִ ְ ת ֵאיָנהּ , ָרֲאָתה ֹלא ּוַבׁשּ ׁשֶ  לוֹ  חֹוׁשֶ
  :עֹוד

עֹות ֶוֶסת ָקְבָעה ִאם. ג ת ֵאיָנהּ , ְלָיִמים אְולֹ  ְלׁשָ ׁשֶ  חֹוׁשֶ
א ָעָתהּ  ֶאּלָ ְלַבד ׁשְ ֶסת, ּבִ ה ְוַהּוֶ ָעה ֶנֱעָקר הּוא ַהּזֶ ׁשָ  ּבְ
ֹלא ַוֲאִפּלוּ , ַאַחת ִדיָקה ּבְ   :ּבְ

ין ִחּלּוק ֵישׁ  עֹוד. ד ָעִמים' ג ְקַבְעּתוֹ  ּבֵ  ְקַבְעּתוֹ  ְלֹלא ּפְ
ָעִמים' ג בּועַ . ּפְ ַהּקָ י ַעל ַאף ׁשֶ ָעְברָ  ּפִ  ְוֹלא עֹוָנָתהּ  הׁשֶ

ה יׁשָ שׁ  ֲאסּוָרה, ִהְרּגִ ּמֵ ְבּדֹק ַעד ְלׁשַ ּתִ ֵצא ׁשֶ . ְטהֹוָרה ְוִתּמָ
ּלֹא ָעִמים' ג ְקַבְעּתוֹ  ְוׁשֶ יעַ  ִאם, ּפְ ֶסת ְזַמן ִהּגִ  ְוֹלא ַהּוֶ
ְדָקה יָון, ָרֲאָתה ְוֹלא ּבָ ָעְבָרה ּכֵ ֶרת, עֹוָנָתהּ  ׁשֶ . ֻמּתֶ
ינֹוִנית ְועֹוָנה ִהיא, ּבֵ יָנהּ , יֹום' ְלל ׁשֶ ֶוֶסת ּדִ   ָקבּועַ  ּכְ

ָעִמים. ה ְהֶיה ּפְ ּתִ ּקֹוַבַעת ַהַהְפָלָגה ׁשֶ ֶהם ׁשֶ ֶסת ּבָ , ַהּוֶ
ִדּלּוג גֹון. ּבְ ָרֲאָתה ּכְ ִנית ְוָרֲאָתה, ַהּיֹום ׁשֶ ', ל ְלסֹוף ׁשֵ

ית ִליׁשִ  ְלִדּלּוג ֶוֶסת ָקְבָעה, ב"ְלל ּוְרִביִעית, א"ְלל ּוׁשְ
ל ִהְרִחיָקה יןבֵּ . ַהְפָלגֹות ׁשֶ ּלּוָגהּ  ׁשֶ ה ּדִ ין, ַהְרּבֵ ּלֹא ּבֵ  ׁשֶ

א ִהְרִחיָקה ּלּוג ֶוֶסת ָקְבָעה, ֶאָחד יֹום ֶאּלָ ֶוה ַלּדִ ָ . ַהׁשּ
ָכל ּבְ ֵהא ִעְנָין ׁשֶ ּתְ ָוה ׁשֶ ָתהּ  ַמׁשְ   :ֶוֶסת ָלהּ  ָקְבָעה, ְרִאּיָ

ם. ו ׁשֵ ּקֹוַבַעת ּכְ ַהְפָלָגה ֶוֶסת ׁשֶ ִמים ּבְ ִוים ִמּיָ ֵאיָנםוְ  ׁשָ  ׁשֶ
ִוים ךְ , ׁשָ יֵמי קֹוַבַעת ּכָ בּועַ  ּוִביֵמי ַהֹחֶדשׁ  ּבִ ָ ִוים ַהׁשּ  ׁשָ

ֵאיָנם ִוים ְוׁשֶ יַצד. ׁשָ ָעִמים' ג ָרֲאָתה, ּכֵ ֶאָחד ּפְ  ּבְ
ת ּבָ ׁשַ ה אוֹ  ּבְ ת' ּבְ ּבָ ׁשַ ֶאָחד אוֹ , ּבְ ִניָסן ּבְ  ּוְבֶאָחד ּבְ
ר ִאּיָ ִסיָון ּוְבֶאָחד ּבְ ה אוֹ , ּבְ ִניָסן' ּבְ ר' ּוְבה ּבְ ִאּיָ ' ובה ּבְ
ִסיָון ֶאָחד ֶוֶסת ָלהּ  ָקְבָעה, ּבְ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ה אוֹ  ּבְ , ּבוֹ ' ּבְ
ֹחֶדשׁ  ּוְבֶאָחד ה אוֹ  ּבַ י ַעל ַאף, ּבוֹ ' ּבְ ֶאָחד ּפִ  ָמֵלא ׁשֶ
ִקין ֵאין, ָחֵסר ְוֶאָחד ָכךְ  ְמַדְקּדְ   :ּבְ

יַצד. ז יֵמי קֹוַבַעת ּכֵ ִדּלּוג ַהֹחֶדשׁ  ּבִ גֹון, ּבְ ָרֲאָתה ּכְ  ׁשֶ
ט ִניָסן ו"ּבְ ר ז"ְוט ּבְ ִאּיָ ִסיָון ז"ְוי ּבְ  ֶוֶסת ָקְבָעה ֹלא, ּבְ
ְרֶאה ַעד ּתִ י ׁשֶ ַתּמּוז ח"ּבְ ֵאין, ּבְ ה ׁשֶ  ִראׁשֹוָנה ְרִאּיָ

יָון, ִמְצָטֶרֶפת ֵאין ּכֵ וֹות ַהַהְפָלגֹות ׁשֶ  ִאם, ּוִמיהוּ . ׁשָ
ִהְתִחיָלה ֹקֶדם ֶוֶסת ָלהּ  ָהָיה ָתה ךְ כָּ  ְוַאַחר, ׁשֶ ּנְ  ׁשִ

ִדּלּוג ְוָרֲאָתה ָעִמים' ג ּבְ ִדּלּוג ֶוֶסת ָקְבָעה, ּפְ  ְלִפי. ּבְ
ַאף ִדּלּוג ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ָגה, אֹוָתהּ  ָרֲאָתה ּבְ ּלְ ּדִ ֶסת ׁשֶ  ִמּוֶ

בּועַ  ַאף אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ָלהּ  ַהּקָ י ַעל ׁשֶ ּלֹא ּפִ  ָרֲאָתה ׁשֶ
א ט ֶאּלָ ִניָסן ו"ּבְ ר ז"ְוט ּבְ ִאּיָ ִסיָון ז"יוְ  ּבְ  ָקְבָעה, ּבְ
ת ֶוֶסת ׁשֶ ַתּמּוז ח"ְלי ְוחֹוׁשֶ ָאב ט"ְוי ּבְ . ְלעֹוָלם ְוֵכן, ּבְ
  :ּוְלַהְחִמיר ְלִדְבֵריֶהם ָלחּושׁ  ְוֵישׁ 

ג פ"ג ָרֲאָתה. ח ים' ּבְ ִדּלּוג, ֳחָדׁשִ  ְוָרֲאָתה ְוָחְזָרה, ּבְ
אֹוָתם ּלּוִגים ּבְ ן ָנֲהָגה ִאם, ַעְצָמן ּדִ ָעמִ ' ג ּכֵ  ֲהֵרי, יםּפְ

יַצד. ָחִליָלה ְלִדּלּוג ָקבּועַ  ֶוֶסת ֶזה  ו"ט ָרֲאָתה, ּכֵ
ִניָסן ר ז"ְוט ּבְ ִאּיָ ִסיָון ז"ְוי ּבְ  ְוָרֲאָתה ָחִליָלה ְוָחְזָרה, ּבְ

ַתּמּוז ו"ט ָאב ז"ְוט ּבְ ֱאלּול ז"ְוי ּבְ  ָחְזָרה ְועֹוד, ּבֶ
ֵרי ו"ט ְוָרֲאָתה ִתׁשְ ָון ז"ְוט ּבְ ֶחׁשְ כִ  ז"ְוי ּבְ , ְסֵליוּבְ
ת, ָחִליָלה ְלִדּלּוג ֶוֶסת ָלהּ  ָקְבָעה ׁשֶ  ו"ט ְלעֹוָלם ְוחֹוׁשֶ
  :ֶזה ְלֹחֶדשׁ  ז"ְוי ֶזה ְלֹחֶדשׁ  ז"ְוט ֶזה ְלֹחֶדשׁ 

ֶאָחד ָרֲאָתה. ט ִניָסן ּבְ ִסיָון ּוְבֶאָחד ּבְ ָאב' ּוְבא ּבְ , ּבְ
 ָרֲאָתה ֲאָבל. ְלִדּלּוִגים ֹחֶדשׁ  ְלֹראשׁ  ֶוֶסת ָלהּ  ָקְבָעה
ֶאָחד ִניָסן ּבְ ר ּוְבֶאָחד ּבְ ִאּיָ ַתּמּוז ּוְבֶאָחד ּבְ  ּוְבֶאָחד, ּבְ
ִסיָון   :ֶוֶסת ָלהּ  ָקְבָעה ֹלא, ָרֲאָתה ֹלא ּבְ

ִניָסן ו"ט ָרֲאָתה. י ר ז"ְוט ּבְ ִאּיָ ִסיָון ח"ְוי ּבְ  ֹלא, ּבְ
יָון, ֶוֶסת ָלהּ  ָקְבָעה ֵסְרָגה ּכֵ ֹחֶדשׁ  ׁשֶ י ּבַ ִליׁשִ ְ  ְוֹלא ַהׁשּ

  :ּבוֹ  ח"י ַעד ָתהָראֲ 

ָגה. יא ּלְ ַעם ּדִ ִים אוֹ  ַאַחת ּפַ ּתַ ת ֵאיָנהּ , ׁשְ ׁשֶ  חֹוׁשֶ
י ַעל ַאף, ְלִדּלּוג ת ּפִ ׁשֶ חֹוׁשֶ ַאר ׁשֶ ַפַעם ְוָסתֹות ִלׁשְ  ּבְ
ת ֵאיָנהּ , ַאַחת ׁשֶ ּלּוג ְלֶוֶסת חֹוׁשֶ ֶעּנוּ  ַעד, ַהּדִ ְקּבָ ּתִ   :ׁשֶ

ה, ַהֵסרּוג ֶוֶסת. יב ְנָין ִמן הִראׁשֹונָ  ְרִאּיָ  ְלִדְבֵרי, ַהּמִ
י ַעל ְוַאף, ַהּכֹל ִהְרִחיָקה ּפִ א. ְרִאּיֹוֶתיהָ  ׁשֶ ִעְנַין ֶאּלָ ּלְ  ׁשֶ
שׁ  הּ  ֲחׁשַ ה ִוְסּתָ ְתִחּלָ ֶוה הּוא ּבִ ֵאיָנהּ , ְלִדּלּוג ׁשָ  ׁשֶ
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ת ׁשֶ א חֹוׁשֶ . לוֹ  ַהָסמּוךְ  ֹחֶדשׁ  ְלֹראשׁ  ֹחֶדשׁ  ֵמֹראשׁ  ֶאּלָ
גֹון ָרֲאָתה ּכְ ֹראשׁ  ׁשֶ ת, ִניָסן ֹחֶדשׁ  ּבְ ׁשֶ  ְלֹראשׁ  חֹוׁשֶ
ר ֹחֶדשׁ  , ִסיָון ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ַעד ָרֲאָתה ֹלא ְוִאם, ִאּיָ

ת ׁשֶ ּמּוז ֹחֶדשׁ  ְלֹראשׁ  חֹוׁשֶ  ֹלא ְוִאם, לוֹ  ַהָסמּוךְ , ּתַ
ֹראשׁ  ָרֲאָתה ּמּוז ֹחֶדשׁ  ּבְ ת ֵאיָנהּ , ּתַ ׁשֶ  ֹחֶדשׁ  ְלֹראשׁ  חֹוׁשֶ

י ַעל ַאף, ָאב ֵהם ּפִ ים' ב ַהְפָלַגת ׁשֶ ֵעין ֳחָדׁשִ  ּכְ
ֵני, ָהִראׁשֹוָנה ַהַהְפָלָגה ַהְפָסַקת ִמּפְ ִני ַהֹחֶדשׁ  ׁשֶ ֵ  ַהׁשּ
ָלה ּטְ ת ּבִ ת, ָהִראׁשֹון ְרִאּיַ י ַהֹחֶדשׁ  ּוְרִאּיַ ִליׁשִ ְ  ִהיא ַהׁשּ

ת, ֶוֶסת ַהְתָחַלת ׁשֶ  ְוֹלא, ַהָסמּוךְ  ֹחֶדשׁ  ְלֹראשׁ  ְוחֹוׁשֶ
  :יֹוֵתר

ה ֵאין. יג ָ ה ָרֲאָתה ֲאִפּלוּ , ֶוֶסת ָלהּ  ַעתקֹובַ  ָהִאׁשּ ֹלׁשָ  ׁשְ
י ים ָראׁשֵ א, ֶזה ַאַחר ֶזה ֳחָדׁשִ ן ִאם ֶאּלָ ם ִיְהיוּ  ּכֵ ּלָ  ּכֻ
עֹוָנה ּיֹום, ַאַחת ּבְ ְיָלה אוֹ  ּבַ ּלַ ֹלשׁ  ָרֲאָתה ְוִאם. ּבַ  ׁשָ
ָעִמים ּיֹום ּפְ ְיָלה ְוָהְרִביִעית, ּבַ ּלַ ֹלשׁ  אוֹ , ּבַ ָעִמים ׁשָ  ּפְ
ְיָלה ּלַ ּיֹום ָהְרִביִעיתוְ  ּבַ ת, ּבַ ׁשֶ ּיֹום חֹוׁשֶ ְיָלה ּבַ ֵני ּוַבּלַ  ִמּפְ
שׁ  ֶסת ֲחׁשַ ֵני ָהִראׁשֹון ַהּוֶ שׁ  ּוִמּפְ ִני ֲחׁשַ ֵ הּוא, ַהׁשּ  ׁשֶ

ָעִמים ָרֲאָתה ְוִאם, ָהַאֲחרֹון ּיֹום ּפְ ְיָלה ּוְפָעִמים ּבַ ּלַ , ּבַ
ּלֹא ְרֶאה אוֹ , ַהֵסֶדר ַעל ׁשֶ ּתִ ּיוֹ  ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ' ְוג םּבַ

ְיָלה ָהַאֲחרֹונֹות ּלַ ְיָלה ָהִראׁשֹוָנה אוֹ , ּבַ ּלַ ' ְוַהג ּבַ
ּיֹום ַאֲחרֹונֹות ֹלשׁ  אוֹ , ּבַ ֶזה ׁשָ ֹלשׁ  ּבָ ֶזה ְוׁשָ ת, ּבָ ׁשֶ  חֹוׁשֶ
ְלַבד ָלַאֲחרֹוָנה   :ּבִ

ִרים יֹום ִלְראֹות ְרִגיָלה ָהְיָתה. יד ָתה, ֶעׂשְ ּנְ  ְליֹום ְוׁשִ
ים ֹלׁשִ יעַ , ּוִריםֲאס ָוֶזה ֶזה, ׁשְ ּגִ ּיַ ת' כ יֹום ּוְכׁשֶ  ִלְרִאּיַ
ים ֹלׁשִ ּום ֲאסּוָרה, ׁשְ ְרֶאה ֹלא ְוִאם, ָהִראׁשֹון ֶוֶסת ִמׁשּ  ּתִ

ת ּבוֹ  ׁשֶ ָתה'. ל ְליֹום חֹוׁשֶ ּנְ ֲעַמִים ׁשִ  ָוֶזה ֶזה' ל ְליֹום ּפַ
ָתה. ֲאסּוִרים ּנְ ָעִמים' ג ׁשִ ר', ל ְליֹום ּפְ ' כ יֹום ֻהּתַ
ָתה ְלַאַחר ְוִאם. 'ל יֹום ְוֶנֱאַסר ּנְ ִ ׁשּ ַעם ׁשֶ ֲעַמִים אוֹ  ּפַ  ּפַ
ל ֶוֶסת ָחַזר', כ ְלסֹוף ָרֲאָתה' ל ְליֹום  ִלְמקֹומוֹ ' כ ׁשֶ
ר ים ְוֻהּתַ ֹלׁשִ   :ׁשְ

ָתה. טו ּנְ ָוה ְוֹלא ְרִאּיֹוֶתיהָ  ׁשִ גֹון, אֹוָתם ִהׁשְ ָתה ּכְ ּנְ ִ ׁשּ  ׁשֶ
ַעם ִני' ל ְליֹום ַאַחת ּפַ ֵ  ֶנֱעַקר, ד"ְלל' ְוַהג, ב"ְלל ְוַהׁשּ
ָלל ֶוֶסת ָלהּ  ְוֵאין ָהִראׁשֹון ֶוֶסת  ִלְראֹות ָחְזָרה ְוִאם. ּכְ
יֹום ֶסת ּבְ  ָהִראׁשֹון ִלְקִביעּותוֹ  חֹוֵזר, ָהִראׁשֹון ַהּוֶ

ת ׁשֶ ִמיד לוֹ  ְוחֹוׁשֶ ָעֵקר ַעד ּתָ ּיֵ הּ  ׁשֶ ּנָ ֹלשׁ  ִמּמֶ ָעִמים ׁשָ . ּפְ
ין ְוהּוא ְראֹות ְלִהְפִסיָקה ַהּדִ  ְוַאַחר, עֹונֹות ֹלשׁ שָׁ  ִמּלִ
ךְ  יֹום ִלְראֹות ָחְזָרה ּכָ ֶסת ּבְ   :ָהִראׁשֹון ַהּוֶ

ּיֹוֵצא. טז ֶזה ּכַ ין ּבָ יַצד. ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ֶוֶסת ֲעִקיַרת ּדִ , ּכֵ
ֹראשׁ  ִלְראֹות ְרִגיָלה ָהְיָתה  ֹראשׁ  ָעֶליהָ  ְוָעַבר, ֹחֶדשׁ  ּבְ
ת, ָרֲאָתה ְוֹלא ֹחֶדשׁ  ׁשֶ ַעְברוּ  ַעד ֹחֶדשׁ  ְלֹראשׁ  חֹוׁשֶ ּיַ  ׁשֶ
ה ָעֶליהָ  ֹלׁשָ י ׁשְ ים ָראׁשֵ ה ָעֶליהָ  ָעְברוּ . ֳחָדׁשִ ֹלׁשָ  ׁשְ
י ים ָראׁשֵ ת ֵאיָנהּ , ָרֲאָתה ְוֹלא ֳחָדׁשִ ׁשֶ  ָחְזָרה. ָלֶהם חֹוׁשֶ
ֹראשׁ  ְוָרֲאָתה ֶסת ָחַזר, ֹחֶדשׁ  ּבְ   :ִלְמקֹומוֹ  ַהּוֶ

ל. יז ע ֶוֶסת ּכָ ְקּבַ ּנִ  ּבוֹ  ָרֲאָתה וּ ֲאִפלּ , ֹאֶנס ֵמֲחַמת ׁשֶ
ה ּמָ ָעִמים ּכַ ֵני, ֶוֶסת ֵאינוֹ , ּפְ ּפְ ּמִ . ָרֲאָתה ָהֹאֶנס ׁשֶ

 ֶוֶסת ָלהּ  ָקְבָעה, ְוָרֲאָתה ָקְפָצה, ְוָרֲאָתה ָקְפָצה
ֹלא, ְלָיִמים יַצד. ְקִפיצֹות ּבְ ֶאָחד ָקְפָצה, ּכֵ ת ּבְ ּבָ ׁשַ  ּבְ
ם ְוָרֲאָתה ֶאָחד ָקְפָצה יֹום' כ ּוְלַאַחר, ּדָ שַׁ  ּבְ תּבְ  ּבָ
ם ְוָרֲאָתה יֹום ָקְפָצה יֹום ט"י ּוְלַאַחר, ּדָ ת ּבְ ּבָ ַ  ְולא ַהׁשּ
ם ָרֲאָתה ת ּוְלַאַחר, ּדָ ּבָ ַ ֹלא ָרֲאָתה ַהׁשּ  ֲהֵרי, ְקִפיָצה ּבְ
ע ת ֶאָחד ִנְקּבַ ּבָ ׁשַ ֲהֵרי', כ ַאַחר ּבְ ַהּיֹום נֹוַדע ׁשֶ ַרם ׁשֶ  ּגָ
ִפיָצה ְוֹלא, ָלהּ  ע ּוְכָבר, ַהּקְ ָעִמים' ג ֶזה יֹום ִנְקּבַ . ּפְ
ל ְוֵכן ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

יֹום ָקְפָצה. יח גֹון, ָידּועַ  ּבְ ֹראשׁ  ּכְ ֶאָחד אוֹ  ֹחֶדשׁ  ּבְ  ּבְ
ת ּבָ ׁשַ ג ֵכן ְוֵאַרע, ּבוֹ  ְוָרֲאָתה, ּבְ ג אוֹ  ח"ר' ּבְ  ֶאָחד' ּבְ
ת ּבָ ׁשַ ת ֶוֶסת ָלהּ  ָקְבָעה, ּבְ ׁשֶ ַעם ְלָכל ְוחֹוׁשֶ ְקּפֹץ ּפַ ּתִ  ׁשֶ

ךְ  ַאַחר ְוִאם. ְזַמן אֹותוֹ בְּ  יעַ  ּכָ ת' א ִהּגִ ּבָ ׁשַ  ְוֹלא ּבְ
ְפָצה אוֹ , ָקְפָצה ּקָ ִני ׁשֶ ׁשֵ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ת ֵאיָנהּ , ּבְ ׁשֶ , חֹוׁשֶ
ֲהֵרי א ָקְבָעה ֹלא ׁשֶ ל ִלְקִפיצֹות ֶאּלָ ת ֶאָחד ׁשֶ ּבָ ׁשַ   :ּבְ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן קפט הלכות נדה
  

 

505

  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 יב
 יב

ֱאְרעוּ  ִמְקִרים ְיֵדי ַעל ֶוֶסת קֹוַבַעת ֵישׁ . יט ּיֶ ג ׁשֶ  ּוָפהּ ּבְ
גֹון ַפֶהֶקת ּכְ ּמְ ַהְינוּ , ׁשֶ ָאָדם ּדְ ט ּכְ ּפֹוׁשֵ  ְזרֹועֹוָתיו ׁשֶ

ָאָדם אוֹ , ּכֶֹבד ֵמֲחַמת ּפֹוֵתחַ  ּכְ יו ׁשֶ  אוֹ , ּכֶֹבד ֵמֲחַמת ּפִ
ָאָדם ּמֹוִציא ּכְ ֶרךְ  קֹול ׁשֶ רֹון ּדֶ ת ִאם ְוֵכן, ַהּגָ ׁשֶ  ִמְתַעּטֶ
ֶרךְ  ה ּדֶ ת אוֹ , ַמּטָ ׁשֶ ִפי חֹוׁשֶ ֵרסָ  ּבְ ּפּוֵלי הּכְ , ֵמֶעיהָ  ּוְבׁשִ
ֲאָחזּוהָ  אוֹ  ַחת ִציֵרי ׁשֶ ּדַ הּ  אוֹ , ַהּקַ ֹראׁשָ  ְוֵאיָבֵריהָ  ׁשֶ

ֵבִדים ָכל, ָעֶליהָ  ּכְ ה ָלהּ  ְיֵאַרע ִאם ֵמֵאּלוּ  ֶאָחד ּבְ ֹלׁשָ  ׁשְ
ָעִמים ָכל, ֶוֶסת ָלהּ  ָקְבָעה, ְוָרֲאָתהּ , ּפְ ּבְ ַעם ׁשֶ ִהיא ּפַ  ׁשֶ
ת ׁשֶ שׁ לְ  ֲאסּוָרה, ֵמֶהם חֹוׁשֶ ּמֵ ִפהּוק ּוִמיהוּ . ׁשַ  אוֹ  ּבְ
ל ִעּטּושׁ  ַעם ׁשֶ ֶסת ֵאין ֶאָחד ּפַ ע ַהּוֶ א, ִנְקּבָ  ֶאּלָ

ה עֹוׂשָ ׁשֶ ן ּכִ ה ּכֵ ָעִמים ַהְרּבֵ  ֵאַרע ְוִאם. ֶזה ַאַחר ֶזה ּפְ
ה ָלהּ  ֹלׁשָ ָעִמים ׁשְ ָכל, ּפְ ּבְ ַעם ׁשֶ ָתה ּפַ ה ֵכן ָעׂשְ  ַהְרּבֵ

ָעִמים ָסתֹות ֵאּלוּ  ְוָכל. ֶוֶסת ֶזה ֲהֵרי, ּפְ גּוָפהּ  ַהּוְ ּבְ  ׁשֶ
א, ָידּועַ  ְזַמן ָלֶהם ֵאין ָכל ֶאּלָ ַעם ּבְ ְקֶרה ּפַ ּיִ  ֶזה ָלהּ  ׁשֶ

ְקֶרה א ְוִאם. ֶוֶסת הּוא, ַהּמִ , ָידּועַ  ִלְזַמן ַהּגּוף ֶוֶסת ּבָ
גֹון , יֹום' ְלכ יֹום' ִמכ אוֹ  ֹחֶדשׁ  ְלֹראשׁ  ֹחֶדשׁ  ֵמֹראשׁ  ּכְ

ֶסת ּוְלֵמחּושׁ  ִלְזַמן ֶוֶסת ָלהּ  ָקְבָעה ת ְוֵאיָנהּ , ַהּוֶ ׁשֶ  חֹוׁשֶ
א ֵניֶהם ֶאּלָ ַיַחד ִלׁשְ יעַ  ְוִאם, ּבְ א ְוֹלא ָהֵעת ִהּגִ  ּבָ

חּושׁ  א אוֹ , ַהּמֵ ּבָ חּושׁ  ׁשֶ ֹלא ַהּמֵ ת ֵאיָנהּ  ִעּתוֹ  ּבְ ׁשֶ   :חֹוׁשֶ

ֲהָקה. כ ָעִמים' ב ּפִ ֹראשׁ  ּפְ ךְ  ְוַאַחר ְוָרֲאָתה, ֹחֶדשׁ  ּבְ  ּכָ
ֲהָקה ּלֹ ּפִ ֹראשׁ  אׁשֶ ָבר ֻהְבַרר, ְוָרֲאָתה ֹחֶדשׁ  ּבְ ֵאין ַהּדָ  ׁשֶ
א ּגֹוֵרם ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  הּוק ֶאּלָ ַעם ִאם ְוֵכן. ַהּפִ ּפַ  ּבַ

ית ִליׁשִ ְ ֹראשׁ  ָרֲאָתה ַהׁשּ ֹלא ֹחֶדשׁ  ּבְ הּוק ּבְ  ֻהְבַרר, ּפִ
ָבר ֵאין ַהּדָ הּוק ׁשֶ א ּגֹוֵרם ַהּפִ  ֲאָבל. ֹחֶדשׁ  ָהֹראשׁ  ֶאּלָ
ֲהָקה ִאם ָעִמים' ב ּפִ ֹראשׁ  ּפְ ַעם, ֹחֶדשׁ  ּבְ ית ּוַבּפַ ִליׁשִ ְ  ַהׁשּ

ֲהָקה כ ּפִ  ֹחֶדשׁ  ּוְבֹראשׁ , ָרֲאָתה ְוֹלא, ַלֹחֶדשׁ  ט"ּבְ
ֹלא ָרֲאָתה הּוק ּבְ הּוק ֶוֶסת ָלהּ  ָקְבָעה, ּפִ ל ַלּפִ  ֹראשׁ  ׁשֶ
הּוק, ֹחֶדשׁ  ּפִ ל ׁשֶ ַרם ֶאְתמֹול ׁשֶ ה ּגָ ל ָלְרִאּיָ  ֹראשׁ  ׁשֶ
  :ֹחֶדשׁ 

ֹראשׁ  ֲהָקהפִּ . כא תֹוךְ  ּוִפֲהָקה ְוָחְזָרה, ְוָרֲאָתה ֹחֶדשׁ  ּבְ  ּבְ
ת, ַהֹחֶדשׁ  ְיֵמי ׁשֶ הּוק ְלאֹותוֹ  חֹוׁשֶ שׁ  ַוֲאסּוָרה ַהּפִ ּמֵ  ְלׁשַ
ְבּדֹק ַעד ּתִ ל. ׁשֶ ּכָ ין ֶוֶסת ׁשֶ ל ּבֵ ין ָיִמים ׁשֶ ל ּבֵ  ַהּגּוף ׁשֶ

ת ׁשֶ ַפַעם לוֹ  חֹוׁשֶ א ָלחּושׁ  ְוֵישׁ , ַאַחת ּבְ ּמָ עתִּ  ׁשֶ  ְקּבַ
ֹלא ְלִפהּוק ֶוֶסת ְדָקה ְוִאם. ָידּועַ  ְזַמן ּבְ  ְוִנְמֵצאת ּבָ
ּלֹא ת ֵאיָנהּ , ָרֲאָתה ׁשֶ ׁשֶ ֵריָדא ְלִפהּוק עֹוד חֹוׁשֶ  ֲאָבל ּגְ

ת ׁשֶ א, ֹחֶדשׁ  ְלֹראשׁ  חֹוׁשֶ ּמָ ע ׁשֶ ְקּבַ   :ֹחֶדשׁ  ְלֹראשׁ  ּתִ

ין ְוֵכן. כב ָיִמים ַהּדִ ֲהָקה ִאם. ּבְ  ְלסֹוף ֲהָקהּופִ , ַהּיֹום ּפִ
ַפֵהק ִאם', ל ּלֹא ֲאִפּלוּ  ּתְ יֹום ׁשֶ ים ּבְ ֹלׁשִ ת ׁשְ ׁשֶ  חֹוׁשֶ

הּוק ְלאֹותוֹ  א ּפִ ּמָ ע ׁשֶ ְקּבַ ֵריָדא ְלִפהּוק ּתִ ֲהָקה. ּגְ  ּפִ
תֹוךְ  ים ּבְ ֹלׁשִ  עֹוד ָלחּושׁ  ְצִריָכה ֵאיָנה, ָרֲאָתה ְוֹלא ׁשְ
ֵריָדא ְלִפהּוק יםשְׁ  ְלסֹוף ָלחּושׁ  ְצִריָכה ֲאָבל ּגְ  ְוֵכן, ֹלׁשִ
בּועַ  ַלּיֹום ָלחּושׁ  ְצִריָכה ֹחֶדשׁ  ַהּקָ ֲהָקה ּבַ ּפִ א, ּבוֹ  ׁשֶ ּמָ  ׁשֶ
ע ְקּבַ   :ְלָיִמים ֶוֶסת ּתִ

ל. כג ָסתֹות ֵאּלוּ  ּכָ ִעים ַהּוְ ְקּבָ ּנִ  ֵאין ִמְקֶרה ִיֵדי ַעל ׁשֶ
א, ֲחֵברוֹ  ִעם קֹוֵבעַ  ֶאָחד ל ֶאּלָ ֲהָקה ּכָ ּפִ ֹלשׁ  ׁשֶ  ׁשָ

ָעִמים ֲהָקה ִאם ֲאָבל. ֶוֶסת ָקְבָעה, ֲאָתהְורָ  ּפְ ַעם ּפִ  ּפַ
ה ֶאָחד ׁשָ י ְוִנְתַעּטְ ּתֵ ָעִמים ׁשְ   :ִמְצָטְרִפים ֵאין, ּפְ

ם. כד ין ֵאין, ְוֻכּלָ ׁשִ א ָלֶהם חֹוׁשְ ָעָתהּ  ֶאּלָ יַצד, ִלׁשְ , ּכֵ
ֶסת ַהְתָחַלת ִעם ִלְראֹות ְרִגיָלה ָהְיָתה ד ַהּוֶ  ֲאסּוָרה, ִמּיָ
ל ַכתהַ  ְזַמן ּכָ ֶסת ְמׁשָ סֹופוֹ  ִלְראֹות ְרִגיָלה ָהְיָתה. ַהּוֶ , ּבְ

א ֲאסּוָרה ֵאיָנהּ  סֹופוֹ  ֶאּלָ ה. ּבְ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ
ְזַמן ל ּבִ ּכָ ה ׁשֶ תֹוךְ  ֻמְבַלַעת ָהְרִאּיָ ֶסת ּבְ  ִאם ֲאָבל, ַהּוֶ
ל ֵאין ה ּכָ תֹוךְ  ֻמְבַלַעת ָהְרִאּיָ ֶסת ּבְ א, ַהּוֶ ֶכת ֶאּלָ  ִנְמׁשֶ
ם ֶסת ַאַחר ּגַ ת ֲאסּוָרה, ַהּוֶ ִחּלַ ֶסת ִמּתְ  עֹוָנה סֹוף ַעד ַהּוֶ

  :ַאַחת

א ֵמֵאּלוּ  ֶאָחד ִאם. כה אי ָאז, ָידּועַ  ִלְזַמן ּבָ  ֲאסּוָרה ַוּדַ
ל ֶסת עֹוַנת ּכָ מוֹ , ַהּוֶ ֵריָדא ָיִמים ֶוֶסת ּכְ   :ּגְ
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ם. כו ׁשֵ ת ּכְ ׁשֶ חֹוׁשֶ ִמים ְלֶוֶסת ׁשֶ ַפַעם ַהּיָ ךְ , תַאחַ  ּבְ  ּכָ
ת ׁשֶ ַפַעם ַהּגּוף ְלֶוֶסת חֹוׁשֶ יַצד. ַאַחת ּבְ  ָהְיָתה, ּכֵ
ַעם ְמַפֶהֶקת ַפֵהק, ְוָרֲאָתה, ַאַחת ּפַ ּתְ ׁשֶ ַעם ּכְ , ַאֶחֶרת ּפַ
ת ׁשֶ ם, לוֹ  חֹוׁשֶ ֶסת ּוְכׁשֵ ּוֶ ִמים ׁשֶ ֵאינוֹ  ַהּיָ  ֶנֱעָקר ָקבּועַ  ׁשֶ
ַפַעם ֲאִפּלוּ , ַאַחת ּבְ ֵני ָרֲאָתה ׁשֶ ָעמִ  ׁשְ  ָידּועַ  ְליֹום יםּפְ

יעַ  ִאם י ְזַמן ִהּגִ ִליׁשִ ן, ְלַגְמֵרי ֶנֱעַקר, ָרֲאָתה ְוֹלא ׁשְ  ּכֵ
ם. ַהּגּוף ֶוֶסת הּוא ֶסת ּוְכׁשֵ ּוֶ ִמים ׁשֶ בּועַ  ַהּיָ ג ַהּקָ ' ּבְ

ָעִמים ָעִמים' ג ֲעִקיָרה ָצִריךְ  ּפְ ן, ּוְבִדיָקה ּפְ  הּוא ּכֵ
בּועַ  ֶוֶסת ּגּוף ַהּקָ ְקֶרה, ִקיָרתוֹ עֲ  ּוֵמֵאיָמַתי. ּבַ ּיִ ֶ  ִמׁשּ

ְרֶאה ְוֹלא, ִמְקֶרה ְקֶרה ָהָיה. ּתִ  ֵאינוֹ , ָידּועַ  ִלְזַמן ַהּמִ
א ֶנֱעַקר ן ִאם ֶאּלָ א ּכֵ ְקֶרה ּבָ ֹלשׁ  ַהּמִ ָעִמים ׁשָ ְזַמּנוֹ  ּפְ , ּבִ
ִמְקֶרה ֲאָבל, ָרֲאָתה ְוֹלא ּלֹא ְלַבּדוֹ  ְזַמן אוֹ , ְלַבּדוֹ  ּבְ  ׁשֶ

ֶהם ָרֲאָתה   :ֱעָקרנֶ  ֵאינוֹ , ּבָ

יֹנֶקת. כז ּלֹא ּתִ יעַ  ׁשֶ הּ  ִהּגִ ה ְוִהיא, ִלְראֹות ְזַמּנָ  ְקַטּנָ
ּלֹא יָעה ׁשֶ עּוִרים ִליֵמי ִהּגִ י ֵהִביָאה ֲאִפּלוּ  ַהּנְ ּתֵ  ׁשְ

ָערֹות יָעה ֲאִפּלוּ  ְוֵכן, ׂשְ עּוִרים ִליֵמי ִהּגִ ָדקּוהָ  ִאם ַהּנְ  ּבְ
י ֵהִביָאה ְוֹלא ּתֵ ָערֹות ׁשְ ָאר ֶוֶסת ַעתקֹובַ  ִהיא, ׂשְ ׁשְ  ּכִ

ים ֹלשׁ  ָנׁשִ ׁשָ ָאר ְרִאּיֹות ּבְ ׁשְ ָסתֹות ּבִ ָעה, ַהּוְ  ּוְבַאְרּבָ
ֶוֶסת א, ַהַהְפָלגֹות ּבְ שׁ  ֶאּלָ ּיֵ יָנהּ  ֶהְפֵרשׁ  ׁשֶ  ִלְגדֹוָלה ּבֵ
ַאף י ַעל ׁשֶ ֻהְחְזָקה ּפִ  ִאם, ֶוֶסת ָלהּ  ְוָקְבָעה רֹוָאה ׁשֶ
ְסָקה ינֹוִניֹות עֹונֹות' ג ּפָ הֵ  ּבֵ , ָרֲאָתה ְוֹלא יֹום' צ םׁשֶ
ת ֵאיָנהּ  ׁשֶ ֶסת חֹוׁשֶ ָלל ָהִראׁשֹון ַלּוֶ  ְוָחְזָרה, ּכְ

אֹוָתן ִלְראֹות ָחְזָרה ַוֲאִפּלוּ . ְלַקְדמּוָתהּ   עֹונֹות ּבְ
ָהְיָתה ֶהן ִלְראֹות ְלמּוָדה ׁשֶ ת ֵאיָנהּ , ּבָ ׁשֶ  ַעד חֹוׁשֶ
ֲחֹזר ּתַ ֶעּנוּ  ׁשֶ ָעִמים' ג ְוִתְקּבָ אֵ  ְלִפי, ּפְ ת יָנהּ ׁשֶ ִמים ּבַ  ּדָ
ה ּלָ ִמים ְוִנְתּגַ ּדָ ' ג ָרֲאָתה. ָהָיה ִמְקֶרה ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ
נֹות עֹונֹות' ְמג ְרִאּיֹות ּלֹא ְמֻכּוָ ֲחָתה ׁשֶ , הֹוִתיָרה ְוֹלא ּפִ
ה ּלָ ּלּוג ִנְתּגַ ּדִ ִמים ִסּלּוק ֵאינוֹ  ָהִראׁשֹון ׁשֶ א, ּדָ  ֶאּלָ
ּנּוי ה, ְלִפיָכךְ . ֶוֶסת ׁשִ ה ִראׁשֹוָנה ְרִאּיָ ּנָ ּמֶ ּמִ  ִהְתִחיָלה ׁשֶ

 ְרִאּיֹות' ד ְוִנְמְצאוּ , ַאֲחרֹונֹות ְרִאּיֹות' ְלג ִמְצָטֶרֶפת

יֵניֶהם ַהְפָלגֹות' וג ֲחָתה ִאם ֲאָבל'. ְלצ' ִמצ ּבֵ  אוֹ  ּפִ
ּלֹא, הֹוִתיָרה נֹות ָהְרִאּיֹות ָהיוּ  ׁשֶ ר ִאי ָאז, ְמֻכּוָ  ֶאְפׁשָ

ְרֶאה ַעדוְ , ְלִהְצָטֵרף ָלִראׁשֹונֹות ּתִ נֹות ְרִאּיֹות' ד ׁשֶ  ְמֻכּוָ
  :ְלַהְפָלגֹות ֶוֶסת קֹוַבַעת ֵאיָנהּ 

ָעְברוּ  ְזֵקָנה ְוֵכן. כח ֹלשׁ  ָעֶליהָ  ׁשֶ ִהְזִקיָנה עֹונֹות ׁשָ ֶ , ִמׁשּ
ֶקת זוֹ  ֲהֵרי, ָרֲאָתה ְוֹלא ִמים ְמֻסּלֶ ת ְוֵאיָנהּ  ּדָ ׁשֶ  חֹוׁשֶ

הּ    :ָהִראׁשֹון ְלִוְסּתָ

ל, ְזֵקָנה ִהיא ֵאיזוֹ . כט ּקֹוִרין ּכָ א ָלהּ  ׁשֶ ָפֶניהָ  ִאּמָ  ּבְ
ת ְוֵאיָנהּ  ִזְקנּוָתהּ  ֵמֲחַמת ׁשֶ   :חֹוׁשֶ

יָנהּ , ְוָרֲאָתה ָחְזָרה. ל ִדין ּדִ יֹנֶקת ּכְ ּלֹא ּתִ יעַ  ׁשֶ  ִהּגִ
הּ    :ִלְראֹות ְזַמּנָ

עֹונֹות ִלְראֹות ָחְזָרה. לא ָהְיָתה ְקַטּנֹות ּבְ  ְלמּוָדה ׁשֶ
ֶהן רֹוֶאה תִלְהיוֹ   ִאם. ָהִראׁשֹון ִלְקִביעּוָתהּ  ָחְזָרה, ּבָ
ְהֶיה ִאם, ְלַקְדמּוָתהּ  ָחְזָרה ַהַהְפָלגֹות ֶוֶסת  ַהַהְפָלָגה ּתִ
מוֹ  ָהְיָתה ּכְ ה ְלמּוָדה ׁשֶ ִחּלָ ָאר ִאם, ּתְ ׁשְ ָסתֹות ּבִ , ַהּוְ

ַפַעם ֲאִפּלוּ  ֲהֵרי, ְלַקְדמּוָתהּ  חֹוֶזֶרת ַאַחת ּבְ לָּ  ׁשֶ  הִנְתּגַ
ּלּוג ּדִ ֶמיהָ  ִסּלּוק ֹלא ָהִראׁשֹון ׁשֶ א ָהָיה ּדָ . ִמְקֶרה ֶאּלָ
ין ָחמּור ּוָבֶזה ֵקָנה ּדִ ין ַהּזְ ה ִמּדִ ַטּנָ ּלֹא ַהּקְ יעַ  ׁשֶ  ִהּגִ
הּ    :ִלְראֹות ְזַמּנָ

ָעִמים. לב ה ּפְ ָ ָהִאׁשּ תֹוךְ  ֶוֶסת ָלהּ  קֹוַבַעת ׁשֶ . ֶוֶסת ּבְ
יַצד ֹלשׁ  ָרֲאָתה, ּכֵ ָעִמי ׁשָ ֹראשׁ  םּפְ  ּוְרִביִעית, ֹחֶדשׁ  ּבְ
ב ית ְוֵכן ֹחֶדשׁ  ּוְבֹראשׁ  ְלֹחֶדשׁ ' ּבְ ֲחִמיׁשִ ית ּבַ ִ ׁשּ ִ , ּוַבׁשּ
י ָקְבָעה ֲהֵרי ּתֵ   :ְוָסתֹות ׁשְ

ֶרת. לג ה ְלַאַחר, ְמֻעּבֶ ֹלׁשָ ים ׁשְ  ּוֵמיִניָקה ְלִעּבּוָרהּ  ֳחָדׁשִ
ל ָלד ֵלַדת ַאַחר ֹחֶדשׁ  ד"כ ּכָ . ֶוֶסת תקֹוַבעַ  ֵאיָנהּ , ַהּוָ

ָלד ֵמת ֲאִפּלוּ  ָמַלּתוּ  אוֹ  ַהּוָ ִמים, ּגְ ִקים ּדָ ל ֵמֶהן ְמֻסּלָ  ּכָ
ל. ֹחֶדשׁ  ד"כ ְוָכל ִעּבּוָרהּ  ְזַמן ת ָמקֹום ּוִמּכָ ׁשֶ  חֹוׁשֶ

ה ְרֶאה ָלְרִאּיָ ּתִ ֶדֶרךְ  ׁשֶ ת ּכְ ׁשֶ חֹוׁשֶ ֵאינוֹ  ְלֶוֶסת ׁשֶ   :ָקבּועַ  ׁשֶ
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ֶרת. לד ר, ְמֻעּבֶ ֻהּכַ ֶ ָרהּ  ִמׁשּ ל, ּוֵמיִניָקה, ֻעּבָ  ד"כ ּכָ
ת ֵאיָנהּ , ֹחֶדשׁ  ׁשֶ ֶסת חֹוׁשֶ  ָלהּ  ָהָיה ֲאִפּלוּ . ָהִראׁשֹון ַלּוֶ
יעַ  ָקבּועַ  ֶוֶסת ַמן ּתֹוךְ  ְוִהּגִ ה ַהּזְ  ְצִריָכה ֵאיָנהּ , ַהּזֶ

ִדיָקה ֶרת ּבְ ם ְורֹואֹות ׁשֹוְפעֹות ַוֲאִפּלוּ . ְלַבֲעָלהּ  ּוֻמּתֶ  ּדָ
אֹוָתן ֵהן עֹונֹות ּבְ ֶהן ִלְראֹות ּודֹותְלמ ׁשֶ א ֵאינוֹ , ּבָ  ֶאּלָ
ִמְקֶרה  ָלחּושׁ  חֹוְזרֹות, ְוַהֲהָנָקה ָהִעּבּור ְיֵמי ָעְברוּ . ּבְ
ן יַצד. ָהִראׁשֹון ְלִוְסּתָ  ִאם, ְלָיִמים ֶוֶסת ָלהּ  ָהָיה, ּכֵ
י ְלמּוָדה ים ְלָראׁשֵ ת, ֳחָדׁשִ ׁשֶ  ִראׁשֹון ֹחֶדשׁ  ְלֹראשׁ  חֹוׁשֶ
ִהיא ל ְוֵכן .ּבוֹ  ּפֹוַגַעת ׁשֶ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ ין ְוֵכן. ּבָ  ִאם ַהּדִ
 ָהָיה ִאם ֲאָבל, ָידּועַ  ִלְזַמן אוֹ  ַהּגּוף ֶוֶסת ָלהּ  ָהָיה

הּ  ר ִאי, ַהַהְפָלגֹות ֶוֶסת ִוְסּתָ ֲחֹזר ַעד ָלחּושׁ  ֶאְפׁשָ ּתַ  ׁשֶ
ַעם ֲאִפּלוּ  ִלְראֹות ָחְזָרה. ִלְראֹות ת ַאַחת ּפַ ׁשֶ  יֹום חֹוׁשֶ

  :ְלַהְפִליג ְלמּוָדה ָהְיָתהשֶׁ  ַהַהְפָלָגה

 קצ סימן
  ְסִעיִפים: ד"נ ּובוֹ , האשה ובדיקת כתמים דיני

ַבר. א ה ֵאין ּתֹוָרה ּדְ ָ ָאה ָהִאׁשּ ּמְ  ֲאסּוָרה ְוֹלא ִמּטַ
ישׁ  ַעד ְלַבֲעָלהּ  ְרּגִ ּתַ ָצא ׁשֶ ּיָ ם ׁשֶ ָרהּ  ּדָ ׂשָ  ַוֲחָכִמים, ִמּבְ

ְזרוּ  ֶתם ַעל ּגָ ְמָצא ּכֶ ּנִ ְבָגֶדיהָ  אוֹ  גּוָפהּ בְּ  ׁשֶ ִהיא, ּבִ  ׁשֶ
ה ֹלא ֲאִפּלוּ  ְלַבֲעָלהּ  ַוֲאסּוָרה, ְטֵמָאה יׁשָ  ַוֲאִפּלוּ , ִהְרּגִ
ְדָקה , ָטֳהָרה ֶהְפֵסק ּוְצִריָכה. ְטהֹוָרה ּוָמְצָאה ַעְצָמהּ  ּבָ

ְבּדֹק ּתִ ֵצא ַעְצָמהּ  ׁשֶ ךְ  ְוַאַחר, ְטהֹוָרה ְוִתּמָ ְמֶנה ּכָ  ּתִ
ְבָעה ים ׁשִ ִציָאה ּיֹוםמִ  ְנִקּיִ ה ְוִאם ַהּמְ יׁשָ ח ִהְרּגִ ְפּתַ ּנִ  ׁשֶ
ם ְלהֹוִציא ְמקֹוָרהּ  ךְ  ַאַחר ּוָבְדָקה ּדָ  ָמְצָאה ְוֹלא ּכָ
לּום אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ּכְ ִהיא ׁשֶ   :ְטֵמָאה ׁשֶ

ְזרוּ  ֹלא. ב ִתיֹנֶקת ּגָ ּלֹא ּבְ יעַ  ׁשֶ הּ  ִהּגִ , ִלְראֹות ְזַמּנָ
ַהְינוּ  ִהיא ּדְ חּוָתהּ  ׁשֶ י ֵהִביָאה ֲאִפּלוּ , ב"ימִ  ּפְ ּתֵ  ׁשְ

ָערֹות ָדקּוהָ  ִאם ב"ִמי ְיֵתָרה ָהְיָתה ֲאִפּלוּ  ְוֵכן, ׂשְ  ּבְ
ָערֹות' ב ֵהִביָאה ְוֹלא ין, ׂשְ ִהיא ּבֵ תּוָלה ׁשֶ ין ּבְ  ּבֵ

ִהיא עּוָלה ׁשֶ ָבר ָרֲאָתה ִאם ַוֲאִפּלוּ , ּבְ ָעִמים' ב ּכְ . ּפְ
ָרֲאָתה ְלַאַחר ֲאָבל ֹלשׁ  ׁשֶ ָעמִ  ׁשָ ת יםּפְ ׁשֶ   :ְלֶכֶתם חֹוׁשֶ

ה ׁשֹוַפַעת ָהְיָתה. ג ּמָ ָהְיָתה אוֹ , ָיִמים ּכַ ֶפת ׁשֶ  ִטיף ְמַזּלֶ
ֹלא ִטיף ַאַחר א ֵאינוֹ , ֶהְפֵסק ּבְ ה ֶאּלָ ְרִאּיָ  ַעד ַאַחת ּכִ

ְפִסיק ּתַ ְסָקה ִאם ֲאָבל. ׁשֶ ֹלשׁ  ְוָרֲאָתה ְוָחְזָרה, ְמַעט ּפָ  ׁשָ
ָעִמים יֹום ֲאִפּלוּ  ּפְ ָדִמים ֻמְחֶזֶקת זוֹ  ֲהֵרי, דֶאחָ  ּבְ  ּבְ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ָטֵמא ְוִכְתָמהּ  ֵאין ׁשֶ ְתָמהּ  ׁשֶ  ָטֵמא ּכִ
א ן ִאם ֶאּלָ ם ָרֲאָתה ּכֵ ה ּדָ ֹלׁשָ   :ְוָסתֹות ׁשְ

יֹנֶקת. ד ּלֹא ּתִ יעַ  ׁשֶ הּ  ִהּגִ ' ג ְוָרֲאָתה ִלְראֹות ְזַמּנָ
ָעִמים ְראֹות ּוָפְסָקה, ּפְ עּור ִמּלִ לֹ  ׁשִ ֵהם, עֹונֹות שׁ ׁשָ  ׁשֶ

ֲחֹזר ַעד ָטהֹור ְוִכְתָמהּ  ְלַקְדמּוָתהּ  חֹוֶזֶרת, יֹום' צ ּתַ  ׁשֶ
ֹלשׁ  ְוִתְרֶאה ָעִמים ׁשָ   :ּפְ

ְזרוּ  ֹלא. ה ֶתם ַעל ּגָ א ַהּכֶ ן ִאם ֶאּלָ ְגִריס ּבוֹ  ֵישׁ  ּכֵ  ּכִ
עּור, ְועֹוד ִריס ְוׁשִ ט הּוא ַהּגְ ים' ּכְ עּור ֲעָדׁשִ ה ְוׁשִ  ֲעָדׁשָ
ד ָערֹות 'ּכְ ֵאין ְזַמן ְוָכל ׂשְ ֶזה ּבוֹ  ׁשֶ עּור ּכְ ִ  ָאנוּ  ַהׁשּ

ם לֹוַמר ּתֹוִלין ה ּדַ ּנָ י ַעל ַאף, הּוא ּכִ ּלֹא ּפִ  ָהְרָגה ׁשֶ
ה ּנָ שׁ  ֲאָבל. ּכִ ּיֵ ׁשֶ ֶזה ּבוֹ  ּכְ עּור ּכְ ִ ה ּתֹוִלין ֵאין ַהׁשּ ִכּנָ , ּבְ
ין ע הּוא ִאם ּבֵ ןִנְזדַּ  ְוִאם. ָאֹרךְ  הּוא ִאם אוֹ  ְמֻרּבָ  ּמֵ
ִריס ָלהּ  דֹול יֹוֵתר ּגְ ה ּגָ עּור ִמּזֶ ִ ֲעִרין, ַהׁשּ   :ּבוֹ  ְמׁשַ

ָבֵעיָנן ָהא. ו עּוָרא ּדְ ין, ׁשִ ֶכֶתם ּבֵ ְמָצא ּבְ  ַעל ַהּנִ
ין ֲחלּוָקהּ  ֶכֶתם ּבֵ ְמָצא ּבְ ָרהּ  ַעל ַהּנִ ׂשָ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבְ
ּלֹא א ָאְמרוּ  ׁשֶ ֶכֶתם ֶאּלָ ְמָצא ּבְ  ֲאָבל, הּ ֲחלּוקָ  ַעל ַהּנִ
ֶתם ְמָצא ּכֶ ָרהּ  ַעל ַהּנִ ׂשָ ְלַבד ּבְ קֹומֹות, ּבִ ּמְ ין ּבַ ׁשִ חֹוׁשְ  ׁשֶ
עּור לוֹ  ֵאין, ָלֶהם   :ׁשִ

שׁ  ָהְרָגה ִאם. ז ּפֵ ׁשְ  ַעד ּבוֹ  ּתֹוָלה, ֵריחוֹ  ֵהִריָחה אוֹ  ּפִ
  :ֻתְרמּוסכְּ 

ֶתם ֵאין ִאם. ח ּכֶ ָמקֹום ּבַ ְגִריס ֶאָחד ּבְ  ַעל ַאף, ְועֹוד ּכִ
י שׁ  ּפִ ּיֵ ם ׁשֶ ין ׁשָ ה ִטּפִ ִאם ַעד ָלֶזה ֶזה ְסמּוִכין ַהְרּבֵ  ׁשֶ

ֶהם ֵישׁ  ְנָצְרָפם ְגִריס יֹוֵתר ּבָ ָאנוּ , ְטהֹוָרה, ִמּכִ  ּתֹוִלין ׁשֶ
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 יב
 יב

ל ה ּכָ ה ִטּפָ ה ְוִטּפָ ִכּנָ ֵהא ַעד ּבְ ּיְ ְגִריס ּבוֹ  ׁשֶ  ְועֹוד ּכִ
ָמקֹום ָהֵני אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ֶאָחד ּבְ י ּדְ ְמְצאוּ כְּ  ִמּלֵ ּנִ  ַעל ׁשֶ
ָרהּ  ַעל ִנְמְצאוּ  ִאם ֲאָבל, ֲחלּוָקהּ  ׂשָ  ִמְצָטְרִפין, ּבְ
  :ְועֹוד ְלִכְגִריס

ֶתם. ט ְמָצא ּכֶ ָרהּ  ַעל ַהּנִ ׂשָ הּוא, ּבְ ְרצּוָעה ָאֹרךְ  ׁשֶ  אוֹ  ּכִ
ָהיוּ  אוֹ , ָעֹגל ין ׁשֶ ין ִטּפִ ָהָיה אוֹ , ִטּפִ ֶתם ֹאֶרךְ  ׁשֶ  ַהּכֶ
ָהָיה וֹ א, ְיֵרָכהּ  ֹרַחב ַעל ִאּלוּ  ִנְרֶאה ׁשֶ ה הּוא ּכְ ּטָ  ִמּמַ

ֶנֶגד ְוהּוא הֹוִאיל, ְלַמְעָלה ית ּכְ ה ּבֵ ְרּפָ  ְוֵאין, ְטֵמָאה ּתֻ
ֶזה ָהָיה ֹלא ַהּגּוף ִמן ָנַטף ִאּלוּ  אֹוְמִרים   :ּכָ

ֶתם. י ְמָצא ּכֶ ּנִ ָבר ַעל ׁשֶ ֵאינוֹ  ּדָ ל ׁשֶ  ֹלא, ֻטְמָאה ְמַקּבֵ
ְזרוּ  יצַ . ָעָליו ּגָ ְדָקה, דּכֵ ל אוֹ  עֹוָלם ַקְרַקע ּבָ ָבר ּכָ  ּדָ

ֵאינוֹ  ל ׁשֶ ָבה, ֻטְמָאה ְמַקּבֵ ֶתם ּבוֹ  ּוָמְצָאה ָעָליו ְוָיׁשְ , ּכֶ
ֶתם ְוֵכן ְמָצא ּכֶ ּנִ ֶגד ַעל ׁשֶ   :ְטהֹוָרה, ָצבּועַ  ּבֶ

ָכל ֹלא. יא ֵצא ָמקֹום ּבְ ּמָ ּיִ ם ׁשֶ ֶתם ׁשָ א, ְטֵמָאה ּכֶ  ֶאּלָ
ָמקֹום ר ּבְ ֶאְפׁשָ אשֶׁ  ׁשֶ ם ּבָ קֹור ִמן ׁשָ יַצד. ַהּמָ  ִנְמָצא, ּכֵ

ל ַעל ִנְמָצא ִאם ְוֵכן. ְטֵמָאה, ֲעֵקָבהּ  ַעל  ֹאֶרךְ  ּכָ
ְפִנים ּוַפְרסֹוֶתיהָ  ׁשֹוָקהּ  קֹומֹות ְוֵהם, ִמּבִ ִקים ַהּמְ ְדּבָ  ַהּנִ

ֶזה ֶזה ֵעת ּבָ ֲעֹמד ּבְ ּתַ ק ׁשֶ ֶרֶגל ֶרֶגל ּוְתַדּבֵ  ְוׁשֹוק ּבְ
ׁשֹוק  ִאם ְוֵכן ַרְגֶליהָ  ּגּוָדל ֹראשׁ  ַעל ִנְמָצא ִאם ְוֵכן, ּבְ
ֵרי ַעל ֲאִפּלוּ , ָיֶדיהָ  ַעל ִנְמָצא עֹוֶתיהָ  ִקׁשְ , ֶאְצּבְ

ַדִים ַהּיָ ָמא ֵהן ַעְסָקִנּיֹות ׁשֶ אֹותוֹ  ָנְגעוּ  ְוׁשֶ . ָמקֹום ּבְ
ְרסֹוֶתיהָ  ְוַעל ׁשֹוֶקיהָ  ַעל ִנְמָצא ִאם ֲאָבל ד ּפַ , חּוץ ִמּצַ
 ֵמאֹותוֹ  ְלַמְעָלה לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, ָדִדיןֵמַהצְּ  ֲאִפּלוּ  אוֹ 

ָרה יֹוַדַעת ְוִאם. ְטהֹוָרה, ָמקֹום ּקְ ְזּדַ ּנִ יָהה ׁשֶ  ְוִהְגּבִ
ָכל ְטֵמָאה, ְלַמְעָלה ַרְגֶליהָ  ְמָצֶאנוּ  ָמקֹום ּבְ ּתִ  ֲאִפּלוּ , ׁשֶ
ין, ֵמֶהָחגֹור ְלַמְעָלה ָפֶניהָ  ּבֵ ין ִמּלְ ַאֲחֶריהָ  ּבֵ  ֲאִפּלוּ , ִמּלְ
ׁשּוק ָעְבָרה ל ּבְ ִחים ׁשֶ ְכָתִמים ִנְתַעְסָקה אוֹ  ַטּבָ . ּבִ
ְמָצא ְוַדְוָקא ּנִ ׁשֶ ָרהּ  ַעל ּכְ ׂשָ  ִנְמָצא ִאם ֲאָבל, ְלַבד ּבְ

ָרהּ  ַעל ׂשָ ׁשּוק ָעְבָרה ִאם, ֲחלּוָקהּ  ַעל ְוַגם ּבְ ל ּבְ  ׁשֶ

ִחים ְכָתִמים ִנְתַעְסָקה אוֹ  ַטּבָ ין ּבוֹ  ּתֹוָלה, ּבִ ְמצָ  ּבֵ ּנִ  אׁשֶ
ה יָהה אוֹ  ֵמֶהָחגֹור ְלַמּטָ ִהְגּבִ  ְלַמְעָלה ְוִנְמָצא ַרְגֶליהָ  ׁשֶ

ה ֵמֶהָחגֹור ּמֶ ָבִרים ּבַ ְמָצא, ֲאמּוִרים ּדְ ּנִ ׁשֶ ּכְ ֶתם ׁשֶ  ַעל ַהּכֶ
ָרהּ  ׂשָ ְלַבד ּבְ ֵאין, ּתֹוָלה ֵאיָנהּ  ּבִ ׁשֶ א ִלְתלֹות ָלהּ  ּכְ  ֶאּלָ
ֵעֶסק ָתִמים ּבְ ׁשּוק אוֹ  ַהּכְ ל ּבְ  ֵישׁ  ִאם ֲאָבל, ִחיםַטבָּ  ׁשֶ
ה גּוָפהּ  ַמּכָ כֹוָלה ּבְ ּיְ הּ  ִלְתלֹות ׁשֶ ר, ּבָ ֶאְפׁשָ א ׁשֶ ּבָ  ׁשֶ
ם הּ  ַהּדָ ּנָ הּ  ּתֹוָלה, ִמּמֶ ה ְוִאם. ּוְטהֹוָרה, ּבָ ּכָ ְכֵתָפהּ  ַהּמַ  ּבִ

ֶתם ָמקֹום ְיֵרָכה ַעל ְוַהּכֶ ִאי ּבְ ר ׁשֶ ה ָלֹבא ֶאְפׁשָ ּכָ , ֵמַהּמַ
  :ְטֵמָאה

ֶתםהַ  ִנְמָצא. יב ה ֲחלּוָקהּ  ַעל ּכֶ  אוֹ , ֵמַהֲחגֹור ְלַמּטָ
ְמקֹום  ְלַצד ִנְמָצא ֲאִפּלוּ . ְטֵמָאה, ַעְצמוֹ  ַהֲחגֹור ּבִ

ׁשּוק ָעְבָרה ְוִאם. חּוץ ל ּבְ ִחים ׁשֶ  ֲאִפּלוּ , ְטהֹוָרה, ַטּבָ
ִנים ְלַצד ִנְמָצא ָרהּ  ְוַעל ּפְ ׂשָ  ֲחלּוָקהּ  ַעל ִנְמָצא ְוִאם. ּבְ
ְלַבד ָרה ֲאִפּלוּ  ְטהֹוָרה, ּוְלַמְעָלה רֵמֶהָחגוֹ , ּבִ ּקְ  ִנְזּדַ

יָהה ׁשּוק ָעְבָרה ֹלא ַוֲאִפּלוּ , ַרְגֶליהָ  ְוִהְגּבִ ל ּבְ  ׁשֶ
ִחים ִאּלוּ , ַטּבָ א ׁשֶ קֹור ִמן ּבָ ם ִנְמָצא ָהָיה ַהּמָ  ַעל ּגַ
ָרהּ  ׂשָ   :ּבְ

ית ַעל ִנְמָצא. יג ל ָיד ּבֵ קֹום ִאם, ֲחלּוָקהּ  ׁשֶ  ַהּמָ
ְמָצא ּנִ ם ּבוֹ  ׁשֶ ֵבית ַהּדָ יעַ  ָיד ּבְ ית ַעד ַמּגִ ה ּבֵ ְרּפָ , ּתֻ
יעַ  ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ  ֲאִפּלוּ  ְטֵמָאה ם ְלַהּגִ א ׁשָ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ֶחה ׁשְ ה ּתִ ם ִלּגֹעַ  ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ  ְוִאם, ַהְרּבֵ ָלל ׁשָ , ּכְ
  :ְטהֹוָרה

ְטּתוֹ  ָהְיָתה. יד ָסה ּפֹוׁשַ ְיָלה ּבוֹ  ּוִמְתּכַ ּלַ  ָמקֹום ָכלבְּ , ּבַ
ֵצא ּמָ ּיִ ֵני, ְטֵמָאה, ּבוֹ  ׁשֶ הּוא ִמּפְ  ְוֵכן. ְוֵהיָלךְ  ֵהיָלךְ  ׁשֶ
ין ַמֲעֹפֶרת ִנְמָצא ִאם ַהּדִ ַכָסה ּבְ ּמְ הּ  ׁשֶ  אוֹ  ֹראׁשָ

חֹוֶגֶרת ָרה ְוִאם ּבוֹ  ׁשֶ הּ  ּבוֹ  ָקׁשְ עֹוָרה ֵהיֵטב ֹראׁשָ ּנֵ  ּוְכׁשֶ
ם ן ּגַ תחוֹ  ֵאיָנהּ , ָיֶפה ָקׁשּור ְמָצָאתוֹ  ּכֵ ׁשֶ   :ׁשֶ

י. טו ּתֵ ים ׁשְ סוּ  ָנׁשִ ּכִ ן ׁשֶ ָחלּוק ֹראׁשָ יֶהן', א ּבְ ּתֵ  ׁשְ
ְסָתה ַאַחת ְוִאם. ְטֵמאֹות ְסָתה ֹלא ְוָהַאֶחֶרת ּכִ  ַאף, ּכִ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן קצ הלכות נדה
  

 

509

  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 יב
 יב

י ַעל יֶהן ּפִ ּתֵ ְ ׁשּ ֶתם ְוִנְמָצא, ֶהָחלּוק ָלְבׁשוּ  ׁשֶ  ַהּכֶ
ְסָתה אֹוָתהּ , ֵמֶהָחגֹור ְלַמְעָלה ּכִ  ֶרתְוָהַאחֶ , ְטֵמָאה ׁשֶ
  :ְטהֹוָרה

ה ָלהּ  ֵישׁ  ִאם. טז אָרהּ  ַמּכָ ַצּוָ ֶתם ְוִנְמָצא ּבְ ָחלּוק ַהּכֶ  ּבֶ
ה ֲאִפּלוּ  ִאי ֵמֶהָחגֹור ְלַמּטָ ר ׁשֶ ם ִלּגֹעַ  ֶאְפׁשָ ה ׁשָ ּכָ , ֵמַהּמַ
ְטּתוֹ  ִאם ָסה ּפֹוׁשַ ָתהּ  ּתֹוָלה ּבוֹ  ּוִמְתּכַ ַמּכָ ֲאִני, ּבְ  אֹוֵמר ׁשֶ

ךְ    :םשָׁ  לוֹ  ּוָבא ִנְתַהּפֵ

ֶתם ָמְצָאה. יז ה ְוֶכֶתם ֵמֶהָחגֹור ְלַמְעָלה ּכֶ ּנוּ  ְלַמּטָ , ִמּמֶ
ּלֹא ְויֹוַדַעת ָרה ׁשֶ ּקְ ֲאִני, ְטהֹוָרה, ִנְזּדַ מוֹ  אֹוֵמר ׁשֶ  ּכְ

ָהֶעְליֹון א ׁשֶ ךְ  ֵמָעְלָמא ּבָ א ּכָ ְחּתֹון ּבָ ה. ַהּתַ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ
שׁ  ֲאמּוִרים ּיֵ ׁשֶ ֶעְליֹון ּכְ ְגִריס ּבָ , יֹוֵתר אוֹ , ְועֹוד ּכִ
אי ּדַ ּוַ א ֵמָעְלָמא ׁשֶ ֲהֵרי, ּבָ ה ִלְתלֹותוֹ  ֵאין ׁשֶ ִכּנָ  ֲאָבל. ּבְ

ְגִריס ּבוֹ  ֵאין ִאם , ֵמָעְלָמא אֹותוֹ  ּתֹוִלין ֵאין, ְועֹוד ּכִ
א ּמָ ׁשֶ ם ּדְ ה ּדַ ּנָ ְחּתֹון ֵישׁ  ְוִאם. הּוא ּכִ ּתַ ְגִריס ּבַ , ְועֹוד ּכִ
ֵאין ה ִלְתלֹות ׁשֶ ִכּנָ   :ְטֵמָאה, ּבְ

יָון. יח ָתִמים ּכֵ ּכְ ָנן ׁשֶ ַרּבָ ין, ּדְ ֶהם ְמִקּלִ ָכל ְותֹוָלה ּבָ  ּבְ
ָבר כֹוָלה ּדָ ּיְ יַצד. ִלְתלֹות ׁשֶ ֲחָטה, ּכֵ ֵהָמה ׁשָ ה ּבְ  אוֹ  ַחּיָ
ְכָתִמים ִנְתַעְסָקה אוֹ , עֹוף ָבה אוֹ , ּבִ ַצד ָיׁשְ  ּבְ

ְתַעְסִקים ֶהם ַהּמִ ָעְבָרה אוֹ , ּבָ ׁשּוק ׁשֶ ִחים לשֶׁ  ּבְ  ַטּבָ
ם ְוִנְמָצא ְבָגֶדיהָ  ּדָ הּ  ּתֹוָלה, ּבִ  ֲאִפּלוּ . ּוְטהֹוָרה ּבָ
ת  ֲאִפּלוּ  ְוִנְמָצא, ֶזה ַעל ֶזה ֲחלּוִקים' ג לֹוֶבׁשֶ
ְחּתֹון ּתַ ָרהּ  ַעל ִנְמָצא ִאם ֲאָבל. ְטהֹוָרה, ּבַ ׂשָ  ֵאיָנהּ , ּבְ
א ּתֹוָלה ן ִאם ֶאּלָ ה ָלהּ  ֵישׁ  ּכֵ גּוָפהּ  ַמּכָ  ֹוָלהתּ  ָאז ּבְ
הּ  ָרהּ  ַעל ֲאִפּלוּ , ּבָ ׂשָ ָמקֹום הּוא ִאם ּבְ ר ּבְ ֶאְפׁשָ ם ׁשֶ  ַלּדָ

ם ִלְנֹטף ָ את ַוֲאִפּלוּ . ִמׁשּ ר ִאם, ִנְתַרּפֵ  ָלהּ  ֶאְפׁשָ
ע ּלַ ם ּוְלהֹוִציא ְלִהְתּגַ הּ  ּתֹוָלה, ִחּכּוךְ  ְיֵדי ַעל ּדָ , ּבָ

י ַעל ְוַאף ו ּפִ ַעְכׁשָ  הּ ְוֵאינָ  ְקרּום ָעֶליהָ  ָעָלה ׁשֶ
  :ְפֶטֶפתְמטַ 

ם. יט ׁשֵ ּתֹוָלה ּכְ הּ  ׁשֶ ךְ  ּבָ ְבָנהּ  ּתֹוָלה ּכָ  ִאם ּוְבַבֲעָלהּ  ּבִ
ְכָתִמים ִנְתַעְסקוּ  ֶהם ֵישׁ  ִאם אוֹ  ּבִ ה ּבָ  ְלִפי, ַמּכָ
ם ְרּכָ ּדַ הּ  ִלּגֹעַ  ׁשֶ ָדם ֲעסּוִקים ָהיוּ  ִאם ֲאָבל. ּבָ  ְוֹלא ּבְ
ֶהם ִנְמָצא ם ּבָ הֶ  ּתֹוָלה ֵאיָנהּ , ּדָ א םּבָ ן ִאם ֶאּלָ  ָהיוּ  ּכֵ

ָדָבר ֲעסּוִקים ְרּכוֹ  ּבְ ּדַ ֵתז ׁשֶ גֹון ִלּנָ ִחיָטה ּכְ  ְוַכּיֹוֵצא ׁשְ
  :ָבהּ 

ָרִגיל ִמי. כ ּנוּ  ָלֵצאת ׁשֶ ם ִמּמֶ ֶרךְ  ּדָ י ּדֶ ה ּפִ , ָהַאּמָ
ַעת ִמישׁ  ּוִבׁשְ ׁשְ ֵעד ִנְמָצא ּתַ ה ּבְ ָ ם ָהִאׁשּ  ּתֹוָלה, ּדָ
ַבֲעָלהּ    :ּבְ

חדְּ  ֵהיָכא. כא ּכַ ּתַ ֶתם ִאׁשְ ּפּוָלהּ  ּכֶ ׁשִ ה, ֵמֲאחֹוָרהּ  ּבְ  ּוַמּכָ
א א ִאּכָ ּמָ ְלָיא, ִמּקַ הּ  ּתַ ר, ּבָ ֶאְפׁשָ ָיְתָבא, ּדְ  ַהךְ , ַאּדְ

ַבְתָרא הּ  ֲאָתא ּדְ הּ  ְוָנְטָפה ְלַקּמָ ה ֵמַהִהיא ּבָ   :ַמּכָ

ׁשּוק ָעְבָרה ִאם ָסֵפק. כב ל ּבְ ִחים ׁשֶ ָבה ִאם אוֹ  ַטּבָ  ָיׁשְ
צַ  ְתַעְסִקים דּבְ ְכָתִמים ַהּמִ ֶהם ּתֹוָלה ֵאיָנהּ , ּבִ ה. ּבָ ּמֶ  ּבַ

ָבִרים ִעיר, ֲאמּוִרים ּדְ ִחים ּבְ ּבָ ַהּטַ ְתַעְסִקים אוֹ  ׁשֶ  ַהּמִ
ְכָתִמים ִבים ּבִ ָמקֹום יֹוׁשְ ם ִאם ֲאָבל, ָידּועַ  ּבְ ְרּכָ  ּדַ
אן ְלִהְתַעֵסק א, ִמָסֵפק ֲאִפּלוּ  ּתֹוִלין, ְוָכאן ּכָ ּמָ  ׁשֶ

קֹום ְסקוּ ִנְתעַ  ּמָ ָעְבָרה ּבַ ה ְוֹלא, ׁשֶ יׁשָ   :ִהְרּגִ

ָדָבר ִנְתַעְסָקה. כג ֶתם ָעֶליהָ  ְוִנְמָצא ָאֹדם ּבְ ֹחר ּכֶ  אוֹ  ׁשָ
ָכא ה. ּבוֹ  ּתֹוִלין ֵאין, ִאּפְ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ָאֹדם, ֲאמּוִרים ּדְ
ֹחר ׁשָ ֹחר ּבְ ָאֹדם ְוׁשָ ָאֹדם ָאֹדם ֲאָבל, ּבְ ֹחר ּבְ ֹחר ְוׁשָ ׁשָ , ּבְ

ר ֵאינוֹ  ִאם ִפּלוּ אֲ  שׁ  ִנּכָ ּדֹוֶמה ַמּמָ , ּבוֹ  ּתֹוָלה, לוֹ  ׁשֶ
גֹון ְתַעְסָקה ּכְ ּנִ ֵמי ׁשֶ ן ּבְ ְלּתָ ֵמי אוֹ  ּתִ ר ּבְ ׂשָ  אוֹ  ּבָ

ִקילֹור   :ָהָאֹדם ּבוֹ  ּתֹוָלה, ְקָצת ָאֹדם ּבְ

ַתְרְנגֹוֶלת ִנְתַעְסָקה. כד ֹחר ָאֹדם ּבוֹ  ּתֹוָלה, ּבְ  ְוׁשָ
י ּמִ ם יְלפִ , ְוַכְרּכֻ ּדַ ִחיָטָתהּ  ׁשֶ  ֵאָבֶריהָ  ְוַדם, ָאֹדם ׁשְ

ֹחר ֵני ְוַדם, ׁשָ י ֵמֶעיהָ  ּבְ ּמִ ְרּכֻ   :ּכַ
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י. כה ּתֵ ים ׁשְ ְתַעְסקוּ  ָנׁשִ ּנִ ִצּפֹור ׁשֶ ֵאין ַאַחת ּבְ ם ּבוֹ  ׁשֶ  ּדָ
א ֶסַלע ֶאּלָ ל ַעל ְוִנְמָצא, ּכְ ֶסַלע ַאַחת ּכָ יֶהן, ּכְ ּתֵ  ׁשְ

  :ְטֵמאֹות

ָדם ִנְתַעְסָקה. כו ִאי ּבְ ר ׁשֶ ְהֶיה ֶאְפׁשָ ּיִ ּנוּ  ׁשֶ ֶתם ִמּמֶ  ּכֶ
א ְגִריס ֶאּלָ ֵני ָעֶליהָ  ְוִנְמָצא, ּכִ ׁשְ ִריִסין ּכִ  ֶזה ֲהֵרי, ּגְ
ְגִריס ּתֹוָלה ם ּכִ ּדָ ְתַעְסָקה ּבַ ּנִ ַמֲאֹכֶלת ְוִכְגִריס ּבוֹ  ׁשֶ  ּבְ
ֶתם ִנְמָצא ִאם ֲאָבל ֵני יֹוֵתר ַהּכֶ ׁשְ ִריִסין ִמּכִ   :ְטֵמָאה, ּגְ

ָפחֹות ִנְתַעְסָקה. כז ְגִריס ּבְ ְגִריס ָעֶליהָ  ְוִנְמָצא, ִמּכִ  ּכִ
ֲאִני. ְטהֹוָרה, ְועֹוד ֶתם אֹוֵמר ׁשֶ ָתִמים ֵמֵעֶסק ֶזה ּכֶ  ַהּכְ
ם ָהָיה ּוְכָבר הּוא ם ׁשָ   :ֲאֹכֶלתמַ  ּדָ

ה. כח ָ ְצָאה ָהִאׁשּ ּמָ ֵני ֲחלּוָקהּ  ַעל ׁשֶ ׁשְ ִריִסין ּכִ ה ּגְ  ְוִכּנָ
ִריס. ְטהֹוָרה, ּבוֹ  הְמעּוכָ  ַהּגְ אי' ָהא ׁשֶ ה ַוּדַ ּנָ  ִמּכִ

עּוָכה ִריס, ּבוֹ  ַהּמְ ִני ְוַהּגְ ֵ ה אֹותוֹ  ּתֹוִלין ָאנוּ  ַהׁשּ ִכּנָ  ּבְ
יָון, ַאֶחֶרת ֵאין ּכֵ ְגִריס ּבוֹ  ׁשֶ   :ְועֹוד ּכִ

שׁ  ָהְרָגה. כט ּפֵ ׁשְ ָאנוּ  ּפִ ֻתְרמּוס ַעד ּבוֹ  ּתֹוִלין ׁשֶ  ָחַזר, ּכְ
ֻתְרמ עּור ּוסּכְ ִריס ְלׁשִ יִנים ְלָכל ַהּגְ ָאַמְרנוּ  ַהּדִ   :ׁשֶ

יף ְצִריָכה ֵאיָנהּ . ל ֶתם ְלַהּקִ ָבר ַהּכֶ ִהיא ַלּדָ  ּתֹוָלה ׁשֶ
א, ּבוֹ  ַדע ַעד ַהְסָתם ִמן ּתֹוָלה ֶאּלָ ּתֵ ה ׁשֶ ּזֶ ֹחר ׁשֶ  ְוֶזה ׁשָ

  :ָאֹדם

ֶתם ָמְצָאה. לא ה ָלהּ  ְוֵאין ּכֶ ּמֶ  ָברְוַהדָּ , ִלְתלֹות ּבַ
ק ם הּוא ִאם ְמֻסּפָ ' ז ָעָליו ַמֲעֶבֶרת, ֶצַבע אוֹ  ּדָ
ִנים ֵעיָניו ָעַמד ִאם ַסּמָ  ְוִאם, ּוְטהֹוָרה ֶצַבע ֶזה ֲהֵרי ּבְ
ו. ִמָסֵפק ְטֵמָאה, ָעָליו ַמֲעֶבֶרת ֵאיָנהּ   ָלנוּ  ֵאין ְוַעְכׁשָ

ִנים' ז ַהֲעָבַרת ֵני, ַסּמָ ֵאין ִמּפְ ִקיִאים ָאנוּ  ׁשֶ ְקָצת ּבְ  ּבִ
מֹוָתםמִ  ְ   :ׁשּ

ה. לב ָ ָהְיָתה ָהִאׁשּ הּ  עֹוֶסֶקת ׁשֶ ְמָלאְכּתָ ם ְוִנְמָצא, ּבִ  ּדָ
קֹום ּמָ ָעְבָרה ּבַ ָבר ַעל ׁשֶ ָהָיה ּדָ דּוק ׁשֶ ה ָלהּ  ּבָ ִחּלָ  ִמּתְ
ֲחֹזר מוֹ  ְלִהְתַעֵסק ּתַ ָתה ּכְ ָעׂשְ ן ִאם, ׁשֶ ּמֵ ֲעֹבר ִיְזּדַ ּתַ  ׁשֶ

קֹום ַעל ְמָצא ַהּמָ ּנִ ם ּבוֹ  ׁשֶ , ָלאו ְוִאם. ְטֵמָאה ,ַהּדָ
  :ְטהֹוָרה

ה. לג ָ ְדָקה ָהִאׁשּ ּבָ ֵעד ַעְצָמהּ  ׁשֶ דּוק ּבְ  ְוִנְמָצא, ָלהּ  ַהּבָ
ה ֲאִפּלוּ  ָעָליו ל ִטּפָ ַחְרּדָ ין, ּכְ ין ָעֹגל ּבֵ , ָמׁשּוךְ  ּבֵ
א, עֹוד ְוֹלא. ְטֵמָאה ֶתם ַעל ִנְמָצא ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ  ַהּכֶ

ין ֵכןוְ . ְטֵמָאה, ְמעּוָכה ַמֲאֹכֶלת ְדָקה ַהּדִ ּבָ ׁשֶ  ּבוֹ  ּכְ
יָחתוֹ  ֻקְפָסא ְוִהּנִ ָעה ְוַאַחר, ּבְ ְדָקה ׁשָ  ּוָמְצָאה אֹותוֹ  ּבָ

ם ָעָליו ל ּדָ הּוא ּכָ ין, ׁשֶ ין ָמׁשּוךְ  ּבֵ   :ְטֵמָאה, ָעֹגל ּבֵ

ְדָקה. לד ֵעד ַעְצָמהּ  ּבָ דּוק ּבְ יָחתוֹ  ָלהּ  ַהּבָ ַחת ְוִהּנִ  ּתַ
ר ַחת אוֹ  ַהּכַ ֶסת ּתַ ם ָעָליו ִנְמָצא ּוְלָמָחר, ַהּכֶ  ִאם, ּדָ

ֶחְזָקתוֹ , ְטֵמָאה, ָמׁשּוךְ  ּנּוחַ  ׁשֶ  ּבוֹ  ְוֵאין, ָעֹגל ְוִאם. ֵמַהּקִ
ְגִריס ֵאין, ְטהֹוָרה, ְועֹוד ּכִ א ֶזה ׁשֶ ם ֶאּלָ  ַמֲאֹכֶלת ּדָ

ֶהְרָגה ּנֶ ַחת ׁשֶ ר ּתַ   :ַהּכַ

ְדָקה. לה ֵעד ַעְצָמהּ  ּבָ דּוק ּבְ יֵרָכהּ  ְוַטְחּתוֹ  ָלהּ  ַהּבָ , ּבִ
ם ָעָליו ִנְמָצא ּוְלָמָחר  ֲאִפּלוּ  ְטֵמָאה, ָמׁשּוךְ  ִאם, ּדָ
ָכל הּוא ּבְ ְגִריס ּבוֹ  ֵאין ִאם, ְטהֹוָרה, ָעֹגל ְוִאם, ׁשֶ  ּכִ
ַאף אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְועֹוד ָכל ָטֵמא ָעֹגל ׁשֶ הּוא ּבְ   :ׁשֶ

ְדָקה. לו ֵעד ַעְצָמהּ  ּבָ ֵאינוֹ  ּבְ דּוק ׁשֶ  ִפּלוּ אֲ , ָלהּ  ּבָ
יָחתוֹ  מּור ִהּנִ ֵתָבָתהּ  ׁשָ ם ָעָליו ּוָמְצָאה ּבְ  ִאם ְטֵמָאה, ּדָ

ְגִריס ּבוֹ  ֵישׁ    ְועֹוד ּכִ

ְדָקה. לז ֵעד ַעְצָמהּ  ּבָ ֵאינוֹ  ּבְ דּוק ׁשֶ  ְוַטְחּתוֹ , ָלהּ  ּבָ
יֵרָכהּ  ךְ  ְוַאַחר, ּבִ ם ָעָליו ִנְמָצא ּכָ ְגִריס ֲאִפּלוּ , ּדָ  ּכִ
  :ְטהֹוָרה, ְועֹוד

דּוק ֵעד ֵאיֶזהוּ . חל ל, ַהּבָ ַדְקּתוֹ  ּכָ ּבְ ין, ׁשֶ ין ִהיא ּבֵ  ּבֵ
הּ  ְכַנס נֹוַדע ְוֹלא, ֲחֶבְרּתָ ּנִ ֶתם ּבוֹ  ׁשֶ  ֶהֱעִביָרתוֹ  ְוֹלא, ּכֶ
ׁשּוק ל ּבְ ִחים ׁשֶ ַצד ְוֹלא, ַטּבָ ְתַעְסִקים ּבְ ְכָתִמים ַהּמִ , ּבִ
ֶחְזַקת ֶזה ֲהֵרי דּוק ּבְ   :ּבָ
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ה ֵאין. לט ָ ּום ֵמָאהטְ  ָהִאׁשּ ֶתם ִמׁשּ ְצָאה ּכֶ ּמָ ֲחלּוָקהּ  ׁשֶ , ּבַ
א ן ִאם ֶאּלָ דּוק ָהָיה ּכֵ ּתוֹ  ֹקֶדם ָלהּ  ּבָ ַבׁשְ ּלְ  ִאם ֲאָבל. ׁשֶ
דּוק ֵאינוֹ  ּתוֹ  ֹקֶדם ּבָ ָבׁשְ ּלְ ּתוֹ , ׁשֶ ֹלא ּוְלַבׁשְ ִדיָקה ּבְ  ּבְ

ֶתם ּבוֹ  ּוָמְצָאה   :ְטהֹוָרה, ּכֶ

ְדָקה. מ ְטתוֹ  ֲחלּוָקהּ  ּבָ ִאיָלה, ְטהֹוָרה ּוָמְצָאה ּוְפׁשַ  ְוִהׁשְ
הּ  הּ , ַלֲחֶבְרּתָ ּתָ ֶתם ּבוֹ  ּוָמְצָאה, ּוְלַבׁשְ  ָהִראׁשֹוָנה, ּכֶ
ה, ְטהֹוָרה ִנּיָ   :ְטֵמָאה ְוַהׁשְ

ה. מא דּוק ֲחלּוק ָלְבׁשָ ְטתוֹ , ָלהּ  ַהּבָ ִאיָלתוֹ , ּוְפׁשַ  ְוִהׁשְ
ְרֵאִלית ה ְלִיׂשְ יעַ שֶׁ  ּכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדת אוֹ  ִנּדָ הּ  ִהּגִ  ְזַמּנָ

ַעם ְוָרֲאָתה ִלְראֹות י ַעל ַאף', א ּפַ ֵאיָנהּ  ּפִ  רֹוָאה ׁשֶ
יֵמי ָאַלת ּבִ ךְ  ְוַאַחר, ֶהָחלּוק ַהׁשְ ֶתם ּבוֹ  ִנְמָצא ּכָ , ּכֶ
ֶהן ּתֹוָלה ין ְוהּוא. ּוְטהֹוָרה ּבָ ַדְקּתוֹ  ִאם ַהּדִ  ּבְ

ִאיָלתוֹ  ךְ  ְוַאַחר, ָלֶהן ְוִהׁשְ ּתוֹ  ּכָ  ּבוֹ  ּוָמְצָאה ִהיא ְלַבׁשְ
ֶתם ּתֹוָלה, ּכֶ ֶהן ׁשֶ ְסִפיַרת ִהיא ַוֲאִפּלוּ  ּבָ ְבָעה ּבִ  ׁשִ
ים   :ְנִקּיִ

ִאיָלתוֹ . מב ה ִהׁשְ ּלֹא, ִלְקַטּנָ ּתוֹ , ֵמעֹוָלם ָרֲאָתה ׁשֶ  ּוְלַבׁשְ
ה ְבֲעָלה ְלַאַחר זוֹ  ְקַטּנָ ּנִ ָחְיָתה ֹקֶדם ׁשֶ ה ׁשֶ ּכָ  אוֹ , ַהּמַ

ִאיָלתוֹ  ִהׁשְ ּלֹא ְלַנֲעָרה ׁשֶ ּתוֹ , ָרֲאָתה ׁשֶ  ּתֹוךְ  ּוְלַבׁשְ
ָעה ִאיָלתוֹ  אוֹ , ִלְבִעיָלָתהּ  ֵלילֹות ַאְרּבָ ִהׁשְ ֶבת ׁשֶ  ְליֹוׁשֶ

ם ַעל ֶהן ּתֹוָלה, ֹטַהר ּדַ ַמן ַוֲאִפּלוּ  ּבָ ּזְ ה ּבַ  ִאם ְוֵכן ַהּזֶ
ִאיָלתוֹ  ּלֹא' ז ְלסֹוֶפֶרת ִהׁשְ הּ  ּתֹוָלה, ָטְבָלה ׁשֶ  ּוַבֲעַלת ּבָ

הּ , ָרהְטהוֹ  ֶהָחלּוק ָאְלתוֹ  ַוֲחֶבְרּתָ ְ ׁשּ ֶלת ׁשֶ   :ְמֻקְלּקֶ

ִאיָלתוֹ . מג ֶתם ְלַבֲעַלת ִהׁשְ ין, ַהּכֶ ָהְיָתה ּבֵ ֶבת ׁשֶ  יֹוׁשֶ
ַבר ֶתם ַעל ּכְ ֵאָלה ֹקֶדם ַהּכֶ ין ׁשְ ָרֲאָתה ּבֵ ֶתם ׁשֶ  ּכֶ

ָחלּוק ֲאָלה ְלַאַחר ַאֵחר ּבְ ָ ׁשּ  זוֹ  ּתֹולֹות ֵאין, ֶזה ֶאת ׁשֶ
זוֹ  זוֹ  זוֹ  ְוֹלא ּבְ יֶהן ּבְ ּתֵ ן ְוָכל. ָלחּושׁ  ְצִריכֹות ּוׁשְ ּכֵ  ׁשֶ
ִאיָלתוֹ  ִאם ּתוֹ  ְוָחְזָרה, ִלְטהֹוָרה ִהׁשְ יֶהן, ּוְלַבׁשְ ּתֵ ְ ׁשּ  ׁשֶ

  ָלחּושׁ  ְצִריכֹות

ה. מד יֵמי ָחלּוק ָלְבׁשָ ָתהּ  ּבִ ַדְקּתוֹ  ְוֹלא ִנּדָ ּתוֹ , ּבְ  ּוְלַבׁשְ
יֵמי ֶתם ּבוֹ  ְוִנְמָצא ָטֳהָרָתהּ  ּבִ יֵמי ּתֹוָלה, ּכֶ ּמִ  ִנּדּוָתהּ  ׁשֶ
  :הּוא

ה. מה ָהְיָתה ֹקֶדם ָחלּוק ָלְבׁשָ ֶרת ׁשֶ  ְוַאַחר, ְמֻעּבֶ
ָרה ְתַעּבְ ּנִ ּתוֹ  ׁשֶ ֹלא ְלַבׁשְ ִדיָקה ּבְ ֶתם ָעָליו ּוָמְצָאה ּבְ , ּכֶ

ת ּתֹוָלה ְלִביׁשַ ִמים ּבִ ּלֹא ַהּיָ ֶרת ָהְיָתה ׁשֶ  ְוֵכן. ְמֻעּבֶ
יִניָקה ַעְצָמהּ  ּתֹוָלה, ַהּמֵ מוֹ  ּבְ ּתֹוָלה ּכְ הּ  ׁשֶ ֲחֶבְרּתָ   :ּבַ

ּתוֹ  ָחלּוק. מו ַבׁשְ ּלְ יֵמי ׁשֶ ָתהּ  ּבִ ס ִנּדָ ּבֵ  ְוָחְזָרה, ְוִנְתּכַ
ּתוֹ  ַמן ּוְלַבׁשְ ּזְ ִהיא ּבַ ֹלא ְטהֹוָרה ׁשֶ ִדיָקה ּבְ  ִאם, ּבְ
ס ּבֵ ְרֵאִלית ְיֵדי ַעל ִנְתּכַ ָפֵנינוּ  ְוֵאיָנהּ  ִיׂשְ ֹאל ּבְ , ִלׁשְ

ַדְקּתוֹ  הֲחָזקָ  ַעת ּבְ ׁשְ ּבּוס ּבִ ה ּתֹוָלה ְוֵאיָנהּ , ּכִ  ְוִאם. ּבָ
ָפֵנינוּ  ִהיא ּלֹא ְואֹוֶמֶרת ּבְ ַדְקּתוֹ  ׁשֶ  לֹוַמר ּתֹוָלה, ּבְ

ה ִחּלָ ּתְ ּמִ ּבּוס ְיֵדי ַעל ָעַבר ְוֹלא ָהָיה ׁשֶ  ְוִאם. ַהּכִ
ס ּבֵ ְפָחה ְיֵדי ַעל ִנְתּכַ  ֲאִפּלוּ , ּכֹוָכִבים עֹוֶבֶדת אוֹ  ׁשִ

ה לֹוַמר ּתֹוָלה, ְלָפֵנינוּ  יָנהּ אֵ  ִחּלָ ּתְ ּמִ  ְוִאם. ָהָיה ׁשֶ
ר רּור ַעל ַלֲעֹמד ֶאְפׁשָ גֹון, ַהּבֵ ֶרת ּכְ ּכֶ ּמַ ַמְרִאיתוֹ  ׁשֶ , ּבְ

יר ִאם ַהְינוּ  ַמְקּדִ ְכַנס ּדְ ּנִ ֶגד ְלתֹוךְ  ׁשֶ ָידּועַ , ַהּבֶ  ּבְ
ּקֶֹדם ּבּוס ׁשֶ ַהְינוּ , ַמְגִליד ְוִאם. ָהָיה ּכִ ֵאי ּדְ  ִנְכָנס נוֹ ׁשֶ
ֶגד ְלתֹוךְ  ָידּועַ , ַהּבֶ ַאַחר ּבְ ּבּוס ׁשֶ  ֵאיָנהּ  ְוִאם. ָהָיה ּכִ

ִקיָאה ָכךְ  ּבְ ת, ּבְ ׁשֶ   :ַהְחִמירלְ  חֹוׁשֶ

ה. מז דּוק ָחלּוק ָלְבׁשָ ְטּתוֹ , ָלהּ  ַהּבָ ְסּתוֹ  ּוְפׁשַ  ְוִכּבַ
ִאיָלתוֹ  הּ  ְוִהׁשְ ֶתם ָעָליו ְוִנְמָצא, ַלֲחֶבְרּתָ , דַמְגִלי ִאם, ּכֶ

ָידּועַ  ה ּבְ ִנּיָ ְ ַהׁשּ ּמֵ  ְוָהִראׁשֹוָנה ְטֵמָאה ְוִהיא ִהיא ׁשֶ
יר הּוא ְוִאם. ְטהֹוָרה ָידּועַ , ַמְקּדִ ֵמָהִראׁשֹוָנה ּבְ , ִהיא ׁשֶ
ה ְטֵמָאה ְוִהיא ִנּיָ ְ   :ְטהֹוָרה ְוַהׁשּ

י. מח ּתֵ ים ׁשְ ְבׁשוּ  ָנׁשִ ּלָ דּוק ֶאָחד ָחלּוק ׁשֶ  ּבוֹ  ְוִנְמָצא ּבָ
ֶתם ה ֵמֶהָחגֹור הּוא םאִ , ּכֶ יֶהן ּוְלַמּטָ ּתֵ יֶהן, ִלׁשְ ּתֵ  ׁשְ

יֶהן ֵמֶהָחגֹור ְלַמְעָלה הּוא ְוִאם. ְטֵמאֹות ּתֵ יֶהן, ִלׁשְ ּתֵ  ׁשְ
ה ַאַחת ָהְיָתה. ְטהֹורֹות  הּוא ִאם, ְקָצָרה ְוַאַחת ֲאֻרּכָ
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ה ֵמֶהָחגֹור ה ּוְלַמּטָ ם ָלֲאֻרּכָ ׁשֵ הּוא ּכְ ָצָרה ׁשֶ יֶהן, ַלּקְ ּתֵ  ׁשְ
ה ֵמֶהָחגֹור הּוא ְוִאם. ֵמאֹותטְ  ָצָרה ּוְלַמּטָ  ּוְלַמְעָלה, ַלּקְ

ה ֵמֶהָחגֹור ה, ְטֵמָאה ָקְצָרה, ָלֲאֻרּכָ ה. ְטהֹוָרה ַוֲאֻרּכָ ּמֶ  ּבַ
ָבִרים ּלֹא, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ טוּ  ּכְ ׁשְ ְיָלה אֹותוֹ  ּפָ ּלַ  ְלַכסֹות ּבַ

ן ֶאת ּבוֹ  סוּ  ִאם ֲאָבל, ֹראׁשָ ן ֶאת ּבוֹ  ּכִ יֶהן ,ֹראׁשָ ּתֵ  ׁשְ
ְסָתה. ְטֵמאֹות הּ  ֶאת ֵמֶהן ַאַחת ּכִ ה ְוֹלא ֹראׁשָ ִנּיָ ְ , ַהׁשּ
ְסָתה אֹוָתהּ  ּכִ הּ  ֶאת ׁשֶ הּ , ְטֵמָאה ֹראׁשָ   :ְטהֹוָרה ַוֲחֶבְרּתָ

ֹלשׁ . מט ים ׁשָ ְבׁשוּ  ָנׁשִ ּלָ בוּ  אוֹ , ֶאָחד ָחלּוק ׁשֶ ׁשְ ּיָ  ַעל ׁשֶ
ךְ  ְוַאַחר, זוֹ  ַאַחר זוֹ  ֶאָחד ַסְפָסל ֶתם ָעָליו ִנְמָצא ּכָ , ּכֶ
ן ּלָ ֵהא ְוהּוא ְטֵמאֹות ּכֻ ּיְ ָבר ַהַסְפָסל ׁשֶ ל ִמּדָ  ַהְמַקּבֵ

ה. ֻטְמָאה ּמֶ ָבִרים ּבַ ְזַמן, ֲאמּוִרים ּדְ ן ּבִ ּלָ ּכֻ וֹות ׁשֶ . ׁשָ
 יֹוֵתר ִלְראֹות ְראּוָיה ֵמֶהן ַאַחת ָהְיָתה ִאם ֲאָבל

הּ  גֹון, ֵמֲחֶבְרּתָ ִהיא ּכְ ֶרתְמעֻ  אוֹ  ְזֵקָנה ׁשֶ  ֵמיִניָקה אוֹ  ּבֶ
ּלֹא אוֹ  ם ָרֲאָתה ׁשֶ ֶמיהָ  ּדָ י ַעל ַאף ִמּיָ ׂשּוָאה ּפִ ּנְ , ׁשֶ

ֵאיָנהּ  אֹוָתהּ  ְראּוָיה ּתֹוָלה ִלְראֹות ְראּוָיה ׁשֶ   :ּבָ

ֹלשׁ . נ ים ׁשָ נֹות ָנׁשִ ׁשֵ ּיְ ה ׁשֶ ִמּטָ בֹות ַאַחת ּבְ ּלָ , ּוְמׁשֻ
ַרְגֵליֶהן זוֹ  זוֹ  ְמעּורֹות ׁשֶ ם ְוִנְמָצא ּבְ ַחת ּדָ  ַאַחת ּתַ

ן, ֵמֶהן ּלָ בֹות ֵאיָנן ְוִאם. ְטֵמאֹות ּכֻ ּלָ זוֹ  זוֹ  ְמׁשֻ  ּבְ
ם ְוִנְמָצא ַחת ּדָ ן, ָהֶאְמָצִעית ּתַ ּלָ  ִנְמָצא. ְטֵמאֹות ּכֻ
ַחת ִניִמית ּתַ  ְוַהִחיצֹוָנה, ְטֵמָאה ְוֶאְמָצִעית ִהיא, ַהּפְ

ַחת ִנְמָצא. ְטהֹוָרה  ִעיתְוָהֶאְמצָ  ִהיא, ַהִחיצֹוָנה ּתַ
ִניִמית, ְטֵמָאה ה. ְטהֹוָרה ְוַהּפְ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ
ָעלוּ  ׁשֶ ֶרךְ  ּכְ לֹות ּדֶ ה ַמְרּגְ ּטָ ֶרךְ  ָעלוּ  ִאם ֲאָבל, ַהּמִ  ּדֶ

ן, ַהִחיצֹוָנה ּלָ אּוַלי, ְטֵמאֹות ּכֻ ֶרךְ  ׁשֶ  ָנַטף ֲעָבָרָתהּ  ּדֶ
הּ  ּנָ י ְוָהֵני. ִמּמֶ ּלֹא ִמּלֵ ׁשֶ  ָהֶעְליֹון יןָסדִ  ַעל ִנְמָצא ּכְ
ין, ּבוֹ  ִנְמָצא ִאם ֲאָבל ךְ  ּבֵ ךְ  ּוֵבין ּכָ ם ּכָ ּלָ , ְטֵמאֹות ּכֻ
ֵני הּוא ִמּפְ ךְ  ָעׂשּוי ׁשֶ   :ָוֵאיָלךְ  ֵאיָלךְ  ְלִהְתַהּפֵ

ל. נא ּלֹא ַמְיֵרי ֶזה ּכָ ְדָקה ׁשֶ  אוֹ , ֵמֶהן ַאַחת ׁשּום ּבָ
ְדקוּ  ּבָ ן ׁשֶ ּתָ ֹלׁשְ ְדָקה םאִ  ֲאָבל, ְטהֹורֹות ּוָמְצאוּ  ׁשְ  ּבָ

ִים אוֹ  ַאַחת ּתַ  ְוָהַאֶחֶרת ְטהֹורֹות ֵהן, ְטהֹורֹות ּוָמְצאוּ  ׁשְ
ּלֹא ְדָקה ׁשֶ ְדָקה ְוִאם. ְטֵמָאה, ּבָ ם ּבָ ית ּגַ ִליׁשִ ְ  ַהׁשּ

ן, ְטהֹוָרה ּוָמְצָאה ּלָ ְדָקה ְוִאם. ְטֵמאֹות ּכֻ  ַאַחת ּבָ
ּלֹא ָהֲאֵחרֹות, ְטֵמָאה ּוָמְצָאה ְדקוּ  ׁשֶ הּ  ּתֹולֹות ּבָ  ְוֵהן, ּבָ
ְדקוּ . ְטהֹורֹות ִים ּבָ ּתַ , ְטֵמאֹות ֵהן, ְטֵמאֹות ּוָמְצאוּ  ׁשְ

ית ִליׁשִ ְ ֵני, ְטהֹוָרה ְוַהׁשּ ּתֹוָלה ִמּפְ ֶהן ׁשֶ ָתִליָנן ְוָהא. ּבָ  ּדְ
אֹוָתהּ  ְצָאה ּבְ ּמָ  ָהא ְוֵכן, ָהַאֶחֶרת ְלַטֵהר, ְטֵמָאה ׁשֶ

ְמַטֲהִריָנן ְצָאה ְלאֹוָתהּ  ּדִ ּמָ ְוָקא, הְטהֹורָ  ׁשֶ ָחה ּדַ ּנְ ּקִ  ׁשֶ
ֵעד ַעְצָמהּ  ָיָדהּ  ּבְ ּבְ ד ׁשֶ ֶכף ִמּיָ ם ִלְמִציַאת ּתֵ  ֲאָבל, ַהּדָ

ֲהָתה ִאם ֵדי ׁשָ עּור ּכְ ִדיָקה ׁשִ ַהְינוּ , ּבְ ֵדי ּדְ ח ּכְ ַקּנַ ּתְ  ׁשֶ
ֹחִרין ִדיָקה ֵאין, ּוַבְסָדִקים ּבַ  ְלַטֵהר ִלְטֵמָאה מֹוֶעֶלת ַהּבְ
  :ַעְצָמהּ  ְלַטֵהר הִלְטהֹורָ  ְוֹלא, ָהַאֶחֶרת

ה. נב ּמֶ ָבִרים ּבַ ן, ֲאמּוִרים ּדְ ּלָ ּכֻ ׁשֶ וֹות ּכְ  ִאם ֲאָבל. ׁשָ
הּ  יֹוֵתר ִלְראֹות ְראּוָיה ַאַחת ֵאיָנהּ , ֵמֲחֶבְרּתָ  ְראּוָיה ׁשֶ
ְראּוָיה ּתֹוָלה יַצד. ּבָ ָעְברוּ  ְזֵקָנה ַאַחת, ּכֵ  ָעֶליהָ  ׁשֶ
ה ֹלׁשָ  ְזֵקָנה, ָיְלָדה ַחתְואַ , ָרֲאָתה ְוֹלא עֹונֹות ׁשְ
ֶרת ַאַחת. ְטֵמָאה ְוָיְלָדה, ְטהֹוָרה ר ְמֻעּבֶ ֻהּכַ ָרהּ  ׁשֶ , ֻעּבָ
ֵאיָנהּ  ְוַאַחת ֶרת ׁשֶ ֶרת, ְמֻעּבֶ ֵאיָנהּ , ְטהֹוָרה ְמֻעּבֶ  ְוׁשֶ

ֶרת תּוַלת ַאַחת. ְטֵמָאה, ְמֻעּבֶ ִמים ּבְ ּלֹא ּדָ  ָרֲאָתה ׁשֶ
ָרֲאָתה ְוַאַחת, ֵמעֹוָלם ּלֹא, ׁשֶ . ְטהֹוָרה, ָתהָראֲ  ׁשֶ

ָרֲאָתה ֵאיָנהּ  ְוַאַחת ֵמיִניָקה ַאַחת. ְטֵמָאה, ְוׁשֶ  ׁשֶ
ֵאיָנהּ , ְטהֹוָרה, ֵמיִניָקה, ֵמיִניָקה . ְטֵמָאה, ֵמיִניָקה ְוׁשֶ
ם ּתֹוָלה ּוְכׁשֵ הּ  ׁשֶ ֲחֶבְרּתָ ךְ  ּבַ ַעְצָמהּ  ּתֹוָלה ּכָ ִאם, ּבְ  ׁשֶ
ה ְזַמן ָחלּוק ָלְבׁשָ ֵאיָנהּ  ּבִ ֶרת ׁשֶ ךְ  ַאַחרוְ , ְמֻעּבֶ  ּכָ
ּתוֹ  ְזַמן ְלַבׁשְ ִהיא ּבִ ֶרת ׁשֶ ם ָעָליו ְוִנְמָצא, ְמֻעּבֶ , ּדָ
ִמים ּתֹוָלה ּיָ ּלֹא ָהִראׁשֹוִנים ּבַ ֶרת ָהְיָתה ׁשֶ  ְוֵכן, ְמֻעּבֶ

ן ָהיוּ  ְוִאם. ּוְטהֹוָרה, ּוְזֵקָנה ֵמיִניָקה ּלָ וֹות ּכֻ  ׁשָ
, יִניָקהמֵ  ְוַאַחת ְזֵקָנה ַאַחת אוֹ  ְזֵקנֹות אוֹ  ֵמיִניקֹות

זוֹ  זוֹ  ּתֹולֹות ֵאין ן ָהיוּ . ּבְ ּתָ ֹלׁשְ  ַעל ְוׁשֹוְכבֹות ֵערֹות ׁשְ
ה ּטָ בֹות אוֹ  ַהּמִ ַאַחת ַהַסְפָסל ַעל יֹוׁשְ ם ְוִנְמָצא, ּכְ  ּדָ
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ַחת ַחת ֲאִפּלוּ , ֵמֶהן ַאַחת ּתַ יָון, ָהֶאְמָצִעית ּתַ ל ּכֵ ּכָ  ׁשֶ
ֶרת ַאַחת ּתֹאַמר אֹוָתהּ  ְמקֹוָמהּ  ַמּכֶ ּלֹא ִלי ִריבָּ : ׁשֶ  ׁשֶ
אִתי קֹום ּבָ ְמָצא ַלּמָ ּנִ ם ׁשֶ  ִנְמָצא ְוִאם. ְטהֹוָרה, ַהּדָ
יֵניֶהן ִים, ּבֵ ּתַ ְ ְמָצא ַהׁשּ ּנִ יֵניֶהן ׁשֶ  ְוָהַאֶחֶרת, ְטֵמאֹות ּבֵ
ֶרךְ  ָעלוּ  ְוִאם. ְטהֹוָרה ַחת ְוִנְמָצא ַהִחיצֹוָנה ּדֶ  ּתַ

ן, ַהִחיצֹוָנה ּלָ ַחת. ְטֵמאֹות ּכֻ  ֶאְמָצִעית, יתָהֶאְמָצעִ  ּתַ
ַחת. ְטהֹוָרה ְוַהִחיצֹוָנה, ְטֵמאֹות ּוְפִניִמית ִניִמית ּתַ , ַהּפְ

הּ  ִהיא ִים, ְטֵמָאה ְלַבּדָ ּתַ  ְוִאם. ְטהֹורֹות ַהִחיצֹונֹות ּוׁשְ
ִנים ְלַצד ֵעֶסק ָלֶהן ָהָיה ן ּפְ ְרּכָ ּדַ ד ִלְקָרב ׁשֶ  ַלּצַ

ִניִמי גֹון, ַהּפְ ֵהן ּכְ ֵרַחִים טֹוֲחנֹות ׁשֶ ם ְוִנְמָצא, ּבַ ַחת ּדָ  ּתַ
ִניִמית ִים, ַהּפְ ּתַ ִניִמּיֹות ׁשְ ַחת ִנְמָצא ְוִאם, ְטֵמאֹות ַהּפְ  ּתַ
ֵאין, ְטהֹוָרה ּוְפִניִמית ְטֵמָאה ִהיא, ַהִחיצֹוָנה  ׁשֶ
ִניִמית   :ַהִחיצֹוָנה ְלַצד ָלבֹוא ּדֹוֶחֶקת ּפְ

ָאְמִריַנן ָהא. נג ם ִנְמָצא: ּדְ ָחלּוק ּדָ  אוֹ  הִמטָּ  אוֹ  ּבְ
ן ַסְפָסל ּלָ ְכָתִמים ַאַחת ִנְתַעְסָקה ִאם, ְטֵמאֹות ּכֻ , ּבִ
ן ּלָ ן, ְטהֹורֹות ּכֻ ּלָ ּכֻ הּ  ּתֹולֹות ׁשֶ  ּתֹוָלה ְוִהיא ּבָ

ָתִמים ּכְ   :ּבַ

ָתִמים ֵאין. נד ּכְ ּום ּבַ יַצד. ֶוֶסת ִמׁשּ ֶתם ָמְצָאה, ּכֵ  ּכֶ
ֹראשׁ  ֹלשׁ  ֲאִפּלוּ , ֹחֶדשׁ  ּבְ ָעִמים ׁשָ  ְוֹלא ַבֲעתוֹ קְ  ֹלא, ּפְ

ְתֵמי חּוץ. עֹוַקְרּתוֹ  דּוק ֵעד ִמּכִ ֵהם, ָלהּ  ַהּבָ  ׁשֶ
ִאים ָכל ְמַטּמְ ֵהן ּבְ ְרִאּיֹות ֵהן ַוֲהֵרי, ׁשֶ ָבר ְלָכל ּכִ   :ּדָ

 קצא סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , בהשתנה דם שמצאה אשה דין

ה. א ָ יָנה ָהִאׁשּ ּתִ ִהׁשְ ם ְוָיָצא ַמִים ׁשֶ , ְגֶליהָ רַ  ֵמי ִעם ּדָ
ין יָנה ּבֵ ּתִ ִהׁשְ ין, עֹוֶמֶדת ְוִהיא ׁשֶ יָנה ּבֵ ּתִ ִהׁשְ  ְוִהיא ׁשֶ

ֶבת ה ַוֲאִפּלוּ . ְטהֹוָרה זוֹ  ֲהֵרי, יֹוׁשֶ יׁשָ  ּגּוָפהּ  ִהְרּגִ
ְעְזָעה ת ֵאיָנהּ , ְוִנְזּדַ ׁשֶ ת, חֹוׁשֶ ׁשַ ַהְרּגָ  ִהיא ַרְגֶליהָ  ֵמי ׁשֶ

ֵאין זוֹ  ם ֶזה םְודָ , ַהֶחֶדר ִמן ַרְגַלִים ֵמי ׁשֶ ה ּדַ  הּוא ַמּכָ
ַחְלֹחֶלת ּכּוְלָיא אוֹ  ּבַ   :ּבַ

 קצב סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , לחפה הנכנסת כלה דיני

ָבעּוהָ . א א ּתְ ׂשֵ ָסה ִלּנָ ּיְ ב ְצִריָכה, ְוִנְתּפַ ְבָעה ֵליׁשֵ  ׁשִ
ים ין, ְנִקּיִ דֹוָלה ּבֵ ין ּגְ ה ּבֵ ְדָקה ַוֲאִפּלוּ , ְקַטּנָ  ַעְצָמהּ  ּבָ
שְׁ  ִביָעה ַעתּבִ א, ְטהֹוָרה ּוָמְצָאה ּתְ ּמָ  ִחּמּוד ֵמֲחַמת ׁשֶ

ת ָרֲאָתה ם ִטּפַ ל ּדָ ַחְרּדָ ה ְוֹלא ּכְ יׁשָ ' ז ּומֹוָנה. ּבוֹ  ִהְרּגִ
ֳחָרת ִביָעה יֹום ִמּמָ , ָטֳהָרה ֶהְפֵסק ְצִריָכה ְוֵאיָנהּ , ַהּתְ

ַאף י ַעל ׁשֶ ּלֹא ּפִ ְדָקה ׁשֶ יֹום ּבָ ִביָעה ּבְ  קְלַהְפִסי ַהּתְ
ָטֳהָרה ֳחָרת ִמּיֹום מֹוָנה, ּבְ ים' ז ַהּמָ  ְצִריָכה ּוִמיהוּ . ְנִקּיִ
ִדיָקה   'ז ּתֹוךְ  ּבְ

ְבַעת. ב לוּ  ָיִמים ׁשִ ָעה אֹוָתם מֹוִנים ַהּלָ ָ ִהיא ִמׁשּ  ׁשֶ
הּ  סֹוֶמֶכת ַדְעּתָ ה ַעְצָמהּ  ּוְמִכיָנה ּבְ י ַעל ַאף, ַלֻחּפָ  ּפִ
ּלֹא ה ׁשֶ ׁשָ   :ֲעַדִין ִנְתַקּדְ

חוּ  ִאם .ג ּוִאין ּדָ ׂשּ ה ֵאיֶזה ֵמֲחַמת ַהּנִ י ַעל ַאף ִסּבָ  ּפִ
ָבה ׁשְ ּיָ ים' ז ׁשֶ ב ַלֲחֹזר ְצִריָכה ְנִקּיִ ים' ז ְוֵליׁשֵ  ְנִקּיִ

רוּ  ְ ׁשּ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ ּוִאין ַלֲעׂשֹות ּכְ ׂשּ   ,ַהּנִ

ְרָסה ָחָתן ְוֵכן, ֶזה ְזַמן ּתֹוךְ  ּוְכָנָסהּ  ָעַבר. ד ּפֵ תוֹ  ׁשֶ ּלָ  ּכַ
א ֹקֶדם הִנדָּ  ּבָ הּ  ִיְתַיֵחד ֹלא, ָעֶליהָ  ׁשֶ א, ִעּמָ  הּוא ֶאּלָ
ן ין ָיׁשֵ ים ּבֵ ָנה ְוִהיא ָהֲאָנׁשִ ין ְיׁשֵ ים ּבֵ ׁשִ   :ַהּנָ

תוֹ  ַמֲחִזיר. ה רּוׁשָ ב ְצִריָכה ּגְ ְבָעה ֵליׁשֵ ים ׁשִ   :ְנִקּיִ

 קצג סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , בתולים דם דין

ִעיַלת ּבֹוֵעל, תּוָלהַהבְּ  ֶאת ַהּכֹוֵנס. א  ְוגֹוֵמר ִמְצָוה ּבְ
יָאתוֹ  ד ּופֹוֵרשׁ  ּבִ ה ִהיא ֲאִפּלוּ . ִמּיָ ּלֹא ְקַטּנָ יעַ  ׁשֶ  ִהּגִ
הּ  ְדָקה ַוֲאִפּלוּ , ָרֲאָתה ְוֹלא ִלְראֹות ְזַמּנָ  ָמְצָאה ְוֹלא ּבָ
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ם א ְטֵמָאה, ּדָ ּמָ ת ָרֲאָתה ׁשֶ ם ִטּפַ ל ּדָ ַחְרּדָ הוּ  ּכְ  ְוִחּפָ
ְכַבת ְפֹסק ּוְצִריָכה. ַרעזֶ  ׁשִ ּתִ ָטֳהָרה ׁשֶ ל ְוִתְבּדֹק ּבְ  ּכָ
ְבָעה ְתִחיל ְוֹלא, ׁשִ הּ ' ה יֹום ַעד ִלְמנֹות ּתַ ּמּוׁשָ . ְלׁשִ
הּ  ְונֹוֵהג ָכל ִעּמָ יֵני ּכְ ה ּדִ א, ַהְרָחָקה ְלִעְנַין ִנּדָ  ֶאּלָ
ה ּדָ ּנִ מּוָרה ׁשֶ ן לוֹ  ָאסּור, ּגְ ָתהּ  ַעל ִליׁשַ  ֲאִפּלוּ  ִמּטָ
שֶׁ  ה ֵאיָנהּ ּכְ ּטָ ּמִ ר ְוזוֹ , ּבַ ן לוֹ  ֻמּתָ אֹוָתהּ  ִליׁשַ ה ּבְ , ִמּטָ

ָעְמָדה ְלַאַחר ָסִדין ַוֲאִפּלוּ , ֵמֶאְצלוֹ  ׁשֶ ם ּבְ ַהּדָ   :ָעָליו ׁשֶ

 קצד סימן
  ְסִעיִפים: ד"י ּובוֹ , ומפלת יולדת דיני

ם ָרֲאָתה ֹלא ֲאִפּלוּ , יֹוֶלֶדת. א ה ְטֵמָאה, ּדָ ִנּדָ ין, ּכְ  ּבֵ
ין, ַחי ְלָדהיָ  ה ּבֵ ה. ֵנֶפל ַוֲאִפּלוּ  ֵמת ַיְלּדָ  ְיֵמי ֵהם ְוַכּמָ

ו, ֻטְמָאָתהּ  ַמן ַעְכׁשָ ּזְ ה ּבַ ל ַהּזֶ  ֲחׁשּובֹות ַהּיֹוְלדֹות ּכָ
זֹוב יֹוְלדֹות ְבָעה ִלְסּפֹר ּוְצִריכֹות ּבְ ים ׁשִ  ִנְמֵצאתָ , ְנִקּיִ
ּיֹוֶלֶדת אֹוֵמר ֶבת ָזָכר ׁשֶ ָדה' ז יֹוׁשֶ ים' ְוז ַלּלֵ  ִלְנִקּיִ
ֶבת ְנֵקָבה ְוַהּיֹוֶלֶדת, ְלִזיָבה בּוַעִים יֹוׁשֶ ָדה ׁשְ ' ְוז ַלּלֵ
ים ֵהם, ֵלָדה ְיֵמי. ְלִזיָבה ְנִקּיִ  ד"ְוי ְלָזָכר' ז ׁשֶ
ֶהן ָרֲאָתה ֹלא ִאם, ִלְנֵקָבה , ִזיָבָתהּ  ִלְסִפיַרת עֹוִלים ּבָ

ְלמוּ  ְוִאם ים' ז ׁשָ תֹוךְ  ְנִקּיִ  זוֹ  יֲהרֵ , ִלְנֵקָבה ד"י ּבְ
 ֹלא, ָלֵכן ֹקֶדם ָטְבָלה ְוִאם, ו"ט ֵליל ַעד ֲאסּוָרה
  :ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה

ֶלת. ב ּפֶ תֹוךְ  ַהּמַ ת ֵאיָנהּ ' מ ּבְ ׁשֶ  ֲאָבל ְלָוָלד חֹוׁשֶ
ת ׁשֶ ּום חֹוׁשֶ ה ִמׁשּ   :ָרֲאָתה ֹלא ֲאִפּלוּ , ִנּדָ

ֶלת. ג ּפֶ ִמין ַהּמַ ֵהָמה ּכְ ה ּבְ ִמי אוֹ  ָועֹוף ַחּיָ ִגים ןּכְ  ּדָ
ָקִצים ַוֲחָגִבים ים ּוׁשְ ִפיר אוֹ , ָוָלד צּוַרת ְוָכל, ּוְרָמׂשִ  ׁשָ

ְלָיא אוֹ  ָרעּוהָ  ֲחִתיָכה אוֹ  ׁשִ ּקְ הּ  ְוֵישׁ  ׁשֶ יו ֶעֶצם ּבָ  ַעְכׁשָ
ֵאין ִקיִאין ָאנוּ  ׁשֶ צּורֹות ּבְ ת, ּבְ ׁשֶ לוּ  ְוִאם, ְלָוָלד חֹוׁשֶ  ּכָ

ים' ז תֹוךְ  ְנִקּיִ  ו"ט ֵליל ֹקֶדם ָלהָטבְ  ִאם, יֹום ד"י ּבְ
  :ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה ֹלא

ךְ  ְוַאַחר ַחי ָוָלד ָיְלָדה. ד יָלה ּכָ ְלָיא ִהּפִ  ֵאיָנהּ , ׁשִ
ת ׁשֶ א, ַאֵחר ְלָוָלד חֹוׁשֶ ָלד אֹוָתהּ  ּתֹוָלה ֶאּלָ ּוָ ְלָדה ּבַ ּיָ  ׁשֶ

ָבר יָלה ִאם ֲאָבל. יֹום ג"כ ַעד, ּכְ ה ֵנֶפל ִהּפִ ִחּלָ  ֵאין ּתְ
ְלָיא ּבוֹ  ּתֹוִלין ִ יָלה ַהׁשּ ִהּפִ ךְ  ַאַחר ׁשֶ ת, ּכָ ׁשֶ  ְוחֹוׁשֶ
ְלָיא ִ ן ַלׁשּ ל ֻטְמָאה ְיֵמי ָלהּ  ִלּתֵ   :ְנֵקָבה ׁשֶ

ְלָיא ָיְצָאה. ה ִ ה ַהׁשּ ִחּלָ ָלד אֹוָתהּ  ּתֹוִלין ֵאין, ּתְ ּוָ  ּבַ
ֵלד ּתֵ ךְ  ַאַחר ׁשֶ ן הּוא ֲאִפּלוּ , ּכָ ת, ְקָיָמא ּבֶ ׁשֶ  ְוחֹוׁשֶ
ְלָיא ִ ל ֻטְמָאה ְיֵמי ָלהּ  ןִלתֵּ  ַלׁשּ   :ְנֵקָבה ׁשֶ

ְלָיא ִמְקָצת ָיְצָאה. ו יֹום ׁשִ  ִנְגְמָרה ְוֹלא, ִראׁשֹון ּבְ
ת', ב יֹום ַעד ְיִציָאָתהּ  ׁשֶ  ֲאָבל ִראׁשֹון ִמּיֹום חֹוׁשֶ

א מֹוָנה ֵאיָנהּ  ִני ִמּיֹום ֶאּלָ   :ׁשֵ

ֶלת. ז ּפֶ מּות ַהּמַ ֵהָמה ּדְ ה ּבְ לְ , ְועֹוף ַחּיָ  ְקׁשּוָרה ָיאְוׁשִ
הּ  ת ֵאיָנהּ , ּבָ ׁשֶ  ְקׁשּוָרה ֵאיָנהּ  ְוִאם, ַאֵחר ְלָוָלד חֹוׁשֶ
הּ  ת, ּבָ ׁשֶ י ַעל ְוַאף, ַאֵחר ְלָוָלד חֹוׁשֶ ָלד ּפִ ַהּוָ ְדֶמה ׁשֶ  ַהּנִ
ין, ָזָכר ׁשִ ן חֹוׁשְ ל ֻטְמָאה ְיֵמי ָלהּ  ִלּתֵ ִביל ְנֵקָבה ׁשֶ ׁשְ  ּבִ

ְלָיא ִ   :ַהׁשּ

רֹוִגינּוס אוֹ  םֻטְמטוּ  ַהּיֹוֶלֶדת. ח  ְיֵמי ָלהּ  נֹוְתִנין, ַאְנּדְ
ל ֻטְמָאה   :ְנֵקָבה ׁשֶ

ה. ט יׁשָ יָלה ִהְרּגִ ִהּפִ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ָמה יֹוַדַעת ְוֵאיָנהּ  ׁשֶ
ֶחְזַקת ָהְיָתה ֶרת ּבְ ת ֵלָדה ְטֵמָאה זוֹ  ֲהֵרי ְמֻעּבֶ ׁשֶ  ְוחֹוׁשֶ
א ּמָ   :ָהְיָתה ְנֵקָבה ׁשֶ

ךְ . י ָלד ֶנְחּתַ ין, ֵאֶבר ֵאֶבר ְוָיָצא ֵמֶעיהָ בְּ  ַהּוָ ָצא ּבֵ ּיָ  ׁשֶ
גֹון ָהֵאָבִרים ֵסֶדר ַעל ָצא ּכְ ּיָ ֹוק ְוַאֲחֶריהָ  ָהֶרֶגל ׁשֶ  ַהׁשּ

ֵרךְ  ְוַאֲחֶריהָ  ין, ַהּיָ ָצא ּבֵ ּיָ ּלֹא ׁשֶ  ֵאיָנהּ , ַהֵסֶדר ַעל ׁשֶ
ֵצא ַעד ֵלָדה ְטֵמָאה ּיֵ ּלוֹ  ֹראׁשוֹ  ָיָצא ְוִאם, ֻרּבוֹ  ׁשֶ  ּכֻ
ֶאָחד ֻרּבוֹ  ֶזה ֲהֵרי ,ּכְ ךְ  ֹלא ְוִאם, ּכְ  ְוָיָצא, ִנְתַחּתֵ
ַדְרּכוֹ  ֵצא, ּכְ ּתֵ ֶ ְחּתוֹ  ִמׁשּ ּדַ ִיּלֹוד ֶזה ֲהֵרי ּפַ י ַעל ַאף ּכְ  ּפִ
ךְ  ְחּתַ ּנֶ ךְ  ַאַחר ׁשֶ ָבר סֹוף ְוֹלא. ּכָ ֵצא ּדָ ּיֵ שׁ  ַלחּוץ ׁשֶ , ַמּמָ

א ָצא ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ ּיָ ֶ   :ִלְפרֹוְזדֹור חּוץ ִמׁשּ
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ã 

 יב
 יב

ר ִציאהוֹ . יא  ְטֵמָאה ִאּמוֹ , ְוֶהֱחִזיָרהּ  ָידוֹ  ֶאת ָהֻעּבָ
  :ֵלָדה

ה ָהְיָתה. יב ְמָעה ֵליֵלד ַמְקׁשָ ל קֹולוֹ  ְוׁשָ  ָחׁשּוב, ָוָלד ׁשֶ
ִיּלֹוד ִאי ּכְ ר ׁשֶ ּלֹא ֶאְפׁשָ  חּוץ ֹראׁשוֹ  הֹוִציא ׁשֶ

רֹוְזדֹור   :ַלּפְ

אֹוִמים ַהּיֹוֶלֶדת. יג ָהה ּתְ גֹון, רוֹ ֲחבֵ  ַאַחר ָוָלד ְוׁשָ  ּכְ
ִקיַעת ֹקֶדם ָהֶאָחד ה ׁשְ ִקיַעת ַאַחר ְוָהַאֵחר ַהַחּמָ  ׁשְ
ה ָצא, ַהַחּמָ ּיָ ֶ  ְיֵמי ּומֹוִנין ֵלָדה ְטֵמָאה ָהִראׁשֹון ִמׁשּ
ֵצא ֻטְמָאה ּיֵ ֶ ר ָהִראׁשֹון ְוִאם, ָהַאֲחרֹון ִמׁשּ הּוא ִנּכָ  ׁשֶ
ִני ָזָכר ֵ ר ְוַהׁשּ הּוא ִנּכָ ֵאינוֹ  אוֹ , ְנֵקָבה ׁשֶ ר ׁשֶ ִני ִנּכָ  ׁשֵ
ָצא מֹוָנה, ְנֵקָבה אוֹ  ָזָכר הּוא ִאם ֶזה ּיָ ֶ ִני ִמׁשּ ֵ  ְיֵמי ַהׁשּ

  :ִלְנֵקָבה ֻטְמָאה

ם ָיָצא ֹלא ִאם, ּדֶֹפן יֹוֵצא. יד א ּדָ ֶרךְ  ֶאּלָ  ִאּמוֹ , ּדֶֹפן ּדֶ
ָדה ְטהֹוָרה ה ִמּלֵ ּדָ יָבה ּוִמּנִ   :ּוִמּזִ

 קצה סימן
  ְסִעיִפים: ז"י ּובוֹ  ,נדותה בזמן האסורים דברים

ב. א ּתוֹ  ִלְפֹרשׁ  ָאָדם ַחּיָ יֵמי ֵמִאׁשְ  ַעד ֻטְמָאָתהּ  ּבִ
ְסּפֹר ּתִ ֹחק ְוֹלא. ְוִתְטּבֹל ׁשֶ הּ  ֹראשׁ  ָיֵקל ְולא ִיׂשְ  ִעּמָ

א ּמָ יל ׁשֶ ר ֲאָבל, ַלֲעֵבָרה ַיְרּגִ הּ  ְלִהְתַיֵחד ֻמּתָ , ִעּמָ
ֵכיָון א ּדְ ּבָ ַעם ָעֶליהָ  ׁשֶ יף ֹלא ּתוּ  ַאַחת ּפַ ּקִ   :ְצֵריהּ יִ  ּתַ

ע ֹלא. ב הּ  ִיּגַ ע ֲאִפּלוּ  ּבָ ֶאְצּבַ ה ּבְ יט ְוֹלא, ְקַטּנָ  יֹוׁשִ
דוֹ  ָבר ׁשּום ְלָיָדהּ  ִמּיָ ֶלּנוּ  ְוֹלא ּדָ ָדהּ  ְיַקּבְ א, ִמּיָ ּמָ ע ׁשֶ  ִיּגַ

ָרהּ  ְבׂשָ   :ּבִ

הּ  ֹיאַכל ֹלא. ג ְלָחן ַעל ִעּמָ ֻ א, ַהׁשּ ן ִאם ֶאּלָ  ׁשּום ֵישׁ  ּכֵ
ְהֶיה ּנּוישִׁ  ּיִ ָבר ׁשּום ׁשֶ ין ַמְפִסיק ּדָ ּלוֹ  ְקָעָרה ּבֵ  ׁשֶ

ָעָרה הּ  ַלּקְ ּלָ ּיֹאַכל אוֹ , ַקְנַקן אוֹ  ֶלֶחם, ׁשֶ ל ׁשֶ  ֶאָחד ּכָ
ה ּפָ ּמַ ּלוֹ  ּבַ   :ׁשֶ

ה ֹלא. ד ּתֶ יּוֵרי ִיׁשְ ִ ְתָתה ּכֹוס ִמׁשּ ָ ׁשּ   :ִהיא ׁשֶ

ב ֹלא. ה ה ֵיׁשֵ ִמּטָ ּלֹא ּלוּ ֲאפִ , ָלהּ  ַהְמֻיֶחֶדת ּבְ ָפֶניהָ  ׁשֶ   :ּבְ

ן ֹלא. ו הּ  ִייׁשַ ה ִעּמָ ִמּטָ ל ֲאִפּלוּ , ּבְ ִבְגּדוֹ  ֶאָחד ּכָ  ְוֵאין ּבְ
ֶזה ֶזה נֹוְגִעין   :ּבָ

ל ֹלא. ז ּכֵ ֲעֵקָבהּ  ֲאִפּלוּ  ִיְסּתַ ְמקֹומֹות ְוֹלא, ּבַ  ַהְמֻכִסים ּבִ
הּ  ּבָ   ,ׁשֶ

ַיֵחד ָלהּ  ָראּוי. ח ּתְ ָגִדים ָלהּ  ׁשֶ ֵדי, ִנּדּוָתהּ  יִלימֵ  ּבְ  ּכְ
ְהיוּ  ּיִ ֵניֶהם ׁשֶ ִמיד זֹוְכִרים ׁשְ ִהיא ּתָ ה ׁשֶ   :ִנּדָ

י. ט ֹקׁשִ ירוּ  ּבְ ט ָלהּ  ִהּתִ ֵ יֵמי ְלִהְתַקׁשּ ָתהּ  ּבִ א, ִנּדָ  ֶאּלָ
ֵדי ּלֹא ּכְ ה ׁשֶ ּנֶ ְתּגַ ֲעָלהּ  ַעל ּתִ   :ּבַ

ל. י ה ְמָלאכֹות ּכָ ָ ָהִאׁשּ ה ׁשֶ ה, ְלַבֲעָלהּ  עֹוׂשָ העוֹ  ִנּדָ  ׂשָ
ִזיַגת חּוץ, לוֹ  ֲאסּוָרה, ַהּכֹוס ִמּמְ  ַהּכֹוס ִלְמֹזג ׁשֶ

יחוֹ  ְלָחן ַעל ְלָפָניו ּוְלַהּנִ ֻ א ַהׁשּ ן ִאם ֶאּלָ ה ּכֵ ֲעׂשֶ  ׁשּום ּתַ
ר גֹון, ֶהּכֵ יֶחּנוּ  ּכְ ּנִ ּתַ ְלָחן ַעל ׁשֶ ֻ ַיד ַהׁשּ ֹמאל ּבְ  אוֹ  ׂשְ

יֶחּנוּ  ּנִ ר ַעל ּתַ ֶסת ַעל אוֹ  ַהּכַ   :ְיִמיָנהּ  ַידבְּ  ֲאִפּלוּ , ַהּכֶ

יעַ  ֲאסּוָרה. יא תוֹ  ְלַהּצִ ָפָניו ִמּטָ ִריַסת ְוַדְוָקא, ּבְ  ּפְ
ְכֶסה ְסִדיִנים הּוא ְוַהּמִ ֶרךְ  ׁשֶ ה ּדֶ ַעת ֲאָבל, ִחּבָ  ַהּצָ
ִרים ָסתֹות ַהּכָ הּוא ְוַהּכְ ֶרךְ  ְוֵאיָנהּ  ֹטַרח ׁשֶ ה ּדֶ ֵרי, ִחּבָ . ׁשָ
ּלֹא ָפָניו ְוׁשֶ ר ַהּכֹל, ּבְ ִהיא יֹוֵדעַ  הּוא ּלוּ ֲאפִ  ֻמּתָ  ׁשֶ
ֶעת   :אֹוָתם ַמּצֶ

ָניו ִלְרֹחץ ַמִים לוֹ  ִלּצֹק ֲאסּוָרה. יב , ְוַרְגָליו ָיָדיו ּפָ
  :צֹוְנִנים ַמִים ֵהם ַוֲאִפּלוּ  ּבוֹ  נֹוַגַעת ֵאיָנהּ  ֲאִפּלוּ 

ם. יג ׁשֵ ֲאסּוָרה ּכְ ךְ  לוֹ  ִלְמֹזג ׁשֶ , ָלהּ  ִלְמֹזג ָאסּור הּוא ּכָ
א, עֹוד ְוֹלא ֹלחַ  ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ ל ּכֹוס ָלהּ  ִלׁשְ , ָאסּור ַיִין ׁשֶ
ָנא ֹלא ל ּכֹוס ׁשְ ָרָכה ׁשֶ ָנא ֹלא ּבְ  ִאם, ַאֵחר ּכֹוס ׁשְ
 ַהּכֹוס ֵמאֹותוֹ  ֵהם ׁשֹוִתים ִאם ֲאָבל, ָלהּ  ְמֻיָחד הּוא

ִתית ְתַרְיהוּ  ִאיִהי ְוׁשָ הּ  ָלן ֵלית, ַאּבַ   :ּבָ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן קצו הלכות נדה
  

 

516

  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 יב
 יב

ל. יד ין ְלַהְרִחיק ָצִריךְ  ַהַהְרָחקֹות ֵאּלוּ  ּכָ יֵמי ּבֵ  ּבִ
ין ִנּדּוָתהּ  יֵמי ּבֵ ֵהם, ִלּבּוָנהּ  ּבִ ל ׁשֶ , ְסִפיָרָתהּ  ְיֵמי ּכָ
ָכל ִחּלּוק ְוֵאין ין ֵאּלוּ  ּבְ שׁ  רֹוָאה ּבֵ ֶתם ְלמֹוֵצאת ַמּמָ   :ּכֶ

ּנוּ  ִמי לוֹ  ְוֵאין חֹוֶלה הּוא ִאם. טו ׁשֶ ּמְ ׁשַ ּיְ , זּוָלָתהּ  ׁשֶ
ֶרת מְּ  ֻמּתֶ ֵהר ַרק, ׁשוֹ ְלׁשַ ּזָ ּתִ יֹוֵתר ׁשֶ ּתּוַכל ּבְ ֵהר ׁשֶ  ְלִהּזָ

ָניו ֵמַהְרָחַצת ַעת ְוַרְגָליו ָיָדיו ּפָ ה ְוַהּצָ ּטָ ָפָניו ַהּמִ   :ּבְ

ה. טז ָ ה ְוִהיא חֹוָלה ִאׁשּ הּ  ִלּגֹעַ  ְלַבֲעָלהּ  ָאסּור, ִנּדָ  ּבָ
ֵדי הּ  ּכְ ׁשָ ּמְ גֹון, ְלׁשַ יָבהּ  ַלֲהִקיָמהּ  ּכְ ּכִ   :ְלָסְמָכהּ וּ  ּוְלַהׁשְ

ֲעָלהּ  ִאם. יז שׁ  ָאסּור, רֹוֵפא ּבַ ֵ   :ַהּדֶֹפק ָלהּ  ְלַמׁשּ

 קצו סימן
  ְסִעיִפים: ג"י ּובוֹ , ובדיקתה הלבון לבישת דיני

ְבָעה. א ָבה ָיִמים ׁשִ ַהּזָ ֳחַרת ַמְתִחיִלין סֹוֶפֶרת ׁשֶ  יֹום ִמּמָ
ְסָקה ּפָ ָטהּ  ְוָכךְ . ּבוֹ  ׁשֶ ּפָ ְראֶ  ִאם, ִמׁשְ ' ג אוֹ  ָיִמים' ב הּתִ
ְראֹות ּוָפְסָקה ּיֹום ּבֹוֶדֶקת, ִמּלִ ְסָקה ּבַ ּפָ ֵדי ׁשֶ ְפֹסק ּכְ ּתִ  ׁשֶ
ָטֳהָרה ְהֶיה זוֹ  ּוְבִדיָקה, ּבְ ָמׁשֹות ְלֵבין ָסמּוךְ  ּתִ ְ . ַהׁשּ
ד ּוְלעֹוָלם תֹוךְ  ָאָדם ְיַלּמֵ יתוֹ  ּבְ ֵהא ּבֵ ּתְ יֹום ּבֹוֶדֶקת ׁשֶ  ּבְ
מֹוךְ  ַטֲהָרָתהּ  ֶהְפֵסק חּוק ּבְ ֵהא ּדָ ּיְ ם ְוׁשֶ ל ׁשָ ין ּכָ  ּבֵ

ָמׁשֹות ְ ּזוֹ , ַהׁשּ ִדיָקה ׁשֶ ֵדי מֹוִציָאה ַהּבְ   ָסֵפק ִמּיְ

ְלַבד ֶאָחד יֹום ָרֲאָתה. ב ּיֹום ּבוֹ  ּוָפְסָקה ּבִ  ְצִריָכה, ּבַ
מֹוךְ  ַעְצָמהּ  ִלְבּדֹק חּוק ּבְ ֵהא ּדָ ּיְ ם ְוׁשֶ ל ׁשָ ין ּכָ  ּבֵ

ָמׁשֹות ְ   :ַהׁשּ

ּיוֹ . ג ְסָקה םּבַ ּפָ ְראֹות ׁשֶ ָאמּור ַעְצָמהּ  ּובֹוֶדֶקת ִמּלִ , ּכָ
שׁ  ְלּבַ דּוק ָחלּוק ּתִ ֵאין ָלהּ  ַהּבָ ֶתם ּבוֹ  ׁשֶ ְיָלה, ּכֶ  ּוַבּלַ
ים ׂשִ דּוִקים ְסִדיִנים ּתָ ָתִמים ַהּבְ ֳחָרת ּוִמּיֹום, ִמּכְ  ַהּמָ
ְתִחיל ְבָעה ִלְסּפֹר ּתַ ים ׁשִ   :ְנִקּיִ

ָכל. ד  ּבֹוֶדֶקת ִלְהיֹות ְצִריָכה ַהְסִפיָרה יְימֵ ' ִמז יֹום ּבְ
ה ִחּלָ ֲעַמִים ְלַכּתְ ָכל ּפַ ֲחִרית ַאַחת, יֹום ּבְ  ְוַאַחת ׁשַ

ָמׁשֹות ְלֵבין ָסמּוךְ  ְ ְדָקה ֹלא ְוִאם ַהׁשּ ָכל ּבָ ְבָעה ּבְ ִ  ַהׁשּ
א ַעם ֶאּלָ ָנא ֹלא, ַאַחת ּפַ ְדָקה ׁשְ יֹום ּבָ ל ִראׁשֹון ּבְ  ׁשֶ

ְבָעה ִ ּיוֹ  אוֹ  ַהׁשּ ִביִעי םּבַ ְ ֶאָחד אוֹ  ַהׁשּ , ֵמָהֶאְמָצִעים ּבְ
ְדָקה ֵמַאַחר ּבָ ּיֹום ׁשֶ ּקֶֹדם ּבַ ִביִעי ׁשֶ ְ , ְטהֹוָרה ּוָמְצָאה ַהׁשּ
ְדָקה ֹלא ִאם ֲאָבל. ָלהּ  ָעלוּ  ָכל ּבָ  ּוַבּיֹום', ַהז ּבְ

ִמיִני ְ ְדָקה ַהׁשּ א ָלהּ  ֵאין, ְטהֹוָרה ּוָמְצָאה ּבָ ' ח יֹום ֶאּלָ
ְלַבד ִריךְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ָעָליו ֶלֶמתּוַמשְׁ  ּבִ ּצָ ְבּדֹק ׁשֶ ּתִ  ׁשֶ
יֹום ְבָעה ִראׁשֹון ּבְ ִ ִביִעי ּוַבּיֹום ֵמַהׁשּ ְ   :ְלָהֵקל ְוֵאין, ַהׁשּ

ְדָקה. ה ּיֹום ַעְצָמהּ  ּבָ ְסָקה ּבַ ּפָ ְראֹות ׁשֶ  ּוָמְצָאה ִמּלִ
ה ְלַאַחר ּוָבְדָקה, ְטֵמָאה ֹלׁשָ  ּוָמְצָאה ָיִמים' ד אוֹ  ׁשְ
ֶחְזַקת זוֹ  ֲהֵרי, ְטהֹוָרה ְפֹסק ַעד ְטֵמָאה ּבְ ּתִ ָטֳהָרה ׁשֶ , ּבְ

עֹוָלם ּלְ ְבּדֹק ַעד סֹוֶפֶרת ֵאיָנהּ  ׁשֶ ּתִ ְסָקה ִאם ׁשֶ  ְוָאז, ּפָ
  :ְלָמֳחָרתוֹ  מֹוָנה

ל. ו ִדיקֹות ּכָ ין, ֵאּלוּ  ּבְ ִדיַקת ּבֵ ין ָטֳהָרה ֶהְפֵסק ּבְ  ּבֵ
ִדיַקת ל ּבְ ְבָעה ּכָ ִ ֶבֶגד ִלְהיֹות ֹותְצִריכ, ַהׁשּ ן ּבְ ּתָ ׁשְ  ּפִ

ן ָלָבן ֶצֶמר אוֹ , ָיׁשָ ֶפן ּבְ ֶצֶמר אוֹ , ּגֶ , ְוַרךְ  ָנִקי ָלָבן ּבְ
אֹותוֹ  ְוַתְכִניֶסּנוּ  ֹעֶמק ָמקֹום ּבְ  ַעד ְוַלְסָדִקים ַלחֹוִרים ּבָ

שׁ  ָמקֹום ּמָ ַ ַהׁשּ שׁ  ׁשֶ  ַמְרֵאה ׁשּום ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם ְוִתְרֶאה, ּדָ
ְכִניֵסהוּ  ְוֹלא, ַאְדמּוִמית ּתַ חַ  ְמַעט ׁשֶ  ְוִאם. ַעְצָמהּ  ְלַקּנֵ

ה ֵעיֶניהָ  ִיְקׁשֶ ל ְלַהְכִניסוֹ  ְמֹאד ּבְ ךְ  ּכָ ֹעֶמק ּכָ  ְלָפחֹות, ּבָ
ִדיָקה ל ּבְ ל ּוְבִדיָקה ָטֳהָרה ֶהְפֵסק יֹום ׁשֶ  יֹום ׁשֶ
ְבָעה ִראׁשֹון ִ ְהֶייָנה ֵמַהׁשּ שׁ  ָמקֹום ַעד ּתִ ּמָ ַ ַהׁשּ שׁ  ׁשֶ   :ּדַ

הּ  ּוַמְרָאה ַעְצָמהּ  ּבֹוֶדֶקת אַהסּומָ . ז   :ַלֲחֶבְרּתָ

ת. ח ֹוַמַעת ַהֵחֶרׁשֶ ׁשּ ֶרת ְוֵאיָנהּ  ׁשֶ ֶרת אוֹ  ְמַדּבֶ ַדּבֶ ּמְ  ׁשֶ
ִפְקחֹות ֵהן ֲהֵרי, ׁשֹוַמַעת ְוֵאיָנהּ   ֵאיָנהּ  ִאם ֲאָבל, ּכְ

ֶרת ְוֵאיָנהּ  ׁשֹוַמַעת ֹוָטה ְוֵכן, ְמַדּבֶ ְטְרָפה אוֹ  ַהׁשּ ּנִ  ׁשֶ
הּ  ְעּתָ ְקחֹות ְצִריכֹות, ֹחִלי ֵמֲחַמת ּדַ  אֹוָתן ִלְבּדֹק ּפִ
ֵדי ְוָסתֹות ָלֶהן ְוִלְקּבֹעַ  ְהֶייָנה ּכְ ּתִ רֹות ׁשֶ . ְלַבֲעֵליֶהן ֻמּתָ
ָאר ֵהן ֲהֵרי, ֶוֶסת ָלֶהן ַהּקֹוֵבעַ  ׁשְ ל ּכִ ים ּכָ ׁשִ  ֹלא, ַהּנָ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 יב
 יב

ע ׁשֹות, ָלֶהן ֻהְקּבַ ים חֹוׁשְ ֹלׁשִ ְ ים יֹום ִמׁשּ ֹלׁשִ  יֹום ִלׁשְ
ְקחֹות ְיֵדי ַעל ּובֹוְדקֹות   :ּפִ

ה. ט ָ ה ָהִאׁשּ ְרּבָ ּמַ ין, ִלְבּדֹק ׁשֶ יֵמי ּבֵ ין ְסִפיָרָתהּ  ּבִ  ּבֵ
ִמים ּיָ ּלֹא ּבַ ֶהם ָרֲאָתה ׁשֶ ַחת זוֹ  ֲהֵרי, ּבָ ּבַ  ַעל ַאף ְמׁשֻ

י שׁ  ּפִ ּיֵ   :ָקבּועַ  ֶוֶסת ָלהּ  ׁשֶ

ְבָעה. י ִ ים ַהׁשּ ְהיוּ  ָצִריךְ  ְנִקּיִ ּיִ ּלֹא ִפיםְרצוּ  ׁשֶ ְרֶאה ׁשֶ  ּתִ
ם ֶהם ּדָ ִאם, ּבָ ם ָרֲאָתה ׁשֶ סֹוף ֲאִפּלוּ  ּדָ ִביִעי יֹום ּבְ ְ  ַהׁשּ

ל ָסְתָרה ִמים ּכָ ָטֳהָרה ִלְפֹסק ּוְצִריָכה ַהּיָ  ְוַלֲחֹזר ּבְ
ְבָעה ְוִלְמנֹות ים ׁשִ   :ְנִקּיִ

ְכַבת ַהּפֹוֶלֶטת. יא יֵמי ֶזַרע ׁשִ  הּוא ִאם, ְסִפיָרָתהּ  ּבִ
הּ  עֹונֹות' ו ּתֹוךְ  ּמּוׁשָ  ְלִפיָכךְ . יֹום אֹותוֹ  סֹוֶתֶרת ְלׁשִ

ת ׁשֶ ּמֶ ָתהּ  ַהְמׁשַ ךְ  ַאַחר ְוָרֲאָתה ִמּטָ  ֵאיָנהּ , ּוָפְסָקה ּכָ
ְבָעה ִלְסּפֹר ַמְתֶחֶלת ים ׁשִ ַעְברוּ  ַעד ְנִקּיִ ּיַ ' ו ָעֶליהָ  ׁשֶ
ֵלמֹות עֹונֹות א ׁשְ ּמָ ְפֹלט ׁשֶ  ַמְתֶחֶלת ֵאיָנהּ  ְלִפיָכךְ , ּתִ

הּ ' ה יֹום ַעד ְסּפֹרלִ  ּמּוׁשָ גֹון, ְלׁשִ ה ִאם ּכְ ׁשָ ּמְ  ׁשִ
מֹוָצֵאי ת ּבְ ּבָ ', ה יֹום ַעד ִלְסּפֹר ַמְתֶחֶלת ֵאיָנהּ  ׁשַ
ַקְיָמא ְכַבת ֵאין ָלן ּדְ ַעְברוּ  ַעד ַמְסִריחַ  ֶזַרע ׁשִ ּיַ  ָעָליו ׁשֶ
ה ָ ׁשּ ֵלמֹות עֹונֹות ׁשִ ה ְוִאם, ְלֵעת ֵמֵעת ׁשְ ׁשָ ּמְ  ׁשִ

מֹוָצֵאי ת ּבְ ּבָ הּ  ֵעת ֹקֶדם', ד ֵליל ּוָפְלָטה ׁשַ ּמּוׁשָ  ׁשִ
מֹוָצֵאי ת ּבְ ּבָ תֹוךְ  עֹוֶמֶדת ִהיא ֲעַדִין, ׁשַ ית עֹוָנה ּבְ ִ ׁשּ  ׁשִ
הּ  ּמּוׁשָ ךְ , ְוסֹוֶתֶרת ְלׁשִ  ִראׁשֹון ִיְהֶיה' ה יֹום ִהְלּכָ
  :ִלְסִפיָרָתהּ 

ִמְנַין ָטֲעָתה ִאם. יב מְּ  ְוָטְבָלה ֶאָחד יֹום ּבְ הְוׁשִ , ׁשָ
ין ְצִריָכה ה ְלַהְמּתִ ָ ׁשּ ֵלמֹות עֹונֹות ׁשִ ךְ  ְוַאַחר ׁשְ  ּכָ
ְמֶנה ַאַחר ְסִתיָרה ַאךְ , ְוִתְטּבֹל ָנִקי ֶאָחד יֹום ּתִ ּלְ  ׁשֶ
ְבָעה גֹון, ׁשִ ּלֹא ּכְ ָראּוי ָטְבָלה ׁשֶ ה ּכָ ׁשָ ּמְ  זוֹ  ֲהֵרי, ְוׁשִ
ָכל טֹוֶבֶלת   :ֵעת ּבְ

ה. יג ָ ה ָהִאׁשּ ׁשָ ּמְ ִ ׁשּ ךְ  ַאַחר ְוָרֲאָתה ָתהּ ִמטָּ  ׁשֶ , ּוָפְסָקה ּכָ
ָתהּ  ָמֳחַרת ִמּיֹום ִלְסּפֹר ְורֹוָצה ח, ְרִאּיָ ַקּנַ  ָיֶפה ָיֶפה ּתְ

מֹוךְ  ָמקֹום אֹותוֹ  ֶבֶגד אוֹ  ּבְ ל ְלַהְפִליט ּבְ ַרע ּכָ  אוֹ  ַהּזֶ
ְרֹחץ ַמִים ּתִ ין ּבְ ל ַיְפִליטוּ  ְוֵהם ַחּמִ ַרע ּכָ   :ַהּזֶ

 קצז סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , ביום אשהה תטבל שלא

ה ֵאין. א ּדָ ָבה ַהּנִ ְמָאָתן עֹולֹות ְוַהּיֹוֶלֶדת ְוַהּזָ ֹלא ִמּטֻ  ּבְ
ֲאִפּלוּ , ְטִביָלה ה ַאַחר ׁשֶ ּמָ ִנים ּכַ ב ׁשָ ֵרת ַחּיָ א ּכָ  ַעל ַהּבָ
א ֵמֶהן ַאַחת ן ִאם ֶאּלָ ָראּוי ָטְבלוּ  ּכֵ ָמקֹום ּכָ   :ָהָראּוי ּבְ

ֲעלָ  ִאם. ב ִעיר הּ ּבַ הּ  ִלְטּבֹל ִמְצָוה, ּבָ ְזַמּנָ ּלֹא ּבִ ל ׁשֶ  ְלַבּטֵ
ה ִרּיָ ה ִמּפְ   :ַאַחת ַלְיָלה ֲאִפּלוּ  ּוְרִבּיָ

יֹום ִלְטּבֹל ֲאסּוָרה. ג ֶנת ִאם ַוֲאִפּלוּ ', ז ּבְ ְטּבֹל ַמְמּתֶ  ִמּלִ
יֹום ִלְטּבֹל ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ ' ט אוֹ ' ח יֹום ַעד ּום ּבָ  ִמׁשּ
הּ  ְסָרךְ  ּתָ   :ּבִ

א ֵהיָכא. ד ִאּכָ גֹון, ֹאֶנס ּדְ ֵרָאה ּכְ ּיְ ְיָלה ִלְטּבֹל ׁשֶ ּלַ  ּבַ
ה ֵמֲחַמת ַחד אוֹ  ִצּנָ ִבים ּפַ ּנָ סֹוְגִרין אוֹ , בוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ּגַ  ׁשֶ
ֲעֵרי ִמיִני ִלְטּבֹל ְיכֹוָלה, ָהִעיר ׁשַ ְ ׁשּ עֹוד ּבַ , יֹום ִמּבְ
ִביִעי ֲאָבל ְ ׁשּ ְטּבֹל ֹלא ּבַ עֹוד ּתִ ב ַעל ַאף םיוֹ  ִמּבְ  ּגַ

א ִאּכָ   :ֹאֶנס ּדְ

ח ְוָטְבָלה ָעְבָרה ִאם. ה ּיֹום'  ּבְ ֹלא ּבַ  ֲאִפּלוּ , ֹאֶנס ּבְ
ז ְוָטְבָלה ָעְבָרה ִאם ְוֵכן, ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה ָהִכי ' ּבְ
ּיֹום   :ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה, ּבַ

 קצח סימן
  ְסִעיִפים: ח"מ ּובוֹ , וחציצתה טבילה דיני

ְטּבֹל ְצִריָכה. א ּתִ ל ׁשֶ ַפַעם ּגּוָפהּ  ּכָ  ְלִפיָכךְ , ַאַחת ּבְ
ּלֹא ָצִריךְ  ָבר ׁשּום ָעֶליהָ  ִיְהֶיה ׁשֶ  ַוֲאִפּלוּ . ַהחֹוֵצץ ּדָ
ל הּוא ּכָ ֶרךְ  ִאם, ׁשֶ ֵני ּדֶ יד ִלְפָעִמים ָאָדם ּבְ  ְלַהְקּפִ

ֶדת ֵאיָנהּ  ִאם ֲאִפּלוּ  חֹוֵצץ, ָעָליו ה ָעָליו ַמְקּפֶ  אוֹ , ַעּתָ
ֶדת ֵאיָנהּ  ֲאִפּלוּ  יָון ְלעֹוָלם ָעָליו ַמְקּפֶ ֶרךְ  ּכֵ ּדֶ  ֹרב ׁשֶ
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 יב

ֵני יד ָאָדם ּבְ  רֹב חֹוֶפה הּוא ְוִאם, חֹוֵצץ, ָעָליו ְלַהְקּפִ
ֶרךְ  ֵאין ֲאִפּלוּ , ַהּגּוף ֵני ּדֶ יד ָאָדם ּבְ ָכךְ  ְלַהְקּפִ , ּבְ
  :חֹוֵצץ

ָבִרים ֵאּלוּ . ב חֹוְצִצין ַהּדְ ן ְוחּוֵטי ֶצֶמר חּוֵטי, ׁשֶ ּתָ ׁשְ  ּפִ
ּכֹוְרִכין ּוְרצּועֹות ֶהם ׁשֶ ָער ּבָ ֵ ֹראשׁ  ַהׂשּ ְטּבֹל ֹלא, ּבָ  ּתִ

ֶהם ם ַעד ּבָ ַרּפֵ ּתְ ֶ תֹוךְ  ֵהם ְוִאם, ׁשּ ֲעָרהּ  ְקִליַעת ּבְ  ׂשַ
ֶהם מֹוִעיל ֵאינוֹ  רּוִכים ֵהם ְוִאם. ִרְפיֹון ּבָ ָאר ּכְ ׁשְ  ּבִ

ּגּוף ְמקֹומֹות ְטּבֹל ֹלא, ּבַ ֶהם ּתִ ם דעַ  ּבָ ַרּפֵ ּתְ ֶ  חּוץ, ׁשּ
רּוִכים ֵהם ֵמִאם אר ּכְ ּוָ ּצַ ֵאיָנם ּבַ ֵאיָנהּ  ְלִפי חֹוְצִצין ׁשֶ  ׁשֶ

ָקן ִהיא, ָקְטָלא ֲאָבל, ְמַהּדְ  ּוְרָחָבה ֲחָלָקה ְרצּוָעה ׁשֶ
ּכֹוֶרֶכת אָרהּ  ְסִביב ׁשֶ ֵני, חֹוֶצֶצת, ַצּוָ חֹוֶנֶקת ִמּפְ  ׁשֶ
ֹחֶזק ַעְצָמהּ  ֵדי, ּבְ ְהֶיה ּכְ ּיִ ָרה ׁשֶ ׂשָ  ְוֵתָרֶאה ּבֹוֵלט ּבְ
ֲעַלת ר ּבַ ׂשָ ָהְרצּוָעה ּוִמּתֹוךְ , ּבָ  ֵאיָנהּ  ּוְרָחָבה ֲחָלָקה ׁשֶ

  :יָקָתהּ ַמזִּ 

ה ֲעׂשּוִין, ֲחלּוִלין ָהֵאּלוּ  ַהחּוִטין ִאם. ג ת ַמֲעׂשֵ , ֶרׁשֶ
  :ֹוְצִציןח ֵאיָנם

ָער חּוֵטי. ד   :חֹוְצִצין ֵאיָנם ׂשֵ

י. ה ּתֵ ָערוֹ  ׁשְ ָהיוּ  יֹוֵתר אוֹ  תׂשְ ֶאָחד ְקׁשּוִרים ׁשֶ ר ּכְ  ֶקׁשֶ
ֲעָרה. חֹוְצִצין ֵאיָנם, ֶאָחד ָרה ַאַחת ְוׂשַ ְקׁשְ ּנִ  חֹוֶצֶצת, ׁשֶ
ֵהא ְוהּוא ּתְ ֶדת ׁשֶ ֶדת ֵאיָנהּ  ִאם ֲאָבל, ָעֶליהָ  ַמְקּפֶ  ַמְקּפֶ
ֵהא ַעד ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה ָעֶליהָ  ּיְ ֲעָרהּ  ֹרב ׁשֶ  ָקׁשּור ׂשַ
ְפֵני יָמאנִ  ִניָמא   :ַעְצמוֹ  ּבִ

ָער. ו ֶנֶגד ׂשֵ ּכְ ב ׁשֶ ָקן ַהּלֵ ּזָ ּבַ ק ְוׁשֶ ְדּבָ ֶזה ֶזה ַהּנִ  ֵמֲחַמת ּבָ
ֹראשׁ , חֹוֵצץ, ֵזָעה ּבָ ֵבית ׁשֶ ּבְ ִחי ְוׁשֶ ֶ , חֹוֵצץ ֵאינוֹ , ַהׁשּ

אֹותוֹ  ּבְ ִאישׁ , ָמקֹום ְוׁשֶ ה, חֹוֵצץ ֵאינוֹ  ּבְ ָ , ּוְבִאׁשּ
ְנׂשּוָאה ְפנוּ , חֹוֵצץ ּבִ   :חֹוֵצץ ֵאינוֹ  ָיהּבִ

חּוץ ִלְפלּוף. ז  ְוִלְפלּוף, ַלח הּוא ֲאִפּלוּ  חֹוֵצץ, ָלַעִין ׁשֶ
ַעִין ּבָ  ְוהּוא, חֹוֵצץ, ָיֵבשׁ  ָהָיה ְוִאם, חֹוֵצץ ֵאינוֹ  ׁשֶ

ִהְתִחיל   :הֹוִריקלְ  ׁשֶ

ֹחל. ח ַעִין ּכָ ּבָ חּוץ, חֹוֵצץ ֵאינוֹ  ׁשֶ  ְוִאם, חֹוֵצץ ָלַעִין ְוׁשֶ
ִדיר ֵעיֶניהָ  ְועֹוֶצֶמת ֹוַתַחתפּ  ָהְיָתה חּוץ ַאף, ּתָ  ָלַעִין ׁשֶ
  :חֹוֵצץ ֵאינוֹ 

ם. ט ַעל ָיֵבשׁ  ּדָ ה ׁשֶ ּכָ תֹוָכהּ  ְוִריר, חֹוֵצץ, ַהּמַ ּבְ , ׁשֶ
ל, ִמּתֹוָכהּ  ָהִריר ָיָצא. חֹוֵצץ ֵאינוֹ   ָיִמים' ג ּתֹוךְ  ּכָ
אן ְלַאַחר, חֹוֵצץ ְוֵאינוֹ  הּוא ַלח  הּוא ָיֵבשׁ , ִמּכָ
ה ְלִפיָכךְ . חֹוֵצץוְ  ָ ֲעַלת ִאׁשּ  ָלחּוף ְצִריָכה ֲחָטִטים ּבַ

ַמִים כוּ  ַעד ּבְ ְתַרּכְ ּיִ   :ׁשֶ

ה. י ַעל ְרִטּיָ ה ׁשֶ ּכָ   :חֹוֶצֶצת, ַהּמַ

חּוב קֹוץ אוֹ  ֵחץ. יא ר ַהּתָ ׂשָ ּבָ חּוץ ִנְרֶאה ִאם, ּבַ , ִמּבַ
  :חֹוֵצץ ֵאינוֹ , ִנְרֶאה ֵאינוֹ  ְוִאם, חֹוֵצץ

ַעל צֹוָאה לּוֵכיִלכְ . יב ר ׁשֶ ׂשָ  ֵאיָנם, ֵזָעה ֵמֲחַמת ַהּבָ
ְגִליד ִנְגַלד, חֹוְצִצין   :חֹוֵצץ, ּכִ

ַעל ִמְלמּוִלין. יג ר ׁשֶ ׂשָ   :חֹוְצִצין, ַהּבָ

ֵון ִטיט. יד ָרִכים ְוִטיט ַהּיֹוְצִרים ְוִטיט ַהּיָ ְמָצא ּדְ  ַהּנִ
ם ִמיד ׁשָ ימֹות ֲאִפּלוּ , ּתָ ה ּבִ ל, ַהַחּמָ , חֹוְצִצין ּלוּ אֵ  ּכָ

ָאר ל ּוׁשְ יט ּכָ הּוא, ַהּטִ ׁשֶ ֲהֵרי חֹוֵצץ ֵאינוֹ  ַלח ּכְ  הּוא ׁשֶ
ַמִים ִנְמֶחה הּוא, ּבְ   חֹוֵצץ, ָיֵבשׁ  ּוְכׁשֶ

יוֹ . טו ַבשׁ  ַהֵחֶלב, ַהּדְ ם ְוַהּדְ ַרף, ְוַהּדָ ֵאָנה ׂשְ ַרף ַהּתְ  ּוׂשְ
ַרף ַהּתּות ַרף ֶהָחרּוב ּוׂשְ ְקָמה ּוׂשְ ִ , חֹוְצִצין, יםְיֵבשִׁ  ַהׁשּ
ָאר. חֹוְצִצין ֵאיָנם, ַלִחים ל ּוׁשְ ָרִפים ּכָ ְ  ֲאִפּלוּ , ַהׂשּ
  :חֹוְצִצין, ַלִחים

ם. טז ְסָרךְ  ּדָ ּנִ ר ׁשֶ ׂשָ ּבָ   :חֹוֵצץ, ַלח ֲאִפּלוּ , ּבַ

ּצֹוְבעֹות ֶצַבע. יז ים ׁשֶ ׁשִ ֵניֶהן ַעל ַהּנָ ַער ִויֵדיֶהן ּפְ  ּוׂשְ
ן הּוא ִמי ְוֵכן. חֹוֵצץ ֵאינוֹ , ֹראׁשָ ע ׁשֶ  ְוָיָדיו ַצּבָ

  :חֹוֵצץ ֵאינוֹ , ְצבּועֹות

ַחת צֹוָאה. יח ּתַ ּפֶֹרן ׁשֶ ּלֹא ַהּצִ ֶנֶגד ׁשֶ ר ּכְ ׂשָ , חֹוֵצץ, ַהּבָ
ֶנֶגד ר ּכְ ׂשָ ַחת ּוָבֵצק. חֹוֵצץ ֵאינוֹ , ַהּבָ ּתַ ּפֶֹרן ׁשֶ , ַהּצִ
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ֶנֶגד ֲאִפּלוּ  ר ּכְ ׂשָ ּלֹא ְוֵאיֶזהוּ . חֹוֵצץ ַהּבָ ֶנֶגד ׁשֶ ר ּכְ ׂשָ , ַהּבָ
ּפֶֹרן ֶזה ַהּצִ ר ַעל עֹוֵדף ׁשֶ ׂשָ ֵאיָנן ּוְלִפי. ַהּבָ  ְיכֹולֹות ׁשֶ

ן ְקָרא ַמה ְלַכּוֵ ֶנֶגד ּנִ ר ּכְ ׂשָ ּלֹא אוֹ  ַהּבָ ֶנְגּדוֹ  ׁשֶ  ָנֲהגוּ , ּכְ
ים ׁשִ ְרֵניֶהם ִלּטֹל ַהּנָ ַעת ִצּפָ ׁשְ   :ְטִביָלה ּבִ

ּפֶֹרן ְמקֹום ַעל ֶנַפח ָלהּ  ֵישׁ  ִאם. יט  ְיכֹוָלה ְוֵאיָנהּ  ַהּצִ
ט ְוֹלא ַלְחּתֹךְ  ֹלא ל ְנפּוָחה ִאם, ְלַחּטֵ ךְ  ּכָ ֵאין ּכָ  ׁשֶ

יט ַחת ַהּטִ ּתַ ּפֶֹרן ׁשֶ   :חֹוֵצץ ֵאינוֹ , ִנְרֶאה ַהּצִ

ְוָקא. כ ֵצק ּדַ ַחת ּבָ ּתַ ּפֶֹרן ׁשֶ ּפֶֹרן ֲאָבל, חֹוֵצץ ַהּצִ  ַהּצִ
דֹוָלה ָהְיָתה ִאם ַוֲאִפּלוּ . חֹוֶצֶצת ֵאיָנהּ  ַעְצָמהּ   ּגְ

ֶנֶגד ְועֹוֶבֶרת ּופֹוַרַחת ֵלָחֵתךְ  ְועֹוֶמֶדת ר ִמּכְ ׂשָ , ַהּבָ
  :חֹוֶצֶצת ֵאיָנהּ 

ֶלת ִצּפֶֹרן. כא ה ַהְמֻדְלּדֶ ְרׁשָ ּפֵ , חֹוֶצֶצת, ִמעּוָטהּ  ׁשֶ
ה ְרׁשָ הּ  ּפֵ   :חֹוֶצֶצת ֵאיָנהּ , ֻרּבָ

ר ֵאֶבר. כב ִלים ּוָבׂשָ   :חֹוְצִצים, ַהְמֻדְלּדָ

ָזִמים יִריםַהשֵּׁ . כג עֹות ְוַהּנְ ּבָ ְטָלאֹות ְוַהּטַ  ֵהם ִאם ְוַהּקַ
ִקים ֵהם ְוִאם, חֹוְצִצים ֵאיָנם, ְרפּוִיים . חֹוְצִצים, ְמֻהּדָ

ין ְוֵכן ֶאֶגד ַהּדִ ל ּבְ ה ׁשֶ ּכָ ים ַהּמַ ִ ַקׂשּ ַעל ְוַקׂשְ ֶבר ׁשֶ ֶ   :ַהׁשּ

יֶניהָ  ַלֲחֹצץ ְצִריָכה. כד ּלֹא ׁשִ ֶהם ְיֵהא ׁשֶ ָבר ּבָ , חֹוֵצץ ּדָ
ִאם ָבר ׁשּום ְוִנְמָצא ָטְבָלה ׁשֶ בּוק ּדָ ֶהם ּדָ  ָעְלָתה ֹלא ּבָ
ּלֹא נֹוֲהגֹות ְוֵישׁ . ְטִביָלה ָלהּ  ר ֶלֱאֹכל ׁשֶ ׂשָ יֹום ּבָ  ּבְ

ן ִביָלה ְלֵבית ֶלְכּתָ ֵני, ַהּטְ הּוא ִמּפְ ין ִנְכָנס ׁשֶ ִים ּבֵ ּנַ ִ  ַהׁשּ
ֲאָכל יֹוֵתר י ַעל ְוַאף, ַאֵחר ִמּמַ בּ  ּפִ  ְוחֹוְצצֹות ֹוְדקֹותׁשֶ

ִים ּנַ ִ ת, ַהׁשּ ׁשֶ ְלָמא חֹוׁשֶ ר ּדִ ּיֵ ּתַ ׁשְ הּ  ּתִ הּ  ְוָלאו ִמּנֵ . ַאַדְעּתָ
  :הּוא ָיֶפה ּוִמְנָהג

ית ֵהִדיָחה ֹלא ִאם. כה ָמִטים ּוֵבית ַהְסָתִרים ּבֵ  ַהּקְ
הּ  ּלָ ֶהם ְוִנְמָצא ׁשֶ ָבר ּבָ  ָלהּ  ָעְלָתה ֹלא, חֹוֵצץ ּדָ

ָבר ָעֶליהָ  ִנְמָצא ֹלא ְוִאם. ְטִביָלה  ַעל ַאף, חֹוֵצץ ּדָ

י ּלֹא ּפִ ְדָקה ׁשֶ , ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה ְטִביָלה ֹקֶדם ּבָ
  :ָהֹראשׁ  ַוֲחִפיַפת ַהּגּוף ִלְבִדיַקת ּדֹוֶמה ְוֵאינוֹ 

ְדָקה ֹלא ִאם. כו ין ְטִביָלה ֹקֶדם ּבָ יהָ  ּבֵ ּנֶ ית ְוֹלא ׁשִ  ּבֵ
הּ  ַהְסָתִרים ּלָ ְדָקה ֹלא ָנִמי יָלהְטבִ  ְוַאַחר, ׁשֶ  ַעד ּבָ

ְתַעְסָקה ּנִ ְכָתִמים ׁשֶ יִלין ּבִ ךְ  ְוַאַחר, ּוְבַתְבׁשִ ְדָקה ּכָ  ּבָ
ין ֶעֶצם ּוָמְצָאה יהָ  ּבֵ ּנֶ ָבר אוֹ  ׁשִ ין חֹוֵצץ ּדָ , ְסָתֶריהָ  ּבֵ
ִליָנן א ּתָ ָבַתר ְוָאְמִריָנן ְלֻקּלָ הּ  ַעְיֵלי ְטִביָלה ּדְ   :ּבָ

ָעָרהּ  ָנְתָנה. כז ְפתֹוֶתיהָ  ָקְרָצה אוֹ  ִפיהָ בְּ  ׂשְ  ָקְפָצה אוֹ  ׂשִ
ִעְנָין ָיָדהּ  ּלֹא ּבְ אוּ  ׁשֶ ִים ּבָ ֶהם ַהּמַ  ָלהּ  ָעְלָתה ֹלא, ּבָ

  :ְטִביָלה

ֱאֹחז ֹלא. כח הּ  ּתֶ הּ  ּבָ ָיֶדיהָ  ֲחֶבְרּתָ ַעת ּבְ ׁשְ  ְטִביָלה ּבִ
א ן ִאם ֶאּלָ ֵדי, ָיָדהּ  ָרְפָתה ּכֵ בֹואוּ  ּכְ ּיָ ִים ׁשֶ מְ  ַהּמַ  קֹוםּבִ

ַמִים ָיֶדיהָ  ֵהִדיָחה ְוִאם, ָיֶדיהָ  ֲאִחיַזת ה ּבְ ִחּלָ ֵרי, ּתְ , ׁשָ
ֶקה ׁשְ ּמַ ַעל טֹוֵפחַ  ׁשֶ ְקֶוה ְלִמי ָחבּור ָיֶדיהָ  ׁשֶ   :ַהּמִ

ִמְקֶוה ַהּטֹוֵבל. כט ֵאין ּבְ הּ  ׁשֶ א ּבָ  ְסָאה' מ ֶאּלָ
ֹבשׁ : ַלֲחֵברוֹ  ָאַמר ִאם, ְמֻצְמָצִמין מִּ  ָעַלי ָיֶדיךָ  ּכְ , ְקֶוהּבַ

ה ֶזה ֲהֵרי   :ְמֻגּנֶ

יהַּ  ְצִריָכה ֵאיָנהּ . ל ַעת ַרְגֶליהָ  ְלַהְגּבִ ׁשְ  ִאם ְטִביָלָתהּ  ּבִ
ם ֵאין י ַעל ַאף, ִטיט ׁשָ ּדֹוֶרֶסת ּפִ ה ַעל ׁשֶ  ֵאין ָהִרְצּפָ
אן ֵני, ֲחִציָצה ּכָ ִים ִמּפְ ַהּמַ יִמים ׁשֶ   :ְלַרְגֶליהָ  ַמְקּדִ

ֵכִלים טֹוְבִלין ֵאין. לא  ִטיט ָהָיה ִאם ְלִפיָכךְ . ּבְ
קֹום ּמָ ּטֹוֶבֶלת ּבַ ֲעֹמד ֹלא, ׁשֶ י ַעל ּתַ ּבֵ ֵלי ּגַ  ֵעץ ּכְ

ִלין ַקּבְ ּמְ ן ֻטְמָאה ׁשֶ ּבָ י ַעל ְוֹלא, ִמּגַ ּבֵ  ְנָסִרים ּגַ
ְראּוִיים ִלי ׁשּום ַעל ְוֹלא ְלִמְדָרסֹות ׁשֶ  ָהָראּוי ּכְ
ּום, ְוִתְטּבֹל ְלִמְדָרס ֵזַרת ִמׁשּ ל אֹותֶמְרֲחצָ  ּגְ ִלים ׁשֶ , ּכֵ
 נֹוֶתֶנת ֲאָבל. ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה ֹלא, ְוָטְבָלה ָעְבָרה
ַחת ְזמֹורֹות ֲחִביֵלי ִהיא ֵני, ַרְגֶליהָ  ּתַ יט ִמּפְ  ְוֵכן. ַהּטִ
ֲעֹמד ֹלא י ַעל ּתַ ּבֵ ִלי ּגַ י ַעל ְוֹלא ֶחֶרס ּכְ ּבֵ ַקַעת ּגַ  ּבְ

י ַעל ְוַאף, ְוִתְטּבֹל ֵאין ּפִ ִלי ׁשֶ א סֶחרֶ  ּכְ ּבוֹ  ְמַטּמֵ  ִמּגַ
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שׁ , ְלִמְדָרס ָראּוי ְוֹלא א הּוא ֲחָכִמים ֲחׁשָ ּמָ ְפַחד ׁשֶ  ּתִ
ּלֹא ּפֹל ׁשֶ ְטּבֹל ְוֹלא ּתִ ָראּוי ּתִ  ַעל ְוָטְבָלה ָעְבָרה. ּכָ
י ּבֵ שׁ  ִמְקֶוה ֶזה ּוְלִפי, ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה, ֵאּלוּ  ּגַ ּיֵ  ׁשֶ
ִליבֹות ּבוֹ  ל ׁשְ י ַעל ָטְבָלה ִאם, ֵעץ ׁשֶ ּבֵ ִליבֹות ּגַ ְ  ַהׁשּ
ְפׁשּוֵטי ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה ֹלא ֵלי ּדִ  ְוָצִריךְ , ֵהם ֵעץ ּכְ

ְמקֹוָמן ַלֲעׂשֹות ל ַמְדֵרָגה ּבִ ְדֵרָגה ְוִתְהֶיה ֲאָבִנים ׁשֶ  ַהּמַ
ַחת ְמקֹום', ד ְרָחָבה ֵדי, ָהֶרֶגל ַהּנָ ֵהא ּכְ ּיְ הּ  ׁשֶ עּור ּבָ  ׁשִ
ְפַחד ְלַבל ָמקֹום הּ  ִלּפֹל ּתִ ּנָ   :ִמּמֶ

ל ִסילֹון. לב בּועַ  ֵעץ ׁשֶ ַקְרָקִעית ַהּקָ ִביָלה ּבְ  ִאם, ַהּטְ
ז לוֹ  ֵאין ֶרת ְלַבְזּבֵ   :ְוִלְטּבֹל ָעָליו ַלֲעֹמד ֻמּתֶ

ְטּבֹל ֹלא. לג ָמקֹום ּתִ שׁ  ּבְ ּיֵ ַקְרָקִעיתוֹ  ׁשֶ ּום, ִטיט ּבְ  ִמׁשּ
א, ֲחִציָצה ן ִאם ֶאּלָ ן ּכֵ ּתֵ  ְוַכּיֹוֵצא ְזמֹורֹות ָעָליו ּתִ
ָבר, ָבֶהם ֵאינוֹ  ּדָ ל ׁשֶ , ָטְבָלה ְוִאם, ֻטְמָאה ׁשּום ְמַקּבֵ
ּלֹא אֹוְמִרים ֵישׁ    :ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה ׁשֶ

ְטּבֹל ֹלא. לד ָמקֹום ּתִ שׁ  ּבְ ּיֵ שׁ  ׁשֶ ְראּוהָ  ֲחׁשָ ּיִ ֵני ׁשֶ  ּבְ
ֵני, ָאָדם ּתֹוךְ  ִמּפְ ּמִ ךְ  ׁשֶ  ְוֵאיָנהּ  ִלְטּבֹל ְמַמֶהֶרת ּכָ

ֶקתמְ  ִביָלה ַדְקּדֶ ּטְ ִדיֲעַבד ּוִמיהוּ , ּבַ  ָלהּ  ָעְלָתה, ּבְ
  :ְטִביָלה

ְטּבֹל ֹלא. לה קֹוָמה ּתִ ֵני, ְזקּוָפה ּבְ שׁ  ִמּפְ ּיֵ  ְמקֹומֹות ׁשֶ
ִרים ּתְ ְסּתַ ּמִ הּ  ׁשֶ ֶחה ְוֹלא, ּבָ ׁשְ ה ּתִ ְבקוּ  ַעד ַהְרּבֵ ּדָ ּיִ  ׁשֶ

ֶזה ֶזה ְסָתֶריהָ  א, ּבָ ְהיוּ  ַעד ְמַעט ׁשֹוָחה ֶאּלָ ּיִ  ִסְתֵרי ׁשֶ
ית ֶדֶרךְ  ִנְרִאים ָהֶעְרָוה ּבֵ ְרֵאית ּכְ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִהיא ּבְ  ׁשֶ

ַחת ְוִיְהֶיה, עֹוֶרֶכת יהָ  ּתַ ּדֶ ֶדֶרךְ  ִנְרֶאה ּדַ ְרֶאה ּכְ ּנִ  ׁשֶ
ָעה ׁשָ יִניָקה ּבְ ּמֵ ָנהּ  ֶאת ׁשֶ ַחת ְוִיְהֶיה, ּבְ ית ּתַ ִחי ּבֵ ֶ  ַהׁשּ
ֶדֶרךְ  ִנְרֶאה ְרֶאה ּכְ ּנִ אֹוֶרֶגתכְּ  ׁשֶ עֹוְמִדין ׁשֶ  ְוֵאיָנהּ , ּבְ
אי יֹוֵתר ִמזוֹ  זוֹ  ַיְרכֹוֶתיהָ  ְלַהְרִחיק ְצִריָכה  ְוַגם ִמּדַ

אי יֹוֵתר ֵמַהּגּוף ְזרֹועֹוֶתיהָ  ְלַהְרִחיק ֹלא א, ִמּדַ  ֶאּלָ
ֶדֶרךְ  ֵהם ּכְ ֵעת ׁשֶ ָתה ְוִאם, ִהּלּוָכהּ  ּבְ ּנְ גֹון, ׁשִ ֲחָתה ּכְ ָ ׁשּ  ׁשֶ

יֹוֵתר יֹוֵתר הָזְקפָ  אוֹ  ּבְ  ִמי ְוֵישׁ  ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה, ּבְ
אֹוֵמר ּלֹא ׁשֶ   :ָעְלָתה ׁשֶ

ְהֶיה ָצִריךְ . לו ּיִ ְקֶוה ׁשֶ בֹוהַּ  ַהּמִ ַעל ּגָ , ֶזֶרת ְלַטּבּוָרהּ  ִמּמַ
  :ְלָפחֹות

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . לז ַאף ׁשֶ י ַעל ׁשֶ ֵאין ּפִ ֹגַבהּ  ׁשֶ  ֵמי ּבְ
ְקֶוה ֶהם ַלֲעלֹות ַהּמִ ל ּבָ א, ּגּוָפהּ  ּכָ ן ִאם ֶאּלָ ֶניהָ  ּכֵ  ּפָ
ים ְוגּוָפהּ  בּוׁשִ ְרַקע ּכְ ּקַ יר, ּבַ ּפִ ִמי ׁשַ   ּדָ

יהָ  ִלְפֹתחַ  ְצִריָכה ֵאיָנהּ . לח ֵדי ּפִ ְנסוּ  ּכְ ּכָ ּיִ הּ  ׁשֶ ִים ּבָ , ַהּמַ
ְקּפֹץ ְוֹלא אי יֹוֵתר אֹוָתהּ  ּתִ  ֹלא, ָקְפָצה ְוִאם, ִמּדַ

א, ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה יקתַּ  ֶאּלָ ִ ְפתֹוֶתיהָ  ׁשּ  ְלזוֹ  זוֹ  ׂשִ
ּבּוק ינֹוִני ּדִ   :ּבֵ

ֲעִצים ֹלא. לט יֹוֵתר ֵעיֶניהָ  ּתַ ֵחם ְוַאל ּבְ ְפּתְ יֹוֵתר ּתִ , ּבְ
ָתה ְוִאם ּלֹא אֹוְמִרים ֵישׁ  ֵכן ָעׂשְ   :ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה ׁשֶ

הּ  ַעל ְלַהֲעִמיד ָצִריךְ . מ ּבָ דֹוָלה ְיהּוִדית ּגַ  יֹוֵתר ּגְ
ָנה ב"ִמי ָעה ֶאָחד ְויֹום ׁשָ ׁשָ ִהיא ּבְ ְרֶאה, טֹוֶבֶלת ׁשֶ ּתִ  ׁשֶ

ּלֹא ֵאר ׁשֶ ָ ַער ִיׁשּ ְ הּ  ִמׂשּ ֵני ַעל ָצף ֹראׁשָ ִים ּפְ  ְוִאם, ַהּמַ
ֲעֹמד ִמי ָלהּ  ֵאין ּתַ הּ  ַעל ׁשֶ ּבָ הּוא אוֹ , ּגַ ְיָלה ׁשֶ ּלַ , ּבַ

ְכֹרךְ  ָעָרהּ  ּתִ הּ  ַעל ׂשְ חּוֵטי ֹראׁשָ ְרצוּ  אוֹ  ֶצֶמר ּבְ  ָעהּבָ
הּ  ֹראׁשָ ּבְ ם ּוִבְלַבד, ׁשֶ ַרּפֵ ּתְ רֹות אוֹ  ׁשֶ ְרׁשְ ׁשַ ל ּבְ  חּוִטים ׁשֶ
ֶרת אוֹ  ֲחלּולֹות ֶגד קֹוׁשֶ ָערֹוֶתיהָ  ַעל ָרפּוי ּבֶ   :ׂשְ

ֶלת. מא ְפׁשֶ ָנהּ  ַהּמַ ִהיא ַלֲאחֹוֶריהָ  ּבְ ׁשֶ ה ּכְ , ְוָטְבָלה, ֲעֻרּמָ
א ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה ֹלא ּמָ רַ  ִטיט ָהָיה ׁשֶ  ְגֵליּבְ

ינֹוק ָיָדיו אוֹ  ַהּתִ ק ּבְ ִאּמוֹ  ְוִנְדּבַ ַעת ְוָחַצץ ּבְ ׁשְ  ְטִביָלה ּבִ
ָעְלָתה ְוַאַחר   :ָנַפל ׁשֶ

ִסְדֵקי ּוְקָסִמים ְצרֹורֹות ִנְכְנסוּ . מב ה ַרְגֶליהָ  ּבְ ַמּטָ , ִמּלְ
  :חֹוְצִצים

ָלִנית. מג ה ְמלּוְגָמא ִאְסּפְ ַעל ּוְרִטּיָ ית ׁשֶ  ,ַהְסָתִרים ּבֵ
י ַעל ַאף, חֹוְצִצין ֵאיָנם ּפִ ְנסוּ  ְצִריִכים ׁשֶ ּכָ ּיִ ֶהם ׁשֶ  ּבָ
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ִים ְהיוּ  ְצִריִכים, ַהּמַ ּיִ ֶהם ְיֵהא ְוֹלא ְראּוִיים ׁשֶ ָבר ּבָ  ּדָ
ם. ְלָכךְ  ְצִריָכה. חֹוֵצץ  ַעְצָמהּ  ִלְבּדֹק ְצִריָכה ּגַ

ְגדֹוִלים ים ּבִ ּלֹא ּוִבְקַטּנִ ֵהא ׁשֶ , הּ ַעְצמָ  ַלֲעֹצר ְצִריָכה ּתְ
ם. ַמִים ְלִביַאת ְראּוִיים ִיְהיוּ  ְוֹלא  ְלָהִסיר ְצִריָכה ּגַ

  ַהֹחֶטם צֹוַאת

הּ  ָהְיָתה. מד ֲעָרה ּבָ ִים אוֹ  ַאַחת ׂשַ ּתַ ת חּוץ ׁשְ  ְלַמּכַ
הּ  ק ֹראׁשָ ה ֻמְדּבָ ּכָ ָהיוּ  אוֹ , ַלּמַ י ׁשֶ ּתֵ ָערֹות ׁשְ הּ ( ׂשְ ) ֹראׁשָ

ם[ קֹות] ֹראׁשָ ִטיט ֻמְדּבָ צ אוֹ  ּבְ ָהיוּ  אוֹ , ֹוָאהּבְ י ׁשֶ ּתֵ  ׁשְ
ָערֹות ִריֵסי ׂשְ ה ֵעיֶניהָ  ּבְ ַמּטָ בוּ  ִמּלְ  ְוהֹוִציָאָתן ְוִנּקְ
ִריֵסי ַמְעָלה ֵעיֶניהָ  ּבְ ָערֹות' ב ָהיוּ  ִאם ְוֵכן, ִמּלְ  ׂשְ
ל ֵעיֶניהָ  ִריֵסי ה ׁשֶ קֹות ַמּטָ ִריֵסי ְמֻדּבָ ל ֵעיֶניהָ  ּבְ  ׁשֶ
  :חֹוְצִצים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ַמְעָלה

ְטּבֹל ֹלא. המ ָאָבק ּתִ ל ּבְ  ֵישׁ , ָטְבָלה ְוִאם, ַרְגֶליהָ  ׁשֶ
אֹוֵמר ִמי ֵאינוֹ  ׁשֶ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  חֹוֵצץ ׁשֶ חֹוֵצץ ׁשֶ , ׁשֶ

א ן ִאם ֶאּלָ ָפה ּכֵ ְפׁשְ ְבָלה אוֹ  ׁשִ ּטָ ין ׁשֶ ַחּמִ   :ּבְ

ה. מו ְבָלה ִנּדָ ּטָ ְבָגֶדיהָ  ׁשֶ ֶרת ּבִ   :ְלַבֲעָלהּ  ֻמּתֶ

יםכִּ  ִמין. מז בּוִקים ּנִ ּדְ ר ׁשֶ ׂשָ ּבָ ִכים ּבַ עֹור ְונֹוׁשְ  ּבָ
ְמקֹום ָער ּבִ ִקים ׂשֵ ֹחֶזק ְוִנְדּבָ ר ּבְ ׂשָ ּבָ  ַלֲהִסיָרן ָצִריךְ , ּבַ

ין ְיֵדי ַעל ִצּפֶֹרן ּוְלגֹוְרָדן ַחּמִ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ְוִאם, ּבְ
  :חֹוֵצץ ֵאינוֹ , ַלֲהִסיָרן

ה. מח ְבָלה ִנּדָ ּטָ ֹלא ׁשֶ נָ  ּבְ ּוָ גֹון, הּכַ ְפָלה ּכְ ּנָ  ְלתֹוךְ  ׁשֶ
ִים ְרָדה אוֹ  ַהּמַ ּיָ ֶרת זוֹ  ֲהֵרי, ְלָהֵקר ׁשֶ . ְלַבֲעָלהּ  ֻמּתֶ

ה ְלַהְחִמיר ְוֵישׁ  ַאֶחֶרת ְטִביָלה ִחּלָ ְתבוּ  ֵישׁ . ְלַכּתְ ּכָ  ׁשֶ
שׁ  ּיֵ ה ׁשֶ ָ ֵליל ְצנּוָעה ִלְהיֹות ָלִאׁשּ  ָנֲהגוּ  ְוֵכן, ְטִביָלָתהּ  ּבְ

ים ׁשִ י ַהּנָ ּלֹא ְטִביָלָתן ֵליל רְלַהְסּתִ ְמהּוָמה ֵליֵלךְ  ׁשֶ  ּבִ
ְפֵני אוֹ  ִרּיֹות ּבִ ּלֹא, ַהּבְ יׁשוּ  ׁשֶ ֶהן ַיְרּגִ ֵני ּבָ  ּוִמי, ָאָדם ּבְ

ֵאיָנהּ  ה ׁשֶ  ִעם ׁשֹוֵכב ָארּור: ָעֶליהָ  ֶנֱאַמר, ֵכן עֹוׂשָ
ֵהָמה ים ְוֵישׁ  ּבְ ׁשִ ֵהר ַלּנָ ּיֹוְצאֹות ִלּזָ ׁשֶ ִביָלה ִמן ּכְ  ַהּטְ

יִּ  עׁשֶ הּ  ְפּגַ הּ  ּבָ ּלֹא, ֲחֶבְרּתָ ע ׁשֶ הּ  ִיְפּגַ ה ּבָ ִחּלָ ָבר ּתְ  ּדָ

ְגעוּ  ְוִאם, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד אוֹ  ָטֵמא הּ  ּפָ ָבִרים ּבָ , ֵאּלוּ  ּדְ
ַמִים ִיְרַאת ִהיא ִאם ֲחֹזר ׁשָ ן ְוִתְטּבֹל ּתַ ן ְוַעּיֵ  סֹוף ְלַקּמָ

ר ִאם א"ר ִסיָמן ין ְלָהִטיל ֻמּתָ  ִאם אוֹ  ְלִמְקֶוה ַחּמִ
ר ִביָלה ַאַחר ִלְרֹחץ ֻמּתָ   :ַהּטְ

 קצט סימן
 חפיפה ודיני הסתרים בית לבדק האשה שצריכה

  ְסִעיִפים: ג"י ּובוֹ , ובחל בשבת

ית ְלָהִדיחַ  ְצִריָכה. א ִחי ּבֵ ֶ הּ  ַהְסָתִרים ּוֵבית ַהׁשּ ּלָ  ׁשֶ
ַמִים ַער ְוִלְסֹרק, ּבְ הּ  ׂשְ ַמְסֵרק ָיֶפה ֹראׁשָ ּלֹא ּבְ  ׁשֶ

ֲערֹוֶתיהָ  ְהֶייָנהתִּ  קֹות ׂשַ זוֹ  זוֹ  ִנְדּבָ  ְצִריָכה ְוֵכן, ּבָ
ה ָ ן ָהִאׁשּ ַעְצָמהּ  ְלַעּיֵ ָרהּ  ּבְ ל ּובֹוֶדֶקת ּוִבְבׂשָ  ּגּוָפהּ  ּכָ
ּלֹא, ִלְטִביָלָתהּ  ָסמּוךְ  ַבר ׁשּום ָעֶליהָ  ְיֵהא ׁשֶ  ִמאּוס ּדְ

חֹוֵצץ ל ְוָתֹחף, ׁשֶ ֹטף, ּגּוָפהּ  ּכָ ַמִים ְוִתׁשְ ַעת יןַחמִּ  ּבְ ׁשְ  ּבִ
ָעָרהּ  ּגּוָפהּ  ֲחִפיַפת   :ּוׂשְ

ְמקֹום ֲחִפיָפה. ב ּבִ ָער ׁשֶ ְהֶיה ֹלא ׂשֵ ַמִים ּתִ , ָקִרים ּבְ
ִכין ְלִפי ַסּבְ ּמְ ָער ֶאת ׁשֶ ֵ א, ַהׂשּ ַמִים ֶאּלָ ין ּבְ  ּוִמיהוּ , ַחּמִ

י ֲאִפּלוּ  ַחּמֵ ה ּבְ ֹחף ְוֹלא. ָסֵגי ַחּמָ ֶנֶתר ּתָ ְקָרא ּבְ  ַהּנִ
ַעְרִבי ךְ  ְלִפי א"גריד: ז"ּוְבַלעַ  טפל: ּבְ ַחּתֵ ּמְ ָער ׁשֶ ֵ  ַהׂשּ
ךְ  ְוחֹוֵזר ּבֵ ָאָהל ְוֹלא, ּוִמְסּתַ ךְ  ְלִפי, ּבְ ַסּבֵ ּמְ ָער ׁשֶ ֵ , ַהׂשּ
ָכל ְוֹלא ָבִרים ּבְ ִכים ּדְ ָער ַהְמַסּבְ ֵ   :ַהׂשּ

ה ִלְהיֹות ְצִריָכה ֲחִפיָפה. ג ִחּלָ . ִלְטִביָלָתהּ  ָסמּוךְ  ְלַכּתְ
ְנהָ  ר גְוַהּמִ ׁשֵ ְתִחיל ַהּכָ ּתַ עֹוד ָלֹחף ׁשֶ  ְועֹוֶסֶקת יֹום ִמּבְ

ֲחִפיָפה ךְ  ַעד ּבַ ְחׁשַ ּתֶ ְטּבֹל ְוָאז, ׁשֶ ר ִמְנָהג ְוֵכן. ּתִ ׁשֵ  ּכָ
ַאף י ַעל ׁשֶ ָחְפָפה ּפִ א, ׁשֶ ָ ׂשּ הּ  ּתִ  ְלֵבית ַמְסֵרק ִעּמָ

ִביָלה ם ְוִתְסֹרק ַהּטְ   :ׁשָ

מֹוָצֵאי ְטִביָלָתהּ  ָחל. ד ת ּבְ ּבָ ִאי, ׁשַ ר ׁשֶ  ָלֹחף ֶאְפׁשָ
עֹוד ֹחף, יֹום ִמּבְ ֵליל ּתָ   :ְטִביָלָתהּ  ּבְ

ָנה. ה ּמְ ֵליל ְטִביָלה ָלהּ  ִנְזּדַ ת ּבְ ּבָ חֹוף, ׁשַ יֹום ּתָ   :ּבְ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 יב
 יב

מֹוָצֵאי ְטִביָלָתהּ  ֵליל ָחל. ו ת ּבְ ּבָ  טֹוב יֹום ְוהּוא ׁשַ
ִאי ר ׁשֶ ֹחף ָאז, ָלֹחף ֶאְפׁשָ ֶעֶרב ּתָ ת ּבְ ּבָ  ִאם ןְוכֵ , ׁשַ
יֹום טֹוִבים ָיִמים' ב ָחלוּ  י ּבְ ִ י ֲחִמׁשּ ִ ׁשּ  ֵליל ְוָחל, ְוׁשִ

ֵליל ְטִביָלָתהּ  ת ּבְ ּבָ ֹחף, ׁשַ יֹום ּתָ ת ְרִביִעי ּבְ ּבָ ׁשַ  ּבְ
ֲערֹוֶתיהָ  ְוִתְקׁשֹר ֵדי ׂשַ ּלֹא ּכְ לוּ  ׁשֶ ְלּבְ ַעת. ִיְתּבַ  ּוִבׁשְ
ן ְטִביָלה ַעּיֵ ל ֵהיֵטב ְוִתְבֹדק ּתְ  ֲערֹותְושַׂ  ּגּוָפהּ  ּכָ
הּ  ּלֹא, ֹראׁשָ ָבר ְיֵהא ׁשֶ ית ְוָתִדיחַ , חֹוֵצץ ּדָ  ַהְסָתִרים ּבֵ
ַמִים ים ּבְ ֻהַחּמוּ  ַחּמִ יֹום ַוֲאִפּלוּ , ׁשֶ ְחֹצץ ְוֵכן, טֹוב ּבְ  ּתַ
יהָ  ּנֶ טֹוב ׁשִ ַעת ּבְ ׁשְ ִביָלה ּבִ ּלֹא ַהּטְ ֵאר ׁשֶ ָ רּוִרין ִיׁשּ  ְוֹלא ּפֵ
ר ׂשָ   :ֶעֶצם ְוֹלא ּבָ

ָמקֹום. ז ֵראֹות ּבְ ּיְ ְיָלה ִלְטּבֹל ׁשֶ ּלַ יר ֵאין, ּבַ  ָלֹחף ְלַהּתִ
ת ֵמֶעֶרב ּבָ יֹום ְוִלְטּבֹל ׁשַ ת ּבְ ּבָ ְתֵרי, ׁשַ י ּדִ ֲהָדֵדי ֻקּלֵ  ּבַ

יָנן ֹלא א, ְמִקּלִ ְסָרךְ  ֻקּלָ הּ  ּדְ ּתָ א, ּבִ ַהְרָחַקת ְוֻקּלָ  ּדְ
ִביָלה ֲחִפיָפה   :ִמּטְ

יֵמי. ח ָנה ָחְפָפה ִאם ֹחל ּבִ  ְוָטְבָלה ַהּיֹום ַעְצָמהּ  ְוִעּיְ
ֵליל ִדיֲעַבד ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה, ַאֵחר יֹום ּבְ  ַעל ַאף, ּבְ

י ּלֹא ּפִ ִביָלה ָסמּוךְ  ּוְבִדיָקה ֲחִפיָפה ָהיוּ  ׁשֶ  ֲאָבל, ַלּטְ
ָלל ָחְפָפה ֹלא ִאם  ַעל ַאף ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה ֹלא, ּכְ
י ָנה ּפִ ִעּיְ ַעְצָמהּ  ׁשֶ גּוָפהּ  ּבְ ד ָחְפָפה ַוֲאִפּלוּ , ּבְ  ַאַחר ִמּיָ

ִביָלה ַמְסֵרק ְוָסְרָקה ַהּטְ  ִניָמא ׁשּום ָמְצָאה ְוֹלא ּבְ
 לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה ֹלא, ְקׁשּוָרה

ְמקֹום ָחְפָפה ִאם ָער ּבִ ָנה ְוֹלא, ׂשֵ ָאר ִעּיְ ׁשְ , ּגּוָפהּ  ּבִ
ּלֹא ִעּיוּ , ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה ׁשֶ ַבר הּוא ַהּגּוף ןׁשֶ  ּדְ
  :ּתֹוָרה

ה. ט ּמֶ ָבִרים ּבַ ָאר, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשְ ל ּבִ  ֲאָבל, ַהּגּוף ּכָ
ֵבית יָון ַהְסָתִרים ּבְ ֵאין ּכֵ  ִאם, ַמִים ְלִביַאת ְצִריִכים ׁשֶ
ָנה ֹלא ךְ  ְוַאַחר, ָלֵכן ֹקֶדם אֹוָתם ִעּיְ ָנה ּכָ  אֹוָתם ִעּיְ
ֶהם ָמְצָאה ְוֹלא בָ  ׁשּום ּבָ   :ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה, רּדָ

ָנה ָחְפָפה. י ָתהּ , ְוָטְבָלה ְוִעּיְ ָבר ָעֶליהָ  ִנְמָצא ּוַבֲעִלּיָ  ּדָ
תֹוךְ  ִאם, חֹוֵצץ ָחְפָפה עֹוָנה ּבְ  ְצִריָכה ֵאיָנהּ , ָטְבָלה ׁשֶ

. ַאֶחֶרת ְטִביָלה ְצִריָכה, ָלאו ְוִאם, ַאֶחֶרת ְטִביָלה
ין, ם"ּוְלָהַרְמבַּ  ךְ  ּבֵ ךְ  יןּובֵ  ּכָ , ַאֶחֶרת ְטִביָלה ְצִריָכה ּכָ

א ּזוֹ  ֶאּלָ   :ְצִריָכה ְוזוֹ  ָלֹחף ַלֲחֹזר ְצִריָכה ֵאיָנהּ  ׁשֶ

ה. יא ּמֶ ָבִרים ּבַ ּלֹא, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ אֹותוֹ  ִנְתַעְסָקה ּכְ  ּבְ
ין ין ּבוֹ  ִנְתַעְסָקה ִאם ֲאָבל, ְטִביָלה ַאַחר ַהּמִ  ּבֵ

ֲאִני, ַאֶחֶרת ְטִביָלה יָכהְצרִ  ֵאיָנהּ  ִלְבִדיָקה ְטִביָלה  ׁשֶ
ין אֹותוֹ  ּתֹוֶלה ּמִ ְתַעְסָקה ּבַ ּנִ  ָחְפָפה ֹלא ִאם ֲאָבל, ּבוֹ  ׁשֶ
י ַעל ַאף ּבוֹ  ּתֹוִלין ֵאין, ְטִביָלה ֹקֶדם ְתַעְסָקה ּפִ ּנִ  ׁשֶ
  :ְטִביָלה ַאַחר ּבוֹ 

ֶמה. יב ָבִרים ּבַ ָאר, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשְ ל ּבִ  ֲאָבל, ַהּגּוף ּכָ
ית ָנה ֹלא ִאם, ַהְסָתִרים ּבֵ , ְטִביָלה ֹקֶדם אֹוָתם ִעּיְ
ם ְטִביָלה ְוַאַחר ן ּגַ ָנה ֹלא ּכֵ ְתַעְסָקה ַעד ִעּיְ ּנִ ָדָבר ׁשֶ  ּבְ

ךְ  ְוַאַחר, ַהחֹוֵצץ ֶהם ִנְמָצא ּכָ ין ֵמאֹותוֹ  ּבָ  ּתֹוִלין, ַהּמִ
  :ְלָהֵקל

 ִלְטִביָלה ֲחִפיָפה ּוֵבין, ְטִביָלה ֹקֶדם ָחְפָפה. יג
ְדָבִרים ְתַעְסָקהנִ  ְתָנה אוֹ , ַהחֹוְצִצין ּבִ ּנָ  ִלְבָנהּ  ׁשֶ

יל ְבׁשִ ֵבק ָהָראּוי ּתַ הּ  ִלּדָ , ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה ֹלא, ּבָ
ְדָקה ִאם ֲאִפּלוּ  ד ּבָ  ָעֶליהָ  ָמְצָאה ְוֹלא ְטִביָלה ַאַחר ִמּיָ
ָבר ׁשּום ֲאִני, חֹוֵצץ ּדָ ָתהּ  אֹוֵמר ׁשֶ ֲעִלּיָ ִים ּבַ  לָנפַ  ֵמַהּמַ
הּ  ּנָ   :ַאֶחֶרת ְטִביָלה ּוְצִריָכה, ִמּמֶ

 ר סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , הטבילה ברכת תעשה אימתי

ֶטת. א ּפֹוׁשֶ ׁשֶ יהָ  ּכְ עֹוֶמֶדת, ַמְלּבּוׁשֶ ׁשֶ ֲחלּוָקהּ  ּכְ ָבֵרךְ , ּבַ : ּתְ
ר נוּ  ֲאׁשֶ ׁשָ ִמְצֹוָתיו ִקּדְ נוּ  ּבְ ִביָלה ַעל ְוִצּוָ  ְוִתְפׁשֹט, ַהּטְ
ְרָכה ֹלא ְוִאם, ְוִתְטּבֹל הּ ֲחלּוקָ  ָבֵרךְ , ָאז ּבֵ  ְלַאַחר ּתְ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 יב
 יב

ֵנס ּכָ ּתִ אָרהּ  ַעד ׁשֶ ִים ַצּוָ ּמַ , ְצלּוִלים ֵהם ְוִאם, ּבַ
ן ַרְגֶליהָ  עֹוַכְרּתָ   :ּוְמָבֶרֶכת ּבְ

  מקוואות הלכות

 רא סימן
  ְסִעיִפים: ה"ע ּובוֹ , ומימיו המקוה דיני

ה ֵאין. א ָ ְרִחיָצה ְמָאָתהּ ִמטֻּ  עֹוָלה ָהִאׁשּ ְרָחץ ּבִ ּמֶ . ּבַ
ל ָעֶליהָ  ָעלוּ  ַוֲאִפּלוּ  עֹוָלם ֵמימֹות ּכָ ּבָ  ִהיא ֲעַדִין, ׁשֶ

ֻטְמָאָתהּ  ִבין ּבְ ֵרת ָעֶליהָ  ְוַחּיָ ְטּבֹל ַעד ּכָ ּתִ ל ׁשֶ  ּגּוָפהּ  ּכָ
ַבת ֵמי ַאַחת ּבְ שׁ  ַמְעָין אוֹ  ִמְקֶוה ּבְ ּיֵ ֵהם ׁשֶ ִעים ּבָ  ַאְרּבָ
יעוּ , ְסָאה ה, ָרהְוׁשִ ה ַעל ַאּמָ ֹלשׁ  רּום ַעל ַאּמָ  ַאּמֹות ׁשָ

ע ְמֻרּבָ ה, ּבִ ַאּמָ ת ּבְ ה ּבַ ָ ׁשּ ע ַוֲחִצי ְטָפִחים ׁשִ  ְוִאם, ֶאְצּבַ
בֹוהַּ  ְוֵאינוֹ  יֹוֵתר ָרָחב הּוא ל ּגָ ךְ  ּכָ ר, ּכָ ׁשֵ  ְיכֹוָלה ִאם ּכָ

סֹות ל ְלִהְתּכַ ֶהן ּגּוָפהּ  ּכָ ַבת ּבָ עֲ  ְוָצִריךְ , ַאַחת ּבְ ּיַ  ֶלהׁשֶ
ּבֶֹרת ִתׁשְ עֹות ח"ְוקי ֶאֶלף ד"מ ּבְ גּוָדל ֶאְצּבָ  ְועֹוד ּבְ

ע ֲחִצי ְהֶיה ְוָצִריךְ  ֶאְצּבַ ּיִ ּבוֹ  ֶהָחִריץ ׁשֶ ִים ׁשֶ דֹול ַהּמַ  ּגָ
עּור יֹוֵתר ִ ֵדי, ֶזה ִמׁשּ ֵנס ּכְ ּכָ ּתִ ׁשֶ ּכְ  ְוִיְתְפחוּ  ַהּטֹוֶבֶלת ׁשֶ
ִים ֲארוּ  ַהּמַ ָ ם ִיׁשּ ִעים ׁשָ   ְסָאה ַאְרּבָ

זֹוֲחִלין ַאף ְמַטֲהִרין ַמְעָין ֵמי. ב ִמים ֵמי ּבְ ׁשָ  ֵאין ּגְ
א ְמַטֲהִרין ּבֶֹרן ֶאּלָ ַאׁשְ ְעָין ִמן ַהּזֹוֲחִלין ָהיוּ  ּבְ  ַהּמַ

ֵהם ַהּנֹוְטִפים ִעם ִמְתָעְרִבים ִמים ֵמי ׁשֶ ׁשָ  ַהּכֹל ֲהֵרי, ּגְ
ַמְעָין ָבר ְלָכל ּכְ , ֲחִליןַהּזוֹ  ַעל ַהּנֹוְטִפים ַרּבוּ  ְוִאם, ּדָ

ִמים ֵמי ַרּבוּ  ִאם ְוֵכן ׁשָ ָהר ֵמי ַעל ּגְ  ֵאיָנם, ַהּנָ
זֹוֲחִלין ְמַטֲהִרים א ּבְ ּבֶֹרן ֶאּלָ ַאׁשְ  ָצִריךְ , ְלִפיָכךְ . ּבְ
יף ץ ְלַהּקִ אֹותוֹ  בוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ַמּפָ ָהר ּבְ  ַעד, ַהְמֹעָרב ַהּנָ
ווּ  ּקָ ּיִ ִים ׁשֶ ֶהם ְוִיְטּבֹל ַהּמַ   :ּבָ

ִעי. ג ָאְמרוּ  ְסָאה םַאְרּבָ ּלֹא ָצִריךְ , ׁשֶ אּוִבים ִיְהיוּ  ׁשֶ , ׁשְ
ִאם אּוִבים ֵהם ׁשֶ סּוִלים, ׁשְ   :ּפְ

ִהיא ִמְקֶוה. ד ל ׁשֶ ל ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ ּנוּ  ּוְמַקּבֵ  ִמּמֶ
ָכר א ָעָליו ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ְלַהֲאִמינוֹ  ֵאין, ׂשָ  ִאם ֶאּלָ
ן ְקֶוה ֵישׁ  ּכֵ ּמִ   :ְסָאה א"כ ּבַ

ל. ה ים ּכָ ּמִ ין ָלֶהם ֵישׁ  ַהּיַ ְזִחיָלה ְלַטֵהר ַמְעָין ּדִ , ּבִ
ךְ  ל, ִהְלּכָ ְתַלשׁ  ּגַ ּנִ ם ׁשֶ ִעים ּובוֹ  ֵמַהּיָ  ְוָנָפל ְסָאה ַאְרּבָ
ִלים ַעל אוֹ  ָהָאָדם ַעל  ֲאָבל. ְטִביָלה ָלֶהם ָעְלָתה, ַהּכֵ
יל ִאם ל ִהְטּבִ ּגַ הּוא ּבַ ׁשֶ ֲאִויר ּכְ פֹּ  ֹקֶדם, ּבַ ּיִ  ַעל לׁשֶ

י ַעל ַאף, ָהָאֶרץ שׁ  ּפִ ּיֵ ִעים ּבוֹ  ׁשֶ ַרק אוֹ , ְסָאה ַאְרּבָ ּזָ  ׁשֶ
ִלים ֶאְמָצִעית ּכֵ ל ּבְ הּוא ַהּגַ ה ָעׂשּוי ׁשֶ ִכּפָ  ָעְלָתה ֹלא, ּכְ
  :ְטִביָלה ָלֶהם

ּלֹא ָצִריךְ . ו ִעים ִיְהיוּ  ׁשֶ ל ְסָאה ַאְרּבָ תֹוךְ  ִמְקֶוה ׁשֶ  ּבְ
ִלי ֵאין, ַהּכְ ֵכִלים טֹוְבִלין ׁשֶ   :ּבְ

ִלי ַהּלֹוֵקחַ . ז דֹול ּכְ גֹון, ּגָ דֹוָלה ָחִבית ּכְ  ֲעֵרָבה אוֹ  ּגְ
דֹוָלה בוֹ , ּגְ ָאֶרץ ּוְקָבעוֹ  ַהְמַטֲהרוֹ  ֶנֶקב ְוִנּקְ הוּ  ּבָ  ְוָעׂשָ
ר ֶזה ֲהֵרי, ִמְקֶוה ׁשֵ ַקק ִאם ְוֵכן. ּכָ ֶקב ּפָ ִסיד ַהּנֶ  ּבְ
ִים ּפֹוֵסל ֵאינוֹ , ּוְבִבְנָין תֹוכוֹ  ְקִויםַהנִּ  ְוַהּמַ  ִמְקֶוה ּבְ
ר ׁשֵ ִסיד ְסָתמוֹ . ּכָ ִגְפִסית אוֹ  ּבְ  ֶאת ּפֹוֵסל הּוא ֲעַדִין, ּבְ

ְקֶוה ֶעּנוּ  ַעד ַהּמִ ְקּבְ ּיִ ָאֶרץ ׁשֶ ֶנה אוֹ  ּבָ  הֹוִליכוֹ  ְוִאם. ִיּבָ
י ַעל ּבֵ י ְוַעל ָהָאֶרץ ּגַ ּבֵ ִטיט ּוֵמַרח, ַהִסיד ּגַ  ִמן ּבְ

ָדִדין שֵׁ  ֶזה ֲהֵרי, ַהּצְ   :רּכָ

חַ  ַמְעָין. ח ְמַקּלֵ ִלי ְלתֹוךְ  ׁשֶ סּול, ּכְ ין ִלְטּבֹל ּפָ ִים ּבֵ ּמַ  ּבַ
תֹוךְ  ּבְ ִלי ׁשֶ ין ַהּכְ ְצאוּ  ְלַאַחר ּבֵ ּיָ ִלי ׁשֶ ְעָין ְוִאם. ֵמַהּכְ  ַהּמַ
חַ  ַפת ַעל ְמַקּלֵ ִלי ׂשְ ִלי ּתֹוךְ , ּוְלתֹוכוֹ  ַהּכְ  ָאסּור ַהּכְ
ר, לוֹ  ְוחּוָצה, ִלְטּבֹל ִים ִאם ּלוּ ֲאפִ , ֻמּתָ תֹוכוֹ  ַהּמַ ּבְ  ׁשֶ
ין   :ְמֻרּבִ

ִלי. ט ַתן ָטֵמא ּכְ ּנָ תֹוכוֹ  ׁשֶ ִלים ּבְ יל ֲאֵחִרים ּכֵ  ְוִהְטּבִ
ִלי י ַעל ַאף ְטִביָלה ָלֶהם ָעְלָתה, ַהּכְ י ּפִ ּפִ ִלי ׁשֶ  ַהּכְ
יֹוֵתר ַצר ֲהֵרי, ּבְ ִים ׁשֶ ָעְלָתה ּוִמּתֹוךְ , לוֹ  ִנְכָנִסים ַהּמַ  ׁשֶ

ִלילַ  ְטִביָלה דֹול ּכְ ִלים ְטִביָלה ָעְלָתה ַהּגָ תֹוכוֹ  ַלּכֵ ּבְ , ׁשֶ
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הוּ  ְוִאם יל ִצּדוֹ  ַעל ִהּטָ  ְטִביָלה ָלֶהם ָעְלָתה ֹלא, ְוִהְטּבִ
ְהֶיה ַעד ּיִ יו ׁשֶ פֹוֶפֶרת ָרָחב ּפִ ׁשְ  ָהָיה ִאם ְוֵכן, ַהּנֹאד ּכִ

ִלי ִלים ְלתֹוכוֹ  ְוָנַתן ָטהֹור ַהּכְ יָלן ְטֵמִאין ּכֵ  ֹלא ,ְוִהְטּבִ
ְהֶיה ַעד, ְטִביָלה ָלֶהם ָעְלָתה ּיִ יו ׁשֶ פֹוֶפֶרת ָרָחב ּפִ ׁשְ  ּכִ
  :ַהֹנאד

יכוֹ  ַמְעָין. י ִהְמׁשִ ֵהם ַמִים ִלְבֵרַכת ׁשֶ  ִנְקִוים ׁשֶ
ין לוֹ  ֵישׁ , ְועֹוְמִדים  ֹראשׁ  ִהְפִסיק ְוִאם, ַמְעָין ּדִ
ּלּוחַ  ין ָלהּ  ִלְהיֹות ָחַזר, ַהּקִ  רָחזַ  ְוִאם, ִמְקֶוה ּדִ
יךְ  ְעָין ִקּלּוחַ  ְוִהְמׁשִ   :ַמְעָין ְלִדין ָחְזָרה, ְלתֹוָכהּ  ַהּמַ

אּוִבים ַמִים ִמְקֵוה. יא יכוּ  ׁשְ ִהְמׁשִ , ַמְעָין ֵמי ָעָליו ׁשֶ
ְעָין ֵמי ֲאִפּלוּ  ָעִטים, ֻמָעִטים ַהּמַ ל ַהּמֻ  ְמַטֲהִרין ַמְעָין ׁשֶ
אּוִבים ֶאת ְ ים ַהׁשּ ֻרּבִ ין, ַהּמְ  ַמְעָין ימֵ  ָקְדמוּ  ּבֵ

אּוִבים ְ ין ַלׁשּ אּוִבים ָקְדמוּ  ּבֵ ְעָין ׁשְ   :ַלּמַ

ֶהֱעִבירוֹ  ַמְעָין. יב י ַעל ׁשֶ ּבֵ ִלים ֲאחֹוֵרי ּגַ יכוֹ  ּכֵ  ְוִהְמׁשִ
ין לוֹ  ִלְהיֹות ָחַזר ַאֵחר ְלָמקֹום ּלֹא ּוִבְלַבד, ִמְקֶוה ּדִ  ׁשֶ
ִלים ֲאחֹוֵרי ַעל ִיְטּבֹל שׁ  ּכֵ   :ַמּמָ

ין ֵמַהַהר ּיֹוֵרדשֶׁ  ַמְעָין. יג ין ִטּפִ ֶהְפֵסק ִטּפִ  לוֹ  ֵישׁ , ּבְ
ין א ִמְקֶוה ּדִ ן ִאם ֶאּלָ ִקּלּוחַ  יֹוֵרד ּכֵ ֹלא ּבְ   :ֶהְפֵסק ּבְ

ֲעָשָאן נֹוְטִפין. יד גֹון, זֹוֲחִלין ׁשֶ ָסַמךְ  ּכְ קֹום ׁשֶ  ַלּמָ
ף ל ַטְבָלא ַהְמַנּטֵ ִים ַוֲהֵרי ֲחָלָקה ֶחֶרס ׁשֶ  זֹוֲחִלים ַהּמַ

ִרים ֵהם ֲהֵרי, ָעֶליהָ  ְרִדיםְויוֹ  ׁשֵ ָבר ְוָכל. ּכְ ל ּדָ ַקּבֵ ּמְ  ׁשֶ
ְבֵרי ַוֲאִפּלוּ , ֻטְמָאה . ּבוֹ  ַמְזִחיִלין ֵאין, סֹוְפִרים ִמּדִ
ָחן ְוזֹוֲחִלין ּלְ ּקִ ֲעֵלי ׁשֶ ִרים, ֱאגֹוז ּבַ ׁשֵ   :ּכְ

שׁ  ִמְקֶוה. טו ּיֵ ִעים ּבוֹ  ׁשֶ ל ּוַמְעָין, ְסָאה ַאְרּבָ הּוא ּכָ , ׁשֶ
ֹאב כֹוליָ  ל ִלׁשְ ְרֶצה ַמה ּכָ ּיִ ן ׁשֶ  ְוֵהם ְלתֹוָכהּ  ִלּתֵ

ִרים ׁשֵ י ַעל ַאף, ּכְ ֵהם ּפִ ים ׁשֶ ִים ַעל ַרּבִ ָהיוּ  ַהּמַ  ׁשֶ
תֹוָכהּ  ה ּבְ ִחּלָ ל ֲאָבל. ּתְ ֵאין ְזַמן ּכָ ְקֶוה ׁשֶ ּמִ , ְסָאה' מ ּבַ
א ָחֵסר ֵאינוֹ  ִאם ֲאִפּלוּ  ל ֶאּלָ הּוא ּכָ  ָנְפלוּ  ִאם, ׁשֶ
אּוִבים ַמִים לֹוִגים' ג ְלתֹוכוֹ  ָסלּוהוּ , ׁשְ ָנא ֹלא. ּפְ  ׁשְ

ָאָבן ְכִלי ׁשְ ָנא ֹלא, ּבִ סּותוֹ  סֹוֵחט ׁשְ יהוֹ  ּכְ ִים ְוִהְגּבִ  ְוַהּמַ
הּ  ּבָ קֹומֹות נֹוְפִלין ׁשֶ ה ִמּמְ ְרצּור ַהְמָעֶרה ְוֵכן, ַהְרּבֵ  ֵמַהּצַ

יל קֹומֹות ּוַמּטִ ה ִמּמְ ָרָקם אוֹ , ְלתֹוכוֹ  ַהְרּבֵ ּזְ ָחְפָניו ׁשֶ , ּבְ
ֵני ּבוֹ  ָנְפלוּ  ַוֲאִפּלוּ  ְ ִלים ִמׁשּ ה אוֹ  ּכֵ ֹלׁשָ ְ ה, ִמׁשּ  ְמַעט ִמּזֶ
ה ה. ִמְצָטְרִפין, ְמַעט ּוִמּזֶ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ

ְתִחיל ּמַ ִלי ׁשֶ ִני ִמּכְ ֵ ּלֹא ַעד ַהׁשּ ַסק ׁשֶ ִלי ּפָ , ִראׁשֹון ֵמַהּכְ
ַסק ִאם ֲאָבל הִ  ֹקֶדם ָהִראׁשֹון ּפָ ִני ְתִחילׁשֶ ֵ  ֵאין, ַהׁשּ

ִני ִהְתִחיל] ַוֲאִפּלוּ ) [ְוִאם. (ִמְצָטְרִפין ֵ ּלֹא ַעד ַהׁשּ  ׁשֶ
ַסק ְוָקא], ָהִראׁשֹון[ ּפָ ה ּדַ ֹלׁשָ ְ ִלים ִמׁשּ  ֵאין' ִמד ֲאָבל, ּכֵ

ה. ִמְצָטְרִפין ּמֶ ָבִרים ּבַ ָעה ֲאמּוִרים ּדְ ַאְרּבָ ּמֵ  ֵאין ׁשֶ
ּלֹא, ִמְצָטְרִפין ְעתּ  ָהָיה ׁשֶ ה וֹ ּדַ ִחּלָ ן ִמּתְ ל ִלּתֵ ה ּכָ ֹלׁשָ ְ  ַהׁשּ

ין ה ִאם ֲאָבל, ֻלּגִ ִחּלָ ְעּתוֹ  ָהָיה ִמּתְ ן ּדַ ל ִלּתֵ ' ַהג ּכָ
ין א ָנַתן ֹלא ִאם ֲאִפּלוּ , ֻלּגִ ה ְמַעט ְמַעט ֶאּלָ ּמָ  ִמּכַ
ִלים ִלים ַעד ּכֵ ִהׁשְ ין' ְלג ׁשֶ סּול, ֻלּגִ   :ּפָ

לּוִעין ַהְספֹוג. טז ּבְ ַפל יןֻלגִּ ' ג ּבוֹ  ׁשֶ ּנָ ְקֶוה ּוְכׁשֶ  ַלּמִ
ִים ִנְתָעְרבוּ  לּוִעין ַהּמַ ְקֶוה ֵמי ִעם ַהּבְ ִלי ְוֵכן, ַהּמִ  ּדְ

יו ּפִ ין' ג ּובוֹ  ַצר ׁשֶ אּוִבין ַמִים ֻלּגִ ְקֶוה ְוָנַפל ׁשְ  ַלּמִ
ל ָיְצאוּ  ְוֹלא ִים ּכָ תֹוכוֹ  ַהּמַ ּבְ א ׁשֶ  ֵמי ִעם ִנְתָעִרבוּ  ֶאּלָ

ְקֶוה ָסלּוהוּ  ֹלא, ַהּמִ ּלֹא, ּפְ א ָאְמרוּ  ׁשֶ ה ֶאּלָ ֹלׁשָ ין ׁשְ  ֻלּגִ
ְפלוּ  ּנָ ם ְוִנְתָעְרבוּ  ׁשֶ ּלָ ְקֶוה ֵמי ִעם ּכֻ   :ַהּמִ

אּוִבין ַמִים. יז ָהיוּ  ׁשְ ַצד ׁשֶ ְקֶוה ּבְ י ַעל ַאף, ַהּמִ  ּפִ
ִים ַהּמַ ֵמי נֹוְגִעים ׁשֶ ְקֶוה ּבְ ָסלּוהוּ  ֹלא, ַהּמִ   :ּפְ

י. יח ּתֵ ֵרכֹות ׁשְ יֵניֶהן ְוֹכֶתל ִמּזוֹ  ָלהְלַמעְ  זוֹ  ּבְ  ְוַאַחת, ּבֵ
ִרים ַמִים ְמֵלָאה ֵמֶהן ׁשֵ הּ , ּכְ אּוִבין ִמֵלָאה ַוֲחֶבְרּתָ , ׁשְ
יֵניֶהם ְוֶנֶקב ֶנֶגד ֵישׁ  ִאם, ּבֵ ֶקב ּכְ ה ַהּנֶ ֹלׁשָ ין ׁשְ  ַמִים ְלּגִ

אּוִבין ה. ִנְפְסָלה, ׁשְ ּמָ ֶקב ְיֵהא ּכַ ּנֶ ה ּבוֹ  ְוִיְהֶיה ּבַ ֹלׁשָ  ׁשְ
ין ֹלשׁ  ֶאָחד ,ֻלּגִ ְ ִרים ֵמאֹות ִמׁשּ   :ִלְבֵרָכה ְוֶעׂשְ

י. יט ּתֵ ֵאין ִמְקָואֹות ׁשְ ׁשּום ׁשֶ , ְסָאה' מ ֵמֶהן ַאַחת ּבְ
' ב ְוִנְתָעְרבוּ  ּוֶמֱחָצה ֹלג ּוְלזוֹ  ּוֶמֱחָצה ֹלג ְלזוֹ  ְוָנַפל
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 יב
 יב

ְקָואֹות ֵרים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ַהּמִ ׁשָ ֵני, ּכְ ּלֹא ִמּפְ  ַעל ִנְקָרא ׁשֶ
ם ֶהםמֵ  ֶאָחד סּול ׁשֵ ֵאין ִמְקֶוה ֲאָבל, ּפְ , ְסָאה' מ ּבוֹ  ׁשֶ

ְפלוּ  ּנָ ין' ג ְלתֹוָכן ׁשֶ אּוִבין ַמִים ֻלּגִ ךְ  ְוַאַחר ׁשְ  ֶנֱחַלק ּכָ
ַנִים ה, ִלׁשְ ִרים ַמִים ְוִרּבָ ׁשֵ ל ַעל ּכְ  ֲהֵרי, ֵמֶהם ַאַחת ּכָ

סּוִלין ֵאּלוּ    :ּפְ

הּוא ּבֹור. כ אּוִבים ַמִים ָמֵלא ׁשֶ הוְ  ׁשְ  לוֹ  ִנְכֶנֶסת ָהַאּמָ
ּנוּ  ְויֹוְצָאה ְפסּולוֹ  הּוא ְלעֹוָלם, ִמּמֶ ב ַעד ּבִ ֵ ְתַחׁשּ ּיִ  ׁשֶ
ּלֹא ֲארוּ  ׁשֶ אּוִבים ִנׁשְ ְ ָהיוּ  ֵמַהׁשּ ּבֹור ׁשֶ ה ּבַ ֹלׁשָ ין ׁשְ   :ֻלּגִ

ַפל ִמְקֶוה. כא ּנָ אּוִבים ַמִים ְלתֹוכוֹ  ׁשֶ  ְוַאַחר, ְוִנְפַסל ׁשְ
ךְ  ה ּכָ ִרים ִיםמַ  ָעָליו ִרּבָ ׁשֵ ְמְצאוּ  ַעד ּכְ ּנִ ִרים ׁשֶ ׁשֵ ' מ ַהּכְ

ְפסּולוֹ  הּוא ֲהֵרי, ְסָאה ְצאוּ  ַעד ּבִ ּיֵ ל ׁשֶ ִים ּכָ ָהיוּ  ַהּמַ  ׁשֶ
תֹוכוֹ  אּוִבים ְוִיְפֲחתוּ  ּבְ ְ חֹות ַהׁשּ ין' ִמג ּפָ  ִאם ְוֵכן. ֻלּגִ
ה ּיֵשׁ  ִמְקֶוה ָעׂשָ ִעים ּבוֹ  ׁשֶ ִרים ַמִים ְסָאה ַאְרּבָ ׁשֵ , ּכְ
ְקֶוה ִעם בוֹ ְוֵערְ  ה ַהּמִ סּול ַהּזֶ   ֵאּלוּ  ֶאת ֵאּלוּ  ִטֲהרוּ , ַהּפָ

ְקֶוה ָהָיה. כב ין' ג ָחֵסר ַהּמִ ין' ג לוֹ  ְוָנְפלוּ , ֻלּגִ  ֻלּגִ
אּוִבים ַמִים ְפסּולוֹ  הּוא ְלעֹוָלם, ׁשְ ה ַעד ּבִ ְרּבֶ ּיַ  ָעָליו ׁשֶ
ִמים ֵמי ׁשָ ְטפוּ  אוֹ  ּגְ ׁשְ ּיִ ִרים ַמִים ָעָליו ׁשֶ ׁשֵ ֵדי ַעד ּכְ  ּכְ

ֵער ׁשַ ּנְ ְפלוּ  ׁשֶ ּנָ ְמלֹוָאן ָעָליו ׁשֶ ִים, ְועֹוד ָהִראׁשֹון ּבִ ַהּמַ  ׁשֶ
ִאים ִים ֶאת ּדֹוִחין ָעָליו ַהּבָ תֹוכוֹ  ַהּמַ ּבְ  ּומֹוִציִאין ׁשֶ
ְקֶוה ָהָיה. אֹוָתן חֹות ַהּמִ  ְוָנְפלוּ , ֻקְרטֹוב ַוֲאִפּלוּ , ּפָ
אּוִבין ַמִים ָעָליו חֹות ׁשְ יןלֻ ' ִמג ּפָ ִלימּוהוּ  ּגִ  ֹלא, ְוִהׁשְ

ָסלּוהוּ  ירּוהוּ  ְוֹלא ּפְ יַצד, ִהְכׁשִ ְפסּולוֹ  הּוא ֲהֵרי, ּכֵ  ּבִ
ְרדוּ  ַעד ּיֵ ִמים ֵמי ָעָליו ׁשֶ ׁשָ ְטפוּ  אוֹ  ּגְ ׁשְ ּיִ עּור ׁשֶ ׁשִ  ּכְ

ִים ָהָיה ַהּמַ ִמים ֵמי ָעָליו ָנְפלוּ . ָחֵסר ׁשֶ ׁשָ עּוָרן ּגְ ׁשִ , ּכְ
ר ֶזה ֲהֵרי ׁשֵ  ְלתֹוכוֹ  ְוָנְפלוּ , ֻקְרטֹוב ֲאִפּלוּ  ָחֵסר ָהָיה. ּכָ

ה ֹלׁשָ ין ׁשְ ָסלּוהוּ , ַמִים ֻלּגִ ְפסּולוֹ  הּוא ַוֲהֵרי ּפְ  ַעד ּבִ
ֵצא ּיֵ ּנוּ  ׁשֶ   :ְועֹוד ִמּלּואוֹ  ִמּמֶ

ין' ג ֵאין. כג א ּפֹוְסִלין ֻלּגִ ן ִאם ֶאּלָ ֵלִמים ִיְהיוּ  ּכֵ  ׁשְ
ין 'ג ְלִפיָכךְ , ַמִים ַמְרֵאה ּוַמְרֵאיֶהן ַפל ַמִים ֻלּגִ ּנָ  ׁשֶ

ְפלוּ , ַיִין ַמְרֵאה ַמִרֵאיֶהן ַוֲהֵרי, ַיִין ְלתֹוָכן ּנָ ְקֶוה ׁשֶ , ַלּמִ
ָסלּוהוּ  ֹלא ֹלשׁ  ְוֵכן. ּפְ ין ׁשָ ל ֲחֵסִרים ֻלּגִ הּוא ּכָ , ׁשֶ

ַפל ּנָ ִלימּוהוּ  ָחָלב ְמַעט ְלתֹוָכן ׁשֶ ין' ְלג ְוִהׁשְ , ֻלּגִ
  :ָסלּוהוּ פְּ  ֹלא, ָחֵסר ְלִמְקֶוה ְוָנְפלוּ 

ים ֵמי. כד ָבׁשִ ָלקֹות ּוֵמי ּכְ ּלֹא ְוֶתֶמד ׁשְ  ְוֵכן, ֶהֱחִמיץ ׁשֶ
ְקֶוה ּפֹוְסִלין, ֶצַבע ֵמי ג ַהּמִ ין' ּבְ ל ֲאָבל, ֻלּגִ ָאר ּכָ  ׁשְ

ִקין ׁשְ רֹות ּוֵמי ַהּמַ ֶהֱחִמיץ ְוֶתֶמד ּוֻמְרָיס ּפֵ ֶ  ֵאין, ִמׁשּ
ג ֶהָחֵסר ִמְקֶוה ּפֹוְסִלין ין' ּבְ ִליִמים ֵאין ַגםוְ  ֻלּגִ  ַמׁשְ
ירוֹ  אֹותוֹ  ִאם, ְלַהְכׁשִ  ְוָנַפל ְסִאין ט"ל ּבוֹ  ָהָיה ׁשֶ
ִליִמים ֵאין, ֵמֵאּלוּ  ַאַחת ְסָאה ְלתֹוכוֹ   ֲאָבל, אֹותוֹ  ַמׁשְ

, ֵמֵאּלוּ  ַאַחת ְסָאה ְלתֹוכוֹ  ְוָנַפל ְסָאה' מ ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם
ר, ַאֶחֶרת ְסָאה ִמּתֹוָכן ְוָנַטל ׁשֵ ה ֲאִפּלוּ  ּכָ  ט"י ַעד ָעׂשָ

ָעִמים ַמִים ֲאָבל. ּפְ אּוִבים ּבְ ַפל ׁשְ ּנָ  ְסָאה' ְלמ ְסָאה ׁשֶ
ִרים ׁשֵ  ַמִים ְסָאה ְלתֹוָכן ְוָנַפל ְסָאה ִמּתֹוָכן ְוָנַטל, ּכְ
ִרים ׁשֵ ה ֲאִפּלוּ , ּכְ ר, עֹוָלם ַעד ֵכן ָעׂשָ ׁשֵ   :ּכָ

ין ָלֶהם ֵישׁ  ֶצַבע ֵמי. כה קְ  ֶאת ִלְפֹסל ַמִים ּדִ  ֶוהַהּמִ
ג ֶהָחֵסר ין' ּבְ י ַעל ַאף, ֻלּגִ ים ּפִ ּנִ ׁשֻ ּמְ  ַמְרֵאיֶהן ׁשֶ

ְרֵאה ִים ִמּמַ ְקֶוה ֲאָבל. ַהּמַ ֵלם ַהּמִ ָ י ַעל ַאף, ַהׁשּ  ּפִ
ְפלוּ  ּנָ ּנוּ  ֶצַבע ֵמי ּבוֹ  ׁשֶ  ִאם ְוֵכן. ִנְפָסל ֹלא, ַמְרָאיו ְוׁשִ
ִלים ּבוֹ  ֵהִדיחַ  ּנוּ  ּכֵ ּתַ רָ  אוֹ , ַמְרָאיו ְוִנׁשְ ָ ׁשּ ִנים ּבוֹ  הׁשֶ  ַסּמָ
ּנוּ  ֳאָכִלין אוֹ  ּתַ  ָנַפל ִאם ֲאָבל ִנְפָסל ֹלא, ַמְרָאיו ְוִנׁשְ

ּנוּ  ֹמַהל אוֹ  ַיִין ְלתֹוכוֹ  מֹות ַמְרָאיו ְוׁשִ ָהָיה ִמּכְ , ׁשֶ
יַצד. ִנְפָסל ה ּכֵ ין, ָחֵסר הּוא ִאם, ַיֲעׂשֶ  ַעד לוֹ  ַיְמּתִ
ְרדוּ  ּיֵ ִמים ׁשֶ ׁשָ א ּגְ , ַמִים ְלַמְרֵאה ַמְרָאיו ְוַיְחְזרוּ  ְוִיְתַמּלֵ
ֵאינוֹ  ְסָאה' מ ּבוֹ  ֵישׁ  ְוִאם ִאיָבה עֹוד ִנְפָסל ׁשֶ ׁשְ , ּבִ

א ֵתף ְיַמּלֵ ּכָ ן ּבַ ְחְזרוּ  ַעד ְלתֹוכוֹ  ְוִיּתֵ ּיַ  ְלַמְרֵאה ַמְרָאיו ׁשֶ
ִים   :ַהּמַ
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ּנוּ  ַיִין ְלתֹוכוֹ  ְוָנַפל, ְסָאה' מ ּבוֹ  ָהיוּ . כו ּתַ  ַמְרָאיו ְוִנׁשְ
ל  ֶזה ֲהֵרי ְסָאה' מ ַמִים ַמְרֵאה ּבוֹ  ֵאין ִאם, יוֹ ֶחצְ  ׁשֶ
  :ּבוֹ  ִיְטּבֹל ֹלא

ּנוּ  ִמְקֶוה. כז ּתַ ׁשְ ּנִ  ְוֹלא ַעְצמוֹ  ֵמֲחַמת ֵמיָמיו ַמְרֵאה ׁשֶ
ָבר ּבוֹ  ָנַפל ר ֶזה ֲהֵרי, ּדָ ׁשֵ   :ּכָ

ּנּוי ֵאין. כח א ּפֹוֵסל ַמְרֶאה ׁשִ ֵמי ֶאּלָ ִמים ּבְ ׁשָ ֲעׂשוּ  ּגְ ּנַ  ׁשֶ
ּנּוי ִנְפָסל ֵאינוֹ  ַמְעָין ֲאָבל, ְקֶוהמִ  ׁשִ  ְוֹלא ַמְרֶאה ּבְ

א, עֹוד ְקֶוה ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ ְפָסל ַהּמִ ּנִ יךְ  ִאם, ׁשֶ  ֵאָליו ִהְמׁשִ
ְעָין, ַמְעָין ֵמי  ָחְזרוּ  ֹלא ֲאִפּלוּ  אֹותוֹ  ְמַטֵהר ַהּמַ

  :ְלַמְרִאיָתן

ה לוֹ  ָנְפלוּ . כט ֹלׁשָ ין ׁשְ ִאלּ , ַיִין ֻלּגִ ין ָנַפל ֹלא וּ ּכְ  ּבֵ
ְמקֹום ִין ּבִ ין ַהּיַ ְמקֹום ּבֵ ִים ּבִ יקוֹ  ָשאּוב ָהָיה, ַהּמַ ִ , ְוִהׁשּ
יק ִ ְמקֹום ִהׁשּ ִין ּבִ יק. ִטֵהר ֹלא ָוֶזה ֶזה, ַהּיַ ִ ְמקֹום ִהׁשּ  ּבִ
ִים ִים ְמקֹום, ַהּמַ ִין ְמקֹום, ִטֵהר ַהּמַ   :ִטֵהר ֹלא ַהּיַ

ִאיָבה ֵאין. ל ַמִים אֶאלָּ  ּפֹוֶסֶלת ׁשְ ֶלג ֲאָבל, ּבְ ֶ  ַהׁשּ
ָרד פֹור ְוַהּבָ ַלח ְוַהּכְ יט ְוַהּמֶ הּוא ְוַהּטִ  ֲאִפּלוּ  ְקָצת ָעב ׁשֶ

כֹוִלין ַרּכּות ּבוֹ  ֵישׁ  ּיְ ִלי ְלָהִריקוֹ  ׁשֶ ִלי ֶאל ִמּכְ  ֵאין, ּכְ
ִאיָבה ֶהם ּפֹוֶסֶלת ׁשְ ִאם. ּבָ ַאב ׁשֶ ְקֶוה ֵמֵאּלוּ  ׁשָ  ְלּמִ
ָסלּוהוּ  ֹלא, ֶהָחֵסר א, עֹוד ְוֹלא. ּפְ ה ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ ל ָעׂשָ  ּכָ
ְקֶוה ֶלג ַהּמִ ֶ פֹור אוֹ  ִמׁשּ ָרד אוֹ  ּכְ ֵהִביאוֹ  ּבָ ְכִלי ׁשֶ  ּבִ
ה ר, ִמְקֶוה ֵמֶהן ְוָעׂשָ ׁשֵ   :ּכָ

ִהְגִליד ָשאּוב ִמְקֶוה. לא ּום ָטהֹור, ׁשֶ  ַמִים ִמׁשּ
אּוִבים ר, ִנּמֹוחוּ . ׁשְ ׁשֵ וֹות ּכָ   :ְלִהּקָ

שׁ שֶׁ  ִמְקֶוה. לב ָרה ַרךְ  ְוִטיט ַמִים ְסָאה' מ ּבוֹ  ּיֵ ַהּפָ  ׁשֶ
ּנוּ  ְוׁשֹוָתה ׁשֹוָחה ִים ִאם, ִמּמֶ י ַעל ָצִפים ַהּמַ ּבֵ יט ּגַ  ַהּטִ
יט ֲאִפּלוּ  ִלְטּבֹל ְיכֹוִלין ּטִ ִים ֵאין, ּבַ י ַעל ָצִפים ַהּמַ ּבֵ  ּגַ
יט ְמקֹום טֹוְבִלין ֵאין, ַהּטִ יט ּבִ ִים ֲאָבל. ַהּטִ ּמַ , ּבַ
א ְסָאה' מ ּבוֹ  ֵאין ֲאִפּלוּ  ִליןטֹובְ  יט ְיֵדי ַעל ֶאּלָ   :ַהּטִ

ל. לג ת ּכָ ִחּלַ ּתְ תוֹ  ׁשֶ ִרּיָ ִים ִמן ּבְ גֹון, ַהּמַ ים ּכְ  ַיְבחּוׁשִ
ים יִלין, ֲאֻדּמִ יִלין. ּבוֹ  ַמְטּבִ ֵעינוֹ  ּוַמְטּבִ ל ּבְ ג ׁשֶ דֹול ּדָ  ּגָ
ּמֹק ּנִ ן ׁשֶ ּמַ חֹורוֹ  ֵעינוֹ  ׁשֻ   :ּבְ

ִים ִלְפֹסל ָחׁשּוב ִליַהכְּ  ֵאין. לד ּבוֹ  ַהּמַ ּום ׁשֶ  ִמׁשּ
ִאיָבה א, ׁשְ ן ִאם ֶאּלָ ל ָראּוי הּוא ּכֵ  ֹקֶדם ְלַקּבֵ

ֶעּנוּ  ְקּבְ ּיִ א ׁשֶ ְתַמּלֵ ּיִ ין ּפֹוֵסל ְוָאז, ָלַדַעת ְוׁשֶ  הּוא ִאם ּבֵ
ִלי דֹול ּכְ ֲחִזיק ּגָ ִעים ַהּמַ ַלח ְסָאה ַאְרּבָ ֵהם ּבְ ים ׁשֶ  ּכֹוַרּיִ

ָיֵבשׁ  ין ,ּבְ ִלי הּוא ִאם ּבֵ יֹוֵתר ָקָטן ּכְ  ֵהם ַוֲאִפּלוּ , ּבְ
ֵלי ָלִלים ּכְ ֵלי, ּגְ ֵלי, ֲאָבִנים ּכְ   :ֲאָדָמה ּכְ

יחַ . לה ּנִ ַחת ַטְבָלא ַהּמַ ּנֹור ּתַ ְקֶוה ֵאֶצל ַהּצִ ֵדי ַהּמִ  ּכְ
לוּ  ּפְ ּיִ ה ׁשֶ ּנָ ִים ִמּמֶ ְקֶוה ַהּמַ פֹות' ד ָלהּ  ֵישׁ  ִאם, ַלּמִ  ׂשָ

ְראּוָיה ל ׁשֶ ִים ְלַקּבֵ  ֵאיָנהּ , ָלאו ְוִאם. ּפֹוֶסֶלת, ַהּמַ
הּ  ַעל ְזָקָפהּ . ּפֹוֶסֶלת פֹות ָלהּ  ֵישׁ  ֲאִפּלוּ , ִלּדֹוחַ  ִצּדָ , ׂשָ
יָון ּפֹוֶסֶלת ֵאיָנהּ  ֵאיָנהּ  ּכֵ ִעְנָין עֹוֶמֶדת ׁשֶ ְראּוָיה ּבְ  ׁשֶ
ל ִים ּוְכגֹון, ְלַקּבֵ ַהּמַ ְקֶוה ָלֹבא ְראּוִים ׁשֶ  ,זּוָלָתהּ  ַלּמִ
ִים ֵאין ִאם ֲאָבל ְקֶוה ָלֹבא ְראּוִים ַהּמַ , זּוָלָתהּ  ַלּמִ
הּ  ַעל ְזָקָפהּ  ֲאִפּלוּ  ָפָאהּ  אוֹ  ִצּדָ יהָ  ַעל ּכְ   :ּפֹוֶסֶלת, ּפִ

ֵאין ִצּנֹור. לו פֹות' ד לוֹ  ׁשֶ ִלי ָחׁשּוב ֵאינוֹ  ׂשָ  ְוָראּוי ּכְ
 אּגּומָ  ּבוֹ  ָחַקק ְוִאם, ְלִמְקֶוה ַמִים ָידוֹ  ַעל ְלָהִביא
ה ַאַחת ָבעוֹ  ֹקֶדם ְקַטּנָ ּקְ ל הּוא ִאם, ׁשֶ  ֲאִפּלוּ  ֵעץ ׁשֶ
א, ַמֲחֶזֶקת ַהּגּוָמא ֵאין ל ֶאּלָ הּוא ּכָ ה ׁשֶ הּ  ַנֲעׂשֶ ּלָ  ַעל ּכֻ
ִלי ָיָדהּ  ִים ְוָכל ּכְ עֹוְבִרין ַהּמַ  ֲחׁשּוִבין ָעָליו ׁשֶ

אּוִבים ל הּוא ְוִאם, ׁשְ  ּפֹוַסְלּתוֹ  ַהֲחִקיָקה ֵאין, ֶחֶרס ׁשֶ
א ן ִאם ֶאּלָ  ָנְפלוּ  ְוִאם, ְרִביִעית ַמֲחֶזֶקת ִהיא ּכֵ

ּגּוָמא ָעָפר אוֹ  ְצרֹורֹות לוֹ  ְסִתיָמה ָחׁשּוב ֵאינוֹ , ּבַ  ְלַבּטְ
ָלה ִמּתֹוַרת א, ַקּבָ ן ִאם ֶאּלָ ִקים ִיְהיוּ  ּכֵ . ְלתֹוָכהּ  ְמֻהּדָ
הּוא ִסּלֹון אן ַצר ׁשֶ אן ִמּכָ ֶאְמַצע ְוָרָחב ּוִמּכָ  ֵאינוֹ , ּבָ

ָלה ׁשּובחָ  ְקֶוה ּבוֹ  ִלְפֹסל ַקּבָ   :ַהּמִ
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ְמַכִסין ְרָעִפים. לז ֶהן ׁשֶ ּגֹות ּבָ י ַעל ַאף, ַהּגַ שׁ  ּפִ ּיֵ  ׁשֶ
ֶהן ּמֹות ּבָ ְקֶוה ּפֹוְסִלין ֵאיָנן, ַוֲחָקִקים ּגֻ ּלֹא ְלִפי ַהּמִ  ׁשֶ

ל ַנֲעׂשוּ  ֶהם ְלַקּבֵ   :ּבָ

יחַ . לח ּנִ ק ַהּמַ ה אוֹ  ׂשַ ַחת ֻקּפָ נּ  ּתַ ִים ֵאין, ֹורַהּצִ  ַהּמַ
ִכין ְמׁשָ ְקֶוה ֶאת ּפֹוְסִלין ֵמֶהן ַהּנִ   :ַהּמִ

ָאְמרוּ  ֶזה. לט ל ׁשֶ ּכָ ֵאינוֹ  ׁשֶ ל ָעׂשּוי ׁשֶ ִים ֶאת ְלַקּבֵ  ַהּמַ
ְקֶוה ֶאת ּפֹוֵסל ֵאינוֹ  א ָאְמרוּ  ֹלא, ַהּמִ ְפלוּ  ֶאּלָ ּנָ ׁשֶ  ּכְ

ְקֶוה ִמּתֹוָכן ְקֶוה םָאדָ  ְנָתָנם ִאם ֲאָבל, ֵמַעְצָמן ַלּמִ , ַלּמִ
ל, ּפֹוֵסל ֶזה ֲהֵרי ּכָ ף ֲאִפּלוּ , ָאָדם ְיֵדי ַעל ׁשֶ ָיָדיו ִזּלֵ  ּבְ

ַמִים עֹוֵבר ַוֲאִפּלוּ  ּוְבַרְגָליו פוּ  ּבְ ּלְ  ֵמֲאֵליֶהם ְוִנְזּדַ
ַרְגָליו ְקֶוה ּבְ ָסלּוהוּ , ַלּמִ ה. ּפְ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ

פוּ  ּלְ ְזּדַ ּנִ ׁשֶ ַרְגָליו ּכְ י ַעל רֹוֵכב ָהָיה ִאם ֲאָבל. ּבְ ּבֵ  ּגַ
ֵהָמה פוּ  ּבְ ּלְ ַרְגֵלי ַמִים ְוִנְזּדַ ֵהָמה ּבְ ָסלּוהוּ  ֹלא, ַהּבְ , ּפְ

י ַעל ַאף ַעל ּפִ ֵהָמה ְיֵדי ׁשֶ הּוא ּבְ  ָעֶליהָ  רֹוֵכב ׁשֶ
פוּ  ּלְ ף ֶזה ֵאין, ִנְזּדַ ְמַזּלֵ   :ַרְגָליובְּ  ּכִ

ִלי. מ ב ּכְ ּקַ ּנִ ׁשּוָליו ׁשֶ הּוא לכָּ  ֲאִפּלוּ , ּבְ  ָחׁשּוב ֵאינוֹ , ׁשֶ
ִלי ְקֶוה ִלְפֹסל ּכְ ל. ַהּמִ  ַלֲעׂשֹות ְלָהֵקל ֵאין ָמקֹום ּוִמּכָ

ה ִמְקֶוה ִחּלָ ְכִלי ַמִים ּוְלָהִביא ְלַכּתְ ב ּבִ ֶזה ְמֻנּקָ  ְוִאם. ּכָ
ֶקב ָדִדין ַהּנֶ ּצְ ֵטל ֵאינוֹ , ּבַ ִלי ִמּתֹוַרת ּבָ ֵהא ַעד ּכְ ּיְ  ׁשֶ
ֹרַחב ֶקב ּבְ שְׁ  ַהּנֶ הּוא, ַהּנֹאד פֹוֶפֶרתּכִ י ׁשֶ ּתֵ ׁשְ עֹות ּכִ  ֶאְצּבָ

ָעה ִראׁשֹוִנים ַפס ֵמָהַאְרּבָ ּבְ ד ׁשֶ כֹות, ַהּיָ ֲחַלל ִמְתַהּפְ  ּבַ
ֶקב ֶרַוח ַהּנֶ ין, ּבְ הּוא ּבֵ ע ׁשֶ ין ְמֻרּבָ הּוא ּבֵ . ָעֹגל ׁשֶ
ֵאינוֹ , ְלׁשּוָליו ָקרֹוב ִויֵהא ל ָיכֹול ׁשֶ  ַמִים ׁשּום ְלַקּבֵ
ּנוּ  הוּ  ִמּמֶ ל ִאם ֲאָבל, ְלַמּטָ ה ַמִים ׁשּום ְמַקּבֵ  ְלַמּטָ
ּנוּ  ל ֹלא, ִמּמֶ ּטֵ ִלי ִמּתֹוַרת ִנְתּבַ  ִסיד ֵעַרב ְוִאם. ּכְ

ֶהם ְוָסַתם ּוְצרֹורֹות ֶקב ּבָ  ְסִתיָמה ֲחִשיב ָלא, ַהּנֶ
ִלי ְלתֹוַרת ְלַהֲחִזירוֹ  יבוֹ  ִאם אוֹ . ּכְ י ַעל הֹוׁשִ ּבֵ  ּגַ
יגַּ  ַעל ַוֲאִפּלוּ , ָהָאֶרץ  ֲחִשיב ָלא, ְוִגְפִסיס ִסיד ּבֵ
 ָחׁשּוב, ּוְסָתמוֹ  ְוִגְפִסיס ִסיד ֵעַרב ִאם ֲאָבל, ְסִתיָמה

ךְ . ְסִתיָמה ֹאב ָהרֹוֶצה, ִהְלּכָ ְקֶוה ַמִים ִלׁשְ  ֵמַהּמִ
א ְוָיֵרא, ְלַנּקֹותוֹ  ּמָ ִלי ַיְחְזרוּ  ׁשֶ ּמֹוִציִאין ֵמַהּכְ  ּבוֹ  ׁשֶ
ִים ין' ג ַהּמַ ְקֶוה ֻלּגִ ָחְסרוּ  ַחראַ  ַלּמִ , ְסָאה' מ ׁשֶ

ִלי ִיּקֹב, ְוִיְפְסלּוהוּ  ׁשּוָליו ַהּכְ ל ּבְ הּוא ּכָ  ֹלא ְוָאז, ׁשֶ
בוּ  ִים ֵיָחׁשְ ּבוֹ  ַהּמַ אּוִבין ׁשֶ , נֹוְבִעים ַמִים ֵהם ְוִאם, ׁשְ

י, ְלָכךְ  ָצִריךְ  ֵאין ְעָין ּכִ ִאיָבה ִנְפָסל ֵאינוֹ  ַהּמַ ׁשְ   :ּבִ

יחַ . מא ּנִ ִלים ַהּמַ ּנֹור ַחתתַּ  ּכֵ ל ַהּצִ לוּ  ֵמיָמיו ְלַקּבֵ ּפְ ּיִ  ׁשֶ
ְקֶוה ְלתֹוךְ  ֵמֶהם יָחם ִאם, ַהּמִ ַעת ִהּנִ ׁשְ ּור ּבִ  ָעִבים ִקׁשּ
רוּ  ְוֹקֶדם ּזְ ְתּפַ ּנִ ִמים ָיְרדוּ  ֶהָעִבים ׁשֶ ׁשָ אוּ  ּגְ , ְוִנְתַמּלְ

אּוִבין ְוָהֵוי ְלַדַעת ֲחׁשּוִבים רוּ  ֹלא ִאם ֲאָבל, ׁשְ ְ  ִנְתַקׁשּ
ָעה ֶהָעִבים ׁשָ יָחם ּבְ ִהּנִ ךְ  ְוַאַחר, ׁשֶ רוּ  ּכָ ְ  ִנְתַקׁשּ

אוּ  יָחן ֲאִפּלוּ  אוֹ , ְוִנְתַמּלְ ַעת ִהּנִ ׁשְ ּור ּבִ , ֶהָעִבים ִקׁשּ
רוּ  ּזְ ֲארוּ , ְוִנְתּפַ ם ְוִנׁשְ ָחְזרוּ  ַעד ׁשָ רוּ  ׁשֶ ְ  ְוָיְרדוּ  ְוִנְתַקׁשּ
ִמים ׁשָ אוּ  ּגְ , ֹוְסִליןפּ  ְוֵאיָנם ְלַדַעת ֲחִשיֵבי ֹלא, ְוִנְתַמּלְ
ּבֹר ּוִבְלַבד ׁשְ ּיִ ִלי ֶאת ׁשֶ ֶכּנוּ  אוֹ  ַהּכְ ִעְנָין ַיְהּפְ ּלֹא ּבְ  ׁשֶ
יֶהּנוּ  ִאם, ָהָאֶרץ ֵמַעל ַיְגּבִ יהוֹ  ׁשֶ  ִעם ָהָאֶרץ ִמן ַמְגּבִ
ִים אּוִבין ֲחׁשּוִבים, ַהּמַ ְקֶוה ֶאת ּופֹוְסִלים ׁשְ   :ַהּמִ

יחַ . מב ּנִ ים ַהּמַ ֹראשׁ  ַקְנַקּנִ ג ּבְ ָבם ,ַהּגַ  ְוָיְרדוּ , ְלַנּגְ
ִמים ֲעֵליֶהם ׁשָ אוּ  ּגְ י ַעל ַאף, ְוִנְתַמּלְ ִהיא ּפִ  עֹוַנת ׁשֶ
ִמים ׁשָ ּבֹר ֶזה ֲהֵרי, ּגְ ים ִיׁשְ ְנַקּנִ ם אוֹ  ַהּקַ ִים, ִיְכּפֵ  ְוַהּמַ
ָהיוּ  ים ׁשֶ ְנַקּנִ ּקַ ִרים, ּבַ ׁשֵ ֶהן ִלְטּבֹל ּכְ י ַעל ְוַאף ּבָ  ּפִ
ל ּכָ ִים ׁשֶ ִלים וּ ָהי ָהֵאּלוּ  ַהּמַ ּכֵ ֲהֵרי, ּבַ ָאן ֹלא ׁשֶ  ִמּלְ
ָידוֹ  יהַּ  ִאם ֲאָבל, ּבְ ים ִהְגּבִ ְנַקּנִ ל ֲהֵרי, ְוֵעָרם ַהּקַ  ּכָ
ִים ֶהם ַהּמַ ּבָ אּוִבים ׁשֶ   :ׁשְ

ד. מג ַכח ַהַסּיָ ָ ׁשּ ְקֶוה ָעִציץ ׁשֶ ּמִ א ּבַ  ַאף, ַמִים ְוִנְתַמּלֵ
י ַעל ּלֹא ּפִ ַאר ׁשֶ ְקֶוה ִנׁשְ ּמִ א ּבַ  ֶהָעִציץ ַוֲהֵרי ְמַעט ֶאּלָ
ְקֶוה ֹרב ּבוֹ  ֵישׁ  ּבֹר ֶזה ֲהֵרי, ַהּמִ ְמקֹומוֹ  ֶהָעִציץ ִיׁשְ  ּבִ

ְקֶוה ְוִנְמָצא ּלוֹ  ַהּמִ ר ּכֻ ׁשֵ ר ְוֵכן. ּכָ ים ֶאת ַהְמַסּדֵ ְנַקּנִ  ַהּקַ
תֹוךְ  ְקֶוה ּבְ ֵדי ַהּמִ אוּ , ְלַחְסָמן ּכְ  ַעל ַאף, ַמִים ְוִנְתַמּלְ
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י ַלע ּפִ ּבָ ְקֶוה ׁשֶ ַאר ְוֹלא ֵמיָמיו ֶאת ַהּמִ ם ִנׁשְ  ַמִים ׁשָ
ָלל א ּכְ תֹוךְ  ַמִים ֶאּלָ ּבְ ים ׁשֶ ְנַקּנִ ּבֹר ֶזה ֲהֵרי, ַהּקַ  ֶאת ִיׁשְ

ים ְנַקּנִ ִים, ַהּקַ ְקִוים ְוַהּמַ ר ִמְקֶוה ֵמֶהם ַהּנִ ׁשֵ   :ּכָ

ִים ֵאין. מד אּוִבים ַהּמַ ְקֶוה ֶאת ּפֹוְסִלים ׁשְ ג ַהּמִ ' ּבְ
ין לוּ  ַעד ֻלּגִ ּפְ ּיִ ְקֶוה ְלתֹוךְ  ׁשֶ ִלי ַהּמִ  ִאם ֲאָבל, ֵמַהּכְ

ִים ִנְגְררוּ  אּוִבים ַהּמַ ְ ְקֶוה חּוץ ַהׁשּ כוּ  ַלּמִ  ְוָיְרדוּ  ְוִנְמׁשְ
ְקֶוה ְקֶוה ֶאת ּפֹוְסִלים ֵאיָנם, ַלּמִ ְהיוּ  ַעד ַהּמִ ּיִ  ֶמֱחָצה ׁשֶ

ִרים ֹרב ָהיוּ  ִאם ֲאָבל, ֶמֱחָצה ַעל ׁשֵ ְקֶוה ֲהֵרי, ֵמַהּכְ  ַהּמִ
ר ׁשֵ יַצד. ּכָ שׁ  ִמְקֶוה, ּכֵ ּיֵ ִרים ּבוֹ  ׁשֶ הוּ  ְסָאה ֶעׂשְ ֶ  ּוַמׁשּ
ִרים ַמִים ׁשֵ א ְוָהָיה, ּכְ ְקֶוה חּוץ ְוׁשֹוֵאב ְמַמּלֵ ִים ַלּמִ  ְוַהּמַ

ִכים ְקֶוה ְויֹוְרִדים ִנְמׁשָ ין, ַלּמִ ָהיוּ  ּבֵ ִכים ׁשֶ  ַעל ִנְמׁשָ
י ּבֵ תֹוךְ  אוֹ  ַקְרַקע ּגַ ָבִרים ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ַהִסּלֹון ּבְ  ִמּדְ

ֵאיָנם ְקֶוה ֶאת ּפֹוְסִלים ׁשֶ ר הּוא ֲהֵרי, ַהּמִ ׁשֵ  ַוֲאִפּלוּ  ּכָ
ִלימוֹ  אּוָבה, ְסִאין ְלֶאֶלף ִהׁשְ ְ ַהׁשּ יכּוהָ  ׁשֶ ִהְמׁשִ ָרה, ׁשֶ ׁשֵ  ּכְ

ם ָהָיה ִאם ר ִמן ְסָאה' מ ֹרב ׁשָ ׁשֵ ג ְוֵכן ַהּכָ ָהָיה ּגַ  ׁשֶ
ֹראׁשוֹ  הוּ  ְסָאה' כ ּבְ ֶ מִ  ֵמי ּוַמׁשּ ׁשָ א, יםּגְ ְכֵתפוֹ  ּוִמּלֵ  ּבִ
חֹות ְלתֹוכוֹ  ְוָנַתן ְמָצא', ִמכ ּפָ ּנִ סּול ַהּכֹל ׁשֶ  ּוָפַתח, ּפָ

ּנֹור כוּ  ַהּצִ  ִמְקֶוה ֶזה ֲהֵרי, ֶאָחד ְלָמקֹום ַהּכֹל ְוִנְמׁשְ
ר ׁשֵ אּוָבה, ּכָ ְ ַהׁשּ יכּוהָ  ׁשֶ ִהְמׁשִ הּ  ׁשֶ ּלָ ָרה ּכֻ ׁשֵ  הֹוִאיל, ּכְ
ם ְוֵישׁ  ר ֹרב ׁשָ ׁשֵ   :ֵמַהּכָ

עּור. מה ָכה ׁשִ חֹות ֵאין זוֹ  ַהְמׁשָ   :ְטָפִחים' ִמג ּפָ

ָכה ֵאין. מו א מֹוֶעֶלת ַהְמׁשָ י ַעל ֶאּלָ ּבֵ  ַעל אוֹ  ַקְרַקע ּגַ
י ּבֵ ּלֹא ִצּנֹור ּגַ ם ָעָליו ָהָיה ׁשֶ ִלי ׁשֵ ָתלּושׁ  ּכְ  ֲאָבל, ּבְ
יךְ  ִאם י ַעל ִהְמׁשִ ּבֵ ִלים ּגַ ֵלי ֲאִפּלוּ , ּכֵ ָלִלים ּכְ  ּגְ
ָכההַ  ָהֵוי ֹלא, ָבֶהם ַכּיֹוֵצאוְ    :ְמׁשָ

ּנֹוֵבעַ  ִמְקֶוה. מז שׁ  ׁשֶ ִיץ ְוִנְתַיּבֵ ּקַ  ָרחֹוק ּבֹור ְוָהָיה, ּבַ
ּנוּ  אּוהוּ , ְקָצת ִמּמֶ אּוִבים ַמִים ּוִמּלְ א, ׁשְ ְקֶוה ְוִנְתַמּלֵ  ַהּמִ
ַחת ְרַקע ִמּתַ אּוִבים ַמִים ֵמאֹוָתם ַהּקַ ְקֶוה, ׁשְ ר ַהּמִ ׁשֵ  ּכָ

אִ    :נֹוֵבעַ  הּוא ּלוּ ּכְ

א. מח יךְ  ַהּבָ ּלֹא ָצִריךְ , ְלִמְקֶוה ַמִים ְלַהְמׁשִ  ְיֵהא ׁשֶ
ָדָבר ל ּבְ גֹון, ֻטְמָאה ַהְמַקּבֵ ִמים ֵמי ּכְ ׁשָ רֹוֶצה ּגְ  ׁשֶ

יָכם  ֹיאַחז ֹלא, ִמְקֶוה ַלֲעׂשֹות ַאֵחר ְלָמקֹום ְלַהְמׁשִ
ָידוֹ  ף ּבְ א, ָעָליו ְוַיֲעִביֵרם ּדַ יחַ  ֶאּלָ ף ַיּנִ ְרַקע ַהּדַ ּקַ  ּבַ
ם ָידוֹ  ְוָיִסיר ָ ֶרם ִמׁשּ ִים ַיַעְברוּ  ִמּטֶ  ִסּלֹון ְוֵכן. ָעָליו ַהּמַ
ל ֶכת ׁשֶ יךְ  ָאסּור, ַמּתֶ ל, ְלִמְקֶוה ַמִים ּבוֹ  ְלַהְמׁשִ ַקּבֵ ּמְ  ׁשֶ

ְהיוּ  ְוהּוא, ֻטְמָאה ּיִ ִים ׁשֶ ָבר ְלֶהְדָיא נֹוְפִלים ַהּמַ  ִמּדָ
ל ְקֶוה ְלתֹוךְ  ֻטְמָאה ַהְמַקּבֵ  ַעל נֹוְפִלים ִאם ֲאָבל, ַהּמִ
ָפתוֹ  חּוץ ׂשְ ִכין, ּבַ ר אוֹ , ְלתֹוכוֹ  ְוִנְמׁשָ ַחּבֵ ּמְ  ְלִפי ׁשֶ
ל ַהִסּלֹון ל ָקָטן ִצּנֹור ֲאָבר ׁשֶ ל אוֹ  ֵעץ ׁשֶ  ֶחֶרס ׁשֶ
ִים ַהּמַ ִחין ׁשֶ ּנוּ  ְמַקּלְ ְקֶוה ִמּמֶ ר, ַלּמִ ׁשֵ  ַהִסּלֹון ְוִאם. ּכָ

ל ֶכת ׁשֶ ר ַמּתֶ ְרַקעלַ  ְמֻחּבָ חַ  ֲאִפּלוּ , ּקַ  ְלֶהְדָיא ְמַקּלֵ
ְקֶוה ְלתֹוךְ  ר, ַהּמִ ׁשֵ ֲהֵרי, ּכָ ל ֵאינוֹ  ׁשֶ  ְלִפי, ֻטְמָאה ְמַקּבֵ
הּוא ֵטל ׁשֶ ב ּבָ   :ַקְרַקע ַאּגַ

ה. מט ּמֶ ָבִרים ּבַ יךְ , ֲאמּוִרים ּדְ ַמְמׁשִ ִמים ֵמי ּבְ ׁשָ  ּגְ
ָעְלָמא יךְ  ִאם ֲאָבל, ּבְ ְעָין ַמְמׁשִ  ֲאִפּלוּ , ְקֶוהִממִּ  אוֹ  ִמּמַ

ָבר ְיֵדי ַעל ל ּדָ ר, ֻטְמָאה ַהְמַקּבֵ ׁשֵ ִביָנן ּכָ ַחׁשְ  ָלֶזה ּדְ
ְקֶוה יךְ  ַהּמִ ְמׁשִ ּמַ ִים ׁשֶ ִאּלוּ  ְלתֹוכוֹ  ַהּמַ ר הּוא ּכְ  ְמֻחּבָ
ְעָין יךְ  ְלִמְקֶוה אוֹ  ַלּמַ ְמׁשִ ּמַ ִים ׁשֶ ם ַהּמַ ָ  ִמי ְוֵישׁ , ִמׁשּ
ֵאינוֹ  ק ׁשֶ ָכךְ  ְמַחּלֵ   :ּבְ

ל ְקֶוהמִ . נ ִמים ֵמי ׁשֶ ׁשָ ְפַרץ ּגְ ּנִ ָתָליו ֶאָחד ׁשֶ ִים ִמּכְ  ְוַהּמַ
ֶרךְ  יֹוְצִאים ֲארוּ  ִאם, ַהֶסֶדק ּדֶ ָ  ַאַחר ְסָאה' מ ּבוֹ  ִיׁשּ
ְצאוּ  ּיֵ ַעד ְקָצָתן ׁשֶ ר, ַהֶסֶדק ׁשֶ ׁשֵ סּול, ָלאו ְוִאם, ּכָ  ּפָ
ּום ָהֵוי ִמׁשּ זוֹ  ְמַטֵהר ִמְקֶוה ְוֵאין זֹוֲחִלין ֵלהּ  ּדְ . ֲחִליןּבְ
א ְוִאם ֵדי ַהֶסֶדק ִלְסּתֹם ּבָ ֲארוּ  ּכְ ָ ׁשּ ּיִ  ֹלא, ְסָאה' מ ּבוֹ  ׁשֶ

ָידוֹ  אֹותוֹ  ִיְסּתֹם ָכל ְוֹלא ּבְ ָבר ּבְ ל ּדָ , ֻטְמָאה ַהְמַקּבֵ
יר ִמי ְוֵישׁ  ּתִ ּמַ ָכל ִלְסּתֹם ׁשֶ ָבר ּבְ ל ּדָ ַקּבֵ ּמְ   :ֻטְמָאה ׁשֶ
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ב. נא ְקֶוה ִנּקַ  אוֹ  ְמַעט ְמַעט נֹוְטִפים ּוֵמיָמיו ַהּמִ
ְרַקע ִנְבָלִעים ּקַ ר, ְמַעט ְמַעט ּבַ ׁשֵ ֵאין ְלִפי ּכָ  ְזִחיָלָתן ׁשֶ
ֶרת   :ִנּכֶ

א. נב סּול ִמְקֶוה ְלָעֵרב ַהּבָ  ִמְקֶוה ִעם ָחֵסר אוֹ  ּפָ
ר ׁשֵ ירוֹ , ּכָ ֵניֶהם אוֹ , ְלַהְכׁשִ ְ ׁשּ  ְלָעְרָבם ּוָבא ֲחֵסִרים ׁשֶ

יָרם ֵהא ָצִריךְ , ְלַהְכׁשִ ּיְ יֵניֶהם ֶנֶקב ׁשֶ ּבֵ  ָרָחב ׁשֶ
פֹוֶפֶרת ׁשְ ְתָעֵרב ּוְלַאַחר ַהּנֹאד ּכִ ּנִ סּול ׁשֶ ר ִעם ַהּפָ ׁשֵ , ַהּכָ

ָאר, ֶרַגע ֲאִפּלוּ  רוֹ  ְלעֹוָלם ִנׁשְ ֶהְכׁשֵ ם ֲאִפּלוּ , ּבְ  ִנְסּתַ
ֶקב ךְ  ַאַחר ַהּנֶ ל. ּכָ ֲעֹמד ּכָ ּיַ פֹוֶפֶרת ׁשֶ ׁשְ , ַהּנֹאד ּבִ

ֲעטוֹ  ָבר ֲאִפּלוּ , ְמּמַ הּוא ּדָ ת ׁשֶ ִרּיַ ִים ִמּבְ  ִאם ָסֵפק. ַהּמַ
ֶקב פֹוֶפֶרת ָרָחב ַהּנֶ ׁשְ סּול, ִאםָלאו ַהּנֹאד ּכִ  ֵישׁ  ִאם. ּפָ
ם ים ְנָקִבים ׁשָ ּקִ ה ּדַ פֹוֶפֶרת ִמְצָטְרִפין, ַהְרּבֵ  ְלִכׁשְ

ְקֶוה ִאם, ַהּנֹאד ֵלם ָהֶאָחד ַהּמִ ִני ׁשָ ֵ  ֲאָבל. ָחֵסר ְוַהׁשּ
ֵניֶהם ִאם ָקִבים יןאֵ , ֲחֵסִרים ׁשְ ים ַהּנְ ּקִ  ִמְצָטְרִפין ַהּדַ

פֹוֶפֶרת   :ַהּנֹאד ְלִכׁשְ

א. נג יר ַהּבָ ְקֶוה ָשאּוב ִמְקֶוה ְלַהְכׁשִ ֵלם ִמּמִ ֵאינוֹ  ׁשָ  ׁשֶ
י ַעל ַאף, ָשאּוב ֵאינוֹ  ּפִ יקוֹ  ׁשֶ ִ א ַמׁשּ ֲעָרה ֶאּלָ ׂשַ , ּכְ
ר ׁשֵ ָקה ֵמי ֵאין ַוֲאִפּלוּ  ּכָ ָ ֵני רֹוִאין ַהַהׁשּ   :ירָהֲאוִ  ּפְ

ין ּכֶֹתל. נד ּבֵ ק ִמְקָואֹות' ב ׁשֶ ְסּדַ ּנִ ד ׁשֶ  ֶזה ְלַצד ֶזה ִמּצַ
ל ֲאִפּלוּ  הּוא ּכָ ִתי, ׁשֶ ְ ֵני ְלָעֵרב ִמְצָטֵרף - ַלׁשּ  ׁשְ

ְקָואֹות יָרם ַהּמִ  ִמְצָטְרִפים ֵאיָנם -  ָלֵעֶרב ְוִאם, ְלַהְכׁשִ
ֵהא ַעד ּיְ ָמקֹום ׁשֶ פֹוֶפֶרת ֶאָחד ּבְ ׁשְ  ִנְפַרץ ִאםוְ . ַהּנֹאד ּכִ

ת רּום ַעל ָלֶזה ֶזה ְלַמְעָלה ַהּכֶֹתל ְקִלּפַ ּום ּכִ  ְוַעל ַהׁשּ
פֹוֶפֶרת ֹרַחב ׁשְ ר, ַהּנֹאד ּכִ ׁשֵ   :ּכָ

ה. נה ֹלׁשָ ּיֵשׁ  ִמְקָואֹות ׁשְ ַנִים ׁשֶ ׁשְ ָכל ֵמֶהם ּבִ  ֶאָחד ּבְ
ִרים ִרים ַמִים ְסָאה ֶעׂשְ ׁשֵ ִרים ֵמֶהם ּוְבֶאָחד, ּכְ  ְסָאה ֶעׂשְ

אּוִבין ַמִים ַצד ֶזה ְועֹוְמִדין, ׁשְ אּוב ִאם, ֶזה ּבְ ָ  ִמן ַהׁשּ
ד ה ְוָיְרדוּ  ַהּצַ ֹלׁשָ ֶהם ְוָטְבלוּ  ׁשְ ךְ  ּוִמּתֹוךְ  ּבָ אוּ  ּכָ  ִנְתַמּלְ
ָפָתם ַעל ְוָיְצאוּ  רוּ , ַיַחד ְוִנְתָעְרבוּ  ׂשְ ם ֻהְכׁשְ ּתָ ָלׁשְ , ׁשְ

יָון ַעם ּכֵ ּפַ ִרים ָהיוּ  ַאַחת ׁשֶ ַיַחד ְמֻחּבָ  ַמִים ְסָאה 'מ ּבְ
ִרים ׁשֵ ְבלוּ  ְואֹוָתם, ּכְ ּטָ ֶהם ׁשֶ אּוב ְוִאם. ְטהֹוִרים, ּבָ ָ  ַהׁשּ
ֶאְמַצע ֵאין, ּבָ ֵני ׁשֶ ִרים ׁשְ ׁשֵ א ְלִהְתָעֵרב ְיכֹוִלין ַהּכְ  ֶאּלָ

רוּ  ֹלא, ָידוֹ  ַעל א ֻהְכׁשְ ֲארוּ  ֶאּלָ מוֹ  ִנׁשְ ָהיוּ  ּכְ ה ׁשֶ ִחּלָ  ּתְ
ְבלוּ  ְואֹוָתם ּטָ ֶהם ׁשֶ   :ֲהרוּ ִנטְ  ֹלא ּבָ

  יג

ֵני. נו ל ְמְקָואֹות ׁשְ אּוב ֶאָחד, ְסָאה' כ' כ ׁשֶ  ְוֶאָחד ׁשָ
ר ׁשֵ ַנִים ָיְרדוּ , ּכָ יקּום ׁשְ ִ ֶהם ְוָטְבלוּ  ְוִהׁשּ  ֲאִפּלוּ , ּבָ

ים ינּום ֲאֻדּמִ ְקָואֹות, ְוֶהֱאִדימּום ְלָבִנים אוֹ  ְוִהְלּבִ  ַהּמִ
מֹות ָהיוּ  ּכְ מֹות ְוַהּטֹוְבִלים ׁשֶ ָהי ּכְ   :וּ ׁשֶ

ל. נז ֹעָרב ּכָ ִמְקֶוה הּוא ֲהֵרי ְלִמְקֶוה ַהּמְ יִלין ּכְ  ּוַמְטּבִ
ּמֹות. ּבוֹ  ְקֶוה ְלִפי ַהְסמּוכֹות ּגֻ ְרסֹות ַרְגֵלי ּוְמקֹום ַהּמִ  ּפַ

ֵהָמה ָהיוּ  ּבְ ֶהם ׁשֶ ְקֶוה ֵמי ִעם ְמֹעָרִבים ַמִים ּבָ  ַהּמִ
פֹוֶפֶרת ׁשְ יִלין, ַהּנֹאד ּכִ ֶהם ַמְטּבִ   :ּבָ

ָעָרה ֹחֵרי .נח ָעָרה ְוִסְדֵקי ַהּמְ יִלין, ַהּמְ ֶהם ַמְטּבִ  ַאף ּבָ
י ַעל ֵאין ּפִ ִים ׁשֶ ֶהם ַהּמַ ּבָ ְקֶוה ֵמי ִעם ְמֹעָרִבים ׁשֶ  ַהּמִ

א ָכל ֶאּלָ הּוא ּבְ   :ׁשֶ

תֹוךְ  עּוָקה. נט ּבְ ְקֶוה ׁשֶ ְרַקע ָהְיָתה ִאם, ַהּמִ  ַהּקַ
ֶלת ְבּדֶ ין ַהּמַ ִריָאה ְקֶוהַהמִּ  ּוֵבין ָהעּוָקה ּבֵ  ִויכֹוָלה ּבְ
יִלין ֵאין, ַעְצָמהּ  ֶאת ְלַהֲעִמיד ִים ַמְטּבִ ּמַ עּוָקה ּבַ ּבָ  ׁשֶ

ְהיוּ  ַעד ּיִ ְקֶוה ִעם ְמֹעָרִבין ׁשֶ פֹוֶפֶרת ַהּמִ ׁשְ , ַהּנֹאד ּכִ
 ֵאיָנם ֲאִפּלוּ , ַעְצָמהּ  ֶאת ְלַהֲעִמיד ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ  ְוִאם

א ְמֹעָרִבים ָכל ֶאּלָ הּוא ּבְ יִלין, ׁשֶ ֶהם ַמְטּבִ   :ּבָ

ּמֹות' ג. ס ַנַחל ּגֻ ּבְ ְחּתֹוָנה, ׁשֶ ל ְוֶעְליֹוָנה ַהּתַ ' כ ׁשֶ
ל ְוָהֶאְמָצִעית, ְסָאה ֶטף', מ ׁשֶ ל ְוׁשֶ ִמים ׁשֶ ׁשָ  עֹוֵבר ּגְ
תֹוךְ  ַחל ּבְ י ַעל ַאף, ַהּנַ הּוא ּפִ  ְויֹוֵצא ְלתֹוָכן ִנְכָנס ׁשֶ
א יִליןַמְטבִּ  ְוֵאין ֵערּוב ֶזה ֵאין, ִמּתֹוָכן ֶאְמָצִעית ֶאּלָ , ּבָ
ֵאין ְזָחִלין ׁשֶ א ְמָעְרִבים ַהּנִ ן ִאם ֶאּלָ   :ָעְמדוּ  ּכֵ

ב ְוַרְגָליו ָיָדיו ַהּכֹוֵפת. סא ת לוֹ  ְוָיׁשַ ַאּמַ ִים ּבְ  ִאם, ַהּמַ
ֶרךְ  ַמִים ִנְכְנסוּ  ּלוֹ  ּדֶ   :ָטהֹור, ּכֻ
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שׁ  ִמְקֶוה. סב ּיֵ  ָדםָהאָ , ְמֻצְמָצמֹות ְסָאה' מ ּבוֹ  ׁשֶ
תֹוכוֹ  ַהּטֹוֵבל ּלֹא, ְלתֹוכוֹ  ִיְקּפֹץ ֹלא ּבְ ִים ַיְחְסרוּ  ׁשֶ  ַהּמַ

ְקִפיָצתוֹ  תֹוכוֹ  ּבִ ֲעַמִים ּבוֹ  ִיְטּבֹל ְוֹלא, ּבְ , ֶזה ַאַחר ֶזה ּפַ
ַנִים ּבוֹ  ָטְבלוּ  י ַעל ַאף, ֶזה ַאַחר ֶזה ׁשְ ַרְגָליו ּפִ ל ׁשֶ  ׁשֶ
ִים נֹוְגעֹות ִראׁשֹון ּמַ ִני, ּבַ ֵ ֲהֵרי, ֻטְמָאתוֹ בְּ  ַהׁשּ  ָחְסרוּ  ׁשֶ
ִים ִעים ַהּמַ   :ְסָאה ֵמַאְרּבָ

יל. סג ֶגד ּבוֹ  ִהְטּבִ ִים ָעֶבה ּבֶ ַהּמַ תֹוכוֹ  ִנְבָלִעים ׁשֶ , ּבְ
ל ֶגד ְזַמן ּכָ ַהּבֶ ְקֶוה נֹוֵגעַ  ׁשֶ ּמִ ר הּוא, ּבַ ׁשֵ י ַעל ַאף ּכָ  ּפִ

בוּ  ּזָ ּנוּ  ׁשֶ ה ִמּמֶ ֹלׁשָ ין ׁשְ ְקֶוה ֻלּגִ ּנוּ  ֶהֱעָלהוּ , ַלּמִ , ִמּמֶ
סּול ה, ּפָ ֲעׂשָ ּנַ ִים ָשאּוב ׁשֶ ְרדוּ  ֵמַהּמַ ּיָ ֶגד ׁשֶ , ְלתֹוכוֹ  ֵמַהּבֶ
יל ְוִאם ָאר אוֹ  יֹוָרה ּבוֹ  ַמְטּבִ ִלים ׁשְ  ְלתֹוכוֹ  מֹוִריָדן, ּכֵ
ֶרךְ  יֶהן ּדֶ ּלֹא, ּפִ ְתזוּ  ׁשֶ ִים ִיּנָ ְכִניָסן ַהּמַ ּמַ ׁשֶ  ְלתֹוכוֹ  ּכְ

הּוא ְוִנְמָצא ֶרךְ  הוּ ּוַמֲעלֵ , ָחֵסר ׁשֶ ֵדי ׁשּוָליו ּדֶ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
ֵאר ָ ׁשּ ִים ּבוֹ  ּיִ ְקֶוה ְוֶיְחַסר ֵמַהּמַ   :ֵמַהּמִ

יל. סד ְטּבִ ר ַהּמַ ֶסת אוֹ  ּכַ ִמְקֶוה ּכֶ שׁ  ּבְ ּיֵ  ְסָאה' מ ּבוֹ  ׁשֶ
נֹות יָון, ְמֻכּוָ יהַּ  ּכֵ ִהְגּבִ ְפתֹוֶתיהָ  ׁשֶ ִים ׂשִ  ִנְמָצאֹות ֵמַהּמַ
ִים תֹוָכן ַהּמַ ּבְ א ׁשֶ יַצד, ּוִביןׁשְ ה ּכֵ יָלן, ַיֲעׂשֶ  ּוַמֲעָלן ַמְטּבִ
ֶרךְ  ה ֲאָבל. ׁשּוֵליֶהן ּדֶ ּפָ ק ַהּקֻ ַ יָלן, ְוַהׂשּ  ּוַמֲעָלן ַמְטּבִ

ן ַדְרּכָ שׁ  ְוֵאינוֹ  ּכְ   :חֹוׁשֵ

הּוא ִמְקֶוה. סה  ִמְתַמֲעִטים ֵמיָמיו ִלְהיֹות ֻמְחָזק ׁשֶ
חֹות ַעל ְוַלֲעֹמד ל ְוִלְטּבֹל רַלֲחזֹ  ְצִריָכה ְסָאה' ִממ ּפָ  ּכָ

ּלֹא ְזַמן אי ָיַדְענוּ  ׁשֶ ַוּדַ ָעה ּבְ ׁשָ ּבְ ְבָלה ׁשֶ ּטָ ' מ ּבוֹ  ָהָיה ׁשֶ
 ִמְתַמֲעִטין ֵמיָמיו ִלְהיֹות ֻהְחַזק ֹלא ִאם ֲאָבל, ְסָאה
ל ךְ  ּכָ ַעְמדוּ  ּכָ ּיַ חֹות ַעל ׁשֶ ִעים ּפָ  ַעל ַאף, ְסָאה ֵמַאְרּבָ
י ָעִמים ּפִ ּפְ יָמיו ׁשֶ ּמֵ  ֵאיָנהּ , ִמְתַמֲעִטין ּוְפָעִמים עֹוִלין ׁשֶ

ל, ְוִלְטּבֹל ַלֲחֹזר ְצִריָכה ר ָמקֹום ּוִמּכָ ׁשֵ ָבר ּכָ ן ַהּדָ  ְלַעּיֵ
ִעים ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם ְטִביָלה ֹקֶדם   ְסָאה ַאְרּבָ

יָמיו ִמְקֶוה. סו ּמֵ ִטין ׁשֶ ְ ׁשּ סֹות ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ִמְתּפַ  ְלִהְתּכַ
ד ּבוֹ  נֹוֵתן, ּבוֹ  , ֵעִצים ֲחִביֵלי אוֹ  ָבִניםאֲ  ֶאָחד ִמּצַ

ֵדי ְבצוּ  ּכְ ּקָ ּיִ ִעְנָין ְוַיֲעלוּ  ֶאָחד ָמקֹום ֶאל ֵמיָמיו ׁשֶ  ּבְ
ּיּוַכל סֹות ׁשֶ ּלֹא ּוִבְלַבד, ּבוֹ  ְלִהְתּכַ קוּ  ׁשֶ ל ְיַחּלְ  ּכָ
ְקֶוה ֵכִלים ֲאָבל, ַהּמִ סּול, ּבְ   :ּפָ

אּוִבים ַמִים ְסֵפק. סז יַצד. ָטהֹור, ׁשְ  ִמְקֶוה, ּכֵ
ק ּפֵ ְסּתַ ּנִ אּוִבים ַמִים לוֹ  ָנְפלוּ  ִאם ׁשֶ , ָנְפלוּ  ֹלא אוֹ  ׁשְ
אי ָיַדע ַוֲאִפּלוּ  ַוּדַ ְפלוּ  ּבְ ּנָ ֶהם ֵישׁ  ָסֵפק, ׁשֶ ין' ג ּבָ  ֻלּגִ
ֶהם ֵאין ָסֵפק אי ָיַדע ַוֲאִפּלוּ , ּבָ ַוּדַ שׁ  ּבְ ּיֵ ֶהם ׁשֶ ' ג ּבָ
ין ָהָיה ָסֵפק, ֻלּגִ ִמְקֶוה ׁשֶ ְפלוּ  ּבְ ּנָ  ָסֵפק ְסָאה 'מ ּבוֹ  ׁשֶ
ר ֶזה ֲהֵרי, ָהָיה ֹלא ׁשֵ   :ּכָ

 ֵאין ְוֶאָחד, ְסָאה' מ ּבוֹ  ֵישׁ  ֶאָחד, ִמְקָואֹות' ב. סח
ין' ג ָנְפלוּ , ּבוֹ  אּוִבין ַמִים ֻלּגִ  ְוֵאינוֹ  ֵמֶהם ְלֶאָחד ׁשְ

ֵני, ָטהֹור ְסֵפקוֹ , ָנְפלוּ  ֵמֶהם ְלֵאיזוֹ  יֹוֵדעַ  שׁ  ִמּפְ ּיֵ  לוֹ  ׁשֶ
ה ּמֶ ְתֶלה ּבַ ֵניֶהם ָהיוּ  ,ּיִ חּוִתים ׁשְ  ְוָנְפלוּ  ְסָאה' ִממ ּפְ
ל, ֵמֶהם ְלֵאיֶזה ָידּועַ  ְוֵאין ֵמֶהם ְלֶאָחד  ֶאָחד ּכָ

ֵניֶהם ְ סּול ִמׁשּ ֵאין, ּפָ ה לוֹ  ׁשֶ ּמֶ ְתֶלה ּבַ   :ּיִ

יחוֹ  ִמְקֶוה. סט ִהּנִ ר, ָמֵלא ּוְמָצאוֹ  ּוָבא ֵריָקן ׁשֶ ׁשֵ  ּכָ
ֵני ה ִמּפְ ּזֶ א ַמִים ְסֵפק ׁשֶ ְקֶוהלַ  ּוִביןׁשְ   :ּמִ

חַ  ִצּנֹור. ע ַקּלֵ ּמְ ת ְלִמְקֶוה ׁשֶ ׁשֶ ְכּתֶ ִצּדוֹ  ְנתּוָנה ְוַהּמַ , ּבְ
ּנֹור ָסֵפק ְקֶוה ֵמַהּצִ ת ָסֵפק ַלּמִ ׁשֶ ְכּתֶ ְקֶוה ֵמַהּמַ  ֲהֵרי, ַלּמִ
סּול ֶזה ֵני ּפָ סּול ִמּפְ ַהּפְ ְקֶוה ֵישׁ  ְוִאם, מֹוִכיחַ  ׁשֶ ּמִ  ּבַ

ִרים ַמִים ֻרּבוֹ  ׁשֵ ר ֶזה ֲהֵרי ,ּכְ ׁשֵ ה ּכָ ּזֶ  ַמִים ְסֵפק ׁשֶ
אּוִבים ֲהֵרי, ׁשְ ם ֵישׁ  ׁשֶ ר ִמְקֶוה ׁשָ ׁשֵ   :ָקבּועַ  ּכָ

ַרד ָטֵמא. עא ּיָ , ָטַבל ֹלא ָסֵפק ָטַבל ָסֵפק, ִלְטּבֹל ׁשֶ
ִעים ּבוֹ  ֵישׁ  ָסֵפק, ָטַבל ַוֲאִפּלוּ   ֵאין ָסֵפק ְסָאה ַאְרּבָ

ֵני, ּבוֹ  ִעים וֹ בּ  ֵישׁ  ֶאָחד ִמְקָואֹות ׁשְ  ְוֶאָחד ְסָאה ַאְרּבָ
ֶאָחד ָטַבל, ּבוֹ  ֵאין ֵאיֶזה ָידּועַ  ְוֵאין ֵמֶהם ּבְ , ֵמֶהם ּבְ
ֵמא ְלִפי ָטֵמא ַהּטָ ֶחְזָקתוֹ  ׁשֶ ַדע ַעד ּבְ ּוָ ּיִ ַבל ׁשֶ ּטָ  ׁשֶ

ָראּוי ד ִמְקֶוה ְוֵכן. ּכָ ְמּדַ ּנִ ין, ָחֵסר ְוִנְמָצא ׁשֶ ָהָיה ּבֵ  ׁשֶ
ְקֶוה ְרׁשּות ַהּמִ ין יםָהַרבִּ  ּבִ ָהָיה ּבֵ ְרׁשּות ׁשֶ ִחיד ּבִ , ַהּיָ
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ל ָהרֹות ּכָ ֲעׂשוּ  ַהּטְ ּנַ יו ַעל ׁשֶ ּבָ  ַעד, ְטֵמאֹות ְלַמְפֵרעַ  ּגַ
ַדע ּוָ ּיִ ד ְזַמן ׁשֶ ְמּדַ ּנִ ָהָיה ּבוֹ  ׁשֶ ֵלם ׁשֶ   ׁשָ

ֵאין ִמְקָואֹות' ב. עב ֶהם ׁשֶ ִעים ּבָ  ְוָנְפלוּ , ְסָאה ַאְרּבָ
ה ֹלׁשָ ין ׁשְ  ֵמֶהם ְלֵאיֶזה ְוָידּועַ  ֵמֶהם דֶאחָ  ְלתֹוךְ  ֻלּגִ
ךְ  ְוַאַחר, ָנְפלוּ  ים ָנְפלוּ  ּכָ ִנּיִ  ֵמֶהם ְלֵאיֶזה ָידּועַ  ְוֵאין ׁשְ
קֹום: ְולֹוַמר ִלְתלֹות ָיכֹול ֲהֵריִני, ָנְפלוּ  ְפלוּ  ַלּמָ ּנָ  ׁשֶ

ים ָנְפלוּ  ִראׁשֹוִנים ִנּיִ ִראׁשֹוִנים ִאם ֲאָבל, ׁשְ  ֹלא ּבָ
ים, ְפלוּ נָ  ֵמֶהם ְלֵאיֶזה נֹוַדע ִנּיִ ְ  ֵמֶהם ְלֵאיֶזה נֹוַדע ּוַבׁשּ
קֹום: ְולֹוַמר ִלְתלֹות ָיכֹול ֵאין, ָנְפלוּ  ְפלוּ  ַלּמָ ּנָ  ׁשֶ
ים ִנּיִ ִעים ּבוֹ  ֵישׁ  ֶאָחד. ָהִראׁשֹוִנים ָנְפלוּ  ׁשְ  ְסָאה ַאְרּבָ
ל ְלתֹוךְ : אֹוֵמר ֲהֵריִני, ּבוֹ  ֵאין ְוֶאָחד ִעים ׁשֶ  ַאְרּבָ
ֵאינוֹ  ְוֶאָחד בָשאוּ  ֶאָחד. ָנְפלוּ  : אֹוֵמר ֲהֵריִני, ָשאּוב ׁשֶ
ל ְלתֹוךְ    :ָנְפלוּ  ָשאּוב ׁשֶ

ֵני. עג ֵאין ִמְקָואֹות ׁשְ ֶהם ׁשֶ ִעים ּבָ  ְוָנְפלוּ  ְסָאה ַאְרּבָ
ה ֹלׁשָ ין ׁשְ  ֵמֶהם ְלֵאיֶזה ָידּועַ  ְוֵאין ֵמֶהן ֶאָחד ְלתֹוךְ  ֻלּגִ
ךְ  ְוַאַחר, ָנְפלוּ  ִמים ָיְרדוּ  ּכָ ׁשָ אוּ ְונִ  ּגְ  ִיְטּבֹל ֹלא, ְתַמּלְ
ׁשּום ה ֵמֶהם ֶאָחד ּבְ ִחּלָ   :ְלַכּתְ

ל. עד ְקָואֹות ּכָ ְמָצִאים ַהּמִ סּוִלין, ַהּנִ ֶחְזָקָתם, ּפְ  ׁשֶ
אּוִבין   :ׁשְ

אֹוֵסר ִמי ֵישׁ . עה יל ׁשֶ ין ַמִים ְמֵלָאה יֹוָרה ְלַהּטִ  ַחּמִ
ְקֶוה ְלתֹוךְ  מוֹ  ַהּמִ ין ַמִים ֶוהִמקְ  ְלַמּלֹאת ְוֵכן, ְלַחּמְ  ַחּמִ

רוֹ  פֹוֶפֶרת ְלָנָהר ּוְלַחּבְ ׁשְ   :ַהּנֹוד ּבִ

 רב סימן
  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , בטבילה החוצצים דברים דיני

ֵכִלים חֹוְצִצין ֵאּלוּ . א ֶפת. ּבְ ְכֵלי ְוַהּמֹור ַהּזֶ , ְזכּוִכית ּבִ
ין ְפִנים ּבֵ ין ִמּבִ חּוץ ּבֵ   :ִמּבַ

ל. ב ָבר ּכָ רֶ  ּדָ ּדֶ יד ךְ ׁשֶ , ָלאו ְוִאם, חֹוֵצץ, ָעָליו ְלַהְקּפִ
א חֹוֵצץ ֵאינוֹ  ן ִאם ֶאּלָ   ֻרּבוֹ  ֶאת חֹוֶפה ָהָיה ּכֵ

ִלים ְידֹות. ג ֵאיָנן ַהּכֵ גֹון, ְקבּוִעים ִלְהיֹות עֹוְמִדים ׁשֶ  ּכְ
ִהְכִניָסן ּלֹא ׁשֶ ן ׁשֶ ַדְרּכָ ּלֹא אוֹ  ּכְ ן ִהְכִניָסם ׁשֶ ּלָ  אוֹ  ּכֻ
ִהְכִניָסם לָּ  ׁשֶ רוּ  ןּכֻ ּבְ   :חֹוְצִצין, ְוִנׁשְ

ל. ד ִלים ְידֹות ּכָ רוּ  ַהּכֵ ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ גֹון, ׁשֶ ל ּכְ ּגָ ין ַהּמַ , ְוַהַסּכִ
ין ִאם ׁשִ ּמְ ן ֵמֵעין ְמׁשַ , חֹוְצִצין ֵאין, ִראׁשֹוָנה ְמַלאְכּתָ
  :חֹוְצִצין, ָלאו ְוִאם

ל. ה ָרה ַמּגָ ּבְ ׁשְ ּנִ ָפה ִמן ָידוֹ  ׁשֶ ָ  ֵאיָנהּ  ּוְלָפִנים ַהׂשּ
ֵני, חֹוֶצֶצת ִהיא ִמּפְ ֵבית ׁשֶ ָפה ִמן, ַהְסָתִרים ּכְ ָ  ַהׂשּ
ת ִאם, ְוַלחּוץ ׁשֶ ּמֶ הּ  ֵמֵעין ְמׁשַ , חֹוֶצֶצת ֵאיָנהּ  ְמַלאְכּתָ
ֶגִמי ֵסְרָגה. חֹוֶצֶצת, ָלאו ְוִאם יָחה אוֹ  ּבְ ְמׁשִ  זוֹ  ֲהֵרי, ּבִ

ְבָקה, חֹוֶצֶצת ָרף ּדָ ׂשָ   :חֹוֶצֶצת ֵאיָנהּ , ּבְ

ִלי. ו ָפה ּכְ ּכָ יו ׁשֶ ה ּפִ ִים ְוִהְכִניסוֹ  ְלַמּטָ יו ִאם, ַלּמַ  ַצר ּפִ
יו ָהַפךְ  ְוֹלא ְקָצת  ְטִביָלה לוֹ  ָעְלָתה ֹלא, ְלַמְעָלה ּפִ
ּלֹא ְלִפי יעוּ  ׁשֶ ִים ַיּגִ  ַמְכִניסוֹ  ִאם ֲאִפּלוּ  ְלׁשּוָליו ַהּמַ
ּלוֹ  ִים ּכֻ   :ַלּמַ

ִלי. ז ר ּכְ ּצַ אן ׁשֶ אן ִמּכָ ֶאְמַצע ָרָחבוְ  ּוִמּכָ ִים ֵאין, ּבָ  ַהּמַ
ִאים הוּ  ַעד ַצד ְלָכל לוֹ  ּבָ ּטֵ ּיַ   :ִצּדוֹ  ַעל ׁשֶ

ל. ח ִלי ּכָ יו ּכְ ּפִ הֹותוֹ  ָצִריךְ  ַצר ׁשֶ ַמִים ְלַהׁשְ  ַעד ּבְ
א ְתַמּלֵ ּיִ ֶאּנוּ  אוֹ , ׁשֶ ְכִניֶסּנוּ  ֹקֶדם ְיַמּלְ ּיַ ְקֶוה ׁשֶ   :ַלּמִ

ִלים ְידֹות. ט ֵהם ַהּכֵ יל, ְלָקְצָצן ְוָעִתיד ֹותֲאֻרכּ  ׁשֶ  ַמְטּבִ
ָעִתיד ָמקֹום ַעד   :ְוַדּיוֹ , ְלָקְצָצן ׁשֶ

  נדרים הלכות

 רג סימן
' ז ּובוֹ , מגנים הם ואיזה משבחים דברים איזה

  ְסִעיִפים:
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ִהי ַאל. א ְנָדִרים ָרִגיל ּתְ ל. ּבִ י ַעל ַאף, ַהּנֹוֵדר ּכָ  ּפִ
מוֹ  ַקּיְ ּמְ ע ִנְקָרא, ׁשֶ   :חֹוֵטא ִנְקָראוְ  ָרׁשָ

ְנָקסוֹ , ִנְדרוֹ  ָאָדם ֵאַחר. ב ַחת ּפִ   :ִנְפּתַ

ִאּלוּ , ַהּנֹוֵדר. ג ָמה ּבֹוֶנה ּכְ ַעת ּבָ ׁשְ מֹות ִאסּור ּבִ , ַהּבָ
מוֹ  ִאּלוּ , ְוַהְמַקּיְ ן ָעֶליהָ  ִהְקִריב ּכְ ּטֹוב, ָקְרּבָ  יֹוֵתר ׁשֶ
ַאל ׁשְ ּיִ י ְוָהֵני. ִנְדרוֹ  ַעל ׁשֶ ָאר ִמּלֵ ׁשְ  ֲאָבל, ְנָדִרים ּבִ
שׁ  ִנְדֵרי ָמן ִמְצָוה ֶהְקּדֵ ַאל ְוֹלא. ְלַקּיְ א ֲעֵליֶהם ִיׁשְ  ֶאּלָ
  :ִמּדַֹחק

ּלֹא ִלָזֵהר ָצִריךְ . ד ָבר ׁשּום ִיּדֹר ׁשֶ  ְצָדָקה ַוֲאִפּלוּ , ּדָ
א, ִלּדֹר טֹוב ֵאין נוֹ  ִאם ֶאּלָ ָידוֹ  ֶיׁשְ ן, ּבְ ד ִיּתֵ  ְוִאם, ִמּיָ
ְהֶיהשֶׁ  ַעד ִיּדֹר ֹלא, ָלאו  ְצָדָקה ּפֹוְסִקים ְוִאם. לוֹ  ּיִ

ֶהם ִלְפֹסק ְוָצִריךְ  ֹלא: ֹיאַמר, ִעּמָ   :ֶנֶדר ּבְ

ֵעת. ה ר ָצָרה ּבְ   :ִלְנּדֹר ֻמּתָ

ֶנה: ָהאֹוֵמר. ו ֶרק ֶאׁשְ א ְוָיֵרא, ֶזה ּפֶ ּמָ ל ׁשֶ ֵ  ִיְתַרׁשּ
ָבר ּדָ ֵרי, ּבַ ר ֵלהּ  ׁשָ הּ  ְלֵזרּוֵזי ְלִמְנּדָ  ָיֵרא םאִ  ְוֵכן. ַנְפׁשֵ

ְתְקפוֹ  ּיִ ְצֹות ִמְצָוה ֵאיזוֹ  ַעל ְוַיֲעֹבר ִיְצרוֹ  ׁשֶ  ֹלא ִמּמִ
ה ל אוֹ , ַתֲעׂשֶ ֵ ּיּום ִיְתַרׁשּ ה ִמְצַות ִמּקִ ַבע ִמְצָוה, ֲעׂשֵ ָ  ִלׁשּ
ֵדי ְוִלְנּדֹר   :ַעְצמוֹ  ְלָזֵרז ּכְ

ַדר ִמי. ז ּנָ ֵדי ְנָדִרים ׁשֶ עֹוָתיו ְלכֹוֵנן ּכְ ן ּדֵ  ּוְלַתּקֵ
יו ח ָזִריז ֶזה ֲהֵרי, ַמֲעׂשָ ּבָ יַצד. ּוְמׁשֻ ָהָיה ִמי, ּכֵ  ׁשֶ
ר ָעָליו ְוָאַסר, זֹוֵלל ׂשָ ָנה ַהּבָ ָנַתִים אוֹ  ׁשָ ָהָיה אוֹ , ׁשְ  ׁשֶ
ַיִין ׁשֹוֶגה ִין ְוָאַסר, ּבְ ה ְזַמן ַעְצמוֹ  ַעל ַהּיַ  אוֹ , ְמֻרּבֶ
ְכרּות ָאַסר ִ ָהָיה ִמי ְוֵכן, ְלעֹוָלם ַהׁשּ ְלמֹוִני רֹוֵדף ׁשֶ  םׁשַ

נֹות ַעְצמוֹ  ַעל ְוָאַסר, ְלהֹון ְוִנְבַהל ּתָ ת אוֹ  ַהּמַ  ֲהִנּיַ
י ָהָיה ִמי ְוֵכן, זוֹ  ְמִדיָנה ַאְנׁשֵ ֶאה ׁשֶ ָיְפיוֹ  ִמְתּגָ  ְוָנַדר ּבְ
ָנִזיר ְנָדִרים ְוַכּיֹוֵצא. ּבְ ם, ּבִ ּלָ ֶרךְ  ּכֻ ם ֲעבֹוָדה ּדֶ ֵ , ֵהם ַלׁשּ

ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ֵאּלוּ  ּוִבְנָדִרים  ְנָדִרים: ֲחָכִמים וּ ָאְמר ּבָ
י ַעל ְוַאף, ִלְפִריׁשּות ְסָיג ֵהם ּפִ ה ֹלא, ֲעבֹוָדה ׁשֶ  ַיְרּבֶ

ִנְדֵרי ָאָדם יל ְוֹלא ִאסּור ּבְ ֶהם ַעְצמוֹ  ַיְרּגִ א, ּבָ  ֶאּלָ
ָבִרים ִיְפֹרשׁ  ָראּוי ִמּדְ ֹלא, ֵמֶהם ִלְפֹרשׁ  ׁשֶ   :ֵנֶדר ּבְ

 רד סימן
  ים:ְסִעיפִ ' ד ּובוֹ , בנדר המתפיס דין

ר. א ּתֹוָרה ָהָאמּור ֶנֶדר ִעּקַ יס הּוא ּבַ ְתּפִ ּיַ ָבר ׁשֶ ּדָ  ּבַ
דּור גֹון, ַהּנָ אֹוֵמר ּכְ ר: ׁשֶ ּכָ ן ָעַלי ֶזה ּכִ ָקְרּבָ  אוֹ , ּכְ
ָאַמר ר ָעַלי ֵיָאֵסר: ׁשֶ ּכָ ָאַמר אוֹ , ֶזה ּכִ ר: ׁשֶ ּכָ  ֶזה ּכִ
ר ָעָליו ָאַסר ִאם ְוֵכן. ִאסּור ָעַלי ּכָ תְּ  ֶאָחד ּכִ  ָלאוֹ ׁשֶ

ָבר ּדָ דּור ּבַ ֶזה ְיֵהא: ַאֵחר ַעל ְוָאַמר, ַהּנָ , ָאסּור, ּכָ
ם, ֵמָאה ַעד ַוֲאִפּלוּ  ּלָ ַדר אוֹ . ֲאסּוִרים ּכֻ ּנָ  יֹום ַעל ׁשֶ
ּלֹא אוֹ , ּבוֹ  ְלִהְתַעּנֹות ֶאָחד ר ּבוֹ  ֶלֱאֹכל ׁשֶ ׂשָ  ְוָאַמר, ּבָ
ֶזה ְיֵהא: ַאֵחר יֹום ַעל   ָאסּור, ּכָ

ְוקָ  ָלאו. ב יס אּדַ ן ַמְתּפִ ָקְרּבָ א, ּבְ ין הּוא ֶאּלָ ָכל ַהּדִ  ּבְ
ָבר דֹושׁ  ּדָ ת ַהּקָ ַ ׁשּ ְקּדֻ ה ּבִ גֹון, ַהּפֶ אֹוֵמר ּכְ ר: ׁשֶ ּכָ  ֶזה ּכִ

ִאְמָרא יִרים, ּכָ ּדִ חַ , ּכַ ְזּבֵ ּמִ ֵהיָכל, ּכַ ַלִים, ּכַ ירּוׁשָ  אוֹ , ּכִ
ֶאָחד ל ּכְ י ִמּכָ ׁשֵ ּמְ חַ  ְמׁשַ   :ֶנֶדר ֶזה ֲהֵרי, ִמְזּבֵ

ַמע. ג מֹוְתךָ  ַוֲאִני: ְוָאַמר ֲחֵברוֹ  ׁשָ תֹוךְ , ּכְ ֵדי ּבְ ּבּור ּכְ , ּדִ
ה ָאסּור ֶזה ֲהֵרי ּמֶ ֱאַסר ּבַ ּנֶ ֶ ַמע. ֲחֵברוֹ  ּבוֹ  ׁשּ  ֶזה' ַהג ׁשָ

ָאַמר  ֶאָחד ְוָכל'  ק ָהיוּ  ֲאִפּלוּ , ַוֲאִני: ְוָאַמר, ַוֲאִני: ׁשֶ
תֹוךְ , ַוֲאִני: אֹוֵמר ֵדי ּבְ ּבּורוֹ  ּכְ ם ֲהֵרי, ֲחֵברוֹ  לשֶׁ  ּדִ ּלָ  ּכֻ

  :ֲאסּוִרים

ָבר ַעְצמוֹ  ַעל אֹוֵסר ָאָדם. ד ּלֹא ּדָ א ׁשֶ  ָלעֹוָלם ּבָ
ֹבא ּיָ   :ָלעֹוָלם ִלְכׁשֶ

 רה סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , תורה באסור עליו דבר האוסר דין

רֹות: ָהאֹוֵמר. א לֹוִני ִמין: אוֹ , ָעַלי ֵאּלוּ  ּפֵ , ָעַלי ּפְ
ֹאַכל המַ : אוֹ  ֶ לֹוִני ִעם ׁשּ ר ָעַלי ּפְ ְבׂשַ  אוֹ  ֲחִזיר ּכִ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן רו הלכות נדרים
  

 

533

  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 יג
 יג

ֲעבֹוַדת ְנֵבלֹות אוֹ  ּכֹוָכִבים ּכַ , ָבֵאּלוּ  ְוַכּיֹוֵצא ּוְטֵרפֹות ּכִ
ּתוֹ  ָהאֹוֵמר ְוֵכן י ָעַלי ַאתְּ  ֲהֵרי: ְלִאׁשְ ִאּמִ : אוֹ , ּכְ

ֲאחֹוִתי ָעְרָלה: אוֹ  ּכַ ִכְלֵאי: אוֹ  ּכְ ֶרם ּכְ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ַהּכֶ
ִריםמֻ  אן ְוֵאין ּתָ , ָהָאֶרץ ַעם ָהאֹוֵמר ָהָיה ְוִאם, ֶנֶדר ּכָ

ֵאָלה ָצִריךְ  ֵעיָניו ּוַמְרִאין ְלָחָכם ׁשְ ּתוֹ  ּבְ ִאׁשְ  ֲאסּוָרה ׁשֶ
אֹוָתם רֹות ְוׁשֶ ֵאין ָעָליו ּוַמֲחִמיִרים, ֲאסּוִרים ּפֵ י ׁשֶ  ּדַ

ֲחָרָטה לוֹ  א ּבַ ַתח לוֹ  ִלְפּתֹחַ  ָצִריךְ  ֶאּלָ קֹום ּפֶ  ַאֵחר ִמּמָ
יִרים ֵדי, ִנְדרוֹ  לוֹ  ּוַמּתִ ּלֹא ּכְ  ֹראשׁ  ַקּלּות ִיְנֲהגוּ  ׁשֶ
ְנָדִרים   :ּבִ

ֵהא ָהאֹוֵמר. ב ּיְ ת ּוִפּתוֹ  ֶנֶסךְ  ַיִין ֵיינוֹ  ׁשֶ  ֹלא, ּכּוִתים ּפַ
ָכךְ  ֶנֱאַסר ֶדֶרךְ  ֲאָמרוֹ  ִאם ֲאָבל, ּבְ גֹון, ְקָנס ּבְ  ּכְ
ָאַמר ה ִאם: ׁשֶ ךְ  ֶאֱעׂשֶ ךְ  ַעל ֱעֹבראֶ  ִאם אוֹ  ּכָ  ִיְהֶיה ּכָ
י ּתִ ת ּפִ  אֹוְסִרים ֵישׁ , ְוָעַבר, ֶנֶסךְ  ַיִין ְוֵייִני ּכּוִתים ּפַ
יִרים ְוֵישׁ    :ַמּתִ

 רו סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , הנדרים ידות דיני

ְנָדִרים, ְנָדִרים ָידֹות. א הוּ  ְוהּוא, ּכִ ּיְ  ְקָצת מֹוִכיחֹות ׁשֶ
ֶדר ַעל יַצד. ַהּנֶ ַרִני: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר ,ּכֵ ךָ  ֻמּדְ  ִמּמְ

ֵאיִני ִני: אוֹ , ְלךָ  אֹוֵכל ׁשֶ ךָ  ֻמְפְרׁשַ ֵאיִני ִמּמְ  אֹוֵכל ׁשֶ
ךָ  ְמֻרֲחַקִני: אוֹ , ְלךָ  ֵאיִני ִמּמְ  ָאסּור, ְלךָ  אֹוֵכל ׁשֶ

ֵאיִני: אֹוֵמר ִאם ֲאָבל. ִעּמוֹ  ֶלֱאֹכל  ְלַבד, ְלךָ  אֹוֵכל ׁשֶ
ֹלא ַרִני ּבְ ךָ  ֻמּדְ ַרִני: ָאַמר ְוִאם. ָיד ָהֵוי ֹלא ,ִמּמְ  ֻמּדְ
ךָ  ִני: אוֹ , ִמּמְ ךָ  ֻמְפְרׁשַ ךָ  ְמֻרֲחַקִני: אוֹ , ִמּמְ  ְוֹלא, ִמּמְ
ם ָבָריו ִסּיֵ ֵאיִני: ּדְ ַרִני, ְלךָ  אֹוֵכל ׁשֶ ֻמּדְ ךָ  ּבְ  ָאסּור, ִמּמְ

ר ִני, ִעּמוֹ  ְלַדּבֵ ךָ  ּוְבֻמְפְרׁשַ את ָאסּור, ִמּמְ  ְוָלֵתת ָלׂשֵ
ךָ  ְמֻרֲחַקִניּובִ , ִעּמוֹ  ד ַלֲעֹמד ָאסּור, ִמּמְ   :ַאּמֹוָתיו' ּבְ

ר: ַלֲחֵברוֹ  ָאַמר. ב , ֵמֲהָנָאה אוֹ  ֵמֲאִכיָלה ְלךָ  ֲאִני ֻמּדָ
ֵניֶהם ה ֶזה ֵלָהנֹות אוֹ  ֶלֱאֹכל ֲאסּוִרים ׁשְ  ִאם ֲאָבל, ִמּזֶ

ר: ָאַמר ךָ  ֲאִני ֻמּדָ  הּוא, ֵמֲהָנָאה אוֹ  ֵמֲאִכיָלה ִמּמְ
חֲ  ָאסּור ר ַוֲחֵברוֹ  ֵברוֹ ּבַ   :ּבוֹ  ֻמּתָ

ה: ָאַמר. ג יְתָנא: אוֹ , ְלךָ  ֲאִני ְמֻנּדֶ ּמִ ךָ  ְמׁשַ  ִאם, ִמּמְ
ם ָבָריו ִסּיֵ ֵאיִני: ּדְ ר ֶנֶדר ֵאינוֹ , ְלךָ  אֹוֵכל ׁשֶ  ּוֻמּתָ
ּכֹל ם ֹלא ְוִאם, ּבַ ָבָריו ִסּיֵ ד ַלֲעֹמד ָאסּור, ּדְ ' ּבְ

ךָ מִ  ָנֵדיָנא: ָאַמר ִאם ֲאָבל. ַאּמֹוָתיו ם, ּמְ ְדָבָריו ְוִסּיֵ : ּבִ
ֵאיִני ם ֹלא, ִעּמוֹ  ֶלֱאֹכל ָאסּור, ְלךָ  אֹוֵכל ׁשֶ ָבָריו ִסּיֵ : ּדְ
ֵאיִני ּנוּ  ֵלָהנֹות ָאסּור, ְלךָ  אֹוֵכל ׁשֶ   :ִמּמֶ

ִנְדֵרי: ָאַמר. ד ִעים ּכְ ר ְרׁשָ ּכָ ָאַמר אוֹ , ָעַלי ֶזה ּכִ : ׁשֶ
ִנְדֵרי ִעים ּכְ רכִּ  ְוָהָיה, ֵהיֶמּנוּ  ְרׁשָ ח ּכָ  ָאסּור, ְלָפָניו ֻמּנָ

ִנְדֵרי: ָאַמר ִאם ֲאָבל, ּבוֹ  ִרים ּכְ ׁשֵ ִנְדֵרי: אוֹ , ָעַלי ּכְ  ּכְ
ִרים ׁשֵ ר ּכְ ּכָ לּום ֵאינוֹ , ָעַלי ֶזה ּכִ : ָאַמר ַוֲאִפּלוּ , ּכְ
ִנְדֵרי ִרים ּכְ ׁשֵ ר ּכְ ּכָ : ָאַמר ִאם ֲאָבל קּוָנם ָעַלי ֶזה ּכִ
ִנְדַבת ִרים ּכְ ׁשֵ ִנְדַבת אוֹ , ָעַלי ּכְ ִרים ּכְ ׁשֵ ר ּכְ ּכָ  ֶזה ּכִ

  :ֶנֶדר ָהֵוי, ָעַלי

ּלֹא: ַהּנֹוֵדר. ה ךָ  ֹאַכל ׁשֶ ֹאַכל: אוֹ , ִעּמְ ךָ  ׁשֶ  ֲאִפּלוּ , ִעּמְ
ָלׁשֹון, ֲהֵוי ֹלא ָיד בּוָעה ְלׁשֹון ֶזה ּדְ  ְלׁשֹון ְוֹלא הּוא ׁשְ

ַדר ֹלא ִאם, ֶנֶדר ּנָ יוָ , ּוִמיהוּ . ִמְצָוה ַלֲעׂשֹות ׁשֶ  ןּכֵ
ָנא ָהִאּדָ ָלא ּדְ פּוַמְיהוּ  ַמְרּגְ י ּבְ ִאיְנׁשֵ ר ּדְ ַהאי ְלִמְנּדָ  ּבְ
ָנא ָ ָרה ְוָצִריךְ  ְלָהֵקל ֵאין, ִלׁשּ ֵדי, ַהּתָ ּלֹא ּכְ  ִיְנֲהגוּ  ׁשֶ
ְנָדִרים ֹראשׁ  ַקּלּות אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּבִ ֶנֶדר, ׁשֶ ֲאָמרוֹ  ּדְ  ׁשֶ
ְלׁשֹון בּוָעה ּבִ בּוָעה ׁשְ ְלׁשֹון ּוׁשְ י, ֶנֶדר ּבִ ין ֵמַהּנֵ  ִמּדִ
ְנִזירּות, ּוִמיהוּ , ָידֹות הֹוִציאוֹ  ּבִ ְלׁשֹון ׁשֶ בּוָעה ּבִ , ׁשְ

  :ָאסּור ַהּכֹל ְלִדְבֵרי

 רז סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , נדרים כנוי דין

ּנּוֵיי. א ְנָדִרים ְנָדִרים ּכִ יַצד, ּכִ , קּוָנס, קּוָנח קּוָנם, ּכֵ
ִאם ר קּוָנס: אוֹ , קּוָנח: אוֹ , קּוָנם: ָאַמר ׁשֶ ּכָ  ֶזה ּכִ
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ָכל ְוֵכן, ּבוֹ  ָאסּור, ָעַלי ׁשֹון ַאַחר הֹוְלִכים ָמקֹום ּבְ  ַהּלָ
ְרִגיִלין ִאם, ּבוֹ  ׁשֶ ּנּוי ָלֶהם ֵישׁ  ׁשֶ , ּבוֹ  ְוָנַדר ְלֶנֶדר ּכִ

ּנּוֵיי ֲאָבל, ֶנֶדר ָהֵוי ּנּוִים ּכִ ַהְינוּ , ּכִ ּנּוי ּדְ ָרחֹוק ּכִ  ׁשֶ
ה ׁשֹוןֵמהַ  ַהְרּבֵ ֶנֶדר ֵאינוֹ , ּלָ   :ּכְ

 רח סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , בחרם והנודר נדרים סתם דיני

יַצד. ְלַהֲחִמיר ְנָדִרים ְסָתם. א רֹות: ָאַמר, ּכֵ  ֵאּלוּ  ּפֵ
ר ְבׂשַ ַיִין: אוֹ  ָמִליחַ  ּכִ שׁ , ֶנֶסךְ  ּכְ ּיֵ ָמעוֹ  ׁשֶ ַמׁשְ  ָמִליחַ  ּבְ

ל ים ׁשֶ ַמִים ֶנֶסךְ  ַיִין אוֹ  ָקָדׁשִ ָ הּוא ַלׁשּ ֲהֵרי, ֶנֶדר ׁשֶ  ׁשֶ
יס הּוא ָדָבר ַמְתּפִ דּור ּבְ ָמע עֹוד ְוֵישׁ , ַהּנָ ַמׁשְ ר ּבְ ׂשַ  ּבְ

ּלּוִלים ְלעֹוְבֵדי ֶנֶסךְ  ְוַיִין ָמִליחַ  ֵאינוֹ  ּגִ ֲהֵרי, ֶנֶדר ׁשֶ  ׁשֶ
יס הּוא ָדָבר ַמְתּפִ  אֹותוֹ  ּתֹוִלין ָאנוּ , ָהָאסּור ּבְ

ְעּתוֹ  ֵמראוֹ  הּוא ְוִאם. ְלַהֲחִמיר ּדַ ר ׁשֶ ְבׂשַ  ְוַיִין ָמִליחַ  ּכִ
ל ֶנֶסךְ  ֵאָלה ָצִריךְ  ְוֵאין ֶנֱאָמן, ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ׁשֶ , ׁשְ

י ֹרב ְוִאם. ָהָאֶרץ ַעם הּוא ַוֲאִפּלוּ  קֹום ַאְנׁשֵ  קֹוִרים ַהּמָ
ר ל ָמִליחַ  ִלְבׂשַ ים ׁשֶ ר ָקָדׁשִ ׂשַ  ּוְלַיִין, ְסָתם ָמִליחַ  ּבְ
מַ  ֶנֶסךְ  ָ   :ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ְסָתם ֶנֶסךְ  ַיִין ִיםַלׁשּ

ֵחֶרם ָנַדר. ב י ֹלא: ְוָאַמר ּבְ א ָנַדְרּתִ ֶחְרמוֹ  ֶאּלָ ל ּבְ  ָים ׁשֶ
ן ָקְרּבָ י ֹלא: ְוָאַמר, ּבְ א ָנַדְרּתִ נֹות ֶאּלָ ָקְרּבְ , ְמָלִכים ּבְ

ן ַעְצִמי ֲהֵרי י ֹלא: ְוָאַמר, ָקְרּבָ א ָנַדְרּתִ ֶעֶצם ֶאּלָ  ּבְ
ְחתִּ  ִהּנַ י קֹוָנם, ּבוֹ  נֹוֵדר ִלְהיֹות יׁשֶ ּתִ , ִלי ֶנֱהֵנית ִאׁשְ
י ֹלא: ְוָאַמר א ָנַדְרּתִ י ֶאּלָ ּתִ י ָהִראׁשֹוָנה ֵמִאׁשְ ּתִ ַרׁשְ ּגֵ , ׁשֶ
ְלִמיד הּוא ִאם ָרה ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ֶנֱאָמן ָחַכם ּתַ  ְוִאם, ַהּתָ
ֵאָלה ָצִריךְ , ָהָאֶרץ ַעם הּוא ּלֹא, ׁשְ  תַקּלוּ  ִיְנֲהגוּ  ׁשֶ
ְנָדִרים ֹראשׁ  ֲחָרָטה ּוִמיהוּ . ּבִ  ִלְפּתֹחַ  ָצִריךְ  ְוֵאין, ָסֵגי ּבַ
ַתח לוֹ  ֶדר ַעל ָעַבר ְוִאם. ּפֶ  אֹותוֹ  קֹוְנִסין ֵאין, ַהּנֶ

ִמים ִאסּור ִלְנֹהג ּיָ ָעַבר ּכַ ֶדר ַעל ׁשֶ ֶהם ְוָנַהג ַהּנֶ  ּבָ
ר מּור ֶנֶדר ַהּנֹוֵדר ֲאָבל, ֶהּתֵ אֹוַרְיָתא ּגָ  ָעָליו ְוָעַבר ּדְ

יִרין ְוֵאין אֹותוֹ  קֹוְנִסין א לוֹ  ַמּתִ ן ִאם ֶאּלָ  ִיְנֹהג ּכֵ

ִמים ִאסּור ּיָ ָעַבר ּכַ ר ּבוֹ  ְוָנַהג ָעָליו ׁשֶ  ֵישׁ  ְוִאם. ֶהּתֵ
ָבר ִמְכׁשֹול ּדָ גֹון, ּבַ ַדר ּכְ ּנָ ָדָבר ׁשֶ ֵאינוֹ  ּבְ ֵהר ָיכֹול ׁשֶ  ִלּזָ

גֹון, ּבוֹ  ָאַסר ּכְ ל ָעָליו ׁשֶ רֹות ּכָ עֹוָלםשֶׁ  ַהּפֵ  חּוץ ּבָ
ָגן יִרין, ָעָליו ְוָעַבר, ִמּדָ ד לוֹ  ַמּתִ  קֹוְנִסין ְוֵאין, ִמּיָ
ִמים ִאסּור ִלְנֹהג אֹותוֹ  ּיָ ָעַבר ּכַ ֵדי, ָעָליו ׁשֶ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ִמְכׁשֹול ִליֵדי ָיֹבא ל ׁשֶ ּכָ ּמִ  ֵישׁ  ָמקֹום ׁשֶ

ּלֹא ָעָליו ְלַהְחִמיר ירוֹ  ׁשֶ א ֲחָרָטהבַּ  ְלַהּתִ ֶפַתח ֶאּלָ , ּבְ
ה ָאַסר ְלִמי ִנְלַמד ּוִמּזֶ ר ַעְצמוֹ  ַעל ׁשֶ ׂשָ  ִאם ְוַיִין ּבָ
לֹוִנית ֲעֵבָרה ַיֲעֹבר ר ִנְזַהר ְוֹלא ָעֶליהָ  ְוָעַבר, ּפְ ׂשָ  ִמּבָ
יר ּוָבא ְוַיִין יִרין, ִנְדרוֹ  ְלַהּתִ ּתִ ּמַ ד לוֹ  ׁשֶ  ְוֵאינוֹ , ִמּיָ

יָּ  ִאסּור ִלְנֹהג ָצִריךְ  ַהג ִמיםּכַ ּנָ ֶהם ׁשֶ ר ּבָ יָון, ֶהּתֵ  ּכֵ
שׁ  ּיֵ שׁ  ׁשֶ ָבר ִמְכׁשֹול ֲחׁשַ ּדָ   :ּבַ

ה. ג ּמֶ ָבִרים ּבַ ִריךְ  ֲאמּוִרים ּדְ ּצָ ִמים ִאסּור ִלְנֹהג ׁשֶ ּיָ  ּכַ
ַהג ּנָ ֶהם ׁשֶ ר ּבָ ָיִמים, ֶהּתֵ ים ֲאָבל, מּוָעִטים ּבְ ֻרּבִ ּמְ , ּבַ
ּיוֹ    :יֹום' ל ּדַ

ָעַבר ִמי. ד ִמים ִאסּור ִלְנֹהג ָצִריךְ  ֵאין ּדּוינִ  ַעל ׁשֶ ּיָ  ּכַ
ַהג ּנָ ֶהם ׁשֶ ר ּבָ ֵני, ֶהּתֵ ּדּוי ִמּפְ ּנִ ָנן הּוא ׁשֶ ַרּבָ   :ּדְ

ע. ה ּבַ ּלֹא ִנׁשְ א ׁשֶ ָ ה ִיׂשּ ָ ִנים' ג ּתֹוךְ  ִאׁשּ  ְוָעַבר, ׁשָ
א ָמעוֹ  ָלׁשֹון ָאַמר ִאם, ְוָנׂשָ ׁשְ ּמַ ּלֹא ׁשֶ ה ׁשֶ ּוִאין ַיֲעׂשֶ  ִנׂשּ
הּ  ע ֵליהּ  ֲהָוה, ִעּמָ ּבַ ִנׁשְ ר ַעל ּכְ ּכָ ַאל, ַוֲאָכָלהּ  ַהּכִ ִנׁשְ  ּדְ

יִרין ָמעוֹ  ָלׁשֹון ָאַמר ִאם ֲאָבל, לוֹ  ּוַמּתִ ׁשְ ּמַ ּלֹא ׁשֶ  ׁשֶ
ְהֶיה ּתוֹ  ּתִ יִרין ֵאין, ִאׁשְ ה ַעד לוֹ  ַמּתִ ּנָ ָגְרׁשֶ ּיְ ִמים ׁשֶ ּיָ  ּכַ
ַהג ּנָ ֶהם ׁשֶ   :ִנְדרוֹ בְּ  ֹראשׁ  ַקּלּות ּבָ

 רט סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , אמן ואמר נודר שחברו השומע

ירוֹ  אוֹ  ֵמַעְצמוֹ  ַהּנֹוֵדר ֶאָחד. א ִהּדִ : ְוָאַמר ֲחֵברוֹ  ׁשֶ
ָבר אוֹ , ָאֵמן ִעְנָינוֹ  ּדָ ת ׁשֶ ֲעִנּיַ הּוא ָאֵמן ּכַ ַלת ׁשֶ  ַקּבָ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 יג
 יג

ָבִרים ֲחֵברוֹ  ֲאָבל, ָאסּור, ּדְ ׁשֶ ירוֹ  ּכְ ּלוֹ  ַמּדִ ֶ  ֵאין ִמׁשּ
ללְ  ָצִריךְ  ָבָריו ַקּבֵ   :ּדְ

 רי סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , בשפתיו הנדר לפרט שצריך

ֶדר ֵאין. א ּיֹוִציא ַעד ָחל ַהּנֶ ָפָתיו ׁשֶ ׂשְ יו ְוִיְהיוּ  ּבִ  ּפִ
ִוים ְוִלּבוֹ  ִלּבוֹ  ָהָיה ְלִפיָכךְ . ׁשָ ת ּבְ ים ִמּפַ  ְוהֹוִציא, ִחּטִ

ָפָתיו ׂשְ ת ּבִ עֹוִרים ּפַ ר, ׂשְ שְׁ  ֻמּתָ  ָהָיה ִאם ֲאָבל. ֵניֶהםּבִ
ִלּבוֹ  ת ּבְ ים ּפַ ָפָתיו ְוהֹוִציא ִחּטִ ׂשְ ת ּבִ  ָאסּור, ְסָתם ּפַ
ל ׁשֶ ים ּבְ ַעת ַעל ָנַדר ְוִאם ְלַבד ִחּטִ  ֵאינוֹ , ֲאֵחִרים ּדַ
לּוי ִלּבוֹ  ּתָ א ּבְ ִפי ֶאּלָ ּיֹאְמרוּ  ַמה ּכְ הּוא ֲאֵחִרים ׁשֶ  ׁשֶ
ם ְעּתָ ךְ , ּדַ ֶדר ָיחּול ּכָ   :ַהּנֶ

ֲחלֹום ַהּנֹוֵדר .ב לּום ֵאינוֹ , ּבַ ֵאָלה ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ּכְ , ׁשְ
ירוּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ּתִ ּיַ ָרה לוֹ  ׁשֶ ָיְדֵעי ֲעׂשָ  ְוֵישׁ  ְלִמְקֵרי ּדְ

  :ְלִדְבֵריֶהם ָלחּושׁ 

ֵדי ּתֹוךְ  ּבוֹ  ְוחֹוֵזר ַהּנֹוֵדר. ג ּבּור ּכְ יחוּ  אוֹ , ּדִ ּמִ  ּבוֹ  ׁשֶ
ֵדי ּתֹוךְ  ֲאֵחִרים ּבּור ּכְ ל ּדִ ְבֵריֶהם ְוִקּבֵ , ֶנֶדר ָהֵוי ֹלא ּדִ
אֹוֵמר ְוהּוא ךְ  ׁשֶ ִפיו ּכָ י ָאַמר ִאם ֲאָבל, ּבְ ִלּבוֹ  ָחַזְרּתִ , ּבְ
לּום ֵאינוֹ    :ּכְ

 ריא סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , נדרים יהיו לא שנדריו המתנה

ֲאִני ֶנֶדר ָהאֹוֵמר. א , ֶנֶדר ְיֵהא ֹלא ִלּדֹר רֹוֶצה ׁשֶ
ה. ֶנֶדר ֵאינוֹ , ְוָנַדר ּמֶ ָבִרים ּבַ הֹוִציא, ֲאמּוִרים ּדְ  ׁשֶ
ה ִחּלָ ָפָתיו ּתְ ׂשְ ּלֹא לֹוַמר ּבִ ב ִאם ֲאָבל, ֶנֶדר ְיֵהא ׁשֶ  ָחׁשַ

ךְ  ִלּבוֹ  ּכָ ָבִרים ָהֵוי, ּבְ ב ּדְ ּלֵ ּבַ ִלים ְוֵאיָנם ׁשֶ ֶדר ְמַבּטְ  ַהּנֶ
הֹוִציא ָפָתיו ׁשֶ ׂשְ ֲאִפיל אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבִ ן ָאַמר וּ ּדַ  ּכֵ
ַלַחשׁ  ָבִרים ָהֵוי, ּבְ ב ּדְ ּלֵ ּבַ   :ׁשֶ

ִהְתָנה ִמי. ב ל: ְוָאַמר ׁשֶ ֶאּדֹר ְנָדַרי ּכָ לֹוִני ְזַמן ַעד ׁשֶ  ּפְ
ֵטִלים ִיְהיוּ  תֹוךְ  ְוָנַדר, ּבְ ַמן ּבְ  זֹוֵכר הּוא ִאם, ַהּזְ

ַעת ִלְתָנאוֹ  ׁשְ ֶדר ּבִ ם ִנְדרוֹ , ַהּנֶ ֲהֵרי ַקּיָ ל ׁשֶ נָ  ְמַבּטֵ  אוֹ ּתְ
ָעה ׁשָ ּנֹוֵדר ּבְ ַעת ִלְתָנאוֹ  זֹוֵכר ֵאינוֹ  ְוִאם, ׁשֶ ׁשְ ֶדר ּבִ , ַהּנֶ
ַנאי ם ַהּתְ ֶדר ַקּיָ ֵטל ְוַהּנֶ ֵאין אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבָ ַנאי ׁשֶ  ַהּתְ
ל מֹוִעיל ֶדר ְלַבּטֵ א, ַהּנֶ ן ִאם ֶאּלָ ֶרנוּ  ּכֵ ֵדי ּתֹוךְ  ִיְזּכְ  ּכְ
ּבּור ֶדר ּדִ ִלּבוֹ  ְוֹיאַמר ַלּנֶ ַנאי ַעל סֹוֵמךְ  הּואשֶׁ  ּבְ , ַהּתְ
  :ְלִדְבֵריֶהם ָלחּושׁ  ְוֵישׁ 

ָבִרים ְקָצת ַעל ִהְתָנה. ג ֵהא ּדְ ּיְ ֵטל ִנְדרוֹ  ׁשֶ ֶהם ּבָ  ּבָ
ר ֲאִכיַלת ַעל ִאם, ִהְתָנה ַמה ַעל יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ  ׂשָ  אוֹ  ּבָ
ת ִתּיַ ַעת אֹוֵמר ִאם, ַיִין ׁשְ ׁשְ ֶדר ּבִ ַעת ַעל: ַהּנֶ  ּדַ

ִאם נֹוֵדר ֲאִני ִראׁשֹוָנה ִהְתֵניִתי ַמה ַעל ֶאְזּכֹר ׁשֶ ֶ  ׁשּ
ֵאֵלךְ  ַנאי ַאַחר ׁשֶ ר, ַהּתְ ַנאי, ִהְתָנה ַמה ַעל ְוִנְזּכָ  ַהּתְ
ם ֶדר ַקּיָ ֵטל ְוַהּנֶ ַעת ַעל: ָאַמר ֹלא ְוִאם, ּבָ  ִראׁשֹוָנה ּדַ
ַנאי, נֹוֵדר ֲאִני ֵטל ַהּתְ ֶדר ּבָ ם ְוַהּנֶ   :ַקּיָ

ָבִרים ֵאין. ד לוּ הַ  ּדְ א ֲאמּוִרים ּלָ בּוָעה ֶאּלָ ׁשְ  ֶנֶדר אוֹ  ּבִ
ע ּבַ ׁשְ ּנִ יעוֹ  ִמי ֲאָבל, ְלַעְצמוֹ  ְוָנַדר ׁשֶ ּבִ ִהׁשְ  אוֹ  ֲחֵברוֹ  ׁשֶ
ירוֹ  ּטּול ֵאין, ִהּדִ לּום לוֹ  מֹוִעיל ֶזה ּבִ   :ּכְ

 ריב סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , בתורה הנודר דין

ּתֹוָרה ַהּנֹוֵדר. א גֹון, ּבַ רֹות: ָאַמרשֶׁ  ּכְ זוֹ  ָעַלי ֵאּלוּ  ּפֵ , ּכְ
לּום ָאַמר ֹלא ָרה ָצִריךְ  ְוֵאין ּכְ ְלִמיד הּוא ִאם ַהּתָ  ּתַ

ָרה ָצִריךְ , ָהָאֶרץ ַעם הּוא ִאם ֲאָבל, ָחָכם ֵדי ַהּתָ  ּכְ
ּלֹא ְנָדִרים ֹראשׁ  ַקּלּות ִיְנֲהגוּ  ׁשֶ ה ָנַדר ְוִאם. ּבִ ּמֶ  ּבַ

תּוב ּכָ ֶ הּ  ׁשּ ֲהֵרי ָאסּור, ּבָ תּוב ׁשֶ הּ  ּכָ  ְנָטָלהּ . ִאסּור ּבָ
ָידוֹ  הּ  ְוָנַדר ּבְ ִמי, ּבָ ַדר ּכְ ּנָ ה ׁשֶ ּמֶ תּוב ּבַ ּכָ ֶ הּ  ׁשּ ִמי ּבָ   ,ּדָ

 ריג סימן
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 יג
 יג

' ג ּובוֹ , ממש בו שאין דבר על חלים הנדרים שאין
  ְסִעיִפים:

ָבר ַעל ָחִלין ֵאין ְנָדִרים. א ֵאין ּדָ שׁ  ּבוֹ  ׁשֶ יַצד. ַמּמָ , ּכֵ
ֲאִני ָנםקוּ : ָאַמר ר ׁשֶ ךָ  ְמַדּבֵ ֲאִני, ִעּמְ ה ׁשֶ , ְלךָ  עֹוׂשֶ
ֲאִני ךְ  ׁשֶ ֲאִני, ְלךָ  ְמַהּלֵ ן ׁשֶ ךָ  ָיׁשֵ  ְוֵכן, ֶנֶדר ֵאינוֹ  ִעּמְ
ּבּוַרי: ָאַמר ִאם ִתי ּדִ ּיָ  ָעֶליךָ  ֲאסּוִרים ַוֲהִליָכִתי ַוֲעׂשִ

ָנה ָנן ּוִמיהוּ , ֶנֶדר ֵאינוֹ , ָעַלי ֲאסּוָרה ְוׁשֵ ַרּבָ  יךְ ָצרִ  ִמּדְ
ֵאָלה ִמיַעת ָעָליו ָהאֹוֵסר ְראּוֵבן ְלִפיָכךְ  ׁשְ ת ׁשְ ִפּלַ  ּתְ
ְמעֹון ֵאָלה ָצִריךְ , ׁשִ ָנן ׁשְ ַרּבָ  קּוָנם: ָאַמר ִאם ֲאָבל, ִמּדְ

י ר ּפִ ךָ  ְמַדּבֵ  ַרְגַלי קּוָנם, ְלךָ  עֹוׂשֹות ָיַדי קּוָנם, ִעּמְ
כֹות ָנה ֵעיַני קּוָנם, ְלךָ  ְמַהּלְ ֵ ׁשּ מּור רֶנדֶ  ָהֵוי, ּבַ  ִמן ּגָ
ן ְוָכל. ַהּתֹוָרה ּכֵ י ָעֶליךָ  ֵיָאֵסר: ָאַמר ִאם ׁשֶ  ְלִדּבּוִרי ּפִ
ִתי ְוָיַדי ּיָ   :ְלִהּלּוִכי ְוַרְגַלי ַלֲעׂשִ

ֶנה: ָהאֹוֵמר. ב ֶרק ֶאׁשְ ִאּלוּ  ָהֵוי, ֶזה ּפֶ  ָלֵתת ָנַדר ּכְ
  :ְצָדָקה

ָנה ֵעיַני קּוָנם: ָאַמר. ג ׁשֵ , ְלָמָחר ןִאישַׁ  ִאם ַהּיֹום ּבְ
ן ֹלא א ַהּיֹום ִייׁשַ ּמָ ח ׁשֶ ּכַ ן ִיׁשְ  ִאם ֲאָבל, ְלָמָחר ְוִייׁשַ

ָנה ֵעיַני קּוָנם: ָאַמר ׁשֵ ן ִאם ְלָמָחר ּבְ  ָיכֹול, ַהּיֹום ִאיׁשַ
ן יָנן ְוֹלא ַהּיֹום ִליׁשַ א ַחְיׁשִ ּמָ ח ְלָמָחר ׁשֶ ּכַ  ִנְדרוֹ  ִיׁשְ
ן   :ְוִייׁשַ

 ריד סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , התרה צריך מנהג על לעבר

ָבִרים. א ִרים ּדְ ּתָ ֶהם ְוַהּיֹוְדִעים ַהּמֻ ֵהם ּבָ ִרים ׁשֶ  ֻמּתָ
ֶהם ָנֲהגוּ  ִאּלוּ  ָהֵוי, ִאסּור ּבָ לוּ  ּכְ ֶנֶדר ֲעֵליֶהם ִקּבְ  ּבְ

יָרם ְוָאסּור ֶהם ְלַהּתִ ךְ . ּבָ ָרִגיל ִמי, ִהְלּכָ  ְלִהְתַעּנֹות ׁשֶ
ֲעִנּיֹות ְפֵני ּתַ ּלִ ָנה אשׁ רֹ  ׁשֶ ָ ין ַהׁשּ ּבֵ ָנה ֹראשׁ  ְוׁשֶ ָ  ְליֹום ַהׁשּ
ּפּוִרים ָרִגיל ּוִמי, ּכִ ּלֹא ׁשֶ ר ֶלֱאֹכל ׁשֶ ׂשָ ּלֹא ּבָ  ְוׁשֶ
ּתֹות ַתּמּוז ז"ִמי אוֹ  ָאב ֹחֶדשׁ  ֵמֹראשׁ  ַיִין ִלׁשְ  ְורֹוֶצה, ּבְ

ֵאינוֹ  ֵמֲחַמת ּבוֹ  ַלֲחֹזר ִריא ׁשֶ ירוּ ' ג ָצִריךְ , ּבָ ּתִ ּיַ . לוֹ  ׁשֶ
שָׁ  ִאם ִהְתִחיל ָעהּבְ ְעּתוֹ  ָהָיה ִלְנֹהג ׁשֶ ן ִלְנֹהג ּדַ  ּכֵ

ן ְוָנַהג, ְלעֹוָלם ַעם ֲאִפּלוּ  ּכֵ ָרה ָצִריךְ , ַאַחת ּפַ  ַהּתָ
ח ֲחָרָטה ְוִיְפּתַ ְתָחֵרט ּבַ ּמִ ַהג ׁשֶ ּנָ ן ׁשֶ ם ּכֵ . ֶנֶדר ְלׁשֵ
ְקָצת ִלְנֹהג ָהרֹוֶצה, ְלִפיָכךְ  ָבִרים ּבִ ִרים ּדְ ּתָ  ִלְסָיג, ַהּמֻ

ת ֹיאַמר, ִריׁשּותּופְ  ְתִחּלַ ֵאינוֹ  ַהְנָהָגתוֹ  ּבִ ל ׁשֶ  ָעָליו ְמַקּבֵ
ן ֶנֶדר ּכֵ ֵאין ֹיאַמר ְוַגם, ּבְ ַדְעּתוֹ  ׁשֶ ן ִלְנֹהג ּבְ א ּכֵ  ֶאּלָ

ַעם ּפַ ָעִמים אוֹ  ַההּוא ּבַ ּפְ ְרֶצה ּבַ ּיִ  ֲאָבל. ְלעֹוָלם ְוֹלא, ׁשֶ
ְדָבִרים ִאסּור ַהּנֹוֲהִגים ִרים ּבִ ּתָ סֹוְבִרים ֵמֲחַמת ַהּמֻ  ׁשֶ

ֵהם ִאּלוּ  ָהֵוי ֹלא, ֲאסּוִרים ׁשֶ לּום ּכְ ֶנֶדר ִקּבְ  ִמי ְוֵישׁ . ּבְ
אֹוֵמר ִאם, ׁשֶ ָדָבר ִאסּור ְוָנַהג טֹוֶעה ׁשֶ ר ּבְ ּתָ , ַהּמֻ
ָאל יִרים ִנׁשְ ה לוֹ  ּוַמּתִ ֹלׁשָ ׁשְ ֵעין ּבִ ַרת ּכְ . ְנָדִרים ַהּתָ
הּוא יֹוֵדעַ  ְוִאם ר ׁשֶ יִרין ֵאין, רִאסוּ  ּבוֹ  ְוָנַהג ֻמּתָ  ַמּתִ
ֵעין ֲאִפּלוּ  לוֹ  ַרת ּכְ ָהֵוי, ְנָדִרים ַהּתָ ִאּלוּ  ּדְ לוֹ  ּכְ  ַעל ִקּבְ

ִאסּוִרים ַעְצמוֹ  ֲאָסְרָתן ּכְ ֵאין ּתֹוָרה ׁשֶ ר ָלֶהם ׁשֶ  ֶהּתֵ
  :ְלעֹוָלם

ַלת. ב ים ַקּבָ  ַוֲאִפּלוּ , ַזְרָעם ְוַעל ֲעֵליֶהם ָחָלה ָהַרּבִ
ְדָבִרים ּלֹא ּבִ ל ׁשֶ ֵני ֲעֵליֶהם וּ ִקּבְ ָמה ָהִעיר ּבְ ַהְסּכָ , ּבְ

א ּנֹוֲהִגין ֶאּלָ ן ׁשֶ ֵדר ַלֲעׂשֹות ֵמַעְצָמם ּכֵ , ַלּתֹוָרה ּוְסָיג ּגָ
ִאים ְוֵכן ם ָלדּור ָלִעיר ִמחּוץ ַהּבָ י ֵהם ֲהֵרי, ׁשָ ַאְנׁשֵ  ּכְ

ִבים ָהִעיר ָנָתן ַלֲעׂשֹות ְוַחּיָ ַתּקָ ְדָבִרים ְוַאף, ּכְ ָהיוּ  ּבִ  ׁשֶ
ֶהם יםֲאסּורִ  ִעיָרם ּבָ ֵני ּבְ  ָהִעיר ִמְנַהג ְוֵאין ִמְנָהָגם ִמּפְ
אוּ  ּבָ הּ  ָלדּור ׁשֶ רוּ , ֶלֱאֹסר ּבָ ֶהם ֻהּתְ ם ֵאין ִאם ּבָ ְעּתָ  ּדַ
  :ַלֲחֹזר

 רטו סימן
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , מצוה דבר על חלים שהנדרים

ַבר ַעל ָחִלים ְנָדִרים. א יַצד. ִמְצָוה ּדְ  ּוָנםק: ָאַמר, ּכֵ
ה ֲאִני ֻסּכָ ב ׁשֶ ב ָאסּור, נֹוֵטל ֲאִני לּוָלב, יֹוׁשֵ  ִליׁשֵ

ה ֻסּכָ   :לּוָלב ְוִלּטֹל ּבַ
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 יג
 יג

תֹות ּבוֹ  ְוֵאַרע ָידּועַ  ְזַמן ְלִהְתַעּנֹות ָנַדר. ב ּבָ  ְוָיִמים ׁשַ
יִרין, ֹחֶדשׁ  ְוֹראשׁ  טֹוִבים  לוֹ  ּופֹוְתִחין ִנְדרוֹ  לוֹ  ַמּתִ
ֶהם אֹוְמִרים ּבָ ְמתָּ  ּלוּ אִ : לוֹ  ׁשֶ ךָ  ַעל ׂשַ עוּ  ִלּבְ ְפּגְ ּיִ  ׁשֶ
תֹוךְ  ַמן ּבְ ה ַהּזְ ִמים ֵאּלוּ  ַהּזֶ ר, נֹוֵדר ָהִייתָ  ֹלא ַהּיָ  ְוֻהּתַ
ל ֶדר ּכָ   :ַהּנֶ

ה. ג ּמֶ ָבִרים ּבַ ִריךְ  ֲאמּוִרים ּדְ ּצָ ָרה ׁשֶ לוֹ , ַהּתָ ּבְ ּקִ ׁשֶ  ּכְ
ְלׁשֹון ָאַמר, ֶנֶדר ּבִ ךְ  ָיִמים ֲאִכיַלת קּוָנם: ׁשֶ  ְוָכךְ  ּכָ
א הֹוִציאוֹ  ֹלא ִאם ֲאָבל, ָעַלי ְלׁשֹון ֶאּלָ ַלת ּבִ  ַקּבָ

ֲעִנית ת ֹלא ּדֹוֶחה ֵאינוֹ , ּתַ ּבָ  ֹחֶדשׁ  ְוֹראשׁ  טֹוב ְויֹום ׁשַ
ה ְוֹלא ָרה ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ּופּוִרים ֲחֻנּכָ  ֹלא ַוֲאִפּלוּ , ַהּתָ
ל א ְלִהְתַעּנֹות ָעָליו ִקּבֵ ת ֶאּלָ ּבָ ׁשַ ְלַבד טֹוב ְויֹום ּבְ   :ּבִ

ל. ד ְלׁשֹון ָעָליו ַהְמַקּבֵ ת ָלצּום ֶנֶדר ּבִ ּבָ ׁשַ , טֹוב ְויֹום ּבְ
ֶדר ָחל ל' ב אוֹ ' א יֹום ָלצּום ַהּנֹוֵדר ְוֵכן. ַהּנֶ , ָיָמיו ּכָ

ֶהם ּוָפַגע ּפּור יֹום ֶעֶרב אוֹ  טֹוב יֹום ּבָ ב, ּכִ , ָלצּום ַחּיָ
ַגע םאִ  ֲאָבל, ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין ֶהם ּפָ  ּבָ
ה ֵטל ִנְדרוֹ , ּופּוִרים ֲחֻנּכָ   :ּבָ

ְנָדִרים ָהא. ה ַבר ַעל ָחִלים ּדִ ְוָקא, ִמְצָוה ּדְ ִמְצַות ּדַ  ּבְ
ה ין ֲעׂשֵ שׁ  ּבֵ ּיֵ הּ  ׁשֶ ה ּבָ ֵריָדא ֲעׂשֵ ין ּגְ שׁ  ּבֵ ּיֵ ה ׁשֶ  ֲעׂשֵ

ִקּיּוָמהּ  ה ְוֹלא ּבְ ֲעׂשֶ ִבּטּוָלהּ  ּתַ ֶזה ֶהְפֵרשׁ  ְוֵאין, ּבְ ין ּבָ  ּבֵ
א ִאסּור א ְלִאסּור ֵמֵאָליו ַהּבָ  ֲאָבל, ַעְצמוֹ  ְיֵדי ַעל ַהּבָ
ה ֹלא ִמְצַות ַעל ֲעׂשֶ ַעְלָמא ּתַ ין ָחל ֵאינוֹ , ּדְ ִבּטּולוֹ  ּבֵ  ּבְ
ין ִקּיּומוֹ  ּבֵ יַצד. ּבְ ָאַמר ֲהֵרי, ּכֵ , ָעַלי ְנֵבָלה ֲאִכיַלת: ׁשֶ
ֶדר ֵאין ין ְוהּוא, ָעָליו ָחל ַהּנֶ א ְלִאסּור ַהּדִ  ַעל ַהּבָ
גֹון, ַעְצמוֹ  ְיֵדי ָאַמר ּכְ בּוָעה: ׁשֶ ּלֹא ׁשְ ר ֹאַכל ׁשֶ ּכָ  ּכִ
ר: ְוָאַמר ְוָחַזר, ֶזה ּכָ ב ֵאינוֹ , ָעַלי ֶזה ּכִ א ַחּיָ  ַאַחת ֶאּלָ

ַהְינוּ  ּום ּדְ ל ִמׁשּ בּוָעה ַיֵחל ּבַ ׁשְ : ָאַמר ִאם ְוֵכן, ּדִ
בּוָעה ּלֹא ׁשְ ה ׁשֶ ּתֶ ָתה, ָנִזיר ִניֲהֵרי ְוָאַמר ְוָחַזר ֶאׁשְ , ְוׁשָ
ב ֵאינוֹ  א ַחּיָ ַהְינוּ  ַאַחת ֶאּלָ ל ּדְ בּוָעה ַיֵחל ּבַ ׁשְ  ֲאָבל, ּדִ

ְנִזירּות א, ֹלא ּדִ ן ִאם ֶאּלָ ַאל ּכֵ בּוָעה ַעל ִנׁשְ ְ ָאז ַהׁשּ  ׁשֶ

ִזירּות ָחל ֶדר. ָעָליו ַהּנְ ע ִמי ַעל ָחל ְוַהּנֶ ּבַ ׁשְ ּנִ  ׁשֶ
ן יׁשַ ּיִ ה אוֹ  ׁשֶ ּתֶ ׁשְ ּיִ י ַעל ְוַאף, ׁשֶ שׁ  ּפִ ּיֵ ִבּטּולוֹ  ׁשֶ  ֹלא ּבְ
ה ֲעׂשֶ   :ּתַ

ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ו ָבִרים ָנַדר ׁשֶ גֹון, ָהֲאסּוִרים ִמּדְ  ּכְ
ֶדר ָחל, ּוְטֵרפֹות ְנֵבלֹות  עֹוֵבר ֵמֶהם אֹוֵכל ְוִאם ַהּנֶ
ֹלא יס ִאם ֲאָבל, ַיֵחל ּבְ ֶהם ִהְתּפִ ָבר ּבָ  ֵאינוֹ , ַאֵחר ּדָ
ס ֵאין, ִנְתּפָ ְעּתוֹ  ׁשֶ א ּדַ ר ֶאּלָ ִעּקַ ָהֵוי ָהִאסּור ּבְ  ֵליהּ  ּדְ
יס ָדָבר ַמְתּפִ ָבר ֲאָבל, ָהָאסּור ּבְ ָאסּור ּדָ ָנן ׁשֶ ַרּבָ , ִמּדְ
ְלׁשֹון ָעָליו ַוֲאָסרוֹ  יס ֶנֶדר ּבִ ָבר ּבוֹ  ְוִהְתּפִ , ַאֵחר ּדָ
ס ֶדר ִנְתּפַ ּנֶ   :ְוָאסּור ּבַ

 רטז סימן
ין ִחלּוק  ְוִדין, ֵאלוּ  ָאַמר לֹא אוֹ  לוּ אֵ  ֵפרֹות ָהאֹוֵמר ּבֵ
ל ַהּנֹוֵדר ָ ְנָדִרים הֹוְלִכין ְוֵכיַצד, (ֵמַהְמֻבׁשּ  ְלׁשֹון ַאַחר ּבִ

  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ ), ּתֹוָרה

רֹות קּוָנם. א ִחּלּוֵפיֶהם ָאסּור, ָעַלי ָהֵאּלוּ  ּפֵ  ּבְ
ִקין לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין ּוְבִגּדּוֵליֶהם ׁשְ ּמַ , ֵמֶהם ִאיןַהּיֹוצְ  ּבַ

ִגּדּוֵלי ָאסּור ְוֵכן ּדּוֵליֶהן ּבְ  ִחּלּוֵפיֶהן ִחּלּוֵפי ֲאָבל, ּגִ
ִרים ָבר הּוא ְוִאם, ֻמּתָ ְרעוֹ  ּדָ ּזַ ֶלה ׁשֶ ּדּוֵלי ּכָ ּדּוָליו ּגִ  ּגִ
ִרים ין ְוֵכן, ֻמּתָ א, ָהֵאּלוּ : ָאַמר ֹלא ִאם ַהּדִ  ָהיוּ  ֶאּלָ
  :ָעַלי ֵהם קּוָנם: ְוָאַמר ְלָפָניו

ֲאִני ַמה קּוָנם: ָאַמר .ב ֶ  ִאם, ֵמֶהם טֹוֵעם אוֹ  אֹוֵכל ׁשּ
ָבר הּוא ְרעוֹ  ּדָ ּזַ ֵלה ׁשֶ גֹון ּכָ ים ּכְ , ָבֶהם ְוַכּיֹוֵצא ִחּטִ
ר ִחּלּוֵפיֶהם ֻמּתָ ָבר הּוא ְוִאם, ּוְבִגּדּוֵליֶהם ּבְ ֵאין ּדָ  ׁשֶ
ֵלה ַזְרעוֹ  ּזֹוְרִעים ּכָ ׁשֶ גֹון, אֹותוֹ  ּכְ , ּוְבָצִלים ׁשּום ּכְ
ּדּוֵלי ֲאִפּלוּ  ּדּוִלין ּגִ ִקים ְוֵכן ֲאסּוִרים ּגִ  ַהּיֹוְצִאים ַמׁשְ
רֹות קּוָנם: ָאַמר ִאם ְוֵכן. ֲאסּוִרים ֵמֶהם  ַעל ָהֵאּלוּ  ּפֵ
לֹוִני ִחּלּוֵפיֶהם ָאסּור, ּפְ   :ּוְבִגּדּוֵליֶהם ּבְ
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ּתוֹ  ָאַמר. ג ה קּוָנם: ְלִאׁשְ  ָאסּור, ָעַלי ָיַדִיךְ  ַמֲעׂשֵ
חִ  ֲאִני קּוָנם: ָאַמר. ּוְבִגּדּוֵליֶהן ּלּוֵפיֶהםּבְ  אוֹ  אֹוֵכל ׁשֶ

ֲאִני ה טֹוֵעם ׁשֶ ֲעׂשֵ ר, ָיַדִיךְ  ִמּמַ ִחּלּוֵפיֶהן ֻמּתָ  ּבְ
ָדָבר ּוְבִגּדּוֵליֶהן ְרעוֹ  ּבְ ּזַ ֵלה ׁשֶ ָדָבר ֲאָבל, ּכָ ֵאין ּבְ  ׁשֶ

ֵלה ַזְרעוֹ  ּדּוֵלי ֲאִפּלוּ , ּכָ ּדּוִלין ּגִ   :ֲאסּוִרין ּגִ

ֲאִני ְלֵביְתךָ  קּוָנם: ַלֲחֵברוֹ  ָאַמר .ד ְדךָ , ִנְכָנס ׁשֶ  ׂשָ
ֲאִני ָכָרן אוֹ  ֵמת, לֹוֵקחַ  ׁשֶ ּמְ ר, ְלַאֵחר ְנָתָנן אוֹ  ׁשֶ , ֻמּתָ
ל ֲאָבל הּוא ּכָ ְרׁשּותוֹ  ׁשֶ  ְוַאַחר ְמָכרוֹ  ֲאִפּלוּ  ָאסּור, ּבִ
ךְ  ַפל אוֹ  ְקָנאוֹ  ּכָ ּנָ ָנאוֹ  ֹלא ַוֲאִפּלוּ , ּוְבָנאוֹ  ׁשֶ ְמקֹומוֹ  ּבְ  ּבִ

  :ָהִראׁשֹון

ֲאִני ֶזה ְלַבִית קּוָנם: ָאַמר. ה  ּבוֹ  ָאסּור, ּבוֹ  ִנְכָנס ׁשֶ
ין ְלעֹוָלם ת ּבֵ ּמֵ  ְוִאם, ַלֲאֵחִרים ְנָתנוֹ  אוֹ  ְמָכרוֹ  אוֹ  ׁשֶ

ְמקֹומוֹ  ֲאִפּלוּ , ּוְבָנאוֹ  ָנַפל תוֹ  ּבִ ר, ָהִראׁשֹוָנה ּוְבִמּדָ   :ֻמּתָ

ֲאִני ֶזה ךָ ְלֵביתְ  קּוָנם: ָאַמר. ו  ּבוֹ  ָאסּור, ִנְכָנס ׁשֶ
ין, ְלעֹוָלם ת ּבֵ ּמֵ ין ְלַאֵחר ְנָתנוֹ  אוֹ  ְמָכרוֹ  אוֹ  ׁשֶ  ּבֵ
ַפל ּנָ יר ִמי ְוֵישׁ . ּוְבָנאוֹ  ׁשֶ ּתִ ּמַ ֵמת ׁשֶ  אוֹ  ְמָכרוֹ  אוֹ  ּבְ
ָנַפל ְואֹוֵסר, ְנָתנוֹ  אֹוֵסר ִמי ְוֵישׁ . ּוְבָנאוֹ  ּבְ זוֹ  ׁשֶ  ּבְ

יר זוֹ  ּוַמּתִ   :ּבְ

ְמעֹון ְראּוֵבן ָאַמר. ז ִית קּוָנם: ְלׁשִ ה ֶזה ּבַ ַאּתָ , ִנְכָנס ׁשֶ
ָכרוֹ  אוֹ  ּוֵמת ּמְ ָהאֹוֵסר, ָאסּור, ְלַאֵחר ׁשֶ ָבר ׁשֶ הּוא ּדָ  ׁשֶ
ּלוֹ  י ַעל ַאף, ֲחֵברוֹ  ַעל ׁשֶ ָצא ּפִ ּיָ  ֲהֵרי, ֵמְרׁשּותוֹ  ׁשֶ
ִאסּורוֹ  הּוא  ְלֵביִתי קּוָנם: לוֹ  ָאַמר ִאם ֲאָבל. עֹוֵמד ּבְ

ה ַאּתָ , ְלַאֵחר ְנָתנוֹ  אוֹ  ְמָכרוֹ  אוֹ  ֵמת ִאם, ִנְכָנס ׁשֶ
ר ה ֲהֵרי: ִלְבנוֹ  ָהאֹוֵמר. ֻמּתָ ִתי ָאסּור ַאּתָ ֲהִנּיָ  אוֹ , ּבַ

ע ּבַ ׁשְ ּנִ ּלֹא ׁשֶ ּנוּ , ֵמת ִאם, ּבוֹ  ֵיָהֶנה ׁשֶ ה, ִייְרׁשֶ ּזֶ  ׁשֶ
אֹוֵמר  ָעָליו ָאַסר ִאם ֲאָבל. ֲאסּוִרין ָעֶליךָ  ְנָכַסי: ּכְ

תוֹ הֲ  ין: ּוֵפֵרשׁ  ִנּיָ יו ּבֵ ַחּיָ ין ּבְ מֹותוֹ  ּבֵ  ֹלא ֵמת ִאם, ּבְ
ּנוּ  ה, ִייְרׁשֶ ּזֶ אֹוֵמר ׁשֶ   :ֲאסּוִרים ָעֶליךָ  ֵאּלוּ  ְנָכַסי: ּכְ

ִרי: ַלֲחֵברוֹ  ָאַמר. ח ּכָ  ְנָתָנהּ  ֲאִפּלוּ , ָעֶליךָ  ֲאסּוָרה זוֹ  ּכִ
ָנה לוֹ  ַמּתָ  לוֹ  ְוָנְפלוּ  ֵמת. לוֹ  ֲאסּוָרה, לוֹ  ְמָכָרהּ  אוֹ  ּבְ

ה ירּוׁשָ ָתָנהּ  אוֹ , ּבִ ּנְ ֶרת, לוֹ  ְנָתָנהּ  ְוהּוא ְלַאֵחר ׁשֶ  ֻמּתֶ
ּלֹא, לוֹ  א ָאַמר ׁשֶ ִרי ֶאּלָ ּכָ ה, ּכִ ּלוֹ  ֵאיָנהּ  ְוַעּתָ   :ׁשֶ

ר קּוָנם: ָאַמר. ט ׂשָ ר, ָעַלי ְוַיִין ּבָ יל ֻמּתָ ַתְבׁשִ שׁ  ּבְ ּיֵ  ׁשֶ
ר ּבוֹ  ׂשָ י ַעל ַאף, ְוַיִין ּבָ  ְוִאם. ַטַעם ּבוֹ  ּנֹוְתִניןשֶׁ  ּפִ

ר קּוָנם: ָאַמר ׂשָ ֲאִני ְוַיִין ּבָ ֲאִני אוֹ  טֹוֵעם ׁשֶ , אֹוֵכל ׁשֶ
ָאַמר אוֹ  ר קּוָנם ׁשֶ ׂשָ  ָאסּור, ָעַלי ֶזה ַיִין אוֹ  ּבָ

יל ַתְבׁשִ שׁ  ּבְ ּיֵ   :ַיִין ַטַעם ּבוֹ  ׁשֶ

ֲאָסרוֹ  ֶזה ַיִין ִנְתָעֵרב. י ַיִין ַעְצמוֹ  ַעל ׁשֶ  ֲאִפּלוּ  ,ַאֵחר ּבְ
ה ָחִבית ִטּפָ ֵני, ַהּכֹל ֶנֱאַסר, ּבְ שׁ  ִמּפְ ּיֵ ִאיל לוֹ  ׁשֶ  ְלַהׁשְ
ה ִנְדרוֹ  ַעל ָדָבר ַנֲעׂשָ שׁ  ּכְ ּיֵ יִרין לוֹ  ׁשֶ ֵאינוֹ  ַמּתִ ֵטל ׁשֶ  ּבָ

ִמינוֹ    :ּבְ

ל ֵיינוֹ  ַעְצמוֹ  ַעל ָהאֹוֵסר. יא לֹוִני ׁשֶ ל אוֹ  ּפְ  ָמקֹום ׁשֶ
לֹוִני ינוֹ . ּפְ ִדין ּדִ ָאסּור ֶזה ַיִין ַעְצמוֹ  ַעל ֹוֵסרָהא ּכְ  ׁשֶ

יל ְבׁשִ ּתַ ַפל ּבַ ּנָ ין ְוהּוא. ַיִין ַטַעם ּבוֹ  ְוֵישׁ  ּבוֹ  ׁשֶ  ִאם ַהּדִ
ה ַיִין אֹותוֹ  ֶדר ַאַחר ֹחֶמץ ַנֲעׂשָ הּוא, ַהּנֶ  ָאסּור ׁשֶ
ָהָיה ַמה ֲאָבל. ָעָליו ֶ ַעת ֹחֶמץ ׁשּ ׁשְ ֶדר ּבִ ר, ַהּנֶ   ,ֻמּתָ

ר, ָעַלי ַוֲעָנִבים ִתיםֵזי קּוָנם: ָאַמר. יב ֶמן ֻמּתָ ׁשֶ  ְוַיִין ּבְ
 קּוָנם: ָאַמר ְוִאם. ָחָדשׁ  הּוא ֲאִפּלוּ , ֵמֶהם ַהּיֹוֵצא
ֲאִני ַוֲעָנִבים ֵזיִתים ָאַמר אוֹ , טֹוֵעם ׁשֶ  ֵזיִתים קּוָנם ׁשֶ

ִקים ַאף ָאסּור, ָעַלי ֵאּלוּ  ַוֲעָנִבים ׁשְ ּמַ  ֵמֶהם ַהּיֹוֵצא ּבַ
יל ְבׁשִ נּ  ּוַבּתַ ֶהם ֹוְתִניןׁשֶ   :ַטַעם ּבָ

 ריז סימן
ין ל ַהּנֹוֵדר ּדִ ָ ה, ֵמַהָמִליחַ , ֵמַהְמֻבׁשּ , ְקֵדָרה ִמַמעׂשֵ

ְנָדִרים הֹוְלִכין ְוֵכיַצד, ְודֹוֵמיֶהם ֵני ְלׁשֹון ַאַחר ּבִ  ּבְ
  ְסִעיִפים: ח"מ ּובוֹ , ָאָדם
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ע ָנַדר. א ּבַ ל ִנׁשְ ָ ֻבׁשּ ֶרךְ  ִאם, ֵמַהּמְ  םָמקוֹ  אֹותוֹ  ּדֶ
אֹותוֹ  ּקֹוְרִאין ְזַמן ּוְבאֹותוֹ  ָלׁשֹון ּבְ ל ׁשֶ ָ  ֲאִפּלוּ  ְמֻבׁשּ
לּוק ְלָצִלי ּכֹל ָאסּור ֶזה ֲהֵרי, ּוְלׁשָ ם ֵאין ְוִאם. ּבַ ְרּכָ  ּדַ

ל ִלְקרֹות ָ א ְמֻבׁשּ ר ֶאּלָ ל ְלָבׂשָ ֵ ׁשּ ְתּבַ ּנִ ַמִים ׁשֶ , ּוְבַתְבִלין ּבְ
ר ֶזה ֲהֵרי ָצִלי ֻמּתָ לּוק ּבְ ן ןְוכֵ . ּוְבׁשָ ָ ן ַהְמֻעׁשּ  ְוַהְמֻטּגָ

ל ָ ֻבׁשּ י ְוַהּמְ ַחּמֵ  ּבוֹ  הֹוְלִכים, ָבהם ְוַכּיֹוֵצא ְטֶבְרָיא ּבְ
ׁשֹון ַאַחר ל ַהּלָ ֵני ׁשֶ   :ָהִעיר ּבְ

ה ַהּנֹוֵדר. ב ֲעׂשֵ א ָאסּור ֵאינוֹ , ְקֵדָרה ִמּמַ ָבִרים ֶאּלָ  ִמּדְ
יִחים ְרּתִ ּמַ ְקֵדָרה אֹוָתם ׁשֶ גֹון, ּבִ  ְלִביבֹותוּ  ִריפֹות ּכְ

ל ַעְצמוֹ  ָאַסר. ָבֶהם ְוַכּיֹוֵצא ֵדָרה ַהּיֹוֵרד ִמּכָ  ֲהֵרי, ַלּקְ
ָכל ָאסּור ֶזה ִלים ּבְ ְ ׁשּ ְתּבַ ְקֵדָרה ַהּמִ  ֵמַהּיֹוֵרד ָנַדר. ּבִ

ּנּור ְלתֹוךְ  א ָאסּור ֵאינוֹ , ַהּתַ ַפת ֶאּלָ ל: ָאַמר ְוִאם. ּבְ  ּכָ
ה ּנּור ַמֲעׂשֵ ָכל ָאסּור, ָעַלי ּתַ הַהנַּ  ּבְ ַתּנּור ֲעׂשֶ   :ּבְ

ע אוֹ  ָנַדר. ג ּבַ ִליחַ  ִמן ִנׁשְ ם ִאם, ַהּמָ ְרּכָ  ִלְקרֹות ּדַ
לּוִחים ְלָכל ָמִליחַ  ל ָאסּור ֶזה ֲהֵרי, ַהּמְ ּכָ לּוִחין ּבַ  ַהּמְ
א ָמִליחַ  ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ  ם ֶאּלָ ָעה ְלִהְתַקּיֵ  ֵאין ְוִאם. ְלׁשָ
ם ְרּכָ א ָמִליחַ  ִלְקרֹות ּדַ ְלַבד ִליחַ מָ  ְלָדג ֶאּלָ  ֵאינוֹ , ּבִ
א ָאסּור ָדג ֶאּלָ ע אוֹ  ָנַדר ָמִליחַ  ּבְ ּבַ בּושׁ  ִמן ִנׁשְ , ַהּכָ
ם ִאם ְרּכָ בּושׁ  ִלְקרֹות ּדַ ים ְלָכל ּכָ בּוׁשִ  ֶזה ֲהֵרי, ַהּכְ

ּכֹל ָאסּור ם ֵאין ְוִאם. ּבַ ְרּכָ בּושׁ  ִלְקרֹות ּדַ א ּכָ  ֶאּלָ
בּושׁ  ְלָיָרק ְלַבד ּכָ אאֶ  ָאסּור ֵאינוֹ , ּבִ ָכבּושׁ  ּלָ ל ּבְ  ׁשֶ
ל ְוֵכן. ָיָרק ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ ֵני ִמְקָצת ָהיוּ . ּבָ קֹום ּבְ  ַהּמָ

ךְ  לוֹ  קֹוִרין ָצָתן ּכָ  ַאַחר הֹוְלִכין ֵאין, קֹוִרין ֵאין ּוִמּקְ
א, ָהֹרב  ְנָדִרים ְסֵפק ְוָכל ְנָדִרים ְסֵפק ֶזה ֲהֵרי ֶאּלָ

  :ְלַהְחִמיר

א ָאסּור ֵאינוֹ , ַליעָ  ָיָרק קּוָנם: ָאַמר. ד ֶנֱאָכִלין ֶאּלָ  ּבְ
ים  ַאף ָאסּור, ָעַלי ְקֵדָרה ִיְרֵקי ָאַמר ְוִאם. ַחּיִ

ים ׁשִ ִנְכּבָ הּ  ּבְ ל ָיָרק ָאַמר ְוִאם. ּבָ ֵ ׁשּ ְתּבַ ְקֵדָרה ַהּמִ  ֵאינוֹ  ּבִ
א ָאסּור ל ֶאּלָ ֵ ׁשּ ִמְתּבַ הּ  ּבְ ָכל ָאסּור ּוִמיהוּ , ּבָ  ּבְ

ל ֵ ׁשּ ְתּבַ הּ  ַהּמִ ּלּוִעין ַאף, ּבָ ּדִ ל ּבַ ּכָ ָבר ׁשֶ ִליחַ  ּדָ ָ ַהׁשּ  ׁשֶ
ְכַלל הּוא, ָעָליו ִנְמָלךְ  ין ּבִ  ָאַמר ְוִאם. ַההּוא ַהּמִ

לּוחוֹ  א מֹוֵצא ְוֵאינוֹ , ָיָרק ִלי ַקח: ִלׁשְ ּלּוִעים ֶאּלָ , ּדִ
ְרֶצה: לֹוַמר ּבוֹ  ִנְמָלךְ  הּוא ּלּוִעין ּתִ  ָנַדר ִאם ֲאָבל. ּדִ

ּלּוִעין ָיָרק רֻמתָּ , ֵמַהּדִ   :ּבְ

ָרק ַהּנֹוֵדר. ה ָיֵבשׁ  ֲאִפּלוּ  ָאסּור, ֵמַהּיָ ֵאין ֵמַאַחר, ּבְ  ׁשֶ
ר, ּגֶֹרן לוֹ  פֹוִלין ּוֻמּתָ ים ּבְ שׁ  ֵמַאַחר, ְיֵבׁשִ ּיֵ , ּגֶֹרן לוֹ  ׁשֶ

א ָיָרק ִנְקָרִאים ְוֵאיָנם ִחים ֶאּלָ   :ַהּלַ

ָרק ַהּנֹוֵדר. ו ק, ֵמַהּיָ ּפֵ ְלִמי ִנְסּתַ רּוׁשַ ּיְ  ָאסּור הּוא ִאם ּבַ
  בקולקס

ר ַהּנֹוֵדר. ז ׂשָ ִגיִדין ָאסּור, ֵמַהּבָ יִדין, ּבְ ר, ֵמַהּגִ  ֻמּתָ
ר ָבׂשָ   :ּבְ

ם ָמקֹום. ח ְרּכָ ּדַ ַלח ִאם ׁשֶ ִליחַ  ָאָדם ִיׁשְ  לוֹ  ִלְקנֹות ׁשָ
ר ׂשָ א ָמָצאִתי ֹלא: לוֹ  אֹוֵמר ּבָ ִגים ֶאּלָ ע ִאם, ּדָ ּבַ  ִנׁשְ
ָמקֹום ָנַדר אוֹ  ר הזֶ  ּבְ ׂשָ ר ַאף ֶנֱאַסר, ֵמַהּבָ ְבׂשַ ִגים ּבִ . ּדָ
ל ְוֵכן ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ ר ַהּנֹוֵדר, ָמקֹום ּוְבָכל. ּבָ ׂשָ  ֵמַהּבָ

ר ָאסּור ְבׂשַ ָרַבִים עֹופֹות ּבִ , ּוָבַרְגַלִים ּוָבֹראשׁ  ּוַבּקְ
ֶנה ּקָ ב ּבַ ר, ּוַבּלֵ ֲחָגִבים ּוֻמּתָ ָבִרים ַמְרִאים ְוִאם. ּבַ , ַהּדְ
ֵעת ַדר ּבְ ּנָ ּלֹא, ׁשֶ ן ׁשֶ ּוֵ א ִנְתּכַ ר ֶאּלָ ְבׂשַ ֵהָמה ּבִ ְלַבד ּבְ  ּבִ
ר זוֹ  ֲהֵרי ר ֻמּתָ ְבׂשַ ִגים ּבִ ָמקֹום ְוֲאִפּלוּ , ּדָ ִליחַ  ּבְ ָ ַהׁשּ  ׁשֶ

  :ֲעֵליֶהם ִנְמָלךְ 

יָפה ַהּנֹוֵדר. ט ר, ֵמַהּקִ ֹרֶטב ֻמּתָ ר, ֵמָהֹרֶטב, ּבְ  ֻמּתָ
ִקיָפה ר, ּבְ ׂשָ ר, ֵמַהּבָ שְׁ  ֻמּתָ אֹוֵמר ֹלא ִאם, ֵניֶהםּבִ : ׁשֶ
ר קּוָנם ׂשָ ֲאִני ָעַלי ּבָ ֲאִני אוֹ  טֹוֵעם ׁשֶ   :אֹוֵכל ׁשֶ

ִריִסין ַהּנֹוֵדר. י ה ָאסּור, ֵמַהּגְ ִמְקּפָ ל ּבְ ִריִסין ׁשֶ , ּגְ
ה ְקּפָ ר, ֵמַהּמִ ְגִריִסין ֻמּתָ ה. ּבִ ְקּפָ ׁשּום ָאסּור, ֵמַהּמִ , ּבְ
ּום ר, ֵמַהׁשּ ה ֻמּתָ ִמְקּפָ ְבִליןמֵ . ּבְ ין ָאסּור, ַהּתַ ַחּיִ ר ּבַ  ּוֻמּתָ

ִלין ָ ְמֻבׁשּ ְבִלין קּוָנם: ָאַמר ְוִאם. ּבַ ֲאִני ּתַ , טֹוֵעם ׁשֶ
ין ָאסּור ַחּיִ ִלין ּבַ ָ רּוב. ּוְמֻבׁשּ ָרגֹוס ָאסּור, ֵמַהּכְ ַאְסּפָ  ּבְ
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ָרגֹוס ר, ֵמָהַאְסּפָ ְכרּוב ֻמּתָ ים. ּבִ ִריׁשִ ר, ֵמַהּכְ  ֻמּתָ
ַקְפלּוטֹות ָרקֵמהַ . ּבְ ר, ּיָ יָרקֹות ֻמּתָ ֶדה ּבִ ֵני ׂשָ הּוא ִמּפְ  ׁשֶ

ם   ְלַוי ׁשֵ

ר, ֵמֶהָחָלב ַהּנֹוֵדר. יא קֹום ֻמּתָ ר, ֵמַהּקֹום ָנַדר ּבְ  ֻמּתָ
ָחָלב ר, ֵמֶהָחָלב. ּבְ ְגִביָנה ֻמּתָ ִביָנה. ּבִ ר, ֵמַהּגְ  ֻמּתָ
ָחָלב הּ  ְוָאסּור, ּבְ ין ּבָ ין ְמלּוָחה ּבֵ ֵפָלה ּבֵ ין ּתְ  הָלחָ  ּבֵ
ין ה ּבֵ   :ְיֵבׁשָ

ִגים ִמן ַהּנֹוֵדר. יב ר, ַהּדָ ִציר ֻמּתָ ל ּוֻמְרָיס ּבְ ִגים ׁשֶ   ּדָ

ָמִרים ַהּנֹוֵדר. יג ר, ֵמַהּתְ ְדַבשׁ  ֻמּתָ ָמִרים ּבִ ַבשׁ . ּתְ  ִמּדְ
ָמִרים ר, ּתְ ְתָמִרים ֻמּתָ ר ִמִסְתָוִנּיֹות. ּבִ ֹחֶמץ ֻמּתָ  ּבְ
  :ֵמֶהם ַהּיֹוֵצא

ַבשׁ  ַהּנֹוֵדר. יד ר, ִמּדְ ְדַבשׁ  ֻמּתָ ָמִרים ּבִ , ֵמַהֹחֶמץ. ּתְ
ר ֹחֶמץ ֻמּתָ   :ִסְתָוִנּיֹות ּבְ

ִין ַהּנֹוֵדר. טו ר, ֵמַהּיַ ֵיין ֻמּתָ ּפּוִחים ּבְ ַיִין ְוָאסּור ּתַ  ּבְ
ל ָ ר ְמֻבׁשּ יטֹון ּוֻמּתָ קֹוְנּדִ אֹוֵסר ִמי ְוֵישׁ  ּבְ יטֹון ׁשֶ קֹוְנּדִ   :ּבְ

יר ַהּנֹוֵדר. טז ַיִין ָאסּור ְלִדיָדן, ֹושׁ ֵמַהּתִ ר ּבְ ָכל ּוֻמּתָ  ּבְ
  :ְמִתיָקה ִמיֵני

ֶמן ַהּנֹוֵדר. יז ֶ ָמקֹום הּוא ִאם, ֵמַהׁשּ ִקים ּבְ ּפְ ְסּתַ ּמִ  ׁשֶ
ֶמן ׁשֶ ר ּבוֹ  ָאסּור, ַזִית ּבְ ֶמן ּוֻמּתָ ׁשֶ ין ּבְ ּמִ ְמׁשֻ  ְוִאם, ׁשֻ
ָמקֹום הּוא ִקין ּבְ ּפְ ְסּתַ ּמִ ֶמן ׁשֶ ׁשֶ מִּ  ּבְ ְמׁשֻ  ּבוֹ  ָאסּור, יןׁשֻ

ר ֶמן ּוֻמּתָ ׁשֶ ִקין ְוִאם. ַזִית ּבְ ּפְ ֵניֶהם ִמְסּתַ ׁשְ  ָאסּור, ּבִ
ֵניֶהם ׁשְ י ַעל ַאף ּבִ ֹרב ּפִ   :ֵמֶהם ֵמֶאָחד ִסּפּוָקן ׁשֶ

בּוָאה ַהּנֹוֵדר. יח א ַהּנֹוֵדר אוֹ  ֵמַהּתְ  ֵאינוֹ , ֵמֲעַלְלּתָ
א ָאסּור ת ֶאּלָ ֲחֵמׁשֶ יִנים ּבַ  ַלּנֹוֵדר יןַהדִּ  ְוהּוא. ַהּמִ
ָגן   :ֵמַהּדָ

ת ַהּנֹוֵדר. יט א ָאסּור ֵאינוֹ , ְסָתם, ִמּפַ ַפת ֶאּלָ ים ּבְ  ִחּטִ
עֹוִרים ּנֹוֲהִגים ּוְבָמקֹום, ּוׂשְ ת ַלֲעׂשֹות ׁשֶ ל ּפַ ָבר ִמּכָ , ּדָ

ת ְוָנַדר זֹון אוֹ  ֵמַהּפַ ת ָאסּור, ֵמַהּמָ ֲחֵמׁשֶ יִנין ּבַ  ְוִאם. ַהּמִ
ל: ָאַמר ן ּכָ ּכֹל ָאסּור, ַליעָ  ַהּזָ ִים חּוץ ּבַ ַלח ִמּמַ   :ּוּמֶ

ים ַהּנֹוֵדר. כ ֶהם ָאסּור, ֵמַהִחּטִ ין ּבָ ים ּבֵ ין ַחּיִ  ּבֵ
ִלים ָ ה, ְמֻבׁשּ ים ִחּטָ ֵאיִני ִחּטִ ֶהם ָאסּור, טֹוֵעם ׁשֶ ין ּבָ  ּבֵ

ין ֶקַמח ת ּבֵ ה, ּפַ ֵאיִני ִחּטָ ֶהם ָאסּור, טֹוֵעם ׁשֶ  ּבָ
ֲאפּוָיה ר ּבַ ים, סָלכֹ  ּוֻמּתָ ֵאיִני ִחּטִ ר, טֹוֵעם ׁשֶ  ֻמּתָ
ֲאפּוָיה ה, ָלֹכס ְוָאסּור ּבַ ים ִחּטָ ֵאיִני ִחּטִ , טֹוֵעם ׁשֶ
ין ָאסּור ֲאפּוָיה ּבֵ ין ּבַ   :ָלֹכס ּבֵ

ִריס. כא ֲאִני ּגְ ל ֶלֱאֹכל ָאסּור, טֹוֵעם ׁשֶ ָ ר ְמֻבׁשּ  ּוֻמּתָ
ִריִסין. ַחי ֶלֱאֹכל ֲאִני ּגְ ים םְלָאְכלָ  ָאסּור, טֹוֵעם ׁשֶ  ַחּיִ
ר ִלים ְלָאְכָלם ּוֻמּתָ ָ ִריס. ְמֻבׁשּ ִריִסין ּגְ ֲאִני ּגְ , טֹוֵעם ׁשֶ
ים ְלָאְכָלם ָאסּור ִלים ַחּיִ ָ   :ּוְמֻבׁשּ

רֹות ַהּנֹוֵדר. כב ָנה ִמּפֵ ָ ָכל ָאסּור, ַהׁשּ רֹות ּבְ ָנה ּפֵ ָ  ַהׁשּ
ר ְגָדִיים ּוֻמּתָ ָחָלב, ּוְטָלִאים ּבִ . תּוְבגֹוָזלוֹ  ּוְבֵביִצים ּבְ
ּדּוֵלי: ָאַמר ְוִאם ָנה ּגִ ם ָאסּור, ָעַלי ׁשָ ֻכּלָ   :ּבְ

רֹות ַהּנֹוֵדר. כג ָכל ָאסּור, ָהָאֶרץ ִמּפֵ רֹות ּבְ  ָהָאֶרץ ּפֵ
ר, ָהֵעץ ּוִבְפִרי ְכִמיִהין ּוֻמּתָ : ָאַמר ְוִאם. ּוִפְטִרּיֹות ּבִ
ּדּוֵלי ם ָאסּור, ָעַלי ַקְרַקע ּגִ ֻכּלָ   :ּבְ

ִיץמֵ  ַהּנֹוֵדר. כד א ָאסּור ֵאינוֹ , ַהּקַ ֵאִנים ֶאּלָ   :ֵמַהּתְ

ִים ַהּנֹוֵדר. כה ִכים ֵמַהּמַ ְמׁשָ ְעָין ַהּנִ לֹוִני ִמּמַ  ָאסּור, ּפְ
ָכל ָהרֹות ּבְ ּנוּ  ַהּיֹוְנקֹות ַהּנְ  לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, ִמּמֶ

ִכים ְמׁשָ ּנוּ  ֵמַהּנִ י ַעל ַאף, ִמּמֶ ה ּפִ ּנָ ּתַ ׁשְ ּנִ מוֹ  ׁשֶ  ְוֵאין ׁשְ
א אֹותוֹ  ֹוִריןק לֹוִני ָנָהר ֶאּלָ לֹוִני ַמְעָין אוֹ  ּפְ  ִאם. ּפְ

ָהר: ָאַמר לֹוִני ִמּנָ ְעָין אוֹ  ּפְ לֹוִני ִמּמַ  ָאסּור ֵאינוֹ , ּפְ
א ְקָרִאים ֶאּלָ ּנִ מוֹ  ַעל ּבַ   :ׁשְ

ְעָין ֲהָנָאה ַהּנֹוֵדר. כו ל ְטִביָלה ּבוֹ  טֹוֵבל, ִמּמַ  ִמְצָוה ׁשֶ
ימֹות ִמים ּבִ ׁשָ ימֹות ֹלא ֲאָבל, ַהּגְ ה ּבִ   :ַהַחּמָ

סּות ַהּנֹוֵדר. כז ר, ֵמַהּכְ ק ֻמּתָ ׂשַ   :ֲחִמיָלהּובַ  ּוִביִריָעה ּבְ
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ִית ַהּנֹוֵדר. כח ה ָאסּור, ֵמַהּבַ ֲעִלּיָ ה. ּבַ ר, ֵמָהֲעִלּיָ  ֻמּתָ
ַבִית   :ּבְ

ֵנס ָאסּור, ֵמָהִעיר ַהּנֹוֵדר. כט ַהְינוּ  ְלִעּבּוָרהּ  ִלּכָ  ּתֹוךְ  ּדְ
ְבִעים ה ׁשִ יַרִים ַאּמָ   :ְוׁשִ

ִית ַהּנֹוֵדר. ל א ָאסּור ֵאינוֹ , ֵמַהּבַ , ּוְלָפִנים ֵמָהֲאַגף ֶאּלָ
ַהְינוּ  ֶלת ִמְסִתיַמת ּדְ ֶלת ִמְסִתיַמת ֲאָבל, ּוְלָפִנים ַהּדֶ  ַהּדֶ
ן ֹעִבי ַעל, ְוַלחּוץ ְפּתָ ר, ַהּמִ   :ֻמּתָ

ע. לא ּבַ ׁשְ ַבִית ַלֲעֹמד ַהּנִ   :ְוַלחּוץ ֵמָהֲאַגף סּוראָ , ֶאָחד ּבְ

ֵבי ָנַדר. לב ִמי ָאסּור, ָהִעיר ִמּיֹוׁשְ ב ּבְ ׁשַ ּיָ ם ׁשֶ  ׁשָ
ים ֹלׁשִ ֵני. יֹום ׁשְ א ָאסּור ֵאינוֹ , ָהִעיר ִמּבְ ִמי ֶאּלָ  ּבְ
ב ׁשַ ּיָ ם ׁשֶ   :ֹחֶדשׁ  ב"י ׁשָ

ם ִמּיֹוְרֵדי ָנַדר. לג ָכל ָאסּור, ַהּיָ ם יֹוְרֵדי ּבְ  ֲאִפּלוּ , ַהּיָ
ֵאין אֹוָתםבְּ  א הֹוְלִכים ׁשֶ  ַוֲאִפּלוּ , ְלָיפוֹ  ֵמַעּכוֹ  ֶאּלָ

אֹוָתם ּיֹוְרִדים ּבְ ל ׁשֶ ר, ְלַטּיֵ ֵבי ּוֻמּתָ יֹוׁשְ ה ּבְ ׁשָ   :ַיּבָ

ֵבי ָנַדר. לד ה ִמּיֹוׁשְ ׁשָ ם ָאסּור, ַיּבָ יֹוְרֵדי ּגַ ם ּבְ , ַהּיָ
אֹוָתם ַוֲאִפּלוּ  ְפִליִגים ּבְ ּמַ ה ּבוֹ  ׁשֶ סֹופָ , ַהְרּבֵ  ֵליֵרד םׁשֶ
ה ׁשָ ּבָ   :ַלּיַ

ם יֹוְרֵדי: ָאַמר. לה הּוא ִמי, ָעַלי יֹום' ל ְלַאַחר ַהּיָ  ׁשֶ
ַעת ׁשְ ֶדר ּבִ ם ִמּיֹוְרֵדי ַהּנֶ ֵאינוֹ  ּוִמי, ּבוֹ  ָאסּור ַהּיָ  ׁשֶ
ם ִמּיֹוְרֵדי ַעת ַהּיָ ׁשְ ֶדר ּבִ ר ַהּנֶ י ַעל ַאף, ּבוֹ  ֻמּתָ  ּפִ
ַאַחר ּלְ ָחל, יֹום' ל ׁשֶ ׁשֶ ם ִמּיֹוְרֵדי הּוא, ֶדרַהנֶּ  ּכְ   :ַהּיָ

ה ֵמרֹוֵאי ָנַדר. לו סּוִמים ַאף ָאסּור, ַהַחּמָ ּלֹא, ּבְ  ׁשֶ
ן ּוֵ א ִנְתּכַ ה ְלִמי ֶאּלָ ַהַחּמָ ִגים ַלֲאפּוֵקי, אֹותוֹ  רֹוָאה ׁשֶ  ּדָ

ִרים ה ֵמרֹוִאים ָנַדר ְוִאם. ְוֻעּבָ ר, ַהַחּמָ סּוִמים ֻמּתָ   :ּבְ

ֹחֵרי ָנַדר. לז ְ ֵקְרִחים ָאסּור, אשׁ ָהרֹ  ִמׁשּ  ּוַבֲעֵלי ּבְ
יָבה ר, ׂשֵ ים ּוֻמּתָ ָנׁשִ ים ּבְ ֵאין, ּוִבְקַטּנִ ֹחֵרי ִנְקָרִאים ׁשֶ  ׁשְ
א, ָהֹראשׁ  ים ֶאּלָ ם ְוִאם. ָהֲאָנׁשִ ְרּכָ ֹחֵרי ִלְקרֹות ּדַ  ׁשְ
  ָאסּור, ַלּכֹל ָהֹראשׁ 

ֹוְבֵתי ַהּנֹוֵדר. לח ת ִמׁשּ ּבָ כּוִתים ַאף ָאסּור, ׁשַ   :ּבְ

ַלִים ֵמעֹוֵלי ָנַדר. לט ָרֵאל ָאסּור, ְירּוׁשָ ִיׂשְ ר ּבְ  ּוֻמּתָ
כּוִתים   :ּבְ

ֵני ָנַדר. מ ֻאּמֹות ָאסּור, ֹנחַ  ִמּבְ ר ָהעֹוָלם ּבְ  ּוֻמּתָ
ָרֵאל ִיׂשְ ַרע ָנַדר. ּבְ ָרֵאל ָאסּור, ַאְבָרָהם ִמּזֶ ִיׂשְ  ּבְ
ר ּוְבֵגִרים ֻאּמֹות ּוֻמּתָ ָמֵעאל ְבֵניבִּ  ֲאִפּלוּ , ָהעֹוָלם ּבְ  ִיׁשְ
ו   :ְוֵעׂשָ

מּוֵלי ָאסּור, ֵמָהֲעֵרִלים ָנַדר. מא , ָהעֹוָלם ֻאּמֹות ּבְ
ר ַעְרֵלי ּוֻמּתָ ָרֵאל ּבְ   :ִיׂשְ

ַעְרֵלי ָאסּור, ֵמַהּמּוִלים ָנַדר. מב ָרֵאל ּבְ ר, ִיׂשְ  ּוֻמּתָ
מּוֵלי   :ָהעֹוָלם ֻאּמֹות ּבְ

ָרֵאל ָנַדר. מג ׂשְ גֵ  ָאסּור, ִמּיִ ִרים. ִריםּבְ ר, ֵמַהּגֵ  ֻמּתָ
ָרֵאל ִיׂשְ   :ּבְ

ָרֵאל ָנַדר. מד ׂשְ ֹכֲהִנים ָאסּור, ִמּיִ ים ּבְ ֹכֲהִנים. ּוְלִוּיִ  ּבְ
ים ר, ּוְלִוּיִ ָרֵאל ֻמּתָ ִיׂשְ   :ּבְ

ר, ִמּכֲֹהִנים ָנַדר. מה ים ֻמּתָ ְלִוּיִ ים. ּבִ ִוּיִ ר, ִמּלְ  ֻמּתָ
ֹכֲהִנים   :ּבְ

ִנים ָנַדר. מו ְבֵני רֻמתָּ , ִמּבָ ִנים ּבִ   :ּבָ

ַדר ִמי. מז ּנָ ע אוֹ , ׁשֶ ּבַ ָבר ַעל, ִנׁשְ  ִמּמֹוֲעדֹות חּוץ ּדָ
ַדְעּתוֹ  ָאַמר ִאם, טֹוב ְויֹום ּבְ ם ְלהֹוִציא ָהָיה ׁשֶ ה ּגַ  ֲחֻנּכָ

ָלל ּופּוִרים   :ֶנֱאָמן, ֵמַהּכְ

ַדר ִמי. מח ּנָ ע אוֹ  ׁשֶ ּבַ ׁשְ ּנִ ּלֹא ׁשֶ , ְצחֹוק ׁשּום ִיְצֹחק ׁשֶ
יל ָאסּור ִבילוֹ  ָאָדם ׁשּום ְולא, ּגֹוָרלֹות ְלַהּטִ ׁשְ  ְוֵכן. ּבִ
ּקֹוִרין, ֲחֵברוֹ  ִעם ְלַהְמרֹות ָאסּור   ר"אפוסטא ׁשֶ

 ריח סימן
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , הנודר כונת אחר הולכין כיצד
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ל. א ע אוֹ , ַהּנֹוֵדר ּכָ ּבָ ָבִרים רֹוִאין, ִנׁשְ ְגָלָלן ּדְ ּבִ  ׁשֶ
בַּ  ן ְלֵאיֶזה ֵמֶהם ְולֹוְמִדים, ָנַדר אוֹ  עִנׁשְ ּוֵ . ִנְתּכַ

ָמעּות ַאַחר ְוֹלא, ָהִעְנָין ַאַחר ְוהֹוְלִכין ּבּור ַמׁשְ . ַהּדִ
יַצד א ָטעּון ָהָיה, ּכֵ ָ ל ַמׁשּ ים אוֹ  ֶצֶמר ׁשֶ ּתִ ׁשְ יעַ , ּפִ  ְוִהּזִ
ה ֵריחוֹ  ְוָהָיה ע, ָקׁשֶ ּבַ ּלֹא ָנַדר אוֹ  ְוִנׁשְ  ָעָליו ַיֲעֶלה ׁשֶ
ים אוֹ  ֶצֶמר ּתִ ׁשְ ר ֶזה ֲהֵרי, ְלעֹוָלם ּפִ ְגֵדי ִלְלּבֹשׁ  ֻמּתָ  ּבִ
ים אוֹ  ֶצֶמר ּתִ ׁשְ סֹות ּפִ א ָאסּור ְוֵאינוֹ , ּוְלִהְתּכַ  ֶאּלָ

יָלן ְגֵדי ָלבּושׁ  ָהָיה. ַלֲאחֹוָריו ְלַהְפׁשִ  ְוִנְצַטֵער, ֶצֶמר ּבִ
תוֹ  ְלִביׁשָ ע ּבִ ּבַ ּלֹא ָנַדר אוֹ  ְוִנׁשְ  ֶצֶמר יוָעלָ  ַיֲעֶלה ׁשֶ
ר, ִלְלּבֹשׁ  ָאסּור, ְלעֹוָלם ר ָעָליו ִלְטֹען ּוֻמּתָ  ּוֻמּתָ

סֹות י ְלִהְתּכַ ִגּזֵ ּלֹא, ֶצֶמר ּבְ ן ׁשֶ ּוֵ א ֶזה ִנְתּכַ  ְלֶבֶגד ֶאּלָ
ל ְוֵכן. ֶצֶמר ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ֶהֱעִלילוּ  ִמי. ב ֵני ָעָליו ׁשֶ ַכר ִמּפְ ּמָ ְמֵעאִלים ַיִין ׁשֶ ׁשְ  ַלּיִ
ךְ  ֵניּוִמפְּ  ע ּכָ ּבַ ּלֹא ִנׁשְ ה ׁשֶ  לוֹ  ְוָהָיה, ִלְמּכֹר ַיִין ַיֲעׂשֶ
  :ְלָמְכרוֹ  ָאסּור, ִמּקֶֹדם ָעׂשּוי ַיִין

א ּבוֹ  ַמְפִציִרין ָהיוּ . ג ָ ת ִלׂשּ  קּוָנם: ְוָאַמר, ֲאחֹותוֹ  ּבַ
ִהיא ּתוֹ  ֶאת ַהְמָגֵרשׁ  ְוֵכן, ְלעֹוָלם ִלי ֶנֱהֵנית ׁשֶ  ִאׁשְ
 ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ְלעֹוָלם ִלי ֶנֱהֵנית ִהיאשֶׁ  קּוָנם: ְוָאַמר

רֹות ּלֹא, לוֹ  ֵלָהנֹות ֻמּתָ ן ׁשֶ ּוֵ א ִנְתּכַ ּות ְלׁשּום ֶאּלָ   :ִאׁשּ

ֲחֵברוֹ  ַמְפִציר ָהָיה. ד ּיֹאַכל ּבַ : ְוָאַמר ּוֵמֵאן, ֶאְצלוֹ  ׁשֶ
ֵאיִני ְלֵביְתךָ  קּוָנם ת, ִנְכָנס ׁשֶ ֵאיִני צֹוֵנן ְוִטּפַ  ׁשֶ
ּתֹות ְלֵביתוֹ  ִלְכֹנס רֻמתָּ , טֹוֵעם ּלֹא, צֹוֵנן לוֹ  ְוִלׁשְ  ׁשֶ
ן ּוֵ א ִנְתּכַ ּלֹא ֶאּלָ ה ֹיאַכל ׁשֶ ּתֶ ה ִעּמוֹ  ְוִיׁשְ ְסֻעּדָ  ְוֵכן. זוֹ  ּבִ

ל ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ִאיֵלִני: ַלֲחֵברוֹ  ָאַמר. ה ָרְתךָ  ַהׁשְ  ֵאיָנהּ : לוֹ  ָאַמר, ּפָ
נּוָיה ֵאיִני קּוָנם: ָאַמר. ּפְ הּ  ֵרשׁ חוֹ  ׁשֶ  ִאם, ְלעֹוָלם ּבָ
ְרּכוֹ  ָהָיה ֵדהוּ  ַלֲחֹרשׁ  ּדַ ַעְצמוֹ  ׂשָ  ַלֲחֹרשׁ  ָאסּור הּוא, ּבְ

אֹוָתהּ  ָרה ּבְ ִרין ֲאֵחִרים ֲאָבל, ּפָ הּ  לוֹ  ַלֲחֹרשׁ  ֻמּתָ . ּבָ

ְרּכוֹ  ֵאין ְוִאם ַעְצמוֹ  ַלֲחֹרשׁ  ּדַ א, ּבְ ין ָאִריִסין ֶאּלָ  חֹוְרׁשִ
  :יןֲאסּורִ  ָאָדם ְוָכל הּוא, לוֹ 

ָמה. ו ה ַהְסּכָ ּוָ ּצִ ר ׁשֶ ַ ל ַהׂשּ ָמה ֵאין, ִמְקָצָתהּ  ְלַבּטֵ  ַהַהְסּכָ
ֵטָלה ֵני ּבְ   :ִצּוּויוֹ  ִמּפְ

 ריט סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , זמן קביעות בלא הנודר

ַדר ִמי. א ּנָ ע אוֹ , ׁשֶ ּבַ א, ִנׁשְ ָ ה ִלׂשּ ָ ִית ִלְקנֹות אוֹ  ִאׁשּ  ּבַ
ִבין ֵאין, ְזַמן ָקַבע אְולֹ , בוֹ  ְוַכּיֹוֵצא א אֹותוֹ  ְמַחּיְ ָ  ִלׂשּ

ְמָצא ַעד, ִלְקנֹות אוֹ  ּיִ   :לוֹ  ָהָראּוי ׁשֶ

ע. ב ּבַ ׁשְ ּכֹר ַהּנִ ד ִלׂשְ ָרה ַעד ִלְבנוֹ  ְמַלּמֵ ל, ִלְטִרין ֲעׂשָ  ּכָ
ּכֹר ְזַמן ׂשְ ּיִ ד ׁשֶ טּור הּוא ָהגּון ְמַלּמֵ ֵהר, ּפָ ּלֹא ְוִיּזָ  ׁשֶ

ַלח ד ִיׁשְ ֹבא ַעד, ִראׁשֹוןהָ  ַהְמַלּמֵ ּיָ ִני ׁשֶ ֵ   :ַהׁשּ

ָאַסר ִמי. ג ָבר ׁשֶ ֹלא ָעָליו ֶאָחד ּדָ  ּבוֹ  ָאסּור, ְזַמן ּבְ
  :ְלעֹוָלם

 רכ סימן
ין ִחלּוק ּבֵ ַמן אוֹ  ְלַהּיֹום ַיִין קּוָנם ׁשֶ  על ַהּנֹוֵדר ְוִדין, ַלזְּ

ָבר ֵאינוֹ  ּדָ   ְסִעיִפים: ג"כ ּובוֹ , ָקבּוע ׁשֶ

ֲאִני ַיִין קּוָנם. א  ַיִין קּוָנם אוֹ , ֶאָחד יֹום טֹוֵעם ׁשֶ
ֲאִני : ָאַמר ְוִאם. ְלֵעת ֵמֵעת ּבוֹ  ָאסּור, יֹום טֹוֵעם ׁשֶ
ֲאִני ַיִין קּוָנם א ָאסּור ֵאינוֹ , ַהּיֹום טֹוֵעם ׁשֶ  ַעד ֶאּלָ

ךְ  ְחׁשַ ּתֶ ין, ׁשֶ ת עֹוֵמד ּבֵ ְתִחּלַ סֹופוֹ  אוֹ  ַהּיֹום ּבִ  ְוָצִריךְ , ּבְ
ֵאָלה ֵזָרה, ְלָחָכם ׁשְ א ּגְ ּמָ ַעם ׁשֶ  ָעָליו ֶיֱאֹסר ַאֶחֶרת ּפַ

ין ְלַהְפִרישׁ  ֵיַדע ְוֹלא, ֶאָחד יֹום , ֶאָחד ְליֹום ַהּיֹום ּבֵ
ּתֹות ְוָיֹבא ְיָלה ִלׁשְ ּלַ ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבַ  ֶנֶדר ָהָיה ׁשֶ
ל גֹון, ִמְצָוה ׁשֶ ם אוֹ  ִלְלֹמד ּכְ  ֵאינוֹ , ִמְצָוה ׁשּום ְלַקּיֵ
ָרה יךְ ָצרִ    :ַהּתָ
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ּיֹום: ָאַמר. ב ה ּבַ ֶאֱעׂשֶ ָבר ׁשֶ לֹוִני ּדָ  אֹותוֹ  ֹאַכל ֹלא ּפְ
ינוֹ , ַהּיֹום ַהּיֹום ּדִ ר ּכְ ּתָ ּמֻ ְיָלה ׁשֶ ּלַ  אֹותוֹ : ָאַמר ְוִאם. ּבַ
 ְוַלְיָלה ּוָמֳחָרתוֹ  ַהּיֹום אֹותוֹ  ָאסּור, ּוְלָמֳחָרתוֹ  ַהּיֹום

יְנַתִים ּבֵ   :ׁשֶ

ֶאְמַצע עֹוֵמד ָהָיה. ג בּועַ  ּבְ ָ : ְוָאַמר, לוֹ  ֹקֶדם אוֹ , ַהׁשּ
ֲאִני ַיִין קּוָנם בּועַ  טֹוֵעם ׁשֶ לּום ַעד ָאסּור, ֶזה ׁשָ ׁשְ  ּתַ
ל בּוע ּכָ ָ ת ְויֹום, ַהׁשּ ּבָ ַ א ַהׁשּ ם ָאסּור ַהּבָ ן ּגַ  ְוִאם. ּכֵ

בּועַ : ָאַמר בּועַ  אוֹ , ֶאָחד ׁשָ  ֵמֵעת ָאסּור, ְסָתם, ׁשָ
  :ְלֵעת

תֹוךְ  עֹוֵמד ָהָיה. ד : ְוָאַמר, לוֹ  ֹקֶדם אוֹ , ַהֹחֶדשׁ  ּבְ
לּום ַעד ָאסּור, ֶזה ֹחֶדשׁ  ׁשְ ר ַהֹחֶדשׁ  ּתַ יֹום ּוֻמּתָ  ֹראשׁ  ּבְ
ֵני ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ֲאִפּלוּ , ֹחֶדשׁ  ָהִראׁשֹון ָיִמים ׁשְ  ׁשֶ

לּום ָעַבר ֹחֶדשׁ  ְלַתׁשְ ר ָהִכי ֲאִפּלוּ , ׁשֶ יָון, ּבוֹ  ֻמּתָ  ּכֵ
ְלׁשֹון ּבִ   :ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  אֹותוֹ  קֹוִרין ָאָדם ֵניבְּ  ׁשֶ

 ִמּיֹום ָאסּור, ְסָתם, ֹחֶדשׁ  אוֹ , ֶאָחד ֹחֶדשׁ : ָאַמר. ה
  :ְליֹום

תֹוךְ  עֹוֵמד ָהָיה. ו ָנה ּבְ ָ ָנה: ְוָאַמר, ָלהּ  ֹקֶדם אוֹ , ַהׁשּ ָ  ׁשּ
לּום ַעד ָאסּור, זוֹ  ׁשְ ָנה ּתַ ָ ר ַהׁשּ יֹום ּוֻמּתָ  ֹראשׁ  ּבְ

ָנה ָ ֵרי מֹוִנים זוֹ  ָנהְושָׁ . ַהׁשּ ׁשְ ֲאִפּלוּ , ִמּתִ  עֹוֵמד ִאם ׁשֶ
ֱאלּול ט"בכ יָון, ּבֶ יעַ  ּכֵ ִהּגִ ֵרי ׁשֶ ׁשְ ר, ּתִ   :ֻמּתָ

ָנה: ָאַמר. ז ָנה אוֹ , ַאַחת ׁשָ  ֵמֵעת ָאסּור, ְסָתם, ׁשָ
ָרה ְוִאם. ְלֵעת ָנה ִנְתַעּבְ ָ הּ  ָאסּור, ַהׁשּ . ּוְבִעּבּוָרהּ  ּבָ
ֹחֶרף עֹוֵמד ְוִאם ָנה: ָאַמרוְ  ּבַ ֶרת ְוִהיא, זוֹ  ׁשָ , ְמֻעּבֶ
ֵרי ַעד ָאסּור ׁשְ ֲאָדר ַאְמִריָנן ְוֹלא ּתִ ִני ׁשֶ  לוֹ  ַיֲעֶלה ׁשֵ

ְמקֹום   :ֱאלּול ּבִ

 ֲאָדר ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ַעד, ֲאָדר ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ַעד: ָאַמר. ח
ִני ֲאָדר סֹוף ַעד, ֲאָדר סֹוף ַעד. ִראׁשֹון . ׁשֵ

ָנה עָידַ  ִאם, ם"ּוְלָהַרְמבַּ  ָ ַהׁשּ ֶרת ׁשֶ  ַעד: ְוָאַמר ְמֻעּבֶ
ִני ֲאָדר ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ַעד ָאסּור, ֲאָדר ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ    :ׁשֵ

תֹוךְ  עֹוֵמד ָהָיה. ט ה ּבְ ִמּטָ : ְוָאַמר, ָלהּ  ֹקֶדם אוֹ , ׁשְ
ה ִמּטָ ה סֹוף ַעד ָאסּור, זוֹ  ׁשְ ִמּטָ ם ְוָאסּור ַהׁשְ ָנה ּגַ ָ ׁשּ  ּבַ

ִביִעית ְ   :ַהׁשּ

ה :ָאַמר. י ִמּטָ ה אוֹ , ַאַחת ׁשְ ִמּטָ ַבע ָאסּור, ְסָתם, ׁשְ  ׁשֶ
ִנים   :ְלֵעת ֵמֵעת ׁשָ

ָדָבר ַעְצמוֹ  ָהאֹוֵסר. יא ַסח ַעד ּבְ ָאַמר אוֹ , ַהּפֶ  ַעד ׁשֶ
ֵני ַסח ּפְ א ָאסּור ֵאינוֹ , ַהּפֶ יעַ  ַעד ֶאּלָ ּגִ ּיַ ְלַבד ׁשֶ  ְוִאם. ּבִ
ְהֶיה ַעד: ָאַמר ּיִ ַסח ׁשֶ ֵצא ַעד ּורָאס ֶזה ֲהֵרי, ַהּפֶ ּיֵ  ׁשֶ
ַסח ַעד אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַהּפֶ ֵני ּדְ ַסח ּפְ  ַעד ָאסּור, ַהּפֶ
ֵצא ּיֵ   :ׁשֶ

ִציר ַעד: ָאַמר. יב ִציר ַעד אוֹ , ַהּקָ ָאַמר אוֹ , ַהּבָ : ׁשֶ
ְהֶיה ַעד ּיִ ִציר ׁשֶ ִציר אוֹ  ַהּבָ א ָאסּור ֵאינוֹ , ַהּקָ  ַעד ֶאּלָ

יעַ  ּגִ ּיַ ל, ׁשֶ ּכָ ָבר ׁשֶ ֵאין ּדָ ָכל, ָידּועַ  ְזַמּנוֹ  ׁשֶ  ָלׁשֹון ּבְ
ּיֹאַמר א ָאסּור ֵאינוֹ , ׁשֶ יעַ  ַעד ֶאּלָ ּגִ ּיַ   :ׁשֶ

ָכל. יג ֶדר ְזַמן, ָמקֹום ּבְ ַמֲהִרין ַמה ְלִפי הּוא ַהּנֶ ּמְ ֶ  ׁשּ
קֹום ַאַחר הֹוְלִכים ְוָאנוּ , ּבוֹ  ִלְקֹצר ְמַאֲחִרין אוֹ   ַהּמָ

עֹוֵמד ַעת ַהּנֹוֵדר ּבוֹ  ׁשֶ ׁשְ דֶ  ּבִ  ַאַחר ָהַלךְ  ִאם ֲאִפּלוּ  רַהּנֶ
ךְ  ין, ַאֵחר ָמקֹום ֶאל ַהּנֹוֵדר ּכָ גֹון ְלַהְחִמיר ּבֵ ָהַלךְ  ּכְ  ׁשֶ

ַמֲהִרין ְלָמקֹום ּמְ ִציר ׁשֶ ין, ַהּקָ ָהַלךְ  ְלָהֵקל ּבֵ  ְלָמקֹום ׁשֶ
ַאֲחִרין ּמְ   :אֹותוֹ  ׁשֶ

ים ְקִציר הּוא, ְסָתם, ָקִציר. יד קֹום ְוִאם. ִחּטִ  ַהּמָ
דַ  ּנָ עֹוִרים ְקִציר ֻרּבוֹ  ּבוֹ  רׁשֶ   :ַאֲחָריו הֹוְלִכין, ׂשְ

ה ְזַמן ָקַבע ִאם. טו ּתֵ נוֹ  ְלִמׁשְ ה ְזַמן ַעד ְוָנַדר, ּבְ ּתֵ  ִמׁשְ
נוֹ  ָקא, ּבְ  ּבוֹ  ְוהֹוְלִכין, ָקבּועַ  ְזַמּנוֹ  ָחׁשּוב ִאם ָלן ְמַסּפְ

  :ְלַהְחִמיר

ִיץ ַעד. טז קּוצוּ  ַעד, ַהּקַ ּיָ ה ׁשֶ ֵאִנים ְכִניִסיןּומַ  ַהְרּבֵ  ַהּתְ
לֹות ַכְלּכָ   :ּבְ
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ֲעֹבר ַעד. יז ּיַ ִיץ ׁשֶ ְמרוּ  ַעד, ַהּקַ ׁשְ ּיִ יִנים ׁשֶ  ַהַסּכִ
ּקֹוְצִצים ֶהם ׁשֶ ֵאִנים ּבָ   :ַהּתְ

ָדָבר ַעְצמוֹ  ָהאֹוֵסר. יח ם ַעד ּבְ ׁשֶ  ָאסּור ֶזה ֲהֵרי, ַהּגֶ
ִמים ְזַמן ַעד ׁשָ הּוא ַהּגְ ֶאֶרץ ׁשֶ ָרֵאל ּבְ  ֹחֶדשׁ  אשׁ רֹ  ִיׂשְ

ְסֵלו יעַ . ּכִ ִמים ְזַמן ִהּגִ ׁשָ ר ֶזה ֲהֵרי, ַהּגְ ין ֻמּתָ  ָיְרדוּ  ּבֵ
ִמים ׁשָ ין ּגְ ָון ז"מי ָיְרדוּ  ְוִאם. ָיְרדוּ  ֹלא ּבֵ ַמְרֶחׁשְ , ּבְ
ר ִמים ַעד: ָאַמר ְוִאם. ֻמּתָ ׁשָ  ַעד ָאסּור ֶזה ֲהֵרי, ַהּגְ

ְרדוּ  ּיֵ ִמים ׁשֶ ׁשָ ְרדוּ  ְוהּוא, ַהּגְ ּיֵ ה ְרִביָעה ַמןִמזְּ  ׁשֶ ִנּיָ  ׁשְ
הּוא ֶאֶרץ ׁשֶ ָרֵאל ּבְ  ג"מכ ָלהּ  ַהְסמּוִכים ּוְמקֹומֹות ִיׂשְ

ָון ְרֶחׁשְ   :ָוֵאיָלךְ  ִמּמַ

ְפְסקוּ  ַעד ָאַמר. יט ּיִ ִמים ׁשֶ ׁשָ ֲעֹבר ַעד ָאסּור, ַהּגְ ּיַ  ׁשֶ
ַסח   :ַהּפֶ

ֵאיִני ַיִין קּוָנם. כ ָחג טֹוֵעם ׁשֶ יֹום ָאסּור, ּבֶ  טֹוב ּבְ
  :ַאֲחרֹוןהָ 

ּתוֹ  ָהאֹוֵמר. כא ַאתְּ  ַמה: ְלִאׁשְ ֶ ה ׁשּ ֵאיִני קּוָנם עֹוׂשָ  ׁשֶ
ּנוּ  ֶנֱהֶנה ַסח ַעד ִמּמֶ ָתה, ַהּפֶ ַסח ִלְפֵני ָעׂשְ ר ַהּפֶ  ֻמּתָ

ּנוּ  ֵלָהנֹות ַסח ַאַחר ִמּמֶ ַאתְּ  ַמה: ָאַמר ִאם ֲאָבל. ַהּפֶ ֶ  ׁשּ
ה ַסח ַעד עֹוׂשָ ֵאיִני קּוָנם ַהּפֶ ּנוּ  ֶנֱהֶנה ׁשֶ  ָאסּור, ִמּמֶ
ה ְלעֹוָלם ֵלָהנֹות ּמֶ ָתה ּבַ ָעׂשְ ֶ ַסח ִלְפֵני ׁשּ   :ַהּפֶ

ּתוֹ  ָאַמר. כב ַאתְּ  קּוָנם: ְלִאׁשְ  ַעד ֵמַהּיֹום ִלי ֶנֱהֵנית ׁשֶ
ַסח ְלִכי ִאם, ּפֶ  ִלְפֵני ָהְלָכה. ֶהָחג ַעד ָאִביךְ  ְלֵבית ּתֵ

ַסח ה ֵלָהנֹות ֲאסּור, ַהּפֶ ּנָ ַסח ַעד ִמּמֶ  ֹלא ְוֲאִפּלוּ  ,ַהּפֶ
ה ֵלָהנֹות ֲאסּור, ָהְלָכה ּנָ ַסח ַעד ִמּמֶ א, ַהּפֶ ּמָ ֵלךְ  ׁשֶ  ּתֵ
ךְ  ַאַחר   :ְלַמְפֵרעַ  ְוַתֲעֹבר ּכָ

ַאתְּ  קּוָנם: ָלהּ  ָאַמר. כג  ִאם, ֶהָחג ַעד ִלי ֶנֱהֵנית ׁשֶ
ְלִכי ַסח ַעד ָאִביךְ  ְלֵבית ּתֵ ד ֵלָהנֹות ָאסּור, ַהּפֶ . ִמּיָ
ַסח ְפֵנילִ  ָהְלָכה ְוִאם ה ְוִנְמָצא ַהּפֶ  ֶזה ֲהֵרי, אֹוָתהּ  ְמַהּנֶ
תוֹ  ַוֲאסּוָרה לֹוָקה ֲהִנּיָ ֶרת. ֶהָחג ַעד ּבַ  ְלֵבית ֵליֵלךְ  ּוֻמּתֶ
יעַ  ָאִביהָ  ִהּגִ ֶ ַסח ִמׁשּ   :ַהּפֶ

 רכא סימן
  ְסִעיִפים: ד"י ּובוֹ , מחבירו הנאה הנודר דיני

ָאַסר ְראּוֵבן. א מְ  ַעל ְנָכָסיו ׁשֶ ָאַסר אוֹ , עֹוןׁשִ  ַעְצמוֹ  ׁשֶ
ְכֵסי ְמעֹון ִמּנִ ֱאָסר, ׁשִ ֵדה ַעל ַלֲעֹבר ָאסּור ַהּנֶ  ָהַאֵחר ׂשְ
ִבְקָעה ֲאִפּלוּ  ימֹות ּבְ ה ּבִ ֵאין ַהַחּמָ ֵני ׁשֶ  ָאָדם ּבְ

יִדים ִריַסת ַעל ַמְקּפִ הּ  ֶרֶגל ּדְ ּבָ ֹאל ְוָאסּור, ׁשֶ ּנוּ  ִלׁשְ  ִמּמֶ
ל ִלים ּכָ עֹוָלם ּכֵ ּבָ ּנוּ  ָנַדר ֹלא ְוִאם. ׁשֶ א ִמּמֶ , ַמֲאָכל ֶאּלָ

א ָאסּור ֵאינוֹ  ּלוֹ  ֶלֱאֹכל ֶאּלָ ֶ  ַמֲאָכְלךָ  ֲהָנַאת: ָאַמר. ִמׁשּ
ּלוֹ  ֶלֱאֹכל ָאסּור, ָעַלי ֶ ים ִלְלֹעס ְוָאסּור ִמׁשּ ן ִחּטִ  ִלּתֵ
י ַעל ּבֵ תוֹ  ּגַ ֹאל ֲאָבל, ַמּכָ ּנוּ  ִלׁשְ , ּוְכָבָרה ָנָפה ִמּמֶ

ר ִביָאה ֲהָנָאה: ָאַמר. ֻמּתָ  ָאסּור, ָעַלי ַמֲאָכל ִליֵדי ַהּמְ
ּלוֹ  ֶלֱאֹכל ֶ ר ִמׁשּ ים ִלְלֹעס ּוֻמּתָ ן ִחּטִ י ַעל ְוִלּתֵ ּבֵ תוֹ  ּגַ  ַמּכָ
ָכל ֵלָהנֹות ְוָאסּור ָבר ּבְ יִרין ּדָ ּכִ ׂשְ ּמַ ּיֹוֵצא ׁשֶ  ּוַמה, בוֹ  ּכַ
ֵאין ֶ יִרין ׁשּ ּכִ ּיֹוֵצא ַמׂשְ ר, בוֹ  ּכַ כוּ  ּבוֹ  ֵאין ִאם ֻמּתָ ּיָ  תׁשַ
כּות ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם ֲאָבל, ַמֲאָכל ּיָ גֹון, ַמֲאָכל ׁשַ  ָנָפה ּכְ
ק ַוֲאִפּלוּ , ּוְכָבָרה רֹות ּבוֹ  ְלָהִביא ׂשַ  ְלָהִביא ַוֲחמֹור, ּפֵ
רֹות ָעָליו ה ְלֵבית ָעָליו ִלְרּכֹב סּוס ְוֵכן, ּפֵ ּתֶ ׁשְ , ַהּמִ

ַעת ֵבית ּבוֹ  ְלֵהָראֹות ְוַטּבַ ה ּבְ ּתֶ ׁשְ ֶרךְ  ְוַלֲעֹבר, ַהּמִ  ּדֶ
ֵדהוּ  ה ְלֵבית ׂשָ ּתֶ ׁשְ י ַעל ַאף, ַהּמִ ֵאין ּפִ יִרין ׁשֶ ּכִ  ַמׂשְ
ּיֹוֵצא ה ָצְרֵכי לוֹ  ִלְקנֹות ָאסּור ְוֵכן. ָאסּור, בוֹ  ּכַ . ְסֻעּדָ

ם ָאסּור ְוֵכן ר ָיָדיו ְלַחּמֵ ִכּכָ ּלוֹ  ּבְ   :ׁשֶ

ר. ב ּדָ  וּ ַוֲאִפלּ . חֹובוֹ  ִלְפֹרעַ  ָיכֹול, ֵמֲחֵברוֹ  ֲהָנָאה ַהּמֻ
ּכֹון לוֹ  ָהָיה ִאם ַיד ַמׁשְ ְלֶוה ּבְ ִבילוֹ  ֶזה ּוָפַרע ַהּמַ ׁשְ  ּבִ

ּכֹון ְוָנַטל ׁשְ ֱאָסר ַלּלֶֹוה ְלַהְחִזירוֹ  ָצִריךְ , ַהּמַ  ְוָיכֹול ַהּנֶ
ּתוֹ  ֶאת ָלזּון ַנֲעִנים ַוֲאִפּלוּ , ַוֲעָבָדיו ּוָבָניו ִאׁשְ , ַהּכְ
ֶהְמּתוֹ  ָלזּון ָאסּור ֲאָבל ין, ּבְ ין הְטֵמאָ  ּבֵ , ְטהֹוָרה ּבֵ

דוֹ  ְוָאסּור יָון, ִמְקָרא ְלַלּמְ ר ּכֵ ּתָ ּמֻ ָכר ִלּטֹל ׁשֶ , ָעֶליהָ  ׂשָ
דוֹ  ְוהּוא ם ְמַלּמְ הוּ  ִנְמָצא, ִחּנָ ַהּנֵ ּמְ דוֹ  ֲאָבל, ׁשֶ  ְמַלּמְ

דֹות ֲהָלכֹות ִמְדָרשׁ  ּלֹא ְוהּוא, ְוַאּגָ ֱאָסר ֹיאַמר ׁשֶ  ַהּנֶ
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ֶדּנוּ  ָלאֹוֵסר ַלּמְ ּיְ ר ָנאְוָהִאדָּ . ׁשֶ ּתָ ּמֻ ָכר ִלּטֹל ׁשֶ  ַעל ַאף ׂשָ
ְדָרשׁ  ד ֲאָבל. ָאסּור ַהּכֹל, ַהּמִ נוֹ  ֶאת ְלַלּמֵ  ֲאִפּלוּ , ּבְ
ר, ִמְקָרא ר. ֻמּתָ ׁשוֹ  ּוֻמּתָ ּמְ כֹוס ְלׁשַ ל ּבְ ית ׁשֶ  ָהֵאֶבל ּבֵ
ל ּוְבכֹוס ית ׁשֶ ְרָחץ ּבֵ   :ַהּמֶ

ָאַסר ְראּוֵבן. ג ְמעֹון ַעל ְנָכָסיו ׁשֶ יאוֹ  ָאסּור, ׁשִ ִ  ְלַהׂשּ
ּתוֹ  ה ּבִ ֲעַדִין ְלִפי, ַנֲעָרה אוֹ  ְקַטּנָ ְרׁשּותוֹ  ִהיא ׁשֶ , ּבִ
ְפָחה לוֹ  מֹוֵסר ַוֲהֵרי ׁשוֹ  ׁשִ ּמְ ְמעֹון ִנְכֵסי ְוִאם. ְלׁשַ  ׁשִ

ר, ָעָליו ֲאסּוִרין א ֻמּתָ ָ ּתוֹ  ִלׂשּ י ַעל ַאף ּבִ ָטרוֹ  ּפִ ּפְ  ׁשֶ
ין, תוֹ ֲאֵבדָ  לוֹ  ּוַמֲחִזיר. ְמזֹונֹוֶתיהָ  ֵמִחּיּוב ְכֵסי ּבֵ ּנִ  ׁשֶ
ַעל ְחִזיר ֲאסּוִרין ֲאֵבָדה ּבַ ין ַלּמַ ְכֵסי ּבֵ ּנִ  ַמְחִזיר ׁשֶ

ּנֹוְטִלין ּוְבָמקֹום. ֲאֵבָדה ְלַבַעל ֲאסּוִרין ָכר ׁשֶ  ַעל ׂשָ
ַעל ִנְכֵסי ִאם, ֲאֵבָדה ַהְחָזַרת  ֲאסּוִרין ֲאֵבָדה ּבַ
ְחִזיר לוֹ  לוֹ  ָאסּור, ַלּמַ א ְלַקּבְ ם לוֹ  רַמְחִזי ֶאּלָ ִחּנָ , ּבְ

ַעל ַעל ֲאסּוִרים ַמְחִזיר ִנְכֵסי ְוִאם  ֵאינוֹ , ֲאֵבָדה ּבַ
אי ַ ם לוֹ  ְלַהֲחִזיר ַרׁשּ ִחּנָ ֵניֶהם ִנְכֵסי ְוִאם. ּבְ  ֲאסּוִרין ׁשְ

ל ָיכֹול ֵאינוֹ , ֶזה ַעל ֶזה ָכר ְלַקּבֵ ָ ִאם, ַהׂשּ ן ׁשֶ  הּוא ּכֵ
יחוֹ  ְוֹלא, ֶנֱהֶנה ִאם, ְלַהּנִ ן ׁשֶ המְ  הּוא ּכֵ א, ַהּנֶ  ִיּפֹל ֶאּלָ
ָכר ָ שׁ  ַהׂשּ   :ְלֶהְקּדֵ

ָאַסר ְראּוֵבן. ד ְמעֹון ַעל ֲהָנָאתוֹ  ׁשֶ ְמעֹון ְוָחָלה, ׁשִ , ׁשִ
רוֹ  לוֹ  ִלְכֹנס ְראּוֵבן ָיכֹול ּנֹוְתִנין ּוְבָמקֹום. ְלַבּקְ  ׁשֶ
ָכר ב ְלִמי ׂשָ ּיֹוׁשֵ ב ֹלא, לוֹ  ְלַצּוֹות ַהחֹוֶלה ֵאֶצל ׁשֶ  ֵיׁשֵ
רוֹ  אֶאלָּ  ֶאְצלוֹ  ד ְמַבּקְ ֶרךְ  ֵאין ְוִאם. ְמֻעּמָ ן ּדֶ ָכר ִלּתֵ  ׂשָ
ֹאתוֹ  ָיכֹול, ָלרֹוֵפא ָיַדִים ֲאִפּלוּ , ְלַרּפְ  ֵישׁ  ִאם ֲאִפּלוּ , ּבְ
ֶאּנוּ  ַאֵחר רֹוֵפא ַרּפְ ּיְ ֶרךְ  ִאם ֲאָבל, ׁשֶ ן ּדֶ ָכר ִלּתֵ  ׂשָ

ֶאּנוּ  ֹלא, ָלרֹוֵפא ִחיָנם ְיַרּפְ א ְולא. ּבְ , ִלְבֶהְמּתוֹ  ְיַרּפֵ
ֶרךְ  ֵאין ִאם ַוֲאִפּלוּ  ן ּדֶ ָכר ִלּתֵ  ָיכֹול ֲאָבל, ָלרֹוֵפא ׂשָ
לֹוִני ַסם: לוֹ  לֹוַמר ה ְוהּוא, ָלהּ  ָיֶפה ּפְ ּנָ  ְוִאם. ַיֲעׂשֶ
מּות ְוִהיא, ַלֲעׂשֹותוֹ  יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ה ֹלא ִאם ּתָ ּנָ , ַיֲעׂשֶ
ר יר ֻמּתָ ּדִ  רֹוןאָ  ְלָהִביא ָיכֹול, ֵמת ְוִאם. ַלֲעׂשֹותוֹ  ַהּמַ

ן ָחָלה ְוִאם. ְוַתְכִריִכין ְמעֹון ּבֶ  ִלְכֹנס ְראּוֵבן ָיכֹול, ׁשִ

ב לוֹ  רוֹ  ִעּמוֹ  ְוֵליׁשֵ ְמעֹון ִנְכֵסי ְוִאם. ֵמֹעֶמד ּוְלַבּקְ  ׁשִ
ירוֹ , ְראּוֵבן ַעל ֲאסּוִרין ִהּדִ ְמעֹון ׁשֶ ָכָסיו ׁשִ  ְוָחָלה, ִמּנְ
ְמעֹון רוֹ  ְראּוֵבן ִנְכָנס, ׁשִ ד ְלַבּקְ ב ֹלא ֲאָבל, ְמֻעּמָ ָ . ְמֻיׁשּ
נוֹ  ָחָלה ָלל ִנְכָנס ֵאינוֹ , ּבְ א, ּכְ ּוק ָעָליו ׁשֹוֵאל ֶאּלָ ׁשּ . ּבַ
ְמעֹון ְלָהִעיד ְראּוֵבן ְוָיכֹול ֱאָסר, ְלׁשִ ין, ַהּנֶ  ֵעדּות ּבֵ
ין ָממֹון   :ְנָפׁשֹות ֵעדּות ּבֵ

ָאַסר ְראּוֵבן. ה ְמעֹון ַעל ֲהָנָאתוֹ  ׁשֶ ן ָיכֹול, ׁשִ  ִליׁשַ
מִ  הּבְ ה ּטָ ימֹות ְקַטּנָ ה ּבִ ימֹות ֹלא ֲאָבל, ַהַחּמָ  ּבִ

ִמים ׁשָ ֵני, ַהּגְ הּוא ִמּפְ הוּ  ׁשֶ ר, ּוִבְגדֹוָלה. ְמַהּנֵ ין ֻמּתָ  ּבֵ
ימֹות ה ּבִ ין ַהַחּמָ ימֹות ּבֵ ִמים ּבִ ׁשָ  ִעּמוֹ  ְורֹוֵחץ. ַהּגְ

ִטי ַאְמּבְ דֹוָלה ּבְ ה ֹלא ֲאָבל. ּגְ ְקַטּנָ ֵני, ּבִ הוּ  ִמּפְ ַהּנֵ ּמְ  ׁשֶ
יהַּ  ְגּבִ ּמַ ִים ָעָליו ׁשֶ יעַ . ַהּמַ ה ַאף ִעּמוֹ  ּוַמּזִ ְקַטּנָ  ּוֵמֵסב. ּבִ

ה ִעּמוֹ  ִמּטָ ְלָחן ַעל ִעּמוֹ  ְואֹוֵכל ּבְ ֻ  ֹלא ֲאָבל, ַהׁשּ
ְקָעָרה א, ַאַחת ּבִ ּמָ ֶרךְ  ְוִאם. ֵמֶחְלקוֹ  ֹיאַכל ׁשֶ ַעל ּדֶ ּבַ  ׁשֶ
ִית א חֹוֵזר ַהּבַ ָעָרה ּוְמַמּלֵ אָ  ְלַאַחר ַהּקְ ל ְכלוּ ׁשֶ  ַמה ּכָ
ָהָיה ֶ הּ  ׁשּ ר, ּבָ ֵניֶהם ָהיוּ  ִאם. ֻמּתָ ֶכֶרם חֹוְפִרים ׁשְ  ּבְ
ַיַחד ּוָרה ַיְחּפֹר ֹלא, ּבְ ׁשּ רֹוָבה ּבַ ֵני, לוֹ  ַהּקְ הוּ  ִמּפְ ַהּנֵ ּמְ  ׁשֶ

ה ְרּפֶ ּמַ ְרַקע ׁשֶ ִרחּוק ֲאָבל, ְלָפָניו ַהּקַ ּנוּ  ּבְ ר, ִמּמֶ . ֻמּתָ
ּנוּ  הִיְקנֶ  ְוֹלא, לוֹ  ִיְמּכֹר ְוֹלא ִאיֶלּנוּ  ְוֹלא, ִמּמֶ  ְולא, ַיׁשְ
ַאל ְוֹלא, ַיְלֶוּנוּ  ּנוּ  ִיְלֶוה ְוֹלא ִיׁשְ   :ִמּמֶ

ר. ו ּדָ ד ּוֵבית ֶמְרָחץ לוֹ  ְוֵישׁ  ֵמֲחֵברוֹ  ֲהָנָאה ַהּמֻ  ַהּבַ
ִרים ּכָ ִעיר ֻמׂשְ ֶהם לוֹ  ֵישׁ  ִאם, ּבָ ִפיַסת ּבָ . ָאסּור, ָיד ּתְ

ֶהם לוֹ  ֵאין ִאם ִפיַסת ּבָ ר, דיָ  ּתְ  ָאְסרוּ  ִאם ֲאָבל. ֻמּתָ
ֵפרּושׁ  ָעָליו ם ָהִאסּור ָחל, ּבְ   :ָעָליו ּגַ

יר. ז ּכִ ׂשְ ִית ַהּמַ ךְ  ְוַאַחר ַלֲחֵברוֹ  ּבַ יר ּכָ ֹוֵכר ִהּדִ  ַהׂשּ
ָכָסיו ִית ַעל ִאסּור ָחל ֹלא, ִמּנְ יר ַהּבַ ּכִ ִהׂשְ  ְוִאם. לוֹ  ׁשֶ
ֵרשׁ  ִית ּפֵ ֵפרּושׁ  ַהּבַ ם ָהִאסּור ָחָלהשֶׁ  אֹוְמִרים ֵישׁ , ּבְ  ּגַ
ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ָעָליו ְרׁשוּ  ִאם ׁשֶ ֵפרּושׁ  ּפֵ  ֵאינוֹ , ּבְ
ְלׁשֹון ְלָאְסרוֹ  ָיכֹול ְלׁשֹון ֹלא ִאם, קּוָנם ּבִ שׁ  ּבִ  ֶהְקּדֵ
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שׁ  ָהא, ְלָאְסרוֹ  ָיכֹול ְוׂשֹוֵכר. ַמּמָ ירֹוָתיו ּדְ . ֵהם ּפֵ
ן ּכֵ ינוֹ  ּוְמַמׁשְ יר ּדִ ּכִ ַמׂשְ ּכֹוָנא ַבַעלוּ , ּכְ ינוֹ  ַמׁשְ ׂשֹוֵכר ּדִ   :ּכְ

ן ַטְבָלא ַהּנֹוֵתן. ח ר ְלֻאּמָ ֲעָלהּ  ַעל ַוֲאָסָרהּ , ְלַצּיֵ  ַאַחר ּבַ
ָרהּ  ּיְ ּצִ ָרעוֹ  ֹקֶדם, ׁשֶ ּפְ ֶרת, ׁשֶ ר. ֻמּתֶ ּדָ , ֵמֲחֵברוֹ  ֲהָנָאה ַהּמֻ
יר ָיכֹול ּדִ לֹוִני: ַלֶחְנָוִני לֹוַמר ַהּמַ ר ּפְ נִּ  ֲהָנָאה ֻמּדָ  יִמּמֶ
ה ָמה יֹוֵדעַ  ְוֵאיִני  ְוחֹוֵזר לוֹ  נֹוֵתן ְוַהֶחְנָוִני, ֶאֱעׂשֶ
יר ְונֹוֵטל ּדִ יר ִיְרֶצה ִאם, ֵמַהּמַ ּדִ  ִאם ְוֵכן. ְלָפְרעוֹ  ַהּמַ
ר ָהָיה ּדָ ִית ַלּמֻ ֵדר, ִלְבנֹות ּבַ ֶדה, ִלְגּדֹר ּגָ , ִלְקֹצר ׂשָ
לֹוִני: ַלּפֹוֲעִלים לֹוַמר ָיכֹול ר ּפְ ּנוּ מִ  ֲהָנָאה ֻמּדָ  ְוֵאיִני ּמֶ
ה ָמה יֹוֵדעַ  ים ֵהם, ֶאֱעׂשֶ  ְונֹוְטִלין ּוָבִאים ִעּמוֹ  עֹוׂשִ
ָכר יר ׂשָ ּדִ יר ִיְרֶצה ִאם, ֵמַהּמַ ּדִ ר ְוֵכן. ְלָפְרָעם ַהּמַ  ֻמּתָ
ל: לֹוַמר ן ּכָ ה אוֹ  ִלְפלֹוִני ַהּזָ . ַמְפִסיד ֵאינוֹ , ִעּמוֹ  עֹוׂשֶ
ל: לֹוַמר ָאסּור ֲאָבל ֹוֵמעַ  ּכָ , ִלְפלֹוִני ָיזּון ִליקוֹ  ַהׁשּ
ֵכיָון הּוא ּדְ לּוחוֹ  ָהֵוי ִצּוּוי ְלׁשֹון ׁשֶ ׁשְ  ָאסּור ְוֵכן. ּכִ
זּון ִאם: ַלֲחֵברוֹ  לֹוַמר ְפִסיד ֹלא ִלְפלֹוִני ּתָ ֵכיָון, ּתַ  ּדְ

אֹוֵמר ן ׁשֶ לּוחוֹ  ִנְרֶאה ְלָיִחיד ּכֵ ׁשְ   :ּכִ

ִכין ָהיוּ . ט ֶרךְ  ְמַהּלְ ּדֶ  נֹוֵתן, אַכלּיֹ ַמה לוֹ  ְוֵאין ּבַ
ם ְלַאֵחר ָנה ְלׁשֵ ה ַמּתָ ר ְוַהּלָ ֶהם ֵאין ְוִאם. ֻמּתָ  ִעּמָ
יחַ , ַאֵחר  ְלָכל ֻמְפָקר הּוא ֲהֵרי: ְואֹוֵמר ַהֶסַלע ַעל ַמּנִ
ְרֶצה ִמי ּיִ ה, ׁשֶ ה. ְואֹוֵכל נֹוֵטל ְוַהּלָ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

נֹוֵתן, ֲאמּוִרים ם ְלַאֵחר ּבְ ָנה ְלׁשֵ ְסָתם, ַמּתָ  ִאם ָבלאֲ . ּבִ
ה: ַלֲחֵברוֹ  ָאַמר ָנה ְלךָ  ְנתּוָנה ַהְסֻעּדָ ַמּתָ  ְוָיֹבא, ּבְ
לֹוִני הּוא ּפְ ִתי ָאסּור ׁשֶ ֲהִנּיָ ֶכם ְוֹיאַכל ּבַ ה ִעּמָ ְסֻעּדָ , ּבַ
א עֹוד ְוֹלא. ָאסּור ֶזה ֲהֵרי , ְסָתם, לוֹ  נֹוֵתן ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ
ֹבא ְרצֹוְנךָ : לוֹ  ְוָאַמר ְוָחַזר ּיָ לֹוִני ׁשֶ ֶכם ְוֹיאַכל ּפְ , ִעּמָ
תוֹ  ַעל סֹופוֹ  הֹוִכיחַ  ִאם ִחּלָ ּלֹא ּתְ א לוֹ  ָנַתן ׁשֶ  ַעל ֶאּלָ
ֹבא ְמַנת ּיָ לֹוִני ׁשֶ גֹון, ָאסּור, ְוֹיאַכל ּפְ ָהְיָתה ּכְ ה ׁשֶ  ְסֻעּדָ

דֹוָלה ֹבא רֹוֶצה ְוהּוא ּגְ ּיָ  ָבֶהם ְוַכּיֹוֵצא ַרּבוֹ  אוֹ  ָאִביו ׁשֶ
ֵהם תוֹ  ֲאסּוִרים ׁשֶ ֲהִנּיָ ֲהֵרי, ִמְסעּוָדתוֹ  ֶלֱאֹכל ּבַ  ׁשֶ

ּלֹא ָעָליו מֹוַכַחת ְסעּוָדתוֹ  ַמר ׁשֶ ל ְוֵכן. ְלַהְקנֹות ּגָ  ּכָ
ּיֹוֵצא ֶזה ּכַ   :ּבָ

ע ִמי. י ּבַ ׁשְ ּנִ ּלֹא ָנַדר אוֹ  ׁשֶ ר ׁשֶ  ָיכֹול, ֲחֵברוֹ  ִעם ְיַדּבֵ
ָתב לוֹ  ִלְכּתֹב ר, ּכְ   :ׁשֹוֵמעַ  ְוהּוא ַאֵחר ִעם ְלַדּבֵ

ֱאָסר ָאסּור, ֲחֵברוֹ  ַעל ִסְפרוֹ  ַסראָ  ִאם. יא  ִלְלֹמד ַלּנֶ
  :ּבוֹ 

ר. יב ּדָ ַגַחְלּתוֹ  ָאסּור, ֵמֲחֵבירוֹ  ֲהָנָאה ַהּמֻ ר ּבְ  ּוֻמּתָ
ְלַהְבּתוֹ  ׁשַ ר. ּבְ ּדָ ִקיָעה לוֹ  ּתֹוֵקעַ , ֵמֲחֵברוֹ  ֲהָנָאה ַהּמֻ  ּתְ

ל   :ִמְצָוה ׁשֶ

ר. יג ּדָ ֹוָפר ֲהָנָאה ַהּמֻ ר, ִמׁשּ ִקיָעה ּבוֹ  ֹקעַ ִלתְ  ֻמּתָ ל ּתְ  ׁשֶ
ר. ִמְצָוה ּדָ ְעָין ֲהָנָאה ַהּמֻ ל ְטִביָלה ּבוֹ  טֹוֵבל, ִמּמַ  ׁשֶ
ימֹות ִמְצָוה ִמים ּבִ ׁשָ ימֹות ֹלא ֲאָבל, ַהּגְ ה ּבִ   :ַהַחּמָ

 ּבוֹ  ָלֵצאת לּוָלב לוֹ  ְוָנַתן ֵמֲחֵבירוֹ  ֲהָנָאה ַהּנֹוֵדר. יד
ֲחִזיֶרּנוּ  ְמַנת ַעל ּיַ יֹום ׁשֶ יֹום ֲאָבל. ָיָצא, ִנישֵׁ  ּבְ  ּבְ

  :ָיָצא ֹלא, ִראׁשֹון

 רכב סימן
 מעות לתן ורוצה ממנו הנאה מדר שחתנו מי

  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , לבתו

ר. א ּדָ ֵדי, ָמעֹות ְלִבּתוֹ  ָלֵתת רֹוֶצה ְוהּוא ֵמֲחָתנוֹ  ַהּמֻ  ּכְ
ֵהא ּתְ ֶהם ֶנֱהֵנית ׁשֶ ֲחָפֶציהָ  אֹוָתם ּומֹוִציָאה ּבָ  ֶזה ֵריהֲ , ּבַ
עֹות ָהֵרי: ָלהּ  ְואֹוֵמר ָלהּ  נֹוֵתן לוּ  ַהּמָ  ָלךְ  ְנתּוִנים ַהּלָ

ָנה ַמּתָ ּלֹא ּוִבְלַבד, ּבְ ֶהן ְרׁשּות ְלַבֲעֵלךְ  ְיֵהא ׁשֶ א, ּבָ  ֶאּלָ
ַאתְּ  ְלַמה ִיְהיוּ  ֶ יךְ  ְלתֹוךְ  נֹוֶתֶנת ׁשּ  ְלַמה אוֹ  ּפִ

י ׁשִ ְלּבְ ּתִ ֶ ֵאין ְמַנת ַעל: רָאמַ  ַוֲאִפּלוּ . ָבֶזה ְוַכּיֹוֵצא, ׁשּ  ׁשֶ
ֶהם ְרׁשּות ְלַבֲעֵלךְ  א ּבָ ְרִצי ַמה ֶאּלָ ּתִ ֶ י ׁשּ ֶהם ֲעׂשִ  ֹלא, ּבָ

ַעל ָקָנה ְרֶצה ּוַמה, ַהּבַ ּתִ ֶ ה ׁשּ ֲעׂשֶ ֶהם ּתַ  ִאם ֲאָבל. ּבָ
ָנה ָלהּ  ָנַתן ֵאין ְמַנת ַעל: ָלהּ  ְוָאַמר ַמּתָ  ְלַבֲעֵלךְ  ׁשֶ

ֶהם ְרׁשּות ֵרשׁ  ְוֹלא, ּבָ ֵהא ּפֵ ּתְ ָנה ׁשֶ ּתָ  ְלָכךְ  ַהּזֹאת ַהּמַ
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ְרֶצה ְלַמה אוֹ  ּוְלָכךְ  ּתִ ֶ ה ׁשּ ֲעׂשֶ ֶהם ּתַ  ִיְקֶנה ֶזה ֲהֵרי, ּבָ
ַעל אֹוָתהּ  ירֹוֶתיהָ  ֶלֱאֹכל ַהּבַ ֲהֵרי, ָאסּור ֶזה ְוָדָבר, ּפֵ  ׁשֶ
ת ָאסּור הּוא ֲהִנּיַ ֲאִפילוּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . חֹוְתנוֹ  ּבַ  ּדַ

אֹוֵמר אֵ  ְמַנת ַעל: ָלהּ  ּבְ ֶהם ְרׁשּות ְלַבֲעֵלךְ  יןׁשֶ , ּבָ
ְרִצי ּוַמה ּתִ ֶ י ׁשּ ֲעׂשִ ֶהם ּתַ ַעל ָקָנה, ּבָ ֶהם ְוָאסּור ַהּבַ   :ּבָ

 רכג סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , תורה לתלמוד בנו המדיר דין

יר. א ּדִ נוֹ  ֵמֲהָנַאת ַעְצמוֹ  ַהּמַ ֵדי, ּבְ ּלֹא ּכְ ל ׁשֶ ּטֵ ן ִיְתּבַ  ַהּבֵ
ּמּודוֹ  שְׁ  ִמּלִ ר, ִבילוֹ ּבִ ן ֻמּתָ אֹות ַהּבֵ ל ָחִבית לוֹ  ְלַמּלְ  ׁשֶ

ר ֶאת לוֹ  ּוְלַהְדִליק, ַמִים ג לוֹ  ְוִלְצלֹות, ַהּנֵ . ָקָטן ּדָ
ר ְוֵכן ּוק לוֹ  ִלְקנֹות ֻמּתָ ִריךְ  ַמה ֵמַהׁשּ ּצָ ֶ  הּוא ִאם, ׁשּ
ֵאין ָאָדם ְרּכוֹ  ׁשֶ ַעְצמוֹ  ִלְקנֹות ּדַ ה ִהיא ִאם אוֹ  ּבְ ָ  ִאׁשּ

יָרה ִהּדִ ָנהּ  ֶאת ׁשֶ   :ּבְ

ה ֲהֵרי: ִלְבנוֹ  ָהאֹוֵמר. ב ֲהָנָאִתי ָאסּור ַאּתָ  אוֹ , ּבַ
ע ּבַ ׁשְ ּנִ ּלֹא ׁשֶ ּנוּ , ֵמת ִאם, ּבוֹ  ֵיָהֶנה ׁשֶ  ָאסּור. ִייְרׁשֶ

ין ּוֵפֵרשׁ  ֲהָנָאתוֹ  ָעָליו י ּבֵ ַחּיַ ין ּבְ מֹוִתי ּבֵ , ֵמת ִאם, ּבְ
ּנוּ ִיירְ  ֹלא   :ׁשֶ

נוֹ  ָאַסר. ג ן ִיְהֶיה ִאם: ְוָאַמר ֵמֲהָנָאתוֹ  ּבְ ִני ּבֶ  ֶזה ּבְ
ְלִמיד ִני ִיְקֶנה, ָחָכם ּתַ ֵדי, ְנָכַסי ֶזה ּבְ  ְלַהְקנֹוָתם ּכְ
ן ֶזה ֲהֵרי, ִלְבנוֹ  ִנְכֵסי ָאסּור ַהּבֵ ן ּוֶבן ָהָאב ּבְ ר ַהּבֵ  ֻמּתָ
ֶהם ְלִמיד ִיְהֶיה ִאם, ּבָ מוֹ  ָחָכם ּתַ ִהְתָנה ּכְ   :ׁשֶ

ן ֶזה. ד תבִּ  ָהָאסּור ַהּבֵ ת ָנַתן ִאם, ָאִביו ירּוׁשַ  ְירּוׁשַ
ר ֶזה ֲהֵרי, ִלְבנוֹ  אוֹ  ְלָאִחיו ָאִביו ָרָעם ִאם ְוֵכן. ֻמּתָ  ּפְ
חֹובוֹ  ת אוֹ  ּבְ ְכֻתּבַ ּתוֹ  ּבִ ֵאּלוּ  ְלהֹוִדיָעם ְוָצִריךְ . ִאׁשְ  ׁשֶ
ֲאָסָרם ָאִביו ִנְכֵסי   :ָעָליו ׁשֶ

 רכד סימן
  ף ֶאָחדָסִעי ּובוֹ , חרם עלי נכסיך שאמר מי

ָאַמר ְראּוֵבן. א ְמעֹון ׁשֶ  אוֹ , ֵחֶרם ָעֶליךָ  ֲהֵריִני: ְלׁשִ
ה ֲהֵרי ֲהָנָאִתי ָאסּור ַאּתָ ר ְראּוֵבן, ּבַ ֲהָנַאת ֻמּתָ  ּבַ

ְמעֹון ְמעֹון, ׁשִ ֲהָנַאת ָאסּור ְוׁשִ  ָאַמר ְוִאם. ְראּוֵבן ּבַ
ְמעֹון ה ֲהֵרי: ְלׁשִ הֲ  ָאסּור ְראּוֵבן, ֵחֶרם ָעַלי ַאּתָ  ָנַאתּבַ
ְמעֹון ְמעֹון, ׁשִ ר ְוׁשִ ֲהָנַאת ֻמּתָ  ָעֶליךָ  ֲהֵריִני. ְראּוֵבן ּבַ
ה ֵחֶרם ֵניֶהם, ָעַלי ְוַאּתָ , ִמּזֶה ֶזה ֵלָהנֹות ֲאסּוִרין ׁשְ

ִרים ְדָבִרים ּוֻמּתָ ֵהם ּבִ פּות ׁשֶ ּתָ ׁשֻ ָרֵאל ְלָכל ּבְ מוֹ , ִיׂשְ  ּכְ
ִית ַהר ְדָברִ  ַוֲאסּוִרין, ְוָהֲעָזרֹות ַהּבַ ֵהם יםּבִ פּות ׁשֶ ּתָ ׁשֻ  ּבְ

מוֹ , ָהִעיר אֹוָתהּ  ִלְבֵני ית ּכְ ֶנֶסת ּבֵ ָבה ַהּכְ  ְוַהּתֵ
ָנָתם ּוַמה. ְוַהְסָפִרים ּקָ ְקנוּ , ּתַ ּיַ שׁ  ֶחְלָקם ׁשֶ ּיֵ  ּבוֹ  ָלֶהם ׁשֶ

ֵאין ְוִנְמָצא, ְלַאֵחר ל ֶנֱהֶנה ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ ֶ . ֲחֵברוֹ  ִמׁשּ
ֵהם אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ִרים ׁשֶ ָבר ָכלבְּ  ֻמּתָ ֵאין ּדָ ין ּבוֹ  ׁשֶ  ּדִ

  :ֲחלּוָקה

 רכה סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , חברו על פלוני פרות האוסר דין

ירֹוָתיו ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. א ל ּפֵ לֹוִני ׁשֶ , ָעֶליךָ  ֲאסּוִרין ּפְ
לּום ֵאינוֹ  א ּכְ ן ִאם ֶאּלָ ֱאָסר ָעָנה ּכֵ   :ָאֵמן: ַהּנֶ

 רכו סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , זה את זה ושהדיר שתפים

ַנִים. א ֵהם ׁשְ ִפים ׁשֶ ּתָ ָחֵצר ׁשֻ ה ֶזה ֲהָנָאה ְוָנְדרוּ  ּבְ , ִמּזֶ
ין ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם ֶדר ָחל ֲחלּוָקהּ  ּדִ ֵנס ַוֲאסּוִרין, ַהּנֶ  ּבוֹ  ִלּכָ
ְחְלקוּ  ַעד ּיַ ֵנס ׁשֶ ל ְוִיּכָ ּלוֹ  ֶאָחד ּכָ ׁשֶ ן ְוָכל. ּבְ ּכֵ  ִאם ׁשֶ

יר ֵמֶהם ֶאָחד ּוק ִמן ְלֶאָחד ִהּדִ ָכָסיו ַהׁשּ ָאסּור, ִמּנְ  ׁשֶ
ֵנס ין ּבוֹ  ֵאין ְוִאם ּבוֹ  ִלּכָ ֶדר ָחל ֹלא, ֲחלּוָקהּ  ּדִ , ַהּנֵ

ִרין ֵנס ּוֻמּתָ ין, ּבוֹ  ִלּכָ ירוּ  ִאם ּבֵ  אוֹ  ֶזה ֶאת ֶזה ִהּדִ
יר ִהּדִ ּוק ִמן ְלֶאָחד ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ ָכָסיו ַהׁשּ  ְוַדְוָקא. ִמּנְ
אוֹ  ׁשֶ ּוק ִמן תוֹ ּכְ הּוא ַהׁשּ ר ׁשֶ ף ְלֹצֶרךְ  ִנְכַנס ֻמּדָ ּתָ ֻ , ַהׁשּ
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ין הּוא ּבֵ ף ָצִריךְ  ׁשֶ ּתָ ֻ ין ַלׁשּ ף ּבֵ ּתָ ֻ ַהׁשּ  ֲאָבל, לוֹ  ָצִריךְ  ׁשֶ
ֵנס ּלֹא ּבוֹ  ִלּכָ ף ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ ּתָ ֻ   :ָאסּור, ַהׁשּ

ירוּ . ב ִהּדִ ׁשֶ ֵניֶהם ּכְ  ּבוֹ  ְלַהֲעִמיד ֲאסּוִרין, ֶזה ֶאת ֶזה ׁשְ
 ֵמֶהם ֶאָחד ָהָיה. ְוַתְרְנגֹוִלים ְוֵריַחִים ְוִכיַרִים ּנּורתַּ 

ר ַהֲעָמַדת ָאסּור הּוא, ֵמֲחֵבירוֹ  ֲהָנָאה ֻמּדָ ּנּור ּבְ  ּתַ
ֵנס ְוָאסּור, ְוַתְרְנגֹוִלים ְוֵריַחִים ְוִכיַרִים  ֵישׁ  ִאם ּבוֹ  ִלּכָ

ין ּבוֹ  ר ַוֲחֵברוֹ , ֲחלּוָקה ּדִ ּכֹל ֻמּתָ  ֶאת ִפיןּכוֹ  ְוָהיוּ . ּבַ
ְלׁשֹון ֶנֱאַסר ִאם ֶחְלקוֹ  ִלְמּכֹר ַהּנֹוֵדר ר, ֲחֵצִרי ּבִ ּתָ ּמֻ  ׁשֶ

ֵכר ְלַאַחר ּבוֹ  ּמָ ּיִ   :ׁשֶ

ַעל. ג אֹוֵסר ּבַ ֵנס ֲאסּוִרים, ֲאֵחִרים ַעל ֲהָנָאתוֹ  ׁשֶ  ִלּכָ
ִנְכֵסי ל ְמלֹוג ּבְ ּתוֹ  ׁשֶ ף ּדֹוֶמה ְוֵאינוֹ , ִאׁשְ ּתָ יר ְלׁשֻ ִהּדִ  ׁשֶ

ּוק ןמִ  ֶאָחד ֶאת   :ַהׁשּ

 רכז סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ישראל מכל עצמו שאסר מי דין

ָאַסר ִמי. א ל ַעְצמוֹ  ׁשֶ ָרֵאל ִמּכָ  ֵמֶהם ִלְקנֹות ָאסּור, ִיׂשְ
יָנא ָלֶהם ְוִלְמּכֹר ִאית ְמִציָעא ַזּבִ הּ  ּדְ  ַלּלֹוֵקחַ  ֲהָנָאה ּבֵ
א, ְוַלּמֹוֵכר יֹוֵתר לֹוֵקחַ  ֶאּלָ ָפחֹות רּומֹוכֵ  ּבְ  ְוִאם. ּבְ

ָפחֹות ֵמֶהם לֹוֵקחַ , ֲעֵליֶהם ֲהָנָאתוֹ  ָאַסר  ּומֹוֵכר ּבְ
יֹוֵתר ְמעוּ  ִאם, ּבְ יָנא. לוֹ  ִיׁשְ  ֲהָנַאת הּוא ֲחִריָפא ְוַזּבִ
ךְ . ַהּמֹוֵכר ֲהָנַאת ְוֹלא ַהּלֹוֵקחַ   ַעְצמוֹ  ָאַסר ִאם, ִהְלּכָ
יֹוֵתר ֵמֶהם ִיְקֶנּנוּ , ֵמֶהם ֶוה םָלהֶ  ּומֹוֵכר, ּבְ ֶוה ׁשָ ׁשָ . ּבְ
ֶרּנוּ , ָעָליו ֲאָסָרם ְוִאם יֹוֵתר ָלֶהם ִיְמּכְ ְמעוּ  ִאם, ּבְ  ִיׁשְ
ֶוה ֵמֶהם ְוִיְקֶנּנוּ , לוֹ  ֶוה ׁשָ ׁשָ יָנא. ּבְ ָרִמי ְוַזּבִ הּ  ּדְ ַאּפֵ , ּבְ
ךְ . ַהּלֹוֵקחַ  ֲהָנַאת ְוֹלא ַהּמֹוֵכר ֲהָנַאת ָהֵוי  ִאם, ִהְלּכָ
רֶ  ֵמֶהם ַעְצמוֹ  ָאַסר ָפחֹות ָלֶהם ּנוּ ִיְמּכְ  ֵמֶהם ְוִיְקֶנּנוּ , ּבְ
ֶוה ֶוה ׁשָ ׁשָ ָפחֹות ֵמֶהם ִיְקֶנּנוּ , ָעָליו ֲאָסָרם ְוִאם. ּבְ  ּבְ
ְמעוּ  ִאם ֶרּנוּ , לוֹ  ִיׁשְ ֶוה ָלֶהם ְוִיְמּכְ ֶוה ׁשָ ׁשָ   :ּבְ

ָתם ָאַסר. ב ִאיָלן ֶזה ֲהֵרי, ָעָליו ֲהִנּיָ , אֹוָתם ּוַמְלֶוה ַמׁשְ
ַאליִ  לוֹ  הּוא ֲאָבל  ָאַסר ְוִאם. ֵמֶהם ִיְלֶוה ְוֹלא ׁשְ

ִאיל ֹלא, ָעָליו ַוֲהָנָאָתם ֲעֵליֶהם ֲהָנָאתוֹ   ַיְלֶוה ְוֹלא ַיׁשְ
ּנוּ  ֵהם ְוֹלא, ָלֶהם   :ִמּמֶ

ָאַסר ִמי. ג ם ְוַעל ַהּכֲֹהִנים ַעל ֲהָנָאתוֹ  ׁשֶ ִוּיִ ִאים, ַהּלְ  ּבָ
רּומֹוָתיו ְונֹוְטִלין רֹוָתיו ּתְ עַ  ּוַמְעׂשְ ְרחוֹ  לּבְ  ְוִאם. ּכָ

ם ֵאּלוּ  ּכֲֹהִנים: ָאַמר ן, ֵאּלוּ  ּוְלִוּיִ ם ְלֹכֲהִנים ִיּתֵ  ּוְלִוּיִ
ין ְוֵכן, ֲאֵחִרים נֹות ַהּדִ ַמּתְ ים ּבְ ים ֲעִנּיִ   :ַלֲעִנּיִ

 רכח סימן
יֵני ַרת ּדִ ל, ְנָדִרים ַהּתָ ין ְוַהֶהְבּדֵ ּבֵ , ַלֲחָרָטה ֶפַתח ׁשֶ

עת על ִנְקָרא ְוֵהיָאךְ  ים ּדַ   ְסִעיִפים: א"נ ּובוֹ , ַרּבִ

ַדר ִמי. א ּנָ ָנה ֵישׁ , ְוִנְתָחֵרט ׁשֶ ּקָ , ֲחָרָטה ְיֵדי ַעל ּתַ
ֱאֹלֵהי ָנַדר ַוֲאִפּלוּ  ָרֵאל ּבֶ יַצד. ִיׂשְ ה ּכֵ  ֵאֶצל ֵיֵלךְ , ַיֲעׂשֶ
ָגִמיר, ֻמְמֶחה ָחָכם  ֻמְמֶחה ָיִחיד ֵאין ְוִאם, ְוָסִביר ּדְ
ה ֵאֶצל ֵיֵלךְ  ֹלׁשָ ְגִמיֵרי ְוהּוא, יֹוטֹותֶהדְ  ׁשְ  ְלהוּ  ּדִ

ַתח לוֹ  ִלְפּתֹחַ  יֹוְדִעים ְוַגם ּוְסִביֵרי ירוּ , ּפֶ . לוֹ  ְוַיּתִ
ָנא ֵהא ֻמְמֶחה ֵאין ְוָהִאּדָ ּיְ יר ָראּוי ׁשֶ ָיִחיד ְלַהּתִ   :ּבְ

יר ְלָאָדם ֵאין. ב ה ְלַהּתִ ִחּלָ ְמקֹום ְלַכּתְ  ְוֹלא, ַרּבוֹ  ּבִ
ָמקֹום שׁ  ּבְ ּיֵ דוֹ  ׁשֶ ּנוּ  לּגָ א, ִמּמֶ ן ִאם ֶאּלָ  לוֹ  ָנַתן ּכֵ
  ְרׁשּות

יַצד. ג ָרה ִהיא ּכֵ ָעִמים' ג לוֹ  ֹיאַמר, ַהַהּתָ ר: ּפְ  ֻמּתָ
רּוי אוֹ , ְלךָ  ד ַוֲאִפּלוּ , ְלךָ  ָמחּול אוֹ , ְלךָ  ׁשָ , ְמֻעּמָ

ְיָלה, ּוִבְקרֹוִבים ת, ּוַבּלַ ּבָ ר ָהָיה ִאם ֲאִפּלוּ , ּוְבׁשַ  ֶאְפׁשָ
ֵאל לֵמֶאְתמוֹ  לוֹ  ָ ְהֶיה ּוִבְלַבד, ָעָליו ִלׁשּ ּיִ  ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ

ת ּבָ ַ גֹון, ַהׁשּ ַדר ּכְ ּנָ ּלֹא ׁשֶ ֵטל אוֹ  ֶלֱאֹכל ׁשֶ  ֵמֹעֶנג ִלּבָ
ת ּבָ ַ יר ָנֲהגוּ , ִצּבּור ְוֶחְרֵמי. ַהׁשּ י ַעל ַאף ְלַהּתִ  ּפִ
ֵאיָנם ת ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ ּבָ ַ   :ַהׁשּ
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ה. ד ּמֶ ָבִרים ּבַ ירִ  ֲאמּוִרים ּדְ ּתִ ּמַ ד יןׁשֶ יִרין, ְמֻעּמָ ּתִ ּמַ ׁשֶ  ּכְ
ֹלא, ֲחָרָטה ְיֵדי ַעל ַתח ּבְ ֵאינוֹ  ִמי ֲאָבל. ּפֶ  ִמְתָחֵרט ׁשֶ

רוֹ  ַתח לוֹ  ִלְמֹצא ְוָצִריךְ , ֵמִעּקָ ב ָצִריךְ , ּפֶ ֵ  ְלִהְתַיׁשּ
ָבר ּדָ דֹול ִעּיּון ְוָצִריךְ  ּבַ ָמה, ּגָ ֵאינוֹ  ּדְ  ִמְתָחֵרט ׁשֶ
רוֹ  ֵני ַהְינוּ  ֵמִעּקָ הָ  ִמּפְ ֶדר ּתֹוֶעֶלת לוֹ  ָיהׁשֶ ּנֶ גֹון, ּבַ  ּכְ
ָהיוּ  ְעּתוֹ  ַעל ְלַהֲעִבירוֹ  רֹוִצים אֹוֲהָביו ׁשֶ גֹון ּדַ  ּכְ

ּיֹאַכל ֶהם ׁשֶ יא אוֹ , ִעּמָ ִ ׂשּ ּיַ נוֹ  ׁשֶ ּתוֹ  אוֹ  ּבְ ם ְלִפי ּבִ ְעּתָ  ּדַ
ִביל, ָבֶזה ְוַכּיֹוֵצא ֶדר ּוִבׁשְ  ָהָיה ְוֹלא ֵמֶהם ִנְמַלט ַהּנֶ
ּלֹא רֹוֶצה ךְ , ַדרנָ  ׁשֶ ַתח לוֹ  ִלְמֹצא ָצִריךְ  ִהְלּכָ ִאּלוּ  ּפֶ  ׁשֶ
ֹבא יֹוֵדעַ  ָהָיה ּיָ ךְ  ִליֵדי ׁשֶ ּדֹר ִנְמָנע ָהָיה ּכָ  ַעל ַאף, ִמּלִ
י ָהָיה ּפִ ֹמעַ  ָצִריךְ  ׁשֶ  ַעל ְוַלֲעֹבר אֹוֲהָביו ְלקֹול ִלׁשְ

ְעּתוֹ  ר הּוא ְוִאם. ּדַ ּקֵ ָרתוֹ  ֵאין, ְלָחָכם ְמׁשַ לּום ַהּתָ . ּכְ
ִריךְ  ָוןְוֵכי ּצָ ּוב ׁשֶ ַעת ִיׁשּ ְהֶיה ָצִריךְ , ּדַ ּיִ ב ׁשֶ ָ   :ְמֻיׁשּ

ת ַעְצמוֹ  ַעל ָאַסר. ה ֵני ֲהִנּיַ ִאיל ָאסּור, ָהִעיר ּבְ  ְלַהׁשְ
ֵני ְלָחָכם ִנְדרוֹ  ַעל ַאל ְוִאם. ָהִעיר אֹוָתהּ  ִמּבְ  ִנׁשְ

יר ר ִנְדרוֹ  ֲהֵרי, לוֹ  ְוִהּתִ   :ֻמּתָ

ע. ו ּבַ ּלֹא ִנׁשְ אי ֶיהִיהְ  ׁשֶ ּבַ  ֵאינוֹ , ֵמָהִעיר ֶנֱאָמן אוֹ  ּגַ
ָאל ִעיר ְלָחָכם ִנׁשְ ּבָ   :ׁשֶ

ְתָחֵרט ִמי. ז ּנִ ר ׁשֶ ִעּקַ ֶדר ּבְ ַתח ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ַהּנֶ א ּפֶ  ֶאּלָ
ֲאֶלּנוּ  ׁשְ ּיִ ה: ֶהָחָכם ׁשֶ ֶנֶדר ָחֵפץ ַאּתָ : אֹוֵמר ְוהּוא, ֶזה ּבְ

נָּ  ֲאִני ּוִמְתָחֵרט, ּבוֹ  ָחֵפץ ֵאיִני יׁשֶ יר ַדְרּתִ . לוֹ  ּוַמּתִ
ְתָחֵרט ָצִריךְ  ּוִמיהוּ  ּיִ ר ׁשֶ ִעּקַ ֶדר ּבְ ָהָיה, ַהּנֶ  רֹוֶצה ׁשֶ
ּלֹא ה ָאַמר ִאם ֲאָבל, ֵמעֹוָלם ָנַדר ׁשֶ ַעּתָ  הּוא ׁשֶ

ה ְוַעד, ִמְתָחֵרט ה ָחֵפץ הּוא ַעּתָ ּמֶ ַדר ּבַ ּנָ ֶ  ָהֵוי ֹלא, ׁשּ
ִריךְ , ֲחָרָטה ּצָ ֲעֹקר ׁשֶ ּיַ ֶדר ׁשֶ רוֹ ֵמעִ  ַהּנֶ ֵהר. ּקָ  ַהּנֹוֵדר ְוִיּזָ
ּלֹא ְתָחֵרט ֹיאַמר ׁשֶ ּמִ רוֹ  ׁשֶ א, ֵמִעּקָ ן ִאם ֶאּלָ  הּוא ּכֵ
רּור ָהָיה לוֹ  ּבָ ּלֹא רֹוֶצה ׁשֶ ִאם, ֵמעֹוָלם ָנַדר ׁשֶ  ֹלא ׁשֶ

ָרה ֵאין ֵכן ָרה ַהַהּתָ ִאסּור ְוהּוא ַהּתָ ל ֶנֶדר ּבְ . ָיָמיו ּכָ
שׁ ְלבַ  ָצִריךְ , ִמְתָחֵרט ֵאינוֹ  ְוִאם ַתח לוֹ  ּקֵ : לוֹ  לֹוַמר ּפֶ

ָבר יֹוֵדעַ  ָהִייתָ  ִאּלוּ   ְוִנְמָצא, נֹוֵדר ָהִייתָ  ֹלא ֶזה ּדָ
ֶדר רוֹ  ֶנֱעָקר ַהּנֶ ַתח הּוא ְוֵכיַצד. ֵמִעּקָ גֹון, ַהּפֶ ַדר ּכְ ּנָ  ׁשֶ
ָבר ַעל ה ּבוֹ  ּוַמְפִציִרין, ֶאָחד ּדָ ֵאל ַהְרּבֵ ָ ׁשּ ּיִ , ָעָליו ׁשֶ

ְפִצירוּ  ַדְעתָּ יָ  ִאּלוּ : לוֹ  אֹוְמִרים ּיַ ךָ  ׁשֶ ל ּבְ ךְ  ּכָ  ְוֹלא, ּכָ
יב ּתּוַכל ֵניֶהם ְלָהׁשִ : אֹוֵמר ְוהּוא, נֹוֵדר ָהִייתָ  ֹלא, ּפְ

ן ַתח ַוֲאִפּלוּ . ּכֵ ּגּוף ּפֶ ּמִ ֶדר ׁשֶ ַתח ָהֵוי ַהּנֶ גֹון, ּפֶ  ּכְ
יר ִהּדִ לֹוִני ׁשֶ ָכָסיו ּפְ ה ִאם ִמּנְ ָבר ַיֲעׂשֶ לֹוִני ּדָ  ְוָעַבר, ּפְ
ָהָיה יֹוֵדעַ  ָהִייתָ  ִאּלוּ : לוֹ  ּפֹוְתִחין, אוֹ ַוֲעשָׂ   עֹוֵבר ׁשֶ
ָבֶריךָ  ַעל ן: אֹוֵמר ְוהּוא, נֹוֵדר ָהִייתָ  ֹלא ּדְ  ִמי ְוֵישׁ . ּכֵ

ְצִריךְ  ּמַ ֵניֶהם ׁשֶ ַתח ׁשְ   :ֲחָרָטה ְוַגם, ּפֶ

ַתח ֹלא ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ַהֵחֶרם. ח   :ֲחָרָטה ְוֹלא ּפֶ

ְכבֹוד ָדםְלאָ  לוֹ  ּפֹוְתִחין. ט גֹון, ַעְצמוֹ  ּבִ ַדר ּכְ ּנָ  ׁשֶ
ּתוֹ  ֶאת ְלָגֵרשׁ  ָמָחר ָיַדְעתָּ  ִאּלוּ : לוֹ  ּפֹוְתִחין, ִאׁשְ ּלְ  ׁשֶ
לֹוִני ָרָאה ָמה אֹוְמִרים ִיְהיוּ  ּתוֹ  ֶאת ְלָגֵרשׁ  ּפְ , ִאׁשְ
א ָצא ֶאּלָ ּמָ ם ָעֶליהָ  ׁשֶ ֶניךָ  ּפֹוֵגם ְוִנְמֵצאתָ , ַרע ׁשֵ  אוֹ , ּבָ

ּיֹאְמרוּ  ה ָיַדְעתָּ  ִאּלוּ : לוֹ  ׁשֶ ַאּתָ  ָלהּ  ִלְפֹרעַ  ָצִריךְ  ׁשֶ
ָתהּ  ֻתּבָ ן: אֹוֵמר ְוהּוא, נֹוֵדר ָהִייתָ  ֹלא ּכְ   :ּכֵ

ּלֹא ָנַדר. י ִאיל ׁשֶ ָליו ְלַהׁשְ ּלֹא אוֹ  ַלֲחֵברוֹ  ּכֵ אֹל ׁשֶ  ִלׁשְ
לֹומוֹ  ׁשְ ה ָיַדְעתָּ  ִאּלוּ : לוֹ  ּפֹוְתִחין, ּבִ ַאּתָ  ַעל עֹוֵבר ׁשֶ

ָנא ֹלא ַעל אוֹ  ִתּקֹם ֹלא ְלָבֶבךָ  ָאִחיךָ  ִתׂשְ  ָהִייתָ  ֹלא ּבִ
ְכבֹוד ּפֹוְתִחין ֵאין ֲאָבל. נֹוֵדר קֹום ּבִ  ֵאּלוּ : לֹוַמר ַהּמָ
ָהִייתָ  יֹוֵדעַ  ָהִייתָ  ְכבֹוד ֵמֵקל ׁשֶ קֹום ּבִ ַהּנֹוֵדר, ַהּמָ  ׁשֶ
ִאּלוּ  הּוא י נֹוֵדר ּכְ ַחּיֵ ֶלךְ  ּבְ ּיֹאַמר אוֹ , ַהּמֶ  ִאּלוּ : לוֹ  ׁשֶ
ַהּנֹוֵדר יֹוֵדעַ  ִייתָ הָ  ֵעיֵני ַרע ׁשֶ קֹום ּבְ ֵאין, ַהּמָ  ָאָדם ׁשֶ

ּלֹא לֹוַמר ָחצּוף ִביל ִנְמָנע ָהָיה ׁשֶ ׁשְ ךְ  ּבִ  ְוהּוא, ּכָ
ָהָיה אֹוֵמר  ְוִנְמָצא, ֱאֶמת ֵאינוֹ  ִאם ֲאִפּלוּ , ִנְמָנע ׁשֶ
ֵאין ֶדר ׁשֶ רוֹ  ֶנֱעָקר ַהּנֶ ַעם. ֵמִעּקָ  ןּפֹוְתִחי ֵאין ֶזה ּוִמּטַ

ַהִהיא ִאיּלוּ  ּבְ פֹוְתִחין ָיַדְעתָּ  ּדְ ְנַקְסךָ  ּדְ ין ּפִ ְמׁשִ  ּוְמַמׁשְ
עֹוָבָדךְ  ַהִהיא ְוֹלא, ּבְ ָכל ּבְ  ְלָדְקרוֹ  ָראּוי ַהּנֹוֵדר ּדְ
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ֶחֶרב ַהִהיא ְוֹלא, ּבְ ָכל ּבְ מוֹ  ּדְ ִאּלוּ  ַהְמַקּיְ  ָעָליו ִהְקִריב ּכְ
ן   :ָקְרּבָ

ְכבֹוד ּפֹוְתִחין ֵאין. יא  ָיַדְעתָּ  ִאּלוּ : לֹוַמר ְוִאּמוֹ  ִביואָ  ּבִ
ּיֹאְמרוּ  ךָ  ְלָאִביךָ  ׁשֶ ּדּוִלים ְראוּ , ּוְלִאּמְ ם ּגִ ְלּתֶ ּדַ ּגִ , ׁשֶ

ה ּמָ ֵניֶכם ּכַ ְנָדִרים ַקל ּבְ ְכבֹוד ְמַזְלֵזל ְוִנְמֵצאתָ , ּבִ  ּבִ
ךָ  ָאִביךָ  ֵאינוֹ  ַטֲעָמא ֵמַהאי, ְוִאּמְ ּלֹא לֹוַמר ָחצּוף ׁשֶ  ׁשֶ
ִביל ִנְמָנע ָהָיה ׁשְ ךְ  ּבִ  לוֹ  ּפֹוְתִחין ֵאין ַטֲעָמא ּוֵמַהאי. ּכָ

ְכבֹוד ְדָבִרים לוֹ  ּפֹוְתִחין ֲאָבל. ַרּבוֹ  ּבִ ינוֹ  ּבִ ּבֵ  ְלָאִביו ׁשֶ
גֹון, ְוִאּמוֹ  יָרן ִאם ּכְ ָכָסיו ִהּדִ ּפֹוְתִחין ִמּנְ  ִאּלוּ : לוֹ  ׁשֶ
ה ָיַדְעתָּ  ַאּתָ ב ׁשֶ ְמזֹונֹוֵתיֶהם ַחּיָ   :ֵדרנוֹ  ָהִייתָ  ֹלא ּבִ

א ּפֹוְתִחין ֵאין. יב ָדָבר ֶאּלָ ִכיחַ , ְוָרִגיל ַהֹהֶוה ּבְ ׁשָ  ּדְ
ָתא ּפֹוְתִחין ֵאין ֲאָבל, טּוָבא ִמּלְ ֹלא ּבְ ִכיחַ  ּדְ . טּוָבא ׁשָ
גֹון ֲאִני קּוָנם: ָאַמר ִאם ּכְ ֲאִני אוֹ  ִלְפלֹוִני ֶנֱהֶנה ׁשֶ  ׁשֶ
לֹוִני ְלֵבית ִנְכָנס ה, ּפְ ל אֹותוֹ  ְוַנֲעׂשָ ְלִמיד ֹוִניּפְ  ָחָכם ּתַ
ַהּכֹל ִית אֹותוֹ  אוֹ , לוֹ  ְצִריִכין ׁשֶ ה ּבַ ית ַנֲעׂשָ  ּבֵ
ֶנֶסת ה ָיַדְעתָּ  ִאּלוּ : לֹוַמר לוֹ  ּפֹוְתִחין ֵאין, ַהּכְ ָעׂשֶ ּיֵ  ׁשֶ
לֹוִני ְלִמיד ּפְ ִית אֹותוֹ  אוֹ  ָחָכם ּתַ ה ּבַ ית ַנֲעׂשֶ  ּבֵ
ֶנֶסת ַעל ְלִפי, נֹוֵדר ָהִייתָ  ֹלא ַהּכְ ַתח יְידֵ  ׁשֶ  ֶנֱעָקר ּפֶ
ֶדר רוֹ  ַהּנֶ ֶזה ּוֶפַתח, ֵמִעּקָ ַאף, עֹוְקרוֹ  ֵאינוֹ  ּכָ  ִאם ׁשֶ
ִבילוֹ  ִנְמָנע ָהָיה ֹלא ִלּבוֹ  ַעל אֹותוֹ  ַמֲעֶלה ָהָיה ׁשְ  ּבִ

ּדֹר יָון, ִמּלִ ֹלא ּכֵ ִכיָחא ּדְ   :טּוָבא ׁשְ

י ַעל ַאף. יג ֵאין ּפִ נֹוָלד ּפֹוְתִחין ׁשֶ ְתנַ  ּפֹוְתִחין, ּבְ  איּבִ
גֹון, נֹוָלד ַדר ִמי ּכְ ּנָ ָנִזיר ׁשֶ ָחַרב ֹקֶדם ּבְ ִית ׁשֶ , ַהּבַ
ֱחַרב ָיַדְעתָּ  ִאּלוּ : לֹוַמר לוֹ  ּפֹוְתִחין ֵאין, ְוָחַרב ּיֶ  ׁשֶ
ִית לּום, ַהּבַ  ִאּלוּ : לֹוַמר ּפֹוְתִחין ֲאָבל. נֹוֵדר ָהִייתָ  ּכְ
א ַעת ָאָדם ּבָ ׁשְ ֶדר ּבִ ר ְוָהָיה ַהּנֶ ּקֵ אֹוָתהּ  רְואֹומֵ  ְמׁשַ ּבְ  ׁשֶ

ָעה ִית ָחַרב ׁשָ לּום, ַהּבַ ל ְוֵכן, נֹוֵדר ָהִייתָ  ּכְ ּיֹוֵצא ּכָ  ּכַ
ֶזה   :ּבָ

ירוּ  ֹקֶדם. יד ּתִ ּיַ ָפֵרט ָצִריךְ  ׁשֶ ּיְ ֶדר ָלֶהם ׁשֶ ה ַהּנֶ  ְוַהִסּבָ
ִביָלהּ  ׁשְ ּבִ ֵרט ֹלא ְוִאם. ָנַדר ׁשֶ ָרָתן ֵאין, ּפֵ ָרה ַהּתָ . ַהּתָ

ְפרֹ  ּוִמיהוּ  ּיִ ׁשֶ יִרין ְלֶאָחד טּכְ ּתִ   :ָסֵגי, ֵמַהּמַ

יִרין ֵאין. טו ל ֶנֶדר ַמּתִ ַבר ׁשֶ  ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , ִאסּור ּדְ
א ָנן ִאסּור ֶאּלָ ַרּבָ גֹון, ּדְ ֹחק ּכְ ירוּ  ְוִאם. ִלׂשְ  ֶנֶדר ִהּתִ
ל חֹוק ׁשֶ יִרין ֵישׁ , ׂשְ   :אֹוְסִרים ְוֵישׁ  ַמּתִ

יִריןהַ  ִלְפֵני ָלבֹוא ַהּנֹוֵדר ָצִריךְ . טז ּתִ ירוּ , ּמַ ּתִ ּיַ ׁשֶ , לוֹ  ּכְ
ה ְוֵאינוֹ  ִליחַ  עֹוׂשֶ ֹאל ׁשָ   :ִנְדרוֹ  ַעל ִלׁשְ

יִרין ֵאין. יז ֶדר ַמּתִ חּול ַעד, ַהּנֶ ּיָ יַצד. ׁשֶ  ֲהֵרי, ּכֵ
ע ּבַ ׁשְ ּנִ ּלֹא ׁשֶ ר ֹיאַכל ׁשֶ ׂשָ ר ֹחֶדשׁ  ֵמֹראשׁ  יֹום' ל ּבָ , ִאּיָ
ָאל ֵאינוֹ , ְוִנַחם ֵנס ַעד ִנׁשְ ּכָ ּיִ ר ׁשֶ ָמקֹום ַוֲאִפּלוּ . ִאּיָ  ּבְ
שׁ  ּיֵ יִרין ֵאין, ַהּנֹוֵדר ְלִמְכׁשֹול ָלחּושׁ  ׁשֶ  ַעד לוֹ  ַמּתִ

חּול ּיָ ין ְוהּוא. ׁשֶ ה ַהּדִ ַנאי ַעל ַעְצמוֹ  ִלְמַנּדֶ ֵאין, ּתְ  ׁשֶ
יִרין חּול ַעד לוֹ  ַמּתִ ּיָ ּדּוי ׁשֶ ֲהָפַרת ֲאָבל. ַהּנִ ַעל ּבַ , ַהּבַ

ַרת ְוֵכן ַהּתָ חּול ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ִצּבּור ֶחְרֵמי ּבְ ּיָ ֶדר ׁשֶ   :ַהּנֶ

ע ִמי. יח ּבַ ׁשְ ּנִ ִאם ָנַדר אוֹ  ׁשֶ  ֹקֶדם ָחִמיו ִיְפְרֶעּנוּ  ֹלא ׁשֶ
ַסח ּלֹא, ַהּפֶ ִעיר ָהֲעֶצֶרת ַחג ִיְהֶיה ׁשֶ יעַ , ּבָ ַסח ְוִהּגִ  ּפֶ
ָרעוֹ  ְוֹלא יִרין ֵאין, ְוִנְתָחֵרט, ּפְ  ַעד ִנְדרוֹ  לוֹ  ַמּתִ

ּטֹוב ִלי ְוִנְרֶאה. ָהֲעֶצֶרת ירוּ  ׁשֶ ּתִ ּיַ ֲעַמִים לוֹ  ׁשֶ  ַאַחת, ּפַ
ַסח ַאַחר   :ָהֲעֶצֶרת ַאַחר ְוַאַחת, ַהּפֶ

ע ִמי. יט ּבַ ׁשְ ּנִ ָבר ַלֲעׂשֹות, ָנַדר אוֹ , ׁשֶ לֹוִני ּדָ  ּתֹוךְ  ּפְ
ָנה ה, ׁשָ בּוָעה ָעָליו ָחָלה ֵמַעּתָ ְ יר ִויכֹוִלים, ַהׁשּ  ְלַהּתִ
ד לוֹ    :ִמּיָ

ַעת ַעל ַדרנָ . כ יִרין ֵאין, ֲחֵברוֹ  ּדַ א לוֹ  ַמּתִ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ַדר ְלאֹותוֹ  הֹוִדיעוּ  ּנָ ְעּתוֹ  ַעל ׁשֶ ַדר ְוַדְוָקא. ּדַ ּנָ  ַעל ׁשֶ
ְעּתוֹ  ִביל ּדַ ׁשְ ה טֹוָבה ׁשּום ּבִ ָעׂשָ מוֹ  לוֹ  ׁשֶ ה ּכְ  ֹמׁשֶ
ַדר ּנָ ַעת ַעל ׁשֶ ִביל ִיְתרוֹ  ּדַ ׁשְ יא ּבִ ִ ִהׂשּ ּתוֹ  לוֹ  ׁשֶ  ָבלאֲ , ּבִ
יר ְיכֹוִלים, ֲחֵברוֹ  ד"ע ָנַדר ֵמַעְצמוֹ  ִאם ֹלא לוֹ  ְלַהּתִ  ּבְ

ְעּתוֹ  ְעּתוֹ  ַעל ָנַדר ַוֲאִפּלוּ . ּדַ ִביל ּדַ ׁשְ ה טֹוָבה ּבִ ָעׂשָ  ׁשֶ
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ִדיֲעַבד ִאם, לוֹ  ירוּ  ּבְ ֹלא לוֹ  ִהּתִ ְעּתוֹ  ּבְ  ַהְוָיא, ּדַ
ָרה ֵרט ְוהּוא, ַהּתָ ּפֵ ֶדר ׁשֶ לְּ  ֶהָחָכם ְוֵיַדע ַהּנֶ  תֹוֶעֶלתׁשֶ
ה ֲחֵברוֹ  ית ּוִמיהוּ . ַנֲעׂשָ ין ַהּבֵ ְזָקק ּדִ ּנִ  ָראּוי, ְלָכךְ  ׁשֶ
ֹלא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּוְלהֹוִכיחוֹ  ְלַיְסרוֹ  ָרה ָהֵוי ּדְ  ְוִאם. ַהּתָ
ע ּבַ ּלֹא ַלֲחֵברוֹ  ִנׁשְ לֹוִני ֵמִעיר ָיזּוז ׁשֶ , ְוָיָצא ְוָעַבר, ּפְ
יִרין ּלֹא ֲאִפּלוּ  לוֹ  ַמּתִ יָון, ְעּתוֹ ִמדַּ  ׁשֶ ֵאין ּכֵ  ֲהָנָאה ׁשֶ

יעַ  ׁשּוב ּבִ ָבר ְלַמׁשְ ּדָ ֵאין אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבַ ין ִחּלּוק ׁשֶ  ּבֵ
ה ה ְלֹלא טֹוָבה לוֹ  ָעׂשָ  ֵאין ְלעֹוָלם, טֹוָבה לוֹ  ָעׂשָ

יִרין א לוֹ  ַמּתִ יִדיָעתוֹ  ֶאּלָ   :ּבִ

ַעל ֶנֶדר. כא ַעת ׁשֶ ים ּדַ ָרה לוֹ  ֵאין, ַרּבִ ֹלא ַהּתָ  ּבְ
ם ְעּתָ א. ּדַ ן ִאם ֶאּלָ ָרתוֹ  ִמְצָוה ֵישׁ  ּכֵ ַהּתָ  ְוֵאין. ּבְ

ים ִנְקָרִאים ָפחֹות ַרּבִ ְפֹרט ּוְכגֹון', ִמג ּבְ ּיִ  ַעל: אֹוָתם ׁשֶ
ַעת לֹוִני ּדַ : ְסָתם, ָאַמר ִאם ֲאָבל, ּוְפלֹוִני ּוְפלֹוִני ּפְ
ָרה לוֹ  ֵישׁ , ר"עד ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַהּתָ ְפנֵ  ָנַדר ׁשֶ  יּבִ
ֵרט ֹלא ֲאִפּלוּ ', ג א, אֹוָתם ּפֵ  ַעל: ְסָתם, ָאַמר ֶאּלָ

ַעת ים ּדַ ָרה לוֹ  ֵאין, ַרּבִ ִמְסָתָמא. ַהּתָ ַעת ַעל ּדְ  ּדַ
ים עֹוְמִדים אֹוָתם, ַרּבִ   :ָקָאַמר, ְלָפָניו ׁשֶ

ַדר ֶנֶדר. כב ּנָ ַעת ַעל ֵמַעְצמוֹ  ׁשֶ ַעת ַעל אוֹ  ֶאָחד ּדַ  ּדַ
ַנִים ֹלא ֲאִפּלוּ  ָרהַהתָּ  לוֹ  ֵישׁ , ׁשְ ם ּבְ ְעּתָ   :ּדַ

ר ָנַדר. כג ֻהּדַ ים ׁשֶ ַרּבִ ָרה לוֹ  ֵישׁ , ּבָ ּלֹא ֵמַאַחר ַהּתָ  ׁשֶ
ם ַעל ָאַמר ְעּתָ   :ּדַ

ַעל. כד ְדָרה ֶנֶדר ֵמֵפר ּבַ ּנָ ּתוֹ  ׁשֶ ַעת ַעל ִאׁשְ ים ּדַ , ַרּבִ
  :ָהְרׁשּות ִלְדַבר ַוֲאִפּלוּ 

י ַוֲחָרִמים ְנָדִרים. כה ּטִ ּמַ ָהל ִליןׁשֶ  ַעל ִמְקֵרי ֹלא, ַהּקָ
ַעת ים ּדַ י ַעל ַאף ַרּבִ ָאְמרוּ  ּפִ ַעת ַעל ׁשֶ קֹום ּדַ  ְוֵישׁ  ַהּמָ
ָרה ָלֶהם ֹלא ַהּתָ ַתח ּבְ  ָיִחיד ֹלא ָצִריךְ  ְוֵאין, ַוֲחָרָטה ּפֶ
ֵאינוֹ , ֶהְדיֹוטֹות' ג ְוֹלא א ׁשֶ ֵעין ֶאּלָ ֵזָרה ּכְ  ַעל ְוִנּדּוי ּגְ
ל ֲעֹבר ִמי ּכָ ּיַ ֵזָרָתם לעַ  ׁשֶ ךְ . ּגְ יִרין נֹוְדִרין ִהְלּכָ  ּוַמּתִ
ַעְצָמם ֵהם ֵפרּושׁ  ִהְתנוּ  ְוִאם ּבְ ּלֹא ּבְ ירוֹ  יּוְכלוּ  ׁשֶ , ְלַהּתִ

ָאְמרוּ  אוֹ  ַעת ַעל ׁשֶ ִהּלֹות ּדַ  ִאם ְוֵכן, ָהְרחֹוקֹות ַהּקְ
ֵחֶרם הֹוִסיפוּ  גֹון, ָהִראׁשֹון ִמְנָהָגם ַעל ּבְ  ַהְתָרעֹות ּכְ

ּבּוי אוֹ  ְנפּוִחים ֹנאדֹות אוֹ  , ָבֵאּלוּ  ְוַכּיֹוֵצא ֵנרֹות ּכִ
ְלָיא ְייהוּ  ּגַ ְעּתַ ְלַהֲחִמיר ּדַ אוּ  ּדִ ר ְוֵאינוֹ  ּבָ ָאר ִנּתַ ׁשְ  ּכִ

א, ֲחָרמֹות ֵאָלה ְיֵדי ַעל ֶאּלָ ר אוֹ  ֻהְחַרם ְוִאם. ׁשְ  ֻהּדַ
ַעת ַעל ים ּדַ ָרה לוֹ  ֵאין, ַרּבִ   :ַהּתָ

א, ִריםִנתָּ  ִצּבּור ִנְדֵרי ֵאין. כו אן ֶאּלָ א ִמּכָ  ֲאָבל, ּוְלַהּבָ
ָעַבר ַמה ַעל ֹלא ֶ   :ׁשּ

ֵטָלה ֹלא ֲאִפּלוּ . כז ה ּבְ ִביָלהּ  ַהִסּבָ ׁשְ ּבִ נוּ  ׁשֶ ּקְ  ּתִ
יר ָרצוּ  ִאם, ְוֶהֱחִרימוּ  יִרין, ְלַהּתִ תֹוךְ  ְוֲאִפּלוּ  ַמּתִ  ּבְ

ַמן ְבעוּ  ַהּזְ ּקָ ךְ  ׁשֶ ָנה ְלֶהְמׁשֵ ּקָ  ְזַמן אבָּ  ֹלא ַוֲאִפּלוּ , ַהּתַ
ֶדר ֶדר ָחל ְוֹלא ַהּנֶ יר ְיכֹוִלים, ַהּנֶ   :ְלַהּתִ

ָמה ָהְיָתה ִאם. כח ֵדר ַהַהְסּכָ ים ּגָ  ַלּתֹוָרה ְסָיג אוֹ , ְלַרּבִ
ירוֹ  ְיכֹוִלים ֵאיָנם, ִמְצָוה ְוִלְדַבר ֶנֶדר ְוֵכן. ְלַהּתִ ל ּבְ  ׁשֶ
חֹוק   ׂשְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . כט ִאם ׁשֶ ָמה וּ ָעשׂ  ֶאָחד ָקָהל ׁשֶ  ַהְסּכָ
ֵחֶרם ר, ּבְ ָתא ְלִמְגּדַ  ַאֶחֶרת ְלִעיר ְקָצָתם ְוָהְלכוּ , ִמּלְ
ם ְוֵאין ָלדּור ְעּתָ ְרָצה ִאם, ַלֲחֹזר ּדַ  ְמצּוָיה ַהִהיא ַהּפִ
ם ִבין, ׁשָ ֶדר ְלִהְתַנֵהג ַחּיָ ּנֶ לוּ  ּבַ ּבְ ּקִ ִעיָרם ֲעֵליֶהם ׁשֶ  ּבְ

  :ָיִניםֲעַברְ  ֵהם ֲהֵרי ָעְברוּ  ְוִאם, ָהִראׁשֹוָנה

ימוּ  ִצּבּור. ל ִהְסּכִ עוּ , ֶאָחד ִעְנָין ַעל ׁשֶ ּבְ ל ְוִנׁשְ  ִאישׁ  ּכָ
ךְ  ְוַאַחר, ָעָליו ֵמֶהם יר ָרצוּ  ּכָ ָנה ָלֶהם ֵאין, ְלַהּתִ ּקָ  ּתַ
ְתָחְרטוּ  ַעד ּיִ ם ׁשֶ ּלָ ַתח ְוִיְמְצאוּ , ּכֻ בּוָעָתם ּפֶ ָאר, ִלׁשְ ׁשְ  ּכִ

בּועֹות ַעְלָמא ׁשְ ירוּ , ּדְ ים' ג ֶהםלָ  ְוַיּתִ ֵאיָנם ֲאָנׁשִ  ׁשֶ
ֵני ְתָחם ְוִאם. ָהִעיר ִמּבְ ָוה ַוֲחָרָטָתם ּפִ ם ַאַחת, ׁשָ , ְלֻכּלָ

יִרים ְיכֹוִלים ּתִ יר ַהּמַ ם ְלַהּתִ , ָלאו ְוִאם, ַיַחד ְלֻכּלָ
יִרין ִפי ֶאָחד ְלָכל ַמּתִ ְתחוֹ  ּכְ   :ַוֲחָרָטתוֹ  ּפִ
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רֹוִצים ָקָהל. לא יר ׁשֶ ָמה ְלַהּתִ , מֹוִחים ְוֵישׁ  ֵחֶרםבְּ  ַהְסּכָ
ִאם, ָהֹרב ַאַחר הֹוְלִכים יִמים ָהֹרב ׁשֶ יר ַמְסּכִ , ְלַהּתִ
יִרין ּלֹא ִמי, ַמּתִ ים ׁשֶ ָרה ִהְסּכִ ַהּתָ ר ֹלא ְלִדיֵדיהּ , ּבְ   ֻהּתַ

יָון. לב ּלֹא ּכֵ ַמת ַעל ָהעֹוֵבר ִעם ִלְנֹהג ָנֲהגוּ  ׁשֶ  ַהְסּכָ
ָהל ִדין ַהּקָ ַעל לֹוַמר ָלנוּ  ֵישׁ , ֻמְחָרם ּכְ ַעת ׁשֶ ְנָהג ּדַ  ַהּמִ
ה ִנים ֵהם ַהּזֶ   :ְמַתּקְ

ע. לג ּבַ ׁשְ ּלֹא ַהּנִ ֵנס ׁשֶ ַנת ִלּכָ ַתּקָ ָהל ּבְ בּוַעת ָהֵוי, ַהּקָ  ׁשְ
ְוא ְרחוֹ  ְוַעל, ׁשָ ַנת ָעָליו ָחל ּכָ ּקָ ָהל ּתַ  ֵאינוֹ  ְוִאם, ַהּקָ
מֹוָתם נֹוֵהג ל ּכְ ֵחֶרם ִנְכׁשָ ָנָתם ּבְ ּקָ   :ּתַ

ָהל ִמְקָצת םאִ . לד ָמה מֹוֶחה ַהּקָ ַהְסּכָ יָון, ּבַ ֵהם ּכֵ  ׁשֶ
  :ַהְמָחָאָתן מֹוִעיל ֵאינוֹ  ִמעּוט

ר ִאי. לה יעַ  ֶאְפׁשָ ּבִ  ֲאָבל, ְזַמן ַאַחר ַהּנֹוָלִדים ְלַהׁשְ
ִאים ּדֹורֹות ַעל ָחל ְוֵחֶרם ִנּדּוי   :ַהּבָ

ַדר ִמי. לו ּנָ ָרֵאל ְלֶאֶרץ ַלֲעלֹות ׁשֶ ָרה לוֹ  ֵישׁ , ִיׂשְ  ַהּתָ
ָאר ׁשְ   :ְנָדִרים ּכִ

ע. לז ּבָ ׁשְ ַעת ַעל ַהּנִ ּלֹא ֲחֵברוֹ  ּדַ ָבר ַלֲעׂשֹות ׁשֶ  ּדָ
לֹוִני י ַעל ַאף, ּפְ ַתן ּפִ ּנָ , ַלֲעׂשֹותוֹ  ְרׁשּות ֲחֵברוֹ  לוֹ  ׁשֶ
ירוּ  ָצִריךְ  ּתִ ּיַ א, ֶהְדיֹוטֹות' ג לוֹ  ׁשֶ ן ִאם ֶאּלָ  אֹוֵמר ּכֵ

ְעּתוֹ  ּדַ נִּ , ָהָיה ׁשֶ ׁשֶ עּכְ ּבַ ּיּוַכל, ׁשְ לֹוִני אֹותוֹ  ׁשֶ  ּפְ
ירוֹ ְלהַ    :ּתִ

ע. לח ּבַ ּלֹא ִנׁשְ ָבר ַלֲעׂשֹות ׁשֶ לֹוִני ּדָ ּלֹא ּפְ ְרׁשּות ׁשֶ  ּבִ
לֹוִני יָון, ּפְ ַתן ּכֵ ּנָ לֹוִני אֹותוֹ  לוֹ  ׁשֶ ר, ְרׁשּות ּפְ , ֻהּתַ
ָרה ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ    :ַהּתָ

ע. לט ּבָ ׁשְ לֹוִני ִלְזַמן ַלֲחֵברוֹ  ִלְפֹרעַ  ַהּנִ  ָיכֹול, ּפְ
ירוֹ  ּלֹא ְלַהּתִ י ַעל ׁשֶ ּיֹאַמר, ָחָכם ּפִ ִאּלוּ  ֲהֵריִני: ׁשֶ  ּכְ

י ְלּתִ ֲעֹמד ְלַהֲאִריכוֹ  ֲאָבל. ִהְתַקּבַ ּיַ ִחּיּובוֹ  ְוׁשֶ ל ָלאו, ּבְ  ּכָ
יהּ  ִמּנֵ א, ּכְ ן ִאם ֶאּלָ ּיּוַכל ִהְתָנה ּכֵ   :ֲאִריכוֹ ְלהַ  ׁשֶ

יעַ  ָאב. מ ּבִ ִהׁשְ נוֹ  תאֶ  ׁשֶ ּלֹא ּבְ י ְלַהְלוֹות יּוַכל ׁשֶ  ִאם ּכִ
ְרׁשּות ְמעֹון ּבִ ר, ְוֵלִוי ׁשִ ְרׁשּות ְלַהְלוֹות ֻמּתָ  ֶאָחד ּבִ
  ֵמֶהם

ע. מא ּבָ ׁשְ לֹוִני ִלְזַמן ַלֲחֵברוֹ  ִלְפֹרעַ  ַהּנִ  ְלַהְזִמין אוֹ  ּפְ
ּתוֹ  ּוִאין ּבִ לֹוִני ִלְזַמן ְלִנׂשּ ָכל, עֹוֵבר, ּפְ  ַעל יֹום ּבְ
ב ע ִאם ֲאָבל, ּוָעתוֹ ׁשְ ּבַ ָבר ַלֲעׂשֹות ִנׁשְ יֹום ַהּדָ  ּבְ

לֹוִני בּוָעה ִחּיּוב ֵאין ׁשּוב, ַהּיֹום ְוָעַבר, ּפְ , ָעָליו ׁשְ
ָעַבר ַעל ְולֹוֶקה בּוָעתוֹ  ׁשֶ ב ְוֵאינוֹ , ׁשְ  אֹותוֹ  ַלֲעׂשֹות ַחּיָ
ָבר בּוָעה ִמּכֹחַ  ּדָ חֹוֵלק ִמי ְוֵישׁ . ׁשְ ֲעַדִין ְואֹוֵמר ׁשֶ  ׁשֶ
ב הּוא   :בּוָעהַהשְּׁ  ִמּכֹחַ  ַלֲעׂשֹותוֹ  ַחּיָ

ָרה לוֹ  ֵישׁ , ִלְצָדָקה אוֹ  ְלִהְתַעּנֹות ָנַדר. מב  ַעל ַהּתָ
ַתח ְיֵדי ּלֹא ְוהּוא, ַוֲחָרָטה ּפֶ ָאה ׁשֶ ָדָקה ּבָ  ְלַיד ַהּצְ

אי ּבַ ֵאל הּוא ָיכֹול, ִמְקָצת ָנַתן ְוִאם. ּגַ ָ  ַעל ְלִהׁשּ
ָאר ְ   :ַהׁשּ

בַּ . מג ּתוֹ  ָלֵתת עִנׁשְ ה ִלְפלֹוִני ּבִ ָ לֹוִני ִלְזַמן ְלִאׁשּ , ּפְ
ַמן ּוְבתֹוךְ  ךְ  ִקְלֵקל ַהּזְ ּדָ ׁשֻ יו ַהּמְ טּור, ַמֲעׂשָ ה ּפָ  ַהּלָ

בּוָעתוֹ  ְ ין ְוהּוא. ִמׁשּ ךְ  ֲאחֹות ֵהִמיָרה ִאם ַהּדִ ּדָ ׁשֻ   :ַהּמְ

ַנִים. מד ְדרוּ  ׁשְ ּנָ ָרֵאל ְלֶאֶרץ ַיַחד ָלֶלֶכת ׁשֶ  ךְ ּתוֹ  ִיׂשְ
י ּתֵ ִנים ׁשְ ב ְוָהֶאָחד, ׁשָ טּור ֲחֵברוֹ , ִמְתַעּכֵ   ּפָ

ה. מה עֹוָלם ַעְצמוֹ  ַהְמַנּדֶ א ּבָ ה ִאם ַהּבָ ךְ  ַיֲעׂשֶ  ֵישׁ , ּכָ
אֹוֵמר ִמי שׁ  ׁשֶ ּיֵ ָרה לוֹ  ׁשֶ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ , ַהּתָ ֵאין ׁשֶ  ׁשֶ
ָרה לוֹ  ֵהר ֵישׁ  ָלֵכן, ַהּתָ ַנּדֹות ִלּזָ עֹוָלם ַעְצמוֹ  ִמּלְ  ּבָ

א ָבר ׁשּום ַעל, ַהּבָ   :ּדָ

יִרים. מו ה ַמּתִ ּמָ ר ֲאִפּלוּ , ֶאָחד ְלִאישׁ  ְנָדִרים ּכַ ֶהּתֵ  ּבְ
ה, ֶאָחד ים ּוְלַכּמָ ר, ֲאָנׁשִ ֶהּתֵ י ְוָהֵני. ֶאָחד ּבְ ְלִאישׁ  ִמּלֵ  ּדִ
ר ָסֵגי ֶאָחד ֶהּתֵ ְנָדִרים, ֶאָחד ּבְ ִפים ּבִ  ִמי ֲאָבל, ְמֻחּלָ

ע ּבַ ׁשְ ּנִ ָבר ַעל ׁשֶ ֲעַמִים ֶאָחד ּדָ ֹלשׁ  ּפַ ָרה ָצִריךְ , ְוׁשָ  ַהּתָ
  :ְוֶאָחד ֶאָחד ְלָכל
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  יורה דעה ערוך שולחן
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 יג
 יג

ה ִאם. מז ר ִצּוָ ַ ּלֹא ַהׂשּ י ֵחֶרם ׁשּום ַיֲחִרימוּ  ׁשֶ  ִאם ּכִ
ַמת ַהְסּכָ ֵהא ֶהֱחִרימוּ  ְוִאם, ְראּוֵבן ּבְ ּיְ ל ׁשֶ  ְוַאַחר, ְמֻבּטָ

ךְ  ָהל ֶהֱחִרימוּ  ּכָ ּלֹא ַהּקָ ַמת ׁשֶ ַהְסּכָ  ָחל, ןְראּובֵ  ּבְ
  :ַהֵחֶרם

ע. מח ּבָ ׁשְ ֹראשׁ  ָמֶנה ַלֲחֵברוֹ  ִלְפֹרעַ  ַהּנִ , ֲאָדר ֹחֶדשׁ  ּבְ
ב יֹום ִלְפֹרעַ  ַחּיָ   :ָהִראׁשֹון ַהֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ּבְ

ֶהֱחִרימוּ  ָקָהל. מט ְפְרעוּ  ׁשֶ ּיִ ית ְוִיְבנוּ , חֹובֹוֵתיֶהם ׁשֶ  ּבֵ
ֶנֶסת עֹות ַהּכְ ְגּבוּ  ֵמַהּמָ ּיִ ית ׁשֶ ֲחִזירוּ שֶׁ  ֵמָהִרּבִ  ָלֶהם ּיַ
ּלּוִלים ָהעֹוְבֵדי ו, ּגִ בוּ  ְוַעְכׁשָ ּגָ ׁשֶ ית ּכְ  ֵמָהעֹוְבֵדי ָהִרּבִ
ֵדי ּבוֹ  ֵאין ּכֹוָכִבים נוּ , חֹובֹוֵתיֶהם ִלְפֹרעַ  ּכְ  ֶמֱחָצה ִיּתְ

  :ָלֶזה ּוֶמֱחָצה ָלֶזה

ק ָלׁשֹון. נ ָמה ְמֻסּפָ ַהְסּכָ ֵחֶרם ּבְ ִפי ִנּדֹון, ּבְ  ַמה ּכְ
ּיֹא ֶ ָהל ֹרב ְמרוּ ׁשּ ָהְיָתה ַהּקָ ָנָתם ׁשֶ ּוָ ַעת ּכַ ׁשְ   :ַהֵחֶרם ּבִ

ר. נא ה ֶהּתֵ ֲעׂשָ ּנַ ֹאֶנס ׁשֶ לּום ֵאינוֹ , ּבְ   :ּכְ

 רכט סימן
 אחד דבר על שנדר מי או, מקצתו שהתר נדר דין

  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , פעמים שני

ר ֶנֶדר. א ֻהּתַ ָצתוֹ  ׁשֶ ר, ִמּקְ ּלוֹ  ֻהּתַ יצַ . ּכֻ  ָנַדר, דּכֵ
ּלֹא אוֹ  ְלִהְתַעּנֹות ר ֶלֱאֹכל ׁשֶ ׂשָ  ּבוֹ  ְוֵאְרעוּ , ָידּועַ  ְזַמן ּבָ
תֹות ּבָ ךָ  ָנַתתָּ  ִאּלוּ : לוֹ  אֹוְמִרים, טֹוִבים ְוָיִמים ׁשַ  ְלִלּבְ
ֱאְרעוּ  ּיֶ תֹות ּבוֹ  ׁשֶ ּבָ , נֹוֵדר ָהִייתָ  ֹלא טֹוִבים ְוָיִמים ׁשַ
ר ים ַרתַלֲחבוּ  ָאַמר ִאם ְוֵכן ַהּכֹל ְוֻהּתַ  קּוָנם: ֲאָנׁשִ
ֲאִני ֶכם ֶנֱהֶנה ׁשֶ ָאַמר אוֹ , ְלֻכּלְ ֲאִני: ׁשֶ , ְלךָ  ֶנֱהֶנה ׁשֶ
ָלל ָהֵוי, ְלךָ , ְלךָ  ר ְוִאם, ּכְ רוּ  ֵמֶהם ֶאָחד ֻהּתַ  ֻהּתְ

ם ּלָ ֲאִני קּוָנם: ָאַמר ִאם ֲאָבל. ּכֻ  קּוָנם, ְלךָ  ֶנֱהֶנה ׁשֶ
ֲאִני ל, ְלךָ  ֶנֱהֶנה ׁשֶ פְ  ֶנֶדר ֶאָחד ּכָ  ְוִאם, ַעְצמוֹ  ֵניּבִ
ר רוּ  ֹלא ֶאָחד ֻהּתַ ם ֻהּתְ ּלָ : ָאַמר ִאם, ם"ּוְלָהַרְמבַּ . ּכֻ
ֲאִני ר, ּוְלֶזה ּוְלֶזה ְלֶזה ֶנֱהֶנה ׁשֶ רוּ  ָהִראׁשֹון ֻהּתַ  ֻהּתְ

ם ּלָ ר, ּכֻ ר ָהַאֲחרֹון, ָהַאֲחרֹון ֻהּתַ ם ֻמּתָ . ֲאסּוִרים ְוֻכּלָ
ֲאִני ַתח ִריךְ צָ , ְלֶזה, ְלֶזה, ְלֶזה ֶנֱהֶנה ׁשֶ  ֶאָחד ְלָכל ּפֶ
ֹלא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְוֶאָחד ר ֶנֶדר ַאְמִריָנן ּדְ ֻהּתַ ָצתוֹ  ׁשֶ  ִמּקְ
ר ּלוֹ  ֻהּתַ א, ּכֻ ר ֶאּלָ ּתַ ּנִ ׁשֶ ַתח ְיֵדי ַעל ּכְ  ְיֵדי ַעל ֲאָבל, ּפֶ

ֲאִפלוּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ֹלא ֲחָרָטה ר ּדַ ֲחָרָטה ִנּתַ . ָנֵמי, ּבַ
ָבִרים ְוֵאין א ֲאמּוִרים ֵאּלוּ  ּדְ נֹוֵדר ֶאּלָ  ֲאָבל, ְלַעְצמוֹ  ּבְ
ע אוֹ  ָנַדר ִאם ּבַ  לוֹ  ַלֲעׂשֹות אוֹ  ְלָפְרעוֹ  ַלֲחֵברוֹ  ִנׁשְ

יר, ְמָלאָכה ָצתוֹ  ֲחֵברוֹ  לוֹ  ְוִהּתִ רוּ  ֹלא, ִמּקְ  לוֹ  ֻהּתְ
ָאר ְ ין ְוהּוא. ַהׁשּ ַנִים ָהיוּ  ִאם ַהּדִ ר ׁשְ   :ָהֶאָחד ְוֻהּתַ

ָרה ִנּדוּ  אוֹ  ֶהֱחִרימוּ  ִאם. ב ֵני ֲעׂשָ ירוּ , ָאָדם ּבְ  ְוִהּתִ
ר הּוא, ֵמֶהם ֶאָחד ם ֻמּתָ ֲהָפַרת ְוֵכן. ֲאסּוִרים ְוֻכּלָ  ּבַ
ַעל ּתוֹ  ֶנֶדר ֵהֵפר ִאם, ּבַ ִמְקָצת ִאׁשְ ר ֹלא, ּבְ ּלוֹ  ֻהּתַ   :ּכֻ

ְפלֹוִני ְיֵהא: ַאֵחר ַעל ְוָאַמר, ֵמֶאָחד ָנַדר. ג ם, ּכִ ּלָ  ּכֻ
ר. ֵמָאה ַעד ֲאִפּלוּ , ֲאסּוִרים רוּ , ָהִראׁשֹון ֻהּתַ ם ֻהּתְ ּלָ . ּכֻ

ר ר הּוא, ָהַאֲחרֹון ֻהּתַ ם ֻמּתָ ר. ֲאסּוִרין ְוֻכּלָ  ֻהּתַ
ל, ָהֶאְמָצִעי ּקֹוֵדם ּכָ  ְוָכל הּוא, ֲאסּוִרין, לוֹ  ׁשֶ
ַאֲחָריו ּלְ ִרים ׁשֶ ַדר ִמי ְוֵכן. ֻמּתָ ּנָ ַמע, ׁשֶ  ְוָאַמר ֲחֵברוֹ  ְוׁשָ

ֵדי ּתֹוךְ  ּבוּ  ּכְ ַמע, ַוֲאִני: רּדִ י ְוׁשָ ִליׁשִ , ַוֲאִני: ְוָאַמר ׁשְ
ַאל ר, ִנְדרוֹ  ַעל ָהִראׁשֹון ְוִנׁשְ רוּ , ְוֻהּתַ ם ֻהּתְ ּלָ ַאל. ּכֻ  ִנׁשְ
ר, ָהַאֲחרֹון ר ָהַאֲחרֹון, ְוֻהּתַ ם ֻמּתָ ַאל. ֲאסּוִרים ְוֻכּלָ  ִנׁשְ
ִני ֵ ר, ַהׁשּ ִני, ְוֻהּתַ ֵ ִרים ְוָהַאֲחרֹון ַהׁשּ  ֹוןְוָהִראשׁ , ֻמּתָ
ין ְוהּוא. ָאסּור ר ְלנֹוֵדר ַהּדִ ׂשָ יס, ִמּבָ ת ְוִהְתּפִ  ּפַ
ר ָבׂשָ יס, ּבְ ַבשׁ  ְוִהְתּפִ ַפת ּדְ ר ָעָליו ָאַסר. ּבְ ּכָ ' ב ּכִ
ָעִמים ע אוֹ , ּפְ ּבַ ׁשְ ּנִ ָעִמים' ב ָעָליו ׁשֶ י ַעל ַאף, ּפְ  ּפִ
ַאל ׁשְ ּנִ ירוּ  ָעָליו ׁשֶ ַאל ַעד ָאסּור, לוֹ  ְוִהּתִ ׁשְ ּיִ  וָעָלי ׁשֶ
ירוּ  ַעם לוֹ  ְוַיּתִ ִנית ּפַ   :ׁשֵ

ע. ד ּבַ ָבר ַעל ִנׁשְ ע, ֶאָחד ּדָ ּבַ ּלֹא ְוִנׁשְ ַאל ׁשֶ  ַעל ִיׁשְ
בּוָעתוֹ  ַאל, ׁשְ ה ִנׁשְ ִחּלָ ע ָהַאֲחרֹוָנה ַעל ּתְ ּבַ ׁשְ ּנִ ּלֹא ׁשֶ  ׁשֶ
ירוּ  ךְ  ְוַאַחר, לוֹ  ַיּתִ ַאל ּכָ  ִאם ְוֵכן. ָהִראׁשֹוָנה ַעל ִיׁשְ
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ע ּבַ ּלֹא רָנדַ  אוֹ  ִנׁשְ ָבר ַלֲעׂשֹות ׁשֶ לֹוִני ּדָ ֹלא ּפְ ָרה ּבְ  ַהּתָ
ַאל, ֲהָפָרה ּוְבֹלא ה ִנׁשְ ִחּלָ ָאַמר ַמה ַעל ּתְ ֶ ֹלא: ׁשּ  ּבְ
ָרה ךְ  ְוַאַחר, ַהּתָ ַאל ּכָ ר ַעל ִנׁשְ ֶדר ִעּקַ  ִצּבּור ְוֵכן ַהּנֶ

ילוּ  ִהּטִ ּלֹא ְוִהְתנוּ  ֵחֶרם ׁשֶ ָרה ַיֲעׂשוּ  ׁשֶ ָרה ְוֹלא ַהּתָ  ַהּתָ
ָרהְלהַ  ירוּ , ָהעֹוָלם סֹוף ַעד ּתָ ה ַיּתִ ִחּלָ  ָהַאֲחרֹון ֵחֶרם ּתְ

ֶהֱחִרימוּ  ּלֹא ׁשֶ יר ׁשֶ ךְ  ְוַאַחר, ְלַהּתִ ירוּ  ּכָ   :ָהִראׁשֹון ַיּתִ

ה ִאם ַמֲאָכל ִמין ַעְצמוֹ  ַעל ָאַסר. ה ָבר ַיֲעׂשֶ לֹוִני ּדָ , ּפְ
ֵהא ְוָאַמר ּיְ ִאסּורוֹ  ׁשֶ ָכל ּבְ ַעם ּבְ יִּ  ּוַפַעם ּפַ ַאלׁשֶ ר ׁשְ  ְוֻיּתַ

חּול ֵמָהִאסּור ּיָ ַעם ָעָליו ׁשֶ , ְלעֹוָלם ְוֵכן, ַאֶחֶרת ּפַ
ירוּ  ָעִמים לוֹ  ַיּתִ מוֹ  ַרּבֹות ּפְ ֲערוּ  ּכְ ׁשַ ּיְ ָאַמר ׁשֶ  ְוֵכן: ׁשֶ
ָכל ַעם ּבְ ירוּ  ְועֹוד', ְוכו ּוַפַעם ּפַ  ַמה ַעל לוֹ  ַיּתִ

ָאַמר ֶ   :ְלעֹוָלם ְוֵכן: ׁשּ

ע ִאם. ו ּבַ ָבר לעַ  ִנׁשְ ּלֹא ְוִהְתָנה ֶאָחד ּדָ  יּוְכלוּ  ׁשֶ
יר א לוֹ  ְלַהּתִ לֹוִני ֶאּלָ ֵהם ּוְפלֹוִני ּפְ ֶאֶרץ ׁשֶ ים ּבְ , ֶמְרַחּקִ
ַנאי אֹותוֹ  ַעל ִיְתָחֵרט ירּוהוּ  ּתְ  ְוַאַחר, ֲאֵחִרים לוֹ  ְוַיּתִ

ךְ  ירוּ  ּכָ ָבר ֲאֵחִרים לוֹ  ַיּתִ ע ַהּדָ ּבַ ׁשְ ּנִ   ָעָליו ׁשֶ

ַעת ִהְתָנה ִאם. ז ׁשְ בּוָעתוֹ  ּבִ ּלֹא ׁשְ ֵהא ׁשֶ ֶרת ּתְ  ִנּתֶ
ָנאוֹ  ֵאין, ְלעֹוָלם לּום ּתְ ְדָבִרים, ּכְ ָעְלָמא ּדִ יָון, ֵהם ּבְ  ּכֵ
ּלֹא ַלל ׁשֶ בּוָעתוֹ  ּכָ ׁשְ ּלֹא ּבִ ַאל ׁשֶ בּוָעתוֹ  ַעל ִיׁשְ ִאם, ׁשְ  ּדְ
ן יִרין ּכֵ ה ַמּתִ ִחּלָ ה ּתְ ִנּיָ ְ ךְ  ְוַאַחר ַהׁשּ  ָהִראׁשֹוָנה ּכָ
אָ    :מּורּכָ

ל. ח ָבר ַלֲעׂשֹות ְוִנּדּוי ֵחֶרם ָעָליו ִקּבֵ לֹוִני ּדָ ִלי ּפְ  ּבְ
ַתח ׁשּום יִרין, ַוֲחָרָטה ּפֶ ֵאין, לוֹ  ַמּתִ  ָצִריךְ  ַהֵחֶרם ׁשֶ
ַתח ֹלא ִלי: ָאַמר ְוִאם. ֲחָרָטה ּפֶ ַתח ׁשּום ּבְ ר ּפֶ  ֶהּתֵ

ת ָלחּושׁ  ֵישׁ , ַוֲחָרָטה ר ְלִמּלַ ָאַמר ֶהּתֵ  לוֹ  יִריםּוַמתִּ , ׁשֶ
ה ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר' ַהב ּתְ   :ָהִראׁשֹוָנה ּכָ

ע. ט ּבַ ּלֹא ִנׁשְ ר ׁשֶ לֹוִני ִעם ְיַדּבֵ ע, ּפְ ּבַ ךְ  ַאַחר ְוִנׁשְ  ּכָ
ִאם ר ׁשֶ ָאֵסר ִעּמוֹ  ְיַדּבֵ ּיֵ ר ׁשֶ ָבׂשָ ָאל. ּבְ  ָהִראׁשֹוָנה ַעל ִנׁשְ
ךְ  ְוַאַחר ה ַעל ּכָ ִנּיָ ְ ֵאין, ַהׁשּ יִרין ׁשֶ  ְוֹלא ֶדרנֶ  ֹלא ַמּתִ

בּוָעה ל, ׁשְ ּלֹא ְזַמן ּכָ ע ִאם ְוֵכן. ָחלוּ  ׁשֶ ּבַ ּלֹא ִנׁשְ  ׁשֶ
ַאל ְלָחָכם אוֹ , ִלְפלֹוִני ֵיָהֶנה ׁשְ ּיִ בּוָעה ַעל לוֹ  ׁשֶ ְ , ַהׁשּ
ָאל ה ִנׁשְ ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר, ָהִראׁשֹוָנה ַעל ּתְ ל' ַהב ַעל ּכָ  ׁשֶ
ע ִאם ְוֵכן. ָחָכם ּבַ ּלֹא ִנׁשְ  הּוא ַוֲהֵרי, ִניִלְפלוֹ  ֵיָהֶנה ׁשֶ
ַאל ִאם ָנִזיר בּוָעתוֹ  ַעל ִיׁשְ ַאל, זוֹ  ׁשְ בּוָעתוֹ  ַעל ִיׁשְ  ׁשְ

ה ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר ּתְ ל ְוֵכן, ְנִזירּותוֹ  ַעל ּכָ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

 רל סימן
 בהזכרת נשבע אפלו ונדרים שבועות מתירין דין

  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , השם

יִרין. א ב ַמּתִ ע ֲאִפּלוּ , ּוְנָדִרים ּועֹותׁשְ ּבַ ַרת ִנׁשְ ַהְזּכָ  ּבְ
ם ֵ   :ַהׁשּ

 רלא סימן
, אחרים בדעת נדרו שתולה או, תנאי על הנודר

  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ 

ֶדר ֵאין. א בּוָעה ַהּנֶ ְ ִרים ְוַהׁשּ א, ִנּתָ י ַעל ֶאּלָ  ֻמְמֶחה ּפִ
ג אוֹ  ֲאִפּלוּ , ֶהְדיֹוטֹות' ּבְ ֵרשׁ  ׁשֶ ַעת הְוִהְתנָ  ּפֵ ׁשְ ֶדר ּבִ  ַהּנֶ
בּוָעה אוֹ  ְ ְרֶצה ֵאיָמַתי ַהׁשּ ּיִ ֶלּנוּ  ׁשֶ ַבּטְ ּיְ רוֹ  ׁשֶ  אוֹ , ֵמִעּקָ

ּתֹוֶלה ֶלּנוּ  ׁשֶ ַבּטְ ּיְ ְרֶצה ֵאיָמַתי ׁשֶ ּיִ לּום ֵאינוֹ , ׁשֶ ד, ּכְ ִמּיָ  ּדְ
ָחל ׁשֶ ֶדר ּכְ ָרה לוֹ  ֵאין ַהּנֶ א ַהּתָ  אוֹ  ֻמְמֶחה ְיֵדי ַעל ֶאּלָ

ָלאוֹ  ִאם ּלוּ ַוֲאפִ  ֶהְדיֹוטֹות' ג ַדַעת ּתְ מוֹ  ַאֵחר ּבְ  ְוִקּיְ
ַאל ְוׁשּוב ּיּום ַעל ִנׁשְ  ָנַדר ִאם ּוִמיהוּ . מֹוִעיל ֵאינוֹ  ַהּקִ
ָרה ָצִריךְ  ֵאין, ִלְזַמן א ַהּתָ יעַ  ֶאּלָ ּגִ ּיַ ׁשֶ ַמן ּכְ ֵטל ַהּזְ  ּבָ

יָלא   :ִמּמֵ

 רלב סימן
' כ ּובוֹ , ואנסין ושגגות והבאי זרוזין נדרי דין

  יִפים:ְסעִ 
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ֵאין ְנָדִרים ֵישׁ . א ָרה ְצִריִכין ׁשֶ , ֵזרּוִזין ִנְדֵרי, ַהּתָ
ָגגֹות ִנְדֵרי, ֲהַבאי ִנְדֵרי  ְוַהּתֹוֶלה ֳאָנִסין ִנְדֵרי, ׁשְ
ָדָבר ם ְוֹלא ּבְ   :ִנְתַקּיֵ

יַצד ֵזרּוִזין ִנְדֵרי. ב : ְוָאַמר ַלֲחֵברוֹ  ֵחֶפץ מֹוֵכר ָהָיה, ּכֵ
כָּ  ָעַלי קּוָנם : ַהּלֹוֵקחַ  ְוָאַמר, ִמֶסַלע ֶאְפֹחת ִאם ֶזה רּכִ
ר קּוָנם ּכָ ֶקל ַעל אֹוִסיף ִאם ָעַלי ֶזה ּכִ  ְוִנְתַרּצוּ , ׁשֶ

ֵניֶהם ג ׁשְ יָנִרים' ּבְ ן, ֵמֶהם ֶאָחד ׁשּום ֶנֱאָסר ֹלא, ּדִ ּכֵ  ׁשֶ
ֶרךְ  ִרים ּדֶ ּגָ ַבע אוֹ  ִלּדֹר ַהּתַ ָ ֵדי ִלׁשּ  ְוֵאין, ֲחֵברוֹ  ְלָזֵרז ּכְ
ִלבּ  ֵאין ְוַדִוָקא. ֶנֶדר ְלׁשּום וֹ ּבְ ׁשֶ ְבֵריֶהם ַמֲעִמיִדים ּכְ , ּדִ
א ֵניֶהם ֶאּלָ ה ִנְתַרּצוּ  ׁשְ ֹלׁשָ ׁשְ יָנִרים ּבִ  ֹלא ִאם ֲאָבל, ּדִ

א, ִנְתַרּצוּ  ֶסַלע ֶזה ֶאּלָ ֶקל ְוֶזה ּבְ ׁשֶ ל ּבְ ּטֵ ח ְוִנְתּבַ ּקָ , ַהּמִ
אי מּור ְלֶנֶדר ַוּדַ נוּ  ּגָ ּוְ ֶדר ְוָחל ִנְתּכַ  ִמי ְוָכל, ַהּנֶ

ֲעֹבר ּיַ ל ֲהֵרי ִנְדרוֹ  ַעל ׁשֶ ָבָריו ִחּלֵ  ָהֶאָחד ְוִאם. ּדְ
ָבָריו ֶהֱעִמיד ִני ּדְ ֵ ל ִמּתֹוךְ , ֶהֱעִמיד ֹלא ְוַהׁשּ ּטֵ ְתּבַ ּנִ  ׁשֶ
ל ְלֶאָחד ּטֵ ם ִנְתּבַ ִני ּגַ ֵ ְסָתם ַמְיֵרי ֶזה ְוָכל. ַלׁשּ  ֲאָבל, ּבִ
ֶנֶדר אֹוְמִרים ִאם ּלְ מּור ׁשֶ וְּ  ּגָ  ְוִאם. ֶנֶדר ָהֵוי, נוּ ִנְתּכַ

 אוֹ , ִמֶסַלע ִמּיֹוֵתר ֶאְפֹחת ִאם קּוָנם: ָאַמר ַהּמֹוֵכר
ָאַמר חֹות ְמַעט ַעל ְלךָ  אֹוִסיף ִאם קּוָנם: ַהּלֹוֵקחַ  ׁשֶ  ּפָ
ֶקל ֶ ג ְוִנְתַרּצוּ  ִמׁשּ יָנִרים' ּבְ ֵאין, ֶנֶדר ֶזה ֲהֵרי, ּדִ  ׁשֶ
ֶרךְ  ְפִליִגין ְלָזֵרז ּדֶ ּמַ ׁשֶ ל ּכְ מּור ּוְלֶנֶדר, ךְ כָּ  ּכָ נוּ  ּגָ ּוְ   :ִנְתּכַ

ְזִמין. ג ּיֹאַכל ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּמַ ירוֹ , ּוְמָסֵרב, ִעּמוֹ  ׁשֶ  ּוַמּדִ
ָאַמר אוֹ , ִעּמוֹ  אֹוֵכל ֵאינוֹ  ִאם ֲאִני קּוָנם: לוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ

ה ֵאין ִאם ְלךָ  ֶנֱהֶנה י ִמְתָאֵרחַ  ַאּתָ ת ְואֹוֵכל ִעּמִ  ּפַ
ה  ֶנֶדר ֶזה ֲהֵרי, ְמָסֵרב ְוֶזה, צֹוֵנן לשֶׁ  ּכֹוס ְוׁשֹוֶתה ַחּמָ
ל ן ִאם ֲאָבל. ֵזרּוז ׁשֶ ְמעֹון ְראּוֵבן ִזּמֵ , ִעּמוֹ  ֶלֱאֹכל ְלׁשִ
ם אֹותוֹ  ַמְזִמיִנים ְוָהיוּ  ָמקֹום ּגַ  ֶלֱאֹכל ְוָחֵפץ ַאֵחר ּבְ
יֵרִני: לוֹ  ְואֹוֵמר ְראּוֵבן ִעם יֹוֵתר ָכֶסיךָ  ַהּדִ  ֹלא ִאם ִמּנְ
ךָ  ֹאַכל ּלֹא ֵדיכְּ  ִעּמְ י ַיְפִצירוּ  ׁשֶ ָמקֹום ּבִ  ֲהֵרי, ַאֵחר ּבְ
מּור ֶנֶדר ֶזה   :ּגָ

יַצד ֲהַבאי ִנְדֵרי. ד גֹון, ּכֵ אֹוֵמר ּכְ ר קּוָנם: ׁשֶ ּכָ  ֶזה ּכִ
יֹוְצֵאי ָרִאיִתי ֹלא ִאם ָעַלי  ֹלא ִאם אוֹ , ִמְצַרִים ּכְ

קֹוַרת ָנָחשׁ  ָרִאיִתי ית ּכְ ד ּבֵ בֹוהָ  חֹוָמה אוֹ , ַהּבַ  הּגְ
ַמִים ָ ן, ַלׁשּ ּכֵ ֶרךְ  ׁשֶ ן ְוֹלא, ְלַהְפִליג ָהעֹוָלם ּדֶ ּוֵ ם ּכִ  ְלׁשֵ

  :ֶנֶדר

ל קּוָנם: ָאַמר. ה רֹות ּכָ עֹוָלם ּפֵ ּבָ , ֶנֶדר ֵאינוֹ , ָעַלי ׁשֶ
יָון ִאי ּכֵ ר ׁשֶ ֹלא ִלְחיֹות לוֹ  ֶאְפׁשָ ל ּבְ רֹות ּכָ  ָהֵוי ַהּפֵ
ְוא ֶנֶדר ֵליהּ  ל קּוָנם: ָאַמר ְוֵכן. ׁשָ רֹות ּכָ עֹוָלם ּפֵ ּבָ  ׁשֶ
יִתי ֹלא ִאם ָעַלי ָבר ָעׂשִ לֹוִני ּדָ   :ֶנֶדר ֵאינוֹ , ּפְ

ָגגֹות ִנְדֵרי. ו יַצד ׁשְ ר ָעַלי קּוָנם: ָאַמר, ּכֵ ּכָ  ִאם ֶזה ּכִ
י ִתיִתי ָאַכְלּתִ ר, ְוׁשָ ָאַכל ְוִנְזּכַ ָתה ׁשֶ  ֹאַכל ִאם אוֹ , ְוׁשָ
ה ּתֶ ַכח, ְוֶאׁשְ ָתה ְוָאַכל ְוׁשָ הּוא יָוןכֵּ , ְוׁשָ  ׁשֹוֵגג ׁשֶ
ַעת ׁשְ ֶדר הֹוָצַאת ּבִ יו ַהּנֶ ָעה אוֹ  ִמּפִ ׁשָ שׁ  ּבְ ּיֵ  ָלהּ  ׁשֶ
הּוא יֹוֵדעַ  ָהָיה ְוִאם, ָלחּול ן ׁשֶ  ֵאינוֹ , נֹוֵדר ָהָיה ֹלא ּכֵ
י קּוָנם: ָאַמר ִאם ְוֵכן. ֶנֶדר ּתִ ְנָבה ִלי ֶנֱהֵנית ִאׁשְ ּגָ  ׁשֶ
ִסי ָתה אוֹ  ּכִ ִהּכְ ִני ׁשֶ ּלֹא ָצאְוִנמְ , ּבְ ְנָבה ׁשֶ ּלֹא ּגָ  ְוׁשֶ

ָתה ֵאיִני קּוָנם: ָאַמר ִאם ְוֵכן, ִהּכְ א ׁשֶ לֹוִנית נֹוׂשֵ  ּפְ
ִהיא עּוָרה ׁשֶ ַעת ָיָפה ְוָהְיָתה, ּכְ ׁשְ ֶדר ּבִ ִאם, ַהּנֶ  ָהָיה ׁשֶ
ִהיא יֹוֵדעַ   ָהְיָתה ִאם ֲאָבל. נֹוֵדר ָהָיה ֹלא ָנָאה ׁשֶ

עּוָרה ֶדר ָחל, ְוִיּפּוהָ  ּכְ   :ַהּנֶ

ים ֵמָרחֹוק ָרָאה ִאם ְוֵכן. ז ירֹוָתיו אֹוְכִלים ֲאָנׁשִ , ּפֵ
יָרם ְוֹלא ן ֲעֵליֶכם ֵהם ֲהֵרי: ְוָאַמר, ִהּכִ ָקְרּבָ , ּכְ

ַרב ּקָ ֵהם ָרָאה ֲאֵליֶהם ּוְכׁשֶ ּלֹא, ֶאָחיו אוֹ  ָאִביו ׁשֶ  ׁשֶ
י ַעל ַאף ֶנֶדר ֵאינוֹ , ֲעֵליֶהם ְלָאְסָרם רֹוֶצה ָהָיה  ּפִ
ּלֹא רֵ  ׁשֶ יָון, שׁ ּפֵ ָבר ּכֵ ַהּדָ ֵאין מֹוִכיחַ  ׁשֶ  אֹוֵסר ָאָדם ׁשֶ

ירֹוָתיו ֶהם ִנְמְצאוּ  ַוֲאִפּלוּ . ְוֶאָחיו ָאִביו ַעל ּפֵ  ִעּמָ
ֵכיָון, ָזִרים ַטל ּדְ ּבָ ֶדר ׁשֶ ַטל, ְוֶאָחיו ָאִביו ֵאֶצל ַהּנֶ  ּבָ
ם   :ֲאֵחִרים ֵאֶצל ּגַ
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ה. ח ּמֶ ָבִרים ּבַ ֶהֱחִליף, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ָבָריו ֶאת ּכְ , ּדְ
ָאַמר ה ׁשֶ ִחּלָ ֶכם: ּתְ ּלְ  ִאּלוּ : ָאַמר ּוְלַבסֹוף, ֲאסּוִרים ּכֻ
א יֹוֵדעַ  ָהִייִתי ַאּבָ יֵניֶכם ׁשֶ לֹוִני אֹוֵמר ָהִייִתי, ּבֵ  ּפְ
א, ֲאסּוִרים ּוְפלֹוִני ר ְוַאּבָ ָאַמר אוֹ , ֻמּתָ ׁשֶ ה ּכְ ִחּלָ  ּתְ
ָרָאם ׁשֶ יָרם ְוֹלא ֵמָרחֹוק ּכְ , ּוְלֶזה ְלֶזה סּוִריםאֲ  ְיהוּ : ִהּכִ
ךְ  ְוַאַחר ָבָריו ֶהֱחִליף ּכָ  יֹוֵדעַ  ָהִייִתי ִאּלוּ : לֹוַמר ּדְ
א ַאּבָ יֵניֶכם ׁשֶ ֶכם אֹוֵמר ָהִייִתי, ּבֵ ּלְ  חּוץ ֲאסּוִרים ּכֻ
א ַעת ִאם ֲאָבל, ֵמַאּבָ ׁשְ ֶכם: אֹוֵמר ָהִאסּור ּבִ ּלְ  ּכֻ

ַעת ְוַגם, ֲאסּוִרים ׁשְ  אֹוֵמר יִתיָהיִ : אֹוֵמר ֲחָזָרה ּבִ
ֶכם ּלְ א חּוץ, ֲאסּוִרים ּכֻ ָאַמר אוֹ , ֵמַאּבָ ַעת ׁשֶ ׁשְ  ּבִ
ַעת, ּוְלֶזה ְלֶזה ֲאסּוִרים ְיהוּ : ָהִאסּור  ֲחָזָרה ּוִבׁשְ
לֹוִני אֹוֵמר ָהִייִתי: אֹוֵמר א, ֲאסּוִרים ּוְפלֹוִני ּפְ  ְוַאּבָ
ר ּלֹא, ֻמּתָ ֶדר ְלׁשֹון ֶהֱחִליף ׁשֶ ין ַהּנֶ ַעת ּבֵ  רִאסוּ  ׁשְ

ַעת רוּ  ֹלא, ֲחָזָרה ִלׁשְ   :ָהֲאֵחִרים ֻהּתְ

ִין: ָאַמר. ט ן ָעַלי ַהּיַ ֵני ָקְרּבָ הּוא ִמּפְ ַעִים ַרע ׁשֶ , ַלּמֵ
ן ֲהֵרי: לוֹ  ָאְמרוּ  ָ ֻיׁשּ ַעִים ָיֶפה ַהּמְ  ִאּלוּ : ָאַמר, ַלּמֵ
 ִאּלוּ : ָאַמר ַוֲאִפּלוּ , נֹוֵדר ָהִייִתי ֹלא יֹוֵדעַ  ָהִייִתי
ן ָאסּור ֶהָחָדשׁ  אֹוֵמר ָהִייִתי עַ יֹודֵ  ָהִייִתי ׁשָ ר ְוַהּיָ , ֻמּתָ
ר ן ֻמּתָ ָיׁשָ  יֹוֵדעַ  ָהִייִתי ִאּלוּ : ָאַמר ִאם ֲאָבל. ּוְבָחָדשׁ  ּבְ
ל אֹוֵמר ָהִייִתי ינֹות ּכָ  ִמן חּוץ ָעַלי ֲאסּוִרים ַהּיֵ
ן ָ ר ֶזה ֲהֵרי, ַהְמֻיׁשּ ן ֻמּתָ ָ ְמֻיׁשּ ְלַבד ּבַ ל ְוֵכן. ּבִ ּיֹוֵצא ּכָ  ּכַ

ֶזה   :ּבָ

ע. י ּבַ ּלֹא ִנׁשְ ה ׁשֶ ךְ  ַיֲעׂשֶ ֵני, ּכָ ָהָיה ִמּפְ הּוא ָסבּור ׁשֶ  ׁשֶ
דֹול ִאסּור ךְ  ְוַאַחר, ּגָ ֵאין לוֹ  נֹוַדע ּכָ ל ִאסּור ּבוֹ  ׁשֶ  ּכָ
ךְ  בּוָעה ָחָלה ֹלא, ּכָ ְ ָלל ַהׁשּ י, ּכְ ָטעּות ָהְיָתה ּכִ   :ּבְ

ָאַמר ִמי. יא ר ַלֲחֵברוֹ  ׁשֶ ַ ַהׂשּ לַ  ׁשֶ ָרה אֹותוֹ  לּכָ ׁשָ ּפְ  ּבַ
ּלוֹ  ךְ  ְיֵדי ְוַעל, ׁשֶ ע ּכָ ּבַ ךְ  לוֹ  ָלֵתת ִנׁשְ , ָמעֹות ְוָכךְ  ּכָ

ָתא ְוִאיְגָלֵאי ר ִמּלְ ַ ַהׂשּ רוֹ  ׁשֶ ּטְ שׁ  ֵאין, ָלֶזה ּפִ אֹוָתהּ  ַמּמָ  ּבְ
בּוָעה יָון, ׁשְ ִהְטָעהוּ  ּכֵ   :ׁשֶ

יַצד ֳאָנִסין ִנְדֵרי. יב ירוֹ , ּכֵ ּיֹאכַ  ֲחֵברוֹ  ִהּדִ , ֶאְצלוֹ  לׁשֶ
ָחָלה אוֹ  ְוָחָלה נוֹ  ׁשֶ בוֹ  אוֹ  ּבְ ִעּכְ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ָנָהר ׁשֶ
  :ֳאָנִסין ִנְדֵרי

י ַעל ַאף. יג ָעה ּפִ ַאְרּבַ  ְצִריִכים ֵאיָנם ֵאּלוּ  ְנָדִרים ׁשֶ
ָרה ֶהם ִלּדֹר ָאסּור, ַהּתָ רֹוֶצה ֹלא ִאם, ּבָ ם ׁשֶ  ְלַקּיֵ
ָבָריו   :ּדְ

עַהנִּ  אוֹ  ַהּנֹוֵדר. יד ּבַ ס ׁשְ  ְוֹלא ֶנֶדר ָהֵוי ֹלא, ְלַאּנָ
בּוָעה  הּוא ִאם ְוַלּמֹוְכִסים ָלהֹוְרִגים נֹוְדִרים ְלִפיָכךְ . ׁשְ
ֹלא ָהעֹוֵמד מֹוֵכס ֶלךְ  ִצּוּוי ּבְ א אוֹ , ַהּמֶ ּבָ ּנוּ  ִלּטֹל ׁשֶ  ִמּמֶ
תוֹ  יֹוֵתר ְצּבָ ַבע אוֹ  ִלּדֹר ָיכֹול, ִמּקִ ָ ֵדי ִלׁשּ ֵטר ּכְ  ִלּפָ
ּנוּ  ל ָעַלי ֵיָאְסרוּ : ְואֹוֵמר, ִמּמֶ רֹות ּכָ עֹוָלם ּפֵ ּבָ  ִאם ׁשֶ
ית ֵאיִני ֶלךְ  ִמּבֵ ֵטר, ַהּמֶ  ַמה ֵאין ִאם אוֹ . ַהֶהֶרג ִמן ִלּפָ
ֲאִני ֶ ית ֵמִביא ׁשּ ֶלךְ  ִמּבֵ ֵטר, ַהּמֶ ֶכס ִמן ִלּפָ ב. ַהּמֶ  ְוחֹוׁשֵ
ִלּבוֹ  י ַעל ַאף, ַהּיֹום ַרק ָעַלי ֵיָאְסרוּ  ּבְ ּמֹוִציא ּפִ  ׁשֶ

יומִ  ָבִרים ָלן ְוַקְיָמא, ְסָתם, ּפִ ב ּדְ ּלֵ ּבַ ָבִרים ֵאיָנם ׁשֶ , ּדְ
י ּבֵ ס ּגַ ֵרי ַאּנָ שׁ  ֹלא ַוֲאִפּלוּ . ׁשָ ּקֵ ּנוּ  ּבִ ּדֹר ִמּמֶ ּיִ  ְוהּוא, ׁשֶ
ה יֹוֵתר ִלּדֹר הֹוִסיף אוֹ  ֵמַעְצמוֹ  נֹוֵדר שׁ  ִמּמַ ּקֵ ּבִ ֶ , ׁשּ
גֹון ָאַמר ּכְ ָהֶנה קּוָנם ֱאֹמר: לוֹ  ׁשֶ ּתֵ ךָ מֵ  ׁשֶ ּתְ  ִאם ִאׁשְ
ְדָבֶריךָ  ֵאינוֹ  י קּוָנם: אֹוֵמר ְוהּוא, ּכִ ּתִ  ֶנֱהִנים ּוָבַני ִאׁשְ
שׁ  אוֹ , ִלי ּקֵ ּבִ ּנוּ  ׁשֶ ּדֹר ִמּמֶ ּיִ ע ְוהּוא, ׁשֶ ּבַ  ֵאינוֹ , ִנׁשְ

לּום ל, ּכְ ּכָ ה ַמה ׁשֶ עֹוׂשֶ ֶ ה ֵאינוֹ  ׁשּ א עֹוׂשֶ  ֵמֲחַמת ֶאּלָ
ק ָהֹאֶנס ָבָריו ּוְלַחּזֵ   :סָהַאנָּ  ֶנֶגד ּדְ

ָאַנס ִמי. טו ִמיֵני ְוִיְסרוֹ  ֲחֵברוֹ  ֶאת ׁשֶ  ַעד, ִיסּוִרים ּבְ
ע ּבָ ׁשְ ּנִ ךְ  לוֹ  ָלֵתת ׁשֶ אֹוָתהּ  ֵאין, ָמעֹות ְוָכךְ  ּכָ  ּבְ
בּוָעה שׁ , ֵחֶרם אוֹ  ֶנֶדר אוֹ  ׁשְ   :ַמּמָ

ךְ  ִמי. טז ּדֵ ִ ׁשּ ּתוֹ  ׁשֶ הּ  ָלֵתת ְוָנַדר ּבִ , ָמעֹות ַסךְ  ִעּמָ
ךְ  ְוַאַחר ָהיוּ  ַהחֹובֹות ְתַקְלְקלוּ נִ  ּכָ ִבים ׁשֶ  ִאם, לוֹ  ַחּיָ
ה לוֹ  ֵאין ְפֹרעַ  ִמּמַ  ַקְרָקעֹות ְוֹלא חֹובֹות ֹלא ּלִ
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ית חּוץ ַוֲחָפִצים יָרתוֹ  ִמּבֵ ִמיׁשוֹ  ּוְכֵלי ּדִ ׁשְ טּור, ּתַ , ּפָ
ֵאין דֹול ֹאֶנס ְלךָ  ּדְ ה ּגָ   :ִמּזֶ

ע ִמי. יז ּבַ ׁשְ ּנִ דּור ׁשֶ ּיָ ְמקֹום ׁשֶ ֶבּנוּ  ֹלא ִאם יוָחמִ  ּבִ  ְיַעּכְ
ב ִאם, ֹאֶנס ִבילוֹ  ֲאֵחִרים אוֹ  הּוא ִסּבֵ ׁשְ  ָעָליו ִאּיּום ּבִ
ּלֹא   :ֹאֶנס ֶזה ֵאין, ָחִמיו ִלְמקֹום ֵליֵלךְ  ׁשֶ

ִפים. יח ּתָ ְררוּ  ׁשֻ ּבֵ ִנים ׁשֶ ּיָ ֹכחַ  ּדַ ם ֵחֶרם ּבְ  ַמה ְלַקּיֵ
ְזרוּ  ּגָ ֶ ּלֹא המֹוָדעָ  ָמַסר ֵמֶהם ְוֶאָחד, ֲעֵליֶהם ׁשּ ל ׁשֶ  ִקּבֵ
ְבָרִרים ָעָליו א ַהּנִ ֵדי ֶאּלָ ת ּכְ ְתַאּמֵ ּיִ ב ַמה ׁשֶ ַחּיָ ֶ , לוֹ  ׁשּ
ָהָיה א ָיֵרא ׁשֶ ּמָ ִהְתִחיל ַיְכִחישׁ  ׁשֶ ֵאין לֹוַמר ׁשֶ ָידוֹ  ׁשֶ  ּבְ
לּום ְזרוּ  ְוַאַחר ּכְ ּגָ ְבָרִרים ׁשֶ  ְוָאַמר זוֹ  מֹוָדָעא ֶהְרָאה ַהּנִ
ֵאינוֹ  ל רֹוֶצה ׁשֶ ִדין ַמה אֶאלָּ  ְלַקּבֵ ּיָ ֶ ן ָעָליו ׁשּ ּיַ ָהל ּדַ  ַהּקָ
ִדין יָון, ּתֹוָרה ּבְ ל ּכֵ ּבֵ ּקִ ֵחֶרם ָעָליו ׁשֶ  לוֹ  ָאסּור ּבְ
יָנם ִלְסּתֹר   :ּדִ

ֵרשׁ  ִמי. יט ּפֵ ַעת ׁשֶ ׁשְ ַדר ַמה ַעל ִנְדרוֹ  ּבִ  ֶזה ֲהֵרי, ּנָ
תֹוֶלה אֹותוֹ  ִנְדרוֹ  ּכְ ָבר ּבְ ם ֹלא ְוִאם ּדָ ָבר ִנְתַקּיֵ  ַהּדָ
ע ּבַ ׁשְ ּנִ ְגָללוֹ  ׁשֶ ר, ּבִ גֹון. ֻמּתָ ָאַמר ּכְ ֵאיִני: ׁשֶ א ׁשֶ  נֹוׂשֵ

לֹוִנית ֶאת ָאִביהָ  ּפְ ְמעוּ , ַרע ׁשֶ ת ְוׁשָ ּמֵ ה אוֹ  ׁשֶ ָעׂשָ  ׁשֶ
ׁשּוָבה ָרה ָצִריךְ  ֵאין, ּתְ ָהֵוי ַהּתָ ִאּלוּ  ּדְ ֵרשׁ  ּכְ ּנֹוֵדר ּפֵ  ׁשֶ

ַנאי ֶזה ַעל ל ְוֵכיָון, ַהּתְ ּטֵ ְתּבַ ּנִ לִנְתבַּ  ׁשֶ ֶדר ּטֵ   :ַהּנֶ

ֵאין ֶנֶדר ֵישׁ  ְועֹוד. כ ָרה ָצִריךְ  ׁשֶ גֹון, ַהּתָ ָאַמר ּכְ  ׁשֶ
ֲאִני קּוָנם: ַלֲחֵברוֹ  ה ֵאין ִאם ְלךָ  ֶנֱהֶנה ׁשֶ  נֹוֵטל ַאּתָ
י ּנִ ךְ  ִמּמֶ יר ָיכֹול ֶזה ֲהֵרי, ְוָכךְ  ּכָ ּלֹא ִנְדרוֹ  ְלַהּתִ  ַעל ׁשֶ
י ּיֹאַמר, ָחָכם ּפִ לּום: לוֹ  ׁשֶ א ְרתָּ ָנדַ  ּכְ ֵדִני ֶאּלָ , ְלַכּבְ

בֹוִדי ְוֶזהוּ  ּלֹא ּכְ ךָ  ֶאּטֹל ׁשֶ יר ֵאין ַוֲאִפּלוּ . ִמּמְ ּדִ  ַהּמַ
ֵפרּושׁ  אֹוֵמר ךְ  ּבְ ּכָ ָוָנתוֹ  ָהְיָתה ׁשֶ א, ּכַ . ַהְסָתם ִמן ֶאּלָ
ה קּוָנם: לוֹ  ָאַמר ִאם ְוֵכן ַאּתָ  ֵאין ִאם ִלי ֶנֱהֶנה ׁשֶ
ה ךְ  ִלי נֹוֵתן ַאּתָ ר לוֹ  שׁ יֵ , ְוָכךְ  ּכָ ֹלא ֶהּתֵ ֵאַלת ּבְ  ׁשְ
ּיֹאַמר, ָחָכם ִאּלוּ  הּוא ֲהֵרי: לוֹ  ׁשֶ י ּכְ ְלּתִ   :ִקּבַ

 רלג סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ולנקבה לזכר נדרים עונות

ן ָקָטן. א ָנה ב"י ּבֶ ה ֶאָחד ְויֹום ׁשָ ת ּוְקַטּנָ ָנה א"י ּבַ  ׁשָ
ם יֹוְדִעים ִאם, ֶאָחד ְויֹום עוּ  רוּ ָנדְ  ִמי ְלׁשֵ ּבְ , ְוִנׁשְ

בּוָעָתם, ֶנֶדר ִנְדֵריֶהם בּוָעה ּוׁשְ י ַעל ַאף, ׁשְ ּלֹא ּפִ  ׁשֶ
ָערֹות' ב ֵהִביאוּ  ַנת ּובֹוְדִקין. ׂשְ ַנת ְלָזָכר ג"י ׁשְ  ּוׁשְ

שׁ  ְוֹקֶדם, ִלְנֵקָבה ב"י ּיֵ , ִלְנֵקָבה א"וי ְלָזָכר ב"י ׁשֶ
ם יֹוְדִעים ֲאִפּלוּ   ג"ּוִמי. ֶדרנֶ  ֵאינוֹ  נֹוְדִרים ִמי ְלׁשֵ
, ִלְנֵקָבה ֶאָחד ְויֹום ב"ּוִמי, ְלָזָכר ָוֵאיָלךְ  ֶאָחד ְויֹום
י ַעל ַאף ֵאין ּפִ ם יֹוְדִעים ׁשֶ  ִנְדֵריֶהם, נֹוְדִרים ִמי ְלׁשֵ
  :ֶנֶדר

 רלד סימן
, יחד שניהם מפרין ומתי מפרין והבעל האב מתי

  ְסִעיִפים: ב"ע ּובוֹ 

תּ  ִנְדֵרי ֵמֵפר ָהָאב. א ל וֹ ּבִ ִהיא ְזַמן ּכָ ה ׁשֶ  אוֹ  ְקַטּנָ
ַעת ַעל ָנְדָרה ֲאִפּלוּ , ַנֲעָרה ים ּדַ ְגָרה. ַרּבִ  אוֹ  ּבָ
את ֵ   :ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאינוֹ  ׁשּוב, ִנׂשּ

ַעל. ב ּתוֹ  ִנְדֵרי ֵמֵפר ַהּבַ ֵנס, ְלַבּדוֹ , ִאׁשְ ּכָ ּתִ ֶ ה ִמׁשּ  ַלֻחּפָ
ֵרשׁ  ַעד ְתּגָ ּתִ יעַ  ׁשֶ ט ְוִהּגִ ת ָהְיָתה. ְלָיָדהּ  ַהּגֵ  ְמֹגֶרׁשֶ

  :ָלהּ  ָיֵפר ֹלא, ִמָסֵפק

ט ָלהּ  ָנַתן. ג ַנאי ַעל ּגֵ  ָיֵפר ֹלא, ְזַמן ְלַאַחר אוֹ , ּתְ
ִמים ָלהּ  ּיָ יְנַתִים ּבַ ּבֵ   :ׁשֶ

ְמָעה. ד ת ׁשָ ּמֵ ֲעָלהּ  ׁשֶ את, ּבַ ֵ ם הּוא ַוֲהֵרי, ְוִנׂשּ  ֵאין, ַקּיָ
ֲעָלהּ  ִני ִראׁשֹון ּבַ ל ְוֵכן. הָ ְנָדֶרי ְמֵפִרים ְוׁשֵ  ִמי ּכָ

את ֵ ׂשּ ּנִ ִאסּור ׁשֶ ֵרת ּבְ   :ּכָ

את. ה ֵ ֵבי אוֹ  ָלאִוין ְלִאסּוֵרי ִנׂשּ ה ְלַחּיָ  ָלהּ  ְוֵהֵפר, ֲעׂשֵ
ֲעָלהּ  ְתָאֵרס. מּוָפר ֶזה ֲהֵרי, ּבַ ּתִ ֶ ֵנס ַעד ִמׁשּ ּכָ ּתִ  ׁשֶ
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ה ַעל ֵאין, ַלֻחּפָ ב הּוא ִאם ֲאִפּלוּ , ְלַבּדוֹ  ֵמֵפר ַהּבַ  ַחּיָ
ְמזוֹ  א, ֵמֵפר ְלַבּדוֹ  ָהָאב ְוֹלא, נֹוֶתיהָ ּבִ ֵניֶהם ֶאּלָ  ׁשְ

פּות ְמֵפִרים ּתָ ׁשֻ ָהיוּ  ְנָדִרים ַוֲאִפּלוּ , ּבְ  ֹקֶדם ָעֶליהָ  ׁשֶ
ְתָאְרָסה ּנִ ֹלא' א ֵהֵפר ְוִאם. ׁשֶ ִני ּבְ ֵ  מּוָפר ֵאינוֹ , ַהׁשּ

ל ֶחְלקוֹ  ּוִמיהוּ  ִני ׁשֶ ָאר ׁשֵ , ִאסּורוֹ  ְוֵהֵקל ָקלּושׁ  ִנׁשְ
ֵאי ְמעוּ  ְוָצִריךְ . ַמְלקֹות ּבוֹ  ןׁשֶ ׁשְ ּיִ ֵניֶהם ׁשֶ יֹום ׁשְ  ּבְ
ַמע ִאם ֲאָבל, ֶאָחד ַמע, ְוֵהֵפר, ַהּיֹום ֶאָחד ׁשָ ִני ְוׁשָ ֵ  ַהׁשּ
יֹום ל אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאינוֹ , ַאֵחר ּבְ ּכָ  ׁשֶ
יֹום ֵמֵפר ֶאָחד ְמעוֹ  ּבְ י ַעל ַאף, ׁשָ ּלֹא ּפִ ְמעוּ  ׁשֶ  ׁשָ
יוֹ    :ֶאָחד םּבְ

ם ִאם. ו ַאל ָחַזר ֲאִפּלוּ , ָהֶאָחד ִקּיֵ , ַהֲהָקָמה ַעל ְוִנׁשְ
ִני ִעם ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאינוֹ  ֵ   :ַהׁשּ

ָבם ֵאין, ָיָבם ׁשֹוֶמֶרת. ז ם ֵאין ֲאִפּלוּ , ֵמֵפר ַהּיָ א ׁשָ  ֶאּלָ
ה ַוֲאִפּלוּ , ֶאָחד ָיָבם הּ  ָעׂשָ   ַמֲאָמר ּבָ

לוּ  אוֹ  ָהָאב ָהַלךְ . ח לּוֵחי ִעם ָחיוׁשְ ַעל ׁשְ  ַלֲהִביָאהּ  ַהּבַ
ה ְלַהְכִניָסהּ  לוֹ  ְרׁשּות ִהיא ֲעַדִין, ַלֻחּפָ ֵניֶהם ּבִ  ׁשְ

לּוָחיו אוֹ  ָהָאב ְמָסָרהּ . ַלֲהָפָרה לּוֵחי ׁשְ ַעל ִלׁשְ , ַהּבַ
ל אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ָהָאב ֵמְרׁשּות ָיָצאת ִמּכָ  ֵאין ָמקֹום ּדְ
ַעל תִּ  ַעד ָלהּ  ֵמֵפר ַהּבַ ֵנסׁשֶ ה ּכָ   :ַלֻחּפָ

ּלֹא ְמֹאָרָסה ַנֲעָרה. ט ְמעוּ  ׁשֶ  ֶאת ּוַבֲעָלהּ  ָאִביהָ  ׁשָ
ְגָרה ַעד ִנְדָרהּ  ּבָ ְצָאה, ׁשֶ ּיָ  ָהָארּוס ֵאין, ָהָאב ֵמְרׁשּות ׁשֶ
  :ְלַבּדוֹ  ְלָהֵפר יּוַכל

ַמע, ָנְדָרה. י ַמע ְוֹלא, ֶחְלקוֹ  ְוֵהֵפר ָאִביהָ  ְוׁשָ ֲעָלהּ  ׁשָ  ּבַ
ָנָסהּ שֶׁ  ַעד ֶרךְ  ְלָכךְ . ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאינוֹ , ּכְ ְלִמיֵדי ּדֶ  ּתַ

ה ֹקֶדם ָלהּ  לֹוַמר ֲחָכִמים ְכִניֶסּנָ ּיַ ל: ׁשֶ  ְנָדִרים ּכָ
ַדְרתְּ  ּנָ יךְ  ׁשֶ ֵאַרְסּתִ  ָהָאב ֹיאַמר ְוֵכן. מּוָפִרים ִיְהיוּ , ִמׁשֶ
ֵצא ֹקֶדם ְלִבּתוֹ  ּתֵ יתוֹ  ׁשֶ ל: ִמּבֵ ַדְרתְּ  ְנָדִרים ּכָ ּנָ  ְיהוּ  ,ׁשֶ

  :מּוָפִרים

עֹוָדהּ  ָהָארּוס ֵמת. יא , ָהָאב ִלְרׁשּות חֹוֶזֶרת, ַנֲעָרה ּבְ
ְדָרה ַמה ֲאִפּלוּ  ּוֵמֵפר ּנָ ֶ י ׁשּ ַחּיֵ ַמע ָהָארּוס ּבְ , ָוֵמת ְוׁשָ
יֹום ְלַבּדוֹ  ָהָאב ֵמֵפר ְמעוֹ  ּבְ  ָיָבם ָלהּ  ֵישׁ  ַוֲאִפּלוּ . ׁשָ
ה הּ  ְוָעׂשָ ת ְוַדְוָקא. ַבּדוֹ לְ  ָהָאב ֵמֵפר, ַמֲאָמר ּבָ ּמֵ  ׁשֶ
ְמעוֹ  ֹקֶדם ָהָארּוס ת אוֹ , ׁשָ ּמֵ יֹום ׁשֶ ְמעוֹ  ּבְ  ִקּיֵם ְוֹלא ׁשָ
ֶדר  ֲאָבל, ּוְלָהֵפר ַלֲחֹזר ָהָאב ָצִריךְ  ֵהֵפרוּ  ִאם ְוֵכן, ַהּנֶ
ם ִאם ֶדר ִקּיֵ ת ֹקֶדם ַהּנֶ ּמֵ ת אוֹ , ׁשֶ ּמֵ  יֹום ַאַחר ׁשֶ

ְמעוֹ  ַמע, ם"ּוְלָהַרְמבַּ . ְלָהֵפר ָיכֹול ָהָאב ֵאין, ׁשָ  ׁשָ
ךְ  ְוַאַחר, ָוֵמת ָלהּ  ְוֵהֵפר ָארּוס ַמע ּכָ  ֵאין, ָהָאב ׁשָ
  :ְלָהֵפר ָיכֹול ָהָאב

ָנָסהּ . יב ְסָרה אוֹ  ּכְ ּמָ לּוָחיו אוֹ  ָהָאב לוֹ  ׁשֶ , ְלַהְכִניָסהּ  ׁשְ
עֹוָדהּ  ּוֵמת   :ָהָאב ִלְרׁשּות חֹוֶזֶרת ֵאיָנהּ , ַנֲעָרה ּבְ

ה, ֲארּוָסה ִהיאוְ , ָנְדָרה. יג ְרׁשָ  ְוִנְתָאְרָסה ְוָחְזָרה, ְוִנְתּגָ
 ְמֵפִרין ָהַאֲחרֹון ְוָארּוָסה ָאִביהָ , ְלַאֵחר אוֹ  ֶזה ְלָארּוס

  :ָלהּ 

ָנָסהּ . יד ַמע ְוֹלא ְוָנְדָרה, ּכְ ַעל ׁשָ הּ , ַהּבַ  ְוַאַחר ְוֵגְרׁשָ
ךְ  ֵאין ּוםִמשּׁ , ֶנֶדר אֹותוֹ  ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאינוֹ , ֵאְרָסהּ  ּכָ  ּדְ

א ֵמֵפר ָארּוס פּות ֶאּלָ ּתָ ׁשֻ יָון ְוָהָכא, ָהָאב ּבְ ָהָאב ּכֵ  ׁשֶ
יָון ְלִפי ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאינוֹ  ּכֵ ָנָסהּ  ׁשֶ ּכְ , ֵמְרׁשּותוֹ  ָיָצא ׁשֶ
  :ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאינוֹ  ָנֵמי

ְתָאְרָסה ָהָאב ֵמת. טו ּנִ ֶ , ְלָהֵפר ָיכֹול ָהָארּוס ֵאין, ִמׁשּ
ְמעוּ  םאִ  ֲאִפּלוּ   ֹקֶדם ָהָאב ְוֵהֵפר ַיַחד ְוָהָאב ָהָארּוס ׁשָ
ת ּמֵ ַמע ִאם ְוֵכן. ׁשֶ יק ְוֹלא, ָלהּ  ְוֵהֵפר ָהָארּוס ׁשָ  ִהְסּפִ
ֹמעַ  ָהָאב ת ַעד ִלׁשְ ּמֵ  ֵחֶלק ְלָהֵפר ָיכֹול ָהָארּוס ֵאין, ׁשֶ
  :ָהָאב

ַמע. טז יק ְוֹלא, ָלהּ  ְוֵהֵפר ָאִביהָ  ׁשָ  ָהָארּוס ִהְסּפִ
ת ַעד ֹמעַ ִלשְׁ  ּמֵ ל ֶחְלקוֹ  ְלָהֵפר ָיכֹול ָהָאב ֵאין, ׁשֶ  ׁשֶ

ת ְוַדְוָקא. ָארּוס ּמֵ ִמיָעה יֹום ַאַחר ׁשֶ  ֵמת ִאם ֲאָבל, ׁשְ
יֹום ִמיָעה ּבְ ַיַחד ַהּכֹל ּוֵמֵפר חֹוֵזר, ׁשְ  ָחְזָרה ְוִאם. ּבְ
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ּיֹום ּבוֹ  ְוִנְתָאְרָסה י ַעל ַאף, ּבַ ת ּפִ ּמֵ  ָהִראׁשֹון ָהָארּוס ׁשֶ
ִמיַעת יֹום ַחראַ   ָהָארּוס ִעם ּוֵמֵפר חֹוֵזר, ָהָאב ׁשְ

ִני ֵ ֶזה חֹוְלִקין ְוֵישׁ . ַהׁשּ ֵאין לֹוַמר ּבָ  חֹוֵזר ָהָאב ׁשֶ
ִני ָהָארּוס ִעם ּוֵמֵפר ֵ   :ַהׁשּ

ין ָהָארּוס ּוֵמת, ֲארּוָסה ְוִהיא ָנְדָרה. יז ִמיָעה ֹקֶדם ּבֵ  ׁשְ
ין ִמיָעה ְלַאַחר ּבֵ ַמע, ׁשְ  ּבוֹ  ְוִנְתָאְרָסה ְוָחְזָרה, בָהאָ  ְוׁשָ

ּיֹום ה ֲאִפּלוּ , ּבַ ּמָ ָעִמים ּכַ  ָהַאֲחרֹון ְוָהָארּוס ָהָאב, ּפְ
ַמע ֹלא ְוִאם. ְנָדֶריהָ  ְמֵפִרין ּיֹום ּבוֹ  ָהָאב ׁשָ , ּבַ

ַמע ַלֲאֵחִרים ְוִנְתָאְרָסה ךְ  ַאַחר ְוׁשָ ה ַאַחר ֲאִפּלוּ , ּכָ ּמָ  ּכַ
ַיַחד ְמֵפִרים רֹוןָהַאחֲ  ְוָהָארּוס ָהָאב, ָיִמים ּיֹום ּבְ  ּבַ

ְמעוּ  ׁשְ ּיִ   :ׁשֶ

ַמע, ֲארּוָסה ְוִהיא ָנְדָרה. יח ַמע ְוֹלא ָאִביהָ  ְוׁשָ  ׁשָ
ה, ָהָארּוס ְרׁשָ ּיֹום ּבוֹ  ְוִנְתּגָ  ּבוֹ  ְלַאֵחר ְוִנְתָאְרָסה ּבַ
ּיֹום  ְמֵפִרין ָהַאֲחרֹון ּוַבֲעָלהּ  ָאִביהָ , ְלֵמָאה ֲאִפּלוּ , ּבַ

ְדָרהשֶׁ  ְנָדֶריהָ  ְפֵני ּנָ ֵני, ִראׁשֹון ָארּוס ּבִ ּלֹא ִמּפְ  ׁשֶ
ָעה ַעְצָמהּ  ִלְרׁשּות ָיְצאָתה ֲעַדִין, ַאַחת ׁשָ  ָהְיָתה ׁשֶ
ְרׁשּות ֵני, ָהָאב ּבִ ִהיא ִמּפְ   :ַנֲעָרה ׁשֶ

ֹאָרָסה ַנֲעָרה. יט ְדָרה ַהּמְ ּנָ ַמע ְוֹלא ׁשֶ  ְוֹלא ָאִביהָ  ׁשָ
ֲעָלהּ  ה, ּבַ ְרׁשָ ה ְלַאַחר ֲאִפּלוּ , ְלַאֵחר ְתָאְרָסהְונִ  ְוִנְתּגָ ּמָ  ּכַ
ַמע, ָיִמים ׁשְ ּיִ ׁשֶ  ְנָדֶריהָ  ְמֵפִרין, ָהַאֲחרֹון ְוָהָארּוס ָהָאב ּכְ

ְדָרה ּנָ ְפֵני ׁשֶ ַמע ְוֹלא הֹוִאיל, ָהִראׁשֹון ָהָארּוס ּבִ  ׁשָ
  :ָהִראׁשֹון ָהָארּוס אֹוָתם

ָאְמִריַנן ָהא. כ חֹוֶזֶרת ּדְ ל ָאבהָ  ִלְרׁשּות ׁשֶ  ַמה ְלַבּטֵ
ְדָרה ּנָ ֶ ַחת ׁשּ ָמָען ְוהּוא ָהָארּוס ּתַ ְוָקא, ׁשְ ת ּדַ ּמֵ ׁשֶ  ּכְ
ַעל הּ  ִאם ֲאָבל, ָהֵארּוִסין ִמן ַהּבַ ְרׁשָ ָקא, ֹלא, ּגֵ ְמַסּפְ  ּדִ

רּוִשין ִאי ָלן ֲהָקָמה ּגֵ ֵמי ּכַ ךְ . ּדָ ַמע ִאם ִהְלּכָ  ִנְדָרה ׁשָ
הּ   ְוֹלא ְלַבּדוֹ  ֹלא ,ְלָהֵפר ָיכֹול ָהָאב ֵאין, ְוֵגְרׁשָ

פּות ּתָ ׁשֻ  ָנִמי ָהִראׁשֹון ִעם ַוֲאִפּלוּ , ַאֵחר ָארּוס ִאם ּבְ
יֹום ֶהֱחִזיָרהּ  ֲאִפּלוּ , ֹלא ִמיָעה ּבְ ְ  ֹלא ִאם ֲאָבל. ַהׁשּ

ַמע הּ  ִנְדָרהּ  ָהָארּוס ׁשָ יָנהּ , ְוֵגְרׁשָ מוֹ  ּדִ ַמע ֹלא ּכְ  ׁשָ
ָבר ְלָכל, ָוֵמת   :ּדָ

ּתוֹ  ִנְדֵרי ֵמֵפר ָהָאב ֵאין. כא ַעל ְוֹלא, ּבִ  ִנְדֵרי ַהּבַ
ּתוֹ  א, ִאׁשְ יֹום ֶאּלָ ְמָעם ּבְ ל ְוַדְוָקא. ׁשָ  ְוֹלא, ַהּיֹום ּכָ
ִאם, ְלֵעת ֵמֵעת ַמע ׁשֶ ת ׁשָ ְתִחּלַ ְיָלה ּבִ ל ֵמֵפר ַהּלַ  ּכָ

ְיָלה ֳחָרת ְויֹום ַהּלַ ַמע ְוִאם, ַהּמָ ָכה ָסמּוךְ  ׁשָ  ֵאינוֹ , ַלֲחׁשֵ
א ֵמֵפר ךְ שֶׁ  ַעד ֶאּלָ ְחׁשַ ַתק ַהּיֹום ָעַבר ְוִאם. ּתֶ , ְוׁשָ
ן ֹלא ֲאִפּלוּ  ּוֵ ִתיָקתוֹ  ּכִ ׁשְ א ּבִ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ְלַצֲעָרהּ  ֶאּלָ
ַתק ְוִאם. ְלָהֵפר ֵני ׁשָ ֵאינוֹ  ִמּפְ ּיֵשׁ  יֹוֵדעַ  ׁשֶ ַיד ׁשֶ  ּבְ
ַעל א יֹוֵדעַ  ֲאִפּלוּ  אוֹ , ְלָהֵפר ַהּבַ ְדָרה ֶאּלָ ּנָ  ֶנֶדר ׁשֶ
ָסבּור אֵ  ׁשֶ גֹון, ְלָהֵפר ָיכֹול ינוֹ ׁשֶ ָסבּור ּכְ ֵאינוֹ  ׁשֶ  ִעּנּוי ׁשֶ
ה ְלַאַחר ֲאִפּלוּ  ְלָהֵפר ָיכֹול, ֶנֶפשׁ  ּמָ  ַהְוָיא ְוֹלא ָיִמים ּכַ

ִתיָקתוֹ  ַעת, ִקּיּום ׁשְ ִאּלוּ  ְיִדיָעתוֹ  ּוׁשְ ַעת הּוא ּכְ  ׁשְ
ֶדר ִמיָעה יֹום אוֹ  ַהּנֶ ל ָלהּ  ְוָיֵפר, ׁשְ   :ַהּיֹום אֹותוֹ  ּכָ

ּתוֹ  ָנְדָרה. כב ם ִאׁשְ ֶאָחד ָלהּ  ְוִקּיֵ ׁשֹונֹות ּבְ ל ִמּלְ  ׁשֶ
ֵאיָנן ּוְכָסבּור, ֲהָקָמה ּיֹום ּובוֹ , ֲהָקָמה ְלׁשֹון ׁשֶ  ֵהֵפר ּבַ

ין ְוהּוא. ֲהָקָמה ֲהָקָמתוֹ , ָלהּ  ּיֹוֵדעַ  ְלִמי ַהּדִ ּיֵשׁ  ׁשֶ  ׁשֶ
ָידוֹ  ְדָרה ֶנֶדר אֹותוֹ  ְלָהֵפר ּבְ ּנָ  ָיַדע ֹלא ֲאָבל, ׁשֶ

ִריךְ  ּצָ יֹום ְלָהֵפר ׁשֶ ְמעוֹ  ּבְ יָון, ׁשָ ָעַבר ּכֵ ִמיָעה יֹום ׁשֶ  ׁשְ
ַאל ְוִאם. ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאינוֹ  ם ַעל ִנׁשְ  ֲהָפָרתוֹ , ַהֶהּקֵ

ֵהֵפר   :ּוְלָהֵפר ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ , ֲהָפָרה, ׁשֶ

ַעל. כג ם ּבַ ּיֵ ּקִ ּתוֹ  ִנְדֵרי ׁשֶ ֹלשָׁ  ִלְפֵני ְוָהְלָכה, ִאׁשְ  הׁשְ
ירוּ  ֶהְדיֹוטֹות ר, ָלהּ  ְוִהּתִ   :ֻמּתָ

ת ְנָדִרים ְמֵפִרין. כד ּבָ ׁשַ י ַעל ַאף, ּבְ ֵאיָנם ּפִ  ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ
ת ּבָ ַ מוֹ , ֵליִכי מּוָפר: ָלהּ  ֹיאַמר ְוֹלא. ַהׁשּ אֹוֵמר ּכְ  ׁשֶ
ֹחל א, ּבְ ל ֶאּלָ ִלּבוֹ  ְמַבּטֵ , ִאְכִלי ְטִלי: ָלהּ  ְואֹוֵמר ּבְ
ִתי ּוְטִלי ֶזה ְוַכּיֹוֵצא, ּוׁשְ   ּבָ

ַעל. כה ֹלא ְלָהֵפר ָיכֹול, ַהּבַ ִמיָעה ּבְ חַ  הּוא ִאם ׁשְ ּקֵ , ּפִ
ר ְוהּוא ׁשֹוֵמעַ  ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל   :ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאינוֹ , ְמַדּבֵ
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ֹוֶטה. כו   :ֵמֵפר ֵאינוֹ  ַהׁשּ

ֵאין ְלִפי, ֵמֵפר ֵאינוֹ  ָקָטן. כז ּות לוֹ  ׁשֶ   :ִאׁשּ

ַעל בָהאָ  ֵאין. כח ּדֹר ֹקֶדם ְמֵפִרין ְוַהּבַ ּתִ  ֲאָבל, ׁשֶ
ְדָרה ּנָ ֶ י ַעל ַאף, ְמֵפִרים ִמׁשּ ּלֹא ּפִ ֶדר ָחל ׁשֶ  ַוֲאִפּלוּ , ַהּנֶ

ּלֹא ָפֶניהָ  ׁשֶ   :ּבְ

ַעל. כט י ֵמֵפר ַהּבַ ּתֵ יו ִלׁשְ ַאַחת ָנׁשָ י ָהָאב ְוֵכן, ּכְ ּתֵ  ִלׁשְ
נֹוָתיו   :חֹוְלִקין ְוֵישׁ . ּבְ

ִליחַ  ַלֲעׂשֹות יםְיכֹולִ  ֵאין. ל  ְוֹלא ַלֲהָקָמה ֹלא, ׁשָ
  :ַלֲהָפָרה

ן ָצִריךְ . לא ַכּוֵ ּיְ ם ׁשֶ ה ְלׁשֵ ָ ֵהֵפר ָהִאׁשּ ם, ָלהּ  ׁשֶ  ּוְלׁשֵ
ֶדר הּוא ַהּנֶ יַצד. ֵמֵפר ׁשֶ ּתוֹ  ָנְדָרה, ּכֵ  ְוָסִביר ִאׁשְ

ְדָרה ּנָ ּתוֹ  ׁשֶ ָכא אוֹ  ּבִ ֵאִנים ָנְדָרה, ִאיּפְ  ְוָסבּור ֵמַהּתְ
נָּ  ָכא אוֹ  ֵמָהֲעָנִבים ְדָרהׁשֶ ַעת ַעל ָלהּ  ְוֵהֵפר, ִאיּפְ  ֶזה ּדַ
א, ֲהָפָרה ָהֵוי ֹלא ן ִאם ֶאּלָ ֵדי ּתֹוךְ  לוֹ  נֹוַדע ּכֵ  ּכְ

ּבּור ם ְוָרָצה ּדִ ֲהָפָרה ּגַ   :זוֹ  ּבַ

ּנֹוַדע. לב ׁשֶ ֵדי ַאַחר לוֹ  ּכְ ּבּור ּכְ ֹלא ּדִ  ֵישׁ , ֲהָפָרה ָהֵוי ּדְ
ל ְלָהֵפר לוֹ  ה ְיִדיָעה יֹום ּכָ ִנּיָ ם ְוִאם. ׁשְ יִדיָעה ִקּיֵ  ּבִ

ְיָתא לּום ָלאו, ַקּמַ יִדיָעה ְלָהֵפר ָרָצה ְוִאם. הּוא ּכְ  ּבִ
ה ִנּיָ   :ֵמֵפר, ׁשְ

ה ָנְדָרה: לוֹ  ָאְמרוּ . לג ָ תֹוךְ  ִאׁשּ יְתךָ  ּבְ ִהיא ְוָסבּור, ּבֵ  ׁשֶ
ּתוֹ  ּתוֹ  ְוִנְמָצא, ָלהּ  ְוֵהֵפר ּבִ ִאׁשְ ְדרָ  ִהיא ׁשֶ ּנָ  ַעל ַאף, הׁשֶ
י ּלֹא ּפִ א ִנְמָצא ׁשֶ ֵדי ְלַאַחר ֶאּלָ ּבּור ּכְ  ֶזה ֲהֵרי, ּדִ

רֹוֶצה ְוהּוא, מּוָפר ֲהָפַרת ׁשֶ ּתוֹ  ּבַ   :ִאׁשְ

ל. לד לּוָיה ַהֲהָפָרה ּכָ ַעת ּתְ ׁשְ ֶדר ּבִ יַצד. ַהּנֶ  ִאם, ּכֵ
ַעת ׁשְ ֶדר ּבִ י ַעל ַאף, ְנׂשּוָאה ִהיא ַהּנֶ ּלֹא ּפִ  ָיחּול ׁשֶ

ְתַאְלֵמןשֶׁ  ַעד גֹון, ּתִ ָאְמָרה ּכְ ר קּוָנם ׁשֶ ּכָ  ָעַלי ֶזה ּכִ
יְנַתִים ְוִנְתַאְלְמָנה, ָלהּ  ְוֵהֵפר, יֹום' ל ְלַאַחר . מּוָפר, ּבֵ

ר ָעַלי קּוָנם: ָאְמָרה ִאם ְוֵכן ּכָ  ְלַאַחר ֶזה ּכִ
ְתַאְלֵמן ּתִ   :מּוָפר ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶ

ַעת ַאְלָמָנה ָהְיָתה. לה ׁשְ ֶדר ּבִ  ַעל ַאף מּוָפר ֵאינוֹ , ַהּנֶ
י את ּפִ ֵ ׂשּ ּנִ חּול ֹקֶדם ׁשֶ ּיָ ָנא ֹלא, ׁשֶ  קּוָנם: ָאְמָרה ׁשְ

את, יֹום' ל ְלַאַחר ָעַלי ֵ יְנַתִים ְוִנׂשּ ָנא ֹלא, ּבֵ  ׁשְ
א ְלַאַחר ָעַלי קּוָנם: ָאְמָרה ׂשֵ ֶאּנָ ין ְוהּוא. ׁשֶ  ִאם ַהּדִ
ָעה ֲארּוָסה ָהְיָתה ׁשָ ְדָרה ּבְ ּנָ  ַאַחר ֶדרַהנֶּ  ְוָחל ׁשֶ

את ֵ ׂשּ ּנִ   :ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאינוֹ , לוֹ  ׁשֶ

ְתֵאִנים ַעְצָמהּ  ָאְסָרה. לו ין, ַוֲעָנִבים ּבִ ֶנֶדר ּבֵ ין ּבְ  ּבֵ
בּוָעה ׁשְ ין, ּבִ ָאְסָרה ּבֵ ָכל ַעְצָמהּ  ׁשֶ ין ּבְ ין, ַהּמִ  ּבֵ
ָאְמָרה ֵאִנים ׁשֶ ם, ֵאּלוּ  ַוֲעָנִבים ּתְ ֵאִנים ְוִקּיֵ  ְוֵהֵפר ַלּתְ

ם אוֹ , ָנִביםָלעֲ  ּיֵ ּקִ ֵאִנים ְוֵהֵפר ָלֲעָנִבים ׁשֶ  ַמה, ַלּתְ
ם ּיֵ ּקִ ם ׁשֶ ֵהֵפר ּוַמה, ִקּיֵ ֶ ל ְוֵכן, מּוָפר ׁשּ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ , ּבָ
ֲהָפָרה אֹוְמִרים ְוֵאין הּוַפר ֶנֶדר ּבַ ָצתוֹ  ׁשֶ  הּוַפר, ִמּקְ
ּלוֹ    :ּכֻ

ּתוֹ  ִנְדֵרי ְמַקּיֵם אוֹ  ָאָדם ֵמֵפר. לז ָכל ִבּתוֹ וּ  ִאׁשְ  ּבְ
י ַעל ְוַאף, ָלׁשֹון ֵאיָנהּ  ּפִ ֶרת ׁשֶ , ֵמֵפר ְוֵכיַצד. ַמּכֶ
ָעִמים' ג אֹוֵמר ֵטל אוֹ , מּוָפר: ּפְ  ֶזה ֶנֶדר ֵאין אוֹ , ּבָ
לּום ְדָבִרים ְוַכּיֹוֵצא ּכְ ִעְנָיָנם ּבִ ֶדר ֲעִקיַרת ׁשֶ  ַהּנֶ

רוֹ  ין, ֵמִעּקָ ָפֶניהָ  ּבֵ ין ּבְ ּלֹא ּבֵ ָפֶניהָ  ׁשֶ  ָאַמר ִאם ָבלאֲ . ּבְ
י ִאי: ָלהּ  ּדֹוִרי ֶאְפׁשִ ּתִ אן ֵאין אוֹ , ׁשֶ  ֶזה ֲהֵרי, ֶנֶדר ּכָ
ּתוֹ  ָהאֹוֵמר ְוֵכן. ֵהֵפר ֹלא , ָלךְ  ָמחּול: ְלִבּתוֹ  אוֹ  ְלִאׁשְ
רּוי אוֹ  רּוי אוֹ , ָלךְ  ׁשָ ל ְוֵכן ָלךְ  ׁשָ ּיֹוֵצא ּכָ ִעְנָין ּכַ  ּבְ
לּום ָאַמר ֹלא, ֶזה חֹולֵ  ִמי ְוֵישׁ . ּכְ ָהאֹוֵמר ְואֹוֵמר קׁשֶ  ּדְ
לּום ֶזה ֶנֶדר ֵאין   ֲהָפָרה ָהֵוי ֹלא, ּכְ

ב. לח ִלּבוֹ  ֲהָפָרה ְלׁשֹון ָחׁשַ ָפָתיו הֹוִציאוֹ  ְוֹלא ּבְ ׂשְ , ּבִ
לּום ֵאינוֹ  ה. ּכְ ּמֶ ָבִרים ּבַ ּלֹא, ֲאמּוִרים ּדְ : ָלהּ  ָאַמר ׁשֶ
ב, ְוִאְכִלי ְטִלי: ָלהּ  ָאַמר ִאם ֲאָבל. ְוִאְכִלי ְטִלי  ְוָחׁשַ
ִלּבוֹ  ַהֲהָפָרה ְלׁשֹון   :ֲהָפָרה ָהֵוי, ּבְ
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ל. לט ּלֹא ְזַמן ּכָ ֶדר ֵהֵפר ׁשֶ ּתוֹ  ַהּנֶ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ְלִאׁשְ
ֲעֹבר ְלכּוָפהּ  ּתַ ֶדר ַעל ׁשֶ א, ַהּנֶ ן ִאם ֶאּלָ : ָלהּ  ָאַמר ּכֵ
ִלּבוֹ  ְוַיֲחׁשֹב, ְוִאְכִלי ְטִלי  ,ם"ּוְלָהַרְמבַּ . ֲהָפָרה ְלׁשֹון ּבְ

ל ּתוֹ  ִנְדֵרי ַהְמַבּטֵ לּום לֹוַמר ָצִריךְ  ֵאין ּוִבּתוֹ  ִאׁשְ , ּכְ
לוּ  ּטְ ל ְוִנְתּבַ ָדִרים ּכָ ּטּול ּוַמהוּ . ַהּנְ כֹוף, ַהּבִ ּיָ  אֹוָתהּ  ׁשֶ
ָבר ַלֲעׂשֹוָתהּ  ָאְסָרה ּדָ  ֵאינוֹ , ַהֲהָפָרה ֲאָבל. אֹותוֹ  ׁשֶ

א, אֹוָתהּ  ּכֹוֶפה יָחהּ  ָלהּ  ֵמֵפר ֶאּלָ  ָרְצָתה ִאם, ּוַמּנִ
ה ה ֵאיָנהּ  ָרְצָתה ְוִאם, עֹוׂשָ יַצד. עֹוׂשָ  אוֹ  ָנְדָרה, ּכֵ

ָעה ּבְ ּלֹא ִנׁשְ ּלֹא אוֹ  ּתֹאַכל ׁשֶ ה ׁשֶ ּתֶ ׁשְ : ָלהּ  ְוָאַמר, ּתִ
ֶרת, מּוָפר ֶזה ֲהֵרי, ָלךְ  מּוָפר ּתֹות ֶלֱאֹכל ּוֻמּתֶ . ְוִלׁשְ
ִתיוּ  ְטִלי, ִאְכִלי ְטִלי: ָלהּ  ְוָאַמר, ָלהּ  ְוָנַתן ָנַטל , ׁשְ
ֶדר ְוׁשֹוָתה אֹוֶכֶלת זוֹ  ֲהֵרי ֵטל ְוַהּנֶ   :ֵמֵאָליו ּבָ

ֵפר. מ ּתוֹ  ִנְדֵרי ַהּמֵ ָפָתיו ְלהֹוִציא ָצִריךְ , ּוִבּתוֹ  ִאׁשְ ׂשְ . ּבִ
ִלּבוֹ  ֵהֵפר ְוִאם ל ֲאָבל. מּוָפר ֵאינוֹ , ּבְ  ֵאינוֹ , ַהְמַבּטֵ
ָפָתיו ְלהֹוִציא ָצִריךְ  ׂשְ א, ּבִ ל ֶאּלָ לִ  ְמַבּטֵ ְלַבד ּבוֹ ּבְ , ּבִ
  :אֹוָתהּ  ְוכֹוֶפה

ם. מא ִלּבוֹ  ַהְמַקּיֵ ֵפר. ִקּיּום ֶזה ֲהֵרי, ּבְ ִלּבוֹ  ְוַהּמֵ , ּבְ
ִלּבוֹ  ֵהֵפר ִאם ְלִפיָכךְ . מּוָפר ֵאינוֹ   ָיכֹול ֶזה ֲהֵרי, ּבְ
ם ַלֲחֹזר ם ְוִאם. ּוְלַקּיֵ ִלּבוֹ  ִקּיֵ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ , ּבְ

א ּוְלָהֵפר תֹוךְ  ַזרחָ  ִאם ֶאּלָ ֵדי ּבְ ּבּור ּכְ   :ּדִ

ךָ : לוֹ  ָאְמרוּ . מב ּתְ י: ְוָאַמר, ָנְדָרה ִאׁשְ ִלּבִ  ָהָיה ּבְ
י, ָלהּ  ְלָהֵפר : לוֹ  ָאְמרוּ . לוֹ  ׁשֹוְמִעין, ָלהּ  ְוֵהַפְרּתִ
רֹוֶאה ְוֵכיָון, ָנְדָרה ֹלא: אֹוֵמר ְוהּוא, ָנְדָרה  אֹוָתם ׁשֶ
י: ָאַמר ָעֶליהָ  ֵהִעידוּ  ִלּבִ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ְלָהֵפר ָיההָ  ּבְ

  :לוֹ 

ם: ָלהּ  ָאַמר. מג חּול ְוֹלא ֵליִכי ּומּוָפר ֵליִכי ַקּיָ  ּתָ
א ַהֲהָקָמה ן ִאם ֶאּלָ   :מּוָפר ֶזה ֲהֵרי, ֲהָפָרה ָחָלה ּכֵ

ַבת ָלהּ  ָאַמר. מד ם: ַאַחת ּבְ אן ֵאין, ֵליִכי ּומּוָפר ַקּיָ  ּכָ
ם ם"ַרְמבַּ ּוְלהָ , ֲהָפָרה ְוֹלא ֲהָקָמה ֹלא   :ַקּיָ

ם: ָלהּ  ָאַמר. מה ם ֶזה ֲהֵרי, ַהּיֹום ֵליִכי ַקּיָ  ַקּיָ
  :ְלעֹוָלם

  :מּוָפר ֵאינוֹ , ְלָמָחר ֵליִכי מּוָפר: ָלהּ  ָאַמר. מו

ם: ָלהּ  ָאַמר. מז ָעה ֵליִכי ַקּיָ  ַהּיֹום ְוָעַבר, ַאַחת ׁשָ
  :ִקּיּום ֶזה ֲהֵרי, ֵהֵפר ְוֹלא

ם: ָלהּ  ָאַמר. מח ָעה ֵליִכי ַקּיָ ָעַבר, ַאַחת ׁשָ  ּוְכׁשֶ
ָעה ָ   :ָסֵפק ֶזה ֲהֵרי, ֵליִכי מּוָפר: ָלהּ  ָאַמר ַהׁשּ

ם. מט ּתוֹ  ִנְדֵרי ַהְמַקּיֵ ּתוֹ  אוֹ  ּבִ  ֶזה ֲהֵרי, ְוִנַחם ִאׁשְ
ָאל יר ְלָחָכם ִנׁשְ  ּבוֹ  ָלהּ  ּוֵמֵפר ְוחֹוֵזר, ֲהָקָמתוֹ  לוֹ  ּוַמּתִ
ּיֹום ֵאל ָיכֹול ֵאינוֹ , ְוִנַחם ָלהּ  רֵהפֵ  ִאם ֲאָבל. ּבַ ָ  ְלִהׁשּ
ֵדי ְלָחָכם ֲחֹזר ּכְ ּיַ ם ׁשֶ ֵאינוֹ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ִויַקּיֵ  ָיכֹול ׁשֶ

ֵאל ָ ם ַעל ְלִהׁשּ א ַהֶהּקֵ יֹום ֶאּלָ ִמיָעה ּבְ ְ   :ַהׁשּ

ם: ָלהּ  ָאַמר. נ י, ֵליִכי ַקּיָ ּתֵ ָעִמים ׁשְ ַאל, ּפְ  ַעל ְוִנׁשְ
  :ִניַהשֵּׁ  ָחל, ָהִראׁשֹון

ה. נא ָ ְדָרה ָהִאׁשּ ּנָ יס ׁשֶ ִנְדָרהּ  ַאֵחר ְוִהְתּפִ ָאְסָרה אוֹ , ּבְ  ׁשֶ
ר ָעֶליהָ  ּכָ ֶנֶדר ּכִ יס ְוַאֵחר ּבְ ַעל ָלהּ  ְוֵהֵפר, ּבוֹ  ִהְתּפִ  ַהּבַ

ֶרת ִהיא, ָהָאב אוֹ  יס ֻמּתֶ ְתּפִ הּ  ְוַהּמַ ֵאין, ָאסּור ּבָ  ׁשֶ
ַעל ֶדר עֹוְקִרין ְוָהָאב ַהּבַ מוֹ , רוֹ ֵמִעקָּ  ַהּנֶ   :ֶהָחָכם ּכְ

יס, ִהיא ָנְדָרה. נב הּ  ְוִהְתּפִ ַעל ּבָ  ׁשּוב, ָהָאב אוֹ  ַהּבַ
ָהֵוי, ְלָהֵפר ְיכֹוִלים ֵאיָנם ִקּיּום ּדְ   :ּכְ

יָסה ְוִהיא, הּוא ָנַדר. נג הּ  ֵמֵפר, ּבוֹ  ִהְתּפִ ּלָ ּלוֹ , ׁשֶ  ְוׁשֶ
ם   :ַקּיָ

יָרהּ , ְלַעְצמוֹ  ָנַדר. נד מוֹ  ְוִהּדִ ִלּבוֹ  ְוָגַמר תוֹ ּכְ  ּבְ
יָרהּ  . ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאינוֹ  ֶזה ֲהֵרי, ָאֵמן: ְוָאְמָרה, ְלַהּדִ

יָרהּ  ָנַדר ְוִאם ֶרךְ  ְוִהּדִ ֵאָלה ּדֶ הּ  ַמה ֵליַדע ׁשְ ִלּבָ גֹון, ּבְ  ּכְ
ָאַמר ֶנֶדר ֲהִתְרִצי: ָלהּ  ׁשֶ מֹוִתי ִלְהיֹות ֶזה ּבְ , ֹלא אוֹ  ּכְ
יַצד. ָלהּ  ֵפרמֵ  ֶזה ֲהֵרי, ָאֵמן: ְוָאְמָרה , ָלהּ  ָאַמר, ּכֵ
לֹוַמר, ְוַאתְּ , ָנִזיר ֲהֵריִני מֹוִתי ְנִזיָרה ְוַאתְּ : ּכְ , ּכְ
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: ָלהּ  ָאַמר. ָלהּ  ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאינוֹ , ָאֵמן: ְוָאְמָרה
מֹוִתי ְנִזיָרה ָהַאתְּ , ּתֹאְמִרי ּוַמה, ָנִזיר ֲהֵריִני , ּכְ
ּלוֹ , ָלהּ  ֵהֵפר ְוִאם, ָיֵפר ֶזה ֲהֵרי. ָאֵמן: ְוָאְמָרה  ׁשֶ
ֵטל ה, ּבָ ּזֶ מוֹ  ׁשֶ ּתֹוֶלה ּכְ ִנְדָרהּ  ִנְדרוֹ  ׁשֶ : לוֹ  ָאְמָרה. ּבְ
ה, ְנִזיָרה ֲהֵריִני   :ְלָהֵפר ָיֹכל ֵאינוֹ . ָאֵמן: ְוָאַמר, ְוַאּתָ

ַעל ְנָדִרים ֵאּלוּ . נה ַהּבַ שׁ  ְנָדִרים, ֵמֵפר ׁשֶ ּיֵ ֶהם ׁשֶ  ּבָ
י ּוְדָבִרים ֶנֶפשׁ  ִעּנּוי ּבֵ א. ְלֵביָנהּ  נוֹ ׁשֶ ָדִרים ֶאּלָ ּנְ  ׁשֶ
שׁ  ּיֵ ֶהן ׁשֶ יִרים, ֶנֶפשׁ  ִעּנּוי ּבָ ּתִ ּמַ ׁשֶ ֶרת ָלהּ  ּכְ ֶהם ֻמּתֶ  ּבָ

ינוֹ  ּוְדָבִרים. ְלעֹוָלם ּבֵ ָרה ֵאין, ְלֵביָנהּ  ׁשֶ א ַהַהּתָ  ֶאּלָ
ל, ְלַעְצמוֹ  שׁ  ְזַמן ּכָ ּיֵ ַהְינוּ , ּתֹוֶעֶלת ּבוֹ  לוֹ  ׁשֶ ל ּדְ  ְזַמן ּכָ
ִהיא יותַּ  ׁשֶ ֵרשׁ  ּוְלַאַחר, ְחּתָ ְתּגָ ּתִ ל ׁשֶ ּלֹא ְזַמן ּכָ א ׁשֶ ׂשֵ ּנָ  ּתִ

ר ֶאְפׁשָ ֲחֹזר ׁשֶ ּתַ א ְלַאַחר ֲאָבל. ֵאָליו ׁשֶ ׂשֵ ּנָ ּתִ  ָחל, ׁשֶ
ֶדר ם ַהּנֶ ֵאין ּוְנָדִרים. ְלִדיֵדיהּ  ּגַ ֶהם ׁשֶ  ֶנֶפשׁ  ִעּנּוי ּבָ
ינוֹ  ְוֵאיָנם   :ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאינוֹ , ְלֵביָנהּ  ּבֵ

ַעלהַ . נו ה ּבַ ִליחַ  ַנֲעׂשָ ֵאל ׁשָ ָ ּתוֹ  ִנְדֵרי ַעל ְלִהׁשּ , ִאׁשְ
ָצא ּוִבְלַבד ּמָ ה ׁשֶ ֹלׁשָ ִצים ׁשְ  ֹלא הּוא ֲאָבל, ְמֻקּבָ
ֵצם   :ְיַקּבְ

ַעל ֵאין. נז ַנִים ִעם ִמְצָטֵרף ַהּבָ יר ׁשְ ּתוֹ  ִנְדֵרי ְלַהּתִ  ִאׁשְ
ְלׁשֹון ָרה ּבִ ר ָהָאב ֲאָבל, ַהּתָ יר ֻמּתָ ּתוֹ  ֵריִנדְ  ְלַהּתִ  ּבִ
ְלׁשֹון ָרה ּבִ ָאר, ַהּתָ ׁשְ   :ָחָכם ּכִ

ם אֹוְמִרים ֵישׁ . נח ּגַ ֵאין ְנָדִרים ֵמֵפר ֵאינוֹ  ָהָאב ׁשֶ  ׁשֶ
ֶהם יר ִמי ְוֵישׁ . ֶנֶפשׁ  ִעּנּוי ּבָ ּתִ ּמַ ק ִמי ְוֵישׁ . ׁשֶ ִחּלֵ , ׁשֶ

ּקֶֹדם ְתָאְרָסה ׁשֶ ּנִ ל ָלהּ  ֵמֵפר ׁשֶ  ֲאָבל, ְנָדֶריהָ  ּכָ
 ֵמֵפר ֵאינוֹ  ָאז, ִלְרׁשּותוֹ  ְוָחְזָרה ָהָארּוס ּוֵמת ִנְתָאְרָסה

א   :ֶנֶפשׁ  ִעּנּוי ִנְדֵרי ֶאּלָ

ָבִרים ֵהם ֵאיזוֹ . נט שׁ  ּדְ ּיֵ ֶהם ׁשֶ גֹון, ֶנֶפשׁ  ִעּנּוי ּבָ  ּכְ
ּוט ְרִחיָצה חּול, ְוִקׁשּ גֹון, ּוִפְרּכּוס ּכִ ָעה ּכְ ּבְ ׁשְ ּנִ ּלֹא ׁשֶ  ׁשֶ
ְרַחץ ּלֹא אוֹ  ּתִ ְתקַ  ׁשֶ טּתִ ֵ ָאְמָרה אוֹ , ׁשּ  ְרִחיָצה ֲהָנַאת ׁשֶ
ּוט ט אוֹ  ֶאְרַחץ ִאם ָעַלי ְוִקׁשּ ֵ ְלָתה ֹלא ֲאִפּלוּ  ֶאְתַקׁשּ  ּתָ

א ְרִחיָצה ֶאּלָ ּוט ּבִ ל ְוִקׁשּ ר, ַהּיֹום ׁשֶ ּלֹא ְוֶאְפׁשָ ְרַחץ ׁשֶ  ּתִ
ט ְוֹלא ֵ ְתַקׁשּ ָאֵסר ְוֹלא ַהּיֹום ּתִ  ַאף ֶנֶפשׁ  ִעּנּוי ָהֵוי, ּתֵ
י ַעל ֵאין ּפִ ֶדר ָחל ׁשֶ א ַהּנֶ  ְוֵישׁ . ֶאָחד ְליֹום ֶאּלָ

ְרִחיָצה אֹוְמִרים ּוט ּדִ ָבִרים ָהֵוי ְוִקׁשּ ינוֹ  ּדְ ּבֵ   :ְלֵביָנהּ  ׁשֶ

רֹות קּוָנם: ָאְמָרה. ס רֹות ֲאִפּלוּ  אוֹ , ָעַלי ָהעֹוָלם ּפֵ  ּפֵ
רֹות ָעֶליהָ  ָאְסָרה ֲאִפּלוּ  אוֹ , ַאַחת ְמִדיָנה ל ּפֵ  ִאישׁ  ׁשֶ
. ֶחְנָוִני ֵאינוֹ  ַוֲאִפּלוּ  ֶנֶפשׁ  ִעּנּוי ָהֵוי, ְלַבּדוֹ  ֶאָחד

א ֵאיָנם, ם"ּוְלָהַרְמבַּ  ָבִרים ֶאּלָ ינוֹ  ּדְ ּבֵ   :ְלֵביָנהּ  ׁשֶ

ין ָנְדָרה ֲאִפּלוּ . סא הּוא ִמּמִ  ָטֲעָמה ְוֹלא ָלהּ  ַרע ׁשֶ
  :ֶנֶפשׁ  ִעּנּוי ָהֵוי, ֵמעֹוָלם אֹותוֹ 

ּלֹא ָנְדָרה. סב ֵלךְ  ׁשֶ  ְלֵבית אוֹ , ָהָאֵבל ְלֵבית ּתֵ
ה ּתֶ ׁשְ הּ  ָאִביהָ  ְלֵבית אוֹ , ַהּמִ ּלֹא אוֹ , ְוִאּמָ ֵלךְ  ׁשֶ  ּתֵ
ָמחֹול ּלֹא אוֹ , ּבְ ּלֹא אוֹ , ְלׁשֹוֵרר ׁשֶ ֹמעַ  ׁשֶ  קֹול ִלׁשְ
יר   :ֶנֶפשׁ  ִעּנּוי ִנְדֵרי ָהֵוי, ׁשִ

ֵני ָנְדָרה. סג ְ רֹות ִמׁשּ ּכָ ַיַחד ּכִ  תִמְצַטֶערֶ  ֶאָחד ַעל, ּבְ
ִני ְוַעל ּתֹאְכֶלּנוּ  ֹלא ִאם ֵ  ְוֵהֵפר, ִמְצַטֶעֶרת ֵאיָנהּ  ַהׁשּ

יֶהן ּתֵ ְצַטֶעֶרת אֹוָתהּ  ַעל, ִלׁשְ ּמִ  ְוֹלא, ַהֲהָפָרה ָחָלה ׁשֶ
ֵאיָנהּ  אֹוָתהּ  ַעל   :ִמְצַטֶעֶרת ׁשֶ

ֵאיִני קּוָנם: ָאְמָרה. סד ִרּיֹות ֶנֱהֶנה ׁשֶ  ִמי ֵישׁ , ַלּבְ
אֹוֵמר ָהֵוי ׁשֶ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ , ֶנֶפשׁ  ִעּנּוי ֵריִנדְ  ּדְ  ׁשֶ
ֵאיָנם א ׁשֶ ָבִרים ֶאּלָ ינוֹ  ּדְ ּבֵ   :ְלֵביָנהּ  ׁשֶ

ּלֹא ָנְדָרה. סה ִרּיֹות ֵלָהנֹות ׁשֶ , ָלהּ  ֵהֵפר ְוֹלא, ַלּבְ
ֶרת ַעל ֵלָהנֹות ֻמּתֶ ל ֵמַהּבַ ִהיא ְזַמן ּכָ יו ׁשֶ ְחּתָ ֵאינוֹ  ּתַ  ׁשֶ
ְכַלל ִרּיֹות ּבִ ֵרשׁ  ּוְלַאַחר, ַהּבְ ְתּגָ ּתִ ֶדר ָחל ׁשֶ ם ַהּנֶ  ּגַ
ר ְוִאי, ָעָליו א ֵלָהנֹות ָלהּ  ֶאְפׁשָ ֶקט ֶאּלָ ְכָחה ִמּלֶ  ׁשִ
  :ּוֵפָאה

ִמישׁ  ָנְדָרה. סו ׁשְ ָבִרים, בוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ִמּתַ ּגֹוְרִמים ּדְ  ׁשֶ
יָנהּ  ֵאיָבה ָבִרים ָהֵוי, ְלֵבינוֹ  ּבֵ ינוֹ  ּדְ ּבֵ   :ְלֵביָנהּ  ׁשֶ
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ָחל ָהא. סז ִמישׁ  ֶנֶדר ּדְ ׁשְ ְוָקא, ִמּתַ ָאְמָרה ּדַ  ֲהָנַאת: ׁשֶ
ךָ  ִמיׁשְ ׁשְ י ֲהָנַאת: ָאְמָרה ֲאָבל, ָעַלי ּתַ ִמיׁשִ ׁשְ  ָעֶליךָ  ּתַ

ִהיא, ְלָהֵפר ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ֶדת ׁשֶ ְעּבֶ  הּוא ְוֵכן. לוֹ  ְמׁשֻ
ָאַמר י: ׁשֶ ִמיׁשִ ׁשְ : ָאַמר ִאם ֲאָבל, ֶנֶדר ֵאינוֹ , ָעַלִיךְ  ּתַ
ךְ תַּ  ֲהָנַאת ִמיׁשֵ   :ֶנֶדר ָהֵוי, ָעַלי ׁשְ

ִמישׁ  ָעֶליהָ  ָאְסָרה. סח ׁשְ ל ּתַ עֹוָלם ָאָדם ּכָ ּבָ  ָיֵפר, ׁשֶ
ּתוֹ  ּוְתֵהא ֶחְלקוֹ  ׁשְ ּמַ מּות, ְמׁשַ ּיָ ה אוֹ  ּוְכׁשֶ ּנָ  ֲהֵרי ְיָגְרׁשֶ
ִמישׁ  ֲאסּוָרה ִהיא ַתׁשְ ל ּבְ ל ְוֵכן, ָאָדם ּכָ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   ּבָ

ֵאיִני ּוָנםק: ָאְמָרה. סט א ֶנֱהֵנית ׁשֶ  ִאם ּוְלָאִביךָ  ְלַאּבָ
ה ֲאִני ֵאיִני קּוָנם אוֹ , ְלךָ  עֹוׂשָ  ִאם ְלךָ  ֶנֱהֵנית ׁשֶ

ה א ֲאִני עֹוׂשָ י ַעל ַאף, ְלָהֵפר ָיכֹול, ּוְלָאִביךָ  ְלַאּבָ  ּפִ
ּלֹא ֶדר ָחל ׁשֶ ָבִרים ָהֵוי ֵאּלוּ  ּוְדָבִרים, ֲעַדִין ַהּנֶ  ּדְ
ינוֹ  ּבֵ   :הּ ְלֵבינָ  ׁשֶ

ֵאיִני קּוָנם: ָאְמָרה. ע ה ׁשֶ י ַעל עֹוׂשָ א ּפִ , ְוָאִביךָ  ַאּבָ
י ַעל אוֹ  י ְוַעל ָאִחי ּפִ , ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאינוֹ , ָאִחיךָ  ּפִ

ֵאיָנהּ  ֶדת ׁשֶ ְעּבֶ   :ָלֶהם ְמׁשֻ

ָאִני קּוָנם: ָאְמָרה. עא ה ׁשֶ יךָ  ַעל עֹוׂשָ  ַעל ַאף ָיֵפר, ּפִ
י ִהיא ּפִ דֶ  ׁשֶ ְעּבֶ א, לוֹ  תְמׁשֻ ּמָ ה ׁשֶ ּנָ  ָיחּול ְוָאז ְיָגְרׁשֶ

ֶדר ךְ , ְלַהְחִזיָרהּ  יּוַכל ְוֹלא ַהּנֶ יהּ  ָקִריָנן ִהְלּכָ א ּבֵ ּתָ ְ  ַהׁשּ
ָבִרים ינוֹ  ּדְ ּבֵ   :ְלֵביָנהּ  ׁשֶ

ּלֹא ָנְדָרה. עב ן ׁשֶ ּתֵ ָקרוֹ  ִלְפֵני ּתִ ְדָבִרים ְוַכּיֹוֵצא ּבְ  ּבִ
ֵאין, ֵאּלוּ  ֶהם ׁשֶ ָבִרים ְוֵאיָנם ֶנֶפשׁ  ִעּנּוי ּבָ ינוֹ  ִמּדְ ּבֵ  ׁשֶ

ָלאכֹות ְוֵאיָנם, ְלֵביָנהּ  ִהיא ִמּמְ ֶבת ׁשֶ ֶהם ַחּיֶ  ֵאינוֹ , ּבָ
  :ְלָהֵפר ָיכֹול

ּלֹא ָנְדָרה. עג ָניו ִלְרֹחץ ׁשֶ ּלֹא אוֹ , ְוַרְגָליו ָיָדיו ּפָ  ׁשֶ
ּלֹא ַהּכֹוס לוֹ  ִלְמֹזג יעַ  ְוׁשֶ ה לוֹ  ְלַהּצִ ּטָ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ַהּמִ
ֶדת ְלִפי, ְלָהֵפר ְעּבֶ ׁשֻ ּמְ   :לוֹ  ׁשֶ

ה. עד ָ ְדָרה ִאׁשּ ּנָ ּתֹות ׁשֶ ר ַסם ִלׁשְ ַעל ֵאין, ְלִהְתַעּבֵ  ַהּבַ
  :ְלָהֵפר ָיכֹול

 רלה סימן
, אביה לבית תלך שלא או מתשמיש אשתו המדיר

  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , ודומיו

יר. א ּדִ ּתוֹ  ֶאת ַהּמַ ִמישׁ  ִאׁשְ ׁשְ הַהמִּ  ִמּתַ ָאַמר, ּטָ : ׁשֶ
ךְ  ִמיׁשֵ ׁשְ ם, ָעַלי ּתַ ְבָעה אֹוָתהּ  ְיַקּיֵ ין, ָיִמים ׁשִ  ּבֵ
יָרהּ  ִהּדִ ֵפרּושׁ  ׁשֶ ְבָעה ּבְ יָרהּ  אוֹ  יֹוֵתר אוֹ  ָיִמים ְלׁשִ ִהּדִ  ׁשֶ

ְבָעה ּוְלַאַחר, ְסָתם ן יֹוִציא ָיִמים ׁשִ ָתהּ  ְוִיּתֵ ֻתּבָ   :ּכְ

יָרהּ . ב ּלֹא ִהּדִ ָהֶנה ׁשֶ ּנוּ  ּתֵ ֲהֵרי, ָחל ֵאינוֹ , ִמּמֶ  הּוא ׁשֶ
ד ְעּבָ ְמזֹונֹוַתִיךְ  ָיַדִיךְ  ְצִאי: ָלהּ  ָאַמר ְוִאם. ָלהּ  ְמׁשֻ , ּבִ

ֶקת ְוִהיא ֶהם ְמַסּפֶ דֹוִלים ִלְדָבִרים ּבָ ֶקת ְוֵאיָנהּ , ּגְ  ְמַסּפֶ
ים ִלְדָבִרים ל ִאם, ְקַטּנִ הּ  ּכָ ְחּתָ ּפַ אֹוָתם ְרִגיִלין ִמׁשְ  ּבְ
ָבִרים ים ּדְ ֲהֵרי ָחל ֵאינוֹ , ְקַטּנִ ד הּוא ׁשֶ ְעּבָ ם ָלהּ  ְמׁשֻ  ּגַ
ֶהם ל ֵאין ְוִאם, ּבָ הּ  ּכָ ְחּתָ ּפַ ֶהם ְרִגיִלים ִמׁשְ א, ּבָ  ֶאּלָ

יִרים יר ְוָאִביהָ , ָהֲעׁשִ ֶהם ְוָרִגיל ָעׁשִ  ֵאינוֹ  ּוַבֲעָלהּ , ּבָ
יר ֶהם ָרִגיל ְוֵאינוֹ  ָעׁשִ ֶדר ָחל, ּבָ ֲהֵרי ַהּנֶ ב ֵאינוֹ  ׁשֶ  ַחּיָ

הֶ  ָלהּ  ל. םּבָ יָון ָמקֹום ּוִמּכָ יָרהּ  ּכֵ ִהּדִ ּנוּ  ׁשֶ  ְוִהיא ִמּמֶ
ב הּוא, ָאִביהָ  לֵבית ָחְזָרה ה ָלהּ  ִמְתַחּיֵ ֶהם ַעּתָ . ּבָ
ךְ  ה יֹום' ל ַעד ִהְלּכָ ֵאלוּ  ְיַפְרְנֶסּנָ ָבִרים ּבְ ים ַהּדְ ַטּנִ  ַהּקְ
ְרָנס ְיֵדי ַעל ּיֹאַמר, ּפַ ל: ׁשֶ ן ּכָ  ןְוָיזוּ , ַמְפִסיד ֵאינוֹ  ַהּזָ

ח ַאֵחר אֹוָתהּ  ַעל ְוִיּקַ ָנא ֹלא, ֵמַהּבַ יָרהּ  ׁשְ ים ִהּדִ ֹלׁשִ  ׁשְ
יָרהּ  אוֹ  יֹוֵתר אוֹ  יֹום ִהּדִ ים ַאַחר. ְסָתם ׁשֶ ֹלׁשִ , יֹום ׁשְ

ן יֹוִציא ה ְוִיּתֵ ֻתּבָ   :ּכְ

יָרהּ . ג ּלֹא ִהּדִ ט ׁשֶ ֵ ְתַקׁשּ ּלֹא אוֹ  ּתִ  ֶאָחד ּתֹאַכל ׁשֶ
יִנים , ֵמעֹוָלם ְטַעְמּתוֹ  ְוֹלא ערַ  הּוא ֲאִפּלוּ , ֵמַהּמִ
ִמישׁ  ּוְתָלאוֹ  ַתׁשְ ָאַמר, ּבְ ךְ  קּוָנם: ׁשֶ ִמיׁשֵ ׁשְ  ִאם ָעַלי ּתַ

ִטי ְ ְתַקׁשּ לֹוִני ִמין ּתֹאְכִלי אוֹ  ּתִ ָאַמר אוֹ , ּפְ  קּוָנם: ׁשֶ
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ךְ  ֲהָנַאת ִמיׁשֵ ׁשְ ְלִכי ִאם ָעַלי ּתַ  יֹוֵתר ָאִביךְ  ְלֵבית ּתֵ
ר הּוא ִאם, ֵמֹחֶדשׁ  ִעיר הּ ִעמָּ  ּדָ  ִאם ֵמֶרֶגל יֹוֵתר אוֹ , ּבָ
ר הּוא ִעיר ּדַ ם, ַאֶחֶרת ּבְ ן יֹוִציא ְוָאז ָיִמים' ז ְיַקּיֵ  ְוִיּתֵ

ה ֻתּבָ ָאְמָרה, ָנְדָרה ִהיא ְוִאם. ּכְ לֹוִני ִמין קּוָנם: ׁשֶ  ּפְ
ּלֹא קּוָנם אוֹ  ָעַלי ט ׁשֶ ֵ ּוט ֶאְתַקׁשּ ִקׁשּ לֹוִני ּבְ  אוֹ , ּפְ

ָאְמָרה ךָ תַּ  ֵיָאֵסר: ׁשֶ ִמיׁשְ לֹוִני ִמין ֹאַכל ִאם ָעַלי ׁשְ  ּפְ
ט אוֹ  ֵ ּוט ֶאְתַקׁשּ ִקׁשּ לֹוִני ּבְ , ָאִבי ְלֵבית ֵאֵלךְ  ִאם אוֹ  ּפְ

ַמע ְוהּוא ד יֹוִציא, ָלהּ  ֵהֵפר ְוֹלא ׁשָ ן ִמּיָ ה ְוִיּתֵ ֻתּבָ . ּכְ
ָנְדָרהּ  ם"ּוְלָהַרְמבַּ  ם ִהיא ּבְ  רֹוֶצה ִאם, הּוא ָלהּ  ְוִקּיֵ
ב ין ֵמאֹותוֹ  אַכלתֹּ  ְוֹלא ֵליׁשֵ ב, ַהּמִ ׁשֵ  הּוא ְוִאם. ּתֵ
י ִאי אֹוֵמר ה ֶאְפׁשִ ָ ִאׁשּ ן יֹוִציא, ַנְדָרִנית ּבְ ה ְוִיּתֵ ֻתּבָ . ּכְ
ין ְוהּוא ּלֹא ָנְדָרה ִאם ַהּדִ ֵלךְ  ׁשֶ , ָאִביהָ  ְלֵבית ּתֵ

ָאְמָרה ךָ  קּוָנם: ׁשֶ ִמיׁשְ ׁשְ , ָאִבי ְלֵבית ֵאֵלךְ  ִאם ָעַלי ּתַ
ַמע עַ  ְוׁשָ  קּוָנם: ָאְמָרה ִאם ְוֵכן, ֵהֵפר ְוֹלא לַהּבַ

ךָ  ִמיׁשְ ׁשְ  ְלֵבית אוֹ  ָהָאֵבל ְלֵבית ֵאֵלךְ  ִאם ָעַלי ּתַ
ה ּתֶ ׁשְ ַמע ַהּמִ ין ְוהּוא, ָלהּ  ֵהֵפר ְוֹלא ְוׁשָ : ָאְמָרה ִאם ַהּדִ

ךָ  קּוָנם ִמיׁשְ ׁשְ ַאל ִאם ָעַלי ּתַ ֵכַני ֶאׁשְ ְ לּום ִמׁשּ  ִאם אוֹ  ּכְ
ִאיל ַלי ַאׁשְ ַמעוְ , ּכֵ   :ֵהֵפר ְוֹלא ׁשָ

ָבִרים ֶנֶדר ָנְדָרה. ד ינוֹ  ִמּדְ ּבֵ ל אוֹ  ְלֵביָנהּ  ׁשֶ  ִעּנּוי ׁשֶ
ּתֹאַמר ְמַנת ַעל, ָלהּ  ְוֵהֵפר ֶנֶפשׁ  ָבר ִלְפלֹוִני ׁשֶ ל ּדָ  ׁשֶ
ֵהא אוֹ , ָקלֹון ּתְ ֶכת ׁשֶ ִמישׁ  ַאַחר ִמְתַהּפֶ ׁשְ ֵדי ַהּתַ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ

ר ְתַעּבֵ ֵהא אוֹ , ּתִ ּתְ ָאהְממַ  ׁשֶ ָרה ּלְ י ֲעׂשָ ּדֵ  ַמִים ּכַ
ֵכם ּפְ ה ְוִתׁשְ ּפָ  ֶאָחד ַלֲעׂשֹות רֹוָצה ֵאיָנהּ  ְוִהיא, ָלַאׁשְ

ָבִרים ֵמֵאּלוּ  ם ַהּדְ ֶדר ְוִנְתַקּיֵ ן יֹוִציא, ַהּנֶ ה ְוִיּתֵ ֻתּבָ   :ּכְ

ֵלי ָאְסָרה. ה ֵכֶניהָ  ּכְ ֵדי ָעֶליהָ  ׁשְ ּלֹא ּכְ ַאל ׁשֶ ׁשְ , ֵמֶהם ּתִ
ְדָרה אוֹ  ּנָ ָגִדים ֶלֱאֹרג ּלֹאשֶׁ  ׁשֶ  ֵאינוֹ , ִלְבָנהּ  ָנִאים ּבְ

ֹאל ַוֲאסּוָרה ְלָהֵפר ָיכֹול ֵכֶניהָ  ִלׁשְ ְ ָגִדים ְוֶלֱאֹרג ִמׁשּ , ּבְ
ךְ  ֵצא ִהְלּכָ ֹלא ּתֵ ה ּבְ ֻתּבָ יאוֹ , ּכְ ִ ׂשּ ּמַ ם ׁשֶ ֵכָניו ַרע ׁשֵ ׁשְ   :ּבִ

ַעל. ו ָאַמר ּבַ ּתוֹ  ׁשֶ ּלֹא ָעַלִיךְ  ֲאִני אֹוֵסר: ְלִאׁשְ ֵלךְ  ׁשֶ  ּתֵ
ָאַמר אוֹ  ָאִביךְ  ְלֵבית ית ָעַליךְ  קּוָנם ָלהּ  ׁשֶ , ָאִביךְ  ּבֵ
לּום ֵאינוֹ    ּכְ

  שבועות הלכות

 רלו סימן
' ו ּובוֹ , שוא ושבועת בטוי שבועת היא מה

  ְסִעיִפים:

י ֶנֶפשׁ . א ַבע ּכִ ָ א ִתׁשּ ָפַתִים ְלַבּטֵ ׂשְ ע ַהְינוּ  ּבִ ּבַ ׁשְ ּנִ ין ׁשֶ  ּבֵ
ָבר ַעל ָעַבר ּדָ גֹון, ׁשֶ ע ּכְ ּבָ ׁשְ ּנִ ָאַכל ׁשֶ  אוֹ , ָאַכל ְוֹלא ׁשֶ

ּלֹא ין, ְוָאַכל ָאַכל ׁשֶ ָבר ַעל ּבֵ הּוא ּדָ א ׁשֶ גֹון, ְלַהּבָ  ּכְ
אֹוֵכל ּלֹא אוֹ , אֹוֵכל ְוֵאינוֹ  ׁשֶ ל ְוֵכן, ְואֹוֵכל אֹוֵכל ׁשֶ  ּכָ

ָבר גֹון, ֲהָטָבה ְוֹלא ֲהָרָעה ֹלא ּבוֹ  ֵאין ֲאִפּלוּ  ּדָ  ּכְ
זָּ  יׁשֶ ם ַרְקּתִ י ְוֹלא ַלּיָ ֶאְזֹרק אוֹ , ָזַרְקּתִ , ֶאְזֹרק ְוֹלא ׁשֶ

ָדָבר ַוֲאִפּלוּ  ֵאין ּבְ שׁ  ּבוֹ  ׁשֶ גֹון, ַמּמָ י ּכְ ְנּתִ ׁשַ ּיָ  ְוֹלא ׁשֶ
י ְנּתִ ן אוֹ , ָיׁשַ ִאיׁשַ ן ְוֹלא ׁשֶ ָדָבר ַוֲאִפּלוּ , ִאיׁשַ ֵאינוֹ  ּבְ  ׁשֶ
א ַלֲעׂשֹותוֹ  ָיכֹול גֹון ,ֲאֵחִרים ְיֵדי ַעל ֶאּלָ י ּכְ ַתּתִ ּנָ  ׁשֶ

ּלֹא אוֹ  ִלְפלֹוִני י ׁשֶ ן אוֹ , ָנַתּתִ ֶאּתֵ ּלֹא אוֹ  ִלְפלֹוִני ׁשֶ  ׁשֶ
ן ע ַוֲאִפּלוּ , ֶאּתֵ ּבַ גֹון ֲאֵחִרים ַעל ִנׁשְ ַרק ּכְ ּזָ לֹוִני ׁשֶ  ּפְ
ם ְצרֹור ּלֹא אוֹ  ַלּיָ ל, ָזַרק ׁשֶ בּועֹות ֵאּלוּ  ּכָ ּטּוי ׁשְ  ּבִ

ר ְוִאם, ֵהן ּקֵ בּועָ  ׁשִ ׁשְ ב תוֹ ּבִ ן ַחּיָ   :ָקְרּבָ

ָבִרים ֵישׁ . ב ֲאִפּלוּ  ּדְ ר ׁשֶ ּקֵ בּוָעתוֹ  ׁשִ ׁשְ ב ֵאינוֹ  ּבִ  ַחּיָ
ן גֹון, ָקְרּבָ ע ּכְ ּבַ ׁשְ ּנִ ם ׁשֶ ְצָוה ְלַקּיֵ ם ְוֹלא ַהּמִ  אוֹ , ִקּיֵ

ע ּבַ ׁשְ ּנִ גֹון, ִלְפלֹוִני ְלָהַרע ׁשֶ לוֹ  אוֹ  ְלַהּכֹותוֹ  ּכְ . ְלַקּלְ
ע ּבַ ה ְוִנׁשְ ֲעׂשֶ ּיַ ָבר ֲחֵברוֹ  ׁשֶ לֹוִני ּדָ גֹון, ּפְ ְזֹרק ּכְ ּיִ  ׁשֶ
לֹוִני ם ְצרֹור ּפְ ּלֹא אוֹ  ַלּיָ  ֲאָבל, בוֹ  ְוַכּיֹוֵצא, ִיְזֹרק ׁשֶ
א ֲעֵבָרה ָכל ִאּכָ ָבר ּבְ ר ּדָ ּקֵ ׁשַ ּמְ בּוָעתוֹ  ׁשֶ ׁשְ  ֵאין ְוַגם. ּבִ

ַבע לוֹ  ָ ה ֲחֵברוֹ  ַעל ִלׁשּ ֲעׂשֶ ּיַ ָבר ׁשּום ׁשֶ ֵאינוֹ , ּדָ  ׁשֶ
ְרׁשוּ  ּנוּ  תוֹ ּבִ ֲעׂשֶ ּיַ ל ַעל ׁשֶ ִנים ּכָ ב ֲחֵברוֹ  ְוֵאין, ּפָ  ְמֻחּיָ
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א, ַלֲעׂשֹותוֹ  ן ִאם ֶאּלָ ל ּכֵ בּוָעתוֹ  ְיַקּבֵ ַהְינוּ  ׁשְ ּיֹאַמר ּדְ : ׁשֶ
ָבר אוֹ , ָאֵמן ִעְנָינוֹ  ּדָ ִעְנַין ׁשֶ גֹון, ָאֵמן ּכְ ָאַמר ּכְ , ֵהן: ׁשֶ
ב אוֹ  בּוָעה ֲאִני ְמֻחּיָ ׁשְ לְ  אוֹ , זוֹ  ּבִ יִקּבַ בּוָעה ָעַלי ּתִ  ׁשְ
ל ְוֵכן, זוֹ  ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ י ַעל ְוַאף. ּבָ ּלֹא ּפִ לוּ  ׁשֶ  ִקּבְ

בּוָעה ָהֲאֵחִרים אֹוָתם ׁשְ מוּ  ִאם, ּבִ ָבָריו ִקּיְ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי ּדְ
ִחים ּבָ   :ְמׁשֻ

ה. ג ּמֶ ָבִרים ּבַ ע, ֲאמּוִרים ּדְ ּבַ ׁשְ ּנִ ָבר ַעל ׁשֶ ֵאינוֹ  ּדָ  ׁשֶ
ְרׁשּותוֹ  ע גֹוןכְּ , ּבִ ּבַ ׁשְ ּנִ ְמעֹון ַעל ׁשֶ ּלֹא ׁשִ  ֵיֵלךְ  ׁשֶ
ְסחֹוָרה ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ּבִ יעוֹ  ִאם ֲאָבל. ּבָ ּבִ ָבר ַעל ַמׁשְ  ּדָ
הּוא ּלוֹ  ׁשֶ גֹון, ׁשֶ ּלֹא ּכְ ֵנס ׁשֶ , בוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ְלֵביתוֹ  ִיּכָ
ֵהר ָצִריךְ  בּוָעתוֹ  ִלּזָ ׁשְ   :ּבִ

ע. ד ּבַ ּנֹות ִנׁשְ דּועַ  ֶאת ְלׁשַ גֹון, ָלָאָדם ַהּיָ  ִאישׁ  ַעל ּכְ
הּוא ה ׁשֶ ָ ה ַעל אוֹ , ִאׁשּ ָ הּוא ִאׁשּ ב, ִאישׁ  ׁשֶ ּום ַחּיָ  ִמׁשּ

בּוַעת ְוא ׁשְ ע ִאם ְוֵכן. ׁשָ ּבַ ת ִנׁשְ ָבר ַעל ָהֱאֶמת ְלַאּמֵ  ּדָ
הּוא גֹון, ַלּכֹל ָידּועַ  ׁשֶ ַנִים ַעל ּכְ ֵהם ׁשְ ַנִים ׁשֶ  ׁשְ

ָבר ַעל אוֹ , בוֹ  ְוַכּיֹוֵצא אִ  ּדָ ר יׁשֶ גֹון, ַלֲעׂשֹותוֹ  ֶאְפׁשָ  ּכְ
ּלֹא ן ׁשֶ ע אוֹ , ָיִמים' ג ִאיׁשַ ּבָ ׁשְ ּנִ ּלֹא ׁשֶ ' ז ֹיאַכל ׁשֶ
ע אוֹ , ָיִמים ּבַ ׁשְ ּנִ ּלֹא ׁשֶ ל ֹיאַכל ׁשֶ רֹות ִמּכָ עֹוָלם ּפֵ ּבָ , ׁשֶ
בּוַעת ָהֵוי ְוא ׁשְ ן, אֹותוֹ  ּוַמְלִקין ׁשָ ר ְוָיׁשֵ  ְואֹוֵכל ְלַאְלּתַ

ר   :ְלַאְלּתַ

ענִ . ה ּבַ ָרָאה ׁשְ ָמל ׁשֶ בּוַעת ֶזה ֲהֵרי ּפֹוֵרחַ  ּגָ ְוא ׁשְ , ׁשָ
ָרָאה אֹוֵמר ֲאִפּלוּ  דֹול ְלעֹוף ׁשֶ הוּ  ְוהּוא ּפֹוֵרחַ  ּגָ  ְמַכּנֶ
ָמל בּוָעה: ָאַמר. ּגָ ּלֹא ׁשְ ה ֹאַכל ׁשֶ  ֶלֱאֹכל ָאסּור, ַמּצָ
ה ֵליל ַמּצָ ַסח ּבְ בּוָעה. ּפֶ ּלֹא ׁשְ ה ֹאַכל ׁשֶ ֵליל ַמּצָ  ּבְ

ה ְואֹוֵכל לֹוֶקה, ַסחפֶּ  ֵליל ַמּצָ ַסח ּבְ בּוָעה. ּפֶ ּלֹא ׁשְ  ׁשֶ
ב ל ֵאׁשֵ ּצֵ ב ָאסּור, ּבַ ֵצל ֵליׁשֵ ה ּבְ בּוָעה. ֻסּכָ ּלֹא ׁשְ  ׁשֶ
ב ֵצל ֵאׁשֵ ה ּבְ ב לֹוֶקה, ַהֻסּכָ ֵצל ְוֵיׁשֵ ה ּבְ   :ֻסּכָ

ַנִים. ו עוּ  ׁשְ ּבְ ׁשְ ּנִ ָבר ַלֲעׂשֹות ׁשֶ  ֶאָחד ְוָעַבר, ֶאָחד ּדָ
בּוָעה ַעל ֵמֶהם ְ ִני, ַהׁשּ ֵ טּור ַהׁשּ ָרה ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ּפָ . ַהּתָ

ה ִאישׁ  ְלִפיָכךְ  ָ כוּ  ְוִאׁשּ ּדְ ּתַ ׁשְ ּנִ לוּ  ָלֶזה ֶזה ׁשֶ  ֵחֶרם ְוִקּבְ
א ׂשֵ ב ִמי, ָקבּועַ  ִלְזַמן ִלּנָ ִעּכֵ  ָאסּור ַהּמֹוֵעד ְוֶהֱעִביר ׁשֶ
א ׂשֵ ה, ְלַאֵחר ִלּנָ ר ְוַהּלָ ָרה ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ֻמּתָ  ְוַגם. ַהּתָ

ב ר ַעְצמוֹ  ַהְמַעּכֵ ֹלא ֻמּתָ ָרה ּבְ א ְלַאַחר ַהּתָ ׂשָ ּנָ  ׁשֶ
ֶנְגדוֹ  ּכְ   :ׁשֶ

 רלז סימן
 ב"י ּובוֹ , בכנוי או בשם לשבע צריך אם הנשבע

  ְסִעיִפים:

ע ֲאִני: ָהאֹוֵמר. א ּבָ ה ִנׁשְ ֶאֱעׂשֶ ָבר ׁשֶ לֹוִני ּדָ ּלֹא אוֹ , ּפְ  ׁשֶ
ּנוּ  בּוָעה ֶזה ֲהֵרי, ֶאֱעׂשֶ י ַעל ַאף ׁשְ ּלֹא ּפִ יר ׁשֶ  ֹלא ִהְזּכִ

ם ּנּוי ְוֹלא ׁשֵ   :ּכִ

יעוֹ . ב ּבִ ָאַמר, ַאֵחר ִהׁשְ יֲעךָ  ֲאִני: לוֹ  ׁשֶ ּבִ ה ַמׁשְ ֲעׂשֶ ּתַ  ׁשֶ
ָבר לֹוִני ּדָ ּלֹא אוֹ , ּפְ ּנוּ  ׁשֶ ֲעׂשֶ ָבר אוֹ , ָאֵמן: ְוָעָנה, ּתַ  ּדָ

ָמע ׁשְ ּנִ ּנוּ  ׁשֶ ל ִמּמֶ ַקּבֵ ּמְ בּוָעת ׁשֶ גֹון, וֹ ׁשְ ָאַמר ּכְ , ֵהן: ׁשֶ
י: אוֹ  ְלּתִ ָבֶריךָ  ִקּבַ ִאּלוּ  ָהֵוי, ּדְ ע ּכְ ּבַ ַעְצמוֹ  ִנׁשְ  ַוֲאִפּלוּ . ּבְ

יעוֹ  ּבִ   :ָקָטן אוֹ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ִהׁשְ

ָאָלה ֱאֵהא: ָאַמר. ג ָארּור אוֹ  ּבְ ה ֹלא ִאם ּבְ ָבר ֶאֱעׂשֶ  ּדָ
לֹוִני ָאַמר אוֹ , ּפְ ן ַאַחר לוֹ  ׁשֶ לְוקִ , ּכֵ ָבָריו ּבֵ  ָהֵוי, ּדְ

בּוָעה ׁשְ י ַעל ַאף ּכִ ּלֹא ּפִ יר ׁשֶ ם ֹלא ִהְזּכִ ּנּוי ְוֹלא ׁשֵ   :ּכִ

ה ִמְבָטא: ָהאֹוֵמר. ד ֶאֱעׂשֶ ָבר ׁשֶ לֹוִני ּדָ ּלֹא אוֹ , ּפְ  ׁשֶ
ּנוּ  ִאּלוּ  ָהֵוי, ֶאֱעׂשֶ בּוָעה: אֹוֵמר ּכְ   :ׁשְ

ֲעַמִים ָהאֹוֵמר. ה ָבר ַעל ּפַ  ֹלא אוֹ , ּנוּ ֶאֱעשֶׂ  ֶאָחד ּדָ
ּנוּ  בּוָעה ָהֵוי, ֶאֱעׂשֶ ן ְוהּוא. ׁשְ ּוֵ ְתּכַ ּיִ ם ׁשֶ בּוָעה ְלׁשֵ . ׁשְ
ה ּמֶ ָבִרים ּבַ ֲאָמָרם, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ֹלא ֶזה ַאַחר ֶזה ּכְ  ּבְ
ים ִאם ֲאָבל, ֶהְפֵסק ׁשִ : ָאַמר ְוהּוא, ָעָליו אֹותוֹ  ְמַבּקְ

ּנוּ  ֹלא ׁשּוהוּ  ֶאֱעׂשֶ ּנוּ  ֹלא: ְוָאַמר, עֹוד ּוִבּקְ  ֹלא, ֶאֱעׂשֶ
בּוָעה ָהֵוי   :ׁשְ
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 יג

ע ִמי. ו ּבַ ׁשְ ּנִ ַמִים ׁשֶ ָ ׁשּ ֶמשׁ  ּוָבָאֶרץ ּבַ ֶ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ּוַבׁשּ , ּבָ
י ַעל ַאף ֵאין ּפִ ָנתוֹ  ׁשֶ ּוָ א ּכַ ָרָאם ְלִמי ֶאּלָ ּבְ  ֵאיָנהּ , ׁשֶ

בּוָעה ין ְוהּוא. ׁשְ ע ַהּדִ ּבַ ָנִביא ְלִנׁשְ ִביִאים ּבְ  אוֹ , ֵמַהּנְ
ְלַחןבְּ  שׁ  ׁשֻ ְקּדָ ֶאָחד אוֹ  ַהּמִ ֵלי ּבְ י ַעל ְוַאף. ַהּקֶֹדשׁ  ִמּכְ  ּפִ
ִמין ֵכן ּזוֹ  ָלֶהם ּוַמְרִאין ֲעֵליֶהן ְמַאּיְ בּוָעה ׁשֶ ֵדי, ׁשְ  ּכְ

ּלֹא בּועֹות ֹראשׁ  ַקּלּות ִיְנֲהגוּ  ׁשֶ ׁשְ יִרים, ּבִ   :ָלֶהם ּוַמּתִ

ע. ז ּבָ ׁשְ ֶרת ַהּנִ ֲעׂשֶ רֹות ּבַ ּבְ בוּ , ַהּדִ מּוָרה ָעהׁשְ   ִהיא ּגְ

בּוָעה, ָיִמין. ח ֹמאל ְוֵכן. ׁשְ יב, ׂשְ ְכּתִ ע ּדִ ּבַ ' ְייָ  ִנׁשְ
יִמינוֹ    ֻעּזוֹ  ּוִבְזרֹועַ  ּבִ

בּוָעה ְידֹות. ט בּוָעה, ׁשְ ׁשְ יַצד. ּכִ : ָאַמר, ָידֹות ּכֵ
ִנְדֵרי ִעים ּכְ ּלֹא ְרׁשָ ר ֹאַכל ׁשֶ ּכָ   :ֶזה ּכִ

ּנּוי. י בּוָעה ּכִ שְׁ , ׁשְ יַצד. בּוָעהּכִ בּוָתה, ּכֵ בּוָקה( ׁשְ ) ׁשְ
קּוָקה ּלֹא ׁשְ ר ֹאַכל ׁשֶ ּכָ  ֲאָבל. אֹוֵמי, מֹוֵמי אוֹ , ֶזה ּכִ
אֹוָמָתא ָאַמר אֹוֵמי אוֹ  ּבְ ֵבי, ּבְ לּום ֵאינוֹ , ת"ּבְ  ְוֵאּלוּ . ּכְ

ּנּוִיים ִפי ֵהם ַהּכִ ם ּכְ ּלֹא ָאָדם ִלְבֵני ְזַמּנָ  ָהָיה ׁשֶ
ִקיִאים ִטיב ּבְ ַמן ְלִפי ְוַהּכֹל, ַהּקֶֹדשׁ  ֹוןְלשׁ  ּבְ  ַהּזְ
קֹום ִכּנּוִים ְלהֹוִסיף ְוַהּמָ   ֵמֶהם ִלְגֹרעַ  אוֹ  ֵאּלוּ  ּבְ

בּוָעה: ַלֲחֵברוֹ  ָאַמר. יא ֵאיִני ׁשְ : אוֹ , ְלךָ  אֹוֵכל ׁשֶ
בּוָעה ְ בּוָעה: אוֹ , ְלךָ  ֹאַכל ֹלא ַהׁשּ , ְלךָ  ֹאַכל ֹלא ִלׁשְ

  :ִעּמוֹ  ֶלֱאֹכל ָאסּור

בּוָעה: ַמראָ . יב ְ ֹאַכל ַהׁשּ ע, ְלךָ  ׁשֶ ּבַ ּיֹאַכל ִנׁשְ . ִעּמוֹ  ׁשֶ
ין ִחּלּוק ְוֵאין ה ּבוֹ  ִהְפִציר ּבֵ ִחּלָ ּיֹאַכל ּתְ  אוֹ , ִעּמוֹ  ׁשֶ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ִהְפִציר ֹלא ִאם ׁשֶ ה ּבוֹ  ִהְפִציר ׁשֶ ִחּלָ  ּתְ

ּיֹאַכל בּוָעה: ְוָאַמר, ִעּמוֹ  ׁשֶ ֹאַכל ׁשְ  ָאסּור, ְלךָ  ׁשֶ
  :ִעּמוֹ  ֶלֱאֹכל

 רלח סימן
 ג"כ ּובוֹ , פרש אם או, סתם, אכל שלא שבועה דין

  ְסִעיִפים:

בּוָעה. א ּלֹא ׁשְ ָכל ָאסּור, ְסָתם, ֹאַכל ׁשֶ הּוא ּבְ  ֲאָבל, ׁשֶ
ב ֵאינוֹ  א ַחּיָ ִית ַעל ֶאּלָ ּזַ ֵרשׁ  ְוִאם. ּכַ ל: ּפֵ הּוא ּכָ  אוֹ , ׁשֶ

אֹוֵמר ּלֹא: ׁשֶ ב, ֶאְטֹעם ׁשֶ ָכל ַחּיָ הּוא ּבְ   :ׁשֶ

ע. ב ּבַ ּלֹא ִנׁשְ ּתֹות ַאף ָאסּור, ֶלֱאֹכל ׁשֶ ה, ִלׁשְ ִתּיָ ׁשְ  ּדִ
ְכַלל ע ִאם ֲאָבל. ֲאִכיָלה ּבִ ּבַ ּלֹא ִנׁשְ ּתֹות ׁשֶ ר, ִלׁשְ  ֻמּתָ
  :ֶלֱאֹכל

בּוָעה. ג ּלֹא ׁשְ ּלֹא אוֹ  ֹאַכל ׁשֶ ה ׁשֶ ּתֶ  אוֹ  ְוָאַכל, ֶאׁשְ
ָתה ִקי אוֹ  ַמֲאָכִלים ׁשָ ֵאיָנם ָרִעים םַמׁשְ  ְראּוִיים ׁשֶ

ה ַלֲאִכיָלה ִתּיָ טּור, ְוִלׁשְ   :ָאסּור ֲאָבל ּפָ

בּוָעה: ָאַמר. ד ּלֹא ׁשְ , ְוָאַכל, ּוְטֵרפֹות ְנֵבלֹות ֹאַכל ׁשֶ
ב ֵאינוֹ  ּום ַחּיָ בּוָעה ִמׁשּ ֲהֵרי, ׁשְ ע ׁשֶ ּבָ  ֵמַהר ְועֹוֵמד ֻמׁשְ
בּוָעה: ָאַמר ְוִאם. הּוא ִסיַני ּלֹא ׁשְ ל ֹאַכל ׁשֶ הּוא ּכָ  ׁשֶ

ֵבלֹות חֹות ְוָאַכל, ּוְטֵרפֹות ִמּנְ ִית ּפָ ּזַ ב, ִמּכַ  ַעל ַחּיָ
בּוָעה ְ ֲהֵרי, ַהׁשּ ע ֵאינוֹ  ׁשֶ ּבָ  ֲחִצי ַעל ִסיַני ֵמַהר ֻמׁשְ

עּור בּוָעה ָאַמר ִאם ְוֵכן. ׁשִ ֹאַכל ׁשְ חֹות ׁשֶ ִית ּפָ ּזַ  ִמּכַ
ב, ּוְטֵרָפה ְנֵבָלה בּוָעה ַעל ַחּיָ ְ   :ַהׁשּ

ע. ה ּבַ ּיֹאַכל ִנׁשְ ֶהן ְוַכּיֹוֵצא ּוְטֵרָפה ְנֵבָלה ׁשֶ  ֵמִאסּוֵרי ּבָ
ּום לֹוֶקה זוֹ  ֲהֵרי, ּתֹוָרה בּוַעת ִמׁשּ ְוא ׁשְ ין, ׁשָ  ָאַכל ּבֵ
ין   :ָאַכל ֹלא ּבֵ

בּוָעה. ו ּלֹא ׁשְ חּוָטה ְנֵבָלה ֹאַכל ׁשֶ : ָאַמר ֲאִפּלוּ  אוֹ , ּוׁשְ
בּוָעה ּלֹא ׁשְ בּוָעה ָחָלה, ְסָתם, ֹאַכל ׁשֶ ְ ם ַהׁשּ  ַעל ּגַ
ֵבָלה בּוָעה: ָאַמר ִאם ְוֵכן. ַהּנְ ּלֹא ׁשְ ֵאִנים ֹאַכל ׁשֶ , ּתְ
בּוָעה: ְוָאַמר ְוָחַזר ּלֹא ׁשְ ֵאִנים ֹאַכל ׁשֶ  ָחלוּ , ַוֲעָנִבים ּתְ
י ּתֵ בּועֹות ׁשְ ָ ֵאִנים ַעל ַהׁשּ   :ַהּתְ

י קּוָנם: ָאַמר. ז ּתִ , ַהּיֹום יָאַכְלתִּ  ִאם ִלי ֶנֱהֵנית ִאׁשְ
ּתוֹ , ּוְטֵרפֹות ְנֵבלֹות ְוָאַכל יב, ֲאסּוָרה ִאׁשְ ָחׁשִ יר ּדְ ּפִ  ׁשַ

  :ֲאִכיָלה



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן רלח הלכות שבועות
  

 

567

  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 יג
 יג

בּוָעה: ָאַמר. ח ֹאַכל ׁשְ  ְיֵדי ָיָצא, ָעָפר ְוָאַכל, ַהּיֹום ׁשֶ
בּוָעה ָהא ׁשְ ֵביהּ  ּדְ   :ֲאִכיָלה ַאְחׁשְ

בּוָעה. ט ּלֹא ׁשְ טּור, ָעָפר ְוָאַכל, ֹאַכל ׁשֶ  ֵאינוֹ שֶׁ , ּפָ
ְכַלל ֵרשׁ  ְוִאם. ְסָתם ֲאִכיָלה ּבִ ּלֹא: ּפֵ , ָעָפר ֹאַכל ׁשֶ
ב, ַוֲאָכלוֹ  ִית ַחּיָ ַכּזַ ִית ּוְבָפחֹות. ּבְ ּזַ טּור, ִמּכַ  ֲאָבל ּפָ
בּוָעה ְוֵכן. ָאסּור ּלֹא ׁשְ טּור, ַחְרָצן ֹאַכל ׁשֶ  ֲאָבל ּפָ
חֹות ַעל ָאסּור ִית ּפָ ּזַ   :ִמּכַ

בּוָעה. י ּלֹא ׁשְ ר ֹאַכל ׁשֶ ּכָ ב, זוֹ  ּכִ ל ַעל ַחּיָ ִית ּכָ ּזַ  ּכַ
ִית ּיֹאַכל ְוַכּזַ הּ  ׁשֶ ּנָ ָכל ֲאִפּלוּ  ְוָאסּור, ִמּמֶ הּוא ּבְ . ׁשֶ
בּוָעה ּלֹא ׁשְ ה ׁשֶ ב ֵאינוֹ , ֹאְכֶלּנָ ּיֹאַכל ַעד ַחּיָ הּ  ׁשֶ ּלָ , ּכֻ
ָכל ֲאִפּלוּ  ָאסּור ֲאָבל הּוא ּבְ ל. ׁשֶ ר ִאם ָמקֹום ּוִמּכָ ּיֵ  ׁשִ
נָּ  חֹות הּ ִמּמֶ ִית ּפָ ּזַ ב, ִמּכַ ִאּלוּ  ַחּיָ הּ  ֲאָכָלהּ  ּכְ ּלָ ךְ . ּכֻ  ִהְלּכָ
בּוָעה: ָאַמר ִאם ּלֹא ׁשְ ה ׁשֶ ךְ  ְוַאַחר, ֹאְכֶלּנָ : ָאַמר ּכָ

בּוָעה ּלֹא ׁשְ ר ֹאַכל ׁשֶ ּכָ ם, זוֹ  ּכִ ה ּגַ ִנּיָ ְ , ָחָלה ַהׁשּ
ה ִחּלָ ּתְ ּמִ ע ֹלא ׁשֶ ּבַ א ִנׁשְ הּ  ַעל ֶאּלָ ּלָ  ָתהּ ִמְקצָ  ֲאָבל, ּכֻ

ךְ  ְוַאַחר, ֶלֱאֹכל ָיכֹול ע ּכָ ּבַ ָאַכל. ְקָצָתהּ  ַעל ִנׁשְ  ּוְכׁשֶ
ִית ּזַ הּ  ּכַ ּנָ ה ַעל ָעַבר, ִמּמֶ ִנּיָ ְ ּגֹוֵמר. ַהׁשּ , ְלָאְכָלהּ  ּוְכׁשֶ

ב ִראׁשֹוָנה ִמְתַחּיֵ   :ּבָ

בּוָעה: ָאַמר. יא ּלֹא ׁשְ ר ֹאַכל ׁשֶ ּכָ בּוָעה, זוֹ  ּכִ ּלֹא ׁשְ  ׁשֶ
ה ה ןֵאי, ֹאְכֶלּנָ ִנּיָ ְ ִאי, ָחָלה ַהׁשּ ר ׁשֶ  ֶלֱאֹכל לוֹ  ֶאְפׁשָ
הּ  ּלָ ּיֹאַכל ֹלא ִאם ּכֻ ה ׁשֶ ִחּלָ   :ִמְקָצָתהּ  ִמּתְ

בּוָעה. יב ּלֹא ׁשְ ע ֹאַכל ׁשֶ ׁשַ בּוָעה: ְוָאַמר ְוָחַזר, ּתֵ  ׁשְ
ּלֹא ר ֹאַכל ׁשֶ ה ֵאין, ֶעׂשֶ ִנּיָ ְ בּוָעה ָאַמר. ָחָלה ַהׁשּ  ׁשְ
ּלֹא ע ֹאַכל ׁשֶ ׁשַ בּוָעה, ּלוּ אֵ  ּתֵ ּלֹא ׁשְ ר ֹאַכל ׁשֶ ם, ֶעׂשֶ  ּגַ

ה ִנּיָ ְ ע ָאַכל ְוִאם. ָחָלה ַהׁשּ ׁשַ  עֹוֵבר, ֶאָחד ְועֹוד ֵאּלוּ  ּתֵ
בּועֹות' ב ַעל ְ   :ַהׁשּ

בּוָעה. יג ּלֹא ׁשְ ר ֹאַכל ׁשֶ בּוָעה, ֶעׂשֶ ּלֹא ׁשְ  ֹאַכל ׁשֶ
ע ׁשַ אן ֵישׁ , ּתֵ י ּכָ ּתֵ בּועֹות ׁשְ  רעֹובֵ ', ט ָאַכל ְוִאם. ׁשְ
ה ַעל ִנּיָ ְ אֹוֵכל, ַהׁשּ יִרית ּוְכׁשֶ ם עֹוֵבר, ָהֲעׂשִ  ַעל ּגַ

י ְוָהֵני. ָהִראׁשֹוָנה ּלֹא ִמּלֵ רֹות ָנַדר ׁשֶ ּכָ , ְידּועֹות ִמּכִ
רֹות ָנַדר ִאם ֲאָבל ּכָ ב ֵאינוֹ , ְידּועֹות ִמּכִ א ַחּיָ  ֶאּלָ
ֲהֵרי, ַאַחת בּוָעה ׁשֶ ׁשְ ָכל ֶנֱאָסר ִראׁשֹוָנה ּבִ  ֲאִכיָלה ּבְ

ֶהם ַוֲאִכיָלה ּבָ   :ׁשֶ

בּוָעה. יד ֹאַכל ׁשְ ר ׁשֶ ּכָ ָמע ָנֵמי ִמְקָצָתהּ , זוֹ  ּכִ ַמׁשְ , ּבְ
ע ּבַ ׁשְ ּנִ ל ַעל ׁשֶ ִית ּכָ ּזַ ִית ּכַ הּ  ְוַכּזַ ּנָ ה ִמּמֶ ּיֹאְכֶלּנָ . ׁשֶ
ַרף ְלִפיָכךְ  ב, ִמְקָצָתהּ  ִנׂשְ ֲהֵרי, ַהּמֹוָתר ֶלֱאֹכל ַחּיָ  ׁשֶ
בּועָ  ְיֵדי ּבוֹ  יֹוֵצא ע תוֹ ׁשְ ּבַ ׁשְ ּנִ ל ַעל ׁשֶ ִית ּכָ ּזַ ִית ּכַ  ְוַכּזַ
הּ  ּנָ ה ִמּמֶ ּיֹאְכֶלּנָ ִהיא ּוִמיהוּ . ׁשֶ ׁשֶ  ֶלֱאֹכל ָצִריךְ , ְלָפֵנינוּ  ּכְ
הּ  ּלָ   :ּכֻ

בּוָעה. טו ה ׁשְ ֹאְכֶלּנָ  ַעד חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ָיָצא ֹלא, ׁשֶ
ּיֹאַכל הּ  ׁשֶ ּלָ ַרף ְלִפיָכךְ . ּכֻ  יךְ ָצרִ  ֵאין, ִמְקָצָתהּ  ִנׂשְ
ּלֹא, ַהּמֹוָתר ֶלֱאֹכל   :חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ּבוֹ  ָיָצא ׁשֶ

בּוָעה. טז ֹאַכל ׁשְ ר ׁשֶ ּכָ ךְ  ְוַאַחר, זוֹ  ּכִ בּוָעה: ָאַמר ּכָ  ׁשְ
ּלֹא ה ׁשֶ בּוַעת ָהִראׁשֹוָנה, ֹאְכֶלּנָ ּטּוי ׁשְ ה ּבִ ִנּיָ ְ  ְוַהׁשּ

בּוַעת ְוא ׁשְ ע, ׁשָ ּבַ ׁשְ ּנִ ל ׁשֶ ְצָוה ֶאת ְלַבּטֵ  ַעל רַלֲעבֹ  ַהּמִ
בּוָעתוֹ  ד ְוָעַבר ׁשְ ה ֹלא ִאם ֲאִפּלוּ  ִמּיָ  ְוִאם, ֹיאְכֶלּנָ
ה ם, ֹיאְכֶלּנָ בּוָעתוֹ  ִקּיֵ א עֹוֵבר ְוֵאינוֹ  ָהִראׁשֹוָנה ׁשְ  ֶאּלָ

ה ַעל ִנּיָ ְ ךְ . ַהׁשּ ה מּוָטב ִהְלּכָ ּיֹאְכֶלּנָ ֵדי, ׁשֶ ּלֹא ּכְ  ַיֲעֹבר ׁשֶ
ם בּועָ : ָאַמר ְוִאם. ָהִראׁשֹוָנה ַעל ּגַ ּלֹא הׁשְ  ֹאַכל ׁשֶ

ר ּכָ בּוָעה, זוֹ  ּכִ ה ׁשְ ֹאְכֶלּנָ ד, ׁשֶ ה ַעל ָעַבר ִמּיָ ִנּיָ ְ , ַהׁשּ
ה ְוִאם ם ַיֲעֹבר ֹיאְכֶלּנָ ךְ , ָהִראׁשֹוָנה ַעל ּגַ  מּוָטב ִהְלּכָ
ּלֹא ה ׁשֶ ֵדי, ֹיאְכֶלּנָ ּלא ּכְ ם ַיֲעֹבר ׁשֶ . ָהִראׁשֹוָנה ַעל ּגַ
ֶהֱחִרימוּ  ִצּבּור ָבר ַעל ׁשֶ ךְ  ַחרְואַ , ּדָ  ַעל ֶהֱחִרימוּ  ּכָ
ירוּ  ֹלא ִאם, ֶהְפּכוֹ  ֶהֱחִרימוּ  ֹקֶדם ָהִראׁשֹון ַהֵחֶרם ִהּתִ  ׁשֶ
ִני ֵ ִני ֵאין, ַהׁשּ ֵ לּום ַהׁשּ   :ּכְ

ע ִמי. יז ּבַ ׁשְ ּנִ ָבר ַעל ׁשֶ ע ְוָחַזר, ּדָ ּבַ ל ְוִנׁשְ בּוָעה ְלַבּטֵ  ׁשְ
ַאל, ָהִראׁשֹוָנה בּוָעה ַעל ְוִנׁשְ  שׁ יֵ , ִראׁשֹוָנה ׁשְ
ק ּפֵ ְפַטר ַאְמִריָנן ִאי ְלִהְסּתַ ּנִ בּוַעת ִמיֵדי ׁשֶ ְוא ׁשְ  ׁשָ
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בּוָעה ְוַתֲחֹזר ה ׁשְ ִנּיָ בּוַעת ׁשְ ְ ְוא ִמׁשּ בּוַעת ׁשָ ּטּוי ִלׁשְ , ּבִ
יָון ְצָאה ּכֵ ּמָ   :ָלחּול ָמקֹום ׁשֶ

ע. יח ּבָ ׁשְ ֹחֶדשׁ  ָמֶנה ִלְפלֹוִני ִלְפֹרעַ  ַהּנִ  ְוַאַחר, ֲאָדר ּבְ
ךְ  עִנשְׁ  ּכָ אֹותוֹ  ְלַאֵחר ִלְפֹרעַ  ּבַ ָטר ְוָכַתב, ְזַמן ּבְ ְ ׁשּ  ּבַ

ל: ָהִראׁשֹון ֶעּנוּ  ְזַמן ּכָ ְתּבְ ּיִ ִני ְוֵכן, ׁשֶ ֵ ׁשּ ו, ּבַ א ְוַעְכׁשָ  ּבָ
ִני ֵ ל, ְלָתְבעוֹ  ַהׁשּ ּלֹא ְזַמן ּכָ ְבעוּ  ׁשֶ ב, ָהִראׁשֹון ּתָ  ַחּיָ
ִני ִלְפֹרעַ  ֵ ֲהֵרי, ַלׁשּ בּוָעה ָמְצָאה ׁשֶ ְ . ָלחּול ֹוםָמק ַהׁשּ

ךְ  ַאַחר ַאךְ  ם לוֹ  ֵישׁ  ּכָ   :ָיכֹול ִאם, ָהִראׁשֹוָנה ְלַקּיֵ

בּוָעה ַעל ָחל ִאסּור אוֹ  ִנּדּוי. יט ְ  קּוָנם: ְוָהאֹוֵמר, ַהׁשּ
ּתוֹ   ְנֵבלֹות ַהּיֹום ֹאַכל ֹלא ִאם ִלי ֲאסּוָרה ִאׁשְ

ּתוֹ , ָאַכל ֹלא ִאם, ּוְטֵרפֹות  ִאם ְוֵכן. ֲאסּוָרה ִאׁשְ
ה הּוא ֲהֵרי: ָאַמר  ְנֵבלֹות ַהּיֹום ֹיאַכל ֹלא ִאם ְמֻנּדֶ

ה הּוא ֲהֵרי, ָאַכל ְוֹלא ַהּיֹום ָעַבר ִאם, ּוְטֵרפֹות , ְמֻנּדֶ
תּוב ַמה ַעל ַמְתֶנה ֶזה ְוֵאין ּכָ ֶ ּתֹוָרה ׁשּ אֹוְמִרים, ּבַ  ׁשֶ
ה, ּתֹאַכל ֹלא: לוֹ    :ְוִתְתַנּדֶ

ע. כ ּבַ ר ַעל ִנׁשְ ּכָ ּלֹא ֶזה ּכִ היֹ  ׁשֶ  ֲאִפּלוּ , ַוֲאָכלוֹ , אְכֶלּנָ
ּלוֹ  ָאל, ּכֻ בּוָעתוֹ  ְוִנְפָטר ָעָליו ִנׁשְ ְ   :ִמׁשּ

בּוָעה. כא ּלֹא ׁשְ ר ֹאַכל ׁשֶ ּכָ בּוָעה, ֶזה ּכִ ּלֹא ׁשְ  ֹאַכל ׁשֶ
ר ּכָ ה ֵאין, ֶזה ּכִ ִנּיָ ְ ַאל ְוִאם. ָחָלה ַהׁשּ  ַעל ִנׁשְ

ה ָחָלה, ָהִראׁשֹוָנה ִנּיָ ְ   :ַהׁשּ

אֹותוֹ  ָאַכלשֶׁ  ֲהֵרי. כב בּוָעה: ְוָאַמר, ַהּיֹום ּבְ ּלֹא ׁשְ  ׁשֶ
י בּוָעה, ַהּיֹום ָאַכְלּתִ ּלֹא ׁשְ י ׁשֶ אן ֵישׁ , ַהּיֹום ָאַכְלּתִ  ּכָ
י ֹעֶנשׁ  ּתֵ בּועֹות ׁשְ ֶקר ׁשָ   :ְלׁשֶ

ָנה. כג ָמהּ , ְלַהֲחִזיר ְמַנת ַעל ַמּתָ ָנה ׁשְ  ֲאִפּלוּ  ַמּתָ
בּועֹות ׁשְ עִנשְׁ  ִאם ְלִפיָכךְ , ּבִ ן ּבַ ָנה ׁשּום ִלּתֵ  ָיכֹול, ַמּתָ

ָנהּ  ךְ  ִלּתְ   :ּכָ

 רלט סימן

, המצוה לבטל או ממש בו שאין דבר על נשבע
  ְסִעיִפים: ז"י ּובוֹ 

ין. א בּוָעה ּדִ ְ ִדין ַהׁשּ ֶדר ּכְ ָבר ְלָכל ַהּנֶ ין, ּדָ  ְלִעְנָין ּבֵ
ִריךְ  ּצָ ּיֹוִציא ׁשֶ ָפָתיו ׁשֶ ׂשְ ין ּבִ נִּ  ְלִעְנָין ּבֵ ןׁשֶ ּוֵ  לֹוַמר ְתּכַ

ת ים ּפַ ת ְוָאַמר ִחּטִ עֹוִרים ּפַ ת אוֹ  ׂשְ ין, ְסָתם ּפַ  ּבֵ
הֹוְלִכין הּ  ׁשֶ ֵני ְלׁשֹון ַאַחר ּבָ ין, ָאָדם ּבְ  ְלִעְנַין ּבֵ
ין, ּוִבּטּוָלהּ  ֲהָקָמָתהּ  ַנאי ְלִעְנַין ּבֵ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּתְ
ם ׁשֵ ּכְ ְדֵרי ׁשֶ ּנִ ָגגֹות יםָוֳאָנסִ  ַוֲהַבאי ֵזרּוִזין ׁשֶ  ּוׁשְ
ִרים ין הּוא, ֻמּתָ בּוָעה ְלִעְנַין ַהּדִ ע ְוהּוא, ׁשְ ּבַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ּכְ  ׁשֶ
בּוַעת ָבָריו ַמֲעִמיד ְיֵהא ֹלא ֲהַבאי ׁשְ אי לֹוַמר ּדְ ּדַ ּוַ  ׁשֶ

אֹותוֹ  ָרָאה ֶרךְ  ּבְ יֹוְצֵאי ּדֶ ִאם, ִמְצַרִים ּכְ ן ּדְ  ָאסּור ּכֵ
בּועֹות אֹוְמִרים ְוֵישׁ . הּוא ׁשְ ָכל ֲהַבאי ּדִ ְוָנא ּבְ  ּגַ

ְבֵרי. ֲאסּורֹות בּועֹות ִנְרֶאה ם"ָהַרְמבַּ  ּוִמּדִ ׁשְ  ֵזרּוִזין ּדִ
ָאר ְוַגם. ֲאסּורֹות ׁשְ בּועֹות ּבִ ָבָריו ִנְרֶאה ׁשְ ַאף ִמּדְ  ׁשֶ

י ַעל טּור ּפִ ּפָ ן ׁשֶ ְרּבָ א ִמיָהא ִאסּוָרא, ִמּקָ   :ִאּכָ

ִקיַעת. ב ף ּתְ יָנהּ , ּכַ ִדין ּדִ אָ  ּכְ בּועֹות רׁשְ  ָלהּ  ְוֵישׁ  ׁשְ
ָרה י ְוָהֵני. ַהּתָ ִהיא ִמּלֵ ׁשֶ ֶרךְ  ּכְ בּוָעה ּדֶ ִהיא ֲאָבל, ׁשְ ׁשֶ  ּכְ
ֶדֶרךְ  ּתֹוְקִעים ַהסֹוֲחִרים ּכְ ם ׁשֶ ּפָ ם ָלֶזה ֶזה ּכַ  ְלַקּיֵ
ח ּקָ ין ָלהּ  ֵאין, ַהּמִ בּוָעה ּדִ ָלל ׁשְ   :ּכְ

בּוָעה. ג ָבר ַעל ָחָלה ׁשְ ֵאין ּדָ גֹון, שׁ ַממָּ  ּבוֹ  ׁשֶ  ּכְ
ע ּבַ ׁשְ ּנִ ּלֹא ׁשֶ ן ׁשֶ ּלֹא אוֹ  ִייׁשַ ר ׁשֶ   :ְיַדּבֵ

בּוָעה. ד ַבר ַעל ָחָלה ֵאיָנהּ  ׁשְ ין, ִמְצָוה ּדְ הֹוִציָאהּ  ּבֵ  ׁשֶ
ְלׁשֹון בּוָעה ּבִ ָאַמר ׁשְ בּוָעה: ׁשֶ ּלֹא ׁשְ ב ׁשֶ ה ֵאׁשֵ ֻסּכָ , ּבַ

ין הֹוִציָאהּ  ּבֵ ָלׁשֹון ׁשֶ ָאַמר ֶנֶדר ּבְ יבַ : ׁשֶ ה תְיׁשִ  ָעַלי ֻסּכָ
בּוָעה ׁשְ   :ּבִ

ד. ה ע ְמַלּמֵ ּבַ ׁשְ ּנִ ִאם ׁשֶ ' ו ּתֹוךְ  ִיְפְרעּוהוּ  ֹלא ׁשֶ
בּועֹות ל ׁשָ ָלִדים ְיַבּטֵ ּמּוָדם ַהּיְ ְפְרעּוהוּ  ַעד ִמּלִ ּיִ , ׁשֶ
בּוָעה ְ ִמְצָוה, ָחָלה ַהׁשּ א ַרְמָיא ֲעֵליהּ  ָלאו ּדְ  ַעל ֶאּלָ

ָעִרים ֲאבֹות   :ַהּנְ
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שְׁ . ו עַהּנִ ַבר ַעל ּבָ ָנן ִמְצָוה ּדְ ַרּבָ גֹון, ּדְ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
ל ֵנר ְלַהְדִליק ה ׁשֶ ּלֹא אוֹ  ֲחֻנּכָ ה ִלְקֹרא ׁשֶ ִגּלָ , ַהּמְ
בּוָעה ְ ע ִאם ְוֵכן. ָחָלה ַהׁשּ ּבָ ם ִנׁשְ ָנן ִמְצָוה ְלַקּיֵ ַרּבָ , ּדְ

ב ּום ַחּיָ בּוָעה ִמׁשּ ָלהּ  ִאם ׁשְ ין ְוהּוא. ְמַבּטְ  ְלָדָבר ַהּדִ
ה ֵאינוֹ  ֲחָכִמים ִמְדַרשׁ  ּואׁשֶ ּתֹוָרה ְמֹפָרשׁ  ׁשֶ ה. ּבַ ּמֶ  ּבַ

ָבִרים ע, ֲאמּוִרים ּדְ ּבָ ִנׁשְ ּלֹא ּבְ ָנן ִמְצָוה ַלֲעׂשֹות ׁשֶ ַרּבָ , ּדְ
ע ִאם ֲאָבל, ַלֲעׂשֹות אוֹ  ּבַ  ֹלא ִמְצַות ַעל ַלֲעֹבר ִנׁשְ

ה ֲעׂשֶ ָנן ִהיא ֲאִפּלוּ , ּתַ ַרּבָ בּועָ  ָעָליו ָחָלה ֹלא, ּדְ   :הׁשְ

ע. ז ּבָ ׁשְ ע ֶזה ֵאין ִליִבְמּתוֹ  ַלֲחֹלץ ַהּנִ ּבָ ל ִנׁשְ  ֶאת ְלַבּטֵ
ְצָוה ְבִדיֵדיהּ , ַהּמִ ָלה ּדִ ם ֵליהּ  ִניָחא ִאי ַרֲחָמָנא ּתָ  ְלַיּבֵ

  :ַלֲחֹלץ ֵליהּ  ִניָחא ִאי

ע ִאם. ח ּבַ ָמקֹום ָלדּור ִנׁשְ א ּבְ ׂשָ ּנָ ה ׁשֶ ָ י ַעל ַאף, ִאׁשּ  ּפִ
ַעל ךְ  ְיֵדי ׁשֶ ל הּוא ּכָ ּטֵ ּבּוד ִמְתּבַ  ָהֵוי ֹלא, ָוֵאם ָאב ִמּכִ
ע ּבָ ל ִנׁשְ ְצָוה ֶאת ְלַבּטֵ יָון, ַהּמִ ּלֹא ּכֵ  לוֹ  נֹוְתִנין ָהיוּ  ׁשֶ
ה ָ ַבע ַעד ִאׁשּ ָ ׁשּ ּיִ ן ׁשֶ   :ּכֵ

יס. ט בּוָעה ַמְתּפִ ְ ׁשּ גֹון, ּבַ ע ּכְ ּבַ ׁשְ ּנִ ּלֹא ׁשֶ ר ֹיאַכל ׁשֶ ּכָ  ּכִ
מֹוהוּ  ֵהאיְ : ַאֵחר ַעל ְוָאַמר, ֶזה י ַעל ַאף, ּכָ טּור ּפִ ּפָ  ׁשֶ

ְלקֹות ן ִמּמַ ְרּבָ ר ַעל ּוִמּקָ ּכָ ס ַהּכִ ְתּפָ  ִמיָהא ִאסּוָרא, ַהּמֻ
א   :ִאּכָ

ַמע. י ע ֲחֵברוֹ  ׁשָ ּבַ ׁשְ ּנִ מֹוְתךָ  ֲאִני: ְוָאַמר, ׁשֶ  הּוא ֲהֵרי, ּכְ
  :ָאסּור

בּוָעה. יא הֹוִציָאהּ  ׁשְ ְלׁשֹון ׁשֶ גֹון, ֶנֶדר ּבִ : ָאַמרשֶׁ  ּכְ
ר ֲאִכיַלת ּכָ בּוָעה ָעַלי ֶזה ּכִ   :ָאסּור, ׁשְ

ֵניֶהם ָחלוּ , ָנִזיר ֲהֵריִני ָנִזיר ֲהֵריִני: ָאַמר. יב  ׁשְ
י ִלְנֹהג ְוָצֶריךָ  ּתֵ   :ְנִזירּות ׁשְ

בּוָעה ֵאין. יג בּוָעה ַעל ָחָלה ׁשְ ִאם, ׁשְ : ָאַמר ׁשֶ
בּוָעה ּלא ׁשְ ר ֹאַכל ׁשֶ ּכָ בּוָעה זוֹ  ּכִ ּלֹא ׁשְ ר ֹאַכל ׁשֶ ּכָ  ּכִ

ה ֵאין, זוֹ  ִנּיָ ְ ַאל ִאם ֲאָבל. ָחָלה ַהׁשּ , ָהִראׁשֹוָנה ַעל ִנׁשְ
ה ָחָלה ִנּיָ ְ   :ַהׁשּ

בּוָעה: ָאַמר. יד ּלֹא ׁשְ ר ֹאַכל ׁשֶ ׂשָ ִרים ּבָ  ְוָחַזר, יֹום ֶעׂשְ
בּוָעה: ְוָאַמר ּלֹא ׁשְ ר ֹאַכל ׁשֶ ׂשָ  ִמי ֵישׁ , יֹום ב"כ ּבָ

אֹוֵמר ָאס ׁשֶ ר ּורׁשֶ ָבׂשָ ַנִים ּבְ ִעים ׁשְ  ְוֵאינוֹ . יֹום ְוַאְרּבָ
א, ִלי ִנְרֶאה ר ָאסּור ֵאינוֹ  ֶאּלָ ָבׂשָ א ּבְ   :יֹום ב"כ ֶאּלָ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . טו ִאם ׁשֶ ר קּוָנם: ָאַמר ׁשֶ ּכָ , ָעַלי זוֹ  ּכִ
ר קּוָנם: ְוָאַמר ְוָחַזר ּכָ ב ֵאינוֹ , ָעַלי זוֹ  ּכִ א ַחּיָ  ֶאּלָ
  :ַאַחת

יָון. טז ְדֵרי ּכֵ ּנִ ָגגֹות ׁשֶ ִרים ׁשְ ע ִאם, ֻמּתָ ּבַ ּלֹא ִנׁשְ  ׁשֶ
ר ֹאַכל ּכָ לֹוִני ִאם זוֹ  ּכִ ָבר ָאַמר ּפְ  ְוִנְמָצא, ֶזה ּדָ

ֲאָמרוֹ  ר, ׁשֶ ר ֻמּתָ ּכָ ּכִ ָלה ִאם ְוֵכן. ּבַ ר ּתָ ּכָ ַאֵחר ּכִ , ּבְ
ָאַמר בּוָעה: ׁשֶ ּלֹא ׁשְ ר ֹאַכל ׁשֶ ּכָ , זוֹ  ֹאַכל ִאם זוֹ  ּכִ

בּוָעה ָעָליו ָחָלה ֹלא, ַוֲאָכָלהּ  ַכחְושָׁ  ְ  ֶלֱאֹכל ְוָיכֹול ַהׁשּ
ל ַנאי ׁשֶ ה ּתְ ִחּלָ יָנן ְוֹלא, ּתְ ח ַחְיׁשִ ּכַ ׁשְ ּיִ  ָהִאסּור ְוֹיאַכל ׁשֶ
ךְ  ַאַחר ל ֲאָבל. ּכָ א, ֶלֱאֹכל ָאסּור ִאסּור ׁשֶ ּמָ ח ׁשֶ ּכַ  ִיׁשְ

ל ְוֹיאַכל ַנאי ׁשֶ ל ָאַכל ְוִאם. ּתְ ַנאי ׁשֶ ִחלָּ  ּתְ , הּתְ
ׁשֹוֵגג ר, ּבְ ה ֻמּתָ ִנּיָ ְ ׁשּ ֵמִזיד ֲאָכָלהּ  ְוִאם. ּבַ ב, ּבְ  ַעל ַחּיָ
ה ִנּיָ ְ   :ַהׁשּ

ָלָאן ִאם. יז זוֹ  זוֹ  ּתְ ָאַמר, ּבְ  ֹאַכל ִאם זוֹ  ֹאַכל ֹלא: ׁשֶ
ל ֶלֱאֹכל ָאסּור, זוֹ  ֹאַכל ִאם זוֹ  ֹאַכל ְוֹלא זוֹ   ַאַחת ּכָ

יָנן, ֵמֶהן ַחְיׁשִ א ּדְ ּמָ ההַ  ֹיאַכל ׁשֶ ִנּיָ ְ , ָהַאַחת ָאַכל ְוִאם. ׁשּ
ר ִאם בּוָעתוֹ  ִנְזּכַ ָעה ִלׁשְ ׁשָ ֲאָכָלהּ  ּבְ ה ָאסּור, ׁשֶ ִנּיָ ְ ׁשּ , ּבַ
ר ֹלא בּוָעתוֹ  ִנְזּכַ ר, ִלׁשְ ה ֻמּתָ ִנּיָ ְ ׁשּ   :ּבַ

  ואם אב כיבוד הלכות

 רמ סימן
  ְסִעיִפים: ה"כ ּובוֹ , ודיניהם מורא ואיזה כבוד איזהו
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ֵהרלִ  ָצִריךְ . א ְכבֹוד ְמֹאד ּזָ   :ּוְבמֹוָרָאם ְוִאּמוֹ  ָאִביו ּבִ

ְמקֹומוֹ  ַיֲעֹמד ֹלא, מֹוָרא ֵאיֶזה. ב  ַלֲעֹמד לוֹ  ַהְמֻיָחד ּבִ
ם סֹוד ׁשָ  לוֹ  ַהְמֻיָחד ָמקֹום אוֹ , ֲחֵבָריו ִעם ְזֵקִנים ּבְ

ל ּלֵ ב ְוֹלא, ְלִהְתּפַ ָמקֹום ֵיׁשֵ  ְלָהֵסב לוֹ  ַהְמֻיָחד ּבְ
ֵביתוֹ  ָבָריו ֶאת סֹוֵתר אְולֹ , ּבְ  ֶאת ַמְכִריעַ  ְוֹלא ּדְ
ָבָריו ָפָניו ּדְ ְבֵרי ִנְרִאין לֹוַמר ֲאִפּלוּ , ּבְ א ּדִ  ְוֹלא, ַאּבָ
מוֹ  ִיְקָרֶאּנוּ  ׁשְ יו ֹלא, ּבִ ַחּיָ מֹותוֹ  ְוֹלא ּבְ א, ּבְ : אֹוֵמר ֶאּלָ

א ם ָהָיה. ָמאִרי ַאּבָ ם ָאִביו ׁשֵ ׁשֵ ה, ֲאֵחִרים ּכְ ּנֶ  ְמׁשַ
ָמם ם הּוא ִאם, ׁשְ הּוא ׁשֵ ְלִאי ׁשֶ ֵאין, ּפִ  ְרִגיִלים ַהּכֹל ׁשֶ

  :ּבוֹ  ִלְקרֹות

ן ָהָיה, מֹוָרָאם ֵהיָכן ַעד. ג ב ֲחמּודֹות ָלבּושׁ  ַהּבֵ  ְויֹוׁשֵ
ֹראשׁ  ָהל ּבְ ָגָדיו ְוָקְרעוּ  ְוִאּמוֹ  ָאִביו ּוָבאוּ , ַהּקָ  ְוִהּכּוהוּ  ּבְ

ָפָניו ְוָיְרקוּ  ֹראׁשוֹ  ַעל א, אֹוָתם םַיְכִלי ֹלא, ּבְ  ֶאּלָ
ּתֹק ֶלךְ  ִמן ְוִייָרא, ִיׁשְ ָלִכים ַמְלֵכי ּמֶ הוּ  ַהּמְ ּוָ ּצִ ָכךְ  ׁשֶ   :ּבְ

בֹוד ֵאיֶזהוּ . ד ֵקהוּ  ַמֲאִכילוֹ , ּכָ ישׁ , ּוַמׁשְ , ּוְמַכֶסה ַמְלּבִ
ֶנּנוּ . ּומֹוִציא ַמְכִניס ֵסֶבר לוֹ  ְוִיּתְ ִנים ּבְ , ָיפֹות ּפָ
ֲאִפּלוּ  ָכל ַמֲאִכילוֹ  ׁשֶ טּומֹות ֹוםי ּבְ ִנים לוֹ  ְוֶהְרָאה ּפְ  ּפָ
  :ָעָליו ֶנֱעָנשׁ , זֹוֲעפֹות

ֲאִכילוֹ  ֶזה. ה ּמַ ֵקהוּ  ׁשֶ ל, ּוַמׁשְ ֶ  ֵישׁ  ִאם, ָוֵאם ָאב ִמׁשּ
ן ְוֵישׁ , ָלָאב ֵאין ְוִאם. לוֹ   ָאִביו ְוָזן אֹותוֹ  ּכֹוִפין, ַלּבֵ

ִפי הּוא ַמה ּכְ ֶ ן ֵאין ְוִאם. ָיכֹול ׁשּ ר בַחיָּ  ֵאינוֹ , ַלּבֵ  ְלַחּזֵ
ָתִחים ַעל ב ֲאָבל. ָאִביו ֶאת ְלַהֲאִכיל ַהּפְ דוֹ  ַחּיָ  ְלַכּבְ

גּופוֹ  י ַעל ַאף, ּבְ ּתֹוךְ  ּפִ ּמִ ךְ  ׁשֶ ֵטל ּכָ ַלאְכּתוֹ  ּבָ , ִמּמְ
ר ְוִיְצָטֵרךְ  ָתִחים ַעל ְלַחּזֵ ִאית ְוַדְוָקא. ַהּפְ ן ּדְ  ַלּבֵ
, ֵליהּ  יתלֵ  ִאי ֲאָבל, יֹוָמא ַההּוא ְלִאיְתזּוֵני ְמזֹונֹות

ב ֹלא ל ְמֻחּיָ ַלאְכּתוֹ  ְלַבּטֵ ָתִחים ַעל ְוַלֲחֹזר ִמּמְ   :ַהּפְ

ָבר ׁשּום ַעל ָצִריךְ  ָהָיה. ו ִעיר ּדָ ִלימוּ  ְויֹוֵדעַ , ּבָ ׁשְ ּיַ  ׁשֶ
ִביל ֶחְפצוֹ  ׁשְ י ַעל ַאף, ָאִביו ּבִ ּיֹוֵדעַ  ּפִ ם ׁשֶ ּגַ ן ׁשֶ  ּכֵ
ִבילוֹ  ַיֲעׂשוּ  ׁשְ ָבר ילִ  ֲעׂשוּ : ֹיאַמר ֹלא, ּבִ לֹוִני ּדָ  ּפְ

ִביִלי ׁשְ א, ּבִ ִביל ֲעׂשוּ  ֹיאַמר ֶאּלָ ׁשְ א ּבִ ֵדי, ַאּבָ  ִלְתלֹות ּכְ
בֹוד ָאִביו ַהּכָ   :ּבְ

ב. ז ֵני ַלֲעֹמד ַחּיָ ְלִמיד ָהָאב ְוִאם. ָאִביו ִמּפְ נוֹ  ּתַ ל, ּבְ  ּכָ
ֵני עֹוֵמד ֵמֶהם ֶאָחד ִני ִמּפְ ֵ   :ַהׁשּ

ּבּוד ֵהיָכן ַעד. ח יס ָנְטלוּ  ֲאִפּלוּ , םָואֵ  ָאב ּכִ ל ּכִ  ׁשֶ
ּלוֹ  ְזהּוִבים ִליכוּ , ׁשֶ ָפָניו ְוִהׁשְ ם ּבְ  ְולא ַיְכִליֵמם ֹלא, ַלּיָ
ְפֵניֶהם ְיַצֵער ם ִיְכֹעס ְוֹלא ּבִ ֶנְגּדָ א, ּכְ ל ֶאּלָ ֵזַרת ְיַקּבֵ  ּגְ

תּוב ּתֹק ַהּכָ   :ְוִיׁשְ

ב. ט דוֹ  ַחּיָ יַצד. מֹותוֹ  ַאַחר ֲאִפּלוּ  ְלַכּבְ  אֹוֵמר הָהיָ , ּכֵ
ַבר מּוָעה ּדְ יו ׁשְ ךְ : אֹוֵמר, ִמּפִ א ָאַמר ּכָ  ָמאִרי ַאּבָ

ַרת ֲהֵריִני ּפָ בוֹ  ּכַ ּכָ ֵנים ּתֹוךְ  הּוא ִאם, ִמׁשְ ר ׁשְ  ָעׂשָ
ֵנים ְלַאַחר הּוא ְוִאם, ֹחֶדשׁ  ר ׁשְ : אֹוֵמר, ֹחֶדשׁ  ָעׂשָ

  :ִלְבָרָכה ִזְכרֹונוֹ 

ְטְרָפה ִמי. י ּנִ ַעת ׁשֶ ל, ּמוֹ אִ  אוֹ  ָאִביו ּדַ ּדֵ ּתַ  ִלְנֹהג ִמׁשְ
ֶהם ִפי ִעּמָ ם ּכְ ְעּתָ ֻרַחם ַעד ּדַ ּיְ  ִאי ְוִאם. ֲעֵליֶהם ׁשֶ
ר ֵני, ַלֲעֹמד לוֹ  ֶאְפׁשָ עוּ  ִמּפְ ּגְ ּתַ ׁשְ ּנִ יֹוֵתר ׁשֶ  לוֹ  ֵיֵלךְ , ּבְ
יֵחם ה, ְוַיּנִ ָראּוי ְלַנֲהָגם ַלֲאֵחִרים ִויַצּוֶ   :ּכָ

ָעַבר ָאִביו ָרָאה. יא ְברֵ  ַעל ׁשֶ  ֹיאַמר ֹלא, ּתֹוָרה יּדִ
ְבֵרי ַעל ָעַבְרתָּ : לוֹ  א, ּתֹוָרה ּדִ א: לוֹ  ֹיאַמר ֶאּלָ  ַאּבָ

תּוב ּתֹוָרה ּכָ ךְ  ּבַ ִאּלוּ , ְוָכךְ  ּכָ ּנוּ  ׁשֹוֵאל הּוא ּכְ  ְוֹלא ִמּמֶ
ַמְזִהירוֹ  ַעְצמוֹ  ָיִבין ְוהּוא, ּכְ שׁ  ְוֹלא ּבְ ּיֵ  ָהָיה ְוִאם. ִיְתּבַ

מּוָעה אֹוֵמר ָטעּות ׁשְ ְתֵני ָלא: לוֹ  ֹיאַמר ֹלא, ּבְ  ּתִ
  :ָהִכי

ֵקִני: ָאִביו לוֹ  ָאַמר. יב  ַלֲעׂשֹות ְלָפָניו ְוֵישׁ , ַמִים ַהׁשְ
גֹון, עֹוֶבֶרת ִמְצָוה ר ִאם, ְלָוָיה אוֹ  ֵמת ְקבּוַרת ּכְ  ֶאְפׁשָ

ְצָוה ה ַלּמִ ָעׂשֶ ּתֵ ְכבֹוד ַיֲעֹסק, ֲאֵחִרים ְיֵדי ַעל ׁשֶ  ּבִ
ְצָוה ַיֲעֹסק, ַלֲעׂשֹות ֲאֵחִרים םשָׁ  ֵאין ְוִאם. ָאִביו ּמִ  ּבַ
יחַ  בֹוד ְוַיּנִ   :ָאִביו ּכְ
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 יג
 יג

ְלמּוד. יג דֹול ּתֹוָרה ּתַ בֹוד ּגָ   :ָוֵאם ָאב ִמּכְ

ֵקִני: לוֹ  אֹוֵמר ָאִביו. יד : אֹוֶמֶרת ְוִאּמוֹ , ַמִים ַהׁשְ
ֵקִני יחַ , ַמִים ַהׁשְ ְכבֹוד ְועֹוֵסק ִאּמוֹ  ַמּנִ  ְוִאם. ָאִביו ּבִ

ת אִהי ֵניֶהם, ֵמָאִביו ְמֹגֶרׁשֶ ִוים ׁשְ  ֵמֶהם ּוְלֵאיֶזה ׁשָ
ְרֶצה ּיִ ים ׁשֶ   :ַיְקּדִ

ְבֵרי ַעל ַלֲעֹבר ָאִביו לוֹ  ָאַמר. טו ין, ּתֹוָרה ּדִ  ִמְצָוה ּבֵ
ה ין ֲעׂשֵ ה ֹלא ִמְצַות ּבֵ ֲעׂשֶ ל ִמְצָוה ֲאִפּלוּ , ּתַ  ׁשֶ

ְבֵריֶהם ַמע ֹלא, ּדִ   :לוֹ  ִיׁשְ

צִּ  ָהָאב. טז הׁשֶ נוֹ  ֶאת ּוָ ּלֹא ּבְ ר ׁשֶ לֹוִני ִעם ְיַדּבֵ ּלֹא ּפְ  ְוׁשֶ
ן, ָקצּוב ְזַמן ַעד לוֹ  ִיְמֹחל ס רֹוֶצה ָהָיה ְוַהּבֵ ּיֵ  ְלִהְתּפַ
ד ַאת לּוֵלי ִמּיָ ָאתוֹ  ָלחּושׁ  לוֹ  ֵאין, ָאִביו ַצּוָ   :ְלַצּוָ

ה ְוֶאָחד ָהִאישׁ  ֶאָחד. יז ָ ִוין ָהִאׁשּ ָכבֹוד ׁשָ  ּוְבמֹוָרא ּבְ
א, ָוֵאם ָאב לשֶׁ  ה ֶאּלָ ָ ָהִאׁשּ ָיָדהּ  ֵאין ׁשֶ , ַלֲעׂשֹות ּבְ

ִהיא ֶדת ׁשֶ ְעּבֶ טּוָרה ִהיא ְלִפיָכךְ , ְלַבֲעָלהּ  ְמׁשֻ ּבּוד ּפְ  ִמּכִ
עֹוָדהּ  ָוֵאם ָאב ה ְוִאם. ְנׂשּוָאה ּבְ ְרׁשָ  אוֹ  ִנְתּגָ

ֶבת, ִנְתַאְלְמָנה   :ַחּיֶ

ב ַמְמֵזר. יח ְכבֹוד ַחּיָ  ָהָיה ֲאִפּלוּ . ָראוֹ ּוְבמוֹ  ָאִביו ּבִ
ע ָאִביו דוֹ , ֲעֵברֹות ּוַבַעל ָרׁשָ ּנוּ  ּוִמְתָיֵרא ְמַכּבְ   :ִמּמֶ

יד ְלָאָדם ָאסּור. יט ָניו ַעל ֻעּלוֹ  ְלִהְכּבִ ק ּבָ  ּוְלַדְקּדֵ
ְכבֹודוֹ  ֶהם ּבִ ּלֹא, ִעּמָ א, ִמְכׁשֹול ִליֵדי ְיִביֵאם ׁשֶ  ֶאּלָ
ַחל ָהָאבשֶׁ , ֵמֶהם ֵעיָניו ְוַיֲעִלים ִיְמֹחל ּמָ בֹודוֹ  ַעל ׁשֶ , ּכְ
בֹודוֹ    :ָמחּול ּכְ

ה. כ ּכֶ דֹול ִלְבנוֹ  ַהּמַ ין, ּגָ ֲהֵרי, אֹותוֹ  ְמַנּדִ  ַעל עֹוֵבר ׁשֶ
ר ִלְפֵני ן ֹלא ִעּוֵ   :ְכׁשֹולמִ  ִתּתֵ

ב. כא ד ָאָדם ַחּיָ ת ְלַכּבֵ י ַעל ַאף, ָאִביו ֵאׁשֶ ֵאיָנהּ  ּפִ  ׁשֶ
ל, ִאּמוֹ  ָאִביו ְזַמן ּכָ םקַ  ׁשֶ ב. ּיָ ד ְוַחּיָ ַעל ְלַכּבֵ , ִאּמוֹ  ּבַ
ל ִאּמוֹ  ְזַמן ּכָ ֶמת ׁשֶ ב ֵאינוֹ , ִמיָתה ְלַאַחר ֲאָבל. ַקּיֶ  ַחּיָ

ְכבֹוָדם ל. ּבִ ָבר ָמקֹום ּוִמּכָ ָדם ָהגּון ּדָ  ְלַאַחר ַאף ְלַכּבְ
  :ִמיָתה

ב. כב ְכבֹוד ָאָדם ַחּיָ דֹול ָאִחיו ּבִ ין, ַהּגָ הּוא ּבֵ  ָאִחיו ׁשֶ
ין וֵמָאִבי הּוא ּבֵ   :ֵמִאּמוֹ  ָאִחיו ׁשֶ

דֹול ָאח. כג ֵחֵרף ּגָ ה ׁשֶ הּוא ְלָאִחיו ּוִבּזָ ְלִמיד ׁשֶ  ָחָכם ּתַ
ּנוּ  ְוָקָטן ִנים ִמּמֶ ׁשָ ה, ּבְ ָטן ְוִנּדָ דֹול ַהּקָ ה ָיֶפה, ַלּגָ  ָעׂשָ

הוּ  ּדָ ּנִ ֵכיָון, ׁשֶ ֵאינוֹ  ּדְ א ׁשֶ ה ֵאינוֹ  ַלּתֹוָרה ָפִנים נֹוׂשֵ  עֹוׂשֶ
ךָ  הַמֲעשֵׂ  ב ְוֵאינוֹ  ַעּמְ דוֹ  ַחּיָ   :ְלַכּבְ

ב. כד ד ָאָדם ַחּיָ   :ָחִמיו ְלַכּבֵ

ֵרת רֹוֶצה ָהָאב ִאם. כה ן ֶאת ְלׁשָ ר, ַהּבֵ ל ֻמּתָ  ְלַקּבֵ
ּנוּ  א ִמּמֶ ן ִאם ֶאּלָ ן ָהָאב ּכֵ ְלִמיד. ּתֹוָרה ּבֶ רֹוֶצה ּתַ  ׁשֶ
הּוא, ַאֵחר ְלָמקֹום ָלֶלֶכת ְרֶאה ּבֹוֵטחַ  ׁשֶ ּיִ  יַמןסִ  ׁשֶ
ָרָכה ַתְלמּודוֹ  ּבְ ם ָהַרב ִלְפֵני ּבְ ָ ׁשּ  ּבוֹ  מֹוֶחה ְוָאִביו, ׁשֶ
ּדֹוֵאג ְלִפי אֹוָתהּ  ׁשֶ ּבְ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוְבֵדי ָהִעיר ׁשֶ

ֹמעַ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ַמֲעִליִלים ֶזה ְלָאִביו ִלׁשְ   :ּבָ

 רמא סימן
  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , ואמו אביו ומקלל מכה דיני

להַ . א ב, ִמיָתָתן ְלַאַחר ֲאִפּלוּ , ִאּמוֹ  אוֹ  ָאִביו ְמַקּלֵ  ַחּיָ
ֵעִדים הּוא ִאם ְסִקיָלה  ְוֶאָחד ָהִאישׁ  ֶאָחד, ְוַהְתָרָאה ּבְ
ה ָ לוּ  ָהִאׁשּ ּלְ ּקִ ה. ׁשֶ ּמֶ ָבִרים ּבַ לּום, ֲאמּוִרים ּדְ ּלְ ּקִ ם ׁשֶ ׁשֵ  ּבְ

מֹות ֵ ָלם ֲאָבל, ַהְמֻיָחִדים ֵמַהׁשּ ִכּנּוי ִקּלְ ב ינוֹ אֵ , ּבְ  ַחּיָ
א ָלאו ֶאּלָ מוֹ , ּבְ ל ּכְ ָרֵאל ֶאָחד ַהְמַקּלֵ ׂשְ   :ִמּיִ

הוּ . ב ב, ְוֵחְרׁשוֹ  ָאְזנוֹ  ַעל ִהּכָ ִאי, ִמיָתה ַחּיָ ר ׁשֶ  ֶאְפׁשָ
ה ָעׂשֶ ּיֵ ֹלא ֵחֵרשׁ  ׁשֶ ת, ַחּבּוָרה ּבְ ִטּפַ ם ּדְ ְפִנים יֹוֵצא ּדָ  ִמּבִ

ֹאֶזן   :ִנְתָחֵרשׁ  ֶזה ְוַעל ּבָ

חּוב ץקוֹ  ָהָיה. ג א, יֹוִציֶאּנוּ  ֹלא, ְלָאִביו ּתָ ּמָ  ָיֹבא ׁשֶ
יז הּוא ִאם ְוֵכן. ַחּבּוָרה ּבוֹ  ַלֲעׂשֹות ם ַמּקִ  אוֹ , ּדָ
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יז ֹלא, רֹוֵפא ם ַיּקִ  ַאף, ֵאֶבר לוֹ  ַיְחּתֹךְ  ְוֹלא ְלָאִביו ּדָ
י ַעל ן ּפִ ַכּוֵ ּמְ   :ִלְרפּוָאה ׁשֶ

ִעים ְוִאּמוֹ  ָאִביו ָהיוּ . ד מּורִ  ְרׁשָ , ֲעֵבָרה ְועֹוְבֵרי יםּגְ
יָנם ִנְגַמר ֲאִפּלוּ   לוֹ  ָאסּור, ֵלָהֵרג ְויֹוְצִאים ַלֲהִריָגה ּדִ

ָלם ְלַהּכֹוָתם ה ְוִאם. ּוְלַקּלְ ָלם אוֹ  אֹוָתם ִהּכָ טּור ִקּלְ . ּפָ
ׁשּוָבה ָעׂשוּ  ְוִאם ב ֶזה ֲהֵרי, ּתְ  ַאף ֲעֵליֶהם ְוֶנֱהָרג ַחּיָ
י ַעל ּיֹוְצִאין ּפִ   :ֵלָהֵרג ׁשֶ

ּלֹוִקים ֲעֵבָרה ִאּמוֹ  אוֹ  ָאִביו ָעַבר. ה  ְוָהָיה, ָעֶליהָ  ׁשֶ
ן ִליחַ  ַהּבֵ ִנים ׁשָ ּיָ ה ֹלא, ַלּדַ בוּ  ִאם ְוֵכן. אֹוָתם ַיּכֶ  ִנְתַחּיְ
ִליחַ  ְיֵהא ֹלא, ִנּדּוי ה ְוֹלא ִיְרּדֹף ְוֹלא. ְלַנּדֹוָתם ׁשָ  ַיּכֶ
ִליחּות אֹוָתם ׁשְ ית ּבִ ין ּבֵ י ַעל ַאף, ּדִ  ְלָכךְ  ְראּוִייםשֶׁ  ּפִ
ׁשּוָבה ָעׂשוּ  ְוֹלא   :ּתְ

ל. ו ה ּכָ ְדָבִרים ֲאִפּלוּ , ְוִאּמוֹ  ָאִביו ַהְמַבּזֶ  ֲאִפּלוּ , ּבִ
ְרִמיָזה ְכַלל ֶזה ֲהֵרי, ּבִ י ָארּור ּבִ בּוָרה ִמּפִ , ַהּגְ
ֱאַמר ּנֶ ין ְלֵבית ְוֵישׁ  ְוִאּמוֹ  ָאִביו ַמְקֶלה ָארּור: ׁשֶ  ּדִ
תמַ  ֶזה ַעל ְלַהּכֹות ִפי ְוַלֲעֹנשׁ  ַמְרדּות ּכַ ָראּוי ַמה ּכְ ֶ   :ׁשּ

תּוִקי. ז ב ׁשְ ַאת ַעל ַחּיָ ב ְוֵאינוֹ  ִאּמוֹ  ְוִקְלַלת ַהּכָ  ַעל ַחּיָ
י ַעל ַאף. ָאִביו ָקה ּפִ ְבּדְ ּנִ ן: ְוָאְמָרה ִאּמוֹ  ׁשֶ לֹוִני ּבֶ  ּפְ
יהָ  ַעל ֶנֱעָנשׁ  ֵאינוֹ , הּוא   :ּפִ

נוֹ . ח ְפָחה ּבְ ִ ב ֵאינוֹ  ֵמַהּכּוִתית אוֹ  ֵמַהׁשּ  ַעל ֹלא ַחּיָ
ָהְיָתה ִמי ְוֵכן. ִאּמוֹ  ַעל ְוֹלא ָאִביו ּלֹא הֹוָרתוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ

ה ָ ְקֻדׁשּ י ַעל ַאף ּבִ ָדתוֹ  ּפִ ּלֵ ה ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ   :ּבִ

ר. ט ל ָאסּור ּגֵ . ּוְלַהּכֹותוֹ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ָאִביו ְלַקּלֵ
הוּ  ְוֹלא ּלא, ְיַבּזֶ ה אנוּ בָּ : ֹיאְמרוּ  ׁשֶ ָ ֻדׁשּ  ֲחמּוָרה ִמּקְ

ה ָ ה ִלְקֻדׁשּ ְחֵרר ֶעֶבד ֲאָבל. ַקּלָ ּתַ ׁשְ ּנִ , ִיחּוס לוֹ  ֵאין ׁשֶ
ִמי הּוא ַוֲהֵרי ֵאינוֹ  ּכְ ָבר ְלָכל ָאִביו ׁשֶ   :ּדָ

  חכם ותלמיד רבו כבוד הלכות

 רמב סימן
, כבודו על שמחל רב ודין, הרב בפני להורות שלא

  ְסִעיִפים: ו"ל ּובוֹ 

ב. א ְכבֹוד ָאָדם ַחּיָ ל יֹוֵתר ְוִיְרָאתוֹ  ַרּבוֹ  ּבִ ׁשֶ   :ָאִביו ִמּבְ

ל. ב חֹוֵלק, ַרּבוֹ  ַעל ַהחֹוֵלק ּכָ ִכיָנה ַעל ּכְ ְ  ְוָכל. ַהׁשּ
ה ה, ַרּבוֹ  ִעם ְמִריָבה ָהעֹוׂשֶ עֹוׂשֶ ִכיָנה ִעם ּכְ ְ  ְוָכל. ַהׁשּ

ְתַרֵעם ִאּלוּ , ָעָליו ַהּמִ ִכי ַעל ִמְתַרֵעם ּכְ ְ  ְוָכל. ָנהַהׁשּ
ְמַהְרֵהר, ַרּבוֹ  ַאַחר ַהְמַהְרֵהר ִכיָנה ַאַחר ּכִ ְ   :ַהׁשּ

ל, ַרּבוֹ  ַעל חֹוֵלק ֵאיֶזהוּ . ג ּקֹוֵבעַ  ּכָ  ִמְדָרשׁ  לוֹ  ׁשֶ
ב ד ְודֹוֵרשׁ  ְויֹוׁשֵ ּלֹא ּוְמַלּמֵ ְרׁשּות ׁשֶ ם ְוַרּבוֹ , ַרּבוֹ  ּבִ , ַקּיָ

י ַעל ַאף הּוא ּפִ ְמִדיָנה ׁשֶ   :ַאֶחֶרת ּבִ

 ְוָכל, ְלעֹוָלם ַרּבוֹ  ִלְפֵני ְלהֹורֹות ְלָאָדם ָאסּור. ד
ב ְלָפָניו ַהּמֹוֶרה  ב"י ֵמַרּבוֹ  ָרחֹוק הּוא ְוִאם. ִמיָתה ַחּיָ

ַאל, ִמיל ַבר ָאָדם לוֹ  ְוׁשָ ֶדֶרךְ  ֲהָלָכה ּדְ  ָיכֹול, ִמְקֶרה ּבְ
יב ב ְלהֹוָרָאה ַעְצמוֹ  ִלְקּבֹעַ  ֲאָבל. ְלָהׁשִ  ,ּוְלהֹורֹות ְוֵליׁשֵ
סֹוף הּוא ֲאִפּלוּ  מּות ַעד ְלהֹורֹות ָאסּור, ָהעֹוָלם ּבְ ּיָ  ׁשֶ
ן ַעד אוֹ  ַרּבוֹ  ּתֵ ּיִ ַתְלִמיד אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְרׁשּות לוֹ  ׁשֶ  ּדְ
מּור ב ִמיל ב"י ּתֹוךְ  ּגָ  חּוץ. מֹוֶרה הּוא ִאם, ִמיָתה ַחּיָ
טּור, ִמיל ב"ְלי ְלִמיד. ָאסּור ֲאָבל ּפָ  ב"י ּתֹוךְ  ָחֵבר ּתַ
טּור, ילמִ  ר, ִמיל ב"ְלי וחוץ. ָאסּור ֲאָבל ּפָ  ַאף. ֻמּתָ

י ַעל ַטל ּפִ ּנָ ּטֹל ַעד, ָסֵגי ֹלא, ֶאָחד ֵמַרב ְרׁשּות ׁשֶ ּיִ  ׁשֶ
ל ְרׁשּות ְבָהִקים ַרּבֹוָתיו ִמּכָ   :ַהּמֻ

ְלִמיד ֵאין. ה ְמקֹום ֲאֵחִרים ִלְסֹמךְ  ָיכֹול ּתַ   :ַרּבוֹ  ּבִ

ל ֹלא ִאם. ו ְסמָ  ִקּבֵ ד ַהְסִמיָכה ךְ ַהּנִ  ַההּוא ָהַרב ִמּיַ
א ַהסֹוֵמךְ  ִנים ְיֵדי ַעל ֶאּלָ ה ְוהּוא, ֲאֵחִרים ַרּבָ  ַנֲעׂשָ
ֵרר ָהַרב ְלאֹותוֹ  ֵאין, ְסִניף ָלֶהם ּתָ ָלל ָעָליו ְלִהׂשְ  ּכְ
  :ַרּבוֹ  ֵאינוֹ  ִאם
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א הֹוָרָאה ִמְקֵרי ֹלא. ז ּמֹוֶרה ֶאּלָ ׁשֶ ה ַעל ּכְ א ַמֲעׂשֶ ּבָ  ׁשֶ
ֲאלוּ  ִאם ֲאָבל, ְלָפָניו ִדְבֵרי ֲהָלָכה ְלַתְלִמיד ׁשָ , ִמי ּכְ
ַדְעּתוֹ  ַמה לֹוַמר ָיכֹול ּבְ ֶ יָון, ׁשּ ֵאינוֹ  ּכֵ  ַעל מֹוֶרה ׁשֶ

ה א ַמֲעׂשֶ ּבָ   :ְלָפָניו ׁשֶ

א הֹוָרָאה ִמְקֵרי ֹלא. ח ָדָבר ֶאּלָ שׁ  ּבְ ּיֵ  ִחּדּושׁ  ּבוֹ  ׁשֶ
ֹוֵאל הֹוָרָאה ֲאָבל, ַלׁשּ הִ  ְידּוָעה ּבְ ׁשּוָטה יאׁשֶ , ַלּכֹל ּפְ
גֹון ל אוֹ  ִלְפָגם ַטַעם נֹוֵתן ּכְ ים ִאסּור ְלַבּטֵ ִ ׁשּ ׁשִ  ּבְ

ֵאּלוּ  ְוַכּיֹוֵצא ר, ּבָ   :ֻמּתָ

ַתב ִמי ֵישׁ . ט ּכָ ל, ׁשֶ ּכָ תּוב ׁשֶ ְסָפִרים ַהּכָ ְסֵקי ּבַ  ִמּפִ
אֹוִנים יֵמי ְלהֹורֹות ָיכֹול ַהּגְ ָבר יֹוֶרה ֹלא ַרק, ַרּבוֹ  ּבִ  ּדָ

ָתא ְלַדּמֹות ְרָאיֹוָתיו ַעל ִיְסֹמךְ  ְוֹלא ּבוֹ ִמלִּ  ָתא ִמּלְ  ְלִמּלְ
  :ֵמַעְצמוֹ 

ַתב ִמי ֵישׁ . י ּכָ ָאסּור ׁשֶ יר ְלָחָכם ׁשֶ ָבר ְלַהּתִ מּוהַּ  ּדָ  ַהּתָ
ְרֶאה ּנִ ים ׁשֶ יר ָלַרּבִ ִהּתִ   :ָהָאסּור ֶאת ׁשֶ

  יד

י. יא גֹון, ֵמִאסּוָרא ְלַאְפרּוׁשֵ רֹוֶאה ּכְ עֹוֵבר ָאָדם ׁשֶ  ׁשֶ
ֵני ֲעֵבָרה ֵאינוֹ  ִמּפְ הּוא יֹוֵדעַ  ׁשֶ ֵני אוֹ , ָאסּור ׁשֶ  ִמּפְ

ָעתוֹ  ר, ִרׁשְ הּוא לוֹ  ְולֹוַמר ְלַהְפִריׁשוֹ  ֻמּתָ , ָאסּור ׁשֶ
ְפֵני ָכל, ַרּבוֹ  ּבִ ּבְ שׁ  ָמקֹום ׁשֶ ּיֵ ם ִחּלּול ׁשֶ ֵ  ֵאין ַהׁשּ

בֹוד חֹוְלִקין   :ָלַרב ּכָ

ֵני ִאם. יב יתוֹ  ּבְ ל ּבֵ ְלִמיד ׁשֶ ֲאלוּ  ְלהֹוָרָאה ֻהְצְרכוּ  ּתַ  ְוׁשָ
ְמקֹום ָלֶהם יֹוֶרה ֹלא, לוֹ    :ַרּבוֹ  ּבִ

ְלִמיד. יג ּלא ּתַ יעַ  ׁשֶ  ֶזה ֲהֵרי, ּומֹוֶרה ְלהֹוָרָאה ִהּגִ
ע ׁשֹוֶטה י: ֶנֱאַמר ְוָעָליו, רּוחַ  ְוַגס ָרׁשָ ים ּכִ  ַרּבִ
יָלההִ  ָחָלִלים   :ּפִ

ל. יד יעַ  ָחָכם ּכָ ִהּגִ  ֶזה ֲהֵרי, מֹוֶרה ְוֵאינוֹ  הֹוָרָאהלְ  ׁשֶ
ים ִלְפֵני ִמְכׁשֹולֹות ְונֹוֵתן ּתֹוָרה מֹוֵנעַ   ְוָעָליו, ַרּבִ
ל ַוֲעצּוִמים: ֶנֱאַמר   :רּוֶגיהָ הֲ  ּכָ

מוֹ  ְלַרּבוֹ  ִלְקרֹות ְלַתְלִמיד ָאסּור. טו ׁשְ יו ֹלא, ּבִ ַחּיָ  ּבְ
מֹותוֹ  ְוֹלא ָמם ַלֲאֵחִרים ִלְקרֹות ַוֲאִפּלוּ , ּבְ ְ ׁשּ מוֹ  ׁשֶ ׁשְ  ּכִ
ם הּוא ִאם, ָאסּור ְלִאי ׁשֵ ֵאין ּפִ  ִלְקרֹות ְרִגיִלין ַהּכֹל ׁשֶ

  :ּבוֹ 

ן ֹלא. טז לֹום ִיּתֵ לֹום לוֹ  ַיֲחִזיר ְוֹלא ְלַרּבוֹ  ׁשָ , ׁשָ
ֶדֶרךְ  ָאר ּכְ א, ָהָעם ׁשְ  לוֹ  ְואֹוֵמר ְלָפָניו ׁשֹוֶחה ֶאּלָ
ִיְרָאה לֹום: ּוְבָכבֹוד ּבְ י ֹוִרימ ָעֶליךָ  ׁשָ  ַיֲחֹלץ ְוֹלא. ְוַרּבִ
יו ִפּלָ א, ְלָפָניו ָיֵסב ְוֹלא ַרּבוֹ  ִלְפֵני ּתְ ב ֶאּלָ  יֹוׁשֵ
ב יֹוׁשֵ ֶלךְ  ִלְפֵני ּכְ ל ְוֹלא. ַהּמֶ ּלֵ  ְלַאֲחָריו ֹלא ְלָפָניו ִיְתּפַ
ִצּדוֹ  ְוֹלא ָאסּור לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, ּבְ ִצּדוֹ  ַלֲהֹלךְ  ׁשֶ , ּבְ
א ן ְיֵהא ְוֹלא. ַרּבוֹ  רְלַאחַ  ִיְתַרֵחק ֶאּלָ ֶנֶגד ְמַכּוֵ  ּכְ

א, ֲאחֹוָריו ד ֶאּלָ ין, ַאֵחר ְלַצד ַעְצמוֹ  ְיַצּדֵ  ּבֵ
ל ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ין ִעּמוֹ  ּכְ הֹוֵלךְ  ּבֵ ׁשֶ , ַאּמֹות' ְלד ְוחּוץ. ִעּמוֹ  ּכְ

ר ַהּכֹל ֵנס ְוֹלא. ֻמּתָ ְרָחץ ִעּמוֹ  ִיּכָ א ַלּמֶ ן ִאם ֶאּלָ  הּוא ּכֵ
ב אְולֹ . לוֹ  ָצִריךְ  ּיֹאַמר ַעד, ְלָפָניו ֵיׁשֵ ב: לוֹ  ׁשֶ , ׁשֵ
ּיֹאַמר ַעד, ַיֲעֹמד ְוֹלא ּטֹל ַעד אוֹ , ֲעֹמד: לוֹ  ׁשֶ ּיִ  ׁשֶ

ֵטר. ַלֲעֹמד ְרׁשּות ּפָ ּיִ ָפָניו ּוְכׁשֶ  לוֹ  ַיֲחִזיר ֹלא ִמּלְ
א, ֲאחֹוָריו ע ֶאּלָ ֶנֶגד ּוָפָניו, ַלֲאחֹוָריו ִנְרּתָ ֵני ּכְ . ַרּבוֹ  ּפְ

ב ְוֹלא ָבָריו ַיְכִריעַ  ְוֹלא, ְמקֹומוֹ בִּ  ֵיׁשֵ ָפָניו ּדְ  ְוֹלא, ּבְ
ָבָריו ִיְסּתֹר ב. ּדְ ָניו ַלֲעֹמד ְוַחּיָ ְרֶאּנוּ , ִמּפָ ּיִ ֶ  ֵמָרחֹוק ִמׁשּ
ֶסה ַעד ֵעיָניו ְמֹלא ְתּכַ ּיִ ּנוּ  ׁשֶ ּלֹא ִמּמֶ , קֹוָמתוֹ  ֵיָרֶאה ׁשֶ
ךְ  ְוַאַחר ב ּכָ  ֲעֹמדלַ  ָצִריךְ , ָרכּוב ָהָיה ַוֲאִפּלוּ . ֵיׁשֵ
ָניו יב, ִמּפָ ָחׁשִ ךְ  ּדְ ְמַהּלֵ   :ּכִ

ה. יז ֹלׁשָ ָהיוֹ  ׁשְ ִכים ׁשֶ ֶרךְ  ְמַהּלְ ּדֶ ֶאְמַצע ָהַרב, ּבַ , ּבָ
דֹול ָטן, ְלָיִמין ַהּגָ ֹמאל ְוַהּקָ   :ִלׂשְ

ּתֹוָרה ִלְקרֹות ְלַרּבוֹ  ָקְראוּ  ִאם. יח ִצּבּור ּבַ  ֵאינוֹ , ּבְ
ל ַלֲעֹמד ָצִריךְ  ַרּבוֹ  ְזַמן ּכָ   :עֹוֵמד ׁשֶ

ל. יט ָהֶעֶבד ְמָלאכֹות ּכָ ה ׁשֶ ְלִמיד ְלַרּבוֹ  עֹוׂשֶ ה ּתַ  עֹוׂשֶ
ָמקֹום הּוא ְוִאם. ְלַרּבוֹ  ֵאין ּבְ יִרין ׁשֶ  ְוֵאין, אֹותוֹ  ַמּכִ
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ין לוֹ  ִפּלִ ֹראׁשוֹ  ּתְ שׁ , ּבְ א ְוחֹוׁשֵ ּמָ הּוא ָעָליו ֹיאְמרוּ  ׁשֶ  ׁשֶ
  :וֹ חֹוְלצ ְוֹלא ִמְנָעל לוֹ  נֹוֵעל ֵאינוֹ , ֶעֶבד

ל. כ ְלִמידוֹ  ַהּמֹוֵנעַ  ּכָ ׁשוֹ  ּתַ ּמְ ׁשַ ּנוּ  מֹוֵנעַ , ִמּלְ  ֶחֶסד ִמּמֶ
ּנוּ  ּופֹוֵרק ַמִים ִיְרַאת ִמּמֶ ְלִמיד ְוָכל. ׁשָ ַזְלֵזל ּתַ ּמְ ָבר ׁשֶ  ּדָ
ל בֹוד ִמּכָ ִכיָנה ּגֹוֵרם, ַרּבוֹ  ּכְ ְ ק ַלׁשּ ּלֵ ְסּתַ ּתִ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ   :ִמּיִ

בוֹ  חֹוְלִקין ֵאין. כא ְפֵני ְלַתְלִמיד דּכָ א, ַרּבוֹ  ּבִ  ִאם ֶאּלָ
ן בֹוד לוֹ  חֹוֵלק ַרּבוֹ  ּכֵ   :ּכָ

ְבֵרי ַעל עֹוֵבר ַרּבוֹ  ָרָאה. כב : לוֹ  אֹוֵמר, ּתֹוָרה ּדִ
ִני ְדּתַ נוּ  ִלּמַ ךְ  ַרּבֵ   :ְוָכךְ  ּכָ

ל. כג יר ְזַמן ּכָ ְזּכִ ּמַ מּוָעה ׁשֶ ָפָניו ׁשְ ךְ : לוֹ  אֹוֵמר ּבְ  ּכָ
ִני ְדּתַ נוּ רַ  ִלּמַ   :ּבֵ

ָבר ֹיאַמר ֹלא. כד ּלֹא ּדָ ַמע ׁשֶ יר ַעד, ֵמַרּבוֹ  ׁשָ ְזּכִ ּיַ  ׁשֶ
ם   :אֹוְמרוֹ  ׁשֵ

מּות. כה ּיָ ׁשֶ ל ָעָליו קֹוֵרעַ , ַרּבוֹ  ּכְ ָגָדיו ּכָ ה ַעד ּבְ ַגּלֶ ּמְ  ׁשֶ
ֵאינוֹ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ִלּבוֹ  א קֹוֵרעַ  ׁשֶ  ְוֵאינוֹ . ֶטַפח ֶאּלָ

לּומִ . ְלעֹוָלם ְמַאֶחה ֲחִליָצה ָעָליו ְתַאּבֵ יֵני ְוָכל ּבַ  ּדִ
יָתה יֹום ִמְקָצת ֲאֵבלּות מּוָעה יֹום ִמְקָצת אוֹ  ַהּמִ ְ   :ַהׁשּ

מּוָעה ֲאִפּלוּ . כו ׁשְ ם ַרּבוֹ  ַעל קֹוֵרעַ  ְרחֹוָקה ּבִ ׁשֵ  ּכְ
ּקֹוֵרעַ    :ָאִביו ַעל ׁשֶ

ַרּבוֹ  ִמי. כז ל ֵמת ׁשֶ שָׂ  אֹוֵכל ֵאינוֹ , ְלָפָניו ֻמּטָ  רּבָ
ִדין, ַיִין ׁשֹוֶתה ְוֵאינוֹ  תוֹ  ִמי ּכְ ּמֵ ל ׁשֶ   :ְלָפָניו ֻמּטָ

יר. כח ְזּכִ ּמַ ׁשֶ : לֹוַמר ָצִריךְ  ֹחֶדשׁ  ב"י ּתֹוךְ  ַרּבוֹ  ּכְ
ַרת ֲהֵריִני ּפָ בוֹ  ּכַ ּכָ   :ִמׁשְ

ְפֵני ָרק. כט ְכַלל הּוא, ַרּבוֹ  ּבִ ל ּבִ ְנַאי ּכָ  ָאֲהבוּ  ְמׂשַ
  ָמֶות

ל. ל ָאַמְרנוּ  ָבִריםַהדְּ  ֵאּלוּ  ּכָ ִריךְ  ׁשֶ ּצָ ד ׁשֶ ֶהם ְלַכּבֵ  ֶאת ּבָ
א ָאְמרוּ  ֹלא, ַרּבוֹ  ַרּבוֹ  ֶאּלָ ַהְינוּ  ֻמְבָהק ּבְ ֹרב ּדְ  ׁשֶ

ּנוּ  ָחְכָמתוֹ  ָנה ִאם, ִמְקָרא ִמְקָרא ִאם, ִמּמֶ ָנה, ִמׁשְ , ִמׁשְ
ָמָרא ִאם ָמָרא, ּגְ  ָחְכָמתוֹ  ֹרב ָלַמד ֹלא ִאם ֲאָבל. ּגְ

ּנוּ  ב ֵאינוֹ , ִמּמֶ דוֹ  ַחּיָ ָכל ְלַכּבְ ָבִרים ֵאּלוּ  ּבְ  ֲאָבל, ַהּדְ
ָפָניו עֹוֵמד יעַ  ִמּלְ ּגִ ּיַ ֶ ע ִמׁשּ , ָעָליו ְוקֹוֵרעַ  ַאּמֹוָתיו ְלַאְרּבַ
ם ׁשֵ הּוא ּכְ ל ַעל קֹוֵרעַ  ׁשֶ ִתים ּכָ הּוא ַהּמֵ ל ׁשֶ  ִמְתַאּבֵ

ּנוּ  ָלַמד ֹלא ֲאִפּלוּ . ֲעֵליֶהם א ִמּמֶ ָבר ֶאּלָ ין, ֶאָחד ּדָ  ּבֵ
ין ָקָטן דֹול ּבֵ ָפָניו עֹוֵמד, ּגָ   :ָעָליו ְוקֹוֵרעַ  ִמּלְ

ל. לא ְלִמיד ּכָ עֹוָתיו ָחָכם ּתַ ּדֵ נֹות ׁשֶ ר ֵאינוֹ  ְמֻכּוָ  ְמַדּבֵ
ְפֵני דֹול ִמי ּבִ ּגָ ּנוּ  ׁשֶ ָחְכָמה ִמּמֶ י ַעל ַאף, ּבְ ּלֹא ּפִ  ׁשֶ
ּנוּ  ָלַמד לּום ִמּמֶ   :ּכְ

ְבָהק ָהַרב. לב ַחל ַהּמֻ ּמָ בֹודוֹ  לעַ  ׁשֶ ָכל ּכְ ָבִרים ּבְ  ַהּדְ
ֶאָחד אוֹ , ָהֵאּלוּ  ְלִמיָדיו ְלָכל, ֵמֶהם ּבְ  ְלֶאָחד אוֹ  ּתַ
בֹודוֹ , ֵמֶהם י ַעל ְוַאף. ָמחּול ּכְ ַחל ּפִ ּמָ  ַעל ִמְצָוה, ׁשֶ

ְלִמיד רוֹ  ַהּתַ   :ְלַהּדְ

ְלִמיְדךָ  ְכבֹוד ְיִהי. לג ךָ  ָעֶליךָ  ָחִביב ּתַ ּלְ ׁשֶ   :ּכְ

. קֹוֶדֶמת ַרּבוֹ  ֲאֵבַדת ַרּבוֹ  ַוֲאֵבַדת ִביואָ  ֲאֵבַדת. לד
קּול ָאִביו ָהָיה ְוִאם ֶנֶגד ׁשָ  ָאִביו ֲאֵבַדת, ַרּבוֹ  ּכְ

ִאים ְוַרּבוֹ  ָאִביו ָהָיה. קֹוֶדֶמת אֹוי נֹוׂשְ ְ יחַ , ַמׂשּ ל ַמּנִ  ׁשֶ
ךְ  ְוַאַחר ַרּבוֹ  יחַ  ּכָ ל ַמּנִ  ְוַרּבוֹ  ָאִביו ָהָיה. ָאִביו ׁשֶ

בֵ  עֹוְמִדים ִבי יתּבְ ְ ךְ  ְוַאַחר ַרּבוֹ  ֶאת ּפֹוֶדה, ַהׁשּ  ּפֹוֶדה ּכָ
ְלִמיד ָאִביו ָהָיה ְוִאם. ָאִביו ֶאת  ֶאת ּפֹוֶדה, ָחָכם ּתַ

ךְ  ְוַאַחר ָאִביו   :ַרּבוֹ  ֶאת ּפֹוֶדה ּכָ

ל קֹוֶדֶמת ֲאֵבָדתוֹ . לה ל ָאִביו ְלׁשֶ   :ַרּבוֹ  ְוׁשֶ

ל ֵאיִני: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. לו ךָ מִ  ְמַקּבֵ  ָהִייתָ  ִאם ּמְ
ה ֹמׁשֶ ּום אֹותוֹ  ַמְלִקין, ּכְ יֹון ִמׁשּ ּזָ   :ּבִ

 רמג סימן
 סחורתו ומכירת, ממס פטור היה חכם תלמיד

  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , מקדמת
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ְלִמיֵדי. א ַעְצָמם יֹוְצִאין ָהיוּ  ֹלא ֲחָכִמים ּתַ ָאר ִעם ּבְ  ׁשְ
ִבְנָין ַלֲעׂשֹות ָהָעם ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ִעירהָ  ּוַבֲחִפירֹות ּבְ , ּבָ
ּלֹא ּזוּ  ׁשֶ ְפֵני ִיְתּבַ י ּבִ ֵהם ְוֵכיָון, ָהָאֶרץ ַעּמֵ טּוִרים ׁשֶ  ּפְ
ְמקֹוָמם ֲאֵחִרים ֲאִפּלוּ    :ׂשֹוְכִרין ֵאין ּבִ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ל, ֲאמּוִרים ּדְ ּכָ ׁשֶ ַעְצמוֹ  יֹוֵצא ָאָדם ּכְ . ּבְ
ַעְצָמם יֹוְצִאין ֵאין ִאם ֲאָבל  ֲאֵחִרים ׂשֹוְכִרים אֶאלָּ , ּבְ

ְמקֹוָמם ֵני ָממֹון ּגֹוִבים אוֹ  ּבִ  ִאם, ַלֲעׂשֹותוֹ  ָהִעיר ִמּבְ
ָבר ִריךְ  ּדָ ּצָ י ׁשֶ גֹון ָהָאָדם ְלַחּיֵ ֵארֹות ּכְ  ְוַכּיֹוֵצא ַמִים ּבְ
ֶהם ִבים, ּבָ ָבר ֲאָבל. ֶחְלָקם ָלֵתת ַחּיָ הּוא ּדָ  ָצִריךְ  ׁשֶ

ִמיַרת גֹון, ָהִעיר ִלׁשְ לֹוֶתיהָ  ָהִעיר תחֹומוֹ  ּכְ . ּוִמְגּדְ
ַכר ֹוְמִרים ּוׂשְ ִבין ֵאין, ַהׁשּ לּום ָלֶהם ָלֵתת ַחּיָ ֵאין, ּכְ  ׁשֶ

ִמיָרה ְצִריִכין ּתֹוָרָתן, ׁשְ ִמיָרָתם ׁשֶ טּוִרים ְוָלֵכן. ׁשְ  ּפְ
ל ין, ִמִסים ִמיֵני ִמּכָ צּוִבים ִמִסים ּבֵ ל ַעל ַהּקְ ֵני ּכָ  ּבְ
ין, ָהִעיר הּוא ַמס ּבֵ ל ַעל ּובָקצ ׁשֶ ין, ְלַבּדוֹ  ִאישׁ  ּכָ  ּבֵ

בּוִעים ין ַהּקְ ֵאיָנם ּבֵ ִבים, ְקבּוִעים ׁשֶ ֵני ְוַחּיָ  ָהִעיר ּבְ
ִביָלם ִלְפֹרעַ  ׁשְ בּוִעים ֲאִפּלוּ  ּבִ ל ַעל ַהּקְ . ְוִאישׁ  ִאישׁ  ּכָ
ְלִמיֵדי ְוַדְוָקא ּתֹוָרָתם ֲחָכִמים ּתַ נּוָתם ׁשֶ  ֵאין ֲאָבל, ֻאּמָ
נּותָ  ּתֹוָרָתם ִבים, םֻאּמָ  ְמַעט לוֹ  ֵישׁ  ִאם ּוִמיהוּ . ַחּיָ
נּות א ְמַעט אוֹ , ֻאּמָ ָ ן ַמׁשּ ְרֵנס ּוַמּתָ ֵדי ּבוֹ  ְלִהְתּפַ יו ּכְ  ַחּיָ

ר ְוֹלא ֵ ָעה ּוְבָכל, ְלִהְתַעׁשּ הּוא ׁשָ נּוי ׁשֶ  חֹוֵזר ֵמֲעָסָקיו ּפָ
ְבֵרי ַעל ִדיר ְולֹוֵמד ּתֹוָרה ּדִ נּותוֹ  ּתֹוָרתוֹ  ִנְקָרא, ּתָ   :ֻאּמָ

ִמְצֹות ַהְמַזְלֵזל ָחָכם ְוַתְלִמיד. ג  ִיְרַאת ּבוֹ  ְוֵאין ּבְ
ַמִים ַקל הּוא ֲהֵרי, ׁשָ ּבּור ּכְ ּצִ ּבַ   :ׁשֶ

ְלִמיד. ד שׁ  ָחָכם ּתַ ּיֵ יִחין ֵאין, ִלְמּכֹר ְסחֹוָרה לוֹ  ׁשֶ  ַמּנִ
ְמּכֹר ַעד ְסחֹוָרה ֵמאֹוָתהּ  ִלְמּכֹר ָאָדם ְלׁשּום ּיִ  הּוא ׁשֶ
ה ִחּלָ ּלוֹ  תאֶ  ּתְ א ְוַדְוָקא. ׁשֶ ֵליּכָ  ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ּדְ
ֵני ְמַזּבְ א ִאי ֲאָבל, ּדִ ֵני ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ִאיּכָ ְמַזּבְ , ֹלא, ּדִ

ָהא ָנן ְלֻצְרָבא ְרָוָחה ֵלית ּדְ ַרּבָ  ְלָהַנךְ  ְוַאְפסּוֵדי, ִמּדְ
ְכִדי   :ַמְפְסִדיָנן ָלא, ּבִ

ְלִמיד. ה שׁ  ָחָכם ּתַ ּיֵ  ִלְפֵני ְועֹוֵמד ַאֵחר ִעם יןדִּ  לוֹ  ׁשֶ
ן ּיָ ם ְוֵישׁ , ַהּדַ ֲעֵלי ׁשָ יִנים ּבַ ְדמוּ  ֲאֵחִרים ּדִ ּקָ  ְלָפָניו ׁשֶ
ה ִחּלָ יִמים, ּתְ ינוֹ  ַמְקּדִ ל ּדִ ְלִמיד ׁשֶ יִבין, ָחָכם ּתַ  ּומֹוׁשִ
  :אֹותוֹ 

דֹול ָעֹון. ו ְלִמיֵדי ְלַבּזֹות הּוא ּגָ  אוֹ  ֲחָכִמים ּתַ
ְנאֹוָתן ה ָכלוְ , ִלׂשְ  ֵחֶלק לוֹ  ֵאין ַהֲחָכִמים ֶאת ַהְמַבּזֶ
א ָלעֹוָלם ְכַלל ְוהּוא, ַהּבָ י: ּבִ ַבר ּכִ ָזה' ה ּדְ   ּבָ

ֵהִעידוּ  ִמי. ז ה ָעָליו ׁשֶ ּזָ ּבִ ְלִמיֵדי ׁשֶ  ֲאִפּלוּ , ֲחָכִמים ּתַ
ְדָבִרים ית ּבִ ין ּבֵ ין ּדִ יִרים ְוֵאין אֹותוֹ  ְמַנּדִ  ַעד לוֹ  ַמּתִ
ָרֶצה ּיְ ּדּוהוּ  םֶהָחכָ  ׁשֶ ּנִ ִבילוֹ  ׁשֶ ׁשְ ה ְוִאם. ּבִ ּזָ  ֶהָחָכם ֶאת ּבִ
ית, מֹותוֹ  ְלַאַחר ין ּבֵ ין ּדִ יִרים ְוֵהם אֹותוֹ  ְמַנּדִ  לוֹ  ַמּתִ

ֲחֹזר ּיַ ֶ ְתׁשּוָבה ִמׁשּ   :ּבִ

ה ַעְצמוֹ  ֶהָחָכם. ח ִהְפִקיר ָהֶאֶרץ ְלַעם ִלְכבֹודוֹ  ְמַנּדֶ  ׁשֶ
ֶנְגּדוֹ   ְוֵאין, ַהְתָרָאה ְוֹלא תֵעדוּ  ֹלא ָצִריךְ  ְוֵאין, ּכְ
יִרין ה ַעד לוֹ  ַמּתִ ַרּצֶ ּיְ , ֶהָחָכם ֵמת ְוִאם. ֶהָחָכם ׁשֶ
ִאים ה ּבָ ֹלׁשָ יִרים ׁשְ  ִלְמֹחל ֶהָחָכם ָרָצה ְוִאם. לוֹ  ּוַמּתִ

הוּ  ְוֹלא לוֹ  ָידוֹ  ָהְרׁשּות, ִנּדָ   :ּבְ

י ַעל ַאף. ט שׁ  ּפִ ּיֵ  ,ִלְכבֹודוֹ  ְלַנּדֹות ְלָחָכם ְרׁשּות ׁשֶ
ַבח ֵאינוֹ  ְנִהיג ָחָכם ְלַתְלִמיד ׁשֶ ּיַ ָדָבר ַעְצמוֹ  ׁשֶ . ֶזה ּבְ
ה ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵחְרפּוהוּ , ֲאמּוִרים ּדְ ֶסֶתר ׁשֶ  ִאם ֲאָבל. ּבַ

ַפְרֶהְסָיא ֵחְרפּוהוּ  בֹודוֹ  ַעל ִלְמֹחל לוֹ  ָאסּור, ּבְ א, ּכְ  ֶאּלָ
ָבר ְונֹוֵטר נֹוֵקם ָנָחשׁ  ַהּדָ שׁ  ַעד, ּכְ ַבּקֵ ּיְ  ְמִחיָלה ּנוּ ִממֶּ  ׁשֶ
  :לוֹ  ְוִיְסַלח

 רמד סימן
 ח"י ּובוֹ , רבו אינו אפלו חכם בפני והדור קימה

  ְסִעיִפים:
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ה ִמְצַות. א ֵני ָלקּום ֲעׂשֵ ל ִמּפְ  ָזֵקן ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , ָחָכם ּכָ
א יק ֶאּלָ ים ַיּנִ  ִמְצָוה ְוֵכן, ַרּבוֹ  ֵאינוֹ  ְוֲאִפּלוּ , ְוַחּכִ
ֵני ָלקּום ַהְינוּ , יָבהשֵׂ  ִמּפְ ן ּדְ ְבִעים ּבֶ ָנה ׁשִ   ,ׁשָ

ב ֵמֵאיָמַתי. ב ֵניֶהם ָלקּום ַחּיָ יעַ , ִמּפְ ּגִ ּיַ ֶ  ְלתֹוךְ  ִמׁשּ
ע ֲעֹבר ַעד ַאּמֹוָתיו ַאְרּבַ ּיַ ֶנֶגד ׁשֶ ָניו ִמּכְ  ְורֹוֵכב. ּפָ
ךְ  ְמַהּלֵ ֵמי ּכִ   :ּדָ

ּנוּ  ֵעיָניו ְלַהֲעִצים ָאסּור. ג יעַ  ֹקֶדם ִמּמֶ ּגִ ּיַ  תֹוךְ לְ  ׁשֶ
ע ֵדי, ַאּמֹוָתיו ַאְרּבַ ּלֹא ּכְ ָניו ָלקּום ִיְצָטֵרךְ  ׁשֶ  ִמּפָ

יעַ  ּגִ ּיַ ׁשֶ ע ְלתֹוךְ  ּכְ   :ַאּמֹוָתיו ַאְרּבַ

ֵניֶהם עֹוְמִדים ֵאין. ד ֵבית ֹלא ִמּפְ ֵסא ּבְ ֵבית ְוֹלא ַהּכִ  ּבְ
ְרָחץ יב, ַהּמֶ ְכּתִ קּום: ּדִ שׁ  ִקיָמה ְוָהַדְרתָּ  ּתָ ּיֵ הּ  ׁשֶ  ּבָ

  :רִהּדוּ 

ֲעֵלי ֵאין. ה ִנּיֹות ּבַ ִבים ֻאּמָ ְפֵני ַלֲעֹמד ַחּיָ ְלִמיד ּבִ  ּתַ
ָעה ָחָכם ׁשָ עֹוְסִקים ּבְ ְמָלאְכָתן ׁשֶ  עֹוֵסק הּוא ְוִאם. ּבִ

ְמֶלאֶכת  ַלֲעֹמד ַעְצמוֹ  ַעל ְלַהְחִמיר ְורֹוֶצה ֲאֵחִרים ּבִ
ָניו אי ֵאינוֹ , ִמּפָ ַ   :ַרׁשּ

יַּ  ְלָחָכם ָראּוי ֵאין. ו ּבּור ַעל ְטִריחַ ׁשֶ ן ַהּצִ  ַלֲעֹבר ְלַכּוֵ
ַעְמדוּ  ִלְפֵניֶהם ּיַ ָניו ׁשֶ א, ִמּפָ ֶדֶרךְ  לוֹ  ֵיֵלךְ  ֶאּלָ , ְקָצָרה ּבְ

ֵדי ּלֹא ּכְ יף יּוַכל ְוִאם. ַלֲעֹמד ַיְרּבוּ  ׁשֶ ֶרךְ  ְלַהּקִ ֵדי ַהּדֶ  ּכְ
ּלֹא   :לוֹ  הּוא ְזכּות, ִלְפֵניֶהם ַיֲעֹבר ׁשֶ

ה ָחָכם ֲאִפּלוּ . ז ְפֵני עֹוֵמד, ֶיֶלד ּואׁשֶ ֵקן ּבִ ְפָלג ַהּזָ  ַהּמֻ
ִזְקָנה ב ְוֵאינוֹ . ּבְ א, קֹוָמתוֹ  ְמֹלא ַלֲעֹמד ַחּיָ ֵדי ֶאּלָ  ּכְ
רוֹ  ִרים, ּגֹוי ָזֵקן ַוֲאִפּלוּ . ְלַהּדְ ְדָבִרים אֹותוֹ  ְמַהּדְ  ּבִ

  :ְלָסְמכוֹ  ָיד לוֹ  ְונֹוְתִנים

ֵני. ח ֵני ֲחָכִמים ׁשְ  ָלקּום ָצִריךְ  ֶאָחד ֵאין, ְזֵקִנים ּוׁשְ
ֵני א, ֲחֵברוֹ  ִמּפְ ה ֶאּלָ   :ִהּדּור לוֹ  ַיֲעׂשֶ

יעַ  ַעד עֹוֵמד ֵאינוֹ , עֹוֵבר ָחָכם ָהרֹוֶאה. ט ּגִ ּיַ  ְלתֹוךְ  ׁשֶ
ע ָעַבר ְוֵכיָון, ַאּמֹוָתיו ַאְרּבַ ָפָניו ׁשֶ ב ִמּלְ  הּוא ְוִאם. יֹוׁשֵ

ָפָניו עֹוֵמד, ֻמְבָהק ַרּבוֹ  ב ְוֵאינוֹ  ֵעיָניו ְמֹלא ִמּלְ  יֹוׁשֵ
ֶסה ַעד ְתּכַ ּיִ ב ַעד אוֹ  ֵמֵעיָניו ׁשֶ ׁשֵ ּיֵ ְמקֹומוֹ  ׁשֶ   :ּבִ

ָחְכָמה ֻמְפָלג הּוא ִאם. י ינוֹ , ַרּבוֹ  ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , ּבְ  ּדִ
ַרּבוֹ    :ֻמְבָהק ּכְ

ָעה ֲאִפּלוּ . יא ׁשָ הּוא ּבְ ּתֹוָרה עֹוֵסק ׁשֶ  ַלֲעֹמד ָצִריךְ , ּבַ
ָניו   :ִמּפָ

ָחְכָמה ֻמְפָלג ֲאִפּלוּ , םָחכָ . יב אי, ּבְ ַ ְפֵני ַלֲעֹמד ַרׁשּ  ּבִ
הּוא ִמי ַעל ׁשֶ יםמַ  ּבַ   :ֲעׂשִ

ית ַאב ָרָאה. יג ין ּבֵ ָפָניו עֹוֵמד, ּדִ ְרֶאּנוּ  ִמּלְ ּיִ ֶ  ִמׁשּ
ֲעֹבר ַעד ֵעיָניו ְמֹלא ֵמָרחֹוק ּיַ ָפָניו ׁשֶ ע ִמּלְ   :ַאּמֹות ַאְרּבַ

יא ֶאת ָרָאה. יד ׂשִ ָפָניו ֵמדעוֹ , ַהּנָ , ֵעיָניו ְמֹלא ִמּלְ
ב ְוֵאינוֹ  ב ַעד יֹוׁשֵ ׁשֵ ּיֵ ְמקֹומוֹ  ׁשֶ ֶסה ַעד אוֹ  ּבִ ְתּכַ ּיִ  ׁשֶ

ם. ֵמֵעיָניו ֲחלוּ  ְוֻכּלָ ּמָ בֹוָדם ַעל ׁשֶ בֹוָדם, ּכְ , ָמחּול ּכְ
י ַעל ְוַאף ָדם ִמְצָוה ֵכן ּפִ ֵניֶהם ְוָלקּום ְלַכּבְ   :ְקָצת ִמּפְ

יא. טו ׂשִ ַהּנָ ׁשֶ ְדָרשׁ  ְלֵבית ָנסִנכְ  ּכְ  ְוֵאיָנם עֹוְמִדים, ַהּמִ
ִבים ּיֹאַמר ַעד יֹוׁשְ בוּ : ָלֶהם ׁשֶ ַאב. ׁשְ ׁשֶ ית ּכְ ין ּבֵ  ּדִ
ים, ִנְכָנס אן עֹוְמִדים ׁשּורֹות לוֹ  עֹוׂשִ אן ִמּכָ  ַעד, ּוִמּכָ
ב ׁשֵ ּיֵ ְמקֹומוֹ  ׁשֶ ֶהָחָכם. ּבִ ׁשֶ ל, ִנְכָנס ּכְ יעַ  ּכָ ּגִ ּיַ  לוֹ  ׁשֶ
ע ַאְרּבַ ָפָניו עֹוֵמד ֹוָתיוַאמּ  ּבְ  ְוֶאָחד עֹוֵמד ֶאָחד, ִמּלְ
ב ְכָנס ַעד, יֹוׁשֵ ּנִ ְמקֹומוֹ  ׁשֶ   :ּבִ

ֵני. טז ְזַמן, ֲחָכִמים ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּבְ ים ּבִ ָהַרּבִ  ׁשֶ
י ַעל ַמְפִסיִעים, ָלֶהם ְצִריִכים  ְוִנְכָנִסים ָהָעם ָראׁשֵ
ַבח ְוֵאין. ִלְמקֹוָמם ֵנס ָחָכם ְלַתְלִמיד ׁשֶ ּכָ ּיִ ַאֲחרֹוָנה ׁשֶ . ּבָ

  :ִלְמקֹומוֹ  ְוחֹוֵזר ִנְכָנס, ִלְצָרָכיו ָיָצא

ֵני. יז ֲאבֹוֵתיֶהם ֲחָכִמים ּבְ ים ׁשֶ ְרָנִסים ְמֻמּנִ  ַעל ּפַ
ּבּור ְזַמן, ַהּצִ שׁ  ּבִ ּיֵ ֶהם ׁשֶ ַעת ּבָ ֹמעַ  ּדַ  ִנְכָנִסים, ִלׁשְ

ִבים ֵניהֶ  ְוהֹוְפִכים ֲאִביֶהם ִלְפֵני ְויֹוׁשְ ֶנֶגד םּפְ . ֲאִביֶהם ּכְ
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ֶהם ֵאין ְוִאם ַעת ּבָ ֹמעַ  ּדַ ֵניֶהם הֹוְפִכים, ִלׁשְ י ּפְ ַלּפֵ  ּכְ
  :ָהָעם

ַיַחד ָהיוּ . יח ְפָלג ָחָכם, ּבְ ּמֻ ָחְכָמה ׁשֶ חּור ְוהּוא ּבְ  ְוָזֵקן ּבָ
ְפָלג ּמֻ ִזְקָנה ׁשֶ יָבה, ְקָצת ָחָכם ְוהּוא ּבְ יׁשִ ל ּבִ ין ׁשֶ  ּדִ

ל אוֹ  יב ַהָחְכָמה ַאַחר ְלִכיםהוֹ , ּתֹוָרה ׁשֶ  ֶהָחָכם ְלהֹוׁשִ
חּור ֹראשׁ  ּבָ ר ּבָ ה ּוְלַדּבֵ ִחּלָ ה. ּתְ ל ּוִבְמִסּבָ ה ׁשֶ ּתֶ  אוֹ  ִמׁשְ
ל ּוִאים ׁשֶ ְקָנה ַאַחר הֹוְלִכים, ִנׁשּ יבוֹ  ַהּזִ ֹראשׁ  ְלהֹוׁשִ . ּבָ
ָחְכָמה ֻמְפָלג ֶהָחָכם ְוִאם ֵקן ּבְ ִזְקָנה ֻמְפָלג ֵאינוֹ  ְוַהּזָ , ּבְ
כָ  ֵקן ְוִאם. ַהָחְכָמה ַאַחר הֹוְלִכים ָמקֹום לּבְ  ֻמְפָלג ַהּזָ

ִזְקָנה ָחְכָמה ֻמְפָלג ֵאינוֹ  ְוֶהָחָכם ּבְ ָכל, ּבְ  ָמקֹום ּבְ
ְקָנה ַאַחר הֹוְלִכים  ְוִאם. ְקָצת ָחָכם ְוהּוא הֹוִאיל, ַהּזִ

ָחְכָמה ֶזה ֹלא, ֻמְפָלג ֵמֶהם ֶאָחד ׁשּום ֵאין  ֶזה ְוֹלא ּבְ
ִזְקָנה ֵקן ,ּבְ ָכל קֹוֵדם ַהּזָ   :ָמקֹום ּבְ

  מלמדים הלכות

 רמה סימן
 ּובוֹ , תלמידים ולהעמיד לבנו ללמד אדם כל חיב

  ְסִעיִפים: ב"כ

ה ִמְצַות. א ד ָהִאישׁ  ַעל ֲעׂשֵ נוֹ  ֶאת ְלַלּמֵ  ְוִאם. ּתֹוָרה ּבְ
דוֹ  ֹלא ב, ָאִביו ִלּמְ   :ְלַעְצמוֹ  ִלְלֹמד ַחּיָ

ן לוֹ  ְוֵישׁ , ִלְלֹמד יךְ ָצרִ  הּוא ָהָיה. ב ד ּבֶ  ְוֵאין, ְלַלּמֵ
ֶגת ָידוֹ  ֶ יק ַמׂשּ ֵניֶהם ְלַהְסּפִ ֵניֶהם ִאם, ִלׁשְ ִוים ׁשְ  הּוא ׁשָ

נוֹ  ְוִאם. ִלְבנוֹ  קֹוֵדם יל ָנבֹון ּבְ ּכִ ְלַמד ַמה ּוַמׂשְ ּיִ ֶ  ׁשּ
ּנוּ  יֹוֵתר נוֹ , ִמּמֶ י ַעל ְוַאף. קֹוְדמוֹ  ּבְ ֵטל ֹלא ֵכן ּפִ  ִיּבָ
  :הּוא

ם. ג ׁשֵ ְצָוה ּכְ ּמִ ד ׁשֶ נוֹ  ֶאת ְלַלּמֵ ךְ , ּבְ ד ִמְצָוה ּכָ  ֶאת ְלַלּמֵ
ן נוֹ  ּבֶ ֱאַמר, ּבְ ּנֶ ם: ׁשֶ  ְוֹלא ָבֶניךָ  ְוִלְבֵני ְלָבֶניךָ  ְוהֹוַדְעּתָ

נוֹ  ְלֶבן ְלַבד ּבְ א, ּבִ ל ַעל ִמְצָוה ֶאּלָ ָרֵאל ָחָכם ּכָ ׂשְ  ִמּיִ

ד ְלִמיִדים ְלַלּמֵ ם, ַלּתַ ּגַ ִנים יםִנְקָראִ  ֵהם ׁשֶ א, ּבָ  ֶאּלָ
ְצָוה ּמִ ים ׁשֶ נוֹ  ְלַהְקּדִ נוֹ  ְלֶבן ּבְ נוֹ  ּוֶבן, ּבְ   :ֲחֵברוֹ  ְלֶבן ּבְ

ב. ד יר ַחּיָ ּכִ ד ְלַהׂשְ דוֹ , ִלְבנוֹ  ְמַלּמֵ  ְלֶבן ֲאָבל. ְלַלּמְ
ב ֵאינוֹ , ֲחֵברוֹ  יר ַחּיָ ּכִ   :ְלַהׂשְ

ד ַמְתִחיל ֵמֵאיָמַתי. ה ְתִחי, ִלְבנוֹ  ְלַלּמֵ ּיַ ֶ ר לִמׁשּ  ְלַדּבֵ
דוֹ  ַמְתִחיל ה ּתֹוָרה: ְלַלּמְ  ִראׁשֹון ּוָפסּוק' וגו ָלנוּ  ִצּוָ
ת ָרׁשַ ַמע ִמּפָ ךְ  ְוַאַחר ׁשְ דוֹ  ּכָ  ַעד, ְמַעט ְמַעט ְמַלּמְ
ֵהא ּיְ ֶבן ׁשֶ ה ּכְ ָ ׁשּ ֶבן אוֹ  ׁשִ ְבָעה ּכְ  ֵאֶצל מֹוִליכוֹ  ְוָאז, ׁשִ
ֵדי ינֹוקֹות ְמַלּמְ   :ּתִ

ִעי ִמְנָהג ָהָיה. ו ּלֹוֵקחַ  רּבָ ד ׁשֶ ינֹוקֹות ְמַלּמֵ ָכר ּתִ , ׂשָ
ב דוֹ  ַחּיָ ָכר ְלַלּמְ ׂשָ ְקָרא ַעד ּבְ ּיִ ְכָתב ּתֹוָרה ׁשֶ ּבִ הּ  ׁשֶ ּלָ . ּכֻ

ב ְוֵאינוֹ  דוֹ  ַחּיָ ָכר, ְלַלּמְ ׂשָ ָנה, ּבְ י ְוָהֵני. ּוְגָמָרא ִמׁשְ  ִמּלֵ
ֹלא ר ּדְ ְדִחיָקא, ֶאְפׁשָ א ֵליהּ  ּדִ ְעּתָ ר ִאם ֲאָבל, ׁשַ  ֶאְפׁשָ
ָנה ְלַאְגמּוֵריהּ  ִמְצָוה, ֵליהּ   ֲהָלכֹות, ּוְגָמָרא ִמׁשְ

דֹות   :ְוַאּגָ

יִבין. ז ֵדי מֹוׁשִ ינֹוקֹות ְמַלּמְ ָכל ּתִ  ְוָכל. ְוִעיר ִעיר ּבְ
ֵאין ִעיר הּ  ׁשֶ ד ּבָ ינֹוקֹות ְמַלּמֵ י ַמֲחִריִמין, ּתִ  ָהִעיר ַאְנׁשֵ
יבוּ  ַעד ּיֹוׁשִ ד ׁשֶ ינֹוקֹות ְמַלּמֵ יבוּ  אלֹ  ְוִאם. ּתִ , הֹוׁשִ

ֵאין, ָהִעיר ַמֲחִריִבין ם ָהעֹוָלם ׁשֶ א ִמְתַקּיֵ ֶהֶבל ֶאּלָ  ּבְ
יֶהם ל ּפִ ינֹוקֹות ׁשֶ ל ּתִ ית ׁשֶ ן ּבֵ   :ַרּבָ

ינֹוקֹות ַמְכִניִסים. ח ד ַהּתִ ן, ְלִהְתַלּמֵ ִנים ָחֵמשׁ  ּבֶ  ׁשָ
ֵלמֹות אן ּוְבָפחֹות, ׁשְ  הּוא ְוִאם. אֹוָתן ַמְכִניִסין ֵאין ִמּכָ

ן אֹותוֹ  ַמְכִניִסין, חּושׁ כָּ  ִנים' ו ּבֶ ֵלמֹות ׁשָ   :ׁשְ

ינֹוק ֲאִפּלוּ . ט ֵאינוֹ  ּתִ קּוהוּ  ֹלא, ִלְקרֹות ֵמִבין ׁשֶ  ְיַסּלְ
ם ָ א ִמׁשּ ב ֶאּלָ   :ָיִבין אּוַלי, ָהֲאֵחִרים ִעם ֵיׁשֵ

ה ֹלא. י ד אֹותוֹ  ַיּכֶ ת ַהְמַלּמֵ , ַאְכָזִרי מּוָסר, אֹוֵיב ַמּכַ
ׁשוֹ  ֹלא ל ְוֹלא ִטיםּבְ ַמּקֵ א, ּבְ ְרצּוָעה ֶאּלָ ה ּבִ   :ְקַטּנָ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 יד
 יד

ב. יא ָדם יֹוׁשֵ ל ּוְמַלּמְ ְיָלה ּוְקָצת ַהּיֹום ּכָ ֵדי, ֵמַהּלַ  ּכְ
ָכם ּיֹום ִלְלֹמד ְלַחּנְ ְיָלה ּבַ   :ּוַבּלַ

לוּ  ֹלא. יב ינֹוקֹות ְיַבּטְ ָלל ַהּתִ ת ֵמֶעֶרב חּוץ, ּכְ ּבָ  ׁשַ
סֹוף טֹוב יֹום ְוֶעֶרב   :ּיֹוםהַ  ּבְ

ִלין ֵאין. יג ינֹוקֹות ְמַבּטְ ית ְלִבְנַין ֲאִפּלוּ , ַהּתִ  ּבֵ
שׁ  ְקּדָ   :ַהּמִ

ינֹוקֹות קֹוִרין ֵאין. יד ת ַלּתִ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ִחּלָ ּלֹא ַמה, ִמּתְ ֶ  ׁשּ
ּום, ָלְמדוּ  ת ֹטַרח ִמׁשּ ּבָ ְראוּ  ַמה ֲאָבל. ׁשַ ּקָ ֶ ַעם ׁשּ  ּפַ
בָּ  ָלֶהם אֹותוֹ  ׁשֹוִנים, ַאַחת ׁשַ   :תּבְ

ינֹוקֹות ה"כ. טו יק, ּתִ ד ָלֶהם ַמְסּפִ  ָהיוּ . ֶאָחד ְמַלּמֵ
יִבין', מ ַעד, ה"כ ַעל יֹוֵתר עוֹ  ַאֵחר מֹוׁשִ  ְלַסּיְ

ִלּמּוָדם ִעים יֹוֵתר ָהיוּ . ּבְ ַנִים ַמֲעִמיִדים, ֵמַאְרּבָ   :ׁשְ

ָטן מֹוִליִכים. טז ד ַהּקָ ַלּמֵ ד ִמּמְ הּוא ַאֵחר ִלְמַלּמֵ  ׁשֶ
ּנוּ מִ  ָמִהיר ין, ּמֶ ִמְקָרא ּבֵ ין ּבְ ִדְקּדּוק ּבֵ ה. ּבְ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

ָהיוּ , ֲאמּוִרים ׁשֶ ֵניֶהם ּכְ ִעיר ׁשְ  ָנָהר ְוֵאין ַאַחת ּבְ
יֵניֶהם ַמְפִסיק ד אוֹ , ְלִעיר ֵמִעיר ֲאָבל. ּבֵ ָהר ִמּצַ  ַהּנָ
אֹוָתהּ  ְלִצּדוֹ  א אֹותוֹ  מֹוִליִכים ֵאין, ָהִעיר ּבְ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ

ר הָהיָ  ׁשֶ ְנָין ּגֶ ִריא ּבִ ֵאינוֹ , ּבָ   :ְמֵהָרה ִלּפֹל ָראּוי ׁשֶ

ד. יז ינֹוקֹות ְמַלּמֵ יחַ  ּתִ ּנִ ּמַ ינֹוקֹות ׁשֶ  אוֹ , ְויֹוֵצא ַהּתִ
ה עֹוׂשֶ ֶהם ַאֶחֶרת ְמָלאָכה ׁשֶ ל אוֹ , ִעּמָ ֵ ְתַרׁשּ ּמִ  ׁשֶ

ַתְלמּודוֹ  ְכָלל ֶזה ֲהֵרי, ּבְ ה ָארּור: ּבִ ' ה ְמֶלאֶכת ֹעׂשֶ
יב ֵאין ְלִפיָכךְ  הְרִמיָּ  ד ְלהֹוׁשִ א, ְמַלּמֵ ַעל ֶאּלָ , ִיְרָאה ּבַ

ק ִלְקֹרא ָמִהיר   :ּוְלַדְקּדֵ

אן ֵישׁ  ִאם. יח ד ּכָ ד ְמַלּמֵ ַלּמֵ ּמְ  ַאֵחר ּוָבא, ְלִתינֹוקֹות ׁשֶ
ּנוּ  טֹוב ִקין, ִמּמֶ ֵני ָהִראׁשֹון ְמַסּלְ ִני ִמּפְ ֵ   :ַהׁשּ

אן ֵישׁ  ִאם. יט ֵני ּכָ ה קֹוֵרא ָהֶאָחד, ִדיםְמַלמְּ  ׁשְ  ַהְרּבֵ
ק ְוֵאינוֹ  ֶהם ְמַדְקּדֵ  ֵאינוֹ  ְוֶאָחד, ָנכֹון ַעל ַלֲהִביָנם ִעּמָ

ל קֹוֵרא ךְ  ּכָ א, ּכָ ק ֶאּלָ ַדְקּדֵ ּמְ ֶהם ׁשֶ , ַלֲהִביָנם ִעּמָ
ק אֹותוֹ  לֹוְקִחין ַדְקּדֵ ּמְ   :יֹוֵתר ׁשֶ

ֵאין ִמי. כ ה לוֹ  ׁשֶ ָ ד ֹלא, ִאׁשּ ינֹוקֹות ְיַלּמֵ ֵני, ּתִ  ִמּפְ
ִאּמֹוֵתיֶהם ֵניֶהם ְמִביאֹות ׁשֶ ד ְוֵאין. ּבְ  ָצִריךְ  ַהְמַלּמֵ

ְהֶיה ּתִ ּתוֹ  ׁשֶ רּוָיה ִאׁשְ ֵבית ִעּמוֹ  ׁשְ א, ַהֵסֶפר ּבְ  ִהיא ֶאּלָ
ֵביָתהּ  ד ְוהּוא ּבְ ְמקֹומוֹ  ְמַלּמֵ   :ּבִ

ד ֹלא. כא ַלּמֵ ה ּתְ ָ ינֹוקֹות ִאׁשּ ֵני, ּתִ  ֲאִביֶהם ִמּפְ
ִביִאים ּמְ   :ֵניֶהםבְּ  ׁשֶ

ֵני ֶאָחד. כב ֵני אוֹ  ֶהָחֵצר ִמּבְ שׁ  ָמבֹוי ִמּבְ ּקֵ ּבִ  ֵליָעׂשֹות ׁשֶ
ד ינֹוקֹות ְמַלּמֵ ֵכָניו ֵאין, ּתִ ָידוֹ  ִלְמחֹות ְיכֹוִלים ׁשְ . ּבְ
ד ְוֵכן ינֹוקֹות ְמַלּמֵ א ּתִ ּבָ ִית ּוָפַתח ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ד ּבַ  ְלַלּמֵ

ינֹוקֹות ִצּדוֹ  ּתִ ֵדי, ּבְ ִביאוּ  ּכְ ּיָ ינֹוקֹות לוֹ  ׁשֶ  אוֹ  ֲאֵחִרים ּתִ
ֵדי בֹואוּ  ּכְ ּיָ ינֹוקֹות ׁשֶ ֵאֶצל ַהּתִ  ְיכֹוִלים ֵאין, ָלֶזה ֶזה ׁשֶ

ָידוֹ  ִלְמחֹות ֱאַמר, ּבְ ּנֶ יל ִצְדקוֹ  ְלַמַען ָחֵפץ' ה: ׁשֶ  ַיְגּדִ
ירְויַ  ּתֹוָרה   :ְאּדִ

 רמו סימן
 לומדים והיאך, תורה בתלמוד אדם כל שחיב

  ְסִעיִפים: ו"כ ּובוֹ , בשכר

ל. א ָרֵאל ִאישׁ  ּכָ ב ִיׂשְ ַתְלמּוד ַחּיָ ין, ּתֹוָרה ּבְ  ָעִני ּבֵ
ין יר ּבֵ ין, ָעׁשִ ֵלם ּבֵ גּופוֹ  ׁשָ ין ּבְ ַעל ּבֵ ין, ִיסּוִרים ּבַ  ּבֵ

חּור ין ּבָ דֹול ָזֵקן ּבֵ ר ָעִני ֲאִפּלוּ . ּגָ  ַעל ַהְמַחּזֵ
ָתִחים ַעל ֲאִפּלוּ , ַהּפְ ה ּבַ ָ  לוֹ  ִלְקּבֹעַ  בַחיָּ , ּוָבִנים ִאׁשּ

ּיֹום ּתֹוָרה ְלַתְלמּוד ְזַמן ְיָלה ּבַ ֱאַמר, ּוַבּלַ ּנֶ  ְוָהִגיתָ : ׁשֶ
ִאי ּוִמי ָוָלְיָלה יֹוָמם ּבוֹ  ר ׁשֶ ֵני, ִלְלֹמד לוֹ  ֶאְפׁשָ  ִמּפְ

ֵאינוֹ  ָלל יֹוֵדעַ  ׁשֶ ֵני אוֹ  ִלְלֹמד ּכְ ָרדֹות ִמּפְ שׁ  ַהּטְ ּיֵ , לוֹ  ׁשֶ
יק   :ִדיםַהּלֹומְ  ַלֲאֵחִרים ַיְסּפִ

ךְ  ְוַאַחר ּתֹוָרה ָאָדם ִיְלַמד. ב א ּכָ ָ ה ִיׂשּ ָ ִאם, ִאׁשּ א ׁשֶ ָ  ִיׂשּ
ה ָ ה ִאׁשּ ִחּלָ ר ִאי ּתְ ּתֹוָרה ַלֲעֹסק לוֹ  ֶאְפׁשָ  ֵמַאַחר ּבַ
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ֵרַחִים ארוֹ  ׁשֶ ַצּוָ ר ִאי ְוִאם. ּבְ ֹלא לוֹ  ֶאְפׁשָ ה ּבְ ָ , ִאׁשּ
ֵני ְצרוֹ  ִמּפְ ּיִ ר ׁשֶ ּבֵ א, ָעָליו ִמְתּגַ ָ האִ  ִיׂשּ ָ ה ׁשּ ִחּלָ   :ּתְ

ב ֵאיָמַתי ַעד. ג ֱאַמר, מֹותוֹ  יֹום ַעד, ִלְלֹמד ַחּיָ ּנֶ : ׁשֶ
ָבְבךָ  ָיסּורוּ  ּוֶפן יךָ  ְיֵמי ּכֹל ִמּלְ ּלֹא ְזַמן ְוָכל ַחּיֶ  ׁשֶ

ּתֹוָרה ַיֲעֹסק   :ׁשֹוֵכחַ  הּוא, ּבַ

ב. ד שׁ  ָאָדם ַחּיָ ּלֵ ִלישׁ , ִלּמּודוֹ  ְלׁשַ ּתֹוָרה ׁשְ ְכתָ  ּבַ ּבִ , בׁשֶ
ַהְינוּ  ָעה ּדְ ִרים ָהַאְרּבָ ִלישׁ , ְוֶעׂשְ ָנה ׁשְ ִמׁשְ ַהְינוּ , ּבְ  ּדְ
ַעל ּתֹוָרה ּבְ ה ׁשֶ ְכָתב ּתֹוָרה ּוֵפרּושׁ , ּפֶ ּבִ ְכַלל ׁשֶ , ֶזה ּבִ
ִלישׁ  ַתְלמּוד ׁשְ ַהְינוּ , ּבְ ִבין ּדְ ּיָ יל ׁשֶ ּכִ ָבר ַאֲחִרית ְוַיׂשְ  ּדָ

יתוֹ  ָבר ְויֹוִציא, ֵמֵראׁשִ ה, ָברדָּ  ִמּתֹוךְ  ּדָ ָבר ִויַדּמֶ  ּדָ
ִמּדֹות ְוָידּון ְלָדָבר ַהּתֹוָרה ּבְ ת ׁשֶ ֶהם ִנְדֶרׁשֶ ַדע ַעד ּבָ ּיֵ  ׁשֶ
ר ֵהיָאךְ  ְצֹות ִעּקַ ר ָהָאסּור יֹוֵצא ְוֵהיָאךְ  ַהּמִ ּתָ  ְוַהּמֻ

ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ָבִרים, ּבָ ַמד ּדְ ּלָ י ׁשֶ מּוָעה ִמּפִ ְ יַצד. ַהׁשּ , ּכֵ
ַעל ָהָיה נּות ּבַ ְמַלאְכּתוֹ  ֹוֵסקְוע ֻאּמָ עֹות' ג ּבִ יֹום ׁשָ  ּבְ
ּתֹוָרה' ְוט ּתֹוָרה ֵמֶהם' ג קֹוֵרא, ּבַ ְכָתב ּבַ ּבִ ' ּובג, ׁשֶ

ַעל ּתֹוָרה ּבְ ה ׁשֶ ָבר ָיִבין' ּוְבג, ּפֶ ָבר ִמּתֹוךְ  ּדָ ה. ּדָ ּמֶ  ּבַ
ָבִרים ת, ֲאמּוִרים ּדְ ְתִחּלַ ל ִלּמּודוֹ  ּבִ  ֲאָבל. ָאָדם ׁשֶ

יל ְגּדִ ּיַ ׁשֶ תּ  ּכְ  ּתֹוָרה ִלְלֹמד ָצִריךְ  ְיֵהא ְוֹלא ֹוָרהּבַ
ְכָתב ּבִ ִמיד ַלֲעֹסק ְוֹלא ׁשֶ ּתֹוָרה ּתָ ַעל ּבַ ּבְ ה ׁשֶ  ִיְקָרא, ּפֶ
ים ִעּתִ ִנים ּבְ ְכָתב ּתֹוָרה ְמֻזּמָ ּבִ ַעל ּתֹוָרה ְוִדְבֵרי ׁשֶ ּבְ  ׁשֶ

ה ֵדי, ּפֶ ּלֹא ּכְ ח ׁשֶ ּכַ ָבר ִיׁשְ יֵני ּדָ ל ְוִיְפֶנה, ַהּתֹוָרה ִמּדִ  ּכָ
ְלַבד ְלַתְלמּוד ָיָמיו ּוב ִלּבוֹ  ֹרַחב ְלִפי ּבִ ְעּתוֹ  ְוִיׁשּ   :ּדַ

ֲהגוּ  ָמקֹום. ה ּנָ ד ׁשֶ ְכָתב ּתֹוָרה ְלַלּמֵ ּבִ ָכר ׁשֶ ׂשָ ר, ּבְ  ֻמּתָ
ד ָכר ְלַלּמֵ ׂשָ ַעל ּתֹוָרה ֲאָבל, ּבְ ּבְ ה ׁשֶ ד ָאסּור ּפֶ  ְלַלּמֵ
ָכר ׂשָ ֶדּנוּ  ִמי ָמָצא ֹלא. ּבְ ַלּמְ ּיְ ִחנָּ  ׁשֶ ָכר ִיְלַמד, םּבְ ׂשָ . ּבְ
י ַעל ְוַאף ֻהְצַרךְ  ּפִ ָכר ִלְלֹמד ׁשֶ ׂשָ ם: ֹיאַמר ֹלא, ּבְ ׁשֵ  ּכְ

י ַמְדּתִ ּלָ ָכר ׁשֶ ׂשָ ךְ  ּבְ ד ּכָ ָכר ֲאַלּמֵ ׂשָ א, ּבְ ד ֶאּלָ  ְיַלּמֵ
ם ַלֲאֵחִרים ִחּנָ ֲהגוּ  ּוַמה. ּבְ ּנָ ֶ ָנא ׁשּ ד ָהִאּדָ  ַהּכֹל ְלַלּמֵ
ָכר ׂשָ ה לוֹ  ֵאין ִאם, ּבְ ּמֶ ְרֵנסלְ  ּבַ ֵרי, ִהְתּפַ  ֵישׁ  ַוֲאִפּלוּ , ׁשָ

ַכר הּוא ִאם, לוֹ  ָלה ׂשְ ּטָ מּוָכח ּבַ יחַ , ּדְ ּנִ ּמַ ל ׁשֶ  ֲעָסָקיו ּכָ
אוֹ  ָ נוֹ  ּוַמׂשּ ֵרי, ּוַמּתָ   :ׁשָ

ה. ו ָ ְמָדה ִאׁשּ ּלָ ָכר ָלהּ  ֵישׁ  ּתֹוָרה ׁשֶ ַכר ֹלא ֲאָבל, ׂשָ ׂשְ  ּכִ
ֵני, ָהִאישׁ  ֵאיָנהּ  ִמּפְ ה ׁשֶ י ַעל ְוַאף. הְועֹושָׂ  ְמֻצּוָ שׁ  ּפִ ּיֵ  ׁשֶ

ָכר ָלהּ  ּלֹא ל"ֲחזַ  ִצּווּ , ׂשָ ד ׁשֶ ּתוֹ  ֶאת ָאָדם ְיַלּמֵ  ּבִ
ֵני, ּתֹוָרה ֹרב ִמּפְ ים ׁשֶ ׁשִ ן ֵאין ַהּנָ ְעּתָ ֶנת ּדַ  ְמֻכּוֶ

ד ְבֵרי ּומֹוִציאֹות, ְלִהְתַלּמֵ  ְלִפי ֲהַבאי ְלִדְבֵרי ּתֹוָרה ּדִ
ן ֲעִנּיּות ְעּתָ ל: םֲחָכִמי ָאְמרוּ . ּדַ ד ּכָ ּתוֹ  ֶאת ַהְמַלּמֵ  ּבִ
ִאּלוּ , ּתֹוָרה ָדהּ  ּכְ ְפלּות ְמַלּמְ ה ּתִ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ֲאמּוִרים ּדְ

תֹוָרה ַעל ּבְ ּבְ ה ׁשֶ ְכָתב ּתֹוָרה ֲאָבל, ּפֶ ּבִ ד ֹלא ׁשֶ  ְיַלּמֵ
ה אֹוָתהּ  ִחּלָ ָדהּ  ְוִאם, ְלַכּתְ ָדהּ  ֵאינוֹ  ְמַלּמְ ְמַלּמְ   :ְפלּותתִּ  ּכִ

ֵאינוֹ  ְלַתְלִמיד ּתֹוָרה ִדיןְמַלמְּ  ֵאין. ז א, ָהגּון ׁשֶ  ֶאּלָ
ֶדֶרךְ  אֹותוֹ  ּוַמְנִהיִגין ַלּמּוָטב אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין ָרה ּבְ  ְיׁשָ
ךְ  ְוַאַחר, אֹותוֹ  ּובֹוְדִקין  ְלֵבית אֹותוֹ  ַמְכִניִסין ּכָ
ְדָרשׁ  ִדין ַהּמִ   :אֹותוֹ  ּוְמַלּמְ

ֵאינוֹ  ָהַרב. ח ֶדֶרךְ  הֹוֵלךְ  ׁשֶ י ַעל ַאף, ָבהטוֹ  ּבְ  ּפִ
ָחָכם דֹול ׁשֶ  ְלֵמִדין ֵאין, לוֹ  ְצִריִכים ָהָעם ְוָכל הּוא ּגָ
ּנוּ  ֲחֹזר ַעד ִמּמֶ ּיַ   :ְלמּוָטב ׁשֶ

יַצד. ט ִדים ּכֵ ב ָהַרב, ְמַלּמְ ֹראשׁ  יֹוׁשֵ ְלִמיִדים ּבָ  ְוַהּתַ
ִפים ְלָפָניו ֲעָטָרה ֻמּקָ ֵדי, ּכַ ְהיוּ  ּכְ ּיִ ם ׁשֶ ּלָ  ֶאת רֹוִאים ּכֻ

ָבָריו ְוׁשֹוְמִעין ַרבהָ  ב ְוֹלא. ּדְ ֵסא ַעל ָהַרב ֵיׁשֵ  ַהּכִ
ְרַקע ַעל ְוַתְלִמיָדיו א, ַהּקַ  אוֹ  ָהָאֶרץ ַעל ַהּכֹל אוֹ  ֶאּלָ

ְסאֹות ַעל ַהּכֹל   :ַהּכִ

ד ָהַרב. י ּמֵ ּלִ ְלִמיִדים ֵהִבינוּ  ְוֹלא ׁשֶ  ִיְכֹעס ֹלא, ַהּתַ
א, ֲעֵליֶהם ָבר ְוחֹוֵזר ׁשֹוֶנה ֶאּלָ ה ַהּדָ ּמָ ָעִמים ּכַ  ַעד, ּפְ
ִבינוּ  ּיָ ְלִמיד ֹיאַמר ְוֹלא. ַהֲהָלָכה ֹעֶמק ׁשֶ י: ַהּתַ , ֵהַבְנּתִ
א, ֵהִבין ֹלא ְוהּוא ה ְוׁשֹוֵאל ְוחֹוֵזר ׁשֹוֵאל ֶאּלָ ּמָ  ּכַ

ָעִמים י: לוֹ  ֹיאַמר, ַרּבוֹ  ָעָליו ִיְכֹעס ְוִאם, ּפְ , ַרּבִ
יְוַדעְ  ָצִריךְ  ֲאִני ְוִלְלֹמד ִהיא ּתֹוָרה   :ְקָצָרה ּתִ
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ְלִמיד ְיֵהא ְוֹלא. יא ַמד ֵמֲחֵברוֹ  ּבֹושׁ  ַהּתַ ּלָ ַפַעם ׁשֶ  ּבְ
ה אוֹ  ִראׁשֹוָנה ִנּיָ ה ַאַחר ֲאִפּלוּ  ָלַמד ֹלא ְוהּוא ׁשְ ּמָ  ּכַ
ָעִמים ִאם, ּפְ שׁ  ׁשֶ ּיֵ ָבר ִנְתּבַ  ְויֹוֵצא ִנְכָנס ִנְמָצא ֶזה ִמּדָ
ְדָרשׁ  ְלֵבית לוּ  ָלַמד ֹלא ְוהּוא ַהּמִ ן ְוַעל, םּכְ : ָאְמרוּ  ּכֵ
ן ֹלא ְיׁשָ ָדן ְוֹלא ָלֵמד ַהּבַ ּפְ ד ַהּקַ ה. ְמַלּמֵ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

ּלֹא, ֲאמּוִרים ְלִמיִדים ֵהִבינוּ  ׁשֶ ָבר ַהּתַ ֵני ַהּדָ , ָעְמקוֹ  ִמּפְ
ֵני אוֹ  ן ִמּפְ ְעּתָ ִהיא ּדַ ר ִאם ֲאָבל, ְקָצָרה ׁשֶ  ָלַרב ִנּכָ

ֵהם ִלים ׁשֶ ְ ִדְברֵ  ִמְתַרׁשּ ים ּתֹוָרה יּבְ  ֲעֵליֶהם ּוִמְתַרּפִ
ב, ֵהִבינוּ  ֹלא ּוְלִפיָכךְ   ּוְלַהְכִליָמם ֲעֵליֶהם ִלְכֹעס ַחּיָ
ְדָבִרים ֵדי ּבִ ָדן ּכְ  ָמָרה ְזֹרק: ָאְמרוּ  ֶזה ְוַעל, ְלַחּדְ

ְלִמיִדים ּתַ  ֹראשׁ  ַקּלּות ִלְנֹהג ָלַרב ָראּוי ֵאין ְלִפיָכךְ . ּבַ
ְפֵני ְלִמיִדים ּבִ ֹחק אְולֹ , ַהּתַ ְפֵניֶהם ִלׂשְ  ֶלֱאֹכל ְוֹלא, ּבִ

ּתֹות ֶהם ְוִלׁשְ ֵדי, ִעּמָ ֵהא ּכְ ּתְ ֶלת ֵאיָמתוֹ  ׁשֶ  ֲעֵליֶהם ֻמּטֶ
ּנוּ  ְוִיְלְמדוּ    :ְמֵהָרה ִמּמֶ

ֵנס ָהַרב ֶאת ׁשֹוֲאִלין ֵאין. יב ּכָ ּיִ ׁשֶ ְדָרשׁ  ְלֵבית ּכְ  ַהּמִ
ד ב ַעד, ִמּיָ ֵ ְתַיׁשּ ּתִ ְעּתוֹ  ׁשֶ ְלִמיד ְוֵאין. ָעָליו ּדַ  ׁשֹוֵאל ַהּתַ

ֵנס ּכָ ּיִ ׁשֶ ב ַעד, ּכְ ׁשְ ּיֵ ַנִים ׁשֹוֲאִלים ְוֵאין. ְוָינּוחַ  ׁשֶ  ׁשְ
ֶאָחד א, ַאֵחר ֵמִעְנָין ָהַרב ֶאת ׁשֹוֲאִלים ְוֵאין. ּכְ  ֶאּלָ
ֵהם ִעְנָין ֵמאֹותוֹ  ֵדי, ּבוֹ  עֹוְסִקים ׁשֶ ּלֹא ּכְ שׁ  ׁשֶ ּיֵ . ִיְתּבַ

לְ  ֶאת ְלַהְטעֹות ָלַרב ְוֵישׁ  ֵאלֹוָתיו ִמיִדיםַהּתַ ׁשְ  ּבִ
ים ֲעׂשִ ה ּוַבּמַ עֹוׂשֶ ֵדי, ִלְפֵניֶהם ׁשֶ ָדם ּכְ ַדע ּוְכֵדי ְלַחּדְ ּיֵ  ׁשֶ

ּלֹוְמִדים ַמה זֹוְכִרים ֵהם ִאם ֶ  לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין. ׁשּ
שׁ  ּיֵ ֹאל ְרׁשּות לוֹ  ׁשֶ ִעְנָין אֹוָתם ִלׁשְ ֵאין ַאֵחר ּבְ  ׁשֶ

ֵדי, ּבוֹ  עֹוְסִקים   :ְלָזְרָזם ּכְ

ד ׁשֹוֲאִלים ֵאין. יג יִבים ְוֵאין ְמֻעּמָ ד ְמׁשִ  ְוֹלא. ְמֻעּמָ
בֹוהּ  ֵקִנים ֵמֲאחֹוֵרי ְוֹלא, ֵמָרחֹוק ְוֹלא ִמּגָ  ְוֵאין. ַהּזְ

א ׁשֹוֲאִלים ִעְנָין ֶאּלָ א ׁשֹוֲאִלים ְוֵאין. ּכָ ְרָאה ֶאּלָ . ִמּיִ
ַאל ְוֹלא ִעְנָין ִיׁשְ   :ֲהָלכֹות' ִמג יֹוֵתר ּבָ

נַ . יד ֲאלוּ  ִיםׁשְ ָ ׁשּ ַאל ֶאָחד, ׁשֶ ִעְנָין ׁשָ ַאל ְוֶאָחד ּכָ  ׁשָ
ּלֹא ִעְנָין ׁשֶ ה. ְלָכִעְנָין ִנְזָקִקים, ּכָ ֵאינוֹ  ַמֲעׂשֶ  ְוׁשֶ

ה ה ִנְזָקִקים, ַמֲעׂשֶ ֲעׂשֶ  ִנְזָקִקין, ּוִמְדָרשׁ  ֲהָלָכה. ַלּמַ
ָדה ִמְדָרשׁ . ַלֲהָלָכה ְדָרשׁ  ִנְזָקִקין, ְוַאּגָ ָדה. ַלּמִ  לְוקַ  ַאּגָ
ָוה ּוְגֵזָרה ָוֹחֶמר ַקל. ָוֹחֶמר ְלַקל ִנְזָקִקין, ָוֹחֶמר , ׁשָ

  :ָוֹחֶמר ְלַקל ִנְזָקִקין

ֹוֲאִלים ָהיוּ . טו ְלִמיד ְוֶאָחד ָחָכם ֶאָחד ַהׁשּ , ָחָכם ּתַ
ְלִמיד. ֶלָחָכם ִנְזָקִקין  ִנְזָקִקין, ָהָאֶרץ ְוַעם ָחָכם ּתַ

ְלִמיד ֵניֶהם. ָחָכם ַלּתַ ֵניֶהם, ֲחָכִמים ׁשְ ְלִמיִדים ׁשְ , ּתַ
ֵניֶהם י ׁשְ ֲאלוּ , ָהֶאֶרץ ַעּמֵ ֵניֶהם ׁשָ י ׁשְ ּתֵ ׁשְ  אוֹ  ֲהָלכֹות ּבִ
י ּתֵ ׁשְ ֵאלֹות ּבִ י, ׁשְ ּתֵ ׁשּובֹות ׁשְ ֵני, ּתְ ים ׁשְ  ָהְרׁשּות, ַמֲעׂשִ
ַיד יב ּבְ ׁשִ ְרֶצה ְלִמי, ַהּמֵ ּיִ ים ׁשֶ   :ַיְקּדִ

ִנים ֵאין. טז ֵבית ְיׁשֵ ְדָרשׁ  ּבְ ְתַנְמֵנם ְוָכל .ַהּמִ ֵבית ַהּמִ  ּבְ
ְדָרשׁ  ית ָחְכָמתוֹ  ַהּמִ ֱאַמר ְקָרִעים ַנֲעׂשֵ ּנֶ  ּוְקָרִעים: ׁשֶ
ישׁ  ְלּבִ   :נּוָמה ּתַ

יִחין ֵאין. יז ֵבית ְמׂשִ ְדָרשׁ  ּבְ א ַהּמִ ִדְבֵרי ֶאּלָ . ּתֹוָרה ּבְ
שׁ  ִמי ֲאִפּלוּ  ְתַעּטֵ ּנִ ֵבית, ְרפּוָאה: לוֹ  אֹוְמִרים ֵאין, ׁשֶ  ּבְ
ת. ְדָרשׁ ַהמִּ  ַ ית ּוְקֻדׁשּ ְדָרשׁ  ּבֵ ת ֲחמּוָרה ַהּמִ ַ ֻדׁשּ ית ִמּקְ  ּבֵ

ֶנֶסת   :ַהּכְ

ְלמּוד. יח קּול ּתֹוָרה ּתַ ֶנֶגד ׁשָ ל ּכְ ְצֹות ּכָ  ָהָיה. ַהּמִ
ת ְלָפָניו ּיַ ר ִאם, ּתֹוָרה ְוַתְלמּוד ִמְצָוה ֲעׂשִ  ֶאְפׁשָ
ְצָוה ְלמּודוֹ  יקַיְפסִ  ֹלא ֲאֵחִרים ְיֵדי ַעל ְלֵהָעׂשֹות ַלּמִ , ּתַ

ה ָלאו ְוִאם ְצָוה ַיֲעׂשֶ   :ְלתֹוָרתוֹ  ְוַיֲחֹזר ַהּמִ

ת. יט ִחּלַ ינוֹ  ּתְ ל ּדִ ְלמּוד ַעל ָאָדם ׁשֶ  ְוַאַחר, ּתֹוָרה ּתַ
ךְ  ָאר ַעל ּכָ יו ׁשְ   :ַמֲעׂשָ

ּתֹוָרה ָאָדם ַיֲעֹסק ְלעֹוָלם. כ ּלֹא ֲאִפּלוּ , ּבַ ָמהּ  ׁשֶ , ִלׁשְ
ּתֹוךְ  ּמִ ּלֹא ׁשֶ ָמהּ לִ  ׁשֶ א ׁשְ ָמהּ  ּבָ   :ִלׁשְ
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ְבֵרי ֵאין. כא ִמים ַהּתֹוָרה ּדִ ִמי ִמְתַקּיְ ה ּבְ ְתַרּפֶ ּמִ  ַעְצמוֹ  ׁשֶ
לֹוְמִדים ְוֹלא, ֲעֵליֶהם  ֲאִכיָלה ּוִמּתֹוךְ  ִעּדּון ִמּתֹוךְ  ּבְ
ה ִתּיָ א, ּוׁשְ ִמי ֶאּלָ ִמית ּבְ ּמֵ  ּגּופוֹ  ּוְמַצֵער ָעֶליהָ  ַעְצמוֹ  ׁשֶ
ִמיד ָנה ןִיתֵּ  ְוֹלא, ּתָ יו ּוְתנּוָפה ְלֵעיָניו ׁשֵ   :ְלַעְפַעּפָ

ִרית. כב רּוָתה ּבְ ל ּכְ ּכָ ֵבית ַהּלֹוֵמד ׁשֶ ֶנֶסת ּבְ  ֹלא ַהּכְ
ְמֵהָרה חַ  הּוא ּבִ ּכֵ ֵגעַ  ְוָכל, ְמׁשַ ַתְלמּודוֹ  ַהּיָ ִצְנָעה ּבְ  ּבְ
ים ֱאַמר, ַמְחּכִ ּנֶ ִמיעַ  ְוָכל ָחְכָמה ְצנּוִעים ְוֶאת: ׁשֶ ׁשְ  ַהּמַ
ַעת קֹולוֹ  ׁשְ ְלמּודוֹ  ּבִ ם, ּתַ ָידוֹ  ִמְתַקּיֵ  ַהּקֹוֵרא ֲאָבל. ּבְ
ַלַחשׁ  ְמֵהָרה, ּבְ   :ׁשֹוֵכחַ  הּוא ּבִ

רֹוֶצה ִמי. כג ִכְתָרהּ  ִלְזּכֹות ׁשֶ ל ּבְ ֵהר, ּתֹוָרה ׁשֶ ָכל ִיּזָ  ּבְ
ד ְוֹלא ֵלילֹוָתיו ָנה ֵמֶהן ַאַחת ֲאִפּלוּ  ְיַאּבֵ ׁשֵ ֲאִכיָלה, ּבְ  ּבַ
ה ִתּיָ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא יָחהְושִׂ  ּוׁשְ א, ּבָ ִדְבֵרי ֶאּלָ  ָחְכָמה ּבְ
  :ּתֹוָרה ְוַתְלמּוד

ל. כד ִית ּכָ ֵאין ּבַ ְבֵרי ׁשֶ ָמִעים ּתֹוָרה ּדִ ְיָלה ּבוֹ  ִנׁשְ ּלַ , ּבַ
  :אֹוַכְלּתוֹ  ֵאשׁ 

ל. כה ר ּכָ ֶאְפׁשָ ּתֹוָרה ַלֲעֹסק לוֹ  ׁשֶ  אוֹ , עֹוֵסק ְוֵאינוֹ  ּבַ
ָרא ּקָ ָנה ׁשֶ יחַ  ָהעֹוָלם ְלַהְבֵלי ֵרשׁ ּופֵ  ְוׁשָ ְלמּודוֹ  ְוִהּנִ  ּתַ
ְכַלל ֶזה ֲהֵרי, ּוְזָנחוֹ  י ּבִ ַבר ּכִ ָזה' ה ּדְ   ּבָ

ל. כו ל ּכָ ר ַהּתֹוָרה ֶאת ַהְמַבּטֵ ָלהּ  סֹופוֹ , ֵמֹעׁשֶ  ְלַבּטְ
ם ְוָכל. ֵמֹעִני ָמהּ  סֹוָפהּ , ֵמֹעִני ַהּתֹוָרה ֶאת ַהְמַקּיֵ  ְלַקּיְ
ר   :ֵמֹעׁשֶ

  צדקה הלכות

 רמז סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , עליה כופין ואם, צדקה שכר גדל

ה ִמְצַות. א ן ֲעׂשֵ ִפי ְצָדָקה ִלּתֵ ַגת ּכְ ָ ה, ָיד ַהׂשּ  ְוַכּמָ
ָעִמים ינוּ  ּפְ הּ  ִנְצַטּוֵ ִמְצַות ּבָ ה ּבְ ה ֹלא ְוֵישׁ . ֲעׂשֵ ֲעׂשֶ  ּתַ

ֲעִלים ּמַ הּ  ֵעיָניו ּבַ ּנָ ֱאַמר, ִמּמֶ ּנֶ ץְתאַ  ֹלא: ׁשֶ  ֶאת ּמֵ

ֲעִלים ְוָכל ָיְדךָ  ֶאת ִתְקּפֹץ ְוֹלא ְלָבְבךָ   ֵעיָניו ַהּמַ
הּ  ּנָ ַעל ִנְקָרא ִמּמֶ ִלּיַ . ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת עֹוֵבד ּוְכִאּלוּ , ּבְ
ֵהר ֵישׁ  ּוְמֹאד הּ  ִלּזָ י, ּבָ ר ּכִ ֹבא ֶאְפׁשָ ּיָ ִפיכּות ִליֵדי ׁשֶ  ׁשְ
ִמים מּות, ּדָ ּיָ שׁ  ֶהָעִני ׁשֶ ן ֹלא ִאם ַהְמַבּקֵ ד לוֹ  ִיּתֵ , ִמּיָ

עּוְבָדא ַנחּום ּכְ ם ִאישׁ  ּדְ   :זוֹ  ּגַ

ָדָקה ִמן ַמֲעִני ָאָדם ֵאין ְלעֹוָלם. ב ָבר ְוֹלא, ַהּצְ  ַרע ּדָ
ק ְוֹלא ל ֶהּזֵ ְלּגֵ ֱאַמר, ָיָדהּ  ַעל ִמְתּגַ ּנֶ ה ְוָהָיה: ׁשֶ  ַמֲעׂשֵ

ָדָקה לֹום ַהּצְ   :ׁשָ

ל. ג ים ַעל ַהְמַרֵחם ּכָ   :ָעָליו ְמַרֵחם ה"קבה, ָהֲעִנּיִ

ָדָקה. ד ֵזרֹות ֶאת ּדֹוָחה ַהּצְ ׁשֹות ַהּגְ יל ּוְבָרָעב, ַהּקָ ּצִ  ּתַ
ֶות מוֹ , ִמּמָ ֵאַרע ּכְ ְרִפית ׁשֶ   :ַלּצָ

 רמח סימן
  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , לקבלה ראוי ומי בה חיב מי

ל. א ב ָאָדם ּכָ ן ַחּיָ ְתפַּ  ָעִני, ֲאִפּלוּ , ְצָדָקה ִלּתֵ  ְרֵנסַהּמִ
ָדָקה ִמן ב ַהּצְ ן ַחּיָ ה ִלּתֵ נוּ  ִמּמַ ּתְ ּיִ ֶ ּנֹוֵתן ּוִמי. לוֹ  ׁשּ  ׁשֶ

חֹות ה ּפָ ָראּוי ִמּמַ ֶ ן ׁשּ ית, ִלּתֵ ין ּבֵ ין אֹותוֹ  ּכֹוִפין ּדִ  ּוַמּכִ
ת אֹותוֹ  ן ַעד ַמְרדּות ַמּכַ ּתֵ ּיִ ֲאָמדּוהוּ  ַמה ׁשֶ ֶ ן ׁשּ , ִלּתֵ

ָפָניו ִלְנָכָסיו ְויֹוְרִדים ּנוּ  ִחיןְולֹוקְ  ּבְ ָראּוי ַמה ִמּמֶ ֶ  לוֹ  ׁשּ
ן   :ִלּתֵ

ִנים. ב ּכְ ָדָקה ַעל ְמַמׁשְ ֶעֶרב ֲאִפּלוּ , ַהּצְ ת ּבְ ּבָ   :ׁשַ

 ְלִפְדיֹון ֲאִפּלוּ , ְצָדָקה ֲעֵליֶהם ּפֹוְסִקין ֵאין, ְיתֹוִמים. ג
בּוִיים ה ָממֹון ָלֶהם ֵישׁ  ֲאִפּלוּ , ׁשְ א, ַהְרּבֵ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ֵדי, ִלְכבֹוָדם ֵליֶהםעֲ  ּפֹוְסִקין ֵצא ּכְ ּיֵ ם ָלֶהם ׁשֶ   :ׁשֵ

ֵאי. ד ּבָ ִלין ֵאין, ְצָדָקה ּגַ ים ְמַקּבְ ׁשִ  ּוֵמָהֲעָבִדים ֵמַהּנָ
ינֹוקֹות א, ּוֵמַהּתִ ָבר ֶאּלָ ָבר ֹלא ֲאָבל, מּוָעט ּדָ דֹול ּדָ  ּגָ

ֶחְזָקתוֹ  זּול ׁשֶ נּוב אוֹ  ּגָ ל ּגָ ֶ ה. ֲאֵחִרים ִמׁשּ  הּוא ְוַכּמָ
ָבר ר ְלִפי ַהּכֹל, מּוָעט ּדָ ָעִלים ֹעׁשֶ  ְוָהֵני. ַוֲעִנּיּוָתם ַהּבְ
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י ְסָתָמא ִמּלֵ ַעל ִאם ֲאָבל, ּבִ ל ֲאִפּלוּ , מֹוֶחה ַהּבַ  ּכָ
הּוא ל ָאסּור ׁשֶ   :ֵמֶהם ְלַקּבֵ

ה ִאם. ה ָ יָרה ָהִאׁשּ ּכִ ד ִהׂשְ ַעל ָיַדע ִאם, ִלְבָנהּ  ְמַלּמֵ  ַהּבַ
ַתק אי ְוׁשָ ָתה ַמהבְּ  ֵליהּ  ִניָחא ַוּדַ ָעׂשְ ֶ  ִאם ֲאָבל. ׁשּ
ר מֹוֶחה יהָ  ֵאין, ְלַאְלּתַ ַמֲעׂשֶ לּום ּבְ   :ּכְ

ן. ו אֹוֵכל ּבֵ  נֹוֵתן, ַרּבוֹ  ִעם ָהאֹוֵכל ְוֶעֶבד ָאִביו ֵאֶצל ׁשֶ
רּוָסה ל ִלְבנוֹ  אוֹ  ְלָעִני ּפְ שׁ  ְוֵאינוֹ  אֹוֲהבוֹ  ׁשֶ  חֹוׁשֵ
ּום ֶזל ִמׁשּ ךְ , ּגֶ ּכָ ֲעֵלי ָנֲהגוּ  ׁשֶ תִּ  ּבַ   :יםּבָ

ּנֹוֵתן ׁשּועַ  ָאָדם. ז  אוֹ , לוֹ  ֵמָהָראּוי יֹוֵתר ְצָדָקה ׁשֶ
יֵצר ּמֵ אי ְונֹוֵתן ְלַעְצמוֹ  ׁשֶ ּבַ ֵדי ַלּגַ ּלֹא ּכְ שׁ  ׁשֶ ּיֵ , ִיְתּבַ
ּנוּ  ְוִלְגּבֹות ְלָתְבעוֹ  ָאסּור אי, ְצָדָקה ִמּמֶ ּבַ  ְוַהּגַ

ְכִלימוֹ  ּמַ ּנוּ  ְוׁשֹוֵאל ׁשֶ ּנוּ  ַרעִלפָּ  ה"הקב ָעִתיד, ִמּמֶ   :ִמּמֶ

 ְוַיְרִחיב ֵהַרע ִיְצרוֹ  ָיכֹוף, ְלַעְצמוֹ  ִלְזּכֹות ָהרֹוֶצה. ח
ָבר ְוָכל, ָידוֹ  הּוא ּדָ ם ׁשֶ ַמִים ְלׁשֵ  ֵמַהּטֹוב ִיְהֶיה ׁשָ

ֶפה ָנה ִאם. ְוַהּיָ ית ּבָ ה ּבֵ ִפּלָ ית ָנֶאה ִיְהֶיה, ּתְ  ִמּבֵ
יָבתוֹ  תֹוקוְ  ֵמַהּטֹוב ַיֲאִכיל, ָרֵעב ֶהֱאִכיל. ְיׁשִ  ַהּמָ

ְלָחנוֹ  ׁשֻ ּבְ ָסה. ׁשֶ ֶפה ְיַכֶסה, ָעֹרם ּכִ ְכסּותוֹ  ֵמַהּיָ ּבִ . ׁשֶ
ישׁ  ָבר ִהְקּדִ ישׁ , ּדָ ֶפה ַיְקּדִ ְנָכָסיו ֵמַהּיָ ּבִ  הּוא ְוֵכן. ׁשֶ
ל: אֹוֵמר   'ַלה ֵחֶלב ּכָ

 רמט סימן
  ְסִעיִפים: ז"ט ּובוֹ , יתננה וכיצד לתן חיב כמה

עּור. א ֶגת ָידוֹ  ִאם ,ְנִתיָנָתהּ  ׁשִ ֶ ן, ַמׂשּ ִפי ִיּתֵ  ֹצֶרךְ  ּכְ
ים ֶגת ָידוֹ  ֵאין ְוִאם. ָהֲעִנּיִ ֶ ל ַמׂשּ ךְ  ּכָ ן, ּכָ  ֹחֶמשׁ  ַעד ִיּתֵ
ְבָחר ִמן ִמְצָוה, ְנָכָסיו ָרה ְוֶאָחד, ַהּמֻ ה, ֵמֲעׂשָ  ִמּדָ

ינֹוִנית חֹות, ּבֵ אן ּפָ ָאְמרוּ  ֶזה ְוֹחֶמשׁ . ָרָעה ַעִין, ִמּכָ , ׁשֶ
ָנה ֶרן ָנהִראׁשוֹ  ׁשָ אן, ֵמַהּקֶ ִהְרִויחַ  ֹחֶמשׁ  ָוֵאיָלךְ  ִמּכָ  ׁשֶ
ָכל ָנה ּבְ   :ׁשָ

חֹות ַעְצמוֹ  ָאָדם ִיְמַנע ֹלא ְלעֹוָלם. ב ית ּפָ ִליׁשִ ְ  ִמׁשּ
ֶקל ֶ ָנה ַהׁשּ חֹות ָנַתן ְוִאם, ְלׁשָ ה ּפָ ם ֹלא, ִמּזֶ  ִמְצַות ִקּיֵ
  :ְצָדָקה

ן ָצִריךְ . ג ָדָקה ִלּתֵ ֵסֶבר ַהּצְ ִני ּבְ ְמָחה, ָיפֹות םּפָ ׂשִ  ּבְ
ַצֲערוֹ  ֶהָעִני ִעם ּוִמְתאֹוֵנן, ֵלָבב ּוְבטּוב ר ּבְ  לוֹ  ּוְמַדּבֵ
ְבֵרי ְנחּוִמין ּדִ ָפִנים ְנָתָנהּ  ְוִאם. ּתַ , ְוָרעֹות זֹוֲעפֹות ּבְ

  :ְזכּותוֹ  ִהְפִסיד

ַאל ִאם. ד ן ַמה לוֹ  ְוֵאין ֶהָעִני לוֹ  ׁשָ ּתֵ  ִיְגַער ֹלא, לוֹ  ּיִ
יהַּ ְוַיגְ  ּבוֹ  א, ָעָליו קֹולוֹ  ּבִ ֶסּנוּ  ֶאּלָ ְדָבִרים ְיַפּיְ  ְוַיְרֶאה, ּבִ

ְרצֹונוֹ  ַהּטֹוב ִלּבוֹ  ן ׁשֶ א, לוֹ  ִלּתֵ ֵאין ֶאּלָ ֶגת ָידוֹ  ׁשֶ ֶ   :ַמׂשּ

נוּ  ַלֲאֵחִרים ַלֲעׂשֹות ָיכֹול ִאם. ה ּתְ ּיִ ָכרוֹ , ׁשֶ דֹול ׂשְ  ּגָ
ַכר ְ   :ַהּנֹוֵתן ִמׂשּ

מֹוֶנה. ו ָדָקה ֵישׁ  ַמֲעלֹות ׁשְ ּצְ : ִמּזוֹ  ְלַמְעָלה זוֹ , ּבַ
דֹוָלה ַמֲעָלה ֵאין ַהּגְ הּ  ְלַמְעָלה ׁשֶ ּנָ ֲחִזיק, ִמּמֶ ַיד ַהּמַ  ּבְ
ָרֵאל ךְ  ִיׂשְ ָנה לוֹ  ְונֹוֵתן ַהּמָ ה אוֹ , ַהְלָוָאה אוֹ , ַמּתָ  עֹוׂשֶ
פּות ּתָ ֵדי ְמָלאָכה לוֹ  ַמְמִציא אוֹ , ׁשֻ ק ּכְ ּלֹא ָידוֹ  ְלַחּזֵ  ׁשֶ
ִרּיֹותלַ  ִיְצָטֵרךְ  ַאל ְוֹלא ּבְ  ְוֶהֱחַזְקתָּ : ֶנֱאַמר ֶזה ְוַעל, ִיׁשְ

  ּבוֹ 

חֹות. ז ה ּפָ ן ְלִמי ֵיַדע ְוֹלא ְלָעִני ְצָדָקה ַהּנֹוֵתן, ִמּזֶ , ִיּתֵ
י ֶהָעִני ֵיַדע ְוֹלא ל ִמּמִ  ַהּנֹוֵתן, ָלֶזה ְוָקרֹוב. ְמַקּבֵ

ה ל ְלֻקּפָ ן ְוֹלא, ְצָדָקה ׁשֶ ה ָאָדם ִיּתֵ  ְצָדָקה לשֶׁ  ְלֻקּפָ
א ן ִאם ֶאּלָ ה יֹוֵדעַ  ּכֵ ַהְמֻמּנֶ  ִלְנֹהג ְויֹוֵדעַ  ֶנֱאָמן ָעֶליהָ  ׁשֶ
הּ  ּוָרה ּבָ ׁשּ   :ּכַ

חֹות. ח ה ּפָ ּיֹוֵדעַ , ִמּזֶ  ֵיַדע ְוֹלא, נֹוֵתן ְלִמי ַהּנֹוֵתן ׁשֶ
י ֶהָעִני גֹון, לֹוֵקחַ  ִמּמִ דֹוֵלי ּכְ ָהיוּ  ַהֲחָכִמים ּגְ  הֹוְלִכים ׁשֶ
ֶסֶתר ִליִכיםּומַ  ּבַ עֹות ׁשְ ִפְתֵחי ַהּמָ ים ּבְ  ָראּוי ְוָכֶזה, ָהֲעִנּיִ

ים ֵאין ִאם, ִהיא טֹוָבה ּוַמֲעָלה, ַלֲעׂשֹות  ַעל ְמֻמּנִ
ָדָקה ׁשּוָרה נֹוֲהִגים ַהּצְ   :ּכְ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן רנ הלכות צדקה
  

 

583

  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 יד
 יד

חֹות. ט ה ּפָ ּיֹוֵדעַ , ִמּזֶ י ֶהָעִני ׁשֶ  ֵיַדע ְוֹלא, נֹוֵטל ִמּמִ
גֹון, נֹוֵתן ְלִמי ַהּנֹוֵתן ָהיוּ  ִמיםַהֲחכָ  ּכְ  צֹוְרִרים ׁשֶ
עֹות ְסִדיֵניֶהם ַהּמָ ִליִכים ּבִ , ַלֲאחֹוֵריֶהם אֹוָתם ּוַמׁשְ
ים ּוָבִאים ֵדי, ְונֹוְטִלין ָהֲעִנּיִ ּלֹא ּכְ ה ָלֶהם ִיְהֶיה ׁשֶ   :ּבּוׁשָ

חֹות. י ה ּפָ ן, ִמּזֶ ּתֵ ּיִ ָידוֹ  ְלָעִני ׁשֶ ַאל ֹקֶדם, ּבְ ׁשְ ּיִ   :ׁשֶ

חֹות. יא ה ּפָ ןשֶׁ , ִמּזֶ ּתֵ ָראּוי לוֹ  ּיִ ַאל ַאַחר ּכָ ׁשְ ּיִ   :ׁשֶ

חֹות. יב ה ּפָ ן, ִמּזֶ ּתֵ ּיִ חֹות לוֹ  ׁשֶ ֵסֶבר, ֵמָהָראּוי ּפָ ִנים ּבְ  ּפָ
  :ָיפֹות

חֹות. יג ה ּפָ ן, ִמּזֶ ּתֵ ּיִ ֶעֶצב לוֹ  ׁשֶ   :ּבְ

ן טֹוב. יד רּוָטה ִלּתֵ ל ֹקֶדם ְלָעִני ּפְ ה ּכָ ִפּלָ ֱאַמר, ּתְ ּנֶ : ׁשֶ
צֶ  ֲאִני   ָפֶניךָ  ֶאֱחֶזה ֶדקּבְ

ֵאי. טו ּבָ שׁ  ְצָדָקה ּגַ ּיֵ ָיָדם ׁשֶ יאוּ , ְצָדָקה ָמעֹות ּבְ ִ  ַיׂשּ
ֶהם תּולֹות ּבָ ֵאין, ֲעִנּיֹות ּבְ דֹוָלה ְצָדָקה ׁשֶ   :ִמּזוֹ  ּגְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . טז ְצַות ׁשֶ ּמִ ית ׁשֶ ֶנֶסת ּבֵ  ֲעִדיָפא ַהּכְ
ְצַות  ּתֹוָרה ִלְלֹמד ִלְנָעִרים ְצָדָקה ּוִמְצַות, ְצָדָקה ִמּמִ

ים ְלחֹוִלים אוֹ  ְצַות ָעִדיף, ֲעִנּיִ ית ִמּמִ ֶנֶסת ּבֵ   :ַהּכְ

 רנ סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , ואחד אחד לכל לתן ראוי כמה

ה. א ּמָ י, ְלָעִני נֹוְתִנין ּכַ ר ַמְחסֹורוֹ  ּדֵ . לוֹ  ֶיְחַסר ֲאׁשֶ
יַצד , ִלְכסּות ָצִריךְ  ָהָיה. ַיֲאִכילּוהוּ , ָרֵעב ָהָיה ִאם, ּכֵ

ֵלי לוֹ  ֵאין. ְיַכסּוהוּ  ִית ּכְ ֵלי לוֹ  קֹוֶנה, ּבָ ִית ּכְ . ּבָ
ְרּכוֹ  ָהָיה ִאם ַוֲאִפּלוּ   ָלרּוץ ְוֶעֶבד, סּוס ַעל ִלְרּכֹב ּדַ
ָהָיה ְלָפָניו ׁשֶ יר ּכְ . ְוֶעֶבד סּוס לוֹ  קֹוֶנה, ְוֶהֱעִני, ָעׁשִ
ִריךְ  ַמה ְלִפי. ְוֶאָחד ֶאָחד ְלָכל ְוֵכן ּצָ ֶ  ָלֵתת ָהָראּוי. ׁשּ
ת לוֹ  ת לוֹ  נֹוְתִנים, ּפַ . ִעָסה לוֹ  נֹוְתִנים, ִעָסה. ּפַ

ה ה לוֹ  נֹוְתִנים, ִמּטָ ן ָהָראּוי. ִמּטָ ת לוֹ  ִלּתֵ ה ּפַ , ַחּמָ
ה יו ְלתֹוךְ  ְלַהֲאִכילוֹ . צֹוֵנן, צֹוֵנן. ַחּמָ . ַמֲאִכיִלין, ּפִ

ה לוֹ  ֵאין ָ א ּוָבא ִאׁשּ ָ יאִ , ִלׂשּ ִ  לוֹ  ְוׂשֹוְכִרים. לוֹ  יןַמׂשּ
ִית יִעים ּבַ ה לוֹ  ּוַמּצִ ִמיׁשוֹ  ּוְכֵלי ִמּטָ ׁשְ ךְ  ְוַאַחר, ּתַ  ּכָ

יִאין ִ ה לוֹ  ַמׂשּ ָ   :ִאׁשּ

ה. ב ָ ָאה ִאׁשּ ּבָ א ׁשֶ ׂשֵ  ְוִאם. זּוז' מנ ָלהּ  ִיְפֲחתוּ  ֹלא, ִלּנָ
יס ֵישׁ  ּכִ בֹוָדהּ  ְלִפי אֹוָתהּ  ְמַפְרְנִסים, ּבַ   :ּכְ

רהַ  ָעִני. ג ָתִחים ַעל ְמַחּזֵ ה לוֹ  נֹוְתִנין ֵאין, ַהּפְ ּפָ  ֵמַהּקֻ
ָנה ה ַמּתָ א, ְמֻרּבָ ָנה ֶאּלָ   :מּוֶעֶטת ַמּתָ

קֹום ָהעֹוֵבר ְלָעִני ּפֹוֲחִתין ֵאין. ד ר, ְלָמקֹום ִמּמָ ּכָ  ִמּכִ
יֹון ּפּוְנּדְ ֶסַלע ְסִאין' ִמד ּבְ ע לוֹ  נֹוְתִנין, ָלן ְוִאם. ּבְ  ַמּצָ

ן ן ְוֶכֶסת ָעָליו ִליׁשַ ֶמן ְמַרֲאׁשֹוָתיו ִלּתֵ . ְוִקְטִנּיֹות ְוׁשֶ
ַבת ְוִאם ֶמן ְסֻעּדֹות' ג ְמזֹון לוֹ  נֹוְתִנין, ׁשָ  ְוִקְטִנית ְוׁשֶ
יִרין ְוִאם. ְוָיָרק ְוָדג  ְלִפי לוֹ  נֹוְתִנין, אֹותוֹ  ַמּכִ

בֹודוֹ    :ּכְ

י. ה ים ָהִעיר ֲעִנּיֵ יִרים, ְמֻרּבִ רוּ ְיחַ : אֹוְמִרים ְוָהֲעׁשִ  ּזְ
ָתִחים ַעל ינֹוִנים, ַהּפְ ּלֹא: אֹוְמִרים ְוַהּבֵ רוּ  ׁשֶ  ַעל ְיַחּזְ

ָתִחים א, ַהּפְ ְהֶיה ֶאּלָ ְרָנָסָתן ּתִ ֶלת ּפַ ּבּור ַעל ֻמּטֶ , ַהּצִ
ין, ָממֹון ְלִפי ינֹוִנים ִעם ַהּדִ   :ַהּבֵ

 רנא סימן
 ד"י ּובוֹ , לחברוב קודם ואיזה הצדקה נותנין למי

  ְסִעיִפים:

הּוא ִמי. א ֵמִזיד ֲעַבְרָין ׁשֶ ל ַאַחת ַעל ּבְ  ִמְצֹות ִמּכָ
ּתֹוָרה ָהֲאמּורֹות ה ְוּלֹא ּבַ ׁשּוָבה ָעׂשָ ב ֵאינוֹ , ּתְ  ַחּיָ
  :ְלַהְלוֹותוֹ  ְוּלֹא ְלַהֲחיֹותוֹ 

הּוא ִמי. ב , ַאַחת ְלִמְצָוה ֲאִפלוּ , ְלַהְכִעיס מּוָמר ׁשֶ
גֹון אֹוֵכל ּכְ ִכיחַ דְּ  ֵהיָכא ְנֵבָלה ׁשֶ ר ׁשָ ׂשָ ָרה ּבְ ׁשֵ  ָאסּור, ּכְ

ה ִאם ִלְפּדֹותוֹ  ּבָ   :ִנׁשְ
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ֵאינוֹ , ַהְגדֹוִלים ּוְבנֹוָתיו ְלָבָניו ַהּנֹוֵתן. ג ב ׁשֶ  ַחּיָ
ְמזֹונֹוֵתיֶהם ֵדי, ּבִ ד ּכְ ִנים ֶאת ְלַלּמֵ  ּוְלַהְנִהיג ּתֹוָרה ַהּבָ

נֹות ֶדֶרךְ  ַהּבָ ָרה ּבְ נֹות ַהּנֹוֵתן ְוֵכן, ְיׁשָ  ְוֵהם ָאִביולְ  ַמּתָ
ְכַלל ֶזה ֲהֵרי, ָלֶהם ְצִריִכים  ֶאָלא עֹוד ְוֹלא. ְצָדָקה ּבִ
ִריךְ  ּצָ ימוֹ  ׁשֶ נוֹ  ֵאינוֹ  ַוֲאִפלוּ . ַלֲאֵחִרים ְלַהְקּדִ  ְוֹלא ּבְ
ימוֹ  ָצִריךְ , ְקרֹובוֹ  ֶאָלא, ָאִביו . ָאָדם ְלָכל ְלַהְקּדִ
יתוֹ  יַוֲעִניֵּ . ֵמִאּמוֹ  ְלָאִחיו קֹוֵדם, ֵמָאִביו ְוָאִחיו  ּבֵ

י קֹוְדִמין י, ִעירוֹ  ַלֲעִנּיֵ י קֹוְדִמין ִעירוֹ  ַוֲעִנּיֵ  ִעיר ַלֲעִנּיֵ
ֵבי ַאֶחֶרת ָרֵאל ֶאֶרץ ְויֹוׁשְ ֵבי קֹוְדִמין ִיׂשְ  חּוָצה ְליֹוׁשְ
  :ָלָאֶרץ

ִבין. ד נוֹ  ָלזּון ָהָאב ְמַחּיְ דֹול הּוא ַוֲאִפלוּ , ָעִני ּבְ , ּגָ
ִבין ָארמִ  יֹוֵתר אֹותוֹ  ְמַחּיְ ְ יִרים ׁשּ ִעיר ֲעׁשִ ּבָ   :ׁשֶ

ַתן ִמי. ה ּנָ ִאים ָממֹון ׁשֶ  ְוֹלא לוֹ  ֵאין, ִלְצָדָקה ְלַגּבָ
יו ֶהם ּכֹחַ  ׁשּום ְליֹוְרׁשָ ָהל, ּבָ ֵעיֵני ַהּטֹוב ַיֲעׂשוּ  ְוַהּקָ  ּבְ
  :ְוָאָדם ֱאֹלִהים

ים ִיְהיוּ . ו ֵני ֲעִנּיִ יְתךָ  ּבְ   :ּבֵ

ב. ז ים ַחּיָ   :ֶהָעֹרם ִמְלַכסֹות ָהָרֵעב ִכילְלַהאֲ  ְלַהְקּדִ

ה ִאישׁ . ח ָ אוּ  ְוִאׁשּ ּבָ ֹאל ׁשֶ יִמין, ָמזֹון ִלׁשְ ה ַמְקּדִ ָ  ִאׁשּ
אוּ  ִאם ְוֵכן. ְלִאישׁ  ֹאל ּבָ סּות ִלׁשְ אוּ  ִאם ְוֵכן. ּכְ  ּבָ
א ִויתֹוָמה ָיתֹום ׂשֵ יִמין, ִלּנָ יא ַמְקּדִ ִ   :ַהְיתֹוָמה ְלַהׂשּ

ה יםֲעִניִּ  ְלָפָניו ָהיוּ . ט יס ְוֵאין, ַהְרּבֵ ּכִ  אוֹ , ְלַפְרֵנס ּבַ
ָלם ֶאת ִלְפּדֹות אוֹ , ְלַכסֹות ים, ּכֻ , ַלֵלִוי ַהּכֵֹהן ַמְקּדִ
ָרֵאל ְוַהֵלִוי ׂשְ ָרֵאל, ַלּיִ ׂשְ תּוִקי ְוֶהָחָלל, ֶלָחָלל ְוַהּיִ ְ , ַלׁשּ

תּוִקי ְ ְמֵזר ְוָהֲאסּוִפי, ָלֲאסּוִפי ְוַהׁשּ ְמֵזר, ַלּמַ ִתי ְוַהּמַ , ןַלּנָ
ִתין ר ְוַהּנָ ר, ַלּגֵ ְחָרר ְלֶעֶבד ְוַהּגֵ ה. ְמׁשֻ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ
ְזַמן, ֲאמּוִרים ֵהם ּבִ ִוים ׁשֶ ָחְכָמה ׁשָ  ָהָיה ִאם ֲאָבל, ּבְ
ְלִמיד ַמְמֵזר דֹול ְוֹכֵהן ָחָכם ּתַ  ַמְמֵזר, ָהָאֶרץ ַעם ּגָ

ְלִמיד דֹול ְוָכל. ֹקֶדם ָחָכם ּתַ ָחְכָמה ַהּגָ  קֹוֵדם ּבְ
ֶהם ֶאָחד ָהָיה ְוִאם. רוֹ ַלֲחבֵ   ַעל ַאף, ָאִביו אוֹ , ַרּבוֹ  ּבָ

י שׁ  ּפִ ּיֵ ם ׁשֶ דֹול ׁשָ ָחְכָמה ֵמֶהם ּגָ  ָאִביו אוֹ , ַרּבוֹ , ּבְ
הּוא ְלִמיד ׁשֶ הּוא ָלֶזה קֹוֵדם, ָחָכם ּתַ דֹול ׁשֶ ּנוּ  ּגָ   :ִמּמֶ

א ִמי. י ּבָ  םאִ  ַאֲחָריו ּבֹוְדִקין ֵאין, ַהֲאִכילּוִני: ְוָאַמר ׁשֶ
אי הּוא ד אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין ֶאָלא, ַרּמַ  ּוָבא ָעֹרם ָהָיה. ִמּיָ

סּוִני: ְוָאַמר אי הּוא ִאם ַאֲחָריו ּבֹוְדִקין, ּכַ  ְוִאם, ַרּמַ
יִרין ד אֹותוֹ  ְמַכִסין אֹותוֹ  ַמּכִ   :ִמּיָ

י. יא ָהָיה ַרּבִ ַתן ִמְצַטֵער ׁשֶ ּנָ ּתוֹ  ׁשֶ , ָהָאֶרץ ְלַעם ּפִ
ּום ָהיוּ  ִמׁשּ ֵני ּדְ ּצֶֹרת ׁשְ ָהָיה ּוַמה ּבַ ֶ  ָהֶאֶרץ ַעם אֹוֵכל ׁשּ
ְלִמיד ֶיְחַסר ב ָהֵכי ָלאו ָהא, ָחָכם ַלּתַ . ְלַהֲחיֹותוֹ  ַחּיָ
א ִאם ָרָעב ֵמת ְלָפֵנינוּ  ּבָ ב, ּבָ י ַעל ַאף ְלַהֲחיֹותוֹ  ַחּיָ  ּפִ

הּוא ְלִמיד ֶיְחַסר ִאם ָסֵפק ׁשֶ ךְ  ַאַחר ָחָכם ַלּתַ   :ּכָ

ֵני. יב יםעֲ  ׁשְ ַחָייִבים ִנּיִ ן ׁשֶ ל ָיכֹול, ְצָדָקה ִלּתֵ  ֶאָחד ּכָ
ן ֵמֶהם לוֹ  ְצָדָקה ִלּתֵ   :ַלֲחֵברוֹ  ׁשֶ

ִריִכין ִצּבּור. יג ּצְ ּכֹר ׁשֶ ִליחַ  ַרב ִלׂשְ  ְוֵאין, ִצּבּור ּוׁשְ
ָיָדם ִסּפּוק ן ּבְ ֵניֶהם ִלּתֵ  ּוָבִקי ֻמְבָהק ַרב הּוא ִאם, ִלׁשְ

הֹוָראֹות יִנים ּבַ ִליחַ , ָלאו ְוִאם. קֹוֵדם הּוא, ּוַבּדִ  ׁשְ
  :קֹוֵדם ִצּבּור

ּנֹות ְיכֹוִלים. יד ְלמּוד ֲאִפלוּ , ְלׁשַ  ְלֹצֶרךְ , ּתֹוָרה ִמּתַ
ים ֹלׁשִ יִטים ׁשְ ׁשִ ָכל ְלֶהְגמֹון ּפְ ָנה ּבְ הּוא ְלִפי, ׁשָ  ׁשֶ
ַלת ִאם, ְנָפׁשֹות ַהּצָ רוּ  ֹלא ׁשֶ ְ ׁשּ ה ֵישׁ  ִעּמוֹ  ִיְתּפַ ּמָ  ּכַ
י ֵאין םֲעִנּיִ ן ָלֶהם ׁשֶ יטּום ְוַיּכּום, ִלּתֵ ים ְוַיְפׁשִ   :ֲעֻרּמִ

 רנב סימן
 ב"י ּובוֹ , אותם פודין וכיצד שבויים פדיון דין

  ְסִעיִפים:

ְדיֹון. א בּוִיים ּפִ ים ְלַפְרָנַסת קֹוֵדם ׁשְ . ְוִלְכסּוָתן ֲעִנּיִ
ִפְדיֹון ְגדֹוָלה ִמְצָוה ְוֵאין בּוִיים ּכְ ךְ . ׁשְ ַבר ְלָכל, ִהְלּכָ  ּדְ
ָגבוּ  ִמְצָוה ִבילוֹ  ָמעֹות ׁשֶ ׁשְ ּנֹוָתן ְיכֹוִלים, ּבִ  ְלִפְדיֹון ְלׁשַ

בּוִיים ְנָין ְלֹצֶרךְ  ָגבוּ  ִאם ַוֲאִפלוּ . ׁשְ  ַוֲאִפלוּ , ה"ב ּבִ
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ְנָין ְלֹצֶרךְ  ְוִהְקצּום ְוָהֲאָבִנים ָהֵעִצים ָקנוּ  ִאם , ַהּבִ
ָאסּור ִביל ְלָמְכָרם ׁשֶ ׁשְ ר, ַאֶחֶרת ִמְצָוה ּבִ  ְלָמְכָרם ֻמּתָ
ְדיֹון ְלֹצֶרךְ  בּוִיים ּפִ ָנאּוהוּ  ִאם ֲאָבל. ׁשְ ַבר ּבְ  ֹלא, ּכְ
רוּ    :אֹותוֹ  ִיְמּכְ

ֲעִלים. ב ְדיֹון ֵעיָניו ַהּמַ בּוִיים ִמּפִ  ֹלא ַעל עֹוֵבר, ׁשְ
ץ  ֹלא ְוַעל ָיְדךָ  ֶאת ִתְקּפֹץ ֹלא ְוַעל ְלָבְבךָ  ֶאת ְתַאּמֵ
ם ַעל ַתֲעֹמד ּנוּ  ֹלא ְוַעל ֶעךָ רֵ  ּדַ ֶפֶרךְ  ִיְרּדֶ  ְלֵעיֶניךָ  ּבְ
ל ֹתחַ  ִמְצַות ּוִבּטֵ ח ּפָ ְפּתַ  ְוֵחי ּוִמְצַות לוֹ  ָיְדךָ  ֶאת ּתִ
ךְ  ָאִחיךָ  מֹוךָ  ְלֵרֲעךָ  ְוָאַהְבתָּ  ִעּמָ ל ּכָ ֶות ְלֻקִחים ְוַהּצֵ  ַלּמָ
ה ָבִרים ְוַהְרּבֵ ֵאלוּ  ּדְ   :ּכָ

ל. ג ַאֵחר ֶרַגע ּכָ ּמְ בּוִיים ִלְפּדֹות ׁשֶ ְ ר ֵהיָכא, ַהׁשּ ֶאְפׁשָ  ּדְ
ים ִאלוּ  ָהֵוי, ְלַהְקּדִ ִמים ׁשֹוֵפךְ  ּכְ   :ּדָ

בּוִיים ּפֹוִדין ֵאין. ד ְ ֵדי יֹוֵתר ַהׁשּ ֵמיֶהם ִמּכְ ֵני, ּדְ  ִמּפְ
קּון ּלֹא, ָהעֹוָלם ּתִ  ַעְצָמם מֹוְסִרים ָהאֹוְיִבים ִיְהיוּ  ׁשֶ

ּבֹוָתם ֲעֵליֶהם  ַעְצמוֹ  ֶאת ִלְפּדֹות ָיכֹול ָאָדם ֲאָבל. ִלׁשְ
ָכל ְרֶצה ַמה ּבְ ּיִ ֶ  ֵאינוֹ  ֲאִפלוּ  אוֹ , ָחָכם ְלַתְלִמיד ְוֵכן. ׁשּ

ְלִמיד הּוא ֶאָלא, ָחָכם ּתַ ְלִמיד ׁשֶ ר ָחִריף ּתַ  ְוֶאְפׁשָ
ְהֶיה ּיִ ָדִמים אֹותוֹ  ּפֹוִדים, ָגדֹול ָאָדם ׁשֶ ים ּבְ   :ְמֻרּבִ

בּוִיים ַמְבִריִחין ֵאין. ה ְ קּון ֵניִמפְּ , ַהׁשּ ּלֹא, ָהעֹוָלם ּתִ  ׁשֶ
יִדים ָהאֹוְיִבים ִיְהיוּ  ים ֲעֵליֶהם ֻעָלם ַמְכּבִ  ּוַמְרּבִ

ִמיָרָתם ׁשְ   :ּבִ

ַכר ִמי. ו ּמָ ָלָוה אוֹ , ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ַעְצמוֹ  ׁשֶ  ֵמֶהם ׁשֶ
בוּ  ַהְלָוָאתוֹ  אֹותוֹ  ְוׁשָ ַעם, ּבְ ה ִראׁשֹוָנה ּפַ ִנּיָ  ּפֹוִדים ּוׁשְ
יתשְׁ , אֹותוֹ   ֶאת ּפֹוִדים ֲאָבל. אֹותוֹ  ּפֹוִדים ֵאין, ִליׁשִ

ִנים ְקׁשוּ  ְוִאם. ֲאִביֶהם ִמיַתת ְלַאַחר ַהּבָ , ְלָהְרגוֹ  ּבִ
ד אֹותוֹ  ּפֹוִדין ה ַאַחר ֲאִפלוּ , ִמּיָ ּמָ ָעִמים ּכַ   :ּפְ

ה ֶעֶבד. ז ּבָ ׁשְ ּנִ ם ְוָטַבל הֹוִאיל, ׁשֶ ל ַעְבדּות ְלׁשֵ  ְוִקּבֵ
ָרֵאל אֹותוֹ  ֹוִדיםפּ , ִמְצֹות ָעָליו ִיׂשְ ה ּכְ ּבָ ׁשְ ּנִ   :ׁשֶ

ה ּפֹוִדים. ח ָ ב ְרִגיִלין ְוִאם, ָהִאישׁ  ֹקֶדם ָהִאׁשּ ּכַ ִמׁשְ  ּבְ
  :ֹקֶדם ָהִאישׁ  ּפֹוִדין, ָזכּור

ִבי ְוַרּבוֹ  ְוָאִביו הּוא. ט ֶ ׁשּ  ְוַרּבוֹ , ְלַרּבוֹ  קֹוֵדם הּוא, ּבַ
  :ְלֻכָלם קֹוֶדֶמת ִאּמוֹ , ְלָאִביו קֹוֵדם

ּתוֹ  ִאישׁ  ִאם. י בּוִיים ְוִאׁשְ ּתוֹ , ׁשְ  ּוֵבית. לוֹ  קֹוֶדֶמת ִאׁשְ
ין  עֹוֵמד ַוֲאִפלוּ , אֹוָתהּ  ּופֹוִדים ִלְנָכָסיו יֹוְרִדין ּדִ

ְפּדּוהָ  ַאל: ְוצֹוֵוחַ  ָכַסי ּתִ   :לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ִמּנְ

ה ִמי. יא ּבָ ׁשְ ּנִ  ִלְפּדֹות רֹוֶצה ְוֵאינוֹ  ְנָכִסים לוֹ  ְוֵישׁ  ׁשֶ
ַעל אֹותוֹ  ּפֹוִדים, ַעְצמוֹ  ְרחוֹ  ּבְ   :ּכָ

ב ָהָאב. יב ן ֶאת ִלְפּדֹות ַחּיָ  ָלָאב ֵליהּ  ִאית ִאי, ַהּבֵ
ן ֵליהּ  ְוֵלית   :ַלּבֵ

 רנג סימן
  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , צדקה לטל הראוי הוא מי

ּיֵשׁ  ִמי. א י ְמזֹון לוֹ  ׁשֶ ּתֵ  ִיּטֹל ֹלא, ְסֻעּדֹות ׁשְ
ְמחּוימֵ  ה ִיּטֹל ֹלא, ְסֻעּדֹות ד"י ְמזֹון. ַהּתַ  ְוִאם. ֵמַהֻקּפָ
א ְוֵאינוֹ , זּוז' ר לוֹ  ֵישׁ  ֶהם ְונֹוֵתן נֹוׂשֵ שׁ  אוֹ , ּבָ ּיֵ  לוֹ  ׁשֶ

ים ִ א ְוהּוא זּוז ֲחִמׁשּ ֶהם ְונֹוֵתן נֹוׂשֵ . ְצָדָקה ִיּטֹל ֹלא, ּבָ
יָנר ָחֵסר זּוז' ר לוֹ  ֵישׁ  ְוִאם א ְוֵאינוֹ , ּדִ  ְונֹוֵתן נֹוׂשֵ
ֶהם ַבת זּוז ֶאֶלף לוֹ  נֹוְתִנים ֲאִפלוּ , ּבָ  ֶזה ֲהֵרי, ַאַחת ּבְ
ה לוֹ  ֵישׁ  ְוִאם. ִיּטֹל חֹוב ָעָליו ְוהּוא ַהְרּבֵ  אוֹ , ּבְ

ן ּכָ ֻמׁשְ ּמְ ת ׁשֶ ּתוֹ  ִלְכֻתּבַ  לוֹ  ֵישׁ  ְוִאם. ִיּטֹל ֶזה ֲהֵרי, ִאׁשְ
ִית ִית ּוְכֵלי ּבַ ה ּבַ  ֶזה ֲהֵרי ,זּוז' ר לוֹ  ְוֵאין, ַהְרּבֵ
ֵלי ִלְמּכֹר ָצִריךְ  ְוֵאין, ִיּטֹל יתוֹ  ּכְ ל ֵהם ְוֲאִפלוּ  ּבֵ  ׁשֶ
ֶסף ה. ְוָזָהב ּכֶ ּמֶ ָבִרים ּבַ ְכֵלי, ֲאמּוִרים ּדְ  ֲאִכיָלה ּבִ

ה ִתּיָ עֹות ּוַמְלּבּושׁ  ּוׁשְ ֶהן ְוַכּיֹוֵצא ּוַמּצָ  ַמְגֵרָדה ֲאָבל, ּבָ
ֵהם ֱעִלי אוֹ  ל ׁשֶ ֶסף ׁשֶ ָדָקה ִיּטֹל אְולֹ , מֹוְכָרם, ּכֶ . ֵמַהּצְ

ֵאין ְוָהא ִבים ּדְ ֵלי ִלְמּכֹר אֹותוֹ  ְמַחּיְ ִמיׁשוֹ  ּכְ ׁשְ ל ּתַ  ׁשֶ
ֶסף ְוָקא, ְוָזָהב ּכֶ ל ּדַ ֵאינוֹ  ְזַמן ּכָ ה ִלּטֹל ָצִריךְ  ׁשֶ  ֵמַהֻקּפָ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 יד
 יד

ֶסֶתר נֹוֵטל ֶאָלא ִחיִדים ּבַ א ִאם ֲאָבל. ִמּיְ  ִלּטֹל ּבָ
ה ל ֵמַהֻקּפָ ְמּכֹר ַעד לוֹ  נוּ ִיתְּ  ֹלא, ְצָדָקה ׁשֶ ּיִ ָליו ׁשֶ   :ּכֵ

ּלֹא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ב עּוִרים ֶנֶאְמרוּ  ׁשֶ ִ  ֶאָלא ַהָללוּ  ַהׁשּ
יֵמיֶהם ַמן ֲאָבל, ּבִ ּזְ ה ּבַ ְהֶיה ַעד ִלּטֹל ָיכֹול ַהּזֶ ּיִ  לוֹ  ׁשֶ

ֵדי ֶקֶרן ְרֵנס ּכְ ְתּפַ ּיִ יתוֹ  ּוְבֵני הּוא ׁשֶ  ּוְדָבִרים. ֵמָהֶרַוח ּבֵ
ל   :ֵהם ַטַעם ׁשֶ

ָהיוּ  ִמי. ג ֵרם ְוִאם ַקְרָקעֹות לוֹ  ׁשֶ ימֹות ִיְמּכְ ִמים ּבִ  ַהְגׁשָ
ֵרם זֹול ִיְמּכְ יֵחם ְוִאם, ּבְ ה ְימֹות ַעד ַיּנִ  מֹוְכָרן ַהַחּמָ
ְוָין ׁשָ ִבין ֵאין, ּבְ  אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין ֶאָלא ִלְמּכֹר אֹותוֹ  ְמַחּיְ
ר ֵמיֶהם ֲחִצי ַעד ָעִני ַמֲעׂשַ  ְוִיְמּכֹר ַעְצמוֹ  ְדֹחקיִ  ְוֹלא, ּדְ
ּלֹא ְזַמן ׁשֶ ָאר ָהיוּ  ְמִכיָרה ּבִ ֹיֶקר לֹוְקִחים ָהָאָדם ׁשְ  ּבְ
ַקח ִמי מֹוֵצא ֵאינוֹ  ְוהּוא ּיִ ּנוּ  ׁשֶ זֹול ֶאָלא ִמּמֶ ֵני, ּבְ  ִמּפְ
הּוא חּוק ׁשֶ ִבים ֵאין, ְוָטרּוד ּדָ  ֶאָלא, ִלְמּכֹר אֹותוֹ  ְמַחּיְ
ר אֹוֵכל ְמּכֹר ַעד ךְ ְוהֹולֵ , ָעִני ַמֲעׂשַ ּיִ ֶוה ׁשֶ ׁשָ  ְוֵיְדעוּ , ּבְ
ֵאינוֹ  ַהּכֹל חּוק ׁשֶ   :ִלְמּכֹר ּדָ

ַעל. ד ִית ּבַ קֹום ַההֹוֵלךְ  ַהּבַ  ְמעֹוָתיו ְוָכלוּ  ְלָמקֹום ִמּמָ
ֶרךְ  ּדֶ ֲחֹזר, ְצָדָקה ִיּטֹל, ֹיאַכל ַמה לוֹ  ְוֵאין ּבַ ּיַ  ּוְכׁשֶ
ב ֵאינוֹ  ְלֵביתוֹ  לּום ַחּיָ   ּכְ

ְרֵנסשֶׁ  ִמי. ה ן ְוָהָיה, ָיתֹום ּפִ יל, ְלִמְצָוה ְמַכּוֵ ִהְגּדִ  ּוְכׁשֶ
ַבע ּנוּ  ּתָ ְרְנסוֹ  ַמה ִמּמֶ ּפִ ֶ טּור, ׁשּ   :ּפָ

ָגבוּ  ָעִני. ו ִלים לוֹ  ׁשֶ י לוֹ  ְלַהׁשְ  ְוהֹוִתירוּ  ַמְחסֹורוֹ  ּדֵ
ִריךְ  ַמה ַעל ּצָ ֶ לוֹ  ַהּמֹוָתר, ׁשּ ים ָגבוּ  ְוִאם. ׁשֶ , ַלֲעִנּיִ

ְמרוּ , ירוּ ְוהֹותִ , ְסָתם ים ִיׁשְ  מֹוַתר ְוֵכן. ֲאֵחִרים ַלֲעִנּיִ
בּוי בּוי ְלאֹותוֹ , ׁשָ בּוִיים ָגבוּ  ְוִאם. ׁשָ , ְסָתם, ִלׁשְ

ְמרוּ , ְוהֹוִתירוּ  בּוִיים אֹוָתם ִיׁשְ  מֹוַתר ְוֵכן. ֲאֵחִרים ִלׁשְ
ת יו, ַהּמֵ ִתים מֹוַתר. ְליֹוְרׁשָ ִתים, ּמֵ  ָראוּ  ְוִאם. ַלּמֵ

ְרָנִסים שׁ שֶׁ  ַהּפַ ָעה ֹצֶרךְ  ּיֵ ּנֹות ְוָרצוּ  ׁשָ  ָהְרׁשּות, ְלׁשַ
ָיָדם   :ּבְ

ָגבוּ  ָמעֹות. ז בּוי ְלִפְדיֹון ׁשֶ ה ֹקֶדם ּוֵמת, ׁשָ ְפּדָ ּנִ  ֵישׁ , ׁשֶ
אֹוֵמר ִמי ֵהם ׁשֶ ל ׁשֶ יו ׁשֶ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ , יֹוְרׁשָ ּלֹא ׁשֶ  ׁשֶ
ֶהם ָזכוּ  יו ּבָ ַעת ּוְלֶזה, יֹוְרׁשָ זְּ  נֹוָטה ַהּדַ ה ַמןּבַ , ַהּזֶ

ָאְמִדיַנן ְייהוּ  ּדְ ְעּתַ ּלֹא ּדַ בוּ  ׁשֶ ַעת ַעל ִהְתַנּדְ ךְ  ּדַ  ְוהּוא. ּכָ
ין בּוי ְלִנְטָמע ַהּדִ ָ ין ַהׁשּ ה ֹקֶדם ַהגֹוִיים ּבֵ ְפּדָ ּנִ   :ׁשֶ

ַתן ָעִני. ח ּנָ רּוָטה ׁשֶ ִלין, ִלְצָדָקה ּפְ ּנוּ  ְמַקּבְ  ְוִאם. ִמּמֶ
ִבין ֵאין, ָנַתן ֹלא ן וֹ אֹות ְמַחּיְ ָגִדים לוֹ  ָנְתנוּ . ִלּתֵ  ּבְ

ים ִנים ְוֶהֱחִזיר ֲחָדׁשִ ִלים, ַהְיׁשָ ּנוּ  ְמַקּבְ  ֹלא ְוִאם. ִמּמֶ
ִבים ֵאין, ֶהֱחִזיר   :אֹותוֹ  ְמַחּיְ

ֵאינוֹ  ָעִני. ט  ְונֹוְתִנין ַמֲעִריִמים, ְצָדָקה ִלַקח רֹוֶצה ׁשֶ
ם לוֹ  ָנה ְלׁשֵ ם אוֹ  ַמּתָ   :ַהְלָוָאה ְלׁשֵ

ְרִעיב ירָעשִׁ . י ָממֹונוֹ  ָצָרה ְוֵעינוֹ , ַעְצמוֹ  ַהּמַ ּלֹא ּבְ  ׁשֶ
ּנוּ  ֹיאַכל ִגיִחין ֵאין, ִמּמֶ   :ּבוֹ  ַמׁשְ

ְלִמיד. יא ִבים ָחָכם ּתַ בֹודוֹ  ְלִפי לוֹ  ָלֵתת ַחּיָ  ְוִאם. ּכְ
ל רֹוֶצה ֵאינוֹ  , ְסחֹוָרה לוֹ  ִלְסֹחר ִמְתַעְסִקין, ְלַקּבֵ

קֹוִנים זוֹ  ְסחֹוָרה לוֹ  ׁשֶ ּנוּ  ְוקֹוִנים לּבְ  ְסחֹוָרתוֹ  ִמּמֶ
ֹיֶקר ְפַרְקַמְטָיא ְלִהְתַעֵסק יֹוֵדעַ  ְוִאם. ּבְ  לוֹ  ַמְלִוין, ּבִ
ֶהם ִלְסחֹור ָמעֹות   :ּבָ

ִריךְ  ִמי. יב ּצָ ִרּיֹות ׁשֶ ט ַלּבְ ְרָנָסתוֹ  ַאַחר ְוׁשָ  לוֹ  ְוָנְתנוּ  ּפַ
ֲעֵלי ֵאין, ְצָדָקה ַרע ְיכֹוִלים חֹובֹות ּבַ ָגָבה הִממַּ  ְלִהּפָ ֶ  ׁשּ

ְצָדָקה   :ּבִ

 רנד סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , הגויים מן צדקה לקבל שלא

ָרֵאל ָאסּור. א  ּכֹוָכִבים ָהעֹוְבֵדי ִמן ְצָדָקה ִלּטֹל ְלִיׂשְ
ַפְרֶהְסָיא ָדָקה ִלְחיֹות ָיכֹול ֵאינוֹ  ְוִאם. ּבְ ּצְ ל ּבַ  ׁשֶ
ָרֵאל ָלהּ  ָיכֹול ְוֵאינוֹ , ִיׂשְ ִצְנָעא ּכֹוָכִבים ֹוֵבדֵמָהע ִלּטְ , ּבְ

ר ֶזה ֲהֵרי   :ֻמּתָ
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  ה דעהיור ערוך שולחן

ã 

 יד
 יד

ר אוֹ  ֶמֶלךְ . ב ַלח ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׂשַ ָ ׁשּ ָרֵאל ָממֹון ׁשֶ  ְלִיׂשְ
ּום אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין ֵאין, ִלְצָדָקה לֹום ִמׁשּ , ַמְלכּות ׁשְ
ּנוּ  נֹוְטִלין ֶאָלא ֵתן ִמּמֶ ֶסֶתר ָנְכִרים ַלֲעִנֵיי ְוִיּנָ ֵדי, ּבַ  ּכְ
ַמע ּלֹאשֶׁ  ֶלךְ  ִיׁשְ   :ַהּמֶ

 רנה סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , מקבלתה להרחיק

ָדָקה ַעְצמוֹ  ָאָדם ַיְרִחיק ְלעֹוָלם. א  ַעְצמוֹ  ִויַגְלֵגל ֵמַהּצְ
ַצַער ּלֹא, ּבְ ִרּיֹות ִיְצָטֵרךְ  ׁשֶ ה: ֲחָכִמים ִצּווּ  ְוֵכן. ַלּבְ  ֲעׂשֵ
ְתךָ  ּבָ ְצָטֵרךְ  ְוַאל, ֹחל ׁשַ  ָחָכם ָהָיה ַוֲאִפלוּ . ִרּיֹותַלבְּ  ּתִ
ד נּות ק ַיעֲ , ְוֶהֱעִני ְמֻכּבָ ֻאּמָ נּות ְוֲאִפלוּ  ּבְ ֻאּמָ  ּבְ
ֶלת ִרּיֹות ִיְצָטֵרךְ  ְוַאל, ְמֻנּוֶ   :ַלּבְ

ל. ב ֵאינוֹ  ִמי ּכָ ָדָקה ִלּטֹל ָצִריךְ  ׁשֶ ה ֵמַהּצְ  ָהָעם ּוְמַרּמֶ
ְצָטֵרךְ  ַעד ֵמת ֵאינוֹ , ְונֹוֵטל ּיִ ִריּ  ׁשֶ  ִמי ְוָכל. ֹותַלּבְ
ִריךְ  ּצָ ן ִאם ֶאָלא ִלְחיֹות ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ִלּטֹל ׁשֶ , ִיּטֹל ּכֵ
גֹון ַעל אוֹ  חֹוֶלה אוֹ  ָזֵקן ּכְ ְעּתוֹ  ּוֵמִגיס, ִיסּוִרין ּבַ  ּדַ
ִמים ׁשֹוֵפךְ  ֶזה ֲהֵרי, נֹוֵטל ְוֵאינוֹ  ב, ּדָ ַנְפׁשוֹ  ּוִמְתַחּיֵ , ּבְ
ַצֲערוֹ  לוֹ  ְוֵאין  ִמי ְוָכל. ְוָחָטִאים ֲעֹונֹות ֶאָלא ּבְ

ִריךְ  ּצָ ָעה ֶאת ְודֹוֵחק, ַעְצמוֹ  ּוְמַצֵער ִלּטֹל ׁשֶ ָ  ְוַחי, ַהׁשּ
י ֵדי ַצַער ַחּיֵ ּלֹא ּכְ ּבּור ַעל ַיְטִריחַ  ׁשֶ  ַעד ֵמת ֵאינוֹ , ַהּצִ

ַפְרֵנס ּיְ תּוב ְוָעָליו, ֲאֵחִרים ׁשֶ רּוךְ : אֹוֵמר ַהּכָ  ַהֶגֶבר ּבָ
ר ה ִיְבַטח ֲאׁשֶ   'ּבַ

 נור סימן
' ו ּובוֹ , ומתחלקים נגבים היאך ותמחוי קפה

  ְסִעיִפים:

ל. א שׁ  ִעיר ּכָ ּיֵ הּ  ׁשֶ ָרֵאל ּבָ ִבים, ִיׂשְ  ֵמֶהם ְלַהֲעִמיד ַחּיָ
ֵאי ים ְצָדָקה ַגּבָ ְהיוּ , ְוֶנֱאָמִנים ְידּוִעים ֲאָנׁשִ ּיִ  ׁשֶ

ִרים ל ִלְגּבֹות ְמַחּזְ הּוא ַמה ֶאָחד ִמּכָ ֶ ן ָראּוי ׁשּ  ִלּתֵ

עֹות ְמַחְלִקים ְוֵהם, ָעָליו ַהָקצּוב ָברְודָ   ֵמֶעֶרב ַהּמָ
ת ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ יק ַמה ָעִני ְלָכל ְונֹוְתִנים, ׁשַ ְסּפִ ּיַ ֶ  ׁשּ
ְבָעה לוֹ  ְקֵראת ִהיא ְוזוֹ , ָיִמים ְלׁשִ ה ַהּנִ  ְוֵכן. ֻקּפָ

ִאים ַמֲעִמיִדים לֹוְקִחים ַגּבָ ָכל ׁשֶ ל ָויֹום יֹום ּבְ  ָחֵצר ִמּכָ
ת ֵצרְוחָ  רֹות אוֹ  ַמֲאָכל ּוִמיֵני ּפַ י ָמעֹות אוֹ  ּפֵ  ִמּמִ

ב ְתַנּדֵ ּמִ ָעה ְלִפי ׁשֶ ין ָלֶעֶרב ַהִגּבּוי ֶאת ּוְמַחְלִקין, ׁשָ  ּבֵ
ים ּנוּ  ְונֹוְתִנים, ָהֲעִנּיִ ְרָנַסת ָעִני ְלָכל ִמּמֶ  ְוֶזהוּ , יֹומוֹ  ּפַ
ְקָרא ְמחּוי ַהּנִ ַמעְ  ְוֹלא ָרִאינוּ  ֹלא ֵמעֹוָלם. ּתַ  ָקָהל נוּ ׁשָ

ָרֵאל ׂשְ ֵאין ִמּיִ ה ָלֶהם ׁשֶ ל ֻקּפָ ְמחּוי ֲאָבל, ְצָדָקה ׁשֶ  ּתַ
ּלֹא ְמקֹומֹות ֵישׁ    :ּבוֹ  ָנֲהגוּ  ׁשֶ

ַתֲעִנית. ב ים ְמזֹונֹות ְמַחְלִקים ּבְ ֲעִנית ְוָכל. ַלֲעִנּיִ  ּתַ
ָאְכלוּ  ים ְצָדָקה ִחְלקוּ  ְוֹלא ְוָלנוּ  ָהָעם ׁשֶ  ֲהֵרי, ַלֲעִנּיִ

ִמים ׁשֹוְפֵכיכְּ  ֵאלוּ  ה. ּדָ ּמֶ ָבִרים ּבַ ּלֹא, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ  ּכְ
ת ָלֶהם ָנְתנוּ  רֹות ַהּפַ עֹות ִאֲחרוּ  ִאם ֲאָבל, ִוַהּפֵ  אוֹ  ַהּמָ

ים ׁשֹוְפֵכי ֵאיָנם ַהִחּטִ ִמים ּכְ   :ּדָ

ה. ג ית ֵאיָנהּ  ַהֻקּפָ ָפחֹות ִנְגּבֵ ַנִים ּבְ ְ ֵאין, ִמׁשּ ים ׁשֶ  עֹוׂשִ
ָרָרה בּ  ַעל ׂשְ ָממֹון ּורַהּצִ ָפחֹות ּבְ ַנִים ּבְ ְ  ֲאָבל. ִמׁשּ
ית ְלַאַחר ְגּבֵ ּנִ ר ִלְהיֹות ָעֶליהָ  ֶנֱאָמן ֶאָחד, ׁשֶ  ְוֵכן. ִגְזּבָ
ֵני ְלַמּנֹות ְיכֹולים ִרים ִלְהיֹות ַאִחים ׁשְ  ְוֵאיָנהּ . ִגְזּבָ

ה ֶאָלא ִמְתַחֶלֶקת ֹלׁשָ ׁשְ הּוא ְלִפי, ּבִ ִדיֵני ׁשֶ  ָממֹונֹות ּכְ
ן ל לעַ  ְלַעּיֵ ה ְוָעִני ָעִני ּכָ ּמָ ן ָראּוי ּכַ , ְוַתְמחּוי. לוֹ  ִלּתֵ
מוֹ  ְתַחֶלֶקת ּכְ ּמִ ה ׁשֶ ֹלׁשָ ׁשְ ךְ  ּבִ ית ֵאיָנהּ  ּכָ  ֶאָלא ִנְגּבֵ

ה ֹלׁשָ ׁשְ ֵאינוֹ  ְלִפי, ּבִ ָבר ׁשֶ ן ּוְצִריִכים, ָקצּוב ּדָ  ַעל ְלַעּיֵ
ל ה ְוֶאָחד ֶאָחד ּכָ ּמָ ן ָראּוי ּכַ ּתֵ ּיִ   :ׁשֶ

ְמח. ד ית ּויַהּתַ ָכל ִנְגּבֵ ה, יֹום ּבְ ת ֵמֶעֶרב ְוַהֻקּפָ ּבָ  ׁשַ
ת ְלֶעֶרב ּבָ ְמחּוי. ׁשַ י ַהּתַ ה, עֹוָלם ַלֲעִנּיֵ י ְוַהֻקּפָ  ַלֲעִנּיֵ
ְלַבד ָהִעיר אֹוָתהּ  ִאים. ּבִ ָ ֵני ַרׁשּ ה ַלֲעׂשֹות ָהִעיר ּבְ  ֻקּפָ
ְמחּוי ה ְוַתְמחּוי, ּתַ ּנֹוָתם, ֻקּפָ ְרצ ַמה ְלָכל ּוְלׁשַ ּיִ ֶ  וּ ׁשּ
ְרֵכי י ַעל ְוַאף, ִצּבּור ִמּצָ ּלֹא ּפִ ן ִהְתנוּ  ׁשֶ ָעה ּכֵ ׁשָ  ּבְ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 יד
 יד

ָגבוּ  ִדיָנה ָהָיה ְוִאם. ׁשֶ ּמְ ַהּכֹל ָגדֹול ָחָכם ּבַ  גֹוִבים ׁשֶ
ְעּתוֹ  ַעל ים ְיַחֵלק ְוהּוא, ּדַ ִפי ָלֲעִנּיִ ְרֶאה ַמה ּכְ ּיִ ֶ , ׁשּ
ּנֹותוֹ  ָיכֹול ֶזה ֲהֵרי ָרֶאה ַמה ְלָכל ְלׁשַ ּיֵ ְרֵכי לוֹ  ׁשֶ  ִמּצָ

  :ִצּבּור

ב ִמי. ה ׁשַ ּיָ ְמִדיָנה ׁשֶ ן אֹותוֹ  ּכֹוִפין, יֹום' ל ּבִ  ִלּתֵ
ה ְצָדָקה ֵני ִעם ְלֻקּפָ ִדיָנה ּבְ ב. ַהּמְ ם ָיׁשַ ים' ג ׁשָ , ֳחָדׁשִ
ן אֹותוֹ  ּכֹוִפין ְמחּוי ִלּתֵ ב, ַלּתַ ם ָיׁשַ ים' ו ׁשָ , ֳחָדׁשִ
ן אֹותוֹ  ּכֹוִפין סוּ  ְצָדָקה ִלּתֵ ּכְ ַכִסים תּבַ ּמְ הּ  ׁשֶ י ּבָ  ֲעִנּיֵ
ב. ָהִעיר ם ָיׁשַ ים' ט ׁשָ ן אֹותוֹ  ּכֹוִפין, ֳחָדׁשִ  ְצָדָקה ִלּתֵ

קֹוְבִרים ַלְקבּוָרה הּ  ׁשֶ ים ֶאת ּבָ ים ָהֲעִנּיִ ל ָלֶהם ְועֹוׂשִ  ּכָ
ה. ְקבּוָרה ָצְרֵכי ּמֶ ָבִרים ּבַ ָבא, ֲאמּוִרים ּדְ  ָלגּור ּבְ
ֵאינוֹ  ְואֹוֵמר ֵקעַ ְלִהשְׁ  רֹוֶצה ׁשֶ א ִאם ֲאָבל. ּתַ  ָלִעיר ּבָ
ֵדי ֵקעַ  ּכְ ּתַ ד אֹותוֹ  ּכֹוִפין, ְלִהׁשְ   :ִמּיָ

ָהַלךְ  ִמי. ו ְסחֹוָרה ׁשֶ י ָעָליו ּוָפְסקוּ  ּבִ ָהַלךְ  ָהִעיר ַאְנׁשֵ  ׁשֶ
ם י נֹוֵתן ֶזה ֲהֵרי, ְצָדָקה, ׁשָ  ְוִאם. ָהִעיר אֹוָתהּ  ַלֲעִנּיֵ
ים ָהיוּ  ִאים, נֹוְתִנים, ָקהְצדָ  ֲעֵליֶהם ּוָפְסקוּ  ַרּבִ ּבָ  ּוְכׁשֶ

ֶהם אֹוָתהּ  ְמִביִאים הּ  ּוְמַפְרְנִסים ִעּמָ י ּבָ . ִעיָרם ֲעִנּיֵ
ם ֵישׁ  ְוִאם נוּ , ִעיר ֶחֶבר ׁשָ  ְוהּוא ִעיר ַלֶחֶבר ִיּתְ

ִפי ְמַחְלָקהּ  ָרֶאה ּכְ ּיֵ   :לוֹ  ׁשֶ

 רנז סימן
  ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , לאחרה ושלא הצדקה גבית סדר

ֵאי. א ִאים ֵאיָנם ְצָדָקה ַגּבָ ָ ה ֶזה ִלְפֹרשׁ  ַרׁשּ ּוק ִמּזֶ ׁשּ , ּבַ
ֵדי ֶאָלא ֵהא ּכְ ּיְ ַער ּפֹוֵרשׁ  ֶזה ׁשֶ ַ , ַלֲחנּות ּפֹוֵרשׁ  ְוֶזה ַלׁשּ

אי ָמָצא. ְוגֹוִבים ּוק ָמעֹות ַהַגּבַ ׁשּ ֵנם ֹלא, ּבַ  ְלתֹוךְ  ִיּתְ
יסוֹ  ל ַאְרְנֵקי ְלתֹוךְ  ֶאָלא, ּכִ ִגיעַ ּוְכשֶׁ , ְצָדָקה ׁשֶ  ּיַ

ֵלם ְלֵביתוֹ  אי ָהָיה. ִיּטְ ה ַהַגּבַ ֲחֵברוֹ  נֹוׁשֶ  ּוְפָרעוֹ  ָמָנה ּבַ
ּוק ׁשּ ֵנם ֹלא, ּבַ יסוֹ  ְלתֹוךְ  ִיּתְ  ַאְרְנֵקי ְלתֹוךְ  ֶאָלא, ּכִ
ל ִגיעַ , ְצָדָקה ׁשֶ ּיַ ֵלם ְלֵביתוֹ  ּוְכׁשֶ  ָמעֹות ִיְמֶנה ְולא. ִיּטְ

ה ַנִים ַהֻקּפָ ַנִים ׁשְ ֵני, ָחדאֶ  ֶאָחד ֶאָלא, ׁשְ ד ִמּפְ , ַהֲחׁשָ
ֱאַמר ּנֶ ם ִוְהִייֶתם: ׁשֶ ָרֵאלּוִמיִּ ' ֵמה ְנִקּיִ   :ׂשְ

ֵאי. ב ֵאין ְצָדָקה ַגּבָ ים ָלֶהם ׁשֶ  ְמָצְרִפים, ְלַחֵלק ֲעִנּיִ
עֹות יָנִרים ַהּמָ  ִאם ְוֵכן. ְלַעְצָמם ֹלא ֲאָבל, ַלֲאֵחִרים ּדִ
ָגבוּ  ַמה ִלְמּכֹר ְצִריִכים ֶ ְמחּוי ׁשּ רוּ , ֵמַהּתַ  ַלֲאֵחִרים ִיְמּכְ

ֵני, ְלַעְצָמם ֹלא ֲאָבל ד ִמּפְ ִבין ְוֵאין. ַהֲחׁשָ ְ  ְמַחׁשּ
ָדָקה ּצְ ֵאי ִעם ּבַ שׁ  ְוֹלא, ְצָדָקה ַגּבָ ֶהְקּדֵ ִרים ִעם ּבְ , ַהִגְזּבָ
ֱאַמר ּנֶ בוּ  ְוֹלא: ׁשֶ ְ ים ֶאת ַיְחׁשּ ר ָהֲאָנׁשִ נוּ  ֲאׁשֶ  ֶאת ִיּתְ
ֶסף ָלאָכה יְלעֹושֵׂ  ָלֵתת ָיָדם ַעל ַהּכֶ י, ַהּמְ  ֶבֱאֻמָנה ּכִ
ים ֵהם   ֹעׂשִ

ָדָקה. ג ְכַלל ִהיא ֲהֵרי, ַהּצְ ָדִרים ּבִ : ָהאֹוֵמר ְלִפיָכךְ . ַהּנְ
ב, ְצָדָקה זוֹ  ַהֶסַלע ֲהֵרי אוֹ  ִלְצָדָקה ֶסַלע ָעַלי ֲהֵרי  ַחּיָ

ָנהּ  ים ִלּתְ ד ַלֲעִנּיִ ַבל עֹוֵבר, ִאֵחר ְוִאם. ִמּיָ ַאֵחר ּבְ  ּתְ
ֲהֵרי ן ָידוֹ בְּ  ׁשֶ ד ִלּתֵ ים, ִמּיָ  ֵאין ְוִאם. ֵהם ְמצּוִיים ַוֲעִנּיִ
ם ים ׁשָ יחַ  ַמְפִרישׁ , ֲעִנּיִ ְמָצא ַעד ּוַמּנִ ּיִ ים ׁשֶ  ְוַדְוָקא. ֲעִנּיִ

ַמְפִרישׁ  ל ֲאָבל, ְסָתם ְצָדָקה ּבְ  ְלַהְפִרישׁ  ָיכֹול ָאָדם ּכָ
ְהיוּ  ִלְצָדָקה ָמעֹות ּיִ ִחים ׁשֶ ָנם ֶאְצלוֹ  ֻמּנָ  ַעל ַעטמְ  ִלּתְ

מוֹ , ָיד ַעל ָיד ָרֶאה ּכְ ּיֵ ָעה ִהְתָנה ִאם ְוֵכן. לוֹ  ׁשֶ ׁשָ  ּבְ
ַדר ּנָ ְצָדָקה ׁשֶ ב אוֹ  ּבִ ְהיוּ  אֹוָתם ִהְתַנּדֵ ּיִ ִאים ׁשֶ  ַהַגּבָ

ִאים ָ ּנֹוָתהּ  ַרׁשּ ָזָהב ּוְלָצְרָפהּ  ְלׁשַ ִרים ֵאלוּ  ֲהֵרי, ּבְ   :ֻמּתָ

ֵהר ָצִריךְ . ד  ְוָצִריךְ  ְצָדָקה יםּפֹוְסקִ  ְוִאם, ר ִמלִ  ִלּזָ
ֶהם ִלְפֹסק ֹלא: ֹיאַמר, ִעּמָ   :ֶנֶדר ּבְ

ָחֵסר. ה ׁשֶ ִכיס ּכְ ל ּבְ אי ָצִריךְ  ְצָדָקה ׁשֶ . ְלַהְלוֹות ַהַגּבַ
ְמָצא ּיִ ִכיס ּוְכׁשֶ ּנוּ  ִנְפָרע, ְזַמן ְלַאַחר ּבְ  ָצִריךְ  ְוֵאין, ִמּמֶ

יס ֵמַהּנֹוְתִנים ְרׁשּות ִלּטֹל ּכִ   :ּבַ

אֹוֵמר איַהַגבַּ . ו עֹודוֹ  ׁשֶ אי ּבְ ךְ : ַגּבַ  ִהְלֵויִתי ְוָכךְ  ּכָ
ל ְלִכיס ֹלא ֶנֱאָמן, ְצָדָקה ׁשֶ בּוָעה ּבְ  ְלַאַחר ֹלא ַאךְ . ׁשְ

ִסְלקּוהוּ    :ׁשֶ
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אי. ז ים ְיָחְרפּוהוּ  ִאם, ְצָדָקה ַגּבַ , ָלחּושׁ  לוֹ  ֵאין ָהֲעִנּיִ
י   :ָגדֹול ְזכּותוֹ  יֹוֵתר ּכִ

שׁ  ָעִני. ח ּיֵ יִרים ְקרֹוִבים וֹ ל ׁשֶ כֹוִלין ֲעׁשִ ּיְ , ְלַפְרְנסוֹ  ׁשֶ
ֵאי ֵאין ִבים ָהִעיר ַגּבָ  ַגב ַעל ַאף, ְלַפְרְנסוֹ  ַחּיָ

ְקרֹוָביו ן ַגם ּדִ יס נֹוְתִנים ּכֵ ּכִ   :ּבַ

ן ֹלא. ט ל ָאָדם ִיּתֵ ְלַבד ֶאָחד ְלָעִני ִצְדקֹוָתיו ּכָ   :ּבִ

ֵהר ָצִריךְ  ְצָדָקה ַהְמַחֵלק. י ה ּלֹאשֶׁ  ִלּזָ  ִלְקרֹוָביו ַיְרּבֶ
ָאר יֹוֵתר ְ ֵני ִמׁשּ   :ָאָדם ּבְ

יחַ . יא ּנִ ה, ּתֹוָרה ְלַתְלמּוד ְלַהְרִויחַ  ָמעֹות ַהּמַ  ּוְמַמּנֶ
ּתוֹ  ְחּפֹץ ְלִמי ָהֶרַוח ָלֵתת ֲעֵליֶהם ִאׁשְ ּתַ  ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ , ׁשֶ

ַיד ְלַהְפִקיָדם י הּוא ֲאִפלוּ , ַאֵחר ּבְ ַרּבִ ן ֲחַנְנָיא ּכְ  ּבֶ
ַרְדיֹון ב ִאם ֲאָבל. ּתְ ְתַנּדֵ ה ַהּמִ , ִעיר ֶחֶבר ֲעֵליֶהם ִמּנָ
ַיד ְלַהְפִקיָדם ִעיר ַהֶחֶבר ָיכֹול ּתוֹ  ּבְ   :ִאׁשְ

 סעיפים ג"י ובו, בצדקה המתפיס דין רנח סימן
יס. א ְתּפִ ְצָדָקה ַהּמַ יס ֶזה ֲהֵרי ּבִ ַמְתּפִ ֶנֶדר ּכְ יַצד. ּבְ , ּכֵ

ל ֶסַלע ָהָיה ח ָדָקהצְ  ׁשֶ : ַאֵחר ַעל ְוָאַמר ְלָפָניו ֻמּנָ
ֶזה ֶזה ֲהֵרי   :ְצָדָקה, ּכְ

ְפִרישׁ . ב  ַעל ְוָאַמר. ְצָדָקה ֶזה ֲהֵרי: ְוָאַמר ֶסַלע ַהּמַ
ם, ְוֶזה: ַאֵחר ִני ּגַ ֵ   :ְצָדָקה ַהׁשּ

ה יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ  ְצָדָקה ַהּנֹוֵדר. ג ּמָ ה, ָנַדר ּכַ ן ַמְרּבֶ  ִלּתֵ
ּיֹאמַ  ַעד ךְ  ְלָכל ֹלא: רׁשֶ י ּכָ ְנּתִ ּוַ   :ִנְתּכַ

נוּ : ָהאֹוֵמר. ד  ְלֵבית ּתֹוָרה ֵסֶפר אוֹ  זּוז' ק' ק ּתְ
ֶנֶסת נוּ , ַהּכְ ֶנֶסת ְלֵבית ִיּתְ הּוא ַהּכְ ִעיר ָרִגיל ׁשֶ הּוא ּבָ  ׁשֶ

ר ם ּדָ   :ׁשָ

נוּ : ָהאֹוֵמר. ה ים זּוז' ק' ק ּתְ נוּ , ַלֲעִנּיִ י ִיּתְ  ַלֲעִנּיֵ
הּוא ירָהעִ  אֹוָתהּ  ר ׁשֶ הּ  ּדָ   :ּבָ

א, ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ  ְצָדָקה ַהּנֹוֵדר. ו ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ַאל יר ְלָחָכם ִנׁשְ יעַ  ְוִאם. לוֹ  ְוִהּתִ אי ְלַיד ִהּגִ ּבַ , ַהּגַ
ֵאל ָיכֹול ֵאינוֹ  ָ   :ָעָליו ְלִהׁשּ

ישׁ  ָאָדם ֵאין. ז ָבר ַמְקּדִ ֵאינוֹ  ּדָ ְרׁשּותוֹ  ׁשֶ יצַ . ּבִ  ָהָיה, דּכֵ
דֹון לוֹ  ּקָ ַיד ּפִ ִהיא ֶזה ּבוֹ  ְוָכַפר, ַאֵחר ּבְ  ֵאין, ֶאְצלוֹ  ׁשֶ

ָעִלים יׁשוֹ  ְיכֹוִלין ַהּבְ ַפר ֹלא ִאם ֲאָבל. ְלַהְקּדִ , ּבוֹ  ּכָ
ְרׁשּות הּוא ֲהֵרי ָעָליו ּבִ ָכל ּבְ הּוא ָמקֹום ּבְ ה. ׁשֶ ּמֶ  ּבַ

ָבִרים ְלְטִלין, ֲאמּוִרים ּדְ ִמּטַ ָזָלהּ  עַקְרקַ  ֲאָבל. ּבְ ּגְ  ׁשֶ
הּ  ְוָכַפר ַאֵחר ִנים ְלהֹוִציָאהּ  ָיכֹול ִאם, ּבָ ַדּיָ  ֶזה ֲהֵרי ּבְ
הּ  ָיכֹול יׁשָ י ַעל ְוַאף, ְלַהְקּדִ ֲעַדִין ּפִ , הֹוִציָאה ֹלא ׁשֶ

ְרַקע ַהּקַ ְרׁשּות ִהיא ֲהֵרי ַעְצָמהּ  ׁשֶ ָעֶליהָ  ּבִ  ַהּגֹוֵזל. ּבְ
ָעִלי ִנְתָיֲאׁשוּ  ְוֹלא ֲחֵברוֹ  ֶאת ֵניֶהם, םַהּבְ  ְיכֹוִלים ֵאין ׁשְ

יׁשוֹ  ֵאינוֹ  ְלִפי ֶזה, ְלַהְקּדִ ּלוֹ  ׁשֶ ֵאינוֹ  ְלִפי ְוֶזה, ׁשֶ  ׁשֶ
ְרׁשּותוֹ  ל ְוֵכן. ּבִ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

שׁ  ִיְהֶיה: ְואֹוֵמר ֶאָחד ַעל חֹוב לוֹ  ֵישׁ  ִאם. ח  ְלֶהְקּדֵ
לּום ֵאינוֹ , ִלְצָדָקה אוֹ  ּיֵשׁ  חֹוב: ָאַמר ִאם ֲאָבל. ּכְ  ׁשֶ
לֹוִני ַעל ִלי ֹבא, ּפְ ּיָ ׁשֶ ּנוּ  ְלָיִדי ּכְ יׁשֶ ֶנּנוּ  אוֹ  ַאְקּדִ  ֶאּתְ

ב, ִלְצָדָקה ִלים ַחּיָ ָבָריו ְלַהׁשְ יׁשוֹ  ּדְ נוֹ  ְלַהְקּדִ  ְוִלּתְ
ֹבא ּיָ ׁשֶ שׁ  חֹוב: ָהאֹוֵמר ַוֲאִפּלוּ . ְלָידוֹ  ּכְ ּיֵ ַיד ִלי ׁשֶ  ּבְ
לֹוִני ְפֵני ןכֵּ  ָאַמר ִאם, ִלְצָדָקה ִיְהֶיה ּפְ  ּוִבְפֵני ח"ב ּבִ
אי ּבַ ְפֵני אוֹ , ַהּגַ אי ּבוֹ  ָזָכה ָהִעיר טֹוֵבי ּבִ ּבַ ין ַהּגַ  ִמּדִ
ם ַמֲעַמד ּתָ ָלׁשְ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ְצָדָקה הּוא ַוֲהֵרי, ׁשְ

ּנֹותוֹ  ְוָאסּור, ּבוֹ    :ְלׁשַ

ה. ט ּכֶ ִעְנָין, ֵחְרפוֹ  אוֹ  ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּמַ ב ּבְ ַחּיָ  יְלפִ  ׁשֶ
ַנת ּקָ ְפֵני ְוָאַמר, ְזהּוִבים' ה ָהִעיר ּתַ אי ּבִ ּבַ  אוֹ  ַהּגַ
ְפֵני ְקָנס ָחֵפץ ֵאיִני: ָהִעיר טֹוֵבי ּבִ א ּבִ  ִיְהֶיה ֶאּלָ

ךְ  ְוַאַחר, ִלְצָדָקה סוֹ  ּכָ ּיְ ַחל ַעד ּפִ ּמָ  ְמִחיָלתוֹ  ֵאין, לוֹ  ׁשֶ
לּום ים ְוָזכוּ  ּכְ ָנס ָהֲעִנּיִ ּקְ   :ּבַ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן רנט הלכות מילה
  

 

590

  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 יד
 יד

א הִלְצָדקָ  ָנַדר. י ַאְסַמְכּתָ גֹון, ּבְ ה ִאם: ּכְ ָבר ֶאֱעׂשֶ  ּדָ
לֹוִני ן ּפְ ךְ  ֶאּתֵ אוֹ , ִלְצָדָקה ְוָכךְ  ּכָ ב, ַוֲעׂשָ ן ַחּיָ   :ִלּתֵ

ה ִאישׁ . יא ָ לוּ  ְוִאׁשּ ּבְ ּקִ ֵרשׁ  ֵחֶרם ֲעֵליֶהם ׁשֶ , ְלִהְתּגָ
ָכה ַעל ְקָנסֹות ְוֶהֱעִמידוּ  ךְ  ְוַאַחר, ִלְצָדָקה ּכָ סוּ  ּכָ ּיְ  ִנְתּפַ

ֵרשׁ  ּלֹאשֶׁ  אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ְלִהְתּגָ טּוִרים ׁשֶ ּפְ ָנסֹות ׁשֶ   :ֵמַהּקְ

ן ָאַמר. יב ָנה ַלֲחֵברוֹ  ִלּתֵ  ָהֵוי, ָעִני הּוא ִאם ַמּתָ
נֹוֵדר   :ּבוֹ  ַלֲחֹזר ְוָאסּור ִלְצָדָקה ּכְ

לֹוִני ֵחֶפץ: ָהאֹוֵמר. יג ָכךְ  ִלְצָדָקה נֹוֵתן ֲאִני ּפְ , ְוָכךְ  ּבְ
וֶ  ְוהּוא  ֹלא ִאם ֲאָבל ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ , יֹוֵתר הׁשָ
ֶוה ָהָיה אֹוָתהּ  יֹוֵתר ׁשָ ָעה ּבְ ךְ  ְוַאַחר, ׁשָ  ָיכֹול, הּוַקר ּכָ

יָון ּבוֹ  ַלֲחֹזר ּלֹא ּכֵ ךְ  ׁשֶ ֶסף ָנַתן ְוֹלא ָמׁשַ   :ַהּכֶ

 רנט סימן
ַדר ַמה יֹוֵדע ְוֵאינוֹ  ַהּנֹוֵדר  ְוִדין( ,ְלָגבֹוהַ  ֲאִמיָרה ְוִדין ּנָ

ר ִאם ּנֹות ֻמּתָ אי ְוַהְנָהַגת, ְצָדָקה ְלׁשַ ּבַ ָדָקה ִעם ַהּגַ , ַהּצְ
ה אוֹ    ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ ) , ָעֶליהָ  ַהְמֻמּנֶ

אֹוֵמר אוֹ , ִלְצָדָקה זוֹ  ֶסַלע: ָהאֹוֵמר. א  ָעַלי ֲהֵרי: ׁשֶ
ּלֹא ַעד, ְוִהְפִריׁשוֹ , ִלְצָדָקה ֶסַלע א ׁשֶ אי ְלַיד ּבָ ּבַ  ַהּגַ

ּנֹותוֹ  כֹוליָ  ין, ְלׁשַ ין ְלַעְצמוֹ  ִלְלוֹותוֹ  ּבֵ  ְלַהְלוֹותוֹ  ּבֵ
יו ַאֵחר ְוִיְפַרע, ַלֲחֵברוֹ  ְחּתָ א. ּתַ ּבָ ֶ אי ְלַיד ִמׁשּ ּבַ , ּגַ
ין, ִלְלוֹותוֹ  ָאסּור ין לוֹ  ּבֵ ין ְלַאֵחר ּבֵ אי ּבֵ ּבַ  ְוִאם. ַלּגַ
ים ֲהָנָאה ָהָיה ִעּכּוב ַלֲעִנּיִ עֹות ּבְ ַיד ַהּמָ איַהגַּ  ּבְ ֵדי, ּבַ  ּכְ

ן ַלֲאֵחִרים ְלַעׂשֹות אי ֲהֵרי, ִלּתֵ ּבַ ר ַהּגַ  ִלְלוֹוָתם ֻמּתָ
  :ּוְלָפְרָעם

בוּ  ְצָדקֹות. ב ִהְתַנּדְ ית ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ ֶנֶסת ּבֵ  ְלֹצֶרךְ  אוֹ  ַהּכְ
ית ֵני ְיכֹוִלים, ָעְלִמין ּבֵ ּנֹוָתם ָהִעיר ּבְ ית ְלֹצֶרךְ  ְלׁשַ  ּבֵ

ְדָרשׁ  ְלמּוד אוֹ  ַהּמִ ָעִלים ִאם ֲאִפּלוּ , ּתֹוָרה ּתַ  ַהּבְ
ִבים ְלמּוד ֹלא ֲאָבל, ְמַעּכְ ית ְלֹצֶרךְ  ּתֹוָרה ִמּתַ  ּבֵ
ֶנֶסת   :ַהּכְ

ָרֵאל. ג ב ִיׂשְ ִהְתַנּדֵ ֶנֶסת ְלֵבית ְמנֹוָרה אוֹ  ֵנר ׁשֶ  ִאם, ַהּכְ
ע ּקַ ּתַ ם ִנׁשְ ָעֶליהָ  ׁשֵ ֵאיָנהּ  ֵמָעֶליהָ  ּבְ  ַעל ִנְקֵראת ׁשֶ

מוֹ  ּבּור ְיכֹוִלים, ׁשְ ּנֹוָתהּ  ַהּצִ , ָהְרׁשּות ִלְדַבר ֲאִפּלוּ  ְלׁשַ
ע ֹלא ְוִאם ּקַ ּתַ ם ִנׁשְ ָעֶליהָ  ׁשָ  ְיכֹוִלים ֵאין, ֵמָעֶליהָ  ּבְ

ּנֹותוֹ   ְיכֹוִלים ִמְצָוה ִלְדַבר ֲאָבל, ָהְרׁשּות ִלְדַבר ְלׁשַ
ּנֹותוֹ  ב ָהָיה ְוִאם. ְלׁשַ ְתַנּדֵ ּנֹוָתהּ  ָאסּור, ּגֹוי ַהּמִ  ְלׁשַ

ל, ִמְצָוה ִלְדַבר וּ ֲאִפלּ  ּלֹא ְזַמן ּכָ ע ׁשֶ ּקַ ּתַ ם ִנׁשְ  ׁשֵ
ָעֶליהָ    :ֵמָעֶליהָ  ּבְ

ב ּגֹוי. ד ִהְתַנּדֵ ָבר אוֹ  ְמנֹוָרה ׁשֶ ֶנֶסת ְלֵבית ַאֵחר ּדָ , ַהּכְ
ִלים ּנוּ  ְמַקּבְ ּיֹאַמר ְוהּוא. ִמּמֶ ַדַעת: ׁשֶ ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ
י ּתִ ן ָאַמר ֹלא ְוִאם. אֹוָתהּ  ִהְפַרׁשְ ִניָזה ָטעּון, ּכֵ   :ּגְ

שׁ  ִמי. ה ּיֵ ָידוֹ  ׁשֶ ק ְוהּוא ָמעֹות ּבְ ל ֵהם ִאם ְמֻסּפָ  ׁשֶ
ב, ְצָדָקה ן ַחּיָ   :ִלְצָדָקה אֹוָתם ִלּתֵ

עֹות ְוַאְרנֹוִנּיֹות ִמִסים ִלְתּבֹעַ  ְלָקָהל ֵאין. ו   :ְצָדָקה ִמּמְ

  מילה הלכות

 רס סימן
  ף ֶאָחדָסִעי ּובוֹ , בנו את למול עשה מצות

ה ִמְצַות. א נוֹ  ֶאת ָלמּול ָלָאב ֲעׂשֵ  זוֹ  ִמְצָוה ּוְגדֹוָלה, ּבְ
ָאר ְ ה ִמְצֹות ִמׁשּ   :ֲעׂשֵ

 רסא סימן
נוֹ  ָמִלין ְוֵאין ּובוֹ , בנו את האב מל לא אם דין  ּבְ
ל ּלֹא ָאָדם ׁשֶ ְעּתוֹ  ׁשֶ א, ִמּדַ ן ִאם ֶאּלָ  ְולֹא, ָהָאב ָעַבר ּכֵ

ית ָמלוּ  ין ּבֵ ַעל אֹותוֹ  ִליןמָ , ּדִ ְרחוֹ  ּבְ ה ְוֵאין. ּכָ ָ  ָהִאׁשּ
ֶבת ָנהּ  ֶאת ָלמּול ַחּיֶ ֵאינוֹ  ָהָאב. ּבְ  ְוֵישׁ , ָלמּול יֹוֵדעַ  ׁשֶ

אן ֵאינוֹ  מֹוֵהל ּכָ ם ָלמּול רֹוֶצה ׁשֶ ִחּנָ ָכר ַרק, ּבְ ׂשָ  ֵישׁ , ּבְ
ין ְלֵבית מֹוֵהל ִלְגעֹר ּדִ י, ֶזה ּבְ ן ֶזה ֵאין ּכִ ְרּכָ ל ּדַ  ֶזַרע ׁשֶ
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ה, ְבָרָהםאַ  ַרּבָ ִרין ַהמֹוֲהִלים ְוַאּדְ נוּ  ְמַהּדְ ּתְ ּיִ  ָלֶהם ׁשֶ
ִמְרּדוֹ  עֹוֵמד ְוִאם. ָלמּול ֶגת ָהִאישׁ  ַיד ְוֵאין, ּבְ ֶ  ַמׂשּ
ָכרוֹ  לוֹ  ָלֵתת ִמי ָהֵוי, ׂשְ ֵאין ּכְ ית ָאב לוֹ  ׁשֶ ּבֵ ין ׁשֶ  ּדִ

ִבים ית ְוָלֵכן, ְלמּולוֹ  ַחּיָ ין ּבֵ  רֵמַאחַ , אֹותוֹ  ּכֹוִפין ּדִ
ֵאין מּולשֶׁ  ַאֵחר ׁשֶ   :ּיָ

 רסב סימן
' ז ּובוֹ , ולאנדרוגינוס, לחולה, לבריא מילה זמן

  ְסִעיִפים:

ֵנץ ַעד ָמִלין ֵאין. א ּתָ ה ׁשֶ ּיֹום ַהַחּמָ ִמיִני ּבַ ְ . ְלֵלָדתוֹ  ַהׁשּ
ר ַהּיֹום ְוָכל ׁשֵ א, ְלִמיָלה ּכָ ִריִזין ֶאּלָ ּזְ יִמים ׁשֶ  ַמְקּדִ

ד ןּוָמִלי ְלִמְצֹות ּבֶֹקר ִמּיָ ּלֹא ִמיָלה ַוֲאִפּלוּ . ּבַ הּ  ׁשֶ ְזַמּנָ  ּבִ
א ֵאיָנהּ  ּיֹום ֶאּלָ   :ּבַ

ְבִריא ַעד אֹותוֹ  ָמִלין ֵאין חֹוֶלה. ב ּיַ יִנים, ׁשֶ  לוֹ  ּוַמְמּתִ
א ֵמֵעת ְתַרּפֵ ּנִ ְבָעה ֵמָחְליוֹ  ׁשֶ  ְוָאז, ְלֵעת ֵמֵעת ָיִמים ׁשִ
ה. אֹותוֹ  ָמִלין ּמֶ ָבִרים ּבַ ֲחַלְצּתוֹ , ִריםֲאמוּ  ּדְ ה ׁשֶ  ַחּמָ

הּוא, בוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ָכל ֹחִלי ׁשֶ ּבְ  ָחָלה ִאם ֲאָבל, ַהּגּוף ׁשֶ
ֶאָחד גֹון, ֵמֵאָבָריו ּבְ ֲאבוּ  ּכְ ּכָ ֵאב ֵעיָניו לוֹ  ׁשֶ  מּוָעט ּכְ
ֶזה ְוַכּיֹוֵצא יִנים, ּבָ ְבִריא ַעד לוֹ  ַמְמּתִ ּיַ  ּוְלַאַחר, ׁשֶ
ְבִריא ּיַ דמִ  אֹותוֹ  ָמִלין, ׁשֶ   :ּיָ

רֹוִגינּוס. ג שׁ  ּוִמי ַאְנּדְ ּיֵ י לוֹ  ׁשֶ ּתֵ , ּדֶֹפן ְויֹוֵצא ָעְרלֹות ׁשְ
מֹוָנה ִנּמֹוִלים   :ִלׁשְ

ין נֹוַלד. ד ָמׁשֹות ּבֵ ְ ְיָלה לוֹ  מֹוִנים, ַהׁשּ  ְוִנּמֹול, ֵמַהּלַ
יִעי ׁשִ הּוא, ַלּתְ ִמיִני ְסֵפק ׁשֶ  חּוץ ֹראׁשוֹ  הֹוִציא ְוִאם. ׁשְ
רֹוְזדוֹ  עֹוד רַלּפְ ְמעוּ  אוֹ , יֹום ִמּבְ ָ ׁשּ , ּבֹוֶכה אֹותוֹ  ׁשֶ

ה ַאַחר נֹוַלד ֲאִפּלוּ  ּמָ  ִמּיֹום ָיִמים' ח לוֹ  מֹוֶנה, ָיִמים ּכַ
ָצא ּיָ ְמעוּ  ִמּיֹום אוֹ , ֹראׁשוֹ  ׁשֶ ָ ׁשּ   :ּבֹוֶכה אֹותוֹ  ׁשֶ

ָהיוּ  נֹוַלד ִאם. ה ׁשֶ ָרִקיעַ  ִנְרִאים ּכְ ים ּכֹוָכִבים ּבָ  ְקַטּנִ
, ְלָמֳחָרת ָלמּול ְלָסֵפק ַהּכֹוָכִבים ַעל ִלְסֹמךְ  שׁ יֵ , ְמֹאד

יָון ּלֹא ּכֵ ת ֹלא ָהָיה ׁשֶ ּבָ י ַעל ְוַאף, טֹוב יֹום ְוֹלא ׁשַ  ּפִ
ָהָיה ֵעין ַמְזִהיר ָהָרִקיעַ  ׁשֶ ל אֹוָרהּ  ּכְ   :יֹום ׁשֶ

ר ִאם. ו הֹוִציא ְלַאְלּתַ ׁשֶ ָלד ּכְ רֹוְזדֹור חּוץ ֹראׁשוֹ  ַהּוָ  ַלּפְ
ינֹוִנים ּכֹוָכִבים' ג ִנְראוּ  הּוא ֲעֵליֶהם ִלְסֹמךְ  ֵישׁ , ּבֵ  ׁשֶ
ת ְלָמָחר הּוא ֲאִפּלוּ , ַלְיָלה ּבָ הוּ  ִאם ֲאָבל. ׁשַ  ַאַחר ׁשָ
ךְ  הּוי ְלִפי ִאם, ּכָ ִ ָהָיה ָלֶהם ִנְרֶאה ַהׁשּ הֹוָצַאת יֹום ׁשֶ  ּבְ

א ָלֶהם ֵאין, ָהֹראשׁ  ֵעיֵניֶהם ַמה ֶאּלָ ֶ  ִויֵהא רֹואֹות ׁשּ
מֹוָנה לִנּמוֹ  ת ְיֵאַרע ִאם ֲאִפּלוּ , ִלׁשְ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ָבר ֵאין. ז לּוי ֶזה ּדָ ה ּתָ ִפּלָ ּתְ לוּ  ִאם, ּבַ ּלְ עֹוד ִהְתּפַ  ִמּבְ
  :ְלַהְחִמיר ְוֹלא ְלָהֵקל ֹלא, יֹום

 רסג סימן
 מחמת מתים שבניו ומי, ירק או אדם שהוא ילד

  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , מילה

הּוא ָקָטן. א ּלֹא ִסיָמן, ָיֹרק ׁשֶ מוֹ  ּבוֹ  ָנַפל ׁשֶ  ְוֵאין, ּדָ
ּפֹל ַעד אֹותוֹ  ָמִלין ּיִ מוֹ  ּבוֹ  ׁשֶ ַמְרֵאה ַמְרֵאהוּ  ְוַיֲחֹזר ּדָ  ּכְ
ָאר ים ׁשְ ַטּנִ ּלֹא ִסיָמן, ָאֹדם ִנְמָצא ִאם ְוֵכן. ַהּקְ  ׁשֶ
מוֹ  ִנְבַלע ֵאָבָריו ּדָ א, ּבְ ין ֶאּלָ ר עֹור ּבֵ ׂשָ  ְוֵאין, ַלּבָ
ַלע ַעד תוֹ אוֹ  ָמִלין ּבָ ּיִ מוֹ  ּבוֹ  ׁשֶ ֵהר ְוָצִריךְ . ּדָ  ְמֹאד ִלּזָ
ֵאּלוּ  ָבִרים ּבְ ֵאין, ַהּדְ שׁ  ָוָלד ֵמִלין ׁשֶ ּיֵ שׁ  ּבוֹ  ׁשֶ , ֹחִלי ֲחׁשַ

ַנת ַסּכָ ר, ַהּכֹל ֶאת ּדֹוָחה ְנָפׁשֹות ּדְ ֶאְפׁשָ  ָלמּול לוֹ  ׁשֶ
ר ְוִאי, ְזַמן ְלַאַחר ָרֵאלִמיִּ  ַאַחת ֶנֶפשׁ  ְלַהֲחִזיר ֶאְפׁשָ , ׂשְ
  :ַלעֹוָלם

ה. ב ָ ָלה ִאׁשּ ּמָ ָנהּ  ׁשֶ  ִמיָלה ֵמֲחַמת ּוֵמת ִראׁשֹון ּבְ
יל ִהְכׁשִ ם ּוָמָלה, ּכֹחוֹ  ׁשֶ ִני ּגַ ֵ , ִמיָלה ֵמֲחַמת ּוֵמת ַהׁשּ

ֶניהָ  ֻהְחְזָקה ֲהֵרי ּבָ ָנא ֹלא, ִמיָלה ֵמֲחַמת ֵמִתים ׁשֶ  ׁשְ
ַעל ַנִים אוֹ  ֶאָחד ִמּבַ ְ מּול ְוֹלא, ִמׁשּ י ּתָ ִליׁשִ ְ א, ַהׁשּ  ֶאּלָ
ין ְמּתִ יל ַעד לוֹ  ּתַ ְגּדִ ּיַ ק ׁשֶ ין ְוהּוא, ּכֹחוֹ  ְוִיְתַחּזֵ  ִאם ַהּדִ
נוֹ  ָמל ֶאָחד ִאישׁ  ִני ִראׁשֹון ּבְ , ִמיָלה ֵמֲחַמת ּוֵמתוּ , ְוׁשֵ
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י ָימּול ֹלא ִליׁשִ ְ ין, ַהׁשּ ָהיוּ  ּבֵ ה לוֹ  ׁשֶ ָ ין ַאַחת ֵמִאׁשּ  ּבֵ
ִים ּתַ ְ   :ִמׁשּ

יןהַ  ְוהּוא. ג ה ִאם ּדִ ָ ָנהּ  ָמָלה ִאׁשּ , ִמיָלה ֵמֲחַמת ּוֵמת ּבְ
ָנהּ  ָמָלה ֲאחֹוָתהּ  ְוַגם ָאר, ִמיָלה ֵמֲחַמת ּוֵמת ּבְ  ׁשְ

ֵניֶהן ָימּולוּ  ֹלא ָהֲאָחיֹות א ּבְ ינוּ  ֶאּלָ לוּ  ַעד ַיְמּתִ ְגּדְ ּיִ  ׁשֶ
ק   :ּכָֹחם ְוִיְתַחּזֵ

הּוא נֹוַלד. ד ׁשֶ יף ָצִריךְ , ָמהּול ּכְ ּנוּ  ְלַהּטִ ם ִמּמֶ  ּדַ
ִרית ַנַחת ּוִמיהוּ . ּבְ ָתא ּוְצִריָכה. ּבְ ֵקהּ  ִמּלְ  ָיֶפה ְלִמְבּדְ
ַדִים ָיֶפה ּיָ ַפְרְזָלא ְוֹלא, ֵעיַנִים ּוְבַמְרִאית ּבַ ֹלא, ּבְ  ּדְ

ק . אֹותוֹ  ָמִלין ֵהיָאךְ  ְוִנְזָהִרים ְורֹוִאים, ֵליהּ  ְלַעּיֵ
יִנים ה לוֹ  ּוַמְמּתִ שִׁ  ְוֵאין ַהְרּבֵ ִמיִני ְליֹום יןחֹוׁשְ , ׁשְ

ּלֹא ָנה ִליֵדי ְיִביאּוהוּ  ׁשֶ   :ַסּכָ

ינֹוק. ה ת ּתִ ּמֵ יעַ  ֹקֶדם ׁשֶ ּגִ ּיַ ן ִלְהיֹות ׁשֶ מֹוָנה ּבֶ  ָמִלין, ׁשְ
ֹצר ִקְברוֹ  ַעל אֹותוֹ  ָקֶנה אוֹ  ּבְ  ַעל ְמָבְרִכין ְוֵאין, ּבְ

יָלה יִמים ֲאָבל. ַהּמִ ם לוֹ  ְמׂשִ ַרֲחמּוה ְלֵזֶכר, ׁשֵ ּיְ  ִמן וּ ׁשֶ
ַמִים ָ ת ְוִיְחֶיה ַהׁשּ ְתִחּיַ ִתים ּבִ   :ַהּמֵ

 רסד סימן
' ו ּובוֹ , מלין וכיצד, מלין ובמה, למול ראוי מי

  ְסִעיִפים:

ִרים ַהּכֹל. א ׁשֵ ה ֶעֶבד ֲאִפּלוּ , ָלמּול ּכְ ָ  ַוֲעֵרל ְוָקָטן ִאׁשּ
ָרֵאל תוּ  ִיׂשְ ּמֵ רָ  ֵישׁ  ְוִאם. ִמיָלה ֵמֲחַמת ֶאָחיו ׁשֶ  ֵאלִיׂשְ
דֹול ּיֹוֵדעַ  ּגָ ם קֹוֵדם הּוא, ָלמּול ׁשֶ  עֹוֵבד ֲאָבל. ְלֻכּלָ

ָלל ָימּול ֹלא, ָמהּול הּוא ֲאִפּלוּ , ּכֹוָכִבים  ָמל ְוִאם. ּכְ
ַעם ְוָלמּול ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ֵאין ִנית ּפַ   :ׁשֵ

ּכֹל. ב ֹצר ַוֲאִפּלוּ , ָמִלין ּבַ ָבר ּוְבָכל ּוִבְזכּוִכית ּבְ  ּדָ
ְקרּוִמית חּוץ, ַהּכֹוֵרת ל ִמּבִ יָסִמים ְלִפי, ָקֶנה ׁשֶ ּקֵ  ׁשֶ
ִזים ה ִנּתָ ּנָ רּות ִליֵדי ְוָיֹבא, ִמּמֶ ְפָכה ּכְ  ִמן ּוִמְצָוה. ׁשָ

ְבָחר ַבְרֶזל ָלמּול ַהּמֻ ין, ּבְ ין ּבֵ ַסּכִ ין ּבְ ַרִים ּבֵ ִמְסּפָ , ּבְ
ין ָלמּול ְוָנֲהגוּ  ַסּכִ   :ּבְ

יַצד. ג ל, ָעְרָלההָ  ֶאת חֹוְתִכין, ָמִלין ּכֵ  ָהעֹור ּכָ
ֶלה ַעד, ָהֲעָטָרה ַהחֹוֶפה ְתּגַ ּתִ ךְ  ְוַאַחר, ָהֲעָטָרה ׁשֶ  ּכָ
רּום ֶאת ּפֹוְרִעין ה ָהַרךְ  ַהּקְ ַמּטָ ּלְ ּפֶֹרן, ֵמָהעֹור ׁשֶ ּצִ , ּבַ
ָרֶאה ַעד ּוְלָכאן ְלָכאן ּוַמֲחִזירוֹ  ּיֵ ר ׁשֶ ׂשַ , ָהֲעָטָרה ּבְ
ךְ  ְוַאַחר יָלה מֹוְצִצין ּכָ ֵצא ַעד ַהּמִ ּיֵ ם ׁשֶ קֹומֹות ַהּדָ  ֵמַהּמְ

ֵדי, ָהְרחֹוִקים ּלֹא ּכְ ָנה ִליֵדי ָיֹבא ׁשֶ  מֹוֵהל ְוָכל. ַסּכָ
ֵאינוֹ  ֶ ַצץ ְוַאַחר. אֹותוֹ  ַמֲעִביִרין, מֹוֵצץ ׁשּ ּמָ  נֹוֵתן ׁשֶ
ְלִנית ָעֶליהָ  ה אוֹ  ִאְסּפַ ים ֲאַבק אוֹ  ְרִטּיָ  ָהעֹוְצִרים ַסּמִ
ם   :ַהּדָ

ַרע ְוֹלא ָמל. ד ִאּלוּ , ּפָ   :ָמל ֹלא ּכְ

ִבים ִציִצים ֵישׁ . ה יָלה ַהְמַעּכְ ֵאיָנם ְוֵישׁ  ַהּמִ ִבים ׁשֶ  ְמַעּכְ
יַצד. אֹוָתהּ  ַאר ִאם, ּכֵ  ֹרב ֶאת ַהחֹוֶפה עֹור ֵמָהעֹור ִנׁשְ
ְבָההּ  ל ּגָ ָמקֹום ֲאִפּלוּ , ֲעָטָרה ׁשֶ ב ֶזהוּ , ֶאָחד ּבְ  ַהְמַעּכֵ
יָלה ֶאת ַאר ֹלא ְוִאם. לִנּמוֹ  ֹלא ּוְכִאּלוּ  ַהּמִ ּנוּ  ִנׁשְ  ִמּמֶ
א ְבָההּ  ֹרב חֹוֶפה ְוֵאינוֹ , ְמַעט ֶאּלָ ל ּגָ  ֵאינוֹ , ֲעָטָרה ׁשֶ

ב יָלה ְמַעּכֵ   :ַהּמִ

רוֹ  ָקָטן. ו ׂשָ ּבְ ל ַרךְ  ׁשֶ הּוא אוֹ , ּוְמֻדְלּדָ ַעל ׁשֶ ר ּבַ ׂשָ  ּבָ
ה ְרֶאה ַעד ַהְרּבֵ ּנִ ִאּלוּ  ׁשֶ  ִאם רֹוִאים, ָמהּול ֵאינוֹ  ּכְ
עֵ  ה תּבְ ֶ ְתַקׁשּ ּמִ ַעם ָלמּול ָצִריךְ  ֵאין ָמהּול ִנְרֶאה ׁשֶ  ּפַ

ִנית ל, ׁשֵ ּום ָמקֹום ּוִמּכָ ן ָצִריךְ  ָהַעִין ַמְרִאית ִמׁשּ  ְלַתּקֵ
ר ִרּבּוי ׂשָ אן ַהּבָ ּכָ ּמִ אן ׁשֶ  ִנּמֹול ִנְרֶאה ֵאינוֹ  ְוִאם. ּוִמּכָ
ֵעת ּוי ּבְ ׂשּ ל ַלְחּתֹךְ  ָצִריךְ , ַהּקִ ר ּכָ ׂשָ לַהמְּ  ַהּבָ  ַעד, ֻדְלּדָ

ְהֶיה ּיִ ִנּמֹול ִנְרֶאה ׁשֶ ַעת ּכְ ׁשְ ּויוֹ  ּבִ   :ִקׁשּ

 רסה סימן
 ּובוֹ , התענית ביום מילה ודין המילה ברכת סדר

  ְסִעיִפים: ג"י
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ל. א ר: ְמָבֵרךְ  ַהּמָ נוּ  ֲאׁשֶ ׁשָ ִמְצֹוָתיו ִקּדְ נוּ  ּבְ  ַעל ְוִצּוָ
יָלה ן ַוֲאִבי, ַהּמִ ין ְמָבֵרךְ  ַהּבֵ  ָהָעְרָלה יַכתֲחתִ  ּבֵ

ִריָעה ר: ַלּפְ נוּ  ֲאׁשֶ ׁשָ ִמְצֹוָתיו ִקּדְ נוּ  ּבְ  ְלַהְכִניסוֹ  ְוִצּוָ
ְבִריתוֹ  ל ּבִ  עֹוְמִדים ֲאֵחִרים ְוִאם. ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם ׁשֶ

ם ם: אֹוְמִרים, ׁשָ ׁשֵ ִהְכַנְסּתוֹ  ּכְ ִרית ׁשֶ ן ַלּבְ ְכִניֵסהוּ  ּכֵ  ּתַ
ה ְלתֹוָרה ים ּוְלֻחּפָ ן ַוֲאִבי. יםטֹובִ  ּוְלַמֲעׂשִ  אוֹ , ַהּבֵ
ִרי ּבֹוֵרא: ַהּכֹוס ַעל ְמָבֵרךְ  ֵמָהָעם ֶאָחד אוֹ , ַהּמֹוֵהל  ּפְ
ֶפן ָידוֹ  ֲהַדס ִלּטֹל נֹוֲהִגים ְוֵישׁ . ַהּגֶ , ָעָליו ּוְמָבֵרךְ , ּבְ

ר ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאֹלֵהינוּ  י"בא: ְואֹוֵמר, ּוְלָהִריחַ   ֲאׁשֶ
שׁ  ֶטן ָיִדיד ִקּדֵ יעַ  ֲהִגיןְונוֹ '. וכו ִמּבֶ ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ  ִלְבָדַמִיךְ  ׁשֶ
ִין נֹוֵתן, ֲחִיי עוֹ  ֵמַהּיַ ֶאְצּבָ ינֹוק ּוִפי ּבְ   :ַהּתִ

ן ֲאִבי ִאם. ב ַעְצמוֹ  מֹוֵהל הּוא ַהּבֵ  ָלמּול: ְמָבֵרךְ , ּבְ
ן ֶאת   :ם"ָהַרְמבַּ  ְלַדַעת, ַהּבֵ

ר. ג ל ּגֵ ּמָ ר ֹקֶדם ׁשֶ ּיֵ ְתּגַ ּנִ ּנֹוַלד ְוָקָטן, ׁשֶ הּואכְּ  ׁשֶ  ׁשֶ
יִפין, ָמהּול ּטִ ּמַ ׁשֶ ּנוּ  ּכְ ם ִמּמֶ ִרית ּדַ  ְצִריִכים ֵאיָנם ּבְ
ָרָכה רֹוִגינּוס ְוֵכן. ּבְ , ִמיָלתוֹ  ַעל ְמָבְרִכין ֵאין ַאְנּדְ
ֵני ֵאינוֹ  ִמּפְ אי ָזָכר ׁשֶ   :ַוּדַ

ָרֵאל, ַמְמֵזר. ד ִיׂשְ ת ָעָליו ּוְמָבְרִכים הּוא ּכְ ְרּכַ  ִמיָלה ּבִ
ִרית ּכֹוֵרת ַעד ים ֵאין ֲאָבל, ַהּבְ ׁשִ . ַרֲחִמים ָעָליו ְמַבּקְ

יֹום ּפּוִרים ּבְ ָעה ַהּכִ  ַעל ְיָבֵרךְ  ֹלא, צֹומֹות ּוְבַאְרּבָ
ג ִמיהוּ  ַהּכֹוס ַהּיֹוֶלֶדת, ֵמֶהם צֹומֹות' ּבְ  ֵאיָנהּ  ׁשֶ

ה ּנוּ  ְוִתְטֹעם ַהּכֹוס ַעל ְלָבֵרךְ  ָיכֹול, ִמְתַעּנָ  ִמּמֶ
ָרָכה ׁשֹוַמַעת ִהיא ִאם, ַהּיֹוֶלֶדת ֶנת, ַהּבְ ּוֶ ּלֹא ּוִמְתּכַ  ׁשֶ
ְדָבִרים ְלַהְפִסיק ין ּבִ ִמיַעת ּבֵ ָרָכה ׁשְ ת ַהּבְ ִתּיַ . ַהּכֹוס ִלׁשְ

יֹום ֲאָבל ּפּוִרים ּבְ ָעה ַהּכִ ָאב ּוְבִתׁשְ ֵאין, ּבְ  ַהּיֹוֶלֶדת ׁשֶ
ּתֹות ְיכֹוָלה ָעה. ַהּכֹוס ַעל ְמָבְרִכין ֵאין, ִלׁשְ  ּוְבִתׁשְ
ָאב ֲעָמא ַמְיִתיָנן ֹלא ָנֵמי ַאָסא ,ּבְ ֵאין ִמּטַ  ְמָבְרִכין ׁשֶ
ִמים ַעל ׂשָ מֹוָצֵאי ַהּבְ ת ּבְ ּבָ ָחל ׁשַ ָעה ּבוֹ  ׁשֶ ׁשְ ָאב ּתִ   :ּבְ

שׁ  ִמי. ה ּיֵ ֵני לוֹ  ׁשֶ ינֹוקֹות ׁשְ ָרָכה ְיָבֵרךְ , ָלמּול ּתִ  ּבְ
ֵניֶהם ַאַחת ַנִים ִאם ַוֲאִפּלוּ , ִלׁשְ  ָהִראׁשֹון, ָמִלים ׁשְ

יָלה ַעל ָבֵרךְ יְ  ם ְועֹוֶלה ַהּמִ ִני ּגַ ֵ ִני, ַלׁשּ ֵ : ְיָבֵרךְ  ְוַהׁשּ
ר שׁ  ֲאׁשֶ ם ְועֹוֶלה, ָיִדיד ִקּדֵ  ֵאין ַוֲאִפּלוּ , ָלִראׁשֹון ּגַ
ַער ַעת ְלָפָניו ַהּנַ ׁשְ ָרָכה ּבִ יָון, ַהּבְ ְעּתוֹ  ּכֵ ּדַ  ַרק, ָעָליו ׁשֶ
ּלֹא ְעּתוֹ  ַיִסיחַ  ׁשֶ יְנַתִים ּדַ   :ּבֵ

ר אֵהיכָ . ו ֶאְפׁשָ ָרה ְלִמיָלה ָעְבִדיַנן, ּדְ ֲעׂשָ  ְוֵהיָכא. ּבַ
ֹלא ר ּדְ ָפחֹות ָעְבִדיַנן, ֶאְפׁשָ ָרה ּבְ   :ֵמֲעׂשָ

ָהָאב. ז ׁשֶ נוֹ  ֶאת מֹוֵהל ַעְצמוֹ  ּכְ : ְמָבֵרךְ  הּוא, ּבְ
ֶהֱחָינוּ  ֵאין אֹוְמִרים ֵישׁ , ַאֵחר הּוא ַהּמֹוֵהל ְוִאם. ׁשֶ  ׁשֶ

ם ת ׁשָ ְרּכַ ֶהֱחיָ  ּבִ  ְמָבֵרךְ  ָהָאב ְלעֹוָלם, ם"ּוְלָהַרְמבַּ . נוּ ׁשֶ
ֶהֱחָינוּ  ל ַעל ׁשֶ ָכל ָנֲהגוּ  ְוֵכן, ּוִמיָלה ִמיָלה ּכָ  ַמְלכּות ּבְ

ָרֵאל ֶאֶרץ   :ִמְצַרִים ּוַמְלכּות ּוְסִביבֹוֶתיהָ  ְוסּוְרָיא ִיׂשְ

ָטן ֶעְרַות ְלַכסֹות ָצִריךְ  ֵאין. ח ַעת ַהּקָ ׁשְ ָרָכה ּבִ   :ַהּבְ

ן ִביאֲ . ט הּוא ְלהֹוִדיעַ  ַהּמֹוֵהל ַעל עֹוֵמד ַהּבֵ  ׁשֶ
לּוחוֹ    :ׁשְ

חֹול ָהָעְרָלה ֶאת נֹוְתִנין. י ת הּוא ְוִאם, ְוָעָפר ּבְ ּבָ , ׁשַ
ְהיוּ  ָצִריךְ  ּיִ עֹוד מּוָכִנים ׁשֶ   :יֹום ִמּבְ

ֵסא ַלֲעׂשֹות נֹוֲהִגין. יא הוּ  ּכִ ְקָרא, ְלֵאִלּיָ ּנִ  ַמְלַאךְ  ׁשֶ
ִרית יחוֹ , ַהּבְ ּנִ ּמַ ִפיו ֹיאַמר ּוְכׁשֶ הּוא ּבְ ֵסא ׁשֶ הוּ  ּכִ   :ֵאִלּיָ

ה ַלֲעׂשֹות נֹוֲהִגים. יב יֹום ְסֻעּדָ יָלה ּבְ   :ַהּמִ

ָחל ִמיָלה יֹום. יג יֹום ׁשֶ ֲעִנית ּבְ תּוִבים ִצּבּור ּתַ , ַהּכְ
ִלים ּלְ ם ִוּדּוי ְואֹוְמִרים ְסִליחֹות ִמְתּפַ ַדְרּכָ  ְוֵאין, ּכְ
ִים ְנִפיַלת ְוֹלא ַרחּום ְוהּוא אֹוְמִרים   ,ַאּפַ

 רסו סימן
  ְסִעיִפים: ד"י ּובוֹ , טוב ויום שבת דוחה מילה איזה
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ין, ִמיָלה. א הּ  ּבֵ ְזַמּנָ ין ּבִ ּלֹא ּבֵ הּ  ׁשֶ ְזַמּנָ , ָצַרַעת ּדֹוָחה, ּבִ
ִאם ֶהֶרת ֵישׁ  ׁשֶ עֹור ּבַ י ַעל ַאף, ָהָעְרָלה ּבְ שׁ  ּפִ ּיֵ  ׁשֶ

ְקִציַצת ֶהֶרתהַ  ּבִ ה ֹלא ּבַ ֲעׂשֶ . ָהָעְרָלה ִעם חֹוְתָכהּ , ּתַ
ּמֹול ְלַאַחר ִאם ֲאָבל ּנִ ַדל ׁשֶ ר ּגָ ׂשָ ִמיָלתוֹ  ּבָ  ַעד, ּבְ

ֵאינוֹ  ֶהֶרת ֵישׁ  ִאם, ְלָחְתכוֹ  ְוָצִריךְ  ָמהּול ִנְרֶאה ׁשֶ  ּבַ
אֹותוֹ  ר ּבְ ׂשָ יָון, ְלָחְתכוֹ  ָאסּור ַהּבָ ֵאין ּכֵ  ְלמּולוֹ  ָצִריךְ  ׁשֶ
ַעם א ֶחֶרתאַ  ּפַ ָנן ֶאּלָ ַרּבָ   :ִמּדְ

ת טֹוב יֹום ּדֹוָחה ִמיָלה. ב ּבָ הּ , ְוׁשַ ְזַמּנָ ּלֹא ֲאָבל. ּבִ  ׁשֶ
הּ  ְזַמּנָ הּ  ַוֲאִפּלוּ . ּדֹוָחה ֵאיָנהּ , ּבִ ְזַמּנָ  ּדֹוָחה ֵאיָנהּ , ּבִ
א יָלה ֶאּלָ ַרשׁ  ַוֲאִפּלוּ , ּוְמִציָצה ּוְפִריָעה ַעְצָמהּ  ַהּמִ , ּפֵ
ִבין ןִציִצי ַעל חֹוֵזר ַעּכְ ַהְינוּ  ַהּמְ ַאר ִאם ּדְ  ֵמָהעֹור ִנׁשְ
ְבָההּ  ֹרב ַהחֹוֶפה עֹור ל ּגָ ָמקֹום ֲאִפּלוּ  ֲעָטָרה ׁשֶ  ּבְ
ֵאיָנם ְוַעל. ֶאָחד ִבים ׁשֶ ַרשׁ  ֹלא ִאם, ְמַעּכְ , חֹוֵזר, ּפֵ
ַרשׁ  ְוִאם ְלִנית ָעֶליהָ  ְונֹוְתִנין. חֹוֵזר ֵאינוֹ , ּפֵ . ִאְסּפַ
יֶריהָ  ֲאָבל יָון, ּדֹוִחים ֵאיָנם ַמְכׁשִ ָהָיה ּכֵ ר ׁשֶ  ֶאְפׁשָ

עֹוד ַלֲעׂשֹוָתהּ  ין ֵאין ּוְלִפיָכךְ . יֹום ִמּבְ ין עֹוׂשִ  ִלּמֹל ַסּכִ
קֹום אֹותוֹ  ְמִביִאין ְוֵאין, ּבוֹ   ַוֲאִפּלוּ , ְלָמקֹום ִמּמָ

ִית ְלהֹוִציאוֹ  ֶרךְ  ְוַלֲהִביאוֹ  ֵמַהּבַ ין ּדֶ ּגִ  ַוֲחֵצרֹות ּגַ
ּלֹ ּוְמבֹואֹות ַכח ִאם ֲאָבל. ֵעְרבוּ  אׁשֶ ין ׁשָ ַגג ַהַסּכִ  ּבְ

ר, ְוָחֵצר ה ַלֲהִביאוֹ  ֻמּתָ  ֲחֵצרֹות ֵעְרבוּ  ֲאִפּלוּ , ָלֶזה ִמּזֶ
ים ִעם ּתִ   :ַהּבָ

ִנים ׁשֹוֲחִקין ֵאין. ג ין ְוֹלא, ַסּמָ ין לוֹ  ְמַחּמִ  ְוֵאין, ַחּמִ
ין ְלִנית ָלהּ  עֹוׂשִ  ִאם. ֶמןְושֶׁ  ַיִין ָלהּ  טֹוְרִפין ְוֹלא, ִאְסּפַ

ַחק ֹלא ּמֹון ׁשָ ת ֵמֶעֶרב ּכַ ּבָ יו לֹוֵעס, ׁשַ ּנָ ׁשִ  ֹלא ִאם. ּבְ
ֶמן ַיִין ָטַרף ת ֵמֶעֶרב ְוׁשֶ ּבָ  ְוֶזה ְלַעְצמוֹ  ֶזה נֹוֵתן, ׁשַ

ין ְוֵאין. ְלַעְצמוֹ   ָעֶליהָ  ּכֹוֵרךְ  ֲאָבל, ַחּלּוק ָלהּ  עֹוׂשִ
ת ֵמֶעֶרב ִהְתִקין ֹלא ְוִאם, ְסַמְרטּוט ּבָ  ַעל ֵרךְ ּכוֹ , ׁשַ
עוֹ  ֶרךְ  ּוֵמִביא ֶאְצּבָ  ַאֶחֶרת ֵמָחֵצר ֲאִפּלוּ , ַמְלּבּושׁ  ּדֶ
ּלֹא   :ֵעְרָבהּ  ׁשֶ

ָטן ֶאת ָמלוּ . ד ת ַהּקָ ּבָ ׁשַ ךְ  ְוַאַחר, ּבְ ְזרוּ  ּכָ  ִנְתּפַ
ין, ַהֲסָמִנים ת לוֹ  עֹוׂשִ ּבָ ׁשַ ֵני, ּבְ ָנה ִמּפְ ַסּכָ   :לוֹ  ִהיא ׁשֶ

ְכחוּ . ה יןסַ  ֵהִביאוּ  ְוֹלא ׁשָ ת ֵמֶעֶרב ּכִ ּבָ  אֹוֵמר, ׁשַ
ין ְלָהִביא ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ת ַסּכִ ּבָ ׁשַ ּלֹא ּוִבְלַבד, ּבְ  ׁשֶ
ֶרךְ  אֹותוֹ  ָיִביא ים ְרׁשּות ּדֶ ָללוֹ . ָהַרּבִ ל ּכְ ָבר ׁשֶ ל: ּדָ  ּכָ
ָבר תוֹ  ּדָ ּיָ ֲעׂשִ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ּום ָעֵלינוּ  ֲאסּוָרה ּבְ בּות ִמׁשּ , ׁשְ
ר ֵדי אֹוָתהּ  ַלֲעׂשֹות ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדילְ  לֹוַמר ָלנוּ  ֻמּתָ  ּכְ

הּ  ִמְצָוה ַלֲעׂשֹות ְזַמּנָ תוֹ  ְוָדָבר. ּבִ ּיָ ֲעׂשִ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ  ֲאסּוָרה ּבְ
ּום ָעֵלינוּ   ְלעֹוְבֵדי לֹוַמר ָלנוּ  ָאסּור, ְמָלאָכה ִמׁשּ

ת ַלֲעׂשֹוָתהּ  ּכֹוָכִבים ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ל. ו יִרים ּכָ ְכׁשִ ֵאין ַהּמַ ת יןּדֹוחִ  ׁשֶ ּבָ ם, ׁשַ  טֹוב יֹום ּגַ
ה חּוץ, ּדֹוִחין ֵאין ֹוֲחִקין ִמּזֶ ׁשּ ּמֹון ָלהּ  ׁשֶ יֹום ּכַ  טֹוב ּבְ

ֶמן ַיִין ָלהּ  טֹוְרִפין ְוֵכן, ִלְקֵדָרה ּוְראּוִיים הֹוִאיל   :ְוׁשֶ

ּלֹא ָאָדם. ז ת ִיּמֹול ֹלא ֵמעֹוָלם ָמל ׁשֶ ּבָ ׁשַ א, ּבְ ּמָ  ׁשֶ
ת לְמַחלֵּ  ְוִנְמָצא ְיַקְלֵקל ּבָ ָבר ְוִאם. ׁשַ ַעם ָמל ּכְ  ּפַ
ר, ַאַחת   ָאִביו הּוא ִאם ַוֲאִפּלוּ , ֻמּתָ

ּנֹוַלד ִמי. ח ין ׁשֶ ָמׁשֹות ּבֵ ְ הּוא, ַהׁשּ  ְסֵפק יֹום ְסֵפק ׁשֶ
ְיָלה ִמן מֹוִנין, ַלְיָלה יִעי ְוִנּמֹול ַהּלַ ׁשִ הּוא, ַלּתְ  ְסֵפק ׁשֶ
ִמיִני ת ֶעֶרב נֹוַלד ְוִאם. ׁשְ ּבָ ָמׁשֹות יןבֵּ  ׁשַ ְ  ֵאינוֹ , ַהׁשּ
ת ֶאת ּדֹוֶחה ּבָ ַ ֵאין, ַהׁשּ ת ֶאת ּדֹוִחין ׁשֶ ּבָ ַ . ִמָסֵפק ַהׁשּ
 טֹוב יֹום ַוֲאִפּלוּ , ִמָסֵפק טֹוב יֹום ּדֹוֶחה ֵאינוֹ  ְוֵכן
ִני ל ׁשֵ ֻלּיֹות ׁשֶ א הֹוִציא ֹלא ַוֲאִפּלוּ  ּגָ ין ֹראׁשוֹ  ֶאּלָ  ּבֵ

ָמׁשֹות ְ י ַעל ַאף, ַהׁשּ ָצא ּפִ ּיָ ּלוֹ  ׁשֶ ת ּכֻ ּבָ ׁשַ  ִנּמֹול ֵאינוֹ , ּבְ
ת ּבָ ׁשַ   :ּבְ

עּור. ט ׁשִ ין ּבְ ָמׁשֹות ּבֵ ְ ֵאי ַאְפִליֵגי ַהׁשּ ּנָ  ְוָאמֹוָרֵאי ּתַ
סֹוף ֶרק ּבְ ה ּפֶ ּמֶ ְדִליִקין ּבַ ַעל ְוָכַתב, ּמַ : ָהִעּטּור ּבַ

ָקא ִדְבֵרי ֲהָלָכה ָלן ְמַסּפְ ךְ  ִמי ּכְ  ִאיְתְיִליד ִאי ִהְלּכָ
ַקעמִ  ַינּוָקא ׁשְ ּתִ ֶ ה ׁשּ ִלים ַעד, הּוא ָסֵפק ַהַחּמָ ׁשָ ין ּדְ  ּבֵ

ָמׁשֹות ְ י ַהׁשּ ַרּבִ ָרה ְוִנּמֹול, יֹוִסי ּדְ  ִאיְתְיִליד ְוִאי. ַלֲעׂשָ
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 יד
 יד

מֹוָצֵאי ת ּבְ ּבָ ַקע ׁשַ ׁשְ ּתִ ֶ ה ִמׁשּ  ְלֻחְמָרא ָעְבִדיַנן, ַהַחּמָ
הכִּ    :ְדָרּבָ

ּנֹוַלד ָקָטן. י הּוא ׁשֶ ׁשֶ שׁ  ּוִמי, ָמהּול ּכְ ּיֵ י לוֹ  ׁשֶ ּתֵ  ׁשְ
רֹוִגינּוס, ָעְרלֹות ִית ִוְיִליד, ּדֶֹפן ְויֹוֵצא, ְוַאְנּדְ ּלֹא ּבַ  ׁשֶ
ְלָדה ַעד ִאּמוֹ  ָטְבָלה ּיָ י ַעל ַאף, ׁשֶ ּמֹוִלים ּפִ ּנִ  ׁשֶ

מֹוָנה ת ֶאת ּדֹוִחים ֵאיָנם ִלׁשְ ּבָ ַ   ,ַהׁשּ

ּנֹוַלד ִמי. יא ֹחֶדשׁ  ׁשֶ ִביִעי ּבַ ְ ת אֹותוֹ  ָמִלין, ַהׁשּ ּבָ ׁשַ  ּבְ
ְמרוּ  ֹלא ִאם ֲאִפּלוּ  ָערוֹ  ּגָ ְרָניו ׁשְ ּנֹוַלד ִמי ֲאָבל. ְוִצּפָ  ׁשֶ
ֹחֶדשׁ  ִמיִני ּבַ ְ ת אֹותוֹ  ָמִלין ֵאין, ַהׁשּ ּבָ ׁשַ א ּבְ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ְמרוּ  ָערוֹ  ּגָ ְרָניו ׂשְ ין ְוהּוא. ְוִצּפָ ן ְלָסֵפק ַהּדִ ְבָעה ּבֶ  ׁשִ
ן ָסֵפק מֹוָנה ּבֶ ֵאין, ׁשְ ת אֹותוֹ  יןָמלִ  ׁשֶ ּבָ ׁשַ א ּבְ  ִאם ֶאּלָ
ן ְמרוּ  ּכֵ ָערוֹ  ּגָ ְרָניו ׂשְ   :ְוִצּפָ

ָרֵאל. יב ֵהִמיר ִיׂשְ ן לוֹ  ְונֹוַלד ׁשֶ ְרֵאִלית ּבֵ ׂשְ  ָמִלין, ִמּיִ
ת אֹותוֹ  ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ָרֵאל. יג ּנֹוַלד ִיׂשְ ן לוֹ  ׁשֶ  ֵאין, ּכֹוָכִבים ֵמעֹוֶבֶדת ּבֵ
ת אֹותוֹ  ָמִלין ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ֵהר ֵישׁ . די ּלֹא ִלּזָ ֵני ָימּולוּ  ׁשֶ  ַאַחת ִמיָלה מֹוֲהִלים ׁשְ
ת ּבָ ׁשַ ה, ּבְ ּזֶ א, ִיְפַרע ְוֶזה ָימּול ׁשֶ ל ֶאּלָ  ַעְצמוֹ  הּוא ַהּמָ
  :ִיְפַרע

  עבדים הלכות

 רסז סימן
מוֹ  ָאסּור ְכַנעִני עֶבד ַהלֹוֵקחַ   ּוְטִביָלתוֹ , עֵרל ְלַקּיְ
יֵני ָכלוְ  ּוִמיָלתוֹ  ּוִבְרָכתוֹ  ְפָחה עֶבד ּדִ  ה"פ ּובוֹ , ְוׁשִ

  ְסִעיִפים:

ה ִמְצַות. א  ָהַרב ָעַבר. ֲעָבָדיו ָלמּול ָהַרב ַעל ֲעׂשֵ
ית ַעל ִמְצָוה, ָמלוֹ  ְוֹלא ין ּבֵ  ֶעֶבד ֶאָחד. ְלמּולוֹ  ּדִ

ּנֹוַלד ֵבית ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ָנאוֹ  ְוֶאָחד, ִיׂשְ ּקְ  ֵמָהעֹוֵבד ׁשֶ
ב, ּכֹוָכִבים א ִנּמֹוִלים ְוֵאיָנם. לוֹ ְלמוּ  ַחּיָ ּיֹום ֶאּלָ . ּבַ
ִית ִויִליד ֶסף ּוִמְקַנת', ְלח ִנּמֹול ּבַ ּיֹום ִנּמֹול ּכֶ  ּבַ

ְלַקח ּנִ ּיֹום ְלָקחוֹ  ֲאִפּלוּ , ׁשֶ ּנֹוַלד ּבַ יֹומוֹ  ִנּמֹול, ׁשֶ  ְוֵישׁ . ּבְ
ֶסף ִמְקַנת ּמֹול ּכֶ ּנִ ִית ְיִליד ְוֵישׁ ', ְלח ׁשֶ ּמֹול ּבַ ּנִ  ׁשֶ
ּנֹוַלד יֹום ְלאֹותוֹ  יַצד. ׁשֶ ְפָחה ָלַקח, ּכֵ ָרהּ  ׁשִ הּ  ְוֻעּבָ , ִעּמָ
מֹוָנה ִנּמֹול ֶזה ֲהֵרי, ְוָיְלָדה י ַעל ְוַאף. ִלׁשְ ַקח ּפִ ּלָ  ׁשֶ
ר ְפֵני ָהֻעּבָ ר ַוֲהֵרי, ַעְצמוֹ  ּבִ ֶסף ִמְקַנת ָהֻעּבָ  הֹוִאיל, ּכֶ
ּנֹוַלד ֹקֶדם ִאּמוֹ  ְוָלַקח מֹוָנה ִנּמֹול, ׁשֶ ְפָחה חָלקַ . ִלׁשְ  ׁשִ

ֶריהָ  ַקח אוֹ , ְלֻעּבָ ּלָ ְפָחה ׁשֶ ּלֹא ְמַנת ַעל ׁשִ יָלהּ  ׁשֶ  ְלַהְטּבִ
ם י ַעל ַאף, ַעְבדּות ְלׁשֵ ּנֹוַלד ּפִ ְרׁשּותוֹ  ׁשֶ  ִנּמֹול ּבִ
ּיֹום ּנֹוַלד ּבַ ֲהֵרי, ׁשֶ ה ַהּנֹוָלד ׁשֶ ִאּלוּ  ַהּזֶ  ִמְקַנת הּוא ּכְ
ֶסף ֵאין, ְקָנאוֹ  ַהּיֹום ּוְכִאּלוּ , ְלַבּדוֹ  ּכֶ ְכַלל ִאּמוֹ  ׁשֶ  ּבִ

ְפחֹות ָרֵאל ׁשִ ֵדי, ִיׂשְ ְהֶיה ּכְ ּיִ ן ׁשֶ ִית ְיִליד ַהּבֵ  ְוִאם. ּבַ
ְלָדה ַאַחר ִאּמוֹ  ָטְבָלה ּיָ מֹוָנה ִנּמֹול ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶ   :ִלׁשְ

ם. ב ׁשֵ יַלת ּכְ ּמִ ִנים ׁשֶ ת ֶאת ּדֹוָחה ַהּבָ ּבָ ַ ךְ , ַהׁשּ  ִמיַלת ּכָ
ֵהם ָהֲעָבִדים מֹוָנה ִליםִנּמוֹ  ׁשֶ ת ֶאת ּדֹוָחה ִלׁשְ ּבָ ַ , ַהׁשּ

ִית ִמְיִליד חּוץ ֶסף ּוִמְקַנת ּבַ ּלֹא ּכֶ  ַעד ִאּמוֹ  ָטְבָלה ׁשֶ
ְלָדה ּיָ ַאף, ׁשֶ י ַעל ׁשֶ ֵהם ּפִ מֹוָנה ִנּמֹוִלים ׁשֶ  ֵאיָנם ִלׁשְ
ת ֶאת ּדֹוִחים ּבָ ַ   :ַהׁשּ

ְלָקח ָהֶעֶבד. ג : וֹ ל אֹוְמִרים, ּכֹוָכִבים ֵמָהעֹוֵבד ַהּנִ
ֵנס ְרצֹוְנךָ  ּכָ ּתִ ָרֵאל ַעְבֵדי ִלְכַלל ׁשֶ  ְוִתְהֶיה ִיׂשְ

ִרים ׁשֵ ֵרי לוֹ  מֹוִדיִעין, ָרָצה ִאם. ֹלא אוֹ , ֵמַהּכְ  ִעּקָ
ת ן ַוֲחמּורֹות ַקּלֹות ִמְצֹות ּוִמְקָצת, ַהּדָ ָכָרן ְוָעְנׁשָ , ּוׂשְ
מוֹ  ּמֹוִדיִעין ּכְ ר ֶאת ׁשֶ יִלין, ַהּגֵ ֵגר אֹותוֹ  ּוַמְטּבִ  ּכְ

הּוא אֹותוֹ  ּומֹוִדיִעין ׁשֶ ִים ּכְ ּמַ   :ּבַ

דֹול ֶעֶבד ָלַקח. ד  ָרָצה ְוֹלא, ּכֹוָכִבים ֵמָהעֹוֵבד ּגָ
ל, ִלּמֹל ָהֶעֶבד ל ִעּמוֹ  ְמַגְלּגֵ  ַעל ֶיֶתר. ֹחֶדשׁ  ב"י ּכָ
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ן מוֹ  ָאסּור, ּכֵ הּוא ְלַקּיְ ׁשֶ א, ָעֵרל ּכְ  ּומֹוְכרוֹ  חֹוֵזר ֶאּלָ
  :ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד

ילוֹ  ַעְבּדוֹ  ֶאת ָמל ִאם .ה ַעל ְוִהְטּבִ ְרחוֹ  ּבְ ם ּכָ  ְלׁשֵ
ה ֹלא, ַעְבדּות לּום ָעׂשָ   :ּכְ

יִלין, ׁשֹוֶטה אוֹ  ָקָטן ֶעֶבד. ו ַעת ַעל אֹותוֹ  ַמְטּבִ ית ּדַ  ּבֵ
ין   :ּדִ

ְחֵרר. ז ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ךְ  ַאַחר ְטִביָלה ָצִריךְ  ָהֶעֶבד ּכְ ְפֵני ּכָ  ּבִ
ה ֹלׁשָ ל ָצִריךְ  ְוֵאין, ׁשְ  ּוְלהֹוִדיעוֹ  ִמְצֹות ָעָליו ְלַקּבֵ
ֵרי ת ִעּקָ ָבר, ַהּדָ ּכְ ַבל הֹוִדיעּוהוּ  ׁשֶ ּטָ ׁשֶ ם ּכְ   :ַעְבדּות ְלׁשֵ

לוֹ  ֶעֶבד. ח ּמָ  ְלעֹוֵבד ּוְמָכרוֹ  ְלֵגיּותוֹ  ְוָחַזר ַרּבוֹ  ׁשֶ
ָרֵאל ְוָחַזר, ּכֹוָכִבים ּנוּ  ּוְקָנאוֹ  ִיׂשְ  הּוא ֲהֵרי, ִמּמֶ
רָ  ִיׂשְ א ְטִביָלה ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  מּוָמר ֵאלּכְ   :ַמְלקֹות ֶאּלָ

 ָקנּוי ַהּגּוף ֵאין, ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ִמן ֶעֶבד ַהּלֹוֵקחַ . ט
יֶלּנוּ  ַעד לוֹ  ְטּבִ ּיַ ם ׁשֶ ךְ . ַעְבדּות ְלׁשֵ  ָקַדם ִאם ִהְלּכָ

ם ְוָטַבל ן ְלׁשֵ ן הּוא ֲהֵרי, חֹוִרין ּבֶ  ְלִפיָכךְ . חֹוִרין ּבֶ
יל ָצִריךְ  עֹודוֹ  ֲעבֹוָדה ׁשּום ָעָליו ְלַהּטִ ִים ּבְ ּמַ ֵהא, ּבַ ּיְ  ׁשֶ
ֶעֶבד ִנְרֶאה ּלֹא, ּכְ ים ׁשֶ ם טֹוֵבל ֲאִני: ְוֹיאַמר ַיְקּדִ  ְלׁשֵ

ן ּמֹוֵכר ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ֲאָבל. חֹוִרין ּבֶ  ַעְצמוֹ  ֶאת ׁשֶ
ָרֵאל ד ּגּופוֹ  קֹוֶנה, ְלִיׂשְ ים ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ִמּיָ  ְלַהְקּדִ
ם ִלְטּבֹל ן ְלׁשֵ   :חֹוִרין ּבֶ

ה. י ּמֶ ָבִרים ּבַ ַקח, ֲאמּוִרים ּדְ ּלָ ׁשֶ ּכְ  ֵמָהעֹוֵבד ֶעֶבד ׁשֶ
אֹותוֹ , לוֹ  ָקנּוי ַהּגּוף ֵאין ּכֹוָכִבים ׁשֶ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּכְ

ר ְיֵדי ַעל ֶעֶבד אֹותוֹ  ָקָנה ְמּכַ ּנִ . ַעְצמוֹ  הּוא לוֹ  ׁשֶ
ִדיָנא ְקָנאוֹ  ִאם ֲאָבל ָקֵני, ַמְלכּוָתאדְּ  ּבְ , ּגּוֵפיהּ  ֵליהּ  ּדְ

ּנוּ  ּוְלָקחוֹ  ָרֵאל ִמּמֶ ם ְוָטַבל ָקַדם ִאם, ִיׂשְ ן ְלׁשֵ  חֹוִרין ּבֶ
  :חֹוִרין ּבוֹ  ַעְצמוֹ  ָקָנה ֹלא

שׁ  ִמי. יא ּיֵ ֶ ְפָחה לוֹ  ׁשּ ם ָטְבָלה ֹלא ַוֲעַדִין ׁשִ  ְלׁשֵ
יָלהּ  ְלַאֵחר ָאסּור, ַעְבדּות ֹלא ְלַהְטּבִ   :ָהָאדֹון תְרׁשוּ  ּבְ

ל. יב ר: ְמָבֵרךְ , ָהֲעָבִדים ֶאת ַהּמָ נוּ  ֲאׁשֶ ׁשָ ִמְצֹוָתיו ִקּדְ  ּבְ
נוּ  ךְ  ְוַאַחר. ָהֲעָבִדים ֶאת ָלמּול ְוִצּוָ  ו"אקב: ְמָבֵרךְ  ּכָ
יף ָהֲעָבִדים ֶאת ָלמּול ם ֵמֶהם ּוְלַהּטִ ִרית ּדַ ' ְוכו ּבְ
רּוךְ  ה ּבָ ִרית ּכֹוֵרת' ה ַאּתָ   :ַהּבְ

ַעת ֶעְרָותוֹ  ְלַכסֹות יךְ ָצרִ . יג ׁשְ ָרָכה ּבִ יָון, ּבְ הּוא ּכֵ  ׁשֶ
דֹול   :ּגָ

א נֹוֵהג ִעְבִרי ֶעֶבד ֵאין. יד ְזַמן ֶאּלָ ַהּיֹוֵבל ּבִ . נֹוֵהג ׁשֶ
י ְוָהֵני ָאר ּגּוֵפיהּ  ְלִמְקְנֵיהּ  ִמּלֵ יֵני ִלׁשְ , ִעְבִרי ֶעֶבד ּדִ
ַקְנֵיהּ  ֵהיָכא ֲאָבל אי ּדְ ּבַ ה ׁשַ ִדיָנא ָדיויָ  ְלַמֲעׂשֶ  ּבְ

ַמְלכּוָתא גֹון, ּדְ ה ּכְ ּבָ ׁשְ ּנִ ִמְלָחָמה ׁשֶ ָכרּוהוּ  ּבְ ּמְ  ּגֹוֵבי ׁשֶ
ס ָרֵאל ְלַזּבּוֵני ָמֵצי ָהָדר, ַהּמַ ה ִיׂשְ  ּוָמֵצי, ָיָדיו ְלַמֲעׂשֵ
יהּ  ְלֵמיַהב ֶעֶבד ַהאי ָרֵאל ְלַרּבֵ ֵמי ִיׂשְ  אוֹ  ִמְקָנתוֹ  ּדְ
ֵמי ְויוֹ  ּדְ ְחּתֹוָנה ַעל ָאדֹוןהָ  ְוַיד, ְוָנִפיק, ׁשָ ח ַהּתַ  ִלּקַ

חֹות   :ַהּפָ

ים. טו ֵאיָנם ֲאָנׁשִ ּוָרה נֹוֲהִגים ׁשֶ ׁשּ ר, ּכַ  ִלְרדֹוָתן ֻמּתָ
ָחְזָקה ד ּבְ ְעּבֵ ּתַ ֶהם ּוְלִהׁשְ   :ּבָ

ַזר ֶמֶלךְ . טז ּגָ ל ׁשֶ ּכָ ּלֹא ִמי ׁשֶ ן ׁשֶ ס ִיּתֵ צּוב ַהּמַ  ַעל ַהּקָ
ל ד ְוִאישׁ  ִאישׁ  ּכָ ְעּבֵ ּתַ ַתן ָלֶזה ִיׁשְ ּנָ ס ׁשֶ , ָידוֹ  ַעל ַהּמַ
ר זוֹ  ֲהֵרי שׁ  ֻמּתָ ּמֵ ּתַ אי יֹוֵתר ּבוֹ  ְלִהׁשְ  ֹלא ֲאָבל, ִמּדַ

ֶעֶבד ּוָרה נֹוֵהג ֵאינוֹ  ְוִאם. ּכְ ׁשּ ר, ּכַ שׁ  ֻמּתָ ּמֵ ּתַ  ּבוֹ  ְלִהׁשְ
ֶעֶבד   :ּכְ

ָרֵאל ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ֶעֶבד ַהּקֹוֶנה. יז ׂשְ  ֵמעֹוֵבד אוֹ , ִמּיִ
ַכר ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ְוֵכן, יםּכֹוָכבִ  ּמָ ָרֵאל ַעְצמוֹ  ׁשֶ  ְלִיׂשְ
ַכר אוֹ  ּמָ ָניו ׁשֶ ֶעֶבד הּוא ֲהֵרי, ּוְבנֹוָתיו ּבָ ַנֲעִני ּכְ , ּכְ

א אֹותוֹ  ֶאּלָ ּלֹוֵקחַ  ׁשֶ  ָקנּוי ּגּופוֹ  ֵאין ּכֹוָכִבים ֵמעֹוֵבד ׁשֶ
א ה ֶאּלָ א, ָיָדיו ְלַמֲעׂשֵ ן ִאם ֶאּלָ ִדיָנא ְקָנאוֹ  ּכֵ  ּבְ

ם ַמְלכּוָתאדְּ  ל, ּוְבֻכּלָ ּלֹא ְזַמן ּכָ ילוֹ  ׁשֶ ם ִהְטּבִ  ְלׁשֵ
ינוֹ , ַעְבדּות עֹוֵבד ּדִ ָבר ְלָכל ּכֹוָכִבים ּכְ  ּוְלַאַחר. ּדָ

יֶלּנוּ  ְטּבִ ּיַ ם ׁשֶ ב ֶעֶבד הּוא, ַעְבדּות ְלׁשֵ ִמְצֹות ְוַחּיָ  ּבְ
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ה ָ ָהִאׁשּ ֶבת ׁשֶ ֶהן ַחּיֶ ר ֶזה ּוְבֶעֶבד, ּבָ פָ  ַלֲעֹבד ֻמּתָ . ֶרךְ ּבְ
י ַעל ְוַאף ין ּפִ ַהּדִ ךְ  ׁשֶ ת, ּכָ ּדַ  ְוַדְרֵכי ֲחִסידּות ִמּמִ

ֵהא ַהָחְכָמה ּיְ יד ְוֹלא ַרֲחָמן ָאָדם ׁשֶ  ַעְבּדוֹ  ַעל ֻעּלוֹ  ַיְכּבִ
ֵקהוּ  ְוַיֲאִכיֵלהוּ , לוֹ  ָיֵצר ְוֹלא ל ְוַיׁשְ ֶקה ַמֲאָכל ִמּכָ , ּוַמׁשְ
הוּ  ְוֹלא ד ֹלא ְיַבּזֶ ּיָ ְדָברִ  ְוֹלא ּבַ ה ְוֹלא יםּבִ  ָעָליו ַיְרּבֶ

א, ְוַכַעס ְצָעקֹות ר ֶאּלָ ַנַחת ִעּמוֹ  ְיַדּבֵ ַמע ּבְ  ְוִיׁשְ
  :ַטֲענֹוָתיו

ה ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ֶמֶלךְ . יח ָעׂשָ  ְוֵהִביא ִמְלָחָמה ׁשֶ
בּוִיים ה ִאם ְוֵכן, ּוְמָכָרם ׁשְ ְרֶצה ִמי ְלָכל ִהְרׁשָ ּיִ  ׁשֶ
ֵלךְ  ּיֵ ה ְוִיְגֹנב ׁשֶ ה ָהָיהשֶׁ  ֵמֻאּמָ  ָיִביא ִמְלָחָמה ִעּמוֹ  עֹוׂשֶ
יָניו ָהיוּ  ִאם ְוֵכן, ְלַעְצמוֹ  ְוִיְמּכֹר ָכל ּדִ ּלֹא ִמי ּדְ ן ׁשֶ  ִיּתֵ
ס ֵכר ַהּמַ ה ִמי אוֹ  ִיּמָ ֲעׂשֶ ּיַ ךְ , ׁשֶ ה ֹלא אוֹ  ְוָכךְ  ּכָ , ַיֲעׂשֶ
ֵכר יָניו ֲהֵרי, ִיּמָ ין ּדִ ְלָקח ְוֶעֶבד ּדִ ִדיִנים ַהּנִ  ֵאּלוּ  ּבְ
ֶעֶבד אהוּ  ֲהֵרי ַנֲעִני ּכְ ָבר ְלָכל ּכְ   :ּדָ

ה. יט ָ ָפחֹות קֹוָנה ָהִאׁשּ , ֲעָבִדים קֹוָנה ֵאיָנהּ  ֲאָבל ׁשְ
ים ֲאִפּלוּ  ָני, ְקַטּנִ ד ִמּפָ   :ַהֲחׁשָ

ה: ְלַעְבּדוֹ  לֹוַמר ָהַרב ָיכֹול. כ י ֲעׂשֵ . ָזְנךָ  ְוֵאיִני ִעּמִ
ב, ְמלֹוג ִנְכֵסי ַעְבֵדי ֲאָבל   :ְלזּוָנם ַחּיָ

ַנֲעִני ֶעֶבד ַיד ַהּקֹוֵטעַ . כא ל ּכְ ה נֹוֵתן, ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ָ  ֲחִמׁשּ
ָבִרים ָקה ִנּזֹון ְוָהֶעֶבד ָלָאדֹון ּדְ י ַעל ַאף, ֵמַהְצּדָ  ּפִ
ָהָאדֹון ֶבת לֹוֵקחַ  ׁשֶ ֶ ֲהֵרי, ַהׁשּ ה: לוֹ  לֹוַמר ָיכֹול ׁשֶ  ֲעׂשֵ

י  ְוִאם. וֹ ִלְרפּוָאת נֹוֵתן, ְוָהִרּפּוי. ָזְנךָ  ְוֵאיִני, ִעּמִ
אֹות ֲאָמדּוהוּ  ה ְלִהְתַרּפְ ים לוֹ  ְוָעׂשוּ , ָיִמים' ּבְ  ַסּמִ
ֵהר ֲחָזִקים ּמִ אֹות ׁשֶ ג ְלִהְתַרּפְ  לֹוֵקחַ  ָהָאדֹון, ָיִמים' ּבְ
ְתרֹון י ַעל ַאף ַהּיִ ָהֶעֶבד ּפִ ים ִנְצַטֵער ׁשֶ ַסּמִ   :ַהֲחָזִקים ּבַ

ל. כב ָנה ַמה ּכָ ּקָ ֶ ָצא יןבֵּ . ַרּבוֹ  ָקָנה, ֶעֶבד ׁשּ ּמָ  ׁשֶ
ָנה לוֹ  ָנְתנוּ  אוֹ  ְמִציָאה ין, ַמּתָ ָתָנהּ  ּבֵ ּנְ  ָהָאדֹון לוֹ  ׁשֶ

הּ  ָזָכה ֹלא, ַאֵחר אוֹ  א ּבָ ין, ָלָאדֹון ַהּכֹל ֶאּלָ  ּגּוף ּבֵ
ין רֹות ּבֵ ֵאין ְמַנת ַעל: ֵליהּ  ָאַמר ֲאִפּלוּ . ּפֵ ךְ  ׁשֶ  ְלַרּבָ

לּום ֵאינוֹ , ְלךָ  נֹוֵתן ֲאִני ּבוֹ  ְרׁשּות א ּכְ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ֵצא ְמַנת ַעל ְלךָ  נֹוֵתן ֲאִני: ֹיאַמר ּתֵ   :ְלֵחרּות ּבוֹ  ׁשֶ

ַנֲעִני ֶעֶבד. כג ין, ּכְ עֹודוֹ  ְקָנאוֹ  ּבֵ ין ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּבְ  ּבֵ
ילוֹ  ַאַחר ְקָנאוֹ  ִהְטּבִ ֶכֶסף ִנְקֶנה, ַרּבוֹ  ׁשֶ ָטר אוֹ  ּבְ ׁשְ  ּבִ
ָחְזָקה אוֹ  ין, ּבְ ין ּכֹוָכִבים דֵמעֹובֵ  ְקָנאוֹ  ּבֵ  ְקָנאוֹ  ּבֵ

ָרֵאל ׂשְ שׁ  הּוא ַוֲחָזָקה. ִמּיִ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּיִ גֹון, ּבוֹ  ׁשֶ יר ּכְ ּתִ ּיַ  לוֹ  ׁשֶ
הֹוִליךְ  אוֹ  ַיְנִעיֶלּנוּ , אוֹ  ִמְנָעלוֹ  ָליו ׁשֶ ְרָחץ ְלֵבית ּכֵ , ַהּמֶ

יׁשוֹ  אוֹ  יטוֹ  אוֹ  ִהְלּבִ ְרדוֹ  אוֹ  ָסכוֹ , ִהְרִחיצוֹ , ִהְפׁשִ   :ּגֵ

ִמישׁ  ְלֹצֶרךְ  ָלַרב ָהֶעֶבד יהַּ ִהְגבִּ . כד ׁשְ יהַּ . ְקָנאוֹ , ּתַ  ִהְגּבִ
  :ְקָנאוֹ  ֹלא, ָלֶעֶבד ָהַרב

ֲחִליִפין ִנְקֶנה. כה יָכה ִנְקֶנה ְוֵכן ּבַ ְמׁשִ ָקפוֹ , ּבִ ּתְ  ׁשֶ
כוֹ  א ְוהּוא ְקָראוֹ  ִאם ֲאָבל. ֵאָליו ּוְמׁשָ  ֹלא, ֵאָליו ּבָ
א ְקָנאוֹ  ן ִאם ֶאּלָ   :ָקָטן הּוא ּכֵ

ֶכֶסף ַעְצמוֹ  ֶאת קֹוֶנה ָהֶעֶבד. כו י אוֹ  ּבְ ָראׁשֵ  ֵאיָבִרים ּבְ
ָטר אוֹ  ׁשְ יַצד. ּבִ ֶכֶסף ַעְצמוֹ  ֶאת קֹוֶנה ּכֵ גֹון, ּבְ ַתן ּכְ ּנָ  ׁשֶ

ֵצא ְמַנת ַעל: ֵליהּ  ְוָאַמר ָמעֹות ְלַרּבוֹ  ֶאָחד ּיֵ ךָ  ׁשֶ  ַעְבּדְ
ֶהם יָון, ְלֵחרּות ּבָ ל ּכֵ ּבֵ ּקִ ֶסף ָהַרב ׁשֶ ֵוה אוֹ  ַהּכֶ ֶסף ׁשְ  ּכֶ
ַעת ָצִריךְ  ְוֵאין ְלֵחרּות ָהֶעֶבד ָיָצא  ִאם ְוֵכן. ָהֶעֶבד ּדַ
ֵצא ְמַנת ַעל: ְוָאַמר ָמעֹות ָלֶעֶבד ֶאָחד ָנַתן ּתֵ ֶהם ׁשֶ  ּבָ

ל ָהָאדֹון ָרָצה ִאם, ְלֵחרּות עֹות ְלַקּבֵ  ָהֶעֶבד ָיָצא ַהּמָ
  :עֹותמָּ הַ  ָהֶעֶבד ָקָנה ֹלא, ָרָצה ֹלא ְוִאם, ַלֵחרּות

יַצד. כז י ּכֵ ָראׁשֵ ל ֶעֶבד, ֵאָבִרים ּבְ ּמָ ם ְוָטַבל ׁשֶ  ְלׁשֵ
א ִאם, ַעְבדּות יל אוֹ , ֵעינוֹ  ֶאת ֲאדֹוָניו ִסּמֵ ּנוֹ  ִהּפִ , ׁשִ

י ֶאָחד ִחְסרוֹ  אוֹ  עֹוָתיו ֵמָראׁשֵ  אוֹ , ְוַרְגָליו ָיָדיו ֶאְצּבְ
י וִ  ֹראשׁ  אוֹ , ַהֹחֶטם ֹראשׁ  אוֹ , ָאְזָניו ָראׁשֵ הַהּגְ  אוֹ , ּיָ
י ים ָראׁשֵ ּדִ ה ַהּדַ ָ ִאׁשּ ּבָ ט ְוָצִריךְ  ְלֵחרּות יֹוֵצא, ׁשֶ  ּגֵ
ְחרּור   :ְלֵחרּות יֹוֵצא ֵאינוֹ , ְלׁשֹונוֹ  ָחַתךְ  ֲאָבל. ׁשִ
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יִצים ֵסְרסוֹ . כח ּבֵ ָקן ּבַ יס ְוִנּתְ  יֹוֵצא, ְלַגְמֵרי ֵמַהּכִ
ָרָתם ִאם ֲאָבל. ְלֵחרּות לּוִיים ַוֲעַדִין ּכְ כִּ  ּתְ  ֵאינוֹ , יסּבַ
  :ְלֵחרּות יֹוֵצא

ע לוֹ  ָהְיָתה. כט  עֹוֶמֶדת ִאם, ַוֲחָתָכהּ  ְיֵתָרה ֶאְצּבַ
ֵסֶדר עֹות ּבְ   :ְלֵחרּות יֹוֵצא ָהֶאְצּבָ

ַלשׁ . ל ְזָקנוֹ  ּתָ ִחי ֶעֶצם ּבוֹ  ְוִדְלֵדל ּבִ  יֹוֵצא, ֵמַהּלֶ
  :ְלֵחרּות

הוּ . לא  יֹוֵצא ֵאינוֹ , רַלֲחזֹ  ְוסֹוָפהּ  ּוְצָמָתהּ  ָידוֹ  ַעל ִהּכָ
  :ְלֵחרּות

יל. לב ּנוֹ  ִהּפִ ל ׁשִ ָעִתיד ָקָטן ׁשֶ  ֵאינוֹ , ְלַהֲחִליָפהּ  ׁשֶ
  :ְלֵחרּות יֹוֵצא

ָהה ֵעינוֹ  ָהְיָתה. לג הוּ  ְקָצת ּכֵ הּ  ְוִהּכָ ָאהּ  ּבָ  ִאם, ְוִסּמְ
ה ִחּלָ שׁ  ָיכֹול ָהָיה ִמּתְ ּמֵ ּתַ  ּבוֹ  יֹוֵצא, ְקָצת ּבוֹ  ְלִהׁשְ
ָטהּ  ִאם ָבלאֲ . ְלֵחרּות  ָיכֹול ָהָיה ֹלא ֲאִפּלוּ , ִחּטְ

שׁ  ּמֵ ּתַ ָלל ּבוֹ  ְלִהׁשְ ֲהֵרי ַלֵחרּות יֹוֵצא, ּכְ . ֵאֶבר ִחְסרוֹ  ׁשֶ
ין ְוהּוא ֶאָחד ַהּדִ י ּבְ ָהָיה ֲאָבִרים ֵמָראׁשֵ ֵטל ׁשֶ  ְוֵאינוֹ  ּבָ
ה ֲהֵרי ְלֵחרּות ּבוֹ  יֹוֵצא ֲחָתכוֹ  ִאם, ְמָלאָכה ּבוֹ  עֹוׂשֶ  ׁשֶ
  :ֵאֶבר ִחְסרוֹ 

הוּ . לד ּנוֹ  ַעל, ֵמאֹוָרהּ  ְוִחֵסר ֵעינוֹ  ַעל ִהּכָ ָדהּ  ׁשִ , ְוִנּדְ
שׁ  ָיכֹול ִאם ּמֵ ּתַ   :ְלֵחרּות יֹוֵצא ֵאינוֹ  ֲעַדִין ּבוֹ  ְלִהׁשְ

הוּ . לה ָאהּ  ֵעינוֹ  ַעל ִהּכָ הּ  ָאְזנוֹ  ַעל, ְוִסּמְ  יֹוֵצא, ְוֵחְרׁשָ
ה ִאם ֲאָבל. ְלֵחרּות ּכֶֹתל ִהּכָ נֶ  ּבַ ֶנֶגד אוֹ  ֵעינוֹ  ֶגדּכְ  ּכְ
ֵאינוֹ  ַעד ְוִנְבַעת ָאְזנוֹ   ֵאינוֹ , ׁשֹוֵמעַ  ְוֵאינוֹ  רֹוֶאה ׁשֶ
  :ְלֵחרּות יֹוֵצא

ָכל. לו ה ַעד ְלֵחרּות יֹוֵצא ֵאינוֹ  ֵאּלוּ  ּבְ ֲעׂשֶ ּיַ  ָהָאדֹון ׁשֶ
ָנה ַכּוָ ן ִאם ְלִפיָכךְ . ּבְ ּוֵ ְבֵהָמה ֶאֶבן ִלְזֹרק ּכִ  ְוָנְפָלה, ּבִ
ֶעֶבד עוֹ  ְוָחְתָכה ,ּבָ יל אוֹ  ֶאְצּבָ ּנוֹ  ִהּפִ  יֹוֵצא ֵאינוֹ , ׁשִ
יט ִאם ְוֵכן. ְלֵחרּות ְפָחתוֹ  ִלְמֵעי ָידוֹ  הֹוׁשִ א, ׁשִ  ְוִסּמֵ

ר ֵעין ֵמֶעיהָ  ֻעּבָ ּבְ ֲהֵרי ְלֵחרּות יֹוֵצא ֵאינוֹ , ׁשֶ  ֹלא ׁשֶ
ָבר ָיַדע ן ּדָ ּוֵ ְתּכַ ּיִ  רֹוֵפא ַרּבוֹ  ָהָיה ִאם ֲאָבל. לוֹ  ׁשֶ

ֹחל: ֵליהּ  ְוָאַמר ָאהּ , ֵעיַני ּכְ ֲהֵרי ְלֵחרּות יֹוֵצא, ְוִסּמְ  ׁשֶ
ן ּוֵ   :ָלֵאֶבר ּכִ

ֶחְציוֹ  ִמי. לז ן ְוֶחְציוֹ  ֶעֶבד ׁשֶ ל ֶעֶבד אוֹ , חֹוִרין ּבֶ ' ב ׁשֶ
ִפין ּתָ י יֹוְצִאין ֵאין, ׁשֻ ָראׁשֵ ּום, ֵאיָבִרים ּבְ ָאַמר ִמׁשּ  ּדְ
  :לוֹ  ַהְמֻיָחד ַעְבּדוֹ : ְקָרא

ְרֶזל ֹצאן ֵדיַעבְ . לח י יֹוְצִאים ּבַ ָראׁשֵ , ְלִאישׁ  ֲאָבִרים ּבְ
ה ֹלא ֲאָבל ָ ל. ְלִאׁשּ  ֹלא יֹוְצִאין ֵאין, ְמלֹוג ִנְכֵסי ְוׁשֶ
ה ְוֹלא ְלִאישׁ  ָ   :ְלִאׁשּ

יל. לט ן ִהּפִ א ַעְבּדוֹ  ׁשֵ ּנוֹ  יֹוֵצא, ֵעינוֹ  ְוִסּמֵ ׁשִ  ְוֵאינוֹ  ּבְ
ֵמי נֹוֵתן ַפס ְוִאם. ֵעינוֹ  ּדְ דוֹ  מֹוִציִאין ןֵאי ּתָ  ְוִאם. ִמּיָ
ַתב ט לוֹ  ּכָ ְחרּור ּגֵ ין ׁשִ יל ּבֵ ּנוֹ  ִהּפִ א ׁשִ , ֵעינוֹ  ְלִסּמֵ
ב ן ַחּיָ ֵמי לוֹ  ִלּתֵ   :ֵעינוֹ  ּדְ

י ָהֶעֶבד ְיִציַאת. מ ָראׁשֵ י ַעל ַאף, ֵאיָבִרים ּבְ הּוא ּפִ  ׁשֶ
ַמן נֹוֵהג, ְקָנס ּזְ ה ּבַ ִאם, ַהּזֶ אוּ  ׁשֶ ָבר ֵעִדים ּבָ ּדָ  ֵאינוֹ  ּבַ
שׁ  ָיכֹול ּמֵ ּתַ ַתב ִמי ְוֵישׁ . ּבוֹ  ְלִהׁשְ ּכָ ִתין ׁשֶ ּמְ ׁשַ ּמְ  אֹותוֹ  ׁשֶ
ְכּתֹב ַעד ּיִ ט לוֹ  ׁשֶ ְחרּור ּגֵ   :ׁשִ

יַצד. מא ָטר ּכֵ ׁשְ ָיר ַעל ּכֹוֵתב, ּבִ : ַהֶחֶרס ַעל אוֹ  ַהּנְ
ה ֲהֵרי ן ַאּתָ ה ֲהֵרי אוֹ , חֹוִרין ּבֶ  ֵאין אוֹ , ְלַעְצְמךָ  ַאּתָ
ךָ  ֵעֶסק ִלי ִבילוֹ  ְלַאֵחר אוֹ  ְלָידוֹ  ּומֹוְסרוֹ , ּבְ ׁשְ  ֲאִפּלוּ , ּבִ

ֹלא כּות, ָהֶעֶבד ְיִדיַעת ּבְ ּזְ ֵצא לוֹ  הּוא ׁשֶ ּיֵ ַחת ׁשֶ  ַיד ִמּתַ
ָידוֹ  מֹוֶחה ְוִאם, ְלֵחרּות ַרּבוֹ  לוֹ  ּבְ ַקּבְ  ּבוֹ  ָיָצא ֹלא, ִמּלְ

  :ְלֵחרּות

ׁשֹונֹות ֵמֵאּלוּ  ֶאָחד לוֹ  ָאַמר. מב ה לעַ  ַהּלְ  ֵאינוֹ , ּפֶ
לּום   :ּכְ

ְפָחתוֹ  ַהּכֹוֵתב. מג ֶרת ַאתְּ  ֲהֵרי: ְלׁשִ , ָאָדם ְלָכל ֻמּתֶ
ְחרּור ְלׁשֹון ֶזה ֵאין   :ׁשִ
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ָטר לוֹ  ָמַסר. מד ְ ְפֵני ַהׁשּ ָהיוּ  אוֹ , ֵעִדים ּבִ  ָהֵעִדים ׁשֶ
ינוֹ  לוֹ  ּוָמְסרוּ  ּבוֹ  ֲחתּוִמין  ּבוֹ  ָיָצא, ַעְצמוֹ  ְלֵבין ּבֵ
ִריךְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְלֵחרּות ּצָ ְמְסֶרּנוּ  ׁשֶ ּיִ ְפֵני לוֹ  ׁשֶ  ּבִ
 ָצִריךְ  ֵאין ָחתּום אֹותוֹ  רֹוִאים ָאנוּ  ְוִאם. ֵעִדים

בֹואוּ  ּיָ ָאנוּ  ְמִסיָרה ֵעֵדי ְלָפֵנינוּ  ׁשֶ ין ּתֹוִלים ׁשֶ ּדִ ּבַ  ׁשֶ
  :ִנְמַסר

ה. מה ָ ׁשּ ׁשִ ָבִרים ּבְ ִוים ּדְ ְחרּוֵרי ׁשָ יְלגִ  ֲעָבִדים ׁשִ  ּטֵ
ים ָאר, ָנׁשִ ָבִרים ּוִבׁשְ ָאר ֵהם ֲהֵרי ַהּדְ ׁשְ ל ּכִ  ּכָ

ָטרֹות ְ ה ֵהם ְוֵאּלוּ . ַהׁשּ ָ ׁשּ ִ סּוִלים: ַהׁשּ אֹות ּפְ ֶעְרּכָ ל ּבְ  ׁשֶ
ִרים, ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ֵעד ּוְכׁשֵ  ּוְצִריִכים, ּכּוִתי ּבְ
ִתיָבה ם ּכְ ְחֵרר ְלׁשֵ ּתַ ׁשְ ִבים ְוֵאין, ַעְצמוֹ  ַהּמִ  ִנְכּתָ
ר ְמֻחּבָ א ֵעֵדיֶהם חֹוְתִמים ְוֵאין, ּבִ ְפֵני ֶזה ֶאּלָ . ֶזה ּבִ

י ֶאָחד ּטֵ ים ּגִ ְחרּוֵרי ְוֶאָחד ָנׁשִ ִוים ֲעָבִדים ׁשִ מֹוִליךְ  ׁשָ  ּבְ
  :ּוֵמִביא

יַצד. מו ל, ּכֵ ָטרֹות ּכָ ְ אֹות ָהעֹוִלים ַהׁשּ ֶעְרּכָ ל ּבְ  ׁשֶ
ִרים, ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ׁשֵ ָנִאים ּכְ ּתְ ֲארוּ שֶׁ  ּבַ ְתּבָ ִהְלכֹות ּנִ  ּבְ
י חּוץ, ַהְלָוָאה ּטֵ ים ִמּגִ ְחרּוֵרי ָנׁשִ   :ֲעָבִדים ְוׁשִ

ל. מז ָטר ּכָ שׁ  ׁשְ ּיֵ , ּכּוִתי ֶאָחד ֵעד ֲאִפּלוּ  ָעָליו ׁשֶ
סּול י חּוץ, ּפָ ּטֵ ים ִמּגִ ְחרּוֵרי ָנׁשִ ֵהם ֲעָבִדים ְוׁשִ  ׁשֶ

ִרים ׁשֵ ֵעד ּכְ ָרֵאל ֶאָחד ּבְ  ְוהּוא, ּכּוִתי ֶאָחד ְוַעד ִיׂשְ
ְהֶיה ּיִ ַמן. ָחֵבר ּכּוִתי ׁשֶ ה ּוַבּזְ ַהּכּוִתים ַהּזֶ גֹוִיים ׁשֶ  ּכְ
ְבֵריֶהם ְלָכל דֹוִקים ֵמֶהם ְלֵמִדים ָאנוּ , ּדִ , ַלּצְ

דֹוִקים ַהּצְ ַמן ׁשֶ ּזְ ה ּבַ מוֹ  ַהּזֶ אֹותוֹ  ּכּוִתים ּכְ  ֹקֶדם, ְזַמן ּבְ
ְזרוּ  ּגָ ְהיוּ  ֲעֵליֶהם ׁשֶ ּיִ גֹוִיים ׁשֶ   :ּכְ

ֵגט. מח ה ּבְ ָ ָמהּ  ָלהּ  ְוָכַתב: אֹוֵמר הּוא ִאׁשּ  ּוְבֵגט. ִלׁשְ
ְחרּור ה אוֹ : אֹוֵמר הּוא ׁשִ ן ֹלא ֻחְפׁשָ  ַעד ָלהּ  ִנּתַ
ְכּתֹב ּיִ ָמהּ  ׁשֶ   :ִלׁשְ

ֵגט. מט ה ּבְ ָ ֵאינוֹ  ִמי ְוָנַתן ְוָכַתב: אֹוֵמר הּוא ִאׁשּ  ׁשֶ
א ְמֻחָסר רבִּ  ַהּכֹוֵתב ָיָצא, ְנִתיָנה ֶאּלָ ךְ  ְוַאַחר ְמֻחּבָ  ּכָ

ֲהֵרי, ָקַצץ ְחרּור ּוְבֵגט. ּוְנִתיָנה ְקִציָצה ְמֻחָסר ׁשֶ  ׁשִ
ן: אֹוֵמר הּוא א ְמֻחָסר ְיֵהא ֹלא ָלהּ  ִנּתַ   :ְנִתיָנה ֶאּלָ

י ֶאָחד. נ ּטֵ ים ּגִ ְחרּוֵרי ָנׁשִ  חֹוְתִמים ֵאיָנם ֲעָבִדים ְוׁשִ
א ְפֵני ֶזה ֶאּלָ   :ֶזה ּבִ

יַצד. נא ִוין ּכֵ מֹוִליךְ  ׁשָ ִביא, ּוֵמִביא ּבְ ַהּמֵ ט ׁשֶ ְחרּור ּגֵ  ׁשִ
ֶאֶרץ ָרֵאל ּבְ ְפֵני: לֹוַמר ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ִיׂשְ ב ּבִ  ּוְבָפַני ִנְכּתַ
ם מוֹ  ְמצּוִיים ֵעִדים ֵאין ִאם ָלָאֶרץ ּוְבחּוָצה, ֶנְחּתַ  ְלַקּיְ
ִליחַ  ְוָאַמר ָ ָפַני: ַהׁשּ ב ּבְ ם ּוִבְפֵני ִנְכּתַ , ִקּיּומוֹ  הזֶ , ֶנְחּתַ
א ְוִאם ךְ  ַאַחר ְוִעְרֵער ָהָאדֹון ּבָ יִחין ֵאין, ּכָ ּגִ   :ּבוֹ  ַמׁשְ

ם. נב ׁשֵ ה ּכְ ָ ָהִאׁשּ הּ  ְמִביָאה ׁשֶ ּטָ מוֹ  ְצִריָכה ְוֵאיָנהּ  ּגִ , ְלַקּיְ
ט הֹוִאיל ַחת יֹוֵצא ְוַהּגֵ ךְ , ָיָדהּ  ִמּתַ ָטר ָהֶעֶבד ּכָ ְ ׁשּ  ׁשֶ
ְחרּור ַחת יֹוֵצא ׁשִ מוֹ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ָידוֹ  ִמּתַ   :ְלַקּיְ

ם. נג ה ּוְכׁשֵ ָ ָהִאׁשּ ָפַני: אֹוֶמֶרת ׁשֶ ב ּבְ ם ּוְבָפַני ִנְכּתַ , ֶנְחּתַ
ן, ָעֶליהָ  ִהְתָנה ִאם   :ָהֶעֶבד ּכֵ

ל. נד ר ּכָ ׁשֵ ט ְלָהִביא ַהּכָ ה ּגֵ ָ ר ָהִאׁשּ ׁשֵ ט ְלָהִביא ּכָ  ּגֵ
  :ָהֶעֶבד

ל ָהֶעֶבד. נה ט ַלֲחֵברוֹ  ְמַקּבֵ דמִ  ּגֵ ל ַרּבוֹ  ּיַ , ֲחֵברוֹ  ׁשֶ
ד ֹלא ֲאָבל ל ַרּבוֹ  ִמּיַ   :ַעְצמוֹ  ׁשֶ

ט ַהּמֹוֵסר. נו ְחרּור ּגֵ ְחֵרר ְמַנת ַעל ְלֶעֶבד ׁשִ ּתַ ׁשְ ּיִ  ׁשֶ
ֵבית ין ּבְ ָנא ֹלא, ּדִ תּוב ִאם ׁשְ  ּוְנָכַסי ַעְצְמךָ : ּבוֹ  ּכָ

ָנא ֹלא, ְלךָ  ְקנּוִיים תּוב ִאם ׁשְ ל: ּבוֹ  ּכָ  ְנָכַסי ּכָ
י ַעל ָקָנה ַעְצמוֹ , ְלךָ  נּוִייםקְ  ּבּורוֹ  ּפִ ּיֹאַמר ּדִ ָפַני: ׁשֶ  ּבְ

ב ם ּוְבָפַני ִנְכּתַ ְתַקּיֵם ַעד ָקָנה ֹלא ְנָכִסים, ֶנְחּתַ ּיִ  ׁשֶ
חֹוְתָמיו   :ּבְ

ל ַהּכֹוֵתב. נז הּוא, ְלֵחרּות ָיָצא, ְלַעְבּדוֹ  ְנָכָסיו ּכָ  ׁשֶ
ְכַלל ָכִסים ּבִ ָכִסים ְכַללבִּ  ַעְצמוֹ  ְוקֹוֶנה ַהּנְ  ֲאָבל. ַהּנְ
ר ִאם ּיֵ ָכִסים ִמְקָצת ׁשִ ין, ַהּנְ ין ַקְרַקע ּבֵ ְלְטִלין ּבֵ , ִמּטַ
ין ֵרשׁ  ּבֵ ּיּור ּפֵ ִ ין ַהׁשּ ְרׁשוֹ  ֹלא ּבֵ ין, ּפֵ  ְנָכִסים לוֹ  ָהיוּ  ּבֵ
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ּיֵר ֵמֵאּלוּ  חּוץ ֲאֵחִרים ִ ׁשּ ין ׁשֶ  ְנָכִסים לוֹ  ָהיוּ  ֹלא ּבֵ
תַ  ַוֲאִפּלוּ , ֲאֵחִרים  ְקנּוִיים ְנָכַסי ְוָכל ַעְצְמךָ : לוֹ  בּכָ

ָבר חּוץ ְלךָ  לֹוִני ִמּדָ  ָקָנה ְוֹלא ְלֵחרּות ָיָצא ֹלא, ּפְ
ָכִסים   :ַהּנְ

ָטר ַהּכֹוֵתב. נח ְפָחתוֹ  ֵארּוִסין ׁשְ י ַעל ַאף, ְלׁשִ  ּפִ
ָאַמר י ְלֵחרּות ּבוֹ  ְצִאי: ָלהּ  ׁשֶ ׁשִ  ֶזה ֵאין, ּבוֹ  ְוִהְתַקּדְ
ְחר ְלׁשֹון ת ֹלא ְוֵאיָנהּ  ּורׁשִ ׁשֶ ְחֶרֶרת ְוֹלא ְמֻקּדֶ   :ְמׁשֻ

ְחֵרר. נט ֵני ַהְמׁשַ ָטר ֲעָבִדים ׁשְ ׁשְ  ָקנוּ  ֹלא, ֶאָחד ּבִ
ל ַהּכֹוֵתב ְלִפיָכךְ . ַעְצָמם ֵני ְנָכָסיו ּכָ  ֲעָבָדיו ִלׁשְ
ָטר ׁשְ ַתב ְוִאם. ָקנוּ  ֹלא ַעְצָמם ַאף, ֶאָחד ּבִ י ּכָ ּתֵ ׁשְ  ּבִ
ָטרֹות ְחְרִריןוּ  ָקנוּ , ׁשְ ה. ֶזה ֶאת ֶזה ְמׁשַ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ
ַתב, ֲאמּוִרים ּכָ ׁשֶ ָכל ּכְ ָטר ּבְ ֵניֶהם ׁשְ ְ ל: ִמׁשּ  ְנָכַסי ּכָ
ַתב ִאם ֲאָבל ֲעָבַדי ּוְפלֹוִני ִלְפלֹוִני ְנתּוִנים  ֲחִצי: ּכָ
י ִלְפלֹוִני ְנָכַסי י ִלְפלֹוִני ְנָכַסי ַוֲחִצי, ַעְבּדִ  ַאף, ַעְבּדִ
ֵני ׁשְ לּום ָקנוּ  ֹלא ָטרֹותשְׁ  ּבִ   :ּכְ

ְחֵרר. ס ָטר, ַעְבּדוֹ  ֲחִצי ַהְמׁשַ ׁשְ  ֶאת ָהֶעֶבד ָקָנה ֹלא, ּבִ
ַאר ֶחְציוֹ  מוֹ  ֶעֶבד ְוִנׁשְ ָהָיה ּכְ ְחֵרר ִאם ֲאָבל. ׁשֶ  ֶחְציוֹ  ׁשִ
ֶכֶסף ַתן, ּבְ ּנָ ֵמי לוֹ  ׁשֶ ֵדי ֶחְציוֹ  ּדְ ְחֵרר ּכְ ּתַ , ָקָנה, ְלִהׁשְ
ן ֶחְציוֹ  ְוהּוא ה. ֹוִריןח ּבֶ ּמֶ ָבִרים ּבַ ְחֵרר, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשִ  ּבְ
ָטר ֶחְציוֹ  ׁשְ ַאר ּבִ  ְמָכרוֹ  ִאם ֲאָבל, ָהַאֵחר ֵחִצי ּבוֹ  ְוִנׁשְ
ין, ְלַאֵחר ְנָתנוֹ  אוֹ  ָהָיה ּבֵ ְחרּור ׁשֶ ִ ִכיָרה ַהׁשּ  אוֹ  ְוַהּמְ

ִתיָנה ֶאָחד ַהּנְ ין, ּכְ ַדם ּבֵ ּקָ ִכיָרה ׁשֶ ִתיָנה אוֹ  ַהּמְ  ַהּנְ
חְ  ִ ל אוֹ  ְוַהּלֹוֵקחַ , ֶחְציוֹ  ֶאת ָהֶעֶבד ָקָנה, רּורַלׁשּ  ַהְמַקּבֵ
ל ֶעֶבד ְוֵכן. ָהַאֵחר ֵחִצי ֵני ׁשֶ ִפים ׁשְ ּתָ ְחֵרר ׁשֻ ִ ׁשּ  ֶאָחד ׁשֶ
ָטר ֲאִפּלוּ , ֶחְלקוֹ  ֶאת ֵמֶהם ׁשְ ן ֲחִצי ְוהּוא, ָקָנה, ּבִ  ּבֶ
  :חֹוִרין

ְפָחתוֹ  ַהּכֹוֵתב. סא ֶרת ְלׁשִ ת ַאתְּ  ֲהֵרי: ְמֻעּבֶ  חֹוִרין ּבַ
ָבָריו, ֶעֶבד ּוְוָלֵדךְ  ִמים ּדְ ְפָחה ַאתְּ . ַקּיָ ן ּוְוָלֵדךְ  ׁשִ  ּבֶ
לּום ָאַמר ֹלא, חֹוִרין   :ּכְ

ֶחְציוֹ  ִמי. סב ן ְוֶחְציוֹ  ֶעֶבד ׁשֶ  ָיכֹול ֵאינוֹ , חֹוִרין ּבֶ
א ָ ְפָחה ֹלא ִלׂשּ ת ְוֹלא ׁשִ  ֶאת ּכֹוִפין ְלִפיָכךְ , חֹוִרין ּבַ
חְ  ַרּבוֹ  ָטר לוֹ  ְוכֹוֵתב, ְררוֹ ְלׁשַ ָמיו ֲחִצי ַעל ׁשְ . ּדָ

ּלֹא ּוְבעֹוד ַתב ׁשֶ ט לוֹ  ּכָ ְחרּור ּגֵ ה, ׁשִ  ָיָדיו ַמֲעׂשֵ
ם ֵאינוֹ  ׁשֹור ֵהִמיתוֹ  ְוִאם, ְלַעְצמוֹ  ּלֵ  ְוֹלא ְקָנס ֹלא ְמׁשַ
ה. ּכֶֹפר ּמֶ ָבִרים ּבַ ֶעֶבד, ֲאמּוִרים ּדְ ֵני, ּבְ הּוא ִמּפְ  ׁשֶ
ה ִריָּ  ַעל ְמֻצּוֶ ה הּפְ ְפָחה ֲאָבל, ּוְרִבּיָ ֵאר, ׁשִ ָ ׁשּ מוֹ  ּתִ  ּכְ

ָהְיָתה הּ  ְוֶאת, ֶאָחד יֹום ַעְצָמהּ  ֶאת ְועֹוֶבֶדת ׁשֶ  יֹום ַרּבָ
ה ְוִאם, ֶאָחד , ַלֲחֹזר ְוסֹוָפהּ  ּוְצָמָתהּ  ָיָדהּ  ַעל ָאָדם ִהּכָ
ה ִאם יֹום ִהּכָ עֹוֶבֶדת ּבְ הּ  ֶאת ׁשֶ ֶזק, ַרּבָ הּ  ַהּנֵ  ְוִאם. ְלַרּבָ
י ֶזק, ֹוָמהּ ּבְ  ְוֵכן, ָיָדהּ  ִנְקְטָעה ִאם ֲאָבל. ְלַעְצָמהּ  ַהּנֵ
ל ָבר ּכָ ֵאין ּדָ ֶזק חֹוְלִקין, ַלֲחֹזר סֹופוֹ  ׁשֶ  ִהיא ַהּנֵ

ָנס ֲחִצי נֹוֵתן, ֱהִמיָתהּ  ְוִאם. ְוָהָאדֹון  ּוָפטּור ָלָאדֹון ַהּקְ
  :ַהּכֶֹפר ֵמֲחִצי

ל ֶעֶבד. סג ֵני ׁשֶ ִפין ׁשְ ּתָ ְחרֵ  ׁשֻ ִ ׁשּ , ֶחְלקוֹ  ֵמֶהם ֶאָחד רׁשֶ
ִני ֶאת ּכֹוִפין ֵ ְחֵרר ַהׁשּ ׁשַ ּיְ ם ׁשֶ  ָיַדע ְוִאם. ֶחְלקוֹ  הּוא ּגַ
ָרָצה ֵמֲחֵברוֹ  ְחֵרר ׁשֶ  ִלְבנוֹ  ֶחְלקוֹ  ְוִהְקָנה, ֶחְלקוֹ  ְלׁשַ
ךְ  ְוַאַחר ָקָטן ְחֵרר ּכָ ית ֵאין, ֲחֵברוֹ  ׁשִ ין ּבֵ  ְיכֹוִלין ּדִ
ָטן ָלֹכף ְחֵרר ַלּקָ  ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס לוֹ  ַמֲעִמיִדים ֲאָבל, ְלׁשַ
ם ָדִמים ָהֶעֶבד ֶאת ְוׁשָ ִמים ְקָצת ְונֹוֵתן, ּבְ ָטן ֵמַהּדָ , ַלּקָ
ֵדי ה ּכְ ְתַרּצֶ ּיִ ְחרּורוֹ  ׁשֶ ׁשִ ְחְרֶרּנוּ  ּבְ  ָהַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ִויׁשַ

ִמים ּדָ ל ּבַ ּבֵ ּקִ ָטן ׁשֶ ָטר ָהַאּפֹוְטרֹוּפֹוס לוֹ  ְוִיְכּתֹב, ַהּקָ  ׁשְ
ְחרּור מוֹ  ַעל ׁשִ ַהאי ְוַדְוָקא. ׁשְ ְוָנא ּכְ ן, ּגַ ּוֵ ּכִ  ְלַהְפִקיעַ  ׁשֶ
ַנת ּקָ יחַ  ֵמת ִאם ֲאָבל, ֲחָכִמים ּתַ ן ְוִהּנִ  ְוַאַחר ָקָטן ּבֶ

ךְ  ְחֵרר ּכָ ף ׁשִ ּתָ ֻ  ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ַמֲעִמיִדים ֵאין, ֶחְלקוֹ  ַהׁשּ
ָטן ְחְררוֹ  ַלּקָ א, ְלׁשַ  ְוֶאת ֶאָחד יֹום ַעְצמוֹ  ֶאת עֹוֵבד ֶאּלָ
ָטן יל ַעד, ֶאָחד יֹום ַהּקָ ְגּדִ ּיַ   :ׁשֶ

ְפִקיר. סד ט ְוָצִריךְ  ְלֵחרּות ָיָצא, ַעְבּדוֹ  ַהּמַ ְחרּור ּגֵ . ׁשִ
ְחְררוֹ  ֹקֶדם ֵמת ְוִאם ִ ׁשּ ט לוֹ  ּכֹוֵתב ַהּיֹוֵרשׁ , ׁשֶ  ּגֵ

ְחרּור   :ׁשִ
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ר. סה ת ּגֵ ּמֵ ים לוֹ  ְוֵאין ׁשֶ  ֲעָבִדים לוֹ  ְוָהיוּ , יֹוְרׁשִ
דוֹ  ַעְצָמם ָזכוּ , ִליםּגְ ֵני ֵהם ַוֲהֵרי ּבְ ים. חֹוִרין ּבְ , ְקַטּנִ
ַעְצָמם ִלְזּכֹות ָיד ָלֶהם ֵאין ֶהם ַהּקֹוֵדם ְוָכל ּבְ   :ָזָכה ּבָ

ה ֶעֶבד. סו ּבָ ׁשְ ּנִ ְתָיֵאשׁ  ַאַחר ּוָבא ׁשֶ ּנִ ּנוּ  ַרּבוֹ  ׁשֶ , ִמּמֶ
ד ָיכֹול ֵאינוֹ  ְעּבֵ ּתַ  ִלְכּתֹב וֹ אֹות ְוכֹוִפין עֹוד ּבוֹ  ְלִהׁשְ
ט לוֹ  ְחרּור ּגֵ   :ׁשִ

ה ֶעֶבד. סז ּבָ ׁשְ ּנִ ּנוּ  ִנְתָיֵאשׁ  ִאם, ׁשֶ ל, ִראׁשֹון ַרּבוֹ  ִמּמֶ  ּכָ
ם אֹותוֹ  ַהּפֹוֶדה ד ֶעֶבד ְלׁשֵ ְעּבֵ ּתַ  הּוא ַוֲהֵרי ּבוֹ  ִיׁשְ
ּלוֹ  ָדהוּ  ְוִאם, ׁשֶ ם ּפָ ן ְלׁשֵ ן ֶזה ֲהֵרי, חֹוִרין ּבֶ . חֹוִרין ּבֶ
ּנוּ  שׁ ִנְתָיאֵ  ֹלא ְוִאם  אֹותוֹ  ַהּפֹוֶדה, ִראׁשֹון ַרּבוֹ  ִמּמֶ
ם ְדיֹונוֹ  נֹוֵטל ֶעֶבד ְלׁשֵ  ְוִאם, ְלַרּבוֹ  ְוחֹוֵזר ֵמַרּבוֹ  ּפִ
ָדהוּ  ם ּפָ ן ְלׁשֵ ֹלא ִראׁשֹון ְלַרּבוֹ  חֹוֵזר, חֹוִרין ּבֶ  ּבְ
לּום   :ּכְ

אוֹ  ֶעֶבד. סח ֲעׂשָ יֵקי ַרּבוֹ  ׁשֶ  ְוַאַחר חֹובוֹ  ְלַבַעל ַאּפֹוּתִ
ְחְררוֹ  ךְ כָּ  ְעּבּוד ִמיֵדי ִהְפִקיעוֹ , ׁשִ ן הּוא ַוֲהֵרי ׁשִ  ּבֶ

ם ְוָצִריךְ , חֹוִרין ּלֵ  ְלַבַעל ְוכֹוִפין, חֹובוֹ  ְלַבַעל ְלׁשַ
ְכּתֹב חֹובוֹ  ּיִ ט לוֹ  ׁשֶ ְחרּור ּגֵ   :ׁשִ

ָרֵאל. סט א ִיׂשְ ּבָ ְפָחה ַעל ׁשֶ ְפָחתוֹ  ִהיא ֲאִפּלוּ , ׁשִ , ׁשִ
ָלד ִאם ֹוְמִריםא ְוֵישׁ . ֶעֶבד ַהּוָ א ׁשֶ ְפָחתוֹ  ַעל ּבָ  אוֹ  ׁשִ
הּ  ׁשָ ָלד, ִקּדְ ן ַהּוָ ָבִרים ְלָכל, חֹוִרין ּבֶ  ִמי ְוֵישׁ  ַהּדְ
אֹוֵמר ַאף ׁשֶ י ַעל ׁשֶ ָאר ּפִ ׁשְ ּלִ ָבִרים ׁשֶ ינוֹ  ּדְ ֶבן ּדִ  ּכְ
ר ֵאינוֹ , חֹוִרין ַבת ֻמּתָ ל ַעד חֹוִרין ּבְ ַקּבֵ ּיְ ט ׁשֶ  ּגֵ

ְחרּור   :ׁשִ

הִ  ֶעֶבד. ע יאוֹ ׁשֶ ִ ת ַרּבוֹ  ׂשּ יחַ  אוֹ , חֹוִרין ּבַ ִהּנִ  ַרּבוֹ  לוֹ  ׁשֶ
ין ִפּלִ ֹראׁשוֹ  ּתְ ָאַמר אוֹ , ּבְ ' ג ִלְקרֹות ַרּבוֹ  לוֹ  ׁשֶ

סּוִקים ֵסֶפר ּפְ ְפֵני ּתֹוָרה ּבְ ּבּור ּבִ ל ְוֵכן, ַהּצִ ּיֹוֵצא ּכָ  ּכַ
ֵאּלוּ  ָבִרים ּבְ ֵאינוֹ  ַהּדְ ב ׁשֶ ֶהן ַחּיָ א ּבָ ן ֶאּלָ  ָצאיָ , חֹוִרין ּבֶ

ט לוֹ  ִלְכּתֹב ַרּבוֹ  ֶאת ְוכֹוִפין, ְלֵחרּות ְחרּור ּגֵ  ֲאָבל, ׁשִ
אוֹ  אוֹ , ֵמַעְבּדוֹ  ָלָוה ִאם ֲעׂשָ יחַ  אוֹ , ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ׁשֶ ִהּנִ  ׁשֶ

ין ִפּלִ ְפֵני ּתְ ָרא אוֹ , ַרּבוֹ  ּבִ ּקָ סּוִקים' ג ׁשֶ ִצּבּור ּפְ  ּבְ
ְפֵני   :רּותְלחֵ  ָיָצא ֹלא, ּבוֹ  ִמָחה ְוֹלא ַרּבוֹ  ּבִ

ד ָאסּור. עא דוֹ  ְוִאם, ּתֹוָרה ַעְבּדוֹ  ֶאת ְלַלּמֵ  ֹלא ִלּמְ
  :ְלֵחרּות ֵיֵצא

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . עב ֶעֶבד ׁשֶ ַדר ׁשֶ ּנָ ּכֹוִפין ֶנֶדר ׁשֶ  אֹותוֹ  ׁשֶ
גֹון, ָעָליו ַלֲעֹבר ַדר ּכְ ּנָ ּלֹא ׁשֶ ר ֶלֱאֹכל ׁשֶ ׂשָ  ְוַכּיֹוֵצא ּבָ

יָון, ְלֵחרּות ֵיֵצא, ְלךָ  רמּופָ : ַרּבוֹ  לוֹ  ְוָאַמר, בוֹ  ּכֵ  ׁשֶ
ּלֹא ָפה ׁשֶ ָמקֹום אֹותוֹ  ּכָ שׁ  ּבְ ּיֵ ה ִלְכּפֹותוֹ  ׁשֶ ּלָ ְעּתוֹ  ּגִ  ּדַ

ִהְפִקיעַ  ְעּבּודוֹ  ׁשֶ   :ׁשִ

ְחֵרר. עג ָכל ַעְבּדוֹ  ַהְמׁשַ יו ְוהֹוִציא ָלׁשֹון ּבְ ָבִרים ִמּפִ  ּדְ
ָמָען ׁשְ ּמַ ּלֹא ׁשֶ ַאר ׁשֶ ְעבּ  ָעָליו לוֹ  ִנׁשְ ָלל ּודׁשִ ַמר ּכְ ּגָ  ְוׁשֶ

ִלּבוֹ   אֹותוֹ  ְוכֹוִפין ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ , ֶזה ְלָדָבר ּבְ
ט ִלְכּתֹב ְחרּור ּגֵ   :ׁשִ

ַתב. עד ָטר ּכָ ׁשְ ה: ּבִ לֹוִני ֶאֱעׂשֶ י ּפְ ן ַעְבּדִ , חֹוִרין ּבֶ
ַתב ִאם ֲאָבל. ְלֵחרּות ָיָצא ֹלא, ְלָידוֹ  ּוְמָסרוֹ  : ּכָ
יִתי לֹונִ  ָעׂשִ י יּפְ ן ַעְבּדִ ן הּוא ָעׂשּוי אוֹ , חֹוִרין ּבֶ  ּבֶ
ן הּוא ֲהֵרי אוֹ  חֹוִרין ן ְיֵהא אוֹ , חֹוִרין ּבֶ , חֹוִרין ּבֶ
ה ַעל לוֹ  ָאַמר ִאם ֲאָבל. ְלֵחרּות ָיָצא, ְלָידוֹ  ּוְמָסרוֹ   ּפֶ
ׁשֹונֹות ֶאָחד י ְוָהֵני. ְלֵחרּות ָיָצא ֹלא, ֵאּלוּ  ִמּלְ  ִמּלֵ

ָבִריא ָאַמר ְמַרע ִכיבשְׁ  ֲאָבל, ּבְ ׁשֹונֹות ֶאָחד ׁשֶ  ִמּלְ
ט ְוָצִריךְ , ְלֵחרּות ָיָצא, ֵאּלוּ  ְחרּור ּגֵ ירוֹ  ׁשִ ַבת ְלַהּתִ  ּבְ

ים ֶאת ְוכֹוִפין, חֹוִרין  ַוֲאִפּלוּ . לוֹ  ְלָכְתבוֹ  ַהּיֹוְרׁשִ
ִריא ֶרךְ  ֲאָמרוֹ  ִאם, ּבָ  ְוָצִריךְ  ְלֵחרּות ָיָצא, הֹוָדָאה ּדֶ
ט ְחרּור ּגֵ   :לוֹ  ְלָכְתבוֹ  ַרּבוֹ  ֶאת ִפיןְוכוֹ , ׁשִ

יִתי: ָהאֹוֵמר. עה לֹוִני ָעׂשִ י ּפְ ן ַעְבּדִ  ְוהּוא, חֹוִרין ּבֶ
ָאִני ֹלא: אֹוֵמר ין, ֲעׂשָ ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ ה ׁשֶ  ְיֵדי ַעל לוֹ  ִזּכָ
י: ָאַמר ִאם ֲאָבל. ַאֵחר ַתְבּתִ ט ּכָ ְחרּור ּגֵ י ׁשִ , לוֹ  ְוָנַתּתִ
ַתב ֹלא: אֹוֵמר ְוהּוא ַעל הֹוָדַאת, ָנַתן ְוֹלא ּכָ ין ּבַ  ּדִ
ֵמָאה   :ֶעֶבד ֶזה ַוֲהֵרי ֵעִדים ּכְ
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ֵגט ְזֵכה ְלַאֵחר ָאַמר. עו ְחרּור ּבְ י ֶזה ׁשִ  ָיָצא, ְלַעְבּדִ
י ַעל ַאף ְלֵחרּות ּלֹא ּפִ יעַ  ׁשֶ  ִאם ֲאָבל. ָהֶעֶבד ְלַיד ִהּגִ
נוּ : ָאַמר ט ּתְ י ֶזה ּגֵ  ְוֹלא, ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ , ְלַעְבּדִ
יעַ  ַעד ְלֵחרּות ָהֶעֶבד ָיָצא ּגִ ּיַ ט ׁשֶ  ְלִפיָכךְ . ְלָידוֹ  ַהּגֵ

נוּ : ָהאֹוֵמר ט ּתְ י ֶזה ּגֵ ן ֹלא, ְלַעְבּדִ   :ִמיָתה ְלַאַחר ִיּתֵ

ה ִמי. עז ּוָ ּצִ ַעת ׁשֶ ׁשְ לֹוִנית: ִמיָתתוֹ  ּבִ ְפָחִתי ּפְ  ַאל ׁשִ
דוּ  ְעּבְ ּתַ הּ  ִיׁשְ ים ּבָ ְפָחה זוֹ  ֲהֵרי, יֹוְרׁשִ מוֹ  ׁשִ ָהְיָתה ּכְ , ׁשֶ

ים ְוָאסּור ד ַלּיֹוְרׁשִ ְעּבֵ ּתַ הּ  ְלִהׁשְ  ָלהּ  ֲעׂשוּ : ָאַמר ְוִאם. ּבָ
ין ֶאת ּכֹוִפין, רּוחַ  קֹוַרת ִדין ְוֵאין, ַהּיֹוְרׁשִ ְעּבְ ּתַ הּ  ִמׁשְ  ּבָ
א ְמָלאָכה ֶאּלָ ִהיא ּבִ הּ  רֹוָצה ׁשֶ ה ְוִאם. ּבָ : ְוָאַמר ִצּוָ

ְחְררּוהָ  ים ֶאת יןּכֹופִ , ׁשַ ְחֵרר ַהּיֹוְרׁשִ   :אֹוָתהּ  ְלׁשַ

ִכיב. עח ַתב ְמַרע ׁשְ ּכָ ל ׁשֶ , ְוָעַמד, ְלַעְבּדוֹ  ְנָכָסיו ּכָ
ָכִסים חֹוֵזר ּנְ ֶעֶבד חֹוֵזר ְוֵאינוֹ  ּבַ ֲהֵרי, ּבָ ַבר ׁשֶ  ָיָצא ּכְ
ם ָעָליו ן ׁשֵ   :חֹוִרין ּבֶ

ְחֵרר. עט ה עֹוֵבר ַעְבּדוֹ  ֶאת ַהְמׁשַ ֲעׂשֵ לְ  ּבַ ֶהם עֹוָלםּדִ  ּבָ
ֲעֹבדוּ  ר ּתַ ְחְררוֹ  ּוֻמּתָ  ִהיא ֲאִפּלוּ , ִמְצָוה ִלְדַבר ְלׁשַ

ְבֵריֶהם גֹון, ִמּדִ ּלֹא ּכְ ֵבית ָהיוּ  ׁשֶ ֶנֶסת ּבְ  ֶזה ֲהֵרי' י ַהּכְ
ְחֵרר ִלים ַעְבּדוֹ  ְמׁשַ ל ְוֵכן', י ִמְנַין ּבוֹ  ּוַמׁשְ ּיֹוֵצא ּכָ  ּכַ

ֶזה ְפָחה ְוֵכן. ּבָ ּנֹוֲהִגין ׁשִ הּ  ׁשֶ , ֶהְפֵקר ִמְנַהג ָהָעם ּבָ
הּ  ֶאת ּכֹוִפין ְחְרָרהּ  ַרּבָ ֵדי, ּוְמׁשַ א ּכְ ׂשֵ ּנָ ּתִ  ְוָיסּור ׁשֶ
  :ְכׁשֹולַהמִּ 

ב ְלֵגר אוֹ  ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ַעְבּדוֹ  ַהּמֹוֵכר. פ  ֵיֵצא, ּתֹוׁשָ
ִאם, ְלֵחרּות ַרח ׁשֶ ד ָיכֹול ַרּבוֹ  ֵאין ֵמַהּגֹוי ּבָ ְעּבֵ ּתַ  ְלִהׁשְ

ַרח ֹלא ְוִאם. עֹוד ּבוֹ   ִלְפּדֹותוֹ  ָהָאדֹון ֶאת קֹוְנִסים, ּבָ
ָרה ַעד ָדָמיו ֲעׂשָ ט לוֹ  ְוִלְכּתֹב, ּבְ ְחרּור ּגֵ ירוֹ  ׁשִ  ְלַהּתִ

ַבת א ּבוֹ  ְוָדִנין אֹותוֹ  ּגֹוִבין ֵאין ֶזה ּוְקָנס. חֹוִרין ּבְ  ֶאּלָ
ֵבית ין ּבְ  קֹוְנִסין ֵאין, ַהּמֹוֵכר ֵמת ְוִאם. ֻמְמִחים ּדִ
  :ְחרּורְלשִּׁ  ָהֶעֶבד ְלַהֲחִזיר ַהּיֹוֵרשׁ 

ל ֶעֶבד. פא ּמָ ם ְוָטַבל ׁשֶ יל ַעְבדּות ְלׁשֵ  ְלַיד ַעְצמוֹ  ְוִהּפִ
ה אוֹ , ְלהֹוִציאוֹ  ָיכֹול ַרּבוֹ  ְוֵאין, ּגֹוי ּבָ ׁשְ ּנִ  ְוֵאין ׁשֶ

נוֹ  רֹוִצים ר, ְלִפְדיֹון ִלּתְ ָמיו ֵמֶהם ִלּטֹל ֻמּתָ  ְוָיכֹול ּדָ
ָטר ֶהםלָ  ִלְכּתֹב   :ָעָליו ְמִכיָרה ׁשְ

 אוֹ  ְלסּוְרָיא אוֹ  ָלָאֶרץ ְלחּוָצה ַעְבּדוֹ  ַהּמֹוֵכר. פב
ִני ַרּבוֹ  ֶאת ְוכֹוִפין ְלֵחרּות ָיָצא, ְלַעּכוֹ  ֵ  לוֹ  ִלְכּתֹב ַהׁשּ
ט ְחרּור ּגֵ ִמים ּוַמְפִסיד ׁשִ  ֵאיִני: ָאַמר ִאם ַוֲאִפּלוּ . ַהּדָ

ד, ֶרץָלאָ  ְלחּוָצה ְלהֹוִציאוֹ  רֹוֶצה ְעּבֵ ּתַ ֶאֶרץ ּבוֹ  ֶאׁשְ  ּבְ
ָרֵאל   :לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ִיׂשְ

ָצא ֶעֶבד. פג ּיָ ם ּוְמָכרוֹ  ְלסּוְרָיא ַרּבוֹ  ַאַחר ׁשֶ ד, ׁשָ  ִאּבֵ
ה. ְזכּותוֹ  ּמֶ ָבִרים ּבַ ָצא, ֲאמּוִרים ּדְ ּיָ ׁשֶ  ְמַנת ַעל ַרּבוֹ  ּכְ
ּלֹא ָרֵאל ְלֶאֶרץ ַלֲחֹזר ׁשֶ  ַלֲחֹזר ַרּבוֹ  ַעתדַּ  ִאם ֲאָבל, ִיׂשְ
ם ּוְמָכרוֹ  ַאֲחָריו ְוָיָצא  ֶאת ְוכֹוִפין ְלֵחרּות ָיָצא, ׁשָ

  :ְחְררוֹ ְלשַׁ  ַהּלֹוֵקחַ 

ָאַמר ֶעֶבד. פד ָרֵאל ְלֶאֶרץ ַלֲעלֹות ׁשֶ  ֶאת ּכֹוִפין, ִיׂשְ
ֲעֶלהוּ  ְלִמי אֹותוֹ  ִיְמּכֹר אוֹ  ִעּמוֹ  ַלֲעלֹות ַרּבוֹ  ּיַ ם ׁשֶ . ׁשָ
 ָיכֹול ֵאינוֹ , ְלֶאֶרץ ְלחּוָצה ֵצאתלָ  ָהָאדֹון ָרָצה

ְרֶצה ַעד ַעְבּדוֹ  ֶאת ְלהֹוִציא ּיִ ָכל ֶזה ְוִדין. ׁשֶ , ְזַמן ּבְ
ַמן ֲאִפּלוּ  ּזְ ה ּבַ ָהָאֶרץ ַהּזֶ ַיד ׁשֶ   :ּגֹוִיים ּבְ

ַרח ֶעֶבד. פה ּבָ  ַמֲחִזיִרין ֵאין, ָלָאֶרץ ָלָאֶרץ ֵמחּוָצה ׁשֶ
יר ֹלא: רֶנֱאמַ  ְוָעָליו, ְלַעְבדּות אֹותוֹ   ֶאל ֶעֶבד ַתְסּגִ
ְכּתֹב ְלַרּבוֹ  ְואֹוְמִרים ֲאֹדָניו ּיִ ט לוֹ  ׁשֶ ְחרּור ּגֵ  ְוִיְכּתֹב ׁשִ

ָטר לוֹ  ָדָמיו חֹוב ׁשְ יג ַעד ּבְ ִ ׂשּ ּתַ ן ָידוֹ  ׁשֶ  ְוִאם. לוֹ  ְוִיּתֵ
ְחְררוֹ  ָהָאדֹון ָרָצה ֹלא ית ַמְפִקיִעים, ְלׁשַ ין ּבֵ  ּדִ

ְעּבּודוֹ    :לוֹ  ְוֵיֵלךְ  ֵמָעָליו ׁשִ

  גרים הלכות

 רסח סימן



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן רסח הלכות גרים
  

 

603

  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 יד
 יד

 ּובוֹ , הגר קדשת ודיני, והגירת הגר מגירין כיצד
  ְסִעיִפים: ב"י

ר. א ְכַנס ּגֵ ּנִ ָרֵאל ִלְקַהל ׁשֶ ב, ִיׂשְ ה ִמיָלה ַחּיָ ִחּלָ  ְוִאם. ּתְ
ָהָיה ָמל ׁשֶ יף ָצִריךְ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּכְ ּנוּ  ְלַהּטִ ם ִמּמֶ  ּדַ

ִרית יד ִנְכַרת ְוִאם. ָעָליו ִכיןְמָברְ  ְוֵאין ּבְ  ֵאין, ַהּגִ
ֶבת ִמיָלתוֹ  ר ְמַעּכֶ ּיֵ ִהְתּגַ ְטִביָלה ֵליהּ  ְוָסֵגי ִמּלְ   :ּבִ

א. ב ּבָ ׁשֶ ר ּכְ ּיֵ אתָ  ָרִאיתָ  ָמה: לוֹ  אֹוְמִרים ְלִהְתּגַ ּבָ  ׁשֶ
ר ּיֵ ה ֵאי, ְלִהְתּגַ ָרֵאל יֹוֵדעַ  ַאּתָ ׂשְ ּיִ ַמן ׁשֶ ּזְ ה ּבַ חּוִפים ַהּזֶ  ּדְ

ִאים ְוִיסּוִרים, ּוְמֹטָרִפים יםְסחּופִ  : ָאַמר ִאם. ֲעֵליֶהם ּבָ
ַדאי ְוֵאיִני ֲאִני יֹוֵדעַ  ר ּכְ ֶהם ְלִהְתַחּבֵ ִלין, ִעּמָ  ְמַקּבְ
ד אֹותוֹ  ֵרי אֹותוֹ  ּומֹוִדיִעים ִמּיָ ת ִעּקָ הּוא ַהּדָ  ִיחּוד ׁשֶ

ָדָבר ִעּמוֹ  ּוַמֲאִריִכין, ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ְוִאסּור' ה , ֶזה ּבְ
 ִמְצֹות ּוִמְקָצת ַקּלֹות ִמְצֹות ִמְקָצת אֹותוֹ  ּומֹוִדיִעים
ין ִמְקָצת אֹותוֹ  ּומֹוִדיִעים, ֲחמּורֹות ל ֳעָנׁשִ , ִמְצֹות ׁשֶ

אֹוְמִרים אתָ  ֹקֶדם: לוֹ  ׁשֶ ּבָ ה ׁשֶ  ֵאי ֵחֶלב ָאַכְלתָּ  זוֹ  ְלִמּדָ
ה ֵרת ָענּושׁ  ַאּתָ ְלתָּ , ּכָ ת ִחּלַ ּבָ ה ֵאי ׁשַ ב ַאּתָ , ִקיָלהסְ  ַחּיָ

ו ה ֵחֶלב ָאַכְלתָּ  ְוַעְכׁשָ ֵרת ָענּושׁ  ַאּתָ ְלתָּ , ּכָ ת ִחּלַ ּבָ  ׁשַ
ה ב ַאּתָ ין ְוֵאין. ְסִקיָלה ַחּיָ ִקין ְוֵאין ָעָליו ַמְרּבִ  ְמַדְקּדְ
ם. ָעָליו ּמֹוִדיִעים ּוְכׁשֵ ן אֹותוֹ  ׁשֶ ל ָעְנׁשָ ךְ  ִמְצֹות ׁשֶ  ּכָ

ָכָרן אֹותוֹ  מֹוִדיִעים ל ׂשְ  אֹותוֹ  מֹוִדיִעיםוּ , ִמְצֹות ׁשֶ
ת ּיַ ֲעׂשִ ּבַ ה ֵאּלוּ  ִמְצֹות ׁשֶ י ִיְזּכֶ א ָהעֹוָלם ְלַחּיֵ ֵאין, ַהּבָ  ְוׁשֶ

יק ׁשּום מּור ַצּדִ א ּגָ ַעל ֶאּלָ ה ַהָחְכָמה ּבַ עֹוׂשֶ  ִמְצֹות ׁשֶ
ָהעֹוָלם יֹוֵדעַ  ֱהֵוי: לוֹ  ְואֹוְמִרים. ְויֹוְדָעם ֵאּלוּ  א ׁשֶ  ַהּבָ
א ָצפּון ֵאינוֹ  דִּ  ֶאּלָ ָרֵאל ְוֵהם, יִקיםַלּצַ ְרֶאה ְוֶזה ִיׂשְ ּתִ  ׁשֶ

ָרֵאל ַצַער ִיׂשְ עֹוָלם ּבְ ה ּבָ  ָלֶהם ְצפּוָנה ִהיא טֹוָבה, ַהּזֶ
ֵאיָנם ל ְיכֹוִלים ׁשֶ עֹוָלם טֹוָבה ֹרב ְלַקּבֵ ה ּבָ עֹוְבֵדי ַהּזֶ  ּכְ
א, ּכֹוָכִבים ּמָ ם ָירּום ׁשֶ ַכר ְוַיְפִסידוּ  ְוִיְתעוּ  ִלּבָ  עֹוָלם ׂשְ

א ְרָענּות ֹרב ֲעֵליֶהם ֵמִביא ה"הקב ְוֵאין, ַהּבָ ֵדי ּפֻ  ּכְ
ּלֹא א, ֹיאְבדוּ  ׁשֶ ל ֶאּלָ ִלים ּכֹוָכִבים ָהעֹוְבֵדי ּכָ  ְוֵהם ּכָ

ָדָבר ּוַמֲאִריִכין. עֹוְמִדים ֵדי ֶזה ּבְ ָבן ּכְ ל ִאם. ְלַחּבְ , ִקּבֵ

ד אֹותוֹ  ָמִלין יִנים ִמּיָ א ַעד לוֹ  ּוַמְמּתִ ְתַרּפֵ ּיִ  ְרפּוָאה ׁשֶ
ךְ  ְוַאַחר ֵלָמהשְׁ  יִלין ּכָ ֹלא הֹוֶגֶנת ְטִביָלה אֹותוֹ  ַמְטּבִ  ּבְ

ה. ֲחִציָצה ֹלׁשָ יו ַעל עֹוְמִדים ּוׁשְ ּבָ  אֹותוֹ  ּומֹוִדיִעים, ּגַ
ַעם ֲחמּורֹות ִמְצֹות ּוִמְקָצת ַקּלֹות ִמְצֹות ִמְקָצת  ּפַ
ה ִנּיָ ִים עֹוֵמד ְוהּוא, ׁשְ ּמַ ה ָהְיָתה ְוִאם. ּבַ ָ  יםָנשִׁ , ִאׁשּ

יבֹות ִים אֹוָתהּ  מֹוׁשִ ּמַ אָרהּ  ַעד ּבַ ִנים, ַצּוָ ּיָ חּוץ ְוַהּדַ , ִמּבַ
 ְוִהיא, ַוֲחמּורֹות ַקּלֹות ִמְצֹות ִמְקָצת אֹוָתהּ  ּומֹוִדיִעין
ֶבת ִים יֹוׁשֶ ּמַ ךְ  ְוַאַחר, ּבַ ְפֵניֶהם טֹוֶבֶלת ּכָ  ְוֵהם ּבִ

ֵניֶהם ַמֲחִזיִרים ֵדי, ְויֹוְצִאין ּפְ ּלֹא ּכְ  אֹוָתהּ  אוּ ִירְ  ׁשֶ
ֲעֶלה ּתַ ׁשֶ ִים ּכְ ִביָלה ַעל ִויָבֵרךְ , ֵמַהּמַ ֲעֶלה ַאַחר ַהּטְ ּיַ  ׁשֶ

ִים ִמן ַבל ְוֵכיָון, ַהּמַ ּטָ ָרֵאל הּוא ֲהֵרי ׁשֶ ִיׂשְ ִאם, ּכְ  ׁשֶ
ָרֵאל הּוא ֲהֵרי ְלסּורוֹ  ָחַזר ִיׂשְ ִאם מּוָמר ּכְ שׁ  ׁשֶ  ִקּדֵ

יו ין ִקּדּוׁשָ   :ִקּדּוׁשִ

ל. ג ר ִעְנְיֵני ּכָ ין, ַהּגֵ ְצֹות ְלהֹוִדיעוֹ  ּבֵ ָלם ַהּמִ ין ְלַקּבְ  ּבֵ
יָלה ין ַהּמִ ִביָלה ּבֵ ְהיוּ  ָצִריךְ , ַהּטְ ּיִ ג ׁשֶ ִרים' ּבְ ׁשֵ  ַהּכְ
ְוָקא ִמיהוּ  ּוַבּיֹום, ָלדּון ה ּדַ ִחּלָ ִדיֲעַבד ֲאָבל, ְלַכּתְ  ּבְ
א ָטַבל אוֹ  ָמל ֹלא ִאם ְפֵני ֶאּלָ ְיָלה' ב ּבִ  ֲאִפּלוּ , ּוַבּלַ
ם ָטַבל אלֹ  רּות ְלׁשֵ א, ּגֵ ַבל ִאישׁ  ֶאּלָ ּטָ ה ְלִקְריוֹ  ׁשֶ ָ  ְוִאׁשּ

ְבָלה ּטָ ָתהּ  ׁשֶ ר ָהֵוי, ְלִנּדָ ר ּגֵ ְרֵאִלית ּוֻמּתָ ִיׂשְ  חּוץ, ּבְ
ַלת ּבָ ְצֹות ִמּקַ ֶבת ַהּמִ ַעּכֶ ּמְ ּיֹום ֵאיָנהּ  ִאם ׁשֶ ה ּבַ ֹלׁשָ . ּוִבׁשְ
ִדיֲעבַ  ֲאִפּלוּ , ם"ּוְלָהַרְמבַּ  ף"ּוְלָהִרי ַבל דּבְ ּטָ  ָמל אוֹ  ׁשֶ
ְפֵני ַנִים ּבִ ְיָלה אוֹ  ׁשְ ּלַ ב, ּבַ ְרֵאִלית ְוָאסּור, ְמַעּכֵ ִיׂשְ , ּבְ
א ִאם ֲאָבל ְרֵאִלית ָנׂשָ הּ  ְוהֹוִליד ִיׂשְ ּנָ ן ִמּמֶ  ֹלא, ּבֵ

ְסִליַנן   :ֵליהּ  ּפָ

ר ּוְטִביַלת הֹוִאיל. ד ית ָצִריךְ  ּגֵ ין ּבֵ ל ּדִ  ֵאין', ג ׁשֶ
יִלין ת אֹותוֹ  ַמְטּבִ ּבָ ׁשַ יֹום ְוֹלא ּבְ ְיָלה ְוֹלא טֹוב ּבְ ּלַ . ּבַ

ר ֶזה ֲהֵרי, ָטַבל ְוִאם   :ּגֵ

ל. ה ִרים ֶאת ַהּמָ  ָלמּול ו"אקב ה"אמ י"בא: ְמָבֵרךְ  ַהּגֵ
ִרים ֶאת ךְ  ְוַאַחר, ַהּגֵ  ו"אקב ה"אמ י"בא: ְמָבֵרךְ  ּכָ
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ִרים ֶאת ָלמּול יף, ַהּגֵ ם ֵמֶהם ּוְלַהּטִ ִרית ּדַ ִאלְ , ּבְ  ָמֵלאׁשֶ
ם ִרית ּדַ מוּ  ֹלא ּבְ ַמִים ִנְתַקּיְ ֱאַמר ָוָאֶרץ ׁשָ ּנֶ  ֹלא ִאם: ׁשֶ

ַמִים ֻחּקֹות ָוָלְיָלה יֹוָמם ְבִריִתי ישָׂ  ֹלא ָוָאֶרץ ׁשָ   :ְמּתִ

ָרה ָנְכִרית. ו ּיְ ְתּגַ ּנִ ֶרת ְוִהיא ׁשֶ ָנהּ , ְמֻעּבֶ  ָצִריךְ  ֵאין ּבְ
  :ְטִביָלה

ר ָיכֹול ָאב לוֹ  ֵישׁ  םאִ , ָקָטן ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. ז  ְלַגּיֵ
ר ּוָבא, ָאב לוֹ  ֵאין ְוִאם. אֹותוֹ  ּיֵ  ִאּמוֹ  אוֹ  ְלִהְתּגַ

ר ְמִביָאתוֹ  ּיֵ ית, ְלִהְתּגַ ין ּבֵ ִרין ּדִ כּות, אֹותוֹ  ְמַגּיְ ּזְ  ׁשֶ
ּלֹא ָלָאָדם ְוָזִכין לוֹ  הּוא ָפָניו ׁשֶ ין. ּבְ רוֹ  ָקָטן ּבֵ ּיְ ּגִ  ׁשֶ
ין ָאִביו רּוהוּ  ּבֵ ּיְ ּגִ ית ׁשֶ ין ּבֵ יל ִלְמחֹות ָיכֹול, ּדִ ְגּדִ ּיַ ֶ  ִמׁשּ
ינוֹ  ְוֵאין ָרֵאל ּדִ ִיׂשְ א מּוָמר ּכְ עֹוֵבד ֶאּלָ   :ּכֹוָכִבים ּכְ

ה. ח ּמֶ ָבִרים ּבַ ּלֹא, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ  ַיֲהדּות ִמְנַהג ָנַהג ּכְ
יל ִהְגּדִ ֶ יל ַיֲהדּות ִמְנַהג ָנַהג ֲאָבל, ִמׁשּ ִהְגּדִ ֶ  ׁשּוב ִמׁשּ

  :ִלְמחֹות ָיכֹול ֵאינוֹ 

א ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. ט ּבָ ֵני ָעְרָלתוֹ  ַלְחּתֹךְ  ׁשֶ ה ִמּפְ  אוֹ  ַמּכָ
ֵני ִחין ִמּפְ ּנֹוַלד ׁשְ הּ  לוֹ  ׁשֶ ָרֵאל ָאסּור, ּבָ , ְלָחְתָכה ְלִיׂשְ
ֵני ּלֹא ִמּפְ ן ׁשֶ ּוֵ ן ִאם ְלִפיָכךְ . ְלִמְצָוה ִנְתּכַ ּוֵ  ָהעֹוֵבד ִנְתּכַ

ָרֵאל ִמְצָוה, ְלִמיָלה ּכֹוָכִבים   :אֹותוֹ  ָלמּול ְלִיׂשְ

א ּגֹוָיה אוֹ  ּגֹוי. י ּבָ י: ְוָאַמר ׁשֶ ְרּתִ ּיַ ֵבית ִנְתּגַ ינוֹ  ּבְ ל ּדִ  ׁשֶ
לֹוִני ָראּוי, ּפְ ָהל ָלבֹוא ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ּכָ ּקָ ִביא ַעד ּבַ ּיָ  ׁשֶ
ַדְרֵכי נֹוֲהִגין ְרִאינּום ְוִאם. ֵעִדים ָרֵאל ּכְ ים ִיׂשְ  ְועֹוׂשִ
ל ְצֹות ּכָ ֶחְזַקת ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ַהּמִ ֵרי ּבְ י ַעל ְוַאף ֶצֶדק ּגֵ  ּפִ

ֵאין ם ׁשֶ ִעיִדים ֵעִדים ׁשָ ּמְ ְפֵני ׁשֶ רוּ  ִמי ּבִ ּיְ  ְוַאף. ִנְתּגַ
י ַעל אוּ  ִאם, ֵכן ּפִ ָרֵאל ְלִהְתָעֵרב ּבָ ִיׂשְ יִאין ֵאין ּבְ ִ  ַמׂשּ

ִביאוּ  ַעד אֹוָתם ּיָ לוּ  ַעד אוֹ  ֵעִדים ׁשֶ ְטּבְ ּיִ , ָפֵנינוּ בְּ  ׁשֶ
א ִמי ֲאָבל. ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ְוֻהְחְזקוּ  הֹוִאיל ּבָ  ְוָאַמר ׁשֶ
הּוא ר ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ ּיֵ ֵבית ְוִנְתּגַ ין ּבְ , ֶנֱאָמן, ּדִ
ה ַהּפֶ ָאַסר ׁשֶ ה הּוא ׁשֶ יר ַהּפֶ ִהּתִ  ם"ָהַרְמבַּ  ְוָכַתב. ׁשֶ
ה ּמֶ ָבִרים ּבַ ֶאֶרץ, ֲאמּוִרים ּדְ ָרֵאל ּבְ ִמים ְבאֹוָתןוּ  ִיׂשְ , ַהּיָ

ֶחְזַקת ם ַהּכֹל ׁשֶ ֶחְזַקת ׁשָ ָרֵאל ּבְ חּוץ ֲאָבל, ִיׂשְ  ָלָאֶרץ ּבְ
ךְ  ְוַאַחר ְרָאָיה ְלָהִביא ָצִריךְ  א ּכָ ָ ְרֵאִלית ִיׂשּ , ִיׂשְ

ֲעָלה ּמַ יֹוֲחִסין ָעׂשוּ  ׁשֶ   :ּבְ

ָהָיה ִמי. יא ָרֵאל ֻמְחָזק ׁשֶ ִיׂשְ ָאַמר ּבְ י: ׁשֶ ְרּתִ ּיַ י ִנְתּגַ  ִניּבֵ
ִנים לוֹ  ְוֵישׁ , ַעְצִמי ְלֵבין ִנים ַעל ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ּבָ  ַהּבָ
ְוֵיהּ  ַעְצמוֹ  ַעל ֶנֱאָמן ֲאָבל יהּ  ְלׁשַ ִאסּוָרא ֲחִתיָכא ַנְפׁשֵ  ּדְ
ַבת ֵלָאֵסר ָרֵאל ּבְ ְטּבֹל ַעד ִיׂשְ ּיִ ְפֵני ׁשֶ ית ּבִ ין ּבֵ   :ּדִ

א. יב ּבָ ׁשֶ ר ּכְ ר ַהּגֵ ּיֵ א ֲחָריואַ  ּבֹוְדִקים, ְלִהְתּגַ ּמָ ְגַלל ׁשֶ  ּבִ
ּטֹל ָממֹון ּיִ ִביל אוֹ  ׁשֶ ׁשְ ָרָרה ּבִ ה ׂשְ ְזּכֶ ּיִ ֵני אוֹ  ָלהּ  ׁשֶ  ִמּפְ
ַחד א ַהּפַ ֵנס ּבָ ת ִלּכָ  ּבֹוְדִקין, הּוא ִאישׁ  ְוִאם. ַלּדָ
א ַאֲחָריו ּמָ ה ָנַתן ֵעיָניו ׁשֶ ָ ִאׁשּ ה ְוִאם. ְיהּוִדית ּבְ ָ  ִאׁשּ
מָּ  ַאֲחֶריהָ  ּבֹוְדִקין, ִהיא ַבחּוֵרי ָנְתָנה ֵעיֶניהָ  אׁשֶ  ּבְ

ָרֵאל ה ָלֶהם ִנְמֵצאת ֹלא ְוִאם, ִיׂשְ  ָלֶהם מֹוִדיִעים ִעּלָ
שׁ  ְוֹטַרח ַהּתֹוָרה ֹעל ּכֶֹבד ּיֵ ָתהּ  ׁשֶ ּיָ ֲעׂשִ י ַעל ּבַ  ַעּמֵ

ֵדי, ָהֲאָרצֹות ְפְרׁשוּ  ּכְ ּיִ לוּ  ִאם. ׁשֶ ְרׁשוּ  ְוֹלא ִקּבְ  ְוָראוּ , ּפֵ
ָחְזרוּ  אֹוָתם ִלים, ָבהֵמַאהֲ  ׁשֶ  ֹלא ְוִאם. אֹוָתם ְמַקּבְ
ְדקוּ  ּלֹא אוֹ , ַאֲחָריו ּבָ ַכר הֹוִדיעּוהוּ  ׁשֶ ְצֹות ׂשְ  ַהּמִ
ן ְפֵני ְוָטַבל ּוָמל, ְוָעְנׁשָ ר ֶזה ֲהֵרי, ֶהְדיֹוטֹות' ג ּבִ  ּגֵ
ִביל נֹוַדע ֲאִפּלוּ  ׁשְ ּבִ ָבר ׁשֶ ר הּוא ּדָ ּיֵ  ּוָמל הֹוִאיל, ִמְתּגַ
ַלל ָיָצא ְוָטַבל ים, ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדיהָ  ִמּכְ ׁשִ  ַעד לוֹ  ְוחֹוׁשְ

ֵרר ְתּבָ ּתִ , ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ְוָעַבד ָחַזר ַוֲאִפּלוּ , ִצְדָקתוֹ  ׁשֶ
ָרֵאל הּוא ֲהֵרי ִיׂשְ יו מּוָמר ּכְ ּדּוׁשָ ּקִ ין ׁשֶ   :ִקּדּוׁשִ

 רסט סימן
 ּובוֹ , וחליצה עדות לענין ודינן, בגרים עריות אסור

  ְסִעיִפים: א"י

ין. א ר ּתֹוָרה ּדִ ּתָ ּמֻ א ְלֵגר ׁשֶ ָ ׂשּ ּיִ  ֲאחֹותוֹ  אוֹ , ִאּמוֹ  ׁשֶ
רוּ , ֵמִאּמוֹ  ּיְ ְתּגַ ּנִ ָבר ָאְסרוּ  ֲחָכִמים ֲאָבל. ׁשֶ ֵדי, ֶזה ּדָ  ּכְ
ּלֹא אנוּ : ֹיאְמרוּ  ׁשֶ ה ּבָ ָ ֻדׁשּ ה ֲחמּוָרה ִמּקְ ָ ה ִלְקֻדׁשּ . ַקּלָ
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ר ְוֵכן א ּגֵ ּבָ ֵגיּוָתהּ  יאְוהִ , ֲאחֹותוֹ  אוֹ  ִאּמוֹ  ַעל ׁשֶ , ּבְ
ָבא ֶזה ֲהֵרי ית ַעל ּכְ   :ֲאַרּמִ

יַצד. ב ין ּכֵ ִרים ּדִ ֲעָריֹות ּגֵ ל ּבַ ֵאר ׁשֶ ר ׁשְ ׂשָ  ָהָיה ִאם, ּבָ
הּוא ָנׂשּוי ׁשֶ  ַלֲאחֹותוֹ  אוֹ  ְלִאּמוֹ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּכְ
רוּ , ֵמִאּמוֹ  ּיְ ין, ְוִנְתּגַ  ָנׁשּוי ָהָיה ְוִאם. אֹוָתם ַמְפִריׁשִ
אָ  ר, ֲעָריֹות רִלׁשְ ּיֵ ּתוֹ  הּוא ְוִנְתּגַ ין ֵאין, ְוִאׁשְ  ַמְפִריׁשִ
  :אֹוָתם

ֵאר ָאסּור ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. ג ׁשְ ר ַאַחר ָהֵאם ּבִ ּיֵ ְתּגַ ּנִ , ׁשֶ
ְבֵרי ר, סֹוְפִרים ִמּדִ ֵאר ּוֻמּתָ ׁשְ י ַעל ַאף, ָהָאב ּבִ  ּפִ
ּיֹוֵדעַ  אי ׁשֶ ַוּדַ ה ּבְ ּזֶ ֵארוֹ  ׁשֶ גוֹ , ֵמָאִביו ׁשְ אֹוִמים ןּכְ , ּתְ
ָבר ּדָ רּור ׁשֶ ָאִביו הּוא ּבָ ל ׁשֶ ל ָאִביו הּוא ֶזה ׁשֶ , ֶזה ׁשֶ

י ַעל ַאף ְזרוּ  ֹלא ֵכן ּפִ ֵאר ַעל ּגָ  ְלִפיָכךְ . ָאִביו ׁשְ
א ר נֹוׂשֵ ת ַהּגֵ ת, ֵמָאִביו ָאִחיו ֵאׁשֶ , ָאִביו ֲאִחי ְוֵאׁשֶ
ת ת, ָאִביו ְוֵאׁשֶ נוֹ  ְוֵאׁשֶ י ַעל ַאף, ּבְ שֵּׂ  ּפִ ּנִ  ְלָאִחיו אתׁשֶ

רוּ  ַאַחר ִלְבנוֹ  אוֹ  ָאִביו ַלֲאִחי אוֹ  ּיְ ְתּגַ ּנִ  ֲאחֹות ְוֵכן. ׁשֶ
רוּ , ּוִבּתוֹ , ֵמָאִביו ַוֲאחֹותוֹ , ֵמָאִביהָ  ִאּמוֹ  ּיְ ְתּגַ ּנִ , ׁשֶ

רֹות א ֵאינוֹ  ֲאָבל. לוֹ  ֻמּתָ  ְוֹלא, ֵמִאּמוֹ  ֲאחֹותוֹ  ֹלא נֹוׂשֵ
הּ  ִאּמוֹ  ֲאחֹות ת ְוֹלא, ֵמִאּמָ ָאהּ , ֵמִאּמוֹ  יוָאחִ  ֵאׁשֶ ׂשָ ּנְ  ׁשֶ
ָרה ַאַחר ֵמִאּמוֹ  ָאִחיו ְתַגּיְ ּנִ ָאהּ  ִאם ֲאָבל, ׁשֶ  ָאִחיו ְנׂשָ

ָהָיה ׁשֶ ֶרת ֶזה ֲהֵרי, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּכְ   :לוֹ  ֻמּתֶ

ֵני. ד אֹוִמים ַאִחים ׁשְ ָהְיָתה ּתְ ּלֹא הֹוָרָתן ׁשֶ ה ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ  ּבִ
ה ְוֵלָדָתן ָ ְקֻדׁשּ ִבים, ּבִ ּום ַחּיָ ת ִמׁשּ  ֹלא ֲאָבל, ָאח ֵאׁשֶ
ִמין ְוֹלא חֹוְלִצין   :ְמַיּבְ

א. ה ּיֶֹרת ַהּנֹוׂשֵ הּ  ּגִ ּיֶֹרת ּוִבּתָ י אוֹ , ַהּגִ ּתֵ  ִמן ֲאָחיֹות ׁשְ
ב, ָהֵאם ה ּוְמָגֵרשׁ  ֵמֶהן ַאַחת ִעם יֹוׁשֵ ִנּיָ ְ   :ַהׁשּ

א. ו ּיֶֹרת ָנׂשָ ר, ּוֵמָתה, ּגִ א ֻמּתָ ָ הּ  ִלׂשּ תָּ  אוֹ  ִאּמָ , הּ ּבִ
ּלֹא ְזרוּ  ׁשֶ א ּגָ יֶהן ֶאּלָ ַחּיֵ   :ּבְ

ר. ז א ְלָאָדם ֻמּתָ ָ י ִלׂשּ ּתֵ ּיֹורֹות ֲאָחיֹות ׁשְ , ָהָאב ִמן ּגִ
ּלֹא ְזרוּ  ׁשֶ ֵאר ּגָ ׁשְ   :ָהָאב ּבִ

ִנּיֹות. ח ְ ן, ַהׁשּ ּלָ ְזרוּ  ֹלא, ּכֻ ֵגִרים ֲעֵליֶהם ּגָ  ְלִפיָכךְ . ּבְ
ר ר ֻמּתָ א ַהּגֵ ָ אְונ. ִאּמוֹ  ֵאם ִלׂשּ ּיֶֹרת ָאָדם ֹוׂשֵ  ְוֵאם ּגִ
הּ  ת אוֹ , ִאּמָ ת ּבַ הּ  ּבַ ּתָ ָאר ְוֵכן, ּבִ ׁשְ ִנּיֹות ּבִ ְ   :ַהׁשּ

ר. ט ר ּגֵ ּיֵ ְתּגַ ּנִ ּתוֹ  ׁשֶ  ִמּזֶה ֶזה ִלְפֹרשׁ  ְצִריִכים, ִעּמוֹ  ְוִאׁשְ
ים' ג ין ְלַהְבִחין, ֲחָדׁשִ ְזַרע ֶזַרע ּבֵ ּנִ ה ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ  ְלֶזַרע ּבִ

ְזַרע ּנִ ּלֹ ׁשֶ ה אׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ   :ּבִ

 ֶזה ְמִעיִדים ָהֵאם ִמן ַאִחים ֲאִפּלוּ , ֵעדּות ּוְלִעְנַין. י
ֵגר, ָלֶזה ר ּדְ ּיֵ ְתּגַ ּנִ ָקָטן, ׁשֶ ּנֹוַלד ּכְ ֵמי ׁשֶ   :ּדָ

ין ְלִעְנַין. יא ר, ּדִ ר ּגֵ ׁשֵ יֵני ָלדּון ּכָ  ְוהּוא, ָממֹונֹות ּדִ
ֵהא ּתְ ָרֵאל ִאּמוֹ  ׁשֶ ׂשְ ָרֵאל ִאּמוֹ  יןאֵ  ִאם ֲאָבל. ִמּיִ ׂשְ , ִמּיִ
סּול ָרֵאל ֶאת ָלדּון ּפָ ר ַלֲחֵברוֹ  ֲאָבל, ִיׂשְ ן ּגֵ . ּדָ

סּול, ְוַלֲחִליָצה ִרים ַלֲחִליַצת ֲאִפּלוּ , ּפָ ֵהא ַעד, ּגֵ ּיְ  ׁשֶ
ָרֵאל ְוִאּמוֹ  ָאִביו ׂשְ   :ִמּיִ

  תורה ספר הלכות

 ער סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , תורה ספר כתיבת מצות שכר

ה ִמְצַות. א ל ַעל ֲעׂשֵ ָרֵאל ִאישׁ  ּכָ ׂשְ  ֵסֶפר לוֹ  ִלְכּתֹב ִמּיִ
יחוּ  ַוֲאִפּלוּ . ּתֹוָרה  ִמְצָוה, ּתֹוָרה ֵסֶפר ֲאבֹוָתיו לוֹ  ִהּנִ
ּלוֹ  ִלְכּתֹב ֶ אי ְוֵאינוֹ . ִמׁשּ ַ  לוֹ  ֵישׁ  ֲאִפּלוּ , ְלָמְכרוֹ  ַרׁשּ
ה ן ִלְמּכֹר ַוֲאִפּלוּ . ּתֹוָרה ִסְפֵרי ַהְרּבֵ ֵדי ָיׁשָ  ִלְקנֹות ּכְ
א אוֹ  ּתֹוָרה ִלְלֹמד ֲאָבל. ָאסּור, ָחָדשׁ  ָ ה ִלׂשּ ָ ר, ִאׁשּ  ֻמּתָ
ָבר לוֹ  ֵאין ִאם ִלְמּכֹר   :ִלְמּכֹר ַאֵחר ּדָ

ָנא. ב י ִלְכּתֹב ִמְצָוה, ָהִאּדָ ָנה ּתֹוָרה ֻחְמׁשֵ  ּוְגָמָרא ּוִמׁשְ
יֶהן ֵרם ְוֹלא, ּוֵפרּוׁשֵ א הּתֹורָ  ִלְלֹמד ֹלא ִאם ִיְמּכְ ָ  ְוִלׂשּ

ה ָ   :ִאׁשּ

 רעא סימן
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 יד
 יד

' ז ּובוֹ , הדיו ודין, ושרטוטה עליו שנכתבה העור
  ְסִעיִפים:

ֵהָמה עֹור ַעל ּתֹוָרה ֵסֶפר ּכֹוְתִבין ֵאין. א ה, ּבְ  ַחּיָ
ֵמִאים ְועֹוף ג עֹור ַעל ְוֹלא, ַהּטְ  ֲאָבל. ָטהֹור ֲאִפּלוּ , ּדָ

ֵהָמה עֹור ַעל ּכֹוְתִבין ה, ּבְ הֹוִרים עֹוףוְ  ַחּיָ  ַוֲאִפּלוּ , ַהּטְ
ֶהן ּוְטֵרפֹות ְנֵבלֹות עֹור ּלָ הוּ  ְוָצִריךְ . ׁשֶ ּיְ  ָהעֹורֹות ׁשֶ

ִדין ָרֵאל ְיֵדי ַעל ְמֻעּבָ ם ִיׂשְ ּיֹאַמר, ּתֹוָרה ֵסֶפר ְלׁשֵ  ׁשֶ
ת ְתִחּלַ ים ָהִעּבּוד ּבִ ׂשִ ּמֵ ׁשֶ  עֹורֹות: ַהִסיד ְלתֹוךְ  אֹוָתם ּכְ

ד ֲאִני ֵאּלוּ    :ּתֹוָרה ֵסֶפר םְלשֵׁ  ְמַעּבֵ

הוּ  ָצִריךְ . ב ּיְ ִדים ׁשֶ ַעְפָצא ְמֻעּבָ ִסיד אוֹ  ּבְ  ְוַכּיֹוֵצא ּבְ
ָבִרים, בוֹ  ִצים ִמּדְ ַכּוְ ּמְ   אֹותוֹ  ּוַמְחִזיִקין ָהעֹור ׁשֶ

ִויל ַעל ּתֹוָרה ֵסֶפר ּכֹוְתִבין. ג ּלֹא ָהעֹור ְוהּוא, ַהּגְ  ׁשֶ
ְמקֹום ּבוֹ  ְוכֹוְתִבין, ֶנְחַלק ַתב ְוִאם. ָערשֵׂ  ּבִ  ֵסֶפר ּכָ
ָלף ַעל ּתֹוָרה ר, ַהּקְ ׁשֵ ְהֶיה ְוהּוא, ּכָ ּיִ תּוב ׁשֶ ד ּכָ ּצַ  ּבַ

ִניִמי י ַהּפְ ַלּפֵ ּכְ ר ׁשֶ ׂשָ   :ַהּבָ

ַתב. ד ָצתוֹ  ּכָ ִויל ַעל ִמּקְ ָצתוֹ  ַהּגְ ָלף ַעל ּוִמּקְ , ַהּקְ
סּול ה ִאם ֲאָבל. ּפָ ִויל ֶחְציוֹ  ָעׂשָ  ףאַ , ְצָבִאים ְוֶחְציוֹ  ּגְ
י ַעל ֵאיָנהּ  ּפִ ְבָחר ִמן ִמְצָוה ׁשֶ ר, ַהּמֻ ׁשֵ   :ּכָ

ְרטּוט ָצִריךְ  ּתֹוָרה ֵסֶפר. ה ָתבוֹ  ְוִאם. ׂשִ ֹלא ּכְ  ּבְ
ְרטּוט סּול, ׂשִ ְרֵטט ְוֹלא. ּפָ עֹוֶפֶרת ְיׂשַ , בוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ּבְ
ּצֹוֵבעַ    :ׁשֶ

ֶבּנוּ  ָצִריךְ  ּתֹוָרה ֵסֶפר. ו ְכּתְ ּיִ ְדיוֹ  ׁשֶ ן ּויֶהָעשׂ  ּבִ  ֵמֶעׁשֶ
ָמִנים ְ רּוי ַהׁשּ ֵמי ׁשָ ָתבוֹ  ְוִאם. ֲעָפִצים ּבְ ֵמי ּכְ  ַעְפָצא ּבְ

ר, ְוַקְנַקְנּתּום ׁשֵ ָאר ֹלא ֲאָבל. ּכָ ׁשְ , ִצְבעֹוִנים ִמיֵני ּבִ
גֹון ֹרק ָהָאֹדם ּכְ ִאם, ָבֶהם ְוַכּיֹוֵצא ְוַהּיָ ַתב ׁשֶ  ֲאִפּלוּ  ּכָ
ָאר ַאַחת אֹות ׁשְ ָזָהב אוֹ  ִצְבעֹוִנים ִמיֵני ּבִ סּול, ּבְ   :ּפָ

ָיִמין ְלָכְתבוֹ  ָצִריךְ  ּתֹוָרה ֵסֶפר. ז   :ּבְ

 ערב סימן

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , הדפין רחב דין

ין ֵאין. א פוֹ  ַעל ָיֵתר ָאְרּכוֹ  ֹלא ּתֹוָרה ֵסֶפר עֹוׂשִ , ֶהּקֵ
פוֹ  ְוֹלא ה. ָאְרּכוֹ  ַעל ָיֵתר ֶהּקֵ וִ , ָאְרּכוֹ  הּוא ְוַכּמָ ּגְ , ילּבַ
ה ָ ׁשּ ֵהם ְטָפִחים ׁשִ עֹות ד"כ ׁשֶ ֹרַחב ֶאְצּבָ ל ּבְ ל ֲאֻגּדַ  ׁשֶ
ָלף. ָיד חֹות אוֹ , ּוַבּקְ ֵהא ְוהּוא, יֹוֵתר אוֹ  ּפָ ּיְ  ָאְרּכוֹ  ׁשֶ

פוֹ  ֶהּקֵ ה ִאם ְוֵכן. ּכְ ִוילבַּ  ָעׂשָ   :ּגְ

ל ֹאֶרךְ . ב יָטה ּכָ ים ׁשִ ֹלׁשִ ֵדי, אֹוִתּיֹות ׁשְ  ִלְכּתֹב ּכְ
חֹותֵ  ּפְ ָעִמים' ג יֶכםְלִמׁשְ ְהֶיה ְוֹלא. ּפְ ה ְקָצָרה ּתִ , ִמּזֶ

ֵדי ּלֹא ּכְ ף ְיֵהא ׁשֶ ֶרת ִנְרֶאה ַהּדַ ִאּגֶ ה ְוֹלא. ּכְ  יֹוֵתר ֲאֻרּכָ
ֵדי, ֶזה ַעל ּלֹא ּכְ ָתבבַּ  ְמׁשֹוְטטֹות ֵעיָניו ִיְהיוּ  ׁשֶ   :ּכְ

ין ֵאין. ג חֹות ְיִריָעה עֹוׂשִ ין' ִמג ּפָ ּפִ  ַעל יֹוֵתר ְוֹלא, ּדַ
ָנה'. ח ּמְ ת ְיִריָעה לוֹ  ִנְזּדַ ין' ט ּבַ ּפִ ה ֹלא, ּדַ ֶקּנָ  ְיַחּלְ

ִעְנָין ָהיוּ  ּבְ ין' ג ׁשֶ ּפִ ַאַחת ּדַ ה ּבְ ָ ׁשּ ה ְוׁשִ ִנּיָ ְ ׁשּ א, ּבַ  ֶאּלָ
ְהיוּ  ּיִ ַאַחת' ד ׁשֶ ה ּבְ ָ ה ַוֲחִמׁשּ ִנּיָ ְ ׁשּ ה. ּבַ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

ָכל, ֲאמּוִרים ֵסֶפר ַהְיִריעֹות ּבְ ּבַ ַאֲחרֹוָנה חּוץ, ׁשֶ . ִמּבָ
סֹוף ֲאָבל סּוק ֲאִפּלוּ , ַהֵסֶפר ּבְ ין ֶאָחד ּפָ ף אֹותוֹ  עֹוׂשִ  ּדַ
ָאר ִעם אֹותוֹ  ְותֹוְפִרים ְלַבּדוֹ    :ְיִריעֹות ׁשְ

ְגֹמר. ד ּיִ ׁשֶ ְגֹמר ָצִריךְ , ַהּתֹוָרה ֶאת ּכְ ּיִ ֶאְמַצע ׁשֶ יָטה ּבָ  ׁשִ
סֹוף ּבְ ף ׁשֶ ַאר ְוִאם. ַהּדַ ף ִמן ִנׁשְ ה יִטיןשִׁ  ַהּדַ , ַהְרּבֵ
ר ת ּוַמְתִחיל ְועֹוֶלה ְמַקּצֵ ִחּלַ יָטה ִמּתְ ִ סֹוף ַהׁשּ ּבְ ף ׁשֶ , ַהּדַ
יָטה ֶאת ִיְגֹמר ְוֹלא ִ ן, ַהׁשּ ּוֵ ְהֶיה ַעד ּוִמְתּכַ ּיִ  ְלֵעיֵני ׁשֶ
ל ָרֵאל ּכָ ֶאְמַצע ִיׂשְ יָטה ּבְ סֹוף ׁשִ ּבְ ף ׁשֶ   :ַהּדַ

 רעג סימן
, לדף דף ובין טהלשי שיטה בין ורוח, הגליון שעור

  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ 

עּור. א יֹון ׁשִ ּלָ ה ַהּגִ עֹות' ד, ְלַמּטָ גּוָדל ֶאְצּבָ . ּבְ
ל ּוֵבין'. ג, ּוְלַמְעָלה ף ּכָ ַנִים, ְוַדף ּדַ  ָצִריךְ  ְלִפיָכךְ . ׁשְ
יחַ  ת ְלַהּנִ ְתִחּלַ ל ּבִ ֹרַחב ְוסֹוָפהּ  ְיִריָעה ּכָ ע ּכְ  ּוְכֵדי, ֶאְצּבַ
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ã 

 יד
 יד

ִפיָרה ּתֹוֵפר ְמָצאְונִ , ּתְ ׁשֶ ַיַחד ַהְיִריעֹות ּכְ ין ִיְהֶיה ּבְ  ּבֵ
ל ף ּכָ ָכל ְוַדף ּדַ י ֹרַחב ַהֵסֶפר ּבְ ּתֵ עֹות ׁשְ  ּוֵבין. ֶאְצּבָ

יָטה יָטה ׁשִ ְמֹלא, ְלׁשִ יָטה ֹרַחב ּכִ ל ּוֵבין. ׁשִ שׁ  ּכָ  ֻחּמָ
שׁ  יִטין' ד, ְוֻחּמָ נּויֹות ׁשִ ֹלא ּפְ ָתב ּבְ שׁ  ְוַיְתִחיל, ּכְ  ַהֻחּמָ

תמִ  ִחּלַ יָטה ּתְ ית ׁשִ יחַ . ֲחִמיׁשִ תוֹ  ְוַיּנִ ְתִחּלָ ֵדי ּוְבסֹופוֹ  ּבִ  ּכְ
י ְועֹוד, ָהַעּמּוד ַעל ִלְגֹלל ּתֵ עֹות ׁשְ ֲארוּ  ֶאְצּבָ ָ ׁשּ ּיִ ין ׁשֶ  ּבֵ
ף ָהַעּמּוד   :ְוַהּדַ

ָתב ְיַמֵעט ֹלא. ב ֵני ַהּכְ ה ֶרַוח ִמּפְ ַמּטָ ּלְ , ּוְלַמְעָלה ׁשֶ
ֵני ְוֹלא יןשֶׁ  ֶרַוח ִמּפְ ה ּבֵ ָרׁשָ ה ּפָ   :ְלָפָרׁשָ

ָנה. ג ּמְ ָבה לוֹ  ִנְזּדַ ת ּתֵ ִים ִיְכּתֹב ֹלא, אֹוִתּיֹות' ה ּבַ ּתַ  ׁשְ
תֹוךְ  ף ּבְ ף חּוץ' וג ַהּדַ א, ַלּדַ תֹוךְ ' ג ּכֹוֵתב ֶאּלָ ף ּבְ  ַהּדַ
ִים ּתַ ף חּוץ ּוׁשְ ֵדי ָמקֹום ֵאין ְוִאם. ַלּדַ ' ג ִלְכּתֹב ּכְ
תֹוךְ  ף ּבְ יחַ , ַהּדַ קֹום ַיּנִ  ָהאֹוִתּיֹות ִיְמׁשֹךְ  ְוֹלא ָחָלק ַהּמָ

דֹולֹות ַלֲעׂשֹוָתן ן ּגְ ֵדי ֵמֲחֶבְרּתָ אֹות ּכְ  סֹוף ַעד ְלַמּלְ
ף ת ְוֵתָבה ַהּדַ הּ  ִלְכּתֹב ָיכֹול, אֹוִתּיֹות' ג ּבַ ּנָ ִים ִמּמֶ ּתַ  ׁשְ
ף חּוץ י ַעל ַאף, ַלּדַ עּוָטהּ  ּפִ ּמִ ְפִנים ׁשֶ  ִאם ֲאָבל. ּבִ
הּ  ֵאין אאֶ  ּבָ י ּלָ ּתֵ ה ֹלא, אֹוִתּיֹות ׁשְ ֶבּנָ ף חּוץ ִיְכּתְ   :ַלּדַ

ָנה. ד ּמְ ָבה לוֹ  ִנְזּדַ ת ּתֵ ר ּבַ חֹות אוֹ , אֹוִתּיֹות ֶעׂשֶ  אוֹ  ּפָ
ַאר ְוֹלא, יֹוֵתר יָטה ִנׁשְ ִ ֵדי ֵמַהׁשּ הּ  ֶאת ִלְכּתֹב ּכְ ּלָ  ּכֻ
תֹוךְ  ף ּבְ תֹוךְ  ֶחְצָיהּ  ִלְכּתֹב ָיכֹול ִאם, ַהּדַ ף ּבְ  ַהּדַ

ף חּוץ ֶחְצָיהּ וְ  יחַ , ָלאו ְוִאם. ּכֹוֵתב, ַלּדַ קֹום ַמּנִ  ַהּמָ
נּוי ת ּוַמְתִחיל ּפָ ִחּלַ יָטה ִמּתְ ִ   :ַהׁשּ

ל. ה ָבִרים ֵאּלוּ  ּכָ א ֵאיָנם ַהּדְ ְבָחר ִמן ְלִמְצָוה ֶאּלָ , ַהּמֻ
ה ְוִאם ּנָ ר ׁשִ ׁשֵ   :ּכָ

ַכח. ו ם ֶאת ִלְכּתֹב ׁשָ ֵ ּלוֹ  ַהׁשּ ין אֹותוֹ  ּתֹוֶלה, ּכֻ  ּבֵ
יטֹות ִ ם ִמְקָצת ֲאָבל. ַהׁשּ ֵ יָטה ַהׁשּ ִ ׁשּ ָצתוֹ  ּבַ לּוי ּוִמּקְ , ּתָ

סּול ָאר. ּפָ בֹות ּוִבׁשְ ַכח ִאם, ּתֵ ָבה ִמְקָצת ּכֹוֵתב, ׁשָ  ַהּתֵ
יָטה ִ ׁשּ   :ְלַמְעָלה ּוִמְקָצָתהּ  ּבַ

 רעד סימן
 האותיות תקון ודין, לשמה אותה לכתב שצריך

  ים:ְסִעיפִ ' ז ּובוֹ , וזיונן

ּיֹאַמר ָצִריךְ . א ְתִחיל ַהסֹוֵפר ׁשֶ ּיַ ׁשֶ  ֶזה ֵסֶפר: ִלְכּתֹב ּכְ
ם ּכֹוֵתב ֲאִני ת ְלׁשֵ ַ יק. ּתֹוָרה ֵסֶפר ְקֻדׁשּ  ְלָכל ּוַמְסּפִ

  :ַהֵסֶפר

ְהֶיה ָצִריךְ . ב ּיִ יק, ַאֵחר ֵסֶפר ְלָפָניו ׁשֶ ְעּתִ ּיַ ּנוּ  ׁשֶ , ִמּמֶ
ָאסּור ּלֹ ַאַחת אֹות ִלְכּתֹב ׁשֶ ָתב ִמן אׁשֶ  ְוָצִריךְ . ַהּכְ
ְקָרא ּיִ ל ׁשֶ ָבה ּכָ ִפיו ּתֵ ה ֹקֶדם ּבְ ֶבּנָ ְכּתְ ּיִ   :ׁשֶ

ִתיָבה ִיְכּתֹב. ג ֶרת ָנָאה ּכְ ֶ ה, ּוְמֻיׁשּ ּמָ ַתב ְוִאם. ּתַ  ָאֶלף ּכָ
ַיַחד ָלֶמד ֶזה, ּבְ ר ֵאינוֹ ???,  ּכָ ׁשֵ   :ּכָ

ל ָצִריךְ . ד ּכָ ֵהא אֹות ׁשֶ ֶפת ּתְ ִויל ֻמּקֶ עֵמאַ  ּגְ  ְרּבַ
ּלֹא, רּוחֹוֶתיהָ  ק ׁשֶ ְדּבַ הּ  אֹות ּתִ ֲחֶבְרּתָ א, ּבַ  ְיֵהא ֶאּלָ
יֵניֶהם חּוט ּבֵ ֲעָרה ּכְ ַ ה ֻמְפָרדֹות ִיְהיוּ  ְוֹלא. ַהׂשּ  זוֹ  ַהְרּבֵ

ֵדי, ִמּזוֹ  ּלֹא ּכְ ֵהא ׁשֶ ָבה ּתְ ִים ִנְרֵאית ַאַחת ּתֵ ּתַ ׁשְ . ּכִ
ין ְוִיְהֶיה ָבה ּבֵ ְמֹלא ְלֵתָבה ּתֵ הְקטַ  אֹות ּכִ  ְוֹלא, ּנָ
יֹוֵתר ְיָקְרֵבם ּלֹא ּבְ י ִיְהיוּ  ׁשֶ ּתֵ בֹות ׁשְ ַאַחת ִנְראֹות ּתֵ . ּכְ

ה ְוִאם ּנָ ִהְרִחיק, ׁשִ ין ׁשֶ ָבה ַעד ָהאֹוִתּיֹות ּבֵ ַהּתֵ  ׁשֶ
ִים ִנְרֵאית ּתַ ׁשְ ֵרב אוֹ , ּכִ ּקֵ י ׁשֶ ּתֵ בֹות ׁשְ ְראֹות ַעד ּתֵ ּנִ  ׁשֶ
ַאַחת סּול, ּכְ   :ּפָ

ּלֹא ָצִריךְ . ה ֵסל ׁשֶ ּפָ ֵאיָנהּ  ַעד אֹות ׁשּום צּוַרת ּתִ  ׁשֶ
ין, ַאֶחֶרת ְלאֹות ּדֹוָמה אוֹ  ִנְקֵראת ר ּבֵ ִעּקַ ִתיָבה ּבְ , ַהּכְ

ין ַרע ּבֵ ּקֶ ין, ּבַ ֶקב ּבֵ ּנֶ ב ּבַ ּקָ ּנִ הּ  ׁשֶ ין, ּבָ טּושׁ  ּבֵ ִטׁשְ   :ּבְ

ֵהר ָצִריךְ . ו ִתּקּון ִלּזָ מוֹ , ּוְבִזּיּוָנן ָהאֹוִתּיֹות ּבְ  ּכְ
נִּ  ֵארׁשֶ ֹאֶרךְ  ְתּבָ ִהְלכֹות ּבְ ין ּבְ ִפּלִ  וִסיָמן ב"ל ִסיָמן ּתְ
  :ו"ל

ד ֵסֶפר. ז סּול, ַהְמֻנּקָ ּנוּ  ֵהִסירוּ  ַוֲאִפּלוּ . ּפָ ּקּוד ִמּמֶ . ַהּנִ
שׁ  ֵסֶפר ְוֵכן ּיֵ סּוק ּבוֹ  ׁשֶ סּוִקים ּפִ סּול, ּפְ   :ּפָ
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 יד
 יד

 ערה סימן
' ו ּובוֹ , השירה וצורת וסתומה פתוחה פרשה צורת

  ְסִעיִפים:

ה. א ָרׁשָ תּוָחה ּפָ ָאהּ  ּפְ ֲעׂשָ  ְסתּוָמה אוֹ , ְסתּוָמה ׁשֶ
ָאהּ  ֲעׂשָ תּוָחה ׁשֶ ֵנז, ּפְ   :ִיּגָ

צּוַרת. ב תּוָחה ּבְ ין ַמֲחֹלֶקת ֵישׁ  ְסתּוָמה ְוצּוַרת ּפְ  ּבֵ
ַמִים ִויֵרא, שׁ "ְוָהֹרא ם"ָהַרְמבַּ  ם ֶאת ֵיֵצא ׁשָ ּלָ ה ּכֻ  ְוַיֲעׂשֶ
ִעְנָין בְּ  ּבְ הׁשֶ תּוָחה ָפָרׁשָ ם ּפְ ה ְיַסּיֵ ָרׁשָ ָפֶניהָ  ּפָ ּלְ  ׁשֶ

ֶאְמַצע יָטה ּבְ ר, ׁשִ ּיֵ ּתַ סֹוָפהּ  ְוִיׁשְ ֵדי ָחָלק ּבְ ע ּכְ ׁשַ  ּתֵ
ֹראשׁ  ִלְכּתֹב ְוַיְתִחיל, אֹוִתּיֹות יָטה ּבְ יהָ  ׁשִ ְחּתֶ ּתַ . ׁשֶ
ה ִמיד, ְסתּוָמה ּוְבָפָרׁשָ ם ּתָ ה ְיַסּיֵ ָרׁשָ ָפֶניהָ  ּפָ ּלְ  ׁשֶ

ְתחִ  תּבִ יָטה ּלַ יחַ  ׁשִ ֵדי ָחָלק ְוַיּנִ ע ּכְ ׁשַ , אֹוִתּיֹות ּתֵ
סֹוף ִלְכּתֹב ְוַיְתִחיל יָטה אֹוָתהּ  ּבְ ה ְוֹלא, ַעְצָמהּ  ׁשִ ּנֶ  ְיׁשַ
, ִלְסתּוָמה ְוֹלא ִלְפתּוָחה ֹלא ַאֶחֶרת צּוָרה ַלֲעׂשֹות
ר ָהֵוי ּוְבָהֵכי ׁשֵ ין ּכָ ין ם"ְלָהַרְמבַּ  ּבֵ   :שׁ "ְלָהֹרא ּבֵ

יָרה ַתבכָּ . ג ִ ָאר ַהׁשּ ׁשְ ָתב ּכִ ַתב אוֹ , ַהּכְ ּכָ ָאר ׁשֶ ָתב ׁשְ  ַהּכְ
יָרה ִ ׁשּ סּול, ּכַ ַתב ְוַדְוָקא. ּפָ ּכָ יָרה ׁשֶ ִ ָאר ַהׁשּ ׁשְ ָתב ּכִ  ַהּכְ
ֹלא ּזּור ּבְ ה ִאם ֲאָבל, ּפִ ּנָ ִפּזּור ׁשִ ה ּבְ ֲהגוּ  ִמּמַ ּנָ ֶ  ֹלא, ׁשּ
ַסל ֵהא ּוִבְלַבד, ּפָ ּיְ י ַעל ָאִריחַ  ׁשֶ ּבֵ   :ְלֵבָנה ּגַ

יַרת. ד ם ׁשִ ים אֹוָתהּ  ּכֹוְתִבים ַהּיָ ֹלׁשִ ׁשְ יטֹות ּבִ . ׁשִ
יָטה הּ , ִראׁשֹוָנה ׁשִ ַדְרּכָ ָאר, ּכְ יטֹות ּוׁשְ יִחין ַאַחת, ׁשִ  ַמּנִ

ֶאְמַצע יִחין ְוַאַחת, ֶאָחד ֶרַוח ּבְ ֵני ָהֶרַוח ַמּנִ ׁשְ  ּבִ
ֶאְמַצע ְמקֹומֹות ֵצא ַעד, ּבָ ּמָ ּתִ יָטה ׁשֶ ִ  לּוָקהחֲ  ַהׁשּ
ֹלשׁ  ֶנֶגד ֶרַוח ְוִנְמָצא, ְלׁשָ ָתב ּכְ ֶנֶגד ּוְכָתב, ַהּכְ   :ָהֶרַוח ּכְ

יַרת צּוַרת. ה ל, ַהֲאִזינוּ  ׁשִ יָטה ּכָ ֶאְמַצע ֵישׁ  ׁשִ  ֶרַוח ּבָ
ל ְוִנְמֵצאת, ֶאָחד יָטה ּכָ ִים ֲחלּוָקה ׁשִ ּתַ  ְוכֹוְתִבים, ִלׁשְ
ְבִעים אֹוָתהּ  ׁשִ יטֹות ּבְ   :ׁשִ

ַתב. ו ֵלא ּכָ ַתב אוֹ , ָמֵלא ֶהָחֵסר אוֹ , ָחֵסר ַהּמָ ּכָ ה ׁשֶ  ִמּלָ
ִהיא ְקִריָאָתהּ  ּוְכִתיב ְקִרי ׁשֶ גֹון, ּבִ ַתב ּכְ ּכָ ה: ׁשֶ ֶבּנָ ּכָ , ִיׁשְ
ְמקֹום חֹוִרים אוֹ  ישגלנה ּבִ ְמקֹום, ּוַבּטְ  ובעפולים ּבִ
סּול, ָבֶהן ְוַכּיֹוֵצא   :ּפָ

 רעו סימן
 ּובוֹ , השם בכתיבת הטועה ודין, הדלוג תלית דין

  ְסִעיִפים: ג"י

ג ָטָעה. א ָבה ְוִדּלֵ ין ִלְתלֹוָתהּ  ָיכֹול, יֹוֵתר אוֹ  ּתֵ  ּבֵ
יִטין ִ ֶרַוח ֹלא ֲאָבל ַהׁשּ ין ּבָ ּבֵ ף ׁשֶ   :ְלַדף ּדַ

י ַעל ַאף. ב אֹוֵמר ּפִ ת ׁשֶ ְתִחּלַ ּכֹוְתבוֹ  ַהֵסֶפר ּבִ ם ׁשֶ  ְלׁשֵ
ת ַ ָכל, ּתֹוָרה ֵסֶפר ְקֻדׁשּ עַ  ּבְ ּכֹוֵתב םּפַ ם ׁשֶ מֹות ׁשֵ ֵ  ֵמַהׁשּ
ֵאיָנם ּכֹוֵתב לֹוַמר ָצִריךְ  ִנְמָחִקים ׁשֶ ם ׁשֶ ת ְלׁשֵ ַ  ְקֻדׁשּ
ם ֵ ה ֹלא ְוִאם. ַהׁשּ סּול, ֵכן ָעׂשָ   ּפָ

ּכֹוֵתב. ג ׁשֶ ם ּכְ ֵ ָרֵאל ֶמֶלךְ  ֲאִפּלוּ , ַהׁשּ  ׁשֹוֵאל ִיׂשְ
לֹומוֹ  ׁשְ יֶבּנוּ  ֹלא, ּבִ ֵני ּכֹוֵתב ָהָיה ְוִאם. ְיׁשִ מֹות ׁשְ  ֶזה ׁשֵ

ר, ֶזה ַאַחר יֵניֶהם ְלַהְפִסיק ֻמּתָ ֲחֹזר, ּבֵ ּיַ  ִלְכּתֹב ּוְכׁשֶ
ם ִני ׁשֵ הּוא לֹוַמר ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ׁשֵ ם ּכֹוְתבוֹ  ׁשֶ  ְלׁשֵ

ת ַ ם ְקֻדׁשּ ֵ   :ַהׁשּ

ּטֹוֵבל. ד ׁשֶ ְלמֹוס ּכְ ם ִלְכּתֹב ַהּקֻ ֵ ד ַיְתִחיל ֹלא, ַהׁשּ  ִמּיָ
ם ֵ א, ִלְכּתֹב ַהׁשּ ּמָ יוֹ  ִרּבּוי ָעָליו ְהֶיהיִ  ׁשֶ  ֵיֵצא ְוֹלא ּדְ
ָתב ר ַהּכְ ָ א, ְמֻיׁשּ ן ֶאּלָ יחַ  ְיַכּוֵ ְכּתֹב ַאַחת אֹות ְלַהּנִ  ִמּלִ
ם ֹקֶדם ֵ   :ִלְכּתֹב ַיְתִחיל ָהאֹות ּוְבאֹותוֹ , ַהׁשּ

ַתב. ה רֹות ּכָ ְדיוֹ  ָהַאְזּכָ סּול, ָזָהב ֲעֵליֶהם ְוָזַרק ּבִ   :ּפָ

ַכח. ו ּלוֹ  םַהשֵּׁ  ִלְכּתֹב ׁשָ ין אֹותוֹ  ּתֹוֶלה, ּכֻ יטֹות ּבֵ ִ . ַהׁשּ
ם ִמְקָצת ֲאָבל ֵ יָטה ַהׁשּ ִ ׁשּ ָצתוֹ  ּבַ לּוי ּוִמּקְ סּול, ּתָ   :ּפָ

ר. ז ם ִלְכּתֹב ֻמּתָ ֵ ַחק ְמקֹום ַעל ַהׁשּ  ְמקֹום ְוַעל ַהּמַ
ֶרד   :ַהּגֶ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 יד
 יד

ְהיוּ  ָצִריךְ . ח ּיִ ל ׁשֶ ם אֹוִתּיֹות ּכָ ֵ תֹוךְ  ַהׁשּ ף ּבְ  אְולֹ , ַהּדַ
ָלל ֵמֶהם ֵיֵצא ף חּוץ ּכְ   :ַלּדַ

ְבָעה ַאַחת אֹות ֲאִפּלוּ  ִלְמֹחק ָאסּור. ט ִ מֹות ִמׁשּ  ׁשֵ
ֵאיָנם לֹות ֵמאֹוִתּיֹות ְוֹלא, ִנְמָחִקים ׁשֶ ְטּפָ  ֵמַאֲחֵריֶהם ַהּנִ
נּון ל' ך ּכְ ל ם"וכ ֱאֹלֱהיךָ  ׁשֶ  ְוֵאּלוּ . ֱאֹלֵהיֶכם ׁשֶ

ְבָעה ִ מֹות ַהׁשּ ם: ׁשֵ ם, הַהֲהָויָ  ׁשֵ , ְוֵאל, ַאְדנּות ְוׁשֵ
י, ֱאֹלִהים, ֱאלֹוהַ  ּדַ ם ּגֹוְרִסין ְוֵישׁ . ְצָבאֹות, ׁשַ ן ּגַ  ּכֵ
ר ה"ֶאְהיֶ    ה"ֶאְהיֶ  ֲאׁשֶ

ַתב. י ם ָיהּ , ֵמֱאֹלִהים ֵאל ּכָ ֵ ַתב אוֹ , ֵמַהׁשּ ּכָ ם ׁשֶ , ָיהּ  ׁשֵ
י שד ֲאָבל. ִנְמָחק ֵאינוֹ  ּדַ ָבאֹות ְוצב ִמׁשַ   :ִנְמָחִקים, ִמּצְ

ָקה. אי הּ  אֹות ִנְדּבְ אֹוִתּיֹות ַלֲחֶבְרּתָ ם ּבְ ֵ  לוֹ  ֵישׁ , ַהׁשּ
  :ְלָגְרדוֹ 

ֶלת ּבוֹ  ָנַתן ְוֹלא ְיהּוָדה ַהּכֹוֵתב. יב לֶ  ִיְתֶלה, ּדָ  ת"ַהּדָ
ם ִלְכּתֹב לוֹ  ָהָיה. ְלַמְעָלה ֵ ה, ְיהּוָדה ְוָכַתב, ַהׁשּ  עֹוׂשֶ

לֶ ' ה   :ַאֲחרֹוָנה' ה ּומֹוֵחק ת"ֵמַהּדָ

ִלי. יג ָהָיה ּכְ תּוב ׁשֶ ם ָעָליו ּכָ ם ְמקֹום קֹוֵצץ, ׁשֵ ֵ , ַהׁשּ
  :ְוגֹוְנזוֹ 

 רעז סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , פניה על היריעה להפך שלא

ַתב. א יָחהּ  ּוָבא ַהְיִריָעה ּכָ ֵדי ְלַהּנִ שׁ  ּכְ ְתַיּבֵ ּתִ  ֹלא, ׁשֶ
ָתב ַיֲהֹפךְ  ה ַהּכְ י ַעל ַאף. ְלַמּטָ ן ּפִ ַכּוֵ ּמְ ֵדי ׁשֶ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
ָתב ַעל ָאָבק ַיֲעֶלה ל, ַהּכְ ֶרךְ  ָמקֹום ִמּכָ יֹון ּדֶ ּזָ , הּוא ּבִ
א ֵני ִיְהֶיה ֶאּלָ ָתב ּפְ ֶגד ָעָליו ְוִיְפֹרשׂ , ְלַמְעָלה ַהּכְ   :ּבֶ

 רעח סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , תורה ספר תפירת דין

א ּתֹוָרה ֵסֶפר ּתֹוְפִרין ֵאין. א ִגיֵדי ֶאּלָ ֵהָמה ּבְ  אוֹ  ּבְ
ה הֹוִרים ַחּיָ ל ִיְתּפֹר ְוֹלא. ַהּטְ הּ  ַהְיִריָעה ּכָ  ֵמֹראׁשָ

א, ְלסֹוָפהּ  יחַ  ֶאּלָ הּ  ַיּנִ ֹראׁשָ ּלֹא ְמַעט ּוְבסֹוָפהּ  ְמַעט ּבְ  ׁשֶ
פּור ִיְהֶיה ָאר ְוָכל, ּתָ ְ פּור ִיְהֶיה ַהׁשּ  ְוַעד ֵמֹראשׁ  ּתָ
חּוץמִ  ְוִיְתּפֹר. סֹוף   :ּבַ

ים. ב ֵני ּתֹוָרה ֵסֶפרבַּ  ָיׂשִ ֹראׁשוֹ  ֶאָחד, ַעּמּוִדים ׁשְ  ּבְ
סֹופוֹ  ְוֶאָחד ר ּוַמה, ּבְ ּיֵ ִ ׁשּ יֹון ׁשֶ ּלָ ֹראׁשוֹ  ּגִ  ּוְבסֹופוֹ  ּבְ
ֶרּנוּ  ָהֲעמּוִדים ַעל ִיְכֹרךְ  ִגיִדים ְוִיְתּפְ ֵאר, ּבְ ָ ין ְוִיׁשּ  ּבֵ

ף ָהַעּמּוד י ַלּדַ ּתֵ עֹות ׁשְ   :ֶאְצּבָ

פִ  ֹרב ִנְקַרע ִאם. ג ין יָרהּתְ ּבֵ  ַוֲעַדִין, ִליִריָעה ְיִריָעה ׁשֶ
רֹות ָחֵמשׁ  ְמֻחּבָ שׁ  אוֹ  ּבְ ִפירֹות ׁשֵ ל ּתְ ָמא ׁשֶ ר, ַקּיָ ׁשֵ   ּכָ

פּוָרה ֵאיָנהּ  ַאַחת ְיִריָעה ִאם. ד  ִהיא ֲאִפּלוּ , ִעּמוֹ  ּתְ
ַחת   :ּבוֹ  קֹוִרין ֵאין, ִעּמוֹ  ֻמּנַ

 רעט סימן
' ה ּובוֹ , טעהמ ישהנו ושלא תורה ספר הגהת דיני

  ְסִעיִפים:

ֵאינוֹ  ּתֹוָרה ֵסֶפר. א הּ  ׁשֶ הֹותוֹ  ָאסּור, ֻמּגָ  יֹוֵתר ְלַהׁשְ
ים ֹלׁשִ ְ א, יֹום ִמׁשּ ן ֶאּלָ   :ִיְגֹנז אוֹ  ְיַתּקֵ

ֵסֶפר ָקְראוּ . ב ִצּבּור ּתֹוָרה ּבְ , ָטעּות ּבוֹ  ְוִנְמָצא ּבְ
ק ּוַמְתִחיל ַאֶחֶרת ּתֹוָרה ֵסֶפר מֹוִציִאין ְמָצא ֹוםִמּמָ ּנִ  ׁשֶ
עּות ִליִמין, ַהּטָ ְבָעה ּוַמׁשְ ְראוּ  אֹוָתם ַעל ׁשִ ּקָ  ׁשֶ
ֻמְטֶעה עּות ִנְמָצא ְוִאם. ּבְ ֶאְמַצע ַהּטָ , ַהּתֹוָרה ְקִריַאת ּבְ
ֵסֶפר ְקִריָאתוֹ  ּגֹוֵמר ר ּבַ ׁשֵ  ְוֵאינוֹ  ְלַאֲחֶריהָ  ּוְמָבֵרךְ  ַהּכָ
י, ְלָפֶניהָ  ְמָבֵרךְ  ָרָכה ּכִ ַרךְ  ּבְ ּבֵ ֵסֶפר ְלָפֶניהָ  ׁשֶ  ּתֹוָרה ּבַ
סּול ְראוּ  ְקִריָאה ְוֵכן, ַהּפָ ּקָ  ָלֶהם ָעְלָתה, ּבוֹ  ׁשֶ

ִדיֲעַבד   :ּבְ

ְמְצאוּ  ּתֹוָרה ֵסֶפר. ג ּנִ ֹלשׁ  ּבוֹ  ׁשֶ  ָאסּור, ָטֻעּיֹות ׁשָ
יֶהּנוּ  ַעד ּבוֹ  ִלְקרֹות ּגִ ּיַ י, ׁשֶ ֻמְטֶעה ֻמְחָזק הּוא ּכִ   :ּבְ
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ã 

 יד
 יד

ּיֵשׁ  ּתֹוָרה ֵסֶפר. ד ָכל ָטֻעּיֹות' ג ּבוֹ  ׁשֶ ף ּבְ , ְוַדף ּדַ
ן ֵנז', ד ָהיוּ  ְוִאם. ְיַתּקֵ הּ  ַהֵסֶפר ֹרב ָהָיה ְוִאם. ִיּגָ , ֻמּגָ

ָאר ְ ָכל ָטֻעּיֹות' ד ּבוֹ  ֵישׁ  ְוַהׁשּ ף ּבְ ַאר, ּדַ ף ֲאִפּלוּ  ְוִנׁשְ  ּדַ
ָאר ֵמאֹותוֹ  ֶאָחד ְ שׁ  ַהׁשּ ּבָ ֹלא ַהְמׁשֻ  ֶזה ֲהֵרי, ָטֻעּיֹות' ד ּבְ
ה. ןְיַתקֵּ  ּמֶ ָבִרים ּבַ ַתב, ֲאמּוִרים ּדְ ּכָ ֵלא ׁשֶ , ָחֵסר ַהּמָ
הּוא ְלִפי ַנאי ׁשֶ ל ִלְתלֹות ּגְ ךְ  ּכָ יֵני ּכָ יֵטי ּבֵ  ֲאָבל. ׁשִ
ַתב ִאם ָכל ֵישׁ  ֲאִפּלוּ , ָמֵלא ֶהָחֵסר ּכָ ף ּבְ ה ְוַדף ּדַ ּמָ  ּכַ

ן, ָטֻעּיֹות ֵאין ְלִפי, ְיַתּקֵ ִריָדה ׁשֶ ַנאי ַהּגְ מוֹ  ּגְ הַהתְּ  ּכְ   :ִלּיָ

ג ִאם. ה ּלֵ ֵני ּדִ יִטין ׁשְ ה ִיְמֹחק ֹלא', ג אוֹ  ׁשִ ֹלׁשָ  ׁשְ
יִטין ְמקֹוָמם ִלְכּתֹב ׁשִ ָעה ּבִ  ַמה ְלַהְכִניס' ה אוֹ  ַאְרּבָ
ג ּלֵ ּדִ ֶ ֵני, ׁשּ ַמֵעט ִמּפְ ּמְ ָתב ׁשֶ ר ּוִמְחֵזי ַהּכְ ְמֻנּמָ  ְוטֹוב ּכִ
ק   :ַהְיִריָעה ְלַסּלֵ

 רפ סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , תפירתה אחרל היריעה נקרעה

ְקְרָעה ּתֹוָרה ֵסֶפר. א ּנִ תֹוךְ  ְיִריָעה ּבוֹ  ׁשֶ ֵני ּבְ  ׁשְ
יטֹות תֹוךְ . ִיְתּפֹר, ׁשִ ה. ִיְתּפֹר ֹלא', ג ּבְ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ
ן, ֲאמּוִרים ָיׁשָ ֵאין ּבְ ר ִעּפּוצוֹ  ׁשֶ ר ְוִאם. ִנּכָ ִויל ִנּכָ  ַהּגְ
הּוא א ֶקַרע ִפּלוּ אֲ  ּתֹוֵפר, ָעפּוץ ׁשֶ תֹוךְ  ַהּבָ  ְוֵכן'. ג ּבְ
ין ף ּבֵ ָבה ּוֵבין ְלַדף ּדַ ִריעֹות ְוָכל. ִיְתּפֹר, ְלֵתָבה ּתֵ  ַהּקְ
א אֹוָתם ּתֹוְפִרין ֵאין יִדים ֶאּלָ ּגִ ּתֹוְפִרין ּבַ ֶהם ׁשֶ  ּבָ

ָרִעים ּוְבָכל. ָלזוֹ  זוֹ  ַהְיִריעֹות ֵהר ַהּקְ ּלֹא ִיּזָ ְחַסר ׁשֶ  ּתֶ
ֶנה אוֹ  ַאַחת אֹות ּתַ ׁשְ ָחֵלק אוֹ  צּוָרָתהּ  ּתִ   :ּתֵ

לוּ  ּתֹוָרה ֵסֶפר. ב ּבָ ּנוּ  ׁשֶ , ְלַהְחִליָפם ּוָבא ְיִריעֹות ִמּמֶ
לוּ  ֹלא ֲאִפּלוּ  ּנוּ  ּבָ א ִמּמֶ ִים אוֹ  ַאַחת ֶאּלָ ּתַ  ָצִריךְ , ׁשְ

ֹלשׁ  ְלַהֲחִליף ִאי ְלִפי, ׁשָ ר ׁשֶ ְהיוּ  ֶאְפׁשָ ּיִ  אֹוָתם ׁשֶ
ֲחִליף ּמַ ְהיוּ  ָצִריךְ  ּוְלָכךְ  ַלֲאֵחרֹות ְלַגְמֵרי ּדֹומֹות ׁשֶ ּיִ  ׁשֶ
ה ְלָפחֹות ֹלׁשָ   :ּדֹומֹות ׁשְ

 רפא סימן

ר ִמי  ַהסֹוֵפר ָאַמר ְוִאם, ּתֹוָרה ֵסֶפר ִלְכִתיַבת ָכׁשֵ
לֹא ָמן ָהַאְזָכרֹות ָכַתב ׁשֶ   ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , ִלׁשְ

ָתבוֹ  ּתֹוָרה ֵסֶפר. א ּכְ יקֹורֹוס ׁשֶ ֵרףיִ , ֶאּפִ ָ ָתבוֹ . ׂשּ  ּכְ
ֵנז, ּכּוִתי ַיד ִנְמָצא. ִיּגָ יקֹורֹוס ּבְ  ִמי יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ , ֶאּפִ
ָתבוֹ  ֵנז, ּכְ ַיד ִנְמָצא. ִיּגָ  ִמי יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ , ּכּוִתי ּבְ
ָתבוֹ  יר ִמי ֵישׁ , ּכְ ְכׁשִ ּמַ ֵנז אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ׁשֶ ִבין. ִיּגָ  ְוַחּיָ
ּבּור ּנוּ  ִלְקנֹותוֹ  ַהּצִ ְכֵדי ִמּמֶ ָמיו ּבִ  ְמַעט יֹוֵתר אוֹ  ּדָ
ֵדי, ּוְלָגְנזוֹ  ּלֹא ּכְ  ְלַהֲעלֹות ָרָצה ְוִאם. ּבוֹ  ְיַזְלֵזל ׁשֶ
ָדָמיו ֵדי יֹוֵתר ּבְ ָמיו ִמּכְ ה ּדָ יִחין, ַהְרּבֵ ָידוֹ  אֹותוֹ  ַמּנִ . ּבְ
ְזזוּ  ֻהְחְזקוּ  ְוִאם ּבָ ַנֲעִנים ׁשֶ ָרֵאל ִסְפֵרי ּכְ  ּתֹוִלים, ִיׂשְ

אֹוָתם ֶהם ִריםְספָ  ׁשֶ ּלָ ֶהם ְוקֹוִרין ָהיוּ  ׁשֶ   :ּבָ

ר. ב ָחַזר ּגֵ ר, ִיְרָאה ֵמֲחַמת ְלסּורוּ  ׁשֶ ׁשֵ  ֵסֶפר ִלְכּתֹב ּכָ
  :ּתֹוָרה

ָתבוֹ  ּתֹוָרה ֵסֶפר. ג ּכְ ה, ֶעֶבד, ַמסּור ׁשֶ ָ , ָקָטן, ִאׁשּ
ָרֵאל, ּכּוִתי סּוִלין, מּוָמר ִיׂשְ   :ּפְ

ָתבוֹ  ּתֹוָרה ֵסֶפר. ד ּכְ   :ּפֹוְסִלין ֵישׁ , ֵזרַממְ  ׁשֶ

ָאַמר ּתֹוָרה ֵסֶפר. ה ָצא ְלַאַחר ַהסֹוֵפר ׁשֶ ּיָ דוֹ  ׁשֶ  ֹלא: ִמּיָ
י ַתְבּתִ רֹות ּכָ ָמן ָהַאְזּכָ  ֲאָבל. ְלָפְסלוֹ  ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ִלׁשְ
ל ְלַהְפִסיד הּוא ֶנֱאָמן ָכרוֹ  ּכָ ה. ׂשְ  ֶנֱאָמן ֵאינוֹ  ְוָלּמָ

א, ְלָפְסלוֹ  ּמָ וֵּ  ֹלא ׁשֶ א ןִנְתּכַ  ַהּלֹוֵקחַ  ַעל ְלַהְפִסיד ֶאּלָ
ָכרוֹ  ֶזה ַעל אוֹ  ְ ׂשּ ֵאינוֹ  ְודֹוֶמה, ׁשֶ ֲאִמיָרה ַמְפִסיד ׁשֶ  ּבַ
א זוֹ  ַכר ֶאּלָ רֹות ׂשְ  ֵסֶפר: ָאַמר ִאם ְלִפיָכךְ . ָהַאְזּכָ

ּלוֹ  עֹורֹות ֶזה ּתֹוָרה ִדים ֵאיָנם ׁשֶ ָמן ְמֻעּבָ  ִמּתֹוךְ , ִלׁשְ
ֱאָמן ּנֶ כָ  ְלַהְפִסיד ׁשֶ ַהּכֹל, ְלָפְסלוֹ  ֶנֱאָמן רוֹ ׂשְ  יֹוְדִעים ׁשֶ
ִאם ִדין ָהעֹורֹות ֵאין ׁשֶ ָמן ְמֻעּבָ ָכר לוֹ  ֵאין ִלׁשְ ָלל ׂשָ   :ּכְ

 רפב סימן
 ט"י ּובוֹ , תשמישיה ודין, תורה בספר כבוד לנהג

  ְסִעיִפים:
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ב. א בֹוד ִלְנֹהג ָאָדם ַחּיָ דֹול ּכָ ֵסֶפר ּגָ  ּוִמְצָוה. ּתֹוָרה ּבְ
ד ָמקֹום לוֹ  דְלַיחֵ  קֹום ּוְלַכּבֵ רוֹ  ַההּוא ַהּמָ יֹוֵתר ּוְלַהּדְ . ּבְ
ֶנֶגד ִיֹרק ְוֹלא ה ְוֹלא. ּתֹוָרה ֵסֶפר ּכְ  ֶעְרָותוֹ  ְיַגּלֶ

ֶנְגּדוֹ  ֶנְגּדוֹ  ַרְגלוֹ  ִיְפׁשֹט ְוֹלא. ּכְ יֶחנוּ  ְוֹלא. ּכְ  ַעל ַיּנִ
ֹוי ֹראׁשוֹ  ַמׂשּ א, ֲאחֹוָריו ַיֲחֹזר ְוֹלא. ּכְ בֹוהַּ  ןכֵּ  ִאם ֶאּלָ  ּגָ
ּנוּ  ָרה ִמּמֶ א, ְטָפִחים ֲעׂשָ ב ֶאּלָ ֹכֶבד ְלָפָניו ֵיׁשֵ  ֹראשׁ  ּבְ

הּוא, ָוַפַחד ּוְבִיְרָאה ֱאָמן ָהֵעד ׁשֶ ל ַעל ַהּנֶ ֵאי ּכָ  ּבָ
ֱאַמר, עֹוָלם ּנֶ ם ְוָהָיה: ׁשֶ ךָ  ׁשָ ֶדּנוּ  ְלֵעד ּבְ ִפי ִויַכּבְ  ּכְ
  :ּכֹחוֹ 

הוּ  ּתֹוָרה ֵסֶפר ָהרֹוֶאה. ב ׁשֶ ךְ  אּכְ ב, ְמַהּלֵ  ַלֲעֹמד ַחּיָ
ֲעֹמד ַעד עֹוְמִדים ַהּכֹל ְוִיְהיוּ , ְלָפָניו ּיַ ּמֹוִליכוֹ  ֶזה ׁשֶ  ׁשֶ

יֶעּנוּ  ֶסה ַעד אוֹ , ִלְמקֹומוֹ  ְוַיּגִ ְתּכַ ּיִ   :ֵמֵעיֵניֶהם ׁשֶ

קֹום הֹוֵלךְ  ָהָיה. ג  ֹלא, ִעּמוֹ  ּתֹוָרה ְוֵסֶפר ְלָמקֹום ִמּמָ
יֶחנוּ  ק ַיּנִ ׂשַ י ַעל יֶחּנוּ ְוַינִּ  ּבְ ּבֵ ב ֲחמֹור ּגַ , ָעָליו ְוִיְרּכַ
א יחוֹ  ֶאּלָ ֵחיקוֹ  ַמּנִ ֶנֶגד ּבְ  ַעל רֹוֵכב ְוהּוא ִלּבוֹ  ּכְ

ֵני ְמַפֵחד ָהָיה ְוִאם. ַהֲחמֹור ִבים ִמּפְ ּנָ ר, ַהּגַ   :ֻמּתָ

ֵנס ּתֹוָרה ֵסֶפר ָאָדם ֶיֱאֹחז ֹלא. ד ֵסא ְלֵבית ּבוֹ  ְוִיּכָ  ַהּכִ
רְ  ְלֵבית אוֹ  ָברֹות ְלֵבית אוֹ  ָחץַהּמֶ י ַעל ַאף, ַהּקְ  ּפִ

רּוךְ  ּכָ ַחת ׁשֶ ִמְטּפַ ִתיק ְוָנתּון ּבְ ּלוֹ  ּבְ  ּבוֹ  ִיְקָרא ְוֹלא, ׁשֶ
ְרִחיק ַעד ּיַ ת ַאּמֹות' ד ׁשֶ ית אוֹ  ֵמַהּמֵ ָברֹות ִמּבֵ  אוֹ  ַהּקְ

ית ֵסא ִמּבֵ ֹלא ּתֹוָרה ֵסֶפר ֶיֱאֹחז ְוֹלא. ַהּכִ חֹות ּבְ   :ִמְטּפָ

ְתֵבי ֹוְרִקיןז ֵאין. ה דֹות ֲהָלכֹות ַוֲאִפּלוּ , ַהּקֶֹדשׁ  ּכִ   :ְוַאּגָ

ֵמִעין. ו ר עֹור ַהְמֻכִסים ָהיוּ  ִאם, ַהּקְ ֵנס ֻמּתָ ֶהם ִלּכָ  ּבָ
ֵסא ְלֵבית   :ָאסּור, ָלאו ְוִאם, ַהּכִ

ב ָאסּור. ז ה ַעל ֵליׁשֵ ּטָ ֵסֶפר ַהּמִ   :ָעֶליהָ  ּתֹוָרה ׁשֶ

ִית. ח שׁ  ּבַ ּיֵ שׁ  ֹלא ּתֹוָרה ֶפרסֵ  ּבוֹ  ׁשֶ ּמֵ תוֹ  ּבוֹ  ְיׁשַ  ַעד ִמּטָ
ּיֹוִציֶאּנוּ  ה, ְלהֹוִציאוֹ  ָמקֹום לוֹ  ֵאין ְוִאם. ׁשֶ  ְלָפָניו ַיֲעׂשֶ

ה בֹוָהה ְמִחּצָ ָרה ּגְ ַחת ְיֵדי ַעל ֲאָבל. ְטָפִחים ֲעׂשָ  ַהּנָ

ִלי תֹוךְ  ּכְ ִלי ּבְ ֵאינוֹ  ּכְ ר ֵאינוֹ  ְמֻיָחד ׁשֶ א ֻמּתָ  ֶאּלָ
ין ְתִפּלִ ָארוּ  ּבִ ְתֵבי ׁשְ ים ַהּקֶֹדשׁ  ּכִ ׁשִ  ֹלא ֲאָבל, ְוֻחּמָ
ֵסֶפר יר ם"ְוָהַרְמבַּ , ּתֹוָרה ּבְ ֵסֶפר ַאף ַמּתִ  ְוִאם. ּתֹוָרה ּבְ
ַרשׂ  יתוֹ  ּפָ ז ַעל ַטּלִ ח ָהַאְרּגָ ּנָ ּמֻ ְכִלי ָחׁשּוב, ּבוֹ  ׁשֶ  ּכִ
תֹוךְ  ִלי ּבְ   :ּכְ

ל. ט ֵמִאים ּכָ ִרים, ִנּדֹות ֲאִפּלוּ , ַהּטְ ֵסֶפר ֱאֹחזלֶ  ֻמּתָ  ּבְ
ּלֹא ְוהּוא. ּבוֹ  ְוִלְקרֹות ּתֹוָרה פֹות ְיֵדיֶהם ִיְהיוּ  ׁשֶ  ְמֻטּנָ

  :ְמֻלְכָלכֹות אוֹ 

ָלה ּתֹוָרה ֵסֶפר. י ּבָ ְכִלי אֹותוֹ  נֹוְתִנין, ִנְפַסל אוֹ  ׁשֶ  ּבִ
ְלִמיד ֵאֶצל אֹותוֹ  ְוקֹוְבִרין ֶחֶרס  ִהיא ְוזוֹ , ָחָכם ּתַ

ִניָזתוֹ    :ּגְ

לוּ  ְסָפִרים חֹותִמְטפְּ . יא ּבָ ין, ׁשֶ ְכִריִכין אֹוָתם עֹוׂשִ  ּתַ
ִניָזָתן ִהיא ְוזוֹ  ִמְצָוה ְלֵמת   :ּגְ

יק. יב הּוַכן ּתִ ח ּתֹוָרה ְלֵסֶפר ׁשֶ  ְוֵכן, ּבוֹ  ְוֻהּנַ
חֹות ְטּפָ ל ְוָהָארֹון ַהּמִ ְגּדָ יִחים ְוַהּמִ ּנִ ּמַ , ּבוֹ  ּתֹוָרה ֵסֶפר ׁשֶ

י ַעל ַאף ֵאין ּפִ י ׁשֶ הּוא ּתֹוָרה ֵסֶפר ּבוֹ  ִחיםַמּנִ ׁשֶ  ּכְ
א ְלַבּדוֹ  הּוא ֶאּלָ ׁשֶ יק ּכְ ּתִ ֵסא ְוֵכן, ּבַ הּוַכן ַהּכִ יחַ  ׁשֶ  ְלַהּנִ
ח, ָעָליו ּתֹוָרה ֵסֶפר ם, ְוֻהּנַ ּלָ י ּכֻ ִמיׁשֵ ׁשְ ה ּתַ ָ  ֵהם ְקֻדׁשּ

לוּ  ּוְלַאַחר, ַוֲאסּוִרים ּבְ ּיִ ְברוּ  אוֹ  ׁשֶ ָ   :ִנְגָנִזים, ִיׁשּ

ָבה. יג ָרהשֶׁ  ּתֵ ּבְ ׁשְ ר, ּנִ הּ  ַלֲעׂשֹות ֻמּתָ ּנָ ה ַאֶחֶרת ִמּמֶ . ְקַטּנָ
הּ  ַלֲעׂשֹות ָאסּור ֲאָבל ּנָ ֵסא ִמּמֶ  ְוִכֵסא. ּתֹוָרה ְלֵסֶפר ּכִ

ר ּבַ ׁשְ ּנִ ר, ׁשֶ ּנוּ  ַלֲעׂשֹות ֻמּתָ ֵסא ִמּמֶ  ְוָאסּור, ָקָטן ּכִ
ּנוּ  ַלֲעׂשֹות ַרְפַרף ִמּמֶ   :ְלִכֵסא ׁשְ

ימֹות. יד עוֹ  ַהּבִ ֶהם ֵאין, ַהֵסֶפר ָהאֹוֵחז ֲעֵליֶהם ֵמדׁשֶ  ּבָ
ת ַ ֶהם ֵישׁ  ֲאָבל ּתֹוָרה ֵסֶפר ְקֻדׁשּ ּום ּבָ ת ִמׁשּ ַ ית ְקֻדׁשּ  ּבֵ
ֶנֶסת   :ַהּכְ
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ל. טו ה ַמה ּכָ עֹוׂשֶ ֶ אוֹ  ִאם, ּתֹוָרה ְלֵסֶפר ׁשּ  ַעל ֲעׂשָ
ַנאי שׁ  ּתְ ּמֵ ּתַ ָאר ּבוֹ  ְלִהׁשְ ִמישׁ  ׁשְ ׁשְ  מֹוִעיל, ָרָצה ִאם ּתַ

ַנאי ּבוֹ    :ַהּתְ

ּפּוֵחי. טז ֶסף ּתַ ים ְוָזָהב ּכֶ עֹוׂשִ , ְלנֹוי ּתֹוָרה ְלֵסֶפר ׁשֶ
י ִמיׁשֵ ׁשְ ה ּתַ ָ ין ְלהֹוִציָאם ְוָאסּור ֵהם ְקֻדׁשּ  ֹלא ִאם, ְלֻחּלִ
ֶהם ִלְקנֹות שׁ  אוֹ  ּתֹוָרה ֵסֶפר ּבָ   :ֻחּמָ

ל. יז ָאסּור ַמה ּכָ ֶ ּנֹותוֹ  ׁשּ ה ְלׁשַ ָ ה ִלְקֻדׁשּ  ִאם, ַקּלָ
ְבָעה ְמָכרּוהוּ  ַמֲעַמד ָהִעיר טֹוֵבי ׁשִ י ּבְ , ָהִעיר ַאְנׁשֵ

ר   :ֻמּתָ

ּמֹוֵכר ָיִחיד. יח ּלוֹ  ּתֹוָרה ֵסֶפר ׁשֶ ִמיׁשוֹ  ׁשֶ  ִמי ֵישׁ , ְוַתׁשְ
יר ּתִ ּמַ שׁ  ׁשֶ ּמֵ ּתַ ָדָמיו ְלִהׁשְ אֹוֵסר ִמי ְוֵישׁ , ּבְ   :ׁשֶ

ר. יט יחַ  ֻמּתָ יִחים, ָרהּתוֹ  ֵסֶפר ַעל ּתֹוָרה ֵסֶפר ְלַהּנִ  ּוַמּנִ
ים ׁשִ י ַעל ֻחּמָ ּבֵ יִחים ֵאין ֲאָבל, ּוְכתּוִבים ְנִביִאים ּגַ  ַמּנִ
י ַעל ּוְכתּוִבים ְנִביִאים ּבֵ ים ּגַ ׁשִ ים ְוֹלא, ֻחּמָ ׁשִ  ַעל ֻחּמָ

י ּבֵ   :ּתֹוָרה ֵסֶפר ּגַ

 רפג סימן
' ה ּובוֹ , יחד וכתובים נביאים תורה לדבק שיכול

  ְסִעיִפים:

ק רֻמתָּ . א ֶכֶרךְ  ּוְכתּוִבים ְנִביִאים, ּתֹוָרה ְלַדּבֵ , ֶאָחד ּבְ
יחַ  ין ּוַמּנִ ל ּבֵ שׁ  ּכָ שׁ  ֻחּמָ יִטין' ד ְוֻחּמָ ל ּוֵבין, ׁשִ  ָנִביא ּכָ
ין ְוֵכן', ג ְוָנִביא ל ּבֵ ל ְוָנִביא ָנִביא ּכָ ֵרי ׁשֶ ר ּתְ , ָעׂשָ
ָתם ְוֵאין ָ ת ְקֻדׁשּ ַ ְקֻדׁשּ א, ּתֹוָרה ֵסֶפר ּכִ חֻ  ֶאּלָ שׁ ּכְ  ּמָ

ָעְלָמא ר. ּבְ ל ִלְכּתֹב ּוֻמּתָ שׁ  ַהּתֹוָרה ּכָ שׁ  ֻחּמָ ְפֵני ֻחּמָ  ּבִ
ֶהם ְוֵאין, ַעְצמוֹ  ת ּבָ ַ ֵלם ּתֹוָרה ֵסֶפר ְקֻדׁשּ ָ  ִמי ְוֵישׁ . ַהׁשּ

אֹוֵמר ֵהם ׁשֶ ֵסֶפר ׁשֶ ְבֵריֶהם ְלָכל ּתֹוָרה ּכְ א, ּדִ ֵאין ֶאּלָ  ׁשֶ
ֶהם קֹוִרין ִצּבּור ּבָ   :ּבְ

ה בִיְכתֹּ  ֹלא. ב ְפֵני ְמִגּלָ ְהיוּ  ַעְצָמהּ  ּבִ ּיִ הּ  ׁשֶ ּיֹות ּבָ ָרׁשִ . ּפָ
ה ּכֹוְתִבין ְוֵאין ד ְלִתינֹוק ְמִגּלָ הּ  ְלִהְתַלּמֵ ְעּתוֹ  ְוִאם, ּבָ  ּדַ

ִליָמהּ  שׁ  ְלַהׁשְ ר, ְלֻחּמָ   :ֻמּתָ

ַתב. ג ה ּכָ ֹלשׁ  ְמִגּלָ ֹלשׁ  ׁשָ בֹות ׁשָ יָטה ּתֵ ׁשִ , ַאַחת ּבְ
ר   :ֻמּתָ

סּוִקים ִלְרֹקם ָאסּור. ד ית ּפְ ַטּלִ   :ּבְ

ל ִסְדָרן. ה עַ : ְנִביִאים ׁשֶ מּוֵאל, ׁשֹוְפִטים, ְיהֹוׁשֻ , ׁשְ
ה, ְמָלִכים ְעָיה, ְיֶחְזֵקאל, ִיְרִמּיָ ֵרי, ְיׁשַ ר ּתְ  ְוֵסֶדר. ָעׂשָ

תּוִבים ים, רּות: ַהּכְ יּלִ ֵלי, ִאּיֹוב, ּתִ יר, ֹקֶהֶלת, ִמׁשְ  ׁשִ
יִרים ִ נִ , ִקינֹות, ַהׁשּ ת, ּיֵאלּדָ ר ְמִגּלַ ְבֵרי, ֶעְזָרא, ֶאְסּתֵ  ּדִ
ִמים   :ַהּיָ

 רפד סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , שרטוט בלא לכתב שלא

ל. א ְתֵבי ּכָ ֹלא ּכֹוְתִבין ֵאין ַהּקֶֹדשׁ  ּכִ ְרטּוט ּבְ  ֲאִפּלוּ , ׂשִ
תּוִבים ָיר ַעל ּכְ   :ַהּנְ

בֹות' ג ִלְכּתֹב ָאסּור. ב סּוק ּתֵ לֹ  ִמּפָ ְרטּוט אּבְ  ִאם, ׂשִ
ַתב הּוא ּוִרית ּכְ ֶרת ּוִמיהוֹ . ַאׁשּ ִאּגֶ לֹוִמים ּבְ ר ׁשְ  ֻמּתָ

ה ֲאִפּלוּ  ִלְכּתֹב ּמָ בֹות ּכַ סּוק ּתֵ   :ַצחּות ִלְדַבר ֵמַהּפָ

  מזוזה הלכות

 רפה סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , מזוזה מצות שכר

ה ִמְצַות. א ַמע' פ ִלְכּתֹב ֲעׂשֵ מֹועַ  םאִ  ְוָהָיה ׁשְ  ׁשָ
ַתח ְמזּוַזת ַעל ּוְלָקְבָעם ֵהר ְוָצִריךְ , ַהּפֶ הּ  ִלּזָ , ְמֹאד ּבָ

ִהיר ְוָכל הּ  ַהּזָ ָניו ִויֵמי ָיָמיו ַיֲאִריכוּ , ּבָ  ֵאינוֹ  ְוִאם. ּבָ
הּ  ָזִהיר רוּ , ּבָ   :ִיְתַקּצְ
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ַפח ְנִתיָנָתהּ . ב ּטֶ   :ַהִחיצֹון ּבַ

 רפו סימן
  ְסִעיִפים: ג"כ ּובוֹ , במזוזה החיבים מקומות

קֹומֹות ֵאּלוּ . א ִבים ַהּמְ ַחּיָ ְמזּוָזה ׁשֶ ֲעֵרי ֶאָחד: ּבִ ים ׁשַ ּתִ  ּבָ
ֲעֵרי ָקר ֶרֶפת, ַוֲעָירֹות ְמִדינֹות, ֲחֵצרֹות ְוׁשַ  ְולּוִלין ּבָ

ֶמן ַיִין ְואֹוְצרֹות ה ּוֵבית ְוׁשֶ ָ ִפים ּוֵבית ָהִאׁשּ ּתָ ֻ ם, ַהׁשּ ּלָ  ּכֻ
ִבים   :ַחּיָ

ית. ב ֶבן ּבֵ ית, ַהּתֶ ָקר ּוֵבית ָהֵעִצים ּבֵ ִבים ַהּבָ  ְוִאם. ַחּיָ
ים ׁשִ ֶהם רֹוֲחצֹות ַהּנָ יָון, ּבָ עֹוְמדֹות ּכֵ ם ׁשֶ , ֲעֻרּמֹות ׁשָ

בֹוד ֵאין ַמִים ּכְ ם ִלְהיֹות ׁשָ   :ְמזּוָזה ׁשָ

ית. ג ֶנֶסת ּבֵ יָרה ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם, ַהּכְ ב, ָאָדם ְלׁשּום ּדִ  ַחּיָ
ְמזּוָזה   :ּבִ

ית. ד ֵסא ּבֵ ְרָחץ ּוֵבית ַהּכִ ְרְסִקי ּוֵבית ַהּמֶ  ּוֵבית ַהּבֻ
ִביָלה טּוִרים, ַהּטְ ֵאיָנם ְלִפי, ּפְ  ְלִדיַרת ֲעׂשּוִיים ׁשֶ

בֹוד   :ּכָ

ָמקֹום. ה שׁ  ּבְ ּיֵ גֹון, ִטּנּוף ׁשֶ ינֹוקֹות ּכְ ּתִ ם ְמצּוִיים ׁשֶ , ׁשָ
זּוָזה ְלַכסֹות טֹוב  ִלְהיֹות טֹוב, ָטֳהָרה ּוִבְמקֹום, ַהּמְ

  :ִנְרֵאית

קֹום ְוהּוא, ַאְכַסְדָרה. ו שׁ  ַהּמָ ּיֵ ָתִלים' ג לוֹ  ׁשֶ  ּכְ
י ַעל ַאף, ְוִתְקָרה שׁ  ּפִ ּיֵ ֵני ָלהּ  ׁשֶ ִציִמין ׁשְ רּוחַ  ּפְ  ּבְ
טּוָרה, ְרִביִעית ֵני, ּפְ ִציִמין ִמּפְ ַהּפְ ְקָרה ְלַהֲעִמיד ׁשֶ  ַהּתִ

ּום ְוֹלא ֲעׂשּוִיים ֵהם  ָלהּ  ֵישׁ  ִאם ָבלאֲ  ְמזּוזֹות ִמׁשּ
ה ם ְמִחּצָ רּוחַ  ּגַ י ַעל ַאף, ָהְרִביִעית ּבָ ִהיא ּפִ  ְנמּוָכה ׁשֶ

ֲעׂשּוָיה אוֹ  ֶבת, ַחּלֹונֹות ַחּלֹונֹות ׁשֶ   :ַחּיֶ

ֶסת. ז ִהיא, ִמְרּפֶ ֶרךְ  ׁשֶ הּ  ַלֲעלֹות ּדֶ  ּוֵבית, ָלֲעִלּיֹות ּבָ
ַער ה ׁשַ ּנָ טּוִרים, ְוַהּגִ ִית ְוִאם. ּפְ תּוחַ  ּבַ , ֵמֵאּלוּ  ְלֶאָחד ּפָ

ִבים ית אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַחּיָ ּבֵ ַער ׁשֶ ב ׁשַ  ֵאין ֲאִפּלוּ  ַחּיָ
ִית תּוחַ  ּבַ   :לוֹ  ּפָ

ית. ח ַער ּבֵ תּוחַ  ׁשַ ּפָ ִית ׁשֶ ב, ְוֶלָחֵצר ַלּבַ י ַחּיָ ּתֵ ׁשְ  ּבִ
ָמקֹום ַאַחת, ְמזּוזֹות תּוחַ  ּבְ ּפָ ִית ׁשֶ ָמקֹום ְוַאַחת ַלּבַ  ּבְ
תּוחַ  ּפָ   :ֵצרֶלחָ  ׁשֶ

ית. ט ַער ּבֵ ין ָהעֹוֵמד ׁשַ ה ּבֵ ּנָ ִית ַהּגִ ב, ַלּבַ י ַחּיָ ּתֵ ׁשְ  ּבִ
קֹום ַאַחת, ְמזּוזֹות ּמָ תּוחַ  ּבַ ּפָ ִית ׁשֶ קֹום ְוַאַחת ַלּבַ ּמָ  ּבַ
תּוחַ  ּפָ ה ׁשֶ ּנָ   :ַלּגִ

ית. י ְדָרשׁ  ּבֵ טּור ַהּמִ זּוָזה ּפָ ַתח ּבוֹ  ֵישׁ  ְוִאם. ֵמַהּמְ  ּפֶ
ָרִגיל ב, ְלֵביתוֹ  ּבוֹ  ָלֵצאת ׁשֶ ְמזּוָזה ַחּיָ אֹותוֹ  ּבִ ַתח ּבְ . ּפֶ

ית אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ּבֵ ְדָרשׁ  ׁשֶ ב ַהּמִ ְמזּוָזה ַחּיָ  ְוָנכֹון, ּבִ
  :ָעֶליהָ  ְיָבֵרךְ  ֹלא ֲאָבל, ְלִדְבֵריֶהם ָלחּושׁ 

ת. יא ָחג, ֶהָחג ֻסּכַ ִית, ּבֶ ְסִפיָנה ְוַהּבַ ּבַ  ְוַהֲחנּויֹות ׁשֶ
ָוִקים ְ ׁשּ ּבַ טּוִרים, ׁשֶ   :ּפְ

י. יב ּתֵ ל ֻסּכֹות ׁשְ ִניִמית, ִמּזוֹ  ְלָפִנים זוֹ , יֹוְצִרים ׁשֶ  ַהּפְ
ֶבת טּוָרה ְוַהִחיצֹוָנה ַחּיֶ   :ּפְ

ִית. יג ֵאין ּבַ טּור, ַאּמֹות' ד ַעל ַאּמֹות' ד ּבוֹ  ׁשֶ . ּפָ
ֵדי ּבוֹ  ֵישׁ  ְוִאם עַ  ּכְ  ַאּמֹות' ד ַעל ַאּמֹות' ד ְלַרּבֵ

ֶוה ׁשָ י ַעל ַאף, ּבְ ָאְרּכוֹ  ּפִ הּוא אוֹ  ָרְחּבוֹ  ַעל ָיֵתר ׁשֶ  ׁשֶ
ַעל אוֹ  ָעֹגל ב, ָזִוּיֹות' ה ּבַ   ַחּיָ

ִית. יד ֵאין ּבַ ְקָרה לוֹ  ׁשֶ טּור, ּתִ ָצתוֹ  ָהָיה. ּפָ  ְמֹקֶרה ִמּקְ
ָצתוֹ  רּוי ָהָיה ִאם, ְמֹקֶרה ֵאינוֹ  ּוִמּקְ ֶנֶגד ַהּקֵ ַתח ּכְ , ַהּפֶ

ב ְמזּוָזה ַחּיָ ְהֶיהשֶׁ  ְוהּוא, ּבִ ְמֹקֶרה ּיִ   :'ד ַעל' ד ּבַ

ִית. טו י ַעל ַאף, ַהּבַ ֵאין ּפִ ָלתֹות לוֹ  ׁשֶ ב, ּדְ  ַחּיָ
ְמזּוָזה ּפֹוֵטר ִמי ְוֵישׁ . ּבִ   :ׁשֶ

ה. טז ה ְלָפִנים ֶזה, ֲחָדִרים ַהְרּבֵ ם, ִמּזֶ ּלָ ִבים ּכֻ  ַחּיָ
ְמזּוָזה   :ּבִ
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ַבִית ֵישׁ  ִאם. יז ה ּבְ ָתִחים ַהְרּבֵ תוּ  ּפְ  אוֹ  ֶלָחֵצר ִחיםּפְ
ים ִלְרׁשּות ם ְוַנֲעׂשוּ , ָהַרּבִ ּלָ ֵני ִויִציַאת ִלְכִניַסת ּכֻ  ּבְ
ִית ם, ַהּבַ ּלָ ִבים ּכֻ ּיּוִרים ִנְתַמֲעטוּ  ֲאִפּלוּ , ַחּיָ ֵאין ַהּדִ  ׁשֶ
ה ְרִגיִלין א ְוָלבֹוא ָלֵצאת ַעּתָ ֶאָחד ֶאּלָ   :ֵמֶהם ּבְ

ִית. יח שׁ  ּבַ ּיֵ ֶ ָתִחים לוֹ  ׁשּ הַהרְ  ּפְ י ַעל ַאף, ּבֵ ֵאינוֹ  ּפִ ֶ  ׁשּ
א ְוָלבֹוא ָלֵצאת ָרִגיל ֶאָחד ֶאּלָ ב, ֵמֶהם ּבְ  ַלֲעׂשֹות ַחּיָ
ָכל ְמזּוָזה ַתח ּבְ   :ּוֶפַתח ּפֶ

ה. יט ין ֲאֻרּבָ ּבֵ ִית ׁשֶ ה ּבַ ם ָלהּ  ְועֹוִלים, ָלֲעִלּיָ ֻסּלָ  ּבַ
ים ם ְסִביב ְועֹוׂשִ ף ַהֻסּלָ ָעִמים ְמִחּצֹות ֶהּקֵ ה ּפְ  ְלַמּטָ
ַרְגֵלי ם ּבְ ֹראׁשוֹ  ְלַמְעָלה ּוְפָעִמים ַהֻסּלָ  ּבוֹ  ְוֵישׁ , ּבְ
ַתח צּוַרת קֹום ּפֶ ּמָ ין ּבַ עֹוׂשִ ב, אֹותוֹ  ׁשֶ  ָעׂשוּ  ְוִאם, ַחּיָ

ה ְוַגם ְלַמְעָלה ב, ְלַמּטָ ִים ַחּיָ ּתַ ׁשְ   :ּבִ

ַתח. כ ֲאחֹוֵרי ּפֶ ֶלת ׁשֶ ִצים לוֹ  ֵישׁ  ִאם, ַהּדֶ ב, ֶטַפח ּפְ  ַחּיָ
ְמזוּ    :ָזהּבִ

ַתח. כא קוֹ , ֶאָחד ּפֶ ַעּמּוד ְוִחּלְ יְנַתִים ּבְ ל, ּבֵ שׁ  ּכָ ּיֵ  ׁשֶ
ר ֶזה ִציר ֶהּכֵ ֵני ֵהם ֲהֵרי, ָהַעּמּוד ְלַצד ּוָבֶזה ּבָ ׁשְ  ּכִ

ָתִחים ַתח ְלָכל ְמזּוָזה ְוָצִריךְ  ּפְ ל ֲאָבל. ּפֶ ֵאין ּכָ  ׁשֶ
קוֹ  ָהַעּמּוד ֵאין, ָהַעּמּוד ְלַצד ִציִרים , ַנִיםִלשְׁ  ְמַחּלְ
ֵאינוֹ  א ׁשֶ ָעְלָמא ְלנֹוי ֶאּלָ   :ּבְ

ֹוֵכר. כב ִית ַהׂשּ חּוָצה ּבַ ר ָלָאֶרץ ּבְ ק ְוַהּדָ ֻפְנּדָ ֶאֶרץ ּבְ  ּבְ
ָרֵאל טּור, ִיׂשְ זּוָזה ּפָ ים ִמּמְ ֹלׁשִ ֹוֵכר. יֹום ׁשְ ִית ְוַהׂשּ  ּבַ
ֶאֶרץ ָרֵאל ּבְ ב, ִיׂשְ ְמזּוָזה ַחּיָ ד ּבִ ּום, ִמּיָ ּוב ִמׁשּ  ץֶארֶ  ִיׁשּ
ָרֵאל   :ִיׂשְ

ֹוֵכר. כג ִית ַהׂשּ ב, ְיהּוִדי ֵמֵאינוֹ  ּבַ ְמזּוָזה ַחּיָ   :ּבִ

 רפז סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , במזוזה חיב פתח איזה

ַתח ֵאין. א ב ַהּפֶ ְמזּוָזה ַחּיָ א, ּבִ ן ִאם ֶאּלָ י לוֹ  ֵישׁ  ּכֵ ּתֵ  ׁשְ
קֹוף ְמזּוזֹות   :ּוַמׁשְ

ִית. ב שׁ  ּבַ ּיֵ אן ְמזּוָזה לוֹ  ׁשֶ אן ִמּכָ ה, ּוִמּכָ ִמין ְוִכּפָ  ּכְ
ת י ַעל ֶקׁשֶ ּתֵ זּוזֹות ׁשְ ְמקֹום ַהּמְ קֹוף ּבִ ׁשְ  ֵישׁ  ִאם, ַהּמַ
ֹגַבהּ  זּוזֹות ּבְ ב, יֹוֵתר אוֹ  ְטָפִחים' י ַהּמְ  ֵאין ְוִאם. ַחּיָ

טּור, ְטָפִחים' י ּבוֹ  ֵני, ּפָ ֵאין ִמּפְ קֹוף לוֹ  ׁשֶ   :ַמׁשְ

 רפח סימן
  ְסִעיִפים: ו"ט ּובוֹ , נכתבת אךוהי במה

יַצד. א זּוָזה ֶאת ּכֹוְתִבין ּכֵ י ּכֹוְתִבין, ַהּמְ ּתֵ ּיֹות ׁשְ ָרׁשִ  ּפָ
ַמע מֹועַ  ִאם ְוָהָיה ׁשְ ף ַעל ׁשָ יִריָעה ֶאָחד ּדַ , ַאַחת ּבִ

ה ה ֶרַוח ָלהּ  ְועֹוׂשֶ ַמּטָ ַמְעָלה ְוֶרַוח ִמּלְ מוֹ  ִמּלְ  ֲחִצי ּכְ
תָ , ִצּפֶֹרן ר הּ ּוִבְתִחּלָ ּיֵ ֵדי ְיׁשַ  ַאַחר אֹוָתהּ  ָלֹגל ּכְ

ֵרךְ  ּכָ ּתִ   :ׁשֶ

ַדף ְלָכְתָבהּ  ָצִריךְ . ב ָתָבהּ  ְוִאם. ֶאָחד ּבְ ַנִים ּכְ ׁשְ  אוֹ  ּבִ
ג ין' ּבְ ּפִ ָרה, ּדַ ׁשֵ   :ּכְ

ָתָבהּ . ג ּלֹא ּכְ ַכח ֲאִפּלוּ , ַהֵסֶדר ַעל ׁשֶ ְכּתֹב ׁשָ  אֹות ִמּלִ
סּוָלה, ַאַחת ָנהתַּ  ָלהּ  ְוֵאין ּפְ  ִאם לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין. ּקָ

ים ה ִהְקּדִ ָרׁשָ ה ּפָ   :ְלָפָרׁשָ

ָתָבהּ . ד ֵני ּכְ ׁשְ י ַעל ַאף, עֹורֹות ּבִ ָפָרן ּפִ ּתְ סּוָלה, ׁשֶ   :ּפְ

ָמהּ  ִעּבּוד ְצִריָכה. ה ה, ִלׁשְ ִחּלָ ָמקֹום ֲאָבל. ְלַכּתְ  ּבְ
ִאם ין ׁשֶ ד ְלעֹור ַיְמּתִ ָמהּ  ְמֻעּבָ טֵּ  ִלׁשְ ְצָוה לִיְתּבַ , ֵמַהּמִ

ה ֶבּנָ ֵאינוֹ  עֹור ַעל ִיְכּתְ ד ׁשֶ ְמָצא, ְמֻעּבָ  ִויַקּיֵם, ַהּנִ
ְצָוה ד ַהּמִ עֹוד ִמּיָ שׁ  ּבְ ַבּקֵ ּמְ ד עֹור ׁשֶ ָמהּ  ְמֻעּבָ   :ִלׁשְ

ָתָבהּ . ו ָלף ַעל ּכְ ִויל ַעל אוֹ  ַהּקְ ָרה, ַהּגְ ׁשֵ  ֹלא. ּכְ
א, ּדּוְכסּוְסטֹוס: ָאְמרוּ    :ְלִמְצָוה ֶאּלָ

יָנהּ . ז יוֹ  ְלִעְנַין ּדִ ִתיָבה ַהּדְ ין ְוַהּכְ ּגִ ל ְוַהּתַ ְעְטנֵ  ׁשֶ  ז"ׁשַ
מוֹ , ץ"גֵּ  ֵסֶפר ּכְ   :ּתֹוָרה ּבְ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 יד
 יד

ְרטּוט ְצִריָכה. ח ָתָבהּ  ְוִאם. ׂשִ ֹלא ּכְ ְרטּוט ּבְ , ׂשִ
סּוָלה   :ּפְ

ל ּכֹוֵתב. ט יטֹוֶתיהָ  ּכָ וֹות ׁשִ ּלֹא, ׁשָ ֵהא ׁשֶ  ַאַחת ּתְ
ה הּ ֵמֲחֶברְ  ֲאֻרּכָ יָטה ֶהֱאִריךְ  ְוִאם. ּתָ ׁשִ  יֹוֵתר ַאַחת ּבְ

אֹוָתה ָפֶניהָ  ִמּבְ ּלְ יהָ  ּוְבאֹוָתהּ , ׁשֶ ְחּתֶ ּתַ ר ׁשֶ  יֹוֵתר ִקּצֵ
אֹוָתה ָפֶניהָ  ִמּבְ ּלְ ֶניהָ  ְוִלְפֵני ׁשֶ ָרה, ּפָ ׁשֵ ּלֹא ּוִבְלַבד, ּכְ  ׁשֶ
ה ּנָ ה ַיֲעׂשֶ ֻקּבָ ָזָנב אוֹ  ּכְ ִעּגּול אוֹ  ּכְ   :ּכְ

ֹראשׁ  ִיְכּתֹב ֶרץָהאָ  ַעל. י יָטה ּבְ ִ  ְוֹלא, ַאֲחרֹוָנה ַהׁשּ
הּ  ִיְכּתֹב   :יֹוֵתר ּבָ

יִטין ב"כ ַלֲעׂשֹוָתהּ  ָנֲהגוּ . יא   :ׁשִ

ָיִמין ְלָכְתָבהּ  ָצִריךְ . יב מוֹ , ּבְ ין ּכְ ְתִפּלִ   :ּבִ

ין ֶרַוח. יג ּבֵ ת ׁשֶ ָרׁשַ ַמע ּפָ ת ׁשְ מֹועַ  ִאם ְוָהָיה ְלָפָרׁשַ  ׁשָ
ה ׂשֹותַלעֲ  ִמְצָוה ָרׁשָ ָאהּ  ְוִאם. ְסתּוָמה ּפָ תּוָחה ֲעׂשָ , ּפְ
ָרה ׁשֵ ֵאיָנהּ  ְלִפי, ּכְ ּתֹוָרה ָלהּ  ְסמּוָכה ׁשֶ   :ּבַ

הּ  ִמסֹוָפהּ  ּכֹוְרָכהּ . יד י ֵמֶאָחד, ְלֹראׁשָ ַלּפֵ ַמע ּכְ   ׁשְ

הּ  ְלהֹוִסיף ָאסּור. טו א, ְמאּוָמה ּבָ חּוץ ֶאּלָ ּבַ ּמִ  ׁשֶ
י: ּכֹוְתִבין ּדַ ַבת ֶנֶגדכְּ , ׁשַ ְפִנים ְוָהָיה ּתֵ ּבִ   :ׁשֶ

 רפט סימן
' ו ּובוֹ , וברכתה נקבעת וכיצד קביעותה מקום

  ְסִעיִפים:

א. א ה, ְלָקְבָעהּ  ּבָ יֶחּנָ פֹוֶפֶרת ַיּנִ ׁשְ ל ּבִ ל אוֹ  ָקֶנה ׁשֶ  ׁשֶ
ל ָבר ּכָ ה, ּדָ ֶעּנָ ְמקֹוָמהּ  ְוִיְקּבָ  ִלְקּבֹעַ  ו"אקב: ִויָבֵרךְ  ּבִ

ַעת ְיָבֵרךְ  ֹלאוְ . ְמזּוָזה ׁשְ ִתיָבָתהּ  ּבִ   :ּכְ

תֹוךְ , ְקִביָעָתהּ  ְמקֹום ֵאיֶזהוּ . ב ל ָחָלל ּבְ ַתח ׁשֶ , ּפֶ
ַפח ּטֶ ת, ַלחּוץ ַהָסמּוךְ  ּבַ ְתִחּלַ ִלישׁ  ּבִ  ּגַֹבהּ  ָהֶעְליֹון ׁשְ
ַער ַ ה ְלַמְעָלה ָקַבע ְוִאם. ַהׁשּ ָרה, ִמּזֶ ׁשֵ  ְוהּוא, ּכְ

ה ְרִחיֶקּנָ ּיַ ק ׁשֶ ׁשְ  ְיִמין ַעל ְלָקְבָעהּ  ְוָצִריךְ . ֶטַפח ֹוףֵמַהּמַ
ְכָנס ֹמאל ְקָבָעהּ  ְוִאם. ַהּנִ ְ סּוָלה, ִמׂשּ   :ּפְ

חֹוֵלק ִמי. ג יתוֹ  ׁשֶ ַנִים ּבֵ ַתח ֵחֶלק ּוְבָכל, ִלׁשְ תּוחַ  ּפֶ  ּפָ
ים ִלְרׁשּות ה, ָהַרּבִ ִחּצָ ַתח ֵישׁ  ַהחֹוֶלֶקת ּוַבּמְ ה ּפֶ  ִמּזֶ

ָמקֹום, ָלֶזה ה ּבְ עֹוׂשֶ ַסף ַהחֹור ׁשֶ ּבַ יר ׁשֶ ּצִ ֶלת ׁשֶ  ַהּדֶ
ם ּוַמֲעִמיד ּבוֹ  סֹוֵבב ָלתֹות ׁשָ ִית הּוא, ַהּדְ  ּוְבֶדֶרךְ , ַהּבַ
ְכָנִסים ָיִמין ּנִ   :אֹוָתהּ  קֹוְבִעים, לוֹ  ׁשֶ

יַצד. ד ה, קֹוְבָעהּ  ּכֵ ַמְסְמִרים ְיַמְסְמֶרּנָ ְמזּוַזת ּבְ ַתח ּבִ , ַהּפֶ
הּ  ַיְחּפֹר אוֹ  הְויִ  ֲחִפיָרה ּבָ ֶעּנָ הּ  ְקּבְ  ַיֲעִמיק ְוֹלא. ּבָ

ֹעֶמק ֶטַפח ַלְחּפֹר ִאם, ּבָ ה ׁשֶ סּוָלה ֵכן ָעׂשָ   :ּפְ

ְמזּוַזת ְקָבָעהּ . ה ַתח ּבִ עֹוָדהּ , ַהּפֶ ה ּבְ לּוׁשָ ךְ  ְוַאַחר, ּתְ  ּכָ
ָרהּ  ַתח ִחּבְ סּוָלה ַלּפֶ   :ּפְ

הּ , ְזקּוָפה ִלְהיֹות ְצִריָכה. ו ַתחהַ  ְמזּוַזת ְלֹאֶרךְ  ָאְרּכָ , ּפֶ
ן ֵהא ִויַכּוֵ ּיְ ַמע ׁשֶ ַהְינוּ  ׁשְ ִליָלה סֹוף ּדְ   :חּוץ ְלַצד, ַהּגְ

 רצ סימן
ָסִעיף  ּובוֹ , תורה ספר גליון על אותה לכתב שלא

  ֶאָחד

ין אוֹ  ּתֹוָרה ֵסֶפר. א ִפּלִ לוּ  ּתְ ּבָ ין ֵאין, ׁשֶ  ֵמֶהם עֹוׂשִ
ְליֹונֵ  ַעל אֹוָתהּ  ּכֹוְתִבין ְוֵאין. ְמזּוָזה , ּתֹוָרה ֵסֶפר יּגִ
ֵאין ְלִפי ה מֹוִריִדין ׁשֶ ָ ֻדׁשּ ה ֲחמּוָרה ִמּקְ ָ ה ִלְקֻדׁשּ   :ַקּלָ

 רצא סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , בה חיב ומי נבדקת מתי מזוזה

ֶקת ָיִחיד ְמזּוַזת. א ֲעַמִים ִנְבּדֶ ַבע ּפַ ׁשֶ ִנים ּבְ ל. ׁשָ  ְוׁשֶ
ים ֲעַמִים, ַרּבִ יֹוֵבל ּפַ   :ּבְ

ֹוֵכרהַ . ב ִית ׂשּ ֹוֵכר, ֵמֲחֵברוֹ  ּבַ ב ַהׂשּ הּ  ִלְקּבֹעַ  ַחּיָ  ּבָ
ן ְמזּוָזה ֵצא. ְקִביעּוָתהּ  ְמקֹום ּוְלַתּקֵ ּיֵ ה ֹלא, ּוְכׁשֶ ֶלּנָ  ִיּטְ
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  יורה דעה ערוך שולחן
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 יד
 יד

ָידוֹ  ַכר ְוִאם. ּבְ ִית ׂשָ ָכרוֹ  אוֹ , ּכֹוָכִבים ֵמעֹוֵבד ַהּבַ ְ ׂשּ  ׁשֶ
  :ְויֹוֵצא נֹוְטָלהּ , ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד

ִבים ַהּכֹל. ג ְמזּוָזה ַחּיָ ים ֲאִפּלוּ , ּבִ , ַוֲעָבִדים ָנׁשִ
ִכים ים ֶאת ּוְמַחּנְ ַטּנִ   :ְלִפְתֵחיֶהם ְמזּוָזה ַלֲעׂשֹות ַהּקְ

  הקן שילוח הלכות

 רצב סימן
  ְסִעיִפים: ג"י ּובוֹ , הקן משלוח דינים כמה

ּלּוחַ . א ן ׁשִ א נֹוֵהג ֵאינוֹ  ַהּקֵ עֹוף ֶאּלָ  וּ ֲאִפלּ , ָטהֹור ּבְ
ם ֵאין ַוֲאִפּלוּ . ְטֵרָפה ָהֵאם ִאם א ׁשָ  ֶאָחד ֶאְפרֹוחַ  ֶאּלָ
יָצה אוֹ  ב, ַאַחת ּבֵ חַ  ַחּיָ ּלֵ   :ְלׁשַ

ן ֵקן. ב גֹון, ֶאְצלוֹ  ַהְמֻזּמָ ן יֹוִנים ּכְ ְרּכָ ּדַ ֵדל ׁשֶ  ִעם ִלּגָ
ֵני ים ָאָדם ּבְ ּתִ ּבָ ִזים, ּבַ נוּ  ְוַתְרְנגֹוִלים ְוַאּוָ ּנְ ּקִ ַבִית ׁשֶ , ּבְ
ה ׁשֹוָבךְ  יֹוֵני ֲאָבל. טּורפָּ  ִרים, ַוֲעִלּיָ נוּ  ְוִצּפֳ ּנְ ּקִ  ׁשֶ

ִפיִחים ּטְ ִזים, ּוַבּבֹורֹות ּבַ נוּ  ְוַתְרְנגֹוִלים ְוַאּוָ ּנְ ּקִ  ׁשֶ
ס ַפְרּדֵ ב, ּבְ ּלֹא ְוהּוא. ַחּיָ ָהה ׁשֶ יִצים ֵמַעל ָהֵאם ֻהְגּבְ  ַהּבֵ
ָלל ֵהִטיָלם, ּכְ ֶ ָהה ִאם ֲאָבל. ִמׁשּ , ֵמֲעֵליֶהם ָהֵאם ֻהְגּבְ
קֹומֹות ִאם לוּ  ַהּמְ ּלוֹ  ַהּלָ  ֵליהּ  ַוֲהָוה ֲחֵצרוֹ  לוֹ  ָזְכָתה, ׁשֶ

ן   :ּוָפטּור, ְמֻזּמָ

ְמָצֶאּנוּ  ָמקֹום ּוְבָכל. ג ּיִ ין, ׁשֶ ִאיָלן ּבֵ ין ּבְ ָאֶרץ ּבֵ  אוֹ , ּבָ
בֹורֹות יִחין ּבְ ם אוֹ , ּוְמָערֹות ׁשִ ּיָ ֹראׁשוֹ  אוֹ  ּבַ ל ּבְ  ׁשֶ

רֹ  אוֹ , ָאָדם ָאר אשׁ ּבְ ֲעֵלי ׁשְ ים ּבַ ין, ַחּיִ ְרׁשּות ּבֵ  ּבִ
ים ין ָהַרּבִ ְרׁשּות ּבֵ ִחיד ּבִ ב, ַהּיָ חַ  ַחּיָ ּלֵ   :ְלׁשַ

חַ  ָצִריךְ . ד ּלֵ ֵצא ַעד ָהֵאם ְלׁשַ ּתֵ ַחת ׁשֶ  ְוַאַחר, ָידוֹ  ִמּתַ
ךְ  ח ּכָ ִנים ֶאת ִיּקַ ָנֶפיהָ  ַלְחּתֹךְ  רֹוֶצה ְוִאם. ַהּבָ  ֹקֶדם ּכְ

ֶחנָּ  ּלְ ׁשַ ּיְ ֵדי, הׁשֶ ּלֹא ּכְ ה ִלְפֹרחַ  ּתּוַכל ׁשֶ ֶחּנָ  ֵאינוֹ , ְוִיּקָ
אי ַ א, ַרׁשּ ה ֶאּלָ ֶחּנָ ּלְ ד ְיׁשַ ָנֶפיהָ  ִעם ִמּיָ ֵדי ּכְ ּתּוַכל ּכְ  ׁשֶ

ֵצא ּוְלַאַחר, ִלְפֹרחַ  ּתֵ דוֹ  ׁשֶ ה ִמּיָ ֶחּנָ  ְוִאם. ִיְרֶצה ִאם, ִיּקָ
ה, ֲחָתָכן ֶהּנָ לוּ  ַעד ַיׁשְ ְגּדְ ּיִ ָנֶפיהָ  ׁשֶ הִוי, ּכְ ֶחּנָ ּלְ   :ׁשַ

ח רֹוֶצה ִאם. ה חַ  ָהֵאם ִלּקַ ּלֵ ִנים ּוְלׁשַ אי ֵאינוֹ , ַהּבָ ַ . ַרׁשּ
ָחהּ  ּלְ ָחהּ , ְוָחְזָרה ׁשִ ּלְ ה ֲאִפּלוּ , ְוָחְזָרה ׁשִ ּמָ ָעִמים ּכַ , ּפְ
ב ָחהּ  ַלֲחֹזר ַחּיָ ּלְ ָחהּ  ִאם ֲאָבל. ּוְלׁשַ ּלְ ִנים ְוָנַטל ׁשִ  ַהּבָ

ן ְוֶהֱחִזיָרן טּור, ֲעֵליֶהם ָהֵאם ְוָחְזָרה ַלּקֵ חַ  ּפָ ּלֵ ׁשַ   :ִמּלְ

ִנים ֵמַעל ָהֵאם ָנַטל ִאם. ו ָחהּ  ְוֹלא ַהּבָ ּלְ ה, ׁשִ ֶחּנָ ּלְ  ְיׁשַ
  :ּוָפטּור

יִצים ָהיוּ . ז  אוֹ , ַמְפִריִחים ָהֶאְפרֹוִחים אוֹ , מּוָזרֹות ַהּבֵ
ֵהם ָכר אוֹ , ְטֵרָפה ׁשֶ ּזָ ן ַעל רֹוֵבץ ׁשֶ עֹוף אוֹ , ַהּקֵ  ׁשֶ
יֵצי ַעל רֹוֵבץ ָטֵמא  ָטהֹור עֹוף אוֹ , ָטהֹור עֹוף ּבֵ
יֵצי ַעל רֹוֵבץ טּור, ָטֵמא עֹוף ּבֵ חַ ִמלְּ  ּפָ ּלֵ   :ׁשַ

יִצים ַעל רֹוֶבֶצת ָהְיָתה. ח ֵאיָנם ּבֵ  ְוֵהם, ִמיָנהּ  ׁשֶ
חַ  ֶזה ֲהֵרי, ְטהֹוִרים ּלֵ ח ֹלא ְוִאם. ְמׁשַ ּלַ   לֹוֶקה ֵאינוֹ , ׁשִ

ְנֵפי אוֹ  ַמְטִלית ָהְיָתה. ט  אוֹ  ַאֵחר ֵמעֹוף נֹוָצה ּכַ
יִצים יָנהּ  ַמְפִסיִקין מּוָזרֹות ּבֵ ן ּבֵ ָהיוּ  אוֹ , ַלּקֵ ֵני ׁשֶ  ׁשְ
יִצים ִסְדֵרי ֵסֶדר נֹוְגעֹות ּוְכָנֶפיהָ  ֶזה ַעל ֶזה ּבֵ  ּבַ

ָהְיָתה אוֹ , ָהֶעְליֹון י ַעל ֵאם ׁשֶ ּבֵ ָהָיה אוֹ , ֵאם ּגַ  ׁשֶ
ָכר ן ַעל ַהּזָ ָכרהַ  ַעל ְוָהֵאם ַהּקֵ חַ  ֶזה ֲהֵרי, ּזָ ּלֵ  ְוִאם ְמׁשַ
ח ֹלא ּלַ   לֹוֶקה ֵאינוֹ  ׁשִ

ַחט. י תֹוךְ  ָהֶאְפרֹוִחים ִסיָמֵני ִמְקָצת ׁשָ ן ּבְ  ֹקֶדם ַהּקֵ
ה ֶחּנָ ּקָ ּיִ חַ  ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶ ּלֵ ח ֹלא ְוִאם, ְמׁשַ ּלַ   לֹוֶקה ֵאינוֹ  ׁשִ

ן ַעל ְמעֹוֶפֶפת ָהְיָתה. יא ָנֶפיהָ  ִאם, ַהּקֵ ן עֹותנֹוגְ  ּכְ ּקֵ  ּבַ
ב חַ  ַחּיָ ּלֵ טּור, ָלאו ְוִאם, ְלׁשַ י ַעל ַאף ּפָ ּנֹוְגעֹות ּפִ  ׁשֶ
ד ִמן   :ַהּצַ

ֶבת ָהְיָתה. יב ין יֹוׁשֶ יִצים ּבֵ ין אוֹ  ַהּבֵ , ָהֶאְפרֹוִחים ּבֵ
ֶהן נֹוַגַעת ֲאִפּלוּ  טּור, ּבָ   :ּפָ
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ֶבת ָהְיָתה. יג ֵני ַעל יֹוׁשֶ ן ָהִאיָלן ַעְנֵפי ׁשְ יהָ  ְוַהּקֵ ְחּתֶ , ּתַ
ל רֹוִאים ִאּלוּ  ּכָ ֵמט ׁשֶ ָ ׁשּ ב, ֲעֵליֶהם ְונֹוֶפֶלת ּתִ  ְוִאם, ַחּיָ
טּור, ָלאו   :ּפָ

  חדש הלכות

 רצג סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , נוהג ומתי חדש דיני

בּוַאת ָחָדשׁ  ֶלֱאֹכל ָאסּור. א ת ִמּתְ יִנים ֲחֵמׁשֶ  ַעד ַהּמִ
ְקַרב ּיִ הּוא ָהֹעֶמר ׁשֶ ִניָסן ז"טבְּ  ׁשֶ ֱאַמר, ּבְ ּנֶ  ְוֶלֶחם: ׁשֶ
ה ַהּיֹום ֶעֶצם ַעד ֹתאְכלוּ  ֹלא ְוַכְרֶמל ְוָקִלי  ַהּזֶ

ָנא א, ְוָהִאּדָ ֵליּכָ ל ָאסּור, ֹעֶמר ּדְ  ּוְבחּוץ. ז"ט יֹום ּכָ
ין, ָלָאֶרץ עֹוׂשִ ל ָאסּור, ָיִמים' ב ׁשֶ  ַעד ז"י יֹום ּכָ
ת ִחּלַ   :ח"י ֵליל ּתְ

ין נֹוֵהג ֶהָחָדשׁ  ִאסּור. ב ֶאֶרץ ּבֵ ין ּבְ חּוץ ּבֵ , ָלָאֶרץ ּבְ
ין ל ּבֵ ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ין ִיׂשְ ל ּבֵ ׁשֶ   :ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּבְ

בּוָאה. ג ּלֹא ּתְ ה ׁשֶ ִריׁשָ ִניָסן ז"ְלט ֹקֶדם ִהׁשְ  ֲאסּוָרה, ּבְ
ֹבא ַעד ּיָ א ָהֹעֶמר ׁשֶ   :ַהּבָ

בּוָאה. ד ְזְרָעה ּתְ ּנִ , ּוְזָרָעהּ  ּוְקָצָרהּ  ָהֹעֶמר ַאַחר ׁשֶ
ַעת ַחת ָהְיָתה ָהֹעֶמר ּוִבׁשְ ְרַקע ּתַ  ִהְתִחיָלה ְוֹלא ַהּקַ
ֵרשׁ  ֲעַדִין   :ָאסּור, ְלׁשָ

ּבֶֹלת. ה ֵהִביָאה ׁשִ ִלישׁ  ׁשֶ  ַאַחר ַוֲעָקָרהּ , ָהֹעֶמר ֹקֶדם ׁשְ
ָתָלהּ  ְוָחַזר, ָהֹעֶמר  אֹוֵסר ַהּתֹוֶסֶפת, ְוהֹוִסיָפהּ , ּוׁשְ
ר ר ָהִעּקָ ֻהּתַ   :ׁשֶ

  טו

  ערלה הלכות

 רצד סימן

 ח"כ ּובוֹ , מי ובשל נוהגת מקום באיזה, ערלה דיני
  ְסִעיִפים:

ִנים' ג לוֹ  מֹוֶנה, ַמֲאָכל ֵעץ ַהּנֹוֵטעַ . א  ֵמֵעת ׁשָ
רֹות ְוָכל, ְנִטיָעתוֹ  ְהיוּ  ַהּפֵ ּיִ תֹוךְ  ּבוֹ  ׁשֶ ִנים' ג ּבְ  ׁשָ
ֲהָנָאה ֲאסּוִרין ין, ְלעֹוָלם ּבַ ר ּבֵ ין ִריַהפְּ  ִעּקַ  ּבֵ

ְרִעיִנים ין ַהּגַ ִלּפֹות ּבֵ גֹון, ַהּקְ י ּכְ  ֱאגֹוִזים ְקִלּפֵ
ץ, ְוִרּמֹוִנים ֶהם ְוָהּנֵ ּלָ ין, ׁשֶ ּגִ ְרִעיִנין ְוַהּזַ ל ְוַהּגַ  ׁשֶ
ֶמד, ֲעָנִבים ִגים, ֵמֶהם ֶהָעׂשּוי ְוַהּתֶ ָמִרים ְוַהּפַ  ְוַהּתְ
ֵאיָנם ִלים ׁשֶ ְ ׁשּ קוּ  ְוָהֲעָנִבים, ִמְתּבַ ּלָ  ִנְגָמִרים ְוֵאין ׁשֶ
ּוָלן ִבׁשּ ם, ּבְ ּלָ ִבים ּכֻ ָעְרָלה ַחּיָ  ְוֵישׁ . ֵמְרָבעי ּוְפטּוִרים ּבְ

אֹוֵסר ִמי ָמִרים ׁשֶ ֵאיָנם ּתְ ִלים ׁשֶ ְ ׁשּ ְרָבעי ַאף ִמְתּבַ   :ּבִ

ָפִנים ּוֵמי ְוַהּלּוָלִבים ֶהָעִלים ֲאָבל. ב ַהְינוּ , ּגְ  ּדְ
חֹוְתִכין ׁשֶ ֶפן ּכְ מוֹ  ּנוּ ִממֶּ  נֹוֵטף ַהּגֶ ִרים, ַמִים ּכְ  ֻמּתָ

ּום   :ָעְרָלה ִמׁשּ

ָמרֹות ָהֶאְביֹונֹות. ג ל ְוַהּתְ ִבים ָצָלף ׁשֶ ָעְרָלה ַחּיָ . ּבְ
ה ּמֶ ָבִרים ּבַ ֶאֶרץ, ֲאמּוִרים ּדְ ָרֵאל ּבְ חּוָצה ֲאָבל, ִיׂשְ  ּבְ

ִבים ָהֶאְביֹונֹות, ָלָאֶרץ טּוִרים ְוַקְפִריִסין ּוְתָמרֹות ַחּיָ   :ּפְ

ִנים' ג .ד לוּ  ׁשָ א, ְליֹום ִמּיֹום ִנְמִנים ֵאיָנם ַהּלָ  ֶאּלָ
ֶהם הֹוְלִכים נֹות ַאַחר ּבָ הּוא ָהעֹוָלם ׁשְ  ַמְתִחיל ׁשֶ
ֵרי ׁשְ ָרה ְוִאם, ִמּתִ ָרה ִנְתַעּבְ . ְוִלְרָבעי ְלָעְרָלה ִנְתַעּבְ
ֵאינוֹ  ּוְפָעִמים א ׁשֶ י ֶאּלָ ּתֵ ִנים ׁשְ  ּוְפָעִמים, יֹום ד"ּומ ׁשָ

הֵ  ִנים' ג ַעל ְיֵתִרים םׁשֶ יַצד. ׁשָ  ז"ט ִמּקֶֹדם ָנַטע, ּכֵ
ָאב ַאר, ּבְ ׁשְ ּנִ ֵרי ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ַעד יֹום ד"מ ֲעַדִין ׁשֶ ׁשְ , ּתִ
יָון יעַ  ּכֵ ִהּגִ ֵרי ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ׁשֶ ׁשְ ָנה ָלהּ  ָעְלָתה ּתִ  ׁשָ

י עֹוד ּומֹוֶנה ּתֵ ִנים ׁשְ יֹום ָנַטע ְוִאם. ׁשָ  ּוִמּיֹום, ז"ט ּבְ
ֵרי ֹחֶדשׁ  ֵמֹראשׁ  מֹוֶנה, ֵאיָלךְ וָ  ז"ט ׁשְ א ּתִ ִנים' ג ַהּבָ  ׁשָ

ֵלִמים ֵרי ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ּוְלַאַחר. ׁשְ ׁשְ ל ּתִ ָנה ׁשֶ , ְרִביִעית ׁשָ
ל רֹות ּכָ ְחְנטוּ  ַהּפֵ ּיַ ָבט וּ "ט ֹקֶדם ּבוֹ  ׁשֶ ׁשְ  ָלֶהם ֵישׁ  ּבִ
ם ן ּגַ ין ּכֵ י ַעל ַאף, ָעְרָלה ּדִ ְגָמִרים ּפִ ּנִ ךְ  ַאַחר ׁשֶ . ּכָ
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ְחָנִטים ָבט וּ "ִמטּ  ּבוֹ  ְוַהּנֶ ׁשְ ל ּבִ ָנה ׁשֶ  ַעד ְרִביִעית ׁשָ
ָבט וּ "ט ׁשְ ל ּבִ ָנה ׁשֶ ית ׁשָ . ְרָבעי ִנְקָרִאים, ֲחִמיׁשִ

ָבט וּ "ט ּוְלַאַחר ׁשְ ל ּבִ ָנה ׁשֶ ית ׁשָ ין ֵהם ֲחִמיׁשִ  ֻחּלִ
מּוִרים   :ּגְ

ָאְמִריַנן ָהא. ה ַאַחר ּדְ ּלְ ֵרי ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ׁשֶ ׁשְ ל ּתִ ָנה ׁשֶ  ׁשָ
ל ְרִביִעית רֹות ּכָ ָחְנטוּ  ַהּפֵ ָבט וּ "ט ֹקֶדם ׁשֶ ׁשְ  ֵישׁ  ּבִ

ם ָלֶהם ן ּגַ ין ּכֵ י ַעל ַאף, ָעְרָלה ּדִ ְגָמִרים ּפִ ּנִ  ַאַחר ׁשֶ
ךְ  ְוָקא, ּכָ ְנִטיָעה ּדַ ֵהַקְלנוּ  ּבִ ָתהּ  ָעֶליהָ  ׁשֶ ְתִחּלָ יָון, ּבִ ּכֵ  ׁשֶ

ָעְברוּ  ָנה ָלהּ  ָעְלָתה יֹום ד"מ ָעֶליהָ  ׁשֶ  ְלִפיָכךְ , ׁשָ
סֹוָפהּ  ָעֶליהָ  ֶהְחַמְרנוּ   ְוֵישׁ . ֹלא, ָהִכי ָלאו ָהא, ּבְ
ֹלא אֹוְמִרים ָנא ּדְ   :ׁשְ

רֹות. ו ין ָלֶהם ֵישׁ  ְרָבעי ּפֵ ר ּדִ ִני ַמֲעׂשֵ ָבר ְלָכל ׁשֵ , ּדָ
ִית ּוִבְזַמן ַלִים ְלַהֲעלֹוָתן ְצִריִכין ָהיוּ  ַהּבַ  ִלירּוׁשָ

ם ְלָאְכָלם ְדיֹון ּוְלַהֲעלֹות ְפּדֹוָתםלִ  אוֹ , ׁשָ ם ַהּפִ , ׁשָ
ִרים ְוֵהם ד ֻמּתָ ְדיֹון ַאַחר ִמּיָ ָנא. ַהּפִ ֵאין, ְוָהִאּדָ  ׁשֶ

ַלִים ְלַהֲעלֹוָתם ְיכֹוִלין  ַאַחר אֹוָתם ּפֹוִדים, ִלירּוׁשָ
ְמרוּ  ּגָ ּיִ ְלׁשוּ  ׁשֶ ם ֶאת ִלְפּדֹות ְוָיכֹול. ְוִיּתָ ּלָ ֵוה ּכֻ ׁשְ  ּבִ
רּוָטה ים ֵהם ֲאִפּלוּ , ּפְ ִליךְ , ַרּבִ רּוָטה ְוַיׁשְ ם ַהּפְ  ַלּיָ
דֹול ה אוֹ  ַהּגָ ֲחֶקּנָ ה ִיׁשְ ֶרּנָ ה אוֹ , ָלרּוחַ  ִויַפּזְ ִליֶכּנָ  ַיׁשְ
ָהר ּנָ ִחיָקה ַאַחר ּבַ ַעת ִויָבֵרךְ , ׁשְ ׁשְ ְדיֹון ּבִ ר: ּפִ  ֲאׁשֶ
נוּ  ׁשָ ִמְצֹוָתיו ִקּדְ נוּ  ּבְ ְדיֹון ַעל ְוִצּוָ ה אוֹ , ְרָבעי ּפִ  ִיְפּדֶ

ווּ  ֵפרֹותבְּ  ׁשְ ּיִ ֵוה ׁשֶ רּוָטה ׁשְ הּוא, ּפְ  ב"ִמל ֶאָחד ׁשֶ
ָמָעה ֶסף ּבְ ִהיא ּכֶ ֹוֵקל ם"אוטמאני ו"אשפיר ׁשֶ ׁשּ  ז"ט ׁשֶ
ְרִעיֵני עֹוָרה ּגַ הּוא ׂשְ רַ  ְרִביעַ  ׁשֶ רֹות ַהם"ּדְ  ְרָבעי ּפֵ
טּוִרין ֶקט ּפְ ְכָחה ִמּלֶ   :ְועֹוְללֹות ּוֶפֶרט ְוׁשִ

ין. ז חּוָצה ַאף נֹוֵהג יְרָבע ֶנַטע ּדִ  ִמי ְוֵישׁ . ָלָאֶרץ ּבְ
אֹוֵמר ֵאינוֹ  ׁשֶ א נֹוֵהג ׁשֶ ָאֶרץ ֶאּלָ חּוָצה ֲאָבל, ּבָ  ָלָאֶרץ ּבְ
רֹות ִאים ּפֵ ָעְברוּ  ַאַחר ַהּבָ ֵני ׁשֶ ִרים ָעְרָלה ׁשְ ֹלא ֻמּתָ  ּבְ

  :ְדיֹוןפִּ 

ָכל נֹוֶהֶגת ָעְרָלה. ח ין, ְזַמן ּוְבָכל ָמקֹום ּבְ ל ּבֵ ׁשֶ  ּבְ
ין ּכֹוָכִבים ֹוֵבדע ל ּבֵ ׁשֶ ָרֵאל ּבְ א, ִיׂשְ ֶאֶרץ ֶאּלָ ּבְ  ׁשֶ

ָרֵאל ה ֲהָלָכה ָלָאֶרץ ּוְבחּוָצה, ַהּתֹוָרה ִמן ִהיא ִיׂשְ  ְלֹמׁשֶ
  :ִמִסיַני

ֶאֶרץ ָעְרָלה ְסֵפק. ט ָרֵאל ּבְ  ּוְבחּוָצה. ָאסּור, ִיׂשְ
ר, ָלָאֶרץ יַצד. ֻמּתָ ֶרם, ּכֵ שׁ  ּכֶ ּיֵ ל ְנִטיעֹות ּבוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
ִרים ַוֲעָנִבים, ָעְרָלה ֶאֶרץ, לוֹ  חּוָצה ִנְמּכָ ָרֵאל ּבְ , ִיׂשְ
ר, ּוְבסּוְרָיא, ָאסּור ּלֹא ְוהּוא, ֻמּתָ הּוְבאוּ  ָיַדע ׁשֶ  ׁשֶ
ֶרם ֵמאֹותוֹ  ר, ָלָאֶרץ ּוְבחּוץ, ַהּכֶ  יֹוֵדעַ  ֲאִפּלוּ , ֻמּתָ

הּוְבאוּ  ֶרם ֵמאֹותוֹ  ׁשֶ ּלֹא ַרק, ַהּכֶ ְבצְ  ֵיָרֶאה ׁשֶ ּנִ  רוּ ׁשֶ
ִטיעֹות ל ִמּנְ   :ָעְרָלה ׁשֶ

ֶרם. י הּוא ּכֶ ֶאֶרץ, ָעְרָלה ְסֵפק ׁשֶ ָרֵאל ּבְ , ָאסּור, ִיׂשְ
ר, ּוְבסּוְרָיא חּוָצה לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, ֻמּתָ   :ָלָאֶרץ ּבְ

ל ָחִבית. יא מּוָנה ַיִין ׁשֶ ֶכֶרם ַהּטְ ל ּבְ ר, ָעְרָלה ׁשֶ , ֻמּתָ
ֵאין ב ׁשֶ ּנָ תֹוכוֹ  ְוטֹוֵמן ֶזה ֶרםִמכֶּ  ּגֹוֵנב ַהּגַ  ֲאָבל. ּבְ
ְמְצאוּ  ֲעָנִבים ּנִ רֹוב, ֲאסּוִרים, ּבוֹ  ְטמּוִנים ׁשֶ ּקָ ָבר ׁשֶ  ַהּדָ
ָנָבם ּגְ ּנוּ  ׁשֶ תֹוכוֹ  ּוְטָמָנם ִמּמֶ   :ּבְ

ע ָאסּור. יב ִרי ִלּטַ ל ּפְ רֹות, ְנָטעוֹ  ְוִאם, ָעְרָלה ׁשֶ  ַהּפֵ
ּיֹוְצִאים ּנוּ  ׁשֶ ִרים, ִמּמֶ זֶ , ֻמּתָ ר, ּגֹוֵרם ְוֶזה הּדְ . ֻמּתָ

ר ע ּוֻמּתָ ל ִיחּור ִלּטַ ֵאין, ָעְרָלה ׁשֶ א ָעְרָלה ׁשֶ  ֶאּלָ
ְפִרי   :ּבִ

ָרֵאל ָנְכִרי. יג ָהיוּ  ְוִיׂשְ ִפין ׁשֶ ּתָ ְנִטיָעה ׁשֻ  ֹלא ִאם, ּבִ
ה ִהְתנוּ  ִחּלָ ת ִהְתנוּ  ְוִאם. ָאסּור, ִמּתְ ִחּלַ פּות ִמּתְ ּתָ ֻ  ַהׁשּ
ֵהא ּיְ ֵני אֹוֵכל ָכִביםּכוֹ  ָהעֹוֵבד ׁשֶ ָרֵאל, ָעְרָלה ׁשְ  ְוִיׂשְ
ִנים' ג אֹוֵכל ֵני ׁשָ ְ ר ִמׁשּ ֶנֶגד ֶהּתֵ ֵני ּכְ  ֲהֵרי, ָעְרָלה ׁשְ

ר ֶזה ּלֹא ּוִבְלַבד, ֻמּתָ ּבֹון ָיבֹואוּ  ׁשֶ יַצד. ְלֶחׁשְ גֹון, ּכֵ  ּכְ
ֲחׁשֹב ּיַ ה ׁשֶ ּמָ רֹות ּכַ ֵני ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ָאַכל ּפֵ ׁשְ  ּבִ
ּיֹאַכל ַעד ָעְרָלה ָרֵאל ׁשֶ ֶנֶגד ִיׂשְ רֹות אֹוָתן ּכְ ה, ַהּפֵ ּזֶ  ׁשֶ
ֵני ָאסּור הּוא ִמּפְ ַמֲחִליף ׁשֶ רֹות ּכְ   :ָעְרָלה ּפֵ
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ר. יד ֵני ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד לֹוַמר ֻמּתָ ׁשְ  ֲעֹבד: ָעְרָלה ּבִ
ְרִמי ירֹוֶתיהָ  ְוִתּטֹל ּכַ ְרְמךָ  ִלי ְוֵתן, ּפֵ ָעְברוּ  ּכַ  ָעֶליהָ  ׁשֶ
ֵני ה ְרָלהעָ  ׁשְ ירֹוֶתיהָ  ְוֶאּטֹל ְוֶאֶעְבֶדּנָ   :ּפֵ

ר. טו רֹות ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ִלְמּכֹר ֻמּתָ ֵני ּפֵ  ָעְרָלה ׁשְ
ֹלשׁ  ִנים ְלׁשָ ּלֹא ֵמַאַחר, ׁשָ אוּ  ׁשֶ   :ָלעֹוָלם ּבָ

ְרִעין ַהּנֹוֵטעַ  ֶאָחד. טז ָעַקר אוֹ  ִיחּור אוֹ  ּגַ ל ׁשֶ  ּכָ
ָמקֹום ְוָנַטע ָהִאיָלן יב ְוֶאָחד, רַאחֵ  ּבְ ְרּכִ  ִיחּור ַהּמַ
ִאיָלן ְבִריךְ  ְוֶאָחד, ַאֵחר ּבְ ַהְינוּ , ַהּמַ ה ּדְ עֹוׂשֶ  ּגּוָמא ׁשֶ
יל ָהִאיָלן ֵאֶצל ּפִ  ּוַמְטִמין, ָהִאיָלן ֵמַעְנֵפי ֶאָחד ּוַמׁשְ

ּגּוָמא ֶאְמָצִעיתוֹ  ד יֹוֵצא ְוֹראׁשוֹ , ּבַ ה ָהַאֵחר ֵמַהּצַ  ְוַנֲעׂשֶ
ם, ִאיָלן ּלָ ָעְרָלה ִביםַחיָּ  ּכֻ ֲחָתכוֹ  ְוַדְוָקא. ּבְ ד ׁשֶ  ֶזה ִמּצַ
ר ֵאינוֹ  אוֹ , ָהִאיָלן ֵמִעּקַ ּנוּ  יֹוֵנק ׁשֶ ל ֲאָבל, ִמּמֶ  ְזַמן ּכָ
הּוא ר ׁשֶ ּנוּ  ְויֹוֵנק ְמֻחּבָ ֶאָחד ָחׁשּוב ִמּמֶ , ֵמֲעָנָפיו ּכָ
ַדל ְלַאַחר ְוִאם. ּוָפטּור ּגָ ִהְבִריךְ  ֶהָעָנף ׁשֶ  ִהְבִריךְ  ׁשֶ
ּנוּ  ָאֶרץ ַאֵחר ָעָנף עֹוד ִמּמֶ ה, ּבָ ה ֵכן ְוָעׂשָ ּמָ ָעִמים ּכַ  ּפְ
ל, ֶזה ַאַחר ֶזה ָהִראׁשֹון ְזַמן ּכָ ר ׁשֶ ר ְמֻחּבָ  ָהִאיָלן ְלִעּקַ

ם ּלָ טּוִרים ּכֻ ר ָהִראׁשֹון ִהְפִסיק. ּפְ , ָהִאיָלן ֵמִעּקַ
ִבים ָעה ָלֶהם ִלְמנֹות ּוַמְתִחיִלים, ַחּיָ ָ ִהְפִסיק ִמׁשּ , ׁשֶ
טּור רְוָהִעקָּ  ר ֶנֱעַקר ְוִאם. ּפָ ְרַקע ָהִעּקָ  חֹוֵזר, ֵמַהּקַ
ִהְבִריךְ  ֶלָעָנף ָטֵפל ִלְהיֹות ין ּומֹוִנין, ׁשֶ ר ּבֵ ין ָלִעּקָ  ּבֵ
ָעה ֶלָעָנף ָ ֱעַקר ִמׁשּ ּנֶ   :ׁשֶ

י ַעל ַאף. יז ְנַהג ּפִ ּמִ ָפִנים ְלַהְבִריךְ  ֲאָדָמה עֹוְבֵדי ׁשֶ  ּגְ
ָכל ָנה ּבְ ר, ׁשָ תּ  ֻמּתָ ְפֵני ַיִין ֹותִלׁשְ  ָהעֹוְבֵדי ִמּגַ

ּום, ּכֹוָכִבים ְסֵפק ִמׁשּ ר ָעְרָלה ּדִ ְכָרִמים ַוֲאִפּלוּ . ֻמּתָ  ּבִ
ָרֵאל ׂשְ ּיִ ָכל אֹוָתם ּוַמְבִריִכים אֹוָתם עֹוְבִדים ׁשֶ ָנה ּבְ , ׁשָ

ר ּום, ֻמּתָ ַמְבִריךְ  ִמׁשּ יב ּדְ ב ֵאינוֹ  ּוַמְרּכִ ָעְרָלה ַחּיָ  ּבְ
א ָאֶרץ ֶאּלָ חּוָצה ֹלא לֲאבָ  ּבָ  ִלְמֹצא ְוֵישׁ . ָלָאֶרץ ּבְ
ר ם ֶהּתֵ ָרֵאל ֶאֶרץ ִלְבֵני ּגַ ַיִין ִיׂשְ ל ּבְ ְרֵמי ׁשֶ  ָהעֹוְבֵדי ּכַ

ּום, ּכֹוָכִבים א ִמׁשּ ֻרּבָ ְגָפִנים ּדְ . ִניְנהוּ  ָעְרָלה ָלאו ּדִ

ְכָרִמים ַוֲאִפּלוּ  דּועַ  ּבִ ּיָ אי ׁשֶ שׁ  ַוּדַ ּיֵ ֶהם ׁשֶ  ֵישׁ , ָעְרָלה ּבָ
ּום יָרהּ ְלַהתִּ  ֹקֶדם ִמׁשּ ַעְברוּ  ּדְ ּיַ ֵני ָעֶליהָ  ׁשֶ  ָעְרָלה ׁשְ
ים ֵאיָנם רֹות עֹוׂשִ ים ְוִאם, ּפֵ ים ֵהם, עֹוׂשִ ּקִ  ּדַ

ים ֵאיָנם ּוְקלּוׁשִ   :ַיִין ֵמֶהן ַלֲעׂשֹות ְראּוִיים ׁשֶ

ְקַצץ ִאיָלן. יח ּנִ ֶֹרשׁ  ְוָגַדל ְוָחַזר ׁשֶ ב ֵאינוֹ , ֵמַהׁשּ  ַחּיָ
א ַעת לוֹ  ּומֹוִנין, ָהָאֶרץ ֵמִעם ִנְקַצץ ןכֵּ  ִאם ֶאּלָ ְ  ִמׁשּ

ַאר ִאם ֲאָבל. ְקִציָצה ּנוּ  ִנׁשְ ל ִמּמֶ הּוא ּכָ טּור, ׁשֶ   :ּפָ

ֲעָקרוֹ  ִאיָלן. יט ָטפוֹ  אוֹ  רּוחַ  ׁשֶ  ְוהֹוִליכוֹ  ָנָהר ׁשְ
ְסִביב ּוֵמֶהָעָפר, ַאֵחר ְלָמקֹום ָרָשיו ׁשֶ  ְוהֹוִסיף, ִעּמוֹ  ׁשָ
ם ָעָליו ַרשׁ  ָעָפר ׁשָ ם ְוִנׁשְ ָאֶרץ ׁשָ  אֹותוֹ  אֹוְמִדים, ּבָ
ָעָפר ִלְחיֹות ָיכֹול ָהָיה ִאם א ָהִראׁשֹון ּבֶ ּבָ ֹלא ִעּמוֹ  ׁשֶ  ּבְ

ָנטּועַ  ֶזה ֲהֵרי, ַאֵחר ָעָפר ּתֹוֶסֶפת ְמקֹומוֹ  ּכְ  ּוָפטּור ּבִ
ב, ָלאו ְוִאם. ֵמָהָעְרָלה   :ַחּיָ

ֱעַקר ִאיָלן. כ ּנֶ ַאר ׁשֶ ָרשָ  ְוִנׁשְ ָ ר יוִמׁשּ ֳעִבי ֲאִפּלוּ , ְמֻחּבָ  ּכָ
ַחט ּמֹוְתִחין ַהּמַ ֶגד ּבוֹ  ׁשֶ ָידּועַ , ֲאִריָגה ְלַאַחר ַהּבֶ  ּבְ
ּיּוַכל ֹלא ִלְחיֹות ׁשֶ  ֲאִפּלוּ  ּוָפטּור, ָעָפר ּתֹוֶסֶפת ּבְ
ה ָעָפר ָעָליו הֹוִסיף   :ַהְרּבֵ

ה. כא ֵאיָנהּ  ַיְלּדָ בֹוָהה ׁשֶ ֶבת, ֶטַפח ּגְ ָעְרָלה ַחּיֶ  ּבְ
ּום, עֹוָלםלְ  ְרֶאה, ָהַעִין ַמְרִאית ִמׁשּ ּנִ ִאּלוּ  ׁשֶ ת ִהיא ּכְ  ּבַ

ָנָתהּ  ה. ׁשְ ּמֶ ְנִטיָעה, ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ  אוֹ  ַאַחת ּבִ
ִים ֲאִפּלוּ  ּתַ ֶנֶגד ׁשְ ִים ּכְ ּתַ  ִאם ֲאָבל, ָזָנב יֹוֵצא ְוַאַחת ׁשְ
ל ֶרם ּכָ ךְ  ַהּכֶ ֵרי, ּכָ ִאית, ׁשָ   :ָקָלא ֵלהּ  ּדְ

ְפְסָקה ֵרָכהבְּ . כב ּנִ רֹות ְמֵלָאה ְוִהיא ׁשֶ  ִאיָלן ְוֵכן, ּפֵ
ֱעַקר ָזֵקן ּנֶ רֹות ּובוֹ  ׁשֶ ָתלוֹ  ּפֵ ָמקֹום ּוׁשְ  אוֹ , ַאֵחר ּבְ

ַקח ּלָ רֹות ָמֵלא ָעָנף ׁשֶ יבוֹ  ָזֵקן ֵמִאיָלן ּפֵ ה ְוִהְרּכִ ַיְלּדָ , ּבְ
ִרי ִנּתֹוֵסף ִאם ּפְ ֵאין ַעד ּבַ ִרי ׁשֶ ּפְ ה ָהִראׁשֹון ּבַ  ּואׁשֶ

ר , ָלאו ְוִאם. ָאסּור, ַהּתֹוֶסֶפת ַעל ֲחָלִקים ָמאַתִים ֶהּתֵ
ר יב ִאם ֲאָבל. ֻמּתָ רֹות ָמֵלא ָעָנף ִהְרּכִ ל ּפֵ  ָעְרָלה ׁשֶ
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תֹוךְ  רֹות, ָזֵקן ִאיָלן ּבְ ל ַהּפֵ , ְלעֹוָלם ֲאסּוִרים ֶהָעָנף ׁשֶ
ְדלוּ  ֲאִפּלוּ  ה ּגָ   :ַהְרּבֵ

ְעּתוֹ  ֵאיןוְ  ַמֲאָכל ִאיַלן ַהּנֹוֵטעַ . כג , ֲאִכיָלה ְלֹצֶרךְ  ּדַ
א ֵדר ִלְהיֹות ֶאּלָ ֶדה ּגָ ִביל אוֹ  ְלׂשָ ׁשְ ְרָפן ָהֵעִצים ּבִ  ְלׂשָ
טּור, ְלִבְנָין אוֹ  ֵהא ְוהּוא. ּפָ ּיְ ר ׁשֶ ֵאינוֹ  ִנּכָ  ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ

גֹון, ֲאִכיָלה ֵרָפה הּוא ִאם ּכְ ָטָען ִלׂשְ ּנְ  ְוֵאינוֹ  ְרצּוִפים ׁשֶ
ין ַמְרִחיק ָראּוי ְלִאיָלן ןִאילָ  ּבֵ  ְלִבְנָין הּוא ְוִאם, ּכָ
ה ּפֶ ׁשַ ּמְ ֵדי ָהֲעָנִפים ׁשֶ ְתַעּבוּ  ּכְ ּיִ הּוא ְלָגֵדר ְוִאם, ׁשֶ  ׁשֶ
ָמקֹום ִריךְ  ּבְ ּצָ ין ָהֶאָחד ִצּדוֹ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . ִלְגּדֹר ׁשֶ  ּבֵ
ִניִמי ין ּפְ ין ִחיצֹון ּבֵ ְחּתֹון ּבֵ ין ּתַ  ֶאָחד ְלֹצֶרךְ  ֶעְליֹון ּבֵ

ִני ְוִצּדוֹ , ּלוּ ֵמאֵ  ֵ ֹצֶרךְ  ֶאת, ֶלֱאֹכל ַהׁשּ ּלְ ב ֲאִכיָלה ׁשֶ , ַחּיָ
ָאר ְ טּור ְוַהׁשּ ב ְוִאם. ּפָ ךְ  ַאַחר ָעָליו ָחׁשַ , ַלֲאִכיָלה ּכָ

ב ָעְרָלה ַחּיָ ַעת לוֹ  ּומֹוִנין, ּוִבְרַבעי ּבְ ְ . ְנִטיָעה ִמׁשּ
ב ֹלא ִאם ֲאָבל ָנה סֹוף ַעד ָעָליו ָחׁשַ ית ׁשָ ִליׁשִ  יןאֵ , ׁשְ
ין ּבוֹ  ֵאין, ְרַבעי ּדִ ין ׁשֶ ֹלא ְרַבעי ּדִ  ְוִאם. ָעְרָלה ּבְ

ךְ  ְוַאַחר ְלַמֲאָכל ְנָטעוֹ  ב ּכָ , ֵמֵאּלוּ  ְלֶאָחד ָעָליו ָחׁשַ
ב   ַחּיָ

גֹון, ִמְצָוה ְלֹצֶרךְ  ַהּנֹוֵטעַ . כד  אוֹ  לּוָלב ְלֹצֶרךְ  ּכְ
ב, ֶאְתרֹוג   :ַחּיָ

תֹוךְ  ַהּנֹוֵטעַ . כה ּלוֹ  ּבְ ים ֹצֶרךְ לְ  ׁשֶ ב, ַרּבִ   :ַחּיָ

ְרׁשּות ַהּנֹוֵטעַ . כו ים ּבִ ְזָלן, ָהַרּבִ ַטע ְוַהּגַ ּנָ  ְוָהעֹוֵבד, ׁשֶ
ַטע ּכֹוָכִבים ּנָ ין, ׁשֶ ין ְלַעְצמוֹ  ּבֵ ָרֵאל ּבֵ  ְוַהּנֹוֵטעַ , ְלִיׂשְ
ִית ּבַ ג ְוַעל ּבַ אוֹ  ּגַ ּלְ ּמִ  ְוַהּנֹוֵטעַ , ּבוֹ  ְוָנַטע ָעָפר ׁשֶ

ְסִפיָנה י ַעל ַאף ָעִציץבְּ  אוֹ , ּבִ ֵאינוֹ  ּפִ ב, ָנקּוב ׁשֶ   :ַחּיָ

ְמקֹום ֵמֵאָליו ָהעֹוֶלה. כז ים ּבִ טּור, ְטָרׁשִ  ֲאִפּלוּ . ּפָ
ָמקֹום ַהּנֹוֵטעַ  ֵאינוֹ  ּבְ ּוב ׁשֶ טּור, ִיׁשּ ּלֹא ְוהּוא, ּפָ  ִיְהֶיה ׁשֶ
ה ֵדי עֹוׂשֶ ל ִטּפּול ּכְ ַטּפֵ ּמְ ֵפירֹוָתיו ׁשֶ ִביָאם ַעד ּבְ ּמְ  ׁשֶ
ה ָהָיה ִאם ֲאָבל. ּובְלִישּׁ  ֵדי עֹוׂשֶ ב, ִטּפּול ּכְ   :ַחּיָ

ָהָיה ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. כח רֹות מֹוֵכר ׁשֶ ל: ְוָאַמר ּפֵ  ׁשֶ
ל אוֹ , ֵהן ָעְרָלה , ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ֵהן ְרַבעי ֶנַטע ׁשֶ
לֹוִני ֵמִאישׁ : ָאַמר ַוֲאִפּלוּ  ים ּפְ   :ְלַקְחּתִ

  אילן כלאי הלכות

 רצה סימן
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , האילן הרכבת יניד

ְלֵאי. א ְכָלל ֵהם ֲהֵרי, ָהִאיָלנֹות ּכִ ֱאַמר ַמה ּבִ ּנֶ ֶ : ׁשּ
ְדךָ  ְלָאִים ִתְזַרע ֹלא ׂשָ יַצד ּכִ יב, ּכֵ ְרּכִ ִאיָלן ִאיָלן ַהּמַ , ּבְ
גֹון יב ּכְ ִהְרּכִ ל ִיחּור ׁשֶ ּפּוחַ  ׁשֶ ֶאְתרֹוג ּתַ  ֶאְתרֹוג אוֹ  ּבְ

ַתּפּוחַ  ָכל ַהּתֹוָרה ִמן לֹוֶקה ֶזה ֵריהֲ , ּבְ ין, ָמקֹום ּבְ  ּבֵ
ָאֶרץ ין ּבָ חּוץ ּבֵ יב ְוֵכן. ָלָאֶרץ ּבְ ְרּכִ ִאיָלן ָיָרק ַהּמַ  אוֹ  ּבְ
ָיָרק ִאיָלן ָכל לֹוֶקה, ּבְ   :ָמקֹום ּבְ

ָרֵאל ָאסּור. ב יחַ  ְלִיׂשְ יב ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ְלַהּנִ ְרּכִ ּיַ  לוֹ  ׁשֶ
ְלַאִים ִאיָלנוֹ    :ּכִ

ר. ג ֶאָחד ִאיָלן ְוֶזַרע ְזָרִעים ִלְזֹרעַ  ֻמּתָ ר ְוֵכן. ּכְ  ֻמּתָ
ֶאָחד ּוְלָזְרָעם ִאיָלנֹות ִזְרֵעי ְלָעֵרב ֵאין, ּכְ  ְלךָ  ׁשֶ
ְלַאִים ִאיָלנֹות ּכִ א ּבְ ָבה ֶאּלָ ְלַבד ַהְרּכָ ין, ּבִ  ִאיָלן ּבֵ
ָיָרק ין, ּבְ ִאיָלן ָיָרק ּבֵ ין, ּבְ ָיָרק ָיָרק ּבֵ ֵאינ ּבְ , ִמינוֹ  וֹ ׁשֶ
 ַעל ַמֲאָכל ֵעץ אוֹ  ַמֲאָכל ֵעץ ַעל ְסָרק ֵעץ ַוֲאִפּלוּ 

  :ְסָרק ֵעץ

ָבה ִאסּור ֵישׁ . ד ַחת ֲאִפּלוּ  ַהְרּכָ ְרַקע ּתַ גֹון, ַהּקַ  ּכְ
ֶפן ְזמֹוַרת ִהְבִריָכהּ  ַהּגֶ ַחת ׁשֶ ְרַקע ּתַ  ִלְזֹרעַ  ָאסּור, ַהּקַ
א, ָיָרק ָעֶליהָ  ן ִאם ֶאּלָ בָּ  ַעל ֵישׁ  ּכֵ ה ָעָפר הּ ּגַ לׁשָ  ׁשְ

תֹוךְ  ִהְבִריָכהּ  ַוֲאִפּלוּ . ְטָפִחים ַלַעת ּבְ ה ּדְ ְבׁשָ ּיָ  אוֹ , ׁשֶ
תֹוךְ  ל ִסילֹון ּבְ ֵני, ֶחֶרס ׁשֶ ָרשׁ  ִמּפְ ׁשְ ּנִ הּ  ׁשֶ  ֵלהּ  ַוֲהָוה ּבָ
יב ִאיָלן ָיָרק ַמְרּכִ הּ  ַעל ָהָיה ְוִאם. ּבְ ּבָ חֹות ּגַ ה ּפָ , ִמּזֶ
הּ  ַעל ִלְזֹרעַ  ָאסּור ּבָ ר ּגַ הּ  ִלְזֹרעַ  ּוֻמּתָ ִצּדָ  ֲאָבל. ּבְ
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ֶסַלע ִהְבִריָכהּ  ה ּבְ א ָעָפר ָעֶליהָ  ֵאין ֲאִפּלוּ , ָקׁשֶ  ֶאּלָ
לשׁ  עֹות ׁשָ ר, ֶאְצּבָ ה. ָעֶליהָ  ֶזַרע ְלָהִביא ֻמּתָ ּמֶ  ּבַ

ֵאין, ֲאמּוִרים ְדָבִרים ׁשֶ ר ּכְ ֶפן ִעּקַ  ִאם ֲאָבל. ִנְרֶאה ַהּגֶ
השִׁ  ְלַהְרִחיק ָצִריךְ , ִנְרֶאה ָ  ְוַאַחר רּוחַ  ְלָכל ְטָפִחים ׁשּ
ךְ  מוֹ , זֹוֵרעַ  ּכָ ַרֵחק ּכְ ּמְ ל ׁשֶ ֶפן ִמּכָ ּלֹא ְיִחיִדית ּגֶ  ׁשֶ

  :ֻהְבְרָכה

ְכַהאי ְוַדְוָקא. ה ְוָנא ּבִ ְקָרא ּגַ ּנִ ם ָעָליו ׁשֶ  ֹקֶדם ִאיָלן ׁשֵ
ִהְבִריָכהּ  ר ֲאָבל. ׁשֶ י ַעל ַאף, ָהִאיָלן ֵאֶצל ִלְזֹרעַ  ֻמּתָ  ּפִ

שָּׁ  יׁשֶ ָרק ְרׁשֵ תֹוךְ  ִנְכָנִסים ַהּיָ י ּבְ ְרׁשֵ יָון, ָהִאיָלן ׁשָ  ּכֵ
ֵאין ים ַעל ׁשֶ ָרׁשִ ָ ם ַהׁשּ ַמְבִריךְ  ַוֲאִפּלוּ . ִאיָלן ׁשֵ , ּבְ
ְוָקא ְזמֹוַרת ּדַ ֶפן ּבִ ֵני ַהּגֶ ִהיא ִמּפְ ה ׁשֶ י ַרּכָ ְרׁשֵ  ְוׁשָ

ָרִעים ְבִריךְ  ֲאָבל, ִנְכָנִסים ַהּזְ , ָחדאֶ  ֵמִאיָלן ָעָנף ַהּמַ
ר יו ַעל ִלְזֹרעַ  ֻמּתָ ּבָ ֹלשׁ  ָעָפר ָעָליו ֵאין ֲאִפּלוּ  ּגַ  ׁשָ

עֹות   :ֶאְצּבָ

ִאיָלנֹות ֵישׁ . ו ָעִלין ָלֶזה ֶזה ּדֹוִמים ּבְ רֹות אוֹ  ּבֶ ּפֵ , ּבַ
י ַעל ְוַאף ֵני ְוֵהם הֹוִאיל ֵכן ּפִ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי ִמיִנים ׁשְ

ְלַאִים יַצד. ּכִ ּפּוחַ , ּכֵ ְרְסִקין ָרדַהַחזְ  ִעם ַהּתַ  ִעם ַהּפַ
ֵקִדים ְ ָזִפין, ַהׁשּ ֵ י ַעל ַאף, ָהִרּמֹון ִעם ַהׁשּ ּדֹוִמים ּפִ  ׁשֶ

ְלַאִים, ָלֶזה ֶזה ֶזה ֶזה ּכִ ִסים ֲאָבל, ּבָ  ִעם ָהַאּגָ
רּוְסטּוֵמִלין ן ַהּקְ ִריׁשָ ְלַאִים ֵאיָנם ָהֻעְזָרִדין ִעם ְוַהּפְ  ּכִ

ֶזה ֶזה   :ּבָ

ם ָאסּור. ז רְ  ְלַקּיֵ בַהּמֻ ְלַאִים ּכָ ִרי ֲאָבל, ּכִ  ַהּיֹוֵצא ַהּפְ
ּנוּ  ר, ִמּמֶ ָעַבר ְלֶזה ַוֲאִפּלוּ , ֻמּתָ יבוֹ  ׁשֶ ר. ְוִהְרּכִ  ּוֻמּתָ
ח ב ָעָנף ִלּקַ ְרּכָ ָמקֹום ּוְלָנְטעוֹ  ֵמַהּמֻ   :ַאֵחר ּבְ
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ֵני ּזֹוֵרעַ הַ . א בּוָאה ִמיֵני ׁשְ ֵני אוֹ  ּתְ  ִעם ְיָרקֹות ִמיֵני ׁשְ
ֶרם ֶזַרע ִים לֹוֶקה ֶזה ֲהֵרי, ַהּכֶ ּתַ ּום ַאַחת, ׁשְ ְדךָ  ִמׁשּ  ׂשָ
ְלָאִים ִתְזַרע ֹלא ּום ְוַאַחת ּכִ ְרְמךָ  ִתְזַרע ֹלא ִמׁשּ  ּכַ

ְלָאִים ְזַרע ַעד ּכִ ּיִ ֶאֶרץ ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ה ִיׂשְ עֹורָ  ִחּטָ  הּוׂשְ
ַמּפֶֹלת ְוַחְרָצן ה ִאם ְוֵכן. ָיד ּבְ ָעָפר אֹוָתם ִחּפָ , ּבְ
ֵני ָזַרע ִאם ְוֵכן. לֹוֶקה  ֶזַרע אוֹ , ְוַחְרָצן ָיָרק ִמיֵני ׁשְ
בּוָאה ִמין ֶאָחד ְוֶזַרע ָיָרק ֶאָחד ַמּפֶֹלת ְוַחְרָצן ּתְ , ָיד ּבְ
ב ְוֵאינוֹ . לֹוֶקה ֶזה ֲהֵרי א ַהּתֹוָרה ִמן ַחּיָ  ַעל ֶאּלָ

ּבֹוס ָרִעים, ָבֶהם ְוַכּיֹוֵצא ְולּוף ַקּנְ ְגָמִרים ִמּזְ ּנִ  ְוִעם ׁשֶ
בּוַאת ֶרם ּתְ ָאר ֲאָבל, ַהּכֶ ָרִעים ׁשְ ְבֵריֶהם ָאסּור ַהּזְ . ִמּדִ

ְבֵריֶהם ָאסּור ְוֵכן ְלֵאי ִלְזֹרעַ  ִמּדִ ֶרם ּכִ חּוָצה ַהּכֶ  ּבְ
כִ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ִעם עֹוְדִרין ְוֵאין. ָלָאֶרץ , ְלַאִיםּבְ
ֵדי ִעּמוֹ  עֹוְקִרין ֲאָבל ְפָלה ְלַמֵעט ּכְ   :ַהּתִ

ּום ֲאסּוִרים ֵאין. ב ְלֵאי ִמׁשּ ֶרם ּכִ א ַהּכֶ בּוָאה ִמיֵני ֶאּלָ  ּתְ
ְלַבד ְיָרקֹות ּוִמיֵני ָאר ֲאָבל. ּבִ ר, ְזָרִעים ִמיֵני ׁשְ  ֻמּתָ

ֶכֶרם ְלָזְרָעם ָאר לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין. ּבְ   :ִאיָלנֹות ׁשְ

בּוָאה אוֹ  ְיָרקֹות ִלְזֹרעַ  ָאסּור. ג ַצד ּתְ ָפִנים ּבְ  אוֹ , ַהּגְ
ע ֶפן ִלּטַ ַצד ּגֶ ָרק ּבְ בּוָאה אוֹ  ַהּיָ ה ְוִאם. ַהּתְ , ֵכן ָעׂשָ
י ַעל ַאף ֵאינוֹ  ּפִ שׁ  ֶזה ֲהֵרי, לֹוֶקה ׁשֶ  ְוֶנֶאְסרוּ , ִקּדֵ

ֵניֶהם ֲהָנָאה ׁשְ ָרק ּבַ בּוָאה אוֹ  ַהּיָ ָפִנים ַהּתְ  ְוׂשֹוְרִפין ,ְוַהּגְ
ֵניֶהם ֶאת ֱאַמר, ׁשְ ּנֶ ן: ׁשֶ שׁ  ּפֶ ְקּדַ ַרע ַהְמֵלָאה ּתִ . ַהּזֶ

שׁ  ַוֲאִפּלוּ  ל ַהּקַ בּוָאה ׁשֶ ל ְוָהֵעִצים ּתְ ָפִנים ׁשֶ  ָהֵאּלוּ  ּגְ
ֲהָנָאה ֲאסּוִרים ֶהם ַיִסיק ְוֹלא, אֹוָתם ְוׂשֹוְרִפים ּבַ  ּבָ
ּנּור ל ְולא, ְוִכיַרִים ּתַ ֵ ֶהם ְיַבׁשּ אֵ  ּבָ ֵרָפָתן שׁ ּבְ   :ׂשְ

ם ְוֶאָחד ַהּנֹוֵטעַ  ֶאָחד. ד יָון, ַהְמַקּיֵ ָרָאה ּכֵ ְלַאִים ׁשֶ  ּכִ
ַכְרמוֹ  ָצְמחוּ  יָחם ּבְ שׁ  ֶזה ֲהֵרי, ְוִהּנִ  ָאָדם ְוֵאין. ִקּדֵ
שׁ  ָבר ְמַקּדֵ ֵאינוֹ  ּדָ ּלוֹ  ׁשֶ ךְ  ְלִפיָכךְ . ׁשֶ ַסּכֵ ְפנוֹ  ַהּמְ  ַעל ּגַ
י ּבֵ בּוָאתוֹ  ּגַ ל ּתְ שׁ  ,ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ְפנוֹ  ִקּדֵ ה ְוֹלא ּגַ ׁשָ  ִנְתַקּדְ

בּוָאה ךְ . ַהּתְ ֶפן ִסּכֵ בּוָאתוֹ  ַעל ֲחֵברוֹ  ּגֶ שׁ , ּתְ  ִקּדֵ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן רצו הלכות כלאי הכרם
  

 

622

  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 טו
 טו

בּוָאתוֹ  שׁ  ְוֹלא ּתְ ֶפן ִקּדֵ ךְ . ֲחֵברוֹ  ּגֶ ֶפן ִסּכֵ  ַעל ֲחֵברוֹ  ּגֶ
בּוַאת שׁ  ֹלא, ֲחֵברוֹ  ּתְ ֵני, ֵמֶהם ֶאָחד ִקּדֵ  ַהּזֹוֵרעַ  ֶזה ּוִמּפְ
ְרמוֹ  בִ  ּכַ ְ ׁשּ ׁשוֹ  ֹלא יִעיתּבַ   :ִקּדְ

ְלַאִים ָהרֹוֶאה. ה ֶכֶרם ּכִ ָמן ֲחֵברוֹ  ּבְ  ֶזה ֲהֵרי, ְוִקּיְ
ֲהָנָיָתן ָאסּור ָהרֹוֶאה ִרים ָאָדם ְוָכל ּבַ ֶהם ֻמּתָ  ְוֵאּלוּ . ּבָ
ָמן ַעל ִקּיְ ֶרם ּבַ ישׁ  ָהָיה ַהּכֶ מוֹ , ָאָדם ְלָכל אֹוָתם ַמְקּדִ  ּכְ

ַאְרנוּ  ּבֵ   :ׁשֶ

ס. ו ַרעשֶׁ  ָהַאּנָ ְלַאִים ּזָ ֶכֶרם ּכִ עוּ  ִאם, ֲחֵברוֹ  ּבְ ּקְ ּתַ  ִנׁשְ
ָעִלים י ַעל ַאף ַהּבְ ּלֹא ּפִ שׁ  ֶזה ֲהֵרי, ִנְתָיֲאׁשוּ  ׁשֶ  ִמן ִקּדֵ
עוּ  ֹלא ְוִאם. ַהּתֹוָרה ּקְ ּתַ ָעִלים ִנׁשְ י ַעל ַאף, ַהּבְ  ּפִ

ְתָיֲאׁשוּ  ּנִ שׁ  ֵאינוֹ , ׁשֶ א ְמַקּדֵ ְבֵרי ֶאּלָ   :סֹוְפִרים ִמּדִ

ָעְקָרה ָהרּוחַ . ז ֵארֹות ׁשֶ ֶפן ּפְ ְלָחה ַהּגֶ  ַעל אֹוָתם ְוׁשָ
בּוָאה ד אֹוָתם ִיְגּדֹר, ַהּתְ  ְולא ֹאֶנס ֵאְרעוֹ  ְוִאם. ִמּיָ

ָקן ִרים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ִסּלְ ׁשוּ  ְוֹלא ֻמּתָ   :ִנְתַקּדְ

ס. ח ַרע ַאּנָ ּזָ ֶרם ֶאת ׁשֶ ֵצא, ַהּכֶ ּיֵ ׁשֶ ס ּכְ ַרע ִיְקֹצר ָהַאּנָ  ַהּזֶ
ֻחּלוֹ  ַוֲאִפּלוּ , דִמיָּ  ל ּבְ  ָמָצא ֹלא ְוִאם. מֹוֵעד ׁשֶ

ִלישׁ  ַעד ָלֶהם יֹוִסיף, ּפֹוֲעִלים ָכָרן ׁשְ ׂשְ ׁשוּ . ּבִ ּקְ ּנוּ  ּבִ  ִמּמֶ
ּלֹא אוֹ , יֹוֵתר שׁ  ֶזה ֲהֵרי, ּפֹוֲעִלים ָמָצא ׁשֶ ַנַחת ְמַבּקֵ  ּבְ
ָהה ְוִאם. ְוקֹוֵצר ּתַ ַרע ִנׁשְ יעַ  ַעד ַהּזֶ ּגִ ּיַ  ָלעֹוָנה ׁשֶ

שׁ  ַקּדֵ ּמְ שׁ  ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶ ֵניֶהם ְוֵיָאְסרוּ  ִקּדֵ   :ׁשְ

בּוָאה ֵמֵאיָמַתי. ט ים ָיָרק אוֹ  ּתְ ׁשִ ִריׁשוּ , ִמְתַקּדְ ׁשְ ּיַ ֶ . ִמׁשּ
ָעׂשוּ , ַוֲעָנִבים ּיֵ ֶ פֹול ִמׁשּ ָבן ּכְ   :ַהּלָ

ֶרם. י ּלא ּכֶ יעוּ  ׁשֶ פֹול ִלְהיֹות ֲעָנָביו ִהּגִ ָבן ּכְ א ַהּלָ  ֶאּלָ
תֹוכוֹ  ְוָזַרע, ּבֶֹסר ֵהם ֲעַדִין בּוָאה אוֹ  ָיָרק ּבְ , ּתְ

ִריׁשוּ  שׁ  ֹלא ֶזה ֲהֵרי, ְוִהׁשְ י ַעל ְוַאף. ִקּדֵ  קֹוְנִסין ֵכן ּפִ
ַרע ְואֹוְסִרין אֹותוֹ  ר ַהּבֶֹסר ֲאָבל, ַהּזֶ  ָעַקר ְוִאם. ֻמּתָ
ַרע ֲעׂשוּ  ֹקֶדם ַהּזֶ ּיַ פֹול ָהֲעָנִבים ׁשֶ ָבן ּכְ  ֶזה ֲהֵרי, ַהּלָ
ֲהָנָאה רֻמתָּ  ָצָתן. ּבַ פֹול ַנֲעׂשוּ  ִמּקְ ָבן ּכְ ָצָתן ַהּלָ  ֹלא ּוִמּקְ

ֲעׂשוּ  ֶאת, ַנֲעׂשוּ  ּנַ ׁשוּ  ׁשֶ ּלֹא ְוֶאת, ִנְתַקּדְ , ַנֲעׂשוּ  ׁשֶ
ִרים   :ֻמּתָ

ֲעׂשוּ  ֲעָנִבים. יא ּנַ פֹול ׁשֶ ָבן ּכְ ן ְוָזַרע ַהּלָ ִצּדָ בּוָאה ּבְ  ּתְ
ַרע ְוָלַקט ְיָרקֹות ִמיֵני אוֹ  ִרישׁ  ֹקֶדם ַהּזֶ ׁשְ ּיַ  ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶ

ר ֲהָנָאה ֻמּתָ ִרישׁ  ְוִאם. ּבַ   :ָאסּור, ִהׁשְ

ֶפן. יב ְבׁשוּ  ּגֶ ּיָ הּ  ֶהָעִלים ׁשֶ ּלָ ֶדֶרךְ  ְוָנְפלוּ  ׁשֶ יַבשׁ  ּכְ ּתִ  ׁשֶ
ֶפן יֵמי ַהּגֶ הּ  ִלְזֹרעַ  ָאסּור, ַהּקֹר ּבִ ִצּדָ  אוֹ  ָיָרק ּבְ

בּוָאה שׁ  ֹלא ָזַרע ְוִאם, ּתְ ָעִציץ ַהּזֹוֵרעַ  ןְוכֵ . ִקּדֵ  ּבְ
ֵאינוֹ  ח ָנקּוב ׁשֶ ּנָ ֶכֶרם ַהּמֻ שׁ  ֹלא, ּבְ ין, ִקּדֵ  אֹותוֹ  ּוַמּכִ
ת ֶאֶרץ הּוא ֲהֵרי, ָנקּוב ָעִציץ ֲאָבל. ַמְרדּות ַמּכַ   :ּכְ

ֶכֶרם עֹוֵבר ָהָיה. יג ּנוּ  ְוָנְפלוּ  ּבְ ְצאוּ  אוֹ , ְזָרִעים ִמּמֶ ּיָ  ׁשֶ
ָבִלים ִעם ִים ִעם אוֹ  ַהּזְ ָהָיה אוֹ , ַהּמַ  זֹוֶרה אוֹ  זֹוֵרעַ  ׁשֶ

ֶדה ׂשָ ָרִעים ְוָנְפלוּ  ַלֲאחֹוָריו ָהרּוחַ  ְוִסֲעַרּתוּ  ָלָבן ּבְ  ַהּזְ
ֶרם ּכֶ שׁ  ֹלא ֶזה ֲהֵרי, ְוָצְמחוּ  ּבַ ֱאַמר, ִנְתַקּדֵ ּנֶ ר: ׁשֶ  ֲאׁשֶ
ְזַרע ב. ָזַרע ֹלא ְוֶזה ּתִ ְרֶאה ַלֲעֹקר ְוַחּיָ ּיִ ׁשֶ  ְוִאם, ּכְ
ָמן שׁ  ֶזה ֲהֵרי ִקּיְ  ְוָרָאה ְלָפָניו ָהרּוחַ  ִסֲעַרּתוּ  ְוִאם. ִקּדֵ

ָרִעים ְפלוּ  ַהּזְ ּנָ ֶרם ׁשֶ זֹוֵרעַ  ֶזה ֲהֵרי, ַלּכֶ  ְוֵכיַצד. ּכְ
ה ִבים ָצְמחוּ  ִאם, ַיֲעׂשֶ ה ַיַהְפֵכם, ָהֲעׂשָ ַמֲחֵרׁשָ . ְוַדּיוֹ  ּבְ
ֲעׂשוּ  ְמָצָאם ְוִאם ּנַ ץ, ָאִביב ׁשֶ ֵדי ָאִביב אֹותוֹ  ְיַנּפֵ  ּכְ
ַהּכֹל, ִחיתוֹ ְלַהשְׁ  ֲהָנָאה ָאסּור ׁשֶ  ְמָצָאם ְוִאם. ּבַ

ים ֲעׂשִ ּנַ ָגן ׁשֶ ֵרף ֶזה ֲהֵרי, ּדָ ָ ׂשּ  אֹוָתם ָרָאה ְוִאם. ּתִ
ָמם א ֲהֵרי, ְוִקּיְ ְרפוּ  ֶאּלָ ָ ָפִנים ִעם ִיׂשּ  ַהְסמּוכֹות ַהּגְ
  :ָלֶהם

ֶכֶרם ָהרֹוֶאה. יד ב ּבְ ֵאין ֶעׂשֶ ֶרךְ  ׁשֶ ֵני ּדֶ , הּ ְלָזְרעָ  ָאָדם ּבְ
י ַעל ַאף הּוא ּפִ ִקּיּומוֹ  רֹוֶצה ׁשֶ , ִלְרפּוָאה אוֹ  ִלְבֵהָמה ּבְ
שׁ  ֹלא ֶזה ֲהֵרי ם ַעד ִקּדֵ ַקּיֵ ּיְ ָבר ׁשֶ מֹותוֹ  ּדָ ּכְ ִמים ׁשֶ  ְמַקּיְ
אֹותוֹ  ָהָעם ֹרב יַצד. ָמקֹום ּבְ ם, ּכֵ ֶכֶרם קֹוִצים ַהְמַקּיֵ , ּבְ

ֲעָרב רֹוִצים ּבַ קֹוִצים ׁשֶ יֶהם ּבְ שׁ  ֶזה ֵריהֲ , ִלְגַמּלֵ . ִקּדֵ
סּום ָהִאירּוס ת ְוַהּקֵ ּנַ ֶלךְ  ְוׁשֹוׁשַ ָאר ַהּמֶ , ְזָרִעים ִמיֵני ּוׁשְ
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ְלַאִים ֵאיָנם ֶכֶרם ּכִ ְנּדֹוס. ּבְ ֶפן ְוֶצֶמר ַהּקִ  ֵהם ֲהֵרי, ּגֶ
ָאר ׁשְ ים ְיָרקֹות ִמיֵני ּכִ ׁשִ ֶכֶרם ּוְמַקּדְ ל ְוֵכן. ּבְ  ִמיֵני ּכָ
ִאים ׁשָ עֹוִלים ּדְ ֶדה ןֵמֲאֵליהֶ  ׁשֶ ָ ׂשּ ים ֵהם ֲהֵרי, ּבַ ׁשִ  ְמַקּדְ
ֶכֶרם ְצִרי ּופֹול. ּבְ שׁ  ְוֵאינוֹ  הּוא ְזָרִעים ִמין, ַהּמִ   :ְמַקּדֵ

ִנים. טו ֶרד ַהּקָ  ְוֵאיָנם ֵהם ִאיָלן ִמיֵני ְוָהֲאָטִדין ְוַהּוֶ
ְלַאִים ֶכֶרם ּכִ ָלל ֶזה. ּבְ ל: ַהּכְ רוֹ  ָעִלין ַהּמֹוִציא ּכָ , ֵמִעּקָ

ֵאינוֹ  ְוָכל. ָרקיָ  ֶזה ֲהֵרי רוֹ  ָעִלין מֹוִציא ׁשֶ  ֲהֵרי, ֵמִעּקָ
ָלף. ִאיָלן ֶזה ָבר ְלָכל ִאיָלן, ְוַהּצָ   :ּדָ

ֶכֶרם ָיָרק ָהרֹוֶאה. טז יעַ : ְוָאַמר ּבְ ַאּגִ ׁשֶ ֶטּנוּ  לוֹ  ּכְ , ֲאַלּקְ
ר יעַ . ֻמּתָ ֶאֱחֹזר: ְוָאַמר ֵמָעָליו ְוָעַבר לוֹ  ִהּגִ ׁשֶ  לוֹ  ּכְ

ֶטּנוּ  ָהה ִאם, ֲאַלּקְ הֹוִסיף ַעד ׁשָ ק ֶאָחד ׁשֶ  ֲהֵרי', ק' ּבְ
שׁ  ֶזה   :ִקּדֵ

ָעִציץ ַלֲעֹבר ָאסּור. יז רּועַ  ָנקּוב ּבְ ּזָ תֹוךְ  ָיָרק ּבוֹ  ׁשֶ  ּבְ
ֶרם יחוֹ  ְוִאם. ַהּכֶ ַחת ִהּנִ ֶפן ּתַ ָהה ַהּגֶ ּתַ ם ְוִנׁשְ ָאֶרץ ׁשָ  ּבָ
ֵדי אַתִים ֶאָחד ְלהֹוִסיף ּכְ שׁ  ֶזה ֲהֵרי, ִמּמָ   :ִקּדֵ

ָצל. יח ָטעוֹ  ּבָ ּנְ ֶכֶרם ׁשֶ ךְ  ְוַאַחר ּבְ ֶרם ֶנֱעַקר ּכָ , ַהּכֶ
ךְ  ְוַאַחר ָצִלים ָצְמחוּ  ּכָ ר ִמן ּבְ טּועַ  ָהִעּקָ  ַעל ַאף, ַהּנָ

י ַרּבוּ  ּפִ ּדּוִלים ׁשֶ רוֹ  ַעל ַהּגִ ָמאַתִים ִעּקָ  אֹותוֹ  ֲהֵרי, ּבְ
ר ִאסּורוֹ  ָהִעּקָ ֵאין, ּבְ ּדּוֵלי ׁשֶ ר ּגִ ר תאֶ  ַמֲעִלין ֶהּתֵ  ָהִעּקָ
  :ָהָאסּור

בּוָאה ַהּזֹוֵרעַ . יט ֶכֶרם ָיָרק אוֹ  ּתְ מוֹ  אוֹ  ּבְ  ַעד ַהְמַקּיְ
הֹוִסיף ָמאַתִים ׁשֶ שׁ  ֶזה ֲהֵרי, ּבְ ָפִנים ִמן ְמַקּדֵ  ַהּגְ

ְסִביבֹוָתיו ה ז"ט ׁשֶ  ְוֹלא ֲעֻגּלֹות, רּוחַ  ְלָכל ַאּמָ
עֹות ל ְורֹוִאים, ְמֻרּבָ ָרְחּבוֹ  ָהִעּגּול ּכָ ה ב"ל ׁשֶ  ַאּמָ

ִאּלוּ  ּלוֹ  הּוא ּכְ ֶפן ְוָכל, ָיָרק ָמֵלא ּכֻ ְהֶיה ּגֶ ּתִ תֹוךְ  ׁשֶ  ּבְ
ה ֶזה ִעּגּול ׁשָ ָרק ִעם ִנְתַקּדְ חּוץ ְוָכל, ַהּיָ  ָלִעּגּול ׁשֶ
ת ֵאיָנהּ  ׁשֶ   :ִמְתַקּדֶ

ה. כ ּמֶ ָהָיה, ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ ׁשֶ ין ּכְ ְפֵתי ּבֵ  ָהִעּגּול ׂשִ
ה ָפִנים רֹותׁשוּ  ּוֵבין ַהּזֶ חּוָצה ַהּגְ ' ד ַעל יֹוֵתר לוֹ  ׁשֶ

יֵניֶהם ָהָיה ִאם ֲאָבל. ַאּמֹות ע ּבֵ  ְמֻצְמָצמֹות ַאּמֹות ַאְרּבַ
חֹות אוֹ  ִאּלוּ  ָהִעּגּול ֶאת רֹוִאין, ּפָ יעַ  ּכְ ּוָרה ִהּגִ  ַלׁשּ

ה' מ ָהִעּגּול ֹרַחב ּוְכִאּלוּ  לוֹ  ַהְסמּוָכה ל ְורֹוִאין, ַאּמָ  ּכָ
ֶפן תִּ  ּגֶ תֹוךְ  ּפֹלׁשֶ ל ֶזה ִעּגּול ּבְ ִעים ׁשֶ ה ַאְרּבָ  ֲהֵרי ַאּמָ
ת ִהיא ׁשֶ   :ִמְתַקּדֶ

ה. כא ּמֶ ָבִרים ּבַ זֹוֵרעַ , ֲאמּוִרים ּדְ ם אוֹ  ּבְ  ּתֹוךְ  ְמַקּיֵ
ֶרם ּזֹוֵרעַ  ֲאָבל. ַהּכֶ ֶרם חּוץ ּבַ  ֶזה ֲהֵרי, לוֹ  ְוָסַמךְ  ַלּכֶ
שׁ  י ְמַקּדֵ ּתֵ ל ׁשּורֹות ׁשְ ָפִנים ׁשֶ ַרע מּוכֹותַהסְ  ּגְ , ַלּזֶ
ֹאֶרךְ  לֹוַמר רֹוֶצה ל ּבְ ַרע ּכָ  חּוץ ַאּמֹות' ד ְוָיֵתר, ַהּזֶ
ַרע שׁ , ַלּזֶ ַרע ִמן ּוִמְתַקּדֵ ֹאֶרךְ  ַאּמֹות' ד ֹרַחב ַהּזֶ ל ּבְ  ּכָ

ּוָרה ל ַהׁשּ ֶרם ׁשֶ ַצד ָזַרע ְוִאם. ּכֶ ֶפן ּבְ  ֵאינוֹ , ְיִחיִדית ּגֶ
שׁ  ַרע ְמַקּדֵ א ֵמַהּזֶ ה ֶאּלָ ָ ׁשּ   :רּוחַ  ְלָכל ְטָפִחים ׁשִ

ה. כב חּוָתה, ַיְלּדָ ַפח ּפְ ת ֵאיָנהּ , ִמּטֶ ׁשֶ  ֶאת ְמַקּדֶ
ָרִעים ה. ַהּזְ ּמֶ ִים, ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ ּתַ ׁשְ ֶנֶגד ּבִ ִים ּכְ ּתַ  ׁשְ
ל ִאם ֲאָבל, ָזָנב יֹוֵצאת ְוַאַחת ֶרם ּכָ ן ַהּכֶ  ֶזה ֲהֵרי, ּכֵ
שׁ    :ְמַקּדֵ

י. כג ּתֵ ּנֹות ׁשְ ב ַעל זוֹ  ּגִ ְחּתֹוָנה, זוֹ  ּגַ ֶרם ֲעׂשּוָיה ַהּתַ , ּכֶ
הּוא ַעד ָהֶעְליֹוָנה ֶאת זֹוֵרעַ  יעַ  ׁשֶ  ְטָפִחים' י ַלֲאִויר ַמּגִ
ֶרם ָקרֹוב ֲאִויר, ַלּכֶ ָרה ׁשֶ ֶרם ָסמּוךְ  ְטָפִחים ֲעׂשָ  אוֹ  ַלּכֶ
 ָהְיָתה ְוִאם. ְזָרִעים ּבוֹ  ִלְזֹרעַ  ָאסּור ְיִחיִדית ְלֶגֶפן

ֶרם ֲעׂשּוָיה הָהֶעְליֹונָ  ְחּתֹוָנה ֶאת זֹוֵרעַ  ֶזה ֲהֵרי, ּכֶ  ַהּתַ
הּוא ַעד יעַ  ׁשֶ ה ַמּגִ ה ְלַמּטָ לׁשָ ְ ר ְטָפִחים ִמׁשּ  ֵמִעּקַ

ָפִנים   :ַהּגְ

ָהְיָתה ִמי. כד ֵדהוּ  ׁשֶ בּוָאה אוֹ  ָיָרק ְזרּוָעה ׂשָ  ְוִנְמַלךְ  ּתְ
ע הּ  ִלּטַ ָפִנים ּבָ ָרִעים ֶאת הֹוֵפךְ , ּגְ ַמחֲ  ַהּזְ הּבְ  ְוַאַחר ֵרׁשָ
ךְ  ע ְוֹלא. נֹוֵטעַ  ּכָ ךְ  ְוַאַחר ִיּטַ   :ַיֲהֹפךְ  ּכָ

ָפִנים ְנטּוָעה ָהְיָתה. כה הּ  ִלְזֹרעַ  ְוִנְמַלךְ  ּגְ , ְזָרִעים ּבָ
ֵרשׁ  ָפִנים ֶאת ְמׁשָ ךְ  ְוַאַחר ַהּגְ ָרִעים ֶאת זֹוֵרעַ  ּכָ . ַהּזְ
ָפִנים ֶאת ָלֹקץ ָרָצה ְוִאם ּלֹא ַעד, ַהּגְ אֵ  ׁשֶ ָ  ֵמֶהן רִיׁשּ
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א חֹות ֶאּלָ ַפח ּפָ ר ֶזה ֲהֵרי, ָלָאֶרץ ָסמּוךְ  ִמּטֶ  ִלְזרֹעַ  ֻמּתָ
ךְ  ְוַאַחר ֵרשׁ  ַיֲחֹזר ּכָ ָאר ֶאת ִויׁשָ ׁשְ ָאֶרץ ַהּנִ ָפִנים ּבָ   :ֵמַהּגְ

ְבִריךְ . כו ָפִנים' ג ַהּמַ ֵריֶהם ּגְ  ֵישׁ  ִאם, ִנְרִאים ְוִעּקְ
יֵניֶהם ָאר ִמְצָטְרִפים וּ ֵאלּ  ֲהֵרי' ח ַעד ַאּמֹות' ִמד ּבֵ  ִלׁשְ
ָפִנים , ָלאו ְוִאם. ִהְבִריָכן ֹלא ּוְכִאּלוּ , ָהעֹוְמדֹות ּגְ
חֹות ָהיוּ . ִמְצָטְרפֹות ֵאיָנם  ִמְצָטְרִפים ֵאיָנם', ִמג ּפָ
א ה ֵמֶהם ַמְרִחיק ֶאּלָ ָ ׁשּ   :ְוזֹוֵרעַ , רּוחַ  ְלָכל ְטָפִחים ׁשִ

ל. כז ַחת ַהּזֹוֵרעַ  ּכָ ִריִגים ּתַ ָ  ִמן ַהּיֹוְצִאים ְוֶהָעִלים ַהׂשּ
ֶפן שׁ  ֶזה ֲהֵרי, ַהּגֶ י ַעל ְוַאף ִקּדֵ ַרע ּפִ ַהּזֶ  ָרחֹוק ׁשֶ
ר ֶפן ֵמִעּקַ ה ַהּגֶ ּמָ ֶפן ֶאת ִהְדָלה. ַאּמֹות ּכַ  ִמְקָצת ַעל ַהּגֶ

יִפירֹות ַחת ִיְזַרע ֹלא ֶאּפִ יִפירֹות מֹוַתר ּתַ  ְוַאף, ָהֶאּפִ
י ַעל ֵאין ּפִ ִריִגים ְוֹלא םָעִלי ֹלא ֲעֵליֶהם ׁשֶ  ְוִאם. ׂשָ
ַרע ְוֵאין הֹוִאיל, ָזַרע ַחת ַהּזֶ ֶפן ְסָכךְ  ּתַ  ֶזה ֲהֵרי, ַהּגֶ
ר ֶפן ִהְדָלה ִאם ְוֵכן. ֻמּתָ י ִמְקָצת ַעל ַהּגֶ ּדֵ  ִאיָלן ּבַ

ֵאינוֹ  ה ׁשֶ רֹות עֹוׂשֶ גֹון, ּפֵ רֹושׁ  ָהֶאֶרז ּכְ  ִאם ֲאָבל. ְוַהּבְ
ר ֶזה ֲהֵרי, ַמֲאָכל ִאיָלן ִמְקָצת ַעל ִהְדָלה  ִלְזֹרעַ  ֻמּתָ
ַחת י ּתַ ּדֵ ּלֹא ָהִאיָלן ּבַ כוּ  ׁשֶ ִריֵגי ֲעֵליֶהם ִנְמׁשְ ֶפן ׂשָ , ַהּגֶ
ֵאין ל ָאָדם ׁשֶ הוּ  ַמֲאָכל ִאיָלן ְמַבּטֵ יִפירֹות ְועֹוׂשֶ  ֶאּפִ
ֶפן כוּ  ְוִאם. ַלּגֶ ִריִגים ִנְמׁשְ ָ ַרע ַאַחר ַהׂשּ ּזָ כוּ , ׁשֶ  ַעל ְוִסּכְ
ַרע   :ַאַחר ְלָמקֹום ֲחִזיָרםמַ  ֶזה ֲהֵרי, ַהּזֶ

ַחת ַהּזֹוֵרעַ . כח יִפירֹות מֹוַתר ּתַ ַחת אוֹ , ָהֶאּפִ  מֹוַתר ּתַ
ֵאינוֹ  ָהִאיָלן ה ׁשֶ רֹות עֹוׂשֶ כוּ , ּפֵ ִריֵגי ְוִנְמׁשְ ֶפן ׂשָ  ַהּגֶ
כוּ  ָרִעים ַעל ְוִסּכְ מוֹ  ָאסּור ֶזה ֲהֵרי, ַהּזְ  אוֹ  ְלַקּיְ

ִריִגים ְלַהֲחִזיר ָ א, ַהׂשּ ה יַצדכֵּ  ֶאּלָ ַרע עֹוֵקר, עֹוׂשֶ   :ַהּזֶ

 ְלָפְסָקן ֲעֵליֶהם ְוָחס ֶהָעִריס ִמן ַהּיֹוְצִאים ָקִנים. כט
ֵדי ּלֹא ּכְ ִחית ׁשֶ יִפירֹות ַיׁשְ ר ֶזה ֲהֵרי, ָהֶאּפִ  ִלְזרֹעַ  ֻמּתָ

יֶהן ְחּתֵ יָחם ְוִאם. ּתַ ֵדי ִהּנִ כוּ  ּכְ ַהּלְ ּיְ ִריִגים ָעָליו ׁשֶ ָ  ַהׂשּ
יֶהן ִלְזֹרעַ  ָאסּור ֶזה ֲהֵרי, ִאיםַהּיֹוצְ  ְוֶהָעִלים ְחּתֵ   :ּתַ

ַרח. ל ִלית ִמן אוֹ  ֶהָעִריס ִמן ַהּיֹוֵצא ּפֶ  אֹותוֹ  רֹוִאין ַהּדָ
ִאּלוּ  ֹקֶלת ּכְ לּוָיה ִמׁשְ  ִלְזרֹעַ  ְוָאסּור ָהָאֶרץ ַעד ּבוֹ  ּתְ
יו ְחּתָ  ָאסּור, ְלִאיָלן ֵמִאיָלן ְזמֹוָרה ַהּמֹוֵתחַ  ְוֵכן. ּתַ
יהָ תַּ  ִלְזֹרעַ  ר. ְחּתֶ ִמי אוֹ  ֶחֶבל ָקׁשַ ְזמֹוָרה ּגֶ ר ּבִ  ְוָקׁשַ
ִאיָלן ָהֶאָחד ָהֹראשׁ  ר ֶזה ֲהֵרי, ּבָ ַחת ִלְזֹרעַ  ֻמּתָ  ּתַ
ֵדי ֶזה ֶחֶבל ָמַתח ְוִאם. ַהֶחֶבל כוּ  ּכְ ַהּלְ ּיְ  ָעָליו ׁשֶ

ִריִגים יִפירֹות הּוא ֲהֵרי, ְוֶהָעִלים ַהׁשָ ֶאּפִ  ְוָאסּור ּכְ
ְחתָּ  ִלְזֹרעַ    :יוּתַ

א. לא ַצד ִלְזֹרעַ  ַהּבָ ֶרם ּבְ ע ַמְרִחיק, ַהּכֶ  ַאּמֹות ַאְרּבַ
ֵרי ָפִנים ֵמִעּקְ ֶפן ְוִאם. ְוזֹוֵרעַ , ַהּגְ , ִהיא ְיִחיִדית ּגֶ
הּ  ַמְרִחיק ּנָ ה ִמּמֶ ָ ׁשּ   :ְוזֹוֵרעַ , ְטָפִחים ׁשִ

ל ַאַחת ׁשּוָרה ָהְיָתה. לב ָפִנים ׁשֶ ַצד זוֹ  ּגְ  ַוֲאִפּלוּ , זוֹ  ּבְ
ֶרם ֶזה ֵאין, ֵמָאה ןהֵ  א ּכֶ ֶגֶפן ֶאּלָ  ּוַמְרִחיק, ְיִחיִדית ּכְ
ּוָרה ִמן ה ַהׁשּ ָ ׁשּ י ָהיוּ . ְוזֹוֵרעַ , ְטָפִחים ׁשִ ּתֵ , ׁשּורֹות ׁשְ
ֶרם ֶזה ֲהֵרי ל ַאּמֹות' ד ְלַהְרִחיק ְוָצִריךְ  ּכֶ , ַצד ִמּכָ

ךְ  ְוַאַחר ה. ִיְזַרע ּכָ ָכל ִיְהֶיה ְוַכּמָ  ָפִניםגְּ ' ג, ׁשּוָרה ּבְ
ה. יֹוֵתר אוֹ  ּמֶ ָבִרים ּבַ ָהָיה, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ין ּכְ ל ּבֵ ֶפן ּכָ  ּגֶ

ין ָהָיה ִאם ֲאָבל'. ח ְוַעד ַאּמֹות' ִמד ְוֶגֶפן י ּבֵ ּתֵ  ׁשְ
ּורֹות קֹום חּוץ, ַאּמֹות' ח ַהׁשּ ָפִנים ִמּמְ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ַהּגְ

לֹות ֻמְבּדָ ֶרם ְוֵאיָנם ִמּזוֹ  זוֹ  ּכְ  ַמְרִחיק ינוֹ ְואֵ , ֶאָחד ּכֶ
א ל ְטָפִחים' ו ֶאּלָ יֵניֶהם ָהָיה ִאם ְוֵכן. ׁשּוָרה ִמּכָ  ּבֵ
חֹות ֶגֶפן ֵאּלוּ  ֲהֵרי', ִמד ּפָ  ְטָפִחים' ו ּוַמְרִחיק ַאַחת ּכְ
  :רּוחַ  ְלָכל

י ַעל ַאף, ׁשּורֹות' ג ָהיוּ . לג שׁ  ּפִ ּיֵ יֵניֶהם ׁשֶ חֹות ּבֵ  ּפָ
ֶרם ֵאּלוּ  ֲהֵרי', ִמד ִאּלוּ  ָהֶאְמָצִעּיֹות ֶאת ןְורֹוִאי ּכֶ  ּכְ

  :ֵאיָנם

ל ּוֵבין ׁשּורֹות' ג ָהיוּ . לד  ַאּמֹות' ח ְוׁשּוָרה ׁשּוָרה ּכָ
ין זֹוֵרעַ  ֶזה ֲהֵרי, יֹוֵתר אוֹ  ּורֹות ּבֵ  ַהּנֹוֵטעַ  ְלִפיָכךְ . ַהׁשּ
ְרמוֹ  ֶאת ה ּכַ ִחּלָ ין ְוִהְרִחיק, ִמּתְ ל ּבֵ ' ח ְוׁשּוָרה ׁשּוָרה ּכָ
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רמֻ , ַאּמֹות ל ּוַמְרִחיק ְלתֹוכוֹ  ֶזַרע ְלָהִביא ּתָ  ׁשּוָרה ִמּכָ
ה ְוׁשּוָרה ָ ׁשּ ְלַבד ְטָפִחים ׁשִ , לוֹ  חּוָצה ָזַרע ִאם ֲאָבל. ּבִ
ּוָרה ְלַהְרִחיק ָצִריךְ  ָאר ַאּמֹות' ד ַהִחיצֹוָנה ִמׁשּ ׁשְ  ּכִ

ָרִמים ין ְוֵאין. ַהּכְ ין ּדִ ּורֹות ּבֵ ל ַהׁשּ ֶרם ֶזה ׁשֶ ֶכֶרם ַהּכֶ  ּכְ
ֶאְמָצעוֹ  ָחֵרבשֶׁ  ֲהֵרי, ּבְ ה ׁשֶ ִחּלָ   :ְמֻרָחִקים ְנָטָעם ִמּתְ

ֶדה ָהְיָתה. לה ׂשָ ל ַאַחת ׁשּוָרה זוֹ  ּבְ ָפִנים ׁשֶ ֵדה, ּגְ  ּוִבׂשְ
הּ  ַאֶחֶרת ׁשּוָרה ֲחֵברוֹ  ֶנְגּדָ י ַעל ַאף, ָלהּ  ְקרֹוָבה, ּכְ  ּפִ

ְפִסיק ּמַ ֵניֶהם ׁשֶ ֶרךְ  ּבְ ִחיד ּדֶ ֶרךְ  אוֹ  ַהּיָ יםָהרַ  ּדֶ ֵדר אוֹ  ּבִ  ּגָ
הּוא ָרה ָנמּוךְ  ׁשֶ  ִמְצָטְרפֹות ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ְטָפִחים ֵמֲעׂשָ
יֶהן ִלְהיֹות ּתֵ ֶרם ׁשְ ְהֶיה ְוהּוא. ּכֶ ּיִ יֵניֶהם ׁשֶ חֹות ּבֵ  ּפָ

  :'ֵמח

ָאֶרץ ַאַחת ׁשּוָרה ָנַטע. לו ְדֵרָגה ַאַחת ְוׁשּוָרה ּבָ ּמַ , ּבַ
בֹוָהה ִאם ְדֵרָגה ּגְ ָרה ֵמָהֶאֶרץ ַהּמַ  ֵאיָנם, ְטָפִחים ֲעׂשָ

חֹות. ִמְצָטְרִפים אן ּפָ   :ִמְצָטְרִפין, ִמּכָ

ָפִנים ָחֵמשׁ  ַהּנֹוֵטעַ . לז ִים, ּגְ ּתַ ֶנֶגד ׁשְ ִים ּכְ ּתַ  ְוַאַחת ׁשְ
ֶרם ִנְקָרא ֶזה ֲהֵרי, ָזָנב יֹוֵצאת  ְלַהְרִחיק ְוָצִריךְ  ָקָטן ּכֶ
ִים ןְנָטעָ  ִאם ֲאָבל. רּוחַ  ְלָכל ַאּמֹות' ד ֵמֶהן ּתַ  ׁשְ
ֶנֶגד ִים ּכְ ּתַ ֶאְמַצע ְוַאַחת ׁשְ ׁשּוָרה' ג אוֹ , ּבָ ִים ּבְ ּתַ  ּוׁשְ
ן ֶנְגּדָ ׁשּוָרה ּכְ ה ּבְ ִנּיָ ֶרם ֵאיָנם, ׁשְ  ֵמֶהם ַמְרִחיק ְוֵאינוֹ  ּכֶ
א   :רּוחַ  ְלָכל ְטָפִחים' ו ֶאּלָ

ֶרם. לח ָחַרב ּכֶ ט ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם, ׁשֶ ר ְלַלּקֵ ָפִנים ֶעׂשֶ  ְלָכל ּגְ
ית ִים ְנטּועֹות ְוִיְהיוּ  ְסָאה ּבֵ ּתַ ֶנֶגד ׁשְ ִים ּכְ ּתַ  ְוַאַחת ׁשְ

ן ּבוֹ  ֵישׁ  אוֹ , ָזָנב יֹוֵצאת ֶנֶגד' ג ְלַכּוֵ  ֶזה ֲהֵרי', ג ּכְ
ֶרם ִנְקָרא ל ּכֶ ֻכּלוֹ  ִלְזֹרעַ  ְוָאסּור ּדַ   :ּבְ

ֶרם. לט ֵאינוֹ  ּכֶ א, ׁשּורֹות ׁשּורֹות ָנטּועַ  ׁשֶ ב ֶאּלָ , ְמֻעְרּבָ
ן ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם ִים ְלַכּוֵ ּתַ ֶנֶגד ׁשְ ֹלשׁ  ּכְ ֶרם ֶזה ֲהֵרי ׁשָ . ּכֶ
ֶרם ֵאינוֹ , ָלאו ְוִאם א ּכֶ ּיוֹ  ֶאּלָ  ְטָפִחים' ו ְלַהְרִחיק ּדַ
ל ֶפן ִמּכָ   :ְוזֹוֵרעַ , ְוֶגֶפן ּגֶ

ִרים ָהיוּ . מ ִנים ָהִעּקָ ן ֵאינוֹ  ְוַהּנֹוף ְמֻכּוָ  ֶזה ֲהֵרי, ְמֻכּוָ
ֶרם ר ןְמֻכוָּ  ַהּנֹוף. ּכֶ ן ֵאינוֹ  ְוָהִעּקָ ֶרם ֵאינוֹ , ְמֻכּוָ  ָהיוּ . ּכֶ
ּקֹות נֹות ְוֵאיָנן ּדַ נֹות ֵהן ַוֲהֵרי ָהֳעבוּ , ְמֻכּוָ  ֲהֵרי, ְמֻכּוָ

ֶרם ֶזה   :ּכֶ

יַצד. מא נֹות ֵהם ִאם יֹוֵדעַ  ּכֵ ה חּוט ֵמִביא, ְמֻכּוָ ּדָ  ַהּמִ
  :ְלזוֹ  ִמּזוֹ  ּומֹוֵתחַ 

ֶרם. מב ָחַרב ּכֶ ֶאְמצָ  ׁשֶ ַאר עוֹ ּבְ ֵלם ְוִנׁשְ ל ׁשָ , ְסִביָביו ִמּכָ
ַרַחת ֵישׁ  ִאם ּקָ ֶאְמַצע ּבַ ּבָ ה ז"ט ׁשֶ  ַמְרִחיק ֶזה ֲהֵרי, ַאּמָ

ֵרי ָפִנים ֵמִעּקָ ע ַהּגְ  ְוזֹוֵרעַ , רּוחַ  ְלָכל ַאּמֹות ַאְרּבַ
ֶאְמַצע ַרַחת ּבְ הּ  ֵאין ְוִאם. ַהּקָ ה ז"ט ּבָ  ֶזה ֲהֵרי, ַאּמָ

ם ֶזַרע ָיִביא ֹלא ' ד ְוִהְרִחיק הֹוִאיל, ֵהִביא ְוִאם .ְלׁשָ
ָפִנים רּוחַ  ְלָכל ַאּמֹות ל ֵמַהּגְ ֶרם ׁשֶ  ֹלא ֶזה ֲהֵרי, ּכֶ
שׁ    :ִקּדֵ

ַאר ָמקֹום ְוֵכן. מג ׁשְ ּנִ נּוי ׁשֶ ֹלא ּפָ ָפִנים ּבְ ין ּגְ  סֹוף ּבֵ
ֶרם ֵדר ּוֵבין ַהּכֶ ּלוֹ  ַהּגָ ְקָרא ְוהּוא, ׁשֶ ֶרם ְמחֹול ַהּנִ , ַהּכֶ
ה ב"י וֹ בּ  ֵישׁ  ִאם ָפִנים ַמְרִחיק ַאּמָ  ַאּמֹות' ד ֵמַהּגְ

ָאר ֶאת ְוזֹוֵרעַ  ְ הּ  ָהָיה. ַהׁשּ חֹות ּבָ ה ב"ִמי ּפָ  ֹלא, ַאּמָ
ם ֶזַרע ָיִביא ' ד ְוִהְרִחיק הֹוִאיל, ֵהִביא ְוִאם. ְלׁשָ
שׁ  ֹלא ֶזה ֲהֵרי, ַאּמֹות ה. ִקּדֵ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ
ֶכֶרם דֹול ּבְ א ָמחֹול לוֹ  ֵאין, ָקָטןבְּ  ֲאָבל. ּגָ  ַמְרִחיק ֶאּלָ
ע ָפִנים ִמסֹוף ַאּמֹות ַאְרּבַ ֵדר ַעד ְוזֹוֵרעַ , ַהּגְ  ְוֵכן. ַהּגָ
ֶרם דֹול ּכֶ ָהָיה ּגָ ין ׁשֶ ל ּבֵ מֹוֶנה ְוׁשּוָרה ׁשּוָרה ּכָ  ׁשְ
  :ָמחֹול לוֹ  ֵאין, יֹוֵתר אוֹ  ַאּמֹות

ֵדר ָהָיה. מד יף ּגָ ּקִ ֶרם ֶאת ּמַ חֹות ַהּכֶ ָרה ּפָ  ֵמֲעׂשָ
ָהָיה אוֹ , ְטָפִחים ְבהוֹ  ׁשֶ ' ד ֹרַחב ּבוֹ  ְוֵאין ְטָפִחים' י ּגָ
א ָמחֹול לוֹ  ֵאין, ְטָפִחים ָפִנים ִמסֹוף ַמְרִחיק ֶאּלָ ' ד ַהּגְ
ה ַעד ְוזֹוֵרעַ  ַאּמֹות ִחּצָ ין ָהָיה ֲאִפּלוּ , ַהּמְ ָפִנים ּבֵ  ַהּגְ
ה ּוֵבין ִחּצָ  ֲחִצי ֶאת זֹוֵרעַ , ּוֶמֱחָצה ַאּמֹות' ד ַהּמְ

ה   :ָהַאּמָ
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ֵדר. מה הּוא ּגָ בֹוהַּ  ׁשֶ הּוא ָחִריץ ְוֵכן, ְטָפִחים' י ּגָ  ׁשֶ
ר ֶזה ֲהֵרי, ְטָפִחים' ד ְוָרָחב ְטָפִחים' י ָעֹמק ע ֻמּתָ  ִלּטַ
ֶרם ִצּדוֹ  ּכֶ אן ּבְ ִצּדוֹ  ִויָרקֹות ִמּכָ אן ּבְ ה ֲאִפּלוּ . ִמּכָ  ְמִחּצָ
ל ין ֵאין ִאם, ָקִנים ׁשֶ  ֲהֵרי, ְטָפִחים' ג ַלֲחֵברוֹ  ָקֶנה ּבֵ
ֶלת זוֹ  ין ֻמְבּדֶ ֶרם ּבֵ ָרק ַהּכֶ ָגֵדר, ְוַהּיָ   :ּכְ

ֵדר. מו יל ּגָ ְבּדִ ין ַהּמַ ֶרם ּבֵ ְפַרץ ְוָיָרק ּכֶ ּנִ ר ַעד ׁשֶ  ֶעׂשֶ
ֶפַתח ֶזה ֲהֵרי, ַאּמֹות ר ּכְ רּוָצה ָהְיָתה. ּוֻמּתָ  יֹוֵתר ּפְ
ר ֶנֶגד, ֵמֶעׂשֶ ְרָצה ּכְ ְרִחיק ַעד ָאסּור ַהּפִ ּיַ ָפִנים ִמן ׁשֶ  ַהּגְ
עּור ִ ׁשּ ָרצֹות ּבוֹ  ִנְפְרצוּ . ּכַ  ָהעֹוֵמד ָהָיה ִאם, ַרּבֹות ּפְ
ָפרּוץ ר ֶזה ֲהֵרי, ּכְ ִאּלוּ  ֻמּתָ ם ֵאין ּכְ ְרָצה ׁשָ  ָהָיה. ּפִ
רּוץ ה ּפָ ֶנֶגד ִיְזַרע ֹלא, ָהעֹוֵמד ַעל ְמֻרּבֶ ל ּכְ  ּכָ

קֹומֹות רּוִצים ַהּמְ ְרחִ  ַעד, ַהּפְ ּיַ עּור יקׁשֶ ִ ׁשּ   :ּכַ

ת. מז ֶרם ְמִחּצַ ְפְרָצה ַהּכֶ ּנִ ֹדר: לוֹ  אֹוְמִרים, ׁשֶ . ּגְ
ֹדר: לוֹ  אֹוְמִרים, ִנְפְרָצה הּ  ִנְתָיֵאשׁ . ּגְ ּנָ  ְוֹלא ִמּמֶ
ָדָרהּ  שׁ  ֶזה ֲהֵרי, ּגְ   :ִקּדֵ

ִית. מח ֶחְציוֹ  ּבַ  ּוְגָפִנים ְמֹקֶרה ֵאינוֹ  ְוֶחְציוֹ  ְמֹקֶרה ׁשֶ
צַ  ְנטּוִעים ר, ֶזה דּבְ ד ְיָרקֹות ִלְזֹרעַ  ֻמּתָ ּצַ , ָהַאֵחר ּבַ
ֲהֵרי י ׁשֶ ְקָרה ּפִ ִאּלוּ  ּתִ ה ְוָסַתם ָיַרד ּכְ יֵניֶהם ְוַנֲעׂשָ  ּבֵ

ה ְמִחּצָ ָוה ְוִאם. ּכִ   :ָאסּור, ֵקרּויוֹ  ֶאת ִהׁשְ

ה ָחֵצר. מט ְפְרָצה ְקַטּנָ ּנִ ִמּלּוָאהּ  ׁשֶ  ְוָהיוּ , ִלְגדֹוָלה ּבְ
ָפִנים גְּ  ַהּגְ ה ִלְזֹרעַ  ָאסּור, דֹוָלהּבַ ַטּנָ ּקְ , ָזַרע ְוִאם, ּבַ
ָרִעים ָפִנים ֲאסּוִרים ַהּזְ ִרים ְוַהּגְ ָפִנים ָהיוּ . ֻמּתָ  ּגְ
ה ַטּנָ ּקְ ר, ּבַ דֹוָלה ִלְזֹרעַ  ֻמּתָ ּגְ דֹוָלה ְוֵישׁ  הֹוִאיל, ּבַ ּגְ  ּבַ
ִסין אן ּפַ אן ִמּכָ ֶלת ִהיא ֲהֵרי ּוִמּכָ ֻמְבּדֶ ה ִמן ּכְ ַטּנָ , ַהּקְ

ה ֵאיןוְ  ַטּנָ ֶלת ַהּקְ דֹוָלה ִמן ֻמְבּדֶ   :ַהּגְ

הּוא ָחִריץ. נ ֶכֶרם עֹוֵבר ׁשֶ  ִאם', ד ְוָרָחב' י ָעֹמק, ּבְ
שׁ  ָהָיה ֶרם ֵמֹראשׁ  ְמֻפּלָ  ִנְרֶאה ֶזה ֲהֵרי סֹופוֹ  ְוַעד ַהּכֶ
ֵבין ֵני ּכְ ָרִמים ׁשְ ר ַהּכְ תֹוכוֹ  ִלְזֹרעַ  ּוֻמּתָ ּלֹא ּוִבְלַבד, ּבְ  ׁשֶ
ָפִניםהַ  ִיְהיוּ  ִכין ּגְ שׁ  ָהָיה ֹלא ְוִאם. ָעָליו ְמַסּכְ , ְמֻפּלָ

ַגת הּוא ֲהֵרי ֶאְמַצע ּכְ ּבְ ֶרם ׁשֶ ַאף, ַהּכֶ י ַעל ׁשֶ ִהיא ּפִ  ׁשֶ
ה  ִלְזרֹעַ  לוֹ  ָאסּור, יֹוֵתר אוֹ ' ד ּוְרָחָבה' י ֲעֻמּקָ
תֹוָכהּ  א ּבְ ן ִאם ֶאּלָ ַרַחת ָהָיה ּכֵ ּקָ ה ז"ט ּבַ   :ַאּמָ

ִביל. נא בֵּ  ׁשְ ֵני יןׁשֶ ָרִמים ׁשְ ֶכֶרם הּוא ֲהֵרי ַהּכְ ָחֵרב ּכְ  ׁשֶ
ֶאְמָצעוֹ  יֵניֶהם ֵישׁ  ִאם, ּבְ ה ז"ט ּבֵ ה ַמְרִחיק ַאּמָ ' ד ִמּזֶ

ה ַאּמֹות  ָהָיה ְוִאם, ַהּמֹוָתר ֶאת ְוזֹוֵרעַ  ַאּמֹות' ד ּוִמּזֶ
חֹות אן ּפָ ם ֶזַרע ָיִביא ֹלא, ִמּכָ   :ְלׁשָ

ֶרם ׁשֹוֵמָרה. נב ּכֶ ּבַ בֹוָהה םאִ , ׁשֶ ָרה ּגְ ', ד ּוְרָחָבה ֲעׂשָ
ר הּ  ִלְזֹרעַ  ֻמּתָ ֹראׁשָ ּלֹא ּוִבְלַבד, ָיָרק ּבְ  ִיְהיוּ  ׁשֶ

ִריִגים ָ הּ  נֹוְגִעים ַהׂשּ ֵדי, ּבָ ּלֹא ּכְ תֹוךְ  ָיָרק ֵיָרֶאה ׁשֶ  ּבְ
ֶרם ַמְעָלה ַהּכֶ ה. ִמּלְ ּמֶ ָבִרים ּבַ ַעת, ֲאמּוִרים ּדְ ְמֻרּבַ . ּבִ
ה ֹוֵמָרהַהשּׁ  ָהְיָתה ִאם ֲאָבל ְהֶיה ְצִריָכה, ֲעֻגּלָ ּיִ  ׁשֶ

תֹוָכהּ  ָעה ֲחַלל ּבְ ֵדי, ְטָפִחים ַאְרּבָ ְהֶיה ּכְ ּתִ  ְמְפֶלֶגת ׁשֶ
הּ  ַעל ָעָפר ּוְצִריָכה, ָהָאֶרץ ִמן ַמְעָלה ֹראׁשָ ה ִמּלְ ֹלׁשָ  ׁשְ

  :ְטָפִחים

ִית. נג ֶרם ַהּבַ ּכֶ ּבַ ה ָיֵתר ָהָיה ִאם, ׁשֶ ֹלׁשָ ְ  ַעל ְטָפִחים ִמׁשּ
השְׁ  תֹוכוֹ  זֹוְרִעים, ְטָפִחים ֹלׁשָ חֹות ָהָיה ְוִאם, ָיָרק ּבְ  ּפָ

ה ֹלׁשָ ְ ה ַעל ִמׁשּ ֹלׁשָ ָסתּום הּוא ֲהֵרי, ׁשְ  זֹוְרִעים ְוֵאין ּכְ
תֹוכוֹ    :ּבְ

ֶפן. נד ָהְיָתה ְיִחיִדית ּגֶ תֹוךְ  ְנטּוָעה ׁשֶ ְקָעה ּבְ  אוֹ  ַהּבִ
תֹוךְ  הּ  ַמְרִחיק, ֶהָחִריץ ּבְ ּנָ שָּׁ  ִמּמֶ , רּוחַ  ְלָכל ְטָפִחים הׁשִ
ל ֶאת ְוזֹוֵרעַ  ֶדֶרךְ  ֶהָחִריץ ּכָ הּוא ּכְ ה ׁשֶ יׁשֹור עֹוׂשֶ ּמִ . ּבַ
ָרה ָעֹמק ָהָיה ְוִאם ַפת ָרָחב ְוָהָיה, ֲעׂשָ  ֶהָחִריץ ׂשְ

ָעה ְלַמְעָלה תֹוכוֹ  ִלְזֹרעַ  ָאסּור, ַאְרּבָ י ַעל ַאף ּבְ  ּפִ
ִהְרִחיק ה ׁשֶ ָ ׁשּ   :ׁשִ

ֶפן ְוֵכן. נה ָהְיָתה יִדיתְיחִ  ּגֶ ָפה ׁשֶ ֵדר ֻמּקָ בֹוהַּ  ּגָ ' י ּגָ
ָכל ִיְזַרע ֹלא', ד ְוָרָחב ה ּבְ ִחּצָ י ַעל ְוַאף ַהּמְ  ּפִ

ִהְרִחיק שׁ  ֹלא, ְוָזַרע' ו ִהְרִחיק ְוִאם', ו ׁשֶ ה. ִקּדֵ  ְוַכּמָ
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ה ַיְרִחיק ִחּלָ  ְוַאַחר, רּוחַ  ְלָכל ַאּמֹות' ד, ְוִיְזַרע ְלַכּתְ
ךְ  ָאר ִיְזַרע ּכָ ָאר אוֹ  ֶהָחִריץ ׁשְ קֹום ׁשְ ף ַהּמָ ּקָ ֵדר ַהּמֻ   :ּגָ

ָפִנים. נו ְדלוּ  ַהּגְ ּגָ ָתן ׁשֶ ְבִרּיָ ִריִגים ַוֲהֵרי ּכִ ָ  ַהׂשּ
ּכֹולֹות ֶהם ְוָהֶאׁשְ ּלָ ָלִכים ׁשֶ ָאֶרץ ֻמׁשְ ְקָרִאים ֵהם, ּבָ  ַהּנִ

ֶרם ה ֲאָבל. ּכֶ מוֹ  ָהעֹוׂשֶ ה ּכְ מוֹ  אוֹ  ִמּטָ ָבָכה ּכְ בֹוָהה ׂשְ  ּגְ
ֵדי ָהָאֶרץ לֵמעַ  ְהיוּ  ּכְ ּיִ ּכֹולֹות ׁשֶ ִריִגים ָהֶאׁשְ ָ  ְוַהׂשּ

ִכים יהַּ , ָעֶליהָ  ִנְמׁשָ ָפִנים נֹוף ְוִהְגּבִ  ַעל ָהָאֶרץ ֵמַעל ַהּגְ
ה אֹוָתהּ  ּטָ . ָעִריס ִנְקָרא ֶזה ֲהֵרי, אֹוָתן ְוִהְדָלה ַהּמִ
ִנים ְואֹוָתן ה ָבֶהם ְוַכּיֹוֵצא ַהּקָ ָעׂשָ ה ֵמֶהם ׁשֶ  אוֹ  ִמּטָ
מוֹ  ָבָכה ּכְ ֶפן נֹוף ֶאת ֲעֵליֶהן ְוִהְדָלה ׂשְ  ֵהן, ַהּגֶ

ְקָרִאים יִפירֹות ַהּנִ ָעִריס ֵישׁ  ֲאֵחִרים ְוִדיִנין, ֶאּפִ   :ּבְ

ל ַאַחת ׁשּוָרה ַהּנֹוֵטעַ . נז ָפִנים' ה ׁשֶ  ְוֵעְרָסן יֹוֵתר אוֹ  ּגְ
י ַעל ּבֵ בֹוהַּ  ּכֶֹתל ּגַ ָטעָ  אוֹ , בוֹ  ְוַכּיֹוֵצא' י ּגָ ּנְ ַצד ןׁשֶ  ּבְ

 ָעִריס ִנְקָרִאים ֵאּלוּ  ֲהֵרי', ד ְוָרָחב' י ָעֹמק ָחִריץ
ךְ  ְוַאַחר ַאּמֹות' ד ֶהָעִריס ִמן ְלַהְרִחיק ְוָצִריךְ  , ִיְזַרע ּכָ
ֶדֶרךְ  ְרִחיק ּכְ ּמַ ֶרם ִמן ׁשֶ ר מֹוְדִדין ּוֵמֵהיָכן. ַהּכֶ  ֵמִעּקַ
ֵדר ֵעְרָסן ַהּגָ   :ָעָליו ׁשֶ

יַצד. נח ּוָרה ֶאת ִהְרִחיק, ּכֵ ל ַהׁשּ ָפִנים ׁשֶ , ַהּכֶֹתל ִמן ּגְ
ה ָפִנים ִמן ֶהָעִריס ְוִנְמָצא, ַאּמָ  ִמן מֹוֵדד, ְוַלּכֶֹתל ַהּגְ

ין ְוִנְמָצא, ְוזֹוֵרעַ  ַאּמֹות' ד ַהּכֶֹתל ַרע ּבֵ ֵרי ּוֵבין ַהּזֶ  ִעּקְ
ָפִנים א ְוִאם. ַאּמֹות ָחֵמשׁ  ַהּגְ ד ִלְזֹרעַ  ּבָ ָפִנים ִמּצַ , ַהּגְ

ֵרי יקַמְרחִ  ָפִנים ֵמִעּקְ ְמָצא, ַאּמֹות' ד ַהּגְ ּנִ  ִמן ָרחֹוק ׁשֶ
ֶרךְ  ְוַעל. ַאּמֹות' ה ַהּכֶֹתל ִנין זוֹ  ּדֶ ָכל ּדָ   :ָעִריס ּבְ

ֵדר ֶאת ַהּבֹוֶנה ֶאָחד. נט ךְ  ְוַאַחר ַהּגָ  אוֹ , ָנַטע ּכָ
ַטע ּנָ ךְ  ְוַאַחר ׁשֶ ה ּכָ ֵדר ֶאת ָעׂשָ , ְוֵעְרָסן הֹוִאיל, ַהּגָ
ֵדר ֶנֱהַרס. ָעִריס הזֶ  ֲהֵרי ם אוֹ , ַהּגָ  ֵאין, ֶהָחִריץ ִנְסּתַ
אן א, ָעִריס ּכָ ל ֲהֵרי ֶאּלָ ּוָרה ּכָ ְגָפִנים ַהׁשּ   :ְיִחיִדים ּכִ

ָחַרב ָעִריס. ס רוּ , ֶאְמָצעוֹ  ׁשֶ ּיְ ּתַ ָפִנים' ה ּבוֹ  ְוִנׁשְ ַצד ּגְ  ּבְ
ֵדר אן ַהּגָ ָפִנים' ְוה ִמּכָ ַצד ּגְ ֵדר ּבְ ןמִ  ָהַאֵחר ַהּגָ ֶנְגּדָ , ּכְ

ְקָרא ֶזהוּ  ְסֵקי ַהּנִ יֵניֶהם ֵישׁ  ִאם, ָעִריס ּפִ  ַאּמֹות' ח ּבֵ
ה' ִמס ְוֶאָחד ַאּמָ ל ַמְרִחיק ֶזה ֲהֵרי, ּבְ ' ו ׁשּוָרה ִמּכָ

ּלֹא ְוהּוא, ְוזֹוֵרעַ  ְטָפִחים ַחת ִיְזַרע ׁשֶ יִפירֹות ּתַ . ָהֶאּפִ
יֵניֶהם ָהָיה ִצְמצּום ַאּמֹות' ח ּבֵ  ִיְזַרע ֹלא ֶזה ֲהֵרי, ּבְ
ם ל ְוִהְרִחיק הֹוִאיל, ָזַרע ְוִאם, ְלׁשָ ' ו ׁשּוָרה ִמּכָ

שׁ  ֹלא ֶזה ֲהֵרי, ְטָפִחים ם ֵאין ְוִאם. ִקּדֵ ֵדר ׁשָ , ּגָ
ל ַמְרִחיק ֵאין, ְוזֹוֵרעַ  ְטָפִחים' ו ׁשּוָרה ִמּכָ אן ׁשֶ  ֹלא ּכָ
ְסֵקי ְוֹלא ָעִריס ֵדר ּוָבָנה ָחַזר. ָעִריס ּפִ  ָחַזר, ַהּגָ
ְסֵקי ְוָחְזרוּ  ִלְמקֹומוֹ  ִריסֶהעָ    :ִלְמקֹוָמן ָעִריס ּפִ

ה. סא ּנָ ה ּגִ ִהיא ְקַטּנָ ֶפת ׁשֶ ֵדר ֻמּקֶ  ֶאת ְוֵעַרס, ּגָ
ָפִנים חּוץ ָלהּ  ָסִביב ַהּגְ ל ַעל ִמּבַ ָתֶליהָ  ּכָ  ֵישׁ  ִאם, ּכְ

הּ  אן ְוַסּלוֹ  ּבֹוֵצר ְמֹלא ּבָ אן ְוַסּלוֹ  ּבֹוֵצר ּוְמֹלא ִמּכָ , ִמּכָ
ֶפת ְוִהיא ילהֹואִ  ֵדר ֻמּקֶ תֹוָכהּ  זֹוְרִעים, ּגָ . ְיָרקֹות ּבְ
הּ  ֵאין ְוִאם עּור ּבָ ִ ׁשּ ה ּכַ תֹוָכהּ  זֹוְרִעין ֵאין, ַהּזֶ ֵני, ּבְ  ִמּפְ

ְרֶאה ּנִ ָעִריס ַהּכֹל ׁשֶ תֹוכוֹ  ְוָיָרק ֶאָחד ּכְ   :ּבְ

ָפִנים. סב ָהיוּ  ּגְ ַמְדֵרָגה ְזרּוִעים ׁשֶ בֹוָהה ּבְ  ְוֶהָעִריס ּגְ
ֶהןשֶׁ  ךְ  יֹוֵצא ּלָ ֶדה ַעל ּוְמַסּכֵ ָ ָאֶרץ עֹוֵמד ִאם, ַהׂשּ  ּבָ

ּלוֹ  ֶאת ּובֹוֵצר ל רֹוִאין, ּכֻ קֹום ּכָ ַחת ַהּמָ ּתַ  ֶהָעִריס ׁשֶ
ִאּלוּ  ֵרי ְמקֹום הּוא ּכְ ָפִנים ִעּקְ  ַאּמֹות' ד ְואֹוֵסר, ַהּגְ
ֶדה ָ ׂשּ ַפת רּוחַ  ְלָכל ּבַ ְ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ְוִאם. ֶהָעִריס ִמׂשּ

ֲעֶלה ַעד ְבֹצרלִ  ּיַ ַמְדֵרָגה ׁשֶ ם אוֹ  ּבְ ֻסּלָ  ָאסּור ֵאין, ּבְ
א ִלְזֹרעַ  ַחת ֶאּלָ ְלַבד ֶהָעִריס ּתַ   :ּבִ

ֵני. סג ָתִלים ׁשְ ָפִנים ָלֶזה ֶזה ַהְסמּוִכים ּכְ  ְנטּוִעים ְוַהּגְ
ִוּיֹות ּזָ יֵניֶהם ּבַ ָתִלים ִעם יֹוֵצא ְוֶהָעִריס, ּבֵ  ִמּתֹוךְ  ַהּכְ
ֶרן ֵרי ַמְרִחיק, ֶלהְוכָ  ַהּקֶ ָפִנים ֵמִעּקְ עּור ַהּגְ ִ ׁשּ  ְוזֹוֵרעַ , ּכַ

קֹום ּמָ ֶלה ּבַ ֵאין ַהּכָ י ַעל ְוַאף. ָעִריס ָעָליו ׁשֶ ַרע ּפִ ַהּזֶ  ׁשֶ
ן ין ְמֻכּוָ ֵני ּבֵ ָתִלים ׁשְ יֵניֶהם ַהּכְ ּבֵ  הֹוִאיל, ֶהָעִריס ׁשֶ

עּור ְוִהְרִחיק ִ ׁשּ ין זֹוֵרעַ  ֶזה ֲהֵרי, ּכַ ָתִלים ּבֵ   :ַהּכְ
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ֶפן. סד ָעָלה ּגֶ הּ  ָהֵעץ ׁשֶ ּלָ  ְוַאַחר, ְמַעט ָהָאֶרץ ִמן ׁשֶ
ךְ  ךְ  ֶנֱעַקם ּכָ מוֹ  ְוָעָלה ְוָחַזר ָהָאֶרץ ַעל ְוִנְמׁשַ  ּכְ

ה ּבָ ּמֹוְדִדין ַאְרּכֻ ׁשֶ ין ּכְ ַרע ּבֵ ֶפן ּוֵבין ַהּזֶ ה ַהּגֶ ָ ׁשּ  ׁשִ
ע אוֹ  ְטָפִחים א מֹוְדִדין ֵאין, ַאּמֹות ַאְרּבַ  ִמסֹוף ֶאּלָ

ה ּבָ ר ְוֹלא, ָהַאְרּכֻ ֶפן ֵמִעּקַ   :ָהִראׁשֹון ַהּגֶ

ַבר. סה ֵאר ּכְ ַאף ִנְתּבָ י ַעל ׁשֶ ְרִחיק ּפִ ּמַ ין ׁשֶ ַרע ּבֵ  ַהּזֶ
ֶפן ּוֵבין עּור ַהּגֶ ִ ׁשּ ֵהר ָצִריךְ , ּכַ ּלֹא ְלִהּזָ ךְ  ׁשֶ ַסּכֵ ֶפן ּתְ  ַהּגֶ
ָרק ַעל ָרק אוֹ  ַהּיָ ֶפן ַעל ַהּיָ   :ַהּגֶ

בּוָאה וֹ א ָיָרק ָזַרע. סו ךְ  ְוַאַחר, ְוָצְמָחה, ּתְ ךְ  ּכָ  ִסּכֵ
ֶפן ֶאת ָעֶליהָ  ין, ַהּגֶ ִ ׁשּ ִרים ַהּקַ ָגן ֻמּתָ ֵלק ְוַהּדָ   :ִיּדָ

י ָהיוּ . סז ְרׁשֵ ֶפן ׁשָ ין ַאּמֹות' ַהד ְלתֹוךְ  יֹוְצִאים ַהּגֶ ּבֵ  ׁשֶ
ֶרם בּוָאה ַהּכֶ י ָהיוּ . ַיֲעֹקר, ְוַהּתְ ְרׁשֵ בּוָאה ׁשָ  יֹוְצִאים ַהּתְ

ר, ַאּמֹות' ַהד תֹוךְ לְ    :ֻמּתָ

ל. סח עּוִרים ַהַהְרָחקֹות ּכָ ִ ִכְלַאִים ָהֲאמּוִרים ְוַהׁשּ , ּבְ
ה ַאּמָ ת ּבְ   :ׂשֹוֲחקֹות ְטָפִחים' ו ּבַ

ל. סט עּוִרים ּכָ ִ ְרִחיִקים ָהֵאּלוּ  ַהׁשּ ּמַ ין ׁשֶ ָפִנים ּבֵ  ַהּגְ
בּוָאה ָרק אוֹ  ְוַהּתְ א ֵאיָנם, ַהּיָ ֶאֶרץ ֶאּלָ ָרֵאליִ  ּבְ  אוֹ  ׂשְ
סּוְרָיא חּוץ ֲאָבל. ּבְ ר, ָלָאֶרץ ּבְ ַצד ִלְזֹרעַ  ֻמּתָ  ּבְ
ָפִנים תֹוךְ  ַהּגְ ֶרם ּבְ ה, ַהּכֶ ִחּלָ חּוץ ָאְסרוּ  ְוֹלא. ְלַכּתְ  ּבְ
א ָלָאֶרץ ֵני ִלְזֹרעַ  ֶאּלָ בּוָאה אוֹ  ָיָרק ִמיֵני ׁשְ  ִעם ּתְ
ַמּפֶֹלת ַהַחְרָצן  ּכֹוָכִבים דעֹובֵ  ְלִתינֹוק ָאַמר ְוִאם. ָיד ּבְ
חּוץ לוֹ  ִלְזֹרעַ  ר, ָלָאֶרץ ּבְ  ְלעֹוֵבד ֹיאַמר ֹלא ֲאָבל. ֻמּתָ

דֹול ּכֹוָכִבים ּלֹא, ּגָ ף ׁשֶ ָרֵאל ִיְתַחּלֵ ִיׂשְ י ַעל ְוַאף. ּבְ  ּפִ
ר ּתָ ּמֻ ָרק ִלְזֹרעַ  ׁשֶ ַצד ַהּיָ ֶרם ּבְ חּוָצה ַהּכֶ  ֲהֵרי, ָלָאֶרץ ּבְ
ָרק אֹותוֹ  רּועַ  ַהּיָ ם ַהּזָ ֲאִכיָלה ָאסּור ׁשָ  ַוֲאִפּלוּ , ּבַ

חּוָצה ְרֶאה ְוהּוא, ָלָאֶרץ ּבְ ּיִ , ּומֹוֵכר לֹוֵקט אֹותוֹ  ׁשֶ
ר ְסֵפקוֹ  ֲאָבל   :ֻמּתָ

  זרעים כלאי הלכות

 רצז סימן
  ְסִעיִפים:' מ ּובוֹ , ופרטיהם זרעים כלאי דיני

ֵני ַהּזֹוֵרעַ . א ֶאָחד ְזָרִעים ִמיֵני ׁשְ ֶאֶרץ ּכְ ָרֵאל ּבְ , ִיׂשְ
ֱאַמר, לֹוֶקה ּנֶ ְדךָ : ׁשֶ ְלָאִים ִתְזַרע ֹלא ׂשָ  ַהּזֹוֵרעַ  ְוֶאָחד ּכִ

ה אוֹ  ַחּפֶ גֹון, ַהּמְ ָהְיָתה ּכְ ה ׁשֶ עֹוָרה ַאַחת ִחּטָ , ַאַחת ּוׂשְ
ה ֶאָחד ּפֹול אוֹ  ִחים ַאַחת ַוֲעָדׁשָ ה ָהָאֶרץ ַעל ֻמּנָ  ְוִחּפָ

ָעָפר אֹוָתם ין ּבְ ָידוֹ  ּבֵ ין ּבְ ַרְגלוֹ  ּבֵ  ְוֶאָחד. הלֹוקֶ , ּבְ
ָאֶרץ ַהּזֹוֵרעַ  ָעִציץ אוֹ  ּבָ ָעִציץ ַהּזֹוֵרעַ  ֲאָבל. ָנקּוב ּבְ  ּבְ
ֵאינוֹ  ין, ָנקּוב ׁשֶ ת אֹותוֹ  ַמּכִ   :ַמְרדּות ַמּכַ

ְלַאִים ִלְזֹרעַ  ָאסּור. ב ר, ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ּכִ  לֹוַמר ּוֻמּתָ
ְלֵאי לוֹ  ִלְזֹרעַ  ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד  ְלַקּיֵם סּורְואָ , ְזָרִעים ּכִ
ֵדהוּ  ׂשָ א, ּבְ ָמן ְוִאם. עֹוְקָרן ֶאּלָ ר. לֹוֶקה ֵאינוֹ , ִקּיְ  ּוֻמּתָ

ָרֵאל ְלֵאי ִלְזֹרעַ  ְלִיׂשְ ָידוֹ , ְזָרִעים ּכִ חּוץ, ּבְ , ָלָאֶרץ ּבְ
ָרִעים ְלָעֵרב ַוֲאִפּלוּ  ה ַהּזְ ִחּלָ חּוץ ּוְלָזְרָעם ְלַכּתְ  ּבְ
ר, ָלָאֶרץ ָלה ְבֵרידִּ  ֵאּלוּ  ּוְדָבִרים. ֻמּתָ   :ַקּבָ

ּום ָאסּור ֵאין. ג ְלֵאי ִמׁשּ א ְזָרִעים ּכִ ָרִעים ֶאּלָ  ַהּזְ
ִבים ֲאָבל, ָאָדם ְלַמֲאַכל ָהְראּוִיין ִרים ֲעׂשָ  ְוַכּיֹוֵצא ַהּמָ

ִרים ִמן, ָבֶהם ֵאיָנם ָהִעּקָ א ְראּוִיים ׁשֶ  ִלְרפּוָאה ֶאּלָ
ֶהן ֵאין, ָבֶהן ְוַכּיֹוֵצא ּום ּבָ ְלֵאי ִמׁשּ . ְזָרִעים ּכִ

ְרעֹוִנים ִקים ַהּזֵ  ִנְקָרא ָהֶאָחד, ֲחָלִקים' ְלג ִמְתַחּלְ
בּוָאה ת ְוֵהם ּתְ ָגן ִמיֵני ֲחֵמׁשֶ ִני. ּדָ ֵ , ִקְטִנית ִנְקָרא ְוַהׁשּ
גֹון ים ְוָהֲאפּוִנים ַהּפֹול ּכְ  ְוַהּדַֹחן ְוָהֹאֶרז ְוָהֲעָדׁשִ

ִמין ְמׁשְ ֻ ְרִגין ְוַהׁשּ יר ְוַהּפַ ֶהן ֹוֵצאְוַכיּ  ְוַהַסּפִ  ִנְקָרא' ְוַהג, ּבָ
ה ֵזְרעֹוֵני ּנָ ָאר ְוֵהם, ּגִ ֵאיָנם ְזָרִעים ׁשְ  ְראּוִיים ׁשֶ
ִרי, ָאָדם ְלַמֲאַכל ל ְוַהּפְ ַרע אֹותוֹ  ׁשֶ , ָאָדם ַמֲאַכל ַהּזֶ

גֹון ָצִלים ֶזַרע ּכְ ּוִמין ַהּבְ  ֶלֶפת ְוֶזַרע ֶהָחִציר ְוֶזַרע ְוַהׁשּ
ֶהן ְוַכּיֹוֵצא ןהַ  ְוֶזַרע. ּבָ ּתָ ׁשְ ְכַלל הּוא ֲהֵרי ּפִ  ֵזְרעֹוֵני ּבִ

ה ּנָ   :ּגִ
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ְזְרעוּ . ד ּיִ ׁשֶ ל ּכְ  ִנְקָרא, ְוִיְצְמחוּ  ֵאּלוּ  ֵזְרעֹוִנים ִמיֵני ּכָ
ַמח ּלוֹ  ַהּצֶ ל, ּכֻ ּלֹא ְזַמן ּכָ ר ׁשֶ ַרע ִנּכָ א, ַהּזֶ ׁשֶ  ְוִנְקָרא, ּדֶ
ְרעֹוֵני ְוֵישׁ . ָיָרק ה ִמּזֶ ּנָ ְרכָּ  ֶזְרעֹוִנים ּגִ ּדַ  ֵמֶהם ִלְזֹרעַ  ןׁשֶ

דֹות גֹון, ׂשָ ן ּכְ ּתָ ׁשְ ל ַהּפִ  ִמיֵני ִנְקָרִאים ְוֵאּלוּ , ְוַהַחְרּדָ
ְרעֹוֵני ְוֵישׁ . ְזָרִעים ה ִמּזֵ ּנָ ֵאין ְזָרִעים ּגִ ֶרךְ  ׁשֶ ֵני ּדֶ  ּבְ
א ֵמֶהם ִלְזֹרעַ  ָאָדם גֹון, ְקַטּנֹות ֲערּוגֹות ֲערּוגֹות ֶאּלָ  ּכְ

ֶפת נֹון ַהּלֶ ָצִלים ָרִדיםְוַהתְּ  ְוַהּצְ ר ְוַהּבְ ְסּבָ ס ְוַהּכֻ ְרּפַ  ְוַהּכַ
רֹור ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ְוַהּמָ   :ְיָרקֹות ִמיֵני ִנְקָרִאים ְוֵאּלוּ , ּבָ

ְתָעֵרב ֶזַרע. ה ּנִ , ד"ִמכ ֶאָחד ָהָיה ִאם, ַאֵחר ֶזַרע ּבוֹ  ׁשֶ
גֹון ל ְסָאה ּכְ ים ׁשֶ ְתָעְרָבה ִחּטִ ּנִ כ ׁשֶ ל ְסָאה ג"ּבְ  ׁשֶ

עֹוִרים  ַעד ַהְמֹעָרב ֶאת ִלְזֹרעַ  ָאסּור ֶזה ֲהֵרי, ׂשְ
ַמֵעט ּיְ ים ֶאת ׁשֶ עֹוִרים ַעל יֹוִסיף אוֹ  ַהִחּטִ ְ  ְוִאם, ַהׂשּ

הּוא ְוָכל. לֹוֶקה ָזַרע ְלַאִים ׁשֶ ַרע ִעם ּכִ  ִמְצָטֵרף, ַהּזֶ
יַצד. ד"ִמכ ְלֶאָחד ל ְסָאה ג"כ, ּכֵ ים ׁשֶ ְתָעְרבוּ  ִחּטִ ּנִ  ׁשֶ

ם ֵני ּבָ ין ׁשְ ֵני עֹוִריםשְׂ  ַקּבִ ין ּוׁשְ ים ַקּבִ ֵני ֲעָדׁשִ  ּוׁשְ
ין ַמֵעט ַעד ַהּכֹל ִיְזַרע ֹלא ֶזה ֲהֵרי, ּפֹוִלין ַקּבִ ּיְ  ׁשֶ
ל ְסָאה ֲערֹובֹות ׁשֶ  ַעל יֹוִסיף אוֹ  ִמְקָצָתהּ  ְוָיֹבר ּתַ

ים עֹוִרים, ַהִחּטִ ְ ַהׂשּ ים ׁשֶ ם ְוַהּפֹול ְוָהֲעָדׁשִ ּלָ ְלַאִים ּכֻ  ּכִ
ים ִעם   :ַהִחּטִ

ה. ו ּמֶ ָבִרים ּבַ ְתָעְרבוּ , ֲאמּוִרים ּדְ ּנִ ׁשֶ בּוָאה ִמיֵני ּכְ  ֶזה ּתְ
ֶזה ֶזה ֶזה ִקְטִנּיֹות ִמיֵני אוֹ , ּבָ ְתָעְרָבה אוֹ , ּבָ ּנִ  ׁשֶ

בּוָאה ִקְטִנּיֹות ּתְ ְתבּוָאה ִקְטִנּיֹות אוֹ  ּבְ  ֵזְרעֹוֵני ֲאָבל. ּבִ
ה ּנָ ְתָעֵרב ּגִ ּנִ ְתבּוָאה ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ ִקְטִנּיֹות אוֹ  ּבִ , ּבְ

עּוָרן ה ד"ִמכ ֶאָחד ׁשִ ּזֹוְרִעין ִמּמַ ֶ ֵבית ׁשּ  ֵמאֹותוֹ  ְסָאה ּבְ
ין ְסָאה ִנְתָעֵרב ִאם, ַהּמִ ל ּבִ בּוָאה ׁשֶ , ִקְטִנּיֹות אוֹ  ּתְ
ַמֵעט ַעד ִיְזַרע ֹלא ּיְ בּוָאה ַעל יֹוִסיף אוֹ  ׁשֶ יַצד. ַהּתְ , ּכֵ

ל ְתָעֵרב ַחְרּדָ ּנִ ְתבּוָאה ׁשֶ ל ַוֲהֵרי ּבִ ּנוּ  זֹוְרִעים ַהַחְרּדָ  ִמּמֶ
ָכל ַקב ית ּבְ ּנוּ  ִנְתָעֵרב ִאם, ְסָאה ּבֵ  ד"ִמכ ֶאָחד ִמּמֶ
ב ִמן ְסָאה ַהּקַ ל ּבִ בּוָאה ׁשֶ ל אוֹ  ּתְ ב, ִקְטִנּיֹות ׁשֶ  ַחּיָ

ְרעֹוֵני ֶזה ִמין ָהָיה ִאם ְוֵכן, ְלַמֵעט ה ִמּזֵ ּנָ  זֹוְרִעים, ּגִ

ּנוּ  ָכל ָסאַתִים ִמּמֶ ית ּבְ ּנוּ  ִנְתָעֵרב ְוִאם, ָאהסְ  ּבֵ  ִמּמֶ
ָכל ַקב ֲחִצי ל ְסָאה ּבְ בּוָאה ׁשֶ ל אוֹ  ּתְ  ִקְטִנּיֹות ׁשֶ

בּוָאה ְלִפיָכךְ . ְיַמֵעט ְתָעֵרב ּתְ ּנִ הּ  ׁשֶ ן ֶזַרע ּבָ ּתָ ׁשְ  ִאם, ּפִ
ה ָהָיה ֹלׁשָ ָכל ְרִביִעּיֹות ׁשְ , ְיַמֵעט ֶזה ֲהֵרי, ְסָאה ּבְ
ית ְלִפי, טְלַמעֵ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ָלאו ְוִאם ּבֵ  זֹוְרִעין ְסָאה ׁשֶ
ה ּבוֹ  ֹלׁשָ ן ֶזַרע ְסִאין ׁשְ ּתָ ׁשְ ֶרךְ  ְוַעל, ּפִ ֲעִרים ֶזה ּדֶ  ְמׁשַ

ָכל ָרִעים ּבְ   :ָהֲאֵחִרים ַהּזְ

ה. ז ּמֶ ָבִרים ּבַ ּלֹא, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ן ּבְ ּוֵ ּלֹא ְלָעֵרב ִנְתּכַ  ּוְבׁשֶ
ן ּוֵ ְתעָ  ִמיִנים' ַהב ִלְזֹרעַ  ִנְתּכַ ּנִ ן ִאם ֲאָבל, ְרבוּ ׁשֶ ּוֵ  ִנְתּכַ
ֶזַרע ֶזַרע ְלָעֵרב  ֲאִפּלוּ , ִמיִנים' ַהב ִלְזֹרעַ  אוֹ , ַאֵחר ּבְ
ה ָהְיָתה תֹוךְ  ַאַחת ִחּטָ ִרי ּבְ ל ּכֶ עֹוִרים ׁשֶ  ָאסּור ׂשְ
ל ְוֵכן, ְלָזְרָעהּ  ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

יִנים ִמן ִמין ַהּזֹוֵרעַ . ח ַמח, ַהּמִ ּצָ ְלַאִים ּבוֹ  ָרָאה ּוְכׁשֶ , ּכִ
ין ָהָיה אוֹ  ֶדה ד"ִמכ ֶאָחד ָהַאֵחר ַהּמִ ָ ׂשּ  ֶזה ֲהֵרי, ּבַ

ט ַמֲעֶטּנוּ  ַעד ְיַלּקֵ ּיְ ֵני, ׁשֶ א, ָהַעִין ַמְרִאית ִמּפְ ּמָ  ׁשֶ
ְלַאִים: ֹיאְמרוּ  ָנה ָזַרע ּכִ ַכּוָ ין, ּבְ ָהָיה ּבֵ ין ׁשֶ  ָהַאֵחר ַהּמִ
ַמח ּצָ בּוָאה ׁשֶ ְתבוּ  ְוִקְטִנּיֹות ּתְ ה ֵזְרעֹוֵני אוֹ  ָאהּבִ ּנָ  ּגִ

ְתבּוָאה ה ּוְבֵזְרעֹוֵני ְוִקְטִנּיֹות ּבִ ּנָ  ַהּצֹוֵמחַ  ָהָיה ְוִאם. ּגִ
חֹות אן ּפָ   :ְלַמֲעטוֹ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ִמּכָ

ה. ט ּמֶ ָבִרים ּבַ ְזַמן, ֲאמּוִרים ּדְ שׁ  ּבִ ּיֵ ד ָמקֹום ׁשֶ . ַלֲחׁשָ
ְזַמן ֲאָבל ָבִרים ּבִ ַהּדְ אֵ  ַמְרִאים ׁשֶ ְעּתוֹ  ֶזה יןׁשֶ ל ִמּדַ  ׁשֶ
ַעל ֶדה ּבַ ָ א, ַהׂשּ ִבים ֵאין, ָעלוּ  ֵמֲאֵליֶהם ֶאּלָ  אֹותוֹ  ְמַחּיְ

יַצד. ְלַמֵעט גֹון, ּכֵ בּוָאה ּכְ ָעלוּ  ּתְ הּ  ׁשֶ  ִאְסִטיס ְסִפיֵחי ּבָ
ן ָרָעם ְוִתְלּתָ ּזְ ָעלוּ , ָאָדם ְלַמֲאַכל ׁשֶ הּ  ׁשֶ  ִמיֵני ּבָ
ִבים ה, ֲעׂשָ ּזֶ ל ְוֵכן .הּוא ַמְפִסיד ׁשֶ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ . ּבָ
ה ן יֹוֵדעַ  ּוַבּמֶ ְלּתָ ַהּתִ ָהְיָתה, ָאָדם ְלַמֲאַכל ְזרּוָעה ׁשֶ ׁשֶ  ּכְ
בּול ְוָלהּ  ֲערּוגֹות ֲערּוגֹות ְזרּוָעה  ְמקֹום ְוֵכן, ָסִביב ּגְ

ָרנֹות ָעלוּ  ַהּגְ הּ  ׁשֶ ה ִמיִנים ּבָ ִבין ֵאין, ַהְרּבֵ  אֹוָתן ְמַחּיְ
ֲהֵרי, ַלֲעֹקר ָברהַ  ׁשֶ ֵאינוֹ  ָידּועַ  ּדָ ְצַמח רֹוֶצה ׁשֶ ּיִ  ֶצַמח ׁשֶ
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ְמקֹום ָרנֹות ּבִ ָצָתן ֵהִסיר ְוִאם. ַהּגְ : לוֹ  אֹוְמִרים, ִמּקְ
ין חּוץ ַהּכֹל ֲעֹקר ֲהֵרי, ֶאָחד ִמּמִ ה ׁשֶ ּלָ ְעּתוֹ  ּגִ רֹוֶצה ּדַ  ׁשֶ

ִקּיּום ָאר ּבְ ְ   :ַהׁשּ

תֹוךְ  ְיָרקֹות נֹוְטִעין ֵאין. י ן ּבְ ל ַסּדָ ְקָמה ׁשֶ  ְוַכּיֹוֵצא ׁשִ
ֶזה   :ּבָ

הּ  ְוַכּיֹוֵצא ּוְצנֹון ֶלֶפת ֲאגּודֹות ַהּטֹוֵמן. יא ַחת ּבָ  ּתַ
ַחת ֲאִפּלוּ , ָהִאיָלן ֶפן ּתַ  ֶהָעִלים ִמְקָצת ָהיוּ  ִאם, ַהּגֶ
ים שׁ  ֵאינוֹ  ְמֻגּלִ ֲהֵרי, חֹוׁשֵ ָתן רֹוֶצה ֵאינוֹ  ׁשֶ ָרׁשָ ַהׁשְ . ּבְ
ה ֵאיָנם ְוִאם ין ֶהָעִלין ָהיוּ  ּלֹאשֶׁ  אוֹ , ֲאֻגּדָ שׁ , ְמֻגּלִ  חֹוׁשֵ

ּום ְלַאִים ִמׁשּ   :ּכִ

ֶדה. יב ָהְיָתה ׂשָ ַרע ְוָקַצר ְזרּוָעה ׁשֶ ֲארוּ  ַהּזֶ ִרין ְוִנׁשְ  ָהִעּקָ
ָאֶרץ י ַעל ַאף, ּבָ ֵאין ּפִ א ֶצַמח מֹוִציִאין ׁשֶ  ַאַחר ֶאּלָ
ה ּמָ ִנים ּכַ אֹוָתהּ  זֹוֵרעַ  ִיְהֶיה ֹלא, ׁשָ ֶדה ּבְ  ַאֵחר יןמִ  ׂשָ
ֲעֹקר ַעד ּיַ ִרין ׁשֶ   :ָהִעּקָ

ֵדהוּ  ָהְיָתה. יג ים ְזרּוָעה ׂשָ  ְלָזְרָעהּ  ְוִנְמַלךְ , ִחּטִ
עֹוִרים ְצְמחוּ  ֹקֶדם ׂשְ ּיִ ין ׁשֶ ין, ַהִחּטִ  ַעד ָלהּ  ַיְמּתִ
ְסדוּ  ּפָ ּיִ ָאֶרץ ְוַיְתִליעוּ  ׁשֶ מוֹ  ּבָ  ָהְיָתה ִאם, ָיִמים' ג ּכְ
ֵדהוּ  ה ַיַהְפֵכם ךְ כָּ  ְוַאַחר, ָרָוה ׂשָ ַמֲחֵרׁשָ ין ְוִיְזַרע ּבְ  ַהּמִ
הּ  ֶאת ַלֲהֹפךְ  ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ . ָהַאֵחר ּלָ ּלֹא ַעד ּכֻ ֵאר ׁשֶ ָ ׁשּ  ּתִ
ה ּלֹא ִחּטָ א, ֶנֶעְקָרה ׁשֶ ֶדה חֹוֵרשׁ  ֶאּלָ ָ ֶדֶרךְ  ַהׂשּ  ּכְ

ין חֹוְרׁשִ ָטר ֹקֶדם אֹוָתם ׁשֶ ֵדי ַהּמָ ְרֶוה ּכְ ּתִ  ָצְמחוּ . ׁשֶ
ים ךְ  ַחרְואַ  ַהִחּטִ עֹוִרים ְלָזְרָעהּ  ִנְמַלךְ  ּכָ  ַיֲהֹפךְ , ׂשְ
ךְ  ְוַאַחר ֶהְמּתוֹ  הֹוִריד ְוִאם. ִיְזָרֵעם ּכָ  ְלתֹוכוֹ  ּבְ

ַמח ֶאת ְוִקְרְסָמה ר ֶזה ֲהֵרי, ַהּצֶ   :ַאֵחר ִמין ִלְזֹרעַ  ֻמּתָ

ָרִעים ִמיִנים ֵישׁ . יד ּזְ ְהֶיה ּבַ ּיִ ין ׁשֶ  ִנְפָרד ָהֶאָחד ַהּמִ
ההַ  ְלצּורֹות ֵני ְרּבֵ ּנּוי ִמּפְ קֹומֹות ׁשִ  ְוָהֲעבֹוָדה ַהּמְ

עֹוְבִדים ָרֶאה ַעד, ָהָאֶרץ ׁשֶ ּיֵ ֵני ׁשֶ ׁשְ  ַעל ְוַאף. ִמיִנים ּכִ
י ֵאין ּפִ  ֵאיָנם ֶאָחד ִמין ְוֵהם הֹוִאיל, ָלֶזה ֶזה ּדֹוִמין ׁשֶ

ְלַאִים ֶזה ֶזה ּכִ ָרִעים ְוֵישׁ . ּבָ ּזְ ֵני ּבַ ֵהם ִמיִנים ׁשְ  ׁשֶ

ֵניֶהם ְוצּוַרת ָלֶזה ֶזה ןּדֹוִמי  צּוָרה ִלְהיֹות ְקרֹוָבה ׁשְ
י ַעל ְוַאף, ַאַחת ֵני ְוֵהם הֹוִאיל ֵכן ּפִ  ֲהֵרי ִמיִנים ׁשְ
יַצד. ֶזה ִעם ֶזה ֲאסּוִרים ֵאּלוּ   ֲחֶזֶרת ִעם ַהֲחֶזֶרת, ּכֵ
ים ּלִ ים, ּגַ ׁשִ י ִעם ְוָהֻעּלָ ֶדה ֻעְלׁשֵ ין, ׂשָ ֵריׁשִ  ִעם ְוַהּכְ

י ֵריׁשֵ ר, ֶדהשָׂ  ּכְ ְסּבָ ר ִעם ְוַהּכֻ ְסּבַ ל, ָהִרים ּכֻ  ִעם ְוַהַחְרּדָ
ל ַלַעת ִעם ִמְצִרית ּוְדַלַעת. ִמְצִרי ַחְרּדָ  ָהְרמּוָצה ּדְ
ְלַאִים ֵאיָנם ֶזה ֶזה ּכִ ים ְוֵכן. ּבָ , ַהּזּוִנין ִעם ַהִחּטִ

עֹוִרים ְ ּבֶֹלת ִעם ְוַהׂשּ ְסִמין, ׁשּוָעל ׁשִ יפֹון ִעם ְוַהּכֻ ִ . ַהׁשּ
יר ִעם ֹולַהפּ  ְרְקָדן, ַהַסּפִ ָבן ּופֹול ַהּטַֹפח ִעם ְוַהּפֻ  ַהּלָ
עּוִעית ִעם ְ ּות, ַהׁשּ ׁשּ ָלְפפֹון ִעם ְוַהּקִ רּוב, ַהּמְ  ִעם ְוַהּכְ

רֹוְבדֹור ָרִדים, ַהּתְ עֹוִנים ִעם ְוַהּתְ ְלַאִים ֵאיָנם, ַהּלְ  ֶזה ּכִ
ֶזה נֹון ֲאָבל. ּבָ פּוִסים ִעם ַהּצְ ל, ַהּנָ ְפָסן ִעם ְוַהַחְרּדָ , ַהּלַ

ַלַעת ִעם ְיָוִנית ּוְדַלַעת ַלַעת ִעם אוֹ  ִמְצִרית ּדְ  ּדְ
י ַעל ַאף, ָהְרמּוָצה ּדֹוִמים ּפִ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי ָלֶזה ֶזה ׁשֶ
ְלַאִים ֶזה ֶזה ּכִ ִאיָלן ְוֵכן. ּבָ שׁ , ּבְ ּיֵ ֵני ׁשֶ  ִמיִנים ׁשְ
ּדֹוִמים ָעִלין ָלֶזה ֶזה ׁשֶ ֵפרֹות אוֹ  ּבְ ֵני ֵהםוְ  הֹוִאיל, ּבְ  ׁשְ
ְלַאִים ֵאּלוּ  ֲהֵרי ִמיִנים מוֹ , ּכִ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ ִסיָמן ׁשֶ  ּבְ

  :ה"רצ

י ַעל ַאף, ֲאֵחִרים ְוִאיָלנֹות ְזָרִעים ֵישׁ . טו ֵהם ּפִ  ׁשֶ
ֵני ִטְבָעם ִמיִנים ׁשְ ל ְוָעִלין הֹוִאיל ּבְ  ּדֹוִמין ֶזה ׁשֶ

ל ְלָעִלין ִרי אוֹ , ֶזה ׁשֶ ל ּפְ ל ִריִלפְ  ּדֹוֶמה ֶזה ׁשֶ  ֶזה ׁשֶ
ְמיֹון דֹול ּדִ ָרֶאה ַעד ּגָ ּיֵ ֵני ׁשֶ ׁשְ ָוִנים ּכִ ין ּגְ  ֹלא, ֶאָחד ִמּמִ
ׁשוּ  יַצד. ֶזה ִעם ֶזה ְלִכְלַאִים ָלֶהם ָחׁשְ ֶפת, ּכֵ  ִעם ַהּלֶ
נֹון ְלַאִים ֵאיָנם ַהּצְ ֶזה ֶזה ּכִ ֵני, ּבָ ְרֵיֶהן ִמּפְ ּפִ ִוים ׁשֶ . ׁשָ
ֶפת פּוס ִעם ְוַהּלֶ ֶזה ֶזה ְלַאִיםכִּ  ֵאיָנם ַהּנָ ֵני, ּבָ  ִמּפְ

ֶהָעִלים ִוים ׁשֶ פּוס ִעם ְצנֹון ֲאָבל. ׁשָ י ַעל ַאף, ַהּנָ  ּפִ
ֶהָעִלים ִרי ָלֶזה ֶזה ּדֹוִמים ׁשֶ ִרי ּדֹוֶמה ְוַהּפְ  ֲהֵרי, ַלּפְ

ְלַאִים ֵאּלוּ  ִרי ְוַטַעם הֹוִאיל, ּכִ ַעם ָרחֹוק ֶזה ּפְ  ֶזה ִמּטַ
יֹוֵתר ל ְוֵכן. ּבְ ּיֹוֵצא ּכָ ֵאּלוּ  ּכַ   :ּבְ
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ה. טז ּמָ ין ַמְרִחיִקים ּכַ ֵני ּבֵ ֵהם ְזָרִעים ִמיֵני ׁשְ  ׁשֶ
ְלַאִים ֵדי, ֶזה ִעם ֶזה ּכִ ְהיוּ  ּכְ ּיִ ִלים ׁשֶ ה ֶזה ֻמְבּדָ . ִמּזֶ
ְזְרעוּ  ִנְרִאים ִאם ֲאָבל ּנִ ִעְרּבּוְבָיא ׁשֶ . ָאסּור ֶזה ֲהֵרי, ּבְ

עּוִרים ים ְוׁשִ ַהְרָחָקה ֵישׁ  ַרּבִ  ּגֶֹדל ְלִפי ּכֹלהַ , זוֹ  ּבְ
ֶדה ָ ְזַרַעת ַהׂשּ ּלּוחַ  ֶהָעִלין ֹרב ּוְלִפי ַהּנִ . ַהּיֹוְנקֹות ְוׁשִ
יַצד ֵדהוּ , ּכֵ ָהְיָתה ׂשָ בּוָאה ִמין ְזרּוָעה ׁשֶ שׁ , ּתְ  ּוִבּקֵ
הּ  ִלְזֹרעַ  ִצּדָ בּוָאה ִמין ּבְ ֶדה ַאֶחֶרת ּתְ ׂשָ , ַאֶחֶרת ּבְ

יֵניֶהם ַמְרִחיק ית ּבֵ רכְּ  ְוהּוא, ֹרַבע ּבֵ  ְוֹחֶמשׁ  ַאּמֹות ֶעׂשֶ
ה ר ַעל ַאּמָ ה ְוֹחֶמשׁ  ַאּמֹות ֶעׂשֶ ע ַאּמָ ין, ְמֻרּבָ  ִמן ּבֵ

ין ָהֶאְמַצע ד ִמן ּבֵ יֵניֶהם ָהָיה ֹלא ְוִאם. ַהּצַ עּור ּבֵ ִ ׁשּ  ּכַ
ה ְהיוּ  ַעד לֹוֶקה ְוֵאינוֹ , ָאסּור, ַהּזֶ ּיִ תֹוךְ  ְקרֹוִבים ׁשֶ  ּבְ
ה ָ ׁשּ   :ְטָפִחים ׁשִ

ֵדהוּ  ָהְיָתה. יז שׁ , ָיָרק ְזרּוָעה ׂשָ הּ  ִלְזֹרעַ  ּוִבּקֵ ִצּדָ ֵדה ּבְ  ׂשְ
ַלַעת ֲאִפּלוּ , ַאֵחר ָיַרק ין ַמְרִחיק, ּדְ ֵני ּבֵ דֹות ׁשְ ָ ' ו ַהׂשּ

ע ְטָפִחים' ו ַעל ְטָפִחים ין, ְמֻרּבָ ד ִמן ּבֵ ין ַהּצַ  ִמן ּבֵ
עּור ּוָפחֹות. ָהֶאְמַצע ִ  ַעד לֹוֶקה ְוֵאינוֹ , ָאסּור, ֶזה ִמׁשּ
ְהיוּ  ּיִ תֹוךְ  ְקרֹוִבים ׁשֶ   :ֶטַפח ּבְ

י ַאַחת ָהְיָתה. יח ּתֵ ְ דֹות ִמׁשּ ָ בּוָאה ְזרּוָעה ַהׂשּ ה ּתְ ִנּיָ ְ  ְוַהׁשּ
הּ  ִצּדָ ּבְ ַלַעת אוֹ  ָיָרק ׁשֶ יֵניֶהם ַמְרִחיק, ּדְ ית ּבֵ   :ֹרַבע ּבֵ

ה. יט ּמֶ ָבִרים ּבַ ִריךְ , ֲאמּוִרים ּדְ ּצָ עּוִרים ְלַהְרִחיק ׁשֶ ִ ׁשּ  ּכַ
ין, ָהֵאּלוּ  י ּבֵ ּתֵ דֹות ׁשְ ֵדהוּ  ָהְיָתה ִאם ֲאָבל, ׂשָ  ְזרּוָעה ׂשָ
הּ  ִלְזֹרעַ  ְורֹוֶצה, ָיָרק ִצּדָ ל ׁשּוָרה ּבְ ין ָיָרק ׁשֶ , ַאֵחר ִמּמִ
ּיוֹ  ין ַלֲעׂשֹות ּדַ ֶדה ּבֵ ָ ּוָרה ּוֵבין ַהׂשּ ֶלם ַהׁשּ  ָאְרּכוֹ  ֶאָחד ּתֶ
ְלַבד ְטָפִחים' ו ֹעְמקוֹ  ְוָרְחּבוֹ , ּבִ   :ּכְ

ֵדהוּ  ָהְיָתה. כ בּוָאה ְזרּוָעה ׂשָ תֹוָכהּ  ִלְזֹרעַ  ְורֹוָצה ּתְ  ּבְ
ל ׁשּוָרה ל ׁשּוָרה ֲאִפּלוּ , ָיָרק ׁשֶ לּוִעין ׁשֶ ֶהָעִלין ּדְ  ׁשֶ
ֶהם ּלָ ין ׁשֶ ִכין ֲאֻרּכִ ּבְ יֵניֶהם ַמְרִחיק, ּוִמְסּתַ . ְטָפִחים' ו ּבֵ
כוּ  ְוִאם ל ֶהָעִלין ִנְמׁשְ ַלַעת ׁשֶ בּוָאה סוּ ְוִנְכנְ  ּדְ  ַלּתְ

כוּ  ּבְ הּ  ְוִנְסּתַ בּוָאה ִמן ַיֲעֹקר, ּבָ ְפֵני ַהּתְ ּלִ ַלַעת ׁשֶ  ַעד ַהּדְ

ּלֹא ִאם לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין. ֶהָעִלין ִיְתָעְרבוּ  ׁשֶ  ָזַרע ׁשֶ
ין ׁשּוָרה ין ְוׁשּוָרה ֶזה ִמּמִ ּיוֹ , ַאֵחר ִמּמִ ּדַ  ִלְהיֹות ׁשֶ

יֵניֶהם ֶלם ּבֵ   ֶאָחד ּתֶ

ין ִחיקִהרְ . כא יִנים' ב ּבֵ , ָלֶהם ָהְראּוָיה ַהְרָחָקה ַהּמִ
י ַעל נֹוֶטה ֶזה ִמין ְוָהָיה ּבֵ ין, ֶזה ִמין ּגַ ְטָתה ּבֵ ּנָ  ׁשֶ

בּוָאה בּוָאה ַעל ּתְ בּוָאה ַעל ָיָרק אוֹ  ַהּתְ בּוָאה אוֹ  ַהּתְ  ּתְ
ָרק ַעל ר ַהּכֹל, ַהּיָ ֲהֵרי, ֻמּתָ עּור ִהְרִחיק ׁשֶ ׁשִ  חּוץ, ּכְ

ַלעַ  ִהיא ְיָוִנית תִמּדְ ֶכת ׁשֶ ה ִנְמׁשֶ  ִאם ְלִפיָכךְ , ַהְרּבֵ
ָפֶניהָ  ַיֲעֹקר ָנְטָתה   :ִמּלְ

ין ָהָיה. כב ֵני ּבֵ יִנים ׁשְ ָפה אוֹ  ִניר אוֹ  ּבֹור ַהּמִ  אוֹ  ּגָ
ֶרךְ  ֵדר אוֹ  ּדֶ הּוא ּגָ בֹוהַּ  ׁשֶ ָרה ּגָ  ְוָרָחב ְטָפִחים ֲעׂשָ

ָעה הּוא ִאיָלן אוֹ  ַאְרּבָ  ֶסַלע אוֹ  ָאֶרץהָ  ַעל ֵמֵסךְ  ׁשֶ
הּוא בֹוהַּ  ׁשֶ ָעה ְוָרָחב ְטָפִחים' י ּגָ ר ֶזה ֲהֵרי, ַאְרּבָ  ֻמּתָ
ין, ֵמֵאּלוּ ' א ְלַצד ִלְסֹמךְ  ד ָהַאֵחר ְוַהּמִ ִני ַלּצַ ֵ , ַהׁשּ
ל ְוֶאָחד הֹוִאיל יל ֵאּלוּ  ִמּכָ יֵניֶהם ַמְבּדִ  ֵהם ֲהֵרי ּבֵ
ִלים ִנְרִאים ה. ִמּזֶה ֶזה ֻמְבּדָ ּמֶ ָברִ  ּבַ , ֲאמּוִרים יםּדְ
ִריךְ  ּצָ ָבר אוֹ  ַהְרָחָקה ׁשֶ יל ּדָ ְבּדִ ַרע, ַהּמַ ּזָ ׁשֶ תֹוךְ  ּכְ  ּבְ
ֵדהוּ  ֵדהוּ  ָהְיָתה ִאם ֲאָבל. ׂשָ ים ְזרּוָעה ׂשָ ר, ִחּטִ  ֻמּתָ
הּ  ִלְזֹרעַ  ַלֲחֵברוֹ  ִצּדָ עֹוִרים ּבְ ֱאַמר, ׂשְ ּנֶ ְדךָ : ׁשֶ  ֹלא ׂשָ
ְלָאִים ִתְזַרע א ָהִאסּור ֵאין ּכִ ְזַרעכְּ  ֶאּלָ ּיִ ֵדהוּ  ׁשֶ  ׂשָ
ְלַאִים ּלֹא, ּכִ ְלָאִים ִתְזַרע ָהָאֶרץ: ֶנֱאַמר ׁשֶ  ְוֹלא. ּכִ

א, עֹוד תֹוךְ  ָזַרע ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ ֵדהוּ  ּבְ עֹוִרים ׂשָ  ָסמּוךְ  ׂשְ
ים ךְ , ַלִחּטִ עֹוִרים ֶזַרע ּוָמׁשַ ְסָמכוֹ  ַעד ׂשְ ֵדה ׁשֶ  ִלׂשְ
ִהיא ֲחֵברוֹ  עֹוִרים ְזרּוָעה ׁשֶ ר הזֶ  ֲהֵרי, ׂשְ ֵני, ֻמּתָ  ִמּפְ

ְראוּ  ּנִ עֹוִרים ׁשֶ ְ תֹוךְ  ַהׂשּ ּבְ ֵדהוּ  ׁשֶ ֵהם ׂשָ ֵדה סֹוף ׁשֶ  ׂשְ
  :ֲחֵברוֹ 

ֵדהוּ  ָהְיָתה. כג ים ְזרּוָעה ׂשָ ֵדה, ִחּטִ הּ  ֲחֵברוֹ  ּוׂשְ ִצּדָ  ּבְ
ים ְזרּוָעה ר, ִחּטִ ֶלם ִלְזֹרעַ  לוֹ  ֻמּתָ ל ֶאָחד ּתֶ ן ׁשֶ ּתָ ׁשְ  ּפִ
ַצד ים ּבְ ּלוֹ  ִחּטִ ֵדה ָסמּוךְ הַ  ׁשֶ ָהרֹוֶאה, ֲחֵברוֹ  ִלׂשְ  יֹוֵדעַ  ׁשֶ
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ֵאין ֶרךְ  ׁשֶ ֶלם ִלְזֹרעַ  ּדֶ ל ֶאָחד ּתֶ ן ׁשֶ ּתָ ׁשְ ן ְוֹלא, ּפִ ּוֵ  ִנְתּכַ
א ֶזה ֵדהוּ  ִלְבּדֹק ֶאּלָ ן ִלְזֹרעַ  ְראּוָיה ִהיא ִאם ׂשָ ּתָ ׁשְ  ּפִ
זֹוֵרעַ  ְוִנְמָצא, ֹלא ִאם ָחָתה ּכְ  ַאֵחר ִמין ֲאָבל. ְלַהׁשְ

ין ְזֹרעַ לִ  ָאסּור י ּבֵ ּתֵ דֹות ׁשְ ֵהם ֵאּלוּ  ׂשָ ין ׁשֶ , ֶאָחד ִמּמִ
ְרִחיק ַעד ּיַ תֹוךְ  ׁשֶ ּלוֹ  ּבְ   :ׁשֶ

ֵדהוּ  ָהְיָתה. כד ֵדה ׂשָ ִצּדוֹ  ֲחֵברוֹ  ּוׂשְ ּבְ ֵני ְזרּוִעים ׁשֶ  ׁשְ
בּוָאה ִמיֵני יֵניֶהם ִיְזַרע ֹלא, ּתְ ל ּבֵ  ֲאִפּלוּ , ְוָחִריעַ  ַחְרּדָ
ֶלם ֵני, ֶאָחד ּתֶ ָהָעם ִמּפְ ֶלם ֵמֵאּלוּ  זֹוְרִעים ׁשֶ . ֶאָחד ּתֶ
י ִאם ֲאָבל ּתֵ דֹות ׁשְ ָ ֵני ְזרּוִעים ַהׂשּ , ְיָרקֹות ִמיֵני ׁשְ
ר יֵניֶהם ִלְזֹרעַ  ֻמּתָ ל ּבֵ ר, ָחִריעַ  אוֹ  ַחְרּדָ ּתָ ּמֻ יף ׁשֶ  ְלַהּקִ
ל בּוָאה ִמן חּוץ, ִמין ְלָכל ַחְרּדָ ֵני, ַהּתְ ֵאיָנם ִמּפְ  ׁשֶ

יִקים   :אֹוָתהּ  ַמּזִ

ל ָזִוית ָהְיָתה. כה ֶצַלע נֹוַגַעת ֶזה ֶזַרע ׁשֶ ל ּבְ  ֶזַרע ׁשֶ
תֹוךְ  ָהַאֵחר ֵדהוּ  ּבְ ר ֶזה ֲהֵרי, ׂשָ ֵני, ֻמּתָ ֵהם ִמּפְ  ׁשֶ
ִלים ִנְרִאים ה ֶזה ֻמְבּדָ  ָהְיָתה ִאם לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין. ִמּזֶ
ל ָזִוית ָזִוית נֹוַגַעת ֶזַרע ׁשֶ ל ּבְ  ֵניִמפְּ , ָהֶאָחד ֶזַרע ׁשֶ
ֵהם סֹוף ִנְרִאים ׁשֶ ֶדה ּכְ הּוא ׂשָ ר ׁשֶ ֹלא ֻמּתָ  ַהְרָחָקה ּבְ
ָלה ּוְבֹלא   :ַהְבּדָ

ר. כו י ִלְזֹרעַ  ֻמּתָ ּתֵ ַצד זוֹ  ׁשּורֹות ׁשְ ל זוֹ  ּבְ ּוִאין ׁשֶ , ִקׁשּ
י ּתֵ ן ׁשּורֹות ּוׁשְ ִצּדָ ל ּבְ לּוִעין ׁשֶ י, ּדְ ּתֵ ל ׁשּורֹות ּוׁשְ  ׁשֶ
ְצִרי ּפֹול ין םְוֶתלֶ , ַהּמִ ל ּבֵ  ִיְזַרע ֹלא ֲאָבל. ָוִמין ִמין ּכָ

ל ַאַחת ׁשּוָרה ּוִאין ׁשֶ ל ַאַחת ְוׁשּוָרה ִקׁשּ לּוִעין ׁשֶ  ּדְ
ל ַאַחת ְוׁשּוָרה ְצִרי ּפֹול ׁשֶ י ַעל ַאף, ַהּמִ ֶלם ּפִ ַהּתֶ  ׁשֶ
יל ין ַמְבּדִ ל ּבֵ ֵני, ָוִמין ִמין ּכָ יִנים ִמּפְ ּמִ  ָעִלים ֵאּלוּ  ׁשֶ
ֶהם ּלָ ִכים יםֲאֻרכִּ  ׁשֶ ִכים ְוִנְמׁשָ ּבְ  ְזָרָעם ְוִאם, ּוִמְסּתַ
ַצד ׁשּוָרה ִנְזָרִעים ְוֵיָראוּ  ַהּכֹל ִיְתָעֵרב ׁשּוָרה ּבְ  ּכְ

ִעְרּבּוְבָיא   :ּבְ

ֵדהוּ  ָהְיָתה. כז יֵני ִמין ְזרּוָעה ׂשָ שׁ , ְיָרקֹות ִמּמִ  ּוִבּקֵ
תֹוָכהּ  ִלְזֹרעַ  ל ׁשּורֹות ׁשּורֹות ּבְ לּוִעים ׁשֶ  ֹוֵקרע, ּדְ

ָרק ּזֹוֵרעַ  ָמקֹום ֵמַהּיָ ל ׁשּוָרה ּבוֹ  ׁשֶ לּוִעין ׁשֶ יל, ּדְ  ּוַמְבּדִ
יָנהּ  ָרק ּוֵבין ּבֵ ֶתֶלם ַהּיָ יחַ , ּכְ ָרק ִמן ּוַמּנִ ים ֹרַחב ַהּיָ ּתֵ  ׁשְ
ֵרה ה ֶעׂשְ ה, ַאּמָ ה ׁשּוָרה ְועֹוׂשֶ ִנּיָ ל ׁשְ לּוִעים ׁשֶ , ּדְ

יל יָנהּ  ּוַמְבּדִ ָרק ּוֵבין ּבֵ תֶ  ַהּיָ  ָמקֹום ַעד ְוֵכן, ֶלםּכְ
ְרֶצה ּיִ ְמָצא. ׁשֶ ּנִ ין ׁשֶ ל ּבֵ י ּכָ ּתֵ ל ׁשּורֹות ׁשְ לּוִעין ׁשֶ  ּדְ

ה ב"י חֹות ֲאָבל. ַאּמָ אן ּפָ ֵני, ָאסּור, ִמּכָ  ֶהָעִלין ִמּפְ
ִכין ּבְ ְסּתַ ּמִ אן ׁשֶ אן ִמּכָ ָרק ּוִמּכָ ּיָ יֵניֶהם ּבַ ּבֵ  ַהּכֹל ְוִנְרֶאה ׁשֶ

ִאּלוּ  ִעְרבּ  ִנְזַרע ּכְ   :ּוְבָיאּבְ

ל ׁשּוָרה ָהְיָתה. כח ַלַעת ׁשֶ ַלַעת ֲאִפּלוּ , ְזרּוָעה ּדְ  ּדְ
הּ  ִלְזֹרעַ  ּוָבא, ְיִחיִדית ִצּדָ בּוָאה ּבְ ית ַמְרִחיק, ּתְ  ּבֵ
ֲהֵרי, ֹרַבע כוּ  ׁשֶ דֹול ָמקֹום ְוֶהֱחִזיָקה ָעֶליהָ  ִנְמׁשְ   :ּגָ

ל. כט ָבר ּכָ ָהָיה ּדָ תֹוךְ  ׁשֶ ית ּבְ מַּ  ֹרַבע ּבֵ ין ְרִחיִקיןׁשֶ  ּבֵ
ֵני יִנים ׁשְ ה ִמן עֹוֶלה ַהּמִ ּדָ גֹון, ַהּמִ ֶבר ּכְ  ְוַהְסָלִעים ַהּקֶ

ֶהן ְוַכּיֹוֵצא   :ּבָ

ֶלם. ל ת אוֹ  ַהּתֶ ִים ַאּמַ ֵהם ַהּמַ ים ׁשֶ  זֹוְרִעים, ֶטַפח ֲעֻמּקִ
ה ְלתֹוכוֹ  ֹלׁשָ ַפת ַעל ֶאָחד, ְזָרִעים ִמיֵני ׁשְ ֶלם ׂשְ  ַהּתֶ
אן אןמִ  ְוֶאָחד, ִמּכָ ֶאְמַצע ְוֶאָחד, ּכָ   :ּבָ

ר. לא ֵני ִלְנֹטעַ  ֻמּתָ תֹוךְ  ִמיִנים ׁשְ א ּבְ ּמָ  ַוֲאִפּלוּ , ַאַחת ּגֻ
ּות ְהֶיה ְוהּוא, ּוְדַלַעת ִקׁשּ ּיִ ַפת ֵמַעל נֹוֶטה ֶזה ִמין ׁשֶ  ׂשְ
א ּמָ ין, ְלָכאן ַהּגֻ ד נֹוֶטה ָהַאֵחר ְוַהּמִ ִני ַלּצַ ֵ  ְוֵיָראוּ  ַהׁשּ

ִלין המִ  ֶזה ִנְבּדָ ָעה ָנַטע ִאם ְוֵכן. ּזֶ תֹוךְ  ִמיִנים ַאְרּבָ  ּבְ
א ּמָ ר ֶזה ֲהֵרי, רּוחֹוֶתיהָ ' ְלד ַוֲהָפָכן ַהּגֻ   :ֻמּתָ

ֵדהוּ  ִלְזֹרעַ  ָהרֹוֶצה. לב ר ׂשָ ר ֵמׁשָ ל ֵמׁשָ , ָוִמין ִמין ִמּכָ
ין ַמְרִחיק ל ּבֵ ר ּכָ ר ֵמׁשָ י ּוֵמׁשָ ּתֵ י ַעל ַאּמֹות ׁשְ ּתֵ  ׁשְ
ּלֹא ַעד, הֹוֵלךְ וְ  ּוֵמֵצר ַאּמֹות ֵאר ׁשֶ ָ יֵניֶהם ִיׁשּ סֹוף ּבֵ  ּבְ
ר ׁשָ א ַהּמֵ ל ֶאּלָ הּוא ּכָ ֲהֵרי, ׁשֶ ּלֹא ִנְרִאים ֵהם ׁשֶ  ׁשֶ
ִעְרּבּוְבָיא ִנְזְרעוּ    :ּבְ

ֵדהוּ  ַלֲעׂשֹות ָרָצה. לג ל ָקַרַחת ָקַרַחת ׂשָ , ָוִמין ִמין ִמּכָ
ה ֹלא תֹוךְ  ַיֲעׂשֶ ל ּבְ ית ּכָ ע לעַ  יֹוֵתר ְסָאה ּבֵ ׁשַ  ּתֵ
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ל, ָקָרחֹות ית ֵמֶהן ָקַרַחת ּכָ ין ָרחֹוק ְוִנְמָצא, ֹרַבע ּבֵ  ּבֵ
ר ָקרֹוב ְוָקַרַחת ָקַרַחת חֹות ַאּמֹות ְלֶעׂשֶ ל, ְרִביעַ  ּפָ ּכָ  ׁשֶ
ית ים ְסָאה ּבֵ ִ ים ַעל ֲחִמׁשּ ִ ין ּוַמה. ֲחִמׁשּ ר ּבֵ ׁשָ  ַהּמֵ

ַרַחת ר, ַלּקָ ׁשָ ַהּמֵ ַרַחת ָאֹרךְ  ׁשֶ עַ  ְוַהּקָ   :תְמֻרּבַ

ֵאין ְיָרקֹות ִמיֵני. לד ֶרךְ  ׁשֶ ֵני ּדֶ  ֵמֶהם ִלְזֹרעַ  ָאָדם ּבְ
א ר, ְמַעט ֶאּלָ ה ֲאִפּלוּ  ֵמֶהם ִלְזֹרעַ  ֻמּתָ ָ  ִמיִנים ֲחִמׁשּ
תֹוךְ  ִהיא, ַאַחת ֲערּוָגה ּבְ ה ׁשֶ ָ ׁשּ ה ַעל ׁשִ ָ ׁשּ , ְטָפִחים ׁשִ
ְזַרע ְוהּוא ּיִ  ַאַחתוְ  ָהֲערּוָגה רּוחֹות' ד ַעל ִמיִנים' ד ׁשֶ

ֶאְמַצע ין ְוַיְרִחיק, ּבָ מוֹ  ָוִמין ִמין ּבֵ , ּוֶמֱחָצה ֶטַפח ּכְ
ֵדי ּלֹא ּכְ ה ֶזה ִייְנקוּ  ׁשֶ  ִמיִנים' ה ַעל יֹוֵתר ֲאָבל. ִמּזֶ
י ַעל ַאף, ִיְזַרע ֹלא ְרִחיק ּפִ ּמַ יֵניֶהם ׁשֶ  ְלִפי, ּבֵ

יִנים ּמִ ה ׁשֶ ֲערּוָגה ַהְרּבֵ זוֹ  ּבַ ְנטּוִעים ֵהם ֲהֵרי ּכָ  ּכִ
ִעְרּבּוְבָיא   :ּבְ

ה. לה ּמֶ ֲערּוָגה, ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ ִהיא ּבַ ֻחְרָבה ׁשֶ , ּבְ
ם ְוֵאין ין ֲערּוָגה ֲאָבל. ָלהּ  חּוָצה ֶזַרע ׁשָ , ֲערּוגֹות ּבֵ
הּ  ִלְזֹרעַ  ָאסּור ה ּבָ ָ ִאם, ִמיִנים ֲחִמׁשּ ָכל ִיְזַרע ׁשֶ  רּוחַ  ּבְ

ְסִביבֹוֶתיהָ  ֵמֲערּוָגה רּוחַ  ּוְבָכל זוֹ  ֵמֲערּוָגה  ֵיָרֶאה, ׁשֶ
ְמֹעָרב ַהּכֹל ה ְוִאם. ּכִ ֲערּוָגה ָעִלין ִהּטָ ּבַ  ְלָכאן זוֹ  ׁשֶ
ֲערּוָגה ְוָעִלין ּבָ הּ  ׁשֶ ִצּדָ ּבְ אן ׁשֶ ָראוּ  ַעד ִמּכָ ּיֵ ִלין ׁשֶ , ֻמְבּדָ
ר ה ִאם ְוֵכן. ֻמּתָ ֶלם ָעׂשָ ין ּתֶ ל ּבֵ , ַוֲערּוָגה ֲערּוָגה ּכָ
ר   :ֻמּתָ

ֹלא ָלֲערּוָגה חּוץ ֹרעַ ִלזְ  ָאסּור. לו ֶלם ּבְ ה ּוְבֹלא ּתֶ , ְנִטּיָ
ֶנֶגד ַוֲאִפּלוּ  ָרנֹות ּכְ ל ַהּקְ ֵאין ֲערּוָגה ׁשֶ הּ  ׁשֶ , ֶזַרע ּבָ
ֵזָרה א ּגְ ּמָ יִנים' ד ִיְזַרע ׁשֶ ד ַהּמִ , ָהֲערּוָגה ָזִוּיֹות' ּבְ
ֶנֶגד ָלהּ  חּוָצה ֲאֵחִרים ִמיִנים ְוִיְזַרע ִוּיֹות ּכְ  ָצאְוִנמְ , ַהּזָ
ְמֹעָרב ַהּכֹל   :ּכִ

ה ָהֲערּוָגה ָהְיָתה. לז ָ ׁשּ ה ַעל ׁשִ ָ ׁשּ בּול ָלהּ  ְוָהָיה, ׁשִ  ּגְ
ֹבהַּ  ר, ָסִביב ֶטַפח ְוָרָחב ֶטַפח ּגָ הּ  ִלְזֹרעַ  ֻמּתָ  ֲאִפּלוּ  ּבָ

מֹוָנה ר ׁשְ ה, ִמיִנים ָעׂשָ ֹלׁשָ ל ַעל ׁשְ בּול ּכָ  ּוְגבּול ּגְ

ה ָ ׁשּ ֶאְמַצע ְוׁשִ ין ְוַיְרִחיק, ּבָ ל ּבֵ  ֶטַפח ָוִמין ִמין ּכָ
ֶפת ֹראשׁ  ִיְזַרע ְוֹלא. ּוֶמֱחָצה תֹוךְ  ַהּלֶ בּול ּבְ א, ַהּגְ ּמָ  ׁשֶ
ֵאהוּ   ִלְזֹרעַ  ְוָאסּור. ִיְזַרע ֹלא ֶזה ַעל יֹוֵתר. ְיַמּלְ
ֲערּוָגה ִעְנָין ְזָרִעים ִמיֵני ּבַ ֵני, ֶזה ּבְ ֵהם ִמּפְ  ִנְרִאים ׁשֶ
ְלַאִים ֶרךְ  ְוֵאין הֹוִאיל, קֹותְירָ  ִמיֵני ֲאָבל. ּכִ ֵני ּדֶ  ּבְ
א ֵמֶהם ִלְזֹרעַ  ָאָדם ר ֶזה ֲהֵרי, ְמַעט ְמַעט ֶאּלָ , ֻמּתָ
מוֹ  ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ   :ׁשֶ

בּול. לח ָהָיה ּגְ בֹוהַּ  ׁשֶ ה ִמיִנים ּבוֹ  ְוָזְרעוּ  ֶטַפח ּגָ  ַהְרּבֵ
מוֹ  ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ ַפח ְוִנְתַמֵעט, ׁשֶ ְזַרע ֵמַאַחר, ִמּטֶ ּנִ , וֹ בּ  ׁשֶ
ר ׁשֵ ָהָיה, ּכָ ר ׁשֶ ׁשֵ תוֹ  ּכָ ִחּלָ   :ִמּתְ

אֹות ָהרֹוֶצה. לט ל ְלַמּלְ תוֹ  ּכָ ּנָ  ְוֹלא ַרּבֹות ְיָרקֹות ּגִ
יֵניֶהם ַיְרִחיק ה, ּבֵ ל עֹוׂשֶ ה ּכָ ּנָ עֹות ֲערּוגֹות ַהּגִ , ְמֻרּבָ
ה', ו ַעל' ו ֲאִפּלוּ  ָכל ְועֹוׂשֶ ה ֲערּוָגה ּבְ ָ  ִעּגּוִלין ֲחִמׁשּ

ַארְ ' ד עּבְ ֶאְמַצע ְוֶאָחד רּוחֹוֶתיהָ  ּבַ ָכל ִמין ְוזֹוֵרעַ , ּבָ  ּבְ
ד ֲאֵחִרים ִמיִנים' ד ְוזֹוֵרעַ , ִעּגּול , ֲערּוָגה ַקְרנֹות' ּבְ

ָכל ִמיִנים' ט ִנְמְצאוּ  ִלים ִנְרִאים ְוֵהם ֲערּוָגה ּבְ  ֻמְבּדָ
ה ֶזה א ַמְפִסיד ְוֵאינוֹ , ִמּזֶ ין ַמה ֶאּלָ ּבֵ ֶ  ָהִעּגּוִלים ׁשּ
לְ  הּוא ַבדּבִ יחוֹ  ׁשֶ ֵדי ָחֵרב ַמּנִ ָראוּ  ּכְ ּיֵ  ָהִעּגּוִלים ׁשֶ

ִלים ָרנֹות ִמן ֻמְבּדָ ִלים ַהּקְ ה ֶזה ּוֻמְבּדָ  ָרָצה ְוִאם. ִמּזֶ
ּלֹא לּום ַיְפִסיד ׁשֶ ִתי ְזרּוִעים ָהִעּגּוִלים ָהיוּ  ִאם, ּכְ  ׁשְ
יֵניֶהם ַמה זֹוֵרעַ  ּבֵ  ֵעֶרב ְזרּוִעים ָהיוּ  ְוִאם, ֵעֶרב ׁשֶ

יֵניֶהם ַמה ֵרעַ זוֹ  ּבֵ ֶ ִתי ׁשּ ֵדי, ׁשְ ָראוּ  ּכְ ּיֵ ִלים ׁשֶ   :ֻמְבּדָ

ל. מ ָבִרים ֵאּלוּ  ִמּכָ ֵאר ַהּדְ ְזַמן ִנְתּבָ ּבִ שׁ  ׁשֶ ּיֵ ין ׁשֶ ' ב ּבֵ
יִנים ֵדי ָלֶהם ָהְראּוָיה ַהְרָחָקה ַהּמִ ּלֹא ּכְ  ֶזה ִייְנקוּ  ׁשֶ

ה ין ֵאין, ִמּזֶ ׁשִ ָראוּ  ןּוִבְזמַ . ָהַעִין ְלַמְרִאית חֹוׁשְ ּיֵ  ׁשֶ
ִלים ה ֶזה ֻמְבּדָ ין ֵאין, ִמּזֶ ׁשִ  ֵהם ֲאִפּלוּ  ִליִניָקָתן חֹוׁשְ

ַצד ֶזה   :ֶזה ּבְ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 טו
 טו

 ובו, בהמה כלאי והנהגת הרבעת דיני -) א( רצז סימן
 סעיפים ז"ט

יב. א ְרּכִ ֵאינוֹ  ְנֵקָבה ַעל ָזָכר ַהּמַ ין, ִמינוֹ  ׁשֶ ְבֵהָמה ּבֵ , ּבִ
ין הבְּ  ּבֵ ִמיֵני ֲאִפּלוּ , ּוְבעֹופֹות ַחּיָ ה ּבְ ם ַחּיָ ּיָ ּבַ  ֲהֵרי, ׁשֶ
  :לֹוֶקה ֶזה

ְכִניס ַעד, לֹוֶקה ֵאינוֹ . ב ּיַ ָידוֹ  ׁשֶ ִמְכחֹול ּבְ פֹוֶפֶרת ּכְ ׁשְ . ּבִ
ְלַבד ֶזה ַעל ֶזה ֶהֱעָלם ִאם ֲאָבל עֹוְרָרם אוֹ , ּבִ  ׁשֶ
קֹול ין ָהיוּ , ּבְ ת אֹותוֹ  ַמּכִ   :ַמְרדּות ַמּכַ

ר. ג ֵני ְלַהְכִניס ֻמּתָ  ָרָאה ְוִאם, ֶאָחד ְלִדיר ִמיִנים ׁשְ
ם ָזקּוק ֵאינוֹ  ֶזה ֶאת ֶזה רֹוְבִעים אֹוָתם   :ְלַהְפִריׁשָ

ָרֵאל ָאסּור. ד ן ְלִיׂשְ ֶהְמּתוֹ  ִלּתֵ  ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ּבְ
יָעהּ    :ְלַהְרּבִ

ָעַבר ִמי. ה יב ׁשֶ ֶהְמּתוֹ  ְוִהְרּכִ ְלַאִים ּבְ  ַהּנֹוָלד ֲהֵרי, ּכִ
ר ֵמֶהם ֲהָנָאה ֻמּתָ  ִמין ִעם ְטהֹוָרה ִמין ָהָיה ְוִאם. ּבַ

ר, ְטהֹוָרה ֲאִכיָלה ֻמּתָ   :ּבַ

ל. ו ֵהָמה ִמיֵני' ב ּכָ ה אוֹ  ּבְ י ַעל ַאף, ַחּיָ ּדֹוִמין ּפִ  ׁשֶ
ִרין ֶזה ִעם ֶזה ּוְגֵדִלים ָלֶזה ֶזה ה ֶזה ּוִמְתַעּבְ , ִמּזֶ

ּום ֲאסּוִרים, ִניםִמי' ב ְוֵהם הֹוִאיל ְלַאִים ִמׁשּ יַצד, ּכִ , ּכֵ
ֵאב ֶלב ִעם ַהּזְ ְפִרי ְוֶכֶלב ַהּכֶ ּוָעל ִעם ּכָ ים, ַהׁשּ  ִעם ָהִעּזִ

ָבִאים ֵעִלים, ַהּצְ ה ִעם ַהסּוס, ָהְרֵחִלים ִעם ַהּיְ ְרּדָ , ַהּפִ
ֶרד ְלַאִים ֶהָערֹוד ִעם ַהֲחמֹור, ַהֲחמֹור ִעם ַהּפֶ  ִעם ֶזה ּכִ

  :ֶזה

שׁ  יןמִ . ז ּיֵ ִרי ּבוֹ  ׁשֶ ּוִבי ִמְדּבָ גֹון, ְוִיׁשּ ר ׁשֹור ּכְ  ִעם ַהּבַ
ֹור ךְ , ַהׁשּ ִרים ַהסּוס ִעם ְוָהַרּמָ  ֲאָבל. ֶזה ִעם ֶזה ֻמּתָ
ז ז ִעם ָהַאּוָ ר ַאּוָ ְלַאִים, ַהּבַ ֶזה ֶזה ּכִ ֵני, ּבָ ז ִמּפְ ָהַאּוָ  ׁשֶ
יָציו ְפִנים ּבֵ ז, ִמּבִ ר ְוַאּוַ יָציו ַהּבַ חוּ  ּבֵ ָלל, ץִמּבַ  ִמּכְ
ֵהם   :ִמיִנים' ב ׁשֶ

ְלַאִים, ַהּכֹוי. ח ה ִעם ּכִ ֵהָמה ְוִעם ַהַחּיָ  לֹוִקין ְוֵאין, ַהּבְ
ֵני, ָעָליו הּוא ִמּפְ   :ָסֵפק ׁשֶ

ְלַאִים ִמן ַהּנֹוָלִדים. ט  ִמין ִאּמֹוֵתיֶהן ָהיוּ  ִאם, ַהּכִ
ר, ֶאָחד יָבן ֻמּתָ  ּמֹוֵתיֶהןאִ  ָהיוּ  ְוִאם. ֶזה ַעל ֶזה ְלַהְרּכִ
ֵני יָבן ָאסּור, ִמיִנים ׁשְ י ַעל ַאף, ֶזה ַעל ֶזה ְלַהְרּכִ  ּפִ

ֲאבֹוֵתיֶהם יב ְוָאסּור. ֶאָחד ִמין ׁשֶ  ַהּנֹוָלד ֶזה ְלַהְרּכִ
יַצד. ִאּמוֹ  ִמין ַעל ֲאִפּלוּ  ֶרד, ּכֵ ִאּמוֹ  ּפֶ ר, ֲחמֹוָרה ׁשֶ  ֻמּתָ

יבוֹ  ה ַעל ְלַהְרּכִ ְרּדָ הּ  ּפִ ִאּמָ יבוֹ  ָאסּורוְ , ֲחמֹוָרה ׁשֶ  ְלַהְרּכִ
ֶרד ֲאָבל. ַהֲחמֹוָרה ַעל ֲאִפּלוּ  ִאּמוֹ  ּפֶ  ָאסּור, סּוְסָיה ׁשֶ

יבוֹ  ה ַעל ְלַהְרּכִ ְרּדָ הּ  ּפִ ִאּמָ ל ְוֵכן, ֲחמֹוָרה ׁשֶ ּיֹוֵצא ּכָ  ּכַ
ֶזה יב ָהרֹוֶצה ְלִפיָכךְ . ּבָ ֶרד ְלַהְרּכִ ה ַעל ּפֶ ְרּדָ  אוֹ  ּפִ

י ִלְמׁשֹךְ  ּתֵ ׁשְ ָרדֹות ּבִ ִסיָמֵני ֵדקּבוֹ , ּפְ  ְוָזָנב ָאְזַנִים ּבְ
ָידּועַ , ָלֶזה ֶזה ּדֹוִמים ִאם, ְוקֹול ן ּבְ ִאּמָ ין ׁשֶ , ֶאָחד ִמּמִ

ִרים   :ּוֻמּתָ

ֵני ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ָאסּור. י ׁשְ גֹון, ִמיִנין ּבִ  ַלֲחרשׁ  ּכְ
ָקרֹון ְוִלְמׁשֹךְ  ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ּבְ ין, ּבָ ֶאָחד ּבֵ  ְוֶאָחד ָטֵמא ׁשֶ

ין, הֹורטָ  ֵניֶהם ּבֵ ְ ׁשּ ין, ְטֵמִאים ׁשֶ ֵניֶהם ּבֵ ְ ׁשּ , ְטהֹוִרים ׁשֶ
ין ֵהָמה ּבֵ ֵהָמה ִעם ּבְ ֲחִזיר ּבְ ֶבשׂ  ִעם ּכַ ה אוֹ , ַהּכֶ  ִעם ַחּיָ
ה ְחמּור ַחּיָ ּיַ יל ִעם ּכַ ה אוֹ , ַהּפִ ֵהָמה ִעם ַחּיָ ֶלב ּבְ ּכֶ  ּכַ
ֶהן ְוַכּיֹוֵצא ַהֲחִזיר ִעם ְצִבי אוֹ , ָהֵעז ִעם   :ּבָ

ךְ  אוֹ  ַהּזֹוֵרעַ  אוֹ  ַהחֹוֵרשׁ  ֶאָחד. יא ֶהם ַהּמֹוׁשֵ  ֲעָגָלה ּבָ
ֶאָחד ֶאֶבן אוֹ  ֶאָחד ִהְנִהיָגם אוֹ , ּכְ קֹול ַוֲאִפּלוּ , ּכְ , ּבְ

ָגן ֲאָבל. לֹוֶקה טּור, ַהְמַזּוְ ְמׁשֹךְ  ַעד ּפָ ּיִ  ַעד אוֹ  ׁשֶ
ְנִהיג ּיַ   :ׁשֶ

ָהיוּ  ֲעָגָלה. יב ִכין ׁשֶ ב ָאסּור, ְלַאִיםכִּ  אֹוָתהּ  מֹוׁשְ  ֵליׁשֵ
הּ  י ַעל ַאף ּבָ ּלֹא ּפִ ֵני, ִהְנִהיג ׁשֶ יָבתוֹ  ִמּפְ ׁשִ ּיְ  ּגֹוֶרֶמת ׁשֶ

כוּ  ָלֶהם ְמׁשְ ּיִ ב ֶאָחד ִלְהיֹות ָאסּור ְוֵכן. ָהֲעָגָלה ׁשֶ  יֹוׁשֵ
ֲעָגָלה   :ַמְנִהיג ְוֶאָחד ּבָ

ִהְנִהיגוּ  ֵמָאה ֲאִפּלוּ . יג ֶאָחד ׁשֶ   :לֹוִקים, ּכְ
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רקָ . יד ֵני ׁשַ ָקרֹון סּוִסים ׁשְ  ִלְקׁשֹר ָאסּור, ֶאָחד ּבְ
ֶהם י ַעל ַאף, ֲחמֹור ִעּמָ ֵני ּפִ ְ ׁשּ  ְיכֹוִלין ַהסּוִסים ׁשֶ
כוֹ  ֹלא ְלָמׁשְ   :ַהֲחמֹור ּבְ

ֶכת ֲעָגָלה. טו ָקרֹון ַהּמֹוׁשֶ ִמין ּבְ  ִיְקׁשֹר ֹלא, ֶאָחד ּבְ
ֶחֶבל ַאֵחר ִמין י ֹלא, ּבְ ִצּדֵ רֹון ּבְ רֹון ַאַחר ֹלאוְ  ַהּקָ   ,ַהּקָ

ר. טז ָאָדם ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ֻמּתָ ה אוֹ  ּוִבְבֵהָמה ּבְ  ַחּיָ
ֶאָחד גֹון, ּכְ חֹוֵרשׁ  ָאָדם ּכְ ךְ  אוֹ , ׁשֹור ִעם ׁשֶ  ֲעָגָלה מֹוׁשֵ
  :בוֹ  ְוַכּיֹוֵצא, ֲחמֹור ִעם

  בגדים כלאי הלכות

 רחצ סימן
' ב ּובוֹ , בגדים כלאי משום האסורים דברים

  ִעיִפים:סְ 

ּום ָאסּור ֵאין. א ְלַאִים ִמׁשּ א, ּכִ  ְרֵחִלים ֶצֶמר ֶאּלָ
ִלים ן ִעם ְוַאּיָ ּתָ ׁשְ ים ֶצֶמר ֲאָבל. ּפִ ַמּלִ  ַאְרָנִבים ְוֶצֶמר ּגְ
ל ְונֹוָצה ים ׁשֶ ָאר ְוָכל ִעּזִ ִרים, ִמיִנים ׁשְ ן ֻמּתָ ּתָ ִפׁשְ . ּבְ
ּבֹוס ְוֵכן ֶפן ְוֶצֶמר ַקּנְ ָאר ְוָכל ּגֶ ִרים, יִניםמִ  ׁשְ  ֻמּתָ

ֶצֶמר ֲאִפּלוּ  ִלים ְרֵחִלים ּבְ ֵני ָאְסרוּ  ַוֲחָכִמים, ְוַאּיָ  ִמּפְ
י ָהַעִין ַמְרִאית ּדֹוֶמה ְלִפי, ֶצֶמר ִעם ֶמׁשִ ים ׁשֶ ּתִ . ְלִפׁשְ

ָלךְ  ְוֵכן ֵדל ִמין ְוהּוא, ּכָ ּגָ י ׁשֶ ְכַרּכֵ ם ּבִ  ָהֲאָבִנים ַעל ַהּיָ
ם ּיָ ּבַ ֵני ּוהוּ ֲאָסר, ְלֶצֶמר ְודֹוֶמה ׁשֶ  ִעם ָהַעִין ַמְרִאית ִמּפְ

ן ּתָ ׁשְ ָנא. ַהּפִ י ְוָהִאּדָ יֵנינוּ  ָמצּוי ֶמׁשִ יִרים ְוַהּכֹל ּבֵ  ַמּכִ
ּום ּבוֹ  ֵאין ְלִפיָכךְ , ּבוֹ  ר ָהַעִין ַמְרִאית ִמׁשּ  ִעם ּוֻמּתָ

ֶמר ן ְוִעם ַהּצֶ ּתָ ׁשְ   :ַהּפִ

ת ָרֵחל. ב ן ִעם ָאסּור ִצְמָרהּ , ֵעז ּבַ ּתָ ׁשְ ֵני, ּפִ  ִמּפְ
  :ָהַעִין ַמְרִאית

 רצט סימן

  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , כלאים בהם נוהג מינים באיזו

ים ְוֶצֶמר ְרֵחִלים ֶצֶמר. א ַמּלִ ָרָפן, בוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ּגְ ּטְ  ֶזה ׁשֶ
ֶזה  ֲהֵרי ֵמָהְרֵחִלים ַהֲחִצי ָהָיה ִאם, ְטִווי ֵמֶהם ְוטֹוֶוה ּבָ
ֶצֶמר ַהּכֹל ְלַאִים אהוּ  ַוֲהֵרי ּכְ ן ִעם ּכִ ּתָ ׁשְ  ָהָיה ְוִאם. ַהּפִ
ים ָהֹרב ַמּלִ ר, ֵמַהּגְ ן ִעם ְלָעְרבוֹ  ֻמּתָ ּתָ ׁשְ ֵני, ַהּפִ  ִמּפְ

ּצּוַרת ים ֶצֶמר צּוַרת ַהּכֹל ׁשֶ ַמּלִ ין ְוֵאין, ּגְ ׁשִ  חֹוׁשְ
ל ְלִנימֹות ֶהם ַהְמֹעָרִבים ֶצֶמר ׁשֶ ֵני, ּבָ ֵאיָנם ִמּפְ  ׁשֶ
ים עֹורֹות ְלִפיָכךְ . ֶצֶמר חּוֵטי ָבׂשִ ים ַהּכְ עֹוׂשִ  ֵמֶהם ׁשֶ

ים ר, ַמְלּבּוׁשִ חּוֵטי ְלָתְפָרן ֻמּתָ ן ּבְ ּתָ ׁשְ ין ְוֵאין, ּפִ ׁשִ  חֹוׁשְ
ל ְלִנימֹות י ַעל ַאף, ֶצֶמר ׁשֶ ְכְרכוּ  ּפִ ּנִ ְכַלל ׁשֶ  חּוט ּבִ
ן ּתָ ׁשְ ְפרוּ  ַהּפִ ּתָ ֲהֵרי, ּבוֹ  ׁשֶ ְטלוּ  ׁשֶ ִמעּוָטן ּבָ  ְוֵכן. ּבְ
ּבֹוס ּנַ ן ַהּקַ ּתָ ׁשְ ָרָפן ְוַהּפִ ּטְ ֶזה ֶזה ׁשֶ ּבֹוס ֹרב ִאם ּבָ ּנַ , ֵמַהּקַ

ר וּוי ֶלֱאֹרג ֻמּתָ  ָהיוּ  ְוִאם. ֶצֶמר חּוֵטי ִעם ֵמֶהם ַהּטָ
ךְ . ָאסּור, ְלֶמֱחָצה ֶמֱחָצה ְתָעֵרב ִמי, ִהְלּכָ ּנִ  ֶצֶמר לוֹ  ׁשֶ

ן ִעם ּתָ ׁשְ ֶהם ּוְמָעְרבוֹ  ַאֵחר ִמין ֵמִביא, ּפִ  לּוְמַבטֵּ , ִעּמָ
ךְ  ְוֹלא. ֵמֶהם ֶאָחד ּיָ הוּ  ׁשַ ּטּול ּבְ א ּבִ ָעׂשוּ  ֹקֶדם ֶאּלָ ּיֵ  ׁשֶ

ֲעׂשוּ  ַאַחר ֲאָבל, חּוִטים ּנַ ְלַאִים ֵאין חּוִטים ׁשֶ  ַלּכִ
עּור ל חּוט ֲאִפּלוּ , ׁשִ הּוא ּכָ ל ׁשֶ ֶבֶגד ֶצֶמר ׁשֶ דֹול ּבְ  ּגָ
ל ן ׁשֶ ּתָ ׁשְ ל אוֹ  ּפִ ן ׁשֶ ּתָ ׁשְ ֶצֶמר ּפִ   :ָאסּור, ּבְ

ה. ב ֶגד ָהעֹוׂשֶ ּלוֹ  ּבֶ ים ֶצֶמר ּכֻ ַמּלִ  אוֹ  ַאְרָנִבים אוֹ  ּגְ
ּבֹוס ל חּוט ּבוֹ  ְוָאַרג, ַקּנַ ד ֶצֶמר ׁשֶ ל ְוחּוט ֶזה ִמּצַ  ׁשֶ
ן ּתָ ׁשְ ד ּפִ ּום ָאסּור ֶזה ֲהֵרי, ֶזה ִמּצַ ְלַאִים ִמׁשּ   :ּכִ

 ש סימן
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , דרבנן ואיזו דאוריתא כלאים איזו

יָון. א ר ּכֵ ְתַחּבֵ ּנִ ֶמר ׁשֶ ן ִעם ַהּצֶ ּתָ ׁשְ  ִחּבּור ַצד ַהּפִ
עֹוָלם ּום ָאסּור, ּבָ ְלַאִים ִמׁשּ יַצד. ּכִ ים ֶצֶמר, ּכֵ ּתִ  ּוִפׁשְ
ָרָפן ּטְ ע ֶזה ִעם ֶזה ׁשֶ ה אֹוָתם ְוׁשַ , ְלָבִדים ֵמֶהם ְוָעׂשָ

ָרָפן אוֹ  ּטְ ֶאָחד אֹוָתם ְוָטָוה ׁשֶ ֶגד ְוָאַרג, ּכְ ּווּ  ּבֶ , ֶזה יִמּטִ
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ַפר אוֹ  ּתָ ֶגד ׁשֶ ל ֶצֶמר ּבֶ ׁשֶ ן ּבְ ּתָ ׁשְ ָפָרן ֲאִפּלוּ , ּפִ  ּתְ
חּוֵטי י ּבְ ּבֹוס ֶמׁשִ ַפר אוֹ , ְוַקּנַ ּתָ ֶגד ׁשֶ חּוֵטי ֶצֶמר ּבֶ  ּבְ
ן ּתָ ׁשְ ֶגד אוֹ  ּפִ ן ּבֶ ּתָ ׁשְ חּוֵטי ּפִ ר אוֹ , ֶצֶמר ּבְ  חּוֵטי ָקׁשַ
חּוֵטי ֶצֶמר ן ּבְ ּתָ ׁשְ ָלן אוֹ  ּפִ ּדָ ְלַאִים ֶזה ֲהֵרי, ּגְ   :ּכִ

ֶגד. ב רוֹ  ֶצֶמר ּבֶ ִחּבְ ֶגד ִעם ׁשֶ ן ּבֶ ּתָ ׁשְ ְתִכיָפה ּפִ  ַאַחת ּבִ
ְלַאִים ֶזה ְוֵאין ִחּבּור ֵאינוֹ  ץ. ּכִ ֵני ִקּבֵ י ׁשְ  ַהחּוט ָראׁשֵ
ֶאָחד ַכף אוֹ , ּכְ ּתָ י ׁשֶ ּתֵ ִכיפֹות ׁשְ ְלַאִים ֶזה ֲהֵרי, ּתְ   :ּכִ

ֶגד. ג ְפַרם ֶצֶמר ּבֶ ּנִ חּוֵטי אֹותוֹ  ִלְפֹרף רֻמתָּ  ׁשֶ ן ּבְ ּתָ ׁשְ , ּפִ
ר   :ִיְתּפֹר ֹלא ֲאָבל, ְוקֹוׁשֵ

ר. ד ל ָחלּוק ִלְלּבֹשׁ  ֻמּתָ י ַעל ֶצֶמר ׁשֶ ּבֵ ל ָחלּוק ּגַ  ׁשֶ
ן ּתָ ׁשְ ָרם ּפִ י ַעל ַאף, ַיַחד ּוְלָקׁשְ ֵאינוֹ  ּפִ  ָיכֹול ׁשֶ

ָטן ֹלא ְלָפׁשְ ַרת ּבְ ר ַהּתָ ׁשֶ ר הּוא ַוֲאִפּלוּ , ַהּקֶ ל ֶקׁשֶ  ׁשֶ
ָמא ּלֹא ּוִבְלַבד, ַקּיָ ֵרם ׁשֶ יָחה ִעם ָלֶזה ֶזה ְיַחּבְ ׁשִ  ַהּמְ
י ּתֵ ׁשְ ִכיפֹות ּבִ ר אֹוְסִרים ְוֵישׁ . ּתְ ֶקׁשֶ ל ּבְ ָמא ׁשֶ   :ַקּיָ

ל ַאַחת ְרצּוָעה. ה ה ֶצֶמר ׁשֶ ִנּיָ ְ ל ְוַהׁשּ ן ׁשֶ ּתָ ׁשְ  ָאסּור, ּפִ
הּ  ַלֲחֹגר י ַעל ַאף ּבָ ְרצּוָעה ּפִ ל ׁשֶ ֶאְמַצע עֹור ׁשֶ , ּבָ
ֵני ר ִמּפְ ּקֹוׁשֵ ֵני ׁשֶ יהָ  ׁשְ ַיַחד ָראׁשֶ חֹוֵגר ּבְ ׁשֶ הּ  ּכְ  ֲאָבל. ּבָ
ֶאְמָצִעיָתהּ  ִאם ָמקֹום ֶצֶמר ּבְ ן ֶאָחד ּבְ ּתָ ָמקֹום ּוִפׁשְ  ּבְ
ר, ֶזה ֵאֶצל ֶזה ְוֵאיָנם, ַאֵחר ר ֶזה ּוְלִפי. ֻמּתָ  ֻמּתָ
ר פּורֹות עֹורֹות ְלַחּבֵ ן ַהּתְ ּתָ ִפׁשְ חַ  ּבְ ְגֵדי תּתַ , ֶצֶמר ּבִ
י ַעל ְוַאף ר ּפִ ֶאְפׁשָ ְכִניס ׁשֶ ּיַ ּבֹוס חּוט ׁשֶ ּנַ ל ַהּקַ  ׁשֶ

ִפיָרה ר, ַהּתְ ַחּבֵ ּמְ ֶגד ִעם ָהעֹור ׁשֶ תֹוךְ  ַהּבֶ ל חּוט ּבְ  ׁשֶ
ִפיַרת ל ם"ּוְלָהַרְמבַּ  ָהעֹור ּתְ ְלַאִים ֶזה ּכָ , ַהּתֹוָרה ִמן ּכִ
ים ֶצֶמר ָנַתן ַוֲאִפּלוּ  ּתִ שַׂ  ּוִפׁשְ ה אוֹ  קּבְ  ָהֵוי, ּוְכָרָכן ֻקּפָ
ְלַאִים אֹוַרְיָתא ּכִ   :ִמּדְ

ְנִהיג. ו ֵהמֹות ַהּמַ  ֵמֶהם, ָידוֹ  ְלתֹוךְ  ֲחָבִלים ּוַמְכִניס ּבְ
ים ּתִ ׁשְ ר ֶזה ֲהֵרי, ֶצֶמר ּוֵמֶהם ּפִ י ַעל ְוַאף, ֻמּתָ  ּפִ
ּכֹוְרָכן ָרם ִאם ֲאָבל. ָידוֹ  ַעל ׁשֶ ם ְקׁשָ ּלָ  ַנֲעׂשוּ , ּכֻ

ְלאַ    :ָידוֹ  ַעל ְלָכְרָכם לוֹ  ְוָאסּור, ִיםּכִ

ק. ז ַ ה ַהׂשּ ּפָ   :ְלִכְלַאִים ִמְצָטְרִפין ְוַהּקֻ

 שא סימן
 מרדעת ודין, תחתיו כלאים להציע מתר אם

  ְסִעיִפים: ו"ט ּובוֹ , ותכריכים

ר. א ב ַהּתֹוָרה ִמן ֻמּתָ עֹות ַעל ֵליׁשֵ ל ַמּצָ ְלַאִים ׁשֶ , ּכִ
ֱאַמר ּנֶ ה ֲאָבל ָעֶליךָ  ַיֲעֶלה ֹלא: ׁשֶ יעוֹ  ַאּתָ יךָ  ַמּצִ ְחּתֶ . ּתַ
ְבֵרי ר ֲאִפּלוּ , סֹוְפִרים ּוִמּדִ עֹות ֶעׂשֶ י ַעל זוֹ  ַמּצָ ּבֵ  זוֹ  ּגַ
ְחּתֹון ֶהם ְוַהּתַ ּבָ ְלַאִים ׁשֶ ב ָאסּור, ּכִ , ָהֶעְליֹון ַעל ֵליׁשֵ

א ּמָ ֵרךְ  ׁשֶ ּכָ רוֹ  ַעל ִניָמא ּתִ ׂשָ ה. ּבְ ּמֶ ָבִרים ּבַ , יםֲאמּורִ  ּדְ
ין ַרּכִ גֹון, ּבְ ָמלֹות ְיִריעֹות ּכְ ִרים ֲאָבל ּוׂשְ  ּוְכָסתֹות ּכָ
ֵהם ים ׁשֶ א ָקׁשִ א ְלֵמיַחשׁ  ְוֵליּכָ ּמָ ֵרךְ  ׁשֶ ּכָ , ָעָליו ִניָמא ּתִ
ר ן ֻמּתָ ּלֹא ּוִבְלַבד ֲעֵליֶהם ִליׁשַ רוֹ  ְיֵהא ׁשֶ ׂשָ  נֹוֵגעַ  ּבְ
ֶהם ה. ּבָ ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵהם, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ  ּוְנתּוִנים ָקִניםֵרי ּכְ
י ַעל ּבֵ א ּגַ ל ִאְצַטּבָ ל אוֹ  ֵעץ ׁשֶ  ֵהם ִאם ֲאָבל, ֶאֶבן ׁשֶ

י ַעל ְנתּוִנים ֵהם ִאם ֵריָקִנים ֲאִפּלוּ  אוֹ , ְמֵלִאים ּבֵ  ּגַ
ה י ַעל אוֹ  ִמּטָ ּבֵ ֶבן ּגַ ף ְלִפי, ָאסּור, ּתֶ ְכּפָ ּנִ יו ׁשֶ ְחּתָ  ּתַ

רוֹ  ַעל ְוִנְכָרךְ  ׂשָ   :ּבְ

יָדן ש"אגקאפאנ ָהֵני. ב פּוִרין ֵהם ִאם, ּדִ ן ּתְ ּתָ ִפׁשְ , ּבְ
ֵהר ֵישׁ  ַהֲעלֹוָתם ִלּזָ יָען ַוֲאִפּלוּ  ָעָליו ִמּלְ ַהּצִ יו ִמּלְ ְחּתָ , ּתַ
ֵרם ַעד ְתּפְ ּיִ י ׁשֶ ֶמׁשִ ּבֹוס אוֹ  ּבְ ַקּנַ   :ּבְ

ֶגד. ג דֹול ּבֶ ד ְוִכְלַאִים ּגָ  ֲאִפּלוּ  ְלָלְבׁשוֹ  ָאסּור, ֶאָחד ִמּצַ
ּדוֹ  י ַעל ַאף', בהַ  ִמּצִ ד ּפִ ַהּצַ ּבוֹ  ׁשֶ ְלַאִים ׁשֶ  ִנְגָרר ַהּכִ
י ַעל ּבֵ ְרַקע ּגַ   :ַהּקַ

ְלַאִים ִלְלּבֹשׁ  ָאסּור. ד ֶרךְ  ֲאִפּלוּ  ּכִ גֹון, ֲעַראי ּדֶ  ּכְ
ית ל ַטּלִ י ַעל ַאף ָקָטן ׁשֶ ֵאין ּפִ דֹול ׁשֶ הּ  יֹוֵצא ַהּגָ  ּבָ
  :ֲעַראי
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 טו
 טו

שׁ  ֹלא. ה ְלַאִים ָאָדם ִיְלּבַ י ַעל ַוֲאִפּלוּ , ַראיעֲ  ּכִ ּבֵ  ּגַ
ָרה ָגִדים ֲעׂשָ ֵאינוֹ  ּבְ הוּ  ׁשֶ לּום ְמַהּנֵ  ֶאת ִלְגֹנב ַוֲאִפּלוּ , ּכְ
ֶכס   :ַהּמֶ

סּות ּתֹוְפֵרי. ו ם ּתֹוְפִרים, ּכְ ַדְרּכָ ּלֹא ּוִבְלַבד ּכְ  ׁשֶ
נוּ  ּוְ ה ִיְתּכַ ַחּמָ ֵני ּבַ ה ִמּפְ ִמים ַהַחּמָ ׁשָ ֵני ּוַבּגְ ִמים ִמּפְ ׁשָ . ַהּגְ

נּוִעין ָאֶרץ ּתֹוְפִרין, ְוַהּצְ סּות מֹוְכֵרי ְוֵכן. ּבָ  מֹוְכִרין ּכְ
ן ַדְרּכָ ּלֹא ּוִבְלַבד, ּכְ נוּ  ׁשֶ ּוְ ה ִיְתּכַ ַחּמָ ֵני ּבַ ה ִמּפְ  ַהַחּמָ

ִמים ׁשָ ֵני ּוַבּגְ ִמים ִמּפְ ׁשָ נּוִעים. ַהּגְ יִלין ְוַהּצְ ל ַמְפׁשִ ַמּקֵ   :ּבְ

ְכִריֵכי. ז ת ּתַ ר ַהּמֵ ְלַאִים ֲעׂשֹוָתןלַ  ֻמּתָ  ֲאִפּלוּ , ִמּכִ
ֶהם ְלָקְברוֹ    :ּבָ

ַעת. ח ר, ַהֲחמֹור ַמְרּדַ ְלַאִים ַלֲעׂשֹוָתהּ  ֻמּתָ ב ִמּכִ  ְויֹוׁשֵ
ּלֹא ְוהּוא, ָעֶליהָ  רוֹ  ִיְהֶיה ׁשֶ ׂשָ הּ  נֹוֵגעַ  ּבְ יחַ  ְוֹלא. ּבָ  ַיּנִ

ַעת ֵתפוֹ  ַעל זוֹ  ַמְרּדַ  ֶאת ָעֶליהָ  ְלהֹוִציא ֲאִפּלוּ , ּכְ
ְלַאִים ְוַדְוָקא. ֶבלַהזֶּ  ּכִ ִרים ׁשֶ ֶגד ִוידּוִעים ִנּכָ ּבֶ  ֲאָבל, ּבַ

ֶגד ָאַבד ּבֶ ְלַאִים ּבוֹ  ׁשֶ ר ְמקֹומוֹ  ְוֵאין ּכִ  ָאסּור, ִנּכָ
ּנוּ  ַלֲעׂשֹות ַעת ִמּמֶ ֵכיָון, ַלֲחמֹור ַמְרּדַ ֵאין ּדְ  ְמקֹומוֹ  ׁשֶ

ר א ִנּכָ ּמָ ח ׁשֶ ּכַ ח ִיׁשְ ּנוּ  ְוִיּקַ י ַעל רוֹ ְלָתפְ  ְטַלאי ִמּמֶ ּבֵ  ּגַ
ְגּדוֹ  ֶרּנוּ  ְוֹלא. ּבִ א, ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ִיְמּכְ ּמָ  ַיֲחֹזר ׁשֶ

ֶרּנוּ  ָרֵאל ְוִיְמּכְ   :ְלִיׂשְ

חֹות. ט ִחים ִמְטּפָ ַקּנְ ּמְ ֶהם ׁשֶ ַדִים ֶאת ּבָ חֹות, ַהּיָ  ּוִמְטּפָ
ִגים ּפְ ְסּתַ ּמִ ֶהם ׁשֶ ִלים ּבָ ְרָקעֹות ַהּכֵ גִ , ְוַהּקַ ּפְ ְסּתַ ּמִ  יםְוׁשֶ

ֶהם חֹות, ָהְרִחיָצה ַאַחר ּבָ  ֲאסּוִרים, ְסָפִרים ּוִמְטּפְ
ּום ְלַאִים ִמׁשּ ֲהֵרי, ּכִ ַדִים ׁשֶ ֶהם נֹוְגעֹות ַהּיָ  ְוֵהם ּבָ

ד ַעל ִנְכָרִכים ִמיד ַהּיָ ִמין ּתָ   :ּוִמְתַחּמְ

חֹות. י ִרין ִמְטּפָ ּפְ ְסּתַ ּמִ ֶהם ׁשֶ ית לוֹ  ֵישׁ  ִאם, ּבָ  ֹראשׁ  ּבֵ
ין ֶדֶרךְ  אֹותוֹ  ְולֹוְבׁשִ ה ּכְ ּום ָאסּור, ְלִביׁשָ ְלַאִים ִמׁשּ   :ּכִ

ְלַאִים ַלֲעׂשֹותוֹ  ָאסּור, ַרךְ  הּוא ִאם, ִוילֹון. יא , ִמּכִ
ֵני שׁ  ִמּפְ ּמָ ַ ַהׁשּ ם ׁשֶ ה ָהָיה ְוִאם. ִלְפָעִמים ּבוֹ  ִמְתַחּמֵ , ָקׁשֶ
ר   :ֻמּתָ

ח ֹלא. יב יָצה ָאָדם ִיּקַ ה ּבֵ ֶבֶגד ַחּמָ ְלאַ  ּבְ ָידוֹ  ִיםּכִ , ּבְ
יָון ּכֵ הּוא ׁשֶ וֹות ִנּצֹול ׁשֶ ּכָ ֹחם ִמּלִ יָצה ּבְ יָבה ַהּבֵ  ֲחׁשִ
ְמִניַעת ֲהָנָאה   :ַהּקֹר ּכִ

יָלִרין. יג ֶהם ֵאין ַעְרּדִ ּום ּבָ ְלַאִים ִמׁשּ   :ּכִ

ּום ָאסּור ֵאין. יד ְלַאִים ִמׁשּ א ּכִ ָגִדים ֶאּלָ ֵהן ּבְ ֶרךְ  ׁשֶ  ּדֶ
גֹון, ִחּמּום ְצֶנֶפת ֹתֶנתַהכְּ  ּכְ ְכָנַסִים ְוַהּמִ  ְוָהַאְבֵנט ְוַהּמִ

ְמָלה ִ ין ּוְבָגִדים ְוַהׂשּ ַחּפִ ּמְ ֶהם ׁשֶ ֹוַקִים ּבָ ַדִים ְוֶאת ַהׁשּ  ַהּיָ
ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ים ִצְלָצִלים ֲאָבל, ּבָ ים ְקַטּנִ עֹוׂשִ  אֹוָתם ׁשֶ
ֵבית ָהָעם ֶהם ָיד ּבְ ּלָ ֶהם ִלְצֹרר ׁשֶ ְבִלין אוֹ  ָמעֹות ּבָ , ּתַ

יִחים ּוְסַמְרטּוט ּנִ ּמַ ה ָעָליו ׁשֶ  אוֹ  ְמלֹוְגָמא אוֹ , ְרִטּיָ
ְלִנית ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ִאְסּפַ ִרים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ּבָ י ַעל ַאף ֻמּתָ  ּפִ
רוֹ  ׂשָ ּבְ ֶהם נֹוֵגעַ  ׁשֶ ֵאין, ּבָ ֶרךְ  ׁשֶ ָכךְ  ִחּמּום ּדֶ ל ִציץ. ּבְ  ׁשֶ

י אוֹ  עֹור ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ֶמׁשִ ָלה ּבָ ּתָ  ֶצֶמר חּוֵטי הּ בָּ  ׁשֶ
ן ְוחּוֵטי ּתָ ׁשְ ִלים ּפִ ֵני ַעל ְמֻדְלּדָ ֵדי ָהָאָדם ּפְ  ְלַהְפִריחַ  ּכְ

בּוִבים ּום ּבוֹ  ֵאין, ַהּזְ ְלַאִים ִמׁשּ ֵאין, ּכִ ֶרךְ  ׁשֶ  ִחּמּום ּדֶ
ָכךְ    :ּבְ

ים אֹותֹות. טו עֹוׂשִ ים ַהּכֹוְבִסים ׁשֶ ְרּדִ ָגִדים ְוַהּגַ ּבְ ֵדי ּבַ  ּכְ
ְהֶיה ּיִ ל ירַמכִּ  ׁשֶ ּלוֹ  ֶאת' א ּכָ ל אֹות ָהְיָתה ִאם, ׁשֶ  ׁשֶ
ן ֶצֶמר ּתָ ִפׁשְ ן אוֹ  ּבְ ּתָ ׁשְ ֶצֶמר ּפִ  ַעל ַאף, ָאסּור ֶזה ֲהֵרי ּבְ
י ֵאינוֹ  ּפִ   :ֶאְצלוֹ  ָחׁשּוב ׁשֶ

 שב סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , כלאים בו שאבד בגד דין

ֶגד. א ָאַבד ֶצֶמר ּבֶ ל חּוט ּבוֹ  ׁשֶ תָּ  ׁשֶ ׁשְ ֶגד אוֹ  ןּפִ  ּבֶ
ן ּתָ ׁשְ ָאַבד ּפִ ל חּוט ּבוֹ  ׁשֶ ֵאין, צֹוְבעוֹ , ֶצֶמר ׁשֶ ֶמר ׁשֶ  ַהּצֶ

ן ּתָ ׁשְ ֶצַבע עֹוִלים ְוַהּפִ ד ֶאָחד ּבְ ר הּוא ּוִמּיָ  לוֹ  ִנּכָ
ר ֹלא ְוִאם, ְוׁשֹוְמטוֹ  ר ֶזה ֲהֵרי, ִנּכָ א, ֻמּתָ ּמָ ַמט ׁשֶ  ִנׁשְ
ֲהֵרי, לוֹ  ְוָהַלךְ  ַדק ׁשֶ   :ְמָצאוֹ  ְוֹלא ּבָ
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 טו
 טו

ֵלי ַהּלֹוֵקחַ . ב  ָיֶפה ְלָבְדָקן ָצִריךְ , ֵמַהּגֹוִיים ֶצֶמר ּכְ
א, ָיֶפה ּמָ פּוִרים ֵהם ׁשֶ ן ּתְ ּתָ ִפׁשְ  ָהעֹוֵבד ִאם ְוֲאִפּלוּ . ּבְ

ּמוֹ  ְלִפי ֵמִסיחַ  ּכֹוָכִבים ָפָרן ּתֻ ּתְ ּבֹוס ׁשֶ ַקּנַ  ֵאינוֹ , ּבְ
ן ּוִבְמקֹומֹות. ֶנֱאָמן ּתָ ׁשְ ַהּפִ ֹיֶקר ׁשֶ ּבֹוס ִמן ּבְ  ֵישׁ , ַהַקּנַ
יר ִלְסֹמךְ    :ְלַהּתִ

 שג סימן
' ב ּובוֹ , בשוק אפלו מחברו כלאים לפשט שמתר

  ְסִעיִפים:

ְלַאִים ָהרֹוֶאה. א ל ּכִ  ָהָיה ֲאִפּלוּ , ֲחֵברוֹ  ַעל ּתֹוָרה ׁשֶ
ךְ  ּוק ְמַהּלֵ ׁשּ ד ֵמָעָליו ְוקֹוְרעוֹ  לוֹ  קֹוֵפץ ָהָיה, ּבַ , ִמּיָ
ל ָהָיה ְוִאם. ּבוֹ רַ  ָהָיה ַוֲאִפּלוּ  ְבֵריֶהם ׁשֶ  ֵאינוֹ , ּדִ
טוֹ  ְוֵאינוֹ  ֵמָעָליו קֹוְרעוֹ  ּוק ּפֹוׁשְ ׁשּ יעַ  ַעד, ּבַ ּגִ ּמַ  ׁשֶ
ל ָהָיה ְוִאם. ְלֵביתוֹ  טוֹ , ּתֹוָרה ׁשֶ ד ּפֹוׁשְ   :ִמּיָ

ישׁ  ָאסּור. ב ְלַאִים ֲחֵברוֹ  ֶאת ְלַהְלּבִ   :ּכִ

 דש סימן
ָסִעיף  ּובוֹ , קימןול לעשותן מתר בגדים כלאי דין

  ֶאָחד

ְלֵאי. א ָגִדים ּכִ ר ּבְ ָמם ַלֲעׂשֹוָתם ֻמּתָ  ְוֵאיָנם, ּוְלַקּיְ
א ֲאסּוִרים ה ֶאּלָ ְלִביׁשָ   :ּבִ

  בכור פדיון הלכות

 שה סימן
 וכל, לפדיון ראוי ומתי, בכור בפדיון חיב מי

  ְסִעיִפים: א"ל ּובוֹ , דיניו

ה ִמְצַות. א ל ִלְפּדֹות ֲעׂשֵ ָרֵאל ִאישׁ  ּכָ ׂשְ נוֹ  ִמּיִ הּוא, ּבְ  ׁשֶ
כֹור ְרֵאִלית ְלִאּמוֹ  ּבְ ׂשְ ה, ַהּיִ ֵהם ְסָלִעים' ּבְ  כ"ק ׁשֶ
ֵהם ָמִעים ים ׁשֶ ֹלׁשִ ים ׁשְ ְרַהּמִ ֶסף ּדֶ ק ּכֶ   :ְמֻזּקָ

ה ֵאין. ב ָ ֶבת ָהִאׁשּ ָנהּ  ֶאת ִלְפּדֹות ַחּיֶ   ּבְ

ה ֵאּלוּ . ג ָ ֶכֶסף ֵהןַלכֹּ  נֹוְתָנן ְסָלִעים ַהֲחִמׁשּ ֵוה אוֹ  ּבְ ׁשְ  ּבִ
ֶסף ל ּכֶ ָבר ִמּכָ ְרֶצה ּדָ ּיִ ְרָקעֹות חּוץ, ׁשֶ  ַוֲעָבִדים ִמּקַ

ָטרֹות ָדהוּ  ְוִאם, ּוׁשְ ֶהם ּפָ דּוי ֵאינוֹ , ּבָ   :ּפָ

ַתב. ד הּוא ַלּכֵֹהן ּכָ ב ׁשֶ ה לוֹ  ַחּיָ ָ ִביל ְסָלִעים ֲחִמׁשּ ׁשְ  ּבִ
ְדיֹון נוֹ  ּפִ ב, ּבְ ָנם ַחּיָ דּוי ֵאינוֹ  נוֹ ּובְ  לוֹ  ִלּתְ   ּפָ

ִלי לוֹ  ָנַתן. ה ֵאינוֹ  ּכְ ֶוה ׁשֶ ּוק ׁשָ ׁשּ ה ּבַ ָ , ְסָלִעים ֲחִמׁשּ
לוֹ  ה ַהּכֵֹהן ְוִקּבְ ָ ֲחִמׁשּ נוֹ  ֲהֵרי, ְסָלִעים ּבַ דּוי ּבְ  ְוהּוא, ּפָ
ֶוה ׁשְ ּיִ ה ׁשֶ ָ   :ָאָדם ְלׁשּום ְסָלִעים ֲחִמׁשּ

ִלי לוֹ  ָנַתן. ו ִפְדיֹון ּכְ נוֹ  ּבְ ֶוה הּוא ִאם, םְסתָ , ּבְ ' ה ׁשָ
י ַעל ַאף, ְסָלִעים ּלֹא ּפִ מוּ  ׁשֶ ה אֹותוֹ  ׁשָ ְתִחּלָ נוֹ , ּבִ  ּבְ
דּוי   :ּפָ

ָרה ֲאִפּלוּ , ְסָלִעים' ה ָנַתן. ז ין, ּכֲֹהִנים ַלֲעׂשָ ַבת ּבֵ  ּבְ
ין ַאַחת ֶזה ּבֵ נוֹ , ֶזה ַאַחר ּבָ דּוי ּבְ   :ּפָ

אי, ְדיֹוןַהפִּ  לוֹ  ְלַהֲחִזיר ַהּכֵֹהן ָרָצה ִאם. ח ַ  ֲאָבל ַרׁשּ
ן ֹלא ֲחִזיר ְמַנת ַעל ַלּכֵֹהן הּוא ִיּתֵ ּיַ ה ְוִאם, לוֹ  ׁשֶ  ָעׂשָ
נוֹ  ֵאין לוֹ  ְוֶהֱחִזיר ֵכן דּוי ּבְ ְגֹמר ַעד ּפָ ּיִ ִלּבוֹ  ׁשֶ ן ּבְ  ִלּתֵ
ָנה לוֹ  מּוָרה ַמּתָ ךְ  ַאַחר ַהּכֵֹהן ָרָצה ְוִאם, ּגְ  ְלַהֲחִזיר ּכָ

ּלֹא, ַלּכֹל ְלַהֲחִזיר ָרִגיל ֵהןַהכֹּ  ְיֵהא ְוֹלא. ַיֲחִזיר  ׁשֶ
ָאר ְלַהְפִסיד ּתֹוךְ , ּכֲֹהִנים ִלׁשְ ּמִ ךְ  ׁשֶ נוּ  ֹלא ּכָ  ַהּכֹל ִיּתְ
ְדיֹוֵני כֹוֵריֶהם ּפִ א ּבְ ים ֲאָבל. לוֹ  ֶאּלָ אי ַלֲעִנּיִ ַ  ַרׁשּ
ָכל ְלַהֲחִזיר ַעם ּבְ ן ְוָכל. ּפַ ּכֵ ה ׁשֶ ּזֶ ּמִ ַעם ׁשֶ  ֹלא ַהּטַ
ֵלם ל, ְלַהֲחִזיר ְמַנת ַעל ְיַקּבְ  ָעַבר ִאם ָמקֹום ּוִמּכָ
ָלם ּנֹוֵתן ּוֵפֵרשׁ , ְוִקּבְ ן, ְלַהֲחִזיר ְמַנת ַעל לוֹ  ׁשֶ  ַהּבֵ
דּוי ָנה, ּפָ ַמּתָ ָמהּ  ְלַהֲחִזיר ְמַנת ַעל ּדְ ָנה ׁשְ   :ַמּתָ
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ã 

 טו
 טו

ה ִהְפִרישׁ . ט ָ נוֹ  ְלִפְדיֹון ְסָלִעים ֲחִמׁשּ ב, ְוֶנֶאְבדוּ , ּבְ  ַחּיָ
ַאֲחָריּוָתן בֹואוּ  דעַ  ּבְ ּיָ   :ּכֵֹהן ְלַיד ׁשֶ

ָעה. י ׁשָ ּנֹוֵתן ּבְ ְדיֹון ׁשֶ  ַעל ו"אקב: ְמָבֵרךְ  ַלּכֵֹהן ַהּפִ
ְדיֹון ן ּפִ ֶהֱחָינוּ : ּוְמָבֵרךְ  ְוחֹוֵזר, ַהּבֵ ךְ  ְוַאַחר, ׁשֶ  נֹוֵתן ּכָ

ְדיֹון ר: ְמָבֵרךְ , ַעְצמוֹ  ּפֹוֶדה ְוִאם, ַלּכֵֹהן ַהּפִ  ֲאׁשֶ
נוּ  ׁשָ ִמְצֹותָ  ִקּדְ נוּ  יוּבְ כֹור ִלְפּדֹות ְוִצּוָ : ּוְמָבֵרךְ , ַהּבְ

הֶ    :ֱחָינוּ ׁשֶ

כֹור ֵאין. יא ַעְברוּ  ַעד ְלִפְדיֹון ָראּוי ַהּבְ ּיַ  ָעָליו ׁשֶ
ים ֹלׁשִ ים ְוַאַחר, יֹום ׁשְ ֹלׁשִ ּנוּ  יֹום ׁשְ ד ִיְפּדֶ ּלא, ִמּיָ  ׁשֶ
ֶהה ְצָוה ַיׁשְ ת ִלְהיֹות א"ל יֹום ָחל ְוִאם. ַהּמִ ּבָ ׁשַ  יןאֵ , ּבְ
ת אֹותוֹ  ּפֹוִדין ּבָ ׁשַ א, ּבְ ין ֶאּלָ   :'א יֹום ַעד ַיְמּתִ

ן ֵמת. יב תֹוךְ  ַהּבֵ ים ּבְ ֹלׁשִ יֹום ְוֲאִפּלוּ , ׁשְ ים ּבְ ֹלׁשִ , ׁשְ
ה ִאם ְוֵכן ָעְברוּ  ֹקֶדם ְטֵרָפה ַנֲעׂשָ ים ָעָליו ׁשֶ ֹלׁשִ  ׁשְ
ב ֵאינוֹ , יֹום ִפְדיֹון ַחּיָ ים ַוֲאִפּלוּ , ּבְ  ַלּכֵֹהן ְוָנַתן ִהְקּדִ

ְדיֹון   :לוֹ  ַיֲחִזיֶרּנוּ , ַהּפִ

ָדה ִמי. יג ּפָ נוֹ  ׁשֶ תֹוךְ  ּבְ ים ּבְ ֹלׁשִ : ֵליהּ  ָאַמר ִאם, יֹום ׁשְ
ו נוֹ  ֵאין, ֵמַעְכׁשָ דּוי ּבְ  ְלַאַחר: ֵליהּ  ָאַמר ְוִאם. ּפָ
ים ֹלׁשִ נוֹ , יֹום ׁשְ דּוי ּבְ י ַעל ְוַאף ּפָ ֵאין ּפִ עֹות ׁשֶ  ַהּמָ
ִמים הּוא ִמי. יֹום' ל ְלַאַחר ַקּיָ ב הּוא ִאם ָסֵפק ׁשֶ  ַחּיָ
ִפְדיֹון טּור, ּבְ ַהּמֹוִציא, ּפָ   :ָהְרָאָיה ָעָליו ֵמֲחֵברוֹ  ׁשֶ

תֹוךְ  ָהָאב ֵמת. יד ים ּבְ ֹלׁשִ ן ֲהֵרי, יֹום ׁשְ ֶחְזַקת ַהּבֵ  ּבְ
ּלֹא ה ׁשֶ ִביא ַעד, ִנְפּדָ ּיָ ָדאוֹ  ְרָאָיה ׁשֶ ּפְ  ְוִאם. ָאִביו ׁשֶ
ים רְלַאחַ  ָהָאב ֵמת ֹלׁשִ ֶחְזַקת, יֹום ׁשְ ה ּבְ ְפּדָ ּנִ  ַעד ׁשֶ

ּיֹוִדיעּוהוּ  ה ׁשֶ ּוָ ּצִ ַעת ׁשֶ ׁשְ ּלֹא ְוָאַמר ִמיָתה ּבִ ה ׁשֶ   :ִנְפּדָ

ָדה ְוֹלא ָהָאב ָעַבר. טו נוֹ  ֶאת ּפָ יל, ּבְ ְגּדִ ּיַ ׁשֶ ב, ּכְ  ַחּיָ
ה, ִלְפּדֹות ּוְבנוֹ  ִלְפּדֹות הּוא ָהָיה. ַעְצמוֹ  ִלְפּדֹות  ִיְפּדֶ

ה ְצמוֹ עַ  ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר, ּתְ ה ּכָ נוֹ  ֶאת ִיְפּדֶ  לוֹ  ֵאין ְוִאם. ּבְ
א ֵדי ֶאּלָ ְדיֹון ּכְ ה, ֶאָחד ּפִ   :ַעְצמוֹ  ִיְפּדֶ

ֵני ְנָכִסים לוֹ  ֵאין ִאם. טז ֵדי חֹוִרין ּבְ ְדיֹון ּכְ  ֵאין, ּפִ
ִדים ּגֹוֶבה ַהּכֵֹהן ְעּבָ י ַעל ַאף, ֵמַהְמׁשֻ ַדם ּפִ ּקָ  חֹוב ׁשֶ
דְ  ַעל ְלחֹוב יֹוןַהּפִ   :חֹוב ַהּבַ

ְדיֹון ֵאין. יז כֹור ּפִ לּוי ַהּבְ א ּתָ ֶפֶטר ֶאּלָ ִאם, ֶרֶחם ּבְ  ׁשֶ
כֹור ֵאינוֹ  י ַעל ַאף ְלֵאם ּבְ הּוא ּפִ כֹור ׁשֶ  ֵאינוֹ  ְלָאב ּבְ
ב ִפְדיֹון ַחּיָ ה לוֹ  ֵישׁ  ְוִאם. ּבְ ּמָ ים ּכַ כֹור לוֹ  ְוֵישׁ , ָנׁשִ  ּבְ
ל ם ֶאת ִלְפּדֹות בַחיָּ , ְוַאַחת ַאַחת ִמּכָ ּלָ   :ּכֻ

ם ּכֲֹהִנים. יח טּוִרים ּוְלִוּיִ ְדיֹון ּפְ ן ִמּפִ  ּכֶֹהֶנת ַוֲאִפּלוּ . ַהּבֵ
ה ָרֵאל ְנׂשּוָאה ּוְלִוּיָ ן ֵאין, ְלִיׂשְ ב ַהּבֵ ִפְדיֹון ַחּיָ ֵאין, ּבְ  ׁשֶ
ָבר לּוי ַהּדָ ָאב ּתָ א ּבָ ֵאם ֶאּלָ ֱאַמר, ּבָ ּנֶ ֶטר: ׁשֶ  ֶרֶחם ּפֶ
רָ  ִיׂשְ ָרה ְוִאם ֵאלּבְ ן, ּכֹוָכִבים ֵמעֹוֵבד ִנְתַעּבְ ה ּבֶ  ַהְלִוּיָ
טּור ְדיֹון ּפָ ב ַהּכֶֹהֶנת ּוֶבן, ִמּפִ ִפְדיֹון ַחּיָ ֲהֵרי, ּבְ  ׁשֶ

ָלה ה ִמן ִאּמוֹ  ִנְתַחּלְ ֻהּנָ ְבִעיַלת ַהּכְ   :ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּבִ

נֹוַלד ּכֵֹהן. יט ן לוֹ  ׁשֶ תֹוךְ  ָהָאב ֵמת, ָחָלל ּבֵ יםשְׁ  ּבְ  ֹלׁשִ
ב יֹום ן ַחּיָ ּלֹא, ַעְצמוֹ  ֶאת ִלְפּדֹות ַהּבֵ  ָהָאב ָזָכה ׁשֶ

ִפְדיֹונוֹ  ים ְלַאַחר ָהָאב ֵמת ְוִאם. ּבְ ֹלׁשִ ַבר, יֹום ׁשְ  ּכְ
ִפְדיֹונוֹ  ָהָאב ָזָכה נוֹ  ִוְיָרׁשוֹ  ּבְ ּנוּ  ּבְ ךְ , ִמּמֶ  ַיְפִרישׁ  ִהְלּכָ

ְדיֹון ֶבּנוּ  ַהּפִ   :ְלַעְצמוֹ  ִויַעּכְ

ְפָחההַ . כ ִ ְחְרָרה ׁשּ ּתַ ׁשְ ּנִ ָרה ְוכּוִתית ׁשֶ ְתַגּיְ ּנִ ֵהן ׁשֶ ׁשֶ  ּכְ
רֹות י ַעל ַאף, ְוָיְלדוּ , ְמֻעּבָ הֹוָרתוֹ  ּפִ ּלֹא ׁשֶ ה ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ , ּבִ
ה ְונֹוַלד הֹוִאיל ָ ְקֻדׁשּ ב ּבִ ֱאַמר, ַחּיָ ּנֶ ֶטר: ׁשֶ  ֶרֶחם ּפֶ

ָרֵאל ִיׂשְ ְטרוּ  ַוֲהֵרי ּבְ ָרֵאל ֶרֶחם ּפָ ִיׂשְ  ִאם ָידּועַ  יןאֵ . ּבְ
ָרה ֹקֶדם ְתַגּיְ ּנִ ָרה ַאַחר אוֹ  ׁשֶ ְתַגּיְ ּנִ  ֵמֲחֵברוֹ  ַהּמֹוִציא, ׁשֶ
  :ָהְרָאָיה ָעָליו

ְפָחה ּכֹוָכִבים ָהעֹוֶבֶדת. כא ִ ְלדוּ  ְוַהׁשּ ּיָ ךְ  ְוַאַחר ׁשֶ  ּכָ
ָרה ּיְ ְחְררוּ  ִנְתּגַ ּתַ ךְ  ַאַחר ְוָיְלדוּ , ְוִנׁשְ טּור, ּכָ ֵאין, ּפָ  ׁשֶ

טֶ  ֶזה   :ֶרֶחם רּפֶ

ן. כב ים' ח ּבֶ הֹוִציא ֳחָדׁשִ  ְוֶהֱחִזירוֹ , ַחי ְוהּוא ֹראׁשוֹ  ׁשֶ
ן אוֹ , ָוֵמת הֹוִציא' ט ּבֶ ת ַאַחר ֲאִפּלוּ , ֹראׁשוֹ  ׁשֶ ּמֵ , ׁשֶ
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ךְ  ְוַאַחר ְוֻהְחַזר ָמא ְוַלד ְוָיְלָדה ָאִחיו ָיָצא ּכָ  ֵאינוֹ , ַקּיָ
ֶטר ֲהֵרי, ֶרֶחם ּפֶ ֹראׁשוֹ  ִנְפַטר ׁשֶ , ִראׁשֹון לשֶׁ  ּבְ

ֵצא ּתֵ ֶ ְחּתוֹ  ּוִמׁשּ ּדַ א ּפֹוֵטר ּפַ ֶלת ְוֵכן. ַאֲחָריו ַהּבָ ּפֶ  ַהּמַ
ִמין ֵהָמה ּכְ ה, ּבְ ֲחִצי ָועֹוף ַחּיָ ְרצּוף ׁשֶ ֵניֶהם ּפַ  ּדֹוֶמה ּפְ

ל אוֹ , ָאָדם ְלצּוַרת ְלָיא אוֹ  ַסְנּדָ ִפיר אוֹ  ׁשִ ם ׁשָ  ְמֻרּקָ
ָצא אוֹ  ּיָ ָלד ׁשֶ ךְ  ַהּוָ  ַאַחר ַהּנֹוָלד, ֵאיָבִרים םֵאיָבִרי ְמֻחּתָ
ל ֶטר ֵאינוֹ  ֵמֵאּלוּ  ֶאָחד ּכָ   ֶרֶחם ּפֶ

ן. כג ים' ח ּבֶ הֹוִציא ֳחָדׁשִ ֶלת, ֵמת ֹראׁשוֹ  ׁשֶ ּפֶ  ְוַהּמַ
יר ּפִ ם ָמֵלא ׁשַ ָוִנים ָמֵלא אוֹ  ַמִים ָמֵלא אוֹ  ּדָ , ּגְ

ֶלת ּפֶ ִמין ְוַהּמַ ִגים ּכְ ָקִצים, ַוֲחָגִבים ּדָ ים ׁשְ , ּוְרָמׂשִ
ֶלתוְ  ּפֶ ִעים ְליֹום ַהּמַ ל ַאַחר ַהּנֹוָלד, ַאְרּבָ כֹור ֵאּלוּ  ּכָ  ּבְ

  :ְלִפְדיֹון

ַדְרּכוֹ  ַאֲחָריו ְוַהּנֹוָלד ּדֶֹפן יֹוֵצא. כד ֵניֶהם, ּכְ  ׁשְ
טּוִרין ֵני, ָהִראׁשֹון. ּפְ ּלֹא ִמּפְ ִני, ֵמָהֶרֶחם ָיָצא ׁשֶ ֵ , ְוַהׁשּ
ֵני ָדמוֹ  ִמּפְ ּקְ   :ַאֵחר ׁשֶ

ָרה ּלֹאשֶׁ  ִמי. כה ּכְ ּתוֹ  ּבִ  ְוֵאין, ּוְנֵקָבה ָזָכר ְוָיְלָדה, ִאׁשְ
אן ֵאין, ִראׁשֹון ָיָצא ֵמֶהם ֵאיֶזה ָידּועַ  לּום ַלּכֵֹהן ּכָ . ּכְ
ֵני ָיְלָדה י ַעל ַאף, ְזָכִרים ׁשְ ֵאין ּפִ  ֵמֶהם ֵאיֶזה ָידּועַ  ׁשֶ

כֹור ה נֹוֵתן, ַהּבְ ָ  םֵמהֶ  ֶאָחד ֵמת. ַלּכֵֹהן ְסָלִעים ֲחִמׁשּ
תֹוךְ  טּור, יֹום' ל ּבְ א, ּפָ ּמָ ׁשֶ כֹור ּדְ  ְוַהּמֹוִציא ֵמת ַהּבְ
  :ָהְרָאָיה ָעָליו ֵמֲחֵברוֹ 

ָדָאן ֹקֶדם ָהָאב ֵמת. כו ּפְ ין, ׁשֶ ין' ל ּתֹוךְ  ֵמת ּבֵ  ֵמת ּבֵ
ִנים', ל ְלַאַחר ִמים ְוַהּבָ ין נֹוְתִנין, ַקּיָ ֵניֶהם ּבֵ ' ה ׁשְ
בַ  ָחְלקוּ  ֲאִפּלוּ , ְסָלִעים ָכִסים רּכְ   :ַהּנְ

י. כז ּתֵ יו ׁשְ ּלֹא ָנׁשָ רוּ  ׁשֶ ּכְ ֵני ְוָיְלדוּ , ּבִ  נֹוֵתן, ְזָכִרים ׁשְ
ר תֹוךְ  ֵמֶהם ֶאָחד ֵמת. ַלּכֵֹהן ְסָלִעים ֶעׂשֶ , יֹום' ל ּבְ
 ְוִאם, ְסָלִעים' ה לוֹ  ַיֲחִזיר, ָנַתן ֶאָחד ְלֹכֵהן ִאם

ֵני ֲהֵרי, ֵמֶהם יאְלהֹוצִ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ָנַתן ּכֲֹהִנים ִלׁשְ  ׁשֶ
ן ֹלא ְדיֹון ִעּיֵ ן ַעל ֶזה ּפִ  ֲאִני: ֹיאַמר ֶאָחד ְוָכל, ֶזה ּבֵ

ִביל ּתֹוֵפס ׁשְ ֵני אוֹ , ּוְנֵקָבה ָזָכר ָיְלדוּ . ַהַחי ּבִ  ׁשְ
 ֶאָחד ֵמת ְוִאם. ַלּכֵֹהן ְסָלִעים' ה נֹוֵתן, ּוְנֵקָבה ְזָכִרים

ָכִרים לּום ּכֵֹהןלַ  נֹוֵתן ֵאינוֹ , יֹום' ל ּתֹוךְ  ֵמַהּזְ  ָיְלדוּ . ּכְ
י ּתֵ ֵני אוֹ , ְוָזָכר ְנֵקבֹות ׁשְ י ְזָכִרים ׁשְ ּתֵ , ְנֵקבֹות ּוׁשְ
אן ֵאין, ִראׁשֹון נֹוַלד ֵאיֶזה ָידּועַ  ְוֵאין לּום ַלּכֵֹהן ּכָ , ּכְ
ֲאִני ה נֹוְלָדה ְנֵקָבה: אֹוֵמר ׁשֶ ִחּלָ   ָזָכר ְוַאֲחֶריהָ  ּתְ

י. כח ּתֵ יו ׁשְ כְּ  ַאַחת, ָנׁשָ ָרה ֹלא ְוַאַחת ָרהּבִ ּכְ  ְוָיְלדוּ , ּבִ
ֵני  ְוִאם, ַלּכֵֹהן ְסָלִעים' ה נֹוֵתן, ְוִנְתָעְרבוּ  ְזָכִרים ׁשְ
תֹוךְ  ֵמֶהם ֶאָחד ֵמת אן ֵאין', ל ּבְ לּום ַלּכֵֹהן ּכָ  ְוִאם. ּכְ
ין נֹוְתִנים, ָהָאב ֵמת ֵניֶהם ּבֵ  ָזָכר. ְסָלִעים' ה ׁשְ

ֵני אוֹ , ּוְנֵקָבה אן ֵאין, ְנֵקָבהוּ  ְזָכִרים ׁשְ  ַלּכֵֹהן ּכָ
לּום   :ּכְ

י. כט ּתֵ ים ׁשְ ל ָנׁשִ ֵני ׁשֶ ים ׁשְ ּלֹא ֲאָנׁשִ רוּ  ׁשֶ ּכְ  ְוָיְלדוּ , ּבִ
ֵני  נֹוֵתן ְוֶזה ְסָלִעים' ה נֹוֵתן ֶזה, ְוִנְתָעְרבוּ  ְזָכִרים ׁשְ
ךְ  ְוַאַחר, ָנְתנוּ . ְסָלִעים' ה ִנים ֶאָחד ֵמת ּכָ תֹוךְ  ֵמַהּבָ  ּבְ
ֵני ִאם, יֹום' ל  ְיכֹוִלים ֵאיָנם, ָנְתנוּ  ּכֲֹהִנים ִלׁשְ

ָדן ְלהֹוִציא  ֶאָחד ּכֹוֵתב, ָנְתנוּ  ֶאָחד ְלֹכֵהן ְוִאם. ִמּיָ
ָאה ֵמֶהם ָאה ֶזה ְוֵיֵלךְ , ַלֲחֵברוֹ  ַהְרׁשָ ַהְרׁשָ  ְויֹוִציא ּבַ

 ָידּועַ  ְוֵאין, ּוְנֵקָבה ָזָכר ָיְלדוּ  ְוִאם. ְסָלִעים' ה ֵמַהּכֵֹהן
ְלדוּ  אוֹ , ְנֵקָבה ָיְלָדה ְוֵאיזוֹ  ָזָכר ְלָדהיָ  ֵאיזוֹ  ּיָ ֵני ׁשֶ  ׁשְ

טּוִרים ָהָאבֹות, ֵמֶהם ֶאָחד ּוֵמת, ְוִנְתָעְרבוּ  ְזָכִרים  ּפְ
ן ב ְוַהּבֵ   :ַעְצמוֹ  ֶאת ִלְפּדֹות ַחּיָ

ֶרת ְוֵכן. ל ּלֹא ְמַבּכֶ ֲהָתה ׁשֶ ֲעָלהּ  ַאַחר ׁשָ ים' ג ּבַ , ֳחָדׁשִ
ָאה ְ ן ָסֵפק, ָכרזָ  ְוָיְלָדה ְוִנׂשּ ן אוֹ  ָלִראׁשֹון' ט ּבֶ ' ז ּבֶ
טּוִרים ָהָאבֹות, ָלַאֲחרֹון ן, ּפְ ב ְוַהּבֵ  ֶאת ִלְפּדֹות ַחּיָ
י ָיְלדוּ  ְוִאם, ַעְצמוֹ  ּתֵ ִני אוֹ , ְוָזָכר ְנֵקבֹות ׁשְ  ְזָכִרים ׁשֵ
י ּתֵ אן ֵאין, ְנֵקבֹות ּוׁשְ לּום ַלּכֵֹהן ּכָ   :ּכְ

י. לא ּתֵ ים ׁשְ ל ָנׁשִ נֵ  ׁשֶ ים יׁשְ ָרה ַאַחת, ֲאָנׁשִ ּכְ  ְוַאַחת ּבִ
ָרה ֹלא ּכְ ֵני ְוָיְלדוּ , ּבִ ּלֹא ֶזה, ְזָכִרים ׁשְ ָרה ׁשֶ ּכְ  ּבִ
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ּתוֹ  ֵני אוֹ  ּוְנֵקָבה ָזָכר. ַלּכֵֹהן ְסָלִעים' ה נֹוֵתן, ִאׁשְ  ׁשְ
אן ֵאין, ּוְנֵקָבה ְזָכִרים לּום ַלּכֵֹהן ּכָ   :ּכְ

  טהורה בהמה בכור הלכות

 שו סימן
 מקום ובאיזה זמן באיזה טהורה בהמה בכור יןד

  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , נוהג

כֹור. א ֵהָמה ּבְ ְזָכִרים נֹוֵהג ְטהֹוָרה ּבְ ְנֵקבֹות ְוֹלא ּבִ . ּבִ
ּלֹא ֲאִפּלוּ  ְונֹוֵהג ְזַמן ׁשֶ ִית ּבִ ין, ַהּבַ ָאֶרץ ּבֵ ין ּבָ  ּבֵ
חּוָצה יׁשוֹ  ּוִמְצָוה. ָלָאֶרץ ּבְ  ֶזה ֲהֵרי: ְולֹוַמר ְלַהְקּדִ
ֱאַמר, ֹקֶדשׁ  ּנֶ ישׁ : ׁשֶ ְקּדִ  ֹלא ְוִאם ֱאֹלֱהיךָ ' ַלה ּתַ

יׁשוֹ  שׁ , ִהְקּדִ   :ֵמֶרֶחם ֵמֵאָליו ִמְתַקּדֵ

כֹור נֹוְתִנין ֵאין. ב ֵלד ְלֹכֵהן ַהּבְ ּוָ ּיִ ׁשֶ ֵאין, ּכְ ה זוֹ  ׁשֶ ֻדּלָ  ּגְ
א, ַלּכֵֹהן ל ֶאּלָ ָעָליו ּבוֹ  ְיַטּפֵ יל ַעד ּבְ ְגּדִ ּיַ  ְוַעד. ְמַעט ׁשֶ
ה ּמָ ָרֵאל ּכַ ִבים ִיׂשְ ֵפל ַחּיָ ה, ּבוֹ  ְלִהּטָ ַדּקָ , יֹום' ל ּבְ

ים, ּוְבַגָסה ִ ב, ָמצּוי ּכֵֹהן לוֹ  ֵאין ְוִאם. יֹום ֲחִמׁשּ  ַחּיָ
ֵפל ן ַעד ּבוֹ  ְלִהּטָ ּמֵ ְזּדַ ּיִ   :ּכֵֹהן לוֹ  ׁשֶ

ֵנהוּ : ַהּכֵֹהן ֵליהּ  ָאַמר. ג  ַוֲאִני, ֶזה ְזַמן ּתֹוךְ  ִלי ּתְ
לֲאטַ  אי ֵאינוֹ , ְלַעְצִמי ּפֵ ַ נוֹ  ַרׁשּ ה, לוֹ  ִלּתְ ּזֶ מוֹ  ׁשֶ  ּכְ

עַ  נֹוָתיו ַעל ְמַסּיֵ ַעל ָהָיה ְוִאם. ַמּתְ  ֵליהּ  ְוָאַמר מּום ּבַ
ֵנהוּ : ֶזה ְזַמן ּתֹוךְ  אֹוְכֶלּנוּ  ִלי ּתְ ה ׁשֶ אי, ַעּתָ ַ נוֹ  ַרׁשּ  ִלּתְ
  :לוֹ 

לוֹ  ְמָסֵרב ַהּכֵֹהן ִאם. ד ַקּבְ ֵני, ִמּלְ שׁ  ִמּפְ ּיֵ  ֹטַרח ּבוֹ  ׁשֶ
דֹול ַמן ּגָ ּזְ ה ּבַ ֵפל ַהּזֶ ּפֹל ַעד ּבוֹ  ְלִהּטָ ּיִ  ֵאינוֹ , מּום ּבוֹ  ׁשֶ
אי ַ ֵני, ַרׁשּ ְרֶאה ִמּפְ ּנִ ה ׁשֶ ְמַבּזֶ נֹות ּכִ ה ַמּתְ ֻהּנָ   :ּכְ

כֹור. ה ַמן, ַהּבְ ּזְ ה ּבַ ֶהּנוּ , ַהּזֶ ּפֹל ַעד ַיׁשְ ּיִ , מּום ּבוֹ  ׁשֶ
י ַעל ְוׁשֹוֲחטוֹ   ֲאִפּלוּ  ּוַמֲאִכילוֹ  ְואֹוְכלוֹ , ֶחהֻממְ  ּפִ
  :ֹוָכִביםכּ  ְלעֹוֵבד

כֹור. ו ַמן, ַהּבְ ּזְ ה ּבַ  ֲאִפּלוּ  ַהּכֵֹהן אֹותוֹ  מֹוֵכר, ַהּזֶ
ָרֵאל ִמים, ְלִיׂשְ חּוט ַחי מּום ּוַבַעל, ַחי ּתָ שׁ , ְוׁשָ  ּוְמַקּדֵ

ה ֶאת ּבוֹ  ָ הּוא, ָהִאׁשּ ָאר ׁשֶ ׁשְ  ֵאינוֹ  ֲאָבל. ָממֹונוֹ  ּכִ
רנִ  ָמקֹוִלין ְמּכָ ָקל ְוֵאינוֹ , ּבְ ִלְטָרא ִנׁשְ ל. ּבְ  ָמקֹום ּוִמּכָ

ר ֹקל ֻמּתָ ֶנֶגד ָמָנה ּבוֹ  ִלׁשְ ִלי ּוְכֶנֶגד, ָמָנה ּכְ  ְוקֹוִפיץ ּכְ
י ְוָהֵני רוֹ , ִמּלֵ ׂשָ , ְוַקְרָניו ְוִגידוֹ  ְוָדמוֹ  ֶחְלּבוֹ  ֲאָבל, ּבְ

ִרים ָמקֹוִלין ִנְמּכָ ָקִלין ּבְ ִלְטרָ  ְוִנׁשְ ְמנוֹ . אּבְ ל ְוׁשַ יד ׁשֶ  ּגִ
ינוֹ  ר ּדִ ָבׂשָ יָון, ּכְ הּוא ּכֵ ר ׁשֶ   :ַהּתֹוָרה ִמן ֻמּתָ

כֹור. ז ַעל ֲאִפּלוּ , ַהּבְ ָנתוֹ  ּתֹוךְ  ֶנֱאָכל, מּום ּבַ . ׁשְ
ַעל נֹוַלד ִאם, לוֹ  מֹוֶנה ּוֵמֵאיָמַתי  לוֹ  מֹוֶנה מּום ּבַ

ּנֹוַלד ִמּיֹום ּיֹוֵדעַ  ְוהּוא, ׁשֶ לוּ  ׁשֶ ּכָ יו לוֹ  ׁשֶ ֲהֵרי, ֳחָדׁשָ  ׁשֶ
יֹום ַלֲאִכיָלה ִנְרֶאה  ָיַדע ֹלא ִאם ֲאָבל. ֵליָדתוֹ  ּבְ
אי ַוּדַ לוּ  ּבְ ּכָ יו לוֹ  ׁשֶ ִמיִני ִמּיֹום לוֹ  מֹוֶנה, ֳחָדׁשָ   :ׁשְ

ָנתוֹ  ּתֹוךְ  מּום לוֹ  נֹוַלד. ח אי, ׁשְ ַ מוֹ  ַרׁשּ ל ְלַקּיְ  ב"י ּכָ
סֹוף מּום לוֹ  נֹוַלד. ֹחֶדשׁ  ָנתוֹ  ּבְ רמֻ , ׁשְ מוֹ  ּתָ ' ל ְלַקּיְ
ַפל ִמּיֹום יֹום ּנָ י ַעל ְוַאף, ַהּמּום ּבוֹ  ׁשֶ הּוא ּפִ  ׁשֶ

ַאֵחר ָנתוֹ  ְלַאַחר ִמּתְ יַצד. ׁשְ גֹון, ּכֵ ַפל ּכְ ּנָ  מּום ּבוֹ  ׁשֶ
ט ַמר ִלְפֵני יֹום ו"ּבְ ָנתוֹ  ּגְ ִליִמים, ׁשְ  יֹום ו"ט לוֹ  ַמׁשְ
ָנתוֹ  ַאַחר ָנתוֹ  ַאַחר מּום לוֹ  נֹוַלד. ׁשְ אי ֵאינוֹ  ,ׁשְ ַ  ַרׁשּ

מוֹ  א ְלַקּיְ   :ְוֹיאַכל, יֹום' ל ַעד ֶאּלָ

כֹור. ט ַמן, ַהּבְ ּזְ ה ּבַ ּלֹא ַעד, ַהּזֶ  ְלַהְראֹותוֹ  ִנְרֶאה ׁשֶ
מוֹ , ְלָחָכם ִים ְמַקּיְ ּתַ ֹלשׁ  ׁשְ ִנים ְוׁשָ ְרֶאה, ׁשָ ּנִ ֶ  ּוִמׁשּ

תֹוךְ  מּום ּבוֹ  נֹוַלד ִאם, ְלָחָכם ְלַהְראֹותוֹ  ָנתוֹ  ּבְ  ׁשְ
מוֹ  איַרשַּׁ  ל ְלַקּיְ  מּום ּבוֹ  נֹוַלד ְוִאם. ֹחֶדשׁ  ב"י ּכָ

ָנתוֹ  ְלַאַחר מוֹ , ׁשְ   :יֹום' ל ְמַקּיְ

ָנה. י ל ׁשָ כֹור ׁשֶ ַנת ִהיא ּבְ ִמיָמה ְלָבָנה ׁשְ  ֹחֶדשׁ  ב"י, ּתְ
ָנה ָהְיָתה ְוִאם. ְליֹום ִמּיֹום ֶרת ׁשָ ָרה, ְמֻעּבֶ , לוֹ  ִנְתַעּבְ
ים ג"י לוֹ  ּומֹוֶנה   :ֳחָדׁשִ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 טו
 טו

ֵני לוֹ  נֹוְלדוּ . יא ט ֶאָחד, ְטָלִאים ׁשְ ל ו"ּבְ  ֲאָדר ׁשֶ
ֹראשׁ  ְוֶאָחד ָהִראׁשֹון ִני ֲאָדר ֹחֶדשׁ  ּבְ ֵ ּנֹוַלד ֶזה, ַהׁשּ  ׁשֶ
ֹראשׁ  ִני ֲאָדר ֹחֶדשׁ  ּבְ יָון, ׁשֵ יעַ  ּכֵ ִהּגִ  ִראׁשֹון יֹום ׁשֶ
ֲאָדר ל ּבַ ָנה ׁשֶ ָאה ׁשָ ָנה לוֹ  ָעְלָתה ַהּבָ ּנוֹ  ְוֶזה, ׁשָ  ַלדׁשֶ
ֲחִצי ָנה לוֹ  ָעְלָתה ֹלא ָהִראׁשֹון ֲאָדר ּבַ  ֲחִצי ַעד ׁשָ
ל ֲאָדר ָנה ׁשֶ ָאה ׁשָ ֹחֶדשׁ  ְונֹוַלד הֹוִאיל, ַהּבָ  ָהִעּבּור ּבְ

  :לוֹ  אֹותוֹ  מֹוִנים

ָהה ָעַבר. יב   :ִנְפָסל ֵאינוֹ , ְזַמּנוֹ  ְלַאַחר אֹותוֹ  ְוׁשָ

 שז סימן
ין כֹור ּדִ ִחיָטה ַאַחר ַהּבְ ֵאינוֹ , ׁשְ  ְולֹא ְלָמְכרוֹ  ָיכֹול ְוׁשֶ

ֲחטוֹ  ֹפל עד ְלׁשָ ּיִ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , מּום ּבוֹ  ׁשֶ

יִלין ֵאין. א ְבכֹור ַמְרּגִ ַהְינוּ , ּבִ יט ּדְ ֵלם עֹורוֹ  ְלַהְפׁשִ  ׁשָ
ֶרךְ  לֹוָתיו ּדֶ   :ַמְרּגְ

ָחטוֹ . ב רוֹ  ִעם עֹורוֹ , ְטֵרָפה ְוִנְמָצא ׁשְ ׂשָ  ָאסּור ּבְ
ֲהנָ    :ְקבּוָרה ְוָטעּון ָאהּבַ

הֹותוֹ  ַהּכֵֹהן ָצִריךְ . ג לוֹ  ְלַהׁשְ ּפֹל ַעד, ְלעֹוָלם ּוְלַגּדְ ּיִ  ׁשֶ
ָרֵאל ֲאִפּלוּ  ְלָמְכרוֹ  ְוָיכֹול. מּום ּבוֹ  י ַעל ַאף, ְלִיׂשְ  ּפִ

הּוא ִמים ׁשֶ ת ּבוֹ  ִיְנֹהג ְוַהּלֹוֵקחַ , ּתָ ַ כֹור ְקֻדׁשּ ה. ּבְ ּמֶ  ּבַ
ָבִרים ַהּלֹוֵקחַ , ֲאמּוִרים ּדְ  ֲאָבל. ְלָצְרּכוֹ  אֹותוֹ  קֹוֶנה ׁשֶ
ַהְינוּ , ְסחֹוָרה ּבוֹ  ַלֲעׂשֹות ָאסּור ֵדי ִלְקנֹותוֹ  ּדְ  ּכְ

 ָיכֹול, לוֹ  ִנְצָטֵרךְ  ְוֹלא ְלָצְרּכוֹ  ְקָנאוֹ  ְוִאם. ְלַהְרִויחַ 
  :ּוְלָמְכרוֹ  ַלֲחֹזר

 שח סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , גזתו ואסור הבכור עבודת אסור

כֹור. א ה ָאסּור ַהּבְ ִגּזָ  ָעַבר ִאם ַוֲאִפּלוּ . ַוֲעבֹוָדה ּבְ
ָלׁשוֹ  אוֹ , ּוְגָזזוֹ  ָידוֹ  ּתְ ר ֲאִפּלוּ  אוֹ , ּבְ ֶמר ָנׁשַ  ַהּצֶ

ֲהָנָאה ָאסּור, ֵמַעְצמוֹ  ָנא ֹלא, ְלעֹוָלם ּבַ  ֵמַעְצמוֹ  ֵמת ׁשְ

ָנא ֹלא ָחטוֹ  ׁשְ ךְ  ַאַחר ׁשְ , ֻמְמֶחה ְיֵדי ַעל ַוֲאִפּלוּ , ּכָ
ִחיָטה ֵאין ְ ֶרת ַהׁשּ ֶמר ַמּתֶ ְתַלשׁ  ַהּצֶ ּנִ ים ׁשֶ  ֲאָבל. ֵמַחּיִ
ר ֶצֶמר ִחיָטה, ַהְמֻחּבָ ְ יָרתוֹ  ַהׁשּ רוֹ  ַמּתִ ְבׂשָ   :ּכִ

ים ִנְתַלשׁ  ִאם. ב ךְ  ְועֹוֶדּנוּ  ֵמַחּיִ ָאר ְמֻסּבָ ׁשְ ֶמר ּבִ , ַהּצֶ
ְרֶאה ֶאת ּנִ ָאר ׁשֶ ׁשְ ר ֶצֶמר ּכִ ִחיָטה ִנּתָ ְ ׁשּ  ֵאינוֹ שֶׁ  ְוֶאת, ּבַ

ָאר ִנְרֶאה ׁשְ ֶמר ּכִ רוֹ  ְוהּוא, ַהּצֶ ִעּקָ י ָהפּוךְ  ׁשֶ ַלּפֵ  ּכְ
ִחיָטה ֵאין, ֹראׁשוֹ  ְ יָרתוֹ  ַהׁשּ   :ַמּתִ

א. ג ּבָ ׁשֶ ֲחטוֹ  ּכְ ֶמר ִלְתֹלשׁ , מּומוֹ  ִלְראֹות אוֹ  ְלׁשָ ל ַהּצֶ  ׁשֶ
ִחיָטה ְמקֹום ֵדי, ׁשְ ִחיָטה ָמקֹום ַלֲעׂשֹות ּכְ ְ  ְוַדְוָקא. ַלׁשּ

יָּ  ְכִלי ֹלא ֲאָבל, דּבַ ֵדי, ּבִ ּלֹא ּכְ גֹוֵזז ִנְרֶאה ְיֵהא ׁשֶ   :ּכְ

ּזַת. ד כֹור ּגִ ת ֲאִפּלוּ , ּבְ ּזַ ַעל ּגִ ְתָעֵרב, מּום ּבַ ּנִ י ׁשֶ ִגּזֵ  ּבְ
ין ה ַאַחת ֲאִפּלוּ  ֻחּלִ ַכּמָ ן, ֲאָלִפים ּבְ ּלָ ֲהֵרי, ֲאסּורֹות ּכֻ  ׁשֶ
ָבר הּוא שׁ  ָחׁשּוב ּדָ ָכל ּוְמַקּדֵ ה ּבְ   :ּואׁשֶ

ֶמר ַהִסיט ְמֹלא ָהאֹוֵרג. ה כֹור ִמּצֶ ֶבֶגד ּבְ ֵלק, ּבְ  ִיּדָ
ֶגד   :ַהּבֶ

 שט סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , הזה בזמן בכור דיני

כֹור. א ַמן, ּבְ ּזְ ה ּבַ ר ּבוֹ  ֵאין, ַהּזֶ א ֶהּתֵ  ְיֵדי ַעל ֶאּלָ
ָעִלים ִיְרצוּ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . מּום  ְנסוֹ ְלכָ  ַהּכֵֹהן אוֹ  ַהּבְ

ה מּות ַעד ְלִכּפָ ּיָ ִאים ֵאיָנם, ֵמַעְצמוֹ  ׁשֶ ָ א, ַרׁשּ  ָצִריךְ  ֶאּלָ
לוֹ  ַהּכֵֹהן ּפֹל ַעד ְלַגּדְ ּיִ   :מּום ּבוֹ  ׁשֶ

ּפֹל ֲאִפּלוּ . ב ּיִ ׁשֶ ָגלּוי מּום ּבוֹ  ּכְ ר ּבְ גֹון, ַלּכֹל ְוִנּכָ  ּכְ
ְקְטָעה ּנִ  איַרשַּׁ  ֵאינוֹ , בוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ַרְגלוֹ  אוֹ  ָידוֹ  ׁשֶ
ֲחטוֹ  א ְלׁשָ י ַעל ֶאּלָ ּיֹוֶרה, ֻמְמֶחה ּפִ הּוא לוֹ  ׁשֶ  מּום ׁשֶ
ֵחט ָהָראּוי ָ ר, ֻמְמֶחה ָחָכם ֵאין ְוִאם. ָעָליו ִלׁשּ  ַעל ִנּתָ

י ֵני' ג ּפִ ֶנֶסת ּבְ ַהְינוּ , ַהּכְ  ְוֵאיָנם ְקָצת ֲחָכִמים ּדְ
ִקיִאים ל ּבְ ךְ  ּכָ ָנא. ּכָ א ְוָהִאּדָ ֵליּכָ  וֹ ֵאינ, ֻמְמִחין ּדְ
ָחט י ַעל ִנׁשְ ֵני' ג ּפִ ֶנֶסת ּבְ א ַהּכְ מּוִמין ֶאּלָ , ֻמְבָהִקים ּבְ
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 טו
 טו

גֹון ֶהן ְוַכּיֹוֵצא ָידוֹ  ְוִנְקְטָעה ֵעינוֹ  ִנְסֵמית ּכְ  ּוְצִריַמת. ּבָ
ר ֵהיָכא ֻמְבָהק מּום הּוא ָהֹאֶזן ִמְנּכָ יר ּדְ ּפִ  ְוִנְרֶאה ׁשַ

הּוא ָלֵעיַנִים ּפֹרֶ  ֵמֲחִגיַרת יֹוֵתר ׁשֶ  ְצִריַמת ְוֵכיַצד. ןַהּצִ
ָמה, ָהֹאֶזן ְפּגְ ּנִ ִחָסרֹון ׁשֶ נּוךְ  ִמן ּבְ  ָהעֹור ְוֹלא, ַהּתְ

ַפת ׂשְ ּבִ ין, ָהֹאֶזן ׁשֶ ָמה ּבֵ ְפּגְ ּנִ יֵדי ׁשֶ ין ָאָדם ּבִ ָמה ּבֵ ְפּגְ ּנִ  ׁשֶ
יֵדי ַמִים ּבִ   :ׁשָ

 שי סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , חכם פי על שלא שנשחט בכור דין

כֹור ֶאת ֹוֵחטַהשּׁ . א ּלֹא ַהּבְ י ַעל ׁשֶ  ֲאִפּלוּ , ָחָכם ּפִ
ךְ  ַאַחר ְלָחָכם ֶהְרָאהוּ   ְוהּוא. ָאסּור, מּום ּבוֹ  ּוָמָצא ּכָ
ין ַמן ַהּדִ ּזְ ה ּבַ ה ֶהְרָאהוּ  ֹלא ִאם, ַהּזֶ ֹלׁשָ ֵני ִלׁשְ  ּבְ

ֶנֶסת   :ַהּכְ

ֹוֵחט. ב כֹור ַהׁשּ ּלֹא ַהּבְ י ַעל ׁשֶ  ּוְמָכרוֹ , ֻמְמֶחה ּפִ
ִמים ָלֶהם ַמֲחִזיר, ֲאָכלּוהוּ וַ  ֵבר, ֲאָכלּוהוּ  ֹלא, ַהּדָ  ִיּקָ

ִמים ָלֶהם ְוַיֲחִזיר   :ַהּדָ

ֵאינוֹ  ִמי. ג כֹור ֶאת ְוָרָאה, ֻמְמֶחה ׁשֶ ַחט, ַהּבְ  ַעל ְוִנׁשְ
יו ֵבר, ּפִ ם ִיּקָ ּלֵ יתוֹ  ִויׁשַ ה. ִמּבֵ ם ְוַכּמָ ּלֵ  הּוא ִאם, ְיׁשַ

ֶאֶרץ ָרֵאל ּבְ ם ִיׂשְ ּלֵ ַגָסה ְמׁשַ ָמיו ֲחִצי ּבְ ה, ּדָ  ְרִביעַ  ּוְבַדּקָ
ָמיו ין, ָלָאֶרץ ּוְבחּוץ, ּדָ ה ּבֵ ַדּקָ ין ּבְ ַגָסה ּבֵ  ֲחִצי ּבְ
ָמיו ָנא. ּדָ ַאף, ְוָהִאּדָ ֶאֶרץ ׁשֶ ָרֵאל ּבְ דֹות ֹרב ֵאין ִיׂשְ  ׂשָ
ל ָרֵאל ׁשֶ ר, ִיׂשְ ל ֻמּתָ ֵהָמה ְלַגּדֵ ה ּבְ ּקָ ֶאֶרץ ֲאִפּלוּ  ּדַ  ּבְ

ָרֵאל ךְ הִ , ִיׂשְ ֶאֶרץ ֲאִפּלוּ  ְלּכָ ָרֵאל ּבְ ה ַאף ִיׂשְ ַדּקָ  ּבְ
ם ּלֵ ַ ִמים ֲחִצי ִמׁשּ   :ּדָ

 שיא סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , הבכור למכר החשוד דין

כֹור ִלְמּכֹר ֶהָחׁשּוד. א ם ּבְ ין ְלׁשֵ ּנוּ  קֹוִנים ֵאין, ֻחּלִ  ִמּמֶ
ר ׂשַ ּדֹוֶמה, ְצָבִאים ּבְ ר ׁשֶ  לֹוְקִחים יןְואֵ . ֲעָגִלים ִלְבׂשַ

ּנוּ  ֵאיָנם עֹורֹות ִמּמֶ ל ֲאִפּלוּ , ֲעבּוִדים ׁשֶ , ְנֵקָבה ׁשֶ
א ּמָ ל: ְוֹיאַמר ִזְכרּותוֹ  ַיְחּתֹךְ  ׁשֶ  ְוֵאין. הּוא ְנֵקָבה ׁשֶ

ּנוּ  לֹוְקִחין ן ֲאִפּלוּ , ֶצֶמר ִמּמֶ ּנוּ  לֹוְקִחין ֲאָבל. ְמֻלּבָ  ִמּמֶ
  :ֲעבּוִדים ְועֹורֹות ּוְלָבִדים ָטוּוי ֶצֶמר

 שיב סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , בכור לראות שכר הנוטל דין

ָכר ַהּנֹוֵטל. א כֹורֹות רֹוֶאה ִלְהיֹות ׂשָ  ׁשֹוֲחִטין ֵאין, ּבְ
יו ַעל א ּפִ ן ִאם ֶאּלָ דֹול ֻמְמֶחה ָהָיה ּכֵ  ּבוֹ  ְוָיְדעוּ  ּגָ

ֵאין ֲחָכִמים מֹותוֹ  ׁשֶ ָכר לוֹ  ּוָפְסקוּ , ּכְ ה ַעל ׂשָ  ָהְרִאּיָ
ּקּורוְ  נוּ  ְוָצִריךְ . ַהּבִ ּתְ ּיִ ָכרוֹ  לוֹ  ׁשֶ ין, ׂשְ  ַהּמּום ִיְהֶיה ּבֵ

יֶרּנוּ  ָקבּועַ  ין, ְוַיּתִ נוּ  ְוֹלא. ָקבּועַ  ִיְהֶיה ֹלא ִאם ּבֵ  ִיּתְ
ָכר לוֹ  ֵהָמה ַעל ׂשָ א ַהּבְ ַעם ֶאּלָ  אֹוָתהּ  ְורֹוֶאה, ַאַחת ּפַ

ל, ְלעֹוָלם ִביִאין ְזַמן ּכָ ּמְ ֵדי, אֹוָתהּ  ׁשֶ ּלֹא ּכְ  ָיֹבא ׁשֶ
ד ִליֵדי   :ֲחׁשָ

כֹור רֹוֶאה ֶהָחָכם ֵאין. ב   :ְלַעְצמוֹ  ּבְ

יֹום מּוִמין רֹוִאין ֵאין. ג  ָרָאהוּ  ִאם ֲאָבל. טֹוב ּבְ
יֹום ָעָליו ַלֲחֹקר ָיכֹול, טֹוב יֹום ֵמֶעֶרב  ֵהיָאךְ  טֹוב ּבְ
  :ַהּמּום ּבוֹ  ָנַפל

 שיג סימן
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , בבכור מום להטיל שלא

יל ָאסּור. א ְבכֹור מּום ְלַהּטִ , מּום לוֹ  ִלְגֹרם ֲאִפּלוּ , ּבִ
גֹון ן ּכְ ֵבָלה ִלּתֵ י ַעל ּדְ ּבֵ ֵדי ָאְזנוֹ  ּגַ ה ּכְ ֶלּנָ ּטְ ּיִ ֶלב ׁשֶ  ַהּכֶ
ם ָ הּ  ָאְזנוֹ  ְוִיְקַטע ִמׁשּ ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ִעּמָ אֹוֵמר אוֹ , ּבָ  ׁשֶ

יל ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ה ְוִאם. מּום וֹ בּ  ְלַהּטִ  מּום ָעׂשָ
ָיַדִים ְגָרָמתוֹ  אוֹ  ּבְ  ַעד ָידוֹ  ַעל אֹותוֹ  ׁשֹוֲחִטין ֵאין, ּבִ
ּפֹל ּיִ  קֹוְנִסין ֵאין, ֵמת ְוִאם. ֵמַעְצמוֹ  ַאֵחר מּום ּבוֹ  ׁשֶ
נוֹ  א, ַאֲחָריו ּבְ   :ָידוֹ  ַעל אֹותוֹ  ׁשֹוֲחִטין ֶאּלָ
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ינֹוק אוֹ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ִאם. ב  מּום ּבוֹ  ילַמטִּ  ּתִ
ן ֹלא ִאם, ֵמַעְצמוֹ  ּוֵ ירוֹ  ּכִ ר, ְלַהּתִ  ִאם ֲאִפּלוּ , ֻמּתָ
ַאל ה: ׁשָ יבוּ , אֹותוֹ  ׁשֹוֲחִטין ֵאין ָלּמָ ם ְלִפי לוֹ  ְוֵהׁשִ ּמָ  ּתֻ

ָאסּור ֲחטוֹ  ׁשֶ ּפֹל ַעד ְלׁשָ ּיִ ן ִאם ֲאָבל. מּום ּבוֹ  ׁשֶ ּוֵ  ּכִ
ירוֹ  גֹון, ְלַהּתִ רֹוֶאה ְלַאַחר ּכְ ִהתִּ  ׁשֶ ךְ  ְיֵדי ַעל ירּוהוּ ׁשֶ  ּכָ
ה ן עֹוׂשֶ   :ָאסּור, ַלֲאֵחִרים ּכֵ

ֶרֶתת ּכֹוָכִבים ְלעֹוֶבֶדת ָאְמרוּ  ִאם. ג ֵבית ַהְמׁשָ  ּבְ
כֹור ַעל, ְיהּוִדי ֵאין, ַהּבְ ֹלא ְלָאְכלוֹ  ׁשֶ  ְוָהְלָכה, מּום ּבְ
, ָעָליו אֹותוֹ  ׁשֹוֲחִטין ְוֵאין ָלַדַעת ָחׁשּוב, ָאְזנוֹ  ְוָחְתָכה

עֹוֶבֶדת ֵניִמפְּ  ָנה זוֹ  ּכֹוָכִבים ׁשֶ ּוְ ירוֹ  ּכִ  ְוַגם, ְלַהּתִ
ֵאינוֹ  ָלהּ  ָהאֹוְמִרים ֹלא ֶנֱאָכל ׁשֶ נוּ  מּום ּבְ ּוְ  ְלָכךְ  ּכִ
יל ּטִ ּתַ   :מּום ּבוֹ  ׁשֶ

כֹור ָהָיה. ד ה ֵכן ְיֵדי ְוַעל ּבוֹ  ּוָבַעט, רֹוְדפוֹ  ַהּבְ  ָעׂשָ
ר, מּום ּבוֹ  ֲחטוֹ  ֻמּתָ ַעט ִפּלוּ ַואֲ . ָעָליו ְלׁשָ  ְלַאַחר ּבוֹ  ּבָ

ל ּצַ ּנִ ּנוּ  ׁשֶ   :ִמּמֶ

ַבר. ה כֹור, ּתֹוָרה ּדְ ַפל ּבְ ּנָ ר, עֹוֵבר מּום ּבוֹ  ׁשֶ  ֻמּתָ
יל   :ֲאָסרּוהוּ  ֲחָכִמים ֲאָבל, ָקבּועַ  מּום ּבוֹ  ְלַהּטִ

כֹור. ו ָאֲחזוֹ  ּבְ ם ׁשֶ יז, ּדָ ּלֹא ּוִבְלָבד ַיּקִ ן ׁשֶ ּוֵ  ַלֲעׂשֹות ִיְתּכַ
ה ְוִאם. מּום ָזה מּום ּבוֹ  ַנֲעׂשָ ַהּקָ ָחט ֶזה ֲהֵרי, זוֹ  ּבְ  ִנׁשְ
  :ָעָליו

ר. ז יל ֻמּתָ ְבכֹור מּום ְלַהּטִ ַמן ּבִ ּזְ ה ּבַ ָצא ֹקֶדם ַהּזֶ ּיָ  ׁשֶ
  :ָהעֹוָלם ַלֲאִויר

 שיד סימן
  ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , בבכור מום הטלת על נאמן מי

ְבכֹור מּום ילְלַהטִּ  ֲחׁשּוִדים ַהּכֲֹהִנים. א  ִאם ֲאִפּלוּ . ּבִ
ב ָחָכם הּוא יָבה ְויֹוׁשֵ יׁשִ ה ִאם, ּבִ ָבר ָעׂשָ ְרֶאה ּדָ ּנִ  ׁשֶ

ַמֲעִרים גֹון, ּכְ ַתן ּכְ ּנָ עֹוִרים ִלְבכֹור ׁשֶ ַסל ׂשְ ִעְנָין ּבְ  ּבְ

ֹבא ּיָ ׁשֶ ּכְ ם ְלָאְכָלם ׁשֶ ָפתוֹ  ִנְפּגָ ּיֹוֵצא אוֹ  ׂשְ ֶזה ּכַ  ֵאין, ּבָ
ֲחטוֹ    :ַהּמּום תוֹ אוֹ  ַעל ְלׁשָ

ל. ב יֵדי ָלבֹוא ָהְראּוִים ַהּמּוִמין ּכָ  ֶנֱאָמן, ָאָדם ּבִ
 ַנֲעׂשוּ  ְוֹלא ָנְפלוּ  ֵמֲאֵליֶהם: לֹוַמר ֲעֵליֶהם ָהרֹוֶעה
ָנה ַכּוָ ַחט, ּבְ ה. ֲעֵליֶהם ְוִיׁשְ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ
ָהָיה ׁשֶ ָרֵאל ָהרֹוֶעה ּכְ כֹור ִיׂשְ ַיד ְוַהּבְ  ִאם ֲאָבל, ןַהּכֹהֵ  ּבְ

כֹור ּכֵֹהן ָהרֹוֶעה ָהָיה ַיד הּוא ֲעַדִין ְוַהּבְ ָעָליו ּבְ  ּבְ
ָרֵאל ׂשְ ִדין, ֶנֱאָמן ֵאינוֹ  ֶזה ֲהֵרי, ַהּיִ א אֹותוֹ  ְוחֹוׁשְ ּמָ  ׁשֶ

יל הּוא ֵדי ּבוֹ  ִהּטִ ֶנּנוּ  ּכְ ּתְ ּיִ   :לוֹ  ׁשֶ

ֵהִעיד ּכֵֹהן. ג ּמּום ַאֵחר ְלֹכֵהן ׁשֶ , לָנפַ  ֵמֵאָליו ֶזה ׁשֶ
ין ְוֵאין, ֶנֱאָמן ׁשִ א ָלֶהם חֹוׁשְ ּמָ  ֶאת ֶזה ּגֹוְמִלים ֵהם ׁשֶ
  :ֶזה

ָניו ֲאִפּלוּ . ד יתוֹ  ּוְבֵני ּבָ ל ּבֵ  ַעל לוֹ  ְמִעיִדין, ּכֵֹהן ׁשֶ
כֹור ּתוֹ  ֹלא ֲאָבל, ַהּבְ ֵני, ִאׁשְ ִהיא ִמּפְ גּופוֹ  ׁשֶ   :ּכְ

ֵהִעיד ֵעד. ה י ׁשֶ ּמּום ַאֵחר ֵעד ִמּפִ ּלֹא לָנפַ  ֶזה ׁשֶ  ׁשֶ
ה ֲאִפּלוּ . ֶנֱאָמן, ְלַדַעת ָ ָפַני: לֹוַמר ֶנֱאֶמֶנת ִאׁשּ  ָנַפל ּבְ
ֵחט, ֵמֵאָליו ֶזה מּום ָ   :ָעָליו ְוִיׁשּ

הּוא ּבוֹ  ֻמְחָזִקים ָהיוּ  ֹלא. ו כֹור ׁשֶ : ַהּכֵֹהן ְוָאַמר, ּבְ
כֹור   :ֶנֱאָמן, ֵמַעְצמוֹ  ּבוֹ  ָנַפל ֶזה ּומּום ֶזה הּוא ּבְ

כוֹ . ז ָהָיה רּבְ ַיד ׁשֶ  ָעָליו ְוֵהִעיד, מּום ּבוֹ  ְוָנַפל, ּכֵֹהן ּבְ
ה ֶאָחד ֵעד ּזֶ  יֹוְדִעים ָאנוּ  ְוֵאין, ָנַפל ֵמֵאָליו ַהּמּום ׁשֶ
כֹור ֶאת ָעָליו ׁשֹוֲחִטין ֶזה מּום ִאם  ַהּכֵֹהן ּוָבא, ַהּבְ

הּוא ָידוֹ  ׁשֶ ירוֹ  ֶזה מּום ֶהְרֵאיִתי: ְוָאַמר ּבְ  ְוִהּתִ
ִחיָטה ין ְוֵאין, ֶנֱאָמן ֶזה ֲהֵרי, ִלׁשְ ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ  ֹלא ׁשֶ
  :ֶהְרָאהוּ 

כֹור ַעל לֹוַמר ַהּכֵֹהן ֶנֱאָמן ְוֵכן. ח ַעל ּבְ כֹור: מּום ּבַ  ּבְ
ָרֵאל ִלי ְנָתנוֹ  ֶזה מּומוֹ  ִיׂשְ ין ְוֵאין, ּבְ ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ  הּוא ׁשֶ
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ילוֹ  ָתא, ִהּטִ ִמּלְ ֲעִביָדא ּדְ ֵריְמשַׁ  ָלא ְלַגּלֹוֵיי ּדַ ה ּקְ  ּבַ
י   :ִאְנׁשֵ

ָרֵאל ֶנֱאָמן. ט י: לֹוַמר ִיׂשְ כֹור ָנַתּתִ  ְלֹכֵהן ֶזה ּבְ
מּומוֹ  יל ָטֶלה ָהָיה ֲאִפּלוּ , ּבְ יָנן ְוֹלא ְוִהְגּדִ א ַחְיׁשִ ּמָ  ׁשֶ
ירוֹ  ֵאינוֹ    :ַמּכִ

ָרֵאל. י דוּ  ֹלא ִיׂשְ כֹורֹות ַעל ֶנְחׁשְ ֶהם ֲאִפּלוּ , ַהּבְ ּלָ . ׁשֶ
ָרֵאליִ  ְלִפיָכךְ  שׁ  ׂשְ ּיֵ כֹור ְסֵפק לוֹ  ׁשֶ ֱאַכל ּבְ ּנֶ מּומוֹ  ׁשֶ  ּבְ

ָעִלים ַפל לֹוַמר ֶנֱאָמן, ַלּבְ ּנָ   :ֵמַעְצמוֹ  מּום ּבוֹ  ׁשֶ

כֹור ֶאת רֹוִאין ֵאין. יא ָרֵאל ַהּבְ ֵהא ַעד ְלִיׂשְ ּיְ  ּכֵֹהן ׁשֶ
א, ִעּמוֹ  ּמָ ְמֶחה לוֹ  ֹיאַמר ׁשֶ ר הּוא מּום: ַהּמֻ  ּוֻמּתָ

ֹחט ֲחֶטּנוּ  ְוֵיֵלךְ , יוָעלָ  ִלׁשְ ֶנּנוּ  ְוֹלא ְלַעְצמוֹ  ְוִיׁשְ  ִיּתְ
ַאף, ַלּכֵֹהן י ַעל ׁשֶ ֵאינוֹ  ּפִ ים ֶלֱאֹכל ָחׁשּוד ׁשֶ  ָקָדׁשִ
חּוץ נֹות ִלְגֹזל הּוא ָחׁשּוד, ּבַ ה ַמּתְ ֻהּנָ  ִאם ְלִפיָכךְ . ּכְ
הּוא ְוָידּועַ  ָחָכם ָהָיה ק ׁשֶ  רֹוִאים, ַעְצמוֹ  ַעל ְמַדְקּדֵ
לּוי ַהּמּום ָהָיה. לוֹ  גֹון, ַלּכֹל ּגָ ְקְטָעה ּכְ ּנִ  אוֹ  ָידוֹ  ׁשֶ

ְמֶחה ְלָחָכם ֶוֱהִביאוֹ  הֹוִאיל, ַרְגלוֹ  ֶחְזַקת ֶזה ֲהֵרי ַהּמֻ  ּבְ
ק י ַעל ַאף לוֹ  רֹוִאים ְלִפיָכךְ , ַעְצמוֹ  ַעל ְמַדְקּדֵ  ּפִ
ֵאין   :ּכֵֹהן ִעּמוֹ  ׁשֶ

 שטו סימן
, וגינוסואנדר וטמטום דפן ויוצא בכור ספק דין

  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ 

כֹור ָסֵפק. א ָעִלים ֵאין, ּבְ נוֹ  ְצִריִכים ַהּבְ , ַלּכֵֹהן ִלּתְ
א ֶהּנוּ  ֶאּלָ ּפֹל ַעד ַיׁשְ ּיִ  ְוָאסּור. ְוֹיאְכֶלּנוּ , מּום ּבוֹ  ׁשֶ
ה ִגּזָ ָקפוֹ  ְוִאם. ַוֲעבֹוָדה ּבְ  אֹותוֹ  מֹוִציִאין ֵאין, ּכֵֹהן ּתְ
דוֹ    :ִמּיָ

ּנֹוַלד ֶפןּדֹ יֹוֵצא. ב ֶרךְ  ַאֲחָריו ְוׁשֶ ֵניֶהם, ֶרֶחם ּדֶ  ֵאיָנם ׁשְ
כֹור ה ְנֵקָבה ָיְלָדה ֲאִפּלוּ , ּבְ ִחּלָ ֶרךְ  ּתְ  ְוָזָכר, ּדֶֹפן ּדֶ

ֶרךְ  ַאֲחֶריהָ  יָון, ֶרֶחם ּדֶ ָדמוֹ  ּכֵ ּקְ כֹור. ַאֵחר ׁשֶ הּוא ּבְ  ׁשֶ

כֹור ְסֵפק ֶזה ֲהֵרי, ֻטְמטּום מּומוֹ  ְוֵיָאֵכל ּבְ . ָליוִלְבעָ  ּבְ
ֵמִטיל ְוַדְוָקא ְמקֹום ַמִים ּבְ  ֵמִטיל ִאם ֲאָבל, ַנְקבּות ּבִ
ְמקֹום ַמִים כֹור, ַזְכרּות ּבִ אי ּבְ נוֹ  ְוָצִריךְ  הּוא ַוּדַ  ִלּתְ
  :ַלּכֵֹהן

רֹוִגינּוס. ג כֹור ָסֵפק הּוא ַאְנּדְ מּומוֹ  ְוֵיָאֵכל, ּבְ  ּבְ
ָעִלים   :ַלּבְ

ֶרת. ד ְצָאה ְמַבּכֶ ּיָ א, ֵריָקִנית ְוָחְזָרה הְמֵלאָ  ׁשֶ  ַהּבָ
כֹור ַאֲחֶריהָ  א, ִמָסֵפק, ּבְ ּמָ יָלה ׁשֶ ָבר ִהּפִ ֵאינוֹ  ּדָ  ׁשֶ
כֹוָרה ּפֹוֵטר   :ֵמַהּבְ

ְלָדה ָרֵחל. ה ּיָ ִמין ׁשֶ ְלָדה ֵעז אוֹ , ֵעז ּכְ ּיָ ִמין ׁשֶ , ָרֵחל ּכְ
טּוָרה כֹוָרה ּפְ ֱאַמר, ֵמַהּבְ ּנֶ כֹור ַאךְ : ׁשֶ  ַעד ׁשֹור ּבְ

יִּ   ִמְקָצת ּבוֹ  ָהָיה ְוִאם. ׁשֹור ּוְבכֹורוֹ  ׁשֹור הּוא ְהֶיהׁשֶ
כֹור ֶזה ֲהֵרי, ִאּמוֹ  ִסיָמֵני ַעל ְוהּוא ּבְ , ָקבּועַ  מּום ּבַ
ֵאין דֹול מּום ְלךָ  ׁשֶ ּנּוי ּגָ ִ תוֹ בְּ  ִמׁשּ   :ִרּיָ

ָרה. ו ְלָדה ּפָ ּיָ ִמין ׁשֶ  ִסיָמֵני ִמְקָצת ּבוֹ  ְוֵישׁ , ֲחמֹור ּכְ
ָרה כֹור ֶזה יֲהרֵ , ּפָ  ֵישׁ  ַהֲחמֹור ּוִמין הֹוִאיל, ַלּכֵֹהן ּבְ
ין ּבוֹ  כֹור ּדִ ָמל אוֹ  סּוס ִמין ָיְלָדה ִאם ֲאָבל. ּבְ  ַאף, ּגָ
י ַעל שׁ  ּפִ ּיֵ ָרה ִסיָמֵני ִמְקָצת ּבוֹ  ׁשֶ  ְסֵפק הּוא ֲהֵרי, ּפָ

כֹור ָפסוֹ  ְוִאם, ִלְבָעָליו ֵיָאֵכל ְלִפיָכךְ , ּבְ  ֵאין ּכֵֹהן ּתְ
דוֹ  יןמֹוִציאִ  ין ְוהּוא. ִמּיָ ְלָדה ַלֲחמֹור ַהּדִ ּיָ ִמין ׁשֶ , סּוס ּכְ
כֹור ְסֵפק ֶזה ֲהֵרי, ֲחמֹור ִסיָמֵני ִמְקָצת ּבוֹ  ְוֵישׁ    :ּבְ

ֵהָמה. ז ה ּבְ ּקָ ָפה ּדַ ּנְ ּטִ ַהְינוּ , ׁשֶ ּמֹוחַ  ּדְ ּנִ ר ׁשֶ  ְוָיָצא ָהֻעּבָ
חּוי טּוָרה, ַהּמִ כֹוָרה ּפְ  ְלרֹוֶעה ֹותוֹ ְלַהְרא ְוָצִריךְ . ֵמַהּבְ
ְרֶאה ָחָכם ּיִ ָסה ּוְבֵהָמה. ָוָלד ִמחּוי הּוא ִאם ׁשֶ  ּגַ

יָלה ִהּפִ ְלָיא ׁשֶ טּוָרה, ׁשִ כֹוָרה ּפְ ְלָיא, ֵמַהּבְ ִ  ַעְצָמהּ  ְוַהׁשּ
הּ  ֵאין ה ּבָ ָ ר, ְקֻדׁשּ ְפָעה. ִלְכָלִבים ְלַהֲאִכיָלהּ  ּוֻמּתָ  ׁשָ

ם ֲחָרַרת טּוָרה, ּדָ כֹוָרה ּפְ ֵבר ָרהְוַהֲחרָ . ֵמַהּבְ ּקָ , ּתִ
ִהיא ְלַפְרְסָמהּ  טּוָרה ׁשֶ כֹוָרה ּפְ   :ֵמַהּבְ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 טו
 טו

 שטז סימן
 אם יודע ואינו כוכבים העובד מן בהמה הלוקח דין

  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , בכרה

ֵהָמה ַהּלֹוֵקחַ . א  ִאם ָידּועַ  ְוֵאין, ּכֹוָכִבים ֵמָהעֹוֵבד ּבְ
ָרה ּכְ כ ְסֵפק ֶזה ֲהֵרי, ְוָיְלָדה ּבִ מּומוֹ  ְוֵיָאֵכל, ֹורּבְ  ּבְ

ָעִלים ַהּמֹוִציא, ַלּכֵֹהן ְוֵאינוֹ , ַלּבְ  ָעָליו ֵמֲחֵברוֹ  ׁשֶ
ין. ָהְרָאָיה ְנָתה ּתֹוךְ  ְלָקָחהּ  ִאם ּבֵ ָנָתהּ  ַאַחר אוֹ , ׁשָ , ׁשְ
ּמוֹ  ְלִפי ֵמִסיחַ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ִאם ַוֲאִפּלוּ  ָבר ּתֻ ּכְ  ׁשֶ
ָרה ּכְ   :ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ּבִ

ֵהָמה ָלַקח. ב שׁ  ֵאינוֹ , ּכֹוָכִבים ֵמָהעֹוֵבד ֵמיִניָקה ּבְ  חֹוׁשֵ
א ּמָ ָנהּ  ׁשֶ ל ּבְ א, ֵמיִניָקה ִהיא ַאֶחֶרת ׁשֶ  זוֹ  ֲהֵרי ֶאּלָ

ֶחְזָקת ְלָדה ּבְ ּיָ יִניָקה ֶזה ָהָיה ַוֲאִפּלוּ . ׁשֶ ּמֵ מוֹ  ׁשֶ  ִמין ּכְ
ִמין ַוֲאִפּלוּ , ַאֵחר טּוָרה, ֲחִזיר ּכְ כֹוָרה ּפְ   :ֵמַהּבְ

ֵהָמה ְוֵכן. ג ִהיא ּבְ טּוָרה, חֹוֶלֶבת ׁשֶ כֹוָרה ּפְ רֹב, ֵמַהּבְ  ׁשֶ
ֵהמֹות א חֹוְלבֹות ֵאיָנן ַהּבְ ן ִאם ֶאּלָ   :ָיְלדוּ  ּכֵ

ֵהָמה. ד ְרִאינּוהָ  ּבְ ּלֹא ְוָיַדְענוּ , חֹוֶלֶבת ׁשֶ  ִאם, ָיְלָדה ׁשֶ
ךְ  ַאַחר  אֹותוֹ  הָיְלדָ  ִאם ָיַדְענוּ  ְוֹלא ֵמיִניָקה ְרִאינּוהָ  ּכָ
ֶחְזָקת ֶזה ֲהֵרי, ֹלא ִאם ָוָלד ָלַדּתוּ  ּבְ ּיְ   :ׁשֶ

ּיֵשׁ  ִמי. ה ֶעְדרוֹ  לוֹ  ׁשֶ ירֹות ּבְ ֵאין, ַמְבּכִ ירֹות ְוׁשֶ , ַמְבּכִ
ם ָהָיה ְוֹלא, ְוָיְלדוּ  ירֹות ּומֹוֵצא, ָאָדם ׁשָ  ַמְבּכִ

ֵאיָנן ְנֵקבֹות ֵמיִניקֹות ירֹות ְוׁשֶ , ְזָכִרים ֵמיִניקֹות ַמְבּכִ
שׁ  ֵאינוֹ  א חֹוׁשֵ ּמָ ָנהּ  ׁשֶ ל ּבְ א זוֹ  ׁשֶ ל זוֹ  ֵאֶצל לוֹ  ּבָ  ְוׁשֶ
א, זוֹ  ֵאֶצל זוֹ  ָבר ֶאּלָ ֶחְזָקתוֹ  ַהּדָ ל ּבְ ּכָ  ֵמיִניָקה ַאַחת ׁשֶ
ָנהּ  ֶאת   :ּבְ

ֵהָמה ַהּלֹוֵקחַ . ו ָרֵאל ּבְ ׂשְ ֶחְזַקת ֶזה ֲהֵרי, ִמּיִ ָרה ּבְ ּכְ ּבִ , ׁשֶ
ּיֹוִדיעוֹ  ַעד עֲ  ַהּמֹוֵכר ׁשֶ   :ָיְלָדה ֹלא ַדִיןׁשֶ

 שיז סימן

' ג ּובוֹ , מהבהמות אחד ומת שנתערב בכור דין
  ְסִעיִפים:

ַנִים. א ִהְפִקידוּ  ׁשְ ֵני ֶאָחד ֵאֶצל ׁשֶ  ֶאָחד, ְזָכִרים ׁשְ
כֹור ׁשּוט ְוֶאָחד ּבְ  ֵאיֶזה יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ  ֵמֶהם ֶאָחד ּוֵמת, ּפָ
יחַ  ָאר ַמּנִ ׁשְ יֵניֶהם ַהּנִ ין אְוהוּ , ּבֵ ֵניֶהם ּבֵ  ְוִדינוֹ , ׁשְ
ְסֵפק כֹור ּכִ   :ּבְ

ִהְפִקיד ִמי. ב כֹור ׁשֶ ׁשּוט ְוַלֲחֵברוֹ , ֲחֵברוֹ  ֵאֶצל ּבְ  ּפָ
, ָהְרָאָיה ָעָליו ֵמֲחֵבירוֹ  ַהּמֹוִציא, ֵמֶהם ֶאָחד ּוֵמת
ְפָקד ְוֵכיָון ַהּנִ   :ִמּמּומוֹ  ְוֹיאְכֶלּנוּ  ַיֲחִזיֶקּנוּ , ֻמְחָזק ׁשֶ

ַתן ּכֵֹהן רֹוֶעה. ג ּנָ ֵהמֹות ׁשֶ ֲחַצר ּבְ ַעל ּבַ ִית ּבַ  ְוָיְלָדה, ַהּבַ
כֹור ֵמֶהן ַאַחת ל ִעם ְוִנְתָעְרבוּ , ּבְ ַעל ׁשֶ ִית ּבַ  ּוֵמת, ַהּבַ
ַעל ֵליהּ  ָהֵוי, ֵמֶהם ֶאָחד ִית ּבַ  ְוֹיאְכֶלּנוּ  ֻמְחָזק ַהּבַ

מּומוֹ    :ּבְ

 שיח סימן
  ִעיִפים:סְ ' ו ּובוֹ , בהמה בכור בדיני ספקות כמה

ּלֹא ָרֵחל. א ָרה ׁשֶ ּכְ ֵני ְוָיְלָדה ּבִ  ָיְצאוּ  ֲאִפּלוּ , ְזָכִרים ׁשְ
ֵני יֶהם ׁשְ ֶאָחד ָראׁשֵ ר ִאי, ּכְ ּלֹא ֶאְפׁשָ , ֶאָחד ָקַדם ׁשֶ

 ֶאת נֹוֵטל ַהּכֵֹהן, ִראׁשֹון ָיָצא ֵאיֶזה ָידּועַ  ְוֵאין הֹוִאיל
חּושׁ  ִני ַהּכָ ֵ כֹור ְסֵפק ְוַהׁשּ  ַלּכֵֹהן ֵאין, ֵמֶהם דֶאחָ  ֵמת. ּבְ
לּום ה, ּכְ ּזֶ  ָעָליו ֵמֲחֵברוֹ  ְוַהּמֹוִציא הּוא ָסֵפק ַהַחי ׁשֶ

ָכר ֲהֵרי, ּוְנֵקָבה ָזָכר ָיְלָדה ִאם ְוֵכן. ָהְרָאָיה  ָסֵפק ַהּזָ
א ּמָ ֵקָבה ׁשֶ ה ָיְצָאה ַהּנְ ִחּלָ לּום ַלּכֵֹהן ֵאין ְלִפיָכךְ , ּתְ  ּכְ

ַהּמֹוִציא   :ָהְרָאָיה ָעָליו ֵמֲחֵברוֹ  ׁשֶ

י. ב ּתֵ ּלֹא ְרֵחלֹות ׁשְ רוּ  ׁשֶ ּכְ ֵני ְוָיְלדוּ  ּבִ , ְזָכִרים ׁשְ
ֵניֶהם ָכר, ּוְנֵקָבה ָזָכר, ַלּכֵֹהן ׁשְ ֵני, ַלּכֵֹהן ַהּזָ  ְזָכִרים ׁשְ
חּושׁ  ֶאת נֹוֵטל ַהּכֵֹהן, ּוְנֵקָבה ִני ַהּכָ ֵ כֹור ְסֵפק ְוַהׁשּ , ּבְ
לּום ַלּכֵֹהן ֵאין, ֵמֶהם ֶאָחד ֵמת ְוִאם ה, ּכְ ּזֶ  ַהַחי ׁשֶ
כֹור ְסֵפק   :ָהְרָאָיה ָעָליו ֵמֲחֵברוֹ  ְוַהּמֹוִציא הּוא ּבְ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 טו
 טו

י ָיְלדוּ . ג ּתֵ ֵני אוֹ , ְוָזָכר ְנֵקבֹות ׁשְ י ְזָכִרים ׁשְ ּתֵ  ּוׁשְ
ָכִרים ֲהֵרי, ְנֵקבֹות ֲאִני, ָסֵפק ַהּזְ א: אֹוֵמר ׁשֶ ּמָ  ׁשֶ
ֵקָבה ה נֹוְלָדה ַהּנְ ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר ּתְ ָכר ּכָ  ֵאין ְלִפיָכךְ , ַהּזָ

אן לּום ַלּכֵֹהן ּכָ ַהּמֹוִציא, ּכְ   :ָהְרָאָיה ָעָליו ֵמֲחֵברוֹ  ׁשֶ

ָרה ַאַחת. ד ּכְ ָרה ֹלא ְוַאַחת ּבִ ּכְ ֵני ְוָיְלדוּ , ּבִ , ְזָכִרים ׁשְ
כֹור ְסֵפק ֵמֶהם ֶאָחד ְוָכל, ַלּכֵֹהן ְוֶאָחד לוֹ  ֶאָחד , ּבְ

חּושׁ  נֹוֵטל ְוַהּכֵֹהן אן ֵאין, ֵמֶהם ֶאָחד ֵמת. ַהּכָ  ַלּכֵֹהן ּכָ
לּום ה, ּכְ ּזֶ  ָזָכר ָיְלדוּ  ִאם ְוֵכן. הּוא ָסֵפק ַהַחי ׁשֶ
אן ֵאין, ּוְנֵקָבה לּום ַלּכֵֹהן ּכָ ה, ּכְ ּזֶ ָכר ׁשֶ כֹור ָסֵפק ַהּזָ  ּבְ
  :הּוא

ר. ה ר ּגֵ ּיֵ ְתּגַ ּנִ ָרה ָסֵפק, ׁשֶ ּכְ ֶהְמּתוֹ  ּבִ ר ֹקֶדם ּבְ ּיֵ ְתּגַ ּנִ  ׁשֶ
ךְ  ַאַחר ָסֵפק מּומוֹ  ְוֵיָאֵכל, ָסֵפק ָהֵוי, ּכָ ָעִלים ּבְ   :ַלּבְ

ל. ו הּוא ּכָ כֹור ְסֵפק ׁשֶ ּפֹל ַעד ִיְרֶעה, ּבְ ּיִ , מּום ּבוֹ  ׁשֶ
ָפׂשוֹ  ְוִאם. ִלְבָעָליו ְוֵיָאֵכל  מֹוִציִאים ֵאין, ַהּכֵֹהן ּתְ
דוֹ  אֹותוֹ  מּומוֹ  אֹותוֹ  ְואֹוֵכל, ִמּיָ   :ּבְ

 שיט סימן
' ד ּובוֹ , בכור דיני ויתר הבכור אבר וךחת דין

  ְסִעיִפים:

ֶרת. א ה ְמַבּכֶ ְקׁשֶ  ֵאֶבר אֹותוֹ  ַלְחּתֹךְ  ָיכֹול, ֵליֵלד ַהּמַ
ִליךְ  ֵאֶבר ָלִבים ּוַמׁשְ א. ַלּכְ כֹור, ַאֲחָריו ְוַהּבָ  ָיָצא. ּבְ
ֵבר ֶזה ֲהֵרי, ֻרּבוֹ  כֹוָרה ְוִנְפְטָרה ִיּקָ  ָחַתךְ  ְוִאם. ֵמַהּבְ
יחוֹ וְ  ֵאֶבר יחוֹ  ֵאֶבר, ִהּנִ ִלים ַעד, ְוִהּנִ ִהׁשְ  ֲהֵרי, ֻרּבוֹ  ׁשֶ
ל כֹוָרה ְוִנְפְטָרה ְקבּוָרה ְצִריִכין ָהֵאָבִרים ּכָ יָון, ֵמַהּבְ  ּכֵ

ָצא ּיָ ין, ֻרּבוֹ  ׁשֶ ֵלם ּבֵ ין ׁשָ ךְ  ּבֵ שׁ  ְמֻחּתָ   :ְלַמְפֵרעַ  ִנְתַקּדֵ

ִלישׁ  ָיָצא. ב  ְוָיָצא ָחַזרוְ , ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ּוְמָכרוֹ  ׁשְ
ִלישׁ  שׁ , ַאֵחר ׁשְ   :ְלַמְפֵרעַ  ִנְתַקּדֵ

ִלישׁ  ָיָצא. ג ֶרךְ  ׁשְ ֵני ּדֶֹפן ּדֶ ים ּוׁשְ ִליׁשִ ֶרךְ  ׁשְ , ֶרֶחם ּדֶ
  :ָקדֹושׁ  ֵאינוֹ 

ר ֹרב ָיָצא. ד  ֵמָהֵאָבִרים ֶאָחד ִמעּוט ְיֵדי ַעל ָהֻעּבָ
ִלימוֹ  ׁשְ ּמַ ִיּלֹוד ֲחׁשֹב, ְלֹרב ׁשֶ ֹרב יפִּ  ַעל ַאף ּכְ  ָהֵאֶבר ׁשֶ
ְפִנים ִליכוֹ  ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ְלָמְכרוֹ  ְוָאסּור, ִמּבִ  ּוְלַהׁשְ
ָלִבים א ּופֹוֵטר, ַלּכְ ל ֶחְציוֹ  ָיָצא ְוִאם. ַאֲחָריו ַהּבָ  ׁשֶ

ר ַעל ֵמָהֵאָבִרים ֶאָחד ֹרב ְיֵדי ַעל ֻעּבָ ַלם ָידוֹ  ׁשֶ  ִנׁשְ
ר ֲחִצי ְיִציַאת  ְלָמְכרוֹ  סּורְואָ  ָסֵפק ֶזה ֲהֵרי, ָהֻעּבָ
ִליכוֹ  ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ָלִבים ּוְלַהׁשְ א, ַלּכְ  ַאֲחָריו ְוַהּבָ
כֹור ְסֵפק   :ּבְ

 שכ סימן
 שתפות ודיני, טהורה בהמה בבכור החיבים הם מי

  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , כוכבים עובד

ם ּכֲֹהִנים. א ִבים ּוְלִוּיִ ְבכֹור ַחּיָ ֵהָמה ּבִ , ְטהֹוָרה ּבְ
ּנוּ ְויַ  ֶבּנוּ  ַהּכֵֹהן ְפִריׁשֶ   :ְלַעְצמוֹ  ִויַעּכְ

ֱהַמת. ב ִפין ּבֶ ּתָ ֻ ֶבת ַהׁשּ ְבכֹוָרה ַחּיֶ   :ּבִ

פּות. ג ּתָ ִאם, ּפֹוֵטר ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ׁשֻ  ָהעֹוֵבד ָהָיה ׁשֶ
ף ּכֹוָכִבים ּתָ ָרה ׁשֻ ּפָ ר אוֹ  ּבַ ֻעּבָ  ֶאָחד לוֹ  ָהָיה ֲאִפּלוּ , ּבָ
ֵאם ֵמֶאֶלף ָלדבַּ  אוֹ  ּבָ טּור ֶזה ֲהֵרי, ּוָ כֹוָרה ּפָ . ֵמַהּבְ
ל ְלִפיָכךְ  ֵהָמה ַהְמַקּבֵ  ִלְהיֹות ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ִמן ּבְ
ל הּ  ְמַטּפֵ ָלדֹות ּבָ יֵניֶהם ְוַהּוְ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד אוֹ , ּבֵ
ל ּבֵ ּקִ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ֶזה ִמּיִ טּוִרים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ּכָ כֹוָרה ּפְ , ֵמַהּבְ
ֱאַמר ּנֶ ְבֵני ֶרֶחם ֶטרפֶּ : ׁשֶ ָרֵאל ּבִ ְהֶיה ַעד ִיׂשְ ּיִ  ַהּכֹל ׁשֶ
ָרֵאל ׂשְ   :ִמּיִ

ֶאָחד לוֹ  ָהָיה. ד ֵניֶהם ּבְ ְ גֹון, ֶאָחד ֵאֶבר ִמׁשּ  אוֹ  ָיד ּכְ
ל רֹוִאים, ֶרֶגל ִאּלוּ  ּכָ ַעל ִיְהֶיה ַיְחּתֹךְ  ׁשֶ  ֲהֵרי, מּום ּבַ
טּור ֶזה ר ְוִאם, ּפָ ָהעֹוֵבד ֶאְפׁשָ  ֵאֶבר ְחּתֹךְ יַ  ּכֹוָכִבים ׁשֶ

ֵסל ְוֹלא ב, ִיּפָ ְבכֹוָרה ַחּיָ   :ּבִ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 טו
 טו

ֶלךְ  ֵעֶדר. ה ַהּמֶ הּ  נֹוֵטל ׁשֶ ּנָ ר ִמּמֶ יָון, ַמֲעׁשֵ ּור ּכֵ ִעׂשּ  ׁשֶ
ל תֹוכוֹ  ֶמֶלךְ  ׁשֶ יָבא, ּבְ ֶאְמַצע ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ַיד ֲחׁשִ  ּבָ

כֹוָרה ּוָפטּור   :ֵמַהּבְ

ַמן. ו ּזְ ה ּבַ ף ִמְצָוה, ַהּזֶ ּתֵ  ֹקֶדם ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד םעִ  ְלׁשַ
ֵצא ּיֵ ֵדי, ָהעֹוָלם ַלֲאִויר ׁשֶ כֹוָרה ְלָפְטרוֹ  ּכְ  ַאף, ֵמַהּבְ
י ַעל ְפִקיעַ  ּפִ ּמַ תוֹ  ׁשֶ ָ ֵדי ְטֵפי ָעִדיף ָהִכי, ְקֻדׁשּ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
ּנוּ  ֵלָהנֹות ִמְכׁשֹול ִליֵדי ָיֹבא ה ִמּמֶ ִגּזָ  ְוִאם. ּוַבֲעבֹוָדה ּבְ
ר ֵחֶלק ָכִביםּכוֹ  ְלעֹוֵבד ַיְקֶנה ֻעּבָ ְנָין ֵאין, ּבָ , ָחל ַהּקִ
הּוא ְלִפי ָבר ׁשֶ ּלֹא ּדָ א ׁשֶ  לוֹ  ַיְקֶנה ְלָכךְ , ָלעֹוָלם ּבָ
ֵאם ֵחֶלק ְנָין, ּבָ ל ִיְהֶיה ְוַהּקִ ַקּבֵ ּיְ רּוָטה ׁשֶ  ֵמָהעֹוֵבד ּפְ

קֹום לוֹ  ְוַיְקֶנה ּכֹוָכִבים ֵהָמה ַהּמָ ַהּבְ ם עֹוֶמֶדת ׁשֶ  ׁשָ
קֹום ֵאם ֵחֶלק לוֹ  ֶנהַיקְ  ְוַהּמָ   :ּבָ

ל. ז ְהֶיה ִעּמוֹ  ּוָפַסק ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ִמן ֹצאן ַהְמַקּבֵ ּיִ  ׁשֶ
ָכר ָ יֵניֶהם ַהׂשּ ֲחתוּ  ְוִאם ּבֵ ֲחתוּ  ּפָ ָרֵאל ּפָ ׂשְ  ַעל ַאף, ַלּיִ

י ְרׁשּות ּפִ ּבִ ָרֵאל ׁשֶ ִקְנָינוֹ  ֵהם ַוֲהֵרי ֵהם ִיׂשְ  הֹוִאיל, ּכְ
 ִלְגּבֹות ָממֹון ֶאְצלוֹ  ּכֹוָכִבים דָהעֹובֵ  ִיְמָצא ֹלא ְוִאם
ּנוּ  ה ִמּמֶ ֵהמֹות ִיְגּבֶ ְלדֹוֵתיֶהם ָהֵאּלוּ  ֵמַהּבְ ה, ּוִמּוַ  ַנֲעׂשָ
ִמי שׁ  ּכְ ּיֵ  ַוֲהֵרי, ַוְלדֹוֵתיֶהן ְוַעל ֲעֵליֶהם ַאֲחָריּות לוֹ  ׁשֶ
ֶאְמַצע ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ַיד כֹוָרה ּוְפטּוִרים ּבָ  ֵהם ֵמַהּבְ

ִבים, ְוָלדֹות ַוְלֵדי ֲאָבל. ֶהןּוַוְלדֹוֵתי ֲהֵרי, ַחּיָ ל ׁשֶ  ׁשֶ
ָרֵאל  ְוִאם. ֲעֵליֶהם ְרׁשּות ּכֹוָכִבים ָלעֹוֵבד ְוֵאין ֵהם ִיׂשְ
ַחת ְוָלדֹות ֶהֱעִמיד טּוִרים ְוָלדֹות ַוְלֵדי, ִאּמֹוֵתיֶהן ּתַ . ּפְ
ִבים, ְוָלדֹות ַוְלֵדי ַוְלֵדי   :ַחּיָ

  חמור פטר הלכות

 שכא סימן
כֹור ֵהָמה ּבְ ֶמה ְטֵמָאה ּבְ , נֹוֵהג ָמקֹום ּוְבֵאיֶזה ּוְבִמי ּבַ

  ְסִעיִפים: ג"כ ּובוֹ , ַועִריָפתוֹ  ִפְדיֹונוֹ  ְוֵכן

כֹור. א ֵהָמה ּבְ ָכל נֹוֵהג ְטֵמָאה ּבְ . ְזַמן ּוְבָכל ָמקֹום ּבְ
א נֹוֵהג ְוֵאינוֹ  ֲחמֹוִרים ֶאּלָ ל, ִמְצָותוֹ  ְוֶזה. ּבַ ּכָ  ׁשֶ

ָרֵאל שׁ  ִיׂשְ ּיֵ ָרה ֲחמֹוָרה לוֹ  ׁשֶ ּכְ ּבִ ה ּפֹוֵדהוּ  ׁשֶ ׂשֶ  ִמן ּבְ
ים ָבׂשִ ים ִמן אוֹ  ַהּכְ ין, ָהִעּזִ ין ָזָכר ּבֵ ם ֵבין, ְנֵקָבה ּבֵ  ּתָ

ין ַעל ּבֵ ין, מּום ּבַ דֹול ּבֵ ין ּגָ ֶנּנוּ , ָקָטן ּבֵ . ְלֹכֵהן ְוִיּתְ
ב ּוֵמֵאיָמַתי ֵלד, ִלְפּדֹותוֹ  ַחּיָ ּוָ ּיִ ֶ מ ַעד ִמׁשּ ּיָ א, ּותׁשֶ  ֶאּלָ
ְצָוה ּמִ ד ִלְפּדֹותוֹ  ׁשֶ ּלֹא, ִמּיָ הֹות ׁשֶ ְצָוה ְלַהׁשְ  ּוְלַאֵחר. ַהּמִ
ּנוּ  ְפּדֶ ּיִ ין הּוא ׁשֶ מּוִרים ֻחּלִ ר, ּגְ ה ּוֻמּתָ ִגּזָ  ַוֲעבֹוָדה ּבְ
ָאר ׁשְ ין ּכִ ה ְוַהּכֵֹהן. ֻחּלִ ם ַיֲעׂשֶ ן ּגַ ה ּכֵ ֶ ׂשּ מוֹ  ּבַ ָאר ּכְ ׁשְ  ּבִ
ין   :ֻחּלִ

ֵעֶגל ֹלא ִדיןּפוֹ  ֵאין. ב ה ְוֹלא ּבְ ַחּיָ ה ְוֹלא ּבְ ׂשֶ חּוט ּבְ  ׁשָ
ְטֵרָפה ְוֹלא ִכְלַאִים ְוֹלא ּבִ כֹוי ְוֹלא ּבְ   :ּבְ

ה ּפֹוִדין ֵאין. ג ׂשֶ ָדה ְוִאם, ַאֵחר ְלִמין ַהּדֹוֶמה ּבְ , ּפָ
דּוי   ּפָ

ֶבן ּפֹוִדין. ד קּוָעה ּבְ   :ּפְ

ה לוֹ  ֵאין ִאם. ה ְויוֹ  הוּ ּפֹודֶ , ִלְפּדֹותוֹ  ׂשֶ ׁשָ  ְונֹוֵתן. ּבְ
ָמיו א, ָעָליו ְלַהְחִמיר ּתֹוָרה ָאְמָרה ֹלא. ַלּכֵֹהן ּדָ  ֶאּלָ
ִאם ָעָליו ְלָהֵקל ֶטר לוֹ  ָהָיה ׁשֶ ֶוה ֲחמֹור ּפֶ ָ ׁשּ ָרה ׁשֶ  ֲעׂשָ
ה ִלְפּדֹותוֹ  לוֹ  ֵישׁ , ְסָלִעים ׂשֶ ֵוה ּבְ יָנר ׁשְ ה. ּדִ ּמֶ  ּבַ
ָבִרים ָהיוּ , ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ֶטר ֵמידְּ  ּכְ  זּוִזין' ִמג ֲחמֹור ּפֶ
ָמיו ָהיוּ  ִאם ֲאָבל, ָוַמְעָלה חֹות ּדָ  ֵאין, זּוִזין' ִמג ּפָ
א אֹותוֹ  ּפֹוִדין ה ֶאּלָ ׂשֶ ג אוֹ  ּבְ  ֹלא ָיָפה ְוַעִין, זּוִזין' ּבְ
ֲחִצי ָרָעה ְוַעִין, ִמֶסַלע ִיְפֹחת ג ּוֵבינֹוִנית, ֶסַלע ּבַ ' ּבְ
  :זּוִזים

ד. ו הִ  ִמּיָ ׁשֶ ֶלה ְפִרישׁ ּכְ ַחת ַהּטָ ֶטר ּתַ  ָחַזר, ֲחמֹור ּפֶ
ֶטר ין ֲחמֹור ַהּפֶ ָתנוֹ  ֹקֶדם ֲאִפּלוּ , ֻחּלִ ּנְ ר, ַלּכֵֹהן ׁשֶ  ּוֻמּתָ
ֵבר ֹלא, ֵמת ְוִאם. ּבוֹ  ֵלָהנֹות ה ָזָכה ְוַהּכֵֹהן. ִיּקָ ֶ ׂשּ  ּבַ
ד ַאֲחָריּותוֹ  ְוהּוא, ִמּיָ ִאם, ּבְ ד ֵמת ׁשֶ ָעִלים ִמּיָ  ֹקֶדם ַהּבְ
נְּ  טּוִרים, ַלּכֵֹהן ָתנּוהוּ ׁשֶ ד ְלִפיָכךְ . ּפְ ְפִריׁשוֹ  ִמּיָ ּמַ ׁשֶ  ּכְ
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ã 

 טו
 טו

ר: ְמָבֵרךְ  נוּ  ֲאׁשֶ ׁשָ ִמְצֹוָתיו ִקּדְ נוּ  ּבְ ְדיֹון ַעל ְוִצּוָ ֶטר ּפִ  ּפֶ
  :ֲחמֹור

ָרֵאל. ז ָדה ִיׂשְ ּפָ ַטר ׁשֶ ל ֲחמֹור ּפָ דּוי הּוא, ֲחֵברוֹ  ׁשֶ , ּפָ
  :ִלְבָעָליו הּוא ֲחמֹור ּוֶפֶטר

ֶטר .ח ֲהָנָאה ָאסּור ֲחמֹור ּפֶ ֶדה ַעד ּבַ ּפָ ּיִ  ְמָכרוֹ  ְוִאם, ׁשֶ
ְדיֹון ֹקֶדם ָמיו, ּפִ ְדיֹון ֹקֶדם ֵמת ְוִאם. ֲאסּוִרין ּדָ  אוֹ , ּפִ

ֲעָרפוֹ  ֵבר, ׁשֶ ֵני, ִיּקָ הּוא ִמּפְ ֲהָנָאה ָאסּור ׁשֶ  ְלַאַחר ַאף ּבַ
ה ְוֹלא הֹוִאיל, ֲעִריָפתוֹ  ָדהוּ  ֹלא ִאם, ְלִפיָכךְ . ִנְפּדָ  ּפָ

ֶטר ְוָנַתן ַעְצמוֹ  ַהֲחמֹור ּפֶ  ַלּכֵֹהן ָאסּור, ַלּכֵֹהן ּבְ
שׁ  ּמֵ ּתַ הוּ  ַעד ּבוֹ  ְלִהׁשְ ְפּדֵ ּיִ ה ׁשֶ ׂשֶ ח ּבְ ה ְוִיּקַ ֶ , ְלַעְצמוֹ  ַהׂשּ

ֵבר ַיַעְרֶפּנוּ  אוֹ  ָבר ַעל ֲחׁשּוִדים ְוַהּכֲֹהִנים. ְוִיּקָ , ֶזה ּדָ
ָרֵאל ָאסּור ְלִפיָכךְ  ן ְלִיׂשְ א, ַלּכֵֹהן ֲחמֹור ֶטרפֶּ  ִלּתֵ  ֶאּלָ

ן ִאם ָדה ּכֵ ָפָניו ַהֲחמֹור ּפָ   :ְלָפָניו ַיַעְרֶפּנוּ  אוֹ  ּבְ

ֶטר. ט ֶדה ֹקֶדם, ֲחמֹור ּפֶ ּפָ ּיִ  ּוְלָגְזזוֹ  ּבוֹ  ַלֲעֹבד ָאסּור, ׁשֶ
ֵדי ָערוֹ  ֵלָהנֹות ּכְ ׂשְ ָערוֹ  ָהָיה ִאם ֲאָבל. ּבִ ךְ  ׂשְ  אוֹ , ְמֻסּבָ
שׁ  ּיֵ ה לוֹ  ׁשֶ ָער ְמקֹוםבִּ  ַמּכָ ֵ ר, ַהׂשּ , ַלֲהָנָאתוֹ  ְלָגְזזוֹ  ֻמּתָ

ָער ֵ ֲהָנָאה ָאסּור ְוַהׂשּ ֵבר, ּבַ   :ְוִיּקָ

ָרֵאל. י שׁ  ִיׂשְ ּיֵ ֶ ֶטר ָסֵפק לוֹ  ׁשּ  ָעָליו ַיְפִרישׁ , ֲחמֹור ּפֶ
ב, ִאסּורוֹ  ְלַהְפִקיעַ  ָטֶלה ֶלה ּוְמַעּכֵ   :ְלַעְצמוֹ  ַהּטָ

ֶטר. יא ל ֹלא ֹותוֹ א ְמִמיִתין ֵאין ֲחמֹור ּפֶ ַמּקֵ  ְוֹלא ּבְ
ָקֶנה ל ְוֹלא ּבְ ַמּגָ ְמֵגָרה ְוֹלא ּבְ ַקְרּדֹם ְוֹלא ּבִ א, ּבְ  ֶאּלָ

קֹוִפיץ ֵחֶדר ַיְכִניֶסּנוּ  ְוֹלא. ּבְ ָפָניו ְוִיְנֹעל ּבְ  ַעד ּבְ
מּות ּיָ ֱאַמר, ׁשֶ ּנֶ   :ַוֲעַרְפּתוֹ : ׁשֶ

ה ִמְצַות. יב ִדּיָ   :ֲעִריָפה ְלִמְצַות קֹוֶדֶמת ּפְ

ּלֹא ֲחמֹוָרה. יג ָרה ׁשֶ ּכְ ֵני ְוָיְלָדה, ּבִ  ָטֶלה נֹוֵתן ְזָכִרים ׁשְ
 ֶאָחד ָטֶלה ּוַמְפִרישׁ , ָסֵפק, ּוְנֵקָבה ָזָכר. ַלּכֵֹהן ֶאָחד
ֵדי ה ְלַהְפִקיעַ  ּכְ ָ ּנוּ  ְקֻדׁשּ ְהֶיה ַעד ִמּמֶ ּיִ ר ׁשֶ ֲהָנָאה ֻמּתָ , ּבַ
א ּמָ ָכר ׁשֶ ה נֹוַלד ַהּזָ ַחּלָ , ִהְפִרישׁ שֶׁ  ֶזה ְוָטֶלה ּתְ

ָעִלים ַהּמֹוִציא, ַלּכֵֹהן ְוֵאינוֹ  ַלּבְ  ָעָליו ֵמֲחֵברוֹ  ׁשֶ
  :ָהְרָאָיה

י. יד ּתֵ ּלֹא ֲחמֹורֹות ׁשְ רוּ  ׁשֶ ּכְ ֵני ְוָיְלדוּ , ּבִ , ְזָכִרים ׁשְ
ֵני נֹוֵתן ָכר, ּוְנֵקָבה ָזָכר. ַלּכֵֹהן ְטָלִאים ׁשְ . ַלּכֵֹהן ַהּזָ
ֵני ִני ְוַעל, ַלּכֵֹהן דֶאחָ , ּוְנֵקָבה ְזָכִרים ׁשְ ֵ  ַמְפִרישׁ  ַהׁשּ
ֵני. ְלַעְצמוֹ  ְוהּוא ֶאָחד ָטֶלה י ְזָכִרים ׁשְ ּתֵ , ְנֵקבֹות ּוׁשְ
י אוֹ  ּתֵ לּום ַלּכֵֹהן ֵאין, ְוָזָכר ְנֵקבֹות ׁשְ   :ּכְ

ָרה ַאַחת. טו ּכְ ָרה ֹלא ְוַאַחת ּבִ ּכְ ֵני ְוָיְלדוּ , ּבִ , ְזָכִרים ׁשְ
 ָטֶלה ַמְפִרישׁ , ּוְנֵקָבה ָזָכר. ןַלּכֹהֵ  ֶאָחד ָטֶלה נֹוֵתן
  :ְלַעְצמוֹ  ְוהּוא

 ִאם ָידּועַ  ְוֵאין, ּכֹוָכִבים ֵמעֹוֵבד ֲחמֹוָרה ַהּלֹוֵקחַ . טז
ָרה ּכְ ה אֹותוֹ  ּפֹוֶדה, ָזָכר ְוָיְלָדה, ּבִ ׂשֶ ָעִלים ְוהּוא ּבְ , ַלּבְ
ֵני הּוא ִמּפְ   :ָסֵפק ׁשֶ

ָרֵאל. יז ַרשׁ  ִיׂשְ ּיָ ֶטר ּכֵֹהן וֹ ִאמּ  ֵמֲאִבי ׁשֶ אי ֲחמֹור ּפֶ , ַוּדַ
ָרֵאל ִאּמוֹ  ֵמֲאִבי ְיָרׁשוֹ  ַהּכֵֹהן ְואֹותוֹ   ָטֶלה ַמְפִרישׁ , ִיׂשְ
ּלוֹ  ְוהּוא   :ׁשֶ

ר. יח ָרה ּגֵ ּכְ ּבִ ר ֹקֶדם ָסֵפק, ֲחמֹוָרתוֹ  ׁשֶ ּיֵ ְתּגַ ּנִ  ַאַחר אוֹ  ׁשֶ
ךְ  ּלוֹ  ְוהּוא ָטֶלה ָעָליו ַמְפִרישׁ , ּכָ   :ׁשֶ

ים םּכֲֹהִני. יט טּוִרים ּוְלִוּיִ כֹור ּפְ ֵהָמה ִמּבְ   :ְטֵמָאה ּבְ

פּות. כ ּתָ יֵני ְוָכל. ּבוֹ  ּפֹוֵטר, ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ׁשֻ  ּדִ
פּות ּתָ ְטהֹוָרה ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ׁשֻ ן, ּבִ ינוֹ  ּכֵ ְטֵמָאה ּדִ , ּבִ

א ָאסּור ֶאּלָ ף ׁשֶ ּתֵ ּתַ ֵדי ִעּמוֹ  ְלִהׁשְ תוֹ  ְלַהְפִקיעַ  ּכְ ָ , ְקֻדׁשּ
יָון ר ּכֵ ֶאְפׁשָ ה ׁשֶ ְפִדּיָ ֲעִריָפה אוֹ  ּבִ   :ּבַ

פּות. כא ּתָ   :ּבוֹ  ּפֹוֵטר, ֵלִוי אוֹ  ּכֵֹהן ׁשֻ

ִהְפִרישׁ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. כב ֶטר ׁשֶ  מֹוִדיִעין, ֲחמֹור ּפֶ
ֵאינוֹ  אֹותוֹ  ב ׁשֶ ר הּוא ַוֲהֵרי ַחּיָ ה ֻמּתָ ִגּזָ   :ַוֲעבֹוָדה ּבְ

ָרה. כג ְלדָ  ּפָ ּיָ ִמין הׁשֶ ְלָדה ַוֲחמֹוָרה, ֲחמֹוָרה ּכְ ּיָ ִמין ׁשֶ  ּכְ
ָרה ֵאר, ּפָ ִסיָמן ִנְתּבָ   :ו"שט ּבְ
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ã 

 טו
 טו

  חלה הלכות

 שכב סימן
 חוצה לחלת ישראל ארץ חלת בין שיש חלה הפרש

  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , לארץ

ה ִמְצַות. א רּוָמה ְלַהְפִרישׁ  ֲעׂשֵ ָנהּ  ֵמָהִעָסה ּתְ  ְוִלּתְ
ֱאַמרשֶׁ , ְלֹכֵהן ית: ּנֶ ִרימוּ  ֲעִרֹסֵתֶכם ֵראׁשִ  ְתרּוָמה ּתָ

ית עּור לוֹ  ֵאין ֶזה ְוֵראׁשִ  ִהְפִרישׁ  ֲאִפּלוּ , ַהּתֹוָרה ִמן ׁשִ
עֹוָרה ׂשְ ַטר, ּכִ ה. ָהִעָסה ֶאת ּפָ ל ְוָהעֹוׂשֶ ה ִעָסתוֹ  ּכָ , ַחּלָ

ה ֹלא לּום ָעׂשָ ר ַעד, ּכְ ּיֵ ׁשַ ּיְ ְבֵרי. ִמְקָצת ׁשֶ  סֹוְפִרים ּוִמּדִ
יןַמפְ  ְחּתֹום. ָהִעָסה ִמן ד"ִמכ ֶאָחד ִריׁשִ ה ְוַהּנַ  ָהעֹוׂשֶ

ּוק ִלְמּכֹר ׁשּ  ִנְטְמָאה ְוִאם. ח"ִממ ֶאָחד ַמְפִרישׁ , ּבַ
ׁשֹוֵגג ָהִעָסה ֹאֶנס אוֹ  ּבְ ַעל ַאף, ּבְ ִית ּבַ  ַמְפִרישׁ  ַהּבַ
  :ח"ִממ ֶאָחד

ִבים ֵאין. ב ה ַחּיָ ַחּלָ א ַהּתֹוָרה ִמן ּבְ ֶאֶרץ ֶאּלָ ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ
ְלַבד ֱאַמר, ּבִ ּנֶ ֲאָכְלֶכם ְוָהָיה: ׁשֶ ֶחם ּבַ  ּוִבְזַמן ָהָאֶרץ ִמּלֶ
ל ּכָ ָרֵאל ׁשֶ ם ִיׂשְ ֱאַמר ׁשָ ּנֶ ֹבֲאֶכם ׁשֶ יַאת ּבְ ֶכם ּבִ ּלְ  ְוֹלא ּכֻ
יַאת ה ְלִפיָכךְ . ִמְקַצְתֶכם ּבִ ַמן ַחּלָ ּזְ ה ּבַ יֵמי ֲאִפּלוּ  ַהּזֶ  ּבִ
ֶאֶרץ ֶעְזָרא ָרֵאל ּבְ א יָנהּ אֵ , ִיׂשְ ְבֵריֶהם ֶאּלָ   :ִמּדִ

ין. ג ה ַמְפִריׁשִ חּוָצה ַחּלָ ְבֵרי ָלָאֶרץ ּבְ ֵדי, סֹוְפִרים ִמּדִ  ּכְ
ּלֹא ַכח ׁשֶ ָ ׁשּ ה ּתֹוַרת ּתִ ָרֵאל ַחּלָ ׂשְ   :ִמּיִ

יִנים' ג. ד ה ּדִ ֹלשׁ  ְלַחּלָ ׁשָ ל: ֲאָרצֹות ּבְ  ָהֶאֶרץ ּכָ
ֶהֱחִזיקוּ  הּ  ׁשֶ ֶבל עֹוֵלי ּבָ ִזיב ַעד ּבָ ין, ּכְ הּ  ַמְפִריׁשִ  ּבָ

ה עּור, ַאַחת ַחּלָ ִ ׁשּ ָאר, ַלּכֲֹהִנים ֶנֱאֶכֶלת ְוִהיא, ּכַ  ּוׁשְ
ָרֵאל ֶאֶרץ ֶהֱחִזיקוּ , ִיׂשְ הּ  ׁשֶ  עֹוֵלי ְוֹלא ִמְצַרִים עֹוֵלי ּבָ
ֶבל הּוא, ּבָ ִזיב ׁשֶ ין, ֲאָמָנה ְוַעד ִמּכְ הּ  ַמְפִריׁשִ י ּבָ ּתֵ  ׁשְ
ֶרֶפת ְוִהיא ח"ִממ ֶאָחד ָהִראׁשֹוָנה, ַחּלֹות ה, ִנׂשְ ִנּיָ ְ  ְוַהׁשּ
עּור ָלהּ  ֵאין  ְוָכל. ְלָאְכָלהּ  ַלּכֵֹהן אֹוָתהּ  ְונֹוְתִנים, ׁשִ

ין, ְוַלחּוץ ֵמֲאָמָנה ָהָאֶרץ סּוְרָיא ּבֵ ין ּבְ ָאר ּבֵ ׁשְ  ּבִ

ין, ֲאָרצֹות י ַמְפִריׁשִ ּתֵ  ָלהּ  ֵאין ָהִראׁשֹוָנה, ַחּלֹות ׁשְ
עּור ֶרֶפת ְוִהיא, ׁשִ הוְ , ִנׂשְ ִנּיָ ְ , ְוֶנֱאֶכֶלת, ח"ִממ' א, ַהׁשּ

ֶרת ַמן. ְוָזבֹות ְלָזִבים ֲאִפּלוּ  ִלְטֵמִאים ּוֻמּתֶ ה ּוַבּזְ , ַהּזֶ
ֵאין ֵני, ְטהֹוָרה ִעָסה ׁשֶ ת ֻטְמַאת ִמּפְ ין, ַהּמֵ  ַמְפִריׁשִ
ה ָכל ַאַחת ַחּלָ ָרֵאל ֶאֶרץ ּבְ  ְוׂשֹוְרִפין, ח"ִממ ֶאָחד, ִיׂשְ
ֵני, אֹוָתהּ  ִהי ִמּפְ ִזיב. ְטֵמָאה אׁשֶ , ֲאָמָנה ְוַעד ּוִמּכְ

ין ה ַמְפִריׁשִ ִנּיָ עּור ָלהּ  ְוֵאין, ַלֲאִכיָלה ְלֹכֵהן ׁשְ , ׁשִ
ָהָיה ׁשֶ ָבר ּכְ   :ִמּקֶֹדם ַהּדָ

ת. ה י ַעל ַאף, ָלָאֶרץ חּוָצה ַחּלַ ִהיא ּפִ , ְטֵמָאה ׁשֶ
ר הֹוִאיל ְבֵריֶהם ִחּיּוָבהּ  ְוִעּקַ  ֲאסּוָרה ֵאיָנהּ , ִמּדִ

אֲ  א ִכיָלהּבַ ְמָאה ּכֵֹהן ַעל ֶאּלָ ּטֻ , ִמּגּופוֹ  ָעָליו יֹוְצָאה ׁשֶ
ֲעֵלי ְוֵהם  ֲאָבל. ְויֹוְלדֹות ְוִנּדֹות ְוָזבֹות ְוָזִבים ְקָרִיים ּבַ
ָאר ֵמִאים ׁשְ ע ַהּטְ ַמּגַ ְמאֹות ּבְ , ֵמת ִטְמֵאי ֲאִפּלוּ , ַהּטֻ

ִרים ין, ְלִפיָכךְ . ְלָאְכָלהּ  ֻמּתָ סּוְרָיא ּבֵ ין ּבְ חּוָצה ּבֵ  ּבְ
ה ְלַהְפִרישׁ  ָרָצה ִאם, ָלָאֶרץ  ֶאָחד ַמְפִרישׁ , ַאַחת ַחּלָ

ֲעַדִין ְלָקָטן ְוֶנֱאֶכֶלת ח"ִממ  אוֹ , ֶקִרי ָרָאה ֹלא ׁשֶ
ה ֲעַדִין ִלְקַטּנָ ה ָרֲאָתה ֹלא ׁשֶ  ְלַהְפִרישׁ  ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ , ִנּדָ
ה ִנּיָ ם ָהָיה ִאם ְוֵכן. ׁשְ דֹול ּכֵֹהן ׁשָ בַ  ּגָ ּטָ ְכַבת לׁשֶ ִ  ִמׁשּ
יָבתוֹ  אוֹ  ַזְרעוֹ  י ַעל ַאף, ִמּזִ ּלֹא ּפִ ְמׁשוֹ  ֶהֱעִריב ׁשֶ  ׁשִ
ר ֶזה ֲהֵרי ה ֶלֱאֹכל ֻמּתָ  ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ , ָהִראׁשֹוָנה ַחּלָ

ה ְלַהְפִרישׁ  ִנּיָ חּוָצה ׁשְ   :ָלָאֶרץ ּבְ

 שכג סימן
 תערבתה ודין( ונאכלת נתנת היאך דרבנן חלה

  ף ֶאָחדָסִעי ּובוֹ ), בחלין

ת. א ֶרת ָלָאֶרץ חּוָצה ַחּלַ ּתֶ ּמֻ ִרי ָטהֹור ְלֹכֵהן ׁשֶ , ִמּקֶ
אי ַ ְלָחן ַעל ָזר ִעם ְלָאְכָלהּ  ַרׁשּ ֵאיָנהּ  ְלִפי, ֶאָחד ׁשֻ  ׁשֶ

ַעת ֶוה ִנְתָעְרָבה ַוֲאִפּלוּ  ְמַדּמַ ֶוה ׁשָ ׁשָ ר. ּבְ ָלהּ  ּוֻמּתָ  ְלַבּטְ
ֹרב יֵמי ְואֹוְכָלהּ . ּבְ ָנהּ  ִליןִויכוֹ . ֻטְמָאתוֹ  ּבִ  ְלֹכֵהן ִלּתְ
הּ  ְוֵאין. ָהָאֶרץ ַעם ּום ּבָ עַ  ּכֵֹהן ִמׁשּ נֹוָתיו ַהְמַסּיֵ ַמּתְ , ּבְ
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הּוא ה ֶלֱאֹכל ָרָצה ְוִאם. ָאסּור ׁשֶ ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר ּתְ  ּכָ
ה ַיְפִרישׁ  חּוץ, ַהַחּלָ ר ָלָאֶרץ ּבְ ֵני, ֻמּתָ ֵאין ִמּפְ ָרהּ  ׁשֶ  ִעּקָ
א ְבֵריֶהם ֶאּלָ תחַ  ֲאָבל. ִמּדִ ָרֵאל ֶאֶרץ ּלַ  ֹיאַכל ֹלא ִיׂשְ
ְפִרישׁ  ַעד ּיַ ֶלת ְוֵאיָנהּ . ׁשֶ א ִנּטֶ ף ִמן ֶאּלָ ּקָ ְתרּוָמה ַהּמֻ . ּכִ

ֶלת ְוֵאיָנהּ  הֹור ִמן ִנּטֶ ֵמא ַעל ַהּטָ ה, ַהּטָ ִחּלָ  ְוָכל. ְלַכּתְ
ְתרּוָמה ּבִ ַרם ְוִאם ִיְתֹרם ֹלא ׁשֶ רּוָמה ֵאיָנהּ  ּתָ ךְ , ּתְ  ּכָ

ה ַחּלָ ְתרּוָמהשֶׁ  ְוָכל. ּבְ ה ִיְתֹרם ֹלא ּבִ ךְ , ֶזה ַעל ִמּזֶ  ּכָ
ה ַחּלָ ֵאינוֹ  ְוָכל. ּבְ רּוָמה אֹוֵכל ׁשֶ ה אֹוֵכל ֵאינוֹ  ּתְ . ַחּלָ
רּוָמה ָהאֹוֵכל ְוָכל ה אֹוֵכל ּתְ   :ַחּלָ

 שכד סימן
עּור  ָפטּור ַפת ְוִדין, ַהִמְצָטְרִפים ּוִמיִנים ַחָלה ִחּיּוב ׁשִ

ְתעֵרב ּנִ ִחּיוּ  ׁשֶ   ְסִעיִפים: ד"י ּובוֹ , בּבַ

ב ֵאין. א ה ַחּיָ ַחּלָ א ּבְ ת ֶאּלָ בּוָאה ִמיֵני ֲחֵמׁשֶ  ְוֵאין. ּתְ
ב א ַחּיָ ת ֶאּלָ ה. ְרָבִעים ֲחֵמׁשֶ ֲחֶזֶקת ּוִמּדָ ּמַ  ג"מ ׁשֶ

יִצים יָצה ְוֹחֶמשׁ  ּבֵ ִאים, ּבֵ  ְואֹותוֹ , ֶקַמח אֹוָתה ְמַמּלְ
עּור הּוא ֶקַמח ה ׁשִ ַמלְּ . ַחּלָ ּמְ ה ִאיםּוְכׁשֶ ּדָ , ֶקַמח ַהּמִ
ְהֶיה ה ְוֹלא ְמחּוָקה ּתִ דּוׁשָ ֲערוּ  ְוֵהיַאךְ . ּגְ  ָלַדַעת ְיׁשַ
ִהיא יִצים ג"מ ַמֲחֶזֶקת ׁשֶ ֵאר, ְוֹחֶמשׁ  ּבֵ ּטּור ִנְתּבָ  ח"א ּבַ

ַקל ת ּוִמׁשְ  ם"דרה כ"תק הּוא ֶקַמח ְרָבִעים ֲחֵמׁשֶ
ַמח ים ִמּקֶ ִמְצַרִים ִחּטִ ּבְ   :ׁשֶ

ת. ב בּוָאה ֵניִמי ֲחֵמׁשֶ ִאם, ִמְצָטְרִפין ּתְ ִעָסה ֵאין ׁשֶ  ּבָ
א ת ֶאּלָ ן ְרָבִעים ֲחֵמׁשֶ ּתָ ה. ִמְצָטְרִפין, ֵמֲחִמׁשְ ּמֶ  ּבַ

ֵעְרָבן, ֲאמּוִרים ְדָבִרים ׁשֶ ל ָלשׁ  ִאם ֲאָבל. ֶקַמח ּכְ  ּכָ
עּור ּבוֹ  ְוֵאין, ְלַבּדוֹ  ֶאָחד ִ ׁשּ קוֹ , ּכַ , ַאֵחר ְלִמין ּוְמַדּבְ
א ןִמְצָטְרִפי ֵאין ֶזה ֶאּלָ ים: ַהֵסֶדר ּבְ  ֵאין ַהִחּטִ

א ִמְצָטְרִפין ְסִמין ִעם ֶאּלָ ְסִמין, ַהּכֻ  ִעם ִמְצָטְרִפין ְוַהּכֻ
ל עֹוִרים. ְוֶאָחד ֶאָחד ּכָ ְ  חּוץ ַהּכֹל ִעם ִמְצָטְרִפין ַהׂשּ

ים ֵמִעם יפֹון. ַהִחּטִ עֹוִרים ִעם ִמְצָטֵרף ׁשִ , ְוֻכְסִמין ׂשְ
ּבֶֹלת ִעם ְוֹלא ים ּוָעלשׁ  ׁשִ ּבֶֹלת. ְוִחּטִ  ִמְצָטֵרף ׁשּוָעל ׁשִ

עֹוִרים ִעם ים ִעם ְוֹלא, ְוֻכְסִמים ׂשְ יפֹון ִחּטִ . ְוׁשִ
ְסִמין, ם"ּוְלָהַרְמבַּ  ּבֶֹלת ּכֻ יפֹון ׁשּוָעל ְוׁשִ . ִמְצָטְרִפים ְוׁשִ

ל ָלשׁ  ְוִאם עּור ּבוֹ  ְוֵישׁ , ְלַבּדוֹ  ָוִמין ִמין ּכָ ִ ׁשּ , ּכַ
ין ְלַהְפִרישׁ  ְורֹוֶצה ין ֵאין, ֶזה ַעל ֶזה ִמּמִ א ַמְפִריׁשִ  ֶאּלָ

יַצד. ִמינוֹ  ַעל ין ֵאין, ּכֵ ים ַמְפִריׁשִ  ֶאָחד ׁשּום ַעל ִחּטִ
ּום ְוֹלא, ֵמֶהם יפֹון ְוֻכְסִמין. ֲעֵליֶהם ֵמֶהם ֶאָחד ִמׁשּ  ְוׁשִ

ין ה ַמְפִריׁשִ ּבֶֹלת ְוֵכן, ֶזה ַעל ִמּזֶ עֹוִרים ׁשּוָעל ׁשִ  ּוׂשְ
ים ה ַמְפִריׁשִ   :ֶזה ַעל ִמּזֶ

לוּ  ְרָבִעים ָחֵמשׁ . ג אֹור, ַהּלָ ְ ין ַהׂשּ ְרָסן ְוַהֻסּבִ  ְוַהּמֻ
ִלים ִמְצָטְרִפין ן ִאם, ְלַהׁשְ ֹלא ָלׁשָ  ִאם ֲאָבל, ַהְרָקָדה ּבְ

ד  ֵאינוֹ , ִעּמוֹ  ְוֵעְרָבן ְוָחַזר, ִמּתֹוָכם ֻמְרָסן ְוִהְפִרישׁ  ִרּקֵ
  :ִמְצָטֵרף

ים ַקב. ד ד ִחּטִ עֹוִרים ְוַקב ֶזה ִמּצַ ד ׂשְ  ְוַקב, ֶזה ִמּצַ
ְסִמין ֶאְמַצע ּכֻ ָרן, ּבָ  ְוָצִריךְ . ִמְצָטְרִפין ֵאּלוּ  ַוֲהֵרי ְמַחּבְ

ל ְלַהְפִרישׁ    :ָוִמין ִמין ִמּכָ

ים ַקב ֲחִצי. ה ד ִחּטִ עֹוִרים ַקב ַוֲחִצי, ֶזה ִמּצַ ד ׂשְ  ִמּצַ
ְסִמין ַקב ַוֲחִצי, ֶזה ֶאְמַצע ּכֻ  ִמן ְותֹוֵרם, ִפיםִמְצָטרְ , ּבָ

ְסִמין ן ַעל ַהּכֻ ּתָ ָלׁשְ   :ׁשְ

ים ַקב. ו ד ִחּטִ ים ְוַקב ֶזה ִמּצַ ד ִחּטִ  ֹאֶרז ְוַקב ֶזה ִמּצַ
ֶאְמַצע ל ַקב אוֹ , ּבָ ל ַקב אוֹ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ  ׁשֶ

ה   :ִמְצָטְרִפים ֵאיָנם, ַחּלָ

יֵניֶהם ָהָיה. ז ל ַקב ּבֵ ת ַאֵחר ִמין ׁשֶ יִניםהַ  ֵמֲחֵמׁשֶ , ּמִ
ל ַקב אוֹ  ֶ ה ִמׁשּ ָ   :ִמְצָטְרִפין, ַאֶחֶרת ִאׁשּ

ל ַקב. ח בּוָאה ׁשֶ ה ּתְ ל ְוַקב ֲחָדׁשָ ָנה ׁשֶ  ֵאיָנם, ְיׁשָ
ל ַקב ָהָיה. ִמְצָטְרִפים ן ׁשֶ ד ָיׁשָ ן ְוַקב ֶזה ִמּצַ ד ָיׁשָ  ִמּצַ

ֶאְמַצע ְוָחָדשׁ , ֶזה   :ִמְצָטְרִפין, ּבָ
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ה. ט הּ  ֵישׁ  ִאם, ּוֵמָהֹאֶרז יםֵמַהִחטִּ  ִעָסה ָהעֹוׂשֶ  ַטַעם ּבָ
ָגן ֶבת, ּדָ ה ַחּיֶ ַחּלָ י ַעל ַאף ּבְ הּ  ּפִ ֻרּבָ , ָלאו ְוִאם, ֹאֶרז ׁשֶ

טּוָרה   :ּפְ

אֹור ָנַתן. י ים ֵמִעַסת ׂשְ  ֵישׁ  ִאם, ֹאֶרז ִעַסת ְלתֹוךְ  ִחּטִ
הּ  ָגן ַטַעם ּבָ ֶבת ּדָ ה ַחּיֶ ַחּלָ   :ּבְ

אֹור ָנַתן. יא ָתהּ  ֻהְרָמה ּלֹאשֶׁ  ֵמִעָסה ׂשְ  ִעָסה ְלתֹוךְ  ַחּלָ
ֻהְרָמה ָתהּ  ׁשֶ ין ְוַהּכֹל, ַחּלָ  ֶקַמח לוֹ  ֵישׁ  ִאם, ֶאָחד ִמּמִ

ּלֹא ִעָסה אוֹ  ל ׁשֶ הּ  ִנּטַ ּנָ ה ִמּמֶ ּנוּ  ַמְפִרישׁ  ַחּלָ  ֶזה ַעל ִמּמֶ
אֹור ְ ּבֹון ְלִפי ַהׂשּ ַהְינוּ , ֶחׁשְ אֹור ח"ממ ֶאָחד ּדְ ְ ׂשּ  ְוִאם ּבַ

ָכל ח"ממ ֶאָחד ַמְפִרישׁ , ָלאו ית ְלִפי, ָהִעָסה ּבְ ֲעׂשֵ ּנַ  ׁשֶ
הּ  ּלָ ין ְוהּוא. ֶטֶבל ּכֻ אֹור ִאם ַהּדִ ְ ל ַהׂשּ טּור ׁשֶ  ְוָהִעָסה ּפָ
ל   :ִחּיּוב ׁשֶ

ְתָעֵרב ִמי. יב ּנִ ת לוֹ  ׁשֶ ִהְפִרישׁ  ּפַ ּנוּ  ׁשֶ ה ִמּמֶ ת ִעם ַחּלָ  ּפַ
ּלֹא ּנוּ  ֻהְפַרשׁ  ׁשֶ הַיעֲ  ֶקַמח לוֹ  ֵישׁ  ִאם, ִמּמֶ  ִעָסה ׂשֶ

ה ָ ה ְרָבִעים ֵמֲחִמׁשּ רֹות ִעם ִויָצְרֶפּנָ ּכָ ְכִלי ַהּכִ , ּבִ
ה ְוַיְפִרישׁ  רֹות אֹוָתם ַעל ִמֶמּנָ ּכָ ְתָעְרבוּ  ּכִ ּנִ  ְוִאם. ׁשֶ
הּ  ְלַהְפִרישׁ  רֹוֶצה ל ְמַעט ְלַהְפִרישׁ  ָצִריךְ , ּוֵבהּ  ִמּנֵ  ִמּכָ
ר ּכָ ר ּכִ ם ְיָצְרֵפם אוֹ , ְוִכּכָ ּלָ ְכִלי ּכֻ  ְוַיְפִרישׁ  ֶאָחד ּבִ
ל ם ַעל ֶאָחד ִמּכָ ּלָ ְפִרישׁ  ַעד, ּכֻ ּיַ ֵדי ׁשֶ ּבֹון ִמּכְ  ֶחׁשְ

רֹות ּכָ גֹון, יֹוֵתר ּוֵמֶאָחד, ַהּכִ ֻהְפַרשׁ  ָחֵמשׁ  ִאם ּכְ  ׁשֶ
ר ִנְתָעְרבוּ  ֲעֵליֶהם ֶעׂשֶ ּלֹא ּבְ  ַיְפִרישׁ , ֲעֵליֶהם ֻהְפַרשׁ  ׁשֶ
ה ָ ׁשּ ִ ָאז, ִמׁשּ אי ׁשֶ ּלֹא דֵמֶאחָ  ִהְפִרישׁ  ַוּדַ   :ָעָליו ֻהְפַרשׁ  ׁשֶ

ֵאין ִעָסה. יג הּ  ׁשֶ עּור ּבָ ִ ׁשּ ָתהּ  ּוְבֵעת, ּכַ ְפָחה ֲאִפּיָ  ּתָ
ְרֶאה ַעד ְוָגְדָלה ּנִ ִאּלוּ  ׁשֶ הּ  ֵישׁ  ּכְ עּור ּבָ ִ ׁשּ טּוָרה, ּכַ   :ּפְ

חֹות ִעָסתוֹ  ַלֲעׂשֹות ָאסּור. יד עּור ּפָ ִ ׁשּ ֵדי ִמּכַ  ְלַהְפִקיעַ  ּכְ
ּנוּ  ה בִחּיוּ  ִמּמֶ   :ַחּלָ

 שכה סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , כשעור בהן שאין עסות' ב דין

י. א ּתֵ ֵאין ִעסֹות ׁשְ ׁשּום ׁשֶ עּור ַאַחת ּבְ ִ ׁשּ  ִאם, ּכַ
זוֹ  זוֹ  נֹוְגעֹות ִקים ַעד ּבְ ְדּבָ ּנִ זוֹ  זוֹ  ְמַעט ׁשֶ , ּבְ

ין ֵהם ִאם, ִמְצָטְרִפים ִפי, ְלִהְצָטֵרף ָהָראּוי ִמּמִ  ַמה ּכְ
ֵאר ְתּבָ ּנִ ֶ ִסיָמן ׁשּ ִקים ֵאיָנם ְוִאם. ד"שכ ּבְ  ְוֵהם, ִנְדּבָ

ַסל ֱאָפה ַאַחר ַוֲאִפּלוּ  ְמָצְרָפן ַהַסל, ֶאָחד ּבְ ּנֶ ה ׁשֶ  ְוַנֲעׂשָ
ת ֵאין ַטְבָלא ַעל ְנָתָנם ְוִאם. ּפַ ז ָלהּ  ׁשֶ  ֵאיָנם, ְלַבְזּבָ

אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ִמְצָטְרִפים ִאם ׁשֶ ת ְמַכֶסה ׁשֶ הבְּ  ַהּפַ  ַמּפָ
מוֹ  ָחׁשּוב ִלי ּכְ   :ְלָצְרָפן ּכְ

ָכל ֵישׁ  ִאם. ב עּור ִעָסה ּבְ ִ ׁשּ  ִמּזוֹ  ְלַהְפִרישׁ  ְורֹוֶצה, ּכַ
ִלי ֵצרּוף ֹלא ָצִריךְ  ֵאין, זוֹ  ַעל א, ְנִגיָעה ְוֹלא ּכְ  ֶאּלָ
יָון יֶהן ּכֵ ּתֵ ְ ׁשּ ין ְלָפָניו ׁשֶ   :זוֹ  ַעל ִמּזוֹ  ַמְפִריׁשִ

 שכו סימן
 מהם אחד בשום ואין, עסות שתי שלש אחד

  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , ונתערבו, כשעור

י. א ּתֵ ּיֵשׁ  ִעסֹות ׁשְ יֶהן ׁשֶ ּתֵ ׁשְ עּור ּבִ ב ׁשִ ה ַהַחּיָ ַחּלָ , ּבְ
ַאַחת ְוֵאין עּור ֵמֶהן ּבְ ִ ׁשּ זוֹ  זוֹ  ְוָנְגעוּ , ּכַ כוּ  ּבְ  זוֹ  ְוָנׁשְ
ל ָהיוּ  ִאם, זוֹ  ֶאת ַנִים ׁשֶ יןמִ  ֵהם ֲאִפּלוּ , ׁשְ , ֶאָחד ּמִ

טּוִרים ה ִמן ּפְ ְסָתם, ַהַחּלָ ַנִים ׁשֶ יִדים ׁשְ  ְוִאם. ַמְקּפִ
ֵאיָנם ָידּועַ  יִדים ׁשֶ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ָהִעסֹות ֵערּוב ַעל ַמְקּפִ

ֵניֶהם ָהיוּ . ִמְצָטְרפֹות ל ׁשְ ין ָהיוּ  ִאם, ֶאָחד ִאישׁ  ׁשֶ  ִמּמִ
ִפי ֶאָחד ֵאר ַמה ּכְ ְתּבָ ּנִ ֶ ִסיָמן ׁשּ  ִמְצָטְרִפין ,ד"שכ ּבְ

ִבים ה ְוַחּיָ ַחּלָ ֵני ְוִאם. ּבְ ְ  ֵאין, ָהיוּ  ִמיִנים ִמׁשּ
ְסָתם, ִמְצָטְרִפין יד ֵאינוֹ  ֶאָחד ׁשֶ  ָהָיה ְוִאם. ַמְקּפִ
יד ּלֹא ַמְקּפִ ע ׁשֶ ּגַ זוֹ  זוֹ  ִעָסה ּתִ ְתָעֵרב ְוֹלא ּבְ  ֲאִפּלוּ , ּתִ

ת ָהַאַחת ְוִאם. ִמְצָטְרפֹות ֵאין ֶאָחד ִמין ָהיוּ  ר ּפַ  ִקּבָ
ת ְוָהַאַחת ל ֵהן ֲאִפּלוּ , ָנָאה ּפַ  ִמְסָתָמא, ֶאָחד ָאָדם ׁשֶ
יד   :ִמְצָטֵרף ְוֵאינוֹ  ַמְקּפִ
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ה ַנְחּתֹום. ב ָעׂשָ אֹור ַלֲעׂשֹוָתהּ  ִעָסה ׁשֶ ָקהּ  ׂשְ , ְלַחּלְ
ֶבת ה ַחּיֶ ַחּלָ ִאם, ּבְ ֵכר ֹלא ׁשֶ ּמָ ה ּתִ ּנָ ת ַיֲעׂשֶ  ֲאָבל. ּפַ

ה קָ  ִעָסה ָהעֹוׂשֶ ָבֵצק הּ ְלַחּלְ טּוָרה, ּבְ   :ּפְ

ַנִים. ג ְתנוּ  ׁשְ ּנָ אֹור ָלֶהן ַלֲעׂשֹות ְלַנְחּתֹום ֶקַמח ׁשֶ , ׂשְ
ל ֵאין ִאם ׁשֶ עּור ֵמֶהן ֶאָחד ּבְ ִ ׁשּ י ַעל ַאף, ּכַ שׁ  ּפִ ּיֵ  ׁשֶ

ְכָלָלן עּור ּבִ ִ ׁשּ טּוָרה, ּכַ   :ּפְ

ַנִים. ד ָעׂשוּ  ׁשְ עּור ִעָסה ׁשֶ ִ ׁשּ קּוהָ  ּכַ ךְ  רְוַאחַ , ְוִחּלְ  ּכָ
ל הֹוִסיף ִלימוֹ  ַעד ֶחְלקוֹ  ַעל ֶאָחד ּכָ ִהׁשְ עּור ׁשֶ ִ , ְלַכׁשּ
טּוָרה ֶזה ֲהֵרי ָבר, ּפְ ּכְ ַעת ָלֶהם ָהְיָתה ׁשֶ  ְוֵהם, חֹוָבה ׁשְ
טּוִרים ָהיוּ  אֹוָתהּ  ּפְ ָעה ּבְ ֵני ׁשָ אּוהָ  ִמּפְ ֲעׂשָ ק ׁשֶ   :ְלַחּלֵ

ְפִרישׁ . ה ה ַהּמַ ֵאין ֵמִעָסה ַחּלָ הּ  ׁשֶ  ֵאיָנהּ , עּורשִׁ  ּבָ
ה י ְלִפיָכךְ . ַחּלָ ּתֵ ֵאין ִעסֹות ׁשְ ׁשּום ׁשֶ עּור ֵמֶהן ּבְ ִ ׁשּ , ּכַ

ל ְוִהְפִרישׁ  ה ַאַחת ִמּכָ ךְ  ְוַאַחר ַחּלָ  ָהִעסֹות ֵעַרב ּכָ
ָאן ֶבת, ַאַחת ִעָסה ַוֲעׂשָ ה ַחּיֶ ַחּלָ   :ּבְ

 שכז סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , חלה חיוב העסה על חל מתי

ְפִרישׁ הַ . א תוֹ  ּמַ ה ֵאיָנהּ , ֶקַמח ַחּלָ ַיד ְוֶגֶזל, ַחּלָ , ּכֵֹהן ּבְ
ָאר ֶבת ָהִעָסה ּוׁשְ ה ַחּיֶ ַחּלָ ַמח ְואֹותוֹ . ּבְ ִהְפִרישׁ  ַהּקֶ  ׁשֶ
ם ה ְלׁשֵ הוּ  ֹעֶמר ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם, ַחּלָ  ֶזה ֲהֵרי, ִעָסה ְוָעׂשָ

הּ  ַמְפִרישׁ  ּנָ ה ִמּמֶ אֹוֵמר ְוַדְוָקא. ַחּלָ חוּ  ּבְ ּיָ ם ָעֶליהָ  לׁשֶ  ׁשֵ
ה עֹודוֹ  ַחּלָ ְפִרישׁ  ֲאָבל, ֶקַמח ּבְ : ְואֹוֵמר ֶקַמח ַהּמַ

ה ָעׂשָ ּתֵ ׁשֶ ם ָעֶליהָ  ָיחּול ִעָסה ּכְ ה ׁשֵ ָבָריו, ַחּלָ ִמים ּדְ   :ַקּיָ

ין ֵאיָמַתי. ב ה ַמְפִריׁשִ ן, ַחּלָ ּתֵ ּיִ ׁשֶ ִים ּכְ ַמח ִויָעֵרב ַהּמַ  ַהּקֶ
ִים ּמַ ּלֹא ְוהּוא. ּבַ אֵ  ׁשֶ ָ ם רִיׁשּ ֲעֵרָבה ׁשָ ּלֹא ֶקַמח ּבָ  ׁשֶ

ִים ִנְתָעֵרב ּמַ עּור ּבַ ה זוֹ  ֲהֵרי: ָאַמר ְוִאם. ֹעֶמר ׁשִ  ַחּלָ
אֹור ְוַעל ָהִעָסה ַעל ְ ַמח ְוַעל ַהׂשּ ר ַהּקֶ ּיֵ ּתַ ׁשְ ּנִ , ׁשֶ

ה ָעׂשֶ ּתֵ הּ  ְוִלְכׁשֶ ּלָ שׁ  ַאַחת ִעָסה ּכֻ ְתַקּדֵ ָיִדי זוֹ  ּתִ ּבְ ם ׁשֶ  ְלׁשֵ
ה חּול ַמְתֶנה ִאם ְוֵכן. רֻמתָּ  ֶזה ֲהֵרי, ַחּלָ ּתָ ה ׁשֶ  ַהַחּלָ

ַמח ַעל ַאף ְתָעֵרב ַהּקֶ ּיִ ךְ  ַאַחר ׁשֶ ַעת ּכָ ׁשְ . ֲעִריָכה ּבִ
ד ְוטֹוב ים ְלַלּמֵ ׁשִ ן ְלַהְתנֹות ַלּנָ ֵהר ְוָצִריךְ  ּכֵ ּלֹא ִלּזָ  ׁשֶ
ֹרף ה ִלׂשְ ל ַאַחר ַעד ַהַחּלָ   :ָהֲעִריָכה ּכָ

ָנא. ג ין טֹוב ָהִאּדָ ַהְפִרישׁ מִ  ְלַהְמּתִ ה ּלְ  ַאֵחר ַעד ַחּלָ
ַמר ה ּגְ ה, ִליׁשָ ָעׂשָ ּתֵ ל ׁשֶ   :ֶאָחד ּגּוף ָהִעָסה ּכָ

ל ַעד ָהִעָסה ִמן ֲעַראי אֹוְכִלים. ד ְלּגֵ ְתּגַ ּתִ ים ׁשֶ ִחּטִ , ּבַ
ַמח ְוִיְתָעֵרב ִים ַהּקֶ ּמַ ְמֵטם, ּבַ עֹוִרים ְוִתּטַ ְ ׂשּ ה ּבַ  ְוֵתָעׂשֶ

ל   :ֶאָחד ּגּוף ָהִעָסה ּכָ

ה ִהְפִרישׁ  ֹלא ִאם .ה ֵצק ַהַחּלָ א, ּבָ  ֲהֵרי, ַהּכֹל ָאָפה ֶאּלָ
ת ִמן ַמְפִרישׁ  ֶזה   :ַהּפַ

 שכח סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , להפרישה ראוי ומי חלה ברכת דין

ָעה. א ׁשָ ְפִרישׁ  ּבְ ּיַ ה ׁשֶ ר: ְיָבֵרךְ  ַחּלָ נוּ  ֲאׁשֶ ׁשָ  ִקּדְ
ִמְצֹוָתיו נוּ  ּבְ רּוָמה ְלַהְפִרישׁ  ְוִצּוָ  ְלִאישׁ  ָאסּור ְלִפיָכךְ , ּתְ
תוֹ  ְלַהְפִרישׁ  ֵני, ָעֹרם ַחּלָ ִאי ִמּפְ ר ׁשֶ  ְלָבֵרךְ  לוֹ  ֶאְפׁשָ
הּוא ׁשֶ ה ֲאָבל. ָעֹרם ּכְ ָ ֶרת ָהִאׁשּ הוּ  ְוהּוא, ֻמּתֶ ּיְ ֶניהָ  ׁשֶ  ּפָ
ה ַמּטָ ּלְ ְרַקע טּוחֹות ׁשֶ ּקַ   :ּבַ

ּכֹור ַהסּוָמא. ב ִ ין, ְוַהׁשּ ה הַחלָּ  ַמְפִריׁשִ ַחּלָ   :ְלַכּתְ

ין ֵאין. ג ה ַמְפִריׁשִ ֹלא ַחּלָ ַעל ְרׁשּות ּבְ  ּוִמיהוּ . ָהִעָסה ּבַ
עֹודוֹ  ֲאִפּלוּ , ְלַהְפִרישׁ  ְלַאֵחר ְרׁשּות ָנַתן ִאם , ֶקַמח ּבְ

י ַעל ַאף, מֹוִעיל ֲעַדִין ּפִ ב ֹלא ׁשֶ  ְוָהאֹוֵרחַ . ִנְתַחּיֵ
ִית ְלַבֲעַלת ֹיאַמר ה לוֹ  ְלַהְפִרישׁ  ַהּבַ ל ַחּלָ  ִעסֹות ִמּכָ

ה ֲעׂשֶ ּתַ עֹוד לוֹ  ׁשֶ ְהֶיה ּבְ ּיִ ֵביָתהּ  ׁשֶ ֵדי, ּבְ ּלֹא ּכְ ְצָטֵרךְ  ׁשֶ  ּתִ
ָכל ְרׁשּות ִלּטֹל ַעם ּבְ   :ּפַ

 שכט סימן
  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , בחלה חיב פת איזה
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 טו
 טו

ה ִחּיּוב ֵאין. א א ַחּלָ ֶלֶחם ֶאּלָ ִנין ְלִפיָכךְ . ּבְ , ַהֻסְפּגָ
ַהְינוּ  ים ּדְ ְספֹוג ָהֲעׂשּוִיים ַרּכִ ִנין, ּכִ ְבׁשָ  ְוַהּדֻ

ִנים ְוֵהם, ְוָהִאְסָקֵריִטים ְדַבשׁ  ְמֻטּגָ טּוִרים, ּבִ  ִמן ּפְ
ה   :ַהַחּלָ

ִליָלָתהּ  ִעָסה. ב ּבְ ה ׁשֶ ַתּנּור ַוֲאָפָאהּ  ַרּכָ ַמֲחַבת אוֹ  ּבְ , ּבְ
ין יחַ  ּבֵ ִהְרּתִ ךְ  ְוַאַחר ׁשֶ יק ּכָ ין, ִהְדּבִ ִהְדבִּ  ּבֵ  ְוַאַחר יקׁשֶ
ךְ  יחַ  ּכָ ֶבת, ִהְרּתִ ה ַחּיֶ ַחּלָ ּלֹא ּוִבְלַבד ּבְ  ְיֵדי ַעל ׁשֶ

ֶקה   :ַמׁשְ

ִליָלָתהּ  ִעָסה. ג ּבְ ָלהּ , ָעָבה ׁשֶ ַעת ַעל ְוִגְלּגְ ָלהּ  ּדַ ְ  ְלַבׁשּ
ָנהּ  אוֹ  ִנין ַלֲעׂשֹוָתהּ  אוֹ  ְלַטּגְ הּ  אוֹ  ֻסְפּגָ ׁשָ ה ְלַיּבְ ַחּמָ , ּבַ

ה ן ְוָעׂשָ טּורָ , ּכֵ ָלהּ . הּפְ ְלּגְ הּ  ַלֲעׂשֹות ּגִ ּנָ , ֶלֶחם ִמּמֶ
ָלהּ  ְוִנְמַלךְ  ְ ָנהּ  אוֹ  ְלַבׁשּ ִנין ַלֲעׂשֹוָתהּ  אוֹ  ְלַטּגְ  אוֹ  ֻסְפּגָ
הּ  ׁשָ ה ְלַיּבְ ַחּמָ ֶבת, ּבַ ָבר, ַחּיֶ ּכְ ָבה ׁשֶ ַעת ִנְתַחּיְ ְ ְלּגּול ִמׁשּ . ּגִ
ָלהּ  ְלּגְ ַעת ַעל ּגִ ִנין ּדַ ֶהן ְוַכּיֹוֵצא ֻסְפּגָ  ְמַלךְ ְונִ , ּבָ

ֶבת, ֶלֶחם ַלֲעׂשֹוָתהּ    :ַחּיֶ

ה ֲאִפּלוּ . ד עֹוׂשֶ ׁשֶ ַעת ַעל אֹוָתהּ  ּכְ ָלהּ  ּדַ ְ  ְוַכּיֹוֵצא ְלַבׁשּ
ְעּתוֹ  ִאם, בוֹ  הּ  ֶלֱאפֹות ּדַ ּנָ  ֲאִפּלוּ , ַוֲאָפאוֹ , ְמַעט ִמּמֶ
אֹותוֹ  ֵאין עּור ְמַעט ּבְ ה ׁשִ הּ , ַחּלָ ּלָ ֶבת ּכֻ  ַעל ִמְתַחּיֶ
  :ָידוֹ 

ַהְיינוּ , יָתאְטרִ . ה ִליָלָתהּ  ִעָסה ּדְ ּבְ ה ׁשֶ  ְוׁשֹוְפִכין ַרּכָ
יָרה ַעל אֹוָתהּ  ט ַהּכִ ֵ ׁשּ טּוָרה, ְוֶנֱאֵפית ָעֶליהָ  ּוִמְתּפַ . ּפְ
יָרה ֵישׁ  ִאם ֲאָבל ּכִ א ּבַ ּמָ , ְלתֹוָכהּ  אֹוָתהּ  ְוׁשֹוְפִכין ּגֻ
ב ֶלֶחם ָחׁשּוב   :ְוַחּיָ

ה. ו הּ  ִעָסה ָהעֹוׂשֶ ׁשָ הבַּ  ְלַיּבְ ְלַבד ַחּמָ טּוָרה, ּבִ  ְוֵכן. ּפְ
ין ָקִלי ׁשִ ּלָ ַמִים אֹותוֹ  ׁשֶ ְדַבשׁ  אוֹ  ּבְ  אֹותוֹ  ְואֹוְכִלין, ּבִ
ֹלא ה ּבְ טּור, ֲאִפּיָ ׁשוֹ  ְוָקִלי. ּפָ ּלָ ֵדי ׁשֶ ב, ֶלֱאפֹותוֹ  ּכְ   :ַחּיָ

יהָ , ְלכּוָתח ֶהָעׂשּוי ֶלֶחם. ז . ָעֶליהָ  מֹוִכיִחים ַמֲעׂשֶ
ָאהּ  ָעִבי ֲעׂשָ ַהְינוּ , ןּכְ ֲעָרכוֹ  ּדְ אוֹ  ׁשֶ צּוַרת ַוֲעׂשָ , ֶלֶחם ּכְ
ב טּור, ָלאו ְוִאם. ַחּיָ   :ּפָ

ה ִעָסה. ח ּלֹוׁשָ ּנִ ַמִים ׁשֶ ין, רֹוְתִחין ּבְ ַתן ּבֵ ּנָ  רֹוְתִחין ׁשֶ
י ַעל ּבֵ ין ֶקַמח ּגַ ַתן ּבֵ ּנָ רֹוְתִחין ֶקַמח ׁשֶ ֶבת, ּבְ ין, ַחּיֶ  ּבֵ

ָאָפה ַתּנּור ׁשֶ ִאלְ  אוֹ  ּבְ סּבְ ֹלא ּפָ ִקין ּבְ   :ַמׁשְ

ה ִעָסה. ט ּלֹוׁשָ ּנִ ֵמי ׁשֶ רֹות ּבְ ֹלא ֲאִפּלוּ , ּפֵ , ַמִים ׁשּום ּבְ
ֶבת ה ַחּיֶ ַחּלָ   :ּבְ

ֵהר ֵישׁ . י לּושׁ  ִלּזָ ֵמי ִמּלָ רֹות ּבְ ֵאיָנם ּפֵ ְבָעה ׁשֶ ִ  ִמׁשּ
ִקים א, ַמׁשְ ן ִאם ֶאּלָ ֶהם ְיָעֵרב ּכֵ ְבָעה ַאַחת ִעּמָ ִ  ִמׁשּ

ִקיםמַ    :ׁשְ

 של סימן
 ּובוֹ , וכלבים והפקר ושתפין כוכבים עובד עסת דין

  ְסִעיִפים:' ט

טּוָרה ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ִעַסת. א הּ  ֲאִפּלוּ , ּפְ ָרֵאל ָלׁשָ . ִיׂשְ
ל ָרֵאל ְוׁשֶ ֶבת, ִיׂשְ הּ  ֲאִפּלוּ , ַחּיֶ . ּכֹוָכִבים עֹוֵבד לוֹ  ָלׁשָ
ָרֵאל ְנָתָנהּ  ָנה ְלִיׂשְ ַמּתָ ּלֹא ַעד ִאם, ּבְ ָלהּ  ׁשֶ ְלּגְ ָנה ּגִ  ִנּתְ

ֶבת, לוֹ  ָלהּ  ְלַאַחר ְוִאם. ַחּיֶ ְלּגְ ּגִ טּוָרה, לוֹ  ְנָתָנהּ  ׁשֶ   :ּפְ

ִפין ִעַסת. ב ּתָ ֻ ֶבת ַהׁשּ   :ַחּיֶ

ָרֵאל. ג הּוא ִיׂשְ ף ׁשֶ ּתָ  ֵאין ִאם, ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ִעם ׁשֻ
ֵחֶלק ָרֵאל ּבְ ׂשְ עּור ַהּיִ ִ ׁשּ טּוָרה, ּכַ הּ  ֵישׁ  ְוִאם. ּפְ  ּבָ
עּור ִ ׁשּ ֶבת, ּכַ יהּ  ְלַהְפִרישׁ  ְוָיכֹול, ַחּיֶ   :ּוֵביהּ  ִמּנֵ

ָהְיָתה ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. ד ר, ִעָסה לוֹ  ׁשֶ ּיֵ ָלהּ . ְוִנְתּגַ ְלּגְ  ּגִ
ר ֹקֶדם ּיֵ ְתּגַ ּנִ טּור, ׁשֶ ר ַאַחר. ּפָ ּיֵ ְתּגַ ּנִ ב, ׁשֶ , ָסֵפק ִאם. ַחּיָ
ב   :ַחּיָ

ֵני. ה ָעׂשוּ  ִביםּכֹוכָ  עֹוְבֵדי ׁשְ עּור ִעָסה ׁשֶ ִ ׁשּ קּוהָ  ּכַ , ְוִחּלְ
ךְ  ְוַאַחר רוּ  ּכָ ּיְ ל ְוהֹוִסיף, ִנְתּגַ  ַאַחר ֶחְלקוֹ  ַעל ֶאָחד ּכָ

ר ּיֵ ְתּגַ ּנִ ִלימוֹ  ַעד ׁשֶ ִהׁשְ עּור ׁשֶ ִ ֶבת זוֹ  ֲהֵרי, ְלַכׁשּ   :ַחּיֶ

ין ָהִעָסה ָהְיָתה. ו ָרֵאל ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּבֵ פוּ  ְוִיׂשְ ּתָ ׁשֻ , תּבְ
ךְ  ְוַאַחר ְוָחְלקוּ  ר ּכָ ּיֵ ל ְוהֹוִסיף ִנְתּגַ ּלוֹ  ַעל ֶאָחד ּכָ  ׁשֶ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 טו
 טו

ִלים ַעד ִהׁשְ עּור ְוהֹוִסיף ׁשֶ ִ ל, ְלַכׁשּ ָרֵאל ׁשֶ ֶבת ִיׂשְ , ַחּיֶ
ל טּוָרה ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ְוׁשֶ   :ּפְ

ָלה ֹקֶדם ִעָסתוֹ  ִהְפִקיר. ז ְלּגְ ְתּגַ ּנִ הּ  ְוָזָכה, ׁשֶ  ְוַאַחר ּבָ
ךְ  ָלהּ גִּ  ּכָ ָלהּ  ַאַחר ִהְפִקיָרהּ  אוֹ , ְלּגְ ְלּגְ ּגִ  ְוָזָכה ְוָחַזר ׁשֶ
הּ  ֶבת, ּבָ ָלה ִהְפִקיָרהּ . ַחּיֶ ְלּגְ עֹוָדהּ  ְוִנְתּגַ  ְוַאַחר, ֶהְפֵקר ּבְ
ךְ  הּ  ָזָכה ּכָ טּוָרה, ּבָ   :ּפְ

ה. ח ה ִלְבֵהָמה ִעָסה ָהעֹוׂשֶ טּור, ּוְלַחּיָ   :ּפָ

ָלִבים ִעַסת. ט ְזַמן, ַהּכְ ָהרֹוִעים ּבִ הּ  אֹוְכִלים ׁשֶ ּנָ , ִמּמֶ
ֶבת טּוָרה, ָלאו ְוִאם. ַחּיֶ ר ְוַדְוָקא. ּפְ ּכָ ּנִ הּ  ׁשֶ ִהיא ּבָ  ׁשֶ

גֹון, ִלְכָלִבים ֵאיָנהּ  ּכְ צּוַרת ַוֲעׂשּוָיה ֲערּוָכה ׁשֶ , ֶלֶחם ּכְ
ֶבת ָהִכי ָלאו ָהא   :ַחּיֶ

 עניים ומתנות ומעשרות תרומות הלכות
  הגז וראשית

 שלא סימן
ין ֵאיֶזה ְנִתיָנָתם ּדִ ָלם ַהֹכֵהן ְוֵכיַצד, ָמקֹום ּבְ  ְוִאם, ְמַקּבְ

אֹוַרְיָתא ֵהם ָנן אוֹ  ּדְ ַרּבָ   ְסִעיִפים: ו"קמ ּובוֹ , ּדְ

רּומֹות. א רֹות ַהּתְ א ַהּתֹוָרה ִמן נֹוֲהִגים ֵאיָנם ּוַמַעׂשְ  ֶאּלָ
ֶאֶרץ ָרֵאל ּבְ ין, ִיׂשְ ְפֵני ּבֵ ִית ּבִ ין ַהּבַ ּלֹ ּבֵ ְפֵני אׁשֶ  ּבִ
ִית ְהיוּ  ִהְתִקינוּ  ּוְנִביִאים, ַהּבַ ּיִ ֶאֶרץ ֲאִפּלוּ  נֹוֲהִגים ׁשֶ  ּבְ
ְנָער ֵני, ׁשִ ִהיא ִמּפְ ָרֵאל ְלֶאֶרץ ְסמּוָכה ׁשֶ  ְוֹרב, ִיׂשְ
ָרֵאל ִבים הֹוְלִכים ִיׂשְ ם ְוׁשָ  ָהִראׁשֹוִנים ַוֲחָכִמים. ׁשָ
ְהיוּ  ִהְתִקינוּ  ּיִ ֶאֶרץ ַאף נֹוֲהִגים ׁשֶ  ּוְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבְ
ֵני, ּומֹוָאב ַעּמֹון ֵהם ִמּפְ ָרֵאל ְלֶאֶרץ ְסִביבֹות ׁשֶ . ִיׂשְ
הּ  ַהּקֹוֶנה, סּוְרָיא ֶדה ּבָ ֶבת ׂשָ ְתרּומֹות ַחּיֶ רֹות ּבִ  ּוַמַעׂשְ
ְבֵרי ָאר. סֹוְפִרים ִמּדִ רּומֹות ֵאין, ָהֲאָרצֹות ּוׁשְ  ּתְ

רֹות ֶהן נֹוֲהגֹות ּוַמַעׂשְ   :ּבָ

זְּ . ב ה ַמןּבַ ָמקֹום ֲאִפּלוּ , ַהּזֶ ֶהֱחִזיקוּ  ּבְ ֶבל עֹוֵלי ּבוֹ  ׁשֶ , ּבָ
יֵמי ַוֲאִפּלוּ  רּומֹות ִחּיּוב ֵאין, ֶעְזָרא ּבִ רֹות ּתְ  ִמן ּוַמַעׂשְ
א, ַהּתֹוָרה ְבֵריֶהם ֶאּלָ ֵני. ִמּדִ ֱאַמר ִמּפְ ּנֶ י: ׁשֶ , ָתֹבאוּ  ּכִ
ָמע יַאת ַמׁשְ ֶכם ּבִ ּלְ יַאת ְוֹלא ּכֻ ָצָתן ּבִ מוֹ  ,ִמּקְ ָהְיָתה ּכְ  ׁשֶ
יֵמי   :ֶעְזָרא ּבִ

ָנה ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. ג ּקָ ֶאֶרץ ַקְרַקע ׁשֶ ָרֵאל ּבְ  ְוָחַזר, ִיׂשְ
ָרֵאל ּנוּ  ּוְלָקָחהּ  ִיׂשְ רּומֹות ַמְפִרישׁ , ִמּמֶ רֹות ּתְ . ּוַמַעׂשְ

ֵאין ַמה ֶ ן ׁשּ סּוְרָיא ּכֵ   :ּבְ

רֹות. ד ְדלוּ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּפֵ ּגָ ָנה ַקְרַקעבְּ  ׁשֶ ּקָ  ׁשֶ
ֶאֶרץ ָרֵאל ּבְ ן ִנְגְמָרה ִאם, ִיׂשְ ַיד ְמַלאְכּתָ  ָהעֹוֵבד ּבְ

טּוִרין, ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּוֵמְרָחן, ּכֹוָכִבים ם ּפְ ּלָ  ְוִאם. ִמּכֻ
ָרֵאל ְלָקָחן ְתְלׁשוּ  ַאַחר ִיׂשְ ּנִ ֵמר ֹקֶדם, ׁשֶ ּגָ ּתִ ן ׁשֶ , ְמַלאְכּתָ
ָרֵאל ּוְגָמָרן ִבים, ִיׂשְ רּוָמה ּוַמְפִרישׁ  ַחּיָ ר ּתְ  ּוַמֲעׂשֵ
ר ּוְתרּוַמת ִראׁשֹון ר, ַמֲעׂשֵ ּיֵ ר ְלַעְצמוֹ  ּוְמׁשַ  ַמֲעׂשֵ
ּלוֹ  ְוהּוא, ִראׁשֹון ֵני, ׁשֶ הּוא ִמּפְ ִוי אֹוֵמר ׁשֶ  ֲאִני: ַלּלֵ
אִתי ֵאין ִאישׁ  ִמּכֹחַ  ּבָ ה ׁשֶ ּנוּ  ִלּטֹל ָיכֹול ַאּתָ   :ִמּמֶ

רֹותהַ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ָמַכר. ה ּלוֹ  ּפֵ ָרֵאל ׁשֶ ֵהן ְלִיׂשְ ׁשֶ  ּכְ
ִרים ְרַקע ְמֻחּבָ ּלֹא ַעד ִאם, ַלּקַ אוּ  ׁשֶ  ְלעֹוַנת ּבָ

רֹות ַעׂשְ ַיד ְוִנְגְמרוּ , ַהּמַ ָרֵאל ּבְ ב, ִיׂשְ ּכֹל ַחּיָ ל ְונֹוֵתן ּבַ  ּכָ
ר ִוי ִראׁשֹון ַמֲעׂשֵ אוּ  ַאַחר ְמָכָרן ְוִאם. ַלּלֵ ּבָ  ְלעֹוַנת ׁשֶ

רֹות ַעׂשְ רּומֹות ְפִרישׁ מַ , ַהּמַ רֹות ּתְ ר ְונֹוֵתן ּוַמַעׂשְ ֲעׂשֵ  ַהּמַ
ִוי ּבֹון ְלִפי ַלּלֵ יַצד. ֶחׁשְ בּוָאה ָלַקח, ּכֵ  ִמעֹוֵבד ְזרּוָעה ּתְ

ֵהִביָאה ַאַחר ּכֹוָכִבים ִלישׁ  ׁשֶ ַיד ְוִנְגְמָרה, ׁשְ ָרֵאל ּבְ , ִיׂשְ
רּומֹות ַמְפִרישׁ  רֹות ּתְ ִוי ְונֹוֵתן ּוַמַעׂשְ ֵני ַלּלֵ ישְׁ  ׁשְ  ִליׁשֵ
ר ֲעׂשֵ   :ִראׁשֹון ַהּמַ

ָרֵאל. ו ַכר ִיׂשְ ּמָ רֹוָתיו ׁשֶ  ֹקֶדם ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ּפֵ
בֹואוּ  ּיָ רֹות ְלעֹוַנת ׁשֶ ַעׂשְ , ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּוְגָמָרן, ַהּמַ
טּוִרין רּוָמה ִמן ּפְ רֹות ּוִמן ַהּתְ ַעׂשְ אוּ  ַאַחר ְוִאם. ַהּמַ ּבָ  ׁשֶ
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ר ְלעֹוַנת ַעׂשְ י ַעל ַאף, ֹותַהּמַ ָמָרן ּפִ ּגְ  ָהעֹוֵבד ׁשֶ
ב, ּכֹוָכִבים ּכֹל ַחּיָ   :ּבַ

ָרֵאל ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ָמַכר. ז רֹות ְלִיׂשְ ִרים ּפֵ  ַאַחר, ְמֻחּבָ
אוּ  ּבָ רֹות ְלעֹוַנת ׁשֶ ַעׂשְ  ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּוֵמְרָחן, ַהּמַ

ְרׁשּות ָרֵאל ּבִ ִבים ֵאיָנם, ִיׂשְ ְתרּוָמה ַחּיָ רֹותוּ  ּבִ , ַמַעׂשְ
רֹות ְלעֹוַנת ּוָבאוּ  הֹוִאיל ַעׂשְ ְרׁשּות ַהּמַ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּבִ
י ַעל ַאף, ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ּוֵמְרָחן ֵהם ּפִ ְרׁשּות ׁשֶ  ּבִ
ָרֵאל רֹות ַהּקֹוֶנה. ִיׂשְ סּוְרָיא ּכֹוָכִבים ֵמעֹוֵבד ּפֵ ין, ּבְ  ּבֵ
ים לּוׁשִ ין ּתְ ִרים ּבֵ אוּ  םֹקדֶ  ֲאִפּלוּ , ְמֻחּבָ ּבָ  ְלעֹוַנת ׁשֶ

רֹות ַעׂשְ י ַעל ַאף, ַהּמַ ְרָחן ּפִ ּמֵ ָרֵאל ׁשֶ טּוִרים, ִיׂשְ . ּפְ
יעוּ  ֹלא ֲעַדִין ְוִאם רֹות ְלעֹוַנת ִהּגִ ַעׂשְ  ְוָקָנה הֹוִאיל, ַהּמַ

ְרַקע ִעם אֹוָתם ב, ַהּקַ ר ַחּיָ ֵ   :ְלַעׂשּ

ָרֵאל. ח ָהָיה ִיׂשְ סוּ  ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ָאִריס ׁשֶ , ְרָיאּבְ
רֹוָתיו טּוִרים ּפֵ ֵאין ְלִפי, ּפְ גּוף לוֹ  ׁשֶ ְרַקע ּבְ לּום ַהּקַ . ּכְ

ל ַהחֹוֵכר ְוֵכן ֹוֵכר ְוַהְמַקּבֵ ֶדה ְוַהׂשּ  ּכֹוָכִבים ֵמָהעֹוֵבד ׂשָ
סּוְרָיא רֹוָתיו, ּבְ טּוִרין ּפֵ   :ּפְ

ָרֵאל. ט ַקח ִיׂשְ ּלָ סּוְרָיא ׁשֶ ֶדה ּבְ  ַעד ּכֹוָכִבים ֵמָהעֹוֵבד ׂשָ
ִלישׁ  ֵהִביָאה ּלֹאשֶׁ   ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ּוְמָכָרהּ  ְוָחַזר, ׁשְ

ֵהִביָאה ַאַחר ִלישׁ  ׁשֶ ָרֵאל ָחַזר ִאם, ׁשְ ַעם ּוְלָקָחהּ  ִיׂשְ  ּפַ
ה ִנּיָ ב, ׁשְ ֲהֵרי, ַחּיָ ב ׁשֶ ַיד ִנְתַחּיֵ ָרֵאל ּבְ   :ִיׂשְ

ָרֵאל. י ָהָיה ִיׂשְ סּוְרָיא ַקְרַקע לוֹ  ׁשֶ  ָלהּ  ְוהֹוִריד, ּבְ
ַלח ִריסאָ  רֹות ָהָאִריס לוֹ  ְוׁשָ טּוִרים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ּפֵ , ּפְ

ֲאִני ּוק: אֹוֵמר ׁשֶ ְהֶיה ְוהּוא, ְלָקָחן ֵמַהׁשּ ּיִ ין אֹותוֹ  ׁשֶ  ַהּמִ
ּוק ָמצּוי ׁשּ   :ּבַ

פּות. יא ּתָ ֶבת ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ׁשֻ ְתרּוָמה ַחּיֶ  ּבִ
רֹות יַצד. ּוַמַעׂשְ ָרֵאל, ּכֵ ְקחוּ  ֹוָכִביםכּ  ְועֹוֵבד ִיׂשְ ּלָ  ׁשֶ

ֶדה פּות ׂשָ ּתָ ׁשֻ קוּ  ֲאִפּלוּ , ּבְ ֶדה ִחּלְ ָקָמָתהּ  ׂשָ  ְוֵאין, ּבְ
קוּ  ִאם לֹוַמר ָצִריךְ  ִדישׁ  ִחּלְ ין ֶטֶבל ֲהֵרי, ּגָ  ְוֻחּלִ

ָכל ְמֹעָרִבים ל ֵמֶחְלקוֹ  ְוֶקַלח ֶקַלח ּבְ , ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ

י ַעל ַאף ְרָחן ּפִ ּמֵ ִבים, יםּכֹוָכבִ  ָהעֹוֵבד ׁשֶ  ְוַחּיָ
ְבֵריֶהם ה. ִמּדִ ּמֶ ֶאֶרץ, ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ ָרֵאל ּבְ , ִיׂשְ

רֹות ַעׂשְ ַהּמַ ל ׁשֶ ל, ּתֹוָרה ׁשֶ ֵריָרה ֵאין ּתֹוָרה ּוְבׁשֶ . ּבְ
ֶדה ָלְקחוּ  ִאם ֲאָבל סּוְרָיא ׂשָ רֹות הֹוִאיל, ּבְ ַעׂשְ ם ְוַהּמַ  ׁשָ

ְבֵריֶהם קוּ  ֲאִפּלוּ , ִמּדִ ִדישׁ  ִחּלְ ל ֶחְלקוֹ , ַהּגָ  עֹוֵבד ׁשֶ
טּור ּכֹוָכִבים לּום ּפָ ָנא ִלי ְוִנְרֶאה. ִמּכְ ָהִאּדָ ֵאין ּדְ  ׁשֶ

רּומֹות ִחּיּוב רֹות ּתְ ֶאֶרץ ּוַמַעׂשְ ָרֵאל ּבְ א, ִיׂשְ  ֶאּלָ
ְבֵריֶהם ם, ִמּדִ ֶאֶרץ ּגַ ָרֵאל ּבְ ל ֶחְלקוֹ  ִיׂשְ  עֹוֵבד ׁשֶ
טּור ּכֹוָכִבים לּום ּפָ   :ִמּכְ

רֹות. יב ָרֵאל ֶרץאֶ  ּפֵ ְצאוּ  ִיׂשְ ּיָ טּוִרים, ָלָאֶרץ חּוָצה ׁשֶ  ּפְ
רּומֹות רֹות ִמּתְ ִבים, ְלסּוְרָיא ָיְצאוּ  ְוִאם. ּוַמַעׂשְ . ַחּיָ

ְכְנסוּ  ָלָאֶרץ חּוָצה ּוֵפרֹות ּנִ ִבים, ָלָאֶרץ ׁשֶ  ִאם, ַחּיָ
עוּ  ר ִנְקּבְ ְכְנסוּ  ַאֵחר ְלַמֲעׁשֵ ּנִ   :ְלֶאֶרץ ׁשֶ

ל. יג ָמר ,ָאָדם ֹאֶכל ּכָ ׁשְ ּדּוָליו, ַהּנִ ּגִ ב, ָהֶאֶרץ ִמן ׁשֶ  ַחּיָ
ְתרּוָמה   :ּבִ

ין ֵאין. יד רּומֹות ַמְפִריׁשִ רֹות ּתְ ָרק ּוַמַעׂשְ חּוץ ֵמַהּיָ  ּבְ
ְמקֹומֹות ֲאִפּלוּ , ָלָאֶרץ ָאַמְרנוּ  ּבִ בּום ׁשֶ ִחּיְ . ֲחָכִמים ׁשֶ
א ָיָרק ְוֵכן י ַעל ַאף, ָלָאֶרץ ָלָאֶרץ ֵמחּוָצה ַהּבָ שׁ  ּפִ ּיֵ  ׁשֶ
ֵריֶהן ָעָפר ִעּקְ טּור ֶזה ֲהֵרי, ּבְ   :ּפָ

בּוָאה. טו יִתים ַהּתְ ּלֹא ְוַהּזֵ ִלישׁ  ֵהִביאוּ  ׁשֶ טּוִרים, ׁשְ  ּפְ
רּוָמה רֹות ִמּתְ ִין. ּוַמַעׂשְ ל, יֹוֵדעַ  ּוִמּנַ ּזֹוְרָעהּ  ּכָ  ׁשֶ
ָידּועַ , ּוַמְצַמַחת ֵהִביָאה ּבְ ִלישׁ  ׁשֶ   :ׁשְ

טּור ַהֶהְפֵקר. טז רּוָמה ּפָ רֹות ִמּתְ  ַהּזֹוֵרעַ  ֲאָבל. ּוַמַעׂשְ
ֵדה ב, ֶהְפֵקר ׂשְ ְתרּוָמה ַחּיָ רֹות ּבִ   :ּוַמַעׂשְ

ָבִרים. יז ֵאין ּדְ ֶרךְ  ׁשֶ ֵני ֹרב ּדֶ ּנֹות ְלָזְרָעם ָאָדם ּבְ ּגַ  ּבַ
דֹות ָ א, ּוַבׂשּ טּוִרין, ַהֶהְפֵקר ִמן ֶחְזָקָתן ֶאּלָ רּוָמה ּפְ  ִמּתְ

רֹות   :ּוַמַעׂשְ
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רֹות ִנְתָעְרבוּ  .יח ִבים ּפֵ ְתרּוָמה ַהַחּיָ ר ּבִ ֵפרֹות ּוַמֲעׂשֵ  ּבְ
טּוִרים רֹות לוֹ  ֵישׁ  ִאם, ַהּפְ ִבים ֲאֵחִרים ּפֵ  מֹוִציא, ַהַחּיָ

ּבֹון ְלִפי, ֵמֶהם רֹות ֶחׁשְ ִבים ּפֵ ֲערֹובֹות ַחּיָ ּתַ ּבַ  ְוִאם. ׁשֶ
רּוָמה מֹוִציא, ָלאו ר ּוְתרּוַמת ּתְ , ַהּכֹל ַעל ַמֲעׂשֵ

ר ּוַמְפִרישׁ  ִני ִראׁשֹון ַמֲעׁשֵ ּבֹון ְלִפי, ְוׁשֵ רֹות ֶחׁשְ  ּפֵ
ִבים ֲערֹובֹות ַחּיָ ּתַ ּבַ   :ׁשֶ

רּוָמה. יט דֹוָלה ּתְ ַמן, ּגְ ּזְ ה ּבַ ִהיא ַהּזֶ ֵרָפה עֹוֶמֶדת ׁשֶ  ִלׂשְ
ֵני ְמָאה ִמּפְ עּוָרהּ , ַהּטֻ ל ׁשִ הּוא ּכָ ךְ  ְוַאַחר. ׁשֶ  ַמְפִרישׁ  ּכָ
ָאר ִמן ְ ָרה דֶאחָ  ַהׁשּ ר ִנְקָרא ְוהּוא, ֵמֲעׂשָ  ִראׁשֹון ַמֲעׁשֵ

תֹוָרה ֶנֱאַמר ֶזה ְוַעל. ְלֵלִוי ְונֹוְתנוֹ  י: ּבְ ר ֶאת ּכִ ַ  ַמְעׂשּ
ֵני ָרֵאל ּבְ ה ֵלִוי ְוִלְבֵני' ְוגו ִיׂשְ י ִהּנֵ ל ֶאת ָנַתּתִ  ּכָ

ר ָרֵאל ַמֲעׁשֵ ִיׂשְ ךְ  ְוַאַחר' ְוגו ּבְ ָאר ַמְפִרישׁ  ּכָ ְ  ֶאָחד ֵמַהׁשּ
ר ִנְקָרא ְוהּוא, ָרהֵמֲעשָׂ  ִני ַמֲעׂשֵ , ִלְבָעָליו ְוהּוא, ׁשֵ

ֲארוּ  ֶזה ּוְבִסיָמן ָטיו ִיְתּבָ ּפָ ר: ֶנֱאַמר ְוָעָליו, ִמׁשְ ֵ  ַעׂשּ
ר ֵ ַעׂשּ ה ַהֵסֶדר ְוַעל ּתְ ין ַהּזֶ ָנה ַמְפִריׁשִ ׁשָ  ִראׁשֹוָנה ּבְ

בּועַ  ָ ה, ֵמַהׁשּ ִנּיָ ְ ית ּוָבְרִביִעית ּוַבׁשּ  לֲאבָ . ּוַבֲחִמיׁשִ
ית ִליׁשִ ְ ׁשּ ית ּבַ ִ ׁשּ ִ בּועַ  ּוַבׁשּ ָ ין ַאַחר, ֵמַהׁשּ ְפִריׁשִ ּמַ  ׁשֶ

ר ין, ִראׁשֹון ַמֲעׂשֵ ָאר ַמְפִריׁשִ ְ ר ֵמַהׁשּ , ַאֵחר ַמֲעׂשֵ
ים ְונֹוְתִנים ר ִנְקָרא ְוהּוא, ַלֲעִנּיִ  ְוֵאין. ָעִני ַמֲעׂשֵ
י ּתֵ ׁשְ ִנים ּבִ ר ֵאּלוּ  ׁשָ ִני ַמֲעׂשֵ א ׁשֵ ר ֶאּלָ , יָענִ  ַמֲעׂשַ
ֹלשׁ  ִמְקֵצה: ֶנֱאַמר ְוָעָליו ִנים ׁשָ ל ֶאת ּתֹוִציא ׁשָ  ּכָ
ר ַ בּוָאְתךָ  ַמְעׂשּ ִוי ּוָבא' וגו ּתְ ַנת' וגו ַהּלֵ ה ׁשְ ִמּטָ ְ  ַהׁשּ
הּ  ּלָ הּ  ְוֵאין ֶהְפֵקר ּכֻ רּוָמה ֹלא ּבָ רֹות ְוֹלא ּתְ ָלל ַמַעׂשְ . ּכְ

ֵאין ָלָאֶרץ ּוְבחּוָצה הּ  ׁשֶ ת ּבָ ִמּטַ יןַמפְ , ַקְרַקע ׁשְ  ִריׁשִ
ַנת ׁשְ ה ּבִ ִמּטָ ְ ֶאֶרץ ַהׁשּ ר ּומֹוָאב ּוְבַעּמֹון ִמְצַרִים ּבְ  ַמֲעׂשֵ
ר ִראׁשֹון ְנָער ּוְבֶאֶרץ. ָעִני ּוַמֲעׂשַ ין, ׁשִ הּ  ַמְפִריׁשִ  ּבָ
ר ִני ַמֲעׂשֵ מוֹ , ׁשֵ ֹרב ּכְ ִנים ּבְ ָ ַנת. ַהׁשּ ה ּוׁשְ ִמּטָ ְ  ַהׁשּ

ית ַנת ָהְיָתה ָהֲאִמּתִ   ג"השי ׁשְ

רַמעֲ . כ ּלֹוֵקחַ  ִראׁשֹון ׂשֵ ִוי ׁשֶ ּנוּ  ַמְפִרישׁ , ַהּלֵ  ֶאָחד ִמּמֶ
ָרה רּוַמת ִנְקָרא ְוהּוא, ַלּכֵֹהן ְונֹוְתנוֹ  ֵמֲעׂשָ ר ּתְ , ַמֲעׂשֵ
ם ְוֶאל: ֶנֱאַמר ְוָעָליו ר ַהְלִוּיִ ַדּבֵ   'וגו ּתְ

ה. כא ְרּבֶ ְתרּוָמה ַהּמַ ר הֹוִאיל, ּבִ ּיֵ ין ִמְקָצת ְוׁשִ  ֲהֵרי, ֻחּלִ
רּוָמה ֶזה ל: ָאַמר ִאם ֲאָבל. ּתְ רֹות ּכָ  ָהֵאּלוּ  ַהּפֵ

רּוָמה לּום ָאַמר ֹלא, ּתְ   :ּכְ

רּוַמת: ָהאֹוֵמר. כב ִרי ּתְ : ָאַמר ִאם, ְלתֹוכוֹ  ַהּכֶ
ְצפֹונוֹ  ְדרֹומוֹ  אוֹ , ּבִ ם ָקָרא, ּבִ ב ׁשֵ ּנוּ  ְלַהְפִרישׁ  ְוַחּיָ  ִמּמֶ
רּוָמתוֹ  ן ֹלא ְוִאם, ּתְ קֹום ִצּיֵ לּום ָאַמר ֹלא, ַהּמָ   :ּכְ

רּוַמת: ָאַמר. כג ִרי ּתְ ה ַהּכֶ ֶזה ַהּזֶ ִרי ּבָ ה ְוַהּכֶ ֶזה ַהּזֶ , ּבָ
ָמה ָמקֹום ּיְ ְסּתַ ּנִ רּוָמתוֹ  ׁשֶ ל ּתְ ם ָהִראׁשֹון ׁשֶ ָמה ׁשָ ּיְ  ִנְסּתַ

רּוָמתוֹ  ל ּתְ ִני ׁשֶ   :ׁשֵ

רּוַמת. כד ר ּתְ ין ֵאין ַמֲעׂשֵ ֹאֶמד אֹוָתהּ  ַמְפִריׁשִ א, ּבְ  ֶאּלָ
קמְ  עּוָרהּ  ַדְקּדֵ ׁשִ ַמן ַוֲאִפּלוּ , ּבְ ּזְ ה ּבַ ָבר, ַהּזֶ ְרּכוֹ  ּדָ ּדַ  ׁשֶ

ָקל ְוָדָבר. מֹוֵדד, ִלְמּדֹד ׁשְ ר ְוָדָבר. ׁשֹוֵקל, ַהּנִ ֶאְפׁשָ  ׁשֶ
ר ָהָיה. מֹוֶנה, ִלְמנֹותוֹ  ְקלוֹ  ִלְמנֹותוֹ  ֶאְפׁשָ  ּוְלׁשָ
ח ַהּמֹוֶנה, ְוִלְמָדדוֹ  ּבָ ח ְוַהּמֹוֵדד, ְמׁשֻ ּבָ ּנוּ  ְמׁשֻ , ִמּמֶ
ֹוֵקל ח ְוַהׁשּ ּבָ ֵניֶהם ְמׁשֻ ְ   :ִמׁשּ

רּוָמה ּתֹוְרִמין ֵאין. כה דֹוָלה ּתְ א ּגְ ף ִמן ֶאּלָ ּקָ . ַהּמֻ
יַצד ים לוֹ  ָהיוּ , ּכֵ ִ ַבִית ְסָאה ֲחִמׁשּ ים ֶזה ּבְ ִ  ְסָאה ַוֲחִמׁשּ
ַבִית ֵניֶהם ַעל ֵמֶהם ֵמֶאָחד ַיְפִרישׁ  ֹלא, ַאֵחר ּבְ , ׁשְ
ּלֹא ִהְפִרישׁ  ְוִאם ף ִמן ׁשֶ ּקָ רּוָמתוֹ , ַהּמֻ רּוָמה ּתְ  ְוהּוא, ּתְ

ְהֶיה ּיִ ְפָרשׁ  ׁשֶ מּור ַהּמֻ י ָטעּון ָהָיה ִאם ֲאָבל. ׁשָ ּדֵ  ַיִין ּכַ
ֶמן אוֹ  ִרין ְוָרָאה, ׁשֶ ּבְ ּתַ ׁשְ ּמִ רּוָמה ֵהם ֲהֵרי: ְוָאַמר, ׁשֶ  ּתְ
רֹות ַעל ֵביִתי ּפֵ ּבְ לּום ָאַמר ֹלא, ׁשֶ ַמן ל"ונ. ּכְ ַבּזְ  ּדְ
ההַ  ֵני ָאְזָלא ְלִאּבּוד ּזֶ ְמָאה ִמּפְ רּוָמתוֹ , ַהּטֻ רּוָמה ּתְ   :ּתְ

רֹות. כו ִרים ּפֵ תֹוךְ  ַהְמֻפּזָ ִית ּבְ י אוֹ , ַהּבַ ּתֵ  ְמגּורֹות ׁשְ
ַבִית ּבְ ּלֹא ָחִבּיֹות. ַהּכֹל ַעל ֵמֶאָחד ּתֹוֵרם, ֶאָחד ׁשֶ  ׁשֶ
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יֶהם ֶאת ָסַתם ָסֵתםִמשֶּׁ , ַהּכֹל ַעל ֵמֶאָחד ּתֹוֵרם, ּפִ , ּיִ
ל ּתֹוֵרם   :ְוֶאָחד ֶאָחד ִמּכָ

ים. כז ְקּדִ ר ַהּמַ ִני ַמֲעׂשֵ ר אוֹ , ְלִראׁשֹון ׁשֵ  ִראׁשֹון ַמֲעׂשֵ
י ַעל ַאף, ִלְתרּוָמה ָעַבר ּפִ ֹלא ׁשֶ ה ּבְ ֲעׂשֶ ה ַמה, ּתַ ָעׂשָ ֶ  ׁשּ

  :ָעׂשּוי

רּוָמה ְלַהְפִרישׁ  ָהרֹוֶצה. כח ר ּוְתרּוַמת ּתְ ֶאָחד ַמֲעׂשֵ , ּכְ
ָאה ֶאָחד ְפִרישׁ מַ  ָאה ֶאָחד: ְואֹוֵמר, יֹוֵתר ּוְמַעט ִמּמֵ  ִמּמֵ

שׁ  ּיֵ אן ׁשֶ ַצד הּוא ֲהֵרי, ּכָ י ֶזה ּבְ ּתִ ִהְפַרׁשְ  הּוא ַוֲהֵרי ׁשֶ
ין ָאר, ֻחּלִ ׁשְ ה ְוַהּנִ י ִמּזֶ ּתִ ִהְפַרׁשְ הּוא, ׁשֶ ַעט ׁשֶ ֵתר ַהּמְ  ַהּיָ
ָאה ֶאָחד ַעל רּוָמה הּוא, ִמּמֵ רְוהַ , ַהּכֹל ַעל ּתְ ֲעׂשֵ  ּמַ

ָראּוי ין ְלֵמָאה ִלְהיֹות ׁשֶ ַצד הּוא ֲהֵרי, ֵאּלוּ  ֻחּלִ  ֶזה ּבְ
י ּתִ ִהְפַרׁשְ ָאר ְוֶזה, ׁשֶ ׁשְ רּוָמה ַעל יֹוֵתר ַהּנִ ה ַהּתְ  ִמּמַ
י ּתִ ִהְפַרׁשְ ֶ רּוַמת הּוא ֲהֵרי ׁשּ ר ּתְ   :ַהּכֹל ַעל ַמֲעׂשֵ

ה. כט ִליחַ  ָאָדם עֹוׂשֶ רּומֹות ְלַהְפִרישׁ  ׁשָ רֹותוּ  ּתְ   :ַמַעׂשְ

ה. ל ָ ְרמוּ  ִאם ֲחִמׁשּ רּוָמָתן ֵאין, ּתָ רּוָמה ּתְ , ֵחֵרשׁ , ּתְ
ַרם ּכֹוָכִבים ְועֹוֵבד ְוָקָטן ׁשֹוֶטה ּתָ ל ׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ , ִיׂשְ
ְרׁשּותוֹ  ֲאִפּלוּ  ֵאינוֹ  ְוַהּתֹוֵרם, ּבִ ּלוֹ  ׁשֶ ּלֹא ׁשֶ ְרׁשּות ׁשֶ  ּבִ

ָעִלים לוֹ  ַהּתֹוֵרם ֲאָבל, ַהּבְ ֶ ל לעַ  ִמׁשּ  ֲהֵרי, ֲאֵחִרים ׁשֶ
רּוָמה ֶזה ן ּתְ רֹוֵתיֶהם ְוִתּקֵ ּלוֹ  ֲהָנָאה ְוטֹוַבת, ּפֵ  ׁשֶ

ּנֹוְתָנהּ  ְרֶצה ּכֵֹהן ְלָכל ׁשֶ ּיִ   :ׁשֶ

ּלֹא ַהּתֹוֵרם. לא ְרׁשּות ׁשֶ ַרד אוֹ , ּבִ ּיָ ֵדה ְלתֹוךְ  ׁשֶ  ׂשְ
ט ֲחֵברוֹ  רֹות ְוִלּקֵ ּלֹא ּפֵ ְרׁשּות ׁשֶ ֵדי, ּבִ ֵחם ּכְ ּקָ ּיִ  ,ׁשֶ
א ִאם, ְוָתַרם ַעל ּבָ ִית ּבַ ךְ : ֵליהּ  ְוָאַמר ַהּבַ ּלֵ  ֵאֶצל ּכַ
ם ָהיוּ  ִאם, ָיפֹות ה ָיפֹות ׁשָ ַרם ִמּמַ ּתָ ֶ רּוָמתוֹ , ׁשּ  ּתְ

רּוָמה רּוָמתוֹ  ֵאין, ָלאו ְוִאם. ּתְ רּוָמה ּתְ ט ְוִאם. ּתְ  ִלּקֵ
ַעל ִית ּבַ ין, ְוהֹוִסיף ַהּבַ ךְ  ּבֵ ךְ  ּוֵבין ּכָ רּוָמתוֹ  ּכָ  ּתְ
  :רּוָמהתְּ 

ר. לב ֹוֵמעַ  אוֹ , ׁשֹוֵמעַ  ְוֵאינוֹ  ַהְמַדּבֵ ׁשּ ר ְוֵאינוֹ  ׁשֶ , ְמַדּבֵ
ּכֹור, ְוֶהָעֹרם ִ ְרמוּ  ְוִאם, ִיְתְרמוּ  ֹלא, ְוַהסּוָמא, ְוַהׁשּ , ּתָ

רּוָמָתן רּוָמה ּתְ ַמן. ּתְ ה ּוַבּזְ ֵרָפה, ַהּזֶ ִלׂשְ ֵני ָאְזָלא ּדְ  ִמּפְ
ְמָאה ּכֹור ּתֹוְרִמים, ַהּטֻ ה ַוֲאִפּלוּ  ְוסּוָמא ׁשִ ַחּלָ , ְלַכּתְ
רּוָמה ר ֹלא ֲאָבל, ּתְ   : ֵלִוי ַמֲעׂשַ

יעַ  ָקָטן. לג ִהּגִ י ַעל ַאף, ְנָדִרים ְלעֹוַנת ׁשֶ ּלֹא ּפִ  ׁשֶ
י ֵהִביא ּתֵ ָערֹות ׁשְ ה ְוֹלא ׂשְ דֹול ַנֲעׂשָ ַרם ִאם, ּגָ  ּתָ

רּוָמתוֹ  רּוָמה ּתְ   :ּתְ

לּוחוֹ  ָהאֹוֵמר. לד , ִלְתֹרם ְוָהַלךְ , ִלי ְתֹרםוּ  ֵצא: ִלׁשְ
ַרם ִאם יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ  ִרי ּוָמָצא ּוָבא, ּתָ רּום ּכֶ  ֵאין, ּתָ
רּום ֶחְזָקתוֹ  ין, ּתָ ׁשִ א, חֹוׁשְ ּמָ ַרם ַאֵחר ׁשֶ ֹלא ּתָ   :ְרׁשּות ּבְ

רֹות. לה ִפין ּפֵ ּתָ ֻ ִבים ַהׁשּ ְתרּוָמה ַחּיָ רֹות ּבִ  ְוֵאיָנם, ּוַמַעׂשְ
ה ֶזה ׁשּותרְ  ִלּטֹל ְצִריִכים א, ִמּזֶ ל ֶאּלָ  ֵמֶהם ַהּתֹוֵרם ּכָ
רּוָמתוֹ  רּוָמה ּתְ ַרם. ּתְ , ֲחֵברוֹ  ָיַדע ְוֹלא ֵמֶהם ֶאָחד ּתָ

 ֵאין, ֶזה ַעל ֶזה ְמַמִחין ָהיוּ  ִאם, ְוָתַרם הּוא ּוָבא
רּוַמת ִני ּתְ ֵ רּוָמה ַהׁשּ ַרם ִאם, ָלאו ְוִאם, ּתְ  ָהִראׁשֹון ּתָ
עּור ִ ׁשּ רּומַ  ֵאין, ּכַ ִני תּתְ ֵ רּוָמה ַהׁשּ ַרם ֹלא ְוִאם. ּתְ  ּתָ
עּור ָהִראׁשֹון ִ ׁשּ רּוַמת, ּכַ ֵניֶהם ּתְ רּוָמה ׁשְ  ִלי ְוִנְרֶאה. ּתְ
ַמן ּזְ ּבַ ה ׁשֶ ר ה"ה, ַהּזֶ ַמֲעׂשֵ יָון, ִלְתרּוָמה ֲאָבל. ּבְ  ּכֵ
ֵאין עּור ִלְתרּוָמה ׁשֶ ין, ׁשִ ךְ  ּבֵ ךְ  ּוֵבין ּכָ רּוַמת ֵאין ּכָ  ּתְ
ִני ֵ ר ַהׁשּ   :ּוָמהּתְ

ל, ִלְתֹרם ְוָהַלךְ , ִלְתֹרם ְלֶאָחד ָהאֹוֵמר. לו  ּוִבּטֵ
ִליחּותוֹ  ְתֹרם ֹקֶדם ׁשְ ּיִ ה ִאם, ׁשֶ ּנָ ִליחַ  ׁשִ ָ ִליחּותוֹ  ַהׁשּ  ׁשְ

גֹון ָאַמר ּכְ ֹרם: לוֹ  ׁשֶ פֹון ִמן ּתְ רֹום ִמן ְוָתַרם, ַהּצָ , ַהּדָ
רּוָמתוֹ  ֵאין רּוָמה ּתְ רּוָמתוֹ , ָלאו ְוִאם. ּתְ   :רּוָמהתְּ  ּתְ

ַרם ָאִריס. לז ּתָ ַעל ּוָבא, ׁשֶ ִית ּבַ ב ַהּבַ  ַעד ִאם, ְוִעּכֵ
ּלֹא ַרם ׁשֶ ב ּתָ רּוָמתוֹ  ֵאין, ִעּכֵ רּוָמה ּתְ ַרם ְוִאם. ּתְ ּתָ ֶ  ִמׁשּ
ב רּוָמתוֹ , ִעּכֵ רּוָמה ּתְ   :ּתְ

ִסין. לח   :ְיתֹוִמים ִנְכֵסי ּתֹוְרִמין ַאּפֹוְטרֹוּפְ
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  יורה דעה ערוך שולחן
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ב. לט ּנָ ס ְזָלןְוַהגַּ  ַהּגַ רּוָמָתן, ְוָהַאּנָ רּוָמה ּתְ  ָהיוּ  ְוִאם. ּתְ
ָעִלים רּוָמָתן ֵאין, ַאֲחֵריֶהם רֹוְדִפין ַהּבְ רּוָמה ּתְ   :ּתְ

ן. מ ִכיר ַהּבֵ ָ ה ְוָהֶעֶבד ְוַהׂשּ ָ  ַמה ַעל ּתֹוְרִמין, ְוָהִאׁשּ
ֵהם ֶ ָאר ַעל ֹלא ֲאָבל, אֹוְכִלין ׁשּ ְ   :ַהׁשּ

ן. מא אֹוֵכל, ַהּבֵ ׁשֶ ה, ָאִביו םאִ  ּכְ ָ ִעָסָתהּ  ְוָהִאׁשּ , ּבְ
ֵני, ּתֹוְרִמין ֵהן ִמּפְ ְרׁשּות ׁשֶ   :ּבִ

ּלֹא ִלְתֹרם ְרׁשּות ָלֶהם ֵאין, ַהּפֹוֲעִלים. מב ַעת ׁשֶ  ִמּדַ
ַעל ִית ּבַ   :ַהּבַ

ָאַמר ּפֹוֵעל. מג ַעל ֵליהּ  ׁשֶ ִית ּבַ ֹנס: ַהּבַ ְרִני ִלי ּכְ  ּגָ
ךְ  ְוַאַחר, ְוָתַרם, ּוְתֹרם ַנס ּכָ רּוָמתוֹ , ּכָ רּוָמה ּתְ   :ּתְ

ִהְפִרישׁ  ּכֹוָכִבים עֹוֵבד. מד רּוָמה ׁשֶ ּלוֹ  ּתְ ֶ ְזרוּ , ִמׁשּ  ּגָ
ֵהא ֲחָכִמים ּתְ רּוָמתוֹ  ׁשֶ רּוָמה ּתְ ֶאֶרץ הּוא ִאם ּתְ  ּבְ
ָרֵאל   :ִיׂשְ

ן. מה ּוֵ ְתּכַ רּוָמה: לֹוַמר ַהּמִ ר: ְוָאַמר, ּתְ ר, ַמֲעׂשֵ , ַמֲעׂשֵ
רוּ : ְוָאַמר לּום ָאַמר ֹלא, ָמהּתְ ְהיוּ  ַעד, ּכְ ּיִ יו ׁשֶ  ְוִלּבוֹ  ּפִ
ִוים   :ׁשָ

רּוָמה ִהְפִרישׁ . מו ְבּתוֹ  ּתְ ַמֲחׁשַ ָפָתיו הֹוִציא ְוֹלא ּבְ ׂשְ  ּבִ
לּום רּוָמה ֶזה ֲהֵרי, ּכְ ֱאַמר, ּתְ ּנֶ ב ׁשֶ  ָלֶכם ְוֶנְחׁשַ
רוּ    :ַמְתֶכםּתְ

ְפִרישׁ . מז רּוָמה ַהּמַ ַנאי ַעל ּתְ ם ִאם, ּתְ ַנאי ִנְתַקּיֵ  ַהּתְ
רּוָמה ֶזה ֲהֵרי   :ּתְ

ְפִרישׁ . מח רּומֹות ַהּמַ רֹות ּתְ  ֲהֵרי, ֲעֵליֶהם ְוִנַחם, ּוַמַעׂשְ
ָאל ֶזה יר ְלָחָכם ִנׁשְ ֶדֶרךְ , לוֹ  ּוַמּתִ יִרין ּכְ ּתִ ּמַ ָאר ׁשֶ  ׁשְ

ין ְוַתֲחֹזר, ְנָדִרים מוֹ  ֻחּלִ ָהְיָתה ּכְ   :ׁשֶ

ל: ָהאֹוֵמר. מט רּוָמה הַמְעלָ  ׁשֶ ל ּתְ ה ְוׁשֶ ין ַמּטָ  אוֹ , ֻחּלִ
ֶהֶפךְ  ָבָריו, ּבְ ִמים ּדְ   :ַקּיָ

ן ָצִריךְ , ַהּגֶֹרן ֶאת ַהּתֹוֵרם. נ ַכּוֵ ּיְ ְהֶיה ִלּבוֹ  ֶאת ׁשֶ ּתִ  ׁשֶ
רּוָמה ִרי ַעל ּתְ ִעין ַמה ְוַעל ַהּכֶ ּטָ ּקֻ ּבַ  ַמה ְוַעל ׁשֶ

ָדִדים ּצְ ּבַ ֶ תֹוךְ  ַמה ְוַעל ׁשּ ּבְ ֶ ֶבן ׁשּ  ֶאת ּתֹוֵרםהַ . ַהּתֶ
ֶקב ן ָצִריךְ , ַהּיֶ ַכּוֵ ּיְ  ַמה ַעל ִלְתֹרם ִלּבוֹ  ֶאת ׁשֶ

ים ַחְרַצּנִ ּבַ ים ַמה ְוַעל ׁשֶ ּגִ ּזַ ּבַ ֶ ל ַהּבֹור ֶאת ַהּתֹוֵרם. ׁשּ  ׁשֶ
ֶמן ן ָצִריךְ , ׁשֶ ַכּוֵ ּיְ ֶפת ַמה ַעל ִלּבוֹ  ֶאת ׁשֶ ּגֶ ּבַ ֶ  ֹלא ְוִאם ׁשּ

ן ּוֵ א, ִנְתּכַ ַרם ֶאּלָ ַנאי, ַהּכֹל ִנְפָטר, ְסָתם ּתָ ּתְ ית ׁשֶ  ּבֵ
ין רּוָמה הּוא ּדִ ּתְ   :ַהּכֹל ַעל ׁשֶ

ָלה ַהּתֹוֵרם. נא ְלּכָ ל ּכַ ֵאִנים ׁשֶ ֵאִנים ְוִנְמְצאוּ , ּתְ ַצד ּתְ  ּבְ
ָלה ְלּכָ טּוִרים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ַהּכַ ֵני, ּפְ ִלּבוֹ  ִמּפְ ּבְ  ִלְתֹרם ׁשֶ

  :ַהּכֹל ַעל

א ּתֹוְרִמין ֵאין. נב א ִלי ְוִנְרֶאה. ֶפהַהיָּ  ִמן ֶאּלָ ּתָ ַהׁשְ  ּדְ
ְלִאּבּוד ֵני ָאְזָלא ּדִ ְמָאה ִמּפְ יד ֵאין, ַהּטֻ ָכךְ  ְלַהְקּפִ , ּבְ
ר ּוִמיהוּ  ַמֲעׂשֵ ן ּבְ ּתָ יד ֵישׁ , ּוְלָעִני ְלֵלִוי ַהּנִ ָכךְ  ְלַהְקּפִ   :ּבְ

ין ּתֹוְרִמין ֵאין. נג ֵאינוֹ  ַעל ִמּמִ ַרם ְוִאם, ִמינוֹ  ׁשֶ , ּתָ
רּומָ  ֵאין רּוָמה תוֹ ּתְ ּות. ּתְ ׁשּ ָלְפפֹות ַהּקִ . ֶאָחד ִמין ְוַהּמְ
ל ים ִמין ּכָ ל. ֶאָחד ִמין ִחּטִ ֵאִנים ִמין ּכָ  ּוְגרֹוָגרֹות ּתְ

ה ְותֹוֵרם, ֶאָחד ִמין ּוְדֵבָלה הּוא ְוָכל. ֶזה ַעל ִמּזֶ  ׁשֶ
ְלַאִים ֲחֵברוֹ  ּכִ ה ִיְתֹרם ֹלא ּבַ  ִמן ֲאִפּלוּ , ֶזה ַעל ִמּזֶ
ָפה ַרם ְוִאם, ָהָרָעה ַעל ַהּיָ רּוָמתוֹ  ֵאין, ּתָ רּוָמה ּתְ . ּתְ
ֵאינוֹ  ְוָכל ְלַאִים ׁשֶ ֲחֵברוֹ  ּכִ ֶפה ִמן ּתֹוֵרם, ּבַ  ַעל ַהּיָ
ֶפה ַעל ָהַרע ִמן ֹלא ֲאָבל, ָהַרע ַרם ְוִאם, ַהּיָ  ּתָ

רּוָמתוֹ  רּוָמה ּתְ ים ַעל ַהּזֹוִנין ִמן חּוץ, ּתְ ֵני, ַהִחּטִ  ִמּפְ
ֵאיָנם   :םָאדָ  ֹאֶכל ׁשֶ

ָבר ּתֹוְרִמין ֵאין. נד ְגְמָרה ִמּדָ ּנִ ָבר ַעל ְמַלאְכּתוֹ  ׁשֶ  ּדָ
ּלֹא ָבר ְוֹלא, ְמַלאְכּתוֹ  ִנְגְמָרה ׁשֶ ּלֹא ִמּדָ  ִנְגְמָרה ׁשֶ

ָבר ַעל ְמַלאְכּתוֹ  ְגְמָרה ּדָ ּנִ ַרם ְוִאם, ְמַלאְכּתוֹ  ׁשֶ , ּתָ
רּוָמתוֹ  רּוָמה ּתְ   :ּתְ
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לּושׁ  ַעל רֵמַהְמֻחבָּ  ּתֹוְרִמין ֵאין. נה  ִמן ְוֹלא ַהּתָ
לּושׁ  ר ַעל ַהּתָ ַרם ְוִאם, ַהְמֻחּבָ רּוָמתוֹ  ֵאין, ּתָ  ּתְ
רּוָמה רֹות: ָאַמר ִאם ֲאָבל. ּתְ ים זוֹ  ֲערּוָגה ּפֵ לּוׁשִ  ּתְ
רּוָמה ִיְהיוּ  רֹות ַעל ּתְ ְלׁשוּ  ֶזה ֲערּוָגה ּפֵ ּתָ ּיִ , ִלְכׁשֶ

ָבָריו, ְוִנְתְלׁשוּ  ִמין ּדְ ֵניֶהם ֵהִביאוּ שֶׁ  ְוהּוא. ַקּיָ ִלישׁ  ׁשְ  ׁשְ
ֵעת ָאַמר ּבְ   :ׁשֶ

ח ִמן ּתֹוְרִמין ֵאין. נו ֵבשׁ  ַעל ַהּלַ ֵבשׁ  ִמן ְוֹלא, ַהּיָ  ַהּיָ
ח ַעל ַרם ְוִאם, ַהּלַ רּוָמתוֹ , ּתָ רּוָמה ּתְ   :ּתְ

רֹות ּתֹוְרִמין ֵאין. נז ָנה ִמּפֵ רֹות ַעל זוֹ  ׁשָ ָנה ּפֵ  ׁשָ
ָעְבָרה רֹות ְוֹלא, ׁשֶ ָעְבָרה ָנהשָׁ  ִמּפֵ רֹות ַעל ׁשֶ ָנה ּפֵ  ׁשָ

ַרם ְוִאם, זוֹ  רּוָמה ֵאיָנהּ , ּתָ ֱאַמר, ּתְ ּנֶ ָנה: ׁשֶ ָנה ׁשָ  ׁשָ
ט ָנה ֹראשׁ  ֶעֶרב ָיָרק ִלּקֵ ָ ּלֹא ַעד ַהׁשּ א ׁשֶ ֶמשׁ  ּבָ ֶ , ַהׁשּ
ט ְוָחַזר א ַאַחר ְוִלּקֵ ּבָ ֶמשׁ  ׁשֶ ֶ ה ּתֹוְרִמין ֵאין, ַהׁשּ  ַעל ִמּזֶ
ה, ֶזה ּזֶ ן ֶזהוְ  ָחָדשׁ  ׁשֶ ט ִאם ְוֵכן. ָיׁשָ ֶעֶרב ֶאְתרֹוג ִלּקֵ  ּבְ
ָבט וּ "ט ׁשְ ּלֹא ַעד ּבִ א ׁשֶ ֶמשׁ  ּבָ ֶ ט ְוָחַזר, ַהׁשּ  ֶאְתרֹוג ְוִלּקֵ

ָאה ַאֵחר ּבָ ֶ ֶמשׁ  ִמׁשּ ֶ ה ּתֹוְרִמין ֵאין, ַהׁשּ , ֶזה ַעל ִמּזֶ
ֵני ֶאָחד ִמּפְ ֵרי ׁשֶ ִתׁשְ ָנה ֹראשׁ  ּבְ ָ רֹות ַהׁשּ ַעׂשְ בּוָאה ַלּמַ  ּתְ
ָבט וּ "ְוט, ִויָרקֹות ְטִנּיֹותְוקִ  ׁשְ ָנה ֹראשׁ  ּבִ ָ  ַהׁשּ

רֹות   :ָהִאיָלן ְלַמַעׂשְ

רֹות ּתֹוְרִמין ֵאין. נח רֹות ַעל ָהָאֶרץ ִמּפֵ  חּוָצה ּפֵ
רֹות ְוֹלא, ָלָאֶרץ רֹות ַעל ָלָאֶרץ חּוָצה ִמּפֵ , ָהָאֶרץ ּפֵ
רֹות ְוֹלא טּוִרים ִמּפֵ ִבים ַעל ַהּפְ ִביםֵמַהחַ  ְוֹלא, ַהַחּיָ  ּיָ
טּוִרים ַעל ְרמוּ  ְוִאם, ַהּפְ רּוָמָתן ֵאין, ּתָ רּוָמה ּתְ   :ּתְ

ַרם. נט ַמאי ּתָ ַמאי ַעל ִמּדְ אי ַעל אוֹ , ּדְ רּוָמתוֹ , ַוּדַ  ּתְ
רּוָמה ל ְוִיְתֹרם ְוַיֲחֹזר ּתְ ֵני ֶאָחד ִמּכָ   :ַעְצמוֹ  ִמּפְ

ַרם. ס אי ּתָ ּדַ ַמאי ַעל ִמּוַ רּוָמתוֹ , ּדְ רּוָמה ּתְ  ְוֹלא, ּתְ
ָאֵכל ּיֹוִציא ַעד ּתֵ רּוָמה ָעֶליהָ  ׁשֶ רֹות ּתְ   :ּוַמַעׂשְ

קּוחַ  ִמן ּתֹוְרִמין ֵאין. סא ַדל ַמה ַעל ַהּלָ ּגָ ֶ תֹוךְ  ׁשּ  ּבְ
ֵדהוּ  קּוחַ  ְוֹלא, ׂשָ קּוחַ  ַעל ּכֹוָכִבים ֵמעֹוֵבד ַהּלָ  ַהּלָ

ָרֵאל ׂשְ ֶהֶפךְ  אוֹ , ִמּיִ   :ּבְ

ִלי ּתֹוְרִמין ֵאין. סב ּבֳ ים ַעל םׁשִ  ַעל ְוֵזיִתים, ִחּטִ
ֶמן ֶמן ּתֹוְרִמים ֲאָבל, ַיִין ַעל ַוֲעָנִבים, ׁשֶ  ֵזיִתים ַעל ׁשֶ

ים ׁשִ ְכּבָ   :ִצּמּוִקים ַלֲעׂשֹות ֲעָנִבים ַעל ְוַיִין, ַהּנִ

ֶמן ֵזיֵתי ּתֹוְרִמים. סג ֶבשׁ  ֵזיֵתי ַעל ׁשֶ  ֹלא ֲאָבל, ּכֶ
יֵתי ֶבשׁ  ִמּזֵ יֵתי ַעל ּכֶ ֶמן ּזֵ ִיןמִ , ׁשֶ ֵאינוֹ  ּיַ ל ׁשֶ ָ  ַעל ְמֻבׁשּ

ל ָ ֻבׁשּ ל ִמן ֹלא ֲאָבל, ַהּמְ ָ ֻבׁשּ ֵאינוֹ  ַעל ַהּמְ ל ׁשֶ ָ  ִמן, ְמֻבׁשּ
לּול ֵאינוֹ  ַעל ַהּצָ ֵאינוֹ  ֹלא ֲאָבל, ָצלּול ׁשֶ ֶ  ָצלּול ִמׁשּ

לּול ַעל ֵאִנים, ַהּצָ רֹוָגרֹות ַעל ִמּתְ ִמְנָין ּגְ רֹוָגרֹות ּבְ  ִמּגְ
ֵאִנים ַעל ִמדָּ  ּתְ ֵאִנים ֹלא ֲאָבל, הּבְ רֹוָגרֹות ַעל ּתְ  ּגְ

ה ִמּדָ רֹוָגרֹות ְוֹלא ּבְ ֵאִנים ַעל ּגְ ִמְנָין ּתְ ֵדי, ּבְ ְתֹרם ּכְ ּיִ  ׁשֶ
ַעִין ְלעֹוָלם ים ְותֹוְרִמים. ָיָפה ּבְ ת ַעל ִחּטִ  ֲאָבל, ַהּפַ

ת ִמן ֹלא ים ַעל ַהּפַ ּבֹון ְלִפי ִחּטִ  ִאם ֵאּלוּ  ּוְבָכל, ֶחׁשְ
ַרם רּומָ  ּתָ רּוָמה תוֹ ּתְ ָנא ל"ונ. ּתְ ָהִאיּדָ ְתרּוָמה ּדְ  ּדִ

יד ֵאין, ָאְזָלא ְלִאּבּוד ָכךְ  ְלַהְקּפִ ָאר ְוֵכן ּבְ ׁשְ ָבִרים ּבִ  ּדְ
ּיֹוֵצא ֶהם ּכַ ר ּוִמיהוּ , ּבָ ַמֲעׂשֵ ן ּבְ ּתָ  ֵישׁ , ּוְלָעִני ְלֵלִוי ַהּנִ

יד ָכךְ  ְלַהְקּפִ   :ּבְ

 ַעל ַיִין ּתֹוְרִמין לֲאבָ , ַיִין ַעל ֹחֶמץ ּתֹוְרִמין ֵאין. סד
  :ֹחֶמץ

ל ָחִבית ַהּתֹוֵרם. סה , ֹחֶמץ ְוִנְמֵצאת, ַהַיִין ַעל ַיִין ׁשֶ
ָהְיָתה ָידּועַ  ִאם ל ׁשֶ ּלֹא ַעד ֹחֶמץ ׁשֶ ָרָמהּ  ׁשֶ  ֵאיָנהּ , ּתְ

רּוָמה ָרָמהּ  ַאַחר ְוִאם, ּתְ ּתְ  זוֹ  ֲהֵרי, ֶהְחִמיָצה ׁשֶ
רּוָמה רּוָמה, ָסֵפק ִאם. ּתְ  ַהּתֹוֵרם ְוֵכן. ְוִיְתֹרם ֹזרְוַיחֲ  ּתְ
ּות יחַ , ָמָרה ְוִנְמֵצאת ִקׁשּ   :ָסרּוחַ  ְוִנְמָצא ֲאַבּטִ

ין ַאַחר. סו ְפִריׁשִ ּמַ רּוָמה ׁשֶ דֹוָלה ּתְ  ֶאָחד ַמְפִרישׁ  ּגְ
ָרה ָאר ֵמֲעׂשָ ׁשְ ְקָרא ְוהּוא, ֵמַהּנִ ר ַהּנִ   :ִראׁשֹון ַמֲעׂשֵ
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ר. סז ר ִראׁשֹון ַמֲעׂשֵ ֲאכִ  ֻמּתָ ָרֵאל יָלהּבַ ר, ְלִיׂשְ  ּוֻמּתָ
ֻטְמָאה ְלָאְכלוֹ  ת ְלִפיָכךְ . ּבְ ְבֲעָלה ֵלִוי ּבַ ּנִ ִעיַלת ׁשֶ  ּבְ
ר ָלהּ  נֹוְתִנין, ְזנּות ְמָעה ִמי ֲאָבל. ְואֹוֶכֶלת ַמֲעׂשֵ ָ ׁשּ  ׁשֶ
ת ּמֵ ֲעָלהּ  ׁשֶ את, ֶאָחד ֵעד ָלהּ  ֵהִעיד אוֹ , ּבַ ֵ  ְוַאַחר ְוִנׂשּ
ךְ  א ּכָ ֲעָלהּ  ּבָ ְהֶיה ֲחָכִמים אֹוָתהּ  ָקְנסוּ , ּבַ ּתִ  ֲאסּוָרה ׁשֶ

ר ַמֲעׂשֵ   :ּבְ

ם. סח ין ְוֹכֲהִנים ְלִוּיִ ר ַמְפִריׁשִ ֵדי ִראׁשֹון ַמֲעׂשֵ  ּכְ
ּנוּ  ְלַהְפִרישׁ  רּוַמת ִמּמֶ ר ּתְ ין ַהּכֲֹהִנים ְוֵכן, ַמֲעׂשֵ  ַמְפִריׁשִ

ָאר רּומֹות ׁשְ רֹות ּתְ   :ְלַעְצָמם ְוֵהם ּוַמַעׂשְ

ר יִאיןמֹוצִ  ֵאין. סט ד ַמֲעׂשֵ ל ְוֵכן. ַהּכֲֹהִנים ִמּיַ  ּכָ
נֹות ה ַמּתְ ֻהּנָ   :ְלֹכֵהן ִמּכֵֹהן אֹוָתם מֹוִציִאין ֵאין ּכְ

ירֹוָתיו ָהאֹוֵכל. ע ָאַכל ֵלִוי ְוֵכן, ְטָבִלים ּפֵ ר ׁשֶ ֲעׂשֵ  ַהּמַ
ִטְבלוֹ  י ַעל ַאף, ּבְ ֵהם ּפִ ִבים ׁשֶ יֵדי ִמיָתה ַחּיָ ַמִים ּבִ , ׁשָ

לְּ  ֵאין נֹות ִמיןְמׁשַ ּתָ ֱאַמר, ְלַבֲעֵליֶהם ַהּמַ ּנֶ ר: ׁשֶ  ֲאׁשֶ
ֶהם ְלךָ  ֵאין' ַלה ָיִרימוּ  לּום ּבָ ִרימוּ  ַעד ּכְ ּיָ . אֹוָתם ׁשֶ
ר ָלָאֶרץ ּוְבחּוץ ה ְוהֹוֵלךְ  אֹוֵכל ִלְהיֹות ְלָאָדם ֻמּתָ ִחּלָ  ּתְ
ךְ  ְוַאַחר רּוָמה ַמְפִרישׁ  ּכָ רֹות ּתְ   :ּוַמַעׂשְ

ִרין. עא ְ קֹוםמִ  ְמַעׂשּ  ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ , ַאֵחר ָמקֹום ַעל ֶזה ּמָ
ר ֵ ף ִמן ְלַעׂשּ ּקָ ִרין ֵאין ֲאָבל. ַהּמֻ ְ ין ְמַעׂשּ  ַעל ִמּמִ
ֵאינוֹ  טּור ַעל ַהִחּיּוב ִמן ְוֹלא, ִמינוֹ  ׁשֶ  ִמן ְוֹלא, ַהּפְ
טּור ר ְוִאם, ַהִחּיּוב ַעל ַהּפְ ֵ ר ֵאינוֹ , ִעׂשּ   :ַמֲעׂשֵ

ל. עב ָאַמְרנוּ  ּכָ ה ּתֹוְרִמין ֵאין ְתרּוָמהבִּ  ׁשֶ , ֶזה ַעל ִמּזֶ
ךְ  ר ּכָ ַמֲעׂשֵ ִרין ֵאין ּבְ ְ ה ְמַעׂשּ ָאַמְרנוּ  ְוָכל ֶזה ַעל ִמּזֶ  ׁשֶ

ְתרּוָמה ַרם ִאם ּבִ רּוָמתוֹ  ּתָ רּוָמה ּתְ ךְ , ּתְ ר ּכָ ַמֲעׂשֵ  ִאם ּבְ
רֹוָתיו ִהְפִרישׁ  רֹות ַמַעׂשְ הּוא ְוָכל. ַמַעׂשְ טּור ׁשֶ  ִמן ּפָ
רּוָמה טּור ַהּתְ ר ִמן ּפָ ֲעׂשֵ ר ַהּתֹוֵרם ְוָכל. ַהּמַ ֵ   :ְמַעׂשּ

ל. עג ָאַמְרנוּ  ּכָ ֶהם ׁשֶ ְרמוּ  ְוִאם ִיְתֹרמוּ  ֹלא ּבָ רּוָמָתן ּתָ  ּתְ
רּוָמה ךְ , ּתְ רוּ  ִאם ּכָ ְ רֹוֵתיֶהם ִעׂשּ רֹות ַמַעׂשְ  ְוָכל. ַמַעׂשְ

ֵאין רּוָמָתן ׁשֶ רּוָמה ּתְ ךְ , ּתְ רֹוֵתיֶהן ֵאין ּכָ  ַמַעׂשְ
  :רֹותַמַעשְׂ 
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ֵקִדים. עד ְ ִרים ַהׁשּ ין, ַהּמָ ָגְדָלן ּבֵ ין ּבְ ָקְטָנן ּבֵ , ּבְ
טּוִרים ֵאיָנן ְלִפי, ּפְ   :ֹאֶכל ׁשֶ

ִרין ֵאין. עה ְ א ְמַעׂשּ ְבָחר ִמן ֶאּלָ   :ַהּמֻ

ִרין ֵאין. עו ְ ֹאֶמד ְמַעׂשּ א, ּבְ ה ֶאּלָ ִמּדָ ָקל אוֹ  ּבְ ִמׁשְ  אוֹ  ּבְ
ִמְנָין קַהְמדַ  ְוָכל. ּבְ עּור ְקּדֵ ִ ׁשּ ח ּבַ ּבָ ה. ְמׁשֻ ְרּבֶ  ְוַהּמַ

רֹות ַמַעׂשְ רֹוָתיו, ּבְ ֲהֵרי ְמֻקְלָקִלין ַמַעׂשְ ֶבל ׁשֶ  ְמֹעָרב ַהּטֶ
ֶהן ִנין ּוֵפירֹוָתיו, ּבָ   :ְמֻתּקָ

ְפִרישׁ . עז ר ִמְקָצת ַהּמַ ר ֵאינוֹ , ַמֲעׂשֵ א ַמֲעׂשֵ מוֹ  ֶאּלָ  ּכְ
ק ִחּלֵ המִ  ָצִריךְ  ֲאָבל, ָהֲעֵרָמה ֶאת ׁשֶ ּיֹוִציא ַהֵחֶלק ּזֶ  ׁשֶ
ר ּלוֹ  ַמֲעׂשֵ יַצד. ׁשֶ  ֵמֶהם ִהְפִרישׁ , ְסָאה ֵמָאה לוֹ  ָהיוּ , ּכֵ
ה ָ ם ֲחִמׁשּ ר ְלׁשֵ ר ֵאינוֹ , ַמֲעׂשֵ  ָיכֹול ְוֵאינוֹ , ַמֲעׂשֵ

ר ְסִאין ַהֲחֵמשׁ  ַעל ְלַהְפִרישׁ  ָמקֹום ַמֲעׂשֵ א, ַאֵחר ּבְ  ֶאּלָ
הּוא, ְסָאה ֲחִצי, ֵמֶהם ר ׁשֶ ֲעׂשֵ ֶהם ַהּמַ ּלָ   :ׁשֶ

ְפִרישׁ . עח רּוָמה ַהּמַ דֹוָלה ּתְ רּוַמת אוֹ  ּגְ ר ּתְ , ַמֲעׂשֵ
ְפִרישׁ  ֹקֶדם ְמָבֵרךְ  ּיַ רּוָמה ְלַהְפִרישׁ  ו"אקב: ׁשֶ  ְוֵכן. ּתְ

ְפִרישׁ  ר ַהּמַ  ְלַהְפִרישׁ : ֹקֶדם ְמָבֵרךְ , ִראׁשֹון ַמֲעׂשֵ
ר ר ַעל ְמָבֵרךְ  ְוֵכן, ַמֲעׂשֵ ִני ַמֲעׂשֵ  ִרישׁ ִהפְ  ְוִאם. ׁשֵ
ד ֶזה ַאַחר ֶזה ַהּכֹל יֵניֶהם ָסח ְוֹלא, ִמּיָ  ּכֹוְלָלן, ּבֵ

ְבָרָכה רּומֹות ְלַהְפִרישׁ : ּוְמָבֵרךְ  ַאַחת ּבִ רֹות ּתְ   :ּוַמַעׂשְ

ל. עט ִרי ּכָ ְטנּותוֹ  ּפְ ּקַ ּמִ  ְוֵאינוֹ  ַלֲאִכיָלה ָראּוי הּוא ׁשֶ
יחַ  א אֹותוֹ  ַמּנִ ֵדי ֶאּלָ גּופוֹ  ְלהֹוִסיף ּכְ דמִ , ּבְ ב הּוא ּיָ  ַחּיָ

רֹות ַמַעׂשְ ִרי ְוָכל. ּבְ ֵאינוֹ  ּפְ ָקְטנוֹ  ַלֲאִכיָלה ָראּוי ׁשֶ , ּבְ
ב ֵאינוֹ  רֹות ַחּיָ ַמַעׂשְ יעַ  ַעד ּבְ ּגִ ּיַ רֹות ְלעֹוַנת ׁשֶ ַעׂשְ   :ַהּמַ

ּכֹול. פ יעַ  ֶאׁשְ ִהּגִ יר ֲאִפּלוּ  ּבוֹ  ׁשֶ ְרּגִ ּלוֹ , ְיִחיִדי ּגַ  ִחּבּור ּכֻ
רֹות יעַ  ִאּלוּ ּוכְ , ְלַמַעׂשְ ּלוֹ  ִהּגִ ּכֹול אֹותוֹ  ְוֹלא, ּכֻ  ֶאׁשְ

ְלַבד א, ּבִ ל ֶאּלָ שׁ  ָהרּוחַ  ּכָ ּיֵ הּ  ׁשֶ ֶפן אֹוָתהּ  ּבָ ּיֵשׁ  ַהּגֶ  ׁשֶ
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הּ  ּכֹול ּבָ יעַ  ִרּמֹון ְוֵכן. ָהֶאׁשְ ִהּגִ הּ  ׁשֶ ִריָדה ֲאִפּלוּ  ּבָ  ּפְ
הּ , ַאַחת ּלָ   :ִחּבּור ּכֻ

ְמֵרי. פא ַתן ַיִין ׁשִ ּנָ ָנן ַמִים םֲעֵליהֶ  ׁשֶ ' ג ָנַתן ִאם, ְוִסּנְ
ר מֹוִציא', ד ּוָמָצא ה ַמֲעׂשֵ ֵתר ִמּזֶ קֹום ַהּיָ , ַאֵחר ִמּמָ
רּוָמה ָעָליו ַמְפִרישׁ  ְוֵאינוֹ  ַהּתֹוֵרם, ּתְ ה ׁשֶ ִחּלָ ִלּבוֹ  ִמּתְ  ּבְ
חֹות ָמָצא ְוִאם. ַהּכֹל ַעל ע ּפָ י ַעל ַאף, ֵמַאְרּבַ  ּפִ

ָצא ּמָ תוֹ  ַעל ָיֵתר ׁשֶ י ַעל ַאףוְ , ִמּדָ שׁ  ּפִ ּיֵ ֶהם ׁשֶ  ַטַעם ּבָ
טּור, ַיִין   :ּפָ

רֹות. פב יעוּ  ּפֵ ִהּגִ רֹות ְלעֹוַנת ׁשֶ ַעׂשְ  ַוֲעַדִין, ְוִנְתְלׁשוּ  ַהּמַ
גֹון, ְמָלאְכָתן ִנְגְמָרה ֹלא בּוָאה ּכְ ָצָרהּ  ּתְ ּקְ הּ  ׁשֶ , ְוָדׁשָ

ר, ֵמְרָחהּ  ְוֹלא אֹוָתהּ  ָזָרה ֹלא ַוֲעַדִין  ֶהםמֵ  ֶלֱאֹכל ֻמּתָ
ֵמר ַעד ֲעַראי ֲאִכיַלת ּגָ ּתִ ֵמר, ְמָלאְכָתן ׁשֶ ּגָ ּתִ ֶ  ּוִמׁשּ

ה. ֲעַראי ֵמֶהם ֶלֱאֹכל ָאסּור ְמָלאְכָתן ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ
גֹוֶמר, ֲאמּוִרים ירֹוָתיו ּבְ ּוק ְלָמְכָרן ּפֵ ׁשּ  ִאם ֲאָבל. ּבַ
ָוָנתוֹ  ָהְיָתה ִית ְלהֹוִליָכן ּכַ ר ֶזה ֲהֵרי, ַלּבַ  ֶלֱאֹכל ֻמּתָ

ְגְמָרה ַאַחר ֲעַראי ֶהםמֵ  ּנִ ְבעוּ  ַעד, ְמָלאְכָתן ׁשֶ ּקָ ּיִ  ׁשֶ
ר   :ְלַמֲעׂשֵ

ָבִרים' ִמו ֶאָחד. פג רֹות קֹוֵבעַ  ּדְ רֹות ַהּפֵ : ְלַמַעׂשְ
ח, ֶהָחֵצר ּקָ ַלח, ְוָהֵאשׁ , ְוַהּמִ רּוָמה, ְוַהּמֶ ת, ְוַהּתְ ּבָ ַ . ְוַהׁשּ
ם א קֹוְבִעין ֵאין ְוֻכּלָ ָדָבר ֶאּלָ גְ  ּבְ ּנִ ם ְמָרהׁשֶ . ְמַלאְכּתָ
יַצד רֹות, ּכֵ ְעּתוֹ  ּפֵ ּדַ ִית ְלהֹוִליָכן ׁשֶ י ַעל ַאף, ַלּבַ  ּפִ

ְגְמָרה ּנִ  ַעד ֲעַראי ֲאִכיַלת ֵמֶהם אֹוֵכל, ְמָלאְכָתן ׁשֶ
ְנסוּ  ּכָ ּיִ ִית ׁשֶ ּלוֹ  ַלּבַ ִית ִנְכְנסוּ . ׁשֶ ּלוֹ  ַלּבַ עוּ , ׁשֶ  ִנְקּבְ

רֹות ר ַעד ֵמֶהם ֶלֱאֹכל ְוָאסּור ְלַמַעׂשְ ֵ ַעׂשּ ּיְ ם. ׁשֶ  ּוְכׁשֵ
ִית ַהּבַ ר קֹוֵבעַ  ׁשֶ ךְ , ְלַמֲעׂשֵ ר קֹוֵבעַ  ֶהָחֵצר ּכָ , ְלַמֲעׂשֵ
ִאם רֹות ִנְכְנסוּ  ׁשֶ ֶרךְ  ֶלָחֵצר ַהּפֵ ַער ּדֶ ַ עוּ , ַהׁשּ  ַאף ִנְקּבְ
י ַעל ּלֹא ּפִ ִית ְלתֹוךְ  ִנְכְנסוּ  ׁשֶ  אוֹ , ְמָכָרן ִאם ְוֵכן. ַהּבַ

ָלן ְ ׁשּ אּור ּבִ בָ  אוֹ , ּבְ ןּכְ ֶמַלח ׁשָ ֶהם ִהְפִרישׁ  אוֹ , ּבְ  ּבָ
רּוָמה ת ִנְכְנָסה אוֹ , ּתְ ּבָ  ַעד ֹיאַכל ֹלא, ֲעֵליֶהם ׁשַ

ר ֵ ַעׂשּ ּיְ י ַעל ַאף, ׁשֶ ּלֹא ּפִ יעוּ  ׁשֶ ִית ִהּגִ  ִהְכִניָסן. ַלּבַ
ִית ֵמר ֹקֶדם ַלּבַ ּגָ ּתִ  ֵמֶהם אֹוֵכל ֶזה ֲהֵרי, ְמָלאְכָתן ׁשֶ
ְכְנסוּ  ֵמַאַחר, אְכָתןְמלָ ) ִלְגֹמר( ִהְתִחיל. ֲעַראי ּנִ  ׁשֶ
ִית ב, ַלּבַ ר ַחּיָ ֵ יַצד. ַהּכֹל ְלַעׂשּ ּוִאין ִהְכִניס, ּכֵ  ִקׁשּ

ף ֹקֶדם ְוִדילּוִעין ְפׁשֵ ׁשַ ּיְ ְתִחיל, ׁשֶ ּיַ ֶ ף ִמׁשּ ְפׁשֵ  ַאַחת ְלׁשַ
עוּ  ר ַהּכֹל ִנְקּבְ ל ְוֵכן. ְלַמֲעׂשֵ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ  ְוֵכן. ּבָ
רֹות ַהּתֹוֵרם ּלֹא ּפֵ ר, ְמָלאְכָתן ִנְגְמָרה ׁשֶ  ֶלֱאֹכל ֻמּתָ
ַלת חּוץ, ֲעַראי ֵמֶהם ְלּכָ ֵאִנים ִמּכַ ִאם, ּתְ ָרָמהּ  ׁשֶ  ֹקֶדם ּתְ

ֵמר ּגָ ּתִ הּ  ׁשֶ ָעה ְמַלאְכּתָ ר ִנְקּבְ   :ְלַמֲעׂשֵ

ר. פד בּוָאה ַעל ְלַהֲעִרים ֻמּתָ מֹוץ ְלַהְכִניָסהּ  ַהּתְ ֵדי, ּבְ  ּכְ
ְהֶיה ּתִ ֶהְמּתוֹ  ׁשֶ ר ִמן ּוְפטּוָרה תאֹוֶכלֶ  ּבְ ֲעׂשֵ  ְוזֹוֶרה. ַהּמַ
ִהְכִניס ַאַחר ְמַעט ְמַעט ִית ׁשֶ  ִמן ְלעֹוָלם ּוָפטּור, ַלּבַ

רּוָמה רֹות ּוִמן ַהּתְ ַעׂשְ ֲהֵרי, ַהּמַ  ִלְגֹמר ַמְתִחיל ֵאינוֹ  ׁשֶ
  :ַהּכֹל

ירֹוָתיו ַהּגֹוֵמר. פה ל ּפֵ ּלֹא ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ְעּתוֹ  ׁשֶ  ֲהֵרי, ִמּדַ
ר לוּ ָטבְ  ֵאּלוּ    :ְלַמֲעׂשֵ

ַמר ֵאיֶזהוּ . פו ִין ְמֶלאֶכת ּגְ יֶחּנוּ , ַהּיַ ּנִ ּיַ ֶ ָחִבית ִמׁשּ  ּבְ
ֶלה ין ְוִיׁשְ ין ַהַחְרַצּנִ ּגִ י ֵמַעל ְוַהּזַ  ֲאָבל. ֶהָחִבית ּפִ
הּוא ׁשֶ תֹוךְ  ּכְ יֶהּנוּ , ַהּבֹור ּבְ ְגּבִ ּיַ ׁשֶ ָחִבית ְלַהֲעִמידוֹ  ּכְ , ּבֶ
ת ִמן ְוקֹוֵלט ֲעַראי ׁשֹוֶתה ּנֹור ּוִמן ַהֶעְליֹוָנה ַהּגַ  ַהּצִ
ל   :ְוׁשֹוֶתה, ָמקֹום ּוִמּכָ

יַצד. פז גֹון, ֲעַראי ֲאִכיַלת ִהיא ּכֵ ָהָיה ּכְ ף ׁשֶ  ְמַקּלֵ
עֹוִרים ף, ְואֹוֵכל ׂשְ ף ְוִאם ַאַחת ַאַחת ְמַקּלֵ ס ִקּלֵ  ְוִכּנֵ
ב, ָידוֹ  ְלתֹוךְ  ר ַחּיָ ֵ ִין ִמן נֹוֵטל ְוֵכן. ְלַעׂשּ  ֵתןְונוֹ  ַהּיַ

יל ְלתֹוךְ  ִלְקָעָרה ְבׁשִ  ְלתֹוךְ  ֹלא ֲאָבל, ְואֹוֵכל, צֹוֵנן ּתַ
ֵדָרה י ַעל ַאף, ַהּקְ ִהיא ּפִ ֵני, צֹוֶנֶנת ׁשֶ ִהיא ִמּפְ בֹור ׁשֶ  ּכְ

רוֹ  ַעל ֵזיִתים סֹוֵחט ְוֵכן. ָקָטן ׂשָ  ְלתֹוךְ  ֹלא ֲאָבל, ּבְ
ל ְוֵכן. ָידוֹ  ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ
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ם. פח ׁשֵ מֻּ  ּכְ רׁשֶ רֹות ֲעַראי ֶלֱאֹכל ּתָ ּלֹא ִמּפֵ  ִנְגְמָרה ׁשֶ
ךְ , ְמָלאְכָתן ר ּכָ ה ֵמֶהם ְלַהֲאִכיל ֻמּתָ  ִלְבֵהָמה, ְלַחּיָ
ל, ּוְלעֹופֹות ְרֶצה ַמה ּכָ ּיִ ֶ ל ֵמֶהם ּוַמְפִקיר, ׁשּ  ַמה ּכָ
ְרֶצה ּיִ ֶ ר ֹקֶדם, ׁשּ ֵ ַעׂשּ ּיְ ְמרוּ  ְוִאם. ׁשֶ י ַעל ַאף, ּגָ ּלֹא ּפִ  ׁשֶ
עוּ  רלְ  ִנְקּבְ  ִלְבֵהָמה ַיֲאִכיל ְוֹלא ַיְפִקיר ֹלא, ַמֲעׂשֵ
ה ר ַעד, ֶקַבע ֲאִכיַלת ּוְלעֹופֹות ּוְלַחּיָ ֵ ַעׂשּ ּיְ ר. ׁשֶ  ּוֻמּתָ

ֶבל ִמן ֲעַראי ִלְבֵהָמה ְלַהֲאִכיל תֹוךְ  ַוֲאִפּלוּ , ַהּטֶ  ּבְ
ִית ִקיֵעי ּוַמֲאִכיָלה, ַהּבַ ם ַעד ָעִמיר ּפְ ֲעׂשֵ ּיַ   :ֲחִבילֹות ׁשֶ

ָחֵצר ָהעֹוֶמֶדת ֵאָנהתְּ . פט הּ  אֹוֵכל, ּבְ ּנָ , ַאַחת ַאַחת ִמּמֶ
ב, ֵצֵרף ְוִאם. ּוָפטּור ר ַחּיָ ַמֲעׂשֵ ה. ּבְ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

ָהָיה, ֲאמּוִרים ׁשֶ ְרַקע עֹוֵמד ּכְ ּקַ  ָעָלה ִאם ֲאָבל. ּבַ
ֵאָנה ְלֹראשׁ  א, ַהּתְ ם ְואֹוֵכל ֵחיקוֹ  ְמַמּלֵ ֵאין, ׁשָ  ֲאִויר ׁשֶ
ר קֹוֵבעַ  ָחֵצר   :ְלַמֲעׂשֵ

ָחֵצר עֹוֶמֶדת ָהְיָתה. צ ה ְונֹוָטה ּבֶ ּנָ  אֹוֵכל ֶזה ֲהֵרי, ַלּגִ
הּ  ּנָ ה ִמּמֶ ּנָ ּגִ ַדְרּכוֹ  ּבַ ִאּלוּ , ּכְ ה ְנטּוָעה ָהְיָתה ּכְ ּנָ ּגִ . ּבַ
ה ְנטּוָעה ָהְיָתה ּנָ ּגִ ְנטּוָעה ֶזה ֲהֵרי, ֶלָחֵצר ְונֹוָטה ּבַ  ּכִ
ָחֵצר ֵאינוֹ  ּבְ ם אֹוֵכל ׁשֶ א ׁשָ   :ַאַחת ַאַחת ֶאּלָ

ֶפן. צא טּוָעה ּגֶ ּנְ ָחֵצר ׁשֶ ל ֶאת ִיּטֹל ֹלא, ּבֶ ּכֹול ּכָ  ָהֶאׁשְ
ֶאָחד א, ְוֹיאַכל ּכְ ר ֶאּלָ ִרּמֹון ְוֵכן. ַאַחת ַאַחת ְמַגְרּגֵ , ּבְ

ל ֶאת ִיּטֹל ֹלא א, ָהִרּמֹון ּכָ  ָהִרּמֹון ֶאת ּפֹוֵרט ֶאּלָ
ִאיָלן ֶרט ְואֹוֵכל, ּבָ ם ַהּפֶ ָ יחַ  ְוֵכן. ִמׁשּ ֲאַבּטִ  סֹוְפתוֹ , ּבַ
ְרַקע ּקַ ם ְואֹוְכלוֹ , ּבַ   :ׁשָ

ּכֹול אֹוֵכל ָהָיה. צב ֶאׁשְ ה ּבְ ּנָ ּגִ ה ִמן ְוִנְכַנס, ּבַ ּנָ  ַהּגִ
י ַעל ַאף, ֶלָחֵצר ָצא ּפִ ּיָ  ַעד ִיְגֹמר ֹלא ֶהָחֵצר ִמן ׁשֶ

ר ֵ ַעׂשּ ּיְ   :ׁשֶ

ר. צג ְסּבָ רּועַ  ּכֻ ָחֵצר ַהּזָ , ְואֹוְכלוֹ  ָעֶלה הָעלֶ  ְמַקְרֵסם, ּבְ
ב, ֵצֵרף ְוִאם ר ַחּיָ ֵ ל ְוֵכן. ְלַעׂשּ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

רֹות ַהּלֹוֵקחַ . צד ין ּפֵ לּוׁשִ עוּ , ְלָאְכָלן ּתְ ר ִנְקּבְ , ְלַמֲעׂשֵ
מוֹ  ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ ְבעוּ  ּוֵמֵאיָמַתי. ׁשֶ ן, ִיּקָ ּתֵ ּיִ ֶ ִמים ִמׁשּ  ַאף, ּדָ
י ַעל ּלֹא ּפִ ךְ  ׁשֶ   :ָמׁשַ

ּלֹא ֲהֵרי. צה ִמים ָנַתן ׁשֶ יחַ  ּבֹוֵרר ְוָהָיה ּדָ  ּבֹוֵרר, ּוַמּנִ
יחַ  ל ֲאִפּלוּ , ּוַמּנִ ּלוֹ  ַהּיֹום ּכָ י ַעל ְוַאף, ּכֻ ַמר ּפִ ּגָ  ׁשֶ
ִלּבוֹ  ח ּבְ ב ֹלא, ִלּקַ ר ִנְתַחּיֵ ֵ  ְיֵרא ָהָיה ְוִאם. ְלַעׂשּ
ַמִים ַמר, ׁשָ ּגָ ֶ ִלּבוֹ  ִמׁשּ ר ּבְ ֵ ךְ  ְוַאַחר ְמַעׂשּ  ַיֲחִזיר ּכָ
  :ְלַהֲחִזיר ָרָצה ִאם, ַלּמֹוֵכר

ר ַהּלֹוֵקחַ . צו ְמֻחּבָ ְרַקע ּבִ ַקח אוֹ , ַלּקַ ּלָ לּושׁ  ׁשֶ ֹלחַ  ּתָ  ִלׁשְ
עוּ  ֹלא, ַלֲחֵברוֹ    :ֲעַראי ֵמֶהם ֶלֱאֹכל לוֹ  ְוֵישׁ , ִנְקּבְ

' ה ּבוֹ  ִלי ְוֵתן ֶזה ִאיָסר ְלךָ  ֵהא: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. צז
ֵאִנים  ְוִאם. ּוָפטּור, ַאַחת ַאַחת אֹוֵכל ֶזה ֵריהֲ , ּתְ
ב, ֵצֵרף ר ַחּיָ ֵ ִרים ֶזה ִאיָסר ְלךָ  ֵהא. ְלַעׂשּ ֶעׂשְ ֵאִנים ּבְ  ּתְ

ָאֹבר ּכֹול. ְואֹוֵכל, ַאַחת ַאַחת ּבֹוֵרר, ִלי ׁשֶ ֶאׁשְ  ּבְ
ָאֹבר ר, ִלי ׁשֶ ּנוּ  ְמֻגְרּגָ ִאיָלן ִמּמֶ ִרּמֹון. ְואֹוֵכל, ּבָ  ּבְ
ָאֹבר ִאיָלן ְרטוֹ ּפוֹ , ִלי ׁשֶ יחַ . ְואֹוֵכל, ּבָ ֲאַבּטִ ָאֹבר ּבַ  ׁשֶ

ְרַקע סֹוֵפת, ִלי ּקַ ֵאִנים ֶאת ָקַצץ ְוִאם. ְואֹוֵכל, ּבַ  ַהּתְ
ַצץ אוֹ , ְוֵצְרָפם ּקָ ּכֹול ׁשֶ יחַ  אוֹ  ָהֶאׁשְ ב, ָהֲאַבּטִ  ַחּיָ
ר ֵ ֲהֵרי, ְלַעׂשּ א ָקָנה ֹלא ׁשֶ ְתָלשׁ  ֶאּלָ  ָאַמר ִאם ֲאָבל. ַהּנִ
ִרים ִאיָסר ְלךָ  ֵהא: ֵליהּ  ֶעׂשְ ֵאִנים ּבְ ֵני, ֵאּלוּ  ּתְ ׁשְ  ּבִ

ּכֹולֹות ֵני, ֵאּלוּ  ֶאׁשְ ׁשְ ֵני, ֵאּלוּ  ִרּמֹוִנים ּבִ ׁשְ יִחים ּבִ  ֲאַבּטִ
ַדְרּכוֹ  קֹוֵצץ ֵאּלוּ  ּלֹא, ּוָפטּור, ֲעַראי ְואֹוֵכל, ּכְ  ׁשֶ

עוּ  ח ִנְקּבְ ּקָ ּמִ ֲהֵרי, ּבַ ר ְלָקָחן ׁשֶ ְמֻחּבָ   :ּבִ

ֲחִלי. צח , ֶלֱאֹכל ְוֶזה ֶלֱאֹכל ֶזה, ֲחֵברוֹ  ִעם ףַהּמַ
ֵניֶהם עוּ  ׁשְ רֹות ִנְקּבְ ֲהֵרי, ְלַמַעׂשְ ָתלּושׁ  ָלְקחוּ  ׁשֶ  ֶזה. ּבְ
ֵניֶהם, ַלְקצֹות ְוֶזה ַלְקצֹות עוּ  ֹלא ׁשְ ֵאין, ִנְקּבְ ֶכר ׁשֶ  ַהּמֶ
ָבר קֹוֵבעַ  ּלֹא ּדָ רֹות ָהֶאָחד ָלַקח. ְמַלאְכּתוֹ  ִנְגְמָרה ׁשֶ  ּפֵ
ֶהֱחלִ  , ְלַהְקצֹוָתן ֲחִליֵפיֶהן ָהֶאָחד ְוָלַקח, ַלֲאִכיָלה, יףׁשֶ
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ַקח ֶזה ּלָ ב ַלֲאִכיָלה ׁשֶ ר ַחּיָ ֵ ַקח ְוֶזה, ְלַעׂשּ ּלָ  ְלַהְקצֹות ׁשֶ
ע ֹלא ר ִנְקּבַ   :ְלַמֲעׂשֵ

ָהָיה ָהֶאֶרץ ַעם. צט ּוק עֹוֵבר ׁשֶ ׁשּ  ָלֶכם ְטלוּ : ְוָאַמר ּבַ
ֵאִנים ָנה ֵאיןשֶׁ , ּוְפטּוִרים אֹוְכִלים, ּתְ ּתָ   :קֹוַבַעת ַהּמַ

ֹוֵכר. ק רֹות ִעּמוֹ  ַלֲעׂשֹות ַהּפֹוֲעִלים ֶאת ַהׂשּ ּפֵ ין, ּבַ  ּבֵ
ין ְתלּוׁשִ ין ּבִ ִרין ּבֵ ְמֻחּבָ  ִמן ֶלֱאֹכל ָלֶהם ְוֵישׁ  הֹוִאיל, ּבִ
ה ַהּתֹוָרה ּמֶ ֵהם ּבַ ים ׁשֶ  אֹוְכִלים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, עֹוׂשִ
ר ִמן ּוְפטּוִרין ֲעׂשֵ ֶהם ִהְתָנה םְואִ . ַהּמַ ּיֹאְכלוּ  ִעּמָ  ַמה ׁשֶ

ּלֹא ֶ ָתה ׁשּ גֹון, ּתֹוָרה ָלֶהם ִזּכְ ִהְתָנה ּכְ  ַהּפֹוֵעל ׁשֶ
ּיֹאְכלוּ  ָניו ׁשֶ ּיֹאַכל אוֹ , ִעּמוֹ  ּבָ נוֹ  ׁשֶ ָכרוֹ  ּבְ ׂשְ  אוֹ , ּבִ
ּיֹאַכל ַמר ַאַחר ׁשֶ ָתלּושׁ  ְמַלאְכּתוֹ  ּגְ  ָאסּור ֶזה ֲהֵרי, ּבְ
ר ַעד ֶלֱאֹכל ֵ ַעׂשּ ּיְ ֵני ְואֹוֵכל הֹוִאיל, ׁשֶ ַנאי ִמּפְ  ֲהֵרי ַהּתְ

לֹוֵקחַ  ֶזה   :ּכְ

ֶדה ְמָלאָכה לוֹ  ַלֲעׂשֹות ּפֹוֲעִלים ַהּמֹוִציא. קא ָ ׂשּ , ּבַ
ְזַמן ֵאין ּבִ רֹות אֹוְכִלים, ְמזֹונֹות ָעָליו ָלֶהם ׁשֶ  ִמּפֵ

ֶדה ָ ׂשּ ּבַ ר ִמן ּוְפטּוִרים ׁשֶ ֲעׂשֵ ּלֹא ְוהּוא. ַהּמַ  ִנְגְמָרה ׁשֶ
 ֹלא, ְמזֹונֹות ָעָליו ָלֶהם ֵישׁ  ִאם ֲאָבל. אְכָתןְמלָ 

י ַעל ְוַאף, ֹיאְכלוּ  ּלֹא ּפִ ֵאין, ְמָלאְכָתן ִנְגְמָרה ׁשֶ  ׁשֶ
ֶבל ִמן חֹוב ּפֹוְרִעין ֵאָנה ַאַחת ַאַחת אֹוְכִלים. ַהּטֶ , ֵמַהּתְ
ה ִמן ְוֹלא ַהַסל ִמן ֹלא ֲאָבל ּפָ ְקֶצה ִמן ְוֹלא ַהּקֻ   :ַהּמֻ

ל ֶאָחד. קב ֵ ֹוֵלק ְוֶאָחד ַהְמַבׁשּ  קֹוֵבעַ , ַהּכֹוֵבשׁ  ְוֶאָחד ַהׁשּ
ר ן ֲאָבל. ְלַמֲעׂשֵ ֵ רֹות ֶאת ַהְמַעׁשּ יָרן ַעד ַהּפֵ ִהְכׁשִ , ׁשֶ

  :ָסֵפק ֶזה ֲהֵרי

רֹות ַהּטֹוֵמן. קג ֲאָדָמה ּפֵ ֶבל אוֹ , ּבָ ּזֶ ֶבן אוֹ , ּבַ ּתֶ  ַעד, ּבַ
יָרם ִהְכׁשִ עוּ  ֹלא ַלֲאִכיָלה ׁשֶ רְלמַ  ִנְקּבְ   :ֲעׂשֵ

יל ַיִין ַהּנֹוֵתן. קד ַתן אוֹ , ַחם ְלַתְבׁשִ ּנָ ֶמן ׁשֶ  ִלְקֵדָרה ׁשֶ
ס ִאְלּפָ ֵהן, ּבְ ׁשֶ ִחין ּכְ עוּ , ְמֻרּתָ ר ִנְקּבְ   :ְלַמֲעׂשֵ

ַמִים ַיִין ָמַזג. קה ין ּבְ ע, ַחּמִ  לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין. ִנְקּבַ
ל ִאם ֵ ׁשּ ִין ּבִ ַגת ַוֲאִפּלוּ . ַהּיַ ּתֹותלִ  ָאסּור ּבְ ּנוּ  ׁשְ  ַעד ִמּמֶ

ר ֵ ַעׂשּ ּיְ   :ׁשֶ

ּכֹול ַהסֹוֵחט. קו ע, ַהּכֹוס ְלתֹוךְ  ֶאׁשְ  ְלתֹוךְ . ִנְקּבָ
ְמחּוי ע ֵאינוֹ , ַהּתַ   :ִנְקּבָ

רֹות ַהּמֹוֵלחַ . קז ֶדה ּפֵ ָ ׂשּ עוּ , ּבַ יִתים ָטַבל. ִנְקּבְ  ַאַחת ַהּזֵ
ֶמַלח ַאַחת טּור, ְוָאַכל ּבְ   :ּפָ

ֵדי יִתיםזֵ  ַהּפֹוֵצעַ . קח ֵצא ּכְ ּיֵ ָרף ׁשֶ ָ טּור, ֵמֶהם ַהׂשּ   :ּפָ

ֲעָטן ֵזיִתים ַהּנֹוֵטל. קט ֶמַלח ַאַחת ַאַחת טֹוֵבל, ֵמַהּמַ  ּבְ
ב, ְלָפָניו ְוָנַתן ָמַלח ְוִאם. ְואֹוֵכל ל ְוֵכן. ַחּיָ ּיֹוֵצא ּכָ  ּכַ
ֶזה   :ּבָ

רֹות ַהּתֹוֵרם. קי רּוָמה ּפֵ ִריךְ  ּתְ ּצָ  יהָ ַאֲחרֶ  ִלְתֹרם ׁשֶ
ה ִנּיָ ע, ׁשְ ר ִנְקּבָ  ַעד ֲעַראי ֵמֶהם ֹיאַכל ְוֹלא, ְלַמֲעׂשֵ

ּיֹוִציא רּוָמה ׁשֶ ה ַהּתְ ִנּיָ ר ׁשְ ֵ   :ִויַעׂשּ

רֹות. קיא ְגְמָרה ּפֵ ּנִ ָכה ְמָלאְכָתן ׁשֶ  ֵליל ֲעֵליֶהם ְוָחׁשְ
ת ּבָ עוּ , ׁשַ ת ְלַאַחר ֲאִפּלוּ , ֵמֶהם ֹיאַכל ְוֹלא, ִנְקּבְ ּבָ ַ , ַהׁשּ
יְּ  ַעד רׁשֶ ֵ   :ַעׂשּ

ינֹוקֹות. קיב ְמנוּ  ּתִ ּטָ ֵאִנים ׁשֶ ת ּתְ ּבָ ְכחוּ  ְלׁשַ ָרן ְוׁשָ ְ , ְלַעׂשּ
ת ְלמֹוָצֵאי ֹיאְכלוּ  ֹלא ּבָ רוּ  ַעד ׁשַ ְ ַעׂשּ ּיְ   :ׁשֶ

ֵאָנה. קיג ָהְיָתה ּתְ ירֹוֶתיהָ  ֶלֱאֹכל לוֹ  ְמֻיֶחֶדת ׁשֶ  ּפֵ
ת ּבָ ׁשַ ט, ּבְ הּ  ְוִלּקֵ ּנָ ָלה ִמּמֶ ְלּכָ ר ַעד לֹיאכַ  ֹלא, ּכַ ֵ ַעׂשּ ּיְ , ׁשֶ
ת ְמֻיָחִדים ֵאּלוּ  ּוֵפרֹות הֹוִאיל ּבָ ת ְלׁשַ ּבָ ַ   :קֹוַבַעת ְוַהׁשּ

ּכֹול אֹוֵכל ָהָיה. קיד ֶאׁשְ ָכה ּבָ ת ֵליל ָעָליו ְוָחׁשְ ּבָ , ׁשַ
ת ֲאִכיָלתוֹ  ִיְגֹמר ֹלא ּבָ ׁשַ ר ַעד ּבְ ֵ ַעׂשּ ּיְ ָחן ְוִאם. ׁשֶ  ִהּנִ

ת ְלַאַחר ּבָ ַ   :ֹוְמרוֹ גּ  ֶזה ֲהֵרי, ַהׁשּ

ל. קטו ָאסּור ּכָ ְתרּוָמה ֶלֱאֹכל ְלָזִרים ׁשֶ גֹון, ּבִ  ּכְ
ְרִעיִנין ֶהן ְוַכּיֹוֵצא ַהּגַ ךְ , ּבָ ֶבל ְלָאְכלוֹ  ָאסּור ּכָ  ֵמַהּטֶ
ר ֲעׂשֵ ּלֹא ְוַהּמַ ָלה ׁשֶ רּוָמתוֹ  ִנּטְ ר ּתְ ִני ּוַמֲעׂשֵ שׁ  ׁשֵ  ְוֶהְקּדֵ
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ּלֹא ר ְוָכל. ִנְפּדוּ  ׁשֶ ּתָ ּמֻ ְתרּוָמה ְלָאְכלוֹ  ְלָזִרים ׁשֶ , ּבִ
ָבִרים ךְ , ֵאּלוּ  ִמּדְ ר ּכָ ֶטֶבל ֻמּתָ ר ּבְ ּלֹא ּוַמֲעׂשֵ ָלה ׁשֶ  ִנּטְ
רּוָמתוֹ  ר ּתְ ִני ּוַמֲעׂשֵ שׁ  ׁשֵ ּלֹא ְוֶהְקּדֵ   :ִנְפּדוּ  ׁשֶ

ְדִליִקין ֵאין. קטז ֶטֶבל ּמַ ין ֵאין. ָטֵמא ּבְ ֶבל ְמַחּפִ ּטֶ . ּבַ
ֶבל ֶאת זֹוְרִעין ְוֵאין רֹות ִפּלוּ ַואֲ . ַהּטֶ ּלֹא ּפֵ  ִנְגְמָרה ׁשֶ

ר ַעד ֵמֶהם ִלְזֹרעַ  ָאסּור ְמָלאְכָתן ֵ ַעׂשּ ּיְ ה. ׁשֶ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ
ְתבּוָאה, ֲאמּוִרים ֶהן ְוַכּיֹוֵצא ְוִקְטִנּיֹות ּבִ  ֲאָבל, ּבָ
ָתִלים ָהעֹוֵקר שׁ  ׁשְ ּיֵ ֶהם ׁשֶ רֹות ּבָ קֹום ּפֵ  ְלָמקֹום ִמּמָ
תֹוךְ  ֵדהוּ  ּבְ ר הזֶ  ֲהֵרי, ׂשָ זֹוֵרעַ  ְוֵאינוֹ , ֻמּתָ , ֶטֶבל ּכְ
ֲהֵרי רֹות ָאַסף ֹלא ׁשֶ  ּוְצנֹונֹות ֶלֶפת ָהעֹוֵקר ְוֵכן. ַהּפֵ

ָתָלם ָמקֹום ּוׁשְ ן ִאם, ַאֵחר ּבְ ּוֵ גּוָפן ְלהֹוִסיף ִנְתּכַ , ּבְ
ר ָתָלם ְוִאם. ֻמּתָ ֵדי ׁשְ ְקׁשוּ  ּכְ ּיִ ח ׁשֶ ַרע ְוִיּקַ ֶהם ַהּזֶ ּלָ , ׁשֶ
ֵני, ָאסּור זֹוֵרעַ  הּואשֶׁ  ִמּפְ ים ּכְ עֹוִרים אוֹ  ִחּטִ ל ׂשְ  ׁשֶ
  :ֶטֶבל

א ֶטֶבל מֹוְכִרין ֵאין. קיז  ְוָאסּור. ּוְלָחֵבר, ְלֹצֶרךְ  ֶאּלָ
ֹלח א, ְלָחֵבר ָחֵבר ַוֲאִפּלוּ , ֶטֶבל ִלׁשְ ּמָ  ַעל ֶזה ִיְסְמכוּ  ׁשֶ

  :ֶטֶבל ְוֹיאַכל ֶזה

רֹות ַהּמֹוֵכר. קיח  ְמַנת ַעל: אֹוֵמר מֹוֵכר, ַלֲחֵברוֹ  ּפֵ
ֵהם י ֶטֶבל ׁשֶ י ֹלא: ָאַמר ְולֹוֵקחַ , ָמַכְרּתִ ךָ  ָלַקְחּתִ  ִמּמְ
א רֹות ֶאּלָ ָ ן ַהּמֹוֵכר ֶאת ּכֹוִפין, ְמֻעׂשּ  הּוא ְקָנס, ְלַתּקֵ
ֵני, לוֹ  ַכר ִמּפְ ּמָ   :ֶטֶבל ׁשֶ

ֶבל חֹוב ּפֹוְרִעין ֵאין. קיט ֵני, ֵמַהּטֶ הּוא ִמּפְ מֹוְכרוֹ  ׁשֶ   :ּכְ

ֵני ֶטֶבל ֵקחַ ַהּלוֹ . קכ ְ ר, ְמקֹומֹות ִמׁשּ ֵ ה ְמַעׂשּ   :ֶזה ַעל ִמּזֶ

ֶדה ַהחֹוֵכר. קכא ר, ּכֹוָכִבים ֵמָהעֹוֵבד ׂשָ ֵ  ְונֹוֵתן ְמַעׂשּ
ל. לוֹ  ֵדה ְוַהְמַקּבֵ ר, ּכֹוָכִבים ֵמָהעֹוֵבד ֲאבֹוָתיו ׂשְ ֵ  ְמַעׂשּ

  :לוֹ  ְונֹוֵתן

ְקחוּ  ֵלִוי אוֹ  ּכֵֹהן. קכב ּלָ רֹות ׁשֶ ָרֵאלִמיִּ  ּפֵ  ַאֵחר ׂשְ
ְגְמָרה ּנִ רּוָמה מֹוִציִאין, ְמָלאְכָתן ׁשֶ רֹות ַהּתְ ַעׂשְ  ְוַהּמַ
ם ְלֹכֲהִנים אֹוָתם ְונֹוְתִנים ִמיֵדיֶהם   :ֲאֵחִרים ְוִלְלִוּיִ

ְכרוּ  ֵלִוי אוֹ  ּכֵֹהן. קכג ּמָ רֹות ׁשֶ ים ּפֵ לּוׁשִ  ֹקֶדם, ּתְ
ֵמר ּגָ ּתִ  ָמַכר ִאם לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, ְמָלאְכָתן ׁשֶ
ר ְמֻחּבָ רּוָמה ֲהֵרי, ּבִ ר ַהּתְ ֲעׂשֵ ֶהם ְוַהּמַ ּלָ   :ׁשֶ

ֵדהוּ  ַהּנֹוֵתן. קכד ָלה ׂשָ ַקּבָ  ְלִמי אוֹ  ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ּבְ
ֵאינוֹ  רֹות ַעל ֶנֱאָמן ׁשֶ ַעׂשְ י ַעל ַאף, ַהּמַ ּלֹא ּפִ אוּ  ׁשֶ  ּבָ
רֹות ְלעֹוַנת ַעׂשְ ר ָצִריךְ  ַהּמַ ֵ  ְלַעם ָתָנהּ נְ . ָיָדם ַעל ְלַעׂשּ
ּלֹא ַעד, ָהָאֶרץ אוּ  ׁשֶ רֹות ְלעֹוַנת ּבָ ַעׂשְ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ַהּמַ
ר ֵ אוּ . ָיָדם ַעל ְלַעׂשּ ּבָ ֶ רֹות ְלעֹוַנת ּוִמׁשּ ַעׂשְ  ָצִריךְ , ַהּמַ
ר ֵ יַצד. ָיָדם ַעל ְלַעׂשּ ה הּוא ּכֵ  ַהּגֶֹרן ַעל עֹוֵמד, עֹוׂשֶ
שׁ  ְוֵאינוֹ , ְונֹוֵטל ָאְכלוּ  ְלַמה חֹוׁשֵ ֶ ֵאין, ׁשּ  ָאנוּ  ׁשֶ

  :ָלֶהם ַאְחָרִאים

ֶאָחד. קכה ֵרי ּבְ ִתׁשְ ָנה ֹראשׁ  הּוא ּבְ ָ ר ַהׁשּ  ְלַמֲעׂשַ
בּוָאה ָבט וּ "ּוְבט. ִויָרקֹות ְוִקְטִנּיֹות ּתְ ׁשְ  ֹראשׁ  הּוא, ּבִ
ָנה ָ ר ַהׁשּ יַצד. ָהִאיָלנֹות ְלַמֲעׂשַ בּוָאה, ּכֵ  ְוִקְטִנּיֹות ּתְ

יעוּ  ִהּגִ רֹותַהמַּ  ְלעֹוַנת ׁשֶ ָנה ֹראשׁ  ִלְפֵני ַעׂשְ ָ ל ַהׁשּ  ׁשֶ
ית ִליׁשִ י ַעל ַאף, ׁשְ ְגְמרוּ  ּפִ ּנִ ית ְוֶנֶאְספוּ  ׁשֶ ִליׁשִ ְ ׁשּ , ּבַ
ין ר ֵמֶהן ַמְפִריׁשִ ִני ַמֲעׂשֵ רֹות ְוֵכן. ׁשֵ אוּ  ָהִאיָלן ּפֵ ּבָ  ׁשֶ
רֹות ְלעֹוַנת ַעׂשְ ָבט וּ "ט ֹקֶדם ַהּמַ ׁשְ ל ּבִ ית ׁשֶ ִליׁשִ , ׁשְ

י ַעל ַאף ְגְמרוּ שֶׁ  ּפִ ךְ  ַאַחר ְוֶנֶאְספוּ  ּנִ סֹוף ּכָ ָנה ּבְ  ׁשָ
ית ִליׁשִ ִרין, ׁשְ ְ ָעַבר ִמְתַעׂשּ ין ְלׁשֶ ר ֵמֶהם ּוַמְפִריׁשִ  ַמֲעׂשֵ

ִני אוּ  ִאם ְוֵכן. ׁשֵ רֹות ְלעֹוַנת ּבָ ַעׂשְ  וּ "ט ֹקֶדם ַהּמַ
ָבט ׁשְ ל ּבִ י ַעל ַאף, ְרִביִעית ׁשֶ ְגְמרוּ  ּפִ ּנִ  ְוֶנֶאְספוּ  ׁשֶ

ְרִביִעית ין, ּבָ ר ֵמֶהם ַמְפִריׁשִ אוּ  ְוִאם. ָעִני ַמֲעׂשֵ  ּבָ
רֹות ְלעֹוַנת ַעׂשְ ָבט וּ "ט ַאַחר ַהּמַ ׁשְ ִרין, ּבִ ְ  ִמְתַעׂשּ
א   :ְלַהּבָ
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ָרק. קכו ַעת, ַהּיָ ׁשְ ּורוֹ  ְלִקיָטתוֹ  ּבִ יַצד, ִעׂשּ  ִאם, ּכֵ
יֹום ִנְלַקט ָנה ֹראשׁ  ּבְ ָ ל ַהׁשּ ית ׁשֶ ִליׁשִ י ַעל ַאף, ׁשְ  ּפִ
א ּבָ רֹות ְלעֹוַנת ׁשֶ ַעׂשְ ה ְוִנְגַמר ַהּמַ ִנּיָ ְ ׁשּ ין, ּבַ  ַמְפִריׁשִ
ּנוּ  ר ִמּמֶ ְרִביִעית ִנְלַקט ְוִאם. ָעִני ַמֲעׂשַ ר, ּבָ  ַמֲעׂשֵ
ִני ְלַבד, ָהֶאְתרֹוג ְוֵכן. ׁשֵ ָאר ּבִ ְ רֹות ִמׁשּ  ֲהֵרי, ָהִאיָלן ּפֵ
ָיָרק הּוא ין, ְלִקיָטתוֹ  ַאַחר ְוהֹוְלִכין ּכְ ר ּבֵ  יןבֵּ  ְלַמֲעׂשֵ

ִביִעית יַצד. ִלׁשְ ית ִנְלַקט ִאם, ּכֵ ִליׁשִ ְ ׁשּ  וּ "ט ַאַחר ּבַ
ָבט ׁשְ ין, ּבִ ּנוּ  ַמְפִריׁשִ ר ִמּמֶ י ַעל ַאף ָעִני ַמֲעׂשַ  ּפִ

ְגְמָרה ּנִ ה ׁשֶ ִנּיָ ְ ׁשּ ְרִביִעית ִנְלַקט ִאם ְוֵכן. ּבַ  וּ "ט ֹקֶדם ּבָ
ָבט ׁשְ ין, ּבִ ּנוּ  ַמְפִריׁשִ ר ִמּמֶ הּ  טִנְלקַ . ָעִני ַמֲעׂשַ  ַאַחר ּבָ

ָבט וּ "ט ׁשְ ין, ּבִ ּנוּ  ַמְפִריׁשִ ר ִמּמֶ ִני ַמֲעׂשֵ י ַעל ְוַאף. ׁשֵ  ּפִ
הֹוְלִכין ת ֶאְתרֹוג, ְלִקיָטתוֹ  ַאַחר ׁשֶ ית ּבַ ִ ׁשּ ְכְנָסה ׁשִ ּנִ  ׁשֶ
ִביִעית ְ ִית ָהְיָתה ֲאִפּלוּ , ַלׁשּ ּזַ ית ּכַ ר ְוַנֲעׂשֵ ּכָ ּכִ ֶבת, ּכַ  ַחּיֶ
רֹות ַמַעׂשְ   :ּבְ

ל ְביֹונֹותָהאֶ . קכז  ָהִאיָלן ָחְמֵרי ֲעֵליֶהם נֹוְתִנין ָצָלף ׁשֶ
ִאם, ְזָרִעים ְוָחְמֵרי ָנה ָהיוּ  ׁשֶ ָ ה ִמׁשּ ִנּיָ ְכְנָסה ׁשְ ּנִ  ׁשֶ

ית ִליׁשִ ְ ָבט וּ "ט ֹקֶדם ְוִנְלְקטוּ  ַלׁשּ ׁשְ ין, ּבִ ר ַמְפִריׁשִ  ַמֲעׂשֵ
ךְ  ְוַאַחר ִראׁשֹון ר ַמְפִרישׁ  ּכָ  ְוַאֵחר, ּופֹוֶדהוּ  ַאֵחר ַמֲעׂשֵ
ּפֹוֶדהוּ  ים נֹוְתנוֹ  ׁשֶ   :ַלֲעִנּיִ

רֹות. קכח ָנה ּפֵ ה ׁשָ ִנּיָ ְתָעְרבוּ  ׁשְ ּנִ ֵפרֹות ׁשֶ ית ּבְ ִליׁשִ , ׁשְ
ל אוֹ  ית ׁשֶ ִליׁשִ ְרִביִעית ׁשְ . ָהֹרב ַאַחר הֹוְלִכים, ּבָ

ין, ְלֶמֱחָצה ֶמֱחָצה ר ַמְפִריׁשִ ִני ַמֲעׂשֵ  ֲאָבל, ַהּכֹל ִמן ׁשֵ
ר ֹלא ר, יָענִ  ַמֲעׂשַ ֲעׂשֵ ּמַ ִני ׁשֶ ֲהֵרי, ָחמּור ׁשֵ  הּוא ׁשֶ

ר, ָקדֹושׁ  רֹות ְוֵכן. ֹחל ָעִני ּוַמֲעׂשַ ֵהן ּפֵ  ִאם ָסֵפק ׁשֶ
רֹות ה ּפֵ ִנּיָ רֹות אוֹ  ֵהם ׁשְ ית ּפֵ ִליׁשִ  ֵמֶהם ַמְפִרישׁ , ׁשְ
ר ִני ַמֲעׂשֵ   :ׁשֵ

ל. קכט טּור ּכָ ר ַהּפָ ֲעׂשֵ טּור, ִראׁשֹון ִמּמַ ר ּפָ ֲעׂשֵ  ִמּמַ
נִ  ב ְוָכל. ֶהָעִני ּוִמן יׁשֵ ַחּיָ ִראׁשֹון ׁשֶ ב, ּבָ ֵניֶהם ַחּיָ ׁשְ . ּבִ
ר מֹוִציא ַהּתֹוֵרם ְוָכל ֵאינוֹ  ְוָכל. ַמֲעׂשֵ  ֵאינוֹ , ּתֹוֵרם ׁשֶ

ר מֹוִציא ִאם ִמי ְוָכל. ַמֲעׂשֵ ַרם ׁשֶ רּוָמתוֹ  ּתָ רּוָמה ּתְ , ּתְ
ךְ  ר ִאם ּכָ ֵ ר הּוא ֲהֵרי ִעׂשּ ֵאין ִמי ְוָכל. ַמֲעׂשֵ  ׁשֶ

רּוָמתוֹ  רּוָמה ּתְ ךְ , ּתְ ר הֹוִציא ִאם ּכָ ר ֵאינוֹ  ַמֲעׂשֵ   :ַמֲעׂשֵ

רֹות. קל הֹוִציא ּפֵ ר ֵמֶהם ׁשֶ ְבעוּ  ֹקֶדם ִראׁשֹון ַמֲעׂשֵ ּקָ ּיִ  ׁשֶ
ר ּיֹוִציא ֹקֶדם ֲעַראי ֵמֶהם אֹוֵכל ֶזה ֲהֵרי, ְלַמֲעׂשֵ  ׁשֶ
ר ִני ַמֲעׂשֵ ֵאין, ׁשֵ ִני קֹוֵבעַ  ָהִראׁשֹון ׁשֶ ֵ  לֲאבָ . ַלׁשּ

עוּ  ְקּבְ ּנִ ֶ ר ִמׁשּ י ַעל ַאף, ְלַמֲעׂשֵ הֹוִציא ּפִ  ֶאת ׁשֶ
ּיֹוִציא ַעד ֲעַראי ֵמֶהם ֶלֱאֹכל ָאסּור, ָהִראׁשֹון  ֶאת ׁשֶ
ִני ֵ ר ֶאת אוֹ  ַהׁשּ   :ָעִני ַמֲעׂשַ

בוּ  ֹלא. קלא ר ְלַהְפִרישׁ  ִחּיְ ִני ַמֲעׂשֵ סּוְרָיא ׁשֵ   :ּבְ

ר. קלב ִני ַמֲעׂשֵ  ֵמחֹוַמת ִלְפִנים יוִלְבָעלָ  ֶנֱאָכל ׁשֵ
ַלִים ֱאַמר, ְירּוׁשָ ּנֶ קֹום ֱאֹלֶהיךָ ' ה ִלְפֵני ְוָאַכְלתָּ : ׁשֶ ּמָ  ּבַ

ר ְפֵני ְונֹוֵהג' וגו ִיְבַחר ֲאׁשֶ ִית ּבִ ּלֹא ַהּבַ ְפֵני ְוׁשֶ  ּבִ
ִית ַלִים ֶנֱאָכל ֵאינוֹ  ֲאָבל, ַהּבַ ירּוׁשָ א ּבִ ְפֵני ֶאּלָ  ּבִ
ִית ֱאַמר, ַהּבַ ּנֶ ר: ׁשֶ ךָ  ָגְנךָ דְּ  ַמְעׂשַ ירׁשְ  ּוְבֹכֹרת ְוִיְצָהֶרךָ  ּתִ
ָקְרךָ  י ְוֹצאֶנךָ  ּבְ מּוָעה ִמּפִ ְ כֹור ַמה, ָלְמדוּ  ַהׁשּ  ֵאינוֹ  ּבְ
א ֶנֱאָכל ְפֵני ֶאּלָ ִית ּבִ ר ַאף, ַהּבַ ִני ַמֲעׂשֵ  ֵיָאֵכל ֹלא ׁשֵ
א ְפֵני ֶאּלָ ִית ּבִ   :ַהּבַ

ַמן. קלג ּזְ ה ּבַ ִני רַמֲעשֵׂ  ִלְפּדֹות ָרָצה ִאם, ַהּזֶ ֵוה ׁשֵ  ׁשְ
ְפרּוָטה ָמֶנה ה, ּבִ ִחּלָ ִליךְ  ּפֹוֶדה, ְלַכּתְ רּוָטה ּוַמׁשְ  ַהּפְ
ם דֹול ַלּיָ ָאר ֲאָבל, ַהּגָ ֲחָקהּ  ָצִריךְ  ְנָהרֹות ִלׁשְ  ְלׁשָ

ה ִחּלָ ל ִאם ְוֵכן. ּתְ ר ִחּלֵ ֵוה ַמֲעׂשֵ ֵוה ַעל ָמֶנה ׁשְ  ׁשְ
רּוָטה רֹות ּפְ ל ֶזה ֲהֵרי, ֲאֵחרֹות ִמּפֵ  ֶאת ְוׂשֹוֵרף, ְמֻחּלָ
רֹות ל ַהּפֵ ִחּלֵ ֵדי, ֲעֵליֶהם ׁשֶ ּלֹא ּכְ ָלה ִיְהיוּ  ׁשֶ ּקָ  ּתַ

  :ַלֲאֵחִרים

עּור. קלד רּוָטה ְוׁשִ ֲחִצי, ּפְ עֹוָרה ּכַ ֶסף ׂשְ ק ּכֶ , ְמֻזּקָ
הּוא ָמָעה ב"ִמל ֵחֶלק ׁשֶ ֶסף ּבְ הּוא ּכֶ  ו"אשפיר ׁשֶ

ָקלוֹ  עוטומאני ׁשְ ּמִ ְרהֶ  ְרִביִעית ׁשֶ  אִנְמצָ , ם"ּדִ
רּוָטה ַהּפְ ִקְטָעא ח"ִממ ֵחֶלק ׁשֶ  ְוָצִריךְ . ְמַעט ְויֹוֵתר ּבְ
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ק רֹות ְלַדְקּדֵ ַהּפֵ ל ׁשֶ ַחּלֵ ּמְ ר ֲעֵליֶהם ׁשֶ ִני ַמֲעׂשֵ ווּ  ׁשֵ ׁשְ ּיִ  ׁשֶ
ךְ    :ְלָפחֹות ּכָ

ם. קלה ׁשֵ ֵאין ּכְ ר אֹוְכִלים ׁשֶ ִני ַמֲעׂשֵ ַמן ׁשֵ ּזְ ה ּבַ  ַהּזֶ
ַלִים ירּוׁשָ ךְ , ּבִ ם אֹותוֹ  ִדיןּפוֹ  ֵאין ּכָ ִלין ְוֵאין, ׁשָ  ְמַחּלְ

ַלִים ִנְכָנס ְוִאם. אֹותוֹ  מֹוְכִרים ְוֵאין, אֹותוֹ  ירּוׁשָ , ּבִ
ַמן ַאף ּזְ ה ּבַ ם אֹותוֹ  מֹוִציִאין ֵאין, ַהּזֶ ָ יִחים ִמׁשּ  ּוַמּנִ

ם אֹותוֹ  ָרֵקב ַעד ׁשָ ּיֵ ין ֵאין ְלִפיָכךְ . ׁשֶ ר ַמְפִריׁשִ  ַמֲעׂשֵ
ִני ַלִים ׁשֵ ירּוׁשָ ַמן ּבִ ּזְ ה ּבַ א, ַהּזֶ רֹות ֶאת מֹוִציִאין ֶאּלָ  ַהּפֵ

ִטְבָלן ין, ָלִעיר חּוץ ּבְ ם אֹותוֹ  ּוַמְפִריׁשִ . ּופֹוֶדהוּ , ׁשָ
ן ְוִאם ם ִהְפִריׁשָ ַמן ׁשָ ּזְ ה ּבַ ה. ֵיָרֵקב, ַהּזֶ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

ר, ֲאמּוִרים ַמֲעׂשֵ ִני ּבְ ּלֹא ׁשֵ , ִנְטָמא ִאם ֲאָבל. ִנְטָמא ׁשֶ
ַלִים אֹותוֹ  ןּפֹוִדי ירּוׁשָ   :ּבִ

ר ַהּפֹוֶדה. קלו ִני ַמֲעׂשֵ רֹות: אֹוֵמר ׁשֵ  ָהֵאּלוּ  ַהּפֵ
לֹות ֵרשׁ  ֹלא ְוִאם. ֵאּלוּ  ָמעֹות ַעל ְמֻחּלָ א, ּפֵ  ֶאּלָ
ְלַבד ָמעֹות ִהְפִרישׁ  ֶנֶגד ּבִ רֹות ּכְ ּיוֹ , ַהּפֵ  ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ , ּדַ
רֹות ְוֵיְצאוּ , ְלָפֵרשׁ  ין ַהּפֵ   :ְלֻחּלִ

ר ַהּפֹוֶדה. קלז ִני ַמֲעׂשֵ ְדיֹון ַעל ו"אקב: ְמָבֵרךְ , ׁשֵ  ּפִ
ר ִני ַמֲעׂשֵ ָלן ְוִאם. ׁשֵ רֹות ַעל ִחּלְ : ְמָבֵרךְ , ֲאֵחרֹות ּפֵ

ר ִחּלּול ַעל ִני ַמֲעׂשֵ ל אוֹ  ְוַהּפֹוֶדה. ׁשֵ ר ְמַחּלֵ ִני ַמֲעׂשֵ  ׁשֵ
ל ַמאי ׁשֶ ָרָכה ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ּדְ   :ּבְ

ר ִדיןּפוֹ  ֵאין. קלח ִני ַמֲעׂשֵ א ׁשֵ ֶכֶסף ֶאּלָ  ִאם ְוֵכן. ּבְ
ָדה ר ּפָ ִני ַמֲעׂשֵ ּלוֹ  ׁשֵ הּוא, ׁשֶ  ִיְהֶיה ֹלא, ֹחֶמשׁ  מֹוִסיף ׁשֶ

א ַהֹחֶמשׁ  ֶסף ֶאּלָ ֶקֶרן, ּכֶ ֶכֶסף ּפֹוֶדה ְוֵאין. ּכְ ֵאינוֹ  ּבְ  ׁשֶ
עַ  א, ַמְטּבֵ ֶכֶסף ֶאּלָ ח ּבְ שׁ  ְמֻפּתָ ּיֵ  אוֹ  צּוָרה ָעָליו ׁשֶ
ָתב ָדה ִאםוְ , ּכְ ָלׁשֹון ּפָ ל ּבְ ֶסף ׁשֶ  ְוהּוא, בוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ּכֶ

ְקָרא ה ֹלא, ֲאִסימֹון ַהּנִ לּום ָעׂשָ ָפחֹות ּפֹוִדין ְוֵאין. ּכְ  ּבְ
רּוָטה ֵני, ִמּפְ הּוא ִמּפְ פֹוֶדה ׁשֶ ֲאִסימֹון ּכְ  ּפֹוִדין ְוֵאין. ּבַ
עַ  ַמְטּבֵ ֵאינוֹ  ּבְ אֹותוֹ  יֹוֵצא ׁשֶ . קֹוםמָ  ּוְבאֹותוֹ  ְזַמן ּבְ
ָמעֹות ּפֹוֶדה ְוֵאינוֹ  ֵאיָנם ּבְ ְרׁשּותוֹ  ׁשֶ ר. ּבִ ֵאין ְוֶאְפׁשָ  ׁשֶ

ָבִרים א ֲאמּוִרים ֵאּלוּ  ּדְ ְזַמן ֶאּלָ ית ּבִ ּבֵ שׁ  ׁשֶ ְקּדָ ם ַהּמִ , ַקּיָ
ו ֲאָבל ֵאין ַעְכׁשָ ר ׁשֶ ִני ַמֲעׂשֵ יד ֵאין, ֶנֱאָכל ׁשֵ  ְלַהְקּפִ
ָכךְ  ל. ּבְ דָּ  ָלחּושׁ  ֵישׁ  ָמקֹום ּוִמּכָ ַמן ְוַאף, ָברּבַ ּזְ ה ּבַ  ַהּזֶ
ה ֹלא ר ִיְפּדֶ ִני ַמֲעׂשֵ א ׁשֵ ֶסף ַעל ֶאּלָ שׁ  ּכֶ ּיֵ עַ  ּבוֹ  ׁשֶ  ַמְטּבֵ

ְרׁשּותוֹ  ְוהּוא, ַהּיֹוֵצא ל אוֹ , ּבִ רֹות ַעל ְיַחּלֵ   :ֲאֵחִרים ּפֵ

ר ַהּפֹוֶדה. קלט ִני ַמֲעׂשֵ ּנוּ  ֹקֶדם ׁשֵ ְפִריׁשֶ ּיַ גֹון, ׁשֶ  ּכְ
ָאַמר ר: ׁשֶ ל ִנישֵׁ  ַמֲעׂשֵ רֹות ׁשֶ דּוי ּפֵ ָמעֹות ּפָ , ֵאּלוּ  ּבְ

לּום ָאַמר ֹלא ר ָקַבע ְוֹלא, ּכְ  ָקַבע ִאם ֲאָבל. ַמֲעׂשֵ
ר: ְוָאַמר הּוא ַמֲעׂשֵ פֹון ׁשֶ ּצָ רֹום אוֹ , ּבַ ּדָ ל, ּבַ  ַעל ְמֻחּלָ
דּוי ֶזה ֲהֵרי, ֵאּלוּ  ָמעֹות   :ּפָ

ה ִמְצַות. קמ ּמֹוִציִאין ַאַחר' ה ִלְפֵני ְלִהְתַוּדֹות ֲעׂשֵ  ׁשֶ
ל נֹות ּכָ ּתָ ֶזַרע ַהּמַ ּבְ ְקָרא ְוֶזהוּ , ָהֶאֶרץ ׁשֶ  ִוּדּוי ַהּנִ

ר ין ְוֵאין. ַמֲעׂשֵ א ֶזה ִוּדּוי ִמְתַוּדִ ָנה ַאַחר ֶאּלָ ָ  ַהׁשּ
ין ְפִריׁשִ ּמַ הּ  ׁשֶ ר ּבָ   :ָעִני ַמֲעׂשַ

ין ֵאיָמַתי. קמא ִמְנָחה, ִמְתַוּדִ יֹום, ּבְ  ָהַאֲחרֹון טֹוב ּבְ
ל ל ַסחפֶּ  ׁשֶ ִביִעית, ְרִביִעית ׁשֶ ְ   :ּוׁשּ

ין ֵאין. קמב א ִמְתַוּדִ ּיֹום ֶאּלָ ר ַהּיֹום ְוָכל. ּבַ ׁשֵ  ְלִוּדּוי ּכָ
ר ֲעׂשֵ ְפֵני ּוֵבין. ַהּמַ ִית ּבִ ין ַהּבַ ּלֹא ּבֵ ְפֵני ׁשֶ ִית ּבִ ב ַהּבַ  ַחּיָ
  :ּוְלִהְתַוּדֹות ְלַבֵער

ָכל ֶנֱאָמר ֶזה ִוּדּוי. קמג ים ָרצוּ  ְוִאם .ָלׁשֹון ּבְ  ַרּבִ
ֶאָחד ְלִהְתַוּדֹות ים, ּכְ ּדִ   :ִמְתּוַ

ה ֵאינוֹ . קמד ּלֹא ַעד ִמְתַוּדֶ ֵאר ׁשֶ ָ  ַאַחת ֶאְצלוֹ  ִיׁשּ
נֹות ּתָ עּור ָהָיה ָהַאֲחרֹון טֹוב יֹום ְוֶעֶרב. ֵמַהּמַ , ַהּבִ

ין ּוְלָמָחר ּלֹא ּוֵפרֹות, ִמְתַוּדִ יעוּ  ׁשֶ  ְלעֹוַנת ִהּגִ
רֹות ַעׂשְ ַעת ַהּמַ ׁשְ עּור ּבִ ִבין ֵאין, ַהּבִ  אֹותוֹ  ְמַעּכְ
ב ְוֵאינוֹ , ְלִהְתַוּדֹות   :ְלַבֲעָרן ַחּיָ

ָהיוּ  ִמי. קמה ירֹוָתיו ׁשֶ ּנוּ  ְרחֹוִקים ּפֵ יעַ , ִמּמֶ  יֹום ְוִהּגִ
עּור ם קֹוֵרא ֶזה ֲהֵרי, ַהּבִ נֹות ׁשֵ ּתָ ה ַלּמַ  ָלֶהן ּוְמַזּכֶ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן שלב אשית הגזהלכות מתנות עניים ור
  

 

668

  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 טז
 טז

י ַעל ְלַבֲעֵליֶהן ּבֵ ּזֹוֶכה ְלִמי וֹ א, ַקְרַקע ּגַ  ָלֶהן ׁשֶ
ה, ְלַבֲעֵליֶהן   :ְלָמָחר ּוִמְתַוּדֶ

נֹות ִהְפִרישׁ  ִאם. קמו ּתָ ּלֹא ַהּמַ  ִאם אוֹ , ַהֵסֶדר ַעל ׁשֶ
ַרף ר ִהְפִרישׁ  ִאם אוֹ , ִטְבלוֹ  ִנׂשְ ֻטְמָאה ַמֲעׂשֵ  ֵאינוֹ , ּבְ
ה   :ִמְתַוּדֶ

  הגז וראשית עניים מתנות הלכות

 שלב סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , עניים מתנות דין

ְכָחה, ֶלֶקט. א י ֵאין ִאם, ּוֵפָאה ׁשִ ָרֵאל ֲעִנּיֵ  ְמצּוִיים ִיׂשְ
ם ָלם ׁשָ יָחם ָצִריךְ  ֵאין, ִלּטְ   :ְלַהּנִ

 שלג סימן
  ְסִעיִפים: ד"י ּובוֹ , הגז ראשית דיני

ית. א ז ֵראׁשִ א נֹוֵהג ֵאינוֹ  ַהּגֵ ָאֶרץ ֶאּלָ ין, ּבָ ְפֵני ּבֵ  ּבִ
ִית ין ַהּבַ ּלֹא ּבֵ ְפֵני ׁשֶ ִית ּבִ   :ַהּבַ

ִבים ֵאין. ב ית ַחּיָ ֵראׁשִ ז ּבְ א ַהּגֵ ים ֶאּלָ ָבׁשִ ְלַבד ַהּכְ , ּבִ
ה ִצְמָרן ָהָיה ְוִאם. ּוְנֵקבֹות ְזָכִרים  ָראּוי ְוֵאינוֹ  ָקׁשֶ

ה טּור, ִלְלִביׁשָ   :ּפָ

ַזז. ג ֶמר ּגָ נוֹ  ַהּצֶ ב, ְוִלּבְ טּור, וֹ ְצָבע ִאם ֲאָבל. ַחּיָ   :ּפָ

ָתה ֶאת ַהּגֹוֵזז. ד טּור, ַהּמֵ   :ּפָ

ְפִרישׁ . ה ית ַהּמַ ז ֵראׁשִ ב, ְוָאַבד, ַהּגֵ ַאֲחָריּותוֹ  ַחּיָ  ַעד ּבְ
ֶנּנוּ  ּתְ ּיִ   :ְלֹכֵהן ׁשֶ

ל: ָהאֹוֵמר. ו ִתי ּכָ ּזָ ית ּגִ ָבָריו, ֵראׁשִ ִמים ּדְ   :ַקּיָ

ז ַהּלֹוֵקחַ . ז ל ֹצאנוֹ  ּגֵ ָזָזן ַאַחר, ָכִביםּכוֹ  עֹוֵבד ׁשֶ ּגְ  ׁשֶ
טּור, ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד ית ּפָ ז ֵמֵראׁשִ  ָלַקח ְוִאם. ַהּגֵ
ָתן ַהּצֹאן ב, ְלִגּזָ י ַעל ַאף, ַחּיָ ְדָלה ּפִ ּגָ ה ׁשֶ ּזָ ְרׁשּות ַהּגִ  ּבִ

י ַעל ְוַאף, ּכֹוָכִבים ָהעֹוֵבד חֹוְזִרים ּפִ  ָלעֹוֵבד ַהּצֹאן ׁשֶ
ִזיָזה ַאַחר ּכֹוָכִבים בחַ , ּגְ   :ּיָ

ז ַהּלֹוֵקחַ . ח ל ֹצאנוֹ  ּגֵ ר ִאם, ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ּיֵ  ְמַעט ַהּמֹוֵכר ׁשִ
ֵזז ִמּצֹאנוֹ  ב, ְלִהּגָ ָאר ְלַהְפִרישׁ  ַחּיָ ׁשְ  ְוַאף. ַהּכֹל ַעל ֵמַהּנִ

י ַעל ּלֹא ּפִ ר ֹלא ְוִאם. ִלְגֹזז ַהּמֹוֵכר ִהְתִחיל ׁשֶ ּיֵ  ׁשִ
לּום ב ַהּלֹוֵקחַ , ּכְ ֵני ָהיוּ  םְואִ . ְלַהְפִרישׁ  ַחּיָ , ִמיִנים ׁשְ
גֹון ה ּכְ ּזָ ה ְלָבָנה ּגִ חּוָמה ְוִגּזָ יחַ  ֶזה ִמין ּוָמַכר ׁשְ  ְוִהּנִ
ין ַקח ַמה ַעל ְלַעְצמוֹ  נֹוֵתן ֶזה, ָהַאֵחר ַהּמִ ּלָ ֶ  ְוֶזה ׁשּ
ַכר ַמה ַעל ְלַעְצמוֹ  נֹוֵתן ּמָ   :ׁשֶ

ה. ט ּמָ בֹות ְוִיְהיוּ  לוֹ  ִיְהיוּ  ֹצאן ּכַ י ַחּיָ ֵראׁשִ ז תּבְ , ַהּגֵ
חֹות ֵאין ְהֶיה ְוהּוא, ֵמָחֵמשׁ  ּפָ ּיִ ה ׁשֶ ּזָ ּגִ ֶהם ּבַ ּלָ  ֵאין ׁשֶ

חֹות ַקל ּפָ ׁשְ ים ִמּמִ ִ ׁשּ ת ְוִתְהֶיה, ֶסַלע ׁשִ ּזַ ל ּגִ  ֶאָחד ּכָ
ן ּתָ חֹות ֵאין ֵמֲחִמׁשְ  ַאַחת ָהְיָתה ְוִאם, ֶסַלע ב"ִמי ּפָ

חֹות ּגֹוֶזֶזת ֵמֶהן י ַעל ַאף, ב"ִמי ּפָ ֲחִמשְׁ  ּפִ ןׁשֶ  ּגֹוְזזֹות ּתָ
ים ִ ׁשּ טּור, יֹוֵתר אוֹ  ֶסַלע ׁשִ   :ּפָ

ִפים. י ּתָ ֻ ִבים, ַהׁשּ ְהֶיה ְוהּוא. ַחּיָ ּיִ ֵחֶלק ׁשֶ ל ּבְ  ֶאָחד ּכָ
עּור ִ ׁשּ ה ֲאָבל. ּכַ ָ ְלַבד ֹצאן ֲחִמׁשּ ל ּבִ ֵני ׁשֶ ִפין ׁשְ ּתָ , ׁשֻ
טּוִרין   :ּפְ

ית. יא ז ֵראׁשִ ה ִמְצָוָתהּ , ַהּגֵ ִחּלָ ּתְ ין, ִהְפִרישׁ  ִאםוְ . ּבַ  ּבֵ
ֶאְמַצע ין ּבָ סֹוף ּבֵ   :ָיָצא, ּבַ

ְלַבד ֵמֶהן ַאַחת ְוָגַזז ֹצאן' ה לוֹ  ָהיוּ . יב  ּוָמַכר, ּבִ
ָתהּ  ּזָ ךְ  ְוַאַחר, ּגִ ַזז ּכָ ה ּגָ ִנּיָ ָתהּ  ּוָמַכר ׁשְ ּזָ ךְ  ְוַאַחר, ּגִ  ּכָ
ַזז ית ּגָ ִליׁשִ ָתהּ  ּוָמַכר ׁשְ ּזָ יתְלרֵ  ִמְצָטְרפֹות ַהּכֹל, ּגִ  אׁשִ
ז ב ַהּגֵ ה ְלַאַחר ְוַחּיָ ּמָ ִנים ּכַ  ִמן ְלַהְפִרישׁ  לוֹ  ְוֵישׁ . ׁשָ

ן ַעל ֶהָחָדשׁ  ׁשָ ה ַהּיָ  ָרֵחל ָהְיָתה ִאם ֲאָבל. ֶזה ַעל ּוִמּזֶ
ךְ  ְוַאַחר, ּוְגָזָזהּ  ַאַחת ה ָקָנה ּכָ ִנּיָ יחַ  ּוְגָזָזהּ  ׁשְ  ְוִהּנִ
ָתהּ  ּזָ ךְ  ְוַאַחר, ּגִ ית ָקָנה ּכָ ִליׁשִ יחַ  ְגָזָזהּ וּ  ׁשְ ָתהּ  ְוִהּנִ ּזָ , ּגִ
  :ִמְצָטְרִפין ֵאיָנם
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 טז

ָהיוֹ  ִמי. יג ּזֹות לוֹ  ׁשֶ ל ַרּבֹות ּגִ ית ׁשֶ ז ֵראׁשִ  ְורֹוֶצה, ַהּגֵ
ק ן ֹלא, ַלּכֲֹהִנים ְלַחּלֵ חֹות ֶאָחד ְלָכל ִיּתֵ ַקל ּפָ ׁשְ  ִמּמִ
ה ָ ן ְסָלִעים ֲחִמׁשּ ֵדי, ְמֻלּבָ ֶגד ּכְ ַלבְּ  ֹלא. ָקָטן ּבֶ ּיְ  נוֹ ׁשֶ
ךְ  ְוַאַחר ן ּכָ א, ִיּתֵ ן ֶאּלָ ֶמר לוֹ  ִיּתֵ ה ִמּצֶ ּזָ הּוא ַהּגִ ׁשֶ  ּכְ
ֵדי צֹוִאי ְהֶיה ּכְ ּיִ ּבּון ַאַחר ּבוֹ  ׁשֶ ה ַהּלִ ָ  אוֹ  ְסָלִעים ֲחִמׁשּ
ֱאַמר, יֹוֵתר ּנֶ ן: ׁשֶ ּתֶ ְהֶיה, לוֹ  ּתִ ּיִ ֵדי ּבוֹ  ׁשֶ ָנה ּכְ  ַמּתָ

  :ַהּמֹוֶעֶלת

ית. יד ז ֵראׁשִ ין ַהּגֵ ָבר ְלָכל ֻחּלִ  נֹוְתִנין ְלִפיָכךְ . ּדָ
י ַעל ַאף, ַלּכֶֹהֶנת אֹותוֹ  ִהיא ּפִ ָרֵאל ְנׂשּוָאה ׁשֶ   :ְלִיׂשְ

  וחרם נידוי הלכות

 שלד סימן
ה עם נֹוֲהִגין ָהיוּ  ֵהיָאךְ   ַמה ְועל, ַהֻמְחָרם אוֹ  ַהְמֻנּדֶ

ין ָרתוֹ  ְוִדין, ְמַנּדִ   ְסִעיִפים: ח"מ ּובוֹ , ַהּתָ

ַבר ַעל רָהעֹובֵ . א ין, ִאסּור ּדְ ר אֹותוֹ  ְמַנּדִ  ְוֵאין. ְלַאְלּתַ
חֹות ִנּדּוי ים ּפָ ֹלׁשִ ְ , ּבוֹ  חֹוֵזר ֵאינוֹ  ְוִאם, יֹום ִמׁשּ

ים ְלַאַחר ְלַנּדֹותוֹ  ׁשֹוִנים ֹלׁשִ  חֹוֵזר ֵאינוֹ  ְוִאם. יֹום ׁשְ
יִנים, ּבוֹ  ים עֹוד לוֹ  ַמְמּתִ ֹלׁשִ . אֹותוֹ  ּוַמֲחִריִמין ׁשְ

ַגע ֲאִפּלוּ  תֹוךְ  ָהֶרֶגל ּפָ ים ּבְ ֹלׁשִ ל ֵאינוֹ , יֹום ׁשְ  ְמַבּטֵ
ה. אֹותוֹ  ּמֶ ָבִרים ּבַ ִנּדּוי, ֲאמּוִרים ּדְ ים ּדְ ֹלׁשִ , יֹום ׁשְ
ִנּדּוי יְדהוּ  ּבְ יָדן ִנּדּוי ֲאָבל, ּדִ ְנִזיָפה ּדִ יְדהוּ  ּכִ ִהיא, ּדִ  ׁשֶ

יָדן ּוְנִזיָפה, ָיִמים' ז   :יֹוָמא ַחד, ּדִ

ה. ב ִבין ֵאין, ַהְמֻנּדֶ ד יֹוׁשְ ּתוֹ  חּוץ, ַאּמֹוָתיו' ּבְ  ֵמִאׁשְ
ִנין ְוֵאין ִעּמוֹ  אֹוְכִלין ְוֵאין. ּוָבָניו  ְוֵאין. ָעָליו ְמַזּמְ

ָבר ְלָכל אֹותוֹ  ּכֹוְלִלין ִריךְ  ּדָ ּצָ ָרה ׁשֶ  ְוָאסּור. ֲעׂשָ
ִתְכּבֶֹסת ל ּוִבְנִעיַלת ּוְבִתְסּפֶֹרת ּבְ ָאֵבל, ַהַסְנּדָ ר. ּכְ  ּוֻמּתָ
ִדְבֵרי ר. לוֹ  ְוׁשֹוִנין, ׁשֹוֶנה. ּתֹוָרה ּבְ ּכָ ִרין, ִנׂשְ ּכָ  ְוִנׂשְ

ְחָרם. לוֹ  ר ֹלא, לוֹ  ׁשֹוִנין ְוֹלא ׁשֹוֶנה ֹלא, ְוַהּמֻ ּכָ  ִנׂשְ

ִרין ְוֹלא ּכָ ֵדי יֹוֵתר ְלַהּנֹותוֹ  ָאסּור ְוֵכן, לוֹ  ִנׂשְ יו ִמּכְ  ַחּיָ
ּלֹא, ְלַעְצמוֹ  הּוא ׁשֹוֶנה ֲאָבל ח ׁשֶ ּכַ ְלמּודוֹ  ִיׁשְ , ּתַ

ה ה ֲחנּות לוֹ  ְועֹוׂשֶ ֵדי ְקַטּנָ ְרָנָסתוֹ  ּכְ ר, ּפַ ר ּוֻמּתָ  ְלַדּבֵ
ה ִעם ֻנּדֶ ְחָרם ְוִעם ַהּמְ א, ַהּמֻ ן ִאם ֶאּלָ  ָעָליו ֶהְחִמירוּ  ּכֵ
ית ין ּבֵ ֵפרּושׁ  ּדִ   :ּבְ

ה. ג ת ְמֻנּדֶ ּמֵ ית, ׁשֶ ין ּבֵ יִחין ׁשֹוְלִחין ּדִ  ַעל ֶאֶבן ּוַמּנִ
 ְוֹלא, חֹוְלִצין ְוֹלא, ָעָליו קֹוְרִעין ֵאיןוְ , ֲארֹונוֹ 

יִדין י ְוָהֵני. ַמְסּפִ ְבֵרי ַעל ְועֹוֵבר ְלַאְפִקירּוָתא ִמּלֵ  ּדִ
יָון, ְלָממֹוָנא ֲאָבל, ֲחָכִמים ת ּכֵ ּמֵ טּור, ׁשֶ ֵזָרָתם ּפָ  ִמּגְ
יִדין, ֲארֹונוֹ  סֹוְקִלין ְוֵאין ָראּוי אֹותוֹ  ּוַמְסּפִ   :ּכָ

ּום ּדּוהוּ נִ  ֲאִפּלוּ . ד ְבֵרי ַעל עֹוֵבר ִמׁשּ  ִאם, ֲחָכִמים ּדִ
י ַעל ַאף, ּבוֹ  ָחַזר ּלֹא ּפִ ירוּ  ׁשֶ  ִמְתַעְסִקין, ִנּדּויוֹ  ִהּתִ
ָבר ְלָכל ִעּמוֹ    :ּדָ

י ַעל ַאף. ה ָאסּור ּפִ ּתֹות ֶלֱאֹכל ׁשֶ ה ִעם ְוִלׁשְ ֻנּדֶ  אוֹ  ַהּמְ
ְחָרם ל, ַהּמֻ ין לוֹ  ֵאין ּמוֹ עִ  ְוׁשֹוֶתה ָהאֹוֵכל ָמקֹום ִמּכָ  ּדִ
ה   :ְמֻנּדֶ

ית ָרצוּ  ִאם. ו ין ּבֵ ּדּוי ְלַמֵעט ּדִ  אוֹ , יֹום' ִמל ַהּנִ
ָיָדם ָהְרׁשּות, ְלהֹוִסיף   :ּבְ

יעַ . ז ּגִ ּיַ ׁשֶ ַמן ּכְ יִרין, ַהּזְ  ֹלא ִאם ַאף, ִיְרצוּ  ִאם לוֹ  ַמּתִ
ל. ּבוֹ  ַיֲחֹזר ּלֹא, הּוא, טֹוב ָמקֹום ּוִמּכָ ירוּ  ׁשֶ  לוֹ  ַיּתִ
ּלֹא, ּבוֹ  ַיֲחֹזר ֹלא ִאם ְתַמֵעט ׁשֶ   :ִיְרָאָתם ּתִ

ית ִיְרצוּ  ִאם. ח ין ּבֵ , ּוְלַהֲחִרימוֹ  עֹוד ָעָליו ְלַהְחִמיר ּדִ
ָיָדם ָהְרׁשּות   :ּבְ

ית ָראוּ  ִאם. ט ין ּבֵ י ּדִ  ַמֲחִריִמין, ְוָהֲעֵבָרה ָהִאסּור ֹקׁשִ
ם ד בְוַהּיֹושֵׁ  ִעּמוֹ  ְוׁשֹוֶתה ָהאֹוֵכל ּגַ   :ַאּמֹוָתיו' ּבְ

ית ָראוּ  ִאם. י ין ּבֵ ּלֹא, ְלַנּדֹות ּדִ ן ׁשֶ ה ְיַזּמֵ ֹלׁשָ ׁשְ , ּבִ
ל ְוֹלא ּלֵ ָרה ִיְתּפַ ֲעׂשָ רוּ  ְוֹלא, ּבַ  ְוֹלא, ֵמת לוֹ  ִיְקּבְ

ן לוֹ  ָימּולוּ  ִאים, ּבֵ ָ   :ֵהם ַרׁשּ
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  רה דעהיו ערוך שולחן

ã 

 טז
 טז

ה ִאם. יא ָרה ִמְצָטֵרף ֵאינוֹ , ֲעֵבָרה ַעל ִנְתַנּדָ   :ַלֲעׂשָ

ָאְמִריַנן ָהא. יב ה ּדְ ְמֻנּדֶ הּוא ְסָתם ּבִ ִדיֵני ָאסּור ׁשֶ  ּבְ
ה ֻנּדֶ ְוָקא, ַהּמְ ה ּדַ ין ְלֵבית ְמֻנּדֶ הּוא ּדִ ה ׁשֶ  ְלָכל ְמֻנּדֶ
ין, ָאָדם ֹלא ּבֵ ין ְלֵבית ָאֵתי ּדְ ֹלא אוֹ  ּדִ יָנא ָצֵית ּדְ  ּדִ
ין, ֲעֵבָרה ִלְדַבר אוֹ  ְלַאְפִקירּוָתא אוֹ  י ִנּדּוהוּ  ּבֵ  תּבֵ
ין ין, ּדִ הוּ  ּבֵ ּדָ ּנִ ל ׁשֶ ינוֹ , ָאָדם ּכָ ֶוה ּדִ ין, ׁשָ , ְלִעירוֹ  ּבֵ
ין ה ֲאָבל. ַאֶחֶרת ְלִעיר ּבֵ גֹון, ַלֲחָצִאין ְמֻנּדֶ ְלִמיד ּכְ  ּתַ

ה ּדָ ּנִ ה ְוֵכן, ִלְכבֹודוֹ  ׁשֶ ּדּוהוּ  ַאֶחֶרת ְלִעיר ְמֻנּדֶ ּנִ  ׁשֶ
ָכל ָאסּור ֵאינוֹ , ִלְכבֹוָדם ין ּבְ ה ּדִ ֻנּדֶ א, ַהּמְ ֵני ֶאּלָ ּבְ  ׁשֶ

ֵדי אֹותוֹ  ַמְרִחיִקין ָאָדם ׁשוֹ  ּכְ  ֵאין ֲאֵבלּות ֲאָבל, ְלַבּיְ
  :ָעָליו

ָאְמִריַנן ָהא. יג ין ְלִעְנָין ַהִינוּ ', ל ִנּדּוי ְסָתם ּדְ ַנּדִ ּמְ ׁשֶ  ּכְ
לֹוִני: אֹוְמִרים אֹותוֹ  ִנּדּוי ְיֵהא ּפְ ים ּבְ ֹלׁשִ ל, יֹום ׁשְ  ּוִמּכָ
ּדּוי ָהָיה ִאם, ּבוֹ  רָחזַ  ִאם ָמקֹום ִביל ַהּנִ ׁשְ  אוֹ  ָממֹון ּבִ

ס ַאְפִקירּוָתא ינוֹ  ְלַבַעל ּוִפּיֵ יִרין, ּדִ ר אֹותוֹ  ַמּתִ . ְלַאְלּתַ
אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ּבוֹ  ָחַזר ֹלא ִאם ַוֲאִפּלוּ  יִרין ׁשֶ ּתִ ּמַ  לוֹ  ׁשֶ
ים ְלַאַחר ֹלׁשִ ֹבא ְוהּוא, יֹום ׁשְ ּיָ ין ְלֵבית ׁשֶ שׁ  ּדִ  ּוְמַבּקֵ

ירוּ  ּתִ ּיַ ּדּוי ְמַזְלֵזל ִאם ֲאָבל. לוֹ  ׁשֶ ּנִ שׁ  ְוֵאינוֹ  ּבַ  ְמַבּקֵ
ירוּ  ּתִ ּיַ יִחין, לוֹ  ׁשֶ ִנּדּוי אֹותוֹ  ַמּנִ מּות ַעד ּבְ ּיָ  ִמי ְוֵישׁ . ׁשֶ
חֹוֵלק ֶזה ׁשֶ   ּבָ

ָאָדם ִהיא ְנִזיָפה. יד דֹול ׁשֶ ה: לֹוַמר ּבוֹ  ּגֹוֵער ּגָ ּמָ  ּכַ
לֹוִני טוֹ  ְוֶזה. בוֹ  ֵצאְוַכּיוֹ , ָחצּוף ּפְ ּפָ ֵהא, ִמׁשְ ּיְ  ׁשֶ

א ב ִמְתַחּבֵ ֵביתוֹ  ְויֹוׁשֵ ִנים ַיְרֶאה ְוֹלא, ִנְכָלם ִויֵהא, ּבְ  ּפָ
ִהְכִלימוֹ  ְלִמי חֹוק ִויַמֵעט, ׁשֶ ׂשְ , ּוַבֲעָסָקיו ּוְבִדּבּור ּבִ

ל ְלֵעיֵני ַעְצמוֹ  ִויַצֵער  ָצִריךְ  ֵאין ֲאָבל. רֹוָאיו ּכָ
ֵני ְלִהְתַרֵחק ֲאִכיָלה ֹלא, ָדםאָ  ִמּבְ ה ּבַ ִתּיָ  ְוֹלא, ּוׁשְ
ֵאַלת ׁשְ לֹום ּבִ ַאַחת ִלְנֹהג ָצִריךְ  ְוֵאין, ׁשְ ל ּבְ יֵני ִמּכָ  ּדִ
ס ָצִריךְ  ְוֵאין, ָהֵאֶבל ֶהֱחִציף ְלִמי ְלַפּיֵ ֶנְגּדוֹ  ׁשֶ  ְוֵאין, ּכְ

ירוּ  ָצִריךְ  ּתִ ּיַ א, לוֹ  ׁשֶ יָון ֶאּלָ ַהג ּכֵ ּנָ ָנזּוף ׁשֶ  ְזַמן, ּכְ
ר, הְנִזיפָ  יָלא ֻמּתָ   :ִמּמֵ

ה. טו ה, ָלַרב ְמֻנּדֶ ְלִמיד ְמֻנּדֶ ה. ַלּתַ ְלִמיד ְמֻנּדֶ  ַלּתַ
ה ּדָ ּנִ ה ֵאינוֹ , ִלְכבֹודוֹ  ׁשֶ ה ֲאָבל, ָלַרב ְמֻנּדֶ  הּוא ְמֻנּדֶ
ָאר ה ְוַדְוָקא ָהָעם ִלׁשְ ְמֻנּדֶ ּלֹא ּבִ ְפֵני ׁשֶ  ֲאָבל, ָהַרב ּבִ
ְפֵני ִליג ְוִאי, ִהיא ַאְפִקירּוָתא, ָהַרב ּבִ יהּ  ֵליהּ  ּפָ  ַרּבֵ
יר, ְיָקָרא ּפִ ִמי ׁשַ   :ּדָ

ְלִמיד. טז ה ְלִמי ְלַנּדֹות ָיכֹול ּתַ ּזָ ּבִ ָפָניו ׁשֶ  אוֹ  ַרּבוֹ  ּבְ
ל, ָאִביו יָון ָמקֹום ּוִמּכָ ּלֹא ּכֵ הוּ  ׁשֶ  ֹלא ְוַגם, ָהַרב ִנּדָ
ית ִנּדּוהוּ  ין ּבֵ ה ֵאינוֹ , ּדִ   :ָלַרב ְמֻנּדֶ

ה. יז ּמֶ ִמי, ֲאמּוִרים ָבִריםדְּ  ּבַ ּדּוהוּ  ּבְ ּנִ ֵני ׁשֶ ה ִמּפְ ּזָ ּבִ  ׁשֶ
ְלִמיד ּדּוהוּ  ִמי ֲאָבל. ָחָכם ּתַ ּנִ ָאר ַעל ׁשֶ ָבִרים ׁשְ  ּדְ
ב ַחּיָ הוּ  ֲאִפּלוּ , ִנּדּוי ֲעֵליֶהם ׁשֶ ָרֵאל ָקָטן ִנּדָ ִיׂשְ ּבְ , ׁשֶ
ב יא ַחּיָ ׂשִ ָרֵאל ְוָכל ַהּנָ ֲחֹזרשֶׁ  ַעד, ִנּדּוי ּבוֹ  ִלְנֹהג ִיׂשְ  ּיַ

ְתׁשּוָבה ָבר ּבִ ּדּוהוּ  ִמּדָ ּנִ ִבילוֹ  ׁשֶ ׁשְ ירוּ  ּבִ   :לוֹ  ְוַיּתִ

ד ַרב. יח ְלטֹון ִמּצַ ִ ּתֹוָרה ַרב ְוֵאינוֹ  ַהׁשּ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ּבַ
  :ִלְכבֹודוֹ  ְלַנּדֹות

ה ָזֵקן. יט ּדָ ּנִ ֲהָלָכה ֲאִפּלוּ , ַעְצמוֹ  ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ  ֵאינוֹ , ּכַ
  :ִנּדּוי

הְמנֻ . כ ה, ְלִעירוֹ  ּדֶ ה. ַאֶחֶרת ְלִעיר ְמֻנּדֶ  ְלִעיר ְמֻנּדֶ
ה ֵאינוֹ , ַאֶחֶרת   :ְלִעירוֹ  ְמֻנּדֶ

ה. כא יא ְמֻנּדֶ ׂשִ ה, ַלּנָ ָרֵאל ְלָכל ְמֻנּדֶ ה. ִיׂשְ  ְלָכל ְמֻנּדֶ
ָרֵאל ה ֵאינוֹ , ִיׂשְ יא ְמֻנּדֶ ׂשִ   :ַלּנָ

ּלֹא ָנֲהגוּ . כב עֹוֵבר ִנּדּוי ִלְנֹהג ׁשֶ ָהל ֵזַרתגְּ  ַעל ּבְ  ַהּקָ
ֵחֶרם ְכִריזוּ  ַעד, ְוִנּדּוי ּבְ ּיַ   :ָעָליו ׁשֶ

יַצד. כג ַרת ּכֵ רּוי: לוֹ  אֹוְמִרים, ִנּדּוי ַהּתָ  ָמחּול, ְלךָ  ׁשָ
ּלֹא הּוא ְוִאם, ְלךָ  ָפָניו ׁשֶ רּוי: אֹוְמִרים, ּבְ   :לוֹ  ׁשָ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 טז
 טז

יִרין. כד ּדּוי ַמּתִ ה ַהּנִ ֹלׁשָ ׁשְ יָ  אוֹ , ֶהְדיֹוטֹות ּבִ  ִחידּבְ
יר ְוַתְלִמיד. ֻמְמֶחה ּדּוי ַהֵחֶרם ַמּתִ ְמקֹום ֲאִפּלוּ , ְוַהּנִ  ּבִ
  :ָהַרב

ּדוּ ' ג. כה ּנִ ָבר ּבוֹ  ְוָחַזר, ָלֶהם ְוָהְלכוּ  ׁשֶ ּדּוהוּ  ֵמַהּדָ ּנִ  ׁשֶ
ְגָללוֹ  יִרין, ּבִ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ֲאֵחִרים' ג לוֹ  ַמּתִ  ׁשֶ
ִריךְ  ּצָ ְהיוּ  ׁשֶ ּיִ דֹוִלים ׁשֶ   :מֹוָתםכְּ  ּגְ

ַנִים ֵאין', ג ִנּדּוהוּ . כו ְ ירוֹ  ְיכֹוִלין ַהׁשּ א ְלַהּתִ  ִאם ֶאּלָ
ן ן ּכֵ י ָלֶהם ִיּתֵ ִליׁשִ ְ ן ֲאָבל. ְרׁשּות ַהׁשּ ּתָ ָלׁשְ יִרין ׁשְ  ַמּתִ
ּלֹא ֶזה ְוֲאִפּלוּ , לוֹ  ְפֵני ׁשֶ י ַעל ַאף, ֶזה ּבִ ָהיוּ  ּפִ  ׁשֶ

ַיַחד ַעת ּבְ ׁשְ ּדּוי ּבִ ים ָהיוּ  ְוִאם. ַהּנִ ַעת ַרּבִ ׁשְ ּדּוהוּ  ּבִ ּנִ , ׁשֶ
ירוּ  ָצִריךְ  ּתִ ּיַ לּום ׁשֶ ְמְלכוּ  אֹוָתם ְוָכל. ּכְ ּנִ ֶהם ׁשֶ  ּבָ
ַעת ׁשְ ּדּוי ּבִ ים ֲחׁשּוִבים, ַהּנִ ירוּ  ְוָצִריךְ  ֵמַהְמַנּדִ ּתִ ּיַ ם ׁשֶ  ּגַ

  :ֵהם

י ַעל ַאף, ְסָתם ִנּדּוהוּ . כז ָעְברוּ  ּפִ , יֹום' ל ָעָליו ׁשֶ
ּדּויוֹ  ֵמדעוֹ  ְלעֹוָלם ּנִ ירּוהוּ  ַעד ּבְ ּתִ ּיַ   :ׁשֶ

ִנּדּויוֹ  ִזְלֵזל ִאם. כח  ִאסּור ִלְנֹהג ָצִריךְ , ּוְבֶחְרמוֹ  ּבְ
ִמים ּיָ ַהג ּכַ ּנָ ר ׁשֶ ירּוהוּ  ֹקֶדם ֶהּתֵ ּתִ ּיַ   :ׁשֶ

ָפָניו ִנּדּוהוּ . כט יִרין ֵאין, ּבְ א לוֹ  ַמּתִ ָפָניו ֶאּלָ . ּבְ
ּלֹא ִנּדּוהוּ  ָפָניו ׁשֶ יִריןמַ , ּבְ ּלֹא ֲאִפּלוּ  לוֹ  ּתִ ָפָניו ׁשֶ   :ּבְ

ַנאי ַעל ִנּדּוהוּ . ל ּדּוי ָחל, ּתְ ָרה ְוָצִריךְ , ַהּנִ  ַעל ַאף ַהּתָ
י ם ּפִ ַקּיֵ ּמְ ַנאי ׁשֶ ה ִאם ַוֲאִפּלוּ . ַהּתְ  ַעל ַעְצמוֹ  ֶאת ִנּדָ

ַנאי ה ְוַדְוָקא. ּתְ ַהְמֻנּדֶ ק ׁשֶ ַעת ְמֻסּפָ ׁשְ ַנאי ּבִ  ִאם ַהּתְ
מוֹ לְ  ָיכֹול רּור ִאם ֲאָבל, ַקּיְ כֹול לוֹ  ּבָ ּיָ מוֹ  ׁשֶ  ֵאין, ְלַקּיְ
ָרה ָצִריךְ    :ַהּתָ

ָאַמר, ְזַמן ָקַבע ִאם ֲאִפּלוּ . לא ִנּדּוי ְיֵהא: ׁשֶ  ִאם, ּבְ
ה ֹלא ָבר ַיֲעׂשֶ לֹוִני ּדָ לֹוִני ִלְזַמן ּפְ ירוֹ  ְיכֹוִלין, ּפְ  ְלַהּתִ
ד י ַעל ַאף ִמּיָ ּלֹא ּפִ יעַ  ׁשֶ   :ַמןַהזְּ  ִהּגִ

ה. לב עֹוָלם ַעְצמוֹ  ַהְמַנּדֶ ה ּבָ א ּוָבעֹוָלם ַהּזֶ  ֵישׁ , ַהּבָ
ֵאין אֹוְמִרים ָרה לוֹ  ׁשֶ  ִיְרַחק ַנְפׁשוֹ  ׁשֹוֵמר ָלֵכן, ַהּתָ

ּנוּ מִ    :ּמֶ

ְלִמיד. לג ה ָחָכם ּתַ ּדָ ּנִ יר, ְלַעְצמוֹ  ׁשֶ  ֲאִפּלוּ  ְלַעְצמוֹ  ַמּתִ
ה ַעת ַעל ִנּדָ לֹוִני ּדַ ָבר ַעל ַוֲאִפּלוּ , ּפְ ב ּדָ ַחּיָ  ָעָליו ׁשֶ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ִנּדּוי ִאם ׁשֶ ב ָהָיה ׁשֶ  ֵאינוֹ  ִנּדּוי ַחּיָ
יר ָיכֹול אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ְלַעְצמוֹ  ְלַהּתִ ִאם ׁשֶ  ָהָיה ׁשֶ
ֶרךְ  בּוָעה ּדֶ יר ָיכֹול ֵאינוֹ , ׁשְ   :ְלַעְצמוֹ  ְלַהּתִ

ֵאינוֹ  ִמי. לד ְלִמיד ׁשֶ דָּ , ָחָכם ּתַ ּנִ  ִמי ֵישׁ , ְלַעְצמוֹ  הׁשֶ
אֹוֵמר ִריךְ  ׁשֶ ּצָ ָרה ׁשֶ ירוּ  ֲעׂשָ ּתִ ּיַ   :לוֹ  ׁשֶ

ֲחלֹום ִנּדּוהוּ . לה ָרה ְוָצִריךְ  ִנּדּוי ָהֵוי, ּבַ  ְוֲאִפּלוּ , ַהּתָ
ירוּ  ֲחלֹום לוֹ  ִהּתִ לּום ֵאינוֹ  ּבַ הוּ  ִמי יֹוֵדעַ  ַוֲאִפּלוּ . ּכְ , ִנּדָ
ירוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ָרה ְוָצִריךְ  ְלַהּתִ ֵני ֲעׂשָ ֹוִנים ָאָדם ּבְ ׁשּ  ׁשֶ

ירוֹ  ֲהָלכֹות  ַעד ַאֲחֵריֶהם טֹוֵרחַ , ָמָצא ֹלא. ְלַהּתִ
ְרָסה יִרין, ָמָצא ֹלא, ּפַ ָרה ֲאִפּלוּ  לוֹ  ַמּתִ ֹוִנים ֲעׂשָ ׁשּ  ׁשֶ
ָנה יִרין, ָמָצא ֹלא, ִמׁשְ ָרה ֲאִפּלוּ  לוֹ  ַמּתִ ּיֹוְדִעים ֲעׂשָ  ׁשֶ
ּתֹוָרה ִלְקרֹות יִרין, ָמָצא ֹלא, ּבַ ָרה ֲאִפּלוּ  לוֹ  ַמּתִ  ֲעׂשָ
ֵאיָנם ְמקֹומוֹ  ָמָצא ֹלא, ִלְקרֹות יֹוְדִעים ׁשֶ ָרה ּבִ , ֲעׂשָ
יִרין ה ֲאִפּלוּ  לוֹ  ַמּתִ ֹלׁשָ   :ׁשְ

ּדּוהוּ  ִמי אֹוְמִרים ֵישׁ . לו ּנִ ֲחלֹום ׁשֶ ַלח, ּבַ ִליחַ  ְוׁשָ  ׁשָ
יר ּלֹא לוֹ  ְלַהּתִ ָפָניו ׁשֶ ִליחַ  ָמָצא ִאם, ּבְ ָ ָרה ַהׁשּ  ַהֲעׁשָ
ִסים יִרין, ְמֻכּנָ   :ֹלא, ֹלא ְוִאי, לוֹ  ַמּתִ

ֹוֵמעַ . לז ַרת ַהׁשּ ם ַהְזּכָ ֵ י ַהׁשּ ְוא ֲחֵברוֹ  ִמּפִ ָ  אוֹ , ַלׁשּ
ע ּבָ ׁשְ ּנִ ָפָניו ׁשֶ ֶקר ּבְ ֶ ַרךְ  אוֹ , ַלׁשּ ּבֵ ָרָכה ׁשֶ ֵאיָנהּ  ּבְ  ׁשֶ
ב, ְצִריָכה הוּ  ֹלא ְוִאם, ְלַנּדֹותוֹ  ַחּיָ  ַעְצמוֹ  הּוא, ִנּדָ

ב יר ְוָצִריךְ , ִנּדּוי ַחּיָ ד לוֹ  ְלַהּתִ ֵדי, ִמּיָ ּלֹא ּכְ  ְיֵהא ׁשֶ
  :ַלֲאֵחִרים ִמְכׁשֹול
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 טז
 טז

ה. לח ּמֶ ָבִרים ּבַ ָהָיה, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ע ּכְ ּבָ ׁשְ ה ַהּנִ  אוֹ , ַהּזֶ
ָלה ַהְמָבֵרךְ   ְוֹלא, ׁשֹוֵגג ָהָיה ִאם ֲאָבל. ֵמִזיד, ְלַבּטָ

ה ָיַדע ּזֶ   :ְלַנּדֹותוֹ  ָאסּור, ָאסּור ׁשֶ

ה. לט ּלֹא ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהְמַנּדֶ ין ׁשֶ ּדִ ה ֵליהּ  ְוָאַמר, ּכַ : ַהּלָ
ה ַרּבָ ל ִנּדּוי, ַאּדְ ִני ׁשֶ י ְוָהֵני. ִנּדּוי ׁשֵ ה, ִמּלֵ ּזֶ ִני ׁשֶ ֵ  ַהׁשּ

ְבָרא הּוא א ּגַ ֵאינוֹ  אוֹ  ַרּבָ יָנן, הּוא ִמי ָידּועַ  ׁשֶ ַחְיׁשִ  ּדְ
א ּמָ דֹול יֹוֵתר הּוא ׁשֶ המֵ  ּגָ ה ִאם ֲאָבל. ַהְמַנּדֶ  ַהְמַנּדֶ
ּלֹא ין ׁשֶ ּדִ ְלִמיד ּכַ ְלִמיד ֵאינוֹ  ְוָהַאֵחר, ָחָכם ּתַ , ָחָכם ּתַ
  :ֹלא

ְלִמיד. מ הוּ , ָחָכם ּתַ ּזָ ּבִ ע ׁשֶ הוּ  ַעד ָרׁשָ ּדָ ּנִ  ֵליהּ  ְוָאַמר, ׁשֶ
ע ה, ָהָרׁשָ ַרּבָ ע ַעל ַיְכִריזוּ , ַאּדְ הּוא ָהָרׁשָ ה ׁשֶ , ְמֻנּדֶ
ּדּויוֹ  ְוַיֲעֹמד ּנִ ךְ  ְוַאַחר, יֹום' ל ּבְ שׁ  ּכָ  ְמִחיָלה ְיַבּקֵ
ים ַרּבִ ךְ . ּבָ   :שׁ "ָהֹרא הֹוָרה ּכָ

דֹול ָאח. מא ִנים ּגָ ׁשָ ה ּבְ ּזָ ּבִ ָטן ְלָאִחיו ׁשֶ ִנים ַהּקָ ָ ׁשּ  ּבַ
ְלִמיד ְוהּוא ה, ָחָכם ּתַ ָטן ְוִנּדָ ִנים ַהּקָ ׁשָ דֹול ּבְ  ַלּגָ

ִנים ׁשָ   :ִנּדּוי ִנּדּויוֹ , ּבְ

ָחְכָמה ָזֵקן, ָחָכם. מב ית ַאב אוֹ , ּבְ ין ּבֵ ָסַרח ּדִ  ֵאין, ׁשֶ
ין ַפְרֶהְסָיא אֹותוֹ  ְמַנּדִ א, ְלעֹוָלם ּבְ ן ִאם ֶאּלָ ה ּכֵ  ָעׂשָ

יָרְבָעם ן ּכִ ָחָטא ֲאָבל. ַוֲחֵבָריו ְנָבט ּבֶ ׁשֶ ָאר ּכְ  ׁשְ
ִצְנָעא אֹותוֹ  ַמְלִקין, ֲחָטאֹות ל ְוֵכן. ּבְ ְלִמיד ּכָ  םָחכָ  ּתַ
ב ְתַחּיֵ ּנִ ין ְלֵבית ָאסּור, ִנּדּוי ׁשֶ  ּוְלַנּדֹותוֹ  ִלְקּפֹץ ּדִ
ְמֵהָרה א, ּבִ ָמִטים ּבֹוְרִחים ֶאּלָ ּנוּ  ְוִנׁשְ  ַוֲחִסיֵדי. ִמּמֶ
ִחים ָהיוּ  ַהֲחָכִמים ּבְ ּתַ ּלֹא ִמׁשְ  ְלַנּדֹות ֵמעֹוָלם ִנְמנוּ  ׁשֶ
ְלִמיד י ַעל ְוַאף, ָחָכם ּתַ ְמִנים ּפִ ּנִ  ִאם תוֹ ְלַהְלקוֹ  ׁשֶ
ב ת אוֹ  ַמְלקֹות ִנְתַחּיֵ , ׁשּוְמָעֵניהּ  ָסֵני ְוִאי. ַמְרדּות ַמּכַ
גֹון ְתַעֵסק ּכְ ּמִ ִסְפֵרי ׁשֶ יקֹורֹוִסין ּבְ ִמיֵני ְוׁשֹוֶתה ֶאּפִ  ּבְ
ֲחֵבָריו אוֹ , ֶזֶמר ין ׁשֶ ׁשִ ּיְ ּנוּ  ִמְתּבַ ם, ִמּמֶ ַמִים ְוׁשֵ  ׁשָ

ל ִתיָנן, ָידוֹ  ַעל ִמְתַחּלֵ ּמְ   :ֵלהּ  ְמׁשַ

ָבִרים ד"כ ַעל. מג ין ּדְ : ֵהן ְוֵאּלוּ , ָהָאָדם ֶאת ְמַנּדִ
ה ה. מֹותוֹ  ְלַאַחר ֲאִפּלוּ , ֶהָחָכם ֶאת ַהְמַבּזֶ ִליחַ  ַהְמַבּזֶ  ׁשְ
ית ין ּבֵ ָדָבר ַהְמַזְלֵזל. ֶעֶבד ַלֲחֵברוֹ  ַהּקֹוֵרא. ּדִ  ֶאָחד ּבְ

ְבֵרי ְבֵרי לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, סֹוְפִרים ִמּדִ  ִמי. ָרהּתוֹ  ִמּדִ
ְלחוּ  ָ ׁשּ ית לוֹ  ׁשֶ ין ּבֵ א ְוֹלא, ְזַמן לוֹ  ְוָקְבעוּ  ּדִ  ִמי. ּבָ
ּלֹא ל ׁשֶ ין ֶאת ָעָליו ִקּבֵ ין, ַהּדִ ן ַעד אֹותוֹ  ְמַנּדִ ּתֵ ּיִ . ׁשֶ
שׁ  ִמי ּיֵ ְרׁשּותוֹ  ׁשֶ ָבר ּבִ יק ּדָ ּזִ ין, ַהּמַ  ַעד אֹותוֹ  ְמַנּדִ

ִסיר ּיָ ֶזק ׁשֶ ּלוֹ  ַקְרַקע ַהּמֹוֵכר. ַהּנֵ ין, ְלגֹוי ׁשֶ  אֹותוֹ  ְמַנּדִ
ל ַעד ַקּבֵ ּיְ ל ָעָליו ׁשֶ ֹבא ֹאֶנס ּכָ ּיָ ָרֵאל ֵמַהּגֹוי ׁשֶ  ְלִיׂשְ

ַעל ֲחֵברוֹ  ֶצר ּבַ ִעיד. ַהּמֶ ָרֵאל ַעל ַהּמֵ אֹות ִיׂשְ ֶעְרּכָ ל ּבְ  ׁשֶ
ּנוּ  ְוהֹוִציא, ּגֹוִיים ֵעדּותוֹ  ָממֹון ִמּמֶ ּלֹא, ּבְ ין ׁשֶ ּדִ , ּכַ
ין םשֶׁ  ַעד אֹותוֹ  ְמַנּדִ ּלֵ ׁשַ ח. ּיְ ֵאינוֹ  ּכֵֹהן ַטּבָ  ַמְפִרישׁ  ׁשֶ

נֹות ּתָ ין, ַאֵחר ְלֹכֵהן ְונֹוְתָנם, ַהּמַ  ַעד אֹותוֹ  ְמַנּדִ
ן ּתֵ ּיִ ל. ׁשֶ ִני טֹוב יֹום ַהְמַחּלֵ ל ׁשֵ ֻלּיֹות ׁשֶ י ַעל ַאף, ּגָ  ּפִ
הּוא ה. ִמְנָהג ׁשֶ ֶעֶרב ְמָלאָכה ָהעֹוׂשֶ ַסח ּבְ  ַאַחר ּפֶ
יר. ֲחצֹות ְזּכִ ם ַהּמַ ַמִים ׁשֵ ָלה ׁשָ בּוָעה אוֹ , ְלַבּטָ  ִלׁשְ
ִדְבֵרי ִביא. ֲהַבאי ּבְ ים ֶאת ַהּמֵ  ֲאִכיַלת ִליֵדי ָהַרּבִ
ים חּוץ ָקָדׁשִ ִביא. ּבַ ים ַהּמֵ ם ִחּלּול ִליֵדי ַרּבִ ֵ . ַהׁשּ
ב ֵ ִנים ַהְמַחׁשּ ים ְוקֹוֵבעַ  ׁשָ חּוָצה ֳחָדׁשִ . ָלָאֶרץ ּבְ
יל ְכׁשִ ר ֶאת ַהּמַ ים ֶאת בַהְמַעכֵּ . ָהִעּוֵ ֲעׂשֹות ָהַרּבִ  ִמּלַ

ח. ִמְצָוה ְצָתה ַטּבָ ּיָ ַחת ְטֵרָפה ׁשֶ ח. ָידוֹ  ִמּתַ ּלֹא ַטּבָ  ׁשֶ
ִדיַקת ֶהְרָאה ינוֹ  ּבְ ה. ְלָחָכם ַסּכִ ְקׁשֶ . ָלַדַעת ַעְצמוֹ  ַהּמַ

ּתוֹ  ֶאת ַהְמָגֵרשׁ  ינוֹ  ְוָעׂשוּ , ִאׁשְ פּות ּוֵביָנהּ  ּבֵ ּתָ  אוֹ  ׁשֻ
א ָ ן ַמׁשּ ִבי ּוַמּתָ ֵקק ָאןַהּמְ בֹואוּ , ָלֶזה ֶזה ְלִהּזָ ּיָ ׁשֶ  ְלֵבית ּכְ
ין ין, ּדִ מּוָעתוֹ  ָחָכם. אֹוָתם ְמַנּדִ ְ ׁשּ ה. ָרָעה ׁשֶ  ַהְמַנּדֶ
ֵאינוֹ  ְלִמי ב ׁשֶ   :ִנּדּוי ַחּיָ

הֹוָרה ָחָכם. מד יר ׁשֶ ַמִים ְלַהּתִ ֵאין ּבְ ב, סֹוף ָלֶהם ׁשֶ  ַחּיָ
עֹוֵבר ִמי ְוֵכן. ִנּדּוי ית ְוָכל ,ִנְדרוֹ  ַעל ׁשֶ ין ּבֵ  ּדִ

ְזָקק ּנִ ֵאָלה לוֹ  ׁשֶ ר, ִלׁשְ א ּבַ ְמּתָ ים ְוֵכן. הּוא ׁשַ  ָהעֹוׂשִ
עֹוד ְמָלאָכה שׁ  ּבְ ּיֵ ִעיר ֵמת ׁשֶ ר ֹלא ַוֲעַדִין, ּבָ , ִנְקּבַ
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ִבים א, ִנּדּוי ַחּיָ ן ִאם ֶאּלָ ִעיר ֲחבּורֹות ֵישׁ  ּכֵ  ִמי ְוֵכן. ּבָ
ה עֹוׂשֶ ים ׁשֶ ָוה ֵזָרהגְּ  אוֹ , ַוֲחמּוִרים ַקּלִ ָבר ַלֲעֹקר ׁשָ  ּדָ

ָבר ׁשֹוֵאל אוֹ , ַהּתֹוָרה ִמן ִאי ּדָ ר ׁשֶ  ִמי ְוֵכן. ֶאְפׁשָ
שׁ  ּיֵ ָדָבר ֲחֵברוֹ  ַעל ִעְרעּור לוֹ  ׁשֶ  אֹותוֹ  ּומֹוֵסר, ֶאָחד ּבְ
ִתין, ּגֹוי ְלׁשֹוֵפט אוֹ  ְלֶמֶלךְ  ּמְ ַמְיֵתי ַעד ֵליהּ  ְמׁשַ  ֵליהּ  ּדְ
ֵבית ְוַקְייֵמי ין ּבְ ְלִמיד ְוֵכן. ּדִ ֲחִזיק ָחָכם ּתַ  ַהּמַ

ַמֲחֹלֶקת ֶנֶגד ּבְ ים ּכְ ְמקֹום הֹוָרָאה ַהּמֹוֶרה ְוֵכן. ָהַרּבִ  ּבִ
  :ַרּבוֹ 

ָנן צֹוְרָבא. מה ַרּבָ ִהְפִקיר ְלִמי ְלַנּדֹות ָיכֹול, ִמּדְ  ׁשֶ
ֶנְגּדוֹ  ינוֹ  ְוִאם. ּכְ סּוק ּדִ גֹון, ּפָ ָראוֹ  ּכְ ּקְ  הּוא, ֶעֶבד: ׁשֶ
ה ָרֵאליִ  ְלָכל ְמֻנּדָ ינוֹ  ֵאין ְוִאם, ׂשְ סּוק ּדִ  ֵאינוֹ , ּפָ
ה א ְמֻנּדֶ ים ֶאּלָ ּנוּ  ִלְקַטּנִ   :ִמּמֶ

ב ְראּוֵבן. מו ַחּיָ ְמעֹון ׁשֶ ָפְרעוֹ  ּוְמָסֵרב, ָממֹון ְלׁשִ , ִמּלְ
ה ִאם ְמעֹון ִנּדָ ְפָרֶעּנוּ  ִלְראּוֵבן ׁשִ ּיִ   :ִנּדּוי ִנּדּויוֹ , ׁשֶ

ה. מז ְדָבִרים ִפּלוּ אֲ , ֶהָחָכם ֶאת ַהְמַבּזֶ  ְלַאַחר ַוֲאִפּלוּ , ּבִ
ָבר ֵעִדים ֵישׁ  ִאם, ִמיָתה ּדָ ית, ּבַ ין ּבֵ ין ּדִ  אֹותוֹ  ְמַנּדִ
ים ַרּבִ יִרין ְוֵהם, ּבָ ֲחֹזר לוֹ  ַמּתִ ּיַ ׁשֶ ְתׁשּוָבה ּכְ  ִאם ֲאָבל. ּבִ
יִרין ֵאין, ַחי ֶהָחָכם ה ַעד לוֹ  ַמּתִ ַרּצֶ ּיְ  ֶהָחָכם ׁשֶ

ּדּוהוּ  ּנִ בִ  ׁשֶ ׁשְ ַעְצמוֹ  ֶהָחָכם ְוֵכן. ילוֹ ּבִ ה ּבְ  ִלְכבֹודוֹ  ְמַנּדֶ
ִהְפִקיר ָהֶאֶרץ ְלַעם ֶנְגּדוֹ  ׁשֶ  ֵעִדים ֹלא ָצִריךְ  ְוֵאין, ּכְ
יִרין ְוֵאין, ַהְתָרָאה ְוֹלא ה ַעד לוֹ  ַמּתִ ַרּצֶ ּיְ , ֶהָחָכם ׁשֶ
ִאים, ֶהָחָכם ֵמת ְוִאם ה ּבָ ֹלׁשָ יִרין ׁשְ   :לוֹ  ּוַמּתִ

ָעַבר ַעל ֶאָחד ָאָדםלְ  ִנּדוּ  ִאם. מח  ְוָגַזר, ֲעֵבָרה ׁשֶ
ר ַ ֲחִזיק ִמי ַעל ֹעֶנשׁ  ַהׂשּ ּיַ ּדּוי ׁשֶ ִבים, ַהּנִ ֵנס ַחּיָ  ִלּכָ
ָסֵפק ֵדי ֹעֶנשׁ  ּבְ ֵתנוּ  ְלַהֲחִזיק ּכְ  ַעל ִנּדּוהוּ  ִאם ֲאָבל. ּדָ
ָבִרים ינוֹ  ּדְ ּבֵ גֹון, ַלֲחֵברוֹ  ׁשֶ הֹוִליכוֹ  ּכְ אֹות ׁשֶ  ֵאין, ְלֶעְרּכָ

ִבים ָאנוּ  ֵנס ַחּיָ ַנת ִלּכָ ַסּכָ   :ָהֹעֶנשׁ  ּבְ

 למות ונוטה ורפואה חולים ביקור הלכות
  וגוסס

 שלה סימן
 וכיצד, מבקרין חולים ואיזה, החולה מבקרין מתי

  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , עליו מתפללין

ר ִמְצָוה. א רֹוִבים. חֹוִלים ְלַבּקֵ  ִנְכָנִסים ְוַהֲחֵבִרים ַהּקְ
ד  ָעָליו ָקַפץ ְוִאם. ָיִמים' ג ַאַחר, ָהְרחֹוִקיםוְ , ִמּיָ
ד ִנְכָנִסים ָוֵאּלוּ  ֵאּלוּ , ַהֹחִלי   :ִמּיָ

דֹול ֲאִפּלוּ . ב ר ֵיֵלךְ  ַהּגָ ָטן ְלַבּקֵ ה ַוֲאִפּלוּ , ַהּקָ ּמָ  ּכַ
ָעִמים ּיֹום ּפְ ן ַוֲאִפּלוּ , ּבַ ילוֹ  ּבֶ  ֶזה ֲהֵרי ַהּמֹוִסיף ְוָכל. ּגִ
ח ּבָ ּלֹא ּוִבְלַבד, ְמׁשֻ   :לוֹ  ַיְטִריחַ  ׁשֶ

ר. ג ב ֹלא, ַהחֹוֶלה ֶאת ַהְמַבּקֵ י ַעל ֵיׁשֵ ּבֵ ה ּגַ  ְוֹלא, ִמּטָ
י ַעל ּבֵ ֵסא ּגַ י ַעל ְוֹלא, ּכִ ּבֵ א, ַסְפָסל ּגַ ף ֶאּלָ  ִמְתַעּטֵ

ב ִכיָנה, ְלָפָניו ְויֹוׁשֵ ְ ַהׁשּ   :ֵמַרֲאׁשֹוָתיו ְלַמְעָלה ׁשֶ

ִרין ֵאין. ד ג ַהחֹוֶלה ְמַבּקְ עֹות' ּבְ ל ִראׁשֹונֹות ׁשָ , יֹום ׁשֶ
ֵני ל ִמּפְ ּכָ ּבֶֹקר ָחְליוֹ  ָעָליו ֵמֵקל, חֹוֶלה ׁשֶ  ְוֹלא, ּבַ
שׁ  ָיחּושׁ  ג ְוֹלא. ַרֲחִמים ָעָליו ְלַבּקֵ עֹות' ּבְ  ַאֲחרֹונֹות ׁשָ
ל ָאז, יֹום ׁשֶ יד ׁשֶ שׁ  ְוִיְתָיֵאשׁ , ָחְליוֹ  ָעָליו ַמְכּבִ ַבּקֵ  ִמּלְ

  :ַרֲחִמים ָעָליו

שׁ כְּ . ה ַבּקֵ ּמְ שׁ  ִאם, ַרֲחִמים ָעָליו ׁשֶ  ָיכֹול, ְלָפָניו ְמַבּקֵ
שׁ  ָכל ְלַבּקֵ ְרֶצה ָלׁשֹון ּבְ ּיִ שׁ  ְוִאם. ׁשֶ ּלֹא ְמַבּקֵ ָפָניו ׁשֶ , ּבְ

שׁ  ֹלא א ְיַבּקֵ ְלׁשֹון ֶאּלָ   :ַהּקֶֹדשׁ  ּבִ

תֹוךְ  אֹותוֹ  ִיְכֹלל. ו ָרֵאל חֹוֵלי ּבְ ּיֹאַמר, ִיׂשְ קֹום: ׁשֶ  ַהּמָ
תֹוךְ  ָעֶליךָ  םְיַרחֵ  ָרֵאל חֹוֵלי ּבְ ת. ִיׂשְ ּבָ : אֹוֵמר ּוְבׁשַ
ת ּבָ ְזֹעק ִהיא ׁשַ   :ָלבֹוא ְקרֹוָבה ּוְרפּוָאה, ִמּלִ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 טז
 טז

ן לוֹ  אֹוְמִרים. ז ּתֵ ּיִ ְעּתוֹ  ׁשֶ  אוֹ  ִהְלָוה ִאם, ִעְנָיָניו ַעל ּדַ
 ִהְפִקידוּ  אוֹ  ִהְלווּ  ֲאֵחִרים אוֹ , ֲאֵחִרים ֵאֶצל ִהְפִקיד
ֵני ִיְפַחד ַאלוְ , ֶאְצלוֹ  ֶות ֶזה ִמּפְ   :ֵמַהּמָ

ִרין ֵאין. ח  ָהַעִין ְלֹחִלי ְוֹלא ֵמַעִים ְלֹחִלי ֹלא ְמַבּקְ
ל ְוֵכן. ָהֹראשׁ  ְלֹחִלי ְוֹלא ָתִקיף ֹחִלי ּכָ  ָעְלָמא ֵליהּ  ּדְ

ה ּבּוָרא ֵליהּ  ְוָקׁשֶ ִרין ֵאין ּדִ ָפָניו אֹותוֹ  ְמַבּקְ א, ּבְ  ֶאּלָ
ִית ִנְכָנִסין ּבַ ין ְוׁשֹוֲאִלין ִחיצֹוןהַ  ּבַ  ִאם ּבוֹ  ְודֹוְרׁשִ
ד ְצִריִכין  ְוׁשֹוְמִעין, בוֹ  ְוַכּיֹוֵצא, ְלָפָניו ְוִלְרּבֹץ ְלַכּבֵ
ים ַצֲערוֹ  ׁשִ   :ַרֲחִמים ָעָליו ּוְמַבּקְ

ִרין. ט ֵני, ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי חֹוֵלי ְמַבּקְ ְרֵכי ִמּפְ לֹום ּדַ   :ׁשָ

חֹוֵלי. י שׁ  ָהִאישׁ  ֵאין ֵמַעִים ּבְ ּמֵ ה ֶאת ְמׁשַ ָ  ֲאָבל, ָהִאׁשּ
ה ָ ת ָהִאׁשּ ׁשֶ ּמֶ   :ָהִאישׁ  ֶאת ְמׁשַ

 שלו סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , הרופא דיני

אֹות ָלרֹוֵפא ְרׁשּות ַהּתֹוָרה ָנְתָנה. א . ִהיא ּוִמְצָוה. ְלַרּפְ
ּקּוחַ  ּוִבְכַלל  הזֶ  ֲהֵרי, ַעְצמוֹ  מֹוֵנעַ  ְוִאם. הּוא ֶנֶפשׁ  ּפִ
ִמים ׁשֹוֵפךְ  ֶאּנוּ  ִמי לוֹ  ֵישׁ  ַוֲאִפּלוּ , ּדָ ַרּפְ ּיְ ּלֹא, ׁשֶ  ִמן ׁשֶ
אֹות זֹוֶכה ָאָדם ַהּכֹל  ִיְתַעֵסק ֹלא ּוִמיהוּ . ִלִהְתַרּפְ

ְרפּוָאה א ּבִ ן ִאם ֶאּלָ ִקי הּוא ּכֵ ם ְיֵהא ְוֹלא, ּבָ דֹול ׁשָ  ּגָ
ּנוּ  ִאם, ִמּמֶ ִמים ׁשֹוֵפךְ  ֶזה ֲהֵרי, ֵכן ֹלא ׁשֶ א ְוִאם. ּדָ  ִרּפֵ
ּלֹא ְרׁשּות ׁשֶ ית ּבִ ין ּבֵ ב, ּדִ לּוִמין ַחּיָ ַתׁשְ  ִאם ֲאִפּלוּ , ּבְ
ִקי הּוא א ְוִאם. ּבָ ְרׁשּות ִרּפֵ ית ּבִ ין ּבֵ יק ְוָטָעה, ּדִ , ְוִהּזִ

טּור יֵני ּפָ ב ָאָדם ִמּדִ ִדיֵני ְוַחּיָ ַמִים ּבְ , ֵהִמית ְוִאם. ׁשָ
ַגג לוֹ  ְונֹוַדע ָ ׁשּ   :דוֹ יָ  ַעל ּגֹוֶלה, ׁשֶ

ַכר ִלּטֹל ָאסּור, ָהרֹוֵפא. ב  ֲאָבל, ְוִלּמּוד ַהָחְכָמה ׂשְ
ַכר ָלה ַהּטַֹרח ׂשְ ּטָ ר, ְוַהּבַ   :ֻמּתָ

שׁ  ִמי. ג ּיֵ ִנים לוֹ  ׁשֶ , ָלֶהם ְוָצִריךְ  חֹוֶלה ַוֲחֵברוֹ , ַסּמָ
ְדֵמיֶהם ְלַהֲעלֹות לוֹ  ָאסּור  ְוֹלא. ָהָראּוי ִמן יֹוֵתר ּבִ

א, עֹוד ְסקוּ  וּ ֲאִפלּ  ֶאּלָ ְדֵמיֶהם לוֹ  ּפָ ה ּבִ ֵני, ַהְרּבֵ  ִמּפְ
ָעה ֹצֶרךְ  ָ ּלֹא ַהׁשּ ִנין ָמְצאוּ  ׁשֶ א ַסּמָ ָידוֹ  ֶאּלָ  לוֹ  ֵאין, ּבְ
א ֵמיֶהן ֶאּלָ ַכר ִהְתָנה ִאם ֲאָבל. ּדְ ׂשְ ה ָהרֹוֵפא ּבִ , ַהְרּבֵ
ב ן ַחּיָ ָחְכָמתוֹ , לוֹ  ִלּתֵ ִמים לוֹ  ְוֵאין לוֹ  ָמַכר ׁשֶ   :ּדָ

 שלז סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , מת לו שמת חולה

ת חֹוֶלה. א ּמֵ א, אֹותוֹ  מֹוִדיִעין ֵאין, ֵמת לוֹ  ׁשֶ ּמָ  ׁשֶ
ֵרף ּטָ ְעּתוֹ  ּתִ , ּבֹוִכין ְוֵאין, ֲחלּוקוֹ  קֹוְרִעין ְוֵאין. ָעָליו ּדַ
יִדין ְוֵאין ָפָניו ַמְסּפִ ּלֹא, ּבְ ֵבר ׁשֶ ָ יִקין, ִלּבוֹ  ִיׁשּ ּתִ  ּוַמׁשְ
ָניו ִמיןַהְמַנחֲ  ֶאת   :ִמּפָ

 שלח סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , לו אומרים וכיצד החולה ודוי

ה: לוֹ  אֹוְמִרים, ָלמּות ָנָטה. א : לוֹ  ְואֹוְמִרים, ִהְתַוּדֶ
ה ה, ֵמתוּ  ְוֹלא ִהְתַוּדוּ  ַהְרּבֵ ּלֹא ְוַהְרּבֵ , ֵמתוּ , ִהְתַוּדוּ  ׁשֶ
ָכר ה ּוְבׂשָ ַאּתָ ה ׁשֶ ה ִמְתַוּדֶ ה ְוָכל ,ַחי ַאּתָ ְתַוּדֶ  ֵישׁ  ַהּמִ

א ָלעֹוָלם ֵחֶלק לוֹ   ְלִהְתַוּדֹות ָיכֹול ֵאינוֹ  ְוִאם. ַהּבָ
ִפיו ה, ּבְ ִלּבוֹ  ִיְתַוּדֶ ָבִרים ֵאּלוּ  ְוָכל. ּבְ  אֹוְמִרין ֵאין ַהּדְ
ְפֵני לוֹ  י ּבִ ְפֵני ְוֹלא, ָהָאֶרץ ַעּמֵ ים ּבִ ְפֵני ְוֹלא, ָנׁשִ  ּבִ

ים א, ְקַטּנִ ּמָ רוּ וְ  ִיְבּכוּ  ׁשֶ ּבְ   :ִלּבוֹ  ִיׁשְ

ִכיב ִוּדּוי ֵסֶדר. ב  ֱאֹלַהי' ה ְלָפֶניךָ  ֲאִני מֹוֶדה: ֵמַרע ׁשְ
ְרפּוָאִתי ֲאבֹוַתי ֵואֹלֵהי ָיְדךָ  ּוִמיָתִתי ׁשֶ  ָרצֹון ְיִהי, ּבְ

ָפֶניךָ  ֵאִני ִמּלְ ַרּפְ ּתְ ֵלָמה ְרפּוָאה ׁשֶ ֵהא, ָאמּות ְוִאם, ׁשְ  ּתְ
ָרה ִמיָתִתי ּפָ ל ַעל ּכַ ִעים ַוֲעֹונֹות ָטִאיםחֲ  ּכָ , ּוְפׁשָ

ָחָטאִתי ָעִויִתי ׁשֶ י ְוׁשֶ ְעּתִ ׁשַ ּפָ ַגן ֶחְלִקי ְוֵתן, ְלָפֶניךָ  ְוׁשֶ  ּבְ
ִני, ֵעֶדן א ָלעֹוָלם ְוַזּכֵ פֹון ַהּבָ יִקים ַהּצָ ּדִ   :ַלּצַ

 שלט סימן
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ã 

 טז
 טז

 הסימנים הם ומה, הדין צדוק ואמירת הגוסס דיני
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , למת היפים

ַחי הּוא ֲהֵרי, ַהּגֹוֵסס. א ָבָריו ְלָכל ּכְ ִרין ֵאין. ּדְ  קֹוׁשְ
 ְוֵאין, אֹותוֹ  ְמִדיִחין ְוֵאין, אֹותוֹ  ָסִכין ְוֵאין, ְלָחָייו

ר ׁשֹוְמִטין ְוֵאין, ְנָקָביו ֶאת ּפֹוְקִקין יו ַהּכַ ְחּתָ  ְוֵאין, ִמּתַ
י ַעל אֹותוֹ  נֹוְתִנין ּבֵ י ַעל ְוֹלא, חֹול ּגַ ּבֵ  ְוֹלא ְרִסיתחַ  ּגַ

י ַעל ּבֵ ֵרסוֹ  ַעל נֹוְתִנין ְוֵאין, ֲאָדָמה ּגַ , ְקָעָרה ֹלא, ּכְ
ל ְצלֹוִחית ְוֹלא, ַמְגֵרָפה ְוֹלא יר ְוֹלא, ַמִים ׁשֶ ְרּגִ ל ּגַ  ׁשֶ
ִמיִעין ְוֵאין, ֶמַלח  ׂשֹוְכִרין ְוֵאין, ֲעָירֹות ָעָליו ַמׁשְ

ִצין ְוֵאין, ּוְמקֹוְננֹות ֲחִליִלין ֵצא ַעד יוֵעינָ  ְמַעּמְ ּתֵ  ׁשֶ
ץ ְוָכל. ַנְפׁשוֹ  ַעּמֵ ֶפשׁ  ְיִציַאת ִעם ַהּמְ  ֶזה ֲהֵרי, ַהּנֶ
ִמים ׁשֹוֵפךְ   ְוֹלא, חֹוְלִצין ְוֹלא, קֹוְרִעין ְוֵאין. ּדָ

יִדין ִית ָארֹון ִעּמוֹ  ַמְכִניִסין ְוֹלא, ָעָליו ַמְסּפִ  ַעד, ַלּבַ
מּות ּיָ ִצּדּוק ָעָליו ּפֹוְתִחין ְוֵאין. ׁשֶ ֵצא ַעד, יןהדִּ  ּבְ ּתֵ  ׁשֶ
  :ַנְפׁשוֹ 

ָאְמרוּ  ִמי. ב ה ַהּיֹום ּגֹוֵסס ְקרֹוְבךָ  ָרִאינוּ : לוֹ  ׁשֶ ֹלׁשָ  ׁשְ
ל ָצִריךְ , ָיִמים   :ָעָליו ְלִהְתַאּבֵ

ין ִצּדּוק אֹוְמִרים. ג ָמה ְיִציַאת ִעם ַהּדִ יעַ , ְנׁשָ ּגִ ּמַ  ּוְכׁשֶ
ן   :ָהָאֵבל קֹוֵרעַ , ֱאֶמת ְלַדּיַ

יָון. ד ָטה ּכֵ ּנָ ִאין ֵאין, ָלמּות ָאָדם ׁשֶ ָ ֵרד ַרׁשּ ּנוּ  ִלּפָ , ִמּמֶ
ֵדי ּלֹא ּכְ ֵצא ׁשֶ   :ְיִחיִדי ְוהּוא ַנְפׁשוֹ  ּתֵ

ּפֹךְ  ִמְנָהג. ה ל ִלׁשְ ִים ּכָ אּוִבים ַהּמַ כּוַנת ׁשְ ׁשְ ּבִ ת ׁשֶ   :ַהּמֵ

  קריעה הלכות

 שמ סימן
 קורעין מי ועל, ומקומה שעורה, הקריעה ענין

  ְסִעיִפים: ט"ל ּובוֹ , קורעין זמן הובאיז

ת ִמי. א ּמֵ ִתים ְוהּוא, ֵמת לוֹ  ׁשֶ ָראּוי ֵמַהּמֵ ל ׁשֶ  ְלִהְתַאּבֵ
ב, ֲעֵליֶהם ְקַרע ְוָצִריךְ . ָעָליו ִלְקֹרעַ  ַחּיָ ּיִ ד ׁשֶ , ְמֻעּמָ

ב ָקַרע ְוִאם ָ   ,ָיָצא ֹלא, ְמֻיׁשּ

ִריָעה ְמקֹום. ב ָכל, ַהּקְ ֵבית ָמקֹום ּבְ ארַהצַּ  ּבְ , ְלָפָניו ּוָ
ָדִדין ִמן אוֹ , ְלַאֲחָריו ָקַרע ִאם ֲאָבל   :ָיָצא ֹלא, ַהּצְ

עּור. ג  ּוָבא, ֵמת ַעל ָקַרע ְוִאם. ֶטַפח, ְקִריָעה ׁשִ
אֹוָתהּ  ְלהֹוִסיף ', ז ַאַחר ִאם, ַאֵחר ֵמת ַעל ְקִריָעה ּבְ

ָכל ָסֵגי הּוא ּבְ תֹוךְ  הּוא ְוִאם. ׁשֶ . ֶטַפח ָצִריךְ ', ז ּבְ
ה ַעד קֹוֵרעַ ', ז ַאַחר ֲאִפּלוּ , ְוִאּמוֹ  ָאִביו ַעלוְ  ַגּלֶ ּיְ  ׁשֶ

  :ִלּבוֹ  ֶאת

ם. ד ׁשֵ ּקֹוֵרעַ  ּכְ ל ְקרֹובוֹ  ַעל ׁשֶ ְתַאּבֵ ּמִ ךְ , ָעָליו ׁשֶ  ּכָ
ְפֵני קֹוֵרעַ  ת ֵמת ַעל ְקרֹובוֹ  ּבִ ּמֵ יַצד, ִלְקרֹובוֹ  ׁשֶ , ּכֵ
ת ֲהֵרי ּמֵ ן ׁשֶ נוֹ  ּבֶ נוֹ  ֲאִחי אוֹ  ּבְ נוֹ  ֵאם אוֹ  ּבְ ב, ּבְ  ַחּיָ

ְפֵני ִלְקֹרעַ  נוֹ  ּבִ . ַוֲחמֹותוֹ  ָחִמיו ַעל קֹוֵרעַ  ְוֵכן. ּבְ
ה ָ   :ַוֲחמֹוָתהּ  ָחִמיהָ  ַעל קֹוַרַעת ְוָהִאׁשּ

ַעת ָהעֹוֵמד. ה ׁשְ ָמה ְיִציַאת ּבִ ל ְנׁשָ ה אוֹ , ִאישׁ  ׁשֶ ָ  ִאׁשּ
ָרֵאל ׂשְ ב, ִמּיִ  הָעשָׂ  ִלְפָעִמים ִאם ַוֲאִפּלוּ  ִלְקֹרעַ  ַחּיָ

יחַ  אוֹ , ְלֵתָאבֹון ֲעֵבָרה ּנִ ּמַ ִביל ִמְצָוה ַלֲעׂשֹות ׁשֶ ׁשְ  ּבִ
  :ֹטַרח

ר ָאָדם ַעל. ו ׁשֵ ֵאינוֹ , ּכָ  ְוֹלא ֲעֵבָרה ׁשּום ַעל ָחׁשּוד ׁשֶ
ּטּול ׁשּום ַעל  ַעל ַאף, ׁשּוְמָעֵניהּ  ַסֵני ְוֹלא, ִמְצָוה ּבִ
י ֵאינוֹ  ּפִ דֹול ׁשֶ ּתֹוָרה ּגָ י ַעל ְוַאף, ּבַ ּלֹא ּפִ  ָעַמד ׁשֶ

ַעת ׁשְ ָמה ְיִציַאת ּבִ ב, ְנׁשָ  ְוהּוא, ָעָליו ִלְקֹרעַ  ַחּיָ
עֹוֵמד ם ׁשֶ ין ׁשָ  ֲחָכִמים ְוַתְלִמיֵדי, ִלְקבּוָרה ִמיָתה ּבֵ
טּוִרים ִריָעה ּפְ   :זוֹ  ִמּקְ

ְלִמיד ְוַעל ָחָכם ַעל. ז ֹוֲאִלין ָחָכם ּתַ ׁשּ ַבר אֹותוֹ  ׁשֶ  ּדְ
ָכל ֲהָלָכה  ֲאִפּלוּ  ָעָליו קֹוְרִעין, ֹוְמָרהּ ְוא ָמקֹום ּבְ
יֹום, ְקבּוָרה ְלַאַחר מּוָעה ּבְ . יֹום' ל ּתֹוךְ  הּוא ִאם, ׁשְ
ַעת ָעָליו ְוקֹוֵרעַ  ׁשְ דוֹ  ּבִ  ַעד ָעָליו ְוקֹוְרִעין. ֶהְסּפְ
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 טז
 טז

ין ַגּלִ ּמְ ם ֶאת ׁשֶ ְלִמיֵדי ָנֲהגוּ  ּוְכָבר. ִלּבָ ָכל ֲחָכִמים ּתַ  ּבְ
י ַעל ַאף, ֶטַפח הזֶ  ַעל ֶזה ִלְקֹרעַ  ָמקֹום ֵהם ּפִ  ׁשֶ
ִוים ד ֵמֶהם ֶאָחד ְוֵאין, ׁשָ   :ֲחֵברוֹ  ֶאת ְמַלּמֵ

ֹרב ַרּבוֹ  ַעל. ח ּנוּ  ָחְכָמתוֹ  ׁשֶ , ִמְקָרא, ִמְקָרא ִאם, ִמּמֶ
ָנה ְוִאם ָנה, ִמׁשְ ָמָרא ִאם, ִמׁשְ ָמָרא, ּגְ ל קֹוֵרעַ , ּגְ  ּכָ

ָגָדיו ה ַעד ּבְ ַגּלֶ ּמְ ֵאינוֹ  ִריםאֹומְ  ְוֵישׁ . ִלּבוֹ  ׁשֶ  קֹוֵרעַ  ׁשֶ
א מּוָעה ַוֲאִפּלוּ . ְלעֹוָלם ְמַאֶחה ְוֵאינוֹ , ֶטַפח ֶאּלָ ְ  ִמׁשּ

 ֹרב ָלַמד ֹלא ְוִאם. ְלעֹוָלם ָעָליו קֹוֵרעַ , ְרחֹוָקה
ּנוּ  ָחְכָמתוֹ  א, ָעָליו קֹוֵרעַ  ֵאינוֹ , ִמּמֶ ִדין ֶאּלָ ָאר ּכְ  ׁשְ
הּוא ֵמִתים ל ׁשֶ ּנוּ  ָלַמד ֹלא ַוֲאִפּלוּ . ֲעֵליֶהם ִמְתַאּבֵ  ִמּמֶ
א ָבר ֶאּלָ ין, ֶאָחד ּדָ ין ָקָטן ּבֵ דֹול ּבֵ   :ָעָליו קֹוֵרעַ , ּגָ

ל ַעל. ט ִתים ּכָ ֶגד ֶטַפח ָעָליו קֹוֵרעַ , ַהּמֵ ּבֶ , ָהֶעְליֹון ּבַ
ל קֹוֵרעַ , ְוִאּמוֹ  ָאִביו ְוַעל. ְוַדּיוֹ  ָגָדיו ּכָ  הּוא ֲאִפּלוּ , ּבְ

ה ַעד', י ָלבּושׁ  ַגּלֶ ּמְ ל ָקַרע ֹלא ְוִאם. וֹ ִלבּ  ׁשֶ  ּכָ
ָגָדיו אֹותוֹ  ְזַמן ְוָכל, ּבוֹ  ְוגֹוֲעִרים, ָיָצא ֹלא, ּבְ  ׁשֶ
ֶגד  ְלַאַחר ֲאִפּלוּ , ְקַרע: לוֹ  אֹוְמִרים, ָעָליו ַהּבֶ

ים ֹלׁשִ   :ׁשְ

ין ֵישׁ , ִלְקֹרעַ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ֲאַפְרְקסּותוֹ . י הּוא ְמָפְרׁשִ  ׁשֶ
ֶגד ָעה ּבֶ בּוק ַהּזֵ רוֹ לִ  ַהּדָ ים ְוֵישׁ , ְבׂשָ ַהְינוּ  ְמָפְרׁשִ ֶגד ּדְ  ּבֶ

ּקֹוִרין ָהֶעְליֹון ט, ה"קאפ ׁשֶ ְנָהג ּוָפׁשַ ּלֹא ַהּמִ  ִלְקרֹעַ  ׁשֶ
, ְוִאּמוֹ  ָאִביו ַעל ֲאִפּלוּ , ֵמת ׁשּום ַעל ה"הקאפ
ם ְוִאּמוֹ  ָאִביו ַעל ְוִלְקֹרעַ  ּקֹוִרין ֶהָחלּוק ּגַ   ה"קאמיז ׁשֶ

ה ָחדְואֶ  ָהִאישׁ  ֶאָחד. יא ָ ִוים ָהִאׁשּ , ְקִריָעה ְלִעְנַין ׁשָ
א ה ֶאּלָ ָ ָהִאׁשּ ְחּתֹון קֹוַרַעת ׁשֶ , ְלַאֲחֶריהָ  ּוַמֲחִזיָרתוֹ  ַהּתַ

  :ָהֶעְליֹון ְוקֹוַרַעת ְוחֹוֶזֶרת

ל ַעל. יב ִתים ּכָ יחַ  ָרָצה ִאם, ַהּמֵ ַפת ַמּנִ ֶגד ׂשְ  ַהּבֶ
ֵלָמה ָפה ְוקֹוֵרעַ , ׁשְ ָ ה ֵמַהׂשּ , ְוִאּמוֹ  ָאִביו לְועַ . ּוְלַמּטָ
ל ִלְקֹרעַ  ָצִריךְ  ָפה ּכָ ָ   :ַהׂשּ

ל ַעל. יג ִתים ּכָ ְפִנים ִלְקֹרעַ  לוֹ  ֵישׁ  ַהּמֵ ּלֹא, ּבִ ְפֵני ׁשֶ  ּבִ
ְפִנים ָידוֹ  ְלַהְכִניס לוֹ  ֵישׁ  ְלִפיָכךְ , ָאָדם  ְוקֹוֵרעַ , ּבִ

ִצְנָעא א קֹוֵרעַ  ֵאינוֹ  ָאִביו ַעל ֲאָבל. ּבְ חּוץ ֶאּלָ , ִמּבַ
ְפנֵ  ל יּבִ   :ָאָדם ּכָ

ל ַעל. יד ִתים ּכָ ד קֹוֵרעַ  ָרָצה, ַהּמֵ ּיָ  קֹוֵרעַ  ָרָצה, ּבַ
ְכִלי ד, ְוִאּמוֹ  ָאִביו ַעל. ּבִ ּיָ ל ַעל. ּבַ ִתים ּכָ  ִאם, ַהּמֵ
א  ַעל. קֹוֵרעַ  ְוֵאינוֹ  ַמֲחִליף, ָיִמים' ז ּתֹוךְ  ְלַהֲחִליף ּבָ

ל קֹוֵרעַ ', ז ּתֹוךְ  ַמֲחִליף ִאם, ְוִאּמוֹ  ָאִביו ָגִדים ּכָ  ַהּבְ
הּוא מוֹ , ְלעֹוָלם ְמַאֶחה ְוֵאינוֹ , ַמֲחִליף ׁשֶ ַעם ּכְ ּפַ  ּבַ

  :ָהִראׁשֹון

ל ַעל. טו  ְלַאַחר ּוְמַאֶחה', ז ְלַאַחר ׁשֹוֵלל, ַהֵמִתים ּכָ
ים ֹלׁשִ , יֹום' ל ְלַאַחר ׁשֹוֵלל, ְוִאּמוֹ  ָאִביו ַעל. יֹום ׁשְ
ר ׁשֹוֶלֶלת הְוָהִאשָּׁ . ְלעֹוָלם ְמַאֶחה ְוֵאינוֹ  ֵני, ְלַאְלּתַ  ִמּפְ
בֹוָדהּ    :ּכְ

ל ַעל. טז ִתים ּכָ ֵתף חֹוֵלץ ָרָצה ִאם, ַהּמֵ  ָאִביו ַעל. ּכָ
ב, ְוִאּמוֹ  ֵתף ַלֲחֹלץ ַחּיָ ךְ  ְוהֹוֵלךְ  ּכָ ה ִלְפֵני ּכָ ּטָ  ַעד, ַהּמִ

ֵבר ּקָ ּיִ ן ְוִאם. ׁשֶ דֹול ָאָדם ַהּבֵ בֹודוֹ  ְוֵאין, ּגָ ֵלךְ  ּכְ ּיֵ  ׁשֶ
ֵתף ֲחלּוץ   :ַלֲחֹלץ ָצִריךְ  ֵאין, ּכָ

יא. יז ֵתף ַלֲחִליַצת, ְלָאב ּדֹוֶמה ָנׂשִ חּוץ ְוִלְקֹרעַ , ּכָ , ִמּבַ
ל. ּוְלִאחּוי ת ָחָכם ַעל ַהּקֹוְרִעים ּכָ ּמֵ יָון, ׁשֶ ֶהֱחִזירוּ  ּכֵ  ׁשֶ
ֵניֶהם ה ֵמֲאחֹוֵרי ּפְ ּטָ  ְוָחָכם. ְלָמָחר ּוְמַאִחין ׁשֹוְלִלין, ַהּמִ
ָאה ּבָ ּיֹום ּבוֹ  ׁשֹוֵלל, מּוָעתוֹ שְׁ  ׁשֶ . ְלָמָחר ּוְמַאֶחה, ּבַ
יא ְוַעל  ְוֵאינוֹ  ְלָמָחר ׁשֹוֵלל, ֻמְבָהק ַרּבוֹ  ְוַעל ָנׂשִ

ִמין חֹוֵלץ, ָחָכם ַעל. ְלעֹוָלם ְמַאֶחה ית ַאב ְוַעל. ִמּיָ  ּבֵ
ין ֹמאל, ּדִ ְ יא ְוַעל. ִמׂשּ אן, ָנׂשִ אן ִמּכָ  ָאִביו ְוַעל. ּוִמּכָ

אן ָרָצה, ֻמְבָהק ַרּבוֹ  ְוַעל ְוִאּמוֹ  אן ָרָצה ִמּכָ  ְוִאם, ִמּכָ
יֶהן חֹוֵלץ, ָרָצה ּתֵ   :ׁשְ

ל ַעל. יח ִתים ּכָ ַמע ֹלא ִאם, ַהּמֵ א ׁשָ ' ל ְלַאַחר ֶאּלָ
ֵאין ּוִמי. קֹוֵרעַ  ֵאינוֹ , יֹום ן ָחלּוק לוֹ  ׁשֶ ּמֵ  לוֹ  ְוִנְזּדַ
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ְבָעה ּתֹוךְ   ָאִביו לעַ . קֹוֵרעַ  ֵאינוֹ ' ז ַאַחר, קֹוֵרעַ , ׁשִ
  :ְלעֹוָלם ְוהֹוֵלךְ  קֹוֵרעַ , ִאּמוֹ  ְוַעל

ם. יט ׁשֵ ָאסּור ּכְ ֵאינוֹ  ֶקַרע ְלַאחֹות ׁשֶ ךְ , ִמְתַאֶחה ׁשֶ  ּכָ
ל ֶעְליֹון ַצד ַלֲהֹפךְ  ָאסּור ֶגד ׁשֶ ה ּבֶ , ּוְלַאחֹותוֹ , ְלַמּטָ
א ִאם ְלִפיָכךְ . ְלַאחֹותוֹ  ָאסּור, אֹותוֹ  ַהּלֹוֵקחַ  ַוֲאִפּלוּ   ּבָ
 ְוֹלא, ְסָתם לוֹ  ְמָכרוֹ  ְוִאם. ְלהֹוִדיעוֹ  ָצִריךְ , רוֹ ְלָמכְ 

ַדע ַעד ְלַאחֹותוֹ  ָאסּור, הֹוִדיעוֹ  ּיֵ ֵאינוֹ  ׁשֶ ָרִעים ׁשֶ  ֵמַהּקְ
ֵאיָנם   :ּכֹוָכִבים ְלעֹוֵבד ְלָמְכרוֹ  ְוָאסּור. ִמְתַאִחים ׁשֶ

ָלל ִמּתֹוךְ  ַהּקֹוֵרעַ . כ ָלל ּוִמּתֹוךְ , ַהּמְ ְ  ּוִמּתֹוךְ , ַהׁשּ
ּקּוט מֹות ּוִמּתֹוךְ , ַהּלִ  ִאחּוי ִמּתֹוךְ  ֲאָבל. ָיָצא ֹלא, ַהֻסּלָ

ִרי ַסְנּדְ ַהְינוּ , ֲאֶלּכְ ִפיָרה ּדְ ִהיא ּתְ ָוה ׁשֶ  ְלַמְעָלה ׁשָ
ה ּובֹוֶלֶטת ַמּטָ   :ָיָצא, ִמּלְ

ת ַעל ָקַרע. כא  קֹוֵרעַ ', ז ּתֹוךְ  ַאֵחר ֵמת לוֹ  ּוֵמת, ַהּמֵ
ל ָהִראׁשֹון ֶקַרע ַעל ִסיףמוֹ ', ז ְלַאַחר, ַאֵחר ֶקַרע  ּכָ
הּוא י ֵמת לוֹ  ֵמת. ׁשֶ ִליׁשִ ל' ז ַאַחר ׁשְ ִני ׁשֶ  מֹוִסיף, ׁשֵ
ל ָעָליו הּוא ּכָ יעַ . ַטּבּורוֹ  ַעד ְוהֹוֵלךְ  מֹוִסיף ְוֵכן. ׁשֶ  ִהּגִ

ּבּור עֹות' ג ַמְרִחיק, ַלּטַ א. ְוקֹוֵרעַ , ֶאְצּבָ , ְלָפָניו ִנְתַמּלֵ
א. ַלֲאחֹוָריו ַמֲחִזירוֹ  ַמְעָלה ִנְתַמּלֵ ה הֹוְפכוֹ , ִמּלְ . ְלַמּטָ
א אן ִנְתַמּלֵ אן ִמּכָ ה, ּוִמּכָ ִמי ַנֲעׂשָ ֵאין ּכְ , ָחלּוק לוֹ  ׁשֶ
ֵאינוֹ    :קֹוֵרעַ  ׁשֶ

ְבָעה ְוַאַחר, ְוָקַרע ָאִביו ֵמת: לוֹ  ָאְמרוּ . כב  ֵמת ׁשִ
נוֹ  ְחּתֹון ִמְתַאֶחה. ְוהֹוִסיף, ּבְ  ָאְמרוּ . ָהֶעְליֹון ְוֹלא ַהּתַ
נוֹ  ֵמת: לוֹ   ֵאינוֹ , ָאִביו ֵמת' ז ְוַאַחר, ְוָקַרע, ּבְ

א, מֹוִסיף ֵאין, ַאֶחֶרת ְקִריָעה קֹוֵרעַ  ֶאּלָ  ְוִאּמוֹ  ָאִביו ׁשֶ
תֹוֶסֶפת   :ּבְ

תוּ  ִמי. כג ּמֵ ֵני לוֹ  ׁשֶ ֶאָחד ֵמִתים ׁשְ ָאה אוֹ , ּכְ ּבָ  לוֹ  ׁשֶ
מּוָעה ַנִים ׁשְ ְ ֶאָחד ִמׁשּ  ַעל תַאחַ  ְקִריָעה קֹוֵרעַ , ּכְ
ֵניֶהם ךְ  ְוַאַחר, ָקַרע. ׁשְ  קֹוֵרעַ  ַאֵחר ֵמת לוֹ  ֵמת ּכָ
ְפֵני ֶקַרע ין, ַעְצמוֹ  ּבִ אֹותוֹ  ּבֵ ּמֹוִסיף ַעְצמוֹ  ֶקַרע ּבְ  ׁשֶ

עֹות' ג ַמְרִחיק אוֹ , ֶטַפח עֹוד ְוקֹוֵרעַ  ּבוֹ   ְוקֹוֵרעַ  ֶאְצּבָ
ל ִראׁשֹון ֶקַרע ַעל מֹוִסיף', ז ְלַאַחר. ֶטַפח הּוא ּכָ . ׁשֶ
ָאר ְוֶאָחד ִאּמוֹ  אוֹ  ָאִביו ֵמת ְ ה קֹוֵרעַ , ְקרֹוָביו ִמׁשּ ִחּלָ  ּתְ
ֹלשׁ  ּוַמְרִחיק, ִלּבוֹ  ַעד ִאּמוֹ  ַעל אוֹ  ָאִביו ַעל  ׁשָ

עֹות ת ַעל ֶטַפח ְוקֹוֵרעַ , ֶאְצּבָ , ָאִביו ֵמת. ָהַאֵחר ַהּמֵ
רֹוִבים ֶאָחד ֵמת' ז ְוַאַחר, ְוָקַרע  ַעל מֹוִסיף, ֵמַהּקְ
. ִמְתַאֶחה ֵאינוֹ  ְוֶעְליֹון ִמְתַאֶחה ְוַתְחּתֹון, ׁשֹוןָהִרא ֶקַרע
רֹוִבים ֶאָחד ֵמת ךְ  ְוַאַחר, ְוָקַרע, ֵמַהּקְ  אוֹ  ָאִביו ֵמת ּכָ
ין, ִאּמוֹ  תֹוךְ  ּבֵ ין' ז ּבְ עֹות' ג ַמְרִחיק', ז ְלַאַחר ּבֵ  ֶאְצּבָ

ד ִמן ְוקֹוֵרעַ  ַפת ַהּצַ ׂשְ ֶגד ּבִ ֲהֵרי, ַהּבֶ  ילְלַהְבדִּ  ָצִריךְ  ׁשֶ
ָפה ָקֵמי יעַ  ַעד ְוקֹוֵרעַ , ׂשָ ּגִ ּמַ  ָאִביו ֵמתוּ . ְלִלּבוֹ  ׁשֶ
ֶאָחד ְוִאּמוֹ  ֵניֶהם ַעל ֶאָחד ֶקַרע קֹוֵרעַ , ּכְ   :ׁשְ

ךְ  ְוַאַחר, ְוָקַרע, ָאִביו ֵמת: לוֹ  ָאְמרוּ . כד  ִנְמָצא ּכָ
הּוא נוֹ  ׁשֶ ּנֹוַדע ְוהּוא. ְקִריָעה ְיֵדי ָיָצא, ּבְ  ּתֹוךְ  לוֹ  ׁשֶ

דֵ  ּבּור יּכְ ֵדי ַאַחר ַעד לוֹ  נֹוַדע ֹלא ְוִאם. ּדִ ּבּור ּכְ , ּדִ
 ּוְכָסבּור, ֵמת ְלךָ  ֵמת: לוֹ  ָאְמרוּ  ִאם ֲאָבל. ָיָצא ֹלא

ךְ  ְוַאַחר, ְוָקַרע, הּוא ָאִביו הּוא ִנְמָצא ּכָ נוֹ  ׁשֶ , ָיָצא, ּבְ
ֵדי ַאַחר ַעד לוֹ  נֹוַדע ֹלא ֲאִפּלוּ  ּבּור ּכְ   :ּדִ

ף, ֹוֶלהח לוֹ  ָהָיה. כה ךְ  ְוַאַחר, ָעָליו ְוָקַרע, ְוִנְתַעּלֵ  ּכָ
ֵדי ּתֹוךְ  ֵמת ִאם, ֵמת ּבּור ּכְ ל ּדִ  ָצִריךְ  ֵאין, ְקִריָעה ׁשֶ

  :ַאֶחֶרת ְקִריָעה ָצִריךְ , ָלאו ְוִאם. ַאֶחֶרת ְקִריָעה

 ְיֵמי ְקָצת ְוָנַהג ְוָקַרע, ָאִביו ֵמת: לוֹ  ָאְמרוּ . כו
ךְ  ְוַאַחר, ֲאֵבלּות , ְוִהְפִסיק, ֵמת ֹלא: לוֹ  ְמרוּ אָ  ּכָ
ַעם: לוֹ  ְוָאְמרוּ  ְוָחְזרוּ  ּפַ מוֹ , ֵמת ָהִראׁשֹון ּבַ ָאְמרוּ  ּכְ  ׁשֶ

  :ְקִריָעה ְיֵדי ָיָצא, ָהִראׁשֹוִנים

ת ָקָטן. כז ּמֵ   :לוֹ  ְמָקְרִעין, ֵמת לוֹ  ׁשֶ

ת ַהּקֹוֵרעַ . כח ּבָ ׁשַ י ַעל ַאף, ֵמתוֹ  ַעל ּבְ ל ּפִ ִחּלֵ  ׁשֶ
ת ּבָ   :ְקִריָעה ְיֵדי ָיָצא ,ׁשַ

ָחלּוק ַהּקֹוֵרעַ . כט זּול ּבְ   :ְקִריָעה ְיֵדי ָיָצא ֹלא, ּגָ
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ֹלא ָקָטן. ל הּ  ָלן ִקים ּדְ לוּ  ּבֵ ּכָ יו לוֹ  ׁשֶ ת, ֳחָדׁשָ ּמֵ  ׁשֶ
תֹוךְ  יֹום ֲאִפּלוּ  אוֹ ' ל ּבְ ים ּבְ ֹלׁשִ   :ָעָליו קֹוְרִעין ֵאין, ׁשְ

יֹום קֹוְרִעין ֵאין. לא יֹום ֲאִפּלוּ  ,טֹוב ּבְ ִני טֹוב ּבְ  ׁשֵ
ל ֻלּיֹות ׁשֶ ל ְקרֹוִבים ֲאִפּלוּ , ּגָ ֹחל ֲאָבל. ֵמת ׁשֶ  ּבְ

ל ַעל קֹוְרִעין, ַהּמֹוֵעד ִפי ֶאָחד ּכָ הּוא ַמה ּכְ ֶ  ִאם, ׁשּ
ַעת עֹוֵמד ׁשְ ָמה ְיִציַאת ּבִ ר ָאָדם הּוא ִאם אוֹ , ְנׁשָ ׁשֵ  ּכָ

ל ַעל ָחָכם אוֹ  ִדינוֹ , ֶאָחד ּכָ תְ  ּכְ ּנִ ֵארׁשֶ   :ּבָ

ַמע. לב ֶרֶגל ׁשָ מּוָעה ּבָ  ִאם ַוֲאִפּלוּ , קֹוֵרעַ , ְקרֹוָבה ׁשְ
ְהֶיה ָהֶרֶגל ַאַחר   :ְרחֹוָקה ּתִ

ֶבֶגד ַההֹוֵלךְ . לג ת ִלְפֵני ָקרּועַ  ּבְ ְרֶאה, ַהּמֵ ּמַ  ַעְצמוֹ  ׁשֶ
ַרע ּקָ ים ֶאת ּגֹוֵזל ֶזה ֲהֵרי, ָקַרע ְוֹלא, ׁשֶ  ְוֶאת ַהַחּיִ
ִתים   :ַהּמֵ

ִאיֵלִני: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. לד ר ֲחלּוְקךָ  ַהׁשְ ֲאַבּקֵ  ֶאת ׁשֶ
א הּוא ַאּבָ ת ּוְמָצאוֹ  ְוָהַלךְ , חֹוֶלה ׁשֶ ּמֵ , קֹוְרעוֹ , ׁשֶ

ם, ֲחלּוקוֹ  לוֹ  ּוַמֲחִזיר ּוְמַאֶחהוּ  ּלֵ ֵמי לוֹ  ּוְמׁשַ . ִקְרעוֹ  ּדְ
ע ֹלא ֶזה ֲהֵרי, הֹוִדיעוֹ  ֹלא ְוִאם   :ּבוֹ  ִיּגַ

שְׁ . לה , ָהָאֵבל ְלֵבית ּבוֹ  ֵליֵלךְ  ָחלּוק ַלֲחֵברוֹ  ִאילַהּמַ
אי ֵאינוֹ  ַ ּנוּ  ִלּטֹל ַרׁשּ ַעְברוּ  ַעד ִמּמֶ ּיַ   :ָהֵאֶבל ְיֵמי ׁשֶ

מּועֹות ַעל קֹוְרִעין. לו גֹון, ָרעֹות ׁשְ צוּ  ּכְ ְקּבְ ּנִ  רֹב ׁשֶ
ּבּור ְלָחָמה ַהּצִ ְמעוּ  ַלּמִ פוּ  ְוׁשָ ּגְ ּנִ , אֹוְיֵביֶהם ִלְפֵני ׁשֶ

א ֶנֶהְרגוּ  ֹלא ּלוּ ֲאפִ  עּוט ֶאּלָ   :ֵמֶהם ַהּמִ

ֹוֵמעַ . לז ת ַהׁשּ ְרּכַ ם ּבִ ֵ ת ַוֲאִפּלוּ , ַהׁשּ ְרּכַ ּנּוי ּבִ ב ַהּכִ  ַחּיָ
ה ְוהּוא, ִלְקֹרעַ  ָמֶעּנָ ׁשְ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ֹוֵמעַ  ַוֲאִפּלוּ . ִמּיִ  ַהׁשּ

ַרךְ  ֵהיָאךְ  ֵמָהֵעִדים לֹוִני ּבֵ ב, ּפְ  יםְוָהֵעדִ . ִלְקֹרעַ  ַחּיָ
ַעם ִלְקֹרעַ  ְצִריִכים ֵאיָנם  ּתֹוָרה ֵסֶפר ָהרֹוָאה. ַאֶחֶרת ּפַ

ַרף ׂשְ ּנִ ין אוֹ , ׁשֶ ִפּלִ ה ֲאִפּלוּ  אוֹ , ּתְ ִביִאים ַאַחת ְמִגּלָ  ֵמַהּנְ
תּוִבים אוֹ  י קֹוֵרעַ , ֵמַהּכְ ּתֵ  ְוַדְוָקא. ְקִריעֹות ׁשְ

ֹוְרִפין ׂשּ ְזרֹועַ  אֹוָתהּ  ׁשֶ ה, ּבִ ָהָיה ּוְכַמֲעׂשֶ   :ׁשֶ

ָנן ְיהּוָדה ָעֵרי ָהרֹוֶאה. לח ֻחְרּבָ ַלִים אוֹ , ּבְ  אוֹ  ְירּוׁשָ
ית שׁ  ּבֵ ְקּדָ ב, ַהּמִ   :ִלְקֹרעַ  ַחּיָ

ל. לט ָרִעים ֵאּלוּ  ּכָ אי ַהּקְ ַ ְלָלן, ְלָמְלָלן ַרׁשּ , ְלׁשָ
ָטן ִמין ַלֲעׂשֹוָתן, ְלַלּקְ מֹות ּכְ  ֵאין ֲאָבל, ְלָמֳחָרתוֹ , ֻסּלָ
  :ְלעֹוָלם ִמְתַאִחין

  אנינות הלכות

 שמא סימן
 ודיני, טוב ביום או בשבת לפניו מטל שמתו מי

  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , האונן

ת ִמי. א ּמֵ הּוא ֵמת לוֹ  ׁשֶ ב ׁשֶ ל ַחּיָ  ֹקֶדם, ָעָליו ְלִהְתַאּבֵ
ַבִית אֹוֵכל ְקבּוָרה ִית לוֹ  ֵאין. ַאֵחר ּבְ  אֹוֵכל, ַאֵחר ּבַ
ֵבית יִ  ֵאין. ֲחֵברוֹ  ּבְ ה, ַלֲחֵברוֹ  תּבַ ה לוֹ  עֹוׂשֶ  ְמִחּצָ
ה ַוֲאִפּלוּ , ְואֹוֵכל ל ְמִחּצָ ַקע ִאם, ָסֵגי ָסִדין ׁשֶ  ׁשּוֵלי ּתָ
ִעְנָין ַהָסִדין ֵאינוֹ  ּבְ ל ׁשֶ רּוחַ  ִנּטָ ָבר לוֹ  ֵאין ְוִאם. ּבָ  ּדָ
ה ַלֲעׂשֹות ָניו ַמֲחִזיר, ְמִחּצָ ךְ  ּוֵבין. ְואֹוֵכל ּפָ  ּוֵבין ּכָ

ךְ  ִעיר הּוא ַוֲאִפּלוּ , ּכָ , ְואֹוֵכל ֵמֵסב ֵאינוֹ , ַאֶחֶרת ּבְ
ר אֹוֵכל ְוֵאינוֹ  ׂשָ  ְמָבֵרךְ  ְוֵאינוֹ , ַיִין ׁשֹוֶתה ְוֵאינוֹ  ּבָ
ת ְרּכַ ת ְוֹלא ַהּמֹוִציא ּבִ ְרּכַ זֹון ּבִ  ְמָבְרִכים ְוֵאין, ַהּמָ
ִנין ְוֹלא ָעָליו  ֲאֵחִרים ִעם אֹוֵכל ִאם ֲאִפּלוּ , ָעָליו ְמַזּמְ

ָבְרִכי ּמְ ל ּוָפטּור. ָאֵמן ַאֲחֵריֶהם ַיֲעֶנה ֹלא, םׁשֶ  ִמּכָ
ּתֹוָרה ָהֲאמּורֹות ִמְצֹות  ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ִאם ַוֲאִפּלוּ , ּבַ
ָצְרֵכי ַלֲעֹסק ת ּבְ גֹון, ַהּמֵ שׁ  ּכְ ּיֵ עֹוְסִקים ֲאֵחִרים לוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ

ִבילוֹ  ׁשְ ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבִ  ְלַהְחִמיר ִיְרֶצה ִאם ׁשֶ
ָבְרִכין ַאַחר ָאֵמן ַלֲענֹות אוֹ  ְלָבֵרךְ  וֹ ַעְצמ ַעל , ַהּמְ

אי ֵאינוֹ  ַ ת ַרׁשּ ּבָ ר אֹוֵכל, טֹוב ְויֹום ּוְבׁשַ ׂשָ  ְוׁשֹוֶתה ּבָ
ב, ּוְמָבֵרךְ , ַיִין ָכל ְוַחּיָ ְצֹות ּבְ ִמישׁ  חּוץ, ַהּמִ ׁשְ  ִמּתַ

ה ּטָ ָאסּור ַהּמִ יךְ  ָצִריךְ  ְוִאם. ּבוֹ  ׁשֶ חּום ַעל ְלַהְחׁשִ  ַהּתְ
דֵ  ָצְרֵכי ַלֲעֹסק יּכְ ת ּבְ  ֵליָאֵסר ֲאִנינּות ָעָליו ָחל, ַהּמֵ
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 טז

ן ֻכּלָ ָעה ּבְ ָ ְתִחיל ִמׁשּ ּמַ ֵדי ָלֶלֶכת ׁשֶ יךְ  ּכְ  ַעל ְלַהְחׁשִ
חּום יֹום ְלָקְברוֹ  רֹוֶצה ְוִאם. ַהּתְ  ְיֵדי ַעל ִראׁשֹון טֹוב ּבְ
ן ָאסּור, ֲעָמִמין ֻכּלָ ן ְוָכל. ּבְ ּכֵ יֹום ׁשֶ ִני טֹוב ּבְ , ׁשֵ

ַעְצמוֹ  הּואשֶׁ  ָחלוּ , ְלָקְברוֹ  ָיכֹול ּבְ ל ָעָליו ׁשֶ יֵני ּכָ  ּדִ
  :ֲאִנינּות

ת ִמי. ב ּמֵ מֹוָצֵאי ֹיאַכל, ֵמת לוֹ  ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ֹלא ׁשַ  ּבְ
ָלה ל ְוֹלא, ַהְבּדָ ּלֵ ּבֶֹקר ְוֹלא, ִיְתּפַ , ְקבּוָרה ֹקֶדם ּבַ
ל ְקבּוָרה ּוְלַאַחר ּלֵ ת ִיְתּפַ ִפּלַ ֲחִרית ּתְ  ָעַבר אלֹ  ִאם, ׁשַ
הּ  ת ֲאָבל. ְזַמּנָ ִפּלַ ל ֹלא ָהֶעֶרב ּתְ ּלֵ ָבר, ִיְתּפַ ּכְ  ָעַבר ׁשֶ
הּ  ִמי ְוֹלא. ְזַמּנָ ַכח ּדָ ל ְוֹלא ְלׁשָ ּלֵ  ַעְרִבית ִהְתּפַ

ל ּלֵ ְתּפַ ּמִ ֲחִרית ׁשֶ ִים ׁשַ ּתַ יָון, ׁשְ ְיָלה ּכֵ ּלַ ּבַ ב ָהָיה ֹלא ׁשֶ  ַחּיָ
ל ּלֵ ָלה ּוְלִעְנַין. ְלִהְתּפַ יליַ , ַהַהְבּדָ ֵבר ַאַחר ְבּדִ ּקָ ּיִ  ׁשֶ

ת   ַהּמֵ

ּנֹוֲהִגים ָמקֹום. ג ִפים ׁשֶ ּתָ ּכַ ת ְלהֹוִציא ְמֻיָחִדים ׁשֶ , ַהּמֵ
ְתַעְסקוּ  ּוְלַאַחר ּנִ רֹוִבים ׁשֶ ָצְרֵכי ַהּקְ בּוָרה ּבְ  ִיְמְסרּוהוּ  ַהּקְ
רּוהוּ  ְוֵהם ָלֶהם ָסרּוהוּ , ִיְקּבְ ּמְ ֶ ִרים, ָלֶהם ִמׁשּ  ֻמּתָ

רֹוִבים רבְּ  ַהּקְ הֹוִציאּוהוּ  ֹקֶדם ֲאִפּלוּ , ְוַיִין ָבׂשָ  ׁשֶ
ִית ּוב, ֵמַהּבַ ׁשּ ל ֵאינוֹ  ׁשֶ   :ֲעֵליֶהם ֻמּטָ

ת ִמי. ד ּמֵ ְתִפיָסה ׁשֶ ן ְוֹלא, ּבִ  ַעל ָחל ֹלא, ִלְקבּוָרה ִנּתַ
רֹוִבים יָון, ֲעֵליֶהם ָחל ֹלא ֲאֵבלּות ְוַגם, ֲאִנינּות ַהּקְ  ּכֵ

ּלֹא ָקבְ  ִנְתָיֲאׁשוּ  ׁשֶ ת ְקרֹוֵבי ִאם ְוֵכן. רוֹ ִמּלְ  ַהּמֵ
ְתִפיָסה ֱהַרג ִמי ְוֵכן. ֲעֵליֶהם ָחל ֲאִנינּות ֵאין, ּבִ ּנֶ  ׁשֶ
ֶרךְ  ּדֶ ָרַרּתוּ  אוֹ  ּבַ ה ּגְ ָטפוֹ  אוֹ  ַחּיָ  ִנְתָיֲאׁשוּ  ְוֹלא, ָנָהר ׁשְ

ָקְברוֹ  רֹוִבים ַעל ֵאין, ִמּלְ ין ֹלא ַהּקְ ין ְוֹלא ֲאִנינּות ּדִ  ּדִ
ְבָעה לוֹ  ּומֹוִנים, ֲאֵבלּות ים ׁשִ ֹלׁשִ ְתָיֲאׁשוּ  ִמּיֹום ּוׁשְ ּנִ  ׁשֶ
ָקְברוֹ    :ִמּלְ

ל. ה ּלֹא ְזַמן ּכָ ר ׁשֶ ת ִנְקּבַ  ִמְנָעל חֹוֵלץ ֵאינוֹ , ַהּמֵ
ל ב ְוֵאינוֹ , ְוַסְנּדָ ֲעִטיַפת ַחּיָ ת ָהֹראשׁ  ּבַ ה ּוְכִפּיַ ּטָ , ַהּמִ

ב ָאסּור ֲאָבל ן אוֹ  ֵליׁשֵ י ַעל ִליׁשַ ּבֵ ה ּגַ  ּלוּ ֲאפִ , ִמּטָ
פּוָיה   :ּכְ

ר. ו ּמֵ ת ֶאת ַהְמׁשַ ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , ַהּמֵ טּור, ֵמתוֹ  ׁשֶ  ּפָ
ִריַאת ַמע ִמּקְ ל, ׁשְ ּתֹוָרה ָהֲאמּורֹות ִמְצֹות ּוִמּכָ  ָהיוּ . ּבַ

ַנִים ר ֶזה, ׁשְ ּמֵ   :קֹוֵרא ְוֶזה ְמׁשַ

  אבילות הלכות

 שמב סימן
 עליו שחיב מת לו ומת חפתו צרכי שהכין מי

  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , לותאב

ֵהִכין ִמי. א ל ׁשֶ תוֹ  ָצְרֵכי ּכָ ָאָפה, ֻחּפָ ּתוֹ  ׁשֶ  ְוָטַבח ּפִ
ל ָאִביו ּוֵמת, ֵיינוֹ  ּוָמַזג ִטְבחוֹ  ָמקֹום ְוהּוא, ָחָתן ׁשֶ  ּבְ
ֵאינוֹ  ֶחה ְוִאם, ִלְמּכֹר ָמצּוי ׁשֶ ּדָ ה ּתִ  ַמה ַיְפִסיד ַהֻחּפָ
ֵהִכין ֶ ָתה אוֹ , ׁשּ ּמֵ הּ  ׁשֶ ל ִאּמָ ה ׁשֶ ּלָ א, ּכַ ְמרּוֵקי ְוִאּכָ  ּתַ
ים ּוִטין ָנׁשִ ֵאיָנם ְוִקׁשּ ִמים ׁשֶ ת ֶאת ַמְכִניִסין, ִמְתַקּיְ  ַהּמֵ
ה ְוֶאת ֶהָחָתן ְוֶאת, ְלֶחֶדר ּלָ ה ַהּכַ ִעיַלת ּובֹוֵעל, ַלֻחּפָ  ּבְ
ָחָלה ְוֵכיָון, ּופֹוֵרשׁ  ִמְצָוה ה ָעָליו ׁשֶ  ַהְוָיא ַהֻחּפָ

ֶרֶגל ְלִדיֵדיהּ  ְבַעת ְונֹוֵהג, ּכְ ה ְיֵמי ׁשִ ּתֶ ׁשְ ךְ  ְוַאַחר ַהּמִ  ּכָ
ְבַעת נֹוֵהג ְבַעת ְוָכל. ֲאֵבלּות ְיֵמי ׁשִ ה ְיֵמי ׁשִ ּתֶ ׁשְ  ַהּמִ
ֶהם נֹוֵהג ָבִרים ּבָ ִצְנָעא ּדְ ּבְ ִמישׁ  ְוָאסּור, ׁשֶ ַתׁשְ ה ּבְ ּטָ , ַהּמִ
ךְ  ל ִהְלּכָ ה ְיֵמי' ז ּכָ ּתֶ ׁשְ  ןָישֵׁ  הּוא ָהֵאֶבל ְיֵמי' ְוז ַהּמִ
ין ים ּבֵ ָנה ְוִהיא, ָהֲאָנׁשִ ין ְיׁשֵ ים ּבֵ ׁשִ  ּוְלִעְנַין. ַהּנָ

ים ֹלׁשִ א מֹוֶנה ֵאינוֹ , ׁשְ , ָוֵאיָלךְ  ֲאֵבלּות ְיֵמי' ִמז ֶאּלָ
ְבַעת ְוָכל ה ְיֵמי ׁשִ ר ַהֻחּפָ ִגהּוץ ֻמּתָ  ְוִאם. ְוִתְסּפֶֹרת ּבְ
ֵסיָדא לוֹ  ֵאין גֹון, ּפְ ָמקֹום ּכְ צּוי ּבְ ּמָ  ַמה ִלְמּכֹר ׁשֶ

ֵהִכין ֶ ֵסיָדא ֵליהּ  ִאית ֲאִפּלוּ  אוֹ , ׁשּ ל ִאּמוֹ  ּוֵמָתה, ּפְ  ׁשֶ
ל ָאִביהָ  אוֹ  ָחָתן ה ׁשֶ ּלָ ָאר ֶאָחד אוֹ  ּכַ ְ , ְקרֹוֵביֶהם ִמׁשּ

ַאר ׁשְ ּנִ ִכין ִמי ׁשֶ ּיָ ירוּ  ֹלא, ַאֶחֶרת ְלַפַעם ָלֶהם ׁשֶ  ִהּתִ
א ָהֲאֵבלּות ִלְדחֹות ד אֹותוֹ  קֹוֵבר ֶאּלָ ְבַעת גְונֹוהֵ , ִמּיָ  ׁשִ
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 טז

ךְ  ְוַאַחר, ֲאֵבלּות ְיֵמי  ְוֶאת ֶהָחָתן ֶאת ַמְכִניִסין ּכָ
ה ּלָ ה ַהּכַ ד ַלֻחּפָ ְבַעת ְונֹוֵהג, ִמּיָ ה ְיֵמי ׁשִ ּתֶ ׁשְ   :ַהּמִ

 שמג סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , המת הלוית מצות

ִעיר ֵמת. א ל, ּבָ ֵני ּכָ ְמָלאָכה ֲאסּוִרין ָהִעיר ּבְ ל, ּבִ ּכָ  ׁשֶ
הוּ  ְוֵאינוֹ  ֵמת רֹוֶאההָ  ֵהא ַעד ְמַלּוֵ ּיְ ל לוֹ  ׁשֶ , ָצְרּכוֹ  ּכָ

ר ִעיר ֲחבּורֹות ֵישׁ  ְוִאם. הּוא ִנּדּוי ּבַ ל, ּבָ ּכָ  ַאַחת ׁשֶ
ֵמִתים ִמְתַעֶסֶקת יֹוָמהּ  ּבְ ר, ּבְ יֹום ֻמּתָ ֵאיָנהּ  ּבְ . יֹוָמהּ  ׁשֶ

ה ּמֶ ָבִרים ּבַ ּלֹא, ֲאמּוִרים ּדְ ַעת ׁשֶ ׁשְ  ֲאָבל, הֹוָצָאתוֹ  ּבִ
ַעת ׁשְ ֵטִלים ַהּכֹל הֹוָצָאתוֹ  ּבִ ן, ּבְ ִדְלַקּמָ   :ּכְ

ְכָפר. ב לֹום ׁשֹוֲאִלים ֵאין, ָקָטן ּבִ ת ָלֶזה ֶזה ׁשָ ַהּמֵ ׁשֶ  ּכְ
ִעיר   :ּבָ

 שדמ סימן
, מספידין מי ועל וכיצד, שכרו וגדל ההספד חיוב

  ְסִעיִפים:' כ ּובוֹ 

דֹוָלה ִמְצָוה. א יד ּגְ ת ַעל ְלַהְסּפִ ָראּוי ַהּמֵ  ּוִמְצָותוֹ . ּכָ
ִרים ּיָ ָבִרים ָעָליו לֹוַמר קֹולוֹ  ׁשֶ ִרים ּדְ ּבְ ׁשַ ב ֶאת ַהּמְ , ַהּלֵ

ֵדי ה ְלַהְרּבֹות ּכְ ִכּיָ יר ּבְ ְבחוֹ  ּוְלַהְזּכִ  ְלַהְפִליג ְוָאסּור. ׁשִ
ְבחוֹ  ׁשִ אי יֹוֵתר ּבְ א, ִמּדַ יִרין ֶאּלָ  טֹובֹות ִמּדֹות ַמְזּכִ

ּבוֹ  ֶהם יןּומֹוִסיפִ , ׁשֶ ּלֹא ַרק, ְקָצת ּבָ  ְוִאם. ַיְפִליג ׁשֶ
ָלל טֹובֹות ִמּדֹות ּבוֹ  ָהיוּ  ֹלא יר ֹלא, ּכְ . ָעָליו ַיְזּכִ

יִרים, ְוָחִסיד ְוָחָכם  ְוָכל. ַוֲחִסידּוָתם ָחְכָמָתם ָלֶהם ַמְזּכִ
יר ְזּכִ ּלֹא ִמי ַעל ַהּמַ ָלל ּבוֹ  ָהָיה ׁשֶ ּמֹוִסיף אוֹ , ּכְ  ׁשֶ
אי יֹוֵתר ְלַהְפִליג ָהָיה ַמה ַעל ִמּדַ ֶ  ָרָעה ּגֹוֵרם, ּבוֹ  ׁשּ
ת ְלַעְצמוֹ    :ְוַלּמֵ

ם. ב ׁשֵ יִדין ּכְ ְסּפִ ּמַ ים ַעל ׁשֶ ךְ  ָהֲאָנׁשִ יִדין ּכָ  ַעל ַמְסּפִ
ים ׁשִ ָראּוי ַהּנָ   ,ָלֶהן ּכָ

ָמקֹום. ג ְרִגיִלין ּבְ יר ׁשֶ ּכִ יד ְמקֹוְננֹות ְלַהׂשְ ב, ְלַהְסּפִ  ַחּיָ
יר ּכִ יד ְננֹותְמקוֹ  ְלַהׂשְ ּתוֹ  ַעל ְלַהְסּפִ  ֹלא ְוִאם. ִאׁשְ

א, ָרָצה יר ָאִביהָ  ּבָ ּכִ ּנוּ  ּומֹוִציא, ּוַמׂשְ ַעל ִמּמֶ ְרחוֹ  ּבְ   :ּכָ

ן, ָקָטן. ד ה ּבֶ ּמָ ִנים ּכַ יִדין ִיְהֶיה ׁשָ ְסּפִ ּמַ ׁשֶ , ָעָליו ּכְ
ים ֵני ֲעִנּיִ ה ּבְ ָ יִרים, ֲחִמׁשּ ֵני ֲעׁשִ ה ּבְ ָ ׁשּ ֵני, ׁשִ  ְזֵקִנים ּבְ
ְבֵני ים ּכִ ין ִצּדּוק ֲאָבל. ֲעִנּיִ ישׁ  ַהּדִ  ַעל אֹוְמִרים, ְוַקּדִ
ינֹוק ָעְברוּ  ּתִ ֶ ים ָעָליו ִמׁשּ ֹלׁשִ   :יֹום ׁשְ

ֵני. ה יִרים ּבְ  ַעל ְקָצת מֹוִסיִפין, ֲחָכִמים ּוְבֵני ֲעׁשִ
ַבח יֶהם ׁשֶ   :ַמֲעׂשֵ

ינֹוק. ו ּיֹוֵדעַ  ּתִ א ׁשֶ ָ ן ִלׂשּ יִדין, ְוִלּתֵ ה אֹותוֹ  ַמְסּפִ ַמֲעׂשֵ  ּבְ
ים לוֹ  ֵאין ְוִאם, ַעְצמוֹ  יִדין, ַמֲעׂשִ ה אֹותוֹ  ַמְסּפִ ַמֲעׂשֵ  ּבְ

ים ָלֶהם ֵאין ְוִאם, ֲאבֹוָתיו יִדין, ַמֲעׂשִ  ָלֶהם ַמְסּפִ
ה ַמֲעׂשֵ   :ְקרֹוָביו ּבְ

ה. ז ּלָ יִדין, ַהּכַ ין אֹוָתהּ  ַמְסּפִ ה ּבֵ ַמֲעׂשֵ ין ָאִביהָ  ּבְ  ּבֵ
ה ַמֲעׂשֵ ֲעלָ  ּבְ   :הּ ּבַ

ךְ . ח ֻחּתָ ָפִלים ְוַהְמֹסָרס ַהּמְ ן ְוֵכן', ח ּוֶבן, ְוַהּנְ ' ט ּבֶ
 ִמְתַעְסִקין ֵאין, ְוָהֲעָבִדים ּכֹוָכִבים ְוָהעֹוֵבד, ֵמת

ד   :ּוְלַלּוֹות ְלֶהְסּפֵ

ים. ט ֵאיָנם יֹוְרׁשִ ַכר ִלְפֹרעַ  רֹוִצים ׁשֶ , ַהַסְפָדן ׂשְ
ַעל ֵמֶהם מֹוִציִאים   :ּכְֹרָחם ּבְ

ה ִמי. י ּוָ ּצִ ּלא ׁשֶ דּוהוּ  ׁשֶ   :לוֹ  ׁשֹוְמִעין, ִיְסּפְ

ת ִאסּור. יא ִליׁשַ ָער ּתְ ִריָטה ְוֵכן, ׂשֵ ִסיָמן, ֵמת ַעל ׂשְ  ּבְ
  :פ"ק

ד ָהעֹוְסִקים ָהָעם. יב ֶהְסּפֵ ל, ּבַ ת ְזַמן ּכָ ַהּמֵ ל ׁשֶ  ֻמּטָ
ָמִטים, ִלְפֵניֶהם ַמע ֶאת ְוקֹוִרין ֶאָחד ֶאָחד ִנׁשְ  ׁשְ

ִליןּומִ  ּלְ ת ֵאין. ְתּפַ ל ַהּמֵ ִבים ֵהם, ִלְפֵניֶהם ֻמּטָ  יֹוׁשְ
ב ְוָהאֹוֵנן, ְוקֹוִרים  עֹוְמִדים ֵהם, ְודֹוֵמם יֹוׁשֵ

ִלים ּלְ יק ְוהּוא, ּוִמְתּפַ ין ֶאת ָעָליו ַמְצּדִ  ְיִהי: ְואֹוֵמר ַהּדִ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 טז
 טז

ָפֶניךָ  ָרצֹון ְגּדֹר ֱאֹלַהי' ה ִמּלְ ּתִ ְרצֹוֵתינוּ  ׁשֶ  ּוִפְרצֹות ּפִ
ךָ עַ  ית ּמְ ָרֵאל ּבֵ   :ִיׂשְ

ד ַמְפִסיִקין ְקבּוָרה ְלַאַחר. יג ין, ַהֶהְסּפֵ ְקִריַאת ּבֵ  ּבִ
ַמע ין ׁשְ ה ּבֵ ְתִפּלָ   :ּבִ

ין ֵאין. יד ֵני עֹוׂשִ ִדים ׁשְ ִעיר ֶהְסּפֵ א, ַאַחת ּבְ  ִאם ֶאּלָ
ן ם ֵישׁ  ּכֵ ק ַעם ֹרב ׁשָ ַנִים ְלַחּלֵ ָכל ְוִיְהֶיה ִלׁשְ ד ּבְ  ֶהְסּפֵ
ֵדי ַעם   :ָצְרּכוֹ  ּכְ

ים ֵאין. טו ֵני עֹוׂשִ ִדים ׁשְ ִעיר ֶהְסּפֵ א, ַאַחת ּבְ  ִאם ֶאּלָ
ן ֵדי ֵישׁ  ּכֵ ר ּכְ ָבָחיו ְלַסּפֵ ל ׁשְ ָבָחיו ֶזה ׁשֶ ל ּוׁשְ   :ֶזה ׁשֶ

ְפֵני אֹוְמִרים ֵאין. טז ת ּבִ א ַהּמֵ ָבִרים ֶאּלָ ל ּדְ , ֵמת ׁשֶ
גֹון ד ְקבּוָרתוֹ  ָצְרֵכי ּכְ ָאר ָבלאֲ , ְוֶהְסּפֵ ל ׁשְ ָבר ּכָ , ּדָ
י ְוָהֵני. ָאסּור ִדְבֵרי ִמּלֵ י ֲאָבל, ּתֹוָרה ּבְ ִמּלֵ ַעְלָמא ּבְ  ּדְ
הּ  ָלן ֵלית   :ּבָ

ר. יז סּוִקים לֹוַמר ֻמּתָ ה ּפְ ת ִלְכבֹוד ּוְדָרׁשָ תֹוךְ , ַהּמֵ  ּבְ
ע ֵבית אוֹ  ַאּמֹוָתיו ַאְרּבַ   :ָברֹותַהקְּ  ּבְ

ת ָחָכם. יח ּמֵ ית, ׁשֶ ֵטל ָרׁשוֹ ִמדְ  ּבֵ סֹוְפִדין, ּבָ  אֹותוֹ  ׁשֶ
ל ְבָעה ּכָ ָאר ֲאָבל. ׁשִ ּתֹוָרה עֹוְסִקין, ִמְדָרׁשֹות ׁשְ  ּבַ

ַעת ֲאִפּלוּ  ׁשְ ד ּבִ ד ְוַאַחר, ֶהְסּפֵ ְלִמיָדיו ֵאין ַהֶהְסּפֵ  ּתַ
ִצים ֵבית ִמְתַקּבְ א, ִמְדָרׁשוֹ  ּבְ ִרים ֶאּלָ ַנִים ִמְתַחּבְ  ׁשְ

ַנִים ָבתֵּ  ְולֹוְמִדים ׁשְ ית ַאב. יֶהםּבְ ין ּבֵ ת ּדִ ּמֵ ל, ׁשֶ  ּכָ
ָרׁשֹות ִעיר ִמּדְ ּבָ ֵטִלין ׁשֶ ל ְוָהְרִגיִלין, ּבְ ּלֵ  ה"בב ְלִהְתּפַ
ים ּנִ יא. ְמקֹוָמם ְמׁשַ ת ָנׂשִ ּמֵ ל, ׁשֶ י ּכָ ּתֵ  ִמְדָרׁשֹות ּבָ
ָכל ּבְ יִדין ָמקֹום ׁשֶ ְסּפִ ּמַ ֵטִלים אֹותוֹ  ׁשֶ ד ְוַאַחר, ּבְ  ַהֶהְסּפֵ

ְדָרשׁ  ֵביתלְ  ִנְכָנִסים ֵאין א, ַהּמִ ִרים ֶאּלָ ַנִים ִמְתַחּבְ  ׁשְ
ַנִים יֶהם ְולֹוְמִדין ׁשְ ָבּתֵ ֵני ְוָכל. ּבְ ִלים ָהִעיר ּבְ ּלְ  ִמְתּפַ
ֵבית ין, ָהָאֵבל ּבְ ֹחל ּבֵ ין ּבְ ת ּבֵ ּבָ ׁשַ ִריַאת חּוץ, ּבְ  ִמּקְ

ת ַהּתֹוָרה ּבָ ׁשַ ִני ּבְ י ְוׁשֵ ּקֹוִרין, ַוֲחִמיׁשִ  ְוֹלא. ה"בב ׁשֶ
ּוק לוּ ְיַטיְּ  ׁשּ א, ּבַ ִבים ֶאּלָ חֹות יֹוׁשְ ּפָ חֹות ִמׁשְ ּפָ  ְוָדִוים ִמׁשְ
ל   :ַהּיֹום ּכָ

יִדין. יט ְלִמיֵדי ַמְסּפִ  ּוְבֵבית ה"בב ּוְנׁשֹוֵתיֶהם ֲחָכִמים ּתַ
ְדָרשׁ  ָאר ֹלא ֲאָבל, ַהּמִ   :ָהָעם ׁשְ

ְדרָ  ְלֵבית אֹותוֹ  ַמְכִניִסין, ְוָגאֹון ְוַאּלּוף ָחָכם. כ , שׁ ַהּמִ
יִחין ה ּוַמּנִ ּטָ קֹום ַהּמִ ּמָ ָהָיה ּבַ  אֹותוֹ  ְוסֹוְפִדין, ּדֹוֵרשׁ  ׁשֶ

ם ּמֹוִציִאים, ׁשָ ה ּוְכׁשֶ ּטָ ית ַעד אֹותוֹ  סֹוְפִדים, ַהּמִ  ּבֵ
ָברֹות ָברֹות ְלֵבית עֹוִלים' ַהז ּוַבּיֹום, ַהּקְ ִרין ַהּקְ  ּוְמַבּקְ

יֹום ְוֵכן, אֹותוֹ  ים ּבְ ֹלׁשִ ִרין, ֹחֶדשׁ  ב"י ְוַתְכִלית ׁשְ  ְמַבּקְ
יִבין ּכִ   :אֹותוֹ  ּוַמׁשְ

 שמה סימן
ין ד ּדִ ה, ָלַדעת עְצמוֹ  ַהְמַאּבֵ ית ַוֲהרּוֵגי, ּוְמֻנּדֶ ין ּבֵ , ּדִ

ין   ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , ַהִצּבּור ִמן ְוַהפֹוְרׁשִ

ד. א  ְלָכל ִעּמוֹ  ִמְתַעְסִקים ֵאין, ָלַדַעת ַעְצמוֹ  ַהְמַאּבֵ
ָבר ִלין ְוֵאין, ּדָ יִדין ְוֵאין, ָעָליו ִמְתַאּבְ , אֹותוֹ  ַמְסּפִ
ׁשּוָרה ָעָליו עֹוְמִדין ֲאָבל, חֹוְלִצין ְוֹלא קֹוְרִעין ְוֹלא  ּבְ

ת ָעָליו ְואֹוְמִרים ְרּכַ ָבר ְוָכל ֲאֵבִלים ּבִ הּוא ּדָ בֹוד ׁשֶ  ּכָ
ים   :ַלַחּיִ

ד ֵאיֶזהוּ . ב גֹון, ָלַדַעת ַעְצמוֹ  ְמַאּבֵ ָאַמר ּכְ  הּוא ֵריהֲ : ׁשֶ
ג ְלֹראשׁ  עֹוֶלה ָעָלה ְוָראּוהוּ , ַהּגַ ד ׁשֶ ֶרךְ  ִמּיָ ַעס ּדֶ , ּכַ

ָהָיה אוֹ  ֶחְזַקת ֶזה ֲהֵרי, ָוֵמת ְוָנַפל, ֵמֵצר ׁשֶ ד ּבְ ִאּבֵ  ׁשֶ
ִאיָלן ְוָתלּוי ָחנּוק ָראּוהוּ  ִאם ֲאָבל. ָלַדַעת ַעְצמוֹ  , ּבָ

ָלךְ  ָהרּוג אוֹ  י ַעל ּוֻמׁשְ ּבֵ ֶחְזַקת אהוּ  ֲהֵרי, ֵסיפוֹ  ּגַ  ּבְ
ל ִתים ּכָ ּנוּ  מֹוְנִעין ְוֵאין ִעּמוֹ  ּוִמְתַעְסִקים, ַהּמֵ  ִמּמֶ
ָבר   :ּדָ

ד ָקָטן. ג ּלֹא ָחׁשּוב, ָלַדַעת ַעְצמוֹ  ַהְמַאּבֵ ׁשֶ . ָלַדַעת ּכְ
דֹול ְוֵכן ד ּגָ אּול ָאנּוס ְוהּוא, ָלַדַעת ַעְצמוֹ  ַהְמַאּבֵ ׁשָ  ּכְ

ֶלךְ  ּנוּ  מֹוְנִעין ֵאין, ַהּמֶ ל ִמּמֶ ָבר ּכָ   :ּדָ

ה. ד ת ְמֻנּדֶ ּמֵ ינוֹ , ׁשֶ ד ּדִ ְמַאּבֵ  ֵאין, ָלַדַעת ַעְצמוֹ  ּכִ
יִדין ְוֹלא חֹוְלִצין ְוֹלא קֹוְרִעין יִחין, ָעָליו ַמְסּפִ  ּוַמּנִ
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י ְוָהֵני. ֲארֹונוֹ  ַעל ֶאֶבן ַאְפִקירּוָתא ִמּלֵ עֹוֵבר, ּבְ ׁשֶ  ַעל ּכְ
ְבֵרי ָממֹוָנא ֲאָבל, ּתֹוָרה ּדִ ת יָוןכֵּ , ּבְ ּמֵ טּור, ׁשֶ  ּפָ

ֵזָרָתם יִחים ְוֵאין, ִמּגְ יִדין, ֲארֹונוֹ  ַעל ֶאֶבן ַמּנִ  וַמְסּפִ
ָראּוי אֹותוֹ    :ּכָ

ל. ה ים ּכָ ְרֵכי ַהּפֹוְרׁשִ ים ְוֵהם, ִצּבּור ִמּדַ ְרקוּ  ָהֲאָנׁשִ ּפָ  ׁשֶ
ְצֹות ֹעל אָרם ֵמַעל ַהּמִ ְכָלִלים ְוֵאין, ַצּוָ ְכַלל ּנִ  ּבִ

ָרֵאל ָתםבַּ  ִיׂשְ ּיָ יַבת ַהּמֹוֲעדֹות ּוִבְכבֹוד, ֲעׂשִ י ִויׁשִ ּתֵ  ּבָ
ֵנִסּיֹות י ּכְ א, ִמְדָרׁשֹות ּוָבּתֵ ְבֵני ֵהם ֲהֵרי ֶאּלָ  ֹחִרין ּכִ
ָאר ְלַעְצָמן ׁשְ ל, ְוַהּמֹוְסִרים ַהּמּוָמִרים ְוֵכן, ָהֻאּמֹות ּכִ  ּכָ

ִלים אֹוְנִנים ֵאין ֵאּלוּ  א, ֲעֵליֶהם ּוִמְתַאּבְ  םֲאֵחיהֶ  ֶאּלָ
ָאר ים ְקרֹוֵביֶהם ּוׁשְ ִפים ְלָבִנים לֹוְבׁשִ  ְלָבִנים ּוִמְתַעּטְ

ֵמִחים ְוׁשֹוִתים ְואֹוְכִלים   :ּוׂשְ

ן ָקָטן. ו ָנה ּבֶ ָנַתִים אוֹ  ׁשָ ֵהִמיר ׁשְ , ָוֵמת, ִאּמוֹ  ִעם ׁשֶ
ִלין ֵאין   ָעָליו ִמְתַאּבְ

ַפל ִמי. ז ּנָ ם ׁשֶ ּיָ ָהר ָטַבע אוֹ , ּבַ ּנָ ה ַלּתוּ ֲאכָ  אוֹ , ּבַ , ַחּיָ
ּנוּ  מֹוְנִעין ֵאין ָבר ִמּמֶ   :ּדָ

קֹום ָהעֹוֵבר ָארֹון. ח ְלּדוֹ  ִאם, ְלָמקֹום ִמּמָ ֶמת ׁשִ , ַקּיֶ
ׁשּוָרה ָעָליו עֹוְמִדין ת ָעָליו ְואֹוְמִרים ּבְ ְרּכַ  ֲאֵבִלים ּבִ
ִלין ֲאֵבִלים ֵישׁ  ִאם, ֲאֵבִלים ְוַתְנחּוֵמי ְתַאּבְ ּמִ , ָעָליו ׁשֶ

ְלּדוֹ  יןאֵ  ְוִאם ֶמת ׁשִ ׁשּוָרה ָעָליו עֹוְמִדין ֵאין, ַקּיֶ  ּבְ
ת ָעָליו אֹוְמִרים ְוֵאין ְרּכַ ְנחּוֵמי ְוֹלא ֲאֵבִלים ּבִ  ּתַ

  :ֲאֵבִלים

 שמו סימן
ָסִעיף  ּובוֹ , בה ידור לא בעיר צלוב ּובוֹ שקר מי

  ֶאָחד

ָהָיה ִמי. א ֲעָלהּ  ׁשֶ הּ  ּבַ ִעיר ָצלּוב ִעּמָ אִ  אוֹ , ּבָ ּתוֹ ׁשֶ  ׁשְ
ִעיר ְצלּוָבה ִעּמוֹ  ָלה ֹלא ַוֲעַדִין, ְוִאּמוֹ  ָאִביו אוֹ , ּבָ  ּכָ

ר ׂשָ ּלוֹ  ַהּבָ ֶהה ֹלא, ּכֻ תֹוָכהּ  ִיׁשְ א ּבְ ן ִאם ֶאּלָ  ָהְיָתה ּכֵ

דֹוָלה ַאְנטֹוְכָיא ּגְ ֵאין, ּכְ יִרין ֵאּלוּ  ׁשֶ  ְוֹלא, ֵאּלוּ  ֶאת ַמּכִ
ֶהה ַצד ִיׁשְ א ֶזה ּבְ ַצד ֶאּלָ   :ֶזה ּבְ

 שמז מןסי
' ג ּובוֹ , הרגל לפני יום שלשים מתו על לעורר שלא

  ְסִעיִפים:

ת ִמי. א ּמֵ ים ִלִפֵני ֵמת לוֹ  ׁשֶ ֹלׁשִ  ַהְסמּוִכים יֹום ׁשְ
ֶדּנוּ  ֹלא, ָלֶרֶגל ְנסוּ  ִיְסּפְ ּכָ ּיִ ֶ ים ִמׁשּ ֹלׁשִ  ַהְסמּוִכים יֹום ׁשְ
ד לוֹ  ֵישׁ  ַוֲאִפּלוּ , ָלֶרֶגל ֹלא ֶהְסּפֵ ת גֹוןכְּ , ֶזה ּבְ ּמֵ  לוֹ  ׁשֶ
תֹוךְ  ֵמת ים ּבְ ֹלׁשִ ר ׁשְ ּתָ ּמֻ  ֶעֶרב ֵמת ַוֲאִפּלוּ , ְלָסְפדוֹ  ׁשֶ

יד ָאסּור, ָהֶרֶגל ת ַעל ִעּמוֹ  ְלַהְסּפִ ת ַהּמֵ ּמֵ  ִלְפֵני לוֹ  ׁשֶ
ים ֹלׁשִ   :ַהּמֹוֵעד ֹקֶדם יֹום ׁשְ

ָאה ִמי. ב ּבָ מּוָעה לוֹ  ׁשֶ תֹוךְ  ׁשְ ים ּבְ ֹלׁשִ  ֹקֶדם יֹום ׁשְ
ר ִלי ִנְרֶאה ,ָהֶרֶגל ּתָ ּמֻ י ַעל ַאף, ְלָסְפדוֹ  ׁשֶ ִהיא ּפִ  ׁשֶ
  :ְרחֹוָקה

ָאנוּ  ַמה. ג ֶ לּום נֹוֲהִגין ׁשּ ַתׁשְ ָנה ּבְ ָ יר ְלקֹוֵנן ַהׁשּ  ּוְלַהְזּכִ
מֹות ְכַלל ֵאינוֹ  ִלי ִנְרֶאה, ְנׁשָ ר ֶזה ּבִ  ַלֲעׂשֹותוֹ  ּוֻמּתָ
  :ָלֶרֶגל ָסמּוךְ 

 שמח סימן
' ג ּובוֹ , תקברוני אל: אומרוה, המת על שרפה דין

  ְסִעיִפים:

ָלִכים ַעל ׂשֹוְרִפין. א ָתן ַהּמְ ן ּוְכֵלי ִמּטָ ִמיׁשָ ׁשְ  ֲאָבל, ּתַ
  :ָאסּור ַהֶהְדיֹוטֹות ַעל

רּוהוּ  ַאל: ָהאֹוֵמר. ב ְקּבְ ָכָסיו ּתִ , לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ִמּנְ
א יו מֹוִציִאין ֶאּלָ ל ִמּיֹוְרׁשָ ַעל תוֹ ְקבּורָ  ָצְרֵכי ּכָ  ּבְ
ְרחוֹ  ל ְוֵכן, ּכָ ְרִגיִלין ַמה ּכָ ֶ ְחּתוֹ  ִלְבֵני ַלֲעׂשֹות ׁשּ ּפַ , ִמׁשְ
ּנֹוְתִנין ָהֶאֶבן ַוֲאִפּלוּ  ֶבר ַעל ׁשֶ ְרׁשוּ  ְוהּוא, ַהּקֶ ּיָ  ָממֹון ׁשֶ

  :ֵמֲאִביֶהם
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ֵאין ִמי ֲאִפּלוּ . ג ה ָממֹון לוֹ  ׁשֶ ּוָ ּצִ  ַאל: ְוָאַמר ׁשֶ
רּוהוּ  ְקּבְ   :לוֹ  ְמִעיןׁשוֹ  ֵאין, ּתִ

 שמט סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ובתכריכיו במת הנאה אסור

ין, ֵמת. א ין ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּבֵ ָרֵאל ּבֵ ְכִריָכיו, ִיׂשְ  ּתַ
ֲהָנָאה ֲאסּוִרים ִהְזִמיָנם ְוַדְוָקא. ּבַ  ּוְנָתָנם ְלָצְרּכוֹ  ׁשֶ

ַהְזָמָנה ֲאָבל, ָעָליו ָאם ֲאִפּלוּ , ְלַבד ּבְ  ְלָצְרּכוֹ  ֲעׂשָ
ת ְלַאַחר ּמֵ ַהְזָמָנה, ֶנֶאְסרוּ  ֹלא, ׁשֶ ָתא ָלאו ּדְ  ְוֵכן. ִמּלְ
ה ְלָכךְ  ִהְזִמיָנם ְוֹלא ָעָליו ְנָתָנם ִאם ְתִחּלָ  ֹלא ֲעַדִין, ּבִ

  :ֶנֶאְסרוּ 

ת נֹוֵיי. ב ִרים ַהּמֵ גּופוֹ  ַהְמֻחּבָ גֹון, ּבְ ָאה ּכְ  ָנְכִרית ּפֵ
ת מוֹ כְּ  ֲאסּוִרים, ָבהּ  ְוַכּיֹוֵצא ה. ַעְצמוֹ  ַהּמֵ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ
ְסָתם, ֲאמּוִרים ה ִאם ֲאָבל, ּבִ נוּ  ִצּוָ ּתְ ּיִ  ּגּופוֹ  נֹוי ׁשֶ

ִרים ָבר ְלֹצֶרךְ  אוֹ  ְלִבּתוֹ  אוֹ  ִלְבנוֹ  ּבוֹ  ַהְמֻחּבָ , ַאֵחר ּדָ
ִרים ָערוֹ  ֲאָבל. ֻמּתָ שׁ  ׂשְ ה ִאם ֲאִפּלוּ , ַמּמָ , ָעָליו ִצּוָ
ֲהָנָאה ָאסּור   :ּבַ

ִלים ָעָליו ְמָזְרִקים ְוִאּמוֹ  ָאִביו ָהיוּ  ִאם .ג  ִמְצָוה, ּכֵ
יָלן ַלֲאֵחִרים ה ָנְגעוּ  ֹלא ִאם, ְלַהּצִ ּטָ ּמִ ֶרת ּבַ ְקּבֶ  ַהּנִ

הּ  ָנְגעוּ  ִאם ֲאָבל. ִעּמוֹ  ל ֵהם ִאם, ֲאסּוִרים, ּבָ  אֹותוֹ  ׁשֶ
ָרָקן ּזְ ְזְרֵקם ְוהּוא, ָעָליו ׁשֶ ּיִ ַעת ַעל ׁשֶ רֵ  ּדַ ְקּבְ ּיִ   ִעּמוֹ  םׁשֶ

ל. ד ה ּכָ ְרּבֶ ִלים ַהּמַ ת ַעל ּכֵ ּום עֹוֵבר ֶזה ֲהֵרי, ַהּמֵ  ִמׁשּ
ל ִחית ּבַ ׁשְ   :ּתַ

 שנ סימן
, האמורי דרכי משום בו ואין למת העשויים דברים

  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ 

יִרין, ָרצוּ  ִאם. א ָערֹות ַמּתִ ים, ְלַכּלֹות ׂשְ ֵני ּוְמַגּלִ  ּפְ
יוֹ  ִניןְונֹותְ , ֲחָתִנים ִצּדוֹ  ְוֻקְלמֹוס ּדְ חוֹ  ְותֹוִלין, ּבְ  ַמְפּתְ

ל ֲארֹונוֹ  ּוִפְנָקסוֹ  ֵמת ׁשֶ ּום, ּבָ ים. ֶנֶפשׁ  ָעְגַמת ִמׁשּ  ְועֹוׂשִ
ֶהם ְותֹוִלין, ְוַכּלֹות ַלֲחָתִנים ֻחּפֹות ָבִרים ּבָ ּלֹא ּדְ  ׁשֶ
ָבִרים ֲאָבל, ֶנֶפשׁ  ֹאֶכל ֵהִביאוּ  ֵהִביאוּ  ּדְ  ,ֶנֶפשׁ  אֹוֵכל ׁשֶ
ֵני, ָאסּור ֵהם ִמּפְ ֲהָנָאה ֶנֱאָסִרים ׁשֶ   :ּבַ

 שנא סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , למת וציצית כלאים דין

ְכִריֵכי. א ת ּתַ ר, ַהּמֵ ְלַאִים ַלֲעׂשֹוָתן ֻמּתָ   :ִמּכִ

ת ֶאת קֹוְבִרין ֵאין. ב א ַהּמֵ ית ֶאּלָ ַטּלִ שׁ  ּבְ ּיֵ  ּבוֹ  ׁשֶ
  :ִציִצית

 שנב סימן
 את מלביש האיש ואין, קוברין בגדים באיזו

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , האשה

ת קֹוְבִרין ֵאין. א ַתְכִריִכים ַהּמֵ יא ֲאִפּלוּ , ְיָקִרים ּבְ  ְלָנׂשִ
ָרֵאל ִיׂשְ ּבְ   :ׁשֶ

ְבָגִדים ִלְקּבֹר ָנֲהגוּ . ב   :ְלָבִנים ּבִ

ר ּכֹוֵרךְ  ֵאינוֹ  ָהִאישׁ . ג ֵ ה ּוְמַקׁשּ ָ הָהאִ  ֲאָבל, ָהִאׁשּ ָ  ׁשּ
ֶרת ּכֹוֶרֶכת ֶ   :ָהִאישׁ  ּוְמַקׁשּ

ל ֵעיָניו ַמֲעִציִמין. ד ח ְוִאם, ֵמת ׁשֶ יו ִנְפּתַ ִרין, ּפִ  קֹוׁשְ
יו ִדיִחין ַאַחר ְנָקָביו ּופֹוְקִקין. ְלַחּיָ ּמְ ִמיֵני אֹותוֹ  ׁשֶ  ּבְ

ִמים ׂשָ ָערוֹ  ְוגֹוְזִזין. ּבְ   :ׂשְ

 שנג סימן
 ּובוֹ , מטה באיזוו, קטן או גדול מת מוציאין היאך

  ְסִעיִפים:' ז
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ִראׁשֹוָנה. א ים ָהיוּ  ּבָ ֵני ְמַגּלִ יִרים ּפְ ֵני ּוְמַכִסים ֲעׁשִ  ּפְ
ים ֵני, ֲעִנּיִ ִחיִרים ִמּפְ ׁשְ ּמַ ַנת ׁשֶ ׁשְ ּצֶֹרת ּבִ ים ְוָהיוּ , ּבַ  ֲעִנּיִ
ים ים ַחּיִ ׁשִ ּיְ ְהיוּ  ִהְתִקינוּ . ִמְתּבַ ּיִ ֵני ְמַכִסים ׁשֶ   :ַהּכֹל ּפְ

יִחין ֵאין. ב תוֹ  ַעל ּתֹוָרה ֵסֶפר ַמּנִ ל ִמּטָ   :ָחָכם ׁשֶ

בֹודוֹ . ג ל ּכְ ֶרךְ  ְלהֹוִציאוֹ  ָחָכם ׁשֶ ַתח ּדֶ  ְוֹלא, ַהּפֶ
לוֹ  ְלׁשְ ֶרךְ  ְלׁשַ ּגֹות ּדֶ ה, ּגַ ּנֹותוֹ  ְוֹלא, ִראׁשֹוָנה ּוְבִמּטָ  ְלׁשַ
ה ּטָ ה ִמּמִ   :ְלִמּטָ

ינֹוק. ד ן ּתִ ֵחיק תוֹ אוֹ  מֹוִציִאים, יֹום' ל ּבֶ  ְלֵבית ּבְ
ָברֹות ָארֹון ְוֹלא, ַהּקְ ר, ּבְ ה ְוִנְקּבָ ָ ִאׁשּ ֵני ַאַחת ּבְ  ּוׁשְ
ים ִאישׁ  ֹלא ֲאָבל, ֲאָנׁשִ י ֶאָחד ּבְ ּתֵ ים ּוׁשְ ּום, ָנׁשִ  ִמׁשּ
ׁשּוָרה ָעָליו עֹוְמִדים ְוֵאין. ִיחּוד  אֹוְמִרים ְוֵאין, ּבְ
ת ָעָליו ְרּכַ  ִאם ַוֲאִפּלוּ , יםֲאֵבלִ  ְוַתְנחּוֵמי ֲאֵבִלים ּבִ
לוּ  ָלן ִקים ּכָ יו לוֹ  ׁשֶ   :ֳחָדׁשָ

ן. ה מּורֹות יֹום' ל ּבֶ ְגלּוְסָקָמא יֹוֵצא, ּגְ ֶלת ּבִ ּטֶ  ַהּנִ
ִים ֲאַגּפַ ׁשּוָרה ָעָליו ְועֹוְמִדין ּבַ  ָעָליו ְואֹוְמִרים, ּבְ
ת ְרּכַ ן. ֲאֵבִלים ְוַתְנחּוֵמי ֲאֵבִלים ּבִ  יֹוֵצא, ֹחֶדשׁ  ב"י ּבֶ
ִמטָּ  ה ַהּיֹוֵצא ְוָכל. הּבְ ַמּטָ ים, ּבְ , ָעָליו ַמְצִהיִבים ַרּבִ

ֵאינוֹ  ה יֹוֵצא ְוׁשֶ ִמּטָ ים ֵאין, ּבְ  ְוָכל. ָעָליו ַמְצִהיִבים ַרּבִ
ר ּכָ ים ַהּנִ ים, ָלַרּבִ ֵאינוֹ  ְוָכל, ּבוֹ  ִמְתַעְסִקין ַרּבִ ר ׁשֶ  ִנּכָ
ים ים ֵאין, ָלַרּבִ ִבים ַרּבִ   :ּבוֹ  ְלִהְתַעֵסק ַחּיָ

ינֹוק. ו ת ּתִ ּמֵ ּמֹול ֹקֶדם ׁשֶ ּנִ  ַעל אֹותוֹ  מֹוֲהִלין, ׁשֶ
ֹלא, ִקְברוֹ  ָרָכה ּבְ ם לוֹ  ְוקֹוִרין, ּבְ   :ׁשֵ

ה ֵמת מֹוִציִאין ֵאין. ז ִמּטָ א, ּבְ ן ִאם ֶאּלָ  ֹראׁשוֹ  ָהָיה ּכֵ
ם ְוֻרּבוֹ    :ַקּיָ

 שנד סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , קדם איזה, מתים שני בה שיש עיר

ּיֵשׁ  ִעיר .א הּ  ׁשֶ ֵני ּבָ  ָהִראׁשֹון ֶאת מֹוִציִאין, ֵמִתים ׁשְ
ךְ  ְוַאַחר ִני מֹוִציִאין ּכָ ֵ , ָהִראׁשֹון ְמִליִנים ָהיוּ  ְוִאם. ַהׁשּ

ִני מֹוִציִאין ֵ . ֶהָחָכם מֹוִציִאין, ָחָכם ְוַתְלִמיד ָחָכם. ַהׁשּ
ְלִמיד ְלִמיד מֹוִציִאין, ָהָאֶרץ ְוַעם ָחָכם ּתַ . ָחָכם ּתַ
ה ִאישׁ  ָ ה מֹוִציִאין, ְוִאׁשּ ָ ֵני, ָהִאׁשּ רֹוָבה ִמּפְ ּקְ  ְלֵבית ׁשֶ

ּוּול  ָעָליו עֹוְמִדין ֵאין, ּוְקָברּוהוּ  ָהִראׁשֹון הֹוִציאוּ . ַהּנִ
ׁשּוָרה ת ָעָליו אֹוְמִרים ְוֵאין, ּבְ ְרּכַ  ְוֹלא ֲאֵבִלים ּבִ
ְנחּוֵמי ּיֹוִציאוּ  ַעד, ֲאֵבִלים ּתַ ִני ׁשֶ ֵ ִני יאוּ הֹוצִ . ַהׁשּ ֵ  ַהׁשּ
ִאים, ּוְקָברּוהוּ  ׁשּוָרה ְועֹוְמִדים ּבָ  ּופֹוְטִרים ְמַנֲחִמים, ּבְ

ים ֶאת ֵני ְמַנֲחִמים ְוֵאין, ָהַרּבִ ֶאָחד ֲאֵבִלים ׁשְ א, ּכְ  ֶאּלָ
ן ִאם בֹוָדם ָהָיה ּכֵ ֶוה ּכְ ֶוה ְוִקּלּוָסן ׁשָ   :ׁשָ

 שנה סימן
יף ָסעִ  ּובוֹ , מבאיש יותר באשה שמשנים דברים

  ֶאָחד

יִחין ֵאין. א ה ַמּנִ ל ִמּטָ ה ׁשֶ ָ ְרחֹוב ִאׁשּ ֵני, ּבָ בֹוד ִמּפְ   :ַהּכָ

 שנו סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , והותירו המת לצרך גבו

ּלֹא ֵמת. א  לוֹ  ְוָגבוּ , ְקבּוָרה ָצְרֵכי לוֹ  ָהָיה ׁשֶ
בוּ  ִאם, ְוהֹוִתירוּ  ּגָ ׁשֶ ו ּכְ ת ֶזה ְלָצְרֵכי ַיְחּדָ ְתנוּ , ַהּמֵ  ִיּנָ
יו   :ֲאֵחִרים ֵמִתים ָצְרֵכי ֵמֶהם ַיֲעׂשוּ , ָלאו ְוִאם, ְליֹוְרׁשָ

 שנז סימן
' ב ּובוֹ , להלינו מתר ומתי, המת הלנת אסור

  ְסִעיִפים:

ת ְלָהִלין ָאסּור. א א, ַהּמֵ ן ִאם ֶאּלָ , ִלְכבֹודוֹ  ֵהִלינוּ  ּכֵ
ֵדי אוֹ , ֹותְמקֹוְננ אוֹ  ְוַתְכִריִכין ָארֹון לוֹ  ְלָהִביא  ּכְ
ֹבאוּ  ּיָ ִמיעַ  אוֹ  ְקרֹוִבים ׁשֶ   :ֲעָירֹות ְלַהׁשְ
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ל. ב ִתים ּכָ תוֹ  ְלהֹוִציא ַהְמַמֵהר, ַהּמֵ  ֶזה ֲהֵרי ִמּטָ
ח ּבָ ה ֶזה ֲהֵרי, ִאּמוֹ  ְוַעל ָאִביו ַעל ֲאָבל. ְמׁשֻ , ְמֻגּנֶ
א ן ִאם ֶאּלָ ת ֶעֶרב ָהָיה ּכֵ ּבָ  אוֹ , טֹוב יֹום ֶעֶרב אוֹ  ׁשַ
ָהיוּ  ִמים ׁשֶ ׁשָ ִפים ּגְ תוֹ  ַעל ְמַזּלְ   :ִמּטָ

 שנח סימן
 ּובוֹ , ומתפלה שמע מקריאת פטורים המטה נושאי

  ְסִעיִפים:' ג

ֵאי. א ה נֹוׂשְ ּטָ ין, ִחּלּוֵפיֶהן ְוִחּלּוֵפי, ְוִחּלּוֵפיֶהן, ַהּמִ  ּבֵ
ֵהם אֹוָתם ה ִלְפֵני ׁשֶ ּטָ ין ַהּמִ ל אֹוָתם ּבֵ , ַאֲחֶריהָ  ׁשֶ
השֶׁ  ֵמַאַחר ּטָ ּמִ ֶהם ֹצֶרךְ  ּלַ טּוִרים, ּבָ ָאר ּפְ ין ּוׁשְ ַלּוִ  ַהּמְ
ת ֶאת ֵאין, ַהּמֵ ה ׁשֶ ּטָ ֶהם ֹצֶרךְ  ַלּמִ ִבים, ּבָ   :ַחּיָ

ת ֶאת מֹוִציִאין ֵאין. ב ַמע ִלְקִריַאת ָסמּוךְ  ַהּמֵ ל, ׁשְ  ּכָ
ֵאין הּות ׁשֶ יעַ  ֹקֶדם ְלִקְברוֹ  ְלהֹוִציאוֹ  ׁשְ ּגִ ּיַ  ְזַמן ׁשֶ

 ַמְפִסיִקין ֵאין, ְלהֹוִציאוֹ  ִהְתִחילוּ  ְוִאם, ַמעשְׁ  ְקִריַאת
ֵדי   :ִלְקרֹות ּכְ

ָמקֹום. ג שׁ  ּבְ ּיֵ ִפים ׁשֶ ּתָ את ְמֻיָחִדים ּכַ ה ֶאת ָלׂשֵ ּטָ , ַהּמִ
ְנִעיַלת ֲאסּוִרים ל ּבִ א, ַהַסְנּדָ ּמָ לוֹ  ַיְפִסיק ׁשֶ ל ַסְנּדָ  ׁשֶ

ב ְוִנְמָצא, ֵמֶהם ֶאָחד ְצָוה ִמְתַעּכֵ   :ֵמַהּמִ

 שנט סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , והאבלים המת יציאת מקום

ֲהגוּ  ָמקֹום. א ּנָ ים ָלֵצאת ׁשֶ ה ִלְפֵני ָנׁשִ ּטָ . יֹוְצאֹות, ַהּמִ
ֲהגוּ  ָמקֹום ּנָ ה ְלַאַחר ָלֵצאת ׁשֶ ּטָ ו. יֹוְצאֹות, ַהּמִ  ְוַעְכׁשָ
ֵאין ָנֲהגוּ  א יֹוְצאֹות ׁשֶ ה ְלַאַחר ֶאּלָ ּטָ   :ּנֹותְלשַׁ  ְוֵאין, ַהּמִ

ֵצאת ִלְמֹנעַ  ֵישׁ . ב ים ִמּלָ ָברֹות ְלֵבית ָנׁשִ  ַאַחר ַהּקְ
ה ּטָ   :ַהּמִ

 שס סימן

  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , קודם איזה, ומילה וכלה מת

ְגעוּ  ִאם. א ה ֵמת ּפָ ֶזה ֶזה ְוַכּלָ ת ַמֲעִביִרין, ּבָ  ַהּמֵ
ְפֵני ה ִמּלִ ּלָ ִעיר ֵאין ִאם ְוֵכן, ַהּכַ ֵדי ּבָ , ְוָלֶזה ֶזהלָ  ּכְ

יִמין ה ּוַמְכִניִסין ַמְקּדִ ּלָ ה ַהּכַ ךְ  ְוַאַחר, ַלֻחּפָ  קֹוְבִרים ּכָ
ת ְכְנָסה ַאַחר ֲאָבל. ַהּמֵ ּנִ ה ׁשֶ  ְלַנֵחם ְלָפָניו ְוֵישׁ , ַלֻחּפָ
חַ  ָאֵבל ּמֵ ְנחּוֵמי, ָחָתן ּוְלׂשַ  ְוֵכן. קֹוֵדם ָהֵאֶבל ּתַ

ה קֹוֵדם ָהָאֵבל ַהְבָרַאת ּתֶ ל ְלִמׁשְ ה. ָתןחָ  ׁשֶ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ
שׁ , ֲאמּוִרים ּיֵ ָידוֹ  ׁשֶ ֵדי ִסּפּוק ּבְ ֵניֶהם ּכְ  ִאם ֲאָבל, ׁשְ

ָידוֹ  ֵאין ֵדי ּבְ ֵניֶהם ּכְ ה, ׁשְ ּתֵ ת. קֹוֵדם ֶהָחָתן ִמׁשְ  ַהּמֵ
יָלה  ֵמת, ִמְצָוה ֵמת הּוא ְוִאם, קֹוֶדֶמת ִמיָלה, ְוַהּמִ
  :קֹוֵדם ִמְצָוה

 שסא סימן
' ה ּובוֹ , להלויתו תורה תלמוד לובטו המת הלוית

  ְסִעיִפים:

ִלים. א ְלמּוד ְמַבּטְ ת ְלהֹוָצַאת ּתֹוָרה ּתַ  ְלָמאן. ַהּמֵ
ַמְתֵני עּור לוֹ  ֵאין, ַלֲאֵחִרים ּדְ ה ִעּמוֹ  ֵישׁ  ֲאִפּלוּ , ׁשִ ּמָ  ּכַ
ל ֲאָלִפים ּטֵ ִבילוֹ  ִמְתּבַ ׁשְ ָקֵרי ְלָמאן. ּבִ ַהְינוּ , ְוָתֵני ּדְ  ּדְ
ָרא ּקָ ָנהוְ  ׁשֶ ָנה ֹלא ַוֲעַדִין ׁשָ ְלִמיִדים ׁשָ ' ס ֵישׁ  ִאם, ַלּתַ
ל ָצִריךְ  ֵאין ִרּבֹוא ּטֵ ִבילוֹ  ְלִהְתּבַ ׁשְ ֹלא ְלָמאן. ּבִ  ָקֵרי ּדְ
יָון, ְוָתֵני שׁ  ּכֵ ּיֵ ְתַעֵסק ִמי לוֹ  ׁשֶ ּיִ  ָצִריךְ  ֵאין ִעּמוֹ  ׁשֶ

ל ּטֵ ִבילוֹ  ְלִהְתּבַ ׁשְ שׁ  ְוהּוא, ּבִ ּיֵ ם ׁשֶ ָרה ׁשָ הְואִ . ֲעׂשָ ָ , ׁשּ
יָנה אֹוְמִרים ֵישׁ  ּדִ ָמאן ׁשֶ ָקֵרי ּכְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ְוָתֵני ּדְ

יָנה ּדִ ָמאן ׁשֶ ֹלא ּכְ ה ָנֲהגוּ  ְוֵכן, ְוָתֵני ָקֵרי ּדְ ָ ִאׁשּ  ּבְ
א ְוִתינֹוק ִלין ְוֵאין. ְלֻקּלָ ְלמּוד ְמַבּטְ , ְלֵמת ּתֹוָרה ּתַ
שׁ  ּיֵ ׁשֶ ְתַעֵסק ִמי ּכְ ּיִ ל ִעּמוֹ  ׁשֶ א, ָצְרּכוֹ  ּכָ  עֹוֵסק ֶאּלָ
ּתֹוָרה ל ִעּמוֹ  ֵישׁ  ִאם ְוִלְראֹות ָלֵצאת ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ . ּבַ  ּכָ
א, ָלאו ִאם ָצְרּכוֹ  יָון ֶאּלָ שׁ  ּכֵ ּיֵ ם ׁשֶ ה ִמי ׁשָ ֲעׂשֶ ּיַ  ׁשֶ
ה ְלמּוד, ַמֲעׂשֶ ּלוֹ  ּתֹוָרה ּתַ ל ְוִתינֹוקֹות. קֹוֵדם ׁשֶ  ׁשֶ
ית ן ּבֵ ִלין ֵאין ַרּבָ ּטְ ָלל ִמְתּבַ   :ּכְ
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ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ִלין, ֲאמּוִרים ּדְ ַבּטְ ּמְ ְלמּוד ׁשֶ , ּתֹוָרה ּתַ
ַעת ְלַלּוֹותוֹ  ׁשְ ל ֲאָבל, הֹוָצָאתוֹ  ּבִ ל ְזַמן ּכָ ּטָ ּמֻ  ׁשֶ
ִלין ֵאין, ְלָקְברוֹ  ִבילוֹ  ְמַבּטְ ׁשְ ְלמּוד ּבִ א, ּתֹוָרה ּתַ  ֶאּלָ

ִעיר ֲחבּורֹות ֵישׁ  ִאם ל ּבָ ּכָ , יֹוָמהּ  ִמְתַעֶסֶקת ַאַחת ׁשֶ
ֵאיָנהּ  אֹוָתהּ  ֶרת יֹוָמהּ  ׁשֶ ין ֻמּתֶ ִלּמּוד ּבֵ ין ּבְ ָאר ּבֵ ׁשְ  ּבִ

ַעת. ְמָלאכֹות ִלין, הֹוָצָאה ּוִבׁשְ ל ְמַבּטְ ָאר ִמּכָ  ׁשְ
, ְוָתֵני ָקֵרי ֹלא ִאי ֲאִפּלוּ , ְלַלּוֹותוֹ  ּוָבִאים ְמָלאכֹות

ֹלא ִגיָנן ּדְ ין ְמַפּלְ א ְוָתֵני ָקֵרי ֹלא ּבֵ ִבּטּול ֶאּלָ  ּבְ
ְלמּוד ָאר ֲאָבל, ּתֹוָרה ּתַ ׁשְ  ֹלא ִאי ֲאִפּלוּ , ְמָלאכֹות ּבִ

ֵטִלים ַהּכֹל ְוָתֵני ָקֵרי  ֵאין ְוִאם. ְלַלּוֹותוֹ  ּוָבִאים ּבְ
ִעיר ֲחבּורֹות ל, ּבָ ֲעֵלי ּכָ ל ְצִריִכים ְמָלאכֹות ּבַ ּטֵ  ְלִהְתּבַ

ֵבר ַעד ּבוֹ  ּוְלִהְתַעֵסק ּקָ ּיִ ְלמּוד ֲאָבל, ׁשֶ  ֵאין ּתֹוָרה ִמּתַ
ל ְצִריִכים ּטֵ א ְלִהְתּבַ ַעת ֶאּלָ ׁשְ ְדַאְמָרן, הֹוָצָאתוֹ  ּבִ   :ּכִ

ת ֶאת ָהרֹוֶאה. ג הוּ  ְוֵאינוֹ  ַהּמֵ ּום עֹוֵבר, ְמַלּוֵ  לֹוֵעג ִמׁשּ
ּנוּ  ּוְלָפחֹות, הּוא ִנּדּוי ּוַבר ָלָרשׁ    :ַאּמֹות' ד ְיַלּוֶ

ָמקֹום ֲאִפּלוּ . ד ֵאינוֹ  ּבְ ת ֶאת תְלַלּווֹ  ָצִריךְ  ׁשֶ , ַהּמֵ
ָניו ַלֲעֹמד ָצִריךְ    :ִמּפָ

קֹום ָהעֹוֵבר ָארֹון. ה ְלּדוֹ  ִאם, ְלָמקֹום ִמּמָ ֶמת ׁשִ , ַקּיֶ
מוֹ  ְלַלּוֹותוֹ  ְצִריִכין ַעת ּכְ ׁשְ ת הֹוָצַאת ּבִ   :ַהּמֵ

 שסב סימן
' ו ּובוֹ , יחד מתים שני קוברים ואם, בקרקע לקבר

  ְסִעיִפים:

ָארֹון ֵמתוֹ  ַהּנֹוֵתן. א ְרַקע ְקָברוֹ  ְוֹלא ּבְ ּקַ  עֹוֵבר, ּבַ
ּום ת ֶאת ֵמִלין ִמׁשּ ָארֹון ְנָתנוֹ  ְוִאם. ַהּמֵ  ּוְקָברוֹ  ּבְ

ְרַקע ּקַ ל, ָעָליו עֹוֵבר ֵאינוֹ , ּבַ  ְלָקְברוֹ  ָיֶפה ָמקֹום ּוִמּכָ
ְרַקע ּקַ שׁ  ּבַ חּוץ ֲאִפּלוּ , ַמּמָ   :ָלָאֶרץ ּבְ

ת נֹוְתִנין. ב יו ַעל ַהּמֵ ּבָ ָאָדם, ְלַמְעָלה ּוָפָניו ,ּגַ  ּכְ
הּוא ן ׁשֶ   :ָיׁשֵ

ַצד ֶזה ֵמִתים' ב קֹוְבִרים ֵאין. ג א, ֶזה ּבְ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ֶבר ּדֶֹפן ָהָיה יֵניֶהם ַמְפִסיק ַהּקֶ ת ְוֹלא, ּבֵ ַצד ַהּמֵ  ּבְ

ַצד ֲעָצמֹות ְוֹלא, ֲעָצמֹות ת ּבְ ר ֲאָבל. ַהּמֵ  ָהִאישׁ  ִנְקּבָ
ּתוֹ  ִעם ה ּבִ ה ,ְקַטּנָ ָ ָנהּ  ִעם ְוָהִאׁשּ ן ְוִעם ָקָטן ּבְ ָנהּ  ּבֶ  ּבְ
ָלל ֶזה. ָקָטן ל ַהּכְ ן ּכָ ׁשֵ ּיָ יו ִעּמוֹ  ׁשֶ ַחּיָ ר, ּבְ  ִעּמוֹ  ִנְקּבָ

מֹותוֹ    :ּבְ

, ָנַתן ְוִאם, ֶזה ַעל ֶזה ֲארֹונֹות' ב נֹוְתִנין ֵאין. ד
ה ָהֶעְליֹון ּכֹוִפין ַפּנֶ ּיְ יֵניֶהם ֵישׁ  ְוִאם. ׁשֶ השִׁ  ָעָפר ּבֵ ָ  ׁשּ
ר, ְטָפִחים   :ֻמּתָ

ע קֹוְבִרין ֵאין. ה יק ֵאֶצל ָרׁשָ ע ֲאִפּלוּ , ַצּדִ  ָחמּור ָרׁשָ
ע ֵאֶצל יק קֹוְבִרין ֵאין ְוֵכן. ַקל ָרׁשָ ר ַצּדִ  ְוָכׁשֵ

  :ֻמְפָלג ָחִסיד ֵאֶצל, ּוֵבינֹוִני

ַנִים. ו ָהיוּ  ׁשְ   :ַיַחד ְלָקְבָרם ֵאין, ָלֶזה ֶזה ׂשֹוְנִאים ׁשֶ

 שסג סימן
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , ממקומן והעצמות המת פנוי אסור

ין ֵאין. א ת ְמַפּנִ ֶבר ֹלא, ְוָהֲעָצמֹות ַהּמֵ ד ִמּקֶ  ְמֻכּבָ
ד ְלֶקֶבר ֶבר ְוֹלא, ְמֻכּבָ זּוי ִמּקֶ זּוי ְלֶקֶבר ּבָ  ְוֹלא, ּבָ
זּוי ד ִמּבָ ד לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, ִלְמֻכּבָ ֻכּבָ . ְלָבזּוי ִמּמְ

ּלוֹ  תֹוךְ ּובְ  ד ֲאִפּלוּ , ׁשֶ ֻכּבָ ר, ְלָבזּוי ִמּמְ ָעֵרב, ֻמּתָ  ׁשֶ
ֵהא ְלָאָדם ּיְ ֵדי ְוֵכן. ֲאבֹוָתיו ֵאֶצל ָנח ׁשֶ  ְלָקְברוֹ  ּכְ
ֶאֶרץ ָרֵאל ּבְ ר, ִיׂשְ ם ְנָתנּוהוּ  ְוִאם. ֻמּתָ  ְמַנת ַעל ׁשָ

ר, ְלַפּנֹותוֹ  ָכל ֻמּתָ ר ֵאינוֹ  ְוִאם. ִעְנָין ּבְ ּמֵ ּתַ ֶזה ִמׁשְ  ּבְ
ֶברהַ  שׁ , ּקֶ ּיֵ א ָלחּושׁ  ׁשֶ ּמָ , ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי יֹוִציאּוהוּ  ׁשֶ
ְנסוּ  אוֹ  ּכָ ּיִ הּוא אוֹ , ַמִים ּבוֹ  ׁשֶ ְמָצא ֶקֶבר ׁשֶ  ִמְצָוה, ַהּנִ

  :ְלַפּנֹותוֹ 

שׁ  ֵמִעיר ֵמת מֹוִליִכים ֵאין. ב ּיֵ הּ  ׁשֶ  ְלִעיר ְקָברֹות ּבָ
א ן ִאם ֶאּלָ   :ָלָאֶרץ, ָלָאֶרץ ֵמחּוָצה ּכֵ
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ִטין ֵאין. ג  ִמּתֹוךְ  ְוֹלא ָהָארֹון ִמּתֹוךְ  ֹלא, ֲעָצמֹות ְמַלּקְ
ֶבר ם ִלְקּבֹר, ֶזה ְלַצד, ַהּקֶ  ְלֹצֶרךְ  אוֹ , ַאֵחר ֵמת ׁשָ
קֹום   :ַהּמָ

ּנֹוֲהִגין ָמקֹום. ד ַמֲהמֹורֹות ִלְקּבֹר ׁשֶ לא ּבְ  ַעד, ָארֹון ּבְ
ל ְתַעּכֵ ּיִ ר ׁשֶ ׂשָ ךְ  ְוַאַחר, ַהּבָ  ָהֲעָצמֹות ִטיןְמַלקְּ  ּכָ
ָארֹון אֹוָתן ְוקֹוְבִרין ר, ּבְ   :ֻמּתָ

ּנּוהוּ  ָארֹון. ה ּפִ ֲהָנָאה ָאסּור, ׁשֶ ל הּוא ִאם. ּבַ  ֶאֶבן ׁשֶ
ל ֵבר, ֶחֶרס ְוׁשֶ ָ ל, ִיׁשּ ֵרף, ֵעץ ְוׁשֶ ָ   :ִיׂשּ

ֵבית ְנָסִרים ַהּמֹוֵצא. ו ָברֹות ּבְ קֹוָמם ְיִזיֵזם ֹלא, ַהּקְ   :ִמּמְ

ֶבר ְפּתֹחַ לִ  ָאסּור. ז ם ַאַחר ַהּקֶ ְסּתַ ּנִ  ֲאִפּלוּ , ַהּגֹוֵלל ׁשֶ
ים עֹוְרִרים ִאם ֵדי ְלָפְתחוֹ  ַהּיֹוְרׁשִ  ֵהִביא ִאם ִלְבּדֹק ּכְ
י ּתֵ ָערֹות ׁשְ   :ׂשְ

 שסד סימן
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , והבנין והאבן קבר של הנאה אסור

ל ֶקֶבר. א ְנָין ׁשֶ ֲהָנָאה ָאסּור, ּבִ  עֹוָלם ַקְרַקע לֲאבָ , ּבַ
ל ֶקֶבר ְוָהא. ֶנֱאָסר ֵאינוֹ , ֶקֶבר ׁשֶ ל ּדְ ְנָין ׁשֶ  ָאסּור ּבִ

ְוָקא, ְלעֹוָלם ָנאוֹ  ּדַ ּבְ ם ׁשֶ  ַעל ֲאִפּלוּ  ּבוֹ  ּוְנָתנוֹ , ֵמת ְלׁשֵ
ַעת א ּבוֹ  ָנַתן ֹלא ַוֲאִפּלוּ , ְלַפּנֹותוֹ  ּדַ  ֲאָבל. ֵנֶפל ֶאּלָ
ָנאוֹ  ִאם מוֹ  ּבְ ר, וֹ בּ  ְנָתנוֹ  ְוֹלא, ִלׁשְ  ְנָתנוֹ  ִאם ְוֵכן. ֻמּתָ
א ּבוֹ  ְעּתָ ה ִהְזִמינוֹ  ְוֹלא, ְלַפּנֹותוֹ  ַאּדַ ִחּלָ ר, ִמּתְ  ֻמּתָ

הוּ  ְלַאַחר ּנָ ּפִ ַעת ַעל ּבוֹ  ְנָתנוֹ  ִאם ֲאָבל. ׁשֶ  ִלְהיֹות ּדַ
הוּ  ְלַאַחר ֲאִפּלוּ  ָאסּור, עֹוָלִמית ּבוֹ  ּנָ ּפִ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ׁשֶ

ָנאוֹ  מוֹ  ּבְ ָנאוֹ  אלֹ  ְוִאם. ִלׁשְ מוֹ  ּבְ תֹוכוֹ  ּוְנָתנּוהוּ , ִלׁשְ  ּבְ
ימֹוס ּבוֹ  ְוהֹוִסיף מוֹ  ּדִ ּלוֹ , ִלׁשְ  ְלַאַחר ֲאִפּלוּ , ָאסּור ּכֻ
הוּ  ּנָ ּפִ ָברוֹ  ַוֲאִפּלוּ  ׁשֶ ּקְ ם ׁשֶ ַעת ַעל ׁשָ  ְוִאם. ְלַפּנֹותוֹ  ּדַ
יר ימֹוס ַמּכִ הֹוִסיף ַהּדִ מוֹ  ׁשֶ  ְלַבּדוֹ  ְוהּוא, ְמִסירוֹ , ִלׁשְ
ָאר ,ָאסּור ֶבר ּוׁשְ ר ַהּקֶ   :ֻמּתָ

ְמָצא ֶקֶבר. ב ר, ַהּנִ הוּ . ְלַפּנֹותוֹ  ֻמּתָ ּנָ  ָטהֹור ְמקֹומוֹ , ּפִ
ר ֲהָנָאה ּוֻמּתָ דּועַ  ֶקֶבר. ּבַ הוּ , ְלַפּנֹותוֹ  ָאסּור, ַהּיָ ּנָ , ּפִ
ֲהָנָאה ְוָאסּור ָטֵמא ְמקֹומוֹ   ֶקֶבר ּגֹוֵרס ם"ְוָהַרְמבַּ . ּבַ
ְמָצא ר, ַהּנִ הוּ , ֹותוֹ ְלַפנּ  ֻמּתָ ּנָ  ְוָאסּור ָטֵמא ְמקֹומוֹ , ּפִ
ֲהָנָאה דּועַ  ֶקֶבר, ּבַ הוּ , ְלַפּנֹותוֹ  ָאסּור, ַהּיָ ּנָ  ְמקֹומוֹ , ּפִ
ר ָטהֹור ֲהָנָאה ּוֻמּתָ   :ּבַ

ָצאוֹ , ִמְצָוה ֵמת. ג ּמְ ֶדה ָאָדם ׁשֶ ָ ׂשּ ם ּוְקָברוֹ  ּבַ  ֲאִפּלוּ , ׁשָ
ּלֹא ַעת ׁשֶ ַעל ִמּדַ ֶדה ּבַ ָ ת, ְלַפּנֹותוֹ  ָאסּור, ַהׂשּ ּמֵ  ִמְצָוה ׁשֶ
קֹום ְלָקְברוֹ  ָצִריךְ  ַהּמֹוְצאוֹ  ְוָכל. ְמקֹומוֹ  קֹוֶנה ּמָ  ּבַ

ָצאוֹ  ּמְ ֶצר ַעל ְמָצאוֹ  ְוִאם. ׁשֶ ִריךְ , ַהּמֶ ּצָ  ְלַפּנֹותוֹ  ׁשֶ
ם ָ ֵני ִמׁשּ ים ִמּפְ ּלֹא ָהַרּבִ  ְמָצאוֹ  ִאם, ָעָליו ַיֲאִהילוּ  ׁשֶ
ין ֵדה ּבֵ ֵדה ּבּור ׂשְ הוּ  ִניר ִלׂשְ ֵדה ְמַפּנֶ ין. ּבּור ִלׂשְ  ּבֵ

ֵדה ֵדה ִניר ׂשְ הוּ , ֶזַרע ִלׂשְ ֵדה ְמַפּנֶ ין. ִניר ִלׂשְ ֵדה ּבֵ  ׂשְ
ֵדה ֶזַרע הוּ , ִאיָלן ִלׂשְ ֵדה ְמַפּנֶ ין. ֶזַרע ִלׂשְ ֵדה ּבֵ  ׂשְ
ֵדה ִאיָלן ֶרם ִלׂשְ הוּ , ּכֶ ֵדה ְמַפּנֶ יֶהם ְוִאם. ִאיָלן ִלׂשְ ּתֵ  ׁשְ
וֹות הוּ , ׁשָ ֶהם רֹובַלקָּ  ְמַפּנֶ ּבָ יֶהן ְוִאם. ׁשֶ ּתֵ וֹות ׁשְ  ׁשָ

ֵקרּוב הוּ , ּבְ ְרֶצה ֵמֶהם ְלֵאיֶזהוּ  ְמַפּנֶ ּיִ ה. ׁשֶ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ
ְמָצאוֹ , ֲאמּוִרים חּום חּוץ ּבִ תֹוךְ  ְמָצאוֹ  ִאם ֲאָבל. ַלּתְ  ּבְ
חּום ָברֹות ְלֵבית ְמִביאוֹ , ַהּתְ  ֵמת ִנְקָרא ְוֵאינוֹ . ַהּקְ
א, ִמְצָוה ן םאִ  ֶאּלָ   :ְוֻרּבוֹ  ֹראׁשוֹ  ָמָצא ּכֵ

ָרֵאל ָמְצאוּ  ִאם. ד רּוהוּ , ָהרּוג ִיׂשְ מוֹ  ִיְקּבְ ָצאּוהוּ  ּכְ ּמְ , ׁשֶ
ֹלא ְכִריִכין ּבְ   :ִמְנָעָליו ֲאִפּלוּ  ּבוֹ  ַיְחְלצוּ  ְוֹלא, ּתַ

יק ֶקֶבר. ה ּזִ ים ֶאת ַהּמַ גֹון, ָהַרּבִ הּוא ּכְ ֶרךְ  ָסמּוךְ  ׁשֶ , ַלּדֶ
ם רִנְקבַּ  ֲאִפּלוּ  ַעת ׁשָ ַעל ִמּדַ ֶדה ּבַ ָ ר, ַהׂשּ , ְלַפּנֹותוֹ  ֻמּתָ

ֲהָנָאה ְוָאסּור, ָטהֹור ּוְמקֹומוֹ  ֶבר ָקַדם ִאם ּבַ  ֲאָבל, ַהּקֶ
ֶרךְ  ָקַדם ִאם ר ְמקֹומוֹ , ַהּדֶ ֲהָנָאה ֻמּתָ   :ּבַ

הוּ  ֶקֶבר. ו ּנָ ּפִ ר ֵהיָכא, ׁשֶ ֻמּתָ ֲהָנָאה ּדְ ּנוּ  ֹלא, ּבַ  ַיֲעׂשֶ
ית ֶבן ּבֵ ית ְוֹלא ַהּתֶ ית ְוֹלא ָהֵעִצים ּבֵ   :ָהאֹוָצרֹות ּבֵ
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ָמקֹום ּוְקָברוֹ  ְלָאִביו ֶקֶבר ַהחֹוֵצב. ז ֵבר ֹלא, ַאֵחר ּבְ  ִיּקָ
ּום, עֹוָלִמית הּוא ּבוֹ  בֹוד ִמׁשּ , ַאֵחר ֲאָבל, ָאִביו ּכְ

ר ֵבר ֻמּתָ   :ּבוֹ  ִלּקָ

 שסה סימן
 מרחיקין וכמה, שמע מקריאת פטור קבר החופר

  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , מהעיר תהקברו

ת ּכּוךְ  ַהחֹוֵפר. א טּור, ַלּמֵ ִריַאת ּפָ ַמע ִמּקְ  ּוִמן ׁשְ
ה ִפּלָ ין ּוִמן ַהּתְ ִפּלִ ל ַהּתְ ּתֹוָרה ָהֲאמּורֹות ִמְצֹות ּוִמּכָ . ּבַ

ַנִים ֵהם ְוִאם יעַ , ׁשְ ַמע ְקִריַאת ְזַמן ְוִהּגִ  עֹוֶלה ֶאָחד, ׁשְ
ַמע ְקִריַאת ְוקֹוֵרא ל ׁשְ ּלֵ , ְוחֹוֵפר ֶזה ְוחֹוֵזר, ּוִמְתּפַ
ַמע ְקִריַאת ְוקֹוֵרא ֲחֵברוֹ  ְועֹוֶלה ל ׁשְ ּלֵ  ְוַדְוָקא. ּוִמְתּפַ
ֹלא, ּכּוךְ  א ֵליהּ  ָחִפיר ּדְ  ָמקֹום ָהָיה ִאם ֲאָבל, ַחד ֶאּלָ

ַנִים ְ ׁשּ ֶאָחד ּבוֹ  ְלִהְתַעֵסק ְיכֹוִלים ׁשֶ טּוִרים, ּכְ   :ּפְ

ָבר ַמְרִחיִקין. ב ים ֵמָהִעיר ֹותַהּקְ ִ ה ֲחִמׁשּ   :ַאּמָ

 שסו סימן
, ממשפחתה קבר שירשה ואשה, קבר המוכר דין

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ 

 ּוְמקֹום ַמֲעָמדוֹ  ְמקֹום, ִקְברוֹ  ְוֶדֶרךְ  ִקְברוֹ  ַהּמֹוֵכר. א
דוֹ  ִאים, ֶהְסּפֵ ֵני ּבָ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ַעל אֹותוֹ  ְוקֹוְבִרין ַהּמִ  ּבְ
ְרחוֹ  ל ּכָ ָמיו ֶאת ּוַמֲחִזיִרין, ֹוֵקחַ ל ׁשֶ   :ּדָ

ה. ב ָ ה ִאׁשּ ְרׁשָ ּיָ הּ  ֶקֶבר ׁשֶ ְחּתָ ּפַ ׁשְ ֶרת, ִמּמִ תֹוכוֹ  ִנְקּבֶ  ּבְ
א, ְיֵרָכה יֹוְצֵאי ֹלא ֲאָבל, ִהיא ן ִאם ֶאּלָ  ָרֲאָתה ּכֵ

ַחֶייהָ  אֹוָתם   :ּבְ

ֵבר: אֹוֵמר ָאִביהָ . ג ּקָ ֵבר: אֹוֵמר ּוַבֲעָלהּ , ֶאְצִלי ּתִ ּקָ  ּתִ
ֵבר, ֶאְצִלי ּקָ ֲעָלהּ  ֵאֶצל ּתִ ֵבר ּגֹוְרִסין ְוֵישׁ . ּבַ ּקָ  ֵאֶצל ּתִ
ִנים ָלהּ  ֵישׁ  ְוִאם. ָאִביהָ  ַני ֵאֶצל: ְואֹוֶמֶרת, ּבָ , ּבָ

ֶניהָ  ֵאֶצל אֹוָתהּ  קֹוְבִרין   :ּבָ

ֵבר ֹלא: אֹוֵמר ָאִביהָ . ד ּקָ  ֹלא: אֹוֵמר ּוַבֲעָלהּ , ֶאְצִלי ּתִ
ֵבר ּקָ ֲעָלהּ  ֵאֶצל אֹוָתהּ  ִריםקֹובְ , ֶאְצִלי ּתִ   :ּבַ

 שסז סימן
לֹא, כֹוָכִבים עֹוְבֵדי ֵמֵתי קֹוְבִרים ֵבית ְיַהֵלךְ  ְוׁשֶ  ּבְ

ְתִפִלין ַהְקָברֹות   ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , ְוִציִצית ּבִ

, ֲאֵבֵליֶהם ּוְמַנֲחִמים ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ֵמֵתי קֹוְבִרים. א
ֵני ְרֵכי ִמּפְ לֹום ּדַ   :ׁשָ

ךְ  ֹלא. ב ֵבית ְיַהּלֵ ָברֹות ּבְ תֹוךְ  אוֹ  ַהּקְ ל ַאּמֹות' ד ּבְ  ׁשֶ
ין ֵמת ֹראׁשוֹ  ּוְתִפּלִ ּום, ּבְ  ֵהם ְוִאם ָלָרשׁ  ֹלֵעג ִמׁשּ

ר, ְמֻכִסים   :ֻמּתָ

ךְ  ֹלא. ג ֵבית ְיַהּלֵ ָברֹות ּבְ תֹוךְ  אוֹ  ַהּקְ ל ַאּמֹות' ד ּבְ  ׁשֶ
ל אוֹ , ֵמת זְ  ּתֹוָרה ְוֵסֶפר, ֶקֶבר ׁשֶ  ּבוֹ  ְוִיְקָרא, רֹועוֹ ּבִ
ל אוֹ  ּלֵ ין ְוהּוא, ִיְתּפַ ה ַעל ַהּדִ א, ִלְקרֹות ָאסּור ּפֶ  ֶאּלָ
ן ִאם ת ִלְכבֹוד ּכֵ מוֹ , ַהּמֵ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ   :ׁשֶ

ר. ד ֵנס ֻמּתָ ָברֹות ְלֵבית ִלּכָ  ַאּמֹות' ד ְלתֹוךְ  אוֹ  ַהּקְ
ל ל אוֹ  ֵמת ׁשֶ  ְוהּוא, ִציִצית ָלבּושׁ  ְוהּוא, ֶקֶבר ׁשֶ

ּלֹא ֶבר ַעל ִנְגָרר ְיֵהא ׁשֶ  ָאסּור, ִנְגָרר ִאם ֲאָבל. ַהּקֶ
ּום ה ָלָרשׁ  ֹלֵעג: ִמׁשּ ּמֶ ָבִרים ּבַ יֵמיֶהם, ֲאמּוִרים ּדְ  ּבִ
ָהיוּ  יִלים ׁשֶ ְלּבּושׁ  ִציִצית ַמּטִ ּמַ ים ּבַ ּלֹוְבׁשִ  ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ
ָנא ֲאָבל, ַעְצָמן ֵאין ָהִאּדָ ין ָאנוּ  ׁשֶ  אֶאלָּ  אֹותוֹ  לֹוְבׁשִ
ם י ְוָהֵני. ִנְגָרִרים ֵאיָנם ֲאִפּלוּ , ָאסּור, ִמְצָוה ְלׁשֵ  ִמּלֵ

יִצּיֹות ַהּצִ ׁשֶ ים ּכְ ר, ְמֻכִסים ֵהם ִאם ֲאָבל, ְמֻגּלִ   :ֻמּתָ

ֵני ִלְקׁשֹר נֹוֲהִגין ֵישׁ . ה ֵני ִציִצּיֹות ׁשְ ׁשְ ּבִ ָנַפִים ׁשֶ  ֶזה ּכְ
ְכָנִסים ֶזה ִעם ּנִ ׁשֶ ָברֹות ְלֵבית ּכְ  הֹוִעילוּ  ֹלאוְ , ַהּקְ

לּום תַ  ּכְ ָנָתםּבְ   :ּקָ

יָון. ו ִהְרִחיק ּכֵ ל קֹוֵרא, ַאּמֹות' ד ׁשֶ ּלֵ  ַוֲאִפּלוּ , ּוִמְתּפַ
ֶבר רֹוֶאה ית אוֹ  ַהּקֶ ָברֹות ּבֵ ם ֵישׁ  ְוִאם. ַהּקְ ה ׁשָ , ְמִחּצָ
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ר ה ַאַחר ֻמּתָ ִחּצָ  ַאּמֹות' ד ּתֹוךְ  ֲאִפּלוּ  ָסמּוךְ , ַהּמְ
ֶבר   :ַלּקֶ

 שסח סימן
' ג ּובוֹ , הקברות בבית ראש קלות לנהג שלא

  ְסִעיִפים:

ית. א ָברֹות ּבֵ ֶהן נֹוֲהִגין ֵאין, ַהּקְ  ְוֵאין, ֹראשׁ  ַקּלּות ּבָ
ֶהם ַמְרִעין ֵהמֹות ּבָ ֶהם מֹוִליִכין ְוֵאין, ּבְ ת ּבָ ִים ַאּמַ , ַהּמַ
ל ְוֹלא ֶהם ְיַטּיֵ ְנְדִרָיא ּבָ ט ְוֹלא ְלַקּפַ , ִביםֲעשָׂ  ֵמֶהם ְיַלּקֵ
ט ְוִאם ִריךְ , ִלּקֵ ּצָ ית ְלֹצֶרךְ  ְלָלְקָטן ׁשֶ ָברֹות ּבֵ , ַהּקְ

ְמקֹוָמן ׂשֹוְרָפן   :ּבִ

ּנֹוְטִעין ִאיָלנֹות. ב ֵבית ׁשֶ ָברֹות ּבְ ר, ַהּקְ ט ֻמּתָ  ְלַלּקֵ
רֹוֵתיֶהם ֵאיָנם ֵמַאַחר, ּפֵ ָברֹות ַעל ׁשֶ   :ַעְצָמם ַהּקְ

ד, ָחָדשׁ  ֶקֶבר. ג ר ִנְמּדָ ן, ְוֶנְחָלק ְוִנְמּכָ ׁשָ  ֵאינוֹ , ְוַהּיָ
ד ר ְוֹלא ִנְמּדָ   :ֶנְחָלק ְוֹלא ִנְמּכָ

 שסט סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , מזהר הכהן טמאה איזה על

ּלֹא ֻמְזָהר ַהּכֵֹהן. א ֵמא ׁשֶ ֵמת ִלּטָ  ֻטְמאֹות ְלָכל ְוֹלא, ּבְ
ּנוּ  ַהּפֹוְרׁשֹות  ֹלאוְ , ְלדֹוֵפק ְוֹלא, ְלגֹוָלל ְוֹלא, ִמּמֶ

ֵאין ַהַחי ִמן ְלֵאֶבר ֵדי ּבוֹ  ׁשֶ  ִאם ֲארּוָכה ְלַהֲעלֹות ּכְ
ר ָהָיה ֵסךְ  ְלִאיָלן ְוֹלא, ְמֻחּבָ  ַוֲעָנָפיו ָהָאֶרץ ַעל ַהּמֵ

ִלים ה ֶזה ֻמְבּדָ ַחת ְוֻטְמָאה ִמּזֶ  ָידּועַ  ְוֵאין ֵמֶהן ֶאָחד ּתַ
ַחת ֵדר ַהּיֹוְצִאים ֲאָבִנים אוֹ , ֵאיֶזה ּתַ ַחת הְוֻטְמאָ  ֵמַהּגָ  ּתַ
ַחת ָידּועַ  ְוֵאין ֵמֶהם ֶאָחד ֶדה ְוֵכן, ֵאיֶזה ּתַ ֱחַרשׁ  ׂשָ ּנֶ  ׁשֶ
ים ֶאֶרץ ְוָכל ְמקֹומוֹ  ָידּועַ  ְוֵאין ֶקֶבר ּבוֹ   ָאסּור, ָהַעּמִ

ֵמא ְלֹכֵהן ֶהן ִלּטָ   :ּבָ

 שע סימן

 ּובוֹ , חי שעודנו פי על אף כמת החשוב הוא מי
  ָסִעיף ֶאָחד

שְׁ  ִמי. א ּנִ ָרהׁשֶ ר ְוֹרב ַמְפַרְקּתוֹ  ּבְ ׂשָ הּ  ּבָ  ִמי ְוֵכן, ִעּמָ
ְקַרע ּנִ ּבוֹ  ׁשֶ ָדג ִמּגַ יב, ַחי הּוא ֲעַדִין ֲאִפּלוּ , ּכְ  ָחׁשִ
ֵמת א, ּכְ ֲחטוּ  ּוִמי, ּגֹוֵסס ֲאָבל. ּוְמַטּמֵ ׁשְ ּנִ ' ב ּבוֹ  ׁשֶ

צּועַ  אוֹ  ִסיָמִנים ָצִעים ּפָ ה ּפְ ִאין ֵאיָנם, ַהְרּבֵ  ַעד, ְמַטּמְ
צֵ  ּתֵ ם אׁשֶ ל, ַנְפׁשָ ֵנס ָאסּור ָמקֹום ּוִמּכָ ּיֵשׁ  ְלַבִית ִלּכָ  ׁשֶ
  :ּגֹוֵסס ּבוֹ 

 שעא סימן
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , הטמאה מביא היאך אהל דין

ֵנס ְלֹכֵהן ָאסּור. א ַחת ִלּכָ ת ֹאֶהל ּתַ ַהּמֵ יו ׁשֶ ְחּתָ , ּתַ
דֹול הּוא ֲאִפּלוּ  ה ּגָ  אוֹ  ַאֵחר ְלַבִית ַוֲאִפּלוּ , ַהְרּבֵ

ה תּוִחים, ַאֶחֶרת ַלֲעִלּיָ ִית ְלאֹותוֹ  ַהּפְ ֶנֶקב ּבַ שׁ  ּבְ ּיֵ  ּבוֹ  ׁשֶ
ִית ְלאֹותוֹ  ּוַבִית, ֶטַפח ַעל ֶטַפח  ְוִאם, עֹוָלם ַעד, ּבַ
ֶקב ָסַתם ר, ַהּנֶ ֵנס לוֹ  ֻמּתָ ִית ִלּכָ ַהְסִתיָמה, ָהַאֵחר ַלּבַ  ׁשֶ

לוּ  ֹלא ֲאִפּלוּ , חֹוֶצֶצת ּטְ ם ִלְהיֹות ּבִ  ְוָהֵני. ִמיתעֹולָ  ׁשָ
י ָסַתם, ִמּלֵ ל ׁשֶ ֶקב ּכָ ל ָסַתם ֹלא ִאם ֲאָבל, ַהּנֶ  ּכָ

ֶקב א, ַהּנֶ ַפח ִמֲעטוֹ  ֶאּלָ ם ִלְהיֹות ְנָתנוֹ  ִאם, ִמּטֶ  ׁשָ
ְפֵני ְוחֹוֵצץ ְמַמֵעט, עֹוָלִמית ְמָאה ּבִ ּלֹא ַהּטֻ ֲעֹבר ׁשֶ , ּתַ

  :ְמַמֵעט ֵאינוֹ , ָלאו ְוִאם

ה. ב ין ֲאֻרּבָ ּבֵ יִ  ׁשֶ ה תּבַ הּ  ְוֵאין ַלֲעִלּיָ , ֶטַפח ּפֹוֵתחַ  ּבָ
ִית ת ְוַכּזַ ה ֵמַהּמֵ ִית ְלַמּטָ ּבַ ֶנֶגד ּבַ ה ּכְ ִית, ָהֲאֻרּבָ  ַהּבַ
ה ָטהֹור   :ְטֵמָאה ְוָהֲעִלּיָ

ֵני. ג תּוִחים ֲחָדִרים ׁשְ  ַזִית ֲחִצי ַאַחת ּוְבָכל, ְלַבִית ּפְ
ת ִית, ְנעּוִלים ְוַדְלתֹוֵתיֶהם, ֵמַהּמֵ  ְוֵהם ֵמאטָ  ַהּבַ

ם, ִנְפְתחוּ  ְוִאם, ְטהֹוִרים   :ְטֵמִאים ֵהם ּגַ

ֶפת ָחֵצר. ד ּקֶ ֶאָחד ְוֻטְמָאה, ְוַאְכַסְדָראֹות ִזיִזין ַהּמֻ  ּבְ
ים ּתִ ל ִאם, ֵמַהּבָ ְתֵחי ּכָ ים ּפִ ּתִ , ְנעּוִלים ְוַהַחּלֹונֹות ַהּבָ
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ã 

 טז
 טז

יִזין ְלַתַחת יֹוֵצאת ֻטְמָאה  ְוִאם, ְוָהַאְכַסְדָראֹות ַהּזִ
ח ַתח אוֹ  ַחּלֹון ִנְפּתַ ד ּפֶ ל ְואֹוָתם, ָהַאֵחר ִמּצַ  ַצד ׁשֶ
ם ֶהָחֵצר ּלָ ְמָאה ֵאין, ְנעּוִלים ּכֻ  ְלַתַחת יֹוֵצאת ַהּטֻ
יִזין ח ְוִאם. ַהּזִ ם ִנְפּתַ ן ּגַ יִזין ְלַצד ֵמֶהן ֶאָחד ּכֵ , ַהּזִ

ְמָאה ִית יֹוֵצאת ַהּטֻ יִזין ְלַתַחת ֵמַהּבַ  ֻטְמָאה ִאם ְוֵכן. ַהּזִ
ַחת יִזין ּתַ יֶהן ִנְכֶנֶסת, ַהּזִ ְחּתֵ ִית ִמּתַ ים ָלֵכן, ַלּבַ ּגִ  ּגַ

ְתֵחי ַעל ְלחּוץ ְלַמְעָלה ַהּבֹוְלִטים ים ּפִ ּתִ  ְוֻטְמָאה, ַהּבָ
ֶאָחד ים ּבְ ּתִ ל, ֵמַהּבָ ים ּכָ ּתִ ְתֵחיֶהם ַהּבָ ּפִ תּוִחים ׁשֶ , ּפְ
  :ְטֵמִאים

תֹוךְ  ִלְקַרב ָאסּור. ה ע ּבְ ל ַאּמֹות ַאְרּבַ ל אוֹ  ֵמת ׁשֶ  ׁשֶ
ה. ֶקֶבר ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵאין, ֲאמּוִרים ּדְ ֶבר ׁשֶ ם ַהּקֶ  ְמֻסּיָ

ְמִחּצֹות בֹוהֹות ּבִ ם הּוא ִאם ֲאָבל, ְטָפִחים' י ּגְ  ְמֻסּיָ
ְמִחּצֹות בֹוהֹות ּבִ ָרה ּגְ ָחִריץ אוֹ , ְטָפִחים ֲעׂשָ ' י ָעֹמק ּבְ
ּנוּ  ְלַהְרִחיק ָצִריךְ  ֵאין, ְטָפִחים   :ְטָפִחים' ד אֶאלָּ  ִמּמֶ

ְסִפיָנה ַהּמּוָנח ֵמת. ו ה ִהיא ִאם, ּבִ ְתַנְדֶנֶדת ְקַטּנָ ּמִ  ׁשֶ
ּדֹוְרִכין ׁשֶ הּ  ּכְ ֵנס ְלֹכֵהן ָאסּור, ּבָ הּ  ִלּכָ   :ּבָ

 שעב סימן
 עובדי קברי ודין, מצוה במקום טמאה התר

  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , כוכבים

י ַעל ַאף. א ַהּכֵֹהן ּפִ ֵנס ָאסּור ׁשֶ ָרס ְלֵבית ִלּכָ  אוֹ , ַהּפְ
ים ְלֶאֶרץ ם ֵליֵלךְ  ָצִריךְ  ָהָיה ִאם, ָהַעּמִ א ׁשָ ָ ה ִלׂשּ ָ  ִאׁשּ

ֶרךְ  לוֹ  ְוֵאין, ּתֹוָרה ִלְלֹמד אוֹ   ַלֲעֹבר ָיכֹול, ַאֶחֶרת ּדֶ
ֶרךְ  ם ּדֶ ָמקֹום ִלְלֹמד מֹוֵצא ִאם ֲאִפּלוּ , ׁשָ  ְוֵכן. ַאֵחר ּבְ
ֶרךְ  ָהעֹוֵבר ָאֵבל ם ּדֶ . ְלַנֲחמוֹ  ַאֲחָריו ֵליֵלךְ  כֹוליָ , ׁשָ
א ְוֵכן ּמֵ ְמָאה ִמּטַ ּטֻ ל ּבְ ְבֵריֶהם ׁשֶ  עֹוְבֵדי ִעם ָלִדין, ּדִ

ֶהם ּוְלַעְרֵער ּכֹוָכִבים ֵני, ִעּמָ הּוא ִמּפְ יל ׁשֶ ַמּצִ ָדם ּכְ , ִמּיָ
ל ְוֵכן ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ֵהר ָנכֹון, ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ִקְבֵרי. ב יֵלךְ  ֵהןַהכֹּ  ִלּזָ  ִמּלֵ
  ,ֲעֵליֶהם

 שעג סימן
, מטמא מתים ולאיזה, הטמאה על מזהר כהן איזה

  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , מטמא מתי ועד

ם. א ׁשֵ ַהּכֵֹהן ּכְ ּלֹא ֻמְזָהר ׁשֶ ְמאֹות ׁשֶ ךְ , ִלּטָ  ֻמְזָהִרים ּכָ
דֹוִלים ים ַעל ַהּגְ ַטּנִ   :ַהּקְ

ַעל ֲאִפּלוּ . ב אמִ  ֻמְזָהר, מּום ּבַ ּמֵ ּטַ  ָחָלל ֲאָבל, ּלִ
ִרים, ְוֹכֶהֶנת ֵמא ֻמּתָ   :ִלּטָ

ל. ג ִתים ּכָ ה ָהֲאמּוִרים ַהּמֵ ָרׁשָ ּפָ ּכֵֹהן ּבַ ֵמא ׁשֶ , ָלֶהם ִמּטָ
ֵמא ִמְצָוה ּטָ ּיִ  אֹותוֹ  ְמַטְמִאים, ָרָצה ֹלא ְוִאם, ָלֶהם ׁשֶ
ְרחוֹ  ַעל ה ְוֶאָחד ָהִאישׁ  ֶאָחד, ּכָ ָ   :ָהִאׁשּ

רֹוִביםהַ  ֵהם ֵאּלוּ . ד ֵמא ּקְ ּטָ ּמִ ּתוֹ : ָלֶהם ׁשֶ  ְנׂשּוָאה ִאׁשְ
ִהיא ָרה ׁשֶ ׁשֵ סּוָלה ֲאָבל, ּכְ ה אוֹ , ּפְ רּוׁשָ , ֲארּוָסה אוֹ , ּגְ
ֵמא ְוֹלא אֹוֵנן ֹלא  ְוֹלא אֹוֶנֶנת ֹלא, ִהיא ְוֵכן, ָלהּ  ִמּטָ

ְמָאה ֵמא. לוֹ  ִמּטָ ָלה ֲאִפּלוּ , ְלִאּמוֹ  ּוִמּטָ  ְוִלְבנוֹ , ִנְתַחּלְ
ִקים ּתוֹ ּוְלבִ  לוּ  ֵליהּ  ּדְ ּכָ יו לוֹ  ׁשֶ ֵהם אוֹ , ֳחָדׁשָ  ׁשֶ

ים ֹלׁשִ ְ סּוִלים ֵהם ֲאִפּלוּ , ָוֵאיָלךְ  יֹום ִמׁשּ נוֹ  חּוץ, ּפְ  ִמּבְ
ְפָחה ּוִבּתוֹ  ִ , ֵמָאִביו ְוַלֲאחֹותוֹ  ּוְלָאִחיו, ּכּוִתית אוֹ  ִמׁשּ
סּוִלים ֵהם ֲאִפּלוּ  א, ּפְ ן ִאם ֶאּלָ ֵני ֵהם ּכֵ ְפָחה ּבְ  וֹ א ׁשִ
ֵמא ֵאינוֹ , ֵמִאּמוֹ  ְוַלֲאחֹותוֹ  ְלָאִחיו ֲאָבל, ּכּוִתית . ִמּטָ
 ְוֹלא, ְלֹכֵהן ֲארּוָסה ִהיא ֲאִפּלוּ , ֲארּוָסה ַלֲאחֹותוֹ 
ה ַלֲאנּוָסה ֵמא ֲאָבל, ּוְמֻפּתָ  ֲארּוָסה ַלֲאחֹותוֹ  ִמּטָ

ה ְרׁשָ ְתּגָ ּנִ ת, ּובֹוֶגֶרת, ׁשֶ ֵמא, ֵעץ ּוֻמּכַ  ְלׁשֹוֶמֶרת ּוִמּטָ
ַתב ִאם ֲאִפּלוּ , םָיבָ  ָתהּ  ּכָ ְכֻתּבָ ֹלא ִמיַתת ִאי: ּבִ ִנים ּבְ  ּבָ

ר ְהּדַ ֵתךְ  ּתֶ ֻתּבָ א ְלֵבי ּכְ   ָנׁשָ

ל. ה ֵמא ֵאּלוּ  ּכָ ּטָ ּמִ ּלֹא ֲאִפּלוּ , ָלֶהם ׁשֶ  ְוֵישׁ . ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ
ַדְוָקא אֹוְמִרים   :ְלֹצֶרךְ  ּדְ
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ֵמא ֵאינוֹ . ו א, ָלֶהם ִמּטָ ְסתֹּ  ַעד ֶאּלָ ּיִ   :ַהּגֹוֵלל םׁשֶ

א ְלֹכֵהן ָאסּור. ז ֵעת ֲאִפּלוּ , ְלֵמת ְלִהְתַטּמֵ ֵמא ּבְ ּטָ ּמִ  ׁשֶ
ת ּכֵֹהן ְלִפיָכךְ . ִלְקרֹוָביו ּמֵ ֵהר ָצִריךְ , ֵמת לוֹ  ׁשֶ  ִלּזָ
סֹוף ּוְלָקְברוֹ  ית ּבְ ָברֹות ּבֵ ֵדי, ַהּקְ ּלֹא ּכְ ֵנס ׁשֶ  ְלֵבית ִלּכָ
ָברֹות א ְוֹלא ַהּקְ ִקְברוֹ  ִיְתַטּמֵ ְקּבֹר ֲאֵחִרים תּבְ ּיִ ׁשֶ   :ֵמתוֹ  ּכְ

ְרׁשוּ  ּכֵֹהן. ח ּפָ ְרֵכי ֲאבֹוָתיו ׁשֶ גֹון, ִצּבּור ִמּדַ  ּכְ
סּורֹות ֵמא ֵאינוֹ , ַהּמַ ית ַלֲהרּוֵגי ְוֹלא, ָלֶהם ִמּטָ ין ּבֵ , ּדִ

ד ְלִמי ְוֹלא ַאּבֵ ּמְ גֹון, ְלָסֵפק ְוֹלא, ָלַדַעת ַעְצמוֹ  ׁשֶ  ּכְ
ְתָעֵרב ּנִ הּ  ְוַלדבִּ  ְוָלָדהּ  ׁשֶ ן ָסֵפק אוֹ  ֲחֶבְרּתָ ' ט ּבֶ
ן אוֹ  ָלִראׁשֹון   :ָלַאֲחרֹון' ז ּבֶ

ֵמא ַהּכֵֹהן ֵאין. ט  ְוֹלא, ֵמָאִביו ַהַחי ִמן ְלֵאֶבר ִמּטָ
ט ְוֵכן. ָאִביו ֵמַעְצמֹות ְלֶעֶצם  ֵאינוֹ , ֲעָצמֹות ַהְמַלּקֵ
ֵמא י ַעל ַאף, ָלֶהם ִמּטָ ְדָרה ּפִ ִ ַהׁשּ ֶמת ׁשֶ ּנוּ מִ  ָחֵסר. ַקּיֶ  ּמֶ

ל הּוא ּכָ ח הּוא ֲאִפּלוּ , ׁשֶ ֵמא ֵאינוֹ , ֶאְצלוֹ  ֻמּנָ , לוֹ  ִמּטָ
ֵאינוֹ  ֵמא ׁשֶ א ִמּטָ ֵלם ֶאּלָ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ְלׁשָ ָהֵני ׁשֶ  ּדְ
י ָחֵסר ִמּלֵ ׁשֶ ּנוּ  ָחַסר ִאם ֲאָבל, ִמיָתה ְלַאַחר ּכְ  ֵאֶבר ִמּמֶ

יו ַחּיָ ֵמא, ּוֵמת, ּבְ י ַעל ַאף, לוֹ  ִמּטָ ֵלם ֵאינוֹ שֶׁ  ּפִ   :ׁשָ

 שעד סימן
 איזה ועל, ולרבו לנשיא, מצוה למת כהן טמאת

  ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , מתאבלין מת

ְמאֹות ִמְצָוה. א  ּכֵֹהן הּוא ֲאִפּלוּ , ִמְצָוה ְלֵמת ְלִהּטָ
דֹול ֹחט ְוהֹוֵלךְ  ְוָנִזיר ּגָ ְסחוֹ  ֶאת ִלׁשְ  ֶאת ְוָלמּול, ּפִ
נוֹ  ֵמא ֶזה ֲהֵרי, הִמְצוָ  ֵמת ּוָמָצא, ּבְ   :לוֹ  ִמּטָ

א, ֶזה ְלִעְנָין ִמְצָוה ֵמת ִנְקָרא ֵאינוֹ . ב ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
 ֵמֵאֶבר חּוץ ְוֻרּבוֹ  ֹראׁשוֹ  ָמָצא ְוִאם. ְוֻרּבוֹ  ֹראׁשוֹ  ָמָצא
ֵמא חֹוֵזר, ֶאָחד ִביל ִלּטָ ׁשְ   :ֵאֶבר אֹותוֹ  ּבִ

ָצאוֹ , ִמְצָוה ֵמת ֵאיֶזהוּ . ג ּמְ ֶרךְ  ׁשֶ ּדֶ ִעיר אוֹ  ּבַ ל ּבְ  ׁשֶ
קֹום, קֹוְבִרים לוֹ  ְוֵאין, ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ָצאוֹ  ּוִמּמָ ּמְ  ׁשֶ

ָרֵאל ִלְקרֹות ָיכֹול ֵאינוֹ  ֲעֵנהוּ  ִיׂשְ ּיַ ל ְוָיֹבא ׁשֶ  ּבוֹ  ְלַטּפֵ
ם ָלזּוז לוֹ  ָאסּור, ּוְלָקְברוֹ  ָ יחַ  ִמׁשּ ת ֶאת ּוְלַהּנִ , ַהּמֵ
א, ִריםקֹובְ  ְלָהִביא ָלִעיר ֵליֵלךְ  ֲאִפּלוּ  א ֶאּלָ  ְיַטּמֵ
ֶרּנוּ  ַעְצמוֹ  ָרֵאל ָהיוּ  ִאם ֲאָבל. ְוִיְקּבְ  ְקרֹוִבים ִיׂשְ

ת ִלְמקֹום ַהּמֹוֵצא, ַהּמֵ ת ֶאת ׁשֶ  ְוֵהם אֹוָתם קֹוֵרא ַהּמֵ
ֵמא ִמְצָוה ֵמת ֶזה ֵאין, ְלָקְברוֹ  ּוָבִאים לוֹ  עֹוִנים ּטָ ּיִ  ׁשֶ
א, ַהּכֵֹהן ָעָליו אוּ . ֹוְבִריםק ְוֵהם אֹוָתם קֹוֵרא ֶאּלָ  ּבָ
ֵני ל לוֹ  ֵישׁ  ִאם, ָהִעיר ּבְ ךְ , ָצְרּכוֹ  ּכָ   :ָיָדיו ֶאת מֹוׁשֵ

ל. ד רֹוִבים ּכָ ַהּכֵֹהן ַהּקְ ֵמא ׁשֶ ֵהם, ָלֶהם ִמּטָ , ָאִביו: ׁשֶ
תּוָלה ֵמָאִביו ַוֲאחֹותוֹ , ְוָאִחיו, ּוִבּתוֹ , ּוְבנוֹ , ְוִאּמוֹ  , ַהּבְ

ּתוֹ  ִלים, ְוִאׁשְ : ֲעֵליֶהם הֹוִסיפוּ  ְועֹוד. ֲעֵליֶהם ִמְתַאּבְ
ין, ֵמִאּמוֹ  ַוֲאחֹותוֹ , ֵמִאּמוֹ  ָאִחיו תּוָלה ּבֵ ין ּבְ , ְנׂשּוָאה ּבֵ

ִלים, ֵמָאִביו ְנׂשּוָאה ַוֲאחֹותוֹ  ְתַאּבְ ּמִ  ַעל ַאף ֲעֵליֶהם ׁשֶ
י ֵאין ּפִ ֵמא ּכֵֹהן ׁשֶ ם. ָלֶהם ִמּטָ הּוא ּוְכׁשֵ ל ׁשֶ  ַעל ִמְתַאּבֵ

ּתוֹ  ךְ , ִאׁשְ ֶלת ִהיא ּכָ ּתוֹ  ְוַדְוָקא. ָעָליו ִמְתַאּבֶ  ִאׁשְ
ָרה ׁשֵ סּוָלה ֲאָבל, ּוְנׂשּוָאה ּכְ  ֲאָבל. ֹלא, ֲארּוָסה אוֹ  ּפְ
נוֹ  סּוִלים ֵהם ֲאִפּלוּ , ַוֲאחֹותוֹ , ְוָאִחיו, ּוִבּתוֹ , ּבְ , ּפְ

ל נוֹ  חּוץ, ֲעֵליֶהם ִמְתַאּבֵ  ַוֲאחֹותוֹ  ְוָאִחיו ּוִבּתוֹ , ִמּבְ
ְפָחה ִ ֵאינוֹ , ְוכּוִתית ִמׁשּ ל ׁשֶ   :ֲעֵליֶהם ִמְתַאּבֵ

ר. ה ר ַהּגֵ ּיֵ ְתּגַ ּנִ ְחֵרר ֶעֶבד אוֹ , ּוָבָניו הּוא ׁשֶ ּתַ ׁשְ ּנִ  הּוא ׁשֶ
ִלין ֵאין, ְוִאּמוֹ    :ֶזה ַעל ֶזה ִמְתַאּבְ

ל. ו ל ִמי ּכָ ְתַאּבֵ ּמִ ל, ָעָליו ׁשֶ  לוֹ  ֵמת ִאם ִעּמוֹ  ִמְתַאּבֵ
עֹודוֹ  ְוַדְוָקא. ֵמת ָפָניו ּבְ ּלֹא ֲאָבל, ּבְ ָפָניו ׁשֶ  ֵאין ּבְ

ּתוֹ  חּוץ, ֲאֵבלּות ִלְנֹהג ָצִריךְ  ַאף, ֵמִאׁשְ י ַעל ׁשֶ  ּפִ
ל ְתַאּבֵ ּמִ ל ֵאינוֹ  ָעֶליהָ  ׁשֶ הּ  ִמְתַאּבֵ א ִעּמָ  ָאִביהָ  ַעל ֶאּלָ

הּ  ַעל אוֹ  ּום ִאּמָ בֹוד ִמׁשּ  ַעל ֲאָבל, ַוֲחמֹותוֹ  ָחִמיו ּכְ
ָנהּ  אוֹ  ַוֲאחֹוָתהּ  ָאִחיהָ   ֵאינוֹ , ַאֵחר ֵמִאישׁ  הּ ּוִבתָּ  ּבְ

ל הּ  ִמְתַאּבֵ ל. ִעּמָ  ְלֹכָפהּ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ָמקֹום ּוִמּכָ
ט ֵ יעַ  ַהּכֹוס לוֹ  ִלְמֹזג ְיכֹוָלה ֲאָבל, ְלִהְתַקׁשּ  לוֹ  ּוְלַהּצִ
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 טז

ה ּטָ ָניו ְוִלְרֹחץ ַהּמִ  ֵאיָנהּ  ִהיא ְוֵכן. ְוַרְגָליו ָיָדיו ּפָ
ֶלת א, ִעּמוֹ  ִמְתַאּבֶ מֵּ  ֶאּלָ ׁשֶ  ֲאָבל, ֲחמֹוָתהּ  אוֹ  ָחִמיהָ  תוּ ּכְ

ָאר תוּ  ְקרֹוָביו ׁשְ ּמֵ ֶלת ֵאיָנהּ , ׁשֶ   :ִעּמוֹ  ִמְתַאּבֶ

ִלים ֵאין. ז רֹוִבים ִעם ִמְתַאּבְ ִלים ַהּקְ ְתַאּבְ ּמִ , ֲעֵליֶהם ׁשֶ
א ִלים ֶאּלָ ְתַאּבְ ּמִ ׁשֶ ְרָבה ַעל ּכְ ֵאר ַהּקֻ ׁשְ גֹון, ּדִ נוֹ  ּכְ  ּבְ
ל ְוָאִחיו ְתַאּבֵ ּמִ ן ַעל ׁשֶ ֶהם ּוַבת ּבֵ ּלָ  ֻקְרָבה ַעל ֲאָבל, ׁשֶ

ין ִקּדּוׁשִ ֶהם ּדְ ּלָ גֹון, ׁשֶ ָתה ּכְ ּמֵ ת ׁשֶ נוֹ  ֵאׁשֶ ת אוֹ  ּבְ  ֵאׁשֶ
ַעל אוֹ  ָאִחיו ּתוֹ  ּבַ ַעל אוֹ  ּבִ ל ֵאינוֹ , ֲאחֹותוֹ  ּבַ  ִמְתַאּבֵ

  :ֲעֵליֶהם

ינֹוק. ח ל, ּתִ ים ּכָ ֹלׁשִ ים ְויֹום יֹום ׁשְ ֹלׁשִ ָלל ׁשְ ּכְ  ֵאין, ּבַ
ִלים ְמרוּ  ֲאִפּלוּ , ָעָליו ִמְתַאּבְ ָערוֹ  ּגָ ְרָניו ׂשְ ם, ְוִצּפָ ָ  ּוִמׁשּ

ל ָוֵאיָלךְ  א, ָעָליו ִמְתַאּבֵ ן ִאם ֶאּלָ הּוא נֹוַדע ּכֵ ן ׁשֶ  ּבֶ
יהּ  ֵליהּ  ִקים ְוִאי'. ח לוּ  ּבֵ ּכָ יו לוֹ  ׁשֶ גֹון, ֳחָדׁשָ ַעל ּכְ ּבָ  ׁשֶ

ים' ִלט ַחי ְונֹוַלד ּוֵפֵרשׁ  מּוִרי ֳחָדׁשִ  ֵמת ֲאִפּלוּ , םּגְ
ּיֹום ּנֹוַלד ּבַ ִלים, ׁשֶ   :ָעָליו ִמְתַאּבְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ט ְתאֹוִמים ׁשֶ ת ּדִ ּמֵ  ּתֹוךְ  ֵמֶהם' א ׁשֶ
ים ֹלׁשִ ִני, יֹום ׁשְ ֵ  ֵאין, יֹום' ל ַאַחר ּוֵמת ַחי ְוַהׁשּ

ִלין   :ָעָליו ִמְתַאּבְ

דוֹ  ַרּבוֹ  ַעל. י ּמְ ּלִ יֵני נֹוֵהג ָחְכָמה ׁשֶ א, ִנינּותאֲ  ּדִ  ֶאּלָ
ָבֵרךְ  ּמְ ן ׁשֶ ל ּוְמַזּמֵ ֲחִליַצת ָעָליו ּוִמְתַאּבֵ ל ּבַ  ְוָכל ַסְנּדָ

יֵני   :ֶאָחד יֹום, ֲאֵבלּות ּדִ

יא. יא י ַעל ַאף, ָנׂשִ ַהּכֹל ּפִ ְמִאין ׁשֶ  ֵאין, לוֹ  ִמּטָ
ִלים   :ָעָליו ִמְתַאּבְ

 שעה סימן
, לקבר מקבר שמפנין ולמי, האבלות מתחיל אימתי

  ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ 

ר, ָהֲאֵבלּות ָחל ֵמֵאיָמַתי. א ְקּבַ ּנִ ֶ  ְסִתיַמת ְוִנְגַמר ִמׁשּ
ֶבר ָעָפר ַהּקֶ ד, ּבְ ף ָהֲאֵבלּות ַמְתִחיל ִמּיָ , ֹראׁשוֹ  ּוְמַעּטֵ

יעַ  ַעד ִמְנָעָליו חֹוֵלץ ֵאינוֹ  ֲאָבל ּגִ ּיַ ו ְלֵביתוֹ  ׁשֶ  ְוַעְכׁשָ
ד ַהּגֹוָלל ְסִתיַמת ַאַחר ִמְנָעל ַלֲחֹלץ נֹוֲהִגים , ִמּיָ
ְדִאיָתא ִסיָמן ּכִ   :ו"שע ּבְ

ם ִמי. ב ְרּכָ ּדַ ֹלחַ  ׁשֶ ת ִלׁשְ , ְלָקְברוֹ  ַאֶחֶרת ִלְמִדיָנה ַהּמֵ
ֵבר ָמַתי יֹוְדִעים ְוֵאיָנם ַחְזרוּ  ֵמֵעת, ִיּקָ ּיַ ֵניֶהם ׁשֶ  ּפְ

ְבָעה ִלְמנֹות ַמְתִחיִלין ִמְלַלּוֹות ים ׁשִ ֹלׁשִ  יןּוַמְתִחילִ  ּוׁשְ
ל ָקֵבר מֹוִנים, ִעּמוֹ  ְוַההֹוְלִכים ְלִהְתַאּבֵ ּיִ ֶ  ְוִאם. ִמׁשּ

ָחה ָגדֹול ּפָ ׁשְ ָכאן ֵאלוּ  ַאף, ִעּמוֹ  הֹוֵלךְ  ַהּמִ ּבְ  ֵאיָנם ׁשֶ
ָקֵבר ֶאָלא מֹוִנים ּיִ ֶ ָחה ּוְגדֹול, ִמׁשּ ּפָ ֵביָתא ַהְינוּ  ִמׁשְ  ּדְ
ְלהוּ  ּוְגִריֵרי ֲעֵלהּ  ָסמּוךְ  ְתֵריהּ  ּכֻ  ֹלא ָאח ָנאשְׁ  ֹלא, ּבַ
ָנא ן ׁשְ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ , ָקָטן ּבֵ ֵהא ְוהּוא ׁשֶ ּיְ ן ׁשֶ   :ג"י ּבֶ

ין ִאם. ג ת ֶאת ְמַפּנִ  ְקָברּוהוּ  ִאם, ְלֶקֶבר ִמֶקֶבר ַהּמֵ
ֶקֶבר ַעת ַעל ִראׁשֹון ּבְ ם ָקבּור ִלְהיֹות ּדַ , עֹוָלִמית ׁשָ
ַאַחר ֶאָלא ךְ  ׁשֶ ם ְלַפּנֹותוֹ  ִנְמְלכוּ  ּכָ ָ  לוֹ  מֹוִנין ֵאין ,ִמׁשּ
ָקֵבר ֶאָלא ּיִ ֶ ֶקֶבר ִמׁשּ ּנּוהוּ  ֲאִפלוּ , ִראׁשֹון ּבְ '. ז ּתֹוךְ  ּפִ
ְתִחָלה ִאם ֲאָבל ַעת ַעל ְקָברּוהוּ  ּבִ ן ְלַפּנֹותוֹ  ּדַ ּמֵ ְזּדַ ּיִ ׁשֶ  ּכְ
ד ֲאֵבלּות ַמְתִחיִלין, ָלֶהם ּנּוהוּ  ְוִאם, ִמּיָ  ּתֹוךְ  ּפִ

ְבָעה ָקֵברִמשֶּׁ  ּומֹוִנין חֹוְזִרין, ׁשִ ִנית ּיִ  ֹלא ְוִאם, ׁשֵ
ּנּוהוּ  ְבָעה ְלַאַחר ַעד ּפִ ַבר, ׁשִ  ְוֵאין ֲאֵבלּוָתם ָעַבר ּכְ

ִלין ַעם ָעָליו ִמְתַאּבְ ִחָלה ְוִאם, ַאֶחֶרת ּפַ  ָהָיה ִמּתְ
ם ְעּתָ ם ְלַפּנֹותוֹ  ּדַ ָ ְבָעה ּתֹוךְ  ִמׁשּ  ַמְתִחיִלין ֵאין, ׁשִ
ָקֵבר ַעד ִלְמנֹות ּיִ ֶקֶבר ׁשֶ   :ִניַהשֵּׁ  ּבַ

ת ָנְתנוּ  ִאם. ד ָארֹון ַהּמֵ ַבִית ּוְנָתנּוהוּ , ּבְ  ְלִפי ַאֵחר ּבְ
ָהְיָתה ָמצֹור ָהִעיר ׁשֶ ד לוֹ  מֹוִנים, ּבְ ְבָעה ִמּיָ  ׁשִ
ים ֹלׁשִ י ַעל ַאף, ּוׁשְ ם ּפִ ְעּתָ ּדַ ֵבית ְלָקְברוֹ  ׁשֶ  ַהְקָברֹות ּבְ

צֹור ַאַחר ְקבּוָרה ָהֵוי ָארֹון ּוְסִתיַמת, ַהּמָ  ְוָחל ּכִ
ד ֲאֵבלּות ֲעֵליֶהם   :ִמּיָ

ֵאין ַמְלכּות ֲהרּוֵגי. ה יִחים ׁשֶ , ִלָקֵבר אֹוָתם ַמּנִ
ל ַמְתִחיִלין ֵמֵאיָמַתי ' ז ְוִלְמנֹות ֲעֵליֶהם ְלִהְתַאּבֵ
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ã 

 טז
 טז

ים ֹלׁשִ ְתָיֲאׁשוּ , ּוׁשְ ּנִ ֶ ֹאל ִמׁשּ ֶלךְ  ִלׁשְ  ַעל ַאף, ְלָקְבָרן ַלּמֶ
י ּלֹא ּפִ   :אֹוָתם בִמִלְגנֹ  ִנְתָיֲאׁשוּ  ׁשֶ

הֹוִדיעּוהוּ  ִמי. ו ְלבוּ  ׁשֶ ּצָ  ְקרֹובוֹ  ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ׁשֶ
ִעיר ד ֲאֵבלּות ְוָנַהג ַאֶחֶרת ּבְ ךְ  ְוַאַחר, ִמּיָ  לוֹ  נֹוַדע ּכָ
ֲעַדִין ִליָבה עֹוֵמד ׁשֶ ּצְ  לוֹ  ָעָלה ֹלא ֲאֵבלּות אֹותוֹ , ּבַ
ָקֵבר ּומֹוֶנה ְוחֹוֵזר ּיִ ֶ ְתָיאֲ  אוֹ  ִמׁשּ ּנִ ֶ   :ָקְברוֹ ִמלְ  ׁשוּ ִמׁשּ

ַבע ִמי. ז ּטָ ַמִים ׁשֶ שׁ  ּבְ ּיֵ ָצא אוֹ , סֹוף ָלֶהם ׁשֶ ּיָ  קֹול ׁשֶ
ֲהָרגּוהוּ  ְגַרְרּתוֹ  אוֹ  ִלְסִטים ׁשֶ ה ׁשֶ , מֹוִנים ֵמֵאיָמַתי, ַחּיָ

ְתָיֲאׁשוּ  ּנִ ֶ יִרין ֵאָבִרים ֵאָבִרים ְמָצאּוהוּ . ְלַבֵקשׁ  ִמׁשּ  ּוַמּכִ
ִסיָמֵני אֹותוֹ  ֵצא ַעד לוֹ  מֹוִנין ֵאין, גּופוֹ  ּבְ ּמָ ּיִ  ֹראׁשוֹ  ׁשֶ
ְתָיֲאׁשוּ  ַאַחר ִנְמָצא ְוִאם ִמְלַבֵקשׁ  ִיְתָיֲאׁשוּ  אוֹ  ְוֻרּבוֹ  ּנִ  ׁשֶ
ּנוּ  ל ַלֲחֹזר ְצִריִכים ַהְקרֹוִבין ֵאין, ִמּמֶ  ֶאָלא, ּוְלִהְתַאּבֵ
ִנים ם ֵהם ִאם, ַהּבָ ָעה ׁשָ ׁשָ ְמָצא ּבְ ּנִ ִלים ׁשֶ  אֹותוֹ  ִמְתַאּבְ

ֹלא םַהּיוֹ   ִאם ֲאָבל, ָאִביו ַעְצמֹות ִמִלקּוט ָגַרע ּדְ
ם ֵאיָנם ְמעוּ , ׁשָ ָעַבר ַאַחר ְוׁשָ  ְצִריִכין ֵאין, ַהּיֹום ׁשֶ

ל   :ְלִהְתַאּבֵ

ת ִמי. ח ּמֵ א ַעד ָיַדע ְוֹלא, ָקרֹוב לוֹ  ׁשֶ ּבָ קֹום ׁשֶ  ַלּמָ
ת ּמֵ ם ׁשֶ ת ׁשָ ָמקֹום ָהָיה ִאם, ְקבּוָרה ִלְמקֹום אוֹ , ַהּמֵ  ּבְ
הּוא ָקרֹוב ְרָסאֹות' י ַמֲהַלךְ  ׁשֶ ר ּפַ ֶאְפׁשָ ֹבא ׁשֶ ּיָ יֹום ׁשֶ  ּבְ
א ֲאִפלוּ , ֶאָחד ּיֹום ּבָ  ֵאֶצל ְמַנֲחִמים ָמָצא ִאם', ַהז ּבַ
ִית ְגדֹול ְנֲערוּ  ֲאִפלוּ , ַהּבַ ּנִ  ּוָמָצא הֹוִאיל, ַלֲעֹמד ׁשֶ

ֶהם לוֹ  ּומֹוֶנה עֹוֶלה ְמַנֲחִמים לּום ִעּמָ ׁשְ י ּתַ ֹלׁשִ  םׁשְ
 ִאם ְוֵכן. ְלַעְצמוֹ  מֹוֶנה, ְמַנֲחִמים ָמָצא ֹלא ְוִאם, יֹום
ָמקֹום ָהָיה א ֲאִפלוּ , ָרחֹוק ּבְ יֹום ּבָ ִני ּבְ  מֹוֶנה, ׁשֵ

ְבָעה ְלַעְצמוֹ  ים ׁשִ ֹלׁשִ א ִמּיֹום ּוׁשְ ּבָ   :ׁשֶ

ה. ט ּמֶ ָבִרים ּבַ ּלֹא, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ַמע ּכְ ת ׁשָ ּמֵ  ַעד, ׁשֶ
א ּבָ ּיֹום לוֹ  נֹוַדע םאִ  ֲאָבל. ׁשֶ ִני ּבַ ֵ  ְוִהְתִחיל ַהׁשּ

ל ר ֹלא, ְלִהְתַאּבֵ ִביל ֲאֵבלּותוֹ  ְיַקּצֵ ׁשְ א ּבִ ּבָ   :ֶאְצָלם ׁשֶ

הּוא ִמי. י  מֹוֶנה, ַאֵחר ֵמת לוֹ  ֵמת' ז ּוְבתֹוךְ , ָאֵבל ׁשֶ
לּום לוֹ  ְועֹוִלים ַאֲחרֹון ְלֵמת' ז ְבָעה ְלַתׁשְ  ְיֵמי ׁשִ

  :ָהִראׁשֹון ֲאֵבלּות

ֵלל ִמי. אי ִהְתּפַ ַמע, יֹום הּוא ַוֲעַדִין, ַעְרִבית ׁשֶ  ְוׁשָ
ת ּמֵ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ֵמת לוֹ  ׁשֶ ּמֹוֶנה ׁשֶ ֳחָרת ִמּיֹום ׁשֶ , ַהּמָ
  :עֹוֶלה ֵאינוֹ  יֹום ְואֹותוֹ 

 שעו סימן
' ד ּובוֹ , מנחמים לו שאין מת ודין, המנחמין מנהג

  ְסִעיִפים:

ִאיםרַ  ַהְמַנֲחִמים ֵאין. א ָ ח ַעד, ִלְפּתֹחַ  ׁשּ ְפּתַ ּיִ  ָהָאֵבל ׁשֶ
ִחָלה ֹראשׁ  ֵמֵסב ְוָהָאֵבל. ּתְ ְעַנע ְוֵכיָון, ּבָ ּנִ  ָהָאֵבל ׁשֶ
ֹראׁשוֹ  ִעְנָין, ּבְ ְרֶאה ּבְ ּנִ ּפֹוֵטר ׁשֶ  ֵאיָנם, ַהְמַנֲחִמים ֶאת ׁשֶ
ִאים ָ ב ַרׁשּ   :ֶאְצלוֹ  ֵליׁשֵ

א. ב ד ַהּבָ : לוֹ  אֹוֵמר, ָניוִמפָּ  ְוָלקּום ֲחֵברוֹ  ֶאת ְלַכּבֵ
ב ן ִאם ֶאָלא, ׁשֵ ָמע, חֹוֶלה אוֹ  ָאֵבל הּוא ּכֵ ַמׁשְ ב: ּדְ  ׁשֵ

ֲאֵבלּות ְלךָ  ּבָ ב, ׁשֶ ֹחִלי ׁשֵ ְלךָ  ּבַ   :ׁשֶ

ֵאין ֵמת. ג ִאים, ְלִהְתַנֵחם ֲאֵבִלים לוֹ  ׁשֶ ָרה ּבָ ֵני ֲעׂשָ  ּבְ
ִרים ָאָדם ׁשֵ ִבים ּכְ ְמקֹומוֹ  ְויֹוׁשְ ל ּבִ , ּותָהֲאֵבל ְיֵמי' ז ּכָ
ָאר ִצים ָהָעם ּוׁשְ ם ָהיוּ  ֹלא ְוִאם, ֲעֵליֶהם ִמְתַקּבְ  ׁשָ
ָרה ָכל, ְקבּוִעים ֲעׂשָ ִצים ְויֹום יֹום ּבְ ָרה ִמְתַקּבְ  ֲעׂשָ
ָאר ְ ִבים ָהָעם ִמׁשּ ְמקֹומוֹ  ְויֹוׁשְ   :ּבִ

ו. ד ַאַחר נֹוֲהִגים ַעְכׁשָ ְגַמר ׁשֶ ּנִ  ֵמָעָפר ַהֶקֶבר ְסִתיַמת ׁשֶ
ל לִמְנעָ  חֹוְלִצין ית ְמַעט ּוַמְרִחיִקין ְוַסְנּדָ , ַהְקָברֹות ִמּבֵ

ישׁ  ְואֹוְמִרים הּוא ַקּדִ ָתא ָעִתיד ּדְ  ְוַאַחר, ָעְלָמא ְלַחּדְ
ךְ  ין ּכָ ין ָעָפר ּתֹוְלׁשִ ִבים ְותֹוְלׁשִ ִליִכים, ֲעׂשָ  ַאַחר ּוַמׁשְ
ַמִים ְיֵדיֶהם ְורֹוֲחִצין ֵגָום   :ּבְ

 שעז סימן
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ã 

 טז
 טז

 ּובוֹ , אבילות להם שיש נודהומ ושפחות עבדים דין
  ְסִעיִפים:' ג

ָפחֹות ָהֲעָבִדים. א ְ ׁשּוָרה ֲעֵליֶהם עֹוְמִדין ֵאין, ְוַהׁשּ , ּבְ
ְנחּוֵמי ֲעֵליֶהם אֹוְמִרים ְוֵאין  אֹוְמִרים ֶאָלא, ֲאֵבִלים ּתַ
קֹום: לוֹ  ם, ֶחְסרֹוְנךָ  ְיַמֵלא ַהּמָ ׁשֵ אֹוְמִרים ּכְ  ְלָאָדם ׁשֶ
  :ֹורוֹ ַוֲחמ ׁשֹורוֹ  ַעל

ה ָאֵבל. ב  לוֹ  אֹוְמִרים ְוֵאין אֹותוֹ  ַמְבִרין ֵאין, ְמֻנּדֶ
ְנחּוֵמי   :ֲאֵבִלים ּתַ

ה. ג ת ְמֻנּדֶ ּמֵ   :ֲאֵבָליו ְמַנֲחִמים, ׁשֶ

 שעח סימן
  ְסִעיִפים: ג"י ּובוֹ , ולאשה לאיש הבראה סעדת דיני

לוֹ  ֶלֱאֹכל ָאסּור ָאֵבל. א ֶ ה ִמׁשּ ְסֻעּדָ  ֲאָבל, ָנהִראׁשוֹ  ּבִ
ה ִנּיָ ְ ׁשּ ר ּבַ יֹום ֲאִפלוּ , ֻמּתָ ֵכָניו ַעל ּוִמְצָוה. ִראׁשֹון ּבְ  ׁשְ

ֲאִכילּוהוּ  ּיַ ָלֶהם ׁשֶ ֵדי, ִמׁשֶ ּלֹא ּכְ לוֹ  ֹיאַכל ׁשֶ ֶ  ְוָיכֹול. ִמׁשּ
יֵמי ֲחֵברוֹ  ֶאת ְלַהֲאִכיל ֶאָחד  ַגם ַיֲחֹזר ְוהּוא, ֶאְבלוֹ  ּבִ
ן יֵמי ְוַיֲאִכיֶלּנוּ  ּכֵ ּלֹא ּוִבְלַבד, ֶאְבלוֹ  ּבִ  ַיְתנוּ  ׁשֶ

ְתִחָלה   :ּבִ

ה. ב ָ ֵאְרָעהּ  ִאׁשּ ים ֵאין, ֵאֶבל ׁשֶ  ֲאָבל, ְלַהְברֹוָתהּ  ַלֲאָנׁשִ
ים ה. אֹוָתהּ  ַמְבִרין ָנׁשִ ָ ֵאְרָעהּ  ְנׂשּוָאה ְוִאׁשּ , ֵאֶבל ׁשֶ
ה ֶלֱאֹכל ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ  ל ִראׁשֹוָנה ְסֻעּדָ ֶ ֲעָלהּ  ִמׁשּ  ְוֵכן. ּבַ
יֵּ  ִמי ִכיר אוֹ  סֹוֵפר לוֹ  שׁ ׁשֶ ָכרוֹ  אֹוֵכל ִאם, ׂשָ ׂשְ  ּבִ

ה ֹיאַכל ֹלא, ֵאֶבל ְוֵאְרעוֹ  ל ִראׁשֹוָנה ְסֻעּדָ ֶ ַעל ִמׁשּ  ּבַ
ִית ן ִמי ֲאָבל. ַהּבַ ּזָ , ּוִבּתוֹ  ִלְבנוֹ  אוֹ  ָיתֹום אוֹ  ָעִני ׁשֶ
ֹלא ַנאי ּבְ ה ֶלֱאֹכל ְיכֹוִלים, ֵאֶבל ְוֶאְרָעם, ּתְ  ְסֻעּדָ

ַעל לִמשֶּׁ  ִראׁשֹוָנה ִית ּבַ   :ַהּבַ

ּלֹא ָהָאֵבל ָרָצה ִאם. ג ּיֹום ֶלֱאֹכל ׁשֶ ר, ָהִראׁשֹון ּבַ  ֻמּתָ
לוֹ  ֶלֱאֹכל ֶ ה ֲאִפלוּ  ִמׁשּ   :ִראׁשֹוָנה ְסֻעּדָ

יֹום ְלִהְתַעּנֹות נֹוֲהִגים ָהיוּ . ד   :ַהֲחָכִמים ִמיַתת ּבְ

ר ִמי. ה ְקּבַ ּנִ ֶעֶרב ׁשֶ ת ּבְ ּבָ כָ  ָסמּוךְ  ׁשַ ין ֹקֶדם הַלֲחׁשֵ  ּבֵ
ָמׁשֹות ְ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ַהׁשּ ְבִרין ׁשֶ ּמַ  ְוִלי, ָאז אֹותוֹ  ׁשֶ

ֵכיָון ִנְרֶאה ֵאינוֹ  ּדְ ּלֹא טֹוב חֹוָבה ׁשֶ , ָאז ְלַהְברֹותוֹ  ׁשֶ
ֵני בֹוד ִמּפְ ת ּכְ ּבָ ַ   :נֹוֲהִגין ְוֵכן, ַהׁשּ

ן ִאם ֶאָלא ַהָקָטן ַעל ַמְבִרין ֵאין. ו ן הּוא ּכֵ י ּבֶ לׁשִ  םׁשְ
ֵלִמים יֹום הּ  ֵלהּ  ִקים אוֹ , ׁשְ לוּ  ּבֵ ּכָ יו לוֹ  ׁשֶ   :ֳחָדׁשָ

יִצין. ז ִדין ַמְרּבִ ֵבית ּוְמַכּבְ , ְקָערֹות ּוְמִדיִחין, ָהָאֵבל ּבְ
ם ְמִביִאין ְוֵאין, ְוִקיתֹונֹות ּוְצלֹוִחּיֹות ּכֹוסֹות  ֹלא ׁשָ
ִמים ׂשָ יִ  אֹוָתם ְמִביִאים ֲאָבל, ֻמְגָמר ְוֹלא ּבְ ּבַ  תּבַ
ת ַהּמֵ ם ׁשֶ  אֹוְמִרים ְוֵאין, ֲעֵליֶהם ְמָבְרִכים ְוֵאין ׁשָ
מּוָעה ֵבית ְוַאָגָדה ׁשְ ִבין ֶאָלא, ָהָאֵבל ּבְ   :ְודֹוְמִמים יֹוׁשְ

יָון. ח ר ּכֵ ְקּבַ ּנִ ת ׁשֶ ר, ַהּמֵ ר ֶלֱאֹכל ֻמּתָ ׂשָ ּתֹות ּבָ  ַיִין ְוִלׁשְ
תֹוךְ  ְמַעט ה ּבְ ֵדי, ַהְסֻעּדָ רֹות ּכְ ֵמָעיו הֲאִכילָ  ִלׁשְ ּבְ  ׁשֶ
  :ִלְרוֹות ֹלא ֲאָבל

ֲהגוּ  ָמקֹום. ט ּנָ ר ְלַהְברֹות ׁשֶ ָבׂשָ ים ּוִמיֵני ְוַיִין ּבְ  ַמְטַעּמִ
ים ִחָלה ּוַמְבִרין, עֹוׂשִ ֵביִצים ּתְ יל אוֹ  ּבְ ַתְבׁשִ ל ּבְ  ׁשֶ
ים ךְ  ְוַאַחר, ַלֲאֵבלּות ֵזֶכר, ֲעָדׁשִ ל אֹוְכִלים ּכָ  ּכָ
ם   :ָצְרּכָ

ל ָהָאֵבל ִעם ֹכלֶלאֱ  ֵאין. י ךְ  ּכָ ֵני ּכָ ְתַחְלקוּ  ָאָדם ּבְ ּיִ  ׁשֶ
ֵני   :ְמקֹומֹות ִלׁשְ

ִריךְ  ֵהיָכא. יא ּצָ ְבָעה ִלְמנֹות ׁשֶ  ִאם ְוֵכן, ָהֶרֶגל ַאַחר ׁשִ
ַמע מּוָעה ׁשָ ת ׁשְ ּבָ ׁשַ  ַהְבָרָאה ְלַהְברֹותוֹ  ָצִריךְ , ּבְ

יֵמי ִראׁשֹוָנה ּבִ   :ֲאֵבלּות ׁשֶ

מּוָעה ַעל יןַמְברִ  ֵאין. יב   :ְרחֹוָקה ׁשְ

ֵריס. יג הֹון ָגדֹול ְמַנֵחם ּפָ ּבְ ת, ּדִ ּבָ ֵריס ּוְבׁשַ  ּפָ
אֹוְרֵחיהּ    :ּכְ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

 טז
 טז

 שעט סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , האבל בבית המזון ברכת דין

ָבְרִכין. א ּמְ ׁשֶ ת ּכְ ְרּכַ זֹון ּבִ ֵבית ַהּמָ  אֹוֵמר, ָהָאֵבל ּבְ
ָרָכה נֻ  ְרִביִעית ּבְ  ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאֹלֵהינוּ  י"בא: זוֹ  ַסחּכְ
נוּ  ָאִבינוּ  ָהֵאל נוּ  גֹוֲאֵלנוּ  ּבֹוְרֵאנוּ  ַמְלּכֵ  ְקדֹושׁ  ְקדֹוׁשֵ
ֶלךְ  ַיֲעֹקב ִטיב ַהּטֹוב ַהַחי ַהּמֶ ן ֱאֶמת ֵאל ְוַהּמֵ ּיַ  ֱאֶמת ּדַ
ֶצֶדק ׁשֹוֵפט   :'ְוכו ּבְ

ְבָרָכה מֹוִסיִפים ֵישׁ . ב ית ּבִ ִליׁשִ  ֱאֹלֵהינוּ  'ה ַנֵחם: ׁשְ
ַלִים ֲאֵבֵלי ֶאת ִלים ָהֲאֵבִלים ְוֶאת ְירּוׁשָ ֵאֶבל ַהִמְתַאּבְ  ּבָ
ה ֵחם ֵמֶאְבָלם ַנֲחֵמם, ַהּזֶ ּמְ ָאמּור, ִמיגֹוָנם ְוׂשַ ִאישׁ : ּכָ  ּכְ
ר ַנֲחֶמּנוּ  ִאּמוֹ  ֲאׁשֶ ִבְנַין ִצּיֹון ְמַנֵחם י"בא' ְוכו ּתְ  ּבְ

ַלִים   :ְירּוׁשָ

בִ  אֹוְמִרים ֵישׁ . ג תּבְ  ֲאֵבִלים ְמַנֵחם ְנָבֵרךְ : ִזּמּון ְרּכַ
ָאַכְלנוּ  לוֹ  ׁשֶ ֶ   :ִמׁשּ

ת. ד ּבָ ׁשַ ַרךְ  ִאם, ּבְ ָיִחיד ּבֵ ג אוֹ , ּבְ  ְמָבֵרךְ , ֲאֵבִלים' ּבְ
ֶדֶרךְ  ָבֵרךְ  ּכְ ּמְ חֹול ׁשֶ ִצְנָעא, ּבְ  ָאְכלוּ  ְוִאם. הּוא ּדְ
יִרין ֵאין, ּוֵבְרכוּ  ִעּמוֹ  ֲאֵחִרים , ֹאָרעַהמְּ  ֵמֵעין ַמְזּכִ
ֵכיָון א ּדְ ִאּכָ   :הּוא ִצְנָעה ָלאו ֲאֵחִרים ּדְ

ין, ּוְלִזּמּון ִלְתִפָלה ִמְצָטֵרף ָאֵבל. ה ין' ְלג ּבֵ  ּבֵ
ָרה   :ַלֲעׂשָ

 שפ סימן
  ְסִעיִפים: ה"כ ּובוֹ , בהם אסור שהאבל דברים

ָבִרים ֵאלוּ . א ָהָאֵבל ּדְ ֶהם ָאסּור ׁשֶ ְמָלאָכה: ּבָ , ּבִ
ְרִחיצָ  ל ּוְנִעיַלת ְוִסיָכה הּבִ ִמישׁ  ַהַסְנּדָ ה ְוַתׁשְ ּטָ , ַהּמִ
ּתֹוָרה ִלְקרֹות ְוָאסּור ֵאַלת ְוָאסּור, ּבַ ׁשְ לֹום ּבִ  ׁשָ

ב, ּוִבְכִביָסה ֲעִטיַפת ְוַחּיָ ת ָהֹראשׁ  ּבַ ה ּוִבְכִפּיַ ּטָ ל, ַהּמִ  ּכָ

ְבָעה יחַ  ְוָאסּור, ׁשִ ִפִלין ְלַהּנִ ּיֹום ּתְ  רְוָאסוּ , ָהִראׁשֹון ּבַ
ִגהּוץ ְמָחה ּוְבִתְסּפֶֹרת ּבְ ל ֶקַרע ְוִאחּוי ְוׂשִ   יֹום' ל ּכָ

יַצד ְמָלאָכה. ב ל, ּכֵ  ָאסּור ָהִראׁשֹוִנים ָיִמים' ג ּכָ
ְמָלאָכה ְרֵנס ָעִני ֲאִפלוּ , ּבִ ְתּפַ ָדָקה ִמן ַהּמִ אן, ַהּצְ  ִמּכָ
ה, ֹיאַכל ַמה לוֹ  ְוֵאין ָעִני הּוא ִאם, ָוֵאיָלךְ   עֹוׂשֶ
ִצנְ  תֹוךְ  ָעאּבְ יתוֹ  ּבְ ה, ּבֵ ָ ֶלךְ  טֹוָוה ְוִאׁשּ ּפֶ תֹוךְ  ּבַ יָתהּ  ּבְ , ּבֵ
ֹבא: ֲחָכִמים ָאְמרוּ  ֲאָבל ֵכָניו ְמֵאָרה ּתָ ִהְצִריכּוהוּ  ִלׁשְ  ׁשֶ
  :ְלָכךְ 

ם ג. ג ׁשֵ הּוא ּכְ ת ָאסּור ׁשֶ ּיַ ֲעׂשִ ךְ , ְמָלאָכה ּבַ  הּוא ּכָ
א ָאסּור ָ ן ִלׂשּ ְסחֹוָרה ְוִלּתֵ ִדיָנה ְוֵליֵלךְ , ּבִ  ִלְמִדיָנה ִמּמְ

ְסחֹוָרה   :ּבִ

ָבר ֲאִפלוּ . ד ין ַלֲעׂשֹות ָהָאֵבל ָאסּור ָהָאֵבד ּדָ  ֲעָבָדיו ּבֵ
ְפחֹוָתיו ה ּוְבנֹוָתיו ּוָבָניו ְוׁשִ ֲעׂשֵ ּמַ לוֹ  ְיֵדיֶהם ׁשֶ   :ׁשֶ

 ִאם ֶאָלא ֲאֵחִרים ְיֵדי ַעל ְמַלאְכּתוֹ  ַלֲעׂשֹות ָאסּור. ה
ן ָבר הּוא ּכֵ ָבר, ָאֵבדהָ  ּדָ ּדָ ר ָהָאֵבד ׁשֶ  ְלָאֵבל ֻמּתָ

ָבר ֲאִפלוּ , ֲאֵחִרים ְיֵדי ַעל ַלֲעׂשֹות ּמֹוֵעד ָהָאסּור ּדָ  ּבַ
ּום ר, ִטְרָחא ִמׁשּ ה הּוא ַוֲאִפלוּ , ֻמּתָ ן ַמֲעׂשֵ   :ֻאּמָ

ַרְקַמְטָיא. ו לוֹ  ּפְ ָדָבר, ׁשֶ ִאם, ָהָאֵבד ּבְ  ִיְמּכֹר ֹלא ׁשֶ
 ֹלא ִאם ֲאָבל, ֲאֵחִרים ְיֵדי ַעל ֶרתִנְמכֶּ , ֵמַהֶקֶרן ַיְפִסיד
ִאם ֶאָלא, ֵמַהֶקֶרן ַיְפִסיד ה ׁשֶ ֶרּנָ ה ִיְמּכְ הּ  ַיְרִויחַ  ַעּתָ  ּבָ
ִאם יֹוֵתר ֶ ה ִמׁשּ ֶרּנָ ךְ  ַאַחר ִיְמּכְ ל. ָאסּור, ּכָ  ָמקֹום ּוִמּכָ
רֹות ִאם ּיָ אוּ  ְסִפינֹות אוֹ  ׁשַ ֵהם אוֹ , ּבָ ים ׁשֶ  ְמַבְקׁשִ

זֹול ּומֹוְכִרים, ָלֵצאת ֹיֶקר לֹוְקִחים אוֹ  ּבְ ר, ּבְ  ֻמּתָ
ּלֹא ֲאִפלוּ , ֲאֵחִרים ְיֵדי ַעל ְוִלְקנֹות ִלְמּכֹר  ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ

ִמיׁשוֹ  ׁשְ ר ְסחֹוָרה ַלֲעׂשֹות ֶאָלא, ּתַ ּכֵ ּתַ   :ְלִהׂשְ

ית ּכֹוָכִבים ְלעֹוְבֵדי ְלַהְלוֹות. ז ִרּבִ ְרִגיִלים ְלאֹוָתם, ּבְ  ׁשֶ
ּנוּ  ִלְלוֹות רמֻ , ִמּמֶ , ֲאֵחִרים ְיֵדי ַעל ָלֶהם ְלַהְלוֹות ּתָ
ּום ָהֵוי ִמׁשּ ָבר ּדְ   :ָהָאֵבד ּדָ
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 טז
 טז

י זּוֵזי ַמִסיק ִאי. ח ִאיְנׁשֵ ָנא, ּבְ ח ְוָהִאּדָ ּכַ , ְלהוּ  ַמׁשְ
ח ָלא ָהִכי ּוָבַתר ּכַ ֵרי, ְלהוּ  ַמׁשְ ּדֹוֵרי ׁשָ   :ֲעַלְיהוּ  ְלׁשַ

ין לוֹ  ֵישׁ  ִאם. ט ל ֵבעַ ּתוֹ  ֵאינוֹ , ָאָדם ַעל ּדִ  ְוִאם'. ז ּכָ
ָבר הּוא גֹון, ָהָאֵבד ּדָ ֵקשׁ  ּכְ ּבִ ם ִלְמִדיַנת ֵליֵלךְ  ׁשֶ , ַהּיָ
ֵעָדיו אוֹ  ה, חֹוִלים ׁשֶ ה עֹוׂשֶ   :ִעּמוֹ  ְוָדן ֻמְרׁשֶ

ל. י ָבִרים ּכָ ירוּ  ַהּדְ ִהּתִ ּמֹוֵעד ׁשֶ ּום ּבַ , ַהּמֹוֵעד ֹצֶרךְ  ִמׁשּ
ָלם ָאֵבל ֲאסּוִרים ּכֻ   :ֲאֵחִרים ֵדייְ  ַעל ֲאִפלוּ , ּבְ

ֵדהוּ  ָאֵבל. יא ָ ׂשּ ַיד ׁשֶ ֲאִריסּות ֲאֵחִרים ּבְ ֲחִכירּות אוֹ  ּבַ  ּבַ
ָלנּות אוֹ  ַקּבְ ן עֹוְבִדין ֵאלוּ  ֲהֵרי, ּבְ ַדְרּכָ יֵמי ּכְ  ָהֵאֶבל ּבִ
ל ַעל ׁשֶ ֶדה ּבַ ָ ַלם ַוֲאִפלוּ , ַהׂשּ  ֹקֶדם ֲחִכירּוָתם ְזַמן ִנׁשְ

ֲארוּ  ֶדה ְוִנׁשְ ָ ׂשּ מוֹ  ּבַ   :ָהיוּ שֶׁ  ּכְ

ֶדה ָאִריס הּוא ָהָאֵבל ִאם. יב ׂשָ ל ּבְ  ֹלא, ֲאֵחִרים ׁשֶ
ַעְצמוֹ  הּוא ַיֲעֹבר ר ֲאֵחִרים ְיֵדי ַעל ֲאָבל, ּבְ   :ֻמּתָ

ִכיר ֵישׁ  ִאם. יג עֹוֵבד יֹום ׂשְ ֵדה ׁשֶ  ֲאִפלוּ , ָהָאֵבל ׂשְ
ִעיר ה ֹלא, ַאֶחֶרת ּבְ   :ַיֲעׂשֶ

ר ִפיָנהסְ  אוֹ  ֲחמֹור ָלָאֵבל ֵישׁ  ִאם. יד ר אוֹ  ֻמְחּכָ ּכָ  ֻמׂשְ
ַיד ה ֹלא ֶזה ֲהֵרי, ַאֵחר ּבְ יֵמי ַיֲעׂשֶ ל ֶאְבלוֹ  ּבִ ַעל ׁשֶ  ּבַ

ָכרוֹ  ֹלא ִאם, ְוַהְסִפיָנה ַהֲחמֹור ְ ׂשּ ִהְתִחיל ֹקֶדם ׁשֶ  ׁשֶ
ָלה ֹלא ַוֲעַדִין ָהֲאֵבלּות ַמן ּכָ ָלה ִאם ֲאָבל, ַהּזְ ַמן ּכָ , ַהּזְ

  :ָאסּור

ַיד ְוַהְסִפיָנה מֹורַהחֲ  ָהָיה ִאם. טו , ְלֶמֱחָצה, ֲאֵחִרים ּבְ
ִלישׁ  יִרים ֵישׁ , ְוִלְרִביעַ  ִלׁשְ   :אֹוְסִרים ְוֵישׁ  ַמּתִ

ר ָהָאֵבל ִאם. טז ּכָ ה ֹלא, ְלַאֵחר ֻמׂשְ  ְמָלאָכה ַיֲעׂשֶ
יֵמי   :ֶאְבלוֹ  ּבִ

ָידוֹ  ֲאֵחִרים ְמֶלאֶכת ָהְיָתה. יז ָדָבר ֲאִפלוּ , ּבְ לּושׁ  ּבְ , ּתָ
גוֹ  ין, ֶלֱאֹרג ןּכְ ָלנּות ּבֵ ַקּבְ ין ּבְ ּלֹא ּבֵ ָלנּות ׁשֶ ַקּבְ  ֹלא, ּבְ

ה   :ַיֲעׂשֶ

ַיד ְמַלאְכּתוֹ  ָהְיָתה. יח ָלנּות, ֲאֵחִרים ּבְ ַקּבְ ָדָבר ּבְ  ּבְ
לּושׁ  ֵביתוֹ , ּתָ ֵבית, ַיֲעׂשוּ  ֹלא, ּבְ   :ַיֲעׂשוּ , ֲאֵחִרים ּבְ

ְנָין לוֹ  ָהָיה. יט ַיד ּבִ קַ , ֲאֵחִרים ּבְ ָלנּותּבְ ֹחל, ּבְ  אוֹ  ּבְ
ֹחל  ִלְתחּום חּוץ הּוא ֲאִפלוּ , ַיֲעׂשוּ  ֹלא ַהּמֹוֵעד ּבְ
ָלִנים ֵאלוּ  ְוִאם, ָהִעיר ִרים, ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ַהַקּבְ  ֻמּתָ

ת ִלְבנֹותוֹ  ּבָ ׁשַ ָחלוּ  טֹוב ְויֹום ּבְ יֵמי ׁשֶ  ִאם, ָהֵאֶבל ּבִ
הּ שֶׁ  ַאֶחֶרת ִעיר ְוֵאין ָהִעיר ִלְתחּום חּוץ הּוא  ּבָ

ָרֵאל תֹוךְ  ִיׂשְ חּום ּבְ ל ּתְ ִית אֹותוֹ  ׁשֶ   :ּבַ

לוּ  ִאם. כ ֵדהוּ  ְוִלְזֹרעַ  ַלֲחֹרשׁ  ֲאֵחִרים ִקּבְ  ֵישׁ , ׂשָ
ִרין אֹוְמִרים ּתָ ּמֻ יֵמי ְוִלְזֹרעַ  ַלֲחֹרשׁ  ׁשֶ ל ֶאְבלוֹ  ּבִ ַעל ׁשֶ  ּבַ
ֶדה ָ אֹוֵסר ִמי ְוֵישׁ , ַהׂשּ   :ׁשֶ

ֵני. כא ִפים ׁשְ ּתָ ֵאַרע יםֶחְנָונִ  ׁשֻ , ֵמֶהם ְלֶאָחד ֵאֶבל ׁשֶ
ּלֹא, ֲחנּוָתם נֹוֲעִלים ה ׁשֶ ף ַיֲעׂשֶ ּתָ ֻ ַפְרֶהְסָיא ַהׁשּ  ֲאָבל, ּבְ
ִצְנָעא ַלֲעׂשֹות ָיכֹול תֹוךְ  ּבְ יתוֹ  ּבְ ֵעֶסק ֲאִפלוּ , ּבֵ  ּבְ

פּות ּתָ ֻ פּות, ָחׁשּוב ָאָדם ָהָאֵבל ְוִאם. ַהׁשּ ּתָ ֻ  ִנְקָרא ְוַהׁשּ
מוֹ  ַעל ֲאִפלוּ , ׁשְ הוּ  ִאם ׁשֶ ִצְנָעא ַיֲעׂשֵ תֹוךְ  ּבְ יתוֹ  ּבְ  ּבֵ

שׁ  ָידּועַ  ּיֵ ֶ ִני ָאסּור, ּבוֹ  ֵחֶלק ָלָאֵבל ׁשּ ֵ  ַלֲעׂשֹות ַלׁשּ
תֹוךְ  ֲאִפלוּ  יתוֹ  ּבְ   :ּבֵ

בֹוד. כב ִית ּכְ ַעת ּכֹוסֹות ֲהָדַחת, ַהּבַ ּטֹות ְוַהּצָ  ֵאין, ַהּמִ
ֶהם ּום ּבָ ר ְוֵכן, ְלָאֵבל ְמָלאָכה ִמׁשּ הְלאִ  ֻמּתָ ָ  ֶלֱאפֹות ׁשּ

ל ֵ יֵמי ּוְלַבׁשּ ה ְוֵכן ֶאְבָלהּ  ּבִ ָ ֶרֶתת ִאׁשּ ֵבית ַהְמׁשָ ַעל ּבְ  ּבַ
ִית ֶרת, ֵאֶבל ְוֵאְרָעהּ , ֶאָחד ַהּבַ ל ֶלֱאפֹות ֻמּתֶ ֵ  ּוְלַבׁשּ

ָאר ְוַלֲעׂשֹות ִית ָצְרֵכי ׁשְ ין, ַהּבַ ִהיא ּבֵ ֶרֶתת ׁשֶ  ְמׁשָ
ם ִחּנָ ין ּבְ ָכר ּבֵ ׂשָ   :ּבְ

קֹום ַההֹוֵלךְ . כג ַמע, ִלְסחֹוָרה ְלָמקֹום ִמּמָ מּוָעה ְוׁשָ  ׁשְ
ּלֹא ְלַמֵעט ָיכֹול ִאם, ְקרֹוָבה  ֵעֶסק ׁשּום ַלֲעׂשֹות ׁשֶ
אֹוָתהּ  ִאם, ָלאו ְוִאם, מּוָטב, ָהִעיר ּבְ  ִיְקֶנה ֹלא ׁשֶ
אֹוָתהּ  ֵצא ֹלא ָהִעיר ּבְ ֶרךְ  ְלֹצֶרךְ  ִיְקֶנה, ִיּמָ ָבִרים ַהּדֶ  ּדְ
שׁ  ּיֵ ֶהם ׁשֶ   :ֶנֶפשׁ  יַחיֵּ  ּבָ
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ל ַעל. כד ִתים ּכָ ֵעֶסק ְלַמֵעט ָרָצה, ַהּמֵ  ְסחֹוָרה ּבְ
ֶרת ּתֶ גֹון, לוֹ  ַהּמֻ ָבר ּכְ  ֵאינוֹ , ָרָצה, ְיַמֵעט, ָהָאֵבד ּדָ
  :ְיַמֵעט, ְוִאּמוֹ  ָאִביו ַעל. ְמַמֵעט

ל ַעל. כה ִתים ּכָ ְסחֹוָרה ֵליֵלךְ  יֹום' ל ַעד ָאסּור ַהּמֵ  ּבִ
אִ , ְלֵמָרחֹוק אּדְ ְרסּום ּכָ ְמָחה ְודֹוֶמה ָגדֹול ּפִ הֹוֵלךְ  ְלׂשִ  ׁשֶ
ָרא ּיָ ׁשַ ֵמִחים ְגדֹוָלה ּבְ ה ּוׂשְ ֶרךְ  ַהְרּבֵ ּדֶ ָאִביו, ּבַ , ְוִאּמוֹ  ּבְ

ְגֲערוּ  ַעד ּיִ נוּ  ֵלךְ : ְוֹיאְמרוּ  ֲחֵבָריו ּבוֹ  ׁשֶ   :ִעּמָ

 שפא סימן
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , לאבל וסיכה רחיצה אסור

יַצד הְרִחיצָ . א ל ִלְרֹחץ ָאסּור, ּכֵ  ֲאִפלוּ , גּופוֹ  ּכָ
צֹוֵנן ָניו ֲאָבל, ּבְ ין, ְוַרְגָליו ָיָדיו ּפָ ַחּמִ , ָאסּור, ּבְ
צֹוֵנן ר, ּבְ יט ְמֻלְכָלךְ  ָהָיה ְוִאם. ֻמּתָ ּטִ  רֹוֵחץ, ְוצֹוָאה ּבְ
ַדְרּכוֹ  שׁ  ְוֵאינוֹ  ּכְ   :חֹוׁשֵ

יַצד ִסיָכה. ב ל ֲאִפלוּ  ָלסּוךְ  ָאסּור, ּכֵ הּוא ּכָ  ִאם, ׁשֶ
ן ר ַהּזֲֻהָמא ְלַהֲעִביר הּוא ִאם ֲאָבל, ְלַתֲענּוג ְמַכּוֵ , ֻמּתָ
ּום לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין גֹון, ְרפּוָאה ִמׁשּ שׁ  ּכְ ּיֵ  לוֹ  ׁשֶ

ֹראׁשוֹ  ֲחָטִטין   :ּבְ

ִריָכה ֲאֵבָלה יֹוֶלֶדת. ג ּצְ ר, ִלְרֹחץ ׁשֶ  ָמאן ְוֵכן. ֻמּתָ
ִאית יהּ  אִעְרּבּוְביָ  ֵליהּ  ּדְ ֵריׁשֵ ר, ּבְ  ֹראׁשוֹ  ָלֹחף ֻמּתָ
ין ַחּמִ ֹלא, ּבְ ר ֵמִאְסְטִניס ָגַרע ּדְ ּתָ ּמֻ ל ִלְרֹחץ ׁשֶ . גּופוֹ  ּכָ
ל ְוֹלא ָאַמר ִמי ּכָ יִרין, ֲאִני ִאְסְטִניס: ׁשֶ  ֶאָלא, לוֹ  ַמּתִ

ְוָקא הּוא ּדַ הּוא ָידּועַ  ׁשֶ ְנִקּיּות ּוִמְתַנֵהג ִאְסְטִניס ׁשֶ , ּבִ
ה ִיְצַטֵער ַחץִירְ  ֹלא ְוִאם   :ֵמחּושׁ  ִליֵדי ְוָיֹבא ַהְרּבֵ

ָכפּוהוּ  ִמי. ד ּתְ ֵאְרעוּ , ֲאֵבָליו ׁשֶ ֵני ׁשֶ  ֶזה ֲאֵבלּות ׁשְ
ר, ֶזה ַאַחר ל ִלְרֹחץ ֻמּתָ צֹוֵנן גּופוֹ  ּכָ   :ּבְ

ה. ה ָנה ִנּדָ ּמְ ְזּדַ ּנִ יֵמי ְטִביָלָתהּ  ְזַמן ׁשֶ  ֵאיָנהּ , ֶאְבָלהּ  ּבִ
  :טֹוֶבֶלת

האִ . ו ָ ְכֹחל ֹלא ׁשּ ַפְרֵקס ְוֹלא ּתִ יֵמי ּתְ ל, ֶאְבָלהּ  ּבִ ּכָ  ׁשֶ
ְרִחיָצה ֲאסּוִרים ֵאלוּ  ת. ּבִ  ֲאסּוָרה ֵאיָנהּ  ִאישׁ  ְוֵאׁשֶ
ְבָעה ּתֹוךְ  ֶאָלא ֶרת' ז ַאַחר ֲאָבל, ׁשִ ּכֹל ֻמּתֶ ֵדי, ּבַ  ּכְ
ּלֹא ה ׁשֶ ְתַגּנֶ ֲעָלהּ  ַעל ּתִ ָלה. ּבַ ֵאְרָעהּ  ּכַ  ּתֹוךְ  ֵאֶבל ׁשֶ

יםשְׁ  ָתהּ  יֹום ֹלׁשִ ֶרת, ְלֻחּפָ ט ֻמּתֶ ֵ '. ז ּתֹוךְ  ֲאִפלוּ  ְלִהְתַקׁשּ
ֵאְרָעהּ  ּבֹוֶגֶרת יָון, ֵאֶבל ׁשֶ עֹוֶמֶדת ּכֵ א ׁשֶ ׂשֵ ֶרת, ִלּנָ  ֻמּתֶ
ִכחּול ְרִחיַצת ֲאסּוָרה ֲאָבל ּוִפְרקּוס ּבְ ין ּבִ ל ַחּמִ  ּכָ
ִכחּול ֲאִפלוּ  ֲאסּוָרה, ֲאֵבָלה ַנֲעָרה, גּוָפהּ    :קּוסּוִפרְ  ּבְ

 שפב סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , לאבל הסנדל נעילת אסור

ְנִעיַלת ָאסּור. א ל ּבִ ְוָקא, ַהַסְנּדָ ל ּדַ  ֲאָבל, עֹור ׁשֶ
ְלָיא ַאְנּפִ ל ּבְ ֶגד ׁשֶ ל אוֹ  ּבֶ י ׁשֶ ל אוֹ  ֻגּמִ ָער ׁשֶ ל אוֹ  ׂשֵ  ׁשֶ

ר, ֵעץ ֵאין, ֻמּתָ ל ֶאָלא ִמְנָעל ׁשֶ  הּוא ְוִאם. עֹור ׁשֶ
ה ֵעץ לשֶׁ    :ָאסּור, עֹור ּוְמֻחּפֶ

ה. ב ֶרת ַחּיָ ל ִלְנֹעל ֻמּתֶ ֵני, יֹום' ל ּכָ ה ִמּפְ ּנָ ַהּצִ ה ׁשֶ  ָקׁשָ
  :ָלהּ 

ל. ג ר ָאָדם ּכָ ָמקֹום ִלְנֹעל ֻמּתָ שׁ  ּבְ ּיֵ ַנת ׁשֶ   :ַעְקָרב ַסּכָ

ה ָאֵבל. ד ָהיוּ  ּוְמֻנּדֶ ֶרךְ  ְמַהְלִכים ׁשֶ ּדֶ ִרים, ּבַ  ֻמּתָ
ְנִעיַלת ל ּבִ ִגיעוּ , ַהַסְנּדָ ּיַ  ִמי ְוֵישׁ . חֹוְלִצין, ָלִעיר ּוְכׁשֶ
אֹוֵמר ִאם ׁשֶ הּ  ִעיר ִהיא ׁשֶ ֻרּבָ  ֵאין, ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ׁשֶ
ְנסוּ  ַעד חֹוְלִצין ּכָ ּיִ הּוִדים ִלְרחֹוב ׁשֶ   :ַהּיְ

ֵבית ִמְנָעל ַלֲחֹלץ ָצִריךְ  ִאם. ה  ַאַחר ַהְקָברֹות ּבְ
ר ְקּבַ ּנִ ת ׁשֶ ֵארנִ , ַהּמֵ ִסיָמן ְתּבָ   :ה"שע ּבְ

 שפג סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , לאבל המטה תשמיש אסור

ִמישׁ  ָאסּור ָאֵבל. א ַתׁשְ ה ּבְ ּטָ ָאר ֲאָבל, ַהּמִ ׁשְ ַבר ּבִ  ּדְ
ר ֻקְרָבה ְמִזיַגת ֲאִפלוּ , ֻמּתָ ַעת ַהּכֹוס ּבִ ה ְוַהּצָ ּטָ  ַהּמִ
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ָניו ְוַהְרָחַצת ֲאֵבלּות יןבֵּ , ְוַרְגָליו ָיָדיו ּפָ יֵדהּ  ּבַ ין ּדִ  ּבֵ
ֲאֵבלּות יָדהּ  ּבַ ֶרת. ּדִ ְקָעָרה ִעּמוֹ  ֶלֱאֹכל ּוֻמּתֶ ֶרת. ּבִ  ּוֻמּתֶ

ן ִבְגּדוֹ  הּוא ִעּמוֹ  ִליׁשַ הּ  ְוִהיא ּבְ ִבְגּדָ ּום ּוִמיהוּ , ּבְ  ִמׁשּ
ּלֹא ְלַהְחִמיר ֵישׁ  ְנִזיָרא ַאְמִריָנן ֵלךְ  ֵלךְ  ן ׁשֶ ה ִייׁשַ ִמּטָ  ּבְ

ָלל   :ּכְ

ה .ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ָאר, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשְ  ִאם ֲאָבל, ֲאֵבלּות ּבִ
ל ָאִביו ֵמת הּ  אוֹ  ָחָתן ׁשֶ ל ִאּמָ ָלה ׁשֶ ְכִניִסין, ּכַ ּמַ  ֶאת ׁשֶ

ת ָלה ְוֶאת ֶהָחָתן ְוֶאת ַלֶחֶדר ַהּמֵ ה ַהּכַ  ּובֹוֵעל, ַלֻחּפָ
ִעיַלת ה ְיֵמי' ז ְונֹוֲהִגים ּופֹוֵרשׁ  ִמְצָוה ּבְ ּתֶ ׁשְ  ַאַחרוְ , ַהּמִ

ךְ  ְבַעת ּכָ הּ  ְלִהְתַיֵחד ָאסּור, ֲאֵבלּות ְיֵמי ׁשִ ל ִעּמָ  ד"י ּכָ
ן הּוא ֶאָלא, יֹום ין ָיׁשֵ ים ּבֵ ָנה ְוִהיא ָהֲאָנׁשִ ין ְיׁשֵ  ּבֵ

ים ׁשִ ְדִאיָתא, ַהּנָ ִסיָמן ּכִ ַנס ִאם ֲאָבל. ב"שמ ּבְ ה ּכָ  ַלֻחּפָ
ה ְיֵמי ְוִהְתִחילוּ  ּתֶ ׁשְ לוֹ  ַהּמִ ךְ  ְוַאַחר, ׁשֶ , ֵמת לוֹ  ֵמת ּכָ

ר הּ  ְלִהְתַיֵחד ֻמּתָ מוֹ  ִעּמָ ָאר ּכְ ׁשְ  ְוהּוא, ֲאֵבלּות ּבִ
ַעל ּבָ ַעל ֹלא ִאם ֲאָבל, ׁשֶ הּ  ְלִהְתַיֵחד ָאסּור, ּבָ ל ִעּמָ  ּכָ

ין, ָהֵאֶבל ְיֵמי ֹחל ּבֵ ין ּבְ ת ּבֵ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

 שפד סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , תורה בתלמוד אסור האבל

ל, ָאֵבל. א ְבָעה ּכָ תֹוָרה ִלְקרֹות ָאסּור ָיִמים ׁשִ , ּבְ
ָנה, ּוְכתּוִבים ְנִביִאים . ְוַאָגדֹות ֲהָלכֹות, ְגָמָרא, ִמׁשְ

ים ְוִאם ד לוֹ  ְצִריִכים ַרּבִ ר, ְלִהְתַלּמֵ ּלֹא ּוִבְלַבד, ֻמּתָ  ׁשֶ
ְרְגָמן ַיֲעִמיד ְרְגָמן ְוָהַאֵחר, ְלַאֵחר ֹיאַמר ֶאָלא ּתֻ , ַלּתֻ
ִמיעַ  ְוֻתְרְגָמן ים ַיׁשְ   :ָלַרּבִ

 לוֹ  ָאסּור, ַאֵחר ּכֵֹהן ה"בב ְוֵאין, ּכֵֹהן ָהָאֵבל ִאם. ב
ּתֹוָרה ִלְקרֹות ַלֲעלֹות   :ּבַ

ם ֵאין ִאם. ג ֵלל ִמי ׁשָ ְתּפַ ּיִ ים ֶאת ְלהֹוִציא ׁשֶ  ְיֵדי ָהַרּבִ
ֵלל ָהָאֵבל ָיכֹול, חֹוָבָתן   :ְלהֹוִציָאן ְלִהְתּפַ

ר ָאֵבל. ד ִאּיֹוב ְקרֹותלִ  ֻמּתָ  ּוִבְדָבִרים ּוְבִקינֹות ּבְ
ה ָהָרִעים ִיְרִמּיָ ּבְ ינוֹ  ִמֵלי ְוָהֵני ֲאֵבלּות ּוְבִהְלכֹות ׁשֶ  ּבֵ
 ֵהם ֶאָלא, ֲאֵחִרים ִעם לֹוֵמד ֵאינוֹ  ֲאָבל, ַעְצמוֹ  ְלֵבין

ִבים ִאים יֹוׁשְ ִהְלכֹות ְונֹוְתִנין ְונֹוׂשְ  ָטעוּ  ְוִאם, ֲאֵבלּות ּבְ
יָבן ָפהבְּ  ְמׁשִ  ִמֵלי ְוָהֵני. ׁשֹוֵאל ֵאינוֹ  ְוהּוא, ָרָפה ׂשָ
ֵאין ׁשֶ ים ּכְ ים ִאם ֲאָבל, לוֹ  ְצִריִכים ַרּבִ  ְצִריִכים ַרּבִ

ֲהָלכֹות ֲאִפלוּ , לוֹ  ר ֲאֵחרֹות ּבַ ְדָאְמִריַנן, ֻמּתָ   :ּכִ

שׁ  ָאֵבל. ה ּיֵ ִנים לוֹ  ׁשֶ ים ּבָ ָלם לוֹ  ֵאין, ְקַטּנִ  ְלַבּטְ
  :ִמִלּמּוָדם

 שפה סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , באבל שלום שאלת דין

ֵאַלת ָאסּור ָאֵבל. א ׁשְ לֹום ּבִ יַצד. ׁשָ ה, ּכֵ ֹלׁשָ  ָיִמים ׁשְ
לֹום ׁשֹוֵאל ֵאינוֹ  ָהִראׁשֹוִנים ׁשְ ל ּבִ  ְוִאם, ָאָדם ּכָ

הּוא ָיְדעוּ  ֹלא ֲאֵחִרים ֲאלוּ  ָאֵבל ׁשֶ לֹומוֹ  ְוׁשָ ׁשְ  ֹלא, ּבִ
יב לוֹ  ָלֶהם ָיׁשִ הּוא יֹוִדיֵעם ֶאָלא םׁשָ  ַעד' ִמג. ָאֵבל ׁשֶ
ְבָעה הּוא ָיְדעוּ  ֹלא ֲאֵחִרים ְוִאם, ׁשֹוֵאל ֵאינוֹ , ׁשִ  ׁשֶ
ֲאלוּ  ָאֵבל לֹומוֹ  ְוׁשָ ׁשְ יב, ּבִ ְבָעה. ָלֶהם ֵמׁשִ ִ ', ל ַעד ִמׁשּ
לֹום ׁשֹוֵאל ׁשְ ֵהם ֲאֵחִרים ּבִ רּוִיים ׁשֶ לֹום ׁשְ ׁשָ  ְוֵאין, ּבְ
לֹומוֹ בִּ  ׁשֹוֲאִלים ֲאֵחִרים ן ְוָכל, ׁשְ ּכֵ יב ׁשֶ ׁשִ ּמֵ  ְלִמי ׁשֶ
ֹוֵאל ׁשּ לֹומוֹ  ׁשֶ ׁשְ ָאר הּוא ֲהֵרי, יֹום' ל ְלַאַחר. ּבִ ׁשְ  ּכִ

ל ה. ָאָדם ּכָ ּמֶ ָבִרים ּבַ ָאר, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשְ , ְקרֹוִבים ּבִ
לֹום ׁשֹוֵאל ְוִאּמוֹ  ָאִביו ַעל ֲאָבל ׁשְ  ַאַחר ֲאֵחִרים ּבִ

ְבָעה לֹומוֹ  ׁשֹוֲאִלים ֲאֵחִרים ְוֵאין, ׁשִ ׁשְ  ב"י ַאַחר ַעד ּבִ
  :ֹחֶדשׁ 

תֹוךְ  ָאֵבל ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּמֹוֵצא. ב ר, יֹום' ל ּבְ  ִעּמוֹ  ְמַדּבֵ
ְנחּוִמין לֹומוֹ  ׁשֹוֵאל ְוֵאינוֹ  ּתַ ׁשְ  ׁשֹוֵאל, יֹום' ל ְלַאַחר. ּבִ
לֹומוֹ  ׁשְ ר ְוֵאינוֹ  ּבִ ְנחּוִמים ִעּמוֹ  ְמַדּבֵ ַדְרּכוֹ  ּתַ  ִמן ֶאָלא, ּכְ

ד ֵאינוֹ , ַהּצַ יר ׁשֶ ם לוֹ  ַמְזּכִ ת ׁשֵ : לוֹ  אֹוֵמר ֶאָלא, ַהּמֵ
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ְתַנֵחם ּתוֹ  ֵמָתה. ּתִ א ִאׁשְ  ִנְכָנס ֵאינוֹ , ַאֶחֶרת ְוָנׂשָ
ר ְלֵביתוֹ  ְנחּוִמין ִעּמוֹ  ְלַדּבֵ ּוק ְמָצאוֹ . ּתַ ׁשּ : לוֹ  אֹוֵמר, ּבַ
ְתַנֵחם ָפה, ּתִ ׂשָ  ֹלא ִאם ֲאָבל. ֹראשׁ  ּוְבֹכֶבד ָרָפה ּבְ

אנָ  ר, ַאֶחֶרת ׂשָ ְנחּוִמין ִעּמוֹ  ְמַדּבֵ ַעְברוּ  ַעד ּתַ ּיַ ' ג ׁשֶ
ר ִאּמוֹ  ְוַעל ָאִביו ְוַעל. ְרָגִלים ְנחּוִמין ִעּמוֹ  ְמַדּבֵ ל ּתַ  ּכָ

ר ֹחֶדשׁ  ב"י ְלַאַחר, ֹחֶדשׁ  ב"י ד ִמן ִעּמוֹ  ְמַדּבֵ   :ַהּצַ

ֲהגוּ  ָמקֹום. ג ּנָ לֹום ׁשֹוֲאִלים ִלְהיֹות ׁשֶ ׁשְ  םֲאֵבִלי ּבִ
ת ּבָ ׁשַ ָהָאֵבל ם"ַהַרְמבַּ  ְוָכַתב. ׁשֹוֲאִלים, ּבְ  נֹוֵתן ׁשֶ
לֹום ת ָאָדם ְלָכל ׁשָ ּבָ ׁשַ הּוא, ּבְ ַלל ׁשֶ ָבִרים ִמּכְ  ּדְ

ַפְרֶהְסָיא ּבְ   :ׁשֶ

 שפו סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , באבל הראש עטיפת

ב ָאֵבל. א ֲעִטיַפת ַחּיָ ַהְינוּ , ָהֹראשׁ  ּבַ ַכֶסה ּדְ ּיְ  אׁשוֹ רֹ  ׁשֶ
ַטִלית סּוָדר אוֹ  ּבְ יו ַעל ְקָצתוֹ  ְוַיֲחִזיר ּבְ  ֹראשׁ  ְוַעל ּפִ
ִריךְ  ִמֵלי ְוָהֵני, ַהֹחֶטם ּצָ ָכל, ֲעִטיָפה ׁשֶ  ֲאָבל. ַהּיֹום ּבְ

ִאין ּבָ ׁשֶ   :ִלְכבֹוָדם ֹראׁשוֹ  ְמַגֶלה, ֶאְצלוֹ  ְמַנֲחִמים ּכְ

 שפז סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , המטה כפית דיני

ב ָאֵבל. א ת ַחּיָ ְכִפּיַ ה ּבִ ּטָ ַעת. ַהּמִ ָנה ּוִבׁשְ , ַוֲאִכיָלה ׁשֵ
ב ה ַעל יֹוׁשֵ פּוָיה ִמּטָ ל ֲאָבל, ּכְ ב ֵאינוֹ  ַהּיֹום ּכָ , יֹוׁשֵ
ה ַעל ֲאִפלוּ  פּוָיה ִמּטָ י ַעל ֶאָלא, ּכְ  ְוֵכן. ַקְרַקע ַגּבֵ

ִאים ֵאיָנם ַהְמַנֲחִמים ָ ב ַרׁשּ י ַעל ֶאָלא ֵליׁשֵ   :עַקְרקַ  ַגּבֵ

ו. ב ת ָנֲהגוּ  ֹלא ַעְכׁשָ ְכִפּיַ ה ּבִ ּטָ ֵני, ַהּמִ ֹיאְמרוּ  ִמּפְ  ׁשֶ
הּוא ּכֹוָכִבים ָהעֹוְבֵדי פּות ׁשֶ ְ ֵאין ְועֹוד, ְמַכׁשּ ּטֹות ׁשֶ  ַהּמִ
ָלנוּ  ּטֹות ֲעׂשּויֹות ׁשֶ ּמִ ָלֶהן ּכַ ֵדי ׁשֶ ֵהא ּכְ ּיְ ר ׁשֶ ֶהם ִנּכָ  ּבָ
ה ִפּיָ   :ּכְ

 שפח סימן
' ב ּובוֹ , תפלין להניח אסור ראשון ביום אבל

  ְסִעיִפים:

יחַ  ָאסּור ָאֵבל. א ִפִלין ְלַהּנִ יֹום ּתְ  ְוַאַחר, ִראׁשֹון ּבְ
ֵהֵנץ ה ׁשֶ יֹום ַהַחּמָ ִני ּבְ ר, ׁשֵ   :ַלֲהִניָחם ֻמּתָ

ֵעי. ב הּ  ְלַיּתֹוֵבי ְלָאֵבל ֵלהּ  ִמּבָ ְעּתֵ הּ  ְלַכּוֹוֵני ּדַ  ִלּבֵ
ִפִלין ּלֹא ַלּתְ ְעּתוֹ  ַיִסיחַ  ׁשֶ ַעת ֲאָבל, ֵמֶהם ּדַ ׁשְ ד ּבִ  ֶהְסּפֵ

ח ֹלא ּוְבִכי   :ְלהוּ  ַמּנַ

 שפט סימן
' ה ּובוֹ , גהוץ ודין כסותו בכביסת אסור אבל

  ְסִעיִפים:

ס ָאסּור ָאֵבל. א סּותוֹ  ְלַכּבֵ ל ּכְ ְבָעה ּכָ  ֲאִפלוּ , ָיִמים ׁשִ
ַמִים ְבָעה ּוְלַאַחר, ְלַבד ּבְ ר, ׁשִ ם. ֻמּתָ ָאסּור ּוְכׁשֵ  ׁשֶ
ס ךְ , ְלַכּבֵ ִסים ִלְלּבֹשׁ  ָאסּור ּכָ  ְוֵאין. ָלֵכן ֹקֶדם ַהְמֻכּבָ
ָאסּור לֹוַמר ָצִריךְ  ים ִלְלּבֹשׁ  ׁשֶ  ַהְסִדיִנים ְוַגם. ֲחָדׁשִ

עֹות ּצָ ל ְוַהּמַ ה ׁשֶ ָסן ָאסּור ִמּטָ יעַ  ְלַכּבְ ִסין ּוְלַהּצִ . ַהְמֻכּבָ
חֹות ְוֵכן ַדִים ִמְטּפְ י ַעל ַאף, ַהּיָ ר ּפִ ּתָ ּמֻ ָסן ׁשֶ  ְלַכּבְ

ּמֹוֵעד ל ְוֵכן, ּבַ ִנינוּ  אֹוָתן ּכָ ָ ׁשּ ר ׁשֶ ּתָ ּמֻ ָסן ׁשֶ  ְלַכּבְ
ּמֹוֵעד גֹון, ּבַ ית ַהּיֹוֵצא ּכְ ְבָיה ִמּבֵ ִ ית ַהׁשּ , ָהֲאסּוִרים ּוִמּבֵ
ה ֻנּדֶ ירוּ  ְוַהּמְ ִהּתִ ָאל, ֲחָכִמים לוֹ  ׁשֶ ׁשְ ר ְלָחָכם ְוַהּנִ , ְוֻהּתַ
א ִדיַנת ְוַהּבָ ם ִמּמְ ָהַלךְ  ַהּיָ  לוֹ  ָהָיה ְוֹלא ְלַהְרִויחַ  ׁשֶ
ַנאי יֵמי ֲאסּוִרים, ְלַגֵלחַ  ּפְ ִאם, ֶאְבלוֹ  ּבִ  ֶאָחד ֵאְרעוֹ  ׁשֶ
ד ְוִנְכַנס ָהֲאֵבלּות ֹקֶדם, ֵמֶהם , ָהֲאֵבלּות ְלתֹוךְ  ִמּיָ
ס ָאסּור ן ִאם ֶאָלא ְלַכּבֵ  ּוְתָכפּוהוּ  ֵמֶהם ֶאָחד ֵאְרעוֹ  ּכֵ
ד ֵני ִמּיָ ר ָאז, ֶזה ַאַחר ֶזה תֲאֵבלוּ  ׁשְ ס ֻמּתָ  ַאף ְלַכּבֵ

ֶנֶתר ְבָעה ּתֹוךְ  ַוֲאִפלוּ  ְוחֹול ּבְ ּנוּ  ּוִבְלַבד, ׁשִ ֲעׂשֶ ּיַ  ׁשֶ
ִצְנָעא תֹוךְ  ּבְ יתוֹ  ּבְ ָכפּוהוּ  ְוַאַחר. ּבֵ ּתְ  ַאַחר ֶזה ֲאֵבָליו ׁשֶ

ס, ֶזה ַמִים ְמַכּבֵ ֶנֶתר ֹלא ֲאָבל ּבְ   :ְוָאָהל ּבְ
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ר. ב ס ֻמּתָ ים ְגֵדיבִּ  ְלַכּבֵ ת ְקַטּנִ ּמֵ   :ֲאִביֶהם ׁשֶ

ְבָעה ּתֹוךְ  ִלְלּבֹשׁ  ָאסּור. ג ִלים ׁשִ ים ּכֵ  ְצבּוִעים ֲחָדׁשִ
ִנים ַחת יֹוְצִאים ִויׁשָ שׁ  ִמּתַ ְכּבֵ   :ַהּמַ

ְבָעה ּתֹוךְ  ָאסּור. ד ס ׁשִ יחַ  ְלַכּבֵ ין, ּוְלַהּנִ  ְיֵדי ַעל ּבֵ
ין ַעְצמוֹ  סּותוֹ  ְיָתההָ  ְוִאם. ֲאֵחִרים ְיֵדי ַעל ּבֵ  ּכְ

ִקּבֶֹלת ַיד ּבְ ס, ֲאֵחִרים ּבְ ַדְרּכוֹ  אֹותוֹ  ְמַכּבֵ מוֹ  ּכִ ָאר ּכְ  ׁשְ
ָתלּושׁ  ְמַלאְכּתוֹ  ַיד ּבְ ּבְ ִקּבֶֹלת, ֲאֵחִרים ׁשֶ   :ּבְ

ל. ה ים ּכָ ֹלׁשִ ֶגד ִלְלּבֹשׁ  ָאסּור יֹום ׁשְ  ְוהּוא, ְמֹגָהץ ּבֶ
ֵהא ּיְ ל הּוא ַוֲאִפלוּ , ְוָחָדשׁ  ָלָבן ׁשֶ ן ׁשֶ ּתָ ׁשְ  ָאִביו ְוַעל. ּפִ
ִגיעַ  ַעד ָאסּור, ִאּמוֹ  ְוַעל ּיַ ים ַאַחר ָהֶרֶגל ׁשֶ ֹלׁשִ  ׁשְ

  :ֲחֵבָריו ּבוֹ  ְוִיְגֲערוּ 

ְלׁשֹון ל"צק אֹוְמִרים ֵישׁ  ִגהּוץ. ו  ְוֵישׁ , ֲעָרב ּבִ
ַהְינוּ  אֹוְמִרים ּבּוס ּדְ ַמִים ּכִ ֶנֶתר אוֹ  ְוֵאֶפר ּבְ   :ּוֹבִרית ּבְ

ר ְבָעהשִׁ  ַאַחר. ז ין, ְלַגֵהץ ֻמּתָ ין ְלַעְצמוֹ  ּבֵ , ַלֲאֵחִרים ּבֵ
ים ָאְמרוּ  ְוֹלא ֹלׁשִ   :ִלְלּבֹשׁ  ֶאָלא, ְלִגהּוץ יֹום ׁשְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ח ָנא ׁשֶ ָהִאיּדָ א ּדְ , ִגהּוץ ִאסּור ֵליּכָ
ֲהֵרי ָלנוּ  ִגהּוץ ָאְמרוּ  ׁשֶ ִכּבּוס ׁשֶ ָלֶהם ּכְ   :ׁשֶ

 שצ סימן
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , באבל סריקהו גלוח דיני

ָערוֹ  ְלַגֵלחַ  ָאסּור ָאֵבל. א ַער ֶאָחד, ׂשְ  ְוֶאָחד ֹראׁשוֹ  ׂשְ
ַער ל ְוֶאָחד ְזָקנוֹ  ׂשְ ָער ּכָ ּבוֹ  ׂשֵ ל ַוֲאִפלוּ , ׁשֶ ית ׁשֶ  ּבֵ

ל, ַהְסָתִרים ַער. יֹום' ל ּכָ ל ּוׂשְ ָפה ׁשֶ ָ ָדִדים ַהׂשּ , ּוֵמַהּצְ
ל ב ּכָ ַעּכֵ ּמְ  ַאַחר, ָאסּור' ז ּתֹוךְ , ִכיָלהָהאֲ  ֶאת ׁשֶ

ְבָעה ר, ׁשִ   :ֻמּתָ

ב. ב  ֶזה ֲהֵרי, ָאִביו ֵמת: לוֹ  ְוָאְמרוּ , ְלַגֵלחַ  ָיׁשַ
ִלים ְתַגֵלחַ  ְוֶאָחד ַהְמַגֵלחַ  ֶאָחד, ֹראׁשוֹ  ַמׁשְ  ּוַמה, ַהּמִ
ר ַהַסּפָ ֶ א ַהְינוּ , גֹוֵמר ׁשּ ְדֵליּכָ ר ּבִ ָמָתא ַאֵחר ַסּפָ   :ּבְ

ל. ג ָאְמרוּ  םאֹותָ  ּכָ ר ׁשֶ ֹחל ְלַגֵלחַ  ֻמּתָ  ִאם, ַהּמֹוֵעד ּבְ
ד ְוִנְכַנס, ָהֲאֵבלּות ֹקֶדם ֵמֵאלוּ  ֶאָחד ֵאְרעוֹ   ּתֹוךְ  ִמּיָ
, ֵמֵאלוּ  ֶאָחד ֵאְרעוֹ  ִאם ֲאָבל. ְלַגֵלחַ  ָאסּור, ָהֵאֶבל

ד ּוְתָכפּוהוּ  ֵני ִמּיָ  ְמַגֵלחַ , ֶזה ַאַחר ֶזה ֲאֵבלּות ׁשְ
ַדְרּכוֹ  ין, ּכְ ין ַתַערבְּ  ּבֵ ַרִים ּבֵ ִמְסּפָ  ּתֹוךְ  ַוֲאִפלוּ , ּבְ
ְבָעה ָכפּוהוּ  ֶאָחד ְוָאָדם. ׁשִ ּתְ , ֶזה ַאַחר ֶזה ֲאֵבָליו ׁשֶ
ָערוֹ  ֵמֵקל ַתַער ׂשְ ַרִים ֹלא ֲאָבל ּבְ ִמְסּפָ   :ּבְ

ל ַעל. ד ִתים ּכָ ים ְלַאַחר ְמַגֵלחַ  ַהּמֵ ֹלׁשִ  ָאִביו ַעל, ׁשְ
ְגֲערוּ  ַעד, ִאּמוֹ  ְוַעל ּיִ   :ֲחֵבָריו ּבוֹ  ׁשֶ

ה. ה ָ ֶרת ִאׁשּ ְנִטיַלת ֻמּתֶ ָער ּבִ   :'ז ַאַחר ׂשֵ

ַמְסֵרק ֹראׁשוֹ  ִלְסֹרק. ו ר, ּבְ ְבָעה ּתֹוךְ  ֲאִפלוּ , ֻמּתָ   :ׁשִ

ם. ז ׁשֵ ָאסּור ּכְ ל ְלַגֵלחַ  ׁשֶ ים ּכָ ֹלׁשִ ךְ , יֹום ׁשְ  ָאסּור ּכָ
ְכִלי ִצּפְֹרַנִים ִלּטֹל ָיָדיו ֲאָבל, ּבִ יובְּ  אוֹ  ּבְ ּנָ ר, ׁשִ , ֻמּתָ
ְבָעה ּתֹוךְ  ֲאִפלוּ  ה. ׁשִ ָ ֵאַרע ְוִאׁשּ  ַאַחר ְטִביָלָתהּ  ׁשֶ
ְבָעה ים ּתֹוךְ , ׁשִ ֹלׁשִ ּטֹל ִאם, ׁשְ ְרֶניהָ  ּתִ ָיֶדיהָ  ִצּפָ  אוֹ  ּבְ
יהָ  ּנֶ ׁשִ  ְלעֹוֶבֶדת ּתֹאַמר ֶאָלא, ָיֶפה נֹוֶטֶלת ֵאיָנהּ  ּבְ
ָלם ּכֹוָכִבים ַתַער ִלּטְ רַ  אוֹ  ּבְ ִמְסּפָ   :ִיםּבְ

 שצא סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , שמחה מיני בכל אסור אבל

ְמָחה ָאסּור ָאֵבל. א ׂשִ ינֹוק ִיַקח ֹלא ְלִפיָכךְ , ּבְ  ּתִ
ֵחיקוֹ  ל ּבְ ְבָעה ּכָ א, ׁשִ ּמָ חֹוק ִליֵדי ָיֹבא ׁשֶ   :ׂשְ

ל ַעל. ב ה ְלֵבית ִנְכָנס ֵמִתים ּכָ ּתֶ ׁשְ ים ְלַאַחר ַהּמִ ֹלׁשִ  ׁשְ
 ִאם ְוַאף. ֹחֶדשׁ  ב"י ְלַאַחר, ִאּמוֹ  ְוַעל ָאִביו לעַ , יֹום

ָנה ָ ֶרת ַהׁשּ ר, ְמֻעּבֶ ְמַחת ּוִמיהוּ . ֹחֶדשׁ  ב"י ְלַאַחר ֻמּתָ  ׂשִ
ָהָיה ְמֵרעּות ב ׁשֶ ד אֹוָתהּ  ִלְפֹרעַ  ַחּיָ ר, ִמּיָ  ַלֲעׂשֹוָתהּ  ֻמּתָ

ד ְבָעה ַאַחר ִמּיָ ב ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל. ׁשִ  ָאסּור, ְלָפְרָעהּ  ַחּיָ
ֵנס י ַעל ַאף, ִאּמוֹ  ְוַעל ָאִביו ְוַעל'. ל ַעד ָלהּ  ִלּכָ  ּפִ
ב ַחּיָ   :ֹחֶדשׁ  ב"י ְלַאַחר ָאסּור, ְלָפְרָעהּ  ׁשֶ
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ֵנס. ג ה ִלּכָ ּלֹא ַלֻחּפָ ַעת ׁשֶ ׁשְ ֹמעַ , ֲאִכיָלה ּבִ  ִלׁשְ
ָרכֹות יִרין ֵישׁ , ַהּבְ  חּוץ עֹוֵמד ֶאָלא, אֹוְסִרין ְוֵישׁ  ַמּתִ

ִית ֹמעַ  ַלּבַ ָרכֹות ִלׁשְ   :ַהּבְ

 שצב סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , אשה לשא יום' ל כל אסור אבל

א ָאסּור. א ָ ה ִלׂשּ ָ ל ִאׁשּ ֹלא ֲאִפלוּ , יֹום' ל ּכָ ה ּבְ , ְסֻעּדָ
ים ּוְלַאַחר ֹלׁשִ ר, ׁשְ  ַוֲאִפלוּ , ְוִאּמוֹ  ָאִביו ַעל ֲאִפלוּ , ֻמּתָ
ה ַלֲעׂשֹות ר. ְסֻעּדָ שׁ  ּוֻמּתָ יֹום ֲאִפלוּ  הִאשָּׁ  ְלַקּדֵ  ּבְ
יָתה ּלֹא ְוהּוא, ַהּמִ ה ׁשֶ ה ַיֲעׂשֶ ן ִאם ֶאָלא, ְסֻעּדָ  ָעְברוּ  ּכֵ
ים ֹלׁשִ   :יֹום ׁשְ

ּתוֹ  ֵמָתה. ב א ָאסּור, ִאׁשְ ָ ַעְברוּ  ַעד ַאֶחֶרת ִלׂשּ ּיַ  ָעֶליהָ  ׁשֶ
ֹלשׁ  ָנה ְוֹראשׁ , ְרָגִלים ׁשָ ָ ּפּוִרים ְויֹום ַהׁשּ  ֵאיָנם ּכִ

רְ  ֲחׁשּוִבים ם ֹלא ְוִאם. ֶזה ְלִעְנָין ָגִליםּכִ  ִמְצַות ִקּיֵ
ה ִרּיָ ה ּפְ שׁ  אוֹ , ּוְרִבּיָ ּיֵ ִנים לוֹ  ׁשֶ ים ּבָ ֵאין אוֹ , ְקַטּנִ  ׁשֶ

ּנוּ  ִמי לוֹ  ׁשֶ ּמְ ׁשַ ּיְ ר, ׁשֶ שׁ  ֻמּתָ ד ְלַקּדֵ  ַאַחר ְוִלְכֹנס ִמּיָ
ְבָעה ים ְלַאַחר ַעד ָעֶליהָ  ָיֹבא ְוֹלא, ׁשִ ֹלׁשִ , יֹום ׁשְ
ם ֹלא ןכֵּ  ִאם ֶאָלא ה ִמְצֹות ִקּיֵ ִרּיָ ה ּפְ ָאז, ּוְרִבּיָ ר ׁשֶ  ֻמּתָ
ְבָעה ַאַחר ָעֶליהָ  ָלבֹוא   :ׁשִ

ּלֹא ִמי. ג ם ׁשֶ ה ִמְצַות ִקּיֵ ִרּיָ ה ּפְ ךְ , ּוְרִבּיָ ּדֵ ה ְוׁשִ ָ  ִאׁשּ
ֵהִכין ְוַאַחר ה ָצְרֵכי ׁשֶ ֶכת ֲאִחי ֵמת, ֻחּפָ ּדֶ ר, ַהְמׁשֻ  ֻמּתָ

ָסהּ  ּנְ ְבָעה ַאַחר יהָ ָעלֶ  ְוָלבֹוא ְלּכָ   :ׁשִ

 שצג סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , מביתו לצאת יכול האבל מתי

 ָהָאֵבל ְלֵבית יֹוֵצא ֵאינוֹ  ָהִראׁשֹוִנים ָיִמים' ג, ָאֵבל. א
אן, ַהְקָברֹות ְלֵבית ְוֹלא  ַלֲאֵחִרים ֵמת ִאם, ָוֵאיָלךְ  ִמּכָ
כּוָנתוֹ  ֵמת ׁשְ ה ַאַחר יֹוֵצא, ּבִ ּטָ , ַהְקָברֹות יתְלבֵ  ַהּמִ

ב ְוֵאינוֹ  ְמקֹום יֹוׁשֵ ְמקֹום ֶאָלא ַהְמַנֲחִמים ּבִ  ּבִ

ְתַנֲחִמים ם ֵאין ְוִאם, ַהּמִ ֵדי ׁשָ ה ּכְ  יֹוֵצא, ְוקֹוְבֶריהָ  ִמּטָ
יֹום ֲאִפלוּ  כּוָנה ַוֲאִפלוּ  ִראׁשֹון ּבְ ׁשְ   :ַאֶחֶרת ּבִ

בּועַ , ָאֵבל. ב ַתח יֹוֵצא ֵאינוֹ  ָהִראׁשֹון ׁשָ י ִמּפֶ , תוֹ ּבֵ
ֹמעַ  ַוֲאִפלוּ  ְרכֹות ִלׁשְ ה ּבִ ְרכֹות אוֹ  ֻחּפָ יָלה ּבִ . ַהּמִ
ה ִנּיָ ב ְוֵאינוֹ  יֹוֵצא, ׁשְ ְמקֹומוֹ  יֹוׁשֵ ר ְוֵאינוֹ  ּבִ , ְמַדּבֵ

ית ִליׁשִ ב, ׁשְ ְמקֹומוֹ  יֹוׁשֵ ר ְוֵאינוֹ  ּבִ  ֲהֵרי, ְרִביִעית. ְמַדּבֵ
ָאר הּוא ׁשְ ל ּכִ ְלמוּ  ֹלא ֲאִפלוּ . ָאָדם ּכָ ֹלשָׁ  ׁשָ  הׁשְ

בּועֹות גֹון, ׁשְ ת ּכְ ּמֵ ֶאְמַצע ׁשֶ בּועַ  ּבְ ד, ׁשָ ָלה ִמּיָ ּכָ ׁשֶ  ּכְ
בּועַ  אֹותוֹ  ַנִים ׁשָ ַאֲחָריו ּוׁשְ בּועַ  ָחׁשּוב, ׁשֶ א ׁשָ  ַהּבָ

  :ְרִביִעית

ֹחל יֹוֵצא ֵאינוֹ  ָהָאֵבל. ג ֶנֶסת ְלֵבית ּבַ ת ֲאָבל, ַהּכְ ּבָ ׁשַ  ּבְ
ָכל נֹוֲהִגים ְוָאנוּ . יֹוֵצא ּבְ  יֹוֵצא ַהּתֹוָרה ְקִריַאת ֹוםי ׁשֶ
  :ה"לב

ֵהם ַהּנֹוֲהִגים. ד ׁשֶ ּלֹא ֲאֵבִלים ּכְ ּנֹות ׁשֶ  ְמקֹוָמם ְלׁשַ
ֵבית ֶנֶסת ּבְ ת ַהּכְ ּבָ ׁשַ ים ֵהם ָיֶפה, ּבְ   :עֹוׂשִ

 שצד סימן
' ו ּובוֹ , מדאי יותר המת על להתקשות שלא

  ְסִעיִפים:

ין ֵאין. א ִ ת ַעל ִמְתַקׁשּ אי ריֹותֵ  ַהּמֵ ה ְוָכל, ִמּדַ ֶ ְתַקׁשּ  ַהּמִ
אי יֹוֵתר ָעָליו  ֶאָלא, ּבֹוֶכה הּוא ַאֵחר ֵמת ַעל, ִמּדַ

ה ֹלׁשָ ְבָעה, ִלְבִכי ָיִמים ׁשְ ד ׁשִ ים, ְלֶהְסּפֵ ֹלׁשִ  ׁשְ
  :ּוְלִגהּוץ ְלִתְסּפֶֹרת

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ָאר, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשְ ְלִמיֵדי ֲאָבל. ָהָעם ּבִ  ּתַ
 יֹוֵתר ֲעֵליֶהם ּבֹוִכים ְוֵאין, ָחְכָמָתם ְלִפי לַהכֹּ , ֲחָכִמים

יִדין ְוֵאין, יֹום' ִמל , ֹחֶדשׁ  ב"ִמי יֹוֵתר ֲעֵליֶהם ַמְסּפִ
א ָחָכם ְוֵכן ּבָ מּוָעתוֹ  ׁשֶ  ֵאין, ֹחֶדשׁ  ב"י ְלַאַחר ׁשְ

יִדין   :אֹותוֹ  ַמְסּפִ
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ִתים ַעל ּופֹוְקִדים ַהְקָברֹות ְלֵבית יֹוְצִאין. ג לֹ  ַהּמֵ הׁשְ  ׁשָ
א, ָיִמים ּמָ   :ַחי הּוא ֲעַדִין ׁשֶ

ל. ד ה ּכָ ֹלׁשָ ִאלוּ  ָהָאֵבל ִיְרֶאה ָיִמים ׁשְ ַחת ֶחֶרב ּכְ  ֻמּנַ
ין לוֹ  ֵתָפיו ּבֵ ה, ּכְ ֹלׁשָ ִ ְבָעה ְוַעד ִמׁשּ ִאלוּ , ׁשִ  ָזקּוף ּכְ

ֶנְגּדוֹ  ֶקֶרן ּכְ ְבָעה, ָזִוית ּבְ ִ ים ְוַעד ִמׁשּ ֹלׁשִ ִאלוּ , ׁשְ  ּכְ
ּוק וְלָפָני עֹוֵבר ׁשּ ָנה אֹוָתהּ  ְוָכל, ּבַ ָ ין ַהׁשּ  ְמתּוָחה ַהּדִ
ֶנֶגד ָחה אֹוָתהּ  ּכְ ּפָ ן נֹוָלד ְוִאם, ִמׁשְ אֹוָתהּ  ָזָכר ּבֵ  ּבְ

ָחה ּפָ את, ִמׁשְ ל ִנְתַרּפֵ ָחה ּכָ ּפָ ׁשְ   :ַהּמִ

ת ֵמַהֲחבּוָרה ֶאָחד. ה ּמֵ ְדַאג, ׁשֶ ל ּתִ   :ַהֲחבּוָרה ּכָ

ל. ו ֵאינוֹ  ִמי ּכָ לִמְתאַ  ׁשֶ מוֹ  ּבֵ ּווּ  ּכְ ּצִ  ֶזה ֲהֵרי, ֲחָכִמים ׁשֶ
שׁ  ְוִיְדַאג ִיְפַחד ֶאָלא, ַאְכָזִרי ּפֵ יו ִויַפׁשְ ַמֲעׂשָ  ְוַיֲחֹזר ּבְ

ְתׁשּוָבה   :ּבִ

 שצה סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ככלו והשלשים השבעה יום מקצת

יָון. א ָעְמדוּ  ּכֵ יֹום ָהָאֵבל ֵמֵאֶצל ְמַנֲחִמים ׁשֶ בִ  ּבְ , יִעיׁשְ
ר ָכל ֻמּתָ ָבִרים ּבְ ָאסּור ּדְ ֶהם ׁשֶ ְבָעה ּתֹוךְ  ּבָ ִמְקָצת, ׁשִ  ּדְ
ֻכלוֹ  ַהּיֹום ָנא ֹלא, ּכְ ִביִעי יֹום ִמִקָצת ׁשְ ָנא ֹלא ׁשְ  ׁשְ

ים יֹום ִמְקָצת ֹלׁשִ יָון, ׁשְ ֵהֵנץ ּכֵ ה ׁשֶ יֹום ַהַחּמָ  ּבְ
ים ֹלׁשִ ְטלוּ , ׁשְ ּנוּ  ּבָ יםשְׁ  ְגֵזַרת ִמּמֶ   :ֹלׁשִ

מּוָעה ַמעשָׁ . ב ַלְיָלה ְרחֹוָקה ׁשְ יָון, ּבַ ָסֵגי ּכֵ ָעה ּדְ ׁשָ  ּבְ
ַלְיָלה ֲאִפלוּ , ַסְלָקא, ַאַחת   :ּבַ

ת ִמי. ג ּמֵ ֹראשׁ  ִאּמוֹ  אוֹ  ָאִביו ׁשֶ  ֹלא, ִניָסן ֹחֶדשׁ  ּבְ
ֲאָדר ט"בכ ַאְמִריָנן ַאֲחָריו ּבַ ֻכלוֹ  ַהּיֹום ִמְקָצת ׁשֶ , ּכְ

ָברִ  ִלְנֹהג ָצִריךְ  ֶאָלא  ַעד ֹחֶדשׁ  ב"בי ָהֲאסּוִרים יםּדְ
ֵנס ּכָ ּיִ   :ִניָסן ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ׁשֶ

 שצו סימן

' ג ּובוֹ , שבעה כל אבלותו נהג שלא אבל דין
  ְסִעיִפים:

ּלֹא ָאֵבל. א ְבָעה ּתֹוךְ  ֲאֵבלּותוֹ  ָנַהג ׁשֶ ין, ׁשִ ׁשֹוֵגג ּבֵ  ּבְ
ין ֵמִזיד ּבֵ ִלים, ּבְ ל אֹותוֹ  ַמׁשְ ים ּכָ ֹלׁשִ  ץחוּ , ׁשְ

ִאם, ֵמַהְקִריָעה ַעת ָקַרע ֹלא ׁשֶ ׁשְ , קֹוֵרעַ  ֵאינוֹ , ִחּמּום ּבִ
ְבָעה ּתֹוךְ  ֶאָלא קֹוֵרעַ  ְוִאּמוֹ  ֵמָאִביו חּוץ, ׁשִ  ֲאִפלוּ  ׁשֶ
ְבָעה ְלַאַחר   :ׁשִ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ּלֹא, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ָלל ֲאֵבלּות ָנַהג ּבְ  ּכְ
ל ְבָעה ּכָ מִ  ִזְלֵזל ִאם ֲאָבל, ׁשִ ִמים ְקָצתּבְ  ָנַהג ְוֹלא, ַהּיָ

ֶהם גֹון, ֲאֵבלּות ּבָ ָאְמרוּ  ִמי ּכְ ת לוֹ  ׁשֶ ּמֵ  ֵמת לוֹ  ׁשֶ
ּיֹום ִעיר ְוָהָיה', ָהא ּבַ , ֲאֵבלּות ָנַהג ְוֹלא ַאֶחֶרת ּבְ
ִני ּוַבּיֹום ֵ א ַהׁשּ  ָצִריךְ  ֵאין, ֲאֵבלּות ְוָנַהג ְלִעירוֹ  ּבָ

ִלים ְבָעה ּומֹוֶנה, ְלַהׁשְ   :ִראׁשֹוןהָ  ִמּיֹום ׁשִ

ת ָקָטן. ג ּמֵ יל ֲאִפלוּ , ְוִאּמוֹ  ָאִביו ׁשֶ ְבָעה ּתֹוךְ  ִהְגּדִ , ׁשִ
ֵטל ּנוּ  ּבָ ל ִמּמֶ ין ּכָ ב ְוֵאינוֹ  ֲאֵבלּות ּדִ   :ּבוֹ  ַחּיָ

 שצז סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , פיהם על אבלות לנהג עדות דיני

ִלין. א י ַעל ִמְתַאּבְ  ְועֹוֵבד ֵעד יִמפִּ  ְוֵעד, ֶאָחד ֵעד ּפִ
ּמוֹ  ְלִפי ֵמִסיחַ  ּכֹוָכִבים   :ּתֻ

ַנִים. ב ַנִים, ֵמת: אֹוְמִרים ׁשְ , ֵמת ֹלא: אֹוְמִרים ּוׁשְ
ל ֵאינוֹ    :ִמְתַאּבֵ

 שצח סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , דאוריתא ראשון יום אבלות

, ּוְקבּוָרה ִמיָתה יֹום הּוא ִאם, ִראׁשֹון יֹום ֲאֵבלּות. א
אֹוַרְיָתא יָהוֵ  ָאר, ּדְ ִמים ּוׁשְ ָנן, ַהּיָ ַרּבָ ה. ִמּדְ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

ְבָעה, ֲאמּוִרים ׁשִ ים ֵמִתים ּבְ ֹפָרׁשִ ּתֹוָרה ַהּמְ ּכֵֹהן ּבַ  ׁשֶ
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ֵמא הֹוִסיפוּ  אֹוָתם ֲאָבל, ָלֶהם ִמּטָ ְדִאיָתא ֲעֵליֶהם ׁשֶ  ּכִ
ִסיָמן יֹום ֲאִפלוּ , ד"שע ּבְ נָ  ֵהם ִראׁשֹון ּבְ ַרּבָ  ְוֵישׁ . ןִמּדְ

ַאף אֹוְמִרים ִמיָתה ִראׁשֹון יֹום ֲאֵבלּות ׁשֶ  ּוְקבּוָרה ּדְ
ָנן ָהֵוי ַרּבָ ָכל ּדְ ִתים ּבְ   :ַהּמֵ

 שצט סימן
 ש שני טוב ויום השנה בראש ברגל אבלות דיני

  ְסִעיִפים: ד"י ּובוֹ , גליות

ִעְנָין, ָהֶרֶגל ֹקֶדם ֵמתוֹ  ַהקֹוֵבר. א ָחל ּבְ  ָעָליו ׁשֶ
ָעה ֲאִפלוּ  ּבוֹ  ְוָנַהג, ּותֲאֵבל , ָהֶרֶגל ֹקֶדם ַאַחת ׁשָ

ל ָהֲאֵבלּות ַמְפִסיק ּנוּ  ּוְמַבּטֵ ְבָעה ְגֵזַרת ִמּמֶ  ִויֵמי ׁשִ
ים ִלִמְנַין לוֹ  עֹוִלים ָהֶרֶגל ֹלׁשִ ְבָעה ֲהֵרי, ׁשְ  ִלְפֵני ׁשִ
ִלים, ָהֶרֶגל ִויֵמי, ָהֶרֶגל ים ֲעֵליֶהם ּוַמׁשְ ֹלׁשִ ְ . ַהׁשּ
ַהגשֶׁ  ְוַדְוָקא אֹוָתהּ  ֲאֵבלּות ּנָ ָעה ּבְ  ָנַהג ֹלא ֲאִפלוּ , ׁשָ
ָבִרים ֶאָלא ִצְנָעא ּדְ ּבְ גֹון, ׁשֶ ַמע ּכְ ָ ׁשּ מּוָעה ׁשֶ  ְקרֹוָבה ׁשְ
יֹום ת ּבְ ּבָ ָחל ׁשַ ֶעֶרב ִלְהיֹות ׁשֶ ַאף, ָהֶרֶגל ּבְ י ַעל ׁשֶ  ּפִ

ֵאינוֹ  ָבִרים ֶאָלא נֹוֵהג ׁשֶ ִצְנָעא ּדְ ּבְ . ַמְפִסיק ָהֶרֶגל, ׁשֶ
ַגג ִאם ָאֵבל ָהָיה, ֲאֵבלּות ָנַהג ְוֹלא ֵהִזיד אוֹ  ׁשָ  ׁשֶ
ָכה ָקרֹוב  ָהֶרֶגל ֵאין, ִלְנֹהג ָיכֹול ָהָיה ְוֹלא ַלֲחׁשֵ
ל ן ְוָכל, ָהֲאֵבלּות ְמַבּטֵ ּכֵ ִמיַתת ָיַדע ֹלא ִאם ׁשֶ ת ּבְ  ַהּמֵ
ֵאין, ָהֶרֶגל ֹקֶדם לוֹ  ָהֶרֶגל ׁשֶ ֶרֶגל נֹוֵהג ֶאָלא, ְמַבּטְ  ּבָ
ָברִ  ִצְנָעא יםּדְ ּבְ ְבָעה ּומֹוֶנה, ׁשֶ  ּוְבאֹוָתהּ , ָהֶרֶגל ַאַחר ׁשִ

ְבָעה ִ ית ְמַלאְכּתוֹ  ַהׁשּ  ַוֲעָבָדיו, ֲאֵחִרים ְיֵדי ַעל ַנֲעׂשֵ
ְפחֹוָתיו ים ְוׁשִ ִצְנָעה עֹוׂשִ תֹוךְ  ּבְ יתוֹ  ּבְ ֵכיָון, ּבֵ ְכָבר ּדְ  ּדִ
ל ּטֵ ְבַעת ִנְתּבַ ׁשִ ָלאָכה ָהֶרֶגל ְיֵמי ּבְ י לעַ  ַאף, ִמּמְ  ּפִ
ּלֹא ל ׁשֶ ּטֵ  סֹוף, ָהֶרֶגל ֵמֲחַמת ֶאָלא ָהֵאֶבל ֵמֲחַמת ִנְתּבַ
ִדין ָנַהג סֹוף ִעְנַין ֲאֵבלּות ּבְ ךְ , ְמָלאָכה ּבְ  ֵאין ִהְלּכָ

מוֹ  ּבוֹ  ְלַהְחִמיר ָאר ּכְ ׁשְ ית ּוְמַלאְכּתוֹ  ֲאֵבלּות ּבִ  ַנֲעׂשֵ
ים ָהֶרֶגל ְיֵמי ְוָכל. ֲאֵחִרים ְיֵדי ַעל  ּבוֹ  ְסִקיםִמְתעַ  ַרּבִ

ךְ , ְלַנֲחמוֹ  . ָהֶרֶגל ַאַחר ְלַנֲחמוֹ  ּבוֹ  ִמְתַעְסִקין ֵאין ִהְלּכָ

ים ְלִמְנַין עֹוֶלה ְוֶרֶגל ֹלׁשִ ֲהֵרי, ׁשְ ין ׁשֶ ים ּדִ ֹלׁשִ ַהְינוּ  ׁשְ  ּדְ
ֶרֶגל נֹוֲהִגים ְוִתְסּפֶֹרת ִגהּוץ  ֶרֶגל ִמּתֹוַרת ְוֹלא, ּבָ
ְלַבד ֶהם ָאסּור ּבִ ֲהֵרי, ֵאֶבל ַרתִמּתוֹ  ַאף ֶאָלא, ּבָ  ׁשֶ

ר ָהֶרֶגל ִמּתֹוַרת ִלים ִלְלּבֹשׁ  ֻמּתָ ים ְמֹגֲהִצים ּכֵ  ֲחָדׁשִ
ְרָניו ְונֹוֵטל, ּוְלָבִנים ַרִים ִצּפָ ִמְסּפָ ֵמחַ  ּבְ ְמַחת ְוׂשָ  ׂשִ
א, ְמֵרעּות ִדיַנת ְוַהּבָ ם ִמּמְ ית ַהּיָ ְבָיה ּוִמּבֵ ִ ָאר ַהׁשּ ְ  ְוַהׁשּ
נוּ  ּמָ ִרין, ֲחָכִמים ׁשֶ רלְ  ֻמּתָ ס ַסּפֵ ין, ּוְלַכּבֵ  ֲאֵבלּות ּוִמּדִ
ֻכָלם ָאסּור מוֹ  ּבְ ֹחל ּכְ   :ּבַ

ֶרֶגל ֵמתוֹ  ַהקֹוֵבר. ב ֹחל ּבָ ין ֹנַהג, ַהּמֹוֵעד ּבְ  ֲאִנינּות ּדִ
ל ּלֹא ְזַמן ּכָ ר ׁשֶ ר ּוְלַאַחר, ִנְקּבַ ְקּבַ ּנִ ָבִרים נֹוֵהג, ׁשֶ  ּדְ

ִצְנָעא ּבְ לֹ  ְלִמְנַין עֹוֶלה ְוָהֶרֶגל ׁשֶ יםׁשְ ִלים, ׁשִ ׁשְ ּמַ  ׁשֶ
ים ָעָליו ֹלׁשִ ַחג ְקָברוֹ  ֲאִפלוּ , ׁשְ  ַאְמִריָנן ֹלא, ַהֻסּכֹות ּבְ

ִמיִני ׁשְ ל ֲעֶצֶרת ּדִ ֶרֶגל ּוִמְתַעְסִקים, ְמַבּטֵ . ְלַנֲחמוֹ  ּבָ
ְבָעה ִלְמנֹות ַמְתִחיל ָהֶרֶגל ּוְלַאַחר ְכלוּ , ׁשִ ּיִ  ְוִלְכׁשֶ
ְבָעה ת ְלִמיַתת ׁשִ י ַעל ַאף ַהּמֵ ֲעַדִין ּפִ לוּ  ֹלא ׁשֶ  ּכָ
ְבַעת ית ְמַלאְכּתוֹ , ָהֲאֵבלּות ְיֵמי ׁשִ  ְיֵדי ַעל ַנֲעׂשֵ
יֶהם ֲאֵחִרים ָבּתֵ ין ַוֲעָבָדיו, ּבְ ִצְנָעא לוֹ  עֹוׂשִ תֹוךְ  ּבְ  ּבְ
יתוֹ  ים ְוֵאין, ּבֵ  ָהֶרֶגל ַאַחר ְלַנֲחמוֹ  ּבוֹ  ִמְתַעְסִקים ַרּבִ
ִמים ִמְנַין ֲחמּוהוּ  ַהּיָ ּנִ ֶרֶגל ׁשֶ ִנים לוֹ  ַמְרִאים ֲאָבל, ּבָ , ּפָ
גֹון ה ְקָברוֹ  ִאם ּכְ ֹלׁשָ ׁשְ ל ָהַאֲחרֹוִנים ָיִמים ּבִ , ֶרֶגל ׁשֶ

ית ְמַלאְכּתוֹ  ה ֲאֵחִרים ְיֵדי ַעל ַנֲעׂשֵ ֹלׁשָ ׁשְ  ָיִמים ּבִ
ל ַאֲחרֹוִנים ים ּוִבְמקֹומֹות, ֵאֶבל ׁשֶ עֹוׂשִ ֵני ׁשֶ , ָיִמים ׁשְ

ְבָעה מֹוֶנה ִ  הֹוִאיל, ָהַאֲחרֹון ִנישֵׁ  טֹוב ִמּיֹום ַהׁשּ
ְבֵריֶהם ְנָין עֹוֶלה הּוא ּוִמּדִ ה ֵמַאֲחָריו ּומֹוֶנה, ֵמַהּמִ ָ ׁשּ  ׁשִ

ְלַבד ָיִמים   :ּבִ

ְבָעה ֵמתוֹ  ֶאת ָקַבר ִאם. ג  ְוָנַהג, ָהֶרֶגל ֹקֶדם ָיִמים ׁשִ
ֶהם ְבָעה ְגֵזַרת ּבָ ל ָהֶרֶגל, ׁשִ ּנוּ  ְמַבּטֵ  ְגֵזַרת ִמּמֶ

ים ֹלׁשִ ִביִעי יֹום ָחל ֲאִפלוּ , ׁשְ ֶעֶרב ׁשְ ִמְקָצת, ָהֶרֶגל ּבְ  ּדְ
ֻכלוֹ  ַהּיֹום ר, ּוְלָכאן ְלָכאן ְועֹוֶלה ּכְ ס ּוֻמּתָ  ְוִלְרֹחץ ְלַכּבֵ

ר ֶעֶרב ּוְלַסּפֵ ִמיִני ָחל ִאם ְוֵכן. ָהֶרֶגל ּבְ ת ׁשְ ּבָ ׁשַ  ּבְ
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ֶעֶרב ּבְ ר, ָהֶרֶגל ׁשֶ ס ֻמּתָ ר ְוִלְרֹחץ ְלַכּבֵ ֶעֶרב ּוְלַסּפֵ  ּבְ
בָּ  ֶעֶרב ִגַלח ֹלא ְוִאם, תׁשַ ֶעֶרב אוֹ  טֹוב יֹום ּבְ  ּבְ

ת ּבָ ר, ׁשַ ָבר, ָהֶרֶגל ַאַחר ְלַגֵלחַ  ֻמּתָ ּכְ ל ׁשֶ ּטֵ ּנוּ  ִנְתּבַ  ִמּמֶ
ים ְגֵזַרת ֹלׁשִ ֹחל ֲאָבל. ׁשְ יָון, ְיַגַלח ֹלא ַהּמֹוֵעד ּבְ  ּכֵ
ָהָיה ר ׁשֶ ִביִעי ָחל ְוִאם. ָהֶרֶגל ֹקֶדם ְלַגֵלחַ  לוֹ  ֶאְפׁשָ  ׁשְ

ת לוֹ שֶׁ  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב ְלַגֵלחַ  ָאסּור, ָהֶרֶגל ֶעֶרב ּבְ ת ּבְ ּבָ , ׁשַ
ר ֹחל ְוֵכן, ָהֶרֶגל ַאַחר ְלַגֵלחַ  ּוֻמּתָ יָון, ַהּמֹוֵעד ּבְ  ּכֵ
ּלֹא   :ָהֶרֶגל ֹקֶדם ְלַגֵלחַ  ָיכֹול ָהָיה ׁשֶ

ֶרֶגל ָהא. ד ל ּדְ ים ְגֵזַרת ְמַבּטֵ ֹלׁשִ ָאר, ׁשְ ׁשְ . ֵמִתים ּבִ
ָאִבי ֲאָבל ָאסּור, ְוִאּמוֹ  וּבְ ְגֲערוּ  ַעד ׁשֶ ּיִ , ֲחֵבָריו ּבוֹ  ׁשֶ
ַגע ֲאִפלוּ  ל ֵאינוֹ , יֹום' ל ְלַאַחר ָהֶרֶגל ּבוֹ  ּפָ   :ְמַבּטֵ

ֵמי ֶאָחד ָחל ִאם. ה ִביִעי חּוץ, ָהֲאֵבלּות ִמּיְ ְ , ֵמַהׁשּ
ֶעֶרב ר, ָהֶרֶגל ּבְ ס ֻמּתָ ּנוּ  ְוֹלא, ְלַכּבֵ ׁשֶ . ַהַלְיָלה ַעד ִיְלּבְ
ֵהר ְוטֹוב ס ִלּזָ ֵדי, ֲחצֹות ַאַחר ַעד ִמְלַכּבֵ ֵהא ּכְ ּיְ ר ׁשֶ  ִנּכָ

ֵני ּפְ ּמִ ס הּוא ָהֶרֶגל ׁשֶ  ַעד ָאסּור, ִלְרֹחץ ֲאָבל. ְמַכּבֵ
יִרין ְוֵישׁ . ַהַלְיָלה ִפַלת ַאַחר ִלְרֹחץ ַמּתִ ְנָחה ּתְ , ַהּמִ
ָכה ָסמּוךְ    ,ַלֲחׁשֵ

ָנה ֹראשׁ . ו ָ ּפּוִרים ְויֹום ַהׁשּ ְרָגִלים ּוִביםֲחשׁ  ַהּכִ ל ּכִ  ְלַבּטֵ
  :ָהֲאֵבלּות

ָעה ָנַהג. ז ַסח ִלְפֵני ַאַחת ׁשָ ָעה אֹוָתהּ , ַהּפֶ  ֲחׁשּוָבה ׁשָ
ז ַסח ְיֵמי' ְוח', ּכְ ִלים, ו"ט ֲהֵרי ַהּפֶ  ו"ט ֲעֵליֶהם ּוַמׁשְ

  :ֲאֵחִרים

ָעה. ח ְבָעה ֲחׁשּוָבה ֲעֶצֶרת ִלְפֵני ַאַחת ׁשָ ׁשִ , ַוֲעֶצֶרת. ּכְ
יוָ  ִאם ןּכֵ נֹות ִהְקִריב ֹלא ׁשֶ ֲעֶצֶרת ֲעֶצֶרת ָקְרּבָ  לוֹ  ֵישׁ  ּבַ

לּוִמין ׁשְ ל ּתַ ְבָעה ּכָ ְבָעה ָחׁשּוב, ׁשִ ׁשִ , ד"י ֲהֵרי, ּכְ
ִלים ִני ְויֹום, ֲאֵחִרים ז"ט ֲעֵליֶהם ּוַמׁשְ ל ׁשֵ  ֲעֶצֶרת ׁשֶ

  :ז"ַהט ְלִמְנַין עֹוֶלה

ָעה. ט ָנה ֹראשׁ  ִלְפֵני ַאַחת ׁשָ ָ טְ  ַהׁשּ ּנוּ  ָלהּבָ  ְגֵזַרת ִמּמֶ
ְבָעה ֵני, ׁשִ ָנה ֹראשׁ  ִמּפְ ָ ל' ל ּוְגֵזַרת, ַהׁשּ ּנוּ  ְמַבּטֵ  ִמּמֶ

ּפּוִרים יֹום ּפּוִרים יֹום ֶעֶרב ּוְמַגֵלחַ , ּכִ ין ְוהּוא. ּכִ  ַהּדִ
ה ֵמתוֹ  ְלקֹוֵבר ֹלׁשָ ׁשְ ֵרי ּבִ ִתׁשְ ְמַגֵלחַ , ּבְ ֶעֶרב ׁשֶ  יֹום ּבְ

ּפּוִרים   :ַהּכִ

ָעה. י ּפּוִרים יֹום ִלְפֵני ַחתאַ  ׁשָ ֵטָלה ַהּכִ ּנוּ  ּבְ  ְגֵזַרת ִמּמֶ
ֵני' ז ּפּוִרים יֹום ִמּפְ ל' ל ּוְגֵזַרת, ּכִ ּנוּ  ְמַבּטֵ , ֶהָחג ִמּמֶ

ֶעֶרב ּוְמַגֵלחַ    :ֶהָחג ּבְ

ָעה. יא ִמיִני, ד"י ֲהֵרי, ְוֶהָחג ֶהָחג ִלְפָני ַאַחת ׁשָ  ּוׁשְ
ְבָעה ֲעֶצֶרת ִני ְויֹום, א"כ ֲהֵרי, ׁשִ ל ׁשֵ ִמיִני ׁשֶ  ׁשְ
ִלים, ב"כ ֲהֵרי, ֲעֶצֶרת   :ֲאֵחִרים' ח ֲעֵליֶהם ּוַמׁשְ

ָעה ֵמתוֹ  ֶאת ַהקֹוֵבר. יב  אֹוָתהּ , ָהֶרֶגל ִלְפֵני ַאַחת ׁשָ
ָעה י ֲחׁשּוִבים ְוָהֶרֶגל ׁשָ ד, ד"ּכְ  לוֹ  ֵישׁ  ָהֶרֶגל ַאַחר ּוִמּיָ
ין בּועַ  ּדִ י ׁשָ ִליׁשִ ב ְלִעְנָין ׁשְ ּיֹוׁשֵ ְמקֹומוֹ  ׁשֶ  ְוֵאינוֹ  ּבִ

ר   :ְמַדּבֵ

ְמקֹומֹות. יג ין ּבִ עֹוׂשִ ֵני ׁשֶ ת ִמי, טֹוב יֹום ׁשְ ּמֵ  לוֹ  ׁשֶ
יֹום ֵמת ִני טֹוב ּבְ הּוא ׁשֵ ל ָהַאֲחרֹון טֹוב יֹום ׁשֶ ַסח ׁשֶ  ּפֶ
ל אוֹ  יֹום אוֹ , ַחג ׁשֶ ִני טֹוב ּבְ ל ׁשֵ  ּוְקָברוֹ , ֲעֶצֶרת ׁשֶ
ּיֹום ּבוֹ  ִני טֹוב ְויֹום הֹוִאיל, ּותֲאֵבל ּבוֹ  נֹוֵהג, ּבַ  ׁשֵ

ְבֵריֶהם הּוא ִראׁשֹון יֹום ַוֲאֵבלּות, ִמּדִ  ִמיָתה יֹום ׁשֶ
ל ּוְקבּוָרה ֶחה, ּתֹוָרה ׁשֶ ה ִיּדָ ל ֲעׂשֵ ְבֵריֶהם ׁשֶ ֵני ּדִ  ִמּפְ
ה ל ֲעׂשֵ יֹום ֵמת ִאם ֲאָבל. ּתֹוָרה ׁשֶ ִני טֹוב ּבְ ל ׁשֵ  ׁשֶ
ָנה ֹראשׁ  ָ יּ  ּבוֹ  ְוָקְברוּ , ַהׁשּ , ֲאֵבלּות ּבוֹ  נֹוֵהג ֵאינוֹ , ֹוםּבַ
ֵני ְ ׁשּ ִמים ׁשֶ יֹום ַהּיָ ה. ֵהם ָאֹרךְ  ּכְ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ

ְבָעה ׁשִ ים ֵמִתים ּבְ ֹפָרׁשִ ּתֹוָרה ַהּמְ ּכֵֹהן ּבַ ֵמא ׁשֶ , ָלֶהם ִמּטָ
הֹוִסיפוּ  אֹוָתם ֲאָבל ְדִאיָתא ֲעֵליֶהם ׁשֶ ִסיָמן ּכִ , ד"שע ּבְ
ָנן ָלאאֶ  ֲאֵבלּוָתם ֵאין ַרּבָ  נֹוֵהג ֵאינוֹ  ְלִפיָכךְ , ִמּדְ

ׁשּום ֲאֵבלּות ֲעֵליֶהם אֹוָתם ַוֲאִפלוּ . טֹוב יֹום ּבְ  ּבְ
ָאַמְרנוּ  ּנֹוֵהג ׁשֶ יֹום ֲאֵבלּות ׁשֶ ִני טֹוב ּבְ . קֹוֵרעַ  ֵאינוֹ , ׁשֵ
ּלֹא נֹוֲהִגין ְוָהעֹוָלם ל ׁשֶ יֹום ְלִהְתַאּבֵ ִני טֹוב ּבְ ל ׁשֵ  ׁשֶ
  :ּוְקבּוָרה ִמיָתה יֹום הּוא ֲאִפלוּ , ֵמת םׁשוּ  ַעל ָגֻלּיֹות
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ֶעֶרב ֵמת לוֹ  ֵמת. יד א ְוִנְתָיֵרא, טֹוב יֹום ּבְ ּמָ  ֹלא ׁשֶ
יק עֹוד ְלָקְברוֹ  ַיְסּפִ  ּכֹוָכִבים ְלעֹוְבֵדי ּוְמָסרוֹ , יֹום ִמּבְ

ּיֹוִליכּוהוּ  יָון, ְלָקְברוֹ  ׁשֶ הֹוִציאּוהוּ  ּכֵ ָסה ֵמָהִעיר ׁשֶ  ְוִנְתּכַ
ָעה הּוא ְוִאם, ֲאֵבלּות ָעָליו ָחָלה ַהְקרֹוִבים יֵמֵעינֵ   ׁשָ
ְטָלה, ֲאֵבלּות ּבוֹ  ְוָנַהג, ָהֶרֶגל ֹקֶדם ַאַחת  ְגֵזַרת ָלהּ  ּבָ

ְבָעה י ַעל ַאף ׁשִ ר ּפִ ְקּבַ ּנִ יֹום ׁשֶ   :טֹוב ּבְ
  יז

 ת סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , בשבת אבלות דיני

ת. א ּבָ ְבָעה ְלִמְנַין ְועֹוֶלה לּותֲאבֵ  ַמְפִסיק ֵאינוֹ  ׁשַ , ׁשִ
ֲהֵרי יֵני ְקָצת ׁשֶ ַהְינוּ , ּבוֹ  נֹוֲהִגים ֲאֵבלּות ּדִ ָבִרים ּדְ  ּדְ

ִצְנָעא ּבְ ֵהם ׁשֶ ִמישׁ : ׁשֶ ׁשְ ה ּתַ ּטָ ָבִרים ֲאָבל. ּוְרִחיָצה ַהּמִ  ּדְ
ַפְרֶהְסָיא ּבְ ַהְינוּ  ׁשֶ , ִמְנָעָליו ְוִלְלּבֹשׁ , ֲעִטיָפתוֹ  ְלָהִסיר ּדְ

ה ףְוִלְזקֹ  ּטָ ָתהּ  ַהּמִ ִפּיָ ּלֹא, ִמּכְ ֶגד ִלְלּבֹשׁ  ְוׁשֶ , ָקרּועַ  ּבֶ
 ִקְרעוֹ  ַמֲחִזיר ְלַהֲחִליף לוֹ  ֵאין ְוִאם, ַמֲחִליפוֹ  ֶאָלא

ָבר ָהֵוי ּתֹוָרה ְוַתְלמּוד, ְלַאֲחָריו ִצְנָעא ּדָ ּבְ  ֲאָבל, ׁשֶ
ה ַלֲחֹזר ָרׁשָ יָון, ַהּפָ ב ּכֵ ַחּיָ ִלים ָאָדם ׁשֶ ָרשִׁ  ְלַהׁשְ  ּיֹוָתיוּפָ
ּבּור ִעם קֹוֵרא ָהֵוי, ַהּצִ ַמע ֶאת ּכְ ר ׁשְ  ָקְראוּ  ְוִאם. ּוֻמּתָ
ִאם, ַלֲעלֹות ָצִריךְ , ַלּתֹוָרה ַלֲעלֹות ָהָאֵבל ֶאת  ָהָיה ׁשֶ

ָבר ָהָיה ִנְמָנע ל ּדָ ְרֶהְסָיא ׁשֶ נוּ , ּפַ ם ְוַרּבֵ  קֹוִרים ָהיוּ  ּתָ
ָכל אֹותוֹ  ַעם ּבְ י ּפַ ִליׁשִ  ְוֹלא ֵבלּותאֲ  ּבוֹ  ְוֵאַרע, ׁשְ
ן ְקָראוֹ  יָון ְוָאַמר ֵמַעְצמוֹ  הּוא ְוָעָלה, ַהַחּזָ ֻהְרַגל ּכֵ  ׁשֶ

י ִלְקרֹותוֹ  ִליׁשִ ָכל ׁשְ ת ּבְ ּבָ ֵאינוֹ  ָהרֹוָאה, ׁשַ  עֹוֶלה ׁשֶ
ִביל אֹוֵמר ׁשְ ּבִ ָבִרים ְוָהֵוי, ִנְמָנע הּוא ֲאֵבלּות ׁשֶ ל ּדְ  ׁשֶ

ְרֶהְסָיא   :ּפַ

ה ְגָרַרּתוּ . ב ת, ִלְסִטים ָרגּוהוּ הֲ  אוֹ  ַחּיָ ּבָ  ִנְתָיֵאשׁ  ּוְבׁשַ
יָון, ִמְלַבֵקשׁ  ְדָבִרים ּכֵ ִצְנָעא ּדִ ּבְ ת נֹוֵהג ׁשֶ ּבָ ׁשַ  עֹוֶלה ּבְ

  :ֶאָחד ְליֹום לוֹ 

 תא סימן

  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , המועד בחל הנוהגים דברים

יִחין ֵאין. א ה ֶאת ַמּנִ ּטָ ְרחֹוב ַהּמִ ֹחל ּבָ  ּלֹאשֶׁ , ַהּמֹוֵעד ּבְ
ד ֶאת ְלַהְרִגיל ָאסּור, ַהֶהְסּפֵ ד ֶאת ְלַהְרִגיל ׁשֶ  ַהֶהְסּפֵ

ֹחל ְלִמיד ִלְכבֹוד ֶאָלא, ַהּמֹוֵעד ּבְ  ֵאין ְלִפיָכךְ , ָחָכם ּתַ
ת מֹוִליִכין ֹחל ַהְקָברֹות ְלֵבית ַהּמֵ  ַעד, ַהּמֹוֵעד ּבְ
ְהֶיה ּיִ ל ׁשֶ ן ְמֻתָקן ַהֶקֶבר ּכָ   :ּוְמֻזּמָ

ֹחל ןקֹוְרִעי ֵאין. ב הּוא ִמי ֶאָלא ַהּמֹוֵעד ּבְ ב ׁשֶ  ַחּיָ
ְדִאיָתא ִלְקֹרעַ  ִסיָמן ּכִ ֵאינוֹ  ִמי ֲאָבל, מ"ש ּבְ ב ׁשֶ , ַחּיָ
ֵני ִלְקֹרעַ  ְורֹוֶצה בֹוד ִמּפְ   :ָאסּור, ַהּכָ

ַמע. ג ֹחל ׁשָ מּוָעה ַהּמֹוֵעד ּבְ ב, ְקרֹוָבה ׁשְ   :ִלְקֹרעַ  ַחּיָ

ֵתף חֹוְלִצין ֵאין. ד ּמוֹ  ּכָ  ֶאָלא ּבוֹ  ַמְבִרין ְוֵאין, ֵעדּבַ
ל ְקרֹוָביו ין ְוהּוא. ַמְבִרין, ַהְקרֹוִבים ֲאָבל, ֵמת ׁשֶ  ַהּדִ
ה ְבִרין. ֹחֶדשׁ  ְוֹראשׁ  ּופּוִרים ַלֲחֻנּכָ ּמַ  ַמְבִרין ֵאין, ּוְכׁשֶ
יֹום ֲאָבל, ְזקּופֹות ִמּטֹות ַעל ֶאָלא  ֲאִפלוּ , טֹוב ּבְ
יֹום ִני טֹוב ּבְ  ְוֹלא חֹוְלִצין ְוֹלא ןקֹוְרִעי ֵאין, ׁשֵ

 ְלתֹוךְ  ֶהָחָכם ַעל ַהּכֹל ַמְבִרין ַהּמֹוֵעד ּוְבֹחל, ַמְבִרין
ֶדֶרךְ , ָהְרחֹוב ְבִרין ּכְ ּמַ ַהּכֹל, ַהְקרֹוִבים ֶאת ׁשֶ  ׁשֶ

ְקרֹוָביו   :ּכִ

ים. ה ֹחל ָנׁשִ ַהְינוּ , ְמַעּנֹות ַהּמֹוֵעד ּבְ ָלן ּדְ ּכֻ  עֹונֹות ׁשֶ
ַאַחת חֹותְמטַ  ֹלא ֲאָבל, ּכְ ַהְינוּ , ּפְ ף ְלַהּכֹות ּדְ  ַעל ּכַ

ף ֹראשׁ . ּכַ ה, ֹחֶדשׁ  ּבְ חֹות ְמַעּנֹות, ּופּוִרים ֲחֻנּכָ , ּוְמַטּפְ
ַהְינוּ , ְמקֹוְננֹות ֹלא ֲאָבל ַאַחת ּדְ ֶרת ׁשֶ  ְוֻכָלן ְמַדּבֶ

ר. ַאֲחֶריהָ  עֹונֹות ת ִנְקּבַ  ְוֹלא ְמַעּנֹות ֹלא, ַהּמֵ
חֹות ַעְלָמא יַנשׁ ְלאִ  ִמֵלי ְוָהֵני, ְמַטּפְ  ְלַתְלִמיד ֲאָבל, ּדְ

ין, ָחָכם ֹחל ּבֵ ין ַהּמֹוֵעד ּבְ ֹראשׁ  ּבֵ ה, ֹחֶדשׁ  ּבְ  ֲחֻנּכָ
ן ּוְמקֹוְננֹות ְמַעּנֹות, ּופּוִרים ַדְרּכָ ֹחל ּכְ  ִמֵלי ְוָהֵני, ּבַ
ָפָניו ּלֹא ֲאָבל, ּבְ ָפָניו ׁשֶ מּוָעה ְויֹום. ֹלא, ּבְ  ֲאִפלוּ , ׁשְ
ְבָפָניו, ְרחֹוָקה ֵמי ּכִ   :ּדְ
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ת ַעל אֹוְמִרים. ו ין ִצּדּוק ַהּמֵ ישׁ  ַהּדִ ן, ְוַקּדִ ַדְרּכָ  ְוֵכן. ּכְ
יֹום ִני טֹוב ּבְ יֹום ֲאָבל, ׁשֵ יָון, ִראׁשֹון טֹוב ּבְ ֵאין ּכֵ  ׁשֶ

ת ִמְתַעְסִקים ּמֵ   :אֹותוֹ  אֹוְמִרים ֵאין ּבַ

 ֵאינוֹ , ּפּוִרים ּבוֹ  ּוָפַגע, ּפּוִרים ֹקֶדם ֵמת לוֹ  ֵמת. ז
ל, ָהֲאֵבלּות ַמְפִסיק , ּבוֹ  נֹוֵהג ֲאֵבלּות ֵאין ָמקֹום ּוִמּכָ

י ֹלא ט ְוֹלא ד"ּבְ ָבִרים ֶאָלא, ו"ּבְ ִצְנָעא ּדְ ּבְ , נֹוֵהג ׁשֶ
ב ֹלחַ  ְוַחּיָ י ַעל ְוַאף. ָמנֹות ִלׁשְ ֵאינוֹ  ּפִ ל ׁשֶ ֶהם ִמְתַאּבֵ , ּבָ

ְנַין לוֹ  עֹוִלים ְבָעה ִמּמִ ִ מוֹ , ַהׁשּ ת ּכְ ּבָ   :ׁשַ

 תב סימן
  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , ורחוקה קרובה שמועה דין

ָאה ִמי. א ּבָ מּוָעה לוֹ  ׁשֶ ת ׁשְ ּמֵ תֹוךְ  ִאם, ָקרֹוב לוֹ  ׁשֶ  ּבְ
מּוָעה ִהִגיָעה יֹום' ל ְ  ֲהֵרי, ַעְצמוֹ ' ל יֹום ֲאִפלוּ , ַהׁשּ
מּוָעה זוֹ  ב ְקרֹוָבה ׁשְ ְבָעה ִלְנֹהג ְוַחּיָ  ֲאֵבלּות ְיֵמי ׁשִ

מּוָעה ִהִגיעַ שֶׁ  ִמּיֹום ְ  יֹום' ל ּומֹוֶנה ְוקֹוֵרעַ , ַהׁשּ
ָאר ִעם ְלִתְסּפֶֹרת ָבִרים ׁשְ ָללוֹ . ּדְ ל ּכְ ָבר ׁשֶ  יֹום, ּדָ
מּוָעתוֹ  יֹום ַהְקרֹוָבה ׁשְ ַמע ְוִאם. ַהְקבּוָרה ּכְ ' ל ִמּיֹום ׁשָ
ָעה ֶאָלא ִלְנֹהג ָצִריךְ  ֵאין, ָוֵאיָלךְ  ָנא ֹלא, ַאַחת ׁשָ  ׁשְ
ַמע ּיֹום ׁשָ ָנא ֹלא ּבַ ַמע ׁשְ ַלְיָלה ׁשָ ִאם, ּבַ ַמע ׁשֶ  ׁשָ

ַלְיָלה ַלְיָלה ֲאֵבלּות ִמְקָצת ְוָנַהג ּבַ ָעה ּבַ , ַאַחת ׁשָ
ַמע ַוֲאִפלוּ , לוֹ  עֹוֶלה  ִמֵלי ְוָהֵני. ְוִאּמוֹ  ָאִביו ַעל ׁשָ
ְבָעה ְגֵזַרת ְלִעְנַין ים ְגֵזַרת ְלִעְנַין ֲאָבל, ׁשִ ֹלׁשִ , ׁשְ
ִתְסּפֶֹרת ּמוֹ ְואִ  ָאִביו ַעל נֹוֵהג ְגֲערוּ  ַעד ּבְ ּיִ  ּבוֹ  ׁשֶ

ִגיעַ  ַעד ּוְבִגהּוץ, ֲחֵבָריו ּיַ  ְוֵכן, ּבוֹ  ְוִיְגֲערוּ  ָהֶרֶגל ׁשֶ
ֵאַלת ׁשְ לֹום ּבִ ֵנס ׁשָ ה ְלֵבית ְוִלּכָ ּתֶ ׁשְ  ִמּיֹום ּומֹוֶנה, ַהּמִ
מּוָעה ִמּיֹום ְוֹלא ִמיָתה ָאה ִאם ְלִפיָכךְ . ׁשְ  לוֹ  ּבָ

מּוָעה  נֹוֵהג ֵאינוֹ , ֹחֶדשׁ  ב"י ְלַאַחר ְוִאּמוֹ  וָאִבי ַעל ׁשְ
ְגֵזַרת ַאף ֶאָחד יֹום ֶאָלא   :'ל ּבִ

ֹוֵמעַ . ב מּוָעה ַהׁשּ ל ִלְנֹהג ָצִריךְ  ֵאין, ְרחֹוָקה ׁשְ ין ּכָ  ּדִ
ּיוֹ  ֶאָלא, ֲאֵבלּות ֲחִליַצת ּדַ  ֹלא ָצִריךְ  ְוֵאין, ִמְנָעל ּבַ
ת ְוֹלא ֲעִטיָפה ִפּיַ ה ּכְ ּטָ ְמָלאָכה רּוֻמתָּ , ַהּמִ  ְרִחיָצה, ּבִ
ִמישׁ  ְוִסיָכה ה ְוַתׁשְ ּטָ  לוֹ  ֵאין ְוִאם, ּתֹוָרה ּוְבַתְלמּוד ַהּמִ

ַרְגָליו ִמְנָעִלים ְכֶפה ָצִריךְ  ּבְ ּיִ תוֹ  ׁשֶ  ַיֲעֹטף אוֹ  ִמּטָ
ִריךְ , ֹראׁשוֹ  ּצָ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ּיַ ה ׁשֶ ר ַמֲעׂשֶ ּכָ ּנִ ה ּבוֹ  ׁשֶ עֹוׂשֶ  ׁשֶ
ּום ּתֹוָרה עֹוֵסק ָיההָ  ְוִאם, ֲאֵבלּות ִמׁשּ ְמָלאָכה אוֹ  ּבַ , ּבִ

ָהָיה אוֹ  מּוָעה לוֹ  ּוָבָאה, ְוָסךְ  רֹוֵחץ ׁשֶ  ַמְפִסיק, ׁשְ
ָעה ּום ַאַחת ׁשָ ָידוֹ  ְלַמה ְוחֹוֵזר, ֲאֵבלּות ִמׁשּ ּבְ ֶ  ֲאָבל, ׁשּ
ִפִלין ָלבּושׁ  ָהָיה ִאם ל, ְלָחְלָצן ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ּתְ  ּוִמּכָ

ֶהְפֵסק ֲאֵבלּות ְיֵדי יֹוֵצא ֵאינוֹ  ָמקֹום  ְוָצִריךְ , ֶזה ּבְ
ה ֲעׂשֶ ּיַ ה ׁשֶ ר ַמֲעׂשֶ ּכָ ּנִ ה ׁשֶ עֹוׂשֶ ּום ׁשֶ גֹון, ֲאֵבלּות ִמׁשּ  ּכְ
ת אוֹ  ִמְנָעל ֲחִליַצת ִפּיַ ה ּכְ ּטָ ָחָדא ּוִמיהוּ , ַוֲעִטיָפה ַהּמִ  ּבְ

  :ָסֵגי

מּוָעה ַעל ַמְבִרין ֵאין. ג   :ְרחֹוָקה ׁשְ

, ְוִאּמוֹ  ָאִביו ְוַעל, ְרחֹוָקה מּוָעהשְׁ  ַעל קֹוְרִעין ֵאין. ד
  :ְלעֹוָלם קֹוֵרעַ 

ֹוֵמעַ . ה מּוָעה ַהׁשּ ת ׁשְ ּבָ ׁשַ ֶרֶגל אוֹ  ּבְ ת ּוְלמֹוָצֵאי, ּבָ ּבָ  ׁשַ
ית ְוֶרֶגל , ֶאָחד יֹום ֶאָלא נֹוֵהג ֵאינוֹ , ְרחֹוָקה ַנֲעׂשֵ

ת ּבָ ְדָבִרים ָאסּור ְוֶרֶגל ּוְבׁשַ ל ּבִ   :ִצְנָעא ׁשֶ

מּוָעה ֹוֵמעַ ַהשּׁ . ו ת ְרחֹוָקה ׁשְ ּבָ ׁשַ ֶרֶגל אוֹ  ּבְ  ֵאינוֹ , ּבָ
ָבִרים ֲאִפלוּ  נֹוֵהג ִצְנָעא ּדְ ּבְ ת ּוְלמֹוָצֵאי, ׁשֶ ּבָ  ְוֶרֶגל ׁשַ
ָעה נֹוֵהג   :ְוַדּיוֹ , ַאַחת ׁשָ

ֹוֵמעַ . ז מּוָעה ַהׁשּ ת ְקרֹוָבה ׁשְ ּבָ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ַ  לוֹ  עֹוָלה ַהׁשּ
י יֹום ֵליהּ  ַוֲהָוה, ֵרעַ קוֹ  ּוְלָמָחר, ֶאָחד ְליֹום ִ ׁשּ  ׁשִ

ִביִעי   :ַלֲאֵבלּות ׁשְ

ָרה. ח ַמע ַהֻסּכֹות ַחג ַאַחר ָיִמים ֲעׂשָ ת ׁשָ ּמֵ  ֵמת לוֹ  ׁשֶ
ֶעֶרב י ַעל ַאף, ֶהָחג ּבְ ִאם ּפִ ָעה ִנְמֶנה ׁשֶ  ִלְפֵני ַאַחת ׁשָ
ְבַעת' ז ֶהָחג ִמיִני ְויֹום ֶהָחג ְיֵמי ְוׁשִ , א"כ ֲעֶצֶרת ׁשְ
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ã 

 יז
 יז

רָ  ין ָלֶזה ֵאין, א"ל ֲהֵרי ֲאֵחִרים ָיִמים הַוֲעׂשָ מּוָעה ּדִ  ׁשְ
ין ֶאָלא, ְרחֹוָקה מּוָעה ּדִ ֵאין, ְקרֹוָבה ׁשְ  עֹוֶלה ָהֶרֶגל ׁשֶ

ּלֹא ְלִמי ָלל לוֹ  ֹקֶדם ֲאֵבלּות ָנַהג ׁשֶ ן ְוָכל, ּכְ ּכֵ  ְלִמי ׁשֶ
ּלֹא ת יֹוֵדעַ  ָהָיה ׁשֶ ּמֵ   ֵמת לוֹ  ׁשֶ

ַמע. ט י ׁשָ ּתֵ מּועוֹ  ׁשְ יֹום ְרחֹוקֹות תׁשְ  ֵאינוֹ , ֶאָחד ּבְ
תוּ  אוֹ , ְקרֹובֹות ָהיוּ . ֶאָחד יֹום ֶאָלא ֲעֵליֶהן נֹוֵהג ּמֵ  ׁשֶ
ֵני לוֹ  ֶאָחד ֵמִתים ׁשְ יֶהם מֹוֶנה, ּכְ ּתֵ ֶאָחד ִלׁשְ ְבָעה ּכְ  ׁשִ

ים ֹלׁשִ ַמע. ּוׁשְ ִני מֹוֶנה, ְלָמָחר ְוָלֶזה ַהּיֹום ְלֶזה ׁשָ ֵ  ַלׁשּ
מּוָעה ִמּיֹום ים ְבָעהשִׁ , ׁשְ ֹלׁשִ   :ּוׁשְ

ַמע. י מּוָעה ׁשָ ת ְקרֹוָבה ׁשְ ּבָ ׁשַ יָון, ָהֶרֶגל ֶעֶרב ּבְ  ּכֵ
ְדָבִרים ִצְנָעא ּדִ ּבְ ת אֹותוֹ  לוֹ  עֹוֶלה, נֹוֵהג ׁשֶ ּבָ  ִלִמְנַין ׁשַ
ְבָעה   :ׁשִ

ֵלל ִמי. יא ִהְתּפַ ַבר ׁשֶ ַמע, הּוא יֹום ַוֲעַדִין ַעְרִבית ּכְ  ְוׁשָ
מּוָעה  ֵאינוֹ  יֹום ְואֹותוֹ , ָמָחר ִמּיֹום מֹוֶנה, ְקרֹוָבה ׁשְ
  :לוֹ  עֹוֶלה

ת ִמי. יב ּמֵ  חֹוָבה ֵאינוֹ , לוֹ  נֹוַדע ְולא ֵמת לוֹ  ׁשֶ
ֹיאְמרוּ  ָאִביו ַוֲאִפלוּ , לוֹ  ׁשֶ : ֶנֱאַמר ֶזה ְוַעל, ְוִאּמוֹ  ּבְ
ה מֹוִציא ּבָ ִסיל הּוא ּדִ ר ּכְ ת ְלַהְזִמינוֹ  ּוֻמּתָ  ִלְסֻעּדַ
ּוִאיןְונִ  ֵארּוִסין ְמָחה ְוָכל ׂשּ יָון, ׂשִ ֵאינוֹ  ּכֵ . יֹוֵדעַ  ׁשֶ
ֵקר לוֹ  ֵאין, ָעָליו ׁשֹוֵאל ִאם ִמיהוּ   ַחי: ְולֹוַמר ְלׁשַ
ֱאַמר, הּוא ּנֶ ַבר: ׁשֶ ֶקר ִמּדְ ְרָחק ׁשֶ   :ּתִ

 תג סימן
  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , עצמות המלקט דיני

ל אוֹ , ָאִביו ַעְצמֹות ַהְמַלֵקט. א אָ  ׁשֶ  ְקרֹוִבים רׁשְ
ִלים ְתַאּבְ ּמִ ל, ֲעֵליֶהם ׁשֶ ל ֲעֵליֶהם ִמְתַאּבֵ לוֹ  ַהּיֹום ּכָ , ּכֻ

ָכל ָבִרים ּבְ ָאֵבל ַהּנֹוֲהִגים ַהּדְ ת, ּבְ ְכִפּיַ ה ּבִ ּטָ  ַהּמִ
ל ּוְנִעיַלת ָהֹראשׁ  ַוֲעִטיַפת ִמישׁ  ַהַסְנּדָ ה ְוַתׁשְ ּטָ  ַהּמִ
ל ֵאין ְוָלֶעֶרב, ְוִסיָכה ּוְרִחיָצה  ֲאִפלוּ , ֲעֵליֶהם ִמְתַאּבֵ

ְסִדינוֹ  לוֹ  ְצרּוִרים ָכה, ּוְמַלֵקט עֹוֵמד ָהָיה. ּבִ , לוֹ  ְוָחׁשְ
ר ּיֹום ֻמּתָ ְלַאֲחָריו ּבַ  אֹוָתם ְמַלְקִטין ֵאין ְלִפיָכךְ . ׁשֶ
ָכה ָסמּוךְ  ֵדי, ַלֲחׁשֵ ּלֹא ּכְ ּלֹא ִנְמָצא ִיְהֶיה ׁשֶ ל ׁשֶ  ִהְתַאּבֵ
  :ָאִביו ַעְצמֹות ִלקּוט ַעל

קֹוֵרעַ  לכָּ . ב ַעת ָעָליו ׁשֶ ׁשְ  ָעָליו קֹוֵרעַ , ִמיָתתוֹ  ּבִ
ַעת ׁשְ ֵאינוֹ  ְוָכל. ֲעָצמֹות ִלקּוט ּבִ ַעת ִמְתַאֶחה ׁשֶ ׁשְ  ּבִ
ַעת ִמְתַאֶחה ֵאינוֹ , ִמיָתתוֹ  ׁשְ   :ֲעָצמֹות ִלקּוט ּבִ

ׁשּוָרה ֲעֵליֶהם עֹוְמִדין ֵאין, ֲעָצמֹות. ג  אֹוְמִרים ֲאָבל, ּבְ
ְנחוּ  ֲעֵליֶהם ֶחֶבר ֲעֵליֶהם ַמְבִרין ְוֵאין. ְלַעְצָמם ִמיןּתַ  ּבְ

ֵביתוֹ  ֲעֵליֶהם ַמְבִרין ֲאָבל, ִעיר  אֹוְמִרים ְוֵאין. ּבְ
  :ִקלּוִסין ֲעֵליֶהם אֹוְמִרים ֲאָבל, ּוְנִהי ִקיָנה ֲעֵליֶהם

ּמֹוֵעד ָאִביו ַעְצמֹות ְמַלְקִטין ֵאין. ד  ָצִריךְ  ְוֵאין, ּבַ
אָ  ַעְצמֹות לֹוַמר   :ְקרֹוִבים רׁשְ

ַמע. ה ַהּיֹום ׁשָ הּוא ִמְקרֹוָביו ֶאָחד ַעְצמֹות ִלְקטוּ  ׁשֶ  ׁשֶ
ל י ַעל ַאף, ֲעֵליֶהם ִמְתַאּבֵ ּלֹא ּפִ ם ָהָיה ׁשֶ ל, ׁשָ  ִמְתַאּבֵ
  :ֲעֵליֶהם

 ֶאת ַמְפִסיִקין ְוֹלא ָהֲעָצמֹות ֶאת ְמָפְרִקין ֵאין. ו
  :ַהִגיִדים

ְכֶלה ָלאאֶ  ֵאינוֹ  ֲעָצמֹות ִלקּוט. ז ּיִ ֶ ר ִמׁשּ ׂשָ ָלה, ַהּבָ  ּכָ
ר ׂשָ ֶרת ַהּצּוָרה ֵאין, ַהּבָ ֲעָצמֹות ִנּכֶ  ָיכֹול ְלִפיָכךְ , ּבָ
ָידוֹ  ְלַלֵקט י ַעל ְוַאף, ְוִאּמוֹ  ָאִביו ַעְצמֹות ּבְ  ֵכן ּפִ
ָבר ָנכֹון ּלֹא ַהּדָ י ֵמַהִהיא, ַעְצמוֹ  הּוא ִיְלְקֵטם ׁשֶ ַרּבִ  ּדְ

ר ֱאִליֶעֶזר   :ְבָסמּוךְ דִּ  ָצדֹוק ּבַ

ֵני ַעְצמֹות ָאָדם ְמַלֵקט. ח ֶאָחד ֵמִתים ׁשְ ֹראשׁ  ּכְ  ּבְ
אן ֲאַפְרְסָקל אן ֲאַפְרְסָקל ּוְבֹראשׁ , ִמּכָ ְבֵרי, ִמּכָ י ּדִ  ַרּבִ

ן יֹוָחָנן ל ֲאַפְרְסָקל סֹוף: אֹוֵמר א"ר. נּוִרי ּבֶ , ְלִהְתַעּכֵ
ל ֲעָצמֹות ְוסֹוף ֵני ַעְצמֹות ְוִנְמְצאוּ , ְלִהְתַעּכֵ  ֵמִתים ׁשְ

ל ְונֹוְתִנין ְמַלְקִטין ֶאָלא, ִמְתָעְרִבים  ְלַעְצמוֹ  ֶאָחד ּכָ
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  אבן העזר ערוך שולחן

ã 

 יז
 יז

ָארֹון ל ּבְ י ָאַמר. ֲאָרִזים ׁשֶ ר ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ךְ : ָצדֹוק ּבַ  ּכָ
א ִלי ָאַמר ַעת ַאּבָ ׁשְ ִחָלה: ִמיָתתוֹ  ּבִ  ִקְברּוִני ִמּתְ

ִבְקָעה  ְוַאל, ֲאָרִזיםבָּ  ּוְתֵנם ַעְצמֹוַתי ְלֹקט ּוְלַבסֹוף, ּבְ
ְלְקֵטם ה ּתִ ָיְדךָ  ַאּתָ ּלֹא, ּבְ זּויֹות ִיְהיוּ  ׁשֶ   :ָעֶליךָ  ּבְ

ר, ֲעָצמֹות ַהְמַלֵקט. ט ּמֵ ת ֶאת ְוַהְמׁשַ  ְוַהּמֹוִליךְ , ַהּמֵ
קֹום אֹוָתם טּור, ְלָמקֹום ִמּמָ ַמע ִמְקִריַאת ּפָ ִפָלה ׁשְ  ּוִמּתְ

ִפִלין ל, ּוֵמַהּתְ ּתֹוָרה ֹותָהֲאמּור ִמְצֹות ּוִמּכָ ין, ּבַ ֹחל ּבֵ  ּבְ
ין ת ּבֵ ּבָ ׁשַ ָנא ֹלא, ּבְ ָנא ֹלא ְקרֹוִבים ַעְצמֹות ׁשְ  ׁשְ

ין, ְרחֹוִקים ַעְצמֹות ְסִפיָנה הּוא ִאם ּבֵ ֶרךְ  אוֹ  ּבִ ּדֶ , ּבַ
ים ְמַלְקִטים ֵהם ִאם ַוֲאִפלוּ   ְלַהְחִמיר ָרָצה ְוִאם. ַרּבִ

ֵני, ַיְחִמיר ֹלא, ַעְצמוֹ  ַעל בֹוד ִמּפְ   :ֲעָצמֹות ּכְ

קֹום ֲעָצמֹות ַהּמֹוִליךְ . י ֵנם ֹלא ֶזה ֲהֵרי, ְלָמקֹום ִמּמָ  ִיּתְ
ק ׂשַ א אוֹ  ּבְ ִדְסִקּיָ יֵחם ּבְ ב ַהֲחמֹור ַעל ְוַיּנִ , ֲעֵליֶהם ְוִיְרּכַ
ֵני ּנֹוֵהג ִמּפְ ֶהם ׁשֶ יֹון ִמְנַהג ּבָ ּזָ ילוֹ  ִאם ֲאָבל, ּבִ  ַמְפׁשִ

יר, ַהֲחמֹור ַעל ַלֲאחֹוָריו ּפִ ֵמי ׁשַ  ִמְתָיֵרא ָהָיה ְוִאם. ּדָ
ֵני ִבים ִמּפְ ר, ְוַהִלְסִטים ַהַגּנָ   :ֻמּתָ

  

  העזר אבן

  ורביה פריה הלכות

 א סימן
 ד"י ּובוֹ , אשה בלא לעמד ושלא, ורביה פריה דיני

  ְסִעיִפים:

ב. א ל ַחּיָ א ָאָדם ּכָ ָ ה ִלׂשּ ָ ֵדי ִאׁשּ . ְוִלְרּבֹות ִלְפרֹות ּכְ
ֵאינוֹ  ִמי ְוָכל ה עֹוֵסק ׁשֶ ְפִרּיָ ה ּבִ ִאּלוּ  ּוְרִבּיָ  ׁשֹוֵפךְ  ּכְ

ִמים מּות ֶאת ּוְמַמֵעט, ּדָ ִכיָנה ְוגֹוֵרם, ַהּדְ ְ ק ַלׁשּ ּלֵ ְסּתַ ּתִ  ׁשֶ
ָרֵאל ׂשְ   :ִמּיִ

ָקה ּוִמי. ד ָחׁשְ ּתֹוָרה ַנְפׁשוֹ  ׁשֶ ֶבן, ּבַ אי ּכְ ִמיד, ַעּזַ , ּתָ
ק הּ  ְוִנְדּבַ ל ּבָ ה אָנשָׂ  ְוֹלא, ָיָמיו ּכָ ָ ָידוֹ  ֵאין, ִאׁשּ , ָעֹון ּבְ
ּלֹא ְוהּוא ר ִיְצרוֹ  ְיֵהא ׁשֶ ּבֵ   :ָעָליו ִמְתּגַ

יָון. ה שׁ  ּכֵ ּיֵ ם, ּוְנֵקָבה ָזָכר ָלָאָדם ׁשֶ ה ִמְצַות ִקּיֵ ִרּיָ  ּפְ
ה ּלֹא ְוהּוא. ּוְרִבּיָ ן ִיְהֶיה ׁשֶ ֵקָבה אוֹ  ָסִריס ַהּבֵ  ַהּנְ

  :ַאְילֹוִנית

יחוּ  ּוֵמתוּ , ּוְנֵקָבה ָזָכר לוֹ  נֹוְלדוּ . ו ִנים ְוִהּנִ  ֶזה ֲהֵרי, ּבָ
ם ה ִמְצַות ִקּיֵ ִרּיָ ה ּפְ ה. ּוְרִבּיָ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ

ָהיוּ  ׁשֶ ֵני ּכְ ִנים ּבְ ִאים ְוָהיוּ , ּוְנֵקָבה ָזָכר ַהּבָ ָכר ּבָ  ִמּזָ
י ַעל ַאף, ּוְנֵקָבה ָכר ּפִ ַהּזָ ן ׁשֶ ּתוֹ  ּבֶ ֵקָבה ּבִ ת ְוַהּנְ  ּבַ

ֵני הֹוִאיל, נוֹ בְּ  ְ ָניו ּוִמׁשּ ִאים ֵהם ּבָ ם ֲהֵרי ּבָ  ִמְצַות ִקּיֵ
ה ִרּיָ ה ּפְ ן לוֹ  ָהיוּ  ִאם ֲאָבל. ּוְרִבּיָ , ּוֵמתוּ , ּוַבת ּבֵ
יחַ  ם ֹלא ֲעַדִין, ּוְנֵקָבה ָזָכר ֵמֶהם ֶאָחד ְוִהּנִ  ִמְצָוה ִקּיֵ

  :זוֹ 

ִנים לוֹ  ָהיוּ . ז ְהיֹותוֹ  ּבָ ר, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּבִ ּיֵ  הּוא ְוִנְתּגַ
ם ֶזה ֲהֵרי, ְוֵהם ִנים לוֹ  ָהיוּ  ִאם ֲאָבל. זוֹ  ִמְצָוה ִקּיֵ  ּבָ

הּוא ׁשֶ ְחֵרר, ֶעֶבד ּכְ ּתַ ם ֹלא, ְוֵהם הּוא ְוִנׁשְ  זוֹ  ִמְצָוה ִקּיֵ
ּיֹוִליד ַעד ְחֵרר ַאַחר ׁשֶ ּתַ ׁשְ ּנִ   :ׁשֶ

י ַעל ַאף. ח ם ּפִ ּיֵ ּקִ ה ׁשֶ ִרּיָ ה ּפְ  ַלֲעֹמד וֹ ל ָאסּור, ּוְרִבּיָ
ֹלא ה ּבְ ָ א ְוָצִריךְ , ִאׁשּ ָ ׂשּ ּיִ ה ׁשֶ ָ ת ִאׁשּ ִנים ּבַ  ֵישׁ  ִאם ּבָ
ק ָידוֹ  ִסּפֵ ה לוֹ  ֵישׁ  ֲאִפּלוּ , ּבְ ּמָ ִנים ּכַ ק ֵאין ְוִאם. ּבָ  ִסּפֵ
ָידוֹ  א ּבְ ָ ה ִלׂשּ ָ ת ִאׁשּ ִנים ּבַ א ּבָ ן ִאם ֶאּלָ  ֵסֶפר ִיְמּכֹר ּכֵ
ִנים לוֹ  ֵאין ִאם, ּתֹוָרה ֵדי ִיְמּכֹר ּבָ א ּכְ ָ ׂשּ ּיִ ה ׁשֶ ָ ת ִאׁשּ  ּבַ
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 יז
 יז

ִנים ִנים לוֹ  ֵישׁ  ִאם ֲאָבל. ּבָ א ִיְמּכֹר ֹלא, ּבָ א ֶאּלָ ָ  ִיׂשּ
ה ָ ֵאיָנהּ  ִאׁשּ ת ׁשֶ ִנים ּבַ ֹלא ַיֲעֹמד ְוֹלא ּבָ ה ּבְ ָ  ְוֵישׁ . ִאׁשּ

ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים ִנים לוֹ  ֵישׁ  ִאם ׁשֶ  ּתֹוָרה ֵסֶפר ִיְמּכֹר ּבָ
ֵדי א ּכְ ָ ׂשּ ּיִ ת הִאשָּׁ  ׁשֶ ִנים ּבַ   :ּבָ

א. ט ה ָאָדם נֹוׂשֵ ּמָ ים ּכַ ר ְוהּוא, ָנׁשִ ֶאְפׁשָ  ְלֵמיַקם ּדְ
ִסּפּוַקְיהוּ  ל. ּבְ  טֹוָבה ֵעָצה ֲחָכִמים ָנְתנוּ  ָמקֹום ּוִמּכָ

ּלֹא א ׁשֶ ָ ים' ִמד יֹוֵתר ָאָדם ִיׂשּ ֵדי, ָנׁשִ יעַ  ּכְ ּגִ ּיַ  ְלָכל ׁשֶ
ֹחֶדשׁ  עֹוָנה ַאַחת נָּ  ּוְבָמקֹום. ּבְ ּלֹא ֲהגוּ ׁשֶ א ׁשֶ ָ א ִלׂשּ  ֶאּלָ
ה ָ אי ֵאינוֹ , ַאַחת ִאׁשּ ַ א ַרׁשּ ָ ה ִלׂשּ ָ  ַעל ַאֶחֶרת ִאׁשּ
ּתוֹ    :ִאׁשְ

נוּ . י ְרׁשֹם ַרּבֵ א ַעל ֶהֱחִרים ּגֵ ּתוֹ  ַעל ַהּנֹוׂשֵ  ֲאָבל. ִאׁשְ
יָבָמה ֲארּוָסה ְוֵכן. ֶהֱחִרים ֹלא ּבִ ָטה ְוֹלא. ּבַ ׁשְ ָנתוֹ  ּפָ ּקָ  ּתַ
ָכל א ֶהֱחִרים ְוֹלא. תָהֲאָרצוֹ  ּבְ  ָהֶאֶלף סֹוף ַעד ֶאּלָ

י   :ַהֲחִמיׁשִ

ָנה ַלֲעׂשֹות טֹוב. יא ּקָ ֲחָרמֹות ּתַ  ִמי ַעל ְוִנּדּוִיים ּבַ
א ָ ׂשּ ּיִ ה ׁשֶ ָ ּתוֹ  ַעל ִאׁשּ   :ִאׁשְ

ע. יב ּבַ ּלֹא ִנׁשְ א ׁשֶ ָ ּתוֹ  ַעל ַאֶחֶרת ִיׂשּ ה, ִאׁשְ ֲהּתָ ר ְוׁשָ  ֶעׂשֶ
ִנים ּלֹא ׁשָ ֵאר, ָיְלָדה ׁשֶ ִסיָמן ִיְתּבָ   :ח"קי ּבְ

ה. יג ָ ה ֵאיָנהּ  ִאׁשּ ה ַעל ְמֻצּוָ ִרּיָ ה ּפְ   :ּוְרִבּיָ

ין. יד א ִמי ּדִ ׂשָ ּנָ ה ׁשֶ ָ ָהה ִאׁשּ הּ  ְוׁשָ ר ִעּמָ ִנים ֶעׂשֶ  ְוֹלא ׁשָ
ֵאר, ָיְלָדה ם ִיְתּבָ   :ׁשָ

 ב סימן
 א"י ּובוֹ , הגונה אשה לו לקח אדם כל שישתדל

  ְסִעיִפים:

א ֹלא. א ָ ה ָאָדם ִיׂשּ ָ שׁ  ִאׁשּ ּיֵ הּ  ׁשֶ סּול ׁשּום ּבָ   :ּפִ

ל. ב חֹות ּכָ ּפָ ׁשְ ֶחְזַקת ַהּמִ רֹות ּבְ ׁשֵ ר ּכְ א ּוֻמּתָ ָ  ֵמֶהם ִלׂשּ
ה ִחּלָ י ַעל ְוַאף. ְלַכּתְ חֹות' ב ָרִאיתָ  ִאם ֵכן ּפִ ּפָ  ִמׁשְ

רֹות ְתּגָ ּמִ זוֹ  זוֹ  ׁשֶ ִמיד ּבָ ָחה ָרִאיתָ  אוֹ , ּתָ ּפָ ִהי ִמׁשְ  אׁשֶ
ֲעַלת ה ּבַ ִמיד ּוְמִריָבה ַמּצָ הּוא ִאישׁ  ָרִאיתָ  אוֹ , ּתָ  ׁשֶ
ה ִנים ְוַעז ַהּכֹל ִעם ְמִריָבה ַמְרּבֶ יֹוֵתר ּפָ ין, ּבְ ׁשִ  חֹוׁשְ
ֵאּלוּ , ֵמֶהם ְלִהְתַרֵחק ְוָראּוי ָלֶהם ְסלּות ִסיָמֵני ׁשֶ . ֵהם ּפַ
ל ְוֵכן ִמיד ֲאֵחִרים ַהּפֹוֵסל ּכָ גֹון, ּתָ ּנֹוֵתן ּכְ ֶמץ ׁשֶ  ׁשֶ

חֹות ּפָ ִמׁשְ יִחיִדים אוֹ  ּבְ ֵהם ֲעֵליֶהם ְואֹוֵמר ּבִ , ַמְמֵזִרים ׁשֶ
ין ׁשִ א לוֹ  חֹוׁשְ ּמָ ֵהם ָלֶהם אֹוֵמר ְוִאם. הּוא ַמְמֵזר ׁשֶ  ׁשֶ
ִשים, ֲעָבִדים א לוֹ  חֹוׁשְ ּמָ ל, הּוא ֶעֶבד ׁשֶ ּכָ  ַהּפֹוֵסל ׁשֶ
מּומוֹ  שׁ  ִמי ְוֵכן. ּפֹוֵסל ּבְ ּיֵ  ְוַאְכָזִרּיּות ִניםפָּ  ַעּזּות ּבוֹ  ׁשֶ
ִרּיֹות ֶאת ְוׂשֹוֵנא ִשים, ֶחֶסד ָלֶהם ּגֹוֵמל ְוֵאינוֹ  ַהּבְ  חֹוׁשְ

יֹוֵתר לוֹ  א ּבְ ּמָ ְבעֹוִני ׁשֶ   :הּוא ּגִ

ָחה. ג ּפָ ָרא ִמׁשְ ּקָ ִעידוּ  ְוהּוא, ַעְרָער ָעֶליהָ  ׁשֶ ּיָ ַנִים ׁשֶ  ׁשְ
ְתָעֵרב ּנִ ֶהם ׁשֶ שׁ  אוֹ  ָחָלל אוֹ  ַמְמֵזר ּבָ ּיֵ ֶהם ׁשֶ , ַעְבדּות ּבָ

ַחת ְוִאם. ָסֵפק ֶזה ֲהֵרי ּפַ א ֹלא, ִהיא ּכֲֹהִנים ִמׁשְ ָ  ִיׂשּ
ה ּנָ ה ִמּמֶ ָ ְבּדֹק ַעד ִאׁשּ ּיִ הֹות' ד ָעֶליהָ  ׁשֶ ֵהן ִאּמָ ': ח ׁשֶ
הּ  הּ  ְוֵאם ִאּמָ הּ  ֲאִבי ֵאם, ִאּמָ הּ  ִאּמָ  הּוא ְוֵכן. ְוִאּמָ
הּ  ָאִביהָ  ֵאם ַעל ּבֹוֵדק הּ  ִביהָ אָ  ֲאִבי ֵאם, ְוִאּמָ . ְוִאּמָ
ָחה ָהְיָתה ְוִאם ּפָ ָרא זוֹ  ִמׁשְ ּקָ ם ַעְרָער ָעֶליהָ  ׁשֶ  אוֹ  ְלִוּיִ

ְרֵאִלים  ְוִנְמָצא ַאַחת עֹוד ֲעֵליֶהם ִלְבּדֹק מֹוִסיף, ִיׂשְ
ָרה ּבֹוֵדק הֹות ֲעׂשָ ה ֲאָבל. ִאּמָ ָ ָאה ִאׁשּ א ַהּבָ ׂשֵ  ֵאיָנהּ  ִלּנָ
ּלֹא, ִלְבּדֹק ְצִריָכה רֹותכְּ  ֻהְזֲהרוּ  ׁשֶ א ׁשֵ ׂשֵ   :ִלְפסּוִלים ִלּנָ

ל. ד ּקֹוִרין ּכָ . ְוׁשֹוֵתק, ָנִתין אוֹ . ְוׁשֹוֵתק, ַמְמֵזר לוֹ  ׁשֶ
ין. ְוׁשֹוֵתק, ֶעֶבד אוֹ . ְוׁשֹוֵתק, ָחָלל אוֹ  ׁשִ  לוֹ  חֹוׁשְ

ְחּתוֹ  ּפַ ִאין ְוֵאין ּוְלִמׁשְ א, ֵמֶהם נֹוׂשְ ן ִאם ֶאּלָ  ּבֹוְדִקין ּכֵ
מוֹ  ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ   :ׁשֶ

ָחה. ה ּפָ ְתָעֵרב ִמׁשְ ּנִ הּ  ׁשֶ ל, ָחָלל ְסֵפק ּבָ ה ּכָ ָ ָרה ִאׁשּ ׁשֵ  ּכְ
את ֵ ׂשּ ּנִ ָחה ֵמאֹוָתהּ  ְלֶאָחד ׁשֶ ּפָ  ֲאסּוָרה, ְוִנְתַאְלְמָנה ִמׁשְ
ה ְלֹכֵהן ִחּלָ את ְוִאם, ְלַכּתְ ֵ ֵצא ֹלא ִנׂשּ ֵני, ּתֵ ֵהם ִמּפְ  ׁשֶ
י ּתֵ א, ְסֵפקֹות ׁשְ ּמָ א, ָחָלל אֹותוֹ  ַאְלָמַנת זוֹ  ׁשֶ ּמָ  ׁשֶ
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 יז
 יז

ִהיא ֹנאַמר ְוִאם. ַאְלָמָנתוֹ  ֵאיָנהּ  א, ַאְלָמָנתוֹ  ׁשֶ ּמָ  ׁשֶ
הּ  ִנְתָעֵרב ִאם ֲאָבל. ָחָלל ֵאינוֹ  אי ָחָלל ּבָ ל, ַוּדַ  ּכָ
ה ָ ְבּדֹק ַעד ֲאסּוָרה ֵמֶהם ִאׁשּ ּיִ את ְוִאם, ׁשֶ ֵ ֵצא ִנׂשּ . ּתֵ
ין ְוהּוא הּ  ִנְתָעֵרב ִאם ַהּדִ  ַמְמֵזר אוֹ  ַמְמֵזר ְסֵפק ּבָ
אי   :ַוּדַ

ל ְלעֹוָלם. ו ּדֵ ּתַ א ָאָדם ִיׁשְ ָ ת ִלׂשּ ְלִמיד ּבַ  ָחָכם ּתַ
יא ִ ּתוֹ  ּוְלַהׂשּ ת ָמָצא ֹלא. ָחָכם ְלַתְלִמיד ּבִ ְלִמיד ּבַ  ּתַ

א, ָחָכם ָ ת ִיׂשּ דֹוֵלי ּבַ ת ָמָצא ֹלא, ַהּדֹור ּגְ דֹוֵלי ּבַ  ּגְ
א, ַהּדֹור ָ ת ִיׂשּ י ּבַ ֵנִסּיֹות ָראׁשֵ ת ָמָצא ֹלא. ּכְ י ּבַ  ָראׁשֵ

ֵנִסּיֹות א, ּכְ ָ ת ִיׂשּ ֵאי ּבַ ּבָ ת ָמָצא ֹלא. ְצָדָקה ּגַ ֵאי ּבַ ּבָ  ּגַ
א, ְצָדָקה ָ ת ִיׂשּ ֵדי ּבַ ינֹוקֹות ְמַלּמְ יא ְוַאל ּתִ ִ ּתוֹ  ַיׂשּ  ּבִ
  :ָהָאֶרץ ְלַעם

א ֹלא. ז ָ ה ָאָדם ִיׂשּ ָ ַחת ֹלא ִאׁשּ ּפַ ׁשְ  ְוֹלא ְמֹצָרִעין ִמּמִ
ַחת ּפַ ׁשְ ין ִמּמִ ֻהְחַזק ְוהּוא, ִנְכּפִ ֹלשׁ  ׁשֶ ָעִמים ׁשָ בֹואוּ  ּפְ ּיָ  ׁשֶ

ֵניֶהם ךְ  ִליֵדי ּבְ   :ּכָ

א ֹלא ָהָאֶרץ ַעם. ח ָ א ְוִאם, ּכֶֹהֶנת ִיׂשּ  ִזּוּוָגם ֵאין ָנׂשָ
מּות ָיֶפה עֹוֶלה ּתָ ָקָלה אוֹ , ְמֵהָרה הּוא אוֹ  ִהיא ׁשֶ  ּתְ
ֹבא יֵניֶהם ּתָ ְלִמיד ֲאָבל. ּבֵ אשֶׁ  ָחָכם ּתַ  ֲהֵרי, ּכֶֹהֶנת ּנֹוׂשֵ
ח ָנֶאה ֶזה ּבָ ה ּתֹוָרה, ּוְמׁשֻ ָמקֹום ּוְכֻהּנָ   :ֶאָחד ּבְ

א ֹלא. ט ָ חּור ִיׂשּ ה ָזֵקן ְוֹלא, ְזֵקָנה ּבָ ָבר, ַיְלּדָ ּדָ  ֶזה ׁשֶ
  :ִלְזנּות ּגֹוֵרם

א ֹלא. י ָ ה ָאָדם ִיׂשּ ָ הּ  ְוַדְעּתוֹ  ִאׁשּ  הֹוִדיעַ  ְוִאם. ְלָגְרׁשָ
ה ִחּלָ א הּואשֶׁ  ּתְ ר, ְידּוִעים ְלָיִמים אֹוָתהּ  נֹוׂשֵ   :ֻמּתָ

א ֹלא. יא ָ ה ָאָדם ִיׂשּ ָ ְמִדיָנה ִאׁשּ א ְוֵיֵלךְ  זוֹ  ּבִ ָ ה ְוִיׂשּ ָ  ִאׁשּ
ְמִדיָנה ַאֶחֶרת א, ַאֶחֶרת ּבִ ּמָ ְוגוּ  ׁשֶ ִנים ִיְזּדַ  ָלֶזה ֶזה ַהּבָ
א ָאח ְוִנְמָצא דֹול ְוָאָדם. ֲאחֹותוֹ  נֹוׂשֵ מוֹ  ּגָ ְ ׁשּ  דּועַ יָ  ׁשֶ
ר, ַאֲחָריו ְמֻפְרָסם ְוַזְרעוֹ    :ֻמּתָ

 ג סימן

  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , לכהנה ספק שהוא בן דין

א ִמי. א ּבָ ַמן ׁשֶ ּזְ ה ּבַ . ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ֲאִני ּכֵֹהן: ְוָאַמר ַהּזֶ
ה אֹותוֹ  ַמֲעִלין ְוֵאין י ַעל ִלְכֻהּנָ  ִיְקָרא ְוֹלא, ַעְצמוֹ  ּפִ

ּתֹוָרה א ְוֹלא ֹוןִראשׁ  ּבַ ָ יו ֶאת ִיׂשּ ּפָ  ֹיאַכל ְוֹלא. ּכַ
י ָקְדׁשֵ בּול ּבְ ְהֶיה ַעד ַהּגְ ּיִ  אֹוֵסר ֲאָבל. ֶאָחד ֵעד לוֹ  ׁשֶ
ה ַעְצמוֹ  ְגרּוׁשָ א ְוֵאינוֹ  ַוֲחָלָלה ְוזֹוָנה ּבִ ּמֵ , ְלֵמִתים ִמּטַ
א ְוִאם ְבֶעֶלת. לֹוֶקה ִנְטָמא אוֹ  ָנׂשָ . ֲחָלָלה ְסֵפק, ְוַהּנִ
ּמוֹ  ְלִפי ֵמִסיחַ  ָהָיה ְוִאם יַצד. ֶנֱאָמן, ּתֻ ה, ּכֵ  ַמֲעׂשֶ

ֶאָחד ָהָיה ּבְ ּמוֹ  ְלִפי ֵמִסיחַ  ׁשֶ  ֲאִני ָזכּור: ְוָאַמר ּתֻ
ָהִייִתי ׁשֶ ינֹוק ּכְ ב ְוָהִייִתי ּתִ ֵתפוֹ  ַעל ֻמְרּכָ ל ּכְ א ׁשֶ , ַאּבָ
ית הֹוִציַאִני יטּוִני, ַהֵסֶפר ִמּבֵ י ֶאת ִהְפׁשִ ְנּתִ ּתָ  ּכֻ
ילוּ  רּוָמה ֶלֱאֹכל ִניְוִהְטּבִ ֵדִלים ַוֲחֵבַרי, ָלֶעֶרב ּתְ י ּבְ ּנִ  ִמּמֶ

נוּ  ְוֶהֱעָלהוּ . ַחּלֹות אֹוֵכל יֹוָחָנן: אֹוִתי קֹוִרין ְוָהיוּ   ַרּבֵ
דֹושׁ  ה ַהּקָ י ַעל ִלְכֻהּנָ   :ַעְצמוֹ  ּפִ

 ְלַהֲאִכילוֹ  ֶנֱאָמן, ָעָליו ֵמִעיד ֶאָחד ֵעד ָהָיה. ב
ְתרּוָמה ַמן ּבִ ּזְ ּתֹוָרה ְוִלְקרֹות הַהזֶּ  ּבַ א ִראׁשֹון ּבַ ָ  ְוִלׂשּ

יו ֶאת ּפָ ָטרֹות ַוֲאִפּלוּ . ָעָליו ֶנֱאָמן ָאִביו ַוֲאִפּלוּ , ּכַ ְ  ִמׁשּ
ה ַמֲעִלין ַמן ִלְכֻהּנָ ּזְ ה ּבַ יַצד. ַהּזֶ ָהָיה ֲהֵרי, ּכֵ תּוב ׁשֶ  ּכָ
ָטר ְ ׁשּ לֹוִני: ּבַ לֹוִני ָלָוה ּכֵֹהן ּפְ  ְוֵעִדים, ָמֶנה ִמּפְ
ֶחְזַקת ֶזה ֲהֵרי, ָעָליו םֲחתּוִמי ֹכֲהֵני ּכֵֹהן ּבְ . ֶזה ְזַמן ּכְ

יאּות ַמֲעִלין ְוֵכן ׂשִ ִים ִמּנְ ּפַ ִריָאה ּכַ ּתֹוָרה ּוִמּקְ  ִראׁשֹון ּבַ
ֹכֲהֵני ּכֵֹהן ִלְהיֹות   . }:ֶזה ְזַמן ּכְ

ֶאָחד ֵמָהֲאנּוִסים ֶאָחד ָיִעיד ִאם. ג  ֻמְחָזק ֵמֶהם ׁשֶ
ה ְכֻהּנָ ּתֹוָרה ִלְקרֹות אֹותוֹ  ַמֲעִלין, ּבִ ין ְוֵאין ּבַ ׁשִ  חֹוׁשְ
א ּמָ   :ּכּוִתית ִאּמוֹ  ׁשֶ

אוּ  ֲאִפּלוּ . ד ַנִים ּבָ  ֲחֵברוֹ  ַעל ֵמִעיד ֶאָחד ְוָכל, ׁשְ
הּוא יָנן ְוֹלא, ֶנֱאָמִנים, ּכֵֹהן ׁשֶ   :ְלגֹוְמִלין ַחְיׁשִ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן ד הלכות פריה ורביה
  

 

711

  אבן העזר ערוך שולחן

ã 

 יז
 יז

דֹול ֶנֱאָמן. ה ָהִייִתי, ְזכּוַרִני: לֹוַמר ַהּגָ ׁשֶ י ּכְ , נֹוקּתִ
ָרִאיִתי רּוָמה ְואֹוֵכל טֹוֵבל ִלְפלֹוִני ׁשֶ  אֹותוֹ  ּוַמֲעִלין, ּתְ

יו ַעל ֹכֲהֵני ּכֵֹהן ִלְהיֹות ּפִ   :ֶזה ְזַמן ּכְ

א ִמי. ו ּבָ ּיֹוֵדעַ  ֵמִעיד ֶאָחד ְוֵעד, ֲאִני ּכֵֹהן: ְוָאַמר ׁשֶ  ׁשֶ
ָאִביו הּוא ּבְ ה אֹותוֹ  ַמֲעִלין ֵאין, ּכֵֹהן ׁשֶ יו ַעל ִלְכֻהּנָ , ּפִ
א ּמָ ִעיד ַעד, הּוא ָחָלל ׁשֶ ּיָ ה ׁשֶ ּזֶ  ִאם ֲאָבל. הּוא ּכֵֹהן ׁשֶ
אוּ  אוֹ , ּכֵֹהן ָאִביו ֻהְחַזק ּבָ ַנִים ׁשֶ ָאִביו ְוֵהִעידוּ  ׁשְ ל ׁשֶ  ׁשֶ

ֶחְזַקת ֶזה ֲהֵרי, הּוא ּכֵֹהן ֶזה   :ָאִביו ּבְ

ֻהְחַזק ִמי. ז הּוא קֹול ָעָליו ְוָיָצא, ּכֵֹהן ָאִביו ׁשֶ  ןבֶּ  ׁשֶ
ה רּוׁשָ ן אוֹ  ּגְ ין, ֲחלּוָצה ּבֶ ׁשִ . אֹותוֹ  ּומֹוִריִדין לוֹ  חֹוׁשְ

א ךְ  ַאַחר ֶאָחד ֵעד ּבָ הּוא ְוֵהִעיד ּכָ ר ׁשֶ ׁשֵ  ַמֲעִלין, ּכָ
ה אֹותוֹ  יו ַעל ִלְכֻהּנָ אוּ . ּפִ ךְ  ַאַחר ֵעִדים' ב ּבָ  ּכָ

הּוא ְוֵהִעידוּ  ה אֹותוֹ  מֹוִריִדין, ָחָלל ׁשֶ ֻהּנָ א. ִמּכְ  ֵעד ּבָ
הּוא ְוֵהִעיד ֶאָחד ר ׁשֶ ׁשֵ ה אֹותוֹ  ַמֲעִלין, ּכָ ה, ִלְכֻהּנָ ּזֶ  ׁשֶ

ַנִים ַוֲהֵרי, ִראׁשֹון ְלֵעד ִמְצָטֵרף ָהַאֲחרֹון  ְמִעיִדים ׁשְ
הּוא ר ׁשֶ ׁשֵ ַנִים ּכָ הּוא ְמִעיִדים ּוׁשְ סּול ׁשֶ חוּ , ּפָ  ֵאּלוּ  ִיּדָ
ֶחה ָוֵאּלוּ  ַנִים, ַהּקֹול ְוִיּדָ ְ ַהׁשּ ֵמָאה ׁשֶ ֵאר ,ּכְ ָ  ּכֵֹהן ְוִיׁשּ

ֶחְזַקת   :ָאִביו ּבְ

ה. ח ָ ּלֹא ִאׁשּ ֲהָתה ׁשֶ ה ׁשָ לׁשָ ים ׁשְ ְעָלהּ  ַאַחר ֳחָדׁשִ , ּבַ
ן ִאם ָידּועַ  ְוֵאין, ְוָיְלָדה ן אוֹ  ָלִראׁשֹון' ט ּבֶ ְבָעה ּבֶ  ׁשִ

ִני ּכֵֹהן ֵמֶהן ֶאָחד ְוָהָיה, ָלַאֲחרֹון ֵ ָרֵאל ְוַהׁשּ  ֲהֵרי, ִיׂשְ
ְוַלד ּכֵֹהן ְוַלד ִנְתָעֵרב ִאם ְוֵכן. ןּכֹהֵ  ְסֵפק ֶזה  ּבִ

ָרֵאל ילוּ , ִיׂשְ ֲערֹובֹות ְוִהְגּדִ ל, ַהּתַ  ְסֵפק ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ
ָרֵאל ֻחְמֵרי ֲעֵליֶהם ְונֹוְתִנים, ּכֵֹהן : ּכֲֹהִנים ְוֻחְמֵרי ִיׂשְ

ִאים ים נֹוׂשְ ה ָהְראּויֹות ָנׁשִ ִאים ְוֵאין, ִלְכֻהּנָ ּמְ  ִמּטַ
ְתרּוָמה אֹוְכִלים אְולֹ , ְלֵמִתים אוּ  ְוִאם, ּבִ ה ָנׂשְ רּוׁשָ  ּגְ
  :לֹוִקים ְוֵאין מֹוִציִאין

ֵני. ט ְתָעְרבוּ  ּכֲֹהִנים ׁשְ ּנִ ת אוֹ , ַוְלדֹוֵתיֶהם ׁשֶ  ּכֵֹהן ֵאׁשֶ
ּלֹא ֲהָתה ׁשֶ ְעָלהּ  ַאַחר ׁשָ ים' ג ּבַ את ֳחָדׁשִ ֵ  ְלֹכֵהן ְוִנׂשּ

ן ִאם ָידּועַ  ְוֵאין, ַאֵחר ן אוֹ  ֹוןָלִראשׁ ' ט ּבֶ ְבָעה ּבֶ  ׁשִ
ָלד ַעל ְונֹוְתִנים, ֹכֵהן ֶזה ֲהֵרי, ָלַאֲחרֹון  ֻחְמֵרי ַהּוָ
ֵניֶהם  הּוא, ָעָליו אֹוְנִנים ְוֵהם ֲעֵליֶהם אֹוֵנן הּוא: ׁשְ
א ֵאינוֹ  ּמֵ ִאים ֵאיָנם ְוֵהם ָלֶהם ִמּטַ ּמְ ה. לוֹ  ִמּטַ ּמֶ  ּבַ

ָבִרים ְזַמן, ֲאמּוִרים ּדְ ִאים ּבִ ּבָ ּוִאין ִמּכֹחַ  ׁשֶ  ֲאָבל. ִנׂשּ
ְזנּות יִקין, ּבִ ּתִ ין אֹותוֹ  ַמׁשְ ה ִמּדִ ֻהּנָ  ְוֵאין הֹוִאיל, ּכְ
אי ָידּועַ  יַצד. ָאִביו הּוא ִמי ַוּדַ ָרה, ּכֵ  ּכֲֹהִנים ֲעׂשָ

ַרשׁ  ּפֵ י ַעל ַאף, ּוָבַעל ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ הּוא ּפִ אי ׁשֶ  ַוּדַ
ן( א אוֹ  ְלֵמת ִנְטָמא ְוִאם. ּכֵֹהן) ּבֶ ָנׂשָ ה ׁשֶ רּוׁשָ , לֹוֶקה ּגְ

ְתרּוָמה אֹוֵכל ְוֵאינוֹ  עֹוֵבד ְוֵאינוֹ    :ּבִ

 ד סימן
, ממזר הנקרא ואיזהו, בקהל לבא האסורים הם מי

  ְסִעיִפים: ז"ל ּובוֹ 

ל סֹוף ַעד עֹוָלם ִאסּור ֲאסּוִרים ּוְנִתיִנים ַמְמֵזִרים. א  ּכָ
ין, ַהּדֹורֹות ין ְזָכִרים ּבֵ   :ְנֵקבֹות ּבֵ

 ֲאָבל. עֹוָלם ִאסּור ְוִאסּוָרן ֲאסּוִרין ּומֹוָאִבי ַעּמֹוִני. ב
רֹות ְנֵקבֹוֵתיֶהן ד ֻמּתָ   :ִמּיָ

א ֲאסּוִרים ֵאיָנם ֶוֱאדֹוִמי ִמְצִרי. ג ה ַעד ֶאּלָ לׁשָ  ׁשְ
ַאַחר, ְנֵקבֹות ְוֶאָחד ְזָכִרים ֶאָחד, ּדֹורֹות ּיֵר ׁשֶ ְתּגַ ּנִ  ׁשֶ
ּנֹוַלד ּוְבנוֹ  הּוא יר ַחראַ  לוֹ  ׁשֶ ּיֵ ְתּגַ ּנִ  ּוֶבן, ֲאסּוִרים, ׁשֶ
נוֹ  ר ּבְ   :ֻמּתָ

ֶרת ִמְצִרית. ד ָרה ְמֻעּבֶ ּיְ ְתּגַ ּנִ ָנהּ , ׁשֶ ִני ִמְצִרי ּבְ   :ׁשֵ

ָרֵאל. ה א ִיׂשְ ּבָ ָלד, ֵמֵאּלוּ  ַאַחת ַעל ׁשֶ מֹוָתהּ  ַהּוָ . ּכְ
ְמֵזר חּוץ, ֵמֵאּלוּ  ְוֶאָחד א ִמּמַ ּבָ ת ַעל ׁשֶ ָרֵאל ּבַ , ִיׂשְ

ר ָלדַהוָּ  ׁשֵ ָהל ּכָ א ַלּקָ גּום ֶאּלָ ּפָ ה ׁשֶ   :ִלְכֻהּנָ

ָרה. ו ּיְ את ֵמֵאּלוּ  ַאַחת ִנְתּגַ ֵ ָרֵאל ְוִנׂשּ ּיֵר אוֹ , ְלִיׂשְ ְתּגַ ּנִ  ׁשֶ
א ֵמֵאּלוּ  ֶאָחד ה ְוָנׂשָ ָ ְרֵאִלית ִאׁשּ ָלד, ִיׂשְ  ַאַחר הֹוֵלךְ  ַהּוָ

סּול ר, ְלִפיָכךְ . ַהּפָ נִ  ִמְצִרי אוֹ  ַעּמֹוִני ּגֵ א יׁשֵ ׂשָ ּנָ ת ׁשֶ  ּבַ
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ָרֵאל ת, ִיׂשְ ָרה ַהּבַ ׁשֵ ה ֲאִפּלוּ  ּכְ ַאַחר, ִלְכֻהּנָ  ֵאיֶזה ׁשֶ
ֵלךְ  ֵמֶהם ּנֵ ָרה ִהיא ׁשֶ ׁשֵ ִני ִמְצִרי ֲאָבל. ּכְ א ׁשֵ ׂשָ ּנָ  ׁשֶ

ָלד, ִראׁשֹוָנה ִמְצִרית ִני ַהּוָ א ִראׁשֹון ִמְצִרי. ׁשֵ ׂשָ ּנָ  ׁשֶ
ה ִמְצִרית ִנּיָ לָ  אֹוְמִרים ֵישׁ , ׁשְ י דַהּוָ ִליׁשִ  ם"ּוְלָהַרְמבַּ , ׁשְ
ָלד ִני ַהּוָ   :ׁשֵ

א ַעּמֹוִני. ז ׂשָ ּנָ ה ׁשֶ ָ ָלד, ִמְצִרית ִאׁשּ  ּוִמְצִרי. ַעּמֹוִני ַהּוָ
א ׂשָ ּנָ ָלד, ַעּמֹוִנית ׁשֶ ֻאּמֹות, ִמְצִרי ַהּוָ ּבָ ךְ  ׁשֶ  ַאַחר ַהּלֵ
ָכר רוּ  ִאם ֲאָבל. ַהּזָ ּיְ ךְ , ִנְתּגַ גּום ַאַחר ַהּלֵ  ַהּפָ
בִּ  ֵניֶהםׁשֶ ְ ר, ְלִפיָכךְ . ׁשּ א ַעּמֹוִני ּגֵ ׂשָ ּנָ ּיֹוֶרת ׁשֶ , ִמְצִרית ּגִ

ָלד ינוֹ , ָזָכר הּוא ִאם, ַהּוָ ַעּמֹוִני ּדִ  ָאסּור ִלְהיֹות ּכְ
יָנהּ , ְנֵקָבה ִהיא ְוִאם. ְלעֹוָלם ִמְצִרית ּדִ   :ּכְ

א ֶזה, ַמְמֵזר ֵאיֶזהוּ . יג ל ֵמַאַחת ַהּבָ ין, ָהֲעָריֹות ִמּכָ  ּבֵ
ֵביבְּ  ין ִמיתֹות ַחּיָ ֵבי ּבֵ ַחּיָ ִריתּות ּבְ א חּוץ, ּכְ  ֵמַהּבָ

ה ּדָ ַאף ֵמַהּנִ י ַעל ׁשֶ הּוא ּפִ גּום ׁשֶ  ֲאִפּלוּ  ַמְמֵזר ֵאינוֹ  ּפָ
ָנן ַרּבָ   :ִמּדְ

ה. יד ָ ָהָיה ָהִאׁשּ ְעָלהּ  ׁשֶ ְמִדיַנת ּבַ ם ּבִ ָהה ַהּיָ ם ְוׁשָ  ׁשָ
ָלד, ֶדשׁ חֹ  ב"י ַאַחר ְוָיְלָדה ֹחֶדשׁ  ב"ִמי יֹוֵתר  ַהּוָ
ֵאין, ַמְמֵזר ָלד ׁשֶ ְמֵעי ׁשֹוֶהה ַהּוָ  ב"ִמי יֹוֵתר ִאּמוֹ  ּבִ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ֹחֶדשׁ  ֵאינוֹ , ׁשֶ ֶחְזַקת ׁשֶ  ְוֵכיָון. ַמְמֵזר ּבְ

א ְפֻלְגּתָ   :ַמְמֵזר ְסֵפק ָהֵוי, הּוא ּדִ

ת. טו ָצא ִאישׁ  ֵאׁשֶ ּיָ ָהְיָתה קֹול ָעֶליהָ  ׁשֶ ה ׁשֶ חַ  ְמַזּנָ  תּתַ
ְעָלהּ  ִנים ְוַהּכֹל, ּבַ ין ֵאין, ַאֲחֶריהָ  ְמַרּנְ ׁשִ  ְלָבֶניהָ  חֹוׁשְ
א ּמָ ֹרב, ַמְמְזִרים ֵהם ׁשֶ ִעילֹות ׁשֶ ַעל ּתֹוִלים ּבְ ּבַ . ּבַ
ַעְצָמהּ  ִהיא ֲאָבל ין, ּבְ ׁשִ ּום ָלהּ  חֹוׁשְ  ְוֹכֵהן. זֹוָנה ִמׁשּ

שׁ  ין ָלהּ  חֹוׁשֵ ָרֵאל .ּתֹוָרה ִמּדִ  ְלִהְתַרֵחק רֹוֶצה ִאם, ְוִיׂשְ
עּור ִמן רּוָצה ִהיא ְוִאם. ַהּכִ יֹוֵתר ּפְ ין, ּבְ ׁשִ  ַאף חֹוׁשְ

  :ְלָבִנים

ה. טז ָ ָהַלךְ  ָהִאׁשּ ְעָלהּ  ׁשֶ ם ִלְמִדיַנת ּבַ את, ַהּיָ ֵ  ַוֲהֵרי, ְוִנׂשּ
ְעָלהּ  ם ּבַ ָלד, ַקּיָ ִני ַהּוָ ֵ מּור ַמְמֵזר ֵמַהׁשּ ר ּגָ  ּוֻמּתָ

ַמְמֶזֶרת הּ  ֹקֶדם ָעֶליהָ  ּוָבא ָחַזר ָהִראׁשֹון ְוִאם. ּבְ ְרׁשָ ּגֵ  ׁשֶ
ִני ֵ ָנן ַמְמֵזר הּוא, ְוָיְלָדה, ַהׁשּ ַרּבָ ַמְמֶזֶרת ְוָאסּור, ִמּדְ  ּבְ
מּוָרה ר ּגְ ַמְמֶזֶרת ּוֻמּתָ ָנן ּבְ ַרּבָ ּיֹוֵצא ִמּדְ   :ּבוֹ  ּכַ

ֶחְציוֹ  ִמי. יז ן ְוֶחְציוֹ  ֶעֶבד ׁשֶ א חֹוִרין ּבֶ ּבָ ת ַעל ׁשֶ  ֵאׁשֶ
ָנה לוֹ  ֵאין ָלדַהוָּ , ִאישׁ  ּקָ ֵני ּתַ ד ִמּפְ ּצַ  ְוַצד ַמְמֶזֶרת ׁשֶ

רּות ׁשְ ְפָחה ַאף ָאסּור, ְלִפיָכךְ . ּבוֹ  ְמֹעָרִבים ּכַ ׁשִ , ּבְ
מֹותוֹ  ּוָבָניו   :ְלעֹוָלם ּכְ

ָרֵאל. יח א ִיׂשְ ׂשָ ּנָ א ַמְמֵזר אוֹ , ַמְמֶזֶרת ׁשֶ ׂשָ ּנָ  ׁשֶ
ְרֵאִלית ָלד, ִיׂשְ   :ְלעֹוָלם ַמְמֵזר ַהּוָ

אוּ  ְוֶעֶבד ּגֹוי. יט ּבָ ְמֶזֶרת ַעל ׁשֶ ָלד, ַהּמַ  ְוִאם. ַמְמֵזר ַהּוָ
אוּ  ת ַעל ּבָ ָרֵאל ּבַ ין, ִיׂשְ נּוָיה ּבֵ ין ּפְ ת ּבֵ , ִאישׁ  ֵאׁשֶ
ָלד ר ַהּוָ ׁשֵ ה ּוָפגּום, ּכָ   :ִלְכֻהּנָ

א ַמְמֵזר. כ ָלד, ַהּגֹוָיה ַעל ַהּבָ ר ְוִאם. ּגֹוי ַהּוָ ּיֵ , ִנְתּגַ
ָרֵאל הּוא ֲהֵרי ִיׂשְ א ְוִאם. ּכְ ְפָחה ַעל ּבָ ִ ָלד, ַהׁשּ  ַהּוָ
ְחֵרר. ֶעֶבד ּתַ ן הּוא ֲהֵרי, ִנׁשְ  ַמְמֵזר, ְלִפיָכךְ . חֹוִרין ּבֶ
א ה נֹוׂשֵ ִחּלָ ְפָחה, ְלַכּתְ ָלה ׁשִ ּבְ ּקִ  ְוָטְבָלה, ִמְצֹות ָעֶליהָ  ׁשֶ
ם יר, ַעְבדּות ְלׁשֵ ָניו ְלַהּתִ ְחְררוּ , ּבָ ּתַ ׁשְ ּיִ  ְוִיְהיוּ  ׁשֶ

ִרים ְרֵאִלית ֻמּתָ ִיׂשְ   :ּבְ

א ּגֹוי. כא ּבָ ה ְוהֹוִליד ִאּמוֹ  ַעל ׁשֶ ּנָ ן ִמּמֶ ּיֵר, ּבֵ  ְוִנְתּגַ
ן אֹותוֹ  ר, ַהּבֵ ָהל ָלֹבא ֻמּתָ ּקָ   :ּבַ

ר. כב ְחָרר ְוֶעֶבד ּגֵ ִרים, ְמׁשֻ ַמְמֶזֶרת ֻמּתָ  ַמְמֵזר ְוֵכן, ּבְ
ר ִגּיֹוֶרת ֻמּתָ ְחֶרֶרת ּבְ ּום, ּוִבְמׁשֻ ְקַהל ִמׁשּ ִרים ּדִ  ֹלא ּגֵ
ֵרי ָלד, ָקָהל ִאּקְ  הֹוָרתוֹ  ָהְיָתה ַוֲאִפּלוּ . ַמְמֵזר ְוַהּוָ

ה ְוֵליָדתוֹ  ָ ְקֻדׁשּ גֹון, ּבִ ָהָיה ּכְ ר ָאִביו ׁשֶ א ּגֵ ּיֹוֶרת ְוָנׂשָ , ּגִ
ר ָהִכי ֲאִפּלוּ  ַמְמֶזֶרת ֻמּתָ ָרה ַעד ְוַדְוָקא, ּבְ , ּדֹורֹות ֲעׂשָ
אן ֲאָבל ָבר, סּוראָ  ְוֵאיָלךְ  ִמּכָ ּכְ ע ׁשֶ ּקַ ּתַ ּנוּ  ִנׁשְ ם ִמּמֶ  ׁשֵ
רּות ָרֵאל: לֹוַמר ְוָיבֹואוּ , ּגֵ א ִיׂשְ . ַמְמֶזֶרת נֹוׂשֵ

ר ם"ּוְלָהַרְמבַּ  ַמְמֶזֶרת ֻמּתָ ן ְוֵכן, ּבְ ן ּבֶ נוֹ  ּבֶ  ַעד, ּבְ
ע ּקַ ּתַ ׁשְ ּיִ ם ׁשֶ רּותוֹ  ׁשֵ ּנוּ  ּגֵ ַדע ְוֹלא ִמּמֶ הּוא ִיּוָ ר ׁשֶ , ּגֵ
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  אבן העזר ערוך שולחן

ã 

 יז
 יז

ךְ  ְוַאַחר ַמְמֶזֶרת ֵסרֵיאָ  ּכָ ִרים ֶאָחד. ּבְ  ְוֶאָחד ַהּגֵ
ְחָרִרים ָהֲעָבִדים ין, ַהְמׁשֻ ם ֶאָחד ּדִ   :ְלֻכּלָ

ר. כג א ּגֵ ׂשָ ּנָ ת ׁשֶ ָרֵאל ּבַ ָרֵאל אוֹ , ִיׂשְ א ִיׂשְ ׂשָ ּנָ  ׁשֶ
ּיֹוֶרת ָלד, ּגִ ָרֵאל ַהּוָ ָבר ְלָכל ִיׂשְ ַמְמֶזֶרת ְוָאסּור ּדָ   :ּבְ

א ַמְמֵזר. כד ה. תַמְמֶזרֶ  נֹוׂשֵ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ
ֵניֶהם ְ ׁשּ ׁשֶ ִאין ּכְ אי ָהֶאָחד ִאם ֲאָבל. ַוּדָ ִני ַוּדַ ֵ , ָסֵפק ְוַהׁשּ

ֵניֶהם ֲאִפּלוּ  אוֹ  ֶזה ֶזה ֲאסּוִרים, ָסֵפק ׁשְ א ּבָ ּמָ ׁשֶ  ּדְ
ִני ַמְמֵזר ָהֶאָחד ֵ , ַמְמֵזר ְסֵפק ְוֵכיַצד. ַמְמֵזר ֵאינוֹ  ְוַהׁשּ
גֹון א ּכְ ּבָ א, ֶעְרָוה ֵפקִמסְ  ׁשֶ ּבָ ה ַעל ָאִביו ׁשֶ ָ  ִאׁשּ

ה ׁשָ ְתַקּדְ ּנִ ין ְסֵפק ׁשֶ ה אוֹ , ִקּדּוׁשִ ְרׁשָ ְתּגָ ּנִ  ְסֵפק ׁשֶ
ין רּוׁשִ   :ּגֵ

ּלֹא ְיָבָמה. כה ֲהָתה ׁשֶ ְעָלהּ  ַאַחר ׁשָ ה ּבַ לׁשָ ים ׁשְ , ֳחָדׁשִ
ָמה ן ָסֵפק, ְוָיְלָדה ְוִנְתַיּבְ ן אוֹ  ָלִראׁשֹון' ט ּבֶ ' ז ּבֶ

ָלד, ֹוןָלַאֲחר ר ַהּוָ ׁשֵ ךְ  ַאַחר ְוִאם. ּכָ  ָעֶליהָ  ּוָבא ָחַזר ּכָ
ָרה ָיָבם ָלד, ְוָיְלָדה ְוִנְתַעּבְ  ְוָאסּור ַמְמֵזר ְסֵפק ַהּוָ

ַמְמֶזֶרת ָרֵאל ּוְבַבת ּבְ   :ִיׂשְ

נּוָיה. כו ָרה ּפְ ְתַעּבְ ּנִ  ְלָפֵנינוּ  ֵאיָנהּ  ִאם, ְוָיְלָדה ׁשֶ
ִהיא אוֹ  ְלָבְדָקהּ  ֶמת אוֹ  ׁשֹוָטה ׁשֶ  ִאם ַוֲאִפּלוּ , ִאּלֶ
ל: אֹוֶמֶרת לֹוִני ׁשֶ יִרים ְוָאנוּ  הּוא ּפְ אֹותוֹ  ַמּכִ לֹוִני ּבְ  ּפְ
הּוא ָלד ֶזה ֵאין, ַמְמֵזר ׁשֶ א ַהּוָ  ִאם ֲאִפּלוּ , ָסֵפק ֶאּלָ
לֹוִני אֹותוֹ  מֹוֶדה ְבֲעָלה ּפְ ּנִ ם, לוֹ  ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ָתה ׁשֶ ּנְ ּזִ  ִעם ׁשֶ

ךְ  ֶזה ָתה ּכָ לֹוִני אֹותוֹ  ְוִאם. ֵחראַ  ִעם ִזּנְ ר הּוא ּפְ ׁשֵ , ּכָ
ָלד ר ַהּוָ ׁשֵ ל. ּכָ  אֹותוֹ  ַמֲחִזיִקים ָאנוּ  ֵאין ָמקֹום ּוִמּכָ
ְבנוֹ  אי ּבִ הּוא מֹוֶדה ֵאינוֹ  ִאם, ְליֹוְרׁשוֹ  ַוּדַ נוֹ  ׁשֶ  ֲאָבל. ּבְ

ין ׁשִ ְקרֹובֹות ְוָאסּור ִלְדָבֶריהָ  חֹוׁשְ לֹוִני אֹותוֹ  ּבִ   :ּפְ

ָרה ֲארּוָסה. כז ְתַעּבְ ּנִ ֵבית ְוִהיא ׁשֶ  ִהיא ִאם, ָאִביהָ  ּבְ
ָהָארּוס אֹוֶמֶרת ּמֵ ָרה ׁשֶ  אוֹ  מֹוֶדה הּוא ִאם, ִנְתַעּבְ
ֵאינוֹ  ָפֵנינוּ  ׁשֶ ָלד, ּבְ ר ַהּוָ ׁשֵ א, מֹוֶדה ֵאינוֹ  ְוִאם. ּכָ  ֶאּלָ

הּ  ֵאינוֹ  ַמְכִחיׁשָ ּנוּ  ׁשֶ ָלד, ִמּמֶ אי ַמְמֵזר ַהּוָ  ֵאיָנהּ  ְוִאם. ַוּדַ

פָ  ֹאל ֵנינוּ ּבְ אֹוֶמֶרת אוֹ , אֹוָתהּ  ִלׁשְ י יֹוַדַעת ֵאיִני: ׁשֶ  ִמּמִ
ה. ַמְמֵזר ְסֵפק ָהֵוי, הּוא ָ ֶחְזַקת ֵאיָנהּ  ְוָהִאׁשּ , זֹוָנה ּבְ
א י ָלָארּוס: לֹוַמר ֶנֱאֶמֶנת ֶאּלָ  הּוא ֲאִפּלוּ , ִנְבַעְלּתִ

הּ  י ְוָהֵני. ַמְכִחיׁשָ ִאם, ְלָעְלָמא ִמּלֵ את ׁשֶ ֵ  ֹלא ןְלֹכהֵ  ִנׂשּ
ֵצא ָלד ּתֵ ּנוּ  ְוַהּוָ ר ִמּמֶ ׁשֵ , ֲאסּוָרה, ּגּוֵפהּ  ָלָארּוס ֲאָבל, ּכָ
ָהא ָיהּ  ּדְ ּוְ הּ  ׁשַ ְפׁשֵ ִאסּוָרא ֲחִתיָכא ַאּנַ   :ּדְ

ִנים ָהָעם ָהיוּ . כח ָתה ַאֲחֶריהָ  ְמַרּנְ ּנְ ּזִ  ֲארּוָסהּ  ִעם ׁשֶ
ים ְוִעם י ַעל ַאף, ֲאֵחִרים ֲאָנׁשִ א ּפִ ּבָ  ָארּוסהָ  ָעֶליהָ  ׁשֶ

ֵבית ָלד, ָחִמיו ּבְ ם, ַמְמֵזר ְסֵפק ַהּוָ ׁשֵ ּכְ ִהְפִקיָרה ׁשֶ  ׁשֶ
ךְ  ָלָארּוס ַעְצָמהּ   ְוִאם. ַלֲאֵחִרים ַעְצָמהּ  ִהְפִקיָרה ּכָ
ָקה י ָלָארּוס: ְוָאְמָרה ִנְבּדְ ָלד, ִנְבַעְלּתִ ר ַהּוָ ׁשֵ   :ּכָ

ת. כט אֹוֶמֶרת ִאישׁ  ֵאׁשֶ ר ַעל ׁשֶ ֵאינוֹ  ָהֻעּבָ , ְעָלהּ ִמבַּ  ׁשֶ
אֹוֵמר ָהָאב ֲאָבל. ְלָפְסלוֹ  ֶנֱאֶמֶנת ֵאיָנהּ  ר ַעל ׁשֶ  ָהֻעּבָ
ֵאינוֹ  ּנוּ  ׁשֶ ָניו ֶאָחד ַעל אוֹ , ִמּמֶ ֵאינוֹ  ִמּבָ נוֹ  ׁשֶ  ֶנֱאָמן, ּבְ
אי ַמְמֵזר ְוהּוא ְלָפְסלוֹ  ִנים ֵישׁ  ְוִאם. ַוּדַ ן ּבָ  ֵאינוֹ , ַלּבֵ
ן ַעל ַאף ֶנֱאָמן  אוֹ  ֵמּגֹוי :אֹוֶמֶרת ִהיא ְוִאם. ַהּבֵ
י ֵמֶעֶבד ְרּתִ ָלד, ִנְתַעּבַ ר ַהּוָ ׁשֵ ֵאין ּכָ ַעל ׁשֶ  ָיכֹול ַהּבַ

הּ  ה ְלַהְכִחיׁשָ ּזֶ   :ּבַ

הּוא ַעְצמוֹ  ַעל ָהאֹוֵמר. ל  ַעְצמוֹ  ֶלֱאֹסר ֶנֱאָמן, ַמְמֵזר ׁשֶ
ַבת ָרֵאל ּבְ ַמְמֶזֶרת ְוָאסּור ִיׂשְ ָוַדע ַעד ּבְ ּיִ אי ׁשֶ הּוא ַוּדַ  ׁשֶ
מֹוהוּ  נוֹ ּובְ , ַמְמֵזר ֵני לוֹ  ֵישׁ  ְוִאם. ּכָ ִנים ּבְ  ֵאינוֹ , ּבָ
א ִלְפֹסל ֶנֱאָמן   :ְלַעְצמוֹ  ֶאּלָ

ֱאַסף ֲאסּוִפי. לא ּנֶ ּוק ׁשֶ  ּוְכגֹון, ַמְמֵזר ְסֵפק ָהֵוי ֵמַהׁשּ
ֵאין ּלֹא הֹוָכָחה ׁשֶ ַלךְ  ׁשֶ ם ֻהׁשְ  ֵישׁ  ִאם ֲאָבל. ִמיָתה ְלׁשֵ

ּלֹא הֹוָכָחה ַלךְ  ׁשֶ ם ֻהׁשְ ין. יָתהמִ  ְלׁשֵ שׁ  ּבֵ ּיֵ  הֹוָכָחה ׁשֶ
גּופוֹ  גֹון, ּבְ הּוא ּכְ ֵאיָבָריו אוֹ  ָמהּול ׁשֶ ִנים ׁשֶ  ְמֻתּקָ

ִרים ָ מוֹ  ּוְמֻיׁשּ עֹוִשים ּכְ הּוא אוֹ , ִלְנָעִרים ׁשֶ  ָמׁשּוחַ  ׁשֶ
ֶמן ׁשֶ מוּ  אוֹ , ּבְ ָ ׂשּ ֹחל לוֹ  ׁשֶ ֵעיָניו ּכְ לוּ  אוֹ , ּבְ  לוֹ  ּתָ
ין. ָקֵמעַ  שׁ  ּבֵ ּיֵ קֹום הֹוָכָחה ׁשֶ ּמָ גֹון, ּבַ ְמָצא ּכְ ּנִ  ׁשֶ
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ָמקֹום ים ּבְ ַרּבִ ם ְמצּוִים ׁשֶ לּוי אוֹ , ׁשָ ּתָ ִאיָלן ׁשֶ  ּבָ
ָמקֹום ֵאין ּבְ ה ׁשֶ ַעת ַהַחּיָ ם ַמּגַ  אוֹ , ָלִעיר ָסמּוךְ  ְוָהָיה ׁשָ
ְמָצא ּנִ ֵבית ׁשֶ ֶנֶסת ּבְ י אוֹ , ַהָסמּוךְ  ַהּכְ ִצּדֵ  ְרׁשּות ּבְ
ים ּום ּבוֹ  ֵאין. ָהַרּבִ יָון, ֲאסּוִפי ִמׁשּ ין ּכֵ ׁשִ חֹוׁשְ  ָעָליו ׁשֶ
ְמרוֹ  ַלךְ  ְוֹלא, ְלׁשָ ם ֻהׁשְ א ׁשָ ּום ֶאּלָ   :ְרָעבֹון ִמׁשּ

ָלד. לב ָהָיה ַהּוָ ָלךְ  ׁשֶ ֶרךְ  ֻמׁשְ ּדֶ ִני: ְוָאַמר ֶאָחד ּוָבא, ּבַ  ּבְ
יו ַוֲאִני הּוא ַלְכּתִ  ֶנֱאַסף. ֶנֱאֶמֶנת ִאּמוֹ  ְוֵכן. ֶנֱאָמן, ִהׁשְ
ּוק ִמן ֵננוּ : ְוָאְמרוּ  ְוִאּמוֹ  ָאִביו ּוָבאוּ , ַהׁשּ  ֵאין, הּוא ּבְ

ם ָעָליו ְוָיָצא הֹוִאיל ֶנֱאָמִנים ֵני. ֲאסּוִפי ׁשֵ  ְרָעבֹון ּוִבׁשְ
ֵני, ֶנֱאָמִנים ּפְ ּמִ ִליכּוהוּ  ָהָרָעב ׁשֶ  רֹוִצים ְוֵהם ִהׁשְ
זּונוּ  ּיָ ְתקוּ  ּוְלִפיָכךְ  ֲאֵחִרים אֹותוֹ  ׁשֶ ֱאַסף ַעד ׁשָ ּנֶ   :ׁשֶ

ְמָצא ָהֲאסּוִפי. לג ּנִ ִעיר ׁשֶ שׁ  ּבְ ּיֵ הּ  ׁשֶ ָרֵאל ּכּוִתים ּבָ , ְוִיׂשְ
ין הּוא ּבֵ ָרֵאל ֹרב אוֹ  ּכּוִתים ֹרב ׁשֶ  ְסֵפק ֶזה ֲהֵרי, ִיׂשְ

שׁ . יֹוֲחִסין ְלִעְנַין ּכּוִתי ה ִקּדֵ ָ ט ְצִריָכה, ִאׁשּ . ִמָסֵפק ּגֵ
ילּוהוּ  ית ִהְטּבִ ין ּבֵ ם ּדִ רּות ְלׁשֵ ַבלשֶׁ  אוֹ , ּגֵ  ּטָ
יל ִהְגּדִ ֶ ָאר יֹוֲחִסין ְלִעְנַין הּוא ֲהֵרי, ִמׁשּ ׁשְ  ֲאסּוִפים ּכִ
ְמָצִאים ָעֵרי ַהּנִ ָרֵאל ּבְ ֵאין, ִיׂשְ ִביָלה ׁשֶ א מֹוֶעֶלת ַהּטְ  ֶאּלָ
  :ּכּוִתי ִמיֵדי ְלהֹוִציאוֹ 

ילּוהוּ  ְוֹלא ָטַבל ֹלא ִאם. לד ית ִהְטּבִ ין ּבֵ  ֹרב ָהָיה, ּדִ
ר ,ּכּוִתים ָהִעיר ן ָהָיה. ְנֵבלֹות ְלַהֲאִכילוֹ  ֻמּתָ  ֻרּבָ

ָרֵאל ָרֵאל ֲאֵבָדתוֹ  לוֹ  ַמֲחִזיִרים, ִיׂשְ ִיׂשְ  ַעל ֶמֱחָצה. ּכְ
ָרֵאל ְלַהֲחיֹותוֹ  ִמְצָוה, ֶמֱחָצה ִיׂשְ ִחין, ּכְ  ֶאת ָעָליו ּוְמַפּקְ
ל ת ַהּגַ ּבָ ׁשַ ָכל ְנָזִקין ְלִעְנַין הּוא ַוֲהֵרי, ּבְ  ָממֹון ָסֵפק ּכְ
  :ָהְרָאָיה ָעָליו ֵמֲחֵברוֹ  ִציאַהּמוֹ 

ים. לה ְלדוּ  ָנׁשִ ּיָ ַבִית ׁשֶ ת, ֶאָחד ּבְ  ְוֵלִוי ּכֵֹהן ֵאׁשֶ
ָרֵאל ה ֶנֱאֶמֶנת, ּוַמְמֵזר ְוִיׂשְ ן ֶזה: לֹוַמר ַהַחּיָ  ּכֵֹהן ַהּבֵ

ֵני, ַמְמֵזר אוֹ , ֵלִוי אוֹ , הּוא ּלֹא ִמּפְ  ָאנוּ  ְוֵאין ֻהְחַזק ׁשֶ
הבַּ . ִיחּוָסם יֹוְדִעים ָבִרים ּמֶ ֻהְחְזָקה, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ  ּכְ
 ִעְרֵער ִאם ֲאָבל. ָאָדם ָעֶליהָ  ִעְרֵער ְוֹלא ֶנֱאֶמֶנת

ֶקר: ְוָאַמר, ֶאָחד ֲאִפּלוּ  ָעֶליהָ  ׁשֶ  ֵאיָנהּ , ְמִעיָדה ּבְ
ן ַוֲהֵרי ֶנֱאֶמֶנת ֶחְזַקת ַהּבֵ ר ּבְ ׁשֵ   :ִיחּוס לוֹ  ְוֵאין ּכָ

גֹון, ַהְסֵפקֹות. לו ת ּכְ  ֶזה ָלֹבא ָאסּור, ַוֲאסּוִפי ּוִקיׁשְ
אוּ  ְוִאם, ֶזה ִעם ְ מוּ  ֹלא ִנׂשּ א ְיַקּיְ ֵגט יֹוִציאוּ  ֶאּלָ , ּבְ

ָלד ֲאבֹוָתיו ָסֵפק ְוַהּוָ ָנה ֵאּלוּ  ִלְסֵפקֹות ְוֵאין. ּכַ ּקָ , ּתַ
א אוּ  ֶאּלָ ְ ׂשּ ּיִ ִרים ׁשֶ ָלד, ֵמַהּגֵ גּום ַאַחר הֹוֵלךְ  ְוַהּוָ . ַהּפָ
יַצד תּוִקי, ּכֵ אוּ  ֲאסּוִפי אוֹ  ׁשְ ׂשְ ּנָ ּיֹוֶרת ׁשֶ  אוֹ  ּגִ

ְחֶרֶרת ר אוֹ , ְמׁשֻ ְחָרר ּגֵ א ּוְמׁשֻ ׂשָ ּנָ תּוִקית ׁשֶ  אוֹ  ׁשְ
ָלד, ֲאסּוִפית תּוִקי ַהּוָ   :ֲאסּוִפי אוֹ  ׁשְ

ל. לז שׁ  ְמִדיָנה ּכָ ּיֵ הּ  ׁשֶ ְפָחה ּבָ ְראּוָיה ּכּוִתית אוֹ  ׁשִ  ׁשֶ
ְמָצא ְוָהֲאסּוִפי הֹוִאיל, ֵליֵלד הּ  ַהּנִ  אוֹ  ּכּוִתי ְסֵפק, ּבָ
א, ֶעֶבד ָ ׂשּ ּיִ ׁשֶ ּיֹוֶרת ּכְ ת ְסֵפק זוֹ  ֲהֵרי ּגִ  ְוֵכן. ִאישׁ  ֵאׁשֶ

תּוִקי ְ א ַהׁשּ ׂשָ ּנָ ה ׁשֶ ָ ר ִאׁשּ ֶאְפׁשָ ְהֶיה ׁשֶ ּתִ , לוֹ  ֶעְרָוה ׁשֶ
ְסֵפק ִהיא ֲהֵרי ת ּבִ ֵאין, ִאישׁ  ֵאׁשֶ ין ׁשֶ  ּתֹוְפִסין ִקּדּוׁשִ

ֲעָריֹות ר הִאשָּׁ  ְוֵאיזוֹ . ּבַ ֶאְפׁשָ ְהֶיה ׁשֶ ּתִ , ָעָליו ֶעְרָוה ׁשֶ
ל ה ּכָ ָ ָאִביהָ  ִאׁשּ ם ָאִחיהָ  אוֹ  ׁשֶ ָרה ַקּיָ ְתַעּבְ ּנִ ׁשֶ , ִאּמוֹ  ּכְ
ה ְוָכל ָ ה ִאׁשּ ְרׁשָ ְתּגָ ּנִ א, ִנְתַאְלְמָנה אוֹ  ׁשֶ ּמָ ת ִהיא ׁשֶ  ֵאׁשֶ
ת אוֹ  ָאִביו   :ָאִביו ֲאִחי ֵאׁשֶ

 ה סימן
  ְסִעיִפים: ד"י בוֹ וּ , שפכה וכרות דכא פצוע דין

צּועַ . א א ּפְ ּכָ ְפָכה ּוְכרּות ּדַ א ֲאסּוִרים ׁשָ ָ ְרֵאִלית ִלׂשּ  ִיׂשְ
ִרים ִגּיֹוֶרת ּוֻמּתָ ְחֶרֶרת ּבְ הּוא ּכֵֹהן ַוֲאִפּלוּ . ּוְמׁשֻ צּועַ  ׁשֶ  ּפְ

א ּכָ ר ּדַ א ֻמּתָ ָ ּיֹוֶרת ִלׂשּ ְחֶרֶרת ּגִ ֵאינוֹ  ְלִפי, ּוְמׁשֻ  ׁשֶ
תוֹ  ָ ְקֻדׁשּ ֶרת ֵמַהְסֵפקֹות ַאַחד אוֹ  ְנִתיָנה ּלוּ ַוֲאפִ . ּבִ  ֻמּתֶ

א ּוְפצּועַ  הֹוִאיל, לוֹ  ּכָ ָהל ָלֹבא ָאסּור ּדַ ּקָ ְזרוּ  ֹלא ּבַ  ּגָ
ִתיִנים ַעל ּבוֹ   ָאסּור ֲאָבל. ַהְסֵפקֹות ַעל ְוֹלא ַהּנְ

ַמְמֶזֶרת ִאית ּבְ ֲהֵרי, ַוּדָ   :ַהּתֹוָרה ִמן ֲאסּוָרה ׁשֶ
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צּועַ  ֵאיֶזהוּ . ב כָּ  ּפְ ל, אּדַ ְפְצעוּ  ּכָ ּנִ יִצים ׁשֶ ּלוֹ  ַהּבֵ . ׁשֶ
ְפָכה ּוְכרּות ל, ׁשָ ְכַרת ּכָ ּנִ יד ׁשֶ ּלוֹ  ַהּגִ ה. ׁשֶ לׁשָ  ּוִבׁשְ
ר ֵאָבִרים ֵסל ֶאְפׁשָ ּפָ ּיִ ָכר ׁשֶ יד: ַהּזָ ּגִ יִצים, ּבַ , ּוַבּבֵ

ִביִלים ְ ֶהם ּוַבׁשּ ּבָ ל ׁשֶ ֵ ׁשּ ְכַבת ִנְתּבַ  ְוֵהם, ֶזַרע ׁשִ
ְקָרִאים יִצים חּוֵטי ַהּנִ ְפַצע ְוֵכיָון. ּבֵ ּנִ ה ֶאָחד ׁשֶ לׁשָ ְ  ִמׁשּ
ךְ  אוֹ  ִנְכַרת אוֹ  ֵאּלוּ  ֵאָבִרים סּול ֶזה ֲהֵרי, ִנּדַ . ּפָ
יַצד יד ִנְפַצע, ּכֵ ךְ  אוֹ  ַהּגִ ְכְרָתה אוֹ , ִנּדַ ּנִ  אוֹ  ָהֲעָטָרה ׁשֶ

סּול, ֵמָהֲעָטָרה ְלַמְעָלה  ָהֲעָטָרה ֵמֹראשׁ  ִנְכַרת ְוִאם. ּפָ
יֵּ  ּתַ ה רְוִנׁשְ ּנָ חּוט ֲאִפּלוּ  ִמּמֶ ֲעָרה ּכְ ַ ף ַהׂשּ יד ְלָכל ֻמּקָ , ַהּגִ
ר ׁשֵ   :ּכָ

ךְ . ג יד ֶנְחּתַ ּפּועַ  ֵמֲעָטָרה ְלַמְעָלה ֵמַהּגִ ׁשִ קּוְלמּוס ּבְ , ּכְ
ר ׁשֵ ַמְרֵזב. ּכָ ל, ּכְ ּטַ ּנִ ל ֲחָללוֹ  ׁשֶ יד ׁשֶ ֲארוּ  ּגִ  ְוִנׁשְ

ָפנֹות סּול, שׁ "ְוָהֹרא י"לַרשִׁ , ַהּדְ ר ם"ַרְמבַּ ְלהָ . ּפָ ׁשֵ   :ּכָ

ב. ד ה ִנּקַ ר, ֵמָהֲעָטָרה ְלַמּטָ ׁשֵ ָבה. ּכָ , ַעְצָמהּ  ֲעָטָרה ִנּקְ
ְרֶאה ִאם ּיִ ׁשֶ ֵצא ֶקִרי ּכְ ְכַבת ּתֵ ֶקב ֶזַרע ׁשִ סּול, ֵמַהּנֶ . ּפָ
ם ְוִאם ֶקב ִנְסּתַ רוֹ  ָחַזר, ַהּנֶ   :ְלֶהְכׁשֵ

ב. ה ה ִנּקַ ִעְנָין ֵמֲעָטָרה ְלַמּטָ ֶנגְ  ּבְ ּכְ תֹוךְ  ְלַמְעָלה ּדוֹ ׁשֶ  ּבְ
סּול, ָהֲעָטָרה ָהֲעָטָרה, ּפָ הּ  ׁשֶ ּלָ ֶבת ּכֻ   :ְמַעּכֶ

ם. ו ִביל ִנְסּתַ ְכַבת ׁשְ ְכַבת ִלְראֹות ְוָחַזר ֶזַרע ׁשִ  ֶזַרע ׁשִ
ִביל ְ ׁשּ ין ּבַ ּתִ ׁשְ ּמַ סּול ֶזה ֲהֵרי, ּבוֹ  ׁשֶ   :ּפָ

יִצים ִנְכְרתוּ . ז פְ  אוֹ , ֵמֶהם ַאַחת אוֹ  ַהּבֵ ּנִ  ַאַחת ְצָעהׁשֶ
ּדֹוָכה אוֹ , ֵמֶהם ּנִ ֲחֵסָרה אוֹ , ֵמֶהן ַאַחת ׁשֶ  אוֹ , ׁשֶ

ָבה ּקְ ּנִ סּול ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶ   :ּפָ

יִצים חּוֵטי ִנְכְרתוּ . ח ךְ  אוֹ , ֵמֶהן ַאַחת אוֹ  ּבֵ ּדַ ּנִ  אוֹ  ׁשֶ
סּול ֶזה ֲהֵרי, ִנְפַצע   :ּפָ

ב. ט יִצים ֵמחּוֵטי חּוט ִנּקַ ִביל ּבֵ  ַוֲהֵרי, ִיםַרְגלַ  ֵמי ִלׁשְ
ִביל ַמִים ֵמִטיל הּוא ְ ִביל ַמִים ִמׁשּ ְ ְכַבת ּוִמׁשּ , ֶזַרע ׁשִ
ר ֶזה ֲהֵרי ׁשֵ   :ּכָ

ל. י סּול ּכָ ָאְמרוּ  ּפִ ִעְנָין ׁשֶ ֹלא, ֶזה ּבְ ׁשֶ יֵדי ָהָיה ּכְ  ּבִ
ַמִים גֹון, ׁשָ ָרתוֹ  ּכְ הוּ  אוֹ  ָאָדם ֶשּכְ  ְוַכּיֹוֵצא קֹוץ ִהּכָ

ְדָבִרים רּות נֹוַלד ִאם ֲאָבל. ֵאּלוּ  ּבִ ְפָכה ּכְ צּועַ  אוֹ  ׁשָ  ּפְ
א ּכָ ּנֹוַלד אוֹ , ּדַ ֹלא ׁשֶ יִצים ּבְ ָחָלה אוֹ , ּבֵ  ּגּופוֹ  ֵמֲחַמת ׁשֶ

ּנוּ  ּוָבְטלוּ  ּנֹוַלד אוֹ , ֵאּלוּ  ֵאָבִרים ִמּמֶ ֶהם ׁשֶ ִחין ּבָ  ׁשְ
ָרָתן אוֹ  אֹותוֹ  ְוִהְמָסה ר ֶזה ֲהֵרי, ּכְ ׁשֵ ָקָהל ָלֹבא ּכָ . ּבְ
ל ּכָ יֵדי וּ ֵאלּ  ׁשֶ ַמִים ּבִ  י"ְלַרשִׁ  ֲאָבל. ם"ְלָהַרְמבַּ , ׁשָ
ֵרי ֹלא שׁ "ְוָהֹרא יֵדי ִמּקְ ַמִים ּבִ א ׁשָ  ְרָעִמים ְיֵדי ַעל ֶאּלָ
ֵעי אוֹ  ּוָבָרד יב ֹחִלי ְיֵדי ַעל ֲאָבל, ִאּמוֹ  ִמּמְ יֵדי ֲחׁשִ  ּבִ
ָהִכי שׁ "ָהֹרא ְוָכַתב, ּוָפסּול ָאָדם ַמע ּדְ ְלִמי ַמׁשְ ְירּוׁשַ   :ּבַ

ַרע ֶאְבֵרי ְלַהְפִסיד ָאסּור. יא ין, ַהּזֶ ָאָדם ּבֵ ין ּבְ  ּבֵ
ְבֵהָמה ה ּבִ ין, ְטהֹוִרים ְוֶאָחד ְטֵמִאים ֶאָחד, ָועֹוף ַחּיָ  ּבֵ
ֶאֶרץ ָרֵאל ּבְ ין ִיׂשְ חּוץ ּבֵ  לֹוֶקה ַהְמָסֵרס ְוָכל. ָלָאֶרץ ּבְ

ָכל ַהּתֹוָרה ִמן  ְמָסֵרס ַאַחר ְמָסֵרס ַוֲאִפּלוּ . ָמקֹום ּבְ
יַצד. לֹוֶקה א ֲהֵרי, ּכֵ ּבָ יד ְוָכַרת ֶאָחד ׁשֶ  ַאֵחר ּוָבא, ַהּגִ
יִצים ֶאת ְוָכַרת  חּוֵטי ְוָכַרת ַאֵחר ּוָבא, ִנְתָקן אוֹ  ַהּבֵ
יִצים א אוֹ . ּבֵ ּבָ יד ֶאת ּוָמַעךְ  ֶאָחד ׁשֶ  ַאֵחר ּוָבא, ַהּגִ
קוֹ  ם. ּוְכָרתוֹ  ַאֵחר ּוָבא, ְוִנּתְ ּלָ  יפִּ  ַעל ְוַאף, לֹוִקים ּכֻ
ּלֹא א ַאֲחרֹון ֵסֵרס ׁשֶ ין, ְמֹסָרס ֶאּלָ ָאָדם ּבֵ ין ּבְ  ּבֵ

ְבֵהָמה ה ּבִ ֵקָבה ֶאת ְוַהְמָסֵרס. ָועֹוף ַחּיָ ין, ַהּנְ ָאָדם ּבֵ  ּבְ
ין ָאר ּבֵ ׁשְ טּור, ִמיִנים ּבִ   } ּפָ

ֶקה. יב ׁשְ ל ּכֹוס ַהּמַ ִרין ׁשֶ ָאר אוֹ  ְלָאָדם ִעּקָ ֲעֵלי ִלׁשְ  ּבַ
ים ֵדי ַחּיִ . ָעָליו לֹוִקין ְוֵאין, ָאסּור ֶזה ֲהֵרי, ְרסוֹ ְלסָ  ּכְ
ה ָ ֶרת ְוִאׁשּ ּתֹות ֻמּתֶ ִרין ִלׁשְ ֵדי ִעּקָ ּלֹא ַעד ְלָסְרָסהּ  ּכְ  ׁשֶ
ֵלד   :ּתֵ

ָפה ֲהֵרי. יג ּכָ ָסה ָהָאָדם ֶאת ׁשֶ ֶלב ּבוֹ  ְוׁשִ ָאר אוֹ  ּכֶ  ׁשְ
אּוהוּ  ַעד ַחּיֹות ֲעׂשָ רּות ׁשֶ ְפָכה ּכְ יבוֹ  אוֹ , ׁשָ הֹוׁשִ  ׁשֶ
ַמִים ֶלג אוֹ  ּבְ ׁשֶ ֵטל ַעד ּבְ ּבָ ּיִ ּנוּ  ׁשֶ ִמישׁ  ֶאְבֵרי ִמּמֶ ׁשְ , ּתַ
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  אבן העזר ערוך שולחן
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 יז
 יז

ָסֵרס ַעד לֹוֶקה ֵאינוֹ  ּיְ ָידוֹ  ׁשֶ ת ְלַהּכֹותוֹ  ְוָראּוי. ּבְ  ַמּכַ
  :ַמְרּדּות

ֵהָמה ְלָסֵרס ְלּכּוִתי לֹוַמר ָאסּור. יד נוּ  ּבְ ּלָ  ְוִאם. ׁשֶ
 ֶהֱעִרים ְוִאם. רֻמתָּ , ְוֵסְרָסהּ  ֵמַעְצמוֹ  הּוא ְלָקָחהּ 
ָרֵאל ָדָבר ִיׂשְ ָרֵאל ּומֹוְכָרן, אֹותוֹ  קֹוְנִסין, ֶזה ּבְ  ְלִיׂשְ
דֹול ִלְבנוֹ  ַוֲאִפּלוּ , ַאֵחר ר ּגָ  ִלְבנוֹ  ֲאָבל, ְלָמְכָרהּ  ֻמּתָ
  :לוֹ  נֹוְתָנהּ  ְוֹלא מֹוְכָרהּ  ֵאיָנהּ  ָקָטן

 ו סימן
 ח"י ּובוֹ , כהן אשת ודין לכהן האסורות נשים

  ִפים:ְסִעי

ה ַהּתֹוָרה ִמן ָאסּור ּכֵֹהן. א ְגרּוׁשָ , ַוֲחָלָלה זֹוָנה ּבִ
ֲחלּוָצה ְוָאסּור ָנן ּבַ ַרּבָ א ָעַבר ִאם, ְלִפיָכךְ . ִמּדְ  ְוָנׂשָ
ה ֲאָבל. ְלהֹוִציא ָצִריךְ  ֵאין, ֲחלּוָצה ְסֵפק רּוׁשָ  ֲאִפּלוּ , ּגְ
א ֵאיָנהּ  ה ְסֵפק ֶאּלָ רּוׁשָ ין, ְלהֹוִציא ָצִריךְ , ּגְ  ּבֵ

ה ְרׁשָ ְתּגָ ּנִ ין ָהֵארּוִסין ִמן ׁשֶ ה ּבֵ ְרׁשָ ְתּגָ ּנִ ּוִאין ִמן ׁשֶ ׂשּ . ַהּנִ
ט ֵריחַ  ַוֲאִפּלוּ  ה ּפֹוֵסל ּגֵ ְכֻהּנָ . ְלהֹוִציא אֹותוֹ  ְוכֹוִפין ּבִ
ֵמי ְוֵהיִכי ט ֵריחַ  ּדָ גֹון, ּגֵ ָאַמר ּכְ  ַאתְּ  ֲהֵרי: ָלהּ  ׁשֶ

ת י ְמֹגֶרׁשֶ ּנִ רֶ  ַאתְּ  ְוֵאי ִמּמֶ  ַעל ְוַאף, ָאָדם ְלָכל תֻמּתֶ
י ּלֹא ּפִ ָרה ׁשֶ ֶזה ֻהּתְ ט ּבְ ה ִנְפְסָלה, ַהּגֵ  ִאם ֲאָבל. ִלְכֻהּנָ
ט ָלהּ  ָנַתן ַנאי ַעל ּגֵ ם ְוֹלא ּתְ ַנאי ִנְתַקּיֵ  ֵאינוֹ , ַהּתְ

לּום אי. ּפֹוֵסל ְוֵאינוֹ  ּכְ ַ ה ַהּכֵֹהן ְוַרׁשּ ִחּלָ  ַעל ְלָגֵרשׁ  ְלַכּתְ
ַנאי   :ּתְ

ה. ב ֲאָנהשֶׁ  ְקַטּנָ ַבְעָלהּ  ּמֵ ֶרת, ּבְ  ָנַתן ְוִאם. ְלֹכֵהן ֻמּתֶ
ט ָלהּ  ַתן ַאַחר ְוִאם. ֲאסּוָרה, ּגֵ ּנָ ט ָלהּ  ׁשֶ  ֶהֱחִזיָרהּ  ּגֵ

ֶרת, ּבוֹ  ּוֵמֲאָנה אּון, ְלֹכֵהן ֻמּתֶ ַהּמֵ ל ׁשֶ ט ְמַבּטֵ  ְוִאם. ַהּגֵ
ה ַאַחר ְרׁשָ ּגֵ את ׁשֶ ֵ  ִמי ֵישׁ , ּבוֹ  ּוֵמֲאָנה ְלַאֵחר ִנׂשּ
אוֹ  ֶרת ֵמרׁשֶ ּתֶ ּמֻ   :ְלֹכֵהן ׁשֶ

לֹוִני: קֹול ָיָצא. ג ַרשׁ  ּכֵֹהן ּפְ ּתוֹ  ֶאת ּגֵ  ִהיא ַוֲהֵרי, ִאׁשְ
ֶבת יו יֹוׁשֶ ְחּתָ דוֹ  מֹוִציִאין ֵאין, ּתַ ְלָקָלא, ִמּיָ ְלָבַתר ּדִ  ּדִ
ּוִאין ָבַתר אוֹ  ִנׂשּ יָנן ֹלא ֵארּוִסין ּדְ , ֵמת ְוִאם. ַחְיׁשִ
את ֵ ֵצא, ַאֵחר ְלֹכֵהן ְוִנׂשּ   :ּתֵ

לֹוִני: קֹול ָיָצא. ד ַתב ּכֵֹהן ּפְ ט ּכָ ּתוֹ  ּגֵ  ִאם, ְלִאׁשְ
אֹותוֹ  קֹוִרין ט ִלְנִתיַנת ָמקֹום ּבְ ִתיָבה ַהּגֵ  ַעל ַאף, ּכְ

ב ִלְכִתיָבה ּגַ י ְלחּוָדהּ  ּדְ ִתיָבה ָקרוּ  ַנּמֵ ִאּלוּ  ָהֵוי, ּכְ  ּכְ
לֹוִני: ַהּקֹול ָיָצא ַרשׁ  ּפְ ּתוֹ  ּגֵ  קֹוִרין ןֵאי ְוִאם, ִאׁשְ

ט ִלְנִתיַנת ִתיָבה ַהּגֵ ין ֵאין, ּכְ ׁשִ   :חֹוׁשְ

ה ַעל קֹול ָיָצא. ה ָ ה ִאׁשּ ׁשָ ְתַקּדְ ּנִ ה ׁשֶ ְרׁשָ ין, ְוִנְתּגָ ׁשִ  חֹוׁשְ
ָצא ְוַדְוָקא. ְלֹכֵהן ְלָאְסָרהּ  ַלּקֹול ּיָ ֹלא ַהּקֹול ׁשֶ  ּבְ

גֹון, ֲאַמְתָלָאה ִעם ָיָצא ִאם ֲאָבל, ֲאַמְתָלָאה יָּ  ּכְ  ָצאׁשֶ
הּ  ַהּקֹול ׁשָ ּדְ ּקִ הּ  אוֹ  ׁשֶ ְרׁשָ ַנאי ַעל ּגֵ ַרק אוֹ , ּתְ ּזָ  ָלהּ  ׁשֶ

ין ט אוֹ  ִקּדּוׁשִ  ֵאין, ָלהּ  ָקרֹוב ָסֵפק לוֹ  ָקרֹוב ָסֵפק ַהּגֵ
ין ׁשִ ין ֲאַמְתָלָאה ֵישׁ  ְוִאם. ַלּקֹול חֹוׁשְ רּוׁשִ ּגֵ  ְוֹלא ּבַ
ין ּדּוׁשִ ּקִ ין, ּבַ ׁשִ ין ְלקֹול חֹוׁשְ ּדּוׁשִ  ְלָעְלָמא ָאְסָרהּ לְ  ַהּקִ

ין ְוֵאין ׁשִ ין ְלקֹול חֹוׁשְ רּוׁשִ  ְוַדְוָקא. ְלֹכֵהן ְלָאְסָרהּ  ַהּגֵ
ָצא ּיָ ד ַהּקֹול ִעם ָהֲאַמְתָלָאה ׁשֶ  ַהּקֹול ָיָצא ִאם ֲאָבל ִמּיָ
רּור ֶלת ֵאיָנהּ , ָהֲאַמְתָלָאה ָיָצא ְזַמן ּוְלַאַחר, ּבָ  ְמַבּטֶ
ךְ  ַאַחר ְוִאם. ַהּקֹול רֵ  ּכָ ָהָיה רִנְתּבָ ֶקר ַהּקֹול ׁשֶ , ׁשֶ
ם ָהָיה ֹלא ֲאִפּלוּ  ִלין, ֲאְמַתָלָאה ׁשָ  ְוָכל. אֹותוֹ  ְמַבּטְ
ּלֹא קֹול ֵבית ֻהְחַזק ׁשֶ ין ּבְ   :לוֹ  ָלחּושׁ  קֹול ֵאינוֹ , ּדִ

א ּכֵֹהן. ו ׂשָ ּנָ סּולֹות ַאַחת ׁשֶ , אֹוָתם ַמֲחִריִמין, ֵמַהּפְ
ל ּוַמֲחִריִמין א ּכָ ֶהן ְונֹוֵתן ַהּנֹוׂשֵ ֻחְמרֹות ְוַכּיֹוֵצא, ִעּמָ  ּבְ

הּ  ַעד, ֵאּלוּ  ּנָ ָגְרׁשֶ ּיְ   :ׁשֶ

ַרשׁ  ּכֵֹהן. ז ּגֵ ּתוֹ  ׁשֶ דּור ֹלא, ִאׁשְ ָמבֹוי ִעּמוֹ  ּתָ  ְוִאם. ּבְ
ִרים ָהיוּ  ִכירּות ּדָ ׂשְ ָחֵצר אוֹ  ּבִ ל ּבְ ֵניֶהם ׁשֶ  ִהיא, ׁשְ

ָניו ִנְדֵחית הּ  ֶהָחֵצר ְוִאם. ִמּפָ ּלָ ֶניהָ  ִנְדֶחה הּוא, ׁשֶ . ִמּפָ
ֲארוּ  ָבִרים ְוִיְתּבָ ִסיָמן ֵאּלוּ  ּדְ   :ט"קי ּבְ
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 יז

ל, זֹוָנה ִהיא ֵאיזוּ . ח ֵאיָנהּ  ּכָ ת ׁשֶ ָרֵאל ּבַ ת אוֹ , ִיׂשְ  ּבַ
ָרֵאל ְבֶעֶלת ִיׂשְ ּנִ ִהיא ְלָאָדם ׁשֶ א ֲאסּוָרה ׁשֶ ׂשֵ  לוֹ  ִלּנָ
ֶוה ִאסּור ָ ְבֲעָלה אוֹ , ַלּכֹל ַהׁשּ ּנִ י ַעל ַאף ְלָחָלל ׁשֶ  ּפִ
ִהיא ֶרת ׁשֶ א ֻמּתֶ ׂשֵ ַעת, ְלִפיָכךְ . לוֹ  ִלּנָ ְרּבַ , ִלְבֵהָמה ַהּנִ

י ַעל ַאף ִהיא ּפִ ְסִקיָלה ׁשֶ ית ֹלא, ּבִ  ְוֹלא זֹוָנה ַנֲעׂשֵ
ה ִנְפְסָלה ֲהֵרי, ִלְכֻהּנָ א. ְלָאָדם ִנְבֲעָלה ֹלא ׁשֶ  ַעל ַהּבָ
ה ּדָ י ַעל ַאף, ַהּנִ ִהיא ּפִ ָכֵרת ׁשֶ ית ֹלא, ּבְ  הזֹונָ  ַנֲעׂשֵ
ה ִנְפְסָלה ְוֹלא ֲהֵרי, ִלְכֻהּנָ א ֲאסּוָרה ֵאיָנהּ  ׁשֶ ׂשֵ . לוֹ  ִלּנָ
א ְוֵכן נּוָיה ַעל ַהּבָ ה ָהְיָתה ֲאִפּלוּ , ַהּפְ ִהְפִקיָרה ְקֵדׁשָ  ׁשֶ

ִהיא ַעְצָמהּ  ַמְלקֹות ׁשֶ ית ֹלא, ּבְ  ִנְפְסָלה ְוֹלא זֹוָנה ַנֲעׂשֵ
ה ֻהּנָ ֲהֵרי, ֵמַהּכְ שֵׂ  ֲאסּוָרה ֵאיָנהּ  ׁשֶ  ֲאָבל. לוֹ  אִלּנָ
ְבֶעֶלת ִוין ָלאִוין ֵמִאסּוֵרי ְלֶאָחד ַהּנִ ָ ּכֹל ַהׁשּ  ְוֵאיָנם ּבַ
ּכֲֹהִנים ְמֻיָחִדים ה ֵמִאסּוֵרי אוֹ  ּבַ  לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, ֲעׂשֵ

ִהיא ְלִמי ּום לוֹ  ֲאסּוָרה ׁשֶ  ְלּכּוִתי אוֹ , ֶעְרָוה ִמׁשּ
א ֲאסּוָרה ְוִהיא הֹוִאיל, ְוֶעֶבד ׂשֵ . זֹוָנה זוֹ  ֲהֵרי לוֹ  ִלּנָ
ּיֹוֶרת ְוֵכן ְחֶרֶרת ַהּגִ ָרה ֲאִפּלוּ , ְוַהְמׁשֻ ּיְ ְחְרָרה ִנְתּגַ ּתַ  ְוִנׁשְ

חּוָתה ת ּפְ לשׁ  ִמּבַ ִנים ׁשָ ת ְוֵאיָנהּ  הֹוִאיל, ׁשָ ָרֵאל ּבַ  ִיׂשְ
א ְיָבָמה ְוֵכן. ְלֹכֵהן ַוֲאסּוָרה זֹוָנה זוֹ  ֲהֵרי ּבָ  ָעֶליהָ  ׁשֶ
ָאהּ , ָזר א אֹוְמִרים ֵישׁ וְ . זֹוָנה ֲעׂשָ ַהּבָ ֵבי ַעל ׁשֶ ה ַחּיָ  ֲעׂשֵ
ֵבי ַעל אוֹ  ֵבי ֲאִפּלוּ , ָלאִוין ַחּיָ ֵאר ָלאִוין ַחּיָ ׁשְ  ֹלא, ּדִ

ָאהּ  א חּוץ, זֹוָנה ֲעׂשָ   :ַהְיָבָמה ַעל ֵמַהּבָ

ל. ט ְבֶעֶלת ּכָ ה ְלָאָדם ַהּנִ עֹוׂשֶ ין, זֹוָנה אֹוָתהּ  ׁשֶ  ּבֵ
ֹאֶנס ין ּבְ ָרצֹון ּבֵ ין ּבְ ין ָזדֹוןבְּ  ּבֵ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין, ּבְ הּ  ּבֵ ַדְרּכָ  ּכְ
ין ּלֹא ּבֵ הּ  ׁשֶ ַדְרּכָ ֶהֱעָרה, ּכְ ֶ הּ  ִמׁשּ ּום ִנְפְסָלה ּבָ . זֹוָנה ִמׁשּ

ְהֶיה ּוִבְלַבד ּתִ ת ׁשֶ ֹלשׁ  ּבַ ִנים ׁשָ  ְוִיְהֶיה, ֶאָחד ְויֹום ׁשָ
ן ַהּבֹוֵעל ע ּבֶ ׁשַ ִנים ּתֵ   :ָוַמְעָלה ֶאָחד ְויֹום ׁשָ

ת. י ְבֲעָלה ּכֵֹהן ֵאׁשֶ ּנִ ֹאֶנס ֲאִפּלוּ , ׁשֶ   :לוֹ  ֲאסּוָרה, ּבְ

ת. יא ָרֵאל ֵאׁשֶ ֶאְנָסה ִיׂשְ ּנֶ י ַעל ַאף, ׁשֶ ֶרת ּפִ ּתֶ ּמֻ  ׁשֶ
ה ֲאסּוָרה, ְלַבְעָלהּ    :ִלְכֻהּנָ

ת. יב אֹוֶמֶרת ּכֵֹהן ֵאׁשֶ י: ְלַבְעָלהּ  ׁשֶ י אוֹ  ֶנֱאַנְסּתִ ַגְגּתִ  ׁשָ
בָּ  אוֹ , ַאֵחר ָעַלי ּוָבא  ָעֶליהָ  לוֹ  ְוֵהִעיד ֶאָחד ֵעד אׁשֶ

ָתה ּנְ ּזִ ין, ׁשֶ ֹאֶנס ּבֵ ין ּבְ ָרצֹון ּבֵ , ָעָליו ֲאסּוָרה ֵאיָנהּ , ּבְ
א ּמָ ַאֵחר ָנְתָנה ֵעיֶניהָ  ׁשֶ  אוֹ  לוֹ  ֶנֱאֶמֶנת ִהיא ְוִאם. ּבְ
ְעּתוֹ  ְוָסַמךְ , לוֹ  ֶנֱאָמן ָהֵעד  יֹוִציא ֶזה ֲהֵרי, ִלְדָבָריו ּדַ
ֵדי   :ָסֵפק ְיֵדי ָלֵצאת ּכְ

ת. יג ָאְמָרה ּכֵֹהן ֵאׁשֶ י: ְלַבְעָלהּ  ׁשֶ י ַעל ַאף, ֶנֱאַנְסּתִ  ּפִ
ִהיא ֶרת ׁשֶ מוֹ  ְלַבְעָלהּ  ֻמּתֶ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ  ִהיא ֲהֵרי, ׁשֶ
עֹוָלם ּכֵֹהן ְלָכל ֲאסּוָרה ּבָ מּות ַאַחר ׁשֶ ּיָ ְעָלהּ  ׁשֶ , ּבַ
ֲהֵרי ִהיא הֹוֵדית ׁשֶ ָאְסָרה, זֹוָנה ׁשֶ ית ַעְצָמהּ  ׁשֶ  ְוַנֲעׂשֵ

ֲחִתיָכה ִאסּוָרא ּכַ   :ּדְ

שׁ  ּכֵֹהן. יד ּדֵ ּקִ דֹוָלה ׁשֶ ה אוֹ  ּגְ א ְזַמן ְוַאַחר, ְקַטּנָ  ּבָ
ָצָאהּ  ְוָטַען ָעֶליהָ  ּמְ רּוַסת ׁשֶ  ָעָליו ֶנֱאֶסֶרת, ִאישׁ  ּדְ
א, ִמָסֵפק ּמָ ין ֹקֶדם ׁשֶ ין ַאַחר אוֹ  ִנְבֲעָלה ִקּדּוׁשִ . ִקּדּוׁשִ
ָרֵאל ֲאָבל ַעןשֶׁ  ִיׂשְ שׁ , ָעָליו ֶנֶאְסָרה ֹלא זוֹ  ַטֲעָנה ּטָ ּיֵ  ׁשֶ
אן ֵני ּכָ א: ְסֵפקֹות ׁשְ ּמָ ין ֹקֶדם ׁשֶ א ִקּדּוׁשִ ּמָ  ַאַחר ׁשֶ

ין ין ַאַחר ֹנאַמר ַוֲאִפּלוּ , ִקּדּוׁשִ א, ִקּדּוׁשִ ּמָ ֹאֶנס ׁשֶ  ּבְ
א ּמָ ָרצֹון ׁשֶ ָהֲאנּוָסה, ּבְ ֶרת ׁשֶ ָרֵאל ֻמּתֶ  ִאם, ְלִפיָכךְ . ְלִיׂשְ
הּ ִקדְּ  ָרֵאל ָאִביהָ  ׁשָ חּוָתה ְוִהיא ְלִיׂשְ ת ּפְ לשׁ  ִמּבַ ִנים ׁשָ  ׁשָ
ָצָאהּ  ְוָטַען, ֶאָחד ְויֹום ּמְ רּוַסת ׁשֶ  ָעָליו ֶנֱאֶסֶרת, ִאישׁ  ּדְ

ֵאין, ִמָסֵפק אן ׁשֶ א ּכָ א ֶאָחד ָסֵפק ֶאּלָ ּמָ ֹאֶנס ׁשֶ א ּבְ ּמָ  ׁשֶ
ָרצֹון ל ְוָסֵפק, ּבְ   :ְלֻחְמָרא ּתֹוָרה ִאסּור ׁשֶ

ל. טו ה ּכָ ָ א ִאׁשּ ּנֵ ּקִ ְעָלהּ  ָלהּ  ׁשֶ ָרה, ּבַ ַתת ְוֹלא, ְוִנְסּתְ  ׁשָ
ָרֵאל הּוא ֲאִפּלוּ , ְלַבְעָלהּ  ֲאסּוָרה, סֹוָטה ֵמי  ְוִאם. ִיׂשְ
ְעָלהּ  ֵמת   :ְלֹכֵהן ֲאסּוָרה, ּבַ

ם ָלהּ  ָיָצא. טז ה ׁשֵ ִעיר ְמַזּנָ ין ֵאין, ּבָ ׁשִ . ָלהּ  חֹוׁשְ
ְעָלהּ  הֹוִציָאהּ  ַוֲאִפּלוּ  ּום ּבַ ָעְבָרה ִמׁשּ ת ַעל ׁשֶ  ְיהּוִדית ּדַ

ֵעֵדי אוֹ  ָבר ּבְ ַתן ֹקֶדם ּוֵמת, ְמֹכָער ּדָ ּנָ ט ָלהּ  ׁשֶ  ֲהֵרי, ּגֵ
ֶרת זוֹ    :ְלֹכֵהן ֻמּתֶ
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נּוָיה. יז ָראּוהָ  ּפְ ְבֲעָלה ׁשֶ ּנִ , ַהּבֹוֵעל לוֹ  ְוָהַלךְ , ְלֶאָחד ׁשֶ
א ֶזה הּוא ִמי: ָלהּ  ְוָאְמרוּ  ּבָ  ָאָדם: ְוָאְמָרה, ךְ ָעַליִ  ׁשֶ
ר ׁשֵ  ָראּוהָ  ֲאִפּלוּ , עֹוד ְוֹלא. ֶנֱאֶמֶנת זוֹ  ֲהֵרי, ּכָ

ֶרת י: ָלהּ  ְוָאְמרוּ , ְמֻעּבֶ ֶרת ַאתְּ  ִמּמִ : ְוָאְמָרה, ְמֻעּבֶ
ר ֵמָאָדם ׁשֵ ֶרת ְוִתְהֶיה, ֶנֱאֶמֶנת זוֹ  ֲהֵרי, ּכָ . ְלֹכֵהן ֻמּתֶ
ה ּמֶ ָבִרים ּבַ ָהָיה, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ְבֲעָלה קֹוםַהמָּ  ּכְ ּנִ  ּבוֹ  ׁשֶ

ת ָרׁשַ ָרִכים ּפָ ָרנֹות אוֹ , ּדְ ּקְ דֹות ּבַ ָ ׂשּ ּבַ ַהּכֹל ׁשֶ  עֹוְבִרים ׁשֶ
ם ם ָהעֹוְבִרים ֹרב ְוָהיוּ , ׁשָ ִרים ׁשָ ׁשֵ  ָהִעיר ְוֹרב, ּכְ

ְרׁשוּ  ּפֵ ה ָהעֹוְבִרים ֵאּלוּ  ׁשֶ ּנָ ִרים ִמּמֶ ׁשֵ ֲחָכִמים, ּכְ  ָעׂשוּ  ׁשֶ
ּיֹוֲחִסין ַמֲעָלה ֵני ְצִריכוּ ְוהִ  ּבַ  ָהיוּ  ִאם ֲאָבל. ֻרּבֹות ׁשְ

גֹון, אֹוָתהּ  ּפֹוְסִלים ָהעֹוְבִרים ֹרב  אוֹ  ּכּוִתים ּכְ
ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ַמְמֵזִרים י ַעל ַאף, ּבָ ֹרב ּפִ קֹום ׁשֶ  ַהּמָ
אוּ  ּבָ ּנוּ  ׁשֶ ִרים ִמּמֶ ׁשֵ ָהיוּ  אוֹ , ּכְ י ֹרב ׁשֶ קֹום ַאְנׁשֵ  ַהּמָ

סּוִלים י ַעל ַאף, ּפְ ִרים ָהעֹוְבִרים ֹרבשֶׁ  ּפִ ׁשֵ ין, ּכְ ׁשִ  חֹוׁשְ
ּפֹוֵסל ְלִמי ְוֹנאַמר, ָלהּ  א ְוֹלא, ִנְבֲעָלה אֹוָתהּ  ׁשֶ ׂשֵ ּנָ  ּתִ

ה ְלֹכֵהן ִחּלָ את ְוִאם, ְלַכּתְ ֵ ֵצא ֹלא ִנׂשּ , אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּתֵ
ְבאֹוֶמֶרת ר ּדִ י ְלָכׁשֵ ַחד, ִנְבַעְלּתִ א ּבְ ה ֻרּבָ ִחּלָ  ְלַכּתְ
יִרין ֹרב ֲאִפּלוּ , ְבִדיֲעַבדוּ , ַמְכׁשִ סּוִלים ּבְ   :ּפְ

ְבֲעָלה ָראּוהָ . יח ּנִ ָרה אוֹ  ׁשֶ ְתַעּבְ ּנִ ִעיר ׁשֶ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ּבָ
ם ׁשֹוֵכן ָהָיה א ׁשָ  ְוֶעֶבד ֶאָחד ָחָלל אוֹ  ֶאָחד כּוִתי ֶאּלָ

ֶהם ְוַכּיֹוֵצא א ֹלא זוֹ  ֲהֵרי, ּבָ ׂשֵ ּנָ ה ּתִ ִחּלָ , ְלֹכֵהן ְלַכּתְ
ל ּכָ ֶמֱחָצה עַ ָקבוּ  ׁשֶ את ְוִאם. הּוא ֶמֱחָצה ַעל ּכְ ֵ  ֹלא, ִנׂשּ
ֵצא ר: אֹוֶמֶרת ְוִהיא הֹוִאיל, ּתֵ י ְלָכׁשֵ  ָהְיָתה. ִנְבַעְלּתִ

ֶמת ת אוֹ  ִאּלֶ ָאְמָרה אוֹ , ֵחֶרׁשֶ  ְלִמי יֹוַדַעת ֵאיִני: ׁשֶ
י ָהְיָתה אוֹ , ִנְבַעְלּתִ ה ׁשֶ ֵאיָנהּ  ְקַטּנָ ֶרת ׁשֶ ין ַמּכֶ ר ּבֵ ׁשֵ  ּכָ

את ְוִאם, זֹוָנה ְסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, לְלָפסוּ  ֵ ֵצא, ְלֹכֵהן ִנׂשּ , ּתֵ
א ן ִאם ֶאּלָ ֵני ָהיוּ  ּכֵ ים ׁשְ צּוִיים ֻרּבִ ִרים ַהּמְ ׁשֵ  ְוֵישׁ . ּכְ
אֹוֵמר ִמי ֲאִפּלוּ , ׁשֶ ָרה ׁשֶ ִעיר ִנְתַעּבְ  ָהַלךְ  ִאם, ּבָ

א ֵאֶליהָ  ַהּבֹוֵעל ׂשֵ ּנָ ה ּתִ ִחּלָ יָון, ְלַכּתְ א ּכֵ ִאּכָ  ִעירהָ  ֹרב ּדְ
ִרים ִסיעֹות ְוֹרב ׁשֵ א, ּכְ ן ִאם ֶאּלָ . ֵאָליו ִהיא ָהְלָכה ּכֵ

י ּוְסָתָמא ֵאין, ַנּמִ א, ְלִמי ָהַלךְ  ִמי ָידּועַ  ׁשֶ ׂשֵ ּנָ  ּתִ
ה ִחּלָ   :ְלַכּתְ

  אישות הלכות

 ז סימן
 ּובוֹ , חללה נקראת היא ואיזו, שנשבית אשה דין

  ְסִעיִפים: ג"כ

בּוָיה. א שְׁ  ׁשְ ּנִ יתׁשֶ ת ְוִהיא ּבֵ ִנים' ג ּבַ  אוֹ  ֶאָחד ְויֹום ׁשָ
ֵני, ְלֹכֵהן ֲאסּוָרה, יֹוֵתר ִהיא ִמּפְ א, זֹוָנה ְסֵפק ׁשֶ ּמָ  ׁשֶ

ּלֹא ֵעד ָלהּ  ֵישׁ  ְוִאם. ְלּכּוִתי ִנְבֲעָלה  ּכּוִתי ִנְתַיֵחד ׁשֶ
הּ  ָרה זוֹ  ֲהֵרי, ִעּמָ ׁשֵ ה ּכְ ְפָחה אוֹ  ֶעֶבד ַוֲאִפּלוּ . ִלְכֻהּנָ  ׁשִ
י. זוֹ  ְלֵעדּות ֶנֱאָמן רֹובקָ  אוֹ  ּתֵ בּויֹות ּוׁשְ ֵהִעיָדה ׁשְ  ׁשֶ
ל הּ  ַאַחת ּכָ  ָקָטן ְוֵכן. ֶנֱאָמנֹות ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ַלֲחֶבְרּתָ

ָהָיה ּמוֹ  ְלִפי ֵמִסיחַ  ׁשֶ ה. ֶנֱאָמן, ּתֻ ֶאָחד ּוַמֲעׂשֶ ה ּבְ ּבָ ׁשְ ּנִ  ׁשֶ
ּמוֹ  ְלִפי ֵמִסיחַ  ּוְבָנהּ , ְוִאּמוֹ  הּוא ינוּ ִנשְׁ : ְוָאַמר ּתֻ  ּבֵ
י ֲאִני ַהּכּוִתים ְלֵבין ֹאב ָיָצאִתי, ְוִאּמִ י, ַמִים ִלׁשְ ְעּתִ  ּדַ
י ַעל י. ֵעִצים ִלְלֹקט. ִאּמִ י ַעל ְוַדְעּתִ יאוּ . ִאּמִ ִ  ְוִהׂשּ

יו ַעל ְלֹכֵהן ֲחָכִמים אֹוָתהּ  ַתב ְוֵישׁ . ּפִ ּכָ ָטן, ׁשֶ ַהּקָ  ׁשֶ
ן ֲאִפּלוּ  ֶנֱאָמן ּוֵ ִמְתּכַ   :ְלָהִעיד ּבְ

ַעל ֵאין. ב ּתוֹ  ְלָהִעיד ֶנֱאָמן ַהּבַ ִאׁשְ בּוָיה ּבְ ְ ּלֹא ַהׁשּ  ׁשֶ
ֵאין, ִנְטְמָאה ְפָחָתהּ  ְוֵכן. ְלַעְצמוֹ  ֵמִעיד ָאָדם ׁשֶ  ֹלא ׁשִ
ִעיד ְפַחת ֲאָבל. ָלהּ  ּתָ ְעָלהּ  ׁשִ ְפָחָתהּ . ָלהּ  ְמִעיָדה ּבַ  ְוׁשִ

ָהְיָתה הּ  ְלִפי ְמִסיָחה ׁשֶ ּמָ   :ֶנֱאֶמֶנת, ּתֻ

ֵהִעיד ןּכֹהֵ . ג בּוָיה ׁשֶ ִהיא ִלׁשְ  ֹלא ֶזה ֲהֵרי, ְטהֹוָרה ׁשֶ
ה ֶאּנָ ָ א, ִיׂשּ ּמָ הּ  ָנַתן ֵעיָניו ׁשֶ ָדָאהּ  ְוִאם. ּבָ הּ  ְוֵהִעיד ּפְ , ּבָ

ה ֶזה ֲהֵרי ֶאּנָ ָ ִאּלוּ , ִיׂשּ ִהיא ָיַדע ֹלא ׁשֶ  ֹלא ְטהֹוָרה ׁשֶ
הּ  ָנַתן   :ְמעֹוָתיו ּבָ
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ה. ד ָ ָאְמָרה ָהִאׁשּ בֵּ : ׁשֶ , ֶנֱאֶמֶנת, ֲאִני ּוְטהֹוָרה, יִתיִנׁשְ
ה ַהּפֶ ָאַסר ׁשֶ ה הּוא ׁשֶ יר ַהּפֶ ִהּתִ ם ָהָיה ֲאִפּלוּ . ׁשֶ  ֵעד ׁשָ
ִעיד ֶאָחד ּמֵ ִהיא ׁשֶ בּוָיה ׁשֶ ם ֵישׁ  ִאם ֲאָבל. ׁשְ ֵני ׁשָ  ׁשְ
ית ֵעִדים ּבֵ ׁשְ ּנִ ִעיד ַעד ֶנֱאֶמֶנת ֵאיָנהּ , ׁשֶ ּיָ  ֶאָחד ָלהּ  ׁשֶ
ִהיא   :ְטהֹוָרה ׁשֶ

ם ָהָיה. ה ית ֵעִדים' ב ׁשָ ּבֵ ׁשְ ּנִ  ֵמִעיד ֶאָחד ְוֵעד, ׁשֶ
ְטְמָאה ּנִ ִהיא ָלהּ  ּוֵמִעיד אֹותוֹ  ַמְכִחישׁ  ְוֶאָחד, ׁשֶ  ׁשֶ
הּ  ִנְתַיֵחד ְוֹלא ְטהֹוָרה ית ַעד, ּכּוִתי ִעּמָ ְפּדֵ ּנִ  ֲאִפּלוּ , ׁשֶ

ִעיד ֶזה ּמֵ ִהיא ׁשֶ ְפָחה אוֹ  ֶעֶבד ְטהֹוָרה ׁשֶ  זוֹ  ֲהֵרי, ׁשִ
רֶ    :תֻמּתֶ

ָאְמָרה ִמי. ו יִתי: ׁשֶ ּבֵ ירּוהָ , ֲאִני ּוְטהֹוָרה, ִנׁשְ ית ְוִהּתִ  ּבֵ
ין א ּדִ ׂשֵ ךְ  ְוַאַחר, ִלּנָ אוּ  ּכָ ֵני ּבָ ית ֵעִדים ׁשְ ּבֵ ׁשְ ּנִ  ֲהֵרי, ׁשֶ
א זוֹ  ׂשֵ ּנָ ה ּתִ ִחּלָ ֵצא ְוֹלא ְלַכּתְ ָרהּ  ּתֵ  ִנְכַנס ַוֲאִפּלוּ . ֵמֶהּתֵ

אי ַאֲחֶריהָ  ּבַ בּוָיה יאהִ  ַוֲהֵרי, ׁשַ ַיד ְלָפֵנינוּ  ׁשְ , ֲאֹדֶניהָ  ּבְ
ֵצא ֹלא זוֹ  ֲהֵרי ָרהּ  ּתֵ ירּוהָ  ֵמֶהּתֵ ִהּתִ ִרין, ׁשֶ ּמְ  אֹוָתהּ  ּוְמׁשַ

ה ֶדה ַעד ֵמַעּתָ ּפָ ּתִ אוּ  ְוִאם. ׁשֶ ךְ  ַאַחר ֵעִדים' ב ָלהּ  ּבָ  ּכָ
ְטֵמאת ּנִ את ֲאִפּלוּ , ׁשֶ ֵ ִנים ָלהּ  ָהיוּ  ַוֲאִפּלוּ  ִנׂשּ  ֲהֵרי, ּבָ

א ְוִאם. ֵצאתֵּ  זוֹ  לּום ֵאינוֹ , ֶאָחד ֵעד ּבָ   :ּכְ

יִתי: ָאְמָרה. ז ּבֵ ֲאִני ֵעִדים ִלי ְוֵישׁ  ֲאִני ּוְטהֹוָרה, ִנׁשְ  ׁשֶ
ין: אֹוְמִרים ֵאין, ְטהֹוָרה בֹואוּ  ַעד ַנְמּתִ ּיָ , ָהֵעִדים ׁשֶ
א יִרין ֶאּלָ ד אֹוָתהּ  ַמּתִ א, עֹוד ְוֹלא. ִמּיָ  ָיָצא ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ
שׁ  קֹול ָעֶליהָ  ּיֵ יִרין, ֻטְמָאה ֵעֵדי ָעֶליהָ  ׁשֶ  אֹוָתהּ  ַמּתִ
בֹואוּ  ַעד ּיָ בּוָיה, ׁשֶ ׁשְ ּבִ   :ֵהֵקּלוּ  ׁשֶ

ָאַמר ָהָאב. ח ית: ׁשֶ ּבֵ י ִנׁשְ ּתִ ין, ּוְפִדיִתיהָ , ּבִ ִהיא ּבֵ  ׁשֶ
דֹוָלה ין ּגְ ִהיא ּבֵ ה ׁשֶ   :ְלָאְסָרהּ  ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ְקַטּנָ

ת. ט נֶּ  ּכֵֹהן ֵאׁשֶ ּום ָעָליו ֱאְסָרהׁשֶ בּוָיה ִמׁשּ  הֹוִאיל, ׁשְ
ָבר ֶרת זוֹ  ֲהֵרי, ָסֵפק ְוַהּדָ ָחֵצר ִעּמוֹ  ָלדּור ֻמּתֶ  ֶאָחד ּבְ
ְהיוּ  ּוִבְלַבד ּיִ ִמיד ִעּמוֹ  ׁשֶ ָניו ּתָ יתוֹ  ּוְבֵני ּבָ ְמרוֹ  ּבֵ   :ְלׁשָ

א ִעיר. י ּבָ ָמצֹור ׁשֶ ה ּבְ ׁשָ  ּכּוִתים ָהיוּ  ִאם, ְוִנְכּבְ
יִפים ל ָהִעיר ֶאת ַמּקִ ֵדי רּוחֹוֶתיהָ  ִמּכָ ּלֹא ּכְ ֵלט ׁשֶ ּמָ  ּתִ

ה ָ ְראוּ  ַעד ַאַחת ִאׁשּ ּיִ ה אֹוָתהּ  ׁשֶ ְרׁשּוָתם ְוֵתָעׂשֶ  ֲהֵרי, ּבִ
ל ים ּכָ ׁשִ תֹוָכהּ  ַהּנָ ּבְ סּולֹות ׁשֶ בּויֹות ּפְ ׁשְ א, ּכִ ּמָ  ִנְבֲעלוּ  ׁשֶ

א, ְלכּוִתים ָהְיָתה ִמי ֶאּלָ ִנים' ִמג ׁשֶ ה ׁשָ  ְוִאם .ּוְלַמּטָ
ר ָהָיה ֵלט ֶאְפׁשָ ּמָ ּתִ ה ׁשֶ ָ הּ  ֵיְדעוּ  ְוֹלא ִאׁשּ ָהָיה אוֹ , ּבָ  ׁשֶ

ִעיר א ַמֲחֶזֶקת ֵאיָנהּ  ֲאִפּלוּ , ַאַחת ַמֲחבֹוָאה ּבָ ה ֶאּלָ ָ  ִאׁשּ
ֶלת זוֹ  ֲהֵרי, ַאַחת יַצד. ַהּכֹל ַמּצֶ ֶלת ּכֵ ל, ַמּצֶ ּכָ ה ׁשֶ ָ  ִאׁשּ

ָאְמָרה י ַעל ְוַאף ֶנֱאֶמֶנת, ֲאִני ְטהֹוָרה: ׁשֶ ֵאין ּפִ  ָלהּ  ׁשֶ
כֹוָלה ִמּתֹוךְ , ֵעד ּיְ י: לֹוַמר ׁשֶ ה ִנְמַלְטּתִ ׁשָ ְכּבְ ּנִ ׁשֶ  ּכְ

ַמֲחבֹוָאה אוֹ , ָהִעיר י ָהִייִתי ּבְ ְלּתִ : לֹוַמר ֶנֱאֶמֶנת, ְוִנּצַ
י אִתי ְוֹלא ִנְמַלְטּתִ ה. ִנְטֵמאִתי ְוֹלא ֶנְחּבֵ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ
ְגדּוד, ֲאמּוִרים ל ּבִ ֵהם, ַמְלכּות הּ אֹותָ  ׁשֶ ִבין ׁשֶ ְ  ִמְתַיׁשּ
ִעיר ין ְלִפיָכךְ , ְיֵרִאים ְוֵאין ּבָ ׁשִ א ָלֶהם חֹוׁשְ ּמָ ֲעלוּ  ׁשֶ . ּבָ
דּוד ֲאָבל ל ּגְ ט ַאֶחֶרת ַמְלכּות ׁשֶ ׁשַ ּפָ ַטף ׁשֶ , ְוָעַבר ְוׁשָ
ים ֶנֶאְסרוּ  ֹלא ׁשִ ֵני, ַהּנָ ֵאין ִמּפְ ַנאי ָלֶהם ׁשֶ , ִלְבֹעל ּפְ

ֵהם ָללבְּ  עֹוְסִקים ׁשֶ בוּ  ְוִאם. ָלֶהם ּובֹוְרִחים ׁשָ ים ׁשָ  ָנׁשִ
ְרׁשּוָתן ְוַנֲעׂשוּ  י ַעל ַאף, ּבִ ָרְדפוּ  ּפִ ָרֵאל ַאֲחֵריֶהם ׁשֶ  ִיׂשְ
ילוּ  ָדם אֹוָתם ְוִהּצִ  חֹוְלִקים ְוֵישׁ . ֲאסּורֹות ֵהן ֲהֵרי, ִמּיָ

ַאף ְואֹוְמִרים ְגדּוד ׁשֶ ל ּבִ   :ֲאסּורֹות, ַאֶחֶרת ַמְלכּות ׁשֶ

ה. יא ָ ה ָהִאׁשּ ׁשָ ְחּבְ ּנֶ יֵדי ׁשֶ  ְיֵדי ַעל ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ּבִ
ֶרת, ָממֹון ה ֲאִפּלוּ  ֻמּתֶ  ֲאסּוָרה, ְנָפׁשֹות ְיֵדי ַעל. ִלְכֻהּנָ

ה ְעָלהּ  ָהָיה ִאם, ְלִפיָכךְ , ִלְכֻהּנָ . ָעָליו ֶנֶאְסָרה, ּכֵֹהן ּבַ
ה ּמֶ ָבִרים ּבַ ְזַמן, ֲאמּוִרים ּדְ ד ּבִ ּיַ ָרֵאל ׁשֶ יָפה ִיׂשְ ּקִ  ַעל ּתַ

ְזַמן ֲאָבל, ֵמֶהם ְיֵרִאים ְוֵהם ַהּכּוִתים ד ּבִ ּיַ  ַהּכּוִתים ׁשֶ
יָפה ּקִ יָון, ָממֹון ְיֵדי ַעל ֲאִפּלוּ , ּתַ ית ּכֵ ֲעׂשֵ ּנַ ְרׁשּות ׁשֶ  ּבִ
א, ֶנֱאְסָרה, ַהּכּוִתים ן ִאם ֶאּלָ , ֶאָחד ָלהּ  ֵהִעיד ּכֵ
בּוָיה ׁשְ   :ּכִ

ּנֹוְלָדה זוֹ , ֲחָלָלה ִהיא ֵאיזוֹ . יב ה ֵמִאסּוֵרי ׁשֶ ֻהּנָ , ּכְ
גֹון א ֶהְדיֹוט ּכֵֹהן ּכְ ּבָ ה ַעל אוֹ  ַהּזֹוָנה ַעל ׁשֶ רּוׁשָ , ַהּגְ
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דֹול ְוֹכֵהן א ּגָ ּבָ א אוֹ , ָהַאְלָמָנה ַעל אוֹ  ֲעֵליֶהן ׁשֶ ׂשָ ּנָ  ׁשֶ
עּוָלה לוּ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ָעֶליהָ  ּוָבא ּבְ  ְוִאם. ְלעֹוָלם ִנְתַחּלְ
נָּ  הֹוִליד ין, הִמּמֶ ָלה ֶזה ּבֵ ִחּלְ ין ׁשֶ ָלד, ַאֵחר ּבֵ ין, ַהּוָ  ּבֵ
הּוא ין ָזָכר ׁשֶ הּוא ּבֵ  ַעְצָמהּ  ְוִהיא, ָחָלל, ְנֵקָבה ׁשֶ

ָלה ִביָאתוֹ  ִנְתַחּלְ ֶהֱעָרה ּבְ ֶ הּ  ִמׁשּ ין, ּבָ א ּבֵ ּבָ  ָעֶליהָ  ׁשֶ
ׁשֹוֵגג ין ּבְ ֵמִזיד ּבֵ ין, ּבְ ֹאֶנס ּבֵ ין ּבְ ָרצֹון ּבֵ  ְוהּוא, ּבְ

יִּ  ן ּכֵֹהן ְהֶיהׁשֶ ִנים' ט ִמּבֶ , ּוְלַמְעָלה ֶאָחד ְויֹום ׁשָ
ְבֶעֶלת ת ְוַהּנִ ִנים' ג ִמּבַ  ֲאָבל. ָוַמְעָלה ֶאָחד ְויֹום ׁשָ

שׁ  ּכֵֹהן ּדֵ ּקִ ה ֵמִאסּוֵרי ַאַחת ׁשֶ ֻהּנָ  אוֹ  ְוִנְתַאְלְמָנה, ּכְ
ה ְרׁשָ ָלה ֹלא, ָהֵארּוִסין ִמן ִנְתּגָ  ִמן ֲאָבל. ִנְתַחּלְ

וּ  ׂשּ י ַעל ַאף, ִאיןַהּנִ ּלֹא ּפִ ָלה, ִנְבֲעָלה ׁשֶ ל, ִנְתַחּלְ ּכָ  ׁשֶ
ֶחְזַקת ְנׂשּוָאה עּוָלהּ  ּבְ י ַעל ַאף ִהיא ּבְ ְמֵצאת ּפִ ּנִ  ׁשֶ
תּוָלה   :ּבְ

ָעַבר ַעְצמוֹ  ַהּכֵֹהן. יג ה ֵמִאסּוֵרי ַאַחת ַעל ּוָבא ׁשֶ ֻהּנָ , ּכְ
ל ֹלא   :ִנְתַחּלֵ

א ּכֵֹהן. יד ּבָ  ְיָבָמה ַעל אוֹ , ֲעָריֹותֵמהָ  ַאַחת ַעל ׁשֶ
ּוק ָרה, ַלׁשּ יָאה ְוִנְתַעּבְ ָלד ֵאין, ִראׁשֹוָנה ִמּבִ , ָחָלל ַהּוָ
ָאהּ  ֲאָבל  אוֹ  הּוא, ָעֶליהָ  ּוָבא ָחַזר ְוִאם. זֹוָנה ֲעׂשָ
ָלד, ַאֵחר ּכֵֹהן א ֲאָבל. ָחָלל ַהּוָ ּיֹוֶרת ַעל ַהּבָ  ַהּגִ

ְחֶרֶרת ָרה ֲאִפּלוּ , ּוְמׁשֻ ָלד, ִראׁשֹוָנה יָאהִמבִּ  ִנְתַעּבְ  ַהּוָ
  :ָחָלל

א ּכֵֹהן. טו ּבָ ה ַעל ׁשֶ ּדָ ָלד, ַהּנִ ר ַהּוָ ׁשֵ   :ָחָלל ְוֵאינוֹ  ּכָ

א ָחָלל. טז ׂשָ ּנָ ָרה ׁשֶ ׁשֵ ָלד, ּכְ ה ַהּוָ ּנָ ן ְוֵכן. ָחָלל ִמּמֶ  ּבֶ
נוֹ  ם, ּבְ ּלָ ל סֹוף ַעד ֲחָלִלים ּכֻ  ָיְלָדה ְוִאם. ַהּדֹורֹות ּכָ
ת ה ֲאסּוָרה, ּבַ את ִאם ֲאָבל. ִלְכֻהּנָ ֵ ת אֹוָתהּ  ִנׂשּ  ַהּבַ

ָרֵאל ּנוּ  ְוָיְלָדה ְלִיׂשְ ת ִמּמֶ ת אֹוָתהּ , ּבַ ָרה ַהּבַ ׁשֵ  ּכְ
ה ָרֵאל, ִלְכֻהּנָ ׂשְ ּיִ א ׁשֶ ׂשָ ּנָ ָלד ֲחָלָלה ׁשֶ ר ַהּוָ ׁשֵ   :ּכָ

א ְוֶעֶבד ּכּוִתי. יז ת ַעל ַהּבָ ָרֵאל ּבַ ּנוּ  ְוָיְלָדה ִיׂשְ  ִמּמֶ
ת ת הּ אֹותָ , ּבַ גּוָמה ַהּבַ ה ּפְ   :ִלְכֻהּנָ

א ּכֵֹהן. יח ׂשָ ּנָ ה ׁשֶ רּוׁשָ ֶרת ּגְ ין, ְמֻעּבֶ ּנוּ  ּבֵ ין ִמּמֶ  ּבֵ
ִהיא ְוָיְלָדה, ֵמַאֵחר ׁשֶ ָלד, ֲחָלָלה ּכְ ר ַהּוָ ׁשֵ ֲהֵרי, ּכָ  ֹלא ׁשֶ

א ת ּבָ ּפַ   :ֲעֵבָרה ִמּטִ

א ּכֵֹהן. יט ּבָ  ֲחָלִלים ּוְוָלָדהּ  ִהיא, ֲחלּוָצה ַעל ׁשֶ
ָנן ַרּבָ א ּכֵֹהן ֲאָבל. ִמּדְ ּבָ ִנּיֹות ַאַחת ַעל ׁשֶ ְ  ִהיא, ֵמַהׁשּ
ָרה ׁשֵ ה ְוַזְרעוֹ  ּכְ ּנָ ִרים ִמּמֶ ׁשֵ   :ּכְ

א ּכֵֹהן. כ ּבָ ה ְסֵפק ַעל אוֹ  זֹוָנה ְסֵפק ַעל ׁשֶ רּוׁשָ , ּגְ
 ָעָליו ְונֹוְתִנין, ָחָלל ְסֵפק ּוְוָלָדהּ , ֲחָלָלה ְסֵפק זוֹ  ֲהֵרי

ָרֵאל ְוָחְמֵרי ִניםּכֹהֲ  ֻחְמֵרי ְתרּוָמה אֹוֵכל ֵאינוֹ : ִיׂשְ  ּבִ
א ְוֵאינוֹ  ּמֵ א, ְלֵמִתים ִמּטַ ה ְונֹוׂשֵ ָ , ְלֹכֵהן ָהְראּוָיה ִאׁשּ
א אוֹ  ִנְטָמא אוֹ  ָאַכל ְוִאם ה ָנׂשָ רּוׁשָ ין, ּגְ  אֹותוֹ  ַמּכִ
ת ין ְוהּוא. ַמְרּדּות ַמּכַ ָחָלל ַהּדִ ל ּבְ ְבֵריֶהם ׁשֶ  ֲאָבל. ּדִ
אי ּתֹוָרה לשֶׁ  ָחָלל ּדַ ָזר ֶזה ֲהֵרי, ַהּוַ א ּכְ ה ְונֹוׂשֵ רּוׁשָ  ּגְ

א ּמֵ ֱאַמר, ְלֵמִתים ּוִמּטַ ּנֶ ֵני ַהּכֲֹהִנים ֶאל ֱאֹמר": ׁשֶ  ּבְ
י ַעל ַאף "ַאֲהֹרן ֵהם ּפִ ֵני ׁשֶ ְהיוּ  ַעד, ַאֲהֹרן ּבְ ּיִ  ׁשֶ

ִכהּוָנם   :ּבְ

ר. כא א ּגֵ ׂשָ ּנָ ּיֹוֶרת ׁשֶ ת ְוָיְלָדה, ּגִ אתִּ  ֹלא, ּבַ ׂשֵ  ּנָ
ה ִחּלָ ת ֲאִפּלוּ  ְלֹכֵהן ְלַכּתְ הּ  ּבַ ּתָ ה ַעד ּבִ ּמָ  ַאף, ּדֹורֹות ּכַ

י ַעל הֹוָרָתהּ  ּפִ ה ְוֵליָדָתהּ  ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ את ְוִאם. ּבִ ֵ , ְלֹכֵהן ִנׂשּ
ֵצא ֹלא הּ  ֵישׁ  ְוִאם. ּתֵ ל ֶאָחד ַצד ּבָ ָרֵאל ׁשֶ גֹון, ִיׂשְ  ּכְ
ר א ּגֵ ׂשָ ּנָ ְרֵאִלית ׁשֶ א ָרֵאלִישְׂ  אוֹ  ִיׂשְ ׂשָ ּנָ ּיֹוֶרת ׁשֶ ת, ּגִ  ַהּבַ

ֶרת ה ְלֹכֵהן ֻמּתֶ ִחּלָ ין ְוהּוא. ְלַכּתְ ְחָרר ַהּדִ א ִלְמׁשֻ ׂשָ ּנָ  ׁשֶ
ְרֵאִלית ָרֵאל אוֹ  ִיׂשְ א ִיׂשְ ׂשָ ּנָ ְחֶרֶרת ׁשֶ   :ְמׁשֻ

ֶרת ַהּכֶֹהֶנת. כב א ֻמּתֶ ׂשֵ ְחָרר ּוְלֵגר ְלָחָלל ִלּנָ , ְוִלְמׁשֻ
ּלֹא רוֹ  ֻהְזֲהרוּ  ׁשֶ ׁשֵ א תּכְ ׂשֵ ה ִלְפסּוֵלי ְלִהּנָ ֻהּנָ ֱאַמר, ּכְ ּנֶ  ׁשֶ

ֵני" נֹות ְוֹלא "ַאֲהֹרן ּבְ   :ַאֲהֹרן ּבְ

ָחה. כג ּפָ ְתָעֵרב ִמׁשְ ּנִ הּ  ׁשֶ אי אוֹ  ָחָלל ְסֵפק ּבָ  ְוֵכן, ַוּדַ
הּ  ִנְתָעֵרב ִאם אי ַמְמֵזר אוֹ  ַמְמֵזר ְסֵפק ּבָ ֵאר, ַוּדַ  ִנְתּבָ
ִסי   ':ב' ּבְ
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 ח סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , הזכר אחר הולך הולד ספק בכל

ם ּכֲֹהִנים. א ְרֵאִלים ְלִוּיִ ִרים, ְוִיׂשְ ֶזה ֶזה ָלֹבא ֻמּתָ , ּבָ
ָלד ָכר ַאַחר הֹוֵלךְ  ְוַהּוָ   :ַהּזָ

ם. ב ְרֵאִלים ְלִוּיִ ִרים, ַוֲחָלִלים ְוִיׂשְ ֶזה ֶזה ָלֹבא ֻמּתָ , ּבָ
ָלד ָכר ַאַחר הֹוֵלךְ  ְוַהּוָ   :ַהּזָ

ם .ג ְרֵאִלים ְלִוּיִ ִרים, ַוֲחָלִלים ְוִיׂשְ  ַוֲעָבִדים ּגֵ
ְחָרִרים ִרים, ְמׁשֻ ֶזה ֶזה ָלֹבא ֻמּתָ ר. ּבָ ְחָרר ְוַהּגֵ  ְוַהְמׁשֻ

א ׂשָ ּנָ ה ׁשֶ ְרֵאִלית אוֹ  ְלִוּיָ ן ֲהֵרי, ֲחָלָלה אוֹ  ִיׂשְ  ַהּבֵ
ְרֵאִלי ְרֵאִלי. ִיׂשְ א ָחָלל אוֹ  ֵלִוי אוֹ  ְוִיׂשְ ׂשָ ּנָ ּיוֹ  ׁשֶ  אוֹ  ֶרתּגִ
ְחֶרֶרת ָלד, ְמׁשֻ ָכר ַאַחר הֹוֵלךְ  ַהּוָ   :ַהּזָ

ל. ד את ּכָ ֵ ׂשּ ִאסּור ַהּנִ ָלד, ּבְ גּום ַאַחר הֹוֵלךְ  ַהּוָ  ַהּפָ
ֵניֶהם ׁשְ ּבִ ִאם. ׁשֶ סּוֵלי ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ ה ִמּפְ ֻהּנָ ָלד, ּכְ  ַהּוָ

סּול ה ּפָ סּוֵלי ֵמֶהם ֶאָחד ְוִאם. ִלְכֻהּנָ ָלד, ָקָהל ִמּפְ  ַהּוָ
ָהל ָלֹבא ָאסּור ּקָ   :ּבַ

ְפָחה ְוַלד. ה מֹוָתן, ְוָנְכִרית ׁשִ ין. ּכְ רוּ  ּבֵ ְתַעּבְ ּנִ  ׁשֶ
ר ׁשֵ ין, ִמּכָ רוּ  ּבֵ ְתַעּבְ ּנִ סּול ׁשֶ   :ִמּפָ

 ט סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , קטלנית נקראת אשה איזו

ה. א ָ את ִאׁשּ ֵ ׂשּ ּנִ ֵני ׁשֶ ים ִלׁשְ נָּ  ֹלא, ּוֵמתוּ , ֲאָנׁשִ אּתִ  ׂשֵ
י ִליׁשִ ָבר, ִלׁשְ ּכְ יהָ  ִלְהיֹות ֻהְחְזָקה ׁשֶ  ְוִאם. ֵמִתים ֲאָנׁשֶ
את ֵ ֵצא ֹלא ִנׂשּ ה ַוֲאִפּלוּ , ּתֵ ׁשָ יר ְוִאם. ִיְכֹנס ִנְתַקּדְ  ִהּכִ

הּ  ה ָלהּ  ֵישׁ , ּבָ ֻתּבָ יר ֹלא. ּכְ הּ  ִהּכִ ה ָלהּ  ֵאין, ּבָ ֻתּבָ  ּכְ
י ִליׁשִ ְ ִני ֲאָבל, ִמׁשּ ֵ תֻ  ָלהּ  ֵישׁ  ִמׁשּ הּכְ יר ֹלא ֲאִפּלוּ , ּבָ  ִהּכִ

הּ    :ּבָ

תוּ  ִאישׁ . ב ּמֵ י ׁשֶ ּתֵ יו ׁשְ א ַעְצמוֹ  מֹוֵנעַ  ֵאינוֹ , ָנׁשָ ָ ׂשּ   :ִמּלִ

 י סימן
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , לבעלה לחזר מתרת גרושה איזו

ּתוֹ  ֶאת ַהְמָגֵרשׁ . א ךְ  ְוַאַחר, ִאׁשְ ָתה ּכָ ֶרת, ִזּנְ  ַלֲחֹזר ֻמּתֶ
ה ִאם לֲאבָ . ְלַבְעָלהּ  ׁשָ הּ  ְלַאֵחר ִנְתַקּדְ , ֵמת אוֹ , ְוֵגְרׁשָ
  . }ָלִראׁשֹון ַלֲחֹזר ֲאסּוָרה

ַרשׁ  ֵחֵרשׁ . ב ּגֵ ְרִמיָזה ׁשֶ ה ְוָהְלָכה ּבִ ׁשָ  ְלֵחֵרשׁ  ְוִנְתַקּדְ
חַ  לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, ַאֵחר  ְלַבְעָלהּ  ַלֲחֹזר ֲאסּוָרה, ְלִפּקֵ

ּתוֹ  ֲאָבל. ַהֵחֵרשׁ  ל ִאׁשְ קֵּ  ׁשֶ ה חַ ּפִ ְרׁשָ ְתּגָ ּנִ  ְוָהְלָכה, ׁשֶ
את ֵ ה, ְלֵחֵרשׁ  ְוִנׂשּ ְרׁשָ ֶרת, ְוִנְתּגָ  ְלַבְעָלהּ  ַלֲחֹזר ֻמּתֶ
חַ  ּקֵ   :ַהּפִ

ּתוֹ  ֶאת ַהּמֹוִציא. ג ּום ִאׁשְ ם ִמׁשּ ָצא ַרע ׁשֵ ּיָ , ָעֶליהָ  ׁשֶ
ֵני אוֹ  ִהיא ִמּפְ ֵני אוֹ , ַנְדָרִנית ׁשֶ ִהיא ִמּפְ , ַאְילֹוִנית ׁשֶ
ְוָקא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ירַיֲחזִ  ֹלא ְדָאַמר ּדַ ֵני: ָלהּ  ּבִ ךְ  ִמּפְ  ּכָ
ָבָריו ְוָכַפל, מֹוִציֵאךְ  ֲאִני ךְ  ִאְלָמֵלא: לֹוַמר ּדְ  ֹלא ּכָ

ַפל ֹלא ִאם ֲאָבל. מֹוִציֵאךְ  ָהִייִתי ָבָריו ּכָ  ָיכֹול, ּדְ
ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְלַהֲחִזיָרהּ  ֵני: ָלהּ  ָאַמר ׁשֶ ךְ  ִמּפְ  ּכָ

י ַעל ַאף, מֹוִציֵאךְ  יֲאנִ  ּלֹא ּפִ ַפל ׁשֶ ָבָריו ּכָ  ֵאינוֹ , ּדְ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ְלַהֲחִזיָרהּ  ָיכֹול ֲאִפּלוּ , ׁשֶ  ָאַמר ֹלא ׁשֶ
ֵני: ָלהּ  ךְ  ִמּפְ   :ַיֲחִזיר ֹלא, מֹוִציֵאךְ  ֲאִני ּכָ

ּתוֹ  ֶאת ַהּמֹוִציא. ד ֵני ִאׁשְ רֹוָאה ִמּפְ ם ׁשֶ ָכל ּדָ  ֵעת ּבְ
ִמישׁ  ׁשְ   :ַיֲחִזיר ֹלא, ּתַ

ל. ה ָאְמרוּ  ֵאּלוּ  ּכָ  ֹקֶדם ְוֶהֱחִזיר ָעַבר ִאם, ַיֲחִזיר ֹלא ׁשֶ
ה ׁשָ ְתַקּדְ ּנִ  ָהיוּ  ִאם, הֹוִציא ְוִאם. יֹוִציא ֹלא, ְלַאֵחר ׁשֶ

ִנים לוֹ  ֶהֱחִזיָרה ּבָ ֶ ר, ִמׁשּ ֵדי, ְלַהֲחִזיָרהּ  ֻמּתָ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
  :ֲעֵליֶהם ַלַעז ְלהֹוִציא

ּתוֹ  ֶאת ִציאַהּמוֹ . ו ּום ִאׁשְ ָבִרים ֶאָחד ִמׁשּ לוּ  ִמּדְ , ַהּלָ
ֵאין יֹוֵדעַ  ֱהֵוי: לוֹ  אֹוְמִרים ה ׁשֶ   :ְלעֹוָלם ַמֲחִזיָרהּ  ַאּתָ
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ּתוֹ  ֶאת ַהּמֹוִציא. ז ּום ִאׁשְ ַדר ֶנֶדר ִמׁשּ ּנָ , ְלהֹוִציָאהּ  ׁשֶ
  :ְלַהֲחִזיָרהּ  ָיכֹול

 יא סימן
  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , איש אשת על הנחשדת אשה

ֶדת. א ֱחׁשֶ ת ַעל ַהּנֶ  ִקּנּוי ָלהּ  ָהָיה ִאם, ִאישׁ  ֵאׁשֶ
ְתָתה ְוֹלא ּוְסִתיָרה ִרים ֵמי ׁשָ  ַעל ְוֶנֶאְסָרה הֹוִאיל, ַהּמָ
ְעָלהּ  ִבילוֹ  ּבַ ׁשְ ְתַיֲחָדה ֶזה ַעל ֲאסּוָרה ִהיא ֲהֵרי, ּבִ ּנִ  ׁשֶ
ֶדֶרךְ , ְלעֹוָלם ִעּמוֹ  ִהיא ּכְ ְעָלהּ  ַעל ֲאסּוָרה ׁשֶ  ְוִאם. ּבַ
ָאהּ  ָעַבר יו אֹוָתהּ  מֹוִציִאין, ּוְנׂשָ ְחּתָ ֵגט ִמּתַ  ֲאִפּלוּ , ּבְ
ה ָלהּ  ָהיוּ  ּמָ ִנים ּכַ ּנוּ  ּבָ י. ִמּמֶ מּוָעה ִמּפִ ְ ם, ָלְמדוּ  ַהׁשּ ׁשֵ  ּכְ

ִהיא ךְ , ְלַבְעָלהּ  ֲאסּוָרה ׁשֶ  ִאם ֲאָבל. ַלּבֹוֵעל ֲאסּוָרה ּכָ
ָרה ֵעִדים יהָ ָעלֶ  ּוָבאוּ , ִקּנּוי ָקַדם ֹלא ְסּתְ ּנִ  ִאישׁ  ִעם ׁשֶ
ָבר ּוָמְצאוּ  ּוָבאוּ , ֶזה גֹון ְמֹכָער ּדָ ְכְנסוּ  ּכְ ּנִ  ַאֲחָריו ׁשֶ

ה ֵמַעל עֹוֶמֶדת ּוְמָצאּוהָ  ּטָ ת ְוִהיא ַהּמִ ְכָנַסִים לֹוֶבׁשֶ  ַהּמִ
ְצאוּ  אוֹ , ֱאזֹוָרהּ  חֹוֶגֶרת אוֹ  ּמָ ה ְלַמְעָלה ֹרק ׁשֶ ּלָ , ֵמַהּכִ
ָהיוּ  אוֹ  קֹום ֹוְצִאיםי ׁשֶ  ֶאת ֶזה ַמֲעִלים אוֹ , ָאֵפל ִמּמָ
ָראּוהוּ  אוֹ , ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ַהּבֹור ִמן ֶזה ק ׁשֶ ֵ י ַעל ְמַנׁשּ  ּפִ

ָראוּ  אוֹ , ֲחלּוָקהּ  ִקים אֹוָתם ׁשֶ ְ  אוֹ , ֶזה ֶאת ֶזה ְמַנׁשּ
ְכְנסוּ  ּנִ ָלתֹות ְוֵהִגיפוּ  ֶזה ַאַחר ֶזה ׁשֶ  ְוַכּיֹוֵצא, ַהּדְ
ְדָבִרים ְעָלהּ  הֹוִציָאהּ  ִאם וּ ֵאלּ  ּבִ ָדָבר ּבַ ֶזה ְמֹכָער ּבְ , ּכָ

א ֹלא זוֹ  ֲהֵרי ׂשֵ ּנָ ְטָען ּתִ ָאהּ  ָעַבר ְוִאם. ַלּנִ  ְוָהיוּ , ּוְנׂשָ
ִנים לוֹ  ה ּבָ ּנָ ֵצא ֹלא, ִמּמֶ ה. ּתֵ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ

נוּ  ִרּנְ ׁשֶ ְטָען ְוַעל ָעֶליהָ  ָהִעיר ּכְ  אוֹ  ּוֶמֱחָצה יֹום ַהּנִ
לֹוִני: ְוָאְמרוּ , ֵתריוֹ  ה ּפְ לֹוִנית ִעם ִזּנָ ַסק ְוֹלא, ּפְ  ּפָ

ּלֹא ְוהּוא. ַהּקֹול ֲעִביִרים אֹוְיִבים לוֹ  אוֹ  ָלהּ  ָהיוּ  ׁשֶ ּמַ  ׁשֶ
ם ָהָיה ֹלא ִאם ֲאָבל. ַהּקֹול ֶאת ה ׁשָ  ֶזה ְלָדָבר ִרּנָ

ִעיר ַסק אוֹ , ּבָ ּפָ ּלֹא ַהּקֹול ׁשֶ  ִאם, ִיְרָאה ֵמֲחַמת ׁשֶ
א ֵ ְטָען תִנׂשּ ֵצא ֹלא ַלּנִ ִנים ָלהּ  ֵאין ֲאִפּלוּ , ּתֵ  ֲאִפּלוּ . ּבָ
א ָתה ֶאָחד ֵעד ּבָ ּנְ ּזִ ֵצא ֹלא, ִעּמוֹ  ׁשֶ   :ּתֵ

הֹוִציָאהּ  ִמי. ב ְעָלהּ  ׁשֶ ֵעֵדי ּבַ ָבר ּבְ את, ְמֹכָער ּדָ ֵ  ְוִנׂשּ
הּ  ְלַאֵחר א ֲאסּוָרה זוֹ  ֲהֵרי, ְוֵגְרׁשָ ׂשֵ ְטָען ְלִהּנָ ֵני ַלּנִ  ִמּפְ

יָּ  ַחת ָצאָתהּ ׁשֶ ְעָלהּ  ִמּתַ ְגָללוֹ  ּבַ את ְוִאם, ּבִ ֵ  ֹלא ִנׂשּ
ֵצא י ַעל ַאף, ּתֵ ֵאין ּפִ ִנים ָלהּ  ׁשֶ ל. ּבָ ה ּכָ ָ אוּ  ִאׁשּ ּבָ  ׁשֶ
ֵני ָתה ְוֵהִעידוּ  ֵעִדים ׁשְ ּנְ ּזִ ָהְיָתה ֶזה ִעם ׁשֶ ׁשֶ ַחת ּכְ  ּתַ

ְעָלהּ  ֵצא זוֹ  ֲהֵרי, ָהִראׁשֹון ּבַ ה ּתֵ י ַעל ַאף ִמּזֶ יֵּ  ּפִ  שׁ ׁשֶ
נוּ  ָלהּ  ה ִמּמֶ ּמָ ִנים ּכַ   :ּבָ

ל. ג ָאְמרוּ  ָמקֹום ּכָ ֵצא: ׁשֶ ֵצא, ּתֵ ֹלא ּתֵ ה ּבְ ֻתּבָ   :ּכְ

ִאם אֹוְמִרים ֵישׁ . ד אוּ  ׁשֶ ת ֵעִדים ּבָ ֵאׁשֶ ָתה ִאישׁ  ׁשֶ  ִזּנְ
ה ְצִריִכים ִריׁשָ   :ַוֲחִקיָרה ּדְ

ְטָען. ה ְפָחה ַהּנִ ָרה ְוָנְכִרית ִמׁשִ ּיְ ְחְרָרהוְ  ְוִנְתּגַ ּתַ  ֹלא, ִנׁשְ
ַנס ְוִאם, ִיְכֹנס   :יֹוִציא ֹלא ּכָ

א ְוֶעֶבד ּכּוִתי. ו ת ַעל ַהּבָ ָרֵאל ּבַ י ַעל ַאף, ִיׂשְ  ּפִ
ָחַזר ר ַהּכּוִתי ׁשֶ ּיֵ ְחֵרר ְוָהֶעֶבד ְוִנְתּגַ ּתַ  ֹלא ֶזה ֲהֵרי, ִנׁשְ
ה ֶאּנָ ָ ַנס ְוִאם, ִיׂשּ   :יֹוִציא ֹלא ּכָ

ָאְמרוּ  אֹוָתם. ז אֹותוֹ  ֲאִפּלוּ , ִיְכֹנס ֹלא: ָכִמיםחֲ  ׁשֶ  ּבְ
דּור ֹלא ָמבֹוי ן ְוָכל, ּתָ ּכֵ ּלֹא ׁשֶ ּנוּ  ׁשֶ ׁשֶ ּמְ ׁשַ   :ּתְ

ל. ח ִהְתרוּ  ֵהיָכא ּכָ ֵרי ֹלא, ְוָכַנס ְוֲעַבר ּבוֹ  ׁשֶ  ִמּקְ
יֲעַבד ִקיָנן ּדִ הּ  ַלהּ  ּוַמּפְ   :ִמּנֵ

 יב סימן
 םרשאי אם הבעל מיתת שהעידו עדים וכן גט עדי

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ההיא האשה לשא

ִביא. א ט ַהּמֵ ִריךְ  ּגֵ ּצָ ּיֹאַמר ׁשֶ ָפַני: ׁשֶ ב ּבְ  ּוְבָפַני ִנְכּתַ
ם ֵהִעיד ָהֶאָחד ָהֵעד ְוֵכן, ֶנְחּתַ ה ׁשֶ ָ ת ְלִאׁשּ ּמֵ ְעָלהּ  ׁשֶ , ּבַ
ה ֹלא ֶאּנָ ָ ּום ִיׂשּ ד ִמׁשּ ַנס ְוִאם. ֲחׁשָ  ֲאָבל. יֹוִציא ֹלא, ּכָ

ִביא ט ַהּמֵ ֵאינוֹ , ּגֵ ָפַני: לֹוַמר ָצִריךְ  ׁשֶ ב ּבְ  ּוְבָפַני ִנְכּתַ
ם ר, ֶנְחּתַ א ֻמּתָ ָ יָון, אֹוָתהּ  ִלׂשּ ֵאיָנהּ  ּכֵ את ׁשֶ ֵ  ַעל ִנׂשּ
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יו ֵני. ּפִ ִעיִדים ֵעִדים ּוׁשְ ה ַהּמְ ָ ת ְלִאׁשּ ּמֵ ְעָלהּ  ׁשֶ ר, ּבַ  ֻמּתָ
א ֵמֶהם ֶאָחד ָ ֵאין, אֹוָתהּ  ִלׂשּ ַנִים ׁשֶ  ֹטאַלחֲ  ְמצּוִים ׁשְ

ִביל ׁשְ ן. ֶאָחד ּבִ טּור ְוַעּיֵ   :א"קמ ִסיָמן ַעְצמוֹ  ֶזה ּבְ

ה. ב ָ ְדָרה ִאׁשּ ּנָ ְעָלהּ  ֲהָנָאה ׁשֶ  ּוָבָאה, ָלהּ  ֵהֵפר ְוֹלא ִמּבַ
יָרהּ  ָחָכם ִלְפֵני ּלֹא ַוֲאָסָרהּ , ְלַהּתִ ַתח ָלהּ  ָמָצא ׁשֶ  ּפֶ

יָרהּ  ה ֹלא, ְלַהּתִ ֶאּנָ ָ א, ִיׂשּ ּמָ ֵדי ָרהּ ֲאסָ : ֹיאְמרוּ  ׁשֶ  ּכְ
הּ  ֶאּנָ ָ ׂשּ ּיִ ַנס ְוִאם. ׁשֶ י ְוָהֵני. יֹוִציא ֹלא, ּכָ ָיִחיד ִמּלֵ  ּבְ
י ֲאָבל, ֻמְמֶחה יָנא ּבֵ יֵדי ֹלא ּדִ ַעם. ֲחׁשִ  ִאם ֶזה ּוִמּטַ
ְפֵני ָחְלָצה אוֹ  ֵמֲאָנה ית ּבִ ין ּבֵ  ֵמֶהם ֶאָחד ָיכֹול, ּדִ
א ָ   :אֹוָתהּ  ִלׂשּ

ם. ג אוּ  ְוֻכּלָ ְ ׂשּ ּנִ ְרׁשוּ  אוֹ  ְוִנְתַאְלְמנוּ , ֵחִריםַלאֲ  ׁשֶ , ִנְתּגָ
רֹות א ֻמּתָ ׂשֵ   :ָלֶהם ִלּנָ

ם. ד ָהיוּ  ְוֻכּלָ ים ָלֶהם ׁשֶ אֹוָתהּ  ָנׁשִ ָעה ּבְ ךְ  ְוַאַחר, ׁשָ  ּכָ
ְרׁשוּ  אוֹ , ֵמתוּ  ְתּגָ ּנִ ים ְוָהיוּ , ׁשֶ ׁשִ ילוּ  ֵהן ַהּנָ ִהְרּגִ  ֶאת ׁשֶ

ֲעֵליֶהן ן ּבַ ר ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ְלָגְרׁשָ א ֹותֻמּתָ ׂשֵ  ָלֶהם ִלּנָ
ה ִחּלָ ֶרת ֵמֶהם ַאַחת ְוָכל. ְלַכּתְ א ֻמּתֶ ׂשֵ  ָהֵעד ְלֶבן ִלּנָ
ֵהִעיד ֲאָסָרהּ  ֶהָחָכם ְלֶבן אוֹ  ָלהּ  ׁשֶ ְעָלהּ  ַעל ׁשֶ  אוֹ  ּבַ
ָאר א, ְקרֹוִבים ִלׁשְ ֵליּכָ ד ּדְ ּיֹוִציאּום ְלִמיְחׁשַ  ׁשֶ

ֲעֵליֶהם ִביל ִמּבַ ׁשְ   :ְקרֹוֵביֶהם ּבִ

 יג סימן
 טרם יום תשעים להמתין צריכה אלמנה או גרושה

, חברו ומעוברת חברו מינקת ישא ושלא, שתנשא
  ְסִעיִפים: ד"י ּובוֹ 

ל. א ה ּכָ ָ ה ִאׁשּ ְרׁשָ ְתּגָ ּנִ ְתַאְלְמָנה אוֹ  ׁשֶ ּנִ  ֹלא זוֹ  ֲהֵרי, ׁשֶ
א ׂשֵ ּנָ ין ַעד, ְלַאֵחר ִתְתָאֵרס ְוֹלא ּתִ ְמּתִ ּתַ ִעים ׁשֶ ׁשְ  יֹום ּתִ
ה ֹוםִמיּ  חּוץ ְרׁשָ ְתּגָ ּנִ ת אוֹ  ׁשֶ ּמֵ ְעָלהּ  ׁשֶ  ִמּיֹום ְוחּוץ ּבוֹ  ּבַ

ְתָאְרָסה ּנִ ֵדי, ּבוֹ  ׁשֶ ַדע ּכְ ּוָ ּיִ ֶרת ִהיא ִאם ׁשֶ  אוֹ  ְמֻעּבֶ
ֶרת ֵאיָנהּ  ין ְלַהְבִחין, ְמֻעּבֶ ל ַזְרעוֹ  ּבֵ  ְלַזְרעוֹ  ִראׁשֹון ׁשֶ

ל ִתיַבת ּוִמּיֹום. ַאֲחרֹון ׁשֶ ט ּכְ תַלְמגֹ  מֹוִנים ַהּגֵ , ֶרׁשֶ
ַנאי ַעל ָהָיה ַוֲאִפּלוּ  ּלֹא אוֹ  ּתְ יעַ  ׁשֶ א ְלָיָדהּ  ִהּגִ  ֶאּלָ
ה ְלַאַחר ּמָ ִנים ּכַ ִתיָבה ִמּיֹום, ׁשָ ֲהֵרי, מֹוִנים ַהּכְ  ֵאינוֹ  ׁשֶ
הּ  ִמְתַיֵחד ְתבוֹ  ִעּמָ ּכָ ֶ  ִהיא ֲחָכִמים ּוְגֵזַרת. ָלהּ  ִמׁשּ
ֲאִפּלוּ  ה ׁשֶ ָ ֵאיָנהּ  ָהִאׁשּ ה ַוֲאִפּלוּ  ,ֵליֵלד ְראּוָיה ׁשֶ ְרׁשָ  ִנְתּגָ

ין ְצִריָכה, ָהֵארּוִסין ִמן ִנְתַאְלְמָנה אוֹ  . יֹום' צ ְלַהְמּתִ
ה ֲאִפּלוּ   ַוֲאִפּלוּ , ַאְילֹוִנית אוֹ  ֲעָקָרה אוֹ  ְזֵקָנה אוֹ  ְקַטּנָ
ְעָלהּ  ְמִדיַנת ּבַ ם ּבִ  אוֹ  חֹוֶלה אוֹ  ָאָדם ְסִריס אוֹ  ַהּיָ
ֵבית ָחבּושׁ  ֶלתְוַהמַּ , ָהֲאסּוִרים ּבְ ְעָלהּ  ִמיַתת ַאַחר ּפֶ , ּבַ
תּוָלה ַוֲאִפּלוּ  ין ְצִריכֹות, ֵמָהֵארּוִסין ּבְ ִעים ְלַהְמּתִ ׁשְ  ּתִ

  :יֹום

ת ְיָבָמה. ב ּמֵ ָבם ׁשֶ ין ְצִריָכה, ַהּיָ ה ְלַהְמּתִ לׁשָ ים ׁשְ  ֳחָדׁשִ
ָבם ִמיַתת ַאַחר   :ַהּיָ

ָרה. ג ֵניֶהם, ֵמְראּוֵבן ִנְתַעּבְ ּנוּ שֶׁ  מֹוִדים ּוׁשְ ּמֶ  ִהיא ּמִ
ֶרת ה ְוָהְלָכה, ְמֻעּבֶ ׁשָ ְמעֹון ְוִנְתַקּדְ הּ , ְלׁשִ  ְורֹוָצה, ְוֵגְרׁשָ
א ׂשֵ ין ְצִריָכה, ִלְראּוֵבן ְלִהּנָ י ַאַחר ְלַהְמּתִ רּוׁשֵ ְמעֹון ּגֵ  ׁשִ
ִעים ׁשְ   :יֹום ּתִ

תוֹ  ַמֲחִזיר. ד רּוׁשָ ין ְצִריָכה ֵאיָנהּ  ּגְ   :ְלַהְמּתִ

ְפָחה. ה ָהיוּ  ּיֹוֶרתְוגִ  ׁשִ ָעִלים ְנׂשּואֹות ׁשֶ ַגּיּוָתן ַלּבְ  ּבְ
רוּ  ּוְבַעְבדּוָתן ּיְ ְחְררוּ  אוֹ  ְוִנְתּגַ ּתַ ין ְצִריכֹות, ִנׁשְ . ְלַהְמּתִ

ר ַוֲאִפּלוּ  ּתוֹ  ּגֵ רוּ  ְוִאׁשְ ּיְ ְתּגַ ּנִ ין, ׁשֶ , יֹום' צ אֹוָתם ַמְפִריׁשִ
ֵדי ין ְלַהְבִחין ּכְ ְזַרע ֶזַרע ּבֵ ְקֻדשָּׁ  ַהּנִ ְזַרע ְלֶזַרע הּבִ ּנִ  ׁשֶ
ּלֹא ה ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ   :ּבִ

ין ְצִריָכה ֵאיָנהּ , ַהְמָמֶאֶנת. ו ְזרוּ  ֹלא. ְלַהְמּתִ א ּגָ  ֶאּלָ
ה ְגרּוׁשָ ה ְוֵכן. ּבִ ין ְצִריָכה ֵאיָנהּ  ַהְמַזּנָ ֵני, ְלַהְמּתִ  ִמּפְ
ֶכת ַהּפֶ ּמְ ַעת ַעְצָמהּ  ׁשֶ ׁשְ ִמישׁ  ּבִ ׁשְ ֵדי ּתַ ּלֹא ּכְ ר ׁשֶ ְתַעּבֵ  .ּתִ

ה ֲאנּוָסה ְוֵכן ין ְצִריכֹות ֵאיָנן ּוְמֻפּתָ  ְוהּוא. ְלַהְמּתִ
ין בּוָיה ַהּדִ דֹוָלה ִהיא ֲאִפּלוּ , ִלׁשְ   :ּגְ
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יֶלֶגשׁ . ז רֹוָצה ְלִאישׁ  ְמֻיֶחֶדת ּפִ א ׁשֶ ׂשֵ  ְצִריָכה, ְלַאֵחר ִלּנָ
ין   :ְלַהְמּתִ

את ִמי. ח ֵ ׂשּ ּנִ ָטעּות ׁשֶ ִהיא ְונֹוַדע ּבְ  ַבְעָלהּ לְ  ֲאסּוָרה ׁשֶ
ית ְוהֹוִציאּוהָ  ין ּבֵ יו ּדִ ְחּתָ ה ָהְיָתה ִאם, ִמּתַ ֵאיָנהּ  ְקַטּנָ  ׁשֶ

ין ְצִריָכה ֵאיָנהּ  ֵליֵלד ְראּוָיה ה, ְלַהְמּתִ ּזֶ ָבר ׁשֶ ֵאינוֹ  ּדָ  ׁשֶ
ָבר ְוָכל, הּוא ָמצּוי ֵאינוֹ  ּדָ ֹרב ָמצּוי ׁשֶ ְזרוּ  ֹלא, ּבְ  ּגָ
  :ּבוֹ 

ה. ט ָ ה ִאׁשּ ְרׁשָ ְתּגָ ּנִ סּול קֹול ָיָצאוְ  ׁשֶ ט ַעל ּפִ , ַהּגֵ
ט ְוִהְצִריכּוהָ  ֵני ַאֵחר ּגֵ ַעז ִמּפְ  אֹוְמִרים ֵישׁ , ַהּלַ
ִריָכה ּצְ ֶ ין ׁשּ ים' ג ְלַהְמּתִ ט ֳחָדׁשִ ִני ֵמַהּגֵ ֵ  ְוֵישׁ . ַהׁשּ
ֵאיָנהּ  אֹוְמִרים א ִלְמנֹות ְצִריָכה ׁשֶ ט ֶאּלָ   :ָהִראׁשֹון ֵמַהּגֵ

שׁ . י שְׁ  ּתֹוךְ  ַהְמַקּדֵ ין יֹום ִעיםּתִ שׁ . אֹותוֹ  ְמַנּדִ  ִקּדֵ
ין ֵאין, ּוָבַרח אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . אֹותוֹ  ְמַנּדִ ְבִריָחה, ׁשֶ  זוֹ  ּדִ

ְהֶיה ְצִריָכה ּתִ ְרִחיק ְלֵמָרחֹוק ׁשֶ ּיַ ְהֶיה ַעד ׁשֶ ּיִ יעּור ׁשֶ  ׁשִ
ים' ג ַאַחר ֲחָזָרתוֹ  ן ִנְרֶאה ְוֵאין, ֳחָדׁשִ ְבֵרי ּכֵ ָאר ִמּדִ  ׁשְ

  :ַהּפֹוְסִקים

ְזרוּ . יא ּלֹא ֲחָכִמים ּגָ א ׁשֶ ָ שׁ  ְוֹלא ָאָדם ִיׂשּ ֶרת ְיַקּדֵ  ְמֻעּבֶ
ְהֶיה ַעד, ֲחֵברוֹ  ֵמיֶנֶקת ְוֹלא, ֲחֵברוֹ  ּיִ ָלד ׁשֶ  ד"כ ַלּוָ

ים ּנֹוַלד ִמּיֹום חּוץ, ֳחָדׁשִ ה ְויֹום ׁשֶ ׁשָ ְתַקּדְ ּנִ . ּבוֹ  ׁשֶ
ין. ֹחֶדשׁ  ד"כ ְלִמְנַין עֹוֶלה ָהִעּבּור ְוֹחֶדשׁ  ִהיא ּבֵ  ׁשֶ

ין ַאְלָמָנה ִהיא ּבֵ ה ׁשֶ רּוׁשָ ין ּגְ ִהיא ּבֵ ה ׁשֶ  ְוֵישׁ . ְמַזּנָ
ֻמְפֶקֶרת ְלָהֵקל ֵדי, ִלְזנּות ּבְ ֵהא ּכְ ּיְ ְעָלהּ  ׁשֶ ָרהּ  ּבַ ּמְ . ְמׁשַ
ָנהּ  ָנְתָנה ֲאִפּלוּ  ָמַלּתוּ  אוֹ , ְלֵמיֶנֶקת ּבְ תֹוךְ  ּגְ  ד"כ ּבְ
א ֹלא, ֹחֶדשׁ  יָנׂשֵ ָעה ֲאִפּלוּ . ּתִ ּבְ יֶנֶקת ִנׁשְ  ָנְדָרה אוֹ  ַהּמֵ
ַעת ַעל ים ּדַ ּלֹא ַרּבִ ֲחֹזר ׁשֶ הּ  ּתַ ָעה ִאם ֲאִפּלוּ . ּבָ ּבְ  ִנׁשְ

דֹול ְלָאָדם מוֹ , ּגָ הֹוְלִכים ֵאּלוּ  ּכְ ֲחַצר ׁשֶ ֶלךְ  ּבַ  ֲאָבל. ַהּמֶ
ָנהּ  ֵמת ִאם ֶרת, ּבְ א ֻמּתֶ ׂשֵ ין ְוֵאין ִלּנָ ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ  ׁשֶ

ַהְרֵגהוּ  ָמלַ  ִאם ְוֵכן. ּתַ י ּתוּ ּגְ ַחּיֵ ְעָלהּ  ּבְ ֵאיָנה אוֹ , ּבַ  ׁשֶ
גֹון ְלעֹוָלם חֹוֶלֶבת שׁ  ּכְ ּיֵ ים ִצּמּוק ָלהּ  ׁשֶ ּדִ  אוֹ , ּדַ

ַסק ּפָ י ֲחָלָבהּ  ׁשֶ ַחּיֵ ְעָלהּ  ּבְ ְכרוּ  ּבַ י ֵמיֶנֶקת לוֹ  ְוׂשָ ַחּיֵ  ּבְ
ְעָלהּ  ְתָנה אוֹ , ּבַ ּנָ ָנהּ  ׁשֶ ה ְלֵמיִניָקה ּבְ לׁשָ ים ׁשְ  ֳחָדׁשִ
ָלל ֵהִניָקה ֹלא ְוִהיא ְעָלהּ בַּ  ִמיַתת ֹקֶדם ' ַהג ּתֹוךְ  ּכְ

ים ֶרת, ֳחָדׁשִ א ֻמּתֶ ׂשֵ   :ִלּנָ

א ָעַבר. יב ֶרת ְוָנׂשָ תֹוךְ  ֵמיִניָקה אוֹ  ְמֻעּבֶ , ֶזה ְזַמן ּבְ
ין א, אֹותוֹ  ְמַנּדִ ן ִאם ֶאּלָ ַרח ּכֵ ֵגט ְויֹוִציא, ּבָ  ַוֲאִפּלוּ , ּבְ
תֻ  ָלהּ  ָלֵתת ְוָצִריךְ . ּכֵֹהן ָהָיה הּכְ ה ִאם ּבָ ֶעּנָ ְתּבְ . לוֹ  ּתִ
ָרֵאל ָהָיה ְוִאם ה, ִיׂשְ ל ֹחֶדשׁ  ד"כ ַאַחר ַיֲחִזיֶרּנָ  ׁשֶ

ה ָלהּ  ְוִיְכּתֹב ֵמיִניָקה ֻתּבָ א. ַאֶחֶרת ּכְ , ּוָבַרח ָנׂשָ
א ְזַמן ּוְלַאַחר ב ּבָ ּתוֹ  ִעם ְוָיׁשַ ָכךְ  ֵאין, ִאׁשְ לּום ּבְ . ּכְ
שׁ  ְוִאם ֶרת ִקּדֵ  אֹותוֹ  ּכֹוִפין ֵאין, ֵמיִניָקה אוֹ  ְמֻעּבֶ

 ַעד אוֹ  ַהְיִניָקה ְזַמן ַאַחר ַעד ִיְכֹנס ְוֹלא, ְלהֹוִציא
מּות ּיָ ָלד ׁשֶ   :ַהּוָ

ָהְיָתה ַאְלָמָנה. יג ָנהּ  ֵמיִניָקה ׁשֶ  ֵאיִני: לֹוַמר ְיכֹוָלה, ּבְ
א ֵמיִניָקה ָכר ֶאּלָ ׂשָ ָתהּ  ִלְתּבֹעַ  ִהיא ִויכֹוָלה. ּבְ ֻתּבָ  ּכְ
ר י ַעל ףְואַ  ְלַאְלּתַ ֵאיָנהּ  ּפִ א ְיכֹוָלה ׁשֶ ׂשֵ  סֹוף ַעד ִלּנָ

  :ֹחֶדשׁ  ד"כ

ָאַמְרנוּ  ֶזה. יד ה ׁשֶ ְגרּוׁשָ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ּבִ ַדְוָקא, ׁשֶ  ּדְ
ֵהיִניָקתוֹ  ה ֹקֶדם ׁשֶ ְרׁשָ ְתּגָ ּנִ יָרהּ  ַעד ׁשֶ ִהּכִ  ֹקֶדם ֲאָבל, ׁשֶ

ַמן ה ַהּזְ ָהא, ֹלא ַהּזֶ ֲעָיא ִאי ּדְ ִניק ֹלא ּבָ ָלל הּ לֵ  ּתָ , ּכְ
ָכר ַוֲאִפּלוּ  ׂשָ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּבְ ה, ׁשֶ ָ ת ָהִאׁשּ ּמֵ ְעָלהּ  ׁשֶ  ּבַ
יָחהּ  ֶרת ְוִהּנִ ָנהּ  ֶאת ֵהִניָקה ְוֹלא ְוָיְלָדה ְמֻעּבֶ  ְצִריָכה, ּבְ
ין ַמע, ֹחֶדשׁ  ד"כ ְלַהְמּתִ ָבָריו ּוַמׁשְ הּוא ִמּדְ ין ּדְ  ַהּדִ
ה   :ִלְגרּוׁשָ

 יד סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , האבל ימיב אשה ישא שלא
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 יז
 יז

ּתוֹ  ֵמָתה. א רֹוָביו ֶאָחד אוֹ  ִאׁשְ ב ִמּקְ ַחּיָ ל ׁשֶ  ְלִהְתַאּבֵ
א ָאסּור ֵאיָמַתי ַעד, ָעָליו ָ ה ִלׂשּ ָ ֵאר, ִאׁשּ טּור ִנְתּבָ  ּבְ
  :ב"שצ ִסיָמן ֵדָעה יֹוֶרה

 טו סימן
  ְסִעיִפים: א"ל ּובוֹ , ודרבנן דאוריתא ערוה אסור

ֲאסּורֹות וּ ֵאלּ . א  ֵמֶהן ַהּתֹוָרה ִמן ֵמֶהן, ֶעְרָוה ֵמֲחַמת ׁשֶ
ָנן ַרּבָ ֵהן אֹוָתן. ִמּדְ ין ֵאין, ַהּתֹוָרה ִמן ׁשֶ  ּתֹוְפִסין ִקּדּוׁשִ

ֶהן ֵהם ְואֹוָתן. ּבָ ָנן ׁשֶ ַרּבָ ין, ִמּדְ ֶהם ּתֹוְפִסין ִקּדּוׁשִ  ּבָ
ט ּוְצִריכֹות שׁ  ְוֵכן. ּגֵ ט ָכהְצִרי ֶעְרָוה ְסֵפק ַהְמַקּדֵ   :ּגֵ

 ֵאינוֹ  ִאּמוֹ  ֵאם ֲאָבל. ַהּתֹוָרה ִמן לוֹ  ֲאסּוָרה, ִאּמוֹ . ב
א לוֹ  ֲאסּוָרה ָנן ֶאּלָ ַרּבָ  ֲאִפּלוּ , ֶהְפֵסק ָלהּ  ֵאין ְוזוֹ , ִמּדְ

  :ֲאסּוָרה, ַמְעָלה ַמְעָלה ַעד ִאּמוֹ  ֵאם ֵאם ֵאם

ָנן לוֹ  ֲאסּוָרה ִאּמוֹ  ֲאִבי ֵאם. ג ַרּבָ לְ  ִהיא, ִמּדְ   :ַבדּבִ

ָנן לוֹ  ֲאסּוָרה ָאִביו ֵאם. ד ַרּבָ  ֶהְפֵסק ָלהּ  ֵאין ְוזוֹ , ִמּדְ
  :ֲאסּוָרה, ְלַמְעָלה ַעד ָאִביו ֵאם ֵאם ֵאם ֲאִפּלוּ 

ָנן לוֹ  ֲאסּוָרה ָאִביו ֲאִבי ֵאם. ה ַרּבָ ְלַבד ִהיא ִמּדְ . ּבִ
ת ין, ַהּתֹוָרה ִמן לוֹ  ֲאסּוָרה ָאִביו ֵאׁשֶ ִהיא ּבֵ ּתוֹ  ׁשֶ  ִאׁשְ
ּוִאין ִמן ׂשּ ין ַהּנִ ין, ָהֵארּוִסין ִמן ּבֵ י ּבֵ ַחּיֵ ין ָאִביו ּבְ  ּבֵ

ת ּמֵ ׁשֶ הּ  אוֹ  ָאִביו ּכְ ְרׁשָ ה ָאִביו ָאַנס ִאם ֲאָבל. ּגֵ ָ , ִאׁשּ
ֶרת   :לוֹ  ֻמּתֶ

ת. ו ָנן לוֹ  ֲאסּוָרה ָאִביו ֲאִבי ֵאׁשֶ ַרּבָ  ָלהּ  ֵאין ְוזוֹ , ִמּדְ
ת, ֶהְפֵסק ֵאׁשֶ ּנוּ  ֶאָחד ַעל ֲאסּוָרה וּ ָאִבינ ַיֲעֹקב ׁשֶ   :ִמּמֶ

ת. ז ָנן לוֹ  ֲאסּוָרה ִאּמוֹ  ֲאִבי ֵאׁשֶ ַרּבָ ְלַבד ִהיא, ִמּדְ   :ּבִ

ת. ח . ַהּתֹוָרה ִמן לוֹ  ֲאסּוָרה ָהָאב ִמן ָאִביו ֲאִחי ֵאׁשֶ
ת ֲאָבל א ֲאסּוָרה ֵאיָנהּ , ָהֵאם ִמן ָאִביו ֲאִחי ֵאׁשֶ  ֶאּלָ

ָנן ַרּבָ   :ִמּדְ

ת. ט ין, ִאּמוֹ  ִחיאֲ  ֵאׁשֶ ין ָהֵאם ִמן ּבֵ  ֵאיָנן, ָהָאב ִמן ּבֵ
א ֲאסּורֹות ָנן ֶאּלָ ַרּבָ   :ִמּדְ

ין, ַהּתֹוָרה ִמן לוֹ  ֲאסּוָרה ֲאחֹותוֹ . י  ֵמָאִביו ֲאחֹותוֹ  ּבֵ
ין, ֵמִאּמוֹ  אוֹ  ּוִאין ֲאחֹותוֹ  ּבֵ ׂשּ נּות אוֹ  ֵמַהּנִ  ֲאִפּלוּ , ֵמַהּזְ
א ה ידְוהֹולִ  ָהֶעְרָוה ַעל ָאִביו ּבָ ּנָ ת ִמּמֶ  ִהיא ֲאחֹותוֹ , ּבַ

ב ְפָחה ִמן ֵמֲאחֹותוֹ  חּוץ, ָעֶליהָ  ְוַחּיָ ִ . ֵמַהָנְכִרית אוֹ  ַהׁשּ
ָהֵני אֹוְמִרים ְוֵישׁ  י ּדְ ְפָחה ִמּלֵ ָעְלָמא ְלׁשִ  ִאם ֲאָבל, ּדְ
א ְפָחתוֹ  ַעל ָאִביו ּבָ ה ְוהֹוִליד ׁשִ ּנָ ת ִמּמֶ  ֲאחֹותוֹ , ּבַ
  :ִהיא

ר. יא ַבת ָאָדם ֻמּתָ ת ּבְ ּיֵשׁ  ָאִביו ֵאׁשֶ  ֵמִאישׁ  ָלהּ  ׁשֶ
ֵדָלה חֹוְרָגה ֲאִפּלוּ , ַאֵחר ִית ַהּגְ ּבַ ין ּבַ ֶרת ָהַאִחין ּבֵ  ֻמּתֶ
יָנן ְוֹלא, ָלֶהם ְרֵאית ָהַעִין ְלַמְרִאית ַחְיׁשִ ּנִ ֲאחֹוָתם ׁשֶ   :ּכַ

ּתוֹ . יב ּתוֹ  ּוַבת ּבִ נוֹ  ּוַבת ּבִ . ַהּתֹוָרה ִמן לוֹ  ֲאסּורֹות, ּבְ
ת ָבלאֲ  ת ּבַ נוֹ  ּבַ ת ּוַבת ּבְ ּתוֹ  ּבַ ן ּוַבת ּבִ נוֹ  ּבֶ ן ּוַבת ּבְ  ּבֶ

ּתוֹ  ָנן ֲאסּורֹות, ּבִ ַרּבָ  אֹוֵמר ְוֵכן. ֶהְפֵסק ָלֶהם ְוֵאין, ִמּדְ
ְלִמי ירּוׁשַ ַאְבָרָהם ּבִ ָכל ָאסּור ׁשֶ י ּבְ ָרֵאל ְנׁשֵ ָרה, ִיׂשְ  ְוׂשָ

ָכל ֲאסּוָרה י ּבְ ָרֵאל ַאְנׁשֵ  ָלֶהם ֵישׁ  ם"בַּ ּוְלָהַרמְ . ִיׂשְ
  :ֶהְפֵסק

ת. יג ּתוֹ  ּבַ הּ  ּוַבת ִאׁשְ ּתָ ָנהּ  ּוַבת ּבִ  ִמן לוֹ  ֲאסּורֹות, ּבְ
ת ְוַדְוָקא. ַהּתֹוָרה ּתוֹ  ּבַ ת ֲאָבל, ִאׁשְ ֶרת ֲאנּוָסתוֹ  ּבַ  ֻמּתֶ

  :ִמיָתָתהּ  ְלַאַחר לוֹ 

ת. יד ת ּבַ ת ּבַ ּתוֹ  ּבַ ן ּוַבת ִאׁשְ ן ּבֶ ּתוֹ  ּבֶ  ֲאסּורֹות, ִאׁשְ
ָנן ַרּבָ  ָלֶהם ֵישׁ  ם"ּוְלָהַרְמבַּ . ֶהְפֵסק ָלֶהם ְוֵאין ִמּדְ
  :ֶהְפֵסק

ּתוֹ  ֵאם. טו הּ  ִאׁשְ ּתוֹ  ֲאִבי ְוֵאם ְוִאּמָ  ִמן ֲאסּורֹות, ִאׁשְ
ּתוֹ  ֵאם ֵאם ֵאם ֲאָבל. ַהּתֹוָרה ּתוֹ  ֲאִבי ֵאם ְוֵאם ִאׁשְ  ִאׁשְ

ּתוֹ  ֲאִבי ֲאִבי ְוֵאם ּתוֹ  ֲאִבי) ֵאם( ֵאם ְוֵאם ִאׁשְ , ִאׁשְ
ָנן לוֹ  ֲאסּורֹות ַרּבָ  ם"ּוְלָהַרְמבַּ . ֶהְפֵסק ָלֶהם ְוֵאין ִמּדְ

  :ֶהְפֵסק ָלֶהם ֵישׁ 
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 יז
 יז

, ַהּתֹוָרה ִמן לוֹ  ֲאסּורֹות, ִאּמוֹ  ַוֲאחֹות ָאִביו ֲאחֹות. טז
ין ָהַאְחָוה ּבֵ ין ָהָאב ִמן ִהיא ׁשֶ ִהיא ּבֵ   :ָהֵאם ִמן ׁשֶ

ר. יז ַבת ָאָדם ֻמּתָ  ַוֲאִחי, ִאּמוֹ  ֲאִחי ּוְבַבת ָאִביו ֲאִחי ּבְ
ר ִאּמוֹ  ַוֲאִחי ָאִביו ּתוֹ  ֻמּתָ ִאׁשְ   :ּוְבִבּתוֹ  ּבְ

ת. יח . ַהּתֹוָרה ִמן ֲאסּוָרה ָהָאב ִמן ָאִביו ֲאִחי ֵאׁשֶ
ת ֲאָבל ת, ָהֵאם ִמן ָאִביו ֲאִחי ֵאׁשֶ ין ִאּמוֹ  ֲאִחי ְוֵאׁשֶ  ּבֵ
א רֹותֲאסוּ  ֵאיָנן, ָהָאב ִמן ּוֵבין ָהֵאם ִמן ָנן ֶאּלָ ַרּבָ . ִמּדְ

אן גֹון, ְוֵאיָלךְ  ּוִמּכָ ת ּכְ  ָהֵאם ִמן ָאִביו ֲאִבי ֲאִחי ֵאׁשֶ
ת[ ין ִאּמוֹ  ֵאם ֲאִחי ְוֵאׁשֶ ין ָהָאב ִמן ּבֵ ], ָהֵאם ִמן ּבֵ

רֹות ת. ֻמּתָ  ֲאִבי ַוֲאחֹות, ָהָאב ִמן ָאִביו ֲאִבי ֲאִחי ְוֵאׁשֶ
ין ָהָאב ין ָהֵאם ִמן ּבֵ , ָהֵאם ֵאם ַוֲאחֹות, ָהָאב ִמן ּבֵ

רֹות אֹוֵסר ִמי ְוֵישׁ . ֻמּתָ ֵאּלוּ  ׁשֶ   :ּבְ

ת. יט נוֹ  ֵאׁשֶ ת, ַהּתֹוָרה ִמן לוֹ  ֲאסּוָרה ּבְ ן ְוֵאׁשֶ נוֹ  ּבֶ  ּבְ
ָנן ֲאסּוָרה ַרּבָ ְהֶיה ַעד ֶהְפֵסק ָלהּ  ְוֵאין, ִמּדְ ּתִ ת ׁשֶ  ֵאׁשֶ
ּנוּ  ֶאָחד   :ָאִבינוּ  ַיֲעֹקב ַעל ֲאסּוָרה ִמּמֶ

תאֵ . כ ן ׁשֶ ּתוֹ  ּבֶ ָנן ֲאסּוָרה ּבִ ַרּבָ   :ֶהְפֵסק ָלהּ  ְוֵישׁ , ִמּדְ

ת. כא ן ֵאׁשֶ ּתוֹ  ּבֶ ֶרת ִאׁשְ ּתוֹ  ּוֶבן, לוֹ  ֻמּתֶ ר ִאׁשְ  ֻמּתָ
ּתוֹ  ִאׁשְ   :ּבְ

ת. כב ין, ָאִחיו ֵאׁשֶ ין ָהָאב ִמן ּבֵ ין, ָהֵאם ִמן ּבֵ  ִמן ּבֵ
ּוִאין ׂשּ ין ַהּנִ נּות ִמן ּבֵ   :ַהּתֹוָרה ןמִ  ֲאסּוָרה, ַהּזְ

ֵני. כג ֵדִלים חֹוְרִגין ׁשְ ַבִית ַיַחד ַהּגְ ר, ּבְ ל ֻמּתָ  ֶאָחד ּכָ
ת ֵאׁשֶ יָנן ְוֹלא, ֲחֵברוֹ  ּבְ  לֹוַמר ָהַעִין ְלַמְרִאית ַחְיׁשִ
ְרֶאה ּנִ ת ׁשֶ ֵאׁשֶ   :ָאִחיו ּכְ

ר. כד ת ָאָדם ֻמּתָ ֵאׁשֶ ר ְוָחִמיו, ָחִמיו ּבְ ּתוֹ  ֻמּתָ ִאׁשְ . ּבְ
  :אֹוֵסרשֶׁ  ִמי ְוֵישׁ 

ר. כה ת ָאָדם ֻמּתָ ֵאׁשֶ ן ּבְ ת ָאִחיו ּבֶ ן ּוְבֵאׁשֶ   :ֲאחֹותוֹ  ּבֶ

ּתוֹ  ֲאחֹות. כו ל, ַהּתֹוָרה ִמן לוֹ  ֲאסּוָרה ִאׁשְ  ְזַמן ּכָ
ּתוֹ  ִאׁשְ ֶמת ׁשֶ ָנא ֹלא, ַקּיֶ  ָהָאב ִמן ֲאחֹוָתהּ  ִהיא ִאם ׁשְ

ַרשׁ  ַוֲאִפּלוּ , ָהֵאם ִמן אוֹ  ּתוֹ  ֶאת ּגֵ  ְלַאַחר לֲאבָ . ִאׁשְ
ר, ִמיָתָתהּ  ֲאחֹוָתהּ  ֻמּתָ   :ּבַ

שׁ . כז ה ִקּדֵ ָ  ֵעִדים ּוָבאוּ , ַאֶחֶרת ִלְמִדיָנה ְוָהְלָכה ִאׁשּ
ָתה ְוֵהִעידוּ  ּמֵ א, ׁשֶ ךְ  ְוַאַחר ֲאחֹוָתהּ  ֶאת ְוָנׂשָ  נֹוַדע ּכָ
ּלֹא יֶהן ָאסּור, ֵמָתה ׁשֶ ּתֵ ׁשְ יֶהן ּוְצִריכֹות ּבִ ּתֵ ט ׁשְ  ּגֵ
ּנוּ  ָרִכים לְוכָ , ִמּמֶ נּוִיים ַהּדְ ְ ֶפֶרק ַהׁשּ ה ּבְ ָ ה ָהִאׁשּ  ַרּבָ

ֶהם נֹוֲהִגין ַהּזֹוֵרק ּוְבֶפֶרק , ֵמֶהן ַאַחת ֵמָתה ְוִאם. ּבָ
ר הּ  ֻמּתָ ֲחֶבְרּתָ ּתוֹ  ָהְלָכה ִאם ֲאָבל. ּבַ ׂשּוָאה ִאׁשְ  ַהּנְ

ָתה ְוֵהִעידוּ  ֵעִדים ּוָבאוּ , ַאֶחֶרת ִלְמִדיָנה ּמֵ א, ׁשֶ  ְוָנׂשָ
ךְ  ְוַאַחר ֲאחֹוָתהּ  ּלֹא נֹוַדע ּכָ  ֲאחֹוָתהּ  ֵאין, ֵמָתה ׁשֶ
ּנוּ  ְצִריָכה ט ִמּמֶ ּתוֹ  ּגֵ ֶרת ְוִאׁשְ ר לוֹ  ֻמּתֶ ְקרֹובֹות ּוֻמּתָ  ּבִ
ה ִנּיָ ה ׁשְ ִנּיָ ֶרת ּוׁשְ ְקרֹוָביו ֻמּתֶ  ִראׁשֹוָנה ֵמָתה ְוִאם, ּבִ
ר ה ֻמּתָ ִנּיָ ְ ׁשּ ָאר ְוֵכן. ּבַ ָאן ָהֲעָריֹות ׁשְ ׂשָ ּנְ ֶחזְ  ׁשֶ  ַקתּבְ
ר ט ְצִריכֹות ֵאיָנן, ֶעְרָוה ְוִנְמְצאוּ , ֶהּתֵ ֵאין, ּגֵ  ׁשֶ

ין ֲעָריֹות ּתֹוְפִסין ִקּדּוׁשִ ֵני. ּבַ  ֲאחֹות ִהְצִריכוּ  ָמה ּוִמּפְ
ט ֲארּוָסתוֹ  א, ּגֵ ּמָ ַנאי: ֹיאְמרוּ  ׁשֶ ֵארּוִסין ָהָיה ּתְ , ּבָ
ת א ְוַכּדָ , ֵגטבְּ  ֲאחֹוָתהּ  ְוָיְצָאה ְוהֹוִאיל. ֲאחֹוָתהּ  ָנׂשָ

ִהיא ֲאחֹוָתהּ  ֵדי, ֲאסּוָרה ָהִראׁשֹוָנה ֲארּוָסתוֹ  ׁשֶ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
א: ֹיאְמרוּ  תוֹ  ֲאחֹות ָנׂשָ רּוׁשָ ָהְלָכה ֲאָבל. ּגְ ׁשֶ ּתוֹ  ּכְ  ִאׁשְ

ׂשּוָאה ּיֹאְמרוּ  ְלָכךְ  ָלחּושׁ  ֵאין, ַהּנְ ַנאי ׁשֶ  לוֹ  ָהָיה ּתְ
ּוִאין ׂשּ ּנִ ֵאין, ּבַ ה ָאָדם ּדְ ִעיָלתוֹ  עֹוׂשֶ ִעיַלת ּבְ , ְזנּות ּבְ

ךְ  י ִהְלּכָ ּלֵ ּוֵאי ָיְדֵעי ָעְלָמא ּכֻ ִנׂשּ ה ּדְ ִנּיָ לּום ֵאיָנם ׁשְ   :ּכְ

ּתוֹ  ָהְלָכה. כח ּתוֹ  ֲאחֹות ּוַבַעל ִאׁשְ , ַאֶחֶרת ִלְמִדיָנה ִאׁשְ
ךָ  ֵמָתה: לוֹ  ְוָאְמרוּ  ּוָבאוּ  ּתְ א, ֲאחֹוָתהּ  ּוַבַעל ִאׁשְ  ְוָנׂשָ
ּתוֹ  ֲאחֹות ךְ  ְוַאַחר, ִאׁשְ אוּ  ּכָ ּתוֹ  ּבָ  ֲאחֹות, ְוִגיסוֹ  ִאׁשְ
ּתוֹ  ּנוּ  ְצִריָכה ִאׁשְ ט ִמּמֶ ָנא ֹלא, ּגֵ את ׁשְ ֵ י ַעל לוֹ  ִנׂשּ  ּפִ

י ַעל אוֹ  ֵעִדים' ב , ְלִגיסוֹ  ַוֲאסּוָרה, ֶאָחד ֵעד ּפִ
ּתוֹ  ָנא ֹלא, ָעָליו ֲאסּוָרה ְוִאׁשְ  אוֹ  לוֹ  ְנׂשּוָאה ָהְיָתה ׁשְ
  :ֲארּוָסתוֹ 
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ךָ  ֵמָתה: לוֹ  ָאְמרוּ . כט ּתְ א, ִאׁשְ  ְוַאַחר ֲאחֹוָתהּ  ֶאת ְוָנׂשָ
ךְ  ֶמת: לוֹ  ָאְמרוּ  ּכָ ָלד, ּוֵמָתה, ָהְיָתה ַקּיֶ  ָהִראׁשֹון ַהּוָ

  :ַמְמֵזר ֵאינוֹ  ָהַאֲחרֹון, ַמְמֵזר

ָהָיה ִמי. ל יֶלֶגשׁ  לוֹ  ׁשֶ הּ  הּוַעד ְוֹלא ּפִ ׁשָ ּדְ ּקִ ֶרת, ׁשֶ  ֻמּתֶ
ְקרֹוָביו ָאְמָרה ֵעִדים ֵישׁ  ִאם ֲאָבל. ּבִ ה ׁשֶ ָ ִני: ָהִאׁשּ ׁשַ  ִקּדְ

ְפֵני ֵני ּבִ : ָאְמָרה ִאם ֲאָבל. ִלְקרֹוָביו ֶנֶאְסָרה, ֵעִדים ׁשְ
ִני ׁשַ ְפֵני: ָאְמָרה ְוֹלא, ְסָתם, ִקּדְ ֵני ּבִ  ֵאין, ֵעִדים ׁשְ
ִדּבּוָרהּ  לּום ּבְ   :ּכְ

שׁ . לא ה ַהְמַקּדֵ ָ לוּ  ִאׁשּ ּטְ ין ְוִנְתּבַ ּדּוׁשִ ֵנימִ  ַהּקִ ָהיוּ  ּפְ  ַעל ׁשֶ
ַנאי ם ְוֹלא ּתְ ַנאי ִנְתַקּיֵ שׁ  אוֹ , ַהּתְ ּדֵ ּקִ ּתוֹ  ׁשֶ ּלֹא ּבִ  ׁשֶ

הּ  ְעּתָ ר, ּבֹוֶגֶרת ְוִנְמֵצאת ִמּדַ ְקרֹובֹוֶתיהָ  ֻמּתָ   :ּבִ

 טז סימן
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , ושפחה כותית אסור

ָרֵאל. א ַעל ִיׂשְ ּבָ ֶרךְ , ּכּוִתית ׁשֶ ּות ּדֶ ְרֵאִלית אוֹ , ִאׁשּ  ִיׂשְ
ְבֲעָלה ּנִ ֱאַמר, ַהּתֹוָרה ִמן לֹוִקין ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ְלגֹוי ׁשֶ ּנֶ : ׁשֶ

ן ֹלא" ם ִתְתַחּתֵ א ֲאָבל. "ּבָ ֶרךְ  ַהּכּוִתית ַעל ַהּבָ  ּדֶ
ִמְקֶרה, ְזנּות ב, ּבְ ָנן ָעֶליהָ  ַחּיָ ַרּבָ ּום ִמּדְ  ּכּוִתית ִמׁשּ

ּום ין זֹוָנה ּוִמׁשּ ת אֹותוֹ  ּוַמּכִ  ִיֲחָדה ְוִאם. ְרּדּותמַ  ַמּכַ
ְזנּות לוֹ  ב, ּבִ ָנן ָעֶליהָ  ַחּיָ ַרּבָ ּום ִמּדְ ה ִמׁשּ ְפָחה, ִנּדָ , ׁשִ

א ֲאִפּלוּ , ּכֵֹהן ָהָיה ְוִאם. זֹוָנה, ּגֹוָיה ֶרךְ  ָעֶליהָ  ּבָ  ּדֶ
ּום ַהּתֹוָרה ִמן לֹוֶקה ִמְקֶרה   :זֹוָנה ִמׁשּ

א. ב ְגעוּ  ֹלא ִאם, ַהּכּוִתית ַעל ַהּבָ ִאים וֹ בּ  ּפָ  ְוֹלא ַקּנָ
ית ִהְלקּוהוּ  ין ּבֵ ִדְבֵרי ְמֹפָרשׁ  ָעְנׁשוֹ  ֲהֵרי, ּדִ ָלה ּבְ ּבָ  ּקַ
הּוא ָכֵרת ׁשֶ ֱאַמר, ּבְ ּנֶ י": ׁשֶ ל ּכִ ' ה ֹקֶדשׁ  ְיהּוָדה ִחּלֵ
ר ת ּוָבַעל ָאֵהב ֲאׁשֶ ר ָלִאישׁ ' ה ַיְכֵרת, ֵנָכר ֵאל ּבַ  ֲאׁשֶ

ה ּנָ ָרֵאל ִאם "הְוֹענֶ  ֵער" לוֹ  ִיְהֶיה ְוֹלא, "ַיֲעׂשֶ  הּוא ִיׂשְ
ֲחָכִמים ֵער לוֹ  ִיְהֶיה ֹלא ְלִמיִדים עֹוֶנה ְוֹלא ּבַ ּתַ   :ּבַ

ְפָחה. ג ָלה ׁשִ ֻהְטּבְ ם ׁשֶ . חֹוִרין ְלֶבן ֲאסּוָרה, ַעְבּדּות ְלׁשֵ
ְפָחתוֹ  ֶאָחד ְפַחת ְוֶאָחד ׁשִ א. ֲחֵברוֹ  ׁשִ ין, ָעֶליהָ  ְוַהּבָ  ַמּכִ
  :ַמְרּדּות ַמּכֹות אֹותוֹ 

שׂ  .ד ְתּפַ ְפָחתוֹ  ִעם ַהּנִ ּנוּ  אֹוָתהּ  מֹוִציִאין, ׁשִ  ִמּמֶ
ִרים אֹוָתהּ  ּומֹוְכִרים ֶמיהָ  ּוְמַפּזְ י ּדָ ָרֵאל ַלֲעִנּיֵ , ִיׂשְ
ִחין אֹותוֹ  ּוַמְלִקין ָערוֹ  ּוְמַגּלְ ין ׂשְ ים אֹותוֹ  ּוְמַנּדִ ֹלׁשִ  ׁשְ

  :יֹום

ְרֵאִלית ְוַלד ִנְתָעֵרב. ה ְוַלד ִיׂשְ ְפָחה ּבִ ֵניֶהם ֲהֵרי, ׁשִ  ׁשְ
ַעל ְוכֹוִפין. ֶעֶבד ְסֵפק ֵמֶהם ֶאָחד ְוָכל. ָסֵפק  ּבַ

ְפָחה ִ ְחֵרר ַהׁשּ ֵניֶהם ֶאת ּוְמׁשַ ן ָהָיה ְוִאם. ׁשְ  ַההּוא ַהּבֵ
ן ל ָהָאדֹון ּבֶ לוּ , ֶעֶבד ׁשֶ ְגּדְ ּיִ ׁשֶ ְחְררוּ  ּכְ  ֶזה ֶאת ֶזה ְיׁשַ

ִרים ְוִיְהיוּ  ָהל ָלֹבא ֻמּתָ ּקָ   :ּבַ

ֲערֹובֹות ָהיוּ . ו נֹות ַהּתַ יֶהן ֲהֵרי, ּבָ ּתֵ ָפחֹות ְסֵפק ׁשְ . ׁשְ
א ל ַעל ְוַהּבָ ָלד ֲהֵרי ֵמֶהן ַאַחת ּכָ  ְוֵכן. ֶעֶבד ְסֵפק ַהּוָ
ְוַלד ּכּוִתית ְוַלד ִנְתָעֵרב ִאם ָרֵאל ּבִ יִלין, ִיׂשְ  ֶאת ַמְטּבִ

ֵניֶהם ם ׁשְ רּות ְלׁשֵ ר ְסֵפק ֵמֶהם ֶאָחד ְוָכל, ּגֵ   :ּגֵ

 יז סימן
  העדות ודיני, בעלה שמת איש אשת התר

ת. א ְכַלל ִאישׁ  ֵאׁשֶ ין ְוֵאין ִהיא ֲעָריֹות ּבִ  ִקּדּוׁשִ
הּ  ּתֹוְפִסין ה. ּבָ ּמֶ ָבִרים ּבַ אי, ֲאמּוִרים ּדְ ַוּדַ ת ּבְ  ֵאׁשֶ

ת ָסֵפק ִהיא ִאם ֲאָבל. ִאישׁ  ׁשֶ ת ָסֵפק אוֹ , ְמֻקּדֶ , ְמֹגֶרׁשֶ
ין הּ  ּתֹוְפִסין ִקּדּוׁשִ ט ּוְצִריָכה ָסֵפקמִ  ּבָ ֵניֶהם ּגֵ ְ . ִמׁשּ
ין ְוהּוא ין ִלְפסּוֵלי ַהּדִ ּטִ ָנן ּגִ ַרּבָ ִאם, ִמּדְ א ׁשֶ  ַאֵחר ּבָ

הּ  ׁשָ ִריָכה ְוִקּדְ ּצְ ט ׁשֶ ֵניֶהם ּגֵ ְ ָנן ֵמָהִראׁשֹון, ִמׁשּ ַרּבָ  ּדְ
ִני ֵ אֹוָרְיָתא ּוֵמַהׁשּ   :ּדְ

ת. ב ָטה ִאישׁ  ֵאׁשֶ ׁשְ ּפָ ָלה ָיָדהּ  ׁשֶ יןקִ  ְוִקּבְ ְפֵני ּדּוׁשִ  ּבִ
ְעָלהּ  ת זוֹ  ֲהֵרי, ּבַ ׁשֶ ִני ְמֻקּדֶ ֵ ה. ַלׁשּ ָ ָהִאׁשּ ָאְמָרה ׁשֶ  ׁשֶ

ָפָניו ְלַבְעָלהּ  ִני: ּבְ ּתַ ַרׁשְ ה ֵאין, ֲחָזָקה. ֶנֱאֶמֶנת, ּגֵ ָ  ִאׁשּ
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ה ֶניהָ  ְמִעּזָ ְפֵני ּפָ ְעָלהּ  ּבִ הּ  ִאם ֲאָבל .ּבַ ׁשָ ּלֹא ַאֵחר ִקּדְ  ׁשֶ
ְפֵני ְעָלהּ  ּבִ ין ֵאין, ּבַ הּ  ּתֹוְפִסין ִקּדּוׁשִ ִביא ַעד ּבָ ּתָ  ׁשֶ
ה ְרָאָיה ְרׁשָ ְתּגָ ּנִ ל ֹקֶדם ׁשֶ ַקּבֵ ּתְ ין ׁשֶ ּדּוׁשִ ל, ַהּקִ ּכָ ּלֹא ׁשֶ  ׁשֶ
ָפָניו ה, ּבְ ָכל, שׁ "ָהֹרא ְוָכַתב. ְמִעּזָ הּוא ּדְ ִעיר ׁשֶ  ּבָ

ה ׁשָ ְתַקּדְ ּנִ ׁשֶ ֵרי, ְלַאֵחר ּכְ ָפָניו ִמּקְ ָאְמִריַנן ְוָהא. ּבְ  ּדְ
ה ֵאיןדְּ  ָ ה ִאׁשּ ֶניהָ  ְמִעּזָ ְפֵני ּפָ ְעָלהּ  ּבִ ִני: לֹוַמר ּבַ ּתַ ַרׁשְ , ּגֵ

י ָהֵני א ֵהיָכא ִמּלֵ ֵליּכָ עַ  ּדְ  ֵהיָכא ֲאָבל, ָלהּ  ִדְמַסּיֵ
א ִאּכָ עַ  ּדְ ה, ָלהּ  ִדְמַסּיֵ ה ְמִעּזָ את ְוִאם. ּוְמִעּזָ ֵ  ְלַאֵחר ִנׂשּ
ּלֹא ְפֵני ׁשֶ ְעָלהּ  ּבִ י ַעל ַאף, ּבַ שֶׁ  ּפִ ּכְ אׁשֶ ְעָלהּ  ּבָ  ּבַ

ָפָניו לוֹ  אֹוֶמֶרת ִני: ּבְ ּתַ ַרׁשְ ֵכיָון, ֶנֱאֶמֶנת ֵאיָנהּ , ּגֵ  ּדְ
ָבר ּכְ את ׁשֶ ֵ ה ִנׂשּ ה ְמִעּזָ ּלֹא, ּוְמִעּזָ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ  ַעְצָמהּ  ּתַ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . זֹוָנה ֲאִפּלוּ , ׁשֶ את ֹלא ׁשֶ ֵ  ֲעַדִין ִנׂשּ

א, ְלַאֵחר ה ֶאּלָ ׁשָ ּלֹ לוֹ  ִנְתַקּדְ ְפֵני אׁשֶ ְעָלהּ  ּבִ  ְוַאַחר, ּבַ
ךְ  א ּכָ ְעָלהּ  ּבָ ָפָניו לוֹ  ְואֹוֶמֶרת ּבַ ִני: ּבְ ּתַ ַרׁשְ  ֵאיָנהּ , ּגֵ

ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ֶנֱאֶמֶנת יֵניֶהם ְקָטָטה ָהְיָתה ׁשֶ  אוֹ , ּבֵ
ּתֹוַבַעת ָתהּ  ׁשֶ ֻתּבָ ִני: לֹוַמר ֶנֱאֶמֶנת ֵאיָנהּ , ּכְ ּתַ ַרׁשְ , ּגֵ

ָפָניו ֲאִפּלוּ    :ּבְ

ה. ג ָ ָהַלךְ  ִאׁשּ ְעָלהּ  ׁשֶ ם ִלְמִדיַנת ּבַ  ָעָליו ְוֵהִעידוּ , ַהּיָ
ת ּמֵ ְפָחה אוֹ  ֶעֶבד ָהֵעד ֲאִפּלוּ , ֶאָחד ֵעד ֲאִפּלוּ , ׁשֶ  ׁשִ
ה אוֹ  ָ ֶרת, ָקרֹוב אוֹ  ִאׁשּ י ֵעד ַוֲאִפּלוּ . ֻמּתֶ  אוֹ , ֵעד ִמּפִ

ה ָ י ִאׁשּ ה ִמּפִ ָ ְפָחה אוֹ  ֶעֶבד אוֹ  ִאׁשּ , ָקרֹוב אוֹ  ׁשִ
ִרים ׁשֵ סּוִלים ִאם, ֵעדּות ּוְפסּוֵלי. זוֹ  ְלֵעדּות ּכְ  ּפְ
ָנן ַרּבָ ִרים, ִמּדְ ׁשֵ סּוֵלי ֲאָבל. זוֹ  ְלֵעדּות ּכְ  ֵעדּות ּפְ

אֹוָרְיָתא סּוִלים, ּדְ ם ְלִפי ְמִסיִחים ְוִאם. ּפְ ּמָ ִרים, ּתֻ ׁשֵ . ּכְ
ָרֵאל אוֹ  ּכּוִתי ְוֵכן  לּוְלכָ  ֱאִליִלים ַלֲעבֹוַדת מּוָמר ִיׂשְ

הּ  ַהּתֹוָרה ּלָ ּמוֹ  ְלִפי ֵמִסיחַ  הּוא ִאם, ּכֻ   :ֶנֱאָמן, ּתֻ

 ֵמָחֵמשׁ  חּוץ, זוֹ  ֵעדּות ָלהּ  ְלָהִעיד ֶנֱאָמִנים ַהּכֹל. ד
ים ֶחְזָקָתן ָנׁשִ ֵאין, זוֹ  ֶאת זוֹ  ׂשֹוְנאֹות ׁשֶ  ְמִעידֹות ׁשֶ

ִמיַתת ְעָלהּ  ּבְ א, ּבַ ּמָ נוּ  ׁשֶ ּוְ  ַדִיןַועֲ  ָעָליו ְלָאְסָרהּ  ִיְתּכַ

ם הּוא , ְוָצָרָתהּ , ֲחמֹוָתהּ  ּוַבת, ֲחמֹוָתהּ : ֵהן ְוֵאּלוּ . ַקּיָ
הּ  ְעָלהּ  ּוַבת, ִויִבְמּתָ   :ּבַ

ָבר. ה ָהֵעד ָאַמְרנוּ  ּכְ ָאַמר ׁשֶ י: ׁשֶ ַמְעּתִ ת ׁשָ ּמֵ לֹוִני ׁשֶ , ּפְ
ַמע ֲאִפּלוּ  ה ׁשָ ָ ְמָעה ֵמִאׁשּ ָ ׁשּ ר ֶזה ֲהֵרי, ֵמֶעֶבד ׁשֶ ׁשֵ  ּכָ

יִאין הִאשָּׁ  ְלֵעדּות ִ יו ַעל ּוַמׂשּ  ָהֵעד ָאַמר ִאם ֲאָבל. ּפִ
ה אוֹ  ָ לֹוִני ֵמת: ָהֶעֶבד אוֹ  ָהִאׁשּ  ָרִאיִתיו ַוֲאִני, ּפְ

ת ּמֵ ה ָרִאיתָ  ֵהיַאךְ : אֹותוֹ  ׁשֹוֲאִלים, ׁשֶ  ִאם. ָיַדְעתָּ  ּוַבּמֶ
ָדָבר ֵהִעיד רּור ּבְ ְדָבִרים ֵהִעיד ְוִאם. ֶנֱאָמן, ּבָ ן ּבִ ֻרּבָ  ׁשֶ

יִאין ֵאין, ְלִמיָתה ִ ּתוֹ  ֶאת ַמׂשּ ֵאין, ִאׁשְ  ַעל ְמִעיִדים ׁשֶ
ת ָהָאָדם ּמֵ א ׁשֶ ָראּוהוּ  ֶאּלָ ׁשֶ ת ּכְ ּמֵ אי ׁשֶ  ּבוֹ  ְוֵאין ַוּדַ
  :ָסֵפק

ַעת. ו ׁשְ ֵזיָרה ּבִ יִרים ַהּגְ ים ַמּתִ י ַעל ָנׁשִ ֲעֵלי ּפִ  ּבַ
ׁשּוָבה   :ּתְ

א. ז יו: ְוָאַמר ֶאָחד ּבָ א, ֲהַרְגּתִ ׂשֵ ּנָ ֵאין ,ּתִ ים ָאָדם ּדְ  ֵמׂשִ
ע ַעְצמוֹ  ּבּוֵרהּ  ּוַפְלִגיָנן, ָרׁשָ ין ְוהּוא. ּדִ  ְלּכּוִתי ַהּדִ
ָאַמר ּמוֹ  ְלִפי ֵמִסיחַ  ׁשֶ י: ּתֻ לֹוִני ֶאת ָהַרְגּתִ יִאין, ּפְ ִ ׂשּ ּמַ  ׁשֶ

ּתוֹ  ֶאת   :ִאׁשְ

ה ָאַמר ֶאָחד ֵעד ִאם. ח ָ ינוֹ  ָלִאׁשּ  ֵמת: ְלֵביָנהּ  ּבֵ
ְעֵלךְ  א ְלֵעדּותוֹ  ׁשּוב ְצִריָכה ֵאיָנהּ , ּבַ ָאה ֶאּלָ  ְלֵבית ּבָ
ין ְעִלי ֵמת: ְואֹוֶמֶרת ּדִ א ִאם ֲאָבל. ּבַ ָאְמָרה ָהֵעד ּבָ  ׁשֶ

מוֹ  ׁשְ ּלֹא ְוָאַמר, ֵמת: ּבִ   :ְמֵהיְמָנא ֹלא, ֵמת ָאַמר ׁשֶ

י ַעל ַאף, ֶנֱהַרג: אֹוֵמר ְוֵעד, ֵמת: אֹוֵמר ֵעד. ט  ּפִ
ֵהם ים ׁשֶ  מֹוִדים ָוֶזה ְוֶזה הֹוִאיל, ֶזה תאֶ  ֶזה ַמְכִחיׁשִ

ֵאינוֹ  ם ׁשֶ א זוֹ  ֲהֵרי, ַקּיָ ׂשֵ ּנָ   :ּתִ

ְמעוּ . י אֹוֵמר קֹול ׁשָ לֹוִני ִאישׁ : ׁשֶ  ְוֹלא ְוָהְלכוּ , ֵמת ּפְ
ם ָמְצאוּ  יִאין, ָאָדם ׁשָ ִ ּתוֹ  ֶאת ַמׂשּ ְמעוּ  ְוִאם. ִאׁשְ  ׁשָ
ֶדה ֶזה קֹול ׂשָ בֹור אוֹ  ּבְ ֻחְרָבה אוֹ  ּבְ יִאין ֵאין, ּבְ ִ  ַמׂשּ
י ַעל יָנן, קֹול אֹותוֹ  ּפִ ַחְיׁשִ א ּדְ ּמָ ד ׁשֶ יָון, הּוא ׁשֵ  ּכֵ

ָצא ּיָ קֹום ַהּקֹול ׁשֶ ִדים ִמּמָ ֵ ַהׁשּ ם ְמצּוִים ׁשֶ   :ׁשָ
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תּוב ָמְצאוּ . יא ָטר ּכָ ׁשְ לֹוִני ִאישׁ  ֵמת: ּבִ ן ּפְ לֹוִני ּבֶ , ּפְ
א, ֶנֱהַרג אוֹ  ׂשֵ ּנָ ּתוֹ  ּתִ םמְ  ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ . ִאׁשְ . ֻקּיָ

ְדעוּ  ָצִריךְ  ם"ּוְלָהַרְמבַּ  ּיֵ הּוא ׁשֶ ַתב ׁשֶ ָרֵאל ּכְ   :ִיׂשְ

ק ִמי. יב ּתֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ֶדֶרךְ  אֹותוֹ  ּוָבְדקוּ  ׁשֶ ּבֹוְדִקין ּכְ ין ׁשֶ  ְלִגּטִ
ְעּתוֹ  ְוִנְמֵצאת ֶנת ּדַ ת ְוָכַתב, ְמֻכּוֶ ּמֵ לֹוִני ׁשֶ ן ּפְ לֹוִני ּבֶ , ּפְ
ִתיָבתוֹ  ַעל סֹוְמִכין אְותִ  ּכְ ׂשֵ ּתוֹ  ּנָ   :ִאׁשְ

ָאַמְרנוּ  ֶזה. יג ֵעד ׁשֶ י ׁשֶ ר ֵעד ִמּפִ ׁשֵ ֵעדּות ּכָ ה ּבְ ָ , ִאׁשּ
ה ּמֶ ָבִרים ּבַ ַמע, ֲאמּוִרים ּדְ ָ ׁשּ י ׁשֶ ן ִמּפִ ַעת ּבֶ ת ּדַ ּמֵ  ׁשֶ
לֹוִני גֹון, ּפְ ְפָחה אוֹ  ֶעֶבד ּכְ ַמע ִאם ֲאָבל. ׁשִ י ׁשָ  ִמּפִ
 ַעל סֹוְמִכין ןְוֵאי ֵמִעיד ֵאינוֹ , ָקָטן אוֹ  ׁשֹוֶטה

ְבֵריֶהם ַמע. ּדִ ינֹוקֹות ׁשָ אֹוְמִרים ֵמַהּתִ ו: ׁשֶ אנוּ  ַעְכׁשָ  ּבָ
ד לֹוִני ֵמֶהְסּפֵ ךְ , ּפְ ִנים ְוָכךְ  ּכָ ם ָהיוּ  ַסְפּדָ  ּוְפלֹוִני ׁשָ
תוֹ  ַאַחר ָעלוּ  ּוְפלֹוִני ֶהָחָכם ךְ , ִמּטָ  ָעׂשוּ  ְוָכךְ  ּכָ
תוֹ  ִמּטָ יֶהם ֵמִעיד ֶזה ֲהֵרי, ּבְ י ַעל ִמּפִ ָבִרים ּפִ  ָהֵאּלוּ  ַהּדְ
ֶהם ְוַכּיֹוֵצא יִאין, ּבָ ִ ּתוֹ  ֶאת ּוַמׂשּ   :ִאׁשְ

ָבר. יד ַהּכּוִתי ָאַמְרנוּ  ּכְ ֵהִסיחַ  ׁשֶ ּמוֹ  ְלִפי ׁשֶ יִאין ּתֻ ִ  ַמׂשּ
יו ַעל יַצד. ּפִ ּמוֹ  ְלִפי ֵמִסיחַ  ָהָיה, ּכֵ  אֹוי: ְוָאַמר, ּתֻ

ת ִלְפלֹוִני ּמֵ ה, ׁשֶ ּמָ הְוכַ  ָנֶאה ָהָיה ּכַ ה טֹוָבה ּמָ י ָעׂשָ  ִעּמִ
ָהָיה אוֹ  ָהִייִתי: ְואֹוֵמר ֵמִסיחַ  ׁשֶ ׁשֶ א ּכְ ֶרךְ  ּבָ ּדֶ  ְוָנַפל ּבַ

לֹוִני ָהָיה ּפְ ךְ  ׁשֶ נוּ  ְמַהּלֵ  ֶזה ְלָדָבר ְוָתַמְהנוּ , ָוֵמת ִעּמָ
יַצד ְתֹאם ֵמת ּכֵ ְדָבִרים ְוַכּיֹוֵצא, ּפִ ֵהם ֵאּלוּ  ּבִ  ַמְרִאים ׁשֶ
ֵאין ָנתוֹ  ׁשֶ ּוָ ָרֵאל. ֶנֱאָמן ֶזה ֲהֵרי, ָהִעידלְ  ּכַ ַמע ְוִיׂשְ ָ ׁשּ  ׁשֶ
ִסיחַ  ִמּכּוִתי ּמוֹ  ְלִפי ַהּמֵ ַמע ֵמִעיד, ּתֻ ָ ׁשּ ּנוּ  ׁשֶ א ִמּמֶ ׂשֵ  ְוִתּנָ
ּתוֹ  יו ַעל ִאׁשְ ה. ּפִ ּמֶ ָבִרים ּבַ ּלֹא, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ  ָהָיה ּבְ
ם יַחת ֲאַמְתָלָאה ָהָיה ִאם ֲאָבל. ֲאַמְתָלָאה ׁשָ ׂשִ  ּבְ
א ּוִתיַהכּ  ּמָ ן ׁשֶ ּוֵ מוֹ , ַאֵחר ְלָדָבר ִנְתּכַ ָאַמר ּכְ : ְלֶאָחד ׁשֶ

ה ךְ  ִלי ֲעׂשֵ ּלֹא ְוָכךְ  ּכָ ֶדֶרךְ  אֹוְתךָ  ֶאֱהֹרג ׁשֶ י ּכְ ָהַרְגּתִ  ׁשֶ
ּמוֹ  ְלִפי ֵמִסיחַ  ֶזה ֵאין, ִלְפלֹוִני ָנתוֹ , ּתֻ ּוָ ּכַ  ְלָהִטיל ׁשֶ
ַמע ִאם ְוֵכן. ֶזה ַעל ֵאיָמה אֹות ׁשָ  ּכּוִתים לשֶׁ  ֵמַעְרּכָ

ָאְמרוּ  לֹוִני ֲהַרְגנוּ : ׁשֶ ֵהם, ֶנֱאָמִנים ֵאיָנם, ּפְ  ׁשֶ
ָכָזב ַעְצָמם ְיֵדי ַמֲחִזיִקים ל ְוֵכן, ּבְ ּיֹוֵצא ּכָ ְדָבִרים ּכַ  ּבִ

  :ֵאּלוּ 

ִהִסיחַ  ּכּוִתי. טו ּמוֹ  ְלִפי ׁשֶ ה ּתֻ ִחּלָ י ַעל ַאף, ּתְ  ּפִ
ֲאלוּ  ָ ׁשּ ךְ  ַאַחר אֹותוֹ  ׁשֶ ָפֵרשׁ  ַעד ּוְבָדקּוהוּ  ּכָ ּיְ ל ׁשֶ  ּכָ
ֹאָרע יִאין ֶנֱאָמן ֶזה ֲהֵרי, ַהּמְ ִ יו ַעל ּוַמׂשּ   :ּפִ

ּמוֹ  ְלִפי ֵמִסיחַ  ּכּוִתי. טז י ּתֻ ּמוֹ  ְלִפי ֵמִסיחַ  ּכּוִתי ִמּפִ , ּתֻ
יִאין ִ יו ַעל ַמׂשּ   :ּפִ

ָרֵאל ּכּוִתי ָיָצא. יז נוּ  ְוִיׂשְ  ּוָבא, ַאֵחר ְלָמקֹום ֵמִעּמָ
ָצא ִאישׁ : ַמרְואָ  ַהּכּוִתי ּיָ אן ׁשֶ י ִמּכָ יִאין, ֵמת ִעּמִ ִ  ַמׂשּ

ּתוֹ  ֶאת י ַעל ַאף ִאׁשְ ֵאין ּפִ  אֹותוֹ  יֹוֵדעַ  ַהּכּוִתי ׁשֶ
ִריךְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ָהִאישׁ  ּצָ ּיֹאַמר ׁשֶ יו: ׁשֶ  ְוֵכן. ְקַבְרּתִ
ֵני' י ָיְצאוּ  ִאם ֶאָחד ָאָדם ּבְ קֹום ּכְ  ְוֵהם ְלָמקֹום ִמּמָ

ִאים אוֹ  קֹוָלרבְּ  ֲאסּוִרים ים נֹוׂשְ ַמּלִ ְדָבִרים ְוַכּיֹוֵצא ּגְ  ּבִ
ּמוֹ  ְלִפי ַהּכּוִתי ְוֵהִסיחַ , ֵאּלוּ  ָרה ְוָאַמר ּתֻ ֲעׂשָ ים ׁשֶ  ֲאָנׁשִ

ְצאוּ  ּיָ קֹום ׁשֶ לֹוִני ִמּמָ לֹוִני ְלָמקֹום ּפְ ִאים ְוֵהם ּפְ ךְ  נֹוׂשְ  ּכָ
ם ֵמתוּ , ְוָכךְ  ּלָ יִאים, ּכֻ ִ  אֹוְמִרים ֵישׁ וְ . ְנׁשֹוֵתיֶהם ַמׂשּ

ִריךְ  ּצָ ּיֹאַמר ׁשֶ   :ְקַבְרנּום: ׁשֶ

א. יח ית ָאְמרוּ : ָלנוּ  ְוָאַמר ֶאָחד ּבָ ין ּבֵ ים אוֹ  ּדִ : ֲאָנׁשִ
ֵלךְ  ּתֵ ׁשֶ לֹוִני ְלָמקֹום ּכְ ת ָלֶהם ֱאֹמר, ּפְ ּמֵ ן ִיְצָחק ׁשֶ  ּבֶ
ִליחַ  ּוָבא, ִמיָכֵאל ָ ִליחַ , ָלנוּ  ְוָאַמר ַהׁשּ ָ  יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ְוַהׁשּ

לֹוִני יֹוְדִעים ְוָאנוּ  הֹוִאיל, הּוא ִמי דּועַ  ּפְ ם ַהּיָ ׁשֵ , ֶזה ּבְ
ּתוֹ  ֲהֵרי ֶרת ִאׁשְ א אֹוְמִרים ְוֵאין, ֻמּתֶ ּמָ ן ִיְצָחק ׁשֶ  ּבֶ

ת הּוא ַאֵחר ִמיָכֵאל ּמֵ ּלֹא ְוהּוא. ׁשֶ ם ֻהְחְזקוּ  ׁשֶ ' ב ׁשָ
ן ִיְצָחק ֻהְחְזקוּ  אוֹ , ִמיָכֵאל ּבֶ ׁשֶ ַנִים ּכְ ֶאָחד עַ ְוָידוּ  ׁשְ  ׁשֶ
ם   :ַקּיָ

ָרֵאל. יט ָאַמר ִיׂשְ נוּ  ְיהּוִדי ִאישׁ  ֵמת: ׁשֶ ָמקֹום ִעּמָ  ּבְ
לֹוִני ךְ , ּפְ  ֵאין, ִסיָמָניו ָהיוּ  ְוָכךְ  צּוָרתוֹ  ְוָכךְ  ּכָ

ֹאֶמד אֹוְמִרים ַעת ּבְ לֹוִני: ַהּדַ ִעיד ַעד, הּוא ּפְ ּיָ  ָהֵעד ׁשֶ
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הּוא לֹוִני ׁשֶ יר ּפְ מוֹ  ְוַיּכִ ם ׁשְ : ָאַמר ִאם ֲאָבל. ִעירוֹ  ְוׁשֵ
נוּ  ָיָצא ֶאָחד לֹוִני ֵמִעיר ִעּמָ ין, ָוֵמת ּפְ ׂשִ אֹוָתהּ  ְמַחּפְ  ּבְ
ם ָיָצא ֹלא ִאם, ָהִעיר ָ א ִמׁשּ א, הּוא ֶאּלָ ׂשֵ ּנָ ּתוֹ  ּתִ   :ִאׁשְ

ָהָיה ִמי. כ ה ַעל ְמַעְרֵער ׁשֶ ָ ִהיא לֹוַמר ִאׁשּ  ְזקּוָקה ׁשֶ
ךְ  ְוַאַחר, ְלָיָבם ְפֵני ֵהִעיד ַעְצמוֹ בְּ  הּוא ּכָ ית ּבִ ין ּבֵ  ּדִ

ַמע ָ ׁשּ ת ׁשֶ ּמֵ יָון ָעָליו סֹוְמִכין, ַרב ְזַמן ֶזה ׁשֶ  ּכֵ
ָבִרים ַהּדְ ְפֵני ָהיוּ  ֹלא ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ית ּבִ ין ּבֵ   :ּדִ

ים ֵעֵדי ּבֹוְדִקין ֵאין. כא ה ָנׁשִ ְדִריׁשָ  ַוֲאִפּלוּ , ַוֲחִקיָרה ּבִ
ְבִדיָקה ֻהְכֲחׁשוּ  ִאם ִרים ,ּבִ ׁשֵ   :ּכְ

ִלין. כב ּכְ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ צּוָרתוֹ  ּכְ ֵדי ּבְ ירוֹ  ּכְ ֵדי ְלַהּכִ  ְלָהִעיד ּכְ
ְיָלה ֲאִפּלוּ  אֹותוֹ  ְורֹוִאין אֹותוֹ  ּבֹוְדִקין, ָעָליו ּלַ  ְלאֹור ּבַ
ר ָבָנה ְלאֹור אוֹ  ַהּנֵ   :ַהּלְ

הּוא ְוָאַמר ֵמָרחֹוק עֹוֵמד ֶאָחד ָראוּ . כג לֹוִני ׁשֶ ן ּפְ  ּבֶ
לֹוִני לֹוִני אוֹ , ּפְ קֹום ּפְ לֹוִני ִמּמָ כוֹ  ַוֲהֵרי, ּפְ  ָנָחשׁ  ְנׁשָ
ה ּוְמָצאּוהוּ  ְוָהְלכוּ , ֵמת הּוא ַוֲהֵרי ּנָ ּתַ ׁשְ ּנִ  ְוֹלא ׁשֶ

ירּוהוּ  יִאין ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ִהּכִ ִ ּתוֹ  ֶאת ַמׂשּ   :ִאׁשְ

ְחּתוֹ  ִאם, ֵמת אוֹ  ָהרּוג ְמָצאּוהוּ . כד ּדַ  ְוָחְטמוֹ  ּפַ
ָניו ּוףּוַפְרצ ִמים ּפָ ירּוהוּ , ַקּיָ ֶהם ְוִהּכִ הּוא ּבָ לֹוִני ׁשֶ , ּפְ

ל ְוִאם. ָעָליו ְמִעיִדין י ַעל ַאף, ֵמֵאּלוּ  ֶאָחד ִנּטַ  ּפִ
שׁ  ּיֵ יֹוֵתר ֻמְבָהִקים ִסיָמִנים ָלֶהם ׁשֶ ֵכָליו ּבְ  ֵאיָנם, ּבְ
לּום יָנן ּכְ ֵאָלה ְדַחְיׁשִ  ִסיָמִנים ָלֶהם ָהיוּ  ַוֲאִפּלוּ . ִלׁשְ

 ָהיוּ  ֲאָבל. ָעָליו ְמִעיִדין ֵאין, ׁשּוָמא ַוֲאִפּלוּ , גּופוֹ בְּ 
גּופוֹ  ָלֶהם יֹוֵתר ֻמְבָהִקים ִסיָמִנים ּבְ   :ָעָליו ְמִעיִדים, ּבְ

ַתב. כה נוּ  ּכָ ם ַרּבֵ ָהא, ּתָ ֵאין ּדְ א ָעָליו ְמִעיִדין ּדְ  ֶאּלָ
ן ִאם ְחּתוֹ  ּכֵ ּדַ ָניו ּוַפְרצּוף ְוָחְטמוֹ  ּפַ מִ  ּפָ ְוָקא, יםַקּיָ  ּדַ

ֵאין ׁשֶ ם ּכְ א ׁשָ ל ִאם ֲאָבל, ָהֹראשׁ  ֶאּלָ ֵלם ּגּופוֹ  ּכָ , ׁשָ
ם ֵאין ֲאִפּלוּ  ְרצּוף ׁשָ ַחת ּפַ ירוֹ  ְיכֹוִלין, ְוֹחֶטם ּוַפּדַ  ְלַהּכִ

ְטִביעּות   :ָהַאֲחרֹוִנים ָעָליו ְוָחְלקוּ . ַעִין ּבִ

א, ָעָליו ְמִעיִדין ֵאין. כו ן ִאם ֶאּלָ  ּתֹוךְ  ְמָצאּוהוּ  ּכֵ
ה לׁשָ  ֲאָבל, ִמיָתתוֹ  ַאַחר אוֹ  ֲהֵרָגתוֹ  ַאַחר ָיִמים ׁשְ
ה ַאַחר לׁשָ ֵני, ָעָליו ְמִעיִדין ֵאין ׁשְ ְרצּוף ִמּפְ ּפַ ָניו ׁשֶ  ּפָ

ה ּנֶ ּתַ ה. ִמׁשְ ּמֶ ָבִרים ּבַ ְזַמן, ֲאמּוִרים ּדְ הּוא ּבִ ה ׁשֶ ׁשָ ּבָ ּיַ . ּבַ
ִים ָטַבע ִאם ֲאָבל ּמַ ִליכּוהוּ  ּבַ ה ִיםַהמַּ  ְוִהׁשְ ׁשָ ּבָ , ַלּיַ
ה ַאַחר ֲאִפּלוּ  ּמָ ירּוהוּ  ִאם, ָיִמים ּכַ , ָעָליו ְמִעיִדין ִהּכִ
ֵאינוֹ  ה ׁשֶ ּנֶ ּתַ ִים ִמׁשְ ּמַ א ּבַ ה ְזַמן ַאַחר ֶאּלָ  ְוהּוא. ְמֻרּבֶ

ְראּוהוּ  ּיִ ד ׁשֶ ֶהֱעלּוהוּ  ִמּיָ ׁשֶ ִים ִמן ּכְ ּלֹא ְוַגם, ַהּמַ  ִיְהֶיה ׁשֶ
ה ּבוֹ  הָ  ִאם ֲאָבל, ַמּכָ ַלךְ  ַאַחר הׁשָ ֻהׁשְ ִים ִמן ׁשֶ , ַהּמַ
ה ּבוֹ  ָהָיה ִאם ְוֵכן,. ָעָליו ְמִעיִדין ֵאין  ֵאין, ַמּכָ

ִים ְלִפי, ָעָליו ְמִעיִדין ַהּמַ ה ְמַקְלְקִלים ׁשֶ ּכָ  ְונֹוֵפחַ  ַהּמַ
ה ּנֶ ּתַ   :ּוִמׁשְ

יִרין ָהרּוג ְמָצאּוהוּ . כז ְטִביעּות אֹותוֹ  ּוַמּכִ  ְוֵאין ַעִין ּבִ
ּתֹוִלין אֹוְמִרים ֵישׁ , ֶנֱהַרג ָמַתי יןיֹוְדעִ  ֱהַרג ׁשֶ ּנֶ  ּתֹוךְ  ׁשֶ

ה לׁשָ  ִאם, ּוִמיהוּ . אֹוְסִרין ְוֵישׁ , ָעָליו ּוְמִעיִדין ָיִמים ׁשְ
לֹוִני ִאישׁ : קֹול ָיָצא  ָיִמים' ג ְוַאַחר, ֶנֱהַרג אוֹ  ֵמת ּפְ

ירּוהוּ  ֵמת ְמָצאּוהוּ  ּתוֹ , ְוִהּכִ ֶרת ִאׁשְ   :ַהּכֹל ְלִדְבֵרי ֻמּתֶ

ם אֹוְמִרים ֵישׁ . כח ׁשֵ נוּ  ּבְ ם ַרּבֵ ָהא, ּתָ ֵאין ּדְ  ְמִעיִדין ּדְ
א ָעָליו י ָהֵני, ָיִמים' ג ַעד ֶאּלָ הּוא ִמּלֵ ׁשֶ  ָחבּול ּכְ
ָפָניו ָפָניו ָחבּול ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל, ּבְ  ָעָליו ְמִעיִדין ּבְ
ה ַאַחר ֲאִפּלוּ  ּמָ ל ַעִין ְטִביעּות ְיֵדי ַעל ָיִמים ּכַ  ׁשֶ
ר ְוֵאינוֹ , ְוצּוָרתוֹ  ּגּופוֹ  ֵעיֵני ְמֻחּוָ   :ָהַאֲחרֹוִנים ּבְ

ת ָהָאָדם ַעל ְמִעיִדין ֵאין. כט ּמֵ א ׁשֶ ָראּוהוּ  ֶאּלָ ׁשֶ  ּכְ
ת ּמֵ ׁשֶ אי ּכְ יַצד. ָסֵפק ּבוֹ  ְוֵאין ַוּדַ ַפל ָרָאהוּ , ּכֵ ּנָ  ְלֹגב ׁשֶ
ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ּוְנֵמִרים ֲאָריֹות , ָעָליו ןְמִעיִדי ֵאין, ּבָ
א ּמָ  ָנַפל ִאם ֲאָבל. ֲאָכלּוהוּ  ְוֹלא ְרֵעִבים ָהיוּ  ֹלא ׁשֶ

ים ַלֲחִפיַרת ים ְנָחׁשִ ֵני, ָעָליו ְמִעיִדין, ְוַעְקַרּבִ ַעל ִמּפְ  ׁשֶ
ּדֹוֲחָקן ְיֵדי עֹוֵמד ׁשֶ ׁשֶ יִקין ֲעֵליֶהם ּכְ   :אֹותוֹ  ַמּזִ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן יז הלכות אישות
  

 

731

  אבן העזר ערוך שולחן

ã 

 יז
 יז

ן ְלתֹוךְ  ָנַפל. ל ְבׁשַ  רֹוַתַחת יֹוָרה ְלתֹוךְ  אוֹ  ָהֵאשׁ  ּכִ
ֶמן אוֹ  ַיִין ְמֵלָאה ֲחטוּ  אוֹ , ַמִים אוֹ  ׁשֶ ָ ׁשּ ֵני ּבוֹ  ׁשֶ  ׁשְ

ן אוֹ  ִסיָמִנים  ָעָליו ְמִעיִדין, ּוָבַרח ָעַמד ֲאִפּלוּ , ֻרּבָ
ת ּמֵ אי, ׁשֶ ּדַ ּוַ ל ְוֵכן. ָלמּות סֹופוֹ  ׁשֶ ּיֹוֵצא ּכָ  ּבוֹ  ּכַ

ָבִרים ִאי ִמּדְ ר ׁשֶ ְחֶיה ֶאְפׁשָ ּיִ א ׁשֶ דמִ  ָימּות ֶאּלָ ְזַמן ּיָ  ּבִ
  :ָעָליו ְמִעיִדין ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ָקרֹוב

י ַעל ַאף, ּבוֹ  אֹוֵכל ְוָהעֹוף ָצלּוב ָראּוהוּ . לא  ּפִ
ָקרּוהוּ  ּדְ ים ּבוֹ  ָירוּ  אוֹ  ׁשֶ ת ָעָליו ְמִעיִדין ֵאין, ִחּצִ ּמֵ . ׁשֶ

ָמקֹום אֹוֵכל ָהעֹוף ָראוּ  ְוִאם ֶפשׁ  ּבְ ַהּנֶ  יֹוְצָאה ׁשֶ
ְנִטיָלתוֹ  ֵני אוֹ  ִלּבוֹ  אוֹ  ֹמחוֹ  גֹוןכְּ , ּבִ  ֶזה ֲהֵרי, ֵמָעיו ּבְ

ת ָעָליו ֵמִעיד ּמֵ   :ׁשֶ

ַפל ָראּוהוּ . לב ּנָ ם ׁשֶ ם ָטַבע ֲאִפּלוּ , ַלּיָ ּיָ דֹול ּבַ  ֵאין, ַהּגָ
ת ָעָליו ְמִעיִדין ּמֵ א ׁשֶ ּמָ קֹום ָיָצא ׁשֶ  ְוִאם. ַאֵחר ִמּמָ

ִסים ְלַמִים ָנַפל גֹון, ְמֻכּנָ עֹוֵמד, ְמָעָרה אוֹ  ּבֹור ּכְ  ׁשֶ
ל ְורֹוֶאה ָהה ְסִביָביו ּכָ ֵדי ְוׁשָ ֵצא ּכְ ּתֵ  ְוֹלא, ַנְפׁשוֹ  ׁשֶ
ת ָעָליו ֵמִעיד, ָעָלה ּמֵ יִאין ׁשֶ ִ ּתוֹ  ֶאת ּוַמׂשּ  ִאם ְוֵכן. ִאׁשְ

רּוהוּ  ַרְגָליו ְקׁשָ לּוהוּ  ּבְ ְלׁשְ ם ֶאל ְוׁשִ ָיָדם ָעָלה ְוֹלא ַהּיָ  ּבְ
א ה ַרְגלוֹ  ֶאּלָ ּבָ יִאין, ְלַמְעָלהוּ  ֵמַאְרּכֻ ִ ּתוֹ  ֶאת ַמׂשּ  ִאׁשְ
ֵרָפה, ֹחֶדשׁ  ב"י ְלַאַחר ּטְ ה ֵאיָנהּ  ׁשֶ  ֲאָבל. ֹחֶדשׁ  ב"י ַחּיָ
ם ָנַפל ִאם ִליכוּ  ַלּיָ  ַאַחת ֶרֶגל ְוֶהֱעלוּ  ְמצּוָדה ְוִהׁשְ

ה ּבָ ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ּוְלַמְעָלה ֵמַאְרּכֻ יִאין ֵאין, ּבָ ִ  ֶאת ַמׂשּ
ּתוֹ  ֲאִני, ִאׁשְ ל ֶרֶגל: ראֹומֵ  ׁשֶ  ִאם, ּוִמיהוּ . הּוא ַאֵחר ׁשֶ
יֹוֵתר ֻמְבָהק ִסיָמן ּבוֹ  ָהָיה ַרְגלוֹ  ּבְ  ָעָליו סֹוְמִכין, ּבְ

הּוא לֹוַמר ל ׁשֶ ַפל ָהִאישׁ  ׁשֶ ּנָ   :ׁשֶ

ת ָרִאיִתי: ָאַמר ֶאָחד ֵעד. לג ּמֵ ְלָחָמה ׁשֶ ּמִ  אוֹ  ּבַ
ַמּפֶֹלת ע אוֹ  ּבְ ְטּבַ ּנִ ם ׁשֶ ּיָ דֹול ּבַ  ְוַכּיֹוֵצא, ּוֵמת ַהּגָ
ְדָבִרים ם ֵאּלוּ  ּבִ ֻרּבָ יו ָאַמר ִאם, ְלִמיָתה ׁשֶ , ְקַבְרּתִ

א ֶנֱאָמן ׂשֵ יו ַעל ְוִתּנָ יו ָאַמר ֹלא ְוִאם. ּפִ  ֹלא, ְקַבְרּתִ
א ׂשֵ ּנָ את ְוִאם, ּתִ ֵ ֵצא ֹלא ִנׂשּ   :ּתֵ

ה ְוֵכן. לד ָ ֵהִעיד ָהִאׁשּ ַבע ֶאָחד ֵעד ָלהּ  ׁשֶ ּטָ ְעָלהּ  ׁשֶ  ּבַ
ִים ּמַ ֵאין ּבַ ח ִזְכרוֹ  ְוָאַבד ָעָלה ְוֹלא סֹוף ָלֶהם ׁשֶ ּכַ ּתַ  ְוִנׁשְ
מוֹ  א ֹלא זוֹ  ֲהֵרי, ׁשְ ׂשֵ ּנָ מוֹ , זוֹ  ֵעדּות ַעל ּתִ  ּכְ

ֵאר ְתּבָ ּנִ את ְוִאם. ׁשֶ ֵ ֵצא ֹלא ִנׂשּ  ַהּכּוִתי ָהָיה ַוֲאִפּלוּ . ּתֵ
ֵהִסיחַ  ּמוֹ  ְלִפי ׁשֶ לֹוִני ָטַבע: ְוָאַמר ּתֻ את, ּפְ ֵ  ַעל ְוִנׂשּ

ֵצא ֹלא זוֹ  ֲהֵרי, יופִּ  הֹוָרה ְוָחָכם. ּתֵ יָאהּ  ׁשֶ ִ  ְלַהׂשּ
ה ִחּלָ ין ְלַכּתְ   :אֹותוֹ  ְמַנּדִ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . לה ִאם ׁשֶ ֵאין ְלַמִים ָנַפל ׁשֶ , סֹוף ָלֶהם ׁשֶ
תֻ  ּגֹוָבה ָתהּ ּכְ   :ּבָ

יפּוהָ  ִעיר. לו ִהּקִ ְרּכֹום ׁשֶ ם ַהְמֹטֶרֶפת ּוְסִפיָנה, ּכַ ּיָ , ּבַ
ֶחְזַקת ֵהן ֲהֵרי, ִלּדֹון ּיֹוֵצאְוהַ  ים ּבְ  ֵאין ְלִפיָכךְ . ַחּיִ

ת ֵמֵאּלוּ  ֶאָחד ַעל ְמִעיִדין ּמֵ יר ׁשֶ ּתוֹ  ֶאת ְלַהּתִ . ִאׁשְ
הּוא ִמי ַוֲאִפּלוּ  ִעיר ׁשֶ הּ  ּבְ ָבׁשָ ּכְ ְרּכֹום ׁשֶ  ּוְסִפיָנה ּכַ

ְבָעה ּטָ ם ׁשֶ ּיָ ֵהן, ְמִעיִדין ֵאין, ֵלָהֵרג ְוַהּיֹוֵצא ּבַ  ְסֵפקבִּ  ׁשֶ
ים ים ְוָחְמֵרי ֵמִתים ָחְמֵרי ֲעֵליֶהן ְונֹוְתִנים ַחּיִ   :ַחּיִ

א. לז ת ְוֵהִעיד ֶאָחד ֵעד ּבָ ּמֵ ְעָלהּ  ׁשֶ ירּוהָ , ּבַ א ְוִהּתִ ׂשֵ  ִלּנָ
יו ַעל ךְ  ְוַאַחר, ּפִ א ּכָ  ֶאת ְוִהְכִחישׁ  ֶאָחד ֵעד ּבָ

ֵצא ֹלא זוֹ  ֲהֵרי, ֵמת ֹלא: ְוָאַמר, ָהִראׁשֹון ָרהּ ֵמהֶ  ּתֵ , ּתֵ
א ׂשֵ ֵעד, ְוִתּנָ ֵעדּות ֶנֱאָמן ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ ָ ֵני ִאׁשּ ׁשְ  ֵעִדים ּכִ
ָאר ׁשְ ָבָריו ְוֵאין, ֵעֻדּיֹות ּבִ ל ּדְ ְמקֹום ֶאָחד ׁשֶ ַנִים ּבִ . ׁשְ
א ִאם ֲאָבל ִני ּבָ ֵ ירּוהָ  ֹקֶדם ַהׁשּ ִהּתִ  ֹלא זוֹ  ֲהֵרי, ׁשֶ

א ׂשֵ ּנָ את ְוִאם ּתִ ֵ ֵצא ִנׂשּ ֵני, ּתֵ הוּ  ִמּפְ  ְוִאם. ָסֵפק אׁשֶ
את ֵ ֵהִעיד ְלֵעד ִנׂשּ ִרי: אֹוֶמֶרת ְוִהיא, ָלהּ  ׁשֶ  ִלי ּבָ
ת ּמֵ ֵצא ֹלא זוֹ  ֲהֵרי, ׁשֶ ֵצא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּתֵ  ְוִאם. ּתֵ
אוּ  ַנִים ּבָ י ַעל ַאף, ֵמת ֹלא: ְוָאְמרוּ  ׁשְ את ּפִ ֵ ׂשּ ּנִ , ׁשֶ
ֵצא ה. ַהּכֹל ְלִדְבֵרי ּתֵ ּמֶ ָבִרים ּבַ ָהָיהכְּ , ֲאמּוִרים ּדְ  ׁשֶ
את ָהֶאָחד ֵ ׂשּ ּנִ יו ַעל ׁשֶ מוֹ  ּפִ ַנִים ּכְ אוּ  ׁשְ ּבָ  ְוִהְכִחיׁשוּ  ׁשֶ
גֹון, אֹותוֹ  את ּכְ ֵ ׂשּ ּנִ י ַעל ׁשֶ ַנִים ּוָבאוּ  ִאישׁ  ּפִ : ְוָאְמרוּ  ׁשְ
את אוֹ , ֵמת ֹלא ֵ ׂשּ ּנִ י ַעל ׁשֶ ה ּפִ ָ י ַעל אוֹ  ִאׁשּ  ַעְצָמה ּפִ
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י ּוָבאוּ  ּתֵ ים ׁשְ ֵני אוֹ  ָנׁשִ ס ׁשְ ל ּוִליםּפְ ְבֵריֶהם ׁשֶ  ּדִ
ר ֵעד ֲאָבל. ֵמת ֹלא: ְוָאְמרוּ  ׁשֵ ים, ֵמת: אֹוֵמר ּכָ  ְוָנׁשִ
סּוִלים אוֹ , ֵמת ֹלא: אֹוְמרֹות ַרּבֹות  ֹלא: אֹוְמִרים ּפְ
ֶמֱחָצה ֶזה ֲהֵרי, ֵמת את ְוִאם. ֶמֱחָצה ַעל ּכְ ֵ  ְלֶאָחד ִנׂשּ

ִרי: אֹוֶמֶרת ְוִהיא, ֵמֵעֶדיהָ  ת ִלי ּבָ ּמֵ  ֹלא זוֹ  יֲהרֵ , ׁשֶ
ֵצא   :ּתֵ

ה. לח ָ ָאְמָרה ִהיא אוֹ , ֵמת: אֹוֶמֶרת ִאׁשּ ְעִלי ֵמת: ׁשֶ , ּבַ
ךְ  ְוַאַחר א ּכָ ר ֵעד ּבָ ׁשֵ  ֹלא זוֹ  ֲהֵרי, ֵמת ֹלא: ְוָאַמר ּכָ
א ׂשֵ ּנָ את ְוִאם, ּתִ ֵ ֵצא ִנׂשּ ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּתֵ ה ׁשֶ ָ  ִאׁשּ
ָאְמָרה ִהיא אוֹ  ַאֶחֶרת י, ֵמת: ׁשֶ א רּוהָ ְוִהּתִ ׂשֵ  ַעל ִלּנָ
יהָ  ךְ  ְוַאַחר, ּפִ א ּכָ ר ֵעד ּבָ ׁשֵ  ֹלא, ֵמת ֹלא: ְוָאַמר ּכָ
ֵצא ָרהּ  ּתֵ   :ֵמֶהּתֵ

את. לט ֵ ׂשּ י ַעל ַהּנִ א ֹלא, ֶאָחד ֵעד ּפִ ׂשֵ ּנָ א ּתִ  ֶאּלָ
ְרׁשּות ית ּבִ ין ּבֵ את ְוִאם. ּדִ ֵ ּלֹא ִנׂשּ הֹוָרַאת ׁשֶ ית ּבְ  ּבֵ

ין ּלֹא אֹוְמִרים ֵישׁ , ּדִ ֵצא ׁשֶ א ֲאִפּלוּ  ּתֵ  ֶאָחד ֵעד ּבָ
  :ֵמת ֹלא: ְוָאַמר

ה. מ ָ י, ֵמת ֹלא: אֹוֶמֶרת ִאׁשּ ּתֵ ים ּוׁשְ : אֹוְמרֹות ָנׁשִ
א זוֹ  ֲהֵרי, ֵמת ׂשֵ ּנָ ים' י ָאְמרוּ  ִאם ְוֵכן, ּתִ  ֵמת ֹלא ָנׁשִ
ים א"ְוי א ֶזה ֲהֵרי, ֵמת אֹוְמרֹות ָנׁשִ ׂשֵ ּנָ ֵאין, ּתִ  ׁשֶ

ַנִים אֹוְמִרים א ֵמָאהכְּ  ׁשְ ֵעִדים ֶאּלָ ִרים ּבְ ׁשֵ  ֲאָבל, ּכְ
ְפסּוִלים ךְ  ּבִ ין, ָהֹרב ַאַחר ַהּלֵ ין ְלָהֵקל ּבֵ   :ְלַהֲחִמיר ּבֵ

ַנִים ִאם. מא ְמעוּ  ְמִעיִדים ׁשְ ָ ׁשּ ל[ ׁשֶ י] ֶאָחד ּכָ  ֶאָחד ִמּפִ
ת ּמֵ לֹוִני ׁשֶ ַמע ֵמִעיד ֶאָחד ְוֵעד, ּפְ ָ ׁשּ י ׁשֶ  ֶאָחד ִמּפִ
הּוא   :ֶרתֻמתֶּ , ַחי ׁשֶ

ֵני. מב ַנִים, ֵמת: אֹוְמִרים ֵעִדים ׁשְ  ֹלא: אֹוְמִרים ּוׁשְ
א ֹלא זוֹ  ֲהֵרי, ֵמת ׂשֵ ּנָ את ְוִאם ּתִ ֵ ֵצא ִנׂשּ ֵני, ּתֵ  ִמּפְ

הּוא את ְוִאם. ָסֵפק ׁשֶ ֵ  ְוִהיא, ֵמֵעֶדיהָ  ְלֶאָחד ִנׂשּ
ִרי: אֹוֶמֶרת ת ִלי ּבָ ּמֵ ֵצא ֹלא זוֹ  ֲהֵרי, ׁשֶ   :ּתֵ

ה. מג ָ ת לֹוַמר ֶנֱאֶמֶנת ַעְצָמהּ  ָהִאׁשּ ּמֵ ְעָלהּ  ׁשֶ א, ּבַ ׂשֵ  ְוִתּנָ
ם אוֹ  ְתַיּבֵ יהָ  ַעל ּתִ ר ָלהּ  ְונֹוְתִנים, ּפִ ָתהּ  ִעּקַ ֻתּבָ  ִאם. ּכְ

ם ְתַיּבֵ ָבם ִנְכַנס, ּתִ ֲחָלה ַהּיָ יהָ  ַעל ַלּנַ ה. ּפִ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ
ָאה, ֲאמּוִרים ּבָ ׁשֶ ין ְלֵבית ּכְ ְעלִ  ֵמת: ְוָאְמָרה ּדִ , יּבַ
ירּוִני יָרה ְוֹלא, ַהּתִ ם ִהְזּכִ ה ׁשֵ ֻתּבָ יִרין, ּכְ  אֹוָתהּ  ַמּתִ
א ׂשֵ יִעין ִלּנָ ּבִ ה ָלהּ  ְונֹוְתִנים אֹוָתהּ  ּוַמׁשְ ֻתְבּתָ  ֲאָבל. ּכְ

ָאה ִאם ְעִלי ֵמת: ְוָאְמָרה ּבָ נוּ , ּבַ ִתי ִלי ּתְ ֻתּבָ  ַאף, ּכְ
א ׂשֵ יִרין ֵאין ִלּנָ ַעל, אֹוָתהּ  ַמּתִ ההַ  ִעְסֵקי ׁשֶ ֻתּבָ ָאה ּכְ . ּבָ
ֶחְזַקת זוֹ  ַוֲהֵרי ּלֹא ּבְ הּ  ְוֵאין, ֵמת ׁשֶ ְעּתָ א ּדַ ׂשֵ א ִלּנָ  ֶאּלָ
ָתהּ  ִלּטֹל ֻתּבָ ים ּכְ ְלַבד ֵמַחּיִ   :ּבִ

ָאה. מד ְעִלי ֵמת: ְוָאְמָרה ּבָ ירּוִני, ּבַ א ַהּתִ ׂשֵ  ּוְתנוּ  ִלּנָ
ִתי ֶאת ִלי ֻתּבָ יִרין, ּכְ א אֹוָתהּ  ַמּתִ ׂשֵ  ָלהּ  ִניםְונֹותְ  ִלּנָ

ָתהּ  ֻתּבָ ֵני, ּכְ ר ִמּפְ ִעּקַ ָבֶריהָ  ׁשֶ ּוִאין ִעְסֵקי ַעל ּדְ ׂשּ  ַהּנִ
ָאה ָאה ִאם ֲאָבל. ּבָ נוּ : ְוָאְמָרה ּבָ ִתי ִלי ּתְ ֻתּבָ  ּכְ

ירּוִני א ְוַהּתִ ׂשֵ יִרין, ִלּנָ  ָלהּ  נֹוְתִנים ְוֵאין אֹוָתהּ  ַמּתִ
ה ֻתּבָ ְפָסה ְוִאם, ּכְ דָ  מֹוִציִאין ֵאין ּתָ  ִמי ְוֵישׁ . הּ ִמּיָ
אֹוֵמר ֵבין, ׁשֶ זוֹ  ּדְ זוֹ  ּוֵבין ּבָ יִרין ֵאין ּבָ יָון, אֹוָתהּ  ַמּתִ  ּכֵ

יָרה ִהְזּכִ ה ׁשֶ ֻתּבָ   :ּכְ

שׁ  ִמי. מה ּיֵ י לוֹ  ׁשֶ ּתֵ ים ׁשְ  ֵמֶהן ַאַחת ּוָבָאה, ָנׁשִ
ְעִלי ֵמת: ְוָאְמָרה א זוֹ  ֲהֵרי, ּבַ ׂשֵ ּנָ י ַעל ּתִ . ַעְצָמהּ  ּפִ
ֵאין, ָרהֲאסוּ  ְוָצָרָתהּ  הּ  ְלָהִעיד ֶנֱאֶמֶנת ָצָרה ׁשֶ . ַלֲחֶבְרּתָ
את ַוֲאִפּלוּ  ֵ ה זוֹ  ִנׂשּ ִחּלָ  ֵמת ֹלא ִאּלוּ : אֹוְמִרים ֵאין, ּתְ
ְעָלהּ  א, ָעָליו ַעְצָמהּ  אֹוֶסֶרת ָהְיָתה ֹלא ּבַ ּמָ  ׁשֶ

ְנָאָתהּ  ִ ָצָרָתהּ  ִמׂשּ ָאְסרוּ  ִהיא רֹוָצה ּבְ ּיֵ יֶהן ׁשֶ ּתֵ   :ָעָליו ׁשְ

ְעִלי ֵמת אֹוֶמֶרת אתזֹ . מו ה ְוָצָרָתהּ , ּבַ  ְואֹוֶמֶרת ַמְכִחיׁשָ
א זוֹ  ֲהֵרי, ֵמת ֹלא ׂשֵ ּנָ ם. ּתִ ׁשֵ ֵאיָנהּ  ּכְ  ָלהּ  ְמִעיָדה ׁשֶ

יָרהּ  ךְ , ְלַהּתִ   :ְלָאְסָרהּ  ָלהּ  ְלָהִעיד ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ  ּכָ

 הֹוִאיל, ֶנֱהַרג אֹוֶמֶרת ְוָצָרָתהּ , ֵמת אֹוֶמֶרת ֹזאת. מז
יֶהןּושְׁ  ֵאינוֹ  אֹוְמרֹות ּתֵ ם ׁשֶ אוּ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ַקּיָ ׂשְ   :ִיּנָ
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ה. מח ּמֶ ָבִרים ּבַ ה, ֲאמּוִרים ּדְ ָ ָהִאׁשּ : לֹוַמר ֶנֱאֶמֶנת ׁשֶ
ְעִלי ֵמת שׁ , ּבַ ּיֵ ׁשֶ לֹום ּכְ ינוֹ  ׁשָ לֹום ְלֵביָנהּ  ּבֵ עֹוָלם ְוׁשָ . ּבָ
ינוֹ  ְקָטָטה ֵישׁ  ִאם ֲאָבל גֹון, ְלֵביָנהּ  ּבֵ אָ  ּכְ : ְמָרהׁשֶ

ִני ּתַ ַרׁשְ ְפֵני ּגֵ לֹוִני ּבִ  ָהֵעִדים אֹוָתם ּוָבאוּ , ּוְפלֹוִני ּפְ
ךְ  ְוַאַחר, ְוִהְכִחיׁשּוהָ   ִלְמִדיָנה ּוַבְעָלהּ  ִהיא ָהְלָכה ּכָ

ְעִלי ֵמת: ְוָאְמָרה ּוָבָאה ַאֶחֶרת  ַאף. ֶנֱאֶמֶנת ֵאיָנהּ , ּבַ
י ַעל לֹום ּפִ ָ ׁשּ עֹוָלם ׁשֶ א ַוֲאִפּלוּ . ּבָ  ְוֵהִעיד ֶאָחד ֵעד ּבָ
ת ָלהּ  ּמֵ ְעָלהּ  ׁשֶ א ֹלא, ּבַ ׂשֵ ּנָ א, ּתִ ּמָ ְכָרה ִהיא ׁשֶ  ׂשָ

את ְוִאם, אֹותוֹ  ֵ ֵצא ֹלא ִנׂשּ ֲהֵרי, ּתֵ  ְוֵכן. ֵעד ָלהּ  ֵישׁ  ׁשֶ
עֹוָלם ִמְלָחָמה ָהְיָתה ִאם ְעִלי ֵמת: ְוָאְמָרה ּוָבָאה, ּבָ  ּבַ

ְלָחָמה ּמִ שׁ  יפִּ  ַעל ַאף, ֶנֱאֶמֶנת ֵאיָנהּ , ּבַ ּיֵ לֹום ׁשֶ  ׁשָ
ינוֹ  ְסֹמךְ , ְלֵביָנהּ  ּבֵ הּ  ּתִ ְעּתָ ָבִרים ַעל ּדַ ן ּדְ ֻרּבָ  ׁשֶ

גֹון, ֵמת ְוֹתאַמר, ְלִמיָתה ֶהְרגוּ  ּכְ ּנֶ  ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ
ָהָיה, ְוַאֲחרֹוִנים ְעָלהּ  ׁשֶ ֶאְמָצָען ּבַ ֲהֵרי, ּבְ  ִהיא ׁשֶ
ֶהְרגוּ  ֵמַאַחר: אֹוֶמֶרת ּנֶ  הּוא ֱהַרגנֶ , ָוֵאּלוּ  ֵאּלוּ  ׁשֶ
ְכָלָלן יו אֹוֶמֶרת ֲאִפּלוּ  ֶנֱאֶמֶנת ֵאיָנהּ  ְלִפיָכךְ , ּבִ . ְקַבְרּתִ

ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ  יו: ָאְמָרה ׁשֶ  ְוִאם. ֶנֱאֶמֶנת, ְקַבְרּתִ
תוֹ  ַעל ֵמת: ָאְמָרה   :ַהּכֹל ְלִדְבֵרי ֶנֱאֶמֶנת, ִמּטָ

עֹוָלם ִמְלָחָמה ֻהְחְזָקה ֹלא. מט : ָרהְוָאמְ  ּוָבָאה, ּבָ
ָמקֹום ָהְיָתה ִמְלָחָמה לֹוִני ּבְ ְלָחָמה ּוֵמת ּפְ ּמִ  ֹלא, ּבַ
א ׂשֵ ּנָ ה ּתִ ִחּלָ את ְוִאם, ְלַכּתְ ֵ ֵצא ֹלא, ִנׂשּ   :ּתֵ

א. נ ת ְרִאיִתיו: ְוָאַמר ֶאָחד ֵעד ּבָ ּמֵ ְלָחָמה ׁשֶ ּמִ  אוֹ  ּבַ
ַמּפֶֹלת יו: ָאַמר ִאם, ּבְ א, ְקַבְרּתִ ׂשֵ ּנָ יו ַעל ּתִ  ְוִאם, ּפִ

יו: ָאַמר ֹלא א ֹלא, ְקַבְרּתִ ׂשֵ ּנָ את ְוִאם, ּתִ ֵ  ֹלא ִנׂשּ
ֵצא   :ּתֵ

ה. נא ָ ָאְמָרה ָהִאׁשּ ְעִלי ֵמת: ׁשֶ ַחת ּבַ ּפֶֹלת ּתַ  ֵאיָנהּ , ַהּמַ
ּלּוחַ  ָהָיה ִאם ְוֵכן. ֶנֱאֶמֶנת ים ׁשִ ים ְנָחׁשִ , ְוַעְקַרּבִ
כוֹ : ְוָאְמָרה . ֶמֶנתֶנאֱ  ֵאיָנהּ , ּוֵמת, ַעְקָרב אוֹ , ָנָחשׁ  ְנׁשָ

א ּמָ ְסֹמךְ  ׁשֶ הּ  ּתִ ְעּתָ ים ֹרב ַעל ּדַ תוּ  ֲאָנׁשִ ּמֵ ךְ  ׁשֶ  ּכָ
יָכה ְנׁשִ   :ּבִ

נוּ : ָאְמָרה. נב ְ ִית ָעֵלינוּ  ִעׁשּ  ֵמת הּוא, ְמָעָרה אוֹ  ּבַ
י ַוֲאִני ְלּתִ ם. ֶנֱאֶמֶנת ֵאיָנהּ , ִנּצַ ׁשֵ ה ּכְ ֲעׂשָ ּנַ , ֵנס ָלהּ  ׁשֶ
ךְ  ה ּכָ   :לוֹ  ַנֲעׂשָ

ְעִלי ֵמת: ְוָאְמָרה ְרָעבֹון ַנתשְׁ  ָהְיָתה. נג  ֵאיָנהּ , ּבַ
יו ֵמת. ֶנֱאֶמֶנת   :ֶנֱאֶמֶנת, ּוְקַבְרּתִ

 הּוא, ִלְסִטים אוֹ , ּכּוִתים ָעֵלינוּ  ָנְפלוּ : ָאְמָרה. נד
י ַוֲאִני ֶנֱהַרג ְלּתִ ֵאין. ֶנֱאֶמֶנת, ִנּצַ ן ׁשֶ ְרּכָ  ַלֲהֹרג ּדַ

ים ׁשִ ֵדי, ַהּנָ ּנֹאַמר ּכְ ם ׁשֶ ׁשֵ ָלהשֶׁ  ּכְ ּצְ ךְ  ִהיא ּנִ ל ּכָ  ִנּצַ
  :הּוא

ֶבר ָהָיה. נה עֹוָלם ּדֶ ְעִלי ֵמת: ְוָאְמָרה ּבָ   :ֶנֱאֶמֶנת, ּבַ

ה. נו ָ ָהַלךְ  ָהִאׁשּ ְעָלהּ  ׁשֶ  ְוָאְמרוּ  ּוָבאוּ , ַאֶחֶרת ִלְמִדיָנה ּבַ
ְעֵלךְ  ֵמת: ָלהּ  את, ּבַ ֵ ךְ  ְוַאַחר, ְוִנׂשּ א ּכָ ְעָלהּ  ּבָ  ֹלא, ּבַ

ָנא י ַעל אתִנשֵּׂ  ׁשְ י ַעל אוֹ  ֶאָחד ֵעד ּפִ ֵני ּפִ , ֵעִדים ׁשְ
ֵצא ה ּתֵ ה ִמּזֶ ט ּוְצִריָכה, ּוִמּזֶ ֵניֶהם ּגֵ ְ  ָלהּ  ְוֵאין. ִמׁשּ
ה ֻתּבָ ֵניֶהם ּכְ ְ רֹות ְוֹלא,. ִמׁשּ ָאְכלוּ  ּפֵ ְכֵסי ׁשֶ  ְמלֹוג ִמּנִ
הּ  ּלָ י ַעל ַאף, ׁשֶ ֵאיָנם ּפִ ִבים ׁשֶ ִפְרקֹוָנהּ  ַחּיָ  ְוַדְוָקא. ּבְ

ִני ָאַכלשֶׁ  ֵ א ֹקֶדם ַהׁשּ ּבָ ָאַכל ַמה ֲאָבל, ָהִראׁשֹון ׁשֶ ֶ  ׁשּ
א ַאַחר ּבָ ב ְוֵאינוֹ . ְלַהֲחִזיר ָצִריךְ , ָהִראׁשֹון ׁשֶ ן ַחּיָ  ִלּתֵ

ָלאֹות ְכֵסי ַהּבְ ְרֶזל ֹצאן ִמּנִ הּ  ּבַ ּלָ לוּ  ְוהּוא. ׁשֶ ּבָ  ׁשֶ
שׁ  ַמה ֲאָבל, ְלַגְמֵרי ּיֵ ֶ ַעִין ֵמֶהם ׁשּ ן, ּבְ  ִאםוְ . נֹוַטְלּתָ
ה ָנְטָלה ה אוֹ  ִמּזֶ ה ִמּזֶ ֻתּבָ רֹות אוֹ  ּכְ  ְצִריָכה, ּפֵ

ְטָלה ְוַדְוָקא. ְלַהֲחִזיר ּנָ ִני ׁשֶ ֵ א ַאַחר ֵמַהׁשּ ּבָ , ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ּנוּ  ָנְטָלה ִאם ֲאָבל א ֹקֶדם ִמּמֶ ּבָ  ֵאיָנהּ , ָהִראׁשֹון ׁשֶ

ֵניֶהם. ְלַהֲחִזיר ְצִריָכה ִאים ֵאיָנם ּוׁשְ ּמְ  ֵהם םאִ  ָלהּ  ִמּטַ
ִאים ְוֵאיָנם, ּכֲֹהִנים ְמִציָאָתהּ  ַזּכָ ה ּבִ  ָיֶדיהָ  ּוְבַמֲעׂשֵ

ה ְוִנְפְסָלה. ְנָדֶריהָ  ּוַבֲהָפַרת ֻהּנָ רּוָמה ֵמַהּכְ , ּוֵמַהּתְ
ר ֲעׂשֵ ת ִהיא ִאם ּוֵמַהּמַ ל ָאִחיו, ֵמתוּ . ֵלִוי ּבַ  ֶזה ׁשֶ
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ל ְוָאִחיו ִמין ְוֹלא חֹוְלִצין ֶזה ׁשֶ ָלד. ְמַיּבְ ִני ְוַהּוָ ֵ  ֵמַהׁשּ
ּלֹא ַעד הֹוִליָדה ִאם, ֵמַהּתֹוָרה ַמְמֵזר הּוא ה ׁשֶ ְרׁשָ  ּגֵ

א הֹוִליָדה ֹלא ִאם ֲאָבל, ָהִראׁשֹון ת ַאַחר ֶאּלָ ּמֵ  ׁשֶ
הּ  אוֹ  ִראׁשֹון ְרׁשָ ָלד ֵאין, ּגֵ ִני ַהּוָ ֵ א ִמׁשּ  ַמְמֵזר ֶאּלָ
ָנן ַרּבָ א ְוִאם. ּדְ ִגֵרשׁ  ֹקֶדם ָעֶליהָ  ּבָ ִני ׁשֶ ֵ ָלדהַ , ַהׁשּ  ּוָ
ּיֹוִליד ה ׁשֶ ּנָ ְבֵריֶהם ַמְמֵזר ִמּמֶ   :ִמּדִ

ְעֵלךְ  ֵמת: ָלהּ  ָאְמרוּ . נז את, ּבַ ֵ ךְ  ְוַאַחר, ְוִנׂשּ  ָאְמרוּ  ּכָ
ם: ָלהּ  הֹוִליד ָוָלד, ָוֵמת ָהָיה ַקּיָ ת ֹקֶדם ׁשֶ ּמֵ  ַמְמֵזר, ׁשֶ
הֹוִליד, ַהּתֹוָרה ִמן ךְ  ַאַחר ְוׁשֶ  ְוֵישׁ . ַמְמֵזר ֵאינוֹ , ּכָ
הּוא ְמִריםאוֹ  ָנן ַמְמֵזר ׁשֶ ַרּבָ   :ִמּדְ

את ֹלא ִאם. נח ֵ ִני ִנׂשּ ֵ א, ַלׁשּ ה ֶאּלָ ׁשָ  ּוָבא, ְלַבד ִנְתַקּדְ
ט ְצִריָכה ֵאיָנהּ , ַבְעָלה ִני ּגֵ ֵ ֶרת ֵמַהׁשּ  ַלֲחֹזר ּוֻמּתֶ

ֶרת ְוֵכן. ָלִראׁשֹון ִני ֻמּתֶ ֵ  אוֹ  ָהִראׁשֹון ֵמת ִאם, ַלׁשּ
הּ  ְרׁשָ   :ּגֵ

 יח סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , תופסין במי דושיןק

ין. א ֵבי ּתֹוְפִסין ִקּדּוׁשִ ַחּיָ ֵבי ָלאִוין ּבְ ה ּוְבַחּיָ   ,ֲעׂשֵ

 יט סימן
' ב ּובוֹ , ערוה בחזקת שהיא חזקה על סוקלין

  ְסִעיִפים:

ֻהְחַזק ִמי. א ֵאר ׁשֶ ׁשְ ר ּבִ ׂשָ ִנין, ּבָ י ַעל ּדָ  זוֹ  ֲחָזָקה ּפִ
י ַעל ַאף ם ֵאיןשֶׁ  ּפִ רּוָרה ְרָאָיה ׁשָ ה ּבְ ּזֶ , ָקרֹוב ׁשֶ

  :זוֹ  ֲחָזָקה ַעל ְוסֹוְקִלין ְוחֹוְנִקין ּוַמְלִקין

ה ִאישׁ . ב ָ אוּ  ְוִאׁשּ ּבָ ִדיַנת ׁשֶ ם ִמּמְ  ֶזה: אֹוֶמֶרת ִהיא, ַהּיָ
ְעִלי י זוֹ : אֹוֵמר ְוהּוא, ּבַ ּתִ ִעיר ֻהְחְזקוּ  ִאם, ִאׁשְ  ּבָ

ים ֹלׁשִ ִהיא יֹום ׁשְ ּתוֹ אִ  ׁשֶ   :ָעֶליהָ  הֹוְרִגין, ׁשְ

 כ סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , הערוה על הבא חיב ביאה באיזה

א. א ֶרךְ  ָהֲעָריֹות ִמן ַאַחת ַעל ַהּבָ  אוֹ , ֵאָבִרים ּדֶ
ק ִחּבֵ ק ׁשֶ ֵ ֵקרּוב ְוֶנֱהָנה ְוִנׁשּ ר ּבְ ׂשָ , לֹוֶקה ֶזה ֲהֵרי, ּבָ
  :ָהֲעָריֹות ַעל ְוָחׁשּוד

ים. ב סֹוְללֹות ָנׁשִ זוֹ  זוֹ  ַהּמְ ה, ָאסּור, ּבָ ֲעׂשֵ  ֶאֶרץ ִמּמַ
ֻהְזַהְרנוּ  ִמְצַרִים ת ְלַהּכֹוָתן ְוָראּוי. ָעָליו ׁשֶ , ַמְרּדּות ַמּכַ
יד ָלִאישׁ  ְוֵישׁ . ִאסּור ְוָעׂשוּ  הֹוִאיל ּתוֹ  ַעל ְלַהְקּפִ  ִאׁשְ
ָבר ים ּומֹוֵנעַ , ֶזה ִמּדָ ׁשִ ָכךְ  ַהְידּועֹות ַהּנָ ִהכָּ  ּבְ  ָלהּ  ֵנסִמּלְ

ֵצאת   :ֲאֵליֶהן ִהיא ּוִמּלָ

 כא סימן
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , העריות מן להתרחק

ים ְלִהְתַרֵחק ָאָדם ָצִריךְ . א ׁשִ  ְוָאסּור. ְמֹאד ְמֹאד ֵמַהּנָ
ָיָדיו ִלְקֹרץ ַרְגָליו אוֹ  ּבְ ֵעיָניו ְוִלְרֹמז ּבְ  ְלֶאָחד ּבְ

ֹחק ְוָאסּור. ֵמָהֲעָריֹות הּ  ִלׂשְ הּ  ֹראׁשוֹ  ְלָהֵקל, ִעּמָ ֶנְגּדָ  ּכְ
יט אוֹ  ָיְפָיהּ  ְלַהּבִ ִמים ְלָהִריחַ  ַוֲאִפּלוּ . ּבְ ְבׂשָ ָעֶליהָ  ּבִ  ׁשֶ

ל ְוָאסּור. ָאסּור ּכֵ ים ְלִהְסּתַ ָנׁשִ עֹוְמדֹות ּבְ  ַעל ׁשֶ
ִביָסה ל ְוָאסּור. ַהּכְ ּכֵ ִבְגֵדי ְלִהְסּתַ ל ִצְבעֹוִנים ּבְ ה ׁשֶ ָ  ִאׁשּ
הּוא יָרהּ  ׁשֶ א, ָעֶליהָ  ֵאיָנם ִפּלוּ אֲ , ַמּכִ ּמָ  ְלַהְרֵהר ָיֹבא ׁשֶ

הּ  ַגע. ּבָ ה ּפָ ָ ּוק ִאׁשּ ׁשּ ךְ  ָאסּור, ּבַ א, ַאֲחֶריהָ  ְלַהּלֵ  ֶאּלָ
ָקהּ  ָרץ ָדִדין ּוְמַסּלְ ֶפַתח ַיֲעֹבר ְוֹלא. ְלַאֲחָריו אוֹ  ַלּצְ  ּבְ

ה ָ ִרחּוק ֲאִפּלוּ , זֹוָנה ִאׁשּ ע ּבְ ל. ַאּמֹות ַאְרּבַ ּכֵ ְסּתַ  ְוַהּמִ
ע ִפּלוּ אֲ  ֶאְצּבַ ה ּבְ ל ְקַטּנָ ה ׁשֶ ָ ן ִאׁשּ ּוֵ ה ֵלָהנֹות ְוִנְתּכַ ּנָ , ִמּמֶ

ִאּלוּ  ל ּכְ ּכֵ ֵבית ִנְסּתַ הּ  ַהּתֶֹרף ּבְ ּלָ ֹמעַ  ְוָאסּור. ׁשֶ  קֹול ִלׁשְ
ָעָרהּ  ִלְראֹות אוֹ  ֶעְרָוה ן. ׂשְ ּוֵ ְתּכַ  ֵמֵאּלוּ  ְלֶאָחד ְוַהּמִ

ָבִרים ין, ַהּדְ ת אֹותוֹ  ַמּכִ ָבִרים ְוֵאּלוּ . תַמְרּדוּ  ַמּכַ  ַהּדְ
ם ֲאסּוִרים ֵבי ּגַ ַחּיָ   :ָלאִוין ּבְ
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ַלְכָנה ֹלא. ב נֹות ּתֵ ָרֵאל ּבְ רּועֹות ִיׂשְ ּוק ֹראשׁ  ּפְ ׁשּ , ּבַ
נּוָיה ֶאָחד ת ְוֶאָחד ּפְ   :ִאישׁ  ֵאׁשֶ

ר. ג ל ֻמּתָ ּכֵ ְפנּוָיה ְלִהְסּתַ  ָיָפה ִהיא ִאם ְלָבְדָקהּ , ּבִ
ה ֶאּנָ ָ ׂשּ ּיִ ין, ׁשֶ ִהיא ּבֵ תּוָלה ׁשֶ עּוָלה אוֹ  ּבְ  עֹוד ְוֹלא, ּבְ

א ָראּוי ֶאּלָ ן ַלֲעׂשֹות ׁשֶ ל ֹלא ֲאָבל. ּכֵ ּכֵ הּ  ִיְסּתַ ֶרךְ  ּבָ  ּדֶ
ִרית": ֶנֱאַמר ֶזה ְוַעל, ְזנּות י ּבְ ַרּתִ  ּוָמה ְלֵעיָני ּכָ

תּוָלה ַעל ֶאְתּבֹוֵנן   :"ּבְ

ר. ד יט ְלָאָדם ֻמּתָ ּתוֹ  ְלַהּבִ ִאׁשְ י ַעל ַאף, ּבְ ִהיא ּפִ  ׁשֶ
ה י ַעל ַאף. לוֹ  ֶעְרָוה ְוִהיא ִנּדָ שׁ  ּפִ ּיֵ  ֲהָנָאה לוֹ  ׁשֶ

ָתהּ  ְרִאּיָ ֶרת ְוִהיא הֹוִאיל, ּבִ א ֵאינוֹ  ְזַמן ְלַאַחר ֻמּתֶ  ּבָ
ֶזה ַחק ֹלא ֲאָבל. ִמְכׁשֹול ִליֵדי ּבָ  ֹראשׁ  ָיֵקל ְוֹלא ִיׂשְ
הּ    :ִעּמָ

שׁ  ָאסּור. ה ּמֵ ּתַ ה ְלִהׁשְ ָ ִאׁשּ לָ  ּבְ ין, לּכְ דֹוָלה ּבֵ ין ּגְ  ּבֵ
ה ין, ְקַטּנָ ְפָחה ּבֵ ין ׁשִ ְחֶרֶרת ּבֵ א, ְמׁשֻ ּמָ  ִליֵדי ָיֹבא ׁשֶ
ֵאיֶזה. ֲעֵבָרה ִהְרהּור ּמּושׁ  ּבְ ְרִחיַצת, ָאְמרוּ  ׁשִ ָניו ּבִ  ּפָ
ָניו ִלְרֹחץ ַמִים לוֹ  ִליֹצק ֲאִפּלוּ , ְוַרְגָליו ָיָדיו  ָיָדיו ּפָ

ַעת, ּבוֹ  ַגַעתנוֹ  ֵאיָנהּ  ֲאִפּלוּ  ְוַרְגָליו ה ְוַהּצָ ּטָ ָפָניו ַהּמִ , ּבְ
  :ַהּכֹוס ּוְמִזיַגת

לֹום ׁשֹוֲאִלים ֵאין. ו ׁשְ ה ּבִ ָ ָלל ִאׁשּ  ְיֵדי ַעל ֲאִפּלוּ , ּכְ
ִליחַ  ְעָלהּ  ְיֵדי ַעל ַוֲאִפּלוּ , ׁשָ ֹלחַ  ָאסּור ּבַ ְבֵרי ָלהּ  ִלׁשְ  ּדִ

לֹוִמים ר ֲאָבל. ׁשְ ֹאל ֻמּתָ לֹוָמהּ  ֵאיךְ  ְלַבְעָלהּ  ִלׁשְ   :ׁשְ

ק. ז ק אוֹ  ַהְמַחּבֵ ֵ ֵאין ֵמָהֲעָריֹות ַאַחת ַהְמַנׁשּ ל ִלּבוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
גֹון, ֲעֵליֶהם נֹוְקפוֹ  ָאָדם דֹוָלה ֲאחֹותוֹ  ּכְ  ַוֲאחֹות ַהּגְ
ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ָאִביו י ַעל ַאף, ּבָ ֵאין ּפִ  ֲהָנָאה ׁשּום לוֹ  ׁשֶ
ָלל ה ֶזה ֲהֵרי, ּכְ יֹוֵתר ְמֻגּנֶ ה הּוא ִאסּור רּוְדבַ  ּבְ  ּוַמֲעׂשֵ

ים ׁשִ ֵאין, ִטּפְ ָלל ָלֶעְרָוה ְקֵרִבים ׁשֶ ין, ּכְ דֹוָלה ּבֵ ין ּגְ  ּבֵ
ה יַצד. ִלְבָנהּ  ּוֵמָהֵאם ְלִבּתוֹ  ֵמָהָאב חּוץ, ְקַטּנָ ר, ּכֵ  ֻמּתָ
ק ָהָאב ּתוֹ  ְלַחּבֵ ָקהּ  ּבִ ְ הּ  ְוִליׁשֹן ּוְלַנׁשּ ֵקרּוב ִעּמָ ר ּבְ ׂשָ , ּבָ
ל, ָנהּ בְּ  ִעם ָהֵאם ְוֵכן ֵהם ְזַמן ּכָ ים ׁשֶ ילוּ . ְקַטּנִ , ִהְגּדִ

ה ן ְוַנֲעׂשָ דֹול ַהּבֵ ת ּגָ דֹוָלה ְוַהּבַ ְהיוּ  ַעד ּגְ ּיִ ַדִים" ׁשֶ  ׁשָ
ָעֵרךְ  ָנֹכנוּ  חַ  ּוׂשְ ה, "ִצּמֵ ן ּזֶ ְכסּותוֹ  ָיׁשֵ ָנה ְוִהיא ּבִ  ְיׁשֵ

ְכסּוָתהּ  ת ָהְיָתה ְוִאם. ּבִ ה ַהּבַ  ָאִביהָ  ִלְפֵני ַלֲעֹמד ּבֹוׁשָ
ה ה אוֹ , ֲעֻרּמָ ׁשָ ְתַקּדְ ּנִ ה ָהֵאם ִאם ְוֵכן, ׁשֶ  ַלֲעֹמד ּבֹוׁשָ
ְפֵני ָנהּ  ּבִ ה ּבְ י ַעל ְוַאף, ֲעֻרּמָ ֵהם ּפִ ים ׁשֶ , ְקַטּנִ

יעוּ  ִהּגִ ֶ ֵלם ִמׁשּ ִנים ֵאין, ֵמֶהם ִלּכָ ֶהם ְיׁשֵ א ִעּמָ  ֶאּלָ
ְכסּוָתן   :ּבִ

 כב סימן
  ְסִעיִפים:' כ ּובוֹ , להתיחד אסור מי ועם, יחוד אסור

ין, ֵמָהֲעָריֹות ֶעְרָוה ִעם ְלִהְתַיֵחד ָאסּור. א ין ְזֵקָנה ּבֵ  ּבֵ
ה ָבר, ַיְלּדָ ּדָ ה ׁשֶ  ֵמָהֵאם חּוץ. ֶעְרָוה ְלַגּלֹות ּגֹוֵרם ּזֶ
ָנהּ  ִעם ּתוֹ  ִעם ְוָהָאב ּבְ ַעל ּבִ ּתוֹ  ִעם ְוַהּבַ ה ִאׁשְ . ִנּדָ

ְרָסה ְוָחָתן ּפֵ ּתוֹ  ׁשֶ ה ִאׁשְ  ָאסּור, ִיְבֹעלשֶׁ  ֹקֶדם ִנּדָ
הּ  ְלִהְתַיֵחד א, ִעּמָ ָנה ִהיא ֶאּלָ ין ְיׁשֵ ים ּבֵ ׁשִ  ְוהּוא ַהּנָ

ן ין ָיׁשֵ ים ּבֵ א ְוִאם. ָהֲאָנׁשִ יָאה ָעֶליהָ  ּבָ  ִראׁשֹוָנה ּבִ
ךְ  ְוַאַחר ר, ִנְטֵמאת ּכָ הּ  ְלִהְתַיֵחד ֻמּתָ   ִעּמָ

ֵאַרע. ב ׁשֶ ה ּכְ ַזר, ְוָתָמר ַאְמנֹון ַמֲעׂשֵ וִ  ּגָ ינוֹ  ּוֵבית דּדָ  ּדִ
נּוָיה ִיחּוד ַעל י ַעל ְוַאף. ּפְ ֵאיָנהּ  ּפִ ְכַלל, ֶעְרָוה ׁשֶ  ּבִ

אי. ִהיא ֲעָריֹות ִיחּוד ּמַ ל ְוׁשַ ְזרוּ  ְוִהּלֵ  ִיחּוד ַעל ּגָ
ל, ִנְמָצא. ּכּוִתית ְתַיֵחד ּכָ ה ִעם ַהּמִ ָ ָאסּור ִאׁשּ  ׁשֶ

הּ  ְלִהְתַיֵחד ין, ִעּמָ ְרֵאִלית ּבֵ ין ִיׂשְ ין, יתּכּותִ  ּבֵ  ֶאת ַמּכִ
ֵניֶהם ת ׁשְ ה ָהִאישׁ , ַמְרּדּות ַמּכַ ָ  ּוַמְכִריִזין, ְוָהִאׁשּ
ת חּוץ. ֲעֵליֶהם ַאף, ִאישׁ  ֵמֵאׁשֶ י ַעל ׁשֶ ָאסּור ּפִ  ׁשֶ

הּ  ְלִהְתַיֵחד ּלֹא, לֹוִקין ֵאין ִנְתַיֵחד ִאם, ִעּמָ  ְלהֹוִציא ׁשֶ
ָתה ָעֶליהָ  ַלַעז ּנְ ּזִ ֶניהָ  ַעל זַלעַ  מֹוִציִאין ְוִנְמָצא, ׁשֶ  ּבָ
ֵהם   :ַמְמֵזִרים ׁשֶ

ל. ג ה ּכָ ָ ָאסּור ִאׁשּ הּ  ְלִהְתַיֵחד ׁשֶ ּתוֹ  ָהְיָתה ִאם, ִעּמָ  ִאׁשְ
ר ֶזה ֲהֵרי ִעּמוֹ  ֵני, ְלִהְתַיֵחד ֻמּתָ ּתוֹ  ִמּפְ ִאׁשְ ְרּתוֹ  ׁשֶ ּמַ . ְמׁשַ
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ְתַיֵחד ֹלא ֲאָבל ְרֵאִלית ּתִ י ַעל ְוַאל, ַהּכּוִתי ִעם ִיׂשְ  ּפִ
תּ  ִאׁשְ   :ִעּמוֹ  וֹ ׁשֶ

ינֹוק מֹוְסִרין ֵאין. ד ָרֵאל ּתִ דוֹ  ְלכּוִתי ִיׂשְ  ֵסֶפר ְלַלּמְ
דוֹ  נּות ּוְלַלּמְ   :ֻאּמָ

ְתַיֵחד ֹלא. ה ה ּתִ ָ ים ִעם ֲאִפּלוּ , ַאַחת ִאׁשּ ה ֲאָנׁשִ , ַהְרּבֵ
ְהֶיה ַעד ּתִ ּתוֹ  ׁשֶ ל ִאׁשְ ם ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ  ֹלא ְוֵכן. ׁשָ

ים ִעם ִפּלוּ אֲ , ֶאָחד ִאישׁ  ִיְתַיֵחד ה ָנׁשִ   :ַהְרּבֵ

ים. ו ה ָנׁשִ ים ִעם ַהְרּבֵ ה ֲאָנׁשִ ין ֵאין, ַהְרּבֵ ׁשִ  חֹוׁשְ
ים ָהיוּ . ְלִיחּוד חּוץ ָהֲאָנׁשִ ים ִמּבַ ׁשִ ְפִנים ְוַהּנָ  אוֹ , ִמּבִ
ים ְפִנים ֲאָנׁשִ ים ִמּבִ ׁשִ חּוץ ְוַהּנָ ה, ִמּבַ ה ּוֵפְרׁשָ ָ  ַאַחת ִאׁשּ
ים ְלֵבין ים ְלֵבין ֶאָחד ישׁ אִ  אוֹ  ָהֲאָנׁשִ ׁשִ  ֲאסּוִרים, ַהּנָ
ּום   :ִיחּוד ִמׁשּ

ִעְסקוֹ  ִאישׁ  ֲאִפּלוּ . ז ים ִעם ּוְמַלאְכּתוֹ  ׁשֶ ׁשִ  לוֹ  ָאסּור ַהּנָ
ים ִעם ְלִהְתַיֵחד ׁשִ יַצד. ַהּנָ ה ּכֵ ֶהם ִיְתַעֵסק, ַיֲעׂשֶ  ִעּמָ
ּתוֹ    :ַאֶחֶרת ִלְמָלאָכה ִיְפֶנה אוֹ , ִעּמוֹ  ְוִאׁשְ

ְעָלהּ  הִאשָּׁ . ח ּבַ ִעיר ׁשֶ ין ֵאין ּבָ ׁשִ הּ  ְלִהְתַיֵחד חֹוׁשְ , ִעּמָ
ֵני ֵאיַמת ִמּפְ ְעָלהּ  ׁשֶ ס ֶזה ָהָיה ְוִאם. ָעֶליהָ  ּבַ הּ  ּגַ , ּבָ
גֹון ֵדָלה ּכְ ּגְ ִהיא אוֹ  ִעּמוֹ  ׁשֶ א ִאם אוֹ , ְקרֹוָבתוֹ  ׁשֶ  ִקּנֵ
ְעָלהּ  ָלהּ  הּ  ִיְתַיֵחד ֹלא, ֶזה ִעם ּבַ י ַעל ַאף ִעּמָ  ּפִ
ְעָלהּ שֶׁ  ִעיר ּבַ   :ּבָ

ִית. ט ְתחוֹ  ּבַ ּפִ תּוחַ  ׁשֶ ים ִלְרׁשּות ּפָ שׁ  ֵאין, ָהַרּבִ  ֲחׁשָ
ם ְלִהְתַיֵחד   :ֶעְרָוה ִעם ׁשָ

ר. י י ִעם ְלִהְתַיֵחד ֻמּתָ ּתֵ י ִעם אוֹ  ְיָבמֹות ׁשְ ּתֵ  ָצרֹות ׁשְ
ה ִעם אוֹ  ָ ה ִעם אוֹ  ַוֲחמֹוָתהּ  ִאׁשּ ָ ְעָלהּ  ּוַבת ִאׁשּ  אוֹ  ּבַ
האִ  ִעם ָ ֵני, ֲחמֹוָתהּ  ּוַבת ׁשּ ֹוְנאֹות ִמּפְ ׂשּ  זוֹ  ֶאת זוֹ  ׁשֶ
ה ִעם ְוֵכן. זוֹ  ַעל זוֹ  ְמַחּפֹות ְוֵאין ָ שׁ  ִאׁשּ ּיֵ הּ  ׁשֶ  ִעּמָ

יֹנֶקת ה ּתִ ּיֹוַדַעת ְקַטּנָ יָאה ַטַעם ׁשֶ  מֹוֶסֶרת ְוֵאיָנהּ  ּבִ

ֵאיָנהּ , ְלִביָאה ַעְצָמהּ  ה ׁשֶ ִהיא ְלִפי ְלָפֶניהָ  ְמַזּנָ  ׁשֶ
הְמגַ    :סֹוָדהּ  ֶאת ּלָ

יֹנֶקת. יא ִהיא ּתִ חּוָתה ׁשֶ ת ּפְ ֹלשׁ  ִמּבַ חֹות ְוִתינֹוק ׁשָ  ּפָ
ן ע ִמּבֶ ׁשַ ר, ּתֵ ֶהן ְלִהְתַיֵחד ֻמּתָ ּלֹא, ִעּמָ ְזרוּ  ׁשֶ א ּגָ  ֶאּלָ
ה ִיחּוד ַעל ָ   :ְלִביָאה ָהָראּוי ְוִאישׁ  ְלִביָאה ָהְראּוָיה ִאׁשּ

רֹוֵגינֹוס. יב ים ִעם ְתַיֵחדמִ  ֵאינוֹ , ַאְנּדְ ׁשִ  ְוִאם. ַהּנָ
ין ֵאין, ִנְתַיֵחד ֵני, אֹותוֹ  ַמּכִ הּוא ִמּפְ  ֲאָבל. ָסֵפק ׁשֶ
רֹוֵגינֹוס ִעם ִמְתַיֵחד ָהִאישׁ  ְמטּום ְוִעם ָהַאְנּדְ   :ַהּטֻ

נוּ . יג ּקְ ְהיוּ  ֲחָכִמים ּתִ ּיִ ים ׁשֶ ׁשִ רֹות ַהּנָ  זוֹ  ִעם זוֹ  ְמַסּפְ
ֵבית ֵסא ּבְ ֵדי, ַהּכִ ּלֹ ּכְ ֵנס אׁשֶ ם ִיּכָ  ְוִיְתַיֵחד ִאישׁ  ׁשָ
ֶהן   :ִעּמָ

ֵלךְ  ֹלא. יד ה ּתֵ ָ ּוק ִאׁשּ ׁשּ א, ַאֲחֶריהָ  ּוְבָנהּ  ּבַ ּמָ ֵפס ׁשֶ  ִיּתָ
ָנהּ  הּ  ְוִיְתעֹוְללוּ  ְלַהֲחִזירוֹ  ַאֲחָריו ְוֵתֵלךְ  ּבְ ִעים ּבָ  ָהְרׁשָ

ָפסּוהוּ  ּתְ   :ׁשֶ

ין ֵאין. טו רְוכָ  ֶנֱאָמן ָאָדם ֲאִפּלוּ  ְמַמּנִ  ׁשֹוֵמר ִלְהיֹות ׁשֵ
ָחֵצר שׁ  ּבְ ּיֵ ים ּבוֹ  ׁשֶ י ַעל ַאף, ָנׁשִ הּוא ּפִ  עֹוֵמד ׁשֶ
חּוץ ֵאין, ּבַ   :ַלֲעָריֹות ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ׁשֶ

ה ֹלא. טז יתוֹ  ַעל ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ָאָדם ְיַמּנֶ ּלֹא, ּבֵ  ׁשֶ
ּתוֹ  ַיְנִהיג   :ֲעֵבָרה ִלְדַבר ִאׁשְ

ּכֹן ָכםחָ  ְלַתְלִמיד ָאסּור. יז ָחֵצר ִלׁשְ שׁ  ּבְ ּיֵ  ּבוֹ  ׁשֶ
הּ  ִמְתַיֵחד ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , ַאְלָמָנה ֵני, ִעּמָ ד ִמּפְ , ַהֲחׁשָ
א ן ִאם ֶאּלָ ּתוֹ  ּכֵ   :ִעּמוֹ  ִאׁשְ

ל ֲאסּוָרה ַאְלָמָנה. יח ֶלב ְלַגּדֵ ֵני, ּכֶ ד ִמּפְ   :ַהֲחׁשָ

ְקֶנה ֹלא. יט ה ּתִ ָ יםקְ  ֲאִפּלוּ , ְזָכִרים ֲעָבִדים ִאׁשּ , ַטּנִ
ֵני ד ִמּפְ   :ַהֲחׁשָ

ֵאין ִמי. כ ה לוֹ  ׁשֶ ָ ד ֹלא ִאׁשּ ינֹוקֹות ְיַלּמֵ ֵני, ּתִ  ִמּפְ
ִאּמֹות ִנים ׁשֶ אֹות ַהּבָ  ְוִנְמָצא ִלְבֵניֶהם ַהֵסֶפר ְלֵבית ּבָ
ֶרה ים ִמְתּגָ ָנׁשִ ה ְוֵכן. ּבְ ָ ד ֹלא ִאׁשּ ַלּמֵ ים ּתְ ֵני, ְקַטּנִ  ִמּפְ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן כג הלכות אישות
  

 

737
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ã 

 יז
 יז

ֵהם ֲאבֹוֵתיֶהם ִאים ׁשֶ ְגַלל ּבָ ֵניֶהם ּבִ  ְוִנְמְצאוּ  ּבְ
הּ  ִמְתַיֲחִדים ד ְוֵאין. ִעּמָ ְהֶיה ָצִריךְ  ַהְמַלּמֵ ּתִ ּתוֹ  ׁשֶ  ִאׁשְ

רּוָיה ֵבית ִעּמוֹ  ׁשְ א, ַהֵסֶפר ּבְ ֵביָתהּ  ִהיא ֶאּלָ  ְוהּוא ּבְ
ד ְמקֹומוֹ  ְמַלּמֵ   :ּבִ

 כג סימן
, לכך המביאים ודברים לבטלה זרע הוצאת אסור

  ים:ְסִעיפִ ' ז ּובוֹ 

ְכַבת ְלהֹוִציא ָאסּור. א ָלה ֶזַרע ׁשִ  ָחמּור ֶזה ְוָעֹון. ְלַבּטָ
ל ּתֹוָרה ֲעֵברֹות ִמּכָ ּבַ שׁ  ָאָדם ִיְהֶיה ֹלא ְלִפיָכךְ . ׁשֶ  ּדָ

ְפִנים חּוץ ְוזֹוֶרה ִמּבִ א ְוֹלא, ִמּבַ ָ ה ִיׂשּ ֵאיָנהּ  ְקַטּנָ  ׁשֶ
  :ֵליֵלד ְראּוָיה

ָנֲאִפים ֵאּלוּ . ב ּמְ יָּ  ׁשֶ ְכַבת ּומֹוִציִאים דּבַ י ֹלא, ֶזַרע ׁשִ  ּדַ
ִאסּור ָלֶהם דֹול ׁשֶ א, הּוא ּגָ ה ֶאּלָ ָהעֹוׂשֶ ִנּדּוי ֶזה ׁשֶ  ּבְ
ב הּוא ִמים ְיֵדיֶכם": ֶנֱאַמר ַוֲעֵליֶהם, יֹוׁשֵ , "ָמֵלאוּ  ּדָ

ֶפשׁ  ָהַרג ּוְכִאּלוּ    :ַהּנֶ

ה ְלָאָדם ָאסּור. ג ְקׁשֶ ּיַ  ַעְצמוֹ  ָיִביא אוֹ  ְלַדַעת ַעְצמוֹ  ׁשֶ
א, ִהְרהּור ִליֵדי  ִלּבוֹ  ַיִסיעַ  ִהְרהּור לוֹ  ָיֹבא ִאם ֶאּלָ

ְבֵרי ִהיא ּתֹוָרה ְלִדְבֵרי ֲהַבאי ִמּדִ ֶלת" ׁשֶ  ֲאָהִבים ַאּיֶ
 ָעְרּפוֹ  ַעל ִליׁשֹן ְלָאָדם ָאסּור, ְלִפיָכךְ . "ֵחן ְוַיֲעַלת
ה ַעד, ְלַמְעָלה ּוָפָניו ּטֶ ּיַ ֵדי ְמַעט ׁשֶ ּלֹא ּכְ  ִליֵדי אָיבֹ  ׁשֶ
ּוי ל ְוֹלא. ִקׁשּ ּכֵ ְבֵהָמה ִיְסּתַ ה ּבִ ָעה ָועֹוף ְוַחּיָ ׁשָ  ּבְ

ִקין ּקְ ְזּדַ ּמִ ר. ִלְנֵקָבה ָזָכר ׁשֶ יֵעי ּוֻמּתָ ֵהָמה ְלַמְרּבִ  ּבְ
ִמְכחֹול ְלַהְכִניס פֹוֶפֶרת ּכְ ׁשְ ֵני, ּבִ ֵהם ִמּפְ  ֲעסּוִקים ׁשֶ

ם ְמַלאְכּתָ   :ִהְרהּור ִליֵדי ָיבֹואוּ  ֹלא ּבִ

ֵאינוֹ  ְלָאָדם ָאסּור .ד ֹלחַ  ָנׂשּוי ׁשֶ יו ָיָדיו ִלׁשְ ְמבּוׁשָ , ּבִ
ֵדי ּלֹא ּכְ ַחת ַוֲאִפּלוּ . ִהְרהּור ִליֵדי ָיֹבא ׁשֶ  ַטּבּורוֹ  ִמּתַ
א, ָידוֹ  ַיְכִניס ֹלא ּמָ ין ְוִאם. ִהְרהּור ִליֵדי ָיֹבא ׁשֶ ּתִ  ִהׁשְ
ה ֶיֱאֹחז ֹלא, ַמִים ַאּמָ ין ּבָ ּתִ ר ָנׂשּוי הָהיָ  ְוִאם. ְוַיׁשְ . ֻמּתָ

ֵאינוֹ  ּוֵבין ָנׂשּוי ּוֵבין יט ֹלא ָנׂשּוי ׁשֶ ה ָידוֹ  יֹוׁשִ  ָלַאּמָ
ָלל א, ּכְ ָעה ֶאּלָ ׁשָ הּוא ּבְ   :ִלְנָקָביו ָצִריךְ  ׁשֶ

ה. ה ָ שׁ  ִאׁשּ ּיֵ ֶרֶחם ֹאֶטם ָלהּ  ׁשֶ ךְ  ְיֵדי ְוַעל, ּבָ  ּכָ
ְעָלהּ  ּבַ ׁשֶ שׁ  ּכְ ּמֵ הּ  ְמׁשַ חּוץ זֹוֶרה ִעּמָ   :סּוראָ , ִמּבַ

ֵהָמה ַעל ִלְרּכֹב ָאסּור. ו ֹלא ּבְ ף ּבְ   :ֻאּכָ

ֵאר, ַהֲחָכִמים ּוְגדֹוֵלי ָהִראׁשֹוִנים ֲחִסיִדים. ז  ֶאָחד ִהְתּפָ
ּלֹא ֵמֶהם ל ׁשֶ ּכֵ יָלה ִנְסּתַ ּמִ ּלוֹ  ּבַ ֵאר ִמי ּוֵמֶהם, ׁשֶ ִהְתּפָ  ׁשֶ
ּלֹא צּוַרת ֵמעֹוָלם ִהְתּבֹוֵנן ׁשֶ ּתוֹ  ּבְ ֵני, ִאׁשְ ּבוֹ  ִמּפְ ּלִ  ׁשֶ
ְבֵרי ּפֹוֶנה ֵהם ָהֱאֶמת ְלִדְבֵרי ֲהַבאי ִמּדִ  ְלַבב אֹוֲחזֹות ׁשֶ

ים דֹוׁשִ   :ַהּקְ

 כד סימן
 ּובוֹ , הזכר ועל הרביעה על חשודים ישראל אין

  ָסִעיף ֶאָחד

דוּ  ֹלא. א ָרֵאל ֶנְחׁשְ ב ַעל ִיׂשְ ּכַ ֵהָמה ְוַעל ָזָכר ִמׁשְ , ַהּבְ
ֶהן ִהְתַיֵחדלְ  ִאסּור ֵאין ְלִפיָכךְ   ֲאִפּלוּ  ִנְתַרֵחק ְוִאם, ִעּמָ
חּוד ח ֶזה ֲהֵרי, ּוְבֵהָמה ָזָכר ִמּיִ ּבָ  ַהֲחָכִמים ּוְגדֹוֵלי. ְמׁשֻ

ֵהָמה ַמְרִחיִקין ָהיוּ  ֵדי, ַהּבְ ּלֹא ּכְ הּ  ִיְתַיֲחדוּ  ׁשֶ . ִעּמָ
לוּ  ּוַבּדֹורֹות ַרּבוּ  ַהּלָ ִריִצים ׁשֶ  ְלִהְתַרֵחק ֵישׁ , ַהּפְ
ִהְתיַ  ָכר ִעם ֵחדִמּלְ   :ַהּזָ

 כה סימן
 יתנהג וכיצד, בתשמיש להרבות שלא גדר לגדר

  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , תשמיש בשעת

יל ָלָאָדם ָראּוי. א ה ַעְצמוֹ  ְלַהְרּגִ ָ ְקֻדׁשּ  ְיֵתָרה ּבִ
ָבה ֵדי, ְנכֹוָנה ּוְבַדַעת ְטהֹוָרה ּוְבַמֲחׁשָ ֵצל ּכְ  ְלִהּנָ
ל ׁשֵ ִהּכָ ְדַבר ִמּלְ ֵהר. הֶעְרוָ  ּבִ חּוד ְוִיּזָ הּוא ֵמַהּיִ  ַהּגֹוֵרם ׁשֶ
דֹול חֹוק ְלִהְתַרֵחק ִיְנהֹוג ְוֵכן. ַהּגָ ְ ְכרּות ֵמַהׂשּ ִ  ּוֵמַהׁשּ
ְבֵרי ב ְוֹלא. ֲעָגִבים ּוִמּדִ ֹלא ֵיׁשֵ ה ּבְ ָ ְנָהג, ִאׁשּ ּמִ  ֶזה ׁשֶ
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 יז
 יז

דֹוָלה ְלָטֳהָרה ּגֹוֵרם ל ְיֵתָרה. ּגְ ה: ָאְמרוּ  ֹזאת ִמּכָ  ְיַפּנֶ
ְבּתוֹ  ַעְצמוֹ  ְעּתוֹ  ְוַיְרִחיב ּתֹוָרה ְלִדְבֵרי ּוַמֲחׁשַ ָחְכָמה ּדַ , ּבַ
ֵאין ֶבת ׁשֶ ֶרת ֲעָריֹות ַמֲחׁשֶ ּבֶ א ִמְתּגַ ֵלב ֶאּלָ נּוי ּבְ  ּפָ

  :ֵמַהָחְכָמה

ּתוֹ  ִעם ֹראׁשוֹ  ָיֵקל ְוֹלא. ב ל ְוֹלא ִאׁשְ יו ְיַנּבֵ ִדְבֵרי ּפִ  ּבְ
ינוֹ  ֲאִפּלוּ , ֲהַבאי תּוב יֲהרֵ . ְלֵביָנהּ  ּבֵ יד": אֹוֵמר ַהּכָ  ַמּגִ
חוֹ  ַמה ְלָאָדם ֵ יָחה ֲאִפּלוּ : ל"זַ  ֲחָכִמים ָאְמרוּ  "ׂשּ  ׂשִ
ה ין ַקּלָ ּבֵ ּתוֹ  ָאָדם ׁשֶ ן ָעִתיד ְלִאׁשְ ין ֶאת ָעֶליהָ  ִלּתֵ . ַהּדִ
ר ְוַאל הּ  ְיַסּפֵ ַעת ִעּמָ ׁשְ ִמישׁ  ּבִ ׁשְ ֵדי, ָלֵכן ֹקֶדם ְוֹלא ּתַ  ּכְ
ּלֹא ן ׁשֶ ְעּתוֹ  ִיּתֵ הבְּ  ּדַ ָ ר ְוִאם, ַאֶחֶרת ִאׁשּ הּ  ִסּפֵ  ִעּמָ
שׁ  ּמֵ ד ְוׁשִ יד": ֶנֱאַמר ָעָליו, ִמּיָ חוֹ  ַמה ְלָאָדם ַמּגִ ֵ . "ׂשּ
ִעְנְיֵני ֲאָבל ִמישׁ  ּבְ ׁשְ ר ָיכֹול ּתַ הּ  ְלַסּפֵ ֵדי, ִעּמָ  ּכְ

ֲאָותוֹ  ְלַהְרּבֹות ַעס לוֹ  ָהָיה ִאם אוֹ . ּתַ הּ  ּכַ  ְוָצִריךְ  ִעּמָ
תְ  ְלַרּצֹוָתהּ  ּתִ סׁשֶ ּיֵ ר ָיכֹול, ּפַ הּ  ְלַסּפֵ ֵדי ִעּמָ . ְלַרּצֹוָתהּ  ּכְ

ה ְוֹלא ִמישׁ  ַיְרּבֶ ַתׁשְ ִמיד ֶאְצָלהּ  ָמצּוי ִלְהיֹות ּבְ , ּתָ
ָבר ּדָ גּום ֶזה ׁשֶ ה ְמֹאד הּוא ּפָ א. הּוא ּבּורּות ּוַמֲעׂשֵ  ֶאּלָ

ל ִמישׁ  ַהְמַמֵעט ּכָ ַתׁשְ ח ֶזה ֲהֵרי ּבְ ּבָ ּלֹא ּוִבְלַבד, ְמׁשֻ  ׁשֶ
לְיבַ  א עֹוָנה ּטֵ ַעת ֶאּלָ ּתוֹ  ִמּדַ שׁ  ְוַאף. ִאׁשְ ּמֵ ׁשַ ּיְ ׁשֶ  ּכְ

ַעת ׁשְ ן ֹלא ָהעֹוָנה ּבִ א, ַלֲהָנָאתוֹ  ְיַכּוֵ ָאָדם ֶאּלָ  ַהּפֹוֵרעַ  ּכְ
הּוא חֹובוֹ  ב ׁשֶ עֹוָנָתהּ  ַחּיָ ם, ּבְ  ּבֹוְראוֹ  ִמְצַות ּוְלַקּיֵ

ה ְפִרּיָ ה ּבִ ְהיוּ , ּוְרִבּיָ ּיִ ִנים לוֹ  ְוׁשֶ ּתֹוָרה יםעֹוְסקִ  ּבָ  ּבַ
ֵמי ָרֵאל ִמְצֹות ּוְמַקּיְ ִיׂשְ א ִיְבֹעל ְוֹלא. ּבְ , ֵמְרצֹוָנהּ  ֶאּלָ

ה ֵאיָנהּ  ְוִאם הּ  ְמֻרּצָ ֶסּנָ ה ַעד ְיַפּיְ ְתַרּצֶ ּתִ  ָצנּועַ  ְוִיְהֶיה. ׁשֶ
ַעת ְמֹאד ׁשְ ִמישׁ  ּבִ ׁשְ שׁ  ְוֹלא. ּתַ ּמֵ ְפֵני ְיׁשַ  ִמין ׁשּום ּבִ
א, ָקָטן ֲאִפּלוּ , ָאָדם ן ִאם ֶאּלָ ינֹוק הּוא ּכֵ ֵאינוֹ  ּתִ  ׁשֶ
ר יֹוֵדעַ    :ְלַדּבֵ

שׁ  ֹלא. ג ּמֵ ת ְיׁשַ ְתִחּלַ ְיָלה ּבִ סֹוָפהּ  ְוֹלא ַהּלַ א, ּבְ  ֶאּלָ
ֶאְמָצָעהּ    :ּבְ

שׁ  ָאסּור. ד ּמֵ ָוִקים ְלׁשַ ְ ׁשּ ים ּוָבְרחֹובֹות ּבַ ּנִ  ּוַבּגַ
ִסים ְרּדֵ א, ּוַבּפַ ֵבית ֶאּלָ יָרה ּבְ ּלֹא, ּדִ ְזנּות הֵיָראֶ  ׁשֶ  ּכִ
ילוּ  ּתוֹ  ֶאת ְוַהּבֹוֵעל. ְזנּות ִליֵדי ַעְצָמם ְוַיְרּגִ  ִאׁשְ

ְמקֹומֹות ין, ֵאּלוּ  ּבִ ת אֹותוֹ  ַמּכִ   :ַמְרּדּות ַמּכַ

שׁ  ְלָאָדם ָאסּור. ה ּמֵ תוֹ  ְלׁשַ ר ְלאֹור ִמּטָ  ַעל ַוֲאִפּלוּ , ַהּנֵ
ית ַהֲאָפַלת ְיֵדי ָהְיָתה ֲהֵרי. ַטּלִ ת ׁשֶ ּבָ  לוֹ  ָהָיה אְולֹ , ׁשַ
ִית ר ְוָהָיה, ַאֵחר ּבַ לּוק ַהּנֵ שׁ  ֹלא, ּדָ ּמֵ ָלל ְיׁשַ  ְוֵכן. ּכְ
שׁ  ָאסּור ּמֵ תוֹ  ְלׁשַ ּיֹום ִמּטָ ַעּזּות, ּבַ ִנים ׁשֶ   . }לוֹ  ִהיא ּפָ

שׁ  ָאסּור. ו ּמֵ ֵני ְלׁשַ ׁשְ א, ְרָעבֹון ּבִ ִנים ַלֲחׂשּוֵכי ֶאּלָ   :ּבָ

שׁ  ַאל ַאְכְסַנאי. ז ּמֵ ֹבאשֶׁ  ַעד ְיׁשַ   :ְלֵביתוֹ  ּיָ

ּתוֹ  ַעל ָיֹבא ֹלא. ח נּוָאה ְוִהיא ִאׁשְ ַעת לוֹ  ׁשְ ׁשְ  ּבִ
ִמישׁ  ׁשְ ַמר ִאם ְוֵכן. ּתַ ִלּבוֹ  ּגָ הּ  ּבְ י ַעל ַאף, ְלָגְרׁשָ  ּפִ
ֵאיָנהּ  נּוָאה ׁשֶ   :ָעֶליהָ  ָיֹבא ֹלא, לוֹ  ׁשְ

ּכֹוִרים ִהיא אוֹ  ְוהּוא ָעֶליהָ  ָיֹבא ֹלא. ט   :ׁשִ

שׁ יְ  ֹלא. י ּמֵ ּתוֹ  ִעם ׁשַ ן ִאׁשְ ְעּתוֹ  ִלּתֵ  ֲאִפּלוּ , ַאֶחֶרת ַעל ּדַ
יֶהן ּתֵ יו ׁשְ   :ָנׁשָ

  קדושין הלכות

 כו סימן
 אפלו הפנויה על ביאה ואסור, בביאה לקדש שלא

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , יחדה אם

ה ֵאין. א ָ ֶבת ָהִאׁשּ ת ֶנֱחׁשֶ א ִאישׁ  ֵאׁשֶ  ְיֵדי ַעל ֶאּלָ
ין השֶׁ  ִקּדּוׁשִ ׁשָ ְתַקּדְ ָראּוי ּנִ א ִאם ֲאָבל, ּכָ ֶרךְ  ָעֶליהָ  ּבָ  ּדֶ

ּלֹא, ְזנּות ם ׁשֶ ין ְלׁשֵ לּום ֵאינוֹ , ִקּדּוׁשִ א ַוֲאִפּלוּ . ּכְ  ּבָ
ם ָעֶליהָ  ּות ְלׁשֵ ינוֹ  ִאׁשּ ֶבת ֵאיָנהּ , ְלֵביָנהּ  ּבֵ  ֶנֱחׁשֶ

ּתוֹ  ִאׁשְ א, לוֹ  ִיֲחָדהּ  ִאם ַוֲאִפּלוּ , ּכְ א ֶאּלָ ַרּבָ  יןּכֹופִ  ַאּדְ
יתוֹ  ְלהֹוִציָאהּ  אֹותוֹ    :ִמּבֵ
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ה ִהְכִניס ִאם. ב ָ ה ִאׁשּ ת ֵאיָנהּ , ַלֻחּפָ ׁשֶ ָכךְ  ִמְתַקּדֶ . ּבְ
הּוא אֹוְמִרים ְוֵישׁ    :ָסֵפק ׁשֶ

ה. ג ׁשָ ְתַקּדְ ּנִ ֶ ֶבת, ִמׁשּ ת ֶנֱחׁשֶ ֵאׁשֶ ב ִאישׁ  ּכְ א ְלַחּיֵ  ַהּבָ
ט ּוְצִריָכה, ָעֶליהָ  יָרהּ  ּגֵ ּוק ְלַהּתִ   :ַלׁשּ

ה. ד ָ ת ָהִאׁשּ ׁשֶ ה ִמְתַקּדֶ לׁשָ ׁשְ ָרִכים ּבִ ֶכֶסף: ּדְ  אוֹ  ּבְ
ָטר ׁשְ ִביָאה אוֹ  ּבִ  ָאְסרוּ  ֲחָכִמים ֲאָבל. ַהּתֹוָרה ִמן, ּבְ
שׁ  ִביָאה ְלַקּדֵ ּום ּבְ ִריצּות ִמׁשּ שׁ  ָעַבר ְוִאם, ּפְ  ְוִקּדֵ
ִביָאה ין, ּבְ ת אֹותוֹ  ַמּכִ ת ְוִהיא ַמְרּדּות ַמּכַ ׁשֶ . ְמֻקּדֶ

הּ  ִפּלוּ ַואֲ  ׁשָ ֶכֶסף ִקּדְ ָטר אוֹ  ּבְ ׁשְ ךְ  ֹלא ִאם, ּבִ ּדֵ  ׁשִ
ה ִחּלָ שׁ  אוֹ , ּתְ ּדֵ ּקִ ּוק ׁשֶ ׁשּ ין, ּבַ ת אֹותוֹ  ַמּכִ  ַמְרּדּות ַמּכַ
ת ְוִהיא ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

 כז סימן
 ּובוֹ , הוא ויתן הוא ושיאמר, הקדושין לשון כיצד

  ְסִעיִפים:' י

ֶכֶסף. א יַצד ּבְ ְפֵני הּ לָ  נֹוֵתן, ּכֵ ַנִים ּבִ רּוָטה ׁשְ  אוֹ  ּפְ
ֵוה רּוָטה ׁשְ ת ַאתְּ  ֲהֵרי": ָלהּ  ְואֹוֵמר, ּפְ ׁשֶ  ִלי ְמֻקּדֶ
ֶזה ין ְוהּוא. "ּבָ  ְמֹאֶרֶסת ַאתְּ  ֲהֵרי": ָלהּ  ָאַמר ִאם ַהּדִ
ה ִלי ַאתְּ  ֲהֵרי" אוֹ , "ִלי ָ ָכל ְוֵכן, "ְלִאׁשּ  ָלׁשֹון ּבְ

ָמעּותוּ  ׁשְ ּמַ י ְלׁשֹון ׁשֶ אי ןִקּדּוׁשִ אֹותוֹ  ַוּדַ , ָמקֹום ּבְ
ִהיא ּוִבְלַבד ִבין ׁשֶ הּוא ּתָ ין ְלׁשֹון ׁשֶ  ָהָיה ְוִאם, ִקּדּוׁשִ
ר הּ  ְמַדּבֵ ה ִעּמָ ִחּלָ ין ִעְסֵקי ַעל ּתְ  ָלהּ  ְוָנַתן, ִקּדּוׁשִ
ִתיָקה ֲאִפּלוּ  ׁשְ ין ָהֵוי, ּבִ ֲעַדִין ְוהּוא. ִקּדּוׁשִ  ֲעסּוִקין ׁשֶ
אֹותוֹ  ןשֶׁ  ְוָכל. ִעְנָין ּבְ ין ְלׁשֹון ָאַמר ִאם ּכֵ אי ִקּדּוׁשִ , ַוּדַ
א ֵאיָנהּ  ֶאּלָ ֲהווּ , אֹותוֹ  ְמִביָנה ׁשֶ ין ּדַ   :ִקּדּוׁשִ

י ַאתְּ  ֲהֵרי: ָלהּ  ָאַמר. ב ּתִ  ֲהֵרי, ְזקּוָקִתי ַאתְּ  ֲהֵרי, ִאׁשְ
י ַאתְּ  ֲהֵרי, ֲארּוָסִתי ַאתְּ  ֲהֵרי, ִלי ְקנּוָיה ַאתְּ  ּלִ  ֲהֵרי, ׁשֶ
רְ  ַאתְּ  ת, ְלקּוָחִתי ַאתְּ  ֲהֵרי, ׁשּוִתיּבִ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

, ִלי ְמֻיֶחֶדת, ִלי ְמֹיֶעֶדת ַאתְּ  ֲהֵרי: ָלהּ  ָאַמר. ג
ִתי, ֶעְזָרִתי י, ְסגּוָרִתי, ַצְלָעִתי, ֶנְגּדָ ְחּתַ , ֲעצּוָרִתי, ּתַ

פּוָסִתי ת זוֹ  ֲהֵרי, ּתְ ׁשֶ ָסֵפק ְמֻקּדֶ ָהָיה ְוהּוא. ּבְ ר ׁשֶ  ְמַדּבֵ
הּ  התְּ  ִעּמָ ין ִעְסֵקי ַעל ִחּלָ ר ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל, ִקּדּוׁשִ  ְמַדּבֵ
הּ  ה ִעּמָ ִחּלָ ין ִעְסֵקי ַעל ּתְ ין ֵאין, ִקּדּוׁשִ ׁשִ  ְלִמּלֹות חֹוׁשְ
  :ֵאּלוּ 

ת ַאתְּ  ֲהֵרי: ָלהּ  ָאַמר. ד ׁשֶ , "ִלי": ָאַמר ְוֹלא, ְמֻקּדֶ
ת ֵאיָנהּ  ׁשֶ ר ְוֵכן. ְמֻקּדֶ ר ָהָיה ְוִאם. ֵישׁ  ֲאָבל ִעּקָ  ְמַדּבֵ
הּ  ין ִעְסֵקי ַעל ִעּמָ ת זוֹ  ֲהֵרי, ִקּדּוׁשִ ׁשֶ שׁ  ְוִאם. ְמֻקּדֶ  ִקּדֵ

ה ִחּלָ ה ּתְ ָ ין ַאַחת ִאׁשּ מּוִרים ִקּדּוׁשִ  ְלַאֶחֶרת ְוָאַמר, ּגְ
ָפֶניהָ  ֵהא: ּבְ ת ּתְ ׁשֶ  ָיַדִים, "ִלי": ָאַמר ְוֹלא, ְמֻקּדֶ

ין, ִניְנהוּ  מֹוִכיחֹות ׁשִ ין ְוחֹוׁשְ   :ְלִקּדּוׁשִ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ה ִאם, ׁשֶ ַתן ׁשֶ ּנָ ׁשֶ ֶסף ָלהּ  ּכְ : ָלהּ  ָאַמר ַהּכֶ
תֹוַרת ָלךְ  נֹוְתנוֹ  ֲהֵריִני ין ּבְ אֹוֵמר ָהֵוי, ִקּדּוׁשִ   ":ִלי": ּכְ

ךְ  ֲהֵריִני: ָלהּ  ָאַמר. ו ְעֵלךְ  ֲהֵרי, ִאיׁשֵ  ֲהֵריִני, ּבַ
לּום ֵאינוֹ , ֲארּוֵסךְ  ר ָהָיה ֲאִפּלוּ , ּכְ הּ  ְמַדּבֵ ה ִעּמָ ִחּלָ  ּתְ

ין ִעְסֵקי ַעל ּום, ִקּדּוׁשִ ְכִתיב ִמׁשּ י": ּדִ ח ּכִ  ְוֹלא "ִיּקַ
ח ּקַ ּיַ   :ַעְצמוֹ  ֶאת ׁשֶ

ֶסף לוֹ  ִהיא ָנְתָנה. ז ת ֲהֵריִני: ְוָאְמָרה, ּכֶ ׁשֶ , ְלךָ  ְמֻקּדֶ
ת ֵאיָנהּ  ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

ר ָהָיה ִאם, ִהיא ְוָאְמָרה הּוא ָנַתן. ח הּ  ְמַדּבֵ  ַעל ִעּמָ
ין ִעְסֵקי אי ָהֵוי, ִקּדּוׁשִ ין ַוּדַ  ָהֵוי, ָלאו ְוִאם, ִקּדּוׁשִ
ין ְסֵפק ַעל ָעָנה ְוִאם. ִקּדּוׁשִ ַעת, ֵהן: ַהּבַ ׁשְ , ְנִתיָנה ּבִ
אי ָהֵוי ין ַוּדַ אֹותוֹ  ֲעסּוִקין ֵאין ֲאִפּלוּ  ִקּדּוׁשִ   :ִעְנָין ּבְ

יָנר ֵהיָלךְ : לוֹ  ְוָאְמָרה ִהיא ָנְתָנה. ט ָנה ֶזה ּדִ  ַמּתָ
שׁ  ת ַאתְּ  ֲהֵרי: ָלהּ  ְוָאַמר ּוְלָקחוֹ , ְלךָ  ְוֶאְתַקּדֵ ׁשֶ  ִלי ְמֻקּדֶ
ֲהָנָאה י זוֹ  ּבַ ְלּתִ ּבַ ּקִ ךְ  ׁשֶ ָנה ִמּמֵ  ָחׁשּוב ָאָדם ִאם, ַמּתָ

ת זוֹ  ֲהֵרי, הּוא ׁשֶ ֲהָנָאה, ְמֻקּדֶ ְהיֹותוֹ  ָלהּ  ֵישׁ  ׁשֶ  ֶנֱהֶנה ּבִ
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ה ּנָ  ֲחִקיַרת ְוָצִריךְ . לוֹ  ַעְצָמהּ  הִהְקְנתָ  זוֹ  ּוַבֲהָנָאה, ִמּמֶ
ֵאינוֹ  ָאָדם ִנְקָרא ִמי ָחָכם יָרהּ  ָחׁשּוב ׁשֶ ֹלא ְלַהּתִ ט ּבְ   :ּגֵ

עּור. י ֶסף ׁשִ ין ַהּכֶ ׁשִ ַקּדְ ּמְ ַקל, ּבוֹ  ׁשֶ עֹוָרה ֲחִצי ִמׁשְ  ׂשְ
ֶסף   . }ָצרּוף ּכֶ

 כח סימן
 הנאה ובאסור, במלוה או בפקדון בגזל המקדש

  ְסִעיִפים: ג"כ ּובוֹ , בנןודר דאוריתא

שׁ . א ה ֶאת ַהְמַקּדֵ ָ ָגֵזל ָהִאׁשּ ְגֵנָבה אוֹ  ּבְ ָחָמס אוֹ  ּבִ , ּבְ
ָעִלים ִנְתָיֲאׁשוּ  ִאם ָנה ְונֹוַדע, ַהּבְ ּקָ ָבר אֹותוֹ  ׁשֶ  ּדָ

ֵיאּושׁ  ת זוֹ  ֲהֵרי, ּבְ ׁשֶ ת ֵאיָנהּ , ָלאו ְוִאם. ְמֻקּדֶ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

ַזל. ב ה ֶאת ּגָ ָ ָנָבהּ  אוֹ  ָהִאׁשּ הּ  ְוָחַזר, ֲחָמָסהּ  אוֹ  ּגְ ׁשָ  ְוִקּדְ
ֵזל ּגָ ֵנָבה אוֹ  ּבַ ּגְ הּ  ּוֶבָחָמס ּבַ ּלָ  ַאתְּ  ֲהֵרי: ָלהּ  ְוָאַמר, ׁשֶ

ת ׁשֶ יֵניֶהם ָקַדם ֹלא ִאם, ּבוֹ  ִלי ְמֻקּדֶ ּדּוִכים ּבֵ  ׁשִ
ְתָקה ְוָנְטָלה ת ֵאיָנהּ , ְוׁשָ ׁשֶ ךְ  ִאם ֲאָבל. ְמֻקּדֶ ּדֵ  ׁשִ
ה ִחּלָ ךְ  ֹלא ִפּלוּ אֲ  אוֹ , ּתְ ּדֵ ה ׁשִ ִחּלָ ָאַמר, ּתְ : ָלהּ  ּוְכׁשֶ

י ׁשִ ֶזה ִלי ִהְתַקּדְ ָיָדהּ  ּוְנָתנוֹ  ּבָ  זוֹ  ֲהֵרי, ֵהן: ָאְמָרה, ּבְ
ת ׁשֶ א ַאַחר ִאם ֲאָבל,. ְמֻקּדֶ ּבָ י: ָאַמר ְלָיָדהּ  ׁשֶ ׁשִ  ִהְתַקּדְ

י ַעל ַאף, ּבוֹ  ִלי ָאְמָרה ּפִ ת ֵאיָנהּ , ֵהן: ׁשֶ ׁשֶ  ַאף, ְמֻקּדֶ
י לעַ  ךְ  ּפִ ּדֵ ִ ׁשּ ה ׁשֶ ִחּלָ   :ּתְ

ָהָיה חֹוב ָלהּ  ֶהֱחִזיר ִאם ְוֵכן. ג  ְוָאַמר, ֶאְצלוֹ  ָלהּ  ׁשֶ
ִסי: ָלהּ  ּנְ ֲאִני זוֹ  ֶסַלע ּכַ ב ׁשֶ  ַאתְּ  ַוֲהֵרי ִליִכי ַחּיָ

ת ׁשֶ ֶלּנוּ  ֹקֶדם, ּבוֹ  ִלי ְמֻקּדֶ ּטְ ּתִ ְתָקה ּוְנָטַלּתוּ , ׁשֶ  ִאם, ְוׁשָ
יֵניֶהם ָהיוּ  דּ  ּבֵ ת זוֹ  ֲהֵרי ּוִכיןׁשִ ׁשֶ ךְ  ֹלא ְוִאם. ְמֻקּדֶ ּדֵ , ׁשִ

ת ֵאיָנהּ  ׁשֶ ּתֹאַמר ַעד ְמֻקּדֶ  ְלַאַחר ִאם ֲאָבל. ֵהן: ׁשֶ
ָתנוֹ  ּנְ ָיָדהּ  ׁשֶ ת ַאתְּ  ֲהֵרי: ָלהּ  ָאַמר ּבְ ׁשֶ , ּבוֹ  ִלי ְמֻקּדֶ
ת ֵאיָנהּ , ֵהן: ָאְמָרה ֲאִפּלוּ  ׁשֶ י ַעל ַאף ְמֻקּדֶ ךְ  ּפִ ּדֵ ִ ׁשּ  ׁשֶ
ה ִחּלָ   :ּתְ

דֹון ָלהּ  ָנַתן. ד ּקָ ִסי: ָלהּ  ְוָאַמר ּפִ ּנְ דֹון ּכַ ּקָ  ְוָחַזר, ֶזה ּפִ
ת ַאתְּ  ֲהֵרי: ְוָאַמר ׁשֶ ן ָלהּ  ָאַמר ִאם, ּבוֹ  ִלי ְמֻקּדֶ  ּכֵ
ָטַלּתוּ  ֹקֶדם ּנְ י ַעל ַאף, ּוְנָטַלּתוּ , ׁשֶ ְתָקה ּפִ ָ ׁשּ  ֲהֵרי, ׁשֶ
ת זוֹ  ׁשֶ ָטַלּתוּ  ַאַחר ְוִאם. ְמֻקּדֶ ּנְ דֹון תֹוַרתבְּ  ׁשֶ ּקָ  ָאַמר ּפִ
ת ַאתְּ  ֲהֵרי: ָלהּ  ׁשֶ ְתָקה, ּבוֹ  ִלי ְמֻקּדֶ לּום ֵאינוֹ , ְוׁשָ . ּכְ

ת זוֹ  ֲהֵרי, ֵהן: ָאְמָרה ִאם ֲאָבל ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

י: ָלהּ  ָאַמר. ה ׁשִ ֵחֶפץ ִלי ִהְתַקּדְ : לוֹ  ְוָאְמָרה, ֶזה ּבְ
ֵוה ֵאינוֹ  ַוֲהֵרי רּוָטה ׁשְ שִׁ : ְוָאַמר, ּפְ ע ִלי יִהְתַקּדְ ַאְרּבַ  ּבְ
תֹוכוֹ  זּוִזים ּבְ ת ְסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ׁשֶ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

דֹון לוֹ  ָהָיה. ו ּקָ ָיָדהּ  ּפִ ִאיָלהּ  אוֹ , ּבְ ִהׁשְ  ְוָאַמר, ֵחֶפץ ׁשֶ
י: ָלהּ  ׁשִ דֹון ִלי ִהְתַקּדְ ּקָ ּפִ ֵאָלה אוֹ  ּבַ ְ ׁשּ ָיֵדךְ  ּבַ ּבְ , ׁשֶ

ְגַנב ְוִנְמָצא ּנִ רִנשְׁ  ִאם, ֶנֱאַבד אוֹ  ׁשֶ ּיֵ ּנוּ  ּתַ ֵוה ִמּמֶ  ׁשְ
רּוָטה ת, ּפְ ׁשֶ ת ֵאיָנהּ , ָלאו ְוִאם. ְמֻקּדֶ ׁשֶ  ְוַדְוָקא. ְמֻקּדֶ
ֵאיָנהּ  דֹון ְסכּום יֹוַדַעת ׁשֶ ּקָ ית, ַהּפִ שׁ  ּוִמְתַרּצֵ  ּבוֹ  ְלִהְתַקּדֵ

 ָיְדָעה ִאם ֲאָבל, ְמַעט הּוא ִאם ֵהן ַרב הּוא ִאם ֵהן
דֹון ְסכּום ּקָ ְגַנבשֶׁ  ְוִנְמָצא, ַהּפִ י ַעל ַאף, ֶנֱאַבד אוֹ  ּנִ  ּפִ

ר ּיֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ּנוּ  ׁשֶ ֵוה ִמּמֶ רּוָטה ׁשְ ת ֵאיָנהּ , ּפְ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

ָטר הּוא ֲאִפּלוּ , ֶאְצָלהּ  ִמְלֶוה לוֹ  ָהָיה. ז ׁשְ  ְוָאַמר, ּבִ
ת ַאתְּ  ֲהֵרי: ָלהּ  ׁשֶ ְלֶוה ִלי ְמֻקּדֶ ּמִ שׁ  ּבַ ּיֵ , ֶאְצֵלךְ  ִלי ׁשֶ

ת ֵאיָנהּ  ׁשֶ עֹות ֲעַדִין ֲאִפּלוּ , ְמֻקּדֶ ָיָדהּ  ַהּמָ ְלָחה ְוֹלא ּבְ  ׁשָ
ֶהם ין ְוהּוא. ָיד ּבָ ֶבת ִהיא ִאם ַהּדִ ִכירּות לוֹ  ַחּיֶ  ׂשְ

ה ֻעּלָ ה ּפְ ָעׂשָ יעַ  ֲאִפּלוּ , ָלהּ  ׁשֶ ְלֶוה ְזַמן ִהּגִ  ַהּמִ
ִכירּות ְ   :ִלְגּבֹות ְוַהׂשּ

י: ָלהּ  ָאַמר. ח ׁשִ ַטר ִהְתַקּדְ ׁשְ ִמין, ָלהּ  נוֹ ּוְנתָ , חֹוב ּבִ  ׁשָ
ָיר ֵוה ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם, ַהּנְ רּוָטה ׁשְ ת, ּפְ ׁשֶ , ָלאו ְוִאם. ְמֻקּדֶ
ת ְסֵפק ִהיא ֲהֵרי ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

ה ָלהּ  ִהְלָוה. ט  ַאתְּ  ֲהֵרי: ָלהּ  ְוָאַמר, זּוז' ר ַעּתָ
ת ׁשֶ ֲהָנַאת ִלי ְמֻקּדֶ ַאְרִויחַ  ְזַמן ּבַ ְלָוה ִליךְ  ׁשֶ ּמִ ְהֶיה ּבַ ּתִ  ׁשֶ

יָ  ךְ  ֵדךְ ּבְ ךְ  ּתֹוֵבעַ  ְוֵאיִני יֹום ְוָכךְ  ּכָ לֹוִני ְזַמן ַעד ִמּמֵ , ּפְ
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ת זוֹ  ֲהֵרי ׁשֶ ן ַלֲעׂשֹות ְוָאסּור, ְמֻקּדֶ ֵני ּכֵ הּוא ִמּפְ  ׁשֶ
ית ִרּבִ   :ּכְ

ת ַאתְּ  ֲהֵרי: ָלהּ  ְוָאַמר ֶאְצָלהּ  ִמְלֶוה לוֹ  ָהָיה. י ׁשֶ  ְמֻקּדֶ
ֲהָנַאת ִלי  ֲהֵרי: ָלהּ  ָאַמר ִאם ְוֵכן, ִמְלֶוה ְמִחיַלת ּבַ
ת ַאתְּ  ׁשֶ ה ִלי ְמֻקּדֶ ּמֶ ֲאִני ּבַ ַמן ִליךְ  ַמְרִויחַ  ׁשֶ , ַהּזְ

ת ׁשֶ ן ַלֲעׂשֹות ְוָאסּור ְמֻקּדֶ ּום ּכֵ ית ִמׁשּ  ְוֵישׁ , ִרּבִ
ֵאיָנהּ  אֹוְמִרים ת ׁשֶ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

ּכֹון ַעל ִמְלָוה ֶאְצָלהּ  ָהָיה. יא נוֹ  ֲאִפּלוּ , ַמׁשְ ּכְ ִמׁשְ  ּבְ
ַעתבִּ  הּ , ַהְלָוָאה ׁשְ ׁשָ אֹוָתהּ  ְוִקּדְ  ָלהּ  ְוֶהֱחִזיר, ִמְלָוה ּבְ

ּכֹון ׁשְ ת זוֹ  ֲהֵרי, ַהּמַ ׁשֶ ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְמֻקּדֶ  ֹלא ׁשֶ
ּכֹון ָלהּ  ֶהֱחִזיר ׁשְ ת, ַהּמַ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

ּכֹון לוֹ  ָהָיה. יב שׁ  חֹוב ַעל ַמׁשְ ּיֵ , ֲאֵחִרים ֵאֶצל לוֹ  ׁשֶ
שׁ  ה ּבוֹ  ְוִקּדֵ ָ ת זוֹ  ֲהֵרי, ִאׁשּ ׁשֶ ַעל ְלִפי. ְמֻקּדֶ ּבַ  חֹוב ׁשֶ

גּופוֹ  ִקְנָין לוֹ  ֵישׁ  ל ּבְ ּכֹון ׁשֶ   :ַמׁשְ

ַיד חֹוב לוֹ  ָהָיה. יג  ַאתְּ  ֲהֵרי: ָלהּ  ְוָאַמר, ֲאֵחִרים ּבְ
ת ׁשֶ חֹוב ִלי ְמֻקּדֶ שׁ  ּבְ ּיֵ ַיד ִלי ׁשֶ ַמֲעַמד, ֶזה ּבְ  ּבְ
ן ּתָ ָלׁשְ תְמֻקדֶּ  זוֹ  ֲהֵרי, ׁשְ ֵאיָנהּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ׁשֶ  ׁשֶ
ת ׁשֶ ַמֲעַמד ָלהּ  ָאַמר ֹלא ִאם ֲאָבל. ְמֻקּדֶ ן ּבְ ּתָ ָלׁשְ , ׁשְ
ָטר ִמְלָוה ִהיא ֲאִפּלוּ  ׁשְ ָטר ָלהּ  ְוִהְקָנה ּבִ ְ ָראּוי ַהׁשּ  ּכָ

ְכִתיָבה ת ֵאיָנהּ , ּוִבְמִסיָרה ּבִ ׁשֶ א ְמֻקּדֶ ָסֵפק ֶאּלָ   :ּבְ

ה ָלהּ  ְוָנַתן, ְצָלהּ אֶ  ִמְלֶוה לוֹ  ָהָיה. יד רּוָטה ַעּתָ  ּפְ
י: ָלהּ  ְוָאַמר ׁשִ ִמְלֶוה ִלי ִהְתַקּדְ  זוֹ  ֲהֵרי, ּוְפרּוָטה ּבְ

ת ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

י: ָלהּ  ָאַמר. טו ׁשִ ַכר ִלי ִהְתַקּדְ ׂשְ  זוֹ  ְמָלאָכה ּבִ
ה ֶאֱעׂשֶ ךְ  ׁשֶ ה, ִעּמָ ת ֵאיָנהּ , ְוָעׂשָ ׁשֶ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְמֻקּדֶ
ִהיא תְמקֻ  ׁשֶ ׁשֶ   :ּדֶ

שׁ . טז ִמְלֶוה ִקּדֵ ְפֵני ְסָתם ּוָבַעל, ּבְ ָראוּ  ֵעִדים ּבִ  ׁשֶ
ְתַיֵחד ּנִ הּ  ׁשֶ ט ְצִריָכה, ִעּמָ   :ִמָסֵפק ּגֵ

ְכָנס. יז ִלי לוֹ  ְוָלַקח ֲחֵברוֹ  ְלֵבית ַהּנִ  אֹוֵכל אוֹ  ּכְ
ֶהם ְוַכּיֹוֵצא שׁ  ּבָ ה ּבוֹ  ְוִקּדֵ ָ ַעל ּוָבא, ִאׁשּ ִית ּבַ  ַאף, ַהּבַ

י לעַ  ָאַמר ּפִ ה: לוֹ  ׁשֶ ָבר ָלהּ  ָנַתתָּ  ֹלא ָלּמָ הּוא ֶזה ּדָ  ׁשֶ
ה טֹוב ַתתָּ  ִמּמַ ּנָ ֶ ת ֵאיָנהּ , ָלהּ  ׁשּ ׁשֶ ּלֹא, ְמֻקּדֶ  לוֹ  ָאַמר ׁשֶ
ָבר א ֶזה ּדָ ֵדי ֶאּלָ ּלֹא ּכְ שׁ  ׁשֶ ּיֵ  ְוהֹוִאיל, ִעּמוֹ  ְלִהְתּבַ

שׁ  ָממֹון ְוִקּדֵ ּלֹא ֲחֵברוֹ  ּבְ ַעת ׁשֶ ֵזל ֶזה ֵריהֲ  ֲחֵברוֹ  ִמּדַ  ּגָ
ת ְוֵאיָנהּ  ׁשֶ הּ  ְוִאם. ְמֻקּדֶ ׁשָ ָדָבר ִקּדְ ֵאין ּבְ ַעל ׁשֶ ִית ּבַ  ַהּבַ
יד גֹון, ָעָליו ַמְקּפִ ָמָרה ּכְ ת זוֹ  ֲהֵרי, ֱאגֹוז אוֹ  ּתְ ׁשֶ  ְמֻקּדֶ
  :ִמָסֵפק

ינוֹ  ְסחֹוָרה ָהְיָתה. יח ָקה, ֲחֵברוֹ  ּוֵבין ּבֵ ּלֹא ְוִחּלְ  ׁשֶ
ַעת ֶחְלקוֹ  שׁ ְוִקדֵּ , ֲחֵברוֹ  ִמּדַ  ׁשּוַמת ּוְצִריָכה הֹוִאיל, ּבְ
ית ין ּבֵ ת ֵאיָנהּ  ּדִ ׁשֶ ֵאין, ְמֻקּדֶ  ַמה ְלַעְצמוֹ  נֹוֵטל ֶזה ׁשֶ

ְרֶצה ּיִ ֶ יחַ  ׁשּ ְרֶצה ַמה ְוַיּנִ ּיִ ֶ ָבר הּוא ְוִאם. ׁשּ ַהּכֹל ּדָ  ׁשֶ
ֶוה ת זוֹ  ֲהֵרי, ׁשּוָמא ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ׁשָ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

ֹוֵאל. יט רֹוֶצה ְוהֹוִדיעוֹ  ֵמֲחֵברוֹ  ֶפץחֵ  ַהׁשּ שׁ  ׁשֶ  ּבוֹ  ְלַקּדֵ
ה ָ ת, ִאׁשּ ׁשֶ ת ְסֵפק הּוא ֲהֵרי, ָלאו ְוִאם. ְמֻקּדֶ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

ָנה ַלֲחֵברוֹ  ַהּנֹוֵתן. כ  ְוָהַלךְ , ְלַהֲחִזירוֹ  ְמָנת ַעל ַמּתָ
ל שׁ  ַהְמַקּבֵ הּ  ְוִקּדֵ ה ּבָ ָ ת זוֹ  ֲהֵרי, ִאׁשּ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

ִאסּוֵרי שׁ ַהְמַקדֵּ . כא ָנן ֲהָנָאה ּבְ ַרּבָ ֵאין, ְלַגְמֵרי ּדְ  לוֹ  ׁשֶ
ר ְדאֹוָרְיָתא ִעּקָ ת, ּבִ ׁשֶ ָחֵמץ ְוִאם. ְמֻקּדֶ אֹוָרְיָתא ּבְ  ּדְ

עֹות ָנן ְוׁשָ ַרּבָ ָחֵמץ אוֹ , ּדְ ָנן ּבְ ַרּבָ עֹות ּדְ אֹוָרְיָתא ְוׁשָ , ּדְ
ת ָסֵפק ׁשֶ ִאסּוֵרי ְוִאם. ְמֻקּדֶ אֹוָרְייָתא ּבְ גֹון, ֵריְלַגמְ  ּדְ  ּכְ
אֹוָרְיָתא ָחֵמץ עֹות ּדְ ׁשָ אֹוָרְיָתא ּבְ ת ֵאיָנהּ , ּדְ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

שׁ  ֲהָנָאה ִאסּוֵרי ּוָמַכר ָעַבר. כב ְדֵמיֶהם ְוִקּדֵ , ּבִ
ת ׁשֶ ָרֵאל ְמָכָרם ְוִאם. ְמֻקּדֶ  ַהּלֹוֵקחַ  ָיַדע ְוֹלא, ְלִיׂשְ

ֵהם ֵמיהֶ  ַהּמֹוֵכר ְוָלַקח, ֲהָנָאה ִאסּוֵרי ׁשֶ שׁ  םּדְ  ְוִקּדֵ
ְדֵמיֶהם ת ָסֵפק, ּבִ ׁשֶ ה. ְמֻקּדֶ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ
ָאר ׁשְ ִאם ֵמֶאִליִלים חּוץ, ֲהָנָאה ִאסּוֵרי ּבִ  ְמָכָרהּ  ׁשֶ
שׁ  ָדֶמיהָ  ְוִקּדֵ ת ֵאיָנהּ  ּבְ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ
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כֹור. כג ַמן, ּבְ ּזְ ה ּבַ ׁשוּ  ִאם, ַהּזֶ ָעִלים ּבוֹ  ִקּדְ  ְסֵפק ָהֵוי ּבְ
תְמקֻ  ׁשֶ   :ּדֶ

 כט סימן
 המקדש ודין, שלמה במתנה הכסף לתן שצריך

' י ּובוֹ , רע או חסר ונמצא במנה או במשכון
  ְסִעיִפים:

ה ָהאֹוֵמר. א ָ ת ַאתְּ  ֲהֵרי: ְלִאׁשּ ׁשֶ ִדיָנר ִלי ְמֻקּדֶ  ֶזה ּבְ
ֲחִזיֵרהוּ  ְמָנת ַעל ּתַ ת ֵאיָנהּ , ִלי ׁשֶ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

ן: לוֹ  ָאְמָרה. ב שׁ  ִלְפלֹוִני ָמֶנה ּתֵ , ְלךָ  ֲאִני ְוֶאְתַקּדֵ
ת ַאתְּ  ֲהֵרי: ָלהּ  ְוָאַמר, לוֹ  ְוָנַתן ׁשֶ ֲהָנַאת ִלי ְמֻקּדֶ  ּבַ
ָנה י זוֹ  ַמּתָ ַתּתִ ּנָ יךְ  ַעל ׁשֶ ת זוֹ  ֲהֵרי, ּפִ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

ן: לוֹ  ָאְמָרה. ג יָנר ּתֵ שׁ  ִלְפלֹוִני ּדִ , לוֹ  ֲאִני ְוֶאְתַקּדֵ
הּ ְוקִ , לוֹ  ְוָנַתן ׁשָ לֹוִני אֹותוֹ  ּדְ  ַאתְּ  ֲהֵרי: ָלהּ  ְוָאַמר, ּפְ

ת ׁשֶ ֲהָנַאת ִלי ְמֻקּדֶ ָנה ּבַ י זוֹ  ַמּתָ ְלּתִ ּבַ ּקִ ְרצֹוֵנךְ  ׁשֶ  ֲהֵרי, ּבִ
ת זוֹ  ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

שׁ  ָמֶנה ֵהיָלךְ : לוֹ  ָאְמָרה. ד ֵאר, ְלךָ  ֲאִני ְוֶאְתַקּדֵ  ִנְתּבָ
ִסי   :ז"כ' ּבְ

י יָנרדִּ  ֵהיָלךְ : ָלהּ  ָאַמר. ה ּלִ ֶ י ִמׁשּ ׁשִ , ִלְפלֹוִני ְוִהְתַקּדְ
לֹוִני ְואֹותוֹ  אוֹ  ּפְ ִליחַ  ֲעׂשָ ּלֹא אוֹ , ׁשָ אוֹ  ׁשֶ ִליחַ  ֲעׂשָ  ׁשָ
לֹוִני אֹותוֹ  ָלהּ  ְוָאַמר י. ּפְ ׁשִ ָמֶנה ִלי ִהְתַקּדְ ַתן ּבְ ּנָ  ׁשֶ
לֹוִני ִליךְ  ת זוֹ  ֲהֵרי, ּפְ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

י: ָלהּ  ָאַמר. ו ׁשִ ּכֹון ָלהּ  ְוָנַתן, ִדיָנרבְּ  ִהְתַקּדְ  ַעד ַמׁשְ
ן ּתֵ ּיִ יָנר ׁשֶ ת ֵאיָנהּ , ַהּדִ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

ה ָהאֹוֵמר. ז ָ ת ַאתְּ  ֲהֵרי: ָלִאׁשּ ׁשֶ ֵמָאה ִלי ְמֻקּדֶ  ּבְ
יָנִרים יָנר ֲאִפּלוּ  ָלהּ  ְוָנַתן, ּדִ ת זוֹ  ֲהֵרי, ֶאָחד ּדִ ׁשֶ  ְמֻקּדֶ

ְקָחה ּלָ ֶ יָנר ִמׁשּ ִלים ְוהּוא ַהּדִ ָאר ָלהּ  ַיׁשְ ְ ה, ַהׁשּ ּזֶ ִמי ׁשֶ  ּכְ
ָאַמר ת ַאתְּ  ֲהֵרי: ׁשֶ ׁשֶ ִדיָנר ִלי ְמֻקּדֶ  ְמָנת ַעל ֶזה ּבְ

ן ֶאּתֵ ִהיא, זּוז' ר ָלךְ  ׁשֶ ת ׁשֶ ׁשֶ ו לוֹ  ְמֻקּדֶ ה. ֵמַעְכׁשָ ּמֶ  ּבַ
ָבִרים ָאַמר, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ֵמָאה: ָלהּ  ּכְ יָנִרין ּבְ . ְסָתם, ּדִ
ַרשׁ  ִאם ֲאָבל ת ַאתְּ  ֲהֵרי: הּ לָ  ְוָאַמר ּפֵ ׁשֶ  ִלי ְמֻקּדֶ

ֵמָאה יָנִרין ּבְ , ָיָדהּ  ְלתֹוךְ  ִלְמנֹות ְוִהְתִחיל, ֵאּלוּ  ּדִ
ת ֵאיָנהּ  ׁשֶ ִלים ַעד ְמֻקּדֶ ׁשְ ּיַ יָנר ַוֲאִפּלוּ . ָלהּ  ׁשֶ ּדִ  ּבַ

ֵניֶהם ָהַאֲחרֹון ֶזה ֶזה ַלֲחֹזר ְיכֹוִלים ׁשְ א, ּבְ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
יָנר: ָלהּ  ָאַמר ִמְלֶוה ָעַלי ְיֵהא ֶהָחֵסר ּדִ ָתה, ּבְ . ְוִנְתַרּצְ
יָנר ָחֵסר ָמֶנה ִנְמָצא ִאם ְוֵכן יָנר ֵמֶהם ִנְמָצא אוֹ , ּדִ  ּדִ

ת יָרה ְוֹלא ְנחׁשֶ ה ּבוֹ  ִהּכִ ִחּלָ ת ֵאיָנהּ , ּתְ ׁשֶ ,. }, ְמֻקּדֶ
ָחק ְיֵדי ַעל ְלהֹוִציאוֹ  ְיכֹוָלה ְוִאם  זוֹ  ֲהֵרי, ַהּדְ

ת ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

ה ָהאֹוֵמר. ח ָ י: ְלִאׁשּ ׁשִ ִדיָנר ִלי ִהְתַקּדְ  ְמָנת ַעל ֶזה ּבְ
ִלים ַאׁשְ  ְמָנת ַעל: אֹוֶמֶרת ְוִהיא, ָמֶנה ִליךְ  ׁשֶ
ִלים ׁשְ ּתַ  ְוֹלא ְלֵביָתהּ  ְוזוֹ  ְלֵביתוֹ  ֶזה ְוָהַלךְ ', ר ִלי ׁשֶ
ימוּ  יֵניֶהם ִהְסּכִ ךְ  ְוַאַחר, ּבֵ ְבעוּ  ּכָ , ֶזה ֶאת ֶזה ּתָ
ׁשוּ  יָנר ָלהּ  ְוָנַתן, ְוִקּדְ ַבע ָהִאישׁ  ִאם, ַהּדִ  ֶאת ּתָ
ה ָ ְבֵרי ַיֲעׂשוּ , ָהִאׁשּ ה ּדִ ָ ִלים ָהִאׁשּ  ְוִאם'. ר ָלהּ  ְוַיׁשְ
ה ָ ְבָעה ָהִאׁשּ ְבֵרי ַיֲעׂשוּ , ָהִאישׁ  ֶאת ּתָ  ְוֹלא, ָהִאישׁ  ּדִ
ִלים א ַיׁשְ   :ָמֶנה ֶאּלָ

ה ָהאֹוֵמר. ט ָ י: ְלִאׁשּ ׁשִ כֹוס ִלי ִהְתַקּדְ  ָהָיה ִאם ֶזה ּבְ
ת זוֹ  ֲהֵרי, ַמִים ָמֵלא ׁשֶ ה ּבוֹ  ְמֻקּדֶ תֹוכוֹ  ּוַבּמֶ ּבְ , ׁשֶ

ִמְצָטְרפוּ  ֵוה ּדְ רּוָטה ִלׁשְ  ֲהֵרי, ַיִין ָמֵלא ָהָיה ְוִאם. ּפְ
ת ׁשֶ ה ְוֹלא ּבוֹ  ְמֻקּדֶ ּמֶ תֹוכוֹ  ּבַ ּבְ ֶ ֶמן ָמֵלא ָהָיה ְוִאם. ׁשּ , ׁשֶ

ת זוֹ  ֲהֵרי ׁשֶ ה ְמֻקּדֶ ּמֶ תֹוכוֹ  ּבַ ּבְ ֶ  ִאם, ְלִפיָכךְ . ּבוֹ  ְוֹלא ׁשּ
ֶמן ָהָיה ֹלא ֶ ׁשּ ֵוה ּבַ רּוָטה ׁשְ ת זוֹ  ֲהֵרי, ּפְ ׁשֶ ָסֵפק ְמֻקּדֶ . ּבְ
ֶמן ָהָיה ְוִאם ֶ ׁשּ ֵוה ּבַ רּוָטה ׁשְ ת זוֹ  ֲהֵרי, ּפְ ׁשֶ אי ְמֻקּדֶ . ַוּדַ
ַמִים, ְואֹוְמִרים חֹוְלִקים ְוֵישׁ  ה ְוֹלא ּבוֹ , ּבְ ּמֶ  ּבַ

תֹוכוֹ  ּבְ ֶ ה, ּוְבַיִין. ׁשּ ּמֶ תֹוכוֹ שֶּׁ  ּבַ ֶמן. ּבוֹ  ְוֹלא ּבְ  אוֹ  ּוְבׁשֶ
ִציר ִגים ּבְ ה ּבוֹ , ּדָ תֹוכוֹ  ּוַבּמֶ ּבְ ֶ   :ׁשּ
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ִלים ִמיֵני לוֹ  ָהיוּ . י ָאר אוֹ  ַמֲאָכל ִמיֵני אוֹ  ּכֵ ל ׁשְ  ּכָ
ָבר ן: לוֹ  ְוָאְמָרה, ּדָ  ִאם: ָלהּ  ְוָאַמר, ֵמֵאּלוּ  ְמַעט ִלי ּתֵ
ן ְהִיי ִליךְ  ֶאּתֵ ת ּתִ ׁשֶ  ְוָנַתן, ֵהן: ָאְמָרה םאִ , ִלי ְמֻקּדֶ
ת זוֹ  ֲהֵרי, ָלהּ  ׁשֶ ן: לוֹ  ָאְמָרה ִאם ֲאָבל. ְמֻקּדֶ  ִלי ּתֵ
ֵלךְ  אוֹ , ֵמֶהן ָבִרים אוֹ , ִלי ַהׁשְ ִעְנָיָנם ּדְ ֵחק ֹלא ׁשֶ ׂשַ  ּתְ
י ְדָבִרים ִעּמִ א ֵאּלוּ  ּבִ ן ֶאּלָ ְלַבד ִלי ּתֵ , ָלהּ  ְוָנַתן, ּבִ
ת ֵאיָנהּ  ׁשֶ : לוֹ  ְוָאְמָרה ַיִין ׁשֹוֶתה ָהָיה ִאם ְוֵכן. ְמֻקּדֶ
ן ן ִאם: ָלהּ  ְוָאַמר, ֶאָחד ּכֹוס ִלי ּתֵ  ַאתְּ  ֲהֵרי ָלךְ  ֶאּתֵ

ת ׁשֶ ֵקִני: ְוָאְמָרה, ּבוֹ  ִלי ְמֻקּדֶ ָקה ַהׁשְ  ֵאיָנהּ , אֹוָתהּ  ְוִהׁשְ
ת ׁשֶ ֵאין, ְמֻקּדֶ ָבִרים ׁשֶ א ִנְרִאים ַהּדְ ֵקיִני ֶאּלָ ְלַבד ַהׁשְ  ּבִ

ֵחק ְוֹלא ׂשַ ָדָבר יִעמִּ  ּתְ ָעה ָאַמר ְוִאם. ַאֵחר ּבְ ׁשָ  ּבְ
ָתנוֹ  ּנְ ת ַאתְּ  ֲהֵרי: ָלהּ  ׁשֶ ׁשֶ ָלה, ִלי ְמֻקּדֶ ת, ְוִקּבְ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

 ל סימן
 קדשה אם ודין, הכסף לתן צריך מקום לאיזה

  ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , בככר

שׁ . א ה ֶאת ַהְמַקּדֵ ָ ֶכֶסף ָהִאׁשּ ָטר אוֹ  ּבְ ׁשְ  יךְ ָצרִ  ֵאינוֹ , ּבִ
ן ּתֵ ּיִ ין ׁשֶ ּדּוׁשִ א, ָיָדהּ  ְלתֹוךְ  ַהּקִ יָון ֶאּלָ ָרְצָתה ּכֵ  ִלְזֹרק ׁשֶ
יהָ  ָלהּ  ין, ּוְזָרָקן, ִקּדּוׁשֶ ין ָיָדהּ  ְלתֹוךְ  ּבֵ  ֵחיָקהּ  ְלתֹוךְ  ּבֵ
ֶדה ְלתֹוךְ  אוֹ  ֲחֵצָרהּ  ְלתֹוךְ  אוֹ  הּ  ׂשָ ּלָ  זוֹ  ֲהֵרי, ׁשֶ

ת ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

ְרשׁ  עֹוֶמֶדת ָהְיָתה. ב ַעל ּותּבִ ן ָצִריךְ , ַהּבַ ּתֵ ּיִ  ְלתֹוךְ  ׁשֶ
  :ֵחיָקהּ  ְלתֹוךְ  אוֹ  ָיָדהּ 

ְרׁשּות עֹוֶמֶדת ָהְיָתה. ג ִהיא ּבִ ל ׁשֶ ֵניֶהם ׁשֶ  ָלהּ  ְוָזַרק, ׁשְ
יהָ  הּ  ִקּדּוׁשֶ ְעּתָ יעוּ  ְוֹלא ִמּדַ  ֲהֵרי, ְלֵחיָקהּ  אוֹ  ְלָיָדהּ  ִהּגִ

ת זוֹ  ׁשֶ י ְמֻקּדֶ ח: לוֹ  ָאְמָרה ַוֲאִפּלוּ . ָסֵפק ִקּדּוׁשֵ  ַהּנַ
י קֹום ְואֹותוֹ , ֶזה ָמקֹום ַעל ִקּדּוׁשַ ל ַהּמָ ֵניֶהם ׁשֶ , ׁשְ

י ֵאּלוּ  ֲהֵרי   :ָסֵפק ִקּדּוׁשֵ

ִסְמָטא עֹוֶמֶדת ָהְיָתה. ד י אוֹ  ּבְ ִצּדֵ ים ְרׁשּות ּבְ , ָהַרּבִ
ע ְלתֹוךְ  ּוְזָרָקם ת, ַאּמֹוֶתיהָ  ַאְרּבַ ׁשֶ ֲארוּ  ְוִאם. ְמֻקּדֶ  ִנׁשְ

ת ֵאיָנהּ , ַאּמֹוָתיו' ד ךְ ּתוֹ  ׁשֶ  ִהיא ִנְכְנָסה ֲאִפּלוּ , ְמֻקּדֶ
יָון, ַאּמֹוָתיו' ד ְלתֹוךְ  ַדם ּכֵ ּקָ ֶהם ָזָכה ְלתֹוָכם הּוא ׁשֶ  ּבָ
ּלוֹ  ְוֵהם   :ׁשֶ

ְרׁשּות עֹוְמִדים ָהיוּ . ה ים ּבִ ְרׁשּות אוֹ  ָהַרּבִ ֵאיָנהּ  ּבִ  ׁשֶ
ל ֵניֶהם ׁשֶ יהָ  ָלהּ  ְוָזַרק, ׁשְ  ֵאיָנהּ , לוֹ  ָקרֹוב ִקּדּוׁשֶ

ת ׁשֶ ת זוֹ  ֲהֵרי, ָלהּ  ָקרֹוב. ְמֻקּדֶ ׁשֶ , ְלֶמֱחָצה ֶמֱחָצה. ְמֻקּדֶ
ָהיוּ  אוֹ   ֹקֶדם ְוָאְבדוּ , ָלהּ  ָקרֹוב ָסֵפק לוֹ  ָקרֹוב ָסֵפק ׁשֶ

יעוּ  ִהּגִ ת ָסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ְלָיָדהּ  ׁשֶ ׁשֶ יַצד. ְמֻקּדֶ  הּוא ּכֵ
ל, ָלהּ  ְוָקרֹוב לוֹ  ָקרֹוב הוּ  ּכָ ֹמר ָיכֹול אׁשֶ  אֹוָתם ִלׁשְ
ֹמר ְיכֹוָלה ִהיא. לוֹ  ָקרֹוב ֶזהוּ , ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ  ְוִהיא  ִלׁשְ
ֵניֶהם. ָלהּ  ָקרֹוב הּוא ֶזה, ָיכֹול ֵאינוֹ  ְוהּוא אֹוָתם  ׁשְ

ֹמר ְיכֹוִלים ֵניֶהם אוֹ , אֹוָתם ִלׁשְ  ְיכֹוִלים ֵאיָנם ׁשְ
ֹמר   :ְלֶמֱחָצה ֶמֱחָצה ֶזהוּ , ִלׁשְ

יהָ  ָלהּ  ָזַרק. ו  ְוֹלא, ֵחיָקהּ  ְלתֹוךְ  ֲאִפּלוּ , ִקּדּוׁשֶ
יְנהוּ  ַקְלּתִ א ׁשְ ִתיָקה ֶאּלָ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ִאׁשְ ֵאינוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ

לּום יָון ּכְ ָלא ּכֵ ָרא ַאְרָצִאי ּדְ י ֵמִעּקָ ּדֹוׁשֵ   :ֵלהּ  ְלִאּקַ

י: ָלהּ  ָאַמר. ז ׁשִ ִדיָנר ִלי ִהְתַקּדְ  וֹ ּוְזַרְקתּ  ְנַטְלּתוֹ , ֶזה ּבְ
ם ָפָניו ַלּיָ ָבר ְלָכל אוֹ  ָלאּור אוֹ , ּבְ  ֵאיָנהּ , ָהָאֵבד ּדָ

ת ׁשֶ ָפָניו ְזַרְקּתוֹ  ִאם לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין. ְמֻקּדֶ  ְלָמקֹום ּבְ
ֵאינוֹ  ה, ָאֵבד ׁשֶ ּזֶ ֵאיָנהּ  מֹוִכיחַ  ׁשֶ ין ֲחֵפָצה ׁשֶ ּדּוׁשִ ּקִ   :ּבַ

י: ָלהּ  ָאַמר. ח ׁשִ ָמֶנה ִלי ִהְתַקּדְ ֵנהוּ : הָאְמרָ , ּבְ  ּתְ
א  ַעל ַאף, ָלֶהם ּוְנָתנוֹ , ִלְפלֹוִני אוֹ , ְלָאִביךָ  אוֹ , ְלַאּבָ

י ָאַמר ּפִ י: ָלהּ  ׁשֶ ׁשִ ָמֶנה ִלי ִהְתַקּדְ י ּבְ ַתּתִ ּנָ , ָלֶהם ׁשֶ
ת ֵאיָנהּ  ׁשֶ לּום: ָאְמָרה ִאם ֲאָבל. ְמֻקּדֶ ַקּבְ ּיְ , ִלי ׁשֶ

ת ׁשֶ יִהְתַקדְּ : ְוָאַמר ָחַזר ֹלא ֲאִפּלוּ , ְמֻקּדֶ ָמֶנה ִלי ׁשִ  ּבְ
י ַתּתִ ּנָ   :ָלֶהם ׁשֶ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן לא הלכות קדושין
  

 

744

  אבן העזר ערוך שולחן

ã 

 יז
 יז

י. ט ׁשִ ָמֶנה ִלי ִהְתַקּדְ יֵחהוּ : לוֹ  ְוָאְמָרה, ּבְ  ַעל ַהּנִ
ת ֵאיָנהּ , ַהֶסַלע ׁשֶ הּ  ֶסַלע ָהָיה ְוִאם. ְמֻקּדֶ ּלָ , ׁשֶ

ת ׁשֶ ל ֶסַלע ָהָיה. ְמֻקּדֶ ֵניֶהם ׁשֶ ת זוֹ  ֲהֵרי, ׁשְ ׁשֶ  ְמֻקּדֶ
ָסֵפק   :ּבְ

י. י ׁשִ ר ילִ  ִהְתַקּדְ ִכּכָ ֵנהוּ : לוֹ  ְוָאְמָרה, ֶזה ּבְ  ְלָעִני ּתְ
לֹוִני ת ֵאיָנהּ , ָעֶליהָ  ַהָסמּוךְ  ָעִני ָהָיה ֲאִפּלוּ , ּפְ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

י. יא ׁשִ ר ִלי ִהְתַקּדְ ִכּכָ ֵנהוּ : לוֹ  ְוָאְמָרה, ֶזה ּבְ  ְלֶכֶלב ּתְ
ֶלב ָהָיה ִאם, ֶזה הּ  ַהּכֶ ּלָ ת זוֹ  ֲהֵרי, ׁשֶ ׁשֶ  ְוִאם. ְמֻקּדֶ

ת ֵאיָנהּ , ָלאו ׁשֶ ָכהּ  ַאֲחֶריהָ  ָרץ ָהָיה ְוִאם. ְמֻקּדֶ , ְלָנׁשְ
ת ָסֵפק זוֹ  ֲהֵרי ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

 לא סימן
 צריך ואם, פרוטה משוה בפחות מקדשין שאין

  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , שומא

ין ֵאין. א ׁשִ ָפחֹות ְמַקּדְ ֵוה ּבְ ְ רּוָטה ִמׁשּ  ִאם, ּוִמיהוּ . ּפְ
הּ  ׁשָ ה אֹותוֹ  ָלׁשּום ָצִריךְ  ֵאין, ְסָתם ֵחֶפץבְּ  ִקּדְ ִחּלָ  ּתְ

ֶוה ִאם רּוָטה ׁשָ א, ּפְ ֶוה ִאם ֶאּלָ רּוָטה ׁשָ ת, ּפְ ׁשֶ . ְמֻקּדֶ
י: ָלהּ  ָאַמר ִאם ַוֲאִפּלוּ  ׁשִ ֵחֶפץ ִלי ִהְתַקּדְ ֶוה ֶזה ּבְ ָ  ֶשׁשּ
ים ִ מוּ  ְוֹלא, זּוז ֲחִמׁשּ ה אֹותוֹ  ׁשָ ִחּלָ  ַאַחר ִנְמָצא ִאם, ּתְ

ךְ  ֶוה ּכָ ָ ׁשּ ים ׁשֶ ִ ת, זּוז ֲחִמׁשּ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

ִאם אֹוְמִרים ֵישׁ . ב הּ  ׁשֶ ׁשָ ָדָבר ִקּדְ ֵאין ּבְ ִקיִאין ׁשֶ  ּבְ
ׁשּוָמָתן ֶהם טֹוִעים ּוְפָעִמים ּבְ ה ּבָ גֹון, ַהְרּבֵ  ֲאָבִנים ּכְ
ִלּיֹות טֹובֹות ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ּוַמְרּגָ י: ָלהּ  ְוָאַמר, ּבָ ׁשִ  ִהְתַקּדְ

אֶ  ִלי ָוה זוֹ  ֶבןּבְ ָ ׁשּ ים ׁשֶ ִ ֹלא, ׁשּוָמא ָצִריךְ , זּוז ֲחִמׁשּ  ּדְ
הּ  ָסְמָכה ְעּתָ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּדַ ֲאִפּלוּ , ׁשֶ הּ  ׁשֶ ׁשָ ֶאֶבן ִקּדְ  ּבְ
ָוה ָלהּ  ָאַמר ְוֹלא, ְסָתם ָ ׁשּ ים ׁשֶ ִ  ְצִריָכה, זּוז ֲחִמׁשּ
שׁ  ָנֲהגוּ  ּוְלָכךְ , ׁשּוָמא ַעת ְלַקּדֵ ַטּבַ ֵאין ּבְ הּ  ׁשֶ   :ֶאֶבן ּבָ

שׁ . ג ֹאֶכל ִקּדֵ ְכִלי אוֹ  ּבְ ֶוה, ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ּבִ ָ ׁשּ חֹות ׁשֶ  ּפָ
ֵוה ְ רּוָטה ִמׁשּ ת זוֹ  ֲהֵרי, ּפְ ׁשֶ א, ִמָסֵפק ְמֻקּדֶ ּמָ ָבר ׁשֶ  ּדָ

ֶוה ֶזה רּוָטה ׁשָ ָמקֹום ּפְ ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַאֵחר ּבְ  ׁשֶ
שׁ  יל ִקּדֵ ַתְבׁשִ ָיָרק אוֹ  ּבְ ֵאינוֹ  ּבְ םמִ  ׁשֶ  ְוַכּיֹוֵצא ְתַקּיֵ
ֶהם ֶוה ָהָיה ֹלא ִאם, ּבָ רּוָטה ׁשָ אֹותוֹ  ּפְ  ֵאיָנהּ , ָמקֹום ּבְ

ת ׁשֶ ָלל ְמֻקּדֶ ֲהֵרי, ּכְ ָבר ׁשֶ יעַ  ֵאינוֹ  ֶזה ּדָ  ְלָמקֹום ַמּגִ
ְפִסיד ַעד ַאֵחר ּיַ ֶוה ִיְהֶיה ְוֹלא ְוֹיאַבד ׁשֶ רּוָטה ׁשָ   :ּפְ

ָאְמִריָנן ָהא. ד ִהיא ּדְ שֶׁ  ׁשֶ א ִמָסֵפק תְמֻקּדֶ ּמָ ָבר ׁשֶ  ֶזה ּדָ
ֶוה רּוָטה ׁשָ ָמקֹום ּפְ ט ְצִריָכה, ַאֵחר ּבְ יָרהּ  ּגֵ  ְלַהּתִ

ָמהּ  רֹוֶצה ְוִאם. ְלָעְלָמא ין ְצִריָכה, ְלַקּיְ . ֲאֵחִרים ִקּדּוׁשִ
הּ  ְוִאם ׁשָ ין ַאֵחר ִקּדְ מּוִרים ִקּדּוׁשִ  ִראׁשֹון ְיָגֵרשׁ , ּגְ

א ִני ְונֹוׂשֵ ִני ֵרשׁ ְיגָ  ֹלא ֲאָבל. ׁשֵ א ׁשֵ ָ  ְוֵישׁ . ִראׁשֹון ְוִיׂשּ
ִאם אֹוְמִרים ִני ָיְלָדה ׁשֶ ֵ ַרשׁ  ְוֹלא ִמׁשּ ָלד, ִראׁשֹון ּגֵ  ַהּוָ

ר ׁשֵ   :ּכָ

ה ָהאֹוֵמר. ה ָ י: ְלִאׁשּ ׁשִ ְתָמָרה ִלי ִהְתַקּדְ י, זוֹ  ּבִ ׁשִ  ִהְתַקּדְ
זוֹ  ִלי י, ּבְ ׁשִ זוֹ  ִלי ִהְתַקּדְ ַאַחת ֵישׁ  ִאם, ּבְ וֵ  ֵמֶהן ּבְ  הׁשְ

רּוָטה ת זוֹ  ֲהֵרי ּפְ ׁשֶ ת ֵאיָנהּ , ָלאו ְוִאם. ְמֻקּדֶ ׁשֶ  ְמֻקּדֶ
א א, ִמָסֵפק ֶאּלָ ּמָ ֶוה ׁשֶ ׁשְ ָמָרה ּתִ רּוָטה ַאַחת ּתְ ָמקֹום ּפְ  ּבְ
י: ָלהּ  ָאַמר ְוִאם. ַאֵחר ׁשִ זוֹ  ִלי ִהְתַקּדְ , ּוְבזוֹ  ּוְבזוֹ  ּבְ
ן ּלָ ִאם, ִמְצָטְרפֹות ּכֻ ן ֵישׁ  ׁשֶ ֻכּלָ ֵוה ּבְ , רּוָטהפְּ  ׁשְ

ת ׁשֶ ת ֵאיָנהּ , ָלאו ְוִאם, ְמֻקּדֶ ׁשֶ א ְמֻקּדֶ . ִמָסֵפק ֶאּלָ
ֲאַחרֹוָנה ֵישׁ  ִאם ִראׁשֹוָנה ִראׁשֹוָנה אֹוֶכֶלת ָהְיָתה  ּבָ
ֵוה רּוָטה ׁשְ ת ּפְ ׁשֶ ת ֵאיָנה ָלאו ְוִאם ְמֻקּדֶ ׁשֶ  ֶאָלא ְמֻקּדֶ

אֹוָתם ִמָסֵפק ָמִרים ׁשֶ ָאְכָלה ּתְ ִמְלוֶ  ֵהן ֲהֵרי ׁשֶ , הּכְ
שׁ  ִמְלֶוה ְוַהְמַקּדֵ ת ֵאיָנהּ  ּבְ ׁשֶ ֵאין ְוִנְמָצא, ְמֻקּדֶ  ׁשֶ
ין א ִקּדּוׁשִ ְתָמָרה ֶאּלָ   :ַאֲחרֹוָנה ּבִ

י: ָלהּ  ָאַמר ִאם. ו ׁשִ ֵאּלוּ  ִלי ִהְתַקּדְ  אֹוָתם ְוָאְכָלה, ּבְ
ם, ִראׁשֹוָנה ִראׁשֹוָנה ָאְכָלה אֹוָתם ּגַ  ִמְצָטְרפֹות ׁשֶ
ֵוה רּוָטה ִלׁשְ יָון, ּפְ ַמר ּכֵ ּגָ ל ׁשֶ ָבָריו ּכָ ַתן ֹקֶדם ּדְ ּנָ  ָלהּ  ׁשֶ
לּום ן ִאם, ּכְ ד ּכֵ ַתן ִמּיָ ּנָ ׁשֶ תֹוַרת, ָהִראׁשֹוָנה ָלהּ  ּכְ  ּבְ

ין ָאה ִקּדּוׁשִ יַדהּ , ְלָיָדהּ  ּבָ ין ְוהּוא. ָקָאְכָלה ּוִמּדִ  ִאם ַהּדִ
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זוֹ : ָאַמר ל ְוָגַמר, ּוְבזוֹ  ּבְ ָבָריו ּכָ לָ  ֹקֶדם ּדְ ּבְ ּקִ  הׁשֶ
ם, אֹוָתם ּלָ  ִראׁשֹוָנה ָאְכָלה ֲאִפּלוּ  ִמְצָטְרפֹות ּכֻ

חֹוֵלק ִמי ְוֵישׁ . ִראׁשֹוָנה ֶזה ׁשֶ   :ּבָ

י: ָלהּ  ָאַמר. ז ׁשִ ֲחִצי ֶחְצֵיךְ  ִלי ִהְתַקּדְ רּוָטה ּבַ  ְוֶחְצֵיךְ  ּפְ
ֲחִצי רּוָטה ּבַ ָאַמר אוֹ , ּפְ ְפרּוָטה ֶחְצֵיךְ : ָלהּ  ׁשֶ  ְוֶחְצֵיךְ  ּבִ

ְפרּוטָ  ְפרּוָטה ֶחְצֵיךְ  אוֹ , הּבִ ְפרּוָטה ְוֶחְצֵיךְ  ַהּיֹום ּבִ  ּבִ
ֵני אוֹ , ְלָמָחר ְפרּוָטה ֲחָצַיִיךְ  ׁשְ אֹוֵמר אוֹ , ּבִ : ַלֲחֵברוֹ  ׁשֶ
י ּתֵ נֹוֶתיךָ  ׁשְ ֵני ּבְ ַני ִלׁשְ ְפרּוָטה ּבָ ךָ  אוֹ , ּבִ ּתְ ת ּבִ ׁשֶ  ְמֻקּדֶ
ְפרּוָטה ִלי ְמכּוָרה ּוָפָרְתךָ  ִלי ךָ  אוֹ , ּבִ ּתְ ת ּבִ ׁשֶ  ִלי ְמֻקּדֶ

ְפרּוָטה ִלי ְמכּוָרה ְוַקְרָקֲעךָ  ת ָסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ּבִ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

ה ָהאֹוֵמר. ח ָ י: ְלִאׁשּ ׁשִ ת זוֹ  ֲהֵרי, ְלֶחְצִיי ִהְתַקּדְ ׁשֶ . ְמֻקּדֶ
י ְתִהי: ָלהּ  ָלאֹוֵמר, ּדֹוֶמה ֶזה ְלָמה ָהא ּתִ  ַאתְּ  ִאׁשְ

ְמָצא, ְוַאֶחֶרת ּנִ ֵאין ׁשֶ אאֶ  ָלהּ  ׁשֶ  ִאם ֲאָבל. ִאישׁ  ֲחִצי ּלָ
ת ֶחְצֵיךְ : ָאַמר ׁשֶ ת ֵאיָנהּ , ִלי ְמֻקּדֶ ׁשֶ ֵאין, ְמֻקּדֶ ה ׁשֶ ָ  ִאׁשּ
ַנִים ְראּוָיה ַאַחת ת ַאתְּ  ֲהֵרי: ָהאֹוֵמר ְוֵכן. ִלׁשְ ׁשֶ  ְמֻקּדֶ
ת ֵאיָנהּ , ְוָלֶזה ִלי ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

הּ . ט ׁשָ ֶכֶסף ִקּדְ חֹות ּבְ ֵוה ּפָ ְ רּוָטה ִמׁשּ י ַעל ףאַ , ּפְ  ּפִ
ַלח ָ ׁשּ ךְ  ַאַחר ִסְבלֹונֹות ָלהּ  ׁשֶ ין ֵאין, ּכָ ׁשִ ַלח חֹוׁשְ ָ ׁשּ  ׁשֶ
ם ִסְבלֹונֹות אֹוָתן ין ְלׁשֵ הּ  ִאם ֲאָבל. ִקּדּוׁשִ ׁשָ  ִקּדְ

ָפחֹות ֵוה ּבְ ְ רּוָטה ִמׁשּ ךְ  ְוַאַחר, ּפְ א ּכָ  ְסָתם ָעֶליהָ  ּבָ
ְפֵני ט ְצִריָכה, ֵעִדים ּבִ אי, ּגֵ ּדַ ּוַ ַעל ׁשֶ םלְ  ּבָ ין ׁשֵ   :ִקּדּוׁשִ

 לב סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , בשטר מתקדשת האשה כיצד

ָטר. א ׁשְ יַצד ּבִ ָיר ַעל ָלהּ  ּכֹוֵתב, ּכֵ , ַהֶחֶרס ַעל אוֹ  ַהּנְ
י ַעל ַאף ֵאין ּפִ ֵוה ּבוֹ  ׁשֶ רּוָטה ׁשְ ת ַאתְּ  ֲהֵרי", ּפְ ׁשֶ  ְמֻקּדֶ
ְפֵני ָלהּ  ְונֹוְתנוֹ , "ִלי ְכּתֹב יךְ ְוָצרִ . ֵעִדים ּבִ ּיִ  אֹותוֹ  ׁשֶ

ם ה ְלׁשֵ ָ ת ָהִאׁשּ ׁשֶ ְתַקּדֶ מוֹ , ַהּמִ ֵגט ּכְ ָתבוֹ  ְוִאם. ּבְ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ

ָמהּ  ת ֵאיָנהּ , ִלׁשְ ׁשֶ א ּכֹוְתבוֹ  ְוֵאינוֹ . ְמֻקּדֶ הּ  ֶאּלָ . ְלַדְעּתָ
ָתבוֹ  ְוִאם ּלֹא ּכְ הּ  ׁשֶ ת ָסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ְלַדְעּתָ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

י ַעל ַאף. ב ָטרשֶׁ  ּפִ ְ סּול ַהׁשּ שׁ  ּפָ ִמין, ּבוֹ  ְלַקּדֵ  ֶאת ׁשָ
ָיר ֵוה ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם. ַהּנְ רּוָטה ׁשְ ת, ּפְ ׁשֶ , ָלאו ְוִאם, ְמֻקּדֶ
ת ָסֵפק זוֹ  ֲהֵרי ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

ה ִהיא ִאם. ג הּ  ַנֲעָרה אוֹ  ְקַטּנָ ׁשָ  ָאִביהָ  ְיֵדי ַעל ּוְמַקּדְ
ָטר ׁשְ ךָ ": ּכֹוֵתב, ּבִ ּתְ ת ּבִ ׁשֶ   :"ִלי ְמֻקּדֶ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ד ִריךְ , ׁשֶ ּצָ יר ׁשֶ ְזּכִ ּיַ מֹות ׁשֶ  ָהִאישׁ  ׁשְ
ה ָ ַטר ְוָהִאׁשּ ׁשְ ין ּבִ ם, ִקּדּוׁשִ ׁשֵ ִריךְ  ּכְ ּצָ יָרם ׁשֶ ֵגט ְלַהְזּכִ   :ּבְ

 לג סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , בביאה מתקדשת האשה כיצד

ִביָאה. א יַצד ּבְ ְפֵני ָלהּ  ָאַמר, ּכֵ ֵני ּבִ  ֲהֵרי": ֵעִדים ׁשְ
ת ַאתְּ  ׁשֶ ִביָאה ִלי ְמֻקּדֶ הּ  ְוִנְתַיֵחד, "זוֹ  ּבְ ְפֵניֶהם ִעּמָ , ּבִ
ת זוֹ  ֲהֵרי ׁשֶ ין. ְמֻקּדֶ א ּבֵ ּבָ הּ  ָעֶליהָ  ׁשֶ ַדְרּכָ ין ּכְ ּלֹא ּבֵ  ׁשֶ

הּ  ַדְרּכָ יָנהּ  ְוֵאין. ּכְ א ּדִ ְמֹאָרָסה ֶאּלָ ְנׂשּוָאה ְוֹלא, ּכִ   :ּכִ

שׁ . ב ִביאָ  ַהְמַקּדֵ ְעּתוֹ , הּבְ ַמר ַעל ּדַ יָאה ּגְ , ְלִפיָכךְ . ּבִ
ַמר ֹקֶדם ִאם ּגָ ָלה ׁשֶ ין ִקּבְ ת, ֵמַאֵחר ִקּדּוׁשִ ׁשֶ  ְמֻקּדֶ

ִני ֵ הּ  ֶהֱעָרה ִאם ֲאָבל. ַלׁשּ ד ּוֵפַרשׁ  ּבָ ָאַמר אוֹ , ִמּיָ  ׁשֶ
ה ִחּלָ ְעּתוֹ  ּתְ ּדַ ַהֲעָרָאה ִלְקנֹות ׁשֶ ד ָקָנה, ּבְ   :ִמּיָ

 לד סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , עשרה צריך ואם, הארוסין ברכת

ל. א שׁ  ּכָ ה ַהְמַקּדֵ ָ ין, ִאׁשּ ין ַעְצמוֹ  ְיֵדי ַעל ּבֵ  ְיֵדי ַעל ּבֵ
ִליחַ  ר", ְמָבֵרךְ , ׁשָ נוּ  ֲאׁשֶ ׁשָ ִמְצֹוָתיו ִקּדְ נוּ , ּבְ  ַעל ְוִצּוָ

יר, ָהֲארּוסֹות ָלנוּ  ְוָאַסר, ָהֲעָריֹות ׂשּואֹות ָלנוּ  ְוִהּתִ  ַהּנְ
ה ְיֵדי ַעל] ָלנוּ [ ין ֻחּפָ ִקּדּוׁשִ רּוךְ , ּבְ ה ּבָ שׁ ' ה ַאּתָ  ְמַקּדֵ

ָרֵאל ְגֹמר ְוַאַחר. "ִיׂשְ ּיִ ָרָכה ׁשֶ שׁ , ַהּבְ   :ְיַקּדֵ
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יר ָנֲהגוּ . ב ָרָכה ְלַהְסּדִ ל ּכֹוס ַעל זוֹ  ּבְ  ּוְמָבֵרךְ , ַיִין ׁשֶ
ה ָעָליו ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר, ּתְ ָרָכה ְמָבֵרךְ  ּכָ  ֵאין ְוִאם. זוֹ  ּבְ
ם ָכר אוֹ  ַיִין ׁשָ ְפֵני אֹוָתהּ  ְמָבֵרךְ , ׁשֵ   :ַעְצָמהּ  ּבִ

ַרךְ  ֹלא ִאם. ג ת ּבֵ ְרּכַ ָעה ֵארּוִסין ּבִ ׁשָ שׁ  ּבְ ּדֵ ּקִ  ֹלא, ׁשֶ
ַעת אֹוָתהּ  ְיָבֵרךְ  ׁשְ ּוִאין ּבִ   :ִנׂשּ

ת. ד ְרּכַ ָרה ְצִריָכה ֵארּוִסין ּבִ ה, ֲעׂשָ ִחּלָ   :ְלַכּתְ

 לה סימן
  ְסִעיִפים: ו"ט ּובוֹ , ושיןלקד שליחות דיני

ִליחַ  ַלֲעׂשֹות ָיכֹול ָהִאישׁ . א שׁ  ׁשָ ה לוֹ  ְלַקּדֵ ָ ין, ִאׁשּ  ּבֵ
ה ָ ין ְסָתם ִאׁשּ ה ּבֵ ָ לֹוִנית ִאׁשּ ִליחַ  ָלהּ  ְוֹיאַמר, ּפְ ָ : ַהׁשּ

ת ַאתְּ  ֲהֵרי" ׁשֶ ר ִאם ֲאָבל. "ִלְפלֹוִני ְמֻקּדֶ  לוֹ  ֶאְפׁשָ
הּ  ׁשָ ַעְצמוֹ  ְלַקּדְ הּ  ָאסּור, ּבְ ׁשָ ִליחַ  ְיֵדי ַעל ְלַקּדְ א, ׁשָ  ֶאּלָ

ן ִאם יָרהּ  ּכֵ א. ַמּכִ ּמָ ךְ  ַאַחר ׁשֶ הּ  ִיְמָצא ּכָ ָבר ּבָ ה ּדָ  ְמֻגּנֶ
ה ּנֶ ל. ָעָליו ְוִתְתּגַ י ַעל ַאף, ָמקֹום ּוִמּכָ יָרהּ  ּפִ ּכִ ּמַ , ׁשֶ
ה ִמְצָוה ּנָ ׁשֶ ַקּדְ ּיְ ַעְצמוֹ  ׁשֶ ר ִאם, ּבְ   :ֶאְפׁשָ

ִליחַ . ב ָ ה ִאם, ְלִפיָכךְ . ֵעד הַנֲעשָׂ  ַהׁשּ ֵני ָעׂשָ  ׁשְ
לּוִחים שׁ  ׁשְ ה לוֹ  ְלַקּדֵ ָ . ֲאֵחִרים ֵעִדים ָצִריךְ  ֵאין, ִאׁשּ

ה ּמֶ ֵאין, ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ ׁשֶ ם ּכְ ִפיַרת ׁשָ , ָממֹון ּכְ
גֹון הּ  ּכְ ׁשָ ּדְ ּקִ ָטר ׁשֶ ׁשְ ֶכֶסף ֲאִפּלוּ  אוֹ , ּבִ  מֹוָדה ְוִהיא ּבְ

ַלּתוּ  ּבְ ּקִ א ׁשֶ אֹוֶמֶרת ֶאּלָ ּלֹא ׁשֶ ַלּתוּ  ׁשֶ ם ִקּבְ ין ְלׁשֵ  ִקּדּוׁשִ
א ם ֶאּלָ דֹון ְלׁשֵ ּקָ ם ֵישׁ  ִאם ֲאָבל, ּפִ ִפיַרת ׁשָ , ָממֹון ּכְ

אֹוֶמֶרת ּלֹא ׁשֶ ָלה ׁשֶ ֶסף ֵמֶהם ִקּבְ  ָסֵפק זוּ  ֲהֵרי, ּכֶ
ת ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

ִמּנּוי ֵעִדים ָצִריךְ  ֵאין. ג ִליחַ  ָהִאישׁ  ּבְ שׁ  ׁשָ  לוֹ  ְלַקּדֵ
האִ  ָ ִליחַ  ַרק, ׁשּ ָ ַהׁשּ חַ  ׁשֶ ּלֵ ָבר מֹוִדים ְוַהְמׁשַ ּדָ  ֲאָבל. ּבַ

ִליחּות ׁשְ ה ּבִ ָ ִהיא ָהִאׁשּ ה ׁשֶ ִליחַ  עֹוׂשָ ל ׁשָ ין ְלַקּבֵ , ִקּדּוׁשִ
ְהֶיה ָצִריךְ  ּיִ ֵעִדים ׁשֶ ם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבְ ּגַ ִליחּות ׁשֶ ׁשְ  ּבִ
  :ֵעִדים ָצִריךְ  ָהִאישׁ 

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ד ֲאִפּלוּ , ׁשֶ ִליחַ  ִמּנּוהוּ  ֹלא ׁשֶ ֶהְדָיא ׁשָ , ּבְ
א ה ֶאּלָ ּלָ ּגִ ְעּתוֹ  ׁשֶ הּוא ּדַ ה ָחֵפץ ׁשֶ ָ ִאׁשּ לֹוִנית ּבְ  ְוָאַמר ּפְ
ָכהּ  לוֹ  ּדְ ָכן ְוָהַלךְ , לוֹ  ְלׁשַ ּדְ ַ הּ  ַהׁשּ ׁשָ ֹלא לוֹ  ְוִקּדְ  ִמּנּוי ּבְ

ִליחּות ת זוֹ  ֲהֵרי, ׁשְ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ה ִאם, ׁשֶ ָבִרים ִהְרָצה ָהָאב ׁשֶ  ִלְפֵני ַהּדְ
ן הּוא ַהּבֵ שׁ  רֹוֶצה ׁשֶ ַתק, לוֹ  ְלַקּדֵ ן ְוׁשָ  ָהָאב ְוָהַלךְ , ַהּבֵ

הּ  ׁשָ ת זוֹ  ֲהֵרי, לוֹ  ְוִקּדְ ׁשֶ ֵמֲחַמת, ְמֻקּדֶ סּוָפא ּדְ ָאב ּכִ  ּדְ
ַתק אוֹ  ׁשָ ִליחַ  ַוֲעׂשָ שׁ  ׁשָ ִאיִנישׁ  ֲאָבל. לוֹ  ְלַקּדֵ  ּבְ

ְוָנא ַהאיכְּ , ַאֲחִריֵני ת ָסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ּגַ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

ִרין ַהּכֹל. ו ׁשֵ ִליחּות ּכְ ין ִלׁשְ  ׁשֹוֶטה ֵמֵחֵרשׁ  חּוץ. ִקּדּוׁשִ
ֵאיָנן ְלִפי, ְוָקָטן ֵני ׁשֶ ַעת ּבְ ֵאינוֹ  ְלִפי, ְוַהּגֹוי. ּדַ ן ׁשֶ  ּבֶ
ִרית ֵאינוֹ  ְלִפי, ְוָהֶעֶבד. ּבְ תֹוַרת ׁשֶ ין ּבְ   :ִקּדּוׁשִ

ִליחַ  ֹוֵמרָהא. ז שׁ : ְלׁשָ ה ִלי ַקּדֵ ָ ָמקֹום ִאׁשּ לֹוִני ּבְ , ּפְ
הּ  ׁשָ ָמקֹום ְוִקּדְ ת ֵאיָנהּ , ַאֵחר ּבְ ׁשֶ ָכל ְוֵכן. ְמֻקּדֶ  ַמה ּבְ
ה ּנָ ִ ׁשּ ֶ ִאם. ׁשּ שׁ  לוֹ  ָאַמר ׁשֶ הּ , ְסָתם, ְלַקּדֵ ׁשָ  ַעל ְוִקּדְ
ַנאי ָאַמר אוֹ , ּתְ הּ  לוֹ  ׁשֶ ׁשָ ַנאי ַעל ְלַקּדְ הּ , ּתְ ׁשָ  ְוִקּדְ
ה אוֹ  ְסָתם ּנָ ִ ׁשּ ַנאי ׁשֶ ּתְ ת ֵאיָנהּ , ּבַ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

הּ : לוֹ  ָאַמר. ח ׁשָ ָמקֹום ִהיא ַוֲהֵרי ִלי ַקּדְ לֹוִני ּבְ , ּפְ
הּ  ׁשָ ָמקֹום ְוִקּדְ ת, ַאֵחר ּבְ ׁשֶ ֵאינוֹ , ְמֻקּדֶ יד ׁשֶ א ַמְקּפִ  ֶאּלָ
  :לוֹ  הּוא ָמקֹום ַמְרֶאה

ה. ט ִליחַ  ָהעֹוׂשֶ שׁ  ׁשָ ה לוֹ  ְלַקּדֵ ָ לֹוִנית ִאׁשּ  ְוָהַלךְ , ּפְ
ִליחַ  הּ  ׁשָ ׁשָ אּות ִמְנַהג ֶזה ֲהֵרי, ְלַעְצמוֹ  ְוִקּדְ  ּוַמה. ַרּמָ
ה ָעׂשָ ֶ הּ  ֹלא ִאם, ָעׂשּוי ׁשּ ׁשָ ָמעֹות ִקּדְ חַ  ּבְ ּלֵ  ֲאִפּלוּ . ַהְמׁשַ
ה ָלהּ  ָאַמר ִחּלָ לֹוִני: ּתְ ָלַחִני ּפְ ךְ  ׁשְ ׁשֵ  ְוַדְוָקא,. לוֹ  ְלַקּדְ

ה ָ ָהִאׁשּ ַלת ֹקֶדם ָיֶפה ְוֵהִביָנה ְמָעהשָׁ  ׁשֶ ין ַקּבָ ּדּוׁשִ , ַהּקִ
ָאַמר ת ַאתְּ  ֲהֵרי: ׁשֶ ׁשֶ ִאם, ִלי ְמֻקּדֶ א ֵכן ֹלא ּדְ ְעּתָ  ַאּדַ
ַמה ָאַמר ּדְ ֶ ה ָלהּ  ׁשּ ְתִחּלָ הּ  ּבִ ׁשָ ָלה ִלְפלֹוִני ְלַקּדְ  ִקּבְ

ין ּדּוׁשִ ִליחַ  ָטָעה ִאם ֲאָבל. ַהּקִ ָ ת: ְוָאַמר ַהׁשּ ׁשֶ , ילִ  ְמֻקּדֶ
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אן ֵאין ית ּכָ שׁ , ֵמחֹושׁ  ּבֵ ֶהְקּדֵ ָטעּות ּדְ  ָהֵוי ָלא ּבְ
שׁ  ֲחִמיר ִמי ְוֵישׁ . ֶהְקּדֵ ּמַ ט ְלַהְצִריָכהּ  ׁשֶ   :ּגֵ

ה ָרְצָתה ֹלא ִאם. י ָ שׁ  ָהִאׁשּ חַ  ְלִהְתַקּדֵ ּלֵ הּ  ַלְמׁשַ ׁשָ  ְוִקּדְ
ִליחַ  ָ אּות ִנְקָרא ֵאינוֹ , ְלַעְצמוֹ  ַהׁשּ   :ַרּמָ

לּוחוֹ לִ  ָהאֹוֵמר. יא שׁ  ֵצא: ׁשְ ה ִלי ְוַקּדֵ ָ  ּוֵמת, ִאׁשּ
ִליחַ  ָ שׁ  ִאם יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ , ַהׁשּ ה לוֹ  ִקּדֵ ָ  ֹלא אוֹ  ִאׁשּ
שׁ  ֶחְזַקת ֶזה ֲהֵרי, ִקּדֵ שׁ  ּבְ ּדֵ ּקִ ֲחָזָקה, ׁשֶ ִליחַ  ׁשֶ ה ׁשָ  עֹוׂשֶ

ִליחּותוֹ  ה ֵאיזוֹ  יֹוֵדעַ  ְוֵאין ְוהֹוִאיל. ׁשְ ָ שׁ  ִאׁשּ , לוֹ  ִקּדֵ
ָכל סּוראָ  ֶזה ֲהֵרי ה ּבְ ָ שׁ  ִאׁשּ ּיֵ ֵהן ְקרֹובֹות ָלהּ  ׁשֶ  ׁשֶ

הּ  ֶעְרָוה גֹון, ִעּמָ ה ּכְ ָ שׁ  ִאׁשּ ּיֵ ת ָלהּ  ׁשֶ  אוֹ  ֵאם אוֹ  ּבַ
ֶהן ְוַכּיֹוֵצא ָאחֹות ִאם, ּבָ א ּתֹאַמר ׁשֶ ָ א, זוֹ  ִיׂשּ ּמָ הּ  ׁשֶ  ִאּמָ
שׁ  לּוחוֹ  לוֹ  ִקּדֵ הּ  אוֹ  ֲאחֹוָתהּ  אוֹ  ׁשְ ּתָ ר. ּבִ ה ּוֻמּתָ ָ ִאׁשּ  ּבְ
ֵאין גֹון ְקרֹובֹות ָלהּ  ׁשֶ גֹון ְקרֹוָבה ָלהּ  ָהְיָתה. ֵאּלוּ  ּכְ  ּכְ
ֶהן ְוַכּיֹוֵצא ָאחֹות אוֹ  ֵאם רֹוָבה ְוָהְיָתה, ּבָ ת ַהּקְ  ֵאׁשֶ
ָעה ִאישׁ  ׁשָ ה ּבְ ָעׂשָ ִליחַ  ׁשֶ י ַעל ַאף, ׁשָ ה ּפִ ְרׁשָ ְתּגָ ּנִ  ׁשֶ
מּות ֹקֶדם ּיָ ִליחַ  ׁשֶ ָ ר ֶזה ֲהֵרי, ַהׁשּ הּ  ֻמּתָ  ֵאיןוְ , ּבָ

א אֹוְמִרים ּמָ שׁ  ׁשֶ ִליחַ  ִקּדֵ ָ  ַאַחר ְקרֹוָבָתהּ  ֶאת ַהׁשּ
ה ְרׁשָ ְתּגָ ּנִ ֵני, ׁשֶ ּלֹא ִמּפְ ָעה ְראּוָיה ָהְיָתה ׁשֶ ׁשָ ה ּבְ ָעׂשָ  ׁשֶ

ִליחַ  ָ ה ָאָדם ְוֵאין, ַהׁשּ ִליחַ  עֹוׂשֶ שׁ  ׁשָ א לוֹ  ְלַקּדֵ  ֶאּלָ
ה ָ כֹול ִאׁשּ ּיָ הּ  הּוא ׁשֶ ׁשָ ַעת ְלַקּדְ ׁשְ לִ  ּבִ ְ   :יחּותַהׁשּ

ה. יב ִליחַ  ָהעֹוׂשֶ שׁ  ׁשָ ה לוֹ  ְלַקּדֵ ָ לֹוִנית ִאׁשּ  ְוָהַלךְ , ּפְ
הּ  ׁשָ שׁ , לוֹ  ְוִקּדְ חַ  ְוִקּדֵ ּלֵ ַעְצמוֹ  ַהְמׁשַ הּ  ּבְ הּ  אוֹ  ְלִאּמָ  ְלִבּתָ

ה ֵמֶהן ֵאיזוֹ  ָידּועַ  ְוֵאין, ַלֲאחֹוָתהּ  אוֹ  ׁשָ  ִנְתַקּדְ
יֶהן, ִראׁשֹוָנה ּתֵ ט ְצִריכֹות ׁשְ   :ָעָליו רֹותַוֲאסוּ  ּגֵ

ה. יג ִליחַ  ָעׂשָ ל ׁשָ ִליחּות ּוִבּטֵ ְ ין ֹקֶדם ַהׁשּ ּדּוׁשִ  ֲהֵרי, ַהּקִ
ֵטל הּוא ל ִאם ָידּועַ  ֵאין ְוִאם. ּבָ ּטֵ ִליחּות ּבִ ְ  ֹקֶדם ַהׁשּ
ין ַאַחר אוֹ  ּדּוׁשִ ת ָסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ַהּקִ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

ָלהּ  ֵאין. יד א ְלַבּטְ ְפֵני ֶאּלָ ִלי ּבִ ָ לוֹ  ְוִאם. ַעְצמוֹ  חַ ַהׁשּ ּטְ  ּבִ
ּלֹא ָפָניו ׁשֶ ל, ּבְ   :ְמֻבּטָ

ִליחַ  ֻהְחַזק ֹלא. טו ָ ֵעִדים ַהׁשּ  ְלַעְצִמי: אֹוֵמר הּוא, ּבְ
י ּתִ ׁשְ ִני, ָלִראׁשֹון: אֹוֶמֶרת ְוִהיא, ִקּדַ ֵ אֹוֵמר ַהׁשּ  ּכְ
ה ָ יךְ  ְלִאׁשּ ּתִ ׁשְ ִני ֹלא אֹוֶמֶרת ְוִהיא ִקּדַ ּתַ ׁשְ הּוא, ִקּדַ  ׁשֶ

ְקרֹובֹוֶתיהָ  סּוראָ  ֶרת ְוִהיא ּבִ ְקרֹוָביו ֻמּתֶ  ִהיא. ּבִ
אֹוֶמֶרת ִני ָלִראׁשֹון ּכְ ּתַ ׁשְ יךְ  ֹלא אֹוֵמר ְוהּוא ִקּדַ ּתִ ׁשְ . ִקּדַ
ִני ֲחָזָקה, יֹוַדַעת ֵאיִני: ָאְמָרה ֵ ִליחַ  ֻהְחַזק. ַלׁשּ ָ  ַהׁשּ
ֵעִדים , ָלִראׁשֹון: אֹוֶמֶרת ְוִהיא, ְלַעְצִמי: אֹוֵמר הּוא, ּבְ
ֵניֶהם, יֹוַדַעת ֵאיִני: ָאְמָרה. ָלִראׁשֹון ֲחָזָקה  נֹוְתִנים ׁשְ
ט ט נֹוֵתן ֶאָחד, ָרצוּ  ְוִאם. ּגֵ   :ּכֹוֵנס ְוֶאָחד ּגֵ

 לו סימן
  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , לאשה שליחות דיני כל

ה. א ָ ִליחַ  ַלֲעׂשֹות ְיכֹוָלה ָהִאׁשּ ל ׁשָ יהָ  ְלַקּבֵ . ִקּדּוׁשֶ
שׁ שֶׁ  ּוִמְצָוה ְתַקּדֵ  ֲאָבל, ּתּוַכל ִאם, ַעְצָמהּ  ְיֵדי ַעל ּתִ
א ִאסּור מוֹ  ֵליּכָ שׁ  ּכְ ּיֵ ִאישׁ  ׁשֶ ִליחַ  ָהִאישׁ  ְואֹוֵמר. ּבָ ָ : ַלׁשּ

לֹוִנית ֲהֵרי" ְלָחה ּפְ ָ ׁשּ ת אֹוְתךָ  ׁשֶ ׁשֶ ִליחַ , "ִלי ְמֻקּדֶ ָ  ְוַהׁשּ
יהָ ": אֹוֵמר ּתִ ׁשְ ּיוֹ , "ֵהן": ָאַמר ְוִאם. "ְלךָ  ִקּדַ  ֲאִפּלוּ וַ . ּדַ
ַתק אֹותוֹ  ֲעסּוִקין ָהיוּ  ִאם, ׁשָ ִליחַ  ְוָנַתן ִעְנָין ּבְ ָ  ַלׁשּ
ַרשׁ  ְוֹלא ָבר ָאַמר ְוֹלא ּפֵ ּיוֹ , ּדָ הּ  ְוִאם. ּדַ ׁשָ ָטר ְמַקּדְ ׁשְ , ּבִ
א ּכֹוְתבוֹ  ֵאינוֹ  ַעת ֶאּלָ ִליחַ  ִמּדַ ָ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ַהׁשּ , ׁשֶ

ֵאינוֹ  א ּכֹוְתבוֹ  ׁשֶ הּ  ֶאּלָ ְעּתָ   :ִמּדַ

ָכל. ב ָבִרים ּבְ ל ַהּדְ ין ׁשֶ ין ִקּדּוׁשִ לּוָחהּ  ִעם ָהִאישׁ  ּדִ  ׁשְ
ִדינוֹ  ה ִעם ּכְ ָ   :ָהִאׁשּ

ִליחַ  ָאְמָרה. ג ָ ל: ַלׁשּ ין ַקּבֵ ּדּוׁשִ ָמקֹום ַהּקִ לֹוִני ּבְ , ּפְ
ָלם ְוהּוא ָמקֹום ִקּבְ ָכל אוֹ , ַאֵחר ּבְ ָבר ּבְ ה ּדָ ּנֶ ׁשַ ּיְ  ׁשֶ

ִליחּוָתהּ  ׁשְ ת הּ ֵאינָ , ּבִ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

ָמקֹום הּוא ֲהֵרי: לוֹ  ָאְמָרה. ד לֹוִני ּבְ ל, ּפְ ָמקֹום ְוִקּבֵ  ּבְ
ת, ַאֵחר ׁשֶ ְרָאה, ְמֻקּדֶ ּמַ   :לוֹ  ִהיא ָמקֹום ׁשֶ
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אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ה ִליחַ , ׁשֶ ׁשָ ין ּדְ ִקּדּוׁשִ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ּדְ
ִליחַ  ְלַמּנֹות י, ׁשָ ִמּלֵ ְסרָ  ְוָלא ִניְנהוּ  ּדְ ִליחַ  ןִמּמְ   :ְלׁשָ

שׁ  ִמי. ו ּדֵ ּקִ ִליחַ  ְיֵדי ַעל ׁשֶ שׁ  ֹלא ׁשָ ַעם ְיַקּדֵ  ַאֶחֶרת ּפַ
ַעת ׁשְ ה ּבִ ּלֹא, ֻחּפָ ין ַעל ַלַעז ְלהֹוִציא ׁשֶ ּדּוׁשִ  ּקִ

ּיֹאְמרוּ , ָהִראׁשֹוִנים י ֵאין: ׁשֶ ִליחַ  ִקּדּוׁשֵ לּום ׁשָ  ָחְזָרה ּכְ
ָלה ִליחּות ּוִבּטְ ְ ל ֹקֶדם ַהׁשּ ּבֵ ּקִ יןהַ  ׁשֶ ּדּוׁשִ  הּוא ֲהֵרי, ּקִ
ֵטל ת ְוֵאיָנהּ , ּבָ ׁשֶ ָלה ִאם ָידּועַ  ֵאין ְוִאם. ְמֻקּדֶ ּטְ  ּבִ

ִליחּות ְ ַלת ֹקֶדם ַהׁשּ ין ַקּבָ ּדּוׁשִ ךְ  ַאַחר אוֹ  ַהּקִ  זוֹ  ֲהֵרי, ּכָ
ת ָסֵפק ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

ל ִאם. ז לּוָחהּ  ִקּבֵ ין ׁשְ ַעְצָמהּ  ְוִהיא, ֵמֶאָחד ִקּדּוׁשִ  ּבְ
ָלה ין ִקּבְ ין ִאם ָידּועַ  ְוֵאין, ֵמַאֵחר ִקּדּוׁשִ ל ִקּדּוׁשִ ּבֵ ּקִ  ׁשֶ
לּוָחהּ  הּ  ָקְדמוּ  ׁשְ ּלָ הּ  אוֹ  ְלׁשֶ ּלָ  ֲאסּוָרה, ָקְדמוּ  ׁשֶ
ֵניֶהם ט ּוְצִריָכה, ִלׁשְ ֵניֶהם ּגֵ ְ  נֹוֵתן ֶאָחד, ָרצוּ  ְוִאם. ִמׁשּ

ט ה. ּכֹוֵנס ְוֶאָחד ּגֵ ּמֶ ְרחֹוִקים, ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ , ּבִ
הּ  ִאם ֲאָבל ׁשָ ִליחַ  ִקּדְ ָ הּ , ָלָאב ַהׁשּ ׁשָ ַעְצָמהּ  ִהיא ְוִקּדְ  ּבְ
ן ֵניֶהם, ָלָאח אוֹ  ַלּבֵ ט נֹוְתִנין ׁשְ ֵניֶהם ַוֲאסּוָרה ּגֵ   :ִלׁשְ

ה. ח ָ ית ִאׁשּ ִליחַ  ַנֲעׂשֵ הּ  ׁשָ ל ַלֲחֶבְרּתָ ין ְלַקּבֵ  ַאף, ִקּדּוׁשִ
י ַעל ית ּפִ ֲעׂשֵ ּנַ ַקדֵּ , ָצָרה ָלהּ  ׁשֶ ּמְ יֶהן שׁ ׁשֶ ּתֵ  ְוֵישׁ . ִלׁשְ
אֹוֵמר ִמי ֲאִפּלוּ , ׁשֶ ָאְמָרה ִאם ׁשֶ ׁשֶ ִלי: ָלהּ  ּכְ ם ַקּבְ  ּגַ

ִביִלי ׁשְ יָבה ְוֹלא, ּבִ א ֵהן ֵהׁשִ ְתָקה ֶאּלָ ָלה ׁשָ , ְסָתם ְוִקּבְ
ם ִמְסָתָמא ִביָלהּ  ּגַ ׁשְ ָלה ּבִ   :ִקּבְ

ה. ט ָ ִהיא ִאׁשּ ִליחַ  ׁשֶ ל ׁשָ ין ְלַקּבֵ הּ ַלֲחבֶ  ִקּדּוׁשִ , ְרּתָ
ַתן ּנָ ין ּוְכׁשֶ ּדּוׁשִ י ְוַאתְּ ": ָלהּ  ָאַמר ַהּקִ  ְוֵכן" אוֹ , "ַנּמִ

יֶהן, "ַאתְּ  ּתֵ ׁשֹות ׁשְ א ָלהּ  ָאַמר ֹלא ִאם ֲאָבל. ְמֻקּדָ : ֶאּלָ
ָלה זוֹ  ֲהֵרי, "ְוַאתְּ " ּבְ ּקִ ין ׁשֶ ּדּוׁשִ ת ָסֵפק ַהּקִ ׁשֶ , ְמֻקּדֶ

א ּמָ ן ֹלא ׁשֶ ּוֵ א ִנְתּכַ הּ  ַמה ִלְראֹות ֶאּלָ ִלּבָ  ּוְכִאּלוּ , ּבְ
ָדָבר ּתֹאְמִרי ַמה ְוַאתְּ : ָלהּ  ָאַמר ָלה ּוְלִפיָכךְ , ֶזה ּבְ  ִקּבְ

ין ּדּוׁשִ ֲהֵרי, ִהיא ַהּקִ  ַמה ִלְראֹות ׁשֹוֲאָלהּ  ֲעַדִין ֶזה ׁשֶ
הּ  ִלּבָ   :ּבְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . י ֵאין, ׁשֶ ִליחַ  ֵלָעׂשֹות ָיכֹול ָהָאב ׁשֶ  ׁשָ
שׁ  ּתוֹ  ְלַקּדֵ   :ָעָליו ְוָחְלקוּ , ֹוֶגֶרתבּ  ּבִ

ל ִמי. יא ּבֵ ּקִ ין ׁשֶ אּוהוּ  ְוֹלא, ּבֹוֶגֶרת ְלִבּתוֹ  ִקידּוׁשִ  ֲעׂשָ
ִליחַ  אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ׁשָ ִריָכה ׁשֶ ּצְ ט ׁשֶ   :ִמָסֵפק ּגֵ

ה ֵאין. יב ָ ה ָהִאׁשּ ִליחַ  עֹוׂשָ ל ׁשָ יהָ  ְלַקּבֵ ד ִקּדּוׁשֶ  ִמּיַ
ִליחַ  ֲעָלהּ  ׁשְ   :ּבַ

 לז סימן
  ְסִעיִפים: ז"כ ּובוֹ , קטנה קדושי דיני כל

שׁ  ָהָאב. א ּתוֹ  ֶאת ְמַקּדֵ ּלֹא ּבִ הּ  ׁשֶ ל, ְלַדְעּתָ  ְזַמן ּכָ
ִהיא ה ׁשֶ ִהיא ְוֵכן. ְקַטּנָ ׁשֶ ָידוֹ  ְרׁשּוָתהּ , ַנֲעָרה ּכְ  ּבְ

יהָ  אי הּוא ְוֵכן. ְלָאִביהָ  ְוִקּדּוׁשֶ ְמִציָאָתהּ  ַזּכַ ה ּבִ  ּוְבַמֲעׂשֵ
ָתהּ ּובִ  ָיֶדיהָ  ה אוֹ , ִנְתַאְלְמָנה ִאם. ְכֻתּבָ ְרׁשָ  ִמן ִנְתּגָ

אי הּוא, ָהֵארּוִסין ּכֹל ַזּכַ ר ַעד ּבַ ְבּגַ ּתִ , ְלִפיָכךְ . ׁשֶ
ל י ָהָאב ְמַקּבֵ ּתוֹ  ִקּדּוׁשֵ ָוֵלד ִמּיֹום ּבִ ּתִ ר ַעד ׁשֶ ְבּגַ ּתִ . ׁשֶ
ת ָהְיָתה ַוֲאִפּלוּ  הּ  ׁשֹוָטה אוֹ  ֵחֶרׁשֶ ׁשָ  ֲהֵרי, ָהָאב ְוִקּדְ
ת ִהיא מּוָרה ִאישׁ  ֵאׁשֶ ת ָהְיָתה ְוִאם. ּגְ לשׁ  ּבַ ִנים ׁשָ  ׁשָ
ת, ֶאָחד ְויֹום ׁשֶ ִביָאה ִמְתַקּדֶ ַעת ּבְ חֹות. ָאִביהָ  ִמּדַ  ּפָ
אן י ָאִביהָ  ְמָסָרהּ  ִאם, ִמּכָ יָאה ְלִקּדּוׁשֵ  ֵאיָנהּ , ּבִ

ת ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

ְגָרה. ב ת ּבָ הּ  ְלָאִביהָ  ֵאין, ַהּבַ  ִהיא ֵריַוהֲ , ְרׁשּות ּבָ
ָאר ׁשְ ל ּכִ ים ּכָ ׁשִ ֵאין ַהּנָ ׁשֹות ׁשֶ א ִמְתַקּדְ ן ֶאּלָ   :ְלַדְעּתָ

יָאהּ  ִאם ְוֵכן. ג ִ ה אוֹ  ְוִנְתַאְלְמָנה ָאִביהָ  ִהׂשּ ְרׁשָ  ִנְתּגָ
י ַחּיֵ ְרׁשּות ִהיא ֲהֵרי, ָאִביהָ  ּבְ י ַעל ְוַאף. ַעְצָמהּ  ּבִ  ּפִ

ֲעַדִין ה ִהיא ׁשֶ יָון, ְקַטּנָ שֵּׂ  ּכֵ ּנִ הּ  ְלָאִביהָ  ֵאין, אתׁשֶ  ּבָ
הּ  ִאם ֲאָבל. ְלעֹוָלם ְרׁשּות ׁשָ  אוֹ  ְוִנְתַאְלְמָנה, ִקּדְ

ה ְרׁשָ ה ִנְתּגָ ּמָ ָעִמים ּכַ ר ֹקֶדם ּפְ ְבּגַ ּתִ  ִלְרׁשּות חֹוֶזֶרת, ׁשֶ
  :ָאִביהָ 
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ה. ד ׁשָ ר ֹקֶדם ִנְתַקּדְ ְבּגַ ּתִ ּלֹא, ׁשֶ  ֵאיָנהּ , ָאִביהָ  ְלַדַעת ׁשֶ
ת ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

הּ . ה ׁשָ ּבֶֹקר ָאִביהָ  ִקּדְ ה ּבַ ׁשָ ֶעֶרב ַעְצָמהּ  ְוִקּדְ ֵניֶהם, ּבָ  ּוׁשְ
ּיֹום ַלם ּבַ ׁשְ ּנִ ה ּבוֹ  ׁשֶ ָ ׁשּ ים ׁשִ ל ֳחָדׁשִ , ַנֲערּות ְיֵמי ׁשֶ

ֶחְזַקת אֹוָתהּ  ַמֲחִזיִקים, ּבֹוֶגֶרת ּוְמָצאּוהָ  ּוְבָדקּוהָ   ּבְ
י ּבֹוֶגֶרת לּום ֵאיָנם ָהָאב ְוִקּדּוׁשֵ אֹוֵמר ִמי שׁ ְויֵ . ּכְ , ׁשֶ
ֲאִפּלוּ  תוֹ  ֵאיָנהּ  ּדַ אוּ  לֹוַמר ַמְכִחיׁשָ ּבָ ּבֶֹקר ַהִסיָמִנים ׁשֶ . ּבַ

אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ַדְוָקא, ׁשֶ תוֹ  ּדְ ֵאיָנהּ  ֲאָבל, ַמְכִחיׁשָ  ּבְ
תוֹ  ט ְצִריָכה ַמְכִחיׁשָ ֵניֶהם ּגֵ ְ   :ִמׁשּ

תֹוךְ  ִאם. ו ה ּבְ ָ ׁשּ ִ ים ַהׁשּ ל ֳחָדׁשִ הּ קִ  ַנֲערּות ׁשֶ ׁשָ  ָאִביהָ  ּדְ
ּלֹא הּ  ׁשֶ ה ְוִהיא, ְלַדְעּתָ ׁשָ ּלֹא ַעְצָמהּ  ִקּדְ  ְלַדַעת ׁשֶ
ט ּוְצִריָכה ָסֵפק ָהֵוי, ִסיָמִנים ָלהּ  ְוִנְמְצאוּ , ָאִביהָ   ּגֵ

ֵניֶהם ְ   :ִמׁשּ
  יח

ם. ז ׁשֵ כֹול ּכְ ּיָ הּ  ָהָאב ׁשֶ ׁשָ ַעְצמוֹ  ְלַקּדְ ךְ , ּבְ  ָיכֹול ּכָ
הּ  ׁשָ ּיֹאַמר, ַעְצָמהּ  ְיֵדי ַעל אוֹ , לּוחוֹ שְׁ  ְיֵדי ַעל ְלַקּדְ  ׁשֶ

ִלי ְצִאי": ָלהּ  ִיךְ  ְוַקּבְ   ":ִקּדּוׁשַ

ּלֹא ִמְצָוה. ח שׁ  ׁשֶ ּתוֹ  ְיַקּדֵ ִהיא ּבִ ׁשֶ ה ּכְ  ַעד, ְקַטּנָ
יל ְגּדִ ּתַ ְפלֹוִני: ְוֹתאַמר ׁשֶ   :רֹוָצה ֲאִני ּבִ

ַתן ָהָאב. ט ּנָ לּוחוֹ  ְרׁשּות ׁשֶ שׁ  ִלׁשְ תּ  ְלַקּדֵ  ְוָהַלךְ , וֹ ּבִ
הּ  הּוא ׁשָ לּוחוֹ , ְלַאֵחר ְוִקּדְ הּ  ּוׁשְ ׁשָ  ֵאיֶזה, ְלַאֵחר ִקּדְ
ַדם ֵמֶהם ּקָ ין ֲהווּ  ׁשֶ  ֵאיֶזה ָידּועַ  ֵאינוֹ  ְוִאם. ִקּדּוׁשִ
ֵניֶהם ֲאסּוָרה, קֹוֵדם ט ּוְצִריָכה ִלׁשְ ֵניֶהם ּגֵ ְ   :ִמׁשּ

י ִאי. י ּוֵ ִליחַ  ׁשַ ֵלהּ  ְוָלא, ַאֲחִריָנא ׁשָ ּטְ ִליחַ  ּבַ  ִראׁשֹון ְלׁשָ
ֵפרּושׁ  ל ַוֲאַזל, ּבְ ְיהוּ  ַחד ּכָ שׁ  ִמּנַ ֲעָיא, ְוִקּדֵ ט ּבָ  ּגֵ

ְרַוְיהוּ    :ִמּתַ

ה. יא ה ַנֲעָרה אוֹ  ְקַטּנָ ׁשָ ּדְ ּקִ ֹלא ַעְצָמהּ  ׁשֶ ַעת ּבְ  ּדַ
את אוֹ , ָאִביהָ  ֵ לּום ֵאינוֹ , ִנׂשּ  ֵאיָנהּ  ֵמאּון ַוֲאִפּלוּ . ּכְ
ָכהּ שִׁ  ַוֲאִפּלוּ . ְצִריָכה ה ָאִביהָ  ּדְ ִחּלָ ה ַוֲאִפּלוּ . ּתְ  ִנְתַרּצָ

ֵפרּושׁ  ָהָאב ין ַאַחר ּבְ ּדּוׁשִ ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַהּקִ  ׁשֶ
ה ַמע ָהָאב ִנְתַרּצָ ָ ׁשּ ׁשֶ ין ֲהווּ , ּכְ ַעת ִקּדּוׁשִ ְ ִמיָעה ִמׁשּ , ׁשְ
ךְ  ֹלא ִאם ֲאִפּלוּ  ּדֵ ה ֹלא ִאם ַוֲאִפּלוּ . ׁשִ ד ִנְתַרּצָ  ִמּיָ
שָּׁ  ׁשֶ א, ַמעּכְ ַתק ֶאּלָ ךְ  ְוַאַחר ִמָחה ְוֹלא ׁשָ ה ּכָ , ִנְתַרּצָ
תוֹ  ַעל סֹופוֹ  הֹוִכיחַ  ִחּלָ ין ְוֲהווּ  ּתְ ַעת ִקּדּוׁשִ ְ  ִמׁשּ
ִמיָעה לוּ  ֲאִפּלוּ , ׁשְ עֹות ִנְתַאּכְ ִמיָעה ֹקֶדם ַהּמָ ה. ׁשְ ּמֶ  ּבַ
ּלֹא, ֲאמּוִרים ְדָבִרים ׁשֶ  ֹקֶדם ָאִביהָ  אוֹ  ִהיא ִמֲחָתה ּכְ

נִּ  הׁשֶ  ֹקֶדם ָאִביהָ  אוֹ  ִהיא ִמֲחָתה ִאם ֲאָבל, ְתַרּצָ
ה ְתַרּצָ ּנִ ין ֲהווּ  ָלא, ׁשֶ ה ֲאִפּלוּ  ִקּדּוׁשִ  ַאַחר ָהָאב ִנְתַרּצָ

ךְ    :ּכָ

ה. יב ה ְקַטּנָ ׁשָ ּדְ ּקִ ה ְלִמי ַעְצָמהּ  ׁשֶ ּלָ ּגִ ְעּתוֹ  ָהָאב ׁשֶ  ּדַ
ָהָיה הּ  ָחֵפץ ׁשֶ ׁשָ יָנן, ְלַקּדְ א ַחְיׁשִ ּמָ הִנְתרַ  ׁשֶ   :ּצָ

ה. יג ׁשָ את, ָאִביהָ  ְלַדַעת ִנְתַקּדְ ֵ ּלֹא ְוִנׂשּ ין, ְלַדְעּתוֹ  ׁשֶ  ּבֵ
ָאִביהָ  אן ׁשֶ ין ּכָ ָהַלךְ  ּבֵ ם ִלְמִדיַנת ׁשֶ ּוִאין ֵאיָנם, ַהּיָ . ִנׂשּ

הּ  ֵאינוֹ , ֵמָתה ְוִאם א ְוֵאינוֹ  יֹוְרׁשָ ּמֵ   :ָלהּ  ִמּטַ

ה. יד ָהַלךְ  ְקַטּנָ םהַ  ִלְמִדיַנת ָאִביהָ  ׁשֶ יאּוהָ , ּיָ ִ  ָאֶחיהָ  ְוִהׂשּ
הּ  ין ֲהווּ , ְוִאּמָ  ָאִביהָ  ָאֵתי ְוִכי. ֵמאּון ּוְצִריָכה ִקּדּוׁשִ
ֲעָיא ָלא ין ּבָ ֵאיָנן אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ֲאֵחִרים ִקּדּוׁשִ  ׁשֶ

ין ל. ְצִריָכה ֵאיָנהּ  ֵמאּון ַוֲאִפּלוּ , ִקּדּוׁשִ  ֵאין ָמקֹום ּוִמּכָ
ּום ָעָליו ְלָאְסָרהּ  ב ִמׁשּ ֵתָחׁשֵ ְפנּוָיה ּדְ  ֶאְצלוֹ  ְועֹוֶמֶדת ּכִ
ְזנּות יָון, ּבִ ֶרךְ  ּכֵ ּדֶ ין ׁשֶ ּוִאין ִקידּוׁשִ   :ֶאְצלוֹ  ִהיא ְוִנׂשּ

שׁ . טו ּתוֹ  ַהְמַקּדֵ ָאַמר אוֹ , ְסָתם, ּבִ  ַאַחת: לוֹ  ׁשֶ
נֹוֶתיךָ  ת ִמּבְ ׁשֶ ְכָלל ַהּבֹוֶגֶרת ֵאין, ִלי ְמֻקּדֶ  ֲאִפּלוּ , ּבִ

ל תְרׁשוּ  לוֹ  ָנְתָנה יהָ  ְלַקּבֵ ְהֶיה ִקּדּוׁשֶ ּיִ ֶסף ְוׁשֶ ּלוֹ  ַהּכֶ . ׁשֶ
יֵתהּ  ְוַדְוָקא ּוִ ׁשַ ִליחַ  ּדְ ל ׁשָ ין ְלַקּבֵ  ְוֹלא, ְסָתם, ִקּדּוׁשִ
לֹוִני: ָאְמָרה לֹוִני: ָאְמָרה ֲאָבל, ִמּפְ ם, ִמּפְ  ָסֵפק ִהיא ּגַ

ת ׁשֶ ָאר, ְמֻקּדֶ ְכָלל ֵאיָנן ַהּבֹוְגרֹות ּוׁשְ   :ּבִ

שׁ שֶׁ  ִמי. טז י לוֹ  ּיֵ ּתֵ נֹות ׁשְ יֶהם ֲאִפּלוּ , ּבָ ּתֵ , ְקַטּנֹות ׁשְ
ךְ  ּדֵ ל ְזַמן ְוַאַחר, ְלֶאָחד ֵמֶהן ַאַחת ְוׁשִ ּנוּ  ִקּבֵ  ִמּמֶ
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ין ךָ ": ְסָתם, ְוָאַמר ִקּדּוׁשִ ּתְ ת ּבִ ׁשֶ  ָהיוּ  ֲאִפּלוּ , "ִלי ְמֻקּדֶ
הּ  ֲעסּוִקים יֶהן, ּבָ ּתֵ ט ּוְצִריכֹות לוֹ  ֲאסּורֹות ׁשְ . ּנוּ ִממֶּ  ּגֵ
שׁ  ּתוֹ  ֶאת ַהְמַקּדֵ ְכָלל ַהּבֹוֶגֶרת ֵאין, ְסָתם, ּבִ   :ּבִ

שׁ  ִמי. יז ּיֵ י לוֹ  ׁשֶ ּתֵ י ׁשְ ּתֵ נֹות ּכִ י ּבָ ּתֵ ְ ים ִמׁשּ ן, ָנׁשִ  ְוֻכּלָ
ְרׁשּות לוֹ  ּבִ ן ׁשֶ ׁשָ שׁ  ְוָאַמר, ְלַקּדְ ַעת ַלְמַקּדֵ ׁשְ  ּבִ

ין ּדּוׁשִ י: ַהּקִ ּתִ ׁשְ י ֶאת ְלךָ  ִקּדַ ּתִ  יֹוֵדעַ  ְוֵאיִני, דֹוָלהַהגְּ  ּבִ
דֹוָלה ִאם דֹולֹות ּגְ ּגְ ּבַ דֹוָלה אוֹ  ׁשֶ ַטּנֹות ּגְ ּקְ ּבַ  ִאם, ׁשֶ

ה דֹולֹות ְקַטּנָ ּגְ ּבַ ִהיא ׁשֶ דֹוָלה ׁשֶ דֹוָלה ִמן ּגְ  ַהּגְ
ַטּנֹות ּקְ ּבַ ן, ׁשֶ ּלָ רֹות ּכֻ דֹוָלה ִמן חּוץ ֻמּתָ דֹולֹות ַהּגְ ּגְ ּבַ   :ׁשֶ

יקִ : לוֹ  ָאַמר ִאם ְוֵכן. יח ּתִ ׁשְ י ֶאת ּדַ ּתִ ה ּבִ ַטּנָ , ַהּקְ
ה ִאם יֹוֵדעַ  ְוֵאיִני ַטּנֹות ְקַטּנָ ּקְ ּבַ ה ִאם ׁשֶ  ְקַטּנָ

דֹולֹות ּגְ ּבַ דֹוָלה ִאם, ׁשֶ ַטּנֹות ּגְ ּקְ ּבַ ִהיא ׁשֶ ה ׁשֶ  ִמן ְקַטּנָ
ה ַטּנָ דֹולֹות ַהּקְ ּגְ ּבַ ן, ׁשֶ ּלָ רֹות ּכֻ ה ִמן חּוץ ֻמּתָ ַטּנָ  ַהּקְ

ַטּנֹות ּקְ ּבַ   :ׁשֶ

שׁ  ִמי. יט ּיֵ ה לוֹ  ׁשֶ ָ ִנים ֲחִמׁשּ ם ְוָעׂשוּ  ּבָ ּלָ  ֲאִביֶהם ֶאת ּכֻ
ִליחַ  שׁ  ׁשָ ִנים ֲאִבי ְוָאַמר, ָלֶהם ְלַקּדֵ ּיֵשׁ  ְלִמי ַהּבָ  לוֹ  ׁשֶ
נֹות ָחֵמשׁ  נֹוֶתיךָ  ַאַחת: ּבָ ת ִמּבְ ׁשֶ ַני ְלֶאָחד ְמֻקּדֶ , ִמּבָ
ל ין ָהָאב ְוִקּבֵ ּדּוׁשִ ל, ַהּקִ ט ְצִריָכה ַאַחת ּכָ ל ּגֵ  ִמּכָ

ל, ֵמֶהם ֶאָחד ֵמת. ָהַאִחים ָעה ְצִריָכה ַאַחת ּכָ  ַאְרּבָ
ין ּטִ   :ֵמֶהם ֵמֶאָחד ַוֲחִליָצה ּגִ

ָאַמר ָהָאב. כ י: ׁשֶ ּתִ ׁשְ י ֶאת ִקּדַ ּתִ , ְלִמי יֹוֵדעַ  ְוֵאיִני ּבִ
ּיֹאַמר ַעד ָהעֹוָלם ְלָכל ֲאסּוָרה  ְלִמי ִלי נֹוַדע: ׁשֶ
י ּתִ ׁשְ ְגָרה ַעד לוֹ  נֹוַדע ֹלא ֲאִפּלוּ . ִקּדַ ּבָ   :ׁשֶ

א. כא יהָ  ֲאִני: ְוָאַמר ֶאָחד ּבָ ּתִ ׁשְ ֶרת, ֶנֱאָמן, ִקּדַ  ּוֻמּתֶ
יָון, לוֹ  ָהָאב ּכֵ ּכֹוְנָסהּ . יֹוֵדעַ  ֵאיִני: אֹוֵמר ׁשֶ  ֵאינוֹ , ּוְכׁשֶ

הּ  ָצִריךְ  ׁשָ  ִמי ֵישׁ , ַמְכִחיׁשוֹ  ָהָאב ִאם ֲאָבל. ְלַקּדְ
אֹוֵמר ֵאינוֹ  ׁשֶ ט ְלַהְצִריָכהּ  ֲאִפּלוּ  ָמןֶנאֱ  ׁשֶ   :ּגֵ

אוּ . כב ַנִים ּבָ יהָ  ֲאִני: אֹוֵמר ֶאָחד ְוָכל ׁשְ ּתִ ׁשְ , ִקּדַ
ֵניֶהם ט נֹוְתִנין ׁשְ ט נֹוֵתן ֶאָחד, ָרצוּ  ְוִאם. ּגֵ  ְוֶאָחד ּגֵ
  :ּכֹוֵנס

א. כג ךְ  ְוַאַחר, ּוְכָנָסהּ  ֶאָחד ּבָ א ּכָ  ֲאִני: ְוָאַמר ַאֵחר ּבָ
יהָ  ּתִ ׁשְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ָעָליו ְלָאְסָרהּ  ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ִקּדַ
ֲאִפּלוּ  ָנָסהּ  ֹלא ּדַ שׁ  ּכְ א, ַמּמָ יָון ֶאּלָ ירּוהָ  ּכֵ ִהּתִ ֵנס ׁשֶ  ִלּכָ
ְכָנָסהּ  ֵמי ּכִ   :ּדָ

ה. כד ָ ָאְמָרה ָהִאׁשּ י: ׁשֶ ּתִ ׁשְ  יֹוַדַעת ְוֵאיִני ַעְצִמי ֶאת ִקּדַ
יךְ קִ  ֲאִני: ְוָאַמר ֶאָחד ּוָבא, ְלִמי ּתִ ׁשְ ן ֶנֱאָמן, ּדַ  ָלהּ  ִלּתֵ
ט יָרהּ  ּגֵ ָנָסהּ  ְוִאם. ְלָכְנָסהּ  ֹלא ֲאָבל, ְלָעְלָמא ְלַהּתִ , ּכְ
דוֹ  מֹוִציִאין ֵאין   :ִמּיָ

ָאַמר ָהָאב. כה ּתוֹ  ַעל ׁשֶ עֹוָדהּ  ּבִ ה ּבְ : ַנֲעָרה אוֹ  ְקַטּנָ
יהָ  ּתִ ׁשְ יהָ  ִקּדַ ּתִ הֻ  ִמן ְלָפְסָלהּ  ֶנֱאָמן, ְוֵגַרׁשְ הַהּכְ  ְוַדְוָקא. ּנָ
ָאַמר יהָ : ׁשֶ ּתִ ַרׁשְ ֵדי ּתֹוךְ , ּגֵ ּבּור ּכְ יהָ  ּדִ ּתִ ׁשְ  ֲאָבל, ְלִקּדַ
ֻהְחְזָקה ֵהיָכא ת ׁשֶ יו ַעל ִאישׁ  ֵאׁשֶ  לֹוַמר ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ּפִ
יהָ . ְזַמן ְלַאַחר ּתִ ַרׁשְ   :ּגֵ

ְגָרה ַאַחר ִאם. כו ּבָ יהָ : ָאַמר ׁשֶ ּתִ ׁשְ יהָ  ִקּדַ ּתִ  ְוֵגַרׁשְ
ָהְיָתהכְּ  ה ׁשֶ   :ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ְקַטּנָ

ָאַמר ָאב. כז שׁ  ׁשֶ ּדֵ ּקִ ּתוֹ  ׁשֶ ךְ  ְוַאַחר, ּבִ הּ  ּכָ ׁשָ  ְלַאֵחר ִקּדְ
י: ְוָאַמר ְפסּוֵלי ָהיוּ  ִראׁשֹון ִקּדּוׁשֵ אֹוָרְיָתא ֵעדּות ּבִ  ּדְ
לּום ְוֵאיָנם   :ֶנֱאָמן, ּכְ

 לח סימן
  ְסִעיִפים: ט"ל ּובוֹ , תנאי דיני וכל תנאי על המקדש

שׁ . א ַנאי ַעל ַהְמַקּדֵ ם ִאם, ּתְ ַנאי ִנְתַקּיֵ ת, ַהּתְ ׁשֶ . ְמֻקּדֶ
ת ֵאיָנהּ , ָלאו ְוִאם ׁשֶ ין, ְמֻקּדֶ ְהֶיה ּבֵ ּיִ ַנאי ׁשֶ  ִמן ַהּתְ

ין ָהִאישׁ  ְהֶיה ּבֵ ּיִ ה ִמן ׁשֶ ָ   :ָהִאׁשּ
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  אבן העזר ערוך שולחן

ã 

 יח
 יח

ל. ב ַנאי ּכָ ע ּבוֹ  ִלְהיֹות ָצִריךְ  ּתְ ָבִרים ַאְרּבַ  וּ ְוֵאלּ , ּדְ
ְהֶיה: ֵהן ּיִ פּול ׁשֶ ְהֶיה, ּכָ ּיִ ּלוֹ  ֵהן ְוׁשֶ , ְלָלאו ֹקֶדם ׁשֶ

ְהֶיה ּיִ ַנאי ְוׁשֶ ה ֹקֶדם ַהּתְ ֲעׂשֶ ְהֶיה, ַלּמַ ּיִ ַנאי ְוׁשֶ ָבר ַהּתְ  ּדָ
ר ֶאְפׁשָ מוֹ  ׁשֶ ַנאי ָחֵסר ְוִאם. ְלַקּיְ  ֲהֵרי, ֵמֶהם ֶאָחד ַהּתְ
ַנאי ֵטל ַהּתְ ם ֵאין ְכִאּלוּ , ּבָ ַנאי ׁשָ א, ָללכְּ  ּתְ ְהֶיה ֶאּלָ  ּתִ
ת ׁשֶ ד ְמֻקּדֶ ִאּלוּ , ִמּיָ ָלל ִהְתָנה ֹלא ּכְ   :ּכְ

ל. ג ו": ָהאֹוֵמר ּכָ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ , "ְמָנת ַעל" אוֹ , "ֵמַעְכׁשָ
ָנאוֹ  ִלְכּפֹל ים ְוֹלא ּתְ ַנאי ְלַהְקּדִ ה ּתְ  ָצִריךְ  ֲאָבל, ְלַמֲעׂשֶ

ָדָבר ְלַהְתנֹות ר ּבְ ֶאְפׁשָ מוֹ  ׁשֶ  חֹוְלִקים ֵישׁ . ְלַקּיְ
ֲאִפּלוּ  ְואֹוְמִרים אֹוֵמר ּדַ ו": ּבְ , "ְמָנת ַעל" אוֹ , "ֵמַעְכׁשָ

ַנאי ִלְהיֹות ָצִריךְ  ּתְ ל ּבַ ָעה ּכָ ָבִרים ָהַאְרּבָ   :ּדְ

ָלא אֹוְמִרים ֵישׁ . ד ֵעי ּדְ ְהֶיה ּבָ ּיִ ַנאי ׁשֶ ּתְ ָעה ּבַ  ַאְרּבָ
ָבִרים א ֵאּלוּ  ּדְ ָמקֹום ֶאּלָ ָאֵתי ּבְ ְיהוּ  ּדְ  ְוָלא, ֻחְמָרא ִמּנַ
ָאֵתי ֵהיָכא ְיהוּ  ּדְ א ִמּנַ   :ֻקּלָ

ַעת ִהְתָנה. ה ׁשְ ין ּבִ ידּוׁשִ ּלֹא ַהּקִ ֵאר ָלהּ  ְיֵהא ׁשֶ  ׁשְ
ָנאוֹ , ּוְכסּות ם ּתְ ב ְוֵאינוֹ , ַקּיָ ֶהם ָלהּ  ִמְתַחּיֵ  ִאם ֲאָבל. ּבָ
ּלֹא ִהְתָנה ב ׁשֶ עֹוָנה ִיְתַחּיֵ ָנאוֹ , ּבְ ֵטל ּתְ ב ּבָ הּ  ְוַחּיָ   :ּבָ

רּוָטה ָלהּ  ָנַתן. ו י: ָלהּ  ְוָאַמר ּפְ ׁשִ ֶזה ִלי ִהְתַקּדְ  ַעל ּבְ
ן ְמָנת ֶאּתֵ ם, ָמֶנה ִליךְ  ׁשֶ ְתַקּיֵ ּיִ ׁשֶ ַנאי ּכְ  ָיחּולוּ  ַהּתְ

ין ּדּוׁשִ י ַעל ַאף, ְלַמְפֵרעַ  ַהּקִ ּלֹא ּפִ ו": ָאַמר ׁשֶ , "ֵמַעְכׁשָ
ל ּכָ אֹוֵמר, "ְמָנת ַעל": ָהאֹוֵמר ׁשֶ ֵמי, "וֵמַעְכשָׁ ": ּכְ . ּדָ
ָלה ְוִאם ין ִקּבְ ם ֹקֶדם ֵמַאֵחר ִקּדּוׁשִ ְתַקּיֵ ּיִ ַנאי ׁשֶ , ַהּתְ
ךְ  ְוַאַחר ם ּכָ ַנאי ִנְתַקּיֵ י ֵאין, ַהּתְ ִני ִקּדּוׁשֵ ֵ לּום ַהׁשּ . ּכִ
ן ְמָנת ַעל: ָלהּ  ָאַמר ְוִאם ֶאּתֵ  ּתֹוךְ  ָמֶנה ִליךְ  ׁשֶ

ים ֹלׁשִ ֹלשִׁ  ּתֹוךְ  ָלהּ  ָנַתן ִאם, יֹום ׁשְ  ֲהווֹ , יֹום יםׁשִ
ין ים ּתֹוךְ  ָנַתן ֹלא ְוִאם. ְלַמְפֵרעַ  ִקּדּוׁשִ ֹלׁשִ , יֹום ׁשְ
ת ֵאיָנהּ  ׁשֶ ָלה ְוִאם, ְמֻקּדֶ ין ִקּבְ  ּתֹוךְ  ֵמַאֵחר ִקּדּוׁשִ

ים ֹלׁשִ ת, יֹום ׁשְ ׁשֶ ת ְוֵאיָנהּ  ְמֻקּדֶ ׁשֶ ים ַעד ְמֻקּדֶ ֹלׁשִ  ׁשְ
ְלמוּ  ְוִכי, יֹום ים ׁשָ ֹלׁשִ  ִראׁשֹון ּיֵםקִ  ֹלא ִאם, יֹום ׁשְ

ָנאוֹ  ְקעוּ , ּתְ י ּפָ א ִקּדּוׁשֵ י ְוָגְמרוּ  ַקּמָ ְתָרא ִקּדּוׁשֵ  ּבָ
ט ְצִריָכה ְוֵאיָנהּ  ם ְוִאם. ֵמִראׁשֹון ּגֵ ָנאוֹ  ִראׁשֹון ִקּיֵ , ּתְ
ט ְצִריָכה ֵאיָנהּ  ִני ּגֵ ֵ   :ִמׁשּ

א, ְמָנת ַעל: ָלהּ  ָאַמר ֹלא. ז ן ִאם: ָאַמר ֶאּלָ  ִליךְ  ֶאּתֵ
ים ךְ ּתוֹ  ָמֶנה ֹלׁשִ ֵהא יֹום ׁשְ ת ּתְ ׁשֶ ְפרּוָטה ִלי ְמֻקּדֶ , זוֹ  ּבִ
ין ֵאין ּדּוׁשִ א ָחִלים ַהּקִ ָעה ֶאּלָ ָ ָתנוֹ  ִמׁשּ ּנְ , ְלִפיָכךְ . ָלהּ  ׁשֶ
הּ  ִאם ׁשָ ם ֹקֶדם ַאֵחר ִקּדְ ְתַקּיֵ ּיִ ַנאי ׁשֶ ת, ַהּתְ ׁשֶ  ְמֻקּדֶ

ִני ֵ   :ַלׁשּ

ה ָהאֹוֵמר. ח ָ שֶׁ  ַאתְּ  ֲהֵרי: ְלִאׁשּ  ְמָנת ַעל ִלי תְמֻקּדֶ
ְרֶצה ּיִ ת, ָהָאב ָרָצה, ָאִבי ׁשֶ ׁשֶ  אוֹ , ָרָצה ֹלא. ְמֻקּדֶ
ַתק ָ ׁשּ ת אוֹ  ׁשֶ ּמֵ ַמע ֹקֶדם ׁשֶ ׁשְ ּיִ ָבר ׁשֶ  ֵאיָנהּ , ַהּדָ
ת ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

ּלֹא ְמָנת ַעל. ט ַמע, ָאִבי ִיְמֶחה ׁשֶ  ֵאיָנהּ , ּוִמָחה ְוׁשָ
ת ׁשֶ ת אוֹ , ִמָחה ֹלא. ְמֻקּדֶ ּמֵ ת זוֹ  ֲהֵרי, ׁשֶ ׁשֶ  ֵמת. ְמֻקּדֶ

ן ךְ  ְוַאַחר ַהּבֵ ַמע ּכָ ִדין, ָהָאב ׁשָ  ָהָאב ֶאת ְמַלּמְ
ּיֹאַמר ֵדי, רֹוֶצה ֵאיִני: ׁשֶ ּלֹא ּכְ ין ִיְהיוּ  ׁשֶ  ְוֹלא ִקידּוׁשִ
ּפֹל ָבם ִלְפֵני ּתִ אֹוֵמר, אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַהּיָ  ְמָנת ַעל: ּדְ

ְרֶצה ּיִ ינוֹ , ׁשֶ אֹוֵמר ּדִ  ִמי ְוֵישׁ . ִיְמֶחה ּלֹאשֶׁ  ְמָנת ַעל: ּכְ
אֹוֵמר ינוֹ , ׁשֶ ּדִ אֹוֵמר ׁשֶ ּתֹק ְמָנת ַעל: ּכְ ׁשְ ּיִ   :ׁשֶ

ּיֹאַמר ְמָנת ַעל: ָאַמר. י י ַעל ַאף, ֵהן ׁשֶ ָאַמר ּפִ  ׁשֶ
ה ְתִחּלָ ל, רֹוֶצה ֵאיִני: ּבִ ָחַזר ּכָ ם, ֵהן: ְוָאַמר ׁשֶ  ִנְתַקּיֵ
ַנאי מּות ַעד, ָסֵפק ָהֵוי ְלעֹוָלם ְוָלֵכן. ַהּתְ ּיָ . ָהָאב ׁשֶ
ּתֹק ְמָנת ַעל: ְוָהאֹוֵמר ׁשְ ּיִ ַתק ִאם, ׁשֶ ַעת ׁשָ ׁשְ  ּבִ
ִמיָעה ת, ׁשְ ׁשֶ י ַעל ַאף, ְמֻקּדֶ ָחַזר ּפִ  ְוִאם. ּוִמָחה ׁשֶ

ַעת ִמָחה ׁשְ ִמיָעה ּבִ ה ָחַזר ֲאִפּלוּ , ׁשְ  ֵאיָנהּ , ְוִנְתַרּצָ
ת ׁשֶ ּלֹא ַעד ָהָאב ֵמת. ְמֻקּדֶ ַמע ׁשֶ ת, ׁשָ ׁשֶ . ְמֻקּדֶ
ּלֹא ְמָנת ַעל: ְוָהאֹוֵמר ל, ִיְמֶחה ׁשֶ ָחה ְזַמן ּכָ ּמִ  ׁשֶ
ל ּטֵ ַנאי ִנְתּבַ ה ֲאִפּלוּ , ַהּתְ ַעת ִנְתַרּצָ ׁשְ ִמיָעה ּבִ   :ׁשְ
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 יח
 יח

ן ֵמת. יא ִדין, ַהּבֵ ְמֶחה ָהָאב ֶאת ְמַלּמְ ּיִ ֵדי, ׁשֶ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
ֵקק ּזָ   :ְלָיָבם ּתִ

י: ָלהּ  ָאַמר. יב ׁשִ ְפרּוטָ  ִהְתַקּדְ ה ְמָנת ַעל הּבִ ֶאֱעׂשֶ  ׁשֶ
ךְ  פֹוֵעל ִעּמָ ר אוֹ  ּכְ ְלטֹון ָעַלִיךְ  ֲאַדּבֵ ִ  ֵעִדים ֵישׁ  ִאם, ַלׁשּ

ה ָעׂשָ הּ  ׁשֶ פֹוֵעל ִעּמָ ר אוֹ  ּכְ ּבֵ ְלטֹון ָעֶליהָ  ּדִ ִ , ַלׁשּ
ת ׁשֶ אי ְמֻקּדֶ ַוּדַ ת, ֵעִדים ֵאין ְוִאם. ּבְ ׁשֶ   :ִמָסֵפק ְמֻקּדֶ

לּום ָלהּ  ָנַתן ֹלא. יג י: ָלהּ  ַמרְואָ , ּכְ ׁשִ  ִלי ִהְתַקּדְ
ַכר ׂשְ ה ּבִ ֶאֱעׂשֶ ךְ  ׁשֶ פֹוֵעל ִעּמָ ר אוֹ  ּכְ ֲאַדּבֵ  ָעַלִיךְ  ׁשֶ

ְלטֹון ִ ת ֵאיָנהּ , ַלׁשּ ׁשֶ ָנהּ , ְמֻקּדֶ ׁשְ ּיֶ ִכירּות ׁשֶ ה ִלׂשְ ִחּלָ  ִמּתְ
שׁ  ֵלהּ  ַוֲהָוה סֹוף ְוַעד ִמְלֶוה ְמַקּדֵ   :ּבְ

שׁ  ְמָנת ַעל. יד ּיֵ ֵעִדים דּועַ יָ  ִאם, ָמֶנה ִלי ׁשֶ שׁ  ּבְ ּיֵ  ׁשֶ
ת, ָמֶנה לוֹ  ׁשֶ אי ְמֻקּדֶ ַוּדַ ת, ָידּועַ  ֵאין ְוִאם. ּבְ ׁשֶ  ְמֻקּדֶ

ָיִדי ֵאין: אֹוֵמר הּוא ֲאִפּלוּ , ִמָסֵפק   :ּבְ

שׁ  ְמָנת ַעל. טו ּיֵ ַיד ָמֶנה ִלי ׁשֶ לֹוִני ּבְ  ָידּועַ  ִאם, ּפְ
ֵעִדים שׁ  ּבֵ ּיֵ ַיד ָמֶנה לוֹ  ׁשֶ לֹוִני ּבְ תְמֻקדֶּ , ּפְ אי ׁשֶ ַוּדַ . ּבְ

ת, ָידּועַ  ֵאין ְוִאם ׁשֶ  אֹותוֹ  אֹוֵמר ֲאִפּלוּ , ִמָסֵפק ְמֻקּדֶ
לֹוִני ָיִדי לוֹ  ֵאין: ּפְ   :ּבְ

ּיֹאַמר ְמָנת ַעל. טז לֹוִני ׁשֶ שׁ  ּפְ ּיֵ ָידוֹ  ָמֶנה ִלי ׁשֶ , ּבְ
ָיִדי לוֹ  ֵישׁ : ָאַמר ת, ּבְ ׁשֶ  לוֹ  ֵישׁ : ָאַמר ֹלא. ְמֻקּדֶ
ָיִדי ת ֵאיָנהּ , ּבְ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

שׁ  ְמָנת ַעל. יז ּיֵ ָמקֹום ָמֶנה ִלי ׁשֶ לֹוִני ּבְ  לוֹ  ֵישׁ  ִאם, ּפְ
אֹותוֹ  ת זוֹ  ֲהֵרי, ָמקֹום ּבְ ׁשֶ אֹותוֹ  לוֹ  ֵאין ְוִאם. ְמֻקּדֶ  ּבְ
ָאַמר ָמקֹום ת זוֹ  ֲהֵרי, ׁשֶ ׁשֶ א, ִמָסֵפק ְמֻקּדֶ ּמָ  לוֹ  ֵישׁ  ׁשֶ
אֹותוֹ  ן ְוהּוא ָמקֹום ּבְ ּוֵ   :ְקָלהּ ְלַקלְ  ִמְתּכַ

ַאְרֵאךְ  ְמָנת ַעל. יח ת ֵאיָנהּ , ָמֶנה ׁשֶ ׁשֶ  ַעד ְמֻקּדֶ
ה ְרֶאּנָ ּיַ ּלוֹ  ָמֶנה ׁשֶ שׁ  ָמֶנה ָלהּ  ֶהְרָאה ַוֲאִפּלוּ . ׁשֶ ּיֵ  לוֹ  ׁשֶ
ִעְסָקא ת ֵאיָנהּ , ֵמֲאֵחִרים ּבְ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

שׁ  ְמָנת ַעל. יט ּיֵ ית ִלי ׁשֶ  ֵעִדים ֵישׁ  ִאם, ָעָפר ּכֹור ּבֵ
יֵּ  ת זוֹ  ֲהֵרי, לוֹ  שׁ ׁשֶ ׁשֶ  זוֹ  ֲהֵרי, ָלאו ְוִאם. ְמֻקּדֶ

ת ׁשֶ א, ִמָסֵפק ְמֻקּדֶ ּמָ , ִלי ֵאין: אֹוֵמר ְוהּוא, לוֹ  ֵישׁ  ׁשֶ
ֵדי   :ְלַקְלְקָלהּ  ּכְ

ת ַאתְּ  ֲהֵרי. כ ׁשֶ ֶזה ִלי ְמֻקּדֶ שׁ  ְמָנת ַעל ּבָ ּיֵ ית ִלי ׁשֶ  ּבֵ
ָמקֹום ָעָפר ּכֹור לֹוִני ּבְ , ָמקֹום אֹותוֹ בְּ  לוֹ  ֵישׁ  ִאם, ּפְ

ת ׁשֶ אי ְמֻקּדֶ ַוּדַ ת, ָלאו ְוִאם. ּבְ ׁשֶ א, ִמָסֵפק ְמֻקּדֶ ּמָ  ֵישׁ  ׁשֶ
ם לוֹ  ן ְוהּוא ׁשָ ּוֵ   :ְלַקְלְקָלהּ  ִמְתּכַ

ַאְרֵאךְ  ְמָנת ַעל. כא ית ׁשֶ  זוֹ  ֲהֵרי, ָעָפר ּכֹור ּבֵ
ת ׁשֶ ה, ְמֻקּדֶ ַכר ֶהְרָאהּ  ְוִאם. ְוַיְרֶאּנָ ָ ׂשּ  אוֹ , ֵמֲאֵחִרים ׁשֶ
ַקח ּלָ ֲאִריסּות ׁשֶ ת ֵאיָנהּ , ּבַ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

ית לוֹ  ָהָיה. כב ָקִעים ּבוֹ  ְוָהיוּ  ָעָפר ּכֹור ּבֵ ים ּבְ  ֲעֻמּקִ
ָרה בֹוִהים ְסָלִעים אוֹ  ְטָפִחים ֲעׂשָ ָרה ּגְ , ְטָפִחים ֲעׂשָ

ָקִעים ָהיוּ  ִאם ְסָלִעים ֵהן ֲהֵרי, ַמִים ְמֵלִאים ַהּבְ  ְוֵאין ּכִ
ִדין ֵני, וֹ ִעמּ  ִנְמּדָ ֵאיָנם ִמּפְ  ְוִאם. ִלְזִריָעה ְראּוִיים ׁשֶ
ִדים, ַמִים ְמֵלִאים ֵאיָנם ֵני, ִעּמוֹ  ִנְמּדָ ֵהן ִמּפְ  ְראּוִיים ׁשֶ

י ַעל ַאף, ַמִים ָמֵלא ּובֹור. ִלְזִריָעה ֵאינוֹ  ּפִ ר ׁשֶ  ּבַ
ד, ְזִריָעה   :ִעּמוֹ  ִנְמּדָ

ית. כג ָאְמרוּ  ָעָפר ּכֹור ּבֵ ְהֶיהשֶׁ  ָצִריךְ , ׁשֶ ָמקֹום ּיִ  ּבְ
ַנִים ָהָיה ִאם ֲאָבל. ֶאָחד ׁשְ ה אוֹ  ּבִ לׁשָ ׁשְ  ְמקֹומֹות ּבִ

ִקים   :ִמְצָטְרִפין ֵאין, ְלַגְמֵרי ְמֻחּלָ

ֲאִני ְמָנת ַעל. כד יר ׁשֶ  ָעִני אוֹ , ָעִני ְוִנְמָצא, ָעׁשִ
יר ְוִנְמָצא ֲאִני ְמָנת ַעל. ָעׁשִ  אוֹ , ֵלִוי ְוִנְמָצא ּכֵֹהן ׁשֶ

 ַמְמֵזר אוֹ , ַמְמֵזר ְוִנְמָצא ָנִתין. ּכֵֹהן ְוִנְמָצא ֵלִוי
ן. ָנִתין ְוִנְמָצא ן ְוִנְמָצא ִעיר ּבֶ ַרךְ  ּבֶ ן, ּכְ ַרךְ  ּבֶ  ּכְ
ן ְוִנְמָצא יִתי ְמָנת ַעל. ִעיר ּבֶ ּבֵ ְרָחץ ָקרֹוב ׁשֶ  ַלּמֶ
ּיֵשׁ  ְמָנת ַעל. ָקרֹוב ְוִנְמָצא ָרחֹוק, ָרחֹוק ְוִנְמָצא  ִלי ׁשֶ
ְפָחה ת אוֹ  ׁשִ דֹוָלה ּבַ  ְמָנת ַעל, לוֹ  ְוֵאין אֹוָפה אוֹ  ּגְ
ֵאין ּיֵשׁ  ְמָנת ַעל. לוֹ  ְוֵישׁ  לוֹ  ׁשֶ ה לוֹ  ׁשֶ ָ  ּוָבִנים ִאׁשּ
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ֵאין ְמָנת ַעל, לוֹ  ְוֵאין ָכל. לוֹ  ְוֵישׁ  לוֹ  ׁשֶ  אוֹ , ֵאּלוּ  ּבְ
ָאַמר י: ׁשֶ ׁשִ כֹוס ִלי ִהְתַקּדְ ל ֶזה ּבְ ל ְוִנְמָצא ַיִין ׁשֶ  ׁשֶ
ַבשׁ  ַבשׁ  אוֹ , ּדְ גֹון, ַמִים ְוִנְמָצא ּדְ ָהָיה ּכְ  ְוֹלא ְמֻכֶסה ׁשֶ

יָרה ךְ  ַאַחר ַעד ּבוֹ  ִהּכִ ָכל, ּכָ , ָלֶהם ְוַהּדֹוֶמה ֵאּלוּ  ּבְ
י: ָאְמָרה ֲאִפּלוּ  ִלּבִ שׁ  ָהָיה ּבְ  ֹלא ֲאִפּלוּ  לוֹ  ְלִהְתַקּדֵ
ם ַנאי ִיְתַקּיֵ ת ֵאיָנהּ , ַהּתְ ׁשֶ ָנא ֹלא, ְמֻקּדֶ ָלה ִאם ׁשְ  ִקּבְ
ין ִהיא ּדּוׁשִ ָנא ֹלא, ַהּקִ ִליחַ  ָאְמָרה ׁשְ ָלם ְלׁשָ  ְלַקּבְ

ְתַנאי ה ּבִ ּנָ ִליחַ  ְוׁשִ ָ  ֲאִפּלוּ , ִהְטַעּתוּ  ִהיא ִאם ְוֵכן. ַהׁשּ
י: ָאַמר ִלּבִ הּ  ָהָיה ּבְ ׁשָ י ַעל ַאף ְלַקּדְ ִהְטַעִני ּפִ  ֵאיָנהּ , ׁשֶ

ת ׁשֶ ָנָסהּ  ִאם ֲאָבל. ְמֻקּדֶ סָ : ְוָאַמר ְסָתם ּכְ  ָהִייִתי בּורּכְ
ִהיא ה ְוִהיא, ּכֶֹהֶנת ׁשֶ ה אוֹ , ְלִוּיָ , ּכֶֹהֶנת ְוִהיא ְלִוּיָ

יָרה ה ְוִהיא ֲעׁשִ ה, ֲעִנּיָ יָרה ְוִהיא ֲעִנּיָ  זוֹ  ֲהֵרי, ֲעׁשִ
ת ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

ֲאִני ְמָנת ַעל. כה ְקָרא ָצִריךְ , ִלְקרֹות יֹוֵדעַ  ׁשֶ ּיִ  ׁשֶ
ם ַהּתֹוָרה ְרגּ  אֹוָתהּ  ִויַתְרּגֵ ר ֻאְנְקלֹוס ּוםּתַ  ְוִאם. ַהּגֵ
ֲאִני ְמָנת ַעל: ָלהּ  ָאַמר  יֹוֵדעַ  ִלְהיֹות ָצִריךְ , ָקָרָאה ׁשֶ
ִדְקּדּוק ּוְכתּוִבים ְנִביִאים ּתֹוָרה   :ָיֶפה ּבְ

ֲאִני ְמָנת ַעל. כו נֹות יֹוֵדעַ  ׁשֶ  יֹוֵדעַ  ִלְהיֹות ָצִריךְ , ִלׁשְ
ָנה ׁשְ אֲ  ְמָנת ַעל: ָאַמר ְוִאם. ַהּמִ ָאה ִניׁשֶ ּנָ  ָצִריךְ , ּתַ
ָנה ִלְקרֹות יֹוֵדעַ  ִלְהיֹות ׁשְ א ְוִסְפִרי ְוִסְפָרא ַהּמִ  ְותֹוֶסְפּתָ

ל י ׁשֶ א ַרּבִ   :ִחּיָ

ֲאִני ְמָנת ַעל. כז ְלִמיד ׁשֶ ל, ּתַ ֹוֲאִלין ּכָ ׁשּ ָבר אֹותוֹ  ׁשֶ  ּדָ
ַתְלמּודוֹ  ֶאָחד ִהְלכֹות ַוֲאִפּלוּ , ְואֹוְמרוֹ , ּבְ  ֶהָחג ּבְ
לַ  ּמְ ִדיםׁשֶ ים אֹוָתן ּמְ ַרּבִ ָבִרים ּבָ ים ִמּדְ ּלִ  ֶלָחג ָסמּוךְ  ַהּקַ
ֵדי ְהיוּ  ּכְ ּיִ ל ׁשֶ ִקיִאין ָהָעם ּכָ ֶהם ּבְ   :ּבָ

ֲאִני ְמָנת ַעל. כח ל, ָחָכם ׁשֶ ֹוֲאִלים ּכָ ׁשּ ַבר אֹותוֹ  ׁשֶ  ּדְ
ַהְינוּ , ָחְכָמה ָבר ּדְ לּוי ּדָ ְסָבָרא ַהּתָ ָכל, ּבִ , ָמקֹום ּבְ

  :ְואֹוְמָרהּ 

ֲאִני ְמָנת ַעל. כט ּבֹור ׁשֶ ל, ּגִ ֲחֵבָריו ּכָ  ִמְתָיְרִאים ׁשֶ
ּנוּ  ֵני ִמּמֶ בּוָרתוֹ  ִמּפְ   :ּגְ

ֲאִני ְמָנת ַעל. ל יר ׁשֶ ל, ָעׁשִ ֵני ּכָ ּבְ ִדים ִעירוֹ  ׁשֶ  ְמַכּבְ
ֵני אֹותוֹ  רוֹ  ִמּפְ   :ָעׁשְ

ֲאִני ְמָנת ַעל. לא יק ׁשֶ ע ֲאִפּלוּ , ַצּדִ מּור ָרׁשָ  זוֹ  יֲהרֵ , ּגָ
ת ׁשֶ א, ִמָסֵפק ְמֻקּדֶ ּמָ ׁשּוָבה ִהְרֵהר ׁשֶ ִלּבוֹ  ּתְ   :ּבְ

ֲאִני ְמָנת ַעל. לב ע ׁשֶ יק ֲאִפּלוּ , ָרׁשָ מּור ַצּדִ  זוֹ  ֲהֵרי, ּגָ
ת ׁשֶ א, ִמָסֵפק ְמֻקּדֶ ּמָ ִלּבוֹ  ֱאִליִלים ֲעבֹוַדת ִהְרֵהר ׁשֶ   :ּבְ

ֲאִני ְמָנת ַעל. לג ן ׁשֶ ן ְוִנְמָצא, ִעיר ּבֶ  ּוֶבן ירעִ  ּבֶ
ַרךְ  ֲאִני ְמָנת ַעל. ּכְ ם ׁשֶ ָ ׂשּ ם ְוִנְמָצא, ּבַ ָ ׂשּ . ּוֻבְרְסִקי ּבַ
ִמי ְמָנת ַעל ְ ׁשּ מוֹ  ְוִנְמָצא, יֹוֵסף ׁשֶ ְמעֹון יֹוֵסף ׁשְ . ְוׁשִ
ת זוֹ  ֲהֵרי ׁשֶ ֵאין ְמָנת ַעל: ָלהּ  ָאַמר ִאם ֲאָבל. ְמֻקּדֶ  ׁשֶ
ִמי א ׁשְ מוֹ  ְוִנְמָצא, יֹוֵסף ֶאּלָ ְמעֹוןוְ  יֹוֵסף ׁשְ ֵאיִני. ׁשִ  ׁשֶ
א ן ֶאּלָ ן ְוִנְמָצא, ִעיר ּבֶ ַרךְ  ּוֶבן ִעיר ּבֶ ֵאיִני. ּכְ א ׁשֶ  ֶאּלָ
ם ָ ׂשּ ם ְוִנְמָצא, ּבַ ָ ׂשּ ת ֵאיָנהּ , ּוֻבְרְסִקי ּבַ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

שׁ . לד ה ֶאת ַהְמַקּדֵ ָ ד ּבוֹ  ְוָחַזר ָהִאׁשּ , ִהיא אוֹ  הּוא ִמּיָ
י ַעל ַאף ָחְזרוּ  ּפִ תֹוךְ  ׁשֶ ּבּור ֵדיכְּ  ּבְ  ֲחָזָרַתם ֵאין, ּדִ

לּום ת ִהיא ַוֲהֵרי ּכְ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

שׁ . לה ַנאי ַעל ַהְמַקּדֵ ה ַאַחר ְוָחַזר, ּתְ ּמָ ל ָיִמים ּכַ  ּוִבּטֵ
ַנאי י ַעל ַאף, ַהּתְ לוֹ  ּפִ ּטְ ּבִ ינוֹ  ׁשֶ ּלֹא ְלֵביָנהּ  ּבֵ ְפֵני ׁשֶ  ּבִ
ֵטל, ֵעִדים ַנאי ּבָ ת ִהיא ַוֲהֵרי ַהּתְ ׁשֶ  ְוֵכן. ְסָתם ְמֻקּדֶ
ַנאי ָהָיה ִאם ה ִמן ַהּתְ ָ ָלה ָהִאׁשּ יָנהּ  אֹותוֹ  ּוִבּטְ , ּוֵבינוֹ  ּבֵ

ֵטל ַנאי ּבָ שׁ , ְלִפיָכךְ . ַהּתְ ַנאי ַעל ַהְמַקּדֵ , ְסָתם ּוָבַעל ּתְ
ַנס אוֹ  ט ְצִריָכה זוֹ  ֲהֵרי, ְסָתם ּכָ י ַעל ַאף ּגֵ ּלֹא ּפִ  ׁשֶ

ם ַנאי ִנְתַקּיֵ א, ַהּתְ ּמָ ל ׁשֶ ּטֵ ַנאיהַ  ּבִ ַעל ּתְ ּבָ ׁשֶ  אוֹ  ּכְ
ַנס ּכָ ׁשֶ   :ּכְ

י: ָלהּ  ָאַמר. לו ׁשִ ְפרּוָטה ִלי ִהְתַקּדְ  ְמָנת ַעל זוֹ  ּבִ
ן ֶאּתֵ ךְ  ְוַאַחר, ָמֶנה ִליךְ  ׁשֶ ֵאינוֹ  ָאַמר ּכָ  ְלַקּיֵם רֹוֶצה ׁשֶ
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ָנאוֹ  מוֹ  אֹותוֹ  ּכֹוִפין ֵאין, ְלעֹוָלם ּתְ א, ְלַקּיְ יו ֶאּלָ  ִקּדּוׁשָ
ֵטִלים ט ְצִריָכה יָנהּ ְואֵ  ּבְ ל. ּגֵ ַעל ָמקֹום ּוִמּכָ  ֶנֶפשׁ  ּבַ

ה ֹלא ֶאּנָ ָ ֹלא ִיׂשּ ט ּבְ א, ּגֵ ּמָ ךְ  ַאַחר ׁשֶ רֹוֶצה ֹיאַמר ּכָ  ׁשֶ
ם ַנאי ְלַקּיֵ ִני ַעל ְלַקְלְקָלהּ , ַהּתְ ֵ ֲעַדִין ָאַמר ְוִאם. ַהׁשּ  ׁשֶ
מוֹ  רֹוֶצה ל ְלֹכפוֹ  ְיכֹוִלים ֵאין, ְלַקּיְ ֵנים ּכָ ר ׁשְ  ָעׂשָ
ִדין, ֹחֶדשׁ  ּנֹוְתִנים ְזַמן ּכְ ֵנים, ִלְבתּוָלה ׁשֶ ְ ר ּוִמׁשּ  ָעׂשָ
ֶרת ָעָליו ּכֹוְתִבין ְוֵאיָלךְ  ֹחֶדשׁ   ֵמת ְוִאם. ֶמֶרד ִאּגֶ
ם ֹקֶדם ִקּיֵ ַנאי ׁשֶ ֲעָיא ֹלא ֲחִליָצה ֲאִפּלוּ , ַהּתְ  ְוִאם. ּבָ

ַנאי ִהיא ָמֲחָלה י ַהּתְ ַחּיֵ שׁ  ּבְ ְמרוּ , ַהְמַקּדֵ ּדּושִׁ  ּגָ  יןַהּקִ
ד ִאּלוּ , ִמּיָ מוֹ  ּכְ ּלֹא ֶזה ְוָכל. ִקּיְ ׁשֶ ָנָסהּ  ּכְ  ֲאָבל, ּכְ

ָנָסהּ  ת, ּכְ ׁשֶ ד ְמֻקּדֶ ִמְסָתָמא, ִמּיָ ַעת ּדְ ׁשְ ִניָסָתה ּבִ  ּכְ
ה ַנאי ָמֲחָלה ַלֻחּפָ ב, ַלּתְ ן ְוַחּיָ ָתהּ  ָלהּ  ִלּתֵ ֻתּבָ   :ּכְ

ָהַלךְ  ִמי. לז ם ִלְמִדיַנת ׁשֶ שׁ  ַהּיָ נַ  ַעל ְוִקּדֵ  ִאם: איּתְ
אִתי אן ּבָ ֵנים ַעד ִמּכָ ר ׁשְ ְהֶיה ֹחֶדשׁ  ָעׂשָ ת ּתִ ׁשֶ  ְמֻקּדֶ

ו ָהַלךְ  ְוֹקֶדם, ֵמַעְכׁשָ ֵניֶהם ִנְתַרּצוּ  ׁשֶ ַמן ְלַהֲאִריךְ  ׁשְ , ַהּזְ
ֵנים ְוָעַבר ר ׁשְ א ְוֹלא ֹחֶדשׁ  ָעׂשָ ַמן ֹקֶדם ּוָבא, ּבָ  ַהּזְ

ין ָהֵוי, ָהַאֲחרֹון ָכל, ִקידּוׁשִ ה ּדְ השֶׁ  ַמֲעׂשֶ ֲעׂשָ  ַעל ּנַ
ַנאי ל ָיכֹול ּתְ ַנאי ְלַבּטֵ לוּ  ַוֲאִפּלוּ . ַהּתְ עֹות ִנְתַאּכְ , ַהּמָ
ין ֲהווֹ  ם ְלַמְפֵרעַ  ִקּדּוׁשִ ְתַקּיֵ ּנִ ׁשֶ ַנאי ּכְ ִני ּתְ ֵ   :ַהׁשּ

ין. לח ִקּדּוׁשִ ַנאי, ּבְ הּוא ּתְ גֹון, ְלטֹוָבתוֹ  ׁשֶ  ְמָנת ַעל ּכְ
ֵאין הּ  ׁשֶ ֵאין אוֹ  מּוִמין ּבָ  ָיכֹול, ְנָדִרים ֶליהָ עָ  ׁשֶ

לוֹ  ה ְלטֹוַבת הּוא ִאם ֲאָבל. ְלַבּטְ ָ גֹון, ָהִאׁשּ  ְמָנת ַעל ּכְ
ן ֶאּתֵ ַנאי ְנִהי, זּוז ָמאַתִים ִליךְ  ׁשֶ ַהּתְ ל ָיכֹול ׁשֶ , ְלַבּטֵ
ל ת ֵאיָנהּ  ָמקֹום ִמּכָ ׁשֶ ן ֹלא ִאם ְמֻקּדֶ  ָמאַתִים ָלהּ  ִיּתֵ
  :זּוז

ה ָהאֹוֵמר. לט ָ ת ַאתְּ  ֲהֵרי: ְלִאׁשּ ׁשֶ  חּוץ ִלי ְמֻקּדֶ
לֹוִני לֹוַמר, ִמּפְ ּלֹא ּכְ ָאֵסר ׁשֶ א, ָעָליו ּתֵ ְהֶיה ֶאּלָ ת ּתִ  ֵאׁשֶ

ְפנּוָיה ְוִלְפלֹוִני ָהעֹוָלם ְלָכל ִאישׁ  ת זוֹ  ֲהֵרי, ּכִ ׁשֶ  ְמֻקּדֶ
ת ַאתְּ  ֲהֵרי: ָלהּ  ָאַמר ִאם ֲאָבל. ִמָסֵפק ׁשֶ  ַעל ִלי ְמֻקּדֶ

ְהֶיה ְמָנת ּתִ רֶ  ׁשֶ ת ֶזה ֲהֵרי, ִלְפלֹוִני תֻמּתֶ ׁשֶ  ְוִתְהֶיה ְמֻקּדֶ
ָאר ָעָליו ֲאסּוָרה ׁשְ ֵני, ָהָעם ּכִ ִהְתָנה ִמּפְ ָדָבר ׁשֶ ִאי ּבְ  ׁשֶ
ר מוֹ  ֶאְפׁשָ   :ְלַקּיְ

 לט סימן
 נדרים עליה שאין מנת על האשה את המקדש
' ז ּובוֹ , נמצאו אם ראיה להביא מי ועל, ומומין

  ְסִעיִפים:

ה ֶאת שׁ ַהְמַקדֵּ . א ָ ֵאין ְמָנת ַעל ָהִאׁשּ , ְנָדִרים ָעֶליהָ  ׁשֶ
ה ֶאָחד ָעֶליהָ  ְוִנְמָצא לׁשָ ְ ֶרךְ  ֵאּלוּ  ְנָדִרים ִמׁשּ ּדֶ ֵני ׁשֶ  ּבְ
יד ָאָדם ּלֹא: ֲעֵליֶהם ְלַהְקּפִ ר ּתֹאַכל ׁשֶ ׂשָ ּלֹא אוֹ , ּבָ  ׁשֶ

ה ּתֶ ׁשְ ּלֹא אוֹ , ַיִין ּתִ ט ׁשֶ ֵ ְתַקׁשּ ִמיֵני ּתִ  יָנהּ אֵ , ִצְבעֹוִנים ּבְ
ת ׁשֶ ין ְוהּוא. ְמֻקּדֶ ינוֹ  ִלְנָדִרים ַהּדִ ּבֵ ָהֵוי ְלֵביָנהּ  ׁשֶ  ּדְ
ְכַלל ֶרךְ  ְנָדִרים ּבִ ּדֶ ֵני ׁשֶ יד ָאָדם ּבְ . ֲעֵליֶהם ְלַהְקּפִ
י ַעל ַאף, ֵמֵאּלוּ  חּוץ ֶנֶדר ָעֶליהָ  ִנְמָצא הּוא ּפִ  ׁשֶ
יד: אֹוֵמר תְמֻקדֶּ  זוֹ  ֲהֵרי, ֶזה ַעל ֲאִפּלוּ  ֲאִני ַמְקּפִ . ׁשֶ
ֵאין ְמָנת ַעל: ָלהּ  ָאַמר ְוִאם ל ָעַלִיךְ  ׁשֶ  ֲאִפּלוּ , ֶנֶדר ּכָ

ְדָרה ִנְמָצא ּנָ ּלֹא ׁשֶ ת ֵאיָנהּ , ָחרּוִבין ּתֹאַכל ׁשֶ ׁשֶ . ְמֻקּדֶ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ין ׁשֶ ׁשִ חֹוׁשְ א ׁשֶ ּמָ ֵלךְ  ׁשֶ  ָחָכם ֵאֶצל ּתֵ

יר   ָלהּ  ְוַיּתִ

יָרהּ  ָחָכם ֵאֶצל ָכהְוָהלְ , ְנָדִרים ָעֶליהָ  ָהיוּ . ב , ְוִהּתִ
ת ׁשֶ ה ִהיא ַוֲאִפּלוּ . ְמֻקּדֶ ָ ה. ֲחׁשּוָבה ִאׁשּ ּמֶ  ְדָבִרים ּבַ
יָרהּ , ֲאמּוִרים ִהּתִ ּנֹוְדעוּ  ֹקֶדם ָחָכם ׁשֶ ַעל ׁשֶ  ֲאָבל, ַלּבַ

ַעל נֹוְדעוּ  ִאם יָרהּ  ֹקֶדם ַלּבַ ִהּתִ ד, ׁשֶ לוּ  ִמּיָ ּטְ  ִנְתּבַ
ין ּדּוׁשִ א ִמי ְוֵישׁ . ַהּקִ ִאם, ֹוֵמרׁשֶ ה ִהיא ׁשֶ ָ , ֲחׁשּוָבה ִאׁשּ

ּנֹוְדעוּ  ֹקֶדם ִאם ֲאִפּלוּ  ַעל ׁשֶ יָרהּ  ַלּבַ  ִהיא, ָחָכם ִהּתִ
ת ָסֵפק ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

שׁ . ג ה ֶאת ַהְמַקּדֵ ָ ֵאין ְמָנת ַעל ָהִאׁשּ הּ  ׁשֶ , מּוִמין ּבָ
הּ  ְוִנְמְצאוּ  ים ַהּפֹוְסִלים ַהּמּוִמין ִמן ֶאָחד ּבָ ָנׁשִ  ֵאיָנהּ , ּבְ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן מ הלכות קדושין
  

 

755

  אבן העזר ערוך שולחן

ã 

 יח
 יח

ת ׁשֶ הּ  ִנְמָצא. ְמֻקּדֶ , ַהּמּוִמין ֵמאֹוָתם חּוץ ַאֵחר מּום ּבָ
י ַעל ַאף ָאַמר ּפִ יד: ׁשֶ  ֲהֵרי, ֶזה ַעל ֲאִפּלוּ  ֲאִני ַמְקּפִ
ת זוֹ  ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

ים ַהּפֹוְסִלים ַהּמּוִמין ֵהן ּוַמה. ד ָנׁשִ ל, ּבְ  ַהּמּוִמין ּכָ
ֹכֲהִנים ַהּפֹוְסִלים ָנשִׁ  ּפֹוְסִלים ּבְ  ֲעֵליֶהם ְויֹוֵתר, יםּבְ
ים ָנׁשִ ה ְוֵריחַ , ְוֵזָעה, ַרע ֵריחַ : ּבְ , ָעֶבה ְוקֹול, ַהּפֶ
יהָ  ִסים ְוַדּדֶ ין ְוֶטַפח, ֶטַפח ֵמַחְברֹוֶתיהָ  ּגַ ד ּבֵ , ְלַדד ּדַ

יַכת ֶלב ּוְנׁשִ ה ּכֶ קֹום ְוַנֲעׂשָ ֶקת ַהּמָ ַעל ְוׁשּוָמא, ַצּלֶ  ׁשֶ
ַחת ּדַ יֹוֵתר הְקַטנָּ  ָהְיָתה ֲאִפּלוּ , ַהּפַ י ַעל ְוַאף, ּבְ  ּפִ
ֵאין הּ  ׁשֶ ָער ּבָ ּוָמא ִהיא ְוזוֹ , ׂשֵ ֵתָרה ַהׁשּ ּיְ ה ׁשֶ ָ  ַעל ִאׁשּ

עֹוֶמֶדת ְוהּוא, ַהּכֲֹהִנים ַחת ׁשֶ ה ּתַ ּפָ הּ  ּכִ ֹראׁשָ ּבְ , ׁשֶ
ָעִמים ִאם, ִנְרֵאית ֵאיָנהּ  ּוְפָעִמים ִנְרֵאית ּפְ ִמיד ׁשֶ  ּתָ
יֵּ  ָרָאה ֲהֵרי, ִנְרֵאית ִמיד ְוִאם, סְוִנְתּפַ , ִנְרֵאית ֵאיָנהּ  ּתָ
  :מּום ֵאינוֹ 

שׁ . ה ה ַהְמַקּדֵ ָ  ִמן ֶאָחד ָעֶליהָ  ְוִנְמְצאוּ , ְסָתם ִאׁשּ
ים ַהּפֹוְסִלים ַהּמּוִמין ָנׁשִ  ֶאָחד ָעֶליהָ  ִנְמָצא אוֹ , ּבְ
ָדִרים ֶרךְ  ִמּנְ ּדֶ ֵני ׁשֶ יד ָאָדם ּבְ  זוֹ  ֲהֵרי, ֲעֵליֶהם ְלַהְקּפִ
ת ׁשֶ   :ָסֵפקמִ  ְמֻקּדֶ

הּ . ו ׁשָ ֵאין ְמָנת ַעל ִקּדְ הּ  ׁשֶ הּ  ְוָהיוּ , מּוִמין ּבָ  מּוִמין ּבָ
א רֹוֵפא ֵאֶצל ְוָהְלָכה ת ֵאיָנהּ , אֹוָתהּ  ְוִרּפֵ ׁשֶ  ֲאָבל. ְמֻקּדֶ

ה ִהְתָנה ִאם ָ ֵאין ָהִאׁשּ  מּוִמין ּבוֹ  ְוָהיוּ , מּוִמין ּבוֹ  ׁשֶ
אוֹ  רֹוֵפא ֵאֶצל ְוָהַלךְ  ת זוֹ  ֲהֵרי, ְוִרּפְ ׁשֶ ֵאין, ְמֻקּדֶ  ׁשֶ
ַנאי מּוִמין ָלִאישׁ  ּגְ ָבר ּבְ ּכְ אוּ  ׁשֶ ה, ִנְתַרּפְ ָ  ֵאיָנהּ  ְוָהִאׁשּ

ֶדת   :ֹזאת ַעל ַמְקּפֶ

הּ . ז ׁשָ ּלֹא ְמָנת ַעל ִקּדְ הּ  ִיְהיוּ  ׁשֶ הּ  ְוִנְמְצאוּ , מּוִמין ּבָ  ּבָ
ָאן מּוִמין ת זוֹ  ֲהֵרי, ָהרֹוֵפא ְוִרּפְ ׁשֶ   :ְלַמְפֵרעַ  ְמֻקּדֶ

 מ מןסי

, ודומיו שתלד לאחר כגון, זמן לאחר המקדש דין
  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ 

ה ָהאֹוֵמר. א ָ ת ַאתְּ  ֲהֵרי: ְלִאׁשּ ׁשֶ ְפרּוָטה ִלי ְמֻקּדֶ  זוֹ  ּבִ
ים ְלַאַחר ֹלׁשִ י ַעל ַאף, יֹום ׁשְ לוּ  ּפִ ְתַאּכְ ּנִ עֹות ׁשֶ  ַהּמָ
תֹוךְ  ים ּבְ ֹלׁשִ ת זוֹ  ֲהֵרי, יֹום ׁשְ ׁשֶ ים ַאַחרלְ  ְמֻקּדֶ ֹלׁשִ  ׁשְ
תֹוךְ  ּבוֹ  ָחַזר ְוִאם. יֹום ים ּבְ לׁשִ ְ  ָחְזָרה אוֹ , יֹום ַהׁשּ
ת ֵאיָנהּ , ִהיא ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

א. ב ִני ּבָ הּ  ׁשֵ ׁשָ תֹוךְ  ְוִקּדְ ים ּבְ ֹלׁשִ  זוֹ  ֲהֵרי, יֹום ׁשְ
ת ׁשֶ ִני ְמֻקּדֶ ֵ ָעה ְלִפי, ְלעֹוָלם ַלׁשּ ׁשָ ּבְ הּ  ׁשֶ ׁשָ ּדְ ּקִ ִני ׁשֶ ֵ  ַהׁשּ

ת ְיָתההָ  ֹלא ׁשֶ הּ  ְוָתְפסוּ  ְמֻקּדֶ י ּבָ ִני ִקּדּוׁשֵ ית ׁשֵ  ְוַנֲעׂשֵ
ת ים ּוְלַאַחר, ִאישׁ  ֵאׁשֶ לׁשִ ְ בֹואוּ  יֹום ַהׁשּ ּיָ ׁשֶ י ּכְ  ִקּדּוׁשֵ

ת אֹוָתהּ  ִיְמְצאוּ  ִראׁשֹון  ָהִראׁשֹון ְוִנְמָצא, ִאישׁ  ֵאׁשֶ
ִמי שׁ  ּכְ ּדֵ ּקִ ת ׁשֶ ֵאין ִאישׁ  ֵאׁשֶ ין ׁשֶ הּ  ןּתֹוְפִסי ִקּדּוׁשִ   :ּבָ

ה ָהאֹוֵמר. ג ָ ת ַאתְּ  ֲהֵרי: ְלִאׁשּ ׁשֶ ְפרּוָטה ִלי ְמֻקּדֶ  זוֹ  ּבִ
ו ים ּוְלַאַחר ֵמַעְכׁשָ ֹלׁשִ הּ  ַאֵחר ּוָבא, יֹום ׁשְ ׁשָ תֹוךְ  ְוִקּדְ  ּבְ

ים לׁשִ ְ ת זוֹ  ֲהֵרי, יֹום ַהׁשּ ׁשֶ ֵניֶהם ִמָסֵפק ְמֻקּדֶ . ִלׁשְ
ֵניֶהם, ְלִפיָכךְ  ט נֹוְתִנין ׁשְ ין, ּגֵ תֹוךְ  ּבֵ ים ּבְ לׁשִ ְ  יֹום ַהׁשּ
ים ְלַאַחר ּוֵבין לׁשִ ְ   :יֹום ַהׁשּ

ת ַאתְּ  ֲהֵרי: ָלהּ  ָאַמר. ד ׁשֶ ו ִלי ְמֻקּדֶ  ּוְלַאַחר ֵמַעְכׁשָ
ים ֹלׁשִ ת ַאתְּ  ֲהֵרי: ְוָאַמר ַאֵחר ּוָבא, יֹום ׁשְ ׁשֶ  ִלי ְמֻקּדֶ
ו ִרים ּוְלַאַחר ֵמַעְכׁשָ  יֲהרֵ : ְוָאַמר ֶאָחד ּוָבא, יֹום ֶעׂשְ

ת ַאתְּ  ׁשֶ ו ִלי ְמֻקּדֶ ָרה ּוְלַאַחר ֵמַעְכׁשָ  ֲאִפּלוּ , ָיִמים ֲעׂשָ
ה ַהֵסֶדר ַעל ֵמָאה ֵהם י, ַהּזֶ ם ִקּדּוׁשֵ ּלָ הּ  ּתֹוְפִסין ּכֻ  ּבָ

ט ּוְצִריָכה ל ּגֵ ֵני, ְוֶאָחד ֶאָחד ִמּכָ ִהיא ִמּפְ  ְסֵפק ׁשֶ
ת ׁשֶ ן ְמֻקּדֶ ּלָ   :ִמּכֻ

ה ָהאֹוֵמר. ה ָ ת ַאתְּ  ֲהֵרי: ְלִאׁשּ ׁשֶ ְפרּוָטה ִלי ְמֻקּדֶ  זוֹ  ּבִ
ר ְלַאַחר ּיֵ ֶאְתּגַ ִרי ְלַאַחר, ׁשֶ ּיְ ְתּגַ ּתִ ְחֵרר ְלַאַחר, ׁשֶ ּתַ ֶאׁשְ , ׁשֶ
ְחְרִרי ְלַאַחר ּתַ ׁשְ ּתִ מּות ְלַאַחר, ׁשֶ ּיָ ֲעֵלךְ  ׁשֶ  ְלַאַחר, ּבַ
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מּות ּתָ ת ֵאיָנהּ , ֲאחֹוֵתךְ  ׁשֶ ׁשֶ ֵאינוֹ  ְלִפי, ְמֻקּדֶ  ָיכֹול ׁשֶ
ה הּ ְלקַ  ַעּתָ ׁשָ   :ּדְ

ת ַאתְּ  ֲהֵרי: ִליָבָמה ָהאֹוֵמר. ו ׁשֶ ְפרּוָטה ִלי ְמֻקּדֶ  זוֹ  ּבִ
ֲחֹלץ ְלַאַחר ּיַ ת ָסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ְיָבִמיךְ  ִליךְ  ׁשֶ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

י ַהּנֹוֵתן. ז ּתֵ רּוטֹות ׁשְ ה ּפְ ָ  ַאתְּ  ֲהֵרי: ָלהּ  ְוָאַמר, ְלִאׁשּ
ת ׁשֶ ַאַחת ַהּיֹום ִלי ְמֻקּדֶ ךְ  ְלַאַחר ַחתּוְבאַ , ּבְ ֲאָגְרׁשֵ , ׁשֶ

ת זוֹ  ֲהֵרי ׁשֶ ָגֵרשׁ , ְמֻקּדֶ ּיְ ְהֶיה אֹוָתהּ  ּוְכׁשֶ  ָסֵפק ּתִ
ת ׁשֶ רּוָטה ָנַתן ִאם ֲאָבל. ְמֻקּדֶ ת ּפְ  ְוָאַמר ִאישׁ  ְלֵאׁשֶ

ת ַאתְּ  ֲהֵרי: ָלהּ  ׁשֶ י ְלַאַחר ְמֻקּדֶ ְרׁשִ ְתּגָ ּתִ  ָנַתן ִאם אוֹ , ׁשֶ
רּוָטה ּתוֹ  ּפְ ת ַאתְּ  ֲהֵרי: הּ לָ  ְוָאַמר ְלִאׁשְ ׁשֶ  ִלי ְמֻקּדֶ
ךְ  ְלַאַחר ֲאָגְרׁשֵ לּום ֵאינוֹ , ׁשֶ   :ּכְ

ֵלד ִאם: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. ח ךָ  ּתֵ ּתְ ֵהא ְנֵקָבה ִאׁשְ  ּתְ
ת ׁשֶ לּום ֵאינוֹ , ִלי ְמֻקּדֶ ים ּוְקָצת ם"ּוְלָהַרְמבַּ . ּכְ , ְמָפְרׁשִ

ת ָהְיָתה ִאם ֶרת ֲחֵברוֹ  ֵאׁשֶ ר ְמֻעּבֶ רָהעֻ  ְוֻהּכַ ת, ּבָ  ַהּבַ
ת ׁשֶ הּ  ַלֲחֹזר ְוָצִריךְ , ְמֻקּדֶ ׁשָ  ְלַאַחר ֵמָאִביהָ  ּוְלַקּדְ
ֵלד ּתֵ ֵדי, ׁשֶ ה ּכְ ְכִניֶסּנָ ּיַ ין ׁשֶ ִקּדּוׁשִ ֵאין ּבְ ֶהם ׁשֶ   :ּדִֹפי ּבָ

 מא סימן
 בהם והיו נשים הרבה או, אחיות שתי המקדש דין

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ . נכריות

שׁ . א ה םָאדָ  ְמַקּדֵ ּמָ ים ּכַ ֶאָחד ָנׁשִ ְהֶיה ְוהּוא, ּכְ ּיִ ֵוה ׁשֶ  ׁשְ
רּוָטה ל ֵמֶהן ַאַחת ִויכֹוָלה. ְוַאַחת ַאַחת ְלָכל ּפְ  ְלַקּבֵ

ין ּדּוׁשִ ִביל ַהּקִ ׁשְ ן ּבִ ּלָ ן, ּכֻ   :ְלַדְעּתָ

שׁ . ב י ַהְמַקּדֵ ּתֵ ים ׁשְ ַאַחת ָנׁשִ ָאסּור, ּכְ א ׁשֶ ָ יֶהן ִלׂשּ ּתֵ  ׁשְ
ּום ׁשֹות יָנןאֵ , ֶעְרָוה ִמׁשּ יַצד. ְמֻקּדָ גֹון, ּכֵ שׁ  ּכְ ּדֵ ּקִ  ׁשֶ
ה ָ הּ  ִאׁשּ י אוֹ , ּוִבּתָ ּתֵ ַאַחת ֲאָחיֹות ׁשְ ָאַמר, ּכְ  ֲהֵרי: ׁשֶ

יֶכן ּתֵ ׁשֹות ׁשְ ׁשֹות ֵאיָנן, ִלי ְמֻקּדָ  ַאַחת ׁשּום ְוֵאין ְמֻקּדָ
ט ְצִריָכה ֵמֶהן שׁ  ֹלא ְוִאם. ּגֵ א ִקּדֵ  ְוֹלא, ַאַחת ֶאּלָ
ַרשׁ  גֹון ,ֵאיזוֹ  ּפֵ ָאַמר ּכְ נֹוֶתיךָ  ַאַחת: ְלָאב ׁשֶ  ִמּבְ

ת ׁשֶ ל, ִלי ְמֻקּדֶ ין ָהָאב ְוִקּבֵ ּדּוׁשִ ִים ִאם אוֹ , ַהּקִ ּתַ  אוֹ  ׁשְ
לשׁ  ָתה ֲאָחיֹות ׁשָ ִליחַ  ֵמֶהן ַאַחת ָעׂשְ הּ  ׁשָ ל ַלֲחֶבְרּתָ  ְלַקּבֵ

יהָ  ָיָדהּ  ְוָנַתן, ִקּדּוׁשֶ ן ַאַחת: ָלהּ  ְוָאַמר, ּבְ ת ִמּכֵ ׁשֶ  ְמֻקּדֶ
ן, ִלי ּלָ ט ְצִריכֹות ּכֻ ּנוּ  ּגֵ  ׁשּום ַעל ָלבֹוא ְוָאסּור, ִמּמֶ

א, ֵמֶהן ַאַחת ּמָ ּתוֹ  ֲאחֹות ִהיא ׁשֶ   :ִאׁשְ

שׁ . ג ים ִקּדֵ ַאַחת ַרּבֹות ָנׁשִ ֶהן ְוָהיוּ , ּכְ י ּבָ ּתֵ  ֲאָחיֹות ׁשְ
ה ָ הּ  ִאׁשּ ן ָהְראּוָיה: ָאַמר ִאם, ּוִבּתָ ת ְלִביָאה ִמּכֶ ׁשֶ  ְמֻקּדֶ
ן ֵריהֲ , ִלי ּלָ ׁשֹות ּכֻ י חּוץ לוֹ  ְמֻקּדָ ּתֵ ְ  אוֹ  ֲאָחיֹות ִמׁשּ

ה ָ הּ  ִאׁשּ ֶהן ְוַכּיֹוֵצא ּוִבּתָ ֶכן: ָאַמר ְוִאם. ּבָ ּלְ ׁשֹות ּכֻ  ְמֻקּדָ
ׁשֹות ָנְכִרּיֹות, ִלי ׁשֹות ֵאין ַוֲאָחיֹות ְמֻקּדָ  ְוֵישׁ . ְמֻקּדָ

ַאף אֹוְמִרים ׁשֹות ֵאיָנן ָנְכִרּיֹות ׁשֶ  ָנְכִרּיֹות ךְ ִהְלכָּ , ְמֻקּדָ
ׁשֹות ֶכן ַאַחת: ָאַמר ְוִאם. ִמָסֵפק ְמֻקּדָ ּלְ ת ִמּכֻ ׁשֶ  ְמֻקּדֶ

ן, ִלי ּלָ ין, ּכֻ ין ָנְכִרּיֹות ּבֵ ׁשֹות, ֲאָחיֹות ּבֵ   :ִמָסֵפק ְמֻקּדָ

תֹוךְ  ָהְיָתה ִאם. ד ים ּבְ ׁשִ שׁ  ַהּנָ ּדֵ ּקִ ְפָחה ׁשֶ , ּכּוִתית אוֹ  ׁשִ
ִהיא אוֹ  גוֹ  ָעָליו ֶעְרָוה ׁשֶ ת ןּכְ ּתוֹ  אוֹ  ִאישׁ  ֵאׁשֶ  אוֹ  ּבִ

ֶהן ְוַכּיֹוֵצא ֲאחֹותוֹ  ן ָהְראּוָיה: ְוָאַמר, ּבָ  ְלִביָאה ִמּכֶ
ת ׁשֶ ָאר, ִלי ְמֻקּדֶ ים ׁשְ ׁשֹות ָנׁשִ ֶכן: ָאַמר ְוִאם. ְמֻקּדָ ּלְ  ּכֻ
ׁשֹות ָאר, ִלי ְמֻקּדָ ים ׁשְ ׁשֹות ָנׁשִ   :ִמָסֵפק ְמֻקּדָ

 מב סימן
, עדים שני ובפני אשהה לרצון אלא מקדשין אין

  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ 

ה ֵאין. א ָ ת ָהִאׁשּ ׁשֶ א ִמְתַקּדֶ שׁ . ִלְרצֹוָנהּ  ֶאּלָ  ְוַהְמַקּדֵ
ה ָ ַעל ִאׁשּ ְרָחהּ  ּבְ ת ֵאיָנהּ , ּכָ ׁשֶ  ָהִאישׁ  ֲאָבל. ְמֻקּדֶ

ֲאָנסּוהוּ  שׁ  ַעד ׁשֶ ּדֵ ּקִ ַעל ׁשֶ ְרחוֹ  ּבְ ת זוֹ  ֲהֵרי, ּכָ ׁשֶ , ְמֻקּדֶ
ֵאיָנהּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ת ׁשֶ ׁשֶ ךְ , ְמֻקּדֶ   :ָסֵפק ֵלהּ  ֲהָוה ִהְלּכָ

שׁ . ב ּלֹא ַהְמַקּדֵ ֵעִדים ׁשֶ ֵעד ַוֲאִפּלוּ , ּבְ  ֵאיָנם, ֶאָחד ּבְ
ין ֵניֶהם ַוֲאִפּלוּ . ִקּדּוׁשִ ָבר מֹוִדים ׁשְ ּדָ הּ  ַוֲאִפּלוּ . ּבַ ׁשָ  ִקּדְ
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ְפֵני ךְ  ְוַאַחר ֶאָחד ֵעד ּבִ הּ  ּכָ ׁשָ ְפֵני ִקּדְ  ֶזה, ֵחראַ  ֵעד ּבִ
ּלֹא ְפֵני ׁשֶ ת ֵאיָנהּ , ֶזה ּבִ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

ְראוּ  ָצִריךְ . ג ּיִ שׁ  ׁשֶ ת ַהְמַקּדֵ ׁשֶ ְתַקּדֶ , ָהֵעִדים ֶאת ְוַהּמִ
ַנִים אֹוָתם ָראוּ  ִאם ֲאָבל  רֹוִאים ְוֵהם ֵמַהַחּלֹון ׁשְ

ּנוּ  ְצִריָכה ֵאיָנהּ , ָלהּ  אוֹ  לוֹ  ִנְרִאים ְוֵאיָנם ט ִמּמֶ   :ּגֵ

ְפֵני שׁ ִקדֵּ . ד ם: ָאַמר ֹלא ֲאִפּלוּ , ֵעִדים ּבִ , ֵעִדים ַאּתֶ
ת ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

שׁ . ה ְפסּוֵלי ַהְמַקּדֵ אֹוָרְיָתא ֵעדּות ּבִ ין ֵאיָנן, ּדְ . ִקּדּוׁשִ
ְפסּוֵלי ֲאָבל ָנן ֵעדּות ּבִ ַרּבָ ֵעִדים אוֹ , ּדְ ֵהם ּבְ  ָסֵפק ׁשֶ

סּוֵלי שׁ ּוְמקַ  חֹוֵזר ִלְכֹנס רֹוֶצה ִאם, ּתֹוָרה ּפְ ֵעִדים ּדֵ  ּבְ
ִרים ׁשֵ ט ְצִריָכה, ִלְכֹנס ָרָצה ֹלא ְוִאם. ּכְ . ִמָסֵפק ּגֵ
ְפָרה ַוֲאִפּלוּ  ה ּכָ ָ ִני ֹלא: ְואֹוֶמֶרת ָהִאׁשּ ּתַ ׁשְ  ּכֹוִפין, ִקּדַ
ן אֹותוֹ  ט ִלּתֵ ין ְוֵכן. ּגֵ ל ּדִ י ּכָ  ָרָצה ִאם, ָסֵפק ִקּדּוׁשֵ
שׁ  חֹוֵזר ִלְכֹנס אי ּוְמַקּדֵ  ִלְכֹנס ָרָצה אלֹ  ְוִאם, ַוּדַ
ט ְצִריָכה ּנוּ  ּגֵ הּ  ַאֵחר ָעַמד ְוִאם, ִמָסֵפק ִמּמֶ ׁשָ , ְוִקּדְ

ת זוֹ  ֲהֵרי ׁשֶ ִני ְמֻקּדֶ ֵ ט ּוְצִריָכה, ִמָסֵפק ַלׁשּ ֵניֶהם ּגֵ ְ , ִמׁשּ
א ִראׁשֹון ְמָגֵרשׁ  אוֹ  ִני ְונֹוׂשֵ  ְוִלְכֹנס ְלָגֵרשׁ  ֲאָבל. ׁשֵ

  :ֹלא, ִראׁשֹון

 מג סימן
 ּובוֹ , הגדילו אם וקטנה קטן ודיני, לקטן קדושין אין

  ְסִעיִפים:' ב

שׁ  ָקָטן. א ּדֵ ּקִ א אוֹ  ׁשֶ לּום ֵאינוֹ , ָנׂשָ ֹלא, ּכְ נוּ  ּדְ ּקְ  ּתִ
ָנן ּוִאין ַרּבָ יאוֹ  ְוָאסּור. ְלָקָטן ִנׂשּ ִ ה ְלַהׂשּ ָ עֹודוֹ  ִאׁשּ  ּבְ
ַלח ַוֲאִפּלוּ . ָקָטן יל ִסְבלֹונֹות ׁשָ ִהְגּדִ ֶ , לּוםכְּ  ֵאינוֹ , ִמׁשּ
ָלא יָנן ּדְ א ַחְיׁשִ ּמָ ַלח ׁשֶ ם ׁשָ ין ְלׁשֵ  ֵישׁ  ִאם ֲאָבל. ִקּדּוׁשִ
ְתַיֵחד ֵעִדים ּנִ הּ  ׁשֶ יל ִעּמָ ִהְגּדִ ֶ ט ְצִריָכה, ִמׁשּ ּום, ּגֵ  ִמׁשּ

ִמְסָתָמא ַעל ּדְ ם ּבָ ין ְלׁשֵ ָמהּ  ְוִאם. ִקּדּוׁשִ יל ִקּיְ ִהְגּדִ ֶ , ִמׁשּ

ָתהּ  ֻתּבָ ֶמת ּכְ ה ָלהּ  ִלְכּתֹב ָצִריךְ  ְוֵאין ַקּיֶ ֻתּבָ . ַאֶחֶרת ּכְ
  :ָלהּ  ֵאין ּתֹוֶסֶפת ֲאָבל, ּוָמאַתִים ָמֶנה ְוַדְוָקא

שׁ . ב ה ֶאת ַהְמַקּדֵ ַטּנָ ה אוֹ , ַהְיתֹוָמה ַהּקְ ְצָתה ְקַטּנָ ּיָ  ׁשֶ
יֶניהָ  ְוָכל ְמָמֶאֶנת ֵאיָמַתי, ָאִביהָ  ֵמְרׁשּות ֵאר ּדִ  ִיְתּבָ
ִסיָמן   :ה"קנ ּבְ

 מד סימן
 ּובוֹ , לאוין וחיבי עריות, וקטן שוטה חרש שיקדו

  ְסִעיִפים: ב"י

ת ֵחֵרשׁ . א ֵני ֵאיָנם ְוֵחֶרׁשֶ ין ּבְ ין, ַהּתֹוָרה ִמן ִקּדּוׁשִ  ּבֵ
אוּ  ּיֹוֵצא ָנׂשְ ֶהן ּכַ ין ּבָ א ֵחֵרשׁ  ּבֵ ׂשָ ּנָ ַחת ׁשֶ ּקַ ין ּפִ ת ּבֵ  ֵחֶרׁשֶ

את ֵ ׂשּ ּנִ חַ  ׁשֶ נוּ  ֲחָכִמים ֲאָבל. ְלִפּקֵ ּקְ ּוִאין ֶהםלָ  ּתִ . ִנׂשּ
א ִאם, ְלִפיָכךְ  חַ  ּבָ ּקֵ שׁ  ּפִ ת ְוִקּדֵ ַחת ֵחֵרשׁ  ֵאׁשֶ ּקַ , ַהּפִ

ת זוֹ  ֲהֵרי ׁשֶ ִני ְמֻקּדֶ ֵ ין ַלׁשּ מּוִרים ִקּדּוׁשִ ט ְונֹוֵתן, ּגְ  ּגֵ
ֶרת ְוִהיא   :ַהֵחֵרשׁ  ְלַבֲעָלהּ  ֻמּתֶ

ין ָלֶהם ֵאין ְוׁשֹוִטית ׁשֹוֶטה. ב ְבֵרי ֹלא ִקּדּוׁשִ  ָרהּתוֹ  ִמּדִ
ְבֵרי ְוֹלא ָנא ֹלא, סֹוְפִרים ִמּדִ ּיֹוֵצא ִעם ׁשְ ֶהם ּכַ  ֹלא ּבָ
ָנא ְקִחים ִעם ׁשְ   :ּפִ

ּכֹור. ג שׁ  ׁשִ ּדֵ ּקִ יו, ׁשֶ ין ִקּדּוׁשָ ר ֲאִפּלוּ  ִקּדּוׁשִ ּכֵ ּתַ  ִנׁשְ
ה יעַ  ְוִאם. ַהְרּבֵ ְכרּותוֹ  ִהּגִ ל ְלׁשִ יו ֵאין, לֹוט ׁשֶ  ִקּדּוׁשָ

ין ָדָבר ִביןּוִמְתַישְּׁ . ִקּדּוׁשִ   :ֶזה ּבְ

שׁ  ָסִריס. ד ּדֵ ּקִ ין, ׁשֶ ה ְסִריס ּבֵ ין ַחּמָ  ְוֵכן, ָאָדם ְסִריס ּבֵ
ה ַאְילֹוִנית ׁשָ ְתַקּדְ ּנִ ין ָהֵוי, ׁשֶ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ִקּדּוׁשִ

ַאְילֹוִנית ִאית ׁשֶ ת ֵאיָנהּ  ַוּדָ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

רֹוִגינֹוס ֻטְמטּום. ה ׁשוּ  ְוַאְנּדְ ִקּדְ ם וֹ א, ׁשֶ ׁשָ ּדְ ּקִ , ִאישׁ  ׁשֶ
יֶהם ט ּוְצִריִכין ָסֵפק ִקּדּוׁשֵ   :ִמָסֵפק ּגֵ
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 יח
 יח

שׁ . ו ל ַאַחת ַהְמַקּדֵ ה ֹלא ָהֲעָריֹות ִמּכָ לּום ָעׂשָ ֵאין, ּכְ  ׁשֶ
ין ֶהן ּתֹוְפִסין ִקּדּוׁשִ ה חּוץ. ּבָ ּדָ שׁ , ֵמַהּנִ ַהְמַקּדֵ ה ׁשֶ  ִנּדָ
ת ׁשֶ ין ְמֻקּדֶ מּוִרים ִקּדּוׁשִ ן ַלֲעׂשֹות אּוירָ  ְוֵאין, ּגְ   :ּכֵ

שׁ . ז ִנּיֹות ַאַחת ַהְמַקּדֵ ְ  אוֹ  ָלאִוין ֵמִאסּוֵרי אוֹ  ֵמַהׁשּ
ה ֵמִאסּוֵרי ת זוֹ  ֲהֵרי, ֲעׂשֵ ׁשֶ ין ְמֻקּדֶ מּוִרים ִקּדּוׁשִ  חּוץ, ּגְ
ה ִמיָבָמה ׁשָ ְתַקּדְ ּנִ ֵאיָנהּ , ְלָזר ׁשֶ ת ׁשֶ ׁשֶ א ְמֻקּדֶ  ֶאּלָ
  :ִמָסֵפק

שׁ . ח ְפָחה אוֹ  ּגֹוָיה ַהְמַקּדֵ לּום ֵאינוֹ  ׁשִ ֵאיָנן, ּכְ ֵני ׁשֶ  ּבְ
ין ׁשוּ  ְוֶעֶבד ּגֹוי ְוֵכן. ִקּדּוׁשִ ִקּדְ ְרֵאִלית ׁשֶ  ֵאינוֹ , ִיׂשְ
לּום   :ּכְ

ָרֵאל. ט שׁ  מּוָמר ִיׂשְ ּדֵ ּקִ יו, ׁשֶ ין ִקּדּוׁשָ מּוִרים ִקּדּוׁשִ . ּגְ
ּנוּ  ּוְצִריָכה ט ִמּמֶ הֹוִליד ַזְרעוֹ  ַוֲאִפּלוּ . ּגֵ ֵהִמירמִ  ׁשֶ , ׁשֶ

שׁ  ִאם ְרֵאִלית ֶזַרע אֹותוֹ  ִקּדֵ יו, ִיׂשְ ין ִקּדּוׁשָ . ִקּדּוׁשִ
הֹוִלידוֹ  ְוַדְוָקא ְרֵאִלית ׁשֶ ׂשְ  ִאם ֲאָבל. ֻמֶמֶרת ֲאִפּלוּ , ִמּיִ
ינוֹ , ַהּגֹוָיה ִמן הֹוִלידוֹ  גֹוי ּדִ  ַהּמֹוִליד ָהָיה ֲאִפּלוּ , ּכְ
ָרֵאל ֵאינוֹ  ִיׂשְ   :מּוָמר ׁשֶ

שׁ  ּכּוִתי. י ּדֵ ּקִ ּנוּ  ְצִריָכה, ׁשֶ ט ִמּמֶ   :ּגֵ

ֶחְציוֹ  ִמי. יא ן ְוֶחְציוֹ  ֶעֶבד ׁשֶ שׁ  חֹוִרין ּבֶ ּדֵ ּקִ  ׁשֶ
ְרֵאִלית ת ָסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ִיׂשְ ׁשֶ   :ְמֻקּדֶ

שׁ . יב ֶחְצָיהּ  ִמי ַהְמַקּדֵ ְפָחה ׁשֶ ת ְוֶחְצָיהּ  ׁשִ , חֹוִרין ּבַ
ט ְצִריָכה ּלֹא ַעד ְוִאם. ּגֵ ט ָלהּ  ָנַתן ׁשֶ ְחְרָרה, ּגֵ ּתַ , ִנׁשְ
ךְ  ְוַאַחר הּ  ּכָ ׁשָ ת, ַאֵחר ִקּדְ ׁשֶ ֵניֶהם ְמֻקּדֶ  ּוְצִריָכה, ִלׁשְ
ט ֵניֶהם ּגֵ ְ א ִראׁשֹון ְמָגֵרשׁ  אוֹ , ִמׁשּ ִני ְונֹוׂשֵ  ְוִאם. ׁשֵ
ל ָאִחיו, ֵמתוּ  ל ְוָאִחיו, חֹוֵלץ ֶאָחד ׁשֶ ִני ׁשֶ  אוֹ  ׁשֵ
ם אוֹ  חֹוֵלץ   :ְמַיּבֵ

 מה סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ולכתבה לסבלונות ןשחוששי

ֲהגוּ  ָמקֹום. א ּנָ ֹלחַ  ׁשֶ  ַאַחר ָלֲארּוָסה ִסְבלֹונֹות ִלׁשְ
ְתָאֵרס ּתִ ָראוּ  ֵעִדים ּוָבאוּ , ׁשֶ , ָלהּ  הּוְבלוּ  ִסְבלֹונֹות ׁשֶ
ין ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ ה ׁשֶ ׁשָ ט ּוְצִריָכה ִנְתַקּדְ  ַעל ַאף, ִמָסֵפק ּגֵ

י ֹרב ּפִ י ׁשֶ ִחין ֵאין ָהִעיר ַאְנׁשֵ ּלְ א ִסְבלֹונֹות ְמׁשַ  ֶאּלָ
ין ֹקֶדם ּדּוׁשִ ֲהגוּ  ּוָמקֹום,. ַהּקִ ּנָ ם ׁשֶ ּלָ ֹלחַ  ּכֻ  ִסְבלֹונֹות ִלׁשְ

ה ְתִחּלָ ךְ  ְוַאַחר, ּבִ ים ּכָ ׁשִ  ֵאין, ִסְבלֹונֹות ְוָראוּ , ְמַקּדְ
ין ׁשִ ַרשׁ  י"ְוַרשִׁ . ָלהּ  חֹוׁשְ שׁ  ּפֵ ֲחׁשַ  הּוא ַהִסְבלֹונֹות ׁשֶ

מָּ  נוּ  ַעְצָמם ֵהם אׁשֶ ין ִנּתְ   :ְלִקּדּוׁשִ

ָנא. ב ָכל ָנֲהגוּ , ָהִאּדָ ָרֵאל ֶאֶרץ ַמְלכּות ּבְ  ּוִמְצַרִים ִיׂשְ
ּלֹא ְותֹוַגְרָמה  זּוָלִתי, ְלִסְבלֹונֹות ָלחּושׁ  ׁשֶ

קֹוְנְסַטְנִטיָנא ין ּבְ ׁשִ חֹוׁשְ   :ָלֶהם ׁשֶ

ין. ג ׁשִ ה חֹוׁשְ ִאם, ִלְכֻתּבָ ַתב ׁשֶ ה ָלהּ  ּכָ ֻתּבָ  ַעל ַאף, ּכְ
י ּלֹא ּפִ יע ׁשֶ ֶרךְ  ִאם, ְלָיָדהּ  ִהּגִ י ִמְקָצת ּדֶ  ָהִעיר ַאְנׁשֵ

ין ׁשִ ַקּדְ ּמְ ךְ  ְוַאַחר ׁשֶ ה ּכֹוְתִבים ּכָ ֻתּבָ ין, ּכְ ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ  ׁשֶ
ה ׁשָ י ַעל ַאף, ִנְתַקּדְ ֵאין ּפִ ם ׁשֶ  ְוֵאין, ָמצּוי סֹוֵפר ׁשָ
א אֹוְמִרים ּמָ ןִנְזדַּ  ַהסֹוֵפר ׁשֶ ֶרךְ  ְוִאם. ְוָכַתב לוֹ  ּמֵ ל ּדֶ  ּכָ
י ּכֹוְתִבין ָהִעיר ַאְנׁשֵ ה ׁשֶ ֻתּבָ ין ֹקֶדם ַהּכְ ּדּוׁשִ  ֵאין, ַהּקִ

ין ׁשִ ין חֹוׁשְ   :ְלִקּדּוׁשִ

 מו סימן
' ח ּובוֹ , הקול מבטלין ואם, בקדושין קלא דיני

  ְסִעיִפים:

נּוָיה. א ָצא ּפְ ּיָ שָׁ  קֹול ָעֶליהָ  ׁשֶ ְתַקּדְ ּנִ  ִלְפלֹוִני ַהּיֹום הׁשֶ
ִעיר ין, זוֹ  ּבְ ׁשִ ת ָסֵפק ִהיא ַוֲהֵרי ָלהּ  חֹוׁשְ ׁשֶ  ַאף, ְמֻקּדֶ
י ַעל ֵאין ּפִ ם ׁשֶ רּוָרה ְרָאָיה ׁשָ ּלֹא קֹול ְוָכל. ּבְ  ׁשֶ

ֵבית ֻהְחַזק ין ּבְ ין ֵאין, ּדִ ׁשִ  ַהּקֹול הּוא ְוֵכיַצד. לוֹ  חֹוׁשְ
ֻתְחַזק ִהיא ּבוֹ  זוֹ  ׁשֶ ת ׁשֶ ׁשֶ אוּ  גֹוןכְּ , ְמֻקּדֶ ּבָ ֵני ׁשֶ  ׁשְ
ָראוּ  ְוֵהִעידוּ  רֹות ׁשֶ עֹות ּוִמּטֹות, ּדֹוְלקֹות ַהּנֵ  ּוְבֵני, ֻמּצָ
ים, ְויֹוְצִאים ִנְכָנִסים ָאָדם ֵמחֹות ְוָנׁשִ : ְואֹוְמרֹות ָלהּ  ׂשְ
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ה ׁשָ לֹוִנית ִנְתַקּדְ ְמעוּ  ִאם ֲאָבל]. ַהיֹום[ ּפְ  אֹוָתן ׁשָ
לֹוִנית: אֹוְמרֹות ְתַקדֵּ  ּפְ ין ֵאין, ַהּיֹום שׁ ּתִ ׁשִ , ָלהּ  חֹוׁשְ

א ּמָ נוּ  ׁשֶ ּמְ שׁ  ִנְזּדַ ה ְוֹלא ְלַקּדֵ ׁשָ   :ִנְתַקּדְ

אוּ  ִאם ְוֵכן. ב ַנִים ּבָ מוֹ  ָרִאינוּ : ְוָאְמרוּ  ׁשְ ְמַחת ּכְ  ׂשִ
ַמְענוּ , ֵארּוִסין ַמְענוּ , ֲהָבָרה ְוׁשָ לֹוִני ְוׁשָ ַמע ִמּפְ ָ ׁשּ ֶ  ׁשּ
לֹוִני ה ִמּפְ ׁשָ ְתַקּדְ ּנִ לֹוִנית ׁשֶ ְפֵני ּפְ לֹוִני ּבִ  ּוְפלֹוִני ּפְ
 ֶזה ֲהֵרי, ֵמתוּ  אוֹ  ַאֶחֶרת ִלְמִדיָנה ָהֵעִדים ָלֶהם ְוָהְלכוּ 
ֲחִזיק קֹול ּמַ ת אֹוָתהּ  ׁשֶ ׁשֶ   . }}:ְמֻקּדֶ

ה. ג ּמֶ ּלֹא, ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ ם ָהָיה ׁשֶ . ֲאַמְתָלָאה ׁשָ
ם ָהָיה ִאם ֲאָבל מְ , ֲאַמְתָלָאה ׁשָ  ָהֲאַמְתָלָאה עוּ ְוׁשָ

ְמעוּ  ָ ׁשּ ׁשֶ ה ּכְ ׁשָ ְתַקּדְ ּנִ ת ֻהְחְזָקה ֹלא, ׁשֶ ׁשֶ יַצד. ְמֻקּדֶ  ּכֵ
לֹוִנית, ָהֲאַמְתָלָאה ִהיא ה ּפְ ׁשָ ַנאי ַעל ִנְתַקּדְ  אוֹ  ּתְ

י גֹון, ָסֵפק ִקּדּוׁשֵ אֹוְמִרים ּכְ ַרק ׁשֶ ּזָ ין ָלהּ  ׁשֶ  ָסֵפק ִקּדּוׁשִ
ק ֵישׁ  םאִ  אוֹ , ָלהּ  ָקרֹוב ָסֵפק לוֹ  ָקרֹוב ּפֵ  ִאם ְלִהְסּתַ
ין ֵישׁ  ּדּוׁשִ ּקִ ֵוה ּבַ רּוָטה ׁשְ ָהָיה אוֹ , ּפְ  ֹלא, ָקָטן ׁשֶ

א, ֻהְחְזָקה ָבֶריהָ  ַעל ְוסֹוְמִכים אֹוָתהּ  ׁשֹוֲאִלין ֶאּלָ , ּדְ
ם ְוֵאין הֹוִאיל רּוָרה ְרָאָיה ׁשָ   :ָחָזק קֹול ְוֹלא ּבְ

ה קֹול ָעֶליהָ  ָיָצא. ד ׁשָ ְתַקּדְ ּנִ  ָיִמים ּוְלַאַחר, לֹוִניִלפְ  ׁשֶ
ָבִרים ִנְרִאים ִאם, ֲאַמְתָלָאה: ָאְמרוּ  ין ְלֵבית ַהּדְ  ּדִ
הּוא ן ׁשֶ  ֻהְחְזָקה ְוֹלא ָהֲאַמְתָלָאה ַעל סֹוְמִכין, ּכֵ

ת ׁשֶ ַמַעת ְוֹלא הֹוִאיל, ָלאו ְוִאם. ְמֻקּדֶ  ָהֲאַמְתָלָאה ִנׁשְ
ֵעת ְמעוּ  ּבְ ׁשְ ּנִ ין ׁשֶ ּדּוׁשִ יןחֹושְׁ  ֵאין, ַהּקִ   :ַלֲאַמְתָלָאה ׁשִ

ִהיא קֹול ָעֶליהָ  ָיָצא. ה ת ׁשֶ ׁשֶ  ַאֵחר ּוָבא, ִלְפלֹוִני ְמֻקּדֶ
הּ  ׁשָ ָפֵנינוּ  ְוִקּדְ י ַעל ּבֹוְדִקין, ּבְ ֵהם ִראׁשֹון ִקּדּוׁשֵ  ׁשֶ
ּקֹול אוּ  ִאם, ּבַ רּוִרים ֵעִדים ּבָ ְרָאָיה ּבְ רּוָרה ּבִ ִהיא ּבְ  ׁשֶ

ת ׁשֶ י ֵאין, ָלִראׁשֹון ְמֻקּדֶ ִני ִקּדּוׁשֵ לּום ׁשֵ , ָלאו ְוִאם. ּכְ
יו ִראׁשֹון ְמָגֵרשׁ  ּדּוׁשָ ּקִ קֹול ׁשֶ א, ּבְ ִני ְונֹוׂשֵ יו ׁשֵ ּדּוׁשָ ּקִ  ׁשֶ
אי ַרשׁ  ְוִאם. ַוּדַ ִני ּגֵ ֵ א, ִראׁשֹון ִיְכֹנס ֹלא, ַהׁשּ ּמָ  ׁשֶ

תוֹ  ֶהֱחִזיר: ֹיאְמרוּ  רּוׁשָ ְתָאְרָסה ַאַחר ָהֵארּוִסין ִמן ּגְ ּנִ  ׁשֶ

ָנָסהּ  ְוִאם. ְלַאֵחר ִני ּכְ ַרשׁ  ֹקֶדם ׁשֵ ּגֵ  זוֹ  ֲהֵרי, ִראׁשֹון ׁשֶ
ַרשׁ  ְלַאַחר ַאף, עֹוָלִמית ָעָליו ֲאסּוָרה ּגֵ   :ִראׁשֹון ׁשֶ

ִהיא קֹול ָעֶליהָ  ָיָצא. ו ת ׁשֶ ׁשֶ  קֹול ְוָיָצא, ִלְפלֹוִני ְמֻקּדֶ
מֹותוֹ  ַאֵחר ִהיא ּכְ ת ׁשֶ ׁשֶ  ְמָגֵרשׁ  ֶאָחד, ְלַאֵחר ְמֻקּדֶ
ין, ּכֹוֵנס ָחדְואֶ    :ַאֲחרֹון ּוֵבין ִראׁשֹון ּבֵ

ה קֹול ָעֶליהָ  ָיָצא. ז ׁשָ ְתַקּדְ ּנִ הּ  ִלְפלֹוִני ׁשֶ  ֵאין, ְוֵגְרׁשָ
ין ׁשִ ּום ְלָאְסָרהּ  חֹוׁשְ ין ִמׁשּ ּדּוׁשִ  ְלֹכֵהן ַוֲאסּוָרה, ַהּקִ
ּום ין קֹול ִמׁשּ רּוׁשִ   :ַהּגֵ

ּוִאין ַאַחר ַהּיֹוֵצא קֹול. ח ׂשּ  ַאַחר ֲאִפּלוּ  אוֹ , ַהּנִ
ה לֹוַמר, ֵארּוִסין ׁשָ ְתַקּדְ ּנִ ה ְלַאֵחר ׁשֶ ִחּלָ ין ֵאין, ּתְ ׁשִ  חֹוׁשְ

  :לוֹ 

 מז סימן
 היא או. בקדושין זה את זה המכחישין עדים

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , וחזרה, נתקדשתי: אומרת

ַנִים. א ה ָרִאינוּ : אֹוְמִרים ׁשְ ׁשָ ְתַקּדְ ּנִ ַנִים, ׁשֶ  ּוׁשְ
ה ָרִאינוּ  ֹלא: אֹוְמִרים ׁשָ ְתַקּדְ ּנִ ת זוֹ  ֲהֵרי, ׁשֶ ׁשֶ , ְמֻקּדֶ
ם ֲאִפּלוּ  ּלָ ִרים ּכֻ הּ  ּדָ ָחֵצר ִעּמָ  ֵאינוֹ  ָרִאינוּ  ֹלא, ּבֶ
ר, ְרָאָיה ֶאְפׁשָ ה ׁשֶ ׁשָ ְתַקּדְ ּנִ ִצְנָעה ׁשֶ   :ּבְ

ַנִים. ב ה: אֹוְמִרים ׁשְ ׁשָ ַנִים, ִנְתַקּדְ  ֹלא: אֹוְמִרים ּוׁשְ
הִנְתַקדְּ  ָנא ֹלא. ׁשָ ַרק ׁשְ ּזָ יהָ  ָלהּ  ׁשֶ ַנִים, ִקּדּוׁשֶ  ׁשְ

ַנִים, לוֹ  ָקרֹוב: אֹוְמִרים  ֹלא. ָלהּ  ָקרֹוב: אֹוְמִרים ּוׁשְ
ָנא ַנִים ָאְמרוּ  ׁשְ ְ עֹוָלם ַהׁשּ ּמֵ  ְסֵפק ָלהּ  ָהָיה ֹלא ׁשֶ

ין א ֹלא. ִקּדּוׁשִ ֵ ׂשּ ּנָ את ְוִאם, ּתִ ֵ ֵצא, ִנׂשּ את ְוִאם. ּתֵ ֵ  ִנׂשּ
ִרי: ְואֹוֶמֶרת, ֵעֵדיהָ מֵ  ְלֶאָחד ּלֹא ִלי ּבָ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ , ִנְתַקּדַ

ֵצא ֹלא   :ּתֵ

ה: אֹוֵמר ֶאָחד ֵעד. ג ׁשָ  ֹלא: אֹוֵמר ֶאָחד ְוֵעד, ִנְתַקּדְ
ה ׁשָ עֹוָלם ָאַמר ִאם, ִנְתַקּדְ ּמֵ הּ  ָהיוּ  ֹלא ׁשֶ  ְסֵפק ּבָ
ין א, ִקּדּוׁשִ ֵ ׂשּ ּנָ ה ּתִ ִחּלָ יןִקּדוּ  ָלהּ  ָזַרק ְוִאם. ְלַכּתְ , ׁשִ
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 ֹלא, ָלהּ  ָקרֹוב: אֹוֵמר ְוֶאָחד, לוֹ  ָקרֹוב: אֹוֵמר ֶאָחד
א ֵ ׂשּ ּנָ את ְוִאם, ּתִ ֵ ֵצא ֹלא, ִנׂשּ   :ּתֵ

ַעְצָמהּ  ִהיא ָאְמָרה. ד י: ּבְ ּתִ ׁשְ : ְוָאְמָרה ְוָחְזָרה, ִנְתַקּדַ
נּוָיה ֵדי ּתֹוךְ . ֲאִני ּפְ ּבּור ּכְ ֵדי ְלַאַחר. ֶנֱאֶמֶנת, ּדִ  ּכְ
ּבּור , ִלְדָבֶריהָ  ֲאַמְתָלָאה נֹוֶתֶנת ְוִאם. ֶנֱאֶמֶנת ֵאיָנהּ , ּדִ

ָאְמָרה ן ׁשֶ ה ּכֵ ִחּלָ ֵדי ּתְ ּלֹא ּכְ צוּ  ׁשֶ ים ָעֶליהָ  ִיְקּפְ  ֲאָנׁשִ
ֵאיָנם ִנים ׁשֶ ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ְמֻהּגָ ְדָבֶריהָ  ְוָרִאינוּ , ּבָ שׁ  ּבִ , ַמּמָ

 אוֹ  ,ֲאַמְתָלָאה נֹוֶתֶנת ֹלא ְוִאם. ֶנֱאֶמֶנת זוֹ  ֲהֵרי
ְתָנה ּנָ הּ  ְוֵאין ׁשֶ שׁ  ּבָ הּ  ְוִאם. ֶנֱאֶמֶנת ֵאיָנהּ , ַמּמָ ׁשָ  ִקּדְ
ין ְסֵפק ָהֵוי, ַאֵחר ט ָלהּ  נֹוֵתן, ְלִפיָכךְ . ִקּדּוׁשִ  ּגֵ

בֹוא ַעד, ַהּכֹל ְוַעל ָעָליו ֲאסּוָרה ְוִתְהֶיה ּיָ   :ֲארּוָסהּ  ׁשֶ

 מח סימן
 בוֹ וּ , להפך או, לא: אומרת והיא, קדשתיך לה אמר

  ְסִעיִפים:' ז

ה ָהאֹוֵמר. א ָ יךְ : ְלִאׁשּ ּתִ ׁשְ  ֹלא: אֹוֶמֶרת ְוִהיא, ִקּדַ
ִני ּתַ ׁשְ ְקרֹובֹוֶתיהָ  ָאסּור הּוא, ִקּדַ ֶרת ְוִהיא ּבִ  ֻמּתֶ
ְקרֹוָביו   :ּבִ

ִני. ב ּתַ ׁשְ יךְ  ֹלא: אֹוֵמר ְוהּוא, ִקּדַ ּתִ ׁשְ ר הּוא, ִקּדַ  ֻמּתָ
ְקרֹובֹוֶתיהָ  ְקרֹוָביו הֲאסּורָ  ְוִהיא ּבִ   :ּבִ

יךְ . ג ּתִ ׁשְ תָּ  ֹלא: אֹוֶמֶרת ְוִהיא, ִקּדַ ׁשְ א ִקּדַ י ֶאּלָ ּתִ , ּבִ
ְקרֹובֹות ָאסּור הּוא ֶרת ְוָהֵאם ָהֵאם ּבִ ְקרֹוָביו ֻמּתֶ . ּבִ

ר ְקרֹובֹות ּוֻמּתָ ת ּבִ ת, ַהּבַ ֶרת ְוַהּבַ ְקרֹוָביו ֻמּתֶ   :ּבִ

י. ד ּתִ ׁשְ ךְ  ֶאת ִקּדַ ּתֵ תָּ  ֹלא: ֶרתאֹומֶ  ְוִהיא, ּבִ ׁשְ א ִקּדַ  ֶאּלָ
ְקרֹובֹות ָאסּור הּוא, אֹוִתי ת ּבִ ת, ַהּבַ ֶרת ְוַהּבַ  ֻמּתֶ

ְקרֹוָביו ר. ּבִ ְקרֹובֹות ּוֻמּתָ  ַעל ֲאסּוָרה ְוָהֵאם, ָהֵאם ּבִ
  :ְקרֹוָביו

ל. ה ּטֹוֲעִנין ֵאּלוּ  ּכָ ין ׁשֶ ּדּוׁשִ ַען, ַהּקִ ּטָ ׁשֶ ָהיוּ  ַהּטֹוֵען ּכְ  ׁשֶ
ם  ֲאָבל, ֵמתוּ  אוֹ  ַאֶחֶרת ִלְמִדיָנה ָלֶהם ָהְלכוּ וְ  ֵעִדים ׁשָ

ָהיוּ  הֹודוּ  ִאם ין ׁשֶ ּדּוׁשִ ֹלא ַהּקִ ֵני ּבְ אן ֵאין, ֵעִדים ׁשְ  ּכָ
ין   :ִקּדּוׁשִ

ל. ו ָאַמְרנוּ  ָמקֹום ּכָ ָאְמָרה ׁשֶ ה ׁשֶ ָ ִני: ְלִאישׁ  ִאׁשּ ּתַ ׁשְ , ִקּדַ
יךְ  ֹלא: אֹוֵמר ְוהּוא ּתִ ׁשְ ים. ִקּדַ ׁשִ ּנוּ מִ  ְמַבּקְ ְכּתֹב ּמֶ ּיִ  ׁשֶ
ט ָלהּ  יָרהּ  ּגֵ   :ְלַהּתִ

ָאַמר ִמי. ז י ֹקֶדם: ׁשֶ ּתִ ׁשְ ּדַ ּקִ י ֶאת ׁשֶ ּתִ י ִאׁשְ ּתִ ׁשְ  ֶאת ִקּדַ
ְפֵני ֲאחֹוָתהּ  לֹוִני ּבִ  ִלְמִדיַנת ָלֶהם ְוָהְלכוּ  ּוְפלֹוִני ּפְ

ם יהָ  ְוֹלא, ַהּיָ ּתִ ַרׁשְ  ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ְנׂשּוָאה ִהיא ַוֲהֵרי ּגֵ
ֲעָלהּ  ַעל ָאְסָרהּ לְ  ל, ּבַ ּלֹא ְזַמן ּכָ . ֵעִדים ָיִביא ׁשֶ

ִני ֱאֶמת: ִהיא ּתֹאַמר ִאם ַוֲאִפּלוּ  ּתַ ׁשְ ּדַ ּקִ  ֵאיָנהּ , ׁשֶ
ֲעָלהּ  ַעל ַעְצָמהּ  ֶלֱאֹסר ֶנֱאֶמֶנת  ָיִביא ִאם ַוֲאִפּלוּ . ּבַ
הּ  ֵעִדים ׁשָ ּדְ ּקִ ה ִאם. ׁשֶ ׁשָ ּתוֹ  ֲאחֹות ִנְתַקּדְ ָפָניו ִאׁשְ , ּבְ

ֲעָלהּ  ַעל ֶנֱאֶסֶרת יָנהּ אֵ  ּתוֹ  ָאסּור ְוֶזה. ּבַ ִאׁשְ יָון, ּבְ ּכֵ  ׁשֶ
ָאַמר שׁ : ׁשֶ ּדֵ ּקִ ה ֲאחֹוָתהּ  ׁשֶ ִחּלָ ְקרֹובֹות ֶנֱאָסר, ּתְ  ּבִ
יֶהן ּתֵ   :ׁשְ

 מט סימן
 אותי אומרת אחת וכל נשים מחמש אחת קדש

  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , קדש

שׁ . א ה ָלהּ  ְוָכַתב יםָנשִׁ  ֵמָחֵמשׁ  ַאַחת ַהְמַקּדֵ ֻתּבָ , ּכְ
 ֲאִני: אֹוֶמֶרת ֵמֶהן ַאַחת ְוָכל, ִהיא ֵאיזוֹ  יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ 
ְקרֹובֹות ָאסּור, ִהיא ן ּבִ ּלָ ט ְונֹוֵתן ּכֻ  ַאַחת ְלָכל ּגֵ

יחַ  ְוַאַחת ה ּוַמּנִ ֻתּבָ יֵניֶהם ּכְ ק ּבֵ ּלֵ שׁ  ְוִאם. ּוִמְסּתַ  ִקּדֵ
ִביָאה ן ֲחָכִמים אֹותוֹ  ָקְנסוּ , ּבְ ּתֵ ּיִ ה ׁשֶ ֻתּבָ  ַאַחת ְלָכל ּכְ
  :ְוַאַחת

שׁ . ב ה ַהְמַקּדֵ ָ ד ּבוֹ  ְוָחַזר ִאׁשּ עֹות ְוָאַמר, ִמּיָ ַהּמָ  ִיְהיוּ  ׁשֶ
ָנה ֵדי ּתֹוךְ  ֲאִפּלוּ , ַמּתָ ּבּור ּכְ לּום ֲחָזָרתוֹ  ֵאין, ּדִ  ּכְ

ט ּוְצִריָכה   :ּגֵ
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ל. ג ֵאינוֹ  ִמי ּכָ ִקי ׁשֶ ִטיב ּבָ ין ּבְ ּטִ יןְוִקדּ  ּגִ  ְיֵהא ֹלא ּוׁשִ
ֶהם ֵעֶסק לוֹ  ֶהם ְלהֹורֹות ִעּמָ ַקל, ּבָ ּבְ  ִלְטעֹות ָיכֹול ׁשֶ

יר ָרֵאל ַמְמֵזִרים ְלַהְרּבֹות ְוגֹוֵרם ָהֶעְרָוה ֶאת ְוַיּתִ ִיׂשְ   :ּבְ

 נ סימן
 ּובוֹ , קנסות ודיני, והסבלונות הקדושין חוזרין מתי

  ְסִעיִפים:' ז

שׁ . א ין, הָהִאשָּׁ  ֶאת ַהְמַקּדֵ ָחְזָרה ּבֵ הּ  ִהיא ׁשֶ  ּוֵבין ּבָ
ָחַזר ין, הּוא ׁשֶ ת ּבֵ ּמֵ ין הּוא ׁשֶ ָתה ּבֵ ּמֵ  אוֹ  ִהיא ׁשֶ

הּ  ְרׁשָ ּגֵ ין ֵאין, ׁשֶ ּדּוׁשִ הּ  ֲאִפּלוּ . ְלעֹוָלם חֹוְזִרין ַהּקִ ׁשָ  ִקּדְ
ֶאֶלף יָנר ּבְ ָנה ֵהם ֲהֵרי, ּדִ מּוָרה ַמּתָ ֵאין ּגְ . ֲחָזָרה ָלהּ  ׁשֶ
יקִ  ָהיוּ  ְוִאם עֹות חֹוְזִרים, ָטעּות ּדּוׁשֵ  ִאם ְוֵכן. ַהּמָ

ין ָהיוּ  ִאם ְוֵכן. ְמָמֶאֶנת ָהְיָתה ַנאי ַעל ִקּדּוׁשִ  ְוֹלא ּתְ
ם ַנאי ִנְתַקּיֵ י ָהיוּ  ִאם ְוֵכן. ַהּתְ   :ָסֵפק ִקּדּוׁשֵ

שׁ . ב עֹות, ֲאחֹותוֹ  ַהְמַקּדֵ ָנה ַהּמָ ֵני. ַמּתָ ַהּכֹל ִמּפְ  ׁשֶ
ֵאין יֹוְדִעים יןקִ  ׁשֶ ֲעָריֹות ּתֹוְפִסין ּדּוׁשִ  ֶזה ְוֵאין, ּבַ
א טֹוֶעה ַמר ֶאּלָ ם ְוָנַתן ּגָ ָנה ְלׁשֵ   :ַמּתָ

ֹוֵלחַ . ג ין, ָחִמיו ְלֵבית ִסְבלֹונֹות ַהׁשּ ין ּבֵ ין ְמֻרּבִ  ּבֵ
ין, מּוָעִטין ָאַכל ּבֵ ם ׁשֶ ת ׁשָ ין ֵארּוִסין ְסֻעּדַ ּלֹא ּבֵ  ׁשֶ

ין, ָאַכל ָתה ּבֵ ּמֵ ין ִהיא ׁשֶ ת ּבֵ ּמֵ ָחַזר אוֹ , הּוא ׁשֶ  ּבוֹ  ׁשֶ
ם ַהִסְבלֹונֹות ַיַחְזרוּ , ָהִאישׁ  ּלָ ֲאָכל חּוץ ּכֻ  ֵמַהּמַ

ה ּתֶ ׁשְ ִלים ְוֵכן, ָמעֹות ְוֵכן. ְוַהּמִ ַלח מּוָעִטין ּכֵ ָ ׁשּ ֶ  ָלהּ  ׁשּ
שׁ  ּמֵ ּתַ ם ְלִהׁשְ ֵבית ׁשָ ה ִאם, ָאִביהָ  ּבְ ׁשָ ּמְ ּתַ ֶהם ִנׁשְ  ּוָבלוּ  ּבָ

ִמין ֵאיָנם, ָאְבדוּ  אוֹ  ּלְ ּתַ ִמים ֲהיוּ  ִאם ֲאָבל. ִמׁשְ , ַקּיָ
ֵבית אֹוָתם ְוגֹוֶבה ַהּכֹל חֹוֵזר ין ּבְ ָבר, ּדִ ַהּדָ  ָידּועַ  ׁשֶ
ּלֹא ָלָחם ׁשֶ א ׁשְ ֶרךְ  ֶאּלָ ְלַבד נֹוי ּדֶ הּ  ִהיא ָחְזָרה. ּבִ , ּבָ
ֲאָכל ַוֲאִפּלוּ . ַהּכֹל חֹוֵזר ֶקה ַהּמַ ׁשְ ָמיו נֹוֶתֶנת ְוַהּמַ  ּדָ
זֹול ִאם ַהְינוּ דְּ , ּבְ ֵמי ָהיוּ  ׁשֶ ֲאָכל ּדְ ֶקה ַהּמַ ׁשְ ה ְוַהּמַ ָ ׁשּ , ׁשִ

ֶמת ּלֶ ָעה ְמׁשַ ִדיָנה ִמְנָהג ָהָיה ְוִאם. ַאְרּבָ ה ַהּמְ ֲעׂשֶ ּיַ  ׁשֶ

ל ה ָאָדם ּכָ ק אוֹ  ְלֵרָעיו ְוַיֲאִכיל ְסֻעּדָ  ָמעֹות ְיַחּלֵ
ים ׁשִ ּמָ ַ ִנים ַלׁשּ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ְוַלַחּזָ ה, ּבָ ֶדרֶ  ְוָעׂשָ  ךְ ּכְ
ים עֹוׂשִ ל ׁשֶ ה ְוָחְזָרה, ָהָעם ּכָ ֶמת, ּבָ ּלֶ ֲהֵרי, ַהּכֹל ְמׁשַ  ׁשֶ

ְרָמה ד לוֹ  ּגָ ִיְהיוּ  ְוהּוא. ָממֹון ְלַאּבֵ ה ֵעִדים לוֹ  ׁשֶ ּמָ  ּכַ
  :הֹוִציא

ךְ . ד ּדֵ ּתוֹ  ַהְמׁשַ ַלח, ַלֲחֵברוֹ  ּבִ ָגִדים לוֹ  ְוׁשָ יִטין ּבְ , ְוַתְכׁשִ
ךְ  ְוַאַחר לוּ  ּכָ ּטְ ּדּוִכיןהַ  ִנְתּבַ ִ  אוֹ  ֶהָחָתן ּבוֹ  ְוָחַזר, ׁשּ
ַלח ַמה ַיֲחִזיר, ָחִמיו ָ ׁשּ ֶ ִכי, לוֹ  ׁשּ  ְדָהְדֵרי ֵהיֵכי ּדְ

ַלח ִסְבלֹונֹות ׁשָ ְלָחה ַמאי ָהְדֵרי, ָלהּ  ִאיהוּ  ּדְ ׁשָ  ִאיִהי ּדְ
ן, ְלִדיֵדהּ  ֻאְמּדַ הּ  ּדְ ְעּתָ ּלֹא הּוא ּדַ ְלָחה ׁשֶ א לוֹ  ׁשָ  ַעל ֶאּלָ
ַעת ְכנִ  ּדַ ּיַ הׁשֶ ה יֶסּנָ   :ָלֻחּפָ

ךְ  ְראּוֵבן. ה ּדֵ ּתוֹ  ׁשִ ְמעֹון ּבִ ִקְנָין ְלׁשִ בּוָעה ּבְ  ּוׁשְ
ִליׁשוֹ  ָטרֹות ְוִהׁשְ ךְ  ְוַאַחר, ׁשְ ֵהִמיָרה ֵאַרע ּכָ  ֲאחֹות ׁשֶ
ֶכת ּדֶ ְמעֹון ָיכֹול, ַהְמׁשֻ ְנָין ּוָפטּור ּבוֹ  ַלֲחֹזר ׁשִ  ֵמַהּקִ

בּוָעה ְ ָטר ּוֵמִחּיּוב ּוֵמַהׁשּ ְ ִלישׁ  ֶהֱחִזיר ְוִאם ַהׁשּ ָ  ַהׁשּ
ָטר ְ ֶכת ַהׁשּ ּדֶ ה ֹלא, ַלְמׁשֻ לּום ָעׂשָ ין ְוהּוא. ּכְ  ִאם ַהּדִ

ית ּטֵ ּתַ ֶכת ִנׁשְ ּדֶ ּיּוַכל, ַהְמׁשֻ ךְ  ׁשֶ ּדָ  ְוֵכן. ּבוֹ  ַלֲחֹזר ַהְמׁשֻ
ךְ  ִקְלֵקל ִאם ּדָ יו ַהְמׁשֻ ֶכת ְיכֹוָלה, ַמֲעׂשָ ּדֶ  ַלֲחֹזר ַהְמׁשֻ
הּ  נְ  ּוְפטּוָרה ּבָ בּוָעה ָיןֵמַהּקִ ְ ָטר ּוֵמִחּיּוב ּוֵמַהׁשּ ְ  ְוִאם. ַהׁשּ

ִלישׁ  ֶהֱחִזיר ָ ָטר ַהׁשּ ְ ךְ  ַהׁשּ ּדָ ה ֹלא, ַלְמׁשֻ לּום ָעׂשָ   :ּכְ

רֹוִצין. ו ׁשֶ ּדּוִכין ַהְבָטחֹות ַלֲעׂשֹות ּכְ ים, ְלׁשִ ִעְנָין עֹוׂשִ  ּבְ
ּלֹא א ְיֵהא ׁשֶ ַהְינוּ , ַאְסַמְכּתָ ים ּדְ עֹוׂשִ ָטר ׁשֶ ה ׁשְ  ִמּזֶ
ב ַחּיָ ב ְוַאַחר, ָמֶנה ַלֲחֵברוֹ  ׁשֶ ִחּיֵ ִאם ָמֶנה ַעְצמוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
ם ּדּוִכין ְיַקּיֵ ִ ֵנס ַהׁשּ ה ְוִיּכָ ְכּתוֹ  ִעם ָלֻחּפָ ּדַ  ֲהֵרי ֹזאת ְמׁשֻ
ךְ  ְוַאַחר, לוֹ  ָמחּול ַהחֹוב ים ּכָ ָטר עֹוׂשִ ֲחֵברוֹ  ׁשְ ב ׁשֶ  ַחּיָ
ִאם ִעּמוֹ  ּוַמְתֶנה, ָמֶנה ָלֶזה ה ּתוֹ בִּ  ַיְכִניס ׁשֶ  ִעם ְלֻחּפָ
ךְ  ֶזה ּדָ יִחים, לוֹ  ָמחּול ַהחֹוב ְיֵהא ַהְמׁשֻ ֵני ּוַמּנִ  ׁשְ

ָטרֹות ַיד ֵאּלוּ  ׁשְ ִלישׁ  ּבְ   :ׁשָ
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ּכֹון נֹוֵתן ִאם. ז ּלֹא ְלַהְבִטיחוֹ  ַלֲחֵברוֹ  ַמׁשְ  ּבוֹ  ַיֲחֹזר ׁשֶ
ּדּוִכין ִ ּיֹאַמר ָצִריךְ , ֵמַהׂשּ י ֶאֱחֹזר ִאם: ׁשֶ ה ּבִ ְזּכֶ כָ  ּתִ  ךְ ּבְ

גּוף ָממֹון ְוָכךְ    :ֶזה ֵחֶפץ ּבְ

 נא סימן
ָסִעיף  ּובוֹ , לכתב נתנו אם באמירה שנקנו דברים

  ֶאָחד

ה ִאישׁ . א ָ ָהיוּ  ְוִאׁשּ יֵניֶהם ׁשֶ ּדּוִכין ּבֵ : ָלהּ  ְוָאַמר, ׁשִ
ה ּמָ ךְ , ִלי ַמְכֶנֶסת ַאתְּ  ּכַ ה: לוֹ  ְוָאְמָרה, ְוָכךְ  ּכָ  ְוַכּמָ
ה ךְ  ִלי ּכֹוֵתב אוֹ  ִלי נֹוֵתן ַאּתָ  ָהָאב ְוֵכן,. ְוָכךְ  ּכָ

ַסק ּפָ נוֹ  ְיֵדי ַעל ׁשֶ ה: ּוִבּתוֹ  ּבְ ּמָ ה ּכַ ךְ  ְלִבְנךָ  נֹוֵתן ַאּתָ  ּכָ
ה, ְוָכךְ  ה ְוַכּמָ ךָ  נֹוֵתן ַאּתָ ךְ  ְלִבּתְ  ָעְמדוֹ . ְוָכךְ  ּכָ

ׁשוּ  ָבִרים אֹוָתן ָקנוּ , ְוִקּדְ י ַעל ְוַאף ַהּדְ ּלֹא ּפִ  ָהָיה ׁשֶ
יֵניהֶ  ָבִרים ֵהן ְוֵאּלוּ . ִקְנָין םּבֵ ְקִנים ַהּדְ ֲאִמיָרה ַהּנִ . ּבַ
ְהיוּ  ְוהּוא ּיִ ָבִרים ׁשֶ ְסקוּ  ַהּדְ ּפָ ְרׁשּוָתם ְמצּוִיים ׁשֶ ֵאין, ּבִ  ׁשֶ
ָבר ַמְקֶנה ָאָדם ּלֹא ּדָ א ׁשֶ  ֹלא ֵאּלוּ  ּוְדָבִרים. ָלעֹוָלם ּבָ
נוּ  ֵתב ִנּתְ בוּ  ֲאִפּלוּ  ְלִפיָכךְ , ִלּכָ ָטר םֵאינָ , ִנְכּתְ ׁשְ  ּכִ

ְטֹרף ּיִ ֶהם ׁשֶ ִדים ּבָ ְעּבָ ׁשֻ ה. ִמּמְ ּמֶ , ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ
ַסק ּפָ ׁשֶ ין, ְלִבּתוֹ  ָהָאב ּכְ ה ּבֵ ין ְקַטּנָ דֹוָלה ּבֵ  ִלְבנוֹ  אוֹ , ּגְ

ּוִאין ׁשּ ַסק ָאח ֲאָבל,. ָהִראׁשֹוִנים ּוַבּנִ ּפָ  אוֹ , ַלֲאחֹותוֹ  ׁשֶ
ה ָ ְסָקה ִאׁשּ ּפָ הּ  ׁשֶ ָאר ןְוכֵ , ְלִבּתָ  ָהָאב ְוֵכן, ְקרֹוִבים ׁשְ

ַסק ּפָ ּוִאין, ְלִבּתוֹ  אוֹ  ִלְבנוֹ  ׁשֶ ִנׂשּ ים ּבְ ִנּיִ  ָקנוּ  ֹלא, ׁשְ
ָבִרים אֹוָתם ְקנוּ  ַעד ַהּדְ ּיִ ד ׁשֶ הּוא ַהּפֹוֵסק ִמּיַ  נֹוֵתן ׁשֶ
ךְ    :ְוָכךְ  ּכָ

 נב סימן
ָסִעיף  ּובוֹ , לו לתן רוצה ואינו לחתנו מעות הפוסק

  ֶאָחד

, ַאֶחֶרת ִלְמִדיָנה ָהָאב ְוָהַלךְ  ַלֲחָתנוֹ  ָמעֹות ַהּפֹוֵסק. א
ֵאין אוֹ  ַעל לֹוַמר ִהיא ְיכֹוָלה, לוֹ  ׁשֶ  ֹלא ֲאִני: ַלּבַ

י ַסְקּתִ ֹנס אוֹ , ַעְצִמי ַעל ּפָ ֹלא ּכְ ְטֵרִני אוֹ  ְנדּוְנָיא ּבְ  ּפָ
ֵגט ְסָקה ִאם ֲאָבל. ּבְ יעַ  ְוֹלא, ַעְצָמהּ  ַעל ִהיא ּפָ  ִהּגִ
ֶבת זוֹ  ֲהֵרי, ָיָדהּ  ְמָצא ַעד יֹוׁשֶ ּתִ ְסָקה ַמה ׁשֶ ּפָ ֶ  אוֹ  ׁשּ
מּות ַעד ּתָ ה. ׁשֶ ּמֶ ְגדֹוָלה, ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ  ֲאָבל. ּבִ

ה ְקַטּנָ ְסָקה ּבִ ּפָ ן אֹותוֹ  ּכֹוִפין, ַעְצָמהּ  ַעל ׁשֶ ט ִלּתֵ , ּגֵ
ֹלא ִיְכֹנס אוֹ    :ְנדּוְנָיא ּבְ

 נג סימן
 נפלה אם ודין. קנו אם ,לבתו או לבנו הפוסק דין

  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , הבת מתה ודין, היבם לפני

ַסק ָהָאב. א ּפָ ּתוֹ  ְיֵדי ַעל ׁשֶ ת ָקְנָתה ֹלא, ּבִ  אֹוָתהּ  ַהּבַ
ָנה ּתָ ְכֹנס ַעד ַהּמַ ּיִ ֲעָלהּ  אֹוָתהּ  ׁשֶ ן ְוֵכן. ּבַ  ָקָנה ֹלא ַהּבֵ

ְכִניס ַעד ּיַ ל, ׁשֶ ּכָ א ּפֹוֵסק ֵאינוֹ  ַהּפֹוֵסק ׁשֶ  ְמָנת ַעל ֶאּלָ
 ֹקֶדם ּוֵמת ַלֲחָתנוֹ  ָמעֹות ַהּפֹוֵסק, ְלִפיָכךְ . ִלְכֹנס
ְכֹנס ּיִ ם ָאִחיו ִלְפֵני ְוָנְפָלה, ׁשֶ  לֹוַמר ָהָאב ָיכֹול, ְלַיּבֵ
ָבם ן רֹוֶצה ָהִייִתי ְלָאִחיךָ : ַלּיָ  רֹוֶצה ֵאיִני ּוְלךָ , ִלּתֵ
ן ִני ָהָאֶרץ ַעם ָהִראׁשֹון ָהָיה ַוֲאִפּלוּ . ִלּתֵ ֵ , ָחָכם ְוַהׁשּ
י ַעל ְוַאף ת ּפִ ַהּבַ   :ּבוֹ  רֹוָצה ׁשֶ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ב ַהּפֹוֵסק, ׁשֶ גֹון ְלִבּתוֹ  ׁשֶ ָאַמר ּכְ  ׁשֶ
ַעת ׁשְ ין ּבִ ךְ : ִקּדּוׁשִ י נֹוֵתן ֲאִני ְוָכךְ  ּכָ  ָקְנָתה, ְלִבּתִ
ת ִאם ְלִעְנָין ַהּבַ ָמה ׁשֶ  ְלָאִחיךָ : ְלֵמיַמר ָמֵצי ָלא ִנְתַיּבְ
ן רֹוֶצה ָהִייִתי ֲהֵרי, ִלּתֵ ַסק ְלִבּתוֹ  ׁשֶ ְקעוּ  ְוָלא ּפָ  ּפָ

ין ּדּוׁשִ ּכָֹחם ַהּקִ ּמִ ָמהּ  ׁשֶ   :ָאִחיו ִיּבְ

ַעת ַלֲחָתנוֹ  ָמעֹות ַהּפֹוֵסק. ג ׁשְ ין ּבִ ּדּוׁשִ  לוֹ  ּוְנָתָנם, ַהּקִ
ה ֹקֶדם ת ּוֵמָתה, ַהֻחּפָ ן ָלהּ  ְוֵישׁ  ַהּבַ עֹות ַיֲחִזיר, ּבֵ  ַהּמָ
ל, בָלאָ  ּכָ ְעּתוֹ  ַהּפֹוֵסק ׁשֶ  ִמי ְוֵישׁ . ִלְכֹנס ְמָנת ַעל ּדַ

אֹוֵמר ָהֵני, ׁשֶ י ּדְ פֹוֵסק ִמּלֵ ּנֹוֵתן ִמי ֲאָבל, ַלֲחָתנוֹ  ּבְ  ׁשֶ
א, ְסָתם ְלִבּתוֹ  ׂשֵ ּנָ ּתִ יר ְוֹלא, ּבוֹ  ׁשֶ א ִהְזּכִ ׂשֵ ּנָ ּתִ  ׁשֶ

ָנה אֹוָתהּ  ָקְנָתה, ִלְפלֹוִני ְתַקדְּ  ְוֵכיָון, ַמּתָ ּנִ הׁשֶ  ַאף, ׁשָ
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  אבן העזר ערוך שולחן

ã 

 יח
 יח

י ַעל ְטלוּ  ּפִ ּבָ ין ׁשֶ ּדּוׁשִ ֵמת ַהּקִ ׁשֶ  ָהָאב ֵאין, ָהָארּוס ּכְ
  :ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול

 נד סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ומת, לבתו או לבנו הפוסק דין

ה ִמי. א ּוָ ּצִ ךְ  ְלִבּתוֹ  ָלֵתת ׁשֶ הּ  ָמעֹות ְוָכךְ  ּכָ , ְלַפְרָנָסּתָ
ח ֶהם ִלּקַ ָהָיה יןבֵּ , ַקְרַקע ּבָ ִכיב ׁשֶ ין ְמַרע ׁשְ ָהָיה ּבֵ  ׁשֶ
ִריא עֹות ַוֲהֵרי, ּוֵמת, ּבָ ַיד ַהּמָ ִלישׁ  ּבְ ָ  ְוָאְמָרה, ַהׁשּ
ת נוּ : ַהּבַ ל, ְלַבֲעִלי אֹוָתם ּתְ ְרֶצה ַמה ּכָ ּיִ ֶ ה ׁשּ  ַיֲעׂשֶ
ֶהם דֹוָלה ָהְיָתה ִאם: ּבָ את, ּגְ ֵ ָיָדהּ  ָהְרׁשּות, ְוִנׂשּ  ְוִאם. ּבְ
ה, ִהיא הְמֹאָרסָ  ֲעַדִין ִלישׁ  ַיֲעׂשֶ ַלשׁ  ַמה ׁשָ ֻהׁשְ ָידוֹ  ׁשֶ . ּבְ
ה ֲעַדִין ְוִאם את ֲאִפּלוּ , ִהיא ְקַטּנָ ֵ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ִנׂשּ
א, ָלהּ  ה ֶאּלָ ִלישׁ  ַיֲעׂשֶ מוֹ  ׁשָ ה ּכְ ּוָ ּצִ   . }ָהָאב ׁשֶ

 נה סימן
 יש ואם, וירשה וקבורה מזונות לענין ארוסה דין

  ִפים:ְסִעי' ז ּובוֹ , כתבה לה

ְבֵרי ְלַבֲעָלהּ  ֲאסּוָרה, ָהֲארּוָסה. א ל, סֹוְפִרים ִמּדִ  ְזַמן ּכָ
ִהיא ֵבית ׁשֶ א. ָאִביהָ  ּבְ ֵבית ֲארּוָסתוֹ  ַעל ְוַהּבָ , ָחִמיו ּבְ
ין ת אֹותוֹ  ַמּכִ הּ  ִאם ֲאִפּלוּ . ַמְרּדּות ַמּכַ ׁשָ ִביָאה ִקּדְ , ּבְ
יָאה ָעֶליהָ  ָלבֹוא לוֹ  ָאסּור ה ּבִ ִנּיָ  ַעד, ָאִביהָ  ֵביתבְּ  ׁשְ
ִביא ּיָ יתוֹ  ְלתֹוךְ  אֹוָתהּ  ׁשֶ הּ  ְוִיְתַיֵחד ּבֵ ה ִעּמָ ּנָ  ְוַיְפִריׁשֶ

ִניָסה ִנְקָרא הּוא ֶזה ְוִיחּוד. לוֹ  ה ּכְ  ְוהּוא, ְלֻחּפָ
ְקָרא ּוִאין ַהּנִ ָכל ִנׂשּ א. ָמקֹום ּבְ ם ֲארּוָסתוֹ  ַעל ְוַהּבָ  ְלׁשֵ
ּוִאין הּ  ַאַחר, ִנׂשּ ׁשָ ּדְ ּקִ ָעֶרהִמשֶּׁ , ׁשֶ הּ  ּיְ , ְקָנָאהּ , ּבָ
ית ּתוֹ  ִהיא ַוֲהֵרי ְנׂשּוָאה ְוַנֲעׂשֵ ִאׁשְ ָבר ְלָכל ּכְ  ְוָצִריךְ . ּדָ
ת ְלָבֵרךְ  ְרּכַ ֵבית ֲחָתִנים ּבִ ּוִאין ֹקֶדם ֶהָחָתן ּבְ ׂשּ   :ַהּנִ

ה ֶאת ַהְמָאֵרס. ב ָ ת ּוֵבַרךְ  ָהִאׁשּ ְרּכַ  ְוֹלא, ֲחָתִנים ּבִ
הּ  ִנְתַיֵחד ֵבי ִעּמָ ֵאין. ִהיא ֲארּוָסה ֲעַדִין, תוֹ ּבְ ת ׁשֶ ְרּכַ  ּבִ
ה ֲחָתִנים ּוִאין עֹוׂשָ ׂשּ א, ַהּנִ ִניָסה ֶאּלָ ה ּכְ   :ָלֻחּפָ

ה ְוָכַנס ֵאַרס. ג ַרךְ  ְוֹלא, ָלֻחּפָ ת ּבֵ ְרּכַ  ֲהֵרי, ֲחָתִנים ּבִ
מּוָרה ְנׂשּוָאה זוֹ  ה ַאַחר ֲאִפּלוּ  ּוְמָבֵרךְ  ְוחֹוֵזר, ּגְ ּמָ  ּכַ

ה ִלְכּתֹב ִריךְ ְוצָ . ָיִמים ֻתּבָ ִניָסה ֹקֶדם ּכְ ה ּכְ  ְוַאַחר, ַלֻחּפָ
ךְ  ר ִיְהֶיה ּכָ ּתוֹ  ֻמּתָ ִאׁשְ   :ּבְ

ב ָהָארּוס ֵאין. ד ְמזֹונֹות ַחּיָ א, ֲארּוָסתוֹ  ּבִ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ת ָהְיָתה ּזֶֹנת ּבַ ֲהֵרי, ֵמָהַאִחין ַהּנִ  ְמזֹונֹות ָלהּ  ֵאין ׁשֶ

א ֵמָאֶחיהָ  תְ  ַעד ֶאּלָ ּתִ ְבּגֹר ַעד אוֹ  ָאֵרסׁשֶ ּתִ  ֵאיָנהּ  ְוזוֹ , ׁשֶ
ֵדי ּבֹוֶגֶרת זּון ּכְ ּתָ   :ַעְצָמהּ  ׁשֶ

ָתה ֲארּוָסה. ה ּמֵ א ֵאינוֹ , ּכֵֹהן ָהָארּוס ָהָיה ִאם, ׁשֶ ּמֵ  ִמּטַ
ֶבת ֵאיָנהּ , הּוא ֵמת ְוִאם. ָלהּ  א ַחּיֶ ּמֵ  ְוֵאינוֹ , לוֹ  ִלּטַ

הּ  ב ְוֵאינוֹ , יֹוְרׁשָ ְקבּוָרָתהּ  ַחּיָ א, ּבִ הּ  ָאִביהָ  ֶאּלָ  יֹוְרׁשָ
  :קֹוְבָרהּ  ְוָאִביהָ 

ה ֶאת ַהְמָאֵרס. ו ָ ה ָלהּ  ְוָכַתב ָהִאׁשּ ֻתּבָ ָנָסהּ  ְוֹלא, ּכְ  ּכְ
ה ֵאין, ְנׂשּוָאה ְוֵאיָנהּ  ִהיא ֲארּוָסה ֲעַדִין, ָלֻחּפָ  ׁשֶ

ה ֻתּבָ ה ַהּכְ ּוִאין עֹוׂשָ הּ  אוֹ  ֵמת ְוִאם. ִנׂשּ ְרׁשָ  ּגֹוָבה, ּגֵ
ר הכְּ  ִעּקַ ֵני ֻתּבָ ָלל ּתֹוָספֹות ּגֹוָבה ְוֵאיָנהּ , חֹוִרין ִמּבְ , ּכְ

ָנָסהּ  ְוֹלא הֹוִאיל ה ֵאֵרס ִאם ֲאָבל. ּכְ ָ ַתב ְוֹלא ִאׁשּ  ּכָ
ה ָלהּ  ֻתּבָ הּ  אוֹ  ּוֵמת, ּכְ ְרׁשָ  ָלהּ  ֵאין, ֲארּוָסה ְוִהיא ּגֵ

לּום ר ַוֲאִפּלוּ , ּכְ ּלֹא, ָהִעּקָ נוּ  ׁשֶ ּקְ ר ָלהּ  ּתִ ֻתבָּ  ִעּקַ  הּכְ
א ַעד ׂשֵ ּנָ ּתִ ְכּתֹב ַעד אוֹ  ׁשֶ ּיִ   :ׁשֶ

ּתוֹ  ֶאת ַהְמָאֵרס. ז ה אוֹ  ְוִנְתַאְלְמָנה ּבִ ְרׁשָ  ִמן ִנְתּגָ
ה ֲאִפּלוּ , ָהֵארּוִסין ּמָ ָעִמים ּכַ ְבּגֹר ֹקֶדם, ּפְ ּתִ ָתהּ , ׁשֶ ֻתּבָ  ּכְ

ל את. ָאִביהָ  ׁשֶ ֵ ה אוֹ  ְוִנְתַאְלְמָנה, ִנׂשּ ְרׁשָ  ִמן ִנְתּגָ
ּואִ  ׂשּ הּ  ְלָאִביהָ  ֵאין, יןַהּנִ לּום ּבָ ִראׁשֹוָנה ֲאִפּלוּ , ּכְ   :ּבָ

 נו סימן
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  אבן העזר ערוך שולחן

ã 

 יח
 יח

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , לארוסה נותנין זמן כמה

ה ַהְמָאֵרס. א ָ ָהה, ִאׁשּ ה ְוׁשָ ּמָ ִנים ּכַ ּוִאין ּוְתָבָעהּ , ׁשָ  ְלִנׂשּ
ֵנים ָלהּ  נֹוְתִנים, ַנֲעָרה ִהיא ַוֲהֵרי ר ׁשְ  םִמּיוֹ  ֹחֶדשׁ  ָעׂשָ

ִביָעה ן ַעְצָמהּ  ֶאת ְלַפְרֵנס ַהּתְ ִהיא ַמה ּוְלַתּקֵ ֶ  ְצִריָכה ׁשּ
ךְ  ְוַאַחר, ָלהּ  א ּכָ ֵ ׂשּ ּנָ ָבָעהּ . ּתִ ְגָרה ַאַחר ּתְ ּבָ  נֹוְתִנים, ׁשֶ
ֵנים ָלהּ  ר ׁשְ ֶגר ִמּיֹום ֹחֶדשׁ  ָעׂשָ הּ  ִאם ְוֵכן. ַהּבֶ ׁשָ  ִקּדְ

יֹום ֶגר ּבְ ֵנים ָלהּ  נֹוְתִנין, ַהּבֶ ר ׁשְ  ִמּיֹום ֹחֶדשׁ  ָעׂשָ
ין ּדּוׁשִ הּוא, ַהּקִ ֶגר ׁשֶ הּ . ַהּבֶ ׁשָ ְגָרה ַאַחר ִקּדְ ּבָ  ִאם, ׁשֶ

ֵנים ָעֶליהָ  ָעְברוּ  ר ׁשְ ַבְגרּוָתהּ  ֹחֶדשׁ  ָעׂשָ ךְ  ְוַאַחר ּבְ  ּכָ
ה ׁשָ א ָלהּ  נֹוְתִנין ֵאין, ִנְתַקּדְ ים ֶאּלָ לׁשִ  ִמּיֹום יֹום ׁשְ
ִביָעה עוּ  ֶאת ַהְמָאֵרס ְוֵכן. ַהּתְ  ָלהּ  נֹוְתִנין, ָלהַהּבְ
ים לׁשִ ִביָעה ִמּיֹום יֹום ׁשְ   :ַהּתְ

ם. ב ׁשֵ ּנֹוְתִנין ּכְ ה ְזַמן ׁשֶ ָ ָבָעהּ  ָלִאׁשּ ּתְ ֶ ַעל ִמׁשּ  ְלַפְרֵנס ַהּבַ
ךְ , ַעְצָמהּ  ֶאת  ַעְצמוֹ  ֶאת ְלַפְרֵנס ָלִאישׁ  ְזַמן נֹוְתִנין ּכָ

ְבָעה ּתָ ֶ ה ִמׁשּ ָ ה. אֹותוֹ  ָהִאׁשּ מוֹ , יןנֹוְתנִ  ְזַמן ְוַכּמָ  ּכְ
ּנֹוְתִנין ֵנים ִאם, ָלהּ  ׁשֶ ר ׁשְ ֵנים ֹחֶדשׁ  ָעׂשָ ר ׁשְ  ָעׂשָ

ים ְוִאם, ֹחֶדשׁ  לׁשִ ים יֹום ׁשְ לׁשִ   :יֹום ׁשְ

יעַ . ג ְתנוּ  ְזַמן ִהּגִ ּנָ ָאה ְוֹלא ָלִאישׁ  ׁשֶ ב, ְנׂשָ  ִנְתַחּיֵ
ְמזֹונֹוֶתיהָ  י ַעל ַאף ּבִ ּלֹא ּפִ ַנס ׁשֶ בוֹ  ְוִאם. ּכָ , ֹאֶנס ִעּכְ

ָחָלה גֹוןכְּ  ְרָסה אוֹ , ִהיא אוֹ  הּוא ׁשֶ ּפֵ ה ׁשֶ  אוֹ , ִנּדָ
יעַ  ִהּגִ ֶאָחד ְזַמן ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ַ ׁשּ ֵאינוֹ  ּבַ  ֵאינוֹ , ִלְכֹנס ָיכֹול ׁשֶ

ב   :ְלזּוָנהּ  ַחּיָ

ּתוֹ  ֶאת ַהְמָאֵרס. ד ה ּבִ ַעל ּוְתָבָעהּ , ְקַטּנָ ּוִאין ַהּבַ , ְלִנׂשּ
ין ין ִהיא ּבֵ בלְ  ְיכֹוִלין ָאִביהָ  ּבֵ ּלֹא ַעּכֵ א ׁשֶ ֵ ׂשּ ּנָ  ַעד ּתִ

יל ְגּדִ ּתַ ה ׁשֶ , ּכֹוֵנס, ִלְכֹנס ָרָצה ְוִאם. ַנֲעָרה ְוֵתָעׂשֶ
ן ַלֲעׂשֹות ָראּוי ְוֵאין   :ּכֵ

 נז סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , עמו ונכנסה בדרך חצר לה היה

ַעל. א ת ָאָדם ְלָכל קֹוֵדם ַהּבַ ַ יֻרׁשּ ּתוֹ  ּבִ  ּוֵמֵאיָמַתי. ִאׁשְ
ה ָתהּ  ִיְזּכֶ ָ יֻרׁשּ ֵצא, ּבִ ּתֵ ֶ י ַעל ְוַאף, ָהָאב ֵמְרׁשּות ִמׁשּ  ּפִ

ֲעַדִין ה ִנְכְנָסה ֹלא ׁשֶ ית הֹוִאיל, ָלֻחּפָ ְרׁשּות ְוַנֲעׂשֵ  ּבִ
ֲעָלהּ  ה, ּבַ ּנָ יַצד. ִייָרׁשֶ ה, ּכֵ ָ ְתָאְרָסה ָהִאׁשּ ּנִ  ּוְמָסָרהּ  ׁשֶ
לּוֵחי אוֹ , ְלַבֲעָלהּ  ָאִביהָ  ֲעָלהּ  ִלׁשְ לּוֵחי ְמָסרּוהָ  אוֹ , ּבַ  ׁשְ
לּוָחיו אוֹ  ְלַבֲעָלהּ  ָהָאב ֶרךְ  ּוֵמָתה, ִלׁשְ ּדֶ  ֹקֶדם ּבַ

ֵנס ּכָ ּתִ ה ׁשֶ י ַעל ַאף, ָלֻחּפָ דּוְנָיא ּפִ ַהּנְ ֵבית ֲעַדִין ׁשֶ  ּבְ
ֲעָלהּ , ָאִביהָ  הּ  ּבַ לּוֵחי אוֹ  ָהָאב ָהַלךְ  ִאם ְוֵכן. יֹוְרׁשָ  ׁשְ
ַעל ִעם ָהָאב הּ  ְוִנְכַנס, ַהּבַ ֶרךְ  ִעּמָ ּדֶ  ְוִנְתַיֵחד ְלָחֵצר ּבַ
הּ  ם ִעּמָ ם ׁשָ ּוִאין ְלׁשֵ ה ֶזה ֲהֵרי, ּוֵמָתה, ִנׂשּ ּנָ  ִייָרׁשֶ
ֲעָלהּ  ַעל ִעם ָהָאב ֲעַדִין ִאם ֲאָבל. ּבַ  ְלהֹוִליָכהּ  ַהּבַ
ֲעָלהּ  ְלֵבית ָהְלכוּ  אוֹ , ּבַ לּוֵחי ׁשֶ לּוֵחי ִעם ָהָאב ׁשְ  ׁשְ
ַעל ַעל ִעם אוֹ , ַהּבַ ַעל ִנְכַנס ֲאִפּלוּ , ַהּבַ הּ  ַהּבַ  ִעּמָ
ֶדֶרךְ  ָללּון ְלָחֵצר ִנין ּכְ ּלָ ָרִכים עֹוְבֵרי ׁשֶ ק ּדְ ֻפְנּדָ  ּבְ
לּוָחיו אוֹ  ְוָהָאב הֹוִאיל, ֶאָחד הּ  ׁשְ  ֹלא ַוֲעַדִין, ִעּמָ

הּ  ִנְתַיֵחד ם ִעּמָ ּוִאין ְלׁשֵ ה ֵמָתה ִאם, ִנׂשּ ּנָ , ָאִביהָ  ִייָרׁשֶ
י ַעל ַאף דּוְנָיָתהּ  ּפִ ּנְ ֵבית ׁשֶ ֲעָלהּ  ּבְ  ָהְיָתה ִאם ְוֵכן. ּבַ

ַעְצָמהּ  ִהיא ְוָהְלָכה, ַאְלָמָנה אוֹ  ְיתֹוָמה אוֹ  ּבֹוֶגֶרת  ּבְ
ית ֲעָלהּ  ְלֵבית ָאִביהָ  ִמּבֵ הּ  ְוֵאין, ּבַ ֲעָלהּ  ֹלא ִעּמָ  ְוֹלא ּבַ

לּוָחיו ֶרךְ  ּוֵמָתה, ׁשְ ּדֶ ַעל ֵאין, ּבַ   :אֹוָתהּ  יֹוֵרשׁ  ַהּבַ

 נח סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , לבתו יתן כסות כמה

ן ֲחָכִמים ִצּווּ . א ּתֵ ּיִ ָכָסיו ָאָדם ׁשֶ  ְוֶזהוּ , ְלִבּתוֹ  ְמַעט ִמּנְ
ְקָרא ְרָנָסה" ַהּנִ יא. "ּפַ ִ ׂשּ ּתוֹ  ֶאת ַהּמַ  ִיְפֹחת ֹלא, ְסָתם ּבִ

סּות ָלהּ  ּפֹוְסִקין ִמּכְ ת ׁשֶ ָרֵאל ָעִני ְלֵאׁשֶ ִיׂשְ ּבְ ה. ׁשֶ ּמֶ  ּבַ
ָהָיה, ִריםֲאמוּ  ְדָבִרים  ָהָיה ִאם ֲאָבל. ָעִני ָהָאב ׁשֶ
יר ן ָראּוי ֶזה ֲהֵרי, ָעׁשִ ִפי ָלהּ  ִלּתֵ רוֹ  ּכְ   :ָעׁשְ
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  אבן העזר ערוך שולחן

ã 

 יח
 יח

ה לוֹ  ְלַהְכִניָסהּ  ֶהָחָתן ִעם ִהְתָנה. ב : ֹיאַמר ֹלא, ֲעֻרּמָ
בֹוא ּתָ ה, ְלֵביִתי ִלְכׁשֶ א, ֲאַכֶסּנָ  ְועֹוָדהּ  אֹוָתהּ  ְמַכֶסה ֶאּלָ

ֵבית   :ָאִביהָ  ּבְ

 נט ימןס
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , קנאו, בבית גדול בנו המשיא

יא. א ִ ׂשּ נוֹ  ַהּמַ דֹול ּבְ ַבִית ּגָ ִית ָקָנה, ּבְ ְהיוּ  ְוהּוא. ַהּבַ ּיִ  ׁשֶ
ּוִאין ן ְלֶזה ִראׁשֹוִנים ִנׂשּ יא ְוֹלא, ַהּבֵ ִ ן ָהָאב ִהׂשּ  ָזָכר ּבֵ
ר ְוֹלא, לוֹ  ֹקֶדם ַאֵחר ּיֵ ֶזה ָהָאב ׁשִ יִ  ּבְ ֵחד תַהּבַ ּיִ , לוֹ  ׁשֶ
לּום ר ִאם ֲאָבל. ּכְ ּיֵ ם ׁשִ ךְ  ֲאִפּלוּ  ׁשָ  ָקָנה ֹלא, ֶאָחד ּפַ
ִית   :ַהּבַ

ִית לוֹ  ִיֵחד. ב ִית ּוְכֵלי ּבַ י ַעל ַאף, ּבַ ר ּפִ ּיֵ ִ ׁשּ ִית ׁשֶ ּבַ  ּבַ
ִלי ם לוֹ  ָהָיה אוֹ , ְלַעְצמוֹ  ֶאָחד ּכְ , ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא אֹוָצר ׁשָ
ֵלי ָקָנה ִית ּכְ ִית ֲאָבל, ַהּבַ   :ָקָנה ֹלא ַהּבַ

ִית לוֹ  ִיֵחד. ג ה ּבַ ִית. ַוֲעִלּיָ ה, ָקָנה ּבַ . ָקָנה ֹלא ֲעִלּיָ
ִית לוֹ  ִיֵחד ִאם ְוֵכן ִית. ְוַאְכַסְדָרה ּבַ  ַאְכַסְדָרה, ָקָנה ּבַ
  :ָקָנה ֹלא

ֵני. ד ים ׁשְ ּתִ א ָקָנה ֹלא, ִמּזוֹ  ִלְפִנים זוֹ  ּבָ  ָהֶאָחד ֶאּלָ
א ׂשָ ּנָ   :ּבוֹ  ׁשֶ

 ס סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , השושבינות דיני

א. א ּנֹוׂשֵ ׁשֶ ה ָאָדם ּכְ ָ ֶרךְ , ִאׁשּ ֵרָעיו ּדֶ ָעיו ׁשֶ  ּוְמֻיּדָ
ֵדי ָמעֹות לוֹ  ׁשֹוְלִחין ק ּכְ ְתַחּזֵ ּיִ ּמֹוִציא ַההֹוָצָאה ַעל ׁשֶ  ׁשֶ
ה ּתֶ ׁשְ ּמִ עֹות ְוֵאּלוּ , ּבַ ִבינּות ִנְקָרִאים ַהּמָ . ׁשֹוׁשְ

ִבינּותְוׁשוֹ  ָנה ֵאיָנהּ  זוֹ  ׁשְ מּוָרה ַמּתָ ּלֹא, ּגְ ַלח ׁשֶ  לוֹ  ׁשָ
א ֶזה ִאם ֶאּלָ א ׁשֶ ָ ה הּוא ִיׂשּ ָ ַלח ַיֲחֹזר ִאׁשּ מוֹ  לוֹ  ְוִיׁשְ  ּכְ

ַלח ָ ׁשּ א ִאם, ְלִפיָכךְ . לוֹ  ׁשֶ ה ֶזה ָנׂשָ ָ  ֶהֱחִזיר ְוֹלא ִאׁשּ
ִבינּות לוֹ  ֹוׁשְ ִדין ּתֹוְבעוֹ  ֶזה ֲהֵרי, ַהׁשּ ּנוּ  ּומֹוִציא ּבְ . ִמּמֶ

ֶזה ְוֵישׁ  ה ּבָ ּמָ ַמן ּוְלִפי, ִחּלּוִקים ּכַ ּזְ ּבַ ה ׁשֶ  ָנֲהגוּ  ֹלא ַהּזֶ
ִביָעה ִלְתּבֹעַ  ּלֹא ָרִאיִתי זוֹ  ּתְ ֶזה ְלַהֲאִריךְ  ׁשֶ   :ּבָ

 סא סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , קונה מה לענין חפה

יָון. א ִהְכִניס ּכֵ ה ֲארּוָסתוֹ  ָהִאישׁ  ׁשֶ ב ַעל ףאַ , ַלֻחּפָ  ּגַ
ּלֹא ּתוֹ  ִהיא ֲהֵרי, ִנְבֲעָלה ׁשֶ ִאׁשְ ָבר ְלָכל ּכְ  ְוגֹוָבה, ּדָ
ר ָתהּ  ִעּקַ ֻתּבָ ְתַאְלֵמן ִאם, ְותֹוֶסֶפת ּכְ ֵרשׁ  אוֹ  ּתִ ְתּגָ . ּתִ
ה ּמֶ ְראּוָיה, ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ ׁשֶ  ִאם ֲאָבל. ְלִביָאה ּכְ
ה ָהְיָתה ךְ  ְוַאַחר, ִנּדָ ָנָסהּ  ּכָ ה ּכְ הּ  ְוִנְתַיֵחד ָלֻחּפָ , ִעּמָ
ּתוֹ  ֵאיָנהּ  ִאׁשְ א, ּכְ ָבִרים ְלָכל ֶאּלָ  ֲעַדִין ִהיא ַהּדְ

ֲארּוָסה ָהְיָתה ֵמַאַחר, ּכַ ה ׁשֶ ַדְוָקא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ִנּדָ  ּדְ
ּלֹא ְלִעְנַין ה ׁשֶ ְגּבֶ ֲארּוָסה ֲעַדִין ִהיא ַהּתֹוֶסֶפת ּתִ , ּכַ
ָאר ְלָכל ֲאָבל ָבִרים ׁשְ   :ְנׂשּוָאהכִּ  ִהיא ֲהֵרי ּדְ

ר. ב ׁשֵ ָבר ּכָ ּלֹא ַהּדָ א ׁשֶ ֵ ׂשּ ּנָ ֵהר ַעד ּתִ ּטָ ּתִ   :ׁשֶ

 סב סימן
 בהרבה אוכלין ואם, חתנים ברכת מברכין מתי

  ְסִעיִפים: ג"י ּובוֹ , בתים

ת ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ . א ְרּכַ ֵבית ֲחָתִנים ּבִ  ֹקֶדם ֶהָחָתן ּבְ
ּוִאין שׁ  ְוֵהן, ִנׂשּ ָרכֹות ׁשֵ ם ֵישׁ  ִאםוְ . ּבְ  ֵמִביא, ַיִין ׁשָ

ִין ַעל ּוְמָבֵרךְ  ַיִין ּכֹוס ה ַהּיַ ִחּלָ ר, ּתְ ם ֶאת ּוְמַסּדֵ ּלָ  ּכֻ
ַבע ְמָבֵרךְ  ְוִנְמָצא, ַהּכֹוס ַעל ָרכֹות ׁשֶ  ַיִין ֵאין ְוִאם. ּבְ

ָכר ַעל ְמָבֵרךְ , ָמצּוי ֵ   :ַהׁשּ

א ָלָאָדם ֵישׁ . ב ָ ים ִלׂשּ ֶאָחד ַרּבֹות ָנׁשִ יוֹ , ּכְ , ֶאָחד םּבְ
ת ּוְמָבֵרךְ  ְרּכַ ם ֲחָתִנים ּבִ ֶאָחד ְלֻכּלָ ָחה ֲאָבל. ּכְ ּמְ , ְלׂשַ
ֹמחַ  ָצִריךְ  ל ִעם ִלׂשְ ְמָחה ַאַחת ּכָ  ִאם, ָלהּ  ָהְראּוָיה ׂשִ

תּוָלה ְבַעת ּבְ עּוָלה ְוִאם, ָיִמים ׁשִ ה ּבְ לׁשָ  ְוֵאין, ָיִמים ׁשְ
ְמָחה ְמָעְרִבין ְמָחה ׂשִ ׂשִ   :ּבְ
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ת ְמָבְרִכים, ַיַחד ֲחָתִנים ֵנישְׁ  ֵישׁ  ִאם. ג ְרּכַ  ֲחָתִנים ּבִ
ֵניֶהם, ַאַחת   :ִלׁשְ

ת ְמָבְרִכין ֵאין. ד ְרּכַ א, ֲחָתִנים ּבִ ָרה ֶאּלָ ֲעׂשָ דֹוִלים ּבַ  ּגְ
ְנָין ִמן ְוָחָתן, חֹוִרין ּוְבֵני ין, ַהּמִ אֹוְמִרים ּבֵ ׁשֶ  אֹוָתם ּכְ

ַעת ׁשְ ּוִאין ּבִ ין ִנׂשּ אֹוְמִרי ּבֵ ׁשֶ ת ַאַחר אֹוָתם םּכְ ְרּכַ  ּבִ
זֹון ֵאין ֲאָבל. ַהּמָ ׁשֶ ת ַאַחר אֹוְמִרים ּכְ ְרּכַ זֹון ּבִ , ַהּמָ
א ת ֶאּלָ ְרּכַ ר" ּבִ ָרא ֲאׁשֶ ָרה ָצִריךְ  ֵאינוֹ , "ּבָ   :ֲעׂשָ

ת ְמָבְרִכין. ה ְרּכַ ֵבית ֲחָתִנים ּבִ ת ַאַחר ֲחָתִנים ּבְ ְרּכַ  ּבִ
זֹון ָכל, ַהּמָ ה ּבְ ה ְסֻעּדָ אֹוְכִלין ּוְסֻעּדָ ם ׁשֶ  ְוֵאין, ׁשָ

ָרָכה ְמָבְרִכין ים ְוֹלא ֲעָבִדים ֹלא זוֹ  ּבְ   :ְקַטּנִ

ה ַעד. ו ּמָ ָרָכה ְמָבְרִכים ּכַ א ַאְלָמן ָהָיה ִאם, זוֹ  ּבְ ׂשָ ּנָ  ׁשֶ
יֹום אֹוָתהּ  ְמָבְרִכין, ַאְלָמָנה ְלַבד ִראׁשֹון ּבְ  ְוִאם. ּבִ
חּור א ּבָ ׂשָ ּנָ א ןַאְלמוֹ  אוֹ , ַאְלָמָנה ׁשֶ ׂשָ ּנָ תּוָלה ׁשֶ , ּבְ

ל אֹוָתהּ  ְמָבְרִכין ְבַעת ּכָ ה ְיֵמי ׁשִ ּתֶ ׁשְ   :ַהּמִ

ָרָכה. ז ּמֹוִסיִפים זוֹ  ּבְ ֵבית ׁשֶ ָרָכה ִהיא ֲחָתִנים ּבְ  ּבְ
ַבע ַאֲחרֹוָנה ֶ ָרכֹות ִמׁשּ ִהיא, ּבְ ת ׁשֶ ְרּכַ ר" ּבִ ָרא ֲאׁשֶ . "ּבָ

ה ּמֶ ָהיוּ , ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ ׁשֶ ָעְמדוּ  ֵהם ִליםָהאֹוכְ  ּכְ  ׁשֶ
ת ִבְרּכַ ּוִאין ּבְ ׂשּ ְמעוּ  ַהּנִ ָרכֹות ְוׁשָ  ָהיוּ  ִאם ֲאָבל. ַהּבְ

ְמעוּ  ְוֹלא, ֲאֵחִרים ָהאֹוְכִלים ת ׁשָ ְרּכַ ּוִאין ּבִ ַעת ִנׂשּ ׁשְ  ּבִ
ּוִאין ִביָלם ְמָבְרִכין, ִנׂשּ ׁשְ ת ַאַחר ּבִ ְרּכַ זֹון ּבִ ַבע ַהּמָ  ׁשֶ
ָרכֹות ֶדֶרךְ , ּבְ ָברְ  ּכְ ּמְ ַעת ִכיןׁשֶ ׁשְ ּוִאין ּבִ  ְוהּוא, ִנׂשּ
ְהיוּ  ּיִ ָרה ׁשֶ ְנָין ִמן ְוָחָתן, ֲעׂשָ ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַהּמִ  ׁשֶ
ַעת ָהיוּ  ׁשְ ה ּבִ ְמעוּ  ַהֻחּפָ ָרכֹות ְוׁשָ  ָאְכלוּ  ֹלא ִאם, ַהּבְ
ם ה ַעד ׁשָ ֵרי, ַעּתָ ִנים ִמּקְ  ּוְמָבְרִכים ֲחָדׁשֹות ּפָ

ִביָלם ׁשְ ַבע ּבִ ת ַאַחר ָרכֹותבְּ  ׁשֶ ְרּכַ זֹון ּבִ ט ְוֵכן, ַהּמָ ׁשַ  ּפָ
ְנָהג   :ַהּמִ

ֵאיָנם אֹוְמִרים ֵישׁ . ח ִנים ִנְקָרִאים ׁשֶ א ֲחָדׁשֹות ּפָ  ֶאּלָ
ן ִאם ֵני ֵהם ּכֵ ים ָאָדם ּבְ ְרּבִ ּמַ ִביָלם ׁשֶ ׁשְ  ְוֵישׁ . ּבִ

ת אֹוְמִרים ּבָ ׁשַ ִני ִראׁשֹון טֹוב ְויֹום ּדְ ָפִנים ָהֵוי ְוׁשֵ  ּכְ

ת ָדׁשֹותחֲ  ְסֻעּדַ ְיָלה ּבִ ֲחִרית ַהּלַ ה ֹלא ֲאָבל, ְוׁשַ ְסֻעּדָ  ּבִ
ית ִליׁשִ ט ְוֵכן, ׁשְ ׁשַ ְנָהג ּפָ   :ַהּמִ

ֵאין אֹוְמִרים ֵישׁ . ט ָרכֹות' ו לֹוַמר ׁשֶ ת ּכֹוס ַעל ּבְ ְרּכַ  ּבִ
זֹון א, ַהּמָ ָרכֹות' ו ָעָליו ְואֹוֵמר ַאֵחר ּכֹוס ֵמִביא ֶאּלָ , ּבְ
ל ּכֹוס ֵקחַ ְולוֹ  ְוחֹוֵזר ת ׁשֶ ְרּכַ זֹון ּבִ : ָעָליו ְואֹוֵמר ַהּמָ

ִרי ּבֹוֵרא" ֶפן ּפְ ֵאין אֹוְמִרים ְוֵישׁ . "ַהּגָ א, ָצִריךְ  ׁשֶ  ֶאּלָ
ל ּכֹוס ַעל ת ׁשֶ ְרּכַ זֹון ּבִ ַבע ְמָבֵרךְ  ַהּמָ ָרכֹות ׁשֶ  ְוֵכן, ּבְ

ט ׁשַ ְנָהג ּפָ ת. ַהּמִ ת ֵארּוִסין ּוִבְרּכַ  יםאֹוְמרִ  ֲחָתִנים ּוִבְרּכַ
ֵני ַעל אֹוָתהּ  שׁ  ֲאִפּלוּ , ּכֹוסֹות ׁשְ ַעת ְמַקּדֵ ׁשְ ה ּבִ   :ַהֻחּפָ

ִאם אֹוְמִרים ֵישׁ . י תוֹ  יֹוֵצא ֶהָחָתן ׁשֶ תוֹ  ֲאִפּלוּ , ֵמֻחּפָ ּלָ  ּכַ
ַבִית ֶלֱאֹכל ְוהֹוְלִכים, ִעּמוֹ  ם אֹוְמִרים ֵאין, ַאֵחר ּבְ  ׁשָ

ת ְרּכַ י ְוָהֵני. ֲחָתִנים ּבִ עְ  ִמּלֵ ּדַ ׁשֶ ךְ  ַאַחר ַלֲחֹזר ּתוֹ ּכְ  ּכָ
תוֹ   ְוָכל ַאֵחר ְלַבִית ְלַגְמֵרי הֹוֵלךְ  ִאם ֲאָבל, ְלֻחּפָ
ה, ִעּמוֹ  ַהֲחבּוָרה ִית אֹותוֹ  ְוַנֲעׂשָ ר ּבַ ם, ִעּקָ ם ּגַ  ׁשָ
ה ִנְקָרא ת ּוְמָבְרִכין ֻחּפָ ְרּכַ  ִלְפָעִמים ְוֵכן. ֲחָתִנים ּבִ

הֹוְלִכין ה ֶהָחָתן ׁשֶ ּלָ  ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ , ֶרתַאחֶ  ְלִעיר ְוַהּכַ
ם ת ׁשָ ְרּכַ ְבָעה ּתֹוךְ  הּוא ִאם, ֲחָתִנים ּבִ   :ׁשִ

ֵני. יא ה ּבְ קוּ  ַהֻחּפָ ְתַחּלְ ּנִ  ָאְכלוּ  ִאם ֲאִפּלוּ , ַלֲחבּורֹות ׁשֶ
ים ָבּתִ ֵאיָנם ּבְ תּוִחים ׁשֶ קֹום ּפְ ֶהָחָתן ַלּמָ ם, אֹוֵכל ׁשֶ ּלָ  ּכֻ
ת ְמָבְרִכין ְרּכַ שׁ  ִאם ְעָיאִמבַּ  ֹלא. ֲחָתִנים ּבִ ּמָ ַ  ַהׁשּ
א, ְמָצְרָפן שׁ  ֵאין ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ ּמָ ַ יָון, ְמָצְרָפן ַהׁשּ  ּכֵ

ִהְתִחילוּ  ָאר אֹוָתם ֶלֱאֹכל ׁשֶ ׁשְ ּבִ ים ׁשֶ ּתִ ִהְתִחילוּ  ּבָ ׁשֶ  ּכְ
ל אֹוָתם ֵני ׁשֶ ה ּבְ ם, ַהֻחּפָ ּלָ ֶאָחד ֲחׁשּוִבים ּכֻ  ְלָבֵרךְ  ּכְ
ת ְרּכַ יָון, ֲחָתִנים ּבִ אֹוְכלִ  ּכֵ ה יםׁשֶ ִהְתִקינוּ  ִמְסֻעּדָ  ׁשֶ
ה   :ַלֻחּפָ

ים. יב ׁשִ ּמָ ַ ת ַאַחר ָהאֹוְכִלים ַהׁשּ ּוִאין ְסֻעּדַ  ֵישׁ , ִנׂשּ
ֵאין אֹוְמִרים ַבע ְמָבְרִכים ׁשֶ ָרכֹות ׁשֶ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ּבְ

ָבְרִכין ּמְ ַעת ְוָלֶזה, ׁשֶ   :נֹוָטה ַהּדַ
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ֵבית ַהסֹוֵעד. יג תְ , ֲחָתִנים ּבְ ּיַ ֶ ָצְרֵכי ְלִהְתַעֵסק ִחילוּ ִמׁשּ  ּבְ
ת ּוִאין ְסֻעּדַ ים ַעד, ְוַלֲהִכיָנהּ  ִנׂשּ לׁשִ  ַאַחר יֹום ׁשְ

ּוִאין ׂשּ ְמָחה ְנָבֵרךְ ": ְמָבֵרךְ , ַהּנִ ִ ַהׂשּ ְמעֹונוֹ  ׁשֶ ָאַכְלנוּ  ּבִ  ׁשֶ
ּלוֹ  ֶ ָרה ָהיוּ  ִאם. "ִמׁשּ  ֱאֹלֵהינוּ  ְנָבֵרךְ ": ְמָבֵרךְ , ֲעׂשָ

ְמָחה ִ ַהׂשּ ְמעֹונוֹ  ׁשֶ רּוךְ ": עֹוִנים ְוֵהם', ְוכוּ  "ּבִ  ֱאֹלֵהינוּ  ּבָ
ְמָחה ִ ַהׂשּ ה ְוֵכן'. ְוכוּ  "ׁשֶ ים ְסֻעּדָ עֹוׂשִ  ַאַחר אֹוָתהּ  ׁשֶ
ּוִאין ׂשּ ּוִאין ֵמֲחַמת, ַהּנִ ׂשּ ֵנים ַעד, ַהּנִ ר ׁשְ , ֹחֶדשׁ  ָעׂשָ
ְמָחה": ְמָבֵרךְ  ִ ַהׂשּ ְמעֹונוֹ  ׁשֶ ָנא. "ּבִ ל ָעְרָבה ְוָהִאּדָ  ּכָ
ְמָחה ְמָחה": אֹוְמִרים ֵאיןוְ , ׂשִ ִ ַהׂשּ ְמעֹונוֹ  ׁשֶ א, "ּבִ  ֶאּלָ

ְבַעת ׁשִ ה ְיֵמי ּבְ ּתֶ ׁשְ ל. ַהּמִ ַאף, ִנְרֶאה ָמקֹום ּוִמּכָ  ּדְ
א ְלַאְלמֹון ׂשָ ּנָ ְמָחה: אֹוְמִרים ַאְלָמָנה ׁשֶ ִ ַהׂשּ ְמעֹונוֹ  ׁשֶ , ּבִ
ה לׁשָ ְ ׁשּ הּוא ָיִמים ּבַ ֵמחַ  ׁשֶ הּ  ׂשָ   :ִעּמָ

 סג סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , וברכתו המצו בעילת

ר. א תּוָלה ִלְבֹעל ֻמּתָ ת ּבְ ּבָ ׁשַ תּוָלה ֶאת ַהּבֹוֵעל. ּבְ , ַהּבְ
יָון ַעל ּכֵ ּבָ ִעיַלת ׁשֶ ד ּפֹוֵרשׁ  ִמְצָוה ּבְ  ִהיא ֲאִפּלוּ , ִמּיָ

ה ּלֹא ְקַטּנָ יעַ  ׁשֶ הּ  ִהּגִ , ּוִמיהוּ . ָרֲאָתה ְוֹלא ִלְראֹות ְזַמּנָ
ִעיָלה אֹוָתהּ  ַדְרּכוֹ  ֹוֵמרגּ  ּבְ ֵאֶבר ּכְ ְדָקה ַוֲאִפּלוּ . ַחי ּבְ  ּבָ
ם ָמְצָאה ְוֹלא א, ְטֵמָאה, ּדָ ּמָ ת ָרֲאָתה ׁשֶ ם ִטּפַ  ּדָ

ל ַחְרּדָ הוּ  ּכְ ְכַבת ְוִחּפָ ְפסֹוק ּוְצִריָכה. ֶזַרע ׁשִ ּתִ ָטֳהָרה ׁשֶ  ּבְ
ל ְוִתְבּדֹק ְבָעה ּכָ ְתִחיל ְוֹלא. ׁשִ  יֹום ַעד ִלְבּדֹק ּתַ
י הּ לְ  ֲחִמיׁשִ ּמּוׁשָ ָאר, ׁשִ ׁשְ ה ּכִ ָ ה ִאׁשּ ׁשָ ּמְ ִ ׁשּ ךְ  ְוַאַחר ׁשֶ  ּכָ
הּ  ְונֹוֵהג. ָרֲאָתה ָאר ִעּמָ ׁשְ ה ּכִ א, ַהְרָחָקה ְלִעְנַין, ִנּדָ  ֶאּלָ
ה ּדָ ּנִ מּוָרה ׁשֶ ָתהּ  ַעל ִליׁשֹן לוֹ  ָאסּור ּגְ  ֲאִפּלוּ  ִמּטָ

ֵאיָנהּ  ׁשֶ ה ּכְ ּטָ ּמִ ה, ּבַ ּלָ ר ְוַהּכַ ה אֹותוֹ בְּ  ִליׁשֹן לוֹ  ֻמּתָ  ִמּטָ
ָעְמָדה ְלַאַחר ָסִדין ֲאִפּלוּ , ֵמֶאְצלוֹ  ׁשֶ ם ּבְ ַהּדָ   :ָעָליו ׁשֶ

ַאַחר אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ב ָצא ׁשֶ ּמָ תּוִלים ׁשֶ רּוךְ ": ְמָבֵרךְ  ּבְ  ּבָ
ה ר, ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאֹלֵהינוּ ' ה ַאּתָ ַגן ֱאגֹוז ָצג ֲאׁשֶ  ּבְ
  :'ְוכוּ  "ֵעֶדן

 סד סימן
 אינו ואם, ואלמנה, וברכתה תולהב נשואי זמן

  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , סעדה לעשות רוצה

א. א תּוָלה ַהּנֹוׂשֵ ֹמחַ  ָצִריךְ  ּבְ הּ  ִלׂשְ ְבָעה ִעּמָ , ָיִמים ׁשִ
ּלֹא ה ׁשֶ א ְוֹלא, ְמָלאָכה ַיֲעׂשֶ ָ ן ִיׂשּ ּוק ְוִיּתֵ ׁשּ א, ּבַ  ֶאּלָ
ֵמחַ  ְוׁשֹוֶתה אֹוֵכל הּ  ְוׂשָ ין, ִעּמָ חּור הּוא ִאם ּבֵ ין ּבָ  ּבֵ
  :ַאְלמֹון הּוא ִאם

א. ב עּוָלה ֶאת ַהּנֹוׂשֵ מֹוחַ  ָצִריךְ  ַהּבְ הּ  ִלׂשְ ת ִעּמָ לׁשֶ  ׁשְ
ין, ָיִמים חּור ּבֵ ין ּבָ ָבחּור אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַאְלמֹון ּבֵ  ּדְ

א ׂשָ ּנָ עּוָלה ׁשֶ ֹמח ָצִריךְ  ּבְ הּ  ִלׂשְ ְבָעה ִעּמָ   :ָיִמים ׁשִ

אֵ  אֹוְמִרים ֵישׁ . ג ִאין יןׁשֶ ים נֹוׂשְ ֶעֶרב ֹלא ָנׁשִ ת ּבְ ּבָ  ׁשַ
ֶאָחד ְוֹלא ת ּבְ ּבָ ַ ׁשּ ֵזָרה, ּבַ א ּגְ ּמָ  ִחּלּול ִליֵדי ָיבֹוא ׁשֶ
ת ּבָ ִתּקּון ׁשַ ה ּבְ יִרין ְוֵישׁ . ַהְסֻעּדָ ט ְוֵכן. ַמּתִ ׁשַ ְנָהג ּפָ  ַהּמִ
א ָ ים ִלׂשּ ֶעֶרב ָנׁשִ ת ּבְ ּבָ ְטַרח ְוהּוא, ׁשַ ּיִ ת ׁשֶ ְסֻעּדַ  ּבִ
שּׂ  ה ּוִאיןַהּנִ לׁשָ ּוִאין ֹקֶדם ָיִמים ׁשְ ׂשּ ֵאין ּוָמקֹום. ַהּנִ  ׁשֶ
ית ין ּבֵ ִבים ּדִ א ּבוֹ  יֹוׁשְ ִני ֶאּלָ ׁשֵ י ּבְ ְלַבד ּוַבֲחִמיׁשִ , ּבִ

תּוָלה את ּבְ ֵ יֹום ִנׂשּ ִאם, ְרִביִעי ּבְ  ַטֲעַנת לוֹ  ָהְיָתה ׁשֶ
תּוִלים ים ּבְ ּכִ ין ְלֵבית ַיׁשְ הַ  ֲחָכִמים ּוִמְנַהג. ּדִ אׁשֶ  ּנֹוׂשֵ

עּוָלה ֶאת ה ַהּבְ ֶאּנָ ָ י ִיׂשּ ֲחִמיׁשִ ֵדי, ּבַ ְהֶיה ּכְ ּיִ ֵמחַ  ׁשֶ  ׂשָ
הּ  ה ִעּמָ לׁשָ י: ָיִמים ׁשְ ת ֲחִמיׁשִ ּבָ ַ ׁשּ ת ְוֶעֶרב ּבַ ּבָ  ׁשַ
ת ּבָ   :ִראׁשֹון יֹום ִלְמַלאְכּתוֹ  ְויֹוֵצא, ְוׁשַ

ה ַלֲעׂשֹות רֹוֶצה ֵאינוֹ  ֶהָחָתן ִאם. ד  ּוְקרֹוֵבי, ְסֻעּדָ
ההַ  ּלָ ה רֹוִצים ּכַ ֲעׂשֶ ּיַ ה ׁשֶ ה אֹותוֹ  ּכֹוִפין, ְסֻעּדָ ֲעׂשֶ ּיַ  ׁשֶ

ה בֹודוֹ  ְלִפי ְסֻעּדָ בֹוָדהּ  ּוְלִפי ּכְ   :ּכְ

תּוָלה ּכֹוְנִסין ֵאין. ה ה ּבְ ת, ָלֻחּפָ ּבָ ׁשַ ַעל ְלִפי, ּבְ  ְיֵדי ׁשֶ
ה ְמִציָאָתהּ  זֹוֶכה ַהֻחּפָ ה ּבִ  ֵלהּ  ַוֲהָוה, ָיֶדיהָ  ּוְבַמֲעׂשֵ

ת ִקְנָין קֹוֶנהכְּ  ּבָ ׁשַ ה ֵאין, ְוַאְלָמָנה. ּבְ הּ  קֹוָנה ֻחּפָ , ּבָ
א ל ִיחּוד ְיֵדי ַעל ֶאּלָ יָאה ׁשֶ ְמִציָאָתהּ  זֹוֶכה ּבִ  ּבִ
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ה הּ  ְלִהְתַיֵחד ָצִריךְ  ְלִפיָכךְ , ָיֶדיהָ  ּוְבַמֲעׂשֵ  ֹקֶדם ִעּמָ
ת ּבָ ֵדי, ׁשַ ּלֹא ּכְ קֹוֶנה ְיֵהא ׁשֶ ת ִקְנָין ּכְ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ִאין ֵאין. ו ים נֹוׂשְ ֹחל ָנׁשִ תּולֹות ֹלא, ַהּמֹוֵעד ּבְ  ְוֹלא ּבְ
ִמים ְוֹלא, ַאְלָמנֹות תוֹ  ַמֲחִזיר ֲאָבל. ְמַייּבְ רּוׁשָ  ִמן ּגְ
ּוִאין ׂשּ   :ָהֵארּוִסין ִמן ֹלא ֲאָבל, ַהּנִ

 סה סימן
' ד ּובוֹ , וכלה מת ודין, וכלה חתן לשמח מצוה

  ְסִעיִפים:

חַ ְלשַׂ  ִמְצָוה. א ה ָחָתן ּמֵ ד ְוַכּלָ ָפֶניהָ  ּוְלַרּקֵ  ְולֹוַמר, ּבְ
ִהיא   :ָנָאה ֵאיָנהּ  ֲאִפּלוּ  ַוֲחסּוָדה ָנָאה ׁשֶ

ל ָאסּור. ב ּכֵ ה ְלִהְסּתַ ּלָ ּכַ   :ּבַ

ֹראשׁ  ֵאֶפר ָלֵתת ָצִריךְ . ג ְמקֹום, ֶהָחָתן ּבְ ַחת ּבִ  ַהּנָ
ין ִפּלִ ַלִים ַלֲאֵבלּות ֵזֶכר, ּתְ ְכתִ , ְירּוׁשָ  ָלׂשּום": יבּדִ
ֵאר ִצּיֹון ַלֲאֵבֵלי ַחת ּפְ   ":ֵאֶפר ּתַ

ה ֵמת. ד ְגעוּ  ְוַכּלָ ּפָ ֶזה ֶזה ׁשֶ ת ֶאת ַמֲעִביִרין, ּבָ  ַהּמֵ
ְפֵני ה ִמּלִ ּלָ ן, ַהּכַ ֶרךְ  ֶאת ָלהּ  ִלּתֵ   :ַהּדֶ

  כתובות הלכות

 סו סימן
  ְסִעיִפים: ג"י ּובוֹ , כתבה דיני כמה

ה ִעם ְלִהְתַיֵחד ָאסּור. א ּלָ ְכּתֹב ֹקֶדם ַהּכַ ּיִ  ָלהּ  ׁשֶ
ה ֻתּבָ ַעל. ּכְ ַכר נֹוֵתן ְוַהּבַ  ִיְרֶצה ִאם ַוֲאִפּלוּ . ַהסֹוֵפר ׂשְ
ָתהּ  ָלהּ  ְלַיֵחד ֻתּבָ ָמעֹות ּכְ ָאר אוֹ , ּבְ ׁשְ ְלְטִלין ּבִ  ֵאין, ִמּטַ

א, לוֹ  ׁשֹוְמִעין ְכּתֹב ָצִריךְ  ֶאּלָ ּיִ ָטר ָלהּ  ׁשֶ  ַעְצמוֹ  ַעל ׁשְ
ְדֵמי ה ּבִ ֻתּבָ ל ְוִיְהיוּ  ַהּכְ ִדים ְנָכָסיו ּכָ ְעּבָ  אוֹ , ָלהּ  ְמׁשֻ

ִעידוּ  ּיָ דוֹ  ְוִיְקנוּ  ֵעִדים ָעָליו ׁשֶ הּוא ִמּיָ ֶ ב ׁשּ  ָמֶנה, ָלהּ  ַחּיָ
  :ָמאַתִים אוֹ 

ה ָלהּ  ִלְכּתֹב ָיכֹול ֵאינוֹ  ִאם. ב ֻתּבָ גֹון, ּכְ ת ּכְ ּבָ ׁשַ  אוֹ , ּבְ
ַכח ָ ׁשּ ְלְטִלין ָלהּ  ןִלתֵּ  ָיכֹול, ְלָכְתָבהּ  ׁשֶ ֶנֶגד ִמּטַ  ּכְ
ָתהּ  ֻתּבָ ל, ּכְ , יּוְזלוּ  אוֹ  ֹיאְבדוּ  ִאם ַאֲחָריּות ָעָליו ִויַקּבֵ

ר ְוָאז ְהֶיה ַעד ִלְבֹעל ֻמּתָ ּיִ ַנאי לוֹ  ׁשֶ   :ִלְכּתֹב ּפְ

ַתב ִאם. ג ה ָלהּ  ּכָ ֻתּבָ ֲחָלה אוֹ , ְוֶנֶאְבָדה, ּכְ ּמָ , לוֹ  ׁשֶ
ְתָבה ּכָ ְלתִ : לוֹ  ׁשֶ ִתי יִהְתַקּבַ ֻתּבָ  ַאֶחֶרת ִלְכּתֹב ָצִריךְ , ּכְ
ר ִעּקַ ה ּבְ ֻתּבָ ָאסּור, ַהּכְ הֹות ְלָאָדם ׁשֶ ּתוֹ  ִעם ִלׁשְ  ִאׁשְ
ָעה ֹלא ַאַחת ׁשָ ה ּבְ ֻתּבָ   :ּכְ

ֶנֶאְבָדה. ד א ִזְמָנא ָסֲהֵדי ָיְדֵעי ִאי, ּבְ ְתֵבי, ַקּמָ  ַההּוא ּכָ
ְתֵבי, ָיְדֵעי ָלא ְוִאי. ִזְמָנא א ּכָ ּתָ  ֵאין, ּוְבמֹוֶחֶלת. ֵמַהׁשְ

א ּכֹוְתִבין ַמן ֶאּלָ ל ִמּזְ ו ׁשֶ   :ַעְכׁשָ

ָתהּ  ָמְכָרה ִאם. ה ֻתּבָ  ָלהּ  ִלְכּתֹב ָצִריךְ , ְלַבֲעָלהּ  ּכְ
ה ֻתּבָ ָתהּ  ָמְכָרה ִאם ֲאָבל. ַאֶחֶרת ּכְ ֻתּבָ  ֵאין, ְלַאֵחר ּכְ
ה ָלהּ  ִלְכּתֹב ָצִריךְ  ֻתּבָ   :ַאֶחֶרת ּכְ

ה. ו ּמָ עּור ּכַ ההַ  ׁשִ ֻתּבָ  ּוְלַאְלָמָנה, ָמאַתִים ִלְבתּוָלה, ּכְ
ל, ָמֶנה ֶסף ָוזוֹ  זוֹ  ְוׁשֶ ת, ִנְמָצא. ְמִדיָנה ּכֶ ֻתּבַ תּוָלה ּכְ  ּבְ
ים ֵהם לׁשִ ְבָעה ׁשְ ְרַהם ְוׁשִ ֶסף ָוֵחִצי ּדֶ ת, ָצרּוף ּכֶ  ּוְכֻתּבַ

ֵהם, ַמֲחִציָתם ַאְלָמָנה מֹוָנה ׁשֶ ר ׁשְ ְרַהם ָעׂשָ ה ּדֶ לׁשָ  ּוׁשְ
ֶסף ִעיםְרִבי   :ָצרּוף ּכֶ

 ַהּתֹוָספֹות ְוֶזה. מֹוִסיף, ֶזה ַעל ְלהֹוִסיף ִיְרֶצה ִאם. ז
ּמֹוִסיף ָבִרים ֵישׁ , ׁשֶ ינוֹ  ּדְ ּדִ ֶהם ׁשֶ ר ּבָ ִעּקַ ה ּכְ ֻתּבָ , ַהּכְ

ָבִרים ְוֵישׁ  הּוא ּדְ ֶהם ָחלּוק ׁשֶ ר ּבָ ה ֵמִעּקַ ֻתּבָ , ַהּכְ
ן ִדְלַקּמָ   :ּכְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ח ֵאין, ׁשֶ ַעת ִקְנָין ָצִריךְ  ׁשֶ ׁשְ ּוִאין ּבִ ׂשּ  ַהּנִ
ה ּמָ ּנֹוֵתן ּכַ   :ָלהּ  ׁשֶ
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ל. ט עּור ַהּפֹוֵחת ּכָ ִ ה ִמׁשּ ֻתּבָ ִעיָלתוֹ , ַהּכְ ִעיַלת ּבְ  ּבְ
ְעָיא ֹלא. ְזנּות ְתָבה ִאם ִמּבַ ךְ  ַאַחר לוֹ  ּכָ ְלִתי: ּכָ  ִהְתַקּבַ
ךָ  ה ִמּמְ ֻתּבָ ָאז, ִמְקָצָתהּ  אוֹ , ַהּכְ  ְקָצת ְלַדַעת ָלהּ  ןֵאי ּדְ

א, ּפֹוְסִקים ַעת ִהְתָנה ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ ׁשְ ין ּבִ ּלֹא ִקּדּוׁשִ  ְיֵהא ׁשֶ
ה ָלהּ  ֻתּבָ יֵחת אוֹ , ּכְ ּפִ עּוָרהּ  ָלה ׁשֶ ִ י ַעל ַאף, ִמׁשּ  ּפִ

ָנאוֹ  ּתְ ֵטל ׁשֶ ה ָלהּ  ְוֵישׁ  ּבָ ֻתּבָ ָלם ּכְ  ָהִכי ֲאִפּלוּ , ֻמׁשְ
ִעיָלתוֹ  ִעיַלת ּבְ י, ְזנּות ּבְ ִהיא ָוןּכֵ ֵאין ְסבּוָרה ׁשֶ  ָלהּ  ׁשֶ

הּ  ָסְמָכה ֹלא ְעּתָ   :ּדַ

חֹות ֵישׁ  ִאם. י ּפָ ּנֹוֲהִגים ִמׁשְ ָתן ִלְכּתֹב ׁשֶ ְכֻתּבָ  יֹוֵתר ּבִ
עּור ִ ָיָדם ִלְמחֹות ֵאין, ֲחָכִמים ִמׁשּ א, עֹוד ְוֹלא. ּבְ  ֶאּלָ
ֵני ֶאָחד ֲאִפּלוּ  ָחה ִמּבְ ּפָ ׁשְ ּלֹא ַהִהיא ַהּמִ ַתב ׁשֶ הכְּ  ּכָ  ֻתּבָ

ּתוֹ  יָנן, ְלִאׁשְ ְתַנאי ָלהּ  ַמְגּבִ ית ּבִ ין ּבֵ  ַמה ְלִפי ּדִ
ְרִגיִלין ֶ ה, ְלִפיָכךְ . ִלְכּתֹב ׁשּ ָ ָדה ִאׁשּ ִאּבְ ָתהּ  ׁשֶ ֻתּבָ , ּכְ
קוּ  ְכֻתּבֹות ְיַדְקּדְ ִפי, ְקרֹובֹוֶתיהָ  ּבִ ֲהגוּ  ַמה ּכְ ּנָ ֶ  ִלְכּתֹב ׁשּ

ֵני ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ֻתּבֹות םְואִ . ָלהּ  ּכֹוְתִבין ַהּמִ י ּכְ  ְנׁשֵ
ְחּתוֹ  ּפַ ֻתּבֹות ְיֵתרֹות ִמׁשְ י ִמּכְ הּ  ְנׁשֵ ְחּתָ ּפַ  ִעּמוֹ  עֹוָלה, ִמׁשְ

  :יֹוֶרֶדת ְוֵאיָנה

א. יא ה ַהּנֹוׂשֵ ָ ְנָהג ְלִפי ּכֹוֵתב, ְסָתם ִאׁשּ  ִהיא ְוֵכן. ַהּמִ
ְסָקה ּפָ ִפי נֹוֶתֶנת, ְלַהְכִניס ׁשֶ ִדיָנה ִמְנַהג ּכְ . ַהּמְ
בָּ  ָתהּ  ִלְגּבֹות ָאהּוְכׁשֶ ֻתּבָ ין, ּכְ ָתהּ  ַמה ָלהּ  ַמְגּבִ ְכֻתּבָ ּבִ  ׁשֶ
ִדיָנה ִמְנַהג ְלִפי ָבִרים ֵאּלוּ  ּוְבָכל. ַהּמְ  ְוַכּיֹוֵצא ַהּדְ
ֶהן ִדיָנה ִמְנַהג, ּבָ ר הּוא ַהּמְ יו ְוַעל, ִעּקָ ִנין ּפִ  ְוהּוא, ּדָ

ְהֶיה ּיִ ְנָהג אֹותוֹ  ׁשֶ ׁשּוט ַהּמִ ָכל ּפָ ִדינָ  ּבְ   :הַהּמְ

א. יב ה ָנׂשָ ָ קֹום ִאׁשּ ַעת ַעל ַאֵחר ִמּמָ דּור ּדַ ּתָ  ִעּמוֹ  ׁשֶ
ְמקֹומוֹ    :ְמקֹומוֹ  ַאַחר הֹוְלִכים, ּבִ

ָמקֹום. יג ֵאין ּבְ ה ַלְחּתֹם ְרִגיִלים ׁשֶ ֻתּבָ ּכְ א ּבַ  ֶאּלָ
ֵאינוֹ  ִמי ַיְחּתֹם ֹלא, ְלָהִעיד ָהְראּוִיים   :ִלְקרֹות יֹוֵדעַ  ׁשֶ
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, הוא או היא וקטן שוטה וחרש, אלמנה כתבת דין
  ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , שנתגיר וגר

תּוָלה. א ְתַאְלְמָנה ּבְ ּנִ ה אוֹ  ׁשֶ ְרׁשָ  ִמן ֶנֶחְלָצה אוֹ  ִנְתּגָ
את, ָהֵארּוִסין ֵ ָתהּ , ְוִנׂשּ ֻתּבָ  ַטֲעַנת ָלהּ  ְוֵישׁ  ָמאַתִים ּכְ
תּוִלים   :ּבְ

ְרשָׁ  אוֹ  ִנְתַאְלְמָנה. ב ּוִאין ִמן ֶנֶחְלָצה אוֹ  הִנְתּגָ ׂשּ , ַהּנִ
גֹון ְכְנָסה ּכְ ּנִ ה ׁשֶ ֶחְזַקת ִהיא ֲהֵרי, ָלֻחּפָ עּוָלה ּבְ  ְוֵאין ּבְ
א ָלהּ  תּוִלים ַטֲעַנת ָעֶליהָ  ְוֵאין ָמֶנה ֶאּלָ  ֵישׁ  ֲאִפּלוּ , ּבְ
ּלֹא ֵעִדים ָלהּ  ָרה ׁשֶ   :ָהִראׁשֹון ִעם ִנְסּתְ

ּיֶֹרת. ג בּוָיה, ַהּגִ ְ ְפָחה, ְוַהׁשּ ִ ְפּדוּ , ְוַהׁשּ ּנִ רוּ  ׁשֶ ּיְ ְתּגַ ּנִ  ְוׁשֶ
ְחְררוּ  ּתַ ׁשְ ּנִ חּוָתה ְוׁשֶ ת ּפְ לשׁ  ִמּבַ ִנים ׁשָ , ֶאָחד ְויֹום ׁשָ

ָתן ֻתּבָ תּוִלים ַטֲעַנת ָלֶהם ְוֵישׁ  ָמאַתִים ּכְ ת. ּבְ  ּוִמּבַ
לשׁ  ִנים ׁשָ ָתן, ָוַמְעָלה ֶאָחד ְויֹום ׁשָ ֻתּבָ  ְוֵאין ָמֶנה ּכְ
תּוִלים תַטֲענַ  ָלֶהם   :ּבְ

ה. ד חּוָתה ְקַטּנָ ת ּפְ לשׁ  ִמּבַ ִנים ׁשָ  ֶאָחד ְויֹום ׁשָ
ְבֲעָלה ּנִ א ֲאִפּלוּ , ׁשֶ דֹול ָעֶליהָ  ּבָ ָתהּ , ּגָ ֻתּבָ . ָמאַתִים ּכְ

חֹות ְוָקָטן ן ּפָ ע ִמּבֶ ׁשַ א ֶאָחד ְויֹום ּתֵ ּבָ דֹוָלה ַעל ׁשֶ , ַהּגְ
ָתהּ  ֻתּבָ ּלֹא ְוַדְוָקא. ָמאַתִים ּכְ תּוֶליהָ  ִסירהֵ  ׁשֶ  ֲאָבל, ּבְ

תּוֶליהָ  ֵהִסיר ִאם א ָלהּ  ֵאין ּבְ   :ָמֶנה ֶאּלָ

ת. ה ָתהּ , ֵעץ ֻמּכַ ֻתּבָ יר ֹלא ַוֲאִפּלוּ , ָמֶנה ּכְ הּ  ִהּכִ , ּבָ
ִהיא ְמָנת ַעל ּוְכָנָסהּ  תּוָלה ׁשֶ ֵלָמה ּבְ ָנָסהּ  ֲאָבל. ׁשְ  ּכְ
ֶחְזַקת תּוָלה ּבְ עּוָלה ְוִנְמֵצאת, ּבְ  ֵאין ָמֶנה ֲאִפּלוּ , ּבְ

  :ָלהּ 

תּוָלה. ו ִהיא ּבְ ָתהּ , סּוָמא אוֹ  ּבֹוֶגֶרת ׁשֶ ֻתּבָ . ָמאַתִים ּכְ
יר ִאם, ַאְילֹוִנית ְוֵכן הּ  ִהּכִ ָתהּ , ּבָ ֻתּבָ   :ָמאַתִים ּכְ

ֹוָטה. ז נוּ  ֹלא, ַהׁשּ ּקְ ּוִאין ָלהּ  ּתִ ָלל ִנׂשּ   :ּכְ

ת. ח י ַעל ַאף, ַהֵחֶרׁשֶ שׁ  ּפִ ּיֵ וּ  ָלהּ  ׁשֶ ְבֵריֶהם ִאיןִנׂשּ , ִמּדִ
נוּ  ֹלא ּקְ ה ָלהּ  ּתִ ֻתּבָ ַנאי ְוֹלא ְמזֹונֹות ְוֹלא ּכְ ָנֵאי ּתְ  ִמּתְ
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  אבן העזר ערוך שולחן
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 יח

ה ֻתּבָ ַנס ְוִאם. ּכְ ת ּכָ ָחה, ַהֵחֶרׁשֶ ּקְ  ׁשֹוָטה אוֹ , ְוִנְתּפַ
ית ּפֵ ּתַ ה ָלהּ  ֵישׁ , ְוִנׁשְ ֻתּבָ ה ּוְתָנֵאי ּכְ ֻתּבָ ָתהּ , ּכְ  ּוְכֻתּבָ

  :ָמֶנה

א. ט ת ָנׂשָ , ָמֶנה ֵמָאה ָלהּ  ְוָכַתב, ׁשֹוָטה אוֹ  ֵחֶרׁשֶ
ָתהּ  ֻתּבָ ֶמת ּכְ ֵני ַקּיֶ ָרָצה ִמּפְ יק ׁשֶ   :ְנָכָסיו ְלַהּזִ

אוּ  ׁשֹוֶטה אוֹ  ֵחֵרשׁ . י ׂשְ ּנָ ים ׁשֶ י ַעל ַאף, ָנׁשִ  ּפִ
ח ּקַ ְתּפַ ּנִ ה ַהֵחֵרשׁ  ׁשֶ ּפָ ּתַ ֹוֶטה ְוִנׁשְ יֶהם ֵאין, ַהׁשּ  ִלְנׁשֵ
לּום ֲעֵליֶהם ָמןְלקַ  ָרצוּ . ּכְ ִהְבִריאוּ  ַאַחר ּיְ  ָלֶהן ֵישׁ , ׁשֶ
ה ֻתּבָ ָתן, ּכְ ית ְוִאם. ָמֶנה ּוְכֻתּבָ ין ּבֵ יאוּ  ֵהם ּדִ ִ ִהׂשּ  ׁשֶ
ה ָלהּ  ְוָכְתבוּ  ַהֵחֵרשׁ  ֻתּבָ ל נֹוֶטֶלת, ְנָכָסיו ַעל ּכְ  ַמה ּכָ
ְתבוּ  ּכָ ֶ ית ָלהּ  ׁשּ ין ּבֵ ֹוֶטה ֲאָבל. ּדִ ית ֵאין, ַהׁשּ ין ּבֵ  ּדִ
יִאין ִ   :אֹותוֹ  ַמׂשּ

ן ֲאִפּלוּ , ָקָטן. יא ע ִמּבֶ ׁשַ ִנים ּתֵ יאוֹ , ָוַמְעָלה ׁשָ ִ ִהׂשּ  ׁשֶ
ה ָלהּ  ֵאין, ָאִביו ֻתּבָ א ְוִאם. ּכְ יל ַאַחר ָעֶליהָ  ּבָ ִהְגּדִ , ׁשֶ
ר ָלהּ  ֵישׁ  ה ִעּקַ ֻתּבָ  ָמֶנה, ִלְבתּוָלה ָמאַתִים, ּכְ

ַתב ּתֹוֶסֶפת ֲאָבל. ְלַאְלָמָנה ּכָ ַקְטנּותוֹ  ָלהּ  ׁשֶ  ֵאין, ּבְ
ר ַוֲאִפּלוּ , ָלהּ  ַטר ִמּכֹחַ  ּגֹוָבה ֵאיָנהּ  ָהִעּקָ ה ׁשְ ֻתּבָ , ַהּכְ

א ַנאי ֶאּלָ ית ִמּתְ ין ּבֵ א ּגֹוָבה ֵאיָנהּ , ְלִפיָכךְ . ּדִ  ֶאּלָ
ֵני ֵדי ְוֹלא, ָחֵרי ִמּבְ ְעּבְ ׁשַ רוּ  ִמּמְ ְמּכְ ּנִ ַקְטנּותוֹ  ׁשֶ  ְוֵכן. ּבְ
ין ֵגר ַהּדִ ָרה ּבְ ּיְ ְתּגַ ּנִ ּתוֹ  ׁשֶ יֵניֶהם ְוֵאין, ִעּמוֹ  ִאׁשְ א ּבֵ  ֶאּלָ
זוֹ  ּבְ ָתהּ  ֵאין ׁשֶ ֻתּבָ א ּכְ   :ם"ָהַרְמבַּ  ְלַדַעת ָמֶנה ֶאּלָ

 סח סימן
 ומפסדת נאסרת ומתי, בתולים טענת כיצד

  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , כתבתה

ל. א תּוָלה ּכָ ָתהּ  ּבְ ֻתּבָ ּכְ  ַטֲעַנת ָלהּ  ֵישׁ  ָמאַתִים ׁשֶ
תּוִלים ָתהּ שֶׁ  ְוָכל. ּבְ ֻתּבָ ּלֹא אוֹ , ָמֶנה ּכְ נוּ  ׁשֶ ּקְ  ָלהּ  ּתִ
ה ֻתּבָ תּוִלים ַטֲעַנת ָלהּ  ֵאין, ּכְ ְתַיֵחד ְוָכל. ּבְ  ִעם ַהּמִ

ּוִאין ֹקֶדם ֲארּוָסתוֹ  תּוִלים ַטֲעַנת ָלהּ  ֵאין, ִנׂשּ   :ּבְ

קֹום ִמְנַהג ִאם. ב ֵמשׁ  ֵעִדים ְלַהֲעִמיד ַהּמָ ּלֹא ְלַמׁשְ  ׁשֶ
אּות ִמְנַהג ִיְנֲהגוּ  ָבר ְוֵאַרע, ַרּמָ ּלֹא ַהּדָ  ֶהֱעִמידוּ  ׁשֶ
תּוִלים ַטֲעַנת ִלְטֹען ָיכֹול ֵאינוֹ , ֵעִדים   :ּבְ

ֵני. ג ִמים, ָהֶאָחד: ִלְבתּוָלה ֵישׁ  ִסיָמִנים ׁשְ  ׁשֹוְתִתים ּדָ
ה ּנָ סֹוף ִמּמֶ יָאה ּבְ ִני. ִראׁשֹוָנה ּבִ ֵ ְמָצא ּדַֹחק, ְוַהׁשּ ּנִ  ׁשֶ
הּ  ִביָאה ּבָ ַעת ֹוָנהִראשׁ  ּבְ ׁשְ ִמישׁ  ּבִ ׁשְ ִמים ַטֲעַנת. ּתַ  ּדָ

ָנה ין ֶיׁשְ ה ּבֵ ְקַטּנָ ין ּבִ ְגדֹוָלה ּבֵ ַתח ַטֲעַנת ֲאָבל, ּבִ  ּפֶ
תּוחַ  בֹוֶגֶרת ַטֲעָנה ֵאיָנהּ  ּפָ   :ּבְ

תּוָלה ְמָצאִתיהָ  ֹלא: ְוָאַמר ָטַען. ד : אֹוֶמֶרת ְוִהיא, ּבְ
א ֹלא תּוָלה ֲאִני ַוֲעַדִין ָעַלי ּבָ  אוֹ , אֹוָתהּ  ּבֹוְדִקין, ּבְ

הּ  ִמְתַיֵחד ְפֵני ִעּמָ   :ּובֹוֵעל ְוחֹוֵזר ֵעִדים ּבִ

ִמים ַטֲעַנת ָטַען. ה ַחת ָהְיָתה ִאם, ּדָ ּפַ ׁשְ , ּדֹוְרָקִטי ִמּמִ
ֶחְזָקָתהּ  זוֹ  ֲהֵרי א אֹוָתהּ  ּבֹוְדִקין, ָלאו ְוִאם. ּבְ ּמָ  ֹחִלי ׁשֶ
דֹול הּ  ֵישׁ  ּגָ שׁ  ּבָ ּבֵ ּיִ ָהְיָתה אוֹ , ָהֵאָבִרים יתַלְחלּוחִ  ׁשֶ  ׁשֶ

ית ָרָעב ִמְתַעּנֵ  ּוַמְרִטיִבין ְלֶמְרָחץ אֹוָתהּ  ּוַמְכִניִסין, ּבְ
ִקין ּוַמֲאִכיִלין אֹוָתהּ  ֵעל ַעד אֹוָתהּ  ּוַמׁשְ ּבָ ּתִ ִנית ׁשֶ  ׁשֵ
ם ּתֹוִציא ִאם ְוִנְרֶאה ם ֵאין ְוִאם. ּדָ  ָרָעב ְוֹלא ֹחִלי ׁשָ
  :ַטֲעָנה זוֹ  ֲהֵרי, ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא

ַתח ַטֲעַנת ָטַען. ו תּוחַ  ּפֶ יתָ : לוֹ  אֹוְמִרים, ּפָ  ֹלא אוֹ  ִהּטֵ
ַעְלתָּ  ַנַחת ּבָ תָּ  ֹלא ּוְלִפיָכךְ , ּבְ ׁשְ ּדַֹחק ִהְרּגַ : ָאַמר ִאם. ּבַ

י ֹלא א, ּכִ ַתח ֶאּלָ תּוחַ  ּפֶ  ִאם ַטֲעָנה זוֹ  ֲהֵרי, ָמָצאִתי ּפָ
ְגָרה ֹלא ְגָרה ֹלא ֲאִפּלוּ שֶׁ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ֲעַדִין ּבָ , ּבָ

ַתח ַטֲעַנת ִלְטֹען ָיכֹול ֵאינוֹ  תּוחַ  ּפֶ ם ָמָצא ִאם ּפָ   :ּדָ

ָאְמרוּ . ז ׁשֶ ֲעָנתוֹ  ּכְ ּטַ תּוִלים ַעל ׁשֶ  הּוא ִאם, ַטֲעָנה ַהּבְ
ת ִהיא ְוִאם, ָעָליו ֲאסּוָרה ִהיא ֲהֵרי ּכֵֹהן ָרֵאל ֵאׁשֶ  ִיׂשְ

ֶרת א, לוֹ  ֻמּתֶ ן ִאם ֶאּלָ ל ּכֵ הּ  ִקּבֵ ין ָאִביהָ  ּבָ  ִקּדּוׁשִ
חֹות לשׁ  ּפָ ָ ִנים ִמׁשּ   :ֶאָחד ְויֹום ׁשָ

ָאְמרוּ  ַאף. ח ׁשֶ ֲעָנתוֹ  ּכְ ּטַ תּוִלים ַעל ׁשֶ  ֵאיָנהּ , ַטֲעָנה ַהּבְ
א ַמְפֶסֶדת ר ֶאּלָ ה ִעּקַ ֻתּבָ , ָלהּ  ֵישׁ  ַהּתֹוֶסֶפת ֲאָבל, ּכְ
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 יח
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א ן ִאם ֶאּלָ ְרָאָיה נֹוַדע ּכֵ רּוָרה ּבִ ָהְיתָ  ּבְ עּוָלה הׁשֶ , ּבְ
הֹוֵדית אוֹ  ִהיא לוֹ  ׁשֶ עּוָלה ׁשֶ ְתָאֵרס ֹקֶדם ּבְ ּתִ , ׁשֶ

יָעהּ  לוֹ  ֵישׁ , ְלִפיָכךְ . ְוִהְטַעּתוּ  ּבִ ְנִקיַטת ְלַהׁשְ , ֵחֶפץ ּבִ
ִדין ל ּכְ ִעים ּכָ ּבָ ׁשְ ךְ  ְוַאַחר, ְונֹוְטִלים ַהּנִ ה ּכָ ְגּבֶ  ּתִ

ַען ִמי ַעל ְסָתם ְלַהֲחִרים ָלהּ  ְוֵישׁ . ַהּתֹוֶסֶפת ּטָ  ָעֶליהָ  ׁשֶ
ֶקר   :ׁשֶ

ַען. ט ּטָ ׁשֶ ּלֹא ּכְ תּוָלה ְמָצָאהּ  ׁשֶ ת: ָאְמָרה ִאם, ּבְ  ֻמּכַ
ָתהּ  ְוַתֲחֹזר, ֶנֱאֶמֶנת, ֲאִני ֵעץ ֻתּבָ  לוֹ  ְוֵישׁ . ְלָמֶנה ּכְ

ּלֹא, ְסָתם ְלַהֲחִרים א ׁשֶ : ָאְמָרה ְוִאם. ִאישׁ  ָעֶליהָ  ּבָ
ִני ֵאַרְסּתַ ֶ י ִמׁשּ ָתהּ  ֶנֱאֶמֶנת זוֹ  יֲהרֵ , ֶנֱאַנְסּתִ  ָמאַתִים ּוְכֻתּבָ

מוֹ  ָהְיָתה ּכְ א: ָטַען ְוִאם. ׁשֶ ּמָ ּלֹא ַעד ׁשֶ יךְ  ׁשֶ  ֵאַרְסּתִ
א אוֹ , ֶנֱאַנְסתְּ  ּמָ יךְ  ַאַחר ׁשֶ ֵאַרְסּתִ ְרצֹוֵנךְ  ִנְבַעְלתְּ  ׁשֶ , ּבִ

ּטֹוֵען ִמי ַעל ְסָתם ַמֲחִרים זוֹ  ֲהֵרי ֶקר ׁשֶ ֵדי ׁשֶ בוֹ  ּכְ  ְלַחּיְ
  :ָממֹון

תּוִלים ַטֲעַנת ִלְטֹען לוֹ  ֵישׁ  ָמַתי ַעד. י ָרה ִאם, ּבְ  ִנְסּתְ
ד ָרה ֹלא ִאם. ִמּיָ ים ְלַאַחר ֲאִפּלוּ , ִנְסּתְ לׁשִ   :יֹום ׁשְ

 סט סימן
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , ובניו לאשתו האדם מתחיב במה

א. א ּנֹוׂשֵ ׁשֶ ה ָאָדם ּכְ ָ ב ִאׁשּ ָרה ָלהּ  ִמְתַחּיֵ ֲעׂשָ בָ  ּבַ , ִריםּדְ
הּ  ְוזֹוֶכה ָעה ּבָ ַאְרּבָ ָבִרים ּבְ בוּ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ּדְ   :ִנְכּתְ

ָרה ֵהן ֵאּלוּ . ב ָבִרים ָהֲעׂשָ , ּוְכסּוָתהּ , ְמזֹונֹוֶתיהָ : ּדְ
ר, ְועֹוָנָתהּ  ָתהּ  ְוִעּקַ ֻתּבָ  ִאם ְוִלְפּדֹוָתהּ , ּוְרפּוָאָתהּ , ּכְ
ית ּבֵ ָכָסיומִ  ִנּזֶֹנת ְוִלְהיֹות, ּוְקבּוָרָתהּ , ִנׁשְ ֶבת ּנְ  ְויֹוׁשֶ
ֵביתוֹ  ל מֹותוֹ  ַאַחר ּבְ נֹוָתיו ְוִלְהיֹות, ַאְלְמנּוָתהּ  ְזַמן ּכָ  ּבְ
ְתָאְרסוּ  ַעד מֹותוֹ  ַאַחר ִנּזֹונֹות ּיִ ֶניהָ  ְוִלְהיֹות, ׁשֶ  ּבָ
ָכִרים ּנוּ  ַהּזְ ים ִמּמֶ ָתהּ  יֹוְרׁשִ ֻתּבָ  ֶחְלָקם ַעל יֹוֵתר ּכְ
ה ָ ְיֻרׁשּ ִעם ּבַ   :ֲאֵחיֶהם ׁשֶ

ָעה ֵהם ֵאּלוּ . ג ה: ָהַאְרּבָ , ּוְמִציָאָתהּ , ָיֶדיהָ  ַמֲעׂשֵ
ָתהּ , ּוֵפרֹוֶתיהָ  ָ   :ִויֻרׁשּ

ה. ד ֶנֶגד ָיֶדיהָ  ַמֲעׂשֵ : ָאְמָרה ִאם, ְלִפיָכךְ . ְמזֹונֹוֶתיהָ  ּכְ
ה ְוֵאיִני ִנּזֹוֵנית ֵאיִני ַעל ֲאָבל. ָלהּ  ׁשֹוְמִעין, עֹוׂשָ  ַהּבַ

ָאַמר ה נֹוֵטל ֵאיִניוְ  ָזֵנךְ  ֵאיִני: ׁשֶ  ֵאין, ָיַדִיךְ  ַמֲעׂשֵ
  :לוֹ  ׁשֹוְמִעין

רֹות ְלךָ  נֹוֶתֶנת ֵאיִני: אֹוֶמֶרת ִהיא ִאם. ה  ְוֵאיִני ּפֵ
ִני ֲחֵפָצה ְפּדֵ ּתִ ֶבה ִאם ׁשֶ ָ ֵדי, ָלהּ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ֶאׁשּ  ּכְ
ּלֹא ְתָעֵרב ׁשֶ ין ּתִ   :ַהּכּוִתים ּבֵ

ַעל ִהְתָנה. ו ּלֹא ַהּבַ בִיתְ  ׁשֶ ָבִרים ֵמֶאָחד ַחּיֵ הּוא ֵמַהּדְ  ׁשֶ
ב ֶהם ַחּיָ ִהְתֵנית אוֹ , ּבָ ה ׁשֶ ָ ּלֹא ָהִאׁשּ ה ׁשֶ ַעל ִיְזּכֶ  ַהּבַ

ֶאָחד ָבִרים ּבְ הּוא ֵמַהּדְ ֶהם זֹוֶכה ׁשֶ ַנאי, ּבָ ם ַהּתְ  חּוץ, ַקּיָ
ה לׁשָ ְ ָבִרים ִמׁשּ ֵאין ּדְ ַנאי ׁשֶ ֶהם מֹוִעיל ַהּתְ  ְוֵאּלוּ , ּבָ

רוְ , עֹוָנָתהּ : ֵהם ָתהּ  ִעּקַ ֻתּבָ ָתהּ , ּכְ ָ   :ִויֻרׁשּ

ָאַמְרנוּ  ֶזה. ז ֵאין ׁשֶ ַנאי ׁשֶ ק מֹוִעיל ּתְ ּלֵ ָתהּ  ְלִהְסּתַ ָ , ִמיֻרׁשּ
ַמְתֶנה ַהְינוּ  הּ  ּבְ ָאהּ  ַאַחר ִעּמָ ׂשָ ּנְ ֵאְרָסהּ  ֹקֶדם אוֹ  ׁשֶ , ׁשֶ
ַמְתֶנה ֲאָבל הּ  ּבְ עֹוָדהּ  ִעּמָ י, ֲארּוָסה ּבְ   :ְמַהּנֵ

 ע סימן
, עצמו להשכיר חיב ואם, אשתו מזונות ובחי דין

  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ 

יַצד. א ב ּכֵ ְמזֹונֹוֶתיהָ  ַחּיָ ה ְוׁשֹוָתה אֹוֶכֶלת, ּבִ הּוא ִמּמַ ֶ  ׁשּ
ל ְוִאם. ְוׁשֹוֶתה אֹוֵכל ֵני ּכָ ה ּבְ ְחּתָ ּפַ  ְרִגיִלים ִמׁשְ

ְגדֹולֹות ן ְלַהְנִהיָגהּ  ָצִריךְ , ּבִ ם ֵאין ִאם. ּכֵ ּלָ  יִליםְרגִ  ּכֻ
ְגדֹולֹות ב ֵאינוֹ , ּבִ ָכךְ  ְלַהְנִהיָגהּ  ַחּיָ אֹוֶכֶלת ּבְ ׁשֶ   :ִעּמוֹ  ּכְ

ַעל. ב ָרָצה ּבַ ן ׁשֶ ּתוֹ  ִלּתֵ  ָלהּ  ָהְראּוִיים ְמזֹונֹוֶתיהָ  ְלִאׁשְ
ָידוֹ  ָהְרׁשּות, ְלַעְצָמהּ  ְוׁשֹוָתה אֹוֶכֶלת ְוִתְהֶיה  ּוִבְלַבד, ּבְ
ּיֹאַכל הּ  ׁשֶ ֵליל ִעּמָ ת ּבְ ּבָ   :ׁשַ
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ה. ג ּמָ ה ּפֹוְסִקים ְמזֹונֹות ּכַ ָ י ֶלֶחם, ָלִאׁשּ ּתֵ  ְסֻעּדֹות ׁשְ
ָכל רֹות, יֹום ּבְ הּ  ֶלֱאֹכל ּוַפְרּפְ ת ּבָ ֶמן, ַהּפַ  ַלֲאִכיָלה ְוׁשֶ

ר ּוְלַהְדָלַקת ּתֹות ַיִין ּוְמַעט, ַהּנֵ  ִמְנַהג ָהָיה ִאם, ִלׁשְ
קֹום ּתוּ  ַהּמָ ׁשְ ּיִ ים ׁשֶ ׁשִ תּוְבשַׁ ,. ַיִין ַהּנָ ה ּבָ לׁשָ  ְסֻעּדֹות ׁשְ
ר ִגים אוֹ  ּוָבׂשָ ָכל ָלהּ  ְונֹוֵתן. ּדָ ת ּבְ ּבָ ֶסף ָמָעה ׁשַ  ּכֶ

ה. ִלְצָרֶכיהָ  ּמֶ ָעִני, ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ּבְ . ׁשֶ
יר ָהָיה ִאם ֲאָבל רוֹ  ְלִפי ַהּכֹל, ָעׁשִ  ָהָיה ְוִאם. ָעׁשְ
יֹוֵתר ָעִני ן ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ּבְ ִהיא ֶלֶחם ֲאִפּלוּ  ָלהּ  ִלּתֵ  ׁשֶ

  :ְלהֹוִציא אֹותוֹ  ּכֹוִפין, ְצִריָכה

א. ד ה ַהּנֹוׂשֵ ָ ךְ  ְוַאַחר ִאׁשּ ית ּכָ ּטֵ ּתַ ב, ִנׁשְ  ְלזּוָנהּ  ַחּיָ
ָאהּ    :ּוְלַרּפְ

ָהַלךְ  ִמי. ה ם ִלְמִדיַנת ׁשֶ ּתוֹ  ּוָבָאה ַהּיָ ין ְלֵבית ִאׁשְ  ּדִ
ה, ְמזֹונֹות ִלְתּבֹעַ  לׁשָ  ִמּיֹום ָהִראׁשֹוִנים יםֳחָדשִׁ  ׁשְ

ֶהם ָלהּ  ּפֹוְסִקים ֵאין ֲהִליָכתוֹ  ֲחָזָקה, ְמזֹונֹות ּבָ  ֵאין ׁשֶ
יחַ  ָאָדם יתוֹ  ַמּנִ אן. ֵריָקן ּבֵ  ֵאין ֲאִפּלוּ , ְוֵאיָלךְ  ִמּכָ

ָתהּ  ֻתּבָ ָיָדהּ  ּכְ  נֹוְתִנים ֵאין ֲאָבל, ְמזֹונֹות ָלהּ  ּפֹוְסִקים ּבְ
ה ָלהּ  ּמֶ ט ּבַ ְתַקׁשֵ ּתִ ית, ְנָכִסים לוֹ  ָהיוּ  ְוִאם. ׁשֶ ין ּבֵ  ּדִ

 ֹלא ֲאִפּלוּ , ִלְמזֹונֹוֶתיהָ  ּומֹוְכִרים ִלְנָכָסיו יֹוְרִדים
ְמעוּ  ת ּבוֹ  ׁשָ ּמֵ ִבים ְוֵאין. ׁשֶ ְ הּ  ְמַחׁשּ ה ַעל ִעּמָ  ַמֲעׂשֵ
בֹוא ַעד, ָיֶדיהָ  ּיָ ֲעָלהּ  ׁשֶ ָתה ָמָצא ִאם, ּבַ ָעׂשְ  ֲהֵרי ׁשֶ
ּלוֹ  ֵאּלוּ  ִדין ָעְמָדה אלֹ  ִאם ְוֵכן. ׁשֶ א, ּבְ  ָמְכָרה ֶאּלָ

ם ִמְכָרהּ , ִלְמזֹונֹות ְלַעְצָמהּ   ַהְכָרָזה ְצִריָכה ְוֵאיָנהּ , ַקּיָ
בּוָעה ְוֹלא בֹוא ַעד, ׁשְ ּיָ ֲעָלהּ  ׁשֶ  ַעד אוֹ , ְוִיְטֹען ּבַ

בֹוא ּתָ ָתהּ  ִלְגּבֹות ׁשֶ ֻתּבָ ִלין, מֹותוֹ  ַאַחר ּכְ  ָעֶליהָ  ְמַגְלּגְ
ּלֹא ִהיא ִלְמזֹונֹות אֶאלָּ  ָמְכָרה ׁשֶ   :ָלֶהם ְצִריָכה ׁשֶ

ה ִמי. ו ּטָ ּתַ ׁשְ ּנִ ּתוֹ  ּפֹוְסִקין, ִנְתָחֵרשׁ  אוֹ  ׁשֶ  ְלִאׁשְ
יִטין ְכׁשִ   ,ּתַ

ָהַלךְ  ִמי. ז ם ִלְמִדיַנת ׁשֶ ִלים ְוִהְפִקיד ַהּיָ ַיד ּכֵ , ֶאָחד ּבְ
ִאיָלם אוֹ  ד מֹוִציִאין, לוֹ  ִהׁשְ ְפָקד ִמּיַ  ִלְמזֹונֹות ַהּנִ

ד ֲאָבל. ּתוֹ ִאשְׁ  ֹוֵאל ִמּיַ יעַ  ַעד, מֹוִציִאים ֵאין ַהׁשּ ּגִ ּיַ  ׁשֶ
ֵאָלתוֹ  ְזַמן סֹוף   :ׁשְ

ֲעָלהּ  ָהַלךְ . ח ב, ְוָאְכָלה ְוָלְוָתה, ּבַ ם ַחּיָ ּלֵ  ָעַמד. ְלׁשַ
ַעת ֶאָחד ּלוֹ  ְוָזָנהּ  ַעְצמוֹ  ִמּדַ ֶ ַעל ֵאין, ִמׁשּ ב ַהּבַ  ַחּיָ

ם ּלֵ ד ֶזה ַוֲהֵרי לוֹ  ְלׁשַ   :עֹוָתיומְ  ִאּבֵ

ַעל. ט ָאַמר ַהּבַ ּתוֹ  ׁשֶ ָעה ְלִאׁשְ ׁשָ ָהַלךְ  ּבְ ה ְטִלי: ׁשֶ  ַמֲעׂשֵ
ְתָקה, ִלְמזֹונֹוַתִיךְ  ָיַדִיךְ    :ְמזֹונֹות ָלהּ  ֵאין, ְוׁשָ

ָעְמָדה ֲהֵרי. י ין ׁשֶ ּדִ ית ּוָמְכרוּ , ְמזֹונֹות ָלהּ  ּוָפְסקוּ  ּבַ  ּבֵ
ין ְכָרה אוֹ , ָלהּ  ְוָנְתנוּ  ּדִ ּמָ ַעל ּוָבא, ְלַעְצָמהּ  יאהִ  ׁשֶ  ַהּבַ

י: ְוָאַמר ְחּתִ ַעת זוֹ  ֲהֵרי, ְמזֹונֹות ָלהּ  ִהּנַ ּבַ ְנִקיַטת ִנׁשְ  ּבִ
ּלֹא ֵחֶפץ יחַ  ׁשֶ ְבָעה ֹלא ְוִאם. ָלהּ  ִהּנִ , ָמְכָרה ְוֹלא ּתָ
א ֲהָתה ֶאּלָ א ַעד, ׁשָ ּבָ י: ְוָאַמר הּוא ׁשֶ ְחּתִ  ָלךְ  ִהּנַ

ְחתָּ  ֹלא: אֹוֶמֶרת ְוִהיא, ְמזֹונֹות א ִהּנַ  ִמּזֶה ָלִויִתי ֶאּלָ
י ְרַנְסּתִ ע, ְוִנְתּפַ ּבַ בּוַעת ִנׁשְ יחַ  ֶהֵסת ׁשְ ִהּנִ , ָלהּ  ׁשֶ

ֵאר, ְוִנְפַטר ָ ְלְטִלין ָמְכָרה ְוִאם. ָעֶליהָ  ַהחֹוב ְוִיׁשּ  ִמּטַ
י ִלְמזֹונֹות: ְוָאְמָרה : ְואֹוֵמר טֹוֵען ְוהּוא, ָמַכְרּתִ

י ְמזֹונֹוַתִיךְ  ְחּתִ ַעתִנשְׁ , ִהּנַ בּוַעת ּבַ ּלֹא ֶהֵסת ׁשְ יחַ  ׁשֶ   :ִהּנִ

ּלֹא ֲהֵרי. יא ְבָעה ׁשֶ א ָמְכָרה ְוֹלא ָלְוָתה ְוֹלא ּתָ  ֶאּלָ
ֲחָקה יֹום ַעְצָמהּ  ּדָ ְיָלה ּבַ ָתה ּוַבּלַ  ָלהּ  ֵאין, ְוָאְכָלה ְוָעׂשְ
לּום ָתה ְוִאם, ּכְ הּ  ַהּכֹל, ְוהֹוִתיָרהּ  ָעׂשְ ּלָ   :ׁשֶ

ה. יב ָ יָּ  ָהִאׁשּ ית ְצָאהׁשֶ ֲעָלהּ  ִמּבֵ , ַאֵחר ְלַבִית ְוָהְלָכה ּבַ
ָאה ִאם ִהיא ַטֲעָנה ֵמֲחַמת ּבָ כּוָנה ׁשֶ ׁשְ ּיֹוִציאוּ  ּבִ  ׁשֶ

ם ָעֶליהָ  ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ָרע ׁשֵ ב, ּבָ ם ְלזּוָנהּ  ַחּיָ  ִאם ׁשָ
ְבָעה ְבָעה ֹלא ִאם ֲאָבל. ְמזֹונֹות ּתָ  ַעל ָמֲחָלה, ּתָ
ָעַבר ְמזֹונֹות ְלׁשֶ   :ּדִ

 עא סימן
' ד ּובוֹ , קטנים כשהם ובנותיו בניו לזון שחיב

  ְסִעיִפים:
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ב. א ָניו ָלזּון ָאָדם ַחּיָ ְהיוּ  ַעד ּוְבנֹוָתיו ּבָ ּיִ ֵני ׁשֶ שׁ  ּבְ , ׁשֵ
ְפלוּ  ְנָכִסים ָלֶהם ֵישׁ  ֲאִפּלוּ  ּנָ ית ָלֶהם ׁשֶ ם ֲאִבי ִמּבֵ . ִאּמָ
ם ָ ַנת ָזָנן, ְוֵאיָלךְ  ּוִמׁשּ ַתּקָ לוּ  ַעד ִמיםֲחכָ  ּכְ ְגּדְ ּיִ  ְוִאם. ׁשֶ

. ּבוֹ  ּופֹוְצִרין אֹותוֹ  ּוַמְכִליִמין ּבוֹ  ּגֹוֲעִרין, ָרָצה ֹלא
ּבּור ָעָליו ַמְכִריִזין, ָרָצה ֹלא ְוִאם ּצִ : ְואֹוְמִרים ּבַ
לֹוִני" ָניו ָלזּון רֹוֶצה ְוֵאינוֹ  הּוא ַאְכָזִרי ּפְ  ַוֲהֵרי, ּבָ

חּות הּוא הוּ  ָטֵמא ֵמעֹוף ּפָ  ְוֵאין. "ֶאְפרֹוָחיו ָזן אׁשֶ
ה. ְלזּוָנן אֹותוֹ  ּכֹוִפין ּמֶ ֵאינוֹ , ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ ׁשֶ  ּבְ
ּיֵשׁ  ָאמּוד ָהָיה ִאם ֲאָבל, ָאמּוד  ָהָראּוי ָממֹון לוֹ  ׁשֶ
ן ֶקת ְצָדָקה ִלּתֵ ְסּפֶ ּנוּ  מֹוִציִאים, ָלֶהם ַהּמַ ַעל ִמּמֶ  ּבְ
ְרחוֹ  ּום, ּכָ לוּ  ַעד ֹוָתםא ְוָזִנין, ְצָדָקה ִמׁשּ ְגּדְ ּיִ   :ׁשֶ

ָהַלךְ  ִמי. ב ם ִלְמִדיַנת ׁשֶ יחַ  ַהּיָ ָניו ְוִהּנִ אן ּבָ  מֹוְכִרים, ּכָ
ָכָסיו ְהיוּ  ַעד ְלַפְרָנָסה ִמּנְ ּיִ ֵני ׁשֶ שׁ  ּבְ ֵני ֲאָבל. ׁשֵ  ִמּבְ

שׁ  ָכָסיו אֹוָתם ָזִנין ֵאין, ָוַמְעָלה ׁשֵ   :ִמּנְ

ה ִמי. ג ּטָ ּתַ ׁשְ ּנִ ָכָסיו יםְמַפְרְנסִ , ׁשֶ ָניו ִמּנְ , ּוְבנֹוָתיו ּבָ
שׁ  ַעל ְיֵתִרין ֵהן ֲאִפּלוּ  לוּ  ַעד, ׁשֵ ְגּדְ ּיִ   :ׁשֶ

א. ד נּוָיה ַעל ַהּבָ ּנוּ  ְוָיְלָדה ַהּפְ  מֹוֶדה הּוא ִאם, ִמּמֶ
ָלד ַהּוָ ּנוּ  ׁשֶ ב, ִמּמֶ   :ְלזּונוֹ  ַחּיָ

 עב סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , מלהנות אשתו את המדיר דין

יר. א ּדִ ּתוֹ  ֶאת ַהּמַ ָהנֹות ִאׁשְ ּלֹא אוֹ , לוֹ  ִמּלֵ ְטֹעם ׁשֶ  ּתִ
ל ֶאָחד יִנים ִמּכָ ְדָרה אוֹ , ַהּמִ ּנָ ם ִהיא ׁשֶ , הּוא ָלהּ  ְוִקּיֵ
ן יֹוֶרה ַעּיֵ ִסיָמן ֵדָעה ּבְ   ':ג ָסִעיף ה"רל ּבְ

 עג סימן
' ט ּובוֹ , לאשתו בית וכלי ומדור בכסות שחיב

  ְסִעיִפים:

יַצד סּוָתהּ כְּ . א ב, ּכֵ ן ַחּיָ ָגִדים ָלהּ  ִלּתֵ  ָלהּ  ָהְראּוִיים ּבְ
ימֹות ִמים ּבִ ׁשָ ה ּוִבימֹות ַהּגְ ָפחֹות, ַהַחּמָ ת ּבְ ּלֹוֶבׁשֶ ל ׁשֶ  ּכָ
ה ָ ֲעַלת ִאׁשּ ִית ּבַ אֹוָתהּ  ּבַ ּבְ ִדיָנה ׁשֶ אֹותוֹ  ְוִאם. ַהּמְ  ּבְ
ֶרךְ  ֵאין ָמקֹום ה ָלֵצאת ּדֶ ָ ּוק ִאׁשּ הְ  ַעד ַלׁשּ ּיִ  ָעֶליהָ  ֶיהׁשֶ
ל ֶאת ַהחֹוֶפה ְרִדיד חּות ְרִדיד ָלהּ  נֹוֵתן, ּגּוָפהּ  ּכָ  ַהּפָ
ָכל ּבְ סּות ּוִבְכַלל. ָהְרִדיִדין ׁשֶ הּוא ַהּכְ ב ׁשֶ ן ַחּיָ , ָלהּ  ִלּתֵ
ֵלי ֶבת ּוָמדֹור, ַבִית ּכְ יֹוׁשֶ ֵלי ֵהם ּוַמה. ּבוֹ  ׁשֶ , ַבִית ּכְ
ה ַעת ִמּטָ ץ ֻמּצַ בֵלי ַמְחֶצֶלת אוֹ  ּוַמּפָ  ּוְכֵלי, ָעֶליהָ  ׁשֵ

ה ֲאִכיָלה ִתּיָ גֹון ּוׁשְ  ְוֵנר ּוַפךְ  ְוָחִבית ּוְקָעָרה ְקֵדָרה ּכְ
ֶהן ְוַכּיֹוֵצא ּוַבְקּבּוק ְוכֹוס   :ּבָ

דֹור. ב ֹוֵכר ַהּמָ ׂשּ ִית, ָלהּ  ׁשֶ ל ּבַ ע ׁשֶ  ַעל ַאּמֹות ַאְרּבַ
ע ית וֹ ל ְוִיְהֶיה, לוֹ  חּוָצה ְרָחָבה ְוִתְהֶיה, ַאּמֹות ַאְרּבַ  ּבֵ
ֵסא ּנוּ  חּוץ ַהּכִ   :ִמּמֶ

ִבין. ג ן אֹותוֹ  ּוְמַחּיְ יִטים ָלהּ  ִלּתֵ ְכׁשִ גֹון, ּתַ ְגֵדי ּכְ  ּבִ
יף ִצְבעֹוִנים הּ  ַעל ְלַהּקִ הּ  ֹראׁשָ ְחּתָ ָרק ּופּוךְ , ּוַפּדַ , ְוׂשָ
ֶהן ְוַכּיֹוֵצא   :ּבָ

ה. ד ּמֶ ָעִני, ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ּבְ  ָבלאֲ . ׁשֶ
יר ָעׁשִ ל, ּבְ ָבִרים ּכָ לוּ  ּדְ רוֹ  ְלִפי ָלהּ  נֹוֵתן ַהּלָ   :ָעׁשְ

ן ָידוֹ  ָקְצָרה ִאם. ה ָעִני ֲאִפּלוּ , ָלהּ  ִלּתֵ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ּבְ , ׁשֶ
  , }ְלהֹוִציא אֹותוֹ  ּכֹוִפין

ָניו. ו ֵני ַעד ּוְבנֹוָתיו ּבָ שׁ  ּבְ ב, ׁשֵ ן ַחּיָ סּות ָלֶהם ִלּתֵ  ּכְ
שְׁ  ּוְכֵלי ִפי ָלֶהם נֹוֵתן ְוֵאינוֹ , ּוָמדֹור ִמישׁ ּתַ רוֹ  ּכְ , ָעׁשְ
א ִפי ֶאּלָ ן ּכְ ְלַבד ָצְרּכָ   :ּבִ

ל. ז שׁ  ִמי ּכָ ּיֵ ין, ְמזֹונֹות ָעָליו לוֹ  ׁשֶ יו ּבֵ ַחּיָ ין ּבְ  ַאַחר ּבֵ
סּות לוֹ  ֵישׁ , מֹותוֹ  ִית ּוְכֵלי ּכְ ית ְוָכל. ּוָמדֹור ּבַ ּבֵ  ׁשֶ
ין יתוֹ  ּוְכֵלי ִלְכסּות מֹוְכִרים, ִלְמזֹונֹות מֹוְכִרים ּדִ  ּבֵ

  :ּוְמדֹורוֹ 
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ין. ח ַעל ּדִ ּתוֹ  ִעם ַהּבַ ַטֲעַנת ִאׁשְ סּות ּבְ ִלים ַהּכְ  ְוַהּכֵ
ַכר דֹור ּוׂשְ ִדיָנם, ַהּמָ ַטֲעַנת ּכְ זֹונֹות ּבְ  ָאַמר ִאם. ַהּמְ
י: הּוא   :ָנַתן ֹלא: אֹוֶמֶרת ְוִהיא, ָנַתּתִ

ן ִמי. ט ּכֵ ׁשְ ּמִ סוּ  ׁשֶ ּתוֹ  תּכְ  ְלהֹוִציא ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ , ִאׁשְ
דוֹ  ֹלא ִמּיָ לּום ּבְ   :ּכְ

 עד סימן
  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , דברים מכמה אשתו המדיר

יָרהּ . א ּלֹא ִהּדִ ט ׁשֶ ֵ ְתַקׁשּ ִמישׁ  ּוְתָלאוֹ , ּתִ ַתׁשְ ָאַמר, ּבְ : ׁשֶ
ךְ  ֲהָנַאת קּוָנם ִמיׁשֵ ׁשְ ִטי ִאם ָעַלי ּתַ ְ ְתַקׁשּ תְ , ּתִ טּתִ ֵ  ַקׁשּ
ד ִמישׁ  ְוֵתָאֵסר ִמּיָ ַתׁשְ ם, ּבְ ְבָעה ִויַקּיֵ  ְוָאז ָיִמים ׁשִ

ן יֹוִציא ה ְוִיּתֵ ֻתּבָ ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּכְ יָרהּ  ׁשֶ ּלֹא ִהּדִ  ׁשֶ
ט ֵ ְתַקׁשּ ֲעִנּיֹות, ּתִ ָנה, ּבַ ם ַאַחת ׁשָ ן יֹוֵתר, ְיַקּיֵ יר ִמּכֵ  ַיּתִ

ן יֹוִציא אוֹ  ִנְדרוֹ  ה ְוִיּתֵ ֻתּבָ ירֹות .ּכְ ים, ּוַבֲעׁשִ לׁשִ  יֹום ׁשְ
ם ן יֹוֵתר, ְיַקּיֵ יר ִמּכֵ ן יֹוִציא אוֹ  ִנְדרוֹ  ֶאת ַיּתִ  ְוִיּתֵ
ה ֻתּבָ   :ּכְ

ּלֹא ִהיא ָנְדָרה. ב ט ׁשֶ ֵ ְתַקׁשּ ָאְמָרה אוֹ , ּתִ  קּוָנם: ׁשֶ
ךָ  ִמיׁשְ ׁשְ ט ִאם ָעַלי ּתַ ֵ ַמע, ֶאְתַקׁשּ , ָלהּ  ֵהֵפר ְוֹלא ְוׁשָ

ן יֹוִציא הכְּ  ְוִיּתֵ   :ֻתּבָ

ַעל ָאַסר. ג ֵלי ַהּבַ ֵכָניו ּכְ ָליו אוֹ , ָעָליו ׁשְ  ַעל ּכֵ
ֵכָניו ֵדי, ׁשְ ּלֹא ּכְ ִאיֵלם ׁשֶ ׁשְ ַאל ְוֹלא ּתַ ׁשְ  אוֹ . ֵמֶהן ּתִ

ָאְמָרה ךָ  קּוָנם: ִהיא ׁשֶ ִמיׁשְ ׁשְ ַאל ִאם ָעַלי ּתַ  ֶאׁשְ
ֵכַני ְ ִלים ִמׁשּ ִאיֵלם אוֹ  ּכֵ ַלי ַאׁשְ ַמע, ִמּכֵ , ָלהּ  םְוִקיֵּ  ְוׁשָ
ד יֹוִציא ן ִמּיָ ה ְוִיּתֵ ֻתּבָ  קּוָנם: הּוא ָאַמר ְוִאם. ּכְ

ךְ  ִמיׁשֵ ׁשְ ַאל ִאם ָעַלי ּתַ ׁשְ ִלים ֵמֶהם ּתִ ִאיֵלם אוֹ  ּכֵ ׁשְ , ּתַ
ר ִאי ּלֹא ָלהּ  ֶאְפׁשָ ַאל ׁשֶ ׁשְ ִאיֵלם ְוֹלא ֵמֶהם ּתִ ׁשְ , ּתַ

ד ֶנֶאְסָרה ִהיא ַוֲהֵרי ְבָעה ְלַאַחר ְויֹוִציא, ִמּיָ  ָיִמים ׁשִ
ן ה ְוִיּתֵ ֻתּבָ ֵלי ָאְסָרה ִהיא ְוִאם. ּכְ ֵכֵניהָ  ּכְ ֵדי ָעֶליהָ  ׁשְ  ּכְ
ּלֹא ַאל ׁשֶ ׁשְ ָאְסָרה אוֹ , ֵמֶהם ּתִ ֵלי ַעְצָמהּ  ַעל ׁשֶ  ּכְ

ֲעָלהּ  ּלֹא ּבַ ִאיֵלם ּתּוַכל ׁשֶ ֵדי, ְלַהׁשְ ּלֹא ּכְ  ָלֶהם ַיֲחִזיקוּ  ׁשֶ
ְדָרה אוֹ , טֹוָבה ּנָ ּלֹא ׁשֶ גָ  ֶלֱאֹרג ׁשֶ , ְלָבָניו ָנִאים ִדיםּבְ
ֵאין ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאינוֹ  ְוהּוא ָבִרים ֶזה ׁשֶ ינוֹ  ִמּדְ ּבֵ  ׁשֶ

ֹאל ֶלֱאֹרג ַוֲאסּוָרה, ְלֵביָנהּ  ִאיל ְוִלׁשְ ִלים ּוְלַהׁשְ ֵצא, ּכֵ  ּתֵ
ֹלא ה ּבְ ֻתּבָ ֵני, ּכְ יָאתוֹ  ִמּפְ ִ ַמׂשּ ם ׁשֶ ֵכָניו ָרע ׁשֵ ׁשְ   :ּבִ

ּלֹא ָנְדָרה. ד ֵלךְ  ׁשֶ ִמישׁ  ּוְתָלַאּתוּ , ָאִביהָ  ֵביתלְ  ּתֵ ַתׁשְ , ּבְ
ָאְמָרה ךָ  קּוָנם: ׁשֶ ִמיׁשְ ׁשְ . ָאִבי ְלֵבית ֵאֵלךְ  ִאם ָעַלי ּתַ

ִאם ָלַאּתוּ  ֹלא ׁשֶ ִמישׁ  ּתְ ַתׁשְ א ּבְ ית קּוָנם: ָאְמָרה ֶאּלָ  ּבֵ
א, ְלָהֵפר ָיכֹול ֵאינוֹ , ָעַלי ָאִבי יָון ֶאּלָ ָלַאּתוּ  ּכֵ ּתְ  ׁשֶ

ִמישׁ  ַתׁשְ ַמע ְוֵכיָון. ְלָהֵפר ֹולָיכ ּבְ ָ ׁשּ , ֵהֵפר ְוֹלא ׁשֶ
ד יֹוִציא ן ִמּיָ ה ְוִיּתֵ ֻתּבָ  קּוָנם: אֹוֵמר הּוא ְוִאם. ּכְ

ךְ  ִמיׁשֵ ׁשְ ְלִכי ִאם ָעַלי ּתַ , ֵמֹחֶדשׁ  יֹוֵתר ָאִביךְ  ְלֵבית ּתֵ
ר הּוא ִאם הּ  ּדָ ִעיר ִעּמָ  הּוא ִאם ֵמֶרֶגל יֹוֵתר אוֹ , ּבָ
ר ִעיר ּדָ םיְ , ַאֶחֶרת ּבְ ְבָעה ַקּיֵ ן יֹוִציא ְוָאז ָיִמים ׁשִ  ְוִיּתֵ

ה ֻתּבָ   :ּכְ

ךָ  ֲהָנַאת קּוָנם: ְוָאְמָרה ִהיא ָנְדָרה. ה ִמיׁשְ ׁשְ  ָעַלי ּתַ
ה ְלֵבית אוֹ  ָהֵאֶבל ְלֵבית ֵאֵלךְ  ִאם ּתֶ ׁשְ ַמע, ַהּמִ  ְוֹלא ְוׁשָ
ד יֹוִציא, ֵהֵפר ן ִמּיָ ה ְוִיּתֵ ֻתּבָ   :ּכְ

יר ְוִאם. ו ָאַמר ,הּוא ִהּדִ ךְ  ֲהָנַאת קּוָנם: ׁשֶ ִמיׁשֵ ׁשְ  ּתַ
ְלִכי ִאם ָעַלי ְבָעה ְלַאַחר יֹוִציא, ּתֵ ן ָיִמים ׁשִ  ְוִיּתֵ

הּ  ֻתּבָ יהָ : טֹוֵען ְוִאם. ּכְ ְרּתִ ִביל ִהּדַ ׁשְ ֵני ּבִ  ָאָדם ּבְ
רּוִצים צּוִיים ּפְ ם ַהּמְ ם ֻהְחְזקוּ  ִאם, ׁשָ  ְוִאם. ֶנֱאָמן, ׁשָ

  :ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ָלאו

יָרהּ . ז ּלֹא ִהּדִ ֵלךְ  ׁשֶ ים ְלֶמְרָחץ ּתֵ ַרּכִ ּכְ ת ּבַ ּבָ , ַאַחת ׁשַ
ָפִרים י ּוַבּכְ ּתֵ תֹות ׁשְ ּבָ ּלֹא. ׁשַ ְנַעל ׁשֶ ָפִרים ִמְנָעל ּתִ ּכְ  ּבַ
ה לׁשָ ים, ָיִמים ׁשְ ַרּכִ ן ַעל ָיֵתר. ְלֵעת ֵמֵעת ּוַבּכְ  ּכֵ
ן יֹוִציא ה ְוִיּתֵ ֻתּבָ   :ּכְ

יָרהּ . ח ךְ  קּוָנם: הּ לָ  ְוָאַמר ִהּדִ ִמיׁשֵ ׁשְ ְלִכי ִאם ָעַלי ּתַ  ּתֵ
ְרָחץ ְלֵבית ים ַהּמֶ ַרּכִ ּכְ ת יֹוֵתר ּבַ ּבָ ַ ָפִרים, ַאַחת ִמׁשּ  ּוַבּכְ
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  אבן העזר ערוך שולחן

ã 

 יח
 יח

י יֹוֵתר ּתֵ ְ תֹות ִמׁשּ ּבָ ְנֲעִלי ִאם אוֹ . ׁשַ ָפִרים ִמְנָעל ּתִ ּכְ  ּבַ
ה יֹוֵתר לׁשָ ְ ים, ָיִמים ִמׁשּ ַרּכִ . ְלֵעת ֵמֵעת יֹוֵתר ּוַבּכְ
י ְבָעה ןַיְמּתִ ךְ  ְוַאַחר ָיִמים ׁשִ ן יֹוִציא ּכָ ה ְוִיּתֵ ֻתּבָ   :ּכְ

ּתוֹ  ָהאֹוֵמר. ט בֹואוּ  ְרצֹוִני ֵאין: ְלִאׁשְ ּיָ  ָאִביךְ  ְלֵביִתי ׁשֶ
ךְ   ִהיא ְוִתְהֶיה, לוֹ  ׁשֹוְמִעין, ְוַאְחיֹוַתִיךְ  ְוַאַחִיךְ  ְוִאּמֵ

ֵאַרע ָלֶהם הֹוֶלֶכת ׁשֶ ָבר ָלֶהם ּכְ  ָאִביהָ  תְלֵבי ְוֵתֵלךְ . ּדָ
ַעם ֹחֶדשׁ  ַאַחת ּפַ ְנסוּ  ְוֹלא. ֶרֶגל ּוְבָכל, ּבְ , ָלהּ  ֵהם ִיּכָ
א ָבר ָלהּ  ֵאַרע ִאם ֶאּלָ גֹון, ּדָ   :ֵלָדה אוֹ  ֹחִלי ּכְ

ָאְמָרה ִהיא ְוֵכן. י בֹואוּ  ְרצֹוִני ֵאין: ׁשֶ ּיָ  ָאִביךָ  ְלֵביִתי ׁשֶ
ךָ  ֶהם ׁשֹוֶכֶנת ְוֵאיִני, ְוַאְחיֹוֶתיךָ  ַאֶחיךָ  ְוִאּמְ ָחֵצר ִעּמָ  ּבְ
ֵני, ֶאָחד ֵרִעין ִמּפְ ּמְ   :ָלהּ  ׁשֹוְמִעין, ִלי ּוְמֵצִרין ִלי ׁשֶ

ָאַמר ָהִאישׁ . יא ר ֵאיִני: ׁשֶ ָמבֹוי ּדָ ֵני ֶזה ּבְ ֵני ִמּפְ ּבְ  ׁשֶ
ים אוֹ , ָרִעים ָאָדם ֻרּצִ כּוָנִתי ּכּוִתים אוֹ , ּפְ ׁשְ  ַוֲאִני, ּבִ

י ַעל ַאףוְ , לוֹ  ׁשֹוְמִעין, ֵמֶהם ִמְתָיֵרא ּלֹא ּפִ  ֻהְחְזקוּ  ׁשֶ
ְפִריצּות דֹור ָהָיה ַוֲאִפּלוּ . ּבִ הּ  ַהּמָ ּלָ  אֹוָתהּ  מֹוִציִאין, ׁשֶ

ּנוּ    :ִמּמֶ

ָאְמָרה ִהיא ְוֵכן. יב ן ׁשֶ י ַעל ַאף, ּכֵ הּוא ּפִ : אֹוֵמר ׁשֶ
יד ֵאיִני   :ָלהּ  ׁשֹוְמִעין, ֲעֵליֶהם ַמְקּפִ

 עה סימן
, ישראל ארץ ודיני, יןנשוא לענין הארצות חלוק

  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ 

לשׁ . א ֶאֶרץ ֲאָרצֹות ׁשָ ָרֵאל ּבְ  ִמּזוֹ  זוֹ  ֲחלּוקֹות ִיׂשְ
ּוִאין ְלִעְנַין ן ְוֵעֶבר ְיהּוָדה, ִנׂשּ ְרּדֵ ִליל ַהּיַ  ְוָכל. ְוַהּגָ
ּוב ׁשּ גֹון, ֲאָרצֹות הּוא ַהּיִ ַנַען ֶאֶרץ ּכְ  ִמְצַרִים ְוֶאֶרץ ּכְ
ימָ  ְוֶאֶרץ י. ןּתֵ ּמִ הּוא ׁשֶ א ֵמָהֲאָרצֹות ֵמֶאֶרץ ׁשֶ  ְוָנׂשָ
ה ָ ֶאֶרץ ִאׁשּ  ִעּמוֹ  ְויֹוְצָאה אֹוָתהּ  ּכֹוִפין, ַאֶחֶרת ּבְ

ֵצא אוֹ , ְלַאְרצוֹ  ֹלא ּתֵ ה ּבְ ֻתּבָ ַעל, ּתֹוֶסֶפת ּוְבֹלא ּכְ  ׁשֶ
ן ְמָנת ָאהּ  ּכֵ י ַעל ַאף, ְנׂשָ ּלֹא ּפִ ַרשׁ  ׁשֶ א ֲאָבל. ּפֵ  ַהּנֹוׂשֵ

ה ָ י ְוהּוא, ֵמָהֲאָרצֹות ַאַחתבְּ  ִאׁשּ , ָהֶאֶרץ אֹוָתהּ  ֵמַאְנׁשֵ
 מֹוִציָאהּ  ֲאָבל, ַאֶחֶרת ְלֶאֶרץ ְלהֹוִציָאהּ  ָיכֹול ֵאינוֹ 

ִדיָנה ָפר ִלְמִדיָנה ִמּמְ אֹוָתם ִלְכָפר ּוִמּכְ , ָהֲאָרצֹות ּבְ
ִדיָנה ְלהֹוִציָאהּ  ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ָפר ִלְכָפר ִמּמְ  ּוִמּכְ

  :ִלְמִדיָנה

ּמֹוִציָאהּ  .ב ׁשֶ ִדיָנה ּכְ ָפר ִלְמִדיָנה ִמּמְ אֹוָתהּ  ִלְכָפר ּוִמּכְ  ּבְ
ֶוה, ְלהֹוִציָאהּ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ָהֶאֶרץ , ָהָרע ְלָנֶוה ָיֶפה ִמּנָ
ה ֹלא ְוֵכן. ְלָיֶפה ֵמָרע ְוֹלא קֹום יֹוִציֶאּנָ ן ִמּמָ ֻרּבָ  ׁשֶ

ָרֵאל ֻרּבוֹ  ְלָמקֹום ִיׂשְ  מֹוִציִאין ָמקֹום ּוְבָכל. ם"עכו ׁשֶ
קֹום ֻרּבוֹ  ִמּמָ ֻרּבוֹ  ְלָמקֹום ּכּוִתים ׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ   :ִיׂשְ

ה. ג ּמֶ  ְלחּוָצה ָלָאֶרץ ִמחּוָצה, ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ
ָרֵאל ֵמֶאֶרץ אוֹ , ָלָאֶרץ ָרֵאל ְלֶאֶרץ ִיׂשְ  ֲאָבל. ִיׂשְ
ָרֵאל ְלֶאֶרץ ָלָאֶרץ ִמחּוָצה  ַלֲעלֹות אֹוָתהּ  ּכֹוִפין, ִיׂשְ

ֶוה ּלוּ ֲאפִ  קֹום ַוֲאִפּלוּ , ָהָרע ְלָנֶוה ָיֶפה ִמּנָ ֻרּבוֹ  ִמּמָ  ׁשֶ
ָרֵאל ֻרּבוֹ  ְלָמקֹום ִיׂשְ  ֵמֶאֶרץ מֹוִציִאין ְוֵאין. ּכּוִתים ׁשֶ
ָרֵאל ֶוה ַוֲאִפּלוּ , ָלָאֶרץ ְלחּוָצה ִיׂשְ  ְלָנֶוה ָהָרע ִמּנָ
קֹום ַוֲאִפּלוּ , ַהּטֹוב ֻרּבוֹ  ִמּמָ  ֻרּבוֹ שֶׁ  ְלָמקֹום ּכּוִתים ׁשֶ

ָרֵאל   :ִיׂשְ

ָרֵאל ְלֶאֶרץ ַלֲעלֹות ָהִאישׁ  ָאַמר. ד  ֵאיָנהּ  ְוִהיא, ִיׂשְ
ֵצא, רֹוָצה ֹלא ּתֵ ה ּבְ ֻתּבָ  ְוהּוא, ַלֲעלֹות ִהיא ָאְמָרה. ּכְ
ן יֹוִציא, רֹוֶצה ֵאינוֹ  ה ְוִיּתֵ ֻתּבָ ין ְוהּוא. ּכְ  ְלָכל ַהּדִ
ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ָמקֹום ַלִים ִיׂשְ הַ . ִלירּוׁשָ  ַמֲעִלין ּכֹלׁשֶ
ָרֵאל ְלֶאֶרץ ם מֹוִציִאין ַהּכֹל ְוֵאין, ִיׂשְ ָ  ַהּכֹל. ִמׁשּ
ַלִים ַמֲעִלין ם מֹוִציִאין ַהּכֹל ְוֵאין, ִלירּוׁשָ ָ   :ִמׁשּ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ה ָהא, ׁשֶ כֹוִפין ּדְ  ְלֶאֶרץ ַלֲעלֹות ּדְ
ָרֵאל ר ַהְיינוּ , ִיׂשְ ְדֶאְפׁשָ ֹלא ּבִ ָנה ּבְ ךְ . ַסּכָ  ִמסֹוף, ִהְלּכָ
ֲעָרב  ּוִמּנֹוא, ַלֲעלֹות ּכֹוִפין ֵאין ָאמֹון נֹוא ַעד ַהּמַ
ֶרךְ  ַלֲעלֹות ּכֹוִפין ּוְלַמְעָלה ָאמֹון ה ּדֶ ׁשָ ֶרךְ  ְוַגם, ַיּבָ  ּדֶ
ימֹות ָים ה ּבִ ם ֵאין ִאם, ַהַחּמָ   :ִלְסִטים ׁשָ
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  אבן העזר ערוך שולחן

ã 

 יח
 יח

 עו סימן
  ְסִעיִפים: ג"י ּובוֹ , עונה חיוב

יַצד עֹוָנָתהּ . א ל, ּכֵ ב ִאישׁ  ּכָ עֹוָנה ַחּיָ ִפי ּבְ  ּכֹחוֹ  ּכְ
ִלים. ְמַלאְכּתוֹ  ּוְכִפי ּיָ ָכל עֹוָנָתם, ְוַהּטַ   :ַלְיָלה ּבְ

ם ָהְיָתה ִאם, ַהּפֹוֲעִלים. ב ִעיר ְמַלאְכּתָ ֲעַמִים, ּבָ  ּפַ
ת ּבָ ַ ׁשּ ם ָהְיָתה ְוִאם. ּבַ ִעיר ְמַלאְכּתָ ַעם, ַאֶחֶרת ּבְ  ּפַ
ת ַאַחת ּבָ ַ ׁשּ ִריםַהחַ . ּבַ ַעם, ּמָ ת ַאַחת ּפַ ּבָ ַ ׁשּ ִלים. ּבַ ּמָ , ַהּגַ
ים ַאַחת לׁשִ ִחים. יֹום ִלׁשְ ּלָ ה ַאַחת, ַהּמַ ָ ׁשּ ים ְלׁשִ . ֳחָדׁשִ

ְלִמיֵדי ַעם עֹוָנָתם, ֲחָכִמים ּתַ ת ַאַחת ּפַ ּבָ ַ ׁשּ  ְוֶדֶרךְ . ּבַ
ְלִמיֵדי שׁ  ֲחָכִמים ּתַ ּמֵ ָתן ְלׁשַ יֵלי ִמּטָ ת ִמּלֵ ּבָ  ְלֵליֵלי ׁשַ

ת ּבָ   :ׁשַ

ה. ג ּמֶ ִמי, ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ ּגּופוֹ  ּבְ ִריא ׁשֶ  ְוָיכֹול ּבָ
ם צּוָבה ָהעֹוָנה ְלַקּיֵ ֵאינוֹ  ִמי ֲאָבל, לוֹ  ַהּקְ ִריא ׁשֶ  ּבָ
ב ֵאינוֹ  א ַחּיָ אֹוְמִדין ַמה ְלִפי ֶאּלָ ֶ כֹול אֹותוֹ  ׁשּ ּיָ  ׁשֶ
ם   :ְלַקּיֵ

ל. ד ב ָאָדם ּכָ ּתוֹ  ֶאת ִלְפֹקד ַחּיָ , ְטִביָלָתהּ  ֵלילבְּ  ִאׁשְ
ָעה הּוא ּוְבׁשָ ֶרךְ  יֹוֵצא ׁשֶ   :ַלּדֶ

ה ֵישׁ . ה ָ ב ָלִאׁשּ ֲעָלהּ  ַעל ְלַעּכֵ ּלֹא ּבַ  ִלְסחֹוָרה ֵיֵצא ׁשֶ
א ּלֹא, ָקרֹוב ְלָמקֹום ֶאּלָ ַנע ׁשֶ  ֵיֵצא ְוֹלא. ֵמעֹוָנָתהּ  ִיּמָ
א ְרׁשּוָתהּ  ֶאּלָ ָלאָכה ָלֵצאת ְלָמְנעוֹ  ָלהּ  ֵישׁ  ְוֵכן. ּבִ  ִמּמְ

עֹוָנָתהּ  עֹוָנָתהּ  ִלְמָלאָכה ְקרֹוָבה ׁשֶ גֹון, ְרחֹוָקה ׁשֶ  ּכְ
ר שׁ  ַחּמָ ּקֵ ּבִ ל ְלֵהָעׂשֹות ׁשֶ ּמָ ל אוֹ , ּגַ ּמָ ח ְלֵהָעׂשֹות ּגַ . ַמּלָ

ּלֹא ּתֹוָרה ְלַתְלמּוד יֹוְצִאים ֲחָכִמים ְוַתְלִמיֵדי  ׁשֶ
ְרׁשּות ִים ְנׁשֹוֵתיֶהם ּבִ ּתַ לשׁ  ׁשְ ִנים ְוׁשָ לטַ  ְוֵכן. ׁשָ  ּיָ
ה ֲעׂשָ ּנַ ְלִמיד ׁשֶ ּתוֹ  ֵאין, ָחָכם ּתַ ב ְיכֹוָלה ִאׁשְ   :ְלַעּכֵ

ה. ו ָ ית ָהִאׁשּ ִהְרׁשֵ ֲעָלהּ  ֶאת ׁשֶ את ַאַחר ּבַ ֵ ׂשּ ּנִ ְמַנע ׁשֶ ּיִ  ׁשֶ
ר ֶזה ֲהֵרי, עֹוָנָתהּ  ה. ֻמּתָ ּמֶ ם, ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ ּיֵ ּקִ  ׁשֶ

ה ִמְצַות ִרּיָ ה ּפְ םקִ  ֹלא ִאם ֲאָבל. ּוְרִבּיָ ב, ּיֵ  ִלְבֹעל ַחּיָ
ָכל ם ַעד עֹוָנה ּבְ ַקּיֵ ּיְ   :ׁשֶ

א. ז ה ָאָדם נֹוׂשֵ ּמָ ים ּכַ ין, ֵמָאה ֲאִפּלוּ , ָנׁשִ ַבת ּבֵ  ּבְ
ין ַאַחת זוֹ  ּבֵ ּתוֹ  ְוֵאין, זוֹ  ַאַחר ּבָ ב ְיכֹוָלה ִאׁשְ , ְלַעּכֵ
ְהֶיה ְוהּוא ּיִ ן ָיכֹול ׁשֶ ֵאר ִלּתֵ סּות ׁשְ ָראּוי ְועֹוָנה ּכְ  ּכָ
 ָלדּור אֹוָתן ָלֹכף ָיכֹול ְוֵאינוֹ . ְוַאַחת ַאַחת לְלכָ 

ָחֵצר א, ֶאָחד ּבְ ל ֶאּלָ ה. ְלַעְצָמהּ  ַאַחת ּכָ  ִהיא ְוַכּמָ
יַצד. ִמְנָין ְלִפי, עֹוָנָתן ָהיוּ  ּפֹוֵעל, ּכֵ י לוֹ  ׁשֶ ּתֵ  ׁשְ
ים ת ַאַחת עֹוָנה ָלזוֹ  ֵישׁ , ָנׁשִ ּבָ ַ ׁשּ  עֹוָנה ָלזוֹ  ְוֵישׁ  ּבַ
בָּ  ַאַחת ַ ׁשּ ָעה לוֹ  ָהיוּ . תּבַ ים ַאְרּבָ ל עֹוַנת ִנְמָצא, ָנׁשִ  ּכָ
ַעם ֵמֶהן ַאַחת י ַאַחת ּפַ ּתֵ ׁשְ תֹות ּבִ ּבָ  ָהָיה ִאם ְוֵכן. ׁשַ
ח ע לוֹ  ְוֵישׁ  ַמּלָ ים ַאְרּבַ ְהֶיה, ָנׁשִ ל עֹוַנת ּתִ  ַאַחת ּכָ
ַעם ֵמֶהן י ַאַחת ּפַ ּתֵ ׁשְ ִנים ּבִ  ֲחָכִמים ִצּווּ , ְלִפיָכךְ . ׁשָ
ּלֹא א ׁשֶ ָ ע ַעל יֹוֵתר ָאָדם ִיׂשּ ים ַאְרּבַ י ַעל ַאף, ָנׁשִ  ּפִ
שׁ  ּיֵ ה ָממֹון לוֹ  ׁשֶ ֵדי, ַהְרּבֵ יעַ  ּכְ ּגִ ּתַ ַעם עֹוָנה ָלֶהן ׁשֶ  ּפַ
ֹחֶדשׁ  ַאַחת   :ּבְ

ה. ח ּמֶ ָמקֹום, ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ ּנֹוֲהִגים ּבְ א ׁשֶ ָ  ִלׂשּ
ִים ּתַ לשׁ  ׁשְ ים ְוׁשָ ָמקֹום ֲאָבל. ָנׁשִ ֲהגוּ שֶׁ  ּבְ ּלֹא ּנָ א ׁשֶ ָ  ִלׂשּ
א ה ֶאּלָ ָ אי ֵאינוֹ , ַאַחת ִאׁשּ ַ א ַרׁשּ ָ ה ִלׂשּ ָ ּתוֹ  ַעל ִאׁשּ  ִאׁשְ
ּלֹא ְרׁשּוָתהּ  ׁשֶ ן ְוָכל, ּבִ ּכֵ ָתהּ  ִהְתָנה ִאם ׁשֶ ְכֻתּבָ ּלֹא ּבִ  ׁשֶ
א ָ ה ִיׂשּ ָ   :ָעֶליהָ  ַאֶחֶרת ִאׁשּ

יר. ט ּדִ ּתוֹ  ֶאת ַהּמַ ִמישׁ  ִאׁשְ ׁשְ ה ִמּתַ ּטָ יָרהּ  יןבֵּ , ַהּמִ ִהּדִ  ׁשֶ
ְבָעה אוֹ  ְסָתם ם, יֹוֵתר אוֹ  ָיִמים ׁשִ ְבָעה ְיַקּיֵ , ָיִמים ׁשִ
ךְ  ְוַאַחר ן יֹוִציא ּכָ ָתהּ  ְוִיּתֵ ֻתּבָ ח הּוא ֲאִפּלוּ . ּכְ  ַמּלָ

עֹוָנתוֹ  ה ׁשֶ ָ ׁשּ ים ְלׁשִ   :ֳחָדׁשִ

יָרהּ  ְוֵכיַצד. י ָאַמר, ַמּדִ ךְ  ֲהָנַאת: ׁשֶ ִמיׁשֵ ׁשְ  ָאסּור ּתַ
י ֲהָנַאת: ָאַמר ִאם ֲאָבל. ָעַלי ִמיׁשִ ׁשְ  אוֹ , ָעַלִיךְ  ּתַ

ע ּבַ ּלֹא ִנׁשְ שׁ  ׁשֶ ּמֵ הּ  ְלׁשַ   :ָחל ֵאינוֹ , ִעּמָ
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  אבן העזר ערוך שולחן

ã 

 יח
 יח

ּתוֹ  ִלְמֹנעַ  ְלָאָדם ָאסּור. יא  ָמְנָעה ְוִאם. עֹוָנָתהּ  ֵמִאׁשְ
ֵדי ֹלא עֹוֵבר, ְלַצֲעָרהּ  ּכְ ה ּבְ . "ִיְגָרע ֹלא ֹעָנָתהּ "דְּ  ַתֲעׂשֶ
שׁ  אוֹ  ָחָלה ְוִאם ׁשַ ין, ִלְבֹעל ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ּכֹחוֹ  ּתָ  ַיְמּתִ
ה ָ ׁשּ ים ׁשִ ְבִריא ַעד ֳחָדׁשִ ּיַ ֵאין, ׁשֶ דֹוָלה עֹוָנה ְלךָ  ׁשֶ  ּגְ
ךְ  ְוַאַחר. ִמּזוֹ  ה ִיּטֹל אוֹ , ּכָ ּנָ ן יֹוִציא אוֹ  ְרׁשּות ִמּמֶ  ְוִיּתֵ

ה ֻתּבָ   :ּכְ

ה. יב ָ ְדָרה ָהִאׁשּ ּנָ ל ֶנֶדר ׁשֶ ָבִרים אוֹ , ֶנֶפשׁ  ִעּנּוי ׁשֶ  ִמּדְ
ינוֹ  ּבֵ כֹול, ְלֵביָנהּ  ׁשֶ ּיָ  ֵמֵפר ֲאִני: ָלהּ  ְוָאַמר, ְלָהֵפר ׁשֶ

ּתֹאְמִרי ְמָנת ַעל ָלךְ  ְרנוּ  ַמה ִלְפלֹוִני ׁשֶ ּבַ ּדִ ֶ  ַיַחד ׁשּ
ְדָבִרים ל ּבִ חֹוק ׁשֶ ָאָדם ׂשְ ר ׁשֶ ִמישׁ  ִעְסֵקי ַעל ְמַדּבֵ ׁשְ , ּתַ

ה ְמָנת ַעל אוֹ  ֲעׂשֶ ּתַ ה ׁשֶ גֹון, ֹוִטיםשׁ  ַמֲעׂשֵ א ּכְ ַמּלֵ ּתְ  ׁשֶ
ָרה י ֲעׂשָ ּדֵ ה ּוְתָעֵרם ַמִים ּכַ ּפָ ֵאּלוּ  ְוַכּיֹוֵצא ָלַאׁשְ , ּבָ
ד יֹוִציא ן ִמּיָ ה ְוִיּתֵ ֻתּבָ   :ּכְ

י ִאי: ָהאֹוֵמר. יג א ֶאְפׁשִ ִבְגִדי ֲאִני ֶאּלָ ִבְגָדהּ  ְוִהיא ּבְ , ּבְ
ן יֹוִציא ה ְוִיּתֵ ֻתּבָ ן ְוָכל. ּכְ ּכֵ  ָלהּ  ִנְזָקק נוֹ ֵאי ִאם ׁשֶ
ָלל   :ּכְ

 עז סימן
' ה ּובוֹ , עלי מאיס: אומרת או, ומורדת מורד דיני

  ְסִעיִפים:

ּתוֹ  ַעל ַהּמֹוֵרד. א  ֲאָבל, ּוְמַפְרֵנס ָזן ֲהֵריִני: ְוָאַמר ִאׁשְ
א ֵאיִני ֵני ָעֶליהָ  ּבָ ֵנאִתיהָ  ִמּפְ ְ ׂשּ  ַעל ָלהּ  מֹוִסיִפין, ׁשֶ

ָתהּ  ֻתּבָ ַקל ּכְ יםשְׁ  ִמׁשְ ה לׁשִ ָ ׁשּ עֹוִרים ְוׁשִ ל ׂשְ ֶסף ׁשֶ  ּכֶ
ָכל בּועַ  ּבְ ב, ׁשָ שׁ  ְוֹלא ְוֵיׁשֵ ּמֵ ל, ְיׁשַ ְרֶצה ְזַמן ּכָ ּתִ  ִהיא ׁשֶ
ב י ַעל ְוַאף. ֵליׁשֵ ָתהּ  ּפִ ֻתּבָ ּכְ  ֲהֵרי, ְונֹוֶסֶפת הֹוֶלֶכת ׁשֶ
ֹלא עֹוֵבר הּוא ה ּבְ ֱאַמר, ַתֲעׂשֶ ּנֶ  ְוִאם. "ִיְגָרע ֹלא": ׁשֶ
ד אֹותוֹ  ּכֹוִפין, רֹוָצה ִהיא ן ְלהֹוִציא ִמּיָ ה ְוִלּתֵ ֻתּבָ   . ּכְ

ה. ב ָ ְנָעה ָהִאׁשּ ּמָ ֲעָלהּ  ׁשֶ ִמישׁ  ּבַ ׁשְ ְקֵראת ִהיא, ִמּתַ  ַהּנִ
ֵני אֹוָתהּ  ְוׁשֹוֲאִלין. "מֹוֶרֶדת"  ִאם, ָמְרָדה ָמה ִמּפְ

יהוּ : ָאְמָרה ֵעל ְיכֹוָלה ְוֵאיִני ְמַאְסּתִ י לוֹ  ְלִהּבָ ְעּתִ , ִמּדַ
ַעל ָרָצה םאִ  הּ  ַהּבַ ה ָלהּ  ֵאין ְלָגְרׁשָ ֻתּבָ ָלל ּכְ  ְוִתּטֹל, ּכְ

ָלאֹוֶתיהָ  ִמים ּבְ ּיָ ין, ַהּקַ ָכִסים ּבֵ ִהְכִניָסה ִמּנְ  ְלַבֲעָלהּ  ׁשֶ
ב ַאֲחָריּוָתן ְוִנְתַחּיֵ ין, ּבְ ּלֹא ְמלֹוג ִנְכֵסי ּבֵ ב ׁשֶ  ִנְתַחּיֵ

ַאֲחָריּוָתן ל נֹוֶטֶלת ְוֵאיָנהּ , ּבְ ֶ עֲ  ִמׁשּ לּום ָלהּ ּבַ  ַוֲאִפּלוּ , ּכְ
ַרְגֶליהָ  ִמְנָעל ּבְ ַחת ׁשֶ הּ  ּוִמְטּפַ ֹראׁשָ ּבְ ָקָחם ׁשֶ ּלְ , ָלהּ  ׁשֶ

ֶטת ַתן ַמה ְוָכל, ְונֹוֶתֶנת ּפֹוׁשֶ ּנָ ֶ ָנה ָלהּ  ׁשּ  ַמֲחֶזֶרת ַמּתָ
ַחת ָמְרָדה ְוִאם. אֹותוֹ  ֲעָלהּ  ִמּתַ ֵדי ּבַ , ְלַצֲערוֹ  ּכְ

ָכךְ  וֹ אֹות ְמַצֶעֶרת ֲהֵריִני: ְוָאְמָרה ֵני, ּבְ ה ִמּפְ ָעׂשָ  ִלי ׁשֶ
ךְ  ֵני אוֹ , ְוָכךְ  ּכָ ַלִני ִמּפְ ִקּלְ ֵני אוֹ , ׁשֶ ה ִמּפְ ָעׂשָ י ׁשֶ  ִעּמִ

ְדָבִרים ְוַכּיֹוֵצא ְמִריָבה ית ָלהּ  ׁשֹוְלִחין, ֵאּלוּ  ּבִ ין ִמּבֵ  ּדִ
ִאם יֹוַדַעת ֱהֵוי: ָלהּ  ְואֹוְמִרים ךְ  עֹוֶמֶדת ַאתְּ  ׁשֶ ִמְרּדֵ , ּבְ

ִתיךְ  ֲאִפּלוּ  ֻתּבָ ךְ  ְוַאַחר. אֹוָתם ִהְפַסְדתְּ  ָמֶנה ֵמָאה ּכְ  ּכָ
י ָעֶליהָ  ַמְכִריִזין ָבּתֵ י ְכֵנִסּיֹות ּבְ ָכל, ִמְדָרׁשֹות ּוָבּתֵ  ּבְ

ע, יֹום תֹות ַאְרּבַ ּבָ לֹוִנית: ְואֹוְמִרים, זוֹ  ַאַחר זוֹ  ׁשַ  ּפְ
ֲעָלהּ  ַעל ָמְרָדה  יתבֵּ  ָלהּ  ׁשֹוְלִחין ַהַהְכָרָזה ְוַאַחר. ּבַ
ין ַעם ּדִ ִנית ּפַ ךְ  עֹוֶמֶדת ַאתְּ  ִאם: ׁשֵ ִמְרּדֵ  ִהְפַסְדתְּ  ּבְ

ִתיךְ  ֻתּבָ הּ  ָעְמָדה ִאם, ּכְ ִמְרּדָ הּ  ִנְמָלִכין, ָחְזָרה ְוֹלא ּבְ  ּבָ
ד ָתהּ  ּוְתַאּבֵ ֻתּבָ הּ  ָלהּ  ִיְהֶיה ְוֹלא, ּכְ ֻתּבָ ָלל ּכְ  ְוֵאין. ּכְ
ט ָלהּ  נֹוְתִנים ֵנים ַעד ּגֵ ר ׁשְ  ָלהּ  ְוֵאין. שׁ ֹחדֶ  ָעׂשָ
ל ְמזֹונֹות ֵנים ּכָ ר ׁשְ ט ֹקֶדם ֵמָתה ְוִאם,. ֹחֶדשׁ  ָעׂשָ , ַהּגֵ
ֲעָלהּ  הּ  ּבַ ֵסֶדר. יֹוְרׁשָ ה ּכַ ין ַהּזֶ ֵדי ָמְרָדה ִאם, ָלהּ  עֹוׂשִ  ּכְ
ה ָהְיָתה ַוֲאִפּלוּ . ְלַצֲערוֹ  ֵאיָנהּ  חֹוָלה אוֹ  ִנּדָ  ְראּוָיה ׁשֶ

ִמישׁ  עֲ  ָהָיה ַוֲאִפּלוּ . ְלַתׁשְ ח ָלהּ ּבַ עֹוָנתוֹ  ַמּלָ ה ׁשֶ ָ ׁשּ  ְלׁשִ
ים ה לוֹ  ֵישׁ  ַוֲאִפּלוּ , ֳחָדׁשִ ָ  ֲארּוָסה ְוֵכן. ַאֶחֶרת ִאׁשּ
יעַ  ִהּגִ הּ  ׁשֶ א ְזַמּנָ ׂשֵ ֵדי ּוָמְרָדה, ִלּנָ  ְוֹלא ְלַצֲערוֹ  ּכְ
את ֵ ִמישׁ  מֹוֶרֶדת זוֹ  ֲהֵרי, ִנׂשּ ׁשְ ם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ִמּתַ ּגַ  ׁשֶ
ּלֹא ְיָבָמה ם הָרְצתָ  ׁשֶ ֵדי ְלִהְתַיּבֵ ֵסֶדר, ְלַצֲערוֹ  ּכְ  ַהּזֶה ּכַ
ין   :ָלהּ  עֹוׂשִ
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ִהיא, ַהּזֹאת ַהּמֹוֶרֶדת. ג ׁשֶ ֵנים ַאַחר יֹוֵצאת ּכְ ר ׁשְ  ָעׂשָ
ֹלא ֹחֶדשׁ  ה ּבְ ֻתּבָ ֲחִזיר, ּכְ ל ּתַ ָבר ּכָ הּוא ּדָ ל ׁשֶ ַעל ׁשֶ , ּבַ
ִהְכִניָסה ְנָכִסים ֲאָבל מִ  ּוְבָלאֹוֶתיֶהם, לוֹ  ׁשֶ ּיָ  ִאם, יםּקַ

ְפָסה ָדהּ  מֹוִציִאין ֵאין ּתָ ְפָסה ֹלא ְוִאם. ִמּיָ  ֵאין ּתָ
ל ְוֵכן .ָלהּ  נֹוְתִנין ָאַבד ַמה ּכָ ֶ ָכֶסיהָ  ׁשּ ל ִמּנְ ּבֵ ּקִ  ׁשֶ
ַעל ם ֵאינוֹ , ָעָליו ַאֲחָריּוָתן ַהּבַ ּלֵ לּום ָלהּ  ְמׁשַ   :ּכְ

ּתוֹ  ִאישׁ . ד אוּ  ְוִאׁשְ ּבָ ין ְלֵבית ׁשֶ  זוֹ : אֹוֵמר הּוא, ּדִ
ִמישׁ  מֹוֶרֶדת ׁשְ י ֹלא: אֹוֶמֶרת ְוִהיא, ִמּתַ א, ּכִ ֶדֶרךְ  ֶאּלָ  ּכְ

ל  ְוָאְמָרה ִהיא ָטֲעָנה ִאם ְוֵכן. ִעּמוֹ  ֲאִני ָהָאֶרץ ּכָ
הּוא ִמישׁ  מֹוֵרד ׁשֶ ׁשְ י ֹלא: אֹוֵמר ְוהּוא, ִמּתַ א, ּכִ  ֶאּלָ
ֶדֶרךְ  ל ּכְ הּ  ֲאִני ָהָאֶרץ ּכָ ה ַמֲחִריִמין, ִעּמָ ִחּלָ  ִמי לעַ  ּתְ
הּוא ֵבית יֹוֶדה ְוֹלא מֹוֵרד ׁשֶ ין ּבְ ךְ  ְוַאַחר, ּדִ  ִאם, ּכָ
ְפֵני ִהְתַיֲחדוּ : ָלֶהם אֹוְמִרים, הֹודוּ  ֹלא . ֵעִדים ּבִ

ים, טֹוֲעִנים ֵהם ַוֲעַדִין ִנְתַיֲחדוּ  ׁשִ ְטָען ִמן ְמַבּקְ  ַהּנִ
ין ָרה ְועֹוׂשִ ׁשָ ִפי ּפְ ן ּכֹחַ  ּכְ ּיָ   :ַהּדַ

אֵ  ֲארּוָסה. ה א רֹוָצה יָנהּ ׁשֶ ׂשֵ ַטֲעַנת ִלּנָ , ָעַלי ָמִאיס ּבְ
ב ָאִביהָ  ֵאין ן ַחּיָ ַסק ַמה לוֹ  ִלּתֵ ּפָ ֶ ן ׁשּ  לוֹ  ִלּתֵ

ְנדּוְנָיָתא   :ּבִ

 עח סימן
  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , פדיונה חיוב

ְדיֹוָנהּ . א יַצד ּפִ ית, ּכֵ ּבֵ ב, ִנׁשְ  ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ִלְפּדֹוָתהּ  ַחּיָ
ךְ  ֲהֵרי :ָלהּ  לֹוַמר ּטֵ ֵתךְ  ּגִ . ַעְצֵמךְ  ֶאת ּוְפִדי ּוְכֻתּבָ
רֹות ֶאּטֹל ְוֹלא ּפֹוֵדךְ  ֵאיִני: ֹיאַמר ִאם ַוֲאִפּלוּ   ֵאין, ּפֵ

א, לוֹ  ׁשֹוְמִעין ב ֶאּלָ   :ִלְפּדֹוָתהּ  ַחּיָ

ִבים ֵאין. ב ַעל ֶאת ְמַחּיְ ּתוֹ  ֶאת ִלְפּדֹות ַהּבַ  יֹוֵתר ִאׁשְ
ֶמיהָ  ַעל א, ּדָ מוֹ  ֶאּלָ ִהיא ּכְ ָוה ׁשֶ ָאר ׁשָ ׁשְ בּויֹות ּכִ ְ   :ַהׁשּ

ֶמיהָ  ָהיוּ . ג ֵדי ַעל יֹוֵתר ּדָ ָתהּ  ּכְ ֻתּבָ  ֲהֵריִני: ְוָאַמר, ּכְ
הּ  ָתהּ  ְוזוֹ  ְמָגְרׁשָ ֻתּבָ ה ְוֵתֵלךְ  ּכְ  ֵאין, ַעְצָמהּ  ֶאת ְוִתְפּדֶ

א, לוֹ  ׁשֹוְמִעין  ֲאִפּלוּ  אֹוָתהּ  ּופֹוֶדה אֹותוֹ  ּכֹוִפין ֶאּלָ
ָרה ַעד ֶמיהָ דָּ  ָהיוּ  ָתהּ  ֲעׂשָ ְכֻתּבָ א לוֹ  ֵאין ַוֲאִפּלוּ , ּבִ  ֶאּלָ
ֵדי ְדיֹוָנהּ  ּכְ ה. ּפִ ּמֶ ַפַעם, ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ . ִראׁשֹוָנה ּבְ
ָדָאהּ  ִאם ֲאָבל ית ּפְ ּבֵ ַעם ְוִנׁשְ ה ּפַ ִנּיָ הּ  ְוָרָצה, ׁשְ , ְלָגְרׁשָ

הּ  ָתהּ  ָלהּ  ְונֹוֵתן ְמָגְרׁשָ ֻתּבָ ְפדֶּ  ְוִהיא ּכְ   :ַעְצָמהּ  ֶאת הּתִ

ית ִמי. ד ּבֵ ׁשְ ּנִ ּתוֹ  ׁשֶ ְמִדיַנת ְוהּוא ִאׁשְ ם ּבִ ית, ַהּיָ ין ּבֵ  ּדִ
ַהְכָרָזה ּומֹוְכִרין ִלְנָכָסיו יֹוְרִדים  אֹוָתהּ  ּופֹוִדין, ּבְ
ֶדֶרךְ  ַעל ּכְ ַהּבַ   :ּפֹוֶדה ׁשֶ

יר. ה ּדִ ּתוֹ  ֶאת ַהּמַ הּוא ֶנֶדר ִאׁשְ ב ׁשֶ ְגָללוֹ  ַחּיָ הּ ְלָגרְ  ּבִ  ׁשָ
ן ָתהּ  ְוִלּתֵ ֻתּבָ ית, ּכְ ּבֵ יָרהּ  ַאַחר ְוִנׁשְ ִהּדִ ב ֵאינוֹ , ׁשֶ  ַחּיָ

ָעה, ִלְפּדֹוָתהּ  ָ ׁשּ ּמִ יָרהּ  ׁשֶ ִהּדִ ב ׁשֶ הּ  ִנְתַחּיֵ ן ְלָגְרׁשָ  ָלהּ  ְוִלּתֵ
ָתהּ  ֻתּבָ   :ּכְ

ית ּכֵֹהן. ו ּבֵ ׁשְ ּנִ ּתוֹ  ׁשֶ י ַעל ַאף, ִאׁשְ ֶאְסָרה ּפִ ּנֶ , ָעָליו ׁשֶ
ֶרת ָהְיָתה ּקֶֹדםּומִ  הֹוִאיל  ְלֵבית ּוַמֲחִזיָרהּ  ּפֹוָדהּ  לוֹ  ֻמּתֶ
ִעיר ָהָיה ֲאִפּלוּ . ָאִביהָ  ל, ַאֶחֶרת ּבְ ּפֵ  ַעד ָלהּ  ִמּטַ

ֲחִזיָרהּ  ּמַ הּ , ִלְמִדיָנָתהּ  ׁשֶ ל ָלהּ  ְונֹוֵתן ּוְמָגְרׁשָ ָתהּ  ּכָ ֻתּבָ . ּכְ
ֲעָלהּ  ָהָיה ְוִאם ָרֵאל ּבַ בּוָיה, ִיׂשְ ְ ַהׁשּ ֶרת ׁשֶ , לוֹ  ֻמּתֶ

ה לוֹ  ַמֲחִזיָרהּ  ָ מוֹ  ְלִאׁשּ ָהְיָתה ּכְ ךְ  ַאַחר ָרָצה ְוִאם, ׁשֶ  ּכָ
הּ  ָתהּ  ָלהּ  ְונֹוֵתן ְמָגְרׁשָ ֻתּבָ   :ּכְ

ה. ז ָ ָהְיָתה ָהִאׁשּ ֲעָלהּ  ַעל ֲאסּוָרה ׁשֶ ֵבי, ּבַ , ָלאִוין ֵמַחּיָ
ית ּבֵ ב ֵאינוֹ , ְוִנׁשְ א ִלְפּדֹוָתהּ  ַחּיָ ָתהּ  ָלהּ  נֹוֵתן ֶאּלָ ֻתּבָ  ּכְ

ה ְוִהיא ְפּדֶ   :ַעְצָמהּ  ֶאת ּתִ

ְדיֹוָנהּ  ִחּיּוב ֵאין. ח א ָעָליו ּפִ יו ֶאּלָ ַחּיָ  ַאְלְמָנתוֹ  ֲאָבל, ּבְ
ית ֵאיָנהּ  ָכָסיו ִנְפּדֵ ית ֲאִפּלוּ . ִמּנְ ּבֵ יו ִנׁשְ ַחּיָ  ְוֹלא ּבְ

יק ת ַעד ִלְפּדֹוָתהּ  ִהְסּפִ ּמֵ ים ֵאין, ׁשֶ ִבין ַהּיֹוְרׁשִ  ַחּיָ
א, ְלָיָבם ְזקּוָקה ִהיא ַוֲאִפּלוּ , ִלְפּדֹוָתהּ  ית ֶאּלָ  ִנְפּדֵ

ל ֶ ּטֹל אוֹ  ַעְצָמהּ  ִמׁשּ ָתהּ  ּתִ ֻתּבָ ה ּכְ   :ַעְצָמהּ  ֶאת ְוִתְפּדֶ

 עט סימן
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  אבן העזר ערוך שולחן

ã 

 יח
 יח

  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , רפואתה חיוב

יַצד ְרפּוָאָתהּ . א ב, ָלְקָתה, ּכֵ ין, ְלַרּפאֹוָתהּ  ַחּיָ  ּבֵ
ּיֵשׁ  ְרפּוָאה ין הִקְצבָ  ָלהּ  ׁשֶ ֵאין ְרפּוָאה ּבֵ . ִקְצָבה ָלהּ  ׁשֶ
את ֵאיָנהּ  ַאְלְמָנתוֹ  ֲאָבל ָכָסיו ִמְתַרּפֵ א, ִמּנְ ְרפּוָאה ֶאּלָ  ּבִ
ֵאין ִהיא, ִקְצָבה ָלהּ  ׁשֶ   :ִלְמזֹונֹות ּדֹוָמה ׁשֶ

ין ָרצוּ . ב ֵדי, ָהרֹוֵפא ִעם ִלְקֹצב ַהּיֹוְרׁשִ ְהֶיה ּכְ ּיִ  ָלהּ  ׁשֶ
ְטרוּ  ִקְצָבה המִ  ְוִיּפָ ּנָ ָיָדם ָהְרׁשּות, ּמֶ   :ּבְ

ַעל ָרָאה ִאם. ג ַהֹחִלי ַהּבַ : ָלהּ  לֹוַמר ָיכֹול, ָאֹרךְ  ׁשֶ
ֵתךְ  ֲהֵרי ֻתּבָ ַחת ּכְ ִאי אוֹ , ֻמּנַ ֵתךְ  ַעְצֵמךְ  ַרּפְ ֻתּבָ  אוֹ  ִמּכְ

ךְ  ֲהֵריִני ה ְונֹוֵתן ְמָגְרׁשֵ ֻתּבָ ן ַלֲעׂשֹות ָראּוי ְוֵאין. ּכְ  ּכֵ
ֵני ֶרךְ  ִמּפְ   :ֶאֶרץ ּדֶ

 פ סימן
 מיניקה ודיני, לבעלה חיבת שהיא ידיה מעשה
  ְסִעיִפים: ח"י ּובוֹ , מלאכה לעשות רוצה ושאינה

ה. א יַצד, ְלַבֲעָלהּ  ָיֶדיהָ  ַמֲעׂשֵ ִמְנַהג ַהּכֹל, ּכֵ  ּכְ
ִדיָנה ן ָמקֹום. ַהּמְ ְרּכָ ּדַ , ִלְרֹקם. אֹוֶרֶגת, ֶלֱאֹרג ׁשֶ
שְׁ  אוֹ  ֶצֶמר ִלְטוֹות. רֹוֶקֶמת יםּפִ  ֹלא ְוִאם. טֹוָוה, ּתִ

ֶרךְ  ָהָיה י ּדֶ ל ַלֲעׂשֹות ָהִעיר ְנׁשֵ ָלאכֹות ּכָ , ָהֵאּלוּ  ַהּמְ
א ּכֹוָפהּ  ֵאינוֹ  ֶמר ִלְטוֹות ֶאּלָ ְלַבד ַהּצֶ ֲחָקה. ּבִ  ַעְצָמהּ  ּדָ

ָתה ַעל ַהּמֹוָתר, ָלהּ  ֵמָהָראּוי יֹוֵתר ְוָעׂשְ   :ַלּבַ

ה ָממֹון לוֹ  ָהָיה. ב ה ָלהּ  ָהָיה ֲאִפּלוּ , ַהְרּבֵ ּמָ ָפחֹות ּכַ , ׁשְ
ֶבת ֵאיָנהּ  ָלה יֹוׁשֶ ֹלא ְלַבּטָ ָלה, ְמָלאָכה ּבְ ּטָ ַהּבַ  ְמִביָאה ׁשֶ
ה ִליֵדי  ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות אֹוָתהּ  ּכֹוִפין ֵאין ֲאָבל. ִזּמָ
ל ּלוֹ  ַהּיֹום ּכָ א, ּכֻ מֹון ֹרב ְלִפי ֶאּלָ  ְמַמֶעֶטת ַהּמָ

ְמָלאָכה   :ּבִ

יר. ג ּדִ ּתוֹ  ֶאת ַהּמַ ּלֹא ִאׁשְ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ  יֹוִציא, ְמָלאָכה ּתַ
ן ה ְוִיּתֵ ֻתּבָ ָלה, ּכְ ּטָ ַהּבַ ה ִליֵדי ְמִביָאה ׁשֶ   :ִזּמָ

ל ְוֵכן. ד ה ּכָ ָ ָניו ְלַבֲעָלהּ  רֹוֶחֶצת ִאׁשּ , ְוַרְגָליו ָיָדיו ּפָ
ַעת, ַהּכֹוס ֶאת לוֹ  ּומֹוֶזֶגת ה ֶאת לוֹ  ּוַמּצַ ּטָ . ַהּמִ
מֶּ  ְועֹוֶמֶדת תּוְמׁשַ ְפֵני ׁשֶ ֲעָלהּ  ּבִ גֹון, ּבַ ן ּכְ ּתֵ ּתִ  ַמִים לוֹ  ׁשֶ

ִלי אוֹ  ּטֹל אוֹ  ּכְ ּתִ ָפָניו ׁשֶ ְדָבִרים ְוַכּיֹוֵצא, ִמּלְ . ֵאּלוּ  ּבִ
ת עֹוֶמֶדת ֵאיָנהּ  ֲאָבל ׁשֶ ּמֶ ְפֵני ּוְמׁשַ ְפֵני אוֹ  ָאִביו ּבִ  ּבִ
נוֹ    :ּבְ

ה ֵאּלוּ  ְמָלאכֹות. ה ַעְצָמהּ  ִהיא אֹוָתן עֹוׂשָ  ַוֲאִפּלוּ  ,ּבְ
ה ָלהּ  ָהיוּ  ּמָ ָפחֹות ּכַ ין ֵאין ׁשְ  ֵאּלוּ  ְמָלאכֹות עֹוׂשִ

ַעל א, ַלּבַ ּתוֹ  ֶאּלָ   :ִאׁשְ

ה ְמָלאכֹות ֵישׁ . ו ָ ָהִאׁשּ ה ׁשֶ ְזַמן ְלַבֲעָלהּ  עֹוׂשָ ֵהם ּבִ  ׁשֶ
ים ֶסת, ְואֹוָפה, ַמְטֶחֶנת: ֵהם ְוֵאּלוּ , ֲעִנּיִ , ּוְמַכּבֶ

ֶלת ֶ ָנהּ  ֶאת ּוֵמיִניָקה, ּוְמַבׁשּ ֶבן ְונֹוֶתֶנת, ּבְ  ִלְפֵני ּתֶ
ֶהְמּתוֹ  ָקרוֹ  ִלְפֵני ֹלא ֲאָבל, ּבְ   :ּבְ

ְפָחה לוֹ  ִהְכִניָסה. ז ָראּוי ְנָכִסים אוֹ , ַאַחת ׁשִ  ִלְקנֹות ׁשֶ
ְפָחה ֵמֶהן ָהָיה אוֹ , ַאַחת ׁשִ ֵדי ָממֹון לוֹ  ׁשֶ  ִלְקנֹות ּכְ
ּנוֹ  ְפָחה ִמּמֶ  ְוֹלא אֹוָפה ֹלאוְ  ַמְטֶחֶנת ֵאיָנהּ , ַאַחת ׁשִ

ֶסת ֶבן נֹוֶתֶנת ְוֹלא ְמַכּבֶ ֶהְמּתוֹ  ִלְפֵני ּתֶ   :ּבְ

י לוֹ  ִהְכִניָסה. ח ּתֵ ָפחֹות ׁשְ  ָהְראּוִיים ְנָכִסים אוֹ , ׁשְ
י ֵמֶהם ִלְקנֹות ּתֵ ָפחֹות ׁשְ ָהיוּ  אוֹ , ׁשְ י לוֹ  ׁשֶ ּתֵ  ׁשְ
ָפחֹות ָהָיה אוֹ , ׁשְ י ִלְקנֹות ָראּוי ׁשֶ ּתֵ ָפחֹות ׁשְ  יָנהּ אֵ , ׁשְ
ֶלת ֶ ָנהּ  ֶאת ֵמיִניָקה ְוֵאיָנה ְמַבׁשּ   :ּבְ

ּכֹר אוֹ  ִלְקנֹות הּוא ָראּוי: אֹוֶמֶרת ִהיא. ט ְפָחה ִלׂשְ , ׁשִ
ֵאינוֹ  אֹוֵמר ְוהּוא   :ְרָאָיה ְלָהִביא ָעֶליהָ , ָראּוי ׁשֶ

ל. י ָלאכֹות ֵאּלוּ  ּכָ ִבים ֵאין ַהּמְ א, אֹוָתהּ  ְמַחּיְ  ִאם ֶאּלָ
ן ֶרךְ  ִיְהֶיה ּכֵ ְחּתוֹ  ּדֶ ּפַ הּ  ִמׁשְ ְחּתָ ּפַ   :ַלֲעׂשֹוָתן ּוִמׁשְ

ל. יא ִהיא ְזַמן ּכָ ָנהּ  ֶאת ֵמיִניָקה ׁשֶ  ָלהּ  ּפֹוֲחִתין, ּבְ
ה ֲעׂשֵ  ַיִין ְמזֹונֹוֶתיהָ  ַעל ָלהּ  ּומֹוִסיִפים ָיֶדיהָ  ִמּמַ
ִפים ּוְדָבִרים ּיָ   :ְלָחָלב ׁשֶ
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  אבן העזר ערוך שולחן

ã 

 יח
 יח

ְסקוּ . יב  ִהיא ַוֲהֵרי, הּ לָ  ָהְראּוִיים ְמזֹונֹות ָלהּ  ּפָ
ה  ֵישׁ , ֲאֵחרֹות ַמֲאָכלֹות ֶלֱאֹכל אוֹ , יֹוֵתר ֶלֱאֹכל ִמְתַאּוָ

אֹוֵמר ִמי ֵאין ׁשֶ ַעל ׁשֶ ב ָיכֹול ַהּבַ ֵני, ְלַעּכֵ ַנת ִמּפְ  ַסּכָ
ָלד ַער, ַהּוָ ּצַ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . קֹוֵדם ּגּוָפה ׁשֶ כֹול ׁשֶ ּיָ  ׁשֶ
ב   :ְלַעּכֵ

אֹוִמים ָיְלָדה. יג ֵניֶהם ְלָהִניק אֹוָתהּ  ּכֹוִפין יןאֵ , ּתְ , ׁשְ
א ַעל ְוׂשֹוֵכר ֶאָחד ֵמיִניָקה ֶאּלָ ִני ֵמיִניָקה ַהּבַ ֵ   :ַלׁשּ

ָרְצָתה ֲהֵרי. יד ן ְלָהִניק ׁשֶ הּ  ּבֶ ָנהּ  ִעם ֲחֶבְרּתָ ַעל, ּבְ  ַהּבַ
ב   :ְמַעּכֵ

ל. טו ה ּכָ ָ ָמַנע ִאׁשּ ּתִ ֲעׂשֹות ׁשֶ ָלאכֹות ְמָלאָכה ִמּלַ  ִמּמְ
הִ  ֶבת יאׁשֶ   :ַלֲעׂשֹות אֹוָתהּ  ּכֹוִפין, ַלֲעׂשֹוָתן ַחּיֶ

ֵאיָנהּ  הּוא ָטַען. טז ה ׁשֶ ֵאיָנהּ  אֹוֶמֶרת ְוִהיא, עֹוׂשָ  ׁשֶ
ַעׂשֹוָתן ִנְמַנַעת יִבין, ִמּלַ ה מֹוׁשִ ָ יֵניֶהם ִאׁשּ  אוֹ , ּבֵ
ֵכִנים   :ׁשְ

ה. יז ָ ְבָרה ָהִאׁשּ ָ ׁשּ ִלים ׁשֶ ֵעת ּכֵ ָתה ּבְ ָעׂשְ  ֶתיהָ ְמָלאכוֹ  ׁשֶ
תֹוךְ  יָתהּ  ּבְ טּוָרה, ּבֵ   :ּפְ

ִהְתָנה ִמי. יח ּתוֹ  ִעם ׁשֶ ּלֹא ִאׁשְ ב ׁשֶ ְמזֹונֹוֶתיהָ  ִיְתַחּיֵ  ּבִ
ב ֹלא ִהיא ְוֵכן ְתַחּיֵ ה לוֹ  ּתִ ַמֲעׂשֵ ךְ  ַאַחר ִאם, ָיֶדיהָ  ּבְ  ּכָ
ב ָרָצה ה ֵאין, ְמזֹונֹוֶתיהָ  ָלהּ  ָלֵתת הּוא ְוִנְתַחּיֵ  ַמֲעׂשֵ
ּלוֹ  ָיֶדיהָ    :ׁשֶ

 פא סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , אשתו ידי מעשה המקדיש

ישׁ . א ְקּדִ ה ַהּמַ ּתוֹ  ְיֵדי ַמֲעׂשֵ , אֹוֶכֶלת זוֹ  ֲהֵרי, ִאׁשְ
ין ְוַהּמֹוָתר ׁשוּ : ָלהּ  ָאַמר. ֻחּלִ יֶהן ָיַדִיךְ  ִיְקּדְ  ֲהֵרי, ְלעֹוׂשֵ

ל ה ּכָ   :ֹקֶדשׁ  ָיֶדיהָ  ַמֲעׂשֵ

ה. ב ָ ָאְמָרה ָהִאׁשּ ׁשוּ יִ : ׁשֶ יֶהן ָיַדי ְקּדְ ְדָרה אוֹ , ְלעֹוׂשֵ ּנָ  ׁשֶ
ּלֹא ה ֵיָהֶנה ׁשֶ ֲעׂשֵ ה ֶנֱאָסר ֵאינוֹ , ָיֶדיהָ  ִמּמַ ַמֲעׂשֵ , ָיֶדיהָ  ּבְ

ֵני ֶדיהָ  ִמּפְ ּיָ ִדים ׁשֶ ְעּבָ  ְלָהֵפר הּוא ָצִריךְ  ֲאָבל. לוֹ  ְמׁשֻ
א, ָלה ּמָ ה ׁשֶ ּנָ   :לוֹ  ַלֲחֹזר ֲאסּוָרה ְוִתְהֶיה ְיָגְרׁשֶ

 פב סימן
' ח ּובוֹ , שנתגרשה מיניקה ודין, להניק שלא נדרה

  ְסִעיִפים:

ּלֹא ָנְדָרה. א ָנהּ  ֶאת ְלֵהִניק ׁשֶ  אֹוָתהּ  ּכֹוִפין, ּבְ
ְהֶיה ַעד ּוֵמיִניָקתוֹ  ּיִ ן ׁשֶ ִרים ּבֶ ָעה ֶעׂשְ  ֶאָחד, ֹחֶדשׁ  ְוַאְרּבָ

ָכר ֵקָבה ְוֶאָחד ַהּזָ   :ַהּנְ

ִני ֶאת ָאִניק ֲאִני: אֹוֶמֶרת ִהיא. ב  ֵאינוֹ  ְוהּוא, ּבְ
  :ָלהּ  ׁשֹוְמִעין, רֹוֶצה

ה ָהְיָתה. ג ֶבת ֲעִנּיָ ַחּיֶ ָנהּ  ֶאת ְלֵהִניק ׁשֶ יר ְוהּוא, ּבְ  ָעׁשִ
ָראּוי ּלֹא לוֹ  ׁשֶ ִניק ׁשֶ ּתוֹ  ּתֵ  ׂשֹוֵכר, ָרְצָתה ִאם, ִאׁשְ
ְפָחה קֹוֶנה אוֹ  ֵמיִניָקה ֵני, ׁשִ עֹוָלה ִמּפְ  ְוֵאיָנהּ  ִעּמוֹ  ׁשֶ

  :ֶרֶדתיוֹ 

ּכֹר ָראּוי: אֹוֶמֶרת ִהיא. ד ְפָחה ִלְקנֹות אוֹ  ִלׂשְ  ְוהּוא, ׁשִ
  :ְרָאָיה ְלָהִביא ָעֶליהָ , ָראּוי ֵאיִני: אֹוֵמר

ה. ה ָ ה ָהִאׁשּ ְרׁשָ ְתּגָ ּנִ  ֶאת ְלֵהִניק אֹוָתהּ  ּכֹוִפין ֵאין, ׁשֶ
ָנהּ  א, ּבְ ָכָרהּ  ָלהּ  נֹוֵתן, ָרְצָתה ִאם ֶאּלָ . וֹ ּוֵמיִניָקת ׂשְ
נוֹ  ֶאת לוֹ  נֹוֶתֶנת, ָרְצָתה ֹלא ְוִאם ל ְוהּוא ּבְ . ּבוֹ  ְמָטּפֵ
ה ּמֶ ּלֹא, ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ  ַעד אֹותוֹ  ֵהִניָקה ׁשֶ

יָרהּ  ִהּכִ יָרהּ  ִאם ֲאָבל, ׁשֶ  ֵאין, סּוָמא הּוא ֲאִפּלוּ , ִהּכִ
ין ֵני, אֹותוֹ  ַמְפִריׁשִ ַנת ִמּפְ ָלד ַסּכָ א, ַהּוָ  ּכֹוִפין ֶאּלָ

ִרים ַעד ּוֵמיִניָקתוֹ  ָתהּ אוֹ  ָעה ֶעׂשְ   :ֹחֶדשׁ  ְוַאְרּבָ

ה. ו רּוׁשָ י ַעל ַאף, ְמזֹונֹות ָלהּ  ֵאין ַהּגְ ִהיא ּפִ  ׁשֶ
ָנהּ  ֶאת ֵמיִניָקה ָכָרהּ  ַעל יֹוֵתר ָלהּ  נֹוֵתן ֲאָבל, ּבְ  ׂשְ
ָבִרים ָטן ּדְ ַהּקָ סּות, ָלֶהם ָצִריךְ  ׁשֶ ֶקה ּוַמֲאָכל ִמּכְ  ּוַמׁשְ
ֶזה ַכּיֹוֵצאוְ  ְוִסיָכה ֶרת ֲאָבל. ּבָ לּום ָלהּ  ֵאין, ַהְמֻעּבֶ   :ּכְ
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ְלמוּ . ז יו ׁשָ ת ָרְצָתה ִאם, ּוְגָמַלּתוּ  ֳחָדׁשָ ְהֶיה ַהְמֹגֶרׁשֶ ּיִ  ׁשֶ
ָנהּ  ין ֵאין, ֶאְצָלהּ  ּבְ ה אֹותוֹ  ַמְפִריׁשִ ּנָ ְהֶיה ַעד ִמּמֶ ּיִ  ׁשֶ
ן שׁ  ּבֶ ִנים ׁשֵ מּורֹות ׁשָ א, ּגְ  ְונֹוֵתן ִביואָ  ֶאת ּכֹוִפין ֶאּלָ
שׁ  ְוַאַחר. ִאּמוֹ  ֵאֶצל ְוהּוא ְמזֹונֹות לוֹ  ִנים ׁשֵ  ֵישׁ  ׁשָ

ן ֹלא ֶאְצִלי ֵאינוֹ  ִאם: לֹוַמר ָלָאב . ְמזֹונֹות לוֹ  ֶאּתֵ
ת הּ  ֵאֶצל ְוַהּבַ שׁ  ְלַאַחר ַוֲאִפּלוּ , ְלעֹוָלם ִאּמָ יַצד. ׁשֵ , ּכֵ
ּנוּ  מֹוִציִאין, ִלְצָדָקה ָראּוי ָהָאב ָהָיה  ָלהּ  ָראּויהָ  ִמּמֶ
ַעל ְרחוֹ  ּבְ הּ  ֵאֶצל ְוִהיא אֹוָתהּ  ְוָזִנין, ּכָ  ַוֲאִפּלוּ . ִאּמָ

את ֵ הּ , ְלַאֵחר ָהֵאם ִנׂשּ ּתָ  אֹוָתהּ  ָזן ְוָאִביהָ  ֶאְצָלהּ  ּבִ
ּום מּות ַעד, ְצָדָקה ִמׁשּ ּיָ ךְ  ַאַחר ְוִתּזֹון ָהָאב ׁשֶ  ּכָ

ָכָסיו ְתַנאי ִמּנְ ָתהּ  ּבִ ֻתּבָ   :הּ ִאמָּ  ֵאֶצל ְוִהיא ּכְ

ְהיוּ  ָהֵאם ָרְצָתה ֹלא ִאם. ח ּיִ ֶניהָ  ׁשֶ הּ  ּבָ  ַאַחר ִעּמָ
ָמָלָתן ּגְ ָיָדהּ  ָהְרׁשּות, ְנֵקבֹות ְוֶאָחד ְזָכִרים ֶאָחד, ׁשֶ , ּבְ
ֶלֶכת אוֹ , ַלֲאִביֶהם אֹוָתם ְונֹוֶתֶנת ָהל אֹוָתם ַמׁשְ  ַלּקָ

ִלים ְוֵהם, ָאב ָלֶהם ֵאין ִאם ֶהם ְמַטּפְ  יםְזָכרִ  ֶאָחד, ּבָ
  :ְנֵקבֹות ְוֶאָחד

 פג סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , הוא למי איש אשת חבלת

ת ַהחֹוֵבל. א ֵאׁשֶ ֶבת ִאישׁ  ּבְ ֶ . ְלַבֲעָלהּ  ְוָהִרּפּוי ַהׁשּ
ַער הּ , ְוַהּצַ ּלָ ת. ׁשֶ ֶזק ְוַהּבׁשֶ ָגלּוי ִאם, ְוַהּנֶ גֹון, הּוא ּבְ  ּכְ
ָחַבל ָפֶניהָ  ׁשֶ אָרהּ  ּבְ ִלישׁ , ּוְזרֹועֹוֶתיהָ  ָיָדהּ בְּ  אוֹ  ּוְבַצּוָ ְ  ַהׁשּ
הּ  ּלָ ֵני ׁשֶ ים ּוׁשְ ִליׁשִ ַעל ׁשְ ֵסֶתר ְוִאם, ַלּבַ ֶזק הּוא ּבַ , ַהּנֵ

ִלישׁ  ְ ַעל ַהׁשּ ֵני ַלּבַ ים ּוׁשְ ִליׁשִ ה ׁשְ ָ ל. ָלִאׁשּ ַעל ׁשֶ , ּבַ
ד לוֹ  נֹוְתִנין ל. ִמּיָ ה ְוׁשֶ ָ ַקח, ִאׁשּ ֶהם ִיּלָ  ַקְרַקע ּבָ
ַעל ר אֹוֵכל ְוַהּבַ  ַעל ֹלא, ִלְמֹחל ְיכֹוָלה ְוֵאיָנהּ . ֹותּפֵ
, ְמִחיָלה ֵאיָנהּ , ָמֲחָלה ְוִאם. ֶחְלָקהּ  ַעל ְוֹלא ֶחְלקוֹ 
ל א ֶחְלָקהּ  ִלְתּבֹעַ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ָמקֹום ּוִמּכָ  ֶאּלָ

ָאָתהּ  ַהְרׁשָ ה. ּבְ ּמֶ ָחְבלוּ , ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ ׁשֶ הּ  ּכְ  ּבָ
ַעל ֲאָבל, ֲאֵחִרים ָחבַ  ַהּבַ ּתוֹ  לׁשֶ ִאׁשְ ב ּבְ ם ַחּיָ ּלֵ  ָלהּ  ְלׁשַ

ד ל ִמּיָ ֶזק ּכָ ַער ַהּבֶֹשת ְוָכל ַהּנֶ הּ  ַהּכֹל, ְוַהּצַ ּלָ  ְוֵאין, ׁשֶ
ַעל ֶהם ַלּבַ רֹות ּבָ ן ָרְצָתה ְוִאם. ּפֵ ִמים ִלּתֵ , ְלַאֵחר ַהּדָ
ַעל. נֹוֶתֶנת א ְוַהּבַ ֶדֶרךְ  אֹוָתהּ  ְמַרּפֵ א ּכְ ַרּפֵ ּמְ ל ׁשֶ  ּכָ
  :ֳחָלֶייהָ 

יק. ב ּזִ ּתוֹ  ֶאת ַהּמַ ִמישׁ  ִאׁשְ ַתׁשְ ה ּבְ ּטָ ב, ַהּמִ ְנָזֶקיהָ  ַחּיָ   :ּבִ

 פד סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , האשה מציאת דיני

ה ְמִציַאת. א ָ ת ָסֵפק ִהיא ְוִאם. ְלַבֲעָלהּ , ָהִאׁשּ , ְמֹגֶרׁשֶ
  :ְלַעְצָמהּ  ְמִציָאָתהּ 

 פה סימן
  ְסִעיִפים: ט"י ּובוֹ , ברזל וצאן מלוג נכסי דין

רֹוֶתיהָ . א יַצד ּפֵ נוּ , ּכֵ ּקְ ּיֹאַכל ּתִ רֹות ׁשֶ ּתוֹ  ִנְכֵסי ּפֵ  ִאׁשְ
ַחת ְדיֹוָנהּ  ּתַ בּוהוּ  ּפִ ִחּיְ  ֵאיִני: ָאַמר ְוִאם. ִלְפּדֹוָתהּ  ׁשֶ
ֵפרֹוֶתיהָ  ָחֵפץ ה ְוֹלא ּבְ  ִאם ְוֵכן. לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ֶאְפּדֶ

ָנהבְּ  ֲחֵפָצה ֵאיָנהּ : ִהיא ָאְמָרה  ׁשֹוְמִעין ֵאין, זוֹ  ַתּקָ
  :ָלהּ 

ְרֶזל ֹצאן ִנְכֵסי. ב  ְוִאם. לוֹ  ֵמתוּ , ֵמתוּ  ִאם, ּבַ
ֲחתוּ  ִאם ְוֵכן. לוֹ  הֹוִתירוֹ , הֹוִתירוֹ   אוֹ  ִנְגְנבוּ  אוֹ  ּפָ
 הֹוִתירוּ  אוֹ  ֵמתוּ  ִאם, ְמלֹוג ְוִנְכֵסי. לוֹ  ַהּכֹל, ָאְבדוּ 

ֲחתוּ  אוֹ  ֵאין, ָלהּ  ַהּכֹל, ְבדוּ ֶנאֶ  אוֹ  ִנְגְנבוּ  אוֹ  ּפָ  ׁשֶ
ַעל ֶהן ַלּבַ א ּבָ רֹות ֲאִכיַלת ֶאּלָ ע ְוִאם. ּפֵ ׁשַ ַעל ּפָ  ַהּבַ
ִנְכֵסי טּור, ְוֶנֶאְבדוּ , ְמלֹוג ּבְ ֵני, ּפָ ִהיא ִמּפְ  ִעּמוֹ  ׁשֶ

ְמַלאְכּתוֹ  יָעה ְוָהֵוי ּבִ ׁשִ ְבָעִלים ּפְ   :ּבִ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ג ִנְכֵסי, ׁשֶ ְרֶזל ֹצאן ּדְ ב ינוֹ אֵ  ּבַ  ַחּיָ
ַאֲחָריּוָתן א ּבְ ן ִאם ֶאּלָ מוּ  ּכֵ ָדִמים ָעָליו אֹוָתם ׁשָ  ּבְ
ל אוֹ , ְקצּוִבים ּבֵ ּקִ ֵפרּושׁ  ַאֲחָריּוָתן ׁשֶ  ִמי ְוֵישׁ . ּבְ
אֹוֵמר ַאַחר, ׁשֶ ּמֵ ָתָבן ׁשֶ ּכְ ה ׁשֶ ֻתּבָ ּכְ ב, ּבַ ַאֲחָריּוָתם ִנְתַחּיֵ  ּבְ
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י ַעל ַאף ּלֹא ּפִ מוּ  ׁשֶ בנִ  ְוֹלא אֹוָתם ׁשָ ַאֲחָריּוָתם ְתַחּיֵ . ּבְ
ר ְוָהִראׁשֹון   :ִעּקָ

ַעל. ד א ּבַ ּתוֹ  ִנְכֵסי ַעל ֶאָחד ִעם ָלדּון ַהּבָ  ָצִריךְ , ִאׁשְ
ָאה רֹות ֵישׁ  ְוִאם. ַהְרׁשָ ְרַקע ּפֵ ּקַ ּיֵשׁ  ִמּתֹוךְ , ּבַ  לוֹ  ׁשֶ

רֹות ַעל ָלדּון ֵהם ַהּפֵ ּלוֹ  ׁשֶ ן, ׁשֶ ר ַעל ּדָ  ְוֵאינוֹ , ָהִעּקָ
ָאההַ  ָצִריךְ  ּתוֹ  ְרׁשָ ִאם, ֵמִאׁשְ  לוֹ  ֵאין ַקְרַקע ָלהּ  ֵאין ׁשֶ
רֹות   :ּפֵ

ִאיָלה. ה ה ִהׁשְ ָ ָרה ְלַאֵחר ָהִאׁשּ ל ּפָ , ְמלֹוג ִנְכֵסי ׁשֶ
ַאל ֲעָלהּ  ְוִנׁשְ הּ  ּבַ ֵאָלה ָהֵוי ָלא, ִעּמָ ְבָעִלים ׁשְ ִקְנַין, ּבִ  ּדְ
רֹות ִקְנַין ָלאו ּפֵ ֵמי ַהּגּוף ּכְ   :ּדָ

ה. ו ָ ֲאָלה ִאׁשּ ָ ׁשּ ָרה ׁשֶ ךְ  ְוַאַחר, ּפָ את ּכָ ֵ , ּוֵמָתה ִנׂשּ
ַעל י ַעל ַאף, ַהּבַ הּוא ּפִ שׁ  ׁשֶ ּמֵ ּתַ הּ  ִמׁשְ ל ּבָ  ְיֵמי ּכָ

ִאיָלָתהּ  טּור, ׁשְ ע ֲאִפּלוּ , ּפָ ׁשַ ֵני, ּפָ הּוא ִמּפְ לֹוֵקחַ  ׁשֶ , ּכְ
ה ָ ֶבת ְוָהִאׁשּ ם ַחּיֶ ּלֵ ְהֶיה ְלׁשַ ּיִ ׁשֶ  ְוִאם. ָממֹון ָלהּ  ּכְ

ֲעָלהּ  ֶאת יָעההֹודִ  ִהיא ּבַ אּוָלה ׁשֶ  ִנְכָנס ֶזה ֲהֵרי, ׁשְ
יהָ  ְחּתֶ   :ּתַ

אוּ . ז את ַאַחר ְלָיָדהּ  ּבָ ֵ ׂשּ ּנִ ין, ׁשֶ אוּ  ּבֵ ּבָ ה ְלָיָדהּ  ׁשֶ ָ יֻרׁשּ , ּבִ
נוּ  אוֹ  ּתְ ּנִ ָנה ָלהּ  ׁשֶ ַמּתָ ָחְבלוּ  אוֹ , ּבְ הּ  ׁשֶ  ָלהּ  ְוָנְתנוּ  ּבָ

הּ  ֶחְלָקהּ  ּתָ ָבׁשְ  ַוֲהֵרי, ְמלֹוג ִנְכֵסי ְקָרִאיםנִ , ּוְפָגָמהּ  ּבְ
אֹוָתם ֵהם ִהְכִניָסה ּכְ ָלם ְוֹלא לוֹ  ׁשֶ ַאֲחָריּות ִקּבְ  ֲאָבל. ּבְ
ָתהּ  ָמְכָרה ִאם ֻתּבָ ִמים אֹוָתם, ּוְנדּוְנָיָתהּ  ּכְ  ֵאין ַהּדָ

ַעל רֹוֵתיֶהם אֹוֵכל ַהּבַ ָנה ָנְתָנה ִאם ְוֵכן. ּפֵ  ְלַאֵחר ַמּתָ
את ֹקֶדם ֵ ׂשּ ּנִ דֵ , ׁשֶ ֲעָלהּ  ְלַהְבִריחַ  יּכְ י ַעל ַאף, ִמּבַ  ּפִ
ֵאין ָנה ׁשֶ ּתָ ָנה ַהּמַ ַעל ֵאין, ַמּתָ רֹות אֹוֵכל ַהּבַ  ְוֵכן. ּפֵ
ַעל ַתן ַהּבַ ּנָ ָנה ׁשֶ ּתוֹ  ַמּתָ ין, ְלִאׁשְ ין ַקְרַקע ּבֵ  ּבֵ

ְלְטִלין ַעל ְוֵאין, ָקְנָתה, ִמּטַ רֹות אֹוֵכל ַהּבַ , ּוִמיהוּ . ּפֵ
ַתן ַמה רִלְמכֹּ  ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ  ּנָ ֶ נוֹ  ְוֹלא, ָלהּ  ׁשּ , ְלַאֵחר ִלּתְ
א ֵאר ֶאּלָ ָ ָיָדהּ  ִיׁשּ מּות ְוִאם, ּבְ ה ּתָ ּנָ רֹות, ִייָרׁשֶ  ְוַהּפֵ

ּיֹוְצִאין ה ָלהּ  ׁשֶ ּנָ יָנם ִמּמֶ ָאר ּדִ ׁשְ ְכרוּ , ְמלֹוג ִנְכֵסי ּכִ  ְוִיּמָ
ַקח ֶהם ְוִיּלָ רֹות אֹוֵכל ְוהּוא ַקְרַקע ּבָ   :ּפֵ

ה. ח ּמֶ ֵאינוֹ  ֲאמּוִרים ָבִריםדְ  ּבַ רֹות אֹוֵכל ׁשֶ ָנה ּפֵ ּתָ , ַהּמַ
ַתן ּנָ ׁשֶ את ַאַחר ָלהּ  ּכְ ֵ ׂשּ ּנִ עֹוָדהּ  ָלהּ  ָנַתן ִאם ֲאָבל. ׁשֶ  ּבְ
יָון, ֲארּוָסה את ּכֵ ֵ ׂשּ ּנִ ָנה ָזָכה, ׁשֶ ַמּתָ ָאר זוֹ  ּבְ ׁשְ  ִנְכֵסי ּכִ
רֹוֶתיהָ  ְואֹוֵכל, ְמלֹוג ּוִאין ִמן ְוִאם. ּפֵ ׂשּ  ַאְלְמָנהִנתְ  ַהּנִ
ה אוֹ  ְרׁשָ ּלֹא ִנְתּגָ הּ  ֵמֲחַמת ׁשֶ ָנה נֹוֶטֶלת, ִמְרּדָ  זוֹ  ַמּתָ

ָתהּ  חּוץ ֻתּבָ   :ִמּכְ

ּתוֹ  ַקְרַקע ַהּמֹוֵכר. ט עֹות ָהיוּ  ִאם, ְלִאׁשְ ְקָחה ַהּמָ ּלָ  ׁשֶ
ֶהם ְרַקע ֶאת ּבָ ַעל ַהּקַ לּוִיים ֵמַהּבַ ַעל ִוידּוִעים ּגְ , ַלּבַ
ַעל, ָקְנָתה רֹות ֵכלאוֹ  ְוַהּבַ  ָהיוּ  ְוִאם. ַקְרַקע אֹותוֹ  ּפֵ
עֹות ַעל, ָקְנָתה ֹלא, ְטמּוִנים ַהּמָ ַהּבַ  ֹלא: אֹוֵמר ׁשֶ
י א ָמַכְרּתִ ֵדי ֶאּלָ עֹות ְלַהְראֹות ּכְ ְמָנה ַהּמָ ּטָ  ְואֹוָתם, ׁשֶ
עֹות ְראוּ  ַהּמָ ּנִ ַקח ׁשֶ ֶהם ִיּלָ ַעל ַקְרַקע ּבָ  אֹוֵכל ְוַהּבַ
רֹות   :ּפֵ

 ֹלא: אֹוֶמֶרת ְוִהיא, ָהיוּ  ְטמּוִנים: ֵמראוֹ  הּוא ִאם. י
  :ְרָאָיה ְלָהִביא ָעֶליהָ , ָהיוּ 

ָנה ֶאָחד ָלהּ  ָנַתן. יא ֵאין ְמָנת ַעל ַמּתָ  ְלַבֲעָלהּ  ׁשֶ
ַעל ָקָנה, ְרׁשּות ָאר ִהיא ַוֲהֵרי, ַהּבַ ׁשְ , ְמלֹוג ִנְכֵסי ּכִ
א ן ִאם ֶאּלָ גּוף ַהּנֹוֵתן ִהְתָנה ּכֵ ָנה ּבְ ּתָ ְהֶיה ַהּמַ ּיִ  ְלָכךְ  ׁשֶ
גֹון, ּוְלָכךְ  ּיֹאַמר ּכְ עֹות ֲהֵרי: ָלהּ  ׁשֶ  ָלךְ  ְנתּוִנים ַהּמָ
י ְמָנת ַעל ׁשִ ְלּבְ ּתִ ֶהם ׁשֶ י ְמָנת ַעל אוֹ  ּבָ ֲעׂשִ ּתַ  ַמה ׁשֶ

ְרִצי ּתִ ֶ ֹלא ׁשּ   :ְרׁשּות ּבְ

ַיד ִנְמְצאוּ . יב ה ּבְ ָ ְלְטִלין אוֹ  ָמעֹות ָהִאׁשּ  ְוִהיא, ִמּטַ
ָנה: אֹוֶמֶרת ה: אֹוֵמר ְוהּוא, ִלי ָנְתנוּ  ַמּתָ ֲעׂשֵ  ָיַדִיךְ  ִמּמַ

י, ֵהם ּלִ ַקח, ֶנֱאֶמֶנת, ֵהם ְוׁשֶ ֶהם ְוִיּלָ  ְוהּוא ַקְרַקע ּבָ
רֹות אֹוֵכל ּטֹוֵען ִמי ַעל ְלַהֲחִרים לוֹ  ְוֵישׁ . ּפֵ ֶקר ׁשֶ . ׁשֶ
ן ְמָנת ַעל: ָאְמָרה ְוִאם ּלֹא ִלי ָנְתנוּ  ּכֵ  ְלַבֲעִלי ְיֵהא ׁשֶ
ֶהם ּותְרשׁ  א ּבָ ה ֶאּלָ ֶאֱעׂשֶ ֶהם ׁשֶ ֶאְרֶצה ַמה ּבָ ֶ  ָעֶליהָ , ׁשּ
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ה: ָאְמָרה ְוִאם. ְרָאָיה ְלָהִביא ם ַאּתָ ָנה ִלי ְנַתּתָ ַמּתָ , ּבְ
ַעת ּבַ בּוַעת ִנׁשְ ָתָנם ֶהֵסת ׁשְ ּנְ ַעל ָלהּ  ׁשֶ  ְוֵאינוֹ , ַהּבַ
רֹוֵתיֶהם אֹוֵכל   :ּפֵ

ַעל, ְמלֹוג ִנְכֵסי. יג ָבר ֵהם ְוִאם, רֹותפֵּ  אֹוֵכל ַהּבַ  ּדָ
ֵאינוֹ  ה ׁשֶ רֹות עֹוׂשֶ ֵכר, ּפֵ ַקח ִיּמָ ָבר ּבוֹ  ְוִיּלָ ה ּדָ עֹוׂשֶ  ׁשֶ
רֹות ךְ : אֹוֵמר הּוא ְוִאם. ּפֵ ַקח ְוָכךְ  ּכָ ֶהם ִיּלָ  ְוִהיא, ּבָ

ֶהם לֹוַקַחת ֵאיִני: אֹוֶמֶרת א ּבָ ךְ  ֶאּלָ  לֹוְקִחים, ְוָכךְ  ּכָ
ָבר רֹוָתיו ּדָ ּפֵ ים ׁשֶ ין, ְמעּוָטה ִציָאתוֹ ִוי ְמֻרּבִ ָהָיה ּבֵ  ׁשֶ

ָבר ְרצֹונוֹ  ַהּדָ ְרצֹוָנהּ  אוֹ  ּכִ ָבר קֹוִנין ְוֵאין. ּכִ ֵאין ּדָ  ׁשֶ
ְזעוֹ  ָבר ָלהּ  ָנַפל ְוִאם. ַמֲחִליף ּגִ ֵאין ּדָ ְזעוֹ  ׁשֶ , ַמֲחִליף ּגִ
י ַעל ַאף ּלֹא ּפִ ֵאר ׁשֶ ָ ֶרן ְקָצת ִיׁשּ  ָצִריךְ  ֵאין, ֵמַהּקֶ

גֹון, ְלָמְכרוֹ  ָתהּ  ָרֵחל, ַלֲחָלָבהּ  ֵעז לוֹ  ִהְכִניָסהשֶׁ  ּכְ ּזָ , ְלּגִ
ֶקל י ַעל ַאף, ְלֵפרֹוָתיו ּדֶ ֵאין ּפִ א ָלהּ  ׁשֶ רֹות ֶאּלָ  ֵאּלוּ  ּפֵ
ְלַבד ְכֶלה ַעד ְוהֹוֵלךְ  אֹוֵכל ֶזה ֲהֵרי, ּבִ ּתִ ֶרן ׁשֶ  ְוֵכן. ַהּקֶ
ִלי לוֹ  ִהְכִניָסה ִאם תֹוַרת ּכְ  ֶזה ֲהֵרי, ְמלֹוג ִנְכֵסי ּבְ
שׁ ִמשְׁ  ּמֵ ֶהם ּתַ יעַ  ְולֹוֵבשׁ  ּבָ ְכֶלה ַעד, ּוְמַכֶסה ּוַמּצִ ּיִ  ׁשֶ

ֶרן ָגֵרשׁ , ַהּקֶ ּיְ ב ֵאינוֹ  ּוְכׁשֶ ם ַחּיָ ּלֵ ָליֹות ְלׁשַ ל ַהּבְ  ִנְכֵסי ׁשֶ
  :ְמלֹוג

י ַעל ַאף, ֲעָבִדים ָלהּ  ָנְפלוּ . יד ֵהם ּפִ  ֹלא, ְזֵקִנים ׁשֶ
ֵני, ִיְמּכֹר ֵהם ִמּפְ ַבח ׁשֶ ית ׁשֶ  ֵזיִתים ָלהּ  ָנְפלוּ . הָ ָאִבי ּבֵ

גּוף ָלהּ  ָהיוּ  ְוֹלא, ּוְגָפִנים ְרַקע ּבְ ָהִאיָלנֹות ַהּקַ הּ  ׁשֶ , ּבָ
לּום ין ִאם, ּכְ ֵדי עֹוׂשִ ְכרוּ  ֹלא ִטּפּוָלן ּכְ ֵני, ִיּמָ ַבח ִמּפְ  ׁשֶ
ית ְכרוּ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ָלאו ְוִאם. ָאִביהָ  ּבֵ , ְלֵעִצים ִיּמָ

ַקח ֶהם ְוִיּלָ רֹות אֹוֵכל ּואְוה ַקְרַקע ּבָ   :ּפֵ

רֹות ָלהּ  ָנְפלוּ . טו רים ּפֵ ֻחּבָ ְרַקע ַהּמְ ל ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ַלּקַ  ׁשֶ
ַעל יעַ  ֲאִפּלוּ . ּבַ ן ִהּגִ ֵצר ְזַמּנָ ם, ִלּקָ ְרַקע ּתֹוְלׁשָ  ֵמַהּקַ
הּ  ּלָ ְכרוּ , ׁשֶ ַקח, ְוִיּמָ ֶהם ְוִיּלָ  אֹוֵכל ְוהּוא ַקְרַקע ּבָ
רֹות   :ּפֵ

ַעל, ְמלֹוג ִנְכֵסי ּוְבֵהמֹות ְמלֹוג ִנְכֵסי ַעְבֵדי. טז  ַהּבַ
ב ְמזֹונֹוֵתיֶהם ַחּיָ ים ְוֵהם, ְצָרֵכיֶהם ּוְבָכל ּבִ  לוֹ  עֹוׂשִ
רֹוֵתיֶהם אֹוֵכל ְוהּוא ְפַחת ְוַלד, ְלִפיָכךְ . ּפֵ , ְמלֹוג ׁשִ
ַעל ֱהַמת ְוַלד. ַלּבַ ַעל, ְמלֹוג ּבֶ הּ  ְוִאם. ַלּבַ ְרׁשָ , ּגֵ
ה ְוָרְצָתה ָ ִמים ָלֵתת ָהִאׁשּ ְפָחה ְוַלד ְוִלּטֹל ּדָ ִ ֵני, ַהׁשּ  ִמּפְ
ַבח ית ׁשֶ   :ָלהּ  ׁשֹוְמִעין, ָאִביהָ  ּבֵ

ַעל ָרָצה ִאם. יז ל ַקְרַקע ִלְמּכֹר ַהּבַ  ְמלֹוג ִנְכֵסי ׁשֶ
ח, ְלַאֵחר ּקַ ּיִ רֹוָתיו ׁשֶ ִנים ּפֵ ים, ְמֻרּבֹות ְלׁשָ  לוֹ  ּוַמְקּדִ
עֹות רֹות ִלְמּכֹר כֹוליָ  ֲאָבל. לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ַהּמָ  ַהּפֵ
ָכל ָנה ּבְ ָטן ַאַחר, ׁשָ ּקְ ּלִ רֹות ִיְמּכֹר ִאם ְוֵכן. ׁשֶ  ַהּפֵ

ִנים ה, ְמֻרּבֹות ְלׁשָ עֹות ְסחֹוָרה ְועֹוׂשֶ ּמָ יר, ּבַ ּפִ ֵמי ׁשַ   :ּדָ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . יח ִאם, ׁשֶ ְרַקע ׁשֶ  ּוָמְכרוּ  ָרחֹוק ַהּקַ
רֹות ִנים ַלּפֵ   :ָמכּור, ְמֻרּבֹות ְלׁשָ

ַעל ֵישׁ . יט ּתוֹ  ַעְבֵדי ִמְקָצת ָלֹכף ַלּבַ  ְוַאְמהֹוֶתיהָ  ִאׁשְ
ְהיוּ  ּיִ ים ׁשֶ ׁשִ ּמְ ֵבית אֹותוֹ  ְמׁשַ ה ּבְ ָ א ַאֶחֶרת ִאׁשּ ׂשָ ּנָ , ׁשֶ
ין ָהיוּ  ּבֵ ין ְמלֹוג ַעְבֵדי ׁשֶ ָהיוּ  ּבֵ ְרֶזל ֹצאן ַעְבֵדי ׁשֶ . ּבַ
ַעת ּלֹאשֶׁ  ַאֶחֶרת ְלִעיר ְלהֹוִליָכם ָיכֹול ֵאינוֹ  ֲאָבל  ִמּדַ

ּתוֹ    :. }}ִאׁשְ

 פו סימן
' ב ּובוֹ , וקטנים עבדים מנשים פקדונות לקבל שלא

  ְסִעיִפים:

ִלין ֵאין. א דֹון ְמַקּבְ ּקָ ת ּפִ ל ְוִאם. ִאישׁ  ֵמֵאׁשֶ , ִקּבֵ
ה ַיֲחִזיר ָ ַעת ָאְמָרה ְוִאם. ָלִאׁשּ ׁשְ ל: ִמיָתָתהּ  ּבִ לֹוִני ׁשֶ  ּפְ
ה, לוֹ  ֶנֱאֶמֶנת ִאם, ֵהם ְדָבֶריהָ  ַיֲעׂשֶ ן, ָלאו ְוִאם. ּכִ  ִיּתֵ

יהָ  אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ְלּיֹוְרׁשֶ ִאם, ׁשֶ את ִהיא ׁשֶ  נֹוׂשֵ
תֹוךְ  ְונֹוֶתֶנת ִית ּבְ ל לֹוַמר ֶנֱאֶמֶנת ֵאיָנהּ , ַהּבַ לֹוִני ׁשֶ  ּפְ

  :ֵהם
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ַעל. ב ָוה ַהּבַ ּלָ ה ׁשֶ ָ ךְ  ְוַאַחר ֵמָהִאׁשּ הּ  ּכָ ְרׁשָ  ָלהּ  ֵאין, ּגֵ
לּום וָעָלי   :ּכְ

 פז סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , איש אשת בנכסי חזקה שאין

ִנְכֵסי ֲחָזָקה ָלִאישׁ  ֵאין. א ל ְמלֹוג ּבְ ּתוֹ  ׁשֶ ֲאָכָלם ִאׁשְ  ׁשֶ
ֵני י ַעל ַאף, ֲחָזָקה ׁשְ ִהְתָנה ּפִ הּ  ׁשֶ ֵאין ִעּמָ רֹות לוֹ  ׁשֶ  ּפֵ

ְנָכֶסיהָ  ה ֵאין ְוֵכן. ּבִ ָ נִ  ֲחָזָקה ָלִאׁשּ ֲעָלהּ  ְכֵסיּבְ  ַעל, ּבַ
ֲאָכָלַתם ְיֵדי ֵני ׁשֶ   :ֲחָזָקה ׁשְ

ֶהֱחִזיק ִמי. ב ִנְכֵסי ׁשֶ ת ּבְ  לוֹ  ָעְלָתה ֹלא, ִאישׁ  ֵאׁשֶ
א, ֲחָזָקה ן ִאם ֶאּלָ ֶהם ֶהֱחִזיק ּכֵ ה ּבָ לׁשָ ִנים ׁשְ  ַאַחר ׁשָ
ֲעָלהּ  מֹות   :ּבַ

 פח סימן
 או בגט או במיתה בעלה מתחת היוצאת כל

  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , נכסים טלתנו במאון

ה. א ָ ּיֹוְצָאה ָהִאׁשּ ַחת ׁשֶ ֲעָלהּ  ַיד ִמּתַ ין, ּבַ ִמיָתה ּבֵ ין ּבְ  ּבֵ
ין ֵגרּוׁשִ ל נֹוֶטֶלת, ּבְ ֹלא ְנָכֶסיהָ  ּכָ בּוָעה ּבְ ין, ׁשְ  ִנְכֵסי ּבֵ

ין ְמלֹוג ְרֶזל ֹצאן ִנְכֵסי ּבֵ י ַעל ַאף. ּבַ ֵאיָנהּ  ּפִ  ׁשֶ
תָ  נֹוֶטֶלת ֻתּבָ א הּ ּכְ בּוָעה ֶאּלָ ׁשְ ֹלא נֹוֶטֶלת ְנָכֶסיהָ , ּבִ  ּבְ
בּוָעה ן ְמלֹוג ְוִנְכֵסי. ׁשְ מוֹ  נֹוַטְלּתָ ֵהם ּכְ לוּ  ֲאִפּלוּ , ׁשֶ  ּבָ
ה ֶהם ַלֲעׂשֹות ָראּוי ְוֵאין ַהְרּבֵ ן ֵמֵעין ּבָ  ְמַלאְכּתָ

ם ֵאינוֹ , ְלַגְמֵרי ָאְבדוּ  ְוִאם. ִראׁשֹוָנה ּלֵ  ְוִאם. ָלהּ  ְמׁשַ
  :ָלהּ  הּוְקרוּ  ,הּוְקרוּ 

ְרֶזל ֹצאן ִנְכֵסי. ב ֵהם ּבַ ין ִמן, ְנדּוְנָיא ִנְקָרִאים ׁשֶ  ַהּדִ
ֲחתוּ  ִאם ם ָצִריךְ  ּפָ ּלֵ ל ְלׁשַ ָחת ּכָ י ַעל ַאף, ַהּפְ  ּפִ

ְראּוִיים ן ׁשֶ ל ָנֲהגוּ  ֲאָבל. ִראׁשֹוָנה ִלְמַלאְכּתָ ּכָ  ְזַמן ׁשֶ
ְראּוִיים ן ֵמֵעין ַלֲעׂשֹות ׁשֶ  ֵהם ֲאִפּלוּ , אׁשֹוָנהרִ  ְמַלאְכּתָ
לּוִיין ה ּבְ ן, ַהְרּבֵ מוֹ  נֹוַטְלּתָ ֵהן ּכְ  ָהיוּ  ֹלא ְוִאם. ׁשֶ

ין ן ֵמֵעין עֹוׂשִ ב, ִראׁשֹוָנה ְמַלאְכּתָ ם ַחּיָ ּלֵ ֵמיֶהם ְלׁשַ  ּדְ
מוּ  ָ ׁשּ ַעת ָעָליו ׁשֶ ׁשְ ּוִאין ּבִ ׂשּ  ֵאיָנהּ , הּוְקרוּ  ְוִאם. ַהּנִ

ן א נֹוַטְלּתָ ׁשּוָמא ֶאּלָ ל ֹוָנהִראשׁ  ּבְ ַעת ׁשֶ ּוִאין ׁשְ ׂשּ . ַהּנִ
ה ּמֶ ָמקֹום, ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ ּנֹוֲהִגין ּבְ  ִלְכּתֹב ׁשֶ

ה ֻתּבָ ּכְ ִלי לוֹ  ִהְכִניָסה": ּבַ לֹוִני ּכְ ַסךְ  ּפְ ךְ  ּבְ , ְוָכךְ  ּכָ
לֹוִני ּוְכִלי ַסךְ  ּפְ ךְ  ּבְ ָמקֹום ֲאָבל. "ְוָכךְ  ּכָ ֵאין ּבְ  ׁשֶ

ה ּכֹוְתִבין ֻתּבָ ּכְ ִלי ּוםשׁ  ּבַ ְפָרטּות ּכְ א, ּבִ  ּכֹוְלִלים ֶאּלָ
ְבָגִדים לוֹ  ִהְכִניָסה": ְוכֹוְתִבין, ַהּכֹל יִטים ּבִ  ַסךְ  ְוַתְכׁשִ
ךְ  עֹות אֹותוֹ  ַסךְ  ֲהֵרי, "ָמעֹות ְוָכךְ  ּכָ , ָעָליו חֹוב ַהּמָ

ָכִסים ָהיוּ  ַוֲאִפּלוּ  ים ַהּנְ מוֹ  אֹוָתם ָלׁשּום חֹוְזִרים ֲחָדׁשִ  ּכְ
ִוים ָ ׁשּ ו ׁשֶ ֲחתוּ  ְוִאם, ַעְכׁשָ ֲחתוּ  ּפָ  הֹוִתירוּ  ְוִאם, לוֹ  ּפָ
ים ְוֵאין, לוֹ  הֹוִתירוּ  ׁשִ ָלל ִראׁשֹוָנה ְלׁשּוָמא חֹוׁשְ   :ּכְ

ִלי: אֹוֶמֶרת ִהיא ִאם. ג : אֹוֵמר ְוהּוא, נֹוֶטֶלת ֲאִני ּכְ
ִמים ְהיוּ  ְוהּוא. ָלהּ  ׁשֹוְמִעין, נֹוֵתן ֲאִני ּדָ ּיִ ין ׁשֶ  עֹוׂשִ
ן ֵמֵעין ין ְוהּוא, ְמַלאְכּתָ ל ִלְוָלדֹות ַהּדִ ְפָחה ׁשֶ  ׁשִ

ל ּוְבֵהָמה א, עֹוד ְוֹלא. ְמלֹוג ִנְכֵסי ׁשֶ  ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ
ֵני לוֹ  ִהְכִניָסה ִלים ׁשְ י אוֹ  ּכֵ ּתֵ ָפחֹות ׁשְ תֹוַרת ׁשְ  ִנְכֵסי ּבְ

ְרֶזל ֹצאן מוּ , ּבַ ֶאֶלף ָעָליו אֹוָתם ְוׁשָ  ְוהּוְקרוּ , זּוז ּבְ
ִים ְוָעְמדוּ  ַאְלּפַ ֶאֶלף ֶאָחד נֹוֶטֶלת, ּבְ הּ  ּבְ ּלָ ִני, ׁשֶ ֵ  ְוַהׁשּ

ָמיו ָלֵתת ָרְצָתה ִאם ּום ּוְלָנְטלוֹ  ּדָ ַבח ִמׁשּ ית ׁשֶ  ּבֵ
  :ָלהּ  ׁשֹוְמִעין, ָאִביהָ 

ה ִאם. ד ָ ֶליהָ  רֹוָצה ֵאיָנהּ  ָהִאׁשּ י ַעל ַאף, ּכֵ ּיֵשׁ  ּפִ  ׁשֶ
ַעל ָקהּ  ָיכֹול, ָמעֹות ַלּבַ ֵכלֶ  ְלַסּלְ ְהיוּ  ְוהּוא, יהָ ּבְ ּיִ  ׁשֶ
ין ן ֵמֵעין עֹוׂשִ   :ְמַלאְכּתָ

יׁשוּ  ִאם. ה ין ִהְקּדִ  ֹצאן ִנְכֵסי ֲאִביֶהם מֹות ַאַחר ַהּיֹוְרׁשִ
ְרֶזל ְרׂשוּ  אוֹ , ּבַ ּפֵ ת ַעל אֹותוֹ  ׁשֶ ִעְנָין ַהּמֵ ֱאַסר ּבְ ּנֶ  ׁשֶ

ֲהָנָאה ָמיו ָלהּ  נֹוְתִנין, ּבַ   :ּדָ

ְצָאה, ַקְרַקע לוֹ  ִהְכִניָסה. ו ּיָ רֹות ּבוֹ  ֵישׁ  ּוְכׁשֶ  ּפֵ
ִרים רֹוָתיו ִעם נֹוַטְלּתוֹ , ְמֻחּבָ יעַ  ֲאִפּלוּ , ּפֵ ן ִהּגִ  ְזַמּנָ
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ֵצר ן. ִלּקָ ָלׁשָ ַעל ּתְ ין ֹקֶדם ַהּבַ רּוׁשִ ּלוֹ  ֵהם ֲהֵרי, ַהּגֵ  ׁשֶ
יעַ  ֹלא ֲאִפּלוּ  ם ִהּגִ ֵצר ְזַמּנָ   :ִלּקָ

ל ְמלֹוג ִנְכֵסי ַעל הֹוָצאֹות הֹוִציא. ז ּתוֹ  ׁשֶ הּ  ִאׁשְ , ְוֵגְרׁשָ
ין הֹוִציא ּבֵ רֹות ְוָאַכל ְמַעט ׁשֶ ה ּפֵ ין, ַהְרּבֵ הֹוִציא ּבֵ  ׁשֶ

ה רֹות ְוָאַכל ַהְרּבֵ רֹוֶגֶרת ָאַכל ֲאִפּלוּ , ְמַעט ּפֵ  ַאַחת ּגְ
ֶרךְ  בֹוד ּדֶ ֶדֶרךְ , ּכָ ֵביתוֹ  ִאישׁ  ּכְ ָאַכל אוֹ , ּבְ יָנר ׁשֶ  ּדִ
ּלֹא ֲאִפּלוּ  ֶרךְ  ׁשֶ בֹוד ּדֶ רֹות ָלַקח ֹלא ַוֲאִפּלוּ , ּכָ ּפֵ  ּבַ
ה הֹוִציא ִמּמַ ֶ א ׁשּ ל ַאַחת ֲחִביָלה ֶאּלָ  ַמה, ְזמֹורֹות ׁשֶ

הֹוִציא ָאַכל ּוַמה הֹוִציא ׁשֶ ֶ , ָאַכל ְוֹלא הֹוִציא. ָאַכל ׁשּ
ָאַכל אוֹ  חֹות ׁשֶ עּור ּפָ ׁשִ ִמין, ִמּכְ ה ׁשָ ּמָ יחוּ  ּכַ ּבִ  ִהׁשְ

ה אֹותוֹ  ְוׁשֹוֲאִלין ּמָ ַבח ִאם, אהֹוִצי ּכַ ֶ  ַעל יֹוֵתר ַהׁשּ
ַבע, ַההֹוָצָאה ָ ְנִקיַטת ִיׁשּ ה ֵחֶפץ ּבִ ּמָ  ְונֹוֵטל הֹוִציא ּכַ
ַבח ַעל ְיֵתָרה ַההֹוָצָאה ְוִאם. ַההֹוָצָאה ֶ  לוֹ  ֵאין, ַהׁשּ

א ֵמַההֹוָצָאה עּור ֶאּלָ ׁשִ ַבח ּכְ ֶ בּוָעה, ַהׁשּ  ְוהּוא. ּוִבׁשְ
ין ְפלוּ  ְלִמי ַהּדִ ּנָ ָמקֹום םְנָכִסי ָלהּ  ׁשֶ  ְוהֹוִציא ָרחֹוק ּבְ

ֶהם ְוָלַקח, ַלֲהִביָאם הֹוָצאֹות ֲעֵליֶהם  ְוָאַכל ַקְרַקע ּבָ
רֹות עּור ֵמַהּפֵ ׁשִ חֹות אוֹ  ּכְ א ָאַכל ֹלא ְוִאם. ּפָ  ֶאּלָ
ֶרן ַבע, ֵמַהּקֶ ָ ה ִיׁשּ ּמָ ֵדי ַעד ְוִיּטֹל, הֹוִציא ּכַ ַבח ּכְ ֶ   :ַהׁשּ

ָמקוֹ  ְנָכִסים ָלהּ  ָנְפלוּ . ח  ַאֲחֵריֶהם ְוָהַלךְ , ַאֵחר םּבְ
הּ , ֶוֱהִביָאן ְמֻרּבֹות הֹוָצאֹות ְוהֹוִציא  ָלַקח ֲאִפּלוּ , ְוֵגְרׁשָ
אֹוֵכל ֶזה ֵאין, ְוהֹוִציא ֵמֶהם ַבח ּכְ ֶ דּון ֵמַהׁשּ ּנָ  ַמה ּבוֹ  ׁשֶ

הֹוִציא ֶ ָאַכל ּוַמה הֹוִציא ׁשּ ֶ ֲהֵרי, ָאַכל ׁשּ ֶרן ׁשֶ  ֵמַהּקֶ
א, ָלַקח ַבע ֶאּלָ ָ הכַּ  ִיׁשּ ֵדי ַעד ְוִיּטֹל, הֹוִציא ּמָ  ּכְ

ַבח ֶ ַהְינוּ , ַהׁשּ ִמין ּדְ ָ ׁשּ עֹות ֵאּלוּ  ׁשֶ ה ַהּמָ ּמָ ִוין ּכַ אן ׁשָ  ּכָ
ה יֹוֵתר ָהיוּ  ִמּמַ ִוין ׁשֶ ָמקֹום ׁשָ ָהיוּ  ּבְ ה ׁשֶ ִחּלָ   :ּתְ

ה. ט ּמֶ ְמָגֵרשׁ , ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ ְעּתוֹ  ּבִ  ִאם ֲאָבל. ִמּדַ
ין ָאַכל יןבֵּ , מֹוֶרֶדת ִהיא ַבע, ָאַכל ֹלא ּבֵ ָ ה ִיׁשּ ּמָ  ּכַ

ַבח ְוִאם. ְוִיּטֹל הֹוִציא ֶ  נֹוֵטל ַההֹוָצָאה ַעל ָיֵתר ַהׁשּ

ַבח ַעל ְיֵתָרה הֹוָצָאה ְוִאם, ַההֹוָצָאה ֶ  ֶאת נֹוֵטל ַהׁשּ
ַבח ֶ   :ַהׁשּ

ל ְמלֹוג ִנְכֵסי ַעל הֹוָצאֹות ַהּמֹוִציא. י ּתוֹ  ׁשֶ ה ִאׁשְ  ְקַטּנָ
ה רֹוִאין, ּבוֹ  ּוֵמֲאָנה ּמָ ה ָאַכל ּכַ ה הֹוִציא ְוַכּמָ  ְוַכּמָ
יחַ  ּבִ ִמין, ִהׁשְ ָאִריס לוֹ  ְוׁשָ ֲהֵרי, ּכְ ְרׁשּות ׁשֶ  ְוִאם. ָיַרד ּבִ

עּור הֹוָצָאה ִלּטֹל רֹוֶצה הּוא ַבח ׁשִ . לוֹ  ׁשֹוְמִעין, ׁשֶ
ה ְוָאַכל ִקְמָעא הֹוִציא ְוִאם ָאַכל ַמה, ַהְרּבֵ ֶ   :ָאַכל ׁשּ

ל ְמלֹוג ִנְכֵסי ַעל הֹוָצאֹות ּמֹוִציאהַ . יא ּתוֹ  ׁשֶ , ִאׁשְ
אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ּוֵמת ִאם, ׁשֶ ֵרר ׁשֶ הֹוִציא ִנְתּבָ  ְוֹלא ׁשֶ
ֵרר ַמה ַהְיתֹוִמים ִיְגּבוּ , ָאַכל ְתּבָ ּנִ הֹוִציא ׁשֶ  ֹלא ְוִאם. ׁשֶ

ֵרר ה ִנְתּבָ ּמָ לוּ  ֹלא, הֹוִציא ּכַ לּום ַהְיתֹוִמים ִיּטְ   :ּכְ

הֹוִריד ַעלבַּ . יב ִנְכֵסי ֲאִריִסין ׁשֶ ּתוֹ  ּבְ ךְ  ְוַאַחר ִאׁשְ  ּכָ
הּ  ְרׁשָ ַעל ִאם, ּגֵ ק, ָאִריס ַעְצמוֹ  ַהּבַ ּלֵ ַעל ִנְסּתַ , ַהּבַ

קוּ  ּלְ ּלֹא, ִנְסּתַ א ָיְרדוּ  ׁשֶ ַעת ַעל ֶאּלָ ַעל ּדַ ִמין, ַהּבַ  ְוׁשָ
ְחּתֹוָנה ַעל ְוָיָדם ָלֶהם ַעל ֵאין ְוִאם. ַהּתַ  לעַ , ָאִריס ַהּבַ
ַעת ְרַקע ּדַ ִמין, ָיְרדוּ  ַהּקַ ָאִריס ָלֶהם ְוׁשָ   :ּכְ

 פט סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , אשתו קבורת חיוב

ה ֵמָתה. א ָ י ָהִאׁשּ ַחּיֵ ַעל ּבְ ב, ַהּבַ ל ְלָקְבָרהּ  ַחּיָ ּפֵ  ְוִלּטַ
ָכל ּנֹוְתִנים ָהֶאֶבן ֶזה ּוִבְכַלל, ְקבּוָרָתהּ  ָצְרֵכי ּבְ  ַעל ׁשֶ

ֶבר ב ְוֵכן .ַהּקֶ ד ָלהּ  ַלֲעׂשֹות ַחּיָ ֶדֶרךְ , ְוִקיִנים ִמְסּפֵ  ּכְ
ל ִדיָנה ּכָ ם ְוִאם. ַהּמְ ְרּכָ יד ּדַ ֲחִליִלין ְלַהְסּפִ  ֹלא, ּבַ

ֵני ִיְפֹחת ְ  ָעִני ֲאִפּלוּ , ּוְמקֹוְננֹות ֲחִליִלין ִמׁשּ
ָרֵאל ִיׂשְ ּבְ יר ָהָיה ְוִאם. ׁשֶ בֹודוֹ  ְלִפי ַהּכֹל, ָעׁשִ  ְוִאם. ּכְ

בֹוָדהּ  ָהָיה בֹודוֹ  יֹוֵתר ּכְ  ְלִפי אֹוָתהּ  קֹוְבִרים, ִמּכְ
בֹוָדהּ  עֹוָלה, ּכְ   :יֹוֶרֶדת ְוֵאיָנהּ  ִעּמוֹ  ׁשֶ

ית, ְוָקְבָרהּ  ַאֵחר ְוָעַמד, ְלָקְבָרהּ  ָרָצה ֹלא. ב ין ּבֵ  ּדִ
ֲעָלהּ  מֹוִציִאין   :ְלֶזה ְונֹוְתִנין ִמּבַ
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ֲעָלהּ  ָהָיה. ג ְמִדיָנה ּבַ ין יתבֵּ , ַאֶחֶרת ּבִ  יֹוְרִדין ּדִ
ֹלא ּומֹוְכִרין ִלְנָכָסיו  ְלִפי אֹוָתהּ  ְוקֹוְבִרין, ַהְכָרָזה ּבְ
ַעל ָממֹון בֹודוֹ  ּוְלִפי ַהּבַ בֹוָדהּ  ְלִפי אוֹ , ּכְ   :ּכְ

ֶרת ֵאיָנהּ , ַאְלָמָנה. ד ְכֵסי ִנְקּבֶ ֲעָלהּ  ִמּנִ א, ּבַ י ֶאּלָ  יֹוְרׁשֵ
ָתהּ  ֻתּבָ ִבין ּכְ ְקבּוָרָתהּ  ַחּיָ ָעה ֹקֶדם ֵמָתה ְוִאם. ּבִ ּבְ ׁשְ ּנִ  ׁשֶ
בּוַעת אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ַאְלָמָנה ׁשְ י ׁשֶ ּיֹוְרׁשֵ ֲעָלהּ  ׁשֶ  ּבַ
ִבין ְקבּוָרָתהּ  ַחּיָ   :לוֹ  הֹודוּ  ְוֹלא, ּבִ

 צ סימן
,. יורש שאינו הוא ומה, אשתו את יורש הבעל דין

ַבח ֲאָבל ה נֹוֵטל ׁשֶ ּמֶ ּיֹוֵרשׁ  ּבַ ֶ ה ׁשּ ּנָ ְרׁשּותוֹ  ֲהֵרישֶׁ , ִמּמֶ  ּבִ
יחַ  ּבִ ּתוֹ  ִמְלַות יֹוֵרשׁ  ְוֵאינוֹ . ִהׁשְ גֹון, ִאׁשְ תוּ  ּכְ ּמֵ  ׁשֶ
יהָ  ַיד ִמְלֶוה ָלֶהם ְוָהְיָתה מֹוִריׁשֶ ָאהּ  ֲאֵחִרים ּבְ ׂשָ ּנְ ֶ ׁשּ , ּכְ

ְבָתה ֹקֶדם ּוֵמָתה ּגָ  ִמְלֶוה ָלהּ  ָהָיה ִאם ְוֵכן. אֹוָתם ׁשֶ
ַיד ָאהּ  ֲאֵחִרים ּבְ ׂשָ ּנְ ׁשֶ ה ֵמָתהוּ , ּכְ ָ ְבָתה ֹקֶדם ָהִאׁשּ ּגָ  ׁשֶ

הּ  ֵאינוֹ , אֹוָתהּ  ְכֵסי ִהְלְוָתה ִאם ֲאָבל, יֹוְרׁשָ , ְמלֹוג ִמּנִ
ְבָתה ֹקֶדם ּוֵמָתה ּגָ זוֹ , ׁשֶ ֲעָלהּ  אֹוָתהּ  יֹוֵרשׁ  ּבְ   :ּבַ

ָאַמר ִמי. ב י ְוַאֲחָריו ִלְפלֹוִני ְנָכַסי: ׁשֶ ַקְיָמא, ְליֹוְרׁשַ  ּדְ
ין הּוא ָלן ילְ  ַהּדִ י יֹוְרׁשֵ ת לוֹ  ָהְיָתה ְוִאם, יֹוְרׁשַ  ּבַ

י ּוֵמָתה ַחּיֵ לֹוִני אֹותוֹ  ּבְ ן ְוָהָיה, ּפְ ת ּבֵ ן, ַלּבַ  עֹוֵמד ַהּבֵ
ְמקֹום לֹוִני ְלאֹותוֹ  ִליַרשׁ  ִאּמוֹ  ּבִ ת ֵאין ִאם ֲאָבל. ּפְ  ַלּבַ
א, יֹוֵרשׁ  ַעל ֶאּלָ לֹוִני אֹותוֹ  יֹוֵרשׁ  ֵאינוֹ , ּבַ ָהְוָיא, ּפְ  ּדְ
ו ְוַאֲחָריו ִלְפלֹוִני ְנָכַסי: ָאַמר ְוִאם. אּוירָ  ֵלהּ   ֵמַעְכׁשָ

י ת ּוַבַעל, ֻמְחָזק ֵלהּ  ָהְוָיא, ְליֹוְרׁשַ   :יֹוֵרשׁ  ַהּבַ

א. ג ה ַהּנֹוׂשֵ ָ ֵבי ִאׁשּ ין הֹוִאיל, ָלאִוין ֵמַחּיָ  ְוִקּדּוׁשִ
הּ  ּתֹוְפִסין יו ֵמָתה ִאם, ּבָ ְחּתָ ה ּתַ ּנָ א ְוֵכן. ִייָרׁשֶ  ַהּנֹוׂשֵ

ה ֶאת ַטּנָ ִהיא ַהּקְ י ַעל ַאף, ֵמאּון ְצִריָכה ׁשֶ ֵאין ּפִ  ׁשֶ
יהָ  ין ִקּדּוׁשֶ מּוִרים ִקּדּוׁשִ יו ֵמָתה ִאם, ּגְ ְחּתָ ה, ּתַ ּנָ . ִייָרׁשֶ

חַ  ֲאָבל ּקֵ א ַהּפִ ׂשָ ּנָ ת ׁשֶ ָחה ֲאִפּלוּ , ֵחֶרׁשֶ ּקְ  ַאַחר ִנְתּפַ

ָאה ְ ׂשּ ּנִ ה ֹלא ֵמָתה ִאם, ׁשֶ ּנָ א ְוַהֵחֵרשׁ . ִייָרׁשֶ ׂשָ ּנָ  ׁשֶ
ַחת ּקַ ה, ּוֵמָתה, ּפִ ּנָ ֲהֵרי, ִייָרׁשֶ ת ִהיא ׁשֶ ַעת ּבַ  ּדַ

הּ  את ּוְלַדְעּתָ ֵ ָתה לוֹ  ִנׂשּ   :ָממֹוָנהּ  לוֹ  ְוִזּכְ

ה. ד ה ְקַטּנָ ׁשָ ְתַקּדְ ּנִ את, ָאִביהָ  ְלַדַעת ׁשֶ ֵ ּלֹא ְוִנׂשּ  ׁשֶ
ין, ָאִביהָ  ְלַדַעת ָפָניו ּבֵ ין ּבְ ּלֹא ּבֵ ָפָניו ׁשֶ  ּלוּ ֲאפִ , ּבְ
ַתק ַעל ֵאין, ֵמָתה ִאם, ָהָאב ׁשָ הּ  ַהּבַ א יֹוְרׁשָ  ִאם ֶאּלָ
ן ּוֶאיהָ  ָהָאב ָרָצה ּכֵ ׁשּ ּנִ   :ּבְ

ה ִמי. ה ְרׁשָ ְתּגָ ּנִ ין ְסֵפק ׁשֶ רּוׁשִ ַעל ֵאין, ּוֵמָתה, ּגֵ  ַהּבַ
הּ    :יֹוְרׁשָ

ִית ָנַפל. ו ּתוֹ  ְוַעל ָעָליו ַהּבַ  ֵאיֶזה ָידּועַ  ְוֵאין. ִאׁשְ
ה ֵמת ֵמֶהם ִחּלָ ִנים לוֹ  ְוֵאין, ּתְ ה ּבָ ּנָ י, ִמּמֶ ַעל יֹוְרׁשֵ  ַהּבַ

ין ר יֹוְרׁשִ ה ִעּקַ ֻתּבָ י, ְוַהּתֹוָספֹות ַהּכְ ה ְויֹוְרׁשֵ ָ  ָהִאׁשּ
ין ֵניֶהם ּוֵבין, ְמלֹוג ִנְכֵסי יֹוְרׁשִ  ֹצאן ִנְכֵסי חֹוְלִקים ׁשְ
ְרֶזל   :ּבַ

ה. ז ָ ְתָבה ָהִאׁשּ ּכָ ל ׁשֶ ין, ֵחרְלאַ  ְנָכֶסיהָ  ּכָ ין ָקרֹוב ּבֵ  ּבֵ
א ֹקֶדם, ָרחֹוק ׂשֵ ּנָ ּתִ י ַעל ַאף, ׁשֶ ִאם ּפִ  אוֹ  ִנְתַאְלְמָנה ׁשֶ

ה ְרׁשָ ל ִנְתּגָ ּטֵ ּבָ ָנה ּתִ ּתָ ַעל ֵאין, ַהּמַ רֹוֵתיֶהם אֹוֵכל ַהּבַ , ּפֵ
הּ  ֵאינוֹ , ֵמָתה ְוִאם ֲהֵרי, יֹוְרׁשָ  ֹקֶדם אֹוָתם ָנְתָנה ׁשֶ

א ׂשֵ ּנָ ּתִ מּות, ׁשֶ ּתָ י ּוְכׁשֶ ַחּיֵ ֲעָלהּ  ּבְ ל ִיְקֶנה, ּבַ  ְמַקּבֵ
ָנה ּתָ ָנתוֹ  ַהּמַ מּור ִקְנָין ַמּתְ א, עֹוד ְוֹלא. ּגָ  ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ
ם אוֹ  ְנָכֶסיהָ  ִמְקָצת ָנְתָנה ּלָ ל ְוָכְתָבה, ֹקֶדם, ּכֻ ַקּבֵ  ַלּמְ
ָנה ֶאְרֶצה ֵמַהּיֹום ְקֵנה: ַמּתָ ֲהֵרי, ְוִלְכׁשֶ  ִקְנָין ָקָנה ֹלא ׁשֶ
מּור ְרֶצה ַעד ּגָ ּתִ ַעל ֵאין, ׁשֶ רֹות אֹוֵכל ַהּבַ  אֹוָתהּ  ּפֵ

ָנה ּתָ הּ  ֵאינוֹ  ֵמָתה ְוִאם, ַהּמַ   :יֹוְרׁשָ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ח ִדיָנא, ׁשֶ ַמְבַרַחת ּדְ ְוָקא ּדְ ּלֹא ּדַ ׁשֶ  ּבְ
ְתָבה ָנה לוֹ  ּכָ מּוָרה ַמּתָ ָנה, ּגְ ַנת, ֲחלּוָטה ַמּתָ  ַמּתְ
ְתָבה ִאם ֲאָבל. ָעְלִמין ן לוֹ  ּכָ   :ְלַגְמֵרי ָקָנה, ּכֵ

ה. ט ָ ְכָרה ָהִאׁשּ ּמָ ְכֵסי ׁשֶ את ַאַחר ְמלֹוג ִמּנִ ֵ ׂשּ ּנִ  ַאף, ׁשֶ
י ַעל אֹוָתן ּפִ ָכִסים ׁשֶ ְתָאֵרס ֹקֶדם ָלהּ  ָנְפלוּ  ַהּנְ ּתִ , ׁשֶ
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ַעל רֹות מֹוִציא ַהּבַ ד ּפֵ קֹוחֹות ִמּיַ ל ַהּלָ יהָ  ְיֵמי ּכָ , ַחּיֶ
ְרַקע ּגּוף ֹלא ֲאָבל יו ֵמָתה ִאםוְ . ַהּקַ ַחּיָ  מֹוִציא, ּבְ
ד ַהּגּוף קֹוחֹות ִמּיַ ֹלא ַהּלָ ִמים ּבְ ִמים ְוִאם. ּדָ  ַהּדָ

ְקָחה ּלָ קֹוחֹות ׁשֶ ִמים ֵמַהּלָ ַעְצָמם ַקּיָ  ַמֲחִזיָרן, ּבְ
קֹוחֹות א: לֹוַמר ָיכֹול ְוֵאינוֹ , ַלּלָ ּמָ   :ֵהן ְמִציָאה ׁשֶ

ַעל ְוִאם. י שׁ  אוֹ , מֹוֶדה ַהּבַ ּיֵ ְרׁשּותוֹ  יםֵעדִ  ׁשֶ ּבִ  ׁשֶ
ד מֹוִציא ֵאינוֹ , ָמְכָרה קֹוחֹות ִמּיַ לּוחוֹ , ַהּלָ ִכׁשְ ְמָיא ּדְ , ּדָ
ֵעי ְוִאי ּלֹא ַמֲחִרים לֹוֵקחַ  ּבָ ְעּתוֹ  ָמְכָרה ׁשֶ   :ִמּדַ

ה. יא ּמֶ ִאם ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ את ָמְכָרה ׁשֶ ֵ ׂשּ ּנִ ֶ  ִמׁשּ
ַעל מֹוִציא ד ַהּבַ קֹוחֹות ִמּיַ נְ , ַהּלָ  ַהְידּוִעים ָכִסיםּבִ
ַעל ֶהם ָיַדע ְוֹלא ְנָכִסים ָלהּ  ָנְפלוּ  ִאם ֲאָבל. ַלּבַ  ּבָ
ַעל ה, ַהּבַ ִחּלָ ְמּכֹר ֹלא ְלַכּתְ  ֹקֶדם אֹוָתם ָמְכָרה ְוִאם, ּתִ
ַדע ּיָ ֶהם ׁשֶ ם ִמְכָרהּ  ּבָ ה ֲארּוָסה ְוֵכן. ַקּיָ ִחּלָ  ֹלא ְלַכּתְ
ְמּכֹר ְפלוּ  ְנָכִסים ּתִ ּנָ נִּ  ָלהּ  ׁשֶ ֶ  ָמְכָרה ְוִאם, ְתָאְרָסהִמׁשּ
ּוִאין ֹקֶדם ׂשּ ם ִמְכָרהּ  ַהּנִ   ,ַקּיָ

ֵאיָנם ְנָכִסים. יב ַעל ְידּוִעים ׁשֶ ְדעוּ , ַלּבַ ּוָ ּיִ ׁשֶ ד, לוֹ  ּכְ  ִמּיָ
רֹות ְוֵכן. ְמלֹוג ִנְכֵסי ַנֲעׂשוּ  ָמְצאוּ  ַהּפֵ ּיִ ָיָדהּ  ׁשֶ ד, ּבְ  ִמּיָ

ְדעוּ  ּוָ ּיִ   :ְמלֹוג ִנְכֵסי ֵהם לוֹ  ׁשֶ

ה. גי ָ ְכָרה ָהִאׁשּ ּמָ את ַאַחר ָנְתָנה אוֹ  ׁשֶ ֵ ׂשּ ּנִ ִנְכֵסי ׁשֶ  ּבְ
ְרֶזל ֹצאן ין, ּבַ ין ְלַבֲעָלהּ  ּבֵ ָתה ֹלא, ַלֲאֵחִרים ּבֵ  ָעׂשְ

לּום ַעל ְוֵכן. ּכְ ַכר ּבַ ּמָ ִנְכֵסי ַקְרַקע ׁשֶ ּתוֹ  ּבְ ין, ִאׁשְ  ּבֵ
ְרֶזל ֹצאן ִנְכֵסי ין ּבַ ה ֹלא, ְמלֹוג ִנְכֵסי ּבֵ . לּוםכְּ  ָעׂשָ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ֲאִפּלוּ , ׁשֶ  ְלַעְרֵער ָיכֹול ַעְצמוֹ  הּוא ׁשֶ
ֶכר ַעל   :ַהּמֶ

אי ָהִאישׁ  ֵאין. יד ַ ְלְטִלין ִלְמּכֹר ַרׁשּ ל ִמּטַ  ֹצאן ִנְכֵסי ׁשֶ
ְרֶזל ָנם ְוֹלא, ּבַ ּכְ ָנן אוֹ  ְמָכָרן ְוִאם. ְלַמׁשְ ּכְ  ַמה, ִמׁשְ

ה ָעׂשָ ֶ   :ָעׂשּוי ׁשּ

ְלטְ . טו ַתן ִליןִמּטַ ּנָ ּלוֹ  ָלהּ  ׁשֶ ֶ יָנם, ִמׁשּ ֶוה ּדִ  ְלִנְכֵסי ׁשָ
ְרֶזל ֹצאן ֵאינוֹ , ּבַ אי ׁשֶ ַ ה ְלָמְכָרן ַרׁשּ ִחּלָ  ְוהּוא, ְלַכּתְ

ין ְלְטִלין ַהּדִ ָנה ְלִמּטַ ּקָ אוּ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ָלהּ  ׁשֶ , ְלָיָדהּ  ּבָ
ה לוֹ  ֵאין ַוֲאִפּלוּ  ּמֶ ְרֵנס ּבַ ְגֵדי יןבֵּ  ִחּלּוק ְוֵאין. ְלִהְתּפַ  ּבִ
ת ּבָ ֵלי ֲאָבל. ֹחל ְלִבְגֵדי טֹוב ְויֹום ׁשַ  ּוְבֹדַלח ָזָהב ּכְ
ְרֵנס ֻהְצַרךְ  ִאם, ְלָמְכָרם ָיכֹול  ְוִאם. ֵמֶהם ְלִהְתּפַ

ין, ָלהּ  ָנְתנוּ  ְקרֹוִבים יִטין ּבֵ ְכׁשִ ין ּתַ ָגִדים ּבֵ  ָיכֹול, ּבְ
ַעל   :ַעְצמוֹ  ְלַפְרֵנס ְלָמְכָרם ַהּבַ

ֵניֶהם ָמְכרוּ . טז ִנְכֵסי ׁשְ ין, ְמלֹוג ּבְ ַקח ּבֵ ּלָ  ֵמָהִאישׁ  ׁשֶ
ה ִחּלָ ה ְוָלַקח ּתְ ָ ין, ֵמָהִאׁשּ ַקח ּבֵ ּלָ ה ׁשֶ ָ  ְוָחַזר ֵמָהִאׁשּ
ם ִמְכָרם, ָהִאישׁ  ִמן ְוָלַקח ה ְוֵכן. ַקּיָ ָ ְכָרה ָהִאׁשּ ּמָ  אוֹ  ׁשֶ
ָנָתהּ  ִמְכָרהּ , ְלַבֲעָלהּ  ְמלֹוג ִנְכֵסי ָנְתָנה מִ  ּוַמּתְ , יםַקּיָ
ִנְכֵסי לֹוַמר ְיכֹוָלה ְוֵאיָנה יִתי רּוחַ  ַנַחת: ְמלֹוג ּבְ  ָעׂשִ
ָאר ֲאָבל. ְלַבֲעִלי ׁשְ ן לֹוַמר ָלהּ  ֵישׁ  ְנָכִסים ּבִ יַצד. ּכֵ , ּכֵ
ה ָ ְכָרה ָהִאׁשּ ּמָ ְכֵסי ְלַבֲעָלהּ  ָנְתָנה אוֹ  ׁשֶ ְרֶזל ֹצאן ִמּנִ , ּבַ

ין ין ַקְרַקע ּבֵ ְלְטִלין ּבֵ ֶדה אוֹ , ִמּטַ ֵחדשֶׁ  ׂשָ  ָלהּ  ּיִ
ָתהּ  ְכֻתּבָ ֶדה אוֹ , ּבִ ַתב ׂשָ ּכָ ָתהּ  ָלהּ  ׁשֶ ְכֻתּבָ ֶדה אוֹ , ּבִ  ׂשָ
ִהְכִניָסה הּ  ׁשּום לוֹ  ׁשֶ ּלָ ֶ ֲעָלהּ  ָקָנה ֹלא, ִמׁשּ  ַעל ְוַאף. ּבַ

י נוּ  ּפִ ּקָ ד ׁשֶ ה ִמּיַ ָ ְרצֹוָנהּ  ָהִאׁשּ ָכל חֹוֶזֶרת, ּבִ  ֵעת ּבְ
ְרֶצה ּתִ ּלֹא, ׁשֶ א ָרהָמכְ  ְוֹלא ָנְתָנה ׁשֶ ֵני ֶאּלָ לֹום ִמּפְ  ׁשְ
יָתהּ  ָלל ְרָאָיה ְלַבֲעָלהּ  ֵאין, ְלִפיָכךְ . ּבֵ ִנְכֵסי ּכְ  ּבְ
ּתוֹ  ְכֵסי חּוץ, ִאׁשְ א, ְמלֹוג ִמּנִ ן ִאם ֶאּלָ ָלה ּכֵ  ָעֶליהָ  ִקּבְ

ֵפרּושׁ  ַאֲחָריּות   :ּבְ

ַעל. יז ַכר ַהּבַ ּמָ ךְ  ְוַאַחר, ְנָכָסיו ׁשֶ ְתָבה ּכָ ּתוֹ  ּכָ  ִאׁשְ
ין": ֵקחַ ַלּלוֹ  ךָ  ִלי ֵאין ּוְדָבִרים ּדִ יָמה, "ִעּמְ  ְוִהְסּכִ

יו י ַעל ַאף, ְלַמֲעׂשָ נוּ  ּפִ ּקָ ּנוּ  ׁשֶ , טֹוֶרֶפת זוֹ  ֲהֵרי, ִמּמֶ
ּלֹא ְתָבה ׁשֶ א לוֹ  ּכָ ֵדי ֶאּלָ ּלֹא ּכְ ְהֶיה ׁשֶ יָנהּ  ּתִ  ְלֵבין ּבֵ
ֲעָלהּ  יִתי רּוחַ  ַנַחת: לֹוַמר ָלהּ  ְוֵישׁ , ְקָטָטה ּבַ  ָעׂשִ

ְתָבה ַוֲאִפּלוּ . ַבֲעִלילְ  ּלֹא לוֹ  ּכָ  ַנַחת לֹוַמר ּתּוַכל ׁשֶ
יִתי רּוחַ  לּום ֵאינוֹ , ְלַבֲעִלי ָעׂשִ ד ָקנוּ  ִאם ֲאָבל. ּכְ  ִמּיַ

ה ָ ה ָהִאׁשּ ִחּלָ ֵאין ּתְ ְעּבּוד ָלהּ  ׁשֶ  ְוַאַחר, ֶזה ָמקֹום ַעל ׁשִ
ךְ  ַעל אֹותוֹ  ָמַכר ּכָ  ִאם ְוֵכן. אֹותוֹ  טֹוֶרֶפת ֵאיָנהּ , ַהּבַ
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  אבן העזר ערוך שולחן

ã 

 יח
 יח

ַעל ָמַכר ּתוֹ  ְוָאַמר ַהּבַ ין: ַלּלֹוֵקחַ  ִלְכּתֹב ְלִאׁשְ  ּדִ
ךָ  ִלי ֵאין ּוְדָבִרים יָמה ְוֹלא, ִעּמְ יו ִהְסּכִ  ְוָחַזר, ְלַמֲעׂשָ
ַעל ין, ַאֵחר ְלִאישׁ  ּוָמַכר ַהּבַ ֶדה אֹוָתה ּבֵ ין ׂשָ ֶדה ּבֵ  ׂשָ
ַכר ְוַאַחר, ַאֶחֶרת ּמָ ַעל ׁשֶ יָמה ַהּבַ  ְוָקנוּ , יוְלַמֲעשָׂ  ִהְסּכִ
ָדהּ  ֵאין ִמּיָ ְעּבּוד ָלהּ  ׁשֶ ֶדה ַעל ׁשִ  ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ , זוֹ  ׂשָ

ֵאיָנהּ , ִלְמחֹות יִתי רּוחַ  ַנַחת: לֹוַמר ְיכֹוָלה ׁשֶ  ָעׂשִ
ָלה ִאם ְוֵכן. ְלַבֲעִלי ֵפרּושׁ  ַאֲחָריּות ָעֶליהָ  ִקּבְ ִאם ּבְ  ׁשֶ
ַעל ִיְטֹרף ל חֹוב ּבַ ֲעָלהּ  ׁשֶ ּנוּ  ּבַ הִ  ִמּמֶ ם יאׁשֶ ּלֵ ׁשַ , לוֹ  ּתְ
יִתי רּוחַ  ַנַחת: ִלְטֹען ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ    :ְלַבֲעִלי ָעׂשִ

ְרֶזל ֹצאן ִנְכֵסי. יח ָאְבדוּ  ּבַ  אֹוָתם ּוָמֲחָלה ִנְגְנבוּ  אוֹ  ׁשֶ
ה ְוָקנוּ , ְלַבֲעָלהּ  ּנָ ֵעִדים ִמּמֶ : לֹוַמר ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ , ּבְ

יִתי רּוחַ  ַנַחת ָנה לוֹ  ָנְתָנה םאִ  ֲאָבל. ְלַבֲעִלי ָעׂשִ  ַמּתָ
ְלְטֵלי ְרֶזל ֹצאן ִמּטַ ִמים ּבַ ּיָ ֵני, ָקָנה ֹלא, ַהּקַ שׁ  ִמּפְ ּיֵ  ׁשֶ

יִתי רּוחַ  ַנַחת: לֹוַמר ָלהּ    :ְלַבֲעִלי ָעׂשִ

ה. יט ָ ָאַמר ִאׁשּ ֲעָלהּ  ָלהּ  ׁשֶ ה ּבַ ֲעׂשֶ ּתַ ְבָגֶדיהָ  ׁשֶ  ּבִ
יֶטיהָ  ְרֶצה ַמה ּוְבַתְכׁשִ ּתִ ֶ , ָנְתָנה אוֹ  ָמְכָרה ִאם, ׁשּ

ֵטל   :ּבָ

ָהָיה ְראּוֵבן. כ ּתוֹ  ׁשֶ  ְוִנְתַחּיֵב, ְמלֹוג ִנְכֵסי ַקְרַקע ְלִאׁשְ
ְמעֹון ָטר ְלׁשִ ׁשְ ךְ  ְוַאַחר, ּבִ בוּ  ּכָ ּתוֹ  הּוא ִנְתַחּיְ  ְוִאׁשְ
ָטר ׁשְ י ּוֵמָתה, ְלֵלִוי ּבִ ַחּיֵ ֲעָלהּ  ּבְ  ִלְגּבֹות קֹוֵדם ֵלִוי, ּבַ
ל ַקְרַקע ֵמאֹותוֹ    :ְמלֹוג יִנְכסֵ  ׁשֶ

 צא סימן
' ה ּובוֹ , ומחלה לבעלה מלוה שהכניסה אשה

  ְסִעיִפים:

ה. א ָ ִהְכִניָסה ִאׁשּ ַטר ׁשֶ  ְוָחְזָרה ְלַבֲעָלהּ  חֹוב ׁשְ
ֵני, ָמחּול ֵאינוֹ , ּוְמָחַלּתוּ  דוֹ  ִמּפְ ּיָ ָיָדהּ  ׁשֶ   :ּכְ

ַעל. ב ִנְכֵסי ּבַ ּתוֹ  ּבְ לֹוֵקחַ  ָהֵוי ִאׁשְ  ִמי, ְלִפיָכךְ . ּכְ
ָאַמר ה ׁשֶ ָ את, ִלְפלֹוִני ְוַאֲחַרִיךְ  ָלךְ  ְנָכַסי: ְלִאׁשּ ֵ , ְוִנׂשּ

לֹוֵקחַ  ָהֵוי ְמקֹום ְלַאֲחַרִיךְ  ְוֵאין, ּכְ ַעל ּבִ לּום ּבַ , ּכְ
ַקְיָמא , ָהִראׁשֹון ּוָמַכר ִלְפלֹוִני ְוַאֲחֶריךָ  ְלךָ  ְנָכַסי ָלן ּדְ

ִני ֵאין ֵ א ַלׁשּ ר ַמה ֶאּלָ ּיֵ ִ ׁשּ ֶ ה. ִראׁשֹון ׁשּ ּמֶ  ְדָבִרים ּבַ
אֹוֵמר, ֲאמּוִרים ן ּבְ : ִלְנׂשּוָאה ָהאֹוֵמר ֲאָבל, ִלְפנּוָיה ּכֵ

 ְוֹלא קֹוֶנה ַאֲחַרִיךְ , ּוֵמָתה, ִלְפלֹוִני ְוַאֲחַרִיךְ  ָלךְ  ְנָכַסי
ַעל  ְוַאֲחַרִיךְ  ָלךְ  ְנָכַסי: ִלְנׂשּוָאה ָהאֹוֵמר, ְלִפיָכךְ . ַהּבַ
ַיד ְנָכִסים ַיַעְמדוּ  ,ּוֵמָתה, ּוָמְכָרה, ִלְפלֹוִני   :ַהּלֹוֵקחַ  ּבְ

בוּ . ג ה ּגָ ָ ַעל ַקְרַקע ְלִאׁשּ את, חֹוָבהּ  ִמּבַ ֵ  ּוֵמָתה ְוִנׂשּ
הּ  ַעל ִויָרׁשָ ב ַעל ַאף, ַהּבַ ׁשּוָמא ּגַ , ְלעֹוָלם חֹוֶזֶרת ּדְ
ַבַעל, חֹוֶזֶרת ֵאיָנהּ  ָהָכא לֹוֵקחַ  ּדְ ִאּלוּ  ְוָהֵוי, ָהֵוי ּכְ  ּכְ

בוּ  ִאם ְוֵכן. רְלַאחֵ  ְמָכַרּתוּ  ה ּגָ ּנָ , חֹוב ְלַבַעל ִמּמֶ
את ֵ הּ  ּוֵמָתה ְוִנׂשּ ּוָמא לוֹ  ַמֲחִזיִרין ֵאין, ִויָרׁשָ   :ַהׁשּ

ה ַעל ִמְלֶוה ָעֶליהָ  ָהָיה. ד ךְ  ְוַאַחר ּפֶ את ּכָ ֵ  ֵאיָנהּ , ִנׂשּ
ית ַעל ִנְגּבֵ ִמְלֶוה, ֵמַהּבַ ה ַעל ּדְ  ּגֹוֶבה ֵאינוֹ  ּפֶ

קֹוחֹות ָטר ִמְלֶוה ָעֶליהָ  ָהָיה ִאם ֲאָבל. ֵמַהּלָ ׁשְ  ּגֹוֶבה, ּבִ
ָכִסים ִהְכִניָסה ִמּנְ   :ְלַבֲעָלהּ  ׁשֶ

ַלח. ה ֶכת ִסְבלֹונֹות ׁשָ ּדֶ את ְוָהְלָכה ַלְמׁשֻ ֵ , ְלַאֵחר ְוִנׂשּ
ה יָנם, ִסְבלֹונֹוָתיו ּתֹוֵבעַ  ְוַהּלָ ִמְלֶוה ּדִ ָטר ּכְ ׁשְ   :ּבִ

 צב סימן
, ומירשתה אשתו נכסי מפרות עצמו שסלק האיש

  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ 

ּתוֹ  ָהאֹוֵמר אוֹ  ַהּכֹוֵתב. א עֹוָדהּ  ְלִאׁשְ ין": ֲארּוָסה ּבְ  ּדִ
ְנָכַסִיךְ  ִלי ֵאין ּוְדָבִרים , ָנְתָנה אוֹ  ָמְכָרה ִאם, "ּבִ

ם ּלֹא ְזַמן ְוָכל. ַקּיָ ַעל, ָנְתָנה ְוֹלא ָמְכָרה ׁשֶ  אֹוֵכל ַהּבַ
רֹות הּ יוֹ  ֵמָתה ְוִאם, ַהּפֵ ַתב ְוִאם. ְרׁשָ ן ָלהּ  ּכָ  ַאַחר ּכֵ

ּוִאין ׂשּ דוֹ  ִלְקנֹות ָצִריךְ , ַהּנִ  ִמְכָרהּ  ִיְהֶיה ְוָאז ִמּיָ
ָנָתהּ  ם ּוַמּתְ   :ַקּיָ
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עֹוָדהּ  ִהְתָנה ִאם. ב לוּ  ְנָכִסים ַעל ֲארּוָסה ּבְ ּפְ ּיִ  ָלהּ  ׁשֶ
את ֵ ׂשּ ּנִ ֶ ּלֹא ִמׁשּ ין לוֹ  ְיֵהא ׁשֶ ֶהם ּוְדָבִרים ּדִ . ִעילמוֹ , ּבָ

אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ֵאינוֹ  ׁשֶ   :מֹוִעיל ׁשֶ

ָאַמר. ג ׁשֶ עֹוָדהּ  ָלהּ  ּכְ ין: ֲארּוָסה ּבְ  ִלי ֵאין ּוְדָבִרים ּדִ
ְנָכַסִיךְ  דוֹ  ָקנוּ  ִאם, ּבִ ק ֲהֵרי ִמּיָ  ִמּגּוף ַעְצמוֹ  ִסּלֵ
ְרַקע ְנָכֶסיהָ  לוֹ  ְוֵאין ַהּקַ רֹות ּבִ  ִמי ְוֵישׁ . ְלעֹוָלם ּפֵ
חֹוֵלק   :ֶזהבָּ  ׁשֶ

ם ְלַהְתנֹות הֹוִסיף. ד רֹות ַעל ּגַ ָאַמר, ַהּפֵ ין: ָלהּ  ׁשֶ  ּדִ
ְנָכַסִיךְ  ִלי ֵאין ּוְדָבִרים  אֹוֵכל ֵאינוֹ , ּוְבֵפרֹוֵתיֶהן ּבִ
רֹות יהָ  ּפֵ ַחּיֶ רֹות מֹוְכִרים ֲאָבל, ּבְ ֶהם ְולֹוְקִחים ַהּפֵ  ּבָ
רֹוָתיו ְואֹוֵכל ַקְרַקע   :ּפֵ

הּ  ְלַהְתנֹות הֹוִסיף. ה ּלֹא ִעּמָ רֹות ֹיאַכל ׁשֶ  ְנָכֶסיהָ  ּפֵ
ֵרי ְוֹלא רֹוֵתיֶהם ּפֵ רֹות לֹוְקִחין, ּפֵ ֶהם ְוקֹוִנים ַהּפֵ  ּבָ

רֹות ְולֹוְקִחים, ַקְרַקע ֶהם ְוקֹוִנים זוֹ  ַקְרַקע ּפֵ  ַקְרַקע ּבָ
ה ִנּיָ רֹות אֹוֵכל ְוהּוא, ׁשְ ֵהן ֵאּלוּ  ּפֵ ֵרי ׁשֶ ] ְדֵפֵרי[ ּפֵ
רֹות ִמיד ָברַהדָּ  ְוֵכן. ּפֵ ְתֶנה ַעד, ּתָ ּיַ הּ  ׁשֶ ּלֹא ִעּמָ  ׁשֶ
רֹות לוֹ  ִיְהֶיה רֹות ְוֹלא ּפֵ רֹוֵתיֶהן ּפֵ  ְוָאז, ְלעֹוָלם ַעד ּפֵ
רֹות ַצד ׁשּום לוֹ  ִיְהֶיה ֹלא יהָ  ּפֵ ַחּיֶ   :ּבְ

ַתב. ו ין: ָלהּ  ּכָ ְנָכַסִיךְ  ִלי ֵאין ּוְדָבִרים ּדִ  ּוְבֵפֵרי ּבִ
רֹוֵתיֶהן י ְוֹלא, ּפֵ רֹות רִהְזּכִ אֹוֵכל אֹוְמִרים ֵישׁ , ַהּפֵ  ׁשֶ
רֹות ֵרי ְוֹלא ַהּפֵ רֹות ּפֵ ם אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ּפֵ ּגַ רֹות ׁשֶ  ַהּפֵ
  :אֹוֵכל ֵאינוֹ 

הּ  ִהְתָנה. ז ּלֹא ִעּמָ ה ׁשֶ ּנָ ה ֹלא ֶזה ֲהֵרי, ִייָרׁשֶ ּנָ , ִייָרׁשֶ
רֹות אֹוֵכל ֲאָבל יהָ  ּפֵ ַחּיֶ הּ  ִהְתָנה ִאם ְוֵכן. ּבְ  ִעּמָ
יִ  הּ  ִהְתָנה ִאם ְוֵכן, ְנָכִסים ִמְקָצת יָרשׁ ׁשֶ ִאם ִעּמָ  ׁשֶ

ֹלא ֵמָתה ִנים ּבְ ָכִסים ַיַחְזרוּ  ּבָ  ַהּכֹל, ָאִביהָ  ְלֵבית ַהּנְ
ם ה. ַקּיָ ּמֶ ִהְתָנה, ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ הּ  ׁשֶ  ֹקֶדם ִעּמָ

א ׂשֵ ּנָ ּתִ עֹוָדהּ , ׁשֶ כֹוֵתב אוֹ , ֲארּוָסה ּבְ ָתהּ  ָלהּ  ּבְ ְכֻתּבָ  ּבִ

ַעתבִּ  ִניָסה ׁשְ הּ  ִהְתָנה ִאם ֲאָבל, ּכְ ָאהּ  ַאַחר ִעּמָ ׂשָ ּנְ , ׁשֶ
ָנאוֹ  ֵטל ּתְ ה, ּבָ ּנָ   :ְוִייָרׁשֶ

הּ  ִהְתָנה. ח ּוִאין ַאַחר ִעּמָ ּלֹא ִנׁשּ ין לוֹ  ִיְהיוּ  ׁשֶ  ּדִ
ְנָכֶסיהָ  ּוְדָבִרים ֵפֵרי ְוֹלא ּבִ רֹוֶתיהָ  ּבְ יהָ  עֹוָלם ַעד ּפֵ ַחּיֶ  ּבְ
רֹות אֹוֵכל ֵאינוֹ  ֶזה יֲהרֵ , ּוְבמֹוָתהּ  ָלל ּפֵ  ִאם ֲאָבל, ּכְ

ה ֵמָתה ּנָ   :ִייָרׁשֶ

 צג סימן
  ְסִעיִפים: ב"ל ּובוֹ , האלמנה מזונות דין

ה. א ֻתּבָ חֹוב ִהיא ֲהֵרי ַהּכְ שׁ  ּכְ ּיֵ  ְוֵאיָנהּ , ְזַמן לוֹ  ׁשֶ
ית א ִנְגּבֵ ַעל ִמיַתת ְלַאַחר ֶאּלָ הּ  ִאם אוֹ , ַהּבַ ְרׁשָ   :ּגֵ

ההָ . ב ָ ָהיוּ  ִאׁשּ ין ְסֵפק ָלה ׁשֶ רּוׁשִ ֲעָלהּ  ּוֵמת ּגֵ  ֵאיָנהּ , ּבַ
ָכָסיו ִנּזֹוֵנית ֵאין, ִמּנְ ד מֹוִציִאין ׁשֶ . ִמָסֵפק, ַהּיֹוֵרשׁ  ִמּיַ
י ֲאָבל ַחּיֵ ֲעָלהּ  ּבְ ֵרשׁ  ַעד ְמזֹונֹות ָלהּ  ֵישׁ  ּבַ ְתּגָ ּתִ  ׁשֶ

ין רּוׁשִ מּוִרים ּגֵ   :ּגְ

ין ְכֵסיִמנִּ  ִנּזֹוֵנית ַאְלָמָנה. ג ל יֹוְרׁשִ , ַאְלְמנּוָתהּ  ְזַמן ּכָ
ב ֹלא ִאם ֲאִפּלוּ  הּ  ִנְכּתַ ְכֻתּבָ ה ִאם ַוֲאִפּלוּ , ּבִ ַעת ִצּוָ ׁשְ  ּבִ
ּזֹון ַאל: ִמיָתה ָכַסי ַאְלְמָנִתי ּתִ . לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ִמּנְ
ים ְוֵאין ָתהּ  ָלהּ  ִלְפֹרעַ  ְיכֹוִלין ַהּיֹוְרׁשִ ֻתּבָ ָקהּ  ּכְ  ּוְלַסּלְ
זֹונֹותמֵ  א, ַהּמְ ְרָחם ַעל ִנּזֹוֵנית ִהיא ֶאּלָ ל ּכָ  ְזַמן ּכָ

ּלֹא ע ׁשֶ ְתּבַ ָתהּ  ּתִ ֻתּבָ א, ּכְ ן ִאם ֶאּלָ ן ִהְתנוּ  ּכֵ ֵפרּושׁ  ּכֵ  ּבְ
ּלֹא ּזֹון ׁשֶ ָכָסיו ַאְלְמָנתוֹ  ּתִ ָהָיה אוֹ , ִמּנְ קֹום ִמְנַהג ׁשֶ  ַהּמָ
ן   :ּכֵ

יחַ . ד ּנִ נָּ , ּוַבת ַאְלָמָנה ַהּמַ ה אוֹ  הִמּמֶ ָ , ַאֶחֶרת ֵמִאׁשּ
ָכִסים ְוֵאין ּנְ ֵדי ּבַ ּזֹונוּ  ּכְ ּיִ יֶהן ׁשֶ ּתֵ  ִנּזֹוֵנית ָהַאְלָמָנה, ׁשְ
ת ַאל ְוַהּבַ ׁשְ ָתִחים ַעל ּתִ ֵבין אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַהּפְ  ּדְ

ָכִסים ַהּנְ ין ׁשֶ ין ְמֻרּבִ ֵהן ּבֵ  ַאְלָמָנה ֵישׁ  ִאם, מּוָעִטים ׁשֶ
ּזֹון ,ּוַבת ַאְלָמָנה אוֹ  ּוֵבן ן ִעם ִהיא ּתִ  ִעם אוֹ  ַהּבֵ
ת ּיֹאְכלוּ  ַעד ַהּבַ ָכִסים ׁשֶ א ִאם ַוֲאִפּלוּ . ַהּנְ ֵ ׂשּ ּנָ ת ּתִ  ַהּבַ
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ָכִסים ּוַמְכֶנֶסת ַעל ַהּנְ ּזֹון ִהיא, ַלּבַ  ַאַחר ֲאִפּלוּ  ֵמֶהם ּתִ
ת ִמיַתת ָכִסים, ּוַבת ּוֵבן ַאְלָמָנה ֵישׁ  ִאם ֲאָבל. ַהּבַ  ְוַהּנְ

אֵ  מּוָעִטים ֶהם יןׁשֶ ֵדי ּבָ ּזֹונוּ  ּכְ ּיִ ת ׁשֶ ן ַהּבַ  ַעד ְוַהּבֵ
ְבּגֹר ּתִ ת ׁשֶ חוּ  ָאז, ַהּבַ ן ִיּדָ ת ַהּבֵ  ָהַאְלָמָנה ְוִתּזֹון ְוַהּבַ
הּ  ה ַעד ְלַבּדָ ְגּבֶ ּתִ ָתהּ  ׁשֶ ֻתּבָ   :ּכְ

ְבָעה ַאְלָמָנה. ה ּתָ ָתהּ  ׁשֶ ֻתּבָ ֵבית ּכְ ין ּבְ  עֹוד ָלהּ  ֵאין, ּדִ
ָרעּוהָ  ֹלא ַוֲאִפּלוּ , ְמזֹונֹות ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּפְ  ׁשֶ
ְבָעה ֵבית ּתָ ין ּבְ א, ִהְפִסיָדה ֹלא ּדִ ן ִאם ֶאּלָ ְבָעה ּכֵ  ּתָ

ְבָעה ִאם ֲאָבל, ֵמַעְצָמהּ  ּלֹא, ִמּדַֹחק ּתָ  ָלהּ  ָנְתנוּ  ׁשֶ
ִרּמּוהָ  אוֹ , ְמזֹונֹות לֹוִני: ָלהּ  ְוָאְמרוּ  ׁשֶ א ָחֵפץ ּפְ ָ  ִלׂשּ
ְבָעה ֶזה תּוֵמֲחמַ , אֹוָתךְ  ָתהּ  ּתָ ֻתּבָ ּיֹוֵצא אוֹ  ּכְ ֶזה ּכַ , ּבָ
  :ְמזֹונֹוֶתיהָ  ִהְפִסיָדה ֹלא

ִכיב. ו ה ְמַרע ׁשְ ּוָ ּצִ ֵהא ׁשֶ ּתְ ָכָסיו ִנּזֹוֵנית ַאְלְמָנתוֹ  ׁשֶ  ִמּנְ
ל ָתהּ  ַעל ָיֵתר ַאְלְמנּוָתהּ  ֵמיַגר ְיֵמי ּכָ ֻתּבָ  ִמי ֵישׁ , ּכְ

אֹוֵמר ֵאין, ׁשֶ ְתִביַעת ְמזֹונֹוֶתיהָ  ֶסֶדתַמפְ  ַאְלְמָנתוֹ  ׁשֶ  ּבִ
ָתהּ  ֻתּבָ ֵבית ּכְ ין ּבְ ָאר ְוֹלא, ּדִ ׁשְ ָרִכים ּבִ ְפִסיִדים ּדְ  ַהּמַ

ה ֵאין ְוַגם, ְמזֹונֹוֶתיהָ    :ַלְיתֹוִמים ָיֶדיהָ  ַמֲעׂשֵ

ָבעּוהָ . ז א ּתְ ׂשֵ ָסה ֲאִפּלוּ , ִלּנָ ּיְ  ִהְפִסיָדה ֹלא, ִנְתּפַ
ֲחלָ  ִאם ְוֵכן. ְמזֹונֹוֶתיהָ  ָסה אוֹ  הּכִ ְרּכְ  ֹלא, ָזְנָתה אוֹ  ּפִ
 ִהְפִסיָדה, ִנְתָאְרָסה ִאם ֲאָבל. ְמזֹונֹוֶתיהָ  ִהְפִסיָדה
  :ְמזֹונֹוֶתיהָ 

ָתהּ  ָמְכָרה. ח ֻתּבָ הּ  ּכְ ּלָ ָנה אוֹ  ּכֻ ּכְ ה אוֹ  ִמׁשְ ַאּתָ  ֲעׂשָ
ין, ְלַאֵחר ַאּפֹוֵתיֵקי ָתה ּבֵ ָעׂשְ ָבִרים ׁשֶ ְפֵני ֵאּלוּ  ּדְ ית ּבִ  ּבֵ

ין ין ֻמְמִחין ּדִ ְפֵני ּבֵ ה ּבִ לׁשָ ין, ֶנֱאָמִנים ׁשְ ָתה ּבֵ ָעׂשְ  ׁשֶ
י ַחּיֵ ֲעָלהּ  ּבְ ין ּבַ ָתה ּבֵ ָעׂשְ ֲעָלהּ  ִמיַתת ְלַאַחר ׁשֶ  ֵאין, ּבַ
ים ְמזֹונֹות ָלהּ    :ֵמַהּיֹוְרׁשִ

ָתהּ  ָמֲחָלה. ט ֻתּבָ ַאַחר ְמזֹונֹוֶתיהָ  ִהְפִסיָדה, ְלַבֲעָלהּ  ּכְ  ׁשֶ
חַ  ֲאָבל, מֹותוֹ  יוּבְ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ְמזֹונֹות ָלהּ  ֵישׁ  ּיָ , ׁשֶ
ַאף יו ׁשֶ ַחּיָ   :ְמזֹונֹות ִהְפִסיָדה ּבְ

ה. י ּמֶ ְכָרה, ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ ּמָ ׁשֶ ָנה אוֹ  ּכְ ּכְ  אוֹ  ִמׁשְ
ל ָמֲחָלה ה ּכָ ֻתּבָ ר, ַהּכְ ָרה ִאם ֲאָבל. ְותֹוֶסֶפת ִעּקָ ּיְ  ׁשִ
ָרה אלֹ  ֲאִפּלוּ , ִנּזֹוֵנית, ִמְקָצת ּיְ א ׁשִ  אוֹ  ַהּתֹוֶסֶפת ֶאּלָ
ים ִיְרצוּ  ִאם, ּוִמיהוּ . ִמְקָצתוֹ   ַמה ָלהּ  ִיְפְרעוּ , ַהּיֹוְרׁשִ
ָרה ּיְ ִ ׁשּ ֶ ְטרוּ  ׁשּ זֹונֹוֶתיהָ  ְוִיּפָ  מֹוֶחֶלת אוֹ  ַהּמֹוֶכֶרת ְוָכל. ִמּמְ

ר ִעם ַהּתֹוֶסֶפת ּוָמֲחָלה ָמְכָרה, ְסָתם   :ָהִעּקָ

ְבָעה. יא ה ְוִנְפְרָעה אְנדּוְנָיתָ  ּתָ ּנָ  ִהְפִסיָדה ֹלא, ִמּמֶ
יָון, ְמזֹונֹות ָרה ּכֵ ּיְ ִ ׁשּ ר ׁשֶ   :ִמְקָצת אוֹ  ּתֹוֶסֶפת אוֹ  ִעּקָ

ְבָעה. יב ר ּתָ ְלַבד ְותֹוֶסֶפת ִעּקָ  ֵמָאה ְנדּוְנָיָתהּ  ֲאִפּלוּ , ּבִ
  :ְמזֹונֹות ִהְפִסיָדה, ָמֶנה

ַתב ִמי ֵישׁ . יג ּכָ ִאם, ׁשֶ ֵפרוֹ  ֵאין ׁשֶ ת ִנְכֵסי תּבְ ֵדי ַהּמֵ  ּכְ
א ְמזֹונֹות ָלהּ  ֵאין, ְמזֹונֹוֶתיהָ  ֵדי ַעד ֶאּלָ ָתהּ  ּכְ ֻתּבָ . ּכְ

ְלעֹוָלם, ָעָליו ְוָחְלקוּ  ּלֹא ַעד ְוהֹוֶלֶכת ִנּזֹוֵנית ִהיא ּדִ  ׁשֶ
ֵאר ָ ָכִסים ִיׁשּ ּנְ א ּבַ ֵדי ֶאּלָ ָתהּ  ּכְ ֻתּבָ ן ְוָאז, ּכְ  נֹוַטְלּתָ

ָתהּ  ְכֻתּבָ   :ּבִ

ה ָמָנהַאלְ . יד ֲהָתה ֲעִנּיָ ָ ׁשּ י ׁשֶ ּתֵ ִנים ׁשְ ְבָעה ְוֹלא ׁשָ  ּתָ
יָרה אוֹ , ְמזֹונֹות ֲהָתה ֲעׁשִ ָ ׁשּ לשׁ  ׁשֶ ִנים ׁשָ  ְוֹלא ׁשָ
ְבָעה ָרה, ּתָ ִנים ְמזֹונֹות ָלהּ  ְוֵאין ִוּתְ ָ ָעְברוּ  ִמׁשּ  ְוִאם. ׁשֶ
ֲהָתה חֹות ׁשָ ה ּפָ ָרה ֹלא, ֶאָחד יֹום ֲאִפּלוּ  ִמּזֶ  ְוִאם. ִוּתְ

ָיָדהּ  ָיההָ  ּכֹון ּבְ תֹוךְ  ַמׁשְ ִנים אֹוָתם ּבְ ְוָתה אוֹ , ׁשָ ּלָ , ׁשֶ
ָרה ֹלא   :ִוּתְ

ְבָעה ַאְלָמָנה. טו ּתָ ים ְמזֹונֹות ׁשֶ  ָאְמרוּ  ְוֵהם, ֵמַהּיֹוְרׁשִ
ְתנוּ  ּנָ ּלֹא אֹוֶמֶרת ְוִהיא ָלהּ  ׁשֶ ל, ָנְטָלה ׁשֶ ּלֹא ְזַמן ּכָ  ׁשֶ
את ֵ ַבע אוֹ  ָאָיהרְ  ְלָהִביא ַהְיתֹוִמים ַעל ִנׂשּ ָ ׁשּ בּוַעת ּתִ  ׁשְ
את. ְוִתּטֹל ֶהֵסת ֵ ׂשּ ּנִ ֶ  אוֹ  ְרָאָיה ְלָהִביא ָעֶליהָ , ִמׁשּ
ַבע ָ בּוַעת ַהּיֹוֵרשׁ  ִיׁשּ ָתָנם ֶהֵסת ׁשְ ּנְ   :ָלהּ  ׁשֶ

ֵחד ִמי. טז ּיִ ּתוֹ  ַקְרַקע ׁשֶ ַעת ְלִאׁשְ ׁשְ ְהֶיה ִמיָתה ּבִ ּתִ  ׁשֶ
ּנוּ  ִנּזֹוֵנית לֹוִני ַקְרַקע ְיֵהא: ָאַמר ִאם, ִמּמֶ  ּפְ

ה ֲהֵרי, ִלְמזֹונֹוַתִיךְ  ָכרוֹ  ָהָיה ְוִאם. ְמזֹונֹות ָלהּ  ִרּבָ  ׂשְ
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  אבן העזר ערוך שולחן

ã 

 יח
 יח

חֹות זֹונֹות ּפָ ָאר נֹוֶטֶלת ָלהּ  ָהְראּוִיים ִמּמְ ְ ָאר ַהׁשּ ְ  ִמׁשּ
ָכרוֹ  ָהָיה ְוִאם, ְנָכִסים  נֹוֶטֶלת ָלהּ  ֵמָהָראּוי יֹוֵתר ׂשְ
לֹוִני ַקעַקרְ  ְיֵהא: ָלהּ  ָאַמר ִאם ֲאָבל. ַהּכֹל  ּפְ

ְמזֹונֹות ְתָקה, ּבִ א ָלהּ  ֵאין, ְוׁשָ רֹות ֶאּלָ  ַקְרַקע אֹותוֹ  ּפֵ
ְלַבד   :ּבִ

ה. יז ָ ָהְלָכה ִאׁשּ ם ִלְמִדיַנת ּוַבֲעָלהּ  ִהיא ׁשֶ  ּוָבָאה, ַהּיָ
ֲעִלי ֵמת: ְוָאְמָרה  נֹוֶטֶלת ָרְצָתה, ִנּזֹוֵנית ָרְצָתה, ּבַ
ה ֻתּבָ רְ : ָאְמָרה ִאם ֲאָבל. ּכְ ִניּגֵ ֲעִלי ׁשַ  ֵאיָנהּ , ּבַ
ָכָסיו ְוִנּזֹוֵנית, ֶנֱאֶמֶנת ֵדי ַעד ִמּנְ ָתהּ  ּכְ ֻתּבָ   :ּכְ

ֵאין ַאְלָמָנה. יח ַטר ׁשֶ ה ׁשְ ֻתּבָ ַחת יֹוֵצא ּכְ  ֵאין, ָיָדהּ  ִמּתַ
א, ְמזֹונֹות ָלהּ  ּמָ ָתהּ  ָמֲחָלה ׁשֶ ֻתּבָ  אוֹ  ָמְכָרה אוֹ  ּכְ

ָנה ּכְ   :חֹוְלִקין ְוֵישׁ . אֹוָתהּ  ִמׁשְ

י ַעל ַאף ִנּזֹוֵנית ַאְלָמָנה. יט ּלֹא ּפִ ָעה ׁשֶ ּבְ  ְוֵישׁ , ִנׁשְ
  :חֹוְלִקים

א ִנּזֹוֵנית ַאְלָמָנה ֵאין. כ ְרְקעֹות ֶאּלָ ֵני ִמּקַ , חֹוִרין ּבְ
ִדים ְוֹלא ְעּבָ ְעָיא ָלא. ֵמַהְמׁשֻ  ָנַתן אוֹ  ָמַכר ִאם ִמּבַ

ַעל יו ַהּבַ ַחּיָ א, ּבְ נוּ  אוֹ  ָמְכרוּ  ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ ּכְ  ָנְתנוּ  אוֹ  ִמׁשְ
ים  ִלְמזֹון מֹוִציִאין ֵאין, ֲאִביֶהם ִמיַתת ְלַאַחר ַהּיֹוְרׁשִ
ה ָ נֹות ָהִאׁשּ ַתן ְוַדְוָקא. ְוַהּבָ ּנָ ַנת ָהָאב ׁשֶ ִריא ַמּתְ , ּבָ
ַנת ָנַתן ִאם ֲאָבל ִכיב ַמּתְ ה ִנּזֹוֵנית, ְמַרע ׁשְ ּנָ . ִמּמֶ

ְלְטלִ  ִנּזֹוֵנית ְוֵאיָנהּ  ּטַ ֵני ֲאִפּלוּ , יןִמּמִ , ּוִמיהוּ . חֹוִרין ּבְ
ְפָסה ִאם ְלְטִלין ּתָ ּטַ  ָלא, ִמיָתה ַאַחר ֲאִפּלוּ , ִמּמִ

ִקיַנן הּ  ַמּפְ ו. ִמּנֵ נוּ  ְוַעְכׁשָ ּקְ ּתִ אֹוִנים ׁשֶ ה ַהּגְ ְגּבֶ ּתִ ה ׁשֶ ֻתּבָ  ּכְ
ה ּוְתַנאי ֻתּבָ ְלְטִלין ּכְ ּטַ  ִנּזֹוֵנית ִהיא ֲהֵרי, ִמּמִ

ְלְטִלין ּטַ ְפָסה ֹלא ֲאִפּלוּ , ִמּמִ   :ּתָ

יחַ . כא ְלְטִלין ִהּנִ ְפָסה ְוֹלא ִמּטַ ים, אֹוָתם ּתָ  ַהּיֹוְרׁשִ
 ְיכֹוָלה ְוֵאיָנהּ . ְמזֹונֹות ָלהּ  ַמֲעִלין ְוֵהם אֹוָתם נֹוְטִלין
ב ְלְטִלין ִיְהיוּ : ְולֹוַמר ֲעֵליֶהם ְלַעּכֵ ּטַ ִחים ַהּמִ ֵבית ֻמּנָ  ּבְ
ין ֶאּזֹון ּדִ מָּ  ֵמֶהם ׁשֶ . ְמזֹונֹות ִלי ִיְהיוּ  ְוֹלא ֹיאְבדוּ  אׁשֶ

ֵפרּושׁ  ָעָליו ִהְתָנה ַוֲאִפּלוּ  ּזֹון ּבְ ּתִ ְלְטִלין ׁשֶ ּטַ  ֵאיָנהּ , ֵמַהּמִ
ֶבת יחַ  ִאם ֲאָבל. ְמַעּכֶ ב ִהיא ְיכֹוָלה, ַקְרַקע ִהּנִ  ְלַעּכֵ
ּלֹא ֲעֵליֶהם רוּ  ׁשֶ ד מֹוִציָאה ֵאיָנהּ  ָמְכרוּ  ְוִאם, ִיְמּכְ  ִמּיַ
קוֹ  ֵמי ִנּזֹוֵנית ְוִהיא, חֹותַהּלָ ְרַקע ִמּדְ ָיָדם ַהּקַ ּבְ  ְוֵישׁ . ׁשֶ

חֹוֵלק ִמי ֵאיָנהּ  ְואֹוֵמר ׁשֶ ִמים ֵמאֹוָתם ִנּזֹוֵנית ׁשֶ   :ַהּדָ

יחַ . כב ים ִהּנִ י ַעל ַאף, ַרּבֹות ָנׁשִ ָאן ּפִ ׂשָ ּנְ  ַאַחר זוֹ  ׁשֶ
ֶוה ִנּזֹונֹות, זוֹ  ׁשָ ֵאין, ּבְ ין ׁשֶ ְמזוֹ  ְקִדיָמה ּדִ   :נֹותּבִ

ְפָסה ַאְלָמָנה. כג ּתָ ְלְטִלין ׁשֶ ֵדי ִמּטַ ּזֹון ּכְ ּתִ ין, ֵמֶהם ׁשֶ  ּבֵ
ְפָסה ּתָ ים ׁשֶ ין ֵמַחּיִ ְפָסה ּבֵ ּתָ ְפָסה ֲאִפּלוּ , מֹותוֹ  ַאַחר ׁשֶ  ּתָ

ר ּכַ ָדהּ  מֹוִציִאין ֵאין, ָזָהב ּכִ א ִמּיָ  ָעֶליהָ  ּכֹוְתִבים ֶאּלָ
ית ין ּבֵ ְפָסה ַמה ּדִ ּתָ ִבין, ְמזֹונֹות ָלהּ  ִקיןּופֹוסְ , ׁשֶ ְ  ּוְמַחׁשּ
ה ִנּזֹוֵנית ְוִהיא ָעֶליהָ  ָיָדהּ  ִמּמַ ּבְ ֶ מּות ַעד ׁשּ ּתָ  ַעד אוֹ  ׁשֶ
ּלֹא חוּ , ְמזֹונֹות ָלהּ  ִיְהיוּ  ׁשֶ ים ְוִיּקְ ָאר ֶאת ַהּיֹוְרׁשִ ְ   :ַהׁשּ

ְפָסה ִאם. כד ֵבית ְלַהְגּבֹוָתהּ  ֵמָהָראּוי יֹוֵתר ּתָ ין ּבְ  ּדִ
ַבת ַהְינוּ , תַאחַ  ּבְ ֵדי ּדְ ים ְמזֹון ּכְ ֹלׁשִ  ְוַאַחר, יֹום ׁשְ

ָלה ּכָ ְפָסה ַמה ׁשֶ ּתָ ֶ בֹוא ׁשּ יִעין, ְמזֹונֹות ִלְתּבֹעַ  ּתָ ּבִ  ַמׁשְ
  :ַהּכֹל ְלִדְבֵרי אֹוָתהּ 

ָאה ַאְלָמָנה. כה ּבָ ין ְלֵבית ׁשֶ  מֹוְכִרין, ְמזֹונֹות ִלְתּבֹעַ  ּדִ
ֹלא  ִלְמּכֹר ָלהּ  ֵישׁ  ְוֵכן. זֹונֹותמְ  ָלהּ  ְונֹוְתִנין ַהְכָרָזה ּבְ

ּלֹא ִלְמזֹונֹות ֵבית ׁשֶ ין ּבְ א, ֻמְמִחין ּדִ ה ֶאּלָ לׁשָ ׁשְ  ּבִ
ים ֹלא ֶנֱאָמִנים ֲאָנׁשִ יָנהּ  ָמְכָרה ִאם ְוֵכן. ַהְכָרָזה ּבְ  ּבֵ
ֶוה ַעְצָמהּ  ְלֵבין ֶוה ׁשָ ׁשָ ם ִמְכָרהּ , ּבְ  חֹוְלִקין ְוֵישׁ . ַקּיָ
זוֹ    :ּבְ

ית יכּוהָ ִהְצרִ  ֹלא. כו ין ּבֵ א ֶהְדיֹוטֹות ּדִ , ִלְמּכֹר ֶאּלָ
ן ֲאָבל ּכֵ   :ְצִריָכה ֵאיָנהּ  ְלַמׁשְ

ְרַקע ָלְקָחה ִאם. כז ְסכּום ְלַעְצָמהּ  ַהּקַ  ֲאִפּלוּ , ָידּועַ  ּבִ
ֶוה הּוא ֶוה ׁשָ ׁשָ לּום ֵאינוֹ , ּבְ  ְוִאם, ִהְכִריָזה ֲאִפּלוּ  ּכְ

ר ךְ  ַאַחר ִנְתַיּקֵ ים ִזירוֹ ְלַהחֲ  ְצִריָכה ּכָ  ַוֲאִפּלוּ , ַלּיֹוְרׁשִ
ר ֹלא לוּ  ִיְרצוּ  ִאם, ִנְתַיּקֵ ח ְיַבּטְ ּקָ   :ַהּמִ
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  אבן העזר ערוך שולחן

ã 

 יח
 יח

ית ָהיוּ  ְוִאם. כח ין ּבֵ ם ֶהְדיֹוטֹות ּדִ ָחהּ , ׁשָ ם ִמּקָ . ַקּיָ
ם אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ּגַ זוֹ  ׁשֶ לּום ֵאינוֹ  ּבָ ְהיוּ  ַעד ּכְ ּיִ ם ׁשֶ  ׁשָ
ית ין ּבֵ   :ֻמְמִחין ּדִ

ְכָרה הַאְלָמנָ . כט ּמָ  ְוַאף. ַהְיתֹוִמים ַעל ָהַאֲחָריּות, ׁשֶ
י ַעל ָאה ֵכן ּפִ ּבָ ׁשֶ ָתהּ  ִלְגּבֹות ּכְ ֻתּבָ  ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ  ּכְ

קֹוחֹות ִלְטֹרף ְכָרה ֵמַהּלָ ּמָ   :ָלֶהם ׁשֶ

ה. ל ּמָ ֵדי, ִלְמזֹונֹות מֹוְכִרים ּכַ ה ֵמֶהם ָלזּון ּכְ ָ ׁשּ  ׁשִ
ים ֲארוּ  עֹותְוַהמָּ . יֹוֵתר ְוֹלא ֳחָדׁשִ ָ ַיד ִיׁשּ , ַהּלֹוֵקחַ  ּבְ
ּלֹא ֵנם ׁשֶ ד ַהּכֹל ָלהּ  ִיּתְ א, ִמּיָ ֵדי ֶאּלָ ים ְמזֹון ּכְ ֹלׁשִ  ׁשְ
ים ְוֵכן, יֹום לׁשִ ְ ים יֹום ִמׁשּ ֹלׁשִ  ְוחֹוֶזֶרת. יֹום ִלׁשְ

ִנית ּומֹוְכָרה ה ׁשֵ ָ ׁשּ ים ְלׁשִ  ְוהֹוֶלֶכת מֹוֶכֶרת ְוֵכן. ֳחָדׁשִ
שָּׁ  ַעד, ְלעֹוָלם ּיִ ָכִסים ֵארׁשֶ ֵדי ֵמַהּנְ ָתהּ  ּכְ ֻתּבָ  ּגֹוָבה, ּכְ
ָתהּ  ֻתּבָ ָאר ּכְ ְ   :ָלהּ  ְוהֹוֶלֶכת ֵמַהׁשּ

ח מֹוְצִאים ֵאין ִאם. לא ֵדי ִלּקַ ל ְמזֹונֹות ּכְ ה ׁשֶ ָ ׁשּ  ׁשִ
ים יֹוֵתר מֹוְכִרים, ֳחָדׁשִ ִנים ֵעיֵני ְראֹות ְלִפי, ּבְ ּיָ , ַהּדַ

ֵדי ְהיוּ  ּכְ ּיִ   :ְמזֹונֹות ָלהּ  ׁשֶ

ּפֹוְסִקין. לב ׁשֶ ֵאיָנהּ  ְלַאְלָמָנה ְמזֹונֹות ּכְ  ִעם ִנּזֹוֵנית ׁשֶ
ים ְלָפחֹות ָלהּ  נֹוְתִנין ֵאין, ַהְיתֹוִמים לׁשִ ְ  ְוֵכן. יֹום ִמׁשּ
ת ֵדי, ִאישׁ  ְלֵאׁשֶ ּלֹא ּכְ ְצָטֵרךְ  ׁשֶ ּזֹות ּתִ  ַעל ְלִהְתּבַ

ֵבית ְמזֹונֹוֶתיהָ  ין ּבְ ָכל ּדִ   :יֹום ּבְ

 צד סימן
ת ,וכסותה אלמנה דירת בחיו ׁשֶ ּמֶ ּתַ ָכִרים ּוִמׁשְ  ּבְ

ֲעָבִדים ּוִבְכָסתֹות ָפחֹות ּבַ ה ּוׁשְ ׁשָ ּמְ ּתַ ׁשְ ּנִ ֶהם ׁשֶ י ּבָ ַחּיֵ  ּבְ
ֲעָלהּ    :ּבַ

דֹור ָנַפל. ב ין ֵאין, ַהּמָ ִבין ַהּיֹוְרׁשִ  ְוִאם. ִלְבנֹותוֹ  ַחּיָ
יחוּ : ָאְמָרה י ֶאְבֶנּנוּ  ַוֲאִני ִלי ַהּנִ ּלִ ֶ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ִמׁשּ

ק ֹלא ְוֵכן. ָלהּ  ַחּזֵ ְדקוֹ  ּתְ ְטֶחה ְוֹלא ּבִ א, אֹותוֹ  ּתִ  ֶאּלָ
ב ׁשֵ מוֹ  ּבוֹ  ּתֵ הּוא ּכְ ֵצא אוֹ  ׁשֶ   :ּתֵ

ָנאּוהוּ  ֲאִפּלוּ , ָנַפל ְוִאם. ג ין ּבְ ָדה, יֹוְרׁשִ  ְזכּוָתהּ  ִאּבְ
ּנוּ    :ִמּמֶ

ים. ד ְכרוּ  יֹוְרׁשִ ּמָ לּום ָעׂשוּ  ֹלא, ַאְלָמָנה ְמדֹור ׁשֶ   :ּכְ

ִית ָנַפל. ה ּלֹא אוֹ , ַהּבַ ִית ְלַבֲעָלהּ  ָהָיה ׁשֶ א ּבַ  ֶאּלָ
ָכר ׂשָ בֹוָדהּ  ְלִפי ָמדֹור ָלהּ  נֹוְתִנין, ּבְ  ְמזֹונֹוֶתיהָ  ְוֵכן, ּכְ

בֹוָדהּ  ְלִפי ּוְכסּוָתהּ  בֹוד ָהָיה ְוִאם. ּכְ ֲעָלהּ  ּכְ דֹול ּבַ , ּגָ
בֹודוֹ  ְלִפי ָלהּ  נֹוְתִנין   :ּכְ

ָאְמָרה ַאְלָמָנה. ו ית ָזָזה ֵאיִני: ׁשֶ ְסקוּ , ָאִבי ִמּבֵ  ִלי ּפִ
ם ִלי ּוְתנוּ  ְמזֹונֹות ין ְיכֹוִלין, ׁשָ  ַאתְּ  ִאם: לֹוַמר ַהּיֹוְרׁשִ
 נֹוְתִנין ָאנוּ  ֵאין ָלאו ְוִאם, ְמזֹונֹות ָלךְ  ֵישׁ  ֶאְצֵלנוּ 

א ָלךְ  ִפי ֶאּלָ ת ּכְ ְרּכַ ִית ּבִ ֵני ֶנתטֹועֶ  ָהְיָתה ְוִאם. ַהּבַ  ִמּפְ
ִהיא ה ׁשֶ  ְמזֹונֹות ָלהּ  נֹוְתִנין, ְיָלִדים ְוֵהם ַיְלּדָ

יִקין ְסּפִ הּ  ָלהּ  ַהּמַ ֵבית ְוִהיא ְלַבּדָ   :ָאִביהָ  ּבְ

ִבים. ז ִביָלהּ  ִלְפֹרעַ  ַחּיָ ׁשְ ֶסף ּבִ א ּכֶ ְלּתָ ְלּגָ ָעֶליהָ  ּוַמס ּגֻ , ׁשֶ
ֶדֶרךְ  ַרע ּכְ ּפָ ֲעָלהּ  ׁשֶ ִביָלהּ  ּבַ ׁשְ ִבים ֵאין ֲאָבל. ּבִ  ַחּיָ

ִפְדיֹוָנהּ  ְרפּוָאָתהּ  ְוֹלא, ּבְ שׁ  ּבִ ּיֵ  ְוֹלא, ִקְצָבה ָלהּ  ׁשֶ
ְקבּוָרָתהּ    :ּבִ

 צה סימן
  :ליורשים ידיה מעשה חיוב

ים ֵמַאַחר .א ַהּיֹוְרׁשִ ִבים ׁשֶ ְמזֹונֹות ַחּיָ , ָהַאְלָמָנה ּבִ
ה ֶהם ָיֶדיהָ  ַמֲעׂשֵ ּלָ ים ְוִאם. ׁשֶ  ְטִלי: ָלהּ  אֹוְמִרים ַהּיֹוְרׁשִ
ה  ִאם ֲאָבל. ָלֶהם ׁשֹוְמִעין ֵאין, ִלְמזֹונֹוַתִיךְ  ָיַדִיךְ  ַמֲעׂשֵ
ן אֹוֶמֶרת ִהיא   : ָלהּ  ׁשֹוְמִעין, ּכֵ

 ֵאיִני: לֹוַמר ִהיא ְיכֹוָלה, ֵמיִניָקה ָהְיָתה ִאם .ב
א ֵמיִניָקה ָכר ֶאּלָ ׂשָ ָתהּ  ִלְתּבֹעַ  ִהיא ִויכֹוָלה. ּבְ ֻתּבָ  ּכְ
ר י ַעל ַאף, ְלַאְלּתַ ֵאיָנהּ  ּפִ א ְיכֹוָלה ׁשֶ ׂשֵ  ּתֹוךְ  ִלּנָ
ִרים ָעה ֶעׂשְ   :ֹחֶדשׁ  ְוַאְרּבָ
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  אבן העזר ערוך שולחן

ã 

 יט
 יט

ל .ג ה ְמָלאכֹות ּכָ ָ ָהִאׁשּ ה ׁשֶ  ַאְלָמָנה ְלַבֲעָלהּ  עֹוׂשָ
ה ים עֹוׂשָ ִזיַגת חּוץ, ַלּיֹוְרׁשִ ַעת ַהּכֹוס ִמּמְ ה ְוַהּצָ ּטָ  ַהּמִ

ִנים ְוַהְרָחַצת   : ְוַרְגַלִים ָיַדִים ּפָ

  :ְלַעְצָמהּ  ְנָכֶסיהָ  ּוֵפרֹות יָאָתהּ ְמצִ  .ד

זֹונֹוֶתיהָ  ְוהֹוִתיָרה ַעְצָמהּ  ִצְמְצָמה. ה  ִאם ְוֵכן, ִמּמְ
סּוָתהּ  הֹוִתיָרה ים ַהּכֹל, ּוְבָגֶדיהָ  ִמּכְ   : ַלּיֹוְרׁשִ

ָאה .ו ּבָ ׁשֶ ין ְלֵבית ָהַאְלָמָנה ּכְ  ֵאין, ְמזֹונֹוֶתיהָ  ִלְתּבֹעַ  ּדִ
ִבין ְ הּ  ְמַחׁשּ ה ַעל ִעּמָ בֹואוּ  ַעד, ָיֶדיהָ  ַמֲעׂשֵ ּיָ  ׁשֶ
ים עּוהָ  ַהּיֹוְרׁשִ ה ָלהּ  ִיְמְצאוּ  ִאם, ְוִיְתּבְ  ָיֶדיהָ  ַמֲעׂשֵ
ם ֵיְלכוּ  ָלאו ְוִאם, אֹותוֹ  נֹוְטִלין ים ְוִאם. ְלַדְרּכָ  ַהּיֹוְרׁשִ
ים ית, ְקַטּנִ ין ּבֵ ִבין ּדִ ְ הּ  ְמַחׁשּ ה ָלהּ  ּופֹוְסִקין ִעּמָ  ַמֲעׂשֵ
ֶדֶרךְ  ָיֶדיהָ  ּפֹוְסִקין ּכְ   : ְמזֹונֹות ָלהּ  ׁשֶ

ּזֹוֵנית ַאְלָמָנה .ז ּנִ יחַ , ַהְיתֹוִמים ִמן ׁשֶ ֲעָלהּ  ְוִהּנִ  ּבַ
יַחּתוּ  ַקְרַקע ּבִ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ְוִהׁשְ ל, ׁשֶ ּכָ ַבח ׁשֶ ֶ  ַהׁשּ
ֶהם ּלָ ַכר ַוֲאִפּלוּ , ׁשֶ  ִמי ְוֵישׁ . נֹוֶטֶלת ֵאיָנהּ  ִטְרָחה ׂשְ
אֹוֵמר ַבח, ׁשֶ ֶ ַהׁשּ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ְלַעְצָמהּ  אהוּ  ׁשֶ , ׁשֶ
ּנֹוֶטֶלת ַכר ׁשֶ א, ִטְרָחה ׂשְ ָדהּ  ֶאּלָ ּיָ ְחּתֹוָנה ַעל ׁשֶ . ַהּתַ

ֶהם ִנּזֹוֵנית ֵאיָנהּ  ְוִאם ּלָ ֶ יחַ , ִמׁשּ ֲעָלהּ  ְוִהּנִ  ְנָכִסים ּבַ
ֵאין מּוָעִטים ֶהם ׁשֶ ֵדי ּבָ ָתהּ  ּכְ ֻתּבָ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ּכְ , ׁשֶ

ִאם יחַ  ַמה אוּ רְ : ָאְמָרה ׁשֶ ִהּנִ ֶ ֲעִלי ִלי ׁשּ יחַ  ּבַ ּבִ  ְוַאׁשְ
לוּ , ְלַעְצִמי ַהְגּבֹות ְוִנְתַעּצְ ָתהּ  ִמּלְ ֻתּבָ יחוּ  ֲאִפּלוּ , ּכְ ּבִ  ִהׁשְ
ָכִסים ַבח, זּוז ֶאֶלף ַהּנְ ֶ יָחה ִאם ֲאָבל. ְלַעְצָמהּ  ַהׁשּ ּבִ  ִהׁשְ
ָכִסים ָתהּ  נֹוֶטֶלת, ְסָתם ַהּנְ ֻתּבָ יםַלּיֹורְ  ְוַהּמֹוָתר ּכְ . ׁשִ

אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ין, ׁשֶ ּבֵ ין, ְראוּ  ָאְמָרה ׁשֶ , ָאְמָרה ֹלא ּבֵ
ל ַבח ּכָ ֶ ים ַהׁשּ ָתהּ  ַוֲאִפּלוּ , ַלּיֹוְרׁשִ ֻתּבָ ה ֹלא ּכְ ְגּבֶ  ּתִ

ּנוּ  א, ִמּמֶ ּנֹוֶטֶלת ֶאּלָ ַכר ׁשֶ  ַעל ְוָיָדהּ  ִטְרָחה ׂשְ
ְחּתֹוָנה   .ַהּתַ

 צו סימן

 א"כ בוֹ וּ , כתבה על וגרושה אלמנה שבועת
  ְסִעיִפים:

ָתהּ  ּגֹוָבה ַאְלָמָנה ֵאין. א ֻתּבָ ר, ּכְ א, ְותֹוֶסֶפת ִעּקָ  ֶאּלָ
בּוָעה ׁשְ ְרֶזל ֹצאן ְוִנְכֵסי ְמלֹוג ְוִנְכֵסי. ּבִ  ְנָכִסים אוֹ , ּבַ

ֵחד ּיִ ָתהּ  ָלהּ  ׁשֶ ְכֻתּבָ ַעִין ּבִ ִהְכִניָסה אֹוָתם ִאם, ּבְ  לוֹ  ׁשֶ
ַעְצָמם ֵהם ִמים ּבְ ָבִרים אוֹ , ַקּיָ דּועַ  ּדְ ּיָ אוּ  ׁשֶ ּבָ , ִמּכָֹחם ׁשֶ

ֹלא אֹוָתם נֹוֶטֶלת בּוָעה ּבְ ְרֶזל ֹצאן ִנְכֵסי ְוִאם. ׁשְ  ּבַ
ִמים ֵאיָנם ָבִרים ְוֹלא, ַקּיָ ִאים ּדְ  ּוָבָאה, ִמּכָֹחם ַהּבָ
ַרע ָכָסיו ִלּפָ א ִנְפַרַעת ֵאיָנהּ , ִמּנְ בּוָעה ֶאּלָ ׁשְ  ְוהּוא. ּבִ
ין ְלְטִלים ָלהּ  ִיֵחד ִאם ַהּדִ ָתהּ  ִמּטַ ְכֻתּבָ שׁ , ּבִ ּיֵ ק ׁשֶ  ְלַחּלֵ
ֶהם מוֹ  ּבָ ְקנוּ  ּכְ ִחּלַ ִנְכֵסי ׁשֶ ְרֶזל ֹצאן ּבְ  ָלהּ  ִיֵחד ְוִאם. ּבַ

ָתהּ  ַקְרַקע ְכֻתּבָ י ַעל ַאף, ּבִ ּלֹא ּפִ ַרשׁ  ׁשֶ א ּפֵ ד ֶאּלָ  ִמּצַ
ֹלא נֹוַטְלּתוֹ , ֶאָחד בּוָעה ּבְ  ֹקֶדם ֵמָתה ְוִאם. ׁשְ

עָ  ּבְ ׁשְ ּנִ יהָ  ֵאין, הׁשֶ ין יֹוְרׁשֶ ָתהּ  יֹוְרׁשִ ֻתּבָ ֵאין, ּכְ  ָאָדם ׁשֶ
ֵאין ָממֹון ְלָבָניו מֹוִרישׁ  א ִלְגּבֹותוֹ  ָיכֹול ׁשֶ  ֶאּלָ

בּוָעה ׁשְ ָקה ַאְלָמָנה. ּבִ ּתְ ּתַ ׁשְ ּנִ  ִמיָתָתהּ  ֹקֶדם ְוָרְמָזה, ׁשֶ
ּלֹא לּום ָנְטָלה ׁשֶ ָכךְ  ָסֵגי, ּכְ ִאּלוּ  ְוָהֵוי ּבְ עָ  ּכְ ּבְ . הִנׁשְ
ה ִאם ֲאָבל ְרׁשָ יהָ , ּוֵמָתה ִנְתּגָ ִעים יֹוְרׁשֶ ּבָ ּלֹא: ִנׁשְ  ׁשֶ

ָקַדְתנוּ  יו ַוֲאִפּלוּ  ְונֹוְטִלין, ּפְ   :ַאֲחֶריהָ  ֵמת ִאם, ִמּיֹוְרׁשָ

בּוָעה ַמה. ב ְ ַעת ׁשּ ּבַ ּלֹא, ָהַאְלָמָנה ִנׁשְ יָסהּ  ׁשֶ  ִהְתּפִ
ַעל ּלֹא, ַהּבַ ְפָסה ְוׁשֶ ּלוֹ  ִהיא ּתָ ֶ  ִמי ְוֵישׁ . לּוםכְּ  ִמׁשּ
אֹוֵמר ִריָכה, ׁשֶ ּצְ ַבע ׁשֶ ָ ּלֹא ִלׁשּ ָתהּ  לוֹ  ָמֲחָלה ׁשֶ ֻתּבָ  ּכְ
ּלֹא   :לוֹ  ָמְכָרה ְוׁשֶ

  יט

ָתהּ  ִלּטֹל רֹוָצה ָהַאְלָמָנה ִאם. ג ֻתּבָ  רֹוָצה ְוֵאיָנהּ , ּכְ
ַבע ָ לוּ  ַעד ִלׁשּ ְגּדְ ּיִ ֶניהָ  ׁשֶ א, ּבָ ּמָ בּוָעה ָלהּ  ִיְמֲחלוּ  ׁשֶ ְ , ַהׁשּ

  :ָלהּ  ׁשֹוְמִעין ןֵאי

אֹוֶמֶרת ַאְלָמָנה. ד ָנה ִלי ָנַתן ָמֶנה: ׁשֶ ַמּתָ ּלֹא ּבְ ֵנס ׁשֶ  ִיּכָ
ִתי ְכֻתּבָ ָמֶנה ֻמְחֶזֶקת ִהיא ִאם, ּבִ  ֵאין ִלְטֹען ִויכֹוָלה ּבְ

ָיִדי ל ּבְ ֶ ֲעִלי ִמׁשּ לּום ּבַ ִמּגוֹ  ֶנֱאֶמֶנת, ּכְ   :ּבְ
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ְכָרה ַאְלָמָנה. ה ּמָ ם, ָנְתָנה אוֹ  ׁשֶ ָעה ִאם ַקּיָ ּבְ  ִנׁשְ
ין, ְלַבסֹוף ָתהּ  אֹוָתהּ  ּוְמַנּכִ ְכֻתּבָ י ְוָהֵני. ּבִ  ִמּלֵ

ְלְטִלי ִמּטַ ְמַקְרְקֵעי ֲאָבל, ּבְ ָעה ֲאִפּלוּ , ּבִ ּבְ , ְלַבסֹוף ִנׁשְ
ָנָתהּ  ְמִכיָרָתהּ  ֵאין ִמים ּוַמּתְ א, ַקּיָ ן ִאם ֶאּלָ מוּ  ּכֵ  ָלהּ  ׁשָ
ית ין ּבֵ ל ֲאִפּלוּ , ּדִ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ֹוטֹותֶהְדי ׁשֶ , ׁשֶ

ִריךְ  ּצָ ְגּבוּ  ׁשֶ ּיִ ית ָלהּ  ׁשֶ ין ּבֵ   :ּדִ

ֲחָלה ַאְלָמָנה. ו ּמָ ל חֹוב ְלַבַעל ׁשֶ ֲעָלהּ  ׁשֶ  ֵאינוֹ , ּבַ
לּום   :ּכְ

ָעִמים. ז ַאף ּפְ ה ׁשֶ רּוׁשָ יִעין ּגְ ּבִ  ֹלא ֲאִפּלוּ , אֹוָתהּ  ַמׁשְ
גֹון, ִיְטֹען ָתהּ  ּפֹוֶגֶמת ּכְ ֻתּבָ גֹון .ּכְ ָהְיָתה ּכְ ָתהּ  ׁשֶ ֻתּבָ  ּכְ
ְלתְּ : ָלהּ  ְוָאַמר, ֶאֶלף ִתיךְ  ִהְתַקּבַ ֻתּבָ : אֹוֶמֶרת ְוִהיא, ּכְ
י ֹלא ְלּתִ א ִהְתַקּבַ ה ֵעִדים ָלהּ  ֵישׁ  ֲאִפּלוּ , ָמֶנה ֶאּלָ ּמָ  ּכַ

ָלה ָקה ַוֲאִפּלוּ , ִקּבְ ְקּדְ ְטָלה ַמה ּדִ ּנָ ֶ ֲחִצי ֲאִפּלוּ  ׁשּ  ּכַ
רּוָטה פָּ  ֹלא, ּפְ א ַרעּתִ בּוָעה ֶאּלָ ׁשְ   :ּבִ

ִהיא ְמִעיָדהּ  ֶאָחד ֵעד ִאם ְוֵכן. ח רּוָעה ׁשֶ   :ּפְ

קֹוחֹות טֹוֶרֶפת ִהיא ִאם ְוֵכן. ט   :ִמּלָ

ּלֹא ִנְפַרַעת ִהיא ִאם ְוֵכן. י ָפָניו ׁשֶ ְהֶיה ְוהּוא. ּבְ ּיִ  ׁשֶ
ָמקֹום ָמקֹום הּוא ִאם ֲאָבל. ָרחֹוק ּבְ ֵדי ָקרֹוב ּבְ  ּכְ

יֵּ  ִליחַ  ֵלךְ ׁשֶ ָ ים ּתֹוךְ  ְוַיֲחֹזר ַהׁשּ ֹלׁשִ  מֹוִדיִעין, יֹום ׁשְ
יעּוהָ  ָיבֹוא ֹלא ְוִאם, אֹותוֹ  ּבִ ה. ְוִתּטֹל ַיׁשְ ָ  נֹוֶתֶנת ְוָהִאׁשּ
ַכר ִליחַ  ׂשְ ָ ָתהּ  ַעל ּומֹוֶסֶפת ַהׁשּ ֻתּבָ   :ּכְ

ל. יא בּועֹות ֵאּלוּ  ּכָ ְ י ַעל ַאף ַהׁשּ ֵהם ּפִ ָנן ׁשֶ ַרּבָ  ֵהן, ּדְ
 ְוֵאיָנהּ  ָמעֹות ְוָתְפָסה ָקְדָמה ְוִאם. ֵחֶפץ ְנִקיַטתבִּ 

ַבע רֹוָצה ָ ִקיָנן ֹלא, ִלׁשּ הּ  ַמּפְ ִכיָנן ָלא ְוַאּפֹוֵכי, ִמּנַ  ַמּפְ
  :ַלהּ 

ִהיא. יב ׁשֶ ַבע רֹוָצה ּכְ ָ  ַעל ֲחׁשּוָדה ִהיא ִאם, ִלׁשּ
בּוָעה ְ הּ , ַהׁשּ ֶנְגּדָ ּכְ ַבע ׁשֶ ָ ֵטר ִיׁשּ ם ְוִאם. ְוִיּפָ  הּוא ּגַ

אן ֵאין, ָחׁשּוד בּוָעה ֹלא ּכָ לּוִמין ְוֹלא ׁשְ ׁשְ   :ּתַ

ֵעד. יג ׁשֶ ִהיא ְמִעיָדהּ  ֶאָחד ּכְ רּוָעה ׁשֶ  ַלֲהִביָאהּ  ָיכֹול, ּפְ
בּוָעה ִליֵדי אֹוָרְיָתא ׁשְ יַצד. ּדְ ָתהּ  ָלהּ  ִיְפַרע, ּכֵ ֻתּבָ  ּכְ
ִנית ְפֵני ׁשֵ הְויִ , ִעּמוֹ  ַאֵחר ְוֵעד ָהִראׁשֹון ָהֵעד ּבִ ֶעּנָ  ְתּבָ
ַתן ַמה ּנָ ֶ ה ָלהּ  ׁשּ ִחּלָ ַהְלָוָאה: ְוֹיאַמר, ּתְ יו ּבְ . ָלךְ  ְנַתּתִ

ּיֹוִדיעַ  ְוהּוא ן ָהִראׁשֹון ָלֵעד ׁשֶ ַכּוֵ ּמְ   :ְלָכךְ  ׁשֶ

ַטר הֹוִציָאה. יד ָתהּ  ׁשְ ֻתּבָ ֶאֶלף ּכְ : אֹוֵמר ְוהּוא, זּוז ּבְ
לּום יִנְפַרְעתִּ  ֹלא: אֹוֶמֶרת ְוִהיא, ַהּכֹל ִנְפַרַעת  ֲאָבל ּכְ

א ָעֶליךָ  ִלי ֵאין י ֵמאֹות ֲחֵמשׁ  ֶאּלָ יִני ָהְיָתה ֲאָמָנה ּכִ  ּבֵ
ֹלא נֹוֶטֶלת, ְלֵביְנךָ  בּוָעה ּבְ  ֵאין: אֹוֶמֶרת ִאם ֲאָבל. ׁשְ
ַטר ׁשְ ִתי ּבִ ֻתּבָ א ּכְ  ִנְפַרַעת ֵאיָנהּ , ֵמאֹות ֲחֵמשׁ  ֶאּלָ
ָטר ׁשְ שׁ  ֶזה ּבִ ּיֵ לּום, ֶאֶלף ּבוֹ  ׁשֶ   :ּכְ

תּוָלה: אֹוֶמֶרת ִהיא. וט אַתִני ּבְ ִתי ְנׂשָ , ָמאַתִים ּוְכֻתּבָ
ַעל ים אוֹ  ְוַהּבַ י ֹלא: אֹוְמִרים ַהּיֹוְרׁשִ א, ּכִ , ַאְלָמָנה ֶאּלָ

ה ֻתּבָ ָמקֹום אוֹ , ֶנֶאְבָדה ְוַהּכְ ֵאין ּבְ ה ּכֹוְתִבין ׁשֶ ֻתּבָ . ּכְ
ָעׂשוּ  ֵעִדים ֵישׁ  ִאם ִמְנַהג ָלהּ  ׁשֶ תּולֹות ּכְ ָתהּ  ,ַהּבְ ֻתּבָ  ּכְ

ָרָאה ָקָטן ָהָיה ֶאָחד ִאם ֲאִפּלוּ , ָמאַתִים ׁשֶ  ָהֵעדּות ּכְ
ו דֹול הּוא ְוַעְכׁשָ י, ִעּמוֹ  ַאֵחר ְוֵישׁ  ּגָ  ֵאין ְוִאם. ְמַהּנֵ
ּטֹל ֹלא, ֵעִדים א ּתִ ַעל. ָמֶנה ֶאּלָ ַבע ָצִריךְ  ְוַהּבַ ָ , ִלׁשּ
אֹוֵמר ִמי ֵישׁ  בּוָעה ׁשֶ אֹוָרְיָתא ׁשְ ַתב ִמי ְוֵישׁ , ּדְ ּכָ  ׁשֶ

בּוַעת   :ֶהֵסת ׁשְ

ָהָיה ִמי. טז ע ָנׂשּוי ׁשֶ ים ַאְרּבַ ָאם, ָנׁשִ ׂשָ ּנְ  ַאַחר זוֹ  ׁשֶ
ָתן ִלְגּבֹות ּוָבאֹות, ּוֵמת, זוֹ  ֻתּבָ ַעת ָהִראׁשֹוָנה, ּכְ ּבַ  ִנׁשְ

ה ִנּיָ ְ ֵאין ַלׁשּ ל ָלהּ  ׁשֶ ֶ ֲעָלהּ  ִמׁשּ לּום ּבַ ה, ּכְ ִנּיָ ְ  ְוַהׁשּ
ית ִליׁשִ ְ יתוְ , ַלׁשּ ִליׁשִ ְ ַעת ְוָהְרִביִעית, ָלְרִביִעית ַהׁשּ ּבַ  ִנׁשְ
דֹוִלים ֵהם ַוֲאִפּלוּ . ַלְיתֹוִמים  ֵמֶהם ִנְפָרִעים ֵאין, ּגְ

א בּוָעה ֶאּלָ ׁשְ   :ּבִ

ן ָהיוּ  ְוִאם. יז ּלָ יֹום ֲחתּומֹות ּכֻ ָמקֹום ֶאָחד ּבְ  ּבְ
ּכֹוְתִבין עֹות ׁשֶ ם ָהִראׁשֹונֹות, ׁשָ ְקּדַ  ּכֹוְתִבין ֵאין ְוִאם. ּתִ

עֹות ְעּבּוד ָאז, ׁשָ ן ׁשִ ּלָ ֶאָחד ָחל ּכֻ   :ּכְ
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ָהָיה ִמי. יח ע ָנׂשּוי ׁשֶ ים ַאְרּבַ ה, ָנׁשִ ֻתּבָ ל ּכְ  זוֹ  ׁשֶ
ל, ֵמָאה ל, ָמאַתִים זוֹ  ְוׁשֶ לשׁ  זוֹ  ְוׁשֶ ל, ֵמאֹות ׁשְ  זוֹ  ְוׁשֶ

ע ן, ֵמאֹות ַאְרּבַ מוּ  ְוֻכּלָ יֹום ֶנְחּתְ  ְוֵאין, ּוֵמת, ֶאָחד ּבְ
ֵדי לוֹ  ל ּכְ ֻתּבֹות ּכָ יַצד, ַהּכְ  ִאם רֹוִאים, חֹוְלקֹות ֵהן ּכֵ

ק ַחּלֵ ּיְ ׁשֶ מֹון ּכְ ים ִמְנַין ַעל ַהּמָ ׁשִ יעוּ  ַהּנָ חּוָתה ַיּגִ  ַלּפְ
ֶהם ּבָ ֵדי ׁשֶ ָתהּ  ּכְ ֻתּבָ חֹות אוֹ  ּכְ ֶוה חֹוְלִקין, ּפָ ׁשָ  ְוִאם. ּבְ
מֹון ָהָיה ּנוּ  חֹוְלִקין, ֶזה ַעל יֹוֵתר ַהּמָ ֵדי ִמּמֶ יעַ  ּכְ ּגִ ּיַ  ׁשֶ

חּוָתה ֶהם ַלּפְ ּבָ עּור ׁשֶ ׁשִ ָתהּ  ּכְ ֻתּבָ  ְוחֹוְלקֹות ְוחֹוְזרֹות, ּכְ
ין ַהּמֹוָתר ֶאת ֶרךְ  ַעל ַהּנֹוָתרֹות ּבֵ   :ָהִראׁשֹון ַהּדֶ

יִעין. יט ּבִ ׁשְ ּמַ ׁשֶ ית ּכְ ין ּבֵ ים אוֹ  ּדִ  ָהַאְלָמָנה ֶאת ַהּיֹוְרׁשִ
בֹוא ּתָ ׁשֶ ֻתבָּ  ִלְגּבֹות ּכְ יִעין ֵאין, ָתהּ ּכְ ּבִ א ַמׁשְ  חּוץ ֶאּלָ

ין ְלֵבית ֵני, ּדִ י ִמּפְ ּתֵ ּבָ יִנין ׁשֶ  ִנְמָנִעים ָהיוּ  ּדִ
יעַ  ּבִ ַהׁשְ ין, ִמּלְ ׁשִ חֹוׁשְ א ׁשֶ ּמָ ק ֹלא ׁשֶ ַדְקּדֵ , ַעְצָמהּ  ַעל ּתְ
בּוָעה ין ְלֵבית חּוץ ּוׁשְ ל ֲחמּוָרה ֵאיָנהּ  ּדִ ךְ  ּכָ , ּכָ
ֵאיָנהּ  ם ׁשֶ ׁשֵ נְ  ְוֹלא ּבְ א, ֵחֶפץ ִקיַטתּבִ ִקְלַלת ֶאּלָ  ּבְ
יָרהּ  ַהְיתֹוִמים ָרצוּ  ְוִאם. ָארּור ל ָלֶהם נֹוֶדֶרת, ְלַהּדִ  ּכָ
ְרצוּ  ַמה ּיִ ֶ יִרין, ׁשּ ֵבית אֹוָתהּ  ּוַמּדִ ין ּבְ ךְ  ְוַאַחר ּדִ  ּכָ

ָתהּ  נֹוֶטֶלת ֻתּבָ ֶדר ְוָצִריךְ . ּכְ ַהּנֶ ָדָבר ִיְהֶיה ׁשֶ שׁ  ּבְ ּיֵ  ּבוֹ  ׁשֶ
ְהֶיה, ֶנֶפשׁ  ִעּנּוי ּתִ ִאסּור ְוׁשֶ ל ּבְ י ְוָלא. ָיֶמיהָ  ּכָ  ְמַהּנֵ
א ֶנֶדר ל ֶאּלָ ּלֹא ְזַמן ּכָ את ׁשֶ ֵ את ִאם ֲאָבל, ִנׂשּ ֵ  ִנׂשּ
ֶנֶדר ּגֹוָבה ֵאיָנהּ  ֵני, ּבְ ַעל ִמּפְ ַהּבַ   :ָלהּ  ָיֵפר ׁשֶ

ה. כ רּוׁשָ ָאה ּגְ ּבָ ַבע ׁשֶ ָ יִעים, ִלׁשּ ּבִ ֵבית אֹוָתהּ  ַמׁשְ ין ּבְ   :ּדִ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . כא ָנא, ׁשֶ ָהִאּדָ יִעים ּדְ ּבִ  ַאְלָמָנה ַמׁשְ
ֵבית ין ּבְ ֵני, ּדִ אֹותוֹ  ִמּפְ ּבְ ְרִגיִלים ִעְנָין ׁשֶ יָעהּ  ׁשֶ ּבִ , ְלַהׁשְ

ּגֹוְזִרים ֵחֶרם ׁשֶ בּוַעת ּבְ ּתֹוֶדה ַהּתֹוָרה ּוִבׁשְ  ַמה ׁשֶ
ָלה ּבְ ּקִ ֶ ָתהּ  ׁשּ ְכֻתּבָ ה ָהֹעֶנשׁ  ֵאין, ּבִ ל ְמֻרּבֶ מוֹ  ךְ כָּ  ּכָ , ּכְ
ָעה ׁשָ ּבְ ַעת ׁשֶ ּבַ ׁשְ ּנִ בּוָעה יֹוְצָאה ׁשֶ יהָ  ׁשְ ֶקר ִמּפִ ֶ   :ַלׁשּ

 צז סימן

 ּובוֹ , ספק בטענת אשתו להשביע יכול הבעל שאין
  ְסִעיִפים:' ב

יב. א ּתוֹ  ַהּמֹוׁשִ הּ  אוֹ , ֶחְנָוִנית ִאׁשְ ּנָ ּמִ , ַאּפֹוְטרֹוּפּוס ׁשֶ
יָעהּ  ּבִ ַטֲענַ  ֲאִפּלוּ  ַמׁשְ א תּבְ ּמָ ל ׁשֶ י ׁשֶ ּתֵ ֶסף ׁשְ  ֲאָבל. ּכֶ

את ֵאיָנהּ  ִאם א, ְונֹוֶתֶנת נֹוׂשֵ ְתַעֶסֶקת ֶאּלָ ּמִ ָצְרֵכי ׁשֶ  ּבְ
ִית הּ  ַהּבַ ִפְלּכָ ֶדֶרךְ  ּוְבִעָסָתהּ  ּבְ ל ּכְ ים ּכָ ׁשִ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ַהּנָ

יָעהּ  ּבִ ַטֲעַנת ְלַהׁשְ א ּבְ ּמָ   :ׁשֶ

יב. ב ּתוֹ  ַהּמֹוׁשִ הּ  אוֹ  ֶחְנָוִנית ִאׁשְ ּנָ ּמִ א ׁשֶ , ַאּפֹוְטרֹוּפָ
יָעהּ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ּבִ ע ַעד ְלַהׁשְ ְתּבַ ּתִ ָתהּ  ׁשֶ ֻתּבָ  ְוֵישׁ . ּכְ

יָעהּ  אֹוְמִרים ּבִ ׁשְ ּמַ ל ׁשֶ ְרֶצה ְזַמן ּכָ ּיִ   :ׁשֶ

 צח סימן
 בלא גובה, מטלטלין לה יחד או משבועה פטרה

  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , שבועה

ָטָרהּ  ִאם. א בּוָעה ַעלַהבַּ  ּפְ ְ ָתהּ  ּגֹוָבה, ִמׁשּ ֻתּבָ ֹלא ּכְ  ּבְ
בּוָעה ּטּור ְלׁשֹון ּוְכִפי. ׁשְ יַצד. ִנְפֶטֶרת ִהיא ַהּפִ , ּכֵ
ַתב בּוָעה ֶנֶדר: ּכָ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ָעַלִיךְ  ִלי ֵאין ּוׁשְ

יָעהּ  ּבִ בּוָעה ׁשּום ְלַהׁשְ יעַ  ֲאָבל. ׁשְ ּבִ יהָ  ֶאת ַמׁשְ , יֹוְרׁשֶ
הּ  ִאם ְרׁשָ יהָ  ָתהּומֵ  ּגֵ ִעים יֹוְרׁשֶ ּבָ בּוַעת ִנׁשְ ים ׁשְ . ַהּיֹוְרׁשִ
ִאים ְוֶאת ְרׁשּוָתהּ  ַהּבָ גֹון, ּבִ ָתהּ  ָמְכָרה ִאם ּכְ ֻתּבָ  ּכְ

ה ַלֲאֵחִרים ְרׁשָ קֹוחֹות, ּוֵמָתה ְוִנְתּגָ  ּתֹוְבִעים ְוַהּלָ
ָתהּ  ֻתּבָ ִעים, ּכְ ּבָ ּלֹא: ִנׁשְ ָקַדְתנוּ  ׁשֶ  ֲעַדִין ִהיא ְוִאם. ּפְ

מֶ  קֹוחֹות ִיְגּבוּ  ֹלא, תַקּיֶ א ַהּלָ ן ִאם ֶאּלָ ַבע ּכֵ ָ ׁשּ  ִהיא ּתִ
ּלֹא   :ִנְפְרָעה ׁשֶ

יִעין. ב ּבִ ם ּוַמׁשְ ן ּגַ יהָ  ּכֵ ִאים יֹוְרׁשֶ ְרׁשּוָתהּ  ְוַהּבָ  ִאם ּבִ
ְגמוּ  ה ּפָ ֻתּבָ  ִאם ַוֲאִפּלוּ , ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ַנֲעׂשוּ  ִאם אוֹ  ַהּכְ
  :ּפֹוְטרֹוּפֹוסאַ  ְלַמּנֹות ְרׁשּות ָלהּ  ָנַתן

ַתב. ג בּוָעה ֶנֶדר": ָלהּ  ּכָ  ְוַעל ָעַלִיךְ  ִלי ֵאין ּוׁשְ
ִיךְ  ִאים ְוַעל יֹוְרׁשַ ְרׁשּוֵתךְ  ַהּבָ יַעה ָיכֹול ֵאינוֹ , "ּבִ ּבִ  ְלַהׁשְ
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יהָ  ְוֹלא אֹוָתהּ  ֹלא ִאים ֶאת ְוֹלא יֹוְרׁשֶ ְרׁשּוָתהּ  ַהּבָ  ּבִ
בּוָעה ׁשּום יו ֲאָבל. ׁשְ ְרׁשּותוֹ  ִאיםְוַהבָּ  יֹוְרׁשָ גֹון, ּבִ  ּכְ

נוּ  ָלקֹוחֹות ּקָ ּנוּ  ׁשֶ יִעים, ִמּמֶ ּבִ יהָ  ְוֶאת אֹוָתהּ  ַמׁשְ  יֹוְרׁשֶ
ִאים ְוֶאת ְרׁשּוָתהּ  ַהּבָ גֹון, ּבִ ה ִאם ּכְ ְרׁשָ . ּוֵמָתה ִנְתּגָ
ָעה ֹקֶדם ּוֵמָתה ִנְתַאְלְמָנה ִאם ֲאָבל ּבְ ׁשְ ּנִ  ֵאין, ׁשֶ

יהָ  ִאים ְוֹלא יֹוְרׁשֶ ָתהּ  ּגֹוִבין ְרׁשּוָתהּ בִּ  ַהּבָ ֻתּבָ   :ּכְ

ַתב. ד בּוָעה ֶנֶדר": ָלהּ  ּכָ י ִלי ֵאין ּוׁשְ  ְוֹלא ּוְליֹוְרׁשַ
ִאים ְרׁשּוִתי ַלּבָ ִיךְ  ַעל ְוֹלא ָעַלִיךְ  ֹלא ּבִ  ַעל ְוֹלא יֹוְרׁשַ
ִאים ְרׁשּוֵתךְ  ַהּבָ יעַ  ָיכֹול ֵאינוֹ , "ּבִ ּבִ  ְוֹלא הּוא ֹלא ְלַהׁשְ
יו ִאים ְוֹלא יֹוְרׁשָ ְרׁשּותוֹ  ַהּבָ יהָ  ְוֹלא אֹוָתהּ  ֹלא ּבִ  יֹוְרׁשֶ

ִאים ְוֹלא ְרׁשּוָתהּ  ַהּבָ ְגָמה ַוֲאִפּלוּ . ּבִ  אוֹ  ִהיא ּפָ
ים ָתהּ  ַהּיֹוְרׁשִ ֻתּבָ ים אוֹ  ּכְ ים ִמן יֹוְרׁשִ  ִאם ֲאָבל. ַהּיֹוְרׁשִ
ית ִסית ַנֲעׂשֵ ְטרֹוּפְ ַעל ִמיַתת ְלַאַחר ֶאּפִ  ֵאינוֹ  ָלֶזה, ַהּבַ

טּור ילמֹועִ  סּות ֲאָבל. ַהּפְ ְטרֹוּפְ ית ְלֶאּפִ ֲעׂשֵ ּנַ י ׁשֶ ַחּיֵ  ּבְ
ֲעָלהּ  ֲאִפּלוּ , מֹוִעיל, ּבַ ְלּגּול ְיֵדי ַעל ׁשֶ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ּגִ

יָעהּ  ּבִ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ְלַהׁשְ ֲאִפּלוּ , ׁשֶ ָטָרהּ  ֹלא ׁשֶ  ֵאין ּפְ
ים יָעהּ  ְיכֹוִלים ַהּיֹוְרׁשִ ּבִ ְטרֹופְּ  ַעל ְלַהׁשְ  סּותֶאּפִ
ית ֲעׂשֵ ּנַ י ׁשֶ ַחּיֵ ֲעָלהּ  ּבְ   :ּבַ

ְכָרה ַמה ַעל. ה ּמָ ֶ ין ׁשּ  ְלֹצֶרךְ , ִלְקבּוָרה ִמיָתה ּבֵ
יִעין ֵאין, ְקבּוָרה ּבִ ְלּגּול ְיֵדי ַעל ֲאִפּלוּ  אֹוָתהּ  ַמׁשְ   :ּגִ

ַתב. ו ָלא": ּכָ ָלא ֶנֶדר ּדְ בּוָעה ּדְ : ָאַמר ֲאִפּלוּ , "ׁשְ
ְכֵסי" ין ִמּנִ ים, "ִאּלֵ יִעין ַהּיֹוְרׁשִ ּבִ א, אֹוָתהּ  ַמׁשְ  ִאם ֶאּלָ
ן ָטָרהּ  ּכֵ ֵפרּושׁ  ּפְ ים ּבְ   :ֵמַהּיֹוְרׁשִ

י ַעל ַאף. ז ֶהֱאִמיָנהּ  ּפִ יו ַעל ׁשֶ ִאים ְוַעל יֹוְרׁשָ  ַהּבָ
קֹוחֹות ִלְגּבֹות מֹוִעיל ֵאינוֹ , ִמּכֹחוֹ  ֹלא ֵמַהּלָ בּוָעה ּבְ   :ׁשְ

 צט סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , יהבגד אלמנה לאשה שמין

ָאה ַאְלָמָנה. א ּבָ ָתהּ  ִלְגּבֹות ׁשֶ ֻתּבָ ִמין, ּכְ ל ׁשָ ָגֶדיהָ  ּכָ  ּבְ
ין ל ּבֵ ין ֹחל ׁשֶ ל ּבֵ ת ׁשֶ ּבָ ין, ׁשַ ָתהּ  אֹוָתם ּוְמַנּכִ ֻתּבָ . ִמּכְ
ה ֲאָבל רּוׁשָ הּ  ּגְ ְרׁשָ ּגֵ ֲעָלהּ  ׁשֶ ְעּתוֹ  ּבַ ֹלא ִמּדַ  ֵאין, ַטֲעָנה ּבְ
ִמין ל ֲאָבל, ֹחל ְגֵדיבִּ  ָלהּ  ׁשָ ל ֶרֶגל ׁשֶ ת ְוׁשֶ ּבָ ִמין ׁשַ  ׁשָ
  :ָלהּ 

ָנה ַהּנֹוֵתן. ב ּתוֹ  ַמּתָ י ַעל ַאף, ְלִאׁשְ הּוא ּפִ הּ  ׁשֶ  ְמָגְרׁשָ
ְעּתוֹ  ָנָתהּ  ָזְכָתה, ִמּדַ ַמּתְ   :ּבְ

 ק סימן
 ז"ט ּובוֹ , כתבה דיני יתר וכל, נגבית ממה כתבה

  ְסִעיִפים:

יָנא. א גְ  ִמּדִ ה, ָמָראּדִ ֻתּבָ ַהְינוּ , ַהּכְ ר ּדְ ה ִעּקַ ֻתּבָ  ּכְ
ים ֵאיָנם, ְותֹוֶסֶפת א ִנְגּבִ ְרַקע ִמן ֶאּלָ ַנת. ַהּקַ ּקָ  ּוִמּתַ
אֹוִנים ים ַהּגְ ְלְטִלים ִמן ַאף ִנְגּבִ ּטַ ין ְוהּוא. ַהּמִ  ְלָכל ַהּדִ
ָנֶאיהָ  ת חּוץ, ּתְ ֻתּבַ ִנין ִמּכְ ְכִרין ּבְ בוּ  ִאם, ְלִפיָכךְ . ּדִ  ּגָ

יםהַ  חֹוַבת ָמעֹות ּיֹוְרׁשִ  ְוַדְוָקא. ֵמֶהם ּגֹוָבה, ֲאִביֶהם ּבְ
ְלְטֵלי ֵני ִמּטַ ַעל ְמָכָרם ִאם ֲאָבל, ָחִרי ּבְ  ְנָתָנם אוֹ  ַהּבַ
ַנת ַמּתְ ִריא ּבְ  ְמָכרּום ְוִאם. } ֵמֶהם ּגֹוָבה ֵאיָנה, ּבָ
ים ו. ֵמֶהם ּגֹוָבה, מֹותוֹ  ַאַחר יֹוְרׁשִ  נֹוֲהִגים ְוַעְכׁשָ

ָכל בִלְכתֹּ  ֻתּבֹות ּבְ ד ַהּכְ ְעּבֵ ִ ׁשּ ל ָלהּ  ׁשֶ  ְנָכָסיו ּכָ
ְלְטִלי ְמַקְרְקֵעי ְלְטִלי ּוִמּטַ ב ִמּטַ ְקָנִאית ְמַקְרְקֵעי ַאּגַ  ּדִ
ל. ּוְדֶאְקֶנה ְלְטִלין ִלְגּבֹות ָנֲהגוּ  ֹלא, ָמקֹום ּוִמּכָ ּטַ  ִמּמִ
ַכר ּמָ ַנת ָנַתן אוֹ  ׁשֶ ַמּתְ ִריא ּבְ ְלְטִליןִממִּ  ֲאִפּלוּ  ְוֹלא, ּבָ  ּטַ
ְכרוּ  ּמָ ים ׁשֶ ֵני, ַהּיֹוְרׁשִ ַנת ִמּפְ ּקָ ּוק ּתַ   :ַהׁשּ

ר ֵאין. ב ה ִעּקַ ֻתּבָ ים ְותֹוֶסֶפת ּכְ א ִנְגּבִ ּבּוִרית ֶאּלָ . ֵמַהּזִ
ים ְוֵאיָנם ַבח ִנְגּבִ ֶ יחוּ  ֵמַהׁשּ ּבִ ִהׁשְ ָכִסים ׁשֶ  ְלַאַחר ַהּנְ
ָנא ֹלא, מֹותוֹ  יחוּ  ׁשְ ּבִ ים ִהׁשְ ָנא ֹלא יֹוְרׁשִ יחוּ  ׁשְ ּבִ  ִהׁשְ

ים ְוֵאיָנם. ֵמֶהם ִלְטֹרף ּוָבָאה ָלקֹוחֹות א ִנְגּבִ  ֶאּלָ
ְחָזק ִבים ּוִמְלֶוה. ֵמָהָראּוי ֹלא ֲאָבל, ֵמַהּמֻ ַחּיָ ַעל ׁשֶ , ַלּבַ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן ק הלכות כתובות
  

 

797

  אבן העזר ערוך שולחן

ã 

 יט
 יט

ה ְוגֹוָבה ֻמְחָזק ָהֵוי ּנָ  ְוֵישׁ . ַהּכּוִתי ַעל ִהיא ֲאִפּלוּ , ִמּמֶ
ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים יםנִ  ֵאיָנם ָהִכי ּדַ ּבּוִרית ִמן ַרק ְגּבִ   :ַהּזִ

ן ַקְרַקע ִנְמָצא ִאם. ג ּנוּ  ּגֹוָבה, חֹוִרין ּבֶ  ְוִאם. ִמּמֶ
ְרַקע טֹוֶרֶפת, ָלאו ַכר ִמּקַ ּמָ ַתן אוֹ  ׁשֶ ּנָ ֶ ַעל ׁשּ ין, ַהּבַ  ּבֵ

ַנת ַמּתְ ִריא ּבְ ַנת אוֹ  ּבָ ַמּתְ ִכיב ּבְ  ַוֲאִפּלוּ . ְמַרע ׁשְ
ית ַכר ְלַמה ִנְתַרּצֵ ּמָ ֶ א מֹוִעיל ֵאינוֹ , ָנַתן אוֹ  ׁשּ  ִאם ֶאּלָ

ן ה ָקנוּ  ּכֵ ּנָ ה ִמּמֶ ִחּלָ  ְוֹלא ְלֶאָחד ַקְרַקע ָמַכר ְוִאם. ּתְ
ית ךְ  ְוַאַחר, לוֹ  ִנְתַרּצֵ  אוֹ  ַקְרַקע אֹותוֹ  ְלַאֵחר ָמַכר ּכָ
ית ַאֶחֶרת ַקְרַקע  ּגֹוָבה ֵאיָנהּ , לוֹ  ְוָחְתָמה ְוִנְתַרּצֵ
ּנוּ  ּגֹוָבה אֹוְמִרים שׁ יֵ , ָהִראׁשֹון ּוִמן. ִמּמֶ  ְוֵישׁ  ׁשֶ

ֵאיָנהּ  אֹוְמִרים   :ּגֹוָבה ׁשֶ

ָהָיה ִמי. ד י ָנׂשּוי ׁשֶ ּתֵ ים ׁשְ ֵדהוּ  ֶאת ּוָמַכר, ָנׁשִ  ְוָקנוּ  ׂשָ
ה ָ ה ָהִראׁשֹוָנה ֵמָהִאׁשּ ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר, ּתְ ּנוּ  ּכָ ה. ִמּמֶ ִנּיָ ְ  ַהׁשּ
ד מֹוִציָאה ה דִמיַּ  ְוָהִראׁשֹוָנה, ַהּלֹוֵקחַ  ִמּיַ ִנּיָ ְ , ַהׁשּ
ד ְוַהּלֹוֵקחַ  ֲעׂשוּ  ַעד, ֲחִליָלה ְוחֹוְזִרים, ָהִראׁשֹוָנה ִמּיַ ּיַ  ׁשֶ
ָרה ׁשָ יֵניֶהם ּפְ   :ּבֵ

ַתב ִאם. ה ָתהּ  ּכָ ְכֻתּבָ ר, ּבִ ִעּקַ ה ּבְ ֻתּבָ  ָמעֹות, ְותֹוֶסֶפת ּכְ
א ּגֹוָבה ֵאיָנהּ , ְסָתם חּות ֶאּלָ ּפָ עֹות ּבַ ְטּבְ ּמַ ּבַ יַצד. ׁשֶ , ּכֵ

אנָ  ה ׁשָ ָ ָמקֹום ִאׁשּ הּ  ֶאָחד ּבְ ָמקֹום ְוֵגְרׁשָ  ִאם, ַאֵחר ּבְ
ּוִאין ְמקֹום ְמעֹות ָהָיה ׂשּ עֹות טֹוִבים ַהּנִ  ְמקֹום ִמּמְ

ין רּוׁשִ עֹות ָלהּ  נֹוֵתן, ַהּגֵ ין ְמקֹום ִמּמְ רּוׁשִ  ָהיוּ  ְוִאם. ַהּגֵ
ין ְמקֹום ְמעֹות רּוׁשִ עֹות טֹוִבים ַהּגֵ  ְמקֹום ִמּמְ
וּ  ׂשּ עֹות ָלהּ  נֹוֵתן, ִאיןַהּנִ ּוִאין ְמקֹום ִמּמְ ׂשּ  ְוַדְוָקא. ַהּנִ
ּוּוי ׁשִ עַ  ּבְ ְטּבֵ הּוא ַהּמַ ה ׁשֶ  ֲאָבל, ּוָמֶנה ָמאַתִים ָלהּ  ַמְגּבֶ
אן ִלְפחֹות ר ִאי ִמּכָ ַרשׁ  ְוִאם. ֶאְפׁשָ ָתהּ  ּפֵ ְכֻתּבָ עַ  ּבִ  ַמְטּבֵ
ין, ָידּועַ  ר ּבֵ ִעּקָ ין ּבָ ּתֹוֶסֶפת ּבֵ ּנוּ  ּגֹוָבה, ּבַ מוֹ  ִמּמֶ  ּכְ

תּוב ּכָ ה ׁשֶ ֻתּבָ ּכְ   :ּבַ

ַטר ֵאין ִאם, ַאְלָמָנה. ו ה ׁשְ ֻתּבָ ַחת יֹוֵצא ּכְ , ָיָדהּ  ִמּתַ
ר ֲאִפּלוּ  ּגֹוָבה ֵאיָנהּ  ה ִעּקַ ֻתּבָ ה ְוֵכן. ּכְ רּוׁשָ  ִאם, ַהּגְ

ַעל י: טֹוֵען ַהּבַ ַרְעּתִ ר ֲאִפּלוּ , ָמֲחָלה אוֹ  ּפָ ה ִעּקַ ֻתּבָ  ּכְ
ּתֹוִציא דעַ  ָלהּ  ֵאין ַטר ׁשֶ ה ׁשְ ֻתּבָ ה. ּכְ ּמֶ  ְדָבִרים ּבַ

ָמקֹום, ֲאמּוִרים ם ּבְ ְרּכָ ּדַ ה ִלְכּתֹב ׁשֶ ֻתּבָ ָמקֹום ֲאָבל. ּכְ  ּבְ
ֵאין ם ׁשֶ ְרּכָ ה ִלְכּתֹב ּדַ ֻתּבָ א, ּכְ ַנאי ַעל סֹוְמִכים ֶאּלָ  ּתְ
ית ין ּבֵ ר ּגֹוָבה זוֹ  ֲהֵרי, ּדִ ה ִעּקַ ֻתּבָ י ַעל ַאף ּכְ ֵאין ּפִ  ׁשֶ
ַטר ָיָדהּ בְּ  ה ׁשְ ֻתּבָ ין, ּכְ ה ּבֵ ְרׁשָ ין ִנְתּגָ   :ִנְתַאְלְמָנה ּבֵ

ה. ז ָ ָאה ָהִאׁשּ ּבָ ין ְלֵבית ׁשֶ ֲעִלי ֵמת: ְוָאְמָרה ּדִ  ּבַ
ירּוִני א ַהּתִ ׂשֵ יָרה ְוֹלא, ִלּנָ ם ִהְזּכִ ה ׁשֵ ֻתּבָ עֹוָלם ּכְ , ּבָ
יִרין א אֹוָתהּ  ַמּתִ ׂשֵ יִעין, ִלּנָ ּבִ  ָלהּ  ֹוְתִניםְונ אֹוָתהּ  ּוַמׁשְ
הּ  ֻתּבָ ָאה ְוִאם. ּכְ ֲעִלי ֵמת: ְוָאְמָרה ּבָ נוּ  ּבַ  ִלי ּתְ
ִתי ֻתּבָ א ַאף, ּכְ ׂשֵ יִרין ֵאין ִלּנָ   :אֹוָתהּ  ַמּתִ

ָאה. ח ֲעִלי ֵמת: ְוָאְמָרה ּבָ ירּוִני ּבַ א ַהּתִ ׂשֵ  ִלי ּוְתנוּ  ִלּנָ
ִתי ֻתּבָ יִרין, ּכְ א אֹוָתהּ  ַמּתִ ׂשֵ ה ָלהּ  ְונֹוְתִנין ִלּנָ ֻתּבָ . ּכְ
ָאה ִאם ֲאָבל ֲעִלי ֵמת: ְוָאְמָרה ּבָ ִתי ִלי ְתנוּ  ּבַ ֻתּבָ  ּכְ

ירּוִני א ְוַהּתִ ׂשֵ יִרים, ִלּנָ  ָלהּ  נֹוְתִנים ְוֵאין אֹוָתהּ  ַמּתִ
ה ֻתּבָ ְפָסה ְוִאם. ּכְ ָדהּ  אֹוָתהּ  מֹוִציִאין ֵאין, ּתָ  ְוֵישׁ . ִמּיָ

אֹוֵמר ִמי ֵבין, ׁשֶ זוֹ  ּדְ זוֹ  ּוֵבין ּבָ יִרים יןאֵ  ּבָ , אֹוָתהּ  ַמּתִ
יָון יָרה ּכֵ ִהְזּכִ ה ׁשֶ ֻתּבָ   :ּכְ

ָמקֹום. ט ֵאין ּבְ ה ּכֹוְתִבים ׁשֶ ֻתּבָ  ֵעִדים ְוֵהִביאוּ , ּכְ
ַתב ּכָ ה ָלהּ  ׁשֶ ֻתּבָ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ּכְ ינוֹ  ׁשֶ ּדִ ְבָמקֹום ׁשֶ  ּכִ

ּכֹוְתִבים ֹלא ּגֹוָבה ְוֵאיָנה ׁשֶ ה ּבְ ֻתּבָ אוֹ  ִמי ְוֵישׁ . ּכְ  ֵמרׁשֶ
ּגֹוָבה ֹלא ׁשֶ ה ּבְ ֻתּבָ   :ּכְ

ה. י ָ הֹוִציָאה ָהִאׁשּ ַטר ׁשֶ ה ׁשְ ֻתּבָ הּ  ְוֵאין ּכְ ט ִעּמָ , ּגֵ
ִני: ְלַבֲעָלהּ  ְוָאְמָרה ּתַ ַרׁשְ י ְוָאַבד ּגֵ ּטִ ן ּגִ ִתי ִלי ּתֵ ֻתּבָ , ּכְ
יךְ  ֹלא: אֹוֵמר ְוהּוא ּתִ ַרׁשְ ב, ּגֵ ן ַחּיָ ר ָלהּ  ִלּתֵ  ִעּקַ

ָתהּ  ֻתּבָ ִביא ַעד, ַהּתֹוֶסֶפת ָלהּ  נֹוֵתן ינוֹ אֵ  ֲאָבל ּכְ ּתָ  ׁשֶ
הּ  ְרָאָיה ְרׁשָ ּגֵ ֵצא אוֹ  ׁשֶ ּיֵ ט ׁשֶ ה ִעם ּגֵ ֻתּבָ ַחת ַהּכְ  ִמּתַ
  :ָיֶדיהָ 
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ַעל ָלהּ  ָאַמר. יא ךְ : ַהּבַ י: ָהָיה ּכָ ּתִ ַרׁשְ י ּגֵ ל ָלהּ  ְוָנַתּתִ  ּכָ
ה ֻתּבָ ר ַהּכְ  ְוָאַבד ׁשֹוָבר ִלי ְוָכְתָבה ְותֹוֶסֶפת ִעּקָ
כֹול ִמּתֹוךְ . ׁשֹוָבִרי ּיָ י ֹלא: לֹוַמר ׁשֶ ּתִ ַרׁשְ  ְוֹלא, ּגֵ
ב ּתֹוֶסֶפת ִיְתַחּיֵ יָעהּ , ֶנֱאָמן, ּבַ ּבִ ְנִקיַטת ּוַמׁשְ  ֵחֶפץ ּבִ
ר ֶאת ָלהּ  ְונֹוֵתן ע, ָהִעּקָ ּבָ  ַעל ֶהֵסת הּוא ְוִנׁשְ

  :ַהּתֹוֶסֶפת

ט הֹוִציָאה. יב הּ  ְוֵאין ּגֵ ַטר ִעּמָ ה ׁשְ ֻתּבָ ֶרךְ  םאִ , ּכְ  ּדֶ
קֹום אֹותוֹ  ּלֹא ַהּמָ בוּ  ׁשֶ ה ִיְכּתְ ֻתּבָ ר ּגֹוָבה, ּכְ ה ִעּקַ ֻתּבָ  ּכְ
ט ּגֵ ָיָדהּ  ּבַ ּבְ ן ְוִאם. ׁשֶ ְרּכָ ה ִלְכּתֹב ּדַ ֻתּבָ ר ֲאִפּלוּ , ּכְ  ִעּקָ
ּתֹוִציא ַעד ָלהּ  ֵאין ַטר ׁשֶ ה ׁשְ ֻתּבָ ע, ּכְ ּבָ ַעל ְוִנׁשְ  ַהּבַ

בּוַעת   :ְפָטרְונִ , ַטֲעָנָתהּ  ַעל ֶהֵסת ׁשְ

ֵני הֹוִציָאה. יג ין ׁשְ ּטִ י ּגִ ּתֵ ֻתּבֹות ּוׁשְ ה ּוְזַמן, ּכְ ֻתּבָ  ּכְ
ט קֹוֵדם ִראׁשֹוָנה ה ּוְזַמן, ָהִראׁשֹון ַלּגֵ ִנּיָ ְ  קֹוֵדם ַהׁשּ

ט ִני ַלּגֵ ֵ י ּגֹוָבה, ַהׁשּ ּתֵ ֻתּבֹות ׁשְ   :ּכְ

י הֹוִציָאה. יד ּתֵ ֻתּבֹות ׁשְ א ּגֹוָבה ֵאיָנהּ , ֶאָחד ְוֵגט ּכְ  ֶאּלָ
ה ֻתּבָ יֶהן ִאם, ּגֹוָבה ֵמֶהם ְוֵאיזוֹ . ַאַחת ּכְ ּתֵ וֹות ׁשְ  ׁשָ
ָלה ּטְ א טֹוֶרֶפת ְוֵאיָנהּ  ָהִראׁשֹוָנה ֶאת ָהַאֲחרֹוָנה ּבִ  ֶאּלָ
ַמן ַאַחת ָהְיָתה ְוִאם. ָהַאֲחרֹוָנה ִמּזְ יֶהן ּבְ ּתֵ ְ  ּתֹוֶסֶפת ִמׁשּ
הּ  ַעל ַתב ְוֹלא ֲחֶבְרּתָ ךְ  ָלךְ  ְואֹוֵסיִפית": ָלהּ  ּכָ  ְוָכךְ  ּכָ
 ּגֹוָבה ָהִראׁשֹוָנה ִלְגּבֹות רֹוָצה ִאם, "ָהִראׁשֹוָנה ַעל

ַמן ה אוֹ , ִראׁשֹון ִמּזְ ִנּיָ ַמן ׁשְ ִני ִמּזְ ַתב ְוִאם. ׁשֵ : ָלהּ  ּכָ
ךְ  ָלהּ  ְואֹוֵסיִפית"  ּגֹוָבה, "ָהִראׁשֹוָנה ַעל ְוָכךְ  ּכָ

ַמן ִראׁשֹוָנה ִני ַמןִמזְּ  ְוַהּתֹוֶסֶפת ִראׁשֹון ִמּזְ ה. ׁשֵ ּמֶ  ּבַ
יֶהן, ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּתֵ ְ ׁשּ  ִמן אוֹ  ָהֵארּוִסין ִמן ׁשֶ

ּוִאין ׂשּ ה ָהֵארּוִסין ִמן ַאַחת ִאם ֲאָבל, ַהּנִ ִנּיָ ְ  ִמן ְוַהׁשּ
ּוִאין ׂשּ ָכל, ַהּנִ א ּגֹוָבה ֵאיָנהּ  ִעְנָין ּבְ ן אֹוָתהּ  ֶאּלָ ּמִ  ׁשֶ
ּוִאין ׂשּ   :ַהּנִ

ֵני הֹוִציָאה. טו ין ׁשְ ּטִ ה ּגִ א ָלהּ  ֵאין, ַאַחת ּוְכֻתּבָ  ֶאּלָ
ה ֻתּבָ ַהְמָגֵרשׁ . ַאַחת ּכְ ּתוֹ  ֶאת ׁשֶ , ְסָתם ְוֶהֱחִזיָרהּ  ִאׁשְ

ָתהּ  ַעל ֻתּבָ   :ֶהֱחִזיָרהּ  ָהִראׁשֹוָנה ּכְ

ט הֹוִציָאה. טז ה ּגֵ ַעל ִמיַתת ַאַחר ּוְכֻתּבָ ט ִאם, ַהּבַ  ּגֵ
ה קֹוֵדם ֻתּבָ ֵגט ּגֹוָבה, ַלּכְ ר ֶזה ּבְ ה ִעּקַ ֻתּבָ  ֵאין ִאם, ּכְ
ם ְרּכָ ה ִלְכּתֹב ּדַ ֻתּבָ ל ּגֹוָבה, ּכְ ּיֵשׁ  ַמה ּכָ ֶ הּ  ׁשּ ְכֻתּבָ , זוֹ  ּבִ
ֲהֵרי הּ  ָזְכָתה ׁשֶ ִמיָתתוֹ  ּבָ ה ְוִאם. ּבְ ֻתּבָ  ֶאת ָקְדָמה ּכְ
ט א ָלהּ  ֵאין, ַהּגֵ ה ֶאּלָ ֻתּבָ ַעל, ַאַחת ּכְ ַעת ׁשֶ ָתהּ  ּדַ ֻתּבָ  ּכְ

  :ָרהּ ֶהֱחִזי ָהִראׁשֹוָנה

 קא סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , כתבתה גובה כמה עד

ל, ַאְלָמָנה. א ַטר ְזַמן ּכָ ְ ׁשּ ה ׁשֶ ֻתּבָ ָיָדהּ  ּכְ  ּגֹוָבה, ּבְ
ין, ְלעֹוָלם ֵבית ְמזֹונֹות ָלהּ  נֹוְתִנים ִאם ּבֵ  אוֹ  ָאִביהָ  ּבְ
ֵבית ֲעָלהּ  ּבְ ַעת, ּבַ ּבַ את ְלַאַחר ֲאִפּלוּ  ְוִנׁשְ ֵ ׂשּ ּנִ  ִפּלוּ אֲ . ׁשֶ
ה ָעֶליהָ  ָעְבָרה ִמּטָ ֶמֶטת ֵאיָנהּ , ׁשְ א, ִנׁשְ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ְגָמה ְבָתה, אֹוָתהּ  ּפָ ּגָ ְקָפה אוֹ  ִמְקָצת ׁשֶ ּזָ ִמְלֶוה ׁשֶ . ּבְ
ָתהּ  ֵאין ְוִאם ֻתּבָ ָיָדהּ  ּכְ ְתַנאי ִלְגּבֹות ּוָבָאה ּבְ ית ּבִ  ּבֵ
ין ָמקֹום ּדִ ֵאין ּבְ  ְמזֹונֹות הּ לָ  נֹוְתִנים ִאם, ּכֹוְתִבים ׁשֶ

ֵבית א ּגֹוָבה ֵאיָנהּ , ָאִביהָ  ּבְ ִרים סֹוף ַעד ֶאּלָ  ֶעׂשְ
ָנה ְוָחֵמשׁ  ְתָקה ֲאָבל. ׁשָ ִרים ׁשָ ָנה ְוָחֵמשׁ  ֶעׂשְ  ְוֹלא ׁשָ
ְבָעה ְבָעה ְוִאם. ָמֲחָלה, ּתָ ִרים ּתֹוךְ  ּתָ  ְוָחֵמשׁ  ֶעׂשְ
ִנים ִרים ָלהּ  מֹוִנין, ׁשָ ִנים ְוָחֵמשׁ  ֶעׂשְ ְבָעהשֶׁ  ִמּיֹום ׁשָ . ּתָ
יהָ  ְוֵכן ִרים ּתֹוךְ  ִלְתּבֹעַ  ְצִריִכים יֹוְרׁשֶ ִנים ְוָחֵמשׁ  ֶעׂשְ  ׁשָ

ְתקוּ  ְוִאם, ְלִמיָתָתהּ  ִרים יֹוֵתר ׁשָ ָנה ְוָחֵמשׁ  ֵמֶעׂשְ , ׁשָ
  :ָמֲחלוּ 

ֵבית ִנּזֹוֵנית ִאם ֲאִפּלוּ . ב ים ִאם, ָאִביהָ  ּבְ  ַהּיֹוְרׁשִ
ִדים ּמֹוִליִכים אֹוָתהּ  ְמַכּבְ ַעְצָמם ְמזֹונֹוֶתיהָ  ָלהּ  ׁשֶ , ּבְ
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ִתיָקָתהּ  ֵאין ֵני, ְמִחיָלה ׁשְ ּפְ ּמִ ה ׁשֶ ְתָקה ַהּבּוׁשָ  ְוֹלא ׁשָ
ֵני ֲחָלה ִמּפְ ּמָ   :ׁשֶ

ֲהָתה ֲאִפּלוּ , מֹוֶחֶלת ֵאיָנהּ  ְלעֹוָלם ְנדּוְנָיא. ג ה ׁשָ ּמָ  ּכַ
ִנים   :ׁשָ

ה. ד רּוׁשָ ה ֲהָתהשָׁ  ֲאִפּלוּ , מֹוֶחֶלת ֵאיָנהּ  ְלעֹוָלם, ּגְ ּמָ  ּכַ
ִנים   :ׁשָ

 קב סימן
  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , אלמנה וכתבת חוב גבית דין

ת ִמי. א ּמֵ ָאה ְוַאְלְמָנתוֹ , ׁשֶ ָתהּ  ִלְגּבֹות ּבָ ֻתּבָ  ְוָעָליו, ּכְ
ַעל ל ְזַמן ִאם, חֹוב ּבַ ם ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ יחַ  ְוֹלא, ֻמְקּדָ  ִהּנִ
א ֵדי ַקְרַקע ֶאּלָ ַמּנוֹ  ִמי, ֵמֶהם דְלֶאחָ  ִלְפֹרעַ  ּכְ ּזְ  ׁשֶ
ה קֹוֵדם ֶחה ְוָהַאֵחר, ִיְגּבֶ ין, ִיּדָ ין ַאְלָמָנה ּבֵ ַעל ּבֵ  ּבַ
ַפס ַוֲאִפּלוּ . חֹוב דוֹ  מֹוִציִאין, ַהְמֻאָחר ּתָ   :ִמּיָ

יחַ  ֹלא. ב א ִהּנִ ְלְטִלים ֶאּלָ ֵאין ִמּטַ ֶהם ׁשֶ , ְקִדיָמה ּבָ
גֹון ָלא ּכְ ְלְטֵלי ָלהּ  ַאְקֵני ּדְ באַ  ִמּטַ  ִיָנְתנוּ , ְמַקְרְקֵעי ּגַ

ֶחה, ְמֻאָחר הּוא ֲאִפּלוּ , חֹוב ְלַבַעל ה ְוִתּדָ ָ  ָהִאׁשּ
ְגּבֹות ר ִמּלִ ְפָסה ִאם, ּוִמיהוּ . ְותֹוֶסֶפת ִעּקָ  ֲאִפּלוּ , ּתָ

ּלֹא ֵבית ׁשֶ ין ּבְ ָדהּ  מֹוִציִאין ֵאין, ּדִ   :ִמּיָ

ֵניֶהם ְזַמן ִאם. ג ִוין ׁשְ א אוֹ , ׁשָ ׂשָ ּנָ ךְ  ְוַאַחר ָוהְולָ  ׁשֶ  ּכָ
ָוה אוֹ , ָקָנה ּלָ א ׁשֶ ךְ  ְוַאַחר ְוָנׂשָ ָחל, ָקָנה ּכָ ְעּבּוָדם ׁשֶ  ׁשִ

ֶאָחד ָעה ּכְ ׁשָ ָנה ּבְ ּקָ ין, ׁשֶ יחַ  ּבֵ ִהּנִ  אוֹ  ְמַקְרְקֵעי ׁשֶ
ְלְטֵלי ְתנוּ , ִמּטַ ֶחה חֹוב ְלַבַעל ִיּנָ ה ְוִתּדָ ָ ת ָהִאׁשּ ִבּיַ  ִמּגְ

ר ה ָקְדָמה ְוִאם. ְותֹוֶסֶפת ִעּקָ ָ  ִאם, ַקְרַקע ְוָתְפָסה ָהִאׁשּ
ֵבית ְוָגְבָתה ָקְדָמה ין ּבְ גֹון, ּדִ ִהְגּבּוהָ  ּכְ ית ׁשֶ ין ּבֵ  ּדִ
ְדעוּ  ֹקֶדם ּיָ ָהָיה ׁשֶ ם ׁשֶ ַעל ׁשָ  מֹוִציִאין ֵאין, חֹוב ּבַ
ָדהּ  ְבָתה ִאם ֲאָבל. ִמּיָ  ְיֵדי ַעל ֲאִפּלוּ , ֵמַעְצָמהּ  ּגָ
ִקיָנן, ׁשּוָמא הּ  ַמּפְ ְלְטִלין ְוָתְפָסה ָקְדָמה םְואִ . ִמּנַ , ִמּטַ
ּלֹא ֲאִפּלוּ  ֵבית ׁשֶ ין ּבְ ִקיָנן ָלא, ּדִ הּ  ַמּפְ   :ִמּנַ

ֵדי ֵישׁ  ִאם. ד ֵניֶהם ִלְפֹרעַ  ּכְ ַקְרַקע ִלׁשְ  ִאם, ּוָמעֹות ּבְ
ם ֶוה ְזַמּנָ ה ָמעֹות חֹוב ְלַבַעל נֹוְתִנים ׁשָ ָ ,. ַקְרַקע ְוָלִאׁשּ
אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ֹותָמע ִלְגּבֹות ָקְדָמה ְוִאם ּמֹוִציִאין ׁשֶ  ׁשֶ
ָדהּ  ם ֵאין ְוִאם. חֹוב ְלַבַעל ְונֹוֵתן ִמּיָ ֶוה ְזַמּנָ , ׁשָ

ם ְקּדָ עֹות לוֹ  נֹוְתִנים ַהּמֻ  ְוָתַפס ַהְמֻאָחר ָקַדם ְוִאם. ַהּמָ
עֹות אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ַהּמָ ּמֹוִציִאין ׁשֶ דוֹ  ׁשֶ   :ִמּיָ

תּוִבים ָהיוּ . ה ֻתבָּ  ּכְ ּכְ ְרֶזל ֹצאן ִנְכֵסי הּבַ  ְוָטֲעָנה, ּבַ
ָאְבדוּ  ָקָחם אוֹ  ׁשֶ ּלְ ַעל ׁשֶ ִנְכֵסי ִהיא ֲהֵרי, ַהּבַ  ֹצאן ּבְ
ְרֶזל ָאר ּבַ ׁשְ ֲעֵלי ּכִ ַעת חֹובֹות ּבַ ּבַ ּלֹא ְוִנׁשְ  ָלְקָחה ׁשֶ
ֲעֵלי ִעם ְוחֹוְלָקה, ָמֲחָלה ְוֹלא ָנְתָנה ְוֹלא אֹוָתם  ּבַ
  :חֹובֹות

ר הָלִאשָּׁ  ֶהָעֵרב. ו ִעּקַ ה ּבְ ֻתּבָ תֹוֶסֶפת אוֹ  ּכְ  ֵאינוֹ , ּבְ
ב ִקְנָין ֲאִפּלוּ  ִמְתַחּיֵ י ְוָהֵני. ּבְ ה ִמּלֵ ָ ִאׁשּ ָעְלָמא ּבְ  ֲאָבל, ּדְ
תוֹ  ב ְלַכּלָ ִקְנָין ִמְתַחּיֵ ָלן ָהָיה ְוִאם. ּבְ ָאַמר ַקּבְ : ָלהּ  ׁשֶ
ִאי ׂשְ ד, ָלךְ  נֹוֵתן ַוֲאִני ְלֶזה ִהּנָ ְעּבֵ ּתַ  ֹלאבְּ  ֲאִפּלוּ  ִמׁשְ
ה ֲאִפּלוּ , ִקְנָין ָ ָעְלָמא ְלִאׁשּ   :ּדְ

ה ֶהָעֵרב. ז ָ ָתהּ  ָלִאׁשּ ְכֻתּבָ ִעְנָין, ּבִ הּוא ּבְ ב ׁשֶ הּ , ַחּיָ  ְוֵגְרׁשָ
ֲעָלהּ  ַעל ְוֵאין ּבַ ַרע ֹלא, ְלָפְרָעהּ  ְנָכִסים ַלּבַ ּפָ  ִמן ּתִ
ה ַעד ֶהָעֵרב יֶרּנָ ּדִ ּיַ ֲעָלהּ  ׁשֶ ַעת ַעל ֲהָנָאה ּבַ ים ּדַ  ,ַרּבִ
ֵדי ּלֹא ּכְ יאוֹ  ְלָאָדם ְוָאסּור. ָעָליו ְקנּוְנָיא ַיֲעׂשוּ  ׁשֶ ִ  ְלַהׂשּ
ה ֵעָצה ּנָ ָגְרׁשֶ ּיְ ֵדי ׁשֶ ה ּכְ ְגּבֶ ּתִ ה ׁשֶ ֻתּבָ  ְוַאַחר ֵמֶהָעֵרב ַהּכְ
ךְ  ה ּכָ א, ַיֲחִזיֶרּנָ ּמָ ׁשֶ ה ֹלא ּדְ יֶרּנָ  ִאם, ִמיהוּ . ֲהָנָאה ַיּדִ

תוֹ  ָעֵרב ָהָאב ַעד ְלַכּלָ נוֹ  ּבְ ן, ּבְ ְלִמיד ְוַהּבֵ  ָחָכם ּתַ
ָעה ָ חּוָקה ְוַהׁשּ הוּ  ָהָאב ְוֵאין לוֹ  ּדְ ָכָסיו ְמַהּנֵ ר, ִמּנְ  ֻמּתָ
יאוֹ  ִ   :זוֹ  ֵעָצה ְלַהׂשּ

ישׁ  ִאם ְוֵכן. ח ל ִהְקּדִ הּ  ְנָכָסיו ּכָ ה ֹלא ּוְמָגְרׁשָ ְגּבֶ  ּתִ
ָתהּ  ֻתּבָ ה ַעד ּכְ יֶרּנָ ּדִ ּיַ   :ֲהָנָאה ׁשֶ

קֹוח ִמן ֲאָבל. ט ֹלא ֲאִפּלוּ  ּגֹוָבה ֹותַהּלָ יָרהּ  ּבְ  ְוִאם, ִהּדִ
ךְ  ַאַחר ְלַהֲחִזיָרהּ  ִיְרֶצה ה, ּכָ   :ַיֲחִזיֶרּנָ
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 קג סימן
 למכר צריכה אם, לכתבתה נכסים שמוכרת אלמנה

  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , דין בית פי על

ין, ַאְלָמָנה. א ַתב ִאם ָהֵארּוִסין ִמן ּבֵ ה ָלהּ  ּכָ ֻתּבָ , ּכְ
ין ּוִאין ִמן ּבֵ ׂשּ ְכֵסי מֹוֶכֶרת, ַהּנִ ֲעָלהּ  ִמּנִ  ִלְגּבֹות ּבַ

ָתהּ  ֻתּבָ ּלֹא ּכְ ֵבית ׁשֶ ין ּבְ ּלֹא ּדִ ַהְכָרָזה ְוׁשֶ ָנא ֹלא, ּבְ  ׁשְ
ל ִלְגּבֹות מֹוֶכֶרת ִאם ָתהּ  ּכָ ֻתּבָ ַיַחד ּכְ ָנא ֹלא, ּבְ  ִאם ׁשְ

ה מֹוֶכֶרת לׁשָ ָעה אוֹ  ׁשְ ָעִמים ַאְרּבָ  ְמַעט ְמַעט ִלְגּבֹות ּפְ
ָכל ַעם ּבְ ּלֹא מֹוֶכֶרת, ּפַ ֵבית ׁשֶ ין ּבְ  ֲאָבל, ֻמְמִחים ּדִ

ית ְצִריָכה ין ּבֵ ה ֶהְדיֹוטֹות ּדִ לׁשָ ים ׁשְ  ֶנֱאָמִנים ֲאָנׁשִ
ִקיִאים ׁשּוַמת ּבְ יָנהּ  ָמְכָרה ִאם. ַקְרַקע ּבְ  ַעְצָמהּ  ְלֵבין ּבֵ

ֶוה ֶוה ׁשָ ׁשָ ם ִמְכָרהּ , ּבְ   :חֹוְלִקים ְוֵישׁ . ַקּיָ

ֶכר ַאֲחָריּות .ב ין, ַהְיתֹוִמים ַעל ַהּמֶ ְמּכֹר ִאם ּבֵ  ִהיא ּתִ
ית אוֹ  ין ּבֵ   :ּדִ

ה. ג רּוׁשָ ְמּכֹר ֹלא, ּגְ א ּתִ ֵבית ֶאּלָ ין ּבְ . ֻמְמִחים ּדִ
י ְוַאְלָמָנה את ִאם, ַנּמִ ֵ ְמּכֹר ֹלא, ִנׂשּ א ּתִ ֵבית ֶאּלָ ין ּבְ  ּדִ
  :ֻמְמִחים

ית ִאם. ד ין ּבֵ ַעת ֵאיָנהּ , ָלהּ  נֹוְתִניםוְ  מֹוְכִרים ּדִ ּבַ  ִנׁשְ
ּלֹא ָכִסים ִזְלְזָלה ׁשֶ ּנְ ַעְצָמהּ  ִהיא ִאם ֲאָבל,. ּבַ  ּבְ

בּוָעָתהּ  ִלְכֹלל ְצִריָכה, מֹוֶכֶרת ׁשְ ּלֹא ּבִ  ִזְלְזָלה ׁשֶ
ָכִסים ּנְ   :ּבַ

ָמה ַאְלָמָנה. ה ָ ׁשּ לּום ֵאינוֹ , ְלַעְצָמהּ  ּוְלָקַחּתוּ  ׁשֶ , ּכְ
א, ָעָליו זוּ ִהְכִרי ֲאִפּלוּ  ן ִאם ֶאּלָ ׁשּוָמא ָהיוּ  ּכֵ ית ּבַ  ּבֵ
ין ֵאינוֹ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ֶהְדיֹוטֹות ּדִ לּום ׁשֶ ְהיוּ  ַעד ּכְ ּיִ  ׁשֶ
ם ית ׁשָ ין ּבֵ   :ֻמְמִחים ּדִ

ָהְיָתה ַאְלָמָנה. ו ָתהּ  ׁשֶ ֻתּבָ ֵוה ּוָמְכָרה, ָמאַתִים ּכְ  ֵמָאה ׁשְ
ָמאַתִים ֵוה אוֹ  ּבְ ָלה, ֵמָאהבְּ  ָמאַתִים ׁשְ ָתהּ  ִנְתַקּבְ ֻתּבָ   :ּכְ

ָתהּ  ָהְיָתה. ז ֻתּבָ ֵוה ּוָמְכָרה ֵמָאה ּכְ  ְוִדיָנר ֵמָאה ׁשְ
ֵמָאה ֵטל ִמְכָרהּ , ּבְ  ַאֲחִזיר ֲאִני: אֹוֶמֶרת ִהיא ַוֲאִפּלוּ . ּבָ
יָנר ֶאת ים ַהּדִ   :ַלּיֹוְרׁשִ

ָתהּ  ָהְיָתה. ח ֻתּבָ ע ּכְ  ָמֶנה ֶזהלָ  ּוָמְכָרה, זּוז ֵמאֹות ַאְרּבַ
ֶוה ֶוה ׁשָ ׁשָ ִני ְוֵכן, ּבְ ֵ י ְוֵכן, ַלׁשּ ִליׁשִ ְ  ּוָמְכָרה, ַלׁשּ

ֵוה ָלְרִביִעי ֶנה, ְוִדיָנר ָמֶנה ׁשְ ּמָ ל ּבַ ְלַבד ְרִביִעי ׁשֶ  ּבִ
ֵטל ִמְכָרהּ    :ּבָ

 קד סימן
' ו ּובוֹ , שלוחין שאר וכן, וטעו שמכרו דין בית

  ְסִעיִפים:

ית. א ין ּבֵ ּמֹוכְ  ּדִ ָתהּ  ְלַאִלָמָנה ְלַהְגּבֹות ִריםׁשֶ ֻתּבָ , ּכְ
א מֹוְכִרין ֵאין ַהְכָרָזה ֶאּלָ ים ּוַמְכִריִזים. ּבְ ֹלׁשִ  יֹום ׁשְ

ים אוֹ , ְרצּוִפים ִ ׁשּ ִני יֹום ׁשִ י ׁשֵ  ּוַמְכִריִזין. ַוֲחִמיׁשִ
ּבֶֹקר ָעה. ּוָבֶעֶרב ּבַ ְכִריִזין ּוְבׁשָ ּמַ ִמין ׁשֶ ֶדה ְמַסּיְ ָ  ַהׂשּ

ְמָצֶריהָ  ה ּומֹוִדיִעים ּבִ ּמָ ה ָיָפה ִהיא ּכַ  ִהיא ּוְבַכּמָ
רֹוִצים, ׁשּוָמא ֵדי ְלָמְכָרהּ  ְוׁשֶ ה ְלַהְגּבֹות ּכְ ָ  ָלִאׁשּ

ָתהּ  ֻתּבָ   :ּכְ

ית. ב ין ּבֵ ְכרוּ  ּדִ ּמָ ּלֹא ׁשֶ ַהְכָרָזה ׁשֶ ֶוה ָמְכרוּ  ֲאִפּלוּ , ּבְ  ׁשָ
ֶוה ׁשָ ִמי ַנֲעׂשוּ , ּבְ ָעה ּכְ ּטָ ְדַבר ׁשֶ ָנה ּבִ  ְוחֹוְזִרים ִמׁשְ

ַהְכָרָזה ּומֹוְכִרים   :ּבְ

ית. ג ין ּבֵ ִהְכִריזוּ  ּדִ ָראּוי ׁשֶ קוּ  ָיֶפה ּוָבְדקוּ  ּכָ  ְוִדְקּדְ
ּוָמא ׁשּ י ַעל ַאף, ּבַ עוּ  ּפִ ּטָ ֵוה ּוָמְכרוּ  ׁשֶ  ָמֶנה ׁשְ
ָמאַתִים ָמֶנה ָמאַתִים אוֹ  ּבְ ם ִמְכָרם ֲהֵרי, ּבְ  ֲאָבל. ַקּיָ

ְדקוּ  ֹלא ִאם וּ  ּבָ ׁשּ ְתבוּ  ְוֹלא, ָמאּבַ ֶרת ּכָ ּקֶֹרת ִאּגֶ  ּבִ
ִהיא ְקּדּוק ׁשֶ ּוָמא ּדִ  ְוהֹוִתירוֹ  ְוָטעוּ , ְוַהַהְכָרָזה ַהׁשּ
תּות ֲחתוּ  אוֹ  ׁשְ תּות ּפִ ֵטל ִמְכָרם, ׁשְ חֹות. ּבָ תּות ּפָ ְ , ִמׁשּ
ם ִמְכָרם ֵעת ַקְרַקע ָמְכרוּ  ִאם ְוֵכן. ַקּיָ ֵאיָנם ּבְ  ׁשֶ
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תּות ּוִפֲחתוּ , ְוָטעוּ , ָעֶליהָ  ְלַהְכִריז ְצִריִכים  אוֹ  ׁשְ
תּות הֹוִתירוּ  ֵטל ִמְכָרן, ׁשְ י ַעל ַאף, ּבָ ִהְכִריזוּ  ּפִ   :ׁשֶ

 קה סימן
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , כתבתה ומוחלת המוכרת דין

ה ְיכֹוָלה. א ָ ָתהּ  ִלְמּכֹר ִאׁשּ ֻתּבָ ָנהּ  אוֹ  ּכְ , ַלֲאֵחִרים ִלּתְ
ין הּ  ּבֵ ּלָ ין ּכֻ ל ְוַהּלֹוֵקחַ , ִמְקָצָתהּ  ּבֵ  עֹוְמִדים ְוַהְמַקּבֵ

ְמקֹוָמהּ  ִאם, ּבִ ְתַאְלֵמן ׁשֶ ֵרשׁ  אוֹ  ּתִ ְתּגָ חוּ  ּתִ  ֵהם ִיּקְ
ָתהּ  ֻתּבָ מּות ְוִאם, ּכְ י ּתָ ַחּיֵ ַעל ּבְ לּום ָלֶהם ֵאין ַהּבַ . ּכְ

ֶכר, ְלַבֲעָלהּ  ָמְכָרה ְוִאם הֹוָתהּ  ְוָאסּור ֶמֶכר ַהּמֶ  ְלַהׁשְ
א ן ִאם ֶאּלָ ר ַאֶחֶרת ָלהּ  בִיְכתֹּ  ּכֵ ִעּקַ ה ּבְ ֻתּבָ   :ַהּכְ

ָתהּ  ַהּמֹוֶכֶרת. ב ֻתּבָ ַעל ּוֵמת ַלֲאֵחִרים ּכְ יהָ  ַהּבַ ַחּיֶ  ִאם, ּבְ
ָעה ֹקֶדם ֵמָתה ּבְ ׁשְ ּנִ ָתהּ  ַעל ׁשֶ ֻתּבָ  ַלּלֹוֵקחַ  ֵאין ּכְ

ל לּום ְוַלְמַקּבֵ ה. ּכְ ּמֶ ְתַאְלְמָנה, ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ ּנִ ׁשֶ  ּכְ
ַרע ְיכֹוָלה ָהְיָתה ֹלא ִהיאשֶׁ , ּוֵמָתה  ַהְיתֹוִמים ִמן ִלּפָ
א בּוָעה ֶאּלָ ׁשְ ה ִאם ֲאָבל. ּבִ ְרׁשָ  ָלקֹוחֹות, ּוֵמָתה ִנְתּגָ

ִעים ּבָ בּוָעה ִנׁשְ ּלֹא ׁשְ ָקַדְתנוּ  ׁשֶ  ְוַדְוָקא. ְונֹוְטִלים, ּפְ
ָתה ּמֵ ים ִהיא ִאם ֲאָבל, ׁשֶ ַחּיִ ַבע ְצִריָכה ּבַ ָ ּלֹא ִלׁשּ  ׁשֶ
ַבע רֹוָצה ֵאיָנהּ  ְוִאם, הִנְפְרעָ  ָ קֹוחֹות ַיְפִסידוּ  ִלׁשּ . ַהּלָ
ְפְרָעה ָאְמָרה ְוִאם ּנִ ְכָרה ַאַחר ׁשֶ ּמָ ִמּגוֹ , ֶנֱאֶמֶנת, ׁשֶ  ּבְ
ִאם ְפְרָעה ָאְמָרה ִאם ֲאָבל. ִלְמֹחל רֹוָצה ָהְיָתה ׁשֶ ּנִ  ׁשֶ
ֶכר ֹקֶדם   :ֶנֱאֶמֶנת ֵאיָנהּ , ַהּמֶ

ת ִמי. ג ּמֵ יחַ  ׁשֶ  ָהַאְלָמָנה ּוֵמָתה, ְוַאְלָמָנה ִניםבָּ  ְוִהּנִ
ָעה ֹקֶדם ּבְ ׁשְ ּנִ ה ַעל ׁשֶ ֻתּבָ כֹור, ַהּכְ י נֹוֵטל ַהּבְ ַנִים ּפִ   :ׁשְ

ָתהּ  ַהּמֹוֶכֶרת. ד ֻתּבָ ין, ּכְ ין ְלַבֲעָלהּ  ּבֵ  ֹלא, ַלֲאֵחִרים ּבֵ
ָבר ׁשּום ִהְפִסיָדה ָנֵאי ּדָ ָתה ִמּתְ ֻתּבָ  ַהּמֹוֶחֶלת ֲאָבל. ּכְ

ֻתבָּ  ָדה, ְלַבֲעָלהּ  ָתהּ ּכְ ל ִאּבְ ָנֵאי ּכָ ה ּתְ ֻתּבָ   :ּכְ

ָתהּ  ַהּמֹוֶחֶלת. ה ֻתּבָ  ְוֹלא ִקְנָין ֹלא ְצִריָכה ֵאיָנהּ  ּכְ
ְהיוּ  ְוהּוא, ֵעִדים ּיִ ָבִרים ׁשֶ ַעת ּדְ ַהּדַ  ֲעֵליֶהם סֹוֶמֶכת ׁשֶ

ְבֵרי ִיְהיוּ  ְוֹלא חֹוק ּדִ ְבֵרי אוֹ  ְוִהּתּול ׂשְ יָמה ּדִ א, ּתֵ  ֶאּלָ
  :ְנכֹוָנה ַדַעתבְּ 

ָטר ַהּמֹוֵכר. ו . ָמחּול, לוֹ  ּוְמָחלוֹ  ְוָחַזר, ַלֲחֵברוֹ  חֹוב ׁשְ
ָתהּ  ָמְכָרה, ְלִפיָכךְ . מֹוֵחל יֹוֵרשׁ  ַוֲאִפּלוּ  ֻתּבָ  ּוֵמת ּכְ
ַעל ךְ  ְוַאַחר ַהּבַ ָנהּ , ֵמָתה ּכָ ֶכר ִלְמֹחל ָיכֹול ּבְ  ְוַהּמֶ
ֵטל א רַאחֵ  יֹוֵרשׁ  ָלהּ  ֵאין ַוֲאִפּלוּ . ּבָ ן ֶזה ֶאּלָ  ַהּבֵ

ְרעֹון ְוִנְמָצא ה ּפִ ֻתּבָ  ְלַעְצמוֹ  ִלְמֹחל ָיכֹול, ָעָליו ַהּכְ
ֵדי ל ּכְ ח ְלַבּטֵ ּקָ ה ְויֹוֵרשׁ , ַהּמִ ֻתּבָ   :ַהּכְ

ַכר ִמי. ז ּמָ י ׁשֶ ַחּיֵ ת ָאִביו ּבְ ֻתּבַ ִאם ִאּמוֹ  ּכְ  ָאִביו ָימּות ׁשֶ
ךְ  ְוַאַחר מּות ּכָ ָתהּ  תאֶ  הּוא ְוִייַרשׁ  ִאּמוֹ  ּתָ ֻתּבָ ְהֶיה ּכְ ּיִ  ׁשֶ

ְמקֹומוֹ  עֹוֵמד ַהּלֹוֵקחַ  ִאם ְוִהְתָנה, ִלְגּבֹוָתהּ  ּבִ ַעְרֵער ׁשֶ  ּתְ
ֶכר ַעל ִאּמוֹ  ּלֹא ַהּמֶ ֶקּנוּ  ׁשֶ  ְוֹלא ּוֵמָתה, ֵמִעְרעּור ְיַסּלְ

ְמקֹום ֲאִני: לֹוַמר ָיכֹול ֵאינוֹ , ִעְרֲעָרהּ  י ּבִ  ּוְכמוֹ  ִאּמִ
ִהיא ח ַעל ֵערְלַערְ  ְיכֹוָלה ׁשֶ ּקָ ם ַהּמְ  ְמַעְרֵער ֲאִני ּגַ

ֶלּנוּ  ִעְרעּור, ַוֲאַבּטְ ל ׁשֶ ל ַעְצמוֹ  ׁשֶ אי ָעָליו ִקּבֵ   :ַוּדַ

 קו סימן
 כל קרקע לאשתו וכתב לבניו נכסיו כל הכותב

  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , שהוא

ל ַהּכֹוֵתב. א ין, ְלָבָניו ְנָכָסיו ּכָ ין ְזָכִרים ּבֵ , ְנֵקבֹות ּבֵ
ִריא יןבֵּ  ין ּבָ ִכיב ּבֵ ּתוֹ  ְוָכַתב, ְמַרע ׁשְ ֶהם ְלִאׁשְ  ִעּמָ

ל ַקְרַקע הּוא ּכָ ֶקל אוֹ  ׁשֶ רֹות אוֹ  ְלֵפרֹוָתיו ּדֶ  ּפֵ
ִרים ְרַקע ֲעַדִין ְצִריִכים ְוֵהם ְמֻחּבָ ה הֹוִאיל, ַלּקַ  ְוָעׂשָ
ף אֹוָתהּ  ּתָ ין ׁשֻ ִנים ּבֵ ְתָקה ַהּבָ ּנֹוַדע ְוׁשָ ׁשֶ  ְוֹלא ָלהּ  ּכְ
ָדה, הִמֲחתָ  ר ִאּבְ ָתהּ  ִעּקַ ֻתּבָ  טֹוֶרֶפת ְוֵאיָנהּ , ְותֹוֶסֶפת ּכְ

ָכִסים לּום ֵאּלוּ  ִמּנְ ָכִסים ֲאָבל. ּכְ בֹואוּ  ִמּנְ ּיָ  ַאַחר לוֹ  ׁשֶ
ךְ  אוּ  ֲאִפּלוּ , ֵמֶהם ּגֹוָבה ּכָ ָכִסים ֵמאֹוָתם ְלָידוֹ  ּבָ  ּנְ

גֹון, ַעְצָמם ת ּכְ ּמֵ ִנים ֶאָחד ׁשֶ   :ְוָיְרׁשוֹ  ֵמַהּבָ
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 יט
 יט

ַתב .ב ֶהם ָלהּ  ּכָ ְלְטִלים ִעּמָ ְלַבד ִמּטַ ּיֵר אוֹ , ּבִ ִ ׁשּ  ׁשֶ
ל ַקְרַקע ְלַעְצמוֹ  הּוא ּכָ ָתהּ , ׁשֶ ֻתּבָ ֶמת ּכְ  ַמה ּוְלִפי. ַקּיֶ
נוּ  ּקְ ּתִ ֶ אֹוִנים ׁשּ ה ַהּגְ ֻתּבָ ּכְ ית ׁשֶ ְלְטִלין ִנְגּבֵ ּטַ  ֲאִפּלוּ , ֵמַהּמִ

ר ּיֵ ְלְטִלין ׁשִ ל ִמּטַ הּוא ּכָ ָתהּ , ׁשֶ ֻתּבָ ֶמת ּכְ ֲהֵרי, ַקּיֶ  ִהיא ׁשֶ
ה: אֹוֶמֶרת ר ִמּמַ ּיֵ ִ ׁשּ ֶ ֵרד ּוִמּתֹוךְ , ּגֹוָבה ֲאִני ׁשּ ּתֵ  ְלַמה ׁשֶ
ר ּיֵ ִ ׁשּ ֶ ֵרד ׁשּ ָאר ּתֵ   :ְוִתְטֹרף ְנָכִסים ִלׁשְ

 קז סימן
 עליו ויצא, קנתה אם לאשתו נכסיו כל הכותב

  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , חוב שטר

ל ַהּכֹוֵתב. א ּתוֹ  יוְנָכסָ  ּכָ ין, ְלִאׁשְ ִריא ּבֵ ין ּבָ ִכיב ּבֵ  ׁשְ
י ַעל ַאף, ְמַרע נוּ  ּפִ ּקָ דוֹ  ׁשֶ ָאהּ  ֹלא, ִמּיָ א ֲעׂשָ  ֶאּלָ

א יו ַעל ַאּפֹוְטרֹוּפָ ין, יֹוְרׁשָ ָהיוּ  ּבֵ יו ׁשֶ ָניו יֹוְרׁשָ ה ּבָ ּנָ  ִמּמֶ
ה אוֹ  ָ ָאר אוֹ  ֶאָחיו אוֹ  ַאֶחֶרת ֵמִאׁשּ ין ׁשְ  ְוִאם. יֹוְרׁשִ

ר ּיֵ ל ׁשִ הּוא ּכָ ין, ׁשֶ ין ַקְרַקע ּבֵ ְלְטִלין ּבֵ ל ָקְנָתה, ִמּטַ  ּכָ
ַתב ַמה ּכָ ֶ   :ָלהּ  ׁשּ

ה. ב ּמֶ ְנׂשּוָאה, ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ ַתב ִאם ֲאָבל. ּבִ  ּכָ
ל ּתוֹ  ְנָכָסיו ּכָ ה אוֹ , ֲארּוָסה ְלִאׁשְ י ַעל ַאף, ִלְגרּוׁשָ  ּפִ

ּלֹא ר ׁשֶ ּיֵ לּום ׁשִ ָנתוֹ , ּכְ ֶמת ַמּתְ   :ַקּיֶ

ל. ג ה ּכָ ָ ְנָתה ִאׁשּ ּקָ ל ׁשֶ ֲעָלהּ  ִנְכֵסי ּכָ ָנה ּבַ ַמּתָ מּוָרה ּבְ , ּגְ
ָדה ָתהּ  ִאּבְ ֻתּבָ ַרע ּכְ ָטר ָיָצא ִאם, ְלִפיָכךְ . ְוִתּקָ  חֹוב ׁשְ
ם ָעָליו ָנה ֻמְקּדָ ל ְוָהְלכוּ , זוֹ  ְלַמּתָ ָכִסים ּכָ ְפִריַעת ַהּנְ  ּבִ
ֵאר, ַהחֹוב ָ ׁשּ ֹלא ִהיא ּתִ לּום ּבְ ח אְולֹ  ּכְ ָתהּ  ִתּקַ ְכֻתּבָ  ּבִ

ְדָמה ּקָ ן, ַלחֹוב ׁשֶ ֻאְמּדַ ַעת ׁשֶ ֲהָנָאה הּוא ּדַ ּבַ ָאה ׁשֶ ּבָ  ׁשֶ
מּוָעה ָלהּ  ׁשְ ַתב זוֹ  ּבִ ּכָ ֶ ל ָלהּ  ׁשּ ָדה ְנָכָסיו ּכָ ל ִאּבְ  ּכָ

שׁ  ְזכּות ּיֵ ְנָכָסיו ָלהּ  ׁשֶ ד ּבִ ָתהּ  ִמּצַ ֻתּבָ ין ּכְ  ֵמאֹוָתם ּבֵ
ָהיוּ  ין לוֹ  ׁשֶ ַכרשֶׁ  ֵמאֹוָתם ּבֵ  ֲאָבל. ָלֵכן ֹקֶדם ָנַתן אוֹ  ּמָ
ךְ  ַאַחר ִאם ָכִסים ָזָכה ּכָ ּנְ ָתהּ  ּגֹוָבה, ּבִ ֻתּבָ   :ֵמֶהם ּכְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ד ָהא, ׁשֶ ֹלא ּדְ ָתהּ  ִהְפִסיָדה ּדְ ֻתּבָ  ּכְ
ר ּיֵ ִ ׁשּ ׁשֶ ּכֹוֵתב ַהְינוּ , ּכְ ׁשֶ ָכָסיו ְסכּום ָלהּ  ּכְ  ַוֲאִפּלוּ , ִמּנְ

דֹול אהוּ  ַהְסכּום ִאם גֹון ּגָ ַתב ּכְ ּכָ ֶ  אוֹ  ַמֲחִציָתם ָלהּ  ׁשּ
ֵני ים ׁשְ ִליׁשִ ַתב ִאם ֲאָבל. ׁשְ ל ָלהּ  ּכָ  ּוֵפַרשׁ  ְנָכָסיו ּכָ

ּיּור ִ ר ִאם ֲאִפּלוּ , ַהׁשּ ּיֵ ה ׁשִ ָדה, ַהְרּבֵ ָתהּ  ִאּבְ ֻתּבָ  ּכְ
ָכִסים שׁ  ִמּנְ ּיֵ בֹוד, לוֹ  ׁשֶ ּכָ ה ׁשֶ עֹוׂשֶ ַתב ָלהּ  ׁשֶ ּכָ  ָלהּ  ׁשֶ

ל ִחיָלה ּגֹוֵרם ָסיוְנכָ  ּכָ   :ַהּמְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ה ִאם, ׁשֶ ָבר ֻהְבַרר ׁשֶ ֶהֱעִרים ַהּדָ  ׁשֶ
ן ּוֵ ִמְתּכַ ֵדי ּבְ ָדה ֹלא, ְלַהְפִסיָדהּ  ּכְ ָתהּ  ִאּבְ ֻתּבָ   :ּכְ

י לוֹ  ָהיוּ . ו ּתֵ ים ׁשְ ל ְוָכַתב ָנׁשִ יֶהן ְנָכָסיו ּכָ ּתֵ  ֹלא, ִלׁשְ
יֶהןּושְׁ , ֵמֶהן ַאַחת ׁשּום ָקְנָתה סֹות ּתֵ  ֲאָבל. ַאּפֹוְטרֹוּפְ
ַתב ִאם י ְנָכַסי ֲחִצי" ּכָ ּתִ לֹוִנית ְלִאׁשְ  ְנָכַסי ַוֲחִצי ּפְ

י ּתִ לֹוִנית ְלִאׁשְ ֲהֵרי ָקְנָתה ָהִראׁשֹוָנה, "ּפְ ר ׁשֶ ּיֵ , ׁשִ
ה ִנּיָ ְ   :ָקְנָתה ֹלא ְוַהׁשּ

ַתב. ז ל ּכָ ּתוֹ  ְנָכָסיו ּכָ ּתוֹ , ְוִלְבנוֹ  ְלִאׁשְ  ָתהָקנְ  ִאׁשְ
א, ָקָנה ֹלא ּוְבנוֹ , ַהֲחִצי  ְוֵישׁ . ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס הּוא ֶאּלָ
אֹוֵמר ִמי ֵניֶהם ׁשֶ ְ ׁשּ ִסים ׁשֶ   :ַאּפֹוְטרֹוּפְ

ָתָבם. ח ּתוֹ  ּכְ ּתוֹ , ַהֵחִצי ָקָנה ָהַאֵחר, ּוְלַאֵחר ְלִאׁשְ  ְוִאׁשְ
ָאר ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ָהֵוי ׁשְ שׁ  ֵהיָכא ְוָכל. ַהֵחִצי ּבִ ּיֵ  ׁשֶ
ָטר ִמּתֹוךְ  הֹוִכיחַ לְ  ְ ֹלא ַהׁשּ ן ּדְ ּוֵ סּות ִנְתּכַ  ְלַאּפֹוְטרֹוּפְ

א ָנה ֶאּלָ מּוָרה ְלַמּתָ ָנה ָהְוָיא, ּגְ   :ַמּתָ

י: ָאַמר ִאם. ט ּתִ ְמׁשֹל ִאׁשְ ָכל ּתִ ָכִסים ּבְ  ְלׁשֹון ֵאינוֹ , ַהּנְ
ָנה א ַמּתָ   :ַאּפֹוְטרֹוּפֹוסּות ְלׁשֹון ֶאּלָ

ּטֹל: ָאַמר ִאם. י י ּתִ ּתִ לֹוִנית ּבִ ים ּפְ ִ  ְזהּוִבים ֲחִמׁשּ
י ּוְפלֹוִנית ּתִ ים ּבִ ִ לשׁ  לוֹ  ְוָהיוּ , ְזהּוִבים ֲחִמׁשּ נֹות ׁשָ  ּבָ
ה ָ ךָ : לוֹ  ָאְמרוּ , ַאַחת ְוִאׁשּ ּתְ ֵהא ַמה ְוִאׁשְ , ָעֶליהָ  ּתְ
ָאר: ָאַמר ְ הּ  ַהׁשּ ּלָ ל ׁשֶ י ׁשֶ ּתִ ָנה ָהֵוי, ִאׁשְ מּוָרה ַמּתָ  ּגְ
יָון ֶהֱעמִ  ּכֵ ת ידׁשֶ ַ ֶאָחד ֲאִפּלוּ  ַהּתֹוָרה ְיֻרׁשּ יו ּבְ   :ִמּיֹוְרׁשָ
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 קח סימן
 מן כאחד אשתי תטל: שאמר מרע שכיב דין

  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , הבנים

ִכיב. א ָאַמר ְמַרע ׁשְ ּטֹל ׁשֶ י ּתִ ּתִ ֶאָחד ִאׁשְ ִנים ִמן ּכְ , ַהּבָ
ֶאָחד נֹוֶטֶלת ָניו ּכְ ָתהּ  ַעל ָיֵתר ִמּבָ ֻתּבָ  נֹוְלדוּ  ְוִאם. ּכְ

ִנים לוֹ  ָאה ַאַחר ּבָ ּוָ ָהיוּ  ֵאּלוּ  ִעם ִמְצָטְרִפים, ַהּצַ  ׁשֶ
ַעת ׁשְ ָאה ּבִ ּוָ ם ִעם ֵחֶלק ְונֹוֶטֶלת ַהּצַ ּלָ יַצד. ּכֻ  ָהיוּ , ּכֵ

ה לוֹ  לׁשָ ִנים ׁשְ ַעת ּבָ ׁשְ ָאה ּבִ ּוָ  נֹוְלדוּ  ְזַמן ּוְלַאַחר, ַהּצַ
ַנִים לוֹ  ֶאָחד נֹוֶטֶלת, ׁשְ הּוא הֵמֲחִמשָּׁ  ּכְ תּות ׁשֶ ל ׁשְ  ּכָ

מֹון ֶהן נֹוֶטֶלת ְוֵאיָנהּ , ַהּמָ א ִעּמָ ְנָכִסים ֶאּלָ ָהיוּ  ּבִ  לוֹ  ׁשֶ
ַעת ׁשְ ָאה ּבִ אוּ  ְנָכִסים ֲאָבל, ַהַצּוָ ּבָ  ְזַמן ַאַחר לוֹ  ׁשֶ
ָאה ּוָ ֶהם ָלהּ  ֵאין, ַהּצַ ֵאין, ֵחֶלק ּבָ ָבר ַמְקֶנה ָאָדם ׁשֶ  ּדָ
ּלֹא א ׁשֶ   :ִלְרׁשּותוֹ  ּבָ

ִנים ָהיוּ  ִאם. ב ים ַהּבָ  ֵחֶלק נֹוֶטֶלת, ְוִנְתַמֲעטוּ , ְמֻרּבִ
ֶאָחד ִנים ּכְ ַעת ֵמַהּבָ ׁשְ ּבִ ק ִמי ְוֵישׁ . ִמיָתה ׁשֶ ּפֵ ְסּתַ ּנִ  ׁשֶ
ֶזה   :ּבָ

ל ֵמתוּ  ִאם. ג ִנים ּכָ ה רֹוִאים, ַהּבָ ּמָ ַעת ָהיוּ  ּכַ ׁשְ  ּבִ
ָאה ּוָ ָאר, ֵמֶהם ְלֶאָחד ָהָראּוי ֵחֶלק ְונֹוֶטֶלת, ַהּצַ ְ  ְוַהׁשּ

יו   :ְליֹוְרׁשָ

 קט סימן
 לאשתי זהובים מאתים תנו: שאמר מרע שכיב

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , בכתבה

ִכיב. א ָאַמר ְמַרע ׁשְ נוּ : ׁשֶ י זּוז ָמאַתִים ּתְ ּתִ  ְלִאׁשְ
ָראּוי ן, ָלהּ  ּכָ ָתהּ  ְלַבד נֹוַטְלּתָ ֻתּבָ ּטֹל: ָאַמר ְוִאם. ִמּכְ  ּתִ
כְ  זּוז ָמאַתִים ָתהּ ּבִ ּטֹל ֹלא, ֻתּבָ יֶהן ּתִ ּתֵ א, ׁשְ  ָיָדהּ  ֶאּלָ

ן, יֹוֵתר זּוז ָמאַתִים ִאם. ָהֶעְליֹוָנה ַעל  ְוִאם. נֹוַטְלּתָ
ָתהּ  ֻתּבָ ן, יֹוֵתר ּכְ   :נֹוַטְלּתָ

ָאְמִריָנן ָהא. ב ִכי ּדְ ָתהּ " ָאַמר ּדְ ְכֻתּבָ  ַעל ָיָדהּ  "ּבִ
ּלֹא, ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ק ּבְ ק ִאם ָבלאֲ . ְנָכָסיו ִחּלֵ , ְנָכָסיו ִחּלֵ
ֵאר טוֹ  ִנְתּבָ ּפָ ִסיָמן ִמׁשְ   :ו"ק ּבְ

נוּ : ָאַמר ִאם. ג י ָמֶנה ּתְ ּתִ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ְסָתם, ְלִאׁשְ  ׁשֶ
ָיָדהּ  אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ָהֶעְליֹוָנה ַעל ּדְ ָהֵוי ׁשֶ ָנה ּדְ  ַמּתָ
ָתהּ  ְלַבד ֻתּבָ   :ִמּכְ

ִכיב. ד ה ְמַרע ׁשְ ּוָ ּצִ יִּ  ׁשֶ נוּ ׁשֶ ּתוֹ  ּתְ ָגִדים ְלִאׁשְ  נֹוֶטֶלת, ּבְ
ל ָגֶדיהָ  ּכָ ין ּבְ ל ּבֵ ין ֹחל ׁשֶ ל ּבֵ ת ׁשֶ ּבָ : ָאַמר ְוִאם. ׁשַ
ים" ם, "ַמְלּבּוׁשִ ל ּגַ חֹות ְואּוְנְקִלי ַהַסְרּבָ  ְוסּוָדר ּוִמְטּפָ

ְכָלל ְבָכל, ּבִ ָבר ּדִ ָאָדם ּדָ ף לֹוֵבשׁ  ׁשֶ  ִנְקָרא, ּוִמְתַעּטֵ
  :ַמְלּבּושׁ 

 קי ןסימ
, עמה בעלה שאין פי על אף לאשה שובר שכותבין

  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ 

ה ׁשֹוָבר ּכֹוְתִבין. א ָ י ַעל ַאף ָלִאׁשּ ֵאין ּפִ ְעָלהּ  ׁשֶ  ּבַ
הּ  ֵהא ּוִבְלַבד, ִעּמָ ּיְ יָרהּ  ׁשֶ ַעל. ַמּכִ ַכר ֶאת נֹוֵתן ְוַהּבַ  ׂשְ

  :ַהסֹוֵפר

ם ַעל ׁשֹוָבר ַהּמֹוֵצא. ב ְפְרָעה הָהִאשָּׁ  ׁשֵ ּנִ ָתהּ  ׁשֶ ֻתּבָ , ִמּכְ
ְזַמן ה ּבִ ָ ָהִאׁשּ ָתַנּתוּ  מֹוָדה ׁשֶ ּנְ ַעל ׁשֶ . לוֹ  ַיֲחִזיֶרּנוּ , ַלּבַ
א, מֹוָדה ֵאיָנהּ  ְוִאם י: אֹוֶמֶרת ֶאּלָ ּנִ  ֹלא, ָנַפל ִמּמֶ

ֶנּנוּ  ה ְוֹלא ָלִאישׁ  ֹלא ִיּתְ ָ   :ָלִאׁשּ

 קיא סימן
  יִפים:ְסעִ  ז"י ּובוֹ , דכרין בנין כתבת דין

ָנֵאי. א ה ִמּתְ ֻתּבָ ְהיוּ  ַהּכְ ּיִ ָניו ׁשֶ ָכִרים ּבָ ים ַהּזְ  יֹוְרׁשִ
ת ֻתּבַ ן ּכְ ִהְכִניָסה ּוְנדּוְנָיָתהּ  ִאּמָ תֹוַרת ׁשֶ  ֹצאן ִנְכֵסי ּבְ
ְרֶזל ַאף אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ּבַ ְכָלל ַהּתֹוֶסֶפת ׁשֶ ךְ  ְוַאַחר, ּבִ  ּכָ

ָאר חֹוְלִקים ְ שָׁ  ֲאֵחיֶהם ִעם ַהׁשּ יַצד. ֶוהּבְ א, ּכֵ  ָנׂשָ
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ה ָ ָתהּ , ִאׁשּ ֻתּבָ ן ְוָיְלָדה, ֶאֶלף ּוְנדּוְנָיָתהּ  ּכְ  ּוֵמָתה ּבֵ
יו ַחּיָ ךְ  ְוַאַחר. ּבְ א ּכָ ה ָנׂשָ ָ ָתהּ , ַאֶחֶרת ִאׁשּ ֻתּבָ  ּכְ

ן ְוָיְלָדה ָמאַתִים ּוְנדּוְנָיָתהּ  יו ּוֵמָתה ּבֵ ַחּיָ ךְ  ְוַאַחר. ּבְ  ּכָ
יחַ  הּוא ֵמת יִ  ְוִהּנִ נוֹ . םַאְלּפַ  יֹוֵרשׁ  ָהִראׁשֹוָנה ִמן ּבְ
ת ֶאֶלף ְכֻתּבַ ּבִ ה ִמן ּוְבנוֹ , ִאּמוֹ  ׁשֶ ִנּיָ ְ  ָמאַתִים יֹוֵרשׁ  ַהׁשּ

ת ְכֻתּבַ ּבִ ָאר, ִאּמוֹ  ׁשֶ ְ ים ְוַהׁשּ ֶוה אֹותוֹ  יֹוְרׁשִ ׁשָ  ִנְמָצא. ּבְ
ַיד ן ּבְ ע ֶאֶלף ָהִראׁשֹוָנה ּבֶ ן ּוְבַיד, ֵמאֹות ְוַאְרּבַ  ּבֶ

ה ִנּיָ ְ   :ֵמאֹות שׁ שֵׁ  ַהׁשּ

ה. ב ּמֶ יחַ , ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ ִהּנִ י ַעל יֹוֵתר ׁשֶ ּתֵ  ׁשְ
ֻתּבֹות יָנר ַהּכְ ֵדי יֹוֵתר אוֹ  ֶאָחד ּדִ ַחְלקוּ  ּכְ ּיַ ָאר ׁשֶ ְ  ַהׁשּ

ֶוה ׁשָ יחַ  ֹלא ִאם ֲאָבל. ּבְ יָנר יֹוֵתר ִהּנִ  ַהּכֹל חֹוְלִקים, ּדִ
ֶוה ׁשָ ִאם. ּבְ ֻתבַּ  ֵאּלוּ  ָיְרׁשוּ  ׁשֶ ן תּכְ ֵאר ְוֹלא ִאּמָ ָ יָנר ִיׁשּ  ּדִ
ין אֹותוֹ  ַלֲחֹלק ֶאָחד ים ּבֵ ַנאי ִנְמֵצאתָ , ַהּיֹוְרׁשִ  ֶזה ּתְ

ל ה ֵחֶלק ְמַבּטֵ ָ ין ְיֻרׁשּ ִנים ּבֵ ֶוה ַהּבָ ׁשָ הּוא ּבְ  ִמן ׁשֶ
  :ַהּתֹוָרה

ם ֵאין ִאם. ג י ַעל יֹוֵתר ׁשָ ּתֵ ֻתּבֹות ׁשְ יָנר ַהּכְ  ֲאִפּלוּ , ּדִ
ה ּפֹללִ  ָראּוי ָהָיה ָ ִעְנָין ֲאִביֶהם ֵמֲאִבי ְיֻרׁשּ ָהָיה ּבְ  ׁשֶ
ם יב ָלא, מֹוָתר ׁשָ  ֹקֶדם ֲאִביֶהם ֵמת ֲאִפּלוּ , מֹוָתר ֲחׁשִ

ַחְלקוּ  ּיַ יָון, ׁשֶ ּלֹא ּכֵ ם ָהָיה ׁשֶ יָנר מֹוָתר ׁשָ ַעת ּדִ ׁשְ  ּבִ
  :ִמיָתה

ין ְוהּוא. ד א ְלִמי ַהּדִ ׂשָ ּנָ ים ׁשֶ ין, ַרּבֹות ָנׁשִ זוֹ  ּבֵ  ַאַחר ּבָ
ין זוֹ  ַבת ּבֵ ן ּוֵמתוּ , ַאַחת ּבְ ּלָ יו ּכֻ ַחּיָ ִנים ֵמֶהם ְולוֹ , ּבְ  ּבָ

ם ָהָיה ִאם, ְזָכִרים ֵדי ַעל יֹוֵתר ׁשָ ל ּכְ ֻתּבֹות ּכָ  ַהּכְ
יָנר ל, ּדִ ת יֹוֵרשׁ  ְוֶאָחד ֶאָחד ּכָ ֻתּבַ ָאר, ִאּמוֹ  ּכְ ְ  ְוַהׁשּ

ֶוה חֹוְלִקים ׁשָ   :ּבְ

 ִנְכֵסי ַעל ַמֲעִלים ָאנוּ  ֲהֵרי :ַהְיתֹוִמים ָאְמרוּ  ִאם. ה
יָנר יֹוֵתר ָאִבינוּ  ֵדי, ּדִ לוּ  ּכְ ּטְ ּיִ ת ׁשֶ ֻתּבַ ן ּכְ  ֵאין, ִאּמָ

א, ָלֶהם ׁשֹוְמִעין ִמין ֶאּלָ ָכִסים ֶאת ׁשָ ֵבית ַהּנְ ין ּבְ  ּדִ
ה ּמָ ִוים ָהיוּ  ּכַ ַעת ׁשָ ׁשְ י ַעל ַאף. ֲאִביֶהם ִמיַתת ּבִ  ּפִ

ְתַרּבוּ  ּנִ  ֹקֶדם ֲאִביֶהם ִמיַתת ַאַחר ִנְתַמֲעטוּ  אוֹ  ׁשֶ
ָיבֹואוּ  ִמין ֵאין, ַלֲחֹלק ׁשֶ א אֹוָתם ׁשָ ַעת ֶאּלָ ׁשְ  ִמיַתת ּכִ
  :ֲאִביֶהם

ם ָהָיה. ו ֵדי ַעל יֹוֵתר ׁשָ ל ּכְ ֻתּבֹות ּכָ יָנר ַהּכְ  אוֹ  ּדִ
י ַעל ַאף, יֹוֵתר שׁ  ּפִ ּיֵ ָטר ָעָליו ׁשֶ ֶנֶגד חֹוב ׁשְ  ּכְ

אאֶ  ְמַמֵעט ֵאינוֹ , ַהּיֹוֵתר ל ּלָ  יֹוֵרשׁ  ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ
ת ֻתּבַ   :ִאּמוֹ  ּכְ

ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ז ַעל ֵמַהּמֹוָתר יֹוֵתר ַהחֹוב ׁשֶ  ׁשֶ
י ּתֵ ֻתּבֹות ׁשְ ַעל ִיְפְרעוּ , ּכְ ָאר חֹוב ַלּבַ ְ ִפי ַיַחְלקוּ  ְוַהׁשּ  ּכְ
י ּתֵ ֻתּבֹות ׁשְ   :ַהּכְ

ָהָיה ִמי. ח י ָנׂשּוי ׁשֶ ּתֵ ים ׁשְ  ֵמֶהם ַאַחת ֵמָתהוּ  ָנׁשִ
יו ַחּיָ ִנים ְולוֹ , מֹותוֹ  ַאַחר ְוַאַחת ּבְ יֶהן ּבָ ּתֵ ְ  ַעל ַאף, ִמׁשּ

י ּלֹא ּפִ יחַ  ׁשֶ י ַעל יֹוֵתר ִהּנִ ּתֵ ֻתּבֹות ׁשְ ָעה ִאם, ַהּכְ ּבְ  ִנׁשְ
ה ִנּיָ ְ בּוַעת ַהׁשּ מּות ֹקֶדם ַאְלָמָנה ׁשְ ּתָ ֶניהָ , ׁשֶ  קֹוְדִמים ּבָ
ת ַ ָתהּ  ִליֻרׁשּ ֻתּבָ ֵנימִ , ּכְ ֵאיָנם ּפְ ים ׁשֶ ת יֹוְרׁשִ ֻתּבַ ם ּכְ  ִאּמָ
ְתַנאי א, ֶזה ּבִ ה ֶאּלָ ָ ל ְיֻרׁשּ ךְ  ְוַאַחר, ּתֹוָרה ׁשֶ ים ּכָ  יֹוְרׁשִ

ֵני ת ָהִראׁשֹוָנה ּבְ ֻתּבַ ם ּכְ ְתַנאי ִאּמָ ַאר ְוִאם. ֶזה ּבִ  ִנׁשְ
ם לּום ׁשָ ֶוה אֹותוֹ  חֹוְלִקין, ּכְ ׁשָ  ֹקֶדם ֵמָתה ְוִאם. ּבְ

ַבע ָ ׁשּ ּתִ ֵני, ׁשֶ ים ָהִראׁשֹוָנה ּבְ ת יֹוְרׁשִ ֻתּבַ ם ּכְ ְלַבד ִאּמָ , ּבִ
ָאר ְ ֶוה חֹוְלִקין ְוַהׁשּ ׁשָ ן ְוָכל. ּבְ ּכֵ יֶהן ֵמתוּ  ִאם ׁשֶ ּתֵ  ׁשְ
ֵני, מֹותוֹ  ַאַחר ּבְ ל ׁשֶ ת נֹוְטִלים ַאַחת ּכָ ֻתּבַ ם ּכְ  ִאּמָ
ם ֵאין ֲאִפּלוּ  ֲהֵרי, מֹוָתר ׁשָ ִאים ׁשֶ תֹוַרת ּבָ  ְוֵכן. חֹוב ּבְ
ַרשׁ  ִאם יו ַאַחת ּוֵמָתה, ַאַחת ּגֵ ַחּיָ ךְ  ְוַאַחר, ּבְ  ֵמת ּכָ

יחַ  ִנים ְוִהּנִ יֶהן ּבָ ּתֵ ְ ֵני, ִמׁשּ ָתה ּבְ ת נֹוְטִלין ַהּמֵ ֻתּבַ ִנין ּכְ  ּבְ
ְכִרין ם ֵאין ֲאִפּלוּ  ּדִ יָנר מֹוָתר ׁשָ ת, ּדִ ְכֻתּבַ ה ּדִ רּוׁשָ  ַהּגְ
הּוא ית חֹוב ׁשֶ הּ  מֹוָתר ַנֲעׂשֵ ֵני ְלִפיָכךְ . ַלֲחֶבְרּתָ  ּבְ

ה רּוׁשָ ה נֹוְטִלים ַהּגְ ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר, ּתְ ֵני ּכָ ָתה ּבְ   :ַהּמֵ

יו ַאַחת ֵמָתה. ט ַחּיָ ָעה, מֹותוֹ  ְלַאַחר ְוַאַחת ּבְ ּבְ  ַעל ְוִנׁשְ
ָתהּ  ֻתּבָ ָתה אֹוָתהּ  ּכְ ּמֵ ם ְוֵאין, מֹותוֹ  ַאַחר ׁשֶ  ְנָכִסים ׁשָ
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א ֵדי ֶאּלָ ת ּכְ ֻתּבַ אן ֵאין ,ָהִראׁשֹוָנה ּכְ ת ּכָ ֻתּבַ ִנין ּכְ  ּבְ
ְכִרין ה ַעל מֹוָתר ֵישׁ  ִאם ֲאָבל. ּדִ ֻתּבָ  ָהִראׁשֹוָנה ּכְ
יָנר ֲאִפּלוּ  ה ִיְפְרעוּ , ּדִ ִנּיָ ְ ת ַלׁשּ ֻתּבַ ם ּכְ  ְוַהּמֹוָתר ִאּמָ
חוּ  ֵני ִיּקְ תֹוַרת ָהִראׁשֹוָנה ּבְ ת ּבְ ֻתּבַ ִנין ּכְ ְכִרין ּבְ   :ּדִ

יו ַאַחת ֵמָתה. י ַחּיָ ה ּבְ ִנּיָ ְ ֶמת ְוַהׁשּ יָנם, ַקּיֶ ִדין ּדִ  ֵמָתה ּכְ
יו ַחּיָ   :מֹותוֹ  ְלַאַחר ְוַאַחת ּבְ

י ָנׂשּוי ָהָיה. יא ּתֵ ים ׁשְ ִנים לוֹ  ְוָהיוּ , ָנׁשִ , ָוֵמת ֵמֶהן ּבָ
ךְ  ְוַאַחר ים ֵמתוּ  ּכָ ׁשִ עוּ  ִאם, ַהּנָ ּבְ ךְ  ְוַאַחר ִנׁשְ , ֵמתוּ  ּכָ
ל ֻתבַּ  יֹוֵרשׁ  ְוֶאָחד ֶאָחד ּכָ ה ִאּמוֹ  תּכְ ָ יֻרׁשּ ל ּבִ  ּתֹוָרה ׁשֶ
ְתַנאי ְוֹלא יִחין ֵאין, ְלִפיָכךְ . ֶזה ּבִ ּגִ ם ֵישׁ  ִאם ַמׁשְ  ׁשָ

ם ֵאין אוֹ  מֹוָתר י. ׁשָ  קֹוְדִמים ָהִראׁשֹוָנה ְויֹוְרׁשֵ
י ה ְליֹוְרׁשֵ ִנּיָ ְ עוּ  ֹלא ְוִאם. ַהׁשּ ּבְ ל חֹוְלִקין, ִנׁשְ ִנים ּכָ  ַהּבָ
ֶוה ׁשָ ם ְוֵאין ּבְ תיְ  ׁשָ ַ ה ֻרׁשּ ֻתּבָ ֵאין ְלִפי, ּכְ  ָלַאְלָמָנה ׁשֶ
ה ֻתּבָ ַבע ַעד ּכְ ָ ׁשּ ּתִ   :ׁשֶ

ָעה ַאַחת. יב ּבְ ָעה ֹלא ְוַאַחת ִנׁשְ ּבְ ָעה זוֹ , ִנׁשְ ּבְ ׁשְ ּנִ  ׁשֶ
ֶניהָ  ים ּבָ ָתהּ  יֹוְרׁשִ ֻתּבָ ה ּכְ ִחּלָ ָאר, ּתְ ְ  אֹותוֹ  חֹוְלִקין ְוַהׁשּ
ֶוה ׁשָ   :ּבְ

ל. יג תֻ  ַהּיֹוֵרשׁ  ּכָ תּכְ ָתה ִאּמוֹ  ּבַ ּמֵ י ׁשֶ ַחּיֵ  ֵאינוֹ , ָאִביו ּבְ
ָכִסים טֹוֵרף ִדים ִמּנְ ְעּבָ א ְמׁשֻ ֵני ֶאּלָ ָכל, חֹוִרין ִמּבְ  ּכְ

ין   :ַהּיֹוְרׁשִ

ְוָקא אֹוְמִרים ֵישׁ . יד ְמַקְרְקֵעי ּדַ שׁ , ּבִ ּיֵ ם ׁשֶ  ַקְרַקע ׁשָ
ֵדי י ּכְ ּתֵ ֻתּבֹות ׁשְ ת ְנִהיָגא, ַהּכְ ֻתּבַ ִנין ּכְ  ֲאָבל. ְכִריןדִּ  ּבְ
ם ֵאין ִאם א ׁשָ ְלְטֵלי ֶאּלָ  ֵאין ֲאִפּלוּ , ּוִמיהוּ . ֹלא, ִמּטַ

א ַהּמֹוָתר ְלְטֵלי ֶאּלָ יר, ִמּטַ ּפִ ֵמי ׁשַ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּדָ , ׁשֶ
ָנא ָהִאּדָ ָכְתִביָנן ּדְ ְכֻתּבֹות ּדְ יָלן ּבִ ְלְטֵלי ּדִ ב ִמּטַ  ַאּגַ
ם, ְמַקְרְקֵעי ֻתּבֹות ּגַ ִנין ּכְ ית ְכִריןדִּ  ּבְ  ִנְגּבֵ

ְלְטִלים ּטַ ְתַנאי, ִמּמִ ה ּדִ ֻתּבָ ה ּכְ ְכֻתּבָ   :ּכִ

ָתהּ  ַהּמֹוֶכֶרת. טו ֻתּבָ ין, ּכְ ין ְלַבֲעָלהּ  ּבֵ  ֹלא, ַלֲאֵחִרים ּבֵ
ת ִהְפִסיָדה ֻתּבַ ִנין ּכְ ְכִרין ּבְ ָתהּ  ָמֲחָלה ִאם ֲאָבל. ּדִ ֻתּבָ  ּכְ

ֶניהָ  ִהְפִסידוּ , ְלַבֲעָלהּ  ת ּבָ ֻתּבַ ְכִרין ִניןבְּ  ּכְ , ְלִפיָכךְ . ּדִ
ִנים ֵאין ין ַהּבָ ת יֹוְרׁשִ ֻתּבַ ִנין ּכְ ְכִרין ּבְ ְהֶיה ַעד ּדִ ּיִ  ׁשֶ

ַטר ה ׁשְ ֻתּבָ ַחת יֹוֵצא ַהּכְ ם ֵאין ִאם ֲאָבל, ָיָדם ִמּתַ  ׁשָ
ַטר ה ׁשְ ֻתּבָ לּום ָלֶהם ֵאין ּכְ א, ּכְ ּמָ ם ָמֲחָלה ׁשֶ  ְוִאם. ִאּמָ
ם ֵאין ְרּכָ תֻ  ִלְכּתֹב ּדַ הּכְ   :ָלֶהם ֵישׁ , ּבָ

ה ִמי. טז ּוָ ּצִ ַעת ׁשֶ ׁשְ ּלֹא ִמיָתה ּבִ ָניו ִייְרׁשוּ  ׁשֶ ת ּבָ ֻתּבַ  ּכְ
ִנין ְכִרין ּבְ   :לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ּדִ

ל ָנַתן. יז ַנת ַלֲאֵחִרים ְנָכָסיו ּכָ ַמּתְ ִכיב ּבְ , ְמַרע ׁשְ
ַנת הֹוִאיל ִכיב ּוַמּתְ א קֹוָנה ֵאיָנהּ  ְמַרע ׁשְ  ַחרְלאַ  ֶאּלָ
ָנה ֲהֵרי, ִמיָתה ּתָ ָנִאים ְוִחּיּוב ַהּמַ ִאים ַהּתְ ֶאָחד ּבָ , ּכְ
ֶניהָ  ְלִפיָכךְ  ים ּבָ ת יֹוְרׁשִ ֻתּבַ ם ּכְ ָתה ִאּמָ ּמֵ י ׁשֶ ַחּיֵ  ּבְ
ֲעָלהּ  ַנת ְנָתָנם ְוִאם. ּבַ ַמּתְ ִריא ּבְ  ּוְלַאַחר ֵמַהּיֹום ּבָ
יָנן, ִמיָתה ִדין ּדִ נֹות ּכְ ִריא ַמּתְ   :הזֶ  ְלִעְנָין ּבָ

 וכל, כמה ועד נזונות ממה, הבנות מזונות קיב סימן
 סעיפים ח"י ובו, דיניהם

ָנֵאי. א ה ִמּתְ ֻתּבָ ְהֶייָנה ּכְ ּתִ נֹות ׁשֶ ְכֵסי ִנּזֹונֹות ַהּבָ  ִמּנִ
ְתָאְרסוּ  ַעד, מֹותוֹ  ַאַחר ֲאִביֶהם ּיִ רוּ  ַעד אוֹ  ׁשֶ ְבּגְ ּיִ   :ׁשֶ

ת. ב ּזֹוֵנית ּבַ ְכֵסי ַהּנִ ה, מֹותוֹ  ְלַאַחר יהָ ָאבִ  ִמּנִ  ַמֲעׂשֵ
  :ְלַעְצָמהּ  ּוְמִציָאָתהּ  ָיֶדיהָ 

עֹוָדהּ  ִנְתָאְרָסה. ג ה ּבְ ָדה, ְקַטּנָ  ָהַאִחין ִמן ְמזֹונֹות ִאּבְ
ב ְוָהָארּוס ְמזֹונֹוֶתיהָ  ַחּיָ   :ּבִ

את. ד ֵ ת ִנׂשּ ה אוֹ  ֵמֲאָנה אוֹ , ַהּבַ ְרׁשָ  אוֹ  ִנְתּגָ
 ְוָחְזָרה הֹוִאיל, ָיָבם ׁשֹוֶמֶרת ִהיא ֲאִפּלוּ , ִנְתַאְלְמָנה

ְגָרה ֹלא ַוֲעַדִין ָאִביהָ  ְלֵבית ְכֵסי ִנּזֹוֵנית זוֹ  ֲהֵרי, ּבָ  ִמּנִ
ר ַעד ָאִביהָ  ְבּגַ ּתִ ְתָאֵרס ַעד אוֹ  ׁשֶ ּתִ   :ׁשֶ

ם. ה ת ִיּבֵ ת לוֹ  ְוָיְלָדה ָאִחיו ֵאׁשֶ  ָהָיה ֹלא ִאם, ּבַ
ת, ְנָכִסים ְלָאִחיו  ִאם ֲאָבל. ָאִביהָ  ְכֵסיִמנִּ  ִנּזֹוֶנת ַהּבַ

ת ְוֵכן, ְנָכִסים ְלָאִחיו ָהיוּ  ה ּבַ ִנּיָ ת ְוֵכן ׁשְ  ֲאנּוָסתוֹ  ּבַ
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ָאהּ  ַאַחר לוֹ  נֹוְלדוּ  ֲאִפּלוּ  ׂשָ ּנְ ת ְוֵכן, ׁשֶ  ֲארּוָסתוֹ  ּבַ
ּנֹוְלָדה עֹוָדהּ  לוֹ  ׁשֶ ךְ  ְוַאַחר ֲארּוָסה ּבְ ָאהּ  ּכָ  ֵאין, ְנׂשָ

יו ֲאָבל, ִביֶהןאֲ  ִמיַתת ַאַחר ְמזֹונֹות ָלֶהן ַחּיָ  הּוא ּבְ
ב ְמזֹונֹוָתן ַחּיָ ִדין ּבִ ָאר ּכְ ִנים ׁשְ נֹות ַהּבָ י ְוַהּבָ ַחּיֵ  ּבְ

  :ֲאִביֶהן

ת ּפֹוְסִקין. ו ְכֵסי ּוָמדֹור ּוְכסּות ְמזֹונֹות ַלּבַ , ָאִביהָ  ִמּנִ
ֶדֶרךְ  ּפֹוְסִקין ּכְ נֹות ִלְמזֹון ּומֹוְכִרין. ְלַאְלָמָנה ׁשֶ  ַהּבָ
ֹלא ָתןּוְכסוּ  ֶדֶרךְ , ַהְכָרָזה ּבְ ּמֹוְכִרין ּכְ  ָהַאְלָמָנה ִלְמזֹון ׁשֶ

א. ּוְכסּוָתהּ  ה ֶאּלָ ָ ָהִאׁשּ בֹוָדהּ  ְלִפי ָלהּ  ּפֹוְסִקין ׁשֶ  ּכְ
ֲעָלהּ  ּוְכבֹוד ת, ּבַ ָבר ָלהּ  ּפֹוְסִקין ְוַלּבַ יק ּדָ ְסּפִ  ָלהּ  ַהּמַ
ְלַבד נֹות ְוֵאין. ּבִ עֹות ַהּבָ ּבָ   :ִנׁשְ

ה וַעְכשָׁ . ז ֻתּבָ ּכְ ית ׁשֶ ְלְטִלין ֲאִפּלוּ  ִנְגּבֵ ּטַ ם, ִמּמִ  ּגַ
נֹות א ִנּזֹונֹות ְוֵאיָנם. ֵמֶהם ִנּזֹונֹות ַהּבָ ֵני ֶאּלָ , ָחֵרי ִמּבְ
ֵדי ֹלא ֲאָבל ְעּבְ ׁשַ גֹון, ִמּמְ  ָנַתן אוֹ  ָהָאב ָמַכר ִאם ּכְ
ַנת ָהָאב ַמּתְ ִריא ּבְ ִנים ִאם אוֹ  ּבָ  ִמיַתת ַאַחר ַהּבָ
נוּ  אוֹ  ָמְכרוּ  םֲאִביהֶ  ּכְ   :ֵמֶהן ִנּזֹונֹות ֵאיָנן, ָנְתנוּ  אוֹ  ִמׁשְ

נֹות ֵאין. ח ֵדי ִנּזֹונֹות ַהּבָ ְעּבְ ׁשַ ּנוּ  ָקנוּ  ֲאִפּלוּ , ִמּמְ , ִמּמֶ
ַעת ָהיוּ  ַוֲאִפּלוּ  ׁשְ גֹון, ִקְנָין ּבִ הּ  ּכְ ְרׁשָ ּגֵ  ָלהּ  ְוָהיוּ  ׁשֶ
נֹות ּנוּ  ּבָ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּנוּ ִממֶּ  ְוָקנוּ  ְוֶהֱחִזיָרהּ  ִמּמֶ , ׁשֶ
ָהֵני י ּדְ נוּ  ִמּלֵ ּקָ ׁשֶ ּנוּ  ּכְ ַעת ִמּמֶ ׁשְ ּוִאין ּבִ ְכַלל ִנׂשּ  ַמה ּבִ
נוּ  ּקָ ֶ ּנוּ  ׁשּ ְתָנֵאי ִמּמֶ ה ּבִ ֻתּבָ ּנוּ  ָקנוּ  ִאם ֲאָבל, ּכְ  ִמּמֶ
ּוִאין ְלַאַחר נֹות ְמזֹון ַעל ִנׂשּ  ַאף ִנּזֹונֹות, ַהּבָ

ֵדי ְעּבְ ׁשַ   :ִמּמְ

ַסק ִאם. ט ה ִעם ּפָ ָ ְרְנסוּ  ָהִאׁשּ ְתּפַ ּיִ נֹות ׁשֶ  ַאַחר ַאף ַהּבָ
רוּ  ְבּגְ ּיִ ֵדי ִנּזֹונֹות, ׁשֶ ְעּבְ ׁשַ   :ִמּמְ

ה ִמי. י ּוָ ּצִ ַעת ׁשֶ ׁשְ נֹוַתי ִיּזֹונוּ  ַאל: ִמיָתתוֹ  ּבִ ָכַסי ּבְ , ִמּנְ
ַעת ְוִאם. לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין ׁשְ ּוִאין ּבִ ּלֹא ִהְתָנה ִנׁשּ  ׁשֶ

ָכָסיו ִיּזֹונוּ  ְכַלל ָהֵוי, ִמּנְ ַנאי ּבִ ָממֹון ּתְ ּבְ ם, ׁשֶ   :ְוַקּיָ

ת ִמי. יא ּמֵ יחַ  ׁשֶ ִנים ְוִהּנִ ִנים ִייְרׁשוּ , ּוָבנֹות ּבָ ל ַהּבָ  ּכָ
ָכִסים רוּ  ַעד ַאְחיֹוֵתיֶהם ָזִנים ְוֵהם ַהּנְ ְבּגְ ּיִ  ַעד אוֹ  ׁשֶ

ְתָאְרסוּ  ּיִ ה :ׁשֶ ּמֶ ִהנִּ , ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ ׁשֶ  ְנָכִסים יחַ ּכְ
ר ֶאְפׁשָ ּזֹונוּ  ׁשֶ ּיִ ִנים ֵמֶהם ׁשֶ נֹות ַהּבָ ֶאָחד ְוַהּבָ  ַעד ּכְ
רוּ  ְבּגְ ּיִ נֹות ׁשֶ ְקָרִאים ֵהם ְוֵאּלוּ , ַהּבָ ים ְנָכִסים ַהּנִ . ְמֻרּבִ

ָכִסים ֵאין ִאם ֲאָבל ּנְ יחַ  ּבַ ִהּנִ א ׁשֶ חֹות ֶאּלָ ה ּפָ , ִמּזֶ
נֹות ְמזֹונֹות ֵמֶהם מֹוִציִאים רוּ  ַעד ַלּבָ ְבּגְ ּיִ  ְונֹוְתִנים, ׁשֶ
ָאר ְ ִנים ַהׁשּ ם ֵאין ְוִאם. ַלּבָ א ׁשָ ֵדי ֶאּלָ נֹות ְמזֹון ּכְ  ַהּבָ
ְלַבד רוּ  ַעד ֵמֶהם ִנּזֹוִנים, ּבִ ְבּגְ ּיִ ְתָאְרסוּ  ַעד אוֹ  ׁשֶ ּיִ , ׁשֶ

ִנים ֲאלוּ  ְוַהּבָ ָתִחים ַעל ִיׁשְ   :ַהּפְ

ה. יב ּמֶ יחַ , ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ ִהּנִ ׁשֶ  ִאם ֲאָבל. ַקְרַקע ּכְ
יחַ  ֹלא א ִהּנִ ְלְטִלין ֶאּלָ ָכִסים ִאם, ִמּטַ  ִיּזֹונוּ  מּוָעִטים ַהּנְ
ְכלוּ  ַעד ַיַחד ָוֵאּלוּ  ֵאּלוּ  ּיִ ֵכיָון, ׁשֶ ֵאיָנן ּדְ  ִנּזֹונֹות ׁשֶ
א ַנת ֶאּלָ ַתּקָ אֹוִנים ּבְ י ַהּגְ ְהֶייָנה ּדַ ּתִ ִנים ׁשֶ ּבָ  ְוֹלא ּכַ
ֶפה ּיָ ִניםמֵ  יֹוֵתר ּכָֹחן ׁשֶ יחַ  ְוִאם. ַהּבָ ְלְטִלים ִהּנִ  ִמּטַ

ַקְרְקֵעי, ּוְמַקְרְקֵעי  ְיֵדי ְוַעל מּוָעִטים ֵהם ְוַהּמְ
ְלְטִלים ּטַ ים ִיְהיוּ  ַהּמִ ִנים ִייְרׁשוּ , ְמֻרּבִ   :ַהּבָ

ים ָהיוּ . יג ַעת ְמֻרּבִ ׁשְ ךְ  ַאַחר ְוִנְתַמֲעטוּ  ִמיָתה ּבִ , ּכָ
ָבר ֶהם ָזכוּ  ּכְ ִנים ּבָ ין ָלֶהם שׁ ְויֵ  ַהּבָ ים ּדִ   :ְמֻרּבִ

ַעת מּוָעִטים ָהיוּ . יד ׁשְ ךְ  ַאַחר ְוִנְתַרּבוּ  ִמיָתה ּבִ , ּכָ
ִנים ים ַהּבָ ִדין אֹוָתם יֹוְרׁשִ ים ּכְ  ֹלא ַוֲאִפּלוּ . ְמֻרּבִ
ִנים ָקְדמוּ  ִאם, ִנְתַרּבוּ  , מּוָעִטים ְנָכִסים ּוָמְכרוּ  ַהּבָ
ם ִמְכָרן   :ַקּיָ

ָכסִ  ָהיוּ . טו ים יםַהּנְ  ִחּיּוב אוֹ  חֹוב ָעָליו ְוֵישׁ  ְמֻרּבִ
ת ְמזֹונֹות ּתוֹ  ּבַ ּור ִחּיּוב אוֹ  ִאׁשְ  ְלַפְרָנַסת ְנָכִסים ִעׂשּ

ּתוֹ  ּיֹוִציא, ּבִ ֲארוּ  ֵמֵאּלוּ  ֶאָחד ּוְכׁשֶ ָ  ֵישׁ , מּוָעִטים ִיׁשּ
ין ָלֶהם ים ּדִ ת ֲאָבל. ְמֻרּבִ ֻתּבַ  ְמַמֶעֶטת ָהַאְלָמָנה ּכְ

ה  ֵישׁ , ָהַאְלָמָנה ּוְמזֹונֹות. מּוָעִטים הּ אֹותָ  ְועֹוׂשָ
ַמֲעִטים אֹוְמִרים ּמְ ֵאין אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ׁשֶ   :ְמַמֲעִטין ׁשֶ
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יחַ . טז ה ּוַבת ַאְלָמָנה ִהּנִ ּנָ ה אוֹ  ִמּמֶ ָ  ְוֵאין, ַאֶחֶרת ֵמִאׁשּ
ָכִסים ּנְ ֵדי ּבַ ּזֹונוּ  ּכְ ּיִ יֶהם ׁשֶ ּתֵ ת ִנּזֹוֵנית ָהַאְלָמָנה, ׁשְ  ְוַהּבַ
ַאל ׁשְ ָתִחים ַעל ּתִ מוֹ . חֹוְלִקין ְוֵישׁ . ַהּפְ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ  ׁשֶ
ִסיָמן   :ג"צ ּבְ

ת ְמזֹונֹות. יז ת קֹוֶדֶמת ַהּבַ ִנין ִלְכֻתּבַ ְכִרין ּבְ   :ּדִ

ת ִמי. יח ּמֵ יחַ  ׁשֶ נֹות ְוִהּנִ דֹולֹות ּבָ  ְוֹלא, ּוְקַטּנֹות ּגְ
יחַ  ן ִהּנִ ַטּנֹותהַ  ִיּזֹונוּ : אֹוְמִרים ֵאין, ּבֵ רוּ  ַעד ּקְ ְבּגְ ּיִ  ׁשֶ

ָאר ְוַיַחְלקוּ  ֶוה ְנָכִסים ׁשְ ׁשָ א, ּבְ ן ֶאּלָ ּלָ  חֹוְלקֹות ּכֻ
ֶוה ׁשָ   :ּבְ

 סעיפים' י ובו, נגבים ממה נכסים עשור קיג סימן
ת ִמי. א ּמֵ יחַ  ׁשֶ ת ְוִהּנִ ְעּתוֹ  אֹוְמִדים, ּבַ ה ּדַ ּמָ  ָהָיה ּכַ

ִלּבוֹ  ן ּבְ ִין. ָלהּ  ְונֹוְתִנים דּוְנָיָתאנְ  ְלַפְרָנַסת ָלהּ  ִלּתֵ  ּוִמּנַ
ן יֹוְדִעים ִיְהיוּ  ְעּתוֹ  ֻאְמּדַ ָעיו ֵמֵרָעיו ּדַ אוֹ  ּוְמֻיּדָ ָ  ּוַמׂשּ

נוֹ  יא ִאם ְוֵכן, ּוְכבֹודוֹ  ּוַמּתָ ִ ת ִהׂשּ יו ּבַ ַחּיָ  אֹוְמִדים ּבְ
הּ  ית ָיְדעוּ  ֹלא ְוִאם. ּבָ ין ּבֵ ן ּדִ ְעּתוֹ  ֻאְמּדַ  נֹוְתִנים, ּדַ
ּור ָכָסיוִמנְּ  ָלהּ    :ְנדּוְנָיָתהּ  ְלַפְרָנַסת ִעׂשּ

ּור. ב ָנֵאי ֵאינוֹ  ְנדּוְנָיא ְלַפְרָנַסת ֶזה ִעׂשּ ה ִמּתְ ֻתּבָ . ּכְ
ַנת ְלִפי ֲאִפּלוּ , ְלִפיָכךְ  ּקָ  ָהִראׁשֹוִנים ֲחָכִמים ּתַ

א נֹוֶטֶלת ֵאיָנהּ  ְוָהַאֲחרֹוִנים ְרַקע ֶאּלָ  ָלהּ  ְוֵישׁ . ַהּקַ
וּ  ִלְגּבֹות ִכירּות ֶזה רִעׂשּ ְ ְרַקע ִמׂשּ . ָהָראּוי ּוִמן, ַהּקַ
ן ָהַאִחים ָרצוּ  ְוִאם ֶנֶגד ָמעֹות ָלהּ  ִלּתֵ ּור ּכְ  ִעׂשּ

ְרַקע   :נֹוְתִנים, ַהּקַ

ת. ג ּור ַהּבַ ִעׂשּ ַבַעל ֶזה ּבְ ל חֹוב ּכְ . ִהיא ַאִחין ׁשֶ
ינֹוִנית ִמן אֹותוֹ  נֹוֶטֶלת, ְלִפיָכךְ  ֹלא ַהּבֵ בּוָעה ּבְ . ׁשְ

ֵניֶהם אֹותוֹ  נֹוֶטֶלת, ָהַאִחים ֵמתוּ  םְואִ  ּבּוִרית ִמּבְ  ִמּזִ
בּוָעה ֲהֵרי, ּוִבׁשְ ְכֵסי ִנְפַרַעת ִהיא ׁשֶ ַמן. ְיתֹוִמים ִמּנִ  ּוַבּזְ

ה ל ַהּזֶ ּכָ ֵני ׁשֶ יא ְרִגיִלין ָאָדם ּבְ ִ נֹוֵתיֶהם ְלַהׂשּ  ּבְ
ְלְטִלים ּטַ מוֹ  ָחׁשּוב, ֵמַהּמִ ֵנהּ  ּכְ   :ֻאְמּדָ

יחַ . ד נֹות ִהּנִ ל, ַרּבֹות ּבָ בֹוא ּכָ ּתָ א ׁשֶ ׂשֵ  ָלהּ  נֹוְתִנין ִלּנָ
ּור ָכִסים ִעׂשּ ְלַאֲחֶריהָ , ַהּנְ ּור ְוׁשֶ ָרה ַמה ִעׂשּ ּיְ ִ ׁשּ  ׁשֶ

ְלַאֲחֶריהָ , ָהִראׁשֹוָנה ּור ְוׁשֶ ָרה ַמה ִעׂשּ ּיְ ִ ׁשּ ה ׁשֶ ִנּיָ  ְוִאם. ׁשְ
אוּ  ם ּבָ ּלָ א ּכֻ ׂשֵ ַאַחת ִלּנָ ּור נֹוֶטֶלת ִראׁשֹוָנה, ּכְ , ִעׂשּ

ה ִנּיָ ּור ּוׁשְ ָרה ַמה ִעׂשּ ּיְ ִ ׁשּ  ֵהן ֲאִפּלוּ  ְוֵכן, ִראׁשֹוָנה ׁשֶ
ר ל ְוחֹוְלקֹות ְוחֹוְזרֹות, ֶעׂשֶ ּוִרים ּכָ ֶוה ָהִעׂשּ ׁשָ   :ּבְ

ְכרוּ  ָהַאִחים. ה ּמָ נוּ  אוֹ  ׁשֶ ּכְ ת, ֲאִביֶהם ַקְרַקע ִמׁשְ  ַהּבַ
קֹוחֹות טֹוֶרֶפת ְרָנַסת ֵמַהּלָ בּוָעה, הּ ְנדּוְנָיתָ  ּפַ , ּוִבׁשְ
ֶדֶרךְ  ּטֹוְרִפין ּכְ ֲעֵלי ׁשֶ קֹוחֹות חֹובֹות ּבַ   :ֵמַהּלָ

ת ִמי. ו ּמֵ יחַ  ׁשֶ ת ֵאין, ּוַבת ַאְלָמָנה ְוִהּנִ  נֹוֶטֶלת ַהּבַ
ּור ֵני, ְנָכִסים ִעׂשּ  ֵמָתה ַוֲאִפּלוּ . ָהַאְלָמָנה ְמזֹונֹות ִמּפְ
ת את ַאַחר ַהּבַ ֵ ׂשּ ּנִ ַעל ֵאין, ׁשֶ ְרָנָסה שׁ יֹורֵ  ַהּבַ  ָהְראּוָיה ּפַ

ֵתן ֲהֵרי, ָלהּ  ְלִהּנָ ן ׁשֶ ּלָ ֶחְזַקת ּכֻ ֵהא ָהַאְלָמָנה ּבְ ּתְ  ׁשֶ
  :ֵמֶהן ִנּזֹוֵנית

ה. ז יָאָתהּ  ְיתֹוָמה ְקַטּנָ ִ ִהׂשּ הּ  ׁשֶ הּ  ָאֶחיהָ  אוֹ  ִאּמָ , ְלַדְעּתָ
ים אוֹ  ֵמָאה ָלהּ  ְוָנְתנוּ  ִ  ִהיא ְיכֹוָלה, זּוז ֲחִמׁשּ

י ְגּדִ ּתַ ֶ ָדם ְלהֹוִציא לִמׁשּ ְרָנַסת ִמּיָ  ָהְראּוָיה ְנדּוְנָיא ּפַ
י ַעל ְוַאף. אֹוָתהּ  ָזִנים ָהַאִחים ָהיוּ  ֹלא ַוֲאִפּלוּ . ָלהּ   ּפִ

ּלֹא ַעת ָמֲחָתה ׁשֶ ׁשְ ּוִאין ּבִ ֵני, ִנׂשּ ה ִמּפְ ַטּנָ ַהּקְ  ֵאיָנהּ  ׁשֶ
ת את ְוִאם. ְמָחָאה ּבַ ֵ ת ִנׂשּ ְדָלה ַאַחר ַהּבַ ּגָ ין, ׁשֶ  ּבֵ
ין ָרהַנעֲ  ְבָעה ְוֹלא, ּבֹוֶגֶרת ּבֵ ְרָנָסָתהּ  ּתָ ָדה, ּפַ  ִאּבְ

ְרָנָסָתהּ  א, ּפַ ן ִאם ֶאּלָ  ַאַחר אֹוָתהּ  ָזִנין ָהַאִחים ָהיוּ  ּכֵ
ּוֶאיהָ  ֵעת ָמֲחָתה ְוִאם. ִנׂשּ ּוֶאיהָ  ּבְ  מֹוִציָאה זוֹ  ֲהֵרי, ִנׂשּ
ל ָלהּ  ָהָראּוי ְרֶצה ְזַמן ּכָ ּתִ ְגָרה ְוִאם. ׁשֶ ֵבית הּ ְועֹודָ  ּבָ  ּבְ
ין, ָאִביהָ  ְגָרה ּבֵ ּבָ ין מֹותוֹ  ַאַחר ׁשֶ יָחהּ  ּבֵ ִהּנִ , ּבֹוֶגֶרת ׁשֶ
ְסקוּ  ִאם ֵתת ָהַאִחים ּפָ ֲהֵרי, ְמזֹונֹוֶתיהָ  ָלהּ  ִמּלָ  ֵאין ׁשֶ
ְתָקה, ְמזֹונֹות ָלהּ  ְבָעה ְוֹלא ְוׁשָ ְרָנַסת ּתָ , ְנדּוְנָיָתהּ  ּפַ

ָדה ָדה ֹלא, ָמֲחָתה ְוִאם. ִאּבְ ְסקוּ  ֹלא ִאםוְ . ִאּבְ  ּפָ
זּוָנהּ  ָהַאִחים ֶגר אֹוָתהּ  ְוָזנוּ , ִמּלְ ּבֶ י ַעל ַאף, ּבַ ּלֹא ּפִ  ׁשֶ
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ָדה ֹלא ָמֲחָתה ְרָנַסת ִאּבְ ל ְנדּוְנָיָתהּ  ּפַ ֵהם ְזַמן ּכָ  ָזִנין ׁשֶ
שׁ , אֹוָתהּ  ּיֵ ֵני ִלְטֹען ָלהּ  ׁשֶ ֵהם ִמּפְ  ַאף אֹוָתהּ  ָזִנים ׁשֶ
י ַעל ֵאיָנם ּפִ ִבים ׁשֶ את ֹלא ֲעַדִין ִהיאוְ  ַחּיָ ֵ ֵני, ִנׂשּ  ִמּפְ
ְבָעה ֹלא ֶזה ְרָנָסָתהּ  ּתָ   :ּפַ

ת ִמי. ח ּמֵ יחַ  ׁשֶ י ְוִהּנִ ּתֵ נֹות ׁשְ  ִראׁשֹוָנה ְוָקְדָמה, ּוֵבן ּבָ
ּור ְוָנְטָלה יָקה ְוֹלא, ְנָכִסים ִעׂשּ ה ִהְסּפִ ִנּיָ ְ  ִלְגּבֹות ַהׁשּ

ת ַעד ּמֵ ן ׁשֶ ל ְוָנְפלוּ  ַהּבֵ ָכִסי ּכָ יֶהן םַהּנְ ּתֵ  ֵאין, ִלׁשְ
ה ִנּיָ ְ ּור נֹוֶטֶלת ַהׁשּ א, ִעׂשּ ֶוה חֹוְלקֹות ֶאּלָ ׁשָ  ְוָזְכָתה ּבְ

ּור ָהִראׁשֹוָנה ִעׂשּ הּ  ּבָ ּלָ   :ׁשֶ

נוּ  ֹלא. ט ּקְ ְרָנַסת ּתִ ת ְנדּוְנָיא ּפַ א ַלּבַ ְמקֹום ֶאּלָ ן ּבִ , ּבֵ
יחַ  ֹלא ִאם ֲאָבל א ִהּנִ נֹות ֶאּלָ ֶוהבְּ  ַהּכֹל ַיַחְלקוּ , ּבָ . ׁשָ

אוּ  ַוֲאִפּלוּ  ְ דֹולֹות ִנׂשּ י ַהּגְ ַחּיֵ  ְואֹוְמרֹות, ֲאִביֶהם ּבְ
ַטּנֹות ם: ַהּקְ א ָאנוּ  ּגַ ָ מֹון ִנׂשּ ה ֹקֶדם ֵמַהּמָ  ֵאין, ֲחֻלּקָ
אוּ  ִאם ֲאָבל. ָלֶהן ׁשֹוְמִעין ְ דֹולֹות ִנׂשּ  ִמיַתת ַאַחר ַהּגְ
אוּ , ֵמָהֶאְמַצע ֲאִביֶהן ָ ם ִיׂשּ ַטּנֹות ּגַ ךְ  ַאַחרוְ  ַהּקְ  ּכָ
  :ַיַחְלקוּ 

ה ִמי. י ּוָ ּצִ ַעת ׁשֶ ׁשְ ַפְרְנסוּ  ַאל: ִמיָתה ּבִ  ִלְבנֹוַתי ּתְ
ְרָנַסת ָכַסי ְנדּוְנָיא ּפַ   :לוֹ  ׁשֹוְמִעין, ִמּנְ

 קיד סימן
 ב"י ּובוֹ , וחברו אשתו בת לזון עליו שקבל מי דין

  ְסִעיִפים:

א. א ה ַהּנֹוׂשֵ ָ הּ  ֶאת זּוןלָ  ִעּמוֹ  ּוָפְסָקה, ִאׁשּ ּתָ  ָחֵמשׁ  ּבִ
ִנים ב, ׁשָ ַמֲאָכל ְלזּוָנהּ  ַחּיָ ֶקה ּבְ ִנים ָחֵמשׁ  ּוְבַמׁשְ  ׁשָ

ַאַחר ָהִראׁשֹוִנים ּוִאין ׁשֶ ׂשּ ין, ַהּנִ זֹונֹות ִאם ּבֵ ֹיֶקר ַהּמְ  ּבְ
זֹול אוֹ  ֶהם ָזָנהּ  ֹלא ְוִאם. ּבְ זֹונֹות ְוהּוְזלוּ , ּבָ  ִאם, ַהּמְ

ב הּוא ְזַמן ָלהּ  ִלְפֹרעַ  ָצִריךְ  ִעּכֵ  ִהיא ְוִאם. ַהּיֶֹקר ּכִ
ָבה א ָלהּ  נֹוֵתן ֵאינוֹ , ִעּכְ ְזַמן ֶאּלָ  ָהיוּ  ְוִאם. ַהּזֹול ּבִ

זֹול ב ִאם ֲאִפּלוּ , ְוהּוְקרוּ  ּבְ  ָלהּ  נֹוֵתן ֵאינוֹ , הּוא ִעּכֵ
א ְדֵמי ֶאּלָ   :ַהּזֹול ּכִ

י ַעל ַאף. ב הּוא ּפִ ה, ָזָנהּ  ׁשֶ הּ  ָיֶדיהָ  ַמֲעׂשֵ ּלָ   :ׁשֶ

ָטרוֹ  ָהֵאם ִאם. ג זּוָנהּ  ּפְ ּטּור ֵאין, ִמּלְ לּום ַהּפִ   :ּכְ

ַעל ֵמת. ד ת, ַהּבַ ָכִסים ְמזֹונֹוֶתיהָ  מֹוִציָאה ַהּבַ  ִמּנְ
ִדים ְעּבָ ָאר ְמׁשֻ ׁשְ ַעל ּכִ נוּ  ְוַדְוָקא. חֹוב ּבַ ּקָ דוֹ  ׁשֶ  אוֹ  ִמּיָ

ב ִחּיֵ ְמזֹונֹוֶתיהָ  ַעְצמוֹ  ׁשֶ ָטר, ּבִ ׁשְ  ָהָיה אלֹ  ִאם ֲאָבל. ּבִ
ם ָבִרים ֵהם, ִקְנָין ׁשָ ּלֹא ּדְ נוּ  ׁשֶ ֵתב ִנּתְ  ְוֵאיָנהּ  ִלּכָ

ִדים ִנּזֹוֵנית ְעּבָ ׁשֻ   :ִמּמְ

ת ֵמָתה. ה יהָ  ֵאין, ַהּבַ ים יֹוְרׁשֶ   :ְמזֹונֹוֶתיהָ  יֹוְרׁשִ

ה. ו ְרׁשָ תֹוךְ  ִנְתּגָ ַמן ּבְ ל ַהּזְ ּבֵ ּקִ ת ֶאת ָלזּון ׁשֶ  נֹוֵתן, ַהּבַ
ָמקֹום ָלהּ  ְהֶיהשֶׁ  ּבְ הּ  ּתִ ָלם ְמזֹונֹות ִאּמָ ִמי ֻמׁשְ ן ּכְ ּזָ  ׁשֶ
ּתוֹ  ֶאת ִלישׁ  ְיֵדי ַעל ִאׁשְ ב ְוֵאינוֹ , ׁשָ ן ַחּיָ  ְלִפי ָלהּ  ִלּתֵ

בֹודוֹ  בֹוָדהּ  ְלִפי ְוֹלא ּכְ ְלָחנוֹ  ַעל ַמֲאִכיָלהּ  ְוִאם. ּכְ , ׁשֻ
ֶאָחד ִעּמוֹ  ִנּזֹוֵנית ְלָחנוֹ  ֵמאֹוְכֵלי ּכְ ךְ  ּוֵבין. ׁשֻ  יןּובֵ  ּכָ

ךְ  ב ֵאינוֹ  ּכָ ְרפּוָאָתהּ  ַחּיָ   :ּבִ

ין הּוא. ז ב ְלִמי ַהּדִ ְתַחּיֵ ּמִ ַפְרָנַסת ׁשֶ   :ַאֵחר ָאָדם ּבְ

את. ח ֵ ם ּוָפְסָקה, ְלַאֵחר ִנׂשּ זּון ִעּמוֹ  ּגַ ּיָ הּ  ֶאת ׁשֶ ּתָ , ּבִ
ֵמי ָלהּ  נֹוֵתן ְוֶאָחד ָזָנהּ  ֶאָחד ָלם ְמזֹונֹות ּדְ   :ֻמׁשְ

הּ . ט ְרׁשָ ִני םגַּ  ּגֵ ֵ ֵניֶהם ַהׁשּ ִבים ּוׁשְ ְמזֹונֹוֶתיהָ  ַחּיָ  ְוָכל, ּבִ
ן ְוֹלא ֲאזּוָנהּ  ֲאִני: אֹוֵמר ֶאָחד ִמים ֶאּתֵ ָבר, ּדָ לּוי ַהּדָ  ּתָ
הּ  ְבַחר ּבָ ּתִ ְרֶצה ֵמֶהם ֵאיֶזה ׁשֶ ּתִ זּון ׁשֶ ּיָ  ְוִאם. אֹוָתהּ  ׁשֶ
ת ִהיא ֵאין ֵחֶרׁשֶ הּ  ׁשֶ ַעת ּבָ  אֹוָתהּ  ָזִנין, ִלְבֹחר ּדַ
ת ֶזה ְפָרִקיםלִ  ּבָ ת ְוֶזה ׁשַ ּבָ   :ׁשַ

את. י ֵ ת ִנׂשּ ַמן ּתֹוךְ  ַהּבַ ַעל, ַהּזְ ב ַהּבַ ְמזֹונֹוֶתיהָ  ַחּיָ  ּבִ
ַנִים ְ ל ְוַהׁשּ ֵמי ָלהּ  נֹוֵתן ְוֶאָחד ֶאָחד ּכָ   :ְמזֹונֹות ּדְ
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ַתב. יא ךְ  ֶאת ָאזּון": ָלהּ  ּכָ ּתֵ ל ּבִ ַאתְּ  ְזַמן ּכָ י ׁשֶ , "ִעּמִ
ב ֵאינוֹ  ,ָהֵאם ּוֵמָתה  ִאם ְוֵכן. ְלזּוָנהּ  עֹוד ַחּיָ

ה ְרׁשָ ָאהּ  ָחַזר ֲאִפּלוּ , ִנְתּגָ   :ּוְנׂשָ

ל. יב ב ּכָ ְעּתוֹ  ַעְצמוֹ  ַהְמַחּיֵ ּלֹא ָלזּון ִמּדַ ַנאי ׁשֶ ית ִמּתְ  ּבֵ
ין ב ֵאינוֹ , ּדִ ַמְלּבּושׁ  ַחּיָ א ּבְ ן ִאם ֶאּלָ ַרשׁ  ּכֵ  ָאזּון": ּפֵ

  ":ַוֲאַפְרֵנס

 קטו סימן
' י ּובוֹ , כתבתה והמפסדת כתבה בלא היוצאת נידי

  ְסִעיִפים:

ּלֹא יֹוְצאֹות ֵאּלוּ . א ה ׁשֶ ְכֻתּבָ ת ַעל ָהעֹוֶבֶרת: ּבִ ה ּדַ  מׁשֶ
ת ִהיא ְוֵאיזוֹ . ִויהּוִדית ה ּדַ ֶהֱאִכיָלה, מׁשֶ ֲעָלהּ  ֶאת ׁשֶ  ּבַ
ֵאינוֹ  ר ׁשֶ ָ ל ֶאָחד אוֹ , ְמֻעׂשּ  אוֹ , ָהִאסּוִרים ִמּכָ
שַׁ  ּמְ ִ ׁשּ ה ּתוּ ׁשֶ ךְ  ַאַחר לוֹ  ְונֹוַדע, ִנּדָ גֹון, ּכָ ָאְמָרה ּכְ : ׁשֶ
לֹוִני ן ָחָכם ּפְ ּקֵ ִרי ִלי ּתִ ה ַהּכֶ יר אוֹ  ַהּזֶ  ֲחִתיָכה ִלי ִהּתִ

ם ִלי ִטֵהר אוֹ  זוֹ  ה ַהּדָ ְקָרִנית ְוִנְמֵצאת, ַהּזֶ  ְוַדְוָקא. ׁשַ
ה ֻהְכֲחׁשָ ֵעִדים ׁשֶ גֹון, ּבְ ֵהִעידוּ  ּכְ אֹוָתהּ  ׁשֶ ּבְ ָעה ׁשֶ  ׁשָ
ָאְמָרה לֹוִני ׁשֶ ּפְ ן ׁשֶ ּקֵ לֹוִני אֹותוֹ  ָהָיה ֹלא ָלהּ  ּתִ  ּפְ
ִעיר ָאְמָרה ֵעִדים ֵישׁ  ְוַגם, ּבָ הּוא לוֹ  ׁשֶ ן ׁשֶ  ְמֻתּקָ
הּוא יהָ  ַעל ֲאָכלוֹ  ְוׁשֶ  ְוִהיא ֵעִדים ֵאין ִאם ֲאָבל. ּפִ
ּלֹא ּכֹוֶפֶרת ת אוֹ , ֶהֱאִכיַלּתוּ  ׁשֶ ְכֶחׁשֶ ּמַ אֹומֵ  ֶהָחָכם ׁשֶ  רׁשֶ
ּלֹא ן ׁשֶ ּקֵ ן אֹוֶמֶרת ְוִהיא, ָלהּ  ּתִ ּקֵ ּתִ . ֶנֱאֶמֶנת, ָלהּ  ׁשֶ

יַלּתוּ  ְוַדְוָקא ִהְכׁשִ יהָ  ַעל ְוָאַכל ׁשֶ  ָרְצָתה ִאם ֲאָבל, ּפִ
ַבר ְלַהֲאִכילוֹ  ָדה ֹלא, ִאסּור ּדְ ָתהּ  ִאּבְ ֻתּבָ   :ּכְ

ה ֻהְחְזָקה. ב ֵכנֹוֶתיהָ  ִנּדָ ׁשְ ָראּוהָ , ּבִ ת ׁשֶ גְ  לֹוֶבׁשֶ  ֵדיּבִ
ָתהּ   יֹוֵצאת, ָעֶליהָ  ּוָבא, ֲאִני ְטהֹוָרה: לוֹ  ְוָאְמָרה, ִנּדָ
ֹלא ה ּבְ ֻתּבָ   :ּכְ

ֶמת ְוֵאיָנהּ  ַהּנֹוֶדֶרת. ג ֵצא, ְמַקּיֶ ֹלא ּתֵ ה ּבְ ֻתּבָ   :ּכְ

ת ִהיא ֵאיזוֹ . ד ִניעּות ִמְנַהג הּוא, ְיהּוִדית ּדַ  ַהּצְ
ֲהגוּ  ּנָ נֹות ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ָבִרים םהֵ  ְוֵאּלוּ . ִיׂשְ ִאם ַהּדְ ָתה ׁשֶ  ָעׂשְ
ת ַעל ָעְבָרה ֵמֶהם ַאַחת ּוק יֹוֵצאת: ְיהּוִדית ּדַ  אוֹ  ַלׁשּ

שׁ  ְלָמבֹוי ָחֵצר אוֹ  ְמֻפּלָ ים ּבְ ָהַרּבִ הּ  ּבוֹ  ּבֹוְקִעים ׁשֶ  ְוֹראׁשָ
רּועַ  ָכל ְרִדיד ָעֶליהָ  ְוֵאין ּפָ ים ּכְ ׁשִ י ַעל ַאף, ַהּנָ  ּפִ

ָעָרהּ  ְ ׂשּ ִמְטפַּ  ְמֻכֶסה ׁשֶ ָהְיָתה אוֹ . ַחתּבְ ּוק טֹוָוה ׁשֶ ׁשּ  ּבַ
ֶנֶגד ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ּוֶוֶרד ֶניהָ  ּכְ הּ  ַעל ּפָ ְחּתָ ּדַ , ֶלְחָיהּ  אוֹ  ּפַ
ֶדֶרךְ  עֹוׂשֹות ּכְ רּוצֹות ַהּגֹויֹות ׁשֶ ּטֹוָוה אוֹ . ַהּפְ ּוק ׁשֶ ׁשּ  ּבַ
ָהְיָתה אוֹ ,. ָאָדם ִלְבֵני ְזרֹועֹוֶתיהָ  ּוַמְרָאה ֶחֶקת ׁשֶ  ְמׂשַ

חּוִרים ִעם ָהְיָתה אוֹ . ַהּבַ ִמישׁ  ּתֹוַבַעת ׁשֶ ׁשְ קֹול ַהּתַ  ּבְ
ֲעָלהּ  ָרם ֵכנֹוֶתיהָ  ַעד ִמּבַ ְ ׁשּ ֶרת אֹוָתהּ  ׁשֹוְמעֹות ׁשֶ  ְמַדּבֶ
ִמישׁ  ִעְסֵקי ַעל ׁשְ ָהְיָתה אוֹ . ּתַ ֶלת ׁשֶ ֲעָלהּ  ֲאִבי ְמַקּלֶ  ּבַ

ְפֵני ֲעָלהּ  ּבִ ָכל,. ּבַ ֵצא ֵמֵאּלוּ  ֶאָחד ּבְ ֹלא ּתֵ הכְּ  ּבְ , ֻתּבָ
ִהְתָרה ֵעִדים ֵישׁ  ִאם הּ  ׁשֶ ה ּבָ ִחּלָ  ַעל ְוָעְבָרה ּתְ

ַבע, ֵעִדים ֵאין ְוִאם. ַהְתָרָאתוֹ  ָ ׁשּ הּוא ּתִ ְדָבֶריהָ  ׁשֶ . ּכִ
ם ָרָצה ְוִאם ךְ  ַאַחר אֹוָתהּ  ְלַקּיֵ  אֹותוֹ  ּכֹוִפין ֵאין, ּכָ

ל, ְלהֹוִציָאהּ  ה ָעָליו ִמְצָוה ָמקֹום ִמּכָ ּיֹוִציֶאּנָ   :ׁשֶ

ל. ה ר ֹלא ָלֶהם ֵאין ֵאּלוּ  ּכָ ה ִעּקַ ֻתּבָ ַנאי ְוֹלא ּכְ  ּתְ
ה ֻתּבָ ּטֹל ֲאָבל, ּתֹוֶסֶפת ְוֹלא ּכְ ִהְכִניָסה ַמה ּתִ ֶ  לוֹ  ׁשּ
ַעִין ְוהּוא ין, ּבְ ְכֵסי ּבֵ ְרֶזל ֹצאן ִמּנִ ין ּבַ ְכֵסי ּבֵ . ְמלֹוג ִמּנִ
ָלה ְוִאם . ּנוּ ִממֶּ  מֹוִציִאין ֵאין, ֶנֱאַבד אוֹ  ִנְגַנב אוֹ  ּכָ
ין ְוֵכן ִמי ַהּדִ ָתה ּבְ ּנְ ּזִ ּיֹוֵצאת אוֹ  ׁשֶ ּום ׁשֶ ם ִמׁשּ , ָרע ׁשֵ

ָדה ִאּבְ ר ׁשֶ ה ִעּקַ ֻתּבָ הּוא ַמה ְונֹוֶטֶלת, ְותֹוֶסֶפת ּכְ ֶ  ׁשּ
ֵעין ל ּבְ ִהְכִניָסה ַמה ִמּכָ ֶ ין ְוֵכן. ׁשּ ָכל ַהּדִ  אֹוָתם ּבְ

ִנינוּ  ָ ׁשּ ֶהן ׁשֶ ֵצא ּבָ ה ּתֵ ה ִמּזֶ   :ּוִמּזֶ

ָתה ֵעִדים ֵאין. ו ּנְ ּזִ א, ׁשֶ ִהיא ֶאּלָ ָתה אֹוֶמֶרת ׁשֶ ּנְ ּזִ , ׁשֶ
ין ֵאין ׁשִ א, ְלָאְסָרהּ  ֶזה ְלָדָבר חֹוׁשְ ּמָ ׁשֶ  ָנְתָנה ֵעיֶניהָ  ּדְ

ַאֵחר ָדה ֲאָבל, ּבְ ָתהּ  ִאּבְ ֻתּבָ ר, ּכְ  ּוַמה ְותֹוֶסֶפת ִעּקַ
ֵאינוֹ  ֶ ֵעין ׁשּ ה ּבְ ִהְכִניָסה ִמּמַ ֶ  ֲאִמיָנהּ מַ  ָהָיה ְוִאם. לוֹ  ׁשּ
ָבֶריהָ  ַעל סֹוֶמֶכת ְוַדְעּתוֹ  ב ֶזה ֲהֵרי, ּדְ , ְלהֹוִציָאהּ  ַחּיָ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן קטז הלכות כתובות
  

 

810

  אבן העזר ערוך שולחן

ã 

 יט
 יט

, ֶנֶאְנָסה ִאם ֲאָבל. ְלהֹוִציָאהּ  אֹותוֹ  ּכֹוִפין ֵאין ֲאָבל
ָתהּ  ִהְפִסיָדה ֹלא ֻתּבָ ת ֹלא, ּכְ ָרֵאל ֵאׁשֶ ת ְוֹלא ִיׂשְ  ֵאׁשֶ
  :ּכֵֹהן

ָרָאה ִמי. ז ּתוֹ  ׁשֶ ָתה ִאׁשְ ּנְ ּזִ ָאַמר אוֹ , ׁשֶ  ֶאָחד לוֹ  ׁשֶ
רֹוָביו רֹובֹוֶתיהָ  אוֹ  ִמּקְ הּוא, ִמּקְ  ְוסֹוֶמֶכת ַמֲאִמיָנם ׁשֶ

ְעּתוֹ  ָתה, ֲעֵליֶהם ּדַ ּנְ ּזִ ּתוֹ  ׁשֶ ין, ִאׁשְ ָהָיה ּבֵ  ָהאֹוֵמר ׁשֶ
ין ִאישׁ  ָהְיָתה ּבֵ ה ׁשֶ ָ ְעּתוֹ  ְוָסְמָכה הֹוִאיל, ִאׁשּ  ְלָדָבר ּדַ
הּוא ֶזה  לוֹ  ְוָאסּור ְלהֹוִציָאהּ  בַחיָּ  ֶזה ֲהֵרי, ֱאֶמת ׁשֶ

ן, ָעֶליהָ  ָלבֹוא ה ְוִיּתֵ ֻתּבָ ָתה לוֹ  הֹוֵדית ְוִאם. ּכְ ּנְ ּזִ , ׁשֶ
ֵצא ֹלא ּתֵ ה ּבְ ֻתּבָ יָעהּ , ְלִפיָכךְ . ּכְ ּבִ ְנִקיַטת ַמׁשְ  ֵחֶפץ ּבִ
ּלֹא ָתה ׁשֶ יו ִזּנְ ְחּתָ ַעְצמוֹ  אֹוָתהּ  ָרָאה ִאם, ּתַ  ְוַאַחר, ּבְ
ךְ  ה ּכָ ְגּבֶ תָ  ּתִ ֻתּבָ ִדְבֵרי ֲאָבל. הּ ּכְ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ַאֵחר ּבְ

יָעהּ  ּבִ א ְלַהׁשְ ְלּגּול ְיֵדי ַעל ֶאּלָ   :ּגִ

ּתוֹ  ָהאֹוֵמר. ח ְפֵני ְלִאׁשְ ָסְתִרי ַאל: ֵעִדים ּבִ  ִאישׁ  ִעם ּתִ
לֹוִני ְכְנָסה ֵעִדים ְוֵישׁ , ּפְ ּנִ ֵסֶתר ִעּמוֹ  ׁשֶ ֲהָתה ּבַ  ִעּמוֹ  ְוׁשָ
ֵדי ֹלא ְוֵתֵצא ַבֲעָלהּ לְ  ֲאסּוָרה, ֻטְמָאה ּכְ ה ּבְ ֻתּבָ . ּכְ

הּ  ְלִהְתַיֵחד לוֹ  ְוָאסּור  ְלהֹוִציָאהּ  אֹותוֹ  ְוכֹוִפין, ִעּמָ
יתוֹ    . }ִמּבֵ

ינוֹ  ָלהּ  ָאַמר. ט ָסְתִרי ַאל: ְלֵביָנהּ  ּבֵ  ִאישׁ  ִעם ּתִ
לֹוִני ָרה אֹוָתהּ  ְוָרָאה, ּפְ ְסּתְ ּנִ ֲהָתה ׁשֶ ֵדי ִעּמוֹ  ְוׁשָ  ּכְ
ב לוֹ  הֲאסּורָ , ֻטְמָאה ן ְלהֹוִציָאהּ  ְוַחּיָ ה ָלהּ  ְוִיּתֵ ֻתּבָ , ּכְ
ָרה הֹוֵדית ְוִאם ְסּתְ ּנִ ִהְתָרה ַאַחר ׁשֶ הּ  ׁשֶ ֵצא, ּבָ ֹלא ּתֵ  ּבְ

ה ֻתּבָ יָעהּ , ְלִפיָכךְ . ּכְ ּבִ ךְ  ְוַאַחר ֶזה ַעל ַמׁשְ  ָלהּ  נֹוֵתן ּכָ
ה ֻתּבָ   :ּכְ

יעַ  ִאם. י ּבִ ּתוֹ  ִהׁשְ ּלֹא ִאׁשְ ר ׁשֶ ַדּבֵ  ְוָעְבָרה, לֹוִניפְּ  ִעם ּתְ
ָרה ת ַעל עֹוֶבֶרת, ִעּמוֹ  ְוִדּבְ ָתהּ  ְוִהְפִסיָדה, ִהיא ּדָ ֻתּבָ  ּכְ

הּ  ִהְתרוּ  ִאם ה ּבָ ִחּלָ ַעְבִרי ִאם: ּתְ בּוֲעִתיךְ  ַעל ּתַ  ׁשְ
ְפִסיִדי ִתיךְ  ּתַ ֻתּבָ   :ּכְ

 קטז סימן
 ּובוֹ , באסור אשה הנושא ודין, ותנאיה כתבה דין

  ְסִעיִפים:' ו

א. א ֵבי ַאַחת ַהּנֹוׂשֵ יר ִאם, ָלאִוין ֵמַחּיָ הּ  ִהּכִ  ָלהּ  ֵישׁ  ּבָ
ר ָנֶאיהָ  ְוָכל ְותֹוֶסֶפת ִעּקָ  ָלהּ  ֵאין ְמזֹונֹות, ּוִמיהוּ . ּתְ
א יו ֲאָבל, מֹותוֹ  ְלַאַחר ֶאּלָ ַחּיָ  ָלְוָתה ֲאִפּלוּ , ָלהּ  ֵאין ּבְ

ב ֵאינוֹ  ְוָאְכָלה לּום ַחּיָ יר ֹלא ְוִאם,. ּכְ הּ  ִהּכִ  ֵאין, ּבָ
 ָלהּ  ְוֵאין. ָלהּ  ֵישׁ  ּתֹוָספֹות ֲאָבל ּוָמאַתִים ָמֶנה ָלהּ 
ַנאי ׁשּום ָנֵאי ּתְ ה ִמּתְ ֻתּבָ  ַאַחר, ְמזֹונֹות ַוֲאִפּלוּ , ּכְ
ב ְוֵאינוֹ . מֹותוֹ  ִפְרקֹוָנהּ  ַחּיָ ם ֵאינוֹ  ָהִכי ַוֲאִפּלוּ , ּבְ ּלֵ  ְמׁשַ
רֹות ָאַכל ּפֵ הּ  ׁשֶ ּלָ ֶ  ּוְנָכִסים. ֶאְצלוֹ  ַעִיןבַּ  ֵהם ַוֲאִפּלוּ , ִמׁשּ

ִהְכִניָסה ַעִין ֵהם ִאם, לוֹ  ׁשֶ ין, ּבְ ין ְמלֹוג ִנְכֵסי ּבֵ  ּבֵ
ְרֶזל ֹצאן ִנְכֵסי ֵלם, ּבַ ּטְ ָאַבד ַמה ְוָכל. ּתִ ֶ  ִנְגַנב אוֹ  ׁשּ
ָלה אוֹ  ַחק אוֹ  ּכָ ְכֵסי ִנׁשְ ְרֶזל ֹצאן ִמּנִ ב ֵאינוֹ , ּבַ  ַחּיָ

ם ּלֵ ָאַבד ַמה ְוָכל. ְלׁשַ ְכֵסי ְגַנבנִ  אוֹ  ׁשֶ ב, ְמלֹוג ִמּנִ  ַחּיָ
ם ּלֵ   :ְלׁשַ

ֵבי. ב ה ַחּיָ יר ֹלא ֲאִפּלוּ , ֲעׂשֵ הּ  ִהּכִ יָנהּ , ּבָ ֵבי ּדִ ַחּיָ  ּכְ
יר ָלאִוין ִהּכִ הּ  ׁשֶ   :ּבָ

יר ִאם, ַאְילֹוִנית. ג הּ  ִהּכִ ָכל ִהיא ֲהֵרי, ּבָ ים ּכְ ׁשִ  ַהּנָ
ה ָלהּ  ְוֵישׁ  ֻתּבָ ה ּוְתָנֵאי ּכְ ֻתּבָ ַעל זֹוֶכה ְוֵכן, ּכְ ה ַהּבַ ּמֶ  ּבַ

ּזֹוֶכה ָאר ׁשֶ ׁשְ ים ּבִ ׁשִ יר ֹלא ְוִאם. ַהּנָ הּ  ִהּכִ יָנהּ , ּבָ  ּדִ
ִדין ֵבי ּכְ ּלֹא ָלאִוין ַחּיָ יר ׁשֶ הּ  ִהּכִ   :ּבָ

ה. ד ִנּיָ ין, ׁשְ יר ּבֵ הּ  ִהּכִ ין ּבָ יר ֹלא ּבֵ הּ  ִהּכִ יָנהּ , ּבָ  ּדִ
ִדין ֵבי ּכְ ּלֹא ָלאִוין ַחּיָ יר ׁשֶ הּ  ִהּכִ ְכֵסי חּוץ. ּבָ  ֹצאן ִמּנִ
ְרֶזל יָנהּ , ְמלֹוג ְוִנְכֵסי ּבַ ּדִ ֶהם ׁשֶ ָכל ּבָ ים ּכְ ׁשִ   :ַהּנָ

 ָלהּ  ֵישׁ  ֲאָבל ּוָמאַתִים ָמֶנה ָלהּ  ֵאין, ַהְמָמֶאֶנת. ה
ב. ּתֹוָספֹות ל ְוִלְפּדֹוָתהּ  ְלזּוָנהּ  ְוַחּיָ ִהיא ְזַמן ּכָ  ׁשֶ
יו ְחּתָ רֹוֶתיהָ  ְואֹוֵכל, ּתַ ם ִלְמִדיַנת ָהַלךְ  ִאם ֲאָבל, ּפֵ  ַהּיָ
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ךְ  ְוַאַחר ְלִפְדיֹוָנהּ  אוֹ  ִלְמזֹונֹוֶתיהָ  ְוָלְוָתה , ֵמֲאָנה ּכָ
ב ֵאינוֹ  ם ַחּיָ ּלֵ י ַעל ַאף ְלׁשַ ָאַכל ּפִ רֹוֶתיהָ  ׁשֶ  ַוֲאִפּלוּ , ּפֵ
ֵעין ֵהם   :ּבְ

ה. ו ֵגט ַהּיֹוֵצאת ְקַטּנָ יָנהּ , ּבְ ְגדֹוָלה ּדִ ֵגט ַהּיֹוֵצאת ּכִ   :ּבְ

 קיז ימןס
, מומין שאר או וסת לה שאין באשה כתבה דין

  ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , קטלנית ודין

א. א ה ַהּנֹוׂשֵ ָ  ּוְבֵעת, ְוִנְבֲעָלה ַעְצָמהּ  ּוָבְדָקה, ִאׁשּ
ָחה ִקּנְ ם ִנְמָצא ְוהּוא ִהיא ַעְצָמהּ  ׁשֶ הּ  ֵעד ַעל ּדָ ּלָ  אוֹ  ׁשֶ

ּלוֹ  ֵעד ַעל ַעם ֶזה ֵאַרע ִאם, ׁשֶ ַעם ַאַחר ּפַ לשׁ  ּפַ  ׁשָ
ָעִמים ב ֲאסּוָרה זוֹ  ֲהֵרי, ָלזוֹ  זוֹ  ְסמּוכֹות ּפְ  ִעם ֵליׁשֵ
ֲעָלהּ  ֹלא ְוֵתֵצא, ּבַ ה ּבְ ֻתּבָ ר ֹלא, ּכְ , ּתֹוֶסֶפת ְוֹלא ִעּקָ
ַנאי ְוֹלא ָנֵאי ּתְ ה ִמּתְ ֻתּבָ ֲהֵרי, ַהּכְ  ְראּוָיה ֵאיָנהּ  ׁשֶ

ִמישׁ  ה. ָלםְלעוֹ  ַיֲחִזיר ְוֹלא, ְויֹוִציא. ְלַתׁשְ ּמֶ  ְדָבִרים ּבַ
ָהְיָתה, ֲאמּוִרים ׁשֶ ךְ  ּכְ ת ּכָ ִחּלַ ּוֶאיהָ  ִמּתְ ִעיָלה, ִנׂשּ  ּוִמּבְ
ם ָרֲאָתה ִראׁשֹוָנה  ַאַחר ֶזה ֹחִלי ָלהּ  ֵאַרע ִאם ֲאָבל. ּדָ
את ֵ ׂשּ ּנִ ֲחָפה, ׁשֶ   :ִנְסּתַ

ה. ב ָ ָקה ִאׁשּ ְבּדְ ּנִ ים ְיֵדי ַעל ׁשֶ ֵאיָנהּ  ְוָאְמרוּ , ָנׁשִ  ׁשֶ
ה ָלהּ  ֵאין, ְלִאישׁ  ָיהְראוּ  ֻתּבָ ָנֵאי ְוֹלא ּכְ ה ּתְ ֻתּבָ  ְוִאם. ּכְ

ַעל ךְ  ָעֶליהָ  טֹוֵען ַהּבַ ל, ּכָ ּלֹא ְזַמן ּכָ ָקה ׁשֶ  ֵאינוֹ  ִנְבּדְ
ב ְמזֹונֹוֶתיהָ  ַחּיָ   :ּבִ

א. ג ה ַהּנֹוׂשֵ ָ  ְנָדִרים ָעֶליהָ  ְוִנְמְצאוּ , ְסָתם, ִאׁשּ
ֲארוּ  ְתּבָ ּנִ ִסיָמן ׁשֶ ֹלא ֵצאתֵּ , ט"ל ּבְ ה ּבְ ֻתּבָ ר ֹלא, ּכְ  ִעּקָ

  :ּתֹוֶסֶפת ְוֹלא

ה ַהּכֹוֵנס ְוֵכן. ד ָ הּ  ְוִנְמְצאוּ , ְסָתם, ִאׁשּ  ִמּמּוֵמי מּום ּבָ
ים ׁשִ ֲארוּ  ַהּנָ ְתּבָ ּנִ ִסיָמן ׁשֶ ַעל ָיַדע ְוֹלא, ט"ל ּבְ  ַהּבַ
מּום ֵצא, ֶזה ּבְ ֹלא ּתֵ ה ּבְ ֻתּבָ ר ֹלא, ּכְ   :ּתֹוֶסֶפת ְוֹלא ִעּקָ

ִעיר ֶמְרָחץ ֶישׁ  ִאם. ה ם ְקרֹוִבים לוֹ  ְוָהיוּ  ּבָ  ֵאינוֹ , ׁשָ
י ֹלא: לֹוַמר ָיכֹול  מּוִמין ַוֲאִפּלוּ , ֵאּלוּ  מּוִמין ָיַדְעּתִ

ֵסֶתר ּבַ ֵני, ׁשֶ הּוא ִמּפְ  ְקרֹובֹוָתיו ְיֵדי ַעל ּבֹוְדָקה ׁשֶ
ַמע ְוֶחְזָקתוֹ  ָ ׁשּ ה ׁשֶ ם ֵאין ְוִאם. ְוִנְתַרּצָ  אוֹ , ֶמְרָחץ ׁשָ

ם לוֹ  ָהיוּ  ּלֹאשֶׁ  מּוִמין טֹוֵען, ְקרֹוִבים ׁשָ ֵסֶתר ּבְ ּבַ . ׁשֶ
ית ים ְוִנְכּפֵ מּוֵמי הּוא ֲהֵרי, ְידּוִעים ְלִעּתִ  ֲאָבל. ֵסֶתר ּכְ
מּוִמין ָגלּוי ּבְ ּבְ ֶחְזָקתוֹ , ִלְטֹען ָיכֹול ֵאינוֹ  ׁשֶ ַמע ׁשֶ ָ ׁשּ  ׁשֶ
ס ּיֵ   :ְוִנְתּפַ

ה. ו ּמֶ מָ , ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ ְנַהג קֹוםּבְ ּמִ ים ׁשֶ ׁשִ  ַהּנָ
ךְ  ּוק ְלַהּלֵ ׁשּ לּויֹות ּוְפֵניֶהן ּבַ ָמקֹום ֲאָבל, ּגְ ֵאין ּבְ  ׁשֶ
ֶרךְ  נֹות ּדֶ ּוק ָלֵצאת ַהּבָ ָלל ַלׁשּ ֵצא ְוִאם, ּכְ ְרָחץ ּתֵ  ַלּמֶ
ֵצא ֶרת ּתֵ ָגלּוי מּוִמין ֲאִפּלוּ  טֹוֵען ֶזה ֲהֵרי, ִמְתַנּכֶ ּבְ . ׁשֶ
ם ֵישׁ  ְוִאם  ָיכֹול ֵאינוֹ  ְקרֹוָבה לוֹ  ֵישׁ  םאִ , ֶמְרָחץ ׁשָ

אי, ִלְטֹען ַוּדַ ּבְ ה אֹוָתהּ  רֹוִאין ַהּכֹל ׁשֶ ְרָחץ ֲעֻרּמָ ּמֶ . ּבַ
ן ְוִאם ְרּכָ א ּדַ ְרָחץ ְלִהְתַחּבֵ ּמֶ  מּוִמין ַאף ִלְטֹען ָיכֹול, ּבַ

ָגלּוי ּבְ   :ׁשֶ

יַצד. ז  ַהּמּוִמין ָהיוּ  ִאם, ַהּמּוִמין ַטֲעַנת ִהיא ּכֵ
ְמצְ  ּנִ הּ  אוּ ׁשֶ אי מּוִמין ּבָ ּדַ ּוַ הּ  ָהָיה ׁשֶ ְתָאֵרס ֹקֶדם ּבָ ּתִ , ׁשֶ
גֹון ע ּכְ  ְלָהִביא ָהָאב ַעל, ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ְיֵתָרה ֶאְצּבַ
ַדע ְרָאָיה ּיָ ַעל ׁשֶ ה ַהּבַ ֶחְזָקתוֹ  אוֹ  ְוִנְתַרּצָ ַדע ׁשֶ ּיָ  ְוִאם. ׁשֶ
ֵצא, ְרָאָיה ֵהִביא ֹלא ֹלא ּתֵ ה ּבְ ֻתּבָ ָלל ּכְ   :ּכְ

הּ  ָהיוּ . ח ר מּוִמין ּבָ ֶאְפׁשָ ּנֹוְלדוּ  ׁשֶ הּ  ׁשֶ  ַאַחר ּבָ
הּ  ִנְמְצאוּ  ִאם, ָהֵארּוִסין ָסה ַאַחר ּבָ ּנָ ּכְ ַעל ְלֵבית ׁשֶ , ַהּבַ

ַעל ַעל ַעד ְרָאָיה ְלָהִביא ַהּבַ ּלֹא ׁשֶ הּ  ָהיוּ  ִנְתָאְרָסה ׁשֶ  ּבָ
חוֹ  ְוָהָיה ח ִמּקָ הּ  ִנְמְצאוּ  ְוִאם. ָטעּות ִמּקַ ֵבית ְוִהיא ּבָ  ּבְ
ַאַחר ְרָאָיה ְלָהִביא ָהָאב ַעל, ָאִביהָ   נֹוְלדוּ  ָהֵארּוִסין ׁשֶ

ֲחָפה ֵדהוּ  ְוִנְסּתַ   :ׂשָ

ַעל ֵהִביא. ט ַעד ְרָאָיה ַהּבַ ּלֹא ׁשֶ ְתָאֵרס ׁשֶ הּ  ָהיוּ  ּתִ , ּבָ
הֹוֵדית אוֹ  ָכךְ  לוֹ  ׁשֶ ָרָאה ְרָאָיה ָהָאב ְוֵהִביא, ּבְ  ׁשֶ
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ַתק ס ְוׁשָ ּיֵ ֶחְזָקתוֹ  אוֹ  ְוִנְתּפַ ַדע ׁשֶ ּיָ ֶהן ׁשֶ ס ּבָ ּיֵ  ֲהֵרי, ְוִנְתּפַ
ב ֶזה ָתה ַחּיָ ְכֻתּבָ   :ּבִ

א. י ּתוֹ  ַעל ּבָ ָהה, ִאׁשְ ה ְוׁשָ ּמָ ּמּום ְוָטַען, ָיִמים ּכַ  ֶזה ׁשֶ
ה ַעד לוֹ  ִנְרֶאה ֹלא תֹוךְ  ָהָיה ֲאִפּלוּ , ַעּתָ ָמִטים ּבְ  ַהּקְ
ַכף אוֹ   ָאָדם ֵאין ָזָקהחֲ , לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ָהֶרֶגל ּבְ

כֹוס ׁשֹוֶתה א ּבְ ן ִאם ֶאּלָ ס ְוָיַדע ּבֹוְדקוֹ  ּכֵ ּיֵ   :ְוִנְתּפַ

ּנֹוַדע ִמי. יא ּתוֹ  לוֹ  ׁשֶ ִאׁשְ ית ׁשֶ הּ  ְורֹוֶצה, ִנְכּפֵ  ְלָגְרׁשָ
יג ְוֵאינוֹ  ִ ֵדי ַמׂשּ ָתהּ  ּכְ ֻתּבָ ל אֹוָתהּ  ּכֹוִפין, ּכְ ט ְלַקּבֵ  ּגֵ
ן ְמָצא ְוִיּתֵ ָידוֹ  ַהּנִ ָתהּ ִלכְ  ּבְ יג ְוַהּמֹוָתר, ֻתּבָ ִ ׂשּ ּתַ ׁשֶ , ָידוֹ  ּכְ
ָמֵאן ְוִאם ל ּתְ ט ְלַקּבֵ ה ִיְמַנע, ּגֵ ּנָ ֵאר ִמּמֶ סּות ׁשְ  ּכְ

  :ְועֹוָנה

 קיח סימן
 ּובוֹ , נדוניא ודיני, טוליטולה קהל של נשואין תקנת

  ְסִעיִפים: ט"י

שׁ  ַאְלָמָנה. א ּיֵ י ִעם ַלֲחֹלק ָלהּ  ׁשֶ ֲעלָ  יֹוְרׁשֵ ֹכחַ  הּ ּבַ  ּבְ
ָנה ּקָ ל ַהּתַ ִמין, טֹוִליטּוָלה ׁשֶ ְגֵדי ׁשָ ת ּבִ ּבָ ָעֶליהָ  ׁשַ , ׁשֶ
ְגֵדי ֹלא ֲאָבל   :ֹחל ּבִ

ַרשׁ  ִמי. ב ּגֵ ּתוֹ  ֶאת ׁשֶ י ַעל ַאף, ְלִמיָתתוֹ  ָסמּוךְ  ִאׁשְ  ּפִ
ּלֹא הּ  ׁשֶ ְרׁשָ א ּגֵ ֵדי ֶאּלָ ּלֹא ּכְ ֵקק ׁשֶ ּזָ יָנהּ , ְלָיָבם ּתִ  ּדִ
ֻתבָּ  ְלִעְנַין ַנת ָתהּ ּכְ ַתּקָ ִדין טֹוִליטּוָלה ּבְ ה ּכְ רּוׁשָ   :ּגְ

ֲהָתה ִאם. ג ִפי ַהְיתֹוִמים ִעם ִמַלֲחֹלק ׁשָ ָנה ּכְ ּקָ , ַהּתַ
ָדה ֹלא, ְזַמן ְקָצת   :ְזַמן אֹותוֹ  ְמזֹונֹות ִאּבְ

ְרָעה ַאְלָמָנה. ד ּפָ ּלֹא ׁשֶ י ַעל ׁשֶ ית ּפִ ין ּבֵ  חֹובֹות ּדִ
ְכֵסי ַהּכּוִתים ֵדי ֲעָלהּ בַּ  ִמּנִ ּלֹא ּכְ ְמִכיַרת ְיַזְלְזלוּ  ׁשֶ  ּבִ

ָתה ָיֶפה, ַקְרְקעֹוָתיו   :ָעׂשְ

הֹוִרידּוהָ  ַאְלָמָנה. ה ית ׁשֶ ין ּבֵ ֲחִצי ּדִ ת ִנְכֵסי ּבַ ֹכחַ  ַהּמֵ  ּבְ
ָנה ּקָ ת ְוֵישׁ , ַהּתַ ִנים ַקְרָקעֹות ַלּמֵ ּכָ ַיד ְמֻמׁשְ , ַאֵחר ּבְ

י ַעל ַאף שׁ  ּפִ ּיֵ  ֲחִצי נֹוֶטֶלת, חֹוִרין ֵניבְּ  ְנָכִסים לוֹ  ׁשֶ
ִנים ַקְרָקעֹות ּכָ ֲהגוּ  ַמה ְלִפי, ַהְמֻמׁשְ ּנָ ֶ י ַעל ׁשּ  ּפִ
ָנה ּקָ ָכל, ַהּתַ ָבר ּבְ   :ֶחְציוֹ  ְוָדָבר ּדָ

ָבר. ו ֵאינוֹ  ּדָ ָנה ְמֹפָרשׁ  ׁשֶ ּקָ ּתַ ין ַעל ַנֲעִמיֶדּנוּ , ּבַ  ּדִ
  :ּתֹוָרה

ל. ז ין ּכָ שׁ  ּדִ ּיֵ ִביַּ  ָלהּ  ׁשֶ ּגְ ָתהּ  תּבִ ֻתּבָ ִפי ּכְ ין ּכְ , ּתֹוָרה ּדִ
ֲחִצי ָלהּ  ֵישׁ  ּנֹוֶטֶלת ְנָכִסים ּבַ ָנה ִמּכֹחַ  ׁשֶ ּקָ   :ַהּתַ

ה ָנְתָנה ִאם. ח ָ ה ְלַאֵחר אוֹ  ְלַבֲעָלהּ  ָהִאׁשּ ְזּכֶ ּיִ  ַאַחר ׁשֶ
ֲחִצי מֹוָתהּ  יהָ  ָהְראּוִיים ְנדּוְנָיָתהּ  ּבַ ִפי ִליַרשׁ  יֹוְרׁשֶ  ּכְ
ַנת ּקָ לּום ֵאינוֹ , ּוָלהטֹוִליט ּתַ  ָמֲחָלה ִאם ֲאָבל. ּכְ
ו ל ְלַבֲעָלהּ  ֵמַעְכׁשָ ְטֵרי ּכָ שׁ  חֹובֹות ׁשִ ּיֵ , ָעָליו ָלהּ  ׁשֶ
  :ְמִחיָלה ְמִחיָלָתהּ 

ּתוֹ  ַהּכֹוֵתב. ט ַעת ְלִאׁשְ ׁשְ ּוִאין ּבִ ָטר ִנׂשּ ְסכּום חֹוב ׁשְ  ּבִ
ּתּוַכל ּוַמְתֶנה, ָידּועַ  ָכל ִלְגּבֹותוֹ  ׁשֶ ְרֶצהשֶׁ  ֵעת ּבְ  ִאם, ּתִ

ּנוּ  ְגּבֶ ַקח ּתִ רֹות אֹוֵכל ְוהּוא ַקְרַקע ּבוֹ  ִיּלָ  ֵישׁ  ְוִאם. ּפֵ
ְוָתה חֹוב ָעֶליהָ  ּלָ את ַאַחר ׁשֶ ֵ ׂשּ ּנִ ּנוּ  ּגֹוֶבה ֵאינוֹ , ׁשֶ . ִמּמֶ
את ֹקֶדם ָלְוָתה ִאם ֲאָבל ֵ ׂשּ ּנִ ּנוּ  ּגֹוֶבה, ׁשֶ  ִאם ֲאָבל. ִמּמֶ
בֹות עֹוֵמד ֵאינוֹ  א ִלּגָ ְתַאְלֵמןִלכְ  ֶאּלָ ּתִ ֵרשׁ  אוֹ  ׁשֶ ְתּגָ , ּתִ
ַעל ָיכֹול ֵאינוֹ  ּנוּ  ִלְגּבֹות חֹוב ּבַ א, ִמּמֶ רּוהוּ  ֶאּלָ  ִיְמּכְ
ית ין ּבֵ טֹוַבת ּדִ  ֹלא ֲאָבל, ְלַאֵחר אוֹ  לוֹ  ֲהָנָאה ּבְ

ַעל   :ַלּבַ

ַעל ָלהּ  ָנַתן ִאם. י ָנה ַהּבַ ַעל ֲאִפּלוּ , ַמּתָ ִהְלָוה חֹוב ּבַ  ׁשֶ
אתשֶׁ  ַאַחר ָלהּ  ֵ ׂשּ ּנוּ  ּגֹוֶבה, ּנִ   :ִמּמֶ

ָטר. יא ה ׁשְ ּזֶ  ְוִחְתמוּ  ְוִכְתבוּ  ֵעִדים ָעַלי ֱהווּ ": ֻנָסחוֹ  ׁשֶ
ָכל ָעַלי ל ָלׁשֹון ּבְ י ְלֵלָאה ּוְתנוּ  ְזכּות ׁשֶ ּתִ ךְ  ִאׁשְ  ּכָ
ים ְוָכךְ  ּתִ ָנה ּבָ ַמּתָ מּוָרה ּבְ לּום ֵאינוֹ , "ּגְ   :ּכְ

ה ַהּנֹוֲהִגים. יב ָ ָהִאׁשּ ְכֶנֶסתהַ  ׁשֶ  ּכֹוֶתֶבת ְלַבֲעָלהּ  ַקְרַקע ּמַ
ַטר לוֹ  ָנה ׁשְ ָטר ָלהּ  ּכֹוֵתב ְוהּוא ַמּתָ ּנוּ  חֹוב ׁשְ ְגּבֶ ּתִ  ׁשֶ
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ל ְרֶצה ְזַמן ּכָ ּתִ יִרין ְוֵאין, ׁשֶ אֹותוֹ  ַמְזּכִ ָטר ּבְ ְרַקע ׁשְ  ַהּקַ
ְתָנה ּנָ ין ַקְרַקע ְלאֹותוֹ  ֵאין, לוֹ  ׁשֶ ְרֶזל ֹצאן ִנְכֵסי ּדִ , ּבַ
א ָאר הּוא ֲהֵרי ֶאּלָ ׁשְ   :ְנָכָסיו ּכִ

ַעל. יג ה ֵמָתה ִהיא: אֹוֵמר ַהּבַ ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר ּתְ ן ּכָ , ַהּבֵ
יהָ  י ֹלא: אֹוְמִרים ְויֹוְרׁשֶ א ּכִ ן ֶאּלָ ה ֵמת ַהּבֵ ִחּלָ , ּתְ
  :ְרָאָיה ְלָהִביא ֲעֵליֶהם

ְתֶנה. יד ה ַהּמַ ֻתּבָ ּכְ ּלֹא ּבַ א ׁשֶ ָ ה ִיׂשּ ָ , הָ ָעֶלי ַאֶחֶרת ִאׁשּ
תּוב ַמה ַעל ַמְתֶנה ֵאינוֹ  ּכָ ֶ ּתֹוָרה ׁשּ   :ּבַ

א. טו ה ַהּנֹוׂשֵ ָ ְסָקה ִאׁשּ ּפָ ֶדת ׁשֶ ע, ִמּלֶ ּבַ ּלֹא ְוִנׁשְ א ׁשֶ ָ  ִיׂשּ
ה ָ ּלֹא ָעֶליהָ  ַאֶחֶרת ִאׁשּ  ְיכֹוִלים ֵאין, ֵמְרצֹוָנהּ  ׁשֶ

יר בּוָעתוֹ  לוֹ  ְלַהּתִ ּלֹא ׁשְ הּ  ׁשֶ ְעּתָ   :ִמּדַ

בַּ  ִמי. טז ׁשְ ּנִ ְרִויחַ  ַמה ֲחִצי ַלֲחֵברוֹ  ָלֵתת עׁשֶ ּיַ ֶ  ְוֵאינוֹ , ׁשּ
יק ּתוֹ  ְלַפְרָנַסת ַמְסּפִ ן ִאם ִאׁשְ  ַמה ֲחִצי ָלֶזה ִיּתֵ
ְרִויחַ  ּמַ י ַעל ַאף, ׁשֶ ם ָצִריךְ  ֵכן ּפִ בּוָעתוֹ  ְלַקּיֵ   :ׁשְ

ה. יז ָ ֲחָלה ִאׁשּ ּמָ ָתהּ  ׁשֶ ֻתּבָ  ְוַאַחר, ְלַבֲעָלהּ  ּוְנדּוְנָיָתהּ  ּכְ
ךְ  ֹאֶנס ָטֲעָנה ּכָ ּבְ ֵני ָמֲחָלה ׁשֶ ָהָיה ִמּפְ ם ׁשֶ  ָעֶליהָ  ְמַגּזֵ

הּ  א אוֹ  ְלָגְרׁשָ ָ ֵני ַאֶחֶרת ִלׂשּ ֵאיָנהּ  ִמּפְ  ֶזה ֵאין, יֹוֶלֶדת ׁשֶ
ל ֹאֶנס ַטֲעַנת ִחיָלה ְלַבּטֵ   :ַהּמְ

ְבָתה ַאְלָמָנה. יח ּגָ ל ׁשֶ ָכִסים ּכָ ָתהּ  ַהּנְ ְכֻתּבָ  ֵאיָנהּ , ּבִ
ֶבת קְ  ַחּיֶ ֲעָלהּ  בּוַרתּבִ   :ּבַ

ְתָנה. יט ֲעָלהּ  ִעם ַהּמַ ַעת ּבַ ׁשְ ּוִאין ּבִ ִאם ִנׂשּ מּות ׁשֶ  ּתָ
יו ְחּתָ ֹלא ּתַ ִלישׁ  ְיֵהא ְקָיָמא ְוַלד ּבְ  ְנדּוְנָיָתא ׁשְ

יהָ  הּ , ְליֹוְרׁשֶ ַעת ַעל, ְסָתם ְוֶהֱחִזיָרהּ , ְוֵגְרׁשָ ָנִאים ּדַ  ּתְ
  :ֶהֱחִזיָרהּ  ִראׁשֹוִנים

  גיטין הלכות

 קיט סימן

 לוֹ  ָראּוי ְוֵאין,. שתתגרש באשה ימצא דבה מה
חַ  ְלַמֵהר ּלֵ ּתוֹ  ְלׁשַ ה ֲאָבל. ִראׁשֹוָנה ִאׁשְ ִנּיָ  ִאם, ׁשְ

ָנָאהּ  ה, ׂשְ ֶחּנָ ּלְ   :ְיׁשַ

ה. ד ָ ֵדעֹוֶתיהָ  ָרָעה ִאׁשּ ֵאיָנהּ , ּבְ ְבנֹות ְצנּוָעה ְוׁשֶ  ּכִ
ָרֵאל רֹות ִיׂשְ ׁשֵ   :הּ ְלָגְרשָׁ  ִמְצָוה, ַהּכְ

ה. ה ָ ה ִאׁשּ ְרׁשָ ְתּגָ ּנִ ּום ׁשֶ ִריצּות ִמׁשּ  ְלָאָדם ָראּוי ֵאין, ּפְ
ר ׁשֵ ה ּכָ ֶאּנָ ָ ׂשּ ּיִ   :ׁשֶ

הּ  ָיכֹול. ו ֹלא ְלָגְרׁשָ הּ  ּבְ ְעּתָ ה, ְלִפיָכךְ . ּדַ  ְקַטּנָ
ת ֶרׁשֶ י ַעל ַאף ִמְתּגָ ֵאין ּפִ הּ  ׁשֶ ַעת ּבָ מּוָרה ּדַ  ֲאִפּלוּ , ּגְ

ל ִאם יהָ קִ  ָאִביהָ  ִקּבֵ ֵהם ּדּוׁשֶ אֹוָרְיָתא ׁשֶ ת אוֹ , ּדְ  ֵחֶרׁשֶ
ה ׁשָ ְתַקּדְ ּנִ ָהְיָתה ׁשֶ ׁשֶ ַחת ּכְ ּקַ ה, ּפִ  ִאם ֲאָבל. ְוִנְתָחְרׁשָ
ית ּטֵ ּתַ ֹמר יֹוַדַעת ְוֵאיָנהּ , ִנׁשְ  מֹוִציָאהּ  ֵאינוֹ , ַעְצָמהּ  ִלׁשְ

ְבִריא ַעד ּתַ ּלֹא, ׁשֶ הּ  ִיְנֲהגוּ  ׁשֶ  ְלִפיָכךְ . ֶהְפֵקר ִמְנַהג ּבָ
יָחהּ מַ  א, ּנִ ָקהּ  ּוַמֲאִכיָלהּ  ַאֶחֶרת ְונֹוׂשֵ הּ  ּוַמׁשְ ּלָ ֶ  ְוֵאין, ִמׁשּ

ִבים ֵאר אֹותוֹ  ְמַחּיְ ׁשְ סּות ּבִ ב ְוֵאינוֹ , ְועֹוָנה ּכְ  ַחּיָ
הּ  ְוִאם. ִלְפּדֹוָתהּ  ְוֹלא. ְלַרּפאֹוָתהּ  ְרׁשָ ת ּגֵ  ְוהּוא, ְמֹגֶרׁשֶ
ְהֶיה ּתִ ֹמר יֹוַדַעת ׁשֶ הּ  ִלׁשְ ּטָ יתוֹ  יָאהּ ּומֹוצִ . ּגִ  ְוֵאינוֹ  ִמּבֵ

ב ל ַלֲחֹזר ַחּיָ ּפֵ הּ  ְוִלּטַ   :ּבָ

ַרשׁ  ִמי. ז ּגֵ ּתוֹ  ׁשֶ ּוִאין ִמן ִאׁשְ ׂשּ דּור ֹלא, ַהּנִ  ִעּמוֹ  ּתָ
ָחֵצר א, ּבֶ ּמָ  ֹלא, ּכֵֹהן ָהָיה ְוִאם. ְזנּות ִליֵדי ָיבֹואוּ  ׁשֶ
דּור בֹוי ִעּמוֹ  ּתָ ּמָ ָמבֹוי ִנּדֹון ָקָטן ּוְכָפר. ּבַ   :ּכְ

ה, ֶאְצלוֹ  ִמְלֶוה ָלהּ  ָהָיה. ח ִליחַ  עֹוׂשָ   :ְלָתְבעוֹ  ׁשָ

ה. ט רּוׁשָ ָאה ּגְ ּבָ ין, ְלִדין ַהְמָגֵרשׁ  ִעם ׁשֶ  אוֹ  אֹוָתם ְמַנּדִ
ין ת אֹוָתם ַמּכִ   :ַמְרּדּות ַמּכַ

ה ִאם. י ְרׁשָ ֶרת, ָהֵארּוִסין ִמן ִנְתּגָ  ְלִדין ְלָתְבעוֹ  ֻמּתֶ
ס ִלּבוֹ  ָיההָ  ְוִאם. ִעּמוֹ  ְוָלדּור הּ  ּגַ  ָהֵארּוִסין ִמן ַאף, ּבָ
  :ָאסּור
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  אבן העזר ערוך שולחן

ã 

 יט
 יט

ֵני ִנְדֶחה ִמי. יא ָניו ִנְדֵחית ִהיא, ִמי ִמּפְ  ָהָיה ְוִאם. ִמּפָ
הּ  ֶהָחֵצר ּלָ ֶחה הּוא, ׁשֶ ֶניהָ  ִיּדָ   :ִמּפָ

 קכ סימן
 ּובוֹ , המגרש מפי שמע לא אם הגט לכתב שאין

  ְסִעיִפים: א"י

ט. א ֶבּנוּ  ָצִריךְ , ַהּגֵ ְכּתְ ּיִ ַעל ׁשֶ לּוחוֹ  אוֹ  ַהּבַ  ִאם ְוַאף. ׁשְ
לּוחוֹ  ְהֶיה ָצִריךְ , ּכֹוְתבוֹ  ׁשְ ּיִ ל ׁשֶ ֶ ַעל ִמׁשּ  ָנֲהגוּ  ְלָכךְ . ַהּבַ

ַעל ַהּבַ ׁשֶ ּנֹוֵתן, ָמצּוי ּכְ ָלף ַהסֹוֵפר לוֹ  ׁשֶ יוֹ  ַהּקְ  ְוַהּדְ
ָנה ַמּתָ ִתיָבה ֹקֶדם, ּבְ ַעל. ּכְ ָכרוֹ  נֹוֵתן ְוַהּבַ ֵניּומִ . ׂשְ  ּפְ
ַנת ּקָ נוּ , ֲעגּונֹות ּתַ ּקְ ה ֲחָכִמים ּתִ ָ ָהִאׁשּ ן ׁשֶ ּתֵ ַכר ּתִ  ׂשְ
ַעל ְוִהְקנּוהוּ  ַהסֹוֵפר   :ַלּבַ

ַזל. ב ט ּבוֹ  ְוָכַתב ְנָיר ּגָ ר, ָלהּ  ּוְנָתנוֹ  ּגֵ ׁשֵ  ֲאִפּלוּ , ּכָ
  :ֵיאּושׁ  ֹקֶדם

ט ּכֹוְתִבין. ג י ַעל ַאף ָלִאישׁ  ּגֵ ֵאין ּפִ ּתוֹ  ׁשֶ , ּמוֹ עִ  ִאׁשְ
ְהיוּ  ְוהּוא ּיִ ָחְתמוּ  ָהֵעִדים ׁשֶ יִרים ּבוֹ  ׁשֶ  ְויֹוְדִעים ַמּכִ
ה ּזֶ לֹוִני ׁשֶ ּתוֹ  ּפְ לֹוִנית ְוִאׁשְ ָרה. ּפְ י ַעל ֲאִפּלוּ  זוֹ  ְוַהּכָ  ּפִ
י ַעל ַוֲאִפּלוּ , ֶאָחד ֵעד ה ּפִ ָ  ָהיוּ  ְוִאם. ְוָקרֹוב ִאׁשּ

אֹותוֹ  ַנִים ָמקֹום ּבְ מֹוֵתיֶהם ׁשְ ְ ׁשּ וִ  ׁשֶ מֹות יםׁשָ  ּוׁשְ
ִוים ְנׁשֹוֵתיֶהן א ֵמֶהם ֶאָחד ְמָגֵרשׁ  ֵאין, ׁשָ ַמֲעַמד ֶאּלָ  ּבְ

א, ֲחֵברוֹ  ּמָ ט ִיְכּתֹב ׁשֶ ת ְויֹוִליֶכּנוּ  ּגֵ  ֲחֵברוֹ  ְלֵאׁשֶ
ה ּנָ ַעת. ָעָליו ִויָגְרׁשֶ ָנה ּוִבׁשְ  ַאף ְונֹוְתִנין ּכֹוְתִבין, ַהַסּכָ

י ַעל ֵאין ּפִ יִרים ׁשֶ   :ַמּכִ

ֶבּנוּ יִ  ֹלא. ד מוּ  ְוֹלא ַהסֹוֵפר ְכּתְ  ַעד, ָהֵעִדים ּבוֹ  ַיְחּתְ
ּיֹאַמר ַעל ָלֶהם ׁשֶ ּיֹאַמר. ְוַלְחּתֹם ִלְכּתֹב ַהּבַ  ָלֶהם ּוְכׁשֶ
ַעל בּוהוּ , ַהּבַ ַעְצָמם ֵהם ִיְכּתְ  ַלֲאֵחִרים ֹיאְמרוּ  ְוֹלא ּבְ
ין ְלֵבית ָאַמר ֲאִפּלוּ . ְוַלְחּתֹם ִלְכּתֹב נוּ : ּדִ ט ּתְ  ּגֵ

יְלאִ  ּתִ , ַלְחּתֹם ְוָלֵעִדים ִלְכּתֹב ַלסֹוֵפר ֹיאְמרוּ  ֹלא, ׁשְ
 ְוָלֵעִדים ְוִיְכּתֹב ַלסֹוֵפר ִאְמרוּ : ָלֶהם ָאַמר ַוֲאִפּלוּ 

מוּ  מוּ  ְוֹלא ַהסֹוֵפר ִיְכּתֹב ֹלא, ְוַיְחּתְ  ַעד ָהֵעִדים ַיְחּתְ
ְמעוּ  ׁשְ ּיִ יו ׁשֶ   :ִמּפִ

ַתב ֲאִפּלוּ . ה ְכַתב ּכָ ְכּתֹב ֵפרַלסוֹ  ָידוֹ  ּבִ ּיִ  ְוָלֵעִדים ׁשֶ
מוּ  ְחּתְ ּיַ בוּ  ֹלא, ׁשֶ מוּ  ְוֹלא ִיְכּתְ ְמעוּ  ַעד ַיְחּתְ ׁשְ ּיִ יו ׁשֶ , ִמּפִ

ין הּוא ּבֵ חַ  ׁשֶ ּקֵ ק ּוֵבין ּפִ ּתֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ין, ׁשֶ ר ּבֵ ַדּבֵ ּמְ  ְוֵאינוֹ  ׁשֶ
ין ׁשֹוֵמעַ  ֵאינוֹ  ּבֵ ר ְוֹלא ׁשֹוֵמעַ  ׁשֶ יִרין ְוֵישׁ . ְמַדּבֵ  ַמְכׁשִ

מִ  ק יּבְ ּתֵ ּתַ ׁשְ ּנִ י ַעל ְוַלְחּתֹם ִלְכּתֹב ׁשֶ ַתב ּפִ  ָידוֹ  ּכְ
ְכּתֹב ּיִ ֹתב: ַלסֹוֵפר ׁשֶ ֵהא ְוהּוא, ֲחֹתמוּ : ְוָלֵעִדים, ּכְ ּתְ  ׁשֶ
ְעּתוֹ  ֶבת ּדַ ֶ   :ָעָליו ְמֻיׁשּ

ק ִמי. ו ּתֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ָאלּוהוּ , ׁשֶ בוּ  רֹוֶצה ִאם ּוׁשְ ְכּתְ ּיִ ט ׁשֶ  ּגֵ
ּתוֹ  י, ְלִאׁשְ ֹראׁשוֹ  ןְוִהְרּכִ ֵאר, ּבְ ִסיָמן ִיְתּבָ ַאַחר ּבַ   :ֶזה ׁשֶ

ָרה ָאַמר. ז ְתבוּ : ַלֲעׂשָ ט ּכִ י ּגֵ ּתִ  ּכֹוֵתב ֶאָחד, ְלִאׁשְ
ִביל ׁשְ ם ּבִ ּלָ ֶכם: ָאַמר ְוִאם. ּכֻ ּלְ ֹתבוּ  ּכֻ  ּכֹוֵתב ֶאָחד, ּכְ
ַמֲעַמד ם ּבְ ּלָ   :ּכֻ

ָרה ָאַמר. ח ְתבוּ : ַלֲעׂשָ ט ּוְתנוּ  ְוִחְתמוּ  ּכִ י ּגֵ ּתִ , ְלִאׁשְ
ַנִים ּכֹוֵתב ֶאָחד   :נֹוֵתן ְוֶאָחד חֹוְתִמים ּוׁשְ

ֶכם: ָאַמר. ט ּלְ ָנָאם אוֹ , ֲחֹתמוּ  ּכֻ ּמְ ין, ׁשֶ ָנה ּבֵ ּמָ ם ׁשֶ ּלָ  ּכֻ
ָנה ֵבין ּמָ  ֶזה ֲהֵרי, ִחְתמוּ : ָלֶהם ְוָאַמר, ִמְקָצָתם ׁשֶ

אֹוֵמר ֶכם ּכְ ּלְ ם, ִחְתמוּ  ּכֻ . וֹ בּ  ַלְחּתֹם ְצִריִכים ְוֻכּלָ
ַנִים חֹוְתִמים ּוׁשְ ה ּבוֹ  ׁשֶ ִחּלָ ּום ֵהם ּתְ  ְוָצִריךְ , ֵעִדים ִמׁשּ
ּלֹא סּול ֵמֶהם ֶאָחד ׁשּום ְיֵהא ׁשֶ ּום ְוָהֲאֵחִרים, ּפָ  ִמׁשּ
ַנאי ָאר ָהיוּ  ִאם, ְלִפיָכךְ . ּתְ ְ סּוִלים ַהׁשּ ָחְתמוּ  אוֹ , ּפְ  ׁשֶ

ה ַאַחר אוֹ  ְלָמָחר ְוֶזה ַהּיֹום ֶזה ּמָ ר ,ָיִמים ּכַ ׁשֵ  ְוהּוא, ּכָ
מוּ  ְחּתְ ּיַ ל ׁשֶ ְפֵני ֶאָחד ּכָ ם ּבִ ּלָ ָאר ָחְתמוּ  ַוֲאִפּלוּ . ּכֻ ְ  ַהׁשּ

ט ְנִתיַנת ַאַחר ר, ַהּגֵ ׁשֵ  ֹקֶדם ֵמֶהם ֶאָחד ֵמת ְוִאם. ּכָ
ט ֲהֵרי, ַהֲחִתיָמה ֵטל ַהּגֵ   ּבָ

ֶכם: ָאַמר ְוִאם. י ּלְ ּום ִחְתמוּ  ּכֻ ְהיוּ  ָצִריךְ , ֵעִדים ִמׁשּ ּיִ  ׁשֶ
ן ּלָ ִרים ּכֻ ׁשֵ מוּ  ּכְ ְחּתְ ּיַ ם ְוׁשֶ ּלָ ּיֹום ּבוֹ  ּכֻ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבַ
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ֲאִפּלוּ  ֶכם: ְסָתם ָאַמר ׁשֶ ּלְ ינוֹ , ִחְתמוּ  ּכֻ ְמָפֵרשׁ  ּדִ  ּכִ
ֶכם: ְואֹוֵמר ּלְ ּום ִחְתמוּ  ּכֻ   ,ֵעִדים ִמׁשּ

נוּ . יא ּקְ ָהאֹוֵמר ֲחָכִמים ּתִ ים ׁשֶ ט ִלְכּתֹב ְלַרּבִ  אוֹ  ּגֵ
ט ְלהֹוִליךְ  אוֹ  םַלְחתֹּ  ּתוֹ  ּגֵ  ֹיאַמר, ִלְכִתיָבה ִאם. ְלִאׁשְ
ל: ָלֶהם ם ֶאָחד ּכָ ט ִיְכּתֹב ִמּכֶ י ּגֵ ּתִ  ְוֵכן, ְלִאׁשְ

ל: ְלהֹוָלָכה ם ֶאָחד ּכָ  ֹיאַמר, ַלֲחִתיָמה ְוִאם. יֹוִליךְ  ִמּכֶ
ל: ָלֶהם ַנִים ּכָ ם ׁשְ מוּ  ִמּכֶ ֵגט ַיְחּתְ   :ֶזה ּבְ

 קכא סימן
' ח ּובוֹ , נתינה עד מכתיבה בדעתו ותלהי צריך

  ְסִעיִפים:

ְהֶיה ָצִריךְ . א ּיִ ַדְעּתוֹ  ׁשֶ ָעה ּבְ ׁשָ ה ּבְ ַצּוֶ ּמְ . ְלָכְתבוֹ  ׁשֶ
ָעה ָרָעה רּוחַ  ֲאָחזוֹ  ִאם, ְלִפיָכךְ  ׁשָ ה ּבְ ַצּוֶ ּמְ , ְלָכְתבוֹ  ׁשֶ

ְבִריא ֲאִפּלוּ  אֹותוֹ  ּכֹוְתִבין ֵאין ּיַ ּכֹור ְוֵכן. ִלְכׁשֶ ִ , ַהׁשּ
יעַ  ִהּגִ ְכרּותוֹ  ׁשֶ ל ְלׁשִ ְתבוּ : ְוָאַמר, לֹוט ׁשֶ  ֵאין, ּכִ
יעַ  ֹלא ְוִאם. ּכֹוְתִבין   :ָסֵפק ֶזה ֲהֵרי, ִהּגִ

ִריא ָהָיה. ב ָעה ּבָ ׁשָ ה ּבְ ּוָ ּצִ ךְ  ְוַאַחר, ְלָכְתבוֹ  ׁשֶ  ֲאָחזוֹ  ּכָ
עֹודוֹ  אֹותוֹ  ּכֹוְתִבים ֵאין, ַהֹחִלי ָחְליוֹ  ּבְ  ְוִאם. ּבְ

ָתבּוהוּ  ְבִריא ֹקֶדם ּוְנָתנּוהוּ  ּכְ ּיַ הּ  ֹחִלי הּוא ִאם, ׁשֶ ַסּמֵ  ּדְ
יָדן סּול ֶזה ֲהֵרי, ּבִ ט ֵאינוֹ , ָלאו ְוִאם. ּפָ   :ּגֵ

הּוא ִמי. ג ים ׁשֶ ים ָחִלים ִעּתִ הּוא, ׁשֹוֶטה ִעּתִ ׁשֶ  ּכְ
חַ  הּוא ֲהֵרי, ָחִלים ִפּקֵ ָבָריו ְלָכל ּכְ ַרשׁ  ְוִאם. ּדְ  ּגֵ

אֹוָתהּ  ָעה ּבְ טּ  ׁשָ ט וֹ ּגִ ָעְלָמא ָחִלים ַוֲאִפּלוּ . ּגֵ ֵאינוֹ , ּבְ  ׁשֶ
פּוי   } ְלַגְמֵרי ׁשָ

ִכיב. ד ה ְמַרע ׁשְ ַצּוֶ ּמְ ט ִלְכּתֹב ׁשֶ ק ָצִריךְ , ּגֵ  ּבוֹ  ְלַדְקּדֵ
ֵהא ּיְ פּוי ׁשֶ ַעת ׁשָ ׁשְ ִתיָבה ּבִ ַעת ּכְ   :ְנִתיָנה ּוִבׁשְ

ק ִמי. ה ּתֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ָאלּוהוּ , ׁשֶ בוּ שֶׁ  רֹוֶצה ִאם ּוׁשְ ְכּתְ ט ּיִ  ּגֵ
ּתוֹ  ין, ְלִאׁשְ ֹראׁשוֹ  ְוִהְרּכִ  אֹותוֹ  ּבֹוְדִקין, ֵהן לֹוַמר ּבְ
ְדָבִרים ֵסרּוִגין ֲאֵחִרים ּבִ  ַחד, ָלאו ּוְתֵרין ֵהן ַחד, ּבְ

ין ִאם, ֵהן ּוְתֵרין ָלאו ֹראׁשוֹ  ִהְרּכִ  ְוַעל ָלאו ָלאו ַעל ּבְ
בוּ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ֵהן ֵהן נוּ  ִיְכּתְ   :ְוִיּתְ

ק ְוַדְוָקא. ו ּתֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ם אוֹ , ּכְ ֹוֵמעַ  ִאּלֵ ר ְוֵאינוֹ  ַהׁשּ , ְמַדּבֵ
ֵאינוֹ  ֵחֵרשׁ  ֲאָבל. ְלהֹוִציא ְרִמיָזתוֹ  ַעל סֹוְמִכין  ׁשֶ
ר ְוֵאינוֹ  ׁשֹוֵמעַ  ּתוֹ  ֶאת מֹוִציא ֵאינוֹ , ְמַדּבֵ ְרִמיָזה ִאׁשְ , ּבִ
ָאה ִאם ָ ָהָיה ְנׂשּ ׁשֶ חַ  ּכְ ּקֵ ְפלָ  אוֹ  ּפִ ּנָ  ֵמָאִחיו ְיָבָמה לוֹ  הׁשֶ
חַ  ּקֵ א ִאם ֲאָבל. ּפִ ה ָנׂשָ ָ הּוא ִאׁשּ ׁשֶ  ִהיא ֲאִפּלוּ , ֵחֵרשׁ  ּכְ

ַחת ּקַ ְרִמיָזה מֹוִציא, ּפִ   :ּבִ

ַחי הּוא ֲהֵרי, ּגֹוֵסס. ז   :ְלָגֵרשׁ  ְוָיכֹול ּכְ

ֲחטוּ . ח ַנִים ּבוֹ  ׁשָ ַנִים ֹרב אוֹ  ׁשְ ד ָהָיה ִאם ְוֵכן, ׁשְ  ְמֻגּיָ
ה בָצלוּ  אוֹ  ְתבוּ : ְוָאַמר ְוָרַמז, ּבוֹ  אֹוֶכֶלת ְוַהַחּיָ ט ּכִ  ּגֵ

י ּתִ ל ְונֹוְתִנין ּכֹוְתִבין, ְלִאׁשְ ָמתוֹ  עֹוד ּכָ ׁשְ ּנִ  ְוהּוא. ּבוֹ  ׁשֶ
ין ג ִמן ְלָנַפל ַהּדִ   :ַהּגַ

 קכב סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , נאבד או וטעה הגט לכתב אמר

ן ְוַלְחּתֹם ְכּתֹבלִ  ְוָלֵעִדים ַלסֹוֵפר ָאַמר. א ט ְוִלּתֵ  ּגֵ
ּתוֹ  סּול ְוִנְמָצא, ָלהּ  ְוָנְתנוּ  ְוָחְתמוּ  ְוָכְתבוּ , ְלִאׁשְ  אוֹ  ּפָ

ָתבּוהוּ  ּכְ ט ִלְכּתֹב ְיכֹוִלים, ְוֶנֱאַבד ׁשֶ  ֹלא ְוִאם. ַאֵחר ּגֵ
ִקים ְוֵהם, ֶנֱאַבד ר הּוא ִאם ְמֻסּפָ ׁשֵ ה ּכָ ּמָ  ֻחְמרֹות ִמּכַ
ֲהגוּ  ּנָ ִליחּוָתם ָעׂשוּ  ֲהֵרי ,ְלַהֲחִמיר ׁשֶ  ַלֲחֹזר ְוָצִריךְ  ׁשְ
ַעל ַעל ִאם ָלֵכן. ְוַלְחּתֹם ִלְכּתֹב ָלֶהם לֹוַמר ַהּבַ  ַהּבַ
הּוא ֹיאַמר, ֵמָהִעיר הֹוֵלךְ   ִלְכּתֹב ְרׁשּות ָלֶהם נֹוֵתן ׁשֶ

ט ְוַלְחּתֹם ֵהא ַעד ֵמָאה ַעד ֵמֶאָחד ּגֵ ּיְ ר ֶאָחד ׁשֶ ׁשֵ  ּכָ
ין ְכִתיָבה ּבֵ ין ּבִ ֲחִתיָמה ּבֵ ִעיר ָהַרב ְלַדַעת ּבַ ּבָ ִלי ׁשֶ  ּבְ
ְקּפּוק ׁשּום   :ּפִ

ְתבוּ : ָלֶהם ָאַמר. ב ִליחַ  ּוְתנוּ  ְוִחְתמוּ  ּכִ , ָלהּ  ְויֹוִליךְ  ְלׁשָ
ִליחַ  ְוָנְתנוּ  ְוָכְתבוּ  ט ְוִנְמָצא ְלׁשָ סּול ַהּגֵ ֵטל אוֹ  ּפָ , ּבָ

ט ּכֹוְתִבין ֵאין ְלכוּ  ַעד ַאֵחר ּגֵ ּמָ ּיִ בַּ  ׁשֶ  ֹלא ְוִאם. ַעלּבַ
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ט ְוָכְתבוּ  ּבוֹ  ִנְמְלכוּ  ר ַאֵחר ּגֵ ׁשֵ ִליחַ  ּוְנָתנּוהוּ  ּכָ  ְלׁשָ
ת ָסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ָלהּ  ּוְנָתנוֹ    :ְמֹגֶרׁשֶ

 קכג סימן
' ה ּובוֹ , בשבת ונתן ונכתב, הגט לכתב ראוי מי

  ְסִעיִפים:

ִרים ַהּכֹל. א ׁשֵ ט ִלְכּתֹב ּכְ ה חּוץ, ַהּגֵ ָ  ְוֶעֶבד ֹויגּ : ֵמֲחִמׁשּ
ה ֲאִפּלוּ . ְוָקָטן ׁשֹוֶטה ְוֵחֵרשׁ  ָ ַעְצָמהּ  ָהִאׁשּ  ָאַמר ִאם, ּבְ
ַעל ָלהּ   אֹותוֹ  ְוַתְקֶנה ְלָכְתבוֹ  ְיכֹוָלה, ְלָכְתבוֹ  ַהּבַ

ֲעָלהּ    :ָלהּ  ְונֹוְתנוֹ  ְוחֹוֵזר ַלּבַ

ָרֵאל. ב ֵהִמיר ִיׂשְ הּוא אוֹ , ׁשֶ ל ׁשֶ תֹות ְמַחּלֵ ּבָ  ׁשַ
ַפְרֶהְסָיא גֹוי הּוא ֲהֵרי, ּבְ   :ָדָבר ְלָכל ּכְ

ַתב. ג ט ּכָ ה ֵמֵאּלוּ  ֶאָחד ַהּגֵ ָ ט ֵאינוֹ , ַהֲחִמׁשּ  ַעל ַאף ּגֵ
י ָחְתמוּ  ּפִ ִרים ֵעִדים ּבוֹ  ׁשֶ ׁשֵ ִרים ָלהּ  ְוִנְמַסר ּכְ ְכׁשֵ . ּבִ

ה ּמֶ ַתב, ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ ּכָ ׁשֶ  ֹלא ִאם ֲאָבל. ַהּתֶֹרף ּבְ
ַתב א ּכָ יחַ  ,ַהּטֶֹפס ֶאּלָ הּוא ַהּתֶֹרף ְמקֹום ְוִהּנִ  ְמקֹום ׁשֶ
ה ָהִאישׁ  ָ ַמן ְוָהִאׁשּ ֶרת ַאתְּ  ֲהֵרי"וַ  ְוַהּזְ , "ָאָדם ְלָכל ֻמּתֶ
חַ  ּוְכָתבוֹ  ּקֵ דֹול ַהּפִ ְרֵאִלי ַהּגָ ׂשְ מוֹ  ַהּיִ ט ֶזה ֲהֵרי, ִלׁשְ  ּגֵ
ר ׁשֵ   :ּכָ

ר. ד יחַ  ֻמּתָ טהַ  ֹטֶפס ִלְכּתֹב ְוָקָטן ׁשֹוֶטה ֵחֵרשׁ  ְלַהּנִ  ּגֵ
ה ִחּלָ ְהֶיה ְוהּוא, ְלַכּתְ ּיִ דֹול ׁשֶ חַ  ּגָ ּקֵ ן ַעל עֹוֵמד ַהּפִ ּבָ . ּגַ

ה ֹטֶפס ּכֹוְתִבין ֵאין ְוָהֶעֶבד ַהּגֹוי ֲאָבל ִחּלָ  ַוֲאִפּלוּ  ְלַכּתְ
ָרֵאל ן ַעל עֹוֵמד ִיׂשְ ּבָ   :ּגַ

ט ַהּכֹוֵתב. ה ת ּגֵ ּבָ ׁשַ יֹום אוֹ  ּבְ ּפּוִרים ּבְ ׁשֹוֵגג, ַהּכִ , ּבְ
ת זוֹ  ֲהֵרי, ָלהּ  ָתנוֹ ּונְ  ָתבוֹ . ְמֹגֶרׁשֶ ָזדֹון ַוֲחָתמוֹ  ּכְ  ּבוֹ  ּבְ

ּיֹום יֹום אוֹ  ּבַ ת ֵאיָנהּ , ָלהּ  ּוְנָתנוֹ , טֹוב ּבְ , ְמֹגֶרׁשֶ
ֲהֵרי סּוִלים ָהֵעִדים ׁשֶ ָתבוֹ . ַהּתֹוָרה ִמן ּפְ יֹום ּכְ  טֹוב ּבְ
ָזדֹון ְפֵני ָלהּ  ְוִנְמַסר, ּבְ ִרים ֵעִדים ּבִ ׁשֵ ט ֶזה ֲהֵרי, ּכְ  ּגֵ
סּול   :ּפָ

 קכד סימן
  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , הגט נכתב מה על

ט. א ָתבוֹ  ּגֵ ּכְ ר, ֲהָנָאה ִאסּוֵרי ַעל ׁשֶ ׁשֵ   :ּכָ

ט ּכֹוְתִבין. ב ָבר ַעל ַהּגֵ כֹול ּדָ ּיָ ף ׁשֶ ּיֵ  ְוהּוא, ְלִהְזּדַ
ֶנּנוּ  ּתְ ּיִ ֵעיֵדי ָלהּ  ׁשֶ יַצד. ְמִסיָרה ּבְ  ָירַהנְּ  ַעל ּכֹוֵתב, ּכֵ
חּוק ָרא ְוַעל ַהּמָ ְפּתְ  ְוַעל ֶהָעִלין ְוַעל ַהֶחֶרס ְוַעל ַהּדִ

ָרה ֶקֶרן ְוַעל ָהֶעֶבד ַיד ָרה ָהֶעֶבד ָלהּ  ּומֹוֵסר, ַהּפָ  ְוַהּפָ
ָאר אוֹ  ָבִרים ׁשְ ְפֵני ּדְ  ַיד ַיְחּתֹךְ  ֹלא ֲאָבל. ֵעִדים ּבִ

ָרה ְוֶקֶרן ָהֶעֶבד ן ַהּפָ ַתב ְוִאם, ָלהּ  ְוִיּתֵ  ְוָנַתן] ָחַתךְ וְ [ ּכָ
ט ֵאינוֹ , ָלהּ  ּום, ּגֵ ָבֵעיָנן ִמׁשּ ּלֹא ּדְ ֵהא ׁשֶ ין ְקִציָצה ּתְ  ּבֵ

ִתיָבה   :ִלְנִתיָנה ּכְ

ָיר ַלְחּתֹךְ  טֹוב. ג ת ַהּנְ ט ְלִמּדַ ּלֹא, ַהּגֵ  ַלְחּתֹךְ  ִיְצָטֵרךְ  ׁשֶ
ּנוּ  ִתיָבה ַאַחר ִמּמֶ ַתב ְלַאַחר ַהסֹוֵפר ָטָעה ְוִאם. ּכְ ּכָ  ׁשֶ
אֹותוֹ  ְלַהְתִחיל ְורֹוֶצה ְקָצתוֹ   ַיְחּתֹךְ , ַעְצמוֹ  ְנָיר ּבְ
ה ִחּלָ ַתב ַהּמּוָעט ּתְ ּכָ   :ׁשֶ

ט ּכֹוְתִבין ֵאין. ד ר ּגֵ ְמֻחּבָ ן ֲאִפּלוּ , ּבִ ר ָלהּ  ִיּתֵ  ַהְמֻחּבָ
מוֹ  הּוא ּכְ ָבִעיָנן, ׁשֶ ָיָדהּ  ְוָנַתן" ּדְ  ָחְתמוּ  ַוֲאִפּלוּ . "ּבְ

ָלׁשוֹ  ַאַחר ָהֵעִדים ּתְ ךְ  ְוַאַחר ,ׁשֶ ט ֵאינוֹ , ָלהּ  ְנָתנוֹ  ּכָ . ּגֵ
ָתבוֹ  ְוִאם רּועַ  ֶהָעֶלה ַעל ּכְ ָעִציץ ַהּזָ  ַעל ַאף, ָנקּוב ּבְ
י ַתן ּפִ ּנָ ּלוֹ  ֶהָעִציץ ָלהּ  ׁשֶ סּול, ּכֻ א, ּפָ ּמָ  ֲאָבל. ִיְקֹטם ׁשֶ

ל ַחְרסוֹ  ַעל הּוא ּכֹוֵתב  ְוהּוא, ָלהּ  ְונֹוֵתן ָעִציץ ׁשֶ
ְהיוּ  ּיִ ֶחֶרס, ְלָפֵנינוּ  יָרהְמסִ  ֵעֵדי ׁשֶ ָבר ׁשֶ ף ּדָ ּיֵ ְזּדַ  ַהּמִ
  :הּוא

ר ּכֹוְתִבין ֵאין. ה ְמֻחּבָ ַתב. ֹטֶפס ֲאִפּלוּ , ּבִ  ַהּטֶֹפס ּכָ
ר ְמֻחּבָ ךְ  ְוַאַחר ּוְתָלׁשוֹ , ּבִ ַתב ּכָ  ּוְנָתנוֹ  ְוָחְתמוּ  ַהּתֶֹרף ּכָ

ר, ָלהּ  ׁשֵ   :ּכָ

ט ָהָיה. ו ל ָידוֹ  ַעל ָחקּוק ַהּגֵ ְכתֹוֶבת דֶעבֶ  ׁשֶ  ַקֲעַקע ּבִ
ַחת יֹוֵצא ְוָהָיה  ַעל ֲחקּוִקים ָהֵעִדים ְוָהיוּ  ָיָדהּ  ִמּתַ
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ת זוֹ  ֲהֵרי, ָידוֹ  י ַעל ַאף ְמֹגֶרׁשֶ ֵאין ּפִ ם ׁשֶ  ֵעיֵדי ׁשָ
ֲהֵרי, ְמִסיָרה ף ָיכֹול ֵאינוֹ  ׁשֶ ּיֵ  ֻמְחָזִקים ָהיוּ  ְוִאם. ְלִהְזּדַ
ֶעֶבד הּוא ּבָ ּלוֹ  ׁשֶ  יֹוֵצא ְוהּוא ָידוֹ  לעַ  ָחקּוק ְוֵגט, ׁשֶ
ַחת ֵעִדים: אֹוֶמֶרת ְוִהיא, ָיָדהּ  ִמּתַ  זוֹ  ֲהֵרי, ִלי ִנְמַסר ּבְ
ת ָסֵפק א, ְמֹגֶרׁשֶ ּמָ ַהּגֹוְדרֹות, ָלהּ  ִנְכַנס ֵמַעְצמוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
  :ֲחָזָקה ָלֶהם ֵאין

ט ָהָיה. ז ְבָלא ַעל ָחקּוק ַהּגֵ  ְוהּוא, ָעָליו ְוָהֵעִדים, ַהּטַ
ָתַנּתוּ  ְואֹוֶמֶרת, ָיָדהּ  ַחתִמתַּ  יֹוֵצא ּנְ  ּוְנָתנוֹ  ְוָחַזר לוֹ  ׁשֶ
י ַעל ַאף, ָלהּ  ֵהם ּפִ ְבָלא ֻמְחָזִקים ׁשֶ ּטַ ִהיא ּבַ הּ  ׁשֶ ּלָ , ׁשֶ
ת זוֹ  ֲהֵרי ה, ְמֹגֶרׁשֶ ָ ָהִאׁשּ הּ  ֶאת ּכֹוֶתֶבת ַעְצָמהּ  ׁשֶ ּטָ   :ּגִ

ט ָחַקק. ח ל ַטס ַעל ַהּגֵ : ָלהּ  ְוָאַמר ָלהּ  ּוְנָתנוֹ  ָזָהב ׁשֶ
ךְ  ֶזה ֲהֵרי ּטֵ ֵתיךְ  ּגִ ת זוֹ  ֲהֵרי, ּוְכֻתּבָ ָלה ְמֹגֶרׁשֶ  ְוִנְתַקּבְ

ָתהּ  ֻתּבָ ְכֵדי ּכְ ס ׁשִֹוי ּבִ   :ַהּטַ

ֶנּנוּ  ֹלא. ט שׁ  ַעד ָלהּ  ִיּתְ ְתַיּבֵ ּתִ ִתיָבה ׁשֶ  ְוַהֲחִתיָמה ַהּכְ
ן, ָיֶפה ָתב ָקרּוי ְיֵהא ּפֶ כֹול ּכְ ּיָ ף ׁשֶ ּיֵ   :ְלִהְזּדַ

 קכה סימן
 ג"כ ּובוֹ , והקלף הכתיבה ותקון, הגט נכתב במה

  ְסִעיִפים:

ט ֶאת ּכֹוְתִבין ֵאין. א א ַהּגֵ ָדָבר ֶאּלָ ּומוֹ  ּבְ ִרׁשּ , עֹוֵמד ׁשֶ
גֹון יוֹ  ּכְ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ְוַקְנַקְנּתֹום ְוקֹומֹוס ְוִסְקָרא ּדְ . ּבָ
ָתבוֹ  ִאם ֲאָבל ָדָבר ּכְ ֵאינוֹ  ּבְ גֹון, עֹוֵמד ׁשֶ  ִקיןַמשְׁ  ּכְ
ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ֵפרֹות ּוֵמי ט ֵאינוֹ , ּבָ   :ּגֵ

ָתבוֹ . ב ִדיֲעַבד ּכְ ֲאָבר ּבְ חֹור, ּבַ ׁשְ חּור, ּבִ ׁשִ ר, ּבְ ׁשֵ   :ּכָ

ֵמי אֹותוֹ  ּכֹוְתִבין. ג ּלֹא ְוהּוא. ֲעָפִצים ּבְ ָלף ִיְהֶיה ׁשֶ  ַהּקְ
ץ ֵני, ְמֻעּפָ ֵאין ִמּפְ ר ֲעָפִצים ֵמי ׁשֶ , ַתבכָּ  ְוִאם. ּבוֹ  ִנּכָ
ט ֵאינוֹ  ל ְוֵכן. ּגֵ ּיֹוֵצא ּכָ   :ּבוֹ  ּכַ

ט ָחַקק. ד ל ַטס ַעל אוֹ  ָהֶאֶבן ַעל אוֹ  ַהּלּוחַ  ַעל ּגֵ  ׁשֶ
ֶכת ר, ָהאֹוִתּיֹות ְיֵרֵכי ָחַפר ִאם ַמּתֶ ׁשֵ  ָחַקק ִאם ְוֵכן. ּכָ
ס ֵמֲאחֹוֵרי ָהאֹוִתּיֹות ְיֵרֵכי ְלטוּ  ַעד ַהּטַ ּבָ ְפֵני ׁשֶ ס ּבִ . ַהּטַ
ָראוּ  ַעד ָהאֹות ּתֹוךְ  ָחַפר םאִ  ֲאָבל ּיֵ  ַהְיֵרכֹות ׁשֶ

בֹוהֹות אן ּגְ אן ִמּכָ ה אוֹ , ּוִמּכָ ִהּכָ ֵני ַעל ׁשֶ ס ּפְ  ַהּטַ
חֹוָתם ְמְצאוּ  ַעד ּבְ ּנִ ֶדֶרךְ  ּבֹוְלטֹות ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ  ּכְ
ין עֹוׂשִ יָנר ׁשֶ ט ֵאינוֹ , ָזָהב ּדִ   :ּגֵ

ְבִנית ָהעֹור ַעל ַהּקֹוֵרעַ . ה תָ  ּתַ ר, בּכְ ׁשֵ  ֲאָבל. ּכָ
ם ְבִנית ָהעֹור ַעל ָהרֹוׁשֵ ָתב ּתַ סּול, ּכְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּפָ
ֵהֶפךְ  יר ִמי ְוֵישׁ . ּבְ ְכׁשִ ּמַ ֵניֶהם ׁשֶ ׁשְ   :ּבִ

ְהיוּ  ְלַהֲחִמיר ָנֲהגוּ . ו ּיִ פֹות ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ ִויל ֻמּקָ  ְוִאם, ּגְ
בּוקֹות אֹוִתּיֹות ּבוֹ  ֵישׁ  יֵני ִיְגֹרר ּדְ   :ְלַהְפִריָדם ֶהםּבֵ

רֹוֶצה ִמי ֵישׁ  ִאם. ז ן ׁשֶ ָידוֹ  מֹוִחין, ָהאֹוִתּיֹות ְלַזּיֵ   :ּבְ

ת ָנְפָלה ִאם. ח יוֹ  ִטּפַ ֶרת ְוֵאיָנהּ  ּדְ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ִנּכֶ
יוֹ  ְלַהֲעִביר ן ַהּדְ ֲהָוה, ָהאֹות ּוְלַתּקֵ   :ּתֹוכֹות ָחק ֵלהּ  ּדַ

ָכה, תּוָחהפְּ  ם"מֵ  ַלֲעׂשֹות רֹוֶצה ִאם. ט  ָידוֹ  ְוִנְמׁשְ
ָמה ֵבקֹות ִלְגֹרר ָיכֹול ֵאינוֹ , ְוִנְסּתְ ֲהָוה, ַהּדְ  ָחק ֵליהּ  ּדַ
  :ּתֹוכֹות

ְרְטטוֹ  נֹוֲהִגין. י ֵהר ְוֵישׁ . ְלׂשַ ְרֵטט ִלּזָ ׂשַ ֲאָבר ִמּלְ , ּבַ
ֵני הּוא ִמּפְ ְכָתב ְוָהֵוי צֹוֵבעַ  ׁשֶ ָתב ַעל ּכִ   :ּכְ

ים ַלֲעׂשֹותוֹ  נֹוֲהִגין. יא ּתֵ ֵרה ׁשְ יִטין ֶעׂשְ   :ׁשִ

יָטה ַלֲעׂשֹות נֹוֲהִגין. יב ֹלשׁ  ׁשִ ֵרה ׁשְ  ְוחֹוְלִקים ֶעׂשְ
ִים אֹוָתהּ  ּתַ הּ , ִלׁשְ ּבָ ַחת ֶזה ָהֵעִדים חֹוְתִמים ׁשֶ   :ֶזה ּתַ

ְהֶיה ַלֲעׂשֹותוֹ  נֹוֲהִגין. יג ּיִ   :ָרְחּבוֹ  ַעל ָיֵתר ָאְרּכוֹ  ׁשֶ

ּלֹא נֹוֲהִגין. יד יִטין עֹוְברֹות ָהאֹוִתּיֹות ְהיוּ יִ  ׁשֶ ִ  ֵמַהׁשּ
ָיִמין ֹמאל ּבְ   :ּוִבׂשְ
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טּושׁ  ׁשּום ּבוֹ  ְיֵהא ֹלא. טו בוֹ  ְוֹלא, ִטׁשְ  ַעל ִיְכּתְ
ָחק   :ַהּמְ

ָתב ְיֵהא ֹלא. טז ם ַהּכְ ל ְוֹלא ְמֻעּקָ א, ְמֻבְלּבָ ּמָ ֶמה ׁשֶ ּדָ  ּתִ
ה ָהִעְנָין ְוִנְמָצא ְלאֹות אֹות ּנֶ ּתַ   :ִמׁשְ

ָמעּות ּבוֹ  ָהָיה. יז ֵני ַמׁשְ ָהָיה אוֹ , ִעְנָיִנים ׁשְ ְכָתבוֹ  ׁשֶ  ּבִ
ְלּבּול אוֹ  ִעּקּום ר אוֹ , ּבִ ֶאְפׁשָ ְקָרא ׁשֶ ּיִ נוּ  ׁשֶ  ִעְנָין ִמּמֶ
סּול ֶזה ֲהֵרי, ַאֵחר   :ּפָ

ֵהא ָצִריךְ . יח ּיְ ט ׁשֶ ָמקֹום ִנְקָרא ַהּגֵ  ְלִתינֹוק ְנִתיָנתוֹ  ּבְ
ָלא ים ּדְ שׁ  אְולָ  ַחּכִ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ִטּפֵ ַאף, ׁשֶ ָמקֹום ׁשֶ  ּבְ

ִתיָבתוֹ  ְהֶיה ָצִריךְ  ּכְ ּיִ ן ִנְקָרא ׁשֶ   :ּכֵ

ט. יט ַחק ּגֵ ּמָ ָבה אוֹ  אֹות ּבוֹ  ׁשֶ ָלה אוֹ , ּתֵ ּתָ ין ׁשֶ  ּבֵ
יִטין ִ ט ִמּטֶֹפס ִאם, ַהׁשּ ר ֶזה ֲהֵרי, ַהּגֵ ׁשֵ  ִמן ְוִאם. ּכָ
ט ֵאינוֹ , ַהּתֶֹרף סֹוף ּוֵפַרשׁ  רָחזַ  ְוִאם. ּגֵ ט ּבְ אֹות ַהּגֵ  ׁשֶ

לֹוִנית לּוָיה ּפְ ָחק ַעל אוֹ  ּתְ ט ִמּתֶֹרף ֲאִפּלוּ , ַהּמְ , ַהּגֵ
ר ׁשֵ ָאר ּכָ ׁשְ ָטרֹות ּכִ ּיּום. ׁשְ ֶבּנוּ  ְוַהּקִ ַדת" ֹקֶדם ִיְכּתְ  ּכְ
ה ָרֵאל מׁשֶ ו. "ְוִיׂשְ ּלֹא ְלַהֲחִמיר ָנֲהגוּ  ְוַעְכׁשָ ם ׁשֶ  ְלַקּיֵ
ט ְמַחק   :ַהּגֵ

ט. כ ְמָצא ּגֵ ּנִ ִתי ָקרּועַ  ׁשֶ הּוא, ָוֵעֶרב ׁשְ ל ֶקַרע ׁשֶ  ׁשֶ
ית ין ּבֵ ט ֶזה ֲהֵרי, ּדִ ֵטל ּגֵ ָאר ּבָ ׁשְ ָטרֹות ּכִ  ִאם ֲאָבל. ׁשְ

ל ֶקַרע ְוֵאינוֹ  ִנְתָקֵרעַ  ית ׁשֶ ין ּבֵ ר, ּדִ ׁשֵ  אוֹ  ִנּמֹוק. ּכָ
ִהְרִקיב ה אוֹ  ׁשֶ ֲעׂשָ ּנַ ְכָבָרה ׁשֶ ר, ּכִ ׁשֵ  אוֹ  ִנְמַחק. ּכָ

ֵטשׁ שֶׁ  ׁשְ ּטַ ּלוֹ  ּוָבבּוָאה, ּנִ ֶמת ׁשֶ , ִלְקרֹות ָיכֹול ִאם, ַקּיֶ
ר ׁשֵ ט ֵאינוֹ , ָלאו ְוִאם. ּכָ   :ּגֵ

ה. כא ּמֶ ָהָיה, ֲאמּוִרים ְדָבִרים ּבַ ׁשֶ ט ּכְ ַחת יֹוֵצא ַהּגֵ  ִמּתַ
ֵעֵדי ָיָדהּ  ם ְוֵאין, ֲחִתיָמה ּבְ  ִאם ֲאָבל. ְמִסיָרה ֵעֵדי ׁשָ
ְמסַ  ֵעִדים ֵישׁ  ּנִ ט ָלהּ  רׁשֶ ְפֵניֶהם ַהּגֵ ר ְוָהָיה ּבִ ׁשֵ  ֲהֵרי, ּכָ
ר ֶזה ׁשֵ י ַעל ַאף ּכָ ָהָיה ּפִ ט ּתֶֹרף ׁשֶ ָחק ַעל ַהּגֵ  אוֹ  ַהּמְ
ין יִטין ּבֵ ִ ָהָיה אוֹ  ַהׁשּ ִתי ָקרּועַ  ׁשֶ ן ָוֵעֶרב ׁשְ ּתַ ּנִ ׁשֶ  ָלהּ  ּכְ

ְפֵניֶהם ּפֹוֵסל ִמי ְוֵישׁ . ּבִ ָקרּועַ  ׁשֶ ִתי ּבְ   :ָוֵעֶרב ׁשְ

ַתב ִמי ֵישׁ . כב ּכָ שׁ , ׁשֶ ּיֵ יד ׁשֶ ְכּתֹב ְלַהְקּפִ ט ִמּלִ  ַהּגֵ
ֻקְלמּוס ל ּבְ ָנף ׁשֶ א, ּכָ ל ֶאּלָ ׁשֶ   :ָקֶנה ּבְ

ה אוֹ  ָאַרג אוֹ  ָרַקם ִאם. כג ה ָעׂשָ ַמֲעׂשֵ  אֹוִתּיֹות ַמַחט ּבְ
ט ָלאו אֹוְמִרים ֵישׁ , ַהּגֵ ָתב ּדְ   :הּוא ּכְ

 קכו סימן
  ְסִעיִפים:'  ּובוֹ , ותיואותי ודקדוק הגט לשון נסח

ט ּכֹוְתִבין. א ָכל ַהּגֵ ָתב ּבְ ין, ָלׁשֹון ּוְבָכל ּכְ הּוא ּבֵ  ׁשֶ
ַתב ין ַהּגֹוִיים ּכְ הּוא ּבֵ ַתב ׁשֶ ָרֵאל ּכְ גֹון, ִיׂשְ  ּכְ

רֹוִביְנָצאל ט ִמְקָצת ָהָיה ִאם ֲאָבל. ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ּפְ  ַהּגֵ
תּוב ָלׁשֹון ּכָ סּול, ַאֵחר ָלׁשֹוןבְּ  ּוִמְקָצתוֹ  ֶאָחד ּבְ . ּפָ
ְלׁשֹון ְלָכְתבוֹ  ְוָנֲהגוּ  ית ּבִ ּוִרי ּוִבְכָתב ֲאַרּמִ   :ַאׁשּ

י. ב ִליׁשִ ְ ׁשּ ְרִביִעי, ּבַ י, ּבָ ֲחִמיׁשִ ִני. ד"יוּ  ְמֵלִאים, ּבַ ֵ ׁשּ , ּבַ
י ִ ׁשּ ִ   :ֲחֵסִרים, ּוַבׁשּ

ֶאָחד ִיְכּתֹב ִראׁשֹון יֹום. ג ת ּבְ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

יֹום. ד יֹום": ִיְכּתֹב ֹחֶדשׁ  אשׁ רֹ  ּבְ ] ֶאָחד) [ִראׁשֹון( ּבְ
לֹוִני ְלֶיַרח ִני. "ּפְ ֵ ׁשּ ֵני ִיְכּתֹב, ּבַ ׁשְ ה, ָיִמים ּבִ לׁשָ ׁשְ , ּבִ

ָעה ַאְרּבָ ם, ּבְ ּלָ הֵ  ָזָכר ְלׁשֹון ּכֻ ֶאָחד ְוֵכן. ְלַבסֹוף א"ּבְ  ּבְ
ִרים ַנִים, ְוֶעׂשְ ׁשְ ִרים ּבִ ה, ְוֶעׂשְ לׁשָ ׁשְ ִרים ּבִ  ֵכןוְ , ְוֶעׂשְ

ם ּלָ   :ּכֻ

ּבֹון. ה ֶחׁשְ ִנים ּבְ ָ ַנת: ְנֵקָבה ְלׁשֹון ִיְכּתֹב ַהׁשּ ׁשְ ת ּבִ  ֲחֵמׁשֶ
ִים, עֹוָלם ִלְבִריַאת ְוַאַחת ֲאָלִפים ּתַ לשׁ , ׁשְ ע, ׁשָ , ַאְרּבַ
ם ּלָ ֹלא ּכֻ ֵרה ַאַחת ְוֵכן. ְלַבסֹוף א"הֵ  ּבְ ים, ֶעׂשְ ּתֵ  ׁשְ

ֵרה ִרים ַעד, ֶעׂשְ ם. ֶעׂשְ ָ ִרים: ָלךְ ְוֵאי ּוִמׁשּ , ְוַאַחת ֶעׂשְ
ִרים ִים ֶעׂשְ ּתַ ִרים, ּוׁשְ לשׁ  ֶעׂשְ ְנָין ְוׁשָ  ְלׁשֹון ַהּמּוָעט ַהּמִ
  :ְלעֹוָלם ְוֵכן, ְנֵקָבה

ט ִיְכּתֹב ִאם. ו יֹום ּגֵ ל ִראׁשֹון ּבְ יר ֹחֶדשׁ  ׁשֶ : ִיְכּתֹב, ִאּיָ
יֹום ים ּבְ ֹלׁשִ הּוא ִניָסן ְלֹחֶדשׁ  ׁשְ יר ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ׁשֶ . ִאּיָ
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ָכל ְוֵכן י ּבְ ים ָראׁשֵ ֵהם ֳחָדׁשִ ֵני ׁשֶ ִני ּוְביֹום. ָיִמים ׁשְ  ׁשֵ
ל ֶאָחד: ִיְכּתֹב ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ׁשֶ לֹוִני ְלֶיַרח ּבְ י. ּפְ  ּכִ

ּבֹונוֹ  ִני ִמּיֹום ֶחׁשְ ֵ   :ַהׁשּ

ָנה ִאם. ז ָ ֶרת ַהׁשּ ֲאָדר ִיְכּתֹב, ְמֻעּבֶ  ְלֶיַרח: ִראׁשֹון ּבַ
ִני ֲאָדר ְלֶיַרח: ִיְכּתֹב ִניּוַבשֵּׁ , ִראׁשֹון ֲאָדר ֵ   :ַהׁשּ

ין ֻנְסֵחי ֵישׁ . ח ּטִ תּוב ּגִ ּכָ ֶהם ׁשֶ לֹוִני ֲאָנא ֵאיךְ : ּבָ ן ּפְ  ּבֶ
לֹוִני ן ְוֵאינוֹ , ּפְ ֵהר ְוֵישׁ , ְמֻכּוָ ְכּתֹב ִלּזָ ַבת ִמּלִ . ֵאיךְ  ּתֵ
תּוב ֻנְסָחאֹות ֵישׁ  ְוֵכן ּכָ ֶהם ׁשֶ  ּוְלַאְתֵריהֹון: ּבָ
ַאְבָהַתיְ ( ה ְוֵכן, ְדַאְבָהַתי) כוּ ּדְ ִאׁשָ  ּוְלַאְתֵריהֹון ּבָ

ֵהר ְוֵישׁ , ְדַאְבָהַתיִכי ָכְתָבם ִלּזָ   :ִמּלְ

א, ָמֵלא, ְוֵדין: ִיְכּתֹב ֹלא. ט  ְוֹלא. ד"יוּ  ָחֵסר ֶאּלָ
א, ד"יוּ  ָמֵלא, ְוִאיֶגֶרת: ִיְכּתֹב ֶרת: ֶאּלָ   :ְוִאּגֶ

ִתיְהִויִיין. י יִיין, ּדִ ִתיְצּבִ השְׁ , ּדְ . ְרצּוִפין ן"יּוִדי לׁשָ
ה ְלָכְתָבם ְוָנֲהגוּ  ָ ֲחִמׁשּ יִתיְהִויִיין: ן"יּוִדי ּבַ , ּדִ

יִיין יִתיְצּבִ   :ּדִ

ִתירּוִכין ו"ָוי ַיֲאִריךְ . יא יבּוִקין ו"ּוָוי ּדְ ׁשִ ה ו"ּוָוי ּדְ ִנּיָ  ׁשְ
ְוַכּדוּ  א, ּדִ ּמָ   :ד"ְליוּ  ִיְדמוּ  ׁשֶ

רּוִכין: ִיְכּתֹב. יב בוּ , ּתֵ . ִראׁשֹוָנה ד"יוּ  ֲחַסר, ִקיןׁשְ
יטּוִרין ֲאָבל ֵני, ָמֵלא ּפִ ׁשְ   :ן"יּוִדי ּבִ

  :ד"יוּ  ָחֵסר, ְלֵמַהךְ . יג

ֵהר. יד ֶרֶגל ָיֶפה ִיּזָ ל ּבָ ל א"הֵ  ׁשֶ  "ְלֵמַהךְ " ׁשֶ
ה ְרִחיֶקּנָ ּיַ הּ  ׁשֶ ּגָ ָכל ְוֵכן. ִמּגַ ֵהר ָצִריךְ  ן"ֵהִהי ּבְ א, ִלּזָ  ֶאּלָ

ֶזה ּבָ ֵהר ָצִריךְ  ׁשֶ   :יֹוֵתר ִלּזָ

א, ְלִאְתַנְסָבא: ִיְכּתֹב ֹלא. טו   :ְלִהְתַנְסָבא: ֶאּלָ

ֶרךְ  ַעל. טז ֵהר ָצִריךְ  ֶזה ּדֶ ָכל ִלּזָ ָתב ּוְבָכל ָלׁשֹון ּבְ  ּכְ
ְכּתֹב ּיִ ּלֹא, ׁשֶ ַמע ּבוֹ  ְיֵהא ׁשֶ י ַמׁשְ ּתֵ   :ִעְנָינֹות ׁשְ

ָאלֶ , ִיְמָחא ֹלא. יז   :ף"ּבְ

יָטה ְיֵהא ּלֹאשֶׁ  ָצִריךְ . יח ׁשִ  ֵסֶפר ֹלא, ַאֲחרֹוָנה ּבְ
רּוִכין ט ְוֹלא ּתֵ ּטּוִרין ּגֵ ֶרת ְוֹלא ּפִ בּוִקין ִאּגֶ א, ׁשְ  ֶאּלָ
ַדת ה ּכְ ָרֵאל מׁשֶ ה. ְלַבד ְוִיׂשְ ה ְוַיֲעׂשֶ ּנָ  אֹוִתּיֹות ִמּמֶ

דֹולֹות ֵדי, ּגְ ּלֹא ּכְ ם ׁשֶ ֶאְמַצע ְיַסּיֵ יָטה ּבְ ּום, ׁשִ  ִמׁשּ
א ִאּכָ מוּ  ֵמיַחשׁ לְ  ּדְ ְחּתְ ּיַ ֲחִצי ׁשֶ יָטה ּבַ ֶאֶרת ׁשִ ׁשְ  ְוֵאין, ַהּנִ
ן ַלֲעׂשֹות ָראּוי ַתב ְוִאם. ּכֵ יָטה ּכָ ׁשִ  יֹוֵתר ַאֲחרֹוָנה ּבְ
ַדת ה ִמּכְ ָרֵאל מׁשֶ ָכךְ  ִנְפַסל ֹלא, ְוִיׂשְ   :ּבְ

ַתב ִאם. יט ָרֵאל: ּכָ ֶאָחד, ד"ָלמֶ  ף"ָאלֶ , ְוִיׂשְ  ֹלא, ּכְ
ָכךְ  ִנְפַסל   :ּבְ

יָון. כ ָאנוּ  ּכֵ יִרין ׁשֶ ָבר ִסְגנֹון ַמּכִ  ְלָפְסלוֹ  ֵאין, ַהּדָ
ִביל ׁשְ ּלּוג ּבִ   :ַאַחת אֹות ּדִ

ַתב ִאם. כא ְרִביִעי: ּכָ ִרים ּבָ ָבט ְלֶיַרח יֹום ֶעׂשְ , ׁשְ
ג ּלֵ ַתב ְוֹלא ְוּדִ ת: ּכָ ּבָ ׁשַ  ָהָיה ְרִביִעי יֹום ְוַגם, ּבְ

ִרים ָבט ְוֶאָחד ֶעׂשְ ַתב אְוהוּ  ִלׁשְ ִרים: ּכָ ט, ֶעׂשְ  ַהּגֵ
ר ׁשֵ   :ּכָ

ָאַמְרנוּ  ן"ָוִוי ֶהֱאִריךְ  ֹלא ִאם. כב ַתב אוֹ , ׁשֶ ּכָ  ׁשֶ
ָאַמְרנוּ  ן"ַהּיּוִדי ּלֹא ׁשֶ ְתבוּ  ׁשֶ ּלֹא אוֹ , ִיּכָ ַתב ׁשֶ  ּכָ
ט ֶזה ֲהֵרי, ַהְיֵתרֹות ן"ַהּיּוִדי סּול ּגֵ י חּוץ, ּפָ ּתֵ ְ  ִמׁשּ
ִדיתִ  ַהּנֹוָספֹות ן"יּוִדי יִיין יְהִויִייןּבְ ֵאינוֹ , ְוִדיִתיְצּבִ  ׁשֶ
א ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ ,. ִמְנָהג ֶאּלָ ַעל ִעְרֵער ֹלא ׁשֶ , ַהּבַ
ר ׁשֵ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּכָ ֵאין ׁשֶ א, מֹוִעיל ִעְרעּורוֹ  ׁשֶ  ֶאּלָ
ן ִאם ָתבוֹ  ּכֵ ַהסֹוֵפר אוֹ  הּוא ּכְ יו ּכֹוְתבוֹ  ׁשֶ   :ִמּפִ

יר. כג ה ְלָכְתבוֹ  ֵישׁ , ִאּיָ ִחּלָ ֵני ְלַכּתְ ׁשְ   :ן"יּוִדי ּבִ

ְסֵלו. כד   :ד"יוּ  ָחֵסר, ּכִ

ֵנים ִלְכּתֹב ֵלהּ  ֲהָוה ִאם. כה ׁשְ ר ּבִ י: ְוָכַתב ָעׂשָ , ב"ּבְ
ר ׁשֵ   :ּכָ

ַחד, ְלִמְנָין. כו   :ד"יוּ  ּבְ

ָאנוּ . כז ֹלא, ָמִנין ׁשֶ   :ו"ָוי ּבְ
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ָיְתָבא. כח לֹוִני ָנָהר ַעל ּדְ ַחד, ּפְ   :ד"יוּ  ּבְ

ָמָתא. כט לֹוִנית ּבְ ִמְתַקְרָיא ּפְ לֹוִנית ּדְ ְלׁשֹון, ּפְ   :ְנֵקָבה ּבִ

ָמקֹום ָהעֹוֵמד: ִלְכּתֹב ָנֲהגוּ . ל לֹוִני ּבְ  ְוָכל ֹקֶדם, ּפְ
  :ׁשּום

ִאית ׁשּום ְוָכל: ִלְכּתֹב ָנֲהגוּ . לא   :ּוְלַאְבָהַתי ִלי ּדְ

ַתב ִאם. לב ְדָלא: ּכָ ְדָלא ְמקֹוםבִּ , ֲאִניס ּבִ , ֲאִניְסָנא ּבִ
  :ִנְפַסל ֹלא

ָטִרית: ִלְכּתֹב ָנֲהגוּ . לג ָבִקית ֹקֶדם ּפְ  ְוָנֲהגוּ . ּוׁשְ
ָוי, ְוָתרּוִכית: ִלְכּתֹב   :שׁ "ָהֵרי ַאַחר ו"ּבְ

ֹלשׁ , ָיִתיִכי. לד ׁשָ י, ִליִכי. ן"יּוִדי ּבִ ּתֵ ׁשְ   :ן"יּוִדי ּבִ

ֲהֵוית: ִלְכּתֹב ָנֲהגוּ . לה ָבה, ּדַ   :ַאַחת ּתֵ

ִתי. לו ֹלא, ִאְנּתְ   :ף"ָהָאלֶ  ַאַחר ד"יוּ  ּבְ

ְיִכי. לז ַנְפׁשַ ֵני ִלְכּתֹב ָנֲהגוּ , ּבְ ׁשְ   :ן"יּוִדי ּבִ

ֹלא ְלָכְתבוֹ  ָנֲהגוּ , ְלִהְתַנְסָבא. לח   :ד"יוּ  ׁשּום ּבְ

יַדְיִכי. לט ה, ּבִ לׁשָ ׁשְ   :ן"יּוִדי ּבִ

ָנן יֹוָמא ִמן ִמישְׁ  ִמן: ִלְכּתֹב ָנֲהגוּ . מ   :ּוְלָעַלם ּדְ

ֶרת ַאתְּ  ַוֲהֵרי: ִלְכּתֹב ָצִריךְ . מא   :ָאָדם ְלָכל מּוּתֶ

ֶרת. מב ָוי, מּוּתֶ   :ו"ּבְ

י. מג י ְלָכְתבוֹ  ָנֲהגוּ , ֶיֱהֵוי ּדִ ּתֵ בֹות ׁשְ   :ּתֵ

אי. מד ֹלא ְלָכְתבוֹ  ָנֲהגוּ , ִמּנַ   :ם"ַהמֵּ  ַאַחר ד"יוּ  ּבְ

רּוִכין: ִלְכּתֹב ָנֲהגוּ . מה בּוִקין ּתֵ ּטּוִרין ׁשְ   :ּפִ

ֵגט. מו ֲהֵוית: ּכֹוְתִבין ֲארּוָסה ּבְ ַתב ְוִאם. ֲארּוָסִתי ּדַ : ּכָ
ֲהֵוית ִתי ּדַ ר, ִאְנּתְ ׁשֵ   :ּכָ

י. מז ּלֹא ן"ְוַעיִ  ן"ׁשִ ֶהם נֹוְגִעין ן"ַהּיּוִדי ָהיוּ  ׁשֶ  ְוֵכן, ּבָ
ַעל ד"ַהּיוּ  י ׁשֶ ּבֵ ֲאחֹוֵריוְ  ף"ָהָאלֶ  ּגַ י ׁשֶ ּדִ ֵאיָנם ק"ַהּצַ  ׁשֶ

אֹות נֹוְגִעים ינֹוק ִאם, ּבָ  ֲאִפּלוּ , ָיֶפה אֹוָתם קֹוֵרא ַהּתִ
ּתֶֹרף ֵהם יר ֵישׁ , ּבַ ְמקֹום ְלַהְכׁשִ   :ִעּגּון ּבִ

קוּ  ִאם. מח ין ן"ֵהִהי ַרְגֵלי ִנְדּבְ ּגִ ינֹוק ִאם, ַלּגַ ָלא ּתִ  ּדְ
ים שׁ  ְוָלא ַחּכִ יר ֵישׁ  ,אֹוָתם קֹוֵרא ִטּפֵ ְמקֹום ְלַהְכׁשִ  ּבִ
ּתֶֹרף הּוא ִאם ֲאִפּלוּ , ִעּגּון ין ְוַיְפִריד, ּבַ ַסּכִ   :ּבְ

ָבה ִחֵסר ִאם. מט ָכךְ  ִנְפַסל ֹלא, ֵמַהּטֶֹפס ַאַחת ּתֵ   :ּבְ

ט ִלְכּתֹב ֵאין. נ ּגֵ ִבּטּול: ּבַ   :מֹוָדֵעי ִמיֵני ּבְ

 קכז סימן
 ּובוֹ , ואחור קדימה ודין, בגט הזמן להזכיר שצריך

  ְסִעיִפים: ג"י

ט, ְזַמן ִלְכּתֹב ָצִריךְ . א ּגֵ ה ְוִאם. ּבַ ְרׁשָ ֵגט ִנְתּגָ ֵאין ּבְ  ׁשֶ
א ֹלא, ְזַמן ּבוֹ  ֵ ׂשּ ּנָ את ְוִאם. ּתִ ֵ ֵצא ֹלא, ִנׂשּ  ֲאִפּלוּ , ּתֵ
ִנים ָלהּ  ֵאין   :ּבָ

ם ָהָיה ִאם. ב ב אוֹ , ֻמְקּדָ ּיֹום ִנְכּתַ ם ּבַ ְילָ  ְוֶנְחּתַ ּלָ  הּבַ
ַאֲחָריו ּלְ סּול, ׁשֶ אֹותוֹ  ֲעסּוִקים ָהיוּ  ֲאִפּלוּ , ּפָ . ִעְנָין ּבְ

ב אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ִנְכּתַ ּיֹום ּדְ ם ּבַ ְיָלה ְוֶנְחּתַ ּלַ ַאֲחָריו ּבַ ּלְ , ׁשֶ
ַעת ׁשְ ָחק ּבִ ר ַהּדְ ׁשֵ   :ּכָ

ב. ג ּיֹום ִנְכּתַ יקוּ  ְוֹלא, ּבַ ְיָלה ַעד ְלָחְתמוֹ  ִהְסּפִ  ִאם, ַהּלַ
ְתב א: ֲחִתיָמה ֹקֶדם ּבוֹ  וּ ּכָ ּטָ ַנן ּגִ תּוב ּדְ יֹום ִאּכְ ָלן ּבְ  ּפְ
יקוּ  ְוֹלא ֵמהּ  ָסֲהֵדי ִהְסּפִ  ְוָחְתמוּ , ֵליְלָיא ַעד ְלִמְחּתְ

ךְ  ַאַחר ָהֵעִדים ר, ּכָ ׁשֵ   :ּכָ

ֹוֵלחַ . ד ט ַהׁשּ קֹום ּגֵ י ַעל ַאף, ְלָמקֹום ִמּמָ ים ּפִ ְקּדִ ּמַ  ׁשֶ
ַמן ֲהֵרי, ַהּזְ ַמן יןּכֹוְתבִ  ׁשֶ ִתיָבה ִמּיֹום ַהּזְ  ְוֵאינוֹ  ַהּכְ
יעַ  ר, ְזַמן ַאַחר ַעד ְלָיָדהּ  ַמּגִ ׁשֵ ּום, ּכָ ִאית ִמׁשּ  ֵלהּ  ּדְ
  :ָקָלא

ט. ה ּלֹא ּגֵ יֹום ִנְמַסר ׁשֶ ִתיָבה ּבְ ָנה ֵאין, ַהּכְ ּקָ  ּתַ
ירוֹ  א, ְלַהְכׁשִ ֶחּנוּ  ֶאּלָ ּלְ ׁשַ ּיְ ִליחַ  ְיֵדי ַעל ָלהּ  ׁשֶ   :ׁשָ
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 יט

ַנִיםלִ  ָאַמר. ו ט ִלְכּתֹב ׁשְ נוֹ  ְוַלְחּתֹם ּגֵ ּתוֹ  ְוִלּתְ , ְלִאׁשְ
ָבר ְוִנְתַאֵחר ִנים אוֹ  ָיִמים ַהּדָ ְמָצא אוֹ , ׁשָ ּנִ ט ׁשֶ  ַהּגֵ

סּול( ֵטל) [ּפָ ט ָלהּ  ִלְכּתֹב ְוֻהְצְרכוּ ] ּבָ , ַאֵחר ּגֵ
ּכֹוְתִבין ׁשֶ ַמן ּכְ קֹום ַהּזְ ַמן ֹלא ּכֹוְתִבין ֵאין ְוַהּמָ  ַהּזְ

ָאַמר ַעל ָלֶהם ׁשֶ קֹום אֹותוֹ  ְוֹלא, ּבוֹ  ִלְכּתֹב ַהּבַ . ַהּמָ
יַצד ַלִים ָהיוּ , ּכֵ ירּוׁשָ ָאַמר ּבִ ׁשֶ ַעל ָלֶהם ּכְ  ְוָהיוּ , ַהּבַ

ִרי עֹוְמִדים ִתׁשְ ֹלד ֵהם ַוֲהֵרי. ִניָסן ַעד ְוִנְתַאֵחר, ּבְ , ּבְ
ַמן ּכֹוְתִבין יָסן ַהּזְ   :ּוְבֹלד ִמּנִ

ט. ז ּלֹא ּגֵ ַתב ׁשֶ ם ּבוֹ  ּכָ א, ַהּיֹום ׁשֵ ת ֶאּלָ ּבָ ׁשַ  ִראׁשֹוָנה ּבְ
ה אוֹ  ִנּיָ לֹוִני ֵמֹחֶדשׁ  ׁשְ ֹחֶדשׁ  אוֹ , ּפְ לֹוִני ּבְ ָנה אוֹ , ּפְ ׁשָ  ּבְ

לֹוִנית יר ְוֹלא ּפְ ַתב ֲאִפּלוּ , ַהֹחֶדשׁ  ִהְזּכִ בּועַ  ּכָ ׁשָ  ּבְ
לֹוִני ר, ּפְ ׁשֵ ַתב ִאם ְוֵכן. ּכָ יהָ  ַהּיֹום: ּבוֹ  ּכָ ּתִ ַרׁשְ , ּגֵ
שֵׁ  ָמעוֹ , רּכָ ׁשְ ּמַ ה ַהּיֹום ׁשֶ ָצא ַהּזֶ ּיָ ט ּבוֹ  ׁשֶ   :ַהּגֵ

ַתב. ח ּנוּ  ְוָחַתךְ , ְזַמן ּבוֹ  ּכָ ַמן ִמּמֶ ךְ  ְוַאַחר ַהּזְ  ְנָתנוֹ  ּכָ
ר, ָלהּ  ׁשֵ   :ּפֹוְסִלים ְוֵישׁ . ּכָ

ט. ט ַמּנוֹ  ּגֵ ּזְ ר, ְמֻאָחר ׁשֶ ׁשֵ  ְנָתנוֹ  ַוֲאִפּלוּ . ּבוֹ  ְלָגֵרשׁ  ּכָ
ד ָלהּ  ין ןֵאי, ִמּיָ רּוׁשִ ַמן ַעד ָחִלין ַהּגֵ תּוב ַהּזְ . ּבוֹ  ַהּכָ
ט ּפֹוְסִלין ְוֵישׁ    :ְמֻאָחר ּגֵ

ג ִאם. י ּלֵ ר, עֹוָלם ִלְבִריַאת: ַהסֹוֵפר ּדִ ׁשֵ   :ּכָ

ג ִאם. יא ּלֵ אֹות ָהֲאָלִפים ּדִ ַתב ַרק, ְוַהּמֵ ּכָ ָכךְ : ׁשֶ  ְוָכךְ  ּבְ
ר, ִלְפָרט ׁשֵ ג ִאם ַוֲאִפּלוּ , ּכָ ּלֵ ִריַאת םגַּ  ּדִ   :עֹוָלם ּבְ

ג ִאם. יב ּלֵ ה ּדִ ָ ַתב ְוֹלא, ֲחִמׁשּ א ּכָ ר, ֲאָלִפים ֶאּלָ ׁשֵ   :ּכָ

ַתב ִאם. יג ָלל ּכָ ָרט ַהּכְ ָטן ְוַהּפְ ג, ַהּקָ ּלֵ ָרט ְוּדִ  ַהּפְ
גֹון, ָהֶאְמָצִעי ַתב ּכְ ּכָ ת: ׁשֶ ַבע ֲאָלִפים ֲחֵמׁשֶ ֵרה ּוׁשְ , ֶעׂשְ

ג ּלֵ לשׁ  ְוּדִ את ְוִאם. סּולפָּ , ֵמאֹות ּוׁשְ ֵ ֵצא ֹלא, ִנׂשּ . ּתֵ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ְצִריִכין, ׁשֶ ּמַ ט ָלהּ  ׁשֶ ר ּגֵ ׁשֵ ֲעָלהּ  ּכָ  ִמּבַ

ב, ָהִראׁשֹון ַחת ְוֵתׁשֵ ִני ּתַ ֵ   :ַהׁשּ

 קכח סימן

 ואשה הבעל דירת מקום בגט להזכיר שצריך
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , ועדים

יר ָצִריךְ . א ט ְלַהְזּכִ ּגֵ קֹום םשֵׁ  ּבַ ָהֵעִדים ַהּמָ  עֹוְמִדים ׁשֶ
ם ַעת ׁשָ ׁשְ ָאנוּ  ְלִמְנָין: ֲחִתיָמה ּבִ אן ּבוֹ  מֹוִנין ׁשֶ  ּכָ

ָמָתא לֹוִנית ּבְ ה ְוִאם. ּפְ ּנָ יר ׁשִ ם ְוִהְזּכִ , ַאֵחר ָמקֹום ׁשֵ
סּול את ְוִאם. ּפָ ֵ ֵצא ֹלא, ִנׂשּ  ְמקֹום ַעל ֲאָבל. ּתֵ

ַעת ַהסֹוֵפר ֲעִמיַדת ׁשְ ִתיָבה ּבִ , ְלִפיָכךְ . ָלחּושׁ  ֵאין, ּכְ
ב ִאם ָמקֹום ִנְכּתַ ם ֶאָחד ּבְ ָמקֹום ְוֶנְחּתַ יר, ַאֵחר ּבְ  ַיְזּכִ
ם קֹום ׁשֵ ם ַהּמָ ְחּתַ ּנֶ ם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבוֹ  ׁשֶ ּגַ  ַעל ׁשֶ

יד ֵישׁ  ַהסֹוֵפר ֲעִמיַדת ְמקֹום ַעְמדוּ  ְוָצִריךְ , ְלַהְקּפִ ּיַ  ׁשֶ
ָמקֹום ְוָהֵעִדים ַהסֹוֵפר   :דֶאחָ  ּבְ

ם ּכֹוְתִבין. ב ם ִעירוֹ  ׁשֵ ם ּכֹוְתִבין ְוֵאין. ִעיָרהּ  ְוׁשֵ  ׁשֵ
ָדה ְמקֹום י ַעל ְוַאף. ַהּלֵ ִאם ּפִ ה ׁשֶ ּנָ ַסל ֹלא ׁשִ ל, ּפָ  ִמּכָ
ּלֹא מּוָטב ָמקֹום ֵדי, ִלְכּתֹב ׁשֶ ּלֹא ּכְ  ִלְטעֹות ָיבֹואוּ  ׁשֶ
ה ּוִמְחֵזי ּנֶ ְמׁשַ ם ּכֹוְתִבין ֵאין ְוַגם. ּכִ יָרה ֹוםְמק ׁשֵ , ַהּדִ
ֵני ָאנוּ  ִמּפְ יָרֵתנוּ  ּוְמקֹום ּוְמֻטְלָטִלים ּגֹוִלים ׁשֶ ה ּדִ  ְמֻרּפֶ

ָיֵדינוּ  ם ּכֹוְתִבין ֲאָבל. ּבְ : ָהִאישׁ  ֲעִמיַדת ְמקֹום ׁשֵ
ָמָתא ַהּיֹום ָהעֹוֵמד לֹוִנית ּבְ ְמקֹום ָמצּוי הּוא ִאם, ּפְ  ּבִ
ט ֲחִתיַמת ם ָמצּוי ֵאינוֹ  ְוִאם. ַהּגֵ  ּכֹוְתִבין יןאֵ , ׁשָ
ָלל ְמקֹומוֹ  ה ְוֵכן. ּכְ ָ ִאׁשּ ְמקֹום עֹוֶמֶדת ִהיא ִאם, ּבָ  ּבִ
ט ֲחִתיַמת  ַהּיֹום ָהעֹוֶמֶדת: ֲעִמיָדָתהּ  ְמקֹום ּכֹוְתִבין ַהּגֵ
ָמָתא לֹוִנית ּבְ ָלל ְמקֹוָמהּ  ּכֹוְתִבין ֵאין, ָלאו ְוִאם. ּפְ   :ּכְ

ִאית ׁשּום ְוָכל: ִיְכּתֹב. ג ַבד, ְתַריּוְלאַ  ִלי ּדְ , ֶזה ּוִמּלְ
ֵני ָלִעיר ֵישׁ  ִאם מֹות ׁשְ לֹוִנית ָמָתא: ִיְכּתֹב ׁשֵ  ּפְ

ִמְתַקְרָיא לֹוִנית ּדְ   :ּפְ

ם ִלְכּתֹב ָצִריךְ  ֵאין. ד ָהר ׁשֵ . ְלָכְתבוֹ  ָנֲהגוּ  ֲאָבל, ַהּנָ
ַנִים ֵישׁ  ְוִאם ה אוֹ  ׁשְ לׁשָ ם ּכֹוְתִבין, ְנָהרֹות ׁשְ ּלָ : ּכֻ

ָיְתָבא לֹוִני ָהרנָ  ַעל ּדְ ָיְתָבא: ְוכֹוְתִבין. ּוְפלֹוִני ּפְ , ּדְ
ַחד ֶבת ְוִאם. ד"יוּ  ּבְ ם חֹוף ַעל יֹוׁשֶ : ִלְכּתֹב ָנֲהגוּ , ַהּיָ
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ַעל יף ּדְ א ּכֵ ִסּפּוָקהּ  ְוִעיר. מֹוְתָבא ַיּמָ י ׁשֶ ֵארֹות ִמּמֵ , ּבְ
ֵארֹות ֵמי ַעל: ּכֹוְתִבין ִסּפּוָקהּ  ְוִעיר. ּבְ י ׁשֶ  ִמּמֵ
  :ד"יוּ  ּוְבַחד, ַמְעָינֹות ֵמי: ּכֹוְתִבין, ַמְעָינֹות

ִעיר ֵישׁ  ִאם. ה ֵארֹות ּבָ ָיְתָבא: ְוָכַתב, נֹוְבִעים ּבְ  ַעל ּדְ
ר, ּבֹורֹות ֵמי ׁשֵ   :ּכָ

ֶבת ָהִעיר ִאם. ו ָהר ַעל יֹוׁשֶ  ֹלא ִלְכּתֹב ֵאין, ַהּנָ
ֵארֹות י, ַמְעָינֹות ְוָלא ּבְ ָהר ִאם ּכִ   :ַהּנָ

אֵ  ִעיר. ז הּ  יןׁשֶ א ּבָ ים ּבֹורֹות ֶאּלָ יֵרם ֹלא, ַוֲאַגּמִ  ַיְזּכִ
ָלל ּלֹא, ּכְ ק ׁשֶ ין ְלַחּלֵ ין ּבֵ ּטִ בוּ  ּגִ ְכּתְ ּנִ ֲעׂשוּ  ֹקֶדם ׁשֶ ּנַ  ׁשֶ

בוּ  ֲעשוּ  ַאַחר ְלִנְכּתְ ּנַ   :ׁשֶ

 קכט סימן
 ד"ל ּובוֹ , המגרש מומר ודין, הגט חתימת שם דיני

  ְסִעיִפים:

ם ּכֹוְתִבין. א ה ישׁ ָהאִ  ׁשֵ ָ ט, ְוָהִאׁשּ ּגֵ  ְלֶאָחד ֵישׁ  ְוִאם. ּבַ
ֵני ֵמֶהם מֹות ׁשְ ם ּכֹוְתִבין, ׁשֵ ֵהם ׁשֵ  ּבוֹ  ְרִגיִלים ׁשֶ

יֹוֵתר ּבוֹ  ְויֹוְדִעים לֹוִני ִאישׁ : ְוכֹוְתִבים, ּבְ ם ְוָכל ּפְ  ׁשֵ
שׁ  ּיֵ ַרשׁ  לוֹ  ׁשֶ ה ּגֵ ָ לֹוִנית ִאׁשּ ם ְוָכל ּפְ שׁ  ׁשֵ ּיֵ  ְוִאם. ָלהּ  ׁשֶ
ַתב ר, ַוֲחִניָכָתהּ  יָכתוֹ ֲחנִ  ּכָ ׁשֵ   :ּכָ

ַתב. ב ם ּכָ ֵ ֵאיָנם ַהׁשּ יֹוֵתר ּבוֹ  ְידּוִעים ׁשֶ ל: ְוָכַתב, ּבְ  ּכָ
ם שׁ  ׁשֵ ּיֵ סּול ֶזה ֲהֵרי, לוֹ  ׁשֶ ֵני ִאם ֲאָבל. ּפָ ְ מֹות ַהׁשּ  ׁשֵ

תּוִבים ֵפרּושׁ  ּכְ ט ּבְ ּגֵ ין ֶהְפֵרשׁ  ֵאין, ּבַ ּכֹוֵתב ּבֵ  ֶזה ׁשֶ
  :ֶזה אוֹ  ִראׁשֹון

ה. ג ּנָ מוֹ  ׁשִ ָמהּ  אוֹ  ׁשְ ם אוֹ , ׁשְ ם אוֹ  ִעירוֹ  ׁשֵ , ִעיָרהּ  ׁשֵ
י ַעל ַאף ַתב ּפִ ּכָ ל: ׁשֶ ם ּכָ שׁ  ׁשֵ ּיֵ ם ְוָכל לוֹ  ׁשֶ ּיֵשׁ  ׁשֵ  ׁשֶ
ט ֵאינוֹ , ָלהּ    :ּגֵ

ָמקֹום עֹוֵמד ִאם. ד ט ְוׁשֹוֵלחַ  ֶאָחד ּבְ , ַאֵחר ְלָמקֹום ַהּגֵ
ם לוֹ  ֵישׁ  ֵמֶהם ָמקֹום ּוְבָכל ם ּכֹוֵתב, רַאחֵ  ׁשֵ  ְמקֹום ׁשֵ

ִתיָנה ם ְוִיְכּתֹב, ַהּנְ ִתיָבה ְמקֹום ׁשֵ ִמְתְקֵרי": ַהּכְ . "ּדְ
ַתב ְוִאם ם ּכָ ִתיָנה ְמקֹום ׁשֵ ם ְוכֹוֵלל, ַהּנְ  ְמקֹום ׁשֵ

ִתיָבה ר, "ׁשּום ְוָכל"בְּ  ַהּכְ ׁשֵ   :ּכָ

ם ְלָגֵרשׁ  לוֹ  ֵאין, מּוָמר. ה ׁשֵ א, ם"עכו ּבְ ם ֶאּלָ ׁשֵ  ּבְ
רָ  ַתב ְוִאם. ֵאלִיׂשְ ם ּכָ ר ם"עכו ׁשֵ ם ִעּקָ ָרֵאל ְוׁשֵ  ִיׂשְ

ְלׁשֹון ִמְתְקֵרי" ּבִ ר, "ּדְ ׁשֵ   :ּכָ

ר. ו ַתב ּגֵ ּכָ ם ׁשֶ ּיּותוֹ  ׁשֵ ר, ּגַ ׁשֵ ע ִאם ֲאִפּלוּ , ּכָ ּקַ ּתַ  ִנׁשְ
ּנוּ    :ִמּמֶ

ַתב ִאם. ז לֹוִני: ּכָ יא אוֹ , ָהַרב אוֹ , ֶהָחָכם ּפְ ׂשִ  ַאף, ַהּנָ
י ַעל אֵ  ּפִ ן אֹותוֹ  קֹוִרין יןׁשֶ ר ֵאינוֹ  ְוַגם ּכֵ , ָהִכי ּבַ
ט ר ַהּגֵ ׁשֵ יָון, ּכָ יר ּכֵ ִהְזּכִ מוֹ  ׁשֶ ֵפרּושׁ  ׁשְ   :ּבְ

ו. ח ָכל ָנֲהגוּ  ַעְכׁשָ ּבְ ין ׁשֶ ּטִ  ׁשּום ְוָכל: ּכֹוְתִבין ַהּגִ
ִאית   :ּוְלַאְתַרי ּוְלַאְבָהַתי ִלי ּדְ

יר ֹלא ִאם. ט ם ִהְזּכִ ם אוֹ  ָהִאישׁ  ֲאִבי ׁשֵ  ֲאִבי ׁשֵ
ה ָ ר, ָהִאׁשּ ׁשֵ ר, ּוְלִפיָכךְ . ּכָ תּוִקי אוֹ  ּגֵ , ֲאסּוִפי אוֹ  ׁשְ

א ּכֹוְתִבין ֵאין מֹוֵתיֶהם ֶאּלָ ְלַבד ׁשְ   :ּבִ

ן יֹוֵסף. י ְמעֹון ּבֶ ה ׁשִ ּנָ ִ ׁשּ ן יֹוֵסף: ְוָכַתב ׁשֶ מּוֵאל ּבֶ , ׁשְ
סּול אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּפָ ִאם, ׁשֶ את ׁשֶ ֵ ֵצא ֹלא, ִנׂשּ   :ּתֵ

ַתב ֹלא ִאם. יא ם ּכָ ה ָהִאישׁ  ׁשֵ ָ ט ְוָהִאׁשּ ּגֵ סּול, ּבַ , ּפָ
ִנים   :ַמְמֵזִרים ְוַהּבָ

שׁ  ִמי. יב ּיֵ ם לוֹ  ׁשֶ ִליל ֶאָחד ׁשֵ ּגָ ם ּבַ יהּוָדה ֶאָחד ְוׁשֵ , ּבִ
ּתוֹ  ְוהּוא ָמקֹום ְוִאׁשְ ֵאין ּבְ יִרין ׁשֶ א ּבוֹ  ַמּכִ ם ֶאּלָ ׁשֵ  ּבְ
ין, ֶאָחד הּוא ּבֵ ֵני ֶאָחד ׁשֶ ְ מֹות ֵמַהׁשּ ין ׁשֵ הּוא ּבֵ ם ׁשֶ  ׁשֵ
ה, ַאֵחר ִחּלָ ל ִלְכּתֹב לוֹ  ֵישׁ  ְלַכּתְ מֹות ּכָ ֵ שׁ  ַהׁשּ ּיֵ , לוֹ  ׁשֶ
ם ִיְכּתֹב אוֹ  שׁ  ׁשֵ ּיֵ ם לוֹ  ׁשֶ , "ׁשּום ְוָכל": ְוִיְכּתֹב, ׁשָ

מֹות ִלְכֹלל ָאר ׁשֵ ׁשְ ַתב ֹלא ְוִאם. ְמקֹומֹות ּדִ א ּכָ  ֶאּלָ
ם שׁ  ׁשֵ ּיֵ מָ  לוֹ  ׁשֶ הּוא קֹוםּבְ ּתוֹ  ׁשֶ ם ְוִאׁשְ ר, ׁשָ ׁשֵ   :ּכָ
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ַתב ִאם. יג ם ּכָ שׁ  ׁשֵ ּיֵ ָמקֹום לוֹ  ׁשֶ  ְוָכל: ְוָכַתב, ַאֵחר ּבְ
ִביל, ׁשּום ׁשְ ִתיָבה ְמקֹום ּבִ ֵטל, ּוְנִתיָנה ּכְ   :ּבָ

שׁ  ִמי. יד ּיֵ ֵני לוֹ  ׁשֶ מֹות ׁשְ ִמְתְקֵרי ְראּוֵבן: ּכֹוְתִבין, ׁשֵ  ּדְ
ְמעֹון ְמעֹון ְראּוֵבן: ַתבכָּ  ְוִאם. ׁשִ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ׁשִ  ׁשֶ
הּוא סּול ׁשֶ   :ּפָ

שׁ  ִמי. טו ּיֵ ֵני לוֹ  ׁשֶ מֹות ׁשְ ם, ׁשֵ ֵ ִני ְוַהׁשּ ֵ  יֹוֵצא ַהׁשּ
ם ֵ ם ָהִראׁשֹון ֵמַהׁשּ ׁשֵ ַנֲערּות ּבְ גֹון, ּדְ , ַחִקין ִיְצָחק ּכְ
ֶזה ְוַכּיֹוֵצא, ַאְרִנין ַאֲהֹרן  םשֵׁ  ִלְכּתֹב ָצִריךְ  ֵאין, ּבָ

ַנֲערּות ָלל ּדְ א, ּכְ ן ִאם ֶאּלָ מוֹ  ַאֵחר ֵישׁ  ּכֵ ְ ׁשּ  ִיְצָחק ׁשֶ
  :ַאֲהֹרן אוֹ 

ם ִאם. טז ֵ ִני ַהׁשּ ֵ ם יֹוֵצא ַהׁשּ ֵ גֹון, ָהִעְבִרי ִמׁשּ  ְיהּוָדה ּכְ
ִמְתְקֵרי ְיהּוָדה: ּכֹוְתִבים, ֵליאֹון  ֵאינוֹ  ְוִאם. ֵלאֹון ּדְ
ם ְקָצת ּדֹוֶמה ֵ ה: ּתֹבִיכְ , ָהִעְבִרי ַלׁשּ   :ַהְמֻכּנֶ

ם ִאם. יז ֵ ִני ַהׁשּ ֵ ְלׁשֹון ַהׁשּ גֹון, ֶאָחד ְוַהּכֹל, ַלַעז ּבִ  ּכְ
ים אנְ  ַחּיִ יּבַ ים: ּכֹוְתִבין, ט"ּבִ ִמְתְקֵרי ַחּיִ אנְ  ּדְ יּבַ . ט"ּבִ
ל ה: ּכֹוְתִבין ֲחִניָכא ּכָ ין, ַהְמֻכּנֶ הּוא ּבֵ ְלׁשֹון ׁשֶ  ִעְבִרי ּבִ
ין הּוא ּבֵ ְלׁשֹון ׁשֶ   :ַעזלַ  ּבִ

ה ִמי. יח ּנָ ּתַ ׁשְ ּנִ מוֹ  ׁשֶ י ַעל ַאף, ֹחִלי ֵמֲחַמת ׁשְ  ּפִ
ּקֹוִרין ִמיד אֹותוֹ  ׁשֶ ם ּתָ ׁשֵ ל, ִראׁשֹון ּבְ ם ָמקֹום ִמּכָ  ׁשֵ
ּנּוי ִ ר ַהׁשּ ךְ  ְוַאַחר, ֹקֶדם אֹותוֹ  ְוכֹוְתִבין, ִעּקָ : ּכָ

ִמְתְקֵרי לֹוִני ּדְ ם, ּפְ ּקֹוִרין ְוַדְוָקא. ִראׁשֹון ׁשֵ ׁשֶ  אֹותוֹ  ּכְ
ם ִלְפָעִמים ׁשֵ ִני ּבְ ם אֹותוֹ  קֹוִרין ֵאין ִאם ֲאָבל, ׁשֵ ׁשֵ  ּבְ

ִני ָלל ׁשֵ א ּכֹוֵתב ֵאינוֹ , ּכְ ם ֶאּלָ ְלַבד ִראׁשֹון ׁשֵ  ְוֵישׁ . ּבִ
ְצִריךְ  ִמי ּמַ ֵני ׁשֶ ין ׁשְ ּטִ ֵני ּגִ ׁשְ מֹות ּבִ ם לוֹ  ֵישׁ  ְוִאם. ׁשֵ  ׁשֵ

ּבוֹ  ֻמְבָהק ָתָביו ֹוֵתםְוח ּתֹוָרה ְלֵסֶפר עֹוֶלה ׁשֶ  ּכְ
ְטרֹוָתיו ם אֹותוֹ , ְוׁשִ ר הּוא ׁשֵ   :ִעּקָ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . יט ּנֹוֵתן, ׁשֶ ׁשֶ ּכְ ֵני ׁשֶ ין ׁשְ ּטִ ה ּגִ ָ  ֹלא, ְלִאׁשּ
ן ֵניֶהם ָלהּ  ִיּתֵ ַבת ׁשְ א, ַאַחת ּבְ  ֹלא. ֶזה ַאַחר ֶזה ֶאּלָ
ט ִלְכּתֹב ָנֲהגוּ  ּגֵ , ּנּויכִּ  ׁשּום ְוֹלא ֵלִוי ְוֹלא ּכֵֹהן ֹלא ּבַ

א לֹוִני: ֶאּלָ ן ּפְ לֹוִני ּבֶ ם ְוָכל ּפְ ִאית ַוֲחִניָכה ָאֳחָרן ׁשֵ  ּדְ
  :ּוְלַאְבָהַתי ִלי

ֵגט. כ ר ּבְ לֹוִני: ּכֹוֵתב ּגֵ ן ּפְ   :ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם ּבֶ

מוֹ  ִמי. כא ְ ׁשּ ְרׁשֹום ׁשֶ ט ְוָכְתבוּ , ּגֵ ּגֵ ְרׁשֹון: ּבַ  אוֹ . ּגֵ
ָהָיה מוֹ  ׁשֶ ְרׁשֹון ׁשְ ְרׁשֹום: ְוָכְתבוּ  ,ּגֵ ט ֵאינוֹ , ּגֵ   :ּגֵ

מוֹ  ִאם נֹוַדע ֹלא ִאם. כב ה ׁשְ הוּ  אוֹ  ֵאִלּיָ : ִיְכּתֹב, ֵאִלּיָ
הוּ  ַתב ְוִאם. ֵאִלּיָ ה: ּכָ   :ָפסּול ֹלא, ֵאִלּיָ

ם. כג ַמְרָיה ׁשֵ ַמְרָיהוּ  ִלְכּתֹב ֵאין, ׁשְ ָוי ׁשְ   :ו"ּבְ

ם. כד ְתָיה ׁשֵ ָוי ְתָיהוּ ַמתִּ  ִלְכּתֹב ֵאין, ַמּתִ   :ו"ּבְ

ם. כה א, ְיהֹוָנָתן ִיְכּתֹב ֹלא, יֹוָנָתן ׁשֵ ן ִאם ֶאּלָ  ָידּועַ  ּכֵ
חֹוֵתם מוֹ  ׁשֶ ן ׁשְ ּתֹוָרה ִלְקרֹות ּבוֹ  עֹוֶלה אוֹ  ּכֵ   :ּבַ

ם. כו ִוד ׁשֵ ֹלא ּכֹוְתִבין, ּדָ   :ד"יוֹ  ּבְ

ם. כז ה ׁשֵ ֹלא ְלָכְתבוֹ  ֵישׁ  ִחְזִקּיָ ת ד"יוֹ  ּבְ ְתִחּלַ יָבה ּבִ  ַהּתֵ
סֹוָפהּ  ו"ָוי ּוְבֹלא   ,ּבְ

ם. כח אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ִהיֵלל ׁשֵ שׁ  ׁשֶ ּיֵ  ָמֵלא ְלָכְתבוֹ  ׁשֶ
יו   :ד"ּבְ

ם. כט ַתי ׁשֵ ּבְ ֹלא ְלָכְתבוֹ  ֵישׁ , ׁשַ   :ף"ָאלֶ  ּבְ

ם. ל ְנָיִמן ׁשֵ ְתָרא ד"יוֹ  ָחֵסר ְלָכְתבוֹ  ֵישׁ  ּבִ   :ּבַ

ם. לא ּלֹא יפִּ  ַעל ַאף, ְיַרְחִמֵאל ׁשֵ תּוִבים ִנְמָצא ׁשֶ ּכְ , ּבַ
ל  ְיַרְחִמיֵאל ַעְצמוֹ  ִלְקרֹות ַעְצמוֹ  ֶהֱחִזיק ִאם ָמקֹום ִמּכָ
ְלׁשֹונוֹ  ְוָדַחק ךְ , ַהִחיִריק ּבִ   :ּכֹוְתִבין ּכָ

ם ּפֹוְסִקים ֵאין. לב ם ְוֹלא ָהִאישׁ  ׁשֵ ה ׁשֵ ָ ֵני ָהִאׁשּ ׁשְ  ּבִ
יִטין יָטה ֲאָבל, ׁשִ ׁשִ ּפֹוְסִקין רֶאְפשָׁ  ַאַחת ּבְ  ְקָצת ׁשֶ
מֹות סֹוְבִלין ׁשֵ ן ׁשֶ ְכָדר ּדּוְמָיא, ּכֵ   :ָלעֹוֶמר ּדִ

ם. לג י ֵיָחֵלק ִאם, ְיִדיְדָיה ׁשֵ ּתֵ בֹות ִלׁשְ  ּוְפָדהצּור ּתֵ
יָנָדב ָבה, ְוַעּמִ   :ַאַחת ּתֵ
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ְנָהג. לד מֹות ַהּמִ ׁשְ ים ּבִ ׁשִ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ַהּנָ שׁ , ׁשֶ ּיֵ  ׁשֶ
ָאלֶ  יָלאבֵּ  ִלְכּתֹב ל ְוֵכן, ף"ּבְ ם ּכָ ֵאינוֹ  ׁשֵ ְלׁשֹון ׁשֶ  ּבִ
הּוא ֲאָבל. ַהּקֶֹדשׁ  ׁשֶ הֵ  ּכֹוְתִבין, ַהּקֶֹדשׁ  ְלׁשֹון ּכְ , א"ּבְ
מוֹ  ִביְתהוּ  חֹוָמה ּכְ ֵיי ּדְ ַאּבַ ם, חֹוָבה אוֹ , ּדְ ֵ ַהׁשּ  הּוא ׁשֶ
ֵאינוֹ  ֲאָבל. ַהּקֶֹדשׁ  ְלׁשֹון ׁשֶ  ּכֹוְתִבין, ַהּקֶֹדשׁ  ְלׁשֹון ּכְ

ין ְוהּוא. ף"ָאלֶ בְּ  ים ְלִכּנּוי ַהּדִ ל, ָהֲאָנׁשִ ּנּוי ּכָ הּוא ּכִ  ׁשֶ
ְלׁשֹון הֵ  ּכֹוְתִבין ַהּקֶֹדשׁ  ּבִ ֵאינוֹ . א"ּבְ ְלׁשֹון ְוׁשֶ , ַהּקֶֹדשׁ  ּבִ
ָאלֶ  ּכֹוְתִבין   :ף"ּבְ

 קל סימן
 לקרות יודעים אינם ואם, וחתימתו הגט עדי דיני

  ְסִעיִפים: ב"כ ּובוֹ , לחתם או

מוּ  ָצִריךְ . א ְחּתְ ּיַ ֵני ׁשֶ ִרים ֵעִדים ׁשְ ׁשֵ ה ּכְ יָטה ְלַמּטָ ִ  ִמׁשּ
ל ַאֲחרֹוָנה ט ׁשֶ יחוּ  ְוֹלא. ּגֵ ֵדי ַיּנִ ֵני ֲאִויר ּכְ יִטין ׁשְ  ׁשִ

ין יָטה ּבֵ   :ַלֲחִתיָמָתם ַאֲחרֹוָנה ׁשִ

ֹראשׁ  ַיְתִחיל. ב יָטה ּבְ ּלֹא, ׁשִ ֵאר ׁשֶ ָ ִגְליֹון ָחָלק ִיׁשּ  ּבְ
ט   :ֲחִתיָמָתן ְפֵנילִ  ַהּגֵ

ין ִיְהֶיה ֹלא. ג ט ּבֵ תּוב ָהֵעִדים ַלֲחִתיַמת ַהּגֵ ָבר ּכָ  ּדָ
ֵאינוֹ  ט ֵמִעְנַין ׁשֶ תּוב ְוִאם. ַהּגֵ ן ּכָ גֹון, ּכֵ תּוב ּכְ ּכָ : ׁשֶ
ֲאלוּ  לֹוָמהּ  ׁשַ ׁשְ סּול, ּבִ א, ּפָ ּמָ א ָחְתמוּ  ֹלא ׁשֶ  ַעל ֶאּלָ
ֵאַלת לֹום ׁשְ ַתב ִאם ֲאָבל. ׁשָ ר ֲאלוּ ְושַׁ : ּכָ ׁשֵ ִהיא, ּכָ  ׁשֶ
ק ל ִעם ְמֻדּבָ   :ָחְתמוּ  ַהּכֹל ְוַעל ַמְעָלה ׁשֶ

ֹראשׁ  ָחְתמוּ . ד ט ּבְ ּדוֹ  אוֹ  ַהּגֵ יִמינוֹ  אוֹ  ִמּצִ  אוֹ  ּבִ
ֹמאלוֹ  ׂשְ סּול, ֵמַאֲחָריו אוֹ  ּבִ   :ּפָ

חֹוְתִמין ַאף. ה ׁשֶ ה ּכְ ְהֶיה ָצִריךְ , ְלַמּטָ ּיִ ב ׁשֶ  ַהֲחִתיָמה ּגַ
י ַלּפֵ ט ּכְ י ַהֲחִתיָמה ַרְגֵלי ָהיוּ  ְוִאם. ַהּגֵ ַלּפֵ ט ּכְ , ַהּגֵ
סּול   :ּפָ

ל. ו ָאַמְרנוּ  ֵאּלוּ  ּכָ סּול ׁשֶ אן ֵישׁ  ִאם, ּפָ  ֵעיֵדי ּכָ
ר, ְמִסיָרה ׁשֵ   :ּכָ

ּיֵר. ז ט ִמְקָצת ׁשִ ף ּוְכָתבוֹ  ַהּגֵ ּדַ ִני ּבַ ֵ  ְוָהֵעִדים, ַהׁשּ
ה ַמּטָ סֹוף ִמּלְ ף ּבְ ִני ַהּדַ ֵ רכָּ , ַהׁשּ ְהֶיה ְוהּוא, ׁשֵ ּיִ  ׁשֶ
ה ְמִגּלָ ר, ּבִ ּכָ ּנִ ּלֹא ׁשֶ ךְ  ׁשֶ ָכךְ , ֶנְחּתַ ּלְ ן ְוׁשֶ ּוֵ  ַהסֹוֵפר ִנְתּכַ
ִלים ׁשְ ּיַ ף ׁשֶ ּדַ ִני ּבַ ֵ ר ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל. ַהׁשּ י ַעל ַאף, ִנּכָ  ּפִ
ְמַסר ּנִ ֵעִדים ׁשֶ ת ְסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ּבְ א, ְמֹגֶרׁשֶ ּמָ ֵני ׁשֶ  ׁשְ
ין ּטִ ךְ וְ  ָהיוּ  ּגִ ף ִמסֹוף ֶזה ִמְקָצת ֶנְחּתַ ִני ּוִמְקָצת ַהּדַ ֵ  ַהׁשּ

ף ֵמֹראשׁ    :ַהּדַ

ַתב. ח ֵני ּכָ ין ׁשְ ּטִ ֵני ּגִ ׁשְ ין ּבִ ּפִ ה ּדַ ְמִגּלָ  ֵאֶצל ֶזה, ַאַחת ּבִ
ַחת ְוָהֵעִדים, ֶזה ם, ֶזה ְלַתַחת ֶזה ִמּתַ ֵ ׁשּ ַחת ָהֵעד ׁשֶ  ּתַ

ם ָהִראׁשֹון ַחת ָאִביו ְוׁשֵ ִני ּתַ ֵ ִני ָהֵעד ְוֵכן ,ַהׁשּ ֵ  ַהׁשּ
יו ְחּתָ מֹות ֶאת, ּתַ ְ ׁשּ יו ֲחתּוִמים ָהֵעִדים ׁשֶ ְחּתָ ר, ּתַ ׁשֵ . ּכָ
ַתב ְוִאם ן ְראּוֵבן" ּכָ ַחת "ּבֵ  "ֵעד ַיֲעֹקב", ָהִראׁשֹון ּתַ
ַחת ִני ּתַ ֵ סּול, ַהׁשּ ִני ּפָ ֵ ַתב ְוִאם. ַהׁשּ ַחת "ְראּוֵבן" ּכָ  ּתַ

ִני ַחתתַּ  "ֵעד ַיֲעֹקב ֶבן"וּ , ָהִראׁשֹון ֵ ִני ַאף, ַהׁשּ ֵ  ַהׁשּ
ר ׁשֵ   :ּכָ

ה. ט ָ ְתבוּ  ֲחִמׁשּ ּכָ ט ׁשֶ  ִאם, ְנׁשֹוֵתיֶהם ְלָחֵמשׁ  ֶאָחד ּגֵ
ָתבּוהוּ  ְכָלל ּכְ גֹון, ּבִ ְתבוּ  ּכְ ּכָ ךְ : ּבוֹ  ׁשֶ ת ְוָכךְ  ּכָ ּבָ  ְלׁשַ

ַרשׁ  לֹוִני ּגֵ ל ָאַמר ְוֵכן ִלְפלֹוִנית ּוְפלֹוִני ִלְפלֹוִנית ּפְ  ּכָ
ּתוֹ  ֵמֶהם ֶאָחד יִתיְהִויִיין ִליִכי: ְלִאׁשְ ט ֹטֶפס ְוָכל ּדִ , ַהּגֵ

ֵני ְ ה חֹוְתִמים ֵעִדים ְוַהׁשּ ַמּטָ ט ֶזה ֲהֵרי, ִמּלְ ר ּגֵ ׁשֵ  ּכָ
ֵתן ֵעֵדי ַאַחת ְלָכל ְוִיּנָ ם ֵאין ְוִאם. ְמִסיָרה ּבְ  ֵעֵדי ׁשָ
ל, ְמִסיָרה ֵצא ִמי ּכָ ּתֵ ה ׁשֶ ַחת זוֹ  ְמִגּלָ , ָיָדהּ  ִמּתַ
ת ַתב ִאם ֲאָבל. ְמֹגֶרׁשֶ ָכךְ : ּכָ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ַרשׁ  ּבְ לֹוִני ּגֵ  ּפְ
ִלים, ִלְפלֹוִנית ט ְוִהׁשְ יו ְוִהְתִחיל ַהּגֵ ְחּתָ ט ּתַ  ַאֵחר ּגֵ
אֹוָתהּ  ה ּבְ ַרשׁ  ֶזה ּוְביֹום: ְוָכַתב ְמִגּלָ לֹוִני ּגֵ  ּפְ

ִלים, ִלְפלֹוִנית ט ְוִהׁשְ ִני ַהּגֵ ֵ ִלים ַעד ְוֵכן, ַהׁשּ ִהׁשְ ל ׁשֶ  ּכָ
יןַהגִּ  ה ְוָהֵעִדים ּטִ ַמּטָ ָנה ִאם, ִמּלְ ה ִנּתְ  ְלָכל זוֹ  ְמִגּלָ

ֵעֵדי ֵמֶהן ַאַחת ם ֲהֵרי, ְמִסיָרה ּבְ ּלָ  ְוִאם. ְמֹגָרׁשֹות ּכֻ
ם ֵאין ה ְוָהְיָתה, ְמִסיָרה ֵעֵדי ׁשָ ַחת יֹוְצָאה זוֹ  ְמִגּלָ  ִמּתַ
הּ  זוֹ  ָהְיָתה ִאם, ֵמֶהן ַאַחת ַיד ּטָ ּגִ ַאֲחרֹוָנה ׁשֶ  ּבָ
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ת זוֹ  ֲהֵרי, ִעּמוֹ  ִנְקָרִאים ָהֵעִדיםשֶׁ   ָהְיָתה ְוִאם. ְמֹגֶרׁשֶ
ה ִגּלָ ַחת יֹוֵצאת ַהּמְ  ֲהֵרי, ָהִראׁשֹונֹות ִמן ַאַחת ַיד ִמּתַ

ת ְסֵפק זוֹ    :ְמֹגֶרׁשֶ

ַתב. י לֹוִני ָאנוּ : ּכָ נוּ  ּוְפלֹוִני ּפְ ַרׁשְ לֹוִנית ְנׁשֹוֵתינוּ  ּגֵ  ּפְ
ִלים, ּוְפלֹוִנית י ַעל ַאף, טַהגֵּ  ְוִהׁשְ ְמַסר ּפִ ּנִ  ְלָכל ׁשֶ

ֵעֵדי ֵמֶהן ַאַחת ט ֵאינוֹ , ְמִסיָרה ּבְ ֵאין, ּגֵ י ׁשֶ ּתֵ ים ׁשְ  ָנׁשִ
ְרׁשֹות ֵגט ִמְתּגָ ֱאַמר, ֶאָחד ּבְ ּנֶ  ָלהּ  ְוֹלא "ָלהּ  ְוָכַתב": ׁשֶ
הּ  תֹוךְ  ּוֵפְרָטן ָחַזר. ְוַלֲחֶבְרּתָ ט ּבְ לֹוִני: ְוָכַתב, ַהּגֵ  ּפְ

ַרשׁ  לֹונִ  ּגֵ ַרשׁ  ּוְפלֹוִני יתּפְ לֹוִנית ּגֵ ַמן ּפְ ּזְ ה ּבַ  ֲהֵרי, ַהּזֶ
ִרים ֵאּלוּ  ׁשֵ   :ּכְ

חֹוֵתם. יא ׁשֶ מוֹ  ִלְכּתֹב ָצִריךְ , ָהֵעד ּכְ ם ׁשְ , ָאִביו ְוׁשֵ
גֹון ן יֹוֵסף ּכְ ַתב. ֵעד ַיֲעֹקב ּבֶ ן אוֹ , ֵעד יֹוֵסף: ּכָ  ּבֶ
ן יֹוֵסף אוֹ , ֵעד ַיֲעֹקב ַתב ְוֹלא, ַיֲעֹקב ּבֶ ר, ֵעד ּכָ ׁשֵ   :ּכָ

ַתב ֲאָבל. יב ַתב ְוֹלא, ְלַבד, יֹוֵסף: ּכָ סּול, ֵעד: ּכָ   :ּפָ

ט ֵעֵדי. יג א חֹוְתִמים ֵאין ַהּגֵ ְפֵני ֶזה ֶאּלָ  ְוִאם. ֶזה ּבִ
ּלֹא ֶזה ָחְתמוּ  ְפֵני ׁשֶ סּול, ֶזה ּבִ   :ּפָ

ט. יד ב ּגֵ ְכּתַ ּנִ ְכָתב ׁשֶ ׁשֹונֹות ּבִ  ֲחתּוִמים ְוֵעָדיו, ֵמַהּלְ
ְכָתב ר, ַאֵחר ּבִ ׁשֵ ְהיוּ  ְוהּוא, ּכָ ּיִ יִרים ָהֵעִדים ׁשֶ  ַמּכִ
ָתב ְלׁשֹון ִתיָבה ַהּכְ   :ְוַהּכְ

ְכַתב ָחַתם ֵמָהֵעִדים ֶאָחד. טו  ְוָהֵעד, ֶאָחד ָלׁשֹון ּבִ
ִני ֵ ְכַתב ַהׁשּ ר, ַאֵחר ָלׁשֹון ּבִ ׁשֵ   :ּכָ

חֹוְתִמין ָהֵעִדים. טז ט ַעל ׁשֶ  יֹותִלהְ  ְצִריִכים ַהּגֵ
, ִלְקרֹות יֹוְדִעים ֵאיָנם ְוִאם. ְוַלְחּתֹם ִלְקרֹות יֹוְדִעים
ְפֵניֶהם קֹוְרִאים ירוּ  ְוהּוא, ְוחֹוְתִמין ּבִ ּכִ ּיַ ט ְלׁשֹון ׁשֶ . ַהּגֵ

ִמים, ַלְחּתֹם יֹוְדִעים ֵאיָנם ְוִאם ָיר ָלֶהם רֹוׁשְ ֹרק ַהּנְ  ּבְ
ָבר, ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ֵאין ִמּדָ ּומוֹ  ׁשֶ םִמתְ  ִרׁשּ  ְוֵהם, ַקּיֵ
  :ָהֹרֶשם ַעל ּכֹוְתִבין

ט. יז ָחְתמוּ  ּגֵ סּוִלים ֵעִדים ּבוֹ  ׁשֶ סּול ֶאָחד ֲאִפּלוּ , ּפְ  ּפָ
ר ְוֶאָחד ׁשֵ סּול זוֹ  ֲהֵרי, ּכָ אן ֵישׁ  ֲאִפּלוּ , ּפָ  ֵעֵדי ּכָ

ֲהֵרי, ְמִסיָרה ף הּוא ׁשֶ   :ִמּתֹוכוֹ  ְמֻזּיָ

ֵהר ֵישׁ . יח ּלֹא ִלּזָ ֵני, ְלֵעד ֹוֵפרַהס ַלְחּתֹם ׁשֶ שׁ  ִמּפְ ּיֵ  ׁשֶ
  :ּפֹוְסִלין

ט. יט ה ּגֵ ֲעׂשָ ּנַ אֹות ׁשֶ ַעְרּכָ ל ּבְ  ּכּוִתים ְוֵעֵדי, ּכּוִתים ׁשֶ
ָתבוֹ  ֲאִפּלוּ , ָעָליו ֲחתּוִמין ָרֵאל ּכְ ֵעֵדי ְוִנְמַסר ִיׂשְ  ּבְ
ָרֵאל ְמִסיָרה מֹות, ִיׂשְ  ּבוֹ  ַהֲחתּוִמים ַהּכּוִתים ֵעִדים ּוׁשְ
ִרים םֻמְבָהִקי ֵהם ַלּכֹל ְוִנּכָ א, ּכּוִתים ׁשֶ ֵליּכָ  ְלֵמיַחשׁ  ּדְ
ְלָמא סּול ָהִכי ֲאִפּלוּ , ֲעַלְיהוּ  ְלִמְסַמךְ  ָאֵתי ּדִ  ֲאָבל. ּפָ
ה ָ ִביָאה ִאׁשּ ּמְ ט ְלָפֵנינוּ  ׁשֶ ה ּגֵ ְרׁשָ ְתּגָ ּנִ א, ּבוֹ  ׁשֶ ׂשֵ , ּבוֹ  ִלּנָ

מֹות מֹות ָהֵעִדים ּוׁשְ ׁשְ מוֹ  ֵהם ֵאם, ּכּוִתים ּכִ ֵאין תׁשֵ  ׁשֶ
ֶרךְ  ָרֵאל ּדֶ ֶהם ִלְקרֹות ִיׂשְ ָלל ּבָ א, ּכְ ׂשֵ ּנָ אי, ּבוֹ  ּתִ ּדַ ּוַ  ׁשֶ

ָרֵאל ּלֹא, ֵהם ִיׂשְ ט ַמֲחִתיֵמי טֹוִעים ָהיוּ  ׁשֶ ים ַהּגֵ  ְלַהְחּתִ
מֹות ֵאּלוּ  ׁשֵ ְדעוּ  ֹלא ִאם ּכָ ּיָ ְרֵאִלים ׁשֶ ׂשְ ּיִ  ְוִאם. ֵהם ׁשֶ

מֹות ֵהם ּדֹוִמין ׁשֵ מוֹ  ְקָצת ׁשֶ ָרֵאל תִלׁשְ יָנן, ִיׂשְ  ַחְיׁשִ
א ּמָ ט ַמֲחִתיֵמי ָטעוּ  ׁשֶ ָסְברוּ  ַהּגֵ ֵהם ׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ , ִיׂשְ
א ּמָ א ְוֹלא, ֵהם ּכּוִתים ְוׁשֶ ׂשֵ ּנָ   :ּבוֹ  ּתִ

ט ָלהּ  ָנַתן. כ ינוֹ  ַהּגֵ ֵעד ַוֲאִפּלוּ , ְלֵביָנהּ  ּבֵ , ֶאָחד ּבְ
ט ֵאינוֹ  ה. ּגֵ ּמֶ ָבִרים ּבַ ָהָיה, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ט ּכְ ְכַתב ַהּגֵ  ּבִ
ַתב ִאם ֲאָבל, ַהסֹוֵפר ַיד ַעל ּכָ ט ַהּבַ ְכַתב ַהּגֵ  ָידוֹ  ּבִ

ט ֶזה ֲהֵרי, ָלהּ  ּוְנָתנוֹ  ֶאָחד ֵעד ְוָחַתם סּול ּגֵ  ּופֹוֵסל, ּפָ
ה   :ִלְכֻהּנָ

לוּ  ֹלא. כא ט ֵעֵדי ִיּטְ ָכר ַהּגֵ ֵדי יֹוֵתר ׂשָ ַכר ִמּכְ  ׂשְ
ָלה ּטָ מּוַכַחת ּבַ   :ּדְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . כב ִריךְ , ׁשֶ ּצָ יַבשׁ  ׁשֶ ּיִ ט ׁשֶ  ֹקֶדם ַהּגֵ
מוּ  ְחּתְ ּיַ   :ָהֵעִדים ׁשֶ

 קלא סימן
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  אבן העזר ערוך שולחן

ã 

 יט
 יט

' ט ּובוֹ , לשמה וחתימתו כתיבתו שיהיה צריך
  ְסִעיִפים:

ְהֶיה ָצִריךְ . א ּתִ ִתיַבת ׁשֶ ט ּכְ ם ַוֲחִתיָמתוֹ  ַהּגֵ  ָהִאישׁ  ְלׁשֵ
ם ַהְמָגֵרשׁ  ה ּוְלׁשֵ ָ רֶ  ָהִאׁשּ ְתּגָ תַהּמִ ב ֹלא ְוִאם. ׁשֶ  ִנְכּתַ
ָמהּ  ט ֵאינוֹ , ִלׁשְ יַצד. ּגֵ ַתב סֹוֵפר, ּכֵ ּכָ ט ׁשֶ ד ּגֵ  אוֹ  ְלַלּמֵ

ד ַעל ּוָבא, ְלִהְתַלּמֵ ם ּוָמָצא ַהּבַ ב ׁשֵ ְכּתַ ּנִ ֵגט ׁשֶ  ֶזה ּבְ
מוֹ  ׁשְ ם, ּכִ ה ְוׁשֵ ָ ם ָהִאׁשּ ׁשֵ ּתוֹ  ּכְ ם, ִאׁשְ ם ָהִעיר ְוׁשֵ ׁשֵ  ּכְ
ט ֵאינוֹ , וֹ בּ  ְוֵגַרשׁ  ּוְנָטלוֹ , ִעירוֹ    :ּגֵ

ן ַעל ֶיֶתר. ב ַתב, ּכֵ ּתוֹ  ֶאת ְלָגֵרשׁ  ּכָ , ְוִנְמַלךְ , ִאׁשְ
ן ּוְמָצאוֹ  ִמי: לוֹ  ְוָאַמר ִעירוֹ  ּבֶ ְמךָ  ׁשְ ׁשִ ם ּכְ י ְוׁשֵ ּתִ  ִאׁשְ
ם ׁשֵ ךָ  ּכְ ּתְ ּנוּ  ּוְנָטלוֹ , ִאׁשְ י ַעל ַאף, ּבוֹ  ְוֵגַרשׁ  ִמּמֶ  ּפִ

ב ְכּתַ ּנִ ם ׁשֶ ין ְלׁשֵ רּוׁשִ ט ינוֹ אֵ , ּגֵ   :ּגֵ

שׁ  ִמי, ֶזה ַעל ֶיֶתר. ג ּיֵ י לוֹ  ׁשֶ ּתֵ ים ׁשְ מֹוֵתיֶהם ָנׁשִ ְ ׁשּ  ׁשֶ
וֹות דֹוָלה ֶאת ְלָגֵרשׁ  ְוָכַתב, ׁשָ  ּבוֹ  ְוֵגַרשׁ , ְוִנְמַלךְ , ַהּגְ
ה ֶאת ַטּנָ ט ֵאינוֹ , ַהּקְ ַאף, ּגֵ י ַעל ׁשֶ ב ּפִ ְכּתַ ּנִ ם ׁשֶ  ְלׁשֵ

ב ֹלא, ַהְמָגֵרשׁ  ָהִאישׁ  ם ִנְכּתַ ה זוֹ  ְלׁשֵ ְרׁשָ ְתּגָ ּנִ   :ּבוֹ  ׁשֶ

ן ַעל ֶיֶתר. ד ֹתב: ַלסֹוֵפר ָאַמר, ּכֵ ֶאְרֶצה ְוֵאיֶזה, ּכְ  ׁשֶ
ַעת ַעל ַהסֹוֵפר ְוָכַתב, ּבוֹ  ֲאָגֵרשׁ   ּבוֹ  ְוֵגַרשׁ , ֶזה ּדַ
ין ְסֵפק ֶזה ֲהֵרי, ֵמֶהן ַאַחת רּוׁשִ ין ְוהּוא. ּגֵ  ִאם ַהּדִ
ֹתב: לוֹ  ָאַמר ֵצא זוֹ  ְלֵאי, ּכְ ּתֵ ַתח ׁשֶ ּפֶ ה ּבַ ִחּלָ  ּתְ

ה ּנָ   :ּבוֹ  ֲאָגְרׁשֶ

ט. ה ָתבוֹ  ּגֵ ּכְ ּלֹא ׁשֶ ָמהּ  ׁשֶ י ַעל ַאף, ִלׁשְ ֶהֱעִביר ּפִ  ׁשֶ
ָמהּ  קּוְלמּוס ָעָליו ט ֵאינוֹ , ִלׁשְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּגֵ

ין ׁשִ חֹוׁשְ   :לוֹ  ׁשֶ

ב ֲאִפּלוּ . ו מוֹ  ִנְכּתַ מוֹ  ָהֵעִדים ָחְתמוּ  ֹלא ִאם, ִלׁשְ , ִלׁשְ
ֹלא ָלהּ  ְנָתנוֹ  םאִ  ט ֵאינוֹ , ְמִסיָרה ֵעֵדי ּבְ  ְנָתנוֹ  ְוִאם. ּגֵ
ֵעֵדי ָלהּ  סּול ֶזה ֲהֵרי, ְמִסיָרה ּבְ ם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּפָ ּגַ  ׁשֶ
ט ֵאינוֹ  ֶזה   :ּגֵ

ֵהר ָצִריךְ  ְלִפיָכךְ . ז ַעל, ִלּזָ ַהּבַ ׁשֶ ה ּכְ  ַלסֹוֵפר ְמַצּוֶ
ּיֹאַמר, ִלְכּתֹב ֹתב ׁשֶ ט ּכְ לֹוִנית םְלשֵׁ  ּגֵ י ּפְ ּתִ  ְוֵכן. ִאׁשְ
ִפיו ַהסֹוֵפר ֹיאַמר ְתִחיל ּבְ ּמַ ׁשֶ ּכֹוְתבוֹ , ִלְכּתֹב ּכְ ם ׁשֶ  ְלׁשֵ

לֹוִנית ת ּפְ לֹוִני ֵאׁשֶ מוֹ  ּפְ ל ְוִלׁשְ לֹוִני ׁשֶ   :ּפְ

ם ִיְהיוּ . ח ֵני ׁשָ ָעה ַהֲחִתיָמה ֵעֵדי ׁשְ ׁשָ ְתִחיל ּבְ ּמַ  ׁשֶ
ט ִלְכּתֹב ֵדי, ַהּגֵ ְדעוּ  ּכְ ּיֵ ב ׁשֶ ְכּתַ ּנִ ָמהּ  ׁשֶ ירּוהוּ  ִלׁשְ  ְוַיּכִ
ַעת ׁשְ   :ֲחִתיָמה ּבִ

ֹיאַמר. ט ׁשֶ ט ַלְחּתֹם ָלֵעִדים ּכְ ּגֵ  ָלֶהם ֹיאַמר, ּבַ
מּוהוּ  ְחּתְ ּיַ ם ׁשֶ לֹוִנית ְלׁשֵ ּתוֹ  ּפְ ל ֹיאַמר ְוֵכן. ִאׁשְ  ֶאָחד ּכָ

ִפיו חֹוֵתם, ּבְ ׁשֶ הּוא, ּכְ ם ָחְתמוֹ  ׁשֶ לֹוִנית ְלׁשֵ ת ּפְ  ֵאׁשֶ
מוֹ  לֹוִניפְּ    :ְוִלׁשְ

 קלב סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ואשתו האיש שם להזכיר שצריך

ֹתב: ַלסֹוֵפר ָאַמר. א ט ּכְ ה, ַלֲארּוָסִתי ּגֵ ַאְכִניֶסּנָ  ִלְכׁשֶ
ה ּנָ הּ  ְוָכְנָסהּ , ֲאָגְרׁשֶ ט ָהֵוי, ּבוֹ  ְוֵגְרׁשָ יָון, ּגֵ ָידוֹ  ּכֵ ּבְ  ׁשֶ
הּ  ה ְלָגְרׁשָ ה. ַעּתָ ּמֶ ַתב, ֲאמּוִרים ָבִריםדְּ  ּבַ ּכָ  ְזַמן ּבוֹ  ׁשֶ
ִתיָנה ַתב ִאם ֲאָבל, ַהּנְ ִתיָבה ְזַמן ּבוֹ  ּכָ סּול, ַהּכְ   :ּפָ

ה. ב ט ִלְכּתֹב ִצּוָ ה ּבוֹ  ְלָגֵרשׁ  ּגֵ ָ ָעְלָמא ִאׁשּ  ּבְ
ה ְכִניֶסּנָ ּיַ ט ֵאינוֹ , ִלְכׁשֶ  ְוַאַחר ְיִבְמּתוֹ  ִהיא ְוִאם. ּגֵ

ָמה ּבְ ּיִ הּ  ׁשֶ ְרׁשָ ת ְסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ּבוֹ  ּגֵ   :ְמֹגֶרׁשֶ

ַנִים. ג מֹוֵתיֶהם ׁשְ ְ ׁשּ ִוים ׁשֶ מֹות ׁשָ ִוים ְנׁשֹוֵתיֶהם ּוׁשְ , ׁשָ
ְלחוּ  ין' ב ְוׁשָ ּטִ ֶזה ֶזה ְוִנְתָעְרבוּ  ּגִ ֵניֶהם נֹוֵתן, ּבְ  ְלזוֹ  ׁשְ
ֵניֶהם ֵעֵדי ְלזוֹ  ּוׁשְ , ֵמֶהם ֶאָחד ֶנֱאַבד ְוִאם. ְמִסיָרה ּבְ

ֵתן ֹלא ָאר טַהגֵּ  ִיּנָ ׁשְ ן ְוִאם. ְלזוֹ  ְוֹלא ְלזוֹ  ֹלא ַהּנִ  ִנּתַ
יֶהן אוּ  ֵמֶהם ְלַאַחת ּתֵ ין ְסֵפק ֶזה ֲהֵרי, ִלׁשְ רּוׁשִ   :ּגֵ

ִביא. ד ט ַהּמֵ ּנוּ  ְוָנַפל ּגֵ ָמקֹום ִמּמֶ רֹות ּבְ ּיָ ַ ׁשּ , ְמצּויֹות ׁשֶ
ָמקֹום ֲאִפּלוּ  אוֹ  ֵאין ּבְ רֹות ׁשֶ ּיָ ַ  ּוָבִעיר ְמצּויֹות ַהׁשּ
נִּ  בׁשֶ ט ְכּתַ ַנִים ֻהְחְזקוּ  ַהּגֵ מֹוֵתיֶהם ׁשְ ְ ׁשּ מֹות ׁשֶ  ּוׁשְ
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ִוים ְנׁשֹוֵתיֶהם ר ְמָצאוֹ  ִאם, ׁשָ ָרָאה ְלַאְלּתָ ּלֹא ׁשֶ  ָעַבר ׁשֶ
ם ָאָדם ׁשּום ָעה ׁשָ ָ ַפל ִמׁשּ ּנָ ָצאוֹ  ַעד ׁשֶ ּמְ  ֲאִפּלוּ  אוֹ , ׁשֶ
ר ְמָצאוֹ  ֹלא  תְטִביעוּ  אוֹ  ֻמְבָהק ִסיָמן לוֹ  ְוֵישׁ  ְלַאְלּתָ
ט ַעִין ּגֵ ט ַעִין ּוְטִביעּות ִסיָמן לוֹ  ֵאין ֲאִפּלוּ  אוֹ , ּבַ ּגֵ  ּבַ
א ָצאוֹ  ֶאּלָ ּמְ ְכִלי ׁשֶ ָהָיה ּבִ ט ּבוֹ  ׁשֶ  אוֹ  ִסיָמן לוֹ  ְוֵישׁ  ַהּגֵ

ִלי ַעִין ְטִביעּות ּכְ ּלֹא ְויֹוֵדעַ  ּבַ ִאילוֹ  ׁשֶ  אוֹ , ְלַאֵחר ִהׁשְ
ָצאוֹ  ּמְ יס ָקׁשּור ׁשֶ ּכִ ַאְרָנקִ  אוֹ  ּבַ ַעת אוֹ  יּבָ ַטּבַ ֲחָזַקת ּבְ  ׁשֶ
ִלים ֵאינוֹ  ֵאּלוּ  ּכֵ ִאיָלם ׁשֶ ָצאוֹ  אוֹ , ַלֲאֵחִרים ַמׁשְ ּמְ  ׁשֶ
ֵביתוֹ  ין ּבְ ָליו ּבֵ ר, ּכֵ ׁשֵ יָנן ְוֹלא, ּכָ א ַחְיׁשִ ּמָ  ַאֵחר ׁשֶ
ם ָאָדם ָעַבר ִאם יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל. הּוא  ְוֵאין, ׁשָ
לִ  וִסיָמן ַעִין ְטִביעּות לוֹ  ּכְ ט ְוֹלא יּבַ ּגֵ יָנן, ּבַ  ַחְיׁשִ

א ּמָ ט הּוא ֶזה ֹלא ׁשֶ ֱאַבד ַהּגֵ ּנֶ  ִאם ַוֲאִפּלוּ , ְלֶזה ׁשֶ
ָהַאֵחר ְמִעיִדים ֵעִדים ֻהְחַזק ׁשֶ מוֹ  ׁשֶ ׁשְ ל ּבִ  ֹלא ֶזה ׁשֶ
ִעיר ָהָיה ב ּבָ ְכּתַ ּנִ ׁשֶ ָעַבר ָרָאה ִאם ְוֵכן. ּכְ ם ָאָדם ׁשֶ , ׁשָ

ִכיִחי ֹלא ֲאִפּלוּ  רֹות ׁשְ ּיָ ֵני ֻהְחְזקוּ  ְוֹלא ׁשַ ן יֹוֵסף ׁשְ  ּבֶ
ְמעֹון יָנן, ׁשִ ָעַבר ּכּוִתי ָהָיה ֲאִפּלוּ , ַחְיׁשִ ם ׁשֶ א, ׁשָ  ֶאּלָ

ן ִאם ט ֵעֵדי ּכֵ  ַעל ָחַתְמנוּ  ֹלא ֵמעֹוָלם: אֹוְמִרים ַהּגֵ
ט מוֹ  ַאֵחר ּגֵ ְ ׁשּ ם ׁשֶ ׁשֵ ה ָהִאישׁ  ּכְ  ֵאיָנן ֲאִפּלוּ . ַהּזֶ

ֵפרּושׁ  ְמִעיִדים ה ּבְ ּזֶ גֹון, ָיָדם ֲחִתיַמת יאהִ  ׁשֶ ֵאין ּכְ  ׁשֶ
ט ה ַהּגֵ ָפֵנינוּ  ַעּתָ ר, ּבְ ׁשֵ א ּוְכגֹון, ּכָ ִאּכָ ֹלא ֵעִדים ּדְ  ּדְ

ק ים ִאְתַחּזַ ָמם ֲאָנׁשִ ְ ׁשּ ָמם ׁשֶ ׁשְ ל ּכִ  ֵישׁ  ִאם ֲאָבל. ֵאּלוּ  ׁשֶ
ָמם ֲאֵחִרים ֵעִדים ְ ׁשּ ם ׁשֶ ׁשֵ יָנן, ֵאּלוּ  ּכְ  ַעד, ַחְיׁשִ

ִעידוּ  ּיָ ה ׁשֶ ּזֶ ּיֹאְמרוּ  אוֹ , ָיָדם ֲחִתיַמת ִהיא ׁשֶ : ָהֵעִדים ׁשֶ
יִרים ָאנוּ  ט ַמּכִ שׁ  ַהּגֵ ּיֵ שׁ  ֻמְבָהק ִסיָמן ּבוֹ  ָלנוּ  ׁשֶ ּיֵ  ּבוֹ  ׁשֶ
ַצד ֶנֶקב לֹוִני אֹות ּבְ  ַהִסיָמן אֹוְמִרים ֵאיָנם ַוֲאִפּלוּ . ּפְ
ְראוּ  ַאַחר ַעד ּיִ , ַהִסיָמן אֹוֵמר ַהּתֹוְבעוֹ  ְוִאם. אֹותוֹ  ׁשֶ
א, מֹוִעיל וֹ ֵאינ ן ִאם ֶאּלָ ְרֶאה ֹקֶדם אֹותוֹ  ֹיאַמר ּכֵ ּיִ  ׁשֶ
ט ְטִביַעת ֲאָבל, ַהּגֵ , ַלּתֹוְבעוֹ  אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין ֵאין ַעִין ּבִ
ֵאין ירוֹ  ַעִין ְטִביַעת מֹוִעיל ׁשֶ א ְלַהְכׁשִ ּמֹוְצאוֹ  ֶאּלָ ׁשֶ  ּכְ
ַעְצמוֹ  אֹותוֹ  ָאַבד ּבְ ֵני ֻהְחְזקוּ  ֹלא ְוִאם. לוֹ  ׁשֶ  יֹוֵסף ׁשְ

ן ְמעֹון ּבֶ ִכיֵחי ְוֹלא ׁשִ ְרָתא ׁשְ ּיָ ֹלא אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין, ׁשַ  ּבְ
ָהה ֲאִפּלוּ , ִסיָמן ֵדי ׁשָ ֲעֹבר ּכְ ּיַ ם ָאָדם ׁשֶ  ְוֵישׁ . ׁשָ

ְסקוּ  ּפָ ִאם ׁשֶ ּנוּ  ָאַבד ׁשֶ ָמקֹום ִמּמֶ ֵאין ּבְ רֹות ׁשֶ ּיָ ַ  ַהׁשּ
ה ְזַמן ְלַאַחר ְמָצאוֹ  ֲאִפּלוּ , ְמצּויֹות יָנן ֹלא, ְמֻרּבֶ  ַחְיׁשִ
א ּמָ אֹותוֹ  ֻהְחְזקוּ  ֲאִפּלוּ , הּוא ַאֵחר ׁשֶ ַנִים ָמקֹום ּבְ  ׁשְ

מֹוֵתיֶהם ְ ׁשּ ִוים ׁשֶ מֹות ׁשָ ִוים ְנׁשֹוֵתיֶהם ּוׁשְ  ָאַבד ְוִאם. ׁשָ
ָמקֹום רֹות ּבְ ּיָ ַ ַהׁשּ ד ְמָצאוֹ  ִאם, ְמצּויֹות ׁשֶ  ֹלא ַוֲעַדִין ִמּיָ
ָהה ם ָאָדם ׁשָ ָצאוֹ  אוֹ , ֵמָהעֹוְבִרים ׁשָ ּמְ ִלי ׁשֶ ּכְ יחוֹ  ּבַ ִהּנִ  ׁשֶ
ָאְרּכוֹ  ַעִין ְטִביַעת לוֹ  ְוֵישׁ  ּבוֹ  ל ְוָרְחּבוֹ  ּבְ ט ׁשֶ ָהָיה ּגֵ  ׁשֶ

רּוךְ  ֶחְזָקתוֹ  הּוא ֲהֵרי, ּכָ ֵרשׁ  ּבְ  ֻהְחְזקוּ  ְוִאם. ּבוֹ  ְוִתְתּגָ
אֹותוֹ  קֹום ּבְ ַנִים ַהּמָ מֹוֵתיֶהם ׁשְ ְ ׁשּ ִוים ׁשֶ מֹות ׁשָ  ּוׁשְ

ִוים םְנׁשֹוֵתיהֶ  ָמקֹום ָאַבד ִאם, ׁשָ רֹות ּבְ ּיָ ַ ַהׁשּ , ְמצּויֹות ׁשֶ
ין ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ ט ׁשֶ ְמָצא ֶזה ּגֵ ל ַהּנִ  ָהַאֵחר ָהִאישׁ  אֹותוֹ  ׁשֶ

ם ָאָדם ְוָעַבר הֹוִאיל, הּוא י ַעל ַאף ׁשָ ּלֹא ּפִ ָהה ׁשֶ . ׁשָ
ם ָאָדם ָעַבר ֹלא ִאם ֲאָבל ֶחְזָקתוֹ  הּוא ֲהֵרי, ׁשָ   :ּבְ

 גקל סימן
' ג ּובוֹ , כשרים עדים שני בפני הגט שימסר צריך

  ְסִעיִפים:

ְהיוּ  ָצִריךְ . א ּיִ ֵני ׁשֶ ִרים ֵעִדים ׁשְ ׁשֵ ַעת ּכְ ׁשְ  ְמִסיַרת ּבִ
ט ים ָצִריךְ  ְוֵכן,. ַהּגֵ ה ֵעִדים ָעָליו ְלַהְחּתִ ִחּלָ , ְלַכּתְ
ִדיֲעַבד ֲאָבל א ָהיוּ  ֹלא ִאם ּבְ  רוֹ ּוָמסְ , ֲחִתיָמה ֵעֵדי ֶאּלָ
ינוֹ  ר, ְלֵביָנהּ  ּבֵ ׁשֵ  ְוֹלא ְמִסיָרה ֵעֵדי ָהיוּ  ִאם ְוֵכן. ּכָ
ר, ֲחִתיָמה ֵעֵדי ּבוֹ  ָהיוּ  ׁשֵ ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּכָ  נֹוַדע ׁשֶ

ן ּתַ ּנִ ֹלא ָלהּ  ׁשֶ י ַעל ַאף, ְמִסיָרה ֵעֵדי ּבְ ֵעִדים ּפִ  ׁשֶ
סּול, ּבוֹ  ֲחתּוִמים רֹוִאין, ּוִמיהוּ . ּפָ ׁשֶ , תּוםחָ  אֹותוֹ  ּכְ
אי ּתֹוִלין ַוּדַ ּבְ ֵעֵדי ִנְמַסר ׁשֶ   :ְמִסיָרה ּבְ

ְהיוּ  ָצִריךְ . ב ּיִ ם ׁשֶ ַעת ְיֵבׁשֹות ַהֲחִתימֹות ּגַ ׁשְ  ְנִתיַנת ּבִ
ט   :ַהּגֵ
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ן ְרִגיִלין. ג ט ִלּתֵ ִמְנַין ַהּגֵ ָרה ּבְ   :ֲעׂשָ

 קלד סימן
  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , מודעות כל הבעל שיבטל צריך

ל ִריךְ צָ . א ַבּטֵ ּיְ ל ׁשֶ ן ֹקֶדם מֹוָדָעה ּכָ ּתֵ ּיִ ט ׁשֶ ִאם. ַהּגֵ  ׁשֶ
ְפֵני מֹוָדָעא ָמַסר ַנִים ּבִ ט: ְוָאַמר ׁשְ ֲאִני ּגֵ ן רֹוֶצה ׁשֶ  ִלּתֵ

י ּתִ עוּ  ְלִאׁשְ ֲאִני ּדְ נוֹ  ָאנּוס ׁשֶ  אֹוֵמר ֲאִני ְוָלֵכן ִלּתְ
ְפֵניֶכם ֵהא ּבִ ּיְ ֵטל ׁשֶ ֵטל הּוא ֲהֵרי, ּבָ י ַעל ַאף, ּבָ  ּפִ

ּלֹא ִקְנָין ָלַקח ׁשֶ   :ּבְ

י ַעל ַאף. ב ֵאין ּפִ יִרין ׁשֶ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . ָאְנסוֹ  ֶאת ַמּכִ
ָאַמר ָהֹאֶנס ֶקר ָהָיה ׁשֶ י ַעל ְוַאף. ׁשֶ ָתנוֹ  ּפִ ּנְ  ַאַחר ׁשֶ
ךְ  ל ָאְמִריָנן ֹלא, ּכָ ּטֵ ּבִ ַסר ַהּמֹוָדָעא ׁשֶ ּמָ ּיֹאַמר ַעד, ׁשֶ  ׁשֶ

ֵפרּושׁ  ל ּבְ ַבּטֵ ּמְ ֵטָלה ִהיא ְוָאז ַהּמֹוָדָעא ׁשֶ  ְוֵאינוֹ , ּבְ
  :ִקְנָין ָצִריךְ 

ל ָצִריךְ  ָלֵכן. ג ַבּטֵ ּיְ ִתיַבת ֹקֶדם ׁשֶ ט ּכְ ל ַהּגֵ  מֹוָדָעא ּכָ
ַסר ּמָ ן ְוֹיאַמר, ׁשֶ ל ֲהֵריִני: ּכֵ ל ְמַבּטֵ  מֹוָדָעא ּכָ

י ַסְרּתִ ּמָ ט ַעל ׁשֶ ל ֲאִני ְוֵכן. ֶזה ּגֵ ל ְמַבּטֵ ָבר ּכָ  ּדָ
ּגוֹ  מוּ  ֵרםׁשֶ ְתַקּיְ ּיִ ׁשֶ ָבִרים אֹוָתן ּכְ ּטּול ַהּדְ  ְוֵכן. ֶזה ְלֵגט ּבִ
ּלֹא ַעְצִמי ַעל ֵמִעיד ֲאִני י ׁשֶ ָבר ָמַסְרּתִ ט ַעל ּדָ  ַהּגֵ

ל ֻבּטַ ּיְ ט ׁשֶ ל ּפֹוֵסל ַוֲהֵריִני, ֵמֲחָמתוֹ  ַהּגֵ  ֵעִדים אוֹ  ֵעד ּכָ
ִעידוּ  ּיָ י ׁשֶ ַסְרּתִ ּמָ י אוֹ  ׁשֶ ָאַמְרּתִ ל ָברדָּ  ׁשּום ׁשֶ ֻבּטַ ּיְ  ׁשֶ
ט ֵמֲחָמתוֹ  ּיּוַרע אוֹ  ֶזה ּגֵ ל ּכֹחוֹ  ׁשֶ ט ׁשֶ  ֵמֲחַמת ֶזה ּגֵ
ּבּור אֹותוֹ  אוֹ  מֹוָדָעא אֹוָתהּ    :ּדִ

ּטּול ְלַהְצִריךְ  ָנֲהגוּ . ד   :ֵמְרצֹונוֹ  ַלְמָגֵרשׁ  ַאף מֹוָדָעא ּבִ

ע ִאם. ה ּבַ ַעל ִנׁשְ ן ַהּבַ ט ִלּתֵ ירוּ  ָצִריךְ , ּגֵ ּתִ ּיַ  לוֹ  ׁשֶ
ּלֹא, ֹקֶדם ן ַעְרבּות ַאךְ . ְלֹאֶנס ּדֹוֶמה ְיֵהא ׁשֶ  ִאם, ִיּתֵ
ֵאין, ִיְרֶצה   :ְלֹאֶנס ּדֹוֶמה ֶזה ׁשֶ

ֵאינוֹ  ָהא. ו ט ּדְ הּוא ּגֵ ׁשֶ י ָהֵני, ָאנּוס ּכְ ַסר ִמּלֵ ּמָ ׁשֶ  ּכְ
 ֲאָנסּוהוּ  ִאם, מֹוָדָעא ָמַסר ֹלא ִאם ֲאָבל. מֹוָדָעא

ּלֹא ין ׁשֶ ּדִ סּול, ּכַ ין. ּפָ גֹון, ְוַכּדִ הּוא ּכְ ב ׁשֶ  ְלהֹוִציא ַחּיָ
ית ַוֲאָנסּוהוּ , רֹוֶצה ְוֵאינוֹ  ין ּבֵ הֹוִציא ַעד ּדִ  ָהֵוי, ׁשֶ
ט ל ַעל ּוִמְצָוה. ּגֵ ית ּכָ ין ּבֵ ָכל ּדִ ּבְ  ְזַמן ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ

ל ַלְמָגֵרשׁ  ְלֹכפוֹ    :ַהּמֹוָדָעא ְלַבּטֵ

ַסר ִמי. ז ּמָ ט ַעל מֹוָדָעא ׁשֶ ין, ַהּגֵ ת אֹותוֹ  ַמּכִ  ַמּכַ
ֵני, ַמְרּדּות ַרם ִמּפְ ּגָ ֲהֵרי, ַמְמֵזִרים ִלְהיֹות ׁשֶ יעַ  ׁשֶ  ִהּגִ
ט א ְלָיָדהּ  ַהּגֵ ׂשֵ  ֵעִדים ָיבֹואוּ  ְזַמן ְוַאַחר, ּבוֹ  ְוִתּנָ

ל ּטֵ ּבִ ְפֵניֶהם ׁשֶ ַסר אוֹ  ּבִ ּמָ ְפֵניֶהם מֹוָדָעא ׁשֶ  ֹקֶדם ּבִ
ְכּתֹב ּיִ ט ׁשֶ   :ַמְמֵזר ָלדַהוָּ  ְוִנְמָצא, ַהּגֵ

ָרֵאל ֲאָנסּוהוּ . ח ּלֹא, ְלָגֵרשׁ  ִיׂשְ ין ׁשֶ ּדִ  רֹוֶצה: ְוָאַמר, ּכַ
ל ְוַגם, ֲאִני ּטֵ סּול, ְמָסָרהּ  ֹלא אוֹ , ַהּמֹוָדָעא ּבִ  ְוַאף. ּפָ
י ַעל ָסָלהּ  ֵכן ּפִ ה ִמן ּפְ ֻהּנָ   :ַהּכְ

ב הּוא ִאם, ְלָגֵרשׁ  ּכּוִתים ֲאָנסּוהוּ . ח הּ  ַחּיָ  ִמן ְלָגְרׁשָ
ין סּול, ַהּדִ י ַעל ְוַאף, ּפָ ָסָלהּ  ֵכן ּפִ ה ּפְ ֻהּנָ  ְוִאם. ֵמַהּכְ
ב ָהָיה ֹלא הּ  ַחּיָ ין ִמן ְלָגְרׁשָ ט ֵריחַ  ֲאִפּלוּ , ַהּדִ  ֵאין ּגֵ
ה ִנְפְסָלה ְוֹלא ּבוֹ  ֻהּנָ   :ֵמַהּכְ

ֲחקוּ  ִאם. ט ית אֹותוֹ  ּדָ ין ּבֵ ל ּדִ ָרֵאל ׁשֶ  ְיֵדי ַעל ִיׂשְ
ין ַהּכּוִתים ְוָהיוּ , ּכּוִתים ה: ְואֹוְמִרים אֹותוֹ  ַמּכִ  ַמה ֲעׂשֵ

ָרֵאל ׂשְ ּיִ ֶ ינוֹ , ְלךָ  אֹוְמִרים ׁשּ ֲאָנסּוהוּ  ּדִ ָרֵאל ּכַ   :ִיׂשְ

ט. י ַסר ּגֵ ּמָ ַעל ׁשֶ , ָלהּ  ּוְנָתנוֹ , ְנִתיָנתוֹ  ַעל מֹוָדָעא ַהּבַ
ךְ  ְוַאַחר ל ּכָ ּטֵ י: ָלהּ  ְוָאַמר, ֵמְרצֹונוֹ  ּבִ ְרׁשִ ְתּגָ גֵּ  ּתִ  טּבַ

י ַתּתִ ּנָ ָבר ָלךְ  ׁשֶ לוֹ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ֵאין, ּכְ ה ְוִלּטְ ּנָ   :ִמּמֶ

 קלה סימן
' ה ּובוֹ , ולאחריו נתינה קדם הגט לקרות צריך

  ְסִעיִפים:

ּנֹוְתִנים ָהֵעִדים. א ט ׁשֶ  ִלְקרֹותוֹ  ְצִריִכים ִלְפֵניֶהם ַהּגֵ
ם ִלְקרֹותוֹ  ְוטֹוב. ְנִתיָנה ֹקֶדם  ְוִאם. ְנִתיָנה ְלַאַחר ּגַ
א ְקָראּוהוּ  ֹלא ְלַבד ְנִתיָנה ְלַאַחר ֶאּלָ ת, ּבִ   :ְמֹגֶרׁשֶ
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ַעל ּוְנָתנּוהוּ  ְקָראּוהוּ . ב לּוחוֹ  אוֹ  ַלּבַ  ְוִהְכִניסוֹ , ִלׁשְ
ַעם ִלְקרֹותוֹ  ָצִריךְ , ָלהּ  ּוְנָתנוֹ  ָידוֹ  ְלֵבית ִנית ּפַ  ׁשֵ
ֵנהוּ  ֹקֶדם ּתְ ּיִ  ָלהּ  ּוְנָתנוֹ , ְקָראּוהוּ  ֹלא ְוִאם. ָלהּ  ׁשֶ

ם ּוְזָרַקּתוֹ  ת זוֹ  ֲהֵרי, ָלֵאשׁ  אוֹ  ַלּיָ  הֹוִאיל. ְמֹגֶרׁשֶ
ה ּוְקָראּוהוּ  ִחּלָ ין ֵאין ּתְ ׁשִ ֶהֱחִליפוֹ  לוֹ  חֹוׁשְ  ְוֹלא. ׁשֶ

א, עֹוד ַעל ָאַמר ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ ָטר: ַהּבַ  ְוֹלא ָהָיה ַאֵחר ׁשְ
ט ָהָיה ָראֶתם ַהּגֵ ּקְ ת ִהיא יַוֲהרֵ , ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ׁשֶ . ְמֹגֶרׁשֶ
ט ְוִאם ָידוֹ  ַהּגֵ ל, ֶנֱאָמן, אֹותוֹ  ּוַמְרֶאה ּבְ ּלֹא ְזַמן ּכָ  ׁשֶ

את ֵ   :ִנׂשּ

ּלֹא ֲהֵרי. ג ט ָקְראוּ  ׁשֶ ה ַהּגֵ ִחּלָ ְפֵניֶהם ָלהּ  ּוְנָתנוֹ , ּתְ  ּבִ
ם אוֹ  ָלאּור ּוְזָרַקּתוּ  י ַעל ַאף, ַלּיָ ַעל ּפִ ַהּבַ : אֹוֵמר ׁשֶ

ט ר ּגֵ ׁשֵ ת ְסֵפק זוֹ  ֵריהֲ , ָהָיה ּכָ   :ְמֹגֶרׁשֶ

ךְ  ֶזה ֲהֵרי: ָלהּ  ְוָאַמר ָחָלק ְנָיר ָלהּ  ָנַתן. ד ּטֵ  ִאם, ּגִ
ְדקוּ  ֹלא ָיר ּבָ ֵמי ַהּנְ ם ָהָיה ִאם ִלְראֹות ָנָרא ּבְ ָבר ׁשָ  ּדָ

תּוב קוּ  ִאם אוֹ , ּבוֹ  ּכָ ִתיָבה ְוִתְפֹלט ִיְבּדְ  זוֹ  ֲהֵרי, ַהּכְ
ת ְסֵפק ְפֹלט ְוֹלא קּוהוּ ִיְבדְּ  ְוִאם. ְמֹגֶרׁשֶ ִתיָבה ּתִ , ַהּכְ
אן ֵאין שׁ  ּכָ ין ֲחׁשַ רּוׁשִ   :ּגֵ

ט ָלהּ  ָזַרק. ה ְפֵני, ֶהָחִבּיֹות ְלֵבין ַלֲחֵצָרהּ  ַהּגֵ , ֵעִדים ּבִ
ׁשוּ  ָטר אוֹ  ְמזּוָזה ּוָמְצאוּ  ּוִבּקְ ין ֵאין, ַאֵחר ׁשְ ׁשִ , חֹוׁשְ
ה ּזֶ ְמָצא ׁשֶ ּנִ ַרק הּוא ׁשֶ ּזָ ' ג אוֹ ' ב וּ ִנְמְצא ְוִאם. ׁשֶ

ָטרֹות אוֹ  ְמזּוזֹות ין, ׁשְ ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ ט ׁשֶ ַרק ּגֵ ּזָ  ֲאָכלּוהוּ  ׁשֶ
ִרים ת ְסֵפק זוֹ  ַוֲהֵרי, ַעְכּבָ ה. ְמֹגֶרׁשֶ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ
ּלֹא, ֲאמּוִרים ׁשֶ ָראּוהוּ  ְלַאַחר ִאם ֲאָבל. ְקָראּוהוּ  ּכְ ּקְ  ׁשֶ
ָהָיה ט ׁשֶ ַעל ָחַזר ּגֵ  ְלֵבין}  ּוְזָרקוֹ  ָדםִמיָּ  ּוְלָקחוֹ  ַהּבַ

א ִנְמָצא ֹלא ֲאִפּלוּ , ֶהָחִבּיֹות ָטר אוֹ  ַאַחת ְמזּוָזה ֶאּלָ  ׁשְ
ת ְסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ֶאָחד   :ְמֹגֶרׁשֶ

 קלו סימן

, הנתינה בשעת שיאמר צריך לשון איזה דין
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , בשבת והמגרש

ּיֹאַמר ָצִריךְ  ַהְמָגֵרשׁ . א תֵּ  ׁשֶ ּיִ ׁשֶ ט ָלהּ  ןּכְ  ֶזה ֲהֵרי": ַהּגֵ
ךְ  ּטֵ ֶזה ְוַכּיֹוֵצא, "ּגִ ָיָדהּ  ָנַתן ְוִאם. ּבָ  ָאַמר ְוֹלא ּבְ
לּום ט ֶזה ֲהֵרי, ּכְ סּול ּגֵ   :ּפָ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ּלֹא, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ר ָהָיה ּבְ הּ  ְמַדּבֵ  ַעל ִעּמָ
הּ  ִעְסֵקי ּטָ ר ָהָיה ִאם ֲאָבל. ּגִ הּ  ְמַדּבֵ  ְסֵקיעִ  ַעל ִעּמָ
הּ  ּטָ ט ְוָנַטל, ּגִ ָיָדהּ  ְוָנַתן ַהּגֵ לּום ָאַמר ְוֹלא ּבְ  ֲהֵרי, ּכְ
ט ֶזה   :ּגֵ

ן. ג ּתֵ ּיִ ׁשֶ ט ָלהּ  ּכְ ת ַאתְּ  ֲהֵרי": ָלהּ  ֹיאַמר ַהּגֵ  ְמֹגֶרׁשֶ
י ּנִ ֵגט ִמּמֶ ֶרת ֶזה ּבְ  ַאתְּ  ֲהֵרי" אוֹ , "ָאָדם ְלָכל ּוֻמּתֶ

ַחת ּלַ י ְמׁשֻ ּנִ לּוחוֹ  ְוִאם. "ִמּמֶ  ֲהֵרי": אֹוֵמר, ָלהּ  נֹוְתנוֹ  ׁשְ
ת ַאתְּ  לֹוִני ְמֹגֶרׁשֶ ֵגט ִמּפְ ֶרת ַאתְּ  ַוֲהֵרי ֶזה ּבְ  ְלָכל ֻמּתֶ
ךְ  ֵאיִני": ָאַמר ְוִאם. "ָאָדם ְעֵלךְ  ֵאיִני", "ִאיׁשֵ  ֵישׁ , "ּבַ
אֹוֵמר ִמי ֵאינוֹ , ׁשֶ ט ׁשֶ ר ָהָיה ֲאִפּלוּ , ּגֵ הּ  ְמַדּבֵ  ַעל ִעּמָ

הּ  ִעְסֵקי ּטָ כְ , ּגִ ָחהּ " ִתיבּדִ ּלְ ח ְוֹלא "ְוׁשִ ּלַ ׁשַ ּיְ  ֶאת ׁשֶ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ַעְצמוֹ  ִאם, ׁשֶ ר ָהָיה ׁשֶ הּ  ְמַדּבֵ  ַעל ִעּמָ
הּ  ִעְסֵקי ּטָ ת ְסֵפק ָהְוָיא, ּגִ   :ְמֹגֶרׁשֶ

ט ֶזה ֲהֵרי, "ְלַעְצֵמךְ  ַאתְּ  ֲהֵרי": ָלהּ  ָאַמר. ד  ֲאָבל. ּגֵ
ת ַאתְּ  ֲהֵרי": ָלהּ  ָאַמר ִאם לּום ָאַמר ֹלא, "ִריןחוֹ  ּבַ   :ּכְ

ֶנּנוּ  ָצִריךְ . ה ּתְ ּיִ תֹוַרת ָלהּ  ׁשֶ ין ּבְ רּוׁשִ  ְנָתנוֹ  ִאם ֲאָבל, ּגֵ
תֹוַרת ָלהּ  הּוא ּבְ ָטר ׁשֶ ת ֵאיָנהּ , חֹוב ׁשְ א, ְמֹגֶרׁשֶ  ֶאּלָ
ן ִאם ךְ  ַאַחר ֹיאַמר ּכֵ ךְ  ֶזה ֲהֵרי: ּכָ ּטֵ ּיֹוִדיעַ  אוֹ , ּגִ ן ׁשֶ  ּכֵ

ה ָלֵעִדים ְתִחּלָ   :ּבִ

ִעיר ַאֵחר ֵישׁ  ִאם. ו מוֹ  ּבָ ְ ׁשּ מוֹ  ׁשֶ ׁשְ ם ּכִ ּתוֹ  ְוׁשֵ ם ִאׁשְ ׁשֵ  ּכְ
ּתוֹ  א ְלָגֵרשׁ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ִאׁשְ ְפֵני ֶאּלָ   :ָהַאֵחר ּבִ

ין ֵאין. ז ת ְמָגְרׁשִ ּבָ ׁשַ ָעה ְוִאם. ּבְ ָ , ְלָכךְ  ְצִריָכה ַהׁשּ
גֹון ִכיב ּכְ ַקף ְמַרע ׁשְ ּתָ הּ  ֶצהְורוֹ  ַהֹחִלי ָעָליו ׁשֶ  ְלָגְרׁשָ
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ֵדי ּלֹא ּכְ ֵקק ׁשֶ ּזָ ט ִאם, ְלָיָבם ּתִ ְרׁשּותוֹ  ַהּגֵ  ָלהּ  ַיְקֶנה ּבִ
ה, אֹותוֹ  ט ּבוֹ  ְוִתְזּכֶ תֹוכוֹ  ּוַבּגֵ ּבְ ר ִאי ְוִאם. ׁשֶ  ֶאְפׁשָ
ֹלא גֹון, ִטְלטּול ּבְ ֵאין ּכְ ט ׁשֶ ח ַהּגֵ ְרׁשּותוֹ  ֻמּנָ ֶלּנוּ , ּבִ  ִיּטְ
ָידוֹ  ֶנּנוּ  ּבְ   :ָלהּ  ְוִיּתְ

 קלז סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , גמור התר שיתירנה צריך

ֶרת ַאתְּ  ֲהֵרי: ָלהּ  ָאַמר. א  חּוץ, ָאָדם ְלָכל ֻמּתֶ
לֹוִני א אוֹ , ִמּפְ ט ֵאינוֹ , ִלְפלֹוִני ֶאּלָ יַצד. ּגֵ ה ּכֵ , ַיֲעׂשֶ
ֶלּנוּ  ה ִיּטְ ּנָ ֶנּנוּ  ְוַיֲחֹזר ִמּמֶ ֶרת ַאתְּ  ֲהֵרי: ְוֹיאַמר ְוִיּתְ  ֻמּתֶ
 הּוא ֲהֵרי, ְמָנת ַעל: ָאַמר ִאם ֲאָבל. ָאָדם ְלָכל

ָאר ׁשְ ָנֵאי ּכִ ט ּתְ ין, ַהּגֵ ּלֹא ְמָנת ַעל: ָלהּ  ָאַמר ּבֵ  ׁשֶ
א ׂשֵ ּנָ ּלֹא ְמָנת ַעל אוֹ , לוֹ  ּתִ ֲעִלי ׁשֶ ּבָ  ַעל אוֹ , לוֹ  ּתִ
ּלֹא ְמָנת ְהִיי ׁשֶ   :לוֹ  ּתִ

לֹוִני אֹותוֹ  ָהָיה. ב הֹוִציא ּפְ ַלל ׁשֶ ט ִמּכְ חּוץ ַהּגֵ  אוֹ  ּבְ
א ֶאּלָ ֵאין ִמי, ּבְ ין ׁשֶ הּ  לוֹ  ּתֹוְפִסים ִקּדּוׁשִ  ֶזה ֲהֵרי, ּבָ

ט ר ּגֵ ׁשֵ ין ִאם ֲאָבל. ּכָ הּ  לוֹ  ּתֹוְפִסין ִקּדּוׁשִ  ַעל ַאף, ּבָ
י הּוא ּפִ ֵבי ׁשֶ ט ֵאינוֹ , ָלאִוין ֵמַחּיָ ין ְוהּוא. ּגֵ  ִאם ַהּדִ

ר ּיֵ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ָקָטן ׁשִ רדִּ , ׁשֶ ּיֵ   :ָקָטן ְבׁשִ

ּיֵר. ג ַעל ׁשִ ר אוֹ , ֲאחֹוָתהּ  ּבַ ּיֵ ִ ׁשּ ָעִתיד ִמי ׁשֶ  ֲעַדִין ׁשֶ
ָאַמר אוֹ , ְלִהָוֵלד נּוַתִיךְ  חּוץ: ָלהּ  ׁשֶ ָטר חּוץ אוֹ  ִמּזְ ְ  ִמׁשּ
ֵתךְ  חּוץ אוֹ , ְנָדַרִיךְ  ֵמֲהָפַרת חּוץ אוֹ , ּוִביָאה , ִמירּוׁשָ
ת ְסֵפק זוֹ  ֲהֵרי   :ְמֹגֶרׁשֶ

ֶרת ַאתְּ  ֲהֵרי: ָלהּ  ָאַמר. ד  ֵמְראּוֵבן חּוץ ָאָדם ְלָכל ֻמּתֶ
ְמעֹון ָעה ָלהּ  ְוָאַמר ְוָחַזר, ְוׁשִ ׁשָ ַסר ּבְ ּמָ ט ָלהּ  ׁשֶ : ַהּגֵ

ֶרת ַאתְּ  ֲהֵרי ְמעֹון ִלְראּוֵבן ֻמּתֶ ָאַמר אוֹ , ְוׁשִ  ֲהֵרי: ׁשֶ
ֶרת ַאתְּ  ָאַמר אוֹ , ִלְראּוֵבן ֻמּתֶ ֶרת ַאתְּ  ֲהֵרי: ׁשֶ  ֻמּתֶ
ְמעֹוןלְ  ָאַמר אוֹ , ׁשִ ְמעֹון ַאף: ׁשֶ  ְסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ְלׁשִ

ת   :ְמֹגֶרׁשֶ

ךְ  ֶזה ֲהֵרי: ָלהּ  ָאַמר. ה ּטֵ ת ַאתְּ  ַוֲהֵרי ּגִ י ְמֹגֶרׁשֶ ּנִ  ִמּמֶ
י ַאתְּ  ּוְלָמָחר ַהּיֹום ּתִ ת ְסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ִאׁשְ   :ְמֹגֶרׁשֶ

 קלח סימן
  ים:ְסִעיפִ ' ד ּובוֹ , מידו הגט נתינת דין

ךְ  ְטִלי: ָלהּ  ָאַמר. א ּטֵ י ֵמַעל ּגִ ּבֵ  ֵאינוֹ , ַקְרַקע ּגַ
לּום ח ָהָיה ַוֲאִפּלוּ . ּכְ י ַעל ֻמּנָ ּבֵ  ְקרֹוָבה ְוִהיא ָידוֹ  ּגַ
ם ּוְלָקַחּתוּ  ֵאָליו ָ ט ֵאינוֹ  ִמׁשּ יָון, ּגֵ ּלֹא ּכֵ  ִסּיֵעַ  ׁשֶ

ְנִטיָלתוֹ  ט ְסגּוָרה ָידוֹ  ָהְיָתה ֲאִפּלוּ . ּבִ , תֹוָכהּ בְּ  ְוַהּגֵ
עַ , ִמּתֹוָכהּ  ּוְנָטַלתוֹ  ָידוֹ  הּוא ּוָפַתח ִסּיֵ ְנִטיָלתוֹ  ׁשֶ , ּבִ
ט ֵאינוֹ  ָהִכי ֲאִפּלוּ  יָון, ּגֵ ּלֹא ּכֵ . ֵאֶליהָ  ּגּופוֹ  ֵקַרב ׁשֶ
ט ְוִאם חּוב ַהּגֵ ַחת לוֹ  ּתָ  ְוִצְמֵצם, ָמְתָניו ַעל ֲחגֹוָרתוֹ  ּתַ

ה ְוִנְתַחְלֲחלוּ  ָמְתָניו הּ  ָקֵרי, ּוְנָטַלּתוּ  ָלהּ  ַעְצמוֹ  ְוִהּטָ  ּבֵ
יר ּפִ ה ְוֹלא ָמְתָניו ִצְמֵצם ִאם ֲאָבל, "ְוָנַתן" ׁשַ  ִהּטָ
ה אוֹ , ֵאֶליהָ  ַעְצמוֹ  ִהּטָ , ָמְתָניו ִצְמֵצם ְוֹלא ַעְצמוֹ  ׁשֶ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ְנִתיָנה ָהֵוי ָלא ִאם, ׁשֶ  ָקׁשּור ָהָיה ׁשֶ
ין, ְיֵרכוֹ  ַעל אוֹ  ָידוֹ  ַעל גּופוֹ  ָלהּ  ְוִהְרּכִ ה אוֹ  ּבְ  ִהּטָ
ְלָפה ַעד ָידוֹ  ָ ׁשּ ט ׁשֶ  ֶזה ֲהֵרי: ָלהּ  ְוָאַמר, ֵמָעָליו ַהּגֵ
ךְ  ּטֵ ט ֶזה ֲהֵרי, ּגִ   :ּגֵ

ט ָנַתן. ב ַאר ְלָיָדהּ  ַהּגֵ הּוא ַהחּוט ְוִנׁשְ  ּבוֹ  ָקׁשּור ׁשֶ
ָידוֹ  ר ִאם, ּבְ ׁשֶ יץ ַהּקֶ כֹול ַעד ַאּמִ ּיָ קוֹ  ׁשֶ  ּוְלָהִביאוֹ  ְלַנּתְ

ת ֵאיָנהּ , ְצלוֹ אֶ  ת, ָלאו ְוִאם. ְמֹגֶרׁשֶ  ְוִאם. ְמֹגֶרׁשֶ
ר ׁשֶ יץ ַהּקֶ ָהָיה ַאּמִ קוֹ  ָיכֹול ׁשֶ  ִאּלוּ  ֶאְצלוֹ  ּוְלָהִביאוֹ  ְלַנּתְ

א, ָיָדהּ  ָקְפָצה ֹלא ְפָצה ֵמֲחַמת ֶאּלָ ּקָ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ָיָדהּ  ׁשֶ
קוֹ   הּ ְוֵאינָ  ְנִתיָנה ָהֵוי ֹלא, ֶאְצלוֹ  ּוְלָהִביאוֹ  ְלַנּתְ
ת אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ְמֹגֶרׁשֶ ִהיא ׁשֶ ת ׁשֶ   :ְמֹגֶרׁשֶ

ט ָנַתן. ג ִהיא ַהּגֵ ׁשֶ ָנה ּכְ  הּוא ַוֲהֵרי, ְוִנְנֲעָרה, ְיׁשֵ
ָיָדהּ  ךְ  ֶזה ֲהֵרי: ָלהּ  ְוָאַמר, ּבְ ּטֵ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ֵאין, ּגִ
לוֹ  ָדהּ  ְוִלּטְ נוֹ  ִמּיָ  יֲהרֵ : ָלהּ  ָאַמר ֹלא ִאם ֲאָבל. ָלהּ  ְוִלּתְ
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ךְ  ֶזה ּטֵ ט ְראוּ : ָלֵעִדים ָאַמר ֲאִפּלוּ , ּגִ ֲאִני ּגֵ  נֹוֵתן ׁשֶ
לּום ֵאינוֹ , ָלהּ  יָון, ּכְ ִהיא ּכֵ ָנה ָהְיָתה ׁשֶ  ִאם ְוֵכן. ְיׁשֵ
ָדהּ  ָנַפל עֹוָדהּ  ִמּיָ ָנה ּבְ י ַעל ַאף, ְיׁשֵ ָחְזָרה ּפִ  ׁשֶ

ט ֵאינוֹ , ּוְלָקַחּתוּ  ֲחֹזר ַעד ּגֵ ּיַ ֶנּנוּ  ׁשֶ : ָלהּ  ְוֹיאַמר ָלהּ  ְוִיּתְ
ךְ  ֶזה ֲהֵרי ּטֵ   :ּגִ

ט ְראוּ : ָלֵעִדים ָאַמר. ד ֲאִני ּגֵ י נֹוֵתן ׁשֶ ּתִ  ְוָאַמר, ְלִאׁשְ
ָעה ָלהּ  ׁשָ ָסרוֹ  ּבְ ּמְ ִסי: ָלהּ  ׁשֶ ּנְ ָטר ּכַ  ֶזה ֲהֵרי, ֶזה חֹוב ׁשְ
ט י ַעל ַאף ּגֵ ּלֹא ּפִ ךְ  ֶזה ֲהֵרי: ָאַמר ׁשֶ ּטֵ  ִמי ְוֵישׁ . ּגִ

אֹוֵמר הָ , ׁשֶ י ֵניּדְ אֹוֵמר ִמּלֵ ּלֹא ָלֵעִדים ּבְ ָפֶניהָ  ׁשֶ , ּבְ
ָפֶניהָ  ָאַמר ִאם ֲאָבל ָעה, ּבְ ָסרוֹ  ּוְבׁשָ ּמְ : ָלהּ  ָאַמר ָלהּ  ׁשֶ
ִסי ּנְ ָטר ּכַ ת ְסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ֶזה חֹוב ׁשְ  ִאם ֲאָבל. ְמֹגֶרׁשֶ
ה ָאַמר ֹלא ִחּלָ ט ְראוּ : ּתְ ֲאִני ֶזה ּגֵ  ְוָאַמר, ָלהּ  נֹוֵתן ׁשֶ
ִסיכַּ : ָלהּ  ָטר ּנְ  ֶזה ֲהֵרי: ָלהּ  לֹוַמר ָצִריךְ , ֶזה חֹוב ׁשְ
ךְ  ּטֵ לוֹ  ָצִריךְ  ֵאין ֲאָבל, ּגִ ה ִלּטְ ּנָ נוֹ  ְוַלֲחֹזר ִמּמֶ . ָלהּ  ְוִלּתְ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ָהֵני, ׁשֶ י ּדְ אֹוֵמר ִמּלֵ ִסי: ּבְ ּנְ ָטר ּכַ  חֹוב ׁשְ
ָטר ְזִכי: ָלהּ  ָאַמר ִאם ֲאָבל, ֶזה ׁשְ  ָלהּ  ֵאין, ֶזה חֹוב ּבִ

ָנה ּקָ ֶלּנוּ  ַעד, ּתַ ּטְ ּיִ ה ׁשֶ ּנָ ֶנּנוּ  ְוַיֲחֹזר ִמּמֶ  ְוֹיאַמר, ָלהּ  ְוִיּתְ
ךְ  ֶזה ֲהֵרי: ָלהּ  ּטֵ   :ּגִ

 קלט סימן
 ח"י ּובוֹ , ולחצרה לה זרק ואם, מידו קבלה דין

  ְסִעיִפים:

ט ָלהּ  ָזַרק. א ֲחֵצָרהּ  ַהּגֵ ין, ּבַ הּוא ּבֵ  אוֹ  ָלהּ  ָקנּוי ׁשֶ
א ר אוֹ  ּולׁשָ ּכָ ת זוֹ  ֲהֵרי, ֻמׂשְ ה. ְמֹגֶרׁשֶ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

ִהיא, ֲאמּוִרים ׁשֶ ֲחֵצָרהּ  עֹוֶמֶדת ּכְ ר ְוהּוא ּבַ ּמֵ ּתַ  ִמׁשְ
הּ  ם עֹוֶמֶדת ֵאיָנהּ  ִאם ֲאָבל, ְלַדְעּתָ י ַעל ַאף, ׁשָ  ּפִ
הּוא ר ׁשֶ ּמֵ ּתַ הּ  ִמׁשְ ת ֵאיָנהּ , ְלַדְעּתָ   :ְמֹגֶרׁשֶ

חֲ  ָנַתן ִאם. ב ךְ  ְוַאַחר, ֵצָרהּ ּבַ א ּכָ ם ּבָ : ָלהּ  ְוָאַמר ׁשָ
ךְ  ֶזה ֲהֵרי ּטֵ ַתב ִמי ֵישׁ , ּגִ ּכָ ַאף, ׁשֶ י ַעל ׁשֶ ט ּפִ ַהּגֵ  ׁשֶ

ם ֲעַדִין ת ֵאיָנהּ  ׁשָ ֶלּנוּ  ַעד, ְמֹגֶרׁשֶ ּטְ ּתִ ם ׁשֶ ָ  ַעד אוֹ  ִמׁשּ
ֶלּנוּ  ּטְ ּיִ ם ׁשֶ ָ ֶנּנוּ  ִמׁשּ ֵרשׁ  ָלהּ  ְוִיּתְ ָבֵעיָנן, ּבוֹ  ְלִהְתּגָ  ּדְ
ֵהא ּתְ ַעת ֶלָחֵצר ְסמּוָכה ׁשֶ ׁשְ ט ְנִתיַנת ּבִ  ְוֵכן ְלתֹוכוֹ  ַהּגֵ
הּ  ִגּטָ ִאים ַוֲחֵצָרהּ  ּבְ ֶאָחד ּבָ ֵעיָנן, ּכְ עֹוֶמֶדת ּבָ ַצד ׁשֶ  ּבְ
ַעת ֶהָחֵצר ׁשְ   :חֹוְלִקין ְוֵישׁ . ְנִתיָנה ּבִ

ֲחֵצָרהּ  ְנָתנוֹ . ג ּלֹא, ּבַ הּ  ׁשֶ ְעּתָ צַ  עֹוֶמֶדת ְוֵאיָנהּ , ִמּדַ  דּבְ
ת ְסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ֲחֵצָרהּ    :ְמֹגֶרׁשֶ

הּ  ַעל עֹוֶמֶדת ָהְיָתה. ד ּגָ ג ְלֹראשׁ  ָלהּ  ּוְזָרקוֹ , ּגַ , ַהּגַ
יָון ַמֲעֶקה לוֹ  ֵישׁ  ִאם יעַ  ּכֵ ִהּגִ  ְמִחיצֹות ּתֹוךְ  ָלֲאִויר ׁשֶ

ֲעֶקה יעַ  ַמֲעֶקה לוֹ  ֵאין ֲאִפּלוּ  אוֹ , ַהּמַ ' ג ְלתֹוךְ  ְוִהּגִ
ג ְלַקְרָקִעית ָסמּוךְ  ְטָפִחים ת זוֹ  ֲהֵרי, ַהּגַ  ֲאִפּלוּ  ְמֹגֶרׁשֶ
ַרף ח ֹקֶדם ִנׂשְ ּנָ ַדם ְוהּוא, ׁשֶ ּקָ ט ׁשֶ ֵלָקה ּגֵ ֲהֵרי, ַלּדְ  ׁשֶ
א ָהֵאשׁ  ִאְלָמֵלא ָלנּוחַ  ָראּוי ָהָיה ּבָ ָרקוֹ  ַאַחר ׁשֶ ּזְ . ׁשֶ
ֲהֵרי, ֹלא, ָהֵאשׁ  ָקַדם ִאם ֲאָבל  ָלנּוחַ  ָראּוי ָהָיה ֹלא ׁשֶ

ְרׁשּותָ    :הּ ּבִ

אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ה ִאם, ׁשֶ ַרף אוֹ  ִנְמַחק ׁשֶ  ֹקֶדם ִנׂשְ
יעַ  ּגִ ּיַ ַרף אוֹ  ִנְמַחק ֲאִפּלוּ , ׁשֶ יעַ  ַאַחר ִנׂשְ ִהּגִ  ָלֲאִויר ׁשֶ

ג ָסמּוךְ  ְטָפִחים' ִמג ְלָפחֹות אוֹ  ְמִחיצֹות  ֵאיָנהּ , ַלּגַ
ת   :ְמֹגֶרׁשֶ

ַגּגוֹ  הּוא ָהָיה. ו  ְמִחיצֹות ִאם, ָרהּ ַלֲחצֵ  ָלהּ  ְוָזַרק ּבְ
בֹוהֹות ֶהָחֵצר ג ּגְ ִעְנָין ֵמַהּגַ ד ּבְ ּיָ ּמִ ַרק ׁשֶ ּזָ ׁשֶ ט ּכְ  ַהּגֵ
ג ֵמֲאִויר ת, ֶהָחֵצר ְמִחיצֹות ָלֲאִויר ִנְכַנס ַהּגַ , ְמֹגֶרׁשֶ
יעַ  ֹקֶדם ִנְמַחק ֲאִפּלוּ  ִהּגִ ְמַחק ּוְכגֹון, ָלָאֶרץ ׁשֶ ּנִ  ׁשֶ
ִהְתִחיל ְלַאַחר   :ֵליֵרד ׁשֶ

ֲחֵצָרהּ  ָנעּוץ ָקֶנה ָלהּ  ָיההָ . ז  ְלַמְעָלה עֹוָלה ְוִהיא, ּבַ
ִחיצֹות ט ְוָזַרק, ֶהָחֵצר ִמּמְ ת ֵאיָנהּ , ָעֶליהָ  ַהּגֵ , ְמֹגֶרׁשֶ

ֵאינוֹ  ר ׁשֶ ּמֵ ּתַ ם ִמׁשְ   :ׁשָ

ל ְוָעַבר, ִלְרׁשּוָתהּ  ָלהּ  ְזָרקוֹ . ח  חּוץ ְוָיָצא ְרׁשּוָתהּ  ּכָ
ת ֵאיָנהּ , ִלְרׁשּוָתהּ  י ַעל ַאף, ְמֹגֶרׁשֶ ָהָיה ּפִ תֹוךְ  ׁשֶ  ּבְ
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ה לׁשָ ְרַקע ָסמּוךְ  ְטָפִחים ׁשְ תֹוךְ  ַלּקַ יָון, ְרׁשּוָתהּ  ּבְ  ּכֵ
ּלֹא ְרׁשּוָתהּ  ָלנּוחַ  סֹופוֹ  ָהָיה ׁשֶ ִהיא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבִ  ׁשֶ
ת ְסֵפק   :ְמֹגֶרׁשֶ

ִניִמית, ִמּזוֹ  ְלָפִנים זוֹ  ֲחֵצרֹות' ב. ט הּ  ַהּפְ ּלָ  ׁשֶ
ּלוֹ  ָנהְוַהִחיצוֹ  בֹוהֹות ַהִחיצֹוָנה ְוָכְתֵלי, ׁשֶ  ַעל ּגְ

ִניִמית יָון, ַהּפְ ַרק ּכֵ ּזָ ט ׁשֶ , ַהִחיצֹוָנה ֲאִויר ְלתֹוךְ  ַהּגֵ
ה ְרׁשָ ִניִמית, ִנְתּגָ ַהּפְ ָכְתֵלי ׁשֶ ֶרת ַהִחיצֹוָנה ּבְ ּמֶ ּתַ  ַמה. ִמׁשְ

ֵאין ֶ ן ׁשּ ֻקּפֹות ּכֵ יַצד. ּבְ י, ּכֵ ּתֵ , ִמּזוֹ  ִלְפִנים זוֹ  ֻקּפֹות ׁשְ
ִניִמית הּ  ּפְ ּלָ ּלוֹ  ְוַהִחיצֹוָנה ׁשֶ תֹוָכם ָלה ְוָזַרק, ׁשֶ  ּבְ

הּ  ּטָ יעַ  ֲאִפּלוּ , ּגִ ִניִמית ַלֲאִויר ִהּגִ ת ֵאיָנהּ , ַהּפְ  ְמֹגֶרׁשֶ
נּוחַ  ַעד ּיָ ה ַצד ַעל ׁשֶ ּפָ ִניִמית ַהּקֻ ה. ַהּפְ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

ָהְיָתה, אֹוְמִרים ׁשֶ ה ּכְ הּ  ַעל ֻמּטָ , ׁשּוַלִים ָלהּ  יןְואֵ  ִצּדָ
ַקְרָקִעיָתהּ  ָנח ֲאִפּלוּ , ׁשּוַלִים ָלהּ  ֵישׁ  ִאם ֲאָבל , ּבְ
ת ֵאיָנהּ  ִלי, ְמֹגֶרׁשֶ ּכְ ה ׁשֶ ָ ְרׁשּות ָהִאׁשּ ַעל ּבִ  ֵאינוֹ  ַהּבַ
ט ָלהּ  קֹוֶנה א ּגֵ ן ִאם ֶאּלָ יד ֵאינוֹ  ּכֵ   :ְמקֹומוֹ  ַעל ַמְקּפִ

ֲחֵצרוֹ  ָהְיָתה. י ת ֵאיָנהּ , םשָׁ  ָלהּ  ּוְזָרקוֹ , ּבַ . ְמֹגֶרׁשֶ
ֶבת ִהיא ֲאִפּלוּ  ה יֹוׁשֶ ּטָ ּמִ ט ְוָנַפל ּבַ ה ַהּגֵ ּטָ ּמִ  ֵאיָנהּ , ּבַ

ת יעַ  ַעד ְמֹגֶרׁשֶ ּגִ ּיַ ט ׁשֶ  ִלְכִלי אוֹ  ְלֵחיָקהּ  אוֹ  ְלָיָדהּ  ַהּגֵ
ִלים ֵאין ֵמַהּכֵ ֶ ַעל ׁשּ יד ַהּבַ  ִאם ְוֵכן. ְמקֹומוֹ  ַעל ַמְקּפִ

יעַ  ה ִהּגִ ּטָ הּ  ַלּמִ ּלָ ִהיא ׁשֶ ֶבת ׁשֶ בֹוהַּ  ְוָהְיָתה, ָעֶליהָ  יֹוׁשֶ  ּגָ
ָרה ת זוֹ  ֲהֵרי, ְטָפִחים ֲעׂשָ ֲהֵרי, ְמֹגֶרׁשֶ  ְרׁשּות ָחְלָקה ׁשֶ
ַעל ְוֵאין ְלַעְצָמהּ  יד ַהּבַ ְרֵעי ְמקֹום ַעל ַמְקּפִ ה ּכַ ּטָ . ַהּמִ

בֹוהַּ  ָהְיָתה ֹלא ְוִאם  ְסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ְטָפִחים' י ּגָ
ת   :ְמֹגֶרׁשֶ

ִאיל. יא ַעל ָלהּ  ִהׁשְ ֲחֵצרוֹ  ָמקֹום ַהּבַ , ָלהּ  ִייֵחד ְוֹלא ּבַ
י ַעל ְוָנַפל ּבֵ י ַעל אוֹ  קֹוָרה ּגַ ּבֵ קֹום ִאם, ֶסָלע ּגַ  ַהּמָ
ַפל ּנָ ע ּבוֹ  ֵאין ָעָליו ׁשֶ ע ַעל ַאּמֹות ַאְרּבַ  ַאּמֹות ַאְרּבַ
בֹוהַּ  ְוֵאין ָרה ּגָ ם לוֹ  ְוֵאין ֲעׂשָ תְמֹגרֶ  זוֹ  ֲהֵרי, ְלַוי ׁשֵ . ׁשֶ
ם ֵישׁ  ְוִאם ָבִרים' ִמג ֶאָחד ׁשָ  ְרׁשּות ָחַלק, ֵאּלוּ  ּדְ

ִאיל ֶאָחד ּוָמקֹום, ְלַעְצמוֹ  ֵני ְוֹלא ָלהּ  ִהׁשְ , ְמקֹומֹות ׁשְ
ת ְוֵאיָנהּ  ַתב ִמי ְוֵישׁ . ְמֹגֶרׁשֶ ּכָ ַאף, ׁשֶ י ַעל ׁשֶ ֵאין ּפִ ֶ  ׁשּ
ם ָבִרים' ִמג ֶאָחד ׁשּום ׁשָ ת ֵאיָנהּ  ֵאּלוּ  ּדְ  ַעד, ְמֹגֶרׁשֶ

ְהֶיה ּיִ תֹוךְ  ׁשֶ ע ּבְ   :ַאּמֹוֶתיהָ  ַאְרּבַ

ִאיל. יב ּגוֹ  ָלהּ  ִהׁשְ ט ְוָנַפל, ּגַ ג ַעל ַהּגֵ שׁ  ּגַ ּיֵ  לוֹ  ׁשֶ
ת, ֶאְצלוֹ  יָון, ְמֹגֶרׁשֶ ֵאין ּכֵ ֶ ּיּוִרים ׁשּ ג ְקבּוִעים ּדִ ּגַ  ּבַ
יד ֵאינוֹ  ַתב ִמי ְוֵישׁ . ָעָליו ַמְקּפִ ּכָ ֲאִפּלוּ , ׁשֶ  ָנַפל ׁשֶ
ט ג ַעל ַהּגֵ ל ּגַ ל ׁשֶ  ָיָדהּ  ִלְפׁשֹט ְיכֹוָלה ְוִהיא, ָאָדם ּכָ

לוֹ  ם ְוִלּטְ ָ ת זוֹ  ֲהֵרי, ִמׁשּ   :ְמֹגֶרׁשֶ

ְרׁשּות ָלהּ  ְזָרקוֹ . יג ים ּבִ ְרׁשּות אוֹ , ָהַרּבִ ֵאיָנהּ  ּבִ ל ׁשֶ  ׁשֶ
ֵניֶהם ת ֵאיָנהּ  לוֹ  ָקרֹוב, ׁשְ ט ָהָיה. ְמֹגֶרׁשֶ  ֶמֱחָצה ַהּגֵ
חֱ , ְלֶמֱחָצה ְהֶיה ַעד ְלֶמֱחָצה ָצהּוִמּמֶ ּיִ  ֲהֵרי, ָלהּ  ָקרֹוב ׁשֶ

ת ְסֵפק זוֹ  ֵדי ָלהּ  ָקרֹוב ָהָיה. ְמֹגֶרׁשֶ ׁשּוחַ  ּכְ ּתָ  ׁשֶ
ֶלּנוּ  סּול ֶזה ֲהֵרי, ְוִתּטְ יעַ  ַעד, ּפָ ּגִ ּיַ ךְ  ְוַאַחר, ְלָיָדהּ  ׁשֶ  ּכָ
א ׂשֵ ּנָ ה ּבוֹ  ּתִ ִחּלָ יַצד. ְלַכּתְ  הּוא ָהָיה, לוֹ  ָקרֹוב הּוא ּכֵ

ְמרוֹ  לָיכוֹ  ְמרוֹ  ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ  ְוִהיא ְלׁשָ  הּוא ֶזה, ְלׁשָ
ֵניֶהם. לוֹ  ָקרֹוב ְמרוֹ  ְיכֹוִלים ׁשְ ֵניֶהם אוֹ , ְלׁשָ  ֵאיָנם ׁשְ

ְמרוֹ  ְיכֹוִלים   :ְלֶמֱחָצה ֶמֱחָצה ֶזהוּ , ְלׁשָ

א. יד ה הּוא ּבָ ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר, ְוָעַמד ּתְ  ִהיא ָעְמָדה ּכָ
ֶנְגּדוֹ  ט ָהָיה ִאם, ָלהּ  ּוְזָרקוֹ , ּכְ תֹוךְ  ַהּגֵ ע ּבְ  ַאּמֹות ַאְרּבַ
ּלוֹ  ת ֵאיָנהּ , ׁשֶ י ַעל ַאף, ְמֹגֶרׁשֶ ִאם ּפִ ׁשּוחַ  ׁשֶ ֶלּנוּ  ּתָ ּטְ . ּתִ

הּ  ְוָעַמד הּוא ּוָבא, ְתִחָלה ִהיא ָעְמָדה ֶנְגּדָ  ּוְזָרקוֹ  ּכְ
י ַעל ַאף, ָלהּ  הּוא ּפִ  ְוִהיא הֹוִאיל, ְלֶמֱחָצה ֶמֱחָצה ׁשֶ

ע ְלתֹוךְ  הּ  ַאּמֹות ַאְרּבַ ּלָ ט ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶ סּול ּגֵ  ַעד, ּפָ
יעַ  ּגִ ּיַ ט ׁשֶ   :ְלָיָדהּ  ַהּגֵ

ט ְוָזַרק, ָקַטְפֵרס ָיָדהּ  ָהָיה. טו  ְוָנַפל ָיָדהּ  ַעל ַהּגֵ
ע ְלתֹוךְ  ָנַפל ִאם, ָלָאֶרץ הּ  ַאּמֹות ַאְרּבַ ּלָ  ֲהֵרי, ְוָנח ׁשֶ

ת זוֹ  תֹוָכן ָנח ֹלא ְוִאם. ְמֹגֶרׁשֶ א ,ּבְ ל ֶאּלָ ְלּגֵ ד ִנְתּגַ  ִמּיָ
ת ְסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ָלֶהן ְלחּוָצה ִמּתֹוָכהּ   ָנַפל. ְמֹגֶרׁשֶ
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ם ְלתֹוךְ  ת ֵאיָנהּ , ָהֵאשׁ  ְלתֹוךְ  אוֹ  ַהּיָ  ְוהּוא. ְמֹגֶרׁשֶ
ֵהא ּתְ י ַעל ׁשֶ ּבֵ ִים ּגַ ת, ָלֵאשׁ  ָסמּוךְ  אוֹ  ַהּמַ ִחּלַ ּתְ ּמִ  ׁשֶ
  :עֹוֵמד ָהָיה ְלִאּבּוד, ְנִפיָלתוֹ 

ַיד ָנַתן. טז הּ  ּבְ ְרּתוֹ  ְוִהיא, ֵנעֹור ְוהּוא, ַעְבּדָ ּמַ  ִאם, ְמׁשַ
פּות ָהָיה ט ֶזה ֲהֵרי ּכָ יעַ  ּוְכִאּלוּ , ּגֵ ִהיא ַלֲחֵצָרהּ  ִהּגִ  ׁשֶ

הּ  עֹוֶמֶדת ִצּדָ פּות ֵאינוֹ  ְוִאם. ּבְ ט ֵאינוֹ , ּכָ  ְוֵישׁ . ּגֵ
י אֹוְמִרים ַתְרּתֵ ֵעיָנן ּדְ פּות: ּבָ ֵדי, ּכָ  ָחֵצר ְיֵהא ּלֹאשֶׁ  ּכְ
ֶכת ן. ְמַהּלֶ ֵדי, ְוָיׁשֵ ֵהא ּכְ ּיְ ר ׁשֶ ּמֵ ּתַ הּ  ִמׁשְ   :ְלַדְעּתָ

ַיד ְנָתנוֹ . יז ן ְוהּוא, ָהֶעֶבד ּבְ ְרּתוֹ  ְוִהיא ָיׁשֵ ּמַ  ֲהֵרי, ְמׁשַ
סּול ֶזה פּות ָהָיה ְוִאם. ּפָ ת זוֹ  ֲהֵרי, ּכָ   :ְמֹגֶרׁשֶ

ַתב. יח ט ּכָ ַיד ּוְנָתנוֹ  ַהּגֵ ַטר ָלהּ  ְוָכַתב, וֹ ַעְבדּ  ּבְ  ׁשְ
ָנה יָון, ָעָליו ַמּתָ ְכָתה ּכֵ ּזָ ֶעֶבד ׁשֶ ט ָזְכָתה ּבָ ּגֵ  ּבַ

ה ְרׁשָ פּות ָהָיה ִאם, ְוִנְתּגָ פּות ֵאינוֹ  ְוִאם. ּכָ , ְוֵנעֹור, ּכָ
ת ְוֵאיָנהּ , ָהֶעֶבד ָקְנָתה יעַ  ַעד ְמֹגֶרׁשֶ ּגִ ּיַ ט ׁשֶ . ְלָיָדהּ  ַהּגֵ
ט ָנַתן ִאם ְוֵכן ֲחצֵ  ַהּגֵ  ְנָתנוֹ  אוֹ , ֶהָחֵצר ָלהּ  ּוָמַכר רוֹ ּבַ
יָון, ָלהּ  ְנָתה ּכֵ ּקָ ָטר ֶהָחֵצר ׁשֶ ׁשְ ֶכֶסף אוֹ  ּבִ  אוֹ  ּבְ

ֲחָזָקה ה, ּבַ ְרׁשָ ֲחֵצרוֹ  ְנָתנוֹ  ִאם ֲאָבל. ִנְתּגָ ל ּבַ  ָאָדם ׁשֶ
ָנַאתוּ  אוֹ , ֶהָחֵצר ָלהּ  ָנַתן ְוָהַאֵחר, ַאֵחר ּקְ ּנוּ  ׁשֶ , ִמּמֶ
ת ֵאיָנהּ    :ְמֹגֶרׁשֶ

 קמ מןסי
  ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , והובאה וקבלה להולכה שליח דין

ה ָהִאישׁ . א ִליחַ  עֹוׂשֶ ט ְלהֹוִליךְ  ׁשָ ּתוֹ  ּגֵ  ְוֶזה, ְלִאׁשְ
ִליחַ  ִנְקָרא ט ְוֵאינוֹ . הֹוָלָכה ׁשְ יעַ  ַעד, ּגֵ ּגִ ּיַ ט ׁשֶ  ּגֵ
יעַ  ַעד ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול, ְלִפיָכךְ . ְלָיָדהּ  ּגִ ּיַ ט ׁשֶ   :ָדהּ ְליָ  ּגֵ

ל. ב ין ּכָ ה ִעם ָהִאישׁ  ּדִ ָ ִעְנַין, ָהִאׁשּ ט ְנִתיַנת ּבְ  ַהּגֵ
ן, ְוִדּבּורוֹ  ּוְקִריָאתוֹ  ין ּכֵ לּוחוֹ  ּדִ הּ  ׁשְ   . }ִעּמָ

ה. ג ָ ה ָהִאׁשּ ִליחַ  עֹוׂשָ ָלה ׁשָ ת ְוִהיא, ְלַקּבָ  ְמֹגֶרׁשֶ
ָלתוֹ  ַקּבָ ד ּבְ יעַ  ִמּיָ ּגִ ּיַ ׁשֶ ט ּכְ ִדין ְוִדינוֹ . ְלָידוֹ  ַהּגֵ ה ּכְ ָ  ָהִאׁשּ

ָבר ְלָכל ט ָזַרק ִאם ְלִעְנַין, ּדָ  ְלתֹוךְ  אוֹ  ַלֲחֵצרוֹ  ּגֵ
ע   :ַאּמֹוָתיו ַאְרּבַ

ל: לוֹ  ָאְמָרה. ד ּבֵ י ִלי ִהְתּקַ ּטִ  ִלי ְיֵהא אוֹ  ִלי ֹטל אוֹ  ּגִ
ָיְדךָ  ן, ּבְ ּלָ ָלה ְלׁשֹון ּכֻ   :ֵהן ַקּבָ

ם ְיכֹוָלה. ה ן ּגַ ִליחַ  ַלֲעׂשֹות ּכֵ ּתֹאַמר, הֹוָבָאהלְ  ׁשָ  ׁשֶ
י ִלי ָהֵבא: לוֹ  ּטִ ִדין ְוִדינוֹ , ּגִ ִליחַ  ּכְ ל הֹוָלָכה ׁשְ  ׁשֶ

ַעל ֵאינוֹ , ּבַ ט ׁשֶ יעַ  ַעד ּגֵ ּגִ ּיַ  ֵאינוֹ  ָהִאישׁ  ֲאָבל. ְלָיָדהּ  ׁשֶ
ִליחַ  ַלֲעׂשֹות ָיכֹול ָלה ׁשָ ֵאינוֹ , ַקּבָ  ַלֲעׂשֹות ָיכֹול ׁשֶ
ִליחַ  ּלֹא, ְלחֹוָבָתהּ  ׁשָ עְ  ׁשֶ הּ ִמּדַ ת ָהְיָתה ַוֲאִפּלוּ , ּתָ  ֵאׁשֶ
ה ִחין ֻמּכֵ ָהְיָתה אוֹ , ׁשְ יֵניֶהם ְקָטָטה ׁשֶ  ְותֹוַבַעת ּבֵ

ֵרשׁ  אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ְלִהְתּגָ זוֹ  ׁשֶ ִהיא, ּבְ ת ְסֵפק ׁשֶ   :ְמֹגֶרׁשֶ

ה. ו ָ ָתה ָהִאׁשּ ָעׂשְ ִליחַ  ׁשֶ ָלה ׁשָ ַעל לוֹ  ְוָאַמר, ְלַקּבָ : ַהּבַ
תְּ  ְרצֹוִני ֵאין לׁשֶ הּ  ָלהּ  ַקּבֵ ּטָ א, ּגִ הּ  זוֹ  ֲהֵרי ֶאּלָ ּטָ  ּגִ

ַיד ָהְרׁשּות, ָלהּ  אֹותוֹ  הֹוֵלךְ  ַעל ּבְ ה, ַהּבַ  ֶזה ְוַנֲעׂשָ
ִליחַ  ל: לוֹ  ָאַמר ִאם ֲאָבל. ְלהֹוָלָכה ׁשָ ּבֵ  ָלהּ  ִהְתּקַ
הּ  ּטָ ִליחּות ָעַקר ֹלא, ָלהּ  ְזֵכה אוֹ , ְלךָ  ֵהא אוֹ , ּגִ  ׁשְ

ָלה ּבָ ִליחּות ָעַקר, ָלהּ  הֹוֵלךְ : לוֹ  ַמראָ  ִאם ֲאָבל. ַהּקַ  ׁשְ
ָלה ּבָ ה ַהּקַ ִליחַ  ְוַנֲעׂשָ ַעל ׁשְ : ֵלהּ  ָאַמר ִאם ְוֵכן. ַהּבַ
ִליחּות ָעַקר, ָלהּ  ְוֵתן הֹוֵלךְ  ָלה ׁשְ ּבָ  ּוָבֶזה ּוָבֶזה, ַהּקַ
ה ֹלא ְרׁשָ יעַ  ַעד ִנְתּגָ ּגִ ּיַ ט ׁשֶ   :ְלָיָדהּ  ּגֵ

ַאּתוּ  ֹלא. ז ִליחַ  ֲעׂשָ ַעל, ָלהְלַקבָּ  ׁשָ ל: אֹוֵמר ְוַהּבַ ּבֵ  ִהְתּקַ
יעַ , ָלהּ  ּגִ ּיַ ת ְלָיָדהּ  ִלְכׁשֶ ָאָדם. ְמֹגֶרׁשֶ ֵאין יֹוֵדעַ  ׁשֶ  ׁשֶ

ָידוֹ  ִליחַ  ַלֲעׂשֹות ּבְ ָלה ׁשְ ל, ַקּבָ  ָלהּ  ְוהֹוֵלךְ  ְוִהְתַקּבֵ
  :ָקָאַמר

ַאּתוּ . ח ִליחַ  ֲעׂשָ הּ  ָלהּ  ְלָהִביא ׁשָ ּטָ  ְוָאַמר ּוָבא, ּגִ
ַעל ךָ  :ַלּבַ ּתְ ַאְתִני ִאׁשְ ִליחַ  ֲעׂשָ ל ׁשָ הּ  ָלהּ  ְלַקּבֵ ּטָ  ְוהּוא, ּגִ
מוֹ  הֹוֵלךְ : ָאַמר ָאְמָרה ּכְ יעַ  ֲאִפּלוּ , ִהיא ׁשֶ ט ִהּגִ  ּגֵ
ת ֵאיָנהּ  ְלָיָדהּ  ַעל ְוִאם. ְמֹגֶרׁשֶ  הֹוֵלךְ : לוֹ  ָאַמר ַהּבַ
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מוֹ : ָאַמר ְוֹלא, ָלהּ  ְזֵכה אוֹ , ָלהּ  ָאְמָרה ּכְ , ִהיא ׁשֶ
יַּ  ׁשֶ יעַ ּכְ ת ְלָיָדהּ  ּגִ ֶרׁשֶ   :ִמְתּגָ

ַאּתוּ . ט ִליחַ  ֲעׂשָ ָלה ׁשָ ַעל ּוָבא, ְלַקּבָ ךָ : ְוָאַמר ַלּבַ ּתְ  ִאׁשְ
ַאְתִני ִליחַ  ֲעׂשָ מוֹ  ֵהיָלךְ : לוֹ  ְוָאַמר, ְלהֹוָבָאה ׁשָ  ּכְ
ָאְמָרה יָון, ִהיא ׁשֶ יעַ  ּכֵ ִהּגִ ט ׁשֶ  זוֹ  ֲהֵרי ְלָיָדהּ  ַהּגֵ
ת רַ  ְוִאם. ְמֹגֶרׁשֶ ט ףִנׂשְ יעַ  ֹקֶדם ָאַבד אוֹ  ַהּגֵ ִהּגִ ט ׁשֶ  ַהּגֵ
ת ְסֵפק ָהְוָיא, ְלָיָדהּ    :ְמֹגֶרׁשֶ

ַאּתוּ . י ִליחַ  ֲעׂשָ ָלה ׁשָ ַעל ּוָבא, ְלַקּבָ ךָ : ְוָאַמר ַלּבַ ּתְ  ִאׁשְ
ַאְתִני ִליחַ  ֲעׂשָ ַעל לוֹ  ְוָאַמר, ְלהֹוָבָאה ׁשָ ל: ַהּבַ , ִהְתַקּבֵ

מוֹ : ָאַמר ְוֹלא ָאְמָרה ּכְ יעַ , יאהִ  ׁשֶ ִהּגִ ֶ  זוֹ  ֲהֵרי ְלָיָדהּ  ִמׁשּ
ת   :ְמֹגֶרׁשֶ

ֹוֵלחַ , מּוָמר. יא ט ַהׁשּ ּתוֹ  ּגֵ ַבד, ְלִאׁשְ יעּוהוּ  ִמּלְ ּבִ ׁשְ ּיַ  ׁשֶ
ל ּלֹא ַהּתֹוָרה ָהָאלֹות ְוָכל ֵחֶרם ִויַקּבֵ ל ׁשֶ  ֶאת ֹלא ְיַבּטֵ
ט ִליחּות ֶאת ְוֹלא ַהּגֵ ְ ּקּון ַיֲעׂשוּ , ַהׁשּ  ְוהּוא, ַאֵחר ּתִ
ְמֹסרשֶׁ  ּיִ ׁשֶ ט ּכְ ִליחַ  ַהּגֵ ָ ֵגט ְזֵכה: לוֹ  ֹיאַמר ַלׁשּ  ֶזה ּבְ

י ּתִ לֹוִנית ְלִאׁשְ ת ּפְ לֹוִני ּבַ ת ִהיא ַוֲהֵרי ּפְ י ְמֹגֶרׁשֶ ּנִ  ִמּמֶ
ֶרת ךְ  ְוַאַחר, ָאָדם ְלָכל ּוֻמּתֶ : ַלמּוָמר ֶהָחָכם ֹיאַמר ּכָ

ָבר ךָ  ּכְ ּתְ ֶרת ִאׁשְ מִ  ּוְלַרְוָחא, ָאָדם ְלָכל ֻמּתֶ ָתאּדְ ח ּלְ ּקַ  ּתִ
ט ד ַהּגֵ ִליחַ  ִמּיַ ָ : לוֹ  ֶוֱאֹמר, לוֹ  ְלָמְסרוֹ  ְוַתֲחֹזר, ַהׁשּ
ט הֹוֵלךְ  י ֶזה ּגֵ ּתִ לֹוִנית ְלִאׁשְ ת ּפְ לֹוִני ּבַ  ָיְדךָ  ּוְתֵהא ּפְ
ָיִדי ִפי ּוִפיךָ  ּכְ ְתךָ  ּכְ ּיָ ִתי ַוֲעׂשִ ּיָ ֲעׂשִ ת ּוְתֵהא ּכַ  ְמֹגֶרׁשֶ
י ּנִ ֶרת ִמּמֶ   :ָאָדם ְלָכל ּוֻמּתֶ

 קמא סימן
  ְסִעיִפים: ט"ס ּובוֹ , ממנו והחזרה השליחות דין

ה. א ָ ִליחַ  ַלֲעׂשֹות ְיכֹוָלה ָהִאׁשּ ל ׁשָ הּ  ְלַקּבֵ ּטָ ד ּגִ  ִמּיַ
ִליחַ  ְעָלהּ  ׁשְ ה. ּבַ ּמֶ ָבִרים ּבַ ָתה, ֲאמּוִרים ּדְ ָעׂשְ ִליחַ  ׁשֶ  ׁשָ
ל ַאֵחר ּנוּ  ְלַקּבֵ ִליחַ  ָאְמָרה ִאם ֲאָבל. ִמּמֶ ַעלהַ  ִלׁשְ : ּבַ
ט ִיְהֶיה דֹון ֶזה ּגֵ ּקָ ָאְמָרה אוֹ , ֶאְצְלךָ  ּפִ  ֲהֵרי: לוֹ  ׁשֶ

ה ִליחַ  ַאּתָ לוֹ  ׁשָ ת ְסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ִלי ְלַקּבְ  ַעד, ְמֹגֶרׁשֶ
יעַ  ּגִ ּיַ ט ׁשֶ יעַ , ְלָיָדהּ  ּגֵ ּגִ ּיַ ֶ ֵרשׁ  ְלָיָדהּ  ּוִמׁשּ ְתּגָ אי ּתִ  ְוֵישׁ . ַוּדַ

ֵאין אֹוְמִרים ה ׁשֶ ָ ִליחַ  ַלֲעׂשֹות הְיכֹולָ  ָהִאׁשּ ל ׁשָ  ְלַקּבֵ
ד ִליחַ  ִמּיַ ְעָלהּ  ׁשְ   :ּבַ

י ַעל ַאף, ַהְמֹאָרָסה ַנֲעָרה. ב ת ּפִ ֶרׁשֶ ְתּגָ ּמִ ַלת ׁשֶ ַקּבָ  ּבְ
הּ  ּטָ ָיָדהּ  ּגִ מוֹ  ּבְ ַלת ּכְ  ַלֲעׂשֹות ָיכֹול ָאִביהָ , ָאִביהָ  ַקּבָ
ִליחַ  ָלה ׁשְ  ִליחַ שְׁ  ַלֲעׂשֹות ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ  ִהיא ֲאָבל. ַקּבָ
ָלה א, ַקּבָ ן ִאם ֶאּלָ את אוֹ , ָאב ָלהּ  ֵאין ּכֵ ֵ ׂשּ ּנִ   :ׁשֶ

ה. ג את אוֹ , ָאב ָלהּ  ֵאין ֲאִפּלוּ , ְקַטּנָ ֵ ׂשּ ּנִ  ֵאיָנהּ , ׁשֶ
ִליחַ  ַלֲעׂשֹות ְיכֹוָלה ָלה ׁשְ  ָיכֹול ָאִביהָ  ֲאָבל. ַקּבָ

  :ֲארּוָסה ִהיא ִאם, ַלֲעׂשֹותוֹ 

שׁ . ד ה ַהְמַקּדֵ ה, ָאִביהָ  יְידֵ  ַעל ְקַטּנָ ִהיא ְוֵגְרׁשָ ׁשֶ  ּכְ
ה ל ָאִביהָ , ְקַטּנָ הּ  ְמַקּבֵ ּטָ ּלֹא ִהיא ְוֹלא, ּגִ ְעּתוֹ  ׁשֶ . ִמּדַ
ִהיא אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ל ְיכֹוָלה ׁשֶ הּ  ְלַקּבֵ ּטָ   :ּגִ

את. ה ֵ ל ָיכֹול ָאִביהָ  ֵאין, ִנׂשּ הּ  ְלַקּבֵ ּטָ   :ּגִ

הּ . ו ׁשָ ִהיא ָאִביהָ  ִקּדְ ׁשֶ ה ּכְ את אוֹ , ּוֵמת ,ְקַטּנָ ֵ ׂשּ ּנִ , ׁשֶ
ין ַמְבֶחֶנת ִאם הּ  ּבֵ ּטָ ַהְינוּ , ַאֵחר ְלָדָבר ּגִ ּנֹוְתִנים ּדְ  ׁשֶ
 אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ְונֹוַטְלּתוֹ  ֱאגֹוז, ּוְזַרְקּתוֹ  ְצרֹור ָלהּ 

ַהְינוּ  יעַ  ּדְ ּגִ ּתַ ֶ עֹוטֹות ְלעֹוַנת ִמׁשּ ת, ַהּפָ ֶרׁשֶ  ְיֵדי ַעל ִמְתּגָ
הּ , ַמְבֶחֶנת ֵאיָנהּ  ְוִאם. ַעְצָמהּ  , ַעְצָמהּ  ְיֵדי ַעל ְוֵגְרׁשָ
ת ֵאיָנהּ  ת ָאִביהָ  ְיֵדי ַעל ֲאָבל. ְמֹגֶרׁשֶ ֶרׁשֶ  ֲאִפּלוּ , ִמְתּגָ
חֹוֵלק ִמי ְוֵישׁ . ַמְבֶחֶנת ֵאיָנהּ  ל ְואֹוֵמר ׁשֶ ּכָ ֵאיָנהּ  ׁשֶ  ׁשֶ

ת ֵאיָנהּ  ַמְבֶחֶנת ֶרׁשֶ   :ָאִביהָ  ְיֵדי ַעל ֲאִפּלוּ  ִמְתּגָ

ל. ז שׁ  אֵהיכָ  ּכָ ּיֵ ה ׁשֶ ל ָיד ִלְקַטּנָ הּ  ְלַקּבֵ ּטָ  ָלהּ  ֵישׁ , ּגִ
לוֹ  ָחֵצר ּתֹוַרת ם, ְלַקּבְ ׁשֵ שׁ  ּכְ ּיֵ   :ִלְגדֹוָלה ׁשֶ

ִהיא. ח ׁשֶ ה ּכְ ִליחַ  עֹוׂשָ ָלה ׁשָ  ַלֲעׂשֹותוֹ  ְצִריָכה, ְלַקּבָ
ְפֵני ֵני ּבִ ל ְוָצִריךְ . ֵעִדים ׁשְ ט ְלַקּבֵ ְפֵני ַהּגֵ ַנִים ּבִ , ׁשְ
ַנִים ִאם ֲאִפּלוּ  ְ ִעיִדים ַהׁשּ ִליחּות ַעל ַהּמְ ְ  ֵהם ַהׁשּ
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ַלת ַעל ְמִעיִדים הּ  ַקּבָ ּטָ  ַעל ֵמִעיד ֶאָחד אוֹ , ּגִ
ִליחּות ְ ָלה ַעל ְוֶאָחד ַהׁשּ ּבָ ל ִעם ִמְצָטֵרף ְוֶאָחד ַהּקַ  ּכָ

  :ֶזה ְוַעל ֶזה ַעל ֵמִעיד ִלְהיֹות ֶאָחד

ִריךְ  ַמה. ט ּצָ ֶ ֵני ׁשּ ָלהַהקַּ  ַעל ֵעִדים ׁשְ ְוָקא, ּבָ ֵאין ּדַ ׁשֶ  ּכְ
ִליחַ  ָ ר ַהׁשּ ׁשֵ ר הּוא ִאם ֲאָבל. ּכָ ׁשֵ  ֵעד ִעם ִמְצָטֵרף, ּכָ
ְרֶאה ִמי ְוֵישׁ . ֶאָחד ּנִ ָבָריו ׁשֶ חֹוֵלק ִמּדְ   :ֶזה ַעל ׁשֶ

ה. י ּמֶ ָבִרים ּבַ ִריךְ  ֲאמּוִרים ּדְ ּצָ ֶ ָלה ֵעֵדי ׁשּ ָאַבד, ַקּבָ ׁשֶ  ּכְ
ט ט ָהָיה םאִ  ֲאָבל. ִנְקַרע אוֹ  ַהּגֵ ַחת יֹוֵצא ַהּגֵ  ַיד ִמּתַ
ִליחַ  ָלה ׁשְ ָלה ֵעֵדי ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ַקּבָ   :ַקּבָ

ִליחַ  ֵאין. יא  הֹודוּ  ִאם, ֵעִדים ָצִריךְ  ְלהֹוָלָכה ׁשְ
ִליחַ  ָ חַ  ַהׁשּ ּלֵ חַ  ְוִאם. ְוַהְמׁשַ ּלֵ . ָסֵפק ֶזה ֲהֵרי, ּכֹוֵפר ַהְמׁשַ

ִליחַ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ְ ׁשּ ֵעִדים ְלַמּנֹותוֹ  ָצִריךְ  הֹוָלָכה ׁשֶ   :ּבְ

ה. יב ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵאין ֲאמּוִרים ּדְ ִליחַ  ׁשֶ  ָצִריךְ  ָהִאישׁ  ׁשְ
ַסר, ֵעִדים ּמָ ׁשֶ ט ָלהּ  ּכְ ֲחתּוִמים ּגֵ  ֲאָבל. ֵעִדים ּבוֹ  ׁשֶ
ִליחַ  ְוָהַלךְ , ּבוֹ  ֲחתּוִמים ֵעִדים ֵאין ִאם ָ  ָלהּ  ּוְמָסרוֹ  ַהׁשּ

ְפֵני ת ְסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ֵעִדים ּבִ   :ְמֹגֶרׁשֶ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . יג ִליחַ , ׁשֶ ְ ׁשּ ִליחַ  הֹוָלָכה ׁשֶ  הֹוָבָאה ּוׁשְ
ֵעִדים ַלֲעׂשֹותוֹ  ָצִריךְ  ֵאין חֹוֵלק ִמי ְוֵישׁ , ּבְ   :ׁשֶ

ין. יד ִליחַ  ּבֵ ָלה ׁשְ ין ַקּבָ ִליחַ  ּבֵ  ָצִריךְ  ֵאין הֹוָלָכה ׁשְ
ַמע ׁשְ ּיִ יֶהם ׁשֶ ים ִמּפִ ַמּנִ ּמְ ִליחַ  אֹותוֹ  ׁשֶ ין, ְלִפיָכךְ . ׁשָ  ּבֵ
ין ָהִאישׁ  ה ּבֵ ָ ְפֵני ַלֲעׂשֹות ְיכֹוִלים ָהִאׁשּ ִליחַ  ֵעִדים ּבִ  ׁשָ
ָמקֹום ָהעֹוֵמד  ְוחֹוְתִמים ּכֹוְתִבים ְוָהֵעִדים, ַאֵחר ּבְ
ה ּנָ ּמִ ִליחַ  ִלְפלֹוִני ׁשֶ   :ׁשָ

ַעל. טו ה ּבַ ָעׂשָ ִליחַ  ׁשֶ ּיֹאַמר ָצִריךְ , ְלהֹוָלָכה ׁשָ : לוֹ  ׁשֶ
ן ט ּתֵ י ֶזה ּגֵ ּתִ ּיֹאַמר אוֹ , ְלִאׁשְ  ְוָלֵעִדים ַלסֹוֵפר ׁשֶ

בוּ  ְכּתְ ּיִ מוּ  ׁשֶ ט ְוַיְחּתְ נוּ  ּגֵ ּתוֹ  ְוִיּתְ  ָלׁשֹון אוֹ , ְלִאׁשְ
ָמעוֹ  ׁשְ ּמַ ָגְרׁשּוהָ  ׁשֶ ּיְ מוֹ , ׁשֶ ְרׁשּוהָ : ּכְ חּוהָ  אוֹ  ּגָ ּלְ  אוֹ  ׁשַ
ְבקּוהָ  ְרכּוהָ  אוֹ  ׁשִ ְתבוּ  אוֹ  ּתִ ֶרת ּכִ  ֲאָבל. ָלהּ  ְתנוּ וּ  ִאּגֶ

רּוהָ : ָאַמר ִאם ּטְ ְרְנסּוהָ , ּפַ ת ָלהּ  ֲעׂשוּ , ּפַ ּדָ  ָלהּ  ֲעׂשוּ , ּכַ
ּמּוס ּנִ ָראּוי ָלהּ  ֲעׂשוּ , ּכַ לּום ָאַמר ֹלא, ּכָ : ָלֶהם ָאַמר. ּכְ
ירּוהָ , הֹוִציאּוהָ , ִעְזבּוהָ  יחּוהָ , ַהּתִ , ָלהּ  הֹוִעילוּ , ַהּנִ
  :ָסֵפק ֶזה ֲהֵרי

ְתבוּ : ָהאֹוֵמר. טז ט ּכִ י ּגֵ ּתִ  ּכֹוְתִבין ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ְלִאׁשְ
ַעל ְונֹוְתִנין ָידוֹ  ַלּבַ ּתוֹ  נֹוְתִנין ְוֵאין, ּבְ  ַעד ְלִאׁשְ
ּיֹאַמר ן ָלֶהם ׁשֶ ט ֵאינוֹ , ָלהּ  ָנְתנוּ  ְוִאם. ָלהּ  ִלּתֵ . ּגֵ
ה ּמֶ ָבִרים ּבַ ָבִריא, ֲאמּוִרים ּדְ ן ֲאָבל. ּבְ ְמֻסּכָ  ְוהּוא, ּבִ
קָּ  ָאָדם ְמֵהָרה ַהֹחִלי ָעָליו ַפץׁשֶ יד ּבִ  ָחְליוֹ  ָעָליו ְוִהְכּבִ
ד קֹוָלר ְוַהּיֹוֵצא, ִמּיָ , ָממֹון ִעְסֵקי ַעל ֲאִפּלוּ , ּבְ

ם ְוַהְמָפֵרשׂ  ּיָ ָרא ְוַהּיֹוֵצא ּבַ ּיָ ׁשַ ְתבוּ : ְוָאַמר, ּבְ ט ּכִ  ּגֵ
י ּתִ בוּ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ְלִאׁשְ נוּ  ִיְכּתְ ָבר, ָלהּ  ְוִיּתְ ַהּדָ  דּועַ יָ  ׁשֶ
ּלֹא ן ׁשֶ ּוֵ א ֶזה ִנְתּכַ ן ִלְכּתֹב ֶאּלָ   :ָלהּ  ְוִלּתֵ

ִריא. יז ָאַמר ּבָ ְתבוּ : ׁשֶ ט ּכִ י ּגֵ ּתִ  ְוָנְתנוּ  ְוָכְתבוּ , ְלִאׁשְ
ד ַעְצמוֹ  ְוָהַרג, ָלהּ  גֹון, ִמּיָ ִליךְ  ּכְ ִהׁשְ ג ִמן ַעְצמוֹ  ׁשֶ , ַהּגַ
יל אוֹ  ם ַעְצמוֹ  ִהּפִ ט ֶזה ֲהֵרי, ַלּיָ ר ּגֵ ׁשֵ  ֹלא ְוִאם. ּכָ

ָתבּוהוּ  ל ָלהּ  ְונֹוְתִנין ּכֹוְתִבין, ּכְ שׁ  ְזַמן ּכָ ּיֵ  ּבוֹ  ׁשֶ
ָמה ג ָעָלה. ְנׁשָ  ֵאינוֹ , ָוֵמת ְוָנַפל ָהרּוחַ  ּוְדָחַפּתוּ  ַלּגַ

ט   :ּגֵ

ָחַפּתוּ  ָהרּוחַ  ָסֵפק ָנַפל ֵמַעְצמוֹ  ָסֵפק. יח  ִאם. ּדְ
ר ט ֶזה ֲהֵרי, ָנַפל ְלַאְלּתָ ר ַפלנָ  ֹלא ְוִאם. ּגֵ , ְלַאְלּתָ

  :ָסֵפק ֶזה ֲהֵרי

ָהָיה ִמי ְוֵכן. יט ָלךְ  ׁשֶ ל: ְוָאַמר ַלּבֹור ֻמׁשְ ֹוֵמעַ  ּכָ  ַהׁשּ
ט ִיְכּתֹב קֹוִלי י ּגֵ ּתִ מוֹ  ּוֵפַרשׁ , ְלִאׁשְ ם ׁשְ ּתוֹ  ְוׁשֵ , ִאׁשְ
ם ם ִעירוֹ  ׁשֵ בוּ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ִעיָרהּ  ְוׁשֵ נוּ [ ִיְכּתְ . ָלהּ ] ְוִיּתְ
י ַעל ְוַאף ֶהֱעלּוהוּ  ּפִ ירּוהוּ  ְוֹלא ׁשֶ ר ֶזה ֲהֵרי, ִהּכִ ׁשֵ , ּכָ
ה ּזֶ ַעת ׁשֶ ׁשְ ָנה ּכִ ּכֹוְתִבין, הּוא ַהַסּכָ  ַעל ַאף ְונֹוְתִנין ׁשֶ
י ֵאין ּפִ יִרין ׁשֶ ָהֵני אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַמּכִ י ּדְ ָראוּ  ִמּלֵ  לוֹ  ׁשֶ

מּות י ֵלהּ  ְוָחזוּ  ָאָדם ּדְ בּוָאה ַנּמֵ ָבבּוָאה ּבָ  אולָ  ָהא, ּדְ
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יָנן ָהִכי א ָחְיׁשִ ּמָ ד ׁשֶ ֶרךְ , הּוא ׁשֵ ּדֶ ִדים ׁשֶ ֵ ֵצא ַהׁשּ  ִלּמָ
בֹורֹות דֹות ְוֵכן ּבְ ָ ׂשּ   :ּבַ

ם ָהיוּ  ִאם. כ ה ׁשָ לׁשָ ל: ְוָאַמר, ׁשְ ֹוֵמעַ  ּכָ  קֹוִלי ַהׁשּ
ט ִיְכּתֹב י ּגֵ ּתִ ַנִים ּכֹוֵתב ֶאָחד, ְלִאׁשְ  ְוֵאין, חֹוְתִמים ּוׁשְ
לָּ  ַמֲעַמד ָצִריךְ  ַאף, םּכֻ ב ַעל ּדְ ָאַמר ּגַ ל: ּדְ  ֲהֵוי ֹלא, ּכָ

אֹוֵמר ֶכם: ּכְ ּלְ ֹתבוּ  ּכֻ   :ּכְ

ים ָהיוּ . כא ַיַחד עֹוְמִדים ַרּבִ ט הֹוִליכוּ : ְוָאַמר, ּבְ  ּגֵ
י ּתִ ְרֶצה ֵמֶהם ֵאיֶזה, ְלִאׁשְ ּיִ ִביל אֹותוֹ  יֹוִליךְ  ׁשֶ ׁשְ ם ּבִ ּלָ  ּכֻ

ַנִים: ָאַמר ְוִאם ם ׁשְ ַנִים יֹוִליכוּ , יֹוִליכּוהוּ  ִמּכֶ . ׁשְ
ְכָלָלם ָהָיה ֲאִפּלוּ  ְעּתוֹ , ּוְבנוֹ  ָאב ּבִ ם ּדַ ן ַעל ּגַ , ַהּבֵ

ה ן ְוַנֲעׂשָ ִליחַ  ַהּבֵ ְמקֹום ׁשָ   :ָהָאב ּבִ

ין ְוהּוא. כב ה ָלאֹוֵמר ַהּדִ ֹלׁשָ ַנִים: ִלׁשְ ם ׁשְ בוּ  ִמּכֶ  ִיְכּתְ
ט י ּגֵ ּתִ מוּ  ְלִאׁשְ נוּ  ְוַיְחּתְ ֶהם הְוָהיָ , ָלהּ  ְוִיּתְ , ּוְבנוֹ  ָאב ּבָ
ין ָחַתם ּבֵ ן ׁשֶ ין, ָהַאֵחר ִעם ַהּבֵ ָחַתם ּבֵ  ִעם ָהָאב ׁשֶ

ט ֶזה ֲהֵרי, ָהַאֵחר ר ּגֵ ׁשֵ   :ּכָ

ֶכם: ַלֲחבּוָרה ָאַמר. כג ּלְ ט ֵאינוֹ , הֹוִליכּוהוּ  ּכֻ  ַעד ּגֵ
ּיֹוִליכּוהוּ  ם ׁשֶ ּלָ ָנא. ּכֻ נוּ  ְוָהִאּדָ ּקְ ָהאֹוֵמר ֲחָכִמים ּתִ  ׁשֶ

ט ְלהֹוִליךְ  יםְלַרבִּ  ּתוֹ  ּגֵ ל: ֹיאַמר, ְלִאׁשְ ם ֶאָחד ּכָ  ִמּכֶ
ט יֹוִליךְ  י ּגֵ ּתִ   :ְלִאׁשְ

תּוב ַמה. כד ּכָ ֶ ִתּקּון ׁשּ ָטרֹות ּבְ ַטר ׁשְ ָאה ׁשְ ׁשֹוֵלחַ  ַהְרׁשָ  ּבְ
ט קֹום ּגֵ א, ָצִריךְ  ֵאין, ְלָמקֹום ִמּמָ תּוב ְלִפי ֶאּלָ ּכָ  ׁשֶ
הּ  ּנֹוֵתן ּבָ ַעל ׁשֶ ה ַלֲעׂשֹות תְרׁשוּ  ַהּבַ ּמָ לּוִחים ּכַ  ֲאִפּלוּ  ׁשְ
  :ֵיָאֵנס ְוֹלא ֶיֱחֶלה ֹלא

ַעל ִאם. כה ִליחַ  אוֹ  ַהּבַ ָ ִנים ַרךְ  ַהׁשּ ָ ׁשּ  ְלַהְצִריךְ  טֹוב, ּבַ
ק ה ִסיָמִנים ֵהִביא ִאם ַאֲחָריו ְלַדְקּדֵ עֹוׂשֶ ׁשֶ ִליחַ  ּכְ , ׁשָ
ֵאין ה ָקָטן ׁשֶ ִליחַ  עֹוׂשֶ ה ְוֹלא ׁשָ ִליחַ  ַנֲעׂשֶ  ֵישׁ  ְוִאם. ׁשָ
ָפָניו ָזָקן לוֹ    :ָלחּושׁ  ֵאין, ּבְ

ה ְלַהְקנֹות ָנֲהגוּ . כו ִליחַ  ְלעֹוׂשֵ ַמר ְלהֹוִדיעַ , ׁשָ ּגָ  ׁשֶ
ִלּבוֹ  ֵלב: ָאַמר ְוִאם. ּבְ ֵלם ּבְ י ׁשָ י ָאַמְרּתִ  ַלֲעׂשֹות ְוָגַמְרּתִ
ָבר   :ִקְנָין ָצִריךְ  ֵאין, ֶזה ּדָ

ַטר ַעל. כז ִליחּות ׁשְ מוּ  ָלהַקבָּ  ׁשְ ֵני ַיְחּתְ  ֵעִדים ׁשְ
ִרים ׁשֵ ְהיוּ  ְוָצִריךְ . ּכְ ּיִ ֵני ׁשֶ ְהֶיה ְידּוִעים ָאָדם ּבְ ּתִ  ׁשֶ
ֶרת ֲחִתיָמָתן ְמקֹום ִנּכֶ ִתיָנה ּבִ מּוהָ  ִאם ְוַאף, ַהּנְ  ְיַקּיְ
ק ֶהְנּפֵ ְהיוּ  ָצִריךְ , ּבְ ּיִ ִנים ֲחִתימֹות ׁשֶ ּיָ רֹות ַהּדַ  ִנּכָ
ִתיָנה ְמקֹום ִלְבֵני ִוידּועֹות   :ַהּנְ

ֵהר ָצִריךְ . כח ק ִלּזָ ְהֶיה, ּוְלַדְקּדֵ ּתִ ה ׁשֶ ָ ה ָהִאׁשּ עֹוׂשָ  ׁשֶ
ִליחַ  ָלה ׁשְ דֹוָלה ַקּבָ ִנים ּגְ ׁשָ  ֵאין ְוִאם. ּוְבִסיָמִנים ּבְ

ים( ׁשִ ִנים) [יֹוְדעֹות ַהּנָ י] ְידּועֹות ַהׁשָ י ַעל ִעם ּכִ  ּפִ
ָערֹות ִרּבּוי ָצִריךְ , ָהָאב חֹורֹות ׂשְ ֵדי ּוְגדֹולֹות ׁשְ  ּכְ
ן ָלֹכף ָרן ֹראׁשָ   :ְלִעּקָ

ַעת. כט ׁשְ ט ְנִתיַנת ּבִ ַיד ַהּגֵ ִליחַ  ּבְ ָלה ׁשְ בוּ , ַקּבָ  ֵיׁשְ
ית ין ּבֵ ִרים ּדִ ׁשֵ ֵאיָנם ּכְ ַעל ְוֹלא ָלֶזה ֶזה ְקרֹוִבים ׁשֶ  ַלּבַ
ה ְוֹלא ָ ֵהר ְוָנֲהגוּ , ָלִאׁשּ ם ִלּזָ ן ּגַ ּלֹא ּכֵ  ָקרֹוב ִיְהֶיה ׁשֶ
ירוּ , ִליחַ ַלשָּׁ  ָאה ֲחִתימֹות ְוַיּכִ ךְ  ְוַאַחר, ַהַהְרׁשָ  ָיִביא ּכָ

ַעל ט ַהּבַ ל, לוֹ  ְוַיְחִזירּוהוּ  ְוִיְקְראּוהוּ , ַהּגֵ ל ִויַבּטֵ  ּכָ
ִעידוּ  ֵעִדים ְוִיְפֹסל מֹוָדעֹות ּיָ ָבר ׁשֶ ּגֹוֵרם ּדָ ּטּול ׁשֶ  ּבִ

ט ֵנהוּ , ַהּגֵ ִליחַ  ְלַיד ְוִיּתְ ָ לִהתְ : לוֹ  ְוֹיאַמר ַהׁשּ ט ַקּבֵ  ֶזה ּגֵ
י ִלְפלֹוִנית ּתִ ת ִהיא ַוֲהֵרי ִאׁשְ י ְמֹגֶרׁשֶ ּנִ ֶרת ִמּמֶ  ּוֻמּתֶ

אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ָאָדם ְלָכל ּלֹא, ׁשֶ יל ׁשֶ  ׁשּום ּבוֹ  ַיּטִ
ַנאי ִתיָנה ַאַחר ִלְקרֹותוֹ  ְוַיְחְזרוּ . ּתְ ִנים, ַהּנְ ּיָ בוּ  ְוַהּדַ  ִיְכּתְ

ֶנּנוּ , ֵעדּוָתם   :ִליחַ ַהשָּׁ  ְלַיד ְוִיּתְ

ֻנַסח. ל ַאת ּבְ ִליחַ  ַהְרׁשָ  ַעל ְלהֹוִסיף ָצִריךְ , הֹוָלָכה ׁשְ
ָסח תּוב ַהּנֻ ּכָ טּור ׁשֶ ָפֵנינוּ : ָהֵעֶזר ֶאֶבן ּבְ  ֲחתּוֵמי ֵעִדים ּבְ
ה לֹוִני ָמַסר ַמּטָ ן ּפְ לֹוִני ּבֶ ט ּפְ ִריֻתת ּגֵ ַיד ּכְ לֹוִני ּבְ  ּפְ
ן לֹוִני ּבֶ ּתוֹ  ְלהֹוִליכוֹ  ּפְ לֹוִנית ְלִאׁשְ ת ּפְ לֹוִני ּבַ ן ּפְ  ְוִלּתֵ

ָיָדהּ  אֹותוֹ  ָפֵנינוּ  ָאַמר ְוָכךְ . ּבְ לֹוִני ּבְ ן ּפְ לֹוִני ּבֶ  ּפְ
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ַעל לּוחוֹ  ַהּבַ לֹוִני ִלׁשְ ן ּפְ לֹוִני ּבֶ ט הֹוֵלךְ : ּפְ  ֶזה ּגֵ
י ּתִ לֹוִנית ְלִאׁשְ ת ּפְ לֹוִני ּבַ ָכל ּפְ הּ  ָמקֹום ּבְ ְמָצֶאּנָ ּתִ  ׁשֶ

ָידָ  אֹותוֹ  ְוֵתן ַיד אוֹ  הּ ּבְ לּוָחהּ  ּבְ ַיד אוֹ  ׁשְ ִליחַ  ּבְ  ׁשְ
לּוָחהּ  ָיִדי ָיְדךָ  ּוְתֵהא ׁשְ ִפי ּוִפיךָ  ּכְ ְתךָ  ּכְ ּיָ ִתי ַוֲעׂשִ ּיָ ֲעׂשִ  ּכַ
ִליחַ  ַלֲעׂשֹות ְרׁשּות ְלךָ  ֲאִני ְונֹוֵתן ִליחַ  ׁשָ ִליחַ  ּוׁשְ  ׁשָ
לּוִחים ֵמָאה ַעד ֹלא ֲאִפּלוּ  ׁשְ יעַ  ְוֵתֶכף ֹאֶנס ּבְ ּגִ ּיַ ט ׁשֶ  ּגֵ
י ְלַיד ֶזה ּתִ ֶרת ִאׁשְ ְזּכֶ לּוָחהּ  ְלַיד אוֹ  ַהּנִ  ְלַיד אוֹ  ׁשְ

ִליחַ  לּוָחהּ  ׁשְ ְדךָ  ׁשְ ד אוֹ  ִמּיָ לּוֲחךָ  ִמּיַ ד אוֹ  ׁשְ ִליחַ  ִמּיַ  ׁשְ
לּוֲחךָ  ֵהא ׁשְ ת ּתְ ּנוּ  ְמֹגֶרׁשֶ ֶרת ִמּמֶ  ְונֹוֵתן ָאָדם ְלָכל ּוֻמּתֶ

ִליחַ  ְלַמּנֹות ְרׁשּות ְלךָ  ֲאִני ִליחַ  ִליחַ ּושְׁ  ׁשָ  ֵמָאה ַעד ׁשָ
ֹלא ֲאִפּלוּ  יעַ  ַעד ֹאֶנס ּבְ ּגִ ּיַ ט ׁשֶ יעַ  ְוֵתֶכף ְלָיָדהּ  ּגֵ ּגִ ּיַ  ׁשֶ
ט י ְלַיד ֶזה ּגֵ ּתִ ֶרת ִאׁשְ ְזּכֶ לּוָחהּ  ְלַיד אוֹ  ַהּנִ  ְלַיד אוֹ  ׁשְ

ִליחַ  לּוָחהּ  ׁשְ ְדךָ  ׁשְ ד אוֹ  ִמּיָ לּוֲחךָ  ִמּיַ ד אוֹ  ׁשְ ִליחַ  ִמּיַ  ׁשְ
לּוֲחךָ  ת ֵהאתְּ  ׁשְ י ְמֹגֶרׁשֶ ּנִ ֶרת ִמּמֶ   :ָאָדם ְלָכל ּוֻמּתֶ

ִרים ַהּכֹל. לא ׁשֵ ִליחּות ּכְ ט ִלׁשְ ין, ַהּגֵ ָלה ּבֵ ין ְלַקּבָ  ּבֵ
ה ְוֶאָחד ָהִאישׁ  ֶאָחד, ְלהֹוָלָכה ָ  ֵמֵחֵרשׁ  חּוץ, ָהִאׁשּ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ְוָנְכִרי ֶעֶבד, ְוָקָטן ׁשֹוֶטה ִאם, ׁשֶ  ׁשֶ
  :ָסֵפק ָהֵוי, הֹוָלָכה ִליחַ שְׁ  הּוא ָהֶעֶבד

ִליחַ  ָהָיה. לב ָ ְתנוּ  ָקָטן ַהׁשּ ּנָ ׁשֶ ט לוֹ  ּכְ יל, ַהּגֵ  ְוִהְגּדִ
חַ  ֵחֵרשׁ  אוֹ . ְוֵהִביאוֹ  ּקֵ ה ׁשֹוֶטה, ְוִנְתּפַ ּפֶ ּתַ  ֶעֶבד, ְוִנׁשְ

ְחֵרר ּתַ ר ָנְכִרי, ְוִנׁשְ ּיֵ סּול, ְוִנְתּגַ  לוֹ  ָנַתן ִאם ֲאָבל. ּפָ
ט הּוא ַהּגֵ ׁשֶ חַ פִּ  ּכְ חַ  ְוָחַזר ְוִנְתָחֵרשׁ , ּקֵ ּקֵ פּוי, ְוִנְתּפַ  ׁשָ

ה ּטֶ ּתַ ה ְוָחַזר ְוִנׁשְ ּפֶ ּתַ ר, ְוִנׁשְ ׁשֵ יָון, ּכָ תוֹ  ּכֵ ִחּלָ ּתְ  ְוסֹופוֹ  ׁשֶ
רּות ַכׁשְ   :ּבְ

ים. לג ׁשִ רֹוִבים ַהּנָ ִרים, ְוַהּקְ ׁשֵ ִליחּות ּכְ ט ִלׁשְ . ַהּגֵ
סּוִלים ַוֲאִפּלוּ  ְבֵרי ַהּפְ ֲעֵבָרה, יםסֹוְפרִ  ִמּדִ ִרים, ּבַ ׁשֵ  ּכְ

ִליחּות ט ִלׁשְ סּוִלים ֲאָבל. ַהּגֵ ֲעֵבָרה ַהּפְ ְבֵרי ּבַ  ִמּדִ
סּוִלים, ּתֹוָרה ט ַלֲהָבַאת ּפְ א ַהּגֵ ן ִאם ֶאּלָ  ִנְתַקּיֵם ּכֵ
ט חֹוְתָמיו ַהּגֵ ם ַאף ּפֹוְסִלים ְוֵישׁ . ּבְ ִנְתַקּיֵ חֹוְתָמיו ּבְ   :ּבְ

סּוִלים ָהיוּ . לד נִּ  ּפְ ׁשֶ לּוִחים ְתַמּנוּ ּכְ ְתׁשּוָבה ְוָחְזרוּ , ׁשְ  ּבִ
ָתנּוהוּ  ֹקֶדם ּנְ ה ׁשֶ ָ ִרים, ָלִאׁשּ ׁשֵ   :ּכְ

ֹוֵלחַ . לה ט ַהׁשּ ַיד ַהּגֵ ֶנּנוּ  ּגֹוי ּבְ ּתְ ּיִ ה, ִלְפלֹוִני ׁשֶ  ּוִמּנָ
ַעל ְכָתבוֹ  ַהּבַ לֹוִני ְלאֹותוֹ  ּבִ ִליחַ  ּפְ ט ְלהֹוִליךְ  ׁשָ  ַהּגֵ

ּתוֹ  ר, ְלִאׁשְ ׁשֵ ַהּגֹוי ֵניִמפְּ , ּכָ ה ֵאינוֹ  ׁשֶ א עֹוׂשֶ ה ֶאּלָ  ַמֲעׂשֵ
ָעְלָמא קֹוף   :ּבְ

ט ָנַתן. לו ִליחַ  ַהּגֵ ָ ט הֹוֵלךְ : לוֹ  ְוָאַמר ַלׁשּ  ֶזה ּגֵ
י ּתִ ִליחַ  לוֹ  ָאַמר, ְלִאׁשְ ָ יָרהּ  ֵאיִני: ַהׁשּ  לוֹ  ָאַמר, ַמּכִ
ַעל ֵנהוּ : ַהּבַ הּוא ִלְפלֹוִני ּתְ יָרהּ  ׁשֶ ֵנהוּ  ַמּכִ . הּ לָ  ְוִיּתְ

ה ֹלא ָהִראׁשֹון ִליחַ  ַנֲעׂשָ ין ׁשָ ט ְלהֹוִליךְ  ַרק ְלֵגרּוׁשִ  ַהּגֵ
לֹוִני ְלאֹותוֹ  לֹוִני ְואֹותוֹ , ּפְ ִליחַ  הּוא ּפְ ין ׁשָ  ְלֵגרּוׁשִ
חוֹ  אוֹ , ָלהּ  ְונֹוְתנוֹ  ּלְ ַיד ְמׁשַ  אוֹ  ָחָלה ִאם ַאֵחר ּבְ
ט ָלהּ  ָנַתן ְוִאם. ֶנֱאַנס לּוחוֹ  אוֹ  ָהִראׁשֹון, ַהּגֵ  ֲהֵרי, ׁשְ
ת ְסֵפק ֶזה   :ְמֹגֶרׁשֶ

ט ָנַתן. לז ִליחַ  ַהּגֵ ֵנהוּ  ֹלא: לוֹ  ְוָאַמר ְלׁשָ ּתְ  ַעד ָלהּ  ּתִ
ים ֹלׁשִ תֹוךְ  ֶנֱאַנס אוֹ  ָחָלה ִאם, יֹום ׁשְ ים ּבְ לׁשִ  ָיכֹול, ׁשְ
ִליחַ  ַלֲעׂשֹות ֵנהוּ  ׁשָ ּתְ ּיִ ים ְלַאַחר ָלהּ  ׁשֶ ֹלׁשִ  ַאף, יֹום ׁשְ

י ַעל ֵאינוֹ  ּפִ וַעכְ  ׁשֶ ִליחַ  ׁשָ ין ׁשָ  ּוְלַאַחר הֹוִאיל, ְלֵגרּוׁשִ
ים ֹלׁשִ ִליחַ  ִיְהֶיה ׁשְ ין ׁשָ ּיֹאַמר ּוִבְלַבד, ְלֵגרּוׁשִ ַעל ׁשֶ : ַהּבַ
ּלֹא ָעַלי ֶנֱאֶמֶנת י ׁשֶ ְסּתִ ּיַ  ִמי ְוֵישׁ . ְנׂשּוָאה ִהיא ִאם, ּפִ
אֹוֵמר ּלֹא, ׁשֶ ד ִיְמֹסר ׁשֶ ִליחַ  ִמּיָ ִני ְלׁשָ א, ׁשֵ  ִיְמֹסר ֶאּלָ

ִליחּותוֹ  ין ְלֵבית ׁשְ ִני ַיֲעׂשוּ  ֹלא ְוֵהם, ּדִ ֵ ִליחַ  ַלׁשּ  ַעד ׁשָ
ים ַאַחר ֹלׁשִ   :יֹום ׁשְ

ֹוֵלחַ . לח ט ַהׁשּ ּתוֹ  ּגֵ ט הֹוֵלךְ : לוֹ  ְוָאַמר, ְלִאׁשְ  ֶזה ּגֵ
י ּתִ ָאַמר אוֹ , ְלִאׁשְ ה: ֵליה ׁשֶ ְלֶחּנוּ  ֹלא, הֹוֵלךְ  ַאּתָ  ִיׁשְ

ַיד א, ַאֵחר ּבְ ן ִאם ֶאּלָ ַרשׁ  אוֹ , ֶנֱאַנס אוֹ  ָלהחָ  ּכֵ ּפֵ  ׁשֶ
ּיּוַכל לוֹ  ִליחַ  ְלַמּנֹות ׁשֶ ִליחַ  ׁשָ ִליחַ  ּוׁשְ ה ַעד ׁשָ ּמָ  ּכַ

לּוִחים חֹוֵלק ִמי ְוֵישׁ . ׁשְ ְבהֹוֵלךְ  ְוָאַמר ׁשֶ  ָיכֹול ְסָתם ּדִ
ְלחוֹ  י ַעל ַאף, ַאֵחר ְיֵדי ַעל ְלׁשָ ּלֹא ּפִ ה. ָחָלה ׁשֶ  ּוְבַאּתָ
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ְלֶחנּ  ֹלא, הֹוֵלךְ  א, ַאֵחר ְיֵדי ַעל וּ ִיׁשְ ן ִאם ֶאּלָ  ָחָלה ּכֵ
ַרשׁ  אוֹ  ּפֵ ּיּוַכל לוֹ  ׁשֶ ִליחַ  ְלַמּנֹות ׁשֶ   :ׁשָ

ין. לט ִליחַ  ּדִ ִני ׁשָ ִדין ׁשֵ ִליחַ  ּכְ ֵאינוֹ , ִראׁשֹון ׁשָ  ָיכֹול ׁשֶ
ִליחַ  ְלַמּנֹות א ׁשָ ן ִאם ֶאּלָ ַרשׁ  אוֹ  ֶנֱאַנס ּכֵ ּפֵ   :לוֹ  ׁשֶ

ה. מ ַמּנֶ ּמְ ׁשֶ ִליחַ  ִליחַ ַהשָּׁ  ּכְ  ָצִריךְ  הּוא ִאם, ַאֵחר ׁשָ
ָפַני" לֹוַמר ב ּבְ ם ּוְבָפַני ִנְכּתַ  ְלַמּנֹותוֹ  ָצִריךְ , "ֶנְחּתַ
ְפֵני ית ּבִ ין ּבֵ ָפַני": לֹוַמר ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ְוִאם. ּדִ ב ּבְ  ִנְכּתַ
ם ּוְבָפַני ְפֵני ְלַמּנֹותוֹ  ָצִריךְ  ֵאין, "ֶנְחּתַ ית ּבִ ין ּבֵ , ּדִ
ְפֵני ְלַמּנֹותוֹ  ךְ ָצִרי ֲאָבל   :ֵעִדים ּבִ

ִליחַ . מא ה ׁשָ ָעׂשָ ִני ׁשֶ ִני, ׁשֵ י ְוׁשֵ ִליׁשִ ַעל ֵמת ִאם, ׁשְ  ַהּבַ
לוּ  ּטְ ם ִנְתּבַ ּלָ ַעל ִאם ֲאָבל. ּכֻ ם ַהּבַ י ַעל ַאף, ַקּיָ  ּפִ

ת ּמֵ ִליחַ  ׁשֶ ָ ל ֹלא, ָהִראׁשֹון ַהׁשּ ּטֵ ִליחּות ִנְתּבַ ָאר ׁשְ ְ , ַהׁשּ
ַעל ֵמַאַחר ַהּבַ ם ׁשֶ   :ַקּיָ

  כ

ִליחַ  ֵמת ִאם. מב ִני ׁשָ ִליחַ  ָיכֹול, ׁשֵ לוֹ  ִראׁשֹון ׁשָ  ִלּטְ
יו ל ִמּיֹוְרׁשָ ִני ׁשֶ ְלֶחּנוּ  אוֹ  ְויֹוִליֶכּנוּ , ׁשֵ ַיד ִיׁשְ   :ַאֵחר ּבְ

ִליחַ . מג ָלה ׁשְ ִליחַ  ְלַמּנֹות ָיכֹול ֵאינוֹ  ַקּבָ  ַוֲאִפּלוּ , ׁשָ
ִליחַ  ְלַמּנֹות ּותְרשׁ  לוֹ  ָנְתָנה ַוֲאִפּלוּ , ֶנֱאַנס ּום, ׁשָ  ִמׁשּ
ֲהָוה י ֵליהּ  ּדַ י, ִמּלֵ ִליחַ  ִמְמְסָרן ֹלא ּוִמּלֵ  ְוֵישׁ . ְלׁשָ

יִרין ִליחַ  ְלַמּנֹות ְרׁשּות לוֹ  ָנְתָנה ִאם ַמּתִ   :ׁשָ

ָתה ִאם. מד ִליחַ  ָעׂשְ ָלה ׁשְ ָתה ְוָחְזָרה, ַקּבָ ִליחַ  ְוָעׂשְ , ׁשָ
ָרה ֲאִפּלוּ  ָתה אוֹ  ,ֶזה ַאַחר ֶזה ֲעׂשָ ָעׂשְ ָרה ׁשֶ ַבת ֲעׂשָ  ּבְ
ל, ַאַחת יעַ  ּכָ ִהּגִ ט ׁשֶ ת, ֵמֶהן ֶאָחד ְלַיד ַהּגֵ   :ְמֹגֶרׁשֶ

ִליחַ . מה ָ ה ַהׁשּ ּנָ ִ ׁשּ ִליחּותוֹ  ׁשֶ ׁשְ ָאַמר ִמָמה ּבִ  הּוא לוֹ  ׁשֶ
ה ֹלא, ִהיא אוֹ  לּום ָעׂשָ יַצד. ּכְ ֵנהוּ : ֵליהּ  ָאַמר, ּכֵ  ּתְ
ָמקֹום ָלהּ  לֹוִני ּבְ ָמקֹום ָלהּ  ָתנוֹ ּונְ , ּפְ  ַאל. ַאֵחר ּבְ

ֵנהוּ  ּתְ א ָלהּ  ּתִ ה ֶאּלָ ֲעִלּיָ ִית ָלהּ  ּוְנָתנוֹ , ּבַ ּבַ  אוֹ , ּבַ
ָכא ֵנהוּ  ַאל אוֹ . ִאּפְ ּתְ א ָלהּ  ּתִ ָיִמין ֶאּלָ  ָלהּ  ּוְנָתנוֹ , ּבְ

ֹמאל ׂשְ ָכא אוֹ , ּבִ ה ֹלא. ִאּפְ לּום ָעׂשָ   :ּכְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . מו ִאם, ׁשֶ ה ַאל: לוֹ  ָאַמר ׁשֶ ּנָ ָגְרׁשֶ  ּתְ
א יִמיְנךָ  ֶאּלָ ְלחוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ּבִ ַיד ְלׁשָ  ֲאִפּלוּ , ַאֵחר ּבְ
ֲהָוה, ָחָלה ִאם ִאּלוּ  ֵלהּ  ּדַ ַרשׁ  ּכְ ה ֹלא: ּפֵ ּנָ  ַאֵחר ְיָגְרׁשֶ

א ה ֶאּלָ   :ַאּתָ

ן: ֵלהּ  ָאַמר. מז ט ּתֵ י ֶזה ּגֵ ּתִ ָמקֹום ִהיא ֲהֵרי, ְלִאׁשְ  ּבְ
לֹוִני ָמקֹום ָלהּ  נוֹ ּוְנתָ , ּפְ ט ֶזה ֲהֵרי, ַאֵחר ּבְ ֵאין, ּגֵ  ׁשֶ

א ְקֵפיָדא ֶזה   :ָמקֹום ַמְרֶאה ֶאּלָ

ֵנהוּ : לוֹ  ָאַמר. מח יֹום ָלהּ  ּתְ לֹוִני ּבְ  ָלהּ  ּוְנָתָנהּ , ּפְ
תֹוךְ  ַמן ּבְ ט ֵאינוֹ , ַהּזְ ֵנהוּ  ַאל. ּגֵ ּתְ א ָלהּ  ּתִ יֹום ֶאּלָ  ּבְ
לֹוִני ין ָלהּ  ּוְנָתנוֹ , ּפְ ָפָניומִ  ּבֵ ין ּלְ ַאֲחָריו ּבֵ  ֵאינוֹ , ִמּלְ

ט   :ּגֵ

ה. מט ָ ָאְמָרה ָהִאׁשּ לּוָחהּ  ׁשֶ ל: ִלׁשְ י ִלי ַקּבֵ ּטִ ָמקֹום ּגִ  ּבְ
לֹוִני לוֹ , ּפְ ָמקֹום ְוִקּבְ ט ֵאינוֹ , ַאֵחר ּבְ  ִאם ֲאָבל. ּגֵ
י ִלי ָהֵבא: ָאְמָרה ּטִ ָמקֹום ּגִ לֹוִני ּבְ  ָלהּ  ְוֵהִביאוֹ , ּפְ
ָמקֹום ר, ַאֵחר ּבְ ׁשֵ   :ּכָ

ל: לוֹ  ָאְמָרה. נ י ִלי ִהְתַקּבֵ ּטִ ָבֶבל ּגִ  ּוְפָעִמים ּבְ
ְמְצֶאּנוּ  ק ּתִ ׂשֶ ַדּמֶ ָכל, ּבְ ֶלּנוּ  ָמקֹום ּבְ ַקּבְ ּיְ ט ָהֵוי ׁשֶ , ּגֵ
יעַ  ּוִבְלַבד ּגִ ּיַ קֹום ְלָבֶבל ִלְכׁשֶ ָאְמָרה ַלּמָ   :ִהיא ׁשֶ

ַעל ָאַמר. נא ִליחַ  ַהּבַ ה ֹטל: ְלׁשָ ּנָ לֹוִני ֶפץחֵ  ִמּמֶ  ְוֵתן ּפְ
ט ָלהּ  ֶחּנוּ  ֹלא ֶזה ֲהֵרי, ֶזה ּגֵ ּלְ ַיד ְיׁשַ  ְוִאם. ַאֵחר ּבְ

ָלחוֹ  ַיד ׁשְ ה ְוָנְתָנה ַאֵחר ּבְ ָ ִליחַ  ָהִאׁשּ ָ ה ַהֵחֶפץ ַלׁשּ ִחּלָ  ּתְ
ךְ  ְוַאַחר ט ָנַתן ּכָ ת זוֹ  ֲהֵרי, ַהּגֵ  ָלהּ  ָנַתן ְוִאם. ְמֹגֶרׁשֶ
ט ה ַהּגֵ ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר ּתְ ַיד ֲאִפּלוּ , ַהֵחֶפץ ְתָנהנָ  ּכָ ִליחַ  ּבְ  ׁשָ

ט ֵאינוֹ  ִראׁשֹון ן: לוֹ  ָאַמר. ּגֵ ט ָלהּ  ּתֵ ה ְוֹטל ַהּגֵ ּנָ  ִמּמֶ
לֹוִני ֵחֶפץ ֶחּנוּ  ֹלא ֶזה ֲהֵרי, ּפְ ּלְ ַיד ְיׁשַ ֵאין, ַאֵחר ּבְ  ׁשֶ
ְהֶיה ְרצֹונוֹ  ּיִ ְקדֹונוֹ  ׁשֶ ַיד ּפִ ָלחוֹ  ְוִאם. ַאֵחר ּבְ ַיד ׁשְ  ּבְ
ט ֶזה ֲהֵרי, ַאֵחר ין, ּגֵ ְתָנה ּבֵ ּנָ ה ׁשֶ ִחּלָ ין ּתְ ּלֹא ּבֵ  ׁשֶ
א ָנְתָנה סֹוף ֶאּלָ ָאַמר אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבַ ׁשֶ ּכְ  ֹטל: לוֹ  ׁשֶ
ה ּנָ לֹוִני ֵחֶפץ ִמּמֶ ט ָלהּ  ְוֵתן ּפְ ָלחוֹ  ִאם, ַהּגֵ ַיד ׁשְ  ּבְ
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ה ַהֵחֶפץ לוֹ  ָנְתָנה ֲאִפּלוּ , ַאֵחר ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר ּתְ  ָנַתן ּכָ
טהַ  ָלהּ  ּלֹא ֵמַאַחר, ּגֵ ַיד ַהֵחֶפץ ָנְתָנה ׁשֶ ִליחַ  ּבְ  ׁשָ

ל ֹקֶדם ִראׁשֹון ַקּבֵ ּתְ ט ׁשֶ ִליחַ  ַהּגֵ ָ ִני ִמׁשּ  ֵאיָנהּ , ׁשֵ
ת יַצד. ְמֹגֶרׁשֶ ה ּכֵ ֶלּנוּ , ַיֲעׂשֶ ָדהּ  ָהִראׁשֹון ִיּטְ  ְוַיֲחֹזר, ִמּיָ
ֶנּנוּ  תֹוַרת ָלהּ  ְוִיּתְ ין ּבְ רּוׁשִ יעַ  ַאַחר, ּגֵ ִהּגִ  וֹ ְלָיד ׁשֶ
  :ַהֵחֶפץ

ל. נב ַנאי ּכָ ִהְתָנה ּתְ ַעל ׁשֶ ִליחַ  ִעם ַהּבַ ָ גֹון, ַהׁשּ  ַאל ּכְ
ה ּנָ ָגְרׁשֶ א ּתְ ִית ֶאּלָ ּבַ ה אוֹ  ּבַ ֲעִלּיָ ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ּבָ  ִאם, ּבָ

הוּ  ֹלא ַעל ִהְרׁשָ ִליחַ  ְלַמּנֹות ַהּבַ חוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ׁשָ ּלְ  ְלׁשַ
ַיד ה ַאֵחר ּבְ ִחּלָ מָּ , ְלַכּתְ ק ֹלא אׁשֶ ִני ְיַדְקּדֵ ֵ  ַהׁשּ

ִליחּותוֹ  ׁשְ ל ּבִ ּטֵ ט ְוִיְתּבַ   :ַהּגֵ

ִליחַ . נג ִביא ׁשָ ט ַהּמֵ ָמקֹום ּגֵ ֵאינוֹ  ּבְ  לֹוַמר ָצִריךְ  ׁשֶ
ָפַני" ב ּבְ ם ּוְבָפַני ִנְכּתַ ת ָלהּ  נֹוְתנוֹ , "ֶנְחּתַ ֶרׁשֶ  ּבוֹ  ּוִמְתּגָ

את ֵ י ַעל ַאף ְוִנׂשּ ֵאין ּפִ יִרין ׁשֶ , ָהֵעִדים תֲחִתימוֹ  ַמּכִ
ָתהּ  ְוגֹוָבה ֻתּבָ ֵני ּכְ א ְוִאם. ָחֵרי ִמּבְ  ְוִעְרֵער ֶאָחד ֵעד ּבָ
הּוא לֹוַמר ף ׁשֶ אוּ . לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ְמֻזּיָ ַנִים ּבָ  ׁשְ

את ֲאִפּלוּ , ְוִעְרֲערוּ  ֵ ָבר ִנׂשּ ֵצא, ּכְ א ְוִאם. ּתֵ ַעל ּבָ  ַהּבַ
י ֹלא: ְוָאַמר ְוִעְרֵער ּתִ ַרׁשְ הּוָבא ְוֵגט ,ֵמעֹוָלם ּגֵ  ָלהּ  ׁשֶ
ף ם, הּוא ְמֻזּיָ חֹוְתָמיו ִיְתַקּיֵ ם ֹלא ְוִאם. ּבְ  ְוֹלא ִנְתַקּיֵ
ָלל ֵעָדיו נֹוְדעוּ  ֵצא, ּכְ ָלד ּתֵ ֲהֵרי, ַמְמֵזר ְוַהּוָ  ֵאיָנהּ  ׁשֶ

ת ט ָאַבד. ְמֹגֶרׁשֶ ת ְסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ַהּגֵ   :ְמֹגֶרׁשֶ

 ְנׂשּוָאה ָהְיָתה ִפּלוּ אֲ  ְוָצָרָתהּ  ֲחמֹוָתהּ  ּוַבת ֲחמֹוָתהּ . נד
הּ , ְלַאֵחר ְעָלהּ  ּוַבת, ֲאחֹוָתהּ  ִהיא ֲאִפּלוּ  ִויִבְמּתָ , ּבַ
הּ  ֶאת ְלָהִביא ֶנֱאָמנֹות ֵאיָנן ּטָ ָמקֹום ּגִ ֵאין ּבְ  ָצִריךְ  ׁשֶ
ָפַני": לֹוַמר ב ּבְ ם ּוְבָפַני ִנְכּתַ א, "ֶנְחּתַ ּמָ ׁשֶ ף ּדְ  הּוא ְמֻזּיָ
נֹות ְוֵהם ָמקֹום הּוא ְוִאם. הּ ְלַקְלְקלָ  ְמַכּוְ ִריךְ  ּבְ ּצָ  ׁשֶ

ָפַני": לֹוַמר ב ּבְ ם ּוְבָפַני ִנְכּתַ , ַוֲאָמרּוהוּ , "ֶנְחּתַ
ָמקֹום הּוא ְוִאם, ֶנֱאָמנֹות ֵאין ּבְ  לֹוַמר ָצִריךְ  ׁשְ

ֱאָמנֹות אֹוְמִרים ֵישׁ , ְוֲאָמרּוהוּ  ּנֶ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ׁשֶ
ֵאיָנן   :ֶנֱאָמנֹות ׁשֶ

ָתה. נה ִליחַ  ָעׂשְ ָלה ׁשָ ֵעִדים ְלַקּבָ ט, ּבְ ַחת יֹוֵצא ְוַהּגֵ  ִמּתַ
ַעל, ָידוֹ  ף: אֹוֵמר ְוַהּבַ ם ִאם, הּוא ְמֻזּיָ חֹוְתָמיו ִנְתַקּיֵ  ּבְ
ֵעֵדי אוֹ  ת זוֹ  ֲהֵרי, ְמִסיָרה ּבְ  מֹוֶדה הּוא ְוִאם. ְמֹגֶרׁשֶ

ָתבוֹ  ּכְ א, ׁשֶ אֹוֵמר ֶאּלָ ּלֹא ׁשֶ תֹוַרת ְנָתנוֹ  ׁשֶ ין ּבְ רּוׁשִ  ּגֵ
א תֹוַרת ֶאּלָ דֹון ּבְ ּקָ ִליחַ , ּפִ ָ לוֹ  אֹוֵמר ְוַהׁשּ ּבְ ּקִ  ׁשֶ

ֵרשׁ  ְתּגָ ּתִ ִליחַ , ּבוֹ  ׁשֶ ָ ם ִאם ֲאִפּלוּ , ֶנֱאָמן ַהׁשּ ּתָ ָלׁשְ  ׁשְ
ִעיר ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַאַחת ּבְ ם ׁשֶ ּתָ ָלׁשְ ִעיר ׁשְ , ַאַחת ּבְ
ַעל ִאם, ֶנֱאָמן ַהּבַ ְבתֹוַרת ִאיָתא ּדְ ין ּדִ רּוׁשִ , ֲהֵבהּ יַ  ּגֵ
ּטֹוֵען ְוַדְוָקא. ָלהּ  ָיֵהיב ֲהָוה ְלִדיָדהּ  ׁשֶ דֹון ּכְ ִפּקָ ּלְ  ׁשֶ
אוֹ  טֹוֵען ִאם ֲאָבל, לוֹ  ְנָתנוֹ  ֲעׂשָ ִליחַ  ׁשֶ , ְלהֹוָלָכה ׁשָ
יעַ  ֹקֶדם ּבוֹ  ַלֲחֹזר ְורֹוֶצה ּגִ ּיַ  ְוִאם. ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ְלָיָדהּ  ׁשֶ
ִעיר ֵאיָנם ִליחַ , ַאַחת ּבְ ָ ִאים ְוהּוא ,ֶנֱאָמן ַהׁשּ ּבָ  ׁשֶ

ָפֵנינוּ  ַאּתוּ  ֵעִדים ּבְ ֲעׂשָ ִליחַ  ׁשֶ ָלה ׁשָ ִליחַ , ַקּבָ ָ  אֹוֵמר ְוַהׁשּ
ָסרוֹ  ּמְ ְפֵני ׁשֶ ֵהר טֹוב זוֹ  ְוִלְסָבָרא. ֵעִדים ּבִ ּלֹא ִלּזָ  ׁשֶ
ִליחַ  ְיֵדי ַעל ְלָגֵרשׁ  ַעל ׁשָ ַהּבַ ׁשֶ ה ּכְ ָ ִעיר ְוָהִאׁשּ , ַאַחת ּבְ
ּום ָמֵצי ִמׁשּ ק ּדְ יהּ מִ  ִמּפָ ִאם, ֻחְרָבה ּנֵ ּלֹא ִיְטַען ׁשֶ  ׁשֶ
ין לוֹ  ְנָתנוֹ  הּוא, ְלֵגרּוׁשִ ה ְוִאם. ֶנֱאָמן ׁשֶ ָ : אֹוֶמֶרת ָהִאׁשּ
ָפַני לוֹ  ּבְ ִליחַ  ִקּבְ ין ׁשָ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ֶנֱאֶמֶנת, ְלֵגרּוׁשִ
ְוָקא ט ּדַ ַהּגֵ ׁשֶ ַיד ּכְ ה ּבְ ָ   :ָהִאׁשּ

ט ָהָיה. נו ד יֹוֵצא ַהּגֵ הָהאִ  ִמּיַ ָ ִליחַ : אֹוֶמֶרת ְוִהיא ׁשּ  ׁשָ
ין ִלי ְנָתנוֹ  ֶזה ִליחַ , ְלֵגרּוׁשִ ָ ן: אֹוֵמר ְוַהׁשּ יו ּכֵ  ָלהּ  ְנַתּתִ

ין ַעל, ּוְלֵגרּוׁשִ יו ֹלא: אֹוֵמר ְוַהּבַ א לוֹ  ְנַתּתִ  ֶאּלָ
דֹון ִליחַ , ְלִפּקָ ָ ת ְוִהיא ֶנֱאָמן ַהׁשּ ט ָאַבד ְוִאם. ְמֹגֶרׁשֶ  ַהּגֵ

ָראוּ  ֵעִדים ְוֵאין ָיָדהּ  אֹותוֹ  ׁשֶ י ַעל ַאף, ּבְ ַעל ּפִ ַהּבַ  ׁשֶ
ין: אֹוֵמר יו ְלֵגרּוׁשִ ִליחַ  ְנַתּתִ ָ ִליחַ , ַלׁשּ ָ : אֹוֵמר ְוַהׁשּ
יו ת ְסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ָלהּ  ְנַתּתִ ֲהֵרי. ְמֹגֶרׁשֶ  ֻהְחְזָקה ׁשֶ
ת אן ְוֵאין, ִאישׁ  ֵאׁשֶ א ּכָ  ַוֲאִפּלוּ . ּוַבַעל ֶאָחד ֵעד ֶאּלָ
ה ָאְמָרה ָ ָפַני :ָהִאׁשּ ין לוֹ  ְנָתנוֹ  ּבְ ִליחַ  ּוְנָתנוֹ  ְלֵגרּוׁשִ ָ  ַהׁשּ
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ַעל הֹוִאיל, ִלי ִליחַ  ְוַהּבַ ָ ִעים ְוַהׁשּ ר אֹוָתהּ  ְמַסּיְ  ֶאְפׁשָ
ִעיז ּתָ ֶניהָ  ׁשֶ א, ּפָ ּמָ ה ֹלא ְוׁשֶ ְרׁשָ   :ִנְתּגָ

ִליחַ . נז ָלה ׁשְ ל ַקּבָ ּבֵ ּקִ ט ׁשֶ ה ַהּגֵ ָ ָלחוֹ , ְלִאׁשּ ְפֵני ָלהּ  ּוׁשְ  ּבִ
יעַ , ֵעִדים ֵנישְׁ  ט ְוִהּגִ ט ַוֲהֵרי, ּוְנָטַלּתוּ  ְלָיָדהּ  ַהּגֵ  ַהּגֵ

ַחת יֹוֵצא ְעָלהּ  ִאם יֹוַדַעת ֵאיָנהּ  ְוִהיא, ָיָדהּ  ִמּתַ  ּבַ
ָלחוֹ  ִליחַ  אוֹ  ָלהּ  ׁשְ ָלה ׁשְ הּ  ַקּבָ ּלָ לּוחוֹ  אוֹ  ׁשֶ ל ׁשְ  ׁשֶ
ַעל ת זוֹ  ֲהֵרי, ּבַ א ְוִאם. ְמֹגֶרׁשֶ ַעל ּבָ  ּלֹאשֶׁ  ְוִעְרֵער ַהּבַ
ָתבוֹ  הּוא אוֹ , ּכְ ט ׁשֶ ֵטל ּגֵ ם, ּבָ חֹוְתָמיו ִיְתַקּיֵ ֲהֵרי, ּבְ  ׁשֶ
ט ְמִעיִדים ֵעִדים ַהּגֵ ְתנוּ  ׁשֶ ּנָ ַחת ָיָצא ָלהּ  ׁשֶ  ַיד ִמּתַ

לּוָחהּ  דוֹ  ׁשְ ּיָ ָיָדהּ  ׁשֶ י ַעל ְוַאף, ּכְ ִהיא ּפִ  יֹוַדַעת ֵאיָנהּ  ׁשֶ
ם ֹלא ְוִאם. ָיְדעוּ  ָהֵעִדים ֲהֵרי ת ֵאיָנהּ , ִנְתַקּיֵ . ְמֹגֶרׁשֶ
ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ם ׁשֶ ּתָ ָלׁשְ ִעיר ׁשְ א, ַאַחת ּבְ  ִאּכָ

א ְלֵמיַחשׁ  ּמָ ַעל ֹיאַמר ׁשֶ דֹון: ַהּבַ יו ְלִפּקָ   :ְנַתּתִ

יָון. נח ֹוֵלחַ  ּכֵ ַהׁשּ ט ׁשֶ ּתוֹ  ּגֵ ט ֵאינוֹ  ְלִאׁשְ יעַ  ַעד ּגֵ ּגִ ּיַ  ׁשֶ
ב הּוא, ְלָיָדהּ  ְמזֹונֹוֶתיהָ  ַחּיָ ָנֵאי ָכלּובְ  ּבִ ה ּתְ ֻתּבָ  ַעד ּכְ
יעַ  ּגִ ּיַ ִליחַ  ְלַיד אוֹ  ְלָיָדהּ  ׁשֶ ָלה ׁשְ  ֹקֶדם ֵמת ְוִאם. ַקּבָ
יעַ  ּגִ ּיַ ט ֵאין, ׁשֶ   :ִמיָתה ְלַאַחר ּגֵ

ֹוֵלחַ . נט ט ַהׁשּ ּתוֹ  ּגֵ לוֹ , ְלִאׁשְ יעַ  ֹקֶדם ּוִבּטְ ּגִ ּיַ , ְלָיָדהּ  ׁשֶ
ֵטל ֶזה ֲהֵרי יעַ  ְוִאם. ּבָ לוֹ  ָיכֹול ינוֹ אֵ , ְלָיָדהּ  ִהּגִ , ְלַבּטְ

תֹוךְ  ֲאִפּלוּ  ֵדי ּבְ ּבּור ּכְ   :ּדִ

ה. ס ִחּלָ לוֹ  לוֹ  ֵאין ְלַכּתְ א ְלַבּטְ ְפֵני ֶאּלָ ִליחַ  ּבִ ָ  ַעְצמוֹ  ַהׁשּ
ָפֶניהָ  אוֹ  ִדיֲעַבד ֲאָבל, ּבְ לוֹ  ֲאִפּלוּ  ּבְ ּטְ ּלֹא ּבִ ְפֵניֶהם ׁשֶ , ּבִ

ל ֶלּנוּ  ְוהּוא, ְמֻבּטָ ַבּטְ ּיְ ְפֵני ׁשֶ   :ַנִיםשְׁ  ּבִ

ָלחוֹ . סא ַנִים ְיֵדי ַעל ׁשְ ָרה ְיֵדי ַעל אוֹ  ׁשְ  ָיכֹול, ֲעׂשָ
ה ִחּלָ ל ְלַכּתְ ּלֹא ֶזה ְלַבּטֵ ְפֵני ׁשֶ ל ְואֹוָתם, ֶזה ּבִ ּטֵ ּבִ  ׁשֶ
ִליחּוָתם ֵטל ׁשְ לּוִחים ְלַעׂשֹות ְיכֹוִלין ְוֵאיָנם, ּבָ א ׁשְ  ֶאּלָ

ן ִאם ַעם ִיְתַמּנוּ  ּכֵ רָ . ַאֶחֶרת ּפַ אּום הּוַבֲעׂשָ ֲעׂשָ  ׁשֶ
לּוִחים ן ִלְכּתֹב, ׁשְ ט ְוִלּתֵ ין ּגֵ ָאם ּבֵ ֲעׂשָ לּוִחים ׁשֶ  ׁשְ
ל ִאם, ְלהֹוָלָכה ּטֵ לוּ  ֹלא ִמְקָצָתם ּבִ ּטְ ם ִנְתּבַ ּלָ  ְוֵישׁ . ּכֻ

אֹוֵמר ִמי ִליחּות, ׁשֶ ִבׁשְ ל ִאם, ּדְ ּטֵ  ֵמֶהם ֶאָחד ּבִ
לוּ  ּטְ ם ִנְתּבַ ּלָ   :ּכֻ

ה. סב ּמֶ ָבִרים ּבַ הּוא ִריםֲאמוּ  ּדְ ֵטל ׁשֶ לוֹ , ּבָ ּטְ ּבִ ׁשֶ  ּכְ
ֵפרּושׁ  לוֹ  ֹלא ִאם ֲאָבל. ּבְ ּטְ ֵפרּושׁ  ּבִ י ַעל ַאף, ּבְ  ּפִ
ה ּלָ ּגִ ְעּתוֹ  ׁשֶ ָחֵפץ ּדַ ִבּטּולוֹ  ׁשֶ גֹון, ּבְ ָאַמר ּכְ  לוֹ  ׁשֶ
ִליחַ  ָ יו ֹלא: ַהׁשּ רּוךְ : ְוָאַמר, ֲעַדִין ָלהּ  ְנַתּתִ  ַהּטֹוב ּבָ
ִטיב ֶזה ְוַכּיֹוֵצא, ְוַהּמֵ ֵטל ֵאינוֹ , ּבָ א, עֹוד ְוֹלא. ּבָ  ֶאּלָ
ר ָהָיה ֲאִפּלוּ  ִליחַ  ַאַחר ָלרּוץ ְמַחּזֵ ָ לוֹ  ַהׁשּ  ְוֹלא, ְלַבּטְ

יק יעַ  ִהְסּפִ יעַ  ַעד ֵאָליו ְלַהּגִ ִהּגִ ֵטל ֵאינוֹ , ְלָיָדהּ  ׁשֶ   :ּבָ

ֵאיֶזה. סג ל ְלׁשֹונֹות ּבְ ט ְמַבּטֵ ֵטל: ָאַמר, ּגֵ  ִאי, הּוא ּבָ
י ט, וֹ בּ  ֵאיְפׁשִ יר ֹלא, יֹוִעיל ֹלא ֶזה ּגֵ , ַיֲעֹזב ֹלא, ַיּתִ

ח ֹלא ּלַ ֶחֶרס ְיֵהא, ְיָגֵרשׁ  ֹלא, ְיׁשַ ֶחֶרס הּוא ֲהֵרי, ּכַ . ּכַ
ׁשֹונֹות ֶאָחד ָאַמר ִאם ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ֵאּלוּ  ִמּלְ  ֶזה ֲהֵרי, ּבָ

לוֹ  ּטְ ט: ָאַמר ִאם ֲאָבל. ּבִ ט ֵאינוֹ  ֶזה ּגֵ סּול, ּגֵ , הּוא ּפָ
יר ֵאינוֹ , מֹוִעיל ֵאינוֹ  חַ  ֵאינוֹ , ַמּתִ ּלֵ , ְמָגֵרשׁ  ֵאינוֹ , ְמׁשַ
לּום ָאַמר ֹלא. הּוא ֶחֶרס ט: ָאַמר. ּכְ ֵטל ֶזה ּגֵ  ְוֹלא, ּבָ
ָאַמר אוֹ , הּוא: ָאַמר ֶ ט: ׁשּ ַטל ֶזה ּגֵ ָמעוֹ , ּבָ ׁשְ ּמַ  ּפַֹעל ׁשֶ
מוֹ , ָעַבר   :ָסֵפק ֶזה ֲהֵרי "ָעַבר ָחַמק" ּכְ

אוֹ  ִמי ֵישׁ . סד ִאם, ֵמרׁשֶ סּול ְיֵהא: ָאַמר ׁשֶ לוֹ , ּפָ ּטְ   :ּבִ

ה ֹלא ִאם. סה ּלָ ְעּתוֹ  ּגִ ה ּדַ ִחּלָ רֹוֶצה ִמּתְ לוֹ  ׁשֶ , ְלַבּטְ
ׁשֹונֹות ֶאָחד ְוָאַמר ֵאיָנם ִמּלְ ל מֹוִעיִלים ׁשֶ ט ְלַבּטֵ , ַהּגֵ
ל ם ְוָצִריךְ , ְלפֹוְסלוֹ , הּוא ִעְרעּור ָמקֹום ִמּכָ ְתַקּיֵ ּיִ  ׁשֶ

חֹוְתָמי   :וּבְ

ֹוֵלחַ . סו ט ַהׁשּ ַיד ּגֵ ִליחַ  ּבְ ל ׁשָ ט ּוִבּטֵ  חֹוֵזר ֶזה ֲהֵרי, ַהּגֵ
ְרֶצה ּבוֹ  ּוְמָגֵרשׁ  ּיִ ׁשֶ ּלֹא, ּכְ ל ׁשֶ ּטֵ ט ִמּתֹוַרת ּבִ א ּגֵ  ֶאּלָ
ִליחּות ִמּתֹוַרת ט ָהָיה ִאם, ְלִפיָכךְ . ׁשְ ַיד ַהּגֵ ַעל ּבְ  ַהּבַ
לוֹ  גֹון, ּוִבּטְ ָאַמר ּכְ ֶ ט: ׁשּ  ְמָגֵרשׁ  ֵאינוֹ , הּוא ֵטלבָּ  ֶזה ּגֵ

ַרשׁ  ִאם ְוֵכן. ְלעֹוָלם ּבוֹ  ֵעת ּפֵ לוֹ  ּבְ ּטְ ּבִ ַיד ְוהּוא, ׁשֶ  ּבְ
ִליחַ  ָ ט: ְוָאַמר, ַהׁשּ י ּגֵ ַלְחּתִ ָ ׁשּ ֵטל הּוא ֲהֵרי ׁשֶ ְהיֹות ּבָ  ִמּלִ
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ט ַרשׁ  ְוִאם. ּבוֹ  ְמָגֵרשׁ  ֵאינוֹ , ּגֵ  ְסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ּגֵ
ת   :ְמֹגֶרׁשֶ

שָּׁ  ִמי. סז ט ַלחׁשֶ ּתוֹ  ּגֵ לוֹ  ְוָחַזר, ְלִאׁשְ ְפֵני ּוִבּטְ ַנִים ּבִ  ׁשְ
ַסר ִמי ְוֵכן. ֲאֵחִרים ּמָ ט ַעל מֹוָדָעא ׁשֶ ין, ַהּגֵ  אֹותוֹ  ַמּכִ
ת ֵני, ַמְרּדּות ַמּכַ ּגֹוֵרם ִמּפְ   :ַמְמֵזִרים ִלְהיֹות ׁשֶ

ִליחַ . סח ֵהִביא ׁשָ ט ׁשֶ ין ֵאין, ּגֵ ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ לוֹ  ׁשֶ ּטְ  ּבִ
א אוֹ  ַעלַהבַּ  ּמָ ה ְונֹוְתנוֹ , מֹוָדָעא ָמַסר ׁשֶ ָ  ְבֶחְזָקת ָלִאׁשּ

הּוא יחוֹ  ֲאִפּלוּ , ַחי ׁשֶ  ִאם ֲאָבל. חֹוֶלה אוֹ  ָזֵקן ִהּנִ
יחוֹ  ֶנּנוּ  ֹלא, ּגֹוֵסס ִהּנִ ֹרב, ָלהּ  ִיּתְ . ְלִמיָתה ּגֹוְסִסים ׁשֶ
ת ְסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ָלהּ  ְנָתנוֹ  ְוִאם  ִמי ְוֵישׁ . ְמֹגֶרׁשֶ
אוֹ  ָהא, ֵמרׁשֶ ָאְמִריָנן ּדְ ָזֵקן ּדְ ְוָקא, ּבְ ָפחֹות ּדַ ן ּבְ  ִמּבֶ

מֹוִנים ן אוֹ  ׁשְ ן ֲאָבל, ָוַמְעָלה ֵמָאה ִמּבֶ מֹוִנים ִמּבֶ  ׁשְ
ן ַעד ינוֹ , ֵמָאה ּבֶ גֹוֵסס ּדִ   :ּכְ

יפּוהָ  ִעיר. סט ִהּקִ  ְוָהיוּ , ַמְלכּות ֵמאֹותוֹ  ַחִיל ׁשֶ
ָמצֹור םבַּ  ַהְמֹטֶרֶפת ּוְסִפיָנה, ּבְ ִדיֵני ִלּדֹון ְוַהּיֹוֵצא, ּיָ  ּבְ
ֶחְזַקת ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ְנָפׁשֹות ים ּבְ ט ָהָיה ְוִאם. ַחּיִ  ֶאָחד ּגֵ
ַיד ֵמֶהם ִליחַ  ּבְ ּתוֹ  נֹוְתנוֹ , ׁשָ ֶחְזַקת ְוִתְהֶיה ְלִאׁשְ  ּבְ

ת ָבׁשּוהָ  ִעיר ֲאָבל. ְמֹגֶרׁשֶ ּכְ ָבר ׁשֶ  ִעיר אוֹ , ּכְ
יפּוהָ  ִהּקִ ְלכוּ  ַחִיל ׁשֶ ָאְבָדה ּוְסִפיָנה, ַאֶחֶרת תִמּמַ  ׁשֶ

ם ּיָ ִדיֵני ֵלָהֵרג ְוַהּיֹוֵצא, ּבַ ּגֹוָרְרתוֹ  ּוִמי, ּכּוִתים ּבְ  ׁשֶ
ה ָטפוֹ  אוֹ  ַחּיָ  נֹוְתִנים, ַמּפֶֹלת ָעָליו ָנְפָלה אוֹ  ָנָהר ׁשְ

ים ָחְמֵרי ֲעֵליֶהם ט ָהָיה ְוִאם, ֵמִתים ְוָחְמֵרי ַחּיִ  ֶאָחד ּגֵ
ַיד ֵמֶהם ִלי ּבְ ָ ּתוֹ  נֹוְתנוֹ  ֵאינוֹ  חַ ַהׁשּ  ְנָתנוֹ  ְוִאם, ְלִאׁשְ
ת ְסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ָלהּ  ת נֹוַדע ְוִאם. ְמֹגֶרׁשֶ ּמֵ ַעל ׁשֶ  ַהּבַ

יעַ  ֹקֶדם ּגִ ּיַ ט ׁשֶ ט ֵאינוֹ , ְלָיָדהּ  ּגֵ   :ּגֵ

 קמב סימן
  ְסִעיִפים: ט"י ּובוֹ , לארץ בחוצה גט המביא דין

ִליחַ . א ֵהִביא ׁשָ ט ׁשֶ קֹום ּגֵ חּוָצה ְלָמקֹום ִמּמָ , ָלָאֶרץ ּבְ
ָרֵאל ֵמֶאֶרץ אוֹ   ָלָאֶרץ ִמחּוָצה אוֹ , ָלָאֶרץ ְלחּוָצה ִיׂשְ

ָרֵאל ְלֶאֶרץ ִליחַ  ָהָיה ִאם, ִיׂשְ ָ ַעת עֹוֵמד ַהׁשּ ׁשְ  ּבִ
ִתיַבת ט ּכְ ְפֵני אֹוֵמר ֶזה ֲהֵרי, ַוֲחִתיָמתוֹ  ַהּגֵ ַנִים ּבִ : ׁשְ
ָפַני ב ּבְ ם ּוְבָפַני ִנְכּתַ ךְ  ַאַחרוְ , ֶנְחּתַ ן ּכָ ְפֵניֶהם ָלהּ  ִיּתֵ  ּבִ

ֵרשׁ  י ַעל ְוַאף. ּבוֹ  ְוִתְתּגָ ֵאין ּפִ  ְידּוִעים ֵעָדיו ׁשֶ
מֹות ָהיוּ  ַוֲאִפּלוּ . ֶאְצֵלנוּ  מֹות ֵעָדיו ׁשְ ׁשְ , ַהּכּוִתים ּכִ

ין ֵאין ׁשִ א ְוִאם. ָלֶהם חֹוׁשְ ַעל ּבָ , ְוִעְרֵער ְוָעַמד ַהּבַ
יִחין ֵאין ּגִ ים ַאף, ָכךְ ְלִפי. ּבוֹ  ַמׁשְ ׁשִ ֵאיָנן ַהּנָ  ֶנֱאָמנֹות ׁשֶ

ְעָלהּ  ֵמת: לֹוַמר ט ְלָהִביא ֶנֱאָמנֹות, ּבַ : ְולֹוַמר ֶזה ּגֵ
ָפַני ב ּבְ ם ּוְבָפַני ִנְכּתַ ִליחַ  ְוֵכן. ֶנְחּתַ ֵהִביא ׁשָ ט ׁשֶ  ּגֵ
ָרֵאל ֵבֶאֶרץ ָפַני: ְוָאַמר ִיׂשְ ב ּבְ ם ּוְבָפַני ִנְכּתַ  ַאף, ֶנְחּתַ

י ַעל אֵ  ּפִ ַעל ָיֹבא ִאם, ָצִריךְ  ינוֹ ׁשֶ  ֵאין, ִויַעְרֵער ַהּבַ
יִחין ּגִ ִליחַ  ֵאין ְוִאם. ּבוֹ  ַמׁשְ ָ ַעת עֹוֵמד ַהׁשּ ׁשְ ִתיָבה ּבִ  ּכְ
ֵתן ֹלא, ַוֲחִתיָמה א ָלהּ  ִיּנָ ן ִאם ֶאּלָ  ִנְתַקּיֵם ּכֵ
חֹוְתָמיו ִליחַ  ְוֵישׁ . ּבְ ָ ַלל ִלְהיֹות ַלׁשּ ה ִמּכְ ֹלׁשָ ְ מוּ  ַהׁשּ ּיְ ּקִ  ׁשֶ

ם ֹלא ְוִאם. תוֹ אוֹ  סּול ֶזה ֲהֵרי, ָלהּ  ְוָנַתן, ִנְתַקּיֵ , ּפָ
ם ַעד ְתַקּיֵ ּיִ א ְוִאם. ׁשֶ ַעל ּבָ ם ְוֹלא, ְוִעְרֵער ַהּבַ , ִנְתַקּיֵ

ת ֵאיָנהּ  ט ָאַבד. ְמֹגֶרׁשֶ ת ְסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ַהּגֵ . ְמֹגֶרׁשֶ
ֵני ָפַני: לֹוַמר ִהְצִריכוּ  ָמה ּוִמּפְ ב ּבְ םנֶ  ּוְבָפַני ִנְכּתַ , ְחּתַ
חּוָצה ֵדי, ָלָאֶרץ ּבְ ּלֹא ּכְ ְהֶיה ׁשֶ ה ּתִ ָ  ְצִריָכה ָהִאׁשּ
מוֹ  ַעל ָיֹבא ִאם ְלַקּיְ ֵני, ִויַעְרֵער ַהּבַ ֵאין ִמּפְ  ֵעִדים ׁשֶ
מוֹ  ְמצּוִיים קֹום ְלַקּיְ חּוָצה ְלָמקֹום ִמּמָ  ְוִנְרֶאה. ָלָאֶרץ ּבְ

ָנא, ִלי ָהִאּדָ ֶאֶרץ ֲאִפּלוּ , ּדְ ָרֵאל ּבְ : לֹוַמר ִריךְ צָ  ִיׂשְ
ָפַני ב ּבְ ם ּוְבָפַני ִנְכּתַ   :ֶנְחּתַ

ַעל. ב ֵהִביא ּבַ רּוָרה ְרָאָיה ׁשֶ ֵני ּבְ ׁשְ ט ֵעִדים ּבִ ּגֵ  ֶזה ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ָפַני: ּבוֹ  ׁשֶ ב ּבְ ם ּוְבָפַני ִנְכּתַ ף, ֶנְחּתַ , הּוא ְמֻזּיָ

ֵטל ֶזה ֲהֵרי   :ּבָ

ם. ג ׁשֵ ֵאין ּכְ ם ָצִריךְ  ׁשֶ ט ְלַקּיֵ אֹוֵמר ַהּגֵ ׁשֶ ָפַני: ּכְ  ּבְ
ב ם ּוְבָפַני ִנְכּתַ ךְ , ֶנְחּתַ ם ָצִריךְ  ֵאין ּכָ  ֵעֵדי ְלַקּיֵ
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ִליחּות ְ א, ַהׁשּ ַעל לֹוַמר ֶנֱאָמן ֶאּלָ ַהּבַ אוֹ  ׁשֶ ִליחַ  ֲעׂשָ  ׁשָ
י ַעל ַאף ֵאין ּפִ יִרין ׁשֶ ִליחּות ֵעֵדי ֲחִתיַמת ַמּכִ ְ  אוֹ , ַהׁשּ

שְּׁ  ֵעדּות ׁשּום לוֹ  ֵאין ֲאִפּלוּ  א ִליחּותּבַ ָאַמר ֶאּלָ  ׁשֶ
ַעל ַהּבַ אוֹ  ׁשֶ ִליחַ  ֲעׂשָ ָראּוי ׁשָ   :ֶנֱאָמן, ּכָ

ה. ד ּמֶ ָבִרים ּבַ ּנֹוְתנוֹ , ֲאמּוִרים ּדְ ְפֵני ָלהּ  ׁשֶ ַנִים ּבִ  ׁשְ
ֵאין ׁשֶ ִליחַ  ּכְ ָ סּול אוֹ  ָקרֹוב ַהׁשּ  ָקרֹוב הּוא ִאם ֲאָבל, ּפָ

סּול אוֹ  נוֹ  ָצִריךְ , ּפָ ְפֵני ָלהּ  ִלּתְ   :זּוָלתוֹ ' ג ּבִ

ְתנוֹ  אֹוָתם. ה ּנָ ְפֵניֶהם ָלהּ  ׁשֶ ב ְצִריִכין ֵאין ּבִ . ֵליׁשֵ
אֹוֵמר ִליחַ  ּוְכׁשֶ ָ ָפַני: ַהׁשּ ב ּבְ ם ּוְבָפַני ִנְכּתַ  ָצִריךְ , ֶנְחּתַ

אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ַלֲעֹמד ה, ׁשֶ ִחּלָ ַכּתְ ּלְ ב ְצִריִכים ׁשֶ , ֵליׁשֵ
אֹוֵמר אֹוָתם ְפֵניֶהם ׁשֶ ָפנַ : ּבִ ב יּבְ ם ּוְבָפַני ִנְכּתַ   :ֶנְחּתַ

ָפַני: אֹוֵמר. ו ב ּבְ ם ּוְבָפַני ִנְכּתַ ָעה, ֶנְחּתַ ׁשָ ּנֹוְתנוֹ  ּבְ  ׁשֶ
ה ְלַיד ָ ד לוֹ  ָסמּוךְ  אוֹ  ָהִאׁשּ ֵדי ּתֹוךְ  ִמּיָ ּבּור ּכְ . ּדִ

יק ְוֹלא ָלהּ  ְנָתנוֹ , ְלִפיָכךְ  ָפַני: לֹוַמר ִהְסּפִ ב ּבְ  ִנְכּתַ
ם ּוְבָפַני ק דעַ  ֶנְחּתַ ּתֵ ּתַ ׁשְ ּנִ סּול, ׁשֶ ם ַעד, ּפָ ְתַקּיֵ ּיִ  ׁשֶ

חֹוְתָמיו   :ּבְ

אֹוְמרוֹ  ֵאַחר ִאם. ז ֵדי ִמּתֹוךְ  יֹוֵתר ִמּלְ ּבּור ּכְ  אוֹ , ּדִ
ּלֹא ָתנוֹ  אוֹ , ֲאָמרוֹ  ׁשֶ ּנְ ינוֹ  ָלהּ  ׁשֶ י ַעל ַאף. ְלֵביָנהּ  ּבֵ  ּפִ

את ֵ ׂשּ ּנִ ה נֹוְטלוֹ , ׁשֶ ּנָ ְפֵני ָלהּ  ְונֹוְתנוֹ  ְוחֹוֵזר ִמּמֶ ַנִים ּבִ , ׁשְ
ְפֵניֶהם ְואֹוֵמר ָפַני: ּבִ ב ּבְ ם ּוְבָפַני ִנְכּתַ  ֹלא ְוִאם. ֶנְחּתַ
ה ְנָטלוֹ  ּנָ סּול ֶזה ֲהֵרי, ִמּמֶ ם ַעד, ּפָ ְתַקּיֵ ּיִ חֹוְתָמיו ׁשֶ   :ּבְ

ִליחַ  ָאַמר ֹלא ְוִאם. ח ָ ָפַני: ַהׁשּ ב ּבְ ם ּוְבָפַני ִנְכּתַ , ֶנְחּתַ
ַעל ּוֵמת ָנה ֵאין, ַהּבַ ּקָ לוֹ  ּתַ ה ִלּטְ ּנָ נוֹ  ְוַלֲחֹזר ִמּמֶ  ְוִלּתְ
ָפַני: ְולֹוַמר ָלהּ  ב ּבְ ם ּוְבָפַני ִנְכּתַ ָנה לוֹ  ְוֵאין, ֶנְחּתַ ּקָ  ּתַ

א ם ֶאּלָ חֹוְתָמיו ְלִהְתַקּיֵ   :ּבְ

ִליחַ . ט ה ׁשָ עֹוׂשֶ ִליחַ  ׁשֶ ּנוּ , ׁשָ ְפֵני ַיֲעׂשֶ ית ּבִ ין ּבֵ , ּדִ
ַהְינוּ  ַנִים ּדְ ֶהם ְצָטֵרףמִ  ְוהּוא ׁשְ ר הּוא ִאם ִעּמָ ׁשֵ  ּכָ
ָפַני: ְואֹוֵמר, ְלִדין ב ּבְ ם ּוְבָפַני ִנְכּתַ ָעה ֶנְחּתַ ׁשָ  ּבְ

ּנֹוְתנוֹ  ִליחַ  ׁשֶ ָ  ְוָכל. ֵמָאה ַעד, ְלַאֵחר ַאֵחר ְוֵכן, ַלׁשּ

ְפֵני אֹוֵמר ֶאָחד ית ּבִ ין ּבֵ ִליחַ : ּדִ ית ׁשְ ין ּבֵ  ְוֵכן. ֲאִני ּדִ
שֶׁ  ָהַאֲחרֹון ֹיאַמר   :ְלָיָדהּ  ּנֹוְתנוֹ ּכְ

א. י ּבָ ׁשֶ ִליחַ  ַלֲעׂשֹות ּכְ ְהֶיה ָצִריךְ  ֵאין, ַאֵחר ׁשָ ּיִ  ׁשֶ
ָפָניו א, ּבְ ֵבית אֹוֵמר ֶאּלָ ין ּבְ לֹוִני ֲהֵרי: ּדִ לּוִחי ּפְ , ׁשְ
ּלֹא ֲאִפּלוּ  ָפָניו ׁשֶ ִליחּות ִלְמֹסר ָיכֹול ְוֵכן. ּבְ  ְלֵבית ׁשְ
ין ֵהם ּדִ לּוִחים ַיֲעׂשוּ  ׁשֶ  ַלֲעׂשֹות ִויכֹוִלים, ֲאֵחִרים ׁשְ

ִליחַ  ּלֹא ׁשָ ְפֵני ׁשֶ ִליחַ  ּבִ   :ִראׁשֹון ׁשָ

ֵני ַהסּוָמא. יא ׁשְ ט ְלָהִביא ָיכֹול ֵאינוֹ  ּבִ ל ּגֵ  חּוָצה ׁשֶ
ֵני, ָלָאֶרץ ֵאינוֹ  ִמּפְ ָפַני: לֹוַמר ָיכֹול ׁשֶ ב ּבְ  ּוְבָפַני ִנְכּתַ
ם ב ִאם, ְלִפיָכךְ . ֶנְחּתַ ָפָניו םְוֶנְחתַּ  ִנְכּתַ הּוא ּבְ ׁשֶ  ּכְ
תּוחַ  ֵמא, ּפָ ְפֵני: [אֹוֵמר ֶזה ֲהֵרי, ְוִנְסּתָ ה ּבִ לׁשָ ָפַני] ׁשְ  ּבְ
ב ם ּוְבָפַני ִנְכּתַ יר ְוהּוא. ָלהּ  ְונֹוְתנוֹ , ֶנְחּתַ ּכִ ּמַ ה ׁשֶ ָ  ָהִאׁשּ

ְטִביעּות יָרהּ  ֵאינוֹ  ְוִאם. קֹול ּבִ ְטִביעּות ַמּכִ  ֹלא, קֹול ּבִ
י ֲאחֵ  ַמה ְמַהּנֵ ֶ ִהיא לוֹ  אֹוְמִרים ִריםׁשּ  ַעל ַאף, ֹזאת ׁשֶ
ב י ּגַ ְמַהּנֵ חַ  ּדִ ִפּקֵ   :ּבְ

ַעל ֵעִדים ֵישׁ  ִאם. יב ַהּבַ ט ֶזה ְלסּוָמא ָמַסר ׁשֶ  ֶזה ּגֵ
ין ר, ְלֵגרּוׁשִ ׁשֵ ֲהֵרי, ּכָ יָון ׁשֶ שׁ  ּכֵ ּיֵ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ֵעִדים ׁשֶ

ָפַני: לֹוַמר ב ּבְ ם ּוְבָפַני ִנְכּתַ י ַלהּ  יבְוָיהִ , ֶנְחּתַ ַאּפֵ  ּבְ
ם ְוִאם. ּגּוַפְיהוּ  ַסֲהֵדי ַהְנהוּ  חֹוְתָמיו ִנְתַקּיֵ ר, ּבְ ׁשֵ  ּכָ
ָכל ְוָנא ּבְ   :ּגַ

ַתן ָהִאישׁ . יג ּנָ ט ׁשֶ ּתוֹ  ּגֵ ב, ְלִאׁשְ ם ְוִנְכּתַ ָפֶניהָ  ְוֶנְחּתַ , ּבְ
ִליחַ  ַאתְּ  ֲהֵרי: ָלהּ  ְוָאַמר ית ַעד ְלהֹוָלָכה ׁשָ ין ּבֵ  ּדִ
לֹוִני ִליחַ  ַיֲעִמידוּ  םְוהֵ  ּפְ נוּ  ׁשָ ט ִליךְ  ְוִיּתְ  ֶזה ּגֵ

י ְרׁשִ ְפֵניֶהם לֹוַמר ֶנֱאֶמֶנת זוֹ  ֲהֵרי, ּבוֹ  ְוִתְתּגָ ָפַני: ּבִ  ּבְ
ב ם ּוְבָפַני ִנְכּתַ  ְונֹוְתִנים אֹותוֹ  נֹוְטִלים ְוֵהם. ֶנְחּתַ

ִליחַ  נוֹ  ְלׁשָ ַמֲאַמר ָלהּ  ִלּתְ ַעל ּכְ  ִהְתָנה ֹלא ְוִאם. ַהּבַ
ַעלהַ  ָעֶליהָ  ַנאי ּבַ ט ַוֲהֵרי, ֶזה ּתְ ַחת יֹוֵצא ַהּגֵ , ָיָדהּ  ִמּתַ
לּום לֹוַמר ְצִריָכה ֵאיָנהּ  ֶחְזַקת ִהיא ַוֲהֵרי, ּכְ  ּבְ

ת י ַעל ְוַאף, ְמֹגֶרׁשֶ ּלֹא ּפִ ָמה ׁשֶ  ְיֵדי ֲחִתיַמת ִנְתַקּיְ
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ֵעִדים. ָהֵעִדים ט ַעל ַהֲחתּוִמים ׁשֶ ִמי, ַהּגֵ ְחְקָרה ּכְ ּנֶ  ׁשֶ
ין ֵביתבְּ  ֵעדּוָתן ֵמי ּדִ ל, ּדָ ֵאין ְזַמן ּכָ . ְמַעְרֵער ׁשֶ
י ַאל: ָלהּ  ָאַמר ַוֲאִפּלוּ  ְרׁשִ ְתּגָ א ּבוֹ  ּתִ ֵבית ֶאּלָ ין ּבְ  ּדִ
לֹוִני ָנָאה, ּפְ ָעְלָמא ּתְ ֹבא. הּוא ּבְ ּתָ ית ְלאֹותוֹ  ּוְכׁשֶ  ּבֵ
ין ט ּדִ ְרׁשּוָתהּ  ְוַהּגֵ ת, ּבִ ֶרׁשֶ ָלָתה ִמְתּגָ ַקּבָ , ִראׁשֹוָנה ּבְ
ָפַני לֹוַמר ְצִריָכה ֵאיָנהּ וְ  ב ּבְ ם ּוְבָפַני ִנְכּתַ   :ֶנְחּתַ

ֵאין ְואֹוְמִרים חֹוְלִקים ְוֵישׁ . יד יָרהּ  ׁשֶ א ְלַהּתִ ׂשֵ  ַעל ִלּנָ
ט ְיֵדי ּיֹוֵצא ּגֵ ַחת ׁשֶ  ִנְתַקּיֵם ֹלא ִאם, ָיָדהּ  ִמּתַ

חֹוְתָמיו י ַעל ַאף, ּבְ ֵאין ּפִ עֹוָלם, עֹוְרִרים ָעָליו ׁשֶ ּמֵ  ׁשֶ
ְמעוּ  ֹלא ַהג ִמי ׁשָ ּנָ א ׁשֶ זוֹ  ֻקּלָ   :ּכָ

ב. טו ט ִמְקָצת ִנְכּתַ ָפָניו ַהּגֵ ם, ּבְ ּלוֹ  ְוֶנְחּתַ ָפָניו ּכֻ , ּבְ
ָפַני: אֹוֵמר ֶזה ֲהֵרי, הּוא ָהִראׁשֹון ִמְקָצתוֹ  ִאם  ּבְ

ב ם ּוְבָפַני ִנְכּתַ ב ֹלא ֲאִפּלוּ , ֶנְחּתַ א ּבוֹ  ִנְכּתַ יָטה ֶאּלָ  ׁשִ
ָפנָ  ַאַחת ַמע ַוֲאִפּלוּ , יוּבְ , ּכֹוֵתב קּוְלמּוס קֹול ׁשָ

ָפָניו ָהֵעִדים ְוָחְתמוּ  ָפַני: אֹוֵמר ֶזה ֲהֵרי, ּבְ ב ּבְ  ִנְכּתַ
ם ּוְבָפַני ּוק ַהסֹוֵפר ָיָצא ִאם ְוֵכן. ֶנְחּתַ  ְוָחַזר, ַלׁשּ

ִלים ט ְוִהׁשְ שׁ  ֵאינוֹ , ַהּגֵ א חֹוׁשֵ ּמָ  ְוָאַמר ְמָצאוֹ  ַאֵחר ׁשֶ
ם לוֹ  האִ  ּוְלׁשֵ ָ ָתבוֹ  ַאֶחֶרת ׁשּ א ְוִאם. ּכְ  ְלַהֲחִמיר ּבָ

ִתיַבת ַעל ְוַלֲעֹמד ּלוֹ  ּכְ ּלֹא, לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין ּכֻ  ׁשֶ
ין ַעל ַלַעז ְלהֹוִציא ּטִ  ֶזה ְוָכל. ָהִראׁשֹוִנים ּגִ

ְכִתיָבתוֹ  ֲחִתיָמתוֹ  ֲאָבל, ּבִ  ֲעֵליֶהם ַלֲעֹמד ָצִריךְ  ּבַ
ה ִחּלָ   :סֹוף ְוַעד ִמּתְ

ָפַני: רָאמַ . טז ב ּבְ ם ּוְבָפַני: ָאַמר ְוֹלא, ִנְכּתַ  אוֹ , ֶנְחּתַ
ָפַני: ָאַמר ם ּבְ ב ּוְבָפַני: ָאַמר ְוֹלא, ֶנְחּתַ  אוֹ , ִנְכּתַ

ָאַמר ָפַני: ׁשֶ ב ּבְ ם ָהַאֲחרֹון ֶחְציוֹ  ִנְכּתַ ּלוֹ  ְוֶנְחּתַ  אוֹ , ּכֻ
ָאַמר ָפַני: ׁשֶ ב ּבְ ּלוֹ  ִנְכּתַ ם ּכֻ  ֹלא ֲאָבל ֶאָחד ֵעד ְוֶנְחּתַ
ִני ָהֵעד ֵ לּום ֵאינוֹ , ַהׁשּ  ֵמֵעֵדי ֶאָחד הּוא ִאם ֲאִפּלוּ . ּכְ
ט ָפַני ָחַתם ָהֶאָחד ָהֵעד: ְוָאַמר, ַהּגֵ  ִהיא ְוֹזאת, ּבְ

ם, ֲחִתיָמִתי חֹוְתָמיו ִיְתַקּיֵ  ְוַאֵחר הּוא ֵהִעיד ְוִאם. ּבְ

ִני ָהֵעד ֲחִתיַמת ַעל ִעּמוֹ  ֵ ּלֹא ַהׁשּ ָפָניו ָחַתם ׁשֶ , ּבְ
ירשַׁ  ֵמי ּפִ ַנִים ֵהִעידוּ  ִאם לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין. ּדָ  ׁשְ

ּלֹא ָהֵעד אֹותוֹ  ֲחִתיַמת ַעל ֲאֵחִרים ָפָניו ָחַתם ׁשֶ   :ּבְ

ה ָהיוּ . יז לׁשָ ַנִים, ּבוֹ  ֲחתּוִמים ֵעִדים ׁשְ ְ  ָחְתמוּ  ְוַהׁשּ
ָפָניו י ַעל ַאף, ּבְ ָהֶאָחד ּפִ ּלֹא ָחַתם ׁשֶ ָפָניו ׁשֶ  ֵאין ּבְ
ָכךְ  לּום ּבְ   :ּכְ

ה. יח ַעל ָעׂשָ ַנִים ַהּבַ לּוִחים ׁשְ ט ְלהֹוִליךְ  ׁשְ ּתוֹ  ּגֵ , ְלִאׁשְ
י ַעל ַאף ּלֹא ּפִ ב ׁשֶ ם ִנְכּתַ ְפֵניֶהם ְוֶנְחּתַ  נֹוְתִנים, ּבִ

ת ְוִתְהֶיה ָלהּ  אֹותוֹ  ָהיוּ  ְוהּוא. ְמֹגֶרׁשֶ ִרים ׁשֶ ׁשֵ  ּכְ
ֲהֵרי, ְלָהִעיד ַעל ֵאין ׁשֶ ֵגט ְלַעְרֵער ָיכֹול ַהּבַ  ַאף ֶזה ּבְ

י ַעל ֵאינוֹ  ּפִ ם ׁשֶ ֲהֵרי ְמֻקּיָ לּוָחיו ׁשֶ  ְוֵישׁ . ֵעָדיו ֵהם ׁשְ
ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים ה ֹלא ׁשֶ ִליחַ  ָעׂשָ א ׁשָ ִני, ֶאָחד ֶאּלָ ֵ  ְוַהׁשּ
ָפָניו ֵמִעיד ּבְ ַעל ָנַתן ׁשֶ ט ְלֶזה ַהּבַ ּתוֹ  ְלהֹוִליךְ  ַהּגֵ , ְלִאׁשְ
ָפַני: לֹוַמר ָצִריךְ  ֵאין בִנכְ  ּבְ ם ּוְבָפַני ּתַ  ִמי ְוֵישׁ . ֶנְחּתַ

ְצִריךְ  ּמַ ֶזה ׁשֶ ְמְסֶרּנוּ  ּבָ ּיִ ְפֵני ׁשֶ ִליחּות ֵעיֵדי ּבִ   :ַעְצָמם ׁשְ

ַנִים. יט ִביִאים ׁשְ ּמְ ט ׁשֶ ָפַני: אֹוֵמר ְוֶאָחד, ּגֵ ב ּבְ , ִנְכּתַ
ם ּוְבָפַני: אֹוֵמר ְוֶאָחד ִליחַ  ֵאין ִאם, ֶנְחּתַ א ׁשָ  ֶאָחד ֶאּלָ
ֵתן ֹלא, ֵמֶהם ם ַעד ָלהּ  ִיּנָ ְתַקּיֵ ּיִ חֹוְתָמיו ׁשֶ  ִאם ְוֵכן. ּבְ
ַנִים ָפֵננוּ : אֹוְמִרים ׁשְ ב ּבְ י ְוֶאָחד, ִנְכּתַ ִליׁשִ : אֹוֵמר ׁשְ
ָפַני ם ּבְ ִליחַ  ֵאין ִאם, ֶנְחּתַ א ׁשָ ֵתן ֹלא, ֶאָחד ֶאּלָ  ָלהּ  ִיּנָ
ם ַעד ְתַקּיֵ ּיִ חֹוְתָמיו ׁשֶ ָפַני: ֶאָחד ָאַמר. ּבְ בִנכְ  ּבְ , ּתַ

ַנִים ָפֵננוּ : אֹוְמִרים ּוׁשְ ם ּבְ י ַעל ַאף, ֶנְחּתַ ֵאינוֹ  ּפִ  ׁשֶ
ַחת יֹוֵצא ר, ָיָדם ִמּתַ ׁשֵ ֲהֵרי, ּכָ ם ׁשֶ חֹוְתָמיו ִנְתַקּיֵ   :ּבְ

 קמג סימן
  ְסִעיִפים: ג"כ ּובוֹ , תנאי על המגרש דין

ַנאי ַעל ַהְמָגֵרשׁ . א ם ִאם, ּתְ ַנאי ִנְתַקּיֵ  זוֹ  ֲהֵרי ַהּתְ
ת ַנאי ִנְתַקּיֵם ֹלא ְוִאם. ְמֹגֶרׁשֶ ת ֵאיָנהּ , ַהּתְ . ְמֹגֶרׁשֶ
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ֶרת, ּכֵֹהן הּוא ַוֲאִפּלוּ  ֲארוּ  ּוְכָבר. לוֹ  ֻמּתֶ ֵטי ִנְתּבָ ּפְ  ִמׁשְ
ָנִאים ִסיָמן ַהּתְ   :ח"ל ּבְ

ַנאי ַעל ַהְמָגֵרשׁ . ב ם, ַהּתְ ְתַקּיֵ ּיִ ׁשֶ ַנאי ּכְ ְהֶיה ַהּתְ  ּתִ
ת ָעה. ְמֹגֶרׁשֶ ׁשָ םשֶׁ  ּבְ ְתַקּיֵ ַעת ֹלא, ּיִ ׁשְ ט ְנִתיַנת ּבִ  ַהּגֵ
ַעל ֵישׁ , ְלִפיָכךְ . ְלָיָדהּ  ל ַלּבַ ט ְלַבּטֵ  ְלהֹוִסיף אוֹ , ַהּגֵ
ָנאוֹ  ַעל ַנאי ְלַהְתנֹות אוֹ , ּתְ ל, ַאֵחר ּתְ ּלֹא ְזַמן ּכָ  ׁשֶ

ם ַנאי ִנְתַקּיֵ י ַעל ַאף, ָהִראׁשֹון ַהּתְ יעַ  ּפִ ִהּגִ . ְלָיָדהּ  ׁשֶ
ט ָאַבד אוֹ , ַעלַהבַּ  ֵמת ְוִאם ַרף אוֹ , ַהּגֵ  ֹקֶדם, ִנׂשְ

ם ְתַקּיֵ ּיִ ַנאי ׁשֶ ת ֵאיָנהּ , ַהּתְ את ְוִאם. ְמֹגֶרׁשֶ ֵ ֵצא, ִנׂשּ . ּתֵ
ת ַאתְּ  ֲהֵרי: ָלהּ  ָאַמר ְוִאם ו ְמֹגֶרׁשֶ , ֵמַהּיֹום אוֹ , ֵמַעְכׁשָ
ַנאי ַעל ךְ  ּתְ ָאַמר אוֹ , ְוָכךְ  ּכָ ת ַאתְּ  ֲהֵרי: ָלהּ  ׁשֶ  ְמֹגֶרׁשֶ
ךְ  ָנתמְ  ַעל ם ְוָכךְ  ּכָ ְתַקּיֵ ּיִ ׁשֶ ַנאי ּכְ ְהֶיה, ַהּתְ ת ּתִ  ְמֹגֶרׁשֶ

ַעת ְ ט ְנִתיַנת ִמׁשּ ל ָיכֹול ֵאינוֹ , ְלִפיָכךְ . ְלָיָדהּ  ַהּגֵ  ְלַבּטֵ
ט ָנאוֹ  ַעל ְלהֹוִסיף ְוֹלא ַהּגֵ יעַ  ּתְ ִהּגִ ֶ  ְוִאם. ְלָיָדהּ  ִמׁשּ
ַרף אוֹ  ָאַבד ם ֹקֶדם, ִנׂשְ ְתַקּיֵ ּיִ ַנאי ׁשֶ  זוֹ  ֵריהֲ , ַהּתְ

ֶמת ַנאי ְמַקּיֶ ה ּוְכָבר, מֹותוֹ  ַאַחר ַהּתְ ְרׁשָ ַעת ִנְתּגָ ְ  ִמׁשּ
ט ְנִתיַנת ה. ְלָיָדהּ  ַהּגֵ ִחּלָ א ֹלא ּוְלַכּתְ ׂשֵ ּנָ  ִקּיּום ֹקֶדם ּתִ
ַנאי את ְוִאם, ַהּתְ ֵ ה ִיְפרשׁ , ִנׂשּ ּנָ ְתַקּיֵם ַעד ִמּמֶ ּיִ  ׁשֶ
ַנאי ְתַנאי, ּוִמיהוּ . ַהּתְ הּוא ּבִ ָידָ  ׁשֶ ב ְוהּוא, הּ ּבְ ׁשֵ  ְוַאל ּבְ
ה ֲעׂשֶ יָנן ֹלא, ּתַ א ַחְיׁשִ ּמָ ֲעֹבר ׁשֶ  ּוְלִפיָכךְ , ָעָליו ּתַ
ֶרת א ֻמּתֶ ׂשֵ ד ִלּנָ ְתַנאי, ִמּיָ ַעל ּבִ ו אוֹ  ְמָנת ּדְ . ֵמַעְכׁשָ
ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ו: ָאַמר ֹלא ּדַ  ֵמַהּיֹום ְוֹלא ֵמַעְכׁשָ
ינוֹ , ְמָנת ַעל ְוֹלא אֹומֵ  ּדִ ּום, ֵמַהּיֹום: רּכְ ְזַמּנוֹ  ִמׁשּ  ּדִ
ל ט ׁשֶ ךְ , ָעָליו מֹוִכיחַ  ּגֵ הּ  ָאְזִליָנן, ִהְלּכָ   :ְלֻחְמָרא ּבָ

ִני ְמָנת ַעל: ָלהּ  ָאַמר. ג ּתְ ּתִ אן זּוז ָמאַתִים ִלי ׁשֶ  ִמּכָ
ים ְוַעד לׁשִ תֹוךְ  ּוֵמת, יֹום ׁשְ ים ּבְ לׁשִ ְ  ֹקֶדם, יֹום ַהׁשּ

ָתָנַתם ּנְ ם ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ , לוֹ  ׁשֶ ַנאי ְלַקּיֵ ִאם, ַהּתְ ן ׁשֶ ּתֵ  ּתִ
יו לּום ֵאינוֹ  ְליֹוְרׁשָ ן ְוֵכיָון, ּכְ ּכֵ יָון, ׁשֶ ְלמוּ  ּכֵ ָ ׁשּ  ׁשֶ
ים לׁשִ ְטלוּ , לוֹ  ָנְתָנה ְוֹלא יֹום ׁשְ ין ּבָ רּוׁשִ  ְוחֹוֶלֶצת ַהּגֵ

ֶמת אוֹ  ִני ְמָנת ַעל: ָלהּ  ָאַמר ְוִאם. ִמְתַיּבֶ ּתְ ּתִ  ִלי ׁשֶ

ן ֹקֶדם ּוֵמת, ְזַמן ָלהּ  ָקַבע ְוֹלא, זזוּ  ָמאַתִים ּתֵ ּתִ  ׁשֶ
י ַעל ַאף, לוֹ  ָאַבד ּפִ ט ׁשֶ מּות ֹקֶדם ִנְקַרע אוֹ  ַהּגֵ ּיָ , ׁשֶ

א ֹלא זוֹ  ֲהֵרי ׂשֵ ּנָ ֲחֹלץ ַעד ְלָזר ּתִ ּתַ   :ׁשֶ

ִני ְמָנת ַעל: ָלהּ  ָאַמר. ד ּתְ ּתִ אן זּוז ָמאַתִים ִלי ׁשֶ  ִמּכָ
ים ְוַעד לׁשִ תֹוךְ  לוֹ  ָנהְוָנתְ , יֹום ׁשְ ים ּבְ לׁשִ ַעל יֹום ׁשְ  ּבְ
ְרחוֹ  ל רֹוֶצה ֵאינוֹ  ְוהּוא, ּכָ ט ֶזה ֲהֵרי, ְלַקּבֵ סּול ּגֵ , ּפָ
ן ַעד ּתֵ ּתִ ְעּתוֹ  ׁשֶ   :ִמּדַ

ִני ְמָנת ַעל: ָלהּ  ָאַמר. ה ּתְ ּתִ אן זּוז ָמאַתִים ִלי ׁשֶ  ִמּכָ
ים ְוַעד לׁשִ תֹוךְ  ָלהּ  ְוָאַמר ְוָחַזר, יֹום ׁשְ יםַהשְּׁ  ּבְ  לׁשִ
ת ֵאיָנהּ , ָלךְ  ְמחּוִלים ֵהם ֲהֵרי. יֹום ֲהֵרי, ְמֹגֶרׁשֶ  ֹלא ׁשֶ

ה ַנאי ַנֲעׂשָ ָהֵני אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַהּתְ י ּדְ ּלֹא ִמּלֵ ׁשֶ  ָאַמר ּכְ
א ָלהּ   ָאַמר ִאם ֲאָבל, ְלַבד ָלךְ  ְמחּוִלים ֵהם ֲהֵרי: ֶאּלָ
א ֶלֱהֵוי: ָלהּ  ּטָ ֹלא ּגִ ַנאי ׁשּום ּבְ ת וֹ ז ֲהֵרי, ּתְ  ְמֹגֶרׁשֶ
לוֹ  ָצִריךְ  ְוֵאין ה ִלּטְ ּנָ   :ִמּמֶ

ִני ְמָנת ַעל: ָלהּ  ָאַמר. ו ּתְ ּתִ ִלי ִלי ׁשֶ לֹוִני ּכְ ֶגד אוֹ  ּפְ  ּבֶ
לֹוִני ִלי אֹותוֹ  ְוָאַבד, ּפְ ֶגד אֹותוֹ  אוֹ  ּכְ , ִנְגַנב אוֹ , ּבֶ

י ַעל ַאף ְתָנה ּפִ ּנָ ָדָמיו זּוז ֶאֶלף לוֹ  ׁשֶ ט ֵאינוֹ , ּבְ  ַעד ּגֵ
ןשֶׁ  ּתֵ ִלי אֹותוֹ  ּתִ ֶגד אֹותוֹ  אוֹ  ּכְ ּיֹאַמר אוֹ , ַעְצמוֹ  ּבֶ  ׁשֶ
א ֶלֱהֵוי: ָלהּ  ּטָ ֹלא ּגִ ַנאי ׁשּום ּבְ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּתְ , ׁשֶ

ִאם ה הּוא ׁשֶ ַלת ִמְתַרּצֶ ַקּבָ ִמים ּבְ ט ָהֵוי, ַהּדָ   :ּגֵ

ִני ְמָנת ַעל: ָלהּ  ָאַמר. ז ּתְ ּתִ אן זּוז ָמאַתִים ִלי ׁשֶ  ִמּכָ
ים ַעד לׁשִ  יֹום ַעד לוֹ  ָנְתָנה ֹלא ֲאִפּלוּ , יֹום ׁשְ

ים לׁשִ סֹופוֹ  ׁשְ ת, ּבְ ה ָלהּ  ָאַמר ְוִאם. ְמֹגֶרׁשֶ ְתִחּלָ  יֹום ּבִ
סֹוף לוֹ  ְוָנְתָנה, ַלֹחֶדשׁ  ִראׁשֹון  ַלֹחֶדשׁ  ִראׁשֹון ֵליל ּבְ
ִני ֵ ת ְסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ַהׁשּ   :ְמֹגֶרׁשֶ

ֲעשֶׂ  ָעֶליהָ  ִהְתָנה. ח ּתַ ָבר הׁשֶ  ֶזה ֲהֵרי, ְסָתם, ֶזה ּדָ
ְמָפֵרשׁ  ַרשׁ  ְוֹלא הֹוִאיל, ֶאָחד יֹום ּכִ ה ּפֵ ּמָ  ְזַמן ּכַ
ה ֲעׂשֶ יַצד. ּתַ ךְ  ֶזה ֲהֵרי: ָלהּ  ָאַמר, ּכֵ ּטֵ  ְמָנת ַעל ּגִ
י ֲעׂשִ ּתַ י ׁשֶ י ְמָנת ַעל, ְמָלאָכה ִעּמִ ׁשִ ּמְ ׁשַ ּתְ א ֶאת ׁשֶ , ַאּבָ
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ִניִקי ְמָנת ַעל ּתֵ ִני ֶאת ׁשֶ ָתה ִאם ,ּבְ  ְמָלאָכה ִעּמוֹ  ָעׂשְ
ה ִאם אוֹ  ׁשָ ּמְ ֵהִניָקה אוֹ , ֶאָחד יֹום ָאִביו ֶאת ׁשִ נוֹ  ׁשֶ  ּבְ
תֹוךְ  ֶאָחד יֹום ַמן ּבְ ן ַהּזְ ַהּבֵ תֹוךְ  ְוהּוא ּבוֹ  יֹוֵנק ׁשֶ  ּבְ
ט ֶזה ֲהֵרי, ֹחֶדשׁ  ד"כ ן ֵמת. ּגֵ  ֹקֶדם ָאִביו ֵמת אוֹ  ַהּבֵ

ִניק ּתֵ שׁ  אוֹ  ׁשֶ ּמֵ ׁשַ ּתְ ט נוֹ ֵאי, ׁשֶ  ְמָנת ַעל: ָלהּ  ָאַמר. ּגֵ
ִניִקי ּתֵ ִני ֶאת ׁשֶ י אוֹ  ּבְ ׁשִ ּמְ ׁשַ ּתְ י ָאִבי ֶאת ׁשֶ ּתֵ ִנים ׁשְ , ׁשָ

ֶלֶמת זוֹ  ֲהֵרי ַמן ַמׁשְ ַרשׁ  ַהּזְ ּפֵ ן ֵמת. ׁשֶ  ָהָאב אוֹ  ַהּבֵ
תֹוךְ  ַמן ּבְ ַרשׁ  ַהּזְ ּפֵ ָאַמר אוֹ , ׁשֶ  ְרצֹוִני ֵאין: ָהָאב ׁשֶ

ִני ׁשֵ ּמְ ׁשַ ּתְ ט ֵאינוֹ , ׁשֶ ֲהֵרי, ּגֵ ם ֹלא ׁשֶ ַנאי ִנְתַקּיֵ  ְוֵכן, ַהּתְ
ל ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ִכי אֹוְמִרים ֵישׁ . ט ֵהִניָקה ָאְמִריָנן ּדְ ה אוֹ  ּדְ ׁשָ ּמְ  יֹום ׁשִ
ט ָהֵוי ֶאָחד ְוָקא ָלאו, ּגֵ ֲאִפּלוּ , ֶאָחד יֹום ּדַ ָעה ּדַ ׁשָ  ּבְ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ָסֵגי ַאַחת יֹום, ׁשֶ ְוָקא דֶאחָ  ּדְ ֵליל, ּדַ  ּכְ
ת ּבָ   :ְויֹומוֹ  ׁשַ

ט ַהּנֹוֵתן. י ּתוֹ  ּגֵ ן ְמָנת ַעל ְלִאׁשְ ּתֵ ּתִ , זּוז ָמאַתִים לוֹ  ׁשֶ
ַנאי ָעֶליהָ  ְוִהְתָנה ְוָחַזר ְפֵני ַאֵחר ּתְ שׁ  ֵעִדים ּבִ ּמֵ ׁשַ ּתְ  ׁשֶ
י ָאִביו ּתֵ ִנים ׁשְ לוּ  ֹלא, ׁשָ ּטְ ָבָריו ּבִ  ֶאת ָהַאֲחרֹוִנים ּדְ

א, ֹוִניםָהִראשׁ  אֹוֵמר ֶזה ֲהֵרי ֶאּלָ י: ָלהּ  ּכְ  ֶאָחד ֲעׂשִ
ֵני ְ ָנִאים ִמׁשּ ת ָרָצת, ּתְ ׁשֶ ּמֶ  ְוֵאין. נֹוֶתֶנת ָרָצת, ְמׁשַ
 ֲאָבל. ִמְצָטְרִפים ֵמָהַאֲחרֹוִנים ְוֶאָחד ֵמָהִראׁשֹוִנים ֶאָחד
ן ָעֶליהָ  ִהְתָנה ִאם ּתֵ ּתִ  ְוִהְתָנה ְוָחַזר, זּוז ָמאַתִים לוֹ  ׁשֶ
פְ  ַנִים ֵניּבִ ן ׁשְ ּתֵ ּתִ לשׁ  לוֹ  ׁשֶ ָבר, זּוז ֵמאֹות ׁשְ ל ּכְ ּטֵ  ּבִ

ַנאי ל ַהּתְ ן ּוְצִריָכה, זּוז ָמאַתִים ׁשֶ לשׁ  ִלּתֵ  ֵמאֹות ׁשְ
ל ְוֵכן. זּוז ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ךְ  ֶזה ֲהֵרי. יא ּטֵ ָיר ּגִ י ְוַהּנְ ּלִ ת ֵאיָנהּ , ׁשֶ ֵאין, ְמֹגֶרׁשֶ  ׁשֶ
ִריֻתת ֶזה ִני ָנתמְ  ַעל. ּכְ ּתְ ּתִ ָיר ֶאת ִלי ׁשֶ  זוֹ  ֲהֵרי, ַהּנְ

ת ן, ְמֹגֶרׁשֶ   :ְוִתּתֵ

ָבר ַעל ִהְתָנה. יב ִאי ּדָ ר ׁשֶ מוֹ  ֶאְפׁשָ גֹון, ְלַקּיְ  ַעל: ּכְ
ֲעִלי ְמָנת ּתַ ְרִדי אוֹ , ָלָרִקיעַ  ׁשֶ ּתֵ הֹום ׁשֶ  אוֹ , ַלּתְ

ְבְלִעי ּתִ ל ָקֶנה ׁשֶ ע ׁשֶ ַנאי ֵאינוֹ , ַאּמֹות ַאְרּבַ טוְ , ּתְ  ַהּגֵ
ט ָדָבר ִהְתָנה ִאם ֲאָבל. ּגֵ ר ּבְ ֶאְפׁשָ מוֹ  ׁשֶ  ֲאִפּלוּ , ְלַקּיְ

ִאסּור גֹון, ּבְ ּתֹאְכִלי ְמָנת ַעל ּכְ ר ׁשֶ ׂשַ  ָהֵוי, ֲחִזיר ּבְ
ַנאי ר, ּתְ ֶאְפׁשָ ּתֹאְכֶלּנוּ  ׁשֶ  ַמְתֶנה ֶזה ְוֵאין. ְוִתְלֶקה ׁשֶ
תּוב ַמה ַעל ּכָ ֶ ּתֹוָרה ׁשּ ֵאינוֹ , ּבַ  ַעל ּתֹאְכֶלּנוּ שֶׁ  ַמְתֶנה ׁשֶ
ל ִנים ּכָ ִאם, ּפָ ֵרשׁ  ֹלא ּתֹאְכֶלּנוּ  ֹלא ׁשֶ ְתּגָ ה. ּתִ ּמֶ  ּבַ

ָבִרים ָהִאסּור, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ לּוי ּכְ הּ  ּתָ . ָעָליו ַלֲעֹבר ּבָ
לּוי ִאם ֲאָבל ֲאֵחִרים ּתָ ָאַמר, ּבַ  ְמָנת ַעל: ָלהּ  ׁשֶ

ֲעִלי ּבָ ּתִ א ׁשֶ ַנאי ָהֵוי ֹלא, ְלַאּבָ ָאִבי, ּתְ ַמע ֹלא וׁשֶ  ִיׁשְ
  :ִאסּור ַלֲעׂשֹות ָלהּ 

ּלֹא ְמָנת ַעל: ָלהּ  ָאַמר. יג ֲעִלי ׁשֶ ּבָ א ּתִ  ְוִנְבֲעָלה, ְלַאּבָ
ט ֵאינוֹ , לוֹ  ל ֲאָבל. ּגֵ ֵאין ְזַמן ּכָ ְבֲעָלה ֵעִדים ׁשֶ ּנִ  ׁשֶ
ין ֵאין, לוֹ  ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ   :לוֹ  ִנְבֲעָלה ׁשֶ

ּלֹא ְמָנת ַעל: ָלהּ  ָאַמר. יד אתִּ  ׁשֶ ׂשֵ א ּנָ את, ְלַאּבָ ֵ  ְוִנׂשּ
ט ָהֵוי, לוֹ  ֵאין, ּגֵ הּ  לוֹ  ׁשֶ ּוִאין ּבָ   :ִנׂשּ

ִאי ְמָנת ַעל: ָלהּ  ָאַמר. טו ׂשְ ּנָ ּתִ את ִאם, ִלְפלֹוִני ׁשֶ ֵ  ִנׂשּ
ת זוֹ  ֲהֵרי, לוֹ  א ֹלא: ֲחָכִמים ָאְמרוּ  ֲאָבל. ְמֹגֶרׁשֶ ׂשֵ ּנָ  ּתִ
ּלֹא, לוֹ  ָנה יםנֹוְתנִ  ְנׁשֹוֵתיֶהם ֹיאְמרוּ  ׁשֶ ַמּתָ . ְלֶזה ֶזה ּבְ

את ְוִאם ֵ ֵצא ֹלא, ִנׂשּ את ְוִאם. ּתֵ ֵ ה לוֹ  ִנׂשּ ִחּלָ , ּתְ
הּ  ֶרת, ְוֵגְרׁשָ ֲהֵרי, ַלּכֹל ֻמּתֶ ם ׁשֶ ַנאי ִנְתַקּיֵ את, ַהּתְ ֵ  ִנׂשּ
א ֹקֶדם ְלַאֵחר ׂשֵ ּנָ ּתִ לֹוִני ְלאֹותוֹ  ׁשֶ ֵצא, ּפְ ּנוּ  ּתֵ  ְוֹלא, ִמּמֶ
ּנוּ  ּוְצִריָכה, עֹוָלִמית ַיֲחֹזר ט ִמּמֶ ָלד. ּגֵ ּנוּ  ְוַהּוָ  ִמּמֶ
  :ַמְמֵזר

ּלֹא ְמָנת ַעל: ָלהּ  ָאַמר. טז ִאי ׁשֶ ׂשְ ּנָ  ְזַמן ַעד ִלְפלֹוִני ּתִ
לֹוִני ט ֶזה ֲהֵרי, ּפְ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּגֵ ּלֹא, ׁשֶ א ׁשֶ ׂשֵ ּנָ  ּתִ

מּות ַעד ּיָ לֹוִני אֹותוֹ  ׁשֶ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּפְ ֶרת, ׁשֶ ּתֶ ּמֻ  ׁשֶ
אלִ  ׂשֵ ד ּנָ יָון, ִמּיָ ָיָדהּ  ּכֵ ּבְ מוֹ  ׁשֶ ִאי, ְלַקּיְ ר ׁשֶ א ֶאְפׁשָ ׂשֵ  ִלּנָ
א לוֹ  הּ  ֶאּלָ ְעּתָ ָנה ְוֵאין. ִמּדַ ּקָ יָרהּ  ּתַ א ְלַהּתִ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ

הּ  ּנָ ׁשֶ הּ  ְוַיֲחֹזר ַהְמָגֵרשׁ  ְיַקּדְ ּנָ ְרׁשֶ את ְוִאם,. ְסָתם ִויּגָ ֵ  ִנׂשּ
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הּ , ְלַאֵחר ָרה ֹלא ֲעַדִין, ְסָתם, רָהַאחֵ  אֹותוֹ  ְוֵגְרׁשָ  ֻהּתְ
לֹוִני ְלאֹותוֹ  את ְוִאם. ּפְ ֵ ל, לוֹ  ִנׂשּ ּטֵ ט ִנְתּבַ  ּוָבֶניהָ , ַהּגֵ

ִני ַאף ֵ   :ַמְמֵזִרים ֵמַהׁשּ

ָתה. יז לֹוִני אֹותוֹ  ִעם ִזּנְ ָלד, ּפְ ר ַהּוָ ׁשֵ ט ּכָ ר ְוַהּגֵ ׁשֵ . ּכָ
ּלֹא א ִהְתָנה ׁשֶ ּוִאין ַעל ֶאּלָ   :ִנׂשּ

ֲעִלי ְמָנת ַעל: ָלהּ  ָאַמר. יח ּבָ ּתִ ם, ִלְפלֹוִני ׁשֶ  ִנְתַקּיֵ
ַנאי ְבֲעָלה, ַהּתְ ּנִ ין, לוֹ  ׁשֶ ְזנּות ּבֵ ין ּבִ ּוִאין ּבֵ ִנׂשּ  ֲהֵרי, ּבְ

ט ֶזה ה. ּגֵ ִחּלָ ֵעל ֹלא ּוְלַכּתְ ּבָ ָהא, לוֹ  ּתִ ת ֵאיָנהּ  ּדְ  ְמֹגֶרׁשֶ
ֵעל ַעד ּבָ ּתִ ת ִנְמֵצאת, לוֹ  ׁשֶ ִחּלַ יָאה ּתְ ִאסוּ  ּבִ   :רּבְ

ּלֹא ְמָנת ַעל. יט ֲעִלי ׁשֶ ּבָ ט ָהֵוי, ִלְפלֹוִני ּתִ  ְוֹלא, ּגֵ
א ׂשֵ ּנָ מּות ַעד ּתִ ּיָ לֹוִני אֹותוֹ  ׁשֶ יָנן, ּפְ ַחְיׁשִ א ּדְ ּמָ  ׁשֶ
ֵעל ּבָ ֹאֶנס לוֹ  ּתִ   :ּבְ

ּלֹא ָצִריךְ . כ ַנאי ָעֶליהָ  ַיְתֶנה ׁשֶ עֹוֶמֶדת ּתְ ל ּבוֹ  ׁשֶ  ּכָ
גֹון, ָיֶמיהָ  ּלֹא ְמָנת ַעל ּכְ ר ּתֹאְכִלי ׁשֶ ׂשָ ּלֹא אוֹ  ּבָ  ׁשֶ
י ּתִ ׁשְ ל אוֹ , ְלעֹוָלם ַיִין ּתִ ְיִכי ְיֵמי ּכָ ִאם, ַחּיַ  ִהְתָנה ׁשֶ

ךְ  ִריֻתת ֶזה ֵאין ּכָ ל: ָלהּ  ָאַמר ִאם ֲאָבל. ּכְ  ְיֵמי ּכָ
י ל אוֹ , ַחּיַ י ְיֵמי ּכָ לֹוִני ַחּיֵ ים ַעד אוֹ , ּפְ ָנה ֲחִמיׁשִ , ׁשָ
ט ֶזה ֲהֵרי ַתב ִמי ְוֵישׁ . ּגֵ ּכָ ֲאִפּלוּ , ׁשֶ ַמן ִהְרִחיב ׁשֶ  ַהּזְ
ֵדי יֹוֵתר י ִמּכְ יָון, ָהָאָדם ַחּיֵ הּוא ּכֵ ָבר ׁשֶ סּוק ּדָ  ֲהֵרי, ּפָ
ט ֶזה   :ּגֵ

ּלֹא ְמָנת ַעל: ָלהּ  ָאַמר. כא ְלִכי ׁשֶ  ַעד ָאִביךְ  ְלֵבית ּתֵ
לֹוִני ְזַמן י ַעל ַאף, ּפְ ט ּפִ ַהּגֵ ר ׁשֶ ׁשֵ ַנאי ּכָ , םַקיָּ  ְוַהּתְ
ל ָאָדם ְלׁשּום ֵאין ּדֵ ּתַ ט ְלִהׁשְ ּגֵ ֵתן ּבַ ּנָ ּיִ ְתַנאי ׁשֶ , ֶזה ּבִ
י ר ִאי ּכִ הּ  ַעל ַלֲעֹמד ֶאְפׁשָ ֶכת ַנְפׁשָ , ָאִביהָ  ְלֵבית ִמּלֶ

ט ְוִנְמָצא ֵטל ּגֵ  הּוא ַהְמָגֵרשׁ  ְוִאם. ַמְמֵזִרים ּוָבֶניהָ  ּבָ
ּכֹוִפין ֵמאֹוָתם א ְלָגֵרשׁ  ָרָצה ְוֹלא, ְלהֹוִציא ׁשֶ  ֶאּלָ
ְתַנאי ֹלא ְלָגֵרשׁ  אֹותוֹ  ּכֹוִפין, ֶזה ּבִ ַנאי ּבְ   :ֶזה ּתְ

ּלֹא ְמָנת ַעל: ָלהּ  ָאַמר. כב ִאי ׁשֶ ׂשְ ּנָ  ְוֹלא, ִלְפלֹוִני ּתִ
ט ֵאינוֹ , ְזַמן ָקַבע ֵאין, ּגֵ ִריֻתת ֶזה ׁשֶ  ּדֹוֶמה. ּכְ

ּלֹא ְמָנת ַעל: ָלאֹוֵמר י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ל אוֹ , ְלעֹוָלם ַיִין ּתִ  ּכָ
ְיִכי ְיֵמי יָון אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַחּיַ ּכֵ ֵאין ׁשֶ ַנאי ׁשֶ ךְ  ַהּתְ  ִנְמׁשָ
א ל ֶאּלָ יו ְיֵמי ּכָ אֹוֵמר ֵלהּ  ָהֵוי, ַחּיָ ּלֹא ְמָנת ַעל: ּכְ  ׁשֶ

י ּתִ ׁשְ ל ַיִין ּתִ י ְיֵמי ּכָ לֹוִני ַחּיֵ ִהיא, ּפְ ת ׁשֶ . ְמֹגֶרׁשֶ
ִדְבֵרי ְוָנְקִטיָנן ֵניֶהם ּכְ   :ְלַהֲחִמיר, ׁשְ

ּלֹא ְמָנת ַעל: ָלהּ  ָאַמר. כג י ׁשֶ ּתִ ׁשְ , ְלעֹוָלם ֶזה ַיִין ּתִ
ּלֹא אוֹ  ֲעִלי ׁשֶ ִאיָלן ּתַ ֹכֶתל אוֹ  ֶזה ּבְ , ְלעֹוָלם ֶזה ּבְ

ךְ  ּפַ ִין ְוִנׁשְ  ֶזה ֵאין, ַהּכֶֹתל ְוָנַפל ָהִאיָלן ְוִנְקַצץ ַהּיַ
ִריֻתת ּלֹא ֵמַאַחר, ּכְ ָרה ׁשֶ ה ְלעֹוָלם ֻהּתְ ּמֶ נֶּ  ּבַ . ֱאֶסֶרתׁשֶ

יָון א"ְוי ּכֵ ֵאין ׁשֶ ַנאי ׁשֶ ךְ  ַהּתְ א ִנְמׁשָ ל ֶאּלָ ִין ְזַמן ּכָ ַהּיַ  ׁשֶ
ם ִמים ַהּכֶֹתל אוֹ  ָהִאיָלן אוֹ  ַקּיָ ִריֻתת ֶזה ֲהֵרי, ַקּיָ , ּכְ

ִדְבֵרי ְוָנְקִטיָנן ֵניֶהם ּכְ   :ְלַהֲחִמיר, ׁשְ

 קמד סימן
' ז ּובוֹ , בגט אנס טענת יש ואם, תנאים דין

  ִפים:ְסִעי

ךְ  ֶזה ֲהֵרי: ָלהּ  ָאַמר. א ּטֵ תֹוךְ  ָאֹבא ֹלא ִאם ּגִ  ּבְ
ים לׁשִ ָאַמר אוֹ , יֹום ׁשְ ּלֹא ְמָנת ַעל: ׁשֶ תֹוךְ  ָאֹבא ׁשֶ  ּבְ

א ְוָהָיה, יֹום' ל ֶרךְ  ּבָ ּדֶ תֹוךְ  ּבַ  אוֹ  ְוָחָלה, יֹום' ל ּבְ
בוֹ  א ְוֹלא ָנָהר ִעּכְ ט ֶזה ֲהֵרי, יֹום' ל ַאַחר ַעד ּבָ , ּגֵ
ֵאין, ָאנּוס ֲהֵריִני: ְוצֹוֵוחַ  עֹוֵמד ּלוּ ֲאפִ  ין ֹאֶנס ׁשֶ ִגּטִ . ּבְ
י ַעל ְוַאף ה ּפִ ּלָ ּגִ ְעּתוֹ  ׁשֶ ֵאין ּדַ יָון, ְלָגֵרשׁ  ְרצֹונוֹ  ׁשֶ  ּכֵ
ּלֹא ָלא ֹאֶנס ֲאָבל. ֹאֶנס ִיְקָרֶאִני ֵמִאם חּוץ ִהְתָנה ׁשֶ  ּדְ
ִכיחַ  ָלל ׁשָ גֹון, ּכְ יׁשוֹ  אוֹ  ֲאִרי ֲאָכלוֹ  ּכְ  אוֹ  ָנָחשׁ  ִהּכִ
ִית ָנַפל הּ  ַאִסיק ֹלא, ָעָליו ַהּבַ ְעּתֵ , ָעָליו ְלַהְתנֹות ַאּדַ

ל ט ּוְמַבּטֵ   :ְלָיָבם ְזקּוָקה ְוִהיא ַהּגֵ

ךְ  ֶזה ֲהֵרי. ב ּטֵ אִתי ֹלא ִאם ּגִ אן ּבָ ֵנים ַעד ִמּכָ ר ׁשְ  ָעׂשָ
ו: ָאַמר ְוֹלא, ֹחֶדשׁ  תֹוךְ  ּוֵמת, ְמָנת ַעל ְוֹלא ֵמַעְכׁשָ  ּבְ
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ר ֵניםשְׁ   ְוֹלא ְוחֹוֶלֶצת, ָסֵפק ֶזה ֲהֵרי, ֹחֶדשׁ  ָעׂשָ
ֶמת   :ִמְתַיּבֶ

ךְ  ֶזה ֲהֵרי. ג ּטֵ ו ּגִ אִתי ֹלא ִאם, ֵמַעְכׁשָ אן ּבָ  ַעד ִמּכָ
ֵנים ר ׁשְ תֹוךְ  ּוֵמת, ֹחֶדשׁ  ָעׂשָ ֵנים ּבְ ר ׁשְ  ֲהֵרי ֹחֶדשׁ  ָעׂשָ

ת זוֹ  א ֹלא, ָיָבם ָלהּ  ֵישׁ  ִאם ֲאָבל. ְמֹגֶרׁשֶ ׂשֵ ּנָ ֹלא ּתִ  ּבְ
ַעְברוּ  ַעד ֲחִליָצה ּיַ ֵנים ׁשֶ ר ׁשְ את ְוִאם. ֹחֶדשׁ  ָעׂשָ ֵ , ִנׂשּ

ֵצא ֹלא   :ּתֵ

ט ָלהּ  ָנַתן. ד ְיָלה ּגֵ ּלַ ךְ  ֶזה ֲהֵרי: ָלהּ  ְוָאַמר ּבַ ּטֵ  ַעל ּגִ
ֵצא ְמָנת ּתֵ ה ׁשֶ ָקהּ  ַחּמָ ְרּתֵ ְיָלה ּוֵמת, ִמּנַ ּלַ  ֶזה ֲהֵרי, ּבַ
ט ָקה ֵצאתֵּ  ִאם ָלה ָאַמר ִאם ֲאָבל. ּגֵ ָאַמר אוֹ  ִמַנְרּתֵ  ׁשֶ

ֵצא ּתֵ ָקה ֲחָמה ִלְכׁשְ ֵליָלה ּוֵמת ִמַנְרּתֵ . ָסֵפק ֶזה ֲהֵרי ּבַ
ַאף א"ְוי ַעל ּדְ א, ְלֻחְמָרא ָנְקִטיָנן ְמָנת ּבְ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ

ו: ָאַמר ֶהְדָיא, ֵמַעְכׁשָ   :ּבְ

אִתי ֹלא ִאם: ָאַמר. ה ֵנים ַעד ּבָ ר ׁשְ ְתבוּ  ֹחֶדשׁ  ָעׂשָ  ּכִ
ט י ּוְתנוּ  ּגֵ ּתִ ָאַמר אוֹ , ְלִאׁשְ ְתבוּ : ׁשֶ ט ּכִ  ּוְתנוּ  ּגֵ

י ּתִ אִתי ֹלא ִאם ְלִאׁשְ  ּכֹוְתִבין ֵאין, ֹחֶדשׁ  ב"י ַעד ּבָ
נוֹ  ִיְרצוּ  ֹלא ִאם ֲאִפּלוּ , ֹחֶדשׁ  ב"י ּתֹוךְ   ַאַחר ַעד ִלּתְ

ָתבּוהוּ  ְוִאם. ֹחֶדשׁ  ב"י תֹוךְ  ּכְ י ַעל ַאף, ֹחֶדשׁ  ב"י ּבְ  ּפִ
נְּ  ט ֵאינוֹ , ֹחֶדשׁ  ב"י ְלַאַחר ָלהּ  ָתנּוהוּ ׁשֶ ְתבוּ . ּגֵ  ּכָ

 ָקְדָמה ִמיָתה ִאם, ּוֵמת, ֹחֶדשׁ  ב"י ְלַאַחר ָלהּ  ְוָנְתנוּ 
ט ִלְנִתיַנת ט ֵאינוֹ , ַהּגֵ  ֵמֶהם ֵאיֶזה ָסֵפק הּוא ְוִאם. ּגֵ
ת ְסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, קֹוֵדם   :ְמֹגֶרׁשֶ

ְתבוּ : ָאַמר. ו ט ּוְתנוּ  ּכִ יְלִאשְׁ  ּגֵ בּועַ  ַאַחר ּתִ ָ  ֵאין, ַהׁשּ
א ּכֹוְתִבין ָנה ַעד ֶאּלָ בּועַ  ֵמַאַחר ׁשָ ָ  ְלַאַחר: ָאַמר. ַהׁשּ

ָנה ָנה ֹחֶדשׁ  ְלַאַחר ַעד ּכֹוְתִבין, ׁשָ ָ ה ִמׁשּ ִנּיָ : ָאַמר. ׁשְ
ת ְלַאַחר ַעד ּכֹוְתִבין, ַהֹחֶדשׁ  ְלַאַחר ּבָ ִני ֵמֹחֶדשׁ  ׁשַ . ׁשֵ
ת ְלַאַחר: ָאַמר ּבָ י יֹום סֹוף ַעד ִביןּכֹותְ , ׁשַ ִליׁשִ . ׁשְ
ְתבוּ : ָאַמר ת ֹקֶדם ָלהּ  ּוְתנוּ  ּכִ ּבָ ַ  ִמּיֹום ּכֹוְתִבין, ַהׁשּ

י יֹום סֹוף ַעד ְרִביִעי ִ ׁשּ ֵאֲחרוּ  ֲהֵרי. ָלהּ  ְונֹוְתִנים, ׁשִ  ׁשֶ

ַמן ַאַחר ָאַמר ַהּזְ ךְ  ְוַאַחר, ׁשֶ ְתבוּ  ּכָ  ֲהֵרי, ָלהּ  ְוָנְתנוּ  ּכָ
ת ְסֵפק זוֹ    :ְמֹגֶרׁשֶ

ֵרשׁ  ָעֶליהָ  ִהְתָנה. ז ְתּגָ ּתִ ֲעֹבר ׁשֶ ּיַ ׁשֶ ֶגד ּכְ ֶניהָ  ִמּנֶ ' ל ּפָ
הּ  ִנְתַיֵחד ְוֹלא, ּוָבא הֹוֵלךְ  ּוָבא הֹוֵלךְ  ְוָהָיה, יֹום , ִעּמָ

ֵלךְ  ּיֵ ׁשֶ ֶהה ּכְ ְהֶיה, יֹום' ל ְוִיׁשְ ת ּתִ י ַעל ְוַאף. ְמֹגֶרׁשֶ  ּפִ
ָהָיה תֹוךְ  ּוָבא הֹוֵלךְ  ׁשֶ  ִנְתַיֵחד ְוֹלא ֹוִאילה, יֹום' ל ּבְ
הּ  ט ֶזה ֲהֵרי, ִעּמָ ר ּגֵ ׁשֵ ה. ּכָ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ

ִהְתָנה ׁשֶ ּלֹא ָעַלי ֶנֱאֶמֶנת ִהיא ֲהֵרי: ְוָאַמר ּכְ  ׁשֶ
יהָ  ְסּתִ ּיַ ין, ֶהֱאִמיָנהּ  ֹלא ִאם ֲאָבל. ּפִ ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ ָסהּ  ׁשֶ ּיְ  ּפִ
ָהָיה ׁשֶ ל ְוָחַזר, לוֹ  ּוָמֲחָלה, ּוָבא הֹוֵלךְ  ּכְ ט ּוִבּטֵ  ַהּגֵ

ָסהּ  ּיְ ּפִ ׁשֶ ֵני, ּכְ שׁ  ּוִמּפְ ט ִיְהֶיה ֶזה ֲחׁשָ סּול ַהּגֵ  ְוֵכן. ּפָ
ה ָהאֹוֵמר ָ ךְ  ֶזה ֲהֵרי: ְלִאׁשּ ּטֵ  ְוָהָיה, ֹחֶדשׁ  ב"י ְלַאַחר ּגִ
הּ  ִדיָנה ִעּמָ ּמְ ין, ּבַ ׁשִ א ְדחֹוׁשְ ּמָ ָסהּ  ׁשֶ ּיְ ֹיאַמר ַעד, ּפִ : ׁשֶ

ּלֹ ָעַלי ֶנֱאֶמֶנת יהָ  אׁשֶ ְסּתִ ּיַ ל ְוֵכן. ּפִ ָנִאים ּכָ ֵהם ַהּתְ  ׁשֶ
לּוִים ְרצֹוָנהּ  ּתְ  ְלַבְעָלהּ  אֹוָתן ּוָמֲחָלה ָרְצָתה ְוִאם. ּבִ
ֵטל ט ּבָ ין, ַהּגֵ ׁשִ חֹוׁשְ א ָלהּ  ּדְ ּמָ ס ׁשֶ ּיֵ ּיֹאַמר ַעד, ּפִ : ׁשֶ

ה. ָעַלי ֶנֱאֶמֶנת ּמֶ ָבִרים ּבַ ת, ֲאמּוִרים ּדְ ֶרׁשֶ ִמְתּגָ  ִמן ּבְ
ּוִאיןַהנִּ  ּבוֹ , ׂשּ ּלִ ס ׁשֶ הּ  ּגַ ת ֲאָבל. ּבָ ֶרׁשֶ ִמְתּגָ  ִמן ּבְ

ין ֵאין, ָהֵארּוִסין ׁשִ א ָלהּ  חֹוׁשְ ּמָ ס ׁשֶ ּיֵ ךְ  ֶזה ֲהֵרי. ּפִ ּטֵ  ּגִ
ו אִתי ֹלא ִאם, ֵמַעְכׁשָ אן ּבָ  ֵאין, ֹחֶדשׁ  ב"י ְוַעד ִמּכָ
ין ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ ֵסֶתר ׁשֶ א ּבַ ֵאין, ּבָ ֶרךְ  ׁשֶ ֵני ּדֶ  ֹבאלָ  ָאָדם ּבְ
ִצְנָעא ם ְוִאם. ּבְ ַמן ּתַ ַבע ַהּזְ ּקָ א ְוֹלא, ׁשֶ  זוֹ  ֲהֵרי, ּבָ
ת ַאף אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְמֹגֶרׁשֶ זוֹ  ׁשֶ ין ּבְ ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ ֵסֶתר ׁשֶ  ּבַ

א א, ּבָ ן ִאם ֶאּלָ ה ִהְתָנה ּכֵ ְתִחּלָ  ָעַלי ֶנֱאֶמֶנת: ְוָאַמר ּבִ
ּלֹא לֹוַמר אִתי ׁשֶ ה ֵריֶהםְלִדבְ  ָלחּושׁ  ְוָראּוי. ּבָ ִחּלָ , ְלַכּתְ
ְנָהג ְוֵכן ה ְלַהְתנֹות ַהּמִ ְתִחּלָ ֵהא ּבִ ּתְ  לֹוַמר ֶנֱאֶמֶנת ׁשֶ

ּלֹא ס ׁשֶ ּיֵ ִהְתָנה ְוִאם. ּפִ ׁשֶ ָלה ּכְ יָאתוֹ  ּתָ ֵעִדים ּבִ ּלֹא, ּבְ  ׁשֶ
ל ּטֵ ט ִיְתּבַ בֹואוֹ  ַהּגֵ א ּבְ ן ִאם ֶאּלָ  ֵעִדים ָעָליו ָיִעידוּ  ּכֵ
א ּבָ ַמן ְוָעַבר, ׁשֶ א ְמִעיִדים ְוֵאין ַהּזְ ּבָ  ַהּכֹל ְלִדְבֵרי, ׁשֶ
ין ֵאין ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ א ׁשֶ י ַעל ַאף, ּבָ ּלֹא ּפִ   :ֶהֱאִמיָנהּ  ׁשֶ
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 קמה סימן
, רע מקרה מחמת ומת עמד ואם, מרע שכיב דין

  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ 

ךְ  ֶזה ֲהֵרי. א ּטֵ י ִאם ּגִ ךְ  ֶזה ֲהֵרי אוֹ , ַמּתִ ּטֵ י ִאם ּגִ  ַמּתִ
ךְ  ֶזה ֲהֵרי אוֹ , ֶזה ִליֵמחֹ  ּטֵ ט ֵאינוֹ , ִמיָתה ְלַאַחר ּגִ . ּגֵ
הּוא אֹוְמִרים ְוֵישׁ    :ָסֵפק ׁשֶ

ךְ  ֶזה ֲהֵרי. ב ּטֵ י ִאם ֵמַהּיֹום ּגִ ו אוֹ , ַמּתִ  ִאם ֵמַעְכׁשָ
י ט ֶזה ֲהֵרי, ַמּתִ מּות, ּגֵ ּיָ ְהֶיה ּוְכׁשֶ ת ּתִ  ְויֹוֵתר. ְמֹגֶרׁשֶ
ּיֹאַמר טֹוב ו: ׁשֶ ּיֹאַמר, ֵמַעְכׁשָ ֶ ִאם, ֵמַהּיֹום: ִמׁשּ : ָאַמר ׁשֶ

תֹוךְ  ּוֵמת, ֵמַהּיֹום ק ֵישׁ , ַהּיֹום ּבְ ּפֵ א ְלִהְסּתַ ּמָ  ֵאין ׁשֶ
ְעּתוֹ  א ּדַ ט ְוֵאין, ַהּיֹום ִמסֹוף ֶאּלָ   :ִמיָתה ְלַאַחר ּגֵ

ךְ  זוֹ  ֲהֵרי. ג ּטֵ ו ּגִ , ִמיָתה ּוְלַאַחר, ֵמַהּיֹום אוֹ , ֵמַעְכׁשָ
ת ְסֵפק ֶזה ֲהֵרי, ּוֵמת א, ְמֹגֶרׁשֶ ּמָ ָאַמר ַאַחר ׁשֶ : ׁשֶ

ו ׁשֹון ּבוֹ  ָחַזר, ֵמַעְכׁשָ ו ִמּלְ ְעּתוֹ  ְוָסְמָכה, ֵמַעְכׁשָ  ַעל ּדַ
  :ִמיָתה ְלַאַחר

ִכיב. ד ַרשׁ  ְמַרע ׁשְ ּגֵ ֹלא, ְסָתם ׁשֶ ַנאי ּבְ ֵמַהּיֹום ּתְ  ִאם ּדְ
י ֵפרּוׁשוֹ  ְסָתמוֹ  אֹוְמִרים ֵאין, ַמּתִ מוֹ , ּכְ אָ  ּכְ  נוּ ׁשֶ

ָנה אֹוְמִרים ַמּתָ ֵגט, ּבְ אֵני ּדְ   :חֹוֵזר ֵאינוֹ , ָעַמד ְוִאם. ׁשָ

ִכיב. ה רֹוֶצה ְמַרע ׁשְ ַנאי ַעל ְלָגֵרשׁ  ׁשֶ , ָימּות ִאם ּתְ
ֵדי ּלֹא ּכְ ּפֹל ׁשֶ ְהֶיה ֹלא ָעַמד ְוִאם, ָיָבם ִלְפֵני ּתִ  ּתִ

ת ּנֹוֵתן ָלהּ  אֹוֵמר, ְמֹגֶרׁשֶ ׁשֶ ט ָלהּ  ּכְ י ֹלא ִאם: ַהּגֵ  ַמּתִ
ט ִיְהֶיה ֹלא י ְוִאם ּגֵ ט ְיֵהא ַמּתִ ו ּגֵ  ֹלא ְוִאם ֵמַעְכׁשָ
י ט ְיֵהא ֹלא ַמּתִ ֵדי, ּגֵ ֵהא ּכְ ּיְ ַנאי ׁשֶ פּול ַהּתְ  ְוֵהן ּכָ
ח ְוֹלא, ְלָלאו קֹוֵדם יו ִיְפּתַ ה ּפִ ִחּלָ  ְוָאז, ְלֻפְרָענּות ּתְ
ֵטל ִיְהֶיה ד ּבָ ֲעֹמד ִמּיָ ּיַ ׁשֶ י ַעל ַאף, ּכְ ּלֹ ּפִ : ֹיאַמר אׁשֶ

י חֹוְזַרִני ּלֹא ִיְרֶצה ְוִאם. ּבִ ל ׁשֶ ּטֵ ד ִיְתּבַ ֲעֹמד ִמּיָ ּיַ ׁשֶ , ּכְ
א לֹוִני ְזַמן ַעד ֶאּלָ י ֹלא ִאם: ֹיאַמר, ּפְ  ְזַמן ַעד ַמּתִ
לֹוִני ט ִיְהֶיה ֹלא ּפְ י ְוִאם ּגֵ לֹוִני ְזַמן ַעד ַמּתִ  ְיֵהא ּפְ

ט ו ּגֵ י ֹלא ְוִאם ֵמַעְכׁשָ  ְיֵהא ֹלא לֹוִניפְּ  ְזַמן ַעד ַמּתִ
ט   :ּגֵ

ךְ  ֶזה ֲהֵרי. ו ּטֵ י ִאם ֵמַהּיֹום ּגִ  ְוָנַפל, ֶזה ֵמֹחִלי ַמּתִ
ִית ָעָליו כוֹ  אוֹ  ּבַ  ְוַכּיֹוֵצא ֲאִרי ְטָרפוֹ  אוֹ  ָנָחשׁ  ְנׁשָ
ֶזה ט ֵאינוֹ , ּוֵמת, ּבָ  ַיֲעֹמד ֹלא ִאם: ָאַמר ִאם ֲאָבל. ּגֵ

ִית ָעָליו ְוָנַפל, ֶזה ֵמֹחִלי כוֹ נְ  אוֹ  ּבַ  ְטָרפוֹ  אוֹ  ָנָחשׁ  ׁשָ
ת ְסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ֲאִרי   :ְמֹגֶרׁשֶ

ךְ  ֶזה ֲהֵרי. ז ּטֵ ו ּגִ י ִאם ֵמַעְכׁשָ  ְוָעַמד, ֶזה ֵמֹחִלי ַמּתִ
ּוק ְוָהַלךְ  ׁשּ  ֵמֲחַמת ִאם, אֹותוֹ  אֹוְמִדין. ָוֵמת ְוָחָלה, ּבַ
ט ֶזה ֲהֵרי, ֵמת ָהִראׁשֹון ֹחִלי ֹלא ָהַלךְ  ֲאִפּלוּ , ּגֵ  ּבְ

ֶעֶנת ט ֵאינוֹ , ָלאו ְוִאם. ִמׁשְ ק ְוִאם. ּגֵ  ְלֹחִלי ֵמֹחִלי ִנּתַ
ּוק ָעַמד ְוֹלא ׁשּ ט ֶזה ֲהֵרי, ּבַ   :ֹאֶמד ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ּגֵ

ִכיב. ח ַתן ְמַרע ׁשְ ּנָ ט ׁשֶ י ִאם ֵמַהּיֹום: ְוָאַמר ּגֵ , ַמּתִ
ֵטל, ְוִהְבִריא, ְסָתם ּטוֹ  ּבָ  ֶדםקֹ  ְלעֹוָלם ָאְמִריָנן ְוֹלא. ּגִ

מּות ּיָ א, ָקָאַמר ׁשֶ י ִאם ֶאּלָ  ֲאָבל, ָקָאַמר ֶזה ֵמֹחִלי ַמּתִ
ְריוֹ  ִמּתֹוךְ  ִאם ֵמַהּיֹום ִהְתָנה ּבֻ י ִאם ּבְ אי, ַמּתִ ל ַוּדַ  ּכָ

ת ּמֵ יהָ  ׁשֶ ַחּיֶ ָמִאית ֵאיַמת ְוָכל, ָקָאַמר ּבְ  זוֹ  ֲהֵרי ּדְ
ת   :ְמֹגֶרׁשֶ

י ַעל טֹוָבה ֵעָצה. ט דֹוֵלי ּפִ ִאין ָלחּושׁ  עֹוָלם ּגְ  ְלַרּמָ
ֵגט ִכיב ּבְ ּיֹאַמר, ְמַרע ׁשְ י ִאם: ׁשֶ ו ַמּתִ  יֹום ְוַעד ֵמַעְכׁשָ

לֹוִני ְכָלל ְוהּוא ּפְ ט ְיֵהא, ּבִ  ָאמּות ִאם: ֹיאַמר ְוֹלא. ּגֵ
ֵהא, ֶזה ֵמֹחִלי ּיְ ַנאי ׁשֶ לּוי ַהּתְ ֹחִלי ּתָ א, ּבַ ּמָ  ָאָדם ָיֹבא ׁשֶ
ֵאינוֹ  ל ָהגּון ׁשֶ ּדֵ ּתַ ּיֹאַמר ָהרֹוֵפא םעִ  ְוִיׁשְ ּלֹא ׁשֶ  ֵמת ׁשֶ
א ֹחִלי ֵמאֹותוֹ  ק ַאֵחר ֵמֹחִלי ֶאּלָ ְעּתַ ּנֶ  ְויֹוִציא, ֵאָליו ׁשֶ
ט ַעל ַלַעז   :ַהּגֵ

ִכיב. י ַתן ְמַרע ׁשְ ּנָ ט ׁשֶ ֵגט ְזֵכה: לוֹ  ְוָאַמר ְלֶאָחד ּגֵ  ּבְ
י ֶזה ּתִ ֵדי, ְלִאׁשְ ּלֹא ּכְ ּפֹל ׁשֶ  ֹקֶדם ּוֵמת, ָיָבם ִלְפֵני ּתִ

יעַ  ּגִ ּיַ ת ְסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ְלָיָדהּ  ׁשֶ  ְוֹלא ְוחֹוֶלֶצת, ְמֹגֶרׁשֶ
ֶמת   :ִמְתַיּבֶ
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 קמו סימן
, תנאי על שנתגרשה ומי, זמן לאחר המגרש דין

  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ 

ּתוֹ  ֶאת ַהְמָגֵרשׁ . א  זוֹ  ֲהֵרי, ָקבּועַ  ְזַמן ְלַאַחר ִאׁשְ
ת יעַ  ְמֹגֶרׁשֶ ּגִ ּיַ ׁשֶ ַמן ּכְ ַבע ַהּזְ ּקָ  ּדֹוֶמה ֶזה ַוֲהֵרי. ׁשֶ
ַנאי ְוֵאינוֹ , ִלְתַנאי ִהיא, ִלְתַנאי ּדֹוֶמה. ּתְ ת ׁשֶ ֶרׁשֶ  ִמְתּגָ
יעַ  ּגִ ּיַ ׁשֶ ַמן ּכְ ַבע ַהּזְ ּקָ ַנאי ְוֵאינוֹ . ׁשֶ ַהְמָגֵרשׁ , ּתְ  ַעל ׁשֶ
ַנאי ַרשׁ  ֲהֵרי ּתְ ַרשׁ  ֹלא ֲעַדִין ְוֶזה, ּגֵ יעַ  ַעד ּגֵ ּגִ ּיַ  ׁשֶ
ַנאי ַעל ַהְמָגֵרשׁ , יָכךְ ְלפִ . ְזַמן אֹותוֹ   ִלְכּפֹל ָצִריךְ  ּתְ
ָנאוֹ  ָבָריו ִלְכּפֹל ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ְוֶזה, ּתְ ָאר ְוֹלא ּדְ  ִלׁשְ

ֵטי ּפְ ָנִאים ִמׁשְ יַצד. ַהּתְ ּתוֹ  ָהאֹוֵמר, ּכֵ  ֶזה ֲהֵרי: ְלִאׁשְ
ךְ  ּטֵ י ְוֹלא ּגִ ְרׁשִ ְתּגָ א ּבוֹ  ּתִ ים ְלַאַחר ֶאּלָ לׁשִ , יֹום ׁשְ
תְמגֹ  ֵאיָנהּ  א ֶרׁשֶ ים ְלַאַחר ֶאּלָ לׁשִ  ֵמת ְוִאם. יֹום ׁשְ
ַעל ט ָאַבד אוֹ  ַהּבַ ַרף אוֹ  ַהּגֵ תֹוךְ  ִנׂשְ ים ּבְ לׁשִ , יֹום ׁשְ
ת ֵאיָנהּ    :ְמֹגֶרׁשֶ

יַחּתוּ  ָהְלָכה. ב י ְוִהּנִ ִצּדֵ ים ְרׁשּות ּבְ  אוֹ  ְוִנְגַנב, ָהַרּבִ
ים ְלַאַחר ָאַבד לׁשִ ת זוֹ  ֲהֵרי, יֹום ׁשְ  הֹוִאיל, ְמֹגֶרׁשֶ
ט ְוָהָיה ם ַהּגֵ ּיֹום ַקּיָ ת ּבַ ֶרׁשֶ ְתּגָ ּמִ  אֹותוֹ  ְוִיֲחָדה, ּבוֹ  ׁשֶ

ָמקֹום ֵאינוֹ  ּבְ ים ְרׁשּות ׁשֶ י, ָהַרּבִ ּדֵ ּצִ ים ְרׁשּות ׁשֶ  ָהַרּבִ
ְרׁשּות ֵאיָנם ים ּכִ ָלה ִאם ְוֵכן. ָהַרּבִ ין ּתָ רּוׁשִ  ַהּגֵ

ה ַמֲעׂשֶ ינוֹ , ּבְ ִדין ּדִ יַצד. ןְזמַ  ַאַחר ְמָגֵרשׁ  ּכְ גֹון, ּכֵ  ּכְ
ָאַמר ה ׁשֶ ָ ךְ  ֶזה ֲהֵרי: ָלִאׁשּ ּטֵ י ְוֹלא ּגִ ְרׁשִ ְתּגָ  ַעד ּבוֹ  ּתִ
ִני ּתְ ּתִ ת זוֹ  ֲהֵרי, זּוז ָמאַתִים ִלי ׁשֶ ֶרׁשֶ  ַאַחר ִמְתּגָ
ן ּתֵ ּתִ ַנאי ִלְכּפֹל ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ , ׁשֶ ָאר ְוֹלא ַהּתְ  ִלׁשְ
ֵטי ּפְ ָנִאים ִמׁשְ ֲהֵרי, ַהּתְ רַ  ֹלא ׁשֶ ַנאי ַעל שׁ ּגֵ א, ּתְ  ֶאּלָ
ַרשׁ  ֹלא ֲעַדִין א, ֶזה ּגֵ ָלה ֶאּלָ ין ּתָ רּוׁשִ ה ַהּגֵ ּיַ ֲעׂשִ ךְ  ּבַ  ּכָ
ךְ  ְוַאַחר ְוָכךְ  ֵרשׁ  ּכָ ְתּגָ ין ּוַמה. ּתִ ַנאי ַעל ְמָגֵרשׁ  ּבֵ , ּתְ
ַבע ְלֶזה ּקָ ין ְזַמן ׁשֶ ָלָאן אוֹ  ְלֵגרּוׁשִ ה ּתְ ַמֲעׂשֶ , ּבְ

ַהְמָגֵרשׁ  ַנאי ַעל ׁשֶ ם ֵישׁ  ּתְ ין ׁשָ רּוׁשִ  ּגֹוְמִרים ְוֵאיָנם, ּגֵ

ם ַעד ְתַקּיֵ ּיִ ַנאי ׁשֶ ם, ְלִפיָכךְ . ַהּתְ ְתַקּיֵ ּיִ ׁשֶ ַנאי ּכְ , ַהּתְ
ה ְרׁשָ ט ָהָיה ִאם, ִנְתּגָ ם ַהּגֵ י ַעל ַאף, ַקּיָ ֵאיָנה ּפִ  ׁשֶ
ְרׁשּוָתהּ  לוֹ  ַלֲחֹזר ְצִריָכה ְוֵאיָנהּ , ּבִ  ִלְהיֹוָתה אוֹ  ְוִלּטְ
ְרׁשּוָתהּ  ם ַחראַ  ּבִ ְתַקּיֵ ּנִ ַנאי ׁשֶ ֲהֵרי, ַהּתְ יעַ  ׁשֶ  ְלָיָדהּ  ִהּגִ
ה ִחּלָ תֹוַרת ּתְ ין ּבְ רּוׁשִ ין ַהּתֹוֶלה ֲאָבל. ּגֵ רּוׁשִ ְזַמן ַהּגֵ  ּבִ

ה אוֹ  ַמֲעׂשֶ יעַ  ֹלא, ּבְ תֹוַרת ְלָיָדהּ  ִהּגִ ין ּבְ רּוׁשִ א ּגֵ  ֶאּלָ
תֹוַרת דֹון ּבְ ּקָ ַמן ַעד ּפִ ַבע ַהּזְ ּקָ עֲ  ַעד אוֹ  ׁשֶ ּתַ הׁשֶ  ׂשֶ
ה ֲעׂשֶ יעַ , ְלִפיָכךְ . ַהּמַ ִהּגִ ׁשֶ ַמן ּכְ ט ִלְהיֹות ָצִריךְ  ַהּזְ  ַהּגֵ
ְרׁשּוָתהּ  ֲחֹזר אוֹ , ּבִ ֶלּנוּ  ּתַ ָמקֹום ִיְהֶיה אוֹ , ְוִתּטְ  ּבְ
ֲחָדה ּיִ י ַעל ַאף ּבוֹ  אֹותוֹ  ׁשֶ ֵאינוֹ  ּפִ מוֹ , ְרׁשּוָתהּ  ׁשֶ  ּכְ
ַאְרנוּ  ּבֵ ךְ  ְוַאַחר, ׁשֶ ֵרשׁ  ּכָ ְתּגָ את ְוִאם .ּבוֹ  ּתִ ֵ  ֹקֶדם ִנׂשּ

ַמן ַבע ַהּזְ ּקָ ה ֹקֶדם אוֹ , ׁשֶ ֲעׂשֶ ּתַ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ָלה ַהּמַ ּתָ  ּבוֹ  ׁשֶ
ין רּוׁשִ ֵצא, ַהּגֵ ָלד ּתֵ ּנוּ  ְוַהּוָ ֲעַדִין, ַמְמֵזר ִמּמֶ  ִהיא ׁשֶ

ת מּוָרה ִאישׁ  ֵאׁשֶ אן ְוֵאין ּגְ ם ּכָ ין ׁשֵ רּוׁשִ   :ּגֵ

ט ַהּנֹוֵתן. ג ַיד ּגֵ ּתוֹ  ּבְ ִני ֹלא ִאם: ָלהּ  ַמרְואָ  ִאׁשְ ּתְ  ּתִ
ט ֶזה ֵאין זּוז ָמאַתִים ת ַאתְּ  ֵאין אוֹ , ּגֵ  ֲהֵרי, ְמֹגֶרׁשֶ

ַרשׁ  ֹלא ֶזה ָלל ּגֵ אן ְוֵאין, ּכְ ט ּכָ ַנאי ַעל ֹלא ּגֵ  ְוֹלא ּתְ
לּוי ה ּתָ ַמֲעׂשֶ ל ְוֵכן, ּבְ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ : ָלהּ  ָאַמר ְוִאם. ּבָ
ת ַאתְּ  ֲהֵרי ִני ֹלא ְוִאם, ְמֹגֶרׁשֶ ּתְ  ֹלא זּוז ָמאַתִים ִלי ּתִ
ְהִיי ת ּתִ ת זוֹ  ֲהֵרי, ְמֹגֶרׁשֶ י ַעל ַאף ְמֹגֶרׁשֶ ּלֹא ּפִ  ׁשֶ
ֵני, ָנְתָנה ּלֹא ִמּפְ ַפל ׁשֶ ָנאוֹ  ּכָ   :ּתְ

ה ִמי. ד ְרׁשָ ְתּגָ ּנִ ַנאי ַעל ׁשֶ הּ , ּתְ ׁשָ  ֹקֶדם ַאֵחר ְוִקּדְ
ם ְתַקּיֵ ּיִ ַנאי ׁשֶ ם ִאם. ַהּתְ ַנאי ִנְתַקּיֵ  זוֹ  ֲהֵרי ,ַהּתְ
ת ׁשֶ ַנאי ִנְתַקּיֵם ֹלא ְוִאם. ְמֻקּדֶ ט ּוָבֵטל ַהּתְ  ֵאיָנהּ , ַהּגֵ
ט ְצִריָכה ִני ּגֵ ֵ ֵאין, ִמׁשּ ין ׁשֶ הּ  ּתֹוְפִסין ִקּדּוׁשִ  ֲאָבל. ּבָ

את ִאם ֵ ם ְוֹלא ִנׂשּ ַנאי ִנְתַקּיֵ ט ּוָבֵטל ַהּתְ  ְצִריָכה, ַהּגֵ
ט ִני ּגֵ ֵ   :ִמׁשּ

ה. ה ּמֶ ָבִרים ּבַ ִאם ּוִריםֲאמ ּדְ הּ  ׁשֶ ׁשָ  ְוֹלא ַאֵחר ִקּדְ
ם ַנאי ִנְתַקּיֵ ט ַהּתְ ַהּגֵ ֵטל ׁשֶ ְתַנאי, ּבָ הּוא ּבִ ָלאו ׁשֶ , ּבְ
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ָתה ה ְוָעׂשְ ִבּטּולוֹ  ַמֲעׂשֶ ְתַנאי אוֹ , ּבְ הּוא ּבִ ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ  ּבְ
ַמן ְוָעַבר ָקצּוב ְזַמן ּתֹוךְ  ה ְוֹלא ַהּזְ ֵאיֶזה אוֹ , ַנֲעׂשָ  ּבְ
ֶרךְ  ָהָיה ּדֶ ַנאיהַ  ׁשֶ ל ּתְ ֹפַעל ְמֻבּטָ ט, ּבְ ֵטל ַהּגֵ  ֲאָבל. ּבָ

ְתַנאי ָיָדהּ  ּבִ ּבְ מוֹ  ׁשֶ ָבר ּוָבהּ  ְלַקּיְ לּוי ַהּדָ  ִנְתַקּיֵם ְוִאם ּתָ
ַנאי ת ַהּתְ י ְוָחלוּ , ְמֹגֶרׁשֶ ִני ִקּדּוׁשֵ   :ׁשֵ

 קמז סימן
' ג ּובוֹ , דינו מה כתבו ואם, בגט תנאי כותבין אין

  ְסִעיִפים:

י. א ַנאי ַעל ָאָדם ְמָגֵרשׁ  ַצדּכֵ ּיֹאַמר ֹלא, ּתְ ְתבוּ : ׁשֶ  ּכִ
ט י ּגֵ ּתִ ַנאי ַעל ְלִאׁשְ ְתבוּ  אוֹ , ֶזה ּתְ  ַעל ָלהּ  ּוְתנוּ  ּכִ

ַנאי ּלֹא לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, ֶזה ּתְ תֹוךְ  ִיְכּתֹב ׁשֶ ט ּבְ : ַהּגֵ
ַנאי ַעל ַרשׁ  ֶזה ּתְ לֹוִני ּגֵ לֹוִנית ֶאת ּפְ א, ּפְ יַצד ֶאּלָ  ּכֵ
הע , ַלְחּתֹם ְוָלֵעִדים, ִלְכּתֹב ַלסֹוֵפר אֹוֵמר, ֹוׂשֶ

ט ְוכֹוְתִבין ר ּגֵ ׁשֵ ֹלא ּכָ ַנאי ׁשּום ּבְ עֹוָלם ּתְ  ְוַאַחר, ּבָ
ךְ  ט ָלהּ  נֹוֵתן ּכָ ךְ  ֶזה ֲהֵרי: ָלהּ  ְואֹוֵמר ַהּגֵ ּטֵ  ֲהֵרי אוֹ  ּגִ
ת ַאתְּ  י ְמֹגֶרׁשֶ ּנִ ךְ  ְמָנת ַעל ִמּמֶ  םָלהֶ [ ֹיאַמר אוֹ , ְוָכךְ  ּכָ
ִליחַ ] אוֹ  נוּ : ְלׁשָ ט ָלהּ  ּתְ ךְ  ְמָנת ַעל ֶזה ּגֵ   :ְוָכךְ  ּכָ

ַתב. ב ַנאי ּכָ ט ַהּתְ ּגֵ ַמר ַאַחר ּבַ ּגָ ט ּתֶֹרף ִלְכּתֹב ׁשֶ , ַהּגֵ
ר ֶזה ֲהֵרי ׁשֵ ין, ּכָ ְתבוֹ  ּבֵ ּכָ ין ָהֵעִדים ֲחִתיַמת ֹקֶדם ׁשֶ  ּבֵ

ְתבוֹ  ּכָ ְתבוֹ  ִאם ֲאָבל. ָהֵעִדים ֲחִתיַמת ַאַחר ׁשֶ  ֹקֶדם ּכָ
ט ּתֶֹרף ַתב ֲאִפּלוּ , ַהּגֵ ךְ  ְמָנת ַעל ּכָ  ֶזה ֲהֵרי, ְוָכךְ  ּכָ
ין ְסֵפק רּוׁשִ ֲהֵרי, ּגֵ ָאר ׁשֶ גּופוֹ  ְזכּות לוֹ  ִנׁשְ ל ּבְ ט ׁשֶ . ּגֵ
ה ַעל ִהְתָנה ִאם ְוֵכן ִתיַבת ֹקֶדם ּפֶ  ֶזה ֲהֵרי, ַהּתֶֹרף ּכְ
ין ְסֵפק רּוׁשִ   :ּגֵ

ל. ג ַנאי ַעל ְמָגֵרשׁ  ּכָ ל ּתְ ַבּטֵ ּמְ ט ׁשֶ גֹון, ַהּגֵ ִהְתָנה ּכְ  ׁשֶ
ּלֹא ָלהּ  ר ּתֹאַכל ׁשֶ ׂשָ ה ְוֹלא ּבָ ּתֶ ׁשְ ל ַיִין ּתִ יהָ  ְיֵמי ּכָ , ַחּיֶ
ְהֶיה אוֹ  ּתִ ֶרת ׁשֶ לֹוִני חּוץ ָאָדם ְלָכל ֻמּתֶ  אוֹ , ִמּפְ

ִהְתָנה ָאר ָעֶליהָ  ׁשֶ ָנִאים ׁשְ ִתיַבת ֹקֶדם ּתְ  ִאם, ַהּתֶֹרף ּכְ

ַנאי ָהָיה ט תּובכָּ  ַהּתְ ּגֵ  ֲהֵרי, ָלהּ  ּוְנָתנוֹ  ּוְמָחקוֹ  ְוָחַזר ּבַ
ת ְסֵפק ֶזה ַנאי ָהָיה ְוִאם. ְמֹגֶרׁשֶ ה ַעל ַהּתְ  ֶזה ֲהֵרי, ּפֶ

ט נֹוֵטל ה ַהּגֵ ּנָ ֹלא ָלהּ  ְונֹוְתנוֹ  ְוחֹוֵזר ִמּמֶ ַנאי ּבְ ָלל ּתְ , ּכְ
ְתַנאי אוֹ  ר ּבִ ׁשֵ   :ּכָ

 קמח סימן
 ושלא, איבתנ והמגרש, ישן בגט המגרש דין

  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , עמה יתיחד

ַתב ִמי. א ּכָ ּתוֹ  ֶאת ְלָגֵרשׁ  ׁשֶ הּ  ְוֹלא ְוִנְמַלךְ , ִאׁשְ ְרׁשָ , ּגֵ
הּ  ְוִנְתַיֵחד ָתבוֹ  ַאַחר ִעּמָ ּכְ הּ  ֹלא, ׁשֶ ּנָ אֹותוֹ  ְיָגְרׁשֶ ט ּבְ  ַהּגֵ

ַעם ְרֶצה ַאֶחֶרת ּפַ ּיִ ׁשֶ הּ  ּכְ הּ  ְוִאם. ְלָגְרׁשָ ְרׁשָ אֹותוֹ  ּגֵ  ּבְ
ט ן ַהּגֵ ׁשָ ת זוֹ  ֲהֵרי, ַהּיָ א ְמֹגֶרׁשֶ ׂשֵ ה ּבוֹ  ְוִתּנָ ִחּלָ , ְלַכּתְ
ֲהֵרי ב ׁשֶ ָמהּ  ִנְכּתַ ה ָלהּ  ָנַתן ַוֲהֵרי ִלׁשְ ֵעִדים ַעּתָ  ּבְ

ִהְלָכתוֹ  ה. ּכְ ה ֹלא ְוָלּמָ ּנָ ה ּבוֹ  ְיָגְרׁשֶ ִחּלָ ֵזָרה, ְלַכּתְ  ּגְ
א ּמָ הּ  ֹיאְמרוּ  ׁשֶ ּטָ ָהֵני אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ִלְבָנהּ  קֹוֵדם ּגִ  ּדְ
י ט ִמּלֵ ַהּגֵ ׁשֶ ַיד ּכְ ַעל ּבְ דוֹ  ּוְמָסרוֹ  ַהּבַ  ֲאָבל, ְלָיָדהּ  ִמּיָ
ָלחוֹ  ִאם ִליחַ  ְיֵדי ַעל ָלהּ  ׁשְ הּ  ְוִנְתַיֵחד, ׁשָ  ַאַחר ִעּמָ

ָתנוֹ  ּנְ ִליחַ  ְלַיד ׁשֶ ָ ִליחַ  ָלהּ  ּוְנָתנוֹ , ַהׁשּ ָ א ֹלא, ַהׁשּ ׂשֵ ּנָ  ּתִ
את ְוִאם, ּבוֹ  ֵ   :ֵצאתֵּ  ֹלא, ִנׂשּ

ל. ב ַנאי ַעל ַהְמָגֵרשׁ  ּכָ ין, ּתְ ָאַמר ּבֵ ו: ׁשֶ ין, ֵמַעְכׁשָ  ּבֵ
ָאַמר  ִיְתַיֵחד ֹלא ֶזה ֲהֵרי, ִיְהֶיה ֹלא ְוִאם ִיְהֶיה ִאם: ׁשֶ
הּ  ל ִעּמָ ּלֹא ְזַמן ּכָ ם ׁשֶ ַנאי ִנְתַקּיֵ א, ַהּתְ ְפֵני ֶאּלָ , ֵעד ּבִ
ְפָחה ַוֲאִפּלוּ  ֶעֶבד ֲאִפּלוּ  ָנהּ  אוֹ  ְפָחָתהּ ִמשִּׁ  חּוץ, ׁשִ  ּבְ
ָטן ֵני, ַהּקָ ֵאיָנהּ  ִמּפְ ה ׁשֶ שׁ  ּבֹוׁשָ ּמֵ ְפֵניֶהם ְלׁשַ ָבר. ּבִ  ְוַהּדָ
ִאם ָידּועַ  הּ  ִנְתַיֵחד ׁשֶ ְפֵני ִעּמָ ֵני ּבִ ֶאָחד ֵעִדים ׁשְ , ּכְ
ם ֲאִפּלוּ , אֹוָתם ְוִהיא הּוא ְוָרָאה ַנאי ִנְתַקּיֵ  ַאַחר ַהּתְ
ךְ  תְמֹגרֶ  ְסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ּכָ א, ׁשֶ ּמָ ָעָלהּ  ׁשֶ ל ּבְ ט ּוִבּטֵ , ַהּגֵ

ֵאר ִסיָמן ְוִיְתּבָ ַאַחר ּבְ   :ֶזה ׁשֶ

 קמט סימן
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 או עליה בא כך ואחר אשתו את המגרש דין
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , עמה נתיחד

ּתוֹ  ֶאת ַהְמָגֵרשׁ . א ְפֵני ּוְבָעָלהּ  ְוָחַזר, ִאׁשְ , ֵעִדים ּבִ
א ֹקֶדם ׂשֵ ּנָ ּתִ ין ,ְלַאֵחר ׁשֶ הּ  ּבֵ ְרׁשָ ּגֵ ּוִאין ִמן ׁשֶ ׂשּ ין ַהּנִ  ּבֵ
ּתוֹ  הֹוִאיל, ָהֵארּוִסין ִמן ֶחְזַקת זוֹ  ֲהֵרי, ָהְיָתה ְוִאׁשְ  ּבְ

ֶהֱחִזיָרהּ  ם ׁשֶ ין ּוְלׁשֵ ַעל ִקּדּוׁשִ ם ְוֹלא ּבָ . ְזנּות ְלׁשֵ
ַתן ָראוּ  ַוֲאִפּלוּ  ּנָ ֲחָזָקה, ָמעֹות ָלהּ  ׁשֶ ֵאין ִהיא ׁשֶ  ׁשֶ
ה ָאָדם ִעיַלת ִעיָלתוֹ בְּ  עֹוׂשֶ ָידוֹ  ַוֲהֵרי ְזנּות ּבְ  ּבְ

ִעיַלת ַלֲעׂשֹוָתהּ  ת זוֹ  ֲהֵרי, ְלִפיָכךְ . ִמְצָוה ּבְ ׁשֶ  ְמֻקּדֶ
י אי ִקּדּוׁשֵ ּנוּ  ּוְצִריָכה, ַוּדַ ט ִמּמֶ ִני ּגֵ   :ׁשֵ

הּ  ִנְתַיֵחד. ב ְפֵני ִעּמָ ֵני ּבִ ֵני ְוָהיוּ , ֵעִדים ׁשְ  ֵעִדים ׁשְ
ֶאָחד  ָהְיָתה ִאם, ָהֵעִדים ֶאת ְוִהיא הּוא ְוָראוּ , ּכְ

ת ּוִאין ִמן ְמֹגֶרׁשֶ ׂשּ ין, ַהּנִ ׁשִ א ָלהּ  חֹוׁשְ ּמָ  ְוֵהן, ִנְבֲעָלה ׁשֶ
יָאה ֵעֵדי ֵהן ֵהן ִיחּוד ֵעֵדי ֵהן  ָסֵפק ִהיא, ְלִפיָכךְ . ּבִ

ת ׁשֶ ט ּוְצִריָכה, ְמֻקּדֶ ת ָהְיָתה ְוִאם. ִמָסֵפק ּגֵ  ִמן ְמֹגֶרׁשֶ
יןחוֹ  ֵאין, ָהֵארּוִסין ׁשִ ֲהֵרי, ָלהּ  ׁשְ ס ִלּבוֹ  ֵאין ׁשֶ הּ  ּגַ . ּבָ

ַגְיֵסי ְלהוּ  ָחֵזיָנן ְוִאי ין, ַאֲהָדֵדי ּדְ ׁשִ   :ָלהּ  חֹוׁשְ

ַלח ִמי. ג ָ ׁשּ ט ׁשֶ ּתוֹ  ּגֵ ךְ  ְוַאַחר, ְלִאׁשְ לוֹ  ּכָ ּטְ  ְוָהַלךְ , ּבִ
הּ  ְוִנְתַיֵחד ךְ  ְוַאַחר, ִעּמָ ֵרר ּכָ ָבר ִנְתּבָ ּכְ יעַ  ׁשֶ ט ִהּגִ  ַהּגֵ

ּטּולוֹ  ֹקֶדם ָיָדהּ לְ  ּנוּ  ְצִריָכה ֵאיָנהּ , ּבִ ט ִמּמֶ ִני ּגֵ , ׁשֵ
אי ַוּדַ ַעל ֹלא ּדְ ם ּבָ ין ְלׁשֵ י, ִקּדּוׁשִ ט ָסבּור ָהָיה ּכִ ַהּגֵ  ׁשֶ
ֵטל ָהָיה ַעל ְוֹלא, ּבָ א ּבָ ַעת ַעל ֶאּלָ ין ּדַ  ִקּדּוׁשִ

  :ָהִראׁשֹוִנים

ַרשׁ  ִמי. ד ּגֵ ּתוֹ  ֶאת ׁשֶ הּ  ְוִנְתַיֵחד, ִאׁשְ  ְוֹקֶדם, ִעּמָ
הּ  ְרׁשָ ּגֵ ִנית ׁשֶ ם ֶאָחד ְלָקָחהּ  ׁשֵ יֶלֶגשׁ  ְלׁשֵ  ֲאסּוָרה, ּפִ
ֵניֶהם ט ּוְצִריָכה ִלׁשְ ֵניֶהם ּגֵ ְ   :ִמׁשּ

ֵאין זוֹ  ֲחָזָקה ָאְמרוּ  ֹלא. ה ה ָאָדם ּדְ ִעיָלתוֹ  עֹוׂשֶ  ּבְ
ִעיַלת א, ְזנּות ּבְ ּתוֹ  ֶאּלָ ִאׁשְ הּ  ּבְ ְרׁשָ ּגֵ שׁ  אוֹ  ׁשֶ ְמַקּדֵ  ַעל ּבִ
ַנאי ֲהֵרי, ְסָתם ּוָבַעל ּתְ ּתוֹ  ׁשֶ ּתוֹ  ִהיא ִאׁשְ  הּוא ּוְבִאׁשְ

ֶחְזָקתוֹ  ֵאינוֹ  ׁשֶ ה ׁשֶ ִעיַלת עֹוׂשֶ ָפֵרשׁ  ַעד ְזנּות ּבְ ּיְ  ׁשֶ
ִהיא ִעיַלת ׁשֶ ַעל ְיָפֵרשׁ  אוֹ  ְזנּות ּבְ ַנאי ׁשֶ . ּבֹוֵעל הּוא ּתְ
ָאר ֲאָבל ל ׁשְ ים ּכָ ׁשִ ֲחָזָקה ַהּנָ ַעל ּבַ ּבָ  ַעד, ְזנּות םְלשֵׁ  ׁשֶ

ָפֵרשׁ  ּיְ ַעל ׁשֶ ּבָ ם ׁשֶ ין ְלׁשֵ   :ִקּדּוׁשִ

ה ִאישׁ  ְוֵכן. ו ָ ֵהִמירוּ  ְוִאׁשּ ֹאֶנס ׁשֶ ֵזרֹות ּבְ אוּ , ַהּגְ ְ  ֶזה ְוִנׂשּ
ֻחּקֹות ָלֶזה י ַעל ַאף, ַהּכּוִתים ּבְ ְתַיֲחִדים ּפִ ּמִ  ִעם ֶזה ׁשֶ
ָכל ֶזה ין ֵאין, ַהּכֹל ְלֵעיֵני יֹום ּבְ ׁשִ ּום ֶהםלָ  חֹוׁשְ  ִמׁשּ
יןִקדּ    :ּוׁשִ

ּתוֹ  ִעם ִנְתַיֵחד. ז ָאַמר ַאַחר ִאׁשְ ט ְוַלְחּתֹם ִלְכּתֹב ׁשֶ  ּגֵ
נוֹ  בוּ  ֹלא ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ָלהּ  ְוִלּתְ ְתבוּ  ְוִאם. ִיְכּתְ  ְוָנְתנוּ  ּכָ

ְתַיֵחד ַאַחר ָלהּ  ּנִ הּ  ׁשֶ ת ְסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ִעּמָ   :ְמֹגֶרׁשֶ

 קנ סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , בהן נשאת םשא גט פסול דין

ל. א ט ּכָ הּוא ּגֵ ֵטל ׁשֶ ה ִאם, ַהּתֹוָרה ִמן ּבָ ְרׁשָ  ּבוֹ  ִנְתּגָ
ת ִהיא ֲעַדִין מּוָרה ִאישׁ  ֵאׁשֶ את ְוִאם. ּגְ ֵ ֵצא, ּבוֹ  ִנׂשּ  ּתֵ
ָלד ט ּוְצִריָכה, ַמְמֵזר ְוַהּוָ ִני ּגֵ ֵ ְבֵריֶהם ִמׁשּ , ִמּדִ

יָרהּ  ,ַהּתֹוָרה ִמן ּוֵמָהִראׁשֹון  ַוֲאסּוָרה. ְלָעְלָמא ְלַהּתִ
ֵניֶהם ָרִכים ג"י ְוָכל. ְלעֹוָלם ִלׁשְ ּנֹוֲהִגין ּדְ ה ׁשֶ ָ ִאׁשּ  ּבְ
ָהַלךְ  ְעָלהּ  ׁשֶ ם ִלְמִדיַנת ּבַ את ַהּיָ ֵ ךְ  ְוַאַחר ְוִנׂשּ א ּכָ  ּבָ
ְעָלהּ  ֲארוּ , ּבַ ְתּבָ ּנִ ִסיָמן ׁשֶ הּ  נֹוֲהִגים, ז"י ּבְ  ִאם ֲאָבל. ּבָ

את ֹלא ֵ א, ַדִיןעֲ  ִנׂשּ ה ֶאּלָ ׁשָ ֶרת, ִנְתַקּדְ  ְלַבְעָלהּ  ֻמּתֶ
ט ְצִריָכה ְוֵאיָנהּ  ִני ּגֵ ֵ ט ְוָכל. ִמׁשּ ֵאינוֹ  ּגֵ סּול ׁשֶ א ּפָ  ֶאּלָ

ְבֵריֶהם א ִמּדִ ׂשֵ א ֹלא, ּבוֹ  ְלִהּנָ ׂשֵ ּנָ ה ּבוֹ  ּתִ ִחּלָ  ְוִאם, ְלַכּתְ
את ֵ ֵצא ֹלא, ִנְבֲעָלה ֹלא ֲאִפּלוּ , ִנׂשּ ָלד, ּתֵ שֵׁ  ְוַהּוָ . רּכָ

ט ָלהּ  ְוכֹוְתִבין ֶבת ְוִהיא, ַאֵחר ּגֵ ַחת יֹוׁשֶ ְעָלהּ  ּתַ . ּבַ
ר ִאי ְוִאם ט ָלהּ  ִלְכּתֹב ֶאְפׁשָ ַעל ְוָהָיה, ּגֵ  ָוִתיק ַהּבַ

ח ֶזה ֲהֵרי, ֵמַעְצמוֹ  ְוֵגַרשׁ  ּבָ ה. ְמׁשֻ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ
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ֵאין ִנים לוֹ  ׁשֶ ה ּבָ ּנָ ִני לוֹ  ֵישׁ  ִאם ֲאָבל. ִמּמֶ ה םּבָ ּנָ , ִמּמֶ
ֵני, יֹוִציא ֹלא ּמֹוִציא ִמּפְ ִנים ַעל ַלַעז ׁשֶ   :ַהּבָ

ל. ב ִהיא ּכָ ת ְסֵפק ׁשֶ א ֹלא, ְמֹגֶרׁשֶ ׂשֵ ּנָ את ְוִאם, ּתִ ֵ , ִנׂשּ
ֵצא ָלד, ּתֵ   :ַמְמֵזר ְסֵפק ְוַהּוָ

ל. ג ט ּכָ הּוא ּגֵ ֵטל ׁשֶ ְעָלהּ  ָהָיה ִאם, ַהּתֹוָרה ִמן ּבָ  ּבַ
ּום ָעָליו הֶנֶאְסרָ  ֹלא ּכֵֹהן ה ִמׁשּ רּוׁשָ  ֵמַהְמָגֵרשׁ  חּוץ, ּגְ

ת ַאתְּ  ֲהֵרי: ָלהּ  ְוָאַמר י ְמֹגֶרׁשֶ ּנִ ֶרת ַאתְּ  ְוֵאין ִמּמֶ  ֻמּתֶ
ַאף, ָאָדם ְלָכל י ַעל ׁשֶ ֵאין ּפִ אן ׁשֶ ט ּכָ ָלל ּגֵ סּוָלה, ּכְ  ּפְ

ה   :ִלְכֻהּנָ

ַרשׁ  ִמי. ד ּגֵ ּתוֹ  ֶאת ׁשֶ ֵגט ִאׁשְ שׁ  ּבְ ּיֵ סוּ  ּבוֹ  ׁשֶ  לּפִ
ְבֵריֶהם ָהְיָתה אוֹ , ִמּדִ ת ְסֵפק ׁשֶ , ְלַהֲחִזיָרהּ  ְוָרָצה ְמֹגֶרׁשֶ

הּ  ָצִריךְ  ׁשָ ַבע ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ֲאָבל, ְלַקּדְ ָרכֹות ׁשֶ  ּבְ
ה ָלהּ  ִלְכּתֹב ְוֹלא ֻתּבָ   :ַאֶחֶרת ּכְ

 קנא סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ובשובר בגט שטעה הסופר

ַתב. א ֹוָבר רַהסֹופֵ  ּכָ ט ַהׁשּ ֹוָבר ְוָנַתן ְוָטָעה, ְוַהּגֵ  ַהׁשּ
ט, ָלִאישׁ  ה ְוַהּגֵ ָ ה ָלֶזה ֶזה ְוָנְתנּום, ָלִאׁשּ  ָלֶהם ְוִכְמֻדּמֶ

ה ְרׁשָ ְתּגָ ּנִ ַעל ִעְרֵער ְזַמן ּוְלַאַחר, ׁשֶ ּלֹא לֹוַמר ַהּבַ  ׁשֶ
ה ְרׁשָ ּלֹא, ִנְתּגָ א ָלהּ  ָנַתן ׁשֶ ֹוָבר ֶאּלָ ט ַוֲהֵרי ַהׁשּ  ַהּגֵ

ָידוֹ  ַדִיןעֲ  את ֹלא ִאם, ּבְ ֵ ה, ֶנֱאָמן, ֲעַדִין ִנׂשּ ּנָ ְרׁשֶ  ִויּגָ
ו ֶרת ּוְתֵהא ַעְכׁשָ ה ֻמּתֶ הּ  ֹלא ְוִאם. ֵמַעּתָ ְרׁשָ  ְוָעְמָדה, ּגֵ
את ֵ ֵצא, ְוִנׂשּ ה ּתֵ ה ִמּזֶ ָרִכים ג"ַהי ְוָכל, ּוִמּזֶ הּ  ּדְ  ְוִאם. ּבָ

ַעל ִעְרֵער ֹלא את ַאַחר ַעד ַהּבַ ֵ ׂשּ ּנִ  ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ׁשֶ
ֶחְזַקת ִהיא ַוֲהֵרי, ְלָאְסָרהּ  ה ּבְ רּוׁשָ ָאנוּ , ּגְ  ּתֹוִלין ׁשֶ
ַפל ּנָ ה ׁשֶ ּנָ   :ְמָצאוֹ  ְוהּוא ִמּמֶ

 קנב סימן

 אשת: והאומרת, שנתגרשה אומרים עדים שני דין
  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , ונתגרשתי הייתי איש

ַעל. א ָאַמר ַהּבַ י: ׁשֶ ּתִ ַרׁשְ יִאשְׁ  ֶאת ּגֵ , ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ּתִ
ין ׁשִ ת ְסֵפק ְוִתְהֶיה ִלְדָבָריו ְוחֹוׁשְ  הֹוֵדית ַוֲאִפּלוּ . ְמֹגֶרׁשֶ

הּ  לוֹ  ְרׁשָ ּגֵ   :ֶנֱאָמִנים ֵאיָנם, ׁשֶ

ִני: ְלַבְעָלהּ  ָהאֹוֶמֶרת. ב ּתַ ַרׁשְ הּ  ְוהּוא, ּגֵ , ַמְכִחיׁשָ
ֵאר   :ז"י ִסיָמן ִנְתּבָ

ַנִים. ג רְ : אֹוְמִרים ׁשְ הִנְתּגָ ַנִים, ׁשָ  ֹלא: אֹוְמִרים ּוׁשְ
ה ְרׁשָ ַעל ֲאִפּלוּ , ִנְתּגָ  לוֹ  אֹוֶמֶרת ְוִהיא עֹוֵמד ַהּבַ
ִני ּתַ ַרׁשְ ֶחְזַקת זוֹ  ֲהֵרי, ּגֵ ת ּבְ מּוָרה ִאישׁ  ֵאׁשֶ ֵני, ּגְ  ִמּפְ
ָהֵעִדים ר אֹוָתהּ  סֹוְמִכים ׁשֶ ִעיז ְוֶאְפׁשָ ּתָ ֶניהָ  ׁשֶ . ּפָ
את ִאם, ְלִפיָכךְ  ֵ ֵצא, ִנׂשּ ָלד ּתֵ ה. ַמְמֵזר ְוַהּוָ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ
ָאְמרוּ , ֲאמּוִרים ׁשֶ ו: ּכְ ה ַעְכׁשָ ְרׁשָ ֲהֵרי, ִנְתּגָ  אֹוְמִרים ׁשֶ

ָבר ֱאֶמת ִאם: ָלהּ  ךְ  הֹוִציִאי ַהּדָ ּטֵ  ָאְמרוּ  ִאם ֲאָבל, ּגִ
ה: ָהֵעִדים ּמָ ה ָיִמים ִמּכַ ְרׁשָ ט ָאַבד לֹוַמר ֵישׁ , ִנְתּגָ , ַהּגֵ
ה: ֹוֶמֶרתא ְוִהיא ְוהֹוִאיל רּוׁשָ אי ֲאִני ּגְ ַוּדַ ַנִים, ּבְ  ּוׁשְ
י ַעל ַאף, ָלהּ  ְמִעיִדים ֵעִדים ַנִים ּפִ ְ ַהׁשּ ין ׁשֶ  ַמְכִחיׁשִ
את ִאם, אֹוָתם ֵ ֵצא ֹלא, ֵמֵעֶדיהָ  ְלֶאָחד ִנׂשּ ֲהֵרי, ּתֵ  ׁשֶ
אי יֹוְדִעים ּוַבְעָלהּ  ִהיא ַוּדַ ִהיא ּבְ ֶרת ׁשֶ  ַוֲחָזָקה, ֻמּתֶ
ֵאין ִהיא את ִאם ֲאָבל. ַעְצָמם ְלְקִליםְמקַ  ׁשֶ ֵ , ְלַאֵחר ִנׂשּ

ָבר הֹוִאיל  ֵאיִני: ָאְמָרה ִאם ְוֵכן, ָסֵפק ֶאְצלוֹ  ְוַהּדָ
ֵצא, יֹוַדַעת ָלד, ּתֵ ל ֲאָבל. ַמְמֵזר ְסֵפק ְוַהּוָ  ֵהיָכא ּכָ
א ֵליּכָ ה ּדְ א, ַהְכָחׁשָ ַנִים ֶאּלָ ה: אֹוְמִרים ׁשְ ְרׁשָ  ִנְתּגָ
ו ךְ  ַאְחִזיָנן: הּ לָ  ְוָאְמִריָנן, ַעְכׁשָ ּטֵ  אוֹ  ֶנֱאַבד: ְוָאְמָרה, ּגִ
יָנן ֹלא, ִנְקַרע   :ָלהּ  ַחְיׁשִ

ַנִים ָאְמרוּ . ד ה ְרִאינּוהָ : ׁשְ ְרׁשָ ְתּגָ ּנִ ַנִים, ׁשֶ : אֹוְמִרים ּוׁשְ
ם ָהיוּ  ִאם ֲאִפּלוּ , ְרִאינּוהָ  ֹלא ּלָ רּוִיים ּכֻ ָחֵצר ׁשְ  ּבְ

א ֹלא זוֹ  ֲהֵרי, ַאַחת ׂשֵ ּנָ את םְואִ , ּתִ ֵ ֵצא ֹלא, ִנׂשּ , ּתֵ
ָלד ר ְוַהּוָ ׁשֵ ֵני, ּכָ ּבְ ִצְנָעא ְלָגֵרשׁ  ֲעׂשּוִיים ָאָדם ׁשֶ   :ּבְ
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ה: אֹוֵמר ֶאָחד. ה ְרׁשָ ה ֹלא: אֹוֵמר ְוֶאָחד, ִנְתּגָ ְרׁשָ , ִנְתּגָ
א ֹלא ׂשֵ ּנָ את ְוִאם, ּתִ ֵ ֶחְזַקת ָהְיָתה ִאם, ִנׂשּ ת ּבְ  ֵאׁשֶ
ֵצא, ִאישׁ  ָכל ּתֵ ֶחְזַקת ָהְיָתה ֹלא ִאםוְ . ִעְנָין ּבְ ת ּבְ  ֵאׁשֶ
א, ִאישׁ  יֶהם ַעל ֶאּלָ ה ֵישׁ  ִאם, ּפִ ֵעדּוָתן ַהְכָחׁשָ , ּבְ
גֹון ֶאָחד ּכְ ה: אֹוֵמר ׁשֶ ְרׁשָ  ֵמעֹוָלם: אֹוֵמר ְוֶאָחד, ִנְתּגָ
הּ  ָהיוּ  ֹלא ין ְסֵפק ּבָ רּוׁשִ א, ּגֵ ׂשֵ ּנָ ה ּתִ ִחּלָ  ְוִאם. ְלַכּתְ

ֵניֶהם ִהיא ְמִעיִדים ׁשְ תאֵ  ׁשֶ א, ִאישׁ  ׁשֶ ַרק ֶאּלָ ּזָ  ָלהּ  ׁשֶ
ט , ָלהּ  ָקרֹוב: אֹוֵמר ְוֶאָחד, לוֹ  ָקרֹוב: אֹוֵמר ֶאָחד, ּגֵ
את ִאם ֵ ֵצא, ִנׂשּ   :ּתֵ

ה. ו ָ ָאה ָהִאׁשּ ּבָ ת: ְוָאְמָרה ׁשֶ ה ָהִייִתי ִאישׁ  ֵאׁשֶ  ּוְגרּוׁשָ
ה, ֶנֱאֶמֶנת, ֲאִני ַהּפֶ ָאַסר ׁשֶ ה הּוא ׁשֶ יר ַהּפֶ ִהּתִ  ְוֵישׁ . ׁשֶ

ְוָקא אֹוְמִרים ָאְמָרה ּדַ ׁשֶ ךְ  ּכְ תֹוךְ  ּכָ ֵדי ּבְ ּבּור ּכְ א, ּדִ  ֶאּלָ
ן ִאם   :ִלְדָבֶריהָ  ֲאַמְתָלא ָנְתָנה ּכֵ

ָהְיָתה ֵעִדים ֵישׁ  ִאם. ז ת ׁשֶ  ֶנֱאֶמֶנת ֵאיָנהּ , ִאישׁ  ֵאׁשֶ
ה: לֹוַמר רּוׁשָ את ְוִאם, ֲאִני ּגְ ֵ ֵצא, ִנׂשּ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . ּתֵ
את ֵ אוּ  ֹקֶדם ִנׂשּ ּבָ ֵהִעידוּ  ָהֵעִדים ׁשֶ ָהְיָתה ׁשֶ ת ׁשֶ  ֵאׁשֶ
ין ֲאָבל. ִאישׁ  ׁשִ ה ּוְפסּוָלה ִלְדָבֶריהָ  חֹוׁשְ . ְלעֹוָלם ִלְכֻהּנָ
ֶמת ְוֹלא חֹוֶלֶצת, ֵמת ְוִאם   :ִמְתַיּבֶ

ֵני ָלהּ  ָהיוּ . ח ִהיא ֵעִדים ׁשְ ה ׁשֶ רּוׁשָ י ַעל ַאף, ּגְ  ּפִ
ֵאין ם ׁשֶ ט ׁשָ נָּ  זוֹ  ֲהֵרי, ּגֵ אּתִ ה ׂשֵ ִחּלָ   :ְלַכּתְ

ט הֹוִציָאה. ט ַחת ּגֵ ִני: ְוָאְמָרה ָיָדהּ  ִמּתַ ְרׁשַ ְעִלי ּגֵ  ּבַ
ֶזה א, ֶנֱאֶמֶנת זוֹ  ֲהֵרי, ּבְ ׂשֵ י ַעל ַאף ּבוֹ  ְוִתּנָ ֵאינוֹ  ּפִ  ׁשֶ

ם מוֹ , ְמֻקּיָ נִּ  ּכְ ֵארׁשֶ   :ְתּבָ

א. י ַעל ּבָ י: ָאַמר ִאם, ְוִעְרֵער ַהּבַ ּנִ  ָאהּוָמצְ  ָנַפל ִמּמֶ
ֲהֵרי, ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , אֹותוֹ  ָתבוֹ  הֹוָדה ׁשֶ ּכְ  ַוֲהֵרי, ָלהּ  ׁשֶ
ַחת יֹוֵצא הּוא ַעל ָאַמר ִאם ֲאָבל. ָיָדהּ  ִמּתַ  ַעל: ַהּבַ
ַנאי ם ֹלא ַוֲעַדִין ָהָיה ּתְ ַנאי ִנְתַקּיֵ דֹון, ַהּתְ ּקָ  אוֹ , ָהָיה ּפִ

יו ֹלא ֵמעֹוָלם ַתְבּתִ ף, ּכְ ם, הּוא ְמֻזּיָ  אוֹ  חֹוְתָמיובְּ  ִיְתַקּיֵ
ֵעֵדי מוֹ , ְמִסיָרה ּבְ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ   :ׁשֶ

ם ֹלא ְוִאם. יא ת ֵאיָנהּ , ִנְתַקּיֵ ֶרת ִלְהיֹות ְמֹגֶרׁשֶ  ֻמּתֶ
ְסָלה ֲאָבל, ַלֲאֵחִרים ה ַעְצָמהּ  ּפָ ֻהּנָ   :ִמּכְ

ה. יב ָ שׁ  ִאׁשּ ּיֵ ָיָדהּ  ׁשֶ ה ּבְ ית ַמֲעׂשֵ ין ּבֵ  ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ , ּדִ
א ׂשֵ רוּ  ַעד ּבוֹ  ִלּנָ ּכְ ּיֻ ית ְיֵדי ֲחִתימֹות ׁשֶ ין ַהּבֵ   :ּדִ

 קנג סימן
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ט ַהּמֹוֵצא. א ה ּגֵ ָ ּוק ִאׁשּ ׁשּ ה ִאם, ּבַ ָ , ִסיָמן נֹוֶתֶנת ָהִאׁשּ
אֹוֶמֶרת ַצד ֵישׁ  ֶנֶקב: ׁשֶ לֹוִני אֹות ּבְ בָ  ְואֹוֶמֶרת, ּפְ ּכְ  רׁשֶ
ה ְרׁשָ ה ּבוֹ  ִנְתּגָ ּנָ  ִאם ֲאִפּלוּ , ָלהּ  ַיֲחִזירּוהוּ , ָנַפל ּוִמּמֶ
ַעל הּ  ַהּבַ ּנוּ  ְואֹוֵמר ַמְכִחיׁשָ ּמֶ ּמִ הּ  ְוֹלא ָנַפל ׁשֶ ְרׁשָ  ּגֵ
א ֵמעֹוָלם ה ֶאּלָ ּוָ ּצִ  ֲאִפּלוּ . ְנָתנוֹ  ֹלא ַוֲעַדִין ְלָכְתבוֹ  ׁשֶ

ם ִאם  ּבוֹ  נֹוֶתֶנת הֵאינָ  ְוִאם. ִסיָמן ּבוֹ  נֹוֵתן הּוא ּגַ
ַעל, ִסיָמן הּ  ְוַהּבַ נּוהוּ  ֹלא, ַמְכִחיׁשָ . ָלהּ  ְוֹלא לוֹ  ֹלא ִיּתְ
ַעל ְוִאם ָתבוֹ  מֹוֶדה ַהּבַ ּכְ נּוהוּ  ְואֹוֵמר, ׁשֶ ּתְ ּיִ  ָלהּ  ׁשֶ

ֵרשׁ  ָמקֹום, ְלִהְתּגָ ָעה ּבְ ָראּוי ּוְבׁשָ א, ְלַהֲחִזיר ׁשֶ ֵליּכָ  ּדְ
ַאֵחר ְלֵמיַחשׁ  ּמֵ י ַעל ָנַפל ׁשֶ ֵאר ַמה ּפִ ְתּבָ ּנִ ֶ ִסיָמן ׁשּ  ּבְ

נּוהוּ , ב"קל ֵרשׁ  ָלהּ  ִיּתְ ה ּבוֹ  ְוִתְתּגָ , ָלאו ְוִאם. ֵמַעּתָ
נּוהוּ  ֹלא ה מֹוֶדה הּוא ְוִאם. ָלהּ  ִיּתְ ְרׁשָ ְתּגָ ּנִ  ְוִהיא, ּבוֹ  ׁשֶ

ָתהּ  ּבוֹ  ִלְגּבֹות אֹותוֹ  ׁשֹוֶאֶלת ֻתּבָ ָבר אֹוֵמר ְוהּוא, ּכְ ּכְ  ׁשֶ
ָרָעהּ  ּנוּ  לוֹ  ּתוּ ְוֶהֱחִזירַ  ּפְ  ֲאִפּלוּ , ָלהּ  ַמֲחִזירוֹ , ָנַפל ּוִמּמֶ
ַצד ֵישׁ  ֶנֶקב: אֹוֶמֶרת ֵאיָנהּ  לֹוִנית אֹות ּבְ  ַרק, ּפְ
ָאר ׁשְ גֹון, ֻמְבָהק ִסיָמן ּבִ אֹוֶמֶרת ּכְ ךְ : ׁשֶ  ְוָכךְ  ּכָ

עֹות ֹאֶרךְ  ֶאְצּבָ ט ּבְ ָרְחּבוֹ  אוֹ  ַהּגֵ אֹוֶמֶרת אוֹ , ּבְ ת ׁשֶ  ִמּדַ
ׁשוּ  ַהחּוט ט: ָאְמָרה ִאם ֲאָבל. ּבוֹ  רַהּקָ  ָארֹךְ  ָהָיה ַהּגֵ

ֶנת ְוֵאיָנהּ , ָקָצר אוֹ  תוֹ  ְמַכּוֶ  אוֹ  ָלָבן ַהחּוט אוֹ , ִמּדָ
ֹחר ָאְמָרה אוֹ , ׁשָ הּוא ׁשֶ ח ׁשֶ ֲחִפיָסה ֻמּנָ  אוֹ  ּבַ

ְדלֹוְסְקָמא   :ָידוֹ  ַעל ָלהּ  ְלַהֲחִזירוֹ  ִסיָמן ֵאינוֹ , ּבִ
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  ְסִעיִפים: ד"כ ּובוֹ , ונתינתו הגט כתיבת

ּכֹוִפין ֵאּלוּ . א ן ְלהֹוִציא אֹוָתם ׁשֶ ה ְוִלּתֵ ֻתּבָ  ִמי: ּכְ
ּנֹוַלד ה ֵריחַ  לוֹ  ׁשֶ ָחַזר אוֹ , ַהֹחֶטם ֵריחַ  אוֹ  ַהּפֶ  ׁשֶ
ץ ִלְהיֹות ָלִבים צֹוַאת ְמַקּבֵ  תִלְהיוֹ  אוֹ , ּבּוְרְסִקי אוֹ  ּכְ
ךְ  ת ְמַחּתֵ רוֹ  ְנחׁשֶ ב ָרְצָתה ְוִאם. ֵמִעּקָ ׁשֵ ְעָלהּ  ִעם ּתֵ . ּבַ
ה ה ָהִאישׁ  ַנֲעׂשָ ִחין ֻמּכֶ ן ְלהֹוִציא אֹותוֹ  ּכֹוִפין, ׁשְ  ְוִלּתֵ
ה ֻתּבָ י ַעל ְוַאף. ּכְ ִהיא ּפִ ב רֹוָצה ׁשֶ  ֵאין, ִעּמוֹ  ֵליׁשֵ

א, ָלהּ  ׁשֹוְמִעין ין ֶאּלָ ַעל אֹוָתם ַמְפִריׁשִ ְרחָ  ּבְ ֵני, םּכָ  ִמּפְ
ִהיא ב: ָאְמָרה ְוִאם. ְמִמיַקּתוּ  ׁשֶ ֵעִדים ִעּמוֹ  ֵאׁשֵ ֵדי, ּבְ  ּכְ
ּלֹא   :ָלהּ  ׁשֹוְמִעין, ָעַלי ָיֹבא ׁשֶ

ָהָיה ִמי. ב ְעָלהּ  ׁשֶ ַעל ּבַ ה ֵריחַ  ּבַ , ַהֹחֶטם ֵריחַ  אוֹ  ַהּפֶ
ט אוֹ  ָלִבים צֹוַאת ְמַלּקֵ הּ  ְוַכּיֹוֵצא ּכְ  ְוָנְפָלה ּוֵמת, ּבָ
ָהָיה מּום אֹותוֹ  ּבוֹ  ְוֵישׁ  ָאִחיו ֵניִלפְ  ַבְעָלהּ  ׁשֶ  ְיכֹוָלה, ּבְ
ל ְיכֹוָלה ָהִייִתי ְלָאִחיךְ : לֹוַמר ִהיא  ֵאיִני ּוְלךְ  ְלַקּבֵ

ל ְיכֹוָלה ן ְוַיֲחֹלץ, ְלַקּבֵ ה ָלהּ  ְוִיּתֵ ֻתּבָ   :ּכְ

. ָלזּון אֹותוֹ  ּכֹוִפין, ְמַפְרֵנס ְוֵאיִני ָזן ֵאיִני: ָהאֹוֵמר. ג
ית ֵאין ִאםוְ  ין ּבֵ גֹון, ָלזּון ְלכֹופוֹ  ְיכֹוִלים ּדִ ֵאין ּכְ  ׁשֶ

ה לוֹ  ּמֶ ר רֹוֶצה ְוֵאינוֹ  ְלַפְרֵנס ּבַ ּכֵ ּתַ  ְלַהְרִויחַ  ְלִהׂשְ
ְרֶצה ִאם, ְוָלזּון ד ְלהֹוִציא אֹותוֹ  ּכֹוִפין, ִהיא ּתִ  ִמּיָ
ן ה ְוִלּתֵ ֻתּבָ ין ְוֵכן. ּכְ ֵאינוֹ  ְלִמי ַהּדִ מֵּ  רֹוֶצה ׁשֶ   :שׁ ְלׁשַ

ּנֹוְלדוּ  ָהִאישׁ . ד א ַאַחר מּוִמין ּבוֹ  ׁשֶ ׂשָ ּנָ  ֲאִפּלוּ , ׁשֶ
 ָרְצָתה ְוֹלא, ֵעינוֹ  ִנְסֵמת אוֹ , ַרְגלוֹ  אוֹ  ָידוֹ  ִנְקַטַעת
ּתוֹ  ב ִאׁשְ ן ְלהֹוִציא אֹותוֹ  ּכֹוִפין ֵאין, ִעּמוֹ  ֵליׁשֵ  ְוִלּתֵ
ה ֻתּבָ א. ּכְ ב ָרְצָתה ִאם ֶאּלָ ׁשֵ יָנהּ , הָרְצתָ  ֹלא ְוִאם, ּתֵ  ּדִ
ִדין   :מֹוֶרֶדת ּכְ

ה ִאישׁ . ה ּטֶ ּתַ ׁשְ ּתוֹ  ְואֹוֶמֶרת, יֹום יֹום ִמיֵדי ַהּמִ : ִאׁשְ
ֲחקוֹ  ֵמֲחַמת ָאִבי יַאִני ּדָ ִ ל ָהִייִתי ּוְסבּוָרה לוֹ  ִהׂשּ  ְלַקּבֵ
י ְוִאי י ֶאְפׁשִ ן ֲאִני ִויֵרָאה ְמֹטָרף הּוא ּכִ  ַיַהְרֵגִני ּפֶ

ַכֲעסוֹ  ֵאין, ְלָגֵרשׁ  אֹותוֹ  ןּכֹוִפי ֵאין, ּבְ א ּכֹוִפין ׁשֶ  ֶאּלָ
אֹוָתם ָאְמרוּ  ּבְ   :ֲחָכִמים ׁשֶ

ה. ו ָ ּתֹוַבַעת ָהִאׁשּ ט ׁשֶ ַטֲעָנה ּגֵ ֵאיָנהּ  ּבְ נֹות ְראּוָיה ׁשֶ  ִלּבָ
ּנוּ  ֲחֵפָצה ָטֲעָנה ְוִאם. ָלהּ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ִמּמֶ  ֵליֵלד ׁשֶ
ֵדי ְהֶיה ּכְ ּיִ ן ָלהּ  ׁשֶ ֵען ּבֵ ָ ׁשּ ּתִ הּוא ְואֹוֶמֶרת, ָעָליו ׁשֶ  ׁשֶ
ֵאינוֹ  ּגֹוֵרם ֵחץ יֹוֶרה ׁשֶ ֲהָתה ִאם, ּכַ ר ִעּמוֹ  ׁשָ ִנים ֶעׂשֶ  ׁשָ
ָרה ְוֹלא ָתהּ  ּתֹוַבַעת ְוֵאיָנהּ , ִנְתַעּבְ ֻתּבָ ֵדי ּכְ חּושׁ  ּכְ ּנָ  ׁשֶ

ּתֹוַבַעת ט ׁשֶ ֵדי ּגֵ ָתהּ  ִלְגּבֹות ּכְ ֻתּבָ  ִלְתלֹות ֵאין ְוַגם, ּכְ
ִביַעת ט ּתְ ָבר ׁשּוםבְּ  ַהּגֵ  ֲאִפּלוּ , ָלהּ  ׁשֹוְמִעין, ַאֵחר ּדָ

ִנים לוֹ  ֵישׁ  ה ּבָ ָ א, ַאֶחֶרת ֵמִאׁשּ ּמָ ׁשֶ  ַאַחר ִנְתַקְלֵקל ּדְ
ךְ  ן, ְלהֹוִציא אֹותוֹ  ְוכֹוִפין, ּכָ  ֲאָבל, ָמאַתִים ָמֶנה ְוִיּתֵ
ן, ּתֹוֶסֶפת ֹלא ִהְכִניָסה ַמה ְנדּוְנָיָתא ְוִיּתֵ ֶ  ְוֵישׁ . לוֹ  ׁשּ
ּטֹוֶעֶנת ַמה ַעל ְסָתם ִריםְלַהחֲ  לוֹ  ֶ ָבר ׁשּ ֵאיָנהּ  ּדָ  ׁשֶ

אי ּבוֹ  יֹוַדַעת ַוּדַ ךְ  ְוַאַחר, ּבְ ן ּכָ ה ִיּתֵ ֻתּבָ  ָאַמר ְוִאם. ּכְ
א ָ ה ֶאׂשּ ָ . לוֹ  ׁשֹוְמִעין, ַעְצִמי ְוֶאְבֹדק ָעֶליהָ  ַאֶחֶרת ִאׁשּ
ה ָיְלָדה ְוִאם ִנּיָ ְ ֵצא, ַהׁשּ ֹלא ָהִראׁשֹוָנה ּתֵ ה ּבְ ֻתּבָ  ִאםוְ , ּכְ
יֶהן יֹוִציא ָלאו ּתֵ ן ׁשְ ה ְוִיּתֵ ֻתּבָ א אוֹ , ּכְ ָ ית ִיׂשּ ִליׁשִ , ׁשְ
ר ִאם ִסּפּוַקְיהוּ  ְלֵמיַקם ֵלהּ  ֶאְפׁשָ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּבְ , ׁשֶ

ִאם ם ָאְמָרה ׁשֶ ה ּגַ ִנּיָ ְ ֵאינוֹ  ַהׁשּ ֵחץ יֹוֶרה ׁשֶ  יֹוִציא, ּכַ
יֶהן ּתֵ ן ׁשְ ה ְוִיּתֵ ֻתּבָ ְוָנא ּוְבָכל. ּכְ הּוא ָידּועַ  םאִ , ּגַ  ׁשֶ
ָאה ְוִהיא, ָעָקר ד יֹוִציא, ַטֲעָנה ֵמֲחַמת ּבָ   :ִמּיָ

בּוַרת לוֹ  ֵאין: טֹוֶעֶנת ִאם. ז ים ּגְ , ָעֶליהָ  ָלֹבא ֲאָנׁשִ
ט ְוׁשֹוֶאֶלת הּ  ְוהּוא, ּגֵ ִהיא אֹוְמִרים ֵישׁ , ַמְכִחיׁשָ  ׁשֶ
ד ְלהֹוִציא אֹותוֹ  ְוכֹוִפין, ֶנֱאֶמֶנת  ָלהּ  ןִיתֵּ  ְוֹלא, ִמּיָ
ה ֻתּבָ הּ  ְוִאם. ּכְ ֹלא ֵמַעְצמוֹ  ְמָגְרׁשָ ה ּבְ ִפּיָ ן, ּכְ  ָלהּ  ִיּתֵ
ה ֻתּבָ ה. ּכְ ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵאיָנהּ , ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ  ּתֹוַבַעת ּכְ
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ָתהּ  ֻתּבָ ָתהּ  ּתֹוַבַעת ִאם ֲאָבל. ּכְ ֻתּבָ , ֶנֱאֶמֶנת ֵאיָנהּ , ּכְ
  :ּכֹוִפין ֵאין ְלהֹוִציא ְוַאף

ָהִאישׁ  ָידּועַ  ִאם. ח , ַאֶחֶרת ְלֶאֶרץ ֵליֵלךְ  רֹוֶצה ׁשֶ
יעּוהוּ  ּבִ ּלֹא ַיׁשְ ּקֶֹדם ִיְכּפּוהוּ  אוֹ  ֵיֵלךְ  ׁשֶ ֵלךְ  ׁשֶ ּיֵ  ְיָגֵרשׁ  ׁשֶ

  :ִלְזַמן אֹוָתהּ 

ָבר ִאם. ט ֵאינוֹ  ָידּועַ  ַהּדָ אי ׁשֶ ַ ָמקֹום ַלֲעֹמד ַרׁשּ  ּבְ
ָאה ָ ְנׂשּ ֵני, ׁשֶ ַנת ִמּפְ הּ  תוֹ אוֹ  ּכֹוִפין, ְנָפׁשֹות ַסּכָ   ,ְלָגְרׁשָ

א. י ה ָנׂשָ ָ ֲהָתה ִאׁשּ ר ִעּמוֹ  ְוׁשָ ִנים ֶעׂשֶ , ָיְלָדה ְוֹלא ׁשָ
ן יֹוִציא ה ְוִיּתֵ ֻתּבָ א אוֹ  ּכְ ָ ה ִיׂשּ ָ  ְוִאם. ֵליֵלד ָהְראּוָיה ִאׁשּ
ּיֹוִציא ַעד אֹותוֹ  ּכֹוִפין, ָרָצה ֹלא  ֵאיִני: ָאַמר ְוִאם. ׁשֶ

ְפֵני הּ ִעמָּ  ׁשֹוֵכן ַוֲהֵריִני ּבֹוֲעָלהּ  ֵדי ֵעִדים ּבִ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
הּ  ֶאְתַיֵחד ין, ִעּמָ ָאְמָרה ּבֵ ין ִהיא ׁשֶ ָאַמר ּבֵ  ֵאין, הּוא ׁשֶ
א, לוֹ  ׁשֹוְמִעין א יֹוִציא ֶאּלָ ָ ה ְוִיׂשּ ָ   :ָלֶלֶדת ָהְראּוָיה ִאׁשּ

ְסחֹוָרה ָהַלךְ . יא תֹוךְ  ּבִ ִנים' י ּבְ ָהָיה אוֹ , ׁשָ ַעל ׁשֶ  ַהּבַ
הָ  אוֹ , חֹוֶלה ָהיוּ  אוֹ , חֹוָלה ִהיא ְיָתהׁשֶ ים ׁשֶ  ֲחבּוׁשִ
ֵבית ְנָין ְזַמן אֹותוֹ  ָלֶהם עֹוִלים ֵאין, ָהֲאסּוִרים ּבְ   :ֵמַהּמִ

יָלה. יב יָלהּ  ִמּיֹום מֹוֶנה, ִהּפִ ִהּפִ יָלה ִאם. ׁשֶ  ְוָחְזָרה ִהּפִ
יָלה לשׁ  ְוִהּפִ ָעִמים ׁשָ ן ְויֹוִציא, ִלְנָפִלים ֻהְחְזָקה, ּפְ  ְוִיּתֵ

הכְּ  ל. ֻתּבָ ֶרת ָמקֹום ּוִמּכָ א ֻמּתֶ ׂשֵ   :ְלַאֵחר ִלּנָ

יָלה: אֹוֵמר הּוא. יג תֹוךְ  ִהּפִ ר ּבְ ֵדי, ֶעׂשֶ ב ּכְ ׁשֵ ּתֵ  ׁשֶ
י ֹלא: אֹוֶמֶרת ְוִהיא. ִעּמוֹ  ְלּתִ   :ֶנֱאֶמֶנת ִהיא, ִהּפַ

יָלה: אֹוֵמר הּוא. יד ַנִים ִהּפִ י: אֹוֶמֶרת ְוִהיא, ׁשְ ְלּתִ  ִהּפַ
  :ֻאֶמֶנתנֶ  ִהיא', ג

ָכל. טו יָעהּ  ֶזה ּבְ ּבִ ּלֹא ֶהֵסת ַמׁשְ יָלה ׁשֶ  אוֹ , ִהּפִ
יָלה ִהּפִ ַטֲעָנה', ג ׁשֶ ּבְ ב זוֹ  ׁשֶ ן ִיְתַחּיֵ ה ָלהּ  ִלּתֵ ֻתּבָ   :ּכְ

ָהה. טז ּתוֹ  ִעם ׁשָ ר ִאׁשְ ִנים ֶעׂשֶ , ָיְלָדה ְוֹלא ׁשָ
ֶרת, ְוהֹוִציָאהּ  א ֻמּתֶ ׂשֵ ִני ִעם ְלִהּנָ ֵ ֲהָתה. ַהׁשּ  ִעם ׁשָ

ִני ֵ ר ַהׁשּ ִנים ֶעׂשֶ יָנהּ , ָיְלָדה ְוֹלא ׁשָ ִדיָנהּ  ִעּמוֹ  ּדִ  ִעם ּכְ
  :ָהִראׁשֹון

הּ . יז ְרׁשָ א ֹלא, ּגֵ ׂשֵ ּנָ י ּתִ ִליׁשִ את ְוִאם. ִלׁשְ ֵ י ִנׂשּ ִליׁשִ , ִלׁשְ
ֵצא ּלֹא ּתֵ ה ׁשֶ ְכֻתּבָ א. ּבִ ן ִאם ֶאּלָ ה לוֹ  ֵישׁ  ּכֵ ָ  ִאׁשּ
ם אוֹ , ַאֶחֶרת ּיֵ ּקִ ה ִמְצַות ׁשֶ ִרּיָ ה ּפְ יר ְוִאם. ּוְרִבּיָ  ִהּכִ

הּ  ה ָלהּ  ֵישׁ , ּבָ ֻתּבָ   :ּכְ

ֲהָתה. יח י ִעם ׁשָ ִליׁשִ ְ ר ַהׁשּ ִנים ֶעׂשֶ  ִאם, ָיְלָדה ְוֹלא ׁשָ
ְבָתה ֹלא ה ּגָ ֻתּבָ ה ֹלא, ֵמָהִראׁשֹוִנים ּכְ ְגּבֶ  ְוִאם. ּתִ

ְבָתה ֲחִזיר ֹלא, ּגָ   :ּתַ

י הֹוִציָאהּ . יט ִליׁשִ ְ לֹ  ַהׁשּ ה אּבְ ֻתּבָ את, ּכְ ֵ  ִלְרִביִעי ְוִנׂשּ
ה ִלְגּבֹות ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ , ְוָיְלָדה ֻתּבָ י ּכְ ִליׁשִ ְ א, ֵמַהׁשּ ּמָ ׁשֶ  ּדְ
ה ָאה ַעּתָ   :ִנְתַרּפְ

ל. כ א ּכָ ה ַהּנֹוׂשֵ ָ ֲעֵבָרה ִאׁשּ ִאסּור ֲאִפּלוּ , ּבַ ָנן ּבְ ַרּבָ  ּדְ
גֹון ִנּיֹות ּכְ   :ְלהֹוִציא אֹותוֹ  ּכֹוִפין, ׁשְ

ל. כא ָאְמרוּ  ֵאּלוּ  ּכָ ׁשֹוִטים ֲאִפּלוּ  ּכֹוִפין, ְלהֹוִציא ׁשֶ . ּבְ
ל אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ּכָ ּלֹא ִמי ׁשֶ ְלמּוד ּבוֹ  ֶנֱאַמר ׁשֶ ּתַ  ּבַ

ֵפרּושׁ  א, ְלהֹוִציא ּכֹוִפין ּבְ ְלַבד יֹוִציא ֶאּלָ  ֵאין, ּבִ
ׁשֹוִטים ּכֹוִפין א ּבְ בּוךְ  ֲחָכִמים: לוֹ  אֹוְמִרים ֶאּלָ  ִחּיְ

ר ּתֹוִציא ֹלא ְוִאם, הֹוִציאלְ    :ֲעַבְרָין ִלְקרֹוְתךְ  ֻמּתָ

ל ַעל ֵחֶרם ְלָהִטיל ָצִריךְ . כב ַעת ָהעֹוְמִדים ּכָ ׁשְ  ּבִ
ט ְנִתיַנת ּלֹא, ַהּגֵ ט ַעל ַלַעז ְלהֹוִציא ׁשֶ   :ַהּגֵ

ע ִאם. כג ּבַ ַעל ִנׁשְ ן ַהּבַ ט ִלּתֵ ירוּ  טֹוב, ּגֵ ּתִ ּיַ  לוֹ  ׁשֶ
ּלֹא, ֹקֶדם ן ֵעָרבֹון ַאךְ . ְלֹאֶנס ּדֹוֶמה ֵהאיְ  ׁשֶ  ִאם, ִיּתֵ
  :ִיְרֶצה

ל ִמי. כד ּבֵ ּקִ ְמׁשֹון ְנִזירּות ָעָליו ׁשֶ  ֶאת ְלָגֵרשׁ  ׁשִ
ּתוֹ  ר, ִאׁשְ ּום ּבוֹ  ְוֵאין, ְלָגֵרשׁ  ֻמּתָ ֹאֶנס ְמָגֵרשׁ  ִמׁשּ . ּבְ
הּ  ְוטֹוב ֵני ְלָגְרׁשָ ׁשְ ין ּבִ ּטִ ֵנם, ּגִ   :ֶזה ַאַחר ֶזה ָלהּ  ְוִיּתְ
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 וכל, והאשה והסופר והבעל העדים דיני ובו הגט סדר
 סעיפים א"ק ובו, פרטיו

*  

:  

ר ִנְזָהִרים ֵישׁ . א ט ִמְלַסּדֵ ֶעֶרב ַהּגֵ ת ּבְ ּבָ   :ׁשַ

ֵני סֹוֵפר ַיְזִמין. ב ִרים ֵעִדים ּוׁשְ ׁשֵ ֵאיָנם ּכְ  ְקרֹוִבים ׁשֶ
ה ְוֹלא ָלֶזה ֶזה ָ   :ָלִאׁשּ

ֵהר. ג ּלֹא ִיּזָ   :ֵמָהֵעִדים ֶאָחד ַהסֹוֵפר ִיְהֶיה ׁשֶ

ר ֶהָחָכם אוֹ  ַהסֹוֵפר ִאם. ד ט ַהְמַסּדֵ ָכר נֹוְטִלים ַהּגֵ  ׂשָ
ה ֵדי יֹוֵתר ַהְרּבֵ ָלה ִמּכְ ּטָ ִריךְ  אֹוְמִרים ֵישׁ , ּבַ ּצָ ּלֹא ׁשֶ  ׁשֶ
ֵפרּושׁ  עֹוַבְדָיה ר"ְוָהר. ָלֶהם ְקרֹוִבים ָהֵעִדים ִיְהיוּ   ּבְ

ָנה ׁשְ ֶפֶרק ַהּמִ ְבכֹורֹות' ד ּבְ ר ָקָרא ּדִ ּגָ ִנים ַעל ּתִ  ָהַרּבָ
ֵרי ט ְמַסּדְ ֵדי יֹוֵתר ַהּנֹוְטִלים ַהּגֵ ַכר ִמּכְ ָלה ׂשְ ּטָ   :ּבַ

ירוּ  ָצִריךְ . ה ּכִ ּיַ ה ׁשֶ ּזֶ לֹוִני הּוא ׁשֶ ּתוֹ  ִהיא ְוזוֹ  ּפְ  ִאׁשְ
לֹוִנית א, ּפְ ן ִאם ֶאּלָ ַעת הּוא ּכֵ ָנה ׁשְ   :ַהַסּכָ

עִ  ֵישׁ  ִאם. ו מוֹ  ֶאָחד ירּבָ ְ ׁשּ מוֹ  ׁשֶ ׁשְ ם, ּכִ ּתוֹ  ְוׁשֵ  ִאׁשְ
ם ׁשֵ ּתוֹ  ּכְ א ְלָגֵרשׁ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ִאׁשְ ְפֵני ֶאּלָ   :ֲחֵברוֹ  ּבִ

ִכיב הּוא ַהְמָגֵרשׁ  ִאם. ז ק ָצִריךְ , ְמַרע ׁשְ  ּבוֹ  ְלַדְקּדֵ
ְהֶיה ּיִ פּוי ׁשֶ ַעת ׁשָ ׁשְ ִתיָבה ּבִ ַעת ּכְ   :ְנִתיָנה ּוִבׁשְ

ַנאי ַעל ְלָגֵרשׁ  הרֹוצֶ  ִאם. ח יר ֹלא, ּתְ ַנאי ׁשּום ַיְזּכִ , ּתְ
א ט ִלְכּתֹב ַלסֹוֵפר אֹוֵמר ֶאּלָ , ּבוֹ  ַלְחּתֹם ְוָלֵעִדים ּגֵ
ַנאי ׁשּום ִיְזּכֹר ְוֹלא ַעת ַעד ּתְ   :ְמִסיָרה ׁשְ

ִרים ַהּכֹל. ט ׁשֵ ט ִלְכּתֹב ּכְ , ְוָקָטן ׁשֹוֶטה ֵמֵחֵרשׁ  חּוץ, ּגֵ
ָרֵאלוְ , ְוָנְכִרי ְוֶעֶבד ל אוֹ  מּוָמר ִיׂשְ ת ְמַחּלֵ ּבָ  ׁשַ

ַפְרֶהְסָיא   :ּבְ

ַעל. י ט ִיְכּתֹב ֹלא ַעְצמוֹ  ַהּבַ ר ֵהיָכא, ַהּגֵ ֶאְפׁשָ   :ּדְ

ַעל ֹיאַמר ֹלא ְוֵכן. יא ֹתב: ַלסֹוֵפר ַהּבַ ן ּכְ  ֹלא אוֹ  ּכֵ
ְכּתֹב   :ּתִ

ה ֹלא ָקרֹוב ַהסֹוֵפר ִיְהֶיה ֹלא. יב ָ , ָלִאישׁ  ְוֹלא ָלִאׁשּ
ר ֵהיָכא ֶאְפׁשָ   :ּדְ

ָלף ַהסֹוֵפר. יג יוֹ  ַהּקְ ַאל ִוַהּקּוְלמּוס ְוַהּדְ  ָהַרב ְוִיׁשְ
ְפֵני ַלסֹוֵפר ּלוֹ  ַהּכֹל ִאם ֵעִדים ּבִ ּיֹאַמר, ׁשֶ , ֵהן: ּוְכׁשֶ
ךְ  ַאַחר ֵנם ּכָ ָנה ִיּתְ ַמּתָ ַעל ּבְ ַעל ַלּבַ יֵהם ְוַהּבַ  ַיְגּבִ

  :ִלְקנֹוָתם

ַאל. יד ַעל ֶהָחָכם ִיׁשְ ה: ַהְמָגֵרשׁ  ַלּבַ ט נֹוֵתן ַאּתָ  ֶזה ּגֵ
ֹלא ֵמְרצֹוְנךְ  לּום, ֹאֶנס ׁשּום ּבְ יתָ  ּכְ  אוֹ  ִאסּור ׁשּום ָעׂשִ

בּוָעה אוֹ  ֶנֶדר ְכִריֲחךְ  ׁשְ ּמַ נוֹ  ׁשֶ יר ָלנוּ  ּתֹאַמר ִלּתְ  ְוַנּתִ
ַעל. ָלךְ  יב ַהְמָגֵרשׁ  ְוַהּבַ י ֹלא: ֵמׁשִ י ְוֹלא ָנַדְרּתִ ְעּתִ ּבַ  ִנׁשְ
א ֹאֶנס ׁשּום ִלי יןְואֵ  ט נֹוֵתן ֲאִני ֵמְרצֹוִני ֶאּלָ  ֶזה ּגֵ

ֵלב ֵלם ּבְ ִלי ׁשָ ע אֹוֵמר ְוִאם. ּוְתַנאי ֹאֶנס ׁשּום ּבְ ּבַ ׁשְ ּנִ  ׁשֶ
ַקע אוֹ  ָנַדר אוֹ  ף ּתָ נוֹ  ּכַ ירוּ , ִלּתְ ֵדי, ֹקֶדם לוֹ  ַיּתִ  ּכְ

ּלֹא ן ֵעָרבֹון ַאךְ . ְלֹאֶנס ּדֹוֶמה ְיֵהא ׁשֶ , הִיְרצֶ  ִאם, ִיּתֵ
ֵאין   ְלֹאֶנס ּדֹוֶמה ֶזה ׁשֶ

יט. טו ַעל יֹוׁשִ ָלף ַהּבַ יוֹ  ְוַהּקּוְלמּוס ַהּקְ  ַלסֹוֵפר ְוַהּדְ
ְפֵני ְפֵניֶהם לוֹ  ְואֹוַמר, ֵעִדים ּבִ ֹתב: ּבִ ט ִלי ּכְ ם ּגֵ  ְלׁשֵ
י רּוׁשֵ י ּגֵ ּתִ לֹוִנית ִאׁשְ ת ּפְ לֹוִני ּבַ ם ּפְ ִריֻתת ּוְלׁשֵ  ַוֲאִני, ּכְ
ט ִלְכּתֹב ׁשּותרְ  ְלךְ  נֹוֵתן  ַעד ֵמָאה ַעד ֶאָחד ִמּגֵ

ְהֶיה ּיִ ר ֶאָחד ׁשֶ ׁשֵ ִלי ּכָ ְקּפּוק ׁשּום ּבְ ין ּפִ ְכִתיָבה ּבֵ ין ּבִ  ּבֵ
ֲחִתיָמה י ָהַרב ֶהָחָכם ְלַדַעת ּבַ לֹוִני ַרּבִ   :ּפְ

ם. טז לֹוִני ְוַאּתֶ ֵגט ְוִחְתמוּ  ֵעִדים ֻהיוּ  ּוְפלֹוִני ּפְ  ַהּזֶה ּבְ
ם רוּ  ּוְלׁשֵ יּגֵ י ׁשֵ ּתִ לֹוִנית ִאׁשְ ת ּפְ לֹוִני ּבַ ם ּפְ  ּוְלׁשֵ
ִריֻתת ט ַלְחּתֹם ְרׁשּות ָלֶכם נֹוֵתן ַוֲאִני. ּכְ  ַעד ֶאָחד ִמּגֵ
ין ֵמָאה ּטִ ְהֶיה ַעד ּגִ ּיִ ר ֶאָחד ׁשֶ ׁשֵ  ָהַרב ֶהָחָכם ְלַדַעת ּכָ
י לֹוִני ַרּבִ ִלי ּפְ ְקּפּוק ׁשּום ּבְ ין ּפִ ִתיָבה ּבֵ ין ּכְ  ּבֵ

ֲחִתימָ    :הּבַ
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ֵני ִלְכּתֹב ְצִריִכים ִאם. יז ין ׁשְ ּטִ ֵני, ּגִ ּיֵשׁ  ָסֵפק ִמּפְ  ׁשֶ
מֹות ֵ ׁשּ גֹון, ּבַ ְרׁשֹון ּכְ ְרׁשֹם ּגֵ ֶזה ְוַכּיֹוֵצא, ּגֵ  ָצִריךְ , ּבָ
ּיֹאַמר ַעל ׁשֶ ִאם ַלסֹוֵפר ַהְמָגֵרשׁ  ַהּבַ  ֶהָחָכם ַיְחּפֹץ ׁשֶ

י ָהַרב לֹוִני ַרּבִ ר ּפְ ין ְלַסּדֵ ּטִ ֵדי ָסֵפק ֵמֲחַמת הַהְרבֵּ  ּגִ  ּכְ
ְתנוּ  ּנָ ּיִ ם ׁשֶ ּלָ ַיד ּכֻ ה ּבְ ָ הּוא, ָהִאׁשּ  ְרׁשּות לוֹ  נֹוֵתן ׁשֶ
הּוא ָלֵעִדים ֹיאַמר ְוֵכן. ְלָכְתָבם  ְרׁשּות ָלֶהם נֹוֵתן ׁשֶ
  :ְלָחְתָמם

מוּ  ְוֹלא ַהסֹוֵפר ִיְכּתֹב ֹלא. יח  ַעד ָהֵעִדים ַיְחּתְ
ְמעוּ  ׁשְ ּיִ י ׁשֶ ַעל ִמּפִ ה ַהּבַ ּוָ ּצִ  ְוָלֵעִדים ִלְכּתֹב ַלסֹוֵפר ׁשֶ
י ְוֹלא, ַלְחּתֹם ִליחַ  ִמּפִ ה ָאַמר ֲאִפּלוּ . ׁשָ לׁשָ  ִאְמרוּ : ִלׁשְ
ְכּתֹב ִלְפלֹוִני ּיִ מוּ  ּוְפלֹוִני ְוִלְפלֹוִני ׁשֶ ְחּתְ ּיַ בוּ  ֹלא, ׁשֶ  ִיְכּתְ
מוּ  ּלֹא ֵמַאַחר, ְוַיְחּתְ ְמעוּ  ׁשֶ יו ׁשָ   :ִמּפִ

ַעל. יט ַכר ןנֹותֵ  ַהּבַ ה ָנְתָנה ְוִאם. ַהסֹוֵפר ׂשְ ָ , ָהִאׁשּ
ר ׁשֵ   :ּכָ

ַעל ֹיאַמר. כ ְפֵני ַהּבַ ל ִהְנִני: ָהֵעִדים ּבִ  ִלְפֵניֶכם ְמַבּטֵ
ל מֹוָדֵעי ּומֹוָדֵעי מֹוָדֵעי ּכָ ָנְפִקי ּומֹוָדֵעי ּדְ  ִמּגוֹ  ּדְ

מֹוָדֵעי מֹוָדֵעי י ּדְ ַסְרּתִ ּמָ ט ַעל ׁשֶ ָבִרים ְוָכל. ֶזה ּגֵ  ּדְ
ישֶׁ  ַסְרּתִ ֵהם ּמָ מוּ  ׁשֶ ְתַקּיְ ּיִ ׁשֶ ל ּגֹוְרִמים ּכְ ט ְלַבּטֵ  ֲהֵרי, ַהּגֵ
ֵטִלין ֵהם ּלֹא ַעְצִמי ַעל ֵמִעיד ֲאִני ְוֵכן. ּבְ י ׁשֶ  ָמַסְרּתִ
ָבר ׁשּום ט ַעל ּדָ ֵסל ַהּגֵ ּפָ ּיִ  ּפֹוֵסל ַוֲהֵריִני, ֵמֲחָמתוֹ  ׁשֶ
ל ִעידוּ  ֵעִדים אוֹ  ֵעד ּכָ ּיָ י ׁשֶ ַסְרּתִ ּמָ י אוֹ  ׁשֶ ָאַמְרּתִ  ׁשּום ׁשֶ
ָבר ל ּדָ ַבּטֵ ּיְ ט ׁשֶ ּיּוַרע ֶזה ּגֵ   :ֵמֲחָמתוֹ  ּכֹחוֹ  ׁשֶ

ָהֵעִדים ָצִריךְ . כא ָאַמר ׁשֶ ַעל ׁשֶ  ַלסֹוֵפר ִלְפֵניֶהם ַהּבַ
ט ִלְכּתֹב ּתוֹ  ּגֵ ֶהם, ְלִאׁשְ ּלָ ה ַעְצָמם ׁשֶ , ְלָחְתמוֹ  ְיַצּוֶ
ַעְמדוּ  ְוָצִריךְ  ּיַ ַעת ׁשֶ ׁשְ ִתיַבת ּבִ הּ [ יָטהשִׁ  ּכְ ּבָ ם] ׁשֶ  ׁשֵ
ה ָהִאישׁ  ָ ַמן ְוָהִאׁשּ ְמעוּ , ְוַהּזְ ְתבוֹ  ְוִיׁשְ ּכָ מוֹ  ׁשֶ  ִלׁשְ

ָמהּ    :ְוִלׁשְ

ירוּ  ָצִריךְ . כב ּכִ ּיַ הוּ  ׁשֶ ּזֶ ט ׁשֶ ַתב ַהּגֵ ּכָ מוֹ  סֹוֵפר ׁשֶ  ִלׁשְ
ָמהּ   ַאַחר ַלחּוץ ָלֵצאת רֹוִצים ִאם, ְלִפיָכךְ . ְוִלׁשְ

ַתב ּכָ ם ׁשֶ הְוהָ  ָהִאישׁ  ׁשֵ ָ ַמן ִאׁשּ  ַלֲעׂשֹות ְצִריִכים, ְוַהּזְ
ט ִסיָמן ׁשּום ּגֵ ֵדי, ּבַ ירּוהוּ  ּכְ ּכִ ּיַ ְהֶיה אוֹ , ׁשֶ ּתִ  ָלֶהם ׁשֶ

  :ּבוֹ  ַעִין ְטִביעּות

ְהֶיה טֹוב. כג ּיִ ַעל ׁשֶ  ַעד ְוָהֵעִדים ַהסֹוֵפר ֵאֶצל ַהּבַ
ֵתב ּכָ ּיִ ט ׁשֶ ֵתן ְוֵיָחֵתם ַהּגֵ ֵדי, ְוִיּנָ ּלֹא ּכְ . מֹוָדָעא רִיְמסֹ  ׁשֶ

:{{  

ֹלחַ  רֹוֶצה ִאם. כד ט ִלׁשְ ה ַהּגֵ ָ ִליחַ  ְיֵדי ַעל ָלִאׁשּ , ׁשָ
ֲעֹמד ָצִריךְ  ּיַ ם ׁשֶ ִליחַ  ׁשָ ָ ַעת ַהׁשּ ׁשְ ִתיַבת ּבִ יָטה ּכְ  ׁשִ
הּ  ּבָ ם ׁשֶ ה ָהִאישׁ  ׁשֵ ָ ַמן ְוָהִאׁשּ ַמע, ְוַהּזְ ְתִחיל ְוִיׁשְ ּיַ  ׁשֶ
ָמהּ  ִלְכּתֹב ם דַלֲעמֹ  ָצִריךְ  ְוַגם, ִלׁשְ ַעת ׁשָ ׁשְ  ֲחִתיַמת ּבִ
ֵני ַמע, ָהֵעִדים ׁשְ חֹוְתִמים ְוִיׁשְ ָמהּ  ׁשֶ   :ִלׁשְ

ּקֶֹדם ְוָצִריךְ . כה ִתיָבה ׁשֶ הּוא יֹוִדיֶעּנוּ  ּכְ  ִיְהֶיה ׁשֶ
ִליחַ  ָ ַמע, ֹיאַמר ְוֶהָחָכם. ַהׁשּ ׁשְ ּיִ ט ֵאיךְ  ׁשֶ ב הּוא ַהּגֵ  ִנְכּתַ
ם ָמה ְוֶנְחּתַ ֵדי, ִלׁשְ ּיּוַכל ּכְ ן ָהִעידלְ  ׁשֶ   :ּכֵ

ֹוֵלחַ . כו ׁשּ ׁשֶ ט ּכְ ַיד ּגֵ ִליחַ  ּבְ יעוּ  הּוא טֹוב, ׁשָ ּבִ ׁשְ ּיַ  ׁשֶ
ַעל בּוַעת ַהּבַ ׁשְ ּלֹא ַהּתֹוָרה ּבִ ּלֹא מֹוָדָעא ִיְמֹסר ׁשֶ  ְוׁשֶ
ל ט ְיַבּטֵ   :ַהּגֵ

ק ָצִריךְ . כז ְהיוּ  ְלַדְקּדֵ ּיִ ִליחַ  ׁשֶ ָ חַ  ַהׁשּ ּלֵ דֹוִלים ְוַהְמׁשַ , ּגְ
ִליחּות ֵאיןשֶׁ  ְלִפי ה ָקָטן ְוֵאין ְלָקָטן ׁשְ ִליחַ  עֹוׂשֶ   :ׁשָ

ּלֹא ָצִריךְ . כח ִליחַ  ִיְהֶיה ׁשֶ ָ  אוֹ , ְוָקָטן ׁשֹוֶטה ֵחֵרשׁ  ַהׁשּ
סּול אוֹ , סּוָמא אוֹ , ָנְכִרי אוֹ  ֶעֶבד  ִמן ַלֲעֵבָרה ּפָ

  :ּתֹוָרההַ 

ֵהר טֹוב. כט ּלֹא ִלּזָ ִליחַ  ְיֵדי ַעל ְלָגֵרשׁ  ׁשֶ שֶׁ , ׁשָ ַעלּכְ  ַהּבַ
ה ָ ֵניֶהם ְוָהִאׁשּ ִעיר ׁשְ   ּבָ

ַעל ִאם. ל ז ַהּבַ ין ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ָלֶלֶכת ֶנְחּפָ  ַעד ְלַהְמּתִ
ְכּתֹב ּיִ ט ׁשֶ ֹתב: ַלסֹוֵפר אֹוֵמר, ְוַיְחּתֹם ַהּגֵ ט ּכְ י ּגֵ ּתִ  ְלִאׁשְ

ִדְלֵעיל', ְוכוּ  ם: ָלֵעִדים ְואֹוֵמר, ּכְ לֹוִני ַאּתֶ  ּוְפלֹוִני ּפְ
ט ְוִחְתמוּ  ֵעִדים ֱהיוּ  ּגֵ ר ּבַ ְזּכַ ִדְלֵעיל', ְוכוּ  ַהּנִ  ַוֲהֵריִני, ּכְ
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ה לֹוִני ֶאת ְמַמּנֶ ן ּפְ לֹוִני ּבֶ ִליחַ  ּפְ ט ְלהֹוִליךְ  ׁשָ  ַהּגֵ
ר ְזּכַ י ַהּנִ ּתִ לֹוִנית ְלִאׁשְ ת ּפְ לֹוִני ּבַ ָכל ּפְ  ָמקֹום ּבְ

ה ְמְצֶאּנָ ּיִ ָיִדי ָידוֹ  ּוְתֵהא ׁשֶ ִפי ּוִפיו ּכְ תוֹ ַועֲ  ּכְ ּיָ  ׂשִ
ִתי ּיָ ֲעׂשִ ְנִתיָנִתי ּוְנִתיָנתוֹ , ּכַ  ְרׁשּות לוֹ  ֲאִני ְונֹוֵתן, ּכִ
ִליחַ  ַלֲעׂשֹות ִליחַ  ׁשָ ִליחַ  ּוׁשְ לּוִחים ֵמָאה ַעד ׁשָ  ׁשְ
ֹלא ַוֲאִפּלוּ  יעַ  ַעד ֹאֶנס ּבְ ּגִ ּיַ ט ׁשֶ  ְלַיד אוֹ  ְלָיָדהּ  ַהּגֵ
לּוָחהּ  יעַ  ְוֵתֶכף, ׁשְ ּגִ ּיַ ט ׁשֶ ְזכַּ  ַהּגֵ  ְלַיד אוֹ  ְלָיָדהּ  רַהּנִ
לּוָחהּ  ד ׁשְ לֹוִני ִמּיַ לּוִחי ּפְ ד אוֹ  ׁשְ לּוחוֹ  ִמּיַ ד אוֹ  ׁשְ  ִמּיַ
ִליחַ  לּוחוֹ  ׁשְ ָאמּור ׁשְ ֵהא ּכָ ת ּתְ י ְמֹגֶרׁשֶ ּנִ ֶרת ִמּמֶ  ּוֻמּתֶ
  :ָאָדם ִלָכל

ֵאר ּוְכָבר. לא ֵאין ִנְתּבָ יר ׁשֶ ַנאי ׁשּום ְלַהְזּכִ  ֹקֶדם ּתְ
ִתיַבת ט ּכְ ן ְוִאם. ַהּגֵ ל ּכֵ ה ִמי ּכָ ַצּוֶ ּמְ ִעְנָין ְלָגֵרשׁ  ׁשֶ  ּבְ

ַנאי ַעל ְלָגֵרשׁ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ֶזה   :ּתְ

א ְלָגֵרשׁ  רֹוֶצה ֵאינוֹ  ְוִאם. לב ז ְוהּוא, ִלְזַמן ֶאּלָ  ֶנְחּפָ
ר ְוִאי, ָלֶלֶכת ֵלךְ  ֹקֶדם ְלָכְתבוֹ  ֶאְפׁשָ ּיֵ  ֹיאַמר, ׁשֶ
ִליחַ  ָ ן ַלׁשּ ּתֵ ּיִ ט ׁשֶ ּתוֹ ְלאִ  ַהּגֵ ֵרשׁ  ְוֹלא, ׁשְ ְתּגָ א ּבוֹ  ּתִ  ֶאּלָ
לֹוִני ְזַמן ְלַאַחר   :ּפְ

ִליחַ  ָצִריךְ  ֵאין. לג ָ ַהׁשּ ְפֵני עֹוֵמד ְיֵהא ׁשֶ , ַהְמָגֵרשׁ  ּבִ
א ּלֹא ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ ָפָניו ׁשֶ  ְוָהֵעִדים, ְלַמּנֹותוֹ  ָיכֹול ּבְ

ה ּכֹוְתִבים ּנָ ּמִ ִליחַ  ִלְפלֹוִני ׁשֶ   :ׁשָ

ָבר. לד י ּכְ ַתְבּתִ סּוִלים ֵהם ִמי ְלֵעיל ּכָ  ִלְהיֹות ַהּפְ
לּוִחים   :ׁשְ

ָבר ְוַגם. לה ֵאר ּכְ ִריךְ  ִנְתּבָ ּצָ ִליחַ  ׁשֶ ָ ַעת ַלֲעֹמד ַהׁשּ ׁשְ  ּבִ
ִתיַבת ט ּתֶֹרף ּכְ ֵני ַוֲחִתיַמת ַהּגֵ ַמע, ָהֵעִדים ׁשְ ׁשְ ּיִ  ְוׁשֶ
ב ְכּתַ ּנִ ם ׁשֶ ָמהּ  ְוֶנְחּתַ   :ִלׁשְ

ֹבא. לו ּיָ ׁשֶ ט ִלְכּתֹב ַהסֹוֵפר ּכְ ְתִחיל ֹקֶדם, ַהּגֵ ּיַ  ׁשֶ
ֹאל ֵישׁ , ִלְכּתֹב מוֹ  ַמה ַלְמָגֵרשׁ  ִלׁשְ ְ ם ּוַמה ׁשּ ֵ , ָאִביו ׁשּ
ֵני ְלָאִביו אוֹ  לוֹ  ֵישׁ  ְוִאם מֹות ׁשְ גֹון ׁשֵ  ְיֵדי ַעל ּכְ
ּנּוי ְלָאִביו אוֹ  לוֹ  ֵישׁ  ְוִאם, ֹחִלי   :ֲחִניָכא ׁשּום אוֹ  ּכִ

ֹאל ֵישׁ  ְוֵכן. לז ה ִלׁשְ ָ מוֹ , ּוְלָאִביהָ  ָלִאׁשּ   :ָלִאישׁ  ּכְ

ַהסֹוֵפר ָצִריךְ . לח ָמקֹום ַיַעְמדוּ  ְוָהֵעִדים ׁשֶ   :ֶאָחד ּבְ

ָלף ַיְחּתֹךְ . לט ת ַהּקְ ט ְלִמּדַ ּלֹא, ַהּגֵ  ַלְחּתֹךְ  ִיְצָטֵרךְ  ׁשֶ
ּנוּ  ָבר ׁשּום ִמּמֶ ִתיַבת ַאַחר ּדָ ט ּכְ   :ַהּגֵ

ַתב ְלַאַחר ַהסֹוֵפר ָטָעה ִאם. מ ּכָ }  ּוַמְתִחיל, ְקָצתוֹ  ׁשֶ
אֹותוֹ  ָלף ּבְ ה ַיְחּתֹךְ , ַהּקְ ִחּלָ ַתב ַהּמּוָעט ּתְ ּכָ   :ׁשֶ

ָלף ָצִריךְ . מא . ָרְחּבוֹ  ַעל יֹוֵתר ָאְרּכוֹ  ִלְהיֹות ַהּקְ
ֶרךְ  ָאְרּכוֹ  ְוִנְקָרא תוֹ  ְקִריָאתוֹ  ּדֶ ִחּלָ   :ְלסֹופוֹ  ִמּתְ

ְרְטטוּ . מב ל ּבוֹ  ְיׂשַ הׁשְ ר ׁשָ יִטין ָעׂשָ  ַאֲחרֹוָנה ְוׁשּוָרה. ׁשִ
ה ֶקּנָ י ְיַחּלְ ּתֵ הּ , ְקָצרֹות ׁשּורֹות ִלׁשְ ּבָ מוּ  ׁשֶ  ָהֵעִדים ַיְחּתְ

ַחת ֶזה   :ֶזה ּתַ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . מג ְכּתֹב, ׁשֶ ּיִ ְמקֹום ׁשֶ ר ּבִ ׂשָ  ְוֹלא ּבָ
ְמקֹום ָער ּבִ   :ׂשֵ

ְרֵטט ֹלא. מד ֲאָבר ְיׂשַ ְפִנים ְרֵטטְישַׂ  ְוֹלא, ּבַ א ִמּבִ  ֶאּלָ
חּוץ   :ִמּבַ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . מה ֵאין, ׁשֶ ט ּכֹוְתִבין ׁשֶ קּוְלמּוס ַהּגֵ  ּבְ
ל ָנף ׁשֶ   :ּכָ

ָתב ְיֵהא ֹלא. מו ם ַהּכְ ל ְוֹלא ְמֻעּקָ א, ְמֻבְלּבָ ּמָ ְדֶמה ׁשֶ  ּתִ
ה ָהִעְנָין ִנְמָצא ְלאֹות אֹות ּנֶ ּתַ   :ִמׁשְ

ֶפת ָהאֹוִתּיֹות ֲעׂשֹותלַ  ְלַהֲחִמיר ָנֲהגוּ . מז ִויל ֻמּקֶ . ּגְ
בּוקֹות אֹוִתּיֹות ּבוֹ  ֵישׁ  ְוִאם יוֹ  ְלָגֵרר ָיכֹול, ּדְ  ַהּדְ

יֵניֶהם ּבֵ יָלם, ׁשֶ   :ְלַהְבּדִ

ק ְוָצִריךְ . מח ּלֹא ְלַדְקּדֵ ְנסוּ  ׁשֶ זוֹ  זוֹ  ָהאֹוִתּיֹות ִיּכָ , ּבָ
גֹון הּ  ּכְ ל ֹראׁשָ ה ד"ָלמֶ  ׁשֶ ּטָ ׁשִ ּבְ ְחּתוֹ  ׁשֶ ֵנס ֹלא ָנהּתַ ּכָ  ּתִ
תֹוךְ  ל ֲחָלָלהּ  ּבְ ל ת"ֵחי אוֹ  א"הֵ  ׁשֶ ה ׁשֶ ּטָ , ָהֶעְליֹוָנה ׁשִ
ל ְוֵכן ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ
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יִטין עֹוְברֹות ָהאֹוִתּיֹות ִיְהיוּ  ֹלא. מט ִ ָיִמין ֵמַהׁשּ  ּבְ
ֹמאל יֹון ְלתֹוךְ  ּוִבׂשְ ּלָ  ֵמאֹות ֲאִפּלוּ  ְלַהֲחִמיר ְוֵישׁ . ַהּגִ

  :ַאַחת

ת ָנְפָלה. נ יוֹ  ִטּפַ ֶרת ְוֵאיָנהּ , ָהאֹות ְלתֹוךְ  ּדְ  ֵאינוֹ , ִנּכֶ
יוֹ  ְלַהֲעִביר ָיכֹול ן ַהּדְ ֲהָוה, ָהאֹות ְלַתּקֵ  ָחק ֵלהּ  ּדַ

  . }ּתֹוכֹות

תּוָחה ם"מֵ  ַלֲעׂשֹות רֹוֶצה ִאם ְוַאף. נא ָכה, ּפְ  ְוִנְמׁשְ
ָמה ָידוֹ  בֵ  ְלָגֵרר ָיכֹול ֵאינוֹ , ְוִנְסּתְ , ְלָפְתָחהּ  קּותַהּדְ

ֲהָוה   :ּתֹוכֹות ָחק ֵלהּ  ּדַ

טּושׁ  ּבוֹ  ְיֵהא ֹלא. נב ֶבּנוּ  ְוֹלא ִטׁשְ ָחק ַעל ִיְכּתְ   :ַהּמְ

ֵהר ָצִריךְ . נג ֹטֶפס ִלּזָ ט ּבְ ט ְלָכְתבוֹ  ַהּגֵ ּפָ ׁשְ ּמִ   :ּכַ

סּול ִנְמָצא ְוִאם. נד ט ּפְ ּגֵ ט ִלְכּתֹב ְוָצִריךְ , ּבַ , ַאֵחר ּגֵ
עַ  ִאם ָפֵנינוּ  לַהּבַ ה ּוְלַצּוֹות ַלֲחזֹור ָצִריךְ , ּבְ ִחּלָ ַבּתְ  ּכְ

ְכּתֹב ַלסֹוֵפר ּיִ ט ׁשֶ ּתוֹ  ּגֵ מוּ  ְוָלֵעִדים, ְלִאׁשְ ְחּתְ ּיַ   :ּבוֹ  ׁשֶ

ֹבא. נה ּיָ ׁשֶ ט ִלְכּתֹב ַהסֹוֵפר ּכְ ְפֵני ֹיאַמר ַהּגֵ  :ֵעִדים ּבִ
ט ּכֹוֵתב ִהְנִני ם ֶזה ּגֵ לֹוִני ְלׁשֵ ן ּפְ לֹונִ  ּבֶ ם יּפְ  ּוְלׁשֵ

י רּוׁשֵ ּתוֹ  ּגֵ לֹוִנית ִאׁשְ ת ּפְ לֹוִני ּבַ הּ  ּפְ ּנָ ָגְרׁשֶ ּיְ מוֹ  ּבוֹ  ׁשֶ  ִלׁשְ
ָמהּ  ם ְוִלׁשְ ִריֻתת ְלׁשֵ ט ְוִיְכּתֹב. ּכְ ד ַהּגֵ   ,ִמּיָ

שׁ  ָצִריךְ . נו ְתַיּבֵ ּיִ ט ׁשֶ מוּ  ֹקֶדם ַהּגֵ ְחּתְ ּיַ   :ָהֵעִדים ׁשֶ

שׁ  ַאַחר. נז ְתַיּבֵ ּיִ ט ׁשֶ מוּ ַיחְ , ַהּגֵ ַחת ֶזה ָהֵעִדים ּתְ   :ֶזה ּתַ

ְפֵני ֶזה ַלְחּתֹם ָהֵעִדים ְצִריִכין. נח   :ֶזה ּבִ

ל ֹיאַמר. נט ְחּתֹם ֹקֶדם ֵמָהֵעִדים ֶאָחד ּכָ ּיַ  ֲאִני: ׁשֶ
ט חֹוֵתם ם ֶזה ּגֵ לֹוִני ְלׁשֵ ן ּפְ לֹוִני ּבֶ ּתוֹ  ּבוֹ  ְלָגֵרשׁ  ּפְ  ִאׁשְ

לֹוִנית ת ּפְ לֹוִני ּבַ מוֹ  ּפְ ָמהּ וְ  ִלׁשְ ם ִלׁשְ ין ְלׁשֵ רּוׁשִ , ּגֵ
ד ְוַיְחּתֹם   :ִמּיָ

ֹראשׁ  ַלְחּתֹם ַיְתִחילוּ . ס יָטה ּבְ ִ ּלֹא, ַהׁשּ יחוּ  ׁשֶ  ָחָלק ַיּנִ
יֹון ּלָ ּגִ ִמין ּבַ   :ַהֲחִתיָמה ִלְפֵני ִמּיָ

יחוּ  ֹלא. סא ֵדי ַיּנִ ֵני ֲאִויר ּכְ יִטין ׁשְ ין ׁשִ  ֲחִתיָמתוֹ  ּבֵ
יָטה   :ַאֲחרֹוָנה ְלׁשִ

ל ָצִריךְ . סב מוֹ  ְלָפֵרשׁ  ֵמָהֵעִדים ֶאָחד ּכָ ם ׁשְ , ָאִביו ְוׁשֵ
ְחּתֹם ּיַ לֹוִני: ׁשֶ ן ּפְ לֹוִני ּבֶ   :ֵעד ּפְ

ִתיַבת. סג ְהֶיה ָהֵעִדים ּכְ ה ּתִ ּמָ ֶרת ּתַ ּלֹא, ְוִנּכֶ  ִיְהיוּ  ׁשֶ
בּוִקים מוֹ , ָהאֹוִתּיֹות ּדְ ט ּכְ ּגֵ   :ַעְצמוֹ  ּבַ

ט ֵפרַהסוֹ  ַיְחּתֹם ֹלא. סד ּגֵ   :ּבַ

שׁ  ָצִריךְ . סה   :ַהֲחִתימֹות ְלַיּבֵ

ט קֹוְרִאים ְוָהֵעִדים ֶהָחָכם. סו  ֲחִתימֹות ְוַגם ַהּגֵ
ַאל ָקְראוֹ  ְוַאֲחֵרי. ָהֵעִדים ט ֶזהוּ : ַלסֹוֵפר ֶהָחָכם ִיׁשְ  ּגֵ
ַתְבתָּ  ּכָ ַתְבתָּ , ׁשֶ ִצּוּוי אֹותוֹ  ּכָ ַעל ּבְ מוֹ  ּבַ ם ִלׁשְ  ּוְלׁשֵ
י רּוׁשֵ ּתוֹ  ּגֵ לֹוִנית ִאׁשְ ת ּפְ לֹוִני ּבַ . ֵהן: אֹוֵמר ְוהּוא, ּפְ
ַמְעתָּ : ֵמָהֵעִדים ְלֶאָחד ׁשֹוֵאל ה ׁשָ ּוָ ּצִ ַעל ׁשֶ  ַלסֹוֵפר ַהּבַ
מוֹ  ִלְכּתֹב ם ִלׁשְ י ּוְלׁשֵ רּוׁשֵ ּתוֹ  ּגֵ לֹוִנית ִאׁשְ ת ּפְ לֹוִני ּבַ   :ּפְ

ה. סז יר ַאּתָ הּוא ַמּכִ ט ׁשֶ   :ֶזה ּגֵ

ה. סח ִצּוּוי ַתְמתָּ חָ  ַאּתָ ַעל ּבְ   :ַהּבַ

מוֹ  ָחַתְמתָּ . סט ם ִלׁשְ י ּוְלׁשֵ רּוׁשֵ ּתוֹ  ּגֵ לֹוִנית ִאׁשְ   :ּפְ

ה. ע יר ַאּתָ   :ֲחִתיָמְתךְ  ַמּכִ

ְפֵני ָחַתְמתָּ . עא   :ֲחֵבְרךְ  ּבִ

ה. עב יר ַאּתָ   :ֲחִתיָמתוֹ  ַמּכִ

יב ְוהּוא. עג ל ַעל, ֵהן: ֵמׁשִ ֵאָלה ּכָ ִני ֵעדהָ  ְוַגם. ׁשְ ֵ  ַהׁשּ
ט ּפָ ׁשְ ּמִ ה ּכַ ה ַהּזֶ   :לוֹ  ֵיָעׂשֶ

ךְ  ַאַחר. עד ן ּכָ ט ִיּתֵ ַעל ַהּגֵ ֹאל ָיׁשּוב ְוָאז, ַלּבַ  לוֹ  ִלׁשְ
ט נֹוֵתן ִאם ְעּתוֹ  ֶזה ּגֵ ר, ּוְרצֹונוֹ  ִמּדַ ְזּכַ ּנִ   :ְלֵעיל ּכַ

ל ְוַגם. עה ַעם ַהּמֹוָדעֹות ְיַבּטֵ ִנית ּפַ  ִיְפֹסל ְוַגם, ׁשֵ
ִדְלֵעיל ֵעִדים   :ּכְ
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ַעל ָיָצא ְוִאם. עו ָפָניו ַהּבַ ין ִמּלְ ִתיָבה ּבֵ , ִלְנִתיָנה ּכְ
יֶעּנוּ  ּבִ ר ֶהָחָכם ַיׁשְ בּוָעה, ַהְמַסּדֵ ׁשְ ּלֹא, ּבִ ל ׁשֶ ּטֵ ט ּבִ  ַהּגֵ

ׁשּום ּלֹא, ִעְנָין ּבְ  ָאַמר ְוֹלא, מֹוָדָעה ׁשּום ָמַסר ְוׁשֶ
ָבר ׁשּום ְגֹרם ּדָ ּיִ ּטּול ׁשֶ ט ּבִ   :ַהּגֵ

ץ. עז ֵדי, ִמְנָין ְיַקּבֵ ט ָלֵתת ּכְ ָרה ַהּגֵ ֲעׂשָ   :ּבַ

ן ֶטֶרם ָהעֹוְמִדים ְלָכל ֶהָחָכם ֹיאַמר. עח ט ִיּתֵ  ִאם: ַהּגֵ
ּיֹוֵדעַ  ָאָדם ׁשּום ֵישׁ  סּול ׁשּום ׁשֶ ט ֶנֶגד ּפִ  ְוִיְרֶצה ַהּגֵ

ָבר ּבוֹ  ְלַעְרֵער ֵתן ֹקֶדם אֹותוֹ  ֹיאַמר, ּדָ ּנָ ּיִ י, ׁשֶ  רַאחַ  ּכִ
ִתיָנה ם ַהּנְ ּלֹא ֵחֶרם יּוׂשַ ט ַעל ַלַעז ְלהֹוִציא ׁשֶ   :ַהּגֵ

ְמעוּ : ֶהָחָכם ֹיאַמר. עט ל ׁשִ ִרים ּכָ ׁשֵ   :ְלָהִעיד ַהּכְ

ְהֶיה טֹוב. פ ּיִ ם ׁשֶ ט ַעל ַהֲחתּוִמים ֵעִדים ׁשָ   :ַהּגֵ

ה. פא ה ְיַצּוֶ ָ ִסיר ָלִאׁשּ ּתָ עֹות ׁשֶ ּבָ ָיֶדיהָ  ַהּטַ ּבְ אַ , ׁשֶ  ַחרְוׁשֶ
ךְ  י ּתֹוִציא ּכָ ּתֵ ֵחם ָיֶדיהָ  ׁשְ , ַיַחד אֹוָתם ּוְתָקֵרב ְוִתְפּתְ
ֵדי ל ּכְ ט ְלַקּבֵ ִמְדרֹון ָיֶדיהָ  ִיְהיוּ  ְוֹלא, ַהּגֵ ּיּוַכל ּכְ  ׁשֶ
ט   :ִלּפֹל ַהּגֵ

ֵהר. פב ּלֹא ִיּזָ עַ  ׁשֶ ַסּיֵ הּ  ָלהּ  ּתְ   :ָאָדם ׁשּום ְוֹלא ֲחֶבְרּתָ

ֵהר. פג ּזָ ּלֹא ּתִ קְ  ׁשֶ ּיֹאַמר ַעד ָיֶדיהָ  ּפֹץּתִ   :ָלהּ  ׁשֶ

ן. פד ַעל ִיּתֵ ט ַהּבַ ָיָדהּ  ַהּגֵ ֶנּנוּ  ָלהּ  ֹיאַמר ְוֹכה ּבְ ּתְ ּיִ ׁשֶ  ּכְ
ָיָדהּ  ךְ  ֶזה ֲהֵרי": ּבְ ּטֵ ת ַאתְּ  ַוֲהֵרי ּגִ י ּבוֹ  ְמֹגֶרׁשֶ ּנִ  ִמּמֶ

ֶרת   ":ָאָדם ְלָכל ּוֻמּתֶ

יחַ  ַאַחר. פה ִהּנִ ט ׁשֶ ָיָדהּ  ַהּגֵ  ָאז, ָוֹכל ִמּכֹל ָידוֹ  קְוִסלֵּ  ּבְ
ְקּפֹץ ט ְוַתֲחִזיק ָיָדהּ  ּתִ ּגֵ יהַּ  ּבַ י ְוַתְגּבִ ּתֵ , ְלַמְעָלה ָיֶדיהָ  ׁשְ
ךְ  ְוַאַחר ח ּכָ ט ֶהָחָכם ִיּקַ ָדהּ  ַהּגֵ ִנית ְוִיְקָרֶאּנוּ  ִמּיָ  ׁשֵ
ְפֵני ל ַעל ְוַיֲחִרים. ָהֵעִדים ּבִ ּיֹוִציא ִמי ּכָ  ַעל ַלַעז ׁשֶ
ט   :ֶזה ּגֵ

ִתי ִיְקְרֶעּנוּ וְ . פו   :ָוֵעֶרב ׁשְ

ה ֶהָחָכם ַיְזִהיר. פז ָ ּלֹא ָלִאׁשּ ְתָאֵרס ׁשֶ , יֹום' צ ַעד ּתִ
  יֹום ֵמאֹותוֹ  חּוץ

ט ְנִתיַנת. פח אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ַהּגֵ ִריךְ  ׁשֶ ּצָ ּיֹום ִלְהיֹות ׁשֶ  ּבַ
ְיָלהבַּ  ְוֹלא   :ּלַ

לוּ  ִאם ְוֵכן. פט ּלְ ָהל ִהְתּפַ י ַעל ַאף ,ַעְרִבית ַהּקָ  ּפִ
ָהָיה ן ֵאין, יֹום ֲעַדִין ׁשֶ ט ִלּתֵ ֵני, ָאז ּגֵ ָבר ִמּפְ ּכְ  ׁשֶ
ַעת ֹלא ִאם, ַלְיָלה ָחׁשּוב ׁשְ ָחק ּבִ ָאז ַהּדְ  ֲאִפּלוּ  ׁשֶ
ְיָלה ּלַ שׁ  ּבַ ֵתב ַמּמָ ֵתן ִיּכָ ֵתן ָצִריךְ . ְוִיּנָ ּנָ ּיִ ט ׁשֶ  ּבוֹ  ַהּגֵ
ּיֹום ב ּבַ ְכּתַ ּנִ א, ׁשֶ ן ִאם ֶאּלָ ָאז ַאֶחֶרת ְלִעיר חוֹ ׁשֹולְ  ּכֵ  ּדְ
ר ִאי נוֹ  ֶאְפׁשָ ּיֹום ָלהּ  ִלּתְ ב ּבַ ְכּתַ ּנִ   :ׁשֶ

ּלֹא ָצִריךְ . צ ַעל ִיְתַיֵחד ׁשֶ הּ  ַהּבַ ין ִעּמָ ִתיָבה ּבֵ  ּכְ
הּ  ִנְתַיֵחד ְוִאם. ִלְנִתיָנה ט ָהֵוי ִעּמָ ן ּגֵ  ְיָגֵרשׁ  ְוֹלא, ָיׁשָ

  ּבוֹ 

ִליחַ . צא ִביא ׁשָ ט ַהּמֵ ְפֵני ָלהּ  נֹוְתנוֹ , ּגֵ ַנִים ּבִ  ְוִאם. ׁשְ
ִליחַ  ָ סּול אוֹ  ָקרֹוב ַהׁשּ ְפֵני ָלהּ  נֹוְתנוֹ , ּפָ ה ּבִ לׁשָ . ׁשְ
ַעת ָלהּ  ְואֹוֵמר ׁשְ ךְ  ֶזה ֲהֵרי: ְנִתיָנה ּבִ ּטֵ ַלח ּגִ ָ ׁשּ  ִליךְ  ׁשֶ
ְעֵלךְ  ת ַאתְּ  ַוֲהֵרי ּבַ ּנוּ  ּבוֹ  ְמֹגֶרׁשֶ ֶרת ִמּמֶ  ָאָדם ְלָכל ּוֻמּתֶ
ָפנַ  ֶזה ְוֵגט ב יּבְ ם ּוְבָפַני ִנְכּתַ   :. }ֶנְחּתַ

ת ִאם. צב ֶרׁשֶ ְתּגָ ין, ַנֲעָרה ִהיא ַהּמִ ין ֲארּוָסה ּבֵ  ּבֵ
ת, ְנׂשּוָאה ֶרׁשֶ ַלת ִמְתּגָ ַקּבָ ט ּבְ  ְוִאם. ַעְצָמהּ  ִהיא ַהּגֵ
לוֹ  ֲעַדִין ֵמַאַחר, ֲארּוָסה ָהְיָתה ִאם, ָאִביהָ  ִקּבְ  ֹלא ׁשֶ
ְגָרה ת זוֹ  ֲהֵרי, ּבָ ְגָרה ִאם ֲאָבל. ְמֹגֶרׁשֶ י ַעל ַאף, ּבָ  ּפִ
ֵאיָנהּ  א ׁשֶ את ִאם אוֹ , ֲארּוָסה ֶאּלָ ֵ י ַעל ַאף ִנׂשּ  ּפִ
ִהיא ת ֵאיָנהּ , ַנֲעָרה ׁשֶ ֶרׁשֶ ַלת ִמְתּגָ ַקּבָ   :ָאִביהָ  ּבְ

ה ִהיא ְוִאם. צג את, ְקַטּנָ ֵ ת ֵאיָנהּ , ְוִנׂשּ ֶרׁשֶ  ִמְתּגָ
ַלת ַקּבָ   :ָאִביהָ  ּבְ

הקְ  ִהיא ְוִאם. צד ת ַהּכֹל ְלִדְבֵרי, ֲארּוָסה ַטּנָ ֶרׁשֶ  ִמְתּגָ
א. ָאִביהָ  ְיֵדי ַעל א ְוִאּכָ ֻלְגּתָ ת ִאם ּפְ ֶרׁשֶ  ְיֵדי ַעל ִמְתּגָ
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ּלֹא ְלַהֲחִמיר ְוָראּוי, ַעְצָמהּ  ֶלּנוּ  ׁשֶ ַקּבְ א ּתְ  ְיֵדי ַעל ֶאּלָ
  :ָאִביהָ 

ה ְוָהא. צה ְקַטּנָ ת ּדִ ֶרׁשֶ ְוָקא, ִמְתּגָ ְבחֶ  ּדַ ּמַ ׁשֶ ין ֶנתּכְ  ּבֵ
הּ  ּטָ ַהְינוּ , ַאֵחר ְלָדָבר ּגִ ּנֹוְתִנים ּדְ  ְצרֹור ָלהּ  ׁשֶ

יָעה אוֹ , ְונֹוַטְלּתוֹ  ֱאגֹוז, ְוזֹוַרְקּתוֹ  ִהּגִ  ְלעֹוָנת ׁשֶ
עֹוטֹות ַהְינוּ , ַהּפָ ַבר ּדְ ית ּכְ ַבע ּוְכַבר ׁשִ ל, ׁשֶ  ַחד ּכָ

חֹות ֲאָבל. ֻחְרֵפהּ  ְלפּום אן ּפָ ֶרשֶׁ  ֵאיָנהּ , ִמּכָ , תִמְתּגָ
נוּ  ּוְלַדַעת. ָאִביהָ  ְיֵדי ַעל ֲאִפּלוּ  ל"זַ  י"ַרשִׁ  ְלַדַעת  ַרּבֵ

ם ְוָקא ּתָ  ָאִביהָ  ְיֵדי ַעל ֲאָבל, ַעְצָמהּ  ְיֵדי ַעל ּדַ
ת ֶרׁשֶ ים ְוָלֶזה, ִמְתּגָ   :ל"זַ  שׁ "ָהֹרא ִהְסּכִ

ה. צו ת ְקַטּנָ ֶרׁשֶ ְתּגָ  ְלַהֲחִמיר ֵישׁ , ָאִביהָ  ְיֵדי ַעל ַהּמִ
ֵני ִלְכּתֹב ין ׁשְ ּטִ ָנם ּגִ ֹנַסח ָהֶאָחד. ָלהּ  ְוִלּתְ ָאר ּכְ  ׁשְ
ין ּטִ ךְ : ּבוֹ  ִיְכּתֹב ְוָהַאֵחר, ּגִ ּתְ לֹוִנית ּבִ ֲהָות ּפְ ִתי ּדַ  ִאְנּתְ
  :'ְוכוּ 

ט מֹוֵסר הּוא ִאם. צז ִליחַ  ּגֵ ָ ּתוֹ  ְלהֹוִליכוֹ  ַלׁשּ , ְלִאׁשְ
ה ְפֵני אֹותוֹ  ְיַמּנֶ ֵני ּבִ  ִלְפֵני ֶהָחָכם וּ ְוִיְקָרֶאנּ , ֵעִדים ׁשְ

ךְ  ְוַאַחר, ָהֵעִדים ַאל ּכָ ט הּוא ֶזה: ַלסֹוֵפר ִיׁשְ  ַהּגֵ
ַתְבתָּ  ּכָ ִדְלֵעיל', ְוכוּ  ׁשֶ ְהיוּ  טֹוב עֹוד, ּכְ ּיִ ם ׁשֶ  ֵעִדים ׁשָ

ט ַעל ַהֲחתּוִמים   :ַהּגֵ

ךְ  ְוַאַחר. צח ט ֶהָחָכם ַמֲחִזיר ּכָ ַעל ַהּגֵ ַעל, ַלּבַ  ְוַהּבַ
ט ִיְמֹסר ט הֹוֵלךְ : ְוֹיאַמר, ִליחַ ַלשָּׁ  ַהּגֵ י ֶזה ּגֵ ּתִ  ְלִאׁשְ

לֹוִנית ָכל ּפְ הּ  ָמקֹום ּבְ ְמָצֶאּנָ ּתִ ָיִדי ָיְדךְ  ּוְתֵהא ׁשֶ  ּוִפיךְ  ּכְ
ִפי ְתךְ  ּכְ ּיָ ִתי ַוֲעׂשִ ּיָ ֲעׂשִ ְנִתיָנִתי ּוְנִתיָנְתךְ  ּכַ  ֲאִני ְונֹוֵתן, ּכִ
ִליחַ  ַלֲעׂשֹות ְרׁשּות ְלךְ  ִליחַ  ׁשָ ִליחַ  ּוׁשְ  ֵמָאה ַעד ׁשָ

לּוִחים ֹלא ַוֲאִפּלוּ  ׁשְ יעַ  ַעד ֹאֶנס ּבְ ּגִ ּיַ ט ׁשֶ  אוֹ  ְלָיָדהּ  ַהּגֵ
לּוָחהּ  ְלַיד יעַ  ְוֵתֶכף, ׁשְ ּגִ ּיַ ט ׁשֶ  ְלַיד אוֹ  ְלָיָדהּ  ֶזה ּגֵ

לּוָחהּ  ְדךְ  ׁשְ ד אוֹ  ִמּיָ לּוֲחךְ  ִמּיַ ד אוֹ  ׁשְ ִליחַ  ִמּיַ לּוֲחךְ  ׁשְ  ׁשְ
ר ְזּכַ ּנִ ֵהא ְלֵעיל ּכַ תְמֹגרֶ  ּתְ י ׁשֶ ּנִ ֶרת ִמּמֶ   :ָאָדם ְלָכל ּוֻמּתֶ

ַנאי ַעל ָלהּ  נֹוְתנוֹ  ִאם. צט ַעת ָלהּ  ֹיאַמר, ּתְ ׁשְ  ּבִ
ךְ  ֶזה ֲהֵרי: ְנִתיָנה ּטֵ ת ַאתְּ  ַוֲהֵרי ּגִ י ּבוֹ  ְמֹגֶרׁשֶ ּנִ  ִמּמֶ
ֶרת ִאם ְמָנת ַעל, ָאָדם ְלָכל ּוֻמּתֶ אִתי ֹלא ׁשֶ  ֵמַהּיֹום ּבָ

ו טגֵּ  ְיֵהא ֹחֶדשׁ  ב"י ַעד תֹוךְ  ָאֹבא ְוִאם, ֵמַעְכׁשָ  ּבְ
ַמן ר ַהּזְ ְזּכַ ְפֵני ְוֵאָרֶאה ַהּנִ לֹוִני ּבִ  ְיֵהא ֹלא ּוְפלֹוִני ּפְ
ט ּלֹא לֹוַמר ָעַלי ֶנֱאֶמֶנת ִהיא ּוְתֵהא, ּגֵ אִתי ׁשֶ ּלֹא ּבָ  ְוׁשֶ

יהָ  ְסּתִ ּיַ   :ּפִ

ִכיב ַהְמָגֵרשׁ  ִאם. ק ַעת ָלהּ  אֹוֵמר, ְמַרע ׁשְ ׁשְ : ְנִתיָנה ּבִ
ךְ  ֶזה ֲהֵרי ּטֵ ת ַאתְּ  ַוֲהֵרי ּגִ י ּבוֹ  ְמֹגֶרׁשֶ ּנִ ו ִמּמֶ  ֵמַעְכׁשָ

ֶרת ִאם ְמָנת ַעל ָאָדם ְלָכל ּוֻמּתֶ  יֹום ַעד ָאמּות ֹלא ׁשֶ
לֹוִני ְכָלל ְוהּוא ּפְ ט ְיֵהא ֹלא ּבִ  יֹום ֹקֶדם ָאמּות ְוִאם ּגֵ
לֹוִני ט ְיֵהא ּפְ ו ּגֵ  יֹום ַעד ָאמּות ֹלא ְוִאם ֵמַעְכׁשָ

ָלל ְוהּוא לֹוִניפְּ  ט ְיֵהא ֹלא ִמּכְ ךְ  ְוַאַחר. ּגֵ  ֹלא ּכָ
ְתַיֵחד א ִעּמוֹ  ּתִ ן ִאם ֶאּלָ ֶהם ֶאָחד ֵישׁ  ּכֵ  ֲאִפּלוּ , ִעּמָ
ְפָחה ֲאִפּלוּ  ֵעֶבד ְפָחָתהּ  חּוץ, ׁשִ ִ ָטן ּוְבָנהּ  ִמׁשּ   :ַהּקָ

ֵהר ֵישׁ  ְמֹאד. קא ּלֹא ָלָאָדם ִלּזָ ל ׁשֶ ּדֵ ּתַ ִעְנַין ְלִהׁשְ  ּבְ
ין ּטִ ֵהא ֹלא ִאם, ּגִ ּיְ ִקי ׁשֶ ִהְלכֹות ּבָ ין ּבְ ּטִ י, ּגִ  ַרּבוּ  ּכִ
ֶהם ְקּדּוִקים ּבָ ֶהם ִלְטעֹות ָאָדם ָיכֹול ּוְבָנֵקל ַהּדִ  ּבָ
סּול ְוהּוא ָרֵאל ְוצּור. ַמְמְזרּות ּפִ יֶלּנוּ  ִיׂשְ ִגיאֹות ַיּצִ ְ , ִמׁשּ
  :ָאֵמן

  מאון הלכות

 קנה סימן
 ּובוֹ , מאון דיני ויתר, ממאנת הקטנה זמן איזה עד

  ְסִעיִפים: ב"כ

ה. א ֵאין ְקַטּנָ שׁ  אוֹ , ָאב ָלהּ  ׁשֶ ּיֵ יָאהּ  ָאב ָלהּ  ׁשֶ ִ  ְוִהׂשּ
ה אוֹ  ְוִנְתַאְלְמָנה ָאִביהָ  ְרׁשָ ִהיא ִנְתּגָ ׁשֶ ה ּכְ ִהיא, ְקַטּנָ  ׁשֶ

יתֹוָמה י ּכִ ַחּיֵ ֲהֵרי, ָהָאב ּבְ הּ  ְרׁשּות עֹוד לוֹ  ֵאין ׁשֶ , ּבָ
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הּ  יאּוהָ ְוִהשִּׂ  יָון, ְלַדְעּתָ ֵאין ּכֵ יהָ  ׁשֶ א ִקּדּוׁשֶ ָנן ֶאּלָ ַרּבָ , ִמּדְ
ַבְעָלהּ  ֲחֵפָצה ֵאיָנהּ  ִאם ּנוּ  ְצִריָכה ֵאיָנהּ  ּבְ ט ִמּמֶ , ּגֵ

א ּנוּ  יֹוֵצאת ֶאּלָ ֵמאּון ִמּמֶ יאּוהָ  ִאם ֲאָבל. ּבְ ִ ּלֹא ִהׂשּ  ׁשֶ
הּ  הּ  ֲאִפּלוּ  אוֹ , ְלַדְעּתָ ֹמר ַדַעתיוֹ  ְוֵאיָנהּ , ְלַדְעּתָ  ִלׁשְ
יהָ    :ְצִריָכה ֵאיָנהּ  ֵמאּון ֲאִפּלוּ , ִקּדּוׁשֶ

ה ִהיא ֵאיזוֹ . ב ִריָכה ְקַטּנָ ּצְ ת, ְלָמֵאן ׁשֶ שׁ  ִמּבַ ִנים ׁשֵ  ׁשָ
ת ַעד ר ּבַ הּ  ֹיִפי ְלִפי אֹוָתהּ  ּבֹוְדִקין ֶעׂשֶ ְעּתָ  ִאם ּדַ

ֹמר יֹוַדַעת יהָ  ִלׁשְ ֵהם, ִקּדּוׁשֶ ין ְוׁשֶ ֹמרשֶׁ  ֹלא, ִקּדּוׁשִ ׁשְ  ּתִ
ֶדֶרךְ  אֹוָתם ֶרת ּכְ ּמֶ ׁשַ ּמְ ָמָרה ָהֱאגֹוז ׁשֶ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ְוַהּתְ , ּבָ
ֹמר יֹוַדַעת ֵאיָנהּ  ְוִאם. ֵמאּון ְצִריָכה זוֹ  ֲהֵרי  ִלׁשְ

יהָ  א, ְלָמֵאן ְצִריָכה ֵאיָנהּ , ִקּדּוׁשֶ  ְלֵבית הֹוֶלֶכת ֶאּלָ
הּ  ִאּלוּ  ִאּמָ ה ֹלא ּכְ ׁשָ ת ְפחּוָתהוּ . ֵמעֹוָלם ִנְתַקּדְ שׁ  ִמּבַ , ׁשֵ
יֹוֵתר ַלַחשׁ  ְנבֹוָנת ִהיא ֲאִפּלוּ  ֹמר ְויֹוַדַעת ּבְ  ֵאיָנהּ , ִלׁשְ
ת ַעל ִויֵתָרה. ֵמאּון ְצִריָכה ר ּבַ  ְסָכָלה ֲאִפּלוּ , ֶעׂשֶ
יֹוֵתר   :ֵמאּון ְצִריָכה, ּבְ

אּון. ג ּתֹאַמר הּוא ַהּמֵ י ִאי: ׁשֶ ְפלֹוִני ֶאְפׁשִ ְעִלי ּבִ  אוֹ  ּבַ
יאֶ  ִאי ין ְפׁשִ ּדּוׁשִ ּקִ ׁשּוִני ּבַ ּדְ ּקִ י ׁשֶ  ֹלא ַוֲאִפּלוּ . ְוַאַחי ִאּמִ

ָבר ָאְמָרה א, ּדָ ה ָהְלָכה ֶאּלָ ׁשָ ִהיא ְלַאֵחר ְוִנְתַקּדְ ׁשֶ  ּכְ
ה י ַעל ַאף, ְקַטּנָ ָהְיָתה ּפִ יהָ , ְנׂשּוָאה ׁשֶ  ֵהם ֵהם ִקּדּוׁשֶ

  :ֵמאּוֶניהָ 

ין, ְמָמֶאֶנת. ד ּוִאין ִמן יןבֵּ  ָהֵארּוִסין ִמן ּבֵ ׂשּ  ֲאִפּלוּ , ַהּנִ
ּלֹא ְפֵני ׁשֶ ַעל ּבִ ּלֹא ַהּבַ ְפֵני ְוׁשֶ ית ּבִ ין ּבֵ ְהֶיה ַרק, ּדִ ּיִ  ׁשֶ
ְפֵני ַנִים ּבִ ִעידוּ  ׁשְ ּיָ ָבר ַעל ׁשֶ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ַהּדָ , ׁשֶ

ה ִחּלָ ְלַכּתְ ֵעיָנן ּדִ   ':ג ּבָ

ם. ה ׁשֵ ָמֶאֶנת ּכְ ּמְ ַעל ׁשֶ ּבַ ךְ  ּבַ ָבם ֶנתְמָמאֶ  ּכָ ּיָ  ֹלא ִאם, ּבַ
ַעל ֵמֲאָנה ּבַ   :ּבַ

ַעל ֵמֲאָנה. ו ּבַ את ּבַ ֵ  ְוֵכן. ּבוֹ  ְמָמֶאֶנת, ְלַאֵחר ְוִנׂשּ
י ִליׁשִ ְ ׁשּ ה ֲאִפּלוּ , ּוָבְרִביִעי ּבַ ּמָ ָעִמים ּכַ ל, ּפְ  ְזַמן ּכָ
ִהיא ה ׁשֶ   :ְקַטּנָ

ַנִים. ז ְ ֲאָנה ַהׁשּ ּמֵ ְפֵניֶהם ׁשֶ ט ָלהּ  ּכֹוְתִבין ּבִ  ֵמאּון ּגֵ
ֵגט ְוֵאינוֹ . ָלהּ  ְונֹוְתִנים ּבוֹ  ְוחֹוְתִמין ין ּכְ רּוׁשִ  ִלְהיֹות ּגֵ
ִתיָבה ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ְלִפיָכךְ , ְמָגֵרשׁ  ְנִתיָנתוֹ  ָמהּ  ּכְ , ִלׁשְ

ָבר ְוֹלא, ְמִסיָרה ְוֹלא ֵטי ּדָ ּפְ ׁשְ ט ִמּמִ ין ּגֵ רּוׁשִ  ְוֵאין. ַהּגֵ
ט ֹטֶפס ּבוֹ  ּכֹוְתִבין א ֵאינוֹ שֶׁ  ְלִפי, ַהּגֵ ה ֶאּלָ ַמֲעׂשֵ  ּכְ

ית ין ּבֵ   :ּדִ

ָמֶאֶנת ֵאּלוּ . ח ּמְ ְפֵניֶהם ׁשֶ ירוּ  ָצִריךְ  ּבִ ּכִ ּיַ  ְוֶאת אֹוָתהּ  ׁשֶ
ְעָלהּ  ל, ְלִפיָכךְ . ּבַ ְרֶאה ִמי ּכָ ּיִ ֲאָנה ׁשֶ ּמֵ ְפֵני ׁשֶ ַנִים ּבִ  ׁשְ
ט ָלהּ  ִלְכּתֹב ָיכֹול י ַעל ַאף, ֵמאּון ּגֵ ֵאינוֹ  ּפִ  ׁשֶ

יָרהּ  אי, ַמּכִ ּדַ ּוַ ירּוהָ  ׁשֶ ֲאָנה אֹוָתם ִהּכִ ּמֵ ְפֵניֶהם ׁשֶ   :ּבִ

ָמֶאֶנת אֹוָתם. ט ּמְ ְפֵניֶהם ׁשֶ ֵרר ָצִריךְ  ּבִ ְתּבָ ּיִ  ָלֶהם ׁשֶ
ִהיא ה ׁשֶ   :ְקַטּנָ

ה. י ה ָלהּ  ֵאין ַהְמָמֶאֶנת ְקַטּנָ ֻתּבָ  ֲאָבל, ּוָמאַתִים ָמָנה ּכְ
ּלֹא ְזַמן ְוָכל. ּתֹוֶסֶפת ָלהּ  ֵישׁ  ְעָלהּ , ֵמֲאָנה ׁשֶ אי ּבַ  ַזּכַ

ה ַמֲעׂשֵ ב, ּוִבְמִציָאָתהּ  ָיֶדיהָ  ּבְ ְמזֹונֹוֶתיהָ  ְוַחּיָ  ּוִפְדיֹוָנהּ  ּבִ
ל ִהיא ְזַמן ּכָ יו ׁשֶ ְחּתָ ם ִלְמִדיַנת ָהַלךְ  ִאם ֲאָבל, ּתַ , ַהּיָ

ְדיֹוָנהּ  ְלֹצֶרךְ  אוֹ  ְוָאְכָלה ְוָלְוָתה , ּוֵמֲאָנה ְוָעְמָדה, ּפִ
ב ֵאינוֹ  םְלשַׁ  ַחּיָ י ַעל ַאף, ּלֵ ָאַכל ּפִ רֹוֶתיהָ  ׁשֶ  ַוֲאִפּלוּ , ּפֵ
ַעִין ֵהם ָטן, ֲעַדִין ּבָ ּקְ ּלִ ִחין ׁשֶ ְרׁשּותוֹ  ּוֻמּנָ  ֵאינוֹ , ּבִ

ל ּוְנָכִסין. ַמֲחִזיָרן ְרֶזל ֹצאן ׁשֶ ל ּבַ  ֵהם ִאם, ְמלֹוג ְוׁשֶ
ַעִין ן, ּבָ ָאַבד ּוַמה. נֹוַטְלּתָ ֶ ְכֵסי ֵמֶהם ׁשּ ְרֶזל ֹצאן ִמּנִ , ּבַ
ב ם ַחּיָ ּלֵ ְכֵסי. ְלׁשַ טּור, ְמלֹוג ּוִמּנִ ר ְוהּוא. ּפָ  ֻמּתָ

ְקרֹובֹוֶתיהָ  ֶרת ְוִהיא, ּבִ ְקרֹוָביו ֻמּתֶ ָרה, ּבִ ה ּוְכׁשֵ , ִלְכֻהּנָ
ין ְצִריָכה ְוֵאיָנהּ  ים' ג ְלַהְמּתִ א ֳחָדׁשִ ׂשֵ ִהּנָ  ְוִאם. ִמּלְ
את ֵ הּ  ְלַאֵחר ִנׂשּ ֶרת, ֵמת אוֹ  ְוֵגְרׁשָ . ָלִראׁשֹון ַלֲחֹזר ֻמּתֶ
א, עֹוד ְוֹלא הּ  ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ ְרׁשָ , ְוֶהֱחִזיָרהּ , ָהִראׁשֹון ּגֵ

את, ּבוֹ  ּוֵמֲאָנה ֵ ֲאָנה ַאַחר ְלַאֵחר ְוִנׂשּ ּמֵ הּ , ּבוֹ  ׁשֶ  ְוֵגְרׁשָ
ֶרת, ָהַאֵחר ל. ָלִראׁשֹון ַלֲחֹזר ֻמּתֶ ּכָ ֵמאּון ַהּיֹוֵצאת ׁשֶ , ּבְ

י ַעל ַאף ְדמוֹ  ּפִ ּקָ ט ׁשֶ ִמי זוֹ  ֲהֵרי, ּגֵ ּלֹא ּכְ ה ׁשֶ ְרׁשָ  ִנְתּגָ
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ּנוּ  ֵגט ִמּמֶ ֶרת, ֵמעֹוָלם ּבְ  ַהְמָגֵרשׁ  ֲאָבל. לוֹ  ַלֲחֹזר ּוֻמּתֶ
ה ֶאת ַטּנָ ֵגט ַהּקְ ה ָלהּ  ֵישׁ , ּבְ ֻתּבָ ְקרֹובֹוֶתיהָ  ְוָאסּור, ּכְ , ּבִ

ְקרֹוָביו ַוֲאסּוָרה ה ַוֲאסּוָרה, ּבִ ין ּוְצִריָכה, ִלְכֻהּנָ  ְלַהְמּתִ
ה לׁשָ את ְוִאם. יםֳחָדשִׁ  ׁשְ ֵ , ּבוֹ  ּוֵמֲאָנה ְלַאֵחר ִנׂשּ
ֵני, ָלִראׁשֹון ַלֲחֹזר ֲאסּוָרה ְצָאה ִמּפְ ּיָ ּנוּ  ׁשֶ ֵגט ִמּמֶ  ַאף, ּבְ

י ַעל ְצָאה ּפִ ּיָ ֵמאּון ָהַאֲחרֹון ִמן ׁשֶ  לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, ּבְ
הּ  ִאם ְרׁשָ  ַלֲאִבי ֲאסּוָרה ְוֵכן. ֵמת אוֹ  ָהַאֲחרֹון ּגֵ

ָאר, ּוְלֶאָחיו, ְוִלְבנוֹ , ָהִראׁשֹון ׁשְ רּוׁשֹות ּכִ  ַעל ַאף, ַהּגְ
י ָצת ּפִ ּיָ ֵמאּון ָהַאֲחרֹון ִמן ׁשֶ ִראׁשֹון ֵמֲאָנה ְוִאם. ּבְ , ּבָ

הּ  ְוֶהֱחִזיָרהּ  את ְוֵגְרׁשָ ֵ  אוֹ  ְוִנְתַאְלְמָנה ְלַאֵחר ְוִנׂשּ
ה ְרׁשָ  ָלִראׁשֹון ַלֲחֹזר ֲאסּוָרה, ּבוֹ  ֵמֲאָנה אוֹ  ִנְתּגָ

ל. ֹוָביוְוִלְקר ּכָ ָצת ׁשֶ ּיָ ּנוּ  ׁשֶ ֵמאּון ִמּמֶ יָנהּ , ְלַבסֹוף ּבְ  ּדִ
ְמָמֶאֶנת ָצת ְוֹכל. ּכִ ּיָ ּנוּ  ׁשֶ ֵגט ִמּמֶ יָנהּ , ְלַבסֹוף ּבְ  ּדִ
ת ְמֹגֶרׁשֶ   :ּכִ

ָיָבם ַהְמָמֶאֶנת. יא ָאִביו ֲאסּוָרה, ּבַ ֵני, ּבְ ְרֵאית ִמּפְ ּנִ  ׁשֶ
תוֹ  ַכּלָ ֵעת ּכְ ת ּבְ ּמֵ נוֹ  ׁשֶ ָאר ֲאָבל. ְלִיּבּום ָלהְוָנפְ  ּבְ  ִלׁשְ
ֶרת, ְקרֹוִבים ם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ֻמּתֶ ָאר ּגַ ׁשְ . ְקרֹוִבים ּבִ
ל ֶאָחד ֵמֲאָנה ִאם ָמקֹום ּוִמּכָ ֶרת, ֵמַהְיָבִמים ּבְ  ֻמּתֶ
ָאר   :ַאִחין ִלׁשְ

ה ָמַתי ַעד. יב ַטּנָ ִביא ַעד, ְמָמֶאֶנת ַהּקְ ּתָ ָערֹות' ב ׁשֶ  ׂשְ
ָנה ב"י ַאַחר ֵלד ַעד אוֹ , ׁשָ ּתֵ ּלֹא ְזַמן ְוָכל. ׁשֶ  ׁשֶ

ָערֹות' ב ֵהִביָאה ה ֲחׁשּוָבה, ָיְלָדה ְוֹלא ׂשְ ְקַטּנָ  ֲאִפּלוּ , ּכִ
ת ִהיא ִאם ֲאָבל. ַאְילֹוִנית ִסיָמֵני ָלהּ  נֹוְלדוּ   ּבַ

ִרים הּ  ְונֹוְלדוּ , ֶעׂשְ  ֲחׁשּוָבה, ַאְילֹוִנית ִסיָמֵני ּבָ
ְגדֹוָלה ָנה ט"י ּוַבת. ְלָמֵאן הְיכֹולָ  ְוֵאיָנהּ , ּכִ  ׁשָ
ים לׁשִ יָנהּ , יֹום ּוׁשְ ַבת ּדִ ל', כ ּכְ ָנה יֹום' ּדְ ָ ׁשּ  ָחׁשּוב ּבַ

ָנה אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ׁשָ ֵאיָנהּ , ׁשֶ ת ֲחׁשּוָבה ׁשֶ ָנה' כ ּבַ  ׁשָ
ְהֶיה ַעד ּתִ ת ׁשֶ ָנה' כ ּבַ חֹות ׁשָ   :יֹום' ל ּפָ

ת ִהיא ִאם. יג הּ  נֹוְלדוּ  ְוֹלא', כ ּבַ  ַאְילֹוִנית ִסיָמֵני ּבָ
י ֵהִביָאה ְוֹלא ּתֵ ָערֹות ׁשְ ה ֲחׁשּוָבה, ׂשְ ְקַטּנָ  ַעד ּכִ

ִביא ּתָ ָערֹות' ב ׁשֶ יעַ  אוֹ  ׂשְ ּגִ ּתַ נֹוֶתיהָ  ְלֹרב ׁשֶ ֵהם ׁשְ  ׁשֶ
ָנה ה"ל ָאז, ֶאָחד ְויֹום ׁשָ  ַאף ַאְילֹוִנית ִהיא ֲהֵרי ׁשֶ

י ַעל ּלֹא ּפִ הּ  ִנְראוּ  ׁשֶ  ַוֲחׁשּוָבה, תַאְילֹוִני ִסיָמֵני ּבָ
ְגדֹוָלה   :ְלָמֵאן ְיכֹוָלה ְוֵאיָנהּ  ּכִ

י ֵאין. יד ּתֵ ָערֹות ׁשְ ְדלּות ִסיָמן ׂשְ א ּגַ ן ִאם ֶאּלָ אוּ  ּכֵ  ּבָ
ָנה ב"ִמי אוּ  ִאם ֲאָבל, ְוֵאיָלךְ  ׁשָ  ֲאִפּלוּ , ָלֵכן ֹקֶדם ּבָ

ַנת ּתֹוךְ  ֵנים ׁשְ ר ׁשְ יִבי, ָעׂשָ ׁשּוָמא ֲחׁשִ  ְוֵאיָנהּ , ּכְ
דֹוָלה ֶבתֶנֱחשֶׁ  א, ָיָדם ַעל ּגְ ן ִאם ֶאּלָ  ֲאֵחרֹות ֵהִביָאה ּכֵ
ֵנים ַאַחר ר ׁשְ ָנה ָעׂשָ ּמֹוְצִאים, ּוִמיהוּ . ׁשָ ׁשֶ  ָלהּ  ּכְ

ָערֹות ַמן ַאַחר ׂשְ ְגדֹוָלה אֹוָתהּ  ַמֲחִזיִקין, ַהּזְ  ֲאִפּלוּ  ּכִ
יָנן ְוֹלא, ַלֲחִליָצה א ַחְיׁשִ ּמָ אוּ  ׁשֶ ַמן ֹקֶדם ּבָ  ְוֵישׁ . ַהּזְ
ִאם אֹוְמִרים הּ  ִנְראוּ  ׁשֶ ָערֹות' ב ּבָ ים ֹקֶדם ׂשְ ּתֵ  ׁשְ
ֵרה ָנה ֶעׂשְ ים ַאַחר ָעֶליהָ  ְועֹוָדם, ׁשָ ּתֵ ֵרה ׁשְ ָנה ֶעׂשְ , ׁשָ

י ַעל ַאף ּלֹא ּפִ ָערֹות ֵהִביָאה ׁשֶ ים ַאַחר ׂשְ ּתֵ ֵרה ׁשְ  ֶעׂשְ
ָנה ְגדֹוָלה ֲחׁשּוָבה, ׁשָ י ַעל ְוַאף, ְלֵמאּון ּכִ  ֵכן ּפִ
ה הֲחׁשּובָ  ְקַטּנָ   :ַלֲחִליָצה ּכִ

ּבֹוְדִקין. טו ׁשֶ ים ְיֵדי ַעל ּבֹוְדִקין, אֹוָתהּ  ּכְ רֹות ָנׁשִ ׁשֵ  ּכְ
ה ַוֲאִפּלוּ . ְוֶנֱאָמנֹות ָ  ָלהּ  ְוׁשֹוְמִעין, ּבֹוְדָקהּ  ַאַחת ִאׁשּ

  :ְקרֹוָבה ִהיא ַוֲאִפּלוּ , ֵהִביָאה ֹלא ְוִאם ֵהִביָאה ִאם

י. טז ּתֵ ָערֹות ׁשְ ְהֶיה יךְ ָצרִ  ׂשְ ּיִ ָרן ׁשֶ ִעּקָ ּמֹות ּבְ  ַוֲאִפּלוּ . ּגֻ
יֶהן ּתֵ א ׁשְ ֻגּמָ י ִנְמְצאוּ . ִסיָמן ֵאּלוּ  ֲהֵרי ַאַחת ּבְ ּתֵ  ׁשְ
ּמֹות ַצד זוֹ  ּגֻ ֶהן ְוֵאין זוֹ  ּבְ ָער ּבָ , ִסיָמן ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ׂשֵ
א ֵאין ֲחָזָקה ּמָ ֹלא ּגֻ ָער ּבְ ָערֹות, ׂשֵ  ָבֶהם ָהיוּ  ּוׂשְ
רוּ    :ְוָנׁשְ

ָערֹות' ב. יז ְהיוּ  ְצִריכֹות ׂשְ ּיִ ְמקֹום ׁשֶ  ּוֵבית. ָהֶעְרָוה ּבִ
ּלוֹ  ָהֶעְרָוה ין, ִסיָמִנים ְמקֹום ּכֻ ין ְלַמְעָלה ּבֵ ה ּבֵ , ְלַמּטָ

ין ַרע ֶאְבֵרי ַעל ּבֵ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ַעְצָמן ַהּזֶ ֲאִפּלוּ , ׁשֶ  ׁשֶ
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הּ  ַאַחת ַגּבָ ְכֵרָסהּ  ְוַאַחת ּבְ ֵריבְּ  ַאַחת אוֹ , ּבִ  ִקׁשְ
עֹוֶתיהָ  ל ֶאְצּבְ ֵרי ְוַאַחת ָיד ׁשֶ ִקׁשְ עֹוֶתיהָ  ּבְ ל ֶאְצּבְ  ׁשֶ

דֹוָלה ֲחׁשּוָבה, ֶרֶגל   :ַלֲחִליָצה ֹלא ֲאָבל ְלֵמאּון ּגְ

עּור. יח י ֹאֶרךְ  ׁשִ ּתֵ ְ ָערֹות ַהׁשּ ְצְמחוּ , ׂשְ ּיִ ֶ  ְוִיְהיוּ  ִמׁשּ
ֵטל ְראּוִיים ִפי ְלִהּנָ ּפֶֹרןבַּ  ִלְקֹרץ אוֹ  ַהּזּוג ּבְ  ֲחׁשּוָבה, ּצִ
דֹוָלה דֹוָלה ֲחׁשּוָבה ֵאיָנהּ  ֲאָבל. ְלֵמאּון ּגְ  ַלֲחִליָצה ּגְ

ְהֶיה ַעד ּיִ ֶהן ׁשֶ ֵדי ּבָ ן ָלֹכף ּכְ ָרן ֹראׁשָ   :ְלִעּקָ

ה. יט ּמֶ ָבִרים ּבַ כֹוָלה ֲאמּוִרים ּדְ ּיְ  ב"י ַאַחר ְלָמֵאן ׁשֶ
ָנה ְדקוּ , ׁשָ ּבָ ׁשֶ ישְׁ  ֵהִביָאה ְוֹלא אֹוָתהּ  ּכְ ָערֹות ּתֵ . ׂשְ
שׁ , ְסָתָמא ֲאָבל ּיֵ ֶ ָנה ב"י ָלהּ  ִמׁשּ ה ׁשָ  ְיכֹוָלה ֵאיֶנּנָ
ֵהִביָאה ֲחָזָקה, ְלָמֵאן י ׁשֶ ּתֵ ָערֹות ׁשְ ל. ׂשְ  ֹלא ָמקֹום ּוִמּכָ
ֲחֹלץ קוּ  ַעד ּתַ ְבּדְ ּיִ י ְוִיְמְצאוּ  אֹוָתהּ  ׁשֶ ּתֵ ָערֹות ׁשְ   :ׂשְ

ה. כ ּמֶ ָבִרים ּבַ כוֹ  ֲאמּוִרים ּדְ ּיְ ּבֹוְדִקים ְלָמֵאן ָלהׁשֶ ׁשֶ  ּכְ
ֹלא, ֵהִביָאה ְוֹלא אֹוָתהּ  ׁשֶ ַעל ּכְ  ָלהּ  ֱהיֹות ַאַחר ּבָ
ים ּתֵ ֵרה ׁשְ ָנה ֶעׂשְ א ִאם ֲאָבל. ֶאָחד ְויֹום ׁשָ  ָעֶליהָ  ּבָ
ךְ  ַאַחר ַאף, ְלָמֵאן ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ , ּכָ י ַעל ׁשֶ ֵאין ּפִ  ׁשֶ

ין ִסיָמִנין ָלהּ  מֹוְצִאין ׁשִ מָּ  חֹוׁשְ רוּ  אׁשֶ הּוא. ָנׁשְ  ָסֵפק ׁשֶ
אֹוָרְיָתא ִאם, ּדְ ָהיוּ  ָידּועַ  ָהָיה ׁשֶ י ָלהּ  ׁשֶ ּתֵ ָערֹות ׁשְ  ׂשְ

א ֹקֶדם ּבָ ין ֲהווֹ  ָעֶליהָ  ׁשֶ מּוִרים ִקּדּוׁשִ אי, ּגְ ּדַ ּוַ ַעל ׁשֶ  ּבָ
ם ין ְלׁשֵ הּ  ְוִאם, ִקּדּוׁשִ ׁשָ  ְצִריָכה ָהְיָתה ֹלא ַאֵחר ִקּדְ
ּנוּ  ט ִמּמֶ אֹוָרְיָתא ָסֵפק הּואשֶׁ  ְוֵכיָון. ּגֵ יָנן ּדְ א ַחְיׁשִ ּמָ  ׁשֶ

ַעל ֹקֶדם ִסיָמִנין ֵהִביָאה ּבָ ט ּוְצִריָכה, ׁשֶ  ְוִאם. ִמָסֵפק ּגֵ
ְבֲעָלה ַאַחר ּבוֹ  ֵמֲאָנה ּנִ ָקה, ׁשֶ  ָלהּ  ִנְמְצאוּ  ְוֹלא ְוִנְבּדְ

ָערֹות ה, ׂשְ ׁשָ ּנוּ  ְצִריָכה, ְלַאֵחר ְוִנְתַקּדְ ט ִמּמֶ , ִמָסֵפק, ּגֵ
את ְוִאם, לוֹ  ַלֲחֹזר סּוָרהַואֲ  ֵ ֵצא ִנׂשּ ה ּתֵ ה ִמּזֶ . ּוִמּזֶ

ָלד ֵניֶהם ַמְמֵזר ְסֵפק, ְוַהּוָ ְ   :ִמׁשּ

י ֵהִביָאה. כא ּתֵ ָערֹות ׁשְ ים ַאַחר ׂשְ ּתֵ ֵרה ׁשְ ָנה ֶעׂשְ , ׁשָ
ַעל ְוֹלא ךְ  ַאַחר ּבָ ין ְסֵפק ֲהווֹ , ּכָ א ְוִאם. ִקּדּוׁשִ  ּבָ

ט ְצִריָכה ְלהֹוִציָאהּ  ָנןמִ , ּגֵ ַרּבָ הּ  ֹלא ְוִאם. ּדְ ְרׁשָ , ּגֵ

ה ְוָעְמָדה ׁשָ ט ְצִריָכה, ְלַאֵחר ְוִנְתַקּדְ ֵניֶהם ּגֵ ְ  ְוִאם. ִמׁשּ
א ִראׁשֹון ְמָגֵרשׁ , ִיְרצוּ  ִני ְונֹוׂשֵ ַרשׁ  ִאם ֲאָבל. ׁשֵ  ּגֵ
ִני ם ֹלא, ׁשֵ א, ִראׁשֹון ְיַקּיֵ ּמָ תוֹ  ֶהֱחִזיר: ֹיאְמרוּ  ׁשֶ רּוׁשָ  ּגְ
ְתָארְ  ַאַחר ּנִ א ְוִאם. ָסהׁשֶ ִני ָעֶליהָ  ּבָ ַרשׁ  ֹקֶדם ׁשֵ ּגֵ  ׁשֶ

ֵצא, ִראׁשֹון ה ּתֵ ה ִמּזֶ ָלד ְוֵאין, ּוִמּזֶ ִני ִמן ַהּוָ ֵ . ַמְמֵזר ַהׁשּ
א ְוִאם ִני ֹקֶדם ִראׁשֹון ָעֶליהָ  ּבָ ָלד, ׁשֵ   :ַמְמֵזר ַהּוָ

ָנא אֹוְמִרים ֵישׁ . כב ָהִאּדָ ּלֹא ְלַהֲחִמיר ֵישׁ  ּדְ ָמֵאן ׁשֶ  ּתְ
ים ַאַחר ּתֵ ֵרה ׁשְ ָנה ֶעׂשְ י ַעל ַאף, ׁשָ ָקה ּפִ ְבּדְ ּנִ  ְוֹלא ׁשֶ

י ָלהּ  ִנְמְצאוּ  ּתֵ ָערֹות ׁשְ ַעל ֹלא ְוַגם ׂשְ ים ַאַחר ּבָ ּתֵ  ׁשְ
ֵרה ָנה ֶעׂשְ   :ׁשָ

  יבום הלכות

 קנו סימן
 ג"י ּובוֹ , היבום מן לפטור קימא זרע נקרא איזה

  ְסִעיִפים:

ת ִמי. א ּמֵ יחַ  ְוֹלא יוֵמָאבִ  ָאִחיו ׁשֶ  ִמְצָוה, ֶזַרע ִהּנִ
ם ּתוֹ  ֶאת ְלַיּבֵ ין, ִאׁשְ ִהיא ּבֵ ּתוֹ  ׁשֶ ּוִאין ִמן ִאׁשְ ׂשּ ין ַהּנִ  ּבֵ
ִהיא ּתוֹ  ׁשֶ ְכִתיב, ֵמָהֵארּוִסין ִאׁשְ י": ּדִ בוּ  ּכִ  ַאִחים ֵיׁשְ
ו   :"ָעֶליהָ  ָיֹבא ְיָבָמהּ  לוֹ  ֵאין ּוֵבן ֵמֶהם ֶאָחד ּוֵמת ַיְחּדָ

נֶּ  ֶזה. ב ּתֹוָרה ֱאַמרׁשֶ ן ֶאָחד, "לוֹ  ֵאין ּוֵבן": ּבַ  ַהּבֵ
ת ְוֶאָחד ן ֶזַרע אוֹ , ַהּבַ ת ֶזַרע אוֹ  ַהּבֵ ל סֹוף ַעד, ַהּבַ  ּכָ

ין, ַהּדֹורֹות ה ּבֵ ָ ין זוֹ  ֵמִאׁשּ ה ּבֵ ָ  ֲאִפּלוּ , ַאֶחֶרת ֵמִאׁשּ
יו ֶאת ּפֹוֵטר ֶזה ֲהֵרי, א"ע אוֹ  ַמְמֵזר ֶזַרע לוֹ  ָהָיה  ָנׁשָ
ּבּום ּוִמן הַהֲחִליצָ  ִמן נוֹ  ֲאָבל. ַהּיִ ְפָחה ּבְ ִ  אוֹ  ֵמַהׁשּ

ָהֵני אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּפֹוֵטר ֵאינוֹ , ֵמַהָנְכִרית י ּדְ נוֹ  ִמּלֵ  ּבְ
ְפָחה ִ נוֹ  ֲאָבל, ַאֶחֶרת ִמׁשּ ְפָחתוֹ  ּבְ ִ   :ּפֹוֵטר, ִמׁשּ

ַרע ָהָיה ֲאִפּלוּ . ג צּועַ  אוֹ  ּגֹוֵסס ַהּזֶ ּכֹות ּפָ ִאי ִמּמַ  ׁשֶ
ר   :ּפֹוֵטר, ִלְחיֹות לוֹ  ֶאְפׁשָ
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ת ִמי. ד ּמֵ יחַ  ׁשֶ ּתוֹ  ְוִהּנִ ֶרת ִאׁשְ יָלה ִאם, ְמֻעּבֶ  ֲהֵרי, ִהּפִ
ם זוֹ  ְתַיּבֵ ָלד ְוָיָצא ָיְלָדה ְוִאם. ּתִ , ָהעֹוָלם ַלֲאִויר ַחי ַהּוָ

ָעה ֵמת ֲאִפּלוּ  ׁשָ ּנֹוַלד ּבְ טּוָרה ִאּמוֹ  ֲהֵרי, ׁשֶ  ֵמַהֲחִליָצה ּפְ
ּבּום ּוִמן ְבֵרי ֲאָבל. ַהּיִ ַדע ַעד, סֹוְפִרים ִמּדִ ּוָ ּיִ אי ׁשֶ ַוּדַ  ּבְ

לוּ  ּכָ יו לוֹ  ׁשֶ ָעה ְונֹוַלד ֳחָדׁשָ ים ְלִתׁשְ מּוִרים ֳחָדׁשִ . ּגְ
ה נֹוַדע ֹלא ִאם ֲאָבל , יֹום' ל ָחָיה ִאם, נֹוַלד ְלַכּמָ
י ּופֹוֵטר ְקָיָמא ְוַלד ֶזה ֲהֵרי  ֵמַהֲחִליָצה ָאִביו ְנׁשֵ

ּבּום תֹוךְ  ֵמת ִאםוְ . ּוֵמַהּיִ ים ּבְ לׁשִ ּיֹום ֲאִפּלוּ , ׁשְ  ּבַ
ים לׁשִ ְ ין, ַהׁשּ ת ּבֵ ּמֵ ין ֵמֹחִלי ׁשֶ ַפל ּבֵ ּנָ ג ׁשֶ  אוֹ  ֵמַהּגַ

ן ָסֵפק ֵנֶפל ְסֵפק זוֹ  ֲהֵרי, ֲאִרי ֲאָכלוֹ  , ְקָיָמא ּבֶ
ְבֵרי ֲחִליָצה ּוְצִריָכה ם ֹלא ֲאָבל, סֹוְפִרים ִמּדִ ְתַיּבֵ   :ּתִ

לוּ  ָידּועַ  ֵאין ִאם. ה ּכָ יו לוֹ  ׁשֶ א ֳחָדׁשָ יהָ  ַעל ֶאּלָ , ּפִ
את ְיָבָמה. ֶנֱאֶמֶנת ֵאיָנהּ  ֵ ׂשּ ּנִ ּוק ׁשֶ  ְמִעיִדים ְוֵעִדים, ַלׁשּ

ָלד ַהּוָ ְלָדה ׁשֶ ּיָ ְעָלהּ  מֹות ַאַחר ׁשֶ ים ָחָיה ּבַ לׁשִ , יֹום ׁשְ
ין ֲאֵחִרים ְוֵעִדים ּלֹא ְואֹוְמִרים ַמְכִחיׁשִ ים ָחָיה ׁשֶ לׁשִ  ׁשְ

 ֵאין ְוִאם. ֲחִליָצה ְצִריָכה ְוֵאיָנה ְלַבְעָלהּ  ֶרתֻמתֶּ , יֹום
ָחָיה ְמִעיִדים ֵעִדים רּוָרה ֵעדּות ֵאין ְוַגם, יֹום' ל ׁשֶ  ּבְ
ּלֹא א, יֹום' ל ָחָיה ׁשֶ  ַלהּ  ָאְסִריָנן ֹלא, ַלַעז קֹול ֶאּלָ
ָקָלא ָבַתר ּבְ ּוִאין ּדְ   :ִנׂשּ

ִני ֶזה: ָהאֹוֵמר. ו נִ  ִלי ֵישׁ  אוֹ  ּבְ  ֶאת ִלְפֹטר ֶנֱאָמן, יםּבָ
ּתוֹ  ַאִחים ֻהְחַזק ֲאִפּלוּ , ִאׁשְ ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבְ  ֵישׁ  ׁשֶ
שׁ  ֵעִדים ּיֵ ךְ  ַאַחר ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ַאִחים לוֹ  ׁשֶ  לֹוַמר ּכָ
שׁ  ּיֵ ִנים לוֹ  ׁשֶ   :ּבָ

ַעת ָאַמר. ז ׁשְ ין ּבִ ִנים ִלי ֵישׁ , ִקּדּוׁשִ ַעת ּבָ  ִמיָתה ּוִבׁשְ
ִנים ִלי יןאֵ : ָאַמר  ִמי ְוֵישׁ . ְלָאְסָרהּ  ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ּבָ

אֹוֵמר חֹוֶלֶצת ׁשֶ ֶמת ְוֹלא ׁשֶ   :ִמְתַיּבֶ

ן ְלָהִעיד ֶאָחד ֵעד ֶנֱאָמן. ח ּתַ ּנִ ן ְלַבְעָלהּ  ׁשֶ יָרהּ , ּבֵ  ְלַהּתִ
  :ְלָזר

ה ִמי. ט ּנָ ּזִ ה ִעם ׁשֶ ָ ין, ִאׁשּ נּוָיה ּבֵ ין ּפְ ת ּבֵ , ִאישׁ  ֵאׁשֶ
ר ֶזה: ְוָאַמר, ָרהְוִנְתַעבְּ  י ָהֻעּבָ ּנִ  ִהיא ַוֲאִפּלוּ , הּוא ִמּמֶ
ֶמת ְוֹלא ְוחֹוֶלֶצת, ָסֵפק ֶזה ֲהֵרי, לוֹ  מֹוָדה   :ִמְתַיּבֶ

ה. י ָ ָהַלךְ  ָהִאׁשּ ְעָלהּ  ׁשֶ ם ִלְמִדיַנת ּוְבָנהּ  ּבַ  ּוָבאוּ , ַהּיָ
ְעֵלךְ  ֵמת: ָלהּ  ְוָאְמרוּ  ֶרת, ּבַ א ֻמּתֶ ׂשֵ ּוק ִלּנָ   :ַלׁשּ

ם ִלְמִדיַנת ּוְבָנהּ  ּוַבְעָלהּ  ִהיא ָהְלָכה. אי  ּוָבָאה, ַהּיָ
ְעִלי ֵמת: ְוָאְמָרה ךְ  ְוַאַחר ּבַ ִני ֵמת ּכָ  ֲאָבל. ֶנֱאֶמֶנת, ּבְ

ִני ֵמת: ָאְמָרה ִאם ךְ  ְוַאַחר ּבְ ְעִלי ֵמת ּכָ  ֵאיָנהּ , ּבַ
ם ֶנֱאֶמֶנת א, ְלִהְתַיּבֵ ֶמת ְוֹלא חֹוֶלֶצת ֶאּלָ   :ִמְתַיּבֶ

ְלַבד ּוַבְעָלהּ  ִהיא ָהְלָכה .יב ן: ְוָאְמָרה ּוָבָאה, ּבִ  ִלי ִנּתַ
ן ְמִדיַנת ּבֵ ם ּבִ ךְ  ְוַאַחר, ּוֵמת, ַהּיָ ְעִלי ֵמת ּכָ , ּבַ

ְעִלי ֵמת: ָאְמָרה ִאם ֲאָבל. ֶנֱאֶמֶנת ךְ  ְוַאַחר ּבַ  ֵמת ּכָ
ן אֹותוֹ  ֶמת ְוֹלא ְוחֹוֶלֶצת, ֶנֱאֶמֶנת ֵאיָנהּ , ַהּבֵ . ִמְתַיּבֶ
מֶּ  ָבִרים הּבַ ָהְיָתה, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ סּוָלה ּכְ ה ּפְ  אוֹ , ִלְכֻהּנָ

ָאְמָרה ָעָרה: ׁשֶ ּמְ ֵמת ָהִיינוּ  ּבַ ׁשֶ ם ָהָיה ְוֹלא ּכְ  ָאָדם ׁשָ
ִעיד ּיָ ָבר ֵאין ִאם ֲאָבל. ׁשֶ ן ַהּדָ ֲחֹלץ ֹלא, ּכֵ  ְוֹלא ּתַ
ם ְתַיּבֵ ֹבאוּ  ַעד ּתִ ּיָ   :ֵעִדים ׁשֶ

ְעָלהּ  ָהַלךְ . יג ם ִלְמִדיַנת ָרָתהּ ְוצָ  ּבַ ַנִים ּוָבאוּ , ַהּיָ  ׁשְ
ְעֵלךְ  ֵמת: ָלהּ  ְוָאְמרוּ  ֲחֹלץ ֹלא זוֹ  ֲהֵרי, ּבַ  ְוֹלא ּתַ
ם ְתַיּבֵ ַדע ַעד ּתִ ּתֵ . ָיְלָדה ֹלא אוֹ  ָצָרָתהּ  ָיְלָדה ִאם ׁשֶ

ה ֲאסּוָרה ָהְיָתה ְוִאם ה ִלְכֻהּנָ ִחּלָ  חֹוֶלֶצת זוֹ  ֲהֵרי, ִמּתְ
ים' ט ְלַאַחר   :ֳחָדׁשִ

 קנז סימן
' י ּובוֹ , ליבום אח נקרא ואיזה, ומשמד גרים דיני

  ְסִעיִפים:

שׁ  ִמי. א ּיֵ  אוֹ  ַמְמֵזר הּוא ֲאִפּלוּ , ֵמָאִביו ָאח לוֹ  ׁשֶ
ָצא, ָקָטן הּוא ַוֲאִפּלוּ , א"ע עֹוֵבד ּיָ ֶ  ְוֻרּבוֹ  ֹראׁשוֹ  ִמׁשּ
מּות ֹקֶדם ָהעֹוָלם ַלֲאִויר ּיָ  ֶאת קזֹוקֵ  ֶזה ֲהֵרי, ָאִחיו ׁשֶ
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ּתוֹ  צּועַ  אוֹ  ּגֹוֵסס הּוא ֲאִפּלוּ . ְלִיּבּום ִאׁשְ  ַמּכֹות ּפְ
ֵאינוֹ  א ֹלא, ֵמֶהם ִלְחיֹות ָיכֹול ׁשֶ ׂשֵ ּנָ ל ּתִ הּוא ְזַמן ּכָ  ׁשֶ

ּנֹוַלד אוֹ , ֵמִאּמוֹ  ָאִחיו הּוא ִאם ֲאָבל. ַחי  ַאַחר ׁשֶ
ֶרת ְיִבְמּתוֹ , מֹותוֹ  ּוק ֻמּתֶ  חאָ  לוֹ  ָהָיה ִאם ְוֵכן. ַלׁשּ

ְפָחה ִ ְכִרית אוֹ  ֵמַהׁשּ ּתוֹ  ֶאת זֹוֵקק ֵאינוֹ , ֵמַהּנָ  ַאף, ִאׁשְ
י ַעל ָהְיָתה ּפִ ה ֵלָדתוֹ  ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ  ָהְיָתה ְוהֹוָרתוֹ  הֹוִאיל, ּבִ

ּלֹא ה ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ   :ּבִ

ה אוֹ , ָקרֹוב ֲאִפּלוּ . ב ָ הּוא ָקָטן אוֹ , ֶעֶבד אוֹ , ִאׁשּ  ׁשֶ
יר לֹוִני ֶזה: ַמרלוֹ  ֶנֱאָמִנים, ְוָנבֹון ַמּכִ לֹוִני ֲאִחי ּפְ  ּפְ
ִמים אוֹ  ְוחֹוְלִצים, ְיִבְמּתוֹ  ִהיא ְוזוֹ , ֵמָאִביו  ַעל ְמַיּבְ
יֶהם   :ּפִ

ִרים. ג רוּ  ּגֵ ּיְ ְתּגַ ּנִ ְחְררוּ  ַוֲעָבִדים ׁשֶ ּתַ ׁשְ ּנִ  ָלֶהם ֵאין, ׁשֶ
ָלל ַאֲחָוה ּלֹא הֹוָרתוֹ  ֵמֶהם ֶאָחד ֲאִפּלוּ , ּכְ ה ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ  ּבִ
ה תוֹ ְוֵלדָ  ָ ְקֻדׁשּ ִני, ּבִ ֵ ה ְוֵלָדתוֹ  הֹוָרתוֹ  ְוַהׁשּ ָ ְקֻדׁשּ . ּבִ

אֹוִמים ֵהם ַוֲאִפּלוּ  ה ְונֹוְלדוּ  ּתְ ָ ְקֻדׁשּ  ַאֲחָוה ָלֶהם ֵאין, ּבִ
ְהיוּ  ַעד ּיִ ֵניֶהם ׁשֶ ה ְוֵלָדָתם הֹוָרָתם ׁשְ ָ ְקֻדׁשּ   :ּבִ

ד ָיָבם ִלְפֵני ָנְפָלה. ד ּמָ יר ִמי ֵישׁ , ְמׁשֻ ּתִ ּמַ  ָהָיה ִאם ׁשֶ
ד ּמָ ָאהּ  ְמׁשֻ ׂשְ ּנָ ׁשֶ   :ָעָליו ִלְסֹמךְ  ְוֵאין. ָאִחיו ּכְ

ת ִאם. ה ד ָהָיה ַהּמֵ ּמָ ּתוֹ , ְמׁשֻ   . }ְלָאִחיו ְזקּוָקה ִאׁשְ

ַאִחים ֻמְחָזק ָהָיה ֹלא. ו  ֵאינוֹ , ַאִחים ִלי ֵישׁ : ְוָאַמר, ּבְ
א. ֶנֱאָמן . ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ָאִחיו ֲאִני: ְוָאַמר ֶאָחד ּבָ
הּוא ָעָליו ֵמִעיד ֶאָחד ֵעד ַוֲאִפּלוּ   ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ָאִחיו ׁשֶ

  :ֵמֶחְזָקָתהּ  ְלהֹוִציָאהּ 

ַאִחים ֻמְחָזק ָהָיה. ז ַעת ְוָאַמר, ּבְ ׁשְ  ִלי ֵאין: ִמיָתתוֹ  ּבִ
ֻהְחַזק ִמי ַעל ָאַמר ִאם ְוֵכן. ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ַאִחים  ׁשֶ
  :ָמןֶנאֱ  ֵאינוֹ , ָאִחי ֶזה ֵאין, ָאִחיו

ַאִחים ֻמְחָזק ָהָיה ֹלא. ח ּיֵשׁ  קֹול ְוָיָצא, ּבְ  ֵעִדים ׁשֶ
ִעידוּ  ּיָ שׁ  ׁשֶ ּיֵ ְמִדיָנה ְוָהֵעִדים, ַאִחים לוֹ  ׁשֶ , ַאֶחֶרת ּבִ

ַעת הּוא ָאַמר ֲאִפּלוּ  ׁשְ  זוֹ  ֲהֵרי, ָאח ִלי ֵאין: ִמיָתתוֹ  ּבִ
ת ׁשֶ ין, חֹוׁשֶ ֹבאוּ  ַעד ְוַתְמּתִ ּיָ ָאְמרוּ  ֵעִדים ׁשֶ ֲאלוּ , ׁשֶ   :ְוִיׁשְ

ה. ט ָ ֵאין ִאׁשּ ן ְלַבְעָלהּ  ׁשֶ  ְוָחִמיהָ  ַוֲחמֹוָתהּ , ָאח ְוֹלא ּבֵ
ְמִדיַנת ם ּבִ ְעָלהּ  ּוֵמת, ַהּיָ ֶרת, ּבַ א ֻמּתֶ ׂשֵ  ְוֹלא. ִלּנָ
יָנן א ַחְיׁשִ ּמָ . לוֹ  ְזקּוָקה ְוִהיא ָזָכר ֲחמֹוָתהּ  ָיְלָדה ׁשֶ
אן ֲחמֹוָתהּ  ָיָצאָתה ִאם ֲאָבל ֶרתְמעֻ  ִמּכָ ין, ּבֶ ׁשִ  חֹוׁשְ
א ּמָ   :לוֹ  ְזקּוָקה ְוִהיא ָזָכר ָיְלָדה ׁשֶ

ה. י ָ ת ִאׁשּ ּמֵ ְעָלהּ  ׁשֶ ן לוֹ  ְוָהָיה, ּבַ ְמִדיַנת ּבֵ ם ּבִ  ֲהֵרי, ַהּיָ
ֶרת זוֹ  ין ְוֵאין, ְלָזר ֻמּתֶ ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ ן ֵמת ׁשֶ א, ַהּבֵ  ֶאּלָ

  :ֶחְזָקָתהּ  ַעל אֹוָתהּ  ַהֲעֵמד

 קנח סימן
 אחד עד ואם, להתיבם נאמנת אשה אפן הבאיז

  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , נאמן

ם. א ׁשֵ ה ּכְ ָ ָהִאׁשּ ְעִלי ֵמת: לֹוַמר ֶנֱאֶמֶנת ׁשֶ א, ּבַ ׂשֵ ּנָ ּתִ . ׁשֶ
ךְ  ְעִלי ֵמת: לֹוַמר ֶנֱאֶמֶנת ּכָ ם, ּבַ ְתַיּבֵ ּתִ ָבם, ׁשֶ  ִנְכָנס ְוַהּיָ

ֲחָלה יהָ  ַעל ַלּנַ  ֵמת: ֹוַמרל ֶנֱאֶמֶנת ֵאיָנהּ  ֲאָבל. ּפִ
א, ְיָבִמי ׂשֵ ּנָ ּתִ ּוק ׁשֶ  ֵמת: לֹוַמר ֶנֱאָמן ָהִאישׁ  ְוֵאין. ַלׁשּ
ם ָאִחי ּתוֹ  ֶאת ַוֲאַיּבֵ  ּוַבְעָלהּ  ִהיא ָהְלָכה, ְלִפיָכךְ . ִאׁשְ

ם ִלְמִדיַנת ִויָבָמהּ  ְעִלי ֵמת: ְוָאְמָרה ּוָבָאה, ַהּיָ  ְוַאַחר ּבַ
ךְ  ךְ  רְוַאחַ  ְיָבִמי ֵמת אוֹ , ְיָבִמי ֵמת ּכָ ְעִלי ֵמת ּכָ , ּבַ

  :ֶנֱאֶמֶנת ֵאיָנהּ 

ם ִלְמִדיַנת ּוַבְעָלהּ  ִהיא ָהְלָכה. ב  ּוָבָאה, ְלַבד ַהּיָ
ן: ְוָאְמָרה ין, ָוֵמת ָיָבם ִלי ִנּתַ ָאְמָרה ּבֵ ְעִלי ֵמת: ׁשֶ  ּבַ
ךְ  ְוַאַחר ין, ְיָבִמי ֵמת ּכָ ָאְמָרה ּבֵ  ְוַאַחר ְיָבִמי ֵמת: ׁשֶ
ךְ  ְעִלי ֵמת ּכָ   :ֱאֶמֶנתנֶ , ּבַ

ת ִליָבָמה ְלָהִעיד ֶאָחד ֵעד ֶנֱאָמן. ג ּמֵ ְעָלהּ  ׁשֶ , ּבַ
ֶמת יו ַעל ּוִמְתַיּבֶ ת אוֹ . ּפִ ּמֵ א, ְיָבָמהּ  ׁשֶ ׂשֵ ּנָ ּתִ ּוק ׁשֶ . ַלׁשּ

ֲעִליךְ  ֵמת: לֹוַמר אוֹ  ךְ  ְוַאַחר ּבַ ֵנךְ  ֵמת ּכָ  ַוֲאִפּלוּ . ּבְ
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ְפָחה אוֹ  ֶעֶבד ה אוֹ  ׁשִ ָ ּמוֹ  ְלִפי חַ ֵמִסי ּכּוִתי אוֹ  ִאׁשּ , ּתֻ
י ֵעד אוֹ  ִמיַתת ְלָהִעיד ֶנֱאָמן, ֵעד ִמּפִ ָבם ּבְ מוֹ  ַהּיָ  ּכְ

ֱאָמן ּנֶ ִמיַתת ׁשֶ ַעל ּבְ ִדין זוֹ  ֵעדּות ְוִדין, ַהּבַ  אֹותוֹ  ּכְ
ים ֵעִדים ְלִעְנַין ֵעדּות ְכִחיׁשִ ִמיַתת ֶזה ֶאת ֶזה ַהּמַ  ּבְ
ָבם ָבר ְלָכל ַהּיָ   :ּדָ

ים ָחֵמשׁ . ד אֵ  ָנׁשִ ת ָלזוֹ  זוֹ  ְמִעידֹות יָנןׁשֶ ּמֵ ְעָלהּ  ׁשֶ , ּבַ
ךְ  ת ְמִעידֹות ֵאיָנן ּכָ ּמֵ   :ְיָבָמהּ  ׁשֶ

י. ה ּתֵ אוּ  ְיָבמֹות ׁשְ ּבָ ִדיַנת ׁשֶ ם ִמּמְ  ֵמת אֹוֶמֶרת זוֹ , ַהּיָ
ְעָלהּ  ְעָלהּ  ֵמת אֹוֶמֶרת ְוזוֹ , ּבַ ֵני ֲאסּוָרה זוֹ , ּבַ  ִמּפְ
ְעָלהּ  ל ּבַ ֵנימִ  ֲאסּוָרה ְוזוֹ , זוֹ  ׁשֶ ְעָלהּ  ּפְ ל ּבַ ֵאין, זוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
הּ  ת ָלהּ  ְלָהִעיד ֶנֱאֶמֶנת ְיִבְמּתָ ּמֵ מוֹ , ְיָבָמהּ  ׁשֶ  ּכְ

ֵאר ְתּבָ ּנִ ת ֵעד ֵמֶהן ְלַאַחת ָהָיה. ׁשֶ ּמֵ ְעָלהּ  ׁשֶ ּיֵשׁ  זוֹ , ּבַ  ׁשֶ
ֵני ֲאסּוָרה ֵעד ָלהּ  ֵאין ְוזוֹ , ְיָבָמהּ  ִמּפְ  ֵעד ָלהּ  ׁשֶ

ֶרת ֲהֵרי, ֻמּתֶ ת ֵעדהָ  ֵהִעיד ׁשֶ ּמֵ  ֶנֱאֶמֶנת ְוִהיא, ְיָבָמהּ  ׁשֶ
ת לֹוַמר ּמֵ ְעָלהּ  ׁשֶ ִנים ָלזוֹ  ָהיוּ . ּבַ ִנים ֵאין ְוָלזוֹ  ּבָ , ּבָ

יֶהן ּתֵ ֵאין זוֹ , ֵעִדים ֵאין ְוִלׁשְ ִנים ָלהּ  ׁשֶ  ְוזוֹ , ֲאסּוָרה ּבָ
שׁ  ּיֵ ִנים ָלהּ  ׁשֶ ֶרת ּבָ   :ֻמּתֶ

ִנים ְוֹלא ֵעִדים ֹלא ָלֶהם ָהיוּ  ֹלא. ו אן ְוָהיוּ , ּבָ  ָיָבם ּכָ
מוּ  ְיָבִמים אוֹ  ם ּוֵמתוּ , אֹוָתן ְוִיּבְ ֹלא ֵהם ּגַ ִנים ּבְ , ּבָ

א ֲאסּורֹות, ֲאֵחִרים ַאִחים ָלֶהם ְוֵאין ׂשֵ מוֹ  ְלָזר ְלִהּנָ  ּכְ
ָהיוּ  ה ׁשֶ ְתִחּלָ יחוּ  ִאם ֲאָבל. ּבִ ִנים ֵאּלוּ  ִהּנִ  אוֹ , ּבָ

ְרׁשּום ּגֵ ֵגט ׁשֶ רֹות, ּבְ א ֻמּתָ ׂשֵ   :ְלָזר ְלִהּנָ

 קנט סימן
, תיוּובוֹ בקר לאסר זקה יש אם לזר שנתקדשה יבמה

  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ 

קּוָקה. א ה ְלָיָבם ַהּזְ ׁשָ ְתַקּדְ ּנִ ׁשֹוֵגג ְלַאֵחר ׁשֶ  ָלהּ  נֹוֵתן, ּבְ
ר הּ  ַהּזָ ׁשָ ּדְ ּקִ ט ׁשֶ ם ִויָבָמהּ , ּגֵ  ָהָיה ִאם. חֹוֵלץ אוֹ  ְמַיּבֵ

ֵאינוֹ , ּכֵֹהן ְיָבָמהּ  א ָיכֹול ׁשֶ ָ ה ִלׂשּ רּוׁשָ ֵצא, ּגְ ר ּתֵ  ֵמַהּזָ

ֵגט ֵדי, ּבְ ּלֹא ּכְ ר חֹוֵטא ְיֵהא ׁשֶ ּכָ . ְיָבָמהּ  ָלהּ  ְוחֹוֵלץ, ִנׂשְ
ר ָחַזר ְוִאם הּ  ַהּזָ ְרׁשָ ּגֵ ָאהּ , ֵמָהֵארּוִסין ׁשֶ  ַאַחר ְוָנׂשְ

ָחַלץ דוֹ  אֹוָתהּ  מֹוִציִאין ֵאין, ְיָבָמהּ  ָלהּ  ׁשֶ   :ִמּיָ

את. ב ֵ ׁשֹוֵגג ֲאִפּלוּ , ָזרלְ  ִנׂשּ ֵגט מֹוִציָאהּ , ּבְ  ַוֲאִפּלוּ , ּבְ
ִנים לוֹ  ָהיוּ  ה ּבָ ּנָ  ג"ְוי, ְיָבָמהּ  ְוַעל ָעָליו ְוֶנֶאְסָרה. ִמּמֶ

ָרִכים ֲארוּ  ּדְ ְתּבָ ּנִ ִסיָמן ׁשֶ הּ  ז"י ּבְ א, ּבָ ֵאין ֶאּלָ ָלד ׁשֶ  ַהּוָ
הּוא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַמְמֵזר ָנן ַמְמֵזר ׁשֶ ַרּבָ  ִויָבָמהּ . ִמּדְ
ךְ  ְוַאַחר, ָלהּ  חֹוֵלץ ְהֶיה ּכָ ֶרת ּתִ   :ֲאֵחִריםלַ  ֻמּתֶ

ָתה ָיָבם ׁשֹוֶמֶרת. ג ּנְ ּזִ  ִאם, ְיָבָמהּ  ַעל ֶנֶאְסָרה ֹלא, ׁשֶ
ָרֵאל הּוא   :ִיׂשְ

ָמהּ . ד ָטעּות ִנְתַיּבְ גֹון, ּבְ ְמָעה ּכְ ָ ׁשּ ת ׁשֶ ּמֵ ְעָלהּ  ׁשֶ , ּבַ
ךְ  ְוַאַחר א ּכָ ט ְצִריָכה ֵאיָנהּ , ׂשּוָאתוֹ נְ  ָהְיָתה ִאם. ּבָ  ּגֵ

ָבם ט ְצִריָכה, ֲארּוָסתוֹ  ָהְיָתה ְוִאם, ֵמַהּיָ ָבם ּגֵ   :ֵמַהּיָ

ָבם. ה ְקרֹובֹות ָאסּור ַהּיָ  ֹקֶדם ֵמָתה ֲאִפּלוּ , ְזקּוָקתוֹ  ּבִ
ם ּבֵ ּיִ ין, ַיֲחֹלץ אוֹ  ׁשֶ הּוא ּבֵ ין, ֶאָחד ָיָבם ׁשֶ ֵהם ּבֵ  ׁשֶ
ֵני שׁ  ִאם, ְלִפיָכךְ . ְיָבִמים ׁשְ  ֲאחֹות ֵמֶהם ֶאָחד ִקּדֵ

ֵני, ְלָכְנָסהּ  לוֹ  ָאסּור, ְזקּוָקתוֹ  ִהיא ִמּפְ ֲאחֹות ׁשֶ  ּכַ
ם ַעד, ֲארּוָסתוֹ  ַיּבֵ ּיְ קּוָקה ַיֲחֹלץ אוֹ  ָאִחיו ׁשֶ  ְוִתְפַקע ַלּזְ
ה ּקָ ַדְוָקא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַהּזִ הּ  ּדְ ׁשָ ִקּדְ  ִאם ֲאָבל, ּבְ
ְנָסהּ  ְקָעה, ּכָ הזִ  ָלהּ  ּפָ ר ּקָ  ֹקֶדם ָעֶליהָ  ָלֹבא ּוֻמּתָ
ם ַיּבֵ ּיְ   :ָאִחיו ַיֲחֹלץ אוֹ  ׁשֶ

שׁ . ו ה ִקּדֵ ָ ךְ  ְוַאַחר, ִאׁשּ ָהָיה ָאִחיו ֵמת ּכָ  ָנׂשּוי ׁשֶ
ּתוֹ  ֶאת ּכֹוֵנס, ֲאחֹוָתהּ    :ִאׁשְ

שׁ . ז ךְ  ְוַאַחר, ְזקּוָקתוֹ  ֲאחֹות ִקּדֵ ָהְיָתה ָאִחיו ֵמת ּכָ  ׁשֶ
ם ן ּגַ ֲאָרה ְוֹלא, לוֹ  ְזקּוָקה ּכֵ א ְזקּוָקה ִנׁשְ , ְלֶזה ֶאּלָ

ֵגט ֲארּוָסתוֹ  מֹוִציא ֲחִליָצה ַהְיָבָמה ְוֶאת ּבְ  ְוִאם. ּבַ
ָרהּ  ַהְיָבָמה חֹוֶזֶרת, ֲארּוָסתוֹ  ֵמָתה  חֹוֵלץ ָרָצה, ְלֶהּתֵ
ם ָרָצה   :ְמַיּבֵ
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 קס סימן
 נכסיה ודין, וקבורתה היבמה מזונות חיוב

  ִפים:ְסִעי' ח ּובוֹ , וירשתה

ה, ְיָבָמה. א לׁשָ ים ׁשְ ל ִנּזֹוֶנת, ֳחָדׁשִ ֶ ְעָלהּ  ִמׁשּ ה ּבַ  ּוַמֲעׂשֵ
ָבם ָיֶדיהָ  אן. ַלּיָ ל ֹלא ִנּזֹוֶנת ֵאיָנהּ  ְוֵאיָלךְ  ִמּכָ ֶ ַעל ִמׁשּ  ּבַ
ל ְוֹלא ֶ ִדין ָעַמד. ָיָבם ִמׁשּ ם ּוְתַבְעּתוֹ  ּבְ  ַלֲחֹלץ אוֹ  ְלַיּבֵ

ה ם ְוִנְתַרּצָ ָחָלה, ֶנסאֹ  ְוֵאְרעוֹ  ְלַיּבֵ ֻהְצַרךְ  אוֹ  ׁשֶ  ִלְבֹרחַ  ׁשֶ
ב, ְמָרִדין ֵמֲחַמת אוֹ  ָממֹון ֵמֲחַמת ְמזֹונֹוֶתיהָ  ַחּיָ ֹלא ּבִ  ּבְ
בּוָעה   :ׁשְ

יָחהּ . ב ֶרת ִהּנִ ֵלד ַעד ִנּזֹוֶנת זוֹ  ֲהֵרי, ְמֻעּבֶ ּתֵ  ָיְלָדה. ׁשֶ
ל ָוָלד ל ִנּזֹוֶנת זוֹ  ֲהֵרי, ְקָיָמא ׁשֶ , ַאְלְמנּוָתהּ  ְיֵמי ּכָ

ָאר ׁשְ ל ּכִ ים ּכָ ׁשִ   :ַהּנָ

 ַעד ְמזֹונֹות ָלהּ  ֵאין, ָקָטן ָיָבם ִלְפֵני ָנְפָלה. ג
ל ְגּדַ ּיִ   :ׁשֶ

ה. ד הּ  ָיֶדיהָ  ַמֲעׂשֵ ּלָ   :ִנּזֶֹנת ִהיא ֲאִפּלוּ , ְלעֹוָלם ׁשֶ

עֹוָדהּ  ְנָכִסים ָלהּ  ָנְפלוּ . ה  מֹוֶכֶרת, ָיָבם ׁשֹוֶמֶרת ּבְ
ם, ְונֹוֶתֶנת ָבם ֵאיןשֶׁ , ְוַקּיָ ֶהם ַלּיָ לּום ּבָ ְכֹנס ַעד ּכְ ּיִ . ׁשֶ
ה ַוֲאִפּלוּ  הּ  ָעׂשָ ין ְוהּוא. ַמֲאָמר ּבָ ֶאֶרת ִאם ַהּדִ  ִנׁשְ
עֹוָדהּ  ָלהּ  ְוָנְפלוּ , ָהֵארּוִסין ִמן ַאְלָמָנה , ֲארּוָסה ּבְ

ּמֹוֶכֶרת ם, ְונֹוֶתֶנת ׁשֶ ֹלא, ְוַקּיָ ַעל ָיָבם ָעִדיף ּדְ   :ִמּבַ

ָבם ֵאין. ו רֹות ַלּיָ ִנְכֵסי ּפֵ ל ְמלֹוג ּבִ . ָיָבם ׁשֹוֶמֶרת ׁשֶ
ְרֶזל ֹצאן ּוְבִנְכֵסי ִהְכִניָסה ּבַ  לוֹ  ֵאין, ְלָאִחיו ׁשֶ

ֵפרֹוֵתיֶהם א ּבְ ַתב ִמי ְוֵישׁ . ֶמֱחָצה ֶאּלָ ּכָ ם, ׁשֶ ּגַ ֶהם ׁשֶ  ּבָ
רֹות לוֹ  ֵאין ָלל ּפֵ ְכֹנס ַעד, ּכְ ּיִ   :ׁשֶ

ִהיא ֵמָתה. ז ׁשֶ יהָ , ָיָבם ׁשֹוֶמֶרת ּכְ ין יֹוְרׁשֶ  ִנְכֵסי יֹוְרׁשִ
הּ  ְמלֹוג ּלָ ְרֶזל ֹצאן ִנְכֵסי ַוֲחִצי ׁשֶ י. ּבַ ַעל ְויֹוְרׁשֵ  ַהּבַ

ים ר יֹוְרׁשִ ה ִעּקַ ֻתּבָ ְרֶזל ֹצאן ִנְכֵסי ַוֲחִצי ְותֹוֶסֶפת ּכְ , ּבַ
י ַעל ְויֹוְרׁשֵ ִבים ַהּבַ ְקבּוָרָתהּ  ַחּיָ   :ּבִ

ת ְראּוֵבן. ח ּמֵ י ְולוֹ , ׁשֶ ּתֵ ים ׁשְ ֲארוּ  ָנׁשִ  ְזקּוקֹות ְוִנׁשְ
ָבם ֵאין, ֵמֶהן ַאַחת ּוֵמָתה, ְלָיָבם  ַטֲעָנה ׁשּום ַלּיָ

ָכִסים ּנְ ה ְלִפי, ּבַ ִנּיָ ְ ַהׁשּ ָפָניו ׁשֶ   :ּבְ

 קסא סימן
 אחיו שמתו רבות ונשים רבים אחים לו שהיו מי

  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , לפניו נשותיהם ונפלו

ָהיוּ  ִמי. א ים לוֹ  ׁשֶ יָאָתהּ , ָאח ְולוֹ , ּוֵמת, ַרּבֹות ָנׁשִ  ּבִ
ל ֲחִליָצָתהּ  אוֹ  ן ּפֹוֶטֶרת ֵמֶהם ַאַחת ׁשֶ ּלָ ָבם ְוֵאין, ּכֻ  ַהּיָ

ם ָיכֹול א ְלַיּבֵ   :ֵמֶהן ַאַחת ֶאּלָ

ֶהן ָהיוּ . ב סּולֹות ּבָ ה ּפְ א ִאם, ִלְכֻהּנָ  ֵאינוֹ  ַלֲחֹלץ ּבָ
א חֹוֵלץ סּוָלה ֶאּלָ שֵׁ  ְוֹלא ַלּפְ   :ָרהַלּכְ

ים ַאִחים לוֹ  ָהיוּ . ג  ֶאָחד, ִלְפֵניֶהם ְנׁשֹוָתיו ְוָנְפלוּ , ַרּבִ
ם רוּ , ֵמַהְיָבמֹות ְלַאַחת חֹוֵלץ אוֹ  ְמַיּבֵ ָאר ְוֻהּתְ  ׁשְ

רֹות   :ַהּצָ

דֹול ַעל ִמְצָוה. ד ם ַהּגָ ל ַעל חֹוְזִרין, ָרָצה ֹלא ְלַיּבֵ  ּכָ
ֶרךְ  ֶזה ַאַחר ֶזה ָהַאִחים ִדיָלָתן ּדֶ  חֹוְזִרים, ָרָצה ֹלא. ּגְ
דֹול ֵאֶצל ְצָוה ָעֶליךָ : לוֹ  ְואֹוְמִרים ַהּגָ  אוֹ  ֲחֹלץ אוֹ , ַהּמִ
ם ם ְוֹלא ַלֲחֹלץ ֹלא ָרָצה ֹלא. ַיּבֵ  אֹותוֹ  ּכֹוִפין, ְלַיּבֵ

ם אֹותוֹ  ּכֹוִפין ְוֵאין ַלֲחֹלץ   :ְלַיּבֵ

דֹול ָאַמר. ה ינוּ : ַהּגָ יל ַעד ַהְמּתִ ְגּדִ ּיַ  אוֹ , ָטןַהקָּ  ָאִחי ׁשֶ
ָהָיה ינוּ : ְוָאַמר ֵחֵרשׁ  ָאִחיו ׁשֶ ְבִריא ַעד ַהְמּתִ ּיַ  אוֹ , ׁשֶ
ָהָיה דֹול ָאִחיו ׁשֶ ּנוּ  ּגָ ְמִדיַנת ִמּמֶ ם ּבִ ינוּ : ְוָאַמר ַהּיָ  ַהְמּתִ
ֹבא ַעד ּיָ   :לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ׁשֶ

דֹול ָרָצה ֹלא. ו ם ַהּגָ א ְלַיּבֵ ָטן, ַלֲחֹלץ ֶאּלָ ּנוּ  ְוַהּקָ  ִמּמֶ
ם רֹוֶצה יַאת, ְלַיּבֵ  ֵאין ִאם ֲאָבל. ֲעִדיָפא ָקָטן ּבִ

ֵניֶהם ם רֹוִצים ׁשְ א, ְלַיּבֵ דֹול ֲחִליַצת, ַלֲחֹלץ ֶאּלָ  ַהּגָ
  :ֲעִדיָפא
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י ַעל ַאף. ז ְצָוה ּפִ ּמִ דֹול ׁשֶ ּגָ ם ּבַ ָטן ָקַדם ִאם, ְלַיּבֵ  ַהּקָ
ם   :ָזָכה ְוִיּבֵ

ָעה לוֹ  ָהיוּ . ח  ְנׁשֹוֵתיֶהם ְוָנְפלוּ , תוּ ּומֵ , ַאִחים ַאְרּבָ
יר הּוא ִאם, ְלָפָניו ם ִיְרֶצה ִאם, ְלזּוָנן ְוָיכֹול ָעׁשִ  ְלַיּבֵ
ם ֶאת ּלָ ם, ּכֻ ְרֶצה ְלִמי חֹוֵלץ, ָלאו ְוִאם. ְמַיּבֵ ּיִ , ֵמֶהן ׁשֶ

ם ְרֶצה ְלִמי ּוְמַיּבֵ ּיִ ל ַאַחת, ֵמֶהן ׁשֶ ִית ִמּכָ   :ּבַ

ֲאָרה ְיָבָמה. ט ׁשְ ּנִ ֵני הְזקּוקָ  ׁשֶ דֹול, ַאִחים ִלׁשְ  הּוא ְוַהּגָ
ַמן ֵמֲאנּוֵסי ִני, ַהּזְ ֵ הּוִדי, ְיהּוִדי ְוַהׁשּ . ַלֲחֹלץ קֹוֵדם ַהּיְ

ָרה, ְוָחַלץ ָהַאֵחר ָקַדם ְוִאם ּוק ֻהּתְ   :ַלׁשּ

 קסב סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , תיהּובוֹ וקר היבמה צרת דיני

 ְוַעל ָעָליו ָצרֹוֶתיהָ  וּ ֶנֶאְסר, ְיִבְמּתוֹ  ֶאת ַהּכֹוֵנס. א
ָאר ה, ָהַאִחים ׁשְ ֲעׂשֵ   :ּבַ

 ָעָליו ְוָצרֹוֶתיהָ  ַהֲחלּוָצה ֶנֶאְסָרה, ִליִבְמּתוֹ  ַהחֹוֵלץ. ב
ָאר ְוַעל ה, ָהַאִחים ׁשְ ֲעׂשֵ   :ּבַ

ָנן ָאסּור, ִליִבְמּתוֹ  ַהחֹוֵלץ. ג ַרּבָ ְקרֹובֹוֶתיהָ  ִמּדְ  ֲאִפּלוּ , ּבִ
ִנּיֹות ׁשְ ְקרֹוָביו ֲאסּוָרה יאהִ  ְוֵכן. ּבִ  ָהַאִחים ֲאָבל. ּבִ
ִרים ָכל ֻמּתָ   :ְקרֹובֹוֶתיהָ  ּבְ

ר. ד א ָאָדם ֻמּתָ ָ ָאר ֲחלּוָצתוֹ  ָצַרת ֲאחֹות ִלׂשּ  ּוׁשְ
  :ְקרֹובֹוֶתיהָ 

א ָאסּור. ה ָ   :ֲחלּוָצתוֹ  ְקרֹוַבת ָצַרת ִלׂשּ

 קסג סימן
' ח ּובוֹ , היבם בני וטענת, המת בנכסי זוכה המיבם

  ְסִעיִפים:

ם. א ִנְכֵסי זֹוֶכה, ְיִבְמּתוֹ  ֶאת ַהְמַיּבֵ ת ּבִ  ְועֹוֵמד ַהּמֵ
ְמקֹומוֹ  ִנְכֵסי ֶחְלקוֹ  ִלּטֹל ּבִ ְחָזק ְוַדְוָקא. ֲאִביֶהם ּבִ ּמֻ , ּבַ

גֹון ת ּכְ ּמֵ ךְ  ְוַאַחר ֲאִביֶהם ׁשֶ ָחְלקוּ  ֹקֶדם ָאִחיו ֵמת ּכָ . ׁשֶ
ָראּוי ֹלא ֲאָבל גֹון, ּבָ ךְ  ְוַאַחר ָאִחיו ֵמת ִאם ּכְ  ּכָ

ְחָזק ַוֲאִפּלוּ . ֲאִביֶהם ּמֻ א נֹוֵטל ֵאינוֹ , ּבַ גּוף ֶאּלָ  ּבְ
ָכִסים יחוּ  ִאם ֲאָבל, ַהּנְ ּבִ ָכִסים ִהׁשְ  נֹוֵטל ֵאינוֹ , ַהּנְ

אֹותוֹ  ָאִחיו ֵחֶלק ַבח ּבְ חוֹ  ִאם ֲאִפּלוּ , ׁשֶ ּבְ  ַאַחר ׁשִ
ה ֹקֶדם, ִיּבּום   :ֲחֻלּקָ

ֶאָחד הּוא ֲהֵרי, וֹ ִליִבְמתּ  ַהחֹוֵלץ. ב ָאר ּכְ ְ  ָהַאִחים ִמׁשּ
ֲחָלה ם ָהָאב ְוִאם. ַלּנַ , ֵמת ְוִאם. ַהּכֹל יֹוֵרשׁ  הּוא, ַקּיָ
יֵניֶהם ָהַאִחים ַיֲחֹלקוּ    :ּבֵ

ם. ג ָבם ִיּבֵ תֹוךְ  ַהּיָ ה ּבְ לׁשָ ים ׁשְ  ְלסֹוף ְוָיְלָדה, ֳחָדׁשִ
ָעה ׁשְ ים ּתִ ן הּוא ִאם ָסֵפק, ֳחָדׁשִ ָעה ּבֶ ׁשְ ים ּתִ  ֳחָדׁשִ

ן אוֹ , ָלִראׁשֹון ְבָעה ּבֶ ִני ׁשִ ֵ  ִנְכֵסי ַהָסֵפק ְותֹוֵבעַ , ַלׁשּ
ת אֹוֵמר, ַהּמֵ הּוא ׁשֶ נוֹ  ׁשֶ ָבם. ּבְ  יֹוְרׁשוֹ  ֲאִני: אֹוֵמר ְוַהּיָ
י ה ּכִ ִני ַאּתָ קוּ , ּבְ ָבם ְיַחּלְ יֵניֶהם ְוַהָסֵפק ַהּיָ  ֲאִפּלוּ . ּבֵ
שִׁ  ֵאין, ֻמְחָזק ֵמֶהם ֶאָחד ִאם  ֵמת ְוִאם. ְלֶחְזָקתוֹ  יןחֹוׁשְ

ה ֹקֶדם ַהָסֵפק קוּ , ֲחֻלּקָ ֵקן ְיַחּלְ ָבם ַהּזָ  ִמי ְוֵישׁ . ְוַהּיָ
אֹוֵמר ִאם, ׁשֶ ת ֲאִבי ֵאין ׁשֶ ם ַהּמֵ ָבם ִיּטֹל, ַקּיָ   :ַהּכֹל ַהּיָ

אוּ  ָיָבם ּוְבֵני ָסֵפק. ד ּבָ ִנְכֵסי ַלֲחֹלק ׁשֶ ת ּבְ  הּוא, ַהּמֵ
ן ֲאִני: אֹוֵמר ת ּבֶ : אֹוְמִרים ְוֵהם, ַהּכֹל ְוֶאּטֹל ַהּמֵ
ה ָאִחינוּ  א ֵחֶלק ְלךָ  ְוֵאין ַאּתָ ֶאָחד ֶאּלָ ּנוּ  ּכְ  ַהֵחֶלק, ִמּמֶ
ֵהם ָאר, ִיּטֹל לוֹ  מֹוִדים ׁשֶ ְ  ֲחִצי הּוא ְוִיּטֹל ַיֲחֹלקוּ  ְוַהׁשּ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ֲחִצי ְוֵהם ל, ׁשֶ ּכָ ָכִסים ׁשֶ  חֹוְלִקים ַהּנְ

ֶוה ׁשָ   :ֶמֱחָצה ְוֵהם ָצהֶמחֱ  הּוא, ּבְ

אוּ  ָיָבם ּוְבֵני ָסֵפק. ה ּבָ ִנְכֵסי ַלֲחֹלק ׁשֶ  ְלַאַחר, ָיָבם ּבְ
ָחַלק ָבם ׁשֶ ִנְכֵסי ַהּיָ ת ּבְ  ֲאִחיֶכם ִאם: ַהָסֵפק ְואֹוֵמר, ַהּמֵ
נוּ  ֲאִני י ּוַמה ֵחֶלק ִלי ּתְ ַקְחּתִ ּלָ ֶ ְכֵסי ׁשּ ת ִמּנִ  ִעם ַהּמֵ

ְחְזרוּ  ֲאִחיֶכם ֵאיִני ְוִאם, ַהּכֹל ְוַנחֲ  ֲאַחִזיר ֲאִביֶכם  ּתַ
ַקח ָאִבי ִנְכֵסי ִלי ּלָ ין ֵאין, ֲאִביֶכם ׁשֶ ׁשִ   :ִלְדָבָריו חֹוׁשְ
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ָבם ָסֵפק. ו אוּ  ְוַהּיָ ּבָ ִנְכֵסי ַלֲחֹלק ׁשֶ ֵקן ּבִ  ְואֹוֵמר, ַהּזָ
ן ֲאִני: ַהָסֵפק ת ּבֶ  ֵאין, ַהֲחִצי ִלּטֹל ִלי ְוֵישׁ  ַהּמֵ

  :לוֹ  ׁשֹוְמִעין

אוּ  ָיָבם ּוְבֵני ֵפקסָ . ז ּבָ ִנְכֵסי ַלֲחֹלק ׁשֶ ֵקן ּבִ  ְואֹוֵמר, ַהּזָ
ן ֲאִני: ַהָסֵפק ת ּבֶ  ְוֵהם, ַהֲחִצי ִלּטֹל ִלי ְוֵישׁ  ַהּמֵ

ה: אֹוְמִרים א ְלךָ  ְוֵאין ָאִחינוּ  ַאּתָ ִלישׁ  ֶאּלָ ְ  ַהֲחִצי, ַהׁשּ
הּוא לוּ  ָלֶהם מֹוֶדה ׁשֶ ִלישׁ , ִיּטְ ְ ֵהם ְוַהׁשּ  לוֹ  מֹוִדים ׁשֶ
תּות, ִיּטֹל ְ ַאר ְוַהׁשּ ׁשְ  ְוֵהם ֶחְציוֹ  הּוא ִיּטֹל, ַיֲחֹלקוּ  ַהּנִ
  :ֶחְציוֹ 

ִנְכֵסי ְוָיָבם ָזֵקן. ח ִנְכֵסי ְוָזֵקן ָסֵפק אוֹ  ָסֵפק ּבְ , ָיָבם ּבִ
  :חֹוְלִקים

 קסד סימן
 שלשה תוך תחלץ ולא תתיבם לא שהיבמה

 'ח ּובוֹ , מעברת ונמצאת נתיבמה אם ודין, חדשים
  ְסִעיִפים:

ֲחֹלץ ֹלא ַהְיָבָמה. א ם ְוֹלא ּתַ ְתַיּבֵ ְהיוּ  ַעד ּתִ ּיִ ִעים ׁשֶ ׁשְ  ּתִ
יַתת יֹום ַעל ִמּמִ יָתה ִמּיֹום חּוץ, ַהּבַ ּבּום ְויֹום ַהּמִ  ַהּיִ
ם ְוִאם. ַהֲחִליָצה אוֹ   ְוֹלא, ֶזה ְזַמן ּתֹוךְ  ָחַלץ אוֹ  ִיּבֵ

ֶרת ִנְמֵצאת  ְצִריָכה ְוֵאיָנהּ  ִנְפְטָרה זוֹ  ֲהֵרי, ְמֻעּבֶ
לּום א ֹלא ֲאָבל. ּכְ ׂשֵ ּנָ י ַעל ַאף ְלַאֵחר ּתִ ָחְלָצה ּפִ , ׁשֶ
ִלימוּ  ַעד ׁשְ ּיַ ִעים ׁשֶ ׁשְ ַעל ְלִמיַתת יֹום ּתִ  ֵמת ְוִאם. ַהּבַ

ָבם ִעים ּתֹוךְ  ַהּיָ ׁשְ  אֹוְמִרים ֵישׁ , ַאֲחֵריֶהם אוֹ  יֹום ַהּתִ
ִריָכה ּצְ ין ׁשֶ ִעים ְלַהְמּתִ ׁשְ  ָהיוּ  ְוִאם. ִמיָתתוֹ  רַאחַ  יֹום ּתִ

ֵני ֶרת, ֵמֶהם ֶאָחד ּוֵמת ְיָבִמים ׁשְ ם ֻמּתֶ ִני ְלִהְתַיּבֵ ֵ  ַלׁשּ
ִעים ּתֹוךְ  ׁשְ ל ְלִמיָתתוֹ  יֹום ּתִ   :ֶזה ׁשֶ

ֶרת ְוִנְמֵצאת ִליִבְמּתוֹ  ַהחֹוֵלץ. ב  ִאם, ְוָיְלָדה, ְמֻעּבֶ
ָלד ל ַהּוָ לּום ַהֲחִליָצה ֵאין ְקָיָמא ׁשֶ  רֻמתָּ  הּוא, ּכְ

ְקרֹובֹוֶתיהָ  ָסָלהּ  ְוֹלא, ּבִ ה ּפְ ֻהּנָ יָלה ְוִאם, ֵמַהּכְ  אוֹ  ִהּפִ

ים ָחָיה ְוֹלא ָיְלָדה לׁשִ , ַאֶחֶרת ֲחִליָצה ְצִריָכה, יֹום ׁשְ
ֲחִליַצת ֶרת ׁשֶ ָמהּ  ֹלא ְמֻעּבֶ  הּוא ָלהּ  ְוחֹוֵלץ, ֲחִליָצה ׁשְ

ָאר ֶאָחד אוֹ  ְ   :ַאִחין ִמׁשּ

יַאת. ג ֶרת ּבִ ָמהּ  ֹלא יַנמֵּ  ְמֻעּבֶ יָאה ׁשְ , ְלִפיָכךְ . ּבִ
ה ּתֹוךְ  ִליִבְמּתוֹ  חֹוֵלץ אוֹ  ַהּכֹוֵנס לׁשָ ים ׁשְ  ְוָלהּ , ֳחָדׁשִ
א ֹלא, ָצָרה ׂשֵ ּנָ ֵלד ַעד ּתִ ּתֵ א אוֹ  זוֹ  ׁשֶ ּמָ יל ׁשֶ ּפִ  ְוֹלא ּתַ
יָאה ָהְיָתה לּום ַהֲחִליָצה אוֹ  ַהּבִ ָלד, ּכְ  ּפֹוֵטר ֵאינוֹ  ְוַהּוָ
ֵצא ַעד ּיֵ   :ָהעֹוָלם ִוירַלאֲ  ׁשֶ

ם ֹלא ַהְיָבָמה. ד ְתַיּבֵ ֵעת ּתִ ָתהּ  ּבְ  חֹוֶלֶצת ֲאָבל, ִנּדָ
ם ָעַבר ְוִאם. ִהיא ֵעת ָעֶליהָ  ּוָבא ְוִיּבֵ ָתהּ  ּבְ   :ְקָנָאהּ , ִנּדָ

ֶרת ְוִנְמֵצאת ְיִבְמּתוֹ  ֶאת ַהּכֹוֵנס. ה ים, ְמֻעּבֶ  ַמְפִריׁשִ
יִנים אֹוָתם ילָ  ִאם, ָלהּ  ּוַמְמּתִ ם ַיֲחֹזר הִהּפִ   :ִויַקּיֵ

ּלֹא ָוָלד. ו לוּ  ְוֹלא ִסיָמָניו ִנְגְמרוּ  ׁשֶ יו ּכָ  ָקרּוי, ֳחָדׁשָ
ְגְמרוּ  ָוָלד ָיְלָדה ְוִאם. ֵנֶפל ּנִ  ִאם ָידּועַ  ְוֵאין ִסיָמָניו ׁשֶ
לוּ  יו ּכָ ּיֹום ֵמת ֲאִפּלוּ , ֳחָדׁשָ ּנֹוַלד ּבַ  ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶ

ֵגט מֹוִציָאהּ  ךְ  ְוַאַחר ,ָלהּ  ְוחֹוֵלץ ּבְ ְהֶיה ּכָ ֶרת ּתִ  ֻמּתֶ
ם ְוִאם. ַלֲאֵחִרים ָלד ִנְתַקּיֵ ֹלׁשים ַהּוָ  ַאַחר יֹום ׁשְ
ּנֹוַלד ל ָוָלד ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶ ּנוּ  ְצִריָכה ְוֵאיָנהּ , ְקָיָמא ׁשֶ  ִמּמֶ

ט ֵני, ּגֵ ִהיא ִמּפְ   :ָעָליו ֶעְרָוה ׁשֶ

ל ָוָלד ָיְלָדה. ז ה ְלַאַחר ְקָיָמא ׁשֶ ָ ׁשּ יםֳחדָ  ׁשִ  ׁשִ
ָמה ְתַיּבְ ּנִ ֶ ָלד ֶזה ֲהֵרי, ִמׁשּ ן ִאם ָסֵפק ַהּוָ ָעה ּבֶ ׁשְ  ּתִ

ן ִאם ָלִראׁשֹון ְבָעה ּבֶ ֵגט יֹוִציא, ְלִפיָכךְ . ָלַאֲחרֹון ׁשִ , ּבְ
ָלד ר ְוַהּוָ ׁשֵ א ְוִאם. ּכָ ְלָדה ַאַחר ָעֶליהָ  ּבָ ּיָ ָרה, ׁשֶ  ְוִנְתַעּבְ
  :ַמְמֵזר ְסֵפק ָוָלד אֹותוֹ , ְוָיְלָדה

ל. ח ִהיא ְיָבָמה ּכָ ְבֵריֶהם ָסֵפק ׁשֶ  ָעֶליהָ  ֵישׁ  ִאם ִמּדִ
ת גֹון, ָלאו ִאם ָיָבם ִזּקַ ְלָדה ְיָבָמה ּכְ ּיָ ּלֹא ָוָלד ׁשֶ  ׁשֶ
לוּ  נֹוַדע ּכָ יו לוֹ  ׁשֶ תֹוךְ  ּוֵמת ֳחָדׁשָ יֹום אוֹ  יֹום' ל ּבְ  ּבְ

יָנהּ ', ל ּדִ ֲחֹלץ ׁשֶ ּתַ ְבֵריֶהם ִמָסֵפק ׁשֶ מוֹ  ִמּדִ ְתבָּ  ּכְ ּנִ , ֵארׁשֶ
ה ָהְלָכה ִאם ׁשָ את אוֹ  ְלַאֵחר ְוִנְתַקּדְ ֵ , ֲחִליָצה ֹקֶדם ִנׂשּ
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ב ְיָבָמהּ  ָלהּ  חֹוֵלץ ְעָלהּ  ִעם ְוֵתׁשֵ ה ְוִאם. ּבַ ׁשָ  ִנְתַקּדְ
הּוא ְלֹכֵהן ֲחלּוָצה ָאסּור ׁשֶ ֵאין, ָלהּ  חֹוֵלץ ֵאינוֹ , ּבַ  ׁשֶ

ּתוֹ  ֶזה ַעל אֹוְסִרין ּום ִאׁשְ ְבֵריֶהם ְסֵפק ִמׁשּ הּ  .ּדִ ְרׁשָ  ּגֵ
ה חֹוֶלֶצת זוֹ  ֲהֵרי, ֵמת אוֹ  ַהּכֵֹהן ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר, ְלַכּתְ  ּכָ
ְהֶיה ֶרת ּתִ   :ַלֲאֵחִרים ֻמּתֶ

 קסה סימן
' ה ּובוֹ , יבום או חליצה או קודם מהם איזה

  ְסִעיִפים:

 ֵאיָנהּ  ְוִאם. ֲחִליָצה ְלִמְצַות קֹוֶדֶמת ִיּבּום ִמְצַות. א
ֹלא, ֵמָהַאִחים ֶאָחד ְלׁשּום םְלִהְתַיבֵּ  רֹוָצה  ַטֲעָנה ּבְ

ֶקת יָנהּ , ַמְסּפֶ מֹוֶרֶדת ּדִ ְצַות אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּכְ ּמִ  ׁשֶ
  :קֹוֶדֶמת ֲחִליָצה

ְדָרה ְיָבָמה. ב ּנָ ָבָמהּ  ֲהָנָאה ׁשֶ י ִמּיְ ַחּיֵ ְעָלהּ  ּבְ  אוֹ , ּבַ
ְדָרה ּנָ ל ֲהָנָאה ׁשֶ הּוִדים ִמּכָ ֲחֹלץשֶׁ  אֹותוֹ  ּכֹוִפין, ַהּיְ  ּיַ

ְעָלהּ  ִמיַתת ְלַאַחר ָנְדָרה ְוִאם. ָלהּ  ים, ּבַ ׁשִ ּנוּ  ְמַבּקְ  ִמּמֶ
ֲחֹלץ ּיַ ָנה ִאם ְוֵכן. ָלהּ  ׁשֶ ּוְ ִנְדָרהּ  ִנְתּכַ י ֲאִפּלוּ  ּבְ ַחּיֵ  ּבְ
ְעָלהּ  ֵדי, ּבַ ּלֹא ּכְ ם ׁשֶ ים, אֹוָתהּ  ְיַיּבֵ ׁשִ ּנוּ  ְמַבּקְ  ִמּמֶ
ֲחֹלץ ּיַ   :ָלהּ  ׁשֶ

תָּ  ְיָבָמה. ג ָבם ְבָעהּ ׁשֶ  רֹוָצה ֵאיָנהּ  ְוִהיא, ַלֲחֹלץ ַהּיָ
א ֵאר ֶאּלָ ָ  ָהָיה ֲאִפּלוּ , ָלהּ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ֲעגּוָנה ִלׁשּ
ָבם   :ָנׂשּוי ַהּיָ

ל. ד יָנהּ  ְיָבָמה ּכָ ּדִ ֲחֹלץ ׁשֶ ּתַ ם ְוֹלא ׁשֶ ְתַיּבֵ  זוֹ  ֲהֵרי, ּתִ
ָתהּ  נֹוֶטֶלת ֻתּבָ ה ְיָבָמהּ  ָהָיה ִאם ְוֵכן. ּכְ ִחין ֻמּכֶ  אוֹ  ׁשְ
ָאר ים מּוֵמי ׁשְ ֲארוּ  ֲאָנׁשִ ְתּבָ ּנִ ִסיָמן ׁשֶ  חֹוֵלץ, ד"קנ ּבְ
ָתהּ  ְונֹוֶטֶלת ָלהּ  ֻתּבָ  ָהֵהם ַהּמּוִמין ָהיוּ  ַוֲאִפּלוּ . ּכְ

ַבְעָלהּ   ְיכֹוָלה ָהִייִתי ְלָאִחיךָ : לֹוַמר ִהיא ְיכֹוָלה, ּבְ
ל ל ְיכֹוָלה ֵאיִני ּוְלךָ  ְלַקּבֵ   :ְלַקּבֵ

הּ  דוּ נֹולְ . ה ִהיא מּוִמין ּבָ ׁשֶ  ֵאינוֹ  ִאם, ָיָבם ׁשֹוֶמֶרת ּכְ
ם רֹוֶצה ה ָלהּ  ְונֹוֵתן ָלהּ  חֹוֵלץ ְלַיּבֵ ֻתּבָ   :ּכְ

 קסו סימן
, ושיקדשנה, היבם אחר היבמה שתלך יבום מצות
' ט ּובוֹ , נקנית היא ביאה באיזו בביאה כונס ואם

  ְסִעיִפים:

ָבםהַ  ַאַחר הֹוֶלֶכת ַהְיָבָמה. א ָמקֹום ּיָ הּוא ּבְ ם ׁשֶ , ׁשָ
ין ּוֵבית ֵניֶהם ַההֹוֶגֶנת ֵעָצה לוֹ  נֹוְתִנים ּדִ  ִאם, ִלׁשְ
ם   :ַלֲחֹלץ אוֹ  ְלַיּבֵ

הּ  ָצִריךְ  ֵאין ַהּתֹוָרה ִמן. ב ׁשָ א, ְלַקּדְ א ֶאּלָ . ָעֶליהָ  ּבָ
נוּ  ַוֲחָכִמים ּקְ ּלֹא ּתִ ה ַעד ָעֶליהָ  ָיֹבא ׁשֶ ּנָ ׁשֶ ַקּדְ ּיְ ְפֵני ׁשֶ  ּבִ
ֶכֶסף, ֵעִדים ָטר אוֹ  ּבְ ׁשְ  ְוִאם. ַמֲאָמר ִנְקָרא ְוהּוא, ּבִ
א ֹלא ָעֶליהָ  ּבָ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ְוֵאין, ָקָנה, ַמֲאָמר ּבְ

שׁ  ין, ּוְלַקּדֵ ת אֹותוֹ  ּוַמּכִ   :ַמְרּדּות ַמּכַ

ין ֵאין. ג הּ  עֹוׂשִ א, ַמֲאָמר ּבָ הּ  ֶאּלָ ְעּתָ ה. ִמּדַ  ּוְקַטּנָ
ְתַאְלְמָנה ּנִ ין ֵאין, ָהֵארּוִסיןמֵ  ׁשֶ הּ  עֹוׂשִ א ַמֲאָמר ּבָ  ֶאּלָ

ַעת   :ָאִביהָ  ִמּדַ

ה ָלהּ  ּכֹוֵתב. ד ֻתּבָ ָבם ִנְכֵסי ְוֵאין, ּכְ ִדים ַהּיָ ְעּבָ , ָלהּ  ְמׁשֻ
ָתהּ  ֻתּבָ ּכְ ְעָלהּ  ִנְכֵסי ַעל ׁשֶ  ֵאין ְוִאם. ָהִראׁשֹון ּבַ
ָתהּ , ְנָכִסים ָלִראׁשֹון ֻתּבָ בָ  ִנְכֵסי ַעל ּכְ   :םַהּיָ

ן לוֹ  נֹוַלד. ה ה ּבֵ ּנָ ם ַעל ִלְקרֹותוֹ  ָצִריךְ  ֵאין, ִמּמֶ  ׁשֵ
ת ָאִחיו   :ַהּמֵ

ת. ו ֻתּבַ ְרטּוט ְצִריָכה ְיָבִמים ּכְ ֵני, ׂשִ סּוִקים ִמּפְ  ַהּפְ
ּכֹוְתִבים הּ  ׁשֶ   :ּבָ

א. ז ין, ְיִבְמּתוֹ  ַעל ַהּבָ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין, ּבְ ם ּבֵ ין, ְזנּות ְלׁשֵ  ּבֵ
ֲאָנסוּ  יקּוהוּ  ּכּוִתים הוּ ׁשֶ יִבְמּתוֹ  ְוִהְדּבִ ַעל ּבִ ְרחוֹ  ּבְ  ַעל ּכָ

י ְיֵדי ין, קׁשִ ָהָיה ּבֵ  אוֹ  ׁשֹוֶגֶגת ְוִהיא ֵמִזיד הּוא ׁשֶ
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ין, ֲאנּוָסה ָהְיָתה ּבֵ  אוֹ  ׁשֹוֵגג ְוהּוא ְמִזיָדה ִהיא ׁשֶ
ין, ָאנּוס ִהיא ּבֵ ָנה אוֹ  ֵעָרה ׁשֶ  ֲאִפּלוּ , ָקָנה, ְיׁשֵ

ַהֲעָרָאה   :ּבְ

ה. ח ּמֶ ָבִרים ּבַ ן, ֲאמּוִרים ּדְ ּוֵ ְתּכַ ּנִ ׁשֶ ם ּכְ יָאה ְלׁשֵ  ּבִ
ָעְלָמא ן ֹלא ַוֲאִפּלוּ , ּבְ ּוֵ א ִנְתּכַ ֵהָמה ְלִביַאת ֶאּלָ  ֲאָבל. ּבְ

ן ֹלא ִאם ּוֵ ם ִנְתּכַ יָאה ְלׁשֵ ָלל ּבִ גֹון, ּכְ הּוא ּכְ ן ׁשֶ  אוֹ  ָיׁשֵ
ּכֹור ֵאינוֹ  ׁשִ יר ׁשֶ לּום ַמּכִ נִּ  אוֹ , ּכְ ןׁשֶ ּוֵ ּכֶֹתל ְלָהִטיחַ  ְתּכַ  ּבַ
יִבְמּתוֹ  ְוֵהִטיחַ  ה אוֹ , ּבִ ָ ְתַקׁשּ ּנִ ּתוֹ  ׁשֶ ג ִמן ְוָנַפל ְלִאׁשְ  ַהּגַ
יִבְמּתוֹ  ְוִנְתַקע יקּוהוּ  ִאם ְוֵכן. ָקָנה ֹלא, ּבִ  ִהְדּבִ
יִבְמּתוֹ  ֹלא ּבִ ּוי ּבְ א, ִקׁשּ ֵאֶבר ֶאּלָ   :ָקָנה ֹלא, ֵמת ּבְ

ה. ט ּמֶ ָבִרים ּבַ יַאת ִריםֲאמוּ  ּדְ ּבִ יִבְמּתוֹ , ָקָנה ׁשֹוֵגג ׁשֶ  ּבִ
ְפָלה ּנָ ּוִאין ִמן לוֹ  ׁשֶ ׂשּ  לוֹ  ָנְפָלה ִאם ֲאָבל. ַהּנִ

ּלֹא אֹוְמִרים ֵישׁ , ֵמָהֵארּוִסין הּ  ָקָנה ׁשֶ ֵמא ְליֹוְרׁשָ  ְוִלּטָ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ , ְנָדֶריהָ  ּוְלָהֵפר ָלהּ  הּוא ׁשֶ ין ּדְ  ַהּדִ

  :ְלַהֲעָרָאה

 קסז סימן
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , קטנה וכן וחליצתו קטן יבם דין

חֹות ָקָטן. א ן ּפָ ָעה ִמּבֶ ׁשְ יָאתוֹ  ֵאין, ּתִ לּום ּבִ ן. ּכְ  ּוִמּבֶ
ע ׁשַ ִנים ּתֵ יָאתוֹ , ְוֵאיָלךְ  ֶאָחד ְויֹום ׁשָ יִבְמּתוֹ  קֹוָנה ּבִ  ּבִ

ֲאָמר ּמַ דֹול ּכַ ּגָ ה. ּבַ ָ ָעְלָמא ּוְבִאׁשּ ָלל קֹוָנה ֵאיָנהּ  ּדְ . ּכְ
א, ְלִפיָכךְ  ה ָנׂשָ ָ טּוָרה, ּוֵמת ִאׁשּ ּבּום ֵמַהֲחִליָצה ּפְ   :ּוֵמַהּיִ

ן. ב ִנים' ט ּבֶ א ֶאָחד ְויֹום ׁשָ ּבָ  ֵאינוֹ , ְיִבְמּתוֹ  ַעל ׁשֶ
ֵגט ְלָפְטָרהּ  ָיכֹול יל ַעד, ּבְ ְגּדִ ּיַ  ַאַחר ָעֶליהָ  ְוָיֹבא ׁשֶ
ךְ  א ֹלא ְוִאם. ּכָ ךְ  ַאַחר ָעֶליהָ  ּבָ , ְלהֹוִציָאהּ  ּוָבא, ּכָ

ט ְצִריָכה א ְוִאם. ַוֲחִליָצה ּגֵ הּוא ָעֶליהָ  ּבָ ׁשֶ , ָקָטן ּכְ
יל ֹקֶדם ּוֵמת ִהְגּדִ יל ַאַחר ֵמת אוֹ , ׁשֶ ִהְגּדִ  ֹלא ֲאָבל ׁשֶ
א יל ָעֶליהָ  ּבָ ִהְגּדִ ֶ ֶמת ְוֹלא חֹוֶלֶצת, ִמׁשּ  ְוִאם. ִמְתַיּבֶ

יל ִהְגּדִ ֶ א ִמׁשּ א ְוֹלא, ַאֶחֶרת ָנׂשָ  ַהְיָבָמה לעַ  ּבָ
יל ִהְגּדִ ֶ יֶהן, ִמׁשּ ּתֵ מֹות ְוֹלא חֹוְלצֹות ׁשְ   :ִמְתַיּבְ

ְהֶיה ַעד, חֹוֵלץ ֵאינוֹ  ָקָטן. ג ּיִ ן ׁשֶ ָנה ג"י ּבֶ  ְויֹום ׁשָ
קּוהוּ  ֶאָחד ֵהִביא ְוִיְמְצאּוהוּ  ָאז ְוִיְבּדְ י ׁשֶ ּתֵ ָערֹות ׁשְ . ׂשְ
י לוֹ  ָהיוּ  ִאם ֲאָבל ּתֵ ָערֹות ׁשְ הִ  ֹקֶדם ׂשְ ילׁשֶ  ֵאינוֹ , ְגּדִ

ב דֹול ֶנְחׁשָ א, ָיָדם ַעל ּגָ ן ִאם ֶאּלָ י ָיִביא ּכֵ ּתֵ  ׁשְ
ָערֹות יל ַאַחר ֲאֵחרֹות ׂשְ ִהְגּדִ ל. ׁשֶ  ִאם, ָמקֹום ּוִמּכָ
י לוֹ  מֹוְצִאים ּתֵ ָערֹות ׁשְ יל ַאַחר ׂשְ ִהְגּדִ יָנן ֹלא, ׁשֶ  ַחְיׁשִ

א ּמָ   :ִמּקֶֹדם ּבוֹ  ָהיוּ  ֵאּלוּ  ׁשֶ

ה. ד תמִ  ְקַטּנָ לשׁ  ּבַ ִנים ׁשָ , ָוַמְעָלה ֶאָחד ְויֹום ׁשָ
יָאָתהּ  יָאה ּבִ ָבר ְלָכל ּבִ א ְוִאם. ּדָ , ָיָבם ָעֶליהָ  ּבָ
ֵהא ַעד חֹוֶלֶצת ֵאיָנהּ  ֲאָבל. ְקָנָאהּ  ּתְ ת ׁשֶ ָנה ב"י ּבַ  ׁשָ
ךְ  ַאַחר ּוְבָדקּוהָ  ֶאָחד ְויֹום ֵהִביָאה ּוְמָצאּוהָ  ּכָ ' ב ׁשֶ

ָערֹות   :ׂשְ

א ןָקטָ  ָיָבם. ה ּבָ ה ְיָבָמה ַעל ׁשֶ לוּ , ְקַטּנָ  ִעם ֶזה ִיְגּדְ
א ְוִאם. ֶזה הּ  ּבָ יל ֹקֶדם ְלָגְרׁשָ ְגּדִ ּיַ ֵגט, ָיכֹול ֵאינוֹ , ׁשֶ  ּדְ

ט ֵאינוֹ  ָקָטן   :ּגֵ

ָמה ְיָבָמה. ו ְתַיּבְ ּנִ תֹוךְ  ְוָאְמָרה, ׁשֶ  ֹלא: יֹום' ל ּבְ
י י ַעל ַאף, ִנְבַעְלּתִ הּוא ּפִ ַעלְ : אֹוֵמר ׁשֶ יּבָ הּ , ּתִ , ְוֵגְרׁשָ
ֲחֹלץ אֹותוֹ  ּכֹוִפין ּיַ הּ  ְוָקַדם הֹוִאיל, ָלהּ  ׁשֶ ֵגט ְוֵגְרׁשָ . ּבְ
ַרשׁ  ֹלא ֲעַדִין ְוִאם ִיְבֹעל אֹותוֹ  ּכֹוִפין, ּגֵ  ַיֲחֹלץ אוֹ  ׁשֶ

ֵגט ְויֹוִציא הּ . ּבְ ְרׁשָ ים ְלַאַחר ּגֵ לׁשִ  ְוִהיא, יֹום ׁשְ
י ֹלא: אֹוֶמֶרת ים, ִנְבַעְלּתִ ׁשִ ּנוּ  ְמַבּקְ ֲחֹלץ ִמּמֶ ּיַ . ָלהּ  ׁשֶ

ּלֹא מֹוֶדה הּוא ְוִאם ַעל ׁשֶ  ִהיא. ַלֲחֹלץ אֹותוֹ  ּכֹוִפין, ּבָ
י: אֹוֶמֶרת י ֹלא: אֹוֵמר ְוהּוא, ִנְבַעְלּתִ ַעְלּתִ  ֵאיָנהּ , ּבָ
ֵאין, ֲחִליָצה ְצִריָכה ל ַעל ְלָאְסָרהּ  ֶנֱאָמן ֶזה ׁשֶ  ָאָדם ּכָ
ְנָסהּ  ַאַחר ּכָ ֶרת ֹוָלםְלע, ְוָצָרָתהּ . ׁשֶ  הּוא ֲאִפּלוּ , ֻמּתֶ
ּלֹא אֹוְמִרים ְוִהיא ַעל ׁשֶ תֹוךְ  ַוֲאִפּלוּ , ּבָ   :יֹום' ל ּבְ
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 קסח סימן
, כתבתה חיוב מי ועל, כאשתו היא הרי משכנסה

  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ 

ם. א ּבֵ ּיִ ֶ ָבם ִמׁשּ ּתוֹ  ִהיא ֲהֵרי, ַהְיָבָמה ֶאת ַהּיָ ִאׁשְ  ְלָכל ּכְ
ָבר כ, ּדָ ּיָ ֵגט ְלהֹוִציָאהּ  ֹולׁשֶ   :ְלַהֲחִזיָרהּ  ְוָיכֹול ּבְ

הּ . ב ְרׁשָ ַרע ֹקֶדם ְוֶהֱחִזיָרהּ  ּגֵ ּפָ ָתהּ  ָלהּ  ׁשֶ ֻתּבָ יָנהּ , ּכְ  ּדִ
ה ָ ִאׁשּ הּ  ַאֶחֶרת ּכְ ְרׁשָ ּגֵ ֵאין, ְוֶהֱחִזיָרהּ  ׁשֶ א ָלהּ  ׁשֶ  ֶאּלָ
ה ֻתּבָ   :ַאַחת ּכְ

ָתהּ , ְיָבָמה. ג ֻתּבָ ְעָלהּ  ִנְכֵסי ַעל ּכְ , ְלִפיָכךְ . ָהִראׁשֹון ּבַ
ָבם ֵאין אי ַהּיָ ַ לּום ִלְמּכֹר ַרׁשּ ל ּכְ  ְוִאם. ָאִחיו ִנְכֵסי ִמּכָ
ָנה ָנַתן אוֹ  ָמַכר ִנְכֵסי ֶאָחיו ִעם ָחַלק אוֹ , ַמּתָ ת ּבִ , ַהּמֵ
ין ין ִיּבּום ֹקֶדם ּבֵ ה ֹלא, ִיּבּום ַאַחר ּבֵ לּום ָעׂשָ   :ּכְ

יחַ . ד רֹות ָאִחיו ִהּנִ ְרַקע ִריםְמֻחבָּ  ּפֵ ְכרוּ , ַלּקַ ַקח, ִיּמָ  ְוִיּלָ
ֶהם רֹות אֹוֵכל ְוהּוא ַקְרַקע ּבָ   :ּפֵ

יחַ . ה רֹות ִהּנִ ין ּפֵ לּוׁשִ ְלְטֵלים אוֹ  ּתְ ְכרוּ , ִמּטַ ַקח, ִיּמָ  ְוִיּלָ
ֶהן רֹות אֹוֵכל ְוהּוא ַקְרַקע ּבָ ין ְוהּוא. ּפֵ יחַ  ִאם ַהּדִ  ִהּנִ

ב הּוא ָהָיה ִאם ַוֲאִפּלוּ . ָמעֹות , ָמֶנה ְלָאִחיו ַחּיָ
דוֹ  מֹוִציִאין ַקח ִמּיָ ֶהם ְוִיּלָ רֹות אֹוֵכל ְוהּוא ַקְרַקע ּבָ . ּפֵ

ֵפרֹות אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ּבְ ין ׁשֶ לּוׁשִ ְלְטֵלין ּתְ , ּוָמעֹות ּוִמּטַ
שׁ  ּמֵ ּתַ ֶהם ִמׁשְ מוֹ  ּבָ ְרֶצה ּכְ ּיִ תּוב ְוִאם. ׁשֶ ה ּכָ ֻתּבָ ּכְ : ּבַ
ב ְמַטְלְטֵלי ַקח ַהּכֹל ְלִדְבֵרי, ֵעיְמַקְרקְ  ַאּגַ ֶהם ִיּלָ  ּבָ
רֹות אֹוֵכל ְוהּוא ַקְרַקע   :ּפֵ

ָכִסים. ו ַיד ַהּנְ ּבְ ָדהּ  אֹוָתם מֹוִציִאין, ַהְיָבָמה ׁשֶ  ִמּיָ
ַקח ֶהם ְוִיּלָ רֹות אֹוֵכל ְוהּוא ַקְרַקע ּבָ   :ּפֵ

הּ  ֲאִפּלוּ . ז ְרׁשָ ךְ  ַאַחר ּוְכָנָסהּ  ּגֵ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ְסָתם ּכָ
ְכֵסי ִלְמּכֹר א, ָאִחיו ִמּנִ ן ִאם ֶאּלָ ָעה ַיְתֶנה ּכֵ ׁשָ  ּבְ

ֲחִזיָרהּ  ּמַ ָתהּ  ׁשֶ ֻתּבָ ּכְ ל ַעל ׁשֶ ין ּוְבֹלא. ְנָכָסיו ּכָ רּוׁשִ , ּגֵ

ה ִאם ְכּתֹב ְמָנת ַעל לוֹ  ִמְתַרּצָ ּיִ  ַאֲחָריּות ָלהּ  ׁשֶ
ָתהּ  ֻתּבָ ל ַעל ּכְ   :ִלְמּכֹר ָיכֹול, ְנָכָסיו ּכָ

ה ָלהּ  ָהָיה ּלֹאשֶׁ  ְיָבָמה. ח ֻתּבָ ֲחָלה אוֹ , ּכְ ּמָ ָתהּ  ׁשֶ ֻתּבָ , ּכְ
ִנְכֵסי ָזָכה ֶחְפצוֹ  ְונֹוֵתן ּומֹוֵכר, ָאִחיו ּבִ ה, ּכְ ְכִניֶסּנָ ּיַ  ּוְכׁשֶ

ה ָלהּ  ִיְכּתֹב ֻתּבָ ל ְוִיְהיוּ , ָמֶנה ּכְ  ַאֲחָרִאין ְנָכָסיו ּכָ
ָתהּ  ָאר ִלְכֻתּבָ ׁשְ ל ּכִ ים ּכָ ׁשִ   :ַהּנָ

ּלֹא ְיָבָמה. ט ְעָלהּ  ַעל ָלהּ  ָהָיה ׁשֶ ה ּבַ ֻתּבָ ֵני, ּכְ  ִמּפְ
ִהיא ֶרת ְוִהיא, ָעָליו ֲאסּוָרה ׁשֶ ָבם ֻמּתֶ  ָרָצה ִאם, ַלּיָ
ה ָלהּ  ְוֵאין ּכֹוֵנס ֻתּבָ ֶדֶרךְ , ּכְ ּלֹא ּכְ  ַעל ָלהּ  ָהָיה ׁשֶ
ְעָלהּ  תֹוָספֹות ְיָבָמהּ  ִעם ְוִדיָנהּ . ּבַ מוֹ , ּבָ ָהָיה ּכְ  ָלהּ  ׁשֶ

עְ  ַעל ַתב ֹלא ִאם ֲאָבל. ָלהּ ּבַ ְעָלהּ  ָלהּ  ּכָ ה ּבַ ֻתּבָ  אוֹ [ ּכְ
ָמְכָרה ֲחָלה אוֹ ], לוֹ  ׁשֶ ּמָ ָבם ָצִריךְ , לוֹ  ׁשֶ  ָלהּ  ִלְכּתֹב ַהּיָ
ה ֻתּבָ ֶדֶרךְ  ּכְ ל ּכְ   :ָהַאְלָמנֹות ּכָ

  חליצה הלכות

 קסט סימן
  ְסִעיִפים: ו"נ ּובוֹ , בפרטות חליצה דיני כל

ג ָצהֲחִלי ִמְצַות. א ִנים' ּבְ ּיָ ְרֵאִלים ּדַ ּלֹא, ִיׂשְ  ִיְהיוּ  ְוׁשֶ
ָבם ְוֹלא ָלֶזה ֶזה ְקרֹוִבים  ֵהם ַוֲאִפּלוּ . ְוַלְיָבָמה ַלּיָ
ְדעוּ  ַרק, ֶהְדיֹוטֹות ּיֵ ָבם ֶאת ְלַהְקרֹות ׁשֶ . ְוַהְיָבָמה ַהּיָ

ְפֵני ָחְלָצה ְוִאם י ּבִ ֵאיָנם ָהָאֶרץ ַעּמֵ  יֹוְדִעים ׁשֶ
ָרהכְּ , ְלַהְקרֹות   :ׁשֵ

סּול אוֹ  ָקרֹוב ֵמֶהם ֶאָחד ִנְמָצא. ב ר אוֹ , ּפָ סּול, ּגֵ . ּפָ
ר ָאִביו ָהָיה ַוֲאִפּלוּ  ְרֵאִלית ְוִאּמוֹ  ּגֵ סּול, ִיׂשְ  ַעד, ּפָ
ֵהא ּיְ ָרֵאל ְוִאּמוֹ  ָאִביו ׁשֶ ׂשְ סּוָלה ֲחִליָצה, ּוִמיהוּ . ִמּיִ  ּפְ
ינוֹ  ֲאִפּלוּ , ָהַאִחים ַעל ְלָפְסָלהּ  ָהְוָיא ִמיָהא   :ְלֵביָנהּ  ּבֵ

ה. ג ִחּלָ ּיֹוִסיפוּ  ִמְצָוה ְלַכּתְ ַנִים ׁשֶ  ַוֲאִפּלוּ ', ַהג ַעל ׁשְ
ַנִים ְ י ֵהם ַהׁשּ   :ָהָאֶרץ ַעּמֵ
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ִנים ְצִריִכים. ד ּיָ ה ַהּדַ ִחּלָ : לֹוַמר ָמקֹום ִלְקּבֹעַ  ְלַכּתְ
לֹוִני ִלְמקֹום ֵנֵלךְ    :ַלֲחֹלץ ּפְ

ּיֹום וֹ בּ  ָמקֹום ֹקְבִעים ֵישׁ . ה  ִלְקּבֹעַ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ּבַ
ּיֹום ָפָניו ּבַ ּלְ   :ׁשֶ

ָרה ֲחִליָצה ֵאין. ו ׁשֵ א ּכְ ּיֹום ֶאּלָ ְיָלה ָחְלָצה. ּבַ ּלַ , ּבַ
סּוָלה ֲחִליָצָתהּ    :ּפְ

תֹות חֹוְלִצין ֵאין. ז ּבָ ׁשַ ָיִמים ְוֹלא ּבְ , ּוִמיהוּ . טֹוִבים ּבְ
ֹחל יר, ַהּמֹוֵעד ּבְ ּפִ מֵ  ׁשַ   :יּדָ

ירוּ  ָצִריךְ . ח ּכִ ּיַ הּוא ׁשֶ ת ֲאִחי ׁשֶ ָהָיה, ַהּמֵ עֹוָלמוֹ  ְוׁשֶ , ּבְ
ת ִהיא ְוֹזאת ת ֵאׁשֶ אן ֵאין ַוֲאִפּלוּ . ַהּמֵ א ּכָ  ֵעד ֶאּלָ
ִעיד ֶאָחד ּמֵ ה אוֹ  ָקרֹוב ֲאִפּלוּ  אוֹ , ֲעֵליֶהם ׁשֶ ָ  אוֹ  ִאׁשּ
ְפָחה אוֹ  ֶעֶבד הּוא ָקָטן אוֹ  ׁשִ יר ׁשֶ  ֶנֱאָמן, ְוָנבֹון ַמּכִ
ָכךְ    :ּבְ

ְדעוּ  ָצִריךְ . ט ּיֵ ִנים ׁשֶ ּיָ שׁ  ַהּדַ ּיֵ ת יֹום' צ ׁשֶ ּמֵ ֶ ַעל ִמׁשּ , ַהּבַ
ת ִמּיֹום חּוץ ּמֵ חֹוֶלֶצת ְויֹום ּבוֹ  ׁשֶ   :ּבוֹ  ׁשֶ

ְדעוּ  ָצִריךְ . י ּיֵ ָבם ׁשֶ ַהּיָ ן ׁשֶ ָנה ג"י ּבֶ , ֶאָחד ְויֹום ׁשָ
ת ְוַהְיָבָמה ָנה ב"י ּבַ ֵהִביאוּ וְ , ֶאָחד ְויֹום ׁשָ י ׁשֶ ּתֵ  ׁשְ
ָערֹות יעוּ  ַאַחר ׂשְ ִהּגִ ים ׁשֶ  ַלְיָבָמה ֵישׁ  ְוִאם. ֵאּלוּ  ִלְזַמּנִ
ים ּדִ דֹוִלים ּדַ ָערֹות ַאַחר ִלְבּדֹק ָצִריךְ  ֵאין, ּגְ ְ  ְוֵכן. ַהׂשּ
ָבם ִאם א ַהּיָ  ַאַחר ִלְבּדֹק ָצִריךְ  ֵאין, ְזָקנוֹ  ִנְתַמּלֵ

ָערֹות ְ ט. ַהׂשּ ּפָ י ּוִמׁשְ ּתֵ ָערֹותהַ  ׁשְ ְ ֵאר, ּוְבִדיָקָתן ׂשּ  ִנְתּבָ
ִסיָמן   :ה"קנ ּבְ

ִמְנַין סֹוְמִכין ֵאין. יא ִנים ּבְ ָ י ַעל ֹלא ַהׁשּ  ְקרֹוִבים ּפִ
י ַעל ְוֹלא ים ּפִ א, ָנׁשִ י ַעל ֶאּלָ ִרים ֵעִדים ּפִ ׁשֵ  ּכְ

ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְלָהִעיד ֵעיֵני ֻהְחַזק ׁשֶ ֵכִנים ּבְ ְ , ַהׁשּ
ּלֹא י ַעל ׁשֶ א, ָהָאב ּפִ ּבָ ִנים ִלְכַלל ׁשֶ ָצא אוֹ , ׁשָ ּיָ  ׁשֶ
א קֹול ָעָליו ּבָ ִנים ִלְכַלל ׁשֶ  ְלַהֲחִזיָקן ֶנֱאָמִנים, ׁשָ

ְגדֹוִלים ָדקּום ִאם, ּבִ י ָלֶהם ּוָמְצאוּ  ּבְ ּתֵ ָערֹות ׁשְ ,. ׂשְ

ֹלא ַוֲאִפּלוּ  ֵכִנים ֶחְזַקת ּבְ ְ  ִרּבּוי ָלֶהם ֵישׁ  ִאם, ַהׁשּ
ָערֹות מוֹ  ֲאֻרּכֹות ֵהםשֶׁ  אוֹ , ׂשְ ְרִגילֹות ּכְ דֹול ְלִאישׁ  ׁשֶ  ּגָ
ה ָ דֹוָלה ּוְלִאׁשּ אוּ  ֲחָזָקה, ּגְ ּבָ ִנים ִלְכַלל ׁשֶ . ְוחֹוְלִצים, ׁשָ

ּלֹא סֹוְמִכים ֶזה ְוַעל ּמֹות ֵישׁ  ִאם ִלְבּדֹק ׁשֶ  ּגֻ
ָערֹות ְ ׂשּ שׁ  ֵמַאַחר, ּבַ ּיֵ ָערֹות ִרּבּוי ׁשֶ ֵהם אוֹ  ׂשְ  ׁשֶ
דֹוִלים םהֵ  ְוִאם. ֲאֻרּכֹות קֹוָמה ּגְ ֵהם ִלְסֹמךְ  ֵישׁ , ּבְ  ׁשֶ
דֹוִלים י ֵהִביאוּ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ּגְ י ִאם ּכִ ּתֵ ָערֹות ׁשְ   :ׂשְ

בוּ . יב ִנים ֵיׁשְ ּיָ מוֹ  ַהּדַ ִריִכים ּכְ ּצְ ב ׁשֶ ִדין ֵליׁשֵ  ְוַיַעְמדוּ , ּבְ
ָבם ִלְפֵניֶהם ְצַות, ְוַהְיָבָמה ַהּיָ ּמִ ה ֲחִליָצה ׁשֶ ִחּלָ , ְלַכּתְ
ד   :ְמֻעּמָ

ים ֵמַאַחר. יג ְסּכִ ּמַ ָבם ׁשֶ ל לוֹ  ֹיאְמרוּ , ַלֲחֹלץ ַהּיָ  ְלַבּטֵ
ל ַסר מֹוָדעֹות ּכָ ּמָ מוֹ , ׁשֶ י ּכְ ּבֵ ט ּגַ ִאם. ּגֵ  ָמַסר ׁשֶ

ה מֹוָדָעא ִחּלָ סּוָלה ַהֲחִליָצה, ּתְ   :ּפְ

ה. יד ִחּלָ ָבם ָלֵתת ָצִריךְ  ְלַכּתְ  ַהֲחִליָצה ִמְנַעל ַלּיָ
ָנה ַמּתָ ךְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ  .ּבְ ַהּלֵ ּיְ ֵדי, ְמַעט ּבוֹ  ׁשֶ ֵהא ּכְ ּיְ  ׁשֶ
ּלוֹ  ִנְרֶאה ׁשֶ   :ּכְ

ְנָעל. טו ְהֶיה ָצִריךְ  ַהּמִ ּיִ ּלוֹ  ׁשֶ ל ּכֻ , ְלִפיָכךְ . עֹור ׁשֶ
עֹור ְלָתְפרוֹ  ָצִריךְ  ה ּבְ ִחּלָ  ֵאין ְרצּועֹוָתיו ֲאָבל. ְלַכּתְ
ְהיוּ  ָצִריךְ  ּיִ   :ֵמעֹור ׁשֶ

ה ָצִריךְ . טז ִחּלָ ֵהא ְלַכּתְ ּיְ ה ָהעֹור ׁשֶ ֵהא, ְקָצת ָקׁשֶ ּיְ  ׁשֶ
ל ְקָצת ּדֹוֶמה ִפיָרה אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְלַסְנּדָ ַהּתְ ְהֶיה ׁשֶ  ּתִ

חּוץ ְפִנים אֹוְמִרים ֵישׁ . ִמּבַ ֵדי, ִמּבִ ֵהא ּכְ ּיְ  ּדֹוֶמה ׁשֶ
ל ּלֹא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְלַסְנּדָ ֶגד ְיֵהא ׁשֶ  עֹור אוֹ  ּבֶ
ְפִני עֹוִשים אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבוֹ  ְוָתְפרוֹ  םִמּבִ  אֹותוֹ  ׁשֶ

ֵדי, ַאַחת ֵמֲחִתיָכה ֵהא ּכְ ּיְ ם ּדֹוֶמה ׁשֶ ֶזה ּגַ ל ּבָ   :ְלַסְנּדָ

ה אֹוְמִרים ֵישׁ . יז ִחּלָ ַכּתְ ּלְ ין ׁשֶ ֵהָמה ֵמעֹור אֹותוֹ  עֹוׂשִ  ּבְ
  :ְטהֹוָרה
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י ּבוֹ  ִיְהיוּ . יח ּתֵ רוֹ  ְרצּועֹות ׁשְ הֶ  ְלָקׁשְ ַצד ַאַחת, םּבָ  ּבְ
ַצד ְוַאַחת ֶזה ְרצּועֹות אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ֶזה ּבְ  ִיְהיוּ  ֵאּלוּ  ׁשֶ

  :ְלָבנֹות

ִמין ּבוֹ  ַיֲעׂשוּ . יט ר ּכְ ּקֹוִרים, ֶקׁשֶ א ׁשֶ ד, ֻחַמְרּתָ ּצַ  ּבַ
ֵנס, ָהֶאָחד ּכָ ּיִ ֶקב ׁשֶ ּנֶ ד ּבַ ּצַ ּבַ ֵדי ָהַאֵחר ׁשֶ קוֹ  ּכְ . ָיֶפה ְלַהּדְ
ֲעׂשוּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ּיַ ה ׁשֶ לׁשָ ִרים ׁשְ ִעְנָין ְקׁשָ , ֶזה ּבְ

ִים ּוְלָפחֹות ּתַ   :ׁשְ

ּלֹא אֹוְמִרים ֵישׁ . כ מוֹ  ָלׁשֹון לוֹ  ִיְהֶיה ׁשֶ ְרִגיִלים ּכְ  ׁשֶ
ִמְנָעִלים ַלֲעׂשֹות ֵדי, ּבְ ּלֹא ּכְ ֵמַעל ֵמַעל ְיֵהא ׁשֶ   :ּדְ

ַרְגלוֹ  לוֹ ְוִיְנעֲ , ְיָמִנית ֶרֶגל ְלצּוַרת ָעׂשּוי ְיֵהא. כא  ּבְ
ת ְוִיְהֶיה. ַהְיָמִנית ּלֹא, ַרְגלוֹ  ְלִמּדַ דֹול ְיֵהא ׁשֶ  ַעד ּגָ
ֵאין ֵאינוֹ  ַעד ָקָטן ִיְהֶיה ְוֹלא, ּבוֹ  ֵליֵלךְ  ָראּוי ׁשֶ  ׁשֶ
ֵאינוֹ  ַעד ָקרּועַ  ִיְהֶיה ְוֹלא. ָהֶרֶגל ֹרב ְמַכֶסה  ָיכֹול ׁשֶ
  :ּבוֹ  ֵליֵלךְ 

ל ָחְלָצה. כב ַסְנּדָ ל ּבְ ל אוֹ  ץעֵ  ׁשֶ ַעם ׁשֶ ֵאיָנם ׁשַ  ׁשֶ
ים ֶרֶגל אוֹ , עֹור ְמֻחּפִ ֹמאל ּבְ ָהָיה אוֹ , ׂשְ  ִמְנָעל ׁשֶ
דֹול ֵאינוֹ  ַעד ּגָ ֵאינוֹ  ָקָטן אוֹ , ּבוֹ  ֵליֵלךְ  ָיכֹול ׁשֶ  ׁשֶ
ֵאינוֹ  ָקרּועַ  אוֹ , ַרְגלוֹ  ֹרב ְמַכֶסה , ּבוֹ  ֵליֵלךְ  ָיכֹול ׁשֶ

ל אוֹ  ַסְנּדָ ֵאין ּבְ ְלָיאבְּ  אוֹ , ָעֵקב לוֹ  ׁשֶ ל ַאְנּפִ ֶגד ׁשֶ , ּבֶ
סּוָלה ֲחִליָצתוֹ    :ּפְ

ל ִמְנָעל. כג יִחים ֶאִליִלים עֹוְבֵדי ׁשֶ ּנִ ּמַ  ְלַרְגֵלי אֹותוֹ  ׁשֶ
ִכין ַהּצּוָרה ֲחֹלץ ֹלא, ּבוֹ  אֹוָתהּ  ּוְמַהּלְ  ְוִאם. ּבוֹ  ּתַ
ָרה ֲחִליָצָתהּ , ָחְלָצה ׁשֵ ל ֲאָבל. ּכְ ׁשֶ ְקֹרֶבת ּבְ  ֲעבֹוָדה ּתִ
ל וֹ א, ָזָרה ַחת ִעיר ׁשֶ ּדַ ית אוֹ , ַהּנִ ֲעׂשֵ ּנַ  ְלַתְכִריֵכי ׁשֶ
ת סּוָלה ֲחִליָצָתהּ , ָחְלָצה ִאם, ַהּמֵ   :ּפְ

י ׁשֹוֵלט. כד ּתֵ ׁשְ י ִהיא ְוֵכן, ַרְגָליו ּבִ ּתֵ ׁשְ  ַיֲעׂשוּ , ָיֶדיהָ  ּבִ
ל ׁשֶ   :ָיִמין ּבְ

ר. כה ַרְגלוֹ  ִאּטֵ חֹוֵלץ אֹוְמִרים ֵישׁ , ּבְ יהֶ  ׁשֶ ּתֵ ׁשְ , םּבִ
ִמְנָעל ל ּבְ ָיִמין ָיִמין ׁשֶ ל ּוְבִמְנָעל, ּבְ ֹמאל ׁשֶ  ׂשְ
ֹמאל ׂשְ ק ִמי ְוֵישׁ . ּבִ ּפֵ ְסּתַ ּנִ ֵאין לֹוַמר ׁשֶ ָנה לוֹ  ׁשֶ ּקָ   :ּתַ

ְנָעל ִיְנַעל. כו הּוא ַרְגלוֹ  ַעל ַהּמִ ׁשֶ  ַעל ְוֹלא, ָיֵחף ּכְ
י ּתֵ ּלֹא, ׁשֹוַקִים ּבָ ֵמַעל ֵמַעל ְיֵהא ׁשֶ ַעם. ּדְ  ֵישׁ  ֶזה ּוִמּטַ

ִקים ּלֹא ְמַדְקּדְ בּוק ִטיט ְיֵהא ׁשֶ ְנָעל ּדָ ּמִ ְפִנים ּבַ , ִמּבִ
ַעם ְוַגם  ַהְיָמִנית ַרְגלוֹ  ִלְרֹחץ ַמְצִריִכים ֵישׁ  ֶזה ִמּטַ
  :ָיֶפה ָיֶפה

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . כז ָבם, ׁשֶ ַהּיָ ר ׁשֶ ַנף קֹוׁשֵ ְכָנַסִים ּכְ  ַהּמִ
ֹוקוֹ  ְלַמְעָלה   :ִמׁשּ

ְנָעל לִיְנעַ . כח ְנָעל ָסִביב ָהְרצּועֹות ְוִיְכֹרךְ  ַהּמִ  ַלּמִ
ַרְגלוֹ  ֵניֶהם ְוִיְקׁשֹר, ּבְ ֵני ַיַחד ׁשְ ִרים ׁשְ , ֶזה ַעל ֶזה ְקׁשָ
ְהֶיה ְוָצִריךְ . ֲעֵליֶהם ַוֲעִניָבה ּיִ ר ׁשֶ ׁשֶ ר ַעל ַהּקֶ ׂשַ  ּבְ
ְנָעל ָאְזֵני ַעל ְוֹלא, ׁשֹוקוֹ  ְחּתֹךְ  ָצִריךְ  ְלָכךְ , ַהּמִ ּיַ  ׁשֶ

ְנָעל ּמִ מוֹ  ּוְלַאֲחָריו ְלָפָניו ּבַ ִגיָמה ּכְ ֵדי, ּפְ ֵהא ּכְ ּתְ  ׁשֶ
בּוָקה ַהחֹוֶזֶרת ָהְרצּוָעה שׁ  ּדְ ב. ָיֵחף ַרְגלוֹ  ַעל ַמּמָ  ִויַסּבֵ
ֲעַמִים ָהְרצּועֹות ֹוק ָסִביב ּפַ ׁשּובוּ  ַעד, ַלׁשּ ּיָ י ׁשֶ  ָראׁשֵ
ֹוק ַעל, ָהְרצּועֹות רִ  ְוִיְהיוּ . ָעֹרם ַהׁשּ ׁשָ ֵני ַעל יםַהּקְ  ּפְ

ֹוק ִרים ְוַיְכִניס. ֵמֲאחֹוָריו ְוֹלא ַהׁשּ ׁשָ ָקִבים ַהּקְ ּנְ  ּבַ
ָאְזנוֹ  ּבְ ה ׁשֶ ִנּיָ ְ   :ַהׁשּ

ִדין. כט ָבם ְוֶאת אֹוָתהּ  ְמַלּמְ הּוא ַעד, ִלְקרֹות ַהּיָ  ׁשֶ
 "ָאָבה ֹלא" ִלְקרֹות ְיכֹוָלה ְוִתְהֶיה, ְרִגיִלים ִיְהיוּ  ְוִהיא

יָמה ְנׁשִ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ַאַחת ּבִ ִריךְ , ׁשֶ ּצָ ם ׁשֶ ן ּגַ  ּכֵ
הּוא י ֹלא": לֹוַמר ָיכֹול ִיְהֶיה ׁשֶ יָמה "ָחַפְצּתִ ְנׁשִ  ּבִ
ד ְוִהיא, אֹוָתהּ  ְוִיְקְראוּ . ַאַחת ְלׁשֹון, ְמֻעּמָ : ַהּקֶֹדשׁ  ּבִ

ם ְלָאִחיו ְלָהִקים ְיָבִמי ֵמֵאן" ָרֵאל ׁשֵ ִיׂשְ  ָאָבה ֹלא ּבְ
ִמי ד ְוהּוא, אֹותוֹ  ְוִיְקְראוּ  "ַיּבְ י ֹלא. ְמֻעּמָ  ָחַפְצּתִ

הּ    :ְלַקְחּתָ
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ֵען ַעּמּוד ֵאֶצל אוֹ  ּכֶֹתל ֵאֶצל ַיֲעֹמד. ל ָ  ְוִיְדֹחק, ּבוֹ  ְוִיׁשּ
ְרַקע ַרְגלוֹ  ּקַ יר, ּבַ ֵרי ְוַתּתִ ְנָעל ִקׁשְ ךְ  ְוַאַחר, ַהּמִ  ּכָ

ָרִסים ָיָדהּ  ַהּכֹל, ַהּקְ  ָיָדהּ בְּ  ַרְגלוֹ  ְוִתְתּפֹס, ַהְיָמִנית ּבְ
ָמאִלית ְ ְנָעל ׁשֹוֶמֶטת ְוִתְהֶיה, ַהׂשּ ָיָדהּ  ָהָעֵקב ִמן ַהּמִ  ּבְ
ל ְוַתֲחֹלץ, ַהְיָמִנית ְנָעל ּכָ ם ַהּמִ ָיָדהּ  ּגַ  ְוָכל, ַהְיָמִנית ּבְ

ִלי ֶזה ָמאִלית ָיד ִסּיּועַ  ּבְ ְהֶיה ֹלא ֶזה ּוְבָכל. ׂשְ  ּתִ
ֶבת יהָ  ַעל ְוֹלא, יֹוׁשֶ ְרּכֶ א, ּבִ ְהיֶ  ֶאּלָ ד הּתִ  ְוָתֹכף, ְמֻעּמָ
ֶלֶכת. ַעְצָמהּ  ְנָעל ּוַמׁשְ   :ָלָאֶרץ ַהּמִ

ֶמת. לא ּדֶ יהָ  חֹוֶלֶצת, ּגִ ּנֶ ׁשִ   :ּבְ

ִאם, אֹוְמִרים ֵישׁ . לב ַחק ֹלא ׁשֶ ְרַקע ַרְגלוֹ  ּדָ ּקַ , ּבַ
סּוָלה ֲחִליָצָתהּ    :ּפְ

יר. לג ר הּוא ִהּתִ ׁשֶ ְמָטה, ַהּקֶ ְנָעל ִהיא ְוׁשָ . ֵמַרְגלוֹ  ַהּמִ
יָרה אוֹ  ִהּתִ ַמט, ִהיא ׁשֶ סּוָלה ֲחִליָצָתהּ , הּוא ְוׁשָ   :ּפְ

ה ַרְגלוֹ  ָהְיָתה. לד הּ  ַעל ֲהפּוָכה אוֹ , ְלָאחֹור ֲעֻקּמָ , ִצּדָ
ךְ  אוֹ  ַהּלֵ ּמְ עֹות ַעל ׁשֶ   :חֹוֵלץ ֵאינוֹ , ַרְגָליו ֶאְצּבְ

ה ִמן ָחְלָצה. לה ּבָ ה ָהַאְרּכֻ רָ  ֲחִליָצָתהּ , ּוְלַמּטָ ׁשֵ  ִמן. הּכְ
ה ּבָ סּוָלה ֲחִליָצָתהּ , ּוְלַמְעָלה ָהַאְרּכֻ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּפְ
יָרה ׁשִ ַאּקְ ִאם, ָקֵאי ּדְ ר ָהָיה ׁשֶ ׁשֶ  ְלַמְעָלה ַהּקֶ
ה ּבָ סּוָלה, ֵמָהַאְרּכֻ  ֲאִפּלוּ , ַרְגלוֹ  ִנְקְטָעה ִאם ֲאָבל. ּפְ

ה ִמן ּבָ ה ָהַאְרּכֻ  םאֹוְמִרי ְוֵישׁ . חֹוֵלץ ֵאינוֹ , ּוְלַמּטָ
ְבִנְקְטָעה ִאם, ַמְיֵרי ַרְגלוֹ  ּדִ ה ִנְקְטָעה ׁשֶ  ְלַמּטָ
ה ּבָ ַאר ֵמָהַאְרּכֻ ל ְוִנׁשְ ךְ  ּכָ ֹוקוֹ  ּכָ כֹול ִמׁשּ ּיָ  ּבוֹ  ְלַהְכִניס ׁשֶ

ְנָעל רוֹ  ַהּמִ ה ּוְלָקׁשְ ה ְלַמּטָ ּבָ   :חֹוֵלץ, ֵמָהַאְרּכֻ

ְנָעל ָקְרָעה. לו ַרְפּתוֹ  אוֹ , ַרְגלוֹ  ַמַעל ַהּמִ ְ ׂשּ סּוָלה, ׁשֶ   :ּפְ

ֵני ָלבּושׁ  ָהָיה. לז  ַעל ַאף, ָהֶעְליֹון ְוָחְלָצה, ִמְנָעִלים ׁשְ
י ְרָעה ּפִ ּקָ ְחּתֹון ׁשֶ ית ַעד ַהּתַ ּלֵ ְתּגַ ּנִ  ֲחִליָצָתהּ , ַרְגלוֹ  ׁשֶ

סּוָלה   :ּפְ

ֲעֹמד. לח ָבם ֶנֶגד ּתַ ָאֶרץ ְוִתיַרק, ַהּיָ ֶנֶגד ּבָ ֵני ּכְ  ּפְ
ָבם ְרֶאה ֹרק, ַהּיָ ִניםלַ  ַהּנִ ּיָ ֵצא ּדַ ּיֵ ׁשֶ יהָ  ּכְ יעַ  ַעד ִמּפִ ּגִ ּיַ  ׁשֶ
ָבם ִלְפֵני ִנים ָראוּ  ֹלא ְוִאם. ַהּיָ ּיָ ָצא ַהּדַ ּיָ ׁשֶ  ָהֹרק ּכְ
יהָ  ָרה, ִמּפִ ׁשֵ   :ּכְ

יעַ  ֹקֶדם ָהרּוחַ  ּוְקַלְטּתוֹ  ָרְקָקה. לט ִהּגִ ָניו ֶנֶגד ׁשֶ , ּפָ
גֹון ִהיא ּכְ ה ׁשֶ ּנוּ  ֲאֻרּכָ ַעם קִלירֹ  ְצִריָכה, ִמּמֶ . ַאֶחֶרת ּפַ
יעַ  ְלַאַחר ֲאָבל ִהּגִ ָניו ֶנֶגד ָהֹרק ׁשֶ יעַ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ּפָ  ִהּגִ

ָרה, ָלָאֶרץ ׁשֵ , ְקָצָרה ְוִהיא ָאֹרךְ  הּוא ִאם, ְלִפיָכךְ . ּכְ
הּ  ָקֵריָנן יר ּבֵ ּפִ ָפָניו" ׁשַ   :"ּבְ

ָרְקָקה ְיָבָמה. מ ם ׁשֶ ַעם ִליֹרק ְצִריָכה ֵאיָנהּ , ּדָ  ּפַ
ַדְוָקא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . תַאֶחרֶ  מֹוֶצֶצת ּדְ ּום, ּבְ ִאי ִמׁשּ  ּדְ

ר ֹלא ָלהּ  ֶאְפׁשָ   :ֹרק ִצְחצּוֵחי ּבְ

ר אוֹ  ׁשּום ָאְכָלה. מא ְרּגֵ ָבִרים, ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ּגַ  ִמּדְ
ים ְרּבִ יהָ  ָזב ֹרק ְוָהָיה, ֹרק ַהּמַ לּום ֵאינוֹ , ִמּפִ  ְוָנֲהגוּ . ּכְ
ֱאֹכל ְלָמְנָעהּ    :לּוםכְּ  ִמּלֶ

ךְ  ַאַחר. מב ד אֹוָתהּ  ַמְקִרין ּכָ ָכה": ְמֻעּמָ ה ּכָ  ֵיָעׂשֶ
ר ָלִאישׁ  ית ֶאת ִיְבֶנה ֹלא ֲאׁשֶ מוֹ  ְוִנְקָרא, ָאִחיו ּבֵ  ׁשְ

ָרֵאל ִיׂשְ ית ּבְ ַעל ֲחלּוץ ּבֵ  ָהעֹוְמִדים ְלָכל ּוִמְצָוה. "ַהּנָ
ַעל ֲחלּוץ": לֹוַמר לשׁ , "ַהּנַ ָעִמים ׁשָ  יםאֹוְמרִ  ְוֵישׁ . ּפְ
ם ּגַ ן ּתֹאַמר ַהְיָבָמה ׁשֶ   :ּכֵ

, "ְיָבִמי ֵמֵאן" קֹוְרָאה: ַהֲחִליָצה ֵסֶדר ִנְמָצא. מג
י ֹלא" ְוקֹוֵרא הּ  ָחַפְצּתִ , ְורֹוֶקֶקת, ְוחֹוֶלֶצת, "ְלַקְחּתָ

ָכה" ְוקֹוְרָאה ה ּכָ ב ַהֵסֶדר ְוֵאין "ָלִאישׁ  ֵיָעׂשֶ  ְוֹלא. ְמַעּכֵ
א, עֹוד א, ָרְקָקה ְוֹלא ָאהָקרְ  ֹלא ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ  ֶאּלָ

ָחְלָצה ְלַבד ׁשֶ ָרה ַהֲחִליָצה, ּבִ ׁשֵ ה. ּכְ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ
ָהיוּ , ֲאמּוִרים ׁשֶ ר ְיכֹוִלים ּכְ ֲהֵרי, ְלַדּבֵ  ְראּוִים ֵהם ׁשֶ
ם ֲאָבל. ִלְקרֹות ֶמת ִאּלֵ ה ְוִאּלֶ , חֹוְלִצין ֵאיָנם, ּוְקַטּנָ

סּוָלה ֲחִליָצָתן, ָחְלצוּ  ְוִאם ׁשֹוֶטה יָנהּ ְואֵ . ּפְ , ְוָקָטן ּכְ
ּלֹא לּום ָעׂשוּ  ׁשֶ ֵאיָנהּ , ּכְ  ִויכֹוָלה ָלַאִחים ִנְפֶסֶלת ׁשֶ
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ם הּוא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . לוֹ  אוֹ  ָלֶהם ְלִהְתַיּבֵ ין ּדְ  ַהּדִ
ת ֵחֵרשׁ  ַלֲחִליַצת ֵאיָנהּ  ְוֵחֶרׁשֶ לּום ׁשֶ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּכְ
ֲחִליָצָתן סּוָלה ׁשֶ מוֹ , ּפְ ל ּכְ םאִ  ׁשֶ ֶמת ּלֵ   :ְוִאּלֶ

נוּ  ָצִריךְ . מד ַכּוְ ּיְ ָבם ׁשֶ ֵהא ְוַהְיָבָמה ַהּיָ ּתְ ֶרת ׁשֶ  ְלָזר ֻמּתֶ
ֲחִליָצה ן. זוֹ  ּבַ ּוֵ  ְוֹלא ִהיא אוֹ , ִהיא ְוֹלא הּוא ִנְתּכַ

ָרה ֹלא, הּוא סּוָלה ֲחִליָצה ֲאָבל. ֻהּתְ  ְלָפְסָלהּ  ִהיא ּפְ
דְ  ְיָבָמה, ְלִפיָכךְ . ָהַאִחים ַעל ּגָ ין ָלהׁשֶ , ָהַאִחים ּבֵ

ָחְלָצה ְוָרִאינוּ  ל ַנֲעלוֹ  ׁשֶ  ֲאסּוָרה, ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ
ם א, ְלִהְתַיּבֵ ּמָ נוּ  ׁשֶ ּוְ ם ּכִ  ֲחִליָצה ּוְצִריָכה. ֲחִליָצה ְלׁשֵ
ָרה ׁשֵ יָרהּ , ּכְ ל ֲאָבל. ְלָזר ְלַהּתִ ּלֹא ְזַמן ּכָ  ָרִאינוּ  ׁשֶ

ָחְלָצה ֶרת, ֵמֶהם ְלֶאָחד ׁשֶ ין ְוֵאין, םְלִהְתַיבֵּ  ֻמּתֶ ׁשִ  חֹוׁשְ
א ּמָ   :ָחְלָצה ׁשֶ

ָבם ִלְפֵני ָרְקָקה ִאם ְוֵכן. מה ְפֵני ַהּיָ ית ּבִ ין ּבֵ , ּדִ
ם ִנְפְסָלה ִהְתַיּבֵ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ִמּלְ ָהֵני, ׁשֶ י ּדְ  ִמּלֵ

ָרְקָקה ׁשֶ ם ָרְקָקה ִאם ֲאָבל, ֹרק ּכְ  ְמֹעָרב ֹרק ְוֵאין, ּדָ
ָכךְ  ִנְפֶסֶלת ֵאיָנהּ , ּבוֹ    :ּבְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . מו ּיֵשׁ , ׁשֶ ֵהר ׁשֶ ּלֹא ִלּזָ יֹרק ׁשֶ  ַהְיָבָמה ּתִ
ָבם ִלְפֵני ֵדי, ֲחִליָצה ֹקֶדם ַהּיָ ּלֹא ּכְ ֵהא ׁשֶ  ֲחִליָצה ּתְ

סּוָלה ל ַעל ַלֲחֹזר ְצִריָכה ּוְתֵהא ּפְ   :ָהַאִחים ּכָ

ָכךְ  ִנְפְסָלה ֹלא, ְלַבד ָקְרָאה ִאם. מז ִהְתיַ  ּבְ םִמּלְ   :ּבֵ

ה חֹוֵלץ ֵאינוֹ , ַהסּוָמא. מח ִחּלָ , ָחַלץ ְוִאם. ְלַכּתְ
ָרה ֲחִליָצתוֹ  ׁשֵ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּכְ ִאם, ׁשֶ א ָאח ֵאין ׁשֶ  ֶאּלָ

ה חֹוֶלֶצת, הּוא ִחּלָ   :ְלַכּתְ

ה. מט ָחְלָצה ְקַטּנָ סּוָלה ֲחִליָצָתהּ , ְלָגדֹול ׁשֶ  ְוִנְפְסָלה ּפְ
ל ַעל   :ָהַאִחים ּכָ

אֹוְמִרים, ֻמְטֵעת ֲחִליָצה. נ  ְמָנת ַעל ָלהּ  ֲחֹלץ: לוֹ  ׁשֶ
ן ּתֵ ּתִ ָרה ַהֲחִליָצה, זּוז ָמאַתִים ְלךָ  ׁשֶ ׁשֵ  ֵאיָנהּ  ֲאִפּלוּ , ּכְ
לּום לוֹ  נֹוֶתֶנת ַפל ַוֲאִפּלוּ , ּכְ ַנאי ּכָ י ַעל ְוַאף. ַהּתְ  ּפִ

ַהֲחִליָצה ָרה ׁשֶ ׁשֵ ן ֹלא ִאם ַאף ּכְ ּתֵ ל, לוֹ  ּתִ  םָמקוֹ  ִמּכָ
ֶבת ן ַחּיֶ ָאר, לוֹ  ִלּתֵ ׁשְ ַכר ּכִ ִכיר ׂשְ ן ַלֲעׂשֹות ׂשָ . ְמַלאְכּתָ
ֵאיָנהּ  ַטֲעָנה ֵישׁ  ִאם ֲאָבל ֵני ּבוֹ  ֲחֵפָצה ׁשֶ ֵאינוֹ  ִמּפְ  ׁשֶ
ב ְוהּוא, ָלהּ  ָהגּון א ַלֲחֹלץ ַחּיָ ֵאינוֹ  ֶאּלָ , רֹוֶצה ׁשֶ

ֲחֹלץ ְוִהְטעּוהוּ  ּיַ ן ְמָנת ַעל ָלהּ  ׁשֶ ּתֵ ּתִ , זּוז ַתִיםָמא לוֹ  ׁשֶ
ֶבת ֵאיָנהּ  ן ַחּיֶ לּום לוֹ  ִלּתֵ   :ּכְ

ה ּוְבָכךְ  ָלהּ  ֲחֹלץ: לוֹ  ָאְמרוּ . נא  אוֹ , ּכֹוְנָסהּ  ַאּתָ
ָאְמרוּ  ּזוֹ  ָלהּ  ֲחֹלץ: ֵלהּ  ׁשֶ  ַמְפֶסֶדת ְוֵאיָנהּ  ִהיא ִמְצָוה ׁשֶ
לּום ָעֶליךָ  ְרֶצה ְוִאם, ּכְ ךְ  ַאַחר ּתִ ם ּכָ ם, ְלַיּבֵ ַיּבֵ , ּתְ
ְדָבִרים אְוַכּיֹוצֵ  יָרהּ  ֲחִליָצה ֵאיָנהּ , ֵאּלוּ  ּבִ יָון, ְלַהּתִ  ּכֵ
ּלֹא ן ׁשֶ ּוֵ יָרהּ  ִנְתּכַ ָכךְ  ִנְפְסָלה ֲאָבל, ְלַהּתִ ם ּבְ ִהְתַיּבֵ , ִמּלְ

ׁשֹוִטים ֲאִפּלוּ  ְוכֹוִפין ָרה ֲחִליָצה ָלהּ  ַלֲחֹלץ ּבְ ׁשֵ   :ּכְ

ה: לוֹ  ָאְמרוּ . נב ָ ֶרךְ  ךָ בְּ  רֹוָצה ֵאיָנהּ  ַהּזֹאת ָהִאׁשּ  ּדֶ
א, ִיּבּום ָתהּ  ַוֲעֹקר ָלהּ  ֲחֹלץ ֶאּלָ ה ִזּקָ  ְוִהיא ֵהיֶמּנָ
את ֵ ֶרךְ  ְלךָ  ִנׂשּ ּוִאין ּדֶ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ִנׂשּ ֲחִליָצָתהּ  ׁשֶ  ׁשֶ
ָרה ׁשֵ   :ּכְ

ין. נג ית ֲחִליָצה ּדִ ֵ ָרֵאל ְיֵדי ַעל ְמֻעׂשּ  ְיֵדי ַעל אוֹ  ִיׂשְ
יָנהּ , ם"עכו ִדין ּדִ ט ּכְ ֵאר, הְמְעשֶּׂ  ּגֵ ְתּבָ ּנִ ִסיָמן ׁשֶ  ּבְ
  :ד"קל

ֵטָלה ֲחִליָצה ֵאיָנהּ , ַהֲחִליָצה ַעל מֹוָדָעא ָמַסר. נד , ּבְ
א סּוָלה ֲחִליָצה ֶאּלָ   :ִהיא ּפְ

סּוָלה ֲחִליָצה. נה  ּופֹוֶסֶלת, ָהַאִחים ּכֹל ַעל ּפֹוֶסֶלת ּפְ
ה ל ָעָליו ְואֹוֶסֶרת, ִלְכֻהּנָ את הּ ְוֵאינָ , ְקרֹובֹוֶתיהָ  ּכָ ֵ  ִנׂשּ

ֲחֹלץ ַעד ְלָזר ּתַ ָרה ֲחִליָצה ׁשֶ ׁשֵ את ָעְבָרה. ּכְ ֵ  ְלָזר ְוִנׂשּ
ֲחֹלץ ֹקֶדם ּתַ ָרה ֲחִליָצה ָלהּ  חֹוֵלץ, ׁשֶ ׁשֵ ַחת ְוִהיא ּכְ  ּתַ

ְעָלהּ  ּנוּ  אֹוָתהּ  מֹוִציִאין ְוֵאין, ּבַ ל, ִמּמֶ  ָמקֹום ִמּכָ
ין ְעָלהּ  אֹוָתהּ  ַמְפִריׁשִ ֲחֹלץ ַעד ִמּבַ ּיַ ָבם הּ לָ  ׁשֶ   :ַהּיָ

ָחְלָצה ְלַאַחר. נו ית ָלהּ  ּכֹוְתִבין, ׁשֶ ין ּבֵ ָחְלָצה ּדִ  ׁשֶ
ְפֵניֶהם ט, ּבִ ָתבּוהוּ  ֹלא ְוִאם. ֲחִליָצה ּגֵ ל, ָלהּ  ּכְ  ּכָ
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ַנִים ָראוּ  ׁשְ י ַעל ַאף, ְלָכְתבוֹ  ְיכֹוִלים ַהֲחִליָצה ׁשֶ  ּפִ
ֵאיָנם יִרים ׁשֶ ָבם ֹלא ַמּכִ יתשֶׁ . ַהְיָבָמה ְוֹלא ַהּיָ ין ּבֵ  ּדִ

ְפֵניֶהם ָחְלצוּ  ֹלא יִרים ָהיוּ  ֹלא ִאם ּבִ  ּוְצִריִכין. ַמּכִ
ְרְטטוֹ  ֵני, ְלׂשַ ּבוֹ  ִמְקָראֹות ִמּפְ   :ׁשֶ

 סעיפים ז"נ ובו, בקצרה חליצה סדר
ג ֲחִליָצה ִמְצַות. א ִנים' ּבְ ּיָ , ֶהְדיֹוטֹות ֵהם ֲאִפּלוּ , ּדַ

ְהיוּ  ּוִבְלַבד ּיִ   :רֹותְלַהקְ  יֹוְדִעים ׁשֶ

ְהיוּ  ְוָצִריךְ . ב ּיִ ם ׁשֶ ּתָ ָלׁשְ ָרֵאל ֶאְזְרֵחי ׁשְ לֹוַמר. ִיׂשְ , ּכְ
ּום ׁשּ ִרים ִאּמוֹ  אוֹ  ָאִביו ִיְהיוּ  ֹלא ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ   :ּגֵ

ּלֹא. ג ָבם ְוֹלא, ְלֶזה ֶזה ְקרֹוִבים ִיְהיוּ  ְוׁשֶ . ִויָבָמה ַלּיָ
י ְנׂשּוִאים ִאם ַוֲאִפּלוּ  ּתֵ נֹות ׁשְ י אוֹ , ִחיםאַ  ּבְ ּתֵ נֹות ׁשְ  ּבְ
ה אוֹ , ֲאָחיֹות ָ יד ֵישׁ , ֲאחֹוָתהּ  ּוַבת ִאׁשּ ֵני, ְלַהְקּפִ  ִמּפְ
  :ָהַעִין ַמְרִאית

ּלֹא. ד סּול ֵמֶהם ֶאָחד ׁשּום ְיֵהא ְוׁשֶ יֵני ָלדּון ּפָ  ּדִ
  :ָממֹונֹות

ֲעדוּ  ַאַחר. ה ּוָ ּיִ ִנים' ַהג ַיַחד ׁשֶ ּיָ  ֲעֵליֶהם יֹוִסיפוּ , ּדַ
ָתא ְלִפְרסּוֵמי ַנִיםשְׁ  י ֵהם ַוֲאִפּלוּ , ִמּלְ  ָהָאֶרץ ַעּמֵ

ֵאיָנם ֵהם אוֹ , ְלַהְקרֹות יֹוְדִעים ׁשֶ  ֻקְרָבה ְקרֹוִבים ׁשֶ
ֵאיָנהּ  ין ִמן ּפֹוֶסֶלת ׁשֶ ל ֲאָבל. ַהּדִ ָאר ּכָ ָבִרים ׁשְ  ּדְ
ֶהם ּפֹוְסִלים מוֹ  ּבָ ה ּכְ לׁשָ ׁשְ   :ָהִראׁשֹוִנים ּבִ

עוּ . ו ּיֹאְמרוּ , ַלֲחִליָצה ֹוםָמק ְוִיְקּבְ ַנִים' ַהג ׁשֶ ְ  ַלׁשּ
ב ְלָמָחר ֵנֵלךְ : ַהּנֹוָסִפים ָמקֹום ְוֵנׁשֵ לֹוִני ּבְ ֵדי ּפְ  ּכְ

ם ַלֲחֹלץ   . }ׁשָ

ְהֶיה ָצִריךְ , ָמקֹום ְקִביעּות. ז ּיִ ֶעֶרב ׁשֶ ְפֵני יֹום ּבְ ּלִ  ׁשֶ
  :ַהֲחִליָצה

יֹום ַהֲחִליָצה ִאם. ח  ָמקֹום ְבִעיםקוֹ  ֵאין, ִראׁשֹון ּבְ
יֹום ת ּבְ ּבָ ַ י, ַהׁשּ ת ֵמֶעֶרב ִאם ּכִ ּבָ   :ׁשַ

קֹום. ט עוּ  ַהּמָ ְקּבְ ּיִ ם ַלֲחֹלץ ׁשֶ ְהֶיה ָצִריךְ , ׁשָ ּיִ ֹגַבהּ  ׁשֶ  ּבְ
ל לֹוַמר, ִעיר ׁשֶ   :ְמֻפְרָסם ָמקֹום: ּכְ

ּיֹום. י ּקֹוְבִעים ּבַ ִנים ׁשֹוְלִחים, ָמקֹום ׁשֶ ּיָ  ְלַהְזִהיר ַהּדַ
יֹום ַלְיָבָמה ּבְ ָבר ׁשּום ּתֹאַכל ֹלא ַהֲחִליָצה ׁשֶ  ַעד ּדָ
ֲחֹלץ ּתַ   :ׁשֶ

ְיָלה חֹוְלִצין ֵאין. יא ּלַ ת ְוֹלא, ּבַ ּבָ ׁשַ יֹום ְוֹלא ּבְ , טֹוב ּבְ
ַעְרֵבי ְוֹלא תֹות ּבְ ּבָ   :טֹוִבים ְוָיִמים ׁשַ

יֹום. יב ה ָיֹבאוּ  ַהֲחִליָצה ּבְ ָ ִנים ַהֲחִמׁשּ ּיָ קֹום ּדַ  ַלּמָ
קָּ  ה, ְבעוּ ׁשֶ לׁשָ ְ ִנים ְוַהׁשּ ּיָ בוּ  ָהִראׁשֹוִנים ּדַ  ַסְפָסל ַעל ֵיׁשְ
ַנִים ֶאָחד ְ בוּ  ַהּנֹוָסִפים ְוַהׁשּ ם ֵיׁשְ ֶנְגּדָ ַסְפָסל ִמּכְ , ַאֵחר ּבְ

ָבם ֶאְמַצע עֹוְמִדים ְוַהְיָבָמה ְוַהּיָ   :ּבָ

ים עֹוד ְמִביִאים. יג ְהיוּ  ֲאָנׁשִ ּיִ ם ׁשֶ ֵעת ׁשָ , ַהֲחִליָצה ּבְ
ְמָצא', ה ִיְהיוּ  ְלָפחֹותוּ  ּנִ ִנים ִעם ׁשֶ ּיָ ָרה ֵהם ַהּדַ   :ֲעׂשָ

ִאים ְוָכל. יד ם ַהּבָ ב ְצִריִכין ׁשָ ִנים ֵמָרחֹוק ֵליׁשֵ ּיָ   :ֵמַהּדַ

ית ַיְזִהירוּ . טו ין ּבֵ ּלֹא ַהְיָבָמה ֶאת ּדִ יֹרק ׁשֶ ְפֵני ּתִ  ּבִ
ָבם ֲחֹלץ ַעד ַהּיָ ּתַ   :ׁשֶ

ָבם ָצִריךְ . טז ַהּיָ  ֵמֶהם ֶאָחד ׁשּום ְיֵהא ֹלא ְוַהְיָבָמה ׁשֶ
ֵאינוֹ  ֵחֵרשׁ  ְוֹלא, ָקָטן ר ְוֵאינוֹ  ׁשֹוֵמעַ  ׁשֶ  ְוֹלא, ְמַדּבֵ
ם   :ׁשֹוֶטה ְוֹלא, ִאּלֵ

ּלֹא ָצִריךְ . יז ָבם ְיֵהא ׁשֶ  לוֹ  ֵישׁ  ִאם, סּוָמא ַהחֹוֵלץ ַהּיָ
ֵאינוֹ  ָאח   :סּוָמא ׁשֶ

ּלֹא ָצִריךְ . יח ֵהא ׁשֶ ָבםהַ  ֶרֶגל ּתְ ה ּיָ  אוֹ  ְלָאחֹור ֲעֻקּמָ
הּ  ַעל ֲהפּוָכה ּלֹא ְוַגם, ִצּדָ ךְ  ְיֵהא ׁשֶ עֹות ַעל ְמַהּלֵ  ֶאְצּבְ
  :ַרְגָליו

ָבם ִאם. יט ר הּוא ַהּיָ ְדעוּ  ָצִריךְ , ּגֵ ּיֵ  ָהְיָתה ִאם ׁשֶ
ה, ְוֵליָדָתם, ַהֵמת ָאִחיו ְוהֹוַרת הֹוָרתוֹ  ָ ְקֻדׁשּ   :ּבִ

ְדעוּ  ָצִריךְ . כ ּיֵ יחַ  םאִ  ׁשֶ ת ִהּנִ   :ֶזַרע ַהּמֵ
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ã 

 כ
 כ

ְדעוּ  ָצִריךְ . כא ּיֵ ית ׁשֶ ין ּבֵ  ֲאִחי הּוא ֶזה ָיָבם ִאם ּדִ
ת יָבה ָלֶהם ָהְיָתה ְוִאם, ֵמָאב ַהּמֵ עֹוָלם ַאַחת ְיׁשִ   :ּבָ

ְדעוּ  ָצִריךְ . כב ּיֵ דֹול הּוא ֶזה ָיָבם ִאם ׁשֶ   :ָהַאִחים ּגְ

ְדעוּ  ָצִריךְ . כג ּיֵ תאֵ  ֹזאת ִהיא ִאם ׁשֶ ת ׁשֶ ל ָאִחיו ַהּמֵ  ׁשֶ
  :ֶזה

ָבִרים ַעל ְלָהִעיד. כד  ַוֲאִפּלוּ , ֶאָחד ֵעד ֶנֱאָמן ֵאּלוּ  ּדְ
ה ָ ְפָחה אוֹ  ֶעֶבד אוֹ  ִאׁשּ הּוא ָקָטן אוֹ , ׁשִ יר ׁשֶ  ַמּכִ
  :ְוָנבֹון

ְדעוּ  ָצִריךְ . כה ּיֵ ית ׁשֶ ין ּבֵ ת יֹום ב"צ ֵישׁ  ִאם ּדִ ּמֵ  ׁשֶ
ַעל   :ַהּבַ

ְדעוּ שֶׁ  ָצִריךְ . כו ָבם ִאם ּיֵ ר ַהּיָ   :ֶרֶגל ִאּטֵ

ְדעוּ  ָצִריךְ . כז ּיֵ ֶרת ַהְיָבָמה ִאם ׁשֶ   :ְיִמיָנהּ  ַיד ִאּטֶ

יִבים. כח ָבם מֹוׁשִ ה ְוַהְיָבָמה ַהּיָ ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר. ּתְ  ֹיאַמר ּכָ
  :ִעְמדוּ : ָלֶהם

ָבם ַיַעְמדוּ . כט  ָמהַהְיבָ  ְוִאם. ַרְגֵליֶהם ַעל ְוַהְיָבָמה ַהּיָ
ִיּבּום ֲחֵפָצה ָבם ֹיאְמרוּ , ּבְ  ִאי, ֲחֹלץ ְלךָ  ִניָחא ִאי: ַלּיָ
ם ְלךָ  ִניָחא יב ְוהּוא, ַיּבֵ ֵאינוֹ  ָיׁשִ ִיּבּום ָחֵפץ ׁשֶ  ְוִאם. ּבְ
ָבם ִיּבּום ָחֵפץ ַהּיָ ִהיא אוֹ , ֲחֵפָצה ֵאיָנהּ  ְוַהְיָבָמה, ּבְ  ׁשֶ

חֹוְלצֹות ֵמאֹוָתם מֹות ְוֹלא ׁשֶ  אֹותוֹ  ִדיםְמַלמְּ , ִמְתַיּבְ
ה ִחּלָ יב ּתְ ׁשִ ּיָ ֵאינוֹ  ׁשֶ ם ָחֵפץ ׁשֶ : לוֹ  ֹיאְמרוּ  ְוָכךְ . ְלַיּבֵ
ה ךָ  ַלֲחֹלץ ָחֵפץ ַאּתָ יב ְוהּוא, זוֹ  ִליִבְמּתְ   :ֵהן: ֵמׁשִ

ְדעוּ  ָצִריךְ . ל ּיֵ ָבם ׁשֶ ֲחִליָצה ְוַהְיָבָמה ַהּיָ ּבַ  ִהיא זוֹ  ׁשֶ
ֶרת ּוק ֻמּתֶ   :ַלׁשּ

ּלֹא ָצִריךְ . לא   :ַלֲחֹלץ ָאנּוס ְיֵהא ׁשֶ

ע ִאם. לב ּבַ ּלֹא אוֹ  ַלֲחֹלץ ִנׁשְ יִרין, ַלֲחֹלץ ׁשֶ  לוֹ  ַמּתִ
  :ֹקֶדם

ל ָצִריךְ . לג ַבּטֵ ּיְ ל ׁשֶ ַסר מֹוָדעֹות ּכָ ּמָ . זוֹ  ֲחִליָצה ַעל ׁשֶ
ל ִלְפֹסל ָצִריךְ  ְוֵכן ִעידוּ  ֵעִדים ּכָ ּיָ ַסר ׁשֶ ּמָ  מֹוָדעֹות ׁשֶ
ָבם ֶהָחָכם לוֹ  ֹיאַמר ְוָכךְ . זוֹ  ֲחִליָצה ַעל : ֱאֹמר: ַלּיָ

ל ֲהֵריִני ל ְמַבּטֵ מֹוָדֵעי ּומֹוָדֵעי מֹוָדֵעי ּכָ  עֹוָלם ַעד ּדְ
י ַסְרּתִ ּמָ ָבִרים ְוָכל, זוֹ  ֲחִליָצה ַעל ׁשֶ י ּדְ ַסְרּתִ ּמָ ֵהם ׁשֶ  ׁשֶ

מוּ  ְתַקּיְ ּיִ ׁשֶ ל ּגֹוְרִמים ּכְ  ֵהם ֲהֵרי זוֹ  ֲחִליָצה ְלַבּטֵ
ֵטִלים ּלֹא ַעְצִמי ַעל ֵמִעיד ִניאֲ  ְוֵכן. ּבְ י ׁשֶ  ׁשּום ָמַסְרּתִ
ָבר ֵסל ּדָ ּפָ ּתִ ל ּפֹוֵסל ַוֲהֵריִני. ֵמֲחָמתוֹ  זוֹ  ֲחִליָצה ׁשֶ  ּכָ
ִעידוּ  ֵעִדים אוֹ  ֵעד ּיָ י ׁשֶ ַסְרּתִ ּמָ י אוֹ  ׁשֶ ָאַמִרּתִ  ׁשּום ׁשֶ
ָבר ל ּדָ ּטֵ ְתּבַ ּיִ   :ֵמֲחָמתוֹ  ּכָֹחהּ  יּוַרע אוֹ  זוֹ  ֲחִליָצה ׁשֶ

ין ְלֵבית ִריךְ צָ . ד ֲהרוּ  ּדִ ּזָ ּיִ ּלֹא ׁשֶ ֲעֶלה ׁשֶ ָיָדם ּתַ  ּבְ
סּוָלה ֲחִליָצה   :ּפְ

ֹאל ָצִריךְ . לה ְתָתה אוֹ  ָאְכָלה ִאם ַלְיָבָמה ִלׁשְ   :ַהּיֹום ׁשָ

ח. לו ְנָעל ֶהָחָכם ִיּקַ ָידוֹ  ַהּמִ ֶקּנוּ  ּבְ ּלֹא, ְוִיְבּדְ  ְיֵהא ׁשֶ
בּוק ִטיט ׁשּום ְפִני ּבוֹ  ּדָ   ,םִמּבִ

ה. לז ָבם ִויַצּוֶ   :ָיֶפה ַהְיָמִני ַרְגלוֹ  ִלְרֹחץ ַלּיָ

ָבם ְוִיְקׁשֹר. לח ַנף ַהּיָ ְכָנַסִים ּכְ ֹוקוֹ  ְלַמְעָלה ַהּמִ   :ִמׁשּ

ן. לט ַעל ִיּתֵ ְנָעל ּבַ ָבם ַהּמִ ְנָעל ַלּיָ ָנה ַהּמִ ַמּתָ   ,ּבְ

ָבם ִיְנֲעֶלּנוּ . מ ַרְגלוֹ  ַהּיָ הוּ  ַהְיָמִני ּבְ ׁשֶ ֹלא, ָיֵחף אּכְ  ּבְ
י ּתֵ א, ׁשֹוַקִים ּבָ בּוק ֶאּלָ רוֹ  ּדָ   :ִלְבׂשָ

ְנָעל ַקְרֵסי ַיְכִניס. מא ּלּוָלאֹות ַהּמִ   :ּבַ

ֲעַמִים ָהְרצּועֹות ִיְכֹרךְ . מב ה ִמן ׁשֹוקוֹ  ְסִביב ּפַ ּבָ  ָהַאְרּכֻ
ה ָקִבים ְוַיְכִניֵסם, ּוְלַמּטָ ּנְ ְנָעל ּבַ ּמִ ּבַ ִעְנָין ׁשֶ גִּ  ּבְ ּיַ  יעוּ ׁשֶ

ר ָהְרצּועֹות ְבׂשַ   :ֵמֲאחֹוָריו ׁשֹוקוֹ  ּבִ

י ִיְקׁשֹר. מג ּתֵ ְ ר ַעל ְרצּועֹות ַהׁשּ ׂשַ ֹוק ּבְ ָפָניו ַהׁשּ , ִמּלְ
ֵני ִרים ׁשְ ב ַעל ֶזה ְקׁשָ ִקים, ֶזה ּגַ  ַוֲעִניָבה, ְמֻהּדָ

  :ֲעֵליֶהם
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ֵלךְ  ָצִריךְ . מד ּיֵ ָבם ׁשֶ ְנָעל ַהּיָ ּמִ ַרְגלוֹ  ּבַ ע ּבְ   :ַאּמֹות ַאְרּבַ

ָבם ַיֲעִמידוּ . מה ֵען ַעּמּוד אוֹ  ּכֶֹתל ֵאֶצל ַהּיָ ָ   :ּבוֹ  ִלׁשּ

ָכל. מו ין, ַהֲחִליָצה ִעְנְיֵני ּבְ ְקִריָאה ּבֵ ין ּבִ ֲחִליָצה ּבֵ  ּבַ
ין ְרִקיָקה ּבֵ ִנים ִיְהיוּ , ּבִ ּיָ ִבים ַהּדַ ָבם יֹוׁשְ  ְוַהְיָבָמה ְוַהּיָ

  :עֹוְמִדים

ִדין. מז ָבם ְוֶאת ָתהּ אוֹ  ְמַלּמְ הּוא ַעד, ִלְקרֹות ַהּיָ  ׁשֶ
 ֹלא": ִלְקרֹות ְיכֹוָלה ְוִתְהֶיה, ְרִגיִלים ִיְהיוּ  ְוִהיא
יָמה "ָאָבה ְנׁשִ   :ַאַחת ּבִ

ם ְלָאִחיו ְלָהִקים ְיָבִמי ֵמֵאן": ַלְיָבָמה ַמְקִרין. מח  ׁשֵ
ָרֵאל ִיׂשְ ִמי ָאָבה ֹלא ּבְ ה אֹוָתהּ  ּוַמְקִרין "ַיּבְ הבְּ  ִמּלָ  ִמּלָ

ַפַעם ַיְקְראּוהוּ  "ָאָבה ֹלא" ַרק, זוֹ  ַאַחר זוֹ  . ַאַחת ּבְ
ָאר זוֹ  ּוְקִריָאה ְלׁשֹון ִלְהיֹות ְצִריִכים ְקִריאֹות ּוׁשְ  ּבִ
  :ַהּקֶֹדשׁ 

ָבם ַמְקִרין. מט י ֹלא": ַלּיָ הּ  ָחַפְצּתִ   ":ְלַקְחּתָ

ִבין ָצִריךְ . נ ּיָ ָבם ׁשֶ ְבֵרי ַהּיָ יב הּוא הּומַ  ַהְיָבָמה ּדִ   :ֵמׁשִ

ֵען. נא ָ ָבם ִיׁשּ ַאֲחָריו ָלַעּמּוד אוֹ  ַלּכֶֹתל ַהּיָ  ְוִיְדַחק, ׁשֶ
ְרַקע ַרְגלוֹ  ּקַ   :ּבַ

ה". נב ׁשָ ֶרת, "ֵאָליו ְיִבְמּתוֹ  ְוִנּגְ ירֹות ּוַמּתֶ ְנָעל ְקׁשִ  ַהּמִ
ָיָדהּ  ֹלא ַהְיָמִנית ּבְ ָמאִלית ִסּיּועַ  ּבְ ְ ךְ  ְוַאַחר, ַהׂשּ  ּכָ
יר ּתִ ָרִסים ּתַ ָיָדהּ  ַרְגלוֹ  ְוִתְתּפֹס, ַהּקְ ָמאִלית ּבְ ְ , ַהׂשּ

יֶהּנוּ  ִמיט, ָהָאֶרץ ִמן ְוַתְגּבִ ְנָעל ְוַתׁשְ , ָהָעֵקב ִמן ַהּמִ
ֲחֹלץ ְוַגם ל ּתַ ְנָעל ּכָ ָיָדהּ  ַהּמִ ִלי ַהְיָמִנית ּבְ  ִסּיּועַ  ּבְ

ָמאִלית ְ ִלי ְוַגם, ַהׂשּ ָבם ִסּיּועַ  ּבְ ָידוֹ  ֹלא, ַהּיָ  אְולֹ  ּבְ
ַרְגלוֹ  ֶלֶכת, ּבְ ְנָעל ּוַמׁשְ ָאֶרץ ַהּמִ ְהֶיה ֶזה ּוְבָכל, ּבָ ם ּתִ  ּגַ
ד ַהְיָבָמה פּוָפה, ְמֻעּמָ ֶבת ֹלא ֲאָבל ּכְ  ַעל ְוֹלא, יֹוׁשֶ
יהָ  ְרּכֶ   :ּבִ

ֲעֹמד. נג ָבם ֶנֶגד ַהְיָבָמה ּתַ ָאֶרץ ְוָיְרָקה, ַהּיָ ֶנֶגד ּבָ  ּכְ
ָניו דֹול ֹרק ּפָ ִניםַהדַּ  ּוְצִריִכין. ּגָ ה ּיָ ָ  ִלְראֹות ַהֲחִמׁשּ

ּיֹוֵצא ָהֹרק ׁשֶ יהָ  ּכְ יעַ  ַעד ִמּפִ ּגִ ּיַ ָבם ִלְפֵני ׁשֶ  ַעל ַהּיָ
  :ָהָאֶרץ

ְלׁשֹון אֹוָתהּ  ַמְקִרין. נד ָכה": ַהּקֶֹדשׁ  ּבִ ה ּכָ  ָלִאישׁ  ֵיָעׂשֶ
ר ית ֶאת ִיְבֶנה ֹלא ֲאׁשֶ מוֹ  ְוִנְקָרא, ָאִחיו ּבֵ ָרֵאל ׁשְ ִיׂשְ  ּבְ
ית ַעל ֲחלּוץ ּבֵ   "ַהּנָ

ם ָהעֹוְמִדים ְוָכל. נה  ֲחלּוץ": ְואֹוְמִרים עֹוִנים ׁשָ
ַעל ָעִמים' ג "ַהּנַ   :ּפְ

ָבם ַיֲחִזיר. נו ְנָעל ַהּיָ ִנים ַהּמִ ּיָ ִנים ְואֹוְמִרים. ַלּדַ ּיָ : ַהּדַ
ּלֹא ָרצֹון ְיִהי" ֹבאָנה ׁשֶ נֹות ּתָ ָרֵאל ּבְ  ִליֵדי ֹלא ִיׂשְ

  :"ּבּוםיִ  ִליֵדי ְוֹלא ֲחִליָצה

תּוב ָמָצאִתי. נז ֵסֶדר ּכָ י ּבְ ַנּזִ ּכְ ַעְמדוּ : ַאׁשְ ּיַ ׁשֶ  ֹיאַמר ּכְ
ִמְצֹות ו"אקב ה"אמ י"בא": ָהַרב ים ּבְ ל ְוֻחּקִ  ׁשֶ

ַעם. "ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם ָאְמִריָנן, ְוַהּטַ ֶפֶרק ִמּדְ סּוי ּבְ ם ּכִ , ּדָ
ַכר ׂשְ ָאַמר ּבִ רֹוךְ  ְוַעד" ַאְבָרָהם ׁשֶ ָניו ָזכוּ , "ַנַעל ׂשְ  ּבָ
ל ְלִמְנָעל ֹלא ְלָאְמרוֹ  ְוֵישׁ . ֲחִליָצה ׁשֶ ַרת ּבְ ם ַהְזּכָ  ׁשֵ
  :ּוַמְלכּות

 קע סימן
' כ ּובוֹ , מאמר אחר ומאמר גט אחר גט דין

  ְסִעיִפים:

ַתן ַהְיָבָמה. א ּנָ ָבם ָלהּ  ׁשֶ ט ַהּיָ ִריֻתת ּגֵ ָסָלהּ , ּכְ  ּוָפַסל ּפְ
אָ  ְוַעל ָעָליו ָצרֹוֶתיהָ  ְבֵריֶהם, ָהַאִחים רׁשְ ט ְוָכל. ִמּדִ  ּגֵ
ּפֹוֵסל ּתוֹ  ׁשֶ ה ִאׁשְ ֻהּנָ ּבּום ְיִבְמּתוֹ  ּפֹוֵסל, ְמַהּכְ . ֵמַהּיִ
ֶרת ְוֵאיָנהּ  ֲחֹלץ ַעד, ְלָזר ֻמּתֶ ּיַ   :ָלהּ  ׁשֶ

ֲאָמר ְוֵכן. ב הּ  קֹוֶנה ֵאינוֹ , ַהּמַ מּור ִקְנָין ּבָ ִאם. ּגָ א ׁשֶ  ּבָ
ֲאמָ  ַאַחר ְלהֹוִציָאהּ  ט ְצִריָכה, רַהּמַ ֲאָמר ּגֵ  ַוֲחִליָצה, ַלּמַ
ה ְלַהְפִקיעַ  ּקָ   :ַהּזִ
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ֵאין ֵמַאַחר. ג מּור ִקְנָין קֹוֶנה ַמֲאָמר ׁשֶ ט ְוֹלא, ּגָ  ּגֵ
ה ּדֹוֶחה ִחּיָ מּוָרה ּדְ ה מֹוִעיל, ְלִפיָכךְ , ּגְ ֲעׂשֶ ה ַהּמַ ֲעׂשָ ּנַ  ׁשֶ
ךְ  ַאַחר ט ֵהן, ּכָ ט ַאַחר ּגֵ , ֲאָמרמַ  ַאַחר ַמֲאָמר ֵהן, ּגֵ
ט אוֹ  ֲאָמר ַאַחר ּוִביָאה ַוֲחִליָצה ּגֵ  ַמֲאָמר אוֹ , ַהּמַ

ט ַאַחר ַוֲחִליָצה ּוִביָאה ין, ּגֵ ָיָבם ּבֵ י ֶאָחד ּבְ ּתֵ  ּוׁשְ
ין, ְיָבמֹות יָבָמה ּבֵ ֵני ַאַחת ּבִ ין, ְיָבִמים ּוׁשְ י ּבֵ ּתֵ ׁשְ  ּבִ
ֵני ְיָבמֹות   :ְיָבִמים ּוׁשְ

יַצד. ד ַתן ָיָבם, ּכֵ ּנָ ט ׁשֶ ט ְוָנַתן ְוָחַזר, ִליִבְמּתוֹ  ּגֵ  ּגֵ
ְקרֹובֹות ֶנֱאַסר, ְלָצָרָתהּ  יֶהן ּבִ ּתֵ ֵני אוֹ . ׁשְ  ְיָבִמין ׁשְ
ְתנוּ  ּנָ ֵניֶהם ׁשֶ ט ׁשְ ֵניֶהם, ֶזה ַאַחר ֶזה, ַאַחת ִליָבָמה ּגֵ  ׁשְ
ְקרֹובֹוֶתיהָ  ֶנֶאְסרוּ  ֵני אוֹ . ּבִ י ְיָבִמים ׁשְ ּתֵ , ְיָבמֹות ּוׁשְ

ל ט ָנַתן ֶאָחד ּכָ ל, ְלַאַחת ּגֵ רֹובֹות ֶנֱאַסר ֶאָחד ּכָ ּקְ  ּבַ
ל ַתן אֹוָתהּ  ׁשֶ ּנָ ט ָלהּ  ׁשֶ   :ּגֵ

ִאים. ה ּבָ ׁשֶ ָאַמר ְלַמאן, ְלהֹוִציָאהּ  ּכְ סּוָלה ֲחִליָצה ּדְ  ּפְ
ל ַעל ַלֲחֹזר ְצִריָכה ֵני, ָהַאִחים ּכָ ׁשְ  ִויָבָמה ְיָבִמים ּבִ
ל ֲחִליָצה ְצִריָכה ַאַחת  ִמי ְוֵישׁ . ָחדְואֶ  ֶאָחד ִמּכָ

אֹוֵמר הּוא, ׁשֶ ין ּדְ ָיָבם ַהּדִ י ֶאָחד ּבְ ּתֵ  ְוָנַתן, ְיָבמֹות ּוׁשְ
ט יֶהן ּגֵ ּתֵ ִריךְ , ִלׁשְ ּצָ יֶהן ַלֲחֹלץ ׁשֶ ּתֵ ָאַמר ּוְלַמאן. ִלׁשְ  ּדְ

סּוָלה ֲחִליָצה ל ַעל ַלֲחֹזר ְצִריָכה ֵאיָנהּ  ּפְ , ָהַאִחים ּכָ
ֵני ֲאִפּלוּ  ׁשְ י, ַאַחת ִויָבָמה ְיָבִמים ּבִ ֲחִליָצה ּדַ   :ַאַחת ּבַ

ִאם, ַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר ֵישׁ  ְוֵכן. ו ה ׁשֶ זוֹ  ַמֲאָמר ָעׂשָ  ּבְ
ךְ  ְוַאַחר זוֹ  ּכָ הּ  ַמֲאָמר ָעׂשוּ  ַאִחים אוֹ , ּבְ  אוֹ  ּבָ

הּ  ֲחֶבְרּתָ ל, ּבַ ט ְצִריָכה ַאַחת ּכָ ֲאָמר ּגֵ  ַוֲחִליָצה, ַלּמַ
י ֶאת ִלְפֹטר ֵמֶהם ְלַאַחת ּתֵ ה ִאם ְוֵכן. ֶהןׁשְ  ַמֲאָמר ָעׂשָ
זוֹ  ךְ  ְוַאַחר, ּבְ ט ָנַתן ּכָ , ְלָצָרָתהּ  אוֹ  ָלהּ  ָחַלץ אוֹ , ּגֵ
א אוֹ  ּבָ ַאַחר אוֹ , ָצָרָתהּ  ַעל ׁשֶ ֲאָמר ׁשֶ ּלוֹ  ַהּמַ  ָלהּ  ָנַתן ׁשֶ

ט ָאִחיו א אוֹ , ְלָצָרָתהּ  אוֹ  ָלהּ  ָחַלץ אוֹ , ּגֵ ּבָ  ָעֶליהָ  ׁשֶ
ה המַ  מֹוִעיל, ָצָרָתהּ  ַעל אוֹ  ֲעׂשָ ּנַ ֶ  ַמֲאָמר ַאַחר ׁשּ

ֲעַלת ֶלֱאֹסר ֲאָמר ּבַ ְקרֹובֹוֶתיהָ ( ְוֵלָאֵסר, ַהּמַ ) ּבִ

רֹובֹות[ ּקְ ה] ּבַ ֲעׂשֶ ּמַ ה ּבַ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ֲאָמר ַאַחר ׁשּ  ּוְלַהְצִריךְ , ַהּמַ
ט ֲאָמר ּגֵ ה ּוִביָאה ַלּמַ ֲעׂשָ ּנַ ֶ   :ַאֲחָריו ׁשּ

ָנָתם ְוֶזה. ז ּקָ ה: ּתַ הּ  ָעׂשָ ט ָלהּ  ְוָנַתן רַמֲאמָ  ּבָ , ּגֵ
ה. ֲחִליָצה ְצִריָכה ט ְצִריָכה, ְוָחַלץ ַמֲאָמר ָעׂשָ ה. ּגֵ  ָעׂשָ
זוֹ  ַמֲאָמר ט ְוָנַתן ּבָ ט נֹוֵתן, ָלזוֹ  ּגֵ ֲאָמר ְלַבֲעַלת ּגֵ , ַהּמַ
ֵטר, ֵמֶהן ְלַאַחת חֹוְלִצים ָאִחיו אוֹ  ְוהּוא . ָהַאֶחֶרת ְוִתּפָ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  יֶהן, ׁשֶ ּתֵ ְ ׁשּ   :ֲחִליָצה ְצִריכֹות ׁשֶ

  כא

ה. ח זוֹ  ַמֲאָמר ָעׂשָ ֲעַלת, ָלזוֹ  ָאִחיו אוֹ  הּוא ּוָבַעל, ּבָ  ּבַ
ֲאָמר ט ְצִריָכה ַהּמַ ה ְוֵכן, ּגֵ ִנּיָ ְ ט ְצִריָכה ַהׁשּ  ְוָצִריךְ , ּגֵ
  :ֵמֶהן ְלַאַחת ַלֲחֹלץ

ט ָלהּ  ָנַתן ִאם ְוֵכן. ט ךְ  ְוַאַחר, ּגֵ א ּכָ  אוֹ  ָעֶליהָ  ּבָ
ה הּ  ָעׂשָ הּ  אוֹ  ַמֲאָמר ּבָ ֲחֶבְרּתָ ָחַלץ אוֹ , ּבַ הּ  ׁשֶ , ַלֲחֶבְרּתָ
ַאַחר אוֹ  ט ׁשֶ ּלוֹ  ַהּגֵ ה ׁשֶ הּ  ָעׂשָ א אוֹ  ַמֲאָמר ָאִחיו ּבָ  ּבָ

הּ  אוֹ  ָלהּ  ָחַלץ אוֹ , ָעֶליהָ   ַמה מֹוִעיל, ַלֲחֶבְרּתָ
ה ֲעׂשָ ּנַ ֶ ט ַאַחר ׁשּ ְקרֹובֹוֶתיהָ  ֵלָאֵסר ַהּגֵ ט ּוְלַהְצִריךְ  ּבִ  ּגֵ

ֲאָמרלַ  ה ּמַ ֲעׂשָ ּנַ ֶ   :ַאֲחָריו ׁשּ

ָנָתם ְוֶזה. י ּקָ ט ָלהּ  ָנַתן: ּתַ ךְ  ְוַאַחר ּגֵ א ּכָ  אוֹ  ָעֶליהָ  ּבָ
ה הּ  ָעׂשָ ט ְצִריָכה, ַמֲאָמר ּבָ   :ַוֲחִליָצה ּגֵ

ט ָלהּ  ָנַתן. יא ךְ  ְוַאַחר, ּגֵ א ּכָ  ַעל ָאִחיו אוֹ  הּוא ּבָ
ָעׂשוּ  אוֹ , ָצָרָתהּ  הּ  ׁשֶ א וֹ ז, ַמֲאָמר ּבָ ּבָ  אוֹ  ָעֶליהָ  ׁשֶ
ה ָעׂשָ הּ  ׁשֶ ט ְצִריָכה, ַמֲאָמר ּבָ  ְלַאַחת ֲחִליָצה ְוָצִריךְ , ּגֵ
יֶהן ִלְפֹטר ֵמֶהן ּתֵ   :ׁשְ

ִעיָלה. יב מּור ִקְנָין קֹוָנה ַהּבְ  ּדֹוָחה ַהֲחִליָצה ְוֵכן, ּגָ
ה ִחּיָ מּוָרה ּדְ ה ֵאין, ְלִפיָכךְ . ּגְ ֲעׂשֶ ה ַהּמַ ֲעׂשָ ּנַ  ׁשֶ

 ֵלָאֵסר ְוֹלא זוֹ  ֶאת ִלְפֹסל ֹלא, מֹוִעיל, ַאֲחֵריֶהם
ְקרֹובֹוֶתיהָ  יַצד. ּבִ א, ּכֵ  אוֹ  הּוא ְוָחַזר, ְיִבְמּתוֹ  ַעל ּבָ

 ֲחִליָצה אֹוָתהּ  ֵאין, ְלָצָרָתהּ  אוֹ  ָלהּ  ְוָחַלץ ָאִחיו
לּום ט ְוָנַתן ָחַזר ָאִחיו ִאם ְוֵכן. ּכְ , ְלָצָרָתהּ  אוֹ  ָלהּ  ּגֵ
לּום ֵאינוֹ  ה ָחַזר ִאם ְוֵכן. ּכְ הּ  ְוָעׂשָ ַעל אוֹ  ַמֲאָמר ּבָ , ּבָ
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לּום ֵאינוֹ  א ִאם ֲאָבל. ּכְ , ָצָרָתהּ  ַעל ָאִחיו אוֹ  הּוא ּבָ
ה אוֹ  הּ  ָעׂשָ ט ְצִריָכה, ַמֲאָמר ּבָ   :ּגֵ

 ְוָחְלצוּ  ָאִחיו אוֹ  הּוא ְוָחַזר, ִליִבְמּתוֹ  ָחַלץ ִאם ְוֵכן. יג
לוּ  ֲחִליָצה אֹוָתהּ  ֵאין, ְלָצָרָתהּ  ְקרֹובֹוֶתיהָ  ֵלָאֵסר םּכְ . ּבִ

ֵני אוֹ  ָחְלצוּ  ְיָבִמים ׁשְ , ֶזה ַאַחר ֶזה, ַאַחת ִליָבָמה ׁשֶ
לּום ַאֲחרֹוָנה ֲחִליָצה ֵאין ר, ּכְ ְקרֹובֹוֶתיהָ  ּוֻמּתָ  ֲאָבל. ּבִ
ָחַלץ ַאַחר ִאם ַעל, ִליִבְמּתוֹ  ׁשֶ שׁ  אוֹ , ּבָ  אוֹ  הּוא ִקּדֵ

ְפֵסי, ָצָרָתהּ  אוֹ  אֹוָתהּ  ָאִחיו ין ְלהוּ  ּתָ ֶהם ִקּדּוׁשִ  ּבָ
ט ּוְצִריָכה ין, ּגֵ הּ  ּבֵ ׁשָ ם ִקּדְ ּות ְלׁשֵ גֹון ִאׁשּ הּ  ּכְ ׁשָ ּדְ ּקִ  ׁשֶ

ין, ְסָתם ם ּבֵ גֹון ַיְבמּות ְלׁשֵ ָאַמר ּכְ  ַאתְּ  ֲהֵרי: ָלהּ  ׁשֶ
ת ׁשֶ ת ִלי ְמֻקּדֶ   :ְיָבִמים ְלִזּקַ

ֵאין ָהא. יד ה ּדְ יָאה ַאַחר מֹוִעיל ַמֲעׂשֶ  ַדְוָקא, ּבִ
ִביָאה ָרה ּבְ ׁשֵ ּלֹא ּכְ ה ָלהּ  ָקַדם ׁשֶ  ֲאָבל. ַאֵחר ַמֲעׂשֶ
יָאה סּוָלה ּבִ גֹון, ּפְ ַתן ּכְ ּנָ ט ׁשֶ  אוֹ , זוֹ  ֶאת ּוָבַעל ָלזוֹ  ּגֵ
ה זוֹ  ַמֲאָמר ָעׂשָ ה מֹוִעיל, זוֹ  ֶאת ּוָבַעל ּבָ ֲעׂשוּ  ַמֲעׂשֶ ּיַ  ׁשֶ

ִאם, ַאֲחֶריהָ  ית ָאִחיו אוֹ  הּוא ַיֲחֹלץ ׁשֶ ִליׁשִ ְ  ֵיָאְסרוּ , ַלׁשּ
ְקרֹובֹוֶתיהָ  ֵגט ָלהּ  ָסֵגי ֹלא ִהיא ְוַגם, ּבִ י, ּבְ ּתִ ַאּכַ  ּדְ

ָאר הּ  ִנׁשְ ה ּבָ סּוָלה ִהיא ֲאִפּלוּ , ֲחִליָצה ֲאָבל. ִזּקָ , ּפְ
ַדם ּקָ ה ָלהּ  ׁשֶ גֹון, ַאֵחר ַמֲעׂשֶ ַתן ּכְ ּנָ ט ׁשֶ  אוֹ  ָלזוֹ  ּגֵ
זוֹ  ַמֲאָמר ךְ  ְוַאַחר, ּבָ  ֲאִפּלוּ , ָתהּ ְלָצרָ  אוֹ  ָלהּ  ָחַלץ ּכָ
 ָאִחיו אוֹ  הּוא ָחַזר ִאם, ַאֲחֶריהָ  מֹוִעיל ֵאין ָהִכי

ַעל ִאם ֲאָבל. ְלָצָרָתהּ  אוֹ  ָלהּ  ְוָחַלץ שׁ  אוֹ  ּבָ , ִקּדֵ
ְפסוּ  הּ  ּתָ   :ּבָ

ה. טו יִבְמּתוֹ  ַמֲאָמר ָעׂשָ ךְ  ְוַאַחר ּבִ ט ָלהּ  ָנַתן ּכָ  ּגֵ
ָתהּ  ְסָלה, ְלִזּקָ ל ְוַעל ָעָליו ּפָ ט ּוְצִריָכה, יןָהַאחִ  ּכָ  ּגֵ

ָתהּ  ַוֲחִליָצה ְלַמֲאָמָרהּ  ט ָלהּ  ָנַתן. ְלִזּקָ  ְוֹלא ְלַמֲאָמָרהּ  ּגֵ
ָתהּ  ֲאָרה, ְלִזּקָ מוֹ  ְזקּוָקה ִנׁשְ ָהְיָתה ּכְ ֶרת ְוֵאיָנהּ , ׁשֶ  ֻמּתֶ
א ָאר ֶאּלָ הּ  ָאסּור ַהְמָגֵרשׁ  ֲאָבל, ַאִחים ִלׁשְ  ְוֵישׁ . ּבָ

ֶרת אֹוְמִרים ּתֶ ּמֻ   :ָגֵרשׁ ַלמְ  ַאף ׁשֶ

יַאת. טז ן ּבִ ָעה ּבֶ ׁשְ ַמֲאָמר ּתִ ָגדֹול ּכְ א, ְלִפיָכךְ . ּבְ  ּבָ
ָסָלהּ , ַהְיָבָמה ַעל ל ַעל ּפְ א ַאַחר ְוִאם. ָהַאִחים ּכָ ּבָ  ׁשֶ

דֹול ָאִחיו ָחַזר ָעֶליהָ  , ָצָרָתהּ  ַעל אוֹ  ָעֶליהָ  ּוָבא ַהּגָ
ה אוֹ  ט ָנַתן אוֹ  ַמֲאָמר ָעׂשָ  אוֹ  ָלהּ  ָחַלץ אוֹ  ּגֵ

ָסָלהּ , ְלָצָרָתהּ  ָטן ַעל ּפְ ָטן ָחַזר ִאם ְוֵכן. ַהּקָ  ּוָבא ַהּקָ
ָאִחיו אוֹ , ָצָרָתהּ  ַעל ן ׁשֶ א' ט ּבֶ  ַעל אוֹ  ָעֶליהָ  ּבָ

ָסָלהּ , ָצָרָתהּ  ִדין ָעָליו ּפְ  ְוֵכן. ַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר ּכְ
ה ִאם דֹול ָעׂשָ יָבָמה ַמֲאָמר ַהּגָ ן ָאִחיו ְוָחַזר, ּבִ ' ט ּבֶ
ָסָלהּ , ָצָרָתהּ  ַעל אוֹ  ָעֶליהָ  אּובָ  ִדין ּפְ  ַאַחר ַמֲאָמר ּכְ

ל ּוַמֲאָמר. ַמֲאָמר ן ׁשֶ ַמֲאַמר ָחׁשּוב ֵאינוֹ ' ט ּבֶ  ּכְ
דֹול א מֹוִעיל ְוֵאינוֹ , ַהּגָ ה ֶאּלָ ְתִחּלָ סֹוף ֹלא ֲאָבל, ּבִ . ּבַ
יַצד ה, ּכֵ . ָהַאִחים ַעל ְלָפְסָלהּ  מֹוִעיל, ַמֲאָמר ָקָטן ָעׂשָ
ה םאִ  ֲאָבל דֹול ָעׂשָ ן ְוָחַזר, ַמֲאָמר ַהּגָ ה' ט ּבֶ  ְוָעׂשָ

הּ  ַמֲאָמר ָצָרָתהּ  אוֹ  ּבָ  ָהָאח ַעל ְלָפְסָלהּ  מֹוִעיל ֵאינוֹ , ּבְ
דֹול ל ַמֲאָמרוֹ  ֲאָבל. ַהּגָ ן ׁשֶ ן ַמֲאָמר ַאַחר', ט ּבֶ ', ט ּבֶ
א ּמֹוִעיל ִלֵמיַמר ִאּכָ יָון, ׁשֶ ֲאַמר ּכֵ ּמַ ן ָהִראׁשֹון ׁשֶ  ִמּבֶ

ָטן ֵאין, ַוֲחִליָצה ְוֵגט'. ט ָלל ַלּקָ ה ֹלא, ּכְ ְתִחּלָ  ְוֹלא ּבִ
סֹוף   :ּבַ

דֹול. יז ה ּגָ ָעׂשָ יָבָמה ַמֲאָמר ׁשֶ ט ָלהּ  ָנַתן אוֹ  ּבִ  ְוָלהּ  ּגֵ
א, ָצָרה ּבָ ׁשֶ יָרן ֵמֶהן ְלַאַחת ַלֲחֹלץ ּכְ  ֵאין, ּוְלַהּתִ

ֲעַלת ֲחִליַצת ט ּבַ ֲעַלת אוֹ  ַהּגֵ ֲאָמר ּבַ  ֶרתּפֹוטֶ  ַהּמַ
ָרה ָרה ֲחִליַצת ֲאָבל. ַהּצָ ט ְלַבֲעַלת ּפֹוֶטֶרת ַהּצָ  ַהּגֵ
ֲאָמר ּוְלַבֲעַלת, ְלַגְמֵרי ט עֹוד ּוְצִריָכה, ֵמֲחִליָצה ַהּמַ  ּגֵ

ה ְוִאם. ְלַמֲאָמָרהּ  זוֹ  ַמֲאָמר ָעׂשָ ט ְוָנַתן ּבָ  חֹוֵלץ, ָלזוֹ  ּגֵ
ְרֶצה ְלֵאיזוֹ  ּיִ ה ּופֹוֵטר ׁשֶ ִנּיָ ְ מוֹ , ַהׁשּ נִּ  ּכְ ֵארׁשֶ   :ְתּבָ

ְפלוּ  ִמי. יח ּנָ י ְלָפָניו ׁשֶ ּתֵ ִית ְיָבמֹות ׁשְ  ָהַאַחת, ֶאָחד ִמּבַ
ה ִנּיָ הּוא ְוַאֶחֶרת ְלָיָבם ׁשְ ׁשֶ ם ּכְ ם ְמַיּבֵ , ָלַאֶחֶרת ְמַיּבֵ

הּוא ׁשֶ ה חֹוֵלץ חֹוֵלץ ּכְ ִנּיָ ְ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ַלׁשּ ִאם, ׁשֶ  ׁשֶ
ָרה ֹלא, ַלֲאסּוָרה ָחַלץ ָרה ָחַלץ. ָתהּ ָצרָ  ֻהּתְ ָרה, ַלּצָ  ֻהּתְ

  :ָהֲאסּוָרה
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אֹות ַרּבֹות ְיָבמֹות. יט ִית ַהּבָ יָון, ֶאָחד ִמּבַ ְבֲעָלה ּכֵ ּנִ  ׁשֶ
ִעיָלה ֵמֶהן ַאַחת ָרה ּבְ ׁשֵ ה ֲחִליָצה ֶנְחְלָצה אוֹ , ּכְ , ְמֻעּלָ
רוּ  ָקה ַהּכֹל ֻהּתְ ּלְ ת ְוִנְסּתַ ם ִזּקַ ּבָ  ְוִאם. ֵמֲעֵליֶהן ַהּיָ
ִעיָלה ֵמֶהן ַאַחת הִנְבֲעלָ  סּוָלה ּבְ  ַמֲאָמר ָלהּ  ָנַתן אוֹ , ּפְ
סּול ם ֶנֶאְסרוּ , ּפָ ּלָ ט ּוְצִריָכה, ְלִיּבּום ּכֻ ְבֲעָלה זוֹ  ּגֵ ּנִ  ׁשֶ
ַתן אוֹ  ּנָ ל ּוְצִריָכה, ַמֲאָמר ָלהּ  ׁשֶ  ֲחִליָצה ֵמֶהן ַאַחת ּכָ

יָרהּ  ֵאין, ְלָזר ְלַהּתִ ת ׁשֶ ּבּום ִזּקַ ֶקת ַהּיִ ּלֶ  ְבִעיָלהבִּ  ִמְסּתַ
חּוָתה חּוָתה ֲחִליָצה ֵמֶהן ַאַחת ֶנְחְלָצה. ּפְ ָרה, ּפְ  ֻהּתְ
א ׂשֵ ְחְלָצה אֹוָתהּ  ְלָזר ְלִהּנָ ּנֶ  ַעד ֲאסּוָרה ָצָרָתהּ  ֲאָבל, ׁשֶ
ֲחֹלץ ּתַ ם ׁשֶ ְחְלצוּ  ַעד אוֹ , ִהיא ּגַ ּיַ ל ׁשֶ  ָהַאִחים ּכָ

ְחְלָצה ָלִראׁשֹוָנה ּנֶ חּוָתה ַהֲחִליָצה ׁשֶ אֵ , ַהּפְ  ֲחִליָצה יןׁשֶ
חּוָתה ֶקת ּפְ ת ְמַסּלֶ ִית ִיּבּום ִזּקַ ֲחֹזר ַעד, ֶזה ִמּבַ ּתַ  ַעל ׁשֶ

ל ֲחֹלץ ַעד אוֹ , ָהַאִחים ּכָ ּתַ ל ׁשֶ  ֶזהוּ . ֵמֶהן ַאַחת ּכָ
ַעת   ָעָליו ְוֶנְחְלקוּ , ם"ָהַרְמבַּ  ּדַ

ֵני. כ מוּ  ְיָבִמים ׁשְ ּבְ ּיִ י ׁשֶ ּתֵ אֹות ְיָבמֹות ׁשְ ִית ַהּבָ  ִמּבַ
ם ִמי נֹוַדע ְוֹלא, דֶאחָ  ה ִיּבֵ ִחּלָ ֵניֶהם, ּתְ  יֹוִציאוּ  ׁשְ
ֵגט רוּ , ּבְ , ְלִפיָכךְ . ִלְיָבִמים ַוֲאסּורֹות, ְלָזִרים ְוֻיּתְ

ָהיוּ  ְראּוֵבן י לוֹ  ׁשֶ ּתֵ ים ׁשְ ַעּכוֹ  ַאַחת, ָנׁשִ  ְוַאַחת ּבְ
צֹור ְמעֹון, ּבְ ַעּכוֹ  ָהֶאָחד, ֶאָחיו ְוֵלִוי ְוׁשִ  ְוָהֶאָחד ּבְ
צוֹ  ְמעוּ , רּבְ ת ְוׁשָ ּמֵ ם ֹלא ְראּוֵבן ׁשֶ  ַעד ֵמֶהם ֶאָחד ְיַיּבֵ

ַדע ּיֵ ה ֶמה ׁשֶ ם ֵמֶהם ֶאָחד ָקַדם. ָאִחיו ָעׂשָ  ֵאין, ְוִיּבֵ
דוֹ  מֹוִציִאין ַדע ַעד ִמּיָ ּוָ ּיִ ָאִחיו ׁשֶ ם ׁשֶ ה ִיּבֵ ִחּלָ   :ּתְ

 קעא סימן
  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , קטנות או חרשות יבמות שתי דין

ָהָיה ִמי. א ה ְיתֹוָמה ָנׂשּוי ׁשֶ ת ְקַטּנָ , ּוֵמת, ְוֵחֶרׁשֶ
יַאת ֵאין, ְלִיּבּום ָאִחיו ִלְפֵני ְוָנְפלוּ   ֵמֶהן ַאַחת ּבִ
ָנָתם ְוֵכיַצד. ָצָרָתהּ  ּפֹוֶטֶרת ּקָ ִדין, ּתַ ה ְמַלּמְ ַטּנָ  ַהּקְ
ָמֵאן ּתְ ת ֶאת ְוכֹוֵנס, ּבוֹ  ׁשֶ הּ  ָרָצה ְוִאם. ַהֵחֶרׁשֶ , ְלָגְרׁשָ

ט ָלהּ  ֹוֵתבכּ  ֹבא ַאַחר ּגֵ ּיָ ֶרת, ָעֶליהָ  ׁשֶ   :ְלָזר ּוֻמּתֶ

יֶהן ָהיוּ . ב ּתֵ יַאת, ְקַטּנֹות אוֹ  ֵחְרׁשֹות ׁשְ  ֵמֶהן ַאַחת ּבִ
  :ָצָרָתהּ  ּפֹוֶטֶרת

דֹוָלה ַאַחת ָהְיָתה. ג ה ְוַאַחת ּגְ יַאת, ְקַטּנָ דֹוָלה ּבִ  אוֹ  ּגְ
ה ּפֹוֶטֶרת ֲחִליָצָתהּ  ַטּנָ יַאת יןְואֵ , ַהּקְ ה ּבִ ַטּנָ  ּפֹוֶטֶרת ַהּקְ

דֹוָלה ֶאת   :ַהּגְ

ַחת ַאַחת. ד ּקַ ת ְוַאַחת ּפִ יַאת, ֵחֶרׁשֶ ַחת ּבִ ּקַ  אוֹ  ַהּפִ
ת ֶאת ּפֹוֶטֶרת ֲחִליָצָתהּ  יַאת ְוֵאין, ַהֵחֶרׁשֶ ת ּבִ  ַהֵחֶרׁשֶ
ַחת ֶאת ּפֹוֶטֶרת ּקַ   :ַהּפִ

יֶהן ָהיוּ . ה ּתֵ ָבם ּוָבא, ְקַטּנֹות ׁשְ , ֵמֶהן ַאַחת לעַ  ַהּיָ
ה ַעל ּוָבא ָאִחיו אוֹ  הּוא ְוָחַזר ִנּיָ ְ ַסל ֹלא, ַהׁשּ  ּפָ

ם לוֹ  ָאסּור ֲאָבל, ָעָליו ָהִראׁשֹוָנה ה ְלַקּיֵ ִנּיָ ְ א, ַהׁשּ  ֶאּלָ
ִדין ָמֵאן אֹוָתהּ  ְמַלּמְ ּתְ ם, ׁשֶ   :ָהִראׁשֹוָנה ִויַקּיֵ

יֶהן ָהיוּ  ִאם ְוֵכן. ו ּתֵ יַאת ֵאין, ֵחְרׁשֹות ׁשְ ה ּבִ ִנּיָ ְ  ַהׁשּ
ה, ָהִראׁשֹוָנה ּפֹוֶסֶלת ִנּיָ ְ ה לוֹ  ֲאסּוָרה ְוַהׁשּ  ְויֹוִציֶאּנָ
ֵגט   :ּבְ

ה. ז ת ְקַטּנָ א, ְוֵחֶרׁשֶ ּבָ ָבם ׁשֶ ה ַהּיָ ִחּלָ ה ַעל ּתְ ַטּנָ , ַהּקְ
ת ַעל ָאִחיו אוֹ  הּוא ּוָבא ְוָחַזר ַסל ֹלא, ַהֵחֶרׁשֶ  ֶאת ּפָ

ה ַטּנָ ת, ַהּקְ יַאת, טגֵּ  ְצִריָכה ְוַהֵחֶרׁשֶ ּבִ ה ׁשֶ ַטּנָ ה ַהּקְ  ְמֻעּלָ
יַאת ת ִמּבִ ה, ַהֵחֶרׁשֶ ַטּנָ ַהּקְ . ְזַמן ְלַאַחר ְראּוָיה ׁשֶ
ם, ְלִפיָכךְ  ה ְיַקּיֵ ַטּנָ ְבֲעָלה ַהּקְ ּנִ ה ׁשֶ ִחּלָ   :ּתְ

א. ח ת ַעל ּבָ  ַעל ָאִחיו אוֹ  הּוא ּוָבא ְוָחַזר, ַהֵחֶרׁשֶ
ה ַטּנָ ַסל, ַהּקְ ת ֶאת ּפָ ִדיןּומְ . ַהֵחֶרׁשֶ ה ֶאת ַלּמְ ַטּנָ  ַהּקְ
ָמֵאן ּתְ ת ְויֹוִציא, ּבוֹ  ׁשֶ ֵגט ַהֵחֶרׁשֶ   :ּבְ

ַחת ַאַחת. ט ּקַ ת ְוַאַחת ּפִ א, ֵחֶרׁשֶ ָבם ּבָ ַחת ַעל ַהּיָ ּקַ , ַהּפִ
ת ַעל ָאִחיו אוֹ  הּוא ּוָבא ְוָחַזר ַסל ֹלא, ַהֵחֶרׁשֶ  ּפָ

ַחת ּקַ ת, ַהּפִ ט ְצִריָכה ְוַהֵחֶרׁשֶ א. ּגֵ ָבם ּבָ  ַעל ַהּיָ
ת ַחת ַעל ָאִחיו אוֹ  הּוא ּוָבא ְוָחַזר, ַהֵחֶרׁשֶ ּקַ ַסל, ַהּפִ  ּפָ
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ת ֶאת ת. ַהֵחֶרׁשֶ ֵגט יֹוְצָאה ַהֵחֶרׁשֶ ַחת, ּבְ ּקַ ֵגט ְוַהּפִ  ּבְ
  :ַוֲחִליָצה

דֹוָלה ַאַחת. י ה ְוַאַחת ּגְ א, ְקַטּנָ דֹוָלה ַעל ּבָ  ְוָחַזר, ַהּגְ
ה ַעל ָאִחיו אוֹ  הּוא ּוָבא ַטּנָ ַסל ֹלא, ַהּקְ דֹוָלה ּפָ , ַהּגְ

ִדין ה ּוְמַלּמְ ַטּנָ ָמֵאן ַהּקְ ּתְ א. ּבוֹ  ׁשֶ ה ַעל ּבָ ַטּנָ  ְוָחַזר, ַהּקְ
דֹוָלה ַעל ּוָבא ָאִחיו אוֹ  הּוא ִדין, ַהּגְ ה ְמַלּמְ ַטּנָ  ַהּקְ

ָמֵאן ּתְ ם, ּבוֹ  ׁשֶ דֹוָלה ִויַקּיֵ   :ַהּגְ

 קעב סימן
 וכן, וטמטום וקטן שוטה וחרש סריס יבם דין

  ְסִעיִפים: ז"ט ּובוֹ , היבמה

ה ְסִריס. א ֵני ֵאיָנם, ְוַאְילֹוִנית, ַחּמָ . ְוִיּבּום ֲחִליָצה ּבְ
ִאית ַאְילֹוִנית, ְלִפיָכךְ  ָחְלָצה ַוּדָ  ִנְפְסָלה ֹלא, ׁשֶ
ה ה ְסִריס ְוֵכן. ִלְכֻהּנָ ָחַלץ ַחּמָ ָחְלצוּ  אוֹ , ׁשֶ ּתוֹ  ׁשֶ , ְלִאׁשְ
לּום ֵאינוֹ  ִאית ֹוִניתְלַאְיל ָהָיה. ּכְ ֶרת, ָצָרה, ַוּדָ  ֻמּתֶ

ם   :ְלִהְתַיּבֵ

ֶמת ְוֹלא חֹוֶלֶצת, ַאְילֹוִנית ְסֵפק. ב   :ִמְתַיּבֶ

ָהָיה}},  ָאָדם ְסִריס. ג ַעת לוֹ  ׁשֶ ר ׁשְ  חֹוְלִצין, ַהּכׁשֶ
ּתוֹ  ִמין אוֹ  ְלִאׁשְ ם ְוֵאינוֹ  חֹוֵלץ ְוהּוא, ְמַיּבְ ֵני, ְמַיּבֵ  ִמּפְ
סּול ּפָ ָהלבַּ  ָלֹבא ׁשֶ , ָקָנה, ָעֶליהָ  ּוָבא ָעַבר ְוִאם. ּקָ
ֵגט ּומֹוִציא   :ּבְ

ל: ַאְילֹוִנית ִסיָמֵני ֵהם ֵאּלוּ . ד ֵאין ּכָ ים ָלהּ  ׁשֶ ּדִ , ּדַ
ה ָ ַעת ּוִמְתַקׁשּ ׁשְ ִמישׁ  ּבִ ׁשְ ּפּוֵלי ָלהּ  ְוֵאין, ּתַ  ֵמַעִים ׁשִ
ים ׁשִ ּנָ ֶרת ְוֵאיָנהּ , ָעֶבה ְוקֹוָלהּ , ּכַ ין ִנּכֶ ה ִאישׁ  ּבֵ ָ   :ְלִאׁשּ

ה ְסִריס ִסיָמֵני ֵהם ֵאּלוּ . ה ל: ַחּמָ ֵאין ּכָ , ָזָקן לוֹ  ׁשֶ
ָערוֹ  רוֹ , ָלקּוי ּוׂשְ ִטיל, ַמֲחִליק ּוְבׂשָ ּמֵ  ֵאינוֹ  ַמִים ּוְכׁשֶ
ה ה עֹוׂשֶ ּפָ ְכַבת, ּכִ יָהא ַזְרעוֹ  ְוׁשִ  ַרְגָליו ֵמיֵמי ְוֵאין, ּדֵ

ימֹות ְורֹוֵחץ, ַמֲחִמיִצין ִמים ּבִ ׁשָ רוֹ  ְוֵאין ַהּגְ ׂשָ  ַמֲעֶלה ּבְ
ר ְוֵאינוֹ , ָלקּוי ְוקֹולוֹ , ֶהֶבל ין ִנּכָ ה ִאישׁ  ּבֵ ָ   :ְלִאׁשּ

ֵני. ו ה ּבְ ּמָ ִנים ּכַ ְהיוּ  ִיְהיוּ  ׁשָ ּיִ ַאְילֹוִנית ִנּדֹוִנים ְלׁשֶ  ּכְ
י ַעל ְוָסִריס לוּ  ִסיָמִנים ּפִ ֲארוּ , ַהּלָ ָהַרְמבַּ  ִנְתּבָ  ם"ּבְ
ֶרק ִני ּפֶ ּות ֵמִהְלכֹות ׁשֵ   :ה"קנ ּוְבִסיָמן, ִאׁשּ

ָחְתכוּ  ִמי. ז קוּ  אוֹ  ׁשֶ יָדיו ֵמֲעכוּ  אוֹ  ִנּתְ יָציו אוֹ  ּגִ , ּבֵ
יֵדי ְהֶיה. ָאָדם ְסִריס ִנְקָרא, ָאָדם ּבִ ּיִ ן ּוְכׁשֶ ָנה ג"י ּבֶ  ׁשָ
דֹול ִנְקָרא, ֶאָחד ְויֹום ֵאין, ּגָ  ִסיָמִנים ֵמִביא ֶזה ׁשֶ

  :ָלעֹוָלם

רֹוֵגינוֹ . ח ר ֵאינוֹ , סַאְנּדְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְוִיּבּום ֲחִליָצה ּבַ
ינוֹ  ּדִ ָזָכר ׁשֶ ָבר ְלָכל ּכְ   :ּדָ

ם ְוֹלא חֹוֵלץ, ֻטְמטּום. ט ֵני, ְמַיּבֵ הּוא ִמּפְ . ָסֵפק ׁשֶ
ם ָרָצה, חֹוֵלץ ָרָצה, ָזָכר ְוִנְמָצא, ִנְקַרע ְוִאם . ְמַיּבֵ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  הּוא, ׁשֶ   :ָראּוְלֻחמְ , ָסֵפק ׁשֶ

ֵקן. י יֹוֵתר ַהּזָ שׁ , ּבְ ּתָ ל ּכֹחוֹ  ׁשֶ ינוֹ , ְוָכׁשַ ְסִריס ּדִ  ָאָדם ּכִ
א, ְוִיּבּום ֲחִליָצה ְלִעְנַין ִאם ֶאּלָ א ׁשֶ  ְיִבְמּתוֹ  ַעל ּבָ
ר ָמהּ  ֻמּתָ   :ְלַקּיְ

ת. יא ֹוָטה ַהֵחֶרׁשֶ ה ְוַהׁשּ ַטּנָ מֹות, ְוַהּקְ  ְוֹלא ִמְתַיּבְ
ָבםהַ  ָרָצה ְוִאם. חֹוְלצֹות ת ְלָגֵרשׁ  ּיָ ֵגט ַהֵחֶרׁשֶ  ַאַחר ּבְ
ְבֹעל ּיִ   :ְמָגֵרשׁ  ֶזה ֲהֵרי, אֹוָתהּ  ׁשֶ

ֵני ֵאיָנם, ְוָקָטן ׁשֹוֶטה ֵחֵרשׁ . יב  ֲאָבל, ֲחִליָצה ּבְ
ִמין חַ  ֵמָאִחיו לוֹ  ָנְפָלה ִאם, ְוַהֵחֵרשׁ . ְמַיּבְ ּקֵ  ֵאינוֹ , ּפִ
 ֵמָאִחיו וֹ ל ָנְפָלה ִאם ֲאָבל. ְלעֹוָלם ְלהֹוִציא ָיכֹול
ֵגט ְלהֹוִציא ָיכֹול, ֵחֵרשׁ  ְבֹעל ַאַחר ּבְ ּיִ ָטן. ׁשֶ , ְוַהּקָ
ֵגט יֹוִציא א ִאם, ּבְ יל ְלַאַחר ָעֶליהָ  ּבָ ִהְגּדִ  ְוִאם. ׁשֶ
ט ְצִריָכה, ָלאו   :ְלִזיָקתוֹ  ַוֲחִליָצה ְלַמֲאָמרוֹ  ּגֵ

ֵני. יג חַ  ֶאָחד, ַאִחים ׁשְ ּקֵ  ְנׂשּוִאים, ֵחֵרשׁ  ְוֶאָחד ּפִ
ילִ  ּתֵ ים ׁשְ ְקחֹות ָנׁשִ ַעל ֵחֵרשׁ  ֵמת, ּפִ ַחת ּבַ ּקַ  ָאִחיו, ַהּפִ

חַ  ּקֵ ם ָרָצה חֹוֵלץ ָרָצה ַהּפִ חַ  ֵמת. ְמַיּבֵ ּקֵ ַעל ּפִ  ּבַ
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ַחת ּקַ , ְוכֹוֵנס, ַלֲחֹלץ ָיכֹול ֵאינוֹ  ַהֵחֵרשׁ  ָאִחיו, ַהּפִ
  :ְלעֹוָלם מֹוִציא ְוֵאינוֹ 

י. יד ּתֵ ְקִחים ַאִחים ׁשְ י םְנׂשּוִאי ּפִ ּתֵ ים ׁשְ  ַאַחת, ָנׁשִ
ַחת ּקַ ת ְוַאַחת ּפִ חַ  ֵמת, ֵחֶרׁשֶ ּקֵ ַעל ּפִ ת ּבַ  ֵאין, ַהֵחֶרׁשֶ

ת ת ַהֵחֶרׁשֶ א, ֲחִליָצה ּבַ ךְ  ַאַחר ָרָצה ְוִאם, ּכֹוֵנס ֶאּלָ  ּכָ
ֵגט ְלהֹוִציא חַ  ֵמת. יֹוִציא, ּבְ ּקֵ ַעל ּפִ ַחת ּבַ ּקַ , ָאִחיו, ַהּפִ

ם ָרָצה, חֹוֵלץ ָרָצה   :ְמַיּבֵ

ֵני. טו חַ  ְוֶאָחד ֵחֵרשׁ  ֶאָחד, ַאִחים ׁשְ ּקֵ  ְנׂשּוִאים, ּפִ
י ּתֵ ים ִלׁשְ ת ַאַחת, ָנׁשִ ַחת ְוַאַחת ֵחֶרׁשֶ ּקַ חַ , ּפִ ּקֵ  ּפִ

ַחת ת ְוֵחֵרשׁ , ְלִפּקַ ַעל ֵחֵרשׁ  ֵמת, ְלֵחֶרׁשֶ ת ּבַ , ַהֵחֶרׁשֶ
חַ  ָאִחיו ּקֵ ךְ  ַאַחר ָרָצה ְוִאם, ּכֹוֵנס ַהּפִ ֵגט יֹוִציא, ּכָ . ּבְ

חַ  תמֵ  ּקֵ ַעל ּפִ ַחת ּבַ ּקַ  ְוֵאינוֹ , ּכֹוֵנס ַהֵחֵרשׁ  ָאִחיו, ַהּפִ
ם, ַהסּוָמא. ְלעֹוָלם מֹוִציא   :ְמַיּבֵ

ת. טז ת ָקָטן ֵאׁשֶ ֹוֶטה ְוֵאׁשֶ טּוָרה, ַהׁשּ  ַהֲחִליָצה ִמן ּפְ
ּבּום ּוִמן ת ֲאָבל. ַהּיִ ֵקָנה, ַהֵחֵרשׁ  ֵאׁשֶ , ְוָהֲעָקָרה, ְוַהּזְ
אָ  ֵהם ֲהֵרי ׁשְ ל רּכִ ים ּכָ ׁשִ ֶמת אוֹ  ְוחֹוֶלֶצת, ַהּנָ   :ִמְתַיּבֶ

 קעג סימן
, צרתה ודין, כרת באסור ליבם האסורה יבמה דין

  ְסִעיִפים: ז"י ּובוֹ , שמאנה וקטנה, וצרתה וסוטה

ִהיא ַהְיָבָמה. א ָבם ֶעְרָוה ׁשֶ ִאסּור ַלּיָ ֵרת ּבְ  ִמן חּוץ, ּכָ
ה ּדָ ָבם ְזקּוָקה ֵאיָנהּ , ַהּנִ ֶרת, ַלּיָ ֹלא ְלָזר ּוֻמּתֶ  ּבְ
טּורֹות ָצרֹוֶתיהָ  ְוֵכן, ֲחִליָצה ּבּום ַהֲחִליָצה ִמן ּפְ . ּוֵמַהּיִ
רֹוֶתיהָ  ְוַאַחת, ַאֵחר ָאח לוֹ  ָהָיה ְוִאם ָמה ִמּצָ  ִנְתַיּבְ

ים ְולוֹ , ָאח ְלאֹותוֹ  ן, ּוֵמת, ֲאֵחרֹות ָנׁשִ ּלָ טּורֹות ּכֻ  ּפְ
ּבּום ּוִמן ֵמֲחִליָצה , ַאֵחר ָאח עֹוד לוֹ  ָהָיה ְוִאם. ַהּיִ
ים ְוַאַחת ׁשִ ָמה ֵאּלוּ  ֵמַהּנָ ים ְולוֹ , לוֹ  ִנְתַיּבְ , ֲאֵחרֹות ָנׁשִ
ן, ּוֵמת ּלָ טּורֹות ּכֻ  ַעד ְוֵכן. ּוֵמַהִיּבּום ֵמַהֲחִליָצה ּפְ
  :עֹוָלם

ל ַאַחת ִאם ֲאָבל. ב ֵאינוֹ  ְלָזר ְנׂשּוָאה ָהֲעָריֹות ִמּכָ  ׁשֶ
ר, ּוֵמת, ָאִחיו א ֻמּתָ ָ   :ָצָרָתהּ  ִלׂשּ

ִהיא ְיָבָמה. ג ְעָלהּ  ַעל ֶעְרָוה ְסֵפק ׁשֶ  ֶעְרָוה ְסֵפק אוֹ , ּבַ
ָבם ַעל ֶמת ְוֹלא חֹוֶלֶצת זוֹ  ֲהֵרי, ַהּיָ , ְלִפיָכךְ . ִמְתַיּבֶ
שׁ  ִמי ּדֵ ּקִ ה ׁשֶ ָ ְסֵפק ִאׁשּ ין ּבִ ךְ  ְוַאַחר, ִקּדּוׁשִ  ָאִחיו ֵמת ּכָ

ָהָיה א ׁשֶ ִהיא, ְלִיּבּום לוֹ  ָלהְוָנפְ , ֲאחֹוָתהּ  נֹוׂשֵ  ְסֵפק ׁשֶ
ּתוֹ  ֲאחֹות ֶמת ְוֹלא חֹוֶלֶצת זוֹ  ֲהֵרי, ִאׁשְ  ּומֹוִציא, ִמְתַיּבֶ
ּתוֹ  ֶאת ֵגט ִאׁשְ יֶהן, ִמָסֵפק ּבְ ּתֵ . ָעָליו ֲאסּורֹות ּוׁשְ

ֵני, ְיִבְמּתוֹ  ִהיא ִמּפְ ֵני, ַוֲארּוָסתוֹ . ֶעְרָוה ְסֵפק ׁשֶ  ִמּפְ
ִהיא   :ָצתוֹ ֲחלוּ  ְקרֹוַבת ְסֵפק ׁשֶ

ִאסּור ַהְיָבָמה ָהְיָתה. ד ַעל ַעל ֶעְרָוה ּבְ  ֵאיָנהּ , ַהּבַ
ּתוֹ  ֶמת אוֹ  חֹוֶלֶצת, ָצָרה ָלהּ  ָהָיה ְוִאם. ִאׁשְ  ְוזוֹ . ִמְתַיּבֶ
ָהְיָתה ַעל ׁשֶ ִאסּור ַלּבַ ָבם ִהיא, ֶעְרָוה ּבְ מוֹ  ַלּיָ ה ּכְ ָ  ִאׁשּ
ָעְלָמא ר, ּדְ הּ  ּוֻמּתָ   :ּבָ

ַעל ַעל ֶעְרָוה ְסֵפק הַהְיָבמָ  ָהְיָתה. ה  חֹוֶלֶצת אוֹ , ַהּבַ
ֶמת אוֹ    :ִמְתַיּבֶ

ִהיא ְיָבָמה. ו ָבם ֶעְרָוה ְסֵפק ׁשֶ הּ  ְלָאִחיו ְוָהָיה, ַלּיָ  ּבָ
ין ְסֵפק ין ְסֵפק אוֹ  ִקּדּוׁשִ רּוׁשִ ה ְולוֹ , ּגֵ ָ , ַאֶחֶרת ִאׁשּ
ָרה אֹוָתהּ  ֶמת ְוֹלא חֹוֶלֶצת ַהּצָ   :ִמְתַיּבֶ

ה ָנׂשּוי יוָאחִ  ָהָיה. ז ָ ִהיא ִאׁשּ ָבם ֶעְרָוה ׁשֶ  עֹוד ְולוֹ , ַלּיָ
ה ָ ךְ  ְוַאַחר, ַאֶחֶרת ִאׁשּ י ָהֶעְרָוה ֵמָתה ּכָ ַחּיֵ ְעָלהּ  ּבְ  אוֹ , ּבַ
הּ  ְרׁשָ ָהְיָתה אוֹ , ּגֵ ה ׁשֶ ךְ  ְוַאַחר, ּבוֹ  ּוֵמֲאָנה ְקַטּנָ , ֵמת ּכָ
ֶרת ם ָצָרָתהּ  ֻמּתֶ  וֹ בּ  ֵמֲאָנה ֹלא ִאם ֲאָבל. ְלִהְתַיּבֵ
יו ַחּיָ  ְוֹלא חֹוֶלֶצת ָצָרָתהּ , מֹותוֹ  ַאַחר ּבוֹ  ּוֵמֲאָנה, ּבְ

ֶמת   :ִמְתַיּבֶ

ִהיא אֹוָתהּ  ִאם ָסֵפק. ח ָבם ֶעְרָוה ׁשֶ י ֵמָתה ַלּיָ ַחּיֵ  ּבְ
ַעל ֶמת ְוֹלא חֹוֶלֶצת ָצָרָתהּ , מֹותוֹ  ַאַחר אוֹ  ַהּבַ   :ִמְתַיּבֶ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן קעד הלכות חליצה
  

 

886

  אבן העזר ערוך שולחן

ã 

 כא
 כא

ִהיא ְיָבָמה. ט ָבם ֶעְרָוה ׁשֶ  ֲאִפּלוּ , ַאְילֹוִנית אְוִהי ַלּיָ
יר הּ  ִהּכִ ְעָלהּ  ּבָ ִמי ִהיא ֲהֵרי, ּבַ ֵאיָנהּ  ּכְ  ְוָצָרָתהּ , ׁשֶ

ֶמת אוֹ  חֹוֶלֶצת ם ְוִאם. ִמְתַיּבֶ ָרה ִיּבֵ ֵני ַהּצָ ָהָיה ִמּפְ  ׁשֶ
ָהֶעְרָוה ָסבּור ךְ  ְוַאַחר, ַאְילֹוִנית ׁשֶ ֵאיָנהּ  ִנְמֵצאת ּכָ  ׁשֶ

ֵצא, ַאְילֹוִנית ט ֹלאבְּ  ִמיָבָמהּ  ּתֵ ָלד, ּגֵ   :ַמְמֵזר ְוַהּוָ

את. י ֵ ָרה ִנׂשּ ֵני, ְלָזר ַהּצָ ָהְיָתה ִמּפְ ֵאין ְסבּוָרה ׁשֶ  ׁשֶ
ךְ  ְוַאַחר, ַאְילֹוִנית ָהֶעְרָוה ֵצא, ַאְילֹוִנית ִנְמֵצאת ּכָ  ּתֵ
ַעל ֵגט ֵמַהּבַ ָבם ּוַבֲחִליָצה, ּבְ יָרהּ  ֵמַהּיָ  ְוִאם. ְלַהּתִ
ה ִחּלָ את ֹלא ִמּתְ ֵ א, רְלזָ  ִנׂשּ ה ֶאּלָ ׁשָ ְלַבד לוֹ  ִנְתַקּדְ , ּבִ
ֶרת ָבם ֻמּתֶ   :ַלּיָ

ָתה ִמי. יא ּנְ ּזִ ּתוֹ  ׁשֶ יו ִאׁשְ ְחּתָ ֵעִדים ּתַ  ּוֵמת, ּוְבָרצֹון ּבְ
ֹלא יָנהּ , ָאִחיו ִלְפֵני ְוָנְפָלה, ֶזַרע ּבְ ִדין ּדִ , ֶעְרָוה ּכְ
טּורֹות ְוָצָרָתהּ  ְוִהיא ּבּום ֵמַהֲחִליָצה ּפְ  ִאם ָבלאֲ , ּוֵמַהּיִ
ָתה ָסֵפק ֶמת ְוֹלא חֹוֶלֶצת ִהיא, ָלאו ִאם ִזּנְ , ִמְתַיּבֶ

ֶמת אוֹ  חֹוֶלֶצת אוֹ , ְוָצָרָתהּ    :ִמְתַיּבֶ

ת. יב ּלֹא ָאִחיו ֵאׁשֶ עֹוָלמוֹ  ָהָיה ׁשֶ ת ִהיא ֲהֵרי, ּבְ  ֵאׁשֶ
ּלֹא ָאח ְמקֹום ׁשֶ יַצד. ָצָרָתהּ  ּופֹוֶטֶרת, ִמְצָוה ּבִ , ּכֵ

ת ְראּוֵבן ּמֵ ּתוֹ  ְוָנְפָלה, ׁשֶ ְמעֹון ִלְפֵני ִאׁשְ , ָאִחיו ׁשִ
ךְ  ְוַאַחר ין, ָאִחיו ֵלִוי נֹוַלד ּכָ ּנֹוַלד ּבֵ ם ֹקֶדם ׁשֶ ּבֵ ּיִ  ׁשֶ

ְמעֹון ת ׁשִ ין, ְראּוֵבן ֵאׁשֶ ּנֹוַלד ּבֵ ָמה ַאַחר ׁשֶ ּבְ ּיִ  ּוֵמת, ׁשֶ
ְמעֹון ְמעֹון ָהָיה ְוִאם. ְלעֹוָלם ֵלִוי ַעל ֲאסּוָרה, ׁשִ  ְלׁשִ
ה ָ ם, ַאֶחֶרת ִאׁשּ טּוָרה ִהיא ּגַ ּבּום ֵמֲחִליָצה ּפְ , ּוֵמַהּיִ

ִדין, ָהעֹוָלם סֹוף ַעד ָצָרָתהּ  ְוָצַרת ָצָרָתהּ  ּופֹוֶטֶרת  ּכְ
ְמעֹון ֵמת ְוִאם. ֶעְרָוה ָצַרת ה ֹקֶדם ֲאִפּלוּ , ׁשִ ָעׂשָ הּ  ׁשֶ  ּבָ

ת, ַמֲאָמר ְמעֹון ֵאׁשֶ ֶמת ְוֹלא חֹוֶלֶצת ׁשִ ּום, ִמְתַיּבֶ  ִמׁשּ
כֵ  ַקְיָמא יָוןּדְ ה ֵישׁ  ָלן ּדְ ה ֹלא ֲאִפּלוּ , ִזּקָ  ַמֲאָמר ָעׂשָ
ָצַרת ֵלהּ  ֲהָוה ת ּכְ ּלֹא ָאִחיו ֵאׁשֶ עֹוָלמוֹ  ָהָיה ׁשֶ   :ּבְ

ה. יג ָהְיָתה ְקַטּנָ ] ִאּמוֹ  ַלֲאִחי[ ֵמִאּמוֹ  ְלָאִחיו ְנׂשּוָאה ׁשֶ
ִהיא ה ׁשֶ ִנּיָ ַאר, ּוֵמת, לוֹ  ׁשְ ָאה ְוִנׁשְ , ָאִביומֵ  ָאִחיו ּוְנׂשָ

ה ְלִיּבּום ְלָפָניו ְוָנְפָלה, ּוֵמת ה ְועֹוֶדּנָ  ֵאין, ְקַטּנָ
ָמֵאן אֹוְמִרים ּוִאין ַלֲעֹקר, ּתְ ֵדי, ָהִראׁשֹוִנים ִנׂשּ  ּכְ
ם ְתַיּבֵ ּתִ א, ׁשֶ ֶמת ְוֹלא חֹוֶלֶצת ָצָרָתהּ  ֶאּלָ ַאף, ִמְתַיּבֶ  ׁשֶ

ָמֵאן ִאם חֹוֶלֶצת ִהיא   :ּתְ

ה. יד ֵאיָנהּ  ְקַטּנָ ה ּוֵמֲאָנה, ּוֵמת, ָעָליו ֶעְרָוה ׁשֶ ַטּנָ  ַהּקְ
ָבם ּיָ ֶרת לוֹ  ֲאסּוָרה, ּבַ ֹלא ְלָזר ּוֻמּתֶ  ֵאין ִאם, ֲחִליָצה ּבְ
ם ֶרת ָצָרָתהּ  ֲאָבל, ִהיא ְוַדְוָקא. ֲאֵחִרים ַאִחים ׁשָ  ֻמּתֶ
ֶרת ִהיא ַוֲאִפּלוּ , לוֹ  ָאר ֻמּתֶ ּלֹא ַאִחים ִלׁשְ  ֵמֲאָנה ׁשֶ

ֶהם   :ּבָ

ּתוֹ  ְלָאִחיו ָהיוּ . טו ִאׁשְ ין ְסֵפק ּבְ רּוׁשִ  ְלָפָניו ְוָנְפָלה, ּגֵ
ֶמת ְוֹלא חֹוֶלֶצת, ְלִיּבּום  ְלָאִחיו ָהָיה ִאם ֲאָבל. ִמְתַיּבֶ
ין ְסֵפק ם ְיכֹוָלה זוֹ  ֲהֵרי, ִקּדּוׁשִ   :ְלִהְתַיּבֵ

ּתוֹ  ַהְמָגֵרשׁ . טז דֹוָלה ִאׁשְ ה אוֹ , ּגְ יאּוהָ  ְקַטּנָ ִ ִהׂשּ  ׁשֶ
ֶרת, ָיָבם ִלְפֵני ְוָנְפָלה, ּוֵמת, ֶהֱחִזיָרהּ וְ , ָאֶחיהָ  . לוֹ  ֻמּתֶ
ה ֲאָבל יָאה ְקַטּנָ ִ ִהׂשּ ה, ָאִביהָ  ׁשֶ ְרׁשָ ַקְטנּוָתהּ  ְוִנְתּגָ  ַעל ּבְ
עֹוָדהּ  ָוֵמת ְוֶהֱחִזיָרהּ , ָאִביהָ  ְיֵדי ה ּבְ  ֲאסּוָרה, ְקַטּנָ

ין ְוֵכן. ְלָיָבם ְמָגֵרשׁ  ַהּדִ ַחת ּבִ ּקַ הְוִנְתָחרְ , ַהּפִ , ׁשָ
ת ְוִהיא, ּוֵמת, ְוֶהֱחִזיָרהּ  זוֹ  ּוֵבין. ֵחֶרׁשֶ זוֹ  ּוֵבין ּבָ , ּבָ
ֶרת ָצָרָתהּ  ם ֻמּתֶ   :ְלִהְתַיּבֵ

ִהיא ֶהֱחִזיָרהּ . יז ׁשֶ ה ּכְ ת אוֹ  ְקַטּנָ  ְוָגְדָלה, ֵחֶרׁשֶ
ָחה ּקְ ֶרת, ּוֵמת, ֶאְצלוֹ  ְוִנְתּפַ ם ֻמּתֶ  ָצִריךְ  ְוֵאין. ְלִהְתַיּבֵ

ְדָלה ַאַחר יָרהּ ֶהֱחזִ  ִאם לֹוַמר ּגָ ָחה אוֹ  ׁשֶ ּקְ   :ִנְתּפַ

 קעד סימן
' ז ּובוֹ , ועשה לאו באסור ליבם האסורה דין

  ְסִעיִפים:

ִהיא ְיָבָמה. א ָבם ֲאסּוָרה ׁשֶ ָלאו, ַלּיָ ה אוֹ  ּבְ ֲעׂשֵ  אוֹ  ּבַ
ִאסּור ִנּיֹות ּבְ ָנן ׁשְ ַרּבָ ֶמת ְוֹלא חֹוֶלֶצת ִהיא, ּדְ , ִמְתַיּבֶ
ֶמת אוֹ  חֹוֶלֶצת וֹ א ְוָצָרָתהּ   ֲחִליָצָתהּ  ְוֵאין. ִמְתַיּבֶ
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. אֹוָתהּ  ּפֹוֶטֶרת ָצָרָתהּ  ֲחִליַצת ֲאָבל, ָצָרָתהּ  ּפֹוֶטֶרת
 ְוִאם. ָצָרָתהּ  ְוִנְפֶטֶרת, ְקָנָאהּ , ָעֶליהָ  ּוָבא ָעַבר ְוִאם
ֵגט מֹוִציָאהּ , ְלהֹוִציָאהּ  ָרָצה   :ּבְ

ִאס ְלַבְעָלהּ  ֲאסּוָרה ָהְיָתה. ב ה אוֹ  ָלאו ּורּבְ  אוֹ  ֲעׂשֵ
ָנן ִאסּור ַרּבָ ֶרת, ּדְ ם ְיכֹוָלה, ְלָיָבם ּוֻמּתֶ  חּוץ. ְלִהְתַיּבֵ

ֲחִזיר תוֹ  ִמּמַ רּוׁשָ את ּגְ ֵ ׂשּ ּנִ ֶ ִהיא, ּוֵמת, ִמׁשּ  ְוֹלא חֹוֶלֶצת ׁשֶ
ֶמת ֶמת אוֹ  חֹוֶלֶצת אוֹ  ְוָצָרָתהּ , ִמְתַיּבֶ   :ִמְתַיּבֶ

ָנןִמדְּ  ֲאסּוָרה, ֲחלּוָצה ֲאחֹות. ג  ָנְפָלה, ְלִפיָכךְ . ַרּבָ
ֶמת ְוֹלא חֹוֶלֶצת, ָיָבם ִלְפֵני  ֲאסּוָרה ָצָרָתהּ  ְוֵכן. ִמְתַיּבֶ

ָנן ַרּבָ ֶמת ְוֹלא ְוחֹוֶלֶצת, ִמּדְ   :ִמְתַיּבֶ

שׁ  ִמי. ד ּיֵ ת ָעֶליהָ  ׁשֶ ֵני ִזּקַ  ָצָרָתהּ  אוֹ  ִהיא, ְיָבִמים ׁשְ
ֶמת ְוֹלא חֹוֶלֶצת יַצד. ִמְתַיּבֶ לשָׁ , ּכֵ  ְנׂשּוִאים ַאִחים הׁשְ
ה לׁשָ ה ֵמֶהם ֶאָחד ּוֵמת, ָנְכִרּיֹות ׁשְ הּ  ְוָעׂשָ  ֶאָחד ּבָ

ָאִרים ׁשְ יִבְמּתוֹ  ַמֲאָמר ֵמַהּנִ ְנָסהּ  ֹקֶדם ּוֵמת, ּבִ ּכָ , ׁשֶ
ֶמת ְוֹלא חֹוֶלֶצת   :ִמְתַיּבֶ

ט ָלהּ  ָנַתן. ה הּוא ּוֵפַרשׁ , ּגֵ ֵטל ֲהֵרי, ְלַמֲאָמרוֹ  ׁשֶ  ּבָ
ֲאָמר השֶׁ  ַהּמַ א ָעֶליהָ  ְוֵאין, ָעׂשָ ת ֶאּלָ , ֶאָחד ָיָבם ִזּקַ

ֶמת ט ָלהּ  ָנַתן ִאם ֲאָבל. ּוִמְתַיּבֶ  ֲאסּוָרה, ְסָתם ַהּגֵ
ם   :ְלִהְתַיּבֵ

א ָקָטן. ו ּבָ  ְוֹלא חֹוֶלֶצת, ּוֵמת, ְיִבְמּתוֹ  ַעל ׁשֶ
ֶמת ֵאין. ִמְתַיּבֶ יָאתוֹ  ׁשֶ מּור ִקְנָין קֹוָנה ּבִ  ָעֶליהָ  ְוֵישׁ , ּגָ

תזִ  ֵני ּקַ   :ְיָבִמים ׁשְ

ֶחְצָיהּ  ִמי. ז ְפָחה ׁשֶ ת ְוֶחְצָיהּ  ׁשִ ה חֹוִרין ּבַ ׁשָ ְתַקּדְ ּנִ  ׁשֶ
ְחְרָרה, ִלְראּוֵבן ּתַ הּ , ְוִנׁשְ ׁשָ ְמעֹון ְוִקּדְ  ּוֵמתוּ , ָאִחיו ׁשִ
ֵניֶהם ֶמת, ֲאִחיֶהם ֵלִוי ִלְפֵני ְוָנְפָלה, ׁשְ , לוֹ  ִמְתַיּבֶ
ֵאיָנהּ  ת ׁשֶ ֵני ֵאׁשֶ ִאם. יםֵמתִ  ׁשְ י ׁשֶ  ְראּוֵבן ִקּדּוׁשֵ
ין י ֵאין ִקּדּוׁשִ ְמעֹון ִקּדּוׁשֵ לּום ׁשִ י ְוִאם. ּכְ  ִקּדּוׁשֵ
ְמעֹון ין ׁשִ י ֵאין, ִקּדּוׁשִ לּום ְראּוֵבן ִקּדּוׁשֵ   :ּכְ

 קעה סימן
  ְסִעיִפים: ד"י ּובוֹ , והתרה אסורה שהיתה יבמה דין

ֵאיָנהּ  ְיָבָמה. א םְלִהתְ  ְראּוָיה ׁשֶ ַעת ַיּבֵ ׁשְ , ְנִפיָלה ּבִ
ּום  ִיְפַקע ִאם ֲאִפּלוּ , עֹוָלִמית ֲאסּוָרה, ֶעְרָוה ִאסּור ִמׁשּ
גֹון. ָהִאסּור ֵני ּכְ ׂשּוִאים ַאִחים ׁשְ ּנְ י ׁשֶ ּתֵ  ּוֵמת, ֲאָחיֹות ׁשְ
ּתוֹ  ְוָנְפָלה, ֵמֶהם ֶאָחד ִני ִלְפֵני ִאׁשְ ֵ ׂשּוי ַהׁשּ ּנָ , ֲאחֹוָתהּ  ׁשֶ
מוּ  ִאם ֲאִפּלוּ  ּתוֹ  תּתָ ךְ  ַאַחר ִאׁשְ ַקע, ּכָ ּפָ  ֲאחֹות ִאסּור ׁשֶ
ה ָ ַעם ְלָפָניו ָנְפָלה ַוֲאִפּלוּ . ֲאסּוָרה ָהִכי ֲאִפּלוּ , ִאׁשּ  ּפַ
ּתוֹ  מֹות ַאֲחֵרי ַאֶחֶרת גֹון, ִאׁשְ ָהָיה ּכְ  ָאח ָלֶהם ׁשֶ
י ִליׁשִ ּלֹא ׁשְ ָנָסהּ , ָעָליו ֶעְרָוה ָהְיָתה ׁשֶ  ּוֵמָתה, ּוּכְ
ּתוֹ  ל ִאׁשְ ָהָיה ֶזה ׁשֶ י ּוֵמת, ֲאחֹוָתהּ  ָנׂשּוי ׁשֶ ִליׁשִ ְ  ַהׁשּ
ָנָסהּ  ּכְ ָנא ָלא. לוֹ  ֲאסּוָרה, ְלָפָניו ְוָנְפָלה ְוָחַזר, ׁשֶ  ׁשְ
ּתוֹ  ֵמָתה ַנס ֹקֶדם ִאׁשְ ּכָ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ָנא ֹלא, ַהׁשּ  ֵמָתה ׁשְ
ַנס ַאַחר ּכָ י ַעל ַאף, ׁשֶ ּלֹא ּפִ  ָעָליו ֲאסּוָרה ָהְיָתה ׁשֶ

ַעת ׁשְ  ִהיא לוֹ  ֲאסּוָרה ָהִכי ֲאִפּלוּ , ַאֲחרֹוָנה ְנִפיָלה ּבִ
גֹון, ְוָצָרָתהּ  ָהָיה ּכְ ה ׁשֶ ָ י ָלָאח ַאֶחֶרת ִאׁשּ ִליׁשִ ְ יָון, ַהׁשּ  ּכֵ
ָהְיָתה ַעת לוֹ  ֲאסּוָרה ׁשֶ ׁשְ  ִאם ֲאָבל. ִראׁשֹוָנה ְנִפיָלה ּבִ
ֶרת ָהְיָתה ַעת לוֹ  ֻמּתֶ ׁשְ ָאֵסר ִאם ֲאִפּלוּ , ְנִפיָלה ּבִ  ּתֵ
ךְ  ַאַחר ַקע ִאם, ּכָ ָרהּ  חֹוֶזֶרת, ָהִאסּור ּפָ יַצד. ְלֶהּתֵ , ּכֵ

ה לׁשָ ַנִים ַאִחים ׁשְ י ְנׂשּוִאים ֵמֶהם ׁשְ ּתֵ  ּוֵמת, ֲאָחיֹות ׁשְ
ּתוֹ  ְוִנְזְקָקה, ֵמֶהם ֶאָחד י ִאׁשְ ִליׁשִ ְ ֵאינוֹ  ַלׁשּ  ָנׂשּוי ׁשֶ

יק ְוֹלא, ֲאחֹוָתהּ  ת ַעד ְלָכְנָסהּ  ִהְסּפִ ּמֵ ִניהַ  ָהָאח ׁשֶ ֵ  ׁשּ
ָהָיה יֶהן ַוֲהֵרי, ָהַאֶחֶרת ָנׂשּוי ׁשֶ ּתֵ , ָעָליו ֲאסּורֹות ׁשְ
ָרהּ  ָהִראׁשֹוָנה ָחְזָרה, ָהַאֲחרֹוָנה ֵמָתה יָון, ְלֶהּתֵ  ּכֵ

ָהְיָתה ֶרת ׁשֶ ַעת ֻמּתֶ ׁשְ י ַעל ַאף, ְנִפיָלה ּבִ ֶאְסָרה ּפִ ּנֶ  ׁשֶ
יְנַתִים רָ  ֹלא, ָהִראׁשֹוָנה ֵמָתה ִאם ֲאָבל. ּבֵ  הֻהּתְ

יָון, ָהַאֲחרֹוָנה ָהְיָתה ּכֵ ַעת ֲאסּוָרה ׁשֶ ׁשְ  ְוֵכן. ְנִפיָלה ּבִ
ם ָהיוּ  ִאם  ְוָחַלץ ֵמֶהם ֶאָחד ְוָקַדם, ַאִחים עֹוד ׁשָ

ָהְיָתה אוֹ , ָלַאֲחרֹוָנה  ְלֶאָחד ֲאסּוָרה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ
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ם, ֵמָהַאִחים ֲהֵרי, ָהַאֲחרֹוָנה ֶאת ְוִיּבֵ ֶרת ׁשֶ , לוֹ  ֻמּתֶ
ָרה ָאר ָהִראׁשֹוָנה ֻהּתְ ֲהֵרי, ַאִחים ִלׁשְ  ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ

ָאְסָרה ָמהּ  אוֹ  ָחְלָצה, אֹוָתהּ  ׁשֶ ר ִנְתַיּבְ ּתָ  ֲאָבל. ָלהּ  ַלּמֻ
ּום ֵמֶהם ְלֶאָחד ֲאסּוָרה ָהַאֲחרֹוָנה ִאם  ֲהֵרי, ֶעְרָוה ִמׁשּ
ר הּוא ם ֻמּתָ ָאר, ָהִראׁשֹוָנה ְלַיּבֵ  ֲאסּוִרים ָהַאִחים ּוׁשְ
תֵּ  ׁשְ מֹות ְוֹלא ְוחֹוְלצֹות, יֶהןּבִ   :ִמְתַיּבְ

ַנִים. ב י ְנׂשּוִאים ֵמָהַאִחים ׁשְ ּתֵ  ּוֵמתוּ , ֲאָחיֹות ִלׁשְ
ֵניֶהם  הֹוִאיל, ִראׁשֹון ֵמת ֵמֶהם ֵאיֶזה נֹוַדע ְוֹלא, ׁשְ

ר ְוִאי ם ֶאְפׁשָ יֶהן ְלַיּבֵ ּתֵ ה ַוֲהֵרי, ׁשְ  ַעל ָנְפָלה ִזּקָ
יֶהן ּתֵ מֹותמִ  ְוֹלא חֹוְלצֹות, ׁשְ  ַאַחת ָהְיָתה ַוֲאִפּלוּ . ְתַיּבְ
ָבם ַעל ֲאסּוָרה ֵמֶהם ּום ַהּיָ ה ִמׁשּ ִנּיָ ֵבי אוֹ  ׁשְ ה ֵמַחּיָ  ֲעׂשֵ
ֵבי אוֹ  מֹות ְוֹלא חֹוְלצֹות ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ָלאִוין ֵמַחּיָ . ִמְתַיּבְ

 ֲאחֹוָתהּ  ֲהֵרי, ָעָליו ֶעְרָוה ֵמֶהם ַאַחת ָהְיָתה ִאם ֲאָבל
ֶרת ם ָרָצה חֹוֵלץ ָרָצה, לוֹ  ֻמּתֶ ֲהֵרי, ְמַיּבֵ  ָנְפָלה ֹלא ׁשֶ
תוֹ  יֶהן ַעל ִזּקָ ּתֵ ֵאין, ׁשְ ה ׁשֶ   :ֶהֶעְרָוה ַעל ִזּקָ

ע. ג ַנִים, ַאִחים ַאְרּבַ י ְנׂשּוִאים ֵמֶהם ׁשְ ּתֵ , ֲאָחיֹות ִלׁשְ
ׂשּוִאים ּוֵמתוּ  ֶזה אוֹ , ָהֲאָחיֹות ֶאת ַהּנְ  ֹקֶדם, ֶזה ַאַחר ּבָ

יקוּ  ִהְסּפִ יֶהן, ָלִראׁשֹוָנה םְלַיבֵּ  ׁשֶ ּתֵ  ְוֹלא חֹוְלצֹות ׁשְ
מֹות ִאי, ִמְתַיּבְ ר ׁשֶ ם ֵמֶהן ַאַחת ְלׁשּום ֶאְפׁשָ , ְלִהְתַיּבֵ

ּום ל ְוָכְנסוּ  ָקְדמוּ  ְוִאם. ְזקּוָקה ֲאחֹות ִאסּור ִמׁשּ  ּכָ
 ִמי ְוֵישׁ . ֵמֶהם אֹוָתן מֹוִציִאים, ֵמָהֲאָחיֹות ַאַחת ֶאָחד

אֹוֵמר ֵאין ׁשֶ   :יִאיןמֹוצִ  ׁשֶ

ּום ֵמַהְיָבִמין ְלֶאָחד ֲאסּוָרה ֵמֶהם ַאַחת ָהְיָתה. ד  ִמׁשּ
ר, ֶעְרָוה ִאסּור ה ֻמּתָ ִנּיָ ְ ׁשּ ֲהֵרי, ּבַ  ְזקּוָקה ָהֶעְרָוה ֵאין ׁשֶ

ֵאין ְוִנְמָצא, לוֹ  א לוֹ  ְזקּוָקה ׁשֶ ִני. ַאַחת ֶאּלָ ֵ , ְוַהׁשּ
יֶהם ָאסּור ּתֵ ׁשְ   :ּבִ

ּום ְלֶזה סּוָרהאֲ  ֵמֶהן ַאַחת ָהְיָתה. ה , ֶעְרָוה ִמׁשּ
ה ִנּיָ ְ ִני ֲאסּוָרה ְוַהׁשּ ֵ ּום ַלׁשּ  ְלֶזה ָהֲאסּוָרה, ֶעְרָוה ִמׁשּ
ֶרת ל, ְלֶזה ֻמּתֶ ּכָ א לוֹ  ְזקּוָקה ֵאין ֶאָחד ׁשֶ . ַאַחת ֶאּלָ

א ֲעֵליֶהם ֲאסּורֹות ֵאין ִאם ֲאָבל ִאסּור ֶאּלָ  אוֹ  ָלאו ּבְ
ה יָקה ִנְדֵחית ֹלא, ֲעׂשֵ  ְוֹלא ְוחֹוְלצֹות, םֵמהֶ  ַהּזִ

מֹות   :ִמְתַיּבְ

ה. ו לׁשָ ַנִים, ַאִחים ׁשְ י ְנׂשּוִאין ֵמֶהם ׁשְ ּתֵ , ֲאָחיֹות ׁשְ
ֲעֵלי ֶאָחד ּוֵמת ךְ  ְוַאַחר, ָהֲאָחיֹות ִמּבַ ַעל ֵמת ּכָ  ּבַ

ה ֲאחֹות ִנּיָ ְ ם ְוָנְפָלה, ַהׁשּ ה ָהָאחֹות ּגַ ִנּיָ ְ  ָהָאח ִלְפֵני ַהׁשּ
י ִליׁשִ ְ תֵּ , ַהׁשּ ֵהן, ָעָליו ֲאסּורֹות יֶהןׁשְ  ָלזוֹ  זוֹ  ָצרֹות ׁשֶ

ה ִזּקָ מֹות ְוֹלא ְוחֹוְלצֹות, ּבְ ה ְוִאם. ִמְתַיּבְ  ַמֲאָמר ָעׂשָ
ִראׁשֹוָנה ךְ  ְוַאַחר, ּבָ  יֹוִציא, ְלָפָניו ֲאחֹוָתהּ  ָנְפָלה ּכָ

ֲעַלת ֲאָמר ּבַ ֵגט ַהּמַ ֲחִליָצה ְוָהַאֲחרֹוָנה, ַוֲחִליָצה ּבְ   :ּבַ

לשָׁ . ז ַנִים, ַאִחים הׁשְ י ְנׂשּוִאים ֵמֶהם ׁשְ ּתֵ , ֲאָחיֹות ׁשְ
 ֶאָחד ְוָכַנס, ָנְכִרית ָנׂשּוי ֵמת, ָנְכִרית ָנׂשּוי ְוֶאָחד

ֲעֵלי ּתוֹ  ֶאת ֲאָחיֹות ִמּבַ  יֹוֵצאת ָהִראׁשֹוָנה, ּוֵמת, ִאׁשְ
ּום ה ֲאחֹות ִמׁשּ ָ ה, ִאׁשּ ִנּיָ ְ ּום ְוַהׁשּ  ֹלא ְוִאם. ָצָרָתהּ  ִמׁשּ
ָנסָ  ין, הּ ּכְ ה ּבֵ ָעׂשָ ְכִרית ַמֲאָמר ׁשֶ ּנָ ין, ּבַ ּלֹא ּבֵ ה ׁשֶ  ָעׂשָ
הּ  ֶמת ְוֹלא חֹוֶלֶצת זוֹ  ֲהֵרי, ַמֲאָמר ּבָ   :ִמְתַיּבֶ

ה. ח לׁשָ ַנִים, ַאִחים ׁשְ י ְנׂשּוִאים ֵמֶהם ׁשְ ּתֵ , ֲאָחיֹות ׁשְ
ַרשׁ , ָנְכִרית ָנׂשּוי ְוֶאָחד ֲעֵלי ֶאָחד ּגֵ ּתוֹ  ֲאָחיֹות ִמּבַ , ִאׁשְ
ָנָסהּ , ָנְכִרית ָנׂשּוי ּוֵמת ֶרת, ּוֵמת, ַהְמָגֵרשׁ  ּוּכְ  ָלָאח ֻמּתֶ

ַאר ׁשְ ְכִרית ָנׂשּוי ֵמת ִאם ֲאָבל. ַהּנִ ַרשׁ  ֹקֶדם ּנָ ּגֵ  ֶאָחד ׁשֶ
ֲעֵלי ּתוֹ  ֶאת ֲאָחיֹות ִמּבַ ַנס ֹלא ִאם ֲאִפּלוּ , ִאׁשְ ְכִרית ּכָ  ּנָ
ַאר ָלָאח ֲאסּוָרה, ָוֵמת ׁשְ ֵני, ַהּנִ הָ  ִמּפְ  ֶעְרָוה ָצַרת ְיָתהׁשֶ
ה ִזּקָ ַרשׁ  ִאם ֲאִפּלוּ , ּבְ ת ֹקֶדם ָהֶעְרָוה ּגֵ ּמֵ  ִאם ֲאָבל. ׁשֶ
ַנס ַעל ּכָ ְכִרית ֶאת] ָהָאחֹות) [ָהֲאָחיֹות( ּבַ  ְוֵגַרשׁ , ַהּנָ

ָנא ָלא, ּוֵמת, ָהֶעְרָוה ַרשׁ  ׁשְ ַנס ֹקֶדם ּגֵ ּכָ , ָהֶעְרָוה ׁשֶ
ָנא ָלא ךְ  ַאַחר ׁשְ ֶרת, ּכָ ְכרִ  ֻמּתֶ ַאר ָלָאח יתַהּנָ ׁשְ   :ַהּנִ

ֵני. ט ְקִחים ַאִחים ׁשְ י ְנׂשּוִאין ּפִ ּתֵ  אוֹ  ְקַטּנֹות ֲאָחיֹות ׁשְ
ֵצא, ֵמֶהם ֶאָחד ּוֵמת, ֵחְרׁשֹות ּום ּתֵ ה ֲאחֹות ִמׁשּ ָ , ִאׁשּ
ֲהֵרי ּוֵאי ׁשֶ יֶהן ִנׂשּ ּתֵ וֹות ׁשְ   :ׁשָ
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  אבן העזר ערוך שולחן
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ַחת ַאַחת ָהְיָתה. י ּקַ ת ְוַאַחת ּפִ ַעל ֵמת. ֵחֶרׁשֶ  ּבַ
ת ֵצא, ַהֵחֶרׁשֶ ּום ּתֵ ה ֲאחֹות ִמׁשּ ָ ַעל ֵמת. ִאׁשּ ַחת ּבַ ּקַ , ַהּפִ

ַעל ת ּבַ ּתוֹ  ֶאת מֹוִציא ַהֵחֶרׁשֶ ֵגט ִאׁשְ ת ְוֶאת, ּבְ  ֵאׁשֶ
ֲחִליָצה ָאִחיו   :ּבַ

דֹוָלה ַאַחת ָהְיָתה. יא ה ְוַאַחת ּגְ ַעל ֵמת. ְקַטּנָ  ּבַ
ה ַטּנָ ֵצא, ַהּקְ ּום ּתֵ ה ֲאחֹות ִמׁשּ ָ ַעל תמֵ . ִאׁשּ דֹוָלה ּבַ , ַהּגְ
ִדין ה ֶאת ְמַלּמְ ַטּנָ ָמֵאן ַהּקְ ּתְ ַבְעָלהּ  ׁשֶ ם, ּבְ דֹוָלה ִויַיּבֵ   :ַהּגְ

ֵני. יב חַ  ֶאָחד, ַאִחים ׁשְ ּקֵ  ְנׂשּוִאים, ֵחֵרשׁ  ְוֶאָחד ּפִ
י ּתֵ ְקחֹות ֲאָחיֹות ִלׁשְ ַחת ַאַחת אוֹ , ּפִ ּקַ ת ְוַאַחת ּפִ , ֵחֶרׁשֶ

ַחת ּקַ חַ לְ  ְנׂשּוָאה ְוַהּפִ ַעל ֵחֵרשׁ  ֵמת, ִפּקֵ ת ּבַ  אוֹ , ַהֵחֶרׁשֶ
ַעל ֵחֵרשׁ  ַחת ּבַ ּקַ ֵצא, ַהּפִ ּום ּתֵ ה ֲאחֹות ִמׁשּ ָ  ֵמת. ִאׁשּ
חַ  ּקֵ ַעל ּפִ ַחת ּבַ ּקַ ַעל ַהֵחֵרשׁ , ַהּפִ ת ּבַ ַעל אוֹ , ַהֵחֶרׁשֶ  ּבַ

ַחת ּקַ ּתוֹ  ֶאת מֹוִציא, ַהּפִ ֵגט ִאׁשְ ת, ּבְ  ֲאסּוָרה ָאִחיו ְוֵאׁשֶ
  :ָלעֹוָלם

ֵני. יג ים ַאִחים ׁשְ י ְנׂשּוִאים ֵחְרׁשִ ּתֵ ְקחֹות ֲאָחיֹות ִלׁשְ  ּפִ
ַחת ַאַחת אוֹ , ֵחְרׁשֹות אוֹ  ּקַ ת ְוַאַחת ּפִ י ְוֵכן, ֵחֶרׁשֶ ּתֵ  ׁשְ

ֵני ְנשּואֹות ֵחְרׁשֹות ֲאָחיֹות ְקִחים ַאִחים ִלׁשְ  אוֹ  ּפִ
ים חַ  ֶאָחד אוֹ  ֵחְרׁשִ ּקֵ  ,ֵמֶהם ֶאָחד ּוֵמת, ֵחֵרשׁ  ְוֶאָחד ּפִ
ֵצא ּום ּתֵ ה ֲאחֹות ִמׁשּ ָ . ַיְכִניסוּ , ָנְכִרּיֹות ָהיוּ  ְוִאם. ִאׁשּ
ךְ  ַאַחר ְוִאם ֵגט ְלהֹוִציא ִיְרצוּ  ּכָ   :יֹוִציאוּ , ּבְ

ֵני. יד חַ  ֶאָחד, ַאִחים ׁשְ ּקֵ  ָנׂשּוי ְוַהֵחֵרשׁ , ֵחֵרשׁ  ְוֶאָחד ּפִ
י ּתֵ ים ׁשְ ְקחֹות ָנׁשִ קֵּ  ַעל ֶעְרָוה ֵמֶהן ְוַאַחת, ּפִ , חַ ַהּפִ
יֶהן, ַהֵחֵרשׁ  ּוֵמת ּתֵ טּורֹות ׁשְ ּבּום ֵמַהֲחִליָצה ּפְ . ּוֵמַהּיִ
ֵניֶהם ָהיוּ  ְקִחים ׁשְ י ָנׂשּוי ֵמֶהם ְוֶאָחד, ּפִ ּתֵ ים ׁשְ , ָנׁשִ
ַחת ַאַחת ּקַ ת ְוַאַחת ּפִ ת, ֵחֶרׁשֶ  ַעל ֶעְרָוה ִהיא ְוַהֵחֶרׁשֶ
ה, ָאִחיו ִנּיָ ְ ַחת ַהׁשּ ּקַ ֶמתִמְתיַ  ְוֹלא חֹוֶלֶצת ַהּפִ   :ּבֶ

 קעו סימן

 ודין, זקוקה ספק משום יבום בת שאינה יבמה דין
  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , תּובוֹ התער נשי

שׁ  ִמי. א ּדֵ ּקִ י ַאַחת ׁשֶ ּתֵ ְ  ֵאיזוֹ  יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ , ֲאָחיֹות ִמׁשּ
שׁ  רוּ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ִקּדֵ ּלֹא, ֵמעֹוָלם ֻהּכְ נוּ  ׁשֶ , ְלִביָאה ִנּתְ
יןִקּדוּ  ֲהווֹ  ט ְוָצִריךְ  ׁשִ  ְולוֹ , ֵמת. ְוַאַחת ַאַחת ְלָכל ּגֵ
יֶהן חֹוֵלץ, ָאח ּתֵ ֵני לוֹ  ָהיוּ . ִלׁשְ  חֹוֵלץ ֶאָחד, ַאִחים ׁשְ

ם ְוֶאָחד ה ְמַיּבֵ ִנּיָ ְ ֵני ָקְדמוּ . ַלׁשּ  ֶאת ְוָכְנסוּ  ָהַאִחים ׁשְ
יֶהן ּתֵ ָדם אֹוָתן מֹוִציִאים ֵאין, ׁשְ ֵבית ִנְמְלכוּ  ְוִאם. ִמּיָ  ּבְ

ֲחֹלץ ָלֶהם ְוָאְמרוּ  יןדִּ  ּיַ ם ָהֶאָחד ׁשֶ ִני ִוְיַיּבֵ ֵ  ְוָהְלכוּ , ַהׁשּ
ֵניֶהם מוּ  ׁשְ   :יֹוִציאוּ , ְוִיּבְ

ָעַבר ִמי. ב ם ׁשֶ אי ְוִיּבֵ   :יֹוִציא, ְזקּוָקתוֹ  ֲאחֹות ַוּדַ

ַנִים. ג ׁשוּ  ׁשְ ּדְ ּקִ י ׁשֶ ּתֵ  ֵאיזוֹ  יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ֶזה, ֲאָחיֹות ׁשְ
שׁ  שׁ  ֵאיזוֹ  יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ְוֶזה ִקּדֵ  ָאח ְלֶזה, ּוֵמתוּ , ִקּדֵ
ל, ָאח ּוְלֶזה יֶהן חֹוֵלץ ֶאָחד ּכָ ּתֵ  ֶאָחד ׁשּום ְוֵאין. ִלׁשְ
ם ָיכֹול ֵמֶהם ַנִים ּוְלֶזה ֶאָחד ְלֶזה. ְלַיּבֵ ִחיד. ׁשְ  ַהּיָ
יֶהן חֹוֵלץ ּתֵ ַנִים. ִלׁשְ ְ ה ְלַאַחת חֹוֵלץ ֶאָחד, ְוַהׁשּ ִחּלָ , ּתְ
ם ךְ כָּ  ְוַאַחר ִני ְיַיּבֵ ֵ ה ַהׁשּ ִנּיָ ְ ַנִים ָקְדמוּ  ְוִאם. ַלׁשּ ְ  ַהׁשּ
ָחַלץ ַאַחר ְוָכְנסוּ  ִחיד ׁשֶ ָדם מֹוִציִאים ֵאין, ַהּיָ , ִמּיָ
ֵניֶהם ֲאִפּלוּ  ֵני ְלֶזה ָהיוּ . ּכֲֹהִנים ׁשְ ֵני ּוְלֶזה ַאִחים ׁשְ  ׁשְ
ל ָאִחיו, ַאִחים ל ְוָאִחיו, ְלַאַחת חֹוֵלץ ֶזה ׁשֶ  ֶזה ׁשֶ

ךְ  ְוַאַחר, ְלַאַחת ֵלץחוֹ  ִני ָהָאח ּכָ ֵ ל ַהׁשּ ם ֶזה ׁשֶ  ְמַיּבֵ
ל ֲחלּוָצתוֹ  ִני ָוָאח, ֶזה ׁשֶ ֵ ל ַהׁשּ ם ֶזה ׁשֶ  ֲחלּוָצתוֹ  ְמַיּבֵ

ל ֵני ָקְדמוּ  ִאם. ֶזה ׁשֶ ל ָהַאִחים ׁשְ  ְוָחְלצוּ  ָהֶאָחד ׁשֶ
יֶהן ּתֵ מוּ  ֹלא, ִלׁשְ ֵני ְיַיּבְ ְ ל ָהֲאֵחִרים ַאִחים ַהׁשּ  ִניַהשֵּׁ  ׁשֶ
יֶהן ּתֵ א, ִלׁשְ ם ְוֶאָחד חֹוֵלץ ֶאָחד ֶאּלָ ה ְמַיּבֵ ִנּיָ ְ . ַלׁשּ
ַנִים ָקְדמוּ  ְ ָחְלצוּ  ַאַחר ְוָכְנסוּ  ָהַאֲחרֹוִנים ַהׁשּ ַנִים ׁשֶ ְ  ַהׁשּ

ָדם מֹוִציִאין ֵאין, ָהִראׁשֹוִנים   :ִמּיָ

ָהַלךְ  ִמי. ד ְעָלהּ  ׁשֶ ם ִלְמִדיַנת ּבַ ְמעוּ , ַהּיָ ת ְוׁשָ ּמֵ , ׁשֶ
אתְונִ  ֵ ךְ  ְוַאַחר, ׂשּ א ּכָ ְעָלהּ  ּבָ ֵניֶהם ּוֵמתוּ , ּבַ  ְלֶזה, ׁשְ
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ל ָאִחיו, ָאח ּוְלֶזה ָאח ל ֶזה ׁשֶ  ְוֹלא חֹוְלִצים ֶזה ְוׁשֶ
ִמים   :ְמַיּבְ

ה. ה ָ ָהיוּ  ָהִאׁשּ ִנים ָלהּ  ׁשֶ ָתהּ  ּבָ ִנים ּוְלַכּלָ  ִהיא ְוָיְלדוּ , ּבָ
ָתהּ  ֵני ְוַכּלָ ַמֲחבֹוא ְזָכִרים ׁשְ ִנים ִנְתָעְרבוּ וְ , ּבְ , ַהּבָ
ֲערֹובֹות ְוָגְדלוּ  אוּ  ַהּתַ ים ְוָנׂשְ ֵני. ּוֵמתוּ , ָנׁשִ ה ּבְ ּלָ  ַהּכַ
יֶהן חֹוְלִצין ּתֵ ה ִלׁשְ ִחּלָ ִמין ְוֹלא, ּתְ ֵקָנה ּוְבֵני. ְמַיּבְ , ַהּזְ
ֵני ֲחִליַצת ַאַחר ה ּבְ ּלָ ִמין אוֹ  חֹוְלִצין, ַהּכַ   :ְמַיּבְ

ִנים ֵמתוּ . ו דָּ  ַהּבָ ל ִאיםַהּוַ ֵקָנה ׁשֶ ה ַהּזְ ּלָ  ְוַהְסֵפקֹות, ְוַהּכַ
ִמים י ַהְסֵפקֹות. ַקּיָ ֵני ִלְנׁשֵ ֵקָנה ּבְ  ְוֹלא חֹוְלִצין ַהּזְ
ִמין י. ְמַיּבְ ֵני ְוִלְנׁשֵ ה ּבְ ּלָ  חֹוֵלץ ֵמַהְסֵפקֹות ֶאָחד, ַהּכַ

ה ָלהּ  ִחּלָ ִני, ּתְ ֵ ם ְוַהׁשּ   :ְמַיּבֵ

ּלֹא ִמי. ז ֲהָתה ׁשֶ עְ  ַאַחר ׁשָ ים' ג ָלהּ ּבַ את, ֳחָדׁשִ ֵ  ְוִנׂשּ
ן הּוא ִאם ָידּועַ  ְוֵאין, ְוָיְלָדה ָעה ּבֶ ׁשְ  אוֹ  ָלִראׁשֹון ּתִ

ן ְבָעה ּבֶ ִנים ָלהּ  ְוָהיוּ , ָלַאֲחרֹון ׁשִ  ֵמָהִראׁשֹון ּבָ
ִני ֵ א ַהָסֵפק ְוָגַדל, ּוֵמַהׁשּ ה ְוָנׂשָ ָ ֶניהָ . ָוֵמת ִאׁשּ  ּבָ

ִני ֵמָהִראׁשֹון ֵ ִמים ְוֹלא חֹוְלִצים ּוֵמַהׁשּ , ַהָסֵפק ְוֵכן. ְמַיּבְ
ם ְוֹלא חֹוֵלץ ִלְנׁשֹוֵתיֶהם ִני ָלִראׁשֹון ָהיוּ . ְמַיּבֵ ֵ , ְוַלׁשּ

ן, ֶאָחד ְלָכל ה ּבֵ ָ  חֹוֵלץ ַהָסֵפק ֶזה, ּוֵמתוּ , ַאֶחֶרת ֵמִאׁשּ
ם אוֹ  ֵני ֶאָחד, ַהָסֵפק ֵמת. ִלְנׁשֹוֵתיֶהם ְמַיּבֵ ְ ִנים ִמׁשּ  ַהּבָ

ִאים ּדָ ה ָלהּ  חֹוֵלץ ַהּוַ ִחּלָ ִני, ּתְ ֵ ם ְוַהׁשּ   :ְמַיּבֵ

ים ָחֵמשּׁ . ח ָהָיה ָנׁשִ ן ַאַחת ְלָכל ׁשֶ ן ְוָיְלדוּ , ָידּועַ  ּבֵ ּלָ  ּכֻ
ַמֲחבֹוא ל, ּבְ ה ִנְתָעְרבוּ , ָזָכר ַאַחת ּכָ ָ ָלדֹות ֲחִמׁשּ  ַהּוְ
אוּ  ים ְוָנׂשְ ה ִלְפֵני ְנׁשֹוֵתיֶהם ְוָנְפלוּ , ּוֵמתוּ , ָנׁשִ ָ  ֲחִמׁשּ
ִני ִאים םַהּבָ ּדָ ָעה, ַהּוַ ִאים ַאְרּבָ ּדָ , ְלַאַחת ַיְחְלצוּ  ֵמַהּוַ
ךְ  ְוַאַחר ה ּכָ ֶאּנָ ָ י ִיׂשּ ים ְוֵכן. ַהֲחִמיׁשִ  ַאַחת ְלָכל עֹוׂשִ
ִנים ֶאָחד ֵמת ְוִאם. ְוַאַחת ִאים ֵמַהּבָ ּדָ ָעה, ַהּוַ  ַאְרּבָ

ם ְוֶאָחד, ָלהּ  ַיְחְלצוּ  ַהְסֵפקֹות אִ  ְקָצת ָהיוּ . ְיַיּבֵ ּדָ  יםַהּוַ
ִמים ְוֹלא חֹוְלִצים ַהּכֲֹהִנים, ּכֲֹהִנים ֵאיָנם, ְמַיּבְ  ְוׁשֶ
ִמים ּכֲֹהִנים ִאים ִלְקָצת ָהיוּ . ְמַיּבְ ּדָ שׁ  ַהּוַ ּיֵ ֵאּלוּ  ָלֶהם ׁשֶ  ּבְ

ּלֹא ֵמָהֵאם ַאִחים ַהְסֵפקֹות ֶהם לוֹ  ֵישׁ  ְוַגם, ֵמָהָאב ׁשֶ  ּבָ
ִמים ְוֹלא חֹוְלִצים, ֵמָהָאב ַאִחים   :ְמַיּבְ

 קעז ימןס
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , ומפתה אונס הלכות

ה. א תּוַלת ַהְמַפּתֶ ָרֵאל ּבְ ם, ִיׂשְ ּלֵ . ּוְקָנס ּוְפָגם ּבֶֹשת ְמׁשַ
ם, ֲאָנָסהּ  ְוִאם ּלֵ   :ַצַער עֹוד ְמׁשַ

ה אֹוֵנס. ב ִנין, ּוְמַפּתֶ ה אֹוָתהּ  ּדָ לׁשָ ׁשְ ִנים ּבִ ּיָ  ּוִבְלַבד, ּדַ
ְהיוּ  ּיִ ֶאֶרץ ְסמּוִכים ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ָנא. ִיׂשְ ֵאין ְוָהִאּדָ  ׁשֶ

ין, ְסמּוִכים ס ַעד אֹותוֹ  ְמַנּדִ ַפּיֵ ּיְ  ְוַכד. ֲחֵברוֹ  ֶאת ׁשֶ
עּור ֵלהּ  ָיִהיב ָחֵזי ַמאי ׁשִ ִריָנן, ְלֵמיַהב ּדְ   :ֵלהּ  ׁשָ

תּוָלה ֶאת ָהאֹוֵנס. ג ב, ַהּבְ א ַחּיָ ָ  ּוִבְלַבד, אֹוָתהּ  ִלׂשּ
ִהיא ים וּ ִיְהי ְוָאִביהָ  ׁשֶ ֶרת ִהיא ֲאִפּלוּ , ְמֻרּצִ  אוֹ  ִחּגֶ
אי ְוֵאינוֹ , סּוָמא ַ א ְלעֹוָלם ְלהֹוִציָאהּ  ַרׁשּ . ִלְרצֹוָנהּ  ֶאּלָ
ה ָלהּ  ִלְכּתֹב ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ְלִפיָכךְ  ֻתּבָ  ָעַבר ְוִאם. ּכְ

  :ְלַהֲחִזיָרהּ  אֹותוֹ  ּכֹוִפין, ְוהֹוִציָאהּ 

ָנן סּוראִ  ֲאִפּלוּ , לוֹ  ֲאסּוָרה ָהְיָתה. ד ַרּבָ אי ֵאינוֹ , ּדְ ַ  ַרׁשּ
א ָ ָאהּ  ִאם ְוֵכן. אֹוָתהּ  ִלׂשּ הּ  ּוָמָצא ְנׂשָ ָבר ֶעְרַות ּבָ , ּדָ

ה ּנָ   :ְיָגְרׁשֶ

ְטָען. ה נּוָיה ַעל ַהּנִ ּלֹא אֹוְמִרים ֵישׁ , ַהּפְ  ִלְכֹנס ׁשֶ
ּום ָפַתִים ְלזּות ִמׁשּ ְרֶאה, ׂשְ ּנִ ֲחִזיִקים ׁשֶ ּמַ  ְוֵישׁ . ַהּקֹול ׁשֶ

ְצָוה ְמִריםאוֹ  ּמִ   :ִלְכֹנס ׁשֶ

 קעח סימן
  ְסִעיִפים: ב"כ ּובוֹ , סוטה הלכות

א. א ּתוֹ  ֶאת ַהְמַקּנֵ ָרה, ִאׁשְ  ִאם יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ , ְוִנְסּתְ
ֵהא ּוִבְלַבד. לוֹ  ֲאסּוָרה, ִנְטֵמָאה ּיְ ּנּוי ׁשֶ  ְוַהְסִתיָרה ַהּקִ
ָראּוי ָתהּ  ִהְפִסיָדה ְוָאז, ּכָ ֻתּבָ  ֹקֶדם ֵמת ּלוּ ֲאפִ , ּכְ

הּ  ְרׁשָ ּגֵ   :ׁשֶ
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יַצד. ב ּנּוי ּכֵ ְפֵני ָלהּ  אֹוֵמר, ַהּקִ ַנִים ּבִ ָסְתִרי ַאל: ׁשְ  ּתִ
לֹוִני ִאישׁ  ִעם  אוֹ  ָאִחיהָ  אוֹ  ָאִביהָ  הּוא ִאם ֲאִפּלוּ , ּפְ

חּוף אוֹ  ּכּוִתי ֵהא ְוהּוא, ׁשָ ּיְ דֹול ׁשֶ  ָאַמר ִאם ֲאָבל. ּגָ
ָסְתִרי ַאל: ָלהּ  ֵהָמה אוֹ  ָקָטן, לֹוִניפְּ  ִעם ּתִ  ָהֵוי ָלא, ּבְ

א. ִקּנּוי ין ָלהּ  ּוְמַקּנֵ ין ֲארּוָסה ִהיא ִאם ּבֵ  ִהיא ִאם ּבֵ
  :ְלָיָבם ְזקּוָקה אוֹ  ְנׂשּוָאה

ה. ג יָאהּ  ְקַטּנָ ִ ִהׂשּ ָתה ָאִביהָ  ׁשֶ  ִמי ֵישׁ , ִלְרצֹוָנהּ  ְוִזּנְ
אֹוֵמר ֲאסּוָרה, ׁשֶ ֵדי, ָלהּ  ִאיןְמַקנְּ  ְלִפיָכךְ . ְלַבְעָלהּ  ׁשֶ  ּכְ

ָתהּ  ְלַהְפִסיָדהּ  ֻתּבָ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּכְ ֵאינוֹ , ׁשֶ  ֶנֱאֶסֶרת ׁשֶ
ְעָלהּ  ַעל א, ּבַ ן ִאם ֶאּלָ   :ּכֵֹהן הּוא ּכֵ

יַצד. ד ָרה, ַהְסִתיָרה ִהיא ּכֵ ְסּתְ ּנִ ְפֵני ׁשֶ  ִעם ֵעִדים ּבִ
לֹוִני אֹותוֹ  א ּפְ ּנֵ ּקִ ֲהָתה, ָלהּ  ׁשֶ ֵדי ְוׁשָ ִהיא, ָאהֻטמְ  ּכְ  ׁשֶ
ֵדי יָצה ִלְצלֹות ּכְ   :ּוְלָגְמָעהּ  ּבֵ

א. ה ַנִים ָלהּ  ִקּנֵ ְ ָאַמר, ִמׁשּ ָסְתִרי ַאל: ָלהּ  ׁשֶ  ִעם ּתִ
לֹוִני ָרה, ּוְפלֹוִני ּפְ ֵניֶהם ִעם ְוִנְסּתְ ֶאָחד ׁשְ  ֵהם ֲאִפּלוּ , ּכְ
ֵני   :ֲאסּוָרה, ְוָאִחיהָ  ָאִביהָ  אוֹ ], ַאֶחיהָ [ ַאִחים ׁשְ

ְפֵני ָלהּ  רָאמַ . ו ַנִים ּבִ ִרי ַאל: ׁשְ ַדּבְ לֹוִני ִאישׁ  ִעם ּתְ , ּפְ
ָרה ֲאִפּלוּ . ִקּנּוי ֶזה ֵאין ֲהָתה ִעּמוֹ  ִנְסּתְ ֵדי ִעּמוֹ  ְוׁשָ  ּכְ

ֶרת, ֻטְמָאה ָסְתִרי ַאל: ָלהּ  ָאַמר ִאם ְוֵכן. ֻמּתֶ  ִעם ּתִ
לֹוִני ִאישׁ  ָרה, ּפְ ְפֵני ִעּמוֹ  ְוִדּבְ ֶרת, ֵעִדים ּבִ  ֵכןוְ . ֻמּתֶ
ָרה ִאם ְפֵני ִנְסּתְ ֲהָתה ֵעִדים ּבִ ֵדי ְוׁשָ , ִעּמוֹ  ֻטְמָאה ּכְ
א ְוֹלא ְפֵני ָלהּ  ִקּנֵ ֶרת, ֵעִדים ּבִ ֵאין, ֻמּתֶ  ַעל אֹוְסִרים ׁשֶ

חּוד רוּ  ֲאִפּלוּ  ַהּיִ ַעת ַעל ַיַחד ִנְסּתְ א, ֶעְרָוה ּדַ  ִאם ֶאּלָ
ן א ּכֵ ה ָלהּ  ִקּנֵ ִחּלָ ְפֵני ּתְ ַנִים ּבִ  ֹלא ָמקֹום לּוִמכָּ . ׁשְ

ְתַיֵחד ה ּתִ ָ ים ִעם ִאׁשּ מוֹ , ֲאָנׁשִ נִּ  ּכְ ֵארׁשֶ   :ְתּבָ

ּתוֹ  ָאָדם ֹיאַמר ֹלא. ז ינוֹ  ַוֲאִפּלוּ , ְלִאׁשְ  ַאל: ְלֵביָנהּ  ּבֵ
ָסְתִרי לֹוִני ִעם ּתִ י ָלן ַקְיָמא ִדְלָמא, ּפְ ַרּבִ י יֹוִסי ּכְ ַרּבִ  ּבְ
ָאַמר ְיהּוָדה א: ּדְ ינוֹ  ָלהּ  ִקּנֵ   :ִקּנּוי ָהֵוי יָנהּ ְלבֵ  ּבֵ

א. ח ָרה לוֹ  ְוֵהִעיד ֶאָחד ֵעד ּבָ ְסּתְ ּנִ א אֹותוֹ  ִעם ׁשֶ ּנֵ ּקִ  ׁשֶ
ֲהָתה, ָלהּ  ֵדי ְוׁשָ ֵעיָניו ֶנֱאָמן הּוא ִאם, ֻטְמָאה ּכְ  ּבְ

ן יֹוִציא, ָעָליו סֹוֶמֶכת ְוַדְעּתוֹ  ה ְוִיּתֵ ֻתּבָ , ָלאו ְוִאם. ּכְ
ֶרת ַעְצמוֹ  הּוא ְוִאם. לוֹ  ֻמּתֶ ָרה ָרָאה ּבְ ְסּתְ ּנִ  ִעּמוֹ  ׁשֶ
ֲהָתה ֵדי ִעּמוֹ  ְוׁשָ  ָעָליו ֲאסּוָרה זוֹ  ֲהֵרי, ֻטְמָאה ּכְ
ן ְויֹוִציא ה ְוִיּתֵ ֻתּבָ   :ּכְ

א ֹלא. ט ָתה: לוֹ  ְוָאַמר ֶאָחד ֵעד ּוָבא, ָלהּ  ִקּנֵ , ִזּנְ
ֵעיָניו ֶנֱאָמן הּוא ִאם, ׁשֹוֶתֶקת ְוִהיא  סֹוֶמֶכת ְוַדְעּתוֹ  ּבְ
ַנִיםכִּ  ָעָליו ן יֹוִציא, ׁשְ ה ְוִיּתֵ ֻתּבָ ֶרת, ָלאו ְוִאם. ּכְ  ֻמּתֶ
  :לוֹ 

הֹוִציא ִמי. י ּתוֹ  ַעל קֹול ׁשֶ ָתה, ִאׁשְ ּנְ ּזִ  ְוָאַמר, ׁשֶ
ֵרר ְתּבָ ּנִ ָבר לוֹ  ׁשֶ ךְ  ְוַאַחר, ַהּדָ א, ֱאֶמת ֵאינוֹ  ָאַמר ּכָ  ֶאּלָ
ֲחַמת ּמֵ ַעס ׁשֶ ִהְכִעיַסּתוּ  ַהּכַ  נֹוֵתן םאִ . ֶזה קֹול הֹוִציא ׁשֶ
ֶרת, ִלְדָבָריו ֲאַמְתָלא   :לוֹ  ֲאסּוָרה, ָלאו ְוִאם. ֻמּתֶ

ַמע. יא ִנים ָהָעם ׁשָ ּנּוי ַאַחר ְמַרּנְ ֹלא ְוַהְסִתיָרה, ַהּקִ  ּבְ
ֵני ים ַעד, ֵעִדים ׁשְ ׁשִ ַהּנָ אֹות ׁשֶ הּ  ְונֹוְתנֹות נֹוׂשְ  ּבָ

ָתה ּנְ ּזִ א ֵמָהִאישׁ  ׁשֶ ּנֵ ּקִ הוְ , לוֹ  ֲאסּוָרה, ָלהּ  ׁשֶ  יֹוִציֶאּנָ
ן ה ְוִיּתֵ ֻתּבָ   :ּכְ

ַעל. יב ַחל ּבַ ּמָ  ָמחּול ִקּנּויוֹ , ְסִתיָרה ֹקֶדם, ִקּנּוי ַעל ׁשֶ
א ֹלא ּוְכִאּלוּ   ִקּנּויוֹ  ֵאין, ְסִתיָרה ְלַאַחר ֲאָבל. ָלהּ  ִקּנֵ
הּ . ָמחּול ְרׁשָ ִאּלוּ  ֶזה ֲהֵרי, ּגֵ , ֶהֱחִזיָרהּ  ְוִאם. ָלהּ  ָמַחל ּכְ
ַעם ָלהּ  אתְלַקנֹּ  ָצִריךְ    :ַאֶחֶרת ּפַ

ְתָחֵרשׁ  ִמי. יג ּנִ ְעָלהּ  ׁשֶ ה אוֹ  ּבַ ּטָ ּתַ ְמִדיָנה ָהָיה אוֹ , ִנׁשְ  ּבִ
ָהָיה אוֹ , ַאֶחֶרת ֵבית ָחבּושׁ  ׁשֶ ְמעוּ , ָהֲאסּוִרים ּבְ  ְוׁשָ
ית ין ּבֵ ִנים ּדִ  ַאל: ָלהּ  ְואֹוְמִרים קֹוְרִאים, ַאֲחֶריהָ  ְמַרּנְ

ָסְתִרי לוֹ  ִאישׁ  ִעם ּתִ אוּ  ְוִאם. ִניּפְ ךְ  ַאַחר ֵעִדים ּבָ  ּכָ
ָרה ְסּתְ ּנִ ֲהָתה ִעּמוֹ  ׁשֶ ֵדי ְוׁשָ  אֹוָתהּ  אֹוְסִרים, ֻטְמָאה ּכְ

ְעָלהּ  ַעל ָתהּ  ְוקֹוְרִעים, ְלעֹוָלם ּבַ ֻתּבָ ֹבא. ּכְ ּיָ ְעָלהּ  ּוְכׁשֶ  ּבַ
ית ֵיֵצא אוֹ  ַיְבִריא אוֹ  ן, ָהֲאסּוִרים ִמּבֵ ט ָלהּ  ִיּתֵ   :ּגֵ
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א. יד ְטְמָאה ְוֵהִעיד ֶאָחד ֵעד ּבָ ּנִ א ֵמאֹותוֹ  ׁשֶ ּנֵ ּקִ , ָלהּ  ׁשֶ
ֵצא ֹלא ּתֵ ה ּבְ ֻתּבָ ְמָאה ֵעד ִאם ֲאִפּלוּ . ּכְ  ֶאָחד הּוא ַהּטֻ
ְפָחה אוֹ  ֶעֶבד ַוֲאִפּלוּ , ַהְסִתיָרה ֵמֵעֵדי ה אוֹ  ׁשִ ָ  אוֹ  ִאׁשּ
ר, ָקרֹוב ׁשֵ   :ְלֵעדּות ּכָ

ים ָחֵמשׁ . טו ֹוְנאֹות ָנׁשִ ׂשּ  ָעֶליהָ  ֶנֱאָמנֹות ,אֹוָתהּ  ׁשֶ
ְטֵמאת לֹוַמר ּנִ ּנּוי ַאַחר ׁשֶ ְעָלהּ  ַעל ְלָאְסָרהּ  ַהּקִ  ֲאָבל, ּבַ
ָתהּ  ְלַהְפִסיָדהּ  ֹלא ֻתּבָ   :ּכְ

 ָראוּ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ֻטְמָאה ֵעֵדי ְיֵדי ַעל מֹוִציִאים. טז
ִמְכחֹול פֹוֶפֶרת ּכְ ׁשְ ָראוּ  ֵמַאַחר, ּבִ בּוִקים אֹוָתם ׁשֶ  ֶזה ּדְ

ֶזה ֶדֶרךְ  ְונֹוֲהִגים ּבָ   :ַהְמָנֲאִפים ּכְ

ל. יז ה ּכָ ָ ֶאְסָרה ִאׁשּ ּנֶ ְעָלהּ  ַעל ׁשֶ  ִקּנּוי ְיֵדי ַעל ּבַ
ם ֲאסּוָרה, ּוְסִתיָרה ֶאְסָרה ְלאֹותוֹ  ּגַ ּנֶ ִבילוֹ  ׁשֶ ׁשְ  ְוִאם. ּבִ

ָאהּ  ָעַבר יו אֹוָתהּ  מֹוִציִאין, ּוְנׂשָ ְחּתָ ֵגט ִמּתַ  ֲאִפּלוּ , ּבְ
מָּ  ָלהּ  ָהיוּ  ִנים הּכַ ּנוּ  ּבָ , ִקּנּוי ָקַדם ֹלא ִאם ֲאָבל. ִמּמֶ

ָרה ֵעִדים ּוָבאוּ  ְסּתְ ּנִ ָבר ּוָמְצאוּ  ּוָבאוּ , ֶזה ִאישׁ  ִעם ׁשֶ  ּדָ
ֵאר, ְמֹכָער ִסי ִנְתּבָ   :א"י' ּבְ

ל. יח ה ּכָ ָ אוּ  ִאׁשּ ּבָ ֵני ׁשֶ ָתה ְוֵהִעידוּ  ֵעִדים ׁשְ ּנְ ּזִ  ִעם ׁשֶ
ָהְיָתה ֶזה ׁשֶ ַחת ּכְ עְ  ּתַ ֵצא זוֹ  ֲהֵרי, ָלהּ ּבַ ה ּתֵ  ְוַאף, ִמּזֶ
י ַעל שׁ  ּפִ ּיֵ ּנוּ  ָלהּ  ׁשֶ ה ִמּמֶ ּמָ ִנים ּכַ   :ּבָ

ת אֹוְמִרים ֵישׁ . יט ֵאׁשֶ ָתה ִאישׁ  ׁשֶ ּנְ ּזִ  ּכּוִתי ִעם ׁשֶ
הּ  ְעָלהּ  ְוֵגְרׁשָ ר, ּבַ ּיֵ ֶרת, ַהּכּוִתי ְוִנְתּגַ ּתֶ ּמֻ ר ׁשֶ ה ַלּגֵ , ַהּזֶ
ֹלא ךְ  ּדְ ּיָ ִביַאת "ַלּבֹוֵעל דֶאחָ " ְלֵמיַמר ׁשַ   :ל. ַהּכּוִתי ּבְ

ת. כ ּטֹוֶעֶנת ִאישׁ  ֵאׁשֶ הּוא ֶאָחד ִאישׁ  ַעל ׁשֶ  רֹוֵדף ׁשֶ
הּ  ְוהּוא, ַאֲחֶריהָ  ֵדי ְלַהֲאִמיָנהּ  ֵאין, ַמְכִחיׁשָ . ְלַיְסרוֹ  ּכְ
ּלֹא, ִנּדּוי ָעָליו ִיְגְזרוּ  ֲאָבל ר ׁשֶ הּ  ְיַדּבֵ ָלל ִעּמָ ּלֹא, ּכְ  ְוׁשֶ
כּוָנהבִּ  ָידּורוּ  ֵעיֵניֶהם ֻמְחָזק הּוא ְוִאם. ַאַחת ׁשְ  ּבְ

ְנִזיָפה ּבוֹ  ִלְגֹער ָראּוי, ָהֲעָריֹות ַעל ְלָחׁשּוד  ּוְלַאּיֵם ּבִ
ִאם ָעָליו ּוָרה ִיְתַנֵהג ֹלא ׁשֶ ׁשּ ילּוהוּ  ּכַ יֵניֶהם ַיְבּדִ  ִמּבֵ
י ְוִיְדחּוהוּ  ְלָרָעה ּתֵ ׁשְ מוֹ , ָיַדִים ּבִ ָאְמרוּ  ּכְ  ַרּבֹוֵתנוּ  ׁשֶ

מּוָעה טֹוָבה ֹלא ַעל ַמְלִקין: ל"זַ  ְ ַתב ּוְכמוֹ , ַהׁשּ ּכָ  ׁשֶ
ֶפֶרק ם"ָהַרְמבַּ    :ִמַסְנֶהְדִרין ד"כ ּבְ

ֵני ַעל ֲחָכִמים ִמְצַות. כא ָרֵאל ּבְ אֹות ִיׂשְ  ְלַקּנְ
ֵאינוֹ  ִמי ְוָכל. ִלְנׁשֹוֵתיֶהם יד ׁשֶ ּתוֹ  ַעל ַמְקּפִ  ְוַעל ִאׁשְ

ָניו יתוֹ  ּוְבֵני ּבָ ְרֵכיֶהם ּופֹוֵקד ְזִהיָרםּומַ  ּבֵ ִמיד ּדַ  ַעד ּתָ
ַדע ּיֵ ֵהם ׁשֶ ֵלִמים ׁשֶ ל ׁשְ , חֹוֵטא ֶזה ֲהֵרי, ְוָעֹון ֵחְטא ִמּכָ

ֱאַמר ּנֶ א ְוָכל. "ֶתֱחָטא ְוֹלא ָנְוךָ  ּוָפַקְדתָּ ": ׁשֶ  ֶאת ַהְמַקּנֵ
ּתוֹ  א ְוֹלא. ָטֳהָרה רּוחַ  ּבוֹ  ִנְכְנָסה ִאׁשְ  ִמּתֹוךְ  ָלהּ  ְיַקּנֵ
חֹוק יָחה ִמּתֹוךְ  ְוֹלא ,ׂשְ , ֹראשׁ  ַקּלּות ִמּתֹוךְ  ְוֹלא, ׂשִ
 ְוִאם. ֵאיָמה ָעֶליהָ  ְלָהִטיל ְוֹלא, ְמִריָבה ִמּתֹוךְ  ְוֹלא
א ָעַבר ְפֵני ָלהּ  ְוִקּנֵ ל ֶאָחד ִמּתֹוךְ  ֵעִדים ּבִ ָבִרים ִמּכָ  ַהּדְ
  :ִקּנּוי ֶזה ֲהֵרי, ָהֵאּלוּ 

ָאהּ  ִלְקּפֹץ ָראּוי ֵאין. כב ְפֵני ּוְלַקּנְ ה ֵעִדים ּבִ ִחּלָ . ּתְ
ינוֹ  ַוֲאִפּלוּ  ָסְתִרי ַאל: ָלהּ  ֹיאַמר ָלא ְלֵביָנהּ  ּבֵ  ִעם ּתִ
לֹוִני ִאישׁ  מוֹ , ּפְ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ א. ׁשֶ ינוֹ  אֹוָתהּ  מֹוִכיחַ  ֶאּלָ  ּבֵ

ַנַחת, ְלֵביָנהּ  ֵדי, ְוַאְזָהָרה ָטֳהָרה ּוְבֶדֶרךְ  ּבְ  ְלָהִסיר ּכְ
ְכׁשֹול ֶדֶרךְ  יָכהּ ּוְלַהְדרִ  ַהּמִ ָרה ּבְ   :ְיׁשָ

ל ְוֵכן. ח ּיֵשׁ  ִמְכׁשֹול ּכָ ַנת ּבוֹ  ׁשֶ  ִמְצַות, ְנָפׁשֹות ַסּכָ
ה ֵמר ַלֲהִסירוֹ  ֲעׂשֵ ָ ּנוּ  ּוְלִהׁשּ ֵהר ִמּמֶ ָבר ּוְלִהּזָ ּדָ , ָיֶפה ּבַ

ֱאַמר ּנֶ ֶמר: ׁשֶ ָ ֹמר ְלךָ  ִהׁשּ ךָ  ּוׁשְ  ֵהִסיר ֹלא ְוִאם. ַנְפׁשְ
יחַ  ְכׁשֹול ְוִהּנִ ָנה ִליֵדי ַהְמִביִאים ֹותַהּמִ ל ַסּכָ ּטֵ  ִמְצַות ּבִ
ה ֹלא ְוָעַבר ֲעׂשֵ ים ּבְ ִמים ָתׂשִ   :ּדָ

ה. ט ָבִרים ַהְרּבֵ ֵני ֲחָכִמים ָאְסרוּ  ּדְ שׁ  ִמּפְ ּיֵ ֶהם ׁשֶ  ּבָ
ַנת ֲארוּ  ּוְקָצָתם, ְנָפׁשֹות ַסּכָ טּור ִנְתּבָ  ִסיָמן ד"יו ּבְ
ָבִרים ֵישׁ  ְועֹוד, ז"קט יחַ  ֹלא: ֵהן ֵאלוּ וְ , ֲאֵחִרים ּדְ  ַיּנִ
יו חַ  ַהִסילֹון ַעל ּפִ ה ַהְמַקּלֵ ּתֶ ה ְוֹלא, ְוִיׁשְ ּתֶ ְיָלה ִיׁשְ ּלַ  ּבַ

ֵארֹות ים ֵמַהּבְ א, ּוֵמָהֲאַגּמִ ּמָ  ֵאינוֹ  ְוהּוא ֲעלּוָקה ִיְבַלע ׁשֶ
ה. {רֹוֶאה י ּוְכָבר: ַהּגָ ַתְבּתִ  ז"קט ִסיָמן ֵאּלוּ  ְדָבִרים ּכָ
יֹוֶרה   .}ש"וע ֵדָעה ּבְ
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ל. י ָבִרים ַעל ָהעֹוֵבר ּכָ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ֵאּלוּ  ּדְ : ְוָאַמר, ּבָ
ן ֲהֵריִני ַעְצִמי ְמַסּכֵ ֲאֵחִרים ּוַמה ּבְ ָכךְ  ָעַלי ּלַ : אוֹ , ּבְ

יד ֵאיִני ָכךְ  ַמְקּפִ ין, ּבְ ת אֹותוֹ  ַמּכִ ְזָהר. ַמְרדּות ַמּכַ  ְוַהּנִ
ֹבא ָעָליו, ֵמֶהם ת ּתָ ְרּכַ   :טֹוב ּבִ

  

  טמשפ חשן

  דיינים הלכות

 א סימן
' ו ּובוֹ , לארץ ובחוצה בארץ השופטים מנוי

  ְסִעיִפים:

ַמן. א ּזְ ה ּבַ ִנים, ַהּזֶ ִנים ּדָ ּיָ יֵני ַהּדַ  ְוַהְלָואֹות הֹוָדאֹות ּדִ
ת ה ּוְכֻתּבַ ָ ֹות ִאׁשּ נֹות ִויֻרׁשּ יק ּוַמּתָ , ֲחֵברוֹ  ָממֹון ּוַמּזִ
ֵהם ָבִרים ׁשֶ ִמיד ַהְמצּוִיים ַהּדְ ֶהם ְוֵישׁ  ּתָ יס ֶחְסרֹון ּבָ , ּכִ
ָבִרים ֲאָבל ֵאיָנם ּדְ י ַעל ַאף, ְמצּוִיים ׁשֶ שׁ  ּפִ ּיֵ ֶהם ׁשֶ  ּבָ

יס ֶחְסרֹון גֹון, ּכִ ֵהָמה ּכְ ָלה ּבְ ִחּבְ הּ  ׁשֶ ֲחֶבְרּתָ  אוֹ , ּבַ
ֵאין ְדָבִרים ֶהם ׁשֶ יס ֶחְסרֹון ּבָ י ַעל ַאף ּכִ ֵהם ּפִ  ׁשֶ
גֹון, ְמצּוִיים לוּ  ּכְ ׁשְ ל ְוֵכן, ֶכֶפל ֵמיּתַ ָנסֹות ּכָ  ַהּקְ
ְנסוּ  ּקָ תֹוֵקעַ , ֲחָכִמים ׁשֶ  ֲחֵברוֹ  ֶאת ּוְכסֹוֵטר ַלֲחֵברוֹ  ּכְ

ל ְוֵכן ם ּכָ ּלֵ ה יֹוֵתר ַהְמׁשַ יק ִמּמַ ִהּזִ ֶ ם אוֹ , ׁשּ ּלֵ ׁשַ ּמְ  ֲחִצי ׁשֶ
ִנין ֵאין, ֶנֶזק א אֹותוֹ  ּדָ ֶאֶרץ ַהְסמּוִכים ֻמְמִחים ֶאּלָ  ּבְ

ָרֵאל ֵני ְצרֹורֹות ֶנֶזק ֵמֲחִצי חּוץ, ִיׂשְ הּוא ִמּפְ  ָממֹון ׁשֶ
  :ְקָנס ְוֵאינוֹ 

ָחַבל ָאָדם. ב ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ין ֵאין, ּבַ ִנים ַמְגּבִ ּיָ ֵאיָנם ּדַ  ׁשֶ
ֶאֶרץ ְסמּוִכים ָרֵאל ּבְ ת ּוְפָגם ַצַער ֶנֶזק, ִיׂשְ , ְוֹכֶפר ּוֹבׁשֶ

ֶבת ֲאָבל ין ְוִרּפּוי ׁשֶ   :ַמְגּבִ

ֵהָמה. ג הִ  ּבְ יָקהׁשֶ ִנים ִנְזקוֹ  ּגֹוִבין ֵאין, ָהָאָדם ֶאת ּזִ  ַדּיָ
ֵאיָנן ֶאֶרץ ְסמּוִכין ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ֵני, ִיׂשְ הּוא ִמּפְ ָבר ׁשֶ  ּדָ
ֵאינוֹ  יק ָאָדם ֲאָבל, ָמצּוי ׁשֶ ִהּזִ ֱהַמת ׁשֶ ם, ֲחֵברוֹ  ּבֶ ּלֵ  ְמׁשַ

ֵלם ֶנֶזק ָכל ׁשָ ֵהָמה ְוֵכן. ָמקֹום ּבְ יָקה ּבְ ִהּזִ ן ׁשֶ ׁשֵ  ּבְ
ָתהּ  מּוֶעֶדת ְוִהיא הֹוִאיל, לָוֶרגֶ  ִחּלָ  ָדָבר ֶזה ֲהֵרי ִמּתְ
ין ָמצּוי ִנים אֹותוֹ  ּוַמְגּבִ ֵאיָנם ַדּיָ ֶאֶרץ ְסמּוִכים ׁשֶ  ּבְ

ָרֵאל ַנב ִמי ְוֵכן, ִיׂשְ ּגָ ַזל אוֹ  ׁשֶ ין, ּגָ ּנוּ  ַמְגּבִ ֶרן ִמּמֶ  ַהּקֶ
ְלַבד   :ּבִ

יָנא. ד ְגָרֵמי ּדִ ין ְוֵכן, ּדִ ִנין, ַהּמֹוֵסר ּדִ ִנים אֹוָתם ּדָ ּיָ  ּדַ
ֵאיָנם ֶאֶרץ ְסמּוִכים ׁשֶ ָרֵאל ּבְ   :ִיׂשְ

י ַעל ַאף. ה ָיִנים ּפִ ּדַ ֵאיָנם ׁשֶ ֶאֶרץ ְסמּוִכים ׁשֶ ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ
ין ֵאיָנן ין, ְקָנסֹות ַמְגּבִ ס ַעד, אֹותוֹ  ְמַנּדִ ַפּיֵ ּיְ  ְלַבַעל ׁשֶ
ינוֹ  ן ְוֵכיָון, ּדִ ּתֵ ּיִ עּור לוֹ  ׁשֶ יִרין, לוֹ  יָהָראוּ  ׁשִ  לוֹ  ַמּתִ
ַפס ִאם ְוֵכן ק ּתָ ּזָ עּור ַהּנִ ָראּוי ַמה ׁשִ ֶ  ֵאין, ִלּטֹול לוֹ  ׁשּ

דוֹ  מֹוִציִאין   :ִמּיָ

שׁ . ו ְדָבִרים ַהְמַבּיֵ ין, ּבִ ַפְיֶסּנוּ  ַעד אֹותוֹ  ְמַנּדִ ּיְ ָראּוי ׁשֶ , ּכָ
  :ְכבֹודוֹ  ְלִפי

 ב סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , שעה לצרך ועונשין מכין דין בית

ל. א ית ּכָ ין ּבֵ ֶאֶרץ ְסמּוִכים ֵאיָנם ֲאִפּלוּ , ּדִ ָרֵאל ּבְ , ִיׂשְ
ָהָעם רֹוִאים ִאם רּוִצים ׁשֶ ֲעֵבירֹות ּפְ ִנין ָהיוּ  ּבַ ין ּדָ  ּבֵ

ין ִמיָתה ין, ָממֹון ּבֵ ל ּבֵ יֵני ּכָ  ֵאין ַוֲאִפּלוּ , ֹעֶנשׁ  ּדִ
ָבר ּדָ מּוָרה ֵעדּות ּבַ  אֹותוֹ  חֹוְבִטים, םַאלָּ  הּוא ְוִאם. ּגְ
יֶהם ְוָכל. גֹוִיים ְיֵדי ַעל ם ִיְהיוּ  ַמֲעׂשֵ ַמִים ְלׁשֵ . ׁשָ
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דֹול ְוַדְוָקא ִהְמחּום ָהִעיר טּוֵבי אוֹ , ַהּדֹור ּגְ ית ׁשֶ  ּבֵ
ין   :ֲעֵליֶהם ּדִ

 ג סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , דנין דינים בכמה

ית ֵאין. א ין ּבֵ חֹות ּדִ ה ּפָ ֹלׁשָ ה ְוָכל. ִמׁשְ ֹלׁשָ  ִנְקָרִאים ׁשְ
ית ין ּבֵ ִנים ְוֵהם, ֶהְדיֹוטֹות ֲאִפּלוּ , ּדִ  ָהָאָדם ֶאת ּדָ
ַעל ְרחוֹ  ּבְ ע ִאם, ּכָ ְתּבָ ֵאינוֹ  אוֹ  ְלִדין ֵליֵרד ְמָסֵרב ַהּנִ  ׁשֶ
ִעירוֹ  ַהּתֹוֵבעַ  ִעם ָלדּון רֹוֶצה  ָלדּון רֹוֶצה ִאם ֲאָבל, ּבְ
ִעירוֹ  ִעּמוֹ  א, ּבְ ֵאינוֹ  ֶאּלָ ה ָחֵפץ ׁשֶ ֹלׁשָ ְ ׁשּ ַרר ּבַ ּבֵ  ׁשֶ

  :ֶאָחד לוֹ  ּבֹוֵרר ְוֶזה ֶאָחד לוֹ  ּבֹוֵרר ֶזה ָאז, ַהּתֹוֵבעַ 

חֹות. ב ה ּפָ ֹלׁשָ יֵניֶהם ֵאין, ִמׁשְ ין ּדִ , ָטעוּ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ּדִ
א ן ִאם ֶאּלָ לּום ּכֵ ֲעֵלי ִקּבְ הּוא אוֹ  ִדיִנים ּבַ  ֻמְמֶחה ׁשֶ

ים ל. ָלַרּבִ ֵאיָנם ּכָ לֹ  ׁשֶ הׁשְ ֶאֶרץ ְסמּוִכים ֵהם ֲאִפּלוּ  ׁשָ  ּבְ
ָרֵאל ּמֹוִדים הֹוָדָאה, ִיׂשְ ְפֵניֶהם ׁשֶ ִמי ּבִ ּמֹוֶדה ּכְ  חּוץ ׁשֶ
ין ְלֵבית ֲענוּ  ַטֲענֹוֵתיֶהם ְלַהֲחִליף ִויכֹוִלים, ּדִ ּטָ  ׁשֶ

ְפֵניֶהם ַהּכֹוֵפר, ִבְפֵניֶהם ךְ  ְוַאַחר ּבִ אוּ  ּכָ  ֹלא, ֵעִדים ּבָ
ְפָרן ֻהְחַזק ה לֲאבָ . ּכַ ֹלׁשָ ְ י ַעל ַאף, ַהׁשּ ֵאיָנם ּפִ  ׁשֶ

ְפֵניֶהם ַההֹוָדָאה, ְסמּוִכים הֹוָדָאה ּבִ ֵבית ּכְ ין ּבְ  ְוֵכן, ּדִ
כֹוֵפר ךְ  ְוַאַחר ּבְ אוּ  ּכָ ְפָרן ֻהְחַזק, ֵעִדים ּבָ  ְוֵאינוֹ  ּכַ
  :ְוִלְטֹען ַלֲחֹזר ָיכֹול

י ַעל ַאף. ג ִחיד ּפִ ּיָ ים ֻמְמֶחה ׁשֶ ר ָלַרּבִ  ָלדּון לוֹ  ֻמּתָ
יב ֲחָכִמים ִמְצַות, ְיִחיִדי ּיֹוׁשִ   :ֲאֵחִרים ִעּמוֹ  ׁשֶ

י ַעל ַאף. ד ית ּפִ ּבֵ ין ׁשֶ ל ּדִ ה ׁשֶ ֹלׁשָ ית ׁשְ ין ּבֵ ֵלם ּדִ  ׁשָ
ל, הּוא ֵהם ְזַמן ּכָ ים ׁשֶ ח ֶזה ֲהֵרי ַרּבִ ּבָ  ּומּוָטב, ְמׁשֻ

ְחּתֹךְ  ּיַ ין ׁשֶ י ַהּדִ ָרה א"ּבְ ֲעׂשָ הְ  ְוָצִריךְ . ִמּבַ ּיִ ל יוּ ׁשֶ  ּכָ
ִבים ֵבית ַהּיֹוׁשְ ין ּבְ ְלִמיֵדי ּדִ ים ֲחָכִמים ּתַ  ְוָאסּור. ּוְראּוּיִ

ב ָחָכם ְלָאָדם ׁשֵ ּיֵ ין ׁשֶ ּדִ ַדע ַעד ּבַ ּיֵ ב ִמי ִעם ׁשֶ ׁשֵ , ּיֵ
א ּמָ ב ׁשֶ ים ִעם ֵיׁשֵ ֵאיָנם ֲאָנׁשִ ְכַלל ְוִנְמָצא, ֲהגּוִנים ׁשֶ  ּבִ

ר ְכַלל ֹלא, ּבֹוְגִדים ֶקׁשֶ ית ּבִ ֵאינוֹ  ִמי. יןדִּ  ּבֵ  ׁשֶ
לּוהוּ  ְוֹלא, ֻמְמֶחה ֲעֵלי ָעָליו ִקּבְ י ַעל ַאף, ִדיִנים ּבַ  ּפִ
ַטל ּנָ ינוֹ  ֵאין ַהּגֹוָלה ֵמֹראשׁ  ְרׁשּות ׁשֶ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ִדין ּדִ
ֲעֵלי ֶאָחד ְוָכל, ָטָעה יִנים ִמּבַ  ְוָדן חֹוֵזר ָרָצה ִאם ּדִ
ְפֵני ית ּבִ ין ּבֵ   :ּדִ

 ד סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , לעצמו דין עושה אדם כיצד

ין ַלֲעׂשֹות ָאָדם ָיכֹול. א ּלוֹ  רֹוֶאה ִאם, ְלַעְצמוֹ  ּדִ  ׁשֶ
ַיד ָזלוֹ  ַאֵחר ּבְ ּגְ דוֹ  ְלַקְחּתוֹ  ָיכֹול, ׁשֶ  ָהַאֵחר ְוִאם, ִמּיָ

ֶנְגּדוֹ  עֹוֵמד יֶחּנוּ  ַעד ְלַהּכֹותוֹ  ָיכֹול, ּכְ ּנִ ּיַ  הּוא ֲאִפּלוּ , ׁשֶ
ָבר אֵ  ּדָ ין ִאם ֶהְפֵסד ּבוֹ  יןׁשֶ ֲעִמיֶדּנוּ  ַעד ַיְמּתִ ּיַ ין ׁשֶ ּדִ , ּבַ
ּיּוַכל ְוהּוא ּלוֹ  ְלָבֵרר ׁשֶ ֶ ׁשּ ין נֹוֵטל הּוא ׁשֶ ּדִ ל, ּבַ  ִמּכָ
נוֹ  ְרׁשּות לוֹ  ֵאין ָמקֹום ּכְ חֹובוֹ  ְלַמׁשְ   ,ּבְ

 ה סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , ביום זמן ובאיזה דנין יום באיזה

ת דּוןלָ  ָאסּור. א ּבָ ׁשַ ינוֹ , ְוָדן ָעַבר ְוִאם, טֹוב ְויֹום ּבְ  ּדִ
ין   :ּדִ

ִנין ֵאין. ב ֶעֶרב ּדָ ת ּבְ ּבָ  ְוִאם, טֹוב יֹום ּוְבֶעֶרב ׁשַ
ין ְלַבַעל ִהְזִמינוּ  ין ְלֵבית ָלֹבא ּדִ . ָלֹבא ָצִריךְ  ֵאין, ּדִ
ת ַאַחר ָלֹבא ִהְזִמינוּ  ַוֲאִפּלוּ  ּבָ  ,ָבא ְוֹלא טֹוב ְויֹום ׁשַ

ִניָסן ְזַמן קֹוְבִעין ֵאין. אֹותוֹ  קֹוְנִסין ֵאין ִרי ּבְ , ְוִתׁשְ
ֵאינוֹ  ְלִמי  ִהְזִמינוּ  ִאם ֲאָבל. ְלִדין ָלֹבא, ָבִעיר ׁשֶ

ִרי ְבִניָסן ךְ  ַאַחר ָלֹבא ְוִתׁשְ  ֹלא ִאם אֹותוֹ  קֹוְנִסין, ּכָ
ִנין ֵאין. ָבא ְיָלה ּדָ ּלַ ת ּבַ ְתִחּלַ ין ּבִ  לוּ ִהְתִחי ִאם ֲאָבל, ּדִ

יֵני ָלדּון ּיֹום ָממֹונֹות ּדִ ְיָלה ּגֹוְמִרין, ּבַ ּלַ   :ּבַ

יַבת ְזַמן. ג ִנים ְיׁשִ ּיָ ָעה סֹוף ַעד ֵמַהּבֶֹקר, ַהּדַ  ׁשָ
ית   ,ֲחִמיׁשִ
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ִבין ֵאין. ד ין יֹוׁשְ ּדִ ת ּבַ ִחּלַ ָעה ִמּתְ ִביִעית ׁשָ  ֲאִפּלוּ , ׁשְ
ין ִלְגֹמר לוּ  ַעד, ּדִ ּלְ ְתּפַ ּיִ ת ׁשֶ ִפּלַ ְנָחה ּתְ  ְוִאם. ַהּמִ

ת ֲאִפּלוּ , ִהְתִחילוּ  ִחּלַ ין ּתְ  ֲאִפּלוּ  ַמְפִסיִקין ֵאין, ּדִ
יעַ  ּגִ ּיַ ה ִמְנָחה ְזַמן ִלְכׁשֶ ְהֶיה ּוִבְלַבד, ְקַטּנָ ּיִ  ָלֶהם ׁשֶ

הּות ל ׁשָ ּלֵ ְגְמרוּ  ַאַחר ְלִהְתּפַ ּיִ ין ׁשֶ   :ַהּדִ

ין ַהְתָחַלת ֲהֵוי ֵמֵאיָמַתי. ה ְתחִ , ַהּדִ ּיַ ֶ ֲעֵלי ילוּ ִמׁשּ  ּבַ
פוּ  אוֹ , ִלְטֹען ִדיִנים ְתַעּטְ ּנִ ִנים ׁשֶ ּיָ   :ַהּדַ

 ו סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , דנין כמה על

ִנים ֵאין. א ּיָ ִבים ַהּדַ ִדין ָלדּון יֹוׁשְ חֹות ּבְ ֶוה ּפָ ָ  ִמׁשּ
ֶוה ֻהְזְקקוּ  ְוִאם. ְפרּוָטה יָנם ּגֹוְמִרים, ְפרּוָטה ְלׁשָ  ּדִ
ֶוה חֹותְלפָ  ֲאִפּלוּ  ָ   :ְפרּוָטה ִמׁשּ

 ז סימן
 ּובוֹ , וקרבה שנאה מחמת והפסולים, לדון ראוי מי

  ְסִעיִפים: ב"י

ית. א ין ּבֵ ל ּדִ ָהָיה', ג ׁשֶ ר ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ  ֶזה ֲהֵרי, ּגֵ
סּול ָרֵאל ָלדּון ּפָ א, ְלִיׂשְ ן ִאם ֶאּלָ  ִאּמוֹ  ָהְיָתה ּכֵ

ָרֵאל ׂשְ ן ְוֵגר. ִמּיִ ר רוֹ ֲחבֵ  ֶאת ּדָ י ַעל ַאף, ַהּגֵ ֵאין ּפִ  ׁשֶ
ָרֵאל ִאּמוֹ  ׂשְ   :ִמּיִ

ן ַוֲאִפּלוּ , ַמְמֵזר. ב ּתָ ָלׁשְ ִרים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ַמְמֵזִרים ׁשְ ׁשֵ  ּכְ
ל ָהָיה ִאם ְוֵכן. ַלּכֹל ָלדּון ַאַחת סּוָמא ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ  ּבְ

ר, ֵמֵעיָניו ׁשֵ י ַהסּוָמא ֲאָבל. ּכָ ּתֵ ׁשְ סּול ֵעיָניו ּבִ   :ּפָ

ֵאינוֹ  אֹוְמִרים ֵישׁ . ג א ָלדּון ָראּוי ׁשֶ ן ֶאּלָ  ח"י ִמּבֶ
י ְוֵהִביא ָוַמְעָלה ּתֵ ָערֹות ׁשְ ן אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ׂשְ ִמּבֶ  ג"י ּדְ
ר ָוַמְעָלה ׁשֵ י ֵהִביא ֹלא ַוֲאִפּלוּ , ּכָ ּתֵ ָערֹות ׁשְ   :ׂשְ

ה. ד ָ סּוָלה ִאׁשּ   :ָלדּון ּפְ

תּויֵ  אֹוְמִרים ֵישׁ . ה ׁשְ ִרים ַיִין יּדִ יֵני ָלדּון ֻמּתָ  ּדִ
ה ֵעד ֵאין. ָממֹונֹות ן ַנֲעׂשֶ ִעיד ֵעד ְוַדְוָקא. ַדּיָ ּמֵ , ׁשֶ

גֹון ִנים ֶאָחד ֵהִעיד ִאם ּכְ ּיָ ְפֵני ֵמַהּדַ  ַעל ֲחֵבָריו ּבִ
ה ָרָאה ַמֲעׂשֶ ֶהם ְלִהְצָטֵרף ָיכֹול ֵאינוֹ , ׁשֶ  ַעל ָלדּון ִעּמָ
ה אֹותוֹ  גֹון, ֵמִעיד ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל, ַמֲעׂשֶ ה ּכְ ֹלׁשָ ְ ַהׁשּ  ׁשֶ
ִנים ה ָראוּ  ַדּיָ ֲעׂשֶ נוּ  ֲאִפּלוּ , ַהּמַ ּוְ ָתן ּכִ תֹוַרת ְרִאּיָ  ּבְ
ּיֹום ָראּוהוּ  ִאם, ֵעדּות ים ּבַ ִנים ַנֲעׂשִ ּיָ  ַעל ְוָדִנים ּדַ

ה ֲעׂשֶ ְיָלה ָראּוהוּ  ִאם ֲאָבל, ַההּוא ַהּמַ ּלַ ִנין ֵאין, ּבַ  ּדָ
י ַעל ֵעדּות ֲאָבל, ַעְצָמן ּפִ ִנין ֲאֵחִרים ּבְ  ֻהְזְמנוּ  ְוִאם. ּדָ

ֵעדּות ַאף, ְלָהִעיד ִנין ֵאין ֲאֵחִרים ּבְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּדָ
ַאף ֻהְזְמנוּ  ׁשֶ ִנים ְלָהִעיד ּבְ ֵעדּות ּדָ   :ֲאֵחִרים ּבְ

ּתֹוְבִעין ִמי. ו ן ִלְפֵני ָלדּון אֹותוֹ  ׁשֶ ָטן ַדּיָ ּקָ ּנוּ  ׁשֶ , ִמּמֶ
ן ֵאין ּיָ א, ְלָפָניו ֵליֵלךְ  ְלֹכפוֹ  כֹוליָ  ַהּדַ ְנֵפי ֶאּלָ  ַמאן ִמּכַ

א ִאּכָ יֵמי ָהָתם ּדְ ִנים ֵמַחּכִ יַנְיהוּ  ּוְמַעּיְ   :ּבֵ

הּוא ְלִמי ָלדּון ָלָאָדם ָאסּור. ז י ַעל ַאף, אֹוֲהבוֹ  ׁשֶ  ּפִ
ֵאינוֹ  ִבינוֹ  ׁשֶ ר ֵרעוֹ  ְוֹלא ׁשֹוׁשְ ַנְפׁשוֹ  ֲאׁשֶ  ְלִמי ְוֹלא, ּכְ

ֹוְנאוֹ  ׂשּ י ַעל ַאף ,ׁשֶ ֵאינוֹ  ּפִ שׁ  ְוֹלא לוֹ  אֹוֵיב ׁשֶ  ְמַבּקֵ
א, ָרָעתוֹ  ְהיוּ  ָצִריךְ  ֶאּלָ ּיִ ֵני ׁשֶ ְ ִוים ַהִדיִנים ַבֲעֵלי ַהׁשּ  ׁשָ
ֵעיֵני ִנים ּבְ ּיָ ם ַהּדַ יר ָהָיה ֹלא ְוִאם. ּוְבִלּבָ  ׁשּום ֶאת ַמּכִ
יו ֶאת ְוֹלא ֵמֶהם ֶאָחד ן ְלךָ  ֵאין, ַמֲעׂשָ ּיָ ) ֶצֶדק( ּדַ

מֹוהוּ ] יקַצדִּ [   :ּכָ

ֵני. ח ְלִמיֵדי ׁשְ ֹוְנִאים ֲחָכִמים ּתַ , ֶזה ֶאת ֶזה ַהׂשּ
ב ֲאסּוִרים ין ֵליׁשֵ ּדִ ֵני, ַיַחד ּבַ ּפְ ּמִ ְנָאה ׁשֶ ִ יֵניֶהם ַהׂשּ ּבֵ  ׁשֶ

ַעת ל ּדַ ְבֵרי ִלְסּתֹר ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ   :ֲחֵברוֹ  ּדִ

ל. ט סּוִלים ּכָ , ָרהֲעבֵ  ֵמֲחַמת אוֹ  ֻקְרָבה ֵמֲחַמת ַהּפְ
סּוִלים   :ָלדּון ּפְ

ן. י ּיָ ּיֹוֵדעַ  ּדַ ֲחֵברוֹ  ׁשֶ הּוא ּבַ ְזָלן ׁשֶ ע אוֹ  ּגַ  לוֹ  ֵאין, ָרׁשָ
  :ִעּמוֹ  ְלִהְצָטֵרף
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ית. יא ין ּבֵ ל ּדִ ְהֶיה ָצִריךְ ' ג ׁשֶ ּיִ ָכל ׁשֶ ' ז ֵמֶהם ֶאָחד ּבְ
ָבִרים ְנַאת, ִיְרָאה, ֲעָנָוה, ָחְכָמה: ּדְ  ַאֲהַבת, ָממֹון ׂשִ

ִרּיֹות ַאֲהַבת, ֶמתָהאֱ  ֲעֵלי, ָלֶהם ַהּבְ ם ּבַ   :טֹוב ׁשֵ

ל. יב ָבר ּכָ שׁ  ּדָ ּיֵ ן ׁשֶ ּיָ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ֲהָנָאה ַצד ּבוֹ  ַלּדַ
ֵני, ְלִפיָכךְ . ָעָליו ָלדּון ְגַנב ָהִעיר ּבְ ּנִ  ּתֹוָרה ֵסֶפר ׁשֶ

ֶהם ּלָ ִנין ֵאין, ׁשֶ ֵני אֹותוֹ  ּדָ ַדּיָ א, ָהִעיר אֹוָתהּ  ּבְ  םאִ  ֶאּלָ
ן נוּ : ְוָהאֹוֵמר. ַאֶחֶרת ּתֹוָרה ֵסֶפר ָלֶהם ֵישׁ  ּכֵ  ָמֶנה ּתְ

י ִנין ֵאין, ִעיִרי ַלֲעִנּיֵ ֵני ּדָ ַדּיָ , ּוְלִפיָכךְ . ָהִעיר אֹוָתהּ  ּבְ
ס ִעְסֵקי ִנין ֵאין ַהּמַ ֵני ּדָ ַדּיָ ֵני, ָהִעיר אֹוָתהּ  ּבְ שׁ  ִמּפְ ּיֵ  ׁשֶ
ָנה ָעׂשוּ  ְוִאם. ּבוֹ  ֵחֶלק ִלְקרֹוֵביֶהם אוֹ  ָלֶהם  אוֹ , ַתּקָ
שׁ  ּיֵ ִעיר ִמְנָהג ׁשֶ ֵני ּבָ ּיָ ּדַ  ִעְנָין ַעל ַאף ָידּונוּ  ָהִעיר ׁשֶ

ִסים יָנם, ַהּמִ ין ּדִ   ּדִ

 ח סימן
 הדין שכר וגדל, הגון שאינו דין למנות שלא

  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , וענשו

ל. א ֲעִמיד ּכָ ן ַהּמַ ּיָ ֵאינוֹ  ּדַ ָחְכַמת םָחכָ  ְוֵאינוֹ  ָהגּון ׁשֶ  ּבְ
ן ִלְהיֹות ְוָראּוי ַהּתֹוָרה ּיָ י ַעל ַאף, ּדַ הּוא ּפִ ּלוֹ  ׁשֶ  ּכֻ

ים ֶהֱעִמידוֹ  ֶזה ֲהֵרי, ֲאֵחרֹות טֹובֹות ּבוֹ  ְוֵישׁ  ַמֲחַמּדִ  ׁשֶ
ֹלא עֹוֵבר ה ּבְ ן ְוָכל. ַתֲעׂשֶ ּיָ ה ּדַ ְתַמּנֶ ִביל ַהּמִ ׁשְ ֶסף ּבִ  ּכֶ

א עֹוד ְוֹלא. ְלָפָניו ַלֲעֹמד ָאסּור, ָזָהב אוֹ  ְצָוה ֶאּלָ ּמִ  ׁשֶ
  :ּבוֹ  ּוְלַזְלֵזל ְלָהֵקל

ִנים ְצִריִכים. ב ּיָ ב ַהּדַ ֵאיָמה ֵליׁשֵ ֲעִטיָפה, ּוְבִיְרָאה ּבְ  ּבַ
ב ֹראשׁ  ְלָהֵקל ְוָאסּור. ֹראשׁ  ּוְבֹכֶבד ר ְוֵליׁשֵ  ְלַסּפֵ
ְדַבר ָלה ּבִ ּטָ ֵבית ּבַ ין ּבְ ן ְוִיְרֶאה. ּדִ ּיָ ִאּלוּ  ַהּדַ  ֶחֶרב ּכְ

ארוֹ  ַעל לוֹ  ַחתֻמנַּ  ם ּוְכִאּלוּ , ַצּוָ יִהּנָ תּוחַ  ּגֵ  לוֹ  ּפָ
יו ְחּתָ , ָדן הּוא ִמי ְוִלְפֵני, ָדן הּוא ִמי ֶאת ְוֵיַדע. ִמּתַ

ַרע ָעִתיד הּוא ּוִמי ּנוּ  ְלִהּפָ ו נֹוֶטה ִאם ִמּמֶ ין ִמּקַ . ַהּדִ
ן ְוָכל ּיָ ֵאינוֹ  ּדַ ן ׁשֶ ין ּדָ ִכיָנה ּגֹוֵרם ֱאֶמת ּדִ ְ  ַלׁשּ

תִּ  קׁשֶ ּלֵ ָרֵאל ְסּתַ ׂשְ ן ְוָכל. ִמּיִ ּיָ ּנֹוֵטל ּדַ  ִמּזֶה ָממֹון ׁשֶ
ּלֹא ְלֶזה ְונֹוְתנוֹ  דֹושׁ , ְכִדין ׁשֶ רּוךְ  ַהּקָ  נֹוֵטל הּוא ּבָ
ּנוּ  ן ְוָכל. ְנָפׁשֹות ִמּמֶ ּיָ ן ּדַ ּדָ ין ׁשֶ  ֲאִפּלוּ , ַלֲאִמּתוֹ  ֱאֶמת ּדִ
ָעה ִאּלוּ , ַאַחת ׁשָ ן ּכְ ּקֵ ל ּתִ לּ  ָהעֹוָלם ּכָ  ְוגֹוֵרם, וֹ ּכֻ

ִכיָנה ְ ֶרה ַלׁשּ ׁשְ ּתִ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ   :ּבְ

ֶרךְ . ג ִהְתַמּנֹות ּבֹוְרִחים, ָהִראׁשֹוִנים ֲחָכִמים ּדֶ , ִמּלְ
ה ַעְצָמם ְודֹוֲחִקים ּלֹא ַהְרּבֵ ב ׁשֶ ין ֵליׁשֵ ּדִ ְדעוּ  ַעד, ּבַ ּיֵ  ׁשֶ

ֵאין ם ׁשֶ מֹוהוּ  ָראּוי ׁשָ ִאם ּכָ  יןֵמַהדִּ  ַעְצָמם ִיְמְנעוּ  ְוׁשֶ
ְתַקְלֵקל ּוָרה ּתִ י ַעל ְוַאף. ַהׁשּ ִבים ָהיוּ  ֹלא ֵכן ּפִ  יֹוׁשְ

ין ּדִ ָהיוּ  ַעד ּבַ יִדים ׁשֶ ֵקִנים ָהָעם ֲעֵליֶהם ַמְכּבִ  ְוַהּזְ
ם ּוַמְפִציִרים   :ּבָ

ן ָאסּור. ד ּיָ ָרָרה ְלִהְתַנֵהג ַלּדַ ׂשְ ּבּור ַעל ְוַגסּות ּבִ , ַהּצִ
א ֲעָנָוה ֶאּלָ ְרָנס ָכלוְ . ְוִיְרָאה ּבַ ִטיל ּפַ  ְיֵתָרה ֵאיָמה ַהּמֵ
ּבּור ַעל ּלֹא, ַהּצִ ם ׁשֶ ַמִים ְלׁשֵ ן רֹוֶאה ֵאינוֹ , ׁשָ  ּבֵ

ְלִמיד ֶהם ִלְנֹהג ָאסּור ְוֵכן. ְלעֹוָלם, ָחָכם ּתַ  ַקּלּות ּבָ
י ַעל ַאף, ֹראשׁ  ֵהם ּפִ י ׁשֶ  ַעל ַיְפִסיעוּ  ְוֹלא. ָהָאֶרץ ַעּמֵ
י ְסּבֹלשֶׁ  ְוָצִריךְ . ֹקֶדשׁ  ַעם ָראׁשֵ ּבּור ֹטַרח ּיִ  ַהּצִ

ָאם ָ ּבּור ַעל ּוִמְצָוה. ּוַמׂשּ בֹוד ִלְנֹהג ַהּצִ ן ּכָ ּיָ ּדַ  ְוִיְהֶיה, ּבַ
ה ֹלא הּוא ְוַגם. ֲעֵליֶהם ֵאיָמתוֹ  ּזֶ  ַקּלּות ִיְנֹהג ְוֹלא ִיְתּבַ
יָון, ִלְפֵניֶהם ֹראשׁ  ּכֵ ה ׁשֶ ְתַמּנֵ ּנִ ְרָנס ָאָדם ׁשֶ  ַעל ּפַ

ּבּור ְפֵני ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות לוֹ  ָאסּור ַהּצִ ה ּבִ ֹלׁשָ ֵדי, ׁשְ  ּכְ
ּלֹא ה ׁשֶ ּזֶ ְפֵניֶהם ִיְתּבַ ָאסּור ָוֹחֶמר ְוַקל, ּבִ  ֶלֱאֹכל לוֹ  ׁשֶ

ּתֹות ְפֵני ְוִלׁשְ ים ּבִ   :ַרּבִ

ִליחַ  ַאף. ה ׁשְ ית ּבִ ין ּבֵ , ֹראשׁ  ַקּלּות ִלְנֹהג ָאסּור ּדִ
ין ְלֵבית ְרׁשּות ֵישׁ , ְוַהְמַצֲערוֹ  ת ּכֹותוֹ ְלהַ  ּדִ  ַמּכַ
ִליחַ . ַמְרדּות ָ ַנִים ֶנֱאָמן ְוַהׁשּ ׁשְ הוּ  ְלָהִעיד ּכִ ּזָ ּבִ ֵדי, ׁשֶ  ּכְ
  :ְלַנּדֹותוֹ 

 ט סימן
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' ח ּובוֹ , בטלה שכר והתרת, שחד לקח שלא
  ְסִעיִפים:

ן ָצִריךְ  ְמֹאד ְמֹאד. א ּיָ ֵהר ַהּדַ ּלֹא ִלּזָ ח ׁשֶ , ׁשַֹחד ִלּקַ
איהַ  ֶאת ְלַזּכֹות ֲאִפּלוּ  ּכַ  ָצִריךְ , ְלָקחוֹ  ְוִאם. ּזַ

ֶעּנוּ , ְלַהֲחִזירוֹ  ְתּבָ ּיִ ׁשֶ ם. ַהּנֹוֵתן ּכְ ַהּלֹוְקחוֹ  ּוְכׁשֵ  עֹוֵבר ׁשֶ
ֹלא ה ּבְ ךְ , ַתֲעׂשֶ ִלְפֵני עֹוֵבר ַהּנֹוְתנוֹ  ּכָ ר ּבְ ן ֹלא ִעּוֵ  ִתּתֵ

ְלַבד ָממֹון ׁשַֹחד ְוֹלא ִמְכׁשֹל א, ּבִ  ׁשַֹחד ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ
ָבִרים ן ָכלוְ . ּדְ ּיָ ַאל ּדַ ָ ׁשּ ֵאָלה ׁשֶ סּול, ׁשְ  ָלֶזה ָלדּון ּפָ

ִאילוֹ  ִהׁשְ ה. ׁשֶ ּמֶ ָבִרים ּבַ ֹלא, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ  לוֹ  ָהָיה ּכְ
ן ּיָ ִאיל ַלּדַ ִאיל לוֹ  ָהָיה ֲאָבל, ְלַהׁשְ ר, ְלַהׁשְ ׁשֵ ֲהֵרי, ּכָ  ׁשֶ
ם ּנוּ  ׁשֹוֵאל ֶזה ּגַ   :ִמּמֶ

ַלח ַהּתֹוֵבעַ  ָקַדם ִאם. ב ן ְנָחהמִ  ְוׁשָ ּיָ ְזִמין קֹוֶדם ַלּדַ ּיַ  ׁשֶ
ע ְתּבַ ע ֵאין, ְלִדין ַלּנִ ְתּבָ א, ְלָפְסלוֹ  ָיכֹול ַהּנִ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ן ּיָ ת ִדין ֵמאֹותוֹ  ַעְצמוֹ  ַלֲחׂשֹךְ  רֹוֶצה ַהּדַ ּדַ  ִמּמִ
  :ידּותוֹ ֲחסִ 

ין ְלֵבית ַלֲעׂשֹות ָנֲהגוּ . ג ה ּדִ ּפֹוְסִקין, ֻקּפָ  ָממֹון ׁשֶ
ית ְלַפְרָנַסת ין ּבֵ ין, ּדִ ת אֹוָתהּ  ּוַמְגּבִ ְתִחּלַ ָנה ּבִ ָ  אוֹ  ַהׁשּ
ּום ּבוֹ  ְוֵאין, ְבסֹוָפהּ  , ַאְגָרא ְותֹוַרת ׁשַֹחד ּתֹוַרת ִמׁשּ

י ָרֵאל ַעל חֹוָבה ּכִ ֵניֶהם ְלַפְרֵנס ִיׂשְ ּיָ  ְוַגם, ְוַחְכֵמיֶהם ּדַ
ׁשֹות אוֹ  ְנָדבֹות ֵישׁ  ִאם   :ֵמֶהם לֹוְקִחים, ְסָתם, ֶהְקּדֵ

ל. ד ן ּכָ ּיָ ב ּדַ ּיֹוׁשֵ יל ׁשֶ ָכר ּוַמְגּדִ ים ַלסֹוְפִרים ׂשָ ׁשִ ּמָ ַ , ְוַלׁשּ
ַצע ַאֲחֵרי ַהּנֹוִטים ִבְכַלל ֶזה ֲהֵרי   :ַהּבֶ

ָכר ַהּנֹוֵטל. ה ל, ָלדּון ׂשָ יָניו ּכָ ן ּדִ ּדָ ֵטִלים, ׁשֶ א, ּבְ  ֶאּלָ
ן ִאם ּלֹא ָידּועַ  ּכֵ ֶהם ָנַטל ׁשֶ ָכר ּבָ  נֹוֵטל ֵאינוֹ  ְוִאם. ׂשָ

א ַכר ֶאּלָ ָלתוֹ  ׂשְ ּטָ ר, ּבַ ְהֶיה ְוהּוא, ֻמּתָ ּיִ ר ׁשֶ  ַלּכֹל ִנּכָ
ֵאינוֹ  א נֹוֵטל ׁשֶ ַכר ֶאּלָ ָלתוֹ  ׂשְ ּטָ גֹון, ּבַ שׁ  ּכְ ּיֵ  לוֹ  ׁשֶ
ָעה ַלֲעׂשֹות ְידּוָעה ְמָלאָכה ׁשָ שׁ  ּבְ ּיֵ  אֹוֵמר, ָלדּון לוֹ  ׁשֶ
ין ְלַבֲעֵלי נוּ : ַהּדִ ַכר ִלי ּתְ ה ׂשְ ֻעּלָ  ְמָלאָכה אֹוָתהּ  לשֶׁ  ּפְ

ל ּטֵ ֶאְתּבַ ה ׁשֶ ּנָ ל ְוהּוא, ִמּמֶ ַקּבֵ ּיְ ֵניֶהם ׁשֶ ְ ֶוה ִמׁשּ ׁשָ  ֲאָבל, ּבְ

ר ֵאינוֹ  ִאם גֹון, ִנּכָ אֹוֵמר ּכְ א: ׁשֶ ּמָ ן ׁשֶ ּמֵ ָכר ִלי ִיְזּדַ  ׂשָ
ת ְקִנּיַ ִביל, ְוַסְרָסרּות ְסחֹוָרה ּבִ שׁ  ֶזה ּוִבׁשְ ָכר ְמַבּקֵ , ׂשָ
  :ָאסּור

ןַלדַּ  ֵאין. ו יחַ  ּיָ ב ּבּור ְלַתְלִמיד ְלַהּנִ ׁשֵ ּיֵ ּלֹא, ְלָפָניו ׁשֶ  ׁשֶ
א ָ ן ִיׂשּ ה ִעּמוֹ  ְוִיּתֵ ֶרךְ  ְוִיּטֶ   :ָהֱאֶמת ִמּדֶ

ְלִמיד. ז ב ּתַ  ְוָהַרב, ֶלָעִני ְזכּות ְורֹוֶאה ַרּבוֹ  ִלְפֵני ַהּיֹוׁשֵ
בוֹ  רֹוֶצה ב, ְלַחּיְ ד ַחּיָ  ׁשֹוֵתק ְוִאם, ְזכּות ָעָליו ְלַלּמֵ

ּום ֹוֵברע ַבר ִמׁשּ ֶקר ִמּדְ ְרָחק ׁשֶ   :ּתִ

ְלִמיד. ח ב ּתַ ּטֹוֶעה ְורֹוֶאה ַרּבוֹ  ִלְפֵני ַהּיֹוׁשֵ ין ׁשֶ ּדִ , ּבַ
ּתֹק: ֹיאַמר ֹלא ְגֹמר ַעד ֶאׁשְ ּיִ ין ׁשֶ ֶרּנוּ  ַהּדִ  ְוֶאֱחֹזר ְוֶאְסּתְ

ֵדי ְוֶאְבֶנּנוּ  ֵרא ּכְ ּקָ ּיִ ִמי ַעל ׁשֶ א, ׁשְ  ֶדֶרךְ  לוֹ  ֹיאַמר ֶאּלָ
י: בֹודכָּ  ךְ , ַרּבִ ִני ְוָכךְ  ּכָ ְדּתַ   :ִלּמַ

 י סימן
' ד ּובוֹ , ממנו בגדול ושימלך, בדין מתון להיות

  ְסִעיִפים:

ן ָצִריךְ . א ּיָ ין ָמתּון ִלְהיֹות ַהּדַ ּדִ ּלֹא, ּבַ  ַעד ִיְפְסֶקּנוּ  ׁשֶ
ֲחִמיֶצּנוּ  ּיַ א ׁשֶ ָ ן ְוִיׂשּ רּור ְוִיְהֶיה ּבוֹ  ְוִיּתֵ שֶּׁ  לוֹ  ּבָ . ֶמשׁ ּכַ

ס הֹוָרָאה ִלּבוֹ  ְוַהּגַ ין ּופֹוֵסק ְוקֹוֵפץ ּבְ  ֹקֶדם ַהּדִ
ְחְקֶרּנוּ  ּיַ ינוֹ  ֵהיֵטב ׁשֶ ְהֶיה ַעד ַעְצמוֹ  ְלֵבין ּבֵ ּיִ רּור ׁשֶ  ּבָ

ֶמשׁ  לוֹ  ֶ ׁשּ ע, ׁשֹוֶטה ֶזה ֲהֵרי, ּכַ   :רּוחַ  ְוַגס ָרׁשָ

ל. ב א ִמי ּכָ ּבָ ין ְלָידוֹ  ׁשֶ הוּ  ּדִ א רַאחֵ  ְלִדין ּוְמַדּמֵ ּבָ  ׁשֶ
ָבר ְלָידוֹ  ִעיר ִעּמוֹ  ְוֵישׁ , ּוְפָסקוֹ  ּכְ דֹול ּבָ ּנוּ  ּגָ  ִמּמֶ

ָחְכָמה ְכַלל ֶזה ֲהֵרי, ּבוֹ  ִנְמָלךְ  ְוֵאינוֹ  ּבְ ִעים ּבִ  ָהְרׁשָ
ם ּבָ ּלִ ס ׁשֶ הֹוָרָאה ּגַ   :ּבְ

י. ג ים ּכִ יָלה ֲחָלִלים ַרּבִ ְלִמיד ֶזה ִהּפִ ּלֹא ָחָכם ּתַ  ׁשֶ
יעַ  ים. ּומֹוֶרה ְלהֹוָרָאה ִהּגִ ל ַוֲעֻצּמִ  ֶזה ֲהֻרֶגיהָ  ּכָ

יעַ  ִהּגִ ְהֶיה ְוהּוא, מֹוֶרה ְוֵאינוֹ  ְלהֹוָרָאה ׁשֶ ּיִ  ַהּדֹור ׁשֶ
שׁ  ָיַדע ֲאָבל, לוֹ  ָצִריךְ  ּיֵ ם ׁשֶ  ּומֹוֵנעַ , ְלהֹוָרָאה ָראּוי ׁשָ
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ח ֶזה ֲהֵרי, ֵמַההֹוָרָאה ַעְצמוֹ  ּבָ  ַעְצמוֹ  ַהּמֹוֵנעַ  ְוָכל. ְמׁשֻ
ין ִמן ּנוּ  מֹוֵנעַ , ַהּדִ בּוַעת ְוָגֵזל ֵאיָבה ִמּמֶ ְוא ּוׁשְ   :ׁשָ

ֵעיֵני ִיְהֶיה. ד ן ּבְ ּיָ ין ַהּדַ ל ּדִ רּוָטה ׁשֶ ִדין ּפְ ל ּכְ  ֵמָאה ׁשֶ
  :ָמֶנה

 יא סימן
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , מי פי ועל לדין מזמינים כיצד

יַצד. א ַעל ַמְזִמיִנים ּכֵ ין ּבַ ית לוֹ  ׁשֹוְלִחים, ְלִדין ּדִ  ּבֵ
ין לּוָחם ּדִ ֹבא, ׁשְ ּיָ ן ַלּיֹום ׁשֶ א ֹלא. ְלִדין ַהְמֻזּמָ , ּבָ

ַעם אֹותוֹ  ַמְזִמיִנים ִנית ּפַ א ֹלא. ׁשֵ  אֹותוֹ  ַמְזִמיִנים, ּבָ
ַעם ית ּפַ ִליׁשִ א ֹלא. ׁשְ יִנים, ּבָ ל לוֹ  ַמְמּתִ  ֹלא. ַהּיֹום ּכָ
א ין, ּבָ ה. ְלָמֳחָרתוֹ  אֹותוֹ  ְמַנּדִ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ
ִמי ָהָיה ּבְ ָפִרים ׁשֶ ּכְ הּוא ִמי ֲאָבל, ְוִנְכָנס ְויֹוֵצא ּבַ  ׁשֶ
ִעיר ָמצּוי א ְזַמן לוֹ  קֹוְבִעים ֵאין, ּבָ ַעם ֶאּלָ , ַאַחת ּפַ
א ֹלא ְוִאם ל ּבָ ין, יֹום אֹותוֹ  ּכָ . ְלָמֳחָרתוֹ  אֹותוֹ  ְמַנּדִ

ִליחַ  ְ ית ְוַהׁשּ ין ּבֵ  ִהְקָלה אוֹ  ,ִהְקַלִני: לֹוַמר ֶנֱאָמן ּדִ
ן ּיָ ין ָלֹבא ָרָצה ֹלא אוֹ , ַהּדַ ִתין, ַלּדִ ּמְ  ַעל אֹותוֹ  ּוְמׁשַ
יו ִתיָחא ָעָליו ּכֹוְתִבין ֵאין ֲאָבל. ּפִ ל ּפְ א ׁשֶ ְמּתָ  ַעד, ׁשַ

בֹואוּ  ּיָ ַנִים ׁשֶ ְמַנע ְוָיִעידוּ  ׁשְ ּנִ ִליחַ  ְוֵאין. ָלֹבא ׁשֶ ית ׁשְ  ּבֵ
ין ב ּדִ ֲאִמיַרת ַחּיָ ָבִרים ּבַ ּוםמִ  ּדְ   :ָהָרע ָלׁשֹון ׁשּ

ִליחַ . ב ָאַמר ׁשָ לֹוִני: ׁשֶ ָלַחִני ּפְ ם ׁשְ ׁשֵ ִנים ֶאָחד ּבְ ּיָ , ֵמַהּדַ
ִתיָחא ָעָליו ּכֹוְתִבין ֵאין, ָלבֹוא ָרָצה ְוֹלא ל ּפְ  ׁשֶ

א ְמּתָ ּיֹאַמר ַעד ׁשַ ם ׁשֶ ׁשֵ ן ּבְ ּתָ ָלׁשְ ה. ׁשְ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ
ָהַלךְ , ֲאמּוִרים ִליחַ  ׁשֶ ָ ֵאינוֹ  יֹוםבְּ  ַהׁשּ יַבת ָידּועַ  ׁשֶ  ִליׁשִ
ִנים ּיָ יֹום ֲאָבל. ַהּדַ דּועַ  ּבְ ִנים ַהּיָ ּיָ ַהּדַ ִבים ׁשֶ  ּבוֹ  יֹוׁשְ
ל יֹוְדִעים ַהּכֹל, ְלִדין ּכָ ִנים ׁשֶ ּיָ ִצים ַהּדַ  ַעל ְוַאף, ְמֻקּבָ
י א ּפִ ּבָ ִליחַ  ׁשֶ ָ ם ַהׁשּ ׁשֵ ִאּלוּ , ֶאָחד ּבְ א ּכְ ם ּבָ ׁשֵ  ּבְ

ן ּתָ ָלׁשְ   :ׁשְ

הּוא ִמי .ג ִדיָנה ׁשֶ ּמְ ִליחַ  ְוָהַלךְ  ּבַ ית ׁשְ ין ּבֵ  ְוֹלא ּדִ
ְמָצֶאּנוּ  ַעד ְזַמן לוֹ  קֹוְבִעים ֵאין, ְמָצאוֹ  ּיִ ִליחַ  ׁשֶ ָ  ַהׁשּ
ְרּכוֹ  ִאם, ִבְכָפר ָהָיה. לוֹ  ְוֹיאַמר אֹותוֹ  ָלֹבא ּדַ , ַהּיֹום ּבְ
ִליחַ  אֹוֵמר ָ ֵכִנים ְלֶאָחד ֲאִפּלוּ  ַהׁשּ ְ ה וּ ֲאִפלּ , ֵמַהׁשּ ָ , ִאׁשּ
ית הֹוִדיעּוהוּ , ְפלֹוִני ָיֹבא ִאם ּבֵ ין ׁשֶ  ְזַמן לוֹ  ָקְבעוּ  ּדִ

ֹבא ּיָ ין ְלֵבית ַהּיֹום ׁשֶ א ֹלא ְוִאם, ּדִ ין ּבָ  אֹותוֹ  ְמַנּדִ
ה. ָלֶעֶרב ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵאין, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ֶרךְ  ּכְ ְרּכוֹ  ַהּדֶ ּדַ  ׁשֶ
הּ  ֵליֵלךְ  ית ְמקֹום ַעל ּבָ ין ּבֵ ְרּכוֹ  ִאם לֲאבָ , ּדִ  ּדַ

ין ֵאין, ֲעֵליֶהם ּיֹוִדיעוֹ  ַעד אֹותוֹ  ְמַנּדִ ִליחַ  ׁשֶ ָ  ַהׁשּ
ַעְצמוֹ  א, ּבְ ּמָ ֵכִנים לוֹ  ָאְמרוּ  ֹלא ׁשֶ ְ ֲהֵרי, ַהׁשּ  ֵהם ׁשֶ
ְרּכוֹ : אֹוְמִרים ַתח ַעל ּדַ ית ּפֶ ין ּבֵ ) ָלֶהם( ָהַלךְ  ּוְכָבר, ּדִ
א ֹלא ִאם ְוֵכן. ְוִנְפַטר ִדיָנה ּבָ ּמְ  ֵאין, ְלָמָחר ַעד ּבַ
ֵכִנים ַעל סֹוְמִכים ְ א, ַהׁשּ ּמָ ְכחוּ  ׁשֶ   :לוֹ  ָאְמרוּ  ְוֹלא ׁשָ

ְתבוּ  ִמי. ד ּכָ ּלֹא ַעל ִנּדּוי ָעָליו ׁשֶ א ׁשֶ : ְוָאַמר, ּבָ
ַתב קֹוְרִעין ֵאין, ָאבֹוא ּדּוי ּכְ בֹוא ַעד ַהּנִ ּיָ  ִמי ֲאָבל. ׁשֶ

ְתבוּ  ּכָ ָהָיה ַעל ִנּדּוי ָעָליו ׁשֶ  ִצּוּוי ַלֲעׂשֹות ְמָסֵרב ׁשֶ
ית ין ּבֵ ד, ּדִ אֹוֵמר ִמּיָ ׁשֶ ל ֲהֵריִני: ּכְ  ַלֲעׂשֹות ָעַלי ְמַקּבֵ
ין ֵבית ִצּוּוי ַתב קֹוְרִעים, ּדִ ּדּוי ּכְ ַכר נֹוֵתן ְוהּוא ַהּנִ  ׂשְ

  :ַהסֹוֵפר

ים. ה ִנים ִאם, ְיָקרֹות ָנׁשִ ין ְלֵבית ָלֹבא אֹוָתם ְמַזּמְ , ּדִ
ע ִאם ְוֵכן ְתּבָ ִליחַ  ְלַמּנֹות כֹוליָ  ַהּנִ ֹבא ׁשָ ּיָ קֹומוֹ  ׁשֶ ּמְ  ּבִ

ין ְלֵבית ֵאר, ּדִ ִסיָמן ִיְתּבָ   :ד"קכ ּוְבִסיָמן ו"צ ּבְ

ן. ו ּיָ ַטר ַלְחּתֹם ָיכֹול ַהּדַ ְ ׁשּ ד ִמן ַהְזָמָנה ּבַ   :ַהּצַ

 יב סימן
' כ ּובוֹ , פשרה דיני וכל, וקשה רך לפניו שבאו דין

  ְסִעיִפים:

ַנִים. א אוּ  ׁשְ ּבָ ה ְוֶאָחד ַרךְ  ֶאָחד, ְלִדין ְלָפֶניךָ  ׁשֶ , ָקׁשֶ
ּלֹא ַעד ַמע ׁשֶ ְבֵריֶהם ִתׁשְ ַמע אוֹ , ּדִ ׁשְ ּתִ ֶ ְבֵריֶהם ִמׁשּ  ּדִ
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ה ְוִאי ין ְלֵהיָכן יֹוֵדעַ  ַאּתָ ה, נֹוֶטה ַהּדִ אי ַאּתָ ַ  לֹוַמר ַרׁשּ
א, ָלֶכם ִנְזָקק ֵאיִני. ָלֶהם ּמָ ב ׁשֶ ה ִיְתַחּיֵ ׁשֶ  אְוִנְמצָ  ַהּקָ
ן ַאַחר רֹוֵדף ּיָ ַמע ֲאָבל. ַהּדַ ׁשְ ּתִ ֶ ְבֵריֶהם ִמׁשּ  ְוֵתַדע ּדִ
ין ְלֵהיָכן ה ִאי, נֹוֶטה ַהּדִ אי ַאּתָ ַ  ִנְזָקק ֵאיִני: לֹוַמר ַרׁשּ
ה ָהָיה ְוִאם. ָלֶכם ים ְמֻמּנֶ ב, ָלַרּבִ ֵקק ַחּיָ   :ָלֶהם ְלִהּזָ

ה ִדיִנים ְלַבֲעֵלי לֹוַמר ִמְצָוה. ב ִחּלָ ּתְ ם יןַהדִּ : ּבַ  ַאּתֶ
ָרה אוֹ  רֹוִצים ׁשָ ָרה ָרצוּ  ִאם, ַהּפְ ים, ִבְפׁשָ יֵניֶהם עֹוׂשִ  ּבֵ
ָרה ׁשָ ם. ּפְ ְזָהר ּוְכׁשֵ ּמֻ ּלֹא ׁשֶ ין ְלַהּטֹות ׁשֶ ךְ , ַהּדִ  ֻמְזָהר ּכָ
ּלֹא ה ׁשֶ ָרה ַיּטֶ ׁשָ ית ְוָכל. ֵמֲחֵברוֹ  יֹוֵתר ְלֶאָחד ַהּפְ  ּבֵ
ין ה ּדִ עֹוׂשֶ ָרה ׁשֶ ׁשָ ִמיד ּפְ ח ֶזה יֲהרֵ  ּתָ ּבָ ה. ְמׁשֻ ּמֶ  ּבַ

ָבִרים ַמר ֹקֶדם, ֲאמּוִרים ּדְ ין ּגְ י ַעל ַאף, ּדִ ַמע ּפִ ָ ׁשּ  ׁשֶ
ְבֵריֶהם ין ְלֵהיָכן ְויֹוֵדעַ  ּדִ . ִלְבֹצעַ  ִמְצָוה, נֹוֶטה ַהּדִ

ַמר ַאַחר ֲאָבל ּגָ ין ׁשֶ לֹוִני ִאישׁ : ְוָאַמר ַהּדִ ה ּפְ  ַאּתָ
אי לֹוִני ִאישׁ , ַזּכַ ה ּפְ ב ַאּתָ אי ֵאינוֹ  ,ַחּיָ ַ  ַלֲעׂשֹות ַרׁשּ
ָרה ׁשָ יֵניֶהם ּפְ ֵאינוֹ , ַאֵחר ֲאָבל. ּבֵ ן ׁשֶ אי, ַדּיָ ַ  ַרׁשּ
ָרה ַלֲעׂשֹות ׁשָ יֵניֶהם ּפְ ּלֹא ּבֵ ב ׁשֶ ין ְבמֹוׁשַ בּועַ  ּדִ  ַהּקָ
ט ּפָ בוּ  ְוִאם. ְלִמׁשְ ית ִחּיְ ין ּבֵ בּוָעה ּדִ , ֵמֶהם ְלֶאָחד ׁשְ
אי ַ ית ַרׁשּ ין ַהּבֵ ָרהפְּ  ַלֲעׂשֹות ּדִ יֵניֶהם ׁשָ ֵדי ּבֵ ֵטר ּכְ  ִלּפָ
בּוָעה ֵמֹעֶנשׁ    :ׁשְ

ר. ג ין ְלֵבית ֻמּתָ ר ּדִ ָממֹון ְלַוּתֵ  ִמן חּוץ ַהְיתֹוִמים ּבְ
ין ֵדי, ַהּדִ ִקיָטם ּכְ ִריבֹות ְלַהׁשְ   :ִמּמְ

ַיד ּכֹחַ  ֵישׁ . ד ית ּבְ ין ּבֵ ְתַקּיֵם ּוְלַהֲחִרים ִלְגֹזר ּדִ ּתִ  ׁשֶ
ָרה ׁשָ ּלֹ, ַהּפְ ילוּ  ִלְמחֹות ַהְיתֹוִמים יּוְכלוּ  אְוׁשֶ ְגּדִ ּיַ ׁשֶ   :ּכְ

ן ּכֹחַ  ֵישׁ . ה ּיָ ין ַלֲעׂשֹות ַלּדַ ֵעין ּדִ ָרה ּכְ ׁשָ ָמקֹום, ּפְ  ּבְ
ֵאין ָבר ׁשֶ ֵרר ָיכֹול ַהּדָ אי ְוֵאינוֹ . ְלִהְתּבָ ַ  ְלהֹוִציא ַרׁשּ
ין ַחת ָחלּוק ַהּדִ ִלי ָידוֹ  ִמּתַ ָמר ּבְ   :ּגְ

ּתֹוְבעִ  ִמי. ו הּוא ָממֹון אֹותוֹ  יםׁשֶ  ָאסּור, ּבוֹ  ֻמְחָזק ׁשֶ
שׁ  ֵמט ְצָדִדים ְלַבּקֵ ָ ֵדי ְלִהׁשּ ה ּכְ ְתַרּצֶ ּיִ  ַלֲעׂשֹות ֲהָלה ׁשֶ
ָרה ִעּמוֹ  ׁשָ ָאר ַעל לוֹ  ְוִיְמֹחל ּפְ ְ   :ַהׁשּ

י ַעל ַאף. ז ְתַרּצוּ  ּפִ ּנִ ֲעֵלי ׁשֶ ָרה ִדיִנין ַהּבַ ְפׁשָ ֵבית ּבִ  ּבְ
ין ֶהם ֹזרַלחֲ  ְיכֹוִלים, ּדִ ל ּבָ ּלֹא ְזַמן ּכָ ָדם ָקנוּ  ׁשֶ . ִמּיָ

ָרה ׁשָ ּפְ ה ֲאִפּלוּ , ִקְנָין ְצִריָכה ּדְ ֹלׁשָ ׁשְ  ָקנוּ  ִאם ֲאָבל, ּבִ
ָדם ֶהם ַלֲחֹזר ְיכֹוִלים ֵאין, ִמּיָ ָיִחיד ֲאִפּלוּ  ּבָ  ְוֵישׁ , ּבְ

ַדְוָקא אֹוְמִרים ַנִים ּדְ ׁשְ   :ּבִ

  ןִקְניָ  ְצִריָכה ֵאיָנהּ , ְמִחיָלה. ח

ַנִים. ט לוּ  ׁשְ ּבְ ּקִ ָרִנים ׁשֶ ׁשְ ִקְנָין ּפַ ים ּוְקָנס ּבְ ִ , ֲחִמׁשּ
ָרה ְוַאַחר ׁשָ ֲעֵלי ֶאָחד ָאַמר ַהּפְ ם: ִדיִנים ִמּבַ ּלֵ  ֲאׁשַ
ָנס ם ְוֹלא ַהּקְ ָרה ֲאַקּיֵ ׁשָ ְדָבָריו ֵאין, ַהּפְ לּום ּבִ   :ּכְ

ַעל טֹוֵען ִאם. י ין ַהּבַ ּלֹא ּדִ  ַמןזְ  ָעָליו ָקְבעוּ  ׁשֶ
ָרִנים ׁשְ ְזרוּ  ַהּפַ ּגָ הּוא, ַלֲעׂשֹות ָעָליו ׁשֶ ה ְוׁשֶ  ַיֲעׂשֶ
ן ּמֵ ְזּדַ ּיִ ׁשֶ ָבָריו ֵאין, ּכְ לּום ּדְ א, ּכְ ה ֶאּלָ ד ַיֲעׂשֶ   :ִמּיָ

ְמעֹון ֶאת ִהְפִחיד ְראּוֵבן ִאם. יא  ֹלא ִאם, ְלָמְסרוֹ  ׁשִ
ן ָהיוּ  ָממֹון לוֹ  ִיּתֵ  ְזכּות ּבוֹ  לוֹ  ְוֵאין, ָעָליו ָדִנין ׁשֶ
ִפי ין ּכְ ָרה ְוָעׂשוּ , ַהּדִ ִקְנָין ְפׁשָ  ָיכֹול, מֹוָדָעא ּוִבּטּול ּבְ

  :ּבוֹ  ַלֲחֹזר

ַנִים. יב ִבְנָין ֲחלּוִקים ׁשְ ְרַקע ּבְ ּקַ ּבַ רוּ , ׁשֶ ְ יֵניֶהם ּוִפׁשּ  ּבֵ
ֹלא יָון, ִקְנָין ּבְ לוּ  ּכֵ ּבְ ּקִ  ְוֶזה ְקָצת ֶזה ּוָבָנה ֲעֵליֶהם ׁשֶ
ִדְבֵרי ְקָצת ָרִנים ּכְ ׁשְ ֶהם ַלֲחֹזר ְיכֹוִלים ֵאיָנם, ַהּפַ   :ּבָ

ָרה. יג ׁשָ ֹלא ּפְ ל ִקְנָין ּבְ ע ְוִקּבֵ ְתּבָ ֵזָרָתם ַהּנִ ה ּגְ  ְוָעׂשָ
ָטר ְלׁשֹון ֵהן, ׁשְ ְלׁשֹון ֵהן הֹוָדָאה ּבִ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ִחּיּוב ּבִ
  :ּבוֹ  ַלֲחֹזר

דֹון ַהּכֹוֵפר. יד ִפּקָ ר, ּבְ ֵ ׁשּ  ְוַאַחר, לוֹ  ּוָמַחל וֹ ִעמּ  ְוִנְתּפַ
ךְ    :ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול, ֵעִדים ָמָצא ּכָ

ין ְוהּוא. טו ר ְלִמי ַהּדִ ֵ ׁשּ ְתּפַ ּנִ ֵני ׁשֶ ּלֹא ִמּפְ  לוֹ  ָהָיה ׁשֶ
ָטר אוֹ  ְרָאָיה ךְ  ְוַאַחר, ׁשְ   :ָמָצא ּכָ

ין. טז ָרה ּדִ ׁשָ ָטעּות ּפְ ֵאר, ּבְ סֹוף ִיְתּבָ   :ה"כ ִסיָמן ּבְ
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בשֶׁ  ִמי. יז ְתַחּיֵ בּוָעה ּנִ סוֹ , ַלֲחֵברוֹ  ׁשְ  ִלְמֹחל ַהּתֹוֵבעַ  ּוִפּיְ
  :ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ , ִכְדָבְרךָ  ְיִהי: לוֹ  ְוָאַמר, לוֹ 

ים ִאם. יח ָרִנים ֵהם ַרּבִ ׁשְ ֵאין אֹוְמִרים ֵישׁ , ַהּפַ  ׁשֶ
א ָהֹרב ַאַחר הֹוְלִכים ימוּ  ָצִריךְ  ֶאּלָ ְסּכִ ּיַ ם ׁשֶ ּלָ   :ּכֻ

ָרה. יט ׁשָ ֹלא ּפְ ּכֹון ְוָנְתנוּ , ִקְנָין ּבְ ַיד ַמׁשְ ָרִנים ּבְ ׁשְ , ַהּפַ
לּום ֵאינוֹ  א, ּכְ ן ִאם ֶאּלָ ָלא": ָאְמרוּ  ּכֵ א ּדְ  "ְכַאְסַמְכּתָ
יו" אוֹ  ּכֹון ָהָיה ְוִאם. "ֵמַעְכׁשָ ׁשְ ָטר ַהּמַ  ֵאינוֹ , חֹוב ׁשְ

  :ְכלּום

ִנים ְצִריִכים. כ ּיָ כָ  ְלִהְתַרֵחק ַהּדַ ּלֹא ַהְיֹכֶלת לּבְ  ׁשֶ
לוּ  ין ָלדּון ֲעֵליֶהם ְיַקּבְ   :ּתֹוָרה ּדִ

 יג סימן
 מסכימין דינין בעלי כשאין הדינים בוררים כיצד

  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , יחד

ֲעֵלי ֶאָחד. א ָאַמר ִדיִנים ִמּבַ לֹוִני ִאישׁ : ׁשֶ , ִלי ָידּון ּפְ
ַעל ְוָאַמר ינוֹ  ּבַ לֹוִני: ּדִ ֵני ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ילִ  ָידּון ּפְ  ׁשְ
ִנים ַרר ַדּיָ ּבֵ ן ָלֶהם ּבֹוְרִרים ֶאָחד ְוֶזה ֶאָחד ֶזה ׁשֶ ּיָ  ּדַ
י ִליׁשִ ְהֶיה ָצִריךְ  ְוֵאין, ׁשְ ּיִ ן ׁשֶ ּיָ י ַהּדַ ִליׁשִ ְ ְרצֹון ַהׁשּ  ּבִ
ֲעֵלי ם, ִדיִנים ַהּבַ ּתָ ָלׁשְ ִנים ּוׁשְ ּתֹוךְ , אֹוָתם ּדָ ּמִ ךְ  ׁשֶ  ּכָ

ין ֵיֵצא ַרר ָהֶאָחד ָהָיה ֲאִפּלוּ . וֹ ַלֲאִמתּ  ַהּדִ ּבֵ ַעל ׁשֶ  ּבַ
ין דֹול ָחָכם ַהּדִ ַעל ֶאת ָלֹכף ָיכֹול ֵאינוֹ , ְוָסמּוךְ  ּגָ  ּבַ
ינוֹ  ּדֹון ּדִ ּיִ א, ֶזה ֵאֶצל ׁשֶ ם ֶאּלָ  ִמי ּבֹוֵרר הּוא ּגַ

ְרֶצה ּיִ   :ׁשֶ

לֹוִני: ּכֹוְתִבים. ב ַרר ּפְ לֹוִני ֶאת ּבֵ ַרר ּוְפלֹוִני ּפְ  ֶאת ּבֵ
ל ּלֹא ְזַמן ְוָכל. ֹוִניּפְ ֶהם ַלֲחֹזר ְיכֹוִלין, ָכְתבוּ  ׁשֶ , ּבָ

ְתבוּ  ּכָ ֶ ֶהם ַלֲחֹזר ְיכֹוִלין ֵאין, ּוִמׁשּ  ֵאין, ְלִפיָכךְ . ּבָ
א ּכֹוְתִבין ַעת ֶאּלָ ֵניֶהם ִמּדַ ֵניֶהם, ׁשְ ַכר נֹוְתִנים ּוׁשְ  ׂשְ
  :ַהסֹוֵפר

ן ָהָאָדם ֶאת ּכֹוִפין ֵאין. ג ּתֵ ּיִ ְכָתב יוַטֲענֹותָ  ׁשֶ  ְוֵאין. ּבִ
ן ּיָ ל ַלּדַ ְכָתב ְטָענֹות ְלַקּבֵ א, ּבִ ְמעוּ  ֶאּלָ  ַטֲענֹוֵתיֶהם ִיׁשְ

יֶהם בוּ  ְוֹלא. ְלָכְתָבם ְלסֹוֵפר ִויַצּווּ  ִמּפִ א ִיְכּתְ  ֶאּלָ
ַעת ֵניֶהם ִמּדַ ֵניֶהם, ׁשְ ַכר נֹוְתִנים ּוׁשְ   :ַהסֹוֵפר ׂשְ

א ִאם. ד ן ִלְפֹסל ּבָ ּיָ ַרר ּדַ ּבֵ ַגְזָלנּות, ֵברוֹ חֲ  ׁשֶ  אוֹ  ּבְ
ָחה ְבִפסּול ּפָ  ֶאָחד ֵעד ֲאִפּלוּ  לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ִמׁשְ
ְדָבָריו ֵמִעיד   :ּכִ

ַרר ִאם. ה ע ּבֵ ְתּבָ ן ַהּנִ ּיָ , ַלּתֹוֵבעַ  ֵעדּות ַהּיֹוֵדעַ  ּדַ
ן ִלְבֹרר אֹותוֹ  ּדֹוֲחִקים ּיָ   :ַאֵחר ּדַ

ִנים ֻהְצְרכוּ  ִאם. ו ּיָ ֹאל ַהּדַ ָבר ִלׁשְ ית ּדָ ין ִמּבֵ דֹול ּדִ , ַהּגָ
ין ּוֵבית, ְוׁשֹוְלִחין ּכֹוְתִבין דֹול ּדִ  ָלֶהם מֹוִדיִעים ַהּגָ
ם ְעּתָ ִנין ְוֵהם ּדַ א, אֹוָתם ּדָ ֵליּכָ ְפְסקוּ  ְלֵמיַמר ּדְ ּיִ ית ׁשֶ  ּבֵ

ין דֹול ּדִ ין ֶאת ֲעֵליֶהם ַהּגָ ָהא, ַהּדִ ֵעיָנן ּדְ ְהיוּ  ּבָ ּיִ  ׁשֶ
ֲעֵלי ין ּבַ ִנים ִלְפֵני ְמִדיםעוֹ  ַהּדִ ּיָ   :ַהּדַ

ְררוּ  ִאם. ז ָרה ָלֶהם ּבֵ ים ֲעׂשָ ּדֹונוּ  ֲאָנׁשִ ּיִ ין, ָלֶהם ׁשֶ  ּבֵ
ִדין ין ּבְ ָרה ּבֵ ְפׁשָ ִאם, ּבִ ימוּ  ֹלא ְוׁשֶ  ַאַחת ְלַדַעת ַיְסּכִ
ק, ָהֹרב ַאַחר ֵיְלכוּ  ּלֵ  אֹוֵמר ְוֵאינוֹ  ֵמֶהם ֶאָחד ְוִנְסּתַ
ְעּתוֹ  אֹוֵמר אוֹ , ּדַ ימוּ  ֲאִפּלוּ , יֹוֵדעַ  יִניאֵ : ׁשֶ  ִהְסּכִ

ָעה ׁשְ ם ַהּתִ   :ְכלּום ֵאינוֹ  ַאַחת ְלַדַעת ֻכּלָ

 יד סימן
עֵלי ֶאָחד ִאם ין ְלֵבית ֵנֵלךְ : אֹוֵמר ִדיִנין ִמּבַ דֹול ּדִ , ַהּגָ

ְנּתּוִני ַטעם ֵמֵאיֶזה: ָהאֹוֵמר ְוִדין   ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , ּדַ

ַנִים. א ְתַעצְּ  ׁשְ ּנִ ין מוּ ׁשֶ ּדִ אן ִנּדֹון: אֹוֵמר ֶזה, ּבַ  ְוֶזה, ּכָ
ין ְלֵבית ַנֲעֶלה: אֹוֵמר דֹול ּדִ  ְוָדן אֹותוֹ  ּכֹוִפין, ַהּגָ
ִעירוֹ  ְתבוּ : ָאַמר ְוִאם. ּבְ  ַטַעם ֵמֵאיֶזה ִלי ּוְתנוּ  ּכִ
ְנּתּוִני א, ּדַ ּמָ  ְוַאַחר לוֹ  ְונֹוְתִנים ּכֹוְתִבים, ְטִעיֶתם ׁשֶ

ךְ  ּנוּ מִ  מֹוִציִאים ּכָ ֹאל ֻהְצַרךְ  ְוִאם. ּמֶ ָבר ִלׁשְ ית ּדָ  ִמּבֵ
ין דֹול ּדִ  ָלֶהם ְוָדִנין, ְוׁשֹוֲאִלים ְוׁשֹוְלִחים ּכֹוְתִבים, ַהּגָ
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ִעיָרם ִפי ּבְ ֹבא ַמה ּכְ ּיָ ֶ ְכַתב ׁשּ ית ּבִ ין ּבֵ דֹול ּדִ ֵני, ַהּגָ  ּוׁשְ
ַכר ִיְפְרעוּ  ִדיִנים ַבֲעֵלי ִליחַ  ׂשְ ָ ה. ַהׁשּ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

ָאר, מּוִריםאֲ  ׁשְ יִנים ּבִ ה ַהּדִ ּזֶ  אוֹ , טֹוֵען ְוֶזה טֹוֵען ׁשֶ
אֹוֵמר ׁשֶ ְלֶוה ּכְ אן ִנּדֹון: ַהּמַ ה, ּכָ  ֵנֵלךְ : אֹוֵמר ְוַהּלֹוֶ

ין ְלֵבית דֹול ּדִ ְלֶוה ָאַמר ִאם ֲאָבל, ַהּגָ  ְלֵבית ֵנֵלךְ : ַהּמַ
ין דֹול ּדִ ה ֶאת ּכֹוִפין, ַהּגָ  ִאם ןְוכֵ . ִעּמוֹ  ְועֹוֶלה ַהּלֹוֶ
יקוֹ  ֶזה ָטַען ִהּזִ , ַלֲעלֹות ַהּטֹוֵען ְוָרָצה, ְגָזלוֹ  אוֹ  ׁשֶ

ית ּכֹוִפין ין ּבֵ ִעירוֹ  ּדִ ּבְ ְטָען ֶאת ׁשֶ , ִעּמוֹ  ַלֲעלֹות ַהּנִ
ל ְוֵכן ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ ה. ּבָ ּמֶ ָבִרים ּבַ ָהיוּ , ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ  ּכְ

ְגָזל ְרָאָיה אוֹ  ֵעִדים ק אוֹ  ַלּנִ ּזָ ְלֶוהלַ  אוֹ  ַלּנִ  ֲאָבל, ּמַ
ִבין ֵאין, ֵרָקִנית ַטֲעָנה ְטָען ֶאת ְמַחּיְ ָלל ָלֵצאת ַהּנִ , ּכְ
א ע ֶאּלָ ּבָ ְמקֹומוֹ  ִנׁשְ ין ְוֵכן. ְוִנְפָטר ּבִ ַמן ַהּדִ ּזְ  ַהּזֶה ּבַ
ֵאין ם ׁשֶ ית ׁשָ ין ּבֵ דֹול ּדִ ּיֵשׁ  ְמקֹומֹות ֵישׁ  ֲאָבל. ַהּגָ  ׁשֶ
ֶהם דֹוִלים ֲחָכִמים ּבָ יםלָ  ֻמְמִחים ּגְ ּיֵשׁ  ּוְמקֹומֹות, ַרּבִ  ׁשֶ
ֶהם ְלִמיִדים ּבָ ֵאיָנם ּתַ מֹוָתם ׁשֶ ְלֶוה ָאַמר ִאם, ּכְ : ַהּמַ
לֹוִני ְלָמקֹום ֵנֵלךְ  ֶאֶרץ ּפְ ּבְ לֹוִני ׁשֶ  ּוְפלֹוִני ִלְפלֹוִני ּפְ

דֹול ה ֶאת ּכֹוִפין ְלָפָניו ְוִנּדֹון ַהּגָ   ,ִעּמוֹ  ְוהֹוֵלךְ  ַהּלֹוֶ

לְ  ָהֶאָחד ִאם. ב , ְרָאיֹוָתיו ִלְכּתֹב ְויֹוֵדעַ  ָחָכם ִמידּתַ
ֶנְגּדוֹ  ּכְ ְלִמיד ֵאין, ָהָאֶרץ ַעם ְוׁשֶ  ִלְכּתֹב ָחָכם ַלּתַ
ַעְצמוֹ  ֹוְלִחים ּבְ ׁשּ ׁשֶ ית ּכְ ין ּבֵ ֹאל ּדִ ית ִלׁשְ ין ִמּבֵ  ּדִ
דֹול א, ַהּגָ ִנים ֶאּלָ ּיָ יקוּ  ַהּדַ   ,אֹוָתם ַיְעּתִ

ִאם אֹוְמִרים ֵישׁ . ג ְלִמיֵדי ֵנישְׁ  ֵישׁ  ׁשֶ ִעיר ֲחָכִמים ּתַ  ּבְ
דֹול ָהֶאָחד, ַאַחת ֲעֵלי ֶאָחד ָיכֹול, ֵמֲחֵברוֹ  ּגָ  ִדיִנים ִמּבַ
ְפֵני ָאדּון ֹלא: לֹוַמר א, ֶזה ּבִ ְפֵני ֶאּלָ  ַעל ְוַאף, ֶזה ּבִ

י הּוא ּפִ ּנוּ  ָקָטן ׁשֶ יָון, ִמּמֶ ֵניֶהם ּכֵ ְ ׁשּ ִעיר ׁשֶ   :ַאַחת ּבְ

אִ  אֹוְמִרים ֵישׁ . ד ן רֹוֶאה םׁשֶ ּיָ ַעל ַהּדַ ּבַ ין ׁשֶ דוֹ  ּדִ  חֹוׁשְ
ּנֹוֶטה ין ׁשֶ ֶנְגּדוֹ  ַהּדִ  ַטַעם ֵמֵאיֶזה ְלהֹוִדיעוֹ  ָצִריךְ , ּכְ

נוֹ  ַאל ֹלא ִאם ֲאִפּלוּ , ּדָ   :ׁשָ

ב. ה ְתַחּיֵ ין ַהּמִ ּדִ ב ֵאינוֹ  ּבַ ם ַחּיָ ּלֵ ֶנְגּדוֹ  ְלׁשַ ּכְ  ְלׁשֶ
י ַעל ַאף, ְיִציאֹוָתיו ִהְזִקיקוֹ  ּפִ ִעיר ָלדּון ׁשֶ . ַאֶחֶרת ּבְ

י ְוָהֵני ִדיָנא ְלֵמיָקם ְמָסֵרב ְדָלא ִמּלֵ א, ּבְ רֹוֶצה ֶאּלָ  ׁשֶ
ִעיר ָלדּון  ְלֵבית ָלֹבא ְמָסֵרב ָהָיה ִאם ֲאָבל. ַאֶחֶרת ּבְ
ין  ֵליֵרד ְלֹכפוֹ  הֹוָצאֹות ְלהֹוִציא ַהּתֹוֵבעַ  ְוֻהְצַרךְ , ּדִ

ב, ְלִדין ל לוֹ  ִלְפֹרעַ  ַחּיָ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ָתיוהֹוָצאוֹ  ּכָ , ׁשֶ
ִאם ָבעוֹ  ׁשֶ אֹות ּתְ ַעְרּכָ ִנים הֹוָצאֹות ְוהֹוִציא ּבְ ַדּיָ  ּבְ

י ַעל ַאף, ְוטֹוֲעִנים ּתֹוךְ  ּפִ ּמִ  ְלהֹוִליכוֹ  ֻהְצַרךְ  ֵסרּובוֹ  ׁשֶ
אֹות ַעְרּכָ ב ֵאין, ּבְ ם ַחּיָ ּלֵ   :הֹוָצאֹוָתיו ְלׁשַ

בּוהוּ . ו ית ִחּיְ ין ּבֵ : ְוָאַמר ְוָחַזר ָצאְויָ , ִלְפֹרעַ  ּדִ
י ַרְעּתִ ֵאר, ֶנֱאָמן הּוא ִאם, ּפָ ִסיָמן ִיְתּבָ   :ט"ע ּבְ

א ִאם. ז ין ַהּזֹוֶכה ּבָ ין ְלֵבית ַבּדִ בוּ  ְותֹוֵבעַ  ּדִ ְכּתְ ּיִ  לוֹ  ׁשֶ
ַסק ין ּפְ ם, לוֹ  ְונֹוְתִנין ּכֹוְתִבין ִאם, ּדִ   :ׁשָ

ָידוֹ  ֵישׁ . ח ַסק ּבְ ין ּפְ ֲחֵברוֹ  ּדִ ב ׁשֶ  ֲהָלה ִאם, לוֹ  ַחּיָ
י: לֹוַמר ֶנֱאָמן ַרְעּתִ ִסיָמן, ּפָ   ט"ל ּבְ

 טו סימן
' ה ּובוֹ , מרמה דין ודין, תחלה דנין דין איזה

  ְסִעיִפים:

ן ָצִריךְ . א ּיָ ים ַהּדַ ְקּדִ ּיַ ין ָלדּון ׁשֶ א ַהּדִ ּבָ  ְלָפָניו ׁשֶ
ה ִחּלָ ים ָצִריךְ  ֲאָבל, ּתְ ין ְלַהְקּדִ ל ּדִ ְלִמיד ׁשֶ  ָכםחָ  ּתַ
א ֲאִפּלוּ  ךְ  ָעָליו ִמְצָוה ְוֵכן, ְלַבסֹוף ּבָ ְזכּותוֹ  ְלַהּפֵ  ַמה ּבִ
ּיּוַכל   :ׁשֶ

יִנים ְלָפָניו ָהיוּ . ב ה ּדִ יִמין, ַהְרּבֵ ין ַמְקּדִ תֹום ּדִ  ַהּיָ
ְלִמיד ְלִדין קֹוֵדם ָהַאְלָמָנה ְוִדין, ָהַאְלָמָנה ְלִדין  ּתַ
ְלִמיד ְוִדין, ָחָכם  ְוִדין, ָהָאֶרץ ַעם ְלִדין קֹוֵדם ָחָכם ּתַ

ה ָ   :ָהִאישׁ  ְלִדין קֹוֵדם ָהִאׁשּ

ן. ג ּיָ א ַהּדַ ּבָ ין ְלָפָניו ׁשֶ ּיֹוֵדעַ  ּדִ הּוא ׁשֶ ה ׁשֶ  ֹלא, ְמֻרּמֶ
ֶכּנוּ : ֹיאַמר לּוי ַהּקֹוָלר ְוִיְהֶיה ֶאְחּתְ אר ּתָ ַצּוַ . ָהֵעִדים ּבְ
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יַצד ה ּכֵ ה ְוַיֲחֹקר ּבוֹ  ִיְדֹרשׁ , ַיֲעׂשֶ הבִּ  ַהְרּבֵ  ְדִריׁשָ
ל ַוֲחִקיָרה יֵני ׁשֶ  ַדְעּתוֹ  ְלִפי לוֹ  ִנְרֶאה ִאם. ְנָפׁשֹות ּדִ

שׁ  ּיֵ אּות ּבוֹ  ׁשֶ ֵאין אוֹ , ַרּמָ ְעּתוֹ  ׁשֶ ְבֵרי ַעל סֹוֶמֶכת ּדַ  ּדִ
י ַעל ַאף ָהֵעִדים ֵאינוֹ  ּפִ ְעּתוֹ  אוֹ , ְלָפְסָלן ָיכֹול ׁשֶ ּדַ  ׁשֶ
ַעל נֹוָטה ּבַ ין ׁשֶ אי ֶזה ּדִ יא ָעְרָמה ּוַבַעל ַרּמַ ִ  ֶאת ְוִהׁשּ

י ַעל ַאף ָהֵעִדים ֵהם ּפִ ִרים ׁשֶ ׁשֵ ם ּוְלִפי ּכְ , ֵהִעידוּ  ֻתּמָ
ַעם ְוֶזה ְרֶאה אוֹ , ַהּטַ ּנִ ַלל לוֹ  ׁשֶ ָבִרים ִמּכְ שׁ  ַהּדְ ּיֵ ם ׁשֶ  ׁשָ

ָבִרים ִרים ֲאֵחִרים ּדְ ל, ְלַגּלֹוָתם רֹוִצים ְוֵאיָנם ְמֻסּתָ  ּכָ
ָבִרים ֵאּלוּ  ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ַהּדְ  אֹותוֹ  ַלְחּתֹךְ  לוֹ  ָאסּור ּבָ
ין א, ַהּדִ ק ֶאּלָ ין ַעְצמוֹ  ְיַסּלֵ ּבוֹ  ִמי ִוידּוֶנּנוּ  ֶזה ִמּדִ ּלִ  ׁשֶ
ֵלם ָבר ׁשָ ּדָ ָבִרים ַוֲהֵרי, ּבַ ב ְמסּוִרים ַהּדְ ָהָיה. ַלּלֵ  ּוְכׁשֶ
ָנא שׁ "ָהֹרא רֹוֶאה ֻאְמּדְ ין ְדמּוָכח ּבְ ַהּדִ ה ׁשֶ  ָהָיה, ְמֻרּמֶ
ַיד ֵתןְונוֹ  ּכֹוֵתב ע ּבְ ְתּבָ ֵאין ַהּנִ ן ְלׁשּום ׁשֶ ּיָ ל ּדַ ּדֵ ּתַ  ְלִהׁשְ
ִדין   :ֶזה ּבְ

ה. ד ּמֶ ָבִרים ּבַ ַהּתֹוֵבעַ , ֲאמּוִרים ּדְ אי ׁשֶ  ֲאָבל. ַרּמַ
ע ְתּבָ ַהּנִ ׁשֶ אי ּכְ ן ֵאין, ַרּמַ ּיָ ק ָיכֹול ַהּדַ ּלֵ ּלֹא, ְלִהְסּתַ  ׁשֶ

ר ּכֵ ּתַ אי ִיׂשְ אּותוֹ  ָהַרּמַ ַרּמָ  ָיֶפה ְוַיֲחֹקר ִיְדֹרשׁ  אֶאלָּ , ּבְ
ל אּותוֹ  ְלַבּטֵ ָנא לוֹ  ִנְרֶאה ְוִאם, ַרּמָ ֻאְמּדְ  ְדמּוָכח ּבְ
הּוא ב ׁשֶ ֶבּנוּ , ַחּיָ ן הּוא ִאם, ְיַחּיְ  ְוָיִחיד ֻמְמֶחה ַדּיָ
דֹורוֹ    :ּבְ

ן ֵישׁ . ה ּיָ יֵני ָלדּון ַלּדַ י ַעל ָממֹונֹות ּדִ ָבִרים ּפִ  ַהּדְ
ְעּתוֹ  ּדַ ֵהם םָלהֶ  נֹוָטה ׁשֶ ָבר, ֱאֶמת ׁשֶ ִלּבוֹ  ָחָזק ְוַהּדָ  ּבְ
הּוא ךְ  ׁשֶ י ַעל ַאף, ּכָ ֵאין ּפִ ם ׁשֶ רּוָרה ְרָאָיה ׁשָ . ּבְ

ַרּבוּ  ֶ י ּוִמׁשּ ּתֵ ֵאיָנם ִדיִנים ּבָ , ִביָנה ּוַבֲעֵלי ֲהגּוִנים ׁשֶ
ימוּ  ּלֹא ִהְסּכִ כוּ  ׁשֶ בּוָעה ְיַהּפְ א ׁשְ ְרָאָיה ֶאּלָ , ְברּוָרה ּבִ

מוּ  ְוֹלא ָטר ִיְפּגְ י ַעל ֶחְזָקתוֹ  ְוַיְפִסידוּ  ׁשְ ה ֵעדּות ּפִ ָ  ִאׁשּ
י ַעל ַאף ָקרֹוב אוֹ  ְעּתוֹ  ּפִ ּדַ ְבֵריֶהם ַעל סֹוֶמֶכת ׁשֶ , ּדִ
א ֵמַהְיתֹוִמים מֹוִציִאים ֵאין ְוֵכן ְרָאָיה ֶאּלָ רּוָרה ּבִ , ּבְ
ַדַעת ֹלא ן ּבְ ּיָ ן ְוֹלא ַהּדַ ֻאְמּדַ ת ּבְ  ְוַאף. ַהּטֹוֵען אוֹ  ַהּמֵ
י ַעל ָדָבר ֶנֱאָמן ָאָדם ֵהִעיד ִאם ֵכן ּפִ ל ּבְ ָבִרים ִמּכָ  ַהּדְ

ן ַדַעת ְוָנְטָתה ּיָ ֱאֶמת ַהּדַ ין, אֹוֵמר הּוא ׁשֶ ין ַמְמּתִ ּדִ  ּבַ
א, ֵעדּותוֹ  דֹוֶחה ְוֵאינוֹ  ֲעֵלי ִעם ְונֹוֵתן ְונֹוׂשֵ  ִדיִנים ּבַ
ּיֹודוּ  ַעד יִּ  ַעד ְוחֹוֵקר ְודֹוֵרשׁ , ָהֵעד ְלִדְבֵרי ׁשֶ ֵררׁשֶ  ְתּבָ

ָבר ָרה ַיֲעׂשוּ  אוֹ , ַהּדָ ׁשָ ק אוֹ , ּפְ ּלֵ ין ִמן ִיְסּתַ מוֹ  ַהּדִ  ּכְ
ֵאר ְתּבָ ּנִ   :ׁשֶ

 טז סימן
 ּובוֹ , חרם הטלת ודין, ראיה להביא נותנין זמן כמה

  ְסִעיִפים:' ה

ֲעֵלי ֵאָחד ָאַמר. א ין ִמּבַ , ְלָהִביא ֵעִדים ִלי ֵישׁ : ַהּדִ
יםשְׁ  ְזַמן לוֹ  נֹוְתִנין ים ּוְלַאַחר, יֹום ֹלׁשִ ֹלׁשִ  יֹום ׁשְ
ין ּפֹוְסִקין ךְ  ַאַחר ְמִביָאן ְוִאם, ַהּדִ ין ִיְסּתֹר, ּכָ , ַהּדִ

לּוי ְוִאם ין ְלֵבית ְוָידּועַ  ּגָ לֹוִני ּדִ ּפְ  ֵעִדים ֵהם ּוְפלֹוִני ׁשֶ
ָבר ּדָ ּיּוַכל ַעד ְזַמן לוֹ  נֹוְתִנים, ְנדֹוד ְוִהְרִחיקוּ  ּבַ  ׁשֶ
  :ְלָהִביא

ים ְזַמן ְדָיֲהֵבי ָהא. ב ֹלׁשִ ְוָקא, יֹום ׁשְ ָבעּוהוּ  ּדַ ּתְ ׁשֶ  ּכְ
ה ִחּלָ ֹלא ּתְ בּוהוּ  ְרָאָיה ּבְ ית ְוִחּיְ ין ּבֵ ַבע ּדִ ָ ׁשּ ּיִ  ְוֶזה, ׁשֶ
ה ְמצּוָיה ְוֵאיָנהּ  ְרָאָיה ִלי ֵישׁ : טֹוֵען ָיִדי ַעּתָ  ְוֵאיִני ּבִ
ל רֹוֶצה בּוָעתוֹ  ְלַקּבֵ ים ְזַמן לוֹ  נֹוְתִנין ָאז, ׁשְ ֹלׁשִ  ׁשְ
ה ָטַען ִאם ֲאָבל. יֹום ִחּלָ  ְוֵאיָנהּ  ְרָאָיה ִלי ֵישׁ : ּתְ

ה ְמצּוָיה ָיִדי ַעּתָ ן ּצֶֹרךְ  ַמה, ּבְ ִביא, ְזַמן לוֹ  ִלּתֵ ּיָ  ִלְכׁשֶ
יב ע לוֹ  ָיׁשִ ְתּבָ ּלֹא ְזַמן ְוָכל, ַהּנִ יב ֹלא ָיִביא ׁשֶ  לוֹ  ָיׁשִ
יב, ְרָאָיה ִלי ֵאין: ְוָאַמר ָחַזר ְוִאם. ַטֲעָנה  לוֹ  ָיׁשִ
ֹלא אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ְרָאָיה ּבְ ע, ׁשֶ ּבָ ׁשְ ּנִ  ְוֵאינוֹ  ְוִנְפָטר ׁשֶ
  :ְרָאָיה עֹוד ְלָהִביא ֶנֱאָמן

ֲעֵלי ֶאָחד ָטַען. ג ֵעִדים ְזכּות ִלי ֵישׁ : ִדיִנים ִמּבַ  אוֹ  ּבְ
ְרָאָיה ַיד יֹוֵדעַ  ְוֵאיִני ּבִ ב, הּוא ִמי ּבְ ן ַחּיָ ּיָ  ילְלָהטִ  ַהּדַ
ל ַעל ֵחֶרם ּיֹוֵדעַ  ִמי ּכָ ֵעִדים, ְזכּות לוֹ  ׁשֶ  אוֹ  ּבְ
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ְרָאָיה ּיֹוִדיעַ , ּבִ ן ׁשֶ ּיָ כּות ִאם ֲאִפּלוּ , ַלּדַ ל ַהּזְ  ָהֵעִדים ׁשֶ
ֶהם יֹוֵדעַ  ְוָהְרָאָיה ֶנְגּדוֹ  ִמי ּבָ ּכְ ב, ׁשֶ יד ַחּיָ   :ְלַהּגִ

ָטר: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. ד ָיְדךָ  ׁשְ ּבְ , בוֹ  ִלי ֵישׁ  ְזכּות ׁשֶ
ה ִאם ּיֵשׁ  מֹוֶדה ַהּלָ ב, ְזכּות ּבוֹ  ָלֶזה ׁשֶ  ְלהֹוִציאוֹ  ַחּיָ

ֵבית ין ּבְ ין ּוֵבית, ּדִ יקוּ  ּדִ תּוב ַמה ַיְעּתִ ּכָ ֶ  ּבוֹ  ׁשּ
כּותוֹ  ֵאין אֹוֵמר ֲהָלה ִאם ֲאָבל. ִמּזְ ָידוֹ  ׁשֶ ָטר ּבְ  ׁשְ
ֵהא ּיְ ִבין ֵאין, ָלֶזה ְזכּות ׁשּום ּבוֹ  ׁשֶ  אֹותוֹ  ְמַחּיְ

ָטר ַהְראֹותלְ   ֶזה ִיְרֶצה ִאם ֲאָבל. ָאָדם ְלׁשּום ׁשְ
שׁ  ִמי ְלָכל ְסָתם ֵחֶרם ְלַהֲחִרים ּיֵ ָידוֹ  ׁשֶ ָטר ּבְ ּיֵשׁ  ׁשְ  ׁשֶ

ְרֶאּנוּ , ּבוֹ  ְזכּות לוֹ  ּיַ אי ֶזה ָטַען ְוִאם. ַיֲחִרים, ׁשֶ ַוּדַ  ּבְ
הּוא ָטר יֹוֵדעַ  ׁשֶ ְ ַהׁשּ שׁ  ׁשֶ ּיֵ , ֶאְצלוֹ  הּוא ּבוֹ  ְזכּות לוֹ  ׁשֶ
ע ֶזה ֲהֵרי ּבַ ֵאינוֹ  ֶהֵסת ִנׁשְ   :ֶאְצלוֹ  ׁשֶ

ָטר ַהּמֹוִציא. ה ה, ֲחֵברוֹ  ַעל ׁשְ ּיֵשׁ  טֹוֵען ְוַהּלָ  ּבוֹ  ׁשֶ
ַאל ִזּיּוף נוּ  ְוׁשָ ּתְ ּיִ ַסת לוֹ  ׁשֶ ָטר ַהְטּפָ ְ ֵדי ַהׁשּ ק ּכְ  ְלַדְקּדֵ
י ַעל ַאף, לוֹ  נֹוְתִנים, ּבוֹ  תּוב ּפִ ּכָ ֹלא: ּבוֹ  ׁשֶ  ּבְ

ה ֶפסטֹ  ְטִפיַסת ָטר ִמּזֶ ְ   :ַהׁשּ

 יז סימן
  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , דבר בכל דינין הבעלי להשוות

ֶצֶדק". א ּפֹט ּבְ ׁשְ ט ֶצֶדק ֵאיֶזהוּ  "ֲעִמיֶתךָ  ּתִ ּפָ ׁשְ  זוֹ , ַהּמִ
ָוַית ֵני ַהׁשְ ֲעֵלי ׁשְ ָכל ִדיִנים ַהּבַ ָבר ּבְ  ֶאָחד ְיֵהא ֹלא. ּדָ
ר ל ְמַדּבֵ ר לוֹ  אֹוֵמר ְוֶאָחד, ָצְרּכוֹ  ּכָ ָבֶרךָ  ַקּצֵ  ְוֹלא. ּדְ
ירוּ  ִנים ַיְסּבִ ר ְלֶאָחד ּפָ ָניו ְוֵיַרע, ַרּכֹות לוֹ  ִויַדּבֵ  ּפָ
ר ְלַאֵחר שׁ  ֵמֶהם ֶאָחד ָהָיה ְוִאם. ָקׁשֹות לוֹ  ִויַדּבֵ  ְמֻלּבָ
ָגִדים ִני ְיָקִרים ּבְ ֵ שׁ  ְוַהׁשּ ָגִדים ְמֻלּבָ זּוִים ּבְ  אֹוְמִרים, ּבְ
ד הוּ הַ  אוֹ : ַלְמֻכּבָ יׁשֵ מֹוְתךָ  ְלּבִ מֹוהוּ  ְלֹבשׁ  אוֹ , ּכְ  ְוֹלא. ּכָ

ב ֶאָחד ְיֵהא א, עֹוֵמד ְוֶאָחד יֹוׁשֵ ֵניֶהם ֶאּלָ , עֹוְמִדים ׁשְ
ית ָרצוּ  ְוִאם ין ּבֵ יב ּדִ ֵניֶהם ֶאת ְלהֹוׁשִ יִבים, ׁשְ . מֹוׁשִ
ב ְוֹלא ה ְוֶאָחד ְלַמְעָלה ֶאָחד ֵיׁשֵ א, ְלַמּטָ ַצד ֶזה ֶאּלָ  ּבְ

מֶּ . ֶזה ָבִרים הּבַ ַעת, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשְ א ּבִ ָ ן ַמׂשּ  ֲאָבל ּוַמּתָ
ַעת ׁשְ ַמר ּבִ ין ּגְ ֵניֶהם, ּדִ ֲעִמיָדה ׁשְ ה, ּבַ ִחּלָ  ֵאיֶזהוּ . ְלַכּתְ
ין ְגַמר לֹוִני ִאישׁ , ּדִ ה ּפְ אי ַאּתָ לֹוִני ִאישׁ  ַזּכַ ה ּפְ  ַאּתָ
ב ה, ְוָהֵעִדים, ַחּיָ ִחּלָ ֲעִמיָדה ְלעֹוָלם, ְלַכּתְ   :ּבַ

ְלִמיד .ב אוּ  ָהָאֶרץ ְוַעם ָחָכם ּתַ ּבָ יִבין, ָלדּון ׁשֶ  מֹוׁשִ
ב: ָהָאֶרץ ְלַעם ְואֹוְמִרים, ֶהָחָכם ֶאת  ֹלא ְוִאם, ׁשֵ
ב יִדין ֵאין, ָיׁשַ ָכךְ  ַמְקּפִ   :ּבְ

ָבר. ג ל ָנֲהגוּ  ּכְ י ּכָ ּתֵ ָרֵאל ִדיֵני ּבָ ְלמּוד ְלַאַחר ִיׂשְ , ַהּתַ
יִבין ּמֹוׁשִ ֲעֵלי ׁשֶ ֵדי, ָהֵעִדים ְוַגם יםִדינִ  ּבַ  ְלָהִסיר ּכְ
ֲחֹלֶקת ֵאין, ַהּמַ נוּ  ׁשֶ ֵטי ְלַהֲעִמיד ּכֹחַ  ּבָ ּפְ ת ִמׁשְ  ַעל ַהּדָ

ם ּלָ   :ּתִ

ע ִאם. ד ְתּבָ בוּ  ָחֵפץ ֲאִני: אֹוֵמר ְוַהּנִ ׁשְ ּיֵ  אֹוֲהַבי ׁשֶ
ֲאִני ֶאְצִלי ּוְקרֹוַבי ׁשֶ ֶכם טֹוֵען ּכְ ֵדי, ִעּמָ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
מוּ  ּתְ י, ַטֲענֹוַתי ִיְסּתַ ם ּכִ ים ַאּתֶ ין, ָהַרּבִ . ִעּמוֹ  ַהּדִ

ִפים ּתָ ֻ ִביל ִלְטֹען ֵמֶהם ֶאָחד ָלֶהם ְיָבְררוּ  ְוַהׁשּ ׁשְ  ּבִ
ם ּלָ ל ִיְטֹען אוֹ , ּכֻ  ְוַגם ֶזה ַאַחר ֶזה ְלַעְצמוֹ  ֶאָחד ּכָ

ע ְתּבָ ח ֹלא ַהּנִ   :ֶאְצלוֹ  אֹוֲהָביו ִיּקַ

ן ָאסּור. ה ּיָ ֹמעַ  ַלּדַ בְ  ִלׁשְ ַעל ֵריּדִ ין ּבַ ּלֹא ָהֶאָחד ּדִ  ׁשֶ
ְפֵני ַעל ּבִ ין ּבַ ַעל ְוֵכן. ֲחֵברוֹ  ּדִ ין ַהּבַ ךְ  ַעל ֻמְזָהר ּדִ . ּכָ

שׁ  ְוַתְלִמיד ּיֵ ין לוֹ  ׁשֶ ים ֹלא, ַרּבוֹ  ִלְפֵני ּדִ  ָלֹבא ַיְקּדִ
ַעל ֹקֶדם ינוֹ  ּבַ ּלֹא, ּדִ ים ִנְרֶאה ְיֵהא ׁשֶ ַמְקּדִ ֵדי ּכְ  ּכְ
ר  ֵעת לוֹ  ֵישׁ  ְוִאם. ֲחֵברוֹ  ִבְפֵני ּלֹאשֶׁ  ַטֲענֹוָתיו ְלַסּדֵ
ר, ַהִהיא ָהֵעת ּוָבא, ְלָפָניו ִלְלֹמד ָלֹבא ָקבּועַ    :ֻמּתָ

ן ִיְהֶיה ֹלא. ו ּיָ י ׁשֹוֵמעַ  ַהּדַ ָמן ִמּפִ  ָהָיה ְוִאם. ַהְמֻתְרּגְ
יר ְלׁשֹוָנם ַמּכִ  יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ֲאָבל, ַטֲענֹוֵתיֶהם ְוׁשֹוֵמעַ  ּבִ

ְלׁשֹוָנם ל ּבִ ךְ  ּכָ יֹוֵדעַ  ּכָ יב ׁשֶ ַסק ְלהֹוִדיָעם ָלֶהם ְלָהׁשִ  ּפְ
ין ר, ַהּדִ ָמן ְלַהֲעִמיד ֻמּתָ   :ְמֻתְרּגְ
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ן ָצִריךְ . ז ּיָ ֹמעַ  ַהּדַ ְבֵרי ִלׁשְ ֲעֵלי ּדִ נֹות ִדיִנים ַהּבַ  ְוִלׁשְ
ֱאַמר, אֹוָתם ּנֶ ֶלךְ  ַוֹיאֶמר": ׁשֶ ִני אֹוֶמֶרת ֹזאת ַהּמֶ  ּבְ
ין יקּוַמְצדִּ ' ְוגוֹ  "ַהַחי ִלּבוֹ  ַהּדִ ךְ  ְוַאַחר, ּבְ   :חֹוְתכוֹ  ּכָ

ן. ח ּיָ ן ּדַ ּדָ ין ׁשֶ הּוא לֹוַמר נֹוְקפוֹ  ְוִלּבוֹ  ּדִ  ֹלא, טֹוֶעה ׁשֶ
ָבָריו ַיֲחִזיק הּוא, ְלַהֲעִמיָדם ְרָאיֹות ְלָהִביא ּדְ  ּבֹושׁ  ׁשֶ
א, ַלֲחֹזר ָדִדים ְלָכל ֶאּלָ ין ְלהֹוִציא ַיֲחֹזר ַהּצְ  ַהּדִ

ה ֹלא. ַלֲאִמּתוֹ  ן ֵיָעׂשֶ ּיָ ל ִלְדָבָריו ֵמִליץ ַהּדַ ַעל ׁשֶ  ּבַ
ין א, ּדִ ְרֶאה ַמה ֹיאַמר ֶאּלָ ּנִ ֶ ּתֹק לוֹ  ׁשּ ד ְוֹלא, ְוִיׁשְ  ְיַלּמֵ

ֲעֵלי ְלֶאָחד ין ִמּבַ ָלל ַהּדִ ֲעֵלי ֶאָחד ֵהִביא ֲאִפּלוּ . ּכְ  ִמּבַ
ין ִבין ֵאין: לוֹ  ֹיאַמר ֹלא, ֶאָחד ֵעד ַהּדִ  ַעל ָממֹון ְמַחּיְ
י א, ֶאָחד ֵעד ּפִ ְטָען ֹיאַמר ֶאּלָ  ֵהִעיד ֶזה ֲהֵרי: ַלּנִ

ְטֹען ַעד, ָעֶליךָ  ּיִ , ָעַלי ֶנֱאָמן ֵאינוֹ  ֶאָחד ֵעד: ְוֹיאַמר ׁשֶ
ל ְוֵכן ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ן ָרָאה. ט ּיָ ין ּוַבַעל, ֵמֶהם ְלֶאָחד ְזכּות ַהּדַ שׁ  ּדִ  ְמַבּקֵ
ָבִרים רְלַחבֵּ  יֹוֵדע ְוֵאינוֹ  ְלָאְמרוֹ  ָראּוהוּ  אוֹ , ַהּדְ  ׁשֶ
יל ִמְצַטֵער ַטֲענֹות ַעְצמוֹ  ְלַהּצִ ֵני, ֱאֶמת ּבְ  ַהֵחָמה ּוִמּפְ
ַעס ָקה ְוַהּכַ ּלְ ּנוּ  ִנְסּתַ שׁ  אוֹ , ִמּמֶ ּבֵ ּתַ ֵני ִנׁשְ , ַהִסְכלּות ִמּפְ

ר ֶזה ֲהֵרי ת ְוַלֲהִבינוֹ  ְלַסֲעדוֹ  ֻמּתָ ִחּלַ ָבר ּתְ ּום, ַהּדָ  ִמׁשּ
ַתח" יךָ  ּפְ ם ּפִ ב ְוָצִריךְ  "ְלִאּלֵ ֵ ָדָבר ְלִהְתַיׁשּ ה ֶזה ּבְ  ַהְרּבֵ

ֵדי ּלֹא ּכְ עֹוְרֵכי ִיְהֶיה ׁשֶ ִנים ּכְ ּיָ   :ַהּדַ

ן ֵאין. י ּיָ ין ְלַרֵחם ַלּדַ ּדִ ל ַעל ּבַ ּלֹא, ּדָ  ָעִני: ֹיאַמר ׁשֶ
ינוֹ  ּוַבַעל ֶזה הּוא יר ּדִ ב ָעׁשִ ּנוּ , ְלַפְרְנסוֹ  ְוַחּיָ  ֲאַזּכֶ
ין ּדִ ְרֵנס ְמָצאְונִ  ּבַ ָכבֹוד ִמְתּפַ ר ְוֹלא. ּבְ ֵני ְלַהּדֵ , ָגדֹול ּפְ
ִאם אוּ  ׁשֶ יר ְלָפָניו ּבָ דֹול ְוָחָכם ָעׁשִ  ְוֶהְדיֹוט ָעִני ִעם ּגָ
ֶדּנוּ  ֹלא ַאל ְוֹלא ְיַכּבְ לֹומוֹ  ִיׁשְ ׁשְ ּלֹא, ּבִ מוּ  ׁשֶ ּתְ ְבֵרי ִיְסּתַ  ּדִ

ַעל ינוֹ  ּבַ ֶבּנוּ  ֵהיַאךְ : ֹיאַמר ְוֹלא, ּדִ ין ֲאַחּיְ ּדִ  ְוִנְמָצא ּבַ
שׁ  ּיֵ א ִמְתּבַ ךְ  ְוַאַחר ֶאְפְטֶרּנוּ  ֶאּלָ ן לוֹ  ֹאַמר ּכָ ּתֵ ּיִ  לוֹ  ׁשֶ

ּלוֹ  ֶאת א, ׁשֶ ין ַיְחּתֹךְ  ֶאּלָ ד ַהּדִ אוּ  ְוִאם. ַלֲאִמּתוֹ  ִמּיָ  ּבָ
ר ֶאָחד ְלָפָניו ׁשֵ ע ְוֶאָחד ּכָ ע ֶזה: ֹיאַמר ֹלא, ָרׁשָ  ָרׁשָ

ר ְוֶחְזָקתוֹ  ּקֵ ֵאינוֹ  ֶחְזַקתבְּ  ְוֶזה ְמׁשַ ה ׁשֶ ּנֶ ִדּבּורוֹ  ְמׁשַ  ּבְ
ה ין ַאּטֶ ע ַעל ַהּדִ א, ָהָרׁשָ ֵני ִיְהיוּ  ְלעֹוָלם ֶאּלָ ֲעֵלי ׁשְ  ּבַ
ין ֵעיָניו ַהּדִ ִעים ּבְ ְרׁשָ ל ּוְבֶחְזַקת, ּכִ ּכָ  ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ
ֶקר טֹוֵען ָרֶאה ַמה ְלִפי ְוָידּון, ׁשֶ ּיֵ ֶ ָבִרים ִמן לוֹ  ׁשּ , ַהּדְ

פָּ  ּיִ ָפָניו ְטרוּ ּוְכׁשֶ ֵעיָניו ִיְהיוּ  ִמּלְ ִרים ּבְ ְכׁשֵ לוּ , ּכִ ּבְ ּקִ ׁשֶ  ּכְ
ין ֶאת ֲעֵליֶהם ל ְוָידּון, ַהּדִ   :ְזכּות ְלַכף ֶאָחד ּכָ

ן ָצִריךְ . יא ּיָ ין ִלְפֹסק ַהּדַ ד ַהּדִ ֵרר ַאַחר ִמּיָ ְתּבָ ּיִ . לוֹ  ׁשֶ
ִאם ה ׁשֶ ין ֶאת ְמַעּנֶ ְדָבִרים ּוַמֲאִריךְ  ַהּדִ רוּ  ּבִ  ִריםַהּבְ
ֵדי ֲעֵלי ֶאָחד ְלַצֵער ּכְ יִנים ֵמַהּבַ ְכַלל ֶזה ֲהֵרי, ַהּדִ  ּבִ
  "ָעֶול ַתֲעׂשוּ  ֹלא"

ֶאָחד. יב ׁשֶ ֲעֵלי ּכְ ם ִדיִנים ִמּבַ ְפֵני ַלֲחֵברוֹ  ְמַגּזֵ ן ּבִ ּיָ  ַהּדַ
ךְ : לוֹ  ְואֹוֵמר ב ְוָכךְ  ּכָ ְתַחּיֵ ין ִלי ּתִ ּדִ ין ֵאין ִאם, ּבַ  ַהּדִ

ךְ  ןַהדַּ  ָצִריךְ , ּכָ ֶקר: לוֹ  לֹוַמר ּיָ ה ׁשֶ   :דֹוֵבר ַאּתָ

 יח סימן
, הרב אחר ושהולכין, בדבר ונותנין נושאין כיצד

  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ 

ֲעֵלי ֶאָחד ֵהִביא. א , ִלְדָבָריו ֵעִדים ִדיִנים ֵמַהּבַ
ִלים ָהֵעִדים ַמְכִניִסין ָראּוי ֵעדּוָתם ּוְמַקּבְ מוֹ , ּכָ  ּכְ
ֵאר ְתּבָ ּיִ לוּ  ּוְלַאַחר, ח"כ ִסיָמןבְּ  ׁשֶ ַקּבְ ּיְ  ֵעדּוָתם ׁשֶ
ל יֹוִציאוּ  אוּ , ַלחּוץ ָאָדם ּכָ ְ נוּ  ְוִיׂשּ ָבר ְוִיּתְ  ִאם. ַבּדָ
ימוּ   ַאַחר ֵיְלכוּ , ָלאו ְוִאם, מּוָטב, ַאַחת ְלַדַעת ַיְסּכִ

ַנִים: ָהֹרב אי: אֹוְמִרים ׁשְ ב: אֹוֵמר ְוֶאָחד, ַזּכַ , ַחּיָ
אי ַנִים. ַזּכַ ב: ִריםאֹומְ  ׁשְ אי אֹוֵמר ְוֶאָחד, ַחּיָ ב, ַזּכַ . ַחּיָ
אי: אֹוֵמר ֶאָחד ב: אֹוֵמר ְוֶאָחד, ַזּכַ : אֹוֵמר ְוֶאָחד, ַחּיָ
ַנִים ַוֲאִפּלוּ , יֹוֵדעַ  ֵאיִני אי: אֹוְמִרים ׁשְ ב אוֹ  ַזּכַ , ַחּיָ
ֵני יֹוִסיפוּ , יֹוֵדעַ  ֵאיִני: אֹוֵמר ְוֶאָחד ִנים ׁשְ  ְוִנְמָצא, ַדּיָ
ֵהם החֲ  ׁשֶ ָ ִאים, ִמׁשּ ָבר ְונֹוְתִנים נֹוׂשְ ּדָ ה ִאם, ּבַ ֹלׁשָ  ׁשְ

ים ַנִים ְמַזּכִ ִבים ּוׁשְ אי, ְמַחּיְ ה ְוִאם. ַזּכַ ֹלׁשָ ִבים ׁשְ  ְמַחּיְ
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ַנִים ים ּוׁשְ ב, ְמַזּכִ ַנִים. ַחּיָ אי: אֹוְמִרים ׁשְ ַנִים, ַזּכַ  ּוׁשְ
ב: אֹוְמִרים  עֹוד וּ יֹוִסיפ, יֹוֵדעַ  ֵאיִני: אֹוֵמר ְוֶאָחד, ַחּיָ
ִנים ּיָ ָעה ֲאָבל. ּדַ אי: אֹוְמִרים ַאְרּבָ ב אוֹ  ַזּכַ  ְוֶאָחד, ַחּיָ
ָאְמרוּ  אוֹ , יֹוֵדעַ  ֵאיִני: אֹוֵמר ה ׁשֶ ֹלׁשָ אי: ׁשְ  ְוֶאָחד, ַזּכַ
ב: אֹוֵמר ין, יֹוֵדעַ  ֵאיִני: אֹוֵמר ְוֶאָחד, ַחּיָ הּוא ּבֵ  ׁשֶ
ָאַמר אֹותוֹ  ה ׁשֶ ִחּלָ ין, יֹוֵדעַ  ֵאיִני ּתְ , ַאֵחר הּואשֶׁ  ּבֵ

  :ָהֹרב ַאַחר הֹוְלִכים

, יֹוֵדעַ  ֵאיִני: אֹוֵמר ְוֶאָחד, ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה ָהיוּ . ב
ַנִים מֹוִסיִפין ֵאּלוּ  ֲהֵרי ק ִאם ְוֵכן. ֲאֵחִרים ׁשְ ּפֵ  ִנְסּתַ

ָבר יעוּ . א"ע ַעד ְוהֹוְלִכים מֹוִסיִפין, ַהּדָ , א"לע ִהּגִ
אי ה"ל ְוָאְמרוּ   ֵאיִני: אֹוֵמר ְוֶאָחד, בַחיָּ  ה"ְול, ַזּכַ
ִאים, יֹוֵדעַ  ֲחֹזר ַעד ִעּמוֹ  ְונֹוְתִנים נֹוׂשְ ּיַ  ָהֶאָחד ְלַצד ׁשֶ

ין ו"ל ְוִנְמָצא ִבין אוֹ  ְמַזּכִ  הּוא ֹלא ָחַזר ֹלא ְוִאם. ְמַחּיְ
מֹון ֲהֵרי, ֵמֶהם ֶאָחד ְוֹלא מֹון ּוַמֲעִמיִדים ָסֵפק ַהּמָ  ַהּמָ

ֶחְזַקת ָעָליו ּבְ   :ּבְ

אֹוֵמר ִמי לכָּ . ג  ַטַעם ָלֵתת ָצִריךְ  ֵאינוֹ , יֹוֵדעַ  ֵאיִני: ׁשֶ
א ַטַעם ֵמֵאיֶזה ּוְלהֹוִדיעַ  ִלְדָבָריו ֶדֶרךְ  ַהָסֵפק לוֹ  ּבָ  ּכְ
ְרֶאה ּמַ ה ׁשֶ ה ַטַעם ֵמֵאיֶזה ַהְמַזּכֶ ב ְמַזּכֶ  ֵמֵאיֶזה ְוַהְמַחּיֵ

ב ַטַעם   :ְמַחּיֵ

ה. ד ֹלׁשָ בוּ  ׁשְ ׁשְ ּיָ  ֵאין, ַעְצמוֹ  ֵמֶהם ֶאָחד קְוִסלֵּ , ְלִדין ׁשֶ
ַנִים ְ ין ִלְגֹמר ְיכֹוִלים ַהׁשּ   :ַהּדִ

ָמָרא ְדָאְמֵריָנן ָהא. ה ּגְ  מֹוִנים ֵאין ְוַתְלִמידוֹ  ָהַרב ּבַ
א ָלֶהם ְוָקא ַהְינוּ , ֶאָחד ֶאּלָ ָעה ּדַ ׁשָ דוֹ  ּבְ ַלּמְ ּמְ  ָהַרב ׁשֶ
ין יו ְוַעל ַהּדִ ְכַהאי ַוֲאִפּלוּ , סֹוֵמךְ  ּפִ  הּוא ִאם ָנאַגוְ  ּבִ

ְלִמיד ַרב ּתַ י ּכְ ַרב ְדִלְגָמֵרהּ  ַאִסי ְוַרב ַאּמִ  ְצִריֵכי ֲהווֹ  ּדְ
יה דוֹ  ָיכֹול ְצִריֵכי ֲהווֹ  ֹלא ְוִלְסָבָרּתֵ ַעת ְלַלּמְ ׁשְ ין ּבִ  ַהּדִ

דוֹ  ֵאין ִאם ֲאָבל. ִעּמוֹ  ְוָדן ַעת ְמַלּמְ ׁשְ ין ּבִ  ַעל ַאף, ַהּדִ
י הּוא ּפִ ְלִמידוֹ  ׁשֶ ַנִים ָלֶהם מֹוִנים, ּתַ ְהֶיה ַרק, ׁשְ ּיִ  לוֹ  ׁשֶ

א, ְלָהִבין ְסָבָרא ְקָצת ָ ן ִלׂשּ   :ְוִלּתֵ

ית. ו ין ּבֵ ִדיֵני ּפֹוְסִקים ּדִ ֹלא ָממֹונֹות ּבְ ְפֵני ׁשֶ ַעל ּבִ  ּבַ
ין   :ּדִ

 יט סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , כתיבתו וסדר, הפסק נותנין כיצד

אוּ  ַאַחר. א ׂשְ ּנָ ָבר ְוָנְתנוּ  ׁשֶ ּדָ ֲעֵלי ַמְכִניִסים ּבַ  ַהּבַ
יִנים ִנים ְוָגדֹול, ּדִ ּיָ ּדַ ּבֵ לֹוִני ִאישׁ : אֹוֵמר ׁשֶ ה ּפְ  ַאּתָ
אי לֹוִני ִאישׁ , ַזּכַ ה ּפְ ב ַאּתָ ן ְוָאסּור. ַחּיָ ּיָ  לֹוַמר ַלּדַ

ֵצא ּיֵ ׁשֶ ית ּכְ ין ִמּבֵ ה ָהִייִתי ֲאִני: ּדִ  ֲחֵבַרי ֲאָבל, ְמַזּכֶ
ָלל הּוא ֲהֵרי ֵכן הְוָהעֹושֶׂ , ָעַלי ַרּבוּ   ָרִכיל הֹוֵלךְ " ִמּכְ

ה   "סֹוד ְמַגּלֶ

ַאל. ב ֲעֵלי ֶאָחד ׁשָ ין ִמּבַ בוּ  ַהּדִ ְכּתְ ּיִ ַסק לוֹ  ׁשֶ ין ַהּפְ  ּדִ
יִרין ֵאין ם ַמְזּכִ ים ׁשֵ ם ְוֹלא ַהְמַזּכִ ִבים ׁשֵ א, ַהְמַחּיְ  ֶאּלָ

לֹוִני: ְסָתם ּכֹוְתִבים לֹוִני ִעם ָבא ּפְ ינ ַבַעל ּפְ  ִלְפֵני וֹ ּדִ
ין ֵבית ְבֵריֶהם, ּדִ אי ְפלֹוִני ָיָצא ּוִמּדִ ב ּוְפלֹוִני ַזּכַ   :ַחּיָ

ל. ג ין ֶאת ָעָליו ִקּבֵ ם לוֹ  ְוָאְמרוּ , ַהּדִ ּלֵ  ְוֹלא ְוָהַלךְ  ְלׁשַ
ם ּלֵ ין ֵאין, ׁשִ ְתרוּ  ַעד אֹותוֹ  ְמַנּדִ ּיַ  ְוַאַחר, ב"בה ּבוֹ  ׁשֶ
ךְ  ין ּכָ ן ַעד אֹותוֹ  ְמַנּדִ ּתֵ ּיִ הּוא ַמה ׁשֶ ֶ ב ׁשּ  ָעַמד ְוִאם, ַחּיָ

ים ֹלׁשִ   :אֹותוֹ  ַמֲחִריִמין, ִנּדּויוֹ  ָתַבע ְוֹלא יֹום ׁשְ

 כ סימן
ָסִעיף  ּובוֹ , הדין לסתר ראיה להביא יכול מתי עד

  ֶאָחד

ב ִמי. א ְתַחּיֵ ּנִ ֵבית ׁשֶ ין ּבְ  ְרָאָיה אוֹ  ֵעִדים ְוֵהִביא ּדִ
ין סֹוֵתר, ִלְזכּותוֹ  י ַעל ַאף, ֵזרְוחוֹ  ַהּדִ ָבר ּפִ ּכְ , ִנְגַמר ׁשֶ
ַרע ִאם ַוֲאִפּלוּ  ָבר ּפָ ל, ּכְ הּוא ְזַמן ּכָ , ְרָאָיה ֵמִביא ׁשֶ
ִנים לוֹ  ָאְמרוּ . סֹוֵתר ּיָ ל: ַהּדַ שׁ  ְרָאיֹות ּכָ ּיֵ  ָהֵבא ְלךָ  ׁשֶ
אן י ַעל ַאף, יֹום' ל ְוַעד ִמּכָ ֵהִביא ּפִ  ְלַאַחר ְרָאָיה ׁשֶ

ים ֹלׁשִ ין ֵאת סֹוֵתר, יֹום ׁשְ ה ַמה, ַהּדִ ֲעׂשֶ  ֹלא ִאם ּיַ
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תֹוךְ  ָמָצא ים ּבְ ֹלׁשִ ים ְלַאַחר ּוָמָצא ׁשְ ֹלׁשִ  ִאם ֲאָבל. ׁשְ
, ִלי ֵאין: ְוָאַמר, ְרָאָיה אוֹ  ֵעִדים ְלָהִביא לוֹ  ָאְמרוּ 
י ַעל ַאף ָצא ּפִ ּמָ ךְ  ַאַחר ׁשֶ  ָצִריךְ  ְוֵאין. ְכלּום ֵאינוֹ , ּכָ

 ִלי ֵאין: ְוָאַמר, ֵעִדים ךָ לְ  ֵישׁ : לוֹ  ָאְמרוּ  ִאם לֹוַמר
 ְוָדנוּ , ְרָאָיה ִלי ֵאין: ְוָאַמר, ְרָאָיה ְלךָ  ֵישׁ , ֵעִדים
בּוהוּ  אֹותוֹ  יָון, ְוִחּיְ ָרָאה ּכֵ ב ׁשֶ ְתַחּיֵ ּנִ  ִקְרבוּ : ָאַמר ׁשֶ
לֹוִני ִאישׁ  הֹוִציא אוֹ , ַוֲהִעידּוִני ּוְפלֹוִני ּפְ  ְרָאָיה ׁשֶ
לּום ֶזה ֵאין ֲאפּוְנָדתוֹ  ִמּתֹוךְ  יִחים ְוֵאין ּכְ ּגִ  ָעָליו ַמׁשְ
ה. ְרָאָיתוֹ  ְוַעל ּמֶ ָבִרים ּבַ ָהְיָתה, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ  ָהְרָאָיה ּכְ

ִדיָנה ִעּמוֹ  ְוָהֵעִדים ֶאְצלוֹ  ּמְ  ִלי ֵאין: ָאַמר ִאם, ּבַ
אן ּוְלַאַחר, ְרָאָיה ִלי ְוֵאין ֵעִדים אוּ  ִמּכָ  ֵעִדים לוֹ  ּבָ

ִדיַנת ם ִמּמְ א ָהְיָתהשֶׁ  אוֹ , ַהּיָ ְסִקּיָ ל ּדִ שׁ  ָאִביו ׁשֶ ּיֵ ם ׁשֶ  ׁשָ
ָטרֹות ְ ַיד ֻמְפֶקֶדת ַהׁשּ דֹון ֶזה ּוָבא ֲאֵחִרים ּבְ ּקָ ַהּפִ  ׁשֶ

, ְוסֹוֵתר ֵמִביא ֶזה ֲהֵרי, ְרָאיֹוָתיו לוֹ  ְוהֹוִציא ֶאְצלוֹ 
ֵני כֹול ִמּפְ ּיָ י ֶזה: ְולֹוַמר ִלְטֹען ׁשֶ ָאַמְרּתִ  ִלי ֵאין ׁשֶ
ֵני ְרָאָיה ִלי ְוֵאין ֵעִדים ּלֹא ִמּפְ . ֶאְצלוֹ  ְמצּוִיים ָהיוּ  ׁשֶ
כֹול ְזַמן ְוָכל ּיָ ֵני: ְולֹוַמר ִלְטֹען ׁשֶ ךְ  ִמּפְ י ְוָכךְ  ּכָ  ָאַמְרּתִ
שׁ  ְוָהָיה, ְרָאָיה ִלי ְוֵאין ֵעִדים ִלי ֵאין ְדָבָריו ַמּמָ , ּבִ
 ִאם, ְלִפיָכךְ . ְוסֹוֵתר, ַטֲענֹוָתיו ָסַתם ֹלא ֶזה ֲהֵרי
ַרשׁ  ָלל ֵעִדים ִלי ֵאין: ְוָאַמר ּפֵ  ְוֹלא ֵהָנה ֹלא ּכְ

ְמִדיַנת ם ּבִ ָלל ְרָאָיה ְוֹלא ַהּיָ ָידוֹ  ֹלא ּכְ ַיד ְוֹלא ּבְ  ּבְ
ה. ִלְסּתֹר ָיכֹול ֵאינוֹ , ֲאֵחִרים ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ
ָגדֹול ָהָיה יֹוֵרשׁ  ֲאָבל, ּבְ ת ָקָטן ׁשֶ ּמֵ ׁשֶ  ּוָבאוּ , מֹוִריׁשוֹ  ּכְ
יל ַאַחר מֹוִריׁשוֹ  ֵמֲחַמת ָענֹותטְ  ָעָליו ִהְגּדִ : ְוָאַמר, ׁשֶ
ָצא ְוַאַחר, ְרָאָיה ִלי ְוֵאין ֵעִדים ִלי ֵאין ּיָ ית ׁשֶ ין ִמּבֵ  ּדִ
ב  ֵעדּות ְלָאִביךָ  יֹוְדִעים ָאנוּ : ֲאֵחִרים לוֹ  ָאְמרוּ  ַחּיָ

ְסּתֹר ּתִ הּ  ׁשֶ ין ּבָ ָאַמר אוֹ , ֶזה ּדִ ךָ : ֶאָחד ֵלהּ  ׁשֶ  מֹוִריׁשְ
ד ֵמִביא ֶזה ֲהֵרי, זוֹ  ְרָאָיה ִקידִהפְ  ֵאין, ְוסֹוֵתר ִמּיָ  ׁשֶ

ל יֹוֵדעַ  ָקָטן ַהּיֹוֵרשׁ    :מֹוִריׁשוֹ  ְרָאיֹות ּכָ

 כא סימן

 ּובוֹ , ונאנס, ידוע ליום הדין להשלים עליו שקבל מי
  ָסִעיף ֶאָחד

נוּ  ִמי. א ּקָ דוֹ  ׁשֶ ִאם ִמּיָ יֹום ָיֹבא ֹלא ׁשֶ לֹוִני ּבְ  ַבעְוִישָּׁ  ּפְ
ַטֲענֹוָתיו ֶנֱאָמן ֲחֵברוֹ  ִיְהֶיה ל ְוִיּטֹל ּבְ ַען ַמה ּכָ ּטָ ֶ  ׁשּ
ֹלא בּוָעה ּבְ ִאם אוֹ , ׁשְ יֹום ָיֹבא ֹלא ׁשֶ לֹוִני ּבְ ַבע ּפְ ָ  ְוִיׁשּ
ד ְוִיּטֹל לּום לוֹ  ְוֵאין ְזכּותוֹ  ִאּבֵ ֵטר ּכְ  ְוָעַבר, ֲחֵברוֹ  ְוִיּפָ
א ְוֹלא ַהּיֹום מוּ , ּבָ נָ  ִנְתַקּיְ ד ִאיםַהּתְ  ְוִאם ְזכּותוֹ  ְוִאּבֵ
ָהָיה ְרָאָיה ֵהִביא אֹותוֹ  ָאנּוס ׁשֶ טּור ֶזה ֲהֵרי, ַהּיֹום ּבְ  ּפָ
ְנָין ַבע, ֶזה ִמּקִ ָ ֶעּנוּ  ְוִיׁשּ ְתּבָ ּיִ ׁשֶ מוֹ  ֲחֵברוֹ  ּכְ ָהָיה ּכְ  ׁשֶ
ל ְוֵכן, ִמּקֶֹדם ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

 כב סימן
, והפוכה עהשבו ודין, ופסול קרוב עליו שקבל מי

  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ 

ל ִמי. א ּבֵ ּקִ ין, ָפסּול אוֹ  ָקרֹוב ָעָליו ׁשֶ ן ִלְהיֹותוֹ  ּבֵ  ַדּיָ
ין ל ֲאִפּלוּ , ָעָליו ֵעד ִלְהיֹותוֹ  ּבֵ סּוִלים ֶאָחד ִקּבֵ  ֵמַהּפְ

ֲעֵבָרה ֵני ּבַ ׁשְ ִרים ֵעִדים ּכִ ׁשֵ ג אוֹ , ָעָליו ְלָהִעיד ּכְ ' ּכְ
ית ין ּבֵ ין. לוֹ  דּוןלָ  ֻמְמִחים ּדִ ל ּבֵ ּבֵ ּקִ  ַעְצמוֹ  ַעל ׁשֶ

ד ָהָיה ַמה ְוִלְמֹחל ְזֻכּיֹוָתיו ְלַאּבֵ ֶ יֶהן ַעל טֹוֵען ׁשּ , ּפִ
ין ל ּבֵ ּבֵ ּקִ ן ָעָליו ׁשֶ ּתֵ ּיִ ל ׁשֶ ְטֹען ַמה ּכָ ּיִ ֶ  ֲחֵברוֹ  ָעָליו ׁשּ

ֵעדּות סּול ֶזה ּבְ דוֹ  ָקנוּ  ִאם, ְבִדינוֹ  אוֹ  ַהּפָ , ֶזה ַעל ִמּיָ
דוֹ  ָקנוּ  ֹלא ְוִאם. ּבוֹ  ַלֲחֹזר לָיכוֹ  ֵאינוֹ   ַלֲחֹזר ָיכֹול, ִמּיָ
ְגֹמר ַעד ּבוֹ  ּיִ ין ׁשֶ ין ִנְגַמר. ַהּדִ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ , ַהּדִ
ּלֹא ְוהּוא, ּבוֹ  עוּ  נֹוַדע ׁשֶ ּטָ  ֹלא: ְואֹוֵמר ּכֹוֵפר ְוִאם. ׁשֶ

י ְלּתִ ָבר ֵעִדים ְוֵאין, ָלדּון ָעַלי ִקּבַ ּדָ ַבע, ּבַ ָ  ּלֹאשֶׁ  ִיׁשּ
לוֹ  ן ִאם ֲאִפּלוּ , ָעָליו ִקּבְ ּיָ לוֹ  ְוָאַמר ַמְכִחיׁשוֹ  ַהּדַ ּבְ ּקִ  ׁשֶ
  :ָעָליו

ל ִאם. ב ִמי, ּגֹוי ֵעדּות ָעָליו ִקּבֵ ל ּכְ ּבֵ ּקִ  ֵעדּות ָעָליו ׁשֶ
סּוִלים ֶאָחד ל ִאם ֲאָבל. ֵמַהּפְ ן ּגֹוי ָעָליו ִקּבֵ ּיָ , ַלּדַ
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הּ  ָקנוּ  ֲאִפּלוּ  נְ  ֵאין, ִמּנֵ לּום ָיןַהּקִ  ִלּדֹון ְוָאסּור, ּכְ
  :ְלָפָניו

ב ִמי. ג ְתַחּיֵ ּנִ בּוָעה ַלֲחֵברוֹ  ׁשֶ ֵבית ׁשְ ין ּבְ : ֵלהּ  ְוָאַמר, ּדִ
ַבע ָ י ִלי ִהׁשּ ַחּיֵ ךָ  ּבְ ֵטר ֹראׁשְ ַבע אוֹ , ְוִהּפָ ָ י ִלי ִהׁשּ ַחּיֵ  ּבְ
ךָ  ן ֹראׁשְ ל ְלךָ  ְוֶאּתֵ ְטֹען ַמה ּכָ ּתִ ֶ דוֹ  ָקנוּ  ִאם, ׁשּ , ִמּיָ

דוֹ  ָקנוּ  ֹלא ְוִאם. ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול נוֹ ֵאי  ַלֲחֹזר ָיכֹול, ִמּיָ
ֵמר ַעד ּבוֹ  ּגָ ּיִ ין ׁשֶ ין ִנְגַמר. ַהּדִ ע ַהּדִ ּבַ מוֹ  ְוִנׁשְ ָאַמר ּכְ  ׁשֶ
ב, ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ , ֵלהּ  ם ְוַחּיָ ּלֵ ין ְוהּוא. ְלׁשַ  ַהּדִ
ב ְלִמי ְתַחּיֵ ּנִ בּוַעת ׁשֶ דוֹ  ָקנוּ  ִאם, הּ ַוֲהָפכָ , ֶהֵסת ׁשְ  ִמּיָ
ע ִאם אוֹ  ּבַ ָכה ֶזה ִנׁשְ ְהּפְ ּנֶ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ , ָעָליו ׁשֶ
ין ְוהּוא. ּבוֹ  ִמי ַהּדִ ּלֹא ּבְ ב ָהָיה ׁשֶ בּוָעה ַחּיָ : ְוָאַמר, ׁשְ

ַבע ָ בּוָעה ְלךָ  ֶאׁשּ דוֹ  ָקנוּ  ִאם, ׁשְ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ  ִמּיָ
דוֹ  ָקנוּ  ֹלא ְוִאם, ּבוֹ  י ַעל ַאף, ִמּיָ ל ּפִ ּבֵ ּקִ ֵבית ׁשֶ  ּבְ
ין ְגֹמר ַעד חֹוֵזר, ּדִ ּיִ ין ׁשֶ ַבע ַהּדִ ָ   :ְוִיׁשּ

 כג סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , זכיתי לזה לומר הדין נאמן מתי עד

ל. א ֲעֵלי ְזַמן ּכָ ּבַ ן ִלְפֵני עֹוְמִדים ִדיִנים ׁשֶ ּיָ  ֶנֱאָמן, ַהּדַ
י ְלֶזה: לֹוַמר ְבּתִ יִתי הּוְלזֶ  ִחּיַ קוּ . ִזּכִ ּלְ ָפָניו ִנְסּתַ , ִמּלְ
ָידוֹ  ֵאין ִאם, ֶנֱאָמן ֵאינוֹ  ין ְפַסק ּבְ ׁשּוָדא ְוַדְוָקא. ּדִ  ּבְ
ֵני ין ֲאָבל, ְדַדּיָ לּוי ּדִ ְטָענֹות ַהּתָ ךְ  ֹלא ּבִ ּיָ  ּבוֹ  ׁשַ

ִפי, ֶנֱאָמנּות ּלְ ָענֹות ׁשֶ ה ַהּטְ ּלֹא ּוִבְלַבד, ַהּזֹוֶכה ִיְזּכֶ  ׁשֶ
ְוָקא ֶזה ְוָכל. ָהִראׁשֹונֹות נֹותְטעָ  ִיְסּתֹר ן ּדַ ַדּיָ , ֶאָחד ּבְ
ַנִים ֲאָבל ֵני ֵישׁ  ִאם ַוֲאִפּלוּ , ְלעֹוָלם ֶנֱאָמִנים ׁשְ  ׁשְ
ים ֵעִדים ְכִחיׁשִ ּמַ   :אֹוָתם ׁשֶ

 כד סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , תחלה לתובע שנזקקין

א ִנְזָקִקין ֵאין. א ה ַלּתֹוֵבעַ  ֶאּלָ ִחּלָ  ִנְכֵסי ַזְיֵלי ִאםוְ . ּתְ
ע ה לוֹ  ִנְזָקִקין, ְדִנְתּבָ   :ְתִחּלָ

 כה סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , משלם ומתי חוזר מתי, שטעה דין

ל. א ן ּכָ ּיָ ן ּדַ ּדָ יֵני ׁשֶ  ָטָעה ִאם, ְוָטָעה ָממֹונֹות ּדִ
ָבִרים ּדְ לּוִים ּבַ גֹון, ְוַהְידּוִעים ַהּגְ יִנים ּכְ ים ּדִ  ַהְמֹפָרׁשִ
ָנה ׁשְ ּמִ ְלמּוד אוֹ  ּבַ ּתַ ִדְבֵרי אוֹ  ּבַ ין חֹוֵזר, ַהּפֹוְסִקים ּבְ  ַהּדִ
ֲהָלָכה אֹותוֹ  ְוָדִנין ר ִאי ְוִאם. ּכַ גֹון, ַלֲחֹזר ֶאְפׁשָ  ּכְ
ָהַלךְ  ַטל ֶזה ׁשֶ ּנָ מֹון ׁשֶ ּלֹא ַהּמָ ם ִלְמִדיַנת ְכִדין ׁשֶ , ַהּיָ

הּוא אוֹ  ם ׁשֶ א אוֹ , ַאּלָ ּמֵ ּטִ הֹור ָדָבר ׁשֶ הֹוָרה אוֹ  ַהּטָ  ׁשֶ
ָרה ְכׁשֵ ִהיא ּבִ ָלִבים ְוֶהֱאִכילּוהוּ  ְטֵרָפה ׁשֶ  ְוַכּיֹוֵצא ַלּכְ

טּור ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ָבֶזה ם ּפָ ּלֵ ׁשַ י ַעל ַאף, ִמּלְ ַרם ּפִ ּגָ  ׁשֶ
יק ין ֹלא, ְלַהּזִ ּוֵ יק ִנְתּכַ   :ְלַהּזִ

ּקּול ָטָעה. ב ׁשִ ַעת ּבְ גֹון, ַהּדַ ָבר ּכְ ִהיא ּדָ  ַמֲחֹלֶקת ׁשֶ
ִאיםתַּ  ֶאָחד ֲהָלָכה ִנְפְסָקה ְוֹלא ֲאמֹוָרִאים אוֹ  ּנָ  ֵמֶהם ּכְ

ֵפרּושׁ  ה, ּבְ ֶאָחד ְוָעׂשָ ָבר ָיַדע ְוֹלא ֵמֶהם ּכְ ּכְ ט ׁשֶ ׁשַ  ּפָ
ה ֲעׂשֶ ָכל ַהּמַ ִדְבֵרי ָהעֹוָלם ּבְ ן ֶזה ָהָיה ִאם, ָהַאֵחר ּכְ  ַדּיָ
לּוָתא ֵמֵרישׁ  ְרׁשּות ְוָנַטל ֻמְמֶחה ּלֹא אוֹ , ּגָ  ַטלנָ  ׁשֶ
לוּ  ֲאָבל ְרׁשּות ֲעֵלי אֹותוֹ  ִקּבְ  הֹוִאיל, ֲעֵליֶהם ִדיִנים ּבַ
ין חֹוֵזר, ֻמְמֶחה ְוהּוא ר ִאי ְוִאם. ַהּדִ , ְלַהֲחִזיר ֶאְפׁשָ
טּור ם ּפָ ּלֵ ׁשַ   :ִמּלְ

ית ֻמְמֶחה ַהּטֹוֶעה ָהָיה. ג ין ּבֵ  ְוֹלא ְרׁשּות ָנַטל ְוֹלא, ּדִ
לוּ  ֲעֵלי אֹותוֹ  ִקּבְ ּלֹא אוֹ , ֲעֵליֶהם ִדיִנין ּבַ  ָהָיה ׁשֶ
לוּ  ֲאָבל ֻמְמֶחה ֲעֵלי אֹותוֹ  ִקּבְ  ָלדּון ֲעֵליֶהם ִדיִנים ּבַ
ין ָלֶהם ּדִ ּקּול ְוָטָעה, ּבַ ׁשִ ַעת ּבְ א ִאם, ַהּדַ  ְוָנַתן ָנׂשָ
ד ּיָ ה ַמה, ּבַ ָעׂשָ ֶ ם ָעׂשּוי ׁשּ ּלֵ יתוֹ  ִויׁשַ א ֹלא ְוִאם, ִמּבֵ  ָנׂשָ
ד ְוָנַתן ּיָ ר ִאי ְוִאם, יןַהדִּ  ַיֲחֹזר, ּבַ , ְלַהֲחִזיר ֶאְפׁשָ
ם ּלֵ יתוֹ  ְיׁשַ   :ִמּבֵ
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  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 כא
 כא

ֵאינוֹ  ִמי ֲאָבל. ד לוּ  ְוֹלא, ֻמְמֶחה ׁשֶ ֲעֵלי אֹותוֹ  ִקּבְ  ּבַ
י ַעל ַאף, ִדיִנים ַטל ּפִ ּנָ ְכַלל ֶזה ֲהֵרי, ְרׁשּות ׁשֶ  ּבִ
ַעֵלי ְכַלל ְוֵאינוֹ , ְזרֹועַ  ּבַ ִנים ּבִ ּיָ ינוֹ  ֵאין ְלִפיָכךְ , ַהּדַ  ּדִ
ין ין, ּדִ ין ָטָעה ּבֵ ֲעֵלי ֶאָחד ְוָכל, ָטָעה ֹלא ּבֵ  ִמּבַ

ְפֵני ְוָדן חֹוֵזר, ָרָצה ִאם, ִדיִנים ית ּבִ ין ּבֵ  ְוִאם. ּדִ
א ָטָעה ד ְוָנַתן ְוָנׂשָ ּיָ ב, ּבַ ם ַחּיָ ּלֵ יתוֹ  ְלׁשַ  ְוחֹוֵזר, ִמּבֵ

ַעל ְולֹוֵקחַ  ין ִמּבַ ַתן ּדִ ּנָ ּלֹא לוֹ  ׁשֶ ֲהָלָכה ׁשֶ  יןאֵ  ְוִאם, ּכַ
א אוֹ , ְלַהֲחִזיר לוֹ  ּמֵ ּטִ ֶהֱאִכיל אוֹ , ׁשֶ ָבר ׁשֶ ר ּדָ ּתָ  ַהּמֻ

ָלִבים ם, ַלּכְ ּלֵ ִדין ְיׁשַ ל ּכְ יק ּגֹוֵרם ּכָ ה, ְלַהּזִ ּזֶ ן ׁשֶ ּוֵ  ִמְתּכַ
יק   :הּוא ְלַהּזִ

ן. ה ּיָ ָעה ּדַ ּטָ ב ׁשֶ בּוָעה ְוִחּיֵ ֵאינוֹ  ְלִמי ׁשְ ב ׁשֶ הּ  ַחּיָ , ּבָ
ה ָרה ֶזה ְוָעׂשָ ׁשָ ַעל םעִ  ּפְ ינוֹ  ּבַ ּלֹא ְכֵדי ּדִ ַבע ׁשֶ ָ , ִיׁשּ
ךְ  ְוַאַחר ֵאינוֹ  ָיַדע ּכָ ן ׁשֶ בּוָעה ּבֶ י ַעל ַאף, ׁשְ נוּ  ּפִ ּקָ  ׁשֶ
דוֹ  ָרה ַעל ִמּיָ ׁשָ לּום ֵאיָנהּ , ַהּפְ ִקְנָין, ּכְ ָטעּות ּדְ , הּוא ּבְ
  :ְוחֹוֵזר

 כו סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , גויים בדיני לדון שלא

ְפֵני ִלּדֹון ּורָאס. א ֵני ּבִ ּיָ אֹות כֹוָכִבים עֹוְבֵדי ּדַ  ּוְבַעְרּכָ
ֶהם ּלָ ִנים ְבִדין ֲאִפּלוּ  ׁשֶ ּדָ ִדיֵני ׁשֶ ָרֵאל ּכְ  ַוֲאִפּלוּ , ִיׂשְ
ֲעֵלי' ב ִנְתַרּצוּ  ְפֵניֶהם ִלּדֹון ִדיִנים ּבַ  ְוָכל. ָאסּור, ּבִ
א ְפֵניֶהם ִלּדֹון ַהּבָ ע ֶזה ֲהֵרי, ּבִ ף ֵחֵרף וּ ּוְכִאלּ , ָרׁשָ  ְוִגּדֵ

תֹוַרת ָיד ְוֵהִרים ה ּבְ נוּ  ֹמׁשֶ   :ה"ע ַרּבֵ

יָפה ַהּגֹוִיים ַיד ָהְיָתה. ב ּקִ ינוֹ  ּוַבַעל, ּתַ ם ּדִ  ְוֵאינוֹ , ַאּלָ
יל ָיכֹול ּנוּ  ְלַהּצִ ֵני ִמּמֶ ַדּיָ ָרֵאל ּבְ ֶעּנוּ , ִיׂשְ ֵני ִיְתּבָ  ְלַדּיָ

ָרֵאל ה ִיׂשְ ִחּלָ  ְרׁשּות ֹוֵטלנ, ָלֹבא ָרָצה ֹלא ִאם, ּתְ
ית ין ִמּבֵ יל ּדִ ֵני ּוַמּצִ ַדּיָ ד גֹוִיים ּבְ ַעל ִמּיַ ינוֹ  ּבַ   :ּדִ

ל. ג ִקְנָין ָעָליו ַהְמַקּבֵ , ַהּגֹוִיים ִלְפֵני ֲחֵברוֹ  ִעם ִלּדֹון ּבְ
ְפֵניֶהם ִלּדֹון ְוָאסּור, ְכלּום ֵאינוֹ  ל ְוִאם. ּבִ  ָעָליו ִקּבֵ

ִאם ְפֵניֶהם ֵיֵלךְ  ֹלא ׁשֶ ךְ  ָעָליו הִיְהיֶ  ּבִ ים ְוָכךְ  ּכָ , ַלֲעִנּיִ
ב ּגֹוִיים ִלְפֵני ִעּמוֹ  ִלּדֹון ֵליֵלךְ  ָאסּור ן ְוַחּיָ  ַמה ִלּתֵ
ל ּבֵ ּקִ ֶ ים ָעָליו ׁשּ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ַלֲעִנּיִ ֵאין, ׁשֶ ית ׁשֶ  ּבֵ

ין ּנוּ  מֹוִציִאין ּדִ א, ִמּמֶ ָחל אֹותוֹ  מֹוִדיִעין ֶאּלָ ֶדר ׁשֶ  ַהּנֶ
  :ָעָליו

תּוב ָטרשְׁ . ד ּכָ ּיּוַכל ׁשֶ ִדיֵני ְלָתְבעוֹ  ׁשֶ  ֵאינוֹ , ַהּגֹוִיים ּבְ
אי ַ ְפֵניֶהם ְלָתְבעוֹ  ַרׁשּ ָטר ָמַסר ְוִאם. ּבִ ְ  ְלגֹוי ַהׁשּ

ֶעּנוּ  ְתּבָ ּיִ ִדיֵניֶהם ׁשֶ ב, ּבְ ם ַחּיָ ּלֵ ל לוֹ  ְלׁשַ ִהְפִסיד ַמה ּכָ ֶ  ׁשּ
ה יֹוֵתר הּוא ִמּמַ ֶ ב ׁשּ ִדיֵני ַחּיָ ָרֵאל ּבְ   :ִיׂשְ

 כז סימן
' ב ּובוֹ , מישראל אחד שום או דין לקלל שלא

  ְסִעיִפים:

ל. א ָרֵאל ֶאָחד ַהְמַקּלֵ ׂשְ ם ִמּיִ ׁשֵ ִכּנּוי אוֹ  ּבְ  ְבֶאָחד אוֹ  ּבְ
מֹות ֵ ּקֹוִרים ֵמַהׁשּ ֵעִדים ָהָיה ִאם, ה"ְלהקב ַהּגֹוִיים ׁשֶ  ּבְ
ּום, ַאַחת לֹוֶקה, ְוַהְתָרָאה ל ֹלא" ִמׁשּ  ְוִאם "ֵחֵרשׁ  ְתַקּלֵ

ן ָהָיה ּום ַאֶחֶרת עֹוד לֹוֶקה, ַדּיָ  ֹלא ֱאֹלִהים" ִמׁשּ
  :ְקָלָלה ְלׁשֹון ָהֵוי "ָארּור"וְ  "ְתַקֵלל

ם ָהְיָתה ֹלא ִאם. ב ל אוֹ , ַהְתָרָאה ׁשָ ּלֵ ּקִ ֹלא ׁשֶ ם ּבְ  ׁשֵ
ּנּוי ּוְבֹלא ָהְיָתה אוֹ , ּכִ ָלָלה ׁשֶ ָאה ַהּקְ ַלל ּבָ  ִמּכְ

ָבִרים גֹון, ַהּדְ לֹוִני ְיִהי ַאל: ָאַמרשֶׁ  ּכְ רּוךְ  ּפְ ', ַלה ּבָ
א ִמיהוּ  ִאסּוָרא ֲאָבל. לֹוֶקה ֵאינוֹ   ֵחֵרף ְוִאם. ִאּכָ

ְלִמיד ין, ָחָכם ּתַ ִנים ָרצוּ  ְוִאם, אֹותוֹ  ְמַנּדִ ּיָ  ַהּדַ
ת ְלַהּכֹותוֹ  ין, ַמְרדּות ַמּכַ ין ַמּכִ ה אֹותוֹ  ְועֹוְנׁשִ ּמָ  ּכַ
ְראוּ  ּיִ ין, ָאֶרץהָ  ַעם ֵחֵרף ְוִאם. ׁשֶ ִפי אֹותוֹ  עֹוְנׁשִ  ּכְ

ָעה ָ ַהׁשּ ב ִמי. ְצִריָכה ׁשֶ ְתַחּיֵ ּנִ ֵני ִנּדּוי ׁשֶ ִהְפִקיר ִמּפְ  ׁשֶ
ֵבית ין ּבְ ית ְוָרצוּ , ּדִ ין ּבֵ בֹוָדם ַעל ִלְמֹחל ּדִ  ְוֹלא ּכְ
ָיָדם ָהְרׁשּות, ִנּדּוהוּ  ּלֹא ְוהּוא, ּבְ ָבר ִיְהֶיה ׁשֶ ּדָ  ֶהְפֵסד ּבַ
ְכבֹוד גֹון, אַהּבֹורֵ  ּבִ ָהיוּ  ּכְ ְכבֹוד ְמַבֲעִטין ָהָעם ׁשֶ  ּבִ
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 כא
 כא

ִנים ַהּתֹוָרה ָבר ָהָעם ּוָפְקרוּ  הֹוִאיל, ּוְבַדּיָ ּדָ  ְצִריִכים, ּבַ
ק ִפי ְוַלֲעֹנשׁ  ְלַחּזֵ ָרֶאה ַמה ּכְ ּיֵ ֶ   :ָלֶהם ׁשּ

  עדות הלכות

 כח סימן
 שלא עדות מקבלין ואין, העדים מאימין כיצד

  ְסִעיִפים: ו"כ ּובוֹ , דין בעל בפני

ל. א ּיֹוֵדעַ  ִמי ּכָ  ְוֵישׁ , ְלָהִעידוֹ  ְוָראּוי ַלֲחֵברוֹ  ֵעדּות ׁשֶ
ֵעדּותוֹ  ּתֹוֶעֶלת ַלֲחֵברוֹ  ב, ּבְ ֶעּנוּ  ִאם, ְלָהִעיד ַחּיָ  ִיְתּבָ
ִעיד ּיָ ֵבית לוֹ  ׁשֶ ין ּבְ ין, ּדִ שׁ  ּבֵ ּיֵ  ֵבין ִעּמוֹ  ֶאָחד ֵעד ׁשֶ
הּוא ַבשׁ  ְוִאם, ְלַבּדוֹ  ׁשֶ טּור, תוֹ ֵעדוּ  ּכָ יֵני ּפָ  ָאָדם ִמּדִ
ב ִדיֵני ְוַחּיָ ַמִים ּבְ   :ׁשָ

אי ָאָדם. ב ַ ֵבית ְלַהֲחִרים ַרׁשּ ֶנֶסת ּבְ ל ַעל ַהּכְ  ִמי ּכָ
ּיֹוֵדעַ  ֹבא ֵעדּות לוֹ  ׁשֶ ּיָ   :ְוָיִעיד ׁשֶ

ָרֵאל ּתֹוֵבעַ  ּגֹוי ִאם. ג ָרֵאל ְוֵישׁ , ִיׂשְ  ֵעדּות יֹוֵדעַ  ִיׂשְ
רָ  ֶנֶגד ַלּגֹוי א ֵעד ְוֵאין, ֵאלִיׂשְ  ּתֹוֵבעַ  ְוַהּגֹוי, הּוא ֶאּלָ

ִעיד ּיָ ָמקֹום לוֹ  ׁשֶ יֵני ּבְ ּדִ ב ַהּגֹוִיים ׁשֶ י ַעל ָממֹון ְלַחּיֵ  ּפִ
ִתין, ֵהִעיד ְוִאם, לוֹ  ְלָהִעיד ָאסּור, ֶאָחד ֵעד ּמְ  ְמׁשַ

ה ְוִאם. אֹותוֹ  ִחּלָ ָרֵאל ַהּגֹוי ִיֲחדוֹ  ִמּתְ ׂשְ , ֵעד ִלְהיֹות ַלּיִ
א   לוֹ  ָיִעיד ֹלא ִאם' ה ִחּלּול ִאּכָ

ָרֵאל. ד , ֶאָחד ֵעד ַלּגֹוי ְוֵישׁ , ְוכֹוֵפר, ְלגֹוי ַהּתֹוֵבעַ  ִיׂשְ
ר ֵעהוּ  ִאם לוֹ  ְלָהִעיד ֻמּתָ   :ִיְתּבְ

ְלִמיד. ה ּיֹוֵדעַ  ָחָכם ּתַ ָרֵאל ֵעדּות ׁשֶ  ּוְתָבעוֹ , ְלִיׂשְ
ִעיד ּיָ ית ִלְפֵני ׁשֶ ין ּבֵ ּנוּ  ָקָטן ּדִ  ֵעדּות הּוא םאִ , ִמּמֶ
ב ֵאינוֹ , ָממֹון  ַצד ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם ֲאָבל, ְלָהִעיד ֵליֵלךְ  ַחּיָ

י ב, ֵמִאסּוָרא ַאְפרּוׁשֵ ּיֵשׁ  ִמי ָכל. ּוְלָהִעיד ֵליֵלךְ  ַחּיָ  ׁשֶ
ֵעִדים ְרָאָיה לוֹ  ל, ּבְ ֶהם ְמַטּפֵ ין ְלֵבית ַלֲהִביָאם ּבָ . ּדִ

ית ָיְדעוּ  ְוִאם ין ּבֵ ַעל ּדִ ּבַ ינוֹ  ׁשֶ םאַ  ּדִ  ַהּתֹוֵבעַ  ְוָטַען, ּלָ

ָהֵעִדים ַעל ְמַפֲחִדים ׁשֶ ינוֹ  ִמּבַ  ֲהֵרי, ְלָהִעיד ָלֹבא ּדִ
ית ין ּבֵ ַעל ֶאת ּכֹוִפין ּדִ ינוֹ  ּבַ ִביא ּדִ ּיָ , ָהֵעִדים הּוא ׁשֶ
ל ְוֵכן ּיֹוֵצא ּכָ ְדָבִרים ּכַ ֶהם ָדִנין ֵאּלוּ  ּבִ ם ּבָ . ְלַאּלָ

ה ָהֵעִדים ְצִריִכים ִחּלָ ד ידְלָהעִ  ְלַכּתְ  ָהֵעד ְוִאם, ְמֻעּמָ
ְלִמיד יִבין, ָחָכם ּתַ   :אֹותוֹ  מֹוׁשִ

ִנים ְצִריִכים. ו ּיָ ה ַהּדַ ִחּלָ ִבים ִלְהיֹות ְלַכּתְ ַעת יֹוׁשְ ׁשְ  ּבִ
ַלת ִבינוּ  ָצִריךְ . ָהֵעדּות ַקּבָ ּיָ ִנים ׁשֶ ּיָ , ָהֵעדּות ְלׁשֹון ַהּדַ
ּלֹא ְמעוּ  ׁשֶ י ִיׁשְ ָמן ִמּפִ ְרּגְ ֵהם ַמה ִביִניםמְ  ְוִאם. ַהּתֻ ֶ  ׁשּ

יב יֹוְדִעים ֵאיָנם ִאם ֲאִפּלוּ , אֹוְמִרים ר, ְלָהׁשִ  ֻמּתָ
ָמן ְלַהֲעִמיד ְרּגְ יֵניֶהם ּתֻ   :ּבֵ

ִמין. ז ְפֵני ָהֵעִדים ַעל ְמַאּיְ  אֹוָתם ּומֹוִדיִעין, ַהּכֹל ּבִ
ֶקר ֵעדּות ּכֹחַ  ת ׁשֶ ִעיד ּוֹבׁשֶ הּ  ַהּמֵ עֹוָלם ּבָ ה ּבָ  ַהּזֶ

אהַ  ּוָבעֹוָלם הּוא ּבָ זּוי ְוׁשֶ ֵעיֵני ּבָ   :ׂשֹוְכָריו ּבְ

ךְ  ַאַחר. ח ל ֶאת מֹוִציִאים ּכָ ִרים, ַלחּוץ ָאָדם ּכָ ּיְ  ּוְמׁשַ
דֹול ֶאת ֵעִדים ַהּגָ ּבָ ה ֵהיַאךְ  ֱאֹמר: לוֹ  ְואֹוְמִרים, ׁשֶ  ַאּתָ

ה יֹוֵדעַ  ּזֶ ב ׁשֶ ב ָאַמר הּוא: ָאַמר ִאם. ָלֶזה ַחּיָ  ֲאִני ַחּיָ
לֹוִני ישׁ אִ : אוֹ , לוֹ  הּוא ּפְ ר ׁשֶ ׁשֵ  ִלי ָאַמר ְוֶנֱאָמן ּכָ

הּוא ב ׁשֶ לּום ָאַמר ֹלא, לוֹ  ַחּיָ ּיֹאַמר ַעד, ּכְ הּוא ׁשֶ  ׁשֶ
ַעְצמוֹ  ִהְלָוה ָרָאה ּבְ ּיֹאַמר אוֹ , לוֹ  ׁשֶ ָפַני: ׁשֶ  לוֹ  הֹוָדה ּבְ
הּוא ב ׁשֶ   :ַחּיָ

ךְ  ַאַחר. ט ִני ָהֵעד ַמְכִניִסין ּכָ ֵ  ִאם. אֹותוֹ  ּובֹוְדִקין, ַהׁשּ
מוֹ  ֵהִעיד ִאים, ֲחֵברוֹ  ּכְ ָבר ְונֹוְתִנים נֹוׂשְ ּדָ  ְוגֹוְמִרים ּבַ
ין   :ַהּדִ

ֶנת ֵעדּוָתן אֹוְמִרים ָהֵעִדים ִאם. י ָלׁשֹון ְמֻכּוֶ  ֶאָחד ּבְ
שׁ  ִרים ָלחּושׁ  ֵישׁ , ַמּמָ ּקְ ׁשַ ּמְ נוּ  ַאַחת ּוְבֵעָצה ׁשֶ ּוְ  ּכִ

  :אֹוָתם שׁ ְוִלְדרֹ  ַלֲחֹקר ְוָצִריךְ , ְלׁשֹוָנם

ְלחוּ  ָהֵעִדים. יא ָ ׁשּ ְכָתב ֵעדּוָתן ׁשֶ ין ְלֵבית ּבִ  ֵאינוֹ , ּדִ
ְכִתיב, ֵעדּות י ַעל": ּדִ ַנִים ּפִ יֶהם "ֵעִדים ׁשְ  ְוֹלא, ִמּפִ
י   :ְכָתָבם ִמּפִ
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יֵני חֹוְתִכין. יב ֵעדּות ָממֹונֹות ּדִ ָטר ּבְ ׁשְ ּבִ  ַעל ַאף, ׁשֶ
י ֵאין ּפִ ִמי ָהֵעִדים ׁשֶ ֵדי, ןַקּיָ ּלֹא ּכְ ְנֹעל ׁשֶ ֶלת ּתִ ְפֵני ּדֶ  ּבִ

  :ֹלִוין

ל. יג ּזֹוֵכר ְזַמן ּכָ , ְלעֹוָלם ְלָהִעיד ָיכֹול, ָהָאָדם ׁשֶ
שׁ  ְוֵאינוֹ  א חֹוׁשֵ ּמָ ן ִמּתֹוךְ  ׁשֶ ֵ ְתַיׁשּ ּנִ ָבר ׁשֶ ה ַהּדָ  ֵאינוֹ  ַהְרּבֵ
ְריוֹ  ַעל זֹוְכרוֹ  ר ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ . ּבֻ א ָלֵעדּות ִנְזּכָ  ֶאּלָ

ָתב ּתֹוךְ מִ  ָסרּוהוּ , ַהּכְ ּמְ ׁשֶ ּכְ ָתבוֹ  לוֹ  ׁשֶ ִפְנָקסוֹ  ּכְ  ְלִזְכרֹון ּבְ
ָבִרים ַכח, ּדְ ָבר ְוׁשָ ר ְוֵאינוֹ  ַהּדָ א ִנְזּכָ ָתב ִמּתֹוךְ  ֶאּלָ , ַהּכְ
ַאַחר ְוהּוא, ְלָהִעיד ָיכֹול ָרָאה ׁשֶ ָתב ׁשֶ ר ַהּכְ  ִנְזּכָ
ָבר   :ַלּדָ

ר ִאם ְוֵכן. יד ָבר ִנְזּכַ ירוֹ  ַאֵחר ְיֵדי לעַ  ַלּדָ ִהְזּכִ , לוֹ  ׁשֶ
יר ָהָיה ֲאִפּלוּ , ְלָהִעיד ָיכֹול ְזּכִ ִני ָהֵעד ַהּמַ ֵ  ֲאָבל. ַהׁשּ
ַעל ִאם ין ַהּבַ ַעְצמוֹ  ּדִ ירוֹ  ּבְ ר ַמְזּכִ , ָיִעיד ֹלא, ְוִנְזּכַ
ְלִמיד ָהֵעד ְוִאם ַעל ִאם ַאף, ָחָכם ּתַ ין ַהּבַ ַעְצמוֹ  ּדִ  ּבְ

ירוֹ  יר, ַמְזּכִ ּפִ ַדאי, ֵמידָּ  ׁשַ ּוַ ר ָהָיה ֹלא ִאי ׁשֶ  ֹלא ִנְזּכַ
  :ֵמִעיד ָהָיה

ִלין ֵאין. טו ּלֹא ֵעדּות ְמַקּבְ ְפֵני ׁשֶ ַעל ּבִ ין ּבַ  ְוִאם, ּדִ
לוּ  ִנין ֵאין, ִקּבְ יו ַעל ּדָ   :ּפִ

ַעל ָהָיה. טז ין ַהּבַ ָהיוּ  אוֹ , חֹוֶלה ּדִ , חֹוִלים ָהֵעִדים ׁשֶ
ִלים ּלֹא ְמַקּבְ ָפָניו ׁשֶ ים ָהֵעִדים ָהיוּ  ְוִאם .ּבְ ׁשִ  ְמַבּקְ

ם ִלְמִדיַנת ֵליֵלךְ  ְלחוּ , ַהּיָ ין ְלַבַעל ְוׁשָ  אוֹ , ָבא ְוֹלא ּדִ
ֵאינוֹ  ִלים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ָבִעיר ָמצּוי ׁשֶ ּלֹא ֵעדּות ְמַקּבְ  ׁשֶ
ָפָניו   :ּבְ

ּתֹוֵבעַ  ְראּוֵבן. יז ְמעֹון ֶאת ׁשֶ ָמקֹום ְוֵעָדיו ׁשִ , ַאֵחר ּבְ
ין יתבֵּ  ֹיאְמרוּ  ְמעֹון ּדִ ְמקֹום ֵליֵלךְ  ָחֵפץ ִאם ְלׁשִ  ּבִ
ָפָניו ְוָיִעידוּ  ָהֵעִדים לוּ  ָלאו ְוִאם, ּבְ ית ְיַקּבְ ין ּבֵ  ּדִ

ְמקֹום ּבִ ּלֹא ֵעדּות ָהֵעִדים ׁשֶ  ְלֵבית ְויֹוִדיעוּ  ְבָפָניו ׁשֶ
ין ְמקֹום ּדִ ּבִ ֲעֵלי ׁשֶ י ַעל ְוָידּונוּ , ִדיִנין ַהּבַ  אֹוָתהּ  ּפִ

ָלה   :ַקּבָ

ִלין ֵאין ָאְמרוּ  ֹלא. יח ּלֹא ֵעִדים ְמַקּבְ ְפֵני ׁשֶ , ד"ב ּבִ
א תֹוֵבעַ  ֶאּלָ ִביא ּבְ ּמֵ ִביָעתוֹ  ַעל ֵעִדים ׁשֶ  ֲאָבל. ּתְ

ִביא ִלים, ַעְצמוֹ  ֶאת ִלְפֹטר ֵעִדים ַהּמֵ   :ְמַקּבְ

ִלין ֵאין. יט ָפָניו ֲאִפּלוּ , ָקָטן ַעל ֵעדּות ְמַקּבְ ֵכיָון, ּבְ  ּדְ
ָקטָ  ָפָניו, הּוא ןּדְ ֹלא ּבְ ׁשֶ ָפָניו ּכְ ֵמי ּבְ ֲארוּ . ּדָ  ְוִיְתּבָ
ָרֵטי ין ּפְ ִסיָמן ֶזה ּדִ   :י"ק ּבְ

ַנִים ֵאין. כ ַלת ְראּוִין ׁשְ לוּ  ְוִאם, ֵעדּות ְלַקּבָ  ֹלא, ִקּבְ
לּום ָעׂשוּ    :ּכְ

ַלת. כא  ִהְלכֹות יֹוְדִעים ֻמְמִחים' ג ָצִריךְ  ֵעדּות ַקּבָ
ר ֵעדּות ׁשֵ ָלָתן ּוְזִהיִרין, ּוָפסּול ּכָ ַקּבָ ן ּבְ ל ֵעדּות ְלַכּוֵ  ּכָ
ִדְתָנן, ֶאָחד ְדָבֶריךָ  ָזִהיר ֱהֵוי": ּכְ א, ּבִ ּמָ  ִמּתֹוָכן ׁשֶ

ר ִיְלְמדוּ  ּקֵ ל ְוָכל, "ְלׁשַ  ָראּוי ְוֵאינוֹ  ֵעדּות ַהְמַקּבֵ
ִאילוּ , ָלדּון ל ּכְ ֶקר ֵעדּות ִקּבֵ  ַעל ָלדּון ָראּוי ְוֵאינוֹ , ׁשֶ
י ָטר אֹותוֹ  ּפִ   :ׁשְ

ֵלי ָנכֹון. כב ַטר ְלַפְרֵסם ֵעדּות ִלְמַקּבְ ׁשְ ַלת ּבִ  ַקּבָ
  :ָהֵעִדים ֵהם ִמי ָהֵעדּות

ּבּור ָרצוּ  ִאם. כג ן ַהּצִ ֵני ְלַתּקֵ ְ ַהׁשּ ִלים סֹוְפִרים ׁשֶ  ְמַקּבְ
ין ֵעדּות יֶהם ַעל ּוַמְגּבִ ִאם ָרצוּ  ִאם ְוֵכן, ּפִ ֵטר ׁשֶ  ִיּפָ
ֻהְזמַ  ָהֵעד ֲעֶלה ַהסֹוֵפר ִעם ְלָהִעיד ןׁשֶ ּתַ  ֲחִתיַמת ׁשֶ

ֵני ַהסֹוֵפר ׁשְ ָקָנָתם, ֵעִדים ּכִ ֶמת ּתַ   :ַקּיֶ

ּטֹוֵען ִמי. כד שׁ  ׁשֶ ּיֵ ֵני לוֹ  ׁשֶ י ׁשְ  ְוָאְמרוּ , ֵעִדים ִכּתֵ
ת ֵאיָנם ָהַאַחת ַהּכַ לּום יֹוְדִעים ׁשֶ  ְזכּותוֹ  ִהְפִסיד ֹלא, ּכְ

ת ּוֵמִביא ה ּכַ ִנּיָ ִלין ֵאין. ׁשְ א ֵעדּות ְמַקּבְ ּיֹום ֶאּלָ , ּבַ
לּוהָ  ְוִאם ְיָלה ִקּבְ ּלַ  ֵליֵלךְ  ְרדּוִפים ֵעָדיו ָהיוּ  ֲאִפּלוּ , ּבַ

ם ִלְמִדיַנת ִנין ֵאין, ַהּיָ י ַעל ּדָ ָלה אֹוָתהּ  ּפִ   :ַקּבָ

ִלים ֵאין. כה יב ֹקֶדם ֵעדּות ְמַקּבְ ׁשִ ּיָ ע ׁשֶ ְתּבָ  ַהּנִ
ע יֹוֶדה אּוַלישֶׁ  ְלִפי, ַהּתֹוֵבעַ  ִלְתִביַעת ְתּבָ  ְיֵהא ְוֹלא ַהּנִ

ית ְוַאְטרּוֵחי, ֵעִדים ָצִריךְ  ין ּבֵ   :ַמְטְרִחיָנן ֹלא ּדִ
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לוּ  ִאם. כו ד ֵעִדים ִקּבְ ָעׂשוּ  ַמה, ְמֻעּמָ ֶ  ְוִאם. ָעׂשּוי ׁשּ
ה ֲאִפּלוּ , ָהַעּמּוד ַעל ִנְסָמִכים ָהיוּ  ִחּלָ ר ְלַכּתְ , ֻמּתָ

ְסִמיָכה יָבה ּדִ יׁשִ ֵאר ז"י ְבִסיָמןוּ . ּכִ יו ִנְתּבָ ַעְכׁשָ  ָנֲהגוּ  ׁשֶ
יב   :ָהֵעִדים ְלהֹוׁשִ

 כט סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , לחזר העדים יוכלו שלא

ֵהִעיד ַאַחר. א ֵבית ָהֵעד ׁשֶ ין ּבְ . ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ  ּדִ
יַצד י ָהִייִתי ׁשֹוֵגג, ָהִייִתי ֻמְטֶעה ָאַמר, ּכֵ ְרּתִ  ְוִנְזּכַ
ֵאין ָבר ׁשֶ ן ַהּדָ יִתי ְלַפֲחדוֹ , ּכֵ , לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ָעׂשִ
 ְלהֹוִסיף ָיכֹול ֵאינוֹ  ְוֵכן. ִלְדָבָריו ַטַעם ָנַתן ֲאִפּלוּ 

ֵעדּותוֹ  ַנאי ּבְ ָדָבר ֲאָבל ּתְ ּמֹוִכיחוֹ  ּבְ ָעה ׁשֶ ּטָ גֹון, ׁשֶ  ּכְ
ִהְזִקיקּוהוּ  ית ׁשֶ ין ּבֵ ֵאינוֹ  ֵעִדים ְלָהִביא ּדִ , איַרמַּ  ׁשֶ

ית ָלֶהם ְוָאְמרוּ , ְוֵהִביָאם ְוָהַלךְ  ין ַהּבֵ ם יֹוְדִעים: ּדִ  ַאּתֶ
הּוא ּבוֹ  אי ׁשֶ  ָלֶהן ְוָאַמר, ֵהן: ָהֵעִדים ְוָאְמרוּ , ַרּמַ

ַעל ין ַהּבַ אי ֲאִני ְוִכי: ּדִ א ָאַמְרנוּ  ֹלא: ְוָאְמרוּ , ַרּמַ  ֶאּלָ
ֵאיְנךָ  אי ׁשֶ ּום, ִניםָהַאֲחרוֹ  ְלִדְבֵריֶהם ׁשֹוְמִעין, ַרּמַ  ִמׁשּ

ִמְסָתָמא  ּוְבַוַדאי, חֹוָבתוֹ  ְלָהִעיד ֵעד ֵמִביא ָאָדם ֵאין ּדְ
ָכל ְוֵכן. ָטעוּ  ָהֵעִדים ָטעּות ּבְ , ּבוֹ  ִלְטעֹות ְמצּוִיים ׁשֶ

ַעְצָמם ֵהם ֶנֱאָמִנים ֶזה ְוֵאין, ּבְ ּום ּבָ יד חֹוֵזר ִמׁשּ . ּוַמּגִ
ר סֹוֵתר ֵאינוֹ  ִאם ְוֵכן ָבָריו ִעּקָ גֹון, ִראׁשֹוִניםהָ  ּדְ  ּכְ

ָבִרים ַהּדְ אּור ְוסֹוְבִלים ְסתּוִמים ׁשֶ ֵני ֶאָחד ּבֵ ְ  ִעְנְיֵני ִמׁשּ
ָמעּות ל, ָרחֹוק ְוֶאָחד ָקרֹוב ֶאָחד, ַמׁשְ ָאנוּ  ּכָ  ְיכֹוִלים ׁשֶ

ן ְבֵרי ְלַכּוֵ ֵדי ָהֵעד ּדִ ּלֹא ּכְ ת ֵעדּותוֹ  ְתֵהא ׁשֶ  ֵישׁ , ֻמְכֶחׁשֶ
ן ָלנוּ  ָבָריו ְלַכּוֵ םכְּ , ּדְ שׁ  ׁשֵ ּיֵ ְבֵרי ְלָתֵרץ ָלנוּ  ׁשֶ ֵני ּדִ  ׁשְ

ְרִאים ֵעִדים ים ַהּנִ ֵדי, ֶזה ֶאת ֶזה ַמְכִחיׁשִ ֵהא ּכְ ּתְ  ׁשֶ
ֶנת ֵעדּות   :ְמֻכּוֶ

ָאְמרוּ  ֵעִדים. ב ֶקר: ׁשֶ י ֶנֱאָמִנים, ֵהַעְדנוּ  ׁשֶ  ְלַגּבֵ
ִבים, ַעְצָמם ם ְוַחּיָ ּלֵ ל ְלׁשַ ְרמוּ  ַמה ּכָ ּגָ ֶ  ְלַהְפִסיד ׁשּ

  :ֵעדּוָתןבְּ 

ב ַעל ַאף. ג ֹלא ּגַ  ֵהיָכא, ְרָאָיה ֵאיָנהּ  ָרִאינוּ  ּדְ
י ְדַתְרַוְיהוּ  י ֲהָדֵדי ּכִ  ֲהָוה, ָרִאיִתי ֹלא: ָהֶאָחד ָאַמר ּכִ

אֹוֵמר ֵלהּ  ה ֵלהּ  ַוֲהָוה, ָרִאיתָ  ֹלא: ַלֲחֵברוֹ  ּכְ   :ַהְכָחׁשָ

 ל סימן
 וצריך, וחקירה דרישה צריכין ממונות עדי אין

  ְסִעיִפים: ד"י ּובוֹ , שלם עדות היותל

יֵני ֵעֵדי. א לֹות ֵמֵעֵדי חּוץ, ָממֹונֹות ּדִ  ֵאיָנם, ַחּבָ
ה ְצִריִכים ִריׁשָ יַצד. ַוֲחִקיָרה ּדְ : ָהֵעִדים ָאְמרוּ , ּכֵ
ָפֵנינוּ  ָנה ָמֶנה ֶזה ֶאת ֶזה ִהְלָוה ּבְ ׁשָ  ַאף, ְפלֹוִנית ּבְ

י ַעל ּלֹא ּפִ נוּ  ׁשֶ קֹום ְוֹלא ַהֹחֶדשׁ  ִכּוְ ִהְלָוה ַהּמָ  ּבוֹ  ׁשֶ
ֶנה ְוֹלא עַ  ָהָיה ִאם ַהּמָ ְטּבֵ לֹוִנית ִמּמַ עַ  אוֹ  ּפְ ְטּבֵ  ִמּמַ

לֹוִנית ֶמת ֵעדּוָתן, ּפְ ן ִנְרֶאה ְוִאם. ַקּיֶ ּיָ ין ַלּדַ ַהּדִ  ׁשֶ
ה ה ָצִריךְ , ְמֻרּמֶ ִריׁשָ ין ְלהֹוִציא ַוֲחִקיָרה ּדְ   :ַלֲאִמּתוֹ  ַהּדִ

י ַעל ַאף. ב יֵני ֵעֵדי ֵאיןשֶׁ  ּפִ  ְצִריִכין ָממֹונֹות ּדִ
ה ִריׁשָ ְדִריׁשֹות ֶזה ֶאת ֶזה ִהְכִחיׁשוּ  ִאם, ַוֲחִקיָרה ּדְ  ּבִ

ֲחִקירֹות אוֹ  ֵטָלה ֵעדּוָתן, ּבַ  ֶאת ֶזה ִהְכִחיׁשוּ  ְוִאם, ּבְ
ְבִדיקֹות ֶזה ֶמת ֵעדּוָתן, ּבִ יַצד. ַקּיֶ : אֹוֵמר ֶאָחד, ּכֵ

ִניָסן ּנוּ  ָלָוה ּבְ ִניוְ , ִמּמֶ ֵ א ִכי ֹלא: אֹוֵמר ַהׁשּ ר ֶאּלָ ִאּיָ , ּבְ
ָאַמר אוֹ  ַלִים: ָהֶאָחד ׁשֶ ירּוׁשָ ִני, ּבִ ֵ  ִכי ֹלא: ָאַמר ְוַהׁשּ

א ֹלד ֶאּלָ ֵטָלה ֵעדּוָתן, ּבְ : ָהֶאָחד ָאַמר ִאם ְוֵכן. ּבְ
ל ָחִבית ִני, ִהְלָוהוּ  ַיִין ׁשֶ ֵ ל: אֹוֵמר ְוַהׁשּ ֶמן ׁשֶ , ָהְיָתה ׁשֶ
ֵטָלה ֵעדּוָתן ֲהֵרי, ּבְ ה ִהְכִחיׁשוּ  ׁשֶ ְדִריׁשָ  ִאם ֲאָבל. ּבִ
חֹור ָמֶנה: ָהֶאָחד ָאַמר עֹות, ׁשָ ַהּמָ ְחרוּ  ׁשֶ  ֵמֲחַמת ֻהׁשְ
ָנן ִני, ָיׁשְ ֵ : אֹוֵמר ֶזה, ָהָיה ָלָבן ָמֶנה: אֹוֵמר ְוַהׁשּ

ְדיֹוָטא ִהְלָוהוּ  ָהיוּ  ָהֶעְליֹוָנה ּבִ ׁשֶ ִני, ּכְ ֵ : אֹוֵמר ְוַהׁשּ
ְדיֹוָטא חְ  ּבִ ֶמת ֵעדּוָתן, ָהיוּ  ּתֹוָנהַהּתַ  ָאַמר ֲאִפּלוּ  ַקּיֶ
ִני, ִהְלָוהוּ  ָמֶנה: ָהֶאָחד ֵ ב', ר: אֹוֵמר ְוַהׁשּ ם ַחּיָ ּלֵ  ְלׁשַ
שׁ , ָמֶנה ּיֵ ְכַלל ׁשֶ ֵמי: ָהֶאָחד ָאַמר ִאם ְוֵכן. ָמֶנה' ר ּבִ  ּדְ
ל ָחִבית ָידוֹ  לוֹ  ֵישׁ  ַיִין ׁשֶ ֵמי: אֹוֵמר ְוֶזה, ּבְ  ָחִבית ּדְ
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ל ם, ֶמןשֶׁ  ׁשֶ ּלֵ ָפחֹות ְמׁשַ ָדִמים ּכְ ּבְ ל ְוֵכן ׁשֶ ּיֹוֵצא ּכָ  ּכַ
ֶזה   :ּבָ

ַבע ְראּוֵבן. ג ְמעֹון ּתָ ִ  ּוֵמִביא, ְזהּוִבים ק"ְות ֶאֶלף ִמׁשּ
ִהְלָוהוּ  ָרִאיִתי: אֹוֵמר ֶאָחד, ֵעִדים' ה  ְוֶאָחד', ק ׁשֶ

', ת ַעל ְוֶאָחד', ש ַעל ֵמִעיד ְוֶאָחד', ר ַעל ֵמִעיד
ל ֵהִעידוּ  ִאם, ק"ת ַעל ְוֶאָחד ֵעדּות ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ  ּבְ

גֹון, ְמֻיֶחֶדת ָאַמר ּכְ ֶאָחד: ָהִראׁשֹון ׁשֶ ִניָסן ּבְ ָנה ּבְ ָ ׁשּ  ּבַ
ִני, ָהִראׁשֹוָנה ֵ ְזַמן אֹוֵמר ְוַהׁשּ ם ְוֵכן, ַאֵחר ּבִ ּלָ , ּכֻ

ם ּלֵ ַבע, ש"ת ְמׁשַ ָ בּוַעת ְוִיׁשּ , ֵמָאה ַעל ַהּתֹוָרה ׁשְ
ל ֲארוּ  ש"ַהת יוָעלָ  ִויַגְלּגֵ ׁשְ ּנִ ם ֵהִעידוּ  ִאם ֲאָבל. ׁשֶ  ֻכּלָ
יֹום ה, ֶאָחד ּבְ ַהְכָחׁשָ ם ֵאינוֹ , ּבְ ּלֵ א ְמׁשַ  ִאם ְוֵכן'. ר ֶאּלָ

ִנין, ְסָתם ֵהִעידוּ  ָבר ּדָ ין ַהּדָ ַמְכִחיׁשִ , ְלָהֵקל, ּכְ
ַהּמֹוִציא   :ָהְרָאָיה ָעָליו ֵמֲחֵברוֹ  ׁשֶ

ִעיד ֵעד. ד ּמֵ בָ  ָרִאיִתי: ׁשֶ י ָהָיה ּוְפלֹוִני ֶזה רּדָ , ִעּמִ
לֹוִני ְואֹותוֹ  ךָ  ָהִייִתי ְוֹלא ָרִאיִתי ֹלא: אֹוֵמר ּפְ , ִעּמְ
ההַ  זוֹ  ֵאין   :ְכָחׁשָ

ַבע ִמי. ה ּתָ שׁ  ֲחֵברוֹ  ֶאת ׁשֶ ּיֵ ָידוֹ  לוֹ  ׁשֶ  ָמאַתִים ּבְ
דֹון ְזהּוִבים ִפּקָ יָחם ּבְ ּבִ ה, לוֹ  ְלַהׁשְ ּכֹל ּכֹוֵפר ְוַהּלָ , ּבַ

ַמע ֵמִעיד ָחדאֶ  ְוֵעד ָ ׁשּ יו ׁשֶ ָהיוּ  ִמּפִ ים ׁשֶ ִ  ְוֵעד, ֲחִמׁשּ
ַמע ֵמִעיד ַאֵחר ָ ׁשּ ָהיוּ  ׁשֶ ים ֵמָאה ׁשֶ ִ ְפָרן ֻהְחַזק, ַוֲחִמׁשּ  ּכַ

ם, ָממֹון ְלאֹותוֹ  ּלֵ   :'ר ּוְמׁשַ

ִדיֵני. ו י ַעל ַאף, ָממֹונֹות ּבְ ּלֹא ּפִ ֵני ָראוּ  ׁשֶ  ָהֵעִדים ׁשְ
ה ֲעׂשֶ ֶאָחד ַהּמַ יַצד. ִמְצָטֶרֶפת ּוָתןֵעד, ּכְ  ָאַמר, ּכֵ
ָפַני: ָהֶאָחד יֹום ִהְלָוהוּ  ּבְ לֹוִני ּבְ ָפַני: אוֹ , ּפְ  הֹוָדה ּבְ

ָפַני: ָהַאֵחר ָהֵעד ְוָאַמר, לוֹ  יֹום ִהְלָוהוּ  ּבְ : אוֹ , ַאֵחר ּבְ
: ָהֶאָחד ָאַמר ִאם ְוֵכן. ִמְצָטְרִפין ֵאּלוּ  ֲהֵרי, לוֹ  הֹוָדה
ָפַני ִניְוהַ , ִהְלָוהוּ  ּבְ ֵ ָפַני: ָאַמר ׁשּ  אוֹ , לוֹ  הֹוָדה ּבְ

אֹוֵמר ָפַני: ָהִראׁשֹון ׁשֶ ִני, לוֹ  הֹוָדה ּבְ ֵ  ַאַחר: אֹוֵמר ְוַהׁשּ
ָפַני ִהְלָוהוּ  ְזַמן   :ִמְצָטְרִפין ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ּבְ

ַהְלָוָאה ָהא. ז ַבע, ִמְצָטְרִפין ַהְלָוָאה ַאַחר ּדְ ּתָ ׁשֶ ּנוּ  ּכְ  ִמּמֶ
ִהְלָוה ֶאָחד, ָמִנין' ב ֶאָחד לוֹ  ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ֶנה ּבְ ִני ְוַהּמָ ֵ  ַהׁשּ

ִני ׁשֵ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ְלֶוה ִאם ֲאָבל, ּבְ ּלֹא מֹוֶדה ַהּמַ  לוֹ  ִהְלָוה ׁשֶ
א א ִאי, ֲחֵזיָנן, ֶאָחד ָמֶנה ֶאּלָ ָטִעי ְלֵמיַמר ִאּכָ  ַחד ּדְ

ְיהוּ  ִזְמָנא ִמּנַ גֹון, ְדַהְלָוָאה ּבְ אֹוֵמר ּכְ ב: ָהֶאָחד ׁשֶ  'ּבְ
ֹחֶדשׁ  ג: אֹוֵמר ְוֶאָחד, ּבַ ֹחֶדשׁ ' ּבְ א, ּבַ ִאּכָ  ְלֵמיַמר ּדְ

ַתְרַוְיהוּ  ִעּבּוָרא ְוָטעוּ  ְמַסֲהֵדי יֹוָמא ַאַחד ּדְ , ְדַיְרָחא ּבְ
ֵאימּור, ִמְצָטְרֵפי  ֻהְבַרר ְוִאי. ְמַסֲהֵדי ָמֶנה ַאַחד ּדְ
ָבר ִבְתֵרי ַהּדָ אי ָהא, ְמַסֲהֵדי ָמֶנה ּדְ ְיה ַחד ַוּדַ  וּ ִמּנַ
ְקָרן ךְ , ׁשַ ַבע ִהְלּכָ ּתָ בּוָעה ֵלהּ  ִמׁשְ   :ּוִמְפַטר ְדאֹוַרְיָתא ׁשְ

ָבעוֹ . ח ָטר' ר ּתְ ׁשְ יךָ : לוֹ  ְוָאַמר, ּבִ ַרְעּתִ ֵני ּוֵמִביא, ּפְ  ׁשְ
ִניָסן: אֹוֵמר ֶאָחד, ֵעִדים ָרעוֹ  ּבְ ִני', ק ּפְ ֵ : אֹוֵמר ְוַהׁשּ

ִרי ִתׁשְ ה ְוִאם. ִמְצָטְרִפין, ּבְ ָטרהַ  ַנֲעׂשָ ְ  ִניָסן ֹקֶדם ׁשּ
ָפרּועַ  ַמֲחִזיִקים ֶנה ּבְ ְפֵני הֹוָדה ִאם ְוֵכן. ִמּמָ  ֶאָחד ּבִ
ָרעוֹ  ּפְ ִניָסן ָמֶנה ׁשֶ ְפֵני ְוהֹוָדה ּבְ ִני ּבִ ֵ ָרעוֹ  ַהׁשּ ּפְ  ָמֶנה ׁשֶ
ִרי ִתׁשְ ָרעוֹ  ֵמִעיד ֶאָחד אוֹ , ּבְ ּפְ ִני ָמֶנה ׁשֶ ֵ  ֵמִעיד ְוַהׁשּ
ָרעוֹ  הֹוָדה ְלָפַני ּפְ  יּוַכל ְוֹלא, ִמְצָטְרִפין, ֶנהמָ  ׁשֶ

ְלֶוה   :ִניְנהוּ  ִסְטָרֵאי: לֹוַמר ַהּמַ

ִדיֵני. ט ֵני ְלָהִעיד צ"א ָממֹונֹות ּבְ ֶאָחד ָהֵעִדים ׁשְ , ּכְ
א ְפֵני ֶאָחד ָיבֹוא ֶאּלָ ית ּבִ ין ּבֵ ָבָריו ְוׁשֹוְמִעין ּדִ  ּדְ
בֹוא, ַהּיֹום ּיָ ִני ָהֵעד ּוְכׁשֶ ֵ  ֹוְמִעיןשׁ , ְזַמן ְלַאַחר ַהׁשּ
ָבָריו ֶהם ּומֹוִציִאים ָלֶזה ֶזה ּוִמְצָטְרִפים, ּדְ מֹון ּבָ   :ַהּמָ

ְכָתב ֶאָחד ֵעד ָהָיה ִאם ְוֵכן. י ַעל ֶאָחד ְוֵעד ּבִ ה ּבְ , ּפֶ
ּלֹא ֶזה ָאַמר ְוִאם. ִמְצָטְרִפין  ֲאִני: ֵעדּותוֹ  ָכַתב ׁשֶ

דוֹ  ָקִניִתי ָבר ַעל ִמּיָ א ְוֹלא ֶזה ּדָ ְלוֶ  ּבָ ה הַהּמַ  ְוֹלא ַהּזֶ
ַאל ִני ׁשָ ֵניֶהם, ִלְכּתֹב ִמּמֶ ְלָוה ַלֲעׂשֹות ִמְצָטְרִפים ׁשְ  ַהּמִ

ָטר ׁשְ י: לֹוַמר ָיכֹול ְוֵאינוֹ , ּבִ ַרְעּתִ   :ּפָ
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 כא

ֵבית ָהֶאָחד ֵהִעיד. יא ין ּבְ ִני ְוֵהִעיד, ֶזה ּדִ ֵ ֵבית ַהׁשּ  ּבְ
ין ית ָיֹבא, ַאֵחר ּדִ ין ּבֵ ית ֵאֶצל ּדִ ין ּבֵ  ָטְרפוּ ְוִיצְ  ּדִ

  :ֵעדּוָתן

ֵני ֵהִעידוּ  ִאם ְוֵכן. יב ֵבית ָהֵעִדים ׁשְ ין ּבְ  ְוָחְזרוּ , ֶזה ּדִ
ֵבית ְוֵהִעידוּ  ין ּבְ ֵבית ְוֵהִעידוּ  ְוָחְזרוּ , ַאֵחר ּדִ ין ּבְ  ּדִ
י ִליׁשִ ל ֶאָחד ָיֹבא, ׁשְ ית ִמּכָ ין ּבֵ  ַלֲעׂשֹות ְוִיְצָטְרפוּ , ּדִ

ית ין ּבֵ ְמעוּ  המַ  ַעל ָלדּון ָחָדשׁ  ּדִ ָ ׁשּ ֶ ן ֲאָבל. ׁשּ ּיָ  ּדַ
ֵהִעידוּ  ַנִים ׁשֶ  ֶאָחד ֵעד ִעם ִמְצָטֵרף ֵאינוֹ , ְלָפָניו ׁשְ
ֵהִעידוּ  ֵמָהֵעִדים   :ְלָפָניו ׁשֶ

ִעיד ָצִריךְ . יג ּיָ ל ׁשֶ ָבר ַעל ֶאָחד ּכָ ֵלם ּדָ  ִאם ֲאָבל, ׁשָ
לּום ֵאינוֹ , ָדָבר ֲחִצי ַעל ֵהִעידוּ  יַצד. ּכְ אוּ , ּכֵ  ּבָ
הּוא ֶאָחד ַעל ידְלָהעִ  ָרָאה ֶאָחד ְוֵהִעיד, ָגדֹול ׁשֶ  לוֹ  ׁשֶ
ָער יִמינוֹ  ֶאָחד ׂשֵ ִני, ּבִ ֵ ֹמאלוֹ  ְוַהׁשּ ׂשְ לּום ֵאינוֹ , ּבִ , ּכְ
ל ּכָ א ֵהִעיד ֹלא ֶאָחד ׁשֶ  ֲאִפּלוּ . ַהִסיָמִנים ְקָצת ַעל ֶאּלָ

ַנִים ֵהִעידוּ  ָער ׁשְ ׂשֵ ַנִים, ֶאָחד ּבְ ִני ּוׁשְ ֵ ׁשּ , לּוםכְּ  ֵאינוֹ , ּבַ
ֲהֵרי ל ׁשֶ ת ּכָ א ֵהִעיָדה ֹלא ּכַ  ֲאָבל. ָדָבר ֲחִצי ַעל ֶאּלָ
ָרָאה ֶאָחד ֵעד ֵהִעיד ִאם י ׁשֶ ּתֵ ָערֹות ׁשְ יִמינוֹ  ׂשְ  ְוֵעד, ּבִ
ָרָאה ֵהִעיד ֶאָחד י ׁשֶ ּתֵ ָערֹות ׁשְ ֹמאלוֹ  ׂשְ ׂשְ , ִמְצָטְרִפין, ּבִ
ל ְוֵכן ּיֹוֵצא ּכָ   :ָבֶזה ּכַ

יִדיָעה ֵעדּות. יד ּלֹא ּבִ ה ׁשֶ ֵאר, ִבְרִאּיָ ִסיָמן ִיְתּבָ ' צ ּבְ
שׁ  ּיֵ אֹוֵמר ִמי ׁשֶ ָהֵוי ׁשֶ   :ֵעדּות ּדְ

 לא סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , עדיות כתי הרבה דין

י. א ּתֵ י ׁשְ ּתֵ ְכִחיׁשֹות ֵעִדים ּכִ א, זוֹ  ֶאת זוֹ  ַהּמַ ּבָ  ֵעד ׁשֶ
ת ֶאָחד ת ֶאָחד ְוֵעד זוֹ  ִמּכַ ֵעדּות ְוֵהִעידוּ  זוֹ  ִמּכַ  ּבְ

אן ֵאין, ַאֶחֶרת ֲהֵרי, ֵעדּות ּכָ אי ׁשֶ ַוּדַ  ֵמֶהם ֶאָחד ּבְ
ר ּקֵ ָאה. ׁשִ ת ּבָ ְפֵני זוֹ  ּכַ  ּוָבָאה, ֵעדּות ְוֵהִעיָדה ַעְצָמהּ  ּבִ

ת ְפֵני ַאֶחֶרת ֵעדּות ְוֵהִעיָדה זוֹ  ּכַ ִלים, ַעְצָמהּ  ּבִ  ְמַקּבְ
ל ְפֵני ֵמֶהן ַאַחת ּכָ   :ַעְצָמהּ  ּבִ

שׁ  הַמְלוֶ . ב ּיֵ ֵני ֶאָחד ֹלֶוה ַעל לוֹ  ׁשֶ ָטרֹות ׁשְ  ֶאָחד, ׁשְ
ָמָנה ר ְוֶאָחד ּבְ ה ְוָכַפר', ּבְ ֵני ַהּלֹוֶ ׁשְ ָטרֹות ּבִ ְ  ְוַכת, ַהׁשּ
ָטר ֲחתּוָמה ֵמֵאּלוּ  ַאַחת ׁשְ ה ְוַכת, ֶזה ּבִ ִנּיָ  ֲחתּוָמה ׁשְ

ָטר ׁשְ ֶאָחד הֹוִציָאן ִאם, ֶזה ּבִ ם ֹלא ּכְ ּלֵ א ְיׁשַ  ָמֶנה ֶאּלָ
ַבעוְ  ָ ָאר ַעל ִיׁשּ ְ ְנִקיַטת ַהׁשּ ָטר ּומֹוִציִאין, ֵחֶפץ ּבִ ל ׁשְ  ׁשֶ
דוֹ ' ר ָטר הֹוִציא ְוִאם. אֹותוֹ  ְוקֹוְרִעין ִמּיָ  ֶאָחד ׁשְ

ְלַבד ךְ  ַאַחר ְוִאם, אֹותוֹ  ּגֹוֶבה, ּבִ ָטר הֹוִציא ּכָ ְ  ַהׁשּ
ִני ֵ ם אֹותוֹ  ּגֹוֶבה ַהׁשּ ן ּגַ ֵני. ּכֵ הֹוִציאוּ  ַמְלִוים ׁשְ  לכָּ  ׁשֶ
ָטר ֶאָחד ֵאּלוּ  ֹלֶוה ַעל ׁשְ ּתֹות ׁשֶ ל, ּבוֹ  ֲחתּוִמים ַהּכִ  ּכָ
ת ָטר ּכַ ׁשְ ה, ֶאָחד ּבִ ֵניֶהם ּכֹוֵפר ְוַהּלֹוֶ ׁשְ ע ֶזה, ּבִ ּבָ  ִנׁשְ

ע ְוֶזה ְונֹוֵטל ּבָ תּוב ַוֲאִפּלוּ , ְונֹוֵטל ִנׁשְ  ֶנֱאָמנּות ּכָ
ָטרֹות ְ ׁשּ ַבע ְצִריִכין, ּבַ ָ   :ִלׁשּ

הֹוִציָאם דֶאחָ  ַמְלֶוה. ג ֵני ַעל ׁשֶ  הֹוִציָאם ִאם, לֹוִוים ׁשְ
ֶאָחד ַבע ּכְ ָ ל ִיׁשּ ֵטר ֶהֵסת ֶאָחד ּכָ  ַחד מֹוֶדה ְוִאי. ְוִיּפָ
ְיהוּ  ה, ִמּנַ ּנוּ  ִיְגּבֶ ֵני ִמּמֶ ָטר הֹוִציא ְוִאם. ָחֵרי ִמּבְ  ׁשְ
ךְ  ְוַאַחר, ּבוֹ  ּגֹוֶבה, ֶאָחד ָטר מֹוִציא ּכָ ְ ִני ַהׁשּ ֵ  ַהׁשּ

  :וֹ בּ  ְוגֹוֶבה

ֵהִביא ִמי. ד  ְוַאַחר, ֵעדּוָתן ִמּתֹוךְ  ְוֻהְכֲחׁשוּ  ֵעִדים ׁשֶ
ךְ  ִביָעה אֹוָתהּ  ַעל ֲאֵחִרים ֵעִדים ֵהִביא ּכָ , ְוֻהְכֲחׁשוּ , ּתְ
ת ֵמָאה ַעד ְוֵכן ךְ  ְוַאַחר, ּכַ  ֲאֵחִרים ֵעִדים ֵהִביא ּכָ

ֶנת ֵעדּוָתן ְוִנְמֵצאת ִנין, ְמֻכּוֶ יֶהם ַעל ּדָ ָטר ֲאָבל. ּפִ  ׁשְ
אוּ  ּבָ ָנִים ׁשֶ ּנוּ : ְוָאְמרוּ  ׁשְ ַאל ִמּמֶ ף ׁשָ ָטר ְלַזּיֵ  ַאף, ֶזה ׁשְ
י ַעל ם ּפִ ְתַקּיֵ ּנִ ָטר ׁשֶ ְ חֹוְתָמיו ַהׁשּ  ּבוֹ  ּגֹוִבין ֵאין, ּבְ

א, ְלעֹוָלם ן ִאם ֶאּלָ אוּ  ּכֵ ָטר ֵעֵדי ּבָ ְ  ֵהם ְוֵהִעידוּ  ַהׁשּ
ַעְצָמם ַתב ַעל ּבְ   :ָיָדם ּכְ

 לב סימן
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ְפֵני ֶדהַהמוֹ  ּיֹאְמרוּ , (עִדים ּבִ ָבִרים ׁשֶ ֲהָוָיָתן ּדְ ) ְוִאם, ּכַ
ֶטה: אֹוֵמר ך ֲאִני ְמׁשַ   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ּבְ

ְפֵני ְראּוֵבן ָאַמר ִאם. א הּוא ֵעִדים ּבִ ב ׁשֶ ְמעֹון ַחּיָ  ְלׁשִ
ֵבית ָיִעידוּ  ֹלא, ָמֶנה ין ּבְ הֹוָדה ְסָתם ּדִ ְפֵניֶהם ׁשֶ  ּבִ

הּוא ְמעֹון בַחיָּ  ׁשֶ א, ָמֶנה ְלׁשִ  ְדָבִרים ֹיאְמרוּ  ֶאּלָ
ֲהָוָיָתן ר ְלִפי. ּכַ ֶאְפׁשָ ֵטר לוֹ  ׁשֶ ַטֲעַנת ְלִהּפָ ה ּבְ ּטֶ  ְמׁשַ
ּלֹא ְבַטֲעַנת אוֹ , ּבוֹ  ָהִייִתי יעַ  ׁשֶ ּבִ  ַעְצִמי ֶאת ְלַהׂשְ

י ְנּתִ ּוַ ֶרךְ  ַעל, ִנְתּכַ ֵאר ּדֶ ְתּבָ ּיִ ִסיָמן ׁשֶ ין ּוֵבית, א"פ ּבְ  ּדִ
ָבִרים ִחינוּ ַיבְ  ִעְנָין ֵהם ִאם ַהּדְ ּיֹוִעילוֹ  ּבְ  ֵאּלוּ  ְטָענֹות ׁשֶ
  :ָלאו אוֹ 

ֹוֵכר. ב ֶקר ֵעֵדי ַהׂשּ ְמעֹון ֵמְראּוֵבן ָמֶנה ְלהֹוִציא ׁשֶ , ְלׁשִ
טּור יֵני ּפָ ב ָאָדם ִמּדִ ִדיֵני ְוַחּיָ ַמִים ּבְ   :ׁשָ

 לג סימן
 ח"י ּובוֹ , ועבד ואשה, קרבה מחמת עדות פסולי

  ְסִעיִפים:

ל. א סּוִלים ּכָ סּוִלים ָלדּון ַהּפְ  ֵמאֹוֵהב חּוץ, ְלָהִעיד ּפְ
ִרים ְוׂשֹוֵנא ׁשֵ ּכְ י ַעל ַאף, ְלָהִעיד ׁשֶ סּוִלין ּפִ ּפְ   :ָלדּון ׁשֶ

סּוִלין ֵהם ֵאּלוּ . ב ין, ֶזה ִעם ֶזה, ָהַאִחים: ַהּפְ  ִמן ּבֵ
ין ָהֵאם  ּוְבֵניֶהם, ִראׁשֹוןבְּ  ִראׁשֹון ֵהם ֲהֵרי, ָהָאב ִמן ּבֵ
ִני ֶזה ִעם ֶזה ִני ׁשֵ ׁשֵ  ֶזה ִעם ֶזה ְבֵניֶהם ּוְבֵני, ּבְ

י ִליׁשִ י ׁשְ ִליׁשִ ׁשְ י ּוְלעֹוָלם. ּבִ ִליׁשִ ִראׁשֹון ׁשְ ר, ּבְ ׁשֵ , ּכָ
י לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין ִליׁשִ ִני ׁשְ ׁשֵ ִני ֲאָבל. ּבְ ִני ׁשֵ ׁשֵ , ּבְ
ִני לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין ִראׁשוֹ  ׁשֵ ֵניֶהם, ןּבְ סּוִלים ׁשְ . ּפְ

ן ִעם ָהָאב, ְלִפיָכךְ  נוֹ  ּבֶ סּול, ּבְ ֵני, ּפָ ָהָאב ִמּפְ  ּוְבנוֹ  ׁשֶ
ִראׁשֹון ִראׁשֹון מוֹ  ּבְ ן ְוִעם, ְוָאִחיו ָאח ּכְ ן ּבֶ נוֹ  ּבֶ , ּבְ
הּוא ּנוּ  ְרִביִעי ׁשֶ ר, ִמּמֶ ׁשֵ ֵני, ּכָ הּוא ִמּפְ י ׁשֶ ִליׁשִ  ׁשְ

ִראׁשֹון ֶרךְ  ְוֵכן. ּבְ יַצד. ְנֵקבֹותבִּ  ַהּדֶ י, ּכֵ ּתֵ , ֲאָחיֹות ׁשְ
ין, ַוֲאחֹותוֹ  ָאח אוֹ  ין ָהָאב ִמן ּבֵ  ֵהם ֲהֵרי, ָהֵאם ִמן ּבֵ

ִראׁשֹון ִראׁשֹון ֵניֶהם, ּבְ ין, ּבְ ין ְזָכִרים ּבֵ , ְנֵקבֹות ּבֵ
ִני ִני ׁשֵ ֵני. ְבׁשֵ ֵניֶהם ּבְ נֹות אוֹ  ּבְ נֹוֵתיֶהם ּבְ י, ּבְ ִליׁשִ  ׁשְ

י ִליׁשִ ׁשְ י: אֹוְמִרים שׁ ְויֵ , ּבִ ִליׁשִ ְ ׁשּ ִראׁשֹון ּדְ סּול, ּבָ   ּפָ

ל. ג ה ּכָ ָ ה ִאׁשּ ַאּתָ סּול ׁשֶ ה, ָלהּ  ּפָ סּול ַאּתָ , ְלַבְעָלהּ  ּפָ
ַעל ַהּבַ ּתוֹ  ׁשֶ ִאׁשְ ַעל ְוָכל. ּכְ ה ּבַ ַאּתָ סּול ׁשֶ ךְ , לוֹ  ּפָ  ּכָ

ה סּול ַאּתָ ּתוֹ  ּפָ ה, ְלִאׁשְ ָ ָהִאׁשּ ַבְעָלהּ  ׁשֶ  ּוְלַדַעת. ּכְ
י ֹוְסִליםַהפּ  ִליׁשִ ִראׁשֹון ׁשְ יִרים, ּבְ ּתוֹ  ַמְכׁשִ ִאׁשְ ֵני, ּבְ ּפְ  ּמִ

הּוא   :ֻמְפָלג ׁשֶ

ל. ד י ּכָ ּתֵ ים ׁשְ ֵהם ָנׁשִ ִני זוֹ  ִעם זוֹ  ׁשֶ ִני ׁשֵ ׁשֵ , ּבְ
ֲעֵליֶהם ְתֵרי, ָלֶזה ֶזה ְמִעיִדים ּבַ ַעל ּדִ ּתוֹ  ּבַ ִאׁשְ ִני ּכְ ׁשֵ  ּדְ

ִני ׁשֵ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ָהיוּ  םאִ  ֲאָבל. ָאְמִריָנן ֹלא ּבְ , ּבְ
גֹון ַקח ּכְ ּלָ ה ֶזה ׁשֶ ָ הּ  ְוֶזה ִאׁשּ ּתָ ֲעֵלי ְוֵכן, ּבִ , ֲאָחיֹות ּבַ

סּוִלים ָאְמֵריָנן, ָלֶזה ֶזה ּפְ הוּ  ּדְ ֵרי ּבְ ַעל ּתְ ּתוֹ  ּבַ ִאׁשְ . ּכְ
ִראׁשֹון ְוַאף ִני ּבְ ׁשֵ הוּ  ָאְמִריָנן, ּבְ ֵרי ּבְ ַעל ּתְ ּתוֹ  ּבַ ִאׁשְ , ּכְ
שֵׁ  ּכְ הּוא םׁשֶ סּול ׁשֶ ּתוֹ  ֲאחֹות ְלֶבן ְלָהִעיד ּפָ ךְ , ִאׁשְ  ּכָ
ת ְלַבַעל ְלָהִעיד ָפסּול הּוא ּתוֹ  ֲאחֹות ּבַ  ֲאָבל. ִאׁשְ

ַעל ְלֶבן ֵמִעיד ּתוֹ  ֲאחֹות ּבַ שׁ  ִאׁשְ ּיֵ ה לוֹ  ׁשֶ ָ . ַאֶחֶרת ֵמִאׁשּ
ְבִראׁשֹון אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ִני ּדִ ׁשֵ ֵרי ָאְמִריָנן ֹלא ּבְ ַעל ּתְ  ּבַ
ּתוֹ כְּ    ,ִאׁשְ

ל. ה ֵאין ִאישׁ  ּכָ ה ׁשֶ ֵני לוֹ  ֵמִעיד ַאּתָ הּוא ִמּפְ ַעל ׁשֶ  ּבַ
ה ֲהֵרי, ְקרֹוָבְתךָ  ָאר ֵמִעיד ַאּתָ גֹון, ְקרֹוָביו ִלׁשְ נוֹ  ּכְ  ּבְ
ל ְוֵכן. ְוָאִחיו ה ּכָ ָ ֵאין ִאׁשּ ה ׁשֶ ֵני ָלהּ  ֵמִעיד ַאּתָ  ִמּפְ
ִהיא ת ׁשֶ ה ֲהֵרי, ְקרֹוְבךָ  ֵאׁשֶ ָאר ידֵמעִ  ַאּתָ  ִלׁשְ

  :ְקרֹוֶביהָ 

ה ַוֲאִבי ָחָתן ֲאִבי. ו   :ָלֶזה ֶזה ְמִעיִדים ַכּלָ

ֲהֵרי, ָלֶזה ֶזה ְמִעיִדים, ָהֵאם ִמן, ָהָאח ַאֵחי. ז  ֵאין ׁשֶ
יֵניֶהם   :ְכָלל ֻקְרָבה ּבֵ

ּתוֹ  ִעם ָהִאישׁ . ח ִראׁשֹון ִראׁשֹון ִאׁשְ  ֵאינוֹ , ּוְלִפיָכךְ . ּבְ
ת ְוֹלא, הּ ִלְבנָ  ֹלא ֵמִעיד ָנהּ  ְלֵאׁשֶ הּ  ְוֹלא, ּבְ  ְוֹלא, ְלִבּתָ
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הּ  ְלַבַעל ּתָ הּ  ְוֹלא, ְלָאִביהָ  ְוֹלא, ּבִ  ְלַבַעל ְוֹלא, ְלִאּמָ
הּ  ת ְוֹלא, ִאּמָ   :ָאִביהָ  ְלֵאׁשֶ

סּול ָהָארּוס. ט  ֵהִעיד ִאם ֲאָבל, ַלֲארּוָסתוֹ  ְלָהִעיד ּפָ
  :ֵעדּות אֹוָתהּ  ּפֹוְסִלין ֵאין ִלְקרֹוֶביהָ 

ְסָלה ֶזה. י ּפָ רֹוִבים ֵעדּות ּתֹוָרה ׁשֶ ֵני ֹלא, ַהּקְ ֵהם ִמּפְ  ׁשֶ
ֶחְזַקת ֲהֵרי, ֶזה ֶאת ֶזה אֹוֲהִבים ּבְ סּוִלין ׁשֶ  לוֹ  ְלָהִעיד ּפְ

ין ין ִלְזכּותוֹ  ּבֵ ה ַוֲאִפּלוּ , ְלחֹוָבתוֹ  ּבֵ  ֵאיָנם ְוַאֲהֹרן ֹמׁשֶ
ִרים ׁשֵ א, ָלֶזה ֶזה ְלָהִעיד ּכְ ֵזַרת ֶאּלָ תּוב ּגְ   :הּוא ַהּכָ

ִרים. יא ֵני ֲאִפּלוּ . ֻקְרָבה ָלֶהם ֵאין, ַהּגֵ  ַאִחים ׁשְ
אֹוִמים רוּ  ּתְ ּיְ ְתּגַ ּנִ ֵגר, ָלֶזה ֶזה ְמִעיִדים ׁשֶ ּיֵר ּדְ ְתּגַ ּנִ  ׁשֶ
ָקָטן ּנֹוַלד ּכְ ֵמי ׁשֶ   :ּדָ

ל. יב ֵאין ִמי ּכָ ה ׁשֶ ֵני לוֹ  ֵמִעיד ַאּתָ הּוא ִמּפְ ַעל ׁשֶ  ּבַ
ּתוֹ  ֵמָתה ִאם, ְקרֹוָבְתךָ  י ַעל ַאף, ִאׁשְ יָחה ּפִ ִהּנִ  לוֹ  ׁשֶ

ִנים ר, ִנְתַרֵחק ֶזה ֲהֵרי, ּבָ   :ְוָכׁשֵ

ֵעדּות לוֹ  יֹוֵדעַ  ָהָיה. יג ּלֹא ַעד ּבְ ה ׁשֶ , ֲחָתנוֹ  ַנֲעׂשָ
ה סּול, ֲחָתנוֹ  ְוַנֲעׂשָ  ָהֵעדּות ָיַדע ִאם ְוֵכן. לוֹ  ּפָ
ָהָיה ׁשֶ  ָיַדע ִאם ֲאָבל. סּולפָּ , ִבּתוֹ  ּוֵמָתה, ֲחָתנוֹ  ּכְ
ָעה ָהֵעדּות ׁשָ ּלֹא ּבְ ה, ֲחָתנוֹ  ָהָיה ׁשֶ  ּוֵמָתה, ֲחָתנוֹ  ְוַנֲעׂשָ

תוֹ  ֵמַאַחר, ִבּתוֹ  ִחּלָ ּתְ רּות ְוסֹופוֹ  ׁשֶ ַכׁשְ י ַעל ַאף, ּבְ  ּפִ
ְפַסל ּנִ יְנַתִים ׁשֶ ר, ּבֵ ׁשֵ   :ּכָ

ִכיב. יד ה ְמַרע ׁשְ ּוָ ּצִ ְפֵני ׁשֶ רֹוִבים ֵעִדים ּבִ  לוֹ  ַהּקְ
ָניו ּוְרחֹוִקים ָאה ֵאין, ִמּבָ ּוָ לּום ַהּצַ יָון, ּכְ ָהיוּ  ּכֵ  ׁשֶ
ָעה ְקרֹוִבים ׁשָ ְמַסר ּבְ ּנִ  ִמי ְוֵישׁ . ָהֵעדּות ָלֶהם ׁשֶ
יר ְכׁשִ ּמַ   :ׁשֶ

ִפסּול. טו תוֹ  ָבֵעיָנן ֹלא ָממֹון ּבְ ִחּלָ רּות ְוסֹופוֹ  ּתְ ַכׁשְ , ּבְ
ִאם ָבר נֹוֵגעַ  ָהָיה ׁשֶ ּדָ ַעת ּבַ ׁשְ תרְ  ּבִ ֵני ָהֵעדּות ִאּיַ  ִמּפְ
ָהָיה ָבר ֲהָנָאה לוֹ  ׁשֶ ּדָ ק ָיכֹול, ּבַ ּלֵ ִעְנָין ְלִהְסּתַ ּלֹא ּבְ  ׁשֶ
ָבר ֲהָנָאה לוֹ  ִיְהֶיה ּדָ   :ְוָיִעיד, ּבַ

רֹוִבים ֵעִדים. טז סּוִלים ֶלָעֵרב ַהּקְ ה ּפְ ָנא ֹלא, ַלּלֹוֶ  ׁשְ
ה ִאם א ַהּלֹוֶ ֵטר ּבָ ַטֲענֹות ִלּפָ ִפיָרה ּבְ  ְמִעיִדים ֵהםוְ  ּכְ

ָוה ָעָליו ּלָ ַרע טֹוֵען ִאם אוֹ , ׁשֶ ּפָ  ָעָליו ְמִעיִדים ְוֵהם ׁשֶ
הֹוָדה ּלֹא ׁשֶ   :ָפַרע ׁשֶ

רֹוִבים ָהֵעִדים. יז ּקְ רֹוִבים אוֹ , ָלֶזה ֶזה ׁשֶ ּקְ ָיִנים ׁשֶ , ַלּדַ
סּוִלים   :ּפְ

ָהל ִאם. יח נוּ , ֵעִדים ִמּנוּ  ַהּקָ ּלֹא ְוִתּקְ ֶוה ׁשֶ  םׁשוּ  ִיׁשְ
ִרים, זּוָלָתם ֵעדּות ׁשֵ יָון, ִלְקרֹוֵביֶהם ֲאִפּלוּ  ְלָהִעיד ּכְ  ּכֵ

לּום ּבְ ּקִ   :ֲעֵליֶהם ׁשֶ

 לד סימן
  ְסִעיִפים: ה"ל ּובוֹ , עברה מחמת הפסולים עדים

ע. א סּול ָרׁשָ ר ֵעד ַוֲאִפּלוּ . ְלֵעדּות ּפָ ׁשֵ ּיֹוֵדעַ , ּכָ  ׁשֶ
ֲחֵברוֹ  הּוא ּבַ ע ׁשֶ ִניםהַ  ְוֵאין, ָרׁשָ ּיָ יִרים ּדַ עוֹ  ַמּכִ , ִרׁשְ
י ַעל ַאף, ִעּמוֹ  ְלָהִעיד לוֹ  ָאסּור ִהיא ּפִ  ֵעדּות ׁשֶ
ר ֵעד, לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין. ֱאֶמת ׁשֵ הּוא ּכָ  יֹוֵדעַ  ׁשֶ

ֵעדּות ָהֵעד ְוָיַדע, ַלֲחֵברוֹ  ּבְ ִני ׁשֶ ֵ ִעּמוֹ  ַהׁשּ ֶקר ֵעד ׁשֶ , ׁשֶ
ָאסּור   :ְלָהִעיד לוֹ  ׁשֶ

ע ֵאיֶזהוּ . ב ל, ָרׁשָ ָעַבר ּכָ ִבים ֲעֵבָרה ׁשֶ ַחּיָ  ָעֶליהָ  ׁשֶ
ִבים ִאם לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, ַמְלקֹות  ִמיַתת ָעֶליהָ  ַחּיָ

ית ין ּבֵ ָנא ֹלא. ּדִ ָנא ֹלא, ְלֵתָאבֹון ָעַבר ִאם ׁשְ  ִאם ׁשְ
  :ְלַהְכִעיס ָעַבר

ָעַבר ֲעֵבָרה ָהְיָתה. ג ָנן ׁשֶ ַרּבָ סּול, ִמּדְ נָ  ּפָ ַרּבָ   :ןִמּדְ

ת קֹוְבֵרי. ד יֹום ַהּמֵ ִרים, ִראׁשֹון טֹוב ּבְ ׁשֵ  ִנּדוּ  ֲאִפּלוּ . ּכְ
נוּ  אֹוָתם ָבר ְוׁשָ ִרים, ַבּדָ ׁשֵ ֵני, ּכְ ֵהם ִמּפְ  סֹוְבִרים ׁשֶ

ְצָוה ּמִ ים ֵהם ׁשֶ ּלֹא עֹוׂשִ א אֹוָתם ִנּדוּ  ְוׁשֶ ָרה ֶאּלָ   :ְלַכּפָ

בּוָעה ַעל ָהעֹוֵבר. ה ְ בּועַ  ֶאָחד, ַהׁשּ ְוא תׁשְ  ְוֶאָחד ׁשָ
בּוַעת ֶקר ׁשְ ל ׁשֶ סּול, ּוִבּטּוי ָממֹון ׁשֶ  ָעַבר ַוֲאִפּלוּ . ּפָ
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ֶהֱחִרימוּ  ֵחֶרם ַעל ָהל ׁשֶ ֵאינוֹ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַהּקָ  ִנְפָסל ׁשֶ
א ְוָקא ֶאּלָ בּוָעה ּדַ ׁשְ ָעָבר ּבִ ְלׁשֶ ָעה, ּדְ ְבׁשָ ְצָתה ּדִ ּיָ  ׁשֶ

בּוָעה יו ׁשְ ֶקר ָיְצָאה ִמּפִ ֶ בּוָעה ֲאָבל ,ַלׁשּ ׁשְ א ּבִ ְלַהּבָ , ּדְ
גֹון ּלֹא ּכְ   :ֹלא, ְוָאַכל, ֹאַכל ׁשֶ

ח. ו ְצָתה ַטּבָ ּיָ ַחת ְטֵרָפה אוֹ  ְנֵבָלה ׁשֶ סּול, ָידוֹ  ִמּתַ  ּפָ
  :ְלֵעדּות

ב. ז ּנָ ְזָלן ְוֵכן, ּגַ סּוִלים, ּגַ ַנב ֵמֵעת ְלֵעדּות ּפְ ּגָ  אוֹ  ׁשֶ
י ַעל ְוַאף, ָגַזל ֶהֱחִזירוּ  ּפִ ֲעׂשוּ  ַעד ,ׁשֶ ּיַ   :ְתׁשּוָבה ׁשֶ

י ַעל ַאף, זֹוֵמם ֵעד. ח ם ּפִ ֻהּזַ ֵעדּות ׁשֶ ם, ָממֹון ּבְ ּלֵ , ְוׁשִ
סּול , ִנְפָסל הּוא ּוֵמֵאיָמַתי. ֵעדּות ְלָכל ַהּתֹוָרה ִמן ּפָ
ֵהִעיד ֵמֵעת ֵבית ׁשֶ ין ּבְ י ַעל ַאף, ּדִ ּלֹא ּפִ ם ׁשֶ  ַעל ֻהּזַ
א ֵעדּות אֹוָתהּ  הכַּ  ְלַאַחר ֶאּלָ   :ָיִמים ּמָ

ָטר ֵעֵדי ֵאין. ט ְ ים ַהׁשּ ּיֹאְמרוּ  ַעד זֹוְמִמים ַנֲעׂשִ  ׁשֶ
ֵבית ין ּבְ ָטר: ּדִ ְזַמּנוֹ  ֶזה ׁשְ ַתְבנּוהוּ  ּבִ . ֵאַחְרנּוהוּ  ְוֹלא ּכְ
ן ָאְמרוּ  ֹלא ִאם ֲאָבל י ַעל ַאף, ּכֵ ַמּנוֹ  ּפִ ּזְ ל ׁשֶ ָטר ׁשֶ  ׁשְ

ֶאָחד ִניָסן ּבְ ַלִים ּבְ ירּוׁשָ ֵעֵדי ְוֵהִעידוּ  ֵעִדים אוּ ּובָ , ּבִ  ׁשֶ
ָטר ְ ֶהם ָהיוּ  ַהׁשּ ָבֶבל ִעּמָ יֹום ּבְ ָטר, ֶזה ּבְ ְ ר ַהׁשּ ׁשֵ  ּכָ

ִרים ְוָהֵעִדים ׁשֵ ר, ּכְ ֶאְפׁשָ ָתבּוהוּ  ׁשֶ ּכְ , ְוֵאֲחרּוהוּ  ׁשֶ
ָהיוּ  ַלִים ּוְכׁשֶ ירּוׁשָ ֶאָחד ּבִ ֲאָדר ּבְ ְתבוּ , ּבַ ָטר ּכָ ם ֶזה ׁשְ  ׁשָ
ִניָסן ְזַמּנוֹ  ְתבוּ ְוכָ  ְזַמּנוֹ  ְוֵאֲחרוּ  ְזַמּנוֹ : ָאְמרוּ  ְוִאם. ּבְ  ּבִ

ַתְבנּוהוּ  מוּ , ּכְ ם ֵישׁ  ִאם, ְוֻהּזְ ּיֹוְדִעים ֵעִדים ׁשָ  ַהּיֹום ׁשֶ
ָחְתמוּ  ָטר ֶזה ַעל ׁשֶ ְ ָראוּ  ֵעִדים אוֹ , ַהׁשּ ָטר ֶזה ׁשֶ ְ  ַהׁשּ
ֲחִתיַמת יֹום ּבוֹ  ָיָדם ּבַ לֹוִני ּבְ יָון, ּפְ מוּ  ּכֵ ֻהּזְ  לוּ ִנְפסְ , ׁשֶ
ּנֹוַדע ִמּיֹום ְלַמְפֵרעַ  ָחְתמוּ  ׁשֶ ָטר ַעל ׁשֶ ְ ָהֵעִדים, ַהׁשּ  ׁשֶ

ִמי ֵהם ֲהֵרי ַהֲחתּוִמים ְחְקָרה ּכְ ּנֶ ֵבית ֵעדּוָתן ׁשֶ ין ּבְ  ּדִ
ֵעת ָראוּ  ֵעִדים ֵאין ִאם ֲאָבל. ַהֲחִתיָמה ּבְ , ֵעדּוָתן ׁשֶ
ָטר ָראוּ  ְוֹלא ְ א ִנְפָסִלים ֵאיָנם, ִמּקֶֹדם ַהׁשּ  ֵמֵעת ֶאּלָ

ֵהִעידוּ  ֵבית ׁשֶ ין ּבְ ה ּדִ ּזֶ ַתב ׁשֶ ְזַמּנוֹ : ְוָאְמרוּ , ָיָדם ּכְ  ּבִ
ַתְבנּוהוּ  ר, ּכְ ֶאְפׁשָ יֹום ּדְ ּבְ ֵהִעידוּ  ֶזה ׁשֶ ֵבית ׁשֶ ין ּבְ  ּבוֹ  ּדִ

ּיֹום ָטר ַעל ָחְתמוּ  ּבַ ְ שׁ  ַהׁשּ ּיֵ ה לוֹ  ׁשֶ ּמָ ִנים ּכַ  ְוֵהם, ׁשָ
רוּ  ּקְ ְזַמּנוֹ : ְוָאְמרוּ  ׁשִ ַתבְ  ּבִ   :נוּ ּכָ

ְלֶוה. י ית ַהּמַ ִרּבִ סּול, ּבְ ְלֶוה ֶאָחד. ּפָ ה ְוֶאָחד ַהּמַ , ַהּלֹוֶ
ית ִאם ִרּבִ סּוִלים, ְקצּוָצה ּבְ ית ְוִאם, ַהּתֹוָרה ִמן ּפְ ִרּבִ  ּבְ

ָנן ַרּבָ סּוִלים, ִמּדְ ְבֵריֶהם ּפְ   :ִמּדִ

ְלֶוה. יא ית ֲאִפּלוּ , ְיתֹוִמים ְמעֹות ַהּמַ ִרּבִ  אלֹ , ְקצּוָצה ּבְ
ּום, ִנְפָסל ָסַבר ִמׁשּ  ִנְכֵסי ְלַהְרִויחַ  ָקֲעִביְדָנא ִמְצָוה: ּדְ

  :ַהְיתֹוִמים

ָטר ֶהָחתּום ֵעד. יב ְ ׁשּ ת, ּבַ ּמֵ ִהְלָוה ָעָליו ְוֵהִעידוּ , ׁשֶ  ׁשֶ
ָרֵאל ית ְלִיׂשְ ִרּבִ הּוא ְמֻפְרָסם הּוא ִאם, ְקצּוָצה ּבְ  ׁשֶ

ל ַסְנֵטר אוֹ  ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ל ּתֹוִלין, ּגֹוי ׁשֶ ׁשֶ  ִהְלָוה ּגֹוי ּדְ
ית ִרּבִ  ּתֹוִלים, ִליתֹוִמים ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס הּוא ִאם ְוֵכן. ּבְ
ל ׁשֶ ֵאינוֹ  ֲאָבל. ְיתֹוִמים ּבְ ָכךְ  ּתֹוִלים ֵאין, ְמֻפְרָסם ּבְ , ּבְ
ֵרר ַעד ְתּבָ ּיִ ֻמְחָזק ָאָדם ַעל ֵהִעידוּ  ִאם. ׁשֶ רּות ׁשֶ ַכׁשְ  ּבְ

ִהְלָוה ית ׁשֶ ִרּבִ ּתֹוִלים, ִנְפָסל אלֹ , ּבְ ֶדֶרךְ  לֹוַמר ׁשֶ  ּבְ
ֵאין ָהָיה אוֹ , ִהְלָוה ִאסּור ּבוֹ  ׁשֶ ֵאין ְוָסבּור טֹוֶעה ׁשֶ  ׁשֶ
ֶרךְ  ִאסּור ּדֶ   :ַההּוא ּבַ

ֵזל ַעל ָהעֹוֵבר. יג ל ּגָ ְבֵריֶהם ׁשֶ סּול, ּדִ ְבֵריֶהם ּפָ . ִמּדִ
יַצד ְלְטִליםמִ  אוֹ  ַקְרַקע ַהּלֹוְקִחים ְוֵהם, ַהַחְמָסִנים, ּכֵ  ּטַ
ּלֹא ְרצֹון ׁשֶ ָעִלים ּבִ י ַעל ַאף, ַהּבְ ּנֹוְתִנים ּפִ ִמים ׁשֶ . ַהּדָ
ֵהָמה רֹוֵעי ֶאָחד, ָהרֹוִעים ְוֵכן ה ּבְ  רֹוֵעי ְוֶאָחד ַדּקָ

ֵהָמה ל ַגָסה ּבְ סּוִלים ֵהם ֲהֵרי, ַעְצָמם ׁשֶ ֶחְזָקָתן, ּפְ  ׁשֶ
ִטים ָגֵזל ְיֵדיֶהם ּפֹוׁשְ יִחים ּבְ ֶהמְ  ּוַמּנִ ןּבְ  ִלְרעֹות ּתָ
דֹות ׁשָ ִסים ּבְ ל ּוְבַפְרּדֵ   :ֲאֵחִרים ׁשֶ

סּוִלים ְסָתָמם, ַהּמֹוְכִסים. יד ֵני, ּפְ ֶחְזָקָתן ִמּפְ ח ׁשֶ  ִלּקַ
צּוב יֹוֵתר ִדין ָלֶהם ֵמַהּקָ ְלכּות ּבְ ֵאי ֲאָבל. ַהּמַ ּבָ  ְמַנת ּגַ
ֶלךְ  ִרים ְסָתָמם, ַהּמֶ ׁשֵ ְקחוּ  נֹוַדע ְוִאם. ּכְ ּלָ  וּ ֲאִפלּ  ׁשֶ
ַעם סּוִלים, ִלְגּבֹות ָלֶהם ֵמָהָראּוי יֹוֵתר ַאַחת ּפַ   :ּפְ
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ַקח ָאִריס. טו ּלָ ָבר ׁשֶ רֹות מּוָעט ּדָ רוּ  ֵמַהּפֵ ּכְ ּבִ יֹוֵמי ׁשֶ  ּבְ
ִרי ְויֹוֵמי ִניָסן ֵמר ֹקֶדם ִתׁשְ ּגָ ּתִ ן ׁשֶ י ַעל ַאף, ְמַלאְכּתָ  ּפִ

ַקח ּלָ ּלֹא ׁשֶ ַעת ׁשֶ ַעל ִמּדַ ֶדה ּבַ ָ ב וֹ ֵאינ, ַהׂשּ ר, ַגּנָ  ְוָכׁשֵ
ֵאין, ְלֵעדּות ַעל ׁשֶ ֶדה ּבַ ָ יד ַהׂשּ ל ְוֵכן. ָעָליו ַמְקּפִ  ּכָ
ּיֹוֵצא ֶזה ּכַ   :ּבָ

ּוב יֹוִנים ַמְפִריֵחי. טז ִיׁשּ סּוִלים, ּבְ ֵני, ּפְ ֶחְזָקָתן ִמּפְ  ׁשֶ
ּגֹוְזִלים ל יֹוִנים ׁשֶ ִביִעית סֹוֲחֵרי ְוֵכן. ֲאֵחִרים ׁשֶ , ׁשְ

ֵני ְוֵהם ִבים םָאדָ  ּבְ ּיֹוׁשְ ֵטִלים ׁשֶ ָאה ְוֵכיָון, ּבְ ּבָ  ׁשֶ
ִביִעית ִטים ׁשְ א ּוַמְתִחיִלים ְיֵדיֶהם ּפֹוׁשְ ָ ן ִלׂשּ  ְוִלּתֵ
ֵפרֹות ֶחְזַקת, ּבְ ֵהם ֵאּלוּ  ׁשֶ רֹות אֹוְסִפים ׁשֶ ִביִעית ּפֵ  ׁשְ
ין ֶהן ְועֹוׂשִ ֵחק ְוֵכן. ְסחֹוָרה ּבָ ֻקְבָיא ְמׂשַ ּלֹא ְוִהיא, ּבְ  ׁשֶ
נּות לוֹ  ִתְהֶיה א ֻאּמָ  עֹוֵסק ְוֵאינוֹ  הֹוִאיל, הּוא ֶאּלָ

ּובוֹ  ִיׁשּ ל ּבְ ֶחְזַקת ֶזה ֲהֵרי, עֹוָלם ׁשֶ אֹוֵכל ּבְ  ִמן ׁשֶ
ְבָיא הּוא ַהּקֻ ֵזל ֲאַבק ׁשֶ ְבָיא ְוֹלא. ּגָ ּקֻ ְלַבד ּבְ , ָאְמרוּ  ּבִ
א ֲחִקים ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ י ְמׂשַ ְקִלּפֵ י ֱאגֹוִזים ּבִ , ִרּמֹוִנים ּוְקִלּפֵ
ְלַבד יֹוִנים ֹלא ןְוכֵ  א, ָאְמרוּ  ּבִ ֲחִקים ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ ְמׂשַ  ּבִ

ְבֵהָמה ה ּבִ ל: ְואֹוְמִרים, ָועֹוף ַחּיָ  ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּקֹוֵדם ּכָ
ל אוֹ  ָעָליו ִיּטֹל ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּנֹוֵצחַ  ּכָ ֵניֶהם ּבְ  ְוָכל, ׁשְ

ּיֹוֵצא חֹוק ּכַ ׂשְ ּלֹא ְוהּוא, ֶזה ּבִ ְהֶיה ׁשֶ א נּותֻאמָּ  לוֹ  ּתִ  ֶאּלָ
חֹוק סּול ֶזה ֲהֵרי, ֶזה ׂשְ סּוִלים, ֵאּלוּ  ְוָכל. ּפָ  ַהּפְ

ְבֵריֶהם   :ִמּדִ

ֵאינוֹ  ִמי. יז ִמְקָרא ֹלא ׁשֶ ָנה ְוֹלא ּבְ ִמׁשְ ֶדֶרךְ  ְוֹלא ּבְ  ּבְ
ֶחְזַקת ֶזה ֲהֵרי, ֶאֶרץ ע ּבְ  ְלֵעדּות ּוָפסּול ָרׁשָ

ְבֵריֶהם , ָהָאֶרץ ְלַעם ֵעדּות מֹוְסִרין ֵאין, ְלִפיָכךְ . ִמּדִ
ִלין ְוֵאין ּנוּ  ְמַקּבְ א, ֵעדּות ִמּמֶ ן ִאם ֶאּלָ  ֻהְחַזק ּכֵ

עֹוֵסק ִמְצֹות ׁשֶ ַדְרֵכי ְונֹוֵהג ֲחָסִדים ּוִבְגִמילּות ּבְ  ּבְ
ִרים י ַעל ַאף, ֶאֶרץ ֶדֶרךְ  ּבוֹ  ְוֵישׁ  ַהְיׁשָ הּוא ּפִ  ַעם ׁשֶ
ִמְקָרא ֹלא ְוֵאינוֹ  ָהָאֶרץ ָנה ְוֹלא ּבְ ִמׁשְ  ְמֵצאתָ נִ . ּבְ
ל: אֹוֵמר ְלִמיד ּכָ ֶחְזַקת ָחָכם ּתַ ר ּבְ ׁשֵ ֵסל ַעד, ּכָ ּפָ ּיִ . ׁשֶ
ָחְזַקת ָהָאֶרץ ַעם ְוָכל הּוא ּבְ ּיְֻחַזק ַעד, ָפסּול ׁשֶ  ׁשֶ

הֹוֵלךְ  ַדְרֵכי ׁשֶ ִרים ּבְ ל ִמי ְוָכל. ַהְיׁשָ ַקּבֵ ּמְ  ַעם ֵעדּות ׁשֶ
ְהֶיה ֹקֶדם ָהָאֶרץ ּתִ בֹואוּ  םֹקדֶ  אוֹ , זוֹ  ֲחָזָקה לוֹ  ׁשֶ ּיָ  ׁשֶ
הּוא ְוָיִעידוּ  ֵעִדים ִמְצֹות נֹוֵהג ׁשֶ  ֲהֵרי, ֶאֶרץ ּוְבֶדֶרךְ  ּבְ

ן ְוָעִתיד, ֶהְדיֹוט ֶזה ין ֶאת ִלּתֵ ֲהֵרי, ַהּדִ ד ׁשֶ  ְמַאּבֵ
ל ָממֹוָנן ָרֵאל ׁשֶ י ַעל ִיׂשְ ִעיםרְ  ּפִ   :ׁשָ

זּוִים. יח סּוִלים, ַהּבְ ְבֵריֶהם ְלֵעדּות ּפְ יםָהֲאנָ  ְוֵהם, ִמּדִ  ׁשִ
הֹוְלִכים ּוק ְואֹוְכִלים ׁשֶ ׁשּ ְפֵני ּבַ  ֵאּלוּ  ּוְכגֹון, ָהָעם ָכל ּבִ
הֹוְלִכים ּוק ֲעֻרִמים ׁשֶ ׁשּ ֵעת ּבַ ֵהם ּבְ ְמָלאָכה ֲעסּוִקים ׁשֶ  ּבִ

ֶלת ֵאין, ְבֵאּלוּ  ְוַכּיֹוֵצא, ְמֻנּוֶ יִדים ׁשֶ ת ַעל ַמְקּפִ , ַהּבֹׁשֶ
ל ּכָ ֶכֶלב ֲחׁשּוִבים ֵאּלוּ  ׁשֶ יִדים ןְוֵאי ּכְ  ֵעדּות ַעל ַמְקּפִ
ֶקר ַלל. ׁשֶ ִלים, ֵאּלוּ  ּוִמּכְ  ַהּגֹוִיים ִמן ְצָדָקה ַהְמַקּבְ

ַפְרֶהְסָיא י ַעל ַאף, ּבְ ר ּפִ ֶאְפׁשָ ּזֹונוּ  ָלֶהם ׁשֶ ּיִ  ְבִצְנָעא ׁשֶ
ים ים ְוֵאיָנם ַעְצָמם ְמַבּזִ ׁשִ ל, חֹוׁשְ סּוִלים ֵאּלוּ  ּכָ  ּפְ

ְבֵריֶהם   :ִמּדִ

סּוִלים, ֶבדְועֶ  ּגֹוי. יט   :ְלֵעדּות ּפְ

ֹוֵנא. כ ְפֵני לוֹ  ְוָאַמר, ַלֲחֵברוֹ  ַהׂשּ ים ּבִ  ֵאֵלךְ : ַרּבִ
סּול, ָממֹוְנךָ  ְוֶאְמֹסר   :ְלֵעדּות ּפָ

ה ּוְפצּועַ  ַמְמֵזר. כא ּכָ ְפָכה ּוְכרּות ּדַ תוּ  ְוָעֵרל ׁשָ ּמֵ  ׁשֶ
ִרים, ִמיָלה ֵמֲחַמת ֶאָחיו ׁשֵ   :ְלֵעדּות ּכְ

יקֹוְרִסים ְסִריםַהּמוֹ . כב חּוִתים, ְוָהֶאּפִ  ֵמַהּגֹוִים ּפְ
  :ְלֵעדּות ּוְפסּוִלים

סּול. כג ֵהִעיד, ַהּתֹוָרה ִמן ַהּפָ ֵטָלה ֵעדּותוֹ , ׁשֶ  ַאף ּבְ
י ַעל ּלֹא ּפִ י ָעָליו ִהְכִריזוּ  ׁשֶ ָבּתֵ י ְכֵנִסּיֹות ּבְ  ּוְבָבּתֵ

סּול. ִמְדָרׁשֹות ְבֵריֶהם ְוַהּפָ  ֹקֶדם ֵהִעידשֶׁ  ָהֵעדּות, ִמּדִ
ִהְכִריזוּ  ָרה, ָעָליו ׁשֶ ׁשֵ   :ּכְ

ל. כד ֵהִעידוּ  ִמי ּכָ ָעַבר ָעָליו ׁשֶ  ַאף, ְפלֹוִנית ֲעֵבָרה ׁשֶ
י ַעל ּלֹא ּפִ ֲהֵרי, ּבוֹ  ִהְתרוּ  ׁשֶ סּול, לֹוֶקה ֵאינוֹ  ׁשֶ , ּפָ

ָעַבר ְוהּוא ָבִרים ַעל ׁשֶ ט ּדְ ׁשַ ּפָ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ ֵהם ּבְ  ׁשֶ
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ָבר ַעל עֹוֵבר ָראּוהוּ  ִאם ֲאָבל. ֲעֵבָרה רֹוב ּדָ ּקָ  ׁשֶ
ה ךְ  ְוַאַחר ְלַהְזִהירוֹ  ְצִריִכים, ׁשֹוֵגג ִלְהיֹות ָהעֹוׂשֶ  ּכָ
ֵסל יַצד. ִיּפָ ר ָראּוהוּ , ּכֵ יר אוֹ  קֹוׁשֵ ת ַמּתִ ּבָ ׁשַ , ּבְ

ּזֶה ְלהֹוִדיעוֹ  ְצִריִכים ת ִחּלּול ׁשֶ ּבָ ֵני, ׁשַ ֹרב ִמּפְ  ָהָעם ׁשֶ
ה ָראּוהוּ  ִאם ְוֵכן. ֶזה יֹוְדִעים ֵאיָנם  ְמָלאָכה עֹוׂשֶ
ת ּבָ ׁשַ יֹום אוֹ  ּבְ ַהּיֹום ְלהֹוִדיעוֹ  ְצִריִכים, טֹוב ּבְ  ׁשֶ
ת ּבָ א, ׁשַ ּמָ ֵחק ְוֵכן. הּוא ׁשֹוֵכחַ  ׁשֶ ֻקְבָיא ַהְמׂשַ ִמיד ּבְ , ּתָ
ה ִמי אוֹ  ֲעׂשֶ ּנַ אי אוֹ  מֹוֵכס ׁשֶ ּמֹוִסיף ַגּבַ , ְלַעְצמוֹ  ׁשֶ

ה ִדיעוֹ ְלהוֹ  ָהֵעִדים ְצִריִכים ָהעֹוׂשֶ ָבר ׁשֶ סּול ֶזה ּדָ  ּפָ
ֹרב, ְלֵעדּות ָבִרים יֹוְדִעים ֵאיָנם ָהָעם ׁשֶ  ְוֵכן. ֵאּלוּ  ּדְ

ל ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ֲעֵבָרה ִנְפָסל ָאָדם ֵאין. כה י ַעל ּבַ א, ַעְצמוֹ  ּפִ  ַעל ֶאּלָ
י ִעידוּ  ֵעִדים ּפִ ּיָ ֵאין, ָעָליו ׁשֶ ים ָאָדם ׁשֶ  ַעְצמוֹ  ֵמׂשִ

ע   ָרׁשָ

ֵהִעיד ֹלֶוה. כו ְלֶוה ַעל ׁשֶ ִהְלָוה ַהּמַ ית לוֹ  ׁשֶ ִרּבִ  ְוֵישׁ , ּבְ
י ַעל ַאף, ְלָפְסלוֹ  ִמְצָטְרִפין, ִעּמוֹ  ֶאָחד ֵעד ה ּפִ עֹוׂשֶ  ׁשֶ

ע ַעְצמוֹ  ְלִגיָנן, ָרׁשָ ּבּוֵרהּ  ּפַ י אֹותוֹ  ּוַמֲאִמיִנים ּדִ  ְלַגּבֵ
י ְוֹלא ַמְלֶוה לֹוִני ֵהִעיד ִאם ְוֵכן. ַעְצמוֹ  ְלַגּבֵ ּפְ  ׁשֶ
א אוֹ , ִלְרצֹונוֹ  ֲאִפּלוּ , ְרָבעוֹ  ּבָ ּתוֹ  ַעל ׁשֶ  אוֹ , ִאׁשְ
ָרַבע   :ְלָפְסלוֹ  ִמְצָטְרִפין ְוַאֵחר הּוא, ׁשֹורוֹ  ׁשֶ

ע אֹוְמִרים ֵישׁ . כז ּבָ ׁשְ ַהּנִ  ְואֹותוֹ  ָהֵעד, ָהֵעד ְלַהְכִחישׁ  ׁשֶ
ע ּבַ ׁשְ ּנִ   :ְלָפְסלוֹ  ָעָליו ְלָהִעיד ִמְצָטְרִפים, לוֹ  ׁשֶ

ַנִים. כח ֵהִעידוּ  ׁשְ ֶאָחד ׁשֶ הּוא ּבְ סּול ׁשֶ ַאַחת ּפָ  ֵמֵאּלוּ  ּבְ
ַנִים ּוָבאוּ , ָהֲעֵברֹות ָחַזר ְוֵהִעידוּ  ׁשְ ה ּבוֹ  ׁשֶ  ְוָעׂשָ
ׁשּוָבה ָקה אוֹ  ּתְ ּלָ ר ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶ ׁשֵ אוּ  ִאם ֲאָבל. ּכָ  ּבָ
ַנִים ה ֹלא: ְוָאְמרוּ , ְוִהְכִחיׁשּום ׁשְ  ְוֹלא זוֹ  ֵבָרהעֲ  ָעׂשָ
סּול ְסֵפק ֶזה ֲהֵרי, ִנְפַסל  ְוֵאין, ָיִעיד ֹלא, ְלִפיָכךְ , ּפָ

ֵעדּותוֹ  ָממֹון מֹוִציִאין ַדע ַעד, ָידּון ְוֹלא, ּבְ ּוָ ּיִ  ׁשֶ
ה ָעׂשָ   :ְתׁשּוָבה ׁשֶ

ל. כט ב ִמי ּכָ ְתַחּיֵ ּנִ יָון, ַמְלקּות ׁשֶ ָקה ּכֵ ּלָ ֵבית ׁשֶ ין ּבְ  ּדִ
רּותוֹ  חֹוֵזר ָאר ֲאָבל. ְלַכׁשְ סּוֵלי ׁשְ ֵהם, ֵעדּות ּפְ  ׁשֶ

סּוִלים ּום ּפְ ָחְמסוּ  ָממֹון ִמׁשּ ְזלוּ  אוֹ  ׁשֶ ּגָ י ַעל ַאף, ׁשֶ  ּפִ
מוּ  ּלְ ִ ׁשּ ׁשּוָבה ְצִריִכים, ׁשֶ סּוִלים ֵהם ַוֲהֵרי ּתְ  ַעד, ּפְ
ַדע ּוָ ּיִ ָחְזרוּ  ׁשֶ ֶהם ׁשֶ ם ּבָ ְרּכָ  ֲחָזַרת ֵמֵאיָמַתי. ָהָרָעה ִמּדַ
רִ  ַמְלֵוי יתּבְ ְקְרעוּ , ּבִ ּיִ ָטרֹוֵתיֶהם ִמׁשֶ  ְוַיְחְזרוּ  ֵמַעְצָמם ׁשְ
ֶהם ּלֹא ְגמּוָרה ֲחָזָרה ּבָ ית ַיְלווּ  ׁשֶ ִרּבִ . ְלגֹוי ֲאִפּלוּ  ּבְ

ל ְלַהֲחִזיר ְוָצִריךְ  ַקח ַמה ּכָ ּלָ ֶ ית ׁשּ ִרּבִ , ְלַבֲעֵליֶהם, ּבְ
י יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ְוִאם  ְרֵכיצָ  ּבוֹ  ַלֲעׂשֹות ָצִריךְ , ָלַקח ִמּמִ
ים   :ַרּבִ

ֲחִקים ֲחָזַרת ֵמֵאיָמַתי. ל ֻקְבָיא ַהְמׂשַ רוּ , ּבְ ּבְ ׁשְ ּיִ ֶ  ִמׁשּ
ֵסיֶהם ְסּפְ ֶהם ְוַיְחְזרוּ  ּפַ ּלֹא ְגמּוָרה ֲחָזָרה ּבָ  ַיֲעׂשוּ  ׁשֶ

ם ֲאִפּלוּ  ִחּנָ   :ּבְ

רוּ , יֹוִנים ַמְפִריֵחי ֲחָזַרת ֵמֵאיָמַתי. לא ּבְ ׁשְ ּיִ ֶ ִלים ִמׁשּ  ַהּכֵ
דִ  ּצָ ֶהם יןׁשֶ ֲאִפּלוּ  ְגמּוָרה ֲחָזָרה ָבֶהם ְוַיְחְזרוּ  ּבָ  ׁשֶ

ר ְדּבָ ּמִ   :ַיֲעׂשוּ  ֹלא ּבַ

ִביִעית סֹוֲחֵרי ֲחָזַרת ֵמֵאיָמַתי. לב יעַ , ׁשְ ּגִ ּתַ ֶ  ִמׁשּ
ִביִעית ְדקוּ  ׁשְ ָבִרים ֲחָזַרת ְוֹלא, ְוִיּבָ ְלַבד ּדְ א, ּבִ  ֶאּלָ

לֹוִני ֲאִני: ּכֹוֵתב ן ּפְ לֹוִני ּבֶ יכָּ  ּפְ  זּוז ָמאַתִים ַנְסּתִ
רֹות ִביִעית ִמּפֵ ָנה ְנתּוִנים ֵהם ַוֲהֵרי ׁשְ ַמּתָ ים ּבְ   :ַלֲעִנּיִ

בּוָעה ַהּמֹוֵעל ֲחָזַרת ֵמֵאיָמַתי. לג ׁשְ ֹבא, ּבִ ּיָ ֶ  ְלֵבית ִמׁשּ
ין ֵאין ּדִ יִרין ׁשֶ  אוֹ , ֲאִני ָחׁשּוד: ָלֶהם ְוֹיאַמר אֹותוֹ  ַמּכִ

ב בּוָעה ִיְתַחּיֵ ין ְבֵבית ׁשְ ֵאין ּדִ יִרין ׁשֶ ָממֹון, אֹותוֹ  ַמּכִ  ּבְ
ם, ָחׁשּוב ּלֵ ַבע ִיְרֶצה ְוֹלא ִויׁשַ ָ   :ִלׁשּ

ח ֲחָזַרת. לד ָהָיה ַטּבָ  ְוָיָצא ּומֹוֵכר ְלַעְצמוֹ  ּבֹוֵדק ׁשֶ
ַחת ְטֵרָפה שׁ  ָידוֹ  ִמּתַ ְלּבַ ּיִ חֹוִרים ׁשֶ ֶסה ׁשְ חֹוִרים ְוִיְתּכַ , ׁשְ
ֵאין ְלָמקֹום ְוֵיֵלךְ   ֲאֵבָדה ְוַיֲחִזיר, אֹותוֹ  יִריםַמכִּ  ׁשֶ
ָדָבר ַחת ְטֵרָפה יֹוִציא אוֹ , ָחׁשּוב ּבְ ָדָבר ָידוֹ  ִמּתַ  ּבְ
  ָחׁשּוב
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ֵלךְ  זֹוֵמם ֵעד ֲחָזַרת. לה ּיֵ ֵאין ְלָמקֹום ׁשֶ יִרים ׁשֶ  ַמּכִ
ֶקר ְלָהִעיד ָחׁשּוב ָממֹון לוֹ  ְוָנְתנוּ , אֹותוֹ   ְוֹלא, ׁשֶ
  :ָרָצה

 לה סימן
  ְסִעיִפים: ד"י ּובוֹ , וקטן שוטה, וחרש ומאס פסול

סּול, ָקָטן. א  ַעד, ְוָחָכם ָנבֹון ָהָיה ֲאִפּלוּ , ְלָהִעיד ּפָ
ִביא ּיָ י ׁשֶ ּתֵ ָערֹות ׁשְ ִנים ג"י ַאַחר ׂשְ מּורֹות ׁשָ  ְוִאם. ּגְ
הוּ  ָבְדקוֹ  ׁשָ ָהָיה ַאַחר ַרב ְזַמן ִמּלְ ָנה ג"י לוֹ  ׁשֶ , ׁשָ

י לוֹ  וּ ְוִנְמְצא ּוְבָדקּוהוּ  ּתֵ ָערֹות ׁשְ ֶחְזַקת הּוא, ׂשְ דֹול ּבְ  ּגָ
ָעה ָ ָהָיה ִמׁשּ ָנה ג"י לוֹ  ׁשֶ א ְוִאם. ׁשָ  ֵאינוֹ , ְזָקנוֹ  ִנְתַמּלֵ
ִדיָקה ָצִריךְ    :ּבְ

יעַ . ב ִרים ִהּגִ ָנה ְלֶעׂשְ י ֵהִביא ְוֹלא ׁשָ ּתֵ ָערֹות ׁשְ , ׂשְ
, דֹולגָ  הּוא ֲהֵרי, ָסִריס ִמִסיָמֵני ִסיָמן ּבוֹ  ְונֹוַלד
נֹוָתיו ֹרב ַעד ָיִעיד ֹלא, ּבוֹ  נֹוַלד ֹלא ְוִאם. ְוָיִעיד   :ׁשְ

ן. ג ָנה ג"י ּבֶ ֵהִביא ֶאָחד ְויֹום ׁשָ י ׁשֶ ּתֵ ָערֹות ׁשְ  ְוֵאינוֹ  ׂשְ
ִטיב יֹוֵדע א ּבְ ָ ן ַמׂשּ  ֵעדּות ֵעדּותוֹ  ֵאין, ּוַמּתָ

ַקְרָקעֹות ְלְטִלים ֲאָבל, ּבְ ִמּטַ   :ֵעדּות ֵעדּותוֹ , ּבְ

ָהָיה ִמי .ד ֵעדּות יֹוֵדעַ  ׁשֶ הּוא ּבְ ׁשֶ הּ  ְוֵהִעיד, ָקָטן ּכְ  ּבָ
הּוא ׁשֶ לּום ֵאינוֹ , ָגדֹול ּכְ ָבִרים ְוֵישׁ . ּכְ סֹוְמִכים ּדְ  ׁשֶ
ֶהם ִעיד ֵעדּות ַעל ּבָ ּמֵ הּוא ׁשֶ ׁשֶ ָרָאה ָגדֹול ּכְ  ׁשֶ

ַקְטנּות ַתב ֶזה: לֹוַמר ֶנֱאָמן: ֵהם ְוֵאלוּ , ּבְ ל ָידוֹ  ּכְ  ׁשֶ
ל אוֹ  ָאִבי י ׁשֶ ל אוֹ  ַרּבִ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ָאִחי ׁשֶ ַעל, ׁשֶ  ּדְ
ָתב ל ּכְ ל ַעל ֹלא ֲאָבל, ֶנֱאָמן ֵאּלוּ  ׁשֶ   :ֲאֵחִרים ׁשֶ

ת ְזכּוַרִני: לֹוַמר ְוֶנֱאָמן. ה ֵאׁשֶ לֹוִני ּבְ ה ּפְ ֲעׂשָ ּנַ  ָלהּ  ׁשֶ
תּולֹות ִמְנַהג את ַהּבְ ֵֹ ׂשּ ּנִ ׁשֶ קוֹ : לֹוַמר ְוֶנֱאָמן. ּכְ  ַהּזֶה םַהּמָ
ית ָרס ּבֵ   :ַהּפְ

אן ַעד לֹוַמר ְוֶנֱאָמן. ו ִאים ָהִיינוּ  ּכָ ת ּבָ ּבָ ׁשַ  ְוֶנֱאָמן, ּבְ
ָהָיה לֹוַמר ית יֹוֵצא ְפלֹוִני ׁשֶ  ֶלֱאֹכל ִלְטּבֹל ַהֵסֶפר ִמּבֵ

רּוָמתוֹ  ָהָיה, ָלֶעֶרב ּתְ נוּ  חֹוֵלק ְוׁשֶ רּוָמה ִעּמָ ָהִיינוּ , ּתְ  ְוׁשֶ
ה מֹוִליִכים נֹותוּ  ַחּלָ , ַעְצמוֹ  ְיֵדי ַעל ּכֵֹהן ִלְפלֹוִני ַמּתָ
ָאַמר א ִלי ְוׁשֶ ָחה: ַאּבָ ּפָ ָרה זוֹ  ִמׁשְ ׁשֵ ָחה, ּכְ ּפָ  זוֹ  ִמׁשְ
סּוָלה   ,ּפְ

 ְוֵהִעיד אֹוָתם ָרָאה ֶעֶבד אוֹ  ּגֹוי ִאם, ֵאּלוּ  ְוָכל. ז
ר ַאַחר ּיֵ ְתּגַ ּנִ ְחֵרר ׁשֶ ּתַ   :ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ְוִנׁשְ

סּול, ׁשֹוֶטה. ח הּוא ׁשֹוֶטה ְוֹלא. ּפָ  ָעֻרם הֹוֵלךְ  ׁשֶ
ר ּבֵ ִלים ּוְמׁשַ ְלַבד ֲאָבִנים ְוזֹוֵרק ּכֵ ל, ּבִ ְטְרָפה ִמי ּכָ ּנִ  ׁשֶ
ְעּתוֹ  ְוִנְמֵצאת ַדְעּתוֹ  ת ּדַ ׁשֶ ּבֶ ִמיד ְמׁשֻ ָדָבר ּתָ  ּבְ

ָבִרים י ַעל ַאף, ֵמַהּדְ הּוא ּפִ ר ׁשֶ ִעְנָין ְוׁשֹוֵאל ְמַדּבֵ  ּכָ
ָאר ׁשְ בָ  ּבִ ב ׁשֹוִטים ּוִבְכַלל, ָפסּול ֶזה ֲהֵרי, ִריםּדְ   :ֵיָחׁשֵ

ה. ט ְכּפֶ ֵעת ַהּנִ תוֹ  ּבְ ִפּיָ סּול, ּכְ הּוא ּוְבֵעת, ּפָ ִריא ׁשֶ , ּבָ
ר ׁשֵ ה ְוֶאָחד. ּכָ ְכּפֶ ַמן ַהּנִ ה אוֹ , ִלְזַמן ִמּזְ ְכּפֶ  ָתִמיד ַהּנִ
ֹלא ּלֹא ְוהּוא, ָקבּועַ  ֵעת ּבְ ְהֶיה ׁשֶ ְעּתוֹ  ּתִ בֶּ  ּדַ תְמׁשֻ  ׁשֶ
ִמיד ֲהֵרי, ּתָ ים ֵישׁ  ׁשֶ ם ִנְכּפִ ּגַ ֵעת ׁשֶ ִריאּוָתם ּבְ ם ּבְ ְעּתָ  ּדַ

ב ְוָצִריךְ . ְמֹטֶרֶפת ֵ ֵעדּות ְלִהְתַיׁשּ ים ּבְ ְכּפִ ה ַהּנִ   :ַהְרּבֵ

ָתִאים. י יֹוֵתר ַהּפְ ֵאיָנן, ּבְ יִרין ׁשֶ ָבִרים ַמּכִ סֹוְתִרין ּדְ  ׁשֶ
ָבר ִעְנְיֵני ָיִבינוּ  ְוֹלא, ֶזה ֶאת ֶזה ֶדֶרךְ  ַהּדָ ִביִנים ּכְ ּמְ  ׁשֶ

ָאר ִזים, ַהְמֹבָהִלים ְוֵכן, ָהָאֶרץ ַעם ׁשְ ְחּפָ ם ְוַהּנֶ ַדְעּתָ , ּבְ
ִעים ּגְ ּתַ ׁשְ יֹוֵתר ְוַהּמִ ְכַלל ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ּבְ ֹוִטים ּבִ  ְוָדָבר. ַהׁשּ

ָרֶאה ַמה ְלִפי ֶזה ּיֵ ֶ ן ׁשּ ּיָ ִאי, ַלּדַ ר ׁשֶ ן ֶאְפׁשָ ַעת ְלַכּוֵ  ַהּדַ
כְ    :ָתבּבִ

סּול, ֵחֵרשׁ . יא ר ֶאָחד. ּפָ  ׁשֹוֵמעַ  אוֹ , ׁשֹוֵמעַ  ְוֵאינוֹ  ְמַדּבֵ
ר ְוֵאינוֹ  ֵני, ְנכֹוָנה ְוַדְעּתוֹ , ְמַדּבֵ ִריךְ  ִמּפְ ּצָ  ְלָהִעיד ׁשֶ
ֵבית ין ּבְ ִפיו ּדִ ִיְהֶיה, ּבְ ֹמעַ  ָראּוי ְוׁשֶ ְבֵרי ִלׁשְ ִנים ּדִ ּיָ  ַהּדַ

ִמים ְוָהִאּיּום ַאּיְ ּמְ ק ִאם ְוֵכן .ָעָליו ׁשֶ ּתֵ ּתַ  ַעל ַאף, ִנׁשְ
י ק ּפִ ְבּדַ ּנִ ֶדֶרךְ  ׁשֶ ּבֹוְדִקים ּכְ ין ְלִעְנַין ׁשֶ ּטִ  ְוִנְמֵצאת ּגִ

ֶנת ֵעדּותוֹ  ָפֵנינוּ  ְוֵהִעיד, ְמֻכּוֶ ְכַתב ּבְ  ֵאינוֹ , ָידוֹ  ּבִ
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ָלל ֵעדּות ה ֵמֵעדּות חּוץ, ּכְ ָ ֲעגּוָנה ְלִפי, ִאׁשּ ּבַ  ׁשֶ
  :ֵהֵקּלוּ 

יבִּ  סּוָמא. יב ּתֵ י ַעל ַאף, ֵעיָניו ׁשְ יר ּפִ ּכִ ּמַ  ַהּקֹול ׁשֶ
ים ֶנת ְוָהֲאָנׁשִ סּול, ֵעדּותוֹ  ּוְמֻכּוֶ   :ּפָ

ָעה סּוָמא אוֹ  ׁשֹוֶטה אוֹ  ֵחֵרשׁ  ָהָיה. יג ׁשָ ְמַסר ּבְ ּנִ  לוֹ  ׁשֶ
ַעת ּוָבִריא, ָהֵעדּות ׁשְ ָכא אוֹ , ָהֵעדּות ַהֲעָדַאת ּבִ , ִאּפְ
סּוִלים ִריא ָהָיה ִאם ֲאָבל. ּפְ ָעה ּבָ ׁשָ ְמַסר ּבְ ּנִ  לוֹ  ׁשֶ
ַעת ָהֵעדּות י ַעל ַאף, ָהֵעדּות ַהֲעָדַאת ּוִבׁשְ  ּפִ

ֶאְמַצע ּבָ ה אוֹ  ִנְתָחֵרשׁ  ׁשֶ ּטֶ ּתַ א אוֹ  ִנׁשְ ּמֵ  ֵמַאַחר, ִנְסּתַ
תוֹ  ִחּלָ ּתְ רּות ְוסֹופוֹ  ׁשֶ ַכׁשְ ר, ּבְ ׁשֵ   :ּכָ

ה. יד ָ סּוָלה, ִאׁשּ רֹוֵגינוֹ  ְוֻטְמטּום. ּפְ סּוִלים, סְוַאְנּדְ  ּפְ
הּוא ִמי ְוָכל. ִמָסֵפק ר ָסֵפק ׁשֶ ׁשֵ סּול ָסֵפק ּכָ  ֲהֵרי, ּפָ
סּול הּוא   :ּפָ

 לו סימן
, פסול או קרוב מהם אחד ונמצא, שהעידו רבים

  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ 

ים ֵעִדים. א ְמָצא, ַרּבִ ּנִ , ָפסּול אוֹ  ָקרֹוב ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ
ֵטָלה ֵעדּוָתן ה. ּבְ ּמֶ ָבִרים ּבַ ְזַמן, ֲאמּוִרים ּדְ נוּ  ּבִ ּוְ ְתּכַ ּנִ  ׁשֶ
ם ּלָ נוּ  ֹלא ִאם ֲאָבל. ְלָהִעיד ּכֻ ּוְ ם ִנְתּכַ ּלָ , ְלָהִעיד ּכֻ

ם ְתַקּיֵ ָאר ָהֵעדּות ּתִ ְ ׁשּ ָבר ּבֹוְדִקים ְוֵכיַצד. ּבַ , ַהּדָ
ית ָלֶהם אֹוְמִרים ין ּבֵ ְרִאיֶתם: ּדִ ׁשֶ ָבר ּכְ אֶתם, ֶזה ּדָ  ּבָ

ֵדי ֵדי אוֹ  ְלָהִעיד ּכְ ְלַבד ִלְראֹות ּכְ ל, ּבִ אֹוֵמר ִמי ּכָ : ׁשֶ
אִתי ְלָהִעיד ים, ּבָ ֵאּלוּ  ִנְמָצא ִאם, אֹותוֹ  ַמְפִריׁשִ  ּבְ

נוּ  ּוְ ְתּכַ ּנִ ֵטָלה ֵעדּוָתן, ָפסּול אוֹ  ָקרֹוב ְלָהִעיד ׁשֶ  ְוִאם ּבְ
ל ָהיוּ  ִרים ָהֵעִדים ּכָ ׁשֵ ן ֶאָחד, ּכְ ּוֵ ְתּכַ ּנִ  ְוֶאָחד ְלָהִעיד ׁשֶ
ּלֹ ן אׁשֶ ּוֵ ָבר ְוָרָאה ְלָהִעיד ִנְתּכַ ן ַהּדָ , ֵעדּותוֹ  ְוִכּוֵ

ין חֹוְתִכין י ַעל ַהּדִ ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ֵעדּותוֹ  ּפִ  ׁשֶ
ן ּוֵ ֵדי ִלְראֹות ּכִ א פֹוֵסל ֵאינוֹ , ְלָהִעיד ּכְ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ

א ין ְלֵבית ּבָ י, ְוֵהִעיד ּדִ ַתְרּתֵ ן, ָבֵעיָנן ּדְ ּוֵ  תִלְראוֹ  ּכִ
ֵדי ין ְלֵבית ּוָבא, ְלָהִעיד ּכְ  ִהְזִמין ְוִאם. ְוֵהִעיד ּדִ

ִרים ֵעִדים ַהּתֹוֵבעַ  ׁשֵ ם ְוָעְמדוּ , ּכְ , ּוְפסּוִלים ְקרֹוִבים ׁשָ
נוּ  ֲאִפּלוּ  ּוְ ָלה ֹלא, ְוֵהִעידוּ , ְלָהִעיד ִנְתּכַ ּטְ  ֵעדּות ִנְתּבַ

ִרים ׁשֵ ָאָדם ְוֵכן. ַהּכְ ׁשֶ הּוְמצַ  ְלֵעדּות ָצִריךְ  ּכְ  ְלַהֲחִרים ּוֶ
ל ּיֹוֵדעַ  ִמי ּכָ ֹבא ֵעדּות לוֹ  ׁשֶ ּיָ  ְוֵהִעידוּ , ְוָיִעיד ׁשֶ

ִרים ׁשֵ ָלה ֹלא, ּוְפסּוִלים ּכְ ּטְ ִרים ֵעדּות ִנְתּבַ ׁשֵ ּלֹא, ַהּכְ  ׁשֶ
ָנתוֹ  ָהְיָתה ּוָ א ּכַ ְראּוִיים ֶאּלָ   :ְלָהִעיד ּבִ

 עַ יֹודֵ  ָהָרחֹוק ְוֵאין, ָרחֹוק ִעם ָקרֹוב ֵהִעיד ִאם. ב
ֻקְרָבתוֹ  ל ּבְ ֵעדּות אֹוְמִרים ֵישׁ  ֶזה ׁשֶ ָרה ָהָרחֹוק ׁשֶ ׁשֵ  ּכְ
בוֹ  בּוָעה ּוְמַחּיְ ּלֹא לֹוַמר ְוֶנֱאָמן, ׁשְ יר ׁשֶ ֻקְרָבתוֹ  ִהּכִ . ּבְ
ֵאינוֹ  ְוהּוא , ֶאְצלוֹ  ָרִגיל הּוא ִאם ֲאָבל, ֶאְצלוֹ  ָרִגיל ׁשֶ
חֹוֵלק ִמי ְוֵישׁ . ֶנֱאָמן ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ  ֵמרְואוֹ , ֶזה ַעל ׁשֶ  ׁשֶ
יר ֹלא ֻקְרָבתוֹ  ִהּכִ ָלה, ּבְ ּטְ   ,ָהָרחֹוק ֵעדּות ִנְתּבַ

 לז סימן
  ְסִעיִפים: ב"כ ּובוֹ , הנאה מחמת הפסולים

ל. א שׁ  ֵעדּות ּכָ ּיֵ הּ  ֲהָנָאה ָלָאָדם ׁשֶ סּול, ּבָ . ְלָהִעיד ּפָ
ל ַקְרַקע, ְלִפיָכךְ  ֵני ׁשֶ ִפים ׁשְ ּתָ  יָאהְלהֹוצִ  ֶאָחד ּוָבא, ׁשֻ
ַחת אֹותוֹ  לֹוַמר, ָהַאֵחר ַיד ִמּתַ ָכָרהּ  ׁשֶ ּמְ ָזָלהּ  ָלֶהם ׁשֶ  ּגְ
ּנוּ  פוֹ  ֵאין, ִמּמֶ ּתָ  ֵעֵדי ִלְפֹסל ָעֶליהָ  לוֹ  ֵמִעיד ׁשֻ

ף ֵחֶלק ַעל ַוֲאִפּלוּ , ַהְמַעְרֵער ּתָ , ֵעדּותוֹ  יֹוִעיל ֹלא ַהׁשֻ
א ן ִאם ֶאּלָ ק ּכֵ ה ַעְצמוֹ  ִסּלֵ ּנָ דוֹ  ְוָקנוּ  ִמּמֶ ָתנוֹ  ִמּיָ ּנְ  ׁשֶ

ף ּתָ ֻ ק ֹלא ַוֲאִפּלוּ . ַלׁשּ , ָהִעְרעּור ְלַאַחר ַעד ַעְצמוֹ  ִסּלֵ
י ל ְוָצִריךְ . ְמַהּנֵ ַקּבֵ ּיְ ִאם ָעָליו ׁשֶ ַעל ָיֹבא ׁשֶ  חֹוב ּבַ

ה ד ְוִיְטְרֶפּנָ ף ִמּיַ ּתָ ם, ַהׁשֻ ּלֵ  ְוָצִריךְ . ָדֶמיהָ  לוֹ  ְיׁשַ
ִאם ְלַהְתנֹות ּנוּ  ְלָחְטָפהּ  ָיֹבא ׁשֶ  ֲאֵחרֹות ְטָענֹותבִּ  ִמּמֶ

ָהְיָתה לֹוַמר ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ְבָידוֹ  ְגזּוָלה ׁשֶ ֵאינוֹ , ּבָ  ׁשֶ
ל א טֹוֵען ַהְמַעְרֵער ֵאין ִאם ֲאָבל. ַאֲחָריּות ְמַקּבֵ  ֶאּלָ

ף ֵחֶלק ַעל ּתָ ְלַבד ַהׁשֻ גֹון, ּבִ ּטֹוֵען ּכְ ָכָרהּ  ׁשֶ ּמְ  לוֹ  ׁשֶ
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ף ּתָ ָאז, לוֹ  ְלָהִעיד ָיכֹול, ַהׁשֻ ֵעדּות נֹוֵגעַ  ֵאינוֹ  ׁשֶ  ּבְ
ָלל   :ּכְ

ֶדה ַעל ָהעֹוֵרר. ב ָ הּ  ֵישׁ  ִאם, ַהׂשּ רֹות ּבָ  ָהָאִריס ֵאין ּפֵ
ֲהֵרי, ָעֶליהָ  לוֹ  ֵמִעיד ַיד ְלַהֲעִמיָדהּ  ָהָאִריס רֹוֶצה ׁשֶ  ּבְ
ָעֶליהָ  ֵדי, ּבְ ּטֹל ּכְ ּיִ רֹות ֶחְלקוֹ  ׁשֶ ּפֵ  ּבוֹ  ֵאין ְוִאם. ּבַ
רֹות   ֵמִעיד, ּפֵ

הֹודוּ  ֵעִדים. ג שׁ  ׁשֶ ּיֵ אֹותוֹ  ֵחֶלק ָלֶהם ׁשֶ ֵהִעידוּ  חֹוב ּבְ  ׁשֶ
ָבר אֹוָתהּ  ֵאין, ָעָליו ּכְ שׁ  הֹוָדָאה ּבְ   :ַמּמָ

ַבע ְראּוֵבן. ד ַנִים ּתָ ִהְלָוה ִלׁשְ  ֶאָחד ְוָכַפר, ָלֶהם ׁשֶ
ִני ְוהֹוָדה ֵ הּוא ַהׁשּ  ָלְקחוּ  ָממֹון אֹותוֹ  ִאם ַוֲחֵברוֹ  ׁשֶ

פּות ּתָ ׁשֻ ב ְלַבּדוֹ  ְוהּוא, ֲחֵברוֹ  ַעל ֶנֱאָמן ֵאינוֹ  ּבְ  ִיְתַחּיֵ
ּכֹל   :ּבַ

ָטר ַהּמֹוִציא. ה ם ְוָטֲענוּ ', ג ַעל חֹוב ׁשְ ּלָ ַרְענוּ : ּכֻ , ּפָ
ל ִאם ב ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ ָרה ַחּיָ  ְוֵאין, ְלַעְצמוֹ  ְזהּוִבים ֲעׂשָ

ֶהם ַלֲחֵברוֹ  פּות ּבָ ּתָ ָרה ֵעדּותוֹ , ׁשֻ ׁשֵ   ֲחֵברוֹ  ַעל ּכְ

ִפים ֶאָחד ָטַען ִאם. ו ּתָ ֻ ָבר ֵמַהׁשּ הּוא ּדָ  לוֹ  חֹוָבה ׁשֶ
ֵעד ֶנֱאָמן, ְוַלֲחֵברוֹ  ב ֶאָחד ּכְ בּוָעה ְלַחּיֵ , ֲחֵברוֹ  ֶאת ׁשְ
בּוָעה ְוִלְפֹטר ְ ם ֶאת ִמׁשּ ֶנְגּדָ ּכְ ֵני ְוִאם. ׁשֶ ִפים ׁשְ ּתָ  ׁשֻ
ב ֶנֱאָמִנים, חֹוָבָתם   :ַחְבֵריֶהם ֶאת ְלַחּיֵ

יר, ּבוֹ  ֵמַהֲחתּוִמים ְלֶאָחד חֹוב ָטרשְׁ  ַהּמֹוֵכר. ז ּפִ  ׁשַ
ֵמי   :ּדָ

ָרִנים. ח ׁשְ ִנים אוֹ  ּפַ ִסים אוֹ  ַדּיָ ִרים, ַאּפֹוְטרֹוּפְ ׁשֵ  ּכְ
  :ְלָהִעיד

ִרים. ט ְזּבָ ל, ַהּגִ ֵאין ְזַמן ּכָ  ִלְקרֹוֵביֶהם ְוֹלא ָלֶהם ׁשֶ
ִנְכֵסי ְזכּות ׁשּום שׁ  ּבְ ֵפרֹוֵתיֶהם ְוֹלא, ַהֶהְקּדֵ ִרים, ּבְ ׁשֵ  ּכְ

  :ְלָהִעיד

ל. י א ֵהיָכא ּכָ ּתָ ַהׁשְ ֵעדּות נֹוֵגעַ  ֵאינוֹ  ּדְ י ַעל ַאף, ּבְ  ּפִ
ִאם ר ׁשֶ ֵ ֵעדּותוֹ  ֶיֱהֶנה ִיְתַעׁשּ ר, ּבְ ׁשֵ   :ְלָהִעיד ּכָ

שׁ  ְראּוֵבן. יא ּיֵ ָטר לוֹ  ׁשֶ ְמעֹון ַעל חֹוב ׁשְ  ּוְנָתנוֹ , ׁשִ
ְכִתיָבה ְלֵלִוי ְמעֹון ְוָהָיה, ּוְמִסיָרה ּבִ  ֵמֵעֵדי ֶאָחד ׁשִ

ָנה ּתָ סּול, ַהּמַ   :ּפָ

ֹוֵכר. יב ָידוֹ  ָלַקח ִאם, ַהׂשּ ִכירּות ּבְ ְ ל: ְוָאַמר, ַהׂשּ  ִמי ּכָ
ם ְתַקּיֵ ּיִ ָידוֹ  ֶזה ַקְרַקע ׁשֶ  ֵמִעיד ֶזה ֲהֵרי, ִיּטֹל, ּבְ
יר ּכִ ׂשְ ָבר ְוִאם. ַלּמַ ִכירּות ָנַתן ּכְ ְ ְרַקע ְלַבַעל ַהׂשּ , ַהּקַ

ִאם, לוֹ  ִעידמֵ  ֵאינוֹ  ֵצא ׁשֶ ְרַקע ּתֵ ב ַלְמַעְרֵער ַהּקַ  ַחּיָ
ם ּלֵ ִכירּות ְלׁשַ ְ ַעם ַהׂשּ יר ָלַקח ְוִאם. ַאֶחֶרת ּפַ ּכִ ׂשְ  ַהּמַ
ֵמי ִכירּות ּדְ ְ ֹוֵכר ְוֶהֱחִזירוֹ  ַהׂשּ ֵדי ַלׂשּ ֵנהוּ  ּכְ ּתְ ּיִ  ְלִמי ׁשֶ

ה ְזּכֶ ּיִ ין ׁשֶ ּדִ   :לוֹ  ֵמִעיד ֶזה ֲהֵרי, ּבַ

בָּ  ֹלֶוה. יג ּלוֹ  ַקְרַקע ְלהֹוִציא ָעָליו ְלַעְרֵער אוּ ׁשֶ  ׁשֶ
דוֹ  ֵאר ֹלא ִאם, ִמּיָ ָ ָידוֹ  ִיׁשּ ֶנֶגד ַאֵחר ַקְרַקע ּבְ  ַהחֹוב ּכְ
שׁ  ּיֵ ְלֶוה ׁשֶ ְלֶוה ֵאין, ָעָליו ַלּמַ  ְיכֹוִלים ְוֶהָעֵרב ַהּמַ

ָידוֹ  ְלַהֲעִמיָדהּ  לוֹ  ְלָהִעיד ֵאר ְוִאם. ּבְ ָ ָידוֹ  ִיׁשּ  ַקְרַקע ּבְ
ֶנֶגד ַאֵחר   :לוֹ  ְלָהִעיד ְיכֹוִלים, ַהחֹוב ּכְ

ִני ְללֹוֵקחַ  ֵמִעיד ִראׁשֹון לֹוֵקחַ . יד ַקח ׁשֵ ּלָ , ַאֲחָריו ׁשֶ
ָידוֹ  ְלַהֲעִמיָדהּ  ֵאר ְוהּוא, ּבְ ָ ׁשּ ּתִ ֶדה ַלּמֹוֵכר ׁשֶ  ַאֶחֶרת ׂשָ

ת ֶנֶגד חֹוִרין ּבַ ֵמי ּכְ ֶדה ּדְ ל זוֹ  ׂשָ  אוֹ , ִראׁשֹון לֹוֵקחַ  ׁשֶ
שָּׁ  ּתִ ֶדה ֵארׁשֶ ַיד ַאֶחֶרת ׂשָ ִני ּבְ   :ׁשֵ

ַכר ְראּוֵבן. טו ּמָ ֶדה ׁשֶ ְמעֹון ׂשָ ּלֹא ְלׁשִ ַאֲחָריּות ׁשֶ , ּבְ
ְמעֹון ַעל ְלַעְרֵער ְיהּוָדה ּוָבא ַחת ְלהֹוִציָאהּ  ׁשִ , ָידוֹ  ִמּתַ
י ַעל ַאף. ָעֶליהָ  לוֹ  ֵמִעיד ְראּוֵבן ֵאין ֵאין ּפִ  ָעָליו ׁשֶ

ֲעֹמד ֹוֶצהר הּוא ֲהֵרי, ַאֲחָריּות ּתַ ַיד ׁשֶ ְמעֹון ּבְ ֵדי, ׁשִ  ּכְ
ֹבא ּיָ ַעל ׁשֶ ל חֹוב ּבַ ה ְראּוֵבן ׁשֶ חֹובוֹ  ְוִיְטְרֶפּנָ  ְוֹלא, ּבְ
ע ֹלֶוה" ִיְהֶיה ם ְוֹלא ָרׁשָ ּלֵ   "ְיׁשַ

ַכר ְראּוֵבן. טז ּמָ ָרה ׁשֶ ית אוֹ  ּפָ ְמעֹון ַטּלִ ּלֹא ְלׁשִ  ׁשֶ
ַאֲחָריּות ד הֹוִציָאהּ לְ  ְלַעְרֵער ְיהּוָדה ּוָבא, ּבְ ְמעֹון ִמּיַ  ׁשִ
ַטֲעָנה ָנָאהּ  ּבְ ּקְ ְזָלן ׁשֶ , לוֹ  ְלָהִעיד ְראּוֵבן ָיכֹול, ִמּגַ
ֵאין ֶזה לוֹ  ׁשֶ ֵאר ֲהָנָאה ׁשּום ּבְ ָ ׁשּ ּתִ ָידוֹ  ׁשֶ ֲאִפּלוּ , ּבְ  ׁשֶ
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ַעל ָיֹבא ֵאין, ְלָטְרָפהּ  ָיכֹול ֵאינוֹ  חֹובוֹ  ּבַ ַעל ׁשֶ  חֹוב ּבַ
ְלְטִלים טֹוֵרף ּטַ ָאם ִפּלוּ אֲ  ִמּמִ ַמן ַאּפֹוִתיִקי לוֹ  ֲעׂשָ  ּוַבּזְ
ה ד ֲאִפּלוּ , ַהּזֶ ְעּבֵ ְלְטִלים לוֹ  ׁשִ ב ִמּטַ  ֵאינוֹ  ַקְרַקע ַאּגַ

ְלְטִלים טֹוֵרף ּטַ ַכר ִמּמִ ּמָ   :ׁשֶ

ַזל ְראּוֵבן. יז ּגָ ית ׁשֶ ֶדה אוֹ  ַטּלִ ְמעֹון ׂשָ ִ  ְיהּוָדה ּוָבא, ִמׁשּ
ית אוֹ  זוֹ  ֶדהשָׂ : ְוָאַמר, ְראּוֵבן ַעל ְוִעְרֵער י זוֹ  ַטּלִ ּלִ  ׁשֶ

ְמעֹון ֵאין, ִהיא ֵאין ְלָהִעיד ָיכֹול ׁשִ ֶדה זוֹ  ׁשֶ ָ  ַהׂשּ
ית ּלִ ל ְוַהּטַ ֲהֵרי, ְיהּוָדה ׁשֶ ְמעֹון ׁשֶ  ְלַהֲעִמיד רֹוֶצה ׁשִ

ֶדה ית אוֹ  זוֹ  ׂשָ ַיד זוֹ  ַטּלִ ֵני, ְראּוֵבן ּבְ ר ִמּפְ ֶאְפׁשָ  ׁשֶ
ּנֹוחַ  ד ְלהֹוִציָאהּ  לוֹ  ׁשֶ הֹוִציָאהּ  יֹוֵתר אּוֵבןרְ  ִמּיַ ד ִמּלְ  ִמּיַ
ֶדה ְראּוֵבן ָמַכר ִאם ְוֵכן. ְיהּוָדה ָ זּוָלה ַהׂשּ  אוֹ , ַהּגְ

הּ   ֵאין, ֵלִוי ַעל ְלַעְרֵער ְיהּוָדה ּוָבא, ְלֵלִוי הֹוִריׁשָ
ְמעֹון ֵאיָנהּ  ֵמִעיד ׁשִ ל ׁשֶ ית ָמַכר ְוִאם. ְיהּוָדה ׁשֶ ּלִ  ַהּטַ
זּוָלה ְמעֹון ֵאשׁ ְוִנְתיָ , ְלֵלִוי ַהּגְ ה ׁשִ ּנָ  ְיהּוָדה ּוָבא, ִמּמֶ
ְמעֹון, ְראּוֵבן ֵמת ִאם ְלַעְרֵער ֵאיָנהּ  ָעֶליהָ  ֵמִעיד ׁשִ  ׁשֶ

ל ֲהֵרי, ְיהּוָדה ׁשֶ ית ֵאין ׁשֶ ְמעֹון חֹוֶזֶרת זוֹ  ַטּלִ  ְלׁשִ
ָבר, ְלעֹוָלם ּכְ ֵיאּושׁ  ַהּלֹוֵקחַ  ְקָנָאהּ  ׁשֶ ּנּוי ּבְ  ְרׁשּות ְוׁשִ
ְזָלן ןְראּובֵ  ֵמת ּוְכָבר י לוֹ  ְוֵאין, ַהּגַ ֶמיהָ  ִלֹטל ִמּמִ . ּדָ
ם ְראּוֵבן ֲעַדִין ִאם ֲאָבל ְמעֹון ֵאין, ַקּיָ  ַאף ֵמִעיד ׁשִ
ית ַעל ּלִ ֲהָנָאה, ַהּטַ ּלֹא לוֹ  הּוא ׁשֶ ַיד ַתֲעֹמד ׁשֶ  ּבְ

ֵדי, ְיהּוָדה ִביא ּכְ ּיָ ְראּוֵבן ְרָאָיה ׁשֶ ָזָלהּ  ׁשֶ ם ּגְ ּלֵ  ִויׁשַ
ֶמיהָ  ית ָהְיָתה םאִ  ְוֵכן. ּדָ ּלִ ַיד ַהּטַ י ּבְ  ֵאין, ְראּוֵבן יֹוְרׁשֵ

ְמעֹון ֵני, ָעֶליהָ  ֵמִעיד ׁשִ סֹוָפהּ  ִמּפְ ִאם ׁשֶ ֲעֹמד ׁשֶ ַיד ּתַ  ּבְ
ל ְוֵכן. לוֹ  ַלֲחֹזר ַהּיֹוֵרשׁ  ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ  ַוֲאִפּלוּ . ּבָ
ת ּמֵ ׁשֶ ּלֹא ַדְוָקא. ּכְ יחַ  ׁשֶ  ִאם ֲאָבל, ְנָכִסים ַאֲחָריּות ִהּנִ

יחַ הִ  ב, ְנָכִסים ַאֲחָריּות ּנִ ה ְוִנְמָצא, ַחּיָ ּזֶ  נֹוֵגע ׁשֶ
ֵעדּות ָנא. ּבָ ָתִקינוּ  ְוָהִאּדָ ָנן ּדְ י חֹוב ְלַבַעל ַרּבָ  ְלִמְגּבֵ
ַטְלְטֵלי ֲאִפּלוּ  י ַעל ַאף, ְדַיְתֵמי ִמּמְ ת ּפִ ּמֵ ְזָלן ׁשֶ  ַהּגַ
יחַ  ְוֹלא ְגָזל ֵאין, ְנָכִסים ַאֲחָריּות ִהּנִ , לוֹ  ֵמִעיד ַהּנִ

י ּתִ ַאּכַ ֵעדּות נֹוֵגעַ  ּדְ   :הּוא ּבְ

ֵני. יח א ָהִעיר ּבְ ּבָ ֶמְרָחץ ֲעֵליֶהם ְלַעְרֵער ְמַעְרֵער ׁשֶ  ּבַ
ל ָבְרחֹוב אוֹ  ֵני ֶאָחד ֵאין, ִעיר ׁשֶ  ֵמִעיד ָהִעיר ִמּבְ

ָדָבר ן ְוֹלא, ֶזה ּבְ ק ַעד, ּדָ ּלֵ ְסּתַ ּיִ ִקְנָין ַעְצמוֹ  ׁשֶ מּור ּבְ   :ּגָ

נֵ . יט ְגַנב ָהִעיר יּבְ ּנִ ֶהם ּתֹוָרה ֵסֶפר ׁשֶ ּלָ  הֹוִאיל, ׁשֶ
ִמיָעה ִאי, ָעׂשּוי הּוא ְוִלׁשְ ר ׁשֶ ק ָלָאָדם ֶאְפׁשָ  ְלַסּלֵ

ּנוּ  ַעְצמוֹ  ִנין ֵאין, ִמּמֶ ֵני ּדָ ַדּיָ  ְוֵאין, ָהִעיר אֹוָתהּ  ּבְ
י ְרָאָיה ְמִביִאים ל ְוֵכן, ָהִעיר אֹוָתהּ  ֵמַאְנׁשֵ ּיֹוֵצא ּכָ  ּכַ

  :ָבֶזה

נוּ : ָהאֹוֵמר. כ י ָמֶנה ּתְ ִנין ֵאין, ִעיִרי ַלֲעִנּיֵ ֵני ּדָ ַדּיָ  ּבְ
י ְרָאָיה ְמִביִאים ְוֵאין, ָהִעיר אֹוָתהּ   אֹוָתהּ  ֵמַאְנׁשֵ
ה. ָהִעיר ּמֶ ָבִרים ּבַ ָהיוּ , ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ים ּכְ  ְסמּוִכים ָהֲעִנּיִ

ַנִים רוּ ָאמְ  ֲאִפּלוּ , ְצָדָקה ֲעֵליֶהם ּופֹוְסִקים ֲעֵליֶהם  ׁשְ
ן ָאנוּ : ָהִעיר ֵמאֹוָתהּ  ָבר ִנּתֵ צּוב ַהּדָ , ְוָנִעיד ָעֵלינוּ  ַהּקָ

ֲהָנָאה, ָלֶהם ׁשֹוְמִעין ֵאין רוּ  ָלֶהם הּוא ׁשֶ ְ ְתַעׁשּ ּיִ  ׁשֶ
ים ֵני ַעל ְסמּוִכים ְוֵהם הֹוִאיל, ָהֵאּלוּ  ָהֲעִנּיִ , ָהִעיר ּבְ

ל ְוֵכן ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   ּבָ

ָבִרים. כא לּוִים ֵאּלוּ  ּדְ ַדַעת ּתְ ן ּבְ ּיָ יָנתוֹ  ְוֹעֶצם ַהּדַ . ּבִ
ִבין ּיָ ר ׁשֶ ִטים ִעּקַ ּפָ ׁשְ ָבר ְוֵיַדע ַהּמִ  ְלָדָבר ַהּגֹוֵרם ּדָ
ֵצא ִאם ִלְראֹות ְוַיֲעִמיק, ַאֵחר  ֲהָנָאה ַצד ָהֵעד ְלֶזה ִיּמָ

ֵעדּות ֶדֶרךְ  ֲאִפּלוּ , זוֹ  ּבְ  ֹלא ֶזה ֲהֵרי, ְוִנְפָלָאה ְרחֹוָקה ּבְ
הּ  ָיִעיד ן ִיְהֶיה ֹלא ְוֵכן, ּבָ ָבר ַדּיָ ּדָ   :ּבַ

יו. כב ל ָנֲהגוּ  ַעְכׁשָ ָהל ֵעִדים ְלַקּבֵ ָקָנָתם ַעל ֵמַהּקָ  ּתַ
ָמָתם ׁשֹות ְוַעל, ְוַהְסּכָ ל ְוַעל ַהֶהְקּדֵ , ִעְנְיֵניֶהם ּכָ
ִרים יָון, ִלְקרֹוֵביֶהם ֲאִפּלוּ  ּוְכׁשֵ לּום ּכֵ ּבְ ּקִ   :ֲעֵליֶהם ׁשֶ

 לח סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , הזמה דיני קצת

ַנִים. א ֵהִעידוּ  ׁשְ ֶאָחד ׁשֶ ב ּבְ ַחּיָ  ּוָבאוּ , ָמֶנה ִלְפלֹוִני ׁשֶ
ַנִים  ֵעִדים. ָפטּור ֶזה ֲהֵרי, ֵהִזימּום אוֹ  ְוִהְכִחיׁשּום ׁשְ
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ֵהִעידוּ  ֵבית ׁשֶ ין ּבְ ֶאָחד ּדִ ב ּבְ ַחּיָ  ְוַאַחר, ָמֶנה ַלֲחֵברוֹ  ׁשֶ
ךְ  ֶקר: ָאְמרוּ  ּכָ ֶמת ָהִראׁשֹוָנה ֵעדּוָתם, ֵהַעְדנוּ  ׁשֶ , ַקּיֶ

ֵכיָון יד ּדְ ִהּגִ יד חֹוֵזר ֵאינוֹ  ׁשּוב ׁשֶ  ֶנֱאָמִנים ֲאָבל, ּוַמּגִ
י ם, ַעְצָמם ְלַגּבֵ ּלֵ ל לוֹ  ְלׁשַ ִהְפִסידּוהוּ  ַמה ּכָ ֶ   :ׁשּ

  הלוואה הלכות

 לט סימן
 הודאה איזה ועל, מלוה בלא ללוה שטר כותבין

  ְסִעיִפים: ז"י ּובוֹ , ןכותבי

ְלֶוה. א ֵעִדים ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּמַ הֹוָדה אוֹ , ּבְ ְפֵני ׁשֶ  ֵעִדים ּבִ
הּוא ב ׁשֶ ה ַעל ִמְלָוה ִנְקָרא, לוֹ  ַחּיָ  גֹוֶבה ְוֵאינוֹ , ּפֶ

ִדים ְעּבָ ְלֶוה. ֵמַהְמׁשֻ ָטר ֲחֵברוֹ  ֶאת ְוַהּמַ ׁשְ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ּבִ
ַקְיָמא, ַאֲחָריּות ָכַתב . הּוא סֹוֵפר ָטעּות ַאֲחָריּות ןלָ  ּדְ
נוּ  ֵעִדים ֵישׁ  ְוִאם ּקָ דוֹ  ׁשֶ ב ֹלא ֲאִפּלוּ , ִמּיָ  ּגֹוֶבה, ִנְכּתַ

ֵדי ְעּבְ ׁשַ   :ִמּמְ

ְלֶוה. ב ֵעִדים ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּמַ  ֵעדּוָתן ּכֹוְתִבין ֵאין, ּבְ
ְלֶוה ְונֹוְתִנין ּלֹא, ַלּמַ ְלָוה ַיֲחִזירוּ  ׁשֶ ה ַעל ַלּמִ  ִמְלָוה ּפֶ
ָטר ׁשְ ּיֹאַמר ַעד, ּבִ ה ָלֶהם ׁשֶ ְתבוּ : ַהּלֹוֶ ָטר ּכִ  ְוִחְתמוּ  ׁשְ
י ַעל ְוַאף. לוֹ  ּוְתנוּ  ָאַמר ּפִ ן ָלֶהם ׁשֶ  ְצִריִכים, ּכֵ

ֵלךְ  ָחְתמוּ  ַאַחר ּבוֹ  ְלִהּמָ ָטר ׁשֶ ְ ךְ  ְוַאַחר, ַבׁשּ  נֹוְתִנים ּכָ
ָטר ְ ַיד ַהׁשּ ְלֶוה ּבְ ֵאיָנם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַהּמַ  יִכיםְצרִ  ׁשֶ
ֵלךְ    :ּבוֹ  ְלִהּמָ

ה. ג ּמֶ ָבִרים ּבַ ּלֹא, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ דוֹ  ָקנוּ  ּבְ  ִאם ֲאָבל. ִמּיָ
דוֹ  ָקנוּ  הּוא ִמּיָ ֶ ב ׁשּ  ּכֹוְתִבין ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ָמֶנה לוֹ  ַחּיָ

י ַעל ַאף ְונֹוְתִנין ּלֹא ּפִ ְתבוּ : ָלֶהם ָאַמר ׁשֶ ְסַתם, ּכִ  ׁשֶ
ָהה ֲאִפּלוּ וַ . עֹוֵמד ִלְכִתיָבה ִקְנָין ּתַ ה ְזַמן ִנׁשְ  ְמֻרּבֶ
ךְ  ְוַאַחר א ּכָ ְלֶוה ּבָ בוּ  ּוְתָבָעם ַהּמַ ְכּתְ ּיִ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, לוֹ  ׁשֶ
בוּ  נוּ  ִיְכּתְ א ָלחּושׁ  ְצִריִכים ְוֵאין, ְוִיּתְ ּמָ , ָפַרע ׁשֶ

ְנָין ְזַמן ְוכֹוְתִבין בוּ  אוֹ , ַהּקִ ָטָרא: ִיְכּתְ  ְדָנא ׁשְ
ה ֵמת ַוֲאִפּלוּ . ִהיּוְכַתְבנוּ  ִאַחְרנּוִהי ִתיַבת ֹקֶדם ַהּלֹוֶ  ּכְ
ָטר ְ ַמן ְוָעַבר ְזַמן לוֹ  ָקַבע ֲאִפּלוּ , ַהׁשּ  ְיכֹוִלים, ַהּזְ
ְלֶוה ֵמת ִאם ְוֵכן. מֹותוֹ  ַאַחר ְלָכְתבוֹ   ּוָבאוּ , ַהּמַ
יו בוּ  ְלֵעִדים יֹוְרׁשָ ְכּתְ ּיִ ָטר ָלֶהם ׁשֶ ְ . ָלֶהם ּכֹוְתִבים, ַהׁשּ

ִאי אֹוְמִריםוְ  חֹוְלִקים ְוֵישׁ  ךְ  ּדְ ָתא ָמׁשַ  ְטֵפי ִמּלְ
ים ֹלׁשִ ְ  ְזַמן לוֹ  ָקַבע ְוִאם, ּכֹוְתִבין ֵאין, יֹום ִמׁשּ
יָנן, ְזַמן אֹותוֹ  ַאַחר ּכֹוְתִבין ֵאין, ְלֵפָרעֹון ַחְיׁשִ א ּדְ ּמָ  ׁשֶ

  :ָפַרע

ה ִאם. ד ֵעִדים מֹוֶחה ַהּלֹוֶ ּלֹא ּבָ בוּ  ׁשֶ ָטר לוֹ  ִיְכּתְ , ׁשְ
ֵאין יםאֹוְמרִ  ֵישׁ  דוֹ  ָקנוּ  ַוֲאִפּלוּ , ּכֹוְתִבים ׁשֶ ּלֹא ִמּיָ  ׁשֶ

ֶהם ִלְמחֹות יּוַכל ְכּתֹב ּבָ  ֹיאַמר ְוִאם. מֹוִעיל ֵאינוֹ , ִמּלִ
ְלֶוה יָון: ַהּמַ ֵאיְנךָ  ּכֵ בוּ  רֹוֶצה ׁשֶ ְכּתְ ּיִ ָטר ִלי ׁשֶ ֲחִזיר ׁשְ  ּתַ

 ֵליֵלךְ  רֹוִצים ֵעָדיו ְוִאם. לוֹ  ׁשֹוְמִעין, ָמעֹוַתי ִלי
ם ִלְמִדיַנת אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ַהּיָ הֹוֵלךְ , ׁשֶ ית ִלְפֵני ׁשֶ ין ּבֵ  ּדִ
ִאים ֵאין ָהֵעִדים ֲאָבל, לוֹ  ְוכֹוֵתב ָ  ְוֵישׁ . ִלְכּתֹב ַרׁשּ

ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים בוּ  ַאל: ְוצֹוֵוחַ  עֹוֵמד ׁשֶ ְכּתְ ָטר לוֹ  ּתִ , ׁשְ
ְרחוֹ  ַעל לוֹ  ּכֹוְתִבים י ַעל ַאף, ּכָ ֵאין ּפִ  רֹוִצים ֵעָדיו ׁשֶ
ם ִלְמִדיַנת ֵליֵלךְ  אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ַהּיָ ָלא, ׁשֶ  ַאְמִריָנן ּדְ
א, עֹוֵמד ִלְכִתיָבה ִקְנָין ְסָתם נוּ  ֶאּלָ ּקָ ׁשֶ ּנוּ  ּכְ ְפֵני ִמּמֶ  ּבִ

ְלֶוה ּנוּ  ָקנוּ  ִאם ֲאָבל, ַהּמַ ּלֹא ִמּמֶ ְפֵני ׁשֶ ְלֶוה ּבִ  ֵאין, ַהּמַ
  :ּכֹוְתִבים

ִנים ִלְהיֹות יִכיםְצרִ  ֵאיָנם ָהֵעִדים. ה ל ֲאָבל, ְמֻזּמָ  ִמּכָ
ָטר לוֹ  ִלְכּתֹב ְיכֹוִלים ֵאין ָמקֹום ִהְזִמין ׁשְ ׁשֶ  ֲאֵחִרים ּכְ

ִקְנָינוֹ  ִכי, ּבְ  ָהֵני, עֹוֵמד ִלְכִתיָבה ִקְנָין ְסַתם ַאְמִריָנן ּדְ
י ָאן ִדְמַיֲחֵדי ִמּלֵ לּוִחים ַוֲעׂשָ ַעל ֵהִעידוּ  ִאם ֲאָבל, ׁשְ  ּבְ
ה ַפר ִאם ֵעדּות ָתםֵעדוּ , ּפֶ ר ֶזה ּכָ ִעּקַ ָבר ּבְ  ֲאָבל. ַהּדָ

אֹוֵמר י: ּבְ ַרְעּתִ ּום, ְזַמּנוֹ  ּתֹוךְ  ַוֲאִפּלוּ , ֶנֱאָמן, ּפָ  ִמׁשּ
ִריעַ  ל ַטֲעָנתוֹ  ּדְ ֹלא ַמְלֶוה ׁשֶ ׁשֶ ָטר הֹוִציא ּכְ  ֲאָבל. ׁשְ
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ָטר ְוֹלא ִקְנָין ָהָיה ֹלא ִאם הּוא ְוֵהִעידוּ , ׁשְ  ּתֹוךְ  ׁשֶ
יֶהם ַעל ּגֹוֶבה, ְזַמן   :ּפִ

ל. ו ְתבוּ  ּכָ ּכָ ָמקֹום ְוָחְתמוּ  ׁשֶ ּלֹא ּבְ  ִלְכּתֹב ָלֶהם ָהָיה ׁשֶ
ין לוֹ  ֵאין, ְוַלְחּתֹם ָטר ִמְלָוה ּדִ ׁשְ   :ּבִ

ל. ז ּלֹא ּכָ דוֹ  ָקנוּ  ׁשֶ ְפֵני הֹוָדה ֲאִפּלוּ , ִמּיָ ין ֵבית ּבִ  ּדִ
ל ה ׁשֶ ֹלׁשָ ְלחוּ  ְוֹלא ְקבּוִעים ָהיוּ  ֹלא ִאם, ׁשְ , לוֹ  ׁשָ

ץ ֲאִפּלוּ  יָבם אֹוָתם ִקּבֵ ְפֵניֶהם ְוהֹוָדה ְוהֹוׁשִ  ְוָאַמר, ּבִ
ִנים ָעַלי ֱהווּ : ָלֶהם ּיָ א ִאם, ּדַ ךְ  ַאַחר ּבָ  ַהּתֹוֵבעַ  ּכָ
ְתבוּ : ְוָאַמר א, ּכֹוְתִבין ֵאין, הֹוָדָאתוֹ  ִלי ּכִ ּמָ ן ׁשֶ  לוֹ  ִיּתֵ
ָטר אֹותוֹ  ּתֹוֵבעַ  ֶזה ְוִנְמָצא ְ ׁשּ ית ָהיוּ  ִאם ָבלאֲ . ּבַ  ּבֵ

ין ל ּדִ ה ׁשֶ ֹלׁשָ ִבים ׁשְ ָמקֹום ֵמַעְצָמם יֹוׁשְ בּועַ  ּבְ  ַהּקָ
ְלחוּ , ִלְפֵניֶהם ְוָקַבל ַהּתֹוֵבעַ  ּוָבא, ָלֶהם ִליחַ  ְוׁשָ  ׁשָ
ע ֵאֶצל ְתּבָ ְפֵניֶהם ְוהֹוָדה ּוָבא ַהּנִ  ּכֹוְתִבים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ּבִ

ינוֹ  ְלַבַעל ְונֹוְתִנים הֹוָדָאתוֹ  ְהיוּ  ְוהּוא, ּדִ ּיִ ית ׁשֶ ין ּבֵ  ּדִ
יִרים ֵניֶהם ֶאת ַמּכִ ֵדי ׁשְ ּלֹא ּכְ ֵניֶהם ַיֲעִרימוּ  ׁשֶ ב ׁשְ  ְלַחּיֵ

  :ַאֵחר ִאישׁ 

ה. ח ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵאין ֲאמּוִרים ּדְ  ַההֹוָדָאה ּכֹוְתִבין ׁשֶ
ֹלא ׁשֶ דוֹ  ָקנוּ  ּכְ הֹוָדה ִמּיָ ְלְטִלים לוֹ  ׁשֶ ִמּטַ  ֵהם ֲאִפּלוּ , ּבְ
ַעיִ  ל ֵהם ַוֲאִפּלוּ , ןּבְ דֹון ׁשֶ ּקָ  הֹוָדה ִאם ֲאָבל. ּפִ

ַקְרָקעֹות ְפֵני ֲאִפּלוּ , ּבְ י ַעל ַאף', ב ּבִ ּלֹא ּפִ  ָקנוּ  ׁשֶ
דוֹ  ְתבוּ : ָלֶהם ָאַמר ְוֹלא ִמּיָ  ּכֹוְתִבין ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ּוְתנוּ  ּכִ

ֵאין, ְונֹוְתִנין אן ׁשֶ א ָלחּושׁ  ּכָ ּמָ ן ׁשֶ  ְוִנְמָצא לוֹ  ִיּתֵ
ַעם עוֹ ּתֹובְ  ה ּפַ ִנּיָ   :ׁשְ

ה. ט ּמֶ ָבִרים ּבַ הֹוָדה ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ּכְ ֵבית ׁשֶ ין ּבְ  הּוא ּדִ
ִמְלָוה תּוָבה ּכְ ָטר ַהּכְ ְ  ְונֹוְתִנים ּכֹוְתִבים ּוְלִפיָכךְ , ַבׁשּ
ינוֹ  ְלַבַעל ֹלא ּדִ ׁשֶ ל ּכְ ין ֶאת ָעָליו ִקּבֵ ְלחוּ  ַעד ַהּדִ ָ ׁשּ  ׁשֶ

מוֹ , ֶוֱהִביאּוהוּ  נִּ  ּכְ ֵארׁשֶ ַנִים ֲאָבל, ְתּבָ אוּ  ׁשְ ּבָ , ְלִדין ׁשֶ
 ִלי ָמֶנה: ֵלהּ  ְוָאַמר ֲחֵברוֹ  ֶאת ֵמֶהם ֶאָחד ְוָתַבע
ָיְדךָ  ע ֵלהּ  ְוָאַמר, ּבְ ְתּבָ ין, ֵהן: ַהּנִ ָאְמרוּ  ּבֵ ִנים ׁשֶ ּיָ : ַהּדַ

ב ה ַחּיָ ן ַאּתָ ין, לוֹ  ִלּתֵ ָאְמרוּ  ּבֵ ן ֵצא: ׁשֶ , ְוָיָצא, לוֹ  ּתֵ
ַרעְ : ְוָאַמר יּפָ ַבע, ֶנֱאָמן, ּתִ ָ ָרעוֹ  ֶהֵסת ְוִיׁשּ ּפְ  ְלִפיָכךְ . ׁשֶ
ָיִנים ַהּתֹוֵבעַ  ָחַזר ִאם ְתבוּ : ְוָאַמר ַלּדַ , הֹוָדָאתוֹ  ִלי ּכִ
א, לוֹ  ּכֹוְתִבין ֵאין ּמָ ָרעוֹ  ׁשֶ   :ּפְ

ָידוֹ  ֵישׁ  ִאם. י ַסק ּבְ ין ּפְ : לֹוַמר ֶנֱאָמן ֲהָלה ֵאין, ּדִ
י ַרְעּתִ   ,ּפָ

ָטר. יא ָצא ֹוָדָאהה ׁשְ ּיָ  ָאַמר: ּבוֹ  ָכתּוב ָהָיה ְוֹלא ׁשֶ
ְתבוּ : ָלנוּ  ר ֶזה ֲהֵרי, לוֹ  ּוְתנוּ  ְוִחְתמוּ  ּכִ ׁשֵ ִאּלוּ , ּכָ  ׁשֶ
ְתבוּ : ָלֶהם ָאַמר ֹלא  ָהיוּ  ֹלא, לוֹ  ּוְתנוּ  ְוִחְתמוּ  ּכִ

סֹוְפִרים אֹוְמִרים ְוֵישׁ . נֹוְתִנים ּבְ ַמן ׁשֶ ּזְ ּבַ ה ׁשֶ  ַהּזֶ
ים ׁשִ א, ָלקֹוחֹות ְטִריַפת ְנַיןְלעִ  חֹוׁשְ ּמָ  ָאַמר ֹלא ׁשֶ

  :ָלֶהם

ָטר ָכתּוב ָהָיה. יב ְ ׁשּ ָפֵנינוּ  הֹוָדה": ּבַ ֵבית ּבְ ין ּבְ , "ּדִ
א ּבוֹ  ֲחתּוִמים ְוֵאין ַנִים ֶאּלָ תּוב ֵאין ִאם, ׁשְ ָבִרים ּכָ  ּדְ

ָמע ׁשְ ּמַ ָהיוּ  ִמּתֹוָכן ׁשֶ ה ׁשֶ ֹלׁשָ ין, ׁשְ ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ ַנִים ׁשֶ  ׁשְ
הֹוָדָאה ְוִדימוּ  ְוָטעוּ  ָהיוּ  ְפֵני ׁשֶ ַנִים ּבִ ֵבית הֹוָדָאה ׁשְ  ּבְ
ין ִנין ֵאין ּוְלִפיָכךְ , ּדִ ָטר ִדין ּבוֹ  ּדָ   :ׁשְ

ָטר ּכֹוְתִבין. יג ה ׁשְ י ַעל ַאף, ַלּלֹוֶ ֵאין ּפִ ְלֶוה ׁשֶ  ַהּמַ
ָטר ּכֹוְתִבין ְוֵאין. ִעּמוֹ  ְלֶוה ׁשְ ֵהא ַעד, ַלּמַ ּיְ  ֹלֶוה ׁשֶ
ְלֶוה אֹוֵמר ַוֲאִפּלוּ  וֹ ִעמּ  ְתבוּ : ָלֵעִדים ַהּמַ ָטר ּכִ ְ  ַהׁשּ

ֶיְדֶכם ְוִיְהֶיה, ְוִחְתמּוהוּ  ה ָיֹבא ְוִאם, ּבְ  ְלַהְקנֹות ַהּלֹוֶ
ּנוּ  נּוהוּ  ִמּמֶ ּתְ ְקְרעּוהוּ , ָלאו ְוִאם, ִלי ּתִ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ּתִ
ה. לוֹ  ּמֶ ָבִרים ּבַ ָטר, ֲאמּוִרים ּדְ ְ ׁשּ שׁ  ּבַ ּיֵ , ִקְנָין וֹ בּ  ׁשֶ

ֲהֵרי ָעה ׁשֶ ָ נוּ  ִמׁשּ ּקָ דוֹ  ׁשֶ דוּ  ִמּיָ ְעּבְ ּתַ  ֲאָבל לוֹ  ְנָכָסיו ִנׁשְ
ָטר ֵאין ׁשְ ה ָמעֹות ָמַסר ֲאִפּלוּ , ִקְנָין ּבוֹ  ׁשֶ  ַלּלֹוֶ

ָפֵנינוּ  ה ֲאִפּלוּ  ּכֹוְתִבין ֵאין, ּבְ ְהֶיה ַעד, ַלּלֹוֶ ּיִ  ַמְלֶוה ׁשֶ
ן ִעּמוֹ  ָטר ְוִיּתֵ ְ ַיד ַהׁשּ ָפֵנינוּ  ְלֶוהַהמַּ  ּבְ א, ּבְ ּמָ  ִיְכּתֹב ׁשֶ
ה ּנוּ  ִלְלֹות ַעּתָ ִניָסן ִמּמֶ ּנוּ  ִיְלֶוה ְוֹלא, ּבְ ִרי ַעד ִמּמֶ ׁשְ , ּתִ
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ָטר לוֹ  ִיְמֹסר ֹלא אוֹ  ְ ְלֶוה ְוִנְמָצא, ַהׁשּ ָטר טֹוֵרף ַהּמַ ׁשְ  ּבִ
יָסן ֶזה ּלֹא, ִמּנִ ִדין ׁשֶ ּלֹא, ּכְ יעַ  ׁשֶ ִרי ַעד ְלָידוֹ  ִהּגִ ׁשְ   :ּתִ

ב. די ַנִים ַעְצמוֹ  ִחּיֵ ִקְנָין ִלׁשְ בוּ  ְלֵעִדים ְוָאַמר, ּבְ ְכּתְ ּיִ  ׁשֶ
נוּ  ָידוֹ  ְוִיּתְ ב ּוָמַסר, ָעׂשוּ  ְוֵכן, ּבְ ָטר ַהַחּיָ ְ  ְלֶאָחד ַהׁשּ
י ַעל ַאף, ֵמֶהם ּלֹא ּפִ , ַהְמִסיָרה ִמּזוֹ  ָהַאֵחר ָיַדע ׁשֶ

ֶחְלקוֹ  ָזָכה, ָיַדע ְוֹלא ֵמת ַוֲאִפּלוּ   ּבּוהוּ ְוִיגְ , ּבְ
  :ַהְיתֹוִמים

ָראוּ  ֵעִדים. טו נוּ  ָקָטן ׁשֶ ּקָ דוֹ  ׁשֶ בוּ  ֹלא, ִמּיָ  ָעָליו ִיְכּתְ
ָטר   :ׁשְ

ָראוּ  ֵעִדים. טז  ְזכּותוֹ  ְוֵאין, ְראּוֵבן ִלְזכּות ָדָבר ׁשֶ
ִביא ַעד ִנְגָמר ּיָ ָראוּ  ֵעִדים ׁשֶ ָבר עֹוד ׁשֶ  ִאם, ַאֵחר ּדָ

ָראוּ  ַמה יםְונֹוְתנִ  ָהֵעִדים ּכֹוְתִבין ֶ ִסיָמן, ׁשּ   :ה"ר ּבְ

א ֹלֶוה. יז ּבָ ין ְלֵבית ׁשֶ ָטר ּדִ ְ ׁשּ ָידוֹ  חֹוב ּבִ ּבְ  ִלְכּפֹות ׁשֶ
ְלֶוה ֶאת ַבע ְזַמן ַעד ְלַהְלוֹותוֹ  ַהּמַ ּקָ ֵרר ֲאִפּלוּ , ׁשֶ  ִנְתּבָ

ַעת ּדַ ּמִ ְלֶוה ׁשֶ ב ַהּמַ ה. ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול, ִנְכּתַ  נֹוֵתן ַהּלֹוֶ
ַכר ַטר הּוא ֲאִפּלוּ , ֵפרַהסוֹ  ׂשְ   :ִעְסָקא ׁשְ

 מ סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , לחברו עצמו המחיב דין

ב. א ָממֹון ַעְצמוֹ  ַהְמַחּיֵ ֹלא ְלַאֵחר ּבְ ַנאי ּבְ  ַעל ַאף, ּתְ
י ּלֹא ּפִ ב ָהָיה ׁשֶ לּום לוֹ  ַחּיָ ב ֶזה ֲהֵרי, ּכְ יַצד. ַחּיָ , ּכֵ

ֲאִני ִדיםעֵ  ָעַלי ֱהווּ : ְלֵעִדים ָהאֹוֵמר ב ׁשֶ  ִלְפלֹוִני ַחּיָ
ַתב אוֹ , ָמֶנה ּכָ ָטר לוֹ  ׁשֶ ׁשְ ב ֲהֵריִני: ּבִ  ַאף, ָמֶנה ְלךָ  ַחּיָ
י ַעל ֵאין ּפִ ם ׁשֶ ָאַמר אוֹ , ֵעִדים ׁשָ ְפֵני לוֹ  ׁשֶ : ֵעִדים ּבִ

ב ֲהֵריִני ָטר ָמֶנה ְלךָ  ַחּיָ ׁשְ י ַעל ַאף, ּבִ ּלֹא ּפִ : ָאַמר ׁשֶ
ם ָטר: ַמרְואָ  הֹוִאיל, ֵעַדי ַאּתֶ ׁשְ מוֹ  ֶזה ֲהֵרי, ּבִ  ּכְ

ָאַמר ב, ֵעִדים ָעַלי ֱהווּ : ׁשֶ ם ְוַחּיָ ּלֵ י ַעל ַאף ְלׁשַ  ּפִ
ֵניֶהם ְ ׁשּ ּלֹא יֹוְדִעים ְוָהֵעִדים מֹוִדים ׁשֶ  ֶאְצלוֹ  לוֹ  ָהָיה ׁשֶ

לּום ֲהֵרי, ּכְ ב ׁשֶ מוֹ , ַעְצמוֹ  ִחּיֵ ד ּכְ ְעּבֵ ּתַ ׁשְ ּיִ   :ֶהָעֵרב ׁשֶ

ַתב ֹלֶוה. ב ּכָ  ְוָנְתנוּ  ֵעִדים ּבוֹ  ְוֵהִעיד ָידוֹ  ְכַתבבִּ  ׁשֶ
ְלֶוה ָטר ֶזה ֲהֵרי, ַלּמַ ר ׁשְ ׁשֵ ַתב ִאם ְוֵכן. ּכָ ָטר ּכָ  ַאף, ׁשְ

י ַעל ֵאין ּפִ ְלֶוה ְוָנְתנוּ , ֵעִדים ּבוֹ  ׁשֶ , ֵעִדים ִבְפֵני ַלּמַ
ָטר ִמְלֶוה ֶזה ֲהֵרי ׁשְ ְהֶיה ְוהּוא, ּבִ ּיִ ַתב ׁשֶ ֵאינוֹ  ָידוֹ  ּכְ  ׁשֶ
ף ָיכֹול ּיֵ ְמַסר ָהֵעִדים אֹותוֹ  ְוִיְקְראוּ , ְלִהְזּדַ ּנִ ְפֵניֶהם ׁשֶ . ּבִ
אֹוִנים ְוֵישׁ  הֹורוּ  ֵמַהּגְ ִריךְ , ׁשֶ ּצָ ְסרוּ  ָלֵעִדים לֹוַמר ׁשֶ ּמָ  ׁשֶ

ְפֵניֶהם ְמַסר ְוָהִעידוּ  ִחְתמוּ : ּבִ ּנִ ְפֵניֶכם ׁשֶ   :ּבִ

 מא סימן
' ד ּובוֹ , ּובוֹ ח שטר אבד או שנמחק) מי( דין

  ִעיִפים:סְ 

ָלה ִמי. א ּבָ ַטר ׁשֶ ֵחק הֹוֵלךְ  הּוא ַוֲהֵרי חֹובוֹ  ׁשְ , ְלִהּמָ
ין ְלֵבית ּוָבא ֵעִדים ָעָליו ַמֲעִמיד ים ְוֵהם, ּדִ  לוֹ  עֹוׂשִ
ָטר ֵעֵדי ֲאָבל. ִקּיּום ְ  לוֹ  ּכֹוְתִבים ֵאין, ַעְצָמם ַהׁשּ
ָטר י ַעל ַאף ַאֵחר ׁשְ ְמַחק ּפִ ּנִ ְפֵניֶהם ׁשֶ ִאים ֲאָבל, ּבִ  ּבָ
ין ְלֵבית ין ּוֵבית ּדִ ים ּדִ יַצד. ִקּיּום לוֹ  עֹוׂשִ ִמים ּכֵ  ְמַקּיְ
ָטר ָטר ּכֹוְתִבים, ֶזה ׁשְ ית ָאנוּ : ְואֹוְמִרים, ַאֵחר ׁשְ  ּבֵ
ין לֹוִני ּדִ לֹוִני הֹוִציא, ּוְפלֹוִני ּוְפלֹוִני ּפְ ן ּפְ לֹוִני ּבֶ  ּפְ

ָטר יֹום ּוְזַמּנוֹ , ְלָפֵנינוּ  ִנְמָחק ׁשְ לֹוִני ּבְ  ּוְפלֹוִני, ּפְ
ְתבוּ  ְוִאם, ֵעָדיו ּוְפלֹוִני ל ְלֵעדּוָתם ְוֻהְזַקְקנוּ : ּכָ  ׁשֶ
ֶנת ְוִנְמֵצאת ֵעִדים ַטר ּגֹוֶבה, ְמֻכּוֶ ׁשְ ְתבוּ  ֶזה ּבִ ּכָ , לוֹ  ׁשֶ
ְתבוּ  ֹלא ְוִאם. ַאֵחר ִקּיּום ָצִריךְ  ְוֵאין ן ּכָ  ָצִריךְ , ּכֵ

ְתַקּיֵם ַעד, ֹוִניםָהִראשׁ  ָהֵעִדים ַעל ְרָאָיה ְלָהִביא ּתִ  ׁשֶ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ֵעדּוָתן ִריךְ , ׁשֶ ּצָ ּיּום ִלְכּתֹב ׁשֶ ּקִ  ּבַ
ְרעוּ  ּקָ ָטר ׁשֶ ְ ִאם, ָהִראׁשֹון ַהׁשּ סּול, ֵכן ֹלא ּדְ , הּוא ּפָ
יָנן ַחְיׁשִ א ּדְ ּמָ ין ְלֵבית ֵיֵלךְ  ׁשֶ ֲעׂשוּ  ַאֵחר ּדִ  ִקּיּום לוֹ  ְוּיַ

ה, ַאֵחר ה ְוַיֲחֹזר ְוִיְגּבֶ ָטר ֲאָבל. ְוִיְגּבֶ ָנה ׁשְ  ַמּתָ
ְמַחק ּנִ י ַעל ַאף ַאֵחר לוֹ  ּכֹוְתִבים, ׁשֶ ּלֹא ּפִ  ִנְקַרע ׁשֶ
ָנה ָהָיה ִאם ֲאָבל. ָהִראׁשֹון ּתָ ּמַ ְטֵרי ְוֵכן, ַאֲחָריּות ּבַ ׁשִ  ּבְ

ח ר ֵמּקָ  ִלְכּתֹב אוֹ , ָהִראׁשֹון ִלְקֹרעַ  ָצִריךְ , ּוִמְמּכָ
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ִני ֵ ׁשּ ָטר: ּבַ ב ֹלא ֶזה ׁשְ ֵדי ּבוֹ  ִלְטֹרף ִנְכּתַ ְעּבְ ׁשַ  ְוֹלא ִמּמְ
ֵני א, ָחֵרי ִמּבְ ֵדי ֶאּלָ ֶדה ְלַהֲעִמיד ּכְ ַיד זוֹ  ׂשָ ל ּבְ  ְמַקּבֵ

ָנה ּתָ ּלֹא, ַהּלֹוֵקחַ  אוֹ  ַהּמַ דוֹ  יֹוִציֶאּנוּ  ׁשֶ  אוֹ  ַהּנֹוֵתן ִמּיָ
  :ַהּמֹוֵכר

  כב

ְמַחק ִמי. ב ּנִ ַטר ׁשֶ  ִלְפֵני יםֵעדִ  ָעָליו ַמֲעִמיד, חֹובוֹ  ׁשְ
ית ין ּבֵ ים ּדִ שׁ  ְוַדְוָקא. ִקּיּומוֹ  לוֹ  ְועֹוׂשִ ּיֵ  ֵעִדים ׁשֶ

ְמַחק ּנִ ֹאֶנס ׁשֶ ַעת ַמְלֶוה ְמָחקוֹ  ֲאָבל, ּבְ יחוֹ  אוֹ , ִמּדַ ִהּנִ  ׁשֶ
ָמקֹום ֵאינוֹ  ּבְ ר ׁשֶ ּמֵ ּתַ ים ֵאין, ְוִנְמַחק, ִמׁשְ  לוֹ  עֹוׂשִ
ֵכיָון, ִקּיּום יחוֹ  ּדְ ִהּנִ ָמקֹום ׁשֶ רָ  ּבְ ֵחק אּויׁשֶ אי, ְלִהּמָ  ַוּדַ
  :ַפְרֵעהּ 

ָהָיה ִמי. ג ָטר לוֹ  ׁשֶ ין ְלֵבית ּוָבא, ְוָאַבד, ׁשְ  ּדִ
בוּ  ְכּתְ ּיִ ַטר לוֹ  ׁשֶ  ִאם ֲאִפּלוּ , לוֹ  ּכֹוְתִבין ֵאין, ַאֵחר ׁשְ

ָטר ֵעֵדי ֵהִביא ְתבוּ  ּוְמִעיִדים ָהִראׁשֹון ׁשְ ּכָ  ְוָנְתנוּ  ׁשֶ
ן ַעל. לוֹ  י ְלֵבית ֵאין ּכֵ ַקת ִלְכּתֹב ןּדִ  ׁשּום ַהְעּתָ

ָטר שׁ  ִיְראוּ  ֹלא ִאם, ׁשְ ּיֵ י, ֹצֶרךְ  ּבוֹ  ׁשֶ ִמי ַהאי ּכִ  ּדְ
ְמַחק ּנִ ָטר ׁשֶ ְתבוּ  ְוִאם. חֹובוֹ  ׁשְ ָטר ֹטֶפס ְלָאָדם ּכָ , ׁשְ

ית ִלְפֵני ּוָבא ין ּבֵ ית ֵאין, ּדִ ין ּבֵ  ַעד ּבוֹ  ּגֹוִבין ּדִ
ּיֹוִציא ָטר גּוף ׁשֶ ְ ה ַטַעם ּבוֹ  ְתבוּ כָּ  ֹלא ִאם, ַהׁשּ  ָלּמָ

ָטר ָעׂשוּ  י, ַאֵחר ׁשְ ָטר ְדִנְמַחק ַהִהיא ּכִ  חֹובוֹ  ׁשְ
גֹון, ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא דּועַ  ּכְ ּיָ ָאַבד ָלֵעִדים ׁשֶ  ֵאין ֲאָבל. ׁשֶ
בוּ  ֹלא, ָלֵעִדים ָידּועַ  ֵעִדים ֶנֱאַבד ַוֲאִפּלוּ , לוֹ  ִיְכּתְ , ּבְ
א, לוֹ  ּכֹוְתִבים ֵאין ּמָ ׁשֶ א, ּנוּ ִיְמָצאֶ  ּדְ ן ִאם ֶאּלָ  ֵעִדים ּכֵ

ַרף ְמִעיִדים ׂשְ ּנִ ַיד ָהָיה ִאם ּוִמיהוּ . ׁשֶ  ְוֶנֱאַבד, ַאֵחר ּבְ
ם ָ א, ַאֵחר לוֹ  ּכֹוְתִבים, ִמׁשּ ֵליּכָ א ְלֵמיַחשׁ  ּדְ ּמָ  ׁשֶ

יָון ִיְמָצֶאּנוּ  ּלֹא ּכֵ ָידוֹ  ָהָיה ׁשֶ ה ְוִאם. ּבְ ְמִדיַנת ַהּלֹוֶ  ּבִ
ם ְלֶוה, ַהּיָ ּלֹא שׁ חֹושֵׁ  ְוַהּמַ ָטרוֹ  יֹוִליךְ  ׁשֶ ָידוֹ  ׁשְ א, ּבְ ּמָ  ׁשֶ

ֶרךְ  לוֹ  ֹיאַבד ּדֶ ין ְלֵבית ָיֹבא, ּבַ , ַאֵחר לוֹ  ְוכֹוְתִבין ּדִ
יחַ  ְוהּוא ָטרוֹ  ַמּנִ ַיד ׁשְ ית ּבְ ין ּבֵ ִעירוֹ  ּדִ ּבְ  ִדין ּוֵבית, ׁשֶ

קֹום ּמָ ּבַ ַהּלֶֹוה ׁשֶ ם ׁשֶ ין ְלֵבית יֹוִדיעַ  ׁשָ ְמקֹום ּדִ ּבִ  ׁשֶ
ְלוֶ  הּוא הַהּמַ ָטר ְוקֹוְרִעים, ֵמחֹובוֹ  ִנְפַרע ׁשֶ ְ  ָהִראׁשֹון ַהׁשּ

ָיָדם ּבְ ָטר ֶנֱאַבד ְוִאם. ׁשֶ ְ יס ַהׁשּ ִהְטּפִ הּוא, ׁשֶ ׁשֶ  הֹוֵלךְ  ּכְ
ה ֵאֶצל לוֹ  ֵעִדים ֶזה ְוָידּועַ  ַהּלֹוֶ ית ִלְפֵני הֹוֵלךְ , ּבְ  ּבֵ
ין ֱאַבד ִלְפֵניֶהם ְוָיִעידוּ  ּדִ ּנֶ ָטר לוֹ  ְוַיֲחִזירוּ , ׁשֶ  ַהׁשְ
ָיָדםשֶׁ    :ּבְ

ָהָיה ִמי. ד ָטר ֲחֵברוֹ  ַעל חֹוב לוֹ  ׁשֶ ְ ׁשּ ָטר ְוָאַבד, ּבַ ְ , ַהׁשּ
ִמים ָהֵעִדים ַוֲהֵרי י ַעל ַאף, ַקּיָ נוּ  ּפִ ּקָ דוֹ  ׁשֶ  ִאם, ִמּיָ
ַרע טֹוֵען ּפָ ע ֶזה ֲהֵרי ׁשֶ ּבַ  ַהחֹוב ָהָיה ַוֲאִפּלוּ . ֶהֵסת ִנׁשְ
יעַ  ֹלא ַוֲעַדִין ִלְזַמן ַרע ְזַמּנוֹ  ִהּגִ  ְוָכְתבוּ  הֹוִאיל, ְלִהּפָ
ָטר לוֹ  ָידוֹ  ְוֵאינוֹ  ׁשְ ה ָטַען ִאם, ּבְ יו: ַהּלֹוֶ ַרְעּתִ , ּפְ

ע, ֶנֱאָמן ּבַ ָרעוֹ  ֶהֵסת ְוִנׁשְ ּפְ ָאנוּ , ׁשֶ ין ׁשֶ ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ  ׁשֶ
ָרעוֹ  ָטר ָקַרע ּוְלִפיָכךְ  ּפְ ְ ָרפוֹ  אוֹ  ַהׁשּ  ָהָיה ַוֲאִפּלוּ . ׂשְ
ָטר ְ ַחת איֹוצֵ  ַהׁשּ ה, ַאֵחר ִמּתַ ִני: טֹוֵען ְוַהּלֹוֶ  ָנַפל ִמּמֶ
י ַאַחר ַרְעּתִ ּפָ י ַעל ַאף, ׁשֶ הּוא ּפִ תֹוךְ  ׁשֶ ע, ְזַמּנוֹ  ּבְ ּבָ  ִנׁשְ
יָון, ְוִנְפָטר ֶהֵסת ּכֵ ֵאין ׁשֶ ָטר ׁשֶ ְ ַיד ַהׁשּ ְלֶוה ּבְ  ֵאין, ַהּמַ
ם תֹוךְ  ּפֹוֵרעַ  ָאָדם ֵאין ֲחָזָקה ׁשָ  ִאם ֲאָבל. ְזַמּנוֹ  ּבְ

ְלֶוה ִהְפִקידוֹ  ַחת יֹוֵצא ְוהּוא, ַאֵחר ֵאֶצל ַהּמַ  ְיֵדי ִמּתַ
ְפָקד ה ֵאין, ַהּנִ י: לֹוַמר ֶנֱאָמן ַהּלֹוֶ ַרְעּתִ י ּפָ ּנִ  ָנַפל ּוִמּמֶ
ה י ַעל ְוַאף, ְמָצָאתוֹ  ְוַאּתָ ּלֹא ּפִ  ֶאְצלוֹ  ִהְפִקידוֹ  ׁשֶ
ֵעִדים   :ּבְ

 מב סימן
 המטבע אין אם ודין, לשון בכל השטר שכותבין

  ְסִעיִפים: ו"ט ּובוֹ , בו מפרש

ַטר ּכֹוְתִבין ֵאין. א ָבר ַעל חֹוב ׁשְ כֹול ּדָ ּיָ ף ׁשֶ ּיֵ , ִלְהְזּדַ
ְתבוּ  ְוִאם סּול, ָעָליו ּכָ ר ּבוֹ  ִלְגּבֹות ֲאִפּלוּ  ּפָ   :ְלַאְלּתָ

ב. ב ָכל ִנְכּתָ ָתב ְוָכל ָלׁשֹון ּבְ ק ּוִבְלַבד, ּכְ ַדְקּדֵ ּיְ  ׁשֶ
ָתבבַּ  ַהסֹוֵפר ּלֹא, ַההּוא ּכְ ּנּוי ׁשּום ּבוֹ  ְיֵהא ׁשֶ   :ׁשִ

קּון. ג ָטרֹות ִמּתִ ָואִוי ְלִהְתּבֹוֵנן ׁשְ ּלוֹ  ן"ְוַזְיִני ן"ּבְ  ׁשֶ
ּלֹא ין ְדחּוִקים ִיְהיוּ  ׁשֶ יבֹות ּבֵ א, ַהּתֵ ּמָ ף ׁשֶ  ְוהֹוִסיף ִזּיֵ
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א, ְמֻרָחִקים ִיְהיוּ  ְוֹלא, ן"ַזיִ  אוֹ  ו"ָוא ּמָ  אֹות ָמַחק ׁשֶ
גֹון, ַחתאַ  יחַ , ת"ֵחי אוֹ  א"הֵ  ּכְ  ַאַחת ַרְגָלהּ  ְוִהּנִ

ְמקֹום ּיֹוֵצא ְוָכל, ו"ָוי ּבִ ִקים, ּבוֹ  ּכַ  ְבָכל ּבוֹ  ְמַדְקּדְ
ָתב ּוְבָכל ָלׁשֹון ֵהר ַהסֹוֵפר ָצִריךְ  ָלֵכן. ּכְ ְכִתיַבת ִלּזָ  ּבִ
ָטר ְ ְהיוּ , ַהׁשּ ּיִ ָתבהַ  ְוִיְהֶיה, ְלזוֹ  זוֹ  ּדֹומֹות אֹוִתּיֹוָתיו ׁשֶ  ּכְ
ר ָ ֶוה ְמֻיׁשּ ָכל ְוׁשָ ָבָריו ּבְ ּלֹא ּדְ  זוֹ  ָהאֹוִתיֹות ַיְרִחיק ׁשֶ
אי יֹוֵתר ִמּזוֹ  ָתב ִיְדֹחק ְוַאל, ִמּדַ אי יֹוֵתר ַהּכְ  ְוַאל, ִמּדַ

ָמקֹום ִיְדֹחק ָמקֹום ְוַיְרִחיק ֶאָחד ּבְ , ְלִפיָכךְ . ַאֵחר ּבְ
ִאין ָהֵעִדים ֵאין ָ ַדקְ  ַעד, ַלְחּתֹם ַרׁשּ ּיְ קוּ ׁשֶ ָכל ֵהיֵטב ּדְ  ּבְ

ֹבא, ּוְלִפיָכךְ . אֹוִתיֹוָתיו ּיָ ׁשֶ ָטר ּכְ ְ ן ִלְפֵני ַהׁשּ ּיָ  ָצִריךְ , ַהּדַ
ן ָכל ְלַעּיֵ  ְוִאם, ְלאֹות אֹות ּוְלַדּמֹות, אֹוִתיֹוָתיו ּבְ
ּנּוי ׁשּום ּבוֹ  רֹוֶאה ה ֹלא ׁשִ ְבּדֹק ַעד ּבוֹ  ִיְגּבֶ ּיִ ָבר ׁשֶ  ַהּדָ
ַעל ףָלכֹ  ָצִריךְ  ְוִאם. ֵהיֵטב ָטר ּבַ ְ ֵדי ּוְלַהּכֹותוֹ  ַהׁשּ  ּכְ
ּיֹוֶדה ה, ׁשֶ ֵדי, ַיֲעׂשֶ ּיֹוִציא ּכְ ין ׁשֶ  ִמי ְוֵישׁ . ַלֲאִמּתוֹ  ַהּדִ
אֹוֵמר ָהֵני, ׁשֶ י ּדְ ים ְלַאּפֹוֵקי ְדָאֵתי ֵהיָכא ִמּלֵ  ִמּיֹוְרׁשִ

קֹוחֹות אוֹ  ַקְיָמא, ִמּלָ , ּוְללֹוֵקחַ  ְליֹוֵרשׁ  טֹוֲעִנים ָלן ּדְ
 ּוִמּנֹוֵתן ִמּמֹוֵכר אוֹ  ִמּלֶֹוה ְלַאּפֹוֵקי ְדָאֵתי ָכאֵהי ֲאָבל

ע ָטִעין ְוֹלא, ּגּוַפְיהוּ  ַהִהיא ִנְתּבָ ַכח ִריעּוָתא ּבְ ּתְ  ְדִאׁשְ
ָטָרא ׁשְ   :ֵלהּ  ַטֲעִניָנן ֹלא, ּבִ

ֵהר ָצִריךְ . ד ּלֹא ִלּזָ סֹוף ִיְכּתֹב ׁשֶ ה ּבְ ּטָ ֹלשׁ  ׁשִ ָ  ְוַעד ִמׁשּ
ר א, ֶעׂשֶ ּמָ ר הַיֲעשֶׂ  ׁשֶ ִרים ֵמֶעׂשֶ ֹלשׁ , ֶעׂשְ ָ ים ּוִמׁשּ ֹלׁשִ . ׁשְ
ן ְוִאם ּמֵ סֹוף לוֹ  ִנְזּדַ ה ּבְ ּטָ ָבר ַמֲחִזיר, ׁשִ ָעִמים ַהּדָ  ּפְ

ה ֹבא ַעד, ַהְרּבֵ ּיָ תֹוךְ  ׁשֶ יָטה ּבְ ֵהר ְוֵכן. ׁשִ ּלֹא ִיּזָ  ׁשֶ
ּבֹון ִיְכּתֹב אֹוִתיֹות ַהֶחׁשְ גֹון, ּבְ ּלֹא', ד אוֹ ' ב ּכְ  ַיֲעׂשוּ  ׁשֶ

  :ֵרישׁ  אוֹ  ף"כָ 

תּוב ָהָיה. ה ה, ֶאָחד ָדָבר ְלַמְעָלה ּבוֹ  ּכָ  ָדָבר ּוְלַמּטָ
ר, ַאֵחר ם ְוֶאְפׁשָ ִמים ְלַקּיֵ  ֵהם ִאם ֲאָבל. אֹוָתם ְמַקּיְ

גֹון, ֶזה ֶאת ֶזה סֹוְתִרים תּוב ּכְ ּכָ , ָמֶנה: ְלַמְעָלה ׁשֶ
ה ָכא אוֹ , ָמאַתִים: ּוְלַמּטָ , ְחּתֹוןַהתַּ  ַאַחר הֹוְלִכים, ִאּפְ
ּלֹא ְוהּוא יָטה ִיְהֶיה ׁשֶ ׁשִ תּוב ְוֵאין, ַאֲחרֹוָנה ּבְ  ּכָ

ָטר ְ ׁשּ ִריר ְוַהּכֹל": ּבַ ם ׁשָ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . "ְוַקּיָ ִאם, ׁשֶ  ׁשֶ
ה, ְוהֹוֵלךְ  פֹוֵרט ָהָיה ְלַמְעָלה תּוב ּוְלַמּטָ  ְסכּום": ּכָ

ךְ  ַהּכֹל ֶזה, הֹוִסיף אוֹ  ּוִפֵחת, "ְוָכךְ  ּכָ  אֹוְמִרים ָאנוּ  ּבְ
אי ּבֹון ָטָעה ַוּדַ ֶחׁשְ ָרט ְוַאַחר, ּבַ , הֹוְלִכים ָאנוּ  ַהּפְ

ָבָריו ְוִנְרִאין ה. ּדְ ּמֶ ָבִרים ּבַ הֹוְלִכים ֲאמּוִרים ּדְ  ַאַחר ׁשֶ
ְחּתֹון ֵאין, ַהּתַ ׁשֶ לּוי ָהֶאָחד ּכְ ֲחֵברוֹ  ּתָ  ָהָיה ִאם ֲאָבל. ּבַ
ֵהם ֵמָאה": ּבוֹ  ָכתּוב ֵהם ָמאַתִים" אוֹ , "ָמאַתִים ׁשֶ  ׁשֶ
א ּגֹוֶבה ֵאינוֹ , "ֵמָאה הּוא, ֵמָאה ֶאּלָ חֹות ׁשֶ  ַהּפָ

ֵניֶהם ׁשְ ּבִ ַיד, ׁשֶ ַעל ּדְ ָטר ּבַ ְ ְחּתֹוָנה ַעל ַהׁשּ   :ַהּתַ

ְחּתֹון ִנְמַחק ִאם. ו ר, ַאַחת אֹות ֵמַהּתַ ֶאְפׁשָ ְ  ְלָהִבין ׁשּ
ּנוּ  ְלֵמִדין, ֵמָהֶעְליֹון ִעְנָינוֹ  גֹון. ִמּמֶ כָּ  ּכְ  ְלַמְעָלה תּובׁשֶ

ב ְתַחּיֵ ּנִ ה, ַלֲחָנִני ׁשֶ ְחּתֹון ִיְלַמד, ְלָחָנן: ָכתּוב ּוְלַמּטָ  ּתַ
ֵתן ֵמֶעְליֹון ֵני ֲאָבל. ַלֲחָנִני ְוִיּנָ , ְלֵמִדים ֵאין אֹוִתּיֹות ׁשְ
גֹון ה, ֲחָנִני: ְלַמְעָלה ּכְ  ֵישׁ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . ֵחן: ּוְלַמּטָ

ָבה ּתֵ שָּׁ  ָהֶעְליֹוָנה ּבַ ְחּתֹון ִנְמַחק ְוֹלא, אֹוִתּיֹות הׁשִ ּתַ  ּבַ
א ִים ֶאּלָ ּתַ ּנוּ  ְלֵמִדין ֵאין, ׁשְ ֵאין ְוֵכיָון. ִמּמֶ  ְלֵמִדין ׁשֶ
ְמַחק ְוָידּועַ  ּנִ ָטר ׁשֶ ְ סּול, ַהׁשּ  ֲאָבל. ּבוֹ  ּגֹוִבין ְוֵאין, ּפָ
ֶעְליֹון ֵאין ֲאִפּלוּ , ְלֵמִדין ַאַחת אֹות א ּבָ י ֶאּלָ ּתֵ  ׁשְ

 ָהָיה ְוִאם. ֵתָבה ֲחִצי ִלְלמֹוד ְצִריִכים ָאנוּ וְ , אֹוִתּיֹות
ֹלא ִחָסרֹון ַמְעָלה, ְמָחק ּבְ ּלְ ַתב ׁשֶ ה, ֲחָנִני: ּכָ  ּוְלַמּטָ
ַתב אי, ֵחן: ּכָ ַהסֹוֵפר, ִהיא ֲחָזָרה ַוּדַ  טֹוֶעה ָהָיה ֹלא ׁשֶ
י ּתֵ ֵתן, אֹוִתּיֹות ׁשְ   :ְלֵחן ְוִיּנָ

תּוב. ז ַמְעָלה ּבוֹ  ּכָ ה ֵסֶפל: ִמּלְ ַמּטָ  ַהּכֹל ֶקֶפל: ּוִמּלְ
ְחּתֹון ַאַחר הֹוֵלךְ  ֶפל, ַהּתַ ַהּקֶ חֹות ׁשֶ תּוב. ִמֵסֶפל ּפָ  ּכָ

ַמְעָלה ה, ֶקֶפל: ּבּוִמּלְ ַמּטָ ים, ֵסֶפל: ּוִמּלְ ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ  ׁשֶ
ה ַהּקֹוף ֶרֶגל ֵהִסיר ְזבּוב  ּגֹוֶבה ְוֵאינוֹ , ךְ "ָסמֶ  ְוַנֲעׂשָ
א ל ְוֵכן. ֶקֶפל ֶאּלָ יּ  ּכָ ֶזה ֹוֵצאּכַ ד, ּבָ ּיַ ַעל ׁשֶ ָטר ּבַ ְ  ַהׁשּ
ְחּתֹוָנה ַעל   :ַהּתַ
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ָכל. ח ד ְלֵעיל ְדַאְמִריָנן ָהֵני ּבְ ּיַ ַעל ׁשֶ ָטר ּבַ ְ  ַעל ַהׁשּ
ְחּתֹוָנה ַפס ִאי, ַהּתַ ְלְטִלים ּתָ הּ  ַמְפִקיָנן ֹלא, ִמּטַ   :ִמּנֵ

ַעל ַיד ַאְמִריָנן ֹלא. ט ָטר ּבַ ְ ְחּתֹוָנה ַעל ַהׁשּ אאֶ , ַהּתַ  ּלָ
ָכל י ּבְ ְוֵני ָהֵני ּכִ ֵאין, ִדְלֵעיל ּגַ ָטר ׁשֶ ְ ֵטל ַהׁשּ . ְלַגְמֵרי ּבָ
ָדָבר ֲאָבל ָטר ּבְ ְ ַהׁשּ ֵטל ׁשֶ גֹון. ֹלא, ּבוֹ  ּבָ תּוב ּכְ ּכָ  ׁשֶ

ָטר ְ ׁשּ לֹוִני: ּבַ ב ּפְ ֶפַסח ְלָפְרעוֹ  ָמֶנה ִלְפלֹוִני ִנְתַחּיֵ , ּבְ
ַסח ְלָפְרעוֹ  ָצִריךְ  ּפֶ א ּבַ : לֹוַמר ָיכֹול ְוֵאינוֹ , ןִראׁשוֹ  ַהּבָ
א ֶאְפְרֶעּנוּ  ֹלא ַאַחר ְלֶפַסח ֶאּלָ ה ׁשֶ ּמָ ִנים ּכַ ל ְוֵכן. ׁשָ  ּכָ

ּיֹוֵצא ֶזה ּכַ   :ּבָ

ה. י ים ַהְרּבֵ ָפְרׁשִ ְתבוּ  ֵמַהּמְ יו, ּכָ ַעְכׁשָ ֲהגוּ  ׁשֶ ּנָ : ִלְכּתֹב ׁשֶ
ָלא" א ּדְ ַאְסַמְכּתָ ָטְפֵסי ּוְדָלא ּכְ ָטֵרי ּכְ  ןַאְמִרינָ , "ִדׁשְ

ָכל ק ָלׁשֹון ּבְ ַעל ַיד, ְמֻסּפָ ָטר ּבַ ְ   :ָהֶעְליֹוָנה ַעל ַהׁשּ

תּוב. יא ָטר ּכָ ְ ׁשּ עַ : ּבַ ְטּבֵ לֹוִני ִמּמַ ךְ  ְדִאּנּון ּפְ ב ְוָכךְ  ּכָ  ַחּיָ
לֹוִני ר ְוֵאינוֹ  ְסכּום אֹותוֹ  ְוִנְמַחק, ִלְפלֹוִני ּפְ  ֵאין, ִנּכָ

א לוֹ  ַנִים ֶאּלָ עַ  ֵמאֹותוֹ  ׁשְ   :ַמְטּבֵ

תּוב. יב ָטר ּכָ ְ ׁשּ  ְוֹלֶוה, ָחֵמשׁ : אֹוֵמר ַמְלֶוה, ְסָלִעים: ּבַ
ִים: אֹוֵמר ּתַ ִים לוֹ  נֹוֵתן, ׁשְ ּתַ ע, ׁשְ ּבַ  ַעל ֶהֵסת לוֹ  ְוִנׁשְ
ָאר ְ הּ  ַמְפִקיָנן, ָתִפיס ְוִאי, ַהׁשּ   :ִמּנֵ

תּוב. יג ָטר ּכָ ְ ׁשּ לֹוִני: ּבַ לֹוִני ָלָוה ּפְ ֶסף ִמּפְ  לוֹ  נֹוֵתן, ּכֶ
ל ִתיָכהחֲ  ֶסף ׁשֶ ל, ּכֶ הוּ  ּכָ חֹות, ּדְ ָקלֹות ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ . ׁשֶ

תּוב עַ : ּבוֹ  ּכָ ל ַמְטּבֵ ֶסף ׁשֶ רּוטֹות ִאם, ּכֶ ל ּפְ ֶסף ׁשֶ  ּכֶ
אֹותוֹ  יֹוְצאֹות רּוָטה לוֹ  נֹוֵתן, ָמקֹום ּבְ  ֵאין ְוִאם, ּפְ
רּוטֹות ל ּפְ ֶסף ׁשֶ עַ  לוֹ  נֹוֵתן, ּבוֹ  יֹוְצאֹות ּכֶ ל ַמְטּבֵ  ׁשֶ

סֶ  ָטן ףּכֶ ּיֹוֵצא ַהּקָ ם ׁשֶ תּוב ְוִאם. ׁשָ יְנֵרי: ּבוֹ  ּכָ , ֶכֶסף ּדִ
ֶסף: אוֹ  יְנֵרי ּכֶ יָנִרין' ב לוֹ  נֹוֵתן, ּדִ ל ּדִ ֶסף ׁשֶ  ְוִאם. ּכֶ

תּוב ֶסף: ּבוֹ  ּכָ ִדיְנֵרי ּכֶ ֶסף לוֹ  נֹוֵתן, ּבְ ֶוה ּכֶ ָ ׁשּ ֵני ׁשֶ  ׁשְ
ל ִדיָנִרין תּוב ְוִאם. ָזָהב ׁשֶ ִדי ָזָהב: ּבוֹ  ּכָ  נֹוֵתן, ְנֵריּבְ

ֶוה ְפִריָכא ַדֲהָבא לוֹ  ֵני ׁשָ תּוב ְוִאם. ָזָהב ִדיְנֵרי ׁשְ  ּכָ
ֶסף: ּבוֹ  ִדיָנִרים ּכֶ ְבֵרי לוֹ  נֹוֵתן, ּבְ ֶוה ֶכֶסף ׁשִ ָ ׁשּ ֵני ׁשֶ  ׁשְ

ל ִדיָנִרין ֶסף ׁשֶ תּוב ְוִאם. ּכֶ  לוֹ  נֹוֵתן, ָזָהב: ּבוֹ  ּכָ
ל ֲחִתיָכה חֹות, ָזָהב ׁשֶ ָקלוֹ  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ תּוב ְוִאם. תׁשֶ : ּבוֹ  ּכָ
עַ  ל ַמְטּבֵ עַ  לוֹ  נֹוֵתן, ָזָהב ׁשֶ ל ַהּיֹוֵצא ָקָטן ַמְטּבֵ  ׁשֶ
תּוב. ָזָהב יָנִרים ְזַהב: ּבוֹ  ּכָ יְנֵרי: אוֹ , ּדִ  נֹוֵתן, ָזָהב ּדִ
ֵני לוֹ  יְנֵרי ׁשְ תּוב ְוִאם. ָזָהב ּדִ ִדיָנִרים ָזָהב: ּבוֹ  ּכָ , ּבְ

ֶוה ָזָהב לוֹ  נֹוֵתן ֵני ׁשָ ל יָנִריןדִּ  ׁשְ ֶסף ׁשֶ   :ּכֶ

ַטר ַהּמֹוִציא. יד ַסךְ  ֲחֵברוֹ  ַעל חֹוב ׁשְ  ִדיָנִרים ֵמָאה ּבְ
תּוב ָהָיה ִאם, ְסָלִעים אוֹ  ָבֶבל: ּבוֹ  ּכָ הוּ , ּבְ  ַמְגּבֵ

עֹות ֶבל ִמּמְ ֶאֶרץ: ָכתּוב ָהָיה ְוִאם. ּבָ ָרֵאל ּבְ , ִיׂשְ
הוּ  עֹות ַמְגּבֵ ָרֵאל ֶאֶרץ ִמּמְ תּוב ָהָיה ֹלא. ִיׂשְ ַטר ּכָ ְ ׁשּ  ּבַ

ם ֶבל ְוהֹוִציאוֹ , ָמקֹום ׁשֵ ּבָ הוּ , ּבְ עֹות ַמְגּבֵ ֶבל ִמּמְ . ּבָ
ֶאֶרץ הֹוִציאוֹ  ָרֵאל ּבְ הוּ , ִיׂשְ עֹות ַמְגּבֵ ָרֵאל ֶאֶרץ ִמּמְ . ִיׂשְ

א עֹות ִלְגּבֹות ּבָ קֹום ִמּמְ ָצא ַהּמָ ּיָ ָטר ּבוֹ  ׁשֶ ְ  ְוָטַען, ַהׁשּ
ה עֹות ַהּלֹוֶ ַהּמָ ֲאִני ׁשֶ בחַ  ׁשֶ ֶסף לוֹ  ּיָ הּוא ִמּכֶ חֹות ׁשֶ  ּפָ
ה עַ  ִמּזֶ ְטּבֵ ַבע, ַהּמַ ָ ְלֶוה ִיׁשּ תּוב ָהָיה ְוִאם. ְוִיּטֹל ַהּמַ  ּכָ
ַרשׁ  ְוֹלא, ֶכֶסף ֵמָאה: ּבוֹ   ִאם ְסָלִעים ִאם ּפֵ

ְרֶצה ַמה, ּפֹוְנְדיֹוִנים ּיִ ֶ הוּ  ֹלֶוה ׁשּ   :ַמְגּבֵ

תּוב ָהָיה. טו ּבֹון ּבוֹ  ּכָ ְנָהג ַאַחר ִכיםהֹולְ , ְסָתם ֶחׁשְ  ַהּמִ
ְרִגיִלים אֹותוֹ  ּבוֹ  ַלֲעׂשֹות ׁשֶ ּבֹוָנם ְסכּום ָמקֹום ּבְ , ֶחׁשְ
ַההּוא ָטָרא ּכְ הּ  ִדְכִתיב ׁשְ ית: ּבֵ א, ְוזּוֵזי ֵמָאה ׁשִ ִאּכָ  ּדְ
ית ְלַסּפּוֵקי ׁשִ ָרא ֵמָאה ּבְ ית אוֹ , ְוזּוָזא ִאְסּתֵ ׁשִ  ֵמָאה ּבְ

ַאְמִריָנן, ְוזּוָזא זּוֵזי ןשֶׁ  ּדְ ּתֵ ית לוֹ  ּיִ ֵרי ֵמָאה ׁשִ , ִאְסּתְ
הּוא ק ֵאין ֲאָבל. ָפחֹות ׁשֶ ית ְלַסּפֵ ׁשִ , ְפרּוטֹות ֵמָאה ּבְ
ֵאין ְלִפי ים ׁשֶ ּבֹון ְסכּום עֹוׂשִ רּוטֹות ֶחׁשְ  ָלׁשֹון. ִמּפְ

ְרִגיִלים ָטרֹות ִלְכּתֹב ׁשֶ ְ ׁשּ י ַעל ַאף, ּבַ ֵאינוֹ  ּפִ ּקּון ׁשֶ  ִמּתִ
א, ֲחָכִמים ֲהגוּ  ןָלׁשוֹ  ֶאּלָ ּנָ קֹום ִלְכּתֹב ַהֶהְדיֹוטֹות ׁשֶ ּמָ  ּבַ
ב ֹלא ַוֲאִפּלוּ , ַאֲחָריו הֹוְלִכים, ַההּוא ִנין, ִנְכּתַ  אֹותוֹ  ּדָ
ִאּלוּ  ב ּכְ   :ִנְכּתַ

 מג סימן
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 האחור דיני וכל, בשטר זמן לכתב שצריך
  ְסִעיִפים: ט"כ ּובוֹ , בפרטות והקדימה

ָטר ּכֹוְתִבים. א ְ ׁשּ ֵדי, ַהְלָוָאה ְזַמן ּבַ ַדע ּכְ ּנֵ  ֵמֵאיֶזה ׁשֶ
קֹוחֹות, ִיְטֹרף ָלקֹוחֹות ַהּלָ נוּ  ׁשֶ ּקָ  ַהְלָוָאתוֹ  ְזַמן ֹקֶדם ׁשֶ

ַתב ֹלא ְוִאם. ֵמֶהם ִלְטֹרף ָיכֹול ֵאינוֹ  ר, ְזַמן ּבוֹ  ּכָ ׁשֵ  ּכָ
ּנוּ  ּבוֹ  ִלְגּבֹות קֹוחֹות ִלְטֹרף ָיכֹול ֵאינוֹ  ֲאָבל, ִמּמֶ , ֵמַהּלָ

כֹוִלים ּיְ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ַהְלָוָאְתךָ  ֹקֶדם: לֹוַמר ׁשֶ , ׁשֶ
ִאם ָראוּ  ַאַחר ָקָנה ׁשֶ ָטר ָהֵעִדים ׁשֶ ְ תּוב ַהׁשּ , ְוָחתּום ּכָ
  :ֵמֶהם טֹוֵרף

ִמיט ִאם. ב ַתב ְוֹלא, ַהסֹוֵפר ִהׁשְ  עֹוָלם ִלְבִריַאת: ּכָ
ת: ָכַתב ֹלא ְוַגם ר, ֲאָלִפים ֲחֵמׁשֶ ׁשֵ ִמיט ַוֲאִפּלוּ . ּכָ  ִהׁשְ
ם אֹות ּגַ א ָכַתב ְוֹלא, ַהּמֵ ָרט ֶאּלָ ָטן ַהּפְ ר, ַהּקָ ׁשֵ   :ּכָ

ַתב ִאם. ג ִמיט, ֲאָלִפים ּכָ ת ְוִהׁשְ ר, ֲחֵמׁשֶ ׁשֵ   :ּכָ

ַתב ִאם. ד ְרִביִעי: ּכָ ִרים, ּבָ ָבט ְלֹחֶדשׁ  יֹום ֶעׂשְ , ׁשְ
ג ת ְוִדּלֵ ּבָ ׁשַ ר, ּבְ ׁשֵ   :ּכָ

ַתב ִאם. ה ְרִביִעי: ּכָ ת ּבָ ּבָ ִרי ב"כ, ְלׁשַ  ְוִנְמָצא, ְלִתׁשְ
ֵאינוֹ  ן ׁשֶ ְרִביִעי, ְמֻכּוָ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ל ּבְ ִרי ׁשֶ ׁשְ ל ּתִ  אֹוָתהּ  ׁשֶ
ָנה יֹום ָהָיה ׁשָ ִרים ּבְ ר ָהִכי ֲאִפּלוּ , ְוֶעׂשְ ׁשֵ   :ּכָ

ַתב. ו ְכּתֹב ָצִריךְ  ֵאין ָידוֹ  ּכְ ּיִ   :ְזַמן ּבוֹ  ׁשֶ

ְטֵרי. ז ִמים חֹוב ׁשִ ְקּדָ סּולִ , ַהּמֻ ֲהֵרי, יםּפְ ֶהם טֹוֵרף ׁשֶ  ּבָ
ּלֹא ָלקֹוחֹות ין ׁשֶ ּדִ , ֲחָכִמים אֹותוֹ  ָקְנסוּ  ּוְלִפיָכךְ . ּכַ

ה ְוֹלא ָטר ִיְגּבֶ ׁשְ ם ּבִ א ֻמְקּדָ ֵני ֶאּלָ ֵזָרה, חֹוִרין ִמּבְ  ּגְ
א ּמָ ַמן ּבוֹ  ִיְטֹרף ׁשֶ ימוֹ  ִראׁשֹון ִמּזְ ִהְקּדִ  ִיְטֹען ְוִאם. ׁשֶ
ה י: ַהּלֹוֶ ַרְעּתִ י, ּפָ טֹוֵען נוֹ ּדִ ן ּכְ ָאר ּכֵ ׁשְ ָטרֹות ּבִ  ְוִאם. ׁשְ
ְפָרן ֻהְחַזק, מ"להד: ָטַען   :ּכַ

ה. ח ּמֶ ָבִרים ּבַ ּגֹוֶבה ֲאמּוִרים ּדְ ֵני ׁשֶ ֹלא, חֹוִרין ִמּבְ ׁשֶ  ּכְ
ימוּ  ָנה ְזַמּנוֹ  ָהֵעִדים ִהְקּדִ ַכּוָ ימּוהוּ  ִאם ֲאָבל. ּבְ  ִהְקּדִ

ָנה ַכּוָ אי, ּבְ נֵ  ֲאִפּלוּ  ַוּדַ ֲהֵרי, ּגֹוִבין ֵאין חֹוִרין יִמּבְ  ׁשֶ
סּוִלים ָהֵעִדים ָחְתמוּ , ּפְ ֶקר ׁשֶ   :ׁשֶ

ַטר. ט ָנה ׁשְ ָהָיה ַמּתָ ַנת ִלְכּתֹב לוֹ  ׁשֶ ׁשְ : ְוָכַתב, ח"נ ּבִ
ַנת ׁשְ הּוא ִמּתֹוכוֹ  ּומֹוִכיחַ , ז"נ ּבִ , סֹוֵפר ָטעּות ׁשֶ
תּוב ּכָ  ֹלא ֲעַדִין ז"נ ּוִבְזַמן, ֲחָתִני ִלְפלֹוִני ּוְתנוּ : ּבוֹ  ׁשֶ

ָטר ְוָחתּום, ֲחָתנוֹ  ָהָיה ְ ׁשּ ְבָרא ּבַ א ּגַ ּתֹוָרה ַרּבָ  ּבַ
ל ֵאין, ּוַבֲחִסידּות יל ֶזה ּכָ ְפֹסל ַמּצִ ָטר ִמּלִ ְ ל. ַהׁשּ  ּוִמּכָ

ִמים ָהֵעִדים ִאם, ָמקֹום ַתב ְוֵאין, ַקּיָ  יֹוֵצא ָיָדן ּכְ
קֹום ָטר ַלְחּתֹם ְיכֹוִלים, ַאֵחר ִמּמָ ַמןמִ  ַאֵחר ׁשְ ִני ּזְ . ׁשֵ

ַתב ְוִאם קֹום יֹוֵצא ָיָדם ּכְ  ֵאין ׁשּוב, ַאֵחר ִמּמָ
ל. ֶנֱאָמִנים ל, ָמקֹום ִמּכָ ָנה ַהְמַקּבֵ : לֹוַמר ֶנֱאָמן ַמּתָ
ִאי ִמּגוֹ , ָהָיה ָטעּות ִעי ּדְ ָטָרא: ָאַמר ּבָ  הּוא ְמַעְלָיא ׁשְ
ַנת דוֹ  ָקנוּ  ז"נ ּוִבׁשְ   :ִמּיָ

ַטר. י ם ׁשְ כְ  ֻמְקּדָ יבּדִ הּ  ּתִ י ּבֵ ּמֵ : ַסֲהֵדי ֲחִתיַמת ִמּקַ
ָטָרא יֹום ִאְכּתּוב ְדָנן ׁשְ ָלן ּבְ ים ְוֹלא ּפְ  יֹום ַעד ַאְחּתִ
ָלן ר, ּפְ ׁשֵ   :ּכָ

ִהְלָוה ָהֵעִדים ָראוּ  ֲאִפּלוּ . יא ה ְוָאַמר, לוֹ  ׁשֶ : ַהּלֹוֶ
ְתבוּ  ָטר ְוִחְתמוּ  ּכִ ְ ַיד ּוְתנוּ  ַהׁשּ ְלֶוה ּבְ  ָהָיה ֹלא ִאם, ַהּמַ
ם ָטר ּכֹוְתִבין, ִקְנָין ׁשָ ְ ׁשּ ְמַסר יֹום ּבַ ּנִ  יֹום ְוֹלא, ּבוֹ  ׁשֶ

ִהְלָוה   :לוֹ  ׁשֶ

ְטֵרי. יב ִרים, ַהְמֻאָחִרים חֹוב ׁשִ ׁשֵ ֲהֵרי, ּכְ  ּכֹוחוֹ  הּוַרע ׁשֶ
ל ַעל ׁשֶ ָטר ּבַ ְ ֵאינוֹ , ַהׁשּ א טֹוֵרף ׁשֶ ַמן ֶאּלָ ָטר ִמּזְ ְ . ַהׁשּ
י ַעל ְוַאף ּלֹא ּפִ ְתבוּ  ׁשֶ הּוא ּבוֹ  ּכָ  ֶזה ֲהֵרי, ְמֻאָחר ׁשֶ
ר ׁשֵ ה. ּכָ ּמֶ ָבִרים ּבַ תּוב, ֲאמּוִרים ּדְ ּכָ ָאְקֵני: ּבוֹ  ׁשֶ . ּדְ
תּוב ִאם ֲאָבל ֶאְקֶנה: ּבוֹ  ּכָ סּוִלים, ּדְ א ּפְ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ

  :ְוִאַחְרנּוהוּ : ּבוֹ  ְוָכתּוב ְמֹפָרשׁ 

ְטֵרי ָהא. יג ׁשִ ִרים ַהְמֻאָחִרים חֹוב ּדְ ׁשֵ ְוָקא, ּכְ ְטֵרי ּדַ ׁשִ  ּבְ
ְטֵרי ֲאָבל. ַהְלָוָאה ׁשִ ח ּבְ ר ֵמּקָ  ְמֻאָחִרים ֲאִפּלוּ , ּוִמְמּכָ
סּוִלים א, ּפְ ן ִאם ֶאּלָ   :ֵפרּושׁ בְּ  ָהִאחּור ּכֵ
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ָטר. יד ַמּנוֹ  ׁשְ ּזְ תּוב ׁשֶ ת: ּכָ ּבָ ׁשַ ָרה אוֹ  ּבְ ֲעׂשָ ִרי ּבַ ִתׁשְ , ּבְ
ָטר ר הּוא ְמֻאָחר ׁשְ יןחֹושְׁ  ְוֵאין, ְוָכׁשֵ א ׁשִ ּמָ ם ׁשֶ  ֻמְקּדָ
ת ּוְבֶאָחד הּוא ּבָ ׁשַ י אוֹ  ּבְ ִרי א"ּבְ ִתׁשְ ב ּבְ א, ִנְכּתַ  ֶאּלָ

ָטר ַמֲעִמיִדין ְ ָבר, ֶחְזָקתוֹ  ַעל ַהׁשּ ַהּדָ ֵאין ָידּועַ  ׁשֶ  ׁשֶ
ת ּכֹוְתִבין ּבָ ׁשַ יֹום ְוֹלא ּבְ ּפּוִרים ּבְ  ּוְלִפיָכךְ , ַהּכִ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ִאֲחרּוהוּ  אִ , ׁשֶ ַבע: ָאַמר יּדְ ּתָ , ִלי ִאׁשְ

ב ַבע ַחּיָ ָ ָטר ְוַדְוָקא. ִלׁשּ ׁשְ ם ּבִ  ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל, ְמֻקּיָ
ם ַעל ַעל, ְמֻקּיָ ָטר ּבַ ְ   :ְרָאָיה ְלָהִביא ַהׁשּ

ל. טו ָטר ּכָ א ׁשְ ְמַסר ּתֹוִלים ָאנוּ , ְלָפֵנינוּ  ַהּבָ ּנִ ְזַמן ׁשֶ  ּבִ
תּוב גֹון, ְדִאְתַרע ֵמֵהיָכא חּוץ. ּבוֹ  ַהּכָ ַפל ּכְ ּנָ ֵכיָון, ׁשֶ  ּדְ

ִאְתְיִליד הּ  ּדְ  ַעד ּבוֹ  ִלְגּבֹות ָיכֹול ֵאינוֹ , ִריעּוָתא ּבֵ
ִביא ּיָ א ְרָאָיה ׁשֶ ּבָ תּוב ִמְזַמן ְלָידוֹ  ׁשֶ  ֵאין ִאם, ּבוֹ  ַהּכָ

  :ִקְנָין ּבוֹ 

ב ִאם. טז ְיָלה ִנְכּתַ ּלַ ם ּבַ ּיֹום ְוֶנְחּתַ ַאֲחָריו ּבַ ּלְ ר, ׁשֶ ׁשֵ , ּכָ
הַ  ְיָלה ַאַחר הֹוֵלךְ  ּיֹוםׁשֶ ב ֲאָבל. ַהּלַ ּיֹום ִנְכּתַ ם ּבַ  ְוֶנְחּתַ

ְיָלה ּלַ סּול, ּבַ ה. ּפָ ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵאין, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ  ֲעסּוִקים ּכְ
אֹותוֹ  אֹותוֹ  ֲעסּוִקים ֲאָבל. ִעְנָין ּבְ ר, ִעְנָין ּבְ ׁשֵ . ּכָ
ּלֹא ְוַדְוָקא ד ָלַקח ׁשֶ ִקְנָין ִמּיָ ד חָלקַ  ֲאָבל, ּבְ  ִמּיָ
ִקְנָין א ָחְתמוּ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ּבְ ה ִלְזַמן ֶאּלָ ר, ְמֻרּבֶ ׁשֵ . ּכָ
ָראוּ  ֵעִדים, ְלִפיָכךְ  ְנָין ׁשֶ  ַאַחר ַעד ְלָכְתבוֹ  ְוִאֲחרוּ  ַהּקִ

ְנָין ִלְזַמן זֹוְכִרים ִאם, ְזַמן בוּ , ַהּקִ ַמן ִיְכּתְ  ֵמאֹותוֹ  ַהּזְ
בוּ , ָלאו ְוִאם, ַהּיֹום ִתיָבההַ  ִמּיֹום ִיְכּתְ   :ּכְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . יז ָהא, ׁשֶ ַאְמִריָנן ּדְ ֲעסּוִקין ּדְ אֹותוֹ  ּדַ  ּבְ
ר ִעְנָין ׁשֵ ְוָקא ַהְינוּ , ּכָ ְטֵרי ּדַ ׁשִ ְטֵרי ֲאָבל, ַהְלָוָאה ּבְ ׁשִ  ּבְ
הּוא ִחּיּוב יב ׁשֶ ִקְנָין ִמְתַחּיֵ ָטר אוֹ  ּבְ ְ   :ֹלא, ַבׁשּ

ּכֹוְתִבין. יח ׁשֶ נוּ  יֹום ּכְ ּקָ ִתיָבה ְזַמן סֹוְמִכים, וֹ בּ  ׁשֶ  ַהּכְ
לֹוִני ָקִנינוּ ": ְוכֹוְתִבין, יֹום ְלאֹותוֹ  יֹום ִמּפְ לֹוִני ּבְ  ּפְ
לֹוִני ְלַיד ּוָמַסְרנוּ  ְוָכַתְבנוּ  ּכֹוְתִבים. "ּפְ  יֹום ּוְכׁשֶ

עֹוְמִדים ִתיָבה סֹוְמִכים, ּבוֹ  ׁשֶ  יֹום ְלאֹותוֹ  ַהּכְ

חֹוְתִמים לֹוִני ָקִנינוּ ": ְוכֹוְתִבים, ׁשֶ  ְוָחַתְמנוּ  ְוָכַתְבנוּ  ִמּפְ
יֹום לֹוִני ּבְ  ִמֲחֵזי, ָלא ְוִאי. "ִלְפלֹוִני ּוָמַסְרנוּ  ּפְ

ְקָרא ׁשִ   :ּכְ

ְנָין ְליֹום זֹוְכִרים ֵאיָנם ִאם. יט רּור: ֹיאְמרוּ  ֹלא, ַהּקִ  ּבָ
ִנינוּ  ָלנוּ  ּקָ ּנוּ  ׁשֶ ִרי ִמּמֶ ִתׁשְ ה יֹוְדִעים ָאנוּ  ְוֵאין, ּבְ ַכּמָ , ּבְ

ת ִנְכּתֹב ּוְלִפיָכךְ  ִחּלַ ָון ִמּתְ ה, ֶחׁשְ ּזֶ ְקָרא ִמֲחֵזי ׁשֶ ׁשִ . ּכְ
אֹוֵמר ִמי ֵישׁ  ִאם, ׁשֶ נוּ  זֹוְכִרים ׁשֶ ּקָ ּנוּ  ׁשֶ ת ִמּמֶ ְתִחּלַ  ּבִ

ִרי ׁשְ ֶאְמָצעוֹ  אוֹ  ּתִ סֹופוֹ  אוֹ  ּבְ בוּ , ּבְ ִלישׁ : ִיְכּתְ ְ ׁשּ  ּבַ
ל ָהִראׁשֹון לֹוִני ֹחֶדשׁ  ׁשֶ ֶאְמצָ  אוֹ , ּפְ ִלישׁ  אוֹ , ִעיּבְ ׁשְ  ּבִ
  :ַאֲחרֹון

ְמְסָרה ִמי. כ ּנִ ְמִדיָנה ֵעדּות ָלֶהם ׁשֶ  ְוָכְתבוּ  ַאַחת ּבִ
ְמִדיָנה ָהֵעִדים יִרים ֵאין, ַאֶחֶרת ּבִ ָטר ַמְזּכִ ְ ׁשּ  ָמקֹום ּבַ

ְמְסָרה ּנִ א, ָהֵעדּות ּבוֹ  ׁשֶ ְתבוּ  ָמקֹום ֶאּלָ ּכָ  ֲחִתיַמת ּבוֹ  ׁשֶ
אֵ  ְוַדְוָקא. ָיָדם ׁשֶ ְנָין ְזַמן ּכֹוְתִבין יןּכְ  ְזַמן ְוכֹוְתִבין, ַהּקִ

ִתיָבה ְנָין ְזַמן זֹוְכִרים ִאם ֲאָבל, ַהּכְ  ְוכֹוְתִבים, ַהּקִ
בוּ  ָאז, אֹותוֹ  קֹום ִיְכּתְ ה ַהּמָ ֲעׂשָ ּנַ ְנָין ּבוֹ  ׁשֶ ִאם, ַהּקִ  ׁשֶ
בוּ  ִתיָבה ְמקֹום ִיְכּתְ ִרים ִנְמְצאוּ , ַהּכְ ּקְ . ּוָפסּול, ְמׁשַ
ִתיָבה ְמקֹום ּכֹוְתִביםּוְכשֶׁ  ךְ  ּכֹוְתִבים, ַהּכְ  ָלנוּ  ָאַמר: ּכָ

לֹוִני ָמקֹום ְוָכַתְבנוּ , ּפְ לֹוִני ּבְ ּכֹוְתִבים ֲאָבל. ּפְ ׁשֶ  ּכְ
ְמְסרוּ  ָמקֹום ּנִ ָבִרים ׁשֶ לֹוִני ָלנוּ  ָאַמר: ּכֹוְתִבים, ַהּדְ , ּפְ

לֹוִני ָקִנינוּ : אוֹ  ָמקֹום ִמּפְ לֹוִני ּבְ  ָחַתְמנוּ וְ  ְוָכַתְבנוּ  ּפְ
  :ִלְפלֹוִני ּוָמַסְרנוּ 

ּכֹוְתִבים ְדַאְמִריָנן ָהא. כא ִתיָבה ְמקֹום ׁשֶ  ַעל ַאף ַהּכְ
י נוּ  ּפִ ּקָ ָמקֹום ׁשֶ ְוָקא, ַאֵחר ּבְ ֵאין ּדַ עַ  ׁשֶ ְטּבֵ ה ַהּמַ ּנֶ ּתַ  ִמׁשְ

קֹום ְנָין ִמּמְ ִתיָבה ִלְמקֹום ַהּקִ  ִאם ֲאִפּלוּ  אוֹ , ַהּכְ
ה ּנֶ ּתַ תּוב דּוִבְלבַ , ִמׁשְ ּכָ ָטר ׁשֶ ְ ׁשּ עַ  ּבַ ְטּבֵ ּיֹוֵצא ַהּמַ  ׁשֶ
ָמקֹום לֹוִני ּבְ עַ  ִאם ֲאָבל. ּפְ ְטּבֵ ה ַהּמַ ּנֶ ּתַ קֹום ִמׁשְ  ִמּמְ
ִסיָרה ִתיָבה ִלְמקֹום ַהּמְ תּוב ְוֵאין, ַהּכְ ָטר ּכָ ְ ׁשּ  ַהּיֹוֵצא: ּבַ
לֹוִני ְבָמקֹום בוּ  ֹלא, ּפְ א ִיְכּתְ ם ֶאּלָ ְכרוּ  ָמקֹום ׁשֵ ּמָ  ׁשֶ
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  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 כב
 כב

ם ָבִריםַהדְּ  עַ , ׁשָ ְטּבֵ ּמַ ד ָמקֹום אֹותוֹ  ׁשֶ ְעּבֵ ּתַ  ְוִאם. ִנׁשְ
בוּ  ד ָהָיה, ַאֵחר ָמקֹום ִיְכּתְ ְעּבֵ ּתַ עַ  ִמׁשְ ְטּבֵ  ַהּיֹוֵצא ִמּמַ
ְמקֹום ִתיַבת ּבִ ָטר ּכְ ְ   :ַהׁשּ

ָטר. כב ֵאין ׁשְ תּוב ׁשֶ ב ָמקֹום ּבוֹ  ּכָ ְכּתַ ּנִ ר, ּבוֹ  ׁשֶ ׁשֵ   ּכָ

מְ  ְראּוֵבן. כג ּיֵשׁ  עֹוןְוׁשִ ָטר ֵמֶהם ֶאָחד ְלָכל ׁשֶ  ַעל ׁשְ
ל, ֵלִוי ׁשֶ תּוב ְראּוֵבן ּבְ ה: ּכָ ָ ֲחִמׁשּ ִניָסן ּבַ ל, ּבְ  ּוְבׁשֶ

ְמעֹון תּוב ׁשִ ִניָסן: ּכָ א ְלֵלִוי ְוֵאין, ְסָתם, ּבְ ֶדה ֶאּלָ  ׂשָ
ֵאין ַאַחת הּ  ׁשֶ ֵדי ּבָ ֵניֶהם חֹובֹות ּכְ  אֹוָתהּ  נֹוְתִנים, ׁשְ

שֶׁ , ִלְראּוֵבן אּדְ ָטרוֹ  ּמָ ל ׁשְ ְמעֹון ׁשֶ סֹוף ָהָיה ׁשִ . ִניָסן ּבְ
ְמעֹון ֵאין ְוֵכן קֹוחֹות ִלְטֹרף ָיכֹול ׁשִ נוּ  ִמּלָ ּקָ ִוי ׁשֶ  ִמּלֵ

ר ּיֹאְמרוּ , ְוֵאיָלךְ  ֵמִאּיָ ךָ : לוֹ  ׁשֶ ִניָסן ֵמֶאָחד ְזַמּנְ , ּבְ
ְחנוּ  ֶדה אֹותוֹ  ְוהּוא, חֹוְבךָ  ִלְגּבֹות ָמקֹום ְלךָ  ְוִהּנַ  ׂשָ

ָבהשֶׁ  י, ְראּוֵבן ּגָ ּלֹא ּכִ ין ׁשֶ ּדִ ָבה ּכַ ה, ּגָ ַאּתָ ם ׁשֶ  ֻמְקּדָ
בוּ  ִאם, ְלִפיָכךְ . לוֹ  ָאה ִיְכּתְ  ִיְגּבוּ , ָלֶזה ֶזה ַהְרׁשָ

קֹוחֹות נוּ  ִמּלָ ּקָ ר ׁשֶ   :ְוֵאיָלךְ  ֵמִאּיָ

י ַעל ַאף. כד ֵאין ּפִ תּוב ׁשֶ ֹוֵבר ּכָ ׁשּ ָטר ֵעֵדי ֹלא ּבַ ְ  ַהׁשּ
ְסכּום יָוןכֵּ , ְזַמּנוֹ  ְוֹלא עֹות ׁשֶ ל ַהּמָ ָטר ׁשֶ ְ ֹוֵבר ַהׁשּ  ְוַהׁשּ
ִוים יָלא, ׁשָ ֹוֵבר ַאְמִריָנן ִמּמֵ ַהׁשּ ב ׁשֶ  אֹותוֹ  ַעל ִנְכּתַ
ָטר   :ׁשְ

הֹוִציאוּ  ִמי. כה ָטר ָעָליו ׁשֶ ִניָסן חֹוב ׁשְ , ְסָתם, ּבְ
הּ  ְמִחיָלה ְוהֹוִציא ַמּנָ ּזְ י ׁשֶ ִניָסן ח"ּבְ ְמחִ  ּכֹחַ  ֵישׁ , ּבְ  יָלהּבִ

ל זוֹ    :ַהחֹוב ְלַבּטֵ

ָטר הֹוִציא ְראּוֵבן. כו ְמעֹון ַעל חֹוב ׁשְ ַמּנוֹ  ׁשִ ּזְ יֹום ׁשֶ  ּבְ
ךְ  ְמעֹון, ּכָ ָטר ַעל ׁשֹוָבר הֹוִציא ְוׁשִ תּוב ֶזה ׁשְ אֹותוֹ  ּכָ  ּבְ
ַעְצמוֹ  יֹום ַעל ַיד, ּבְ ָטר ּבַ ְ ְחּתֹוָנה ַעל ַהׁשּ   :ַהּתַ

ַטר הֹוִציא ְראּוֵבן. כז ְמעֹון ַעל ֹובח ׁשְ ַמּנוֹ  ׁשִ ּזְ  ׁשֶ
ה ָ ִניָסן ֲחִמׁשּ ְמעֹון, ּבְ ב ׁשֹוָבר הֹוִציא ְוׁשִ ְכּתַ ּנִ ה ׁשֶ ָ ֲחִמׁשּ  ּבַ
ִניָסן תּוב ּבְ ַחל ּבוֹ  ּכָ ּמָ ְמעֹון ְראּוֵבן ׁשֶ ל ְלׁשִ ִביעֹות ּכָ  ּתְ
ָהיוּ  ָטרוֹ  ּגֹוֶבה ְראּוֵבן, ַהּיֹום אֹותוֹ  ַעד ָעָליו ׁשֶ , ׁשְ

ִבְלׁשֹון ְכָלל ַעד ְוֹלא ַעד ָלםָהעוֹ  ּדְ  ָהָיה ִאם ֲאָבל. ּבִ
תּוב ַחל ּכָ ּמָ ל לוֹ  ׁשֶ ִביעֹות ּכָ שׁ  ּתְ ּיֵ  ַעד ָעָליו לוֹ  ׁשֶ
יו   :ָממֹוָנא ַמְפִקיָנן ֹלא ּוִמְסֵפיָקא, ָסֵפק ָהֵוי, ַעְכׁשָ

ֵני. כח ָטרֹות ׁשְ ֲעׂשוּ  ׁשְ ּנַ ָנה ׁשֶ ׁשָ ֶרת ּבְ תּוב ֶאָחד, ְמֻעּבֶ  ּכָ
תּוב ְוֶאָחד, ָתםסְ  ֲאָדר: ּבוֹ  ִני ֲאָדר: ּבוֹ  ּכָ  ְוֵאין, ׁשֵ

ה ֶנֶגד ְנָכִסים ַלּלֹוֶ ֵניֶהם ּכְ תּוב ְלִמי נֹוְתִנים, ׁשְ ּכָ  ּבוֹ  ׁשֶ
ֵניֶהם ְוִאם. ְסָתם ֲאָדר ׁשְ ב ּבִ מוֹ  ָהֵוי, ְסָתם ֲאָדר ִנְכּתַ  ּכְ

תּוב ּכָ ֵניֶהם ׁשֶ ׁשְ ַמּנוֹ  ְלִמי ְונֹוְתִנים, ִראׁשֹון ֲאָדר ּבִ ּזְ  ׁשֶ
ר קֹוֵדם ִמְסּפָ ל. ַהֹחֶדשׁ  ְיֵמי ּבְ תּוב ְזַמן ּכָ ָטר ַהּכָ ְ ׁשּ , ּבַ
גֹון ַסח ַעד, ּכְ ִציר ַעד אוֹ  ַהּפֶ ִנים, ַהּקָ מוֹ  אֹותוֹ  ּדָ  ּכְ

ְנָדִרים   :ּבִ

תּוב ִאם. כט ָטר ּכָ ְ ׁשּ ַסח ַאַחר ַעד: ּבַ  ַעד ַהְינוּ , ַהּפֶ
ַעְברוּ  ּיַ ִמים ֹרב ׁשֶ ין ַהּיָ ּבֵ ַסח ׁשֶ   :ֶרתַלֲעצֶ  ּפֶ

 מד סימן
ין ָטר ֲחָזַרת ּדִ ְ יָטה ַהׁשּ ׁשִ ִמים ְוֵכיַצד, ַאֲחרֹוָנה ּבְ  ְמַקּיְ

לּוִים ַהְמָחק   ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , ְוַהּתְ

ל ֵמִעְנָינוֹ  ְלַהֲחִזיר ָצִריךְ . א ָטר ׁשֶ יָטה ׁשְ ׁשִ , ַאֲחרֹוָנה ּבְ
ֵני ֵאין ִמּפְ חְ  ְלַצְמֵצם ְיכֹוִלים ָהֵעִדים ׁשֶ ּיַ מוּ ׁשֶ ד ּתְ  ִמּיָ
ָתב ָסמּוךְ  א ָלחּושׁ  ְוֵישׁ , ַלּכְ ּמָ יחוּ  ׁשֶ ם ִהּנִ ֵדי ׁשָ  ּכְ
יָטה ף ְוָכַתב, ׁשִ ם ַהְמַזּיֵ ָרָצה ַמה ׁשָ ֶ  ֹלא ְוִאם. ׁשּ
ָטר ֵאין, ֶהֱחִזיר ְ ָכךְ  ִנְפָסל ַהׁשּ א, ּבְ ֵאין ֶאּלָ  ְלֵמִדים ׁשֶ
יָטה ִ   :ַאֲחרֹוָנה ִמׁשּ

ָטר ִאם. ב ְ ּלוֹ  ַהׁשּ ל ָידוֹ  ִתיַבתִמכְּ  ּכֻ ב ִמי ׁשֶ ְתַחּיֵ ּנִ , ׁשֶ
יָטה ְלֵמִדין ִ ָטר ִאם ֲאָבל. ַאֲחרֹוָנה ִמׁשּ ְ , ַאֵחר ִמָיד ַהׁשּ
ב ה ָחתּום ְוַהַחּיָ יָטה ְלֵמִדין ֵאין, ְלַמּטָ ִ   :ַאֲחרֹוָנה ִמׁשּ

ם ִאם. ג ָטר ִסּיֵ ְ סֹוף ַהׁשּ יָטה ּבְ  ָהֵעִדים ְוִהְרִחיקוּ , ׁשִ
יָטה ֵלָמה ׁשִ ֶאְמַצע ָהֵעִדים ָחְתמוּ וְ , ׁשְ יָטה ּבְ ה ׁשִ ִנּיָ , ׁשְ
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יָטה ֵמֲחִצי ְלֵמִדין ֵאין יָטה ַאֲחרֹוָנה ׁשִ ִ ֵלָמה ּוִמׁשּ  ׁשְ
ָפֶניהָ  ּלְ   ,ׁשֶ

הּ  ִדְכִתיב ֵהיָכא. ד ִריר": ּבֵ ם ׁשָ יָטה ְלֵמִדין, "ְוַקּיָ ִ  ִמׁשּ
  :ַאֲחרֹוָנה

ָטר ֵישׁ  ִאם. ה ְ ׁשּ  ֵתבֹות וֹ א ְתלּויֹות אוֹ  ְמָחִקים ּבַ
ָעַבר ָמם ָצִריךְ , ַהּקּוְלמּוס ֲעֵליֶהם ׁשֶ  ְוַהּכֹל" ֹקֶדם ְלַקּיְ
ִריר ם ׁשָ ם ֹלא ְוִאם. "ְוַקּיָ ָטר ּפֹוְסִלים ֵאיָנם, ִקּיֵ ְ , ַהׁשּ
א ֵאין ֶאּלָ גּופוֹ  ָהיוּ  ְוִאם. ֵמֶהם ְלֵמִדין ׁשֶ ל ּבְ ָטר ׁשֶ , ׁשְ
ַהְינוּ  ם ּדְ ה ׁשֵ עוֹ  ְוַהַמְלֶוה ַהּלֹוֶ ָטר ִנְפָסל, תְוַהּמָ ְ  ִאם, ַהׁשּ
ָמם ֹלא ַמן ָהיוּ  ְוִאם. ִקּיְ ּזְ ָמם ְוֹלא ּבַ ָטר ָהֵוי, ִקּיְ ׁשְ  ּכִ

ֵאין   :ְזַמן ּבוֹ  ׁשֶ

ָטר. ו שׁ  ׁשְ ּיֵ ָרר ּבוֹ  ׁשֶ יֵני אוֹ , ֵמַאֲחָריו ּגְ יֵטי ּבֵ , ׁשִ
ָמקֹום ֲהגוּ  ּבְ ּנָ ָרעֹון ִלְכּתֹוב ׁשֶ יֵני אוֹ  ֵמַאֲחָריו ַהּפֵ  ּבֵ
יֵטי ר ,ׁשִ ׁשֵ א, ּכָ שׁ  ֶאּלָ ּיֵ ם ׁשֶ ַעל ַעל ְלַאּיֵ ָטר ּבַ ְ  ְוֵישׁ . ַהׁשּ

  :ּפֹוְסִלים

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ז ֵאין, ׁשֶ ם ׁשֶ ָחִקים ְלַקּיֵ א ַהּמְ ְכָתב ֶאּלָ  ּבִ
הּוא ְכַתב ׁשֶ ָטר ּבִ ְ ְכִתיָבה ְוֹלא, ַהׁשּ ה ּבִ ַתב יֹוֵתר ַדּקָ  ִמּכְ
ָטר ְ   :ַהׁשּ

ָחק ָהָיה ִאם. ח שִׁ  ַהּמְ , ָלַאֲחרֹוָנה ָסמּוךְ  ַאַחת יָטהּבְ
עּור ְוהּוא ׁשִ ִריר" ּכְ ם ׁשָ י ַעל ַאף, יֹוֵתר אוֹ  "ְוַקּיָ  ּפִ
ָחַזר מוֹ  ׁשֶ סּול, ְוִקּיְ א, ּפָ ּמָ ָבר ְוָכַתב ְמָחקוֹ  ׁשֶ ף ּדָ ּיֵ ּזִ , ׁשֶ
ם ְוָחַזר ֶרַוח ְוִקּיֵ ין ּבָ ּבֵ ָתב ׁשֶ י ְוָהֵני. ְוָהֵעִדים ַהּכְ  ִמּלֵ

ֵאין ׁשֶ יָטה ירֲאוִ  ּכְ ָטר ֵעִדים ֵבין ׁשִ ְ א, ַלׁשּ ִאּכָ  ְלֵמיַחשׁ  ּדְ
א ּמָ אֹותוֹ  הֹוִסיף ׁשֶ יחוּ  ָהֲאִויר ּבְ ִהּנִ  ֵישׁ  ֲאָבל, ָהֵעִדים ׁשֶ
יָטה ֲאִויר ּבוֹ  ר, ׁשִ ׁשֵ יָנן ְוֹלא, ּכָ א ַחְיׁשִ ּמָ יחוּ  ׁשֶ  ִהּנִ

ֵני ֲאִויר יִטין ׁשְ ָרָצה ַמה ְוהֹוִסיף ׁשִ ֶ יָטה ׁשּ ִ ׁשּ אַ  ּבַ  רְוִנׁשְ
יָטה עֹוד י ְוָהֵני. ֲאִויר ׁשִ ֵעִדים ִמּלֵ ׁשֶ  ֻמְחָזִקים ּכְ

יֹוְדִעים יָנן, ָהִכי ָלאו ָהא, ּבְ   :ַחְיׁשִ

ָנא. ט  ַאַחר ּוְתלּויֹות ְמָחִקים ִקּיּום ִלְכּתֹב ָנֲהגוּ  ָהִאּדָ
לוּ  ְלִפי, "ְוָקֵניָנא" ֻהְרּגְ ה ׁשֶ ָכל ִלְכּתֹב ַעּתָ ָטרֹות ּבְ ְ  ַהׁשּ
ִריר" םוְ  ׁשָ ִאי, "ַקּיָ ר ּדְ ף ֶאְפׁשָ יָטה ּוְלֵמִדין, ְלַזּיֵ ִ  ִמׁשּ

ל ֵמִעְנָינוֹ  ְלַהֲחִזיר ָצִריךְ  ְוֵאין, ַאֲחרֹוָנה ָטר ׁשֶ . ׁשְ
ּום ָטר ָהִכי ִמׁשּ ֵאין ׁשְ ִריר" ּבוֹ  ׁשֶ ם ׁשָ סּול, "ְוַקּיָ , ּפָ
א ַלְחּתֹם ְלֵעִדים ְוֵאין ן ִאם ֶאּלָ תּוב ּכֵ ִריר": ּכָ  ׁשָ
ם תּוב ִאםוְ . "ְוַקּיָ ֵרי ּבוֹ  ּכָ ִריר" ּתְ ם ׁשָ ר, "ְוַקּיָ ׁשֵ   :ּכָ

ָטר. י תּוב ׁשְ ּכָ ִקּיּומוֹ  ׁשֶ ָרר ַעל ו"נ ּבְ  ּוָבְדקוּ , ַהּגְ
ׂשוּ  ָטר ְוִחּפְ ְ אֹות אֹות ַהׁשּ י אֹוָתן ִנְמְצאוּ  ְוֹלא ּבְ ּתֵ  ׁשְ
ר, אֹוִתּיֹות ׁשֵ   :ּכָ

ָטר. יא שׁ  ׁשְ ּיֵ ְכחוּ , ְמָחִקים ּבוֹ  ׁשֶ  ְוֹלא ֵעִדיםהָ  ְוׁשָ
מּום סֹוף ִקּיְ ָטר ּבְ ְ ִריר": ְוָכְתבוּ , ַהׁשּ ם ׁשָ  ְוָחַתם, "ְוַקּיָ
ְחּתֹם ְוֹקֶדם, ָהֶאָחד ָהֵעד ּיַ ִני ׁשֶ ֵ ּלֹא ָמְצאוּ  ַהׁשּ מוּ  ׁשֶ  ִקּיְ

ָחִקים ָנתוֹ , ַהּמְ ּקָ ל ּתַ ָטר ׁשֶ בוּ , ֶזה ׁשְ ְכּתְ ּיִ  ַסֲהֵדי ֲאָנן": ׁשֶ
ָחַתם ְלָבַתר ן ַחד ּדְ ּלֹא ַעד ִמּנָ ְמנוּ  ׁשֶ ךְ , ִקּיַ  ְוָכךְ  ּכָ
ִאית ְמָחִקים הּ  ּדְ ְמנּום ּבֵ ְדָקא ִקּיַ ִריר ְוַהּכֹל, ֲחִזי ּכִ  ׁשָ
ם מוּ  ְוַיְחְזרוּ , "ְוַקּיָ ֵניֶהם ְוַיְחּתְ   :ׁשְ

 מה סימן
ָהעִדים ָטר ִמֹקֶדם ִלְקרֹות ְצִריִכים ׁשֶ ְ ָטר ְוִדין, ׁשּ  ׁשְ

א ָיר על ַהּבָ   ְסִעיִפים: ג"כ ּובוֹ , ָחקַהמְ  על ְועָדיו ַהּנְ

ה חֹוְתִמים ָהֵעִדים. א ָטר ְלַמּטָ ְ ׁשּ ָדִדים ִמן ְוֹלא, ּבַ , ַהּצְ
  :ִמְלַמְעָלה ְוֹלא

ית ֹראשׁ . ב ין ּבֵ ָהָיה ּדִ ָטר ִעְנַין יֹוֵדעַ  ׁשֶ ְ  ְוָקָרא, ַהׁשּ
ּלוֹ  ַהסֹוֵפר ְלָפָניו  אֹותוֹ  ַמֲאִמין ְוהּוא הֹוִאיל, ׁשֶ

ָטר חֹוֵתם ֶזה ֲהֵרי, יוָעלָ  ְוֵאיָמתוֹ  ְ י ַעל ַאף, ַהׁשּ  ּפִ
ּלֹא ַעְצמוֹ  הּוא ְקָראוֹ  ׁשֶ ָאר ְוֵאין. ּבְ ִאים ָהָעם ׁשְ ַ  ַרׁשּ

ן ַלֲעׂשֹות ְקָרא ַעד, ּכֵ ּיִ ָטר ָהֵעד ׁשֶ ְ ה ַהׁשּ ה ִמּלָ ִמּלָ   :ּבְ
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ָטר, ָידוֹ  ַבֲחָתם הֹוָדָאה. ג ְ גּוָפן ְוַהׁשּ ל ּבְ , ּגֹוִיים ׁשֶ
ָבר ֵאינוֹ  רּורבָּ  ְוַהּדָ ָחַתם ֵעִדים ְוֵישׁ , ִלְקרֹות יֹוֵדעַ  ׁשֶ  ׁשֶ

ּלֹא ַעד ל, ְקָראוֹ  ׁשֶ ב ָמקֹום ִמּכָ ָכל הּוא ִמְתַחּיֵ  ַמה ּבְ
תּוב ּכָ ֶ   :ּבוֹ  ׁשּ

ֵאין ֵעִדים. ד  ָחָלק ְנָיר ָלֶהם ְוָקְרעוּ , ַלְחּתֹם יֹוְדִעים ׁשֶ
ין, ָהָרׁשּום ַעל ְוָחְתמוּ  ת אֹוָתם ַמּכִ , דּותַמרְ  ַמּכַ
ָטר ְ סּול ְוַהׁשּ   :ּפָ

ֲהגוּ  ָמקֹום. ה ּנָ ַהסֹוֵפר ׁשֶ י ַעל חֹוֵתם ׁשֶ , ָהֵעד ּפִ
ּכֹוֵתב לֹוִני: ׁשֶ ר ּפְ לֹוִני ּבַ ְמִסיַרת ָחַתם ּפְ  אוֹ , קּוְלמּוס ּבִ
תּוב ּכָ לֹוִני: ּבוֹ  ׁשֶ ר ּפְ לֹוִני ּבַ ה ּפְ לוּ  ִאם, ַלְחּתֹם ִצּוָ  ִקּבְ

ֵני ֵעדּות ֵעדּותוֹ  ׂשותַלעֲ  ֲעֵליֶהם ָהִעיר ּבְ , ָהֵעד ּכְ
ר ׁשֵ לוּ  ֹלא ְוִאם. ּכָ לּום ֵאינוֹ , ֲעֵליֶהם ִקּבְ ל. ּכְ ָטר ּכָ  ׁשְ
א ֵעִדים, ְלָפֵנינוּ  ַהּבָ , ָהֵעִדים ֲחִתיַמת ַעל ְמִעיִדים ׁשֶ

ִמים ֲחָזָקה, אֹותוֹ  ְמַקּיְ  ַעל חֹוְתִמים ָהֵעִדים ֵאין ׁשֶ
ָטר ְ א ַהׁשּ ן ִאם ֶאּלָ  ְוִאי. ַלְחּתֹם יֹוְדִעיםוְ  ְקָראּוהוּ  ּכֵ

ן ְלָסֲהֵדי ִאיְתַנְיהוּ  הוּ  ָלן ְוִקים, ַקּמָ  ָיְדֵעי ְדָלא ּבְ
ָיַדע ְלָמאן ַאְקֵריָנן: ָאְמִרי ִאי, ְלִמְקֵרי , ְלִמְקֵרי ּדְ
  :ֲעַלְיהוּ  ַסְמֵכיָנן

קוּ . ו ּלֹא, ָהֵעִדים ְיַדְקּדְ ָתב ַיְרִחיקוּ  ׁשֶ ֵני ֹרַחב ֵמַהּכְ  ׁשְ
יִטין ֵני ִהְרִחיקוּ  ְוִאם. ׁשִ יִטין ׁשְ סּול, ׁשִ  ֲאִפּלוּ , ּפָ
ִריר": ָכתּוב ם ׁשָ ּלֹא ָידּועַ  ֲאִפּלוּ . "ְוַקּיָ  ְוֹלא הֹוִסיף ׁשֶ
ף ָבר ׁשּום ּבוֹ  ִזּיֵ ְדיוֹ  ִטיטּוהוּ  ַוֲאִפּלוּ . ּדָ סּול ּבִ ּלֹא, ּפָ  ׁשֶ

יּוָטא ַעל ָחְתמוּ : ֹיאְמרוּ  ר ַעל ְוֹלא ַהּטְ ָטר ִעּקַ ְ   :ַהׁשּ

ַאְמֵריָנן ָהא. ז ִאם ּדְ יִטין' ב ִהְרִחיקוּ  ׁשֶ סּול ׁשִ  ַהְינוּ , ּפָ
י ֵדי ֵבהּ  ְלִמְגּבֵ ְעּבְ ׁשַ י ִאי, ִמּמְ ֵני ַנּמֵ ה ִאם, ָחֵרי ִמּבְ  ַהּלֹוֶ
י: טֹוֵען ַרְעּתִ  ָהיוּ  ֹלא: ִלְטֹען ָיכֹול ֵאינוֹ  ֲאָבל. ּפָ

ָבִרים   :ֵמעֹוָלם ּדְ

יִטין' ב. ח ָאְמרוּ  ׁשִ ִהיא ֵעִדים ְיֵדי ְכַתבבִּ , ׁשֶ , ַגָסה ׁשֶ
ל, סֹוֵפר ְיֵדי ְוֹלא ּכָ ף ׁשֶ  ֵאֶצל הֹוֵלךְ  ֵאינוֹ  ַהְמַזּיֵ

  :ַהסֹוֵפר

ֵני. ט יִטין ׁשְ גֹון, ַוֲאִויָרן ֵהן, ֵאּלוּ  ׁשִ יָטה ד"ָלמֶ  ּכְ ִ ׁשּ  ּבַ
יָטה' ְוךּ  ָהֶעְליֹוָנה ׁשִ ְחּתֹוָנה ּבְ ֵהם, ַהּתַ ֵני ׁשֶ יִטין ׁשְ  ׁשִ
ֹלשָׁ    :ֲאִויִרים הּוׁשְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . י ִאם, ׁשֶ ָטר ׁשֶ ְ ם ַהׁשּ ֶאְמַצע ְמַסּיֵ יָטה ּבְ , ׁשִ
יחוּ  יָטה אֹוָתהּ  ְוִהּנִ  ַלְחּתֹם ְוִהְתִחילוּ , ַאֶחֶרת ְועֹוד ׁשִ
יָטה ׁשִ ית ּבְ ִליׁשִ סּול, ׁשְ כֹול, ּפָ ּיָ אֹוָתהּ  ִלְכּתֹב ׁשֶ  ֲחִצי ּבְ
יָטה ְרֶצה ַמה ׁשִ ּיִ ֶ ל ֵמִעְנָינוֹ  רְוַיֲחִזי, ׁשּ ָטר ׁשֶ יָטה ׁשְ ׁשִ  ּבְ

סֹוף ְמַסּיֵם ִאם ְוֵכן. ַאֲחרֹוָנה יָטה ּבְ  ְוִהְרִחיקוּ , ׁשִ
יָטה ָהֵעִדים ֵלָמה ׁשִ ֶאְמַצע ָהֵעִדים ְוִהְתִחילוּ , ׁשְ  ּבְ
יָטה ה ׁשִ ִנּיָ סּול, ׁשְ מוּ  ִאם ּפָ אֹוָתהּ  ֶזה ַאַחר ֶזה ַיְחּתְ  ּבְ
יָטה ֲחִצי ּיּוַכל, ׁשִ ֲחִצי בִלְכתֹּ  ׁשֶ יָטה ּבַ ִ  ֶהָחָלק ַהׁשּ

ְפֵני ּלִ לֹוִני: ֲחִתיָמָתן ׁשֶ לֹוִני ָלָוה ּפְ  ִויֵהא, ָמֶנה ִמּפְ
ָטר א ׁשְ יָטה הּוא ַהּבָ ׁשִ הּוא, ַאַחת ּבְ ר ׁשֶ ׁשֵ  ְוַיְחּתֹךְ , ּכָ
ל   :ָהֶעְליֹון ּכָ

ֵהר ָצִריךְ . יא חֹוְתִמין ִלּזָ ׁשֶ , ֲחִתיָמָתן ִלְפֵני ָחָלק ְוֵישׁ  ּכְ
מוּ  ּלֹאשֶׁ  יָטה ֶזה ַאַחר ֶזה ַיְחּתְ ׁשִ א, ַאַחת ּבְ ּמָ ׁשֶ  ִיְכּתֹב ּדְ

ָחָלק ְפֵני ּבֶ ּלִ ְרֶצה ַמה ֲחִתיָמָתן ׁשֶ ּיִ ֶ , ָהֶעְליֹון ְוַיְחּתֹךְ  ׁשּ
ָטר ְוִיְהֶיה א ׁשְ ּבָ ה ְוֵעָדיו הּוא ׁשֶ ּטָ ׁשִ  ְוֵכיַצד. ַאַחת ּבְ
ֶטּנוּ , ַיֲעׂשוּ  ְדיוֹ  ְיַטּיְ יּוָטא ןַאְמִרינָ  ְוֹלא, ּבִ ַאּטְ , ֲחִתיֵמי ּדְ
א יּוָטא ֵהיָכא ֶאּלָ ַהּטְ ין עֹוֵמד ׁשֶ ָטר ּבֵ  ְוִאם. ְלֵעִדים ׁשְ

ֶאְמַצע ַלְחּתֹם ִהְתִחילוּ  יָטה ּבְ ִ ְפֵני ֶהָחָלק ְוָחְתכוּ  ַהׁשּ ּלִ  ׁשֶ
סּול, ֲחִתיָמָתן א, ּפָ ּמָ ׁשֶ תּוב ָהָיה ּדְ ם ּכָ  אוֹ  חֹוָבתוֹ  ׁשָ

ַנאי ׁשּום ַתב ִאם, ּוִמיהוּ . ֲחָתכוֹ  ְוֶזה ּתְ  ְלַמְעָלה ּכָ
סֹוף יָטה ּבְ ִ ִריר": ַהׁשּ ם ׁשָ ר, "ְוַקּיָ ׁשֵ ָהיוּ  ּוִבְלַבד, ּכָ  ׁשֶ

ַחת ֶזה ֲחתּוִמים ָהֵעִדים  ֶזה ֲחתּוִמים ִאם ֲאָבל. ֶזה ּתַ
סּול, ֶזה ַאַחר א, ּפָ ּמָ ׁשֶ ָטר ָהָיה ּדְ א ַהׁשְ  ְוֵעָדיו הּוא ַהּבָ
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יָטה ׁשִ ַמְעָלה ָחָלק ְוָהָיה, ַוֲחָתכוֹ , ַאַחת ּבְ  ְוָכַתב, ִמּלְ
ָטר ָעָליו   :ֶזה ׁשְ

ָטר. יב ָהיוּ  ׁשְ ים ֵעָדיו ׁשֶ  ֵמֶהם ֶאָחד ְוִנְמָצא, ְמֻרּבִ
ָהיוּ  אוֹ , ָפסּול אוֹ  ָקרֹוב ַנִים ָבֶהם ׁשֶ  ֶזה ְקרֹוִבים ׁשְ
ִמים ָהֵעִדים ֵאין ַוֲהֵרי, ָלֶזה ֵדי ַקּיָ ֹאל ּכְ , אֹוָתם ִלׁשְ
ם ֵישׁ  ִאם רּוָרה ֵעדּות ׁשָ ם ּבְ ּלָ ּכֻ בוּ  ׁשֶ ֲהֵרי, ַלְחּתֹם ָיׁשְ  ׁשֶ

נוּ  ּוְ ֵטל ֶזה ֲהֵרי, ְלָהִעיד ִנְתּכַ ְתַקּיֵם, ָלאו ְוִאם. ּבָ  ּתִ
ָאר ָהֵעדּות ְ ׁשּ ֲהֵרי, ּבַ ר ׁשֶ ָחְתמוּ  ֶאְפׁשָ ִרים ׁשֶ ׁשֵ  ַהּכְ
יחוּ  דֹול ָמקֹום ְוִהּנִ רֹוב ֶזה ּוָבא, ַלְחּתֹם ַלּגָ  אוֹ  ַהּקָ
סוּ  ּלֹא ְוָחַתם לַהּפָ ם ׁשֶ ְעּתָ י ַעל ַאף, ִמּדַ ָהֵעד ּפִ  ׁשֶ

ָטר ֶהָחתּום ְ ׁשּ ה ּבַ ִחּלָ סּול הּוא ִמּתְ ָטר ֲהֵרי, ַהּפָ ְ  ַהׁשּ
ר ׁשֵ   :ּכָ

סּוִלים ֲחִתיַמת ְיֵדי ַעל ִנְפַסל ִאם. יג  ִאם, ַהּפְ
ִרים ׁשֵ ת ְיֵדי ַעל ָהֵעדּות זֹוְכִרים ַהּכְ ָטר ְרִאּיַ ְ  ַהׁשּ
ין ּוֵבית, ִעידְלהָ  ְיכֹוִלים בוּ  ּדִ מוֹ  ֵעדּוָתן ִיְכּתְ תּוב ּכְ ּכָ  ׁשֶ
ָטר ְ ׁשּ מוֹ  ְוָחׁשּוב, ּבַ ָטר ּכְ   :ָהִראׁשֹון ׁשְ

ָתב ְמֻרָחִקים ָהֵעִדים ָהיוּ . יד ֵני ַעל ֶיֶתר ֵמַהּכְ ין ׁשְ ּטִ , ׁשִ
ין ָהֶרַוח ְוָהָיה ּבֵ ָתב ׁשֶ ֵעִדים ָמֵלא ְוָהֵעִדים ַהּכְ  ּבְ

סּוִלים ר ֶזה ֲהֵרי, ֹוִביםְקר אוֹ  ּפְ ׁשֵ ֲהֵרי, ּכָ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ׁשֶ
ף ּיֵ ָטר ִנְרֶאה ְוִאם. ְלִהְזּדַ ְ ֵבית ַהׁשּ ין ּבְ אּוהוּ  ֹקֶדם ּדִ ּלְ ּמִ  ׁשֶ

ְקרֹוִבים סּוִלים אוֹ  ּבִ ָנה לוֹ  ֵאין ׁשּוב, ּפְ ּקָ  ִאם ֲאָבל. ּתַ
ר א ֹקֶדם ְקרֹוִבים ִמּלּוי ְיֵדי ַעל ֻהְכׁשַ ּבָ ין ְלֵבית ׁשֶ , ּדִ

אוֹ  ִפּלוּ אֲ  ְלֶוה ֲעׂשָ ְעּתוֹ  ַהּמַ ּלֹא, ִמּדַ ַעת ׁשֶ ה ִמּדַ , ַהּלֹוֶ
ר ׁשֵ ַדְוָקא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּכָ אּוהוּ  ּדְ ּלְ ּמִ ַעת ׁשֶ ה ִמּדַ , ַהּלֹוֶ
אּוהוּ  ִאם ֲאָבל ּלֹא ִמּלְ ַעת ׁשֶ ה ִמּדַ סּול, ַהּלֹוֶ   :ּפָ

ִריָנן ָהא. טו אּוהוּ  ְדַמְכׁשְ ִמּלְ ְקרֹוִבים ּבְ סּוִלים אוֹ  ּבִ  ּפְ
ָטר הּוא ִאם ֵאין ׁשְ ְוָקא, ִקְנָין ּבוֹ  ׁשֶ אּוהוּ  ּדַ ּלְ ּמִ ּיֹום ׁשֶ  ּבַ

ב ְכּתַ ּנִ ם ׁשֶ אּוהוּ  ִאם ֲאָבל. ְוֶנְחּתַ  ּוְליֹוָמא ְלָמָחר ִמּלְ
ִמְצַות ֲאִפּלוּ , ַאֲחָרא ה ּבְ סּול, ַהּלֹוֶ   :ּפָ

ָרעוֹ  ַאַחר ִאם. טז ּפְ ָטר טֹוֵען הּוא ׁשֶ ְ ַהׁשּ סּול הָהיָ  ׁשֶ  ּפָ
ִהְרִחיק ְלִפי יָטה יֹוֵתר ָידוֹ  חֹוַתם ַהסֹוֵפר ׁשֶ ִ , ַאַחת ִמׁשּ
ְדָבָריו ֵאין לּום ּבִ   :ּכְ

א. יז מֹוהוּ  הּוא ֲהֵרי, ּגֹוי ִמּכֹחַ  ַהּבָ ָטר ִלְגּבֹות ּכָ ׁשְ  ּבִ
ֵעָדיו יִטים' ב ְמֻרָחִקים ׁשֶ  ִלְגּבֹות ַהּגֹוִיים ָנֲהגוּ  ִאם, ׁשִ

  :ּבוֹ 

טָ . יח א רׁשְ ּלוֹ  ַהּבָ יָטה ּכֻ ׁשִ יָטה ְוֵעָדיו, ַאַחת ּבְ ׁשִ  ּבְ
סּול, ַאֶחֶרת א, ּפָ ּמָ ׁשֶ ָטר ָהֵעִדים ִהְרִחיקוּ  ּדְ ְ יָטה ֵמַהׁשּ  ׁשִ
ל ְוָחַתךְ , ַאַחת ָטר ּכָ ְ ָטר ֶזה ְוָכַתב ַהׁשּ ְ אֹוָתהּ  ַהׁשּ  ּבְ
יָטה   :ָעָליו ֲחתּוִמים ָהֵעִדים ְוִנְמְצאוּ , ׁשִ

טָ  ָהָיה. יט ְ ּלוֹ  רַהׁשּ ל ִעם ּכֻ יָטה ֵעָדיו ּכָ ׁשִ , ַאַחת ּבְ
ר ׁשֵ א, ּכָ ֵליּכָ ָטר ִאם ֲאָבל. ְלִמיִדי ְלֵמיַחשׁ  ּדְ ְ  ְוֵעָדיו ַהׁשּ

יָטה ׁשִ ה ְועֹוד', א ּבְ ּנוּ  ְלַמּטָ יָטה ִמּמֶ ׁשִ ֵני ַאֶחֶרת ּבְ  ׁשְ
א ָלחּושׁ  ֵישׁ , ֵעִדים ּמָ ל ָחַתךְ  ׁשֶ ָטר ּכָ ְ  ָהֶעְליֹון ַהׁשּ
ָהיוּ  ְחּתֹוִנים ִדיםָהעֵ  ׁשֶ יָטה, ֲחתּוִמים ַהּתַ ִ ין ּוַבׁשּ ּבֵ  ׁשֶ
ָטר ַתב ָלֵעִדים ׁשְ ָטר ּכָ יָטה ּוָבֵעִדים, ְוֵעָדיו ׁשְ ׁשִ ּבְ  ׁשֶ
ה ִנּיָ ָנִתי ֹיאַמר ׁשְ ּוָ ֵעִדים ְלַהְרּבֹות ּכַ , ּוְלִפיָכךְ . ּבְ

ֹבא ּיָ ׁשֶ ָטר ְלָפֵנינוּ  ּכְ ֶזה ׁשְ ִמים ֵאין ּכָ  ֵמֵעִדים אֹותוֹ  ְמַקּיְ
יָטהשֶׁ  ׁשִ ה ּבְ ִנּיָ א, ׁשְ יָטה ֵמֵעִדים ֶאּלָ ׁשִ ּבְ   :ִראׁשֹוָנה ׁשֶ

ָטר. כ א ׁשְ ָחק ַעל ְוֵעָדיו הּוא ַהּבָ ר, ַהּמְ ׁשֵ  ְוהּוא. ּכָ
ּלֹא ּנּוי ׁשּום ְיֵהא ׁשֶ ין ׁשִ ָטר ּבֵ ְ  ֲחִתיַמת ִלְמקֹום ַהׁשּ

ִאם. ָהֵעִדים ּנּוי ׁשּום ֵישׁ  ׁשֶ א ָלחּושׁ  ֵישׁ , ׁשִ ּמָ  קָמחַ  ׁשֶ
ָרָצה ַמה ְוָכַתב ֶ ה הּוא ּוְלִפיָכךְ , ׁשּ ּנֶ ֲהֵרי, ְמׁשֻ  ְמָחקוֹ  ׁשֶ

ָעִמים' ב ן ַעל. ּפְ מוּ  ֹלא ּכֵ ָטר ַעל ָהֵעִדים ַיְחּתְ  ׁשְ
א, ָמחּוק ן ִאם ֶאּלָ ְפֵניֶהם ִנְמַחק ּכֵ ִאם, ּבִ  ֵישׁ  ֵכן ֹלא ׁשֶ
א ָלחּושׁ  ּמָ י ִנְמַחק ֲחִתימֹות ְמקֹום ׁשֶ ּתֵ ָעִמים ׁשְ , ּפְ

ָטר קֹוםּומְ  ְ ַעם ַהׁשּ חֹוֵזר, ַאַחת ּפַ ַעם ּומֹוֵחק ּוְכׁשֶ  ּפַ
ִנית ְרֶצה ַמה ְוָכַתב ׁשֵ ּיִ ֶ ָטר ִנְמָצא, ׁשּ ְ  ּוְמקֹום ַהׁשּ

ֶוה ָהֵעִדים ֲחִתיַמת ֵני ָמחּוק ַהּכֹל, ׁשָ  ְוִאם. ְפָעִמים ׁשְ
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ין ֵישׁ  ִני ָהֵעד ֲחִתיַמת ּבֵ ֵ עּור ֶרַוח ַלׁשּ ׁשִ ִתיַבת ּכְ  ּכְ
ָטר ַהְמָחק ַעל ָחַתְמנוּ  ָסֲהֵדי אֲאַנְחנָ " ְ ָיר ַעל ְוַהׁשּ , "ַהּנְ

סּול א, ּפָ ּמָ ָטר ָהָיה ׁשֶ ְ ָיר ַעל ַהׁשּ ָחק ַעל ְוֵעָדיו ַהּנְ , ַהּמְ
ין ָכתּוב ְוָהָיה ', ְוכו "ָסֲהֵדי ֲאַנְחנוּ ": ָהֵעִדים ֲחִתיַמת ּבֵ

ָטר ּוָמַחק ּוְמָחקוֹ  ְ ָרָצה ַמה ְוָכַתב, ַהׁשּ ֶ ךְ  ַאַחר ׁשּ   :ּכָ

ָטר. כא הּוא ׁשְ ָיר ַעל ׁשֶ סּול, ַהְמָחק ַעל ְוֵעָדיו ַהּנְ , ּפָ
א ּמָ ָטר ִיְמֹחק ׁשֶ ְ פוֹ  ַהׁשּ  ַעל ְוֵעָדיו הּוא ְוִנְמְצאוּ , ִויַזּיְ
ְתבוּ  ְוִאם. ַהְמָחק  ַעל ָחַתְמנוּ  ָהֵעִדים ָאנוּ ": ָהֵעִדים ּכָ
ָטר ַהְמָחק ְ ָיר ַעל ְוַהׁשּ ר, "ַהּנְ ׁשֵ ְתבוּ שֶׁ  ְוהּוא. ּכָ  ֵכן ּכָ
ין ִני ֵעד ַלֲחִתיַמת ָהִראׁשֹון ֵעד ֲחִתיַמת ּבֵ ֵ  ֲאָבל. ַהׁשּ
ְתבוּ  ִאם ן ּכָ   :ְמַהֵני ֹלא, ַאֲחֵריֶהם אוֹ  ֲחִתיָמָתם ִלְפֵני ּכֵ

ָטר. כב הּוא ׁשְ ָחק ַעל ׁשֶ ָיר ַעל ְוֵעָדיו ַהּמְ סּול, ַהּנְ . ּפָ
ְתבוּ  ֲאִפּלוּ  ָיר ַעל ָחַתְמנוּ  ָהֵעִדים ָאנוּ ": ּכָ ָטר ַהּנְ ְ  ְוַהׁשּ
סֹוף, "ָמחּוק ָטר ִיְמֹחק סֹוף ּדְ ְ פוֹ  ַהׁשּ  ַמה ְוִיְכּתֹב ִויַזּיְ

ְרֶצה ּיִ ֶ י ַעל ַאף, ׁשּ ְמַחק ּפִ ּנִ י ׁשֶ ּתֵ  ֵאינוֹ , ְפָעִמים ׁשְ
ר יָון, ִנּכָ ֵאין ּכֵ חּוק ָמקֹום ֶאְצלוֹ  ׁשֶ ּמָ ַעם ׁשֶ  ַאַחת ּפַ

ּיּוְכלוּ  ין ְלַהְבִחין ׁשֶ   :ָלֶזה ֶזה ּבֵ

ָמקֹום. כג ּנֹוֲהִגים ּבְ ָרעֹון ִלְכּתֹב ׁשֶ יֵני ּפֵ יֵטי ּבֵ  ָצִריךְ , ׁשִ
ֵהר ּלֹא ִלּזָ ָרר ׁשּום ְיֵהא ׁשֶ יֵני ּגְ יֵטי ּבֵ א, ׁשִ ִאּכָ  ּדְ

א ְלֵמיַחשׁ  ּמָ ָרעֹון בוֹ  ָהָיה ׁשֶ ן ְוָכל. ּוְמָחקוֹ  ּפֵ ּכֵ  ִאם ׁשֶ
ָרעֹון יֵני ַהּפֵ ּבֵ יֵטי ׁשֶ אדְּ , ַהְמָחק ַעל הּוא ׁשִ  ְלֵמיַחשׁ  ִאּכָ
א ּמָ ָרָצה ַמה ְוָכַתב ּוְמָחקוֹ , יֹוֵתר ָהָיה ׁשֶ ֶ  ֵישׁ  ְוִאם. ׁשּ
ָרעֹון ֵעִדים ַהּפֵ ה ַיד ְכַתב הּוא ׁשֶ ר, ַהּלֹוֶ ׁשֵ תוּ , ּכָ  ּדְ
א   :ְלִמיִדי ְלֵמיַחשׁ  ֵליּכָ

 מו סימן
ָאְמרוּ  ָהעִדים ים: ׁשֶ ָטר אוֹ , ָהִיינוּ  ְפסּוִלים אוֹ  ְקַטּנִ  ׁשְ

ין ְוָכל, ָהָיה ָמָנהאֲ  ָטרֹות ִקּיּום ּדִ   ְסִעיִפים: ח"ל ּובוֹ , ׁשְ

ָטר ַהּמֹוִציא. א ל, ֲחֵברוֹ  ַעל חֹוב ׁשְ ּלֹא ְזַמן ּכָ  ׁשֶ
ם ה ָיכֹול, ִנְתַקּיֵ ף: לֹוַמר ַהּלֹוֶ  ֹלא ּוֵמעֹוָלם הּוא ְמֻזּיָ
יִתי ֲאנִ  ֱאֶמת: ְואֹוֵמר מֹוֶדה ִאם ַוֲאִפּלוּ . ְלָכְתבוֹ  ִצּוִ  יׁשֶ
יִתי יו ֲאָבל ְלָכְתבוֹ  ִצּוִ ַרְעּתִ  אוֹ  הּוא ֲאָמָנה אוֹ  ּפְ
י ּיֹוֵצא ְוָכל ָלִויִתי ֹלא ַוֲעַדִין ִלְלֹות ָכַתְבּתִ ֶזה ּכַ , ּבָ
, ֵמעֹוָלם ְדָבִרים ָהיוּ  ֹלא: ָאַמר ָרָצה ְוִאם הֹוִאיל
יו ַוֲהֵרי ם ִמּפִ ַבע, ֶנֱאָמן ֶזה ֲהֵרי, ִנְתַקּיֵ ָ  ֶהֵסת ְוִיׁשּ
מוֹ  ְוִאם. ֵטרְוִיפָּ  ְלֶוה ִקּיְ ךְ  ַאַחר ַהּמַ ֵבית ּכָ ין ּבְ  ֲהֵרי, ּדִ
ָאר הּוא ׁשְ ָטרֹות ּכִ ְ   :ַהׁשּ

ָהא אֹוְמִרים ֵישׁ . ב ה ִדְמֵהְמֵני ּדְ ִמּגוֹ  ַלּלֹוֶ ְוָקא, ּבְ  ּדַ
ֵאין ׁשֶ ְלֶוה ֶנֱאָמנּות ּבוֹ  ּכְ  ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם ֲאָבל, ַלּמַ
ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ֹלא, ֶנֱאָמנּות  ֶנֱאָמנּות ּבוֹ  ֵישׁ  ּדַ
ְלֶוה ה ֶנֱאָמן, ַלּמַ   :ַהּלֹוֶ

יַצד. ג ּיּום הּוא ּכֵ ִאים, ַהּקִ ָטר ֵעֵדי ּבָ ְ  ּוְמִעיִדים ַהׁשּ
ה ִלְפֵני ֹלׁשָ ּזֹאת, ֶהְדיֹוטֹות ֵהם ֲאִפּלוּ , ׁשְ  ִהיא ׁשֶ

ה ְוכֹוְתִבין, ֲחִתיָמָתן מֹוַתב": ְלַמּטָ ָלָתא ּבְ  ַכֲחָדא ּתְ
לֹוִני ְוָאָתא, יָנאֲהוֵ   ֳקָדָמָנא ְוַאְסִהידוּ  ּוְפלֹוִני ּפְ

ַרר, ְיַדְיהוּ  ַאֲחִתיַמת ִאְתּבְ ָדא ָלָנא ּוִמּדְ  ֲחִתיַמת ִהיא ּדְ
ְרנּוִהי, ְיַדְיהוּ  ַ ְמנּוִהי ִאׁשּ ה ְוחֹוְתִמים, "ְכַדֲחִזי ְוִקּיַ   :ְלַמּטָ

ִמין ֵאין. ד ָטרֹות ְמַקּיְ א ׁשְ ה ֶאּלָ ֹלׁשָ ׁשְ ֵנימִ , ּבִ הּוא ּפְ  ׁשֶ
ין ִמים ֵאין, ּוְלִפיָכךְ , ּדִ ָטרֹות ְמַקּיְ ְיָלה ׁשְ ּלַ   :ּבַ

ִמין. ה ָטר ְמַקּיְ ְ ּלֹא ֲאִפּלוּ  ַהׁשּ ַעל ִבְפֵני ׁשֶ ין ּבַ  ַוֲאִפּלוּ . ּדִ
ף: ְוצֹוֵוחַ  עֹוֵמד מּוהוּ  ַאל הּוא ְמֻזּיָ ַקּיְ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ּתְ

  :לוֹ 

י ַעל ַאף. ו הּוא ּפִ םמְ  ׁשֶ ירוּ  ָצִריךְ , ֻקּיָ ּכִ ּיַ  ֲחִתיַמת ׁשֶ
ֵני ִנים ב"מ אוֹ  ָהֵעִדים ׁשְ ּיָ ין לוֹ  ֵאין, ָלאו ְוִאם, ַהּדַ  ּדִ

ם הּ  ָנְפָקא, ּוִמיהוּ . ְמֻקּיָ ִקּיּום ִמּנָ יָון, ּבְ ֲחתּוִמים ּכֵ  ׁשֶ
ֵני ָעָליו ִנים' ְוג ֵעִדים ׁשְ ּיָ ַקל יֹוֵתר, ּדַ ֵצא ּבְ  ִמי ִיּמָ

יר ּכִ ּיַ   :ימֹותַהֲחתִ  ׁשֶ
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ֶאָחד. ז ה ּבְ ָ ם ְדָרִכים ֵמֲחִמׁשּ ָטר ִמְתַקּיֵ ְ , ָהֶאָחד: ַהׁשּ
ְהיוּ  ּיִ ִנים ׁשֶ ּיָ יִרים ַהּדַ ַתב ַמּכִ ִני, ָהֵעִדים ְיֵדי ּכְ ֵ , ַהׁשּ

מוּ  ְחּתְ ּיַ ְפֵניֶהם ָהֵעִדים ׁשֶ י, ּבִ ִליׁשִ ְ בֹואוּ , ַהׁשּ ּיָ  ָהֵעִדים ׁשֶ
ַתב ֶזה ְוֹיאַמר ּבוֹ  ַהֲחתּוִמים ָבר ֵעד ַוֲאִני ִדייָ  ּכְ ּדָ  ּבַ

ה בֹואוּ , ָהְרִביִעי, ַהּזֶ ּיָ ה ְוָיִעידוּ  ֵעִדים ׁשֶ ּזֶ ַתב ׁשֶ  ָיָדם ּכְ
ל י, ֵאּלוּ  ׁשֶ ֵהא, ַהֲחִמיׁשִ ּיְ ַתב ׁשֶ ָטרֹות יֹוֵצא ָיָדם ּכְ ְ  ִמׁשּ

ית ְועֹוְרִכים, ֲאֵחרֹות ין ּבֵ ָתב ֶזה ּדִ ָתב ְלאֹותוֹ  ַהּכְ  ַהּכְ
ָטרֹות ְ ׁשּ ּבַ ַתב ָלֶהם ְוֵיָרֶאה, תֲאֵחרוֹ  ׁשֶ ּכְ  הּוא ֵאּלוּ  ְיֵדי ׁשֶ

ַתב ִמים ְוֵאין. ֵאּלוּ  ְיֵדי ּכְ ָטר ְמַקּיְ ְ ָטרֹות ַהׁשּ ְ  ִמׁשּ
א, ֲאֵחרֹות י ֶאּלָ ּתֵ ָטרֹות ִמׁשְ ל ׁשְ י ׁשֶ ּתֵ דֹות ׁשְ  ׂשָ

ֲאָכלּום ֲעֵליֶהם ׁשֶ ֹלשׁ  ּבַ ִנים ׁשָ , ְנכֹוָנה ְגלּוָיה ֲאִכיָלה ׁשָ
ֹלא ִביָעה ַפַחד ְוֹלא הִיְראָ  ׁשּום ּבְ עֹוָלם ִמּתְ ֶדֶרךְ , ּבָ  ּכְ

אֹוְכִלים ל ׁשֶ ֲעֵלי ּכָ דֹות ּבַ דֹוֵתיֶהם ׂשָ י אוֹ , ׂשְ ּתֵ ְ  ִמׁשּ
ְטֵרי ְצאוּ  ְוהּוא, ְכֻתּבֹות ׁשִ ּיָ ֵני ׁשֶ ְ ָטרֹות ַהׁשּ ְ ַחת ַהׁשּ  ִמּתַ

ַחת ֹלא, ַאֵחר ַיד ים( ֶזה ְיֵדי ִמּתַ ּיֵ ּקִ ָטרוֹ ) ׁשֶ א, ׁשְ ּמָ  ׁשֶ
ִמים ְוֵכן. ַהּכֹל ףִזיֵּ  הּוא ָטר ְמַקּיְ ְ ָטר ַהׁשּ ְ ָרא ִמׁשּ ּקָ  ׁשֶ
ֵבית ְוֻהְחַזק, ַעְרָער ָעָליו ין ּבְ ִמים, ּדִ ּנוּ  ְמַקּיְ , ְלַבּדוֹ  ִמּמֶ
מוֹ  ִמים ּכְ ַקּיְ ּמְ ְטֵרי ׁשֶ ִ י ִמׁשּ ּתֵ דֹות ׁשְ י אוֹ  ׂשָ ּתֵ   :ְכֻתּבֹות ׁשְ

ית. ח ין ּבֵ ְתבוּ  ּדִ ּכָ מֹוַתב: ׁשֶ ָלָתא ּבְ  ְוִנְתַקּיֵם ֲהֵויָנא ּתְ
ָטר ָפֵנינוּ  ׁשְ ם ֶזה ֲהֵרי, ּבְ י ַעל ַאף ְמֻקּיָ ּלֹא ּפִ ְרׁשוּ  ׁשֶ  ּפֵ
ֵאיֶזה ם ֶדֶרךְ  ּבְ ֶרךְ  ִלְכּתֹב ְוָנֲהגוּ . ִנְתַקּיֵ ְתַקּיֵם ַהּדֶ ּנִ  ׁשֶ

  :ּבוֹ 

ָטר. ט ְ ַהׁשּ ׁשֶ ם ּכְ ֵעדּות ִמְתַקּיֵ ִעיִדים ֲאֵחִרים ּבְ ּמְ  ַעל ׁשֶ
ָתב  ֲחִתיַמת ַעל ֵמִעיד ֶאָחד ִאם, ֵאּלוּ  לשֶׁ  ָיָדם ּכְ
ִני ֲחִתיַמת ַעל ְוֶאָחד ָהֶאָחד ֵ ם ֹלא, ַהׁשּ  ְלִפי, ִנְתַקּיֵ
ִריךְ  ּצָ ֵני ׁשֶ ל ֲחִתיַמת ַעל ֵעִדים ׁשְ  ֵישׁ  ְוִאם. ֶאָחד ּכָ
י ִליׁשִ ֶהם ׁשְ ִעיד ִעּמָ ּמֵ ֵני ֲחִתיַמת ַעל ׁשֶ , ָהֵעִדים ׁשְ
ם   :ִנְתַקּיֵ

ָחתַ  ִמי. י ָטר ַעל םׁשֶ ְ ַתב ַעל ְלָהִעיד ּוָבא, ַהׁשּ  ָידוֹ  ּכְ
ין ְבֵבית יר, ּדִ ַתב ְוִהּכִ הוּ  ָידוֹ  ּכְ ּזֶ אי ׁשֶ ַוּדַ  ֵאינוֹ  ֲאָבל, ּבְ
ָלל ָהֵעדּות זֹוֵכר ֵצא ְוֹלא, ּכְ רֹון ְבִלּבוֹ  ִיּמָ ָלל ִזּכָ  ּכְ
ה ּזֶ ה ָלָוה ׁשֶ  ַעל ְלָהִעיד ָאסּור ֶזה ֲהֵרי, ֵמעֹוָלם ִמּזֶ
ַתב הּוא דוֹ יָ  ּכְ ֵבית ֶזה ׁשֶ ין ּבְ ֵאין, ּדִ  ַעל ֵמִעיד ָאָדם ׁשֶ
ַתב הּוא ָידוֹ  ּכְ א, ֶזה ׁשֶ מֹון ַעל ֶאּלָ ָטר ַהּמָ ְ ׁשּ ּבַ  הּוא ׁשֶ
ה ֵמִעיד ּזֶ ב ׁשֶ ֵדי הּוא ָידוֹ  ּוְכַתב, ָלֶזה ַחּיָ ירוֹ  ּכְ  ְלַהְזּכִ
ָבר ר ֹלא ִאם ֲאָבל, ַהּדָ ָבר הֹוִאיל. ָיִעיד ֹלא ִנְזּכַ  ְוַהּדָ

ָטר, ןכֵּ  ָצא ׁשְ ּיָ ית ׁשֶ ין ְבּבֵ ַתב: ְוָאְמרוּ  ֵעִדים ּוָבאוּ , ּדִ  ּכְ
 זוֹ  ֵעדּות ָיַדְענוּ  ֹלא ֵמעֹוָלם ֲאָבל, ֶזה הּוא ָיֵדינוּ 
ה זֹוְכִרים ָאנוּ  ְוֵאין ּזֶ ה ָלָוה ׁשֶ  ֹלא, לוֹ  ָמַכר אוֹ  ִמּזֶ

ם ָטר ִנְתַקּיֵ ְ ים ֵהם ַוֲהֵרי ַהׁשּ ֵחְרׁשִ רוּ  ַעד, ּכְ ְזּכְ ּיִ  ׁשֶ
ֵאינוֹ  ִמי ְוָכל. ֵעדּוָתן ן ׁשֶ ן ּדָ ִדיֵני ָיַדע ֹלא, ּכֵ  ּבְ
ין ָממֹונֹות ֹמאלוֹ  ְיִמינוֹ  ּבֵ ַתב ָהָיה ִאם ֲאָבל. ִלׂשְ  ּכְ

קֹום יֹוֵצא ָיָדם ָהיוּ  אוֹ , ַאֵחר ִמּמָ ם ׁשֶ ה ֵעִדים ׁשָ ּזֶ  ׁשֶ
ַתב ִמים, ָיָדן ּכְ ָטר ְמַקּיְ ְ יִחין ְוֵאין ַהׁשּ ּגִ  ַעל ַמׁשְ
ְבֵרי ל ֶהםּדִ אֹוְמִרים ֵאּלוּ  ׁשֶ , ָהֵעדּות זֹוְכִרים ָאנוּ  ֵאין ׁשֶ
ם הֹוִאיל ָטר ּוִמְתַקּיֵ ְ ּלֹא ַהׁשּ יֶהם ַעל ׁשֶ ֵני. ּפִ  ַטַעם ּוִמּפְ

ִמים ָאנוּ  ֶזה ל ְמַקּיְ ָטרֹות ּכָ ְ  ַמְצִריִכים ָאנוּ  ְוֵאין, ַהׁשּ
ֹאל ָהֵעִדים ְלָהִביא  תָהֵעדוּ  זֹוְכִרים ֵהם ִאם אֹוָתם ְוִלׁשְ

ֲאִפּלוּ , ָלאו אוֹ  אוּ  ׁשֶ  זֹוְכִרים ָאנוּ  ֵאין: ְוָאְמרוּ  ּבָ
ר הֹוִאיל, ָלֶהם ׁשֹוְמִעין ֵאין, אֹוָתם מוֹ  ְוֶאְפׁשָ  ְלַקּיְ
ּלֹא יֶהם ׁשֶ ה ִמּפִ  חֹוְלִקים ְוֵישׁ . ם"ָהַרְמבַּ  ִדְבֵרי ֵאּלֶ

ֲאִפּלוּ  ְואֹוְמִרים ָוה זֹוְכִרים ֵאין ׁשֶ ּלָ ָחְתמוּ  אוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
ָטר ַעל ָלםֵמעוֹ  ַתב ְוֵאין, ֶזה ׁשְ קֹום יֹוֵצא ָיָדן ּכְ  ִמּמָ
יָון, ַאֵחר ִעיִדים ּכֵ ּמְ ה ׁשֶ ּזֶ ַתב ׁשֶ ִמים, ָיָדם ּכְ  ְמַקּיְ

ָטר ְ יֶהם ַעל ַהׁשּ ֵהם, ִדְבֵריֶהם ּוְלִפי. ּפִ ׁשֶ  ַעְצָמם ּכְ
ִאים ַתב ַעל ְלָהִעיד ּבָ ְכחוּ  ִאם, ָיָדם ּכְ  ַהַהְלָוָאה ׁשָ
ָלל יםזֹוְכרִ  ְוֵאיָנם ָחְתמוּ  ּכְ ָטר ׁשֶ ׁשְ ֵני ָצִריךְ , ֶזה ּבִ  ׁשְ
ל ַעל ֵעִדים ִעיד אוֹ  ָצִריךְ  ָלֵכן. ֲחִתיָמה ּכָ ּיָ ל ׁשֶ  ּכָ
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ַתב ַעל ֶאָחד ַתב ְוַעל ָידוֹ  ּכְ ְצָטֵרף אוֹ , ֲחֵברוֹ  ַיד ּכְ ּיִ  ׁשֶ
ֶהן ַאֵחר ִעיד ִעּמָ ּיָ ַתב ַעל ׁשֶ ֵניֶהם ְיֵדי ּכְ ֵדי, ׁשְ ֵהא ּכְ ּיְ  ׁשֶ
ֵני ֲחִתיָמה לכָּ  ַעל   :ֵעִדים ׁשְ

ַתב ֶזה: ֵמָהֵעִדים ֶאָחד ָאַמר. יא  הּוא ְוֵהִעיד, ָיִדי ּכְ
ַתב ַעל ְוַאֵחר ִני ָיד ּכְ ֵ ם ֹלא, ַהׁשּ ת ְלִפי, ִנְתַקּיֵ ֹלׁשֶ ְ ׁשּ  ׁשֶ
מֹון ְרִביֵעי   :ֶאָחד ֵעד ְיֵדי ַעל יֹוְצִאים ַהּמָ

ל ָאִביו אוֹ  ָאִחיו ֵהִעיד ִאם ְוֵכן. יב  ִעם ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ַתב ַעל ַאֵחר ל ָידוֹ  ּכְ ִני ׁשֶ ֵ ם ֹלא, ַהׁשּ ֲהֵרי, ִנְתַקּיֵ  ׁשֶ

ת ֹלׁשֶ מֹון ְרִביֵעי ׁשְ   :ְקרֹוִבים ְיֵדי ַעל יֹוְצִאים ַהּמָ

ַנִים. יג ָטר ַעל ַהֲחתּוִמים ׁשְ ְ , ֵמֶהם ֶאָחד ּוֵמת, ַהׁשּ
ַנִים ָצִריךְ  ּוק ִמן ׁשְ  ְוֵאין ,ֲחִתיָמתוֹ  ַעל ְלָהִעיד ַהׁשּ
 ַעל ְלָהִעיד ַאֵחר ִעם ְלִהְצָטֵרף ָיכֹול ַהַחי ָהֵעד

ת ֲחִתיַמת ִאם, ַהּמֵ ן ׁשֶ ת ֵיְצאוּ  ּכֵ ֹלׁשֶ מֹון ְרִביֵעי ׁשְ  ַהּמָ
א ִנְמָצא ֹלא ְוִאם. ָידוֹ  ַעל  ָהֵעד ֶזה ִעם ֶאָחד ֵעד ֶאּלָ
ְפֵני ָידוֹ  ֲחִתיַמת ּכֹוֵתב, ַהַחי  ַעל ֲאִפּלוּ , ֵעִדים ּבִ

ִליכוֹ  ,ַהֶחֶרס ֵבית ּוַמׁשְ ין ּבְ ּיְֻחַזק ַעד ּדִ ַתב ׁשֶ  ָידוֹ  ּכְ
ֵבית ין ּבְ ֵדי, ּדִ ּלֹא ּכְ , ֲחִתיָמתוֹ  ַעל ְלָהִעיד ִיְצַטֵרךְ  ׁשֶ
ךְ  ְוַאַחר ת ֲחִתיַמת ַעל ְוַאֵחר הּוא ָיִעיד ּכָ   :ַהּמֵ

יִרים ֵאין ִאם. יד  ֲחִתיַמת ְוֹלא ָהֵעִדים ֲחִתיַמת ֹלא ַמּכִ
ֵני ּיָ ָטר ֵמֵעיֵדי ְוֶאָחד, ּיּוםַהקִּ  ּדַ ְ ַתב ַעל ֵמִעיד ַהׁשּ  ּכְ
ֵני, ָידוֹ  ִנים ֶאָחד ֲחִתיַמת ַעל ְמִעיִדים ֵעִדים ּוׁשְ ּיָ , ֵמַהּדַ
ן אוֹ  ּיָ ַעְצמוֹ  ַהּדַ ַתב ַעל ֵמִעיד ִעּמוֹ  ְוַאֵחר ּבְ , ָידוֹ  ּכְ

ַמאי, מֹוִעיל ֵאינוֹ  ַמְסִהיד ּדְ , ַהאי ַמְסִהיד ֹלא ַהאי ּדְ
ָטר ָמֶנה ַעל ידֵמעִ  ָהֵעד ְ ׁשּ ּבַ ָין ׁשֶ  ַעל ֵמִעיד ְוַהּדַ

  :ָהֵעִדים ֲחִתיַמת

ֵני ִאם. טו ֵני ׁשְ ּיּום ַדּיָ ל ַהּקִ ַתב ַעל ֵמִעיד ֶאָחד ּכָ  ּכְ
ָטר, ָידוֹ  ְ ם ַהׁשּ   :ְמֻקּיָ

ּוק ִמן ֶאָחד ֵעד ִאם. טז  ֵעֵדי ֲחִתיַמת ַעל ֵמִעיד ַהׁשּ
ָטר ְ ן, ַהׁשּ , ִמְצָטְרִפים, ֲחִתיָמתוֹ  ַעל ֵמִעיד ֶאָחד ְוַדּיָ

אי ַאּמַ ָנא ַמְסִהיד ָסֲהָדא ְדַמְסִהיד ּדְ ּיָ ין ְוֵכן. ּדַ  ַהּדִ
ֵאין ׁשֶ ן ּכְ ּיָ א, ֲחִתיָמתוֹ  ַעל ֵמִעיד ַהּדַ ַנִים ֶאּלָ ְ ׁשּ  ִמן ׁשֶ
ּוק ן ַעל ְמִעיִדים ַהׁשּ ּיָ א, ַהּדַ ּתָ ַהׁשְ הּ  ּדְ ּלָ  ַחד ַסֲהדּוָתא ּכֻ
  :הּוא

ָטר ְלֵעֵדי ְקרֹוִבים ִלְהיֹות ְיכֹוִלים ּיּוםַהקִּ  ֵעֵדי. יז ְ . ַהׁשּ
א, עֹוד ְוֹלא עֹוד ֶהָחתּום ָהָאב ֵמת ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ ן ּבְ  ַהּבֵ
יל ַאַחר ָאִביו ֲחִתיַמת ַעל ְלָהִעיד ָיכֹול, ָקָטן ְגּדִ ּיַ , ׁשֶ

ר ַאֵחר ִעם ְלִהְצָטֵרף ׁשֵ ַתב ַעל ְלָהִעיד ָיכֹול ְוֵכן. ּכָ  ּכְ
ַתב ַעל אוֹ  ָאִחיו ַיד ָרָאה ַרּבוֹ  ַיד ּכְ ַקְטנּותוֹ  ׁשֶ  ְוֵישׁ . ּבְ

ַדְוָקא אֹוְמִרים ָרִגיל ֵאּלוּ  ּדְ ֶהם ׁשֶ ַתב ַעל ֲאָבל, ִעּמָ  ּכְ
ָגְדלוֹ  ְלָהִעיד ֶנֱאָמן ֵאינוֹ  ַאֵחר ַיד יר ּבְ ִהּכִ  אֹותוֹ  ׁשֶ

ַקְטנּותוֹ    :ּבְ

ּלֹא ָצִריךְ . יח ּיּום ֵעֵדי ִיְהיוּ  ׁשֶ ֵני םְקרֹוִבי ַהּקִ  ְלַדּיָ
יִרין ְוֵישׁ , ִקּיּום   :ַמְכׁשִ

רֹוִבים ִקּיּום ֵעֵדי. יט ְלֶוה ַהּקְ סּוִלים, ְוַלּלֶֹוה ַלּמַ  ְוֵישׁ . ּפְ
יר ִמי ְכׁשִ ּמַ   :ׁשֶ

ִנים. כ ּיָ ם ַהחֹוְתִמים ּדַ ָטר ְלַקּיֵ ְ  ַעל ַאף, חֹוְתִמים, ַהׁשּ
י ּלֹא ּפִ שׁ  ַמה ְוַדְוָקא. ְקָראּוהוּ  ׁשֶ ּיֵ ֶ ָטר גּוףבְּ  ׁשּ ְ  ֵאין ַהׁשּ

ל ֲאָבל, ִלְקרֹות ְצִריִכים  ֵהם ְצִריִכים ָמקֹום ִמּכָ
ְלֶוה ֵהם ִמי ִלְראֹות ה ַהּמַ ֵדי, ְוַהּלֹוֶ ּלֹא ּכְ  ִיְהיוּ  ׁשֶ
ָיִנים ְקרֹוִבים ְפֵניֶהם ַהְמִעיִדים ָלֵעִדים ְוֹלא ַלּדַ  ְוֵישׁ  ּבִ
ֵאין אֹוְמִרים ָלל ִלְקרֹותוֹ  ָצִריךְ  ׁשֶ   :ּכְ

ִנים. כא ּיָ ִנים ּדַ ּדָ ָנִאים ַעל ׁשֶ ְלָוה ְוִעְנָיִנים ּתְ ּמִ ּבַ  ׁשֶ
ְהיוּ  ָצִריךְ , ַעְצָמהּ  ּיִ ָטר ֵמֵעֵדי ְרחֹוִקים ׁשֶ ְ   :ַהׁשּ

ֵני. כב ּיָ ְהיוּ  ָצִריךְ , ִקּיּום ּדַ ּיִ ִנים ְרחֹוִקים ׁשֶ ּיָ ִנים ִמּדַ ּדָ  ׁשֶ
ְלָוה ַעל יִרין ְוֵישׁ , ַעְצָמהּ  ַהּמִ   :ַמְכׁשִ

ּיּום ֵעֵדי. כג ֵני ְקרֹוִבים ִלְהיֹות ְיכֹוִלים ַהּקִ ְלֶוה ְלַדּיָ   :ּמִ
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ה. כד ֹלׁשָ בוּ  ׁשְ ׁשְ ּיָ ם ׁשֶ ָטר ֶאת ְלַקּיֵ ְ ַנִים, ַהׁשּ  ֵמֶהם ׁשְ
יִרים יר ֵאינוֹ  ְוֶאָחד ָהֵעִדים ְיֵדי ֲחִתיַמת ַמּכִ  ַעד, ַמּכִ

ּלֹא ָפָניו ְמִעיִדין ָחְתמוּ  ׁשֶ חָ , ְוחֹוֵתם ּבְ ֶ  ֵאין, ְתמוּ ִמׁשּ
ָפָניו ְמִעיִדים ר. ְוחֹוֵתם ּבְ ּיּום ִלְכּתֹב ּוֻמּתָ ָטר ַהּקִ ְ ׁשּ  ּבַ

ם ֹקֶדם ְתַקּיֵ ּיִ ָטר ׁשֶ ְ ֵאין, ַהׁשּ ִתיָבה ׁשֶ ר ַהּכְ א ִעּקָ  ֶאּלָ
  :חֹוְלִקים ְוֵישׁ . ַהֲחִתיָמה

אוּ  ִאם. כה ָעה ְוֵהִעידוּ  ֵעִדים ּבָ ׁשָ ּבְ ם ׁשֶ ְתַקּיֵ ּנִ ְפֵניֶהם ׁשֶ  ּבִ
ַמֲעָמד ָהיוּ  אלֹ  א, ֶאָחד ּבְ ל ֶאּלָ ל ֶאָחד ּכָ  ֵעדּות ִקּבֵ

ְפֵני סּול, ַעְצמוֹ  ּבִ יר ִמי ְוֵישׁ . ּפָ ְכׁשִ ּמַ   :ׁשֶ

ה. כו ֹלׁשָ בוּ  ׁשְ ׁשְ ּיָ ם ׁשֶ ָטר ֶאת ְלַקּיֵ ְ ֵני ּוָבאוּ , ַהׁשּ  ׁשְ
הּוא ֵמֶהן ֶאָחד ַעל ְוִעְרֲערוּ  ֵעִדים ְזָלן ׁשֶ , ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ּגַ
ַנִים ּוָבאוּ  ָחַזר ְוֵהִעידוּ  ֲאֵחִרים ׁשְ ְתׁשּוָבה ׁשֶ  ַעד ִאם, ּבִ
ּלֹא ָחַזר ֵהִעידוּ  ָחְתמוּ  ׁשֶ ֶהן חֹוֵתם ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶ , ִעּמָ
ֲהֵרי ה ׁשֶ ֹלׁשָ ָחְתמוּ  ַאַחר ְוִאם. ָהיוּ  ׁשְ  ָעָליו ֵהִעידוּ  ׁשֶ
ָחַזר ְתׁשּוָבה ׁשֶ ֶהם חֹוֵתם ֵאינוֹ , ּבִ ֲהֵרי, ִעּמָ ִמי הּוא ׁשֶ  ּכְ
ֵאינוֹ  ֵעת ׁשֶ ַנִים ֲחִתיַמת ּבְ ְ   :ַהׁשּ

ה. כז ּמֶ ָבִרים ּבַ ִעְרֲערוּ , ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ֲעֵבָרה ָעָליו ּכְ . ּבַ
ְפַגם ָעָליו ִעְרֲערוּ  ִאם ֲאָבל ָחה ּבִ ּפָ גֹון, ִמׁשְ ָאְמרוּ  ּכְ : ׁשֶ
ְחְרָרה ֹלא ִאּמוֹ  ּתַ ָרה ֹלא אוֹ , הּוא ְוֶעֶבד, ִנׁשְ ּיְ , ִנְתּגַ
ָחְתמוּ  ַאַחר ְונֹוַדע, הּוא ְוגֹוי ַנִים ׁשֶ ְ ֵאין ַהׁשּ  ׁשֶ

ְחּתוֹ  ּפַ ִמׁשְ ָגם ּבְ הּוא ּפְ ר ְוׁשֶ ׁשֵ ֶהם חֹוֵתם ֶזה ֲהֵרי, ּכָ , ִעּמָ
ה ּזֶ ָהָיה הּוא ָדָבר ִגּלּוי ׁשֶ   :ִמּקֶֹדם ׁשֶ

ְתבוּ . כח ֵני ֶאָחד ְוִנְמָצא ִקּיּום ּכָ ּיָ סּול ִקּיּום ִמּדַ , ּפָ
כוּ  ָטר, ּוםִקיּ  אֹותוֹ  ַיְחּתְ ְ ָאר ְוַהׁשּ רּותוֹ  ִנׁשְ ַכׁשְ   :ּבְ

ה. כט ֹלׁשָ בוּ  ׁשְ ׁשְ ּיָ ם ׁשֶ ָטר ֶאת ְלַקּיֵ ְ  ֶאָחד ּוֵמת, ַהׁשּ
מֹוַתב: ִלְכּתֹב ְצִריִכין, ֵמֶהם ָלָתא ּבְ  ְוַחד ֲהֵויָנא ּתְ

ֵדי, ֵליתֹוִהי ּלֹא ּכְ ית: ָהרֹוֶאה ֹיאַמר ׁשֶ ין ּבֵ ל ּדִ  ׁשֶ
ַנִים מּוהוּ  ׁשְ ֵבית: ּבוֹ  ָכתּוב ָהָיה וּ ֲאִפלּ . ִקּיְ ין ּבְ , ּדִ
א: ֹיאַמר ּמָ ַנִים ִדּמוּ  ׁשֶ ְ ׁשּ ית ׁשֶ ין ּבֵ  ּבוֹ  ֵישׁ  ְוִאם. ֵהם ּדִ

ָמעּות ָהיוּ  ַמׁשְ ה ׁשֶ ֹלׁשָ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ׁשְ
ִאם ר, ֵליתֹוִהי ְוַחד: ָכְתבוּ  ֹלא ׁשֶ ׁשֵ ל. ּכָ  ָמקֹום ּוִמּכָ
י י: ַתבכָּ  ִאם ָעְלָמא ְלֻכּלֵ ָלָתא ּוְבמֹוַתב ִדיָנא ּבֵ  ּתוּ , ּתְ
ַנִים ְוחֹוְתִמים, ָצִריךְ  ֹלא   :ְוַדּיוֹ , ֵמֶהם ׁשְ

ֹלא ֲאִפּלוּ . ל ׁשֶ  ְוַחד: ִלְכּתֹב נֹוֲהִגין, ֵמֶהם ֶאָחד ֵמת ּכְ
ֵדי. ֵליתֹוִהי ּלֹא, ֵמֲעֵליֶהם ְלָהֵקל ּכְ מוּ  ׁשֶ א ּבוֹ  ַיְחּתְ  ֶאּלָ
ַנִים   :ׁשְ

ית םִקּיוּ . לא ין ּבֵ ְהֶיה ָצִריךְ  ּדִ ּיִ  ְיֵדי ִלְכַתב ָסמּוךְ  ׁשֶ
ָטר ְלַצד ָסמּוךְ  אוֹ , ָהֵעִדים ְ ֶנֶגד ֵמֲאחֹוָריו אוֹ , ַהׁשּ  ּכְ
ָתב ין ָהָיה ְוִאם. ַהּכְ ּיּום ּבֵ ָטר ַהּקִ ְ ה ֶרַוח ְוַהׁשּ ּטָ  ַאַחת ׁשִ
ֵני סּול, ֲאִויִרים ּוׁשְ ּיּום ּפָ א, ְלַבּדוֹ  ַהּקִ ּמָ  ַיְחּתֹךְ  ׁשֶ

ָטר ְ ם ַהׁשּ ְתַקּיֵ ּנִ ף, ׁשֶ אֹוָתהּ  ִויַזּיֵ יָטה ּבְ ָטר ׁשִ ֵני ׁשְ  ּוׁשְ
ּיּום ְוִנְמָצא, ֵעִדים ָטר ַעל ַהּקִ ף ׁשְ   :ְמֻזּיָ

ּיּום ִהְרִחיק. לב ָטר ַהּקִ ְ ה ֵמַהׁשּ ּטָ ין' ב אוֹ  ׁשִ ּטִ  אוֹ  ׁשִ
א, יֹוֵתר ִריטֹות ָהֶרַוח ָכל ּוִמּלֵ יוֹ  ׂשְ ר, ּדְ ׁשֵ ֲהֵרי, ּכָ  ׁשֶ
ף ָיכֹול ֵאינוֹ  ין ְוֵאין, ְלַזּיֵ ׁשִ ְימוּ  ד"ְלב חֹוׁשְ ּקִ  ִקּיּום ׁשֶ
ִריטֹות ַעל ְ א, ַהׂשּ ל ּגּופוֹ  ַעל ֶאּלָ ָטר ׁשֶ  ְוֵישׁ . ׁשְ

ין אֹוְמִרים ׁשִ חֹוׁשְ   :ְלָכךְ  ׁשֶ

ָטר. לג א ׁשְ ּיּום, ַהְמָחק ַעל ְוֵעָדיו הּוא ַהּבָ  ְוַהּקִ
ה ַמּטָ ָיר ַעל ִמּלְ ִמיםְמקַ  ֵאין, ַהּנְ ֵני אֹותוֹ  ּיְ ּיָ ּיּום ִמּדַ , ַהּקִ

א ל ֵמֵעִדים ֶאּלָ א, ַמְעָלה ׁשֶ ּמָ ּיּום ׁשֶ  ָרחֹוק ָהָיה ַהּקִ
ָטר ְ ה ֵמַהׁשּ ִריטֹות ָמֵלא ָהֶרַוח ְוָהָיה, ַהְרּבֵ ל ׂשְ יוֹ  ׁשֶ , ּדְ
ָטר ּגּוף ְוָחַתךְ  ְ ִריטֹות ּוָמַחק, ַהׁשּ ְ ָטר ְוָכַתב, ַהׂשּ ְ  ַהׁשּ
יִרין ְוֵישׁ . ַהְמָחק ַעל ְוֵעָדיו מוֹ  ַמְכׁשִ ֵני ְלַקּיְ ּיָ  ִמּדַ
ּיּום   :ַהּקִ

ָטר ָחַתם. לד ְ ׁשּ ה ֹקֶדם ּבִ ֲעׂשָ ּנַ ְזָלן ׁשֶ ה, ּגַ ְזָלן ְוַנֲעׂשָ , ּגַ
ַתב ַעל ְלָהִעיד ָיכֹול ֵאינוֹ  הּוא  ִאם ֲאָבל. ָידוֹ  ּכְ

יִרים ְמִעיִדים ֲאֵחִרים ּכִ ּמַ  ֲחִתיָמתוֹ  ְוָראוּ  ֲחִתיָמתוֹ  ׁשֶ
בִּ  ָטרׁשֶ ה ֹקֶדם ֶזה ׁשְ ֲעׂשָ ּנַ ְזָלן ׁשֶ ר, ּגַ ׁשֵ  ֹלא ִאם ֲאָבל. ּכָ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן מז הלכות הלוואה
  

 

939

  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 כב
 כב

ה ַאַחר ַעד ָראּוהוּ  ֲעׂשָ ּנַ ְזָלן ׁשֶ א, ֹלא, ּגַ ִאּכָ  ְלֵמיַחשׁ  ּדְ
א ּמָ ה ׁשֶ ף ַעּתָ   :ְוָחַתם ִזּיֵ

ָטר ָחַתם. לה ְ ׁשּ ּלֹא ַעד ּבַ ה ׁשֶ ה, ֲחָתנוֹ  ַנֲעׂשָ  ְוַנֲעׂשָ
ַתב ַעל ָהִעידלְ  ָיכֹול ֵאינוֹ  הּוא, ֲחָתנוֹ   ֲאָבל, ָידוֹ  ּכְ

יִרים ְמִעיִדים ֲאֵחִרים ּכִ ּמַ  ָראּוהוּ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ֲחִתיָמתוֹ  ׁשֶ
ה ַעד ֲעׂשָ ּנַ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ֲחָתנוֹ  ׁשֶ ַהְינוּ , ׁשֶ ְוָקא ּדְ  ּדַ

ָטר ְ ַהׁשּ ׁשֶ ַחת יֹוֵצא ּכְ  יֹוֵצא ִאם ֲאָבל, ַאֵחר ַיד ִמּתַ
ַחת   :ֹלא, ָהֵעִדים ַיד ִמּתַ

ָהָיה ָחַתם. לו ׁשֶ ק ָבִריא ּכְ ּתֵ ּתַ  ָיכֹול ֵאינוֹ  הּוא, ְוִנׁשְ
ַתב ַעל ְלָהִעיד   :ֲעֵלהּ  ְמִעיִדים ֲאֵחִרים ֲאָבל, ָידוֹ  ּכְ

ַנִים. לז ָטר ַעל ַהֲחתּוִמים ׁשְ ְ ַתב ְוֵאין, ָוֵמתוּ , ַהׁשּ  ּכְ
קֹום יֹוֵצא ָיָדם ַנִים ּוָבאוּ , ַאֵחר ִמּמָ תַ : ְוָאְמרוּ  ׁשְ  בּכְ
ים ֲאָבל, הּוא ָיָדם סּוִלין אוֹ , ָהיוּ  ְקַטּנִ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ּפְ

ָטר ְוקֹוְרִעין ֶנֱאָמִנים ְ א, ַהׁשּ ן ִאם ֶאּלָ ע ָטַען ּכֵ ְקּבַ ּנִ  ׁשֶ
ם ְזַמן לוֹ  ָטר ְלַקּיֵ ְ הּוא ֵעִדים ֵישׁ  ְוִאם. ַהׁשּ  ְכַתב ׁשֶ

ָהָיה אוֹ , ָיָדם קֹום יֹוֵצא ָיָדם ְכַתב ׁשֶ  ָטרִמשְּׁ  ַאֵחר ִמּמָ
ָרא ּקָ ֵבית ְוֻהְחַזק ַעְרָער ָעָליו ׁשֶ ין ּבְ  קֹוְרִעין ֵאין, ּדִ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . אֹותוֹ  ֵאין, ׁשֶ ָרא ָצִריךְ  ׁשֶ ּקָ  ָעָליו ׁשֶ
ְבֻהְחַזק, ַעְרָער ֵבית ּדִ ין ּבְ  ָקָרא ֹלא ֲאִפּלוּ , ָסֵגי ּדִ
ֵאין ֵעִדים. ַעְרָער ַתב ׁשֶ קֹום יֹוֵצא ָיָדם ּכְ  ,ַאֵחר ִמּמָ
ַתב: ְוָאְמרוּ  תֹוךְ  ְואֹוְמִרים, ֶזה הּוא ָיֵדינוּ  ּכְ ֵדי ּבְ  ּכְ
ים: אוֹ , ְנָפׁשֹות ֵמֲחַמת ָהִיינוּ  ֲאנּוִסים: ִדּבּור  ְקַטּנִ
סּוֵלי: אוֹ , ָהִיינוּ   ֻקְרָבה ֵמֲחַמת ָהִיינוּ  ֵעדּות ּפְ

ָפֵנינוּ  מֹוָדָעא ָמַסר: אוֹ , ְוִנְתַרַחְקנוּ  ַנאי: אוֹ , ּבְ  ָהָיה ּתְ
ָברבַּ  ם ָרִאינוּ  ְוֹלא ּדָ ְתַקּיֵ ּנִ ַנאי ׁשֶ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ַהּתְ

ַנאי ָהָיה ֹלא: אֹוֵמר ֶאָחד ֵעד ַוֲאִפּלוּ . ֶנֱאָמִנים  ְוֵעד, ּתְ
ַנאי ָהָיה: אֹוֵמר ֶאָחד ם ְוֹלא ּתְ אן ְוֵאין, ֶנֱאָמן, ִנְתַקּיֵ  ּכָ
א ָהיוּ  ָאְמרוּ  ִאם ֲאָבל. ֶאָחד ֵעד ֶאּלָ  תֵמֲחמַ  ֲאנּוִסין ׁשֶ
ָהָיה אוֹ , ָממֹון ַטר ׁשֶ ָהיוּ  אוֹ , ֲאָמָנה ׁשְ  ְפסּוִלים ׁשֶ

ֲעֵבָרה ַאַחר ָאְמרוּ  ַוֲאִפּלוּ . ֶנֱאָמִנים ֵאיָנם, ּבַ ךְ  ׁשֶ  ּכָ
י ַעל ְוַאף. ְתׁשּוָבה ָעׂשוּ  ֵאיָנם ּפִ ל ֶנֱאָמִנים ׁשֶ  ְלַבּטֵ

ָטר ְ ל, ַהׁשּ י ָמקֹום ִמּכָ ִבי, ֶנֱאָמִנים ִדיְדהוּ  ְלַגּבֵ  םְוַחּיָ
ם ּלֵ ה ְלׁשַ א ַהֶהְפֵסד ַלּלֹוֶ ּבָ  ְוִאם. ֲחִתיָמָתם ִמּכֹחַ  לוֹ  ׁשֶ

ָעה אֹוְמִרים ׁשָ ּבְ ָחְתמוּ  ׁשֶ ָהָיה ָיְדעוּ  ֹלא ׁשֶ , ֲאָמָנה ׁשֶ
ךְ  ְוַאַחר ֵרר ּכָ ָהָיה ָלֶהם ִנְתּבָ  ְוִאם. ֶנֱאָמִנים, ֲאָמָנה ׁשֶ
ַתב קֹום יֹוֵצא ָיָדם ּכְ ּיֵשׁ  אוֹ , ַאֵחר ִמּמָ ּזֶה ֵעִדים ׁשֶ  ׁשֶ
ַתב ׁשּום ֶנֱאָמִנים ֵאין, ָיָדם ּכְ ָבר ּבְ ּיֹאְמרוּ  ּדָ ל ׁשֶ  ְלַבּטֵ

ָטר ְ ָפֵנינוּ : ִמּלֹוַמר חּוץ, ַהׁשּ   :מֹוָדָעא ָמַסר ּבְ

ָטר ַעל ַהֲחתּוִמים ֵעִדים. לח ְ ָאְמרוּ , ַהׁשּ ַהּלֶֹוה ׁשֶ  ָהָיה ׁשֶ
אֹוָתהּ  ָקָטן ָעה ּבְ   :ֶנֱאָמִנים ֵאיָנם, ׁשָ

 מז סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , פרוע או הוא אמנה שטען מי

ָאַמר ַמְלֶוה. א ָטר ַעל ׁשֶ ָידוֹ  ׁשְ ּבְ הּוא ׁשֶ  אוֹ  ֲאָמָנה ׁשֶ
רּועַ  ב הּוא ִאם, ּפָ ה לוֹ  ְוֵאין ַלֲאֵחִרים ַחּיָ ְפֹרעַ  ִמּמַ , ּלִ
א ה ֶאּלָ ָטר ִמּזֶ ְ ָטר ְוֻהְחַזק, ֶנֱאָמנּות ּבוֹ  ְוָכתּוב, ַהׁשּ ְ  ַהׁשּ
בֵ  ין יתּבְ הּוא אוֹ  ּדִ ַיד ׁשֶ ִלישׁ  ּבְ  ַוֲאִפּלוּ . ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ׁשָ
ַעת נֹוַדע ֹלא ִאם ׁשְ הּוא הֹוָדָאתוֹ  ּבִ ב ׁשֶ , ַלֲאֵחִרים ַחּיָ

ךְ  ַאַחר ְונֹוַדע יָון, ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ּכָ הּוא ּכֵ א ׁשֶ  ָלחּוב ּבָ
ם ַמְפִסיד ִאם ֲאִפּלוּ , ַלֲאֵחִרים גֹון, ְלַעְצמוֹ  ּגַ  ּכְ

ָטרשֶׁ  ְ אַתִים הּוא ַהׁשּ ב ְוֵאינוֹ , ִמּמָ א ַלֲאֵחִרים ַחּיָ  ֶאּלָ
ָאַמר ַאַחר ְוִאם. ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ָמֶנה ַטר: ׁשֶ  ֲאָמָנה ׁשְ
ַרע, הּוא ָטר ִלְגּבֹות ּוָבא חֹובוֹ  ְלַבַעל ּפָ ְ ה ַהׁשּ , ֵמַהּלֹוֶ

ַעל ִאם, רֹוִאים ּבַ ׁשֶ א חֹובוֹ  ּכְ ה ִלְגּבֹות ּבָ ָטר ִמּזֶ ְ  ַהׁשּ
ַטר: רָאמַ  אי ָאז, הּוא ֲאָמָנה ׁשְ ָנתוֹ  ָהְיָתה ֹלא ַוּדַ ּוָ  ּכַ

א ַעל ִלְדחֹות ֶאּלָ  ֲאָבל. חֹובוֹ  ְוגֹוֶבה ְוחֹוֵזר, חֹובוֹ  ּבַ
ֹלא ִאם ִביַעת ּבְ ַעל ּתְ ַטר הֹוָדה חֹובוֹ  ּבַ ְ ׁשּ  ֲאָמָנה ׁשֶ
  :ּבוֹ  ְוגֹוֶבה חֹוֵזר ֵאינוֹ , הּוא
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ְלֶוה ָאַמר ִאם. ב ַהּלֶֹוה הּוא ֱאֶמת ָטרַהשְּׁ  ֶזה: ַהּמַ  ׁשֶ
ה ָטר ִלְכּתֹב ָלֵעִדים ִצּוָ ְ ׁשּ יָנר ֶאֶלף ּבַ  ֶהֱאִמין ְוהּוא ּדִ
י ּלֹא ּבִ ע ׁשֶ ּנוּ  ֶאְתּבַ י ִמּמֶ יָנִרים ק"ת ִאם ּכִ ר, ּדִ ׁשֵ . ּכָ

עוּ  אֹוֵמר ִאם ֲאָבל ּטָ ְתבוּ  ָהֵעִדים ׁשֶ ּכָ ׁשֶ יָנִרים ֶאֶלף ּכְ , ּדִ
ָטר ֲהֵרי ְ ֶחֶרס ַהׁשּ י ַעל ְוַאף, ּכְ שׁ  ּפִ ּיֵ  ֶנֱאָמנּות ׁשֶ

ָטר ְ ׁשּ ע, ּבַ ּבָ ה ִנׁשְ   :ְוִנְפָטר, ֶהֵסת ַהּלֹוֶ

 מח סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , שטרות טפסי שכותבין

א סֹוֵפר. א ּבָ ָטרֹות ָטְפֵסי ִלְכּתֹב ׁשֶ ֵדי ׁשְ ְהיוּ  ּכְ ּיִ  ׁשֶ
ָידוֹ  ָהְרׁשּות, ֶאְצלוֹ  ְמצּוִים ם: ַהּכֹל בִלְכתֹּ  ְוָיכֹול. ּבְ  ׁשֵ
ה ְלֶוה ַהּלֹוֶ עֹות ְוַהּמַ יחַ  ַרק, ְוַהּמָ ּנִ ּיַ ַמן ְמקֹום ׁשֶ , ַהּזְ
ּלֹא ם ִיְהֶיה ׁשֶ ָטר ֲאָבל. ֻמְקּדָ ב ׁשְ ְכּתַ ּנִ  ַהְלָוָאה ַעל ׁשֶ
 ֲאִפּלוּ , ּבוֹ  ְוִלְלוֹות ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ , ְוִנְפַרע, ַאַחת
יֹום ַהּכֹל ִאם ֵאינוֹ , ֶאָחד ּבְ םֻמקְ  ׁשֶ יָון, ּדָ ּכֵ ְמַחל ׁשֶ ּנִ  ׁשֶ

ְעּבּודוֹ  ַרע ְוִאם. ּבוֹ  ְוֹלֶוה חֹוֵזר ֵאינוֹ  ׁשִ , חֹובוֹ  ִמְקָצת ּפָ
אֹותוֹ  ּבוֹ  ְוֹלֶוה חֹוֵזר ֵאינוֹ  ָטר ּבְ ָהֵוי, ִמְקָצת אֹותוֹ  ׁשְ  ּדְ
ְעּבּודוֹ  ִנְמַחל   :ִמְקָצת ְלאֹותוֹ  ׁשִ

 מט סימן
 עותט ודין, והמלוה הלוה שם העדים שיכירו

  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , והסכום השמות

ה ֵישׁ  ִאם. א ְלֶוה אוֹ  ַלּלֹוֶ מֹות' ב ַלּמַ  ָצִריךְ  ֵאין, ׁשֵ
א ִלְכּתֹב ם ֶאּלָ ר ׁשֵ ְתבוּ  ְוִאם. ָהִעּקָ ם ּכָ ֵפל ׁשֵ , ְלַבד ַהּטָ
ר ׁשֵ א, ְוֵלִוי ֹכֵהן אוֹ  ַהֲחִניָכה ִלְכּתֹב ָצִריךְ  ְוֵאין. ּכָ  ֶאּלָ
עִ  ִיְהיוּ  ִאם ַנִים ירּבָ מֹוֵתיֶהם ׁשְ ְ ׁשּ ִוים ׁשֶ   :ׁשָ

ירוּ  ָצִריךְ . ב ּכִ ּיַ ם ָהֵעִדים ׁשֶ ֵ ׁשּ ה ׁשֶ לֹוִני ַהּלֹוֶ  ַבר ּפְ
לֹוִני ַטר, ּפְ ֶכר ּוִבׁשְ ם, ַהּמֶ ם, ּוְבׁשֹוָבר, ַהּמֹוֵכר ׁשֵ  ׁשֵ
ה ְלֶוה ַהּלֹוֶ ַטר ְוִאם. ְוַהּמַ ְלָוה ׁשְ ֹלא הּוא ַהּמִ , ִקְנָין ּבְ

ם ַאף ירְלַהכִּ  ְצִריִכין ְלֶוה ׁשֵ יִרים ֵאיָנם ְוִאם. ַהּמַ  ַמּכִ
ה ֲאִפּלוּ , אֹוָתם ָ ִרים ָקרֹוב אוֹ  ִאׁשּ ׁשֵ ךְ  לֹוַמר ּכְ ּכָ  הּוא ׁשֶ
ָמם ה ְדָסִמיךְ  ְוֵהיָכא. ׁשְ ָ ַכח ָקרֹוב אוֹ  ָאִאׁשּ ּתְ  ְוִאׁשְ

ָנן ְלצֹוְרָבא, ָטעּוָתא ִליָנן ֵמַרּבָ  ַאֲחִריָנא ְלַגְבָרא, ְמַקּבְ
ִליָנן ָלא, ְלֵמיָדק הּ ְדאֹוְרחֵ  אי, ְמַקּבְ ַוּדַ  ָדק ֵמיָדק ּדְ
א ּתָ ר ָהַדר ְוַהׁשְ ּקֵ   :ּוְמׁשַ

ל. ג ֻהְחַזק ּכָ מוֹ  ׁשֶ ים ׁשְ ֹלׁשִ ִעיר יֹום ׁשְ  אֹותוֹ  ּכֹוְתִבים, ּבָ
ם ין ְוֵאין, ׁשֵ ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ ה ׁשֶ ּנָ מוֹ  ׁשִ   :נּוְנָיאקְ  ַלֲעׂשֹות ׁשְ

ַההּוא ֵלהּ  ַמְחְזִקיָנן, ְוָעֵני ֵלהּ  ָקרוּ  ִאי. ד ָמא ּבְ  ׁשְ
גֹון. ְלחֹוָבתוֹ  ָרא ּכְ ּקָ ָטר ְוָכַתב, ְראּוֵבן: ַעְצמוֹ  ֶאת ׁשֶ  ׁשְ

ְמעֹון ָלָוה ְראּוֵבן: ָעָליו ִ א ְוָטִעין, ִמׁשּ ּתָ  ָלאו: ַהׁשְ
ִמי ְראּוֵבן ב ַעל ַאף, ְוָעֵני ְראּוֵבן ֵלהּ  ָקרוּ  ִאי, ׁשִ  ּגַ
ָלא ק ּדְ ֹלשִׁ  ִאְתַחּזַ ַהאי יֹום יםׁשְ ָמא ּבְ ב, ׁשְ   :ַחּיָ

ָטר ְלָפֵנינוּ  ָיָצא. ה ה ְוָטַען, ׁשְ ב ֵאיִני: ְוָאַמר ַהּלֹוֶ  ַחּיָ
לּום א ּכְ ּמָ אי ׁשֶ מוֹ  ֶהֱעָלה ֶאָחד ַרּמַ  אוֹ , ָלֶזה ְוהֹוָדה ׁשְ
ָאַמר ב ֲאִני ָלֶזה ֹלא: ׁשֶ א ַחּיָ אי ְוֶזה ְלַאֵחר ֶאּלָ  ַרּמַ
מוֹ  ְוֶהֱעָלה הּוא שֵׁ  ׁשְ ַעל םּבְ ּלֹא ֵמַאַחר, חֹוִבי ּבַ  ׁשֶ

ם ֻהְחְזקוּ  ַנִים ׁשָ מֹוֵתיֶהם ׁשְ ְ ׁשּ ִוים ׁשֶ ין ֵאין, ׁשָ ׁשִ  חֹוׁשְ
  :ִלְדָבָריו

ֻהְחַזק ִמי. ו ם ׁשֶ ׁשֵ ּנּוי ּבְ ִעיר ּכִ ָטר ָעָליו ְוָכְתבוּ , ּבָ  ׁשְ
אֹותוֹ  ּנּוי ּבְ ךְ  ְוַאַחר, ּכִ ָהָיה נֹוַדע ּכָ ּנּוי לוֹ  ׁשֶ , ַאֵחר ּכִ

עוּ  וֹ א ּטָ ם ׁשֶ ׁשֵ ה ּבְ ְלֶוה אוֹ  ַהּלֹוֶ  ְראּוֵבן: ְוָכְתבוּ  ַהּמַ
ְמקֹום ְמעֹון ּבִ עוּ  אוֹ , ׁשִ ּטָ ְסכּום ׁשֶ עֹות ּבִ בוּ , ַהּמָ  ִיְכּתְ
ָטר אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ַאֵחר ׁשְ ֲאִפּלוּ , ׁשֶ ְתבוּ  ֹלא ִאם ׁשֶ  ּכָ
ֵרר ִאם, ַאֵחר ָבר ִיְתּבָ הּוא ַהּדָ שֵׁ , סֹוֵפר ָטעּות ׁשֶ   :רּכָ

ַנִים ָהיוּ . ז ִעיר ׁשְ ם, ַאַחת ּבְ ל ׁשֵ ן יֹוֵסף ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ  ּבֶ
ְמעֹון ָטר ְלהֹוִציא ָיכֹול ֵמֶהם ֶאָחד ׁשּום ֵאין, ׁשִ  ַעל ׁשְ
ּיֹאַמר, ִקְנָין ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם, ֲחֵברוֹ  ָטר: לוֹ  ׁשֶ ה ֶזה ׁשְ ַאּתָ  ׁשֶ
י ָעַלי מֹוִציא ּלִ י הּוא ׁשֶ שֶׁ  ְלךָ  ְוֶהֱחַזְרּתִ ַרְעתָּ ּכְ  ִלי ּפָ
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ָהָיה ַהחֹוב ָיְדךָ  ִלי ׁשֶ ָטר ְלהֹוִציא ָיכֹול ַאֵחר ְוֹלא. ּבְ  ׁשְ
ל, ֲעֵליֶהם חֹוב ּכָ ב ָעַלי ֹלא: ֹיאַמר ֶאָחד ׁשֶ ָטר ִנְכּתַ  ׁשְ
א, ֶזה א, ֲחֵבִרי ַעל ֶאּלָ ן ִאם ֶאּלָ אוּ  ּכֵ ָטר ֵעֵדי ּבָ ְ  ַהׁשּ

ַעְצָמם ָטר ֶזהוּ : ְוָאְמרוּ  ּבְ ְ ֵהַעדְ  ַהׁשּ  ְוֶזהוּ  ָעָליו נוּ ׁשֶ
ֵהַעְדנוּ  ַהְלָוָאה ָעָליו ׁשֶ  ֵהִעידוּ  ֲאֵחִרים ֵעִדים ְוִאם. ּבְ

ן ין לוֹ  ֵישׁ , ּכֵ ה ַעל ִמְלָוה ּדִ  ֵמֶהם ֶאָחד ָהָיה ְוִאם. ּפֶ
ְזַמן ָקָטן תּוב ּבִ ָטר ַהּכָ ְ ׁשּ  ּוַמה. ֵמָהַאֵחר ּגֹוִבין, ּבַ

ָנָתם ּקָ בוּ , ּתַ ם ִיְכּתְ ם םגַּ  ְוִאם, ְזֵקָנם ׁשֵ ֶוה ְזֵקָנם ׁשֵ , ׁשָ
בוּ  ָטרֹות מֹוִציִאין ֵהם ֲאָבל. ִסיָמן ׁשּום ִיְכּתְ  ַעל ׁשְ
י ֹלא: לֹוַמר ָהַאֵחר ָיכֹול ְוֹלא, ַאֵחר ְבּתִ א ְלךָ  ִנְתַחּיַ  ֶאּלָ

מוֹ  ַלֲחֵבְרךָ  ְ ׁשּ ְמךָ  ׁשֶ ׁשִ ל, ּכְ ּכָ ָטר ִמי ׁשֶ ְ ַהׁשּ  יֹוֵצא ׁשֶ
ַחת ּלוֹ בְּ  ֵלהּ  ַמְחִזיִקיָנן ָידוֹ  ִמּתַ ָידוֹ  ֵישׁ  ְוִאם. ׁשֶ  ׁשֹוָבר ּבְ
, ְלֹתְבעוֹ  ָיכֹול ֵמֶהם ֶאָחד ׁשּום ֵאין, ֵמֶהם ֵמֶאָחד
ּיֹאַמר ה: ֵמֶהם ֶאָחד ְלָכל ׁשֶ ַתְבתָּ  ַאּתָ ֹוֵבר ֶזה ִלי ּכָ . ַהׁשּ
בוּ  ִאם, ּוִמיהוּ  ָאה ִיְכּתְ ה, ָלֶזה ֶזה ַהְרׁשָ  ֶאָחד ִיְגּבֶ
ֲהֵרי. ֵמֶהם ּלֹ מֹוֶדה הּוא ׁשֶ ַרע אׁשֶ א ּפָ  ְוִאם. ְלֶאָחד ֶאּלָ
י: ִיְטֹען ַרְעּתִ ֵניֶכם ּפָ יִתי ִלׁשְ י ֶאָחד ׁשֹוָבר ִלְכּתֹב ְוִצּוִ  ּכִ
יק הּוא ֹבא ִמי ְלָכל ְלַהְראֹותוֹ  ִלי ַיְסּפִ ּיָ ם ׁשֶ  ִמּכֶ

ָאה יֹוִעיל ְוֹלא ְטָעָנה ַטֲעָנתוֹ , חֹובוֹ  ְלָתְבֵעִני   :ַהְרׁשָ

ה. ח ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵאין, ִריםֲאמוּ  ּדְ ׁשֶ ים ּכְ ׁשִ ּלָ  ֹלא ְמׁשֻ
ָטרֹות ְ ׁשּ ׁשֹוָבר ְוֹלא ּבַ ים ִאם ֲאָבל. ּבַ ׁשִ ּלָ ָטרֹות ְמׁשֻ ְ ׁשּ  ּבַ

ׁשֹוָבר ְוֹלא ַעל ַעל, ּבַ ֹוֵבר ּבַ   :ְרָאָיה ְלָהִביא ַהׁשּ

ִהְלָוה ֶאָחד ַמְלֶוה. ט ֵני ׁשֶ ן יֹוֵסף ִלׁשְ ְמעֹון ּבֶ ֵני ׁשִ ׁשְ  ּבִ
ָטרֹות יםמְ  ְוָהיוּ  ׁשְ ׁשִ ּלָ ר ׁשֻ ּכָ ּנִ ָטרוֹ  ׁשֶ ל ׁשְ ל ׁשֶ , ֶאָחד ּכָ
ה ֵאֶצל ְוִנְמָצא ָטר ַהּלֹוֶ ם ׁשְ ָטרוֹ  ְמֻקּיָ ְ ׁשּ ל ׁשֶ ן יֹוֵסף ׁשֶ  ּבֶ
ְמעֹון רּועַ  ׁשִ ֹוֵבר ָהָיה ְוֹלא, ּפָ שׁ  ַהׁשּ ּלָ ֵני ְוִנְמְצאוּ , ְמׁשֻ  ׁשְ

ָטרֹות ְ ין ַהׁשּ ְטרֹוָתיו ּבֵ ל ׁשִ רּוִעים ַמְלֶוה ׁשֶ  ַרעהוּ , ַהּקְ
ל ּכָֹחם ָטרֹות ׁשֶ ְ ֵניֶהם ַהׁשּ ֶחְזַקת ּוׁשְ רּוִעים ּבְ   :ּפְ

ֵני. י ן יֹוֵסף ׁשְ ְמעֹון ּבֶ ָוה ׁשִ ּלָ , ֵמַאֵחר ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ
ֶדה ֵמֶהם ְלֶאָחד ְוִנְמָצא ָנה ׂשָ ּקָ ן ִמּיֹוֵסף ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ  ׁשִ
ִני ֵ ָהיוּ  אוֹ , ַהׁשּ ִפים ׁשֶ ּתָ ְלֶוה ֵאין, ּבוֹ  ׁשֻ  ִלְטרֹף ֹולָיכ ַהּמַ
ֶדה ָ  ַלֲחֵבְרךָ  ְוִאם, מּוָטב, ִהְלֵויִתי ְלךָ  ִאם: ְולֹוַמר, ַהׂשּ
יָון, ִהְלֵויִתי ֵאין ּכֵ ֵני ַלֲחֵבְרךָ  ׁשֶ  ָלַקְחתָּ  ֲהֵרי חֹוִרין ּבְ
ְעּבּוִדי ֵהם ְוֵכן, ׁשִ ׁשֶ ִפים ּכְ ּתָ  ַהֵחִצי ִלְגּבֹות יּוַכל ֹלא ׁשֻ

ה ךְ  ִמּמַ ֵאין ְלִפי, ַנְפׁשָ ַעל יִנְכסֵ  ׁשֶ ִדים חֹוב ּבַ ְעּבָ  ְמׁשֻ
א ַעם ֶאּלָ ד ֵאינוֹ  ְוֶהָעֵרב, ָעֵרב ִמּטַ ְעּבֵ ּתַ א ִמׁשְ  ֶאּלָ

ָמקֹום כֹול ּבְ ּיָ ֶ ה ִלְתּבֹעַ  ׁשּ ֵאינוֹ  ְוֵכיָון, ַעְצמוֹ  ֵמַהּלֹוֶ  ׁשֶ
ה ִלְתּבֹעַ  ָיכֹול  ִלְגּבֹות ָיכֹול ֵאינוֹ , ַעְצמוֹ  ֵמַהּלֹוֶ

ָכָסיו ֶהָעֵרב, ִנְמָצא, ִמּנְ ֵני ׁשֶ ן יֹוֵסף ִלׁשְ ְמעֹון ּבֶ ין, ׁשִ  ּבֵ
ֵני ין ַמְלִוים ִלׁשְ ם, ֶאָחד ְלַמְלֶוה ּבֵ ׁשֵ ֵאינוֹ  ּכְ  ָיכֹול ׁשֶ
ךְ , ֵמֶהן ִלְתּבֹעַ    :ֵמֶהָעֵרב ִלְתּבֹעַ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ּכָ

 נ סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , מנה ממך לויתי: בו שכתוב שטר

ָטר. א ֵעִדים ׁשְ תּוב ּבְ ּכָ לֹוִני ֲאִני: ּבוֹ  ׁשֶ ךָ  ָלִויִתי ּפְ  ִמּמְ
ל, ָמֶנה  ּבוֹ  ֵאין ִאם ֲאָבל. ּבוֹ  ּגֹוֶבה ַהּמֹוִציאוֹ  ּכָ
א, ֵעִדים הּוא ֶאּלָ ַתב ׁשֶ ֱאָמן ִמּתֹוךְ , ָידוֹ  ּכְ ּנֶ : לֹוַמר ׁשֶ

י ַרְעּתִ ךָ  ָלִויִתי ֹלא: לֹוַמר ֶנֱאָמן, ּפָ א ִמּמְ  ֵמַאֵחר ֶאּלָ
ּנוּ  ְוָנַפל   :תוֹ ּוְמָצאָ  ִמּמֶ

 נא סימן
, פסול מהם אחד או, אחד עד אלא בו שאין שטר

  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ 

ְכָתב ֶאָחד ֵעד. א ַעל ֶאָחד ְוֵעד ּבִ ה ּבְ . ִמְצָטְרִפים ּפֶ
ּלֹא ֶזה ָאַמר ְוִאם ַתב ׁשֶ דוֹ  ָקִניִתי ֲאִני: ֵעדּותוֹ  ּכָ  ִמּיָ
ָבר ַעל א ְוֹלא ֶזה ּדָ ְלֶוה ּבָ ַאל ְוֹלא ַהּמַ ִני ׁשָ , ִלְכּתֹב ִמּמֶ

ֵניֶהם ְלֶוה ַלֲעׂשֹות ִמְצָטְרִפים ׁשְ ָטר ַהּמִ ׁשְ  ָיכֹול ְוֵאינוֹ , ּבִ
י: לֹוַמר ַרְעּתִ ִעיד אֹותוֹ  ְוִאם. ּפָ ּמֵ ה ַעל ׁשֶ : אֹוֵמר ּפֶ
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ָפַני ָטר ִנְמַסר ּבְ ְ ָטר ָהֵוי, ַהׁשּ ׁשְ מּור ּכִ  ּבוֹ  ִלְגּבֹות ּגָ
ֵדי ְעּבְ ׁשַ   :ִמּמְ

ַטר יוָעלָ  הֹוִציא. ב ֵעד חֹוב ׁשְ ה ְוטֹוֵען, ֶאָחד ּבְ : ַהּלֹוֶ
י ַרְעּתִ ב ֶזה ֲהֵרי, ּפָ בּוָעה ְמֻחּיָ ַבע ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ׁשְ ָ , ִלׁשּ
ם ּלֵ ַבע: ְוָאַמר ָטַען. ּוְמׁשַ ָ ּלֹא ִלי ִיׁשּ יו ׁשֶ ַרְעּתִ  ֲהֵרי, ּפְ

ע ֶזה ּבָ ע ֶזה ֲהֵרי, ָלִויִתי ֹלא: ָטַען ִאם ֲאָבל. ִנׁשְ ּבָ  ִנׁשְ
ם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְוִנְפָטר, ָהֵעד ֶאת ְכִחישׁ ְלהַ  ּגַ  ִאם ׁשֶ
י: ָטַען ַרְעּתִ בּוָעה ֶנֱאָמן, ּפָ ׁשְ   :ּבִ

ָטר. ג ֲחתּוִמים ׁשְ ֵני ּבוֹ  ׁשֶ ְלַבד ֵעִדים ׁשְ  ֵעד ְוִנְמָצא, ּבִ
סּול אוֹ  ָקרֹוב ֵמֶהם ֶאָחד י ַעל ַאף, ּפָ שׁ  ּפִ ּיֵ ם ׁשֶ  ׁשָ
ֶחֶרס הּוא ֲהֵרי, ְמִסיָרה ֵעֵדי ינוֹ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּכְ ּדִ  ׁשֶ

ָטר ׁשְ ֵאין ּכִ א ּבוֹ  ָחתּום ׁשֶ   :ֶאָחד ֵעד ֶאּלָ

ָטר. ד ָהיוּ  ׁשְ ים ֵעָדיו ׁשֶ  ֵמֶהם ֶאָחד ֵעד ְוִנְמָצא, ְמֻרּבִ
סּול אוֹ  ָקרֹוב ִמים ָהֵעִדים ְוֵאין, ּפָ ֹאל ַקּיָ , אֹוָתם ִלׁשְ
רּוָרה ֵעדּות ֵישׁ  ִאם ם ּבְ ּלָ ּכֻ ֲהֵרי, ַלְחּתֹם בוּ ָישְׁ  ׁשֶ  ׁשֶ

נוּ  ּוְ ֵטל ֶזה ֲהֵרי, ְלָהִעיד ִנְתּכַ ְתַקּיֵם, ָלאו ְוִאם. ּבָ  ּתִ
ָאר ָהֵעדּות ְ ׁשּ ֲהֵרי, ּבַ ר ׁשֶ ָחְתמוּ  ֶאְפׁשָ  ָהֵעִדים ׁשֶ

ִרים ׁשֵ יחוּ  ַהּכְ דֹול ָמקֹום ְוִהּנִ  ֶזה ּוָבא, ַלְחּתֹם ַלּגָ
רֹוב סּול אוֹ  ַהּקָ ּלֹא ְוָחַתם ַהּפָ םִמדַּ  ׁשֶ   :ְעּתָ

ָאה. ה ְמָצא ַצּוָ ּנִ סּול אוֹ  ָקרֹוב ֵמֵעֶדיהָ  ֶאָחד ׁשֶ  ָהֵעד, ּפָ
ֵאינוֹ  ית ִלְפֵני ָיֹבא, ָהֵעדּות ָזכּור ִאם, ָקרֹוב ׁשֶ ין ּבֵ  ּדִ
ַמע ֶאָחד ֵעד ֵישׁ  ְוִאם, ְוָיִעיד ָ ׁשּ ָאה ׁשֶ ּוָ חּוץ ַהּצַ , ִמּבַ

י ַעל ַאף, ְלָהִעיד ִעּמוֹ  ִמְצָטֵרף ּלֹא ּפִ  ִיֲחדּוהוּ  ׁשֶ
  :ְלָהִעיד

ל ַהּכֹוֵתב. ו ֵני ְנָכָסיו ּכָ ֵני ִלׁשְ ֵעדּות ָאָדם ּבְ , ַאַחת ּבְ
ֵלי ְלֶאָחד ְקרֹוִבים ְוָהֵעִדים ַקּבְ ָנה ִמּמְ ּתָ  ּוְרחֹוִקים ַהּמַ
ִני ֵ ָטר ָהֵרי, ֵמַהׁשּ ְ סּול ַהׁשּ ֵני, ּפָ הּוא ִמּפְ , ַאַחת ֵעדּות ׁשֶ
א ן ִאם ֶאּלָ ק ּכֵ ּלֵ ָהֵעִדים תוֹ אוֹ  ִנְסּתַ סּוִלים ׁשֶ  לוֹ  ּפְ

ַתב ִאם ֲאָבל. ָממֹון ֵמאֹותוֹ  ָטר ּכָ ׁשְ י: ֶאָחד ּבִ ַתּתִ ּנָ  ׁשֶ

לֹוִנית ָחֵצר ִלְראּוֵבן י ּפְ ַתּתִ ּנָ ְמעֹון ְוׁשֶ לֹוִנית ָחֵצר ְלׁשִ , ּפְ
ה ּוְרחֹוִקים ָלֶזה ְקרֹוִבים ָהֵעִדים ְוִנְמְצאוּ  ֵהם ֶזה, ִמּזֶ  ׁשֶ
ּנוּ  ְרחֹוִקים ָנתוֹ  ִמּמֶ ֶמת ַמּתְ ֵאּלוּ , ַקּיֶ י ׁשֶ ּתֵ  ֵהן ֵעֻדּיֹות ׁשְ

י ַעל ַאף ֵהם ּפִ ָטר ׁשֶ ׁשְ   :ֶאָחד ּבִ

ָטר. ז ְמַסר ׁשְ ּנִ ְפֵני ׁשֶ ֵני ּבִ  ּבוֹ  ּגֹוִבין, ֵעִדים ׁשְ
ֵדי ְעּבְ ׁשַ י ַעל ַאף ִמּמְ ֵהם ּפִ ל. ּבוֹ  ֲחתּוִמים ׁשֶ  ּוִמּכָ

 ֵעד ַוֲאִפּלוּ , סּוִליםפְּ  ֲחִתיָמתוֹ  ֵעֵדי ִנְמְצאוּ  ִאם, ָמקֹום
סּול ֵמֶהם ֶאָחד ָטר, ּפָ ְ סּול ַהׁשּ י ַעל ַאף ּפָ ְמַסר ּפִ ּנִ  ׁשֶ
ְפֵני ִרים ֵעִדים ּבִ ׁשֵ ֵני, ּכְ הּוא ִמּפְ ף ׁשֶ   :ִמּתֹוכוֹ  ְמֻזּיָ

 נב סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , קרוע או רבית בו שיש שטר

ָטר. א שׁ  ׁשְ ּיֵ ית ּבוֹ  ׁשֶ  ּבוֹ  ּגֹוֶבה ֵאינוֹ , ְמֹפָרשׁ  ִרּבִ
ית ֶרן ֶאת ּבוֹ  ּגֹוֶבה ֲאָבל ָהִרּבִ ֵדי ֲאִפּלוּ  ַהּקֶ ְעּבְ ׁשַ . ִמּמְ
ַלל ִאם ֲאָבל ֶרן ּכָ ית ִעם ַהּקֶ סּול, ָהִרּבִ ֵני, ּפָ ֹבא ִמּפְ ּיָ  ׁשֶ

ית ֶאת ּבוֹ  ִלְגּבֹות ָטר. ָהִרּבִ א ׁשְ ּבָ  ָקרּועַ  ְלָפֵנינוּ  ׁשֶ
ית ֶקַרע ין ּבֵ קָּ  ְוהּוא, ּדִ ְמקֹום רּועַ ׁשֶ ַמן ָהֵעִדים ּבִ  ְוַהּזְ

רּועַ  אוֹ , ְוַהּתֶֹרף ּקָ ִתי ׁשֶ סּול, ָוֵעֶרב ׁשְ ר ְוִאם. ּפָ  ִנּכָ
ה ֲעׂשָ ּנַ ין ׁשֶ ַסּכִ ִתי ִנְקַרע ֹלא ִאם ֲאִפּלוּ , ּבְ , ָוֵעֶרב ׁשְ
סּול ַנִים ִנְקַרע. ּפָ ַרע, ִלׁשְ ַרע ְטֵפי ּגָ ית ִמּקֶ ין ּבֵ , ּדִ
  :ּוָפסּול

ֵטשׁ  אוֹ  ִנְמַחק. ב ׁשְ ּומוֹ  ִאם, ִנּטַ ר ִרׁשּ ר, ִנּכָ ׁשֵ  ְוִאם. ּכָ
סּול, ָלאו ה ִהְרִקיב. ּפָ ְכָבָרה ְוַנֲעׂשָ ר, ּכִ ׁשֵ   :ּכָ

 נג סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , השטר לשנות שלא

שׁ  ִמי. א ּיֵ ָטר לוֹ  ׁשֶ ָמֶנה ֲחֵברוֹ  ַעל ׁשְ  ֲעׂשוּ : ְוָאַמר, ּבְ
ַנִים ִלי ים ׁשְ ִ יםחֲ  ֵמֲחִמׁשּ ִ שׁ  אוֹ , ִמׁשּ ּיֵ ַנִים לוֹ  ׁשֶ ל ׁשְ  ׁשֶ

ים ִ ים ֲחִמׁשּ ִ ֲעׂשוּ  ְוָאַמר, ֲחִמׁשּ ּיַ ל ֶאָחד לוֹ  ׁשֶ , ָמֶנה ׁשֶ
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ל ֶאָחד לוֹ  ֵישׁ  ַוֲאִפּלוּ . לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין , ֵמָאה ׁשֶ
ְקְרעּוהוּ  ְואֹוֵמר ּיִ ה ׁשֶ ל ֶאָחד לוֹ  ְוַיֲעׂשֶ ים ׁשֶ ִ  ֵאין, ֲחִמׁשּ
מָּ , לוֹ  ׁשֹוְמִעין ַרע אׁשֶ ל אֹותוֹ  לוֹ  ּפָ  לוֹ  ְוָכַתב ֵמָאה ׁשֶ

ל ֶזה ְויֹוִציא, ׁשֹוָבר ָעָליו ים ׁשֶ ִ ָטר ֶזה: ְוֹיאַמר ֲחִמׁשּ  ׁשְ
ה, הּוא ַאֵחר   :ּבוֹ  ְוִיְגּבֶ

 נד סימן
ין א ּדִ  ּכֹוְתִבין ְוֵכיַצד, ׁשֹוָבר ּכֹוְתִבין ְוִאם, ַאְסַמְכּתָ

ָרעֹון ְוִדין( אֹותוֹ    ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ ), ֹוָברשׁ  ְיֵדי ַעל ּפֵ

ַרע ִמי. א ּפָ ְלֶוה ָרָצה ִאם, חֹובוֹ  ִמְקָצת ׁשֶ ית, ַהּמַ  ּבֵ
ין ָטר לוֹ  ַיֲעׂשוּ  ּדִ ה ׁשְ ַאר ִמּמַ ׁשְ ּנִ ב ׁשֶ בּוהוּ  לוֹ  ַחּיָ  ְוִיְכּתְ

ַמן ָטר ֵעֵדי ֹלא ֲאָבל, ִראׁשֹון ִמּזְ ְ  ִיְכּתֹב ָרָצה ְוִאם. ַהׁשּ
  :ׁשֹוָבר

א. ב ְלֶוה ְוָאַמר, חֹובוֹ  ְפֹרעַ לִ  ַהּבָ ָטר ִלי ָאַבד: ַהּמַ ְ , ַהׁשּ
ה ֵאין ֲחִזיר ַעד ְלךָ  ֶאְפַרע ֹלא: לֹוַמר ָיכֹול ַהּלֹוֶ ּתַ  ׁשֶ
ָטִרי ִלי א, ׁשְ  לוֹ  ְוִיְפַרע, ׁשֹוָבר לוֹ  ִיְכּתֹב ֶזה ֲהֵרי ֶאּלָ
ל ה ְוֵישׁ . חֹובוֹ  ּכָ ּכֹוֵבשׁ  ִמי ַעל ְסָתם ְלַהֲחִרים ַלּלֹוֶ  ׁשֶ
טָ  ָאַבד ְוטֹוֵען רוֹ ׁשְ ה ָטַען ְוִאם. ׁשֶ אי ַטֲעַנת ַהּלֹוֶ  ַוּדַ

ָטר: ְוָאַמר ְ ה ֶאְצלוֹ  ַהׁשּ יחוֹ  ְוַעּתָ ִכיסוֹ  ִהּנִ ַבע, ּבְ ָ  ִיׁשּ
ְלֶוה ָאַבד ֶהֵסת ַהּמַ ָטר ׁשֶ ְ ךְ  ְוַאַחר, ַהׁשּ ַרע ּכָ  חֹובוֹ  ִיּפָ
  :ׁשֹוָבר ְוִיְכּתֹב

ְלֶוה ָאַמר. ג ָטִרי ֵאין: ַהּמַ ָיִדי הַעתָּ  ׁשְ י ּבְ ִעיר הּוא ּכִ  ּבְ
אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ׁשֹוָבר ְלךָ  ְוֶאְכּתֹב, ַאֶחֶרת ֵאין, ׁשֶ  ׁשֶ

יָון, לוֹ  ׁשֹוְמִעין הּוא ּכֵ עֹוָלם ׁשֶ  ַעד לוֹ  ִיְפַרע ֹלא ּבָ
ֲחִזיר ּיַ ָטרוֹ  לוֹ  ׁשֶ ּכֹוְתִבים. ׁשְ ׁשֶ  זֹוְכִרים ִאם, ׁשֹוָבר ּכְ

ָטר ְזַמן ְ בוּ  ַהׁשּ ָטר ַעל ׁשֹוָבר ִיְכּתְ ַמּנוֹ  ׁשְ ּזְ . ְוָכךְ  ָכךְ  ׁשֶ
בוּ , אֹותוֹ  זֹוְכִרים ֵאין ְוִאם ָטר ַעל ְסָתם ִיְכּתְ  ׁשְ

ְסכּומוֹ  בוּ  ְוֹלא, ְוָכךְ  ָכךְ  ׁשֶ ֹוֵבר ְזַמן ִיְכּתְ ׁשּ א, ּבַ ּמָ  ׁשֶ
ָטר ַהַהְלָוָאה ְזַמן ָהֵעִדים ִאֲחרוּ  ְ ׁשּ ְפָעִמים ְוִנְמָצא ּבַ ּלִ  ׁשֶ

ֹוֵבר ְזַמן ָטר ִלְזַמן םֹקדֶ  ַהׁשּ ְ ָטר ְויֹוִציא ְוַיֲחזֹור, ַהׁשּ  ׁשְ
 ִלְכּתֹב ָלֵעִדים ֵאין, ְלִפיָכךְ . ּבוֹ  ְוִיְטֹרף ַהְמֻאָחר חֹובוֹ 
ֹוֵבר ְזַמן ׁשּ א, ּבַ ן ִאם ֶאּלָ . ַהַהְלָוָאה ְזַמן זֹוְכִרים ּכֵ

ב ׁשֹוָבר ְכּתַ ּנִ לֹוִני: ְסָתם ׁשֶ ַרע ּפְ ל, ִלְפלֹוִני ּפָ ל ְמַבּטֵ  ּכָ
טָ  שׁ  רׁשְ ּיֵ   :ָעָליו לוֹ  ׁשֶ

ָטר ְזַמן ִאם. ד ְ ֹוֵבר ַהׁשּ יֹום ְוַהׁשּ ֵאר, ֶאָחד ּבְ  ִנְתּבָ
ִסיָמן   ג"מ ּבְ

תּוב ִאם. ה ֹוֵבר ּכָ ׁשּ יָנִרים: ּבַ ל, ְסָתם, ּדִ ל ְמַבּטֵ  ּכָ
ָטר שׁ  ׁשְ ּיֵ תּוב ָהָיה ִאם ֲאָבל. ָעָליו לוֹ  ׁשֶ ךְ : ּבוֹ  ּכָ  ּכָ
יָנִרין ְוָכךְ  ַאר, ַהְסכּום קְוִנְמחַ , ּדִ יָנִרים ְוִנׁשְ  אוֹ , ּדִ

תּוב ּכָ ם ְוֹלא ַהְמָחק ַעל ַהְסכּום ׁשֶ ִנים ֵאין, ִנְתַקּיֵ  ּבוֹ  ּדָ
א חֹות ֶאּלָ ּפָ ׁשֹונֹות ּבַ ּלְ ּבַ   :ׁשֶ

 נה סימן
' ב ּובוֹ , שטרו והשליש ּובוֹ ח מקצת שפרע מי דין

  ְסִעיִפים:

ַרע ִמי. א ּפָ ָטר ֶאת ִלישׁ ְוִהשְׁ  חֹובוֹ  ִמְקָצת ׁשֶ ְ , ַהׁשּ
י ֹלא ִאם: לוֹ  ְוָאַמר לֹוִני יֹום ַעד ְלךָ  ָנַתּתִ ן ּפְ  לוֹ  ּתֵ
ָטרוֹ  יעַ , ׁשְ ַמן ְוִהּגִ ן ֹלא, לוֹ  ָנַתן ְוֹלא ַהּזְ ִלישׁ  ִיּתֵ ָ  ַהׁשּ
ָטר ֶאת ְ ּזוֹ , ַהׁשּ א ׁשֶ  ָקנוּ  ְוִאם. ַקְנָיא ְוָלא ִהיא ַאְסַמְכּתָ

דוֹ  ֵבית ֲעֵלהּ  ִמּיָ ין ּבְ  ְוהּוא, ָקָנה ֶזה ֲהֵרי, ּובָחשׁ  ּדִ
יס ְתּפִ ּיַ ֵבית ְזֻכּיֹוָתיו ׁשֶ ין ּבְ ּלֹא ְוהּוא, ּדִ . ָאנּוס ִיְהֶיה ׁשֶ

יַצד יס ֲהֵרי, ּכֵ ִהְתּפִ ָטרוֹ  ׁשֶ ֵבית ׁשֹוְברוֹ  אוֹ  ׁשְ ין ּבְ , ּדִ
דוֹ  ְוָקנוּ  ִאם ִמּיָ יֹום ָיֹבא ֹלא ׁשֶ לֹוִני ּבְ ֵתן ּפְ  ֶזה ִיּנָ

ינוֹ  ְלַבַעל א ְוֹלא ַהּיֹום יעַ ְוִהגִּ , ּדִ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ּבָ
בוֹ  ְוִאם. נֹוְתִנים ֹבא ֹחִלי אוֹ  ָנָהר ִעּכְ נוּ  ֹלא, ִמּלָ . ִיּתְ

ל ְוֵכן ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ ְהֶיה ְוהּוא. ּבָ ּיִ ֵבית ׁשֶ ין ּבְ   :ָחׁשּוב ּדִ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ּנֹוְתִנים ֲאמּוִרים ּדְ ָטר ׁשֶ ְ  ְלַבַעל ַהׁשּ
ינוֹ  שֶׁ , ּדִ י ֹלא ִאם: ָאַמרּכְ ַרְעּתִ יֹום ּפָ לֹוִני ּבְ  ִיְהיוּ  ּפְ
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עֹות י ַהּמָ ַתּתִ ּנָ ָנה ׁשֶ ֵאר ַמּתָ ָ ָטר ְוִיׁשּ ְ ם ַהׁשּ ה ַקּיָ ִחּלָ ַבּתְ , ּכְ
ִאם ָטר ָהֵוי ֵכן ֹלא ׁשֶ ְ ְמָחל ׁשּ ּנִ ְעּבּודוֹ  ׁשֶ ֵדי ׁשִ עֹות ּכְ  ַהּמָ
ַתן ּנָ   ,ׁשֶ

 נו סימן
  ם:ְסִעיִפי' ז ּובוֹ , שלישות דין

ִלישׁ . א ְזַמן, ׁשָ ִליׁשּותוֹ  ּבִ ָ ׁשּ ָידוֹ  ׁשֶ ֵני ֶנֱאָמן, ּבְ ׁשְ  ּכִ
ַבע ָצִריךְ  ְוֵאין, ָקרֹוב הּוא ִאם ֲאִפּלוּ , ֵעִדים ָ  ְוַאף. ִלׁשּ
י ַעל ָעַבר ּפִ ַמן ׁשֶ ָהָיה ַהּזְ  ְוֹלא ְלֶאָחד ְלַהֲחִזירוֹ  לוֹ  ׁשֶ

ִלישׁ  ֲעַדִין, ֶהֱחִזיר  ִהְכִחיׁשוֹ  ּלוּ ַוֲאפִ . ְוֶנֱאָמן הּוא ׁשָ
ּלֹא ְוָאַמר ֵמֶהם ֶאָחד אוֹ  ׁשֶ ִלישׁ  ֲעׂשָ ִלישׁ , ׁשָ ָ . ֶנֱאָמן ַהׁשּ

ֵניֶהם ִהְכִחיׁשוּ  ַוֲאִפּלוּ  ִלישׁ , ׁשְ ָ ּלֹא ְוהּוא. ֶנֱאָמן ַהׁשּ  ׁשֶ
יֵניֶהם ִיְהֶיה ִלישׁ  ּוֵבין ּבֵ ָ ה ַהׁשּ ַסךְ  ַהְכָחׁשָ עֹות ּבְ  ַהּמָ

ָידוֹ  ּבְ ִאם, ׁשֶ ן ּדְ ָבר נֹוֵגעַ  ֵלהּ  ֲהָוה ּכֵ ּדָ . ֶנֱאָמן ְוֵאינוֹ , ּבַ
ָטר ָהָיה ׁשְ ַיד ׁשֶ ִלישׁ  ּבְ ַחת ְוהֹוִציאוֹ , ׁשָ ֵבית ָידוֹ  ִמּתַ  ּבְ
ין רּועַ : ְוָאַמר ּדִ י ַעל ַאף, הּוא ּפָ ָטר ּפִ ְ ַהׁשּ ם ׁשֶ , ְמֻקּיָ

ִאּלוּ , ֶנֱאָמן  ִאם ְוֵכן. קֹוְרעוֹ  אוֹ  ׂשֹוְרפוֹ  ָהָיה ָרָצה ׁשֶ
ִלישׁ  ֵמת ָ ָתב ִנְמָצאוְ  ַהׁשּ ַחת יֹוֵצא ּכְ ִלישׁ  ְיֵדי ִמּתַ ָ  ַהׁשּ

ָטר ְ ׁשּ ח ֶזה ׁשֶ ּנָ רּועַ  ֶאְצלוֹ  ַהּמֻ י ַעל ַאף, הּוא ּפָ ֵאין ּפִ  ׁשֶ
ָתב ַעל ֵעִדים ָתב ֲאָבל ַהּכְ ָצא ּכְ ּיָ ַחת ׁשֶ ְלֶוה ְיֵדי ִמּתַ  ַהּמַ
ָטר ְ ׁשּ לֹוִני ׁשֶ רּועַ  ּפְ ְכָתב ָהָיה ֲאִפּלוּ , ּפָ ְלוֶ  ְיֵדי ּבִ , הַהּמַ
א ֵאינוֹ  ֵחק ֶאּלָ ְמׂשַ   :ּכִ

ַנאי ַעל ֹלא ְוָאְמרוּ  ֵעִדים ִהְכִחיׁשּוהוּ . ב  ָהִייתָ  ֶזה ּתְ
ִלישׁ  יֵניֶהם ׁשָ ה. ֶנֱאָמִנים ָהֵעִדים, ּבֵ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

אֹוֵמר, ֲאמּוִרים ׁשֶ ִלישׁ  ּכְ ָ יֹום: ַהׁשּ לֹוִני ּבְ ָיִדי ִנְמַסר ּפְ  ּבְ
ִליׁשּות ָ ְתַנאי ַהׁשּ ים ְוָהֵעִדים, ְוָכךְ  ךְ כָ  ּבִ . אֹותוֹ  ַמְכִחיׁשִ

ְתַנאי: אֹוֵמר ִאם ֲאָבל ָיִדי הּוא ְוָכךְ  ָכךְ  ּבִ , ְסָתם, ּבְ
אֹוְמִרים ֲאִפּלוּ  ְמַסר ָהֵעִדים ׁשֶ ּנִ ׁשֶ  ָהיוּ  ֹלא ְלָידוֹ  ּכְ

ָנִאים ן ַהּתְ ִלישׁ , ּכֵ ָ א, ֶנֱאָמן ַהׁשּ ּמָ ׁשֶ ךְ  ַאַחר ּדְ אוּ  ּכָ  ּבָ
ִעְנָין ְוִהְתנוּ  ְלָפָניו י ַעל ַאף, ֶזה ּבְ ֵאין ּפִ ִלישׁ  ׁשֶ ָ  ַהׁשּ

ֵפרּושׁ  טֹוֵען ן ּבְ ן ֵלהּ  ַטֲעִניָנן ֲאָנן, ּכֵ ֵדי, ּכֵ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
  :ֵמָהֵעִדים ֻמְכָחשׁ  ִיְהֶיה

ן לוֹ  ֵאין. ג ִליׁשּות ִלּתֵ ָ א ַהׁשּ ְפֵני ֶאּלָ ית ּבִ ין ּבֵ , ּדִ
ִליׁשּות ִעְנַין ָלֶהם ִויָפֵרשׁ  ָ מָּ , ַהׁשּ יֵניֶהם ִיּפֹל אׁשֶ  ּבֵ
ִליׁשּות יֹוִציא ְוִאם, ַמֲחֹלֶקת ָ ַחת ַהׁשּ  ִיְהֶיה ֹלא ָידוֹ  ִמּתַ
א ֶנֱאָמן ֵעד ֶאּלָ בוּ  ָצִריךְ  ְלִפיָכךְ , ֶאָחד ּבְ ְכּתְ ּיִ ית ׁשֶ  ּבֵ
ין מוּ  ּדִ   :ָהִעְנָין ְוַיְחּתְ

ָטר. ד ּיֹוֵצא ׁשְ ַחת ׁשֶ ִלישׁ  ַיד ִמּתַ ה, ׁשָ ה טֹוֵען ְוַהּלֹוֶ  ּואׁשֶ
ף רּועַ  אוֹ  ְמֻזּיָ ם ְיכֹוִלין ֵאין ִאם, ּפָ  ֲחִתיַמת ְלַקּיֵ

י ַעל ַאף, ָהֵעִדים ִלישׁ  ּפִ ָ ַהׁשּ ְלֶוה ֵמִעיד ׁשֶ ַהּמַ ה ׁשֶ  ְוַהּלֹוֶ
ךְ  לוֹ  ְוָאְמרוּ  לוֹ  ְמָסרּוהוּ  ּכָ ַאר ְוָכךְ  ׁשֶ  ִלְפֹרעַ  ֲעַדִין ִנׁשְ
ָטר ְ   :ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ֶזה ִמׁשּ

ִלישׁ . ה הֻ  ׁשָ ַלשׁ ׁשֶ ָטר ׁשְ ָידוֹ  ׁשְ ְפָרֶעּנוּ  ּבְ ּיִ יֹום ׁשֶ לֹוִני ּבְ , ּפְ
ַמן ְוָעַבר ה ְוטֹוֵען, ַהּזְ ָרעוֹ  ַהּלֹוֶ ּפְ ְזַמּנוֹ  ׁשֶ ת אוֹ , ּבִ ּמֵ  ׁשֶ
ה ֶחְזַקת הּוא ֲהֵרי, ַהּלֹוֶ ֵאינוֹ  ּבְ רּועַ  ׁשֶ  ּוַמֲחִזירוֹ  ּפָ

ְלֶוה ה ֵמת ְוִאם. ַלּמַ ַרע ֹלא, ַהּלֹוֶ א ִיּפָ ב ֶאּלָ ׁשְ , ּוָעהּבִ
ִדין א ּכְ ַרע ַהּבָ ב ִמי. ַהְיתֹוִמים ִמן ִלּפָ ִחּיֵ  ַעְצמוֹ  ׁשֶ

ָטר ׁשְ ִקְנָין ּבִ ב ְוִהְפִקידוֹ , ַלֲחֵברוֹ  ּבְ ַיד ַהַחּיָ  ַאֵחר ּבְ
ְסָתם ְפִקיד ּוֵמת, ּבִ ֶנּנוּ  ֹלא ֶזה ֲהֵרי, ַהּמַ ְלֶוה ִיּתְ  ַלּמַ
י ַיֲחִזיֶרּנוּ  ֹלא ְוַגם   :ֹלֶוה ְליֹוְרׁשֵ

לִ . ו ה ישׁ ׁשָ ֲעׂשֶ ִליחַ  ְיֵדי ַעל ַהּנַ גֹון, ׁשָ א ּכְ ּבָ ה ׁשֶ  ַהּלֹוֶ
ָידוֹ  ַאֵחר ִעם ּבְ ּכֹון ׁשֶ ָטר אוֹ  ַמׁשְ ְלֶוה: ֵלהּ  ְוָאַמר, ׁשְ  ַהּמַ

ַאִני ִליחַ  ֲעׂשָ ָיְדךָ  ְלָמְסרוֹ  ֵאֶליךָ  ֶזה ְלָהִביא ׁשָ  ַעל ּבְ
ַנאי לוּ , ְוָכךְ  ָכךְ  ּתְ ִלישׁ  ְוִקּבְ ָ ךְ  ְוַאַחר, ַהׁשּ א ּכָ  ּבָ

ְלֶוה ִליחּות ְוִהְכִחישׁ  ַהּמַ ְ ּלֹא ְוָאַמר, ַהׁשּ אוֹ  ׁשֶ ִליחַ  ֲעׂשָ  ׁשָ
ה, ֵמעֹוָלם ֶזה ְלָדָבר ִלישׁ  ַיֲעׂשֶ ָ ָאַמר ַמה ׁשּ ֶ  לוֹ  ׁשּ
ִליחַ  ָ   :ַהׁשּ

ה. ז ָ את ִאׁשּ תֹוךְ  ְונֹוֶתֶנת ַהּנֹוׂשֵ ִית ּבְ  ְוַאּפֹוְטרֹוּפֹוס, ַהּבַ
ה ַעל ִנְכֵסי ַעל ַהְמֻמּנֶ ִיתהַ  ּבַ ַעל ּוֵמת, ּבַ ִית ּבַ , ַהּבַ
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ָהיוּ  ְויֹוְדִעים ִית ְלַבַעל ׁשֶ ל ְנָכִסים ַהּבַ  ֲאֵחִרים ׁשֶ
מֹון ַאר ְוַהּמָ ָיָדם ִנׁשְ ל ְויֹוְדִעים, ּבְ ִבים, ֵהם ִמי ׁשֶ  ַחּיָ
ּלוֹ  ֵמֶהם ֶאָחד ְלָכל ְלַהֲחִזיר  ּוָבאוּ  ֶהֱחִזירוּ  ֹלא ְוִאם, ׁשֶ
ין ְלֵבית מִ  ְמֵהיְמִני, ּדִ   :ּגוֹ ּבְ

 נז סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , פרוע שטר להשהות שאסור דין

הֹות ָאסּור. א ָטר ְלַהׁשְ רּועַ  ׁשְ תֹוךְ  ּפָ יתוֹ  ּבְ  ְוִאם, ּבֵ
ָטר ְלַהֲחִזיר רֹוֶצה ֵאינוֹ  רּועַ  ׁשְ  ַעד ְלַנּדֹותוֹ  ָראּוי, ּפָ

ֲחִזיֶרּנוּ  ּיַ ב לוֹ  ְוֵאין, ׁשֶ ָטר ְלַעּכֵ ְ ִביל ַהׁשּ ׁשְ יֵטי ּבִ ׁשִ  ּפְ
ר ֲאָבל. ְדַסְפָרא הֹות ֻמּתָ ָטר ְלַהׁשְ ל ׁשְ  ַעל ַאף, ָמֶנה ׁשֶ

י ֵאינוֹ  ּפִ ב ׁשֶ א ַחּיָ ים ֶאּלָ ִ ְכּתֹב ְוהּוא, ֲחִמׁשּ ּיִ  ׁשֹוָבר ׁשֶ
יו ַעל ּבָ ה ּגַ ְפַרע ִמּמַ ּנִ ְפֵני ׁשֹוָבר ִיְכּתֹב אוֹ , ׁשֶ  ַעְצמוֹ  ּבִ

ה ְוִיְמְסֶרּנוּ    :ַלּלֹוֶ

ָטר. ב לָּ  ׁשְ מוֹ , ּבוֹ  ְוֹלֶוה חֹוֵזר ֵאינוֹ , ּוְפָרעוֹ  ּבוֹ  ָוהׁשֶ  ּכְ
ֵאר ְתּבָ ּנִ ִסיָמן ׁשֶ ה לוֹ  ָאַמר ְוִאם. ח"מ ּבְ י: ַהּלֹוֶ ַרְעּתִ , ּפָ
יב ְלֶוה ְוֵהׁשִ ן: ַהּמַ ים ֲאָבל ָהָיה ּכֵ  ֲהֵרי, ְלךָ  ֶהֱחַזְרּתִ
ְמַחל מֹוֶדה ּנִ ְעּבּודוֹ  ׁשֶ  ִאם ֲאָבל. ּבוֹ  גֹוֶבה ְוֵאינוֹ  ׁשִ

ים: ַמראָ  ֲחִליֵפם ְלךָ  ֶהֱחַזְרּתִ ּתַ ֵני, ִלי ׁשֶ ּלֹא ִמּפְ  ָהיוּ  ׁשֶ
עֹות א יֹוְצִאים ַהּמָ ָחק ְיֵדי ַעל ֶאּלָ ָטר, ַהּדְ ְ ם ַהׁשּ   :ַקּיָ

 נח סימן
), סטראי וטענת, (חברו על חוב שטר שהוציא מי

  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ 

ָטר ַהּמֹוִציא. א ם ׁשְ : ֵלהּ  ָאַמרוְ , ֲחֵברוֹ  ַעל ְמֻקּיָ
יךָ  ַרְעּתִ ִני ֱאֶמת: לוֹ  ְוָאַמר, ּפְ ַרְעּתַ ּפְ  ַאֵחר ִמְלֶוה ֲאָבל ׁשֶ

ה ַעל ָעֶליךָ  ִלי ֵישׁ  ִביָלם ּפֶ ים ּוִבׁשְ ְלּתִ ָטר ְוֶזה ִקּבַ ְ  ַהׁשּ
ֶחְזָקתוֹ  ֲעַדִין ְפֵני לוֹ  ְנָתָנם ֹלא ִאם, עֹוֵמד ּבְ , ֵעִדים ּבִ
ָטר, ֶנֱאָמן ְ ֶחְזקָ  ֲעַדִין ְוַהׁשּ ֹלא ּבוֹ  ְוגֹוֶבה תוֹ ּבְ בּוָעה ּבְ , ׁשְ

ךְ  ַאַחר ְוִאם. ֶנֱאָמנּות ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם ֶעּנוּ  ּכָ ַקח ִיְתּבָ ּלָ  ׁשֶ
ּנוּ  ּלֹא ִמּמֶ ִדין ׁשֶ ע, ּכְ ּבָ  ּבוֹ  ֵאין ְוִאם. ְוִנְפָטר, ֶהֵסת ִנׁשְ

א נֹוֵטל ֵאינוֹ , ֶנֱאָמנּות בּוָעה ֶאּלָ ׁשְ ָרעוֹ  ֹלא ְוִאם. ּבִ  ּפְ
ה א, ַעְצמוֹ  ַהּלֹוֶ ָלָחם ֶאּלָ ִליחַ  ְיֵדי ַעל ׁשְ ין, ׁשָ ָאַמר ּבֵ  ׁשֶ

ָטר ַקח: לוֹ  ְ עֹות ְוֵתן ַהׁשּ ין, ַהּמָ ָאַמר ּבֵ ן: לוֹ  ׁשֶ  ּתֵ
עֹות ָטר ְוַקח ַהּמָ ְ ב, ַהׁשּ ִליחַ  ַחּיָ ָ חַ  ִלְפֹרעַ  ַהׁשּ ּלֵ . ַלְמׁשַ
יר ֹלא ִאם ֲאָבל ח ִהְזּכִ ּקַ ּיִ ָטר ׁשֶ ְ טּור, ַהׁשּ   :ּפָ

יךָ  ֲהֹלא: ְוָאַמר הַהּלוֶֹ  ָטַען. ב ַרְעּתִ ְפֵני ּפְ  ְפלֹוִני ּבִ
ָרעוֹ  ְוֵהִעידוּ  ֵאּלוּ  ּוָבאוּ , ּוְפלֹוִני ּפְ יר ֹלא ֲאָבל, ׁשֶ  ִהְזּכִ

ָטר לוֹ  ְ יב, ַהׁשּ ְלֶוה ְוֵהׁשִ ַרְעתָּ  הּוא ַאֵחר חֹוב: ַהּמַ ּפָ  ׁשֶ
ֵטל ֲהֵרי, ִלי ָטר ּבָ ְ ה. ַהׁשּ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ

ֵהעִ  ׁשֶ ַתן ידוּ ּכְ ּנָ תֹוַרת לוֹ  ׁשֶ ָרעֹון ּבְ  ָראּוהוּ  ִאם ֲאָבל. ּפֵ
תֹוַרת ִאם ָיְדעוּ  ְוֹלא, ָמעֹות לוֹ  נֹוֵתן ָרעֹון ּבְ  אוֹ  ּפֵ

תֹוַרת דֹון ּבְ ּקָ תֹוַרת אוֹ  ּפִ ָנה ּבְ ְלֶוה ָאַמר ִאם, ַמּתָ : ַהּמַ
ְפָרן ֻהְחַזק ֲהֵרי, ֵמעֹוָלם ְדָבִרים ָהיוּ  ֹלא  ּוָבֵטל, ּכַ

טָ  ְ ָרעֹון: ָאַמר ְוִאם. רַהׁשּ ל ּפֵ  ֲהֵרי, הּוא ַאֵחר חֹוב ׁשֶ
ע, ֶנֱאָמן ֶזה ּבָ ָטר ַמה ְונֹוֵטל ְוִנׁשְ ְ ׁשּ ּבַ ֶ ֲהֵרי, ׁשּ  ֹלא ׁשֶ

ָרעוֹ  ֵעִדים ּפְ כֹול ִמּתֹוךְ , ּבְ ּיָ ָנה: לֹוַמר ׁשֶ , ִלי ְנָתָנם ַמּתָ
ָרעֹון: לֹוַמר ֶנֱאָמן ל ּפֵ   :הּוא ַאֵחר חֹוב ׁשֶ

ה לוֹ  ָאַמר. ג ָטר ֲהֹלא: ַהּלֹוֶ  ׁשֹור ְדֵמי ֶזה חֹוב ׁשְ
י ַקְחּתִ ּלָ ךָ  ׁשֶ ה הּוא ִמּמְ ִביתָ  ְוַאּתָ ֵמי ּגָ רוֹ  ּדְ  ְוָאַמר, ְבׂשָ

ַעל לוֹ  ָטר ּבַ ְ ן: ַהׁשּ ִביִתי ֲאִני ּכֵ  ֵמחֹוב ֲאָבל ָדָמיו ּגָ
ָהָיה ַאֵחר ֵמי ְוהֹוָדה הֹוִאיל, ֶאְצְלךָ  ִלי ׁשֶ ּדְ ֹור ׁשֶ  ַהׁשּ
ָמיווּ  ַהחֹוב הּוא ֵטל, ִנְפַרע ִמּדָ ָטר ּבָ ְ  ֵעִדים ֵישׁ  ִאם ַהׁשּ

ַרע ּפָ ֵמי לוֹ  ׁשֶ ֹור ּדְ ַתב ִמי ְוֵישׁ . ַהׁשּ ּכָ ַאף, ׁשֶ י ַעל ׁשֶ  ּפִ
ֵאין ַרע ֵעִדים ָעָליו ׁשֶ ּפָ ָמיו ׁשֶ ַבע, ִמּדָ ָ ה ִיׁשּ  ֶהֵסת ַהּלֹוֶ

ָרעוֹ  ּפְ   :ׁשֶ

ה ִמי. ד ּנֹוׁשֶ ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ֵני ּבַ ה לוֹ  ַרעּופָ , חֹובֹות ׁשְ  ַהּלֹוֶ
ַיד ָהְרׁשּות, ְסָתם ְלֶוה ּבְ לֹוִני ֵמחֹוב: לֹוַמר ַהּמַ  ּפְ
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י א, עֹוד ְוֹלא, ָלַקְחּתִ ַעת ֹלֶוה לוֹ  ָאַמר ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ ׁשְ  ּבִ
ָרעֹון ִביל ֵאּלוּ  ָמעֹות ֵהיָלךְ : ּפֵ ׁשְ לֹוִני חֹוב ּבִ  ּוַמְלֶוה, ּפְ
ל ַתק ִקּבֵ ךְ  ַאַחר לֹוַמר ָיכֹול, ְוׁשָ ְלֶוה ּכָ ִביל ַהּמַ ׁשְ ּבִ  ׁשֶ
ה ַעל ִמְלָוה ִביל אוֹ  ּפֶ ׁשְ ָפָסם ַאֵחר חֹוב ּבִ   :ּתְ

ה ָנַתן. ה ְלֶוה ַהּלֹוֶ ָנם ָמֶנה ַלּמַ , ַאֵחר חֹוב ְלַבַעל ִלּתְ
אי ַ ָבם ַרׁשּ   :ְלַעְצמוֹ  ְלַעּכְ

 נט סימן
 איני: אומר והמלוה( פרוע טוען והלוה מקים שטר

  דָסִעיף ֶאחָ  ּובוֹ ), יודע

הֹוִציא ַמְלֶוה. א ַטר ׁשֶ ם חֹוב ׁשְ ה ְוטֹוֵען, ְמֻקּיָ  ַהּלֹוֶ
הּוא רּועַ  ׁשֶ ְלֶוה, ּפָ  ּגֹוֶבה ֵאינוֹ , יֹוֵדעַ  ֵאיִני: אֹוֵמר ְוַהּמַ

י: ְוָאַמר ָחַזר ְוִאם. ּבוֹ  ְנּתִ ּבֹוִני ִעּיַ ֶחׁשְ  ֲאִני ְוָזכּור ּבְ
ָבִרי ֵאינוֹ  ּבְ רּועַ  ׁשֶ   :ּבוֹ  ְוגֹוֶבה חֹוֵזר, ּפָ

 ס סימן
ין עּבּוד ּדִ ב ִמַטְלְטֵלי ׁשִ עּבּוד ְוִדין, ְמַקְרְקעי ַאּגַ ָבר ׁשִ  ּדָ

לֹא א ׁשֶ   ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , ָלעֹוָלם ּבָ

א. א ַטר חֹובוֹ  ִלְגּבֹות ַהּבָ ׁשְ ה ּבִ יק ְוֹלא, ֵמַהּלֹוֶ ל ִהְסּפִ  ּכָ
ְמָצא ֶנֶגד לוֹ  ַהּנִ ָטר ּכְ  ףטֹורֵ  ֶזה ֲהֵרי, חֹובוֹ  ׁשְ

ְרָקעֹות ָהיוּ  ִמּקַ ָעה לוֹ  ׁשֶ ׁשָ ָוה ּבְ ּלָ ה ׁשֶ  אוֹ  ּוְמָכָרם ִמּזֶ
ךְ  ַאַחר ְנָתָנם ָנה ַקְרָקעֹות ֲאָבל. ּכָ ּקָ ָוה ַאַחר ׁשֶ ּלָ  ׁשֶ
ה תּוב ְוִאם. ֵמֶהם טֹוֵרף ֵאינוֹ , ְנָתָנם אוֹ  ּוְמָכָרם ִמּזֶ  ּכָ

ָטר ְ ׁשּ הּוא ּבַ ד ׁשֶ ְעּבֵ ָקִניָנא ְנָכִסין לוֹ  ְמׁשַ  ַדֲאָנאוְ  ּדְ
ם ּגֹוֶבה, ְלִמְקֵני ָעִתיד ְלְטִלים ֲאָבל. ֵמֶהם ּגַ ּטַ  ֵאין ַהּמִ
ְלְטִלים ֲאִפּלוּ , ַאֲחָריּות ֲעֵליֶהם ָהיוּ  ִמּטַ ֵעת לוֹ  ׁשֶ  ּבְ
ָוה ּלָ ָכָרם, ׁשֶ ּמְ ָעתוֹ  ְנָתָנם אוֹ  ׁשֶ ַעל ֵאין, ִלׁשְ  חֹוב ּבַ
תּוב ְוִאם. אֹוָתם טֹוֵרף ָטר ּכָ ְ ׁשּ הּוא ּבַ דְמשַׁ  ׁשֶ  לוֹ  ְעּבֵ

ְלְטֵלי שׁ  ִמּטַ ּיֵ ב לוֹ  ׁשֶ ָלא ְמַקְרְקֵעי ַאּגַ א ּדְ  ְכַאְסַמְכּתָ

ָטְפֵסי ּוְדָלא ָטֵרי ּכְ ְלְטִלים טֹוֵרף ֶזה ֲהֵרי ִדׁשְ ּטַ  ֵמַהּמִ
ָהיוּ  ָוה לוֹ  ׁשֶ ּלָ ׁשֶ ם, ּכְ ׁשֵ הּוא ּכְ ְרָקעֹות טֹוֵרף ׁשֶ  ְוִאם. ִמּקַ
תּוב ָטר ּכָ ְ ׁשּ ד ּבַ ְעּבֵ ִ ׁשּ ב ְלְטֵליִמטַּ  לוֹ  ׁשֶ  ְמַקְרְקֵעי ַאּגַ

ָלא ְלִמְקֵני ָעִתיד ְוַדֲאָנא ְדָקִניָנא א ּדְ ַאְסַמְכּתָ  ּוְדָלא ּכְ
ָטְפֵסי ָטָרא ּכְ ְלְטִלים ַאף טֹוֵרף, ִדׁשְ ּטַ ָנה ִמּמִ ּקָ  ַאַחר ׁשֶ
ָוה ּלָ ם, ְנָתָנם אוֹ  ּוְמָכָרם ׁשֶ ׁשֵ הּוא ּכְ  טֹוֵרף ׁשֶ

ְרָקעֹות ְלמ ִדין ֶזהוּ , ֵמַהּקַ יו. ּודַהּתַ י ַעל ַאף, ְוַעְכׁשָ  ּפִ
ֲהגוּ  ּנָ ָכל ִלְכּתֹב ׁשֶ ָטרֹות ּבְ ְ הּוא ַהׁשּ ד ׁשֶ ְעּבֵ  לוֹ  ְמׁשַ

ְלְטֵלי ב ִמּטַ ֵאינוֹ  ָנֲהגוּ , ְמַקְרְקֵעי ַאּגַ  טֹוֵרף ׁשֶ
ְלְטִלים ּטַ ַכר ֵמַהּמִ ּמָ ן אוֹ  ָנַתן אוֹ  ׁשֶ ּכֵ ֵני, ִמׁשְ ַנת ִמּפְ  ַתּקָ

ּוק ה ָהָיה ִאם, ֶזה ְלִמְנָהג ַוֲאִפּלוּ . ַהׁשּ ַטר ַלּלֹוֶ  חֹוב ׁשְ
ַעל, ּוְמָכרוֹ  ֶאָחד ַעל ּנוּ  ּגֹוֶבה חֹוב ּבַ ָלא, ִמּמֶ ךְ  ּדְ ּיָ  ׁשַ

ָטרֹות ׁשְ ַנת ּבִ ּקָ ּוק ּתַ ָלא, ַהׁשּ ִכיחַ  ּדְ ל ָנַתן ִאם ְוֵכן. ׁשָ  ּכָ
ר ְוֹלא ְלַאֵחר ְנָכָסיו ּיֵ לּום ְלַעְצמוֹ  ׁשִ ָנא, ּכְ  ְדמּוָכח ֻאְמּדְ
לְּ  הּוא ה ַהְבִריחַ ׁשֶ ךְ  ְוֹלא, ָעׂשָ ּיָ הּ  ׁשַ ַנת ּבֵ ּקָ ּוק ּתַ   :ַהׁשּ

ב. ב ָדָבר ַעְצמוֹ  ַהְמַחּיֵ ֵאינוֹ  ּבְ גֹון, ָקצּוב ׁשֶ ְתַחּיֵב ּכְ ּנִ  ׁשֶ
ִנים ָחֵמשׁ  ְלַכסֹותוֹ  אוֹ  ֲחֵברוֹ  ֶאת ָלזּון י ַעל ַאף, ׁשָ  ּפִ
נוּ  ּקָ דוֹ  ׁשֶ ד ֹלא, ִמּיָ ְעּבֵ ּתַ  ָעָליו ְלקוּ ְוחָ , ם"ְלָהַרְמבַּ  ִנׁשְ
ל ִאים ּכָ הּוא לֹוַמר ַאֲחָריו ַהּבָ ד ׁשֶ ְעּבֵ ּתַ  ְוָהִכי, ִמׁשְ

  :ָנְקִטיָנן

ב. ג  לוֹ  ָלֵתת אֹוֵמר ַהּנֹוֵתן, ֲחֵברוֹ  ֶאת ָלזּון ַהְמֻחּיָ
רֹות ה ּפֵ ין, ָמעֹות אֹוֵמר ַוֲהּלָ ל ִעם ַהּדִ ָנה ְמַקּבֵ ּתָ . ַהּמַ
ֵפרּושׁ  ִעּמוֹ  ִהְתָנה ְוִאם ְלָחנוֹ  ַעל וֹ ְלזּונ ּבְ  ְוהּוא, ׁשֻ
ב ֵאינוֹ , ִעּמוֹ  ֶלֱאֹכל רֹוֶצה ֵאינוֹ  ן ַחּיָ א לוֹ  ִלּתֵ  ְלִפי ֶאּלָ

ת ְרּכַ ִית ּבִ   :ַהּבַ

ב. ד ְתַחּיֵ  ַעל ְלזּונוֹ  אוֹ , ְסָתם, ֲחֵברוֹ  ֶאת ָלזּון ַהּמִ
ְלָחנוֹ  ב ּוֵמת, ׁשֻ ְתַחּיֵ ִבים, ַהּמִ ים ַחּיָ מוֹ  ְלזּונוֹ  ַהּיֹוְרׁשִ  ּכְ

הָ  ב ָיהׁשֶ   ,מֹוִריׁשוֹ  ַחּיָ
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ַנִים. ה בוּ  ׁשְ ְתַחּיְ ּנִ ינוֹ , ְלֶאָחד ָלזּון ׁשֶ ִדין ּדִ ַנִים ּכְ  ׁשְ
ווּ  ּלָ   :ֵמֶאָחד ׁשֶ

ב. ו ָדָבר ַעְצמוֹ  ַהְמַחּיֵ ֹלא ּבְ א ׁשֶ ֵאינוֹ  אוֹ  ָלעֹוָלם ּבָ  ׁשֶ
ב, ֶאְצלוֹ  ָמצּוי ב ַעל ַאף. ַחּיָ ֵאין ּגַ ָבר ַמְקֶנה ָאָדם ּדְ  ּדָ
ּלֹ א אׁשֶ י ָהֵני, ָלעֹוָלם ּבָ ִהְקָנה ִמּלֵ ׁשֶ ְלׁשֹון לוֹ  ּכְ  ֶמֶכר ּבִ
ְלׁשֹון אוֹ  ָנה ּבִ ַתב ַוֲאִפּלוּ , ַמּתָ ְעּבּוד לוֹ  ּכָ ֶדה ַעל ׁשִ  ׂשָ
ל אוֹ  ל ַעל ַאֲחָריּות ִקּבֵ  לוֹ  ָנַתן ַוֲאִפּלוּ , ְנָכָסיו ּכָ

ּכֹון לּום ֵאינוֹ , ַמׁשְ ְלׁשֹון ֲאָבל, ּכְ גוֹ , ִחּיּוב ּבִ ָאַמר ןּכְ : ׁשֶ
ֲאִני ֵעִדים ָעַלי ֱהווּ  ב ׁשֶ ָכךְ  ִלְפלֹוִני ִמְתַחּיֵ ב, ְוָכךְ  ּבְ  ַחּיָ

נוּ  ְוהּוא ּקָ דוֹ  ׁשֶ הֹוִציא ְראּוֵבן. ִמּיָ ָטר ׁשֶ ִקְנָין ׁשְ  ַעל ּבְ
ְמעֹון תּוב, ׁשִ ּכָ י ֵמֲחַמת: ּבוֹ  ׁשֶ ַתּתִ ּנָ  ְזהּוִבים' ק לוֹ  ׁשֶ

י ְדּתִ ְעּבַ ל ְוׁשִ ְמעֹון ְוָטַען ֵמֶהם ֹוָתםִלְגבּ  ְנָכַסי ּכָ  ׁשִ
ָעה ׁשָ ּבְ ָתבוֹ  ׁשֶ ּכְ ָידוֹ  ָהיוּ  ֹלא ַעְצמוֹ  ַעל ׁשֶ  ָאָדם ְוֵאין ּבְ
ָבר ַמְקֶנה ּלֹא ּדָ א ׁשֶ הּוִבים ִאם, ָלעֹוָלם ּבָ ָטר ַהּזְ ְ ׁשּ ּבַ  ׁשֶ
עַ  הּוא ִאים ַמְטּבֵ ּנֹוׂשְ עַ  ֵאין, ּבוֹ  ְונֹוְתִנים ׁשֶ  ִנְקֶנה ַמְטּבֵ

ֲחִליִפין ִאים ֵאין םְואִ . ּבַ ִדיָנה ְונֹוְתִנים נֹוׂשְ ּמְ אֹוָתם ּבַ  ּבְ
ֲחִליִפין ִנְקִנים, ְזהּוִבים א ּבַ ִריךְ  ֶאּלָ ּצָ ְהיוּ  ׁשֶ ּיִ  ׁשֶ
ְרׁשּותוֹ  ַעת ּבִ ׁשְ ָבר ֵאין ְוִאם. ִקְנָין ּבִ ָהיוּ  ָידּועַ  ַהּדָ  ׁשֶ
ְרׁשּותוֹ    :ְרָאָיה ְלָהִביא ַהּתֹוֵבעַ  ַעל, ּבִ

ְמעֹון ִהְלָוה ְראּוֵבן. ז ַתב ְזַמן ְוַאַחר, ָמֶנה ְלׁשִ  לוֹ  ּכָ
ַטר ִקְנָין ׁשְ ִויִתי ֵמֲחַמת: ּבְ ּלָ לֹוִני ׁשֶ ךְ  ִמּפְ  ְוָכךְ  ּכָ

י ְבּתִ ֶהם לוֹ  ְוִנְתַחּיַ י ּבָ ְנּתִ ּכַ לֹוִני ַקְרַקע לוֹ  ּוִמׁשְ  ָזָכה, ּפְ
ּכֹוָנה ַמׁשְ   :ּבַ

ָטר הֹוִציא ְראּוֵבן. ח ָוה ׁשְ ּלָ ְמעֹון ׁשֶ  ְוָטַען, ִויִמלֵּ  ׁשִ
ִוי ְראּוֵבן ּלֵ לּוחוֹ  ָהָיה ׁשֶ ָטר ְוָכַתב ׁשְ ְ מוֹ  ַעל ַהׁשּ  ְוֹלא ׁשְ
יד ְמעֹון, ָעָליו ִהְקּפִ ַעל ָלאו: טֹוֵען ְוׁשִ ָבִרים ּבַ יִדי ּדְ  ּדִ

לּוחוֹ  ִלְראּוֵבן ֵלִוי הֹוָדה ִאם ַאתְּ  ְ ׁשּ  ֵאינוֹ  ִאם, ָהָיה ׁשֶ
הֹוָדָאתוֹ  ַלֲאֵחִרים ָחב ְמעֹון ֶאת ּכֹוִפין, ּבְ ְפַרע ׁשִ ּיִ  ׁשֶ

א ְוִאם, ִלְראּוֵבן ְמעֹון ִלְמֹחל ֵלִוי ּבָ   :ָמחּול ֵאינוֹ , ְלׁשִ

ַעת, ְלֵלִוי ָמֶנה ִהְלָוה ְראּוֵבן. ט  ָאַמר ַהְלָוָאה ּוִבׁשְ
בוּ  ְלֵלִוי ְכּתְ ּיִ ָטר ׁשֶ ְ ם ַעל ַהׁשּ ְמעֹון ׁשֵ נוּ  ַאךְ , ׁשִ ּתְ ּיִ  ׁשֶ

ָטר ְ ַבעוּ , ְראּוֵבן ְלַיד ַהׁשּ ּתָ ִוי ְראּוֵבן ְכׁשֶ ְזַמּנוֹ  ִמּלֵ , ּבִ
ַעל ָלאו: טֹוֵען ָבִרים ּבַ יִדי ּדְ ין, ַאתְּ  ּדִ . ְראּוֵבן ִעם ַהּדִ
ַבע ְוִאם ְמעֹון ְראּוֵבן ּתָ ה ְלׁשִ ֲעׂשֶ ּיַ ַטר לוֹ  ׁשֶ  ֶמֶכר ׁשְ

ָטר ְ ה ֵמַהׁשּ ב ַהּזֶ ְכּתַ ּנִ מוֹ  ַעל ׁשֶ . אֹותוֹ  ּכֹוִפין ֵאין, ׁשְ
ְמעֹון לוֹ  ההֹודָ  ַוֲאִפּלוּ  ה ׁשִ ֲעׂשֶ ּיַ ַטר לוֹ  ׁשֶ  ָיכֹול, ֶמֶכר ׁשְ
ה ָאַמר ִאם ֲאָבל. ּבוֹ  ַלֲחֹזר ַעת ַלּלֹוֶ ׁשְ  ַעל: ַהְלָוָאה ּבִ
ן ְמָנת ה ְלךָ  ַמְלֶוה ֲאִני ּכֵ ֲעׂשֶ ּתַ ָטר ִלי ׁשֶ ם ׁשְ ׁשֵ  ּבְ

ְמעֹון ֶאְרֶצה ׁשִ ֲחִזיֶרּנוּ  ְוִלְכׁשֶ ִמי ַעל ִלי ּתַ  ּכֹוִפין, ׁשְ
ךְ  לעַ  אֹותוֹ  ַרשׁ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ּכָ ָבָריו ּפֵ א, ּדְ  ָאַמר ֶאּלָ

ְפֵני ְלֵעִדים ה ּבִ ָטר עֹוד: ַהּלֹוֶ בוּ  ַאֵחר ׁשְ ְכּתְ  ַעל ִלי ּתִ
ִבין, זוֹ  ַהְלָוָאה ָטר ִלְכּתֹב אֹותוֹ  ְמַחּיְ מוֹ  ַעל ַאֵחר ׁשְ . ׁשְ
ָטר ָהָיה ׁשְ תּוב ׁשֶ ם ַעל ּכָ סֹופוֹ  ְוָכתּוב, ְראּוֵבן ׁשֵ  ּבְ
עֹות ְוֵאלוּ  ָהל ֵמֲחִכירּות ֵהם ַהּמָ  ְראּוֵבן ְוטֹוֵען, ַהּקָ
יָון ּכֵ תּוִבים ׁשֶ ּכְ מוֹ  ַעל ׁשֶ ּלוֹ , ׁשְ ָהל, ֵהם ׁשֶ ַהּקָ  ָנְתנוּ  ׁשֶ

ָטר לוֹ  ָהָיה ָמעֹות ַעל ֶזה ׁשְ ָהל ֵאֶצל לוֹ  ׁשֶ , ַהּקָ
ָהל ין ְוַהּקָ ין, אֹותוֹ  ַמְכִחיׁשִ ָהל ִעם ַהּדִ   :ַהּקָ

ְמעֹון. י הָ  ׁשִ ב ָיהׁשֶ רוּ , ִלְראּוֵבן ָמֶנה ַחּיָ ְ ׁשּ יֵניֶהם ְוִנְתּפַ  ּבֵ
ה ֲעׂשֶ ּיַ ְמעֹון ׁשֶ ָטר ׁשִ ִרים ְלֵלִוי חֹוב ׁשְ יָנִרים ֵמֶעׂשְ , ּדִ
ךְ  ְוַאַחר ה ּכָ ַטר ְראּוֵבן ָעׂשָ ל ְמִחיָלה ׁשְ ִביַעת ִמּכָ  ּתְ
יו, ָממֹון ְמעֹון טֹוֵען ְוַעְכׁשָ יָון ׁשִ ּכֵ ִוי ׁשֶ ּלֵ , וּ ִהְלָוה ֹלא ׁשֶ
א יָון, ְראּוֵבן ֶאּלָ ַחל ּכֵ ּמָ ל לוֹ  ׁשֶ ִביַעת ּכָ ם ָממֹון ּתְ  ּגַ
ְכָלל ֶזה ין, ּבִ ְמעֹון ִעם ַהּדִ   :ׁשִ

ְלֶוה. יא ּכֹוַנת ַעל ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּמַ ה, ַקְרַקע ַמׁשְ  ְוִצּוָ
ְרַקע ִלְכּתֹב ם ַהּקַ ׁשֵ נוֹ  ּבְ ָטן ּבְ יו, ַהּקָ ה טֹוֵען ְוַעְכׁשָ  ַהּלֹוֶ
ְלֶוה ַעל ָלאו :ַלּמַ ָבִרים ּבַ יִדי ּדְ ְדָבָריו ֵאין, ַאתְּ  ּדִ  ּבִ
לּום   :ּכְ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן סא הלכות הלוואה
  

 

948
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ã 

 כב
 כב

ה. יב ָ ּטֹוֶעֶנת ִאׁשּ ְרָקעֹות ַעל ׁשֶ יחַ  ַהּקַ ִהּנִ ְעָלהּ  ׁשֶ , ּבַ
ֶחְצָים הּ  ׁשֶ ּלָ עֹות ׁשֶ ְפלוּ  ִמּמָ ּנָ ית ָלהּ  ׁשֶ , ָאִביהָ  ִמּבֵ

ָטרֹות ְ תּוִבים ְוַהׁשּ ם ּכְ ׁשֵ ֵניֶהם ּבְ ין, ׁשְ ההָ  ִעם ַהּדִ ָ . ִאׁשּ
תּוִבים ְוִאם ָמהּ  ּכְ ׁשְ ם טֹוֶעֶנת ְוִהיא, ְלַבד ּבִ ּלָ ּכֻ  ׁשֶ
הּ  ּלָ ם, ׁשֶ ּלָ הּ  ּכֻ ּלָ   :ׁשֶ

 סא סימן
  ְסִעיִפים: ז"ט ּובוֹ , שטרות מענין דינים כמה

נוּ  ָקָהל. א ּקְ ּתִ ּלֹא ׁשֶ ָטר ׁשּום יֹוִעיל ׁשֶ  ִיְהֶיה ֹלא ִאם ׁשְ
ִתיַבת ְכָלל ֵאין ,ָהִעיר סֹוֵפר ַיד ִמּכְ  ְמִחיָלה ֶזה ּבִ
ַחל ּמָ ְמעֹון ְראּוֵבן ׁשֶ   ,ְראּוֵבן ָעֶליהָ  ְוָחתּום ְלׁשִ

ָטר ֹטֶפס. ב ְ ָיד ַהׁשּ ּבְ ֲחתּוִמים ַהסֹוֵפר ׁשֶ  ֵעִדים ָעָליו ׁשֶ
ק ְוֹלא ָטר ֻהְעּתַ ְ ין ֵאין, ַהׁשּ ָטר ּדִ א, ֹטֶפס ְלאֹותוֹ  ׁשְ  ֶאּלָ
ן ִאם ִעיר ִמְנָהג ּכֵ ין וֹ ל ִלְהיֹות ּבָ ָטר ּדִ   :ׁשְ

ה. ג ָ ָבה ִאׁשּ ְתַחּיְ ּנִ ַבע ׁשֶ ָ ַנת, ִלׁשּ ַתּקָ אֹוִנים ּכְ ְקנוּ  ַהּגְ ּתִ  ׁשֶ
ה ְלְטִלין ָלהּ  ֵישׁ  ִאם ַלּלֹוֶ ַרע ִמּטַ ּפָ ּיִ  ְוִהיא, ֵמֶהם ׁשֶ

ין, ְמָסֶרֶבת ַצְיָתא ַעד אֹוָתהּ  ְמַנּדִ ם, ִדיָנא ּדְ ׁשֵ  ּכְ
ים עֹוׂשִ   :ְלִאישׁ  ׁשֶ

ָטר. ד תּובשֶׁ  ׁשְ ּיּוַכל ּבוֹ  ּכָ ל ׁשֶ  ּבוֹ  ִלְגּבֹות ַהּמֹוִציאוֹ  ּכָ
ֹלא ָאה ּבְ ִעיר ִמְנָהג ֵאין ִאם, ַהְרׁשָ ּלֹא ּבָ  ּבוֹ  ִלְגּבֹות ׁשֶ
ֹלא ָאה ּבְ ָנאוֹ , ַהְרׁשָ ם ּתְ ֹלא ּבוֹ  ְוגֹוֶבה ַקּיָ ָאה ּבְ , ַהְרׁשָ

תּוב ַוֲאִפּלוּ  ב ּבוֹ  ּכָ ְתַחּיֵ ּנִ ין, מֹוִציאוֹ  ְלָכל ׁשֶ  הּוִדייְ  ּבֵ
ין ַהּמֹוִציא ְוַדְוָקא. ּגֹוי ּבֵ ַעת ָילּוד ָהָיה ׁשֶ ׁשְ , ַהְלָוָאה ּבִ
אן ְלַאַחר נֹוַלד ִאם ֲאָבל ָלא, ֹלא, ִמּכָ  ָיכֹול ָהָיה ּדְ

ד ְעּבֵ ּתַ ּלֹא ְלִמי ְלִהׁשְ א ׁשֶ   :ָלעֹוָלם ּבָ

ל. ה ָבר ּכָ ֲהגוּ  ּדָ ּנָ ִדיָנה ׁשֶ ּמְ  ֵהן, ֶנֱאָמנּות ֵהן, ִלְכּתֹב ּבַ
ַתבּוהָ  ׁשּוָקא ּכְ ָאר ֵהן, ּבְ ָטֵרי ׁשּוְפֵרי ׁשְ ֲהגוּ  ִדׁשְ ּנָ  ׁשֶ

ל, ִלְכּתֹוב ַהסֹוְפִרים ְקֶנה ִמי ּכָ ּמַ  ִלְכּתֹב ְבסּוָדר ׁשֶ
ָטר ְעּתוֹ  ׁשְ בּוהוּ  ּדַ ְכּתְ ּיִ ִמְנַהג ׁשֶ  ָצִריךְ  ְוֵאין, ַהְמִדיָנה ּכְ

בוּ  ְלָפֵרשׁ  ְכּתְ ּיִ ל ׁשֶ ֵני ּכָ ָ יֵרי ִלׁשּ ּפִ הּ  יתְדאִ  ׁשַ ֵאר, ּבֵ  ְוִיְתּבָ
ִסיָמן עֹוד ָטר. א"ע ּבְ תּוב ׁשְ ּכָ ְפַרע ּבוֹ  ׁשֶ ּיִ  ַההֹוָצאֹות ׁשֶ
ֶפל ַעל א, ַהּכֶ   :ּגֹוֶבה ְוֵאינוֹ  הּוא ַאְסַמְכּתָ

ָטר. ו תּוב ׁשְ ּכָ שׁ  ּבוֹ  ׁשֶ ּיֵ ְלֶוה ְרׁשּות ׁשֶ  ְלִנְכֵסי ֵליֵרד ַלּמַ
ָפָניו ֵבין ֹלֶוה ין ּבְ ּלֹא ּבֵ ֹלא יוְבָפנָ  ׁשֶ ית ְרׁשּות ּבְ ין ּבֵ  ּדִ

אי ֵאינוֹ , ְוַהְכָרָזה ׁשּוָמא ּוְבֹלא ַ  ִדְבֵרי ַעל ַלֲעֹבר ַרׁשּ
ְלֶוה, ִלְנָכָסיו ֵליֵרד תֹוָרה ַהּמַ ּנוֹ  ֹלא ֲחֵברוֹ  ֶאת ׁשֶ ּכֶ  ְיַמׁשְ
א ֵבית ֶאּלָ ין ּבְ ן ָמָצא ֹלא ִאם ֲאָבל. ּדִ רֹוֶצה ַדּיָ  ׁשֶ
ין ַלֲעׂשֹות ְרׁשּות לוֹ  ֵישׁ  ָאז, ְלדּונוֹ    :ְלַעְצמוֹ  ּדִ

ְמעֹון. ז ַתב ׁשִ ּכָ ֶאָחד ִלְראּוֵבן ָעָליו ׁשֶ ִניָסן ּבְ ְתַחּיֵב ּבְ ּנִ  ׁשֶ
ָכל לוֹ  ּיֹוֶדה ְזהּוִבים ֶאֶלף ַעד ָממֹון ַסךְ  ּבְ ְמעֹון ׁשֶ  ׁשִ

ל ְזַמּנוֹ  ַאַחר ָטר ׁשֶ שׁ  ֶזה ׁשְ ּיֵ  ְוִיְכּתֹב ָעָליו ִלְראּוֵבן ׁשֶ
ֲחתִ  ְוַיְחּתֹם הֹוָדָאה ָידוֹ  יַמתּבַ  ְראּוֵבן ְוהֹוִציא, זוֹ  ּבְ
ַתב ל ָידוֹ  ּכְ ְמעֹון ׁשֶ הֹוָדה ׁשִ שׁ  ׁשֶ ּיֵ  ָעָליו ִלְראּוֵבן ׁשֶ
ַתב ּוְזַמן, ְזהּוִבים ֵמָאה כ ָידוֹ  ּכְ ִניָסן ז"ּבְ ָמה, ּבְ  ְוִנְתַקּיְ

ְמעֹון ֲחִתיַמת ֶאָחד ׁשִ ר ּבְ ִאּיָ ַמן ּגֹוֶבה ְראּוֵבן, ּבְ  ִמּזְ
ָטרוֹ  ָאז, ׁשְ ק ַהּקֹול ָיָצא ּדְ ְתַחּזֵ ּנִ ָטר ׁשֶ ל ׁשְ ְמעֹון ׁשֶ  ׁשִ
  :ְזהּוִבים ֶאֶלף ַעד

ַבע ְראּוֵבן. ח ּתָ ְמעֹון ֶאת ׁשֶ ה: ֵלהּ  ְוָאַמר ְלִדין ׁשִ  ַאּתָ
ְפֵני הֹוֵדיתָ  ה ֵעִדים ּבִ ַאּתָ ב ׁשֶ ָטר ָמֶנה ִלי ַחּיָ ׁשְ , ּבִ
ה ָטר ָגְנבוּ  ְוַעּתָ ְ יב ,ְלךָ  ּוְנָתנּוהוּ  ַהׁשּ ְמעֹון ֵהׁשִ ה: ׁשִ  ַאּתָ
ּכֹון ִלי ָנַתן ֵלִוי, ִהְלִויַתִני ֹלא ַאל ַמׁשְ ִני ְוׁשָ  ִלְכּתֹב ִמּמֶ
ָטר ָעַלי ְמךָ  חֹוב ׁשְ ׁשִ ָטר ִלי ֶהֱחִזיר ְוהּוא, ּבְ ְ  ַהׁשּ

י ּכֹונוֹ  לוֹ  ְוֶהֱחַזְרּתִ ְמעֹון, ַמׁשְ בּוָעה ֶנֱאָמן ׁשִ ׁשְ   :ּבִ

ָטר ִלְפֹסל ָהרֹוֶצה. ט ֵנימִ  ׁשְ ּלֹא ּפְ י הֹוִציאוֹ  ׁשֶ ַחּיֵ  ּבְ
א ְועֹוד, ָאִביו ּבָ  ֵאין, הֹוִציאוֹ  ְוֹלא ָהֹעִני ְלַתְכִלית ׁשֶ

ָטר ְ ָכךְ  ִנְפָסל ַהׁשּ ן ֵישׁ  ָאְמָנם, ּבְ ּיָ  ְוִלְדֹרשׁ  ַלֲחֹקר ַלּדַ
ין ְלהֹוִציא ָנא לוֹ  ֵיָרֶאה ְוִאם, ַלֲאִמּתוֹ  ַהּדִ ֻאְמּדְ  ּבְ
ין ְדמּוָכח ַהּדִ ֶקר הְמֻרמֶּ  ׁשֶ ֵאין ְוַיְחּתֹם ִיְכּתֹב, ְוׁשֶ  ׁשֶ
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ã 

 כב
 כב

ן ְלׁשּום ּיַ ָרֵאל ּדַ ל ִיׂשְ ּדֵ ּתַ ִדין ְלִהׁשְ ן, ֶזה ּבְ ַיד ְוִיּתֵ  ּבְ
עַהנִּ    :ְתּבָ

ָטר. י תּוב ׁשְ ּכָ ָלׁשֹון ׁשֶ אּור: ֶזה ּבְ הֹוָדה ַמה ּבֵ ֶ ָפֵנינוּ  ׁשּ  ּבְ
שׁ  ְראּוֵבן ּיֵ מֹון ָעָליו ׁשֶ ךְ  ַיֲעֹקב ִעְזבֹון ִמּמָ  ֵאין, ְוָכךְ  ּכָ

ין לוֹ  ָטר ּדִ ֵדי ִלְגּבֹות ׁשְ ְעּבְ ׁשַ י. ִמּמְ  ִקְנָין ּבוֹ  ֵאין ּכִ
א ָעְלָמא הֹוָדָאה ֶאּלָ ׁשֹון ּומֹוִכיחַ , הּוא ּבְ ּלֹא ַהּלָ נוּ  ׁשֶ  ִכּוְ

ְכִתיָבה א זוֹ  ּבִ ָבִרים ְלִזְכרֹון ֶאּלָ ם ְוֹלא ּדְ ָטר ְלׁשֵ , ׁשְ
ְתבוּ  ּכָ אּור: ׁשֶ הֹוָדה ַמה ּבֵ ֶ ָפֵנינוּ  ׁשּ : ָכְתבוּ  ְוֹלא, ּבְ
מוֹ , ַעְצמוֹ  ַעל ֵהֲעָדנוּ  ְרִגיִלים ּכְ ָטרֹות ִלְכּתֹב ׁשֶ ְ ׁשּ , ּבַ
ָפֵנינוּ  הֹוָדה: ְוֹלא מוֹ , ּבְ ּכֹוְתִבים ּכְ ָטֵרי ׁשֶ ׁשְ . הֹוָדאֹות ּבִ
ָטר ּלֹא ׁשְ ב ׁשֶ א ּבוֹ  ִנְכּתַ ד ֶאּלָ ְעּבֵ ה ַעְצמוֹ  ׁשִ  ְלָכל ַהּלֹוֶ
ּמֹוִציא ִמי ָטר וָעָלי ׁשֶ ה ֶזה ׁשְ ְגּבֶ ּיִ ּנוּ  ׁשֶ ל, ִמּמֶ  ּכָ

ה ַהּמֹוִציאוֹ  י ַעל ַאף, ּבוֹ  ִיְגּבֶ דּועַ  ּפִ ּיָ הּוא ׁשֶ  ֹלא ׁשֶ
מֹון ֶזה ִהְלָוה ְהֶיה ְוהּוא, ַהּמָ ּיִ ַעת נֹוָלד ׁשֶ ׁשְ ִתיַבת ּבִ  ּכְ
ָטר ְ   :ַהׁשּ

ַרע ֹלֶוה. יא ּפָ ְלֶוה ׁשֶ ְלֶוה ְוֵאין ַלּמַ  ְלַהֲחִזיר רֹוֶצה ַהּמַ
ָטרוֹ  לוֹ  ֲחִזיֶרּנוּ  ַעד ְלַנּדֹותוֹ  ֵישׁ , ׁשְ ּיַ עֹוֵבר ְלִפי, ׁשֶ  ׁשֶ
ל ָלאו ַעל ְבֵרי ׁשֶ ָלה ּדִ   :ַקּבָ

ָטר. יב ְפַרע ׁשְ ּנִ ְמַחל אוֹ  ׁשֶ ּנִ ְעּבּודוֹ  ׁשֶ ְלֶוה ָצִריךְ , ׁשִ  ַהּמַ
ָטר ְלַהֲחִזיר ְ ה ַהׁשּ גּופוֹ , ַלּלֹוֶ ל ּדְ ּלוֹ  ְנָיר ׁשֶ   הּוא ׁשֶ

ַעןשֶׁ  ִמי. יג ת ַעל ּטָ ֻתּבַ ּתוֹ  ּכְ ָהָיה ִאׁשְ  ְוֹלא ָהָאֶרץ ַעם ׁשֶ
ָרא ֵהִבין ּקָ ׁשֶ ן ּכְ ה ַהַחּזָ ֻתּבָ ָנִאים ַהּכְ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ְוַהּתְ
  :לוֹ 

שׁ  ִמי. יד ּיֵ ָידוֹ  ׁשֶ ַטר ּבְ ָנה ׁשְ ן, ַמּתָ ּמִ ין ׁשֶ  ּגֹוֶבה ֵאינוֹ  ַהּדִ
ה, בוֹ  ֹכפוּ  טֹוֵען ְוֲהּלָ ּיָ ַטר הֹוִציאלְ  אֹותוֹ  ׁשֶ ְ  ֵאין, ַהׁשּ

  :אֹותוֹ  ּכֹוִפין

ִקין. טו ָטר ְלׁשֹון ְמַדְקּדְ ְ י ַעל ְוָדִנין ַהׁשּ  אֹותוֹ  ּפִ
ְבָרא ַהאי ַאְמִריָנן ְוָלא, ִדְקּדּוק י ָגִמיר ָלא ּגַ ּלֵ  ַהאי ּכֻ

ין ָסבּור ְוָהָיה ַהּדִ ִעְנָין ָהָיה ׁשֶ ךְ  ּבְ ֵני ּכָ ַתב ָכךְ  ּוִמּפְ  ּכָ
  :ןָלׁשוֹ  אֹותוֹ 

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . טז ַנאי, ׁשֶ ּתְ ָאָדם ׁשֶ  ֲחֵברוֹ  ִעם ַמְתֶנה ׁשֶ
ׁשֹון ַאַחר הֹוְלִכים ֵאין תּוב ַהּלָ א, ַהּכָ ָנה ַאַחר ֶאּלָ ּוָ   :ַהּכַ

 סב סימן
ָסִעיף  ּובוֹ , הבית בתוך ונותנת הנושאת אשה דין

  ֶאָחד

ה. א ָ את ִאׁשּ תֹוךְ  ְונֹוֶתֶנת ַהּנֹוׂשֵ יִ  ּבְ ָטרֹות ְוָהיוּ , תַהּבַ  ׁשְ
ִנַית ְרָקעֹות ִמּקְ ְטֵרי אוֹ , ַוֲעָבִדים ַהּקַ , חֹובֹות ׁשִ
תּוִבים ָמהּ  ַעל ּכְ י: אֹוֶמֶרת ְוִהיא, ׁשְ ּלִ  ָעֶליהָ , ֵהם ׁשֶ
ֵעִדים ְרָאָיה ְלָהִביא הּוא ּבְ ְדָבֶריהָ  ׁשֶ ָהָיה ּכִ  ָממֹון ָלהּ  ׁשֶ
ִעידוּ  ָצִריךְ  ְוֵאין, ְמֻיָחד ּיָ ָטרֹות וּ ֵאלּ  ַעל ׁשֶ ְ ֵהם ַהׁשּ  ׁשֶ
הּ  ּלָ ין ְוהּוא. ׁשֶ ְלְטִלים ָלהּ  ִנְמְצאוּ  ִאם ַהּדִ  ִמּטַ

ְרׁשּוָתהּ   ֵמָהַאִחים ֶאָחד ְוֵכן. ְרָאָיה ְלָהִביא ָעֶליהָ , ּבִ
א ּנֹוׂשֵ תֹוךְ  ְונֹוֵתן ׁשֶ ִית ּבְ ָטרֹות, ַהּבַ  ַעל ֲעׂשּוִים ּוׁשְ

מוֹ  י: ְואֹוֵמר, ׁשְ ּלִ ְפלוּ  ֵהם ׁשֶ ּנָ ית ילִ  ׁשֶ י ִמּבֵ : אוֹ , ִאּמִ
ָנה: אוֹ , ָמָצאִתי ְמִציָאה ָנה ַמּתָ  ְלָהִביא ָעָליו, ִלי ִנּתְ
ֵעִדים ְרָאָיה יחַ  ֵמת ְוִאם. ּבְ  ְצִריִכים ָאז, ְיתֹוִמים ְוִהּנִ

ֵעִדים ְרָאָיה ְלָהִביא ָהַאִחים  ֲחלּוִקין ָהיוּ  ְוִאם. ּבְ
ִעָסָתן ׁשּום אוֹ  ּבְ ָבר ּבְ , ְרָאָיה ָהִביאלְ  ָהַאִחים ַעל, ּדָ
יו ַוֲאִפּלוּ  ַחּיָ ּום, ּבְ ֵאימּור ִמׁשּ ץ ֵמִעָסתוֹ  ּדְ  ַוֲאִפּלוּ . ִקּמֵ
ית: אֹוֵמר י ֲאִבי ִמּבֵ ִמּגוֹ  ֶנֱאָמן, ָנְפלוּ  ִאּמִ   :ּבְ

 סג סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , זיוף אחר שמחזר עליו שהועד מי

ַטר ַהּמֹוִציא. א ַנִים וּ ּוָבא, ֲחֵברוֹ  ַעל חֹוב ׁשְ : ְוָאְמרוּ  ׁשְ
ּנוּ  ַאל ִמּמֶ ף ׁשָ ָטר לוֹ  ְלַזּיֵ י ַעל ַאף, ֶזה ׁשְ ְתַקּיֵם ּפִ ּנִ  ׁשֶ
ָטר ְ חֹוְתָמיו ַהׁשּ א, ְלעֹוָלם ּבוֹ  ּגֹוִבין ֵאין, ּבְ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
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ָטר ֵעֵדי ְ ָראוּ  ְמִעיִדים ַהׁשּ  ֲאֵחִרים אוֹ , ַהַהְלָוָאה ׁשֶ
ָראוּ  ֲעֵליֶהם ְמִעיִדים חָ  ׁשֶ ָטר ֵעֵדי ְוִאם. ְתמוּ ׁשֶ ְ  ַהׁשּ
ּזוֹ  ְמִעיִדים   :ּבוֹ  ּגֹוִבין, ֲחִתיָמָתן ִהיא ׁשֶ

ָאְמרוּ . ב ׁשֶ ִהיָנן ֹלא, ּבוֹ  ּגֹוִבין ֵאין ּכְ ָיֵדהּ  ֵלהּ  ַמׁשְ , ּבְ
א ַיד ֵלהּ  מֹוְקֵמיָנן ֶאּלָ ִלישׁ  ּבְ   :ׁשָ

 סד סימן
 ּובוֹ , הפקדון שטרות ּובוֹ בח לעכב שרצה נפקד

  ָחדָסִעיף אֶ 

ִהְפִקידוּ  ִמי. א ָידוֹ  ׁשֶ ָטרֹות ּבְ ְפִקיד ּוֵמת, ׁשְ  ְוטֹוֵען, ַהּמַ
ְפָקד ים: ַהּנִ י ֵמַחּיִ ַפְסּתִ ּכֹון אֹוָתם ּתָ ִביל ְלַמׁשְ ׁשְ  חֹוב ּבִ
שׁ  ּיֵ ְפִקיד ַעל ִלי ׁשֶ ִאּלוּ , ַהּמַ  ָהָיה ֹלא ִלְגּבֹוָתם ּדְ

ֹלא מֹוִעיל ִתיָבה ּבְ תְּ  ֵעִדים ֵישׁ  ִאם, ּכְ ּנוּ  ָבָעםׁשֶ  ִמּמֶ
ים  ְוִאי. ְתִפיָסה ָהְוָיא ָאז, לוֹ  ְלַהֲחִזיָרם ָרָצה ְוֹלא ֵמַחּיִ

שׁ  ּוַמְיֵרי. ֹלא, ֹלא ּיֵ ִהְפִקיָדם ֵעִדים ׁשֶ ָידוֹ  ׁשֶ  ְוַגם, ּבְ
ָראּום ֵעִדים ֵישׁ  ה ׁשֶ ָידוֹ  ַעּתָ ִאם, ּבְ  ָהָיה ֵכן ֹלא ׁשֶ

ִמּגוֹ  ֶנֱאָמן  ְוָכל. ֵמעֹוָלם ָבִריםדְ  ָהיוּ  ֹלא אוֹ  ְדֶנֶאְנסוּ  ּבְ
ְגָמָרא ְלִדיָנא ֶזה ָנן ְדַתּקּון ְלַמאי ֲאָבל, ּדִ ּגֹוִבין ַרּבָ  ׁשֶ

ְלְטֵלי ְטרֹוֵתיֶהם ּגֹוִבין, ְדַיְתֵמי ִמּטַ ִ ַפס ֹלא ֲאִפּלוּ  ִמׁשּ  ּתָ
ים   :ֵמַחּיִ

 סה סימן
 ביד שנמצא שובר ודין, שנמצאו שטרות דין

  ְסִעיִפים: ד"כ ּובוֹ , שליש

ָטר ַהּמֹוֵצא. א יבוֹ  ַמה יֹוֵדע ְוֵאינוֹ  ֶאְצלוֹ  ׁשְ  ִאם, ּטִ
ְלֶוה ה אוֹ  ִהְפִקידוֹ  ַהּמַ ָידוֹ  ִהְפִקידּוהוּ  ִאם אוֹ  ַהּלֹוֶ  ּבְ
תֹוַרת ִליׁשּות ּבְ ח ְיֵהא, ָפרּועַ  ּוִמְקָצתוֹ  ׁשָ ֹבא ַעד ֻמּנָ ּיָ  ׁשֶ
הוּ  תּוב ְלאֹותוֹ  ֶהֱחִזירוֹ  ְוִאם. ֵאִלּיָ ּכָ מוֹ  ַעל ׁשֶ  ָעַבר, ׁשְ

ְבֵרי ַעל ָטר ֶזה ְוִאם. ֲחָכִמים ּדִ ְ ַהׁשּ ה ׁשֶ ָידוֹ  ַעּתָ  ּבְ

ְבֵרי ַמְכִחישׁ  ָתנוֹ  אֹותוֹ  ּדִ ּנְ  ִלְגּבֹות ָיכֹול ָהָיה, לוֹ  ׁשֶ
ָתנוֹ  לוֹ  מֹוֶדה הּוא ְוִאם. ּבוֹ  ּנְ  ְלַהֲחִזירוֹ  ָצִריךְ , ְלָידוֹ  ׁשֶ
ח ִויֵהא לוֹ  ֹבא ַעד ֻמּנָ ּיָ הוּ  ׁשֶ ֵאר ֶזה יָמןּוְבסִ . ֵאִלּיָ  ִיְתּבָ

ַטר ְוִאם עֹוד ּכֹוָנא ׁשְ  ַמה יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ  ְבָידוֹ  ִנְמָצא ַמׁשְ
יבוֹ  י ַעל ַאף, ּטִ ַעל ּפִ ּבַ ּכֹוָנא ׁשֶ ׁשְ ְרַקע ֻמְחָזק ּמַ ּקַ , ּבַ
לּום לוֹ  מֹוִעיל ֵאינוֹ  ָטר ִויֵהא, ַטֲעָנה ׁשּום ּכְ ְ ח ַהׁשּ  ֻמּנָ
ֹבא ַעד ּיָ הוּ  ׁשֶ ְרַקע ּוַמֲחִזיר ֵאִלּיָ   :ִלְבָעֶליהָ  ַהּקַ

י ְוֵכן. ב ְפָקד יֹוְרׁשֵ ָטר ׁשּום ַיֲחִזירוּ  ֹלא ַהּנִ ְמָצא ׁשְ ּנִ  ׁשֶ
ְרׁשּות א, ֲאִביֶהם ּבִ ן ִאם ֶאּלָ יבוֹ  ַמה יֹוְדִעים ּכֵ  ְוֵישׁ . ּטִ

אֹוֵמר ִמי ִאם, ׁשֶ ְלֶוה ׁשֶ ַעְצמוֹ  ַהּמַ א ֹקֶדם ְלָקחוֹ  ּבְ ּבָ  ׁשֶ
הּ  ןַאְמִרינָ  ָלא, ַאֵחר ְלַיד ח ְיֵהא ּבֵ  ְלָקחוֹ  ַוֲאִפּלוּ , ֻמּנָ

ית א ֹקֶדם ַהּיֹוֵרשׁ  ִמּבֵ ּבָ   :ַהּיֹוֵרשׁ  ְלַיד ׁשֶ

ֲאִפּלוּ , אֹוְמִרים ֵישׁ . ג ֵניֶהם ׁשֶ  יֹוִציֵאם ֹלא, רֹוִצים ׁשְ
ַחת א ָידוֹ  ִמּתַ יָנן, ָקרּועַ  ֶאּלָ ַחְיׁשִ  ִמי ְוֵישׁ . ִלְקנּוְנָיא ּדְ
אֹוֵמר ָלא, ׁשֶ ֵניֶהם ְוִאם, יָנןַחְישִׁ  ּדְ ה רֹוִצים ׁשְ  ַיֲעׂשֶ

ַמֲאָמָרם   :ּכְ

ים ִיְטֲענוּ  ִאם. ד ָטר ַעל ַהּיֹוְרׁשִ ּמֹוְצִאים ׁשְ ְרׁשּות ׁשֶ  ּבִ
ָאִביו ֲאִביֶהם ְלֶוה ָמעֹות ָעָליו ִהְלָוה ׁשֶ י ַעל ַאף, ַלּמַ  ּפִ
ֵאינוֹ  ה ִלְגּבֹותוֹ  ָיכֹול ׁשֶ ֹלא ֵמַהּלֹוֶ ל, ְכִתיָבה ּבְ  ִמּכָ

ּכֹון ְלָקחוֹ  ֹוםָמק  ֹלא ֲאָנן ֲאָבל, ַטֲעָנה ַטֲעָנָתם, ְלַמׁשְ
  :ְלהוּ  ַטֲעִניָנן

ת ְראּוֵבן. ה ּמֵ ְרׁשּותוֹ  ְוִנְמְצאוּ  ׁשֶ ָטרֹות ּבִ ל ׁשְ  ֲאחֹותוֹ  ׁשֶ
ַהְינוּ  ִלְזכּוָתהּ  ִמְקָצָתם, ַיַחד ְקׁשּוִרים ַטר ּדְ  ְנדּוְנָיָתהּ  ׁשְ
ְטֵרי גֹון ְלחֹוָבָתהּ  םּוֵמהֶ , ַקְרְקעֹוֶתיהָ  ְוׁשִ ַטר ּכְ ָנה ׁשְ  ַמּתָ
ְתָנה ּנָ ָהָיה ַקְרַקע ְלַבֲעָלהּ  ׁשֶ ַטר ַאף, ָלהּ  ׁשֶ ְ ׁשּ  ׁשֶ
ָאר הּוא ְנדּוְנָיָתהּ  ׁשְ ְטֵרי ּכִ הּוא ֵמַאַחר, חֹובֹות ׁשִ  ׁשֶ
ְטֵרי ִעם ָקׁשּור ֵהם ַקְרְקעֹוֶתיהָ  ׁשִ אי ׁשֶ הּ  ַוּדַ ּלָ  ָהֵוי, ׁשֶ
ִאּלוּ  אי נֹוַדע ּכְ  ַגם ֶזה ּוִמַטַעם. ִהְפִקיָדָתם ִהיאשֶׁ  ַוּדַ
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ַטר ָנה ׁשְ ּתָ ְתָנה ַהּמַ ּנָ ְרַקע ְלַבֲעָלה ׁשֶ  ַמֲחִזיִקים ָאנוּ  ּקַ
ִהיא ים אוֹ  ָלהּ  ְוַיֲחִזירוּ , ִהְפִקיָדתוֹ  ׁשֶ   :ַלּיֹוְרׁשִ

ַטר ַהּמֹוֵצא. ו י ַעל ַאף, חֹוב ׁשְ שׁ  ּפִ ּיֵ , ֶנֱאָמנּות ּבוֹ  ׁשֶ
 ְוֹלֶוה ַאֲחָריּות ּבוֹ  ֵאין ַוֲאִפּלוּ , ַמּנוֹ זְ  ּתֹוךְ  הּוא ֲאִפּלוּ 
יָנן, ַיֲחִזיר ֹלא, מֹוֶדה ַחְיׁשִ . ְוִלְקנּוְנָיא ְלֵפָרעֹון ּדְ
ה ָאַמר ַוֲאִפּלוּ  ְלֶוה אוֹ  ַהּלֹוֶ ַצד ּבוֹ  ֵישׁ  ֶנֶקב: ַהּמַ  אֹות ּבְ
לֹוִני  ְמֹפָרשׁ  ְוִאם. ָלֶזה ְוֹלא ָלֶזה ֹלא ַיֲחִזיר ֹלא, ּפְ
ָטר ְ ׁשּ ֵאינוֹ  ֶהְדָיאבְּ  ּבַ ב ׁשֶ ַאֲחָריּות ַחּיָ ב ִאם, ּבְ , מֹוֶדה ַחּיָ
  :ַיֲחִזיר

ה ֵישׁ  ִאם ְוֵכן. ז ֵני ַלּלֹוֶ יִקין חֹוִרין ּבְ ְסּפִ ּמַ ְעּבּוד ׁשֶ  ְלׁשִ
ב ִאם, ַהחֹוב ּיֹום ִנְמָצא ִאם ְוֵכן. ַיֲחִזיר, מֹוֶדה ַחּיָ  ּבַ

ב ְכּתַ ּנִ ק ּבוֹ  ְוָכתּוב, ׁשֶ . ַיֲחִזיר, מֹוֶדה בַחיָּ  ִאם ֶהְנּפֵ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ָהא, ׁשֶ ִאם ְדַאְמִריָנן ּדְ ּיֹום ִנְמָצא ׁשֶ  ּבַ

ב ְכּתַ ּנִ י ָהֵני, ַיֲחִזיר ׁשֶ ה ְדֵליֵתהּ  ִמּלֵ ן ַלּלֹוֶ  ֲאָבל, ַקּמָ
ן ִאיֵתהּ  יו: ְוָאַמר ַקּמָ ַרְעּתִ י ּפְ ּנִ   :ַיֲחִזיר ֹלא, ָנַפל ּוִמּמֶ

ּוק ָמָצא. ח ׁשּ ָטרֹות ּבַ ַטר ְקרּוִעים ׁשְ יֵניֶהם חֹוב ּוׁשְ , ּבֵ
ֶהם ֵישׁ  ְוִאם. ַיֲחִזיר ֹלא ֹלא ֲאִפּלוּ , ׁשֹוָבר ִעּמָ , ֵעִדים ּבְ

ַטר ַיֲחִזיר ְ ה ַהׁשּ   :ַלּלֹוֶ

ָטר ַהּמֹוֵצא. ט ְכִלי ׁשְ ֶנּנוּ , ּבִ ּנֹוֵתן ְלִמי ִיּתְ  ִסיָמן ׁשֶ
ִלי ּכְ ִלי ִסיָמן נֹוֵתן ֵאינוֹ  ַוֲאִפּלוּ . ּבַ ּכְ א, ּבַ ה ֶאּלָ ּזֶ ׁשֶ  ּכְ
ָטר: ַמְכִריז ְכִלי ָמָצאתָ : אֹוֵמר ְוֶזה, ָמָצאִתי ׁשְ  ּבִ
לֹוִני ֶרךְ  ֵאין ִאם, ּפְ ן ָהעֹוָלם ּדֶ ָטרֹות ִלּתֵ אֹותוֹ  ׁשְ  ּבְ
ִלי   :ִסיָמן ָהֵוי, ַהּכְ

ָטרֹות' ג ָמָצא. י רּוִכים יֹוֵתר אוֹ  ׁשְ  אוֹ , ֶזה ַעל ֶזה ּכְ
ֶאָחד רּוךְ  ׁשֶ ֹראשׁ  ּכָ ָטרֹות: ַיְכִריז, ֵברוֹ חֲ  ּבְ , ָמָצאִתי ׁשְ
ּיֹאַמר ְלִמי ּיֹאַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, ַיֲחִזיֵרם ִמְנָיָנם ׁשֶ  ׁשֶ

רּוִכים ָהיוּ  ֵהיַאךְ    :ּכְ

ָטרֹות' ג ָמָצא. יא ָוה ֶאָחד ֹלֶוה ַעל ַיַחד ׁשְ ּלָ ' ִמג ׁשֶ
ים ִמים ְוֵהם, ֲאָנׁשִ ה ַיֲחִזיֵרם, ְמֻקּיָ ֹלא ַאף ַלּלֹוֶ , ָמןִסי ּבְ

ֵנם ְוֹלא ְלֶוה ִיּתְ ן ִאם ַאף ַלּמַ ֶהם ִיּתֵ  ְוִאם. ִסיָמן ּבָ
ִמים ֵאיָנם ֵנם ֹלא, ְמֻקּיָ א ִיּתְ ּנֹוֵתן ְלִמי ֶאּלָ ֶהם ׁשֶ  ּבָ
ַיַחד' ג ָמָצא ְוִאם. ִסיָמן ווּ  ֹלִוין' ִמג ּבְ ּלָ ְלֶוה ׁשֶ  ִמּמַ
ִתיַבת ְוֵהם, ֶאָחד ה ַיד ּכְ ֹלׁשָ ֵנם, סֹוְפִרים ׁשְ  ְלֶוהַלמַּ  ִיּתְ
ֹלא ַאף ִתיַבת ֵהם ְוִאם. ִסיָמן ּבְ , ֶאָחד סֹוֵפר ַיד ּכְ

ֵנם ן ְלִמי ִיּתְ ּתֵ ּיִ ֶהם ׁשֶ   :ִסיָמן ּבָ

רֹות ָמָצא. יב רֹות ׁשּום ִאּגְ ְטֵרי ָמזֹון ְוִאּגְ  ֲחִליָצה ׁשִ
ְטֵרי ּוֵמאּוִנין ה ְוָכל ֵברּוִרין ְוׁשִ ית ַמֲעׂשֵ ין ּבֵ גֹון ּדִ  ּכְ
א   :ִלְבָעָליו ירַיֲחזִ  ֲחַלְטּתָ

ַטר ַהּמֹוֵצא. יג ְחרּור ׁשְ , בוֹ  מֹוֶדה ָהָאדֹון ֵאין ִאם, ׁשִ
 מֹוֶדה ָהָאדֹון ְוִאם. ְלֶזה ְוֹלא ְלֶזה ֹלא ַיֲחִזיר ֹלא

ָתנוֹ  ּנְ ְחֵרר ָלֶעֶבד ׁשֶ ּתַ , ּוִמיהוּ . ָלֶעֶבד ַיֲחִזיֶרּנוּ , ּבוֹ  ְלִהׁשְ
ה ּבוֹ  ִלְטֹרף ָהֶעֶבד ָיֹבא ִאם ַכרשֶּׁ  ִמּמַ  ֲאדֹוָניו ּמָ

ָכָסיו תּוב ְזַמן ֵמַאַחר ִמּנְ  ְרָאָיה ְלָהִביא ָצִריךְ , ּבוֹ  ַהּכָ
יעַ  ִהּגִ ַמן ְלָידוֹ  ׁשֶ תּוב ִמּזְ   :ּבוֹ  ַהּכָ

ַטר ַהּמֹוֵצא. יד ַנת ׁשְ ִריא ַמּתְ ַטר אוֹ  ּבָ  ֲאִפּלוּ , ֶמֶכר ׁשְ
נּוהוּ  ַהּמֹוֵכר אוֹ  ַהּנֹוֵתן אֹוֵמר ּתְ ּיִ ל ׁשֶ , ַלּלֹוֵקחַ  וֹ א ַלְמַקּבֵ
נוּ  ֹלא א לוֹ  ִיּתְ ן ִאם ֶאּלָ ַרשׁ  ּכֵ ָנה ּפֵ ּתָ ּמַ ר ּבַ ּיֵ ִ ׁשּ  ׁשֶ

ּיּוַכל ּכֹחַ  ְלַעְצמוֹ  ל ּבוֹ  ַלֲחֹזר ׁשֶ גֹון, ָיָמיו ּכָ ַתב ּכְ ּכָ : ׁשֶ
י ֶאֱחֹזר ֹלא ִאם ֵמַהּיֹום ל ּבִ י ְיֵמי ּכָ  הּוא ְוִאם, ַחּיַ
ַטר ַרשׁ  ַהְקָנָאה ׁשְ ּפֵ ִהְקָנה ׁשֶ ד לוֹ  ׁשֶ י ַעל ַאף, ִמּיָ  ּפִ
ּלֹא יעַ  ׁשֶ ָטר ִהּגִ ְ ר ֹלא ֲאִפּלוּ , ַיֲחִזיר, ְלָידוֹ  ַהׁשּ ּיֵ  ׁשִ

ּיּוַכל ְלַעְצמוֹ  ָטר ַהּמֹוֵצא. ַלֲחֹזר ׁשֶ ַנת ׁשְ ִכיב ַמּתְ  ׁשְ
ם ַהּנֹוֵתן ִאם, ְמַרע נּוהוּ  ְואֹוֵמר ַקּיָ ּתְ ּיִ ל ׁשֶ , ַלְמַקּבֵ

נּוהוּ  י ַעל ַאף, ַהּנֹוֵתן ֵמת ְוִאם. לוֹ  ִיּתְ נוֹ  ּפִ ּבְ  אֹוֵמר ׁשֶ
נּוהוּ  ּתְ ּיִ נּוהוּ  ֹלא, לוֹ  ׁשֶ א לוֹ  ִיּתְ ן ִאם ֶאּלָ ַטר ִיְהֶיה ּכֵ  ׁשְ
  :ַהְקָנָאה

ַנִים. טו ֵהם ׁשְ ַטר אֹוֲחִזין ׁשֶ ׁשְ ְלֶוה, ּבִ י: אֹוֵמר ַהּמַ ּלִ  ׁשֶ
ַרע ְוהֹוֵצאִתיו הּוא ךָ  ּבוֹ  ְלִהּפָ ה, ִמּמְ : אֹוֵמר ְוַהּלֹוֶ
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ַרְעתִּ  י יוּפְ ּנִ ָטר ָהָיה ִאם, ָנַפל ּוִמּמֶ ְ כֹול ַהׁשּ ּיָ מוֹ  ׁשֶ , ְלַקּיְ
ַבע ֶזה ָ ֵאין ִיׁשּ ָדִמים לוֹ  ׁשֶ חֹות ֵאּלוּ  ּבְ  ְוֶזה, ֵמֶחְצָין ּפָ

ַבע ָ ֵאין ִיׁשּ ָדִמים לוֹ  ׁשֶ חֹות ֵאּלוּ  ּבְ ם, ֵמֶחְצָין ּפָ ּלֵ  ִויׁשַ
ה ה ַבעִישָּׁ , ְלַקְימוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ְוִאם ֶמֱחָצה ַהּלֹוֶ  ַהּלֹוֶ
ָרעוֹ  ֶהֵסת ּפְ ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . לוֹ  ְוֵיֵלךְ , ׁשֶ  הּוא ׁשֶ
ם ֵניֶהם ּבוֹ  ְואֹוֲחִזין ְמֻקּיָ ֶוה ׁשְ ׁשָ ּטֶֹפס ּבְ ּתֶֹרף אוֹ  ּבַ  אוֹ , ּבַ

ֵניֶהם ְ ׁשּ יֹון אֹוֲחִזים ׁשֶ ּלָ ּגִ ל ַוֲאִפּלוּ , ּבַ  ָקרֹוב ַהּתֶֹרף ּכָ
ֲחֵבירוֹ  יֹוֵתר ְלֶאָחד ַבעיִ  ֶזה, ִמּלַ ָ ֵאין ׁשּ חֹות ּבוֹ  לוֹ  ׁשֶ  ּפָ
ַבע ְוֶזה ֵמֶחְציוֹ  ָ ֵאין ִיׁשּ חֹות ּבוֹ  לוֹ  ׁשֶ  ְוִיְפַרע, ֵמֶחְציוֹ  ּפָ

 אֹוֵחז ֶאָחד ְוִאם. ֶנֱאָמנּות ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם ֲאִפּלוּ , ֶחְציוֹ  לוֹ 
ּתֶֹרף ּטֶֹפס ְוֶאָחד ּבַ ּתֶֹרף ָהאֹוֵחז, ּבַ  ִיְתרֹון נֹוֵטל ּבַ
מֹון וֶ  ַהּמָ ָ ׁשּ ָאר, ַהּטֶֹפס ַעל ַהּתֶֹרף הׁשֶ ְ  ַיְחְלקוּ  ְוַהׁשּ
ֶוה ׁשָ בּוָעה ּבְ ׁשְ   :ּבִ

ֲחִזיר. טז ַטר ַהּמַ ן ׁשְ ּמִ ין ׁשֶ , ְלַהֲחִזירוֹ  לוֹ  ָהָיה ֹלא ַהּדִ
אֹוֵמר ִמי ֵישׁ  ּגֹוִבין ׁשֶ ֵאין אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ּבוֹ  ׁשֶ  ּגֹוִבין ׁשֶ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּבוֹ  ֲאִפּלוּ  ׁשֶ ֵבית ּבוֹ  ָגבוּ  ׁשֶ ין ּבְ  ְוַאַחר ּדִ
ךְ  ֵעִדים נֹוַדע ּכָ ַפל ּבְ ּנָ ית ַמֲחִזיִרין, ׁשֶ ין ּבֵ  ּומֹוִציִאין ּדִ

ְלֶוה ה ֵמַהּמַ ַרע ֵמַעְצמוֹ  ִאם ֲאָבל. ַלּלֹוֶ ְלֶוה ּפָ  אוֹ  ַלּמַ
יו ָדם מֹוִציִאים ֵאין, ְליֹוְרׁשָ   :ִמּיָ

הֹוִציא ִמי. יז ַטר ׁשֶ ֵבית עוֹ ּוְתבָ  ֲחֵברוֹ  ַעל חֹוב ׁשְ  ּבְ
ין ךְ  ְוַאַחר, ּדִ ּנוּ  ֶנֱאַבד ּכָ ה ְוֵישׁ , ִמּמֶ ּמָ נֹות ּכַ  ֻאְמּדָ

מּוְכֵחי ֱאַבד טּוָבא ּדְ ּנֶ ִבים, ׁשֶ ית ְמֻחּיָ ין ּבֵ  ִלְכּתֹב ּדִ
ה ין ֵבית ַמֲעׂשֵ ם ּדִ ָטר ּוְלַקּיֵ ְ ה ַהׁשּ ִחּלָ ַבּתְ  ּוְלֹכפוֹ , ּכְ
  :ִלְפֹרעַ 

ּוק ׁשֹוָבר ַהּמֹוֵצא. יח ׁשּ ְזַמן ,ּבַ ְלֶוה ּבִ ַהּמַ  מֹוֶדה ׁשֶ
ָתנוֹ  ּנְ ה ַיֲחִזיר, ַלּלֶֹוה ׁשֶ ֶנּנוּ  ֹלא, מֹוֶדה ֵאינוֹ . ַלּלֹוֶ  ִיּתְ

ַיד ִנְמָצא ְוִאם. ָלֶזה ְוֹלא ָלֶזה ֹלא ְלֶוה ּבְ  ׁשֹוָבר ַהּמַ
ְטרֹוָתיו ֶאָחד ַעל ִ הּוא ִמׁשּ רּועַ  ׁשֶ לּום ֵאינוֹ , ּפָ  ִלְגֹרעַ  ּכְ
ָטר ּכֹחַ  ְ ַתב הּוא ִאם וּ ֲאִפלּ , ַהׁשּ ה ַיד ּכְ ְלֶוה אוֹ  ַהּלֹוֶ  ַהּמַ

א, ַעְצמוֹ  ן ִאם ֶאּלָ ָטר ּכֵ ְ ַהׁשּ ֹוֵבר ׁשֶ ַהׁשּ תּוב ׁשֶ  ָעָליו ּכָ
ח ין ֻמּנָ ְטרֹוָתיו ּבֵ רּוִעים ׁשִ י ַעל ַאף, ַהּקְ הּוא ּפִ  ֵאינוֹ  ׁשֶ
ל ָקרּועַ  ַרע ָמקֹום ִמּכָ ֹוֵבר ְוָסְמִכיָנן ִאּתְ  ֵאין ֲאִפּלוּ , ַאׁשּ
ֹוֵבר ַעל  ַאף, ׁשֹוָבר ָעָליו ִנְמָצא ֹלא ֲאָבל. ֵעִדים ַהׁשּ
י ַעל ְמָצא ּפִ ּנִ ין ׁשֶ ָטרֹות ּבֵ , ָגַרע ֹלא, ְקרּוִעים ׁשְ

ֹוֵבר ַעל ֲחתּוִמים ֵעִדים ְוִאם. ּבוֹ  ְוגֹוִבין ְמָצא ַהׁשּ ּנִ  ׁשֶ
ַיד ְלֶוה ּבְ ֲאלוּ , ַהּמַ ָטר יֹוְדִעים ִאם, ָהֵעִדים ִיׁשְ ְ ַהׁשּ  ׁשֶ
רוּ  יֶהם ַעל ַיֲעׂשוּ  עַ ּפָ  אוֹ , יֹוְדִעים ֵאיָנם ְוִאם, ּפִ

ֵאיָנם לּום ֵאינוֹ , ְלָפֵנינוּ  ׁשֶ ם הּוא ְוִאם, ּכְ ר, ְמֻקּיָ ׁשֵ   :ּכָ

ֹוֵבר ִאם. יט ַיד ַהׁשּ ִלישׁ  ּבְ ָ הּוא ְואֹוֵמר ַהׁשּ , ָפרּועַ  ׁשֶ
ית ָראּוהוּ  ֲאִפּלוּ , ֶנֱאָמן ין ּבֵ ָבר ּדִ ָידוֹ  ּכְ  יןאֵ  ַוֲאִפּלוּ , ּבְ
ִלישׁ  ֵמת ַוֲאִפּלוּ , ֵעִדים ָעָליו ָ ר, ַהׁשּ ׁשֵ ֹוֵבר ּכָ . ַהׁשּ

ָטר ְוַדְוָקא ְ ַהׁשּ ָידוֹ  ׁשֶ ֹוֵבר ִעם ּבְ  ֵאין ִאם ֲאָבל, ַהׁשּ
ָטר ְ ָידוֹ  ַהׁשּ ֹוֵבר ֵעִדים ְוֵאין, ּבְ ׁשּ  ְוִאם. ְכלּום ֵאינוֹ , ּבַ

י ַעל ַאף, ֵעִדים ָעָליו ֵישׁ  ֵאיָנם ּפִ אן ׁשֶ  הּוא ִאם, ּכָ
ם ר, ְמֻקּיָ ׁשֵ ם ֵאינוֹ  ְוִאם. ּכָ ם, ְמֻקּיָ חֹוְתָמיו ִיְתַקּיֵ . ּבְ
ִלישׁ  ְוִאם ָ ה ֹלא ַיֲחִזיר ֹלא, ֵמת ַהׁשּ ְלֶוה ְוֹלא ַלּלֹוֶ , ַלּמַ
ב ֲאִפּלוּ  ַהַחּיָ ְלֶוה מֹוֶדה ׁשֶ ַהּמַ ָידוֹ  ִהְפִקידוֹ  ׁשֶ  ַוֲעַדִין ּבְ
ין ְלִפי, ַהחֹוב ִנְפַרע ֹלא ׁשִ חֹוׁשְ , ְלִפיָכךְ . ָיאִלְקנּונְ  ׁשֶ
ָטר ּגֹוִבין ֵאין ׁשְ ה חֹוב ּבִ ּזֶ ֹוֵבר ׁשֶ  ְוֵאין, ָעָליו יֹוֵצא ַהׁשּ

  :אֹותוֹ  קֹוְרִעין

ַטר. כ ְמָצא ׁשְ ּנִ גּוף ׁשֹוָבר ּבוֹ  ׁשֶ ָטר ּבְ ְ ין, ַהׁשּ ָפָניו ּבֵ  ִמּלְ
ין ַאֲחָריו ּבֵ ִמְקָצתוֹ  ַוֲאִפּלוּ , ִמּלְ ַטר: ּבְ רּועַ  ֶזה ׁשְ : אוֹ , ּפָ
נִּ  ּנוּ  ְפַרעׁשֶ ךְ  ִמּמֶ ַחת יֹוֵצא ֲאִפּלוּ , ְוָכךְ  ּכָ  ְיֵדי ִמּתַ

ְלֶוה י ַעל ְוַאף, ַהּמַ ֵאין ּפִ ָתב ַעל ׁשֶ ים, ֵעִדים ַהּכְ  עֹוׂשִ
מוֹ  תּוב ּכְ ּכָ ֹוֵבר ׁשֶ ׁשּ   :ּבַ

ֶאָחד ְוִנְמָצא ִנְפַטר ְראּוֵבן. כא ְטרֹוָתיו ּבְ ִ ָתב ִמׁשּ  ִמּכְ
ָטר: ָידוֹ  רּועַ  ֶזה ׁשְ ְפַרע: וֹ א, ּפָ ּנִ ךְ  ׁשֶ ים, ְוָכךְ  ּכָ  עֹוׂשִ
מוֹ  תּוב ּכְ ּכָ ֹוֵבר ׁשֶ ׁשּ   :ּבַ
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ת ִמי. כב ּמֵ ֶאָחד ְוִנְמָצא ׁשֶ ְטרֹוָתיו ּבְ ִ ַתב ִמׁשּ : ָידוֹ  ִמּכְ
ָטר לֹוִני ְלאֹותוֹ  ֵאין, ִלְפלֹוִני ֶחְציוֹ  ֶזה ׁשְ   :ּבוֹ  ֵחֶלק ּפְ

ָטר: ָהאֹוֵמר. כג ין ׁשְ ְטרֹוַתי ּבֵ רּועַ  ׁשִ  יֹוֵדעַ  ְוֵאיִני ּפָ
ל, ֵאיֶזהוּ  ְטרֹוָתיו ּכָ רּוִעים ׁשִ ם ְלֶאָחד ִנְמָצא. ּפְ  ׁשָ
ַנִים דֹול, ׁשְ רּועַ  ַהּגָ ָטן ְוֹלא ּפָ   :ַהּקָ

ָטר: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. כד ָיִדי ְלךָ  ׁשְ הּוא ּבְ , ָפרּועַ  ׁשֶ
דֹול רּועַ  ַהּגָ ָטן ּפָ רּועַ  ֵאינוֹ  ְוַהּקָ ָיִדי ְלךָ  חֹוב. ּפָ  ּבְ
רּועַ  ל, ּפָ ָטרֹות ּכָ שׁ  ׁשְ ּיֵ רּוִעים ָעָליו לוֹ  ׁשֶ   :ּפְ

 סו סימן
  ְסִעיִפים: ב"מ ּובוֹ , ואונאתן שטרות מכירת דין

א ִנְקִנין ֵאין, אֹוִתּיֹות. א ְכִתיָבה ֶאּלָ . ּוְמִסיָרה ּבִ
ךְ  ין ַמאן ַהאי, ִהְלּכָ ַמְזּבִ ָטָרא ּדְ  ָצִריךְ , ְלַחְבֵרהּ  ׁשְ

ב ְעּבּוָדא ְוָכל ִאיהוּ  ָלךְ  ְקֵני: ֵלהּ  ְלִמְכּתַ הּ  ְדִאית ׁשִ . ּבֵ
ַתב ֹלא ְוִאם ן ּכָ ְלֶוה ָקָנה ֹלא, ּכֵ ּבוֹ  ַהּמִ  ַוֲאִפּלוּ , ׁשֶ
ָיר י ַעל ָלצּור ַהּנְ א, ָקָנה ֹלא ְצלֹוִחיתוֹ  ּפִ ח ֶאּלָ  ִמּקַ
ָיר ּוַמֲחִזיר, הּוא ָטעּות ִמים לוֹ  ְוַיֲחִזיר ַהּנְ   :ַהּדָ

דוֹ  ְוָקנוּ  ְלָידוֹ  ְמָסרוֹ  םאִ  ֲאִפּלוּ . ב ִקְנָין ִמּיָ ּמֹוֵכר ּבְ  ׁשֶ
ל לוֹ  ְעּבּוד ּכָ ִ ּבוֹ  ַהׁשּ ְנָין ֵעִדים לוֹ  ְוָכְתבוּ , ׁשֶ  ֶזה, ַהּקִ

ָתב א ֵאינוֹ  ַהּכְ ָעְלָמא ִלְרָאָיה ֶאּלָ לּום ְוֵאינוֹ , ּבְ א, ּכְ  ֶאּלָ
ּיֹאַמר ָצִריךְ  בוּ  ְלֵעִדים ׁשֶ ְכּתְ ּיִ ַטר ׁשֶ ְקֶנהְושֶׁ  ֶמֶכר ׁשְ  ּיִ

אֹוָתהּ  ִתיָבה ּבְ ָטר ּכְ ְעּבּודוֹ  ְוָכל ֶזה ׁשְ  ְוָצִריךְ , ׁשִ
ְכּתֹב ּיִ ב ֹלא ְוִאם, ׁשֶ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ָקָנה ֹלא, ִנְכּתַ , ׁשֶ
ִריךְ  ּצָ ֹבא ׁשֶ ּתָ ִתיָבה אֹוָתהּ  ְלָידוֹ  ׁשֶ   :ּכְ

ַנת ְלַאֵחר ְנָכָסיו ַהּנֹוֵתן. ג ַמּתְ ִריא ּבְ ְלְטֵלי ּבָ באַ  ִמּטַ  ּגַ
ִקְנָין ְמַקְרְקֵעי ָטרֹות לוֹ  ְוָהיוּ , ּבְ ב ַעל ַאף, ׁשְ  ּגַ
ָטֵרי ׁשְ ְכַלל ּדִ יָון, ְקָנָאם ֹלא, ִאּנּון ִנְכֵסי ּבִ ּלֹא ּכֵ  ׁשֶ
ְעּבּוָדא ְוָכל ִאיהוּ  ָלךְ  ְקֵני: לוֹ  ָכַתב הּ  ְדִאית ׁשִ   :ּבֵ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ד ִריךְ , ׁשֶ ּצָ ָטר ְמִסיַרת ׁשֶ ְ  ֹקֶדם ַהׁשּ
ִתיַבת ְעּבּוד ּכְ ִ ָטר ִאם. ַהׁשּ ְ ר ַהׁשּ ְמּכָ  ָמצּוי ֵאינוֹ  ַהּנִ
י ַעל ַאף, ֶאְצלוֹ  ִהְקָנהוּ  ּפִ ִקְנַין לוֹ  ׁשֶ  ֵאינוֹ , ֲחִליִפין ּבְ
ְמִסיָרה ָחׁשּוב   :ּכִ

ַיד ָמעֹות ִהְפִקיד ְראּוֵבן. ה ְמעֹון ּבְ ֶהם ְלִהְתַעֵסק ׁשִ , ּבָ
ָטרֹותהַ  ְלַהֲעלֹות ְרׁשּות לוֹ  ְוָנַתן ְ מוֹ  ׁשּ ׁשְ ךְ  ְוַאַחר, ּבִ  ּכָ
ָנה לוֹ  ְנָתָנם ַמּתָ ִתיָבה ְבֹלא ּבְ   :ָקָנה ֹלא, ּכְ

ַטר. ו אֹות ֶהָעׂשּוי ׁשְ ַעְרּכָ ל ּבְ  ָעׂשּוי הּוא ִאם, ּגֹוִים ׁשֶ
ִעְנָין הּוא ּבְ ר ׁשֶ ׁשֵ ִדיֵננוּ  ּכָ ָטר ְוֵכן, ּבְ ל ׁשְ ַתב ׁשֶ , ָידוֹ  ּכְ

ְכִתיָבה ִנְקִנים ֵהם   :ְמִסיָרהוּ  ּבִ

ַטר. ז ָנָאה ׁשְ גּוָפן ֶהָעׂשּוי ַהּקְ ל ּבְ תּוב ִאם, ּגֹוִים ׁשֶ  ּכָ
יִקים ְלׁשֹונֹות ּבוֹ  ְסּפִ ָיר ּגּוף ִלְנִתיַנת ַהּמַ ְעּבּוד ַהּנְ ִ , ְוַהׁשּ

ָטרֹות ֵהם ֲהֵרי ׁשְ נוּ  ּכִ ּלָ   :ׁשֶ

ָטר. ח ּכֹוָנא ׁשְ יָון, שׁ "ִמיגַ ' ן י"ְלָהרִ , ַמׁשְ כֹול ּכֵ ּיָ  ׁשֶ
קוֹ  ָמעֹות ְלַסּלְ ִתיָבה ָצִריךְ  ּבְ אֹוִנים. ּוְמִסיָרה ּכְ  ְוַהּגְ
ְתבוּ  ְמִסיָרה ּכָ ֹלא ּדִ ִתיָבה ּבְ ִתיָבה ֲאָבל, ַקְנָיא ָלא ּכְ  ּכְ
ֹלא ַקְנָיא ֵכיָון, ְמִסיָרה ּבְ ֶהֱחִזיק ּדְ ְרַקע ׁשֶ ּקַ  ְוָכַתב ּבַ
י ַעל ַאף ָקָנה', ְוכו ָלךְ  ְקֵני: לוֹ  ּלֹא ּפִ  לוֹ  ָמַסר ׁשֶ

ַטר ּכֹוָנא ׁשְ ׁשְ ּכֹוָנא ְוַדְוָקא. ַהּמַ ַמׁשְ  ֲאָבל, ֻמְחֶזֶקת ּבְ
ָאר ָהְוָיא ֻמְחֶזֶקת ֵאיָנהּ  ׁשְ ַטר ֲאָבל. ִמְלָוה ּכִ  ַעל חֹוב ׁשְ

ּכֹון ל ַמׁשְ ְלְטִלין ׁשֶ יָון, ִמּטַ ַכר ּכֵ ּמָ  ּוָמַסר ַהחֹוב לוֹ  ׁשֶ
ְלְטִלין לוֹ  ּטַ ָעָליו ַהחֹוב ָקָנה, ַהּמִ מְ  ׁשֶ ּכֹון ִסיַרתּבִ ׁשְ , ַהּמַ
י ַעל ַאף ּלֹא ּפִ ַטר לוֹ  ָמַסר ׁשֶ ְ  ׁשּום לוֹ  ָכַתב ְוֹלא ַהׁשּ
ָבר   :ּדָ

ָטרֹות ְמִסיָרה ַהאי. ט ָהה ָצִריךְ , ִדׁשְ הּ  ַהְגּבָ  אוֹ , ִעּמָ
יָכה ק הּוא ִאם, ְמׁשִ ָטרֹות ָמֵלא ׂשַ ֵאין ׁשְ ְרּכוֹ  ׁשֶ  ּדַ

יהוֹ  ב ַעל ַאף, יָרהְמסִ  ֵלהּ  ְדָקֵרי ְוָהא, ְלַהְגּבִ ָבֵעי ּגַ  ּדְ
ד ְמִסיָרה ָהה ִעם ְלָיד ִמּיָ יָכה ִעם אוֹ  ַהַהְגּבָ ׁשִ  ִאי. ַהּמְ

י ד ְמִסיָרה ָבֵעי ֹלא ִאי ֲאִפּלוּ , ַנּמֵ  ְלׁשֹון ָנַקט ְלָיד ִמּיָ
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ּום, ְמִסיָרה ָבֵעי ִמׁשּ , ְלִפיָכךְ . ַמְקָנה ַאֶחֶרת ַדַעת ּדְ
ַטר ַהּזֹוֶכה ׁשְ ֲחבֵ  ֶהְפֵקר ּבִ ָטרוֹ  ִהְפִקיר רוֹ ׁשֶ  ֵאינוֹ , ׁשְ
תּוָבה ִמְלָוה ָידוֹ  ַעל קֹוֶנה יָון, בוֹ  ַהּכְ ֵאין ּכֵ ַעת ׁשֶ  ּדַ

  :ַמְקָנה ֲאֵחִרים

ְקֶנה. י ל ַקְרַקע ַלֲחֵברוֹ  ַהּמַ הּוא ּכָ  ַעל לוֹ  ְוִהְקָנה, ׁשֶ
ּבוֹ  ַטר ּגַ ַטר ָקָנה ֶזה ֲהֵרי, חֹוב ׁשְ ְ ָכל ַהׁשּ  ָמקֹום ּבְ

הּוא ֹלא ׁשֶ ּיֹאַמר ְוהּוא, ְמִסיָרה ּוְבֹלא ְכִתיָבה ּבְ  לוֹ  ׁשֶ
ה ַעל ְעּבּוָדא ְוָכל הּוא ָלךְ  ְקֵנה: ּפֶ הּ  ְדִאית ׁשִ   :ּבֵ

הֹוִציא ִמי. יא ַטר ׁשֶ ֲחֵברוֹ  ְוטֹוֵען, ׁשְ  לוֹ  ְמָכרוֹ  ׁשֶ
ְכִתיָבה ּנוּ  ְוָאַבד ּוְמִסיָרה ּבִ ַטר ִמּמֶ ֶכר ׁשְ  ֵאינוֹ , ַהּמֶ

תוֹ  ַיןְלִענְ  ֵעִדים ָצִריךְ   ְלִעְנַין ֵעִדים ָצִריךְ  ֲאָבל, ְקִנּיָ
ִביָעתוֹ  ֲהֵרי, ּתְ ע ׁשֶ ְתּבָ  ִלי ֹיאַמר ִמי: לוֹ  אֹוֵמר ַהּנִ
ַעל ּבַ ָבִרים ׁשֶ י ּדְ ּלִ ַתב ׁשֶ  ְראּוֵבן, ְלִפיָכךְ . ְלךָ  ּוָמַסר ּכָ

הֹוִציא ָטר ׁשֶ ּיֵשׁ  חֹוב ׁשְ ְמעֹון ַעל ְלֵלִוי ׁשֶ  ְוָטַען, ׁשִ
ִוי ּלֵ ְכִתיָבה לוֹ  וֹ ְנָתנ ׁשֶ ָטר ְוָאַבד ּוְמִסיָרה ּבִ ְ  ַהׁשּ

ִהְקָנהוּ  ַען אוֹ , ּבוֹ  ׁשֶ ּטָ ִהְקָנהוּ  ׁשֶ י ַעל ׁשֶ ּבֵ  ֲהֵרי, ַקְרַקע ּגַ
ְמעֹון אֹותוֹ  ּגֹוֶבה ֶזה ִ ה ֵאין ִאם, ִמׁשּ  ִמי: טֹוֵען ַהּלֹוֶ

ַעל ֹיאַמר ּבַ ָבִרים ׁשֶ י ּדְ ּלִ  טֹוֵען ְוִאם. ְלךָ  ּוָמַסר ָכַתב ׁשֶ
מְ  ַרע עֹוןׁשִ ּפָ ַבע: ְוָאַמר, ְלֵלִוי ׁשֶ ָ ַבע, ִלי ִיׁשּ ָ  ֵלִוי ִיׁשּ

ְמעֹון ךְ  ְוַאַחר, ְלׁשִ ה ּכָ  ְרָאָיה ֵישׁ  ְוִאם. ְראּוֵבן ִיְגּבֶ
ַכר ּמָ ַבע ָרָצה ְוֹלא ׁשֶ ָ ב, ִלׁשּ ם ַחּיָ ּלֵ  ְוֵכן. ִלְראּוֵבן ְלׁשַ

ָרעוֹ  לוֹ  הֹוָדה ִאם ּפְ ם ׁשֶ ּלֵ , מֹוֵכר ֵמת. ִלְראּוֵבן ֵלִוי ְיׁשַ
יו ִעים יֹוְרׁשָ ּבָ בּוַעת ִנׁשְ ים ׁשְ . לֹוֵקחַ  ְונֹוֵטל, ַהּיֹוְרׁשִ

ַבע ָרצוּ  ֹלא ְוִאם ָ ִמין, ִלׁשּ ּלְ  ֵלִוי ָטַען. ַלּלֹוֵקחַ  ְמׁשַ
ּלֹא ָטר ָנַתן ְוֹלא ָמַכר ׁשֶ ע, ֶזה ׁשְ ּבָ . ְוִנְפָטר ֶהֵסת ִנׁשְ
ם אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ּגַ תוֹ  ְלִעְנַין ׁשֶ   :ֶנֱאָמן ֵאינוֹ  ְקִנּיָ

ָטר ְלַבֲעָלהּ  ַמְכֶנֶסת. יב ִתיָבה ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ׁשְ  ּכְ
ה ַעל ִמְלֶוה הּוא ְוִאם. ּוְמִסיָרה  ַמֲעַמד ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ּפֶ
ן ּתָ ָלׁשְ   :ְמלֹוג ִנְכֵסי ָהיוּ  ִאם ַוֲאִפּלוּ , ׁשְ

יָון. יג ֵאין ּכֵ א ִנְקנֹות אֹוִתּיֹות ּדְ ְכִתיָבה ֶאּלָ , ָרהּוְמִסי ּבִ
ָנה ַהּנֹוֵתן ַטר לוֹ  ְוֶהֱחִזיר ַלֲחֵברוֹ  ַמּתָ ְ  ָחְזָרה ֹלא, ַהׁשּ
ָנתוֹ  ְכּתֹב ַעד, ַמּתְ ּיִ ְעּבּוָדא ְוָכל ִאיהוּ  ָלךְ  ְקִני: לוֹ  ׁשֶ  ׁשִ
הּ  ְדִאית   :ּבֵ

ַטר ֵאין. יד ְכִתיָבה ִנְקֶנה ׁשְ א, ּוְמִסיָרה ּבִ ַטר ֶאּלָ  ׁשְ
ַטר אוֹ  חֹוב ל ׁשְ ה ׁשֶ כָּ  ְקִנּיָ ִדי: לוֹ  ַתבׁשֶ , ְלךָ  ְמכּוָרה ׂשָ

הּוא ר ׁשֶ ְנָין ִעּקַ ֶדה ָקָנה ּובוֹ  ַהּקִ ָ , ּוְלִפיָכךְ . ַהׂשּ
ָסרוֹ  ּמְ ׁשֶ  ִאיהוּ  ָלךְ  ְקִני: לוֹ  ְוָכַתב, ְלַאֵחר ַהּלֹוֵקחַ  ּכְ

ְעּבּוָדא ְוָכל הּ  ְדִאית ׁשִ ְרַקע ָידוֹ  ַעל ָקָנה, ּבֵ  ֲאָבל. ַהּקַ
ְרַקע ָקָנה ִאם ֶכסֶ  ַהּקַ ֲחָזָקה אוֹ  ףּבְ ִקְנָין אוֹ  ּבַ  ְוָכְתבוּ , ּבְ
ַטר לוֹ   ְקֵני: לוֹ  ְוָכַתב ְלַאֵחר ְמָסרוֹ  ִאם, ִלְרָאָיה ׁשְ
  :ָקָנה ֹלא', ְוכו ִאיהוּ  ָלךְ 

ְלֶוה ַהּקֹוֶנה. טו ָטר ֵמַהּמַ שׁ  חֹוב ׁשְ ּיֵ ה ַעל לוֹ  ׁשֶ , ַהּלֹוֶ
ה ּוֵמת ָקחוֹ  ַאַחר ִאם, ַהּלֹוֶ ּלְ ע, ֵמת ׁשֶ ּבָ  ַהּלֹוֵקחַ  ִנׁשְ
ּלֹא לּום ַהּמֹוֵכר לוֹ  ָאַמר ׁשֶ ֵאינוֹ  ּכְ ָטר יֹוֵדעַ  ְוׁשֶ ְ ׁשּ  ֶזה ׁשֶ
רּועַ  ת ְוַדְוָקא. ְוגֹוֶבה, ּפָ ּמֵ  הּוא ִאם ֲאָבל, ַהּמֹוֵכר ׁשֶ

ם, ַחי ַבע ָצִריךְ  הּוא ּגַ ָ ה ֹקֶדם ִלׁשּ ְגּבֶ ּיִ  ְוֵכן. ַהּלֹוֵקחַ  ׁשֶ
ה ִאם ם ַהּלֹוֶ הּוא ְוטֹוֵען, ַקּיָ  ּבוֹ  ְוֵאין, רּועַ פָ  ׁשֶ

ם ַהּמֹוֵכר ִאם, ֶנֱאָמנּות ַבע, ַקּיָ ָ . ַהּלֹוֵקחַ  ְוגֹוֶבה, ִיׁשּ
ַבע רֹוֶצה ֵאינוֹ  ְוִאם ָ ה ִיְפַרע ֹלא, ִלׁשּ  ְוִאם, ַהּלֹוֶ

ע, ֵמת ַהּמֹוֵכר ּבָ ּלֹא: ַהּיֹוֵרשׁ  ִנׁשְ א ְפָקַדִני ׁשֶ  ְוִאם, ַאּבָ
ה ֵמת ִאםוְ . ָעָליו ַהּלֹוֵקחַ  חֹוֵזר, רֹוֶצה ֵאינוֹ   ַהּלֹוֶ
ָקחוֹ  קֹוֶדם ּלְ ךְ  ְוַאַחר, ֶזה ׁשֶ  ּגֹוֶבה ֵאינוֹ , ַמְלֶוה ֵמת ּכָ
בּוָעה ֲאִפּלוּ  ׁשְ   :ּבִ

ָטר ַהּמֹוֵכר. טז ִדינוֹ , ַלֲחֵברוֹ  חֹוב ׁשְ  ַהּמֹוֵכר ּוָבִאים, ּכְ
ה ְלָתְבעוֹ  ְוַהּלֹוֵקחַ  ית, ֵמַהּלֹוֶ ין ּבֵ נוֹ  לוֹ  אֹוְמִרים ּדִ  ִלּתְ
ּנוּ  ְוגֹוֶבה חֹוֵזר, ַלּמֹוֵכר ִיְפַרע ְוִאם, ַלּלֹוֵקחַ   ִמּמֶ
ה ָקַדם ְוִאם. ַהּלֹוֵקחַ   ְוֵאין, ִנְפָטר, ַלּמֹוֵכר ּוָפַרע ַהּלֹוֶ
א ָעָליו ַלּלֹוֵקחַ  ְרֹעֶמת ֶאּלָ ין ּוֵבית. ּתַ ִבים ּדִ  ֶאת ְמַחּיְ
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ְלֶוה ן ַהּמַ ָבה ַמה ַלּלֹוֵקחַ  ִלּתֵ ּגָ ֶ ה ׁשּ  הֹוִציא ְוִאם. ֵמַהּלֹוֶ
ז ם לוֹ  ְוֵאין, ּוִבְזּבֵ ּלֵ טּור, ְלׁשַ ה ּפָ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַהּלֹוֶ
ִאם ַרע ׁשֶ ה ּפָ ְלֶוה ַהּלֹוֶ ֶזה ִנְפָטר ֹלא ְלַהּמַ   :ֵמַהּלֹוֵקח ּבָ

ַרע ֹלֶוה. יז ּפָ ַסר ַלּלֹוֵקחַ  ׁשֶ ּמָ ָטר לוֹ  ׁשֶ ְ  ָכַתב ְוֹלא, ַהׁשּ
ְעּבּוֵדהּ  ְוָכל ִאיהוּ  ָלךְ  ְקֵני: לוֹ  ב נוֹ ֵאי, ׁשִ  ַלּמֹוֵכר ַחּיָ

לּום ַאף, ּכְ י ַעל ׁשֶ ֵאין ּפִ ֶכר ׁשֶ לּום ַהּמֶ ל, ּכְ  ָמקֹום ִמּכָ
ַפס ִאם דוֹ  מֹוִציִאין ֵאין ַהּלֹוֵקחַ  ּתָ  ִמי ְוֵישׁ . ִמּיָ

אֹוֵמר ְוָקא, ׁשֶ ַדע ּדַ ּיָ ָבאוֹ  ַהּמֹוֵכר ׁשֶ ּגְ ֵכיָון, ַהּלֹוֵקחַ  ׁשֶ  ּדְ
ַדע ּיָ ַתק ׁשֶ  חֹוֵזר, ַהּמֹוֵכר ָיַדע ֹלא ִאם ֲאָבל. ָמַחל, ְוׁשָ
ַעל ְוגֹוֶבה ָאַמר, חֹוב ִמּבַ ן ְלךָ  ָהָיה ֹלא: ֵלהּ  ּדְ  לוֹ  ִלּתֵ
ְרֶאה ַעד חֹוִבי ּיַ ָנאוֹ  ְלךָ  ׁשֶ ּקְ י ׁשֶ ּנִ ִדין ִמּמֶ ת ּכְ ָטר ְקִנּיַ   :ׁשְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . יח ִאם, ׁשֶ ִמְלֶוה ְזָקָפן ׁשֶ מוֹ  ַעל ּבְ , ׁשְ
ינוֹ  ָגָבה ּדִ   :ּכְ

ָהָיה ְראּוֵבן .יט ָטר לוֹ  ׁשֶ : ֵלהּ  ְוָאַמר, ֵלִוי ַעל חֹוב ׁשְ
ָיְדךָ  ִלי ֵישׁ  ָמֶנה ָטר ּבְ ׁשְ ֵנהוּ  ּבִ ְמעֹון ּתְ ַמֲעַמד, ְלׁשִ  ּבְ

ן ּתָ ָלׁשְ ְמעֹון ָקָנה, ׁשְ י ַעל ַאף ׁשִ ּלֹא ּפִ  לוֹ  ָנַתן ׁשֶ
ָטר ְ דוּ , ַהׁשּ ְעּבְ ּתַ קֹוחֹות לוֹ  ְוִנׁשְ מוֹ  ַהּלָ תַּ  ּכְ ׁשְ ּנִ דוּ ׁשֶ  ְעּבְ
א ֵאין ֶאּלָ ְמעֹון ׁשֶ ָטר גּוף ְלהֹוִציא ָיכֹול ַהּזֹוֶכה ׁשִ ְ  ַהׁשּ
ד ְלֶוה ִמּיָ א, ַהּמַ ְמעֹון ֶאּלָ ה ּתֹוֵבעַ  ׁשִ  ִיְכּפֹר ְוִאם, ַלּלֹוֶ
ֻהְצַרךְ  אוֹ  ִדין ִלְגּבֹות ׁשֶ ְעּבָ ית, ֵמַהְמׁשֻ ין ּבֵ  ּכֹוִפין ּדִ

ְלֶוה ָטר ְלהֹוִציא ַלּמַ ְ יו לעַ  ְוָדִנין, ַהׁשּ ַרע ְוִאם. ּפִ  ּפָ
ה ְמעֹון ַהּלֹוֶ ָטר ּגּוף מֹוִציִאין, ַהּזֹוֶכה ְלׁשִ ְ ד ַהׁשּ  ִמּיַ

ְלֶוה ה ְלַיד אֹותוֹ  ּוַמֲחִזיִרין ַהּמַ   :ַהּלֹוֶ

ְטֵרי ִהְפִקיד ְראּוֵבן. כ ְמעֹון ֵאֶצל חֹובֹות ׁשִ  ְוָאַמר, ׁשִ
ָטרֹות: לוֹ  י ׁשְ ִהְפַקְדּתִ ֵנם ְבָיְדךָ  ׁשֶ ַמֲעַמד, ְלֵלִוי ּתְ  ּבְ

ן ּתָ ָלׁשְ ל, ׁשְ ּלֹא ְזַמן ּכָ ְמעֹון ֵישׁ  ְראּוֵבן ּבוֹ  ָחַזר ׁשֶ  ְלׁשִ
ָנם ל, לוֹ  ְלַהֲחִזיָרם לוֹ  ֵישׁ , ּבוֹ  ָחַזר. ְלֵלִוי ִלּתְ ּכָ  ְזַמן ׁשֶ
ּלֹא ְעּבּוד ָקָנה ׁשֶ ִ ֶהם ַהׁשּ ּבָ ין, גּוָפם ָקָנה ֹלא ׁשֶ  ּבֵ

ְמִסיָרה ֲחִליִפין ֵבין ּבִ ין ּבַ מַ  ּבֵ ן ֲעַמדּבְ ּתָ ָלׁשְ  ְוִאם. ׁשְ

ַתב ְעּבּוד ְוָכל ֵהן לוֹ  ְוִהְקָנה לוֹ  ּכָ ִ ֶהן ַהׁשּ ּבָ  ְוִהְמָחהוּ , ׁשֶ
ְפָקִדים אֹותוֹ  ֵאֶצל ּמֻ ָידוֹ  ׁשֶ מוֹ  זוֹ  ַהְמָחָאה, ּבְ , ְמִסיָרה ּכְ

ֵהם ְוִנְמָצא ְכִתיָבה לוֹ  ְקנּוִיים ׁשֶ   :ּוְמִסיָרה ּבִ

ָטר לוֹ  ָהָיה ְראּוֵבן. כא ְמעֹון ַעל ׁשְ , ּבוֹ  ָחתּום ְוֵלִוי, ׁשִ
ָבר נֹוֵגעַ  ָחׁשּוב ֵלִוי ֵאין, ָהֵעד ְלֵלִוי ּוְמָכרוֹ  ּדָ  ְוָלא, ּבַ
יָנן ָדא ַחְיׁשִ הּוא לֹוַמר ַלֲחׁשָ ֶקר לוֹ  ָחַתם ׁשֶ ֵדי ׁשֶ  ּכְ
ְקֵנהוּ  ּיִ ּנוּ  ׁשֶ ךְ  ַאַחר ִמּמֶ ָהֵעד ְלִפי, ּכָ  ָהָיה ֹלא ָהַאֵחר ׁשֶ
ים ֶקר ָהִעידלְ  ִעּמוֹ  ַמְסּכִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ל ֲהָנָאתוֹ  ּבִ . ֵלִוי ׁשֶ
ֵני ְמָכרוֹ  ִאם ֲאָבל יָנן, ָעָליו ַהֲחתּוִמים ֵעִדים ִלׁשְ  ַחְיׁשִ
ה ֵאין ְוִאם, ְלָהִכי  ְיכֹוִלין ֵאין, בוֹ  מֹוֶדה ַהּלֹוֶ

  :ִלְגּבֹותוֹ 

ּיֵשׁ  ְראּוֵבן. כב ָטר לוֹ  ׁשֶ ְמעֹון ַעל ׁשְ  ְלֵלִוי ּוְנָתנוֹ , ׁשִ
כְ  ְמעֹון ְוָהָיה, ּוְמִסיָרה ִתיָבהּבִ ָנה ֵמֵעֵדי ֶאָחד ׁשִ ּתָ  ַהּמַ

ָנה ַלֲחֹזר ְראּוֵבן ְורֹוֶצה, ִעּמוֹ  ְוַאֵחר ּתָ  ְוטֹוֵען ֵמַהּמַ
ָטר ְ ַהׁשּ סּול ׁשֶ ְמעֹון ְלִפי, ּפָ ִ ׁשּ ֵעדּות נֹוֵגעַ  הּוא ׁשֶ , ּבָ
רֹוֶצה ֵדי ְלָהִעיד ׁשֶ ֵטר ּכְ ּפָ ּיִ ַעל ׁשֶ ינוֹ  ִמּבַ הַ , ּדִ ִניׁשֶ ֵ  נֹוחַ  ׁשּ

ין, לוֹ  ָבר נֹוֵגעַ  ָחׁשּוב הּוא ַוֲהֵרי, ִעּמוֹ  ַהּדִ ּדָ   :ּבַ

ָטר ַהּמֹוֵכר. כג ִדינוֹ  חֹוב ׁשְ ה ּוְמָחלוֹ  ָחַזר ִאם, ּכְ , ַלּלֹוֶ
הּ  ּוַמאי. ָמחּול ְנּתֵ ּקַ ס, ּתַ ה ְיַפּיֵ ה ַלּלֹוֶ ֲעׂשֶ ּיַ ָטר לוֹ  ׁשֶ  ׁשְ
מוֹ  ַעל ל אוֹ , ׁשְ ִקְנָין הַהּלוֶֹ  ָעָליו ְיַקּבֵ הֹוָדָאתוֹ  אוֹ  ּבְ  ּבְ

ְפֵני ָקפוֹ , ֵעִדים ּבִ ּזְ ִמְלָוה ָעָליו ׁשֶ  ֹלא ְוׁשּוב, ַלּקֹוֶנה ּבְ
ּלֹא ִעּמוֹ  ִהְתָנה ִאם ַוֲאִפּלוּ . ִלְמֹחל יּוַכל  יּוַכל ׁשֶ

ק ִאם ַוֲאִפּלוּ . ָמחּול ְמָחלוֹ  ִאם, ְלָמֲחלוֹ   ַעְצמוֹ  ִסּלֵ
ן, ְלַגְמֵרי ַההּוא ַהחֹוב ִמּכֹחַ  ל ְוִרּקֵ ָטר ּכֹחוֹ  ּכָ ְ ׁשּ  ּבַ

 ַהּיֹוֵרשׁ  ַוֲאִפּלוּ . ָמחּול ְמָחלוֹ  ִאם ָהִכי ֲאִפּלוּ , ַלּקֹוֶנה
ל  ָיכֹול ַהּיֹוֵרשׁ  ֵאין, ּוִמיהוּ . ִלְמֹחל יּוַכל ַהּמֹוֵכר ׁשֶ

ֵדי ְלַעְצמוֹ  ִלְמֹחל יַצד. ַלּלֹוֵקחַ  ְלַהְפִסיד ּכְ  ְראּוֵבן, ּכֵ
ָטר ִלְבנוֹ  ִהְלָוה ׁשְ ְמעֹון ּוְמָכרוֹ  ,ּבִ , ְראּוֵבן ּוֵמת, ְלׁשִ
ן ֹיאַמר ֹלא י יֹוֵרשׁ  ַוֲאִני הֹוִאיל: ַהּבֵ  ִלְמֹחל ֶהֱחַזְקּתִ
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ם ִלי ְוֵאין ְלַעְצִמי ּלֵ לּום ְלׁשַ יָנא ּכְ ֲאִני ִדְגָרֵמי ִמּדִ  ׁשֶ
י ֹלא ְנּתִ ּוַ יק ּכִ א ַלּלֹוֵקחַ  ְלַהּזִ א, ַעְצִמי ִלְפֹטר ֶאּלָ  ֶאּלָ

ל ּפֹוֵרעַ  חֹוֵלק ִמי ְוֵישׁ . ַלּלֹוֵקחַ  חֹובהַ  ּכָ ַאף ְואֹוֵמר ׁשֶ  ׁשֶ
  :ִלְמֹחל ָיכֹול ְלַעְצמוֹ 

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . כד ל, ׁשֶ ּכָ כֹול ׁשֶ ּיָ  ָיכֹול ִלְמֹחל ׁשֶ
ְפַרע הֹוָדָאה ׁשֹוָבר ַלֲעׂשֹות ּנִ  ְזָמן ְלַהֲאִריךְ  אוֹ , ׁשֶ
ָרעֹון ם, ַהּפֵ ּלֵ ִפי ּוְמׁשַ יקוֹ  ַמה ּכְ ִהּזִ ֶ   :ׁשּ

ַכר ּגֹוי. כה ּמָ ָטר ׁשֶ ָרֵאל חֹוב ׁשְ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ְלִיׂשְ , ׁשֶ
יָון ּכֵ ִדיֵניֶהם ׁשֶ ּבְ ל ׁשֶ ִדיֵניֶהם, לוֹ  ָמַכר ְזכּותוֹ  ּכָ  ּכְ
ְיִניָנן ִאם, ֵלהּ  ּדַ ָרֵאל. ָמחּול ֵאינוֹ  ּוְמָחלוֹ  ָחַזר ׁשֶ  ְוִיׂשְ
ַכר ּמָ ִאילוּ  ְלגֹוי ׁשֶ ָרֵאל ָמַכר ּכְ   :ְלִיׂשְ

ִאם אֹוְמִרים ֵישׁ . כו ַתב ׁשֶ ְלֶוה ֹלֶוה ּכָ ְדָנא: ַלּמַ ְעּבַ ּתַ  ִמׁשְ
ָאִתי ּוְלָכל ָלךְ  ָהָיה ְלִמי ּוְמָכרוֹ , ֵמֲחָמָתךְ  ּדְ  נֹוָלד ׁשֶ

ַעת ׁשְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ִלְמֹחל ָיכֹול ֵאינוֹ  ׁשּוב, ַהְלָוָאה ּבִ
ַאף י ַעל ׁשֶ   :ִלְמֹחל ָיכֹול ֵכן ּפִ

ַמתְּ  ְנָתנוֹ . כז ִכיב ַנתּבְ  ָיכֹול ַהּיֹוֵרשׁ  ֵאין, ָוֵמת, ְמַרע ׁשְ
  :ִלְמֹחל

ָטר ְלַבֲעָלהּ  ַמְכֶנֶסת. כח ה ַעל ִמְלֶוה אוֹ  חֹוב ׁשְ  אוֹ , ּפֶ
ווּ  ּלָ ה ׁשֶ ּנָ ּוֶאיהָ  ַאַחר ֲאֵחִרים ִמּמֶ  ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ , ִנׂשּ
ֵאין, ִלְמֹחל ה ִקְנָין ּדְ ָ ֹלא ָלִאׁשּ ֲעָלהּ  ּבְ  ָהיוּ  ַוֲאִפּלוּ , ּבַ
  ,ְמלֹוג ִנְכֵסי

ָטר ַהּנֹוֵתן. כט ַמֲעַמד, ְמָכרוֹ  אוֹ  ַלֲחֵברוֹ  חֹוב ׁשְ  ּבְ
ן ּתָ ָלׁשְ   :ִלְמֹחל ָיכֹול ֵאינוֹ , ׁשְ

ָטר ַהּמֹוֵכר. ל ּכֹון ְוֵישׁ , ַלֲחֵברוֹ  חֹוב ׁשְ ָידוֹ  ַמׁשְ , ּבְ
ַיד ּוְמָסרוֹ  ה ִלְמֹחל ָיכֹול ֵאינוֹ  ׁשּוב, ַהּלֹוֵקחַ  ּבְ  המַ  ַלּלֹוֶ
ֶנֶגד ּכְ ֶ ּכֹון ׁשּ ׁשְ ין ְוהּוא, ַהּמַ ּכֹוַנת ָהְיָתה ִאם ַהּדִ  ַמׁשְ
הּ  ְוֶהֱחִזיק ַהּלֹוֵקחַ  ְוָיַרד, ַקְרַקע ֵאינוֹ , ּבָ  ָיכֹול ׁשֶ
חֹוֵלק ִמי ְוֵישׁ . ִלְמֹחל זוֹ  ׁשֶ   :ּבְ

ָטר לֹוֵקחַ . לא ָחַזר חֹוב ׁשְ ְלֶוה ּוְמָכרוֹ  ׁשֶ  ֵאינוֹ , ַלּמַ
א, עֹוד אְולֹ . ִלְמֹחל ָיכֹול  ִראׁשֹון לֹוֵקחַ  ְמָכרוֹ  ִאם ֶאּלָ

ָעְלָמא ְלִאיָנשׁ    :ִלְמֹחל ָיכֹול ִראׁשֹון לֹוֵקחַ  ֵאין, ּדְ

ּמֹוֵחל. לב ׁשֶ יו אוֹ , ַהּמֹוֵכר ּכְ ם ְצִריִכים, יֹוְרׁשָ ּלֵ ל ְלׁשַ  ּכָ
תּוב ַמה ּכָ ֶ ָטר ׁשּ ׁשְ ֶפה, ַהחֹוב ּבִ ָכִסים ֵמַהּיָ ּנְ ּבַ ֲהֵרי, ׁשֶ  ׁשֶ
ד וֹ ל ָגַרם ָטר ְלַאּבֵ ְ מוֹ  הּוא ַוֲהֵרי, ַהׁשּ ָרפוֹ  ּכְ ְ ׂשּ . ׁשֶ

ִמין, ּוִמיהוּ  ָטר ׁשָ ְ ִפי ַהׁשּ הּוא ַמה ּכְ ֶ גֹון, ׁשּ ה ִאם ּכְ  ַהּלֹוֶ
ָמא ַגְבָרא יָנא ָצִיית ְדָלא ַאּלָ ֵאין אוֹ , ּדִ , ְנָכִסים לוֹ  ׁשֶ
מוּ , ֵמת ְוִאם ּלְ יו ְיׁשַ   :יֹוְרׁשָ

ה. לג ּמֶ ָבִרים ּבַ ַהּמֹוֵחל ִריםֲאמוּ  ּדְ ב ׁשֶ לּוִמין ַחּיָ ַתׁשְ , ּבְ
ְזַמן ָטר ּבִ ְ ַהׁשּ ר ׁשֶ ׁשֵ ְלֶוה ּכָ ַרע ָראּוי ְוַהּמִ ּנוּ  ִלּפָ  ֲאָבל. ִמּמֶ
ה ָטַען ִאם הּוא ַהּלֹוֶ ף ׁשֶ מוֹ  ָיכֹול ְוֵאינוֹ , ְמֻזּיָ  אוֹ , ְלַקּיְ

ַהּלֶֹוה ם ׁשֶ טּור, ָעִני אוֹ  ַאּלָ ד ַהּמֹוֵחל ּפָ   :ְמִחיָלתוֹ  ִמּצַ

ם. לד מֹוֵכר ּגַ ָטר ּבְ  ָטעּות ַאֲחָריּות ַאְמִריָנן חֹוב ׁשְ
א ִאם, ְלִפיָכךְ . הּוא סֹוֵפר ַעל ּבָ  ֶזה ְוָטַרף חֹוב ּבַ
א אוֹ , ַהחֹוב ּבָ ָטר ְרָאָיה ְוֵהִביא ֶאָחד ׁשֶ ְ ׁשּ ּלוֹ  ֶזה ׁשֶ  ׁשֶ
ָקחוֹ  אוֹ  ּלְ ְלֶוה ׁשֶ ה ֵמַהּמַ ִחּלָ ּיֹוֵצא ְוָכל, ּתְ ֶזה ּכַ  חֹוֵזר, ּבָ

ין ֵמַהּמֹוֵכר ְוגֹוֶבה ַהּלֹוֵקחַ   הֹוִציא ְוִאם. ַאֲחָריּות ִמּדִ
ה ָטר ׁשֹוָבר ַהּלֹוֶ ְ ׁשּ רּועַ  ֶזה ׁשֶ ַחל אוֹ  ּפָ ּמָ ְלֶוה לוֹ  ׁשֶ  ַהּמַ
ח ֶזה ֲהֵרי, ָלֵכן ֹקֶדם עֹות, ָטעּות ִמּקַ . חֹוְזִרים ְוַהּמָ
ה ָהָיה ְוִאם ַעת ָעִני ַהּלֹוֶ ׁשְ ְכַלל, ְמִכיָרה ּבִ  ָנָאהאוֹ  ּבִ
יֹוֵתר ְמָכרוֹ  ִאם הּוא ֵמי ּבְ ְויוֹ  ִמּדְ ְטרֹות ְוֵאין. ׁשָ  ְלׁשִ

ךְ  ַאַחר ֶהֱעִני ְוִאם. אֹוָנָאה  ְלהֹוִציא ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ּכָ
ּנוּ  לּום ִמּמֶ ְכַלל ֶזה ֵאין, ּכְ ל, ַאֲחָריּות ּבִ ַמּזָ יֵדהּ  ּדְ  ּדִ
ַרם   :ּגָ

יק, ַהּמֹוֵחל. לה ָעה הּוא ַמּזִ ָ מְּ  ִמׁשּ ל ַוֲאִפּלוּ . ָחלוֹ ׁשֶ  ִקּבֵ
ֵדי גֹוֶבה ֵאינוֹ , ַאֲחָריּות ָעָליו ְעּבְ ׁשַ  ֲאִפּלוּ , ִמּמְ

קֹוחֹות ְקחוּ  ִמּלָ ּלָ אן ְלַאַחר ׁשֶ א, ִמּכָ ן ִאם ֶאּלָ ַתב ּכֵ  ּכָ
ַעת לוֹ   ֲהֵריִני ֶזה חֹוב ְוֶאְמֹחל ֶאֱחֹזר: ְמִכיָרה ִבׁשְ
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ד ְעּבֵ ם ּוְנָכַסי ַעְצִמי ְמׁשַ ּלֵ ֵמי ְלׁשַ  ּגֹוֶבה, ֶזה חֹוב ּדְ
ֵדי ְעּבְ ׁשַ קֹוחֹות ֲאִפּלוּ , ִמּמְ ְדמוּ  ִמּלָ ּקָ   :ִלְמִחיָלתוֹ  ׁשֶ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . לו הּוא, ׁשֶ ין ׁשֶ נֹוֵתן ַהּדִ ַטר ּבְ  חֹוב ׁשְ
ב, ּוְמָחלוֹ  ְוָחַזר ַלֲחֵברוֹ  ם ַחּיָ ּלֵ ִדין, לוֹ  ְלׁשַ  ַהּמֹוֵכר ּכְ
ַטר   :ּוְמָחלוֹ  ְוָחַזר חֹוב ׁשְ

ר. לז ָהָיה ּגֵ ַטר ִמְלָוה לוֹ  ׁשֶ ׁשְ ָרֵאל ַעל ּבִ  ּוָמַכר, ִיׂשְ
ַטר ְ ָרֵאל ַהׁשּ ר ּוֵמת, ְלִיׂשְ ַקע, ַהּגֵ ה ְוִנְפָטר, ֵלהּ  ּפָ   :ַהּלֹוֶ

ַטר ַהּמֹוֵכר. לח  ִדין ּבוֹ  ֵאין, ִלְגּבֹותוֹ , ַלֲחֵברוֹ  ׁשְ
ֵוה ָמַכר ֲאִפּלוּ . אֹוָנָאה ִדיָנר ֶאֶלף ׁשְ ֵוה אוֹ  ּבְ  יָנרדִ  ׁשְ
ֶאֶלף   :ּבְ

ָטרֹות. לט ִעים ֵאין, ׁשְ ּבָ  הֹוָדה ֲאִפּלוּ . ֲעֵליֶהם ִנׁשְ
ִמְקַצת ּיֵשׁ  אוֹ  ּבְ טּור ֶזה ֲהֵרי, ֶאָחד ֵעד ָעָליו ׁשֶ  ּפָ
בּוַעת ְ ִעים ֲאָבל. ַהּתֹוָרה ִמׁשּ ּבָ  ִאם ֶהֵסת ֲעֵליֶהם ִנׁשְ

ם ָהְיָתה אי ַטֲעַנת ׁשָ   :ַוּדַ

, ָאְבדוּ  אוֹ  ְוִנְגְנבוּ , ֲעֵליֶהם ָכרשָׂ  ׁשֹוֵמר ָהָיה ִאם. מ
יָעה ֲאִפּלוּ  טּור, ִבְפׁשִ ם ּפָ ּלֵ ׁשַ ָכרוֹ  ַמְפִסיד ֲאָבל, ִמּלְ  ׂשְ
ַבע ַעד ָ ׁשּ ּיִ ַמר ׁשֶ ָ ׁשּ ָראּוי ׁשֶ ִבים ְוֵישׁ . ּכָ יָעה ְמַחּיְ ְפׁשִ . ּבִ
דוֹ  ָקנוּ  ְוִאם ב ִמּיָ ְתַחּיֵ ּיִ ִדין ׁשֶ ֹוְמִרים ּכְ ב, ַהׁשּ   :ַחּיָ

ִפים אוֹ  ִחיםאַ . מא ּתָ אוּ  ׁשֻ ּבָ  ָלֶהם ְוֵישׁ , ַלֲחֹלק ׁשֶ
ָטרֹות ית ָיׁשּומוּ , ׁשְ ין ּבֵ ל ּדִ ָטרֹות ּכָ ְ ְוָין ְלִפי ַהׁשּ , ׁשָ

ל ַמן ֵקרּוב ְלִפי ֶאָחד ּכָ ה ִנְכֵסי ּוְלִפי, ְוִרחּוקוֹ  ַהּזְ  ַהּלֹוֶ
ָטר הּוא ְוִאם. ְוַיֲחֹלקוּ , ְוַאְלמּותוֹ   ָיכֹול, ֶאָחד חֹוב ׁשְ

מוּ  ַאַחר ְוִאם ֶאגֹוד אוֹ  ּגֹוד: לֹוַמר ֶאָחד לכָּ  ָ ׁשּ ית ׁשֶ  ּבֵ
ין קוּ  ּדִ גֹוָרל ְוִחּלְ ָטרוֹ  ִנְתַקְלֵקל, ּבְ ל ׁשְ , ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ

לוֹ    :ָגַרם ַמּזָ

ָטַרי, ִלְפלֹוִני ְנָכַסי: ָאַמר. מב ְכַלל ׁשְ  ְוִאם. ְנָכַסי ּבִ
ִכיב הּוא ָבָריו ְמַרע ׁשְ ּדְ ְכתּוִבין ׁשֶ  ָקָנה, ְוִכְמסּוִרין ּכִ
ָטרֹות ַגם ְ   :ַהׁשּ

 סז סימן
  ְסִעיִפים: ח"ל ּובוֹ , ופרוזבול שמטה דין

ת ֵאין. א ִמּטַ ָסִפים ׁשְ א ַהּתֹוָרה ִמן נֹוֶהֶגת ּכְ ְזַמן ֶאּלָ  ּבִ
ַהּיֹוֵבל ְבֵרי. נֹוֵהג ׁשֶ ֵהא סֹוְפִרים ּוִמּדִ ּתְ ת ׁשֶ ִמּטַ  ׁשְ
ָסִפים ַמן נֹוֶהֶגת ּכְ ּזְ ה ּבַ ָכל ַהּזֶ   :ָמקֹום ּבְ

ִביִעית. ב ֶטת ׁשְ ּמֶ ְלֶוה ֶאת ְמׁשַ  ִמְלֶוה ַוֲאִפּלוּ , ַהּמִ
ָטר ׁשְ ּבִ שׁ  ׁשֶ ּיֵ א. ְנָכִסים ַאֲחָריּות ּבוֹ  ׁשֶ ְנּתָ ּכַ ׁשְ , ְוַהּמַ
ָמקֹום ם ּבְ ְרּכָ ּדַ ק ׁשֶ ְלֶוה ְלַסּלֵ ָכל ַהּמַ ִביא ֵעת ּבְ ּיָ  ׁשֶ
ִביִעית, ָמעֹוָתיו הּ  ׁשְ ְטּתָ ּמַ ֵאינוֹ  ּוָמקֹום, ְמׁשַ  ָיכֹול ׁשֶ
קוֹ  ִביִעית ֵאין, ְזַמּנוֹ  סֹוף ַעד ְלַסּלְ הּ  ׁשְ ְטּתָ ּמַ  ְוִאם. ְמׁשַ
א ֵאיָנהּ  ְנּתָ ּכַ א, ַמׁשְ ם ֶאּלָ ִסּיֵ ֶדה לוֹ  ׁשֶ ַהְלָוָאתוֹ  ׂשָ , ּבְ
ט ֵאינוֹ  ּמֵ ָהֵני אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְמׁשַ י ּדְ ַאְתָרא ִמּלֵ ָלא ּבְ  ּדְ

ֵקי ֵאינוֹ  לְוכָ , ֵלהּ  ְמַסּלְ קוֹ  ָיכֹול ׁשֶ  יֹום ֲאִפּלוּ , ְלַסּלְ
ָלא ַאְתָרא ִמְקֵרי, ֶאָחד ֵקי ּדְ   :ֵלהּ  ְמַסּלְ

שׁ  ִמי. ג ּיֵ ל ִעְסָקא לוֹ  ׁשֶ ֶ ִביִעית, ֲחֵברוֹ  ִמׁשּ ֶטת ׁשְ ּמֶ  ְמׁשַ
א ְלּגָ ִהיא ּפַ   :ִמְלָוה ׁשֶ

ָהָיה ִמי. ד ף ׁשֶ ּתָ  ִמְתַעְסִקים ְוָהיוּ , ֲחֵברוֹ  ִעם ׁשֻ
סְ  ָטרֹות חֹורֹותּבִ ַאר, ּוִבׁשְ ַיד ְוִנׁשְ ִפים ֶאָחד ּבְ ּתָ ֻ , ֵמַהׁשּ
ִביִעית ֵאין ְטּתוֹ  ׁשְ ּמַ ֵאין, ְמׁשַ ִביִעית ׁשֶ ֶטת ׁשְ ּמֶ א ְמׁשַ  ֶאּלָ

  :ִמְלָוה

ַרע ָעֵרב. ה ּפָ ְלֶוה ׁשֶ ַרע ְוֹקֶדם, ַלּמַ ּפָ ה ׁשֶ יָעה ַהּלֹוֶ  ִהּגִ
ַנת ה ׁשְ ִמּטָ ְ ט, ַהׁשּ ּמֵ   :ְמׁשַ

ל. ו ָבר ּכָ ִביִעית ּדָ ְ ׁשּ ֶטת ׁשֶ ּמֶ ם, ְמׁשַ ן ּגַ ֶטת ּכֵ ּמֶ  ְמׁשַ
בּוָעתוֹ  בּוַעת, ְלִפיָכךְ . ׁשְ ִנים ׁשְ ּיָ ִאם, ָבהּ  ְוַכּיֹוֵצא ַהּדַ  ׁשֶ

ִביִעית ָהְיָתה ּבוֹ  מֹוֶדה ָהָיה ְטּתוֹ  ׁשְ ּמַ ֶטת, ְמׁשַ ּמֶ  ְמׁשַ
בּוָעתוֹ  בּוַעת ֲאָבל. ׁשְ ֹוְמִרים ׁשְ ִפים ַהׁשּ ּתָ ֻ  ַכּיֹוֵצאוְ  ְוַהׁשּ

ֶהם ִאם, ּבָ ִביִעית ָהְיָתה ֹלא ּבוֹ  מֹוֶדה ָהָיה ׁשֶ  ׁשְ
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ְטּתוֹ  ּמַ ֵהם ְלִפי, ְמׁשַ דֹון ׁשֶ ּקָ ִביִעית ֵאין, ִמְלָוה ְוֹלא ּפִ  ׁשְ
ֶטת ּמֶ בּוָעתוֹ  ְמׁשַ   :ׁשְ

ע ְוָכַפר ְתָבעוֹ . ז ּבַ יָעה, לוֹ  ְוִנׁשְ ה ְוִהּגִ ִמּטָ  ְוהּוא ׁשְ
ְכִפיָרתוֹ  ה ָעְבָרהשֶׁ  ּוְלַאַחר, ּבִ ִמּטָ  ָבאוּ  אוֹ  הֹוָדה ַהׁשְ

ט ֵאינוֹ , ֵעִדים ּמֵ ַפר ֲאָבל. ְמׁשַ ע ּכָ ּבַ  ַאַחר ְוהֹוָדה ְוִנׁשְ
ךְ  אוּ  אוֹ , ּכָ ּבָ ִביִעית סֹוף ֹקֶדם ֵעִדים ׁשֶ  זוֹ  ֲהֵרי, ׁשְ

ֶטת ּמֶ   :ְמׁשַ

ָבעוֹ . ח בּוהוּ  ֵעִדים ְוֵהִביא, ְוָכַפר ָממֹון ּתְ ית ְוִחּיְ ין ּבֵ  ּדִ
ַסק לוֹ  ְתבוּ ְוכָ  ין ּפְ ָגבּוי ָהֵוי, ּדִ ט ְוֵאינוֹ  ּכְ ּמֵ   :ְמׁשַ

ְלֶוה. ט ּלֹא ִעּמוֹ  ְוִהְתָנה, ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּמַ ּנוּ  ׁשֶ ִמּטֶ  ַתׁשְ
ִביִעית ָמט ֶזה ֲהֵרי, ׁשְ ּלֹא ִעּמוֹ  ִהְתָנה ִאם ֲאָבל. ִנׁשְ  ׁשֶ
ִמיט ִביִעית ַוֲאִפּלוּ  ֶזה חֹוב הּוא ַיׁשְ ְ ָנאוֹ , ַבׁשּ םקַ  ּתְ , ּיָ
ְמָצא ּנִ ב ׁשֶ ִחּיֵ ָממֹון ַעְצמוֹ  ׁשֶ ּלֹא ּבְ ְבּתוֹ  ׁשֶ , ּתֹוָרה ִחּיַ
הּוא ב ׁשֶ   :ַחּיָ

ְלֶוה. י ר ְזַמן לוֹ  ְוָקַבע ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּמַ ִנים ְלֶעׂשֶ  אוֹ  ׁשָ
חֹות ִביִעית ֵאין, יֹוֵתר אוֹ  ּפָ ָאה ׁשְ תֹוךְ  ַהּבָ ַמן ּבְ  ַהּזְ

ְטּתוֹ  ּמַ א, ְמׁשַ ּתָ ַהׁשְ   "ִיּגֹושׂ  ֹלא" ֵבהּ  ִריקָ  ֹלא ּדְ

ְטרֹוָתיו ַהּמֹוֵסר. יא ין ְלֵבית ׁשִ ם: ָלֶהם ְוָאַמר, ּדִ  ַאּתֶ
בוּ  ָמט ֵאינוֹ , חֹוִבי ִלי ּגְ   :ִנׁשְ

ְלֶוה. יב ּכֹון ַעל ַהּמַ ׁשְ ט ֵאינוֹ , ַהּמַ ּמֵ ֶנֶגד ַמה ְמׁשַ ּכְ ֶ  ׁשּ
ּכֹון ׁשְ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ַהּמַ ַאף, ׁשֶ ֵתר ׁשֶ ּכֹוןהַ  ַעל ַהּיָ ׁשְ  ּמַ

ט ֵאינוֹ  ּמֵ   :ְמׁשַ

נוֹ . יג ּכְ ּלֹא ִמׁשְ ַעת ׁשֶ ׁשְ ית ְיֵדי ַעל, ַהְלָוָאתוֹ  ּבִ ין ּבֵ , ּדִ
ינוֹ  ַמְלֶוה ּדִ ּכֹון ַעל ּכְ ׁשְ   :ַהּמַ

ַפת. יד ֶטת ֵאיָנהּ , ֲחנּות ַהּקָ ּמֶ  ָעָליו ָזְקָפה ְוִאם. ְמׁשַ
ִמְלָוה ֶטת, ּבְ ּמֶ   :ְמׁשַ

ַכר. טו ִכיר ׂשְ ט ֵאינוֹ , ׂשָ ּמֵ  ָעָליו ְזָקפוֹ  ְוִאם. ְמׁשַ
ִמְלָוה ט, ּבְ ּמֵ   :ְמׁשַ

ל ְקָנס. טז ה אֹוֵנס ׁשֶ ם ּומֹוִציא ּוְמַפּתֶ  ֵאיָנם, ָרע ׁשֵ
ִטים ּמְ ִמְלָוה ְזָקָפם ְוִאם. ְמׁשַ ִטים, ּבְ ּמְ  ּוֵמֵאיָמַתי. ְמׁשַ
ַעת, ִנְזָקִפים ְ ין ַהֲעָמָדה ִמׁשּ ּדִ   :ּבַ

ּתוֹ  ֶאת ַהְמָגֵרשׁ . יז ה ֹקֶדם ִאׁשְ ִמּטָ ְ ָתהּ  ֵאין, ַהׁשּ ֻתּבָ  ּכְ
ֶמֶטת הּ  ְוִאם. ִנׁשְ ַגְמּתָ הּ  אוֹ  ּפְ ִמְלָוה ָעָליו ְזַקְפּתָ , ּבְ
ֶטת ּמֶ   :ְמׁשַ

רֹוְזּבּול. יח ט ֵאינוֹ , ּפְ ּמֵ ב ְוֵאינוֹ . ְמׁשַ א ִנְכּתָ ֵבית ֶאּלָ  ּבְ
ין ַהְינוּ , ָחׁשּוב ּדִ ה ּדְ ֹלׁשָ ִקיִאים ׁשְ ִדין ּבְ  ְבִעְנַיןוּ  ּבְ

רֹוְזּבּול ה ִעְנַין ְויֹוְדִעים, ּפְ ִמּטָ ים ְוִהְמחּום, ׁשְ  ַרּבִ
אֹוָתהּ  ֲעֵליֶהם   :ָהִעיר ּבְ

ל ּגּופוֹ  ֶזה. יט רֹוְזּבּול ׁשֶ לֹוִני, ָלֶכם מֹוְסַרִני: ּפְ  ּפְ
ִנים ּוְפלֹוִני ּוְפלֹוִני ּיָ ָמקֹום ַהּדַ ּבְ לֹוִני ׁשֶ ל, ּפְ ּכָ  חֹוב ׁשֶ
שׁ  ּיֵ ּנוּ  ִלי ׁשֶ ֶאְגּבֶ ל ׁשֶ ֶאְרֶצה ְזַמן ּכָ ִנים. ׁשֶ ּיָ  אוֹ  ְוַהּדַ

ה חֹוְתִמים, ָהֵעִדים ַמּטָ   :ִמּלְ

ְלִמיֵדי. כ ִהְלווּ  ֲחָכִמים ּתַ ָבָריו ּוָמַסר, ֶזה ֶאת ֶזה ׁשֶ  ּדְ
ְלִמיִדים ל, ָלֶכם מֹוְסַרִני: ְוָאַמר, ַלּתַ ּכָ שׁ  חֹוב ׁשֶ ּיֵ  ִלי ׁשֶ
ּנוּ  ֶאְגּבֶ ל ׁשֶ  ִלְכּתֹב ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ֶאְרֶצהשֶׁ  ְזַמן ּכָ
רֹוְזּבּול ֵני, ּפְ ֵהם ִמּפְ ת יֹוְדִעים ׁשֶ ִמּטַ ְ ׁשּ ָסִפים ׁשֶ ַמן ּכְ ּזְ  ּבַ

ה ְבֵריֶהם ַהּזֶ ְלַבד ּוִבְדָבִרים, ִמּדִ ֵחת ִהיא ּבִ   :ִנּדְ

ַתב ִמי ֵישׁ . כא ּכָ ַטר ִעְנַין, ׁשֶ רֹוְזּבּול ׁשְ ךְ  ּפְ : הּוא ּכָ
ְלֶוה הֹוֵלךְ  ה ֶצלאֵ  ַהּמַ ֹלׁשָ  ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ֵעִדים ׁשְ

ַנִים ֲאָנא ַוֲחזוּ  ַסֲהֵדי ָעַלי ֱהווּ : ְואֹוֵמר, ִלׁשְ  ָמַסְרָנא ּדַ
רֹוְזּבּול י ּפְ ה ַקּמֵ ֹלׁשָ ִנים ׁשְ ִאּנּון ַדּיָ לֹוִני ּדְ  ּוְפלֹוִני ּפְ
ִנים ּוְפלֹוִני ָמקֹום ַדּיָ ּבְ לֹוִני ׁשֶ  מוּ ַיְחתְּ  ִאם לוֹ  ְוַדי, ּפְ

הּ  ָחְתמוּ  ְוִאי. ֵעִדים אֹוָתם ּבוֹ  ֵני ּבֵ ּיָ י ְטֵפי, ּדַ , ְמָעּלֵ
ם ָצִריךְ  ְוֵאין   :ֵעִדים ׁשָ

רֹוְזּבּול ּכֹוְתִבין ֵאין. כב א ּפְ ְרַקע ַעל ֶאּלָ  ַוֲאִפּלוּ , ַהּקַ
ל ַקְרַקע הּוא ּכָ א לוֹ  ֵאין ַוֲאִפּלוּ , ָסֵגי ׁשֶ  ָעִציץ ֶאּלָ
ח ָנקּוב בֵּ  ַעל ֻמּנָ ֲאִויר ְיֵתדֹות יּגַ י ַעל ַאף, ּבָ ֵאין ּפִ  ׁשֶ
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 כב
 כב

ּלוֹ  ַהְיֵתדֹות ְמקֹום ה ֵאין ֲאִפּלוּ , ָסֵגי, ׁשֶ ָלל ַלּלֹוֶ , ּכְ
ב ְוֵישׁ  ב ְלִמי אוֹ , ֶלָעֵרב אוֹ  לוֹ  ַלַחּיָ ַחּיָ . ּכֹוְתִבין, לוֹ  ׁשֶ

ְלֶוה ְוֵישׁ , ָלֶזה ְוֹלא ָלֶזה ֵאין ַוֲאִפּלוּ   ְלִמי אוֹ  ַלּמַ
ב ַחּיָ הוּ , לוֹ  ׁשֶ ּלֹא ַוֲאִפּלוּ , ַאֵחר ְיֵדי ַעל ֲאִפּלוּ  ְמַזּכֵ  ׁשֶ
ָפָניו   :ּבְ

ִאילוֹ . כג  ָעָליו ּכֹוְתִבין, ְלִכיַרִים אוֹ  ְלַתּנּור ָמקֹום ִהׁשְ
רֹוְזּבּול ין ְוהּוא ּפְ ירוֹ  ִאם ַהּדִ ּכִ   :לוֹ  ִהׂשְ

ֶדה לוֹ  ָהְיָתה. כד ֶנת ׂשָ ּכֶ  ָעֶליהָ  ּכֹוְתִבין, ְמֻמׁשְ
רֹוזְ    :ּבּולּפְ

ּתוֹ  ִנְכֵסי ַעל ָלִאישׁ  ּכֹוְתִבים. כה ה, ִאׁשְ ָ  ַעל ְוָלִאׁשּ
ֲעָלהּ  ִנְכֵסי   :ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ִנְכֵסי ַעל ְוַלְיתֹוִמים, ּבַ

ה. כו ָ ווּ  ֲחִמׁשּ ּלָ י, ֵמֶאָחד ׁשֶ ְפרֹוְזּבּול לוֹ  ּדַ  ְוִאם. ֶאָחד ּבִ
ָטר ָלווּ  ׁשְ אאֶ  ַקְרַקע ֵאין ֲאִפּלוּ , ֶאָחד ּבִ , ֵמֶהם ְלֶאָחד ּלָ

רֹוְזּבּול ּכֹוְתִבים ם ַעל ּפְ ּלָ   :ּכֻ

ה. כז ָ ִהְלווּ  ֲחִמׁשּ ל, ְלֶאָחד ׁשֶ רֹוְזּבּול ָצִריךְ  ֶאָחד ּכָ   :ּפְ

ים ְיתֹוִמים. כח ּיֵשׁ  ְקַטּנִ ַיד ִמְלָוה ָלֶהם ׁשֶ , ֲאֵחִרים ּבְ
רֹוְזּבּול ְצִריִכים ֵאין ב ִמי. ּפְ ַחּיָ ת ׁשֶ דָ  ְלֻקּפַ , ָקהַהּצְ
ט ֵאינוֹ  ּמֵ   :ְמׁשַ

דֹוִלים ְיתֹוִמים. כט א ְלהוּ  ַטֲעִניָנן, ּגְ ּמָ  ָהָיה ׁשֶ
רֹוְזּבּול ַלֲאִביֶהם א אוֹ  ּפְ ּמָ ּלֹא ִהְתָנה ׁשֶ ה ׁשֶ ִמֶטּנָ  ַיׁשְ

ִביִעית ְ ׁשּ   :ּבַ

ִביִעית ֵאין. ל ֶטת ׁשְ ּמֶ ָסִפים ְמׁשַ א ּכְ סֹוָפהּ  ֶאּלָ . ּבְ
ְלֶוה, ְלִפיָכךְ  ִביִעית ֵברוֹ חֲ  ֶאת ַהּמַ ְ ׁשּ  ּגֹוֶבה, ַעְצָמהּ  ּבַ
ל חֹובוֹ  ָנה ּכָ ָ ֵבית ַהׁשּ ין ּבְ ַקע, ּדִ ׁשְ ּתִ ה ּוְכׁשֶ ֵליל ַחּמָ  ּבְ
ָנה ֹראשׁ  ָ ל ַהׁשּ ִביִעית מֹוָצֵאי ׁשֶ   :ַהחֹוב ָאַבד, ׁשְ

ל. לא הּוא ְזַמן ּכָ  ּכֹוְתִבין, ַהחֹוב ִלְגּבֹות ָיכֹול ׁשֶ
רֹוְזּבּול   :ּפְ

רֹוזְ . לב ם ּבּולּפְ ְקּדָ ר, ַהּמֻ ׁשֵ סּול, ְוַהְמֻאָחר, ּכָ   :ּפָ

רֹוְזּבּול: לֹוַמר ָאָדם ֶנֱאָמן. לג  ְוֹלא, ְוָאַבד ִלי ָהָיה ּפְ
א, עֹוד ּפֹוְתִחין ֶאּלָ א: לוֹ  ׁשֶ ּמָ רֹוְזּבּול ׁשֶ  ְלךָ  ָהָיה ּפְ

ן: ָאַמר ְוִאם, ְוָאַבד   :ֶנֱאָמן, ּכֵ

ְלֶוה ָאַמר ִאם ְוֵכן. לד ַנאי: ַהּמַ יֵנינוּ  ָהָיה ּתְ ּלֹא ּבֵ  ׁשֶ
ִמיֵטִני ִביִעית ַתׁשְ ַפת אוֹ , ׁשְ ָאר אוֹ , ָהָיה ֲחנּות ַהּקָ ְ  ִמׁשּ

ָבִרים ֵאין ּדְ ִביִעית ׁשֶ ָטָתן ׁשְ ּמְ ִמּגוֹ , ֶנֱאָמן, ְמׁשַ ִאי ּבְ  ּדְ
רֹוְזּבּול: ָאַמר ָבֵעי   :ְוָאַבד ִלי ָהָיה ּפְ

רֹוְזּבּול הֹוִציא. לה עהַ  ְוטֹוֵען, ּפְ ְתּבָ  זוֹ  ִמְלָוה: ְוָאַמר ּנִ
הּוא רֹוְזּבּול ַאַחר, תֹוֵבעַ  ׁשֶ , ֶנֱאָמן ַהּתֹוֵבעַ , ָהְיָתה ֶזה ּפְ
ִאּלוּ  רֹוְזּבּול: ָאַמר ׁשֶ  ַעל ְוַאף, ֶנֱאָמן, ְוָאַבד ִלי ָהָיה ּפְ

י ֵאין ּפִ רֹוְזּבּול ְזַמן יֹוְדִעים ָאנוּ  ׁשֶ ָאַבד ַהּפְ   :ׁשֶ

ֲחִזיר. לו ָעְבָרה חֹוב ַהּמַ ִביִעית ָעָליו ׁשֶ  לוֹ  ֹיאַמר, ׁשְ
ְלֶוה ט: ַהּמַ ּמֵ ִני ִנְפַטְרתָּ  ּוְכָבר ֲאִני ְמׁשַ : לוֹ  ָאַמר. ִמּמֶ

י ַעל ַאף ל ְרצֹוִני ֵכן ּפִ ַקּבֵ ּתְ ל, ׁשֶ ּנוּ  ְיַקּבֵ  ְוַאל. ִמּמֶ
חֹוִבי: לוֹ  ֹיאַמר א, ְלךָ  נֹוֵתן ֲאִני ּבְ : לוֹ  ֹיאַמר ֶאּלָ
י ּלִ  חֹובוֹ  לוֹ  ֶהֱחִזיר. ְלךָ  נֹוֵתן ֲאִני ָנהּוְבַמתָּ , ֵהם ׁשֶ
ן לוֹ  ָאַמר ְוֹלא ב, ּכֵ ְדָבִרים ִעּמוֹ  ְמַסּבֵ ּיֹאַמר ַעד ּבִ  ׁשֶ
י: לוֹ  ּלִ ָנה ֵהם ׁשֶ ים ּוְבַמּתָ , ָאַמר ֹלא ְוִאם. ְלךָ  ְנַתּתִ
ל ֹלא ּנוּ  ְיַקּבֵ א, ִמּמֶ   :לוֹ  ְוֵיֵלךְ  ָמעֹוָתיו ִיּטֹל ֶאּלָ

ָטר. לז ִביִעית ָעָליו ָעְבָרהשֶׁ  חֹוב ׁשְ ב ְוֹלא ׁשְ  ִנְכּתַ
רֹוְזּבּול ָעָליו ָטר מֹוִציִאין, ּפְ ְלֶוה ׁשְ  ְלַהֲחִזירוֹ  ֵמַהּמַ
ה   :ַלּלֹוֶ

ָטר ַהּמֹוֵכר. לח ךְ  ְוַאַחר ַלֲחֵברוֹ  חֹוב ׁשְ  ָעָליו ָעְבָרה ּכָ
ה ִמּטָ ַהּלֹוֵקחַ , ַהּמֹוֵכר ַעל חֹוֵזר ַהּלֹוֵקחַ  ֵאין, ׁשְ ע ׁשֶ ׁשַ  ּפָ
ַעְצמוֹ  ּלֹא ּבְ ה ׁשֶ ָבר ְוִאם. ְפרֹוְזּבּול ָעׂשָ  ָעָליו ָעְבָרה ּכְ
ה ִמּטָ ָכרוֹ  ׁשְ ּמְ ׁשֶ ַהּמֹוֵכר ַלּלֹוֵקחַ  טֹוֲעִנין, ּכְ  לוֹ  ָהָיה ׁשֶ

רֹוְזּבּול ּלֹא ַהּמֹוֵכר הֹוָדה ְוִאם. ְוָאַבד ּפְ  לוֹ  ָהָיה ׁשֶ
רֹוְזּבּול  לוֹ  ֵישׁ  ְוִאם, ֶנֱאָמן ֵאינוֹ  ְנָכִסים לוֹ  ֵאין ִאם, ּפְ
ה ְוִנְפָטר ֶנֱאָמן, ְנָכִסים ם ְוַהּמֹוֵכר ַהּלֹוֶ ּלֵ   :ַלּלֹוֵקחַ  ְיׁשַ
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 סח סימן
' ב ּובוֹ , גויים של בערכאות העשויות שטרות דין

  ְסִעיִפים:

ָטר. א תּוב ׁשְ ּכָ ָכל ׁשֶ ָתב ּוְבָכל ָלׁשֹון ּבְ  ָהָיה ִאם, ּכְ
ִתּקּון ָעׂשּוי ְטֵרי ּכְ ָראֵ  ׁשִ ֵאיָנם לִיׂשְ ף ְיכֹוִלים ׁשֶ ּיֵ  ְלִהְזּדַ
ָרֵאל ֵעָדיו ְוָהיוּ , ִלְגֹרעַ  ְוֹלא ְלהֹוִסיף ְוֹלא  ְויֹוְדִעין ִיׂשְ

ר הּוא ֲהֵרי, ִלְקרֹותוֹ  ׁשֵ ִדים ּבוֹ  ְוגֹוֶבה ּכָ ְעּבָ . ֵמַהְמׁשֻ
ל ֲאָבל ָטרֹות ּכָ ְ חֹוְתִמים ַהׁשּ סּוִלים, ּגֹוִיים ׁשֶ  חּוץ, ּפְ

ְטֵרי ִ ח ִמׁשּ רוּ  ֵמּקָ ְטֵרי ִמְמּכָ ן ְוהּוא, חֹובֹות ְוׁשִ ּתֵ ּיִ  ׁשֶ
עֹות ְפֵניֶהם ַהּמָ בוּ  ּבִ ָטר ְוִיְכּתְ ְ ׁשּ  ְפלֹוִני ָמֶנה ְלָפֵנינוּ : ּבַ
ךְ  ִלְפלֹוִני ֵמי ְוָכךְ  ּכָ ֶכר ּדְ  ְוהּוא. ַהחֹוב ְמעֹות אוֹ  ַהּמֶ
ְהיוּ  ּיִ אֹות ֲעׂשּוִים ׁשֶ ַעְרּכָ ֶהם ּבְ ּלָ ְמקֹום ֲאָבל, ׁשֶ  ץִקּבוּ  ּבִ

ִליֵליֶהם ֹלא, ּפְ ֹוֵפט ִקּיּום ּבְ ֶהם ַהׁשּ ּלָ  יֹוִעילוּ  ֹלא, ׁשֶ
לּום ָרֵאל ֵעֵדי ְצִריִכים ְוֵכן. ּכְ ִעידוּ  ִיׂשְ ּיָ  ֵאּלוּ  ַעל ׁשֶ

ֵהם ַהּגֹוִיים ָטר ֵעֵדי ׁשֶ ְ ֹוֵפט ֶזה ְוַעל, ַהׁשּ ֶהם ַהׁשּ ּלָ  ׁשֶ
ם ּיֵ ּקִ ֵאיָנם, ֵעדּוָתן ׁשֶ ַלת ְידּוִעים ׁשֶ ַקּבָ  ְוָאז, ַחדׁשֹ ּבְ
ֵני ּגֹוִבים ְטֵרי ָחְסרוּ  ְוִאם. חֹוִרין ִמּבְ ָבר ַהּגֹוִיים ׁשִ  ּדָ
ל ֶחֶרס ֵהם ֲהֵרי, ֵאּלוּ  ִמּכָ ְטֵרי ֲאָבל. ּכְ נֹות ׁשִ , ַמּתָ
גֹון ִדי: ּכְ ר, ְלךָ  ְנתּוָנה ׂשָ ִעּקָ ְנָין ׁשֶ ה ַהּקִ  ְיֵדי ַעל ַנֲעׂשָ

ָטר ְ ְטרֵ  ְוֵכן, ּבוֹ  ֲחתּוִמים ְוֵהם, ַהׁשּ לֹוִני הֹוָדאֹות יׁשִ ּפְ  ׁשֶ
הּוא ִלְפלֹוִני הֹוָדה ב ׁשֶ רֹות, לוֹ  ַחּיָ ֵהם ּוְפׁשָ ֵעִדים ׁשֶ  ּבְ
ֶהם ּלָ י ַעל ַאף ׁשֶ שׁ  ּפִ ּיֵ ֶהם ׁשֶ ל ּבָ ָבִרים ּכָ ִנינוּ  ַהּדְ ּמָ , ׁשֶ
ֶחֶרס ֵהם ֲהֵרי   :ּכְ

ֵני ָיְדעוּ  ֹלא ִאם. ב ָרֵאל ַדּיָ ָטר ִלְקרֹות ִיׂשְ  ֶזה ׁשְ
ה ֲעׂשֶ אֹות ַהּנַ ַעְרּכָ ל ּבְ ֵני נֹוְתִנים, ּגֹוִים ׁשֶ  ֶזה, ּגֹוִים ִלׁשְ
ּלֹא ְפֵני ׁשֶ ְמָצא, אֹותוֹ  ְוקֹוִרים, ֶזה ּבִ ּנִ ל ׁשֶ  ֶאָחד ּכָ

ֵמִסיחַ  ּמוֹ  ְלִפי ּכְ ֵני בוֹ  ְוגֹוֶבה, ּתֻ ָטר. חֹוִרין ִמּבְ  ׁשְ
ֵעָדיו ָסרוֹ , ּגֹוִים ׁשֶ ּמְ ה ׁשֶ ְלֶוה ְלַיד ַהּלֹוֶ  ֵכרַהּמוֹ  אוֹ , ַהּמַ

ְפֵני, ַהּלֹוֵקחַ  ְלַיד ֵני ּבִ ָרֵאל ֵעִדים ׁשְ ׂשְ י ַעל ַאף, ִמּיִ  ּפִ

ֵאינוֹ  אֹות ָעׂשּוי ׁשֶ ַעְרּכָ ל ּבְ  ָכל ּבוֹ  ְוֵאין ּגֹוִים ׁשֶ
ָבִרים ִנינוּ  ַהּדְ ּמָ ֵני גֹוֶבה ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶ  ְוהּוא, חֹוִרין ִמּבְ
ְהיוּ  ּיִ ַסר ָהֵעִדים ׁשֶ ּמָ ְפֵניֶהם ׁשֶ , ִלְקרֹותוֹ  יֹוְדִעים ּבִ

ָסרוֹ  ּוְקָראּוהוּ  ּמְ ׁשֶ ִתּקּון ְוִיְהֶיה ִבְפֵניֶהם ּכְ ַטר ּכְ  ׁשְ
ָרֵאל ֵאינוֹ  ִיׂשְ ף ָיכֹול ׁשֶ ּיֵ  ְוֹלא ְלהֹוִסיף ְוֹלא ְלִהְזּדַ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ִלְגֹרעַ  ָהֵני, ׁשֶ י ּדְ מֹות ִמּלֵ ְ ׁשּ  ָהֵעִדים ׁשֶ

מֹות ּבוֹ  ַהֲחתּוִמים ַגיּ  ֻמְבָהִקים ׁשֵ ֵאין, ּותּבְ ֶרךְ  ׁשֶ  ּדֶ
ָרֵאל אֹוָתן ִלָקרֹות ִיׂשְ מֹות ּבְ ָמקֹום אוֹ , ׁשֵ ֵאין ּבְ  ׁשֶ
ָרֵאל ָטרֹות ַלְחּתֹם ְרִגיִלים ִיׂשְ ׁשְ ָלל ּבִ   :ּכְ

 סט סימן
ין ם ָידוֹ  ְכַתב עָליו הֹוִציא ּדִ י אוֹ  ְמֻקּיָ ְלּתִ ם ּבִ , ְמֻקּיָ
י ַטעַנת ְוִדין   ְסִעיִפים:' ו בוֹ וּ , ִמְקָצת ּומֹוֶדה ָפַרִעּתִ

ַתב ָעָליו הֹוִציא. א הּוא ָידוֹ  ּכְ ב ׁשֶ  ּגֹוֶבה, לוֹ  ַחּיָ
ְכֵסי ֵני ִמּנִ ין. חֹוִרין ּבְ ַתב ּבֵ ּכָ לֹוִני ֲאִני: ׁשֶ א ּפְ  ַעל ַהּבָ
ֲאִני מֹוֶדה ֶהָחתּום ב ׁשֶ ה ְוָחַתם, ָמֶנה ִלְפלֹוִני ַחּיָ , ְלַמּטָ

ין תּוב ּבֵ ּכָ ְכַתב ׁשֶ ה ָחַתם ְוהּוא, ַאֵחר ָיד ּבִ  ְוהּוא. ְלַמּטָ
ין ה ָחַתם ֹלא ִאם ַהּדִ א, ְלַמּטָ ַתב ֶאּלָ לֹוִני ֲאִני: ּכָ ן ּפְ  ּבֶ
לֹוִני ב ּפְ א. ָמֶנה ְלךָ  ַחּיָ ֶזה ֶאּלָ ּבָ ָחַתם, ִחּלּוק ֵישׁ  ׁשֶ ׁשֶ  ּכְ
ה ל ֲאִפּלוּ , ְלַמּטָ ַתב ָהֶעְליֹון ּכָ  ֲאָבל. ּגֹוֶבה, ַאֵחר ָיד ּכְ

ָחַתם ׁשֶ מוֹ  ּכְ ֵהא ָצִריךְ , ְלַמְעָלה ׁשְ ּיְ ְכִתיַבת ַהּכֹל ׁשֶ  ּבִ
א, ָידוֹ  ּמָ ׁשֶ מוֹ  ָחַתם ּדְ ֹראשׁ  ׁשְ ה ּבְ  ַאֵחר ּוְמָצאוֹ , ַהְמִגּלָ

ַתב יו ְוּכָ ְחּתָ ַהּכֹל ֲאָבל. ּתַ ׁשֶ ַתב הּוא ּכְ א ָידוֹ  ּכְ  ֵליּכָ
ַתב ֹלא ֲאִפּלוּ , ְלִזּיּוֵפי ְלֵמיַחשׁ  מוֹ  ּכָ א, ׁשְ ַתב ֶאּלָ ּכָ : ׁשֶ

ב יֲאנִ  ךְ  ִלְפלֹוִני ַחּיָ יָון, ְוָכךְ  ּכָ הּוא ּכֵ ַתב ׁשֶ , ָידוֹ  ּכְ
ב ְתקֹות, ְלִפיָכךְ . ַחּיָ ִפים ַהּפִ ּתָ ֻ ַהׁשּ  ַעל ֶזה מֹוִציִאים ׁשֶ
ַתב ְוהּוא הֹוִאיל, ֶזה  ֲחִתיָמה ּבוֹ  ֵאין ֲאִפּלוּ , ָיָדם ּכְ

א, ְכָלל י: ֶאּלָ ְלּתִ יֹום ִקּבַ לֹוִני ּבְ ךְ  ּפְ  ּבוֹ  ִביןּגוֹ , ְוָכךְ  ּכָ
ֵני  ְדָבִרים ָהיוּ  ֹלא: לֹוַמר ֶנֱאָמן ְוֵאינוֹ , חֹוִרין ִמּבְ

  :ֵמעֹוָלם
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ם. ב ֵבית ִנְתַקּיֵ ין ּבְ הּוא ּדִ ָתב ׁשֶ א לוֹ  ֵאין, ָידוֹ  ּכְ  ֶאּלָ
ין ה ַעל ִמְלֶוה ּדִ ֵעִדים ּפֶ  ִמן ֹלא ּגֹוֶבה ְוֵאינוֹ , ּבְ

ים קֹוחֹות ִמן ְוֹלא ַהּיֹוְרׁשִ א, ַהּלָ ּנוּ מִ  ֶאּלָ  הֹוָדה ִאם, ּמֶ
ּלֹא י: טֹוֵען ִאם ֲאָבל. ָפַרע ׁשֶ ַרְעּתִ ע, ֶנֱאָמן, ּפָ ּבַ  ְוִנׁשְ
ָטְרךָ : לֹוַמר ָיכֹול ְוֵאינוֹ . ְוִנְפָטר ֶהֵסת ָיִדי ׁשְ  ַמאי ּבְ
ֵעי ֵאינוֹ , ּבָ שׁ  ׁשֶ יחוֹ  חֹוׁשֵ ָידוֹ  ְלַהּנִ יָון, ּבְ ֵאינוֹ  ּכֵ ָטר ׁשֶ  ׁשְ
מּור ע, ָצתִמקְ  לוֹ  מֹוֶדה ְוִאם, ּגָ ּבָ בּוָעה ִנׁשְ  ׁשְ

ַפר ְוִאם. ְדאֹוַרְיָתא ֵאינוֹ  ְוָאַמר ּכָ ָתב ׁשֶ  ִאם, ָידוֹ  ּכְ
ֵבית ִנְתַקּיֵם ין ּבְ ֵעִדים אוֹ , ּדִ הּוא ְמִעיִדים ׁשֶ ָתב ׁשֶ  ּכְ

ְפָרן ֻהְחַזק, ָידוֹ  ם, ּכַ ּלֵ ע, ָלאו ְוִאם. ּוְמׁשַ ּבָ , ֶהֵסת ִנׁשְ
י ֶמתאֱ : ְואֹוֵמר טֹוֵען ְוִאם. ְוִנְפָטר  ֲחִתיָמִתי ִהיא ּכִ
י ֹלא ֵמעֹוָלם ֲאָבל א ַהְלָוָאה הֹוָדַאת ַעל ָחַתְמּתִ  ֶאּלָ

י ַכְחּתִ י ׁשָ ִמי ְוָחַתְמּתִ סֹוף ׁשְ ה ּבְ ר ְמִגּלָ ָצָאהּ  ְוֶאְפׁשָ ּמְ  ׁשֶ
ּטֹוֵען אוֹ , ָעֶליהָ  ְוָכַתב ֶזה  הֹוָדָאִתי ָהְיָתה ֲאָמָנה: ׁשֶ

יִני ֹזאת , ֵמעֹוָלם זוֹ  ַהְלָוָאה ִויִתילָ  ֹלא ֲאָבל ְלֵבינוֹ  ּבֵ
ֶהֵסת ֶנֱאָמן ִמּגוֹ , ּבְ ִאם ּבְ : אֹוֵמר ָהָיה רֹוֶצה ָהָיה ׁשֶ

י ַרְעּתִ תּוב ְוִאם. ּפָ ָמה ִאם, ֶנֱאָמנּות ּבוֹ  ּכָ  ִנְתַקּיְ
י: לֹוַמר ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ֲחִתיָמתוֹ  ַרְעּתִ ִאּלוּ , ּפָ  ֹלא ְפָרעוֹ  ׁשֶ

יחוֹ  ָהָיה ָידוֹ  ַמּנִ יוָ , ּבְ שׁ  ןּכֵ ּיֵ  ֹלא ְוִאם. ֶנֱאָמנּות ּבוֹ  ׁשֶ
ָמה י: ְוָטַען, ֲחִתיָמתוֹ  ִנְתַקּיְ ַרְעּתִ בּוַעת ֶנֱאָמן, ּפָ ׁשְ  ּבִ

  :ֶהֵסת

ַתב. ג ים ָידוֹ  ּכְ ֶהְחּתִ  ְלַקּיֵם ֹלא, ֲחִתיָמתוֹ  ַאַחר ֵעִדים ׁשֶ
א ַהֲחִתיָמה ם ֶאּלָ : לֹוַמר ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ָהִעְנָין ְלַקּיֵ
י ַרְעּתִ   :ּפָ

ְנָקס. ד ָחְתמוּ  ּפִ ֲעֵלי ָעָליו ׁשֶ ָבר ּבַ  ֵעד ְוֶהֱחִתימוּ , ַהּדָ
ֶהם ֶאָחד י: לֹוַמר ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ִעּמָ ַרְעּתִ ל, ּפָ  ְזַמן ּכָ

ְנָקס ַהּפִ ָיד ׁשֶ   :ֲחֵברוֹ  ּבְ

ַתב הֹוִציא. ה ה ָיד ּכְ יו ַעל ַהּלֹוֶ י ַעל ַאף, יֹוְרׁשָ  ּפִ
ּמֹוִדים הּוא ׁשֶ ַתב ׁשֶ  ָלֶהם טֹוֲעִנים ָאנוּ , ֲאִביֶהם דיַ  ּכְ

הּוא רּועַ  ׁשֶ בּוַעת ַאף ּוְפטּוִרים, ּפָ ְ ים ִמׁשּ  ֲאָבל, ַהּיֹוְרׁשִ
ַמֲעַמד ְסָתם ַמֲחִריִמין ים ּבְ  יֹוֵדעַ  ָאָדם ׁשּום ִאם ַהּיֹוְרׁשִ
ֲאִביֶהם ַמן ּתֹוךְ  הּוא ְוִאם. ְפָרעוֹ  ֹלא ׁשֶ הֹוָדה אוֹ , ַהּזְ  ׁשֶ

ב ה ַהַחּיָ הּוא ָחְליוֹ בְּ  ְוִצּוָ ב ׁשֶ ךְ  לוֹ  ַחּיָ ְכָתב, ְוָכךְ  ּכָ  ּבִ
ּדּוהוּ  אוֹ , ָידוֹ  ּנִ ֵדי ׁשֶ ן ּכְ ּתֵ ּיִ ִנּדּויוֹ  ּוֵמת, ׁשֶ , ָנַתן ְוֹלא ּבְ

הּוא ּומֹוִדים הֹוִאיל ָתב ׁשֶ ְתַקּיֵם אוֹ , ֲאִביֶהם ָיד ּכְ ּנִ  ׁשֶ
ָתב הּוא מֹוִדים ֵאין ְוִאם ֵמֶהם ּגֹוֶבה, ֲאִביֶהם ָיד ּכְ  ׁשֶ

ָתב ִנְתַקּיֵם ֹלא ְוַגם, ֲאִביֶהם ָיד ָתבכְּ  , ֲאִביֶהם ָיד ּכְ
י ַעל ַאף הּוא ּפִ ָמן ּתֹוךְ  ׁשֶ טּוִרים, ַהּזְ  ֲאָבל, ּפְ

ַמֲעַמד ְסָתם ַמֲחִריִמין ים ּבְ  יֹוֵדעַ  ָאָדם ׁשּום ִאם ַהּיֹוְרׁשִ
ֲאִביֶהם ב ׁשֶ   :ְפָרעוֹ  ְוֹלא ֶזה חֹוב ַחּיָ

י ַעל ָסקפְּ  הֹוִציא ְראּוֵבן ִאם. ו ְמעֹון יֹוְרׁשֵ , ׁשִ
ֲאִביֶהם ב ׁשֶ בּוָעה לוֹ  ִנְתַחּיֵ ִביַעת ֵעֶסק ַעל ׁשְ , ָממֹון ּתְ

א: אֹוְמִרים ְוֵהם ּמָ ע ׁשֶ ּבַ ַרע אוֹ  ְלךָ  ִנׁשְ טּוִרים, ְלךָ  ּפָ  ּפְ
ֹלא ַאף בּוָעה ּבְ א, ׁשְ ַמֲעַמד ְסָתם ַמֲחִריִמים ֶאּלָ  ּבְ

ים   :ַהּיֹוְרׁשִ

 ע סימן
 אלא תפרעני אל: לה אמר ואם, פה על המלו דין

  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , בעדים

ֹלא ְלַהְלוֹות ָאסּור. א , ָחָכם ְלַתְלִמיד ַוֲאִפּלוּ , ֵעִדים ּבְ
א ן ִאם ֶאּלָ ּכֹון ַעל ִהְלָוהוּ  ּכֵ ׁשְ ְלֶוה. ַהּמַ ָטר ְוַהּמַ ׁשְ  ּבִ

ח ּבָ ְלֶוה ְוָכל. יֹוֵתר ְמׁשֻ ֹלא ַהּמַ ּוםמִ  עֹוֵבר, ֵעִדים ּבְ  ׁשּ
ר ִלְפֵני" ן ֹלא ִעּוֵ . ְלַעְצמוֹ  ְקָלָלה ְוגֹוֵרם "ִמְכׁשֹל ִתּתֵ

ְלֶוה ֵעִדים ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּמַ ֹלא, ּבְ ָטר ּוְבֹלא ִקְנָין ּבְ , ׁשְ
א, ְבֵעִדים ְלָפְרעוֹ  ָצִריךְ  ֵאין בּוַעת ֶנֱאָמן ֶאּלָ ׁשְ  ּבִ
יךָ : לֹוַמר, ֶהֵסת ַרְעּתִ   :ּפְ

יךָ : ָאַמר. ב ַרְעּתִ ְפֵני ּפְ  אֹוְמִרים, ּוְפלֹוִני ְפלֹוִני ּבִ
ה ֵטר ֲהִביֵאם: ַלּלֹוֶ אוּ  ֹלא ְוִהּפָ , ָבאוּ  ַוֲאִפּלוּ , ּבָ
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ַבע, ֵמעֹוָלם ְדָבִרים ָהיוּ  ֹלא: ְוָאְמרוּ  ְוִהְכִחיׁשּוהוּ  ָ  ִיׁשּ
ֵטר ֶהֵסת ִהְזִמיָנם אֹוֵמר ְוִאם. ְוִיּפָ ָרעוֹ  ְלֵעִדים ׁשֶ ּפְ ׁשֶ , ּכְ
ב ,ִהְכִחיׁשּוהוּ  ִאם ם ַחּיָ ּלֵ   :ְלׁשַ

ְפָרֵעִני ַאל: לוֹ  ָאַמר. ג א ּתִ ֵעִדים ֶאּלָ ין, ּבְ ָאַמר ּבֵ  ׁשֶ
ַעת לוֹ  ׁשְ ין, ַהְלָוָאה ּבִ ָאַמר ּבֵ ִהְלָוהוּ  ַאַחר לוֹ  ׁשֶ , ׁשֶ

ֵעִדים ְלָפְרעוֹ  ָצִריךְ  ָרעוֹ  ָאַמר ְוִאם. ּבְ ּפְ ּלֹא ׁשֶ  ׁשֶ
ֵעִדים ְלֶוה ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ּבְ ּנוּ  גֹוֶבה ְוַהּמַ ֹלא ִמּמֶ  ּבְ
בּוָעה ן: ְוָאַמר ָטַען. ׁשְ יִתי ּכֵ יךָ  ָעׂשִ ְפֵני ּוְפַרְעּתִ  ּבִ
ם ִלְמִדיַנת ְוָהְלכוּ  ּוְפלֹוִני ְפלֹוִני  ֶזה ֲהֵרי, ֵמתוּ  אוֹ , ַהּיָ
ע, ֶנֱאָמן ּבָ בּוַעת ְוִנׁשְ : ָאַמר ִאם ְוֵכן. ְוִנְפָטר ֶהֵסת ׁשְ
ְפָרֵעִני ַאל א ּתִ ְפֵני ֶאּלָ לְ  ּבִ ְפֵני: אוֹ , ָחָכם ִמידּתַ  ּבִ

ְפֵניֶהם: ְוָאַמר, רֹוְפִאים יךָ  ּבִ ַרְעּתִ  ֵעִדים ְואֹוָתם ּפְ
יךָ  ַרְעּתִ ּפְ ְפֵניֶהם ׁשֶ ם ִלְמִדיַנת ָהְלכוּ  אוֹ  ֵמתוּ  ּבִ  ֲהֵרי, ַהּיָ

ע, ֶנֱאָמן ֶזה ּבָ   :ְוִנְפָטר ֶהֵסת ְוִנׁשְ

ְפָרֵעִני ַאל: לוֹ  ָאַמר. ד א ּתִ ְפֵני ֶאּלָ , ּוְפלֹוִני ִניְפלוֹ  ּבִ
יךָ : לוֹ  ְוָאַמר ַרְעּתִ ְפֵני ּפְ אוּ  ִאם, ֲאֵחִרים ּבִ  אֹוָתם ּבָ

ָרעוֹ  ְוֵהִעידוּ  ֲאֵחִרים ּפְ ְפֵניֶהם ׁשֶ טּור, ּבִ  אוֹ  ֵמתוּ  ְוִאם. ּפָ
ם ִלְמִדיַנת ָהְלכוּ  יךָ : ָאַמר ְוִאם. ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ַהּיָ ַרְעּתִ  ּפְ
ְפֵני יִּ  ּוְפלֹוִני ְפלֹוִני ּבִ  ִלְמִדיַנת ָהְלכוּ  אוֹ  ָוֵמתוּ  ַחְדתָּ ׁשֶ
ם בּוָעה ֶנֱאָמן, ַהּיָ ׁשְ ֲהֵרי, ּבִ ם ָאַמר ׁשֶ ּיֵ ּקִ ָנאוֹ  ׁשֶ  ְוִאם. ּתְ

ּלֹא מֹוֶדה א, ְפָרעוֹ  ׁשֶ אֹוֵמר ֶאּלָ  ַעד ֶאְפָרֲעךָ  ֹלא: ׁשֶ
ֹבא ּיָ לֹוִני ׁשֶ ַחְדתָּ  ּוְפלֹוִני ּפְ ּיִ ְפֵניֶהם ְוֶאְפָרֲעךָ  ִלי ׁשֶ , ּבִ
א, לוֹ  ְמִעיןׁשוֹ  ֵאין ֵבית ּפֹוְרעוֹ  ֶאּלָ ין ּבְ  לוֹ  ְוכֹוְתִבין ּדִ

ָרעוֹ  ּפְ ְפֵניֶהם ׁשֶ   :ּבִ

ְפָרֵעִני ַאל: לוֹ  ָאַמר. ה א ּתִ ְפֵני ֶאּלָ , ּוְפלֹוִני ְפלֹוִני ּבִ
ָרעוֹ  ינוֹ  ּפְ עֹות ְוֶנֶאְנסוּ  ְלֵבינוֹ  ּבֵ ְלֶוה, ַהּמָ : אֹוֵמר ְוַהּמַ

תֹוַרת דֹון ּבְ ּקָ ְלתִּ  ּפִ בֹואוּ  ַעד יםִקּבַ ּיָ לֹוִני אֹוָתם ׁשֶ  ּפְ
ֲחֹזר ְותֹוֵבעַ , ּוְפלֹוִני ּיַ ְדָבָריו ֵאין, ְלָפְרעוֹ  ׁשֶ לּום ּבִ , ּכְ
ּמֹוֶדה ֵמַאַחר ָלם ׁשֶ ּבְ ּקִ ה ׁשֶ תֹוַרת ֹלא ְוַהּלָ דֹון ּבְ ּקָ  ּפִ

ָרעֹון ָהֵוי, ְמָסָרם אֹוֵמר ּוְדָבִרים, ּפֵ  ֵאיָנם, ֶזה ׁשֶ
ָבִרים   :ּדְ

ְמַחקשֶׁ  ִמי. ו ָטרוֹ  ּנִ ית לוֹ  ְוָכְתבוּ , ׁשְ ין ּבֵ ָטר ּדִ , ַאֵחר ׁשְ
ינוֹ  ִמְלֶוה ּדִ ָטר ּכְ ׁשְ י: ִלְטֹען ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ּבִ ַרְעּתִ  ְוֵישׁ . ּפָ
אֹוֵמר ִמי הּוא, ׁשֶ ין ּדְ ַבע ִאם ַהּדִ ה ַעל ֲחֵברוֹ  ֶאת ּתָ , ּפֶ

ב ין לוֹ  ְוִנְתַחּיֵ ּדִ ָידוֹ  ָהָיה ְוֹלא ּבַ  לוֹ  ְוָכְתבוּ , ְלָפְרעוֹ  ּבְ
ה ית ַמֲעׂשֵ ין ּבֵ ךְ  ַאַחר ָטַען ִאם, ּדִ י: ּכָ ַרְעּתִ  ֵאינוֹ , ּפָ
קֹוחֹות ְוגֹוֶבה, ֶנֱאָמן ַכר ִמי. ֵמַהּלָ ּמָ ֵדהוּ  ׁשֶ ֹאֶנס ׂשָ , ּבְ
ִעְנָין ָלֵכן ֹקֶדם מֹוָדָעא ּוָמַסר ֶכר ּבְ ַהּמֶ ֵטל ׁשֶ עֹות, ּבָ  ַהּמָ
ל ס ׁשֶ ַיד ָהַאּנָ ּבְ ין ֶהםלָ  ֵישׁ  ַהּמֹוֵכר ׁשֶ ה ַעל ִמְלֶוה ּדִ , ּפֶ

ֵדי טֹוֵרף ְוֵאינוֹ  ְעּבְ ׁשַ ֹכחַ  ִמּמְ ָטר ּבְ ָידוֹ  ׁשְ ּבְ ֵאין, ׁשֶ  לוֹ  ׁשֶ
ין ָטר ּדִ ּלֹא, ׁשְ ן ׁשֶ ֵתב ִנּתָ : לֹוַמר ֶנֱאָמן ְוַגם, ִלּכָ

י ַרְעּתִ ין ְוהּוא ּפָ ָטר ְלָכל ַהּדִ ּלֹא ׁשְ ן ׁשֶ ֵתב ִנּתַ   :ִלּכָ

 עא סימן
, נאמנות מועיל למה, פה בעל הלמלו שהאמין לוה

  ְסִעיִפים: ג"כ ּובוֹ 

ְלֶוה ִהְתָנה. א ה ִעם ַהּמַ ֵהא ַהּלֹוֶ ּיְ ָכל ֶנֱאָמן ׁשֶ  ֵעת ּבְ
ּיֹאַמר ּלֹא ׁשֶ ֹלא נֹוֵטל ֶזה ֲהֵרי, ְפָרעוֹ  ׁשֶ בּוָעה ּבְ  ַאף ׁשְ

י ַעל ּטֹוֵען ּפִ ָרעוֹ  ׁשֶ ּפְ ה ַעל ִמְלָוה ִהיא ֲאִפּלוּ , ׁשֶ . ּפֶ
ָרעוֹ  ֵעִדים ֵהִביא ִאם ֲאָבל ּפְ לּום נֹוֵטל ֵאינוֹ , ׁשֶ . ּכְ
ֵהא ִעּמוֹ  ִהְתָנה ְוִאם ּיְ ְלֶוה ׁשֶ ֵני ֶנֱאָמן ַהּמַ ׁשְ , ֵעִדים ּכִ
י ַעל ַאף ֵהִביא ּפִ ָרעוֹ  ֵעִדים ׁשֶ ּפְ  ּגֹוֶבה ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶ

ּנוּ  ֹלא ִמּמֶ בּוָעה ּבְ ָרעוֹ  ֵעִדים ֵמָאה ֵהִביא ַוֲאִפּלוּ , ׁשְ ּפְ  ׁשֶ
פְ  ַנִים, ֵניֶהםּבִ ְ ַהׁשּ ֵמָאה ׁשֶ  ֲהֵרי: לוֹ  ָאַמר ִאם ֲאָבל. ּכְ

ה ה ָעַלי ֶנֱאָמן ַאּתָ ֹלׁשָ ׁשְ  ִאם, ְלִמְנָין ְוָיַרד הֹוִאיל, ּכִ
ָרעוֹ  ְפֵני ּפְ ָעה ּבִ רּועַ  ֶזה ֲהֵרי ַאְרּבָ   :ּפָ
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י ָהא. ב ֹלא ֶנֱאָמנּות ִדְמַהּנֵ ְוָקא, ִקְנָין ּבְ ַעת ּדַ ׁשְ  ּבִ
הּ  ָקנוּ  ְוֹלא, ַהְלָוָאה ְלַאַחר לֲאבָ . ַהְלָוָאה  ֹלא, ִמּנֵ

ד ְעּבֵ ּתַ   :ִמׁשְ

י ָהא. ג ֶנֶגד ֶנֱאָמנּות ִדְמַהּנֵ י ָהֵני, ֵעִדים ּכְ  ִמּלֵ
ִעיִדים ּמְ ׁשֶ ָפֵנינוּ : ּכְ ָרעוֹ  ּבְ ָפֵנינוּ : ֵהִעידוּ  ִאם ֲאָבל. ּפְ  ּבְ

ָרעוֹ  הֹוָדה ּפְ ּלֹא, ֶנֱאָמִנים, ׁשֶ ָסָלם ׁשֶ א ּפְ , ָרעֹוןְלפֵ  ֶאּלָ
ָתא הֹוָדָאה ֲאָבל ָסָלם ֹלא ּוָבהּ , ִהיא ַאֲחִריִתי ִמּלְ . ּפְ
ַחל ֵהִעידוּ  ִאם ְוֵכן ּמָ   :ֶנֱאָמִנים, ַהחֹוב לוֹ  ׁשֶ

ִקים. ד ין, ַהְמַדְקּדְ ַתב ׁשֹוָבר עֹוׂשִ ל ָידוֹ  ִמּכְ  ַמְלֶוה ׁשֶ
ָטר ַעל ל ׁשְ א ְותוּ , ֶנֱאָמנּות ׁשֶ   :ְלִמיִדי ְלֵמיָחשׁ  ֵליּכָ

ָרעוֹ  ֲהֵרי. ה ּפְ ְלֶוה ְוָטַען, ׁשֶ ּלֹא ַהּמַ  ּוְפָרעוֹ , ִנְפַרע ׁשֶ
ַעם ִנית ּפַ ֵני ׁשֵ ַנאי ִמּפְ ה ֲהֵרי, ַהּתְ  ְותֹוֵבעַ  חֹוֵזר ַהּלֹוֶ
ְלֶוה ֶאת ין ַהּמַ ּדִ ךְ : לוֹ  ְואֹוֵמר, ּבַ ה ְוָכךְ  ּכָ ב ַאּתָ , ִלי ַחּיָ

ֵני יךָ  ִמּפְ ַרְעּתִ ּפְ ֵני ׁשֶ ם, ָדההוֹ  ִאם, ְפָעִמים ׁשְ ּלֵ . ְיׁשַ
ַפר ְוִאם ַבע, ּכָ ָ בּוַעת ִיׁשּ ךְ  ַעל ֶהֵסת ׁשְ ּלֹא ּכָ  ְפָרעוֹ  ׁשֶ
א ַעם ֶאּלָ ַתב ִאם, ּוְלִפיָכךְ . ַאַחת ּפַ ֱאָמנּות לוֹ  ּכָ ּנֶ  ּבַ
ֵהא ּיְ ֹלא ֶנֱאָמן ׁשֶ בּוָעה ׁשּום ּבְ ה ׁשְ , ְוִגְלּגּול ַוֲחמּוָרה ַקּלָ
ַבע ֹלא ְלעֹוָלם ּתָ ְתחִ  ֹלא, ִמׁשְ תּבִ ָרעֹון ּלַ סֹוף ְוֹלא ַהּפֵ  ּבְ
ָרעֹון   :ַהּפֵ

ֱאָמנּות ֵאין. ו ּלֹא מֹוִעיל ַהּנֶ , ְסָתם ֵחֶרם ְלַהֲחִרים ׁשֶ
ְרׁשוֹ  ִאם ֲאִפּלוּ  ֵפרּושׁ  ּפֵ   :ּבְ

ֲחִרים. ז ל: ֵליָמא ֹלא, ַהּמַ ְגָזֵלהּ  ַמאן ּכָ א, ּדִ ל ֶאּלָ  ּכָ
ִאיֵתהּ  ַמאן ֵזָלה ּדְ ָיֵדהּ  ַלּגְ רְמהַ  ְוֹלא ּבְ   :ּדֵ

ְתָקא ּכֹוְתִבים ֵאין. ח ּבּור ְלַהֲחִרים ְדָלטּוָתא ּפִ ּצִ , ּבַ
א אוּ  ַלְיתֹוִמים ֶאּלָ ּבָ ַטֲעַנת ׁשֶ , ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס אוֹ  ֲאִביֶהם ּבְ

נוּ  ֵישׁ  ִמי ֵאֶצל יֹוְדִעין ָאנוּ  ֵאין: ְוָאְמרוּ   ְלמֹוִריׁשֵ
לּום ית ָלֵצאת ָרָצה ֶאָחד ְוִאם. ּכְ ֶנסֶ  ִמּבֵ ּזֶה תַהּכְ ׁשֶ  ּכְ

ין ְלֵבית ֵישׁ , ַמֲחִרים ה: לֹוַמר ּדִ ה ָלּמָ  ְוִאם, יֹוֵצא ַאּתָ

ב ָרָצה ֹלא ָצא ַוֲאִפּלוּ , אֹותוֹ  מֹוְנִעין ֵאין ְלִהְתַעּכֵ ּיָ  ׁשֶ
ַעת ׁשְ   :ָעָליו ָחל, ַהֵחֶרם ּבִ

ָטר. ט שׁ  ׁשְ ּיֵ ה, ֶנֱאָמנּות ּבוֹ  ׁשֶ ַתב מֹוִציא ְוַהּלֹוֶ  ָיד ּכְ
ְלֶוה ל ַהּמַ ּבֵ ּקִ ּנוּ  ׁשֶ לֹוִני ְסכּום ִמּמֶ יֹום ּפְ לֹוִני ּבְ  ּוְסכּום ּפְ
לֹוִני יֹום ּפְ לֹוִני ּבְ ְלֶוה, ּפְ אֹותוֹ  טֹוֵען ְוַהּמַ ַתב ׁשֶ  ָיד ּכְ
ין, ַאֵחר ֵמֵעֶסק הּוא ה ִעם ַהּדִ   :ַהּלֹוֶ

ָטר. י שׁ  ׁשְ ּיֵ ַחת ְויֹוֵצא, ֶנֱאָמנּות ּבוֹ  ׁשֶ  ֵישׁ , ַאֵחר ַיד ִמּתַ
ֵאין אֹוֵמרשֶׁ  ִמי ֱאָמנּות מֹוִעיל ׁשֶ   :ַהּנֶ

ַתב. יא ָרעֹון ּכְ ֵעִדים ּפֵ ָטר ֶנֶגד ּבְ ְלֶוה ּוֵמת, חֹוב ׁשְ , ַהּמַ
ה ְוֵישׁ  ּמָ ַתב מֹוִכיחֹות ֲאַמְתָלאֹות ּכַ ּכְ ָרעֹון ׁשֶ ף ַהּפֵ , ְמֻזּיָ

ֵרר ָבר ִיְתּבָ ְדִריׁשֹות ַהּדָ ךְ  ַאַחר ְוִאם, ַוֲחִקירֹות ּבִ  ּכָ
ין ֵביתלְ  ֵיָרֶאה ָהֵעדּות ּדִ ֶנת ׁשֶ ִבים, ְמֻכּוֶ ים ַחּיָ  ַהּיֹוְרׁשִ

ָטר ְלַהֲחִזיר ְ ה ַהׁשּ   :ַלּלֹוֶ

י ַעל ַאף. יב שׁ  ּפִ ּיֵ ָטר ׁשֶ ְ ׁשּ  ּגֹוֶבה ֵאינוֹ , ֶנֱאָמנּות ּבַ
ים ֵמַהְיתֹוִמים י, ְקַטּנִ לוּ  אּוַלי ּכִ ְגּדְ ּיִ ׁשֶ  ׁשֹוָבר ִיְמְצאוּ  ּכְ

  :ֵפָרעֹון ֵעֵדי אוֹ 

ָטר. יג שׁ  ׁשְ ּיֵ ְלֶוה ְוִנְמָצא, ֶנֱאָמנּות ּבוֹ  ׁשֶ ְפָרן ַהּמַ  ּכַ
ָדָבר ֵעִדים ַאֵחר ּבְ ֵטל, ּבְ ֱאָמנּות ּבָ   :ַהּנֶ

ָטר. יד שׁ  ׁשְ ּיֵ קֹום ּוִמְנַהג, ֶנֱאָמנּות ּבוֹ  ׁשֶ ה ַהּמָ ַהְרּבֵ  ׁשֶ
ֹלא ֶנֱאָמנּות ּכֹוְתִבין ָעִלים ַהְמָלַכת ּבְ  ְלׁשּוְפָרא ַהּבְ
ָטרָ  ה, אִדׁשְ י טֹוֵען ְוַהּלֹוֶ ֹלא ּכִ ב ְרׁשּותוֹ  ּבְ  ִאם, ִנְכּתַ
אן ֵהם ַעְצָמם ָהֵעִדים ּלֹא ְואֹוְמִרים ּכָ י ְכָתבּוהוּ  ׁשֶ  ּכִ

ֵני ִאם ָהיוּ  ִמּפְ ָאר רֹוִאין ׁשֶ ׁשְ ּבִ ָטרֹות ׁשֶ תּוב הּוא ׁשְ  ּכָ
ךְ  ב ַעל ַאף, ּכָ ְכִתיב ּגַ הּ  ּדִ הּ  ּוְקֵניָנא: ּבֵ ל ַעל ִמּנֵ  ּכָ
ֱאָמנּות ַעל סֹוְמִכין ֵאין, ְלֵעיל ִדְכִתיב ַמאי יָון, ַהּנֶ  ּכֵ

ֵאינוֹ  ׁשּוט ִמְנָהג ׁשֶ ן ִלְכּתֹב ּפָ ָכל ּכֵ ָטרֹות ּבְ ְ  ְוִאם ַהׁשּ
תּוב ֵפרּושׁ  ּבוֹ  ּכָ ל ַעל ּוְקֵניָנא: ּבְ  ִדְכִתיב ַמאי ּכָ

ֱאָמנּות ּוְבִעְנַין, ְלֵעיל ּוְמֹפָרשׁ  ךְ  ְוַאַחר, ְמֹפָרשׁ  ַהּנֶ  ּכָ
: אוֹ , ֶזה ֶנֱאָמנּות ֵמעֹוָלם ָלנוּ  ָאַמר ֹלא: ְמרוּ אָ 
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ָטעּות ַתְבנּוהוּ  ּבְ ֵכיָון, ֶנֱאָמִנים ֵאיָנם, ּכְ יד ּדְ ִהּגִ  ׁשּוב ׁשֶ
יד חֹוֵזר ֵאינוֹ  ָטרֹות ִלְכּתֹב טֹוב ִמְנָהג, ְלָכךְ . ּוַמּגִ ְ ׁשּ  ּבַ
ֱאָמנּות ַעל ִקְנָין ק ֵאין ְוׁשּוב, ְמֹפָרשׁ  ַהּנֶ   :ְלַפְקּפֵ

ָמקֹום. טו ֲהגוּ  ּבְ ּנָ ּלֹא ׁשֶ א ֶנֱאָמנּות ִלְכּתֹב ׁשֶ ִצוּוי ֶאּלָ  ּבְ
ה ה, ַהּלֹוֶ ַצּוֶ ּמְ ׁשֶ ה ּכְ ֹלא ֲאִפּלוּ , מֹוִעיל ַהּלֹוֶ   :ִקְנָין ּבְ

ָטר. טז שׁ  ׁשְ ּיֵ  ָקבּועַ  ְזַמן ּבוֹ  ְוָכתּוב, ֶנֱאָמנּות ּבוֹ  ׁשֶ
י ַעל ַאף, ְלֵפָרעֹון ָעַבר ּפִ ַמן ׁשֶ ֱאָמנּות ִיןֲעדַ  ַהּזְ  ַהּנֶ

ם   :ַקּיָ

ה. יז ּמֶ ָבִרים ּבַ י ֲאמּוִרים ּדְ ְמַהּנֵ  ְלָפְטרוֹ  ְסָתם ֶנֱאָמנּות ּדִ
בּוָעה ְ עֹוד, ִמׁשּ ַהּלֶֹוה ּבְ ּנוּ  ִלְגּבֹות ּוָבא ַחי ׁשֶ  ֲאָבל. ִמּמֶ

יו ִלְגּבֹות ּוָבא, ֵמת ִאם י ֹלא, ִמּיֹוְרׁשָ א, ְמַהּנֵ  ִאם ֶאּלָ
ן ַרשׁ  ּכֵ ּפוֹ  ּפֵ ּנוּ  ְטרוֹ ׁשֶ יו ִמּמֶ ָאז, וִמּיֹוְרׁשָ ֹלא ּגֹוִבים ׁשֶ  ּבְ

בּוָעה ַתב ְוִאם. ׁשְ ֵהא: ּכָ ֵאי ְוַעל ָעַלי ֶנֱאָמן ּתְ , ֹכִחי ּבָ
יו ְכָלל יֹוְרׁשָ ֵלי, ּבִ ָנה ּוְמַקּבְ ן ַגם ַמּתָ ְכַלל ּכֵ ֵאי ּבִ  ּבָ

  :ֹכחוֹ 

י ֹלֶוה ֵמת. יח ַחּיֵ ָטר, ַמְלֶוה ּבְ ׁשְ שׁ  ּבִ ּיֵ  ֶנֱאָמנּות ּבוֹ  ׁשֶ
ךְ  ְוַאַחר, ְסָתם ים, ַמְלֶוה ֵמת ּכָ  ּגֹוִבים ַהּיֹוְרׁשִ

בּוַעת ׁשְ ים ּבִ ּלֹא: ַהּיֹוְרׁשִ א ְפָקָדנוּ  ׁשֶ ָטר ַאּבָ ְ ׁשּ  ֶזה ׁשֶ
תּוב ְוִאם. ָפרּועַ  ָטר ּכָ ְ ׁשּ ַטר, ְמֹפָרשׁ  ֶנֱאָמנּות ּבַ ּפָ  ׁשֶ
ִאים אֹותוֹ  ּנוּ  ִמּכֹחוֹ  ְוַהּבָ ֵאי ִמּמֶ ֹלא ּגֹוִבים ,ֹכחוֹ  ּוִמּבָ  ּבְ

בּוָעה ָלל ׁשְ   :ּכְ

י מֹוִעיל ֶנֱאָמנּות ֵאין. יט  ִהְתָנה ֲאִפּלוּ , ָלקֹוחֹות ְלַגּבֵ
ֵפרּושׁ  ה ּבְ ְגּבֶ ּיִ קֹוחֹות ׁשֶ ֹלא ֵמַהּלָ בּוַעת ּבְ ְלֶוה ׁשְ  ְוהּוא ַהּמַ
ין ם ְלַמְלֶוה ַהּדִ א ֻמְקּדָ ִריךְ , ִלְגּבֹות ַהּבָ ּצָ ַבע ׁשֶ ָ  ַאף, ִלׁשּ
ַתב יפִּ  ַעל ּכָ ָטרוֹ  ׁשֶ ׁשְ   :ֶנֱאָמנּות ּבִ

ֵאין אֹוְמִרים ֵישׁ . כ א מֹוִעיל ֶנֱאָמנּות ׁשֶ  ְלִנְפָרע ֶאּלָ
ָפָניו ּנוּ  ּבְ ּלֹא ֲאָבל, ִמּמֶ א, ֹלא, ְבָפָניו ׁשֶ ית ֶאּלָ ין ּבֵ  ּדִ

יִעים ּבִ ַרשׁ  ְוִאם. אֹותוֹ  ַמׁשְ ִאים ְוֹלא: ּפֵ  ֵאין, ִמּכֹחוֹ  ַלּבָ
ית ין ּבֵ בִּ  ּדִ   :אֹותוֹ  יִעיםַמׁשְ

ֶהֱאִמין ַמְלֶוה. כא ה ׁשֶ ֵהא ַלּלֹוֶ ּיְ ָטר ַעל ֶנֱאָמן ׁשֶ ְ  ַהׁשּ
הּוא לֹוַמר רּועַ  ׁשֶ י מֹוִעיל, ּפָ י ַנּמֵ ים ַגּבֵ ִאם, יֹוְרׁשִ  ׁשֶ
ְלֶוה ֵמת ים ּוָבִאים ַהּמַ ה ִלְגּבֹות יֹוְרׁשִ  ֶנֱאָמן, ֵמַהּלֹוֶ

הּוא לֹוַמר רּועַ  ׁשֶ ַבעלִ  ָצִריךְ  ֲאָבל, ּפָ ָ הּוא ׁשּ רּועַ  ׁשֶ , ּפָ
י ֲאִפּלוּ  ַחּיֵ ְלֶוה ּבְ א, ַהּמַ ן ִאם ֶאּלָ ַתב ּכֵ ֵהא לוֹ  ּכָ ּיְ  ׁשֶ
ֹלא ֶנֱאָמן בּוָעה ּבְ ְלֶוה ְוֵאין. ׁשְ ָטר ִלְגּבֹות ָיכֹול ַהּמַ ׁשְ  ּבִ
ים ִמן ֶזה קֹוחֹות ְוֹלא ַהּיֹוְרׁשִ ה ָאַמר ֲאִפּלוּ , ֵמַהּלָ : ַהּלֹוֶ
י ֹלא ַרְעּתִ ְלֶוה ֵאין, ּפָ ָטר טֹוֵרף ַהּמַ ׁשְ קֹוחֹות ֶזה ּבִ , ֵמַהּלָ

יָנן ַחְיׁשִ ה ָטַען ְוִאם. ִלְקנּוְנָיא ּדְ ָטר ַהּלֹוֶ ׁשְ : ְוָאַמר ֶזה ּבִ
י ַרְעּתִ ְלֶוה), ֻכּלוֹ  אוֹ , (ִמְקָצתוֹ  ּפָ ַרע ֹלא: אֹוֵמר ְוַהּמַ  ּפָ
לּום ם, ּכְ ּלֵ ְקָצת ְמׁשַ הֹוָדה ַהּמִ ע, ּבוֹ  ׁשֶ ּבָ . ֶהֵסת ְוִנׁשְ

ֵהא ָעָליו ִהְתָנה ִאםוְ  ּיְ ֹלא ֶנֱאָמן ׁשֶ בּוַעת ּבְ , ֶהֵסת ׁשְ
ע ֵאינוֹ  ּבָ ָלל ִנׁשְ   :ּכְ

ֶהֱאִמין. כב ׁשֶ ְלֶוה ּכְ ה ַהּמַ הּוא ַלּלֹוֶ ָטר ַעל ֶנֱאָמן ׁשֶ ְ  ַהׁשּ
י: לֹוַמר ַרְעּתִ ַמן ּתֹוךְ  ֲאִפּלוּ , ּפָ : לֹוַמר ֶנֱאָמן ַהּזְ

י ַרְעּתִ ה ֵמת ְוִאם. ּפָ ַמן ךְ ּתוֹ  ַהּלֹוֶ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ַהּזְ , ׁשֶ
ֵאינוֹ  ים ּגֹוֶבה ׁשֶ ָאנוּ , ֵמַהּיֹוְרׁשִ ֲאִביֶהם טֹוֲעִנין ׁשֶ  ׁשֶ
ַרע ֵחֶרם, ּוִמיהוּ . ּפָ ָלא, ְסָתם ּבְ ָלא ָיְדֵעי ּדְ . ָפַרע ּדְ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ִבים, ׁשֶ ַחּיָ א, ִלְפֹרעַ  ׁשֶ ן ִאם ֶאּלָ  ֵהִביאוּ  ּכֵ

ֲאִביֶהם ֵעִדים הּוא ִלְפֵניֶהם רָאמַ  ׁשֶ רּועַ  ׁשֶ   :ּפָ

ָטר. כג תּוב ׁשְ ּכָ ב: ּבוֹ  ׁשֶ לֹוִני ִנְתַחּיֵ  אוֹ  ִלְפלֹוִני ּפְ
ָטר ְלמֹוִציא ְוֶהֱאִמין ִלְפלֹוִני ְ  הֹוִציא ֵמֶהם ְוֶאָחד, ַהׁשּ
ָטר ְ ה ְוטֹוֵען, ַהׁשּ ַרע ַהּלֹוֶ ּפָ  מֹוֶדה ַוֲחֵברוֹ , ַלֲחֵברוֹ  ׁשֶ

יָון, לוֹ  ֶהֱאִמין ּכֵ ָטר מֹוִציאלְ  ׁשֶ ְ ל ָלאו, ַהׁשּ ִמיֵנהּ  ּכָ  ּכְ
ַרע לֹוַמר ּפָ ל, ׁשֶ ה ְזַמן ּכָ ּזֶ ָטר הֹוִציא ׁשֶ ְ  ָהיוּ  ְוִאם. ַהׁשּ

ִפים ּתָ חֹוב ׁשֻ יָון, ּבַ ֶאָחד ּכֵ ְפַרע מֹוֶדה ֵמֶהם ׁשֶ ּנִ  ִאם, ׁשֶ
ית ַלּמֹוֶדה ְנָכִסים ֵישׁ  ין ּבֵ  ּופֹוְרִעים ִלְנָכָסיו יֹוְרִדים ּדִ

 ֵאינוֹ , ַלּמֹוֶדה ְנָכִסים לוֹ  ֵאין ְוִאם. ְלקוֹ חֶ  ַלֲחֵברוֹ 
יָון, ַלֲחֵברוֹ  ְלַהְפִסיד ֶנֱאָמן ָטר ּכֵ ְ ַהׁשּ ָידוֹ  ׁשֶ  ַעל ֲאָבל, ּבְ
ין ּוֵבית, ֶנֱאָמן הּוא ֶחְלקוֹ  ין ּדִ   :ֶחְלקוֹ  ְלַאֵחר ַמְגּבִ
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 עב סימן
 ה"מ ּובוֹ , משכונות דני והרבה, המשכון על המלוה

  ְסִעיִפים:

ְלֶוה. א ּכֹון ַעל ַהּמַ ׁשְ ֵהר ָצִריךְ , ַהּמַ ּלֹא ִלּזָ שׁ  ׁשֶ ּמֵ ּתַ  ִיׁשְ
ֵני, ּבוֹ  הּוא ִמּפְ מוֹ  ׁשֶ ית ּכְ  ַעל ְלָעִני ִהְלָוה ְוִאם. ִרּבִ

ָכרוֹ , ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ְוַקְרּדֹום ָמָרא ְ ׂשּ ה ׁשֶ  ִנְפָחת ְוֵאינוֹ  ְמֻרּבֶ
א ירוֹ  ָיכֹול, ְמַעט ֶאּלָ ּכִ ּלֹא ְלַהׂשְ ְרׁשּות ׁשֶ ָעִלים ּבִ , ּבְ

ֵמי לוֹ  ּוְלַנּכֹות ִכירּות ּדְ ְ חֹובוֹ  ַהׂשּ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּבְ , ׁשֶ
ַדְוָקא יָרם ָיכֹול ַלֲאֵחִרים ּדְ ּכִ , ְלַעְצמוֹ  ֹלא ֲאָבל, ְלַהׂשְ
ּום ָדא ִמׁשּ   :ֲחׁשָ

ְלֶוה. ב ּכֹון ַעל ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּמַ ׁשְ ין, ַהּמַ ִהְלָוהוּ  ּבֵ  ׁשֶ
ין ָמעֹות ִהְלָוהוּ  ּבֵ רֹות ׁשֶ ין, ּפֵ נוֹ  ּבֵ ּכְ ׁשְ ּמִ ַעת ׁשֶ ׁשְ  ּבִ

נוֹ  ֵבין ַהְלָוָאתוֹ  ּכְ ׁשְ ּמִ ִהְלָוהוּ  ַאַחר ׁשֶ  ׁשֹוֵמר ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶ
ָכר ּכֹון ָאַבד ִאם, ְלִפיָכךּ . ׂשָ ׁשְ ב, ִנְגַנב אוֹ  ַהּמַ  ַחּיָ

ָדָמיו ֶוה ָהָיה ְוִאם. ּבְ ּכֹון ׁשָ ׁשְ ֵדי ַהּמַ ֵמי ּכְ  יןאֵ , ַהחֹוב ּדְ
לּום ֲחֵברוֹ  ַעל ְלֶאָחד  ַעל יֹוֵתר ַהחֹוב ְוִאם. ּכְ

ּכֹון ׁשְ ם, ַהּמַ ּלֵ ה ְמׁשַ רֹון ַהּלֹוֶ ּתָ ֵמי ְוִאם. ַהּיִ ּכֹון ּדְ ׁשְ  ַהּמַ
ְלֶוה נֹוֵתן, ַהחֹוב ַעל ְיֵתִרים ה ַהּמַ רֹון ַלּלֹוֶ ּתָ  ְוִאם. ַהּיִ
ּכֹון ֶנֱאַנס ׁשְ גֹון, ַהּמַ ְלַקח ּכְ ּנִ ִלְסִטים ׁשֶ ןמְ  ּבְ  ְוַכּיֹוֵצא ֻזּיָ
ַאר ּבוֹ  ְ ַבע, ֳאָנִסים ִמׁשּ ָ ְלֶוה ִיׁשּ ֱאַנס ַהּמַ ּנֶ ם, ׁשֶ ּלֵ  לוֹ  ִויׁשַ

ַעל ּכֹון ּבַ ׁשְ רּוָטה ַעד חֹובוֹ  ֶאת ַהּמַ   :ַאֲחרֹוָנה ּפְ

ְלֶוה. ג ּכֹון ַעל ַהּמַ ׁשְ ְלֶוה ְוָחַזר, ַהּמַ ה ְוִהְפִקידוֹ  ַהּמַ , ַלּלֹוֶ
ְלֶוה בַחיָּ , ֶנֱאַבד אוֹ  ְוִנְגַנב י ַעל ַאף, ַהּמַ ַיד ּפִ ּבְ  ׁשֶ
ה יָון, ָאַבד ַהּלֹוֶ ְבתֹוַרת ּכֵ דֹון ּדִ ּקָ י, לוֹ  ְנָתנוֹ  ּפִ ּתִ  ַאּכַ

ְרׁשּוָתא ה. ָקֵאי ְדַמְלֶוה ּבִ ַעם ּוִמּזֶ  ָלָוה ְראּוֵבן ִאם, ַהּטַ
ְמעֹון ָמעֹות ִ ְגֵדי ַעל ִמׁשּ ּתוֹ  ּבִ ִאיָלן ְוָחַזר, ִאׁשְ  לוֹ  ְוִהׁשְ
ּמֹוֵעד ּוֵמת, ַהּמֹוֵעד רְלַאחַ  ַעד ל ּוֵמֵאיַמת, ּבַ  ַהּמֹוׁשֵ

ר ֶאת ָמְסָרה ְמעֹון ָלהּ  ֲאׁשֶ ָגִדים ְוַגם, ְלׁשִ , ָהֵהם ַהּבְ
ךְ  ְוַאַחר ְמעֹון ָלהּ  ֶהֱחִזיר ּכָ  ֵמאֹוָתם חּוץ ַהּכֹל ׁשִ

ָגִדים ין, ּבְ ְמעֹון ִעם ַהּדִ יָון, ׁשִ תֹוַרת ּכֵ ּבְ ֵאָלה ׁשֶ אוּ  ׁשְ  ּבָ
ְרׁשּות ֵהם ֲעַדִין ֵבןְראוּ  ְלַיד ְמעֹון ּבִ   :ׁשִ

ְלֶוה. ד ּכֹון ַעל ַהּמַ ׁשְ ֵמשׁ  ְרׁשּות לוֹ  ְוָנַתן ַהּמַ ּתַ , ּבוֹ  ְלִהׁשְ
ר, ְוֶנֱאַנס ֲאִפּלוּ  ֶאְפׁשָ ְנִתיַנת ׁשֶ ְלַבד ְרׁשּות ּבִ  ָהֵוי ּבִ
ב, ׁשֹוֵאל   :ְוַחּיָ

ן ִמי. ה ּכֵ ְתַמׁשְ ּנִ הָ  ֶנֱאָמֵני ְיֵדי ַעל ׁשֶ  ֶחְלקוֹ  ַעל לַהּקָ
יעוֹ  ּגִ ס ַהּמַ ּכֹון ְוִנְגַנב, ֵמַהּמַ ׁשְ ָהל ֵאין, ַהּמַ  ְוֹלא ַלּקָ
ֱאָמן ין ַלּנֶ ָכר ׁשֹוֵמר ּדִ   :ׂשָ

ְלֶוה. ו ּכֹון ַעל ַהּמַ ׁשְ נוֹ  ַאף, ָוֵמת, ַהּמַ  ָעָליו ַנֲעׂשה ּבְ
ָכר ׁשֹוֵמר   :ׂשָ

ְלֶוה. ז ּכֹון ַעל ַהּמַ ׁשְ ַעת, ַהּמַ ַלת ּוִבׁשְ ּכֹון ַקּבָ ׁשְ : ָאַמר ַהּמַ
ל ֵאיִני ם ׁשֹוֵמר ֲאִפּלוּ  ֵאינוֹ , ָעַלי ַאֲחָריּותוֹ  ְמַקּבֵ , ִחּנָ

יָעה ֲאִפּלוּ  ּוָפטּור ׁשִ   :ִמּפְ

ַאל ְראּוֵבן. ח ְמעֹון ׁשָ ִ ָהָיה ַסִיף ִמׁשּ ּכֹון לוֹ  ׁשֶ ַמׁשְ  ּבְ
דוֹ , ִמּגֹוי ּנוּ  ְוׁשֹוֵאל, ְוִאּבְ ה ָממֹון ִמּמֶ מוֹ  ַהְרּבֵ ֹוֵאלשֶׁ  ּכְ  ׁשּ
ּנוּ  ם ֹלא, ַהּגֹוי ִמּמֶ ּלֵ א לוֹ  ְיׁשַ ֵמי ֶאּלָ ְויוֹ  ּדְ ְסָתם ׁשָ  ּדִ
ָעְלָמא ַסִיף   :ּדְ

ְלֶוה. ט ּכֹון ַעל ַהּמַ ׁשְ ֹלא ִנְגַנב אוֹ  ְוָאַבד, ַהּמַ , ֹאֶנס ּבְ
ֲהֵרי ְלֶוה ׁשֶ ב ַהּמַ ְדֵמי ַחּיָ ּכֹון ּבִ ׁשְ מוֹ , ַהּמַ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ , ׁשֶ
ְלוֶ  ְוָאַמר ֶקל ָעָליו ִהְלִויִתיךָ  ֶסַלע: הַהּמַ ֶוה ָהָיה ְוׁשֶ , ׁשָ
ה ֶוה ָהָיה ְוֶסַלע ָעָליו ִהְלִויַתִני ֶסַלע: אֹוֵמר ְוַהּלֹוֶ , ׁשָ
ְלֶוה ֲהֵרי ע ַהּמַ ּבָ ה ִנׁשְ ִחּלָ בּוַעת ּתְ ֹוְמִרים ׁשְ ֵאינוֹ  ַהׁשּ  ׁשֶ

ְרׁשּותוֹ  ה, ּבִ ע ְוַהּלֹוֶ ּבָ ָהָיה ֶהֵסת ִנׁשְ ֶוה ׁשֶ ֶנֶגד ׁשָ  ּכְ
  :ְוִנְפָטר, ַהחֹוב

ְלֶוה ָאַמר. י ֶקל ָעָליו ִהְלִויִתיךָ  ֶסַלע: ַהּמַ  ָהָיה ְוׁשֶ
ֶוה ה, ׁשָ יָנִרין' ְוג ָעָליו ִהְלִויַתִני ֶסַלע: אֹוֵמר ְוַהּלֹוֶ  ּדִ
ֶוה ָהָיה ַבע, ׁשָ ָ ְלֶוה ִיׁשּ ה ַהּמַ ִחּלָ ֵאינוֹ  ּתְ , ִבְרׁשּותוֹ  ׁשֶ
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ךְ  ְוַאַחר ַבע ּכָ ָ ה ִיׁשּ הכַּ  ַהּלֹוֶ ֶוה ָהָיה ּמָ ֲהֵרי, ׁשָ  הֹוָדה ׁשֶ
ִמְקָצתוֹ  ם, ּבְ ּלֵ יָנר ִויׁשַ   :ַהּדִ

ֶקל ָעָליו ִהְלִויִתיךָ  ֶסַלע. יא ֶוה ָהָיה ְוׁשֶ ה, ׁשָ  ְוַהּלֹוֶ
ָמיו יֹוֵדעַ  ֵאיִני: אֹוֵמר ַבע, ּדָ ָ ֵאינוֹ  ַמְלֶוה ִיׁשּ  ׁשֶ

ְרׁשּותוֹ  בּוָעתוֹ  ְוכֹוֵלל, ּבִ ׁשְ ֵני ּבִ ְ ׁשּ ֶוה ָהָיה יםִדיָנרִ  ׁשֶ , ׁשָ
ם ּלֵ ה ִויׁשַ ַאר ַהּלֹוֶ ֲהֵרי, ַהחֹוב ׁשְ אי יֹוֵדעַ  הּוא ׁשֶ ַוּדַ  ּבְ
הּוא ב ׁשֶ ָרעוֹ  ִאם יֹוֵדע ְוֵאינוֹ , ַחּיָ  ֵישׁ  ְוִאם. ָלאו ִאם ּפְ
ְלֶוה ֱאַבד ֵעִדים ַלּמַ ּנֶ ֶקל נֹוֵטל, ׁשֶ ֹלא ׁשֶ בּוָעה ּבְ , ׁשְ
א ַמֲחִרים ֶאּלָ ה ׁשֶ ּנֹוֵטל ִמי ַעל ְסָתם ַהּלֹוֶ ּנוּ  ׁשֶ ּלֹא ִמּמֶ  ׁשֶ
ין ּדִ ין ְוהּוא. ּכַ ִאם ַהּדִ ה ַמֲאִמינוֹ  ׁשֶ ֱאַבד ַהּלֹוֶ ּנֶ , ׁשֶ

ּנֹוֵטל ֶקל ׁשֶ ֹלא ׁשֶ בּוָעה ּבְ   :ׁשְ

ה ָאַמר. יב ִים ָעָליו ִהְלִויַתִני ֶסַלע: ַהּלֹוֶ ּתַ  ָהָיה ּוׁשְ
ֶוה ְלֶוה, ׁשָ ּלֹא אֹוֵמר ְוַהּמַ ֶוה ָהָיה ׁשֶ א ׁשָ  ִאם, עֶסלַ  ֶאּלָ
ה ֱאַבד ַמֲאִמינוֹ  ַהּלֹוֶ ּנֶ שׁ  אוֹ , ׁשֶ ּיֵ ֱאַבד ֵעִדים לוֹ  ׁשֶ ּנֶ , ׁשֶ
ע ּבָ ְלֶוה ִנׁשְ ה ֵאין ְוִאם. ְוִנְפָטר, ֶהֵסת ַהּמַ  ַמֲאִמינוֹ  ַהּלֹוֶ
ֱאַבד ּנֶ ֱאַבד ֵעִדים לוֹ  ֵאין ְוַגם, ׁשֶ ּנֶ ע, ׁשֶ ּבָ ְלֶוה ִנׁשְ  ַהּמַ
ֵאינוֹ  ְרׁשּותוֹ  ׁשֶ ל, ּבִ ּלֹא ָליועָ  ּוְמַגְלּגֵ ֶוה ָהָיה ׁשֶ  יֹוֵתר ׁשָ
ה ִהְלָוהוּ  ִמּמַ ֶ ְלֶוה ְוִאם. ׁשּ ִמְקַצת מֹוֶדה ַהּמַ ָאַמר, ּבְ  ׁשֶ
ה ִים ָעָליו ִהְלִויַתִני ֶסַלע: ַהּלֹוֶ ּתַ ֶוה ָהָיה ּוׁשְ  ְוָאַמר, ׁשָ

ְלֶוה ּלֹא ַהּמַ ֶוה ָהָיה ׁשֶ א ׁשָ ה ֶאּלָ ָ ם, ִדיָנִרים ֲחִמׁשּ ּלֵ  ְמׁשַ
יָנר לוֹ  ַבע, ּמֹוֶדהשֶׁ  ַהּדִ ָ ּלֹא ְוִיׁשּ ֶוה ָהָיה ׁשֶ  יֹוֵתר ׁשָ

ה ָ בּוָעתוֹ  ְוכֹוֵלל, ִדיָנִרים ֵמֲחִמׁשּ ׁשְ ֵאינוֹ  ּבִ ְרׁשּותוֹ  ׁשֶ , ּבִ
ֱאַבד ַמֲאִמינוֹ  ֵאינוֹ  ִאם ּנֶ ֱאַבד ֵעִדים לוֹ  ֵאין ְוַגם ׁשֶ ּנֶ . ׁשֶ
הּוא ַמה ֵהיָלךְ : לוֹ  ָאַמר ְוִאם ֶ ֶוה ׁשּ ה יֹוֵתר ׁשָ  ִמּמַ
ִהלְ  ֶ ָאַמר אוֹ , ִויִתיךָ ׁשּ ָיְדךָ  ִלי ָהָיה: ׁשֶ ְכֵדי ּבְ ָהָיה ּבִ  ׁשֶ
ֶוה ע ֶזה ֲהֵרי, ַהחֹוב ַעל יֹוֵתר ׁשָ ּבָ , ְוִנְפָטר, ֶהֵסת ִנׁשְ
ֱאַבד ַמֲאִמינוֹ  ֶזה ִאם ּנֶ  ֵעִדים לוֹ  ֵישׁ  ִאם אוֹ  ׁשֶ

ֱאַבד ּנֶ ה ָאַמר. ׁשֶ ִים ָעָליו ִהְלִויַתִני ֶסַלע: ַהּלֹוֶ ּתַ  ּוׁשְ
ְלֶוה, ֶוהשָׁ  ָהָיה ה יֹוֵדעַ  ֵאיִני: אֹוֵמר ְוַהּמַ ּמָ  ָהָיה ּכַ
ֶוה ַבע, ׁשָ ָ ְלֶוה ִיׁשּ ֵאינוֹ  ַהּמַ ְרׁשּותוֹ  ׁשֶ  ְוִיְכֹלל, ּבִ

בּוָעתוֹ  ׁשְ ֵאינוֹ  ּבִ ָהָיה יֹוֵדעַ  ׁשֶ ֶוה ׁשֶ ֵמי יֹוֵתר ׁשָ  ִמּדְ
ֵטר, ַהחֹוב ֱאַבד ֵעִדים ֵישׁ  ְוִאם. ְוִיּפָ ּנֶ ַהּלֶֹוה אוֹ , ׁשֶ  ׁשֶ
ע, ִמינוֹ ַמאֲ  ּבָ ֵאינוֹ  ֶהֵסת ִנׁשְ ָהָיה יֹוֵדעַ  ׁשֶ ֶוה ׁשֶ  יֹוֵתר ׁשָ

ֵמי ֵטר, ַהחֹוב ִמּדְ יב ְוִאם. ְוִיּפָ ָהָיה יֹוֵדעַ  ֲאִני: ֵהׁשִ  ׁשֶ
ֶוה ֵמי יֹוֵתר ׁשָ ה יֹוֵדעַ  ְוֵאיִני ַהחֹוב ִמּדְ ּמָ  ֵלהּ  ֲהָוה, ּכַ
ב בּוָעה ְמֻחּיָ ַבע ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ׁשְ ָ ם, ִלׁשּ ּלֵ . ֶסַלע לוֹ  ּוְמׁשַ
ְלֶוה ָרָצה ְוִאם ּטֹוֵען ִמי ַעל ְסָתם ַמֲחִרים, ַהּמַ ֶקר ׁשֶ . ׁשֶ
ֵניֶהם ִאם ָאַמר, ֶזה ֶאת ֶזה ּתֹוְבִעים ׁשְ ה ׁשֶ  ֶסַלע: ַהּלֹוֶ

ִים ָעָליו ִהְלִויַתִני ּתַ ֶוה ָהָיה ּוׁשְ ְלֶוה, ׁשָ ּלֹא אֹוֵמר ְוַהּמַ  ׁשֶ
ֶוה ָהָיה א ׁשָ ֶקל ֶאּלָ ע, ׁשֶ ּבָ הַהלּ  ִנׁשְ ּלֹא ֶהֵסת ֹוֶ  ָהָיה ׁשֶ
ֶוה חֹות ׁשָ ְלֶוה, ִמֶסַלע ּפָ ע ְוַהּמַ ּבָ ֵאינוֹ  ִנׁשְ ְרׁשּותוֹ  ׁשֶ , ּבִ

בּוָעתוֹ  ְוִיְכֹלל ׁשְ ּלֹא ּבִ ֶוה ָהָיה ׁשֶ  ְוִאם. ִמֶסַלע יֹוֵתר ׁשָ
ה ָהָיה ֱאַבד ַמֲאִמינוֹ  ַהּלֹוֶ ּנֶ שׁ  אוֹ , ׁשֶ ּיֵ ם, ֵעִדים לוֹ  ׁשֶ  ּגַ
ַבע ֹלא הּוא ָ ּלֹא ֶהֵסת אֶאלָּ  ִיׁשּ ֶוה ָהָיה ׁשֶ  יֹוֵתר ׁשָ

  :ִמֶסַלע

ֵניֶהם ָהיוּ . יג גֹון, ָלֶזה ֶזה מֹוִדים ׁשְ ָאַמר ּכְ ה ׁשֶ : ַהּלֹוֶ
ֶוה ָהָיה ְוֶסַלע ִהְלִויַתִני ֶסַלע , ִלְפּדֹותוֹ  ּוָבא, ׁשָ

ְלֶוה א, מֹוֶדה ְוַהּמַ ָאַמר ֶאּלָ ָאַבד ׁשֶ  לוֹ  ֵאין ִאם, ׁשֶ
ע, ַמֲאִמינוֹ  הַהּלוֶֹ  ְוֵאין ֵעִדים ּבָ ֵאינוֹ  ִנׁשְ ְרׁשּותוֹ  ׁשֶ , ּבִ
ֶזה ֶזה ְוֵיֵצא   :ּבָ

ה ִאם. יד ָבעוֹ  ַהּלֹוֶ ְתרֹון ּתְ ּיִ ָהָיה ּבַ ֶוה ׁשֶ ּכֹון ׁשָ ׁשְ  ַהּמַ
ֵמי ַעל יֹוֵתר ְלֶוה אוֹ  ָלֶזה ֵעִדים ְוֵישׁ , ַהחֹוב ּדְ ַהּמַ  ׁשֶ
א, לוֹ  מֹוֶדה ּטֹוֵען ֶאּלָ ֱאַבד ׁשֶ ּנֶ ֹאֶנס ׁשֶ ֵמי ְותֹוֵבעַ  ּבְ  ּדְ
ַבע, חֹובוֹ  ָ ְלֶוה ִיׁשּ ֵאינוֹ  ַהּמַ ְרׁשּותוֹ  ׁשֶ ּלֹא ּבִ ַלח ְוׁשֶ  ּבוֹ  ׁשָ
ֱאַבד ָיד ּנֶ ֹאֶנס ְוׁשֶ ה חֹובוֹ  ְוגֹוֶבה, ּבְ ֲהֵרי, ֵמַהּלֹוֶ  ֵאין ׁשֶ

ה יַצד יֹוֵדעַ  ַהּלֹוֶ ִהְלִויַתִני ֵלהּ  ְוָהָוה, ֶנֱאַבד ּכֵ  ְוֵאיִני ּכְ
  :ְלךָ  יםֶהֱחַזְרתִּ  ִאם יֹוֵדעַ 

ל. טו ְלֶוה ֵהיָכא ּכָ ַהּמַ ַבע ָצִריךְ  ׁשֶ ָ ֵאינוֹ  ִלׁשּ ְרׁשּותוֹ  ׁשֶ , ּבִ
ָאַמר ֲאִפּלוּ  ם ֲהֵריִני: ׁשֶ ּלֵ ִפי ְמׁשַ ַבע ּכְ ּתָ ה ׁשֶ  ְוֵאיִני ַהּלֹוֶ
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ע ּבָ יָנן, לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ִנׁשְ ַחְיׁשִ א ּדְ ּמָ  ָנַתן ֵעיָניו ׁשֶ
כָּ  ָדָבר ָהָיה ְוִאם. ּבוֹ  ֶוה ִמינוֹ  לׁשֶ ּוק ּוָמצּוי ׁשָ ׁשּ  ּבַ

מֹותוֹ  ִלְקנֹות אֹוָתן ּכְ ִמים ּבְ רֹוֶצה ַהּדָ ם ׁשֶ ּלֵ  ֶזה ֲהֵרי, ְלׁשַ
ם ּלֵ ע ְוֵאינוֹ  ְמׁשַ ּבָ ה. ִנׁשְ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ

בּוָעה ְ ַהׁשּ ׁשֶ ֶלת ּכְ ְלֶוה ַעל ֻמּטֶ ה ַעל ְוֵאין ְלַבד ַהּמַ  ַהּלֹוֶ
בּוָעה ׁשּום ְזַמן ֲאָבל. ׁשְ ַהּלֶֹוה ּבִ ע ׁשֶ ּבָ ה ִנׁשְ ּמָ  ָהָיה ּכַ
ֶוה ֵדי, ׁשָ ֵטר אוֹ  ִלּטֹל ּכְ ֵצל ֹלא ָאז, ִלּפָ ְלֶוה ִיּנָ  ַהּמַ

ַבע ְלעֹוָלם ָ ׁשּ ֵאינוֹ  ִמּלִ ְרׁשּותוֹ  ׁשֶ  ִיְרֶצה ִאם ֲאִפּלוּ , ּבִ
ם ּלֵ צּוי ָדָבר ְוהּוא ְלׁשַ יָנן, ִלְקנֹות ַהּמָ ַחְיׁשִ א ּדְ ּמָ  ׁשֶ
ּכֹוןהַ  ֶאת יֹוִציא ׁשְ בּוַעת ַאַחר ּמַ ה ׁשְ ם ְוִנְמָצא, ַהּלֹוֶ  ׁשֵ
ַמִים ל ׁשָ   :ִמְתַחּלֵ

ְלֶוה. טז ַעת ַעל ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּמַ שׁ  ַטּבַ ּיֵ , ֶאֶבן ּבוֹ  ׁשֶ
ה ִאם, ְוֶנֱאַבד אֹותוֹ  מֹוֶדה ַהּלֹוֶ ַיד ׁשֶ ּבְ ְלָחִני ׁשֶ ֻ ֶוה ַהׁשּ  ׁשָ
ּלוֹ  ׁשּוט, ְלׁשֶ ֵלךְ  ּפָ ּנֵ ִקיִאיםהַ  ׁשּוַמת ַאַחר ׁשֶ  ִאם ֲאָבל. ּבְ
ה ָטַען ּלוֹ  ַהּלֹוֶ ָוה ָהְיָתה ְדׁשֶ ְלֶוה, יֹוֵתר ׁשָ  טֹוֵען ְוַהּמַ
ִרי ּלֹא ּבָ ָוה ָהְיָתה ׁשֶ א ׁשָ זוֹ  ֶאּלָ  מֹוֶדה ֶזה ֲהֵרי, ּכְ

הּוא ַמה לוֹ  ְונֹוֵתן, ִמְקָצת ֶ ע מֹוֶדה ׁשּ ּבָ  ַעל ְוִנׁשְ
ָאר ְ ְלֶוה ְוִאם. ַהׁשּ הכַּ  יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ַהּמַ ָוה ָהְיָתה ּמָ , ׁשָ
ה ִרי טֹוֵען ְוַהּלֹוֶ ָהְיָתה ּבָ ָוה ׁשֶ  הּוא ֲהֵרי, יֹוֵתר ׁשָ
ּום, ֶנֱאָמן ָהָוה ִמׁשּ ב ַמְלֶוה ֵלהּ  ּדְ בּוָעה ְמֻחּיָ ֵאינוֹ  ׁשְ  ׁשֶ
ַבע ָיכֹול ָ ל. ִלׁשּ ית ְצִריִכים ָמקֹום ּוִמּכָ ין ּבֵ  ַלֲחֹקר ּדִ
ם ֵהיֵטב ה ַעל ּוְלַאּיֵ ּלֹא ַהּלֹוֶ ר ׁשֶ ּקֵ  אֹוָתהּ  ָלׁשּום ְיׁשַ
ְוָיהּ  יֹוֵתר ָ   :ִמׁשּ

ּכֹון ֶנֱאַבד ֹלא ִאם. יז ׁשְ ר ַוֲחלּוִקים, ַהּמַ ִעּקַ , ַהְלָוָאה ּבְ
ְלֶוה ַהּמַ ִהְלָוהוּ  אֹוֵמר ׁשֶ ה ֶסַלע ׁשֶ ּלֹא אֹוֵמר ְוַהּלֹוֶ  ׁשֶ
א ִהְלָוהוּ  ֶקל ֶאּלָ ִעְנָין הּוא ִאם, ׁשֶ ָהָיה ּבְ ְלֶוה ׁשֶ  ַהּמַ
ּכֹון ְלַהֲחִזיק ָיכֹול ׁשְ ּמַ : אוֹ , ְבָיִדי הּוא ָלקּוחַ : ְוִלְטֹען ּבַ
ָבִרים ָהיוּ  ֹלא יו: אוֹ , ֵמעֹוָלם ּדְ  ֶנֱאָמן, ְלךָ  ֶהֱחַזְרּתִ

ִהְלָוה לֹוַמר ֵדי ַעד ָעָליו ׁשֶ בּוָעה, ָדָמיו ּכְ ׁשְ ְנִקיַטת ּבִ  ּבִ
ה ֵמת ַוֲאִפּלוּ . ֵחֶפץ ה ַהּלֹוֶ ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר, ּתְ , ַמְלֶוה ֵמת ּכָ

ה ִנְפָרִעים ַחת ִמּמַ ּתַ ֶ ּכֹון ִאם, ְלִפיָכךְ . ָיָדם ׁשּ ׁשְ ֶוה ַהּמַ  ׁשָ
ע ֲהֵרי, ֶסַלע ּבָ ּכֹון ֵאין. ְונֹוְטלוֹ  ִנׁשְ ׁשְ ֶוה ַהּמַ א ׁשָ  ֶאּלָ
ְלֶוה ֲהֵרי, ִדיָנר יָנר נֹוֵטל ַהּמַ ֵמי ּדִ ּכֹון ִמּדְ ׁשְ , ַהּמַ
ה ּופֹוֵרעַ  יָנר עֹוד ַהּלֹוֶ ּמֹוֶדה ּדִ ע, בוֹ  ׁשֶ ּבָ  ַעל ְוִנׁשְ
ַנִים ְ ַפר ַהׁשּ ּכָ ֶהם ׁשֶ ַפר ְוִאם. ּבָ ּכֹל ּכָ  ֶזה ֵאין: ְוָאַמר ּבַ
ּכֹון א ַמׁשְ דֹון ֶאּלָ ּקָ ָידוֹ  ּפִ לּום ֶאְצִלי לוֹ  ְוֵאין ּבְ  ֲהֵרי, ּכְ
ְלֶוה ֵמי ִנְפָרע ַהּמַ ּכֹון ִמּדְ ׁשְ ֶוה ֵאינוֹ  ְוִאם. ַהּמַ ֵדי ׁשָ  ּכְ
ּנוּ  נֹוֵטל, חֹובוֹ  ֶוה ַמה ִמּמֶ ָ ׁשּ ֶ ָאר ְוַעל, ׁשּ ְ ע ַהׁשּ ּבָ  ִנׁשְ
ה   :ְוִנְפָטר, ֶהֵסת ַהּלֹוֶ

ִעְנָין הּוא ְוִאם. יח ֵאין ּבְ  הּוא ָלקּוחַ : ִלְטֹען ָיכֹול ׁשֶ
ָיִדי יו: אוֹ , ֵמעֹוָלם ְדָבִרים ָהיוּ  ֹלא: אוֹ , ּבְ  ֶהֱחַזְרּתִ
ע, ְלךָ  ּבָ ה ִנׁשְ ּלֹא ַהּלֹוֶ א ִהְלָוהוּ  ׁשֶ ֶקל ֶאּלָ  לוֹ  ּופֹוֵרעַ , ׁשֶ

ּכֹונוֹ  ְונֹוֵטל יַצד. ַמׁשְ ָבִרים, ּכֵ ֵאיָנם ּדְ  ֲעׂשּוִיים ׁשֶ
ִאיל יר ְלַהׁשְ ּכִ אוּ  ֵהיַאךְ  לֹוַמר ֵעִדים ְוֵאין, ּוְלַהׂשְ  ּבָ

ה ֵעִדים ָראוּ  ֲאִפּלוּ , ְלָידוֹ  : לֹוַמר ֶנֱאָמן, ְבָידוֹ  ַעּתָ
ָיִדי הּוא ָלקּוחַ   ׂשּוִייםָהעֲ  ְדָבִרים ֲאִפּלוּ  ְוֵכן. ּבְ

ִאיל יר ְלַהׁשְ ּכִ ֵאין אוֹ , ּוְלַהׂשְ ִאיל ֲעׂשּוִיים ׁשֶ  ְלַהׁשְ
יר ּכִ א, ּוְלַהׂשְ שׁ  ֶאּלָ ּיֵ אוּ  ֵעִדים ׁשֶ ּבָ תֹוַרת ְלָידוֹ  ׁשֶ  ּבְ

ֵאָלה ָראוּ  ֵעִדים ְוֵאין, ׁשְ ה ׁשֶ ָידוֹ  ַעּתָ : לֹוַמר ָיכֹול, ּבְ
ים  ֵאין ִאם, םֵמעֹולָ  ְדָבִרים ָהיוּ  ֹלא: אוֹ , ְלךָ  ֶהֱחַזְרּתִ

ָסָרם ֵעִדים ּמְ ָבִרים ֲאָבל. ְלָידוֹ  ׁשֶ ִאיל ָהֲעׂשּוִיים ּדְ  ְלַהׁשְ
יר ּכִ ָראּוהוּ  ֵעִדים ְוֵישׁ , ּוְלַהׂשְ ה ׁשֶ ָידוֹ  ַעּתָ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ּבְ

ים: אוֹ , ְבָיִדי הּוא ָלקּוחַ : לֹוַמר   :ְלךָ  ֶהֱחַזְרּתִ

ָבִרים. יט ִאיל ָהֲעׂשּוִיים ּדְ ירּוְלהַ  ְלַהׁשְ ּכִ  ם"ְלָהַרְמבַּ , ׂשְ
ִלים ַהְינוּ  ת ּכֵ ִחּלַ ּתְ ָתם ׁשֶ ּיָ ִאיל ֲעׂשִ יר ְלַהׁשְ ּכִ . ּוְלַהׂשְ

ל ת"ְור ף"ּוְלָהִרי ִלי ּכָ יִדים ּכְ ְקּפִ ּמַ ִאילוֹ  ָעָליו ׁשֶ  ְלַהׁשְ
ֵני יבּותוֹ  ִמּפְ ְתַקְלֵקל אוֹ  ֲחׁשִ ּמִ ֵאין ָדָבר הּוא, ׁשֶ ְרּכוֹ  ׁשֶ  ּדַ

ִאיל כִּ  ְלַהׁשְ ָאר. ירּוְלַהׂשְ ל ּוׁשְ ִלים ּכָ ן, ַהּכֵ ְרּכָ  ּדַ
ִאיל יר ְלַהׁשְ ּכִ ְהֶיה ְוהּוא, ּוְלַהׂשְ ּיִ ַהֵחֶפץ ֶזה ׁשֶ ָידוֹ  ׁשֶ  ּבְ
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ַעל ֵאֶצל ָרִגיל ְהֶיה ְוַגם, ַהֵחֶפץ ּבַ ּיִ ַעל ׁשֶ  ַהֵחֶפץ ּבַ
ִאיל ָרִגיל ָליו ְלַהׁשְ   :ַלֲאֵחִרים ּכֵ

ְחָזק. כ ּכֹון ַהּמֻ ַמׁשְ ּלֹא ּבְ ָאַמְרנוּ , ִדיםְבעֵ  ׁשֶ כֹול ׁשֶ ּיָ  ׁשֶ
ֵדי ַעד ָעָליו ִלְטֹען ֶוה ֵאינוֹ  ִאם, ָדָמיו ּכְ  ְלׁשּוַמת ׁשָ

ִקיִאים הּוא ַהֵחִצי ַהּבְ  ֲאִני: ְואֹוֵמר, ָעָליו טֹוֵען ׁשֶ
ֶלּנוּ  חֹוִבי ֶאּטְ הּוא ְלִפי ּבְ ֶוה ׁשֶ ֵדי ְבֵעיַני ׁשָ , חֹוִבי ּכְ
ֵאינוֹ  ּכֹוֵפר ְוָהַאֵחר ב ׁשֶ לּום לוֹ  ַחּיָ  ַעל ַאף: ְואֹוֵמר, ּכְ

י ֵאיִני ּפִ ב ׁשֶ קוֹ  רֹוֶצה ֲאִני לוֹ  ַחּיָ ָדִמים ְלַסּלְ הּוא ּבְ  ׁשֶ
ֶוה ַאר ׁשָ ֵני ִלׁשְ ין, ָאָדם ּבְ ַעל ִעם ַהּדִ ִלי ּבַ   :ַהּכְ

ֲחִזיק ֶחְזַקת ֵאין. כא ֵדי ָעָליו ִלְטֹען מֹוֶעֶלת ַהּמַ  ּכְ
א ָדָמיו ָדָבר ֶאּלָ ֵאינוֹ  ּבְ  ְוהּוא ֵמַעְצמוֹ  ֵליֵלךְ  לָיכוֹ  ׁשֶ
ַחת עֹוֵמד ָעִלים ַיד ּתַ גֹון, ַהּבְ ְלְטִלים ּכְ  ֶעֶבד אוֹ , ִמּטַ
ֵאינוֹ  ָקָטן ַרְגָליו הֹוֵלךְ  ׁשֶ ֶרת ּוְבֵהָמה, ּבְ ּמֶ ּתַ ׁשְ ַיד ַהּמִ  ּבְ

ֵכיָון, ָהרֹוֶעה הּוא ּדְ מּור ׁשֶ ַיד ׁשָ ָעָליו ּבְ  ֻמְחָזק ְוֶזה ּבְ
ֵדי ַעד יוָעלָ  ִלְטֹען ֶנֱאָמן, ּבוֹ   ֲעָבִדים ֲאָבל. ָדָמיו ּכְ

דֹוִלים ֵאיָנה ּוְבֵהָמה ּגְ א, ְלרֹוֶעה ְמסּוָרה ׁשֶ  ֵמַעְצָמהּ  ֶאּלָ
ָיִדי הּוא ָלקּוחַ : לֹוַמר ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ְורֹוָעה הֹוֶלֶכת , ּבְ

ּכֹון: אוֹ  ָיִדי הּוא ַמׁשְ א, ּבְ ִביא ֶאּלָ ּיָ ׁשֶ  ֵעִדים ָהֶאָחד ּכְ
ֵהם ּלוֹ  ׁשֶ ַבע ְוהּוא, ּוְבֵהָמה ָהֶעֶבד לוֹ  ֲחִזיריַ , ׁשֶ ָ  לוֹ  ִיׁשּ
ּלֹא ן ְוֹלא ָמַכר ׁשֶ ּכֵ לּום לוֹ  ִמׁשְ ֵאין ְלִפי, ּכְ ִפיָסָתן ׁשֶ  ּתְ

ִפיָסה ַעְצָמם, ּתְ ּמֵ  ָמקֹום ּוְבָכל, ָוָאָנה ָאֶנה הֹוְלִכים ׁשֶ
ְרׁשּות ָעִלים ּבִ ֶהם ֶהֱחִזיק ְוִאם. ֵהם ּבְ ֹלשׁ  ּבָ ִנים ׁשָ  ׁשָ

ָכךְ  ֵעִדים לוֹ  ְוֵישׁ  ַבע, ֶנֱאָמן ֶזה ֲהֵרי, ּבְ ָ  ֶהֵסת ְוִיׁשּ
ָקָחן ּלְ ּנוּ  ׁשֶ ָסָרם אוֹ  ִמּמֶ ּמְ חֹובוֹ  לוֹ  ׁשֶ   :ּבְ

ְלֶוה ִאם. כב ּכֹון ּכֹוֵפר ַהּמַ ׁשְ ּמַ ֵניֶהם, ּבַ  מֹוִדים ּוׁשְ
ַהְלָוָאה ַבע, ּבַ ָ ְלֶוה ִיׁשּ ּלֹא ֶהֵסת ַהּמַ יחַ  ׁשֶ ָידוֹ  ִהּנִ  ּבְ
ּכֹון הוְ , ַמׁשְ ַבע ַהּלֹוֶ ָ הּוא ֶהֵסת ִיׁשּ ּלוֹ  ּתֹוֵפס ׁשֶ ֶ ֶנֶגד ִמׁשּ  ּכְ
י ַעל ְוַאף. יֹוֵתר אוֹ  חֹובוֹ  ֶוה ּפִ ָ ׁשּ  ִנְפָטר, יֹוֵתר ׁשֶ

ְלֶוה ּנוּ  ַהּמַ ָבר, ִמּמֶ ּכְ ע ׁשֶ ּבַ ֶוה ָהָיה ְוִאם. ָעָליו ִנׁשְ  ׁשָ

חֹות ע, ּפָ ּבָ ּכֹונוֹ  ִנׁשְ ׁשְ ּמַ ֶוה ָהָיה ׁשֶ ךְ  ׁשָ םוִ , ְוָכךְ  ּכָ ּלֵ  יׁשַ
ָאר ְ   :ַהׁשּ

ָוה ְראּוֵבן. כג ּלָ ְמעֹון ׁשֶ ִ ָרה ִמׁשּ ּכֹון ַעל ִדיָנִרים ֲעׂשָ , ַמׁשְ
ָבר ֶאָחד ֵעד ְוָהָיה ּדָ ַדע ּבַ ּיָ ּכֹון ׁשֶ ׁשְ  ֲאָבל, ְוַהחֹוב ַהּמַ
ה ָיַדע ֹלא ּמָ ְמעֹון, ַהחֹוב ָהָיה ּכַ ִרים אֹוֵמר ְוׁשִ ֶעׂשְ  ׁשֶ

יָנִרין ְמעֹון ֹוִציאה ִאם, לוֹ  ִהְלָוה ּדִ ּכֹון ׁשִ ׁשְ  ִלְפֵני ַהּמַ
ין ֵבית ְפֵני אוֹ  ּדִ ְפָלה ֹקֶדם ֵעִדים ּבִ ּנָ ה ׁשֶ  ַהְכָחׁשָ

ין, ֵביֵניֶהם שׁ  ְוֵכיָון, ְראּוֵבן ִעם ַהּדִ ּיֵ אן ׁשֶ , ֶאָחד ֵעד ּכָ
בוֹ  בּוָעה ְמַחּיְ  ְוֵאינוֹ  ָהֵעד ְלִדְבֵרי מֹוֶדה הּוא ַוֲהֵרי, ׁשְ
ַבע ָיכֹול ָ ךְ ִהלְ , ִלׁשּ ּכֹון ַמֲחִזיר, ּכָ ׁשְ  ְרָאָיה ְוָיִביא, ַהּמַ
עֹות ַעל ַבע, ְוִיּטֹל, ַהּמָ ָ ָרה ַעל ֶהֵסת ְראּוֵבן ְוִיׁשּ  ָהֲעׂשָ

הּוא ֶהם ּכֹוֵפר ׁשֶ הֹוִציא ֹקֶדם ִאם ֲאָבל. ּבָ ְמעֹון ׁשֶ  ׁשִ
ּכֹון ׁשְ ֵבית ַהּמַ ין ּבְ יֵניֶהם ַהַמֲחֹלֶקת ָנַפל ּדִ ְמעֹון, ּבֵ  ׁשִ

עְונִ , ֶנֱאָמן ּבָ ְנִקיַטת ׁשְ   :ְונֹוֵטל, ֵחֶפץ ּבִ

ָוה ְראּוֵבן. כד ּלָ ְמעֹון ׁשֶ ִ ְבָעה ִמׁשּ  ַעל ִדיָנִרים ׁשִ
ּכֹון ׁשְ ךְ  ְוַאַחר, ַהּמַ יךָ : לוֹ  ָאַמר ּכָ ַרְעּתִ ַעם ּפְ  ֶאָחד ּפַ

ֵני ִנית ּוַפַעם ִדיָנִרים ׁשְ ֵני ׁשֵ  ּוַפַעם ִדיָנִרים ׁשְ
ית ִליׁשִ יָנר ׁשְ יב, ּדִ ְמעֹון ְוֵהׁשִ א זֹוֵכר ֵאיִני: ׁשִ  ֶאּלָ
יָנר ין, ְלַבד ֵמַהּדִ ֵני, ְראּוֵבן ִעם ַהּדִ ּגּוף ִמּפְ ּכֹון ׁשֶ ׁשְ  ַהּמַ

ּלוֹ  הּוא ְוִנְמָצא, ׁשֶ ׁשֶ ּכֹונוֹ  תֹוֵבעַ  ּכְ ְמעֹון ַמׁשְ יבוֹ  ׁשִ  ְמׁשִ
ָבר ׁשּום ָעָליו ִלי ֵישׁ  ִאם יֹוֵדעַ  ֵאיִני  ְוֵכיָון, ִמָסֵפק ּדָ
ן ּכֵ ִנְכֵסי ִמָסֵפק ִלְתּבֹעַ  ָיכֹול ְמעֹוןשִׁ  ֵאין ׁשֶ   :ְראּוֵבן ּבְ

שׁ  ְוטֹוֵען, ֵמֲחֵברוֹ  ֵחֶפץ ַהּתֹוֵפס. כה ּיֵ  ַעד ָעָליו לוֹ  ׁשֶ
ֵדי א ֵמֵעֶסק ָדָמיו ּכְ ָ ן ַמׂשּ יֵניֶהם ּוַמּתָ ּבֵ  ְלָבֵרר ָצִריךְ , ׁשֶ

ב ֵהיַאךְ  ּום, לוֹ  ִנְתַחּיֵ י ִמׁשּ ְנִפיׁשֵ ֵאי ּדִ  ִמּתֹוךְ  ְואּוַלי, ַרּמָ
ָבָריו ֵרר ּדְ אּותוֹ  ִיְתּבָ   :ַרּמָ

שׁ  ִמי. כו ּיֵ ָידוֹ  ׁשֶ ּכֹון ּבְ , ִלְפּדֹותוֹ  ְודֹוֲחקוֹ , ֵמֲחֵברוֹ  ַמׁשְ
ה לוֹ  ְוָאַמר ּכֹון ְיֵהא: ַהּלָ ׁשְ ךָ  ַהּמַ ּלְ ְדחּוֵיי, ָקִני ֹלא, ׁשֶ  ּדִ
  :ֵלהּ  ַמְדִחי
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ּכֹון. כז ְפֲחתוּ  ַמׁשְ ּנִ ַיד ָדָמיו ׁשֶ ה ְוטֹוֵען, ְלֶוהַהמַּ  ּבְ : ַהּלֹוֶ
ִרי ְפַחת ִלי ּבָ ּנִ ְרַקב ֵמֲחַמת ׁשֶ ּנִ ִרים ֲאָכלּוהוּ  אוֹ  ׁשֶ  ַעְכּבָ
ְלֶוה טֹוֵען ִאם, ָעשׁ  אוֹ  ָמרוֹ  ַהּמַ ְ ׁשּ ָמקֹום ׁשֶ ר ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּמִ  ׁשֶ

ִרים בֹון ֵמַעְכּבָ ָראּוי ְוִנֲערוֹ  ְוִרּקָ ן ִאם, ּכָ , הּוא ָאנּוס ּכֵ
ע ּבַ הּוא ֶהֵסת ְוִנׁשְ ְדָבָריו ׁשֶ  מֹוֶדה ְוִאם. ְוִנְפָטר, ּכִ
ּלֹא ם ׁשֶ ָמקֹום אֹותוֹ  ׂשָ ר ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ִרים ַהּמִ  ֹלא אוֹ , ֵמַעְכּבָ
ָראּוי ִנֲערוֹ  ב, ּכָ ם ַחּיָ ּלֵ ָחת ְלׁשַ  ַמֲחֹלֶקת ֵישׁ  ְוִאם. ַהּפְ

יֵניֶהם ךְ  ִנְפַחת: אֹוֵמר ֶזה, ּבֵ  ֹלא: אֹוֵמר ְוֶזה, ְוָכךְ  ּכָ
ךְ  לכָּ  ִנְפַחת ה ִאם, ּכָ ה מֹוֶדה ַהּלֹוֶ ִחּלָ ּתְ ּמִ  ָהָיה ֹלא ׁשֶ
ֶוה א ׁשָ ֵדי ֶאּלָ גֹון, ַהחֹוב ּכְ ִהְלָוהוּ  ּכְ ִרים ׁשֶ  ְוָהָיה ֶעׂשְ
ֶוה ִרים ׁשָ ה ֶעׂשְ ֶוה ְוַעּתָ ָרה ׁשָ ְלֶוה, ֲעׂשָ : אֹוֵמר ְוַהּמַ

ה ִחּלָ ּתְ ּמִ ֶוה ָהָיה ֹלא ׁשֶ א ׁשָ ּנוּ  ְוׁשֹוֵאל, ו"ט ֶאּלָ  ִמּמֶ
הֲחמִ  ָ ע, ׁשּ ּבָ ה ִנׁשְ י ַעל ְוַאף. ְוִנְפָטר, ֶהֵסת ַהּלֹוֶ  ּפִ

הּוא ֲהֵרי, ִמְקָצת מֹוֶדה ׁשֶ ּכֹון ׁשֶ ׁשְ  ֲאָבל. הּוא ֵהיָלךְ  ַהּמַ
ְלֶוה ע ֵאינוֹ  ַהּמַ ּבָ ֲהֵרי, ִנׁשְ ה ַגם ׁשֶ ִחּלָ ֶוה ָהָיה ֹלא ִמּתְ  ׁשָ
א ֵדי ֶאּלָ ה ְוִאם. חֹובוֹ  ּכְ ִחּלָ ֵוה ָהָיה ִמּתְ ֵדי יֹוֵתר ׁשָ  ִמּכְ
גֹון, ַהחֹוב ּטֹוֵען ּכְ ה ׁשֶ ָהָיה ַהּלֹוֶ ֶוה ׁשֶ ים ׁשָ ֹלׁשִ  ׁשְ

ִרים ְוִהְלָוהוּ  ה ֶעׂשְ ֶוה ֵאינוֹ  ְוַעּתָ א ׁשָ  ְוׁשֹוֵאל, ו"ט ֶאּלָ
ּנוּ  ָרה ִמּמֶ ְלֶוה, ֲעׂשָ ּלֹא אֹוֵמר ְוַהּמַ ֶוה ָהָיה ׁשֶ א ׁשָ  ֶאּלָ

ן לוֹ  ְוֵאין ה"כ א ִלּתֵ ה ֶאּלָ ָ בָּ , ֲחִמׁשּ ְלֶוה עִנׁשְ ּלֹא ַהּמַ  ׁשֶ
א ִנְפַחת ָרה ֶאּלָ ה, ֲעׂשָ ה לוֹ  ּוְמַנּכֶ ָ , ִמּתֹוכוֹ  ֲחִמׁשּ

ָאר ְ ּכֹון ּגֹוֶבה ְוַהׁשּ ׁשְ הּוא, ֵמַהּמַ בּוָעה ֶנֱאָמן ׁשֶ ׁשְ  ַעד ּבִ
ֵדי ן ְוָכל. ָדָמיו ּכְ ּכֵ ְפַחת ַאַחר ֲאִפּלוּ  ִאם ׁשֶ ּנִ ֶוה ׁשֶ  ׁשָ
ֵדי פְּ  ֲחלּוִקים ְוֵהם, ַהחֹוב ּכְ ָאַמר אוֹ , ָחתּבַ ְלֶוה ׁשֶ : ַהּמַ
ה יֹוֵדעַ  ֵאיִני ּמָ ע, ִנְפַחת ּכַ ּבָ ׁשְ ּנִ ְלֶוה ׁשֶ בּוַעת ַהּמַ  ׁשְ
  :ְוִנְפָטר, ֶהֵסת

יָנִרים' ְוג ָעָליו ִהְלִויִתיךָ  ֶסַלע: אֹוֵמר ַמְלֶוה. כח  ּדִ
ֶוה ָהָיה יָנר ֶאְצְלךָ  ִלי ְוֵישׁ  ׁשָ י: אֹוֵמר ְוֹלֶוה, ּדִ  ָמַכְרּתִ
הבִּ  ְלךָ  ֹלׁשָ עֹות ִלי ָנַתתָּ  ְוֹלא ִדיָנִרים ׁשְ  ְותֹוֵבעַ , ַהּמָ

ֶהם אֹותוֹ  ֵניֶהם, ּבָ ִעים ׁשְ ּבָ בּוַעת ִנׁשְ ע ֶזה, ֶהֵסת ׁשְ ּבָ  ִנׁשְ

ּכֹון ׁשְ ּמַ ָידוֹ  הּוא ׁשֶ ע ְוֶזה, ּבְ ּבָ ָכרוֹ  ִנׁשְ ּמְ  ָרצוּ  ְוִאם. לוֹ  ׁשֶ
ךְ  בּוָעָתם ְלַהּפֵ  ֵהם ְוִאם. הֹוְפִכים, ֶזה ַעל ֶזה ׁשְ

ָכהּ  ֲאִני: אֹוֵמר ֶזה, ַהֶהֶפךְ  ַעל חֹוְלִקים  ְוֶזה, ְמַהּפְ
ָכהּ  ֲאִני: אֹוֵמר ָבר עֹוֵמד, ְמַהּפְ ְתַרּצוּ  ַעד ַהּדָ ּיִ  ׁשֶ

ֵניֶהם ֵניֶהם, ִנְתַרּצוּ  ֹלא ְוִאם ׁשְ ִעים ׁשְ ּבָ   :ִנׁשְ

ּטֹוֵען ַמְלֶוה. כט ֱאַבד ׁשֶ ּנֶ ּכֹון ׁשֶ ׁשְ ֹאֶנס ַהּמַ ה, ּבְ  ְוַהּלֹוֶ
ִרי: טֹוֵען ה ִלי ּבָ ַאּתָ ָמיו ְוָלַקְחתָּ  ְמַכְרּתוֹ  ׁשֶ ע, ּדָ ּבָ  ִנׁשְ
ה   :ְוִנְפָטר, ֶהֵסת ַהּלֹוֶ

ן ְראּוֵבן. ל ּכֵ ּכֹון ִמׁשְ ַיד ַמׁשְ ְמעֹון ּבְ ְמעֹון ְוָהַלךְ , ׁשִ  ׁשִ
נוֹ  ּכְ ָנה לוֹ  ָנַתן אוֹ  ְלֵלִוי ּוִמׁשְ ַמּתָ ָהָיה ַמה ּבְ ֶ  לוֹ  ׁשּ

דמִ  ְוֶנֱאַנס, ָעָליו ּכֹונוֹ  ְראּוֵבן ְותֹוֵבעַ , ֵלִוי ּיַ ד ַמׁשְ  ִמּיַ
ְמעֹון י ְואֹוֵמר ׁשִ ֶוה ָהָיה ֶסַלע ּכִ  לוֹ  ִהְלָוהוּ  ְוֹלא ׁשָ
א ָעָליו ֵני ֶאּלָ ּנוּ  ְוׁשֹוֵאל ִדיָנִרים ׁשְ ֵני ִמּמֶ , ִדיָנִרים ׁשְ

ְמעֹון ּלֹא אֹוֵמר ְוׁשִ ֶוה ָהָיה ׁשֶ א ׁשָ ה ֶאּלָ ֹלׁשָ  ִדיָנִרים ׁשְ
ב נוֹ ְוֵאי א לוֹ  ַחּיָ  ְוָצִריךְ  ִמְקָצת מֹוֶדה ִנְמָצא, ִדיָנר ֶאּלָ

ַבע ָ ּלֹא ִלׁשּ ֶוה ָהָיה ׁשֶ א ׁשָ יָנִרים' ג ֶאּלָ ם, ּדִ  ָצִריךְ  ּגַ
ַבע ָ ֵאינוֹ  ִלׁשּ ֱאַנס ִבְרׁשּותוֹ  ׁשֶ ּנֶ ר ִאי ְוֶזה, ְוׁשֶ  לוֹ  ֶאְפׁשָ
ַבע ָ יָון ִלׁשּ ּלֹא ּכֵ ָידוֹ  ֶנֱאַנס ׁשֶ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ְוֵלִוי, ּבְ
בּוָעתוֹ  ְלָפְטרוֹ  ׁשְ ֱאַנס ּבִ ּנֶ י, ׁשֶ  ִלי ְמֵהיָמן ֹלא: ֹיאַמר ּכִ

ךְ , ֵלִוי ְמעֹון ֵלהּ  ֲהָוה, ִהְלּכָ ב ׁשִ בּוָעה ְמֻחּיָ  ְוֵאינוֹ  ׁשְ
ַבע ָיכֹול ָ ם, ִלׁשּ ּלֵ ין ְוֵכן. ּוְמׁשַ ּכֹון ִנְפַחת ִאם ַהּדִ ׁשְ  ַהּמַ
יֵניֶהם ַמֲחֹלֶקת ְוֵישׁ  ה ּבֵ ּמָ עוּ  ּכַ ִחיתּותוֹ  רׁשִ  ּומֹוֶדה, ּפְ

ְמעֹון ְפַחת ׁשִ ּנִ , ָלאו ִאם ְבֹאֶנס ָהָיה ִאם יֹוֵדע ְוֵאינוֹ  ׁשֶ
ב ֵלהּ  ֲהָוה בּוָעה ְמֻחּיָ ַבע ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ׁשְ ָ ם, ִלׁשּ ּלֵ . ּוְמׁשַ
ל ַעל ְלַהֲחִרים ָרָצה ְוִאם ּיֹוֵדעַ  ָאָדם ּכָ ּכֹונוֹ  ׁשֶ ׁשְ ּמַ  ׁשֶ
ֶוה ֵאינוֹ  מוֹ  ׁשָ ּטוֹ  ּכְ ָידוֹ  ָהְרׁשּות, ֵעןׁשֶ  ֵעִדים ֵישׁ  ְוִאם. ּבְ

ָמרוֹ  ְ ׁשּ ָראּוי ֵלִוי ׁשֶ ּנוּ  ְוֶנֱאַנס ּכָ ְמעֹון ִנְפָטר, ִמּמֶ . ׁשִ
ֶרךְ  ִאם, ֵעִדים ֵאין ַוֲאִפּלוּ   ְלַהְפִקיד ְראּוֵבן ּדֶ

ְקדֹונֹוָתיו ַיד ּפִ ַבע, ֵלִוי ּבְ ָ ֵאינוֹ  ֵלִוי ִיׁשּ  ִבְרׁשּותוֹ  ׁשֶ
ֱאַנס ּנֶ ְמעֹון ְוִנְפָטר, ּנוּ ִממֶּ  ְוׁשֶ   :ׁשִ
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ַאל ְראּוֵבן. לא ְמעֹון ׁשָ ִ ּכֹון ִמׁשּ ן ַמׁשְ ּכֵ ׁשְ ּמִ ָידוֹ  ׁשֶ , ּבְ
יב ְמעֹון ֵהׁשִ ְנךָ : ׁשִ ָטן ּבִ א ַהּקָ ַאל ּבָ ְמךָ  אֹותוֹ  ְוׁשָ ׁשִ  ּבְ

יו ּלֹא אֹוֵמר ּוְראּוֵבן, לוֹ  ּוְנַתּתִ ְמעֹון, ְלָידוֹ  ָבא ׁשֶ  ׁשִ
עַ  סָ , הּוא ּפֹוׁשֵ ּמְ ן ְלַיד רוֹ ׁשֶ  ָהָיה ִאם ֲאִפּלוּ , ְראּוֵבן ּבֶ
ן, ָגדֹול ּכֵ ַהְמַמׁשְ ִאיל אוֹ  ׁשֶ  ָצִריךְ  ַלֲחֵברוֹ  ֵחֶפץ ַמׁשְ

  :ְלָידוֹ  ְלַהֲחִזיר
  כג

ַיד ָמעֹות לוֹ  ָהָיה ְראּוֵבן. לב ְמעֹון ּבְ שׁ , ׁשִ ּנוּ  ּוִבּקֵ  ִמּמֶ
ְלֶוה ֵלִוי ּיַ ה, לוֹ  אֹוָתם ׁשֶ  לוֹ  ְוָנַתן ְלַהְלֹוָתם ְוִנְתַרּצָ
ֶהם ּכֹון ּבָ ַלח, ַמׁשְ ָתב ְראּוֵבן ְוׁשָ ְמעֹון ּכְ ן ְלׁשִ ּתֵ ּיִ  ׁשֶ

עֹות ּכֹונֹות ְוֶנֶאְבדוּ , לוֹ  ּוְנָתָנם, ְלֵלִוי ַהּמָ ׁשְ ַיד ַהּמַ  ּבְ
ין, ְראּוֵבן ּכֹון ַעל ַמְלֶוה ּדִ ׁשְ ב לוֹ  ֵישׁ  ַהּמַ  ְראּוֵבן ְוִנְתַחּיֵ

ִמיַרת ׁשְ ּכֹונֹות ּבִ ׁשְ ב ֹלא, יהוּ ּומִ . ַהּמַ ִמיָרָתם ִנְתַחּיֵ ׁשְ  ּבִ
יעוּ  ַעד ּגִ ּיַ עֹות ׁשֶ ּכֹונֹות ֶנֶאְבדוּ  ְוִאם, ֵלִוי ְלַיד ַהּמָ ׁשְ  ַהּמַ

טּור, ָלֵכן ֹקֶדם ַבע ִאם, ְלִפיָכךְ . ְראּוֵבן ּפָ ָ  ְראּוֵבן ִיׁשּ
ְגְנבוּ  ּנִ אוּ  ֹקֶדם ׁשֶ ּבָ עֹות ׁשֶ  ֵלִוי לוֹ  ַיֲחִזיר, ֵלִוי ְלַיד ַהּמָ
ק הּוא ְוִאם. וָמעֹוָתי עֹות מֹוִציִאין ֵאין, ְמֻסּפָ ד ַהּמָ  ִמּיַ

  :ֵלִוי

ן ְסָפִרים ְלֵלִוי ּתֹוֵבעַ  ְראּוֵבן. לג ּכֵ ׁשְ ּמִ ְמעֹון ׁשֶ , ְלׁשִ
ְמעֹון ְוָאַמר ִ ׁשּ  לוֹ  אֹוָתם ָלֵתת ֵלִוי ֵאֶצל ִהְמָחהוּ  ׁשֶ
ן ּתֵ ּיִ ׁשֶ עֹות לוֹ  ּכְ הֹוִציא, ַהּמָ  ִתָתןלְ  ַהְסָפִרים ֵלִוי ּוְכׁשֶ
ְפֲחתוּ  אֹוֵמר, ִלְראּוֵבן ּנִ ָידוֹ  ְוִנְפְסדוּ  ׁשֶ ם ּוְתָבעוֹ , ּבְ ּלֵ  ְלׁשַ

ָחת לוֹ  י: אֹוֵמר ְוֵלִוי, ַהּפְ י ִמּמִ ְלּתִ ּבַ ּקִ  הּוא ַהְסָפִרים ׁשֶ
ִני ֶהם ִלְלֹמד ִהְרׁשַ ל ּבָ ְהיוּ  ְזַמן ּכָ ּיִ יָון, ִבְרׁשּוִתי ׁשֶ  ּכֵ
ִוי ּלֵ ַהְסָפרִ  יֹוֵדעַ  ָהָיה ׁשֶ ל יםׁשֶ  ִאם ַאף, ְראּוֵבן ׁשֶ

הוּ  ְמעֹון ִהְרׁשָ ֶהם ִלְלֹמד ׁשִ ֹמעַ  לוֹ  ָהָיה ֹלא ּבָ , לוֹ  ִלׁשְ
ב ּוְלִפיָכךְ  ם ַחּיָ ּלֵ ל ִלְראּוֵבן ְלׁשַ ְפֲחתוּ  ַמה ּכָ ּנִ ֶ  ׁשּ
ִמישׁ  ַהְסָפִרים ׁשְ ּתַ שׁ  ּבַ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ֶהם ׁשֶ   :ּבָ

הֹוִציא יֹוֵרשׁ . לד ָטר ׁשֶ שׁ  ׁשְ ּיֵ ךְ  יׁשוֹ ְלמֹורִ  ׁשֶ  ְוָכךְ  ּכָ
לֹוִני ֵאֶצל ָממֹון ּכֹון ְפלֹוִני ְלאֹותוֹ  ְוֵישׁ , ּפְ ַיד ַמׁשְ  ּבְ

ּכֹון ַהּיֹוֵרשׁ  ְוטֹוֵען, ַהּמֹוִרישׁ  ׁשְ ַהּמַ ד ֶנֱאַנס ׁשֶ  ִמּיַ
עֹות ְותֹוֵבעַ , מֹוִריׁשוֹ  ע, ַהּמָ ּבָ ע ִנׁשְ ְתּבָ ּלֹא ֶהֵסת ַהּנִ  ׁשֶ
ּכֹון לוֹ  ֶהֱחִזיר ׁשְ ָהיָ , ַהּמַ ֶוה הְוׁשֶ ֶנֶגד ׁשָ ֵטר, חֹובוֹ  ּכְ   :ְוִיּפָ

יחַ  ְראּוֵבן. לה ּכֹון ִהּנִ ַיד ַמׁשְ ְמעֹון ּבְ ְמעֹון ּוֵמת, ׁשִ  ׁשִ
יחַ  ִנים ְוִהּנִ ים ּבָ ֹאל ְראּוֵבן ּוָבא, ְקַטּנִ ּכֹונוֹ  ִלׁשְ ד ַמׁשְ  ִמּיַ
י ְמעֹון יֹוְרׁשֵ הּוא ְואֹוֵמר, ׁשִ ן ׁשֶ ּכָ ַיד ְמֻמׁשְ  ֲאִביֶהם ּבְ
ֲחמִ  יםּבַ ִ ֲאִביֶהם ַהְיתֹוִמים ְוטֹוֲעִנים, ׁשּ ה ׁשֶ הּוא ִצּוָ  ׁשֶ

ן ּכָ ֵמָאה ְמֻמׁשְ ים, ּבְ ִ ְראּוֵבן ַהֲחִמׁשּ ן, מֹוֶדה ׁשֶ ד ִיּתֵ  ִמּיָ
ים, ַלְיתֹוִמים ִ ן ָהֲאֵחִרים ְוַהֲחִמׁשּ ַיד ִיּתֵ ִלישׁ  ּבְ ָ  ַעד, ַהׁשּ
לוּ  ְגּדְ ּיִ ְבעוּ  ַהְיתֹוִמים ׁשֶ ָ בּוַעת ְוִיׁשּ יםַהּיֹורְ  ׁשְ ּלֹא ׁשִ  ׁשֶ
ָקַדנוּ  א ּפְ ים ְונֹוְטִלים', ְוכו ַאּבָ ִ ד ַהֲחִמׁשּ ִלישׁ  ִמּיַ ָ . ַהׁשּ
ה ּמֶ ָבִרים ּבַ ָהָיה, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ּכֹון ּכְ ׁשְ ֶוה ַהּמַ , ֵמָאה ׁשָ
א ָלֵתת ָעָליו ֵאין, ָלאו ְוִאם ֵדי ֶאּלָ  ְוַעל, ָדָמיו ּכְ

ָאר ְ ַבע ַהׁשּ ָ ה. ֶהֵסת ִיׁשּ ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵאין, ֲאמּוִרים ּדְ  ׁשֶ
ּכֹון ׁשְ ָבִרים ַהּמַ ִאיל ָהֲעׂשּוִיים ִמּדְ יר ְלַהׁשְ ּכִ  ֲאָבל. ּוְלַהׂשְ

ָבִרים הּוא ִאם ִאיל ָהֲעׂשּוִיים ִמּדְ יר ְלַהׁשְ ּכִ  ֵאינוֹ , ּוְלַהׂשְ
ם ּלֵ א ְמׁשַ ים ֶאּלָ ִ ּכֹון ִאם ַוֲאִפּלוּ , ַהֲחִמׁשּ ׁשְ ֶוה ַהּמַ  ׁשָ
הּוא, יֹוֵתר הּוא ִמּגוֹ בְּ  ֶנֱאָמן ׁשֶ אּול ׁשֶ ָידוֹ  ׁשָ   :ּבְ

ּכֹונוֹ . לו ל ַמׁשְ ָרֵאל ׁשֶ ַיד ִיׂשְ ר ּבְ ר ּוֵמת, ַהּגֵ  לוֹ  ְוֵאין ַהּגֵ
דוֹ  אֹותוֹ  מֹוִציִאים, ּבוֹ  ְוֶהֱחִזיק ַאֵחר ּוָבא, יֹוֵרשׁ   ִמּיָ

יָון, ִלְבָעָליו אֹותוֹ  ּוַמֲחִזיִרים ּכֵ ת ׁשֶ ּמֵ ר ׁשֶ ַקע ַהּגֵ  ּפָ
ְעּבּודוֹ    :ׁשִ

ין ְוֵכן. זל ַטר לוֹ  ֵישׁ  ִאם ַהּדִ ּכֹוָנא ׁשְ  ַקְרַקע ַעל ַמׁשְ
ל ָרֵאל ׁשֶ ָידוֹ  ּוֻמְחֶזֶקת ִיׂשְ ָרֵאל ּוָבא, ָוֵמת, ּבְ  ַאֵחר ִיׂשְ

הּ  ְוֶהֱחִזיק ה ֹלא, ּבָ לּום ָעׂשָ ד, ּכְ ּיָ ּמִ ת ׁשֶ ּמֵ ר ׁשֶ ַקע ַהּגֵ  ּפָ
ְעּבּודוֹ  ָעֶליהָ  ּוִבְרׁשּות ׁשִ   :עֹוֶמֶדת ּבְ

ִהְלָוה ְכִרינָ . לח ָרֵאל ׁשֶ ּכֹון ַעל ְלִיׂשְ ׁשְ ּנוּ  ְוָנַפל ַהּמַ , ִמּמֶ
ָרֵאל ּוְמָצאוֹ  ב, ִיׂשְ יבוֹ  ַחּיָ ָרֵאל ַלֲהׁשִ  ִמי ְוֵישׁ . ָלִיׂשְ
אֹוֵמר הּוא, ׁשֶ ין ּדְ ִהְלָוה ְלָמעֹות ַהּדִ ָרֵאל ׁשֶ  ְלָנְכִרי ִיׂשְ
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ּכֹון ַעל עֹות ְוָנְפלוּ  ַמׁשְ ָרֵאל םּוְמָצאָ  ֵמַהָנְכִרי ַהּמָ , ִיׂשְ
ָרֵאל ַיֲחִזיר   :ָלִיׂשְ

ּכֹונוֹ . לט ל ַמׁשְ ר ׁשֶ ַיד ּגֵ ָרֵאל ּבְ ר ּוֵמת, ִיׂשְ  ּוָבא, ַהּגֵ
ֶנֶגד ָקָנה ֶזה, ּבוֹ  ְוֶהֱחִזיק ַאֵחר ָהָיה ָמעֹוָתיו ּכְ ר ׁשֶ  ַהּגֵ
ב ָאר ָקָנה ְוֶזה, ַחּיָ ְ ה. ַהׁשּ ּמֶ ָבִרים ּבַ ָהָיה, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ  ּכְ

כּ  ׁשְ ָחֵצר ֹוןַהּמַ ֵאיָנהּ  ּבְ ֶרת ׁשֶ ּמֶ ּתַ ְלֶוה ָהָיה ְוֹלא, ִמׁשְ  ַהּמַ
ֲחֵצרוֹ  ַעת ּבַ ׁשְ ר ִמיַתת ּבִ ְלֶוה ָהָיה ִאם ֲאָבל. ַהּגֵ  ַהּמַ
ֲחֵצרוֹ  ֲחֵצרוֹ  ָהָיה ֹלא ֲאִפּלוּ  אוֹ , ּבַ ּכֹון, ּבַ ׁשְ ֲחֵצרוֹ  ְוַהּמַ  ּבַ

ֶרת ּמֶ ּתַ ׁשְ ָכל ֲחֵצרוֹ  לוֹ  ָזָכה, ַהּמִ ּכוֹ  ּבְ ׁשְ  ָהיוּ  ְראּוֵבן. ןַהּמַ
ָידוֹ  ּכֹונֹות ּבְ ְמעֹון ּוֵמת ַמׁשְ יו, ׁשִ  ּתֹוְבִעים ְויֹוְרׁשָ

ּכֹונֹות ׁשְ ּכֹונֹות אֹוָתם: טֹוֵען ּוְראּוֵבן, ַהּמַ ׁשְ  ֲאִני ַהּמַ
ֵני תֹוֵפס ָאַמר ִמּפְ ִפי ֵלִוי ִלי ׁשֶ ּתָ ְמעֹון ׁשֻ ִ ׁשּ ב ׁשֶ  לוֹ  ַחּיָ
ֵמי פּות ִמּדְ ּתָ ֻ ּכֹונֹות ַעל ֵלִוי ַבעִלשָּׁ  ְורֹוֶצה, ַהׁשּ  ַמׁשְ
ְדָבָריו ֵאין, ֵאּלוּ  לּום ּבִ ֵאיָנם ֵמַאַחר, ּכְ ָידוֹ  ׁשֶ   :ּבְ

ּכֹונוֹ . מ ל ַמׁשְ ַיד ּגֹוי ׁשֶ : ְראּוֵבן ֵלהּ  ְוָאַמר, ְראּוֵבן ּבְ
ן ן: ַהּגֹוי לוֹ  ָאַמר, ְמעֹוַתי ִלי ּתֵ ּכֵ ַמׁשְ  אֹותוֹ  ּתְ

ָרֵאל נוֹ  ןְראּובֵ  ְוָהַלךְ , ַאֵחר ְלִיׂשְ ּכְ ְמעֹון ּוִמׁשְ  ְוָנַתן, ְלׁשִ
עֹות לוֹ  ַהּגֹוי ַהּמָ ב ׁשֶ ּכֹון, ַהּגֹוי ּוֵמת, לוֹ  ַחּיָ ׁשְ  ְוַהּמַ

ֶוה ְפַלִים ׁשָ ְמעֹון ָזָכה, ֵמַהחֹוב ּכִ ָכל ׁשִ ּכֹון ּבְ ׁשְ   :ַהּמַ

ּכֹונוֹ . מא ל ַמׁשְ ַיד ּגֹוי ׁשֶ  ְראּוֵבן ְוִהְפִקידוֹ , ְראּוֵבן ּבְ
ַיד ְמעוֹ  ּבְ ק ֵישׁ , ַהּגֹוי ּוֵמת, ןׁשִ ּפֵ  ָזָכה ִאם ְלִהְסּתַ

ְמעֹון ה ׁשִ ּמֶ ּכֹון ּבַ ׁשְ ַהּמַ   :ֵמַהחֹוב יֹוֵתר ׁשֶ

ֲחִזיק. מב ַקְרַקע ַהּמַ רֹוָתיו ְואֹוֵכל ֲחֵברוֹ  ּבְ י ְוטֹוֵען, ּפֵ  ּכִ
ּכֹוָנא ַמׁשְ ָטר לוֹ  ְוָהָיה ּבוֹ  ָיַרד ּבְ ָאה ׁשְ  ִדיָנִרים ִמּמֵ
ִהְלָוה יו ָעָליו ׁשֶ ּנוּ  ֶנֱאָבד ְוַעְכׁשָ ה, ִמּמֶ ּלֹא טֹוֵען ְוַהּלָ  ׁשֶ

י ָהָיה ים ִאם ּכִ ִ יָנִרים ֵמֲחִמׁשּ  ּבוֹ  ֶהֱחִזיק ֹלא ִאם, ּדִ
ְלֶוה ֵני ַהּמַ ה, ֲחָזָקה ׁשְ ַבע ֶנֱאָמן ַהּלֹוֶ ָ ִדין ְוִיׁשּ  מֹוֶדה ּכְ
ֹלשׁ  ּבוֹ  ֶהֱחִזיק ִאם ֲאָבל. ַקְרָקעוֹ  ְונֹוֵטל, ִמְקָצת  ׁשָ

ִנים ְלֶוה ֶנֱאָמן, ׁשָ בּוַעת ַהּמַ ׁשְ ִקיל, ֶהֵסת ּבִ  ֵמָאה ְוׁשָ
ָקא יֵרי, ָתַבע ּדְ   :ְדַאְרָעא ִמּפֵ

ְלֶוה. מג ּכֹון ַעל ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּמַ ׁשְ  ְוָאַמר, ּוְפָרעוֹ , ַהּמַ
ן: לוֹ  ּכֹוִני ִלי ּתֵ ה ֵלךְ : לוֹ  ָאַמר, ַמׁשְ  ְלָמָחר ּוֹבא ַעּתָ

ּכֹון ְוִנְגַנב, ָלךְ  ְוַאֲחִזיֶרּנוּ  ׁשְ ַמן ֹקֶדם ִנְגַנב ִאם, ַהּמַ  ַהּזְ
ַבע ּקָ ִבילוֹ  ָלֹבא לוֹ  ׁשֶ ׁשְ ב, ּבִ ְלֶוה ַחּיָ  ִנְגַנב ְוִאם. ַהּמַ
ַמן ַאַחר ַבע ַהּזְ ּקָ ִבילוֹ  ָלֹבא לוֹ  ׁשֶ ׁשְ טּור, ּבִ , ְלִפיָכךְ . ּפָ
ה ֵעִדים ֵישׁ  ִאם א ַלּלֹוֶ ּבָ ַמן ׁשֶ ּזְ ַבע ּבַ ּקָ  ְנָתנוֹ  ְוֹלא לוֹ  ׁשֶ
בחַ , לוֹ  ַבע, ֵעִדים ֵאין ְוִאם. ּיָ ָ ְלֶוה ִיׁשּ ּלֹא ַהּמַ א ׁשֶ  ּבָ

ַמן ּזְ ַבע ּבַ ּקָ   :ּוָפטּור, לוֹ  ׁשֶ

ָהָיה ְראּוֵבן. מד ּכֹון לוֹ  ׁשֶ ַיד ַמׁשְ ְלֶוה ּגֹוי ּבְ  ַהּמַ
ית ִרּבִ ְמעֹון, ּבְ שׁ , ְלָמעֹות ֻהְצַרךְ  ְוׁשִ  ֵמְראּוֵבן ּוִבּקֵ

הוּ  ְרׁשֵ ּיַ ּנוּ  ִלְלֹות ׁשֶ ּכֹון אֹותוֹ  ַעל ִמּמֶ ה, ַמׁשְ , ֵכן ְוָעׂשָ
ַרף ּכֹון ְוִנׂשְ ׁשְ ַיד ַהּמַ טּור, ּגֹוי ּבְ ְמעֹון ּפָ ם ׁשִ ּלֵ ׁשַ  ִמּלְ
ֵמי ִלְראּוֵבן ּכֹון ּדְ ׁשְ   :ַהּמַ

ּכֹון ִאם. מה ׁשְ ֶוה ְוֵאינוֹ  ְבַעִין הּוא ַהּמַ עּור ׁשָ  ׁשִ
ְלֶוה ָיכֹול, ְמעֹוָתיו   :וְמעֹוָתי ִלְפֹרעַ  ְלֹכפוֹ  ַהּמַ

 עג סימן
 ּובוֹ , הלואה דיני פרטי וכמה, הלואה סתם זמן כמה

  ְסִעיִפים:' כ

ְלֶוה. א , ְזַמן לוֹ  ָקַבע ְוֹלא, ְסָתם, ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּמַ
ָמקֹום ֵאין ּבְ ים ְזַמן לוֹ  ֵישׁ , ִמְנָהג ָלֶהם ׁשֶ ֹלׁשִ , יֹום ׁשְ
ֵאינוֹ  ין, ֹקֶדם ְלָתְבעוֹ  ָיכֹול ׁשֶ ִמְלָוה ּבֵ ָטרבִּ  ּבְ ין ׁשְ  ּבֵ
ִמְלָוה ה ַעל ּבְ ין, ּפֶ ּכֹון ּבֵ ַמׁשְ ין ּבְ ֹלא ּבֵ ּכֹון ּבְ  ְוִאם. ַמׁשְ
ע ִהְתָנה ְתּבַ ּיִ ל ׁשֶ ְרֶצה ְזַמן ּכָ ּיִ  ֲאִפּלוּ  ְלָתְבעוֹ  לוֹ  ֵישׁ , ׁשֶ
יֹומוֹ  ֵאָלה ֲאָבל. ּבְ הּ , ְסָתם ׁשְ ר ְזַמּנָ  ְוָיכֹול, ְלַאְלּתָ
ד ְלָתְבעוֹ    :ִמּיָ
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ְלֶוה. ב  ַעל ַאף, ְלָפְרעוֹ  ְזַמן לוֹ  ְוָקַבע ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּמַ
י ּלֹא ּפִ דוֹ  ָקנוּ  ׁשֶ ַמן ֹקֶדם ְלָתְבעוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ִמּיָ , ַהּזְ
ין ִמְלֶוה ּבֵ ה ַעל ּבְ ִמְלֶוה ֵבין ּפֶ ָטר ּבְ ׁשְ ין, ּבִ ּכֹון ּבֵ ַמׁשְ  ּבְ
ין ּלֹא ּבֵ ּכֹון ׁשֶ ין, ְבַמׁשְ ת ּבֵ ּמֵ ין, ַמְלֶוה ׁשֶ ת ּבֵ ּמֵ  ֹלֶוה ׁשֶ
יו ִאם ְנָכִסים ֲאמּוִדים יֹוְרׁשָ מֹוהוּ  ּבִ ְלֶוה ָטַען. ּכָ  ַהּמַ

ַמן סֹוף ַהּיֹום: ְוָאַמר י ַהּזְ ַבְעּתִ ּקָ ה, ׁשֶ  ַעד: אֹוֵמר ְוַהּלֹוֶ
ָרה ה, ָקַבְעתָּ  ָיִמים ֲעׂשָ ע ַהּלֹוֶ ּבָ  ָהָיה ְוִאם. ֶהֵסת ִנׁשְ

ם ַהּיֹום ֶאָחד ֵעד ׁשָ ע הזֶ  ֲהֵרי, ְזַמּנוֹ  סֹוף ׁשֶ ּבָ  ִנׁשְ
בּוַעת   :ַהּתֹוָרה ׁשְ

ה: אֹוֵמר ֶזה. ג ָ ַאר ָיִמים ֲחִמׁשּ ַמן ִנׁשְ : אֹוֵמר ְוֶזה, ֵמַהּזְ
ָרה ְלֶוה אֹוְמִרים, ֲעׂשָ ן: ַלּמַ  סֹוף ַעד עֹוד ַהְמּתֵ

ה ָ ַבע ְוָאז, ַהֲחִמׁשּ ָ ַאר ֶהֵסת ִיׁשּ ׁשְ ּנִ ה עֹוד ׁשֶ ָ   :ָיִמים ֲחִמׁשּ

ה. ד ּמֶ ָבִרים ּבַ ִמְלָוה, ּוִריםֲאמ ּדְ ה ַעל ּבְ ֹלא ּפֶ  ּבְ
ּכֹון ָטר ִמְלָוה ָהְיָתה ִאם ֲאָבל. ַמׁשְ ׁשְ  ַעל אוֹ , ּבִ

ּכֹון ׁשְ ְלֶוה ְוָטַען, ַהּמַ ּלֹא ַהּמַ ַהּיֹום אוֹ  ְזַמן לוֹ  ָקַבע ׁשֶ  ׁשֶ
ַבע ְזַמן סֹוף ּקָ ַבע, לוֹ  ׁשֶ ָ ְלֶוה ִיׁשּ ה ֶהֵסת ַהּמַ  חֹובוֹ  ְוִיְגּבֶ
ד   :ִמּיָ

ע ןְראּובֵ . ה ּבַ ּלֹא ִנׁשְ ּלוֹ  ִלְמּכֹר ׁשֶ ֶ , חֹוב ׁשּום ִלְפֹרעַ  ִמׁשּ
ךְ  ְוַאַחר ע ּכָ ּבַ ְמעֹון ִלְפֹרעַ  ִנׁשְ לֹוִני ִלְזַמן ְלׁשִ , ּפְ

יעַ  ִהּגִ ַמן ּוְכׁשֶ י ּוְכָבר, ָמעֹות ִלי ֵאין טֹוֵען ַהּזְ ְעּתִ ּבַ  ִנׁשְ
ּלֹא י ִלְמּכֹר ׁשֶ ּלִ ֶ ְמעֹון חֹוב ִאם, חֹוב ׁשּום ִלְפֹרעַ  ִמׁשּ  ׁשִ
בּוָעה ָקַדם ְ ּלֹא ַלׁשּ ּלוֹ  ִלְמּכֹר ׁשֶ ֶ  ָחָלה ֹלא, ִמׁשּ

בּוָעה ְ ין, ַהׁשּ ֵצא ַעד אֹותוֹ  ּוַמּכִ ּתֵ  ֵאינוֹ  ִאם ַנְפׁשוֹ  ׁשֶ
בּוָעה ְוִאם. ִלְפֹרעַ  רֹוֶצה ְ ְמעֹון ְלחֹוב ָקְדָמה ַהׁשּ , ׁשִ

ה ִנְמֵצאת ִנּיָ ְ בּוַעת ַהׁשּ ְוא ׁשְ ין, ׁשָ  תַמכַּ  ָעֶליהָ  ּוַמּכִ
ְלקֹות ֵאיַמת ִמּתֹוךְ  ְוִאם. ַמְרדּות  ְוִיְמָצא ִיְתָחֵרט ַהּמַ
ַתח בּוָעה ּפֶ ירּוהוּ , ִראׁשֹוָנה ִלׁשְ  ִויַקּיֵם, ְוִיְמּכֹר, לוֹ  ַיּתִ

בּוָעה ה ׁשְ ִנּיָ   :ׁשְ

ע. ו ּבָ ׁשְ ֲעֹבר ֹקֶדם ְלָפְרעוֹ  ַלֲחֵברוֹ  ַהּנִ ּיַ לֹוִני ְזַמן ׁשֶ , ּפְ
י ַעל ַאף ּלֹא ּפִ תֹוךְ  ָבעוֹ תְ  ׁשֶ ַמן ּבְ בּוָעה ֲעַדִין, ַהּזְ ְ  ַהׁשּ

ְמקֹוָמהּ    :עֹוֶמֶדת ּבִ

ע. ז ּבָ ׁשְ יֹום ַלֲחֵברוֹ  ִלְפֹרעַ  ַהּנִ לֹוִני ּבְ  אֹותוֹ  ְוֵאַרע, ּפְ
ת יֹום ּבָ ׁשַ ב, ּבְ  ֹלא ְוִאם. יֹום אֹותוֹ  ֹקֶדם ְלָפְרעוֹ  ַחּיָ

ן ָצִריךְ , ֹקֶדם ְפָרעוֹ  אֹותוֹ  ִלּתֵ כּ  יֹום ּבְ  ְוָיׁשּומוּ , ֹוןַמׁשְ
ֶנּנוּ , אֹותוֹ  תֹוַרת לוֹ  ְוִיּתְ ָרעֹון ּבְ   :ּפֵ

ע. ח ּבָ ׁשְ יֹום ְלָפְרעוֹ  ַלֲחֵברוֹ  ַהּנִ לֹוִני ּבְ יעַ , ּפְ ַמן ְוִהּגִ  ַהּזְ
ְלֶוה ִעיר ֵאיֶנּנוּ  ְוַהּמַ טּור הּוא, ּבָ ֹבא ַעד ּפָ ּיָ ְלֶוה ׁשֶ  ַהּמַ

לּוחוֹ  אוֹ  ְהיוּ  ָצִריךְ  ֲאָבל, ׁשְ ּיִ עֹותהַ  ׁשֶ ָידוֹ  ּמָ אֹותוֹ  ּבְ  ּבְ
אי ְוֵאינוֹ , יֹום ַ   :ְלהֹוִציָאם ַרׁשּ

ע. ט ּבַ ׁשְ ֹראשׁ  ִלְפֹרעַ  ַהּנִ ב, ֲאָדר ֹחֶדשׁ  ּבְ  ִלְפֹרעַ  ַחּיָ
יֹום   :ָהִראׁשֹון ַהֹחֶדשׁ  ּבְ

שׁ  ִמי. י ּיֵ ָטר לוֹ  ׁשֶ תֹוךְ  ּוָבא, ִלְזַמן ֲחֵברוֹ  ַעל ׁשְ  ּבְ
ַמן ין ְלֵבית ַהּזְ ְכֵסי ָמָצאִתי :ְוָאַמר ּדִ  ַוֲאִני ְפלֹוִני ִמּנִ
ִאם ָיֵרא ִני ַיְבִריֵחם ְלָידוֹ  ָיבֹואוּ  ׁשֶ  ֶאְמָצא ְוֹלא ִמּמֶ

ן רֹוֶאה ִאם, חֹוִבי ִלְגּבֹות ָמקֹום ּיָ  ֲאַמְתָלא ׁשּום ַהּדַ
ּלֹא ִלְדָבָריו ִגיעַ  חֹובוֹ  ִלְגּבֹות יּוַכל ׁשֶ ּיַ ׁשֶ ַמן ּכְ , ַהּזְ
ן ַעל ִמְצָוה ּיָ בלְ  ַהּדַ מֹון ַעּכֵ יעַ  ַעד ַהּמָ ּגִ ּיַ ָטר ְזַמן ׁשֶ ְ . ַהׁשּ
ין ְוֵכן ָלָוה ַהּדִ ַמן ּוְבתֹוךְ  ִלְזַמן ּבְ ְלֶוה רֹוֶאה ַהּזְ  ַהּמַ

ַהּלֶֹוה ז ׁשֶ ַהּלֶֹוה אוֹ , ַקְרַקע לוֹ  ְוֵאין ְנָכָסיו ְמַבְזּבֵ  ׁשֶ
ם ִלְמִדיַנת ֵליֵלךְ  רֹוֶצה ְלֶוה ְותֹוֵבעַ , ַהּיָ ּלוֹ  ֶאת ַהּמַ  ׁשֶ
ן אוֹ  ּתֵ ּיִ   :לוֹ  ׁשֹוְמִעין, ָעֵרב לוֹ  ׁשֶ

ֶדה ַהּקֹוֶנה. יא  ּוָבא ֲעִסיִקין ָעֶליהָ  ְוָיְצאוּ  ֵמֲחֵברוֹ  ׂשָ
ין ְלֵבית שׁ : ְוטֹוֵען ּדִ א ֲאִני חֹוׁשֵ ּמָ ֵצא ׁשֶ ֶדה ּתֵ ָ ִדי ַהׂשּ  ִמּיָ

ד אֹותוֹ  ְקֵנה ְלךָ  ֶאְמָצא ְוֹלא ָממֹוְנךָ  ּוְתַאּבֵ  ָממֹון ּבְ
דֵ  ַקְרַקע ֶאְטֹרף יּכְ   :לוֹ  ׁשֹוְמִעין, אֹותוֹ  ׁשֶ

ָעַבר ְלַאַחר. יב ַמן ׁשֶ ַבע ַהּזְ ּקָ ִמְלֶוה יֹום' ל אוֹ , לוֹ  ׁשֶ  ּבְ
ּכֹון ַעל ִהְלָוהוּ  ִאם ְסָתם  ַעל ְלָמְכָרה ָיכֹול, ְסָתם ַמׁשְ
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 כג
 כג

י ית ּפִ ין ּבֵ ה ְוִאם. ּדִ ִעיר ַהּלֹוֶ ית יֹוִדיעּוהוּ  ּבָ ין ּבֵ  ּדִ
ִאם נוּ  ִיְפַרע ֹלא ׁשֶ ּכֹון ִלְמּכֹר ְרׁשּות לוֹ  ִיּתְ ׁשְ  ְוִאם, ַהּמַ
ִעיר ֵאינוֹ  ית ֵאין ּבָ ין ּבֵ ן לֹוַמר לוֹ  ִנְזָקִקין ּדִ  ַעד ַהְמּתֵ
ֹבא ּיָ ה ׁשֶ   :ְוִיְטֹען ַהּלֹוֶ

ּכֹון ְוִאם. יג ׁשְ ֶלה ַהּמַ ֵבית ְלָמְכרוֹ  ָיכֹול, ְוהֹוֵלךְ  ּכָ  ּבְ
ין ים ּתֹוךְ  ֲאִפּלוּ  ּדִ ֹלׁשִ ין ,יֹום ׁשְ ָהיוּ  ּבֵ ָעָליו ׁשֶ ם ּבְ  ׁשָ
ין ּלֹא ּבֵ ם ָהיוּ  ׁשֶ   :ׁשָ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . יד ַאף, ׁשֶ י ַעל ׁשֶ ָעַבר ּפִ , ַהְלָוָאה ְזַמן ׁשֶ
ין ָצִריךְ  ְמּכֹר ְלַהְמּתִ ּכֹון ִמּלִ ׁשְ ים ַהּמַ ֹלׁשִ  ַאַחר יֹום ׁשְ

ִביָעה   :ּתְ

שׁ  ִמי. טו ּיֵ ָידוֹ  ׁשֶ ּכֹון ּבְ ל ַמׁשְ ֶרּנוּ  ֹלא, ֲחֵברוֹ  ׁשֶ  ִיְמּכְ
א ֵבית ֶאּלָ ין ּבְ ית לֹוַמר רֹוֶצה, ּדִ ין ּבֵ ל ּדִ ה ׁשֶ ֹלׁשָ  ׁשְ

ה אֹותוֹ  ְוָיׁשּומוּ , ֶהְדיֹוטֹות ּמָ ֶוה הּוא ּכַ מֹוֵכר ׁשָ  ּכְ
ּוק ׁשּ ֶרּנוּ , ּבַ אֹוָתהּ  ְוִיְמּכְ נוּ , ׁשּוָמא ּבְ ּתְ ּיִ  ְרׁשּות לוֹ  ׁשֶ
ִקיִאים ִלְמּכֹר ׁשּוָמא ַהּבְ יִאיןּומַ . ּבְ ִ  ְלָמְכרוֹ  ֵעָצה לוֹ  ׂשּ
ֵעִדים ֵדי, ּבְ ּלֹא ּכְ ה ֹיאַמר ׁשֶ ר ַהּלֹוֶ ְמּכַ ּנִ יֹוֵתר ׁשֶ  ּבְ

ּוָמא ּלֹא ְמָכרוֹ  ְוִאם. ֵמַהׁשּ ׁשּוָמא ׁשֶ ל ּבְ ה ׁשֶ ֹלׁשָ  ׁשְ
ִאין ּמָ ה ֹלא, ׁשַ לּום ָעׂשָ ֶכר ּכְ ֵטל ְוַהּמֶ י ַעל ַאף, ּבָ  ּפִ
ּלֹא ִעְנָין הּוא ְוִאם ָטָעה ׁשֶ ִאי ּבְ ר ׁשֶ  ְלַהֲחִזיר ֶאְפׁשָ
ֶכר יָון, ַהּמֶ ָכרוֹ  ּכֵ ּמְ ּלֹא ׁשֶ ׁשּוַמת ׁשֶ ִקיִאין' ג ּבְ  ַאף, ּבְ

י ַעל הֹוִדיעַ  ּפִ ה ׁשֶ ב, ַלּלֹוֶ מוֹ  ִלְפֹרעַ  ַחּיָ ָהָיה ּכְ ֶוה ׁשֶ  ׁשָ
ַעת ׁשְ ִכיָרה ּבִ ּיֹוְדִעים ֵעִדים ֵישׁ  ִאם, ַהּמְ ה ׁשֶ ּמָ  ָהָיה ּכַ
ֶוה אֹוָתהּ  ׁשָ ָעה ּבְ ָהָיה ֹיאְמרוּ  ְוִאם. ׁשָ ֶוה ׁשֶ  יֹוֵתר ׁשָ

ְלֶוה, ֵעִדים ֵאין ְוִאם. ַהּמֹוָתר לוֹ  ִיְפַרע, ֵמחֹובוֹ   ְוַהּמַ
ָהָיה אֹוֵמר ֶוה ׁשֶ ךְ  ׁשָ ַבע, ֵמחֹובוֹ  יֹוֵתר ּכָ ָ הּוא ִיׁשּ  ׁשֶ

ְדָבָריו ה יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ְוִאם. לוֹ  ְוִיְפַרע, ּכִ ּמָ ֶוה ָהָיה ּכַ , ׁשָ
ַבע הרֹוצֶ  ֵאינוֹ  אוֹ  ָ ַבע, ִלׁשּ ָ ה ִיׁשּ ה ַהּלֹוֶ ּמָ ֶוה ָהָיה ּכַ , ׁשָ

ְלֶוה לוֹ  ְוִיְפַרע ָהָיה ַמה ַהּמַ ֶ ֶוה ׁשּ   :חֹובוֹ  ַעל יֹוֵתר ׁשָ

ּכֹון ַהּמֹוֵכר. טז ָידוֹ  ַמׁשְ ּבְ י ַעל ׁשֶ ה ּפִ ֹלׁשָ  ֶהְדיֹוטֹות ׁשְ
ִקיִאין ׁשּוָמא ּבְ אי ֵאינוֹ , ּבְ ַ  ְוִאם. ְלַעְצמוֹ  ְלָלְקחוֹ  ַרׁשּ
י ַעל מֹוְכרוֹ  ית ּפִ ין ּבֵ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ֻמְמִחים ּדִ  ׁשֶ
אי ַ ַרׁשּ   :ְלַעְצמוֹ  ְלָלְקחוֹ  ׁשֶ

ְלֶוה. יז ּכֹון ַעל ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּמַ ׁשְ ִאם ְמָנת ַעל, ַהּמַ  ׁשֶ
ּנוּ  ֹלא לֹוִני ִלְזַמן ִיְפּדֶ ה, ּפְ ְגּבֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכֹון חֹובוֹ  ּכְ ׁשְ  ֵמַהּמַ

ָנה ִיְהֶיה ְוַהּמֹוָתר יו ַמּתָ א ָהֵוי, ֵמַעְכׁשָ  ְוִאם. ַאְסַמְכּתָ
ִאם ִעּמוֹ  ִהְתָנה ּנוּ  ֹלא ׁשֶ לֹוִני ִלְזַמן ִיְפּדֶ  ִיְהֶיה ּפְ
י ָהֵוי, ֻמְחָלט א ַנּמֵ  ְקֵנה: לוֹ  ָאַמר ְוִאם. ַאְסַמְכּתָ

יו ּנוּ  ֹלא ִאם ֵמַעְכׁשָ לֹוִני ְזַמן ַעד ֶאְפּדֶ  ִמי ֵישׁ , ּפְ
אֹוֵמר ָלא ׁשֶ א ָהֵוי ּדְ ִאם, ַאְסַמְכּתָ ה ְוׁשֶ  ֹלא: טֹוֵען ַהּלֹוֶ

י ָיָצא יו ְקֵנה" ִמּפִ ְלֶוה ֶנֱאָמן, "ֵמַעְכׁשָ בּוָעה ַהּמַ ׁשְ  ִמי ּבִ
שׁ  ּיֵ ָידוֹ  ׁשֶ ּכֹון ּבְ יעַ , ֵמֲחֵברוֹ  ַמׁשְ ִהּגִ ַמן ּוְכׁשֶ : ֵלהּ  ָאַמר ַהּזְ
ךְ  ְוַאַחר, ּוְמָכרוֹ  ְוָהַלךְ , ּוָמְכרוֹ  ֵצא א ּכָ ה ּבָ ללְ  ַהּלֹוֶ  ַבּטֵ

ֶכר ּלֹא ְוָאַמר ַהּמֶ ן ׁשֶ א ִכּוֵ ְדָבָריו ֵאין, ִלְדחֹותוֹ  ֶאּלָ  ּבִ
לּום ֶכר, ּכְ ם ְוַהּמֶ   :ַקּיָ

ְלֶוה ָאַמר. יח ה ַהּמַ ּכֹון נֹוְתִנין ֵאין: ַלּלֹוֶ ׁשְ ּמַ א ּבַ  ֶאּלָ
ִרים ֵנהוּ : ֵלהּ  ְוָאַמר, ְזהּוִבים ֶעׂשְ ן, ּתְ ּמֵ  ֶדֶרךְ  לוֹ  ְוִנְזּדַ
ים ּוְמָכרוֹ  ִעּמוֹ  ִליכוֹ ְוהוֹ  ְלָמַדי לׁשִ ה ַהּכֹל, ִבׁשְ , ַלּלֹוֶ

הֹוִציא ְוַההֹוָצאֹות ה ַעל, ְלהֹוִליכוֹ  ׁשֶ ַכר ֲאָבל, ַהּלֹוֶ  ׂשְ
ם ֹלא ָטְרחוֹ  ּלֵ יָון, לוֹ  ְיׁשַ ְבָלאו ּכֵ  ֵלהּ  ִאית ָהִכי ּדִ

  :ְלָהָתם אֹוְרָחא

א. יט ּכֹונוֹ  ִלְפּדֹות ַהּבָ ַיד ַמׁשְ ּבְ ְמעֹון ׁשֶ : לוֹ  ְוָאַמר ,ׁשִ
ָבר ְדָבָריו ֵאין, ִלי ָמַחְלתָּ  ּכְ לּום ּבִ ּום, ּכְ ְבָאָדם ִמׁשּ  ּדִ
ב ַחּיָ ךְ  ָמעֹות ַלֲחֵברוֹ  ׁשֶ ּיָ שׁ  ֲאָבל, ְמִחיָלה ְלׁשֹון ׁשַ ּיֵ ׁשֶ  ּכְ

ַיד לוֹ  ךְ  ֹלא, ֵחֶפץ ֲחֵברוֹ  ּבְ ּיָ א, ְמִחיָלה ְלׁשֹון ׁשַ  ֶאּלָ
ָנה ְלׁשֹון   :ַמּתָ

א. כ ּכֹונוֹ  תִלְפּדוֹ  ַהּבָ ְמעֹון ַמׁשְ ִ : לוֹ  ְוָאַמר, ִמׁשּ
יךָ  יעַ  ִלְפּדֹותוֹ  ִהְזַהְרּתִ ִהּגִ ׁשֶ ַמן ּכְ  ֵלךְ : ִלי ְוָאַמְרתָּ , ַהּזְ
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נוֹ  ּכְ י, ּוַמׁשְ ךָ  ְוֵהַבְנּתִ ְעּתְ ּדַ ֶנּנוּ  לֹוַמר ׁשֶ ּכְ ֲאַמׁשְ ית ׁשֶ ִרּבִ  ּבְ
יִתי ְוֵכן ְפַרע, ָעׂשִ ֶרן ּתִ ית ַהּקֶ ַמשְׁ  ֵאין, ְוָהִרּבִ  ָמעּותּבְ

ֶנּנוּ  ֶזה ָלׁשֹון ּכְ ַמׁשְ ּיְ ית ׁשֶ ִרּבִ  לוֹ  ִיְפַרע ֹלא ְוָלֵכן, ּבְ
א ֶרן ֶאּלָ   :ַהּקֶ

 עד סימן
 ּובוֹ , הפרעון וסדר, לפרע מלוה נתנה מקום באיזה

  ְסִעיִפים:' ז

ּוב ִהְלָוהוּ  ֲאִפּלוּ . א ׁשּ ּיִ ר ְלָתְבעוֹ  ָיכֹול, ּבַ ְדּבָ ּמִ  ּוְלֹכפוֹ  ּבַ
ְפרָ  ּיִ ם ֶעּנוּ ׁשֶ ֵדי לוֹ  ֵישׁ  ִאם, ׁשָ יעַ  ַעד ִסּפּוקוֹ  ּכְ ּגִ ּיַ  ׁשֶ
ּוב ְלֶוה ְוִאם. ְלָפְרעוֹ  ּוְכֵדי ְלִיׁשּ ִרי: טֹוֵען ַהּמַ  ִלי ּבָ
שׁ  ּיֵ ֵדי לוֹ  ׁשֶ ה, ְלָפְרעוֹ  ּוְכֵדי ִסּפּוקוֹ  ּכְ ֵאין טֹוֵען ְוַהּלֹוֶ  ׁשֶ
א לוֹ  ֵדי ֶאּלָ ַבע, ִסּפּוקוֹ  ּכְ ָ ה םאִ  ֲאָבל. ֶהֵסת ִיׁשּ  ַהּלֹוֶ

ר ְלָפְרעוֹ  רֹוֶצה ְדּבָ ּמִ ְלֶוה ִיְרֶצה ִאם, ּבַ ל ֹלא ַהּמַ  ְיַקּבֵ
ּנוּ  יעַ  ַעד ִמּמֶ ּגִ ּיַ ּוב ׁשֶ ִהְלָוהוּ  ֵמַאַחר, ְלִיׁשּ ּוב ׁשֶ ׁשּ ּיִ . ּבַ
ָכל, ּוִמיהוּ  ּוב ְמקֹום ּבְ ל ְלֹכפוֹ  ָיכֹול ִיׁשּ  ֲאִפּלוּ , ְלַקּבֵ
ְלֶוה ְמקֹום ֵאינוֹ  ה ְמקֹום ְוֹלא ַהּמַ  ָמקֹום ְוֹלא ַהּלֹוֶ

ִהְלָוהוּ  ה ֵישׁ  ֲאִפּלוּ , ׁשֶ ּמָ רֹות ּכַ יעַ  ֹקֶדם ִמְדּבָ ּגִ ּיַ  ׁשֶ
ָרה. ִלְמקֹומוֹ  ּיָ ּוב ְמקֹום ֲחׁשּוָבה ְוׁשַ   :ִיׁשּ

ְלֶוה ָקַבע. ב ה ַהּמַ ה ְורֹוֶצה, ְזַמן ַלּלֹוֶ ֵדי ְלָפְרעוֹ  ַהּלֹוֶ  ּכְ
ּלֹא מֹון ַיֲעֹמד ׁשֶ ַאֲחָריּותוֹ  ַהּמָ ַמן ַעד ּבְ ְלֶוה, ַהּזְ  ְוַהּמַ
לוֹ  רֹוֶצה ֵאינוֹ  יעַ  ִאם, ְלַקּבְ ַמן ִהּגִ י ַעל ַאף ַהּזְ  ּפִ

ַהּלֶֹוה ֵדי חֹובוֹ  ִלְפֹרעַ  ְמַמֵהר ׁשֶ יל ּכְ  ַעְצמוֹ  ְלַהּצִ
מוֹ , ָלֹבא ָהֲעִתיִדים ֵמָהֳאָנִסים עַ  ִחּלּוף ּכְ ְטּבֵ  ּוְגֵזַרת ַהּמַ
ִסים ֹחֶרת ַהּמִ ׁשְ ין ְוַהּתִ ֵאין, ּמוֹ עִ  ַהּדִ ה ׁשֶ ְלָקָלה ַעּתָ  ַהּקַ
י ַעל ַאף ִנְרֵאית ֲעִתיָדה ּפִ ּיֹום ּבוֹ  אוֹ  ְלָמָחר ָלֹבא ׁשֶ  ּבַ
ָרעֹון ְלַאַחר יחַ  לוֹ  ְוֵאין, ַהּפֵ ּגִ . ֲחֵברוֹ  ַתָקַלת ַעל ְלַהׁשְ
יעַ  ֹלא ִאם ֲאָבל ַמן ִהּגִ ר ָמצּוי ִאם, ַהּזְ  ָלֵעיַנִים ְוִנּכָ
עַ  ִחּלּוף ְטּבֵ ִסים ּוְגֵזַרת דִמיָּ  ַהּמַ ֹחֶרת ַהּמִ ׁשְ  ֵאינוֹ , ְוַהּתִ
ל ְלֹכפוֹ  ָיכֹול  ֵאין ִאם ֲאָבל. ְזַמּנוֹ  ֹקֶדם חֹובוֹ  ְלַקּבֵ

ם ל ַאַחת ׁשָ ׁשֹות ִמּכָ ה ַהֲחׁשָ  ַעל ַאף, ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ָהֵאּלֶ
י ֵאין ּפִ ְלֶוה ׁשֶ ל רֹוֶצה ַהּמַ ַמן ֹקֶדם חֹובוֹ  ְלַקּבֵ ֵדי ַהּזְ  ּכְ

ּלֹא ַאֲחָריּותוֹ  יוּ ִיהְ  ׁשֶ יעַ  ַעד ּבְ ּגִ ּיַ ַמן ׁשֶ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ַהּזְ
ֵני, לוֹ  ִביעּות ִמּפְ ּקְ ַמן ׁשֶ ַנת ַהּזְ ה ְלַתּקָ   :ִהיא ַהּלֹוֶ

ּכֹוָנא חֹוב. ג ַמׁשְ ָקא, ּדְ הּ  ָאִכיל ּדְ רֹות ִמּנֵ ַאְתָרא ּפֵ  ּבְ
ֵקי ְדָלא יעַ  ַעד ְמַסּלְ ּגִ ּיַ ַמן ׁשֶ מוֹ , ַהּזְ ּלֹוֵקחַ  ּכְ רֹות ׁשֶ  ּפֵ
ֵמי ְזַמן ַעד ל ֵאינוֹ , ָרָצה ְוִאם, ּדָ עֹות ְמַקּבֵ  ֹקֶדם ַהּמָ

ַמן א ַהּזְ ן ִאם ֶאּלָ יחַ  ּכֵ רֹות לוֹ  ַמּנִ   :ֶלֱאֹכל ַהּפֵ

ְלֶוה. ד ה ּוָבא, ִלְזַמן ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּמַ  ּתֹוךְ  ְלָפְרעוֹ  ַהּלֹוֶ
ַמן ְפרֹוְטרֹוט ַהּזְ יָנר, ּבִ יָנר ּדִ ֵאין אֹוְמִרים ֵישׁ , ּדִ  ׁשֶ

ְלֶוה ב ָיכֹול ַהּמַ ן: ְולֹוַמר ְלַעּכֵ ל ִלי ּתֵ ַפַעם חֹוִבי ּכָ  ּבְ
ַאף, ַאַחת ָרעֹון ּדְ ל ּפֵ יָנר ׁשֶ יָנר ּדִ ָרעֹון ִנְקָרא ּדִ , ּפֵ
א שׁ  ֶאּלָ ּיֵ ְלֶוה ׁשֶ ְרֹעֶמת ַלּמַ ן ִאם, ּוִמיהוּ . ָעָליו ּתַ ּכֵ  ִמׁשְ
ֵדהוּ  לוֹ  י ֲאִפּלוּ  אוֹ , ׂשָ ּתֵ דֹות ׁשְ  ְלֹכפוֹ  ָיכֹול ינוֹ אֵ , ׂשָ

ֲחִזיר ּיַ ּכֹוָנא ֲחִצי לוֹ  ׁשֶ ׁשְ ֲחִצי ַהּמַ עֹות ּבַ   :ַהּמָ

ְלֶוה. ה ּכֹון ַעל ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּמַ ְלְטִלין ַמׁשְ  ַקְרַקע אוֹ  ִמּטַ
ִוים ָ ׁשּ ה ּוָבא, ֵמחֹובוֹ  יֹוֵתר ׁשֶ ח ְוָאַמר ַהּלֹוֶ ּקַ ּיִ  ׁשֶ

ּכֹונֹות ׁשְ ֵדי ֵמַהּמַ  ֵאין, ַהּמֹוָתר ֶאת לוֹ  ְוַיֲחִזיר חֹובוֹ  ּכְ
ְדָבָריו לּום ּבִ ין ְוהּוא. ּכְ ּכֹונֹות ֵאין ִאם ַהּדִ ׁשְ ִוים ַהּמַ  ׁשָ
ֵלם ְלֹכפוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ֵמַהחֹוב יֹוֵתר ּטְ ּיִ חֹובוֹ  ׁשֶ  ּבְ

ָטרוֹ  לוֹ  ְוַיֲחִזיר   :ׁשְ

ָאַמר ֹלֶוה. ו יעַ  ׁשֶ ִהּגִ ׁשֶ ָרעֹון ְזַמן ּכְ  ָמעֹות ִלי ֵאין: ַהּפֵ
ְלְטֵלי אְולֹ  א ְמּטַ חֹוְבךָ  אֹותוֹ  ֹטל ַקְרַקע ֶאּלָ  ּוַמְלֶוה, ּבְ

ַקְרַקע ָחֵפץ ֵאיִני: אֹוֵמר ין רֹוֶצה ַוֲאִני ּבְ  ַעד ְלַהְמּתִ
ְהיוּ  ּיִ ח ְלֹכֵפִני ָיכֹול ְוֵאיְנךָ  ָמעֹות ְלךָ  ׁשֶ ֶאּקַ  ַקְרַקע ׁשֶ
יָון ֵאיִני ּכֵ יו חֹוִבי ּתֹוֵבעַ  ׁשֶ ין, ַעְכׁשָ   :ְלֶוהַהמַּ  ִעם ַהּדִ

ְלֶוה. ז עַ  ַעל ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּמַ ְטּבֵ  ָיכֹול ִאם, ְוִנְפַסל, ַהּמַ
ְמִדיָנה ְלהֹוִציאוֹ   ְלאֹוָתהּ  ֶדֶרךְ  לוֹ  ְוֵישׁ  ַאֶחֶרת ּבִ
עַ  לוֹ  נֹוֵתן, ְמִדיָנה ְטּבֵ ִהְלָוהוּ  ִמּמַ  ֵלךְ : לוֹ  ְואֹוֵמר ׁשֶ
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ָמקֹום ְוהֹוִציאוֹ  לֹוִני ּבְ רֶ  לוֹ  ֵאין ְוִאם. ּפְ ם ךְ ּדֶ  נֹוֵתן ְלׁשָ
עַ  לוֹ  ְטּבֵ אֹוָתהּ  ַהּיֹוֵצא ּמַ ָעה ּבְ ה ְוֵכן. ׁשָ ְכֻתּבָ   :ּבִ

  ונטען טוען הלכות

 עה סימן
ה ַהַמְלֶוה ִאם יֵני ְוָכל, ַהְטענֹות ְלָבֵרר ְצִריִכין ְוַהלֹוֶ  ּדִ

ב בּוָעה ַהְמֻחוּיָ ָנן אוֹ  ַהּתֹוָרה ִמן ׁשְ ַרּבָ ֵאינוֹ  ּוִמי ִמּדְ  ׁשֶ
ַבע ָיכֹול ָ ּטֹוֵען ְוָכל, ִלׁשּ ע ַהּתֹוֵבעַ  ׁשֶ ְתּבָ ִרי ְוַהּנִ  ּבָ

א ּמָ   ְסִעיִפים: ה"כ ּובוֹ ,  ְוׁשֶ

ֵבית ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּתֹוֵבעַ . א ין ּבְ ָיְדךָ  ִלי ָמֶנה ּדִ ית, ּבְ  ּבֵ
ין ֵרר: לוֹ  אֹוְמִרים ּדִ ָבֶריךָ  ּבָ ה ּדְ ב ִמּמָ  ִהְלֵויתָ , ְלךָ  ַחּיָ

יק אוֹ  ָידוֹ בְּ  ִהְפַקְדתָּ  אוֹ  אֹותוֹ  ר, ָממֹוְנךָ  ִהּזִ ֶאְפׁשָ  ׁשֶ
הּוא ב ׁשֶ ב חֹוׁשֵ ַחּיָ ב ְוֵאינוֹ  לוֹ  ׁשֶ ע ְוֵכן. לוֹ  ַחּיָ ְתּבָ , ַהּנִ
יב ִאם ָיִדי ְלךָ  ֵאין: ֵמׁשִ ב ֵאיִני: אוֹ , ְכלּום ּבְ  ְלךָ  ַחּיָ

לּום ָבָריו ְלָבֵרר ָצִריךְ , ּכְ א, ּדְ ּמָ ׁשֶ  ְוסֹוֵבר טֹוֶעה ּדְ
ֵאינוֹ  ב ׁשֶ ב ְוהּוא, לוֹ  ַחּיָ  ָחָכם ָהָיה ַוֲאִפּלוּ . לוֹ  ַחּיָ
דֹול יב ֶהְפֵסד ְלךָ  ֵאין: לוֹ  אֹוְמִרים, ּגָ ׁשִ ּתָ  ַעל ׁשֶ

יַצד ְותֹוִדיֶעּנוּ  ַטֲעָנתוֹ  ה ֵאין ּכֵ ב ַאּתָ   :לוֹ  ַחּיָ

ָיְדךָ  ִלי ָמֶנה. ב ָיִדי ְלךָ  ֵאין, ּבְ א ּבְ ים ֶאּלָ ִ ב, ֲחִמׁשּ  ַחּיָ
ַבע ָ ֵאינוֹ  הַהּתֹורָ  ִמן ִלׁשּ ב ׁשֶ א לוֹ  ַחּיָ ים ֶאּלָ ִ , ֲחִמׁשּ
ים ְונֹוֵתן ִ הֹוָדה ַהֲחִמׁשּ עוֹ  ֶאָחד ֵישׁ  ְוִאם. ׁשֶ ַסּיְ ּמְ  ֵישׁ , ׁשֶ

ּפֹוְטרוֹ  אֹוְמִרים בּוָעה ׁשֶ ְ ֵאינוֹ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ִמׁשּ  ׁשֶ
  :ּפֹוְטרוֹ 

א, ָאָדם ְתָבעוֹ  ֹלא ִאם. ג  ָמֶנה: אֹוֵמר ֵמַעְצמוֹ  הּוא ֶאּלָ
ָיִדי ְלָאִביךָ  ָיההָ  י ּבְ ים לוֹ  ְוָנַתּתִ ִ ַאר ֲחִמׁשּ  לוֹ  ְוִנׁשְ

ים ִ טּור, ֲחִמׁשּ בּוַעת ַאף ּפָ ְ   ֶהֵסת ִמׁשּ

ַפר. ד ּכֹל ּכָ ב ְמִעיִדים ְוֵעִדים, ּבַ ַחּיָ ים לוֹ  ׁשֶ ִ , ֲחִמׁשּ
ם ּלֵ ים ְיׁשַ ִ ַבע ֲחִמׁשּ ָ ָאר ַעל ַהּתֹוָרה ִמן ְוִיׁשּ ְ ּלֹא, ַהׁשּ  ׁשֶ

יו תהֹוָדאַ  ְתֵהא דֹוָלה ּפִ ה. ֵעִדים ֵמַהֲעָדַאת ּגְ ּמֶ  ּבַ
ָבִרים ַבע, ֲאמּוִרים ּדְ ּתָ ׁשֶ ָבעוֹ  ִאם ֲאָבל. ִמְלֶוה ּכְ  ּתְ
ֶוה ֲחָפִצים דֹון, ָמֶנה ׁשָ ּקָ  ְלךָ  ֵאין: אֹוֵמר ַוֲהָלה, ּפִ
ָיִדי לּום ּבְ ָראוּ  ְמִעיִדים ְוֵעִדים, ּכְ ָידוֹ  ׁשֶ ע, ּבְ ְתּבַ ּנִ ׁשֶ  ּכְ

ֶוה יםֲחָפצִ  ֵמאֹוָתם ים ׁשָ ִ ְפָרן ֻהְחַזק, ֲחִמׁשּ  ְוַהּתֹוֵבעַ , ּכַ
ע ּבָ   :ְונֹוֵטל ִנׁשְ

ָיְדךָ  ִלי ָמֶנה. ה  ֵמַהְלָוָאה ּוָמֶנה ְפלֹוִנית ֵמַהְלָוָאה ּבְ
ִהְלִויִתיךָ  ַאֶחֶרת ְזַמן ׁשֶ ךְ  ַאֵחר ּבִ ע, ְוָכךְ  ּכָ ְתּבָ  ְוַהּנִ
יבוֹ  ָיִדי ְלךָ  ֵאין: ְמׁשִ לּום ּבְ ַהְלָוָאהשֶׁ  ְלִפי ּכְ  ִראׁשֹוָנה ּמֵ

יךָ  ַרְעּתִ ךְ  ּפְ ה ּוֵמַהְלָוָאה ְוָכךְ  ּכָ ִנּיָ יךָ  ׁשְ ַרְעּתִ ךְ  ּפְ , ְוָכךְ  ּכָ
ירוּ  ַטֲעָנָתם ּוִמּתֹוךְ  ית ִהּכִ ין ַהּבֵ ן ּדִ ֲעַדּיִ ב ׁשֶ  לוֹ  ַחּיָ
י ֵמאֹוָתם ּתֵ ִרים ַהְלָואֹות ׁשְ יָנִרין ֶעׂשְ  ֵלהּ  ֲהָוה, ּדִ
ַנִים ׁשְ שׁ  תוֹ אוֹ  ְמִעיִדים ּכִ ּיֵ ָידוֹ  ׁשֶ ים ּבְ ִ ֲהֵרי, ֲחִמׁשּ  ׁשֶ
ית ין ַהּבֵ ה ֵעִדים ּדִ ּמֶ הֹוָדה ּבַ ֶ ַאר ׁשּ ׁשְ ּנִ ַבע, ָעָליו ׁשֶ ָ  ְוִיׁשּ

בּוָעה ָאר ַעל ַהּתֹוָרה ִמן ׁשְ ְ   :ַהׁשּ

ִמְקַצת ַהּמֹוֶדה. ו ד ּוְנָתנוֹ  ּבְ ָיִדי ְלךָ  ֵאין: ְוָאַמר, ִמּיָ  ּבְ
א ךְ  ֶאּלָ בּוַעת טּורפָּ , ְוֵהיָלךְ  ּכָ ְ ע ֲאָבל ַהּתֹוָרה ִמׁשּ ּבָ  ִנׁשְ
  ֶהֵסת

ָיְדךָ  ִלי ָמֶנה. ז ָיִדי ְלךָ  ֵאין, ּבְ לּום ּבְ ַען אוֹ , ּכְ ּטָ  ֵישׁ : ׁשֶ
ָיְדךָ  ִלי ֶנְגּדוֹ  ּבְ סּות ּכְ ָאַמר אוֹ , ֵכִלים אוֹ  ּכְ  ֱאֶמת: ׁשֶ

ָיִדי ְלךָ  ָהָיה ה ֲאָבל ּבְ  ִלי ְנַתּתוֹ  אוֹ  ְמַחְלּתוֹ  ַאּתָ
מַ  ָנהּבְ יָון, ּתָ ּכֹוֵפר ּכֵ ּכֹל ׁשֶ טּור, ּבַ בּוַעת ּפָ ְ  ַהּתֹוָרה ִמׁשּ

ע ּבָ ַנִים ַוֲאִפּלוּ . ֶהֵסת ְוִנׁשְ ִהְלָוהוּ  ְמִעיִדים ׁשְ  ְוֵאיָנם, ׁשֶ
ָרעוֹ  יֹוְדִעים ּפְ בּוַעת ֶנֱאָמן, ׁשֶ ׁשְ  ִלי ֵישׁ : לֹוַמר ֶהֵסת ּבִ
ָיְדךָ  ֶנְגָדן ּבְ   ִלי ָמַחְלתָּ  אוֹ  ּכְ

ָיְדךָ  ִלי הָמנֶ . ח ִני ּבְ ַזְלּתַ ּגְ  ָהיוּ  ֹלא: אֹוֵמר ַוֲהָלה, ׁשֶ
יִעים, ֵמעֹוָלם ְדָבִרים ּבִ  הֹוָדה ְוִאם. ֶהֵסת אֹותוֹ  ַמׁשְ
ֵעד אוֹ , ִמְקָצתוֹ  ָזלוֹ  ֵמִעיד ֶאָחד ׁשֶ ּגְ יִעין, ׁשֶ ּבִ  אֹותוֹ  ַמׁשְ
בּוַעת   :ַהּתֹוָרה ׁשְ
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ָיְדךָ  ִלי ָמֶנה. ט ִהְלִויִתיךָ  ּבְ י אוֹ  ׁשֶ ִהְפַקְדּתִ ָיְדךָ  ׁשֶ , ּבְ
 ִהְפַקְדתָּ  ִאם אוֹ  ִהְלִויַתִני ִאם יֹוֵדעַ  ֵאיִני: אֹוֵמר ַוֲהָלה
ָיִדי ַבע, ּבְ ָ ֵאינוֹ  ֶהֵסת ִיׁשּ א ְוִאם. ּוָפטּור, יֹוֵדעַ  ׁשֶ  ּבָ

ַמִים ְיֵדי ָלֵצאת ם, ׁשָ ּלֵ ה ָטַען ִאם ַוֲאִפּלוּ . ְיׁשַ ִחּלָ  ּתְ
ִרי ַטֲעַנת יָ  ְלךָ  ֵאין ּבָ בּוהוּ , ִדיּבְ ִחּיְ ַבע ּוְכׁשֶ ָ  ֶהֵסת ִלׁשּ
 ִהְפַקְדתָּ  ִאם אוֹ  ִהְלִויַתִני ִאם יֹוֵדעַ  ֵאיִני: ְוָטַען ָחַזר

ע, ֶאְצִלי ּבָ ֵאינוֹ  ֶהֵסת ִנׁשְ  ִלי ָמֶנה. ּוָפטּור, יֹוֵדעַ  ׁשֶ
ָיְדךָ  ִהְלִויִתיךָ  ּבְ י אוֹ  ׁשֶ ִהְפַקְדּתִ ָיְדךָ  ׁשֶ : אֹוֵמר ַוֲהָלה, ּבְ
ִהְלִויַתִני יֲאנִ  יֹוֵדעַ  ִהְפַקְדתָּ  אוֹ  ָמֶנה ׁשֶ  ְוֵאיִני ֶאְצִלי ׁשֶ
י ִאם יֹוֵדעַ  ב, ָלאו ִאם ְלךָ  ֶהֱחַזְרּתִ ם ַחּיָ ּלֵ  ְוֵאין, ְלׁשַ

ַבע ָצִריךְ  ַהּתֹוֵבעַ  ָ בּוַעת ֲאִפּלוּ  ִלׁשּ  ִאם ֲאָבל. ֶהֵסת ׁשְ
ל ַעל ְסָתם ֵחֶרם ַיֲחִרים, ִיְרֶצה ּנֹוֵטל ִמי ּכָ  ָממֹונוֹ  ׁשֶ

ין ּלֹאשֶׁ  ּדִ   :ּכַ

א, ָאָדם ְתָבעוֹ  ֹלא. י : ַלֲחֵברוֹ  ָאַמר ֵמַעְצמוֹ  ֶאּלָ
יךָ : אוֹ , ֶאְצִלי ִהְפַקְדתָּ : אוֹ , ִהְלִויַתִני ַזְלּתִ  ְוֵאיִני, ּגְ

י ִאם יֹוֵדעַ  טּור, ְלךָ  ֶהֱחַזְרּתִ א ְוִאם. ּפָ  ְיֵדי ָלֵצאת ּבָ
ַמִים ב, ׁשָ ם ַחּיָ ּלֵ  ִאם יֹוֵדעַ  יֵאינִ : ָאַמר ִאם ֲאָבל. ְלׁשַ

יךָ  ִאם אוֹ  ֶאְצִלי ִהְפַקְדתָּ  ִאם אוֹ  ִהְלִויַתִני ַזְלּתִ , ּגְ
ן ָאַמר ָאָדם ְתִביַעת ּוְבֹלא הֹוִאיל טּור, ּכֵ  ָלֵצאת ַאף ּפָ

ַמִים ְיֵדי   :ׁשָ

ב: ֵלהּ  ָאַמר. יא אי: אֹוֵמר ַוֲהָלה, ָמֶנה ְלךָ  ֲאִני ַחּיָ  ַוּדַ
ֵאיְנךָ  ִלי ב ׁשֶ לּום ַחּיָ טּור, ּכְ י ַעל ַאף, ּפָ ּיֹוֵדעַ  ּפִ  ׁשֶ

אי ַוּדַ הּוא ּבְ ב ׁשֶ ָהֵוי, ַחּיָ ִאּלוּ  ּדְ   :לוֹ  ָמַחל ּכְ

ָיְדךָ  ִלי ָמֶנה. יב ִהְלִויִתיךָ  ּבְ  ֵאיִני: אֹוֵמר ַוֲהָלה, ׁשֶ
ִהְלָוהוּ  ֵמִעיד ֶאָחד ְוֵעד, ִהְלִויַתִני ִאם יֹוֵדעַ   אוֹ , ׁשֶ

ָאַמר ַרעְ  ִאם יֹוֵדעַ  ֵאיִני ׁשֶ יךָ ּפְ ב ֵלהּ  ֲהָוה, ּתִ  ְמֻחּיָ
בּוָעה ַבע ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ׁשְ ָ ם, ִלׁשּ ּלֵ   :ּוְמׁשַ

ן: אֹוֵמר ַוֲהָלה, ֶאָחד ֵעד ַוֲהֵרי ִהְלִויִתיךָ  ָמֶנה. יג  ּכֵ
יךָ  ֲאָבל הּוא ַרְעּתִ אֹוֵמר אוֹ , ּפְ ה: לוֹ  ׁשֶ ב ַאּתָ  ִלי ַחּיָ

ֶנֶגד ּלֹ ֵמִעיד ָהֵעד ֶזה ִאם, ָמֶנה אֹותוֹ  ּכְ  ְפָרעוֹ  אׁשֶ
גֹון, ָמֶנה אֹותוֹ  ּלֹא ּכְ הּוא אוֹ , ָידוֹ  ִמּתֹוךְ  ָידוֹ  ָזָזה ׁשֶ  ׁשֶ
הּוא ֵמִעיד ה ָטַען ִאם ְוֵכן, ְזַמּנוֹ  ּתֹוךְ  ׁשֶ ִחּלָ  ָהיוּ  ֹלא: ּתְ
ךְ  ְוַאַחר, ֵמעֹוָלם ְדָבִרים , ֶאָחד ֵעד ָעָליו הֹוִציא ּכָ
י ָלִויִתי: ְוָאַמר ְוָחַזר ָכל, ּוָפַרְעּתִ  ֵלהּ  ֲהָוה ֵאּלוּ  ּבְ
ב בּוָעה ְמֻחּיָ ַבע ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ׁשְ ָ ם, ִלׁשּ ּלֵ : ְטָענוֹ . ּוְמׁשַ
ֲחָטפוֹ  ֶאָחד ֵעד לוֹ  ְוֵישׁ , ֵחֶפץ ָחַטְפתָּ  : אֹוֵמר ְוהּוא, ׁשֶ
אי י ַוּדַ י ֲאָבל ָחַטְפּתִ ּלִ ב ֵלהּ  ֲהָוה, הּוא ׁשֶ בּוָעה ְמֻחּיָ  ׁשְ
ַבע ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ָ לֵּ , ִלׁשּ ָיְדךָ  ִלי ָמֶנה. םּוְמׁשַ  ְלךָ  ֵאין, ּבְ
ָיִדי א ּבְ ים ֶאּלָ ִ ָאר ֲחִמׁשּ ְ ֵאינוֹ  ִמּתֹוךְ , יֹוֵדעַ  ֵאיִני ְוַהׁשּ  ׁשֶ
ַבע ָיכֹול ָ ם, ִלׁשּ ּלֵ ַבע ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ְוַהּתֹוֵבעַ , ְמׁשַ ָ , ִלׁשּ
א ה ִיְרֶצה ִאם ֶאּלָ ּנֹוֵטל ִמי ַעל ְסָתם ַיֲחִרים ַהּלֹוֶ  ׁשֶ

ּלֹא ָממֹונוֹ  ין ׁשֶ ּדִ יבוֹ  ִאם ֲאָבל. ּכַ ים: ֵהׁשִ ִ  ָלִויִתי ֲחִמׁשּ
ךָ  יךָ  ִמּמְ ים ּוְפַרְעּתִ ִ  ִאם יֹוֵדעַ  ֵאיִני ָהֲאֵחִרים ַוֲחִמׁשּ
ַבע, ָלאו ִאם ָלִויִתי ָ ַרע ֶהֵסת ִיׁשּ ּפָ ים ׁשֶ ִ ֵאינוֹ  ַהֲחִמׁשּ  ְוׁשֶ
ים יֹוֵדעַ  ִ ָבעוֹ  ֵמַהֲחִמׁשּ ּתְ ֶהם ׁשֶ   :ּבָ

בְמחֻ  ַאְמִריָנן ָלא. יד בּוָעה ּיָ ֵאינוֹ  ׁשְ ַבע ָיכֹול ׁשֶ ָ  ִלׁשּ
ם ּלֵ א, ְמׁשַ בּוָעה ֶאּלָ ׁשְ  ִמן ִאם ֲאָבל. ְדאֹוַרְיָתא ּבִ
טּור הּוא ַהּתֹוָרה בּוָעה ּפָ ְ י ַעל ַאף, ִמׁשּ ָנן ּפִ ַרּבָ ּדְ ּמִ  ׁשֶ

ב ב ִמְקֵרי ֹלא, ַחּיָ בּוָעה ְמֻחּיָ   :ׁשְ

ָלא אֹוְמִרים ֵישׁ . טו ב ַאְמִריָנן ּדְ ׁשְ ָאה ּוָעהּבִ  ַעל ַהּבָ
ֵאינוֹ  ִמּתֹוךְ  ִגְלּגּול ְיֵדי ַבע ָיכֹול ׁשֶ ָ ם ִלׁשּ ּלֵ ין, ְמׁשַ  ּבֵ

ּלֹא ַבע ָיכֹול ָהָיה ׁשֶ ָ ר ַעל ִלׁשּ בּוָעה ִעּקַ ָאה ׁשְ  ַהּבָ
ְלּגּול ָעֶליהָ  ם ְוָצִריךְ  ּגִ ּלֵ ין, ְלׁשַ כֹול ּבֵ ּיָ ַבע ׁשֶ ָ  ַעל ִלׁשּ
ר בּוָעה ִעּקַ ְ ַעל ַהׁשּ ַבע ָיכֹול ֵאינוֹ  ְלּגּולגִ  ְיֵדי ְוׁשֶ ָ . ִלׁשּ
יָון אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ּכֵ ב ׁשֶ ְתַחּיֵ ּנִ בּוָעה ׁשֶ  ַעל ַהּתֹוָרה ִמן ׁשְ

ִפיָרה ְלּגּוִלים ַעל טֹוֵען ְוהּוא, ַהּכְ , יֹוֵדעַ  ֵאיִני: ַהּגִ
הּ  ָקֵריָנן יר ּבֵ ּפִ ב ׁשַ בּוָעה ְמֻחּיָ ַבע ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ׁשְ ָ , ִלׁשּ

ם ּלֵ   :ּוְמׁשַ
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ה ְליֹוֵרשׁ  ַהּתֹוֵבעַ . טז ה ַעל ִמְלָוה ַהּלֹוֶ ָנא ֹלא, ּפֶ  ׁשְ
 ְוֵישׁ , ָלאו ִאם ָלָוה ִאם יֹוֵדעַ  ֵאיִני: ַהּיֹוֵרשׁ  ָאַמר ִאם

ָוה ֵעִדים ּלָ ָנא ָלא, ׁשֶ ַרע ִאם יֹוֵדעַ  ֵאיִני: ָאַמר ׁשְ  ּפָ
ָנא ֹלא, ֹלא ִאם ים: ָאַמר ׁשְ ִ ים ְיַדְעָנא ֲחִמׁשּ ִ  ָלא ַוֲחִמׁשּ
טּור, ְעָנאְידַ  ֹלא ֲאִפּלוּ  ּפָ בּוַעת ּבְ ים ׁשְ א, ַהּיֹוְרׁשִ  ֶאּלָ

ֲחִרים ּמַ ל ַעל ְסָתם ׁשֶ ּיֹוֵדעַ  ִמי ּכָ ּמֹוִריׁשוֹ  ׁשֶ ב ׁשֶ  לוֹ  ַחּיָ
ים הֹוָדה ִאם ֲאָבל. ְכלּום ִ ֲחִמׁשּ ים ְוָכַפר ּבַ ִ ֲחִמׁשּ , ּבַ
ָאַמר ים: ׁשֶ ִ ב ֲחִמׁשּ ַארכִּ  הּוא ֲהֵרי, יֹוֵתר ְוֹלא ְלךָ  ַחּיָ  ׁשְ
ע, ְבִמְקָצת מֹוֶדה ּבָ בּוָעה ְוִנׁשְ   :ְדאֹוַרְיָתא ׁשְ

ל. יז יִעין ֵאין ָסֵפק ַטֲעַנת ּכָ ּבִ ָלל ָעֶליהָ  ַמׁשְ יַצד. ּכְ , ּכֵ
ה: לוֹ  ָאַמר ְמֻדּמֶ שׁ  ִלי ּכִ ּיֵ  ָמֶנה: אוֹ , ָמֶנה ֶאְצְלךָ  ִלי ׁשֶ

ִהְלֵויִתי ה ְלךָ  ׁשֶ ְמֻדּמֶ ּלֹא ִלי ּכִ ִני ׁשֶ טּור, ְפַרְעּתַ  ַאף ּפָ
בּוַעת ְ ַמִים ְיֵדי ָלֵצאת ַוֲאִפּלוּ , ֶהֵסת ִמׁשּ ב ֵאינוֹ  ׁשָ , ְמֻחּיָ

יָון ּתֹוֵבעַ  ּכֵ א: אֹוֵמר ׁשֶ ּמָ ע, ׁשֶ ְתּבָ , לוֹ  מֹוֶדה ֵאינוֹ  ְוַהּנִ
ִרי: ְואֹוֵמר ְבתָּ : ַלֲחֵברוֹ  ָאַמר ִאם ְוֵכן. ּבָ  ָמֶנה ִלי ִנְתַחּיַ
ֵני הֹוֵדיתָ  ִמּפְ ַקחְ  ִלי ׁשֶ ּלָ י תָּ ׁשֶ ּלִ ֶ  ָהְיָתה ֹלא ֲאָבל ִמׁשּ

ֵעִדים ַההֹוָדָאה ִרי ַטֲעַנת ֶזה ֵאין, ּבְ ֵאין, ּבָ  יֹוֵדעַ  ֶזה ׁשֶ
ב ַחּיָ א לוֹ  ׁשֶ הֹוָדַאת ֶאּלָ יו ּבְ ּלֹא ְוהֹוָדָאה, ּפִ  ְבֵעִדים ׁשֶ

ם: ָאַמר ְוֹלא ְבֵעִדים ֲאִפּלוּ  אוֹ  , ְכלּום ֵאינוֹ , ֵעַדי ַאּתֶ
כֹול ּיָ הְמשַׁ : לֹוַמר ׁשֶ ךָ  ֲאִני ּטֶ  ָטַען ִאם ֲאָבל. ּבְ
ה ֵמַעְצְמךָ  ִלי הֹוֵדיתָ : ַלֲחֵברוֹ  ַאּתָ ב ׁשֶ ךְ  ִלי ַחּיָ  ְוָכךְ  ּכָ
י ם: ָלֵעִדים ְוָאַמְרּתִ ה אוֹ , ֵעַדי ַאּתֶ ם: ָאַמְרתָּ  ַאּתָ  ַאּתֶ

אן ָהֵעִדים ְוֵאין, ֵעַדי ִרי ַטֲעַנת ֶזהוּ , ּכָ  ְוָיכֹול ּבָ
יעוֹ  ּבִ ּלֹ ֶהֵסת ְלַהׁשְ ם: ָלֵעִדים ָאַמר אׁשֶ  ְוִאם. ֵעַדי ַאּתֶ
ה ֶכּנָ ַבע, ָעָליו ְיַהּפְ ָ הֹוָדה ַהּטֹוֵען ִיׁשּ ם"בְּ  לוֹ  ׁשֶ  ַאּתֶ

  :ְוִיּטֹל "ֵעַדי

ֵניֶהם ָטֲענוּ . יח גֹון, ָסֵפק ׁשְ ָענוֹ  ּכְ ּטְ  ְוֵאינוֹ  ִהְלִויִתיךָ : ׁשֶ
ה יֹוֵדעַ  ּמָ יבוֹ , ּכַ ִהְלִויַתִני ֱאֶמת: ְוֵהׁשִ  יֹוֵדעַ  יְוֵאינִ  ׁשֶ
ה ּמָ ע ֵאין, ּכַ ְתּבָ ע ַהּנִ ּבָ ם, ֶהֵסת ֲאִפּלוּ  ִנׁשְ ּלֵ  ַמה לוֹ  ּוְמׁשַ

רּור ּבָ ֶ ַמִים ְיֵדי ַאף בוֹ  ְויֹוֵצא לוֹ  ׁשּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ׁשָ

יָון ּכֵ ּזֹוֵכר ׁשֶ ָוה ׁשֶ ּלָ ַמִים ְיֵדי יֹוֵצא ֵאינוֹ , ׁשֶ  ַעד ׁשָ
ר ֵ ׁשּ ְתּפַ ּיִ ְלֶוה ִעם ׁשֶ ה ַהּמַ ּמֶ ךְ  ּוֵבין. ּיּוַכלשֶּׁ  ּבַ ךְ  ּוֵבין ּכָ  ּכָ

ְלֶוה ָיכֹול ל ַעל ְסָתם ְלַהֲחִרים ַהּמַ ּיֹוֵדעַ  ִמי ּכָ הּוא ׁשֶ  ׁשֶ
ב   :פֹוְרעוֹ  ְוֵאינוֹ  לוֹ  ַחּיָ

ה יֹוֵדעַ  ֵאיִני: ְטָענוֹ . יט ּמָ  ְלָפחֹות ֲאָבל ִהְלִויִתיךָ  ּכַ
י ִהְלִויִתיךָ  ּתֵ ֲענוֹ  אוֹ , ּוְפרּוָטה ֶכֶסף ׁשְ ּטָ ה, ָמֶנה ׁשֶ  ְוַהּלֹוֶ

ךָ  ָלִויִתי ֱאֶמת: אֹוֵמר ה יֹוֵדעַ  ְוֵאיִני ִמּמְ ּמָ  ְלֵבית ֵישׁ , ּכַ
ין ֹאל ַלֲחֹקר ּדִ י ַעל ַאף: לוֹ  ְוִלׁשְ ֵאיְנךָ  ּפִ  יֹוֵדעַ  ׁשֶ

ה ַהְסכּום חֹות ְלָכל יֹוֵדעַ  ַאּתָ ה ַהּפָ ַאּתָ ב ׁשֶ  לוֹ  ַחּיָ
 ּוִמּתֹוךְ , תְבִמְקצָ  הֹוָדה ֲהֵרי הֹוָדה ְוִאם, ְפרּוָטה
ֵאינוֹ  ַבע ָיכֹול ׁשֶ ָ ם, ִלׁשּ ּלֵ ָענוֹ  ְוַדְוָקא. ְמׁשַ ּטְ  ָדָבר ׁשֶ
הּוא ַקח ִמי ַעל ְסָתם ּוַמֲחִרים. ּבוֹ  ָאמּוד ׁשֶ ּלָ  ַמה ׁשֶ
ֵאינוֹ  ֶ ב ׁשּ ֶוה ְבָפחֹות ֲאִפּלוּ : אֹוֵמר ְוִאם. לוֹ  ַחּיָ ָ  ִמׁשּ
אי יֹוֵדעַ  ֵאיִני ְפרּוָטה ַוּדַ עִנשְׁ  ֶזה ֲהֵרי, ּבְ  ֶהֵסת ּבָ
יֵני ְוִנְפָטר ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ָאָדם ִמּדִ  ֹלא ׁשֶ

ָאלּוהוּ  ית ׁשְ ין ּבֵ ב ּדִ ם ַחּיָ ּלֵ ֲהֵרי, ְלׁשַ  הֹוָדָאתוֹ  ֵאין ׁשֶ
חֹות ֶוה ּפָ ָ   :ְפרּוָטה ִמׁשּ

ּיֵשׁ  ֲאִני ָסבּור: ְטָענוֹ . כ א ׁשֶ ָיְדךָ  ְלַאּבָ ין, ָמֶנה ּבְ  ּבֵ
ּתֹוֵבעַ  ה ׁשֶ ין ַעְצמוֹ  ַלּלֹוֶ ּתֹוֵבעַ  ּבֵ יו ׁשֶ  לוֹ  ֵאין, ְליֹוְרׁשָ
בּוָעה ֲעֵליֶהם ָלל ׁשְ א, ּכְ  ִאם ֲאָבל. ְסָתם ֵחֶרם ֶאּלָ
ִרי: ְטָענוֹ  ֶנה ִלי ּבָ ּמָ א ׁשֶ ָיְדךָ  ְלַאּבָ  הֹוָדה ִאם, ּבְ
ע, ִמְקָצת ּבָ בּוַעת ִנׁשְ ַפר ְוִאם, ַהּתֹוָרה ׁשְ , ַהּכֹל ּכָ
ע ּבָ   ֶהֵסת ִנׁשְ

א ִלי ָאַמר: ַלֲחֵברוֹ  ֵמרָהאוֹ . כא שׁ  ַאּבָ ּיֵ ָיְדךָ  לוֹ  ׁשֶ  ּבְ
ָיִדי לוֹ  ֵאין: אֹוֵמר ַוֲהָלה, ָמֶנה א ּבְ ים ֶאּלָ ִ  ֵישׁ , ֲחִמׁשּ

טּור אֹוְמִרים ּפָ בּוַעת ַאף ׁשֶ ְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ֶהֵסת ִמׁשּ
ב ַחּיָ ַבע ׁשֶ ָ בּוַעת ִלׁשּ   :ַהּתֹוָרה ׁשְ
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 כג
 כג

ל ִפְנָקסוֹ בְּ  ָכתּוב ָמָצאִתי: ָאַמר. כב א ׁשֶ ה ַאּבָ ַאּתָ  ׁשֶ
ב הּוא ִלי ּוָברּור ָמֶנה לוֹ  ַחּיָ ַתב ׁשֶ  ִמי ֵישׁ , ָידוֹ  ּכְ

אֹוֵמר יִעין ׁשֶ ּבִ ׁשְ ּמַ   :ֶהֵסת אֹותוֹ  ׁשֶ

ָסֵפק ְטָענוֹ . כג י ַעל ּבְ גֹון, ָהֵעד ּפִ לֹוִני: ּכְ  ִלי ָאַמר ּפְ
ַטְלתָּ  ּנָ י ׁשֶ ּלִ ֶ , ָהֵעד ִביאְוהֵ , כֹוֵפר ְוהּוא, ָמֶנה ִמׁשּ
יעוֹ  ּבִ בּוָעה ַמׁשְ ִאּלוּ  ְדאֹוַרְיָתא ׁשְ  ַטֲעַנת טֹוֲענוֹ  ָהָיה ּכְ

ִרי   :ּבָ

ָיְדךָ  ִלי ָמֶנה: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. כד ה, ּבְ : אֹוֵמר ְוַהּלֹוֶ
ָיִדי ְלךָ  ֵאין לּום ּבְ יךָ : אוֹ , ּכְ ַרְעּתִ : ַהּתֹוֵבעַ  ְוָאַמר, ּפְ

ַבע ָ יב, ֶהֵסת ִלי ִהׁשּ עהַ  ְוֵהׁשִ ְתּבָ ָטר ְלךָ  ֵישׁ  ֲהֹלא: ּנִ  ׁשְ
ה ָעַלי יֵעִני רֹוֶצה ְוַאּתָ ּבִ ה ְלַהׁשְ ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר ּתְ  ּתֹוִציא ּכָ

ָטר ְ רּועַ  ַהׁשּ ה ַהּפָ ָטר ָהֵבא: לוֹ  אֹוְמִרים, בוֹ  ְוִתְגּבֶ ְ , ַהׁשּ
ָטר ִלי ָהָיה ֹלא: ַהּתֹוֵבעַ  ָאַמר ְוִאם : אוֹ , ֵמעֹוָלם ׁשְ
ָטר ִלי ָהָיה ְלֶוה אֹוְמִרים, ַבדְואָ  ׁשְ ל: ַלּמַ ּטֵ ל ּבַ ָטר ּכָ  ׁשְ
שׁ  ּיֵ ַמן ֹקֶדם ָעָליו ְלךָ  ׁשֶ ה ַלּזְ ךְ  ְוַאַחר ַהּזֶ יֵעהוּ  ּכָ ּבִ ׁשְ  ּתַ
ֲחִרים אוֹ , ֶהֵסת ךְ  ְוַאַחר ְסָתם ּתַ שׁ  ֵצא ּכָ ָטר ּוַבּקֵ ְ   :ַהׁשּ

ע ָאַמר. כה ְתּבָ ע ֵאיִני: ַהּנִ ּבָ ל ַעד ִנׁשְ ַבּטֵ ּתְ ל ׁשֶ  יםֵעדִ  ּכָ
שׁ  ּיֵ ִביָעה ָעַלי ְלךָ  ׁשֶ   :לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, זוֹ  ִמּתְ

 עו סימן
ָלָוה ֶאָחד ַנִים ׁשֶ ְ על ִמׁשּ , ָמאַתִים ּוִמזֶּה ֵמָאה ִמזֶּה ֶפה ּבְ

  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ָמאַתִים ּתֹוֵבע ֶאָחד ְוָכל

ָוה ֶאָחד. א ּלָ ַנִים ׁשֶ ְ ַבת ִמׁשּ ה, ַאַחת ּבְ הוּ  ָמֶנה ִמּזֶ  ִמּזֶ
ל ְוהֹוִדיעּוהוּ ', ר ֶ ֶנה ָהָיה ִמי ִמׁשּ ל ַהּמָ ֶ  ָהָיה ִמי ּוִמׁשּ

ִאים', ָהר ּבָ ל אֹוֵמר ְלָתְבעוֹ  ּוְכׁשֶ י: ֶאָחד ּכָ ּלִ  ֵהם ׁשֶ
ַעל ֵאיֶזהוּ  יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ְוהּוא', ָהר ֶנה ּבַ ַעל ְוֵאיֶזהוּ  ַהּמָ  ּבַ
ן ָצִריךְ ', ָהר שָּׁ  ַאַחר' ר ֶאָחד ְלָכל ִלּתֵ ּיִ ל ַבעׁשֶ  ּכָ

ָטר ִמְלֶוה ָהָיה ִאם ֲאָבל. ֶאָחד ׁשְ ָעׂשוּ , ּבִ ָטר ׁשֶ  ָעָליו ׁשְ
ֶאָחד ְוהֹוִדיעּוהוּ ', ש ַמֲחִזיק ּלְ  נֹוֵתן', ר ּוְלֶאָחד ָמֶנה ׁשֶ

ָאר, ָמֶנה ְוָלֶזה ָמֶנה ָלֶזה ְ ח ְיֵהא ְוַהׁשּ ֹבא ַעד ֻמּנָ ּיָ  ׁשֶ
הוּ  אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ֵאִלּיָ ְבִמְלֶוה, ׁשֶ ה ַעל ּדִ  ָלא ִאי ּפֶ
ב ֵלהּ  ָתְבעוּ  ָבא ַחּיָ ַמִים ְיֵדי ָלֵצאת ּבְ   :ׁשָ

ַנִים ָהיוּ . ב ל, אֹותוֹ  ּתֹוְבִעים ׁשְ : אֹוֵמר ֶאָחד ּכָ
ם ֵמֶאָחד ָמֶנה ָלִויִתי: אֹוֵמר ְוהּוא, ָמֶנה ִהְלִויִתיךָ   ִמּכֶ

ם ֵמֵאיֶזה יֹוֵדעַ  ְוֵאיִני ן ָצִריךְ , ִמּכֶ   :הָמנֶ  ֶאָחד ְלָכל ִלּתֵ

א, ֵלהּ  ָתְבֵעי ָלא ְוִאי. ג  ֶאָחד: אֹוֵמר ֵמַעְצמוֹ  הּוא ֶאּלָ
ם טּור, ֵאיֶזהוּ  יֹוֵדעַ  ְוֵאיִני ָמֶנה ִלי ִהְלָוה ִמּכֶ  ַאף ּפָ
ַמִים ִמיֵדי ֵצאת אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ׁשָ ּלָ ַמִים ְיֵדי ׁשֶ  ָצִריךְ  ׁשָ
  ֶאָחד ְלָכל ָלֵתת

 עז סימן
 אחד שלוה שתפין ןודי, מאחד שלוו שנים דין

  ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , לבדו

ַנִים. א ווּ  ׁשְ ּלָ ֶאָחד ׁשֶ ְקחוּ  אוֹ , ּכְ ּלָ ח ׁשֶ ֵניֶהם, ֶאָחד ֵמּקָ  ׁשְ
י ַעל ַאף ָלֶזה ֶזה ֲעֵרִבים ּלֹא ּפִ  ֵאין ְוִאם, ֵפְרׁשוּ  ׁשֶ
 ֵישׁ  ִאם ֲאָבל. ַהּכֹל ֵמֲחֵברוֹ  ּגֹוֶבה, ֵמֶהם ְלֶאָחד ְנָכִסים

ע ֹלא, םְנָכִסי לוֹ  ה ֶהָעֵרב ִיְתּבַ ִחּלָ ל ְוגֹוֶבה, ּתְ  ִמּכָ
הּוא ַהֵחִצי ֶאָחד ל ׁשֶ ַרע ְוִאם ָעָליו ֻמּטָ  ֵמֶהם ֶאָחד ּפָ
ל   :ֶחְלקוֹ  ֵמֲחֵברוֹ  ְוגֹוֶבה חֹוֵזר, ַהחֹוב ּכָ

ִפין. ב ּתָ ָוה ׁשֻ ּלָ פּות ְלֹצֶרךְ  ֵמַאֵחר ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ ּתָ ֻ , ַהׁשּ
ִני ֵ ד ַהׁשּ ְעּבָ י ַעל ַאף ְמׁשֻ ּלֹא ּפִ ִקְנָין ִעּמוֹ  ָהָיה ׁשֶ  ּבְ
ַעת ׁשְ הּוא ְוַדְוָקא. ַהְלָוָאה ּבִ ה מֹוֶדה ׁשֶ ּמַ ָוה ׁשֶ ּלָ ֶ  ׁשּ
פוֹ  ּתָ פּות ְלֹצֶרךְ  ָהָיה ׁשֻ ּתָ ֻ ֵרר אוֹ , ַהׁשּ ְתּבָ ּיִ ָבר ׁשֶ  ַהּדָ
ֵעִדים יָנם ָאז, ּבְ ַנִים ּדִ ׁשְ ווּ  ּכִ ּלָ ֶאָחד ׁשֶ   :ּכְ

ַנִים. ג ָעְרבוּ  ׁשְ בֹוא, ְלֶאָחד ׁשֶ ּיָ ׁשֶ ְלֶוה ּכְ ַרע ַהּמַ  ִמן ִלּפָ
ַרע, ֶהָעֵרב ְרֶצה ֵמֶהם ֵמֵאיֶזה ִיּפָ ּיִ  ָהָיה ֹלא ְוִאם. ׁשֶ
ֵדי ֵמֶהם ְלֶאָחד ִני ְותֹוֵבעַ  חֹוֵזר, ַהחֹוב ּכְ ֵ ָאר ַלׁשּ ׁשְ  ּבִ
תּוב ב"קל ּוְבִסיָמן. ַהחֹוב שׁ  ּכָ ּיֵ ֶזה חֹוְלִקים ׁשֶ  ְוֶאָחד. ּבָ
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ָעַרב ְפַרע, ַנִיםִלשְׁ  ׁשֶ ּיִ ׁשֶ ְלֶוה ּכְ  חֹוב ַעל יֹוִדיעוֹ  ַלּמַ
ֵניֶהם ֵאיֶזה ְ ֵדי, ּפֹוֵרעַ  ִמׁשּ ֲחֹזר ּכְ ּיַ   ָעָליו ׁשֶ

ֻהְצַרךְ  ְראּוֵבן. ד ְמעֹון ָמֶנה ִלְלוֹות ׁשֶ ִ  ָרָצה ְוֹלא, ִמׁשּ
ְנסוּ  ַעד ִלְלֹותוֹ  ּכָ ּיִ  ְוֶהֱעִני, ֲעֵרִבים ְוֵלִוי ְיהּוָדה ׁשֶ
ְמעֹון ָבהְוגָ , ְראּוֵבן ל ׁשִ ִוי חֹובוֹ  ּכָ  ֵלִוי ְוָחַזר, ִמּלֵ
ֶנה ַמֲחִצית ִלְתּבֹעַ   ֹלא ְיהּוָדה ְוָטַען, ִמיהּוָדה ַהּמָ

י א ְלךָ  ָעֵרב ִנְכַנְסּתִ ב ְוֵאיִני, ִלְראּוֵבן ֶאּלָ א ְלךָ  ַחּיָ  ֶאּלָ
ִלישׁ  ְ ְדָבָריו ֵאין, ַהׁשּ לּום ּבִ   :ַהֵחִצי ִלְפֹרעַ  ְוָצִריךְ  ּכְ

ַבע ּוֵבןְרא. ה ַנִים ּתָ ְ ווּ  ִמׁשּ ּלָ ּנוּ  ׁשֶ ֶאָחד ִמּמֶ  ְוָכַפר, ּכְ
יב ֵעדּותוֹ  ֵאין, ֶאָחד ְוהֹוָדה ֶאָחד  ְוִאם ֲחֵברוֹ  ֶאת ְמַחּיֵ
ִעים ָהיוּ  ְתּבָ ה ַהּנִ ֹלׁשָ ַנִים ְוהֹודוּ , ׁשְ ְ  ְוַעל ָעָליו ַהׁשּ

ב ָהֶאָחד ֵאין, ַעְצָמן יֶהם ַעל ָממֹון ִמִתַחּיֵ  ִאם ֲאָבל. ּפִ
ָטר הֹוִציא ה ַעל ׁשְ ֹלׁשָ שׁ  ׁשְ ּיֵ ךְ  ֶאְצָלם לוֹ  ׁשֶ  ְוָכךְ  ּכָ
ם ְוָטֲענוּ , ָממֹון ַרְענוּ : ְוָאְמרוּ  ֻכּלָ ְפֵני ֶזה ּפָ  ִאם, ֶזה ּבִ
ל ַתב ֶאָחד ּכָ ְפֵני ָידּועַ  ָסךְ  ּכָ יֵניֶהם ְוֵאין, ַעְצָמם ּבִ  ּבֵ

פּות ּתָ ין ְוֵאין ֶזה ַעל ֶזה ְמִעיִדים, ׁשֻ ׁשִ   :ְמִליןוֹ ְלג חֹוׁשְ

ַנִים. ו ווּ  ׁשְ ּלָ ָטר ֵמֶאָחד ׁשֶ ׁשְ  ְלֶאָחד ּוָמַחל, ֶאָחד ּבִ
א ָמַחל ֹלא, ֵמֶהם  ֲחִצי ֵמֲחֵברוֹ  ְוגֹוֶבה, ֶחְלקוֹ  ֶאּלָ
  :ַהחֹוב

ָוה ֶאָחד. ז ּלָ ַנִים ׁשֶ ְ ל ֵמֶהם ֶאָחד ּוָמַחל, ִמׁשּ , ַהחֹוב ּכָ
  :ָמחּול ֲחֵבירוֹ  ֵחֶלק ֵאין

ַנִים. ח הֵ  ׁשְ ִביל ֲעֵרִבים םׁשֶ ׁשְ ְלֶוה ּוָפַטר, ֶאָחד ּבִ  ַהּמַ
כֹול אֹוְמִרים ֵישׁ , ֵמָהַעְרבּות ֵמֶהן ֶאָחד ֶאת ּיָ  ִלְגּבֹות ׁשֶ
ל ִני ֵמֶהָעֵרב ַהחֹוב ּכָ ֵ   :ַהׁשּ

ַנִים. ט ִהְלווּ  ׁשְ  ֵמֶהם ֶאָחד ּוָבא, ְלֶאָחד ִהְפִקידוּ  אוֹ  ׁשֶ
ֹבא ַעד לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ֶחְלקוֹ  ִלּטֹל ּיָ  ֲאָבל. ֲחֵברוֹ  ׁשֶ
ִעיר ֲחֵברוֹ  ִאם ַמע, ּבָ ן ָצִריךְ , ָבא ְוֹלא ְוׁשָ  ְלֶזה ִלּתֵ

ֵאינוֹ  ָטַען ְוִאם. ַהּכֹל ַהּתֹוֵבעַ  א לוֹ  ָלֵתת רֹוֶצה ׁשֶ  ֶאּלָ

פוֹ  ֵחֶלק ֲאָבל, ֶחְלקוֹ  ּתָ ן ׁשֻ ַיד ִיּתֵ ית ּבְ ין ּבֵ  ָהְרׁשּות, ּדִ
ָידוֹ    :ּבְ

ַנִים ָלָוה. י ְ בוְ , ִמׁשּ ָטר ִנְכּתַ ְ ם ַהׁשּ ׁשֵ  ִאם, ֵמֶהם ֶאָחד ּבְ
ְבעוּ  ּלֹא אֹותוֹ  ּתָ ב ׁשֶ ָטר ִנְכּתַ ְ מוֹ  ַעל ַהׁשּ  ָיכֹול, ׁשְ

י ֹלא: ְולֹוַמר ִלְדחֹותוֹ  ְבּתִ לּום ְלךָ  ִנְתַחּיַ  ִאישׁ . ּכְ
ּתוֹ  ווּ  ְוִאׁשְ ּלָ ֶבת ִהיא, ֵמֶאָחד ׁשֶ  ַהֵחִצי ִלְפֹרעַ  ַחּיֶ

ָתהּ  ֻתּבָ יו אוֹ  ַעלַהבַּ  ְוִאם. ִמּכְ ְרעוּ  יֹוְרׁשָ ל ּפָ , ַהחֹוב ּכָ
ה ְוִנְפָרִעים חֹוְזִרים ּנָ ַעל ְוִאם. ַהֵחִצי ִמּמֶ ם ַהּבַ  ְוִהיא ַקּיָ
ה: טֹוֶעֶנת ל ָלַקְחתָּ  ַאּתָ עֹות ּכָ א ַהּמָ ֲאִני ֶאּלָ י ׁשֶ  ִנְכַנְסּתִ
ךָ  ָטר ִעּמְ ְ ׁשּ א, ֶנֱאֶמֶנת ֵאיָנהּ , ּבַ ִמּגוֹ  ֶאּלָ יךָ  ּבְ   :ִדְפַרְעּתִ

ב ָהָיה ְראּוֵבן. יא ְמעֹון ַחּיָ ךְ  ְוַאַחר, ָמֶנה ְלׁשִ א ּכָ  ּבָ
ּתוֹ  הּוא ִוי ְוָלווּ  ְוִאׁשְ  ְוַאַחר, ְראּוֵבן ְוִנְפַטר, ָמֶנה ִמּלֵ

ִהְגּבוּ  ת ׁשֶ ֻתּבַ ּתוֹ  ּכְ ָהְיָתה ִאׁשְ ֶמת ׁשֶ ַאר ֹלא ֻמְקּדֶ  ִנׁשְ
לּום ַעֵלי ּכְ  ַאְלָמָנהֵמהָ  ּגֹוֶבה ֵלִוי ַוֲהֵרי, חֹובֹות ַלּבַ
ֶנה ְמעֹון ֵאין, ַהּמָ  ְוִלְגּבֹות ֵלִוי ַעל ַלֲחֹזר ָיכֹול ׁשִ
ּנוּ  ִוי ְלִפי, ִמּמֶ ּלֵ ְכֵסי ָגָבה ֹלא ׁשֶ לּום ְראּוֵבן ִמּנִ א ּכְ  ֶאּלָ
ְכֵסי ּתוֹ  ִמּנִ   :ִאׁשְ

 עח סימן
  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , הזמן תוך שפרע הטוען

ַמן ּתֹוךְ  ְתָבעוֹ וּ , ַלֲחֵברוֹ  ְזַמן ַהּקֹוֵבעַ . א : ֵלהּ  ְוָאַמר, ַהּזְ
יךָ  ַרְעּתִ ֲחָזָקה, ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ּפְ תֹוךְ  ּפֹוֵרעַ  ָאָדם ֵאין ּדַ  ּבְ

ְתֵמי ַוֲאִפּלוּ . ְזַמּנוֹ  ת, ִמּיַ ּמֵ ה ׁשֶ תֹוךְ  ַהּלֹוֶ ַמן ּבְ יחַ  ַהּזְ  ְוִהּנִ
ים ֲאִפּלוּ , ְיתֹוִמים ֹלא ֵמֶהם ִנְפָרִעים, ְקַטּנִ בּוָעה ּבְ , ׁשְ

ָטר ִמְלֶוה ָהָיה ִאם ׁשְ ה ַעל ִמְלֶוה ֲאִפּלוּ  אוֹ , ּבִ  ּפֶ
ִדין ֲאִביֶהם ְוֶהֱעִמיד ל ּבְ ָפָניו ָהֵעדּות ְוִנְתַקּבֵ , ּבְ
ְבִמְלֶוה ה ַעל ּדִ י ּפֶ  ּוִבְלַבד. ִדיָנא ְלַהאי ִאיָתא ַנּמֵ

שׁ  ּיֵ ַהְלָוָאה ֵעִדים ׁשֶ ַמן ּוִבְקִביעּות ּבְ ִאם, ַהּזְ  ֵאין ׁשֶ
בּוַעת ֱאָמןנֶ , ֵעִדים ׁשְ ִמּגוֹ , ֶהֵסת ּבִ  ְדָבִרים ָהיוּ  ְדֹלא ּבְ
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ָבר אוֹ  ְזַמן ִלי ָקַבְעתָּ  ֹלא אוֹ  ֵמעֹוָלם ַמן ָעַבר ּכְ  ַהּזְ
יךָ  ְזַמּנוֹ  ּוְפַרְעּתִ ָבעוֹ  ִאם. ּבִ : ֵלהּ  ְוָאַמר ְזַמּנוֹ  ּתֹוךְ  ּתְ
יךָ  ַרְעּתִ אַהשְׁ : ֵלהּ  ְוָאַמר ְזַמּנוֹ  ַאַחר ּוְתָבעוֹ  ְוָחַזר, ּפְ  ּתָ
יךָ  ַרְעּתִ ְפָרן ֻהְחַזק, ּפְ   :ֶנֱאָמן ְוֵאינוֹ  ּכַ

תֹוךְ  ֵמת ִאם. ב ִמְלֶוה ִלְטֹרף ּוָבא, ְזַמן ּבְ ָטר ּבְ , ִבׁשְ
בּוָעה ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ם"ְלָהַרְמבַּ  ִריךְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ׁשְ ּצָ   :ׁשֶ

ָבעוֹ . ג ּיֹום ּתְ ַלם ּבַ ׁשְ ּנִ ַמן ּבוֹ  ׁשֶ יךָ : ֵלהּ  ְוָאַמר, ַהּזְ ַרְעּתִ  ּפְ
ה ַעל ִמְלָוה ִהיא ִאם, ַהּיֹום בּוַעת, ֶנֱאָמן ּפֶ ׁשְ , ֶהֵסת ּבִ

ָעִביד ָפַרע ִאיִנישׁ  ּדְ יֹום ּדְ ָלם ּבְ  ִהיא ְוִאם. ִזְמֵנהּ  ִמׁשְ
ָטר ִמְלֶוה ׁשְ ינוֹ , ּבִ ִמְלֶוה ּדִ ָטר ּכְ ׁשְ ּלֹא ּבִ  לוֹ  ָקַבע ׁשֶ
  :ְזַמן

ָהא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ד ְתָבעוֹ  יָנןְדַאְמרִ  ּדְ ּיֹום ּבִ ַלם ּבַ ׁשְ ּנִ  ׁשֶ
ַמן יךָ : לוֹ  ְוָאַמר ַהּזְ ַרְעּתִ ֶנֱאָמן, ַהּיֹום ּפְ י ָהֵני, ּדְ  ִמּלֵ

ָבעוֹ  ּתְ ׁשֶ סֹוף ּכְ . ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ָלֵכן ֹקֶדם ֲאָבל, ַהּיֹום ּבְ
סֹוף ָאַמר ְוִכי יךָ : ַהּיֹום ּבְ ַרְעּתִ , ֶנֱאָמן, ְזַמִני ּתֹוךְ  ּפְ

ִמּגוֹ  יךָ דִ  ּבְ   :ַהּיֹום ְפַרְעּתִ

ָבעוֹ . ה סֹוף אוֹ , ְזַמּנוֹ  ַאַחר ּתְ ַלם יֹום ּבְ ׁשְ ּנִ , ְזַמּנוֹ  ׁשֶ
ָרעוֹ  ְוָטַען ּפְ ְזַמּנוֹ  ׁשֶ ע, ּבִ ּבָ ה ִנׁשְ   :ְוִנְפָטר, ֶהֵסת ַהּלֹוֶ

ה ִנְפַטר. ו יו ְוהֹוִציאוּ , ְזַמן ּתֹוךְ  ַהּלֹוֶ ַתב יֹוְרׁשָ  ּכְ
ָרעֹון ַרע, ְסָתם ּפֵ ּפָ ל ׁשֶ , מֹותוֹ  ֹקֶדם ִלְראּוֵבן חֹובוֹ  ּכָ
ֵאר ִסי ִנְתּבָ   א"ע' ּבְ

שׁ  ִמי. ז ּיֵ ָטר לוֹ  ׁשֶ לֹוִני ִלְזַמן ְלָפְרעוֹ  ֲחֵברוֹ  ַעל ׁשְ , ּפְ
ּנוּ  ְוָאַבד ָטר ִאם ְוֵכן, ְזַמּנוֹ  ּתֹוךְ  ּוְתָבעוֹ , ִמּמֶ ְ  יֹוֵצא ַהׁשּ
ַחת : טֹוֵען ַוֲהָלה, וֹ ְזַמנּ  ּתֹוךְ  ּתֹוְבעוֹ  ְוֶזה, ַאֵחר ְיֵדי ִמּתַ
י ּנִ יו ָנַפל ִמּמֶ ִכי ַאְמִריָנן ֹלא, ּוְפַרְעּתִ  ָאָדם ֵאין ָהא ּבְ
ִסיָמן. ְזַמּנוֹ  ּתֹוךְ  ּפֹוֵרעַ    :א"מ ּבְ

תֹוךְ  ּפֹוֵרעַ  ָאָדם ֵאין ֲחָזָקה ְדַאְמִריָנן ָהא. ח , ְזַמּנוֹ  ּבְ
ִוָקא ַהְינוּ  קֹוֵבעַ  ּדַ ְסָתם ֲאָבל, ְזַמן ּבְ  ַעל ַאף הַהְלָואָ  ּבִ

י ַמָנהּ  ּפִ ּזְ ים ׁשֶ ֹלׁשִ יךָ : לֹוַמר ֶנֱאָמן, יֹום ׁשִ ַרְעּתִ תֹוךְ  ּפְ  ּבְ
ים ֹלׁשִ   :יֹום ׁשְ

 עט סימן
ין ין ְוַהִחלּוק, ָלִויִתי לֹא: ָהאֹוֵמר ּדִ ּבֵ ן ֵצא ׁשֶ  אוֹ  לוֹ  ּתֵ

ב ה ַחּיָ ן ַאּתָ   ְסִעיִפים: ד"י ּובוֹ , לוֹ  ִלּתֵ

ֵבית ְוָכַפר, יִתיךָ ִהְלוִ  ָמֶנה: ְטָענוֹ . א ין ּבְ  ֹלא: ְוָאַמר ּדִ
ֵני ּוָבאוּ , ֵמעֹוָלם ְדָבִרים ָהיוּ  ָוה ֵעִדים ׁשְ ּלָ ּנוּ  ׁשֶ  ִמּמֶ
ְלֶוה, ּוְפָרעוֹ  ָמֶנה י ֹלא: אֹוֵמר ְוַהּמַ ַרְעּתִ  ֶזה ֲהֵרי, ִנְתּפָ
ב ם ַחּיָ ּלֵ ְלֶוה ְוֵאין. ְלׁשַ ב ַהּמַ בּוָעה ַחּיָ ֲהֵרי, ׁשְ  ֻהְחַזק ׁשֶ
ָרעוֹ  ְלַאַחר ְוִאם. ְפָרןכַּ  ֶזה ּפְ : ְוָאַמר, ּוְתָבעוֹ  ָחַזר ׁשֶ

יךָ  ַרְעּתִ ֵני ּפְ יִעין ֵאין, ְפָעִמים ׁשְ ּבִ  ַעל ֶהֵסת אֹותוֹ  ַמׁשְ
ַתב ָעָליו הֹוִציא ִאם ְוֵכן. זוֹ  ַטֲעָנה הּוא ָידוֹ  ּכְ ב ׁשֶ  ַחּיָ

 ֵאינוֹ  ְוֶזה ֵמעֹוָלם ְדָבִרים ָהיוּ  ֹלא: ֵלהּ  ְוָאַמר, לוֹ 
ַתב ֻהְחַזק ִאם, ָיִדי ַתבכְּ  ֵבית ָידוֹ  ּכְ ין ּבְ אוּ  אוֹ  ּדִ ּבָ  ׁשֶ

הּוא ֵעִדים ַתב ׁשֶ ְפָרן ֻהְחַזק ֶזה ֲהֵרי, ָידוֹ  ּכְ , ּכַ
ם ּלֵ   :ּוְמׁשַ

יב, ָמֶנה ֵמֲחֵברוֹ  ַהּתֹוֵבעַ . ב ֵכן: לוֹ  ְוֵהׁשִ ה ִיּתָ ַאּתָ ב ׁשֶ  ַחּיָ
מוֹ  ִלי עֹות ֵכן ּכְ ה ַהּמָ ַאּתָ  ִמי ֵישׁ , ִניִממֶּ  ּתֹוֵבעַ  ׁשֶ

אֹוֵמר ָהֵוי ׁשֶ אֹוֵמר ּדְ ֵכן: ּכְ ה ִיּתָ ַאּתָ ב ׁשֶ  ְוֵאיִני ִלי ַחּיָ
ב י ֹלא: ּוְכאֹוֵמר, ָכַפר ַוֲהֵרי, ְלךָ  ַחּיָ ֵמי, ָפַרְעּתִ   :ּדָ

הֹוָדה ִמי. ג ֵבית ׁשֶ ין ּבְ ב ּדִ ַחּיָ , ָמֶנה ַהּתֹוֵבעַ  ְלֶזה ׁשֶ
ךְ  ְוַאַחר י: ָאַמר ּכָ ְרּתִ פָּ  ִנְזּכַ יׁשֶ  ֶזה חֹובוֹ  לוֹ  ַרְעּתִ

הֹוֵדיִתי  מֹוֶעֶלת ֵעדּות זוֹ  ֲהֵרי, ֵעִדים ַוֲהֵרי, בוֹ  ׁשֶ
ים יֶהם ַעל ְועֹוׂשִ ֲהֵרי, ּפִ  ְוֵאינוֹ , ֵעדּות ִהְכִחישׁ  ֹלא ׁשֶ
אֹוֵמר   :ֵמעֹוָלם ָלִויִתי ֹלא: ּכְ

ְפֵני ִהְלִויִתיךָ  ָמֶנה: לוֹ  ָאַמר. ד , ּוְפלֹוִני ְפלֹוִני ּבִ
 ֵעִדים ּוָבאוּ , ֵמעֹוָלם ְדָבִרים ָהיוּ  ֹלא: לוֹ  רְוָאמַ 

ָנה ּמָ י ַעל ַאף, לוֹ  ׁשֶ ּלֹא ּפִ ֶרךְ  ִאם ָיְדעוּ  ׁשֶ  ַהְלָוָאה ּדֶ
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 כג

ָנה ֶדֶרךְ  אוֹ  לוֹ  ְנָתָנם ְפָרן ֻהְחַזק, ַמּתָ  ִיְטֹען ְוִאם. ּכַ
ךְ  ַאַחר ֶרךְ : ּכָ ָנה ּדֶ  ֵאינוֹ , ָהיוּ  ֵפָרעֹון אוֹ  ִלי ְנָתָנם ַמּתָ
ה ָטַען ִאם ֲאָבל. ןֶנֱאמָ  ִחּלָ י ֱאֶמת: ּתְ ְלּתִ ּבַ ּקִ ךָ  ׁשֶ  ִמּמְ
ָנה ֲאָבל ָמֶנה ַמּתָ ִפְרעֹון אוֹ  ָהיוּ  ּבְ יָון, ֶנֱאָמן, חֹוִבי ּבְ  ּכֵ

ֵאינוֹ  ע, ָהֵעִדים ַמְכִחישׁ  ׁשֶ ּבָ  ְוִאם. ְוִנְפָטר, ֶהֵסת ְוִנׁשְ
חּוץ ֵעִדים לוֹ  ִהְכִמין ְמעוּ  ִמּבַ ָתָנם ְוׁשָ ּנְ  ֶרךְ דֶ  לוֹ  ׁשֶ
אי, ֵמעֹוָלם ְדָבִרים ָהיוּ  ֹלא: ֶזה ְוָטַען, ַהְלָוָאה  ַוּדַ
ְפָרן ֻהְחַזק י ַעל ּכַ  ֹלא ֲאִני: ָטַען ִאם ֲאָבל. ָהֵעִדים ּפִ

י ְלּתִ ּנוּ  ִקּבַ א ִמּמֶ ָרעֹון ֶאּלָ ּפֵ י ּבַ ּלִ ֵני ׁשֶ ּלֹא ּוִמּפְ  ָהִייִתי ׁשֶ
ּנוּ  ְלהֹוִציא ָיכֹול ל לוֹ  הֹוֵדיִתי ִמּמֶ אֹוֵמר המַ  ּכָ ֶ ֵדי ׁשּ  ּכְ

י ְוֹלא חֹוִבי ְלהֹוִציא ּתִ ׁשְ ָהָיה לוֹ  ְלהֹודֹות ָחׁשַ  ֶדֶרךְ  ׁשֶ
יָון ַהְלָוָאה ּלֹא ּכֵ , ַטֲעָנה ַטֲעָנתוֹ , ֵעִדים ָרִאיִתי ׁשֶ
ע ּבָ   :ְוִנְפָטר, ֶהֵסת ְוִנׁשְ

ָיְדךָ  ִלי ָמֶנה: ְטָענוֹ . ה  ְדָבִרים ָהיוּ  ֹלא: ְוָאַמר, ּבְ
ִהְלָוהוּ  ְמִעיִדים ִדיםְועֵ , ֵמעֹוָלם : ְוָאַמר ְוָחַזר, ׁשֶ

יךָ  ַרְעּתִ ְפָרן ֻהְחַזק, ּפְ ב, ָממֹון ְלאֹותוֹ  ּכַ ם ְוַחּיָ ּלֵ , ְלׁשַ
ְלֶוה ְוֵאין ַבע ָצִריךְ  ַהּמַ ָ  ֻהְחַזק ָממֹון ְלאֹותוֹ  ְוַדְוָקא. ִלׁשּ
ְפָרן ֻבָעתוֹ  ָעָליו ְוֶנֱאָמן, ַאֵחר ְלָממֹון ֹלא ֲאָבל, ּכַ ׁשְ , ּבִ

ַארכִּ  ל ׁשְ   :ָאָדם ּכָ

 ְוהֹוִציא, ֵמעֹוָלם ְדָבִרים ָהיוּ  ֹלא: ָטַען ִאם ְוֵכן. ו
ְלֶוה ָטר ַהּמַ ֵעִדים ׁשְ ִהְלָוהוּ  ּבְ ְפָרן ֻהְחַזק, ׁשֶ  ְוֵאין, ּכַ
ְלֶוה ַבע ָצִריךְ  ַהּמַ ָ ָטר ֶנֱאָמנּות ֵאין ִאם ֲאִפּלוּ , ִלׁשּ ְ ׁשּ   :ּבַ

תַ  ָעָליו הֹוִציא ִאם ְוֵכן. ז הּוא ָידוֹ  בּכְ ב ׁשֶ , לוֹ  ַחּיָ
, ָיִדי ְכַתב ֵאינוֹ  ְוֶזה ֵמעֹוָלם ְדָבִרים ָהיוּ  ֹלא: ְוָאַמר
ַתב ֻהְחַזק ִאם ֵבית ָידוֹ  ּכְ ין ּבְ ָראוּ  אוֹ , ּדִ  ֵעִדים ׁשֶ

הּוא ַתב ׁשֶ ְפָרן ֻהְחַזק, ָידוֹ  ּכְ ם, ּכַ ּלֵ  ֶנֱאָמן ְוֵאינוֹ , ּוְמׁשַ
י: לֹוַמר ַרְעּתִ ּיֹוֶדה ַעד, ּפָ ַעל לוֹ  ׁשֶ ינוֹ  ּבַ  ָיִביא אוֹ , ּדִ
ַרע ֵעִדים ּפָ ְפֵניֶהם ׁשֶ   :ּבִ

ל. ח ֻהְחַזק ִמי ּכָ ְפָרן ׁשֶ ֶנְגּדוֹ , ּכַ ּכְ ֹלא נֹוֵטל ׁשֶ  ּבְ
בּוָעה ּנֹוֵטל ִמי ַעל ְסָתם ַיֲחִרים, ִיְרֶצה ְוִאם. ׁשְ  ׁשֶ
ּלֹא ָממֹונוֹ  ין ׁשֶ ּדִ   :ּכַ

ְפָרן ֻמְחָזק ֵאינוֹ . ט א, ּכַ ן ִאם ֶאּלָ ַפר ּכֵ ֵבית ּכָ ין ּבְ  ּדִ
ֵני ּוָבאוּ   ָהיוּ  ֹלא: ַהּטֹוֵען ֲאָבל. ְוִהְכִחיׁשּוהוּ  ֵעִדים ׁשְ

בּוהוּ , ֵמעֹוָלם ְדָבִרים בּוָעה ְוִחּיְ א, ׁשְ ּבָ ַבע ּוְכׁשֶ ָ  ָחַזר ִלׁשּ
י: ְוָטַען ַרְעּתִ ַען אוֹ , יֹוֵדעַ  ֵאיִני: אוֹ , ּפָ ּטָ ה ׁשֶ : ַהּלֹוֶ
י ָלִויִתי: ְוָטַען ְוָחַזר, יֹוֵדעַ  ֵאיִני  ְוֹלא הֹוִאיל, ּוָפַרְעּתִ

א, ֵעִדים ִהְכִחיׁשּוהוּ  ק ֶאּלָ ַדְקּדֵ ּמְ ֻבָעתוֹ  ׁשֶ ׁשְ  ַלֲעׂשֹוָתהּ  ּבִ
ִתְקָנהּ  יָון, ּכְ י ּכֵ ּתֵ ְ ׁשּ ָענֹות ׁשֶ אֹות ַהּטְ ַבע, ְלָפְטרוֹ  ּבָ ָ  ִיׁשּ
ֵאינוֹ  ֵטר, יֹוֵדעַ  ׁשֶ , יםֵעדִ  ִהְכִחיׁשּוהוּ  ֲאִפּלוּ  ְוֵכן. ְוִיּפָ

ִפיָרה ָהְיָתה ֹלא ִאם ֵבית ַהּכְ ין ּבְ ְפָרן ֻהְחַזק ֹלא, ּדִ . ּכַ
ַפר ָלֵעִדים ָאַמר ַהּתֹוֵבעַ  ִאם ֲאָבל ּכָ ְפֵניֶהם ׁשֶ ם: ּבִ  ַאּתֶ
ַען ֵעַדי ּטָ ַתק, ָלִויִתי ֹלא ׁשֶ ה ְוׁשָ : ְוָאַמר ָחַזר ִאם, ַהּלָ

יךָ  ַרְעּתִ : ַמראָ  ִאם ֲאָבל. ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ָלֵכן ֹקֶדם ּפְ
יךָ  ַרְעּתִ ךְ  ַאַחר ּפְ   :ֶנֱאָמן, ּכָ

ָיְדךָ  ִלי ָמֶנה. י ְפֵני לוֹ  ָאַמר, ּבְ  ְלָמָחר, ֵהן: ֵעִדים ּבִ
ְפֵני ֵלהּ  ָאַמר ית ּבִ ין ּבֵ ֵנהוּ : ּדִ יו: לוֹ  ָאַמר, ִלי ּתְ  ְנַתּתִ
ע, ְלךָ  ּבָ : ֵלהּ  ָאַמר ִאם ֲאָבל. ְוִנְפָטר, ֶהֵסת ִנׁשְ

ָיִדי ְלךָ  ָהָיה ֹלא ֵמעֹוָלם הֹוָדה ֵעִדים ְוֵהִעידוּ , ּבְ , לוֹ  ׁשֶ
ְפָרן ֻהְחַזק ָבר, ּכַ ּכְ ָהָיה הֹוָדה ׁשֶ ָידוֹ  לוֹ  ׁשֶ  ְוהֹוָדָאתוֹ , ּבְ
ֵמָאה ֵמי ֵעִדים ּכְ ָיִדי ְלךָ  ֵאין: ֵלהּ  ָאַמר ִאם. ּדָ , ּבְ
ְפָרן ֻהְחַזק ֹלא, ְסָתם כֹול, ּכַ ּיָ ן ׁשֶ ָבָריו ְלַתּקֵ  ּדְ

ָיִדי ְלךָ  ֵאין: ְולֹוַמר ָהִראׁשֹוִנים י ּבְ ָאַמְרּתִ  ַהְינוּ  ׁשֶ
י לֹוַמר ַרְעּתִ ּפָ ין ְוהּוא. ְלךָ  ׁשֶ ב ֵאיִני: ָאַמר ִאם ַהּדִ  ַחּיָ
ֶקר: אוֹ , ְלךָ  ה ׁשֶ כֹול, טֹוֵען ַאּתָ ּיָ ן ׁשֶ ָבָריו ְלַתּקֵ   :ּדְ

ַצד ִהְלִויִתיךָ  ָמֶנה: לוֹ  ָאַמר. יא לֹוִני ַעּמּוד ּבְ , ּפְ
יבוֹ  יָעבַ  ֹלא: ֵהׁשִ ַצד ְרּתִ לֹוִני ַעּמּוד ּבְ  ּוָבאוּ , ֵמעֹוָלם ּפְ
ָעַבר ֵעִדים ִצּדוֹ  ׁשֶ ִהְלָוהוּ  ָראוּ  ֹלא ֲאָבל, ּבְ  ֹלא, ׁשֶ
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ְפָרן ֻהְחַזק ָתא, ּכַ ִמּלְ  ְוָלאו ָאַמר ֲעֵלהּ  ַרְמָיא ְדָלא ּדְ
הּ  ְעּתֵ יךָ : ָאַמר. ַאּדַ ַרְעּתִ ְפֵני ּפְ  ּוָבאוּ , ּוְפלֹוִני ְפלֹוִני ּבִ
לֹוִני אֹוָתם , ֵמעֹוָלם ְדָבִרים ָהיוּ  ֹלא: ְוָאְמרוּ  ּוְפלֹוִני ּפְ

ֵאר ִסיָמן ִנְתּבָ   :'ע ּבְ

יךָ : ֵלהּ  ָאַמר. יב ַרְעּתִ ְסחֹוָרה ָמֶנה ּפְ ָהָיה ְפלֹוִנית ּבִ  ׁשֶ
ַער ַ הּ  ַהׁשּ ּלָ ךְ  ׁשֶ ּכָ ּלֹא ֵעִדים ֲהָלה ְוֵהִביא, ְוָכךְ  ּבְ  ׁשֶ
ָוה ָהְיָתה ל ׁשָ ךְ  ּכָ ּנוּ  עַ ְותֹובֵ , ּכָ  ְוחֹוֵזר, ַהּמֹוָתר ִמּמֶ
יךָ : ְוטֹוֵען ַרְעּתִ אֹוָתהּ  אוֹ  ּפְ ָדָבר אוֹ  ְסחֹוָרה ּבְ , ַאֵחר ּבְ
ְפָרן ֻהְחַזק ֵני, ּכַ ּבְ ם נֹוְתִנים ָאָדם ׁשֶ ְעּתָ  ְסכּום ִלְזּכֹר ּדַ
ַער ַ ּנוּ  ּגֹוֶבה ְלִפיָכךְ , ַהׁשּ ְלֶוה ִמּמֶ ַאר ַמה ַהּמַ ׁשְ ּנִ ֶ  ׁשּ
ֹלא ֵמַהחֹוב ֵבית הֹוָדָאה. בּוָעהשְׁ  ּבְ ין ּבְ  ֵעדּות אוֹ  ּדִ
ֵבית ין ּבְ ִמְלֶוה, ּדִ ָטר ּכְ ׁשְ ֵמי ּבִ  ּכֹוְתִבים, ּוְלִפיָכךְ , ּדָ

ינוֹ  ְלַבַעל ְונֹוְתִנים ה. ּדִ ּמֶ ָבִרים ּבַ ֹלא, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ  ּכְ
ל ין ִקּבֵ ְלחוּ  ַעד ַהּדִ ָ ׁשּ ית ׁשֶ ין ּבֵ ל ּדִ ָהיוּ ' ג ׁשֶ  ׁשֶ

ִבים ָמקֹום ְצָמםֵמעַ  יֹוׁשְ בּועַ  ּבְ מוֹ  ֶוֱהִביאּוהוּ  ָלֶהם ַהּקָ  ּכְ
ֵאר ְתּבָ ּנִ ִסי ׁשֶ אוּ ' ב ֲאָבל, ט"ל' ּבְ ּבָ  ְוָתַבע, ְלִדין ׁשֶ

ָיְדךָ  ִלי ָמֶנה: לוֹ  ְוָאַמר ֲחֵברוֹ  ֶאת ֵמֶהם ֶאָחד  ְוָאַמר, ּבְ
ין, ֵהן: לוֹ  ָאְמרוּ  ּבֵ ב: ׁשֶ ה ַחּיָ ן ַאּתָ ין, לוֹ  ִלּתֵ  ּבֵ

ָאְמרוּ  ן אצֵ : ׁשֶ י: ְוָאַמר ְוָיָצא, לוֹ  ּתֵ ַרְעּתִ , ֶנֱאָמן, ּפָ
ַבע ָ ָרעוֹ  ֶהֵסת ְוִיׁשּ ּפְ  ַהּתֹוֵבעַ  ָחַזר ִאם, ְלִפיָכךְ . ׁשֶ
ִנים ּיָ ְתבוּ : ְוָאַמר ַלּדַ , לוֹ  ּכֹוְתִבים ֵאין, הֹוָדָאתוֹ  ִלי ּכִ
א ּמָ ּנוּ  ִלְגּבֹות ְוָיֹבא ְפָרעוֹ  ׁשֶ ַעם ִמּמֶ ִנית ּפַ   :ׁשֵ

ַניִ . יג אוּ  םׁשְ ּבָ ין ׁשֶ ב, ַלּדִ ִני ָהֶאָחד ְוִנְתַחּיֵ ֵ  ְוָאְמרוּ , ַלׁשּ
ן ֵצא: לוֹ  י: ְוָאַמר ְוָחַזר, ְוָיָצא, לוֹ  ּתֵ ַרְעּתִ  ְוֵעִדים, ּפָ

ּלֹא אֹותוֹ  ְמִעיִדים גֹון, ְפָרעוֹ  ׁשֶ ּלֹא ּכְ  ָיָדם ָזָזה ׁשֶ
ְפָרן ֻהְחַזק, ָידוֹ  ִמּתֹוךְ   רוּ ָאמְ  ִאם ֲאָבל. ָממֹון ְלאֹותוֹ  ּכַ

ב: לוֹ  ה ַחּיָ ן ַאּתָ י: ְוָאַמר ְוָחַזר, ְוָיָצא, לוֹ  ִלּתֵ ַרְעּתִ , ּפָ
ּלֹא ְמִעיִדים ְוֵעִדים גֹון, ְפָרעוֹ  ׁשֶ ּלֹא ּכְ  ָיָדם ָזָזה ׁשֶ
ְפָרן ֻהְחַזק ֹלא, ָידוֹ  ִמּתֹוךְ  ה, ּכַ ּזֶ ָמט ׁשֶ  ַעד ֵמֶהם ִנׁשְ

ְחְקרוּ  ּיַ ַעם ָחַזר ִאם, ְלִפיָכךְ . ִדינוֹ  ׁשֶ  ְוָטַען ֶחֶרתאַ  ּפַ

ָרעוֹ  ּפְ ם ָהיוּ  ְוֹלא, ׁשֶ ים ֵעִדים ׁשָ ְכִחיׁשִ ּמַ ַעם אֹותוֹ  ׁשֶ  ּפַ
ִנית ע ֶזה ֲהֵרי, ׁשֵ ּבָ ָרעוֹ  ֶהֵסת ִנׁשְ ּפְ  ְלִפיָכךְ . ְוִנְפָטר, ׁשֶ
ִקיֵאי ָהיוּ  ַעת ּבְ ְסָפַרד ַהּדַ ּבִ ּיֹוֶדה, ׁשֶ ׁשֶ ה ּכְ  אוֹ  ַהּלֹוֶ

ב ְתַחּיֵ ּיִ ׁשֶ בּוָעה ּכְ ֵבית ׁשְ ֵבית לוֹ  אֹוֵמר, יןדִּ  ּבְ ין ּבְ : ּדִ
ּלֹא ֵעִדים ָעַלי ֱהווֹ  ּלֹא אוֹ  ִיְפָרֵעִני ׁשֶ ַבע ׁשֶ ָ  ִלי ִיׁשּ
א ְפֵני ֶאּלָ   :ֵעִדים ּבִ

ה. יד ּמֶ ָבִרים ּבַ ָצִית, ֲאמּוִרים ּדְ יָנא ּדְ  ָיָצא ִאם ֲאָבל. ּדִ
ְפֵני ית ִמּלִ ין ּבֵ ַסְרָבנּות ּדִ ְמּתּוהוּ , ּבְ  ןֶנֱאמָ  ֵאינוֹ , ְוׁשִ
י: לֹוַמר ַרְעּתִ ֵדי ֲאִפּלוּ  ְוגֹוֶבה, ּפָ ְעּבְ ׁשַ , ְלִפיָכךְ , ִמּמְ

ְלֶוה ּכֹוְתִבים ֹלא ֲאִפּלוּ , ַלּמַ ה ַדַעת ּבְ   :ַהּלֹוֶ

 פ סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , וטוען וחוזר טוען ענין באיזו

ּטֹוֵען ִמי. א ֵבית ׁשֶ ין ּבְ הּ  ְוִנְתַחֵיב ַאַחת ַטֲעָנה ּדִ , ּבָ
סֹוֶתֶרת ַאֶחֶרת ַטֲעָנה ִלְטֹען ָיכֹול ינוֹ אֵ  . ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ

א ִאם ֲאָבל ן ּבָ ךְ : ְולֹוַמר ִראׁשֹוָנה ַטֲעָנה ְלַתּקֵ  ּכָ
י ְנּתִ ּוַ ָמעּוָתהּ  ְוֵישׁ , ִנְתּכַ ַמׁשְ סֹוֵבל ָלׁשֹון ּבְ ּקּון ֶזה ׁשֶ , ַהּתִ
ה. לוֹ  ׁשֹוְמִעין ּמֶ ָבִרים ּבַ ּלֹא, ֲאמּוִרים ּדְ ית אָיצָ  ׁשֶ  ִמּבֵ

ין ית ָיָצא ִאם ֲאָבל, ּדִ ין ִמּבֵ , לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ּדִ
א ּמָ ׁשֶ דּוהוּ  ּדְ ֶקר ִלְטֹען ִלּמְ ל ֲאָבל. ׁשֶ ּטֹוֵען ַמה ּכָ ֶ  ׁשּ
ין ְלֵבית חּוץ  ִלְסּתֹר ֲאִפּלוּ , ְוִלְטֹען ַלֲחֹזר ָיכֹול, ּדִ

ֵאין ְלִפי, ָהִראׁשֹוָנה ַטֲעָנתוֹ  ה ָאָדם ׁשֶ  ֹוָתיוַטֲענ ְמַגּלֶ
א ין ְלֵבית ֶאּלָ ה. ּדִ ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵאינוֹ  ֲאמּוִרים ּדְ  טֹוֵען ׁשֶ
ב, ָהִראׁשֹוָנה ַטֲעָנתוֹ  ִלְסּתֹר ְוטֹוֵען ְוחֹוֵזר ְתַחּיֵ ּנִ ׁשֶ  ּכְ
ין ּדִ ַטֲעָנה ּבַ ין ִלְזּכֹות ָיכֹול ִאם ֲאָבל. ִראׁשֹוָנה ּבְ ּדִ  ּבַ
ם ֲעָנה ּגַ ּטַ  ְוִלְזּכֹות ְוִלְטֹען ַלֲחֹזר ָיכֹול, ָהִראׁשֹוָנה ּבַ

ֲעָנה ּטַ י ַעל ְוַאף, ָהֲאֶחֶרת ּבַ ּלֹא ּפִ  ֲאַמְתָלָאה ָנַתן ׁשֶ
ֲעָנה י ַעל ְוַאף ָהִראׁשֹוָנה ַלּטַ ָצא ּפִ ּיָ ית ׁשֶ ין ִמּבֵ  ּדִ
ךְ  ְוִלְטֹען ַלֲחֹזר לוֹ  ֵישׁ , ְוָחַזר ל ּוְלַהּפֵ ָענֹות ּכָ  ַהּטְ

ְרֶצה ּיִ טּור, ׁשֶ יָּ  ַעד, ִלְפטּור ִמּפְ  ֲאָבל ֵעִדים בֹואוּ ׁשֶ
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בֹואוּ  ֵמַאַחר ּיָ ָסַמךְ  ַטֲעָנתוֹ  ְוַיְכִחיׁשוּ  ֵעִדים ׁשֶ , ָעֶליהָ  ׁשֶ
יאוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ִ א ַאֶחֶרת ְלַטֲעָנה ְלַהׁשּ ן ִאם ֶאּלָ  ָנַתן ּכֵ

ֲעָנה ֲאַמְתָלָאה ָסַמךְ  ַלּטַ ָמָעהּ  ְוֵישׁ  ָעֶליהָ  ׁשֶ ַמׁשְ מוֹ  ּבְ  ּכְ
יא ִ ִהׁשּ ֹזאת ׁשֶ עֲ  ּבְ ּלֹא ְוהּוא, ָהֲאֶחֶרת ָנהַהּטַ  ָיָצא ׁשֶ
ית ין ִמּבֵ   :ּדִ

ַאַחר אֹוְמִרים ֵישׁ . ב ּלְ ַתב ׁשֶ ּכָ ָטר ַטֲעָנתוֹ  ׁשֶ ׁשְ  ֵאינוֹ  ּבִ
נֹוֵתן ַוֲאִפּלוּ , ְוִלְטֹען ַלֲחֹזר ָיכֹול  ַוֲאִפּלוּ , ֲאַמְתָלָאה ּבְ
  :ֻהְכַחשׁ  ֹלא

 פא סימן
, בך יאנ משטה: לומר יכול מתי, מעצמו הודה אם

  ְסִעיִפים: ב"ל ּובוֹ 

ָיְדךָ  ִלי ָמֶנה: ַלֲחֵברוֹ  ָאַמר. א ְפֵני ֵלהּ  ָאַמר, ּבְ  ּבִ
ֵנהוּ : ֵלהּ  ָאַמר ְלָמָחר, ֵהן: ֵעִדים יב, ִלי ּתְ : ְוֵהׁשִ
ה ּטֶ ךָ  ָהִייִתי ְמׁשַ ַבע ְוָצִריךְ , ֶנֱאָמן, ּבְ ָ הּוא ִלׁשּ  ׁשֶ
ְדָבָריו ָנתוֹ  ּכִ ּוָ ּכַ טֹות ׁשֶ : ָטַען ֹלא ַוֲאִפּלוּ  .ּבוֹ  ְלַהׁשְ
ה ּטֶ ךָ  ָהִייִתי ְמׁשַ א, ּבְ , ֵמעֹוָלם ְדָבִרים ָהיוּ  ֹלא: ֶאּלָ
טּור י, ּפָ ִמּלֵ י ְדִכיֵרי ָלא ִדְכִדי ּדְ   :ִאיְנׁשֵ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ָבִריא, ֲאמּוִרים ּדְ ִכיב ֲאָבל. ּבְ  ְמַרע ׁשְ
ָבעוֹ  ּתְ ה: לֹוַמר ָיכֹול ֵאינוֹ , ְוהֹוָדה, ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ּטֶ  ְמׁשַ
ךָ  ָהִייִתי ֵאין, ּבְ ה ָאָדם ׁשֶ ּטֶ ַעת ְמׁשַ ׁשְ   :ִמיָתה ּבִ

ָבִריא. ג י ּבְ ְוָקא, ַנּמֵ : ְלִמְטָען ָמִצי גּוֵפהּ  ִאיהוּ  ּדַ
ה ּטֶ ךָ  ָהִייִתי ְמׁשַ  ַטֲעִניָנן ָלא, ָטִעין ָלא ִאם ֲאָבל, ּבְ

יו ֲאָבל. ֲאָנן ֵלהּ  א ַטֲעִניָנן, ְליֹוְרׁשָ ּמָ  ןִכוֵּ  ֹלא ׁשֶ
א ֲאִביֶהם טֹות ֶאּלָ   :ְלַהׁשְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ד ִאם, ׁשֶ ע ָממֹון ּתֹוֵפס ַהּתֹוֵבעַ  ׁשֶ ְתּבָ  ַהּנִ
ַעת ׁשְ ֶנֶגד הֹוָדָאתוֹ  ּבִ ֶנה ּכְ הּוא ַהּמָ  ַאף, ּבוֹ  לוֹ  מֹוֶדה ׁשֶ

י ַעל שׁ  ּפִ ּיֵ הּוא ֵעִדים ׁשֶ ל ָממֹונוֹ  ׁשֶ ע ֶזה ׁשֶ ְתּבָ , ַהּנִ
ָטָאה ַטֲעַנת ְטֹעןלִ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ׁשּוב   :ַהׁשְ

ָטָאה ַטֲעַנת ְמַהְנָיא ָלא. ה א ַהׁשְ ָבעוֹ  ֶאּלָ ּתְ ׁשֶ , ְוהֹוָדה ּכְ
 ָיכֹול ֵאינוֹ , ֵמַעְצמוֹ  הֹוָדה ְוהּוא, ְתָבעוֹ  ֹלא ִאם ֲאָבל
ה: ִלְטֹען ּטֶ ךָ  ָהִייִתי ְמׁשַ   :ּבְ

ָבעוֹ  ִאם. ו ּתְ ׁשֶ ְפֵני הֹוָדה ּכְ הֹוָדה אוֹ , ד"ב ּבִ  ְפֵניבִּ  ׁשֶ
ין, ְלֵעִדים ְוִיֲחדּום ֵעִדים ָאַמר ּבֵ ע ָלֶהם ׁשֶ ְתּבָ : ַהּנִ
ם הֹוָדָאה ֵעַדי ַאּתֶ ָאַמר אוֹ , זוֹ  ּבְ ם: ַהּתֹוֵבעַ  ׁשֶ  ַאּתֶ
ע ְוָאַמר, ֵעִדים ְתּבָ ן: ַהּנִ ְהיוּ  ּכֵ ַתק אוֹ , ֵעִדים ּתִ ָ ׁשּ  ׁשֶ

ע ְתּבָ ה: לֹוַמר ָיכֹול ֵאינוֹ  ׁשּוב, ַהּנִ ּטֶ , ךָ בְּ  ֲאִני ְמׁשַ
י: ִלְטֹען ָיכֹול ֲאָבל ַרְעּתִ   :ּפָ

י ָהא. ז ם ִדְמַהּנֵ ְוָקא, ֵעַדי ַאּתֶ ָבעוֹ  ּדַ ּתְ ׁשֶ  ְוָאַמר ָמֶנה ּכְ
ךְ  ְוַאַחר, ֵהן: ֵלהּ  ם: ָאַמר ּכָ ַתק, ֵעַדי ַאּתֶ . ֵלהּ  ְוׁשָ

ָיְדךָ  ִלי ָמֶנה: לוֹ  ָאַמר ִאם ֲאָבל ַתק ַוֲהָלה, ּבְ , ׁשָ
ם: יםְלֵעדִ  ַהּתֹוֵבעַ  ְוָאַמר ַתק, ֵעַדי ַאּתֶ ע ְוׁשָ ְתּבָ , ַהּנִ
ִתיָקתוֹ  ֵאין לּום ׁשְ ָלא, ּכְ ִתיָקה ָהֵוי ּדְ הֹוָדָאה ׁשְ א ּכְ  ֶאּלָ

הֹוָדה ׁשֶ ה לוֹ  ּכְ ִחּלָ ָאַמר, ֵהן: ֵלהּ  ְוָאַמר ּתְ : ַהּתֹוֵבעַ  ּוְכׁשֶ
ם ַתק, ֵעַדי ַאּתֶ ַתק ֲאָבל, ׁשָ ָ ׁשּ ׁשֶ ה ּכְ ִחּלָ , סֹוף ְוַעד ִמּתְ
י ֹלא: ַמרלוֹ  ָיכֹול ּתִ ׁשְ יְבךָ  ָחׁשַ   :ַלֲהׁשִ

ְפֵני ָאַמר. ח ַנִים ּבִ שׁ  ִלְפֵניֶכם מֹוֶדה ֲהֵריִני: ׁשְ ּיֵ  ׁשֶ
ן ְוָאַמר, ָמֶנה ֶאְצִלי ִלְפלֹוִני ֶרךְ  ּכֵ  ְגמּוָרה הֹוָדָאה ּדֶ

יָחה ֶדֶרךְ  ְוֹלא י ַעל ַאף, ׁשִ ּלֹא ּפִ ם: ָאַמר ׁשֶ , ֵעַדי ַאּתֶ
י ַעל ְוַאף ֵאין ּפִ  ֵעדּות זוֹ  ֲהֵרי, ִעּמוֹ  ּתֹוֵבעַ הַ  ׁשֶ

מּוָרה ם, ּגְ ּלֵ יֶהם ַעל ּוְמׁשַ   :ּפִ

ְפֵני הֹוָדה. ט  ַסֲהֵדי ֵלהּ  ְוָחזוּ , ְגמּוָרה הֹוָדָאה ֵעִדים ּבִ
ב ַעל ַאף, ַאֲחִריֵני ִליַתְנהוּ  ּגַ י, הֹוָדָאה ְלֵעֵדי ּדְ  ָאתוּ  ּכִ

י ְדאֹוֵדי ּוְמַסֲהֵדי ְרָאָיה ֵעֵדי ב, ָהַנךְ  ַקּמֵ   :ַחּיָ

ְפֵני הֹוָדָאה. י ין, הֹוָדָאה ָהְוָיא, ֶאָחד ֵעד ּבִ ַבע ּבֵ ָ  ִלׁשּ
יו ַעל ַפר ִאם ּפִ ין, ּכָ הֹוָדה הֹוָדה ִאם, ִלְפֹרעַ  ּבֵ  ׁשֶ

  :ְבָפָניו
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יא. יא ֵדר ֲאחֹוֵרי ֵעִדים לוֹ  ֶהְחּבִ  ָמֶנה: ֵלהּ  ְוָאַמר, ַהּגָ
ָיְדךָ  ִלי ּתֹוֶדה ְרצֹוְנךָ : ֵלהּ  ָאַמר, ֵהן: ֵלהּ  ָאַמר, ּבְ  ׁשֶ
ְפֵני ִלי יב, ֵעִדים ּבִ ְפֵני ְלךָ  מֹוֶדה ָהִייִתי: לוֹ  ְוֵהׁשִ  ּבִ

א ֵעִדים ֲאִני ֶאּלָ א ִמְתָיֵרא ׁשֶ ּמָ ִני ׁשֶ ְכּפֵ ם ּתִ ּלֵ ֲאׁשַ  ְלךָ  ׁשֶ
ד ל לוֹ  ׁשֹוְמִעין ְוָהֵעִדים, ִמּיָ טּור, ֶזה ּכָ   :ּפָ

ל. יב ָראוּ  ּכָ ַהְכָמָנה ֲאִפּלוּ , ַהַהְלָוָאה ׁשֶ  ְמִעיִדים ּבְ
  :ָעֶליהָ 

יא. יג ִכיָלה ֵעִדים לוֹ  ֶהְחּבִ  ִלי ָמֶנה: ֵלהּ  ְוָאַמר, ּבְ
ָיְדךָ  ְכֵבי ָעֵרי: ֵלהּ  ָאַמר, ֵהן: ֵלהּ  ָאַמר, ּבְ  ִלֱהווּ  ְוׁשָ
 ִאם ֲאָבל. הֹוָדָאה ֵאיָנהּ , ֹלא: ֵלהּ  ָאַמר, ֲעָלךְ  ַסֲהֵדי
ַתק י אְוַדְוקָ . הֹוָדָאה ָהְוָיא, ׁשָ ִאיָבֵעי, ַגְוָנא ַהאי ּכִ  ּדְ
הּ  ְלֲאסּוֵקי ֵלהּ  ְעּתֵ שׁ  ַאּדַ ּיֵ ם ׁשֶ ה, ֵעִדים ׁשָ ָלּמָ : ָאַמר ּדְ
ְכֵבי ָעֵרי ָהיוּ  ֹלא ִאם, ֲעָלךְ  ַסֲהֵדי ִלֱהווּ  ְוׁשָ ם ׁשֶ , ׁשָ
הּ  ְלֲאסּוֵקי ֵלהּ  ָבִעי ֹלא ִאי ֲאָבל ְעּתֵ גֹון, ַאּדַ ָאַמר ּכְ : ׁשֶ
ם שׁ  יֹוֵדעַ  נוֹ ֵאי ְוֶזה, ֵעַדי ַאּתֶ ּיֵ ם ׁשֶ ַתק, ֵעִדים ׁשָ , ְוׁשָ
  :הֹוָדָאה הֹוָדָאתוֹ  ֵאין

א, ָאָדם ׁשּום ְתָבעוֹ  ֹלא. יד ַעְצמוֹ  הּוא ֶאּלָ  הֹוָדה ּבְ
ְפֵני הֹוָדָאה ֶדֶרךְ  ָיִדי ִלְפלֹוִני ָמֶנה: ֵעִדים ּבִ , ּבְ

ָבעוֹ  ּתְ ָיִדי ְלךָ  ֵאין: ֵלהּ  ָאַמר, ּוְכׁשֶ לּום ּבְ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
א הֹוֵדיִתי ּלֹא ֶאּלָ יעַ  ׁשֶ ּבִ , הֹוֵדיִתי ַעְצִמי ֶאת ְלַהׂשְ
ין. ֶנֱאָמן ָהָיה ּבֵ ִריא ׁשֶ הֹוָדה ּבָ ׁשֶ ָהָיה ֵבין ּכְ ִכיב ׁשֶ  ׁשְ
הֹוָדה ְוִאם. ְמַרע ׁשֶ ְפֵניֶהם ּכְ  ֵאינוֹ , ִעּמוֹ  ַהּתֹוֵבעַ  ָהָיה ּבִ
א הֹוֵדיִתי ֹלא: ִלְטֹען ֶנֱאָמן ּלֹא ֶאּלָ י ׁשֶ ּבִ  ֶאת עַ ְלַהׂשְ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ַעְצִמי ֲאִפּלוּ , ׁשֶ ְפֵני ַההֹוָדָאה ָהְיָתה ׁשֶ  ּבִ

א הֹוֵדיִתי ֹלא: ִלְטֹען ֶנֱאָמן, ַהּתֹוֵבעַ  ֵדי ֶאּלָ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
יעַ  ּבִ בּוָעה ּוְלִעְנַין. ַעְצִמי ֶאת ְלַהׂשְ ן: ָטַען ִאם ׁשְ  ִלי ּתֵ

ה ָמֶנה ַאּתָ ב ׁשֶ ְרֶצה ְוִאם ִלי ַחּיָ לֹוִני ֲהֵרי ְכּפֹרלִ  ּתִ  ּפְ
ָאַמְרתָּ  ּוְפלֹוִני ְפֵניֶהם ׁשֶ ה ּבִ ַאּתָ ב ׁשֶ י ַעל ַאף, ִלי ַחּיָ  ּפִ
הּוא ּלֹא ַטֲעַנת אֹוֵמר ׁשֶ יעַ  ׁשֶ ּבִ  ָצִריךְ , ַעְצִמי ֶאת ְלַהׂשְ

ַבע ָ ַדל, ֶהֵסת ִלׁשּ ב, ֵעִדים ֵמָהָכא ּדְ ַבע ַחּיָ ָ  ַעל ִלׁשּ
ִביָעתוֹ  ן: ֵלהּ  ָאַמר ִאם ֲאָבל. ּתְ ָאַמְרתָּ ' ק ִלי ּתֵ  ׁשֶ

ְפֵני לֹוִני ּבִ ה ּוְפלֹוִני ּפְ ַאּתָ ב ׁשֶ  טֹוֵען ְוהּוא, ִלי ַחּיָ
ּלֹא ַטֲעַנת יעַ  ׁשֶ ּבִ בּוָעה ַאף, ְלַהׂשְ   :ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ׁשְ

ֲאִפּלוּ  ָהאֹוֵמר ְלַדַעת. טו ְפֵניֶהם ַהּתֹוֵבעַ  ָהָיה ׁשֶ  ָיכֹול ּבִ
ּלֹא ַטֲעַנת ִלְטֹען בִּ  ׁשֶ ם: ָאַמר ֲאִפּלוּ , יעַ ְלַהׂשְ , ֵעַדי ַאּתֶ
ַתק ּלֹא: ִלְטֹען ָיכֹול, ְוׁשָ יעַ  ׁשֶ ּבִ יַון, הֹוֵדיִתי ְלַהׂשְ  ּכֵ

ַעְצמוֹ  ּמֵ   :הֹוָדה ׁשֶ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . טז ֲעַנת, ׁשֶ ּטַ ּלֹא ׁשֶ יעַ  ׁשֶ ּבִ  ֵאיָנהּ  ְלַהׂשְ
א מֹוֶעֶלת ּמֹוֶדה ֶאּלָ ׁשֶ ָבעוֹ  ִאם ֲאָבל, ֵמַעְצמוֹ  ּכְ  ּתְ

ֵטר ָיכֹול ֵאינוֹ , הֹוָדהוְ  ַטֲעַנת ִלּפָ ּלֹא ּבְ יעַ  ׁשֶ ּבִ   :ְלַהׂשְ

ְכַתב הֹוָדה ִאם. יז ב ָידוֹ  ּבִ ַחּיָ  אוֹ , ָמֶנה ִלְפלֹוִני ׁשֶ
הֹוָדה ִקְנָין ׁשֶ ַמֲעַמד אוֹ  ּבְ ן ּבְ ּתָ ָלׁשְ ֵטר ָיכֹול ֵאינוֹ , ׁשְ  ִלּפָ
ַטֲעַנת ָטָאה ּבְ ַטֲעַנת ְוֹלא ַהׁשְ ּלֹא ּבְ יעַ ְלַהשְׂ  ׁשֶ   :ּבִ

ת ִמי. יח ּמֵ תּוב ְוִנְמָצא, ׁשֶ ֶאָחד ּכָ ְטרֹוָתיו ּבְ ִ ָטר: ִמׁשּ  ׁשְ
ֲחִצי ְפלֹוִני אֹותוֹ  ָזָכה ֹלא, ִלְפלֹוִני ֶחְציוֹ  ֶזה ָטר ּבַ ְ . ַהׁשּ

ְפֵני הֹוָדה ֹלא, ֵעִדים ּבִ י ַעל ַאף, ִקְנָין ּבְ ָאַמר ּפִ  ׁשֶ
ְתבוּ : ָלֶהם ָטר ּכִ  ָלאו, ֵעַדי םַאתֶּ : ָאַמר ֹלא ִאם, ׁשְ

  :ִהיא הֹוָדָאה

ָטר ַלֲחֵברוֹ  ַהּמֹוֵסר. יט תּוב ׁשְ ּכָ הּוא ּבוֹ  ׁשֶ ב ׁשֶ  לוֹ  ַחּיָ
י ַעל ַאף, ָמֶנה ּלֹא ּפִ ם: ָאַמר ׁשֶ  ָהְוָיא, ֵעַדי ַאּתֶ

  :הֹוָדָאה

ֶחְזַקת ַלֲחֵברוֹ  ַהּמֹוֶדה. כ הּוא ּבְ ב ׁשֶ  לוֹ  ָמַסר אוֹ , לוֹ  ַחּיָ
ָטר ֵעִדים ׁשְ ךְ  ְוַאַחר, ָעָליו ֲחתּוִמים ֵעִדיםוְ , ּבְ  ּכָ

ֵרר ָבר ִנְתּבָ ָעה ַהּדָ ּטָ   :ִהיא הֹוָדָאה ָלאו, ׁשֶ

י ַעל ַאף. כא ְטִמין ּפִ ַהּמַ  ְוֵכן, ֵעדּות ֵאינוֹ , ֵעִדים ׁשֶ
 ָהאֹוֵמר ְוֵכן, אֹותוֹ  ׁשֹוְמִעין ְוֵעִדים ֵמַעְצמוֹ  ַהּמֹוֶדה
ְפֵני ַלֲחֵברוֹ  , ֵהן: לוֹ  ְוָאַמר, ָיְדךָ בְּ  ִלי ָמֶנה: ֵעִדים ּבִ
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ָכל ָבִרים ֵאּלוּ  ּבְ ית אֹוְמִרים, ָבֶהן ְוַכּיֹוֵצא ַהּדְ ין ּבֵ  ּדִ
ע ְתּבָ ה: ַלּנִ ן ֹלא ָלּמָ שׁ  ַמה ִתּתֵ ּיֵ ֶ  ִאם, ֶאְצְלךָ  לוֹ  ׁשּ
לּום ֶאְצִלי לוֹ  ֵאין: ָאַמר ה ַוֲהֹלא: לוֹ  אֹוְמִרים, ּכְ  ַאּתָ

ְפֵני ָאַמְרתָּ   ִאם, ֵמַעְצְמךָ  הֹוֵדיתָ : אוֹ , ךְ ְוכָ  ָכךְ  ֵאּלוּ  ּבִ
ם ָעַמד ּלֵ . לוֹ  טֹוֲעִנים ֵאין, ָטַען ֹלא ְוִאם, מּוָטב, ְוׁשִ
ה: ָטַען ִאם ֲאָבל ּטֶ  ָהיוּ  ֹלא: אוֹ , ּבוֹ  ָהִייִתי ְמׁשַ

ּלֹא: אוֹ , ֵמעֹוָלם ְדָבִרים יעַ  ׁשֶ ּבִ  ַעְצִמי ֶאת ְלַהׂשְ
י ְנּתִ ּוַ טּור, ִנְתּכַ ע, ּפָ ּבַ מוֹ  ,ֶהֵסת ְוִנׁשְ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ  ְוֵישׁ . ׁשֶ
ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים א ָאַמר ֹלא ׁשֶ ב ֵאיִני: ֶאּלָ לּום ְלךָ  ַחּיָ , ּכְ
ן ּפֹוְטרוֹ  ּיָ ה הֹוָדָאתוֹ  ְותֹוֶלה, ַהּדַ ּמֶ ָאָדם ּבַ ּלֹא ָעׂשּוי ׁשֶ  ׁשֶ

יעַ  ּבִ י ַעל ַאף, ַעְצמוֹ  ֶאת ְלַהׂשְ הּוא ּפִ ן ָטַען ֹלא ׁשֶ   :ּכֵ

פְ  הֹוָדה. כב ית ֵניּבִ ין ּבֵ ל ּדִ ה ׁשֶ ֹלׁשָ ין, ׁשְ הֹוָדה ּבֵ  ׁשֶ
ין ֵמַעְצמוֹ  ָבעוֹ  ּבֵ ּתְ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ , ְוהֹוָדה ַאֵחר ׁשֶ
א ֵדי ּתֹוךְ  ֶאּלָ   :ִדּבּור ּכְ

ָבעוֹ . כג ֵחֶפץ ּתְ לֹוִני ּבְ יב, ּפְ ךָ  ֵאינוֹ : ְוֵהׁשִ ּלְ א ׁשֶ ל ֶאּלָ  ׁשֶ
לֹוִני ן ָאַמר ֲאִפּלוּ , ּפְ ְפנֵ  ּכֵ ית יּבִ ין ּבֵ  הֹוָדָאה ֵאיָנהּ , ּדִ

לֹוִני אֹותוֹ  ְלהֹוִציא דוֹ  ּפְ   :ִמּיָ

ָאַמר ְראּוֵבן. כד ְמעֹון ׁשֶ ב: ְלׁשִ ה ַחּיָ , ְלֵלִוי ָמֶנה ַאּתָ
ְמעֹון ְוָאַמר ן: ׁשִ ם: ְראּוֵבן ְוָאַמר, ּכֵ  ָהֵוי, ֵעַדי ַאּתֶ
ֹבא, הֹוָדָאה ּיָ  ֹלא ְטֹעןלִ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ְלָתְבעוֹ  ֵלִוי ּוְכׁשֶ
ָטָאה ַטֲעַנת ּלֹא ַטֲעַנת ְוֹלא ַהׁשְ יעַ  ׁשֶ ּבִ  ַעל ַאף, ְלַהׂשְ

י ּלֹא ּפִ ַאת ְראּוֵבן ָבא ׁשֶ ַהְרׁשָ א, עֹוד ְוֹלא. ֵלִוי ּבְ  ֶאּלָ
ם: ְראּוֵבן ָאַמר ֹלא ֲאִפּלוּ   לֹוַמר ָיכֹול ֵאינוֹ , ֵעַדי ַאּתֶ
ה: ְלֵלִוי ּטֶ ךָ  ֲאִני ְמׁשַ   :ּבְ

ְמעֹון ָאַמרשֶׁ  ְראּוֵבן. כה ֶיְדֶכם ִלי ָמֶנה: ְוֵלִוי ְלׁשִ , ּבְ
ְמעֹון ְוָאַמר ַתק ְוֵלִוי, ֵהן: ׁשִ  ְראּוֵבן ָאַמר ִאם, ׁשָ

ם: ְלֵעִדים ַתק, ֵעַדי ַאּתֶ ְמעֹון ְוׁשָ י הֹוָדָאה ָהֵוי, ׁשִ  ְלַגּבֵ
ְמעֹון י ֲאָבל, ׁשִ  ָהיוּ  ַוֲאִפּלוּ , הֹוָדָאה ָהְוָיא ָלא ֵלִוי ְלַגּבֵ

ְמעֹון ִפים ְוֵלִוי ׁשִ ּתָ ב ָהֶאָחד ֵאין, ׁשֻ הֹוָדַאת ִמְתַחּיֵ  ּבְ
  :ֲחֵברוֹ 

ָיִדי ְלךָ  ָמֶנה: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. כו  ֵמֶהם ֵהיָלךְ  ּבְ
ים ִ ם: ָאַמר ְוֹלא, ֲחִמׁשּ ה: לֹוַמר ָיכֹול, ֵעַדי ַאּתֶ ּטֶ  ְמׁשַ

ךָ  ֲאִני י ּבְ ים ְלַגּבֵ ִ ֲעַדִין ַהֲחִמׁשּ  ַמה ֲאָבל, לוֹ  ָנַתן ֹלא ׁשֶ
ַתן ּנָ ֶ   :ָנתּון, ׁשּ

ִכיב ִלְפֵני ֵמַעְצמוֹ  הֹוָדה ִאם. כז ב ְמַרע ׁשְ ַחּיָ  לוֹ  ׁשֶ
ּלֹא ַטֲעַנת ִלְטֹען ָיכֹול ֵאינוֹ , ָמֶנה יעַ  ׁשֶ ּבִ   :ְלַהׂשְ

ָיִדי ִלְפלֹוִני ָמֶנה: ָאַמר. כח ם: ָאַמר ְוֹלא, ּבְ , ֵעַדי ַאּתֶ
ע ְוָקַפץ ּבַ , ּוְתָבעוֹ  ֲהָלה אּובָ , הֹוָדָאתוֹ  ַעל ְוִנׁשְ
יב ּלֹא: ְוֵהׁשִ יעַ  ׁשֶ ּבִ י ַעְצִמי ֶאת ְלַהׂשְ ְנּתִ ּוַ בּוָעה ִנְתּכַ ְ  ְוַהׁשּ
ֶקר ָהְיָתה ֶ : ִיְטֹען ִאם ְוֵכן. לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ַלׁשּ

י ַכְחּתִ י ׁשָ ְעּתִ ּבַ ָהִייִתי ָסבּור ְוָהִייִתי ְוִנׁשְ ב ׁשֶ  לוֹ  ַחּיָ
יו י ְוַעְכׁשָ ְרּתִ אֵ  ִנְזּכַ ב יִניׁשֶ לּום לוֹ  ַחּיָ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ּכְ

  :לוֹ 

ְפֵני ַלֲחֵברוֹ  ַהּמֹוֶדה. כט י: ֵעִדים ּבִ ְלּתִ ךָ  ִקּבַ ךְ  ִמּמְ  ּכָ
שׁ  ֵמחֹוב ְוָכךְ  ּיֵ ם: לֹוַמר ָצִריךְ  ֵאין, ָעֶליךָ  ִלי ׁשֶ  ַאּתֶ
ין, ֵעַדי ִהיא ּבֵ ָטר ִמְלָוה ׁשֶ ׁשְ ין ּבִ ִהיא ּבֵ  ַעל ִמְלָוה ׁשֶ
ה אֵ , ּפֶ ךְ  יןׁשֶ ּיָ אן ׁשַ ָטָאה ַטֲעַנת ֹלא ּכָ  ַטֲעַנת ְוֹלא ַהׁשְ

ּלֹא יעַ  ׁשֶ ּבִ ין ְוהּוא. ְלַהׂשְ ְפֵני חֹובוֹ  ְלמֹוֵחל ַהּדִ  ֵעִדים ּבִ
ֵאין ם: לֹוַמר ָצִריךְ  ׁשֶ : לֹוַמר ָצִריךְ  ֵאין ְוֵכן, ֵעַדי ַאּתֶ
ֹתבוּ    :ּכְ

ְתַעֵסק. ל ל ַהּמִ ׁשֶ ָכל ֶרַוח לוֹ  ְונֹוֵתן, ֲחֵברוֹ  ּבְ ָנה ּבְ , ׁשָ
ּלֹא ָטַען ּוְלַבסֹוף ם ָהָיה ׁשֶ  ַמה ַלֲחׁשֹב ְורֹוֶצה ֶרַוח ׁשָ
ַתן ּנָ ֶ ִביל לוֹ  ׁשּ ׁשְ י ְרָוָחא ֵלהּ  ָיִהיב ִאי, ֶקֶרן ּבִ ַאּפֵ  ּבְ
י ִאי, ַסֲהֵדי ִכי ֵלהּ  מֹוֶדה ַנּמֵ ם ֵלהּ  ָיִהיב ּדְ ׁשֵ  ְרָוָחא ּבְ
ל ָלאו, ֵלהּ  ָאַמר ִמיֵנהּ  ּכָ ב ּכְ א ֵלהּ  ְלִמְחׁשַ ּתָ ם ַהׁשְ  ְלׁשֵ
הּ  ֵלהּ  ְוָגִבי, ַקְרָנא ּלֵ ב ַעל ַאף, ּכֻ ָלא ּגַ ם: ָאַמר ּדְ  ַאּתֶ
ְסָתָמא ֵלהּ  ָיִהיב ִאי ֲאָבל. ֵעַדי ַבע, ּבִ ּתָ ָלא ִמׁשְ  ֲהָוה ּדְ
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ַתן ַמה ְוַיֲחׁשֹב, ְרָוָחא ֵבהּ  ּנָ ֶ ֶקֶרן לוֹ  ׁשּ  ִמי ְוֵישׁ . ּבְ
אֹוֵמר : ָאַמר ֹלא ִאם, ֵעִדים ְפֵניבִּ  ָהֶרַוח ָנַתן ֲאִפּלוּ , ׁשֶ
ם ם ְנָתָנם ֲאִפּלוּ , ֵעַדי ַאּתֶ ַבע, ֶרַוח ְלׁשֵ ָ יו ִיׁשּ  ַעְכׁשָ
ּלֹא ַתן ַמה ְוָכל, ֶרַוח ָהָיה ׁשֶ ּנָ ֶ ם לוֹ  ַיֲעֶלה ׁשּ   :ֶקֶרן ְלׁשֵ

ְמעֹון ָמֶנה ָנַתן ְראּוֵבן. לא  ְוָעׂשוּ , ְלִהְתַעֵסק ְוֵלִוי ְלׁשִ
ָטר ֲעֵליֶהם עוּ ְוִנשְׁ , ׁשְ ַאל, ָהֶרַוח ֲחִצי לוֹ  ָלֵתת ּבְ  ׁשָ
ַאל, ָמֶנה לוֹ  ְוָנְתנוּ , ָמעֹוָתיו ְראּוֵבן , ָהֶרַוח ֵמֶהם ׁשָ
ךְ : ֵלהּ  ָאְמרוּ   ְראּוֵבן ָאַמר, יֹוֵתר ְוֹלא ִהְרַוְחנוּ  ְוָכךְ  ּכָ

ְמעֹון ה: ְלׁשִ ם ִלי ָאַמְרתָּ  ַאּתָ ִהְרַוְחּתֶ  ֵלהּ  ָאַמר', נ ׁשֶ
ְמעֹון יָאַמרְ  ֹלא: ׁשִ לּום ְלךָ  ּתִ ֵני, ּכְ ָטר ּכֹחַ  ּוִמּפְ ְ  ַהׁשּ
ָהָיה תּוב ָהָיה ְוֹלא ֲעֵליֶהם לוֹ  ׁשֶ ָרעֹון ׁשּום ּבוֹ  ּכָ , ּפֵ
ָאַמר ַמה לוֹ  ָלֵתת ֻהְצְרכוּ  ֶ ה, ׁשּ א ְוַעּתָ  ְוָתַבע ֵלִוי ּבָ
ַקח ַמה ִלְראּוֵבן ּלָ ֶ ּלֹא ֶרַוח ֵמֶהם ׁשּ ין ׁשֶ ּדִ ּלֹא, ּכַ  ׁשֶ
י, ִהְרִויחוּ    :ְראּוֵבן ִעם ןַהּדִ

ַבע ְראּוֵבן. לב ְמעֹון ּתָ ָהָיה ַהחֹוב ֶרַוח ְלׁשִ  ָעָליו ׁשֶ
ה ּמָ ִנים ִמּכַ ִהְתָנה ְואֹוֵמר, ׁשָ , ֶרַוח לוֹ  ָלֵתת ִעּמוֹ  ׁשֶ

ְמעֹון ּלֹא אֹוֵמר ְוׁשִ ְמעֹון, ִהְתָנה ׁשֶ טּור ׁשִ  ֲאִפּלוּ  ּפָ
בּוָעה ְ ַאף, ִמׁשּ ַנאי ָהָיה ֹלא ְראּוֵבן ְלִדְבֵרי ׁשֶ  ֶזה ּתְ
ָעה ׁשָ ב ּבְ ְתַחּיֵ ּנִ ְמעֹון ׁשֶ ְמעֹון ָאַמר ִאם ְוַאף, ׁשִ  ַאַחר ׁשִ

ךְ  ן ֲאִני: ּכָ ָבִרים, ֶרַוח ְלךָ  ֶאּתֵ ָעְלָמא ּדְ ֹלא ֵהם ּבְ  ּבְ
  :ּבוֹ  ַלֲחֹזר ְוָיכֹול, ִקְנָין

 פב סימן
ין ָטר ּדִ ֵאינוֹ ( ׁשְ ם ׁשֶ ם אוֹ , ְמֻקּיָ ַהּלֶֹוה, ְמֻקּיָ ) :טֹוֵען ׁשֶ

ית אוֹ  ָפרּוע) אוֹ ( ֲאָמָנה ָנֵאי ְוִדין, ִרּבִ ָטר ּתְ ְ  ַהׁשּ
בּועה ְ   ְסִעיִפים: ג"י ּובוֹ , ְוַהׁשּ

הֹוִציא ַמְלֶוה. א ָטר ׁשֶ ֵאינוֹ  ׁשְ ם ׁשֶ  מֹוֵצא ְוֵאינוֹ , ְמֻקּיָ
מוֹ  ֵעִדים ה, ְלַקּיְ ָתבוֹ  מֹוֶדה ְוַהּלֹוֶ ּכְ א, ׁשֶ ּטֹוֵען ֶאּלָ : ׁשֶ

י ַרְעּתִ תּוב ִאם ַוֲאִפּלוּ  .ֶנֱאָמן, ּפָ  ֵאינוֹ , ֶנֱאָמנּות ּבוֹ  ּכָ

ין ְוהּוא. מֹוִעיל ְטֹען ַמה ְלָכל ַהּדִ ּיִ ֶ ל ָדָבר ּבוֹ  ׁשּ ַבּטֵ ּמְ  ׁשֶ
ָטר ְ גֹון, ַהׁשּ י אוֹ , ֲאָמָנה ּכְ ַתְבּתִ , ָלִויִתי ְוֹלא ִלְלֹות ּכָ

ַנאי ַעל אוֹ  ה ּתְ ם ְוֹלא ַנֲעׂשָ ַנאי ִנְתַקּיֵ  ַאַחר ְוִאם, ַהּתְ
ךְ  ְלֶוה ָמָצא ּכָ ם ֵעִדים ַהּמַ ָטר ְלַקּיֵ ְ ֵבית ַהׁשּ ין ּבְ  ֲהֵרי, ּדִ
ַאר הּוא ׁשְ ָטרֹות ּכִ ְ   :ּבוֹ  ְוגֹוֶבה, ַהׁשּ

ָטר ְוִאם. ב ְ ם ַהׁשּ ה ְוטֹוֵען, ְמֻקּיָ י: ַהּלֹוֶ ַרְעּתִ  אוֹ , ֻכּלוֹ  ּפָ
ְלֶוה, ִמְקָצתוֹ  י ֹלא: אֹוֵמר ְוַהּמַ לּום ִנְפַרְעּתִ  ֵישׁ  ִאם, ּכְ

ַבע: ָאַמר ִאם ַוֲאִפּלוּ . ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ֶנֱאָמנּות ּבוֹ  ָ  ִהׁשּ
ֹלא ְוגֹוֶבה, לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ִלי   :בּוָעהשְׁ  ּבְ

ּטֹוֵען. ג ׁשֶ ַרע ּכְ ּפָ ָטר ׁשֶ ְ ַבע: ְוָאַמר, ַהׁשּ ָ ְלֶוה ִלי ִיׁשּ  ַהּמַ
ךְ  ְוַאַחר ָמעֹוָתיו ָהֵבא: לוֹ  אֹוְמִרים, ְוִיּטֹל ַבע ּכָ ָ  ִיׁשּ

ה ָטַען ְוִאם. ִיּטֹלוְ  ֵאין ַהּלֹוֶ ְפֹרעַ  ַמה לוֹ  ׁשֶ ַבע, ּלִ ָ  ִיׁשּ
ה ֵאין ַהּלֹוֶ יג, לוֹ  ׁשֶ ִ ׂשּ ּתַ יעַ  ָידוֹ  ּוְכׁשֶ ּבִ ְלֶוה ַיׁשְ ּלֹא ַלּמַ  ׁשֶ
ן ְוָאז, ְפָרעוֹ    :לוֹ  ִיּתֵ

ה ֻהְחַזק ִאם. ד ְפָרן ַהּלֹוֶ אֹותוֹ  ּכַ ָטר ּבְ ְ גֹון, ַהׁשּ  ּכְ
ָאַמר , ֵעִדים ּוָבאוּ , ֵמעֹוָלם ָבִריםדְ  ָהיוּ  ֹלא: ׁשֶ
ם ָטר ְוִנְתַקּיֵ ְ בּוהוּ , ַהׁשּ ית ְוִחּיְ ין ּבֵ  ֵאינוֹ  ׁשּוב, ִלְפֹרעַ  ּדִ

ַבע: לֹוַמר ָיכֹול ָ ּלֹא ִלי ִהׁשּ יךָ  ׁשֶ י ַעל ַאף, ְפַרְעּתִ  ּפִ
ֵאין ָבר, ֶנֱאָמנּות ּבוֹ  ׁשֶ ּכְ ּלֹא הֹוָדה ׁשֶ ל, ְפָרעוֹ  ׁשֶ ּכָ  ׁשֶ

אֹוֵמר, ִתיָלִוי ֹלא: ָהאֹוֵמר י ֹלא: ּכְ ֵמי, ָפַרְעּתִ  ֲאָבל. ּדָ
ַטל ִמי ַעל ְסָתם ַיֲחִרים ִאם ּנָ ּנוּ  ׁשֶ ּלֹא ָממֹון ִמּמֶ  ׁשֶ

ין ּדִ ָידוֹ  מֹוִחין ֵאין, ּכַ   :ּבְ

ָאְמרוּ  ִאם. ה ׁשֶ ית ּכְ ין ּבֵ ה ּדִ ם: ַלּלֹוֶ ּלֵ : ָטַען ְוֹלא, לוֹ  ׁשַ
ַבע ָ א, ִלי ִהׁשּ ה ָאַמר ֶאּלָ ין ְלֵבית ַהּלֹוֶ ב ַמה: ּדִ , ִלי ַחּיָ

ה ָמה: אֹוְמִרים ב רֹוֶצה ַאּתָ ְתַחּיֵ ּיִ : ָאַמר ִאם, ְלךָ  ׁשֶ
ַבע ֲאִני רֹוֶצה ָ ׁשּ ּיִ יִעים, ִלי ׁשֶ ּבִ , ָלאו ְוִאם. אֹותוֹ  ַמׁשְ
  :לוֹ  ּפֹוְתִחין ֵאין

ְלֶוה ָהָיה. ו ְלִמיד ַהּמַ יִעין ֵאין, ָחָכם ּתַ ּבִ  ְוֵאין אֹותוֹ  ַמׁשְ
ין ַפס ִאם ֲאָבל. ֹותוֹ א ַמְגּבִ ל ּתָ ֶ  מֹוִציִאין ֵאין, ֹלֶוה ִמׁשּ
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דוֹ  ַבע רֹוֶצה ֵמַעְצמוֹ  ְוהּוא, ָתַפס ֹלא ְוִאם. ִמּיָ ָ ֵדי ִלׁשּ  ּכְ
ּלוֹ  ֶאת ִלְגּבֹות   :לוֹ  ׁשֹוְמִעין, ׁשֶ

ְלֶוה ִאם. ז ה ַהּמַ ֵניֶהם ְוַהּלֹוֶ ְלִמיֵדי ׁשְ  ִמי ֵישׁ , ֲחָכִמים ּתַ
אֹוֵמר חֹוֵזר, ׁשֶ ָבר ׁשֶ ָהָיה ִלְכמֹות ַהּדָ : ָטִעין ְוִאי, ׁשֶ
ַבע ּתָ ַבע ִזיל: ֵלהּ  ָאְמִריָנן, ִלי ִאׁשְ ּתָ   :ֵלהּ  ִאׁשְ

ְלֶוה ֵמת ִאם. ח יו, ַהּמַ ָטר מֹוִציִאים ְויֹוְרׁשָ ְ ה, ַהׁשּ  ְוַהּלֹוֶ
הּוא טֹוֵען ִעים, ָפרּועַ  ׁשֶ ּבָ בּוַעת ִנׁשְ ים ׁשְ , ַהּיֹוְרׁשִ

ע אֹוְמִרים ֵישׁ , ָחׁשּוד ְלֶוהַהמַּ  ָהָיה. ְונֹוְטִלים ְתּבָ ַהּנִ  ׁשֶ
ע ּבָ ְלֶוה אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ְוִנְפָטר, ֶהֵסת ִנׁשְ ַהּמַ  נֹוֵטל ׁשֶ
ֹלא בּוָעה ּבְ ָרא ְוָהִכי, ׁשְ ּבְ   :ִמְסּתַ

ךְ  ְורֹוֶצה, ָחׁשּוד ָהָיה ֹלא. ט בּוָעה ְלַהּפֵ ְ ה ַעל ַהׁשּ , ַהּלֹוֶ
י ִאי: ָאַמר ְוִאם. לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין ַבע ֶאְפׁשִ ָ ָנה ִלׁשּ ַתּקָ  ּבְ
א, זוֹ  ֵהא ֶאּלָ ִביָעִתי ּתְ ִמְלָוה ּתְ ה ַעל ּכְ ַבע, ּפֶ ָ  ְוִיׁשּ

ה ה ְוָאַמר, ֶהֵסת ַהּלֹוֶ ָחַזְרתָּ  ֵמַאַחר: ַהּלֹוֶ , ֶהֵסת אֹוָתהּ  ׁשֶ
ָכהּ  ֲהֵריִני ין, ָעֶליךָ  ְמַהּפְ : ַהּתֹוֵבעַ  ָאַמר ְוִאם. ִעּמוֹ  ַהּדִ
בָּ  ֵאיִני א, נֹוֵטל ְוֵאיִני עִנׁשְ  ָהְרׁשּות, ְסָתם ַמֲחִרים ֶאּלָ
ָידוֹ  ה ְוֵאין, ּבְ ַבע אוֹ : לֹוַמר ָיכֹול ַהּלֹוֶ ָ : אוֹ , ְוֹטל ִהׁשּ

ָלל ִמן הֹוִציֵאִני ה ָיָצא ְוִאם. ַהּכְ מֹעַ  ָרָצה ְוֹלא ַהּלֹוֶ  ִלׁשְ
ין ֵאין, ַהֵחֶרם ָכךְ  אֹותוֹ  ְמַנּדִ ּלֹא ּוַמֲחִריִמין, ּבְ  ׁשֶ
  :יוְבָפנָ 

ָטר ָעָליו הֹוִציא. י ם ׁשְ ה, ְמֻקּיָ ָטר: אֹוֵמר ְוַהּלֹוֶ ף ׁשְ  ְמֻזּיָ
ַען אוֹ , הּוא ּטָ ית ֶזה חֹוב: ׁשֶ ַטר: אוֹ , הּוא ִרּבִ  ׁשְ

י: אוֹ , הּוא ֲאָמָנה ַתְבּתִ ְלֶוה, ָלִויִתי ְוֹלא ִלְלוֹות ּכָ  ְוַהּמַ
ָטרוֹ  עֹוֵמד ׁשְ ה ְואֹוֵמר ּבִ ּזֶ ֶקר טֹוֵען ׁשֶ ה ַמרְואָ , ׁשֶ : ַהּלֹוֶ
ַבע ָ יעוֹ  לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ְוִיּטֹל ִיׁשּ ּבִ א, ְלַהׁשְ ם ֶאּלָ ּלֵ  ְיׁשַ
ךְ  ְוַאַחר ְלֶוה ַעל ִיְטֹען ּכָ ה ַהּמַ ּמֶ ְרֶצה ּבַ ּיִ  יֹוֶדה ְוִאם, ׁשֶ
ַפר ְוִאם, לוֹ  ַיֲחִזיר ַבע, ּכָ ָ   :ֶהֵסת ִיׁשּ

ה ָטַען ִאם. יא בִּ  חֹוב ִלי ָמַחְלתָּ : ַהּלֹוֶ ָטרׁשֶ  ֵישׁ , ֶזה ׁשְ
אֹוֵמר ִמי ינוֹ , ׁשֶ ּדִ ִמי ׁשֶ ּטֹוֵען ּכְ יו: ׁשֶ ַרְעּתִ . ּפְ

ִקים יו: ּכֹוְתִבים ְוַהְמַדְקּדְ ּלֹא לֹוַמר ְוֶהֱאַמְנּתִ י ׁשֶ  ִנְפַרְעּתִ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ֶזה חֹוב ִעְנְיֵני ּוְבָכל ִמי, ׁשֶ ּטֹוֵען ּכְ  ׁשֶ
ית אוֹ  ֲאָמָנה   :הּוא ִרּבִ

ה ָטַען. יב ָטר ַהּלֹוֶ ְ ַהׁשּ ה ׁשֶ ַנאי ַעל ַנֲעׂשָ ִאם ּתְ  ׁשֶ
ֶמּנוּ  ֵטר ֲאַקּיְ יו, ֶאּפָ ְמּתִ ּלֹא אֹוֵמר ּוַמְלֶוה, ְוִקּיַ  ָהָיה ׁשֶ

ַנאי ׁשּום ָבר ּתְ ּדָ תּוב ִאם, ּבַ ה ּבוֹ  ּכָ ֲעׂשָ ּנַ ֹלא ׁשֶ  ׁשּום ּבְ
ַנאי ֹלא אוֹ , ּתְ ּיּור ׁשּום ּבְ עֹוָלם ׁשִ ה ֵאין, ּבָ . ןֶנֱאמָ  ַהּלֹוֶ
תּוב ֵאין ְוִאם ן ּבוֹ  ּכָ ע, ּכֵ ּבָ ְלֶוה ִנׁשְ  ַוֲאִפּלוּ , ְונֹוֵטל ַהּמַ
תּוב ִאם ְלֶוה הֹוָדה ְוִאם. ֶנֱאָמנּות ּבוֹ  ּכָ ה ַהּמַ ֲעׂשָ ּנַ  ׁשֶ
ַנאי ַעל א, ּתְ אֹוֵמר ֶאּלָ ֲעַדִין ׁשֶ מוֹ  ֹלא ׁשֶ ה ִקּיְ  ַעל, ַהּלֹוֶ

ְלֶוה ע ָיהְראָ  לוֹ  ֵאין ְוִאם, ְרָאָיה ְלָהִביא ַהּמַ ּבָ  ִנׁשְ
ה ה ֵישׁ  ְוִאם. ְוִנְפָטר, ֶהֵסת ַהּלֹוֶ ְתַנאי ֵעִדים ַלּלֹוֶ ּבִ  ׁשֶ
ה ִלים, ַנֲעׂשָ ָטר ֵעֵדי ַוֲאִפּלוּ . ֵעדּוָתן ְמַקּבְ ְ  ַעְצָמם ַהׁשּ

ה לֹוַמר ֶנֱאָמִנים ֲעׂשָ ּנַ ַנאי ַעל ׁשֶ ַתב ִאם ֲאִפּלוּ , ּתְ  ּכְ
קֹום יֹוֵצא ָיָדם הַהלּ  ְוִנְפָטר, ַאֵחר ִמּמָ ֹלא ֲאִפּלוּ  ֹוֶ  ּבְ

בּוָעה ַנאי ַעל: אֹוֵמר ֶאָחד ֵעד ְוִאם. ׁשְ  ְוֵעד, ָהָיה ּתְ
ַנאי ָהָיה ֹלא: אֹוֵמר ֶאָחד ע, ּתְ ּבָ ה ִנׁשְ , ֶהֵסת ַהּלֹוֶ

  :ְוִנְפָטר

ה ָטַען. יג ָטר ַעל ַהּלֹוֶ ְ ם ַהׁשּ ֶחְציוֹ  ְמֻקּיָ רּועַ  ׁשֶ , ּפָ
ְלֶוה ּלֹא: אֹוֵמר ְוַהּמַ ּנוּ מִ  ִנְפַרע ׁשֶ  ְוֵעִדים, ְכלּום ּמֶ
ּלוֹ  ְמִעיִדים ּכֻ רּועַ  ׁשֶ ע, ּפָ ּבָ ֵני ֶמֱחָצה ְוגֹוֶבה ִנׁשְ  ִמּבְ

תּוב ְוִאם, ָחֵרי ֶהֱאִמינוֹ  ּבוֹ  ּכָ ֵני ַעְצמוֹ  ַעל ׁשֶ ׁשְ  ּכִ
ל ּגֹוֶבה, ֵעִדים ָטר ּכָ ְ ֵני ַהׁשּ ֹלא, ָחֵרי ִמּבְ בּוָעה ּבְ   :ׁשְ

 פג סימן
' ד ּובוֹ , מזיף אשהו בשטר שהודה מלוה דין

  ְסִעיִפים:

ְלֶוה ִאם. א ל מֹוֶדה ַהּמַ ּבֵ ּקִ ּנוּ  ׁשֶ ֵמי ִמּמֶ ָטר ּדְ ְ א, ַהׁשּ  ֶאּלָ
ָאַמר ָלם ׁשֶ ּבְ ּקִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ה ַעל ִמְלָוה ּבִ ָהָיה ּפֶ  לוֹ  ׁשֶ
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ה ְוֵאין, ָעָליו אֹוָתהּ  מֹוֶדה ַהּלֹוֶ ֵאר, ִמְלָוה ּבְ  ִנְתּבָ
ִסיָמן   :ח"נ ּבְ

הַהלּ  ִאם. ב י מֹוֶדה ֹוֶ ּתֵ ׁשְ יֶהן, ַהְלָואֹות ּבִ ּתֵ  ָעַבר ּוׁשְ
ן ְלֶוה, ֵפַרשׁ  ְוֹלא, ְסָתם ָמֶנה לוֹ  ְוָנַתן, ְזַמּנָ  אֹוֵמר ְוַהּמַ

רֹוֶצה ִפְרעֹון אֹוָתם ַלֲחׁשֹב ׁשֶ ֵאין ַהחֹוב ּבְ  ַעל ּכֹחַ  לוֹ  ׁשֶ
ה ל ַהּלֹוֶ ךְ  ּכָ גֹון, יֹוֵתר ּכֹחַ  לוֹ  ֵישׁ  ּוָבֲאֶחֶרת, ּכָ שׁ שֶׁ  ּכְ  ּיֵ

ה, ָעֵרב לוֹ  ִפְרעֹון אֹוָתם ַלֲחׁשֹב רֹוֶצה ְוַהּלֹוֶ ְלָוה ּבְ  ַהּמִ
שׁ  ּיֵ הּ  לוֹ  ׁשֶ י, ָעֵרב ּבָ אֹוָתהּ  אֹוֵמר ּכִ ּלְ ן ׁשֶ ּוֵ  ֵאין, ִנְתּכַ

ֵפרּושׁ  אֹוֵמר ַוֲאִפּלוּ  לוֹ  ׁשֹוְמִעין  ְלךָ  ֶאְפַרע ֹלא: ּבְ
א לֹוִני ֵמחֹוב ֶאּלָ ְלֶוה, ּפְ ֵלם ֹלא: אֹוֵמר ְוַהּמַ א ֲאַקּבְ  ֶאּלָ
ין, ַאֵחר ֵמחֹוב ְלֶוה ִעם ַהּדִ   :ַהּמַ

ה ִאם. ג לֹוִני ֵמחֹוב: אֹוֵמר ַהּלֹוֶ לֹוִני ּפְ ּפְ  ּבוֹ  ָעֵרב ׁשֶ
ים ן ְמָנת ְוַעל, ְלךָ  ְנַתּתִ ם ּכֵ ְלּתָ ְלֶוה, ִקּבַ : אֹוֵמר ְוַהּמַ

יִתי ֹלא ָלם ִנְתַרּצֵ א ְלַקּבְ לֹוִני ֵמחֹוב ֶאּלָ ֵאין ּפְ  ּבוֹ  ִלי ׁשֶ
ָאַמר ַהחֹוב ִאם, ָעֵרב ה ׁשֶ ָרעוֹ  ַהּלֹוֶ ּפְ  ַעל ִמְלָוה הּוא ׁשֶ
ה ה ֶנֱאָמן, ּפֶ בּוַעת ַהּלֹוֶ ׁשְ , ָהָעֵרב ְוִנְפָטר, ֶהֵסת ּבִ

ָלן ָהָיה ֲאִפּלוּ  ֵני ְוִאם. ַקּבְ  ֲעֵליֶהם לוֹ  ֵישׁ  ַהחֹובֹות ׁשְ
ֵני ָטרֹות ׁשְ ֵעִדים ְפָרעוֹ  ֹלא ִאם, ׁשְ , ְלֶוהַהמַּ  ֶנֱאָמן, ּבְ
ִמּגוֹ  ֹלא ּבְ ע, ֵמעֹוָלם ְדָבִרים ָהיוּ  ּדְ ּבַ  ְוִאם. ְונֹוֵטל ְוִנׁשְ
ֹלא נֹוֵטל, ֶנֱאָמנּות ּבוֹ  ֵישׁ  בּוָעה ּבְ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . ׁשְ

ָרעוֹ  ֵעִדים ּפְ תֹוַרת ּוְמִעיִדים, ּבְ ּבְ ָרעֹון ׁשֶ , לוֹ  ְנָתָנם ּפֵ
ָטר ֵמֵאיֶזה יֹוְדִעים ְוֵאיָנם ָלם רלֹומַ  ֶנֱאָמן, ׁשְ ּבְ ּקִ  ׁשֶ
ִביל ׁשְ ֵאין ַהחֹוב ּבִ ע, ָעֵרב ּבוֹ  לוֹ  ׁשֶ ּבָ  ְוגֹוֶבה, ְוִנׁשְ
ה חֹובוֹ   ּגֹוֶבה, ֶנֱאָמנּות ּבוֹ  ֵישׁ  ְוִאם, ֵמֶהָעֵרב אוֹ  ֵמַהּלֹוֶ
ֹלא בּוָעה ּבְ   :ׁשְ

ָטר ָעָליו הֹוִציא. ד ם ׁשְ ה ְוָאַמר, ְמֻקּיָ ף: ַהּלֹוֶ : אוֹ , ְמֻזּיָ
ְלֶוההַ  ְוָאַמר, ֲאָמָנה ן: ּמַ ָבר ּכֵ ָטר ֲאָבל, ַהּדָ ר ׁשְ ׁשֵ  ּכָ
ע, ְוָאַבד ִלי ָהָיה ּבָ ה ִנׁשְ   :ְוִנְפָטר, ֶהֵסת ַהּלֹוֶ

 פד סימן

 שהוא מעיד אחד עד או, שטרו פוחת או הפוגם
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , פרוע

ָטרוֹ  ַהּפֹוֵגם. א ַרע ֹלא, ׁשְ א ִיּפָ בּוָעה ֶאּלָ ׁשְ  ַעל ַאף, ּבִ
י ה ָטַען ּלֹאשֶׁ  ּפִ ַבע: ַהּלֹוֶ ָ יַצד. ִלי ִהׁשּ ָטרוֹ  ֲהֵרי, ּכֵ ְ ׁשּ  ׁשֶ

ה ְוָטַען, זּוז ֶאֶלף רּועַ : ַהּלֹוֶ ּלוֹ  ּפָ ְלֶוה, ּכֻ : אֹוֵמר ְוַהּמַ
י ֹלא א ִנְפַרְעּתִ ַרע ֹלא, ִמְקָצתוֹ  ֶאּלָ ָאר ֶאת ִיּפָ ְ , ַהׁשּ

א בּוָעה ֶאּלָ ׁשְ ֵעין ּבִ ל ּכְ  ִדיםעֵ  ָהיוּ  ֲאִפּלוּ . ּתֹוָרה ׁשֶ
ַעת ׁשְ ָרעֹון ּבִ ַתב אוֹ , ַהּפֵ ּכָ ה ׁשֹוָבר לוֹ  ׁשֶ ּמֶ ַרע ּבַ ּפָ . ׁשֶ
ֵעִדים, ְטֵפי ְדָפַרע ִאיָתא ִאם: ַאְמִריָנן ְוָלא  ֲהָוה ּבְ
ְדַפְרֵעהּ , ֵלהּ  ָפַרע ָרא ּכִ  לוֹ  ּכֹוֵתב ָהָיה אוֹ , ֵמִעּקָ
ק ַוֲאִפּלוּ . ׁשֹוָבר ּבֹונוֹ  ְלָצֵרף ִדְקּדֵ ֶחׁשְ חֹות ֲאִפּלוּ  ּבְ  ּפָ
ֵוה ְ יָון ַאְמִריָנן ָלא, ְפרּוָטה ִמׁשּ ק ּכֵ ְקּדֵ ּדִ ל ׁשֶ ךְ  ּכָ , ּכָ

ָטא י ַעל ַאף, ֶנֱאָמנּות ּבוֹ  ֵישׁ  ְוִאם. ָקָאַמר קּוׁשְ  ּפִ
ּלֹא ין ֵפַרשׁ  ׁשֶ ֻכּלוֹ  ּבֵ ִמְקָצתוֹ  ֵבין ּבְ ֹלא נֹוֵטל, ּבְ  ּבְ

בּוָעה   :ׁשְ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ָעבַ , ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ  ִאם ֲאָבל. ְזַמּנוֹ  רּכְ
י ַעל ַאף, ְזַמּנוֹ  ּתֹוךְ  הּוא ַגם ּפִ ּפָ ָטרוֹ  ׁשֶ ַרע, ׁשְ  ִיּפָ
ּלֹא בּוָעה ׁשֶ ׁשְ א, ּבִ ן ִאם ֶאּלָ ה ָטַען ּכֵ ַבע: ַהּלֹוֶ ָ   :ִלי ִיׁשּ

תּוב. ג ָרעֹון ּבוֹ  ּכָ יֵני ּפֵ יֵטי ּבֵ פֹוֵגם ָחׁשּוב ֹלא, ׁשִ  ּכְ
ָטרוֹ  בוֹ  ׁשְ בּוָעה ְלַחּיְ תּוב ָטרשְׁ . ׁשְ ּכָ ָרעֹון ּבוֹ  ׁשֶ יֵני ּפֵ  ּבֵ
יֵטי ָרר ַעל ְזהּוִבים' ת ׁשִ ה ְוטֹוֵען, ַהּגְ ַרע ַהּלֹוֶ ּפָ  ׁשֶ
ְלֶוה, יֹוֵתר ַרר ְוַהּמַ ָרעֹון ְמקֹום ּגֵ  ַמה ְוָכַתב ְוָחַזר ַהּפֵ
ָרָצה ֶ ַתב ִאם, ׁשּ ָרעֹון ּכְ ַתב הּוא ַהּפֵ ה ָיד ּכְ ין, ַהּלֹוֶ  ַהּדִ

ְלֶוה ִעם   :ַהּמַ

ָטרוֹ  ַהּפֹוֵחת. ד ּלֹא ִנְפָרע, ׁשְ בּוָעה ׁשֶ יַצד. ִבׁשְ  ָהָיה, ּכֵ
ָטרוֹ  ה ְוטֹוֵען, זּוז ֶאֶלף ׁשְ יךָ : ַהּלֹוֶ ַרְעּתִ ּלוֹ  ּפְ ְלֶוה, ּכֻ  ְוַהּמַ
י ֹלא: אֹוֵמר לּום ִנְפַרְעּתִ ב ֵאיְנךָ  ֲאָבל ּכְ א ִלי ַחּיָ  ֶאּלָ

ב ּוַמה, ק"ת ְכּתַ ּנִ ֶ  ַעל ַאף, יֵנינוּ בֵּ  ָהְיָתה ֲאָמָנה ֶאֶלף ׁשּ
י ֵאין ּפִ ּלֹא ִנְפָרע, ֶנֱאָמנּות ּבוֹ  ׁשֶ בּוָעה ׁשֶ ׁשְ א, ּבִ  ֶאּלָ
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ן ִאם ה ֹיאַמר ּכֵ ַבע: ַהּלֹוֶ ָ ְלֶוה ָטַען. ִלי ִהׁשּ  ֹלא: ַהּמַ
י לּום ִנְפַרְעּתִ א ַהחֹוב ֵאין ֲאָבל ּכְ  ְוָהֵעִדים ק"ת ֶאּלָ

הָ  מֹוֶדה ֲהֵרי, זּוז ֶאֶלף ְוָכְתבוּ  ָטעוּ   ֵהִעידוּ  ֵעִדיםׁשֶ
ֶקר ע, ׁשֶ ּבָ ה ְוִנׁשְ   :ְוִנְפָטר, ֶהֵסת ַהּלֹוֶ

ָטר ֵמִעיד ֶאָחד ֵעד. ה ְ ׁשּ הּוא ּבַ ַרע ֹלא, ָפרּועַ  ׁשֶ  ִיּפָ
א בּוָעה ֶאּלָ ׁשְ ה. ּבִ ּמֶ ָבִרים ּבַ ָעַבר, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ . ְזַמּנוֹ  ּכְ
ּלֹא ִנְפָרע, ְזַמּנוֹ  ּתֹוךְ  הּוא ִאם ֲאָבל בוּ  ׁשֶ ׁשְ א, ָעהּבִ  ֶאּלָ
ן ִאם ה ָטַען ּכֵ ַבע: ַהּלֹוֶ ָ  ַעל ֵמִעיד ֶאָחד ֵעד. ִלי ִיׁשּ

ָטר הּוא ׁשְ רּועַ  ׁשֶ ְלֶוה ּוֵמת, ּפָ ּלֹא ַעד ַהּמַ ע ׁשֶ ּבַ , ִנׁשְ
ין ֵאין ין ְוהּוא, אֹותוֹ  ּגֹוִבין יֹוְרׁשִ ָטרוֹ  ְלפֹוֵגם ַהּדִ , ׁשְ
ּלֹא ַעד ּוֵמת ע ׁשֶ ּבַ   :ִנׁשְ

 פה סימן
 ּובוֹ , שדהו לו שמכר טוען והלה חוב שטר הוציא

  ְסִעיִפים:' ז

הֹוִציא ְראּוֵבן. א ָטר ׁשֶ ְמעֹון ַעל חֹוב ׁשְ ְמעֹון, ׁשִ  ְוׁשִ
ָטר הֹוִציא ְראּוֵבן ׁשְ ֵדהוּ  לוֹ  ָמַכר ׁשֶ יעַ  ַאַחר ׂשָ ִהּגִ  ׁשֶ

ָטרוֹ  ְזַמן ב ִאּלוּ : ְואֹוֵמר, ׁשְ  ְלךָ  ָהָיה ְלךָ  ָהִייִתי ַחּיָ
ַרע ְדךָ  ִלי ִלְמּכֹר ְוֹלא ִניִממֶּ  ִלּפָ ָמקֹום הּוא ִאם, ׂשָ  ּבְ

ּנֹוֲהִגין י ׁשֶ ּמִ ּקֹוֶנה ׁשֶ ֶדה ׁשֶ ךְ  ְוַאַחר ָמעֹות נֹוֵתן ׂשָ  ּכָ
ָטר לוֹ  ּכֹוְתִבין ּלֹא, ַטֲעָנה ַטֲעָנתוֹ , ׁשְ  לוֹ  ָהָיה ׁשֶ
ַטר ִלְכּתֹב ִכיָרה ׁשְ ל ַאַחר ַהּמְ ּבֵ ּקִ עֹות ׁשֶ  ְוֶנֱאָמן, ַהּמָ
ה י: ֹוַמרל ַהּלֹוֶ ַרְעּתִ  ַוֲאִפּלוּ . ְוָאַבד ִלי ָהָיה ְוׁשֹוָבר ּפָ
שׁ  ּיֵ ף: אֹוֵמר ְוִאם. ֶנֱאָמנּות ּבוֹ  ׁשֶ  ִמי ֵישׁ , הּוא ְמֻזּיָ

אֹוֵמר ֵאינוֹ  ׁשֶ יָון, ֶנֱאָמן ׁשֶ הּוא ּכֵ ם ׁשֶ  ְוֵישׁ . ְמֻקּיָ
הּוא אֹוְמִרים יעַ  ֹלא ֲעַדִין ְוִאם. ֶנֱאָמן ׁשֶ  ְזַמן ִהּגִ
ָטרוֹ  ָמקֹום הּוא ְוִאם. ַטֲעָנה ַטֲעָנתוֹ  יןאֵ , ׁשְ  ּבְ

ּכֹוְתִבין ָטר ׁשֶ ךְ  ְוַאַחר ׁשְ י ַעל ַאף, ָמעֹות נֹוְתִנים ּכָ  ּפִ
יעַ  ִהּגִ ה, ַטֲעָנה ַטֲעָנתוֹ  ֵאין, ְזַמּנוֹ  ׁשֶ ּזֶ  ֹלא: ֹיאַמר ׁשֶ

י ֶדה ְלךָ  ָמַכְרּתִ ָ א ַהׂשּ ֵדי ֶאּלָ ְהֶיה ּכְ ּיִ ה ִלי ׁשֶ  ִלְגּבֹות ִמּמַ
  :חֹוִבי

ה ִאם. ב ְלֶוה ַקְרַקע ָמַכר ַהּלֹוֶ יעַ  ַאַחר ַלּמַ ִהּגִ  ְזַמן ׁשֶ
ִריַעת ָטרוֹ  ּפְ ָמקֹום ֲאִפּלוּ , ׁשְ ּנֹוְתִנים ּבְ  ְוַאַחר ָמעֹות ׁשֶ

ךְ  ָטר ּכֹוְתִבים ּכָ ב ִאּלוּ : לוֹ  לֹוַמר ָיכֹול, ׁשְ  ָהִייִתי ַחּיָ
ֶדה ִלְטֹרף ְלךָ  ָהָיה ְלךָ  ָ יו ַהׂשּ ַכְרּתִ ּמְ ׁשֶ   :ְלךָ  ּכְ

ָטר הֹוִציא ְראּוֵבן. ג ְמעֹון ַעל ׁשְ ְמעֹון, ׁשִ  ַעל ְוׁשִ
ָטרוֹ  ְמֻאָחר ְראּוֵבן ל ִלׁשְ יעַ , ְראּוֵבן ׁשֶ ָרעֹון ְזַמן ְוִהּגִ  ַהּפֵ

ל ָוה ֹקֶדם ְראּוֵבן ׁשֶ ּלָ ְמעֹון ׁשֶ ִ ְמעֹון ָיכֹול, ִמׁשּ  לֹוַמר ׁשִ
ב ָהִייִתי ִאּלוּ : ִלְראּוֵבן  ִלְלֹות ְלךָ  הָהיָ  ֹלא ְלךָ  ַחּיָ
ִני א, ִמּמֶ ַרע ְלךָ  ָהָיה ֶאּלָ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ֵמחֹוְבךָ  ִלּפָ , ׁשֶ
ָלא ָנא ּדְ ַאְתָרא ׁשְ ְתֵבי ַוֲהַדר זּוֵזי ְדָיֲהֵבי ּבְ ָטָרא ּכָ , ׁשְ
ָנא ְוָלא ַאְתָרא ׁשְ ָטָרא ְדָכְתֵבי ּבְ . זּוֵזי ָיֲהֵבי ַוֲהַדר ׁשְ
ָהֵני אֹוְמִרים ְוֵישׁ  י ּדְ  ַוֲהַדר זּוֵזי ְדָיֲהֵבי ַאְתָראבְּ  ִמּלֵ

ְתֵבי ָטָרא ּכָ  ִזּבּוִרית ִלְראּוֵבן ֵישׁ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . ׁשְ
ְמעֹון ית ּוְלׁשִ ךָ  ָלִויִתי: לֹוַמר ָיכֹול ֵאינוֹ , ִעּדִ ֵדי ִמּמְ  ּכְ
ה ֶאְגּבֶ ךָ  ׁשֶ ית ִמּמְ ה ִעּדִ ּבּוִרית אֹוְתךָ  ְוַאְגּבֶ  ְוִאם. ַהּזִ

ַאְתָרא הּוא ָטָרא יְדָכְתבֵ  ּבְ  ֵאינוֹ , זּוֵזי ָיֲהֵבי ַוֲהַדר ׁשְ
ַרע ְלךָ  ָהָיה: לוֹ  לֹוַמר ָיכֹול א, ֵמחֹוְבךָ  ִלּפָ ל ֶאּלָ  ּכָ
ֵניֶהם ֵישׁ  ִאם, ּוִמיהוּ . חֹובוֹ  ּגֹוֶבה ֶאָחד ית ִלׁשְ  אוֹ  ִעּדִ

ינֹוִנית שׁ  אוֹ , ִזּבּוִרית אוֹ  ּבֵ ּיֵ ית ְלֶאָחד ׁשֶ  אוֹ  ִעּדִ
ינֹוִנית ִני ּבֵ ֵ ל עֹוֵמד, ּבּוִריתזִ  ְוַלׁשּ ּלוֹ  ֶאָחד ּכָ ׁשֶ  ְוֵכן. ּבְ

ינֹוִנית ָלֶזה ֵישׁ  ִאם  עֹוֵמד, ִזּבּוִרית ְוָלֶזה ְוִזּבּוִרית ּבֵ
ל ּלוֹ  ֶאָחד ּכָ ׁשֶ ית ָלֶזה ֵישׁ  ִאם ֲאָבל. ּבְ , ּוֵבינֹוִנית ִעּדִ

ָטר ְזַמן ְוִאם. ּגֹוֶבה ְוֶזה ּגֹוֶבה ֶזה, ִזּבּוִרית ְוָלֶזה ְ  ַהׁשּ
ּמֹוצִ  ְמעֹון יאׁשֶ יעַ  ֹקֶדם ָהָיה ְראּוֵבן ַעל ׁשִ ִהּגִ  ְזַמּנוֹ  ׁשֶ
ל ָטר ׁשֶ ל ׁשְ ָכל ָאז, ְראּוֵבן ׁשֶ ל ַיֲעֹמד ִעְנָין ּבְ  ֶאָחד ּכָ

ּלוֹ  ׁשֶ ֵאין, ּבְ ַרע ְלךָ  ָהָיה: לֹוַמר ָיכֹול ׁשֶ , ֵמחֹוְבךָ  ִלּפָ
ֲהֵרי יעַ  ֹלא ֲעַדִין ׁשֶ יֹום ָהָיה ֲאִפּלוּ . ְזַמּנוֹ  ִהּגִ , ֲחרֹוןאַ  ּבְ
גֹון ְראּוֵבן ּכְ ְמעֹון ִהְלָוה ׁשֶ ָטר ְלׁשִ ׁשְ ִנים ְלָחֵמשׁ  ּבִ , ׁשָ
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ְלמוּ  ּוַבּיֹום ׁשְ ּנִ ִנים' ַהה ׁשֶ א ׁשָ ְמעֹון ְוָלָוה ְראּוֵבן ּבָ ִ  ִמׁשּ
ר ִנים ְלֶעׂשֶ ְמעֹון ֵאין, ׁשָ  ִאּלוּ : ִלְראּוֵבן לֹוַמר ָיכֹול ׁשִ
ב ה ְלךָ  ָהִייִתי ַחּיָ ְדתָּ  ָלּמָ ְעּבַ ִביל ַעְצְמךָ  ׁשִ ׁשְ  יֹום ּבִ
ּלוֹ  ֶזה ְוגֹוֶבה, ֶאָחד ִנים ָחֵמשׁ  ְלסֹוף ׁשֶ ּלוֹ  ְוֶזה ׁשָ  ׁשֶ
ִנים' י ְלסֹוף   :ׁשָ

יחַ  ֵמֶהם ֶאָחד ֵמת ִאם. ד ים ְיתֹוִמים ְוִהּנִ ל, ְקַטּנִ  ּכָ
ּלוֹ  עֹוֵמד ֶאָחד ׁשֶ יחַ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ּבְ  ֲאִביֶהם ָלֶהם ִהּנִ
לּום ִאם, ּכְ ה וּ ִיְגבּ  ׁשֶ  ְוגֹוֶבה חֹוֵזר, ָמעֹות ֲאִפּלוּ , ִמּזֶ
ַנת ַאַחר, ֵמֶהם אֹוָתם ּקָ אֹוִנים ּתַ ּגֹוִבים ַהּגְ ְלְטֵלי ׁשֶ  ִמּטַ
  :ְדַיְתֵמי

ים ַהְיתֹוִמים ֲאִפּלוּ . ה ֵהם אֹוְמִרים ֵאין, ְקַטּנִ  ִיְגּבוּ  ׁשֶ
ד ה ְוֹלא ִמּיָ לוּ  ַעד ֵמֶהם ִיְגּבֶ ְגּדְ ּיִ יָון, ׁשֶ פַ  ּכֵ ּתָ י סׁשֶ ַחּיֵ  ּבְ

  :ֲאִביֶהם

ַנִים. ו שׁ  ׁשְ ּיֵ ָטר ֵמֶהם ֶאָחד ְלָכל ׁשֶ  ֲחֵברוֹ  ַעל חֹוב ׁשְ
ָמֶנה ִעְנָין ְוָהָיה, ּבְ ין ּבְ ַהּדִ ֲעֹמד הּוא ׁשֶ ּיַ ל ׁשֶ  ֶאָחד ּכָ
ּלוֹ  ׁשֶ  ּגֹוֶבה ַהּלֹוֵקחַ , ְלַאֵחר חֹובוֹ  ֵמֶהם ֶאָחד ּוָמַכר, ּבְ
ה ה ְוחֹוֵזר, ֵמַהּלֹוֶ ֵני ֵמַהּמֹוֵכר ֹוֶבהְוג ַהּלֹוֶ  ְוִאם. ָחֵרי ִמּבְ

ָבה ִאם, ְנָכִסים ַלּמֹוֵכר ֵאין ה ַקְרַקע ַהּלֹוֵקחַ  ּגָ , ִמּזֶ
ּנוּ  ְוגֹוֶבה חֹוֵזר ֲהֵרי, ִמּמֶ ד הּוא ׁשֶ ְעּבָ , ְלחֹובוֹ  לוֹ  ְמׁשֻ
ָבה ְוִאם ּנוּ  ּגָ ְלְטִלין ִמּמֶ ד ִאם, ִמּטַ ְעּבֵ ְלְטֵלי לוֹ  ׁשִ  ִמּטַ
ב ָנה יְמַקְרְקעֵ  ַאּגַ ּקָ ְקֶנה ׁשֶ ּיִ  אֹוָתם ְוגֹוֶבה חֹוֵזר, ְוׁשֶ
ּנוּ  ּנוּ  טֹוֵרף ֵאינוֹ , ָלאו ְוִאם, ִמּמֶ לּום ִמּמֶ   :ּכְ

ב ְראּוֵבן. ז ְמעֹון ִנְתַחּיֵ ְמעֹון, ק"ק ְלׁשִ  ִלְראּוֵבן ְוׁשִ
ְמעֹון, ָמֶנה ָבר ָעַמד ְוׁשִ ין ּכְ ּדִ ֶנה ַעל ְראּוֵבן ִעם ּבַ , ַהּמָ

ב ין ֵביתבְּ  ְוִנְתַחּיֵ ְמעֹון ְוָאַמר, ּדִ ה: ׁשִ ב ַאּתָ  ִלי ַחּיָ
ַחֵסר, ק"ק ֶנה ֵמֶהם ּתְ ֶנֶגד ַהּמָ יב, ֶזה ָמֶנה ּכְ  ֵהׁשִ

י ֹלא ֲאִני: ְראּוֵבן ךָ  ָעַמְדּתִ ין ִעּמְ ּדִ , ק"הק ַעל ּבַ
ה שׁ  ִלי ְוִכְמֻדּמֶ ּיֵ ֲאִני ְרָאיֹות ִלי ׁשֶ טּור ׁשֶ  ִאם, ֵמֶהם ּפָ
ָטרוֹ  ל ׁשְ ְמעֹון ׁשֶ םמְ  ׁשִ ין, ֻקּיָ   :ִעּמוֹ  ַהּדִ

 פו סימן
ה ְראּוֵבן ְמעֹון נֹוׁשֶ ׁשִ ְמעֹון ּבְ ֵלִוי ְוׁשִ  ִמֵלִוי מֹוִציִאין, ּבְ

  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , ִלְראּוֵבן ְונֹוְתִנין

ה ְראּוֵבן. א ּנֹוׁשֶ ְמעֹון' ק ׁשֶ ׁשִ ְמעֹון, ּבְ ֵלִוי ְוׁשִ , ּבְ
ִוי מֹוִציִאין ָנא ָלא, ּוֵבןִלְרא ְונֹוְתִנין ִמּלֵ  ִנְתַחּיֵב ִאם ׁשְ

ָבר לוֹ  ְמעֹון ּכְ ָעה ְלׁשִ ׁשָ ָוה ּבְ ּלָ ָנא ָלא, ֵמְראּוֵבן ׁשֶ  ׁשְ
ב ךְ  ַאַחר לוֹ  ִנְתַחּיֵ ֶזה ִחּלּוק ְוֵאין. ּכָ ין ּבָ  ִמְלָוה ּבֵ
ָטר ה ַעל ְלִמְלָוה ִבׁשְ יָון, ּפֶ ֵני ּכֵ ְ ׁשּ  מֹוִדים ַהּלֹוִוים ׁשֶ

ל ְלֶוה ֶאָחד ּכָ לּ  ַלּמַ ִוי מֹוִציִאין, וֹ ׁשֶ  ְונֹוְתִנים ִמּלֵ
ָכל ִלְראּוֵבן ב ִעְנָין ּבְ ְתַחּיֵ ּיִ ְמעֹון ֵלִוי ׁשֶ ין, ְלׁשִ ֶרךְ  ּבֵ  ּדֶ
ִהְלָוה ַהְלָוָאה ין, לוֹ  ׁשֶ ֶרךְ  ּבֵ ח ּדֶ ר ֵמּקָ ין, ּוִמְמּכָ ֶרךְ  ּבֵ  ּדֶ
ִכירּות   :ׂשְ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵאין, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ְמעֹון ּכְ  ָכִסיםנְ  ְלׁשִ
ַרע ּנוּ  ִלּפָ ִסְדרוּ , ִמּמֶ ית לוֹ  ׁשֶ ין ּבֵ יעּוהוּ  ּדִ ּבִ  ְוֹלא ְוִהׁשְ
א לוֹ  ָמְצאוּ  ְמִדיָנה לוֹ  ֵישׁ  ִאם ֲאָבל. ֶזה חֹוב ֶאּלָ  זוֹ  ּבִ
ית ֵאין, ְנָכִסים ין ּבֵ ה ְלהֹוִציא ִנְזָקִקים ּדִ  ְוָלֵתת ִמּזֶ
  :ָלֶזה

ְזַמן ַאף. ג ֵאין ּבִ ְמעֹון ׁשֶ  ָיכֹול ְראּוֵבן ֵאין, יםְנָכסִ  ְלׁשִ
ע ְלֹכפוֹ  ְתּבַ ּיִ ִוי ׁשֶ ֵאין, ְוִיְפָרֶעּנוּ  ִמּלֵ ל ׁשֶ  ֶזה ָעָליו ֻמּטָ
א, ַהּטַֹרח ִוי ּוְלהֹוִציא ִלְטֹרחַ  ְראּוֵבן ַעל ֶאּלָ   :ִמּלֵ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ד ִאם, ׁשֶ שׁ  ַמה ׁשֶ ּיֵ ֶ ַיד ׁשּ  ֵהם ֵלִוי ּבְ
דֹון ָמעֹות ִפּקָ ין יתבֵּ  ְיכֹוִלים, ּבְ ם ּדִ יׂשָ  ְוִלְנּגֹשׂ  ְלַהְתּפִ

ְפַרע ּיִ ָכל, ִלְראּוֵבן ׁשֶ שׁ  ּדְ ּיֵ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ָמעֹות לוֹ  ׁשֶ
  :ַקְרַקע ֹטל: לוֹ  לֹוַמר

ְמעֹון ֵאין. ה  לוֹ  ְלַהְרִויחַ  ְוֹלא, ְלֵלִוי ִלְמֹחל ָיכֹול ׁשִ
ַקע, ְזַמן ְעּבּוד ּפָ ִ שׁ  ַהׁשּ ּיֵ ְמעֹון ׁשֶ , ֵלִוי ַעל ְלׁשִ
דוְ  ְעּבֵ ּתַ ַטר: ָאַמר ִאם ְוֵכן. ִלְראּוֵבן ִנׁשְ : אוֹ , ֲאָמָנה ׁשְ

רּועַ   ַאַחר ְוִאם. ִלְראּוֵבן ְלַהְפִסיד ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , הּוא ּפָ
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ב ְתַחּיֵ ּנִ ֵבית ִלְראּוֵבן ֵלִוי ׁשֶ ין ּבְ ְמעֹון ּוָפַרע ָהַלךְ  ּדִ , ְלׁשִ
ב ַעם ִלְראּוֵבן ִלְפֹרעַ  ַחּיָ ּלֹא ַהְמָסֵרב. ַאֶחֶרת ּפַ  ֵליֵרד ׁשֶ
ב ְלִדין ָיַרד אוֹ , ְלִדין  ַלֲעׂשֹות רֹוֶצה ְוֵאינוֹ  ְוִנְתַחּיֵ
ית ִצּוּוי ין ּבֵ בוּ , ּדִ ית ְוִעּכְ ין ּבֵ ַיד ָממֹונוֹ  ּדִ ּבְ  ַאֵחר ׁשֶ
ָסֵרב ְוֶהֱחִזירוֹ  ִמְצָוָתן ַעל ְוָעַבר  ִיְמָצא ֹלא ִאם, ַלּמְ
ה ב, ִלְגּבֹות ִמּמַ ְפָקד ַחּיָ ן ַהּנִ ְלֶוהלַ  ִלּתֵ מֹון ּמַ  ַהּמָ

ֶהֱחִזיר   :ַלְמָסֵרב ׁשֶ

י ַעל ַאף. ו ְראּוֵבן ּפִ ֵלִוי ִמָחה ׁשֶ ּלֹא ּבְ  ִיְפַרע ׁשֶ
ְמעֹון ָהִכי ְראּוֵבן ִמְקֵרי ֹלא, ְלׁשִ ָלא, ֻמְחָזק ּבְ  ּדְ
ד ְעּבֵ ּתַ י ִלְראּוֵבן ֵלִוי ִמׁשְ ַרּבִ ֵרר ַעד, ָנָתן ִמּדְ ְתּבָ ּיִ  ׁשֶ

ֵבית ין ּבְ מְ  ּדִ ִ ׁשּ ב עֹוןׁשֶ   ַחּיָ

ְמעֹון ֵמת. ז ֲארוּ , ׁשִ יו ְוִנׁשְ רּועַ : ֵלִוי ְוטֹוֵען, יֹוְרׁשָ  ּפָ
ִעים, הּוא ּבָ ים ִנׁשְ בּוַעת ַהּיֹוְרׁשִ ים ׁשְ  ְוגֹוִבים ַהּיֹוְרׁשִ
ִוי ָטר ְראּוֵבן חֹוב ָהָיה ְוִאם. ִמּלֵ ׁשְ  ְוגֹוֶבה חֹוֵזר, ּבִ
בּוָעה ֵמֶהם ׁשְ  ֶזה חֹוֵזר, ַבעִלשָּׁ  ָרצוּ  ֹלא ְוִאם. ּבִ

 ָלֶהם ֵאין ְוִאם. ֲאֵחִרים ְנָכִסים ָלֶהם ֵישׁ  ִאם ֲעֵליֶהם
ֵאין ְוטֹוֲעִנים, ֲאֵחִרים ְנָכִסים ַבע ְיכֹוִלים ׁשֶ ָ  ִלׁשּ
בּוָעה ִעים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, זוֹ  ׁשְ ּבָ ֵאין ֶהֵסת ִנׁשְ ָיָדם ׁשֶ ה ּבְ ּמֶ  ּבַ
ם חֹוב ִלְפֹרעַ    :מֹוִריׁשָ

ְמעֹון ִהְלָוה ְראּוֵבן. ח ה ַעל ְלׁשִ ְמעֹון, ּפֶ  ִהְלָוה ְוׁשִ
ַטר ְלֵלִוי ׁשְ ל ֵלִוי ּוָמַכר, ּבִ  ִלְטֹרף ּוָבא, ְנָכָסיו ּכָ

קֹוחֹות ל ִמּלָ ֹכחַ  ֵלִוי ׁשֶ ָטר ּבְ ְ שׁ  ַהׁשּ ּיֵ ְמעֹון ׁשֶ  ַעל ְלׁשִ
ְמעֹון ִאם, ֵלִוי ֵאינוֹ  ִלְראּוֵבן מֹוֶדה ׁשִ  ֵאיָנם, ָפרּועַ  ׁשֶ

רּועַ : ְולֹוַמר ִלְדחֹותוֹ  ְיכֹוִלים ה ּפָ ְמעֹון ַאּתָ ִ  ְוֵאינוֹ  ִמׁשּ
א, הֹוָדָאתוֹ  ָעֵלינוּ  ֶנֱאָמן  ֵמֶהם טֹוֵרף הּוא ֲהֵרי ֶאּלָ
ְמעֹון ֵמַאַחר ִ ׁשּ   :לוֹ  מֹוֶדה ׁשֶ

ָטר לוֹ  ֵישׁ  ְראּוֵבן. ט ְמעֹון ַעל חֹוב ׁשְ ְמעֹון, ׁשִ  ַעל ְוׁשִ
וִ  ִלְגּבֹות ְראּוֵבן ּוָבא, ָאִחיו ֵלִוי  ָאִחי: ֵלִוי ְוטֹוֵען, יִמּלֵ

י ְוִהְתָנה, ָיִדי ְלַהֲחִזיק ְוִהְלַוִני ֶחֶסד ְגָמַלִני ּלֹא ִעּמִ  ׁשֶ

ִני א ִלְפֹרעַ  ִיְכּפֵ ֶאְרֶצה ֶאּלָ י ַעל ַאף, ִלְכׁשֶ ב ּפִ  ד"ׁשֶ
יִרים ֲעָנתוֹ  ְקָצת ַמּכִ ּטַ ַנאי ֵאין ִאם, ֱאֶמת ׁשֶ  ֶזה ּתְ
ָטר ְמֹפָרשׁ  ְ ׁשּ ּנוּ  ְראּוֵבן ּגֹוֶבה, ּבַ   :ִמּמֶ

 פז סימן
 ט"ל ּובוֹ , דאוריתא ושבועה הסת שבועת דיני

  ְסִעיִפים:

ָהָיה, ֵחֶפץ אוֹ  ָממֹון ַלֲחֵברוֹ  ַהּתֹוֵבעַ . א  ָיכֹול ׁשֶ
ַטֲעַנת ּבוֹ  ְלַהֲחִזיק : אוֹ , ֵמעֹוָלם ְדָבִרים ָהיוּ  ֹלא: ּבְ
יו ָיִדי הּוא ָלקּוחַ : אוֹ , ְלךָ  ֶהֱחַזְרּתִ  מֹוֶדה הּוא ִאם, ּבְ
ב, ִמְקָצת בּוָעה ַחּיָ  ּכֹוֵפר הּוא ִאם ְוֵכן, ַהּתֹוָרה ִמן ׁשְ
ּכֹל ב, ַמְכִחיׁשוֹ  ֶאָחד ְוֵעד, ּבַ בּוָעה ַחּיָ , ַהּתֹוָרה ִמן ׁשְ
ב יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ  ַחּיָ א לוֹ  ׁשֶ י ַעל ֶאּלָ  ֲאָבל, ָהֵעד ּפִ
ּכֹל ַהּכֹוֵפר  טּורפָּ , ַמְכִחיׁשוֹ  ֶאָחד ֵעד ְוֵאין, ּבַ

בּוַעת ְ ין ַהּתֹוָרה ִמׁשּ ִמְלֶוה ּבֵ דֹון ֵבין ּבְ ִפּקָ ב ֲאָבל, ּבְ  ַחּיָ
בּוַעת ָיְדךָ  ִלי ָמֶנה: ֵלהּ  ָאַמר ֲאִפּלוּ . ֶהֵסת ׁשְ  ַוֲהָלה, ּבְ
ע, ֵמעֹוָלם ְדָבִרים ָהיוּ  ֹלא: אֹוֵמר ּבָ  ַוֲאִפּלוּ  ֶהֵסת ִנׁשְ
ְקצָ  ֵהיָלךְ : לוֹ  ָאַמר ִאם, ִמְקָצת מֹוֶדה ֲאִני תַהּמִ  ׁשֶ
ב ֵאינוֹ , מֹוֶדה א ַחּיָ א ֵהיָלךְ  ִנְקָרא ְוֵאינוֹ . ֶהֵסת ֶאּלָ  ֶאּלָ
ן ִאם ְקָצת ְיֵהא ּכֵ הּוא ַהּמִ ָידוֹ  מּוָכן לוֹ  מֹוֶדה ׁשֶ  ּבְ

ְפֵני ית ּבִ ין ּבֵ נוֹ  ּדִ ד לוֹ  ִלּתְ  ֲהֵרי: ָאַמר ִאם ֲאָבל, ִמּיָ
ֵביִתי הּוא ֶנּנוּ  ּבְ ן ִאם ַוֲאִפּלוּ . ֹלא, ְלךָ  ְוֶאּתְ  לוֹ  ִיּתֵ

ּכֹון ּמֹוֶדה ַמה ַעל ַמׁשְ ֶ יב ָלא, בוֹ  ׁשּ   :ֵהיָלךְ  ָחׁשִ

ָבעוֹ . ב ֵני ּתְ ֶאָחד לוֹ  ְוהֹוָדה, ֵכִלים ׁשְ  ְוָאַמר, ֵמֶהם ּבְ
שׁ  ַהּתֹוֵבעַ  ְוָטַען, ֵהיָלךְ : לוֹ  ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ֶזה ׁשֶ הּוא ּבְ  מֹוֶדה ׁשֶ
ָמיו ְוִנְפַחת לוֹ  , ָמאַתִים ָבעוֹ תְּ . ֵהיָלךְ  ֶזה ֵאין, ִמּדָ

ָמֶנה לוֹ  ְוהֹוָדה ִעְנָין ְוהּוא, ּבְ ּלֹא ּבְ  ִלְכּפֹר ָיכֹול ָהָיה ׁשֶ
אֹותוֹ  גֹון, ָמֶנה ּבְ אֹותוֹ  ּכְ ה הּוא ָמֶנה ׁשֶ ית ַמֲעׂשֵ ין ּבֵ , ּדִ

ִמְקַצת הֹוָדָאה ִמְקֵרי ֹלא   :ּבְ
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ן ִנְרֶאה ִאם. ג ּיָ הּוא ַלּדַ  תִלְדחוֹ  ֵהיָלךְ  לֹוַמר ַמֲעִרים ׁשֶ
בּוַעת ב, ֵמָעָליו ַהּתֹוָרה ׁשְ ַבע ַחּיָ ָ בּוַעת ִלׁשּ   :ַהּתֹוָרה ׁשְ

ָיְדךָ  ִלי ֵישׁ  ּוְכִלי ָמֶנה: ֵלהּ  ָאַמר. ד ָיִדי ְלךָ  ֵאין, ּבְ  ּבְ
א ִלי ֶאּלָ ִלי ֶזה ֵאין: ַהּתֹוֵבעַ  ְוָאַמר, ְוֵהיָלךְ  ַהּכְ  ַהּכְ
י ּלִ ע ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶ ּבָ שְׁ  ְוכֹוֵלל ֶהֵסת ִנׁשְ ה ֻבָעתוֹ ּבִ ּזֶ  ׁשֶ
ָליו ע הֹוָדה ְוִאם. ּכֵ ְתּבָ ֵאין ַהּנִ ָליו ֶזה ׁשֶ א, ּכֵ  ֶאּלָ

ף ְתַחּלֵ ּנִ י ַעל ַאף, לוֹ  ׁשֶ ֶוה ּפִ ָ ׁשּ מוֹ  ׁשֶ ָליו ּכְ  ָצִריךְ , ּכֵ
ַבע ָ בּוָעה ִלׁשּ   :ְדאֹוַרְיָתא ׁשְ

בּוָעה ֵאין. ה כֹוֵפר ִמְקָצת ְלמֹוֶדה ׁשְ ּכֹל ּבְ ב ּבַ  ּוְמֻחּיָ
גֹון, ַטֲעָנתוֹ  ִמּתֹוךְ  ָבעוֹ  ּכְ ּתְ  ֹלא: אֹוֵמר ְוהּוא ָמֶנה ׁשֶ
ים ָלִויִתי: ְוָאַמר ְוָחַזר, ָלִויִתי ִ יךָ  ֲחִמׁשּ ֻהְחַזק, ּוְפַרְעּתִ  ׁשֶ
ְפָרן ב ֵאין ְוֵכן. ָממֹון ְלאֹותוֹ  ּכַ ְתַחּיֵ ִמְקַצת ַהּמִ  ִמּתֹוךְ  ּבְ
ִפיָרה ַטֲעַנת ב ַהּכְ בּוַעת ְמֻחּיָ   :ַהּתֹוָרה ׁשְ

ִמְקַצת הֹוָדה .ו עוֹ  ֶאָחד ְוֵעד, ּבְ  אֹוְמִרים ֵישׁ , ְמַסּיְ
ּפֹוְטרוֹ  בּוָעה ׁשֶ ְ ֵאינוֹ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ִמׁשּ   :פֹוְטרוֹ  ׁשֶ

בּוָעה. ז ִבים ׁשְ ַחּיְ ּמְ ב ְלִמי ׁשֶ ְתַחּיֵ ּנִ בּוָעה ׁשֶ  ִהיא, ׁשְ
בּוַעת ִנְקֵראת ִנים ׁשְ ּיָ ין, ַהּדַ הּוא ּבֵ ב ׁשֶ בּוָעה ַחּיָ  ִמן ׁשְ
ין, ַהּתֹוָרה ְבֵרי ּבֵ בּועֹות ִמיֵני' ג. סֹוְפִרים ִמּדִ  ׁשְ
ִבים ּכֹל ְוכֹוֵפר, ִמְקָצת מֹוֶדה: ַהּתֹוָרה ִמן ַחּיָ ֵעד ּבַ  ׁשֶ
בּוַעת, ַמְכִחיׁשוֹ  ֶאָחד ֹוְמִרים ּוׁשְ ַען, ַהׁשּ ּטָ ָאַבד ׁשֶ  ׁשֶ
ָבר ִהְפִקידוֹ  ַהּדָ  אַכּיֹוצֵ  אוֹ  ֵמת אוֹ  ִנְגַנב אוֹ  ֶאְצלוֹ  ׁשֶ

ע ֶזה ֲהֵרי, בוֹ  ּבָ י ַעל ַאף, ִמָסֵפק ִנׁשְ ֵאין ּפִ ַעל ׁשֶ  ּבַ
דֹון ּקָ   :ָלאו ִאם ֱאֶמת טֹוֵען ִאם יֹוֵדעַ  ַהּפִ

ל. ח בּוָעה ּכָ ה ֵמֵאּלוּ  חּוץ, ׁשְ ֹלׁשָ ְ ְבֵרי ֵהם, ַהׁשּ  ִמּדִ
ל, סֹוְפִרים בּוַעת ִנְקָרִאים ֵהם ָמקֹום ּוִמּכָ ִנים ׁשְ ּיָ . ַהּדַ
ל ֵני ֵישׁ  ְבֵריֶהםדִּ  ּוְבׁשֶ בּועֹות ִמיֵני ׁשְ  ַעל ֵמֶהם ֵישׁ : ׁשְ
אי ַטֲעַנת ְיֵדי גֹון, ּוְכִפיָרה ַוּדַ בּוַעת ּכְ ִכיר ׁשְ  ּופֹוֵגם ׂשָ

ָטרוֹ  ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ׁשְ , ָסֵפק ַטֲעַנת ְיֵדי ַעל ֵמֶהם ְוֵישׁ , ּבָ
גֹון ִפים ַטֲעַנת ּכְ ּתָ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ַוֲאִריִסים ׁשֻ  ְוֵישׁ . ּבָ

בּוָעה ְתְקָנה ַאֶחֶרת ׁשְ ּנִ דֹורֹות ׁשֶ  ֵמַחְכֵמי ַאֲחרֹוִנים ּבְ
ָמָרא בּוַעת ְוהּוא, ַהּגְ י ַעל ְוַאף, ֶהֵסת ׁשְ ית ּפִ ּבֵ ין ׁשֶ  ּדִ

יִעים ּבִ בּוַעת ִנְקֵראת ֵאיָנהּ , אֹוָתהּ  ַמׁשְ ִנים ׁשְ ּיָ   :ַהּדַ

ין ְדָבִרים ֵאּלוּ . ט ּבֵ בּוָעה ׁשֶ ל ְדאֹוַרְיָתא ׁשְ  ְלׁשֶ
ְבֵריֶהם ב ִמי: ּדִ ְתַחּיֵ ּנִ בּוָעה ׁשֶ  ָרָצה ְוֹלא ְדאֹוַרְיָתא ׁשְ
ַבע ָ ית, ִלׁשּ ין ּבֵ  ַמה ַלּתֹוֵבעַ  ְונֹוְתִנים ִלְנָכָסיו יֹוְרִדין ּדִ
ַבע ּתָ ֶ ב ּוִמי, ׁשּ ְתַחּיֵ ּנִ בּוָעה ׁשֶ ְבֵריֶהם ׁשְ  ָרָצה ְוֹלא ִמּדִ
ַבע ָ ִעים הּוא ִאם, ִלׁשּ ּבָ ׁשְ גֹון, יםְוִנְפָטרִ  ֵמַהּנִ  ּכְ

ִעים ּבָ ׁשְ א ַטֲעַנת ַעל ַהּנִ ּמָ בּוַעת אוֹ  ׁשֶ ין, ֶהֵסת ׁשְ  ְמַנּדִ
ין, ִנּדּויוֹ  ָתַבע ְוֹלא ָבא ֹלא. יֹום' ל אֹותוֹ   אֹותוֹ  ַמּכִ
ת יִרין, ַמְרדּות ַמּכַ  יֹוְרִדין ְוֵאין, ִנּדּויוֹ  לוֹ  ּוַמּתִ

  :ְנָכָסיולִ 

ב ִמי אֹוְמִרים ֵישׁ . י ַחּיָ בוּ  ׁשֶ ָנן ָעהׁשְ  ָקַדם ִאם, ְדַרּבָ
ַבע ָרָצה ְוֹלא ְוָתַפס ָ הּ  ַמְפִקיָנן ָלא, ִלׁשּ   :ִמּנֵ

יֵניֶהם ֵישׁ  ְועֹוד. יא בּוָעה: ּבֵ  ֲהָפָכהּ  ִאם ְדאֹוַרְיָתא ׁשְ
ֶנְגּדוֹ  ַעל ּכְ ַבע: לוֹ  ְוָאַמר ׁשֶ ָ , לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ְוֹטל ִהׁשּ
בָּ  ְוֵכן, רֹוֶצה ֲהָלה ֵאין ִאם ׁשְ  ַעל ַאף ְונֹוְטִלין ִעיןַהּנִ
י הּוא ּפִ ְבֵריֶהן ׁשֶ ֶנְגּדוֹ  ַעל ְלָהְפָכהּ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ִמּדִ ּכְ  ׁשֶ

ּלֹא ַעת ׁשֶ ע ִמּדַ ְתּבָ בּוַעת ְוֵכן, ַהּנִ ִפים ׁשְ ּתָ ֻ  ְוַכּיֹוֵצא ַהׁשּ
אֹות ָבהּ  ּבָ ִכין ֵאין, ַהָסֵפק ַעל ׁשֶ ֲהֵרי, ְמַהּפְ  ֶזה ׁשֶ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ  ,ּוִמיהוּ . ָסֵפק טֹוֲענוֹ  ִאי, ׁשֶ : ָטִעין ּדְ
ַבע ּתָ יד ִלי ִלׁשְ ָכךְ  ִלי ְדָחׁשִ ין, ּבְ  ִאם ֲאָבל. ִעּמוֹ  ַהּדִ

ִעים הּוא ּבָ ׁשְ ַהְינוּ , ְוִנְפָטִרים ֵמַהּנִ בּוַעת ּדְ , ֶהֵסת ׁשְ
ֶנְגּדוֹ  ַעל ְלָהְפָכהּ  ָיכֹול ּכְ ֵאין, ִנְמָצא. ׁשֶ בּוָעה ּדְ  ׁשְ

ֶכת א ִמְתַהּפֶ ל ֶאּלָ ְלַבד ֶהֵסת ׁשֶ  ֵאין ֶהֵסת ְוַאף, ּבִ
ִכים א, ְמַהּפְ ֵאין ֶאּלָ ׁשֶ הּ  ּכְ ְלּגּול ּבָ ע ֵאֶצל ּגִ ְתּבָ  ֲאָבל, ַהּנִ

הּ  ֵישׁ  ִאם ְלּגּול ּבָ ִכים ֵאין, ּגִ   :ְמַהּפְ

י ַעל ַאף. יב ִעים ּפִ ּבָ ׁשְ ַהּנִ  ְיכֹוִלים ֵאיָנם ְונֹוְטִלים ׁשֶ
ךְ  בּוָעה ְלַהּפֵ ֶנְגדָּ  ַעל ׁשְ ּכְ ּלֹא ןׁשֶ ַעת ׁשֶ ע ִמּדַ ְתּבָ  ִאם, ַהּנִ
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  שן משפטח ערוך שולחן

ã 

 כג
 כג

י ִאי: ַהּתֹוֵבעַ  ֹיאַמר ָנה ֶאְפׁשִ ַתּקָ נוּ  זוֹ  ּבְ ּקְ ּתִ  ִלי ׁשֶ
א, ֲחָכִמים ַאר ֲהֵריִני ֶאּלָ ׁשְ ַבע ַהּתֹוְבִעים ּכִ ָ  ִלי ְוִיׁשּ
ע ְתּבָ ע ַיֲחֹזר ְוִאם. לוֹ  ׁשֹוְמִעין, ֶהֵסת ַהּנִ ְתּבָ  ְוַיֲהֹפךְ  ַהּנִ

בּוָעה ְ  ִיְרֶצה ֹלא ְוִאם. לוֹ  ׁשֹוְמִעין, ּתֹוֵבעַ הַ  ַעל ַהׁשּ
ַבע ָ ע ִנְפָטר, ִלׁשּ ְתּבָ   :ַהּנִ

יֵניֶהם ֵישׁ  ְועֹוד. יג ל: ּבֵ ְבׁשֶ ע ָהָיה ּתֹוָרה ּדִ ְתּבָ  ַהּנִ
בּוָעה ַעל ָחׁשּוד ְ ֶנְגּדוֹ , ַהׁשּ ּכְ ע ׁשֶ ּבָ ל, ְונֹוֵטל ִנׁשְ  ּוְבׁשֶ

ְבֵריֶהם ע ָהָיה ִאם, ּדִ ְתּבָ טּור, ָחׁשּוד ַהּנִ ֹלא ּפָ  ּבְ
בּוָעה מוֹ , ׁשְ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּיִ ִסיָמן ׁשֶ  ָרָצה ִאם ֲאָבל. ב"צ ּבְ
יֵניֶהם ֵישׁ  ְועֹוד. ְסָתם ַמֲחִרים ַהּתֹוֵבעַ  ל: ּבֵ ְבׁשֶ  ּתֹוָרה ּדִ
ין ְוהּוא, ֵחֶפץ ְנִקיַטת ָצִריךְ  בּוָעה ְלָכל ַהּדִ ל ׁשְ  ׁשֶ

ְבֵריֶהם בּוַעת חּוץ ּדִ ְ ֵאין ֶהֵסת ִמׁשּ  ְנִקיַטת ִריךְ צָ  ׁשֶ
  :ֵחֶפץ

ַפר. יד ע ַהּכֹל ּכָ ּבַ ֹלא ֶהֵסת ְוִנׁשְ  ְוַאַחר, ֵחֶפץ ְנִקיַטת ּבְ
ךְ  ע חֹוֵזר, ֶאָחד ֵעד ְוֵהִביא ָחַזר ּכָ ּבָ בּוָעה ְוִנׁשְ  ׁשְ

ְנִקיַטת ְדאֹוַרְיָתא   :ֵחֶפץ ּבִ

ְהֶיה ָצִריךְ  ֶזה ֵחֶפץ. טו ּיִ : ֹיאַמר ְוֹלא. ּתֹוָרה ֵסֶפר ׁשֶ
ע ֲאִני ּבָ ֵסֶפר ִנׁשְ א, ֶזה ּתֹוָרה ּבְ  ּתֹוָרה ַהֵסֶפר ֶיֱאֹחז ֶאּלָ
ָידוֹ  ע ֲאִני: ְוֹיאַמר ּבְ ּבָ ה ִנׁשְ ָידוֹ  ָאַחז ֹלא ְוִאם'. ּבַ  ּבְ
א ין ֶאּלָ ִפּלִ יעוֹ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ֵאין, ּתְ ּבִ  ְוַתְלִמיד. ּוְלַהׁשְ
ה ַאף, ָחָכם ִחּלָ ָידוֹ  ֶלֱאֹחז ָצִריךְ  ֵאין ְלַכּתְ אאֶ  ּבְ  ּלָ

ין אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ְתִפּלִ ָהֵני, ׁשֶ י ּדְ ַפַעם ִמּלֵ , ִראׁשֹוָנה ּבְ
אן ֲאָבל ַאר הּוא ֲהֵרי ְוֵאיָלךְ  ִמּכָ ׁשְ ל ּכִ  ּוְבֵסֶפר ָאָדם ּכָ
  :ּתֹוָרה

ַבע ָצִריךְ . טז ָ ם ִלׁשּ ֵ ׁשּ ֶאָחד אוֹ  ּבַ ל ּבְ ים ִמּכָ ּנּוּיִ , ַהּכִ
ד ע ְוִאם. ּוְמֻעּמָ ּבָ ע חֹוֵזר ֵאינוֹ , בְמֻישָּׁ  ִנׁשְ ּבָ . ְוִנׁשְ
ה ֲאִפּלוּ , ָחָכם ְוַתְלִמיד ִחּלָ ב ְלַכּתְ ָ ין, ְמֻיׁשּ ל ּבֵ  ּתֹוָרה ׁשֶ

ין ל ּבֵ ְבֵריֶהם ׁשֶ ין, ּדִ אי ַטֲעַנת ַעל ּבֵ ין ַוּדַ  ַעל ּבֵ
ַנִים. ָסֵפק ַטֲעַנת מוּ  ׁשְ ְתַעּצְ ּנִ ין ׁשֶ ּדִ עוּ , ּבַ ּבְ ּלֹא ְוִנׁשְ  ׁשֶ

א ִיְטֲענוּ  ךְ  ְוַאַחר, ֶמתָהאֱ  ֶאּלָ ב ּכָ  ֵמֶהם ֶאָחד ִנְתַחּיֵ
בּוָעה ֵאינוֹ  אֹוְמִרים ֵישׁ , ַלֲחֵברוֹ  ׁשְ בּוָעה ִנְפָטר ׁשֶ ְ ׁשּ  ּבַ

  :ָהִראׁשֹוָנה

בּוַעת ֵסֶדר. יז ִנים ׁשְ ּיָ ךְ  ַהּדַ ע: ּכָ ּבָ ׁשְ  ֵסֶפר אֹוֵחז ַהּנִ
ְזרֹועוֹ  ּתֹוָרה ע ְועֹוֵמד, ּבִ ּבָ ם ְוִנׁשְ ֵ ׁשּ ִכּנוּ  אוֹ  ּבַ , יּבְ

בּוָעה ׁשְ ה אוֹ  ּבִ ָאּלָ יו, ּבְ י אוֹ  ִמּפִ ִנים ִמּפִ ּיָ יַצד. ַהּדַ  ּכֵ
יו ע ֲהֵריִני: אֹוֵמר, ִמּפִ ּבָ ם ִנׁשְ ׁשֵ ָרֵאל ֱאֹלֵהי ּבָ : אוֹ , ִיׂשְ
ע ֲהֵריִני ּבָ ִמי ִנׁשְ מוֹ  ּבְ ְ ׁשּ ִמי: אוֹ , ַרחּום ׁשֶ מוֹ  ּבְ ְ ׁשּ  ׁשֶ
ֵאיִני, ַחּנּון ב ׁשֶ  ֲהֵרי: ָאַמר ִאם ְוֵכן. ְכלּום ְלֶזה ַחּיָ
ָרֵאל ֱאֹלֵהי' ַלה ָארּור הּוא  ָארּור הּוא ֲהֵרי: אוֹ , ִיׂשְ
מוֹ  ְלִמי ְ ׁשּ מוֹ  ְלִמי: אוֹ , ַרחּום ׁשֶ ְ ׁשּ  ֵישׁ  ִאם, ַחּנּון ׁשֶ
יַצד. ְכלּום ֶאְצִלי ְלֶזה י ּכֵ ִנים ִמּפִ ּיָ יִעין, ַהּדַ ּבִ  ָאנוּ  ַמׁשְ

ם אֹוְתךָ  ׁשֵ ָרֵאל ֱאֹלֵהי ּבָ מוֹ  ִמיבְּ : אוֹ , ִיׂשְ ְ ׁשּ , ַחּנּון ׁשֶ
ֵאין ָיְדךָ  ְלֶזה ׁשֶ לּום ּבְ  אוֹ . ָאֵמן: עֹוֶנה ְוהּוא, ּכְ

ּיֹאְמרוּ  לֹוִני ֲהֵרי: ׁשֶ ן ּפְ לֹוִני ּבֶ  ֱאֹלֵהי' ַלה ָארּור ּפְ
ָרֵאל מוֹ  ְלִמי: אוֹ , ִיׂשְ ְ ׁשּ  ֶאְצלוֹ  ִלְפלֹוִני ֵישׁ  ִאם, ַחּנּון ׁשֶ
  :ָאֵמן: העֹונֶ  ְוהּוא, לוֹ  יֹוֶדה ְוֹלא ָממֹון

בּוַעת ַאף, ם"ְלָהַרְמבַּ . יח ם ֶהֵסת ׁשְ ֵ ׁשּ ִכּנּוי אוֹ  ּבַ  אוֹ  ּבְ
בּוָעה ׁשְ ָאָלה אוֹ  ּבִ יָנהּ  ְוֵאין, ּבְ בּוַעת ּבֵ ִנים ִלׁשְ ּיָ  ַהּדַ

א בּוַעת ֶאּלָ ְ ׁשּ בּוַעת ְוָאְמרוּ  ׁשֶ ם ֹלא ֵאיָנהּ  ֶהֵסת ִדׁשְ ֵ ׁשּ  ּבַ
ִכּנּוי ְוֹלא א, ּבְ בּוָעה ֶאּלָ ׁשְ ָארּור אוֹ  ְסָתם ּבִ   :ּבְ

דֹורֹות אֹוְמִרים ֵישׁ . יט ּבְ לוּ  ַאֲחרֹוִנים ׁשֶ ּטְ בּוָעה ּבִ  ׁשְ
ם ֵ ׁשּ הּ  ְלִפי, ּבַ ָעְנׁשָ דֹול ׁשֶ יעַ  ְוָנֲהגוּ , ּגָ ּבִ ָארּור ְלַהׁשְ   :ּבְ

יִעין. כ ּבִ ָכל אֹותוֹ  ַמׁשְ הּוא ָלׁשֹון ּבְ מוּ . ֵמִבין ׁשֶ  ִויַאּיְ
בִּ  ֹקֶדם ָעָליו ׁשְ ּיַ ל יֹוֵדעַ  ֱהֵוי: לוֹ  ְואֹוְמִרים, יעּוהוּ ׁשֶ ּכָ  ׁשֶ

ְעַזע ָהעֹוָלם ָעה ִנְזּדַ ׁשָ ָאַמר ּבְ בָּ  ׁשֶ א ֹלא" ה"ַהּקָ ָ  "ִתׂשּ
ּתֹוָרה ָהֲעֵברֹות ּוְבָכל ּבַ ה" ֶנֱאַמר ׁשֶ  ֶנֱאַמר ְוָכאן, "ְוַנּקֵ

ה ֹלא" ּתֹוָרה ָהֲעֵבירֹות ְוָכל "ְיַנּקֶ ּבַ ּנוּ  ִנְפָרִעים ׁשֶ , ִמּמֶ
ּנוּ  אןְוכָ  ְחּתוֹ  ִמּמֶ ּפַ ׁשְ א, עֹוד ְוֹלא, ּוִמּמִ ּגֹוֵרם ֶאּלָ  ׁשֶ
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  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 כג
 כג

ַרע ֹוְנֵאיֶהם ִלּפָ ל ִמׂשּ ָרֵאל ׁשֶ ל, ִיׂשְ ּכָ ָרֵאל ׁשֶ  ֲעֵרִבים ִיׂשְ
ל, ָלֶזה ֶזה ּתֹוָרה ֲעֵברֹות ּכָ ּבַ ַנִים לוֹ  ּתֹוִלים ׁשֶ  ׁשְ

ה ֹלׁשָ  ִנְפָרִעים ְוָכאן, ְזכּות לוֹ  ֵישׁ  ִאם, דֹורֹות ּוׁשְ
ד ָבִרים, ִמּיָ ֵאין ּדְ ים ּוַמִים ֵאשׁ  ׁשֶ בּוַעת, אֹוָתם ְמַכּלִ  ׁשְ
ֶקר ה ׁשֶ ע ֵאיִני: ָאַמר. אֹוָתם ְמַכּלָ ּבָ  אֹותוֹ  ּפֹוְטִרים, ִנׁשְ
ָענוֹ  ַמה ְונֹוֵתן ּטְ ֶ ע ֲהֵריִני: ָאַמר ִאם. ֲחֵברוֹ  ׁשּ ּבָ , ִנׁשְ

ם ָהעֹוְמִדים, תֹוֵבעַ  ַוֲחֵבירוֹ   סּורוּ : ָלֶזה ֶזה אֹוְמִרים ׁשָ
ִעים ָאֳהֵלי ֵמַעל ָנא ה ָהְרׁשָ  ַעל ֹלא: ְואֹוְמִרים ָהֵאּלֶ

ךָ  ְעּתְ יִעים ָאנוּ  ּדַ ּבִ א, אֹוְתךָ  ַמׁשְ נוּ  ַעל ֶאּלָ ְעּתֵ  ְוַעל ּדַ
ַעת ית ּדַ ין ּבֵ   :ּדִ

ִמין ֵאין. כא א ְמַאּיְ בּוַעת ֶאּלָ ׁשְ ִנים ּבִ ּיָ ִהיא ַהּדַ  ַעל ׁשֶ
ִאית ַטֲעָנה ְיֵדי ין, יָרהּוְכפִ  ַוּדָ ָהְיָתה ּבֵ  ַהּתֹוָרה ִמן ׁשֶ
ין ְבֵריֶהם ּבֵ בּוָעה ַעל ֲאָבל. ִמּדִ ב ׁשְ ְתַחּיֵ ּנִ הּ  ׁשֶ  ּבָ

ַטֲעַנת ין, ָסֵפק ּבְ ין ַהּתֹוָרה ִמן ּבֵ ְבֵריֶהם ּבֵ  ְוֵכן, ִמּדִ
בּוַעת ׁשְ י ַעל ְוַאף, ִאּיּום ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ֶהֵסת ּבִ  ֵכן ּפִ
ִנים ְצִריִכים ּיָ ֲעֵלי רִלְפצֹ  ַהּדַ ּבַ  ַיְחְזרוּ  אּוַלי, ִדיִנים ּבַ

ֶהם ּלֹא ַעד ּבָ ם ִתְהֶיה ׁשֶ בּוָעה ׁשָ ָלל ׁשְ   :ּכְ

ל. כב ב ִמי ּכָ ְתַחּיֵ ּנִ בּוָעה ׁשֶ ין, ׁשְ ל ּבֵ ין ּתֹוָרה ׁשֶ ל ּבֵ  ׁשֶ
ְבֵריֶהם  קֹוֶדם, ְסָתם ְלַהֲחִרים לוֹ  ֵישׁ , ֶהֵסת ֲאִפּלוּ , ּדִ
ַבע ָ ׁשּ ּיִ ל ַעל, ׁשֶ ָבר ָעָליו ּטֹוֵעןשֶׁ  ִמי ּכָ ֵאינוֹ  ּדָ ב ׁשֶ  ַחּיָ

ֵדי ּבוֹ  יעוֹ  ּכְ ּבִ ם ְלַהׁשְ יעוֹ  ְוַיֲעֶנה, ִחּנָ ּבִ ׁשְ   :ָאֵמן: ַהּמַ

ל. כג בּוָעה ּכָ ין ִמן, ׁשְ ְפֵני ַהּדִ ֶנְגּדוֹ  ֲהָלה ּבִ ּכְ  ְוִאם ׁשֶ
יעּוהוּ  ּבִ ּלֹא ִהׁשְ ע ִאם, ְבָפָניו ׁשֶ ּבָ ִתּקּונוֹ  ִנׁשְ  ְוַעל ּכְ

ַעת ין יתבֵּ  ּדַ   :ִנְפָטר, ּדִ

ה ְטָענֹות ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּטֹוֵען. כד יִעין ֵאין, ַהְרּבֵ ּבִ  ַמׁשְ
א אֹותוֹ  בּוָעה ֶאּלָ ב. ַהּכֹל ַעל ַאַחת ׁשְ י ִנְתַחּיֵ ּתֵ  ׁשְ

בּועֹות י ַעל ׁשְ ּתֵ ה, ְטָענֹות ׁשְ יִעין, ַוֲחמּוָרה ַקּלָ ּבִ  ַמׁשְ
ֲחמּוָרה אֹותוֹ  ִלין, ּבַ ְלּגְ הּ  ּוְמּגַ ַאר ּבָ ְ ָבִרים ַהׁשּ   :ּדְ

ל. כה ֲאִפּלוּ  ַטֲעָנה ַלֲחֵברוֹ  ַהּטֹוֵען ּכָ  ֹלא הֹוָדה ִאם ׁשֶ
ב י ַעל ַאף, ָממֹון ִיְתַחּיֵ ַפר ּפִ ּכָ ִבים ֵאין ׁשֶ  אֹותוֹ  ְמַחּיְ
יַצד. ֶהֵסת ן ָאַמְרתָּ , ּכֵ  ֵאין, מ"ַלֲהדַ , ָמֶנה ִלי ִלּתֵ

יִעין ּבִ ַאף, ֵחֶרם ְוֹלא ֶהֵסת ֹלא אֹותוֹ  ַמׁשְ , הֹוָדה ִאם ׁשֶ
ב ֵאינוֹ  ה. ְכלּום לוֹ  ַחּיָ ְלתָּ  ַאּתָ ה, אֹוִתי ִקּלַ  הֹוֵצאתָ  ַאּתָ
ם ָעַלי  ַמֲחִריִמין ֵאין, ֵמעֹוָלם ְדָבִרים ָהיוּ  ֹלא, ָרע ׁשֵ
ל ְוֵכן, ֶזה ַעל ּיֹוֵצא ּכָ   :ְבֶזה ּכַ

ה ְטָענוֹ . כו ָעׂשָ ָבר לוֹ  ׁשֶ ֵאינוֹ  ּדָ ב ׁשֶ א ָעָליו ַחּיָ  ֶאּלָ
ע ֵאינוֹ , ְקָנס ּבָ ִאּלוּ , ֶהֵסת ִנׁשְ . ָפטּור ָהָיה הֹוָדה ׁשֶ
ֶהֱעִמידוֹ  ְטָענוֹ  ִאם ֲאָבל ין ׁשֶ ּדִ ָנס ַעל ּבַ  ְוֵהִביא ַהּקְ
בּוהוּ  ֵעִדים ית ְוִחּיְ ין ּבֵ ם ּדִ ּלֵ : אֹוֵמר ַוֲהָלה, ְלׁשַ
ַבע ָצִריךְ , מ"ַלֲהדַ  ָ   :ֶהֵסת ִלׁשּ

ב ִמי. כז ְתַחּיֵ ּנִ בּוָעה ׁשֶ ֵבית ׁשְ ין ּבְ , ד"ִמב ְוָיָצא, ּדִ
ָבעוֹ  ְזַמן ְוַאַחר ַבע ֲחֵברוֹ  ּתְ ָ ׁשּ ּיִ י: ְוָאַמר, לוֹ  ׁשֶ ְעּתִ ּבַ , ִנׁשְ
ִעים הּוא ִאם ּבָ ׁשְ א. ֶנֱאָמן, ְוִנְפָטִרים ֵמַהּנִ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ

ַבע ֹלא: ּבוֹ  ִהְתָרה ָ א ִתׁשּ ְפֵני ֶאּלָ  ֵעִדים ְוִאם. ֵעִדים ּבִ
ּלֹא ְמִעיִדים ענִ  ׁשֶ ּבַ אֹותוֹ  ׁשְ אֹוֵמר יֹום ּבְ ע ׁשֶ ּבַ ׁשְ ּנִ , ׁשֶ

גֹון אֹוְמִרים ּכְ ּלֹא: ׁשֶ  ֻהְחַזק, ָידוֹ  ִמּתֹוךְ  ָיָדם ָזָזה ׁשֶ
ְפָרן בּוָעה ְלאֹוָתהּ  ּכַ י: לֹוַמר ֶנֱאָמן ְוֵאינוֹ , ׁשְ ְעּתִ ּבַ  ִנׁשְ
ךְ  ַאַחר   :ּכָ

ע. כח ּבַ ךְ  ְוַאַחר, ֶהֵסת ִנׁשְ מִ  ֵמַעְצמוֹ  הֹוָדה ּכָ , ְקַצתּבְ
ֶרךְ  ִאם ׁשּוָבה ּדֶ ְתָחֵרט, הֹוָדה ּתְ ּמִ ע ַמה ַעל ׁשֶ ּבַ ׁשְ ּנִ ֶ  ׁשּ

ֶקר ֶ ָאר ִנְפָטר, ַלׁשּ ְ ּלֹא הֹוָדה ְוִאם, ֵמַהׁשּ ֶרךְ  ַעל ׁשֶ  ּדֶ
ׁשּוָבה בּוָעה ִנְפָסל ֵאינוֹ , ּתְ י ַעל ִלׁשְ   :ַעְצמוֹ  ּפִ

ַפר ִמי. כט ּכָ ּכֹל ׁשֶ עְונִ , ַמְכִחיׁשוֹ  ֶאָחד ְוֵעד, ּבַ ּבַ  ׁשְ
ךְ  ְוַאַחר, ָהֵעד ְלַהְכִחישׁ  , ַאֵחר ֵעד ַהּתֹוֵבעַ  ֵהִביא ּכָ
ם, ָהִראׁשֹון ִעם ִמְצָטֵרף ּלֵ י ַעל ַאף, ֶזה לוֹ  ּוְמׁשַ  ּפִ
ע ּבַ ׁשְ ּנִ ה, ָעָליו ׁשֶ י ַעל ָחׁשּוד עֹוד ְוַנֲעׂשָ ַנִים ּפִ  ׁשְ
  :ֵעִדים
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י ַעל ַאף. ל ע ּפִ ּבַ ׁשְ ּנִ ע ׁשֶ ְתּבָ י ַעל רְוִנְפטַ  ַהּנִ ית ּפִ  ּבֵ
ין ַפס ִאם, ּדִ ךְ  ַאַחר ַהּתֹוֵבעַ  ּתָ ּלוֹ  ּכָ ֶ ֹלא ִמׁשּ , ֵעִדים ּבְ

ּתֹוֵפס ְוטֹוֵען ִביָעה אֹוָתהּ  ַעל ׁשֶ ע ּתְ ּבַ ׁשְ ּנִ , ָעֶליהָ  לוֹ  ׁשֶ
ּלֹא ע ׁשֶ ּבַ ֶאֶמת לוֹ  ִנׁשְ ין, ּבֶ  ְוֶנֱאָמן, ַהּתֹוֵפס ִעם ַהּדִ
ִמּגוֹ  ּלֹא ּבְ י ׁשֶ לְּ  ָתַפְסּתִ ֶ לּום ךָ ִמׁשּ ע, ּכְ ּבָ , ֶהֵסת ְוִנׁשְ
ִאם, לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין. ְוִנְפָטר  ֵעִדים ַהּתֹוֵבעַ  ֵהִביא ׁשֶ
ע ַאַחר ּבַ ׁשְ ּנִ ין, ׁשֶ בּוָעה ּבֵ בּוַעת ֵבין ְדאֹוַרְיָתא ׁשְ  ׁשְ
ּמֹוִציִאין, ֶהֵסת דוֹ  ׁשֶ ה, ָלֶזה ְונֹוְתִנין ִמּיָ  ָחׁשּוד ְוַנֲעׂשָ
י ַעל   :ָהֵעִדים ּפִ

שׁ  ָטַען. לא ּיֵ ִקְנָין חֹוב ֶאְצלוֹ  לוֹ  ׁשֶ ָטר אוֹ  ּבְ ׁשְ , ּבִ
י: אֹוֵמר ְוהּוא, ְוָאַבד ַרְעּתִ ב ֵאיִני: אוֹ , ּפָ  ְלךָ  ַחּיָ
לּום ע, ּכְ ּבַ ךְ  ְוַאַחר, ְוִנׁשְ אוּ  ּכָ ְנָין ֵעֵדי ּבָ  אוֹ  ַהּקִ

הֹוִציא ָטר ׁשֶ ְ ם ַהׁשּ ם ֶזה ֲהֵרי, ְוִנְתַקּיֵ ּלֵ  ַאַחר ְמׁשַ
בּועָ  ְ ַבע הַהׁשּ ָ ׁשּ ּיִ ְלֶוה ׁשֶ ֲהֵרי, ָחׁשּוד ְוֵאינוֹ , ַהּמַ  ֹלא ׁשֶ
ּלֹא ֵהִעידוּ  ע ָטַען ְוֹלא, ָפַרע ׁשֶ ְתּבָ  ְוִאם. מ"ַלֲהדַ  ַהּנִ

ָטר ֶנֱאָמנּות ֵישׁ  ְ ׁשּ ִקְנָין אוֹ  ּבַ ֹלא נֹוֵטל, ּבְ בּוָעה ּבְ   :ׁשְ

ַסק הֹוִציא ְראּוֵבן. לב י ַעל ִדין ּפְ ְמעֹון יֹוְרׁשֵ  ׁשִ
אֲ  ב ִביֶהםׁשֶ ֵבית לוֹ  ִנְתַחּיֵ ין ּבְ בּוָעה ּדִ ּלֹא ְואֹוֵמר, ׁשְ  ׁשֶ

ע ּבַ ַמֲעַמד ַיֲחִרימוּ , ִנׁשְ ים ּבְ ל ַהּיֹוְרׁשִ ּכָ ּיֹוֵדעַ  ִמי ׁשֶ  ׁשֶ
ָממֹון רּועַ  הּוא ִאם ֶזה ּבְ ּיֹוֶדה, ּפָ   :ׁשֶ

יעַ  ֵאין. לג ּבִ א ֵהיָכא ְלַהׁשְ ֵרר ְלֵמיַחשׁ  ְדִאּכָ ְתּבָ ּיִ  ׁשֶ
ָבר   :ַהּדָ

ּפוֹ  ַהּתֹוֵקעַ . לד בּוָעה ִנְפָטר ֹלא, ַלֲחֵברוֹ  ּכַ ְ   :ִמׁשּ

ִעין ֵאין. לה ּבָ ִביַעת ַעל ֶהֵסת ִנׁשְ   :ֲהָנָאה טֹוַבת ּתְ

ַנִים. לו ה אוֹ  ׁשְ ֹלׁשָ שׁ  ׁשְ ּיֵ ִביָעה ָלֶהם ׁשֶ , ֶאָחד ַעל ּתְ
ע ּבַ טּור, ֵמֶהם ְלֶאָחד ְוִנׁשְ   :ֵמָהֲאֵחִרים ּפָ

בּוָעה ִריםמֹוסְ  ֵאין. לז ָרץ ְלִמי ׁשְ בּוָעה ַאַחר ׁשֶ   :ׁשְ

ָיִנים ִנְרֶאה ִאם. לח ֲעָנה ַלּדַ ַהּטַ ה ׁשֶ  ֵאין, ְמֻרּמָ
יעוֹ  ּבִ   :ְלַהׁשְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . לט יר, ׁשֶ ְזּכִ ַהּמַ ם ׁשֶ ַמִים ׁשֵ ָלה ׁשָ , ְלַבּטָ
ֶנְגּדוֹ  ּכְ ע ׁשֶ ּבָ   :ְונֹוֵטל ִנׁשְ

 פח סימן
 ג"ל ּובוֹ , הטענה ממין ושתהא, והודאה כפירה דיני

  ְסִעיִפים:

ֲעָנה ִמְקָצת מֹוֶדה ֵאין. א ב ַהּטַ ַבע ַחּיָ ָ ּיֹוֶדה ַעד, ִלׁשּ  ׁשֶ
ְפרּוָטה ְלָפחֹות ִפיָרה ְוִתְהֶיה, ּבִ י ְלָפחֹות ַהּכְ ּתֵ  ָמִעין ׁשְ
ֶסף ב ֵאינוֹ , ְלִפיָכךְ . ּכֶ ֶעּנוּ  ַעד ַחּיָ ְתּבָ ּיִ י ׁשֶ ּתֵ  ָמִעין ׁשְ
ְפרּוָטה מֹוֶדה ְוהּוא, ָטהּוְפרוּ  י ְוכֹוֵפר ּבִ ּתֵ ׁשְ . ָמִעין ּבִ
ָבעוֹ  ֲאָבל י ּתְ ּתֵ י ְוהֹוָדה, ּוְפרּוָטה ָמִעין ׁשְ ּתֵ ׁשְ  ּבִ

יָון, ְפרּוטֹות ֵאין ּכֵ ִפיָרה ׁשֶ ּכְ י ּבַ ּתֵ  ִאם אוֹ , ָמִעין ׁשְ
ֲחִצי הֹוָדה טּור, ְפרּוָטה ּבַ יָון, ּפָ ֵאין ּכֵ הֹוָדָאה ׁשֶ  ּבַ
רּוטָ  עּור. הּפְ רּוָטה ׁשִ ַקל, ַהּפְ עֹוָרה ֲחִצי ִמׁשְ ל ׂשְ  ׁשֶ
ֶסף עּור, ָנִקי ּכֶ י ְוׁשִ ּתֵ ַקל, ָמִעין ׁשְ עֹוִרים ב"ל ִמׁשְ  ׂשְ
ֶסף   :ָנִקי ּכֶ

ָבעוֹ  ֹלא ִאם ְוֵכן. ב ֶסף ּתְ א, ּכֶ , ְסחֹורֹות ִמיֵני ֶאּלָ
ִמין, ִמְקָצת לוֹ  ְוהֹוָדה ִפיָרה ׁשָ  שׁ יֵ  ִאם, ְוַההֹוָדָאה ַהּכְ

ִפיָרה ּכְ ֵוה ּבַ י ׁשְ ּתֵ רּוָטה ּוַבהֹוָדָאה ָמִעין ׁשְ , ַאַחת ּפְ
ב   :ַחּיָ

ה. ג ּמֶ ָבִרים ּבַ ָבעוֹ , ֲאמּוִרים ּדְ ּתְ ׁשֶ רֹות ּכְ  ִמיֵני אוֹ  ּפֵ
ָבעוֹ  ֲאָבל. ְסחֹורֹות ֵני ּתְ ֶאָחד לוֹ  ְוהֹוָדה, ֵכִלים ׁשְ  ּבְ

עּור ָצִריךְ  ֵאין, ֵמֶהם א, ׁשִ ָרה וּ ָהי ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ  ֲעׂשָ
ְפרּוָטה ְמָחִטין ָבעוֹ , ּבִ ַנִים ּתְ ֶאָחד לוֹ  ְוהֹוָדה ׁשְ , ֵמֶהם ּבְ
ב ֶסף ְטָענוֹ . ַחּיָ ִלים הֹוָדה, ְוֵכִלים ּכֶ ּכֵ ֶסף ְוָכַפר ּבַ ּכֶ , ּבַ
ִפיָרה ֵישׁ  ִאם ּכְ י ּבַ ּתֵ ב, ָמִעין ׁשְ טּור, ָלאו ְוִאם: ַחּיָ . ּפָ

ֶסף הֹוָדה ּכֶ ִלים ְוָכַפר ּבַ ּכֵ ְפרּוָטה הֹוָדה םאִ , ּבַ ב, ּבִ   :ַחּיָ
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ָבֵעיָנן ָהא. ד ִפיָרה ּדְ י ּכְ ּתֵ ְוָקא, ָמִעין ׁשְ מֹוֶדה ּדַ  ּבְ
ּכֹל ּכֹוֵפר ֲאָבל. ִמְקָצת  ֲאִפּלוּ , ַמְכִחיׁשוֹ  ֶאָחד ְוֵעד ּבַ

א ָכַפר ֹלא ְפרּוָטה ֶאּלָ ב, ּבִ   :ַחּיָ

בּוַעת. ה ֹוְמִרים ׁשְ י ַהׁשּ ישְׁ  ְצִריָכה ֵאיָנהּ  ַנּמֵ , ֶכֶסף ּתֵ
א רּוָטה ֶאְצלוֹ  ִהְפִקיד ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ ֶוה אוֹ  ּפְ , ְפרּוָטה ׁשָ
ָאְבָדה ְוָטַען ע, ׁשֶ ּבָ חֹות ְוָכל. ִנׁשְ ֶוה ּפָ  ֵאינוֹ  ְפרּוָטה ִמׁשָ
ית ְוֵאין, ָממֹון ין ּבֵ   :לוֹ  ִנְזָקִקין ּדִ

בּוַעת. ו י ֶהֵסת ׁשְ יִעין ַנּמֵ ּבִ  ֶוהשָׁ  ַעל ֲאִפּלוּ  אֹותוֹ  ַמׁשְ
רּוָטה   :ּפְ

ב ִמְקָצת מֹוֶדה ֵאין. ז ּיֹוֶדה ַעד, ַחּיָ ין ׁשֶ ֲעָנה ִמּמִ . ַהּטַ
יַצד ָבעוֹ , ּכֵ ים ּכֹור ּתְ בּוָאה ּכֹור אוֹ  ִחּטִ  לוֹ  ְוהֹוָדה, ּתְ
טּור, ִקְטִנית ְבֶלֶתךְ  ָבעוֹ  ִאם ֲאָבל. ּפָ כֹור ּתְ רֹות ּבְ  ּפֵ
ֶלֶתךְ  לוֹ  ְוהֹוָדה ב, ִקְטִנית ּבְ ְטִניתשֶׁ , ַחּיָ ְכַלל ַהּקִ  ּבִ
רֹות   :ּפֵ

ָדָבר ְתָבעוֹ  ֹלא. ח ם ּבְ א, ְמֻסּיָ ֵוה: ֵלהּ  ָאַמר ֶאּלָ  ָמֶנה ׁשְ
ָיְדךָ  ִלי ֵישׁ  ל, ּבְ ּיֹוֶדה ַמה ִמּכָ ֶ יב לוֹ  ׁשּ יר ָחׁשִ ּפִ ין ׁשַ  ִמּמִ

ֲעָנה ל, ַהּטַ ּכָ ָבר ׁשֶ ְכַלל הּוא ּדָ ֶוה ּבִ ָבעוֹ  ִאם ֲאָבל. ׁשָ  ּתְ
ָבר ָמֶנה ם ִמּדָ ֵוה לוֹ  ְוהֹוָדה, ְמֻסּיָ ׁשְ יב ָלא, ָמֶנה ּבִ  ָחׁשִ
ין ֲעָנה ִמּמִ   :ַהּטַ

ָבעוֹ . ט יַנר ּתְ ֶסף ּדִ יַנר אוֹ  ּכֶ ִאּלוּ , ָזָהב ּדִ ָבעוֹ  ּכְ ֵוה ּתְ  ׁשְ
יַנר ֶסף ּדִ ֵוה אוֹ  ּכֶ יַנר ׁשְ ּיֹוֶדה ַמה ּוְבָכל, ָזָהב ּדִ ֶ  לוֹ  ׁשּ
יב ין ָחׁשִ ֲעָנה ִמּמִ ָבעוֹ כְּ  ְוַדְוָקא. ַהּטַ ּתְ עַ  ׁשֶ  ַהּיֹוֵצא ַמְטּבֵ

הֹוָצָאה ָהא, ּבְ ְסָתָמא ַאְמִריָנן ּדְ ֵוה ּבִ , ָקָאַמר ִדיָנר ׁשְ
ָאָדם ְלִפי ל ָלׁשּום ָעׂשּוי ׁשֶ ָבר ּכָ עַ  ּדָ ַמְטּבֵ  ֲאָבל. ּבְ

ָבעוֹ  עַ  אוֹ , ָזָהב ִלְטָרא ּתְ ְפַסל ַמְטּבֵ ּנִ  יֹוֵצא ְוֵאינוֹ  ׁשֶ
הֹוָצָאה יב ָלא, ּבְ אִ  ָחׁשִ ָבעוֹ  ּלוּ ּכְ ֶוה ּתְ  ִאם ְוֵכן. ׁשָ
ָבעוֹ  יַנר ּתְ לֹוַמר, ָזהּוב ָזָהב ּדִ  ִלי ֵישׁ , ְטבּוָעה ּכְ
ָיְדךָ  יב ָלא, ּבְ ֵוה ָחׁשִ י ַעל ַאף, ִדיָנר ׁשְ ּיֹוֵצא ּפִ  ׁשֶ

הֹוָצָאה א, ּבְ ְוָקא ִדיָנר ֶאּלָ  הֹוָדה ַוֲאִפּלוּ , ָקָאַמר ּדַ
עַ  ַמְטּבֵ ל ּבְ יבחָ  ָלא, ִדיָנר ֲחִצי ׁשֶ ין ׁשִ ֲעָנה ִמּמִ   :ַהּטַ

ִאם ְדַאְמִריָנן ָהא. י ָבעוֹ  ׁשֶ יַנר ּתְ ֶסף ּדִ יַנר אוֹ  ּכֶ  ָזָהב ּדִ
ִאּלוּ  ָבעוֹ  ּכְ ֵוה ּתְ ֶסף ִדיָנר ׁשְ ֵוה אוֹ  ּכֶ יַנר ׁשְ  ֵישׁ , ָזָהב ּדִ

ָהֵני אֹוְמִרים י ּדְ ִמְלָוה ִמּלֵ דֹון ֲאָבל, ּבְ ִפּקָ ְוָקא, ּבְ  ּדַ
יַנר ָקָאַמר ֵוה ְוֹלא בָזהָ  ּדִ חֹוֵלק ִמי ְוֵישׁ . ִדיָנר ׁשְ  ׁשֶ
ין ְואֹוֵמר ּדִ דֹון ׁשֶ ּקָ ֶוה ַהּפִ ְלֶוה ְלִדין ׁשָ   :ַהּמִ

ָבעוֹ . יא עַ  ִדיָנִרים ֵמָאה ּתְ ְטּבֵ לֹוִנית ִמּמַ יב, ּפְ  ֵאין: ְוֵהׁשִ
ָיִדי ְלךָ  א ּבְ ים ֶאּלָ ִ עַ  ֲחִמׁשּ ְטּבֵ יב ָלא, ַאֵחר ִמּמַ  ָחׁשִ

ין ֲעָנה ִמּמִ א, ַהּטַ ן ִאם ֶאּלָ י: לוֹ  ֹיאַמר ּכֵ  ְלךָ  ָנַתּתִ
יַנר עֹות ְלַהֲחִליפוֹ  ָזָהב ּדִ ַמְטּבְ ים: אֹוֵמר ְוהּוא, ּבְ  ְנַתּתִ
עַ  חּוץ ְלךָ  ְטּבֵ ִעְנָין ֲאָבל, ַאַחת ִמּמַ ב ֹלא ַאֵחר ּבְ , ִמַחּיָ

ָבעוֹ  ֲאִפּלוּ  עַ  לוֹ  ְוהֹוָדה ָזָהב ִדיָנר ּתְ ַמְטּבֵ ל ּבְ  ֲחִצי ׁשֶ
יַנר   ָהבזָ  ּדִ

ָבעוֹ . יב ֵני ּתְ גֹון, ְדָבִרים ׁשְ ים ּכְ עֹוִרים ִחּטִ  ְוהֹוָדה, ּוׂשְ
ֶאָחד לוֹ  ב, ֵמֶהם ּבְ ן ַחּיָ הֹוָדה ַמה לוֹ  ִלּתֵ ֶ ע, לוֹ  ׁשּ ּבַ  ְוִנׁשְ
ָאר ַעל ְ ָבעוֹ  ֲאָבל. ַהׁשּ ים ּתְ עֹוִרים לוֹ  ְוהֹוָדה ִחּטִ ׂשְ , ּבִ

טּור ֵמי ַאף ּפָ עֹוִרים ִמּדְ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ׂשְ ַעם, ׁשֶ ַהּטַ  ׁשֶ
ּום יב ִמׁשּ ָחׁשִ ִאּלוּ  ּדְ ֵאינוֹ  ַהּתֹוֵבעַ  לוֹ  הֹוָדה ּכְ ב ׁשֶ  לוֹ  ַחּיָ

עֹוִרים עֹוִרים ַעל ֵעִדים ֵישׁ  ֲאִפּלוּ , ּוְלִפיָכךְ , ׂשְ ְ , ַהׂשּ
טּור הֹוָדַאת, ּפָ ַעל ּדְ ין ּבַ ֵמָאה ּדִ ִמי ֵעִדים ּכְ  ִמי ְוֵישׁ . ּדָ

אֹוֵמר ַדְוָקא, ׁשֶ ָאַמרכְּ  ּדְ ים: לוֹ  ׁשֶ יֹום ִהְלִויִתיךָ  ִחּטִ  ּבְ
לֹוִני ָעה ּפְ עֹוִרים: אֹוֵמר ַוֲהָלה, ְפלֹוִנית ּוְבׁשָ , ָהיוּ  ׂשְ
ִאם ִהְלָוהוּ  ִאיָתא ּדְ ֵניֶהם ׁשֶ ֵניֶהם ַעל טֹוֵען ָהָיה, ׁשְ , ׁשְ
יָון ְבַבת ּכֵ א, ִהְלָוהוּ  ַאַחת ּדִ אי ֶאּלָ ּלֹא הֹוָדה ַוּדַ  ׁשֶ
עוֹ  לוֹ  ִהְלָוה ַפס ְוִאם. ִריםׂשְ ֵמי ַהּתֹוֵבעַ  ּתָ עֹוִרים ּדְ ְ , ַהׂשּ
דוֹ  מֹוִציִאין ֵאין   :ִמּיָ

 ֵאין: אֹוֵמר ַוֲהָלה, ִהְלִויִתיךָ  ָמֶנה: ַלֲחֵברוֹ  ַהּטֹוֵען. יג
ָיִדי ְלךָ  א ּבְ ַתתָּ  זּוז' נ ֶאּלָ ּנָ ִמים אֹוָתם ׁשֶ ֵחֶפץ ּדָ  ּבְ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן פח הלכות טוען ונטען
  

 

997

  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 כג
 כג

לֹוִני ם הּוא ַוֲהֵרי ּפְ ִהלְ : אוֹ , ַקּיָ  ְמָנת ַעל ָעָליו ִויַתִניׁשֶ
ּלֹא ם ׁשֶ ּלֵ ּתַ א ְלִהׁשְ ין ְוהּוא, ִמּגּופוֹ  ֶאּלָ ָכא ַהּדִ  ֵהיָכא ִאּפְ

ִאית ֵלהּ  ְדָטִעין הּ  ֵלהּ  ּדְ ּבֵ לֹוִני ֵחֶפץ ּגַ ְוֵיהּ  ּפְ  ְדׁשַ
ָמֶנה ִניֲהֵלהּ  ַאּפֹוִתיִקי ים מֹוֶדה ַוֲהָלה, ּבְ ִ ֲחִמׁשּ  זּוז ּבַ
אֹוְזֵפהּ  ַהְלָוָאה ּדְ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ֵריְדָתאגְ  ּבְ ַמה, ׁשֶ  ּדְ
ֲענוֹ  ּטָ ָפטּור, לוֹ  הֹוָדה ֹלא ׁשֶ ין ּדְ לּוִמין ּבֵ ׁשְ ין ִמּתַ  ּבֵ

בּוָעה ְ א, ְדאֹוַרְיָתא ִמׁשּ ַבע ֶאּלָ ּתָ   :ְוִנְפָטר, ֶהֵסת ִמׁשְ

ָבעוֹ . יד ים ּכֹור ּתְ ִלים ְוֹקֶדם, ִחּטִ ׁשְ ּיַ ָבָריו ׁשֶ : לֹוַמר ּדְ
עוֹ  ּכֹור ְוַגם ע ִמֵהר, ִריםׂשְ ְתּבָ ָיִדי ְלךָ  ֵאין: ְוָאַמר ַהּנִ  ּבְ
א עֹוִרים ּכֹור ֶאּלָ ם: ַהּתֹוֵבעַ  ְוָאַמר, ׂשְ עֹוִרים ּגַ  ָהָיה ׂשְ
ֹאל ְרצֹוִני ךָ  ִלׁשְ ַמֲעִרים ִאם, ִמּמְ ֵהר, ּכְ ּמִ יב ׁשֶ  ְלָהׁשִ
ְגֹמר ֹקֶדם ּיִ ב, ַטֲעָנתוֹ  ֶזה ׁשֶ ִביָנן, ַחּיָ ָחׁשְ ִאּלוּ  ֵלהּ  ּדְ  ּכְ

ָבר ָבעוֹ תְּ  ֵניֶהם ּכְ ה ְוִאם. ׁשְ ן ָעׂשָ טּור, ֻתּמוֹ  ְלִפי ּכֵ  ּפָ
בּוַעת ְ ד ִאם ֲאִפּלוּ  ַהּתֹוָרה ִמׁשּ ֵדי ּתֹוךְ  ִמּיָ  ַאַחר ִדּבּור ּכְ
ם: ָאַמר הֹוָדָאתוֹ  שׁ  ְרצֹוִני ָהָיה ֲאִני ּגַ  ִמְמךָ  ְלַבּקֵ

עֹוִרים ְ הֹוָדה ְלַאַחר ִאם ֲאָבל. ַהׂשּ עֹורִ  לוֹ  ׁשֶ ׂשְ  יםּבִ
אי: ַהּתֹוֵבעַ  ָאַמר ְדָבְרךָ  ַוּדַ ךְ  ּכִ שׁ  הּוא ּכָ ּיֵ ָיְדךָ  ִלי ׁשֶ  ּבְ

עֹוִרים ה ׁשֹוֲאָלם ֵאיִני ֲאָבל ׂשְ ב, ַעּתָ ם ַחּיָ ּלֵ  לוֹ  ְלׁשַ
ֵמי עֹוִרים ּדְ   :ׂשְ

ע ָקַדם. טו ְתּבָ עֹוִרים: ְוָאַמר ַהּנִ ָיִדי ְלךָ  ֵישׁ  ׂשְ  ְוַאַחר, ּבְ
ךְ  ַבע ּכָ יםחִ  ַהּתֹוֵבעַ  ּתָ  ְוהֹוָדה הֹוִאיל, ְוָכַפר, ּטִ

עֹוִרים ׂשְ ע ֹקֶדם ּבִ ְתּבַ ּיִ ים ׁשֶ אן ֵאין, ַהִחּטִ  הֹוָדָאה ּכָ
ֲעָנה ִמְקָצת ם, ַהּטַ ּלֵ עֹוִרים ּוְמׁשַ ְ ע ַהׂשּ ּבָ  ַעל ֶהֵסת ְוִנׁשְ
ים   :ַהִחּטִ

ָבעוֹ  ִאם ְוֵכן. טז ים ּתְ ֶהם ְוהֹוָדה ִחּטִ ךְ  ְוַאַחר, ּבָ  ּכָ
ָבעוֹ  עוֹ  ּתְ יָון, ְוָכַפר, ִריםׂשְ הֹוָדה ּכֵ ְתִביַעת ׁשֶ ים ּבִ  ַהִחּטִ
ָבעוֹ  ֹקֶדם ּתְ עֹוִרים ׁשֶ ֲעָנה ִמְקָצת ֵאיָנהּ , ׂשְ ם, ַהּטַ ּלֵ  ּוְמׁשַ

ים ע ַהִחּטִ ּבָ עֹוִרים ַעל ֶהֵסת ְוִנׁשְ ְ   :ַהׂשּ

ָבעוֹ . יז ים ּתְ יב, ִחּטִ ֵאינוֹ  ְוֵהׁשִ ים ִאם יֹוֵדעַ  ׁשֶ ב ִחּטִ  ַחּיָ
ע אוֹ  לוֹ  ע, ֹוִריםׂשְ ּבָ ֵאינוֹ  ֶהֵסת ִנׁשְ ם, יֹוֵדעַ  ׁשֶ ּלֵ  ּוְמׁשַ
עֹוִרים לוֹ    :ׂשְ

ר ְמֹלא. יח ים ֶעׂשֶ ּדִ ֶמן ּכַ ָיְדךָ  ִלי ֵישׁ  ׁשֶ  ְלךָ  ֵאין, ּבְ
ָיִדי א ּבְ ר ֶאּלָ ים ֶעׂשֶ ּדִ ֹלא ּכַ ֶמן ּבְ טּור, ׁשֶ ֲהֵרי, ּפָ  ׁשֶ
ֲחָרִסים לוֹ  ְוהֹוָדה ְטָענוֹ  ר. ּבַ ים ֶעׂשֶ ּדִ מֶ  ּכַ  ִלי ֵישׁ  ןׁשֶ
ָיְדךָ  ָיִדי ְלךָ  ֵאין ּבְ א ּבְ ר ֶאּלָ ים ֶעׂשֶ ּדִ ב, ֵריָקִנים ּכַ  ַחּיָ

בּוַעת ֲהֵרי, ַהּתֹוָרה ׁשְ ים ְטָענוֹ  ׁשֶ ּדִ ֶמן ַהּכַ ֶ   :ְוַהׁשּ

ָיְדךָ  ִלי ָמֶנה. יט  ֵמעֹוָלם ְדָבִרים ָהיוּ  ֹלא, ַהְלָוָאה ּבְ
ךָ  ָלִויִתי ְוֹלא ים ֲאָבל ִמּמְ ִ ינָ  ֲחִמׁשּ ָיִדי ְלךָ  ֵישׁ  ִריםּדִ  ּבְ

דֹון ּקָ ַבע ִמְקָצת מֹוֶדה ֶזה ֲהֵרי, ְוַכּיֹוֵצא, ּפִ ָ  ְוִיׁשּ
בּוַעת   :ַהּתֹוָרה ׁשְ

ָבעוֹ . כ חֹוב ּתְ חֹוב לוֹ  ְוהֹוָדה, ָאִביו ּבְ  ּפֹוֵרעַ , ַעְצמוֹ  ּבְ
הֹוָדה ַעְצמוֹ  חֹוב ע, ּבוֹ  ׁשֶ ּבָ , ָאִביו חֹוב ַעל ֶהֵסת ְוִנׁשְ
הּוא איַודַּ  ְטָענוֹ  ִאם ָאִביו יֹוֵדעַ  ׁשֶ ב ׁשֶ   :לוֹ  ַחּיָ

ֲעֵלי' ב. כא ל ִדיִנים ּבַ ּכָ  ְוֵאין, ַלֲחֵברוֹ  ּתֹוֵבעַ  ֶאָחד ׁשֶ
ִביָעתוֹ  ל ּתְ ְתִביָעתוֹ  ֶזה ׁשֶ ל ּכִ א, ֶזה ׁשֶ : אֹוֵמר ֶאָחד ֶאּלָ

ִדיָנר לוֹ  מֹוֶדה ְוֶזה, ִהְלִויִתיךָ  ָמֶנה ִני, ּבְ ֵ : טֹוֵען ְוַהׁשּ
ָיְדךָ  ִלי ֵישׁ  יםִחטִּ  ּכֹור ִמְקַצת הֹוָדה ְוֶזה, ּבְ  ְוָכַפר ּבְ
ָאר לוֹ  ְ ׁשּ ל הֹוָדָאתוֹ  ִאם, ּבַ ִני ׁשֶ ָוה ׁשֵ מוֹ  ׁשָ הֹוָדה ּכְ  ׁשֶ

טּור, ָהִראׁשֹון בּוָעה ּפָ ְ ָהא, ְדאֹוַרְיָתא ִמׁשּ . הּוא ֵהיָלךְ  ּדְ
ב, ָהִראׁשֹון ֵמהֹוָדַאת יֹוֵתר הֹוָדָאתוֹ  ִאם ֲאָבל  ַחּיָ
בּועָ  יָון. ְדאֹוַרְיָתא הׁשְ ּלֹא ּכֵ ָעה ֵלהּ  ָאַמר ׁשֶ ׁשָ  ּבְ

ָבעוֹ  ּתְ ֲהֵרי ֵמעֹוָלם ְדָבִרים ָהיוּ  ֹלא: ׁשֶ י ְלךָ  ֵישׁ  ׁשֶ ּלִ ֶ  ִמׁשּ
ֶנְגּדוֹ  ִבילוֹ  ּכְ א, ְלָתְפסוֹ  רֹוֶצה ֲאִני ּוִבׁשְ  לוֹ  הֹוָדה ֶאּלָ
ֶדֶרךְ    :הּוא ִמְקָצת מֹוֶדה, ְגמּוָרה הֹוָדָאה ּבְ

ָבעּוהוּ שֶׁ  ִמי. כב ים ְוהֹוָדה, ָמֶנה ּתְ ִ ֲחִמׁשּ א, ּבַ ּבָ  ּוְכׁשֶ
ַבע ָ ַבע רֹוֶצה ֵאיִני: ָטַען, ִלׁשּ ָ א ִלׁשּ ֵלם ֶאּלָ ל ֲאׁשַ  ּכָ
ֶנה ַבע ַהּמָ ָ שׁ  ִלי ְוִיׁשּ ּיֵ ָיִדי לוֹ  ׁשֶ  ֹלא: אֹוֵמר ְוֶזה, ָמֶנה ּבְ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן פח הלכות טוען ונטען
  

 

998

  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 כג
 כג

ַבע ָ ְפָרֵעִני ַעד ֶאׁשּ ּיִ ה ׁשֶ ִחּלָ ין, ּתְ  ּזֶהשֶׁ  ַהּתֹוֵבעַ  ִעם ַהּדִ
ַבע ָצִריךְ  ָ בּוַעת ִלׁשּ ם אוֹ  ַהּתֹוָרה ׁשְ ּלֵ  ִאם ַאךְ , ְיׁשַ
ּטֹוֵען ִמי ַעל ְסָתם ַיֲחִרים, ִיְרֶצה ָבר ָעָליו ׁשֶ ֵאינוֹ  ּדָ  ׁשֶ

ם, ֵכן ּלֵ ֵלם ְוַאַחר, ּוְמׁשַ ׁשַ ּיְ יעוֹ  יּוַכל ׁשֶ ּבִ  ִאם ֶהֵסת ְלַהׁשְ
ּנוּ  ָנַטל ּלֹא ָממֹון ִמּמֶ ין ׁשֶ ּדִ   :ּכַ

ב ִמְקָצת מֹוֶדה יןאֵ . כג ְטֲעֶנּנוּ  ַעד ַחּיָ ּיִ ָבר ׁשֶ ה ּדָ ִמּדָ ּבְ  ׁשֶ
ָקל ה ָדָבר לוֹ  ְויֹוֶדה, ּוְבִמְנָין ּוְבִמׁשְ ִמּדָ ּבְ ָקל ׁשֶ  ּוְבִמׁשְ
יַצד. ּוְבִמְנָין ָרה: ֵלהּ  ָאַמר, ּכֵ  ּכֹור: אוֹ , ִדיָנִרין ֲעׂשָ
בּוָאה ֵני אוֹ  ּתְ י ִלְטָראֹות ׁשְ ָידְ  ִלי ֵישׁ  ֶמׁשִ  ַוֲהָלה, ךָ ּבְ
יבוֹ  ָיִדי ְלךָ  ֵאין: ְמׁשִ א ּבְ  אוֹ  ֶלֶתךְ  אוֹ , ִדיָנר ֶאּלָ
יס: ֵלהּ  ָאַמר ֲאָבל. ִלְטָרא  ִלי ֵישׁ  ָמעֹות ָמֵלא ּכִ
ָיְדךָ  יבוֹ  ְוֶזה, ּבְ ָיִדי ְלךָ  ֵאין: ְמׁשִ א ּבְ יָנִרין' ג ֶאּלָ , ּדִ
ָבעוֹ  אוֹ  ּתְ  ָיִדיבְּ  ְלךָ  ֵאין: אֹוֵמר ְוֶזה, ִדיָנִרין ֵמָאה ׁשֶ

א ַסְרתָּ  ְצרֹור ֶאּלָ ּמָ ה יֹוֵדעַ  ְוֵאיִני ִלי ׁשֶ ּמָ י ֵהם ּכַ  ֹלא ּכִ
ְחתָּ  ּוַמה ְמִניִתים ִהּנַ ֶ ה ׁשּ טּור, נֹוֵטל ַאּתָ בּוָעה ּפָ ְ  ִמׁשּ

  :ְדאֹוַרְיָתא

ִית: ֵלהּ  ָאַמר. כד ָיְדךָ  ִלי ֵישׁ  ֵפרֹות ָמֵלא ּבַ  ְוֶזה, ּבְ
ָיִדי ְלךָ  ֵאין: אֹוֵמר א ּבְ ָרה ֶאּלָ ָענוֹ  אוֹ , כֹוִרין ֲעׂשָ ּטְ  ׁשֶ
ָרה יבוֹ  ְוֶזה, כֹוִרין ֲעׂשָ ה יֹוֵדעַ  ֵאיִני: ְמׁשִ ּמָ י ֵהם ּכַ  ּכִ

ים ֹלא ְחתָּ  ּוַמה ְמַדְדּתִ ִהּנַ ֶ ה ׁשּ טּור, נֹוֵטל ַאּתָ  ֲאִפּלוּ , ּפָ
ָבעוֹ  ִית ּתְ ָבעוֹ  ֲאָבל. ֵפרֹות ָמֵלא ֶזה ּבַ ִית ּתְ  ֶזה ּבַ
ָהיוּ  רֹות ּבוֹ  ׁשֶ יז דעַ  ּפֵ י ַהּזִ יבוֹ  ַוֲהָלה, ְלךָ  ָמַסְרּתִ : ְמׁשִ
א ָהיוּ  ֹלא ב, ַהַחּלֹון ַעד ֶאּלָ ִהְרִקיבוּ  ּוְכגֹון, ַחּיָ  ׁשֶ

יָעתוֹ  ְפׁשִ ב ּבִ ַחּיָ ם ׁשֶ ּלֵ ִאם, ְלׁשַ  ֵלהּ  ֲהָוה, ֵכן ֹלא ּדְ
  :ּוָפטּור, ֵהיָלךְ 

ָבעוֹ . כה ה לוֹ  ְוהֹוָדה ְגדֹוָלה ְמנֹוָרה ּתְ ְקַטּנָ טוּ , ּבִ . רּפָ
ָבעוֹ  ֲאָבל ת ְמנֹוָרה ּתְ ָרה ּבַ ל לוֹ  ְוהֹוָדה ִלְטִרין ֲעׂשָ ׁשֶ  ּבְ

ה ָ ב, ִלְטִרין ֲחִמׁשּ ָבעוֹ  ְוִאם. ַחּיָ ל ְמנֹוָרה ּתְ ָרִקים ׁשֶ , ּפְ
ב ֶזה ֲהֵרי ָכל ַחּיָ   :ִעְנָין ּבְ

ָבעוֹ . כו דֹול ֵאזֹור ּתְ ָקָטן לוֹ  ְוהֹוָדה ּגָ טּור, ּבְ  ְוִאם. ּפָ
ָבעוֹ  ל רֵאזוֹ  ּתְ ָרִקים ׁשֶ ב, ּפְ   :ַחּיָ

ָבעוֹ . כז ל ְיִריָעה ּתְ ר ׁשֶ ל לוֹ  ְוהֹוָדה, ִמּדֹות ֶעׂשֶ ׁשֶ  ּבְ
ב, ָחֵמשׁ    :ַחּיָ

ָטר הֹוָדָאה ֵאין. כח ׁשְ ב הֹוָדָאה ֲחׁשּוָבה ּבִ  ְלִהְתַחּיֵ
בּוָעה ִפיָרה ַעל ַהּתֹוָרה ִמן ׁשְ יַצד. ַהּכְ ָבעוֹ , ּכֵ , ָמֶנה ּתְ
ים ִ טָ  ֲחִמׁשּ ׁשְ ים רּבִ ִ ַעל ַוֲחִמׁשּ ה ּבְ ְעָיא ֹלא, ּפֶ  ִאם ִמּבַ
ים הֹוָדה ִ ַעל ַבֲחִמׁשּ ּבְ ה ׁשֶ ים ְוָכַפר ּפֶ ִ ֲחִמׁשּ ָטר ּבַ ְ ׁשּ ּבַ  ׁשֶ
ֵאין אן ׁשֶ בּוָעה ּכָ ָלל ׁשְ א ּכְ ם ֶאּלָ ּלֵ ים ְמׁשַ ִ הֹוָדה ֲחִמׁשּ  ׁשֶ
ל ָטר ְוׁשֶ ְ ַפר ַהׁשּ ּכָ ַבע ׁשֶ ָ ַעל ִיׁשּ ָטר ּבַ ְ  אֶאלָּ , ְוִיּטֹל ַהׁשּ
ים הֹוָדה ִאם ֲאִפּלוּ  ִ ֲחִמׁשּ ָטר ּבַ ְ ׁשּ ּבַ ים ְוָכַפר ׁשֶ ִ ֲחִמׁשּ  ּבַ
ַעל ּבְ ה ׁשֶ ע ֵאינוֹ , ּפֶ ּבָ בּוַעת ִנׁשְ ָטר, ַהּתֹוָרה ׁשְ ׁשְ  ָהֵוי ּדִ
מוֹ  יָון, ַקְרַקע ּכְ הּוא ּכֵ ְעּבּוד ַעל ׁשֶ ם, ַקְרָקעֹות ׁשִ  ּוְכׁשֵ
ֵאין ִעין ׁשֶ ּבָ ְעּבּוד ַעל ִנׁשְ ךְ  תַקְרָקעוֹ  ׁשִ  הֹוָדָאָתן ֵאין ּכָ

ֶבת בּוָעה ְמַחּיֶ ה. ׁשְ ּמֶ ָבִרים ּבַ ָטר, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשְ הּוא ּבִ  ׁשֶ
מוֹ  ָיכֹול מוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל, ְלַקּיְ  הּוא ֲהֵרי, ְלַקּיְ

הֹוָדָאה ה ַעל ּכְ ע, ּפֶ ּבָ ִפיָרה ַעל ְוִנׁשְ הּ  ַהּכְ ִעּמָ  ְוֵאין. ׁשֶ
ָטרבִּ  ְלַמְלֶוה לֹוַמר ָצִריךְ  ָטר: ְוטֹוֵען ׁשְ  ִלי ָהָיה ׁשְ
ה ְוהֹוָדה, ְוָאַבד ָטר ַהּלֹוֶ ְ ׁשּ ה ׁשֶ ִמְקַצת ְוָכַפר, לוֹ  ָעׂשָ , ּבְ

הֹוָדה אוֹ  ָכל ׁשֶ ָטר ּבְ ְ א, ַהׁשּ אֹוֵמר ֶאּלָ ָצתוֹ  ׁשֶ ּקְ , ָפרּועַ  ׁשֶ
ע ּבָ ׁשְ ּנִ בּוַעת ׁשֶ ַאר ַהּתֹוָרה ׁשְ ׁשְ   :ִמְקָצת מֹוֶדה ּכִ

ה. כט ּמֶ ָברִ  ּבַ ָטר, ֲאמּוִרים יםּדְ ׁשְ ּטֹוְרִפים ּבִ  ּבוֹ  ׁשֶ
ִדים ְעּבָ ַתב ֲאָבל. ֵמַהְמׁשֻ , ֶנֱאָמנּות ּבוֹ  ֵישׁ  ֲאִפּלוּ , ָידוֹ  ּכְ

יָון ֵאינוֹ  ּכֵ ִדים ּבוֹ  טֹוֵרף ׁשֶ ְעּבָ ׁשֻ ינוֹ , ִמּמְ ב ּדִ ַחּיָ  ּכְ
בּוָעה מוֹ , ְדאֹוַרְיָתא ׁשְ ִמְלָוה ּכְ ה ַעל ּבְ   :ּפֶ

ְלֶוה ֹלֶוה ָמַסר ְוִאם. ל ַתב ַלּמַ ְפֵני ָידוֹ  ּכְ , ֵעִדים ּבִ
ֵאר ִסי ִנְתּבָ ינוֹ ' ּבְ ּדִ ָטר ׁשֶ ׁשְ ֲחתּוִמים ּכִ   :ֵעִדים ּבוֹ  ׁשֶ
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ָבעוֹ . לא ִניָסן ִהְלִויִתיךָ  ָמֶנה: ּתְ ִרי ּוָמֶנה ּבְ ִתׁשְ , ּבְ
ֶאָחד לוֹ  ְוהֹוָדה יב, ֵמֶהם ּבְ יר ָחׁשִ ּפִ ין ׁשַ ֲעָנה ִמּמִ , ַהּטַ

י ַעל ַאף ֶאָחד ִהְלָוהוּ  ּלֹאשֶׁ  ּפִ   :ּכְ

ָטר. לב תּוב חֹוב ׁשְ ּכָ , ְסָתם, ִדיָנִרים אוֹ  ְסָלִעים ּבוֹ  ׁשֶ
ִים: אֹוֵמר ְוֹלֶוה, ָחֵמשׁ : אֹוֵמר ַמְלֶוה ּתַ טּור, ׁשְ  ּפָ

בּוָעה ְ ֵאין, ְדאֹוַרְיָתא ִמׁשּ אן ׁשֶ ְבָלאו, הֹוָדָאה ּכָ  ּדִ
ַנִים ְסָלִעים ִמעּוט הֹוָדָאתוֹ  ּלֹא אְוִנְמצָ , ׁשְ  הֹוָדה ׁשֶ

א ָטר ַמה ֶאּלָ ְ ׁשּ ּבַ ֶ אן ְוֵאין, ׁשּ  ָאַמר ַוֲאִפּלוּ . הֹוָדָאה ּכָ
ה הֹוָדה', ג ַהּלֹוֶ ֶאָחד לוֹ  ׁשֶ ָמעּות ַעל ֶיֶתר ּבְ  ַמׁשְ
ָטר ְ טּור ָהִכי ֲאִפּלוּ , ַהׁשּ ּום, ּפָ ָהֵוי ִמׁשּ יב ּדְ ֵמׁשִ  ּכְ
ִאם, ֲאֵבָדה ַנִים: אֹוֵמר ָהָיה ָרָצה ּדְ  ָאַמר, יָכךְ ְלפִ . ׁשְ

ָיִדי, ְלָאִביךָ  אוֹ , ְלךָ  ָמֶנה: ֵלהּ  יךָ , ּבְ , ֶמֱחָצה ּוְפַרְעּתִ
יב ה ַאךְ  ָזכּור ָהִייִתי ֹלא: ֶזה ְוֵהׁשִ ִני ַאּתָ ְרּתַ  יֹוֵדעַ  ִהְזּכַ

ּלֹא ֲאִני לּום ָפַרְעתָּ  ׁשֶ טּור, ּכְ בּוַעת ַוֲאִפּלוּ , ּפָ ְ  ִמׁשּ
ֵאינוֹ , ֶהֵסת א ׁשֶ יב ֶאּלָ ֵמׁשִ   :ָדהֲאבֵ  ּכְ

ם. לג ׁשֵ הֹוָדַאת ּכְ ָטר ִמְלֶוה ׁשֶ ׁשְ ךְ , הֹוָדָאה ֵאיָנהּ  ּבִ  ּכָ
ִקְנָין ִמְלֶוה הֹוָדַאת אן ְוֵישׁ , ּבְ ְנָין ֵעֵדי ּכָ  ֵאיָנהּ , ַהּקִ
ְסָתם, הֹוָדָאה ָטר ְוִדינוֹ  עֹוֵמד ִלְכִתיָבה ִקְנָין ּדִ ׁשְ . ּכִ
ים: ֵלהּ  ָאַמר, ְלִפיָכךְ  ִ יָנר ֲחִמׁשּ ָיְדךָ  ילִ  ֵישׁ  ּדִ ִקְנָין ּבְ  ּבְ

ים ִ ֹלא ַוֲחִמׁשּ אֹוָתם לוֹ  ְוהֹוָדה, ִקְנָין ּבְ ל ּבְ  ִקְנָין ׁשֶ
ֲאֵחִרים ְוָכַפר ע, ּבַ ּבָ   :ְוִנְפָטר, ֶהֵסת ִנׁשְ

 פט סימן
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , ונוטל נשבע שהשכיר

ל. א ִעין ּכָ ּבָ ׁשְ ּתֹוָרה ַהּנִ ּבַ ִעין, ׁשֶ ּבָ ִמיןְמשַׁ  ְוֹלא ִנׁשְ . ּלְ
ִעין ְוֵאּלוּ  ּבָ ִכיר ְונֹוְטִלים ִנׁשְ ָ ְגָזל, ַהׂשּ ל, ְוַהּנִ , ְוַהֶנְחּבָ

ְנָקסוֹ  ַעל ְוַהֶחְנָוִני ֶנְגּדוֹ , ּפִ ּכְ בּוָעה ַעל ָחׁשּוד ְוׁשֶ ְ   :ַהׁשּ

ִכיר. ב ָ יַצד ַהׂשּ ִכיר, ּכֵ ָ ה ַהׂשּ עֹוׂשֶ ַעל ֵאֶצל ְמָלאָכה ׁשֶ  ּבַ
ִית ָכרוֹ  ְוָתַבע ַהּבַ ַעל ֵלהּ  ַמרְואָ , ׂשְ ִית ּבַ יךָ : ַהּבַ ַרְעּתִ  ּפְ

ל ָכְרךָ  ּכָ ָכרוֹ  ָהָיה ֲאִפּלוּ , ְקָצתוֹ  אוֹ , ׂשְ רּוָטה ׂשְ , ּפְ
ִית ּוַבַעל יהָ : אֹוֵמר ַהּבַ ע, ְנַתּתִ ּבָ ִכיר ִנׁשְ ָ ְנִקיַטת ַהׂשּ  ּבִ
ֵעין, ֵחֶפץ ל ּכְ ִכיר ָהָיה ֲאִפּלוּ . ְונֹוֵטל, ּתֹוָרה ׁשֶ ָ  ַהׂשּ
ע ֶזה ֲהֵרי, ָטןַהקָּ  ֶאת ּתֹוֵבעַ  ּבָ   :ְונֹוֵטל, ִנׁשְ

ה. ג ּמֶ ָבִרים ּבַ שׁ , ֲאמּוִרים ּדְ ּיֵ ׁשֶ ָכרוֹ  ֵעִדים ּכְ ְ ׂשּ  ׁשֶ
ה ָעׂשָ ם ָהיוּ  ֹלא ִאם ֲאָבל. ְמָלאָכה ִעּמוֹ  ְוׁשֶ ֵני ׁשָ  ׁשְ
כֹול ִמּתֹוךְ , ֵעִדים ּיָ יךָ  ֹלא לֹוַמר ׁשֶ ַכְרּתִ  ֶנֱאָמן, ׂשְ
יךָ : לֹוַמר ַכְרּתִ יְוָנתַ  ׂשְ ָכְרךָ  ְלךָ  ּתִ ַבע, ׂשְ ָ ַעל ְוִיׁשּ  ּבַ
ִית ַבע, ִמְקָצת הֹוָדה ְוִאם ֶהֵסת ַהּבַ ָ בּוַעת ִיׁשּ  ׁשְ

ְבעוֹ  ִאם ְוֵכן. ַהּתֹוָרה י ַעל ַאף, ְזַמּנוֹ  ַאַחר ּתָ  ּפִ
ָכרוֹ  ְ ׂשּ ֵעִדים ׁשֶ  ְוִאם, ָהְרָאָיה ָעָליו ֵמֲחֵברוֹ  ַהּמֹוִציא, ּבְ

ַבע, ְרָאָיה ֵהִביא ֹלא ָ ִית ַעלבַּ  ִיׁשּ ה. ֶהֵסת ַהּבַ  הּוא ְוַכּמָ
ִכיר, ְזַמּנוֹ  ל, יֹום ׂשְ ְיָלה ּכָ ַאֲחָריו ַהּלַ ּלְ ִכיר, ׁשֶ  ּוׂשְ
ל, ַלְיָלה ַאֲחָריו ַהּיֹום ּכָ ּלְ ָבעוֹ  ְרָאָיה ֵהִביא. ׁשֶ ּתְ ל ׁשֶ  ּכָ
ע ֶזה ֲהֵרי, ְזַמּנוֹ  ּבָ ל ְונֹוֵטל ִנׁשְ ל יֹום אֹותוֹ  ּכָ  ׁשֶ

ִביָעה יַצד. ּתְ ה הָהיָ , ּכֵ יֹום ִעּמוֹ  עֹוׂשֶ ִני ּבְ  ַעד ׁשֵ
ל ְזַמּנוֹ , ָהֶעֶרב י ֵליל ּכָ ִליׁשִ י ּוְביֹום, ׁשְ ִליׁשִ  ֵאינוֹ  ׁשְ
ע ּבָ ָהָיה ֵעִדים ֵהִביא ְוִאם, ְונֹוֵטל ִנׁשְ ל תֹוֵבעַ  ׁשֶ  ֵליל ּכָ
י ִליׁשִ ע ֶזה ֲהֵרי, ׁשְ ּבָ ל ְונֹוֵטל ִנׁשְ י יֹום ּכָ ִליׁשִ  ֲאָבל, ׁשְ
יל  ָהְרָאָיה ָעָליו ֵמֲחֵברוֹ  ַהּמֹוִציא, ְוֵאיָלךְ  ְרִביִעי ִמּלֵ
ָהָיה ֵעִדים ֵהִביא ִאם ְוֵכן  יֹום ַעד ְוהֹוֵלךְ  תֹוֵבעַ  ׁשֶ

י ע ֶזה ֲהֵרי, ֲחִמיׁשִ ּבָ ל ְונֹוֵטל ִנׁשְ י יֹום ּכָ   :ֲחִמיׁשִ

ַעל. ד ִית ּבַ ִים: אֹוֵמר ַהּבַ ּתַ י ׁשְ ִכיר, ְלךָ  ָקַצְצּתִ ָ  ְוַהׂשּ
ֹלשָׁ : אֹוֵמר  ָעָליו ֵמֲחֵברוֹ  ַהּמֹוִציא, ִלי ָקַצְצתָּ  הׁשְ
י ַעל ַאף, ְרָאָיה ֵהִביא ֹלא ְוִאם, ָהְרָאָיה ָבר ּפִ ּכְ  ׁשֶ

ִים לוֹ  ָנַתן ּתַ ָאַמר אוֹ  ׁשְ ַעל ֲהֵרי, ֵהיָלךְ : ֵלהּ  ׁשֶ  ּבַ
ִית ע ַהּבַ ּבָ ְנִקיַטת ִנׁשְ ה. ֵחֶפץ ּבִ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ

ָכרוֹ  ְ ׂשּ ׁשֶ ה ָיְדעוּ  ְוֹלא, יםְבֵעדִ  ּכְ ּמָ ַסק ּכַ  ּוְתָבעוֹ , לוֹ  ּפָ
ְזַמּנוֹ  ָכרוֹ  ִאם ֲאָבל. ּבִ ּלֹא ׂשְ ֵעִדים ׁשֶ ָבעוֹ  אוֹ , ּבְ ּתְ  ׁשֶ
ַבע, ְזַמּנוֹ  ַאַחר ָ ַעל ִיׁשּ ִית ּבַ   :ֶהֵסת ַהּבַ
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יתוֹ  ַהּנֹוֵתן. ה ן ַטּלִ ן, ְלֻאּמָ , ִלי ָקַצְצתָּ ' ב: אֹוֵמר ֻאּמָ
יָקצַ  ֹלא: אֹוֵמר ַוֲהָלה א ְצּתִ ית ִאם, ֶאָחד ֶאּלָ ּלִ ַיד ַהּטַ  ּבְ
ן ִעְנָין ְוהּוא, ָהֻאּמָ כֹול ּבְ ּיָ ָיִדי ִהיא ְלקּוָחה: ִלְטֹען ׁשֶ , ּבְ
ן ֲהֵרי ע ָהֻאּמָ ּבָ ְנִקיַטת ִנׁשְ  ִלְטֹען ְוָיכֹול. ְונֹוֵטל, ֵחֶפץ ּבִ

ַצץ ּקָ ָכרוֹ  ׁשֶ ׂשְ ֵדי ַעד ּבִ ית ֵאין ְוִאם. ָדֶמיהָ  ּכְ ּלִ  ַהּטַ
יָ  ֵאינוֹ  אוֹ , דוֹ ּבְ ָיִדי ִהיא ְלקּוָחה: ִלְטֹען ָיכֹול ׁשֶ , ּבְ

, ְרָאָיה ֵהִביא ֹלא ְוִאם, ָהְרָאָיה ָעָליו ֵמֲחֵברוֹ  ַהּמֹוִציא
ע ּבָ ַעל ִנׁשְ ִית ּבַ ְנִקיַטת ת ַהּבַ   :ֵחֶפץ ּבִ

ִכיר. ו א ׂשָ ַבע ַהּבָ ָ  ְוֵאין, ָעָליו ַמֲחִמיִרין ֵאין, ְלִהׁשּ
ִלים ָלל וָעָלי ְמַגְלּגְ ִעים ּוְלָכל. ּכְ ּבָ ׁשְ ין ֵאין ַהּנִ  ְמִקּלִ
ִכיר חּוץ, ֲעֵליֶהם ָ ין, ֵמַהׂשּ ִקּלִ ּמְ  לוֹ  ּופֹוְתִחין ָעָליו ׁשֶ
ה ִחּלָ ַצֵער ַאל: ְואֹוְמִרים ּתְ ַבע, ַעְצְמךָ  ּתְ ָ   :ְוֹטל ִהׁשּ

 צ סימן
ִקין זָּ עין ַהּנִ ּבָ גֹון, (ְונֹוְטִלין ִנׁשְ ְגָזל ּכְ לְוַהֶנחְ  ַהּנִ  ְוִדין) , ּבָ

ית ֵכִלים ַהֵמִביא על ִמּבֵ ִית ּבַ : אֹוֵמר ְוהּוא ַהּבַ
אּוִלים   ְסִעיִפים: ז"ט ּובוֹ , ֵהם ׁשְ

ְגָזל. א יַצד ַהּנִ ְכַנס ֵעִדים ָראּוהוּ , ּכֵ ּנִ יתוֹ  ְלתֹוךְ  ׁשֶ  ּבֵ
ל נוֹ  ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ּכְ ּלֹא ְלַמׁשְ לּום ָהָיה ְוֹלא, ִבְרׁשּות ׁשֶ  ּכְ

ַחת ָנפָ  ּתַ ּיֹוֵצא, יוּכְ ָהיוּ  ָראּוהוּ  ּוְכׁשֶ ַחת ֵכִלים ׁשֶ  ּתַ
ָנָפיו ִית ּוַבַעל, ֵהם ַמה יֹוְדִעים ְוֵאיָנם, ּכְ : ּתֹוֵבעַ  ַהּבַ

ן ךְ  ִלי ּתֵ ִני ְוָכךְ  ּכָ ַזְלּתַ ּגְ ין, ׁשֶ ן: ֹיאַמר ִאם ּבֵ י ּכֵ  ִנְכַנְסּתִ
ְנךָ  ּכֶ י ֹלא ֲאָבל ְלַמׁשְ לּום ָנַטְלּתִ ִלים ּכְ הֹוצֵ  ְוַהּכֵ  אִתיׁשֶ

ַחת ָנַפי ּתַ י ּכְ ּלִ ין, ֵהם ׁשֶ  ֹלא ֵמעֹוָלם: ֹיאַמר ִאם ּבֵ
י ךָ  ִלּטֹל ְלֵביְתךָ  ִנְכַנְסּתִ לּום ִמּמְ ין, ּכְ  ֹלא: ֹיאַמר ִאם ּבֵ
י א ָנַטְלּתִ ִלי ֶאּלָ ִית ּוַבַעל, ֶזה ּכְ  עֹוד ָנַטְלתָּ : אֹוֵמר ַהּבַ
יִרים ָהֵעִדים ֲאִפּלוּ , ֲאֵחִרים לִ  ְקָצת ַמּכִ  ּוַבַעל, יַהּכְ
ִית ִהְטִמין טֹוֵען ַהּבַ ה יֹוֵתר ׁשֶ ָראוּ  ִמּמַ ָכל, ָהֵעִדים ׁשֶ  ּבְ
ַעל ֵאּלוּ  ִית ּבַ ע ַהּבַ ּבָ ְנִקיַטת ִנׁשְ ל ְונֹוֵטל ֵחֶפץ ּבִ  ַמה ּכָ

ְטֹען ּיִ ֶ ְטֲענוֹ  ְוהּוא, ׁשּ ּיִ הּוא ְדָבִרים ׁשֶ ֶהם ָאמּוד ׁשֶ  אוֹ  ּבָ

הּוא ְפִקיִדים ָאמּוד ׁשֶ ּמַ ָבִרים אֹוָתם ֶאְצלוֹ  ׁשֶ ַען ּדְ ּטָ , ׁשֶ
ָבִרים אֹוָתן ְוִיְהיוּ  ַען ּדְ ּטָ ָבִרים ׁשֶ ר ּדְ ֶאְפׁשָ ֵטל ׁשְ ּנָ ּיִ  ׁשֶ
ַחת ָנַפִים ּתַ ָבִרים ְטָענוֹ  ְוִאם. ַהּכְ ֵאינוֹ  ּדְ ֶהם ָאמּוד ׁשֶ , ּבָ
ֵאיָנם ְדָבִרים אוֹ  ִלים ׁשֶ ַחת ִנּטָ ָנַפִים ּתַ  ִמי ֵישׁ , ַהּכְ

אֹוֵמר תְ , ׁשֶ ַהּנִ עׁשֶ ע ּבָ ּבָ  ִמי ְוֵישׁ , ְוִנְפָטר, ֶהֵסת ִנׁשְ
אֹוֵמר ֵאינוֹ , ׁשֶ ע ׁשֶ ּבָ א, ִנׁשְ  ִמי ַעל ַמֲחִריִמים ֶאּלָ
ּכֹוֵפר ם ְוֵאינוֹ  ֲחֵברוֹ  ָממֹון ׁשֶ ּלֵ   :לוֹ  ְמׁשַ

ְכַנס ֵעִדים ָראּוהוּ . ב ּנִ ן ׁשֶ ּכֵ  ְוֹלא, ֲחֵברוֹ  ֶאת ְלַמׁשְ
ֵעת ָראּוהוּ  ָצא ּבְ ּיָ צָ  אוֹ , ׁשֶ ּיָ ַחת ִנְרָאה ְוֹלא אׁשֶ  ּתַ
ָנָפיו לּום ּכְ ִית ּוַבַעל, ּכְ ךְ : ְואֹוֵמר טֹוֵען ַהּבַ  ְוָכךְ  ּכָ
י ֹלא ֵמעֹוָלם: ָאַמר ֲאִפּלוּ , ָנַטל ֲהֵרי, ִנְכַנְסּתִ  ׁשֶ

טּור ֶזה ֲהֵרי, ָהֵעִדים ֶאת ַמְכִחישׁ  ִאם, ּפָ : ָאַמר ׁשֶ
י י ְוֹלא ִנְכַנְסּתִ ע, ָנַטְלּתִ ּבָ לּום ָנַטל ּלֹאשֶׁ  ֶהֵסת ִנׁשְ , ּכְ
ר, ְוהֹוֵלךְ  ֶאְפׁשָ ְכַנס ׁשֶ ּנִ   :ָגַזל ְוֹלא ִלְגֹזל ׁשֶ

ְכַנס ְמִעידוֹ  ֶאָחד ֵעד ָהָיה. ג ּנִ נוֹ  ׁשֶ ּכְ ִלים ְוָנַטל ְלַמׁשְ  ּכֵ
ַחת ָנָפיו ּתַ  ֹלא: אֹוֵמר ְוהּוא, ֵהם ַמה יֹוֵדע ְוֵאינוֹ  ּכְ
י לּום ָגַזְלּתִ ָאַמר אוֹ , ּכְ חֹוִבי: ׁשֶ ינָ  ּבְ  ְוֵאין הֹוִאיל, ַטְלּתִ
ַחת ַמהוּ  יֹוֵדעַ  ָהֵעד ָנָפיו ּתַ ע ֶזה ֲהֵרי, ּכְ ּבָ ּלֹא ִנׁשְ  ׁשֶ
  ָגַזל

ם. ד ׁשֵ ַעל ּכְ ּבַ ִית ׁשֶ ַבע ֶנֱאָמן ַהּבַ ָ ךְ , ְוִלּטֹל ִלׁשּ  ׁשֹוֵמר ּכָ
ל ַעל ׁשֶ ִית ּבַ ּתוֹ  ֲאִפּלוּ , ַהּבַ ל ִאׁשְ ַעת, ׁשֹוֵמר ׁשֶ ּבַ  ִנׁשְ
ה ּזֶ ם, ְוָכךְ  ךְ כָּ  ָנַטל ׁשֶ ּלֵ ְזָלן ּוְמׁשַ ִית ְלַבַעל ַהּגַ . ַהּבַ
ִכירוֹ  ֲאָבל ל ּוְלִקיטוֹ  ׂשְ ַעל ׁשֶ ִית ּבַ ּלֹא, ַהּבַ  ָמַסר ׁשֶ
ִמיַרת ָלֶהם ִית ׁשְ ְכָלל ֵאיָנם, ַהּבַ   :ֶזה ּבִ

ְכַנס. ה ּנִ ׁשֶ נוֹ  ֶזה ּכְ ּכְ ּלֹא ְלַמׁשְ  ֵעִדים ְוָראּוהוּ , ִבְרׁשּות ׁשֶ
ֵכִלים יֹוֵצא ָנָפיו ַחתתַּ  ּבְ ם ָהָיה ֹלא ִאם, ּכְ ַעל ׁשָ  ּבַ
ִית ּיּוַכל ַהּבַ ַבע ׁשֶ ָ ה ִלׁשּ ּמָ  ֵאיָנם ְוָהֵעִדים, ְגָזלוֹ  ּכַ

ה יֹוְדִעים ּמָ יִעין ֵאין, הֹוִציא ּכַ ּבִ ְזָלן ֶאת ַמׁשְ ֵני, ַהּגַ  ִמּפְ
הּוא בּוָעה ַעל ָחׁשּוד ׁשֶ ְ א, ַהׁשּ  ְסָתם ֵחֶרם ַמֲחִריִמים ֶאּלָ
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ל ַעל ַטל ִמי ּכָ ּנָ ִלים ׁשֶ יתוֹ  ּכֵ ֵבית מֹוֶדה ְוֵאינוֹ  ִמּבֵ  ּבְ
ין ְזָלן הֹוָדה ִאם ַוֲאִפּלוּ , ּדִ ַזל ַהּגַ ּגָ  ַמֲחִזיר, ִמְקָצת ׁשֶ
הֹוָדה ַמה ֶ ְלַבד ׁשּ ֲהֵרי, ּבִ ַעל ֵאין ׁשֶ ִית ּבַ  טֹוֲענוֹ  ַהּבַ

אי ַטֲעַנת   :ַוּדַ

ָהיוּ  ֵעִדים ֵהִעידוּ . ו ִית ְלַבַעל ׁשֶ  ְוָכךְ  ךְ כָּ  ֶזה ַהּבַ
ִלים ְכַנס ֶאָחד ְוָראוּ , ּכֵ ּנִ  ִנְכַנס ְוֹלא, ְוָיָצא ְלֵביתוֹ  ׁשֶ
ם ֵנס ְוֹקֶדם, ַאֵחר ָאָדם ׁשָ ּכָ ּיִ ם ׁשֶ  ָמנוּ  ַאֵחר ָאָדם ׁשָ

ִלים אֹוָתם ם ָהָיה ְוֹלא, ֲחֵסִרים ְוִנְמְצאוּ  ּכֵ  ָמקֹום ׁשָ
לוּ  ּפְ ּיִ ִלים אֹוָתם ּבוֹ  ׁשֶ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ּכֵ ּטֹלשֶׁ , ׁשֶ ַעל ּיִ  ּבַ
ִית ֹלא ַהּבַ בּוָעה ּבְ ִלים אֹוָתם ׁשְ ָחְסרוּ  ּכֵ  ָאָדם ֵמאֹותוֹ  ׁשֶ

ֵהִעידוּ  ְכַנס ָעָליו ׁשֶ ּנִ ם ׁשֶ   :ׁשָ

ל ֵאשׁ  ַמְדִליק. ז ׁשֶ ק ֶהֱאִמינוּ , ֲחֵברוֹ  ּבְ ּזָ ַבע ַלּנִ ָ  ִלׁשּ
ל ְוִלּטֹל הּוא ַמה ּכָ ֶ ְהֶיה ָאמּוד ׁשּ ּיִ ּלוֹ  לוֹ  ׁשֶ ֶ  אוֹ  ִמׁשּ

ְפִקידוּ שֶׁ  ָידוֹ  ּיַ ֶרךְ  ַעל, ּבְ ֵאר ַהּדֶ ְתּבָ ּיִ ִסיָמן ׁשֶ   :ח"תי ּבְ

ּיֵשׁ  ִמי. ח ַסר ֵעִדים ָעָליו ׁשֶ ּמָ  ָיְדעוּ  ְוֹלא, ָממֹון ׁשֶ
ה ּמָ ְמָסר, ִהְפִסידוֹ  ּכַ ךְ : אֹוֵמר ְוַהּנִ  ְוַהּמֹוֵסר, ִהְפִסיַדִני ּכָ
ה ּכֹוֵפר ּמֶ ָענוֹ  ּבַ ּטְ ֵאר, ׁשֶ ִסיָמן ִיְתּבָ   :ח"שפ ּבְ

יק. ט ּזִ ה יֹוֵדע ְוֵאינוֹ , ֲחֵברוֹ  ָממֹון ַהּמַ ּמָ יק ּכַ ק, ִהּזִ ּזָ  ַהּנִ
ע ּבָ ַנת, ִנׁשְ ַתּקָ ְטֹען ְוהּוא, ְונֹוֵטל, ֲחָכִמים ּכְ ּיִ ָבִרים ׁשֶ  ּדְ
הּוא ֶהם ָאמּוד ׁשֶ מוֹ , ּבָ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּיִ ִסיָמן ׁשֶ   :ח"שפ ּבְ

ק ֲחֵברוֹ  ֵאֶצל ִהְפִקיד. י ע ,ָצרּור ׂשַ ְפִקיד, ּבוֹ  ּוָפׁשַ  ַהּמַ
ֹוֵמר, בוֹ  ָהיוּ  ּוַמְרָגִלּיֹות ָזָהב ֲחִלי: אֹוֵמר : אֹוֵמר ְוַהׁשּ
א יֹוֵדעַ  ֵאיִני ּמָ ַבע, בוֹ  ָהיוּ  חֹול אוֹ  ִסיִגים ׁשֶ ָ ַעל ִיׁשּ  ּבַ

דֹון ּקָ ְטֹען ְוהּוא, ְוִיּטֹל, ַהּפִ ּיִ ָבר ׁשֶ הּוא ּדָ  אוֹ , ָאמּוד ׁשֶ
ֹוֵמר ָאַמר ְוִאם. ְצלוֹ אֶ  ְלַהְפִקידוֹ  ָאמּוד ִרי: ַהׁשּ  ִלי ּבָ
ָהָיה ַבע, חֹול אוֹ  ִסיִגים ָמֵלא ׁשֶ ָ ֵטר ִיׁשּ  ָאַמר ְוִאם. ְוִיּפָ

ֹוֵמר ָהָיה ֲאִני יֹוֵדעַ : ַהׁשּ ה יֹוֵדעַ  ְוֵאיִני ָזָהב ּבוֹ  ׁשֶ ּמָ , ּכַ
ְפִקיד נֹוֵטל ֹלא ַהּמַ בּוָעה ּבְ ע אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ׁשְ ּבָ ׁשְ ּנִ  ׁשֶ
ֵאינ ֵטר, יֹוֵדעַ  וֹ ׁשֶ ֵאר. ְוִיּפָ ִסיָמן עֹוד ְוִיְתּבָ   ח"רצ ּבְ

ְכַנס ִמי. יא ּנִ ל ְלֵביתוֹ  ׁשֶ ַעל ׁשֶ ִית ּבַ ְפֵני, ַהּבַ ַעל ּבִ  ּבַ
ִית ַחת ְטמּוִנים ְוֵכִלים ְוָיָצא, ַהּבַ ָנָפיו ּתַ  ְוָהֵעִדים, ּכְ
ָבעוֹ  ְזַמן ּוְלַאַחר, אֹותוֹ  רֹוִאין ַעל ּתְ ִית ּבַ  רְוָאמַ  ַהּבַ
ן: ֵלהּ  ִלים ִלי ּתֵ יךָ  ּכֵ ַאְלּתִ ִהׁשְ  ְוהּוא, ָהֵעִדים ַוֲהֵרי ׁשֶ

ָיִדי ֵהם ְלקּוִחים: אֹוֵמר ע, ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ּבְ ּבָ ַעל ְוִנׁשְ  ּבַ
ִית ּלֹא ַטֲעָנתוֹ  ַעל ֶהֵסת ַהּבַ , ְנָתָנן ְוֹלא ְמָכָרן ׁשֶ

ית ְוַיֲחִזירוּ  ין ּבֵ ִלים ּדִ ִית ְלַבַעל ַהּכֵ ה. ַהּבַ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ
ַבַעל, ֲאמּוִרים ִית ּבְ ֵאינוֹ  ַהּבַ ָליו ִלְמּכֹר ָעׂשּוי ׁשֶ  ְוֶזה, ּכֵ
הֹוִציא ִלים ׁשֶ ַחת ַהּכֵ ָנָפיו ּתַ ְרּכוֹ  ֵאין ּכְ , ְלַהְצִניעַ  ּדַ
ִלים ְואֹוָתן ֶרךְ  ֵאין ַהּכֵ ֵני ּדֶ  ְלִפיָכךְ , ְלַהְצִניָעם ָאָדם ּבְ
ב ּלֹא ְלִפי, ְלַהֲחִזיר ַחּיָ א יָעםִהְצנִ  ׁשֶ ֶהם ִלְכּפֹר ֶאּלָ . ּבָ
ַעל ֲאָבל ִית ּבַ ָליו ִלְמּכֹר ֶהָעׂשּוי ַהּבַ י ַעל ַאף, ּכֵ  ּפִ
ֵאין ֶרךְ  ְוֵאין ָצנּועַ  ֶזה ׁשֶ ִלים אֹוָתם ּדֶ  ְלַהְטִמיָנם ַהּכֵ
ַחת ָנַפִים ּתַ ע ֶזה ֲהֵרי, ַהּכְ ּבָ ֵהם ֶהֵסת ִנׁשְ  ְלקּוִחים ׁשֶ
ָידוֹ  ֶהם ָיָצא ִאם ְוֵכן. ּבְ יםמְ  ּבָ  ַעל ַאף, ֵעִדים ִלְפֵני ֻגּלִ
י ֵאין ּפִ ַעל ׁשֶ ִית ּבַ ָליו ֶאת ִלְמּכֹר ָעׂשּוי ַהּבַ  ֶזה ֲהֵרי, ּכֵ

ָיִדי ֵהם ְלקּוִחים: לֹוַמר ֶנֱאָמן א, ּבְ ּמָ  לוֹ  ִנְצָטְרכוּ  ׁשֶ
ּלֹא ּוִבְלַבד, ּוָמַכר, ָמעֹות ָבִרים ִיְהיוּ  ׁשֶ  ָהֲעׂשּוִיים ִמּדְ

ִאיל כִּ  ְלַהׁשְ ָבִרים ֲאָבל ירּוְלַהׂשְ ִאיל ָהֲעׂשּוִיים ּדְ  ְלַהׁשְ
יר ּכִ ֶחְזַקת ֵהם, ְלעֹוָלם ּוְלַהׂשְ ֲעֵליֶהם ּבְ י ַעל ְוַאף, ּבַ  ּפִ
הֹוִציָאם ים ׁשֶ י ַעל ַאף, ְמֻגּלִ ַעל ּפִ ּבַ ִית ׁשֶ ה ַהּבַ  ַהּזֶ

ָליו ִלְמּכֹר ָעׂשּוי ה ֵעִדים לוֹ  ְוֵישׁ  הֹוִאיל, ּכֵ ּזֶ ִלי ׁשֶ  ַהּכְ
ִאילְלהַ  ָעׂשּוי יר ׁשְ ּכִ  מֹוִציִאים, לוֹ  הּוא ָידּועַ  ּוְלַהׂשְ
ד אֹותוֹ  ל ַעל ֶזה ִמּיַ ִנים ּכָ ִביא ַעד, ּפָ ּיָ  ְרָאָיה ׁשֶ

ָכרוֹ  ּמְ ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . לוֹ  ְנָתנוֹ  אוֹ  לוֹ  ׁשֶ ַעל ׁשֶ  ּבַ
ִית נּוִבים טֹוֵען ַהּבַ ינוֹ , ֵהם ּגְ טֹוֵען ּדִ אּוִלים ּכְ . ֵהם ׁשְ
ּלֹא ְמִריםאוֹ  ְוֵישׁ  א ָאְמרוּ  ׁשֶ טֹוֵען ֶאּלָ אּוִלים ּבְ , ֵהם ׁשְ
נּוִבים טֹוֵען ִאם ֲאָבל ַעל ֵאין, ֵהם ּגְ ִית ּבַ , ֶנֱאָמן ַהּבַ
ר ְוֵכן ְרֵסם ֶזה ֻהְחַזק ְוִאם. ִעּקָ ב ְוִנְתּפַ  ֲאִפּלוּ , ְלַגּנָ
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ַעל ִית ּבַ נּוִבים טֹוֵען ַהּבַ ינוֹ , ֵהם ּגְ טֹוֵען ּדִ אּוִלים ּכְ  ׁשְ
  :םהֵ 

ִבְדָבִרים ָהא. יב ִאיל ָהֲעׂשּוִים ּדְ יר ְלַהׁשְ ּכִ ַעל ּוְלַהׂשְ  ּבַ
ִית ְוָקא, ֶנֱאָמן ַהּבַ שׁ  ּדַ ּיֵ ׁשֶ ִלים ֵעִדים לוֹ  ּבְ ַהּכֵ לוּ  ׁשֶ  ַהּלָ
ּלוֹ  ָהיוּ  ה אֹוָתם ְוָראוּ , ׁשֶ ָידוֹ  ַעּתָ  ָראוּ  ֹלא ִאם ֲאָבל. ּבְ

ה אֹוָתם ָידוֹ  ַעּתָ ִמּגוֹ , ַהּיֹוֵצא ֶנֱאָמן, ּבְ ים ּבְ  ְדֶהֱחַזְרּתִ
  :ְלךָ 

ְדָבִרים ְדַאְמִריָנן ָהא. יג ֵאיָנם ּבִ ִאיל ֲעׂשּוִים ׁשֶ  ְלַהׁשְ
יר ּכִ ַהּיֹוֵצא ּוְלַהׂשְ ְוָקא, ֶנֱאָמן ׁשֶ ּלֹא ּדַ ׁשֶ  ֵעִדים ָיְדעוּ  ּבְ

אוּ  ּבָ תֹוַרת ׁשֶ ֵאָלה ּבְ ִכירּות אוֹ  ׁשְ  ָיְדעוּ  ִאם ֲאָבל. ׂשְ
אוּ  ֵעִדים ּבָ תֹוַרת דוֹ ְליָ  ׁשֶ ֵאָלה ּבְ ִכירּות אוֹ  ׁשְ  ֵאינוֹ , ׂשְ
  :ֶנֱאָמן

ל. יד א ַמְיֵרי ֹלא ֶזה ּכָ ָהָיה ֶאּלָ ׁשֶ ַעל ּכְ ִית ּבַ ם ַהּבַ  ׁשָ
ָעה ׁשָ ְכַנס ּבְ ּנִ ִלים ְוהֹוִציא ֶזה ׁשֶ  ָראוּ  ִאם ֲאָבל, ַהּכֵ
ְכַנס ָהֵעִדים ּנִ ּלֹא ּוְנָטָלם ֲחֵברוֹ  ִלְרׁשּות ׁשֶ , ְבָפָניו ׁשֶ

ְוָנא ָכלבְּ  ָיִדי ֵהם ְלקּוִחים: לֹוַמר ֶנֱאָמן ֵאינוֹ  ּגַ . ּבְ
ִלים ַמֲחִזיר, ְלִפיָכךְ  ִית ְלַבַעל ַהּכֵ אן ְוֵאין, ַהּבַ  ּכָ
בּוָעה ֲהֵרי, ׁשְ ֲחִזיר ְוַאַחר. ָגַזל ַמה ָראוּ  ָהֵעִדים ׁשֶ ּיַ , ׁשֶ
ַעל ֶאת ְותֹוֵבעַ  חֹוֵזר ִית ּבַ ָכל ַהּבַ ְטֹען ַמה ּבְ ּיִ ֶ  יןְוַהדִּ , ׁשּ

יֵניֶהם   :ּבֵ

חֹוִבי: ְואֹוֵמר ֵמֲחֵברוֹ  ֵחֶפץ ָחַטף ִאם ְוֵכן. טו  ּבְ
י א, ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ָנַטְלּתִ ֲחָטפוֹ  ֵעִדים ֵישׁ  ִאם ֶאּלָ  ׁשֶ
דוֹ  יתוֹ  אוֹ  ִמּיָ ם ֵאין ְוִאם. ְלַהֲחִזיר ָצִריךְ  ִמּבֵ א ׁשָ  ֶאּלָ
ַבע, ּכֹוֵפר ְוהּוא, ֶאָחד ֵעד ָ  ְוִאם, דָהעֵ  ְלַהְכִחישׁ  ִיׁשּ

א, ּכֹוֵפר ֵאינוֹ  אֹוֵמר ֶאּלָ נוֹ  ׁשֶ ּכְ ׁשְ ּמִ חֹובוֹ  ׁשֶ  ָצִריךְ , ּבְ
ין ְוהּוא. ְלַהֲחִזירוֹ  ְכַנס ְמִעידוֹ  ֶאָחד ְלֵעד ַהּדִ ּנִ  ׁשֶ
ּלֹא ֵחֶפץ ְוָנַטל ֲחֵברוֹ  ִלְרׁשּות   :ְבָפָניו ׁשֶ

ל. טז יַצד ַהֶנְחּבָ ְכַנס ֵעִדים ָראּוהוּ , ּכֵ ּנִ ַחת ׁשֶ  ָידוֹ  ּתַ
ל ֵלם ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ָעה ָראּוהוּ  ְוֹלא, ָחבּול ְוָיָצא ׁשָ ׁשָ  ּבְ

ָחַבל י ָחַבל: אֹוֵמר ְוֶזה, ּבוֹ  ׁשֶ  ֹלא: אֹוֵמר ְוֶזה, ּבִ
י ע ֶזה ֲהֵרי, ּבוֹ  ָחַבְלּתִ ּבָ  הֹוָכָחה ֵישׁ  ְוִאם. ְונֹוֵטל ִנׁשְ
ה ּזֶ גֹון, ּבוֹ  ָחַבל ׁשֶ ָהְיָתה ּכְ ָלה ׁשֶ ָמקֹום ַהַחּבָ ִאי ּבְ  ׁשֶ

ר ַעְצמוֹ  ַלְחּבֹל לוֹ  ֶאְפׁשָ גֹון, ּבְ ָהְיָתה ּכְ ין ׁשֶ ֵתָפיו ּבֵ  ּכְ
ֶהם ַאֵחר ָהָיה ְוֹלא, ָבֶזה ְוַכּיֹוֵצא  נֹוֵטל ֶזה ֲהֵרי, ִעּמָ
ֹלא בּוָעה ּבְ ֶהם ַאֵחר ֵישׁ  ַוֲאִפּלוּ . ׁשְ רּור ִאי, ִעּמָ  ּבָ

אֹותוֹ  ְלֵעִדים ִאּלוּ , ּבוֹ  ָחַבל ֹלא ַאֵחר ׁשֶ  ֶהםִעמָּ  ֵאין ּכְ
ֵמי ַאֵחר ֹלא ְונֹוֵטל, ּדָ בּוָעה ּבְ   :ׁשְ

 צא סימן
  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , פנקסים ודין, ונוטל נשבע חנוני

ְנָקסוֹ  ַעל ֶנֱאָמן ֶחְנָוִני. א יַצד. ּפִ ַעל, ּכֵ ִית ּבַ ָאַמר ַהּבַ  ׁשֶ
ן: ְלֶחְנָוִני ָאַמר מֹוֶדה ְוהּוא, ֶסַלע ַלּפֹוֲעִלים ּתֵ  לוֹ  ׁשֶ

ן שׁ  אוֹ , ּכֵ ּיֵ ָבר ֵעִדים ׁשֶ ּדָ ָבר: אֹוֵמר ְוַהֶחְנָוִני, ּבַ  ּכְ
י ְלנוּ  ֹלא: אֹוְמִרים ְוַהּפֹוֲעִלים, ָלֶהם ָנַתּתִ ּנוּ  ִקּבַ  ִמּמֶ
לּום ֵניֶהם, ּכְ ִעים ׁשְ ּבָ ֵעין ִנׁשְ ל ּכְ  ְונֹוְטִלים, ּתֹוָרה ׁשֶ
ַעל ִית ִמּבַ ְבעוּ  ּוְצִריִכים. ַהּבַ ָ ׁשּ ּיִ ל ׁשֶ ְפנֵ  ֶאָחד ּכָ  יּבִ
ְפֵני ֶחְנָוִני, ֲחֵברוֹ  ְפֵני ּופֹוֲעִלים, פֹוֲעִלים ּבִ , ֶחְנָוִני ּבִ
ֵדי ׁשוּ  ּכְ ּיְ ְתּבַ ּיִ ין ְוהּוא. יֹוֵתר ׁשֶ : ֵלהּ  ָאַמר ִאם ַהּדִ

י: אֹוֵמר ֶזה, חֹוִבי ְלַבַעל ּוְפַרע ָמֶנה ַהְלֵויִני , ָנַתּתִ
י ֹלא: אֹוֵמר ְוֶזה ְלּתִ ְבעוּ , ִקּבַ ָ ֵניֶהם ִיׁשּ ְפֵני הזֶ  ׁשְ , ֶזה ּבִ
ן ַעל ְוִיּתֵ ִית ּבַ ֵניֶהם ַהּבַ   :ִלׁשְ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵניֶהם, ֲאמּוִרים ּדְ ְ ׁשּ ׁשֶ  ְותֹוְבִעים ְלָפֵנינוּ  ּכְ
ַעל ִית ִמּבַ ם ְוַהּפֹוֲעִלים ַהֶחְנָוִני ֵמת ִאם ֲאָבל. ַהּבַ  ְלַבּדָ

תוּ  אוֹ , ּתֹוְבִעים ּמֵ , תֹוֵבעַ  ְלַבּדוֹ  ְוַהֶחְנָוִני ּפֹוֲעִלים ׁשֶ
ֹלא נֹוֵטל בּוָעה ּבְ ֲהֵרי, ׁשְ ַעל ֵאין ׁשֶ ִית ּבַ  ַמְפִסיד ַהּבַ
לּום ֲהֵרי, ּכְ ם ֵאינוֹ  ׁשֶ ּלֵ א ְמׁשַ לּום ֶאּלָ ׁשְ   :ֶאָחד ּתַ

ה. ג ּמֶ ָבִרים ּבַ ֶחְנָוִני, ֲאמּוִרים ּדְ ִקיף ּבְ ִית ְלַבַעל ַהּמַ  ַהּבַ
ל לוֹ  ּופֹוֵרעַ  ךְ  ְוַאַחר, חֹובֹוָתיו ּכָ ַעל לוֹ  ֹוֵרעַ פּ  ּכָ  ּבַ
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ִית ים ִאם ֲאָבל. ַהּבַ ַעל ִהְקּדִ ִית ּבַ , ַלֶחְנָוִני ָמעֹות ַהּבַ
ן: לוֹ  ְוָאַמר  ֶחְנָוִני ֵאֶצל ִהְמָחם ִאם, ֶסַלע ַלּפֹוֲעִלים ּתֵ

ַמֲעַמד ם ּבְ ּתָ ָלׁשְ  ַלּפֹוֲעִלים ֵאין, ִנְתַרּצוּ  ְוַהּפֹוֲעִלים, ׁשְ
ַעל ַעל ִית ּבַ לּום ַהּבַ ע ְנָוִניְוַהחֶ , ּכְ ּבָ . ְוִנְפָטר ֶהֵסת ִנׁשְ
ּלֹא ְוִאם ַמֲעַמד ׁשֶ ם ּבְ ּתָ ָלׁשְ , ֶחְנָוִני ֵאֶצל ִהְמָחם ׁשְ

ע ּבָ ִית ְלַבַעל ֶחְנָוִני ִנׁשְ ה ֶהֵסת ַהּבַ ָעׂשָ ִליחּותוֹ  ׁשֶ , ׁשְ
ִעים ְוַהּפֹוֲעִלים, ְוִנְפָטר ּבָ ִית ְלַבַעל ִנׁשְ ֵעין ַהּבַ ל ּכְ  ׁשֶ
ּלֹא, ּתֹוָרה לּום וּ ָנְטל ׁשֶ ַעל ְונֹוְטִלים, ֵמֶחְנָוִני ּכְ  ִמּבַ
ִית ם אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ַהּבַ ּגַ בּוַעת ִהיא זוֹ  ׁשֶ   :ֶהֵסת ׁשְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ד ֲאִפּלוּ , ׁשֶ ִרי טֹוֵען ַהֶחְנָוִני ֵאין ׁשֶ  ּבָ
ַתן ּנָ א, ׁשֶ ָצא טֹוֵען ֶאּלָ ּמָ ִפְנָקסוֹ  ׁשֶ ַתן ּבְ ּנָ  ַלּפֹוֲעִלים ׁשֶ
ךְ  ָבִרי הּוא ֲהֵרי, ךְ ְוכָ  ּכָ ָבר ַרְגַלִים ְוֵישׁ  הֹוִאיל, ּכְ , ַלּדָ

ֲהֵרי הוּ  ׁשֶ ַעל ִצּוָ ִית ּבַ   :ַלּפֹוֲעִלים ָלֵתת ַהּבַ

י ַעל ָלדּון ֵישׁ . ה ְנָקס ּפִ ל ּפִ ָרִגיל ָאָדם ׁשֶ  ּבוֹ  ִלְכּתֹב ׁשֶ
ים ִמיתֹוִמים ְלהֹוִציא ַוֲאִפּלוּ , ִעְנָיָניו ַטּנִ  ֵהיָכא, ַהּקְ
ָבר ַרְגַלִים ְדֵישׁ  ה ַלּדָ ּמַ תּוב ׁשֶ ּכָ ְנָקס ׁשֶ ּפִ   :ֱאֶמת הּוא ּבַ

ה: ַהֶחְנָוִני ָאַמר. ו ן ִלי ָאַמְרתָּ  ַאּתָ , ָמֶנה ְלפֹוֲעֶליךָ  ִלּתֵ
י ֹלא: ְואֹוֵמר ּכֹוֵפר ְוהּוא לּום ְלךָ  ָאַמְרּתִ ע, ּכְ ּבָ  ִנׁשְ
ַעל ִית ּבַ נ מֹוֶדה ְוִאם. ְוִנְפָטר ֶהֵסת ַהּבַ עִנשְׁ ', ּבְ  ּבָ

בּוַעת ּלֹא ַהּתֹוָרה ׁשְ הוּ  ׁשֶ א ִצּוָ ים ֶאּלָ ִ : ָאַמר ְוִאם. ֲחִמׁשּ
ים ִ יִתיךָ  ֲחִמׁשּ ן ִצּוִ ים ִלּתֵ ִ  ִמּתֹוךְ , יֹוֵדעַ  ֵאיִני ַוֲחִמׁשּ
ֵאינוֹ  ַבע ָיכֹול ׁשֶ ָ ם, ִלׁשּ ּלֵ   :ְמׁשַ

ַעל ָנַתן ֹלא ִאם. ז ִית ּבַ ה ִקְצָבה ַלֶחְנָוִני ַהּבַ ּמָ ן ּכַ  ִיּתֵ
א, פֹוֲעָליולְ  ן: ֵלהּ  ָאַמר ֶאּלָ ִריִכים ַמה ָלֶהם ּתֵ ּצְ ֶ , ׁשּ

 ֶנֱאָמן ַהֶחְנָוִני, ֵמתוּ  אוֹ  ְלָפֵנינוּ  ַהּפֹוֲעִלים ֵאין ִאם
ךְ : לֹוַמר י ְוָכךְ  ּכָ ַעל ְונֹוֵטל ָלֶהם ָנַתּתִ ִית ִמּבַ ֹלא ַהּבַ  ּבְ

בּוָעה   :ׁשְ

ַכר ָקָטן. ח ָ ׂשּ  ֶחְנָוִני, ִלְפֹרעַ  ִניְלֶחְנוָ  ְוָאַמר ּפֹוֲעִלים ׁשֶ
י: אֹוֵמר  ִמי ֵישׁ , ָנַטְלנוּ  ֹלא: אֹוְמִרים ְוַהּפֹוֲעִלים, ָנַתּתִ

אֹוֵמר ינוֹ  ׁשֶ ּדִ ֶוה ׁשֶ דֹול ְלִדין ׁשָ , ם"ּוְלָהַרְמבַּ . ַהּגָ
ִעין ַהּפֹוֲעִלים ּבָ ּנוּ  ְונֹוְטִלים ִנׁשְ   :ַהֶחְנָוִני ֹלא ֲאָבל, ִמּמֶ

ן: ְלֶחְנָוִני ָאַמר. ט ִדיָנר ִלי ּתֵ רֹות ּבְ , לוֹ  ְוָנַתן, ּפֵ
רֹות ַוֲהֵרי ִחים ַהּפֵ ְרׁשּות ֻמּנָ ים ּבִ  ּתֹוֵבעַ  ְוַהֶחְנָוִני, ָהַרּבִ

יָנר יו: אֹוֵמר ְוַהּלֹוֵקחַ , ַהּדִ ַלְכּתוֹ  ְלךָ  ְנַתּתִ  ְלתֹוךְ  ְוִהׁשְ
יְסךָ  ע ַהּלֹוֵקחַ , ּכִ ּבָ ַנת ִנׁשְ ַתּקָ ְנִקיַטת ֲחָכִמים ּכְ , ֵחֶפץ ּבִ
רֹות ֵטלְונוֹ  יָנר ַהּלֹוֵקחַ  ָנַתן. ַהּפֵ  ִלּטֹל ּוָבא, ְלֶחְנָוִני ּדִ

רֹות ִחים ּפֵ ּנָ ְרׁשּות ַהּמֻ ים ּבִ יָנר: ַהֶחְנָוִני ְוָאַמר, ָהַרּבִ  ּדִ
ֵמי הּוא ֶזה ָבר ֵפרֹות ּדְ ּכְ י ׁשֶ ם ְלךָ  ָנַתּתִ  ְלתֹוךְ  ְוהֹוַלְכּתָ

יְתךָ  ע ַהֶחְנָוִני, ּבֵ ּבָ ְנִקיַטת ִנׁשְ ין ְוֵכן. ץֵחפֶ  ּבִ נֹוֵתן ַהּדִ  ּבְ
יָנר ְלָחִני ּדִ בּוִרים ָמעֹות ִלּטֹל ְלׁשֻ ְרׁשּות ַהּצְ ים ּבִ , ָהַרּבִ
ְלָחִני הֹוָדה ִאם ָכָרם ַהׁשֻ ּמְ יָנר ָנַטל ֹלא ַוֲעַדִין ׁשֶ , ַהּדִ

ע ּבָ ְנִקיַטת ַהּלֹוֵקחַ  ִנׁשְ ַתן ֵחֶפץ ּבִ ּנָ יָנר ׁשֶ  ְונֹוֵטל, ַהּדִ
עֹות ָכָרם ָדההוֹ  ֹלא ְוִאם. ַהּמָ ּמְ י ַעל ַאף, לוֹ  ׁשֶ  ּפִ
ּמֹוֶדה ַקח ׁשֶ ּלָ ּנוּ  ׁשֶ ה ִדיָנר ִמּמֶ יָנר ְוטֹוֵען ַעּתָ ּדִ  ֶזה ׁשֶ

ָבר ָמעֹות ְדֵמי ּכְ ע ַהּלֹוֵקחַ  הֹוִליָכם ׁשֶ ּבָ ְלָחִני ִנׁשְ ֻ  ַהׁשּ
ְנִקיַטת   :ֵחֶפץ ּבִ

 צב סימן
  ְסִעיִפים: ד"י ּובוֹ , השבועה על החשוד דין

בּוָעה ַעל ׁשּודֶהחָ . א ְ יִעים ֵאין, ַהׁשּ ּבִ  ֹלא אֹותוֹ  ַמׁשְ
בּוַעת בּוָעה ְוֹלא ַהּתֹוָרה ׁשְ ל ׁשְ ְבֵריֶהם ׁשֶ  ָאַמר ְוִאם. ּדִ
ל: ַהּתֹוֵבעַ  בּוָעתוֹ  ֲאַקּבֵ י ַעל ַאף ׁשְ הּוא ּפִ , ָחׁשּוד ׁשֶ

  :לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין

ע ִמי, ָחׁשּוד ִנְקָרא. ב ּבַ ׁשְ ּנִ ֶקר ׁשֶ ֶ בּוַעת ֶאָחד, ַלׁשּ  ׁשְ
בּוַעת ְוֶאָחד ָהֵעדּות דֹון ׁשְ ּקָ בּוַעת ַהּפִ ְוא ּוׁשְ  ּוִבּטּוי ׁשָ
ֶהֱחִרימוּ  ֵחֶרם ַעל ָעַבר ַוֲאִפּלוּ  ָהל ׁשֶ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ַהּקָ
ַדְוָקא בּוָעה ּדְ ׁשְ ָעַבר ּבִ גֹון, ְדִלׁשְ י ּכְ  ְוֹלא ָאַכְלּתִ
י ָעה, ָאַכְלּתִ ׁשָ ּבְ ְצָאה ׁשֶ ּיָ ב ׁשֶ יו ּוָעהׁשְ  ָיְצָאה, ִמּפִ
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ֶקר ֶ בּוָעה ֲאָבל. ַלׁשּ ׁשְ א ּבִ גֹון, ִדְלַהּבָ ּלֹא ּכְ  ֹאַכל ׁשֶ
  :ֹלא, ְוָאַכל

סּול ְוֵכן. ג ין, ֲעֵבָרה ֵמֲחַמת ְלֵעדּות ַהּפָ ל ֲעֵבָרה ּבֵ  ׁשֶ
גֹון ּתֹוָרה ית ַמְלֶוה ּכְ ִרּבִ  ְוַכּיֹוֵצא ְנֵבלֹות אֹוֵכל אוֹ  ּבְ
ֶהם ין, ּבָ ל ּבֵ גֹון ְבֵריֶהםדִּ  ׁשֶ  יֹוִנים ַמְפִריֵחי ּכְ

ֲחִקים ֻקְבָיא ּוְמׂשַ ָחׁשּוד ִמי ְוָכל. ָחׁשּוד ִנְקָרא, ּבְ  ׁשֶ
ח בּוָעה ַעל ָחׁשּוד, ֲחֵברוֹ  ָממֹון ִלּקַ ְ ּיֵשׁ  ְוַדְוָקא, ַהׁשּ  ׁשֶ
ַקח ֵעִדים ּלָ ֹלא ֲאָבל, ֲחֵברוֹ  ָממֹון ׁשֶ  ֵאינוֹ  ֵעִדים ּבְ
א, ָחׁשּוד ּמָ ׁשֶ ָנה ִמְלָוה ּדְ ִביל ָעָליו לוֹ  ֵישׁ  ְיׁשָ ׁשְ ּבִ ךְ  ׁשֶ  ּכָ
ַפס   :אֹותוֹ  ּתָ

ִהְלָוהוּ  ִמְלָוה ַלֲחֵברוֹ  ַהּתֹוֵבעַ . ד י ַעל ַאף, ְוָכַפר ׁשֶ  ּפִ
ִביא ּמֵ ל, ָחׁשּוד ֵאינוֹ , ְלַהְכִחיׁשוֹ  ֵעִדים ׁשֶ ּלֹא ְזַמן ּכָ  ׁשֶ
ע ּבַ דֹון ַהּכֹוֵפר ֲאָבל. ִנׁשְ ִפּקָ י ַעל ףאַ  ָחׁשּוד ָהֵוי, ּבְ  ּפִ
ּלֹא ע ׁשֶ ּבָ שׁ  ְוהּוא, ִנׁשְ ּיֵ ָראּוהוּ  ֵעִדים ׁשֶ ָידוֹ  ׁשֶ ָעה ּבְ ׁשָ  ּבְ
ַפר ּכָ   :ׁשֶ

ה ָאָדם ֵאין. ה בֹואוּ  ַעד ָחׁשּוד ַנֲעׂשָ ּיָ  ֵעִדים ָעָליו ׁשֶ
ָעַבר ְפַסל ֲעֵבָרה ׁשֶ ּנִ הּ  ׁשֶ  ֵמַעְצמוֹ  ַהּמֹוֶדה ֲאָבל. ּבָ
הּוא ָעַבר, ָחׁשּוד ׁשֶ ְפַסל הֲעֵברָ  ְוׁשֶ ּנִ הּ  ׁשֶ י ַעל ַאף, ּבָ  ּפִ

ִדים חֹוׁשְ ה ֵעד ַלֲעׂשֹותוֹ  ָראּוי ְוֵאין אֹותוֹ  ׁשֶ ִחּלָ , ְלַכּתְ
ב ִאם בּוָעה ִנְתַחּיֵ ֵטר ׁשְ ִביָעה ְלִהּפָ ּתֹוְבִעים ִמּתְ  ׁשֶ

יִעין, אֹותוֹ  ּבִ ִעים הּוא ִאם ֲאָבל. אֹותוֹ  ַמׁשְ ּבָ ׁשְ  ֵמַהּנִ
ע ֵאינוֹ , ְונֹוְטִלים ּבָ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . נֹוֵטלוְ  ִנׁשְ ִאם, ׁשֶ  ׁשֶ
ב בּוָעה ִנְתַחּיֵ ֵטר ׁשְ יָון, ְלִהּפָ הּוא ּכֵ הּוא אֹוֵמר ׁשֶ  ׁשֶ
ע, ַהּתֹוֵבעַ  ָרָצה ִאם, ָחׁשּוד ּבָ   :ְונֹוֵטל ִנׁשְ

ב ִמי. ו ְתַחּיֵ ּנִ בּוָעה ַלֲחֵברוֹ  ׁשֶ ַאל, ׁשְ ֲחִרימוּ  ְוׁשָ ּיַ ֵבית ׁשֶ  ּבְ
ֶנֶסת ּיוֹ  ִמי ַעל ַהּכְ ּזֶה ֵדעַ ׁשֶ בּוָעה ָעַבר ׁשֶ ֹוֵאל, ׁשְ ן ַהׁשּ  ּכֵ
אי ָאַמר ִאם ֲאָבל. ִלְנִזיָפה ָראּוי ַוּדַ שׁ  ּבְ ּיֵ  ֵעִדים לוֹ  ׁשֶ

ּיֹוְדִעים ָעַבר ׁשֶ בּוָעה ַעל ׁשֶ ְ  ְלָהִעיד רֹוִצים ְוֵאיָנם, ַהׁשּ

ֲחִרימוּ  ַעד ּיַ ֵבית ׁשֶ ֶנֶסת ּבְ ָידוֹ  ָהְרׁשּות, ַהּכְ  ְלַהֲחִרים ּבְ
ֵבית ֶנֶסת ּבְ   :ַהּכְ

ב ִמי. ז ְתַחּיֵ ּנִ בּוָעה ׁשֶ  ַעל ָחׁשּוד ְוהּוא ְדאֹוַרְיָתא ׁשְ
בּוָעה ְ ֶנְגּדוֹ , ַהׁשּ ּכְ ע ׁשֶ ּבָ  ָעָליו ָטַען ִאם, ְונֹוֵטל ִנׁשְ
אי ַטֲעַנת ֵניֶהם ְוִאם. ַוּדַ בּוָעה ָחְזָרה, ֲחׁשּוִדים ׁשְ  ׁשְ
ע ְתּבָ ֵאינוֹ  ּוִמּתֹוךְ , ַלּנִ ם, ַבעִלשָּׁ  ָיכֹול ׁשֶ ּלֵ   :ְמׁשַ

ָאַבד ְוטֹוֵען, ׁשֹוֵמר ֶהָחׁשּוד ָהָיה. ח דֹון ׁשֶ ּקָ  אוֹ  ַהּפִ
ֶנְגּדוֹ , ִנְגַנב ּכְ ַבע ָיכֹול ֵאינוֹ  ׁשֶ ָ ֲהֵרי, ְוִלּטֹל ִלׁשּ  ֵאינוֹ  ׁשֶ
אי טֹוֵען ֲאָכלוֹ  ַוּדַ ַעל ָטַען ִאם, ְלִפיָכךְ . ׁשֶ דֹון ּבַ ּקָ  ַהּפִ
ָפַני: ְוָאַמר ַלח ּבְ ע אוֹ , ִפְקדֹוִניבְּ  ָיד ׁשָ ׁשַ  ֲהֵרי, ּבוֹ  ּפָ

ע ַהּתֹוֵבעַ  ּבָ ַנת ִנׁשְ ַתּקָ   :ְונֹוֵטל, ֲחָכִמים ּכְ

ב. ט בּוָעה ֶהָחׁשּוד ִנְתַחּיֵ ְבֵריֶהם ׁשְ  ָהָיה ִאם, ִמּדִ
ִעים ּבָ ׁשְ ַבע ָיכֹול ֵאינוֹ , ְונֹוְטִלים ֵמַהּנִ ָ א, ְוִלּטֹל ִלׁשּ  ֶאּלָ

ע ְתּבָ ֶנְגּדוֹ  ַהּנִ ּכְ ֵטר ַבעִישָּׁ  ׁשֶ ָטרוֹ  ּפֹוֵגם ְוֵכן. ְוִיּפָ  ְוָכל ׁשְ
ּיֹוֵצא ֶזה ּכַ ָהָיה, ּבָ ה ְוָטַען, ָחׁשּוד ׁשֶ ָרעוֹ  ַהּלֹוֶ ּפְ , ׁשֶ
ַבע: ְוָאַמר ָ ע ֲהֵרי, ִלי ִיׁשּ ְתּבָ ע ַהּנִ ּבָ ֵטר ֶהֵסת ִנׁשְ  ְוִיּפָ

ָטר ְ יָון אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ֵמַהׁשּ ּכֵ ָטר ׁשֶ ְ ׁשּ ם ׁשֶ ָידוֹ  ְמֻקּיָ , ּבְ
ֹלא ֶבהּגוֹ  בּוָעה ּבְ   :ׁשְ

ִעים ֶהָחׁשּוד ָהָיה. י ּבָ ׁשְ ַטֲעַנת ֵמַהּנִ  ֵאינוֹ , ָסֵפק ּבְ
ע ּבָ ֶנְגּדוֹ  ְוֵאין, ִנׁשְ ּכְ ע ׁשֶ ּבָ ּלֹא ְלִפי, ִנׁשְ ב ׁשֶ  ֶזה ִנְתַחּיֵ
בּוָעה ֲהֵרי, ׁשְ אי ַטֲעַנת ְטָענוֹ  ֹלא ׁשֶ   :ַוּדַ

ב. יא בּוַעת ֶהָחׁשּוד ִנְתַחּיֵ ֶנְגּדוֹ  יןאֵ , ֶהֵסת ׁשְ ּכְ ע ׁשֶ ּבָ  ִנׁשְ
א, ְונֹוֵטל ע ֲהֵרי ֶאּלָ ְתּבָ ֹלא ִנְפָטר ַהּנִ בּוָעה ּבְ ל, ׁשְ  ּוִמּכָ
ַפר ִמי ַעל ְסָתם ַמֲחִריִמין, ָמקֹום ּכָ  ֲחֵברוֹ  ָממֹון ׁשֶ
ם ְוֵאינוֹ  ּלֵ   :לוֹ  ְמׁשַ

בּוָעה ַעל ֶהָחׁשּוד. יב ְ ָטר ּומֹוִציא, ַהׁשּ  ַעל ׁשְ
יוָ , ַהְיתֹוִמים ֵאין ןּכֵ א ֵמַהְיתֹוִמים ִנְפָרִעים ׁשֶ  ֶאּלָ
בּוָעה ׁשְ ַבע ָיכֹול ֵאינוֹ  ְוהּוא, ּבִ ָ   :ַיְפִסיד, ִלׁשּ
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ב ִמי. יג ְתַחּיֵ ּנִ בּוַעת ׁשֶ , ָחׁשּוד ַהּתֹוֵבעַ  ְוָהָיה, ֶהֵסת ׁשְ
ע ֵאין ְתּבָ ךְ  ָיכֹול ַהּנִ בּוָעה ָעָליו ְלַהּפֵ ֲהֵרי, ׁשְ  ֵאין ׁשֶ
ַבע ָיכֹול ָ ם אֶאלָּ , ִלׁשּ ּלֵ ַבע אוֹ  ְיׁשַ ָ ין ְוהּוא. ֶהֵסת ִיׁשּ  ַהּדִ
ֵאין, ְלָקָטן ע ׁשֶ ְתּבָ ךְ  ָיכֹול ַהּנִ בּוָעה ָעָליו ְלַהּפֵ  ִמי. ׁשְ

ב ְתַחּיֵ ּנִ בּוָעה ׁשֶ ין, ׁשְ ל ּבֵ ין ּתֹוָרה ׁשֶ ל ּבֵ ְבֵריֶהם ׁשֶ , ּדִ
ע ּבַ ךְ  ְוַאַחר, ְוִנׁשְ אוּ  ּכָ הּוא ֵעִדים ּבָ  ֵאין, ָחׁשּוד ׁשֶ
בוּ  ע ָעתוֹ ׁשְ ּבַ ׁשְ ּנִ לּום ׁשֶ ע ְוִאם, ּכְ ּבַ  ַיֲחִזיר, ְוָנַטל ִנׁשְ

ינוֹ  ְלַבַעל ַטל ַמה ּדִ ּנָ ֶ ּנוּ  ׁשּ ע ְוִאם, ִמּמֶ ּבַ , ְוִנְפַטר ִנׁשְ
ַבע ָ ֶנְגּדוֹ  ֶזה ִיׁשּ ּכְ ּנוּ  ְוִיּטֹל ׁשֶ   :ִמּמֶ

ה ְלעֹוָלם. יד ּזֶ ְלֶקה ַעד, ְלָחׁשּוד ָדִנים ּכָ ּיִ ֵבית ׁשֶ  ּבְ
ין ָקה ֵעִדים ֵישׁ  ִאםוְ . ּדִ ּלָ ה ׁשֶ ׁשּוָבה ְוָעׂשָ  חֹוֵזר, ּתְ

רּותוֹ  ין, ְלַכׁשְ ין ְלֵעדּות ּבֵ בּוָעה ּבֵ   :ִלׁשְ

 צג סימן
 ח"י ּובוֹ , השתפין ושבועת ספק שבועת דין

  ְסִעיִפים:

ִעים ֵאּלוּ . א ּבָ ַטֲעַנת ִנׁשְ א ּבְ ּמָ ִפים: ׁשֶ ּתָ ֻ , ְוָהֲאִריִסים, ַהׁשּ
ּנוּ  ִסיםְוַאּפֹוְטרֹופְּ  ּמִ ית אֹוָתם ׁשֶ ין ּבֵ , ַהְיתֹוִמים ַעל ּדִ

ה ָ ִהיא ְוָהִאׁשּ את ׁשֶ תֹוךְ  ְונֹוֶתֶנת נֹוׂשֵ ִית ּבְ  אוֹ  ַהּבַ
יָבהּ  הֹוׁשִ ֲעָלהּ  ׁשֶ ִית ּוֶבן, ֶחְנָוִנית ּבַ הּוא ַהּבַ א ׁשֶ  נֹוׂשֵ

ִעְנְיֵני ְונֹוֵתן ַעל ּבְ ִית ּבַ ל, ַהּבַ ע ֵמֵאּלוּ  ֶאָחד ּכָ ּבָ  ִנׁשְ
ְנִקיַטת ְבֵריֶהםִמדִּ  ַטֲעַנת ֵחֶפץ ּבִ א, ָסֵפק ּבְ ּמָ  ָגַזל ׁשֶ

א ֲחֵברוֹ  ָ ַמׂשּ ן ּבְ א אוֹ , ּוַמּתָ ּמָ ק ֹלא ׁשֶ ּבֹון ִדְקּדֵ ֶחׁשְ  ּבַ
יֵניֶהם ּבֵ ל ְוֵאין. ׁשֶ ע ֵמֵאּלוּ  ֶאָחד ּכָ ּבָ ַטֲעַנת ִנׁשְ , ָסֵפק ּבְ

ֲחׁשֹד ַעד ּיַ יעַ  ׁשֶ ּבִ ׁשְ י אֹוָתן ַהּמַ ּתֵ ׁשְ ֶסף ָמִעין ּבִ   ,ּכֶ

י ַעל ַאף. ב ֵאין ּפִ ה ֵעִדים ׁשֶ ּזֶ פוֹ  ׁשֶ ּתָ , ֲאִריסוֹ  אוֹ  ׁשֻ
א ְפֵני מֹוֶדה הּוא ֶאּלָ פוֹ : ְואֹוֵמר ַעְצמוֹ  ּבִ ּתָ  אוֹ , ֲאִני ׁשֻ

ן אוֹ , ֲאִריסוֹ  יתוֹ  ּבֶ י ֹלא ֲאָבל, ּבֵ לּום ָגַזְלּתִ  ֶזה ֲהֵרי, ּכְ
ע ּבָ   ,ִנׁשְ

יעַ ַמשְׁ  ַהּיֹוֵרשׁ  ֲהֵרי, ֵמת ִאם. ג ף ֶאת ּבִ ּתַ  אוֹ  ָאִביו ׁשֻ
ַטֲעַנת ֲאִריסוֹ  א ּבְ ּמָ   :ׁשֶ

חַ . ד ּלֵ ַיד ַהְמׁשַ ַלח אוֹ , ְלָמְכרוֹ  ֵחֶפץ ֲחֵברוֹ  ּבְ ָ ׁשּ  ָמעֹות ׁשֶ
ָידוֹ  רֹות לוֹ  ִלְקנֹות ּבְ י ַעל ַאף, ְסחֹוָרה אוֹ  ּפֵ ּלֹא ּפִ  ׁשֶ
ָכר לוֹ  ָנַתן  ֲהָנָאה ְוֹלא ֵחֶלק לוֹ  ְוֵאין ֶזה ַעל ׂשָ
ִליחּותבִּ  א הֹוִאיל, זוֹ  ׁשְ ָממֹון ְוָנַתן ְוָנׂשָ  ֲהֵרי ֲחֵברוֹ  ּבְ
ֶבן ֶזה ִית ּכְ יעוֹ  לוֹ  ְוֵישׁ , ּבַ ּבִ ּלֹא ִמָסֵפק ְלַהׁשְ ב ׁשֶ  ִעּכֵ

ּלוֹ  ֶ לּום ִמׁשּ חֹוֵלק ִמי ְוֵישׁ . ּכְ ֵאינוֹ  ְואֹוֵמר ׁשֶ ב ׁשֶ  ַחּיָ
ַבע ָ א ִלׁשּ א ֶאּלָ ּבָ ׁשֶ   :ִלּטֹל ּכְ

ִפים. ה ּתָ ֻ ִאים ַהׁשּ ּנֹוׂשְ ַיַחד ְונֹוְתִנים ׁשֶ ָהָיה אוֹ , ּבְ  ֶאָחד ׁשֶ
א ֵמֶהם  אוֹ  ִמְקָצָתהּ  אוֹ  ַהְסחֹוָרה ּוַמְפִקיד ְונֹוֵתן נֹוׂשֵ

עֹות ַיד ַהּמָ ִני ּבְ ֵ ֹלא ַהׁשּ ָקל ּבְ  ּוְבֹלא ִמְנָין ּוְבֹלא ִמׁשְ
ה ֵניֶהם ֲהֵרי, ִמּדָ ל ְוָיכֹול ְלָסֵפק ִנְכָנִסים ׁשְ  ֶאָחד ּכָ
יעַ ְלַהשְׁ  א ָהֶאָחד ָהָיה ִאם ֲאָבל. ֲחֵברוֹ  ֶאת ּבִ  נֹוׂשֵ
ִני ְונֹוֵתן ֵ ִעים ֵאין, ִנְתַעֵסק ֹלא ְוַהׁשּ ּבָ א ִנׁשְ  ֶזה ֶאּלָ
א ׂשָ ּנָ   :ְוָנַתן ׁשֶ

ִפים ָחְלקוּ . ו ּתָ ֻ ה, ְוָהֲאִריִסין ַהׁשּ ה ְוִנְתָגְרׁשָ ָ , ָהִאׁשּ
ן ֵמָעָליו ְוִנְפַרד ִית ּבֶ ִליחַ הַ  לוֹ  ְוֵהִביא, ַהּבַ ָ  ְסחֹוָרה ׁשּ
ָנה ּקָ ַכר ָמעֹות אוֹ  לוֹ  ׁשֶ ּמָ ֶהם לוֹ  ׁשֶ ַתק, ּבָ  ְוָהְלכוּ , ְוׁשָ
ד ְתָבָעם ְוֹלא ָלֶהם יָעם ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ , ִמּיָ ּבִ  ּוְלַהׁשְ

ַטֲעַנת א, ָסֵפק ּבְ ָזלוֹ  ִמי ַעל ְסָתם ַמֲחִרים ֶאּלָ ּגְ  ׁשֶ
לּום ָהָיה ּכְ ׁשֶ פוֹ  ּכְ ּתָ ן אוֹ  ֲאִריסוֹ  אוֹ  ׁשֻ  ֲאָבל. ֵביתוֹ  ּבֶ
אי ַטֲעַנת לוֹ  ָהְיָתה ִאם יעוֹ , ַוּדַ ּבִ ל ָעֶליהָ  ַמׁשְ ְלּגֵ  ּוְמּגַ
הּ  ל ּבָ ְרֶצה ַמה ּכָ ּיִ ֶ ב ְזַמן ְלַאַחר ִאם ְוֵכן. ׁשּ  לוֹ  ִנְתַחּיֵ

בּוָעה ין, ׁשְ ל ּבֵ ין ּתֹוָרה ׁשֶ ל ּבֵ ְבֵריֶהם ׁשֶ ין ּדִ ל ּבֵ  ׁשֶ
פּות ּתָ ל, ׁשֻ פּותשֻׁ  ָעָליו ְמַגְלּגֵ   :ִראׁשֹון ּתָ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ז ִאם, ׁשֶ ָטרוֹ  ׁשֶ בּוָעה ּפְ ְ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ִמׁשּ
ל   :ְלַגְלּגֵ
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ִפים ָחְלקוּ . ח ּתָ ֻ ַאר ַהׁשּ , ֲאֵחִרים ֵאֶצל חֹובֹות ָלֶהם ְוִנׁשְ
יעַ  ְיכֹוִלים ֵאיָנם ּבִ ֲהֵרי, ִמָסֵפק ֶזה ֶאת ֶזה ְלַהׁשְ  ׁשֶ
שְׁ  ְוַהחֹוב, ָחְלקוּ  ּנִ ָבר ֲאֵחִרים ֵאֶצל ָלֶהם ַארׁשֶ  ָידּועַ  ּדָ
ָכל, הּוא ְרעוּ  ַמה ּבְ ּפָ ּיִ ֶ ח ׁשּ ל ִיּקַ  ּוְכָחלּוק, ֶחְלקוֹ  ֶאָחד ּכָ
ֵמי ַאר ִאם ְוֵכן. ּדָ ַיד ֵמֶהם ְלֶאָחד ִנׁשְ  ָדָבר ֲחֵברוֹ  ּבְ

י ַעל ַאף, ָקצּוב ּלֹא ּפִ ִאּלוּ  ֶזה ֲהֵרי, ְנָטלוֹ  ׁשֶ . ָחְלקוּ  ּכְ
ל ֲאָבל ַאר ןְזמַ  ּכָ ׁשְ ּנִ ל ׁשֶ הּוא ּכָ ּלֹא ׁשֶ  אֹותוֹ  ָחְלקוּ  ׁשֶ

ָקלוֹ  יֹוְדִעים ְוֵאיָנם ַאר אוֹ , ִמׁשְ ׁשְ ּנִ יֵניֶהם ׁשֶ  ַצד ּבֵ
פּות ּתָ ּלֹא ֵמַהׁשֻ ּבֹון ּבוֹ  ָעׂשוּ  ׁשֶ ל ָיַדע ְוֹלא ֶחׁשְ  ֶאָחד ּכָ

ה ֵמֶהם ּמָ פּות ֲעַדִין, ֶחְלקוֹ  הּוא ּכַ ּתָ ֻ ֶמת ַהׁשּ  ַקּיֶ
יִעי ּבִ   :ֶזה ֶאת ֶזה ןּוַמׁשְ

ַבע. ט ַבע: לוֹ  ְוָאַמר ֲחֵברוֹ  ֶאת ֵמֶהם ֶאָחד ּתָ ָ  ִלי ִהׁשּ
י פּות ֲעַדִין ּכִ ּתָ ֻ ֶמת ַהׁשּ ע, ַקּיֶ ְתּבָ  ָחַלְקנוּ : אֹוֵמר ְוַהּנִ

ָבר ָאַמר אוֹ , ּכְ ן: ַהּתֹוֵבעַ  ׁשֶ ַנאי ֲאָבל ָחַלְקנוּ  ּכֵ  ָהָיה ּתְ
יֲעךָ  ּבִ ַאׁשְ ָכל ׁשֶ ֶאְרֶצה ֵעת ּבְ ְעתָּ  ֹלא ֲעַדִיןוַ  ׁשֶ ּבַ , ִלי ִנׁשְ

יעוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ּבִ ַטֲעַנת ְלַהׁשְ  ָאַמר ֲאִפּלוּ . ָסֵפק ּבְ
ע ְתּבָ ַאר ְוָכךְ  ְוָכךְ  ָחַלְקנוּ : ַהּנִ  ְוֶזה ֶאְצִלי ְלךָ  ִנׁשְ
ַאר ׁשְ ּנִ א ֵאינוֹ  ֶאְצִלי ְלךָ  ׁשֶ ַקְפתָּ  חֹוב ֶאּלָ ּזָ  ָעַלי ׁשֶ
דֹון ֶאְצִלי ִהַנְחּתוֹ  אוֹ , ִמְלֶוה ּקָ יעוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ּפִ ּבִ  ְלַהׁשְ

ַטֲעַנת יעוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ְוַגם, ָסֵפק ּבְ ּבִ ָבר ֶהֵסת ְלַהׁשְ ּכְ  ׁשֶ
עֹוָלם אוֹ  ָחַלק ּמֵ פוּ  ֹלא ׁשֶ ּתְ ּתַ  ְיֵדי ַעל ַוֲאִפּלוּ , ִנׁשְ

ֵאין ְלִפי, ִגְלּגּול יִעין ׁשֶ ּבִ ִלין ְוֹלא ֶהֵסת ַמׁשְ , ְמַגְלּגְ
א הּ  יֹוֶדה ִאםשֶׁ  ַטֲעָנה ֶאּלָ ב ּבָ ָבר ֲאָבל, ָממֹון ַחּיָ  ּדָ

ֲאִפּלוּ  ב ֵאינוֹ  הֹוָדה ׁשֶ א ַחּיָ בּוָעה ֶאּלָ ע ֵאינוֹ , ׁשְ ּבָ  ִנׁשְ
  :ִגְלּגּול ְיֵדי ַעל ֲאִפּלוּ  ָעָליו

ִפי ֲעַדִין: ְטָענוֹ . י ּתָ ה ׁשֻ ַאר ַאּתָ ךְ  ֶאְצְלךָ  ִלי ְוִנׁשְ  ּכָ
ָבר: אֹוֵמר ְוֶזה, ְוָכךְ  ַאר ְוֹלא נוּ ָחַלקְ  ּכְ  ֶאְצִלי ְלךָ  ִנׁשְ

לּום ְפךָ  ָהִייִתי ֹלא: אוֹ , ּכְ ּתָ ע ֲהֵרי, ֵמעֹוָלם ׁשֻ ְתּבָ  ַהּנִ
ע ּבָ ֵאין ֶהֵסת ִנׁשְ ָידוֹ  לוֹ  ׁשֶ ל, ְכלּום ּבְ ְלּגֵ  ָעָליו ּוְמּגַ

ּלֹא ִני ׁשֶ לּום ְגַזְלּתַ ל ְוֵאינוֹ , ֵמעֹוָלם ּכְ  ָעָליו ְמַגְלּגֵ
ּלֹא פוֹ  ָהָיה ׁשֶ ּתָ ָבר וֹ א ׁשֻ ּכְ ַעם, ָחְלקוּ  ׁשֶ ָאַמְרנוּ  ֵמַהּטַ   :ׁשֶ

ִפין ֲעַדִין: ָטַען. יא ּתָ יֲעךָ  ִלי ְוֵישׁ  ֲאַנְחנוּ  ׁשֻ ּבִ  ְלַהׁשְ
ַטֲעַנת ְפנוּ  ֹלא: אֹוֵמר ַוֲהָלה, ָסֵפק ּבְ ּתַ ּתַ , ֵמעֹוָלם ִנׁשְ
ָהָיה ֵעִדים ַהּתֹוֵבעַ  ְוֵהִביא פוֹ  ׁשֶ ּתָ ע ְוָחַזר, ׁשֻ ְתּבָ  ַהּנִ
ֲהֵרי, לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ָחַלְקנוּ : ְוָאַמר ךְ כָּ  ַאַחר  ׁשֶ
ְפָרן ֻהְחַזק בּוָעה ּכַ ַבע, זוֹ  ִלׁשְ ָ בּוַעת ְוִיׁשּ ִפין ׁשְ ּתָ ֻ , ַהׁשּ
ל ְוֵכן ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ף. יב ּתָ ַען ׁשֻ ּטָ ךְ  ֲחֵברוֹ  ַעל ׁשֶ ּכָ ַנאי ָהָיה ׁשֶ יֵניֶהם ַהּתְ , ּבֵ
ַנאי ָהָיה ֹלא: אֹוֵמר ַוֲהָלה ַען אוֹ , ֵמעֹוָלם ֶזה ּתְ ּטָ : ׁשֶ
ֶרן י ַהּקֶ ּלִ ךְ  ָהָיה ׁשֶ א ֵאינוֹ : אֹוֵמר ַוֲהָלה, ְוָכךְ  ּכָ  ֶאּלָ
ה ָפחֹות ַען אוֹ , ִמּזֶ ּטָ ָבר: ׁשֶ י ּכְ פּות ְלךָ  ָנַתּתִ ּתָ , ֵמַהׁשֻ
י ֹלא: אֹוֵמר ַוֲהָלה י זוֹ  ְסחֹוָרה: אוֹ , ָלַקְחּתִ ּלִ , ִהיא ׁשֶ
ּיֹוֵצא ְוָכל, ֶאְמַצע לִמשֶּׁ : אֹוֵמר ַוֲהָלה ְטָענֹות ּכַ , ֵאּלוּ  ּבִ
ּלֹא ַהּתֹוֵבעַ  ָרָצה ִאם ַבע ׁשֶ ָ ף ִיׁשּ ּתָ בּוַעת ַהׁשֻ  ׁשְ

ִפים ּתָ ֻ יֶעּנוּ  ַהׁשּ ּבִ ֲעָנה ַעל ֶהֵסת ְוַיׁשְ ּכֹוֵפר ַהּטַ הּ  ׁשֶ , ּבָ
יעוֹ  ֶזה ֲהֵרי, ֵמעֹוָלם ְדָבִרים ָהיוּ  ֹלא: ְואֹוֵמר ּבִ . ַמׁשְ
למְ , ָרָצה ְוִאם ל ָעָליו ַגְלּגֵ ָבִרים ֵאּלוּ  ּכָ בּוַעת ַהּדְ ׁשְ  ּבִ

ִפים ּתָ ֻ   :ַהׁשּ

יל ְראּוֵבן. יג ִהּטִ יָנִרים' ת ְלִכיס ׁשֶ יל, ּדִ ְמעֹון ְוִהּטִ  ׁשִ
פוּ , ָמאַתִים ּתְ ּתַ אוּ  ְוִנׁשְ ַיַחד ְוָנְתנוּ  ְוָנׂשְ מֹון ַוֲהֵרי, ּבְ  ַהּמָ

ּלוֹ  ַיד ּכֻ ְפַחת ְראּוֵבן ְוָטַען, ְראּוֵבן ּבְ ּנִ ֶרן ׁשֶ  ק"ת ַהּקֶ
יָנִרים ַבע אֹוְמִרים ֵאין, ּדִ ָ ׁשּ ּיִ בּוַעת ְראּוֵבן ׁשֶ  ׁשְ

ִפים ּתָ ֻ ֲחתוּ  ַהׁשּ ּפָ ם ָכךְ  ׁשֶ ּלֵ ְמעֹון ִויׁשַ יתוֹ  ׁשִ ים ִמּבֵ ִ , ֲחִמׁשּ
א ַבע ֶאּלָ ָ בּוַעת ְראּוֵבן ִיׁשּ ִפים ׁשְ ּתָ ֻ ֲחתוּ  ַהׁשּ ּפָ  ְוֵיֵלךְ , ׁשֶ
ֶנה ּמָ ָידוֹ  ּבַ ּבְ ם ְוֹלא, ְלַבדבִּ  ׁשֶ ּלֵ ְמעֹון ְיׁשַ לּום ׁשִ  ְוִאם. ּכְ
ְמעֹון ְראּוֵבן ָטַען ִ ׁשּ אי יֹוֵדעַ  ׁשֶ ַוּדַ ֲחתוּ  ֶזה ּבְ ּפָ , ׁשֶ

יעַ  ּבִ ְמעֹון ֶאת ַיׁשְ בּוַעת ׁשִ ִפים ׁשְ ּתָ ֻ ל ַהׁשּ  ָעָליו ִויַגְלּגֵ
ֵאינוֹ  אי יֹוֵדעַ  ׁשֶ ַוּדַ ָחת ְסכּום ּבְ ה ַהּפְ  ֹלא ְוִאם. ַהּזֶ
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פּות ְמעֹוןשִׁ  ִנְתַעֵסק ּתָ ׁשֻ ָלל ֶזה ּבְ ַבע, ּכְ ָ ְמעֹון ִיׁשּ  ׁשִ
ֵאינוֹ  ֶהֵסת אי יֹוֵדעַ  ׁשֶ ַוּדַ ֶזה ּבְ ֵטר, ַהֶהְפֵסד ּבְ  ְוֹלא. ְוִיּפָ
א, עֹוד ֶנה ֶזה ָהָיה ִאם ֶאּלָ ַאר ַהּמָ ׁשְ ַיד ַהּנִ ְמעֹון ּבְ , ׁשִ

ֶוה אֹותוֹ  חֹוְלִקין ׁשָ ֵאין, ּבְ ף ׁשֶ ּתָ ִעין ַהׁשֻ ּבָ ׁשְ  ֵמַהּנִ
ֵדי ְונֹוְטִלים ַבע ּכְ ָ ׁשּ ּיִ ַיד ַמה ְוִיּטֹל ׁשֶ ּבְ ֶ א, ֲחֵברוֹ  ׁשּ  ֶאּלָ
ע ּבָ ָבר נֹוֵטל אוֹ  ְוִנְפָטר ִנׁשְ הּוא ִמּדָ ַחת ׁשֶ  ָטַען. ָידוֹ  ּתַ
ְמעֹון שׁ  ׁשִ ּיֵ ה חֹוב ָעָליו ְלֵלִוי ׁשֶ פּות ִמּזֶ ּתָ ֻ , ָמֶנה ַהׁשּ

ָידוֹ  ָהָיה ִאם ֵדי ּבְ נוֹ  ָיכֹול ְוָהָיה, ַהחֹוב ּכְ , ְלֵלִוי ִלּתְ
ךְ  ְוַאַחר ַהחֹוב ְונֹוְתִנים, ֶנֱאָמן ִבין ּכָ ְ  ֵאין ְוִאם. ְמַחׁשּ
ָידוֹ  ן ּבְ ד ְלהֹוִציא ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ִלּתֵ  אוֹ  ְראּוֵבן ִמּיַ

ִפים ַהְידּוָעה ֵמַהְסחֹוָרה ּתָ א, ְלׁשֻ ּמָ  ֵהם ְקנּוְנָיא ׁשֶ
ים ְמעֹון, עֹוׂשִ  ָהְיָתה ֲאִפּלוּ . ןְראּובֵ  ִנְכֵסי ַעל, ְוֵלִוי ׁשִ
ְלָוה ָטר ַהּמִ ׁשְ ב ְראּוֵבן ֵאין, ּבִ ה ַחּיָ ּנָ לּום ִמּמֶ  ֲאָבל. ּכְ

ְמעֹון ָטַען ִאם ְראּוֵבן ׁשִ אי יֹוֵדעַ  ׁשֶ ַוּדַ ה ּבְ ּזֶ  ַהחֹוב ׁשֶ
ָעַלי פּות ַמֲחַמת ׁשֶ ּתָ ֻ , הּוא ֶאְצֵלנוּ  ְוַהחֹוב הּוא ַהׁשּ
ַבע ָ ֵאינוֹ  ְלּגּולגִּ  ְיֵדי ַעל אוֹ  ֶהֵסת ְראּוֵבן ִיׁשּ  יֹוֵדעַ  ׁשֶ
חֹוב ם, ֶאְצֵלנוּ  ֶזה ׁשֶ ּלֵ ְמעֹון ִויׁשַ ּלוֹ  ַהחֹוב ׁשִ ֶ   :ִמׁשּ

ָטר ָיָצא ִאם ְוֵכן. יד ם ֵלִוי ַעל חֹוב ׁשְ ׁשֵ ְמעֹון ּבְ  ׁשִ
ֵמָאה מֹון ִדיָנִרים ּבְ פּות ִמּמָ ּתָ ֻ ְמעֹון ְוָאַמר, ַהׁשּ : ׁשִ

י י ִנְפַרְעּתִ יס ְוֶהֱחַזְרּתִ ָאַמר אוֹ , ַלּכִ י: ׁשֶ  ְזַמן לוֹ  ָקַבְעּתִ
ָנה ִים אוֹ  ְלׁשָ ּתַ א, ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ִלׁשְ ּמָ  הּוא ְקנּוְנָיא ׁשֶ
ה ִנין ְוֵכיַצד, ְראּוֵבן ִנְכֵסי ַעל עֹוׂשֶ ִדין ּדָ  ֵלִוי, ֶזה ּבְ
ָבר הֹוָדַאת ִנְפַטר ּכְ ְמעֹון ּבְ ְמעֹון ֵהִביא ֹלא ְוִאם, ׁשִ  ׁשִ
ם, ְרָאָיה ּלֵ ית ְיׁשַ ע, וֹ ִמּבֵ ִוי ְוִיְתּבַ סֹוף ִמּלֵ ָאַמר ְזַמן ּבְ   :ׁשֶ

ְמעֹון ְראּוֵבן. טו ִפים ְוׁשִ ּתָ ָגִדים ְראּוֵבן ְוָקָנה, ׁשֻ  ּבְ
ָמעֹות ַלּגֹוי ֵלִוי ְוָיָצא, ְלֵלִוי ּוְמָכָרם ִמּגֹוי  ְוָכַתב, ּבְ

ָטר ְראּוֵבן ִאם ַלּגֹוי ׁשְ ַמן ֵלִוי ִיְפָרֶעּנוּ  ֹלא ׁשֶ  ִלּזְ
ַבע ּקָ ְפָרֶעּנוּ  ,ׁשֶ ּיִ ךְ  ְוַאַחר, הּוא ׁשֶ  ְראּוֵבן ָחְלקוּ  ּכָ
ְמעֹון פּות ְוׁשִ ּתָ ֻ ב, ַהׁשּ ְמעֹון ַחּיָ ָטר ַלֲעׂשֹות ׁשִ  ׁשְ
ִאם, ִלְראּוֵבן ֵעִדים ְראּוֵבן ְיָבֵרר ׁשֶ ּלֹא ּבְ  ֵלִוי ָפַרע ׁשֶ

ְפַרע, ַלגֹוי ִלְפֹרעַ  ְראּוֵבן ְוִיְצָטֵרךְ  ַלּגֹוי ּיִ , ֶחְלקוֹ  ׁשֶ
ּיֹוִציא ַמה לּוְבכָ  ֶ ַאר ְוׁשַֹחד הֹוָצאֹות ֶזה ֵעֶסק ַעל ׁשּ  ּוׁשְ

ָבִרים ָכל, ּדְ ָבֵרר ַמה ּבְ ּיְ ֶ ֵעִדים ְראּוֵבן ׁשּ ְפַרע, ּבְ ּיִ  ׁשֶ
ְמעֹון   :ֶחְלקוֹ  ׁשִ

ף ְראּוֵבן. טז ּתַ ְמעֹון ׁשֻ א ׁשִ  ְוִהְטָעם, ּגֹוִים ִעם ְוָנַתן ָנׂשָ
ּבֹון ֶחׁשְ עֹות ְוָנַתן, ּבַ פּותַלשֻּׁ  ַהּמָ ְזּכֹר ְוָיֵרא, ּתָ ּיִ  ׁשֶ
שׁ , ָטעּוָתם ה ּוִבּקֵ ֲעׂשֶ ּיַ ְמעֹון לוֹ  ׁשֶ ָטר ׁשִ  ָעָליו ׁשְ

ְצָטֵרךְ  ּיִ ׁשֶ ְפַרע ְלַהֲחִזיר ּכְ ּיִ ָבעוֹ  עֹוד, ֶחְלקוֹ  לוֹ  ׁשֶ , ּתְ
ָהיוּ  ּכֹונֹות לוֹ  ׁשֶ ֹבא ְוָיֵרא, ּוְמָכָרם ֵמֲאֵחִרים ַמׁשְ ּיָ  לוֹ  ׁשֶ
ה ֶהְפֵסד עֲ , ִמּזֶ ּיַ הׁשֶ ָטר לוֹ  ׂשֶ ְפַרע ׁשְ ּיִ  ֲחִצי לוֹ  ׁשֶ

ֹבא ַהֶהְפֵסד ּיָ ה לוֹ  ׁשֶ ב ֵאינוֹ , ִמּזֶ ָטר לוֹ  ַלֲעׂשֹות ַחּיָ , ׁשְ
א ְמעֹון יֹוֶדה ֶאּלָ ְפֵני ׁשִ עֹות ֵעִדים ּבִ ַהּמָ ְסכּוָמן ׁשֶ ךְ  ׁשֶ  ּכָ
ִהְטָעה ְוָכךְ  ִהְכִניָסם, ְפלֹוִני ְלגֹוי ְראּוֵבן ׁשֶ  ׁשֶ

פּות ּתָ ֻ בוּ  ִדיםְוָהעֵ , ַלׁשּ ְמעֹון הֹוָדַאת ִיְכּתְ מוּ  ׁשִ  ְוַיְחּתְ
נוּ  ָעֶליהָ  ּכֹונֹות ְוֵכן. ְראּוֵבן ְלַיד אֹוָתהּ  ְוִיּתְ ַמׁשְ  ּבְ
ַכר ּמָ ְמעֹון יֹוֶדה, ְראּוֵבן ׁשֶ ְפֵני ׁשִ ל ֵעִדים ּבִ ָבִרים ּכָ  ַהּדְ
מוֹ  ָהיוּ  ּכְ בוּ , ׁשֶ נּוהָ  הֹוָדָאה ְוִיְכּתְ   :ִלְראּוֵבן ְוִיּתְ

ְמעֹון ְראּוֵבן. יז ִפים ְוׁשִ ּתָ : ְלָאִחיו ְראּוֵבן ְוָאַמר, ׁשֻ
ל ּדֵ ּתַ ׁשְ נוּ  ּתִ פּות ִעּמָ ּתָ ֻ ׁשּ יחַ  ּבַ נוּ  ִעם ְמעֹוֶתיךָ  ְוַתּנִ ּלָ  ׁשֶ

ְכֵדי ֶרַוח ְוַקח ְמעֹון, ְמעֹוֶתיךָ  ּבִ ָבר ָיַדע ְוׁשִ ּדָ ה, ּבַ  ַעּתָ
ְמעֹון אֹוֵמר ּלֹא ֵמַאַחר: ׁשִ ִני ׁשֶ ן ִלי ֵאין הֹוַדְעּתַ  ִלּתֵ

ין, ֵמָהֶרַוח ֵחֶלק ְלָאִחיךָ  ֵמֶחְלִקי  ְוִיּטֹל, ְראּוֵבן ִעם ַהּדִ
ֶרַוח ֶחְלקוֹ  ָאִחיו ִפי ּבָ עֹות ֶחְלקוֹ  ּכְ ּמָ   :ּבַ

אוּ . יח ָטרֹות ְקָצת ְראּוֵבן ְוהֹוִציא, ַלֲחֹלק ּבָ ַכר ׁשְ ּמָ  ׁשֶ
ָפה ַלְיהּוִדים ַהּקָ הַ  ִלְמּכֹר ָהִעיר ִמְנַהג ִאם, ּבְ ָפהּבְ , ּקָ

ְמעֹון ָצִריךְ  ל ׁשִ יעַ  ִיְרֶצה ְוִאם, ְלַקּבֵ ּבִ  ִלְראּוֵבן ַיׁשְ
ֵאּלוּ  פֹות ׁשֶ פּות ֵמֵעֶסק ֵהם ַהַהּקָ ּתָ ֻ ָאם ַהׁשּ ֲעׂשָ  ְלֹצֶרךְ  ְוׁשֶ
 ִלְמּכֹר ָהִעיר ִמְנַהג ֵאין ְוִאם. ּוְלטֹוָבתוֹ  ָהֵעֶסק
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ָפה ַהּקָ ְמעֹון ִיּטֹל ֹלא, ּבְ ָפה ֶחְלקוֹ  ׁשִ ַהּקָ א, ּבַ  ֶאּלָ
ָמעֹות   :ּוִבְסחֹוָרה ּבְ

 צד סימן
  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , שבועה גלגול דין

ל. א ב ִמי ּכָ ְתַחּיֵ ּנִ בּוָעה ׁשֶ ֵבית ׁשְ ין ּבְ , ֶהֵסת ֲאִפּלוּ , ּדִ
ַעל ָיכֹול ינוֹ  ּבַ ל ּדִ ל ָעָליו ְלַגְלּגֵ ִביָעה ּכָ שׁ  ּתְ ּיֵ  לוֹ  ׁשֶ
ִאם, ָעָליו ב הָהיָ  ּבוֹ  מֹוֶדה ָהָיה ׁשֶ . ָממֹון ּבוֹ  ִמְתַחּיֵ
ב ָהָיה ֹלא ּבוֹ  מֹוֶדה ָהָיה ֲאִפּלוּ  ְוִאם , ָממֹון ִמְתַחּיֵ
א בּוָעה ֶאּלָ ל ָיכֹול ֵאינוֹ , ׁשְ ִכיר ֲאָבל. ְלַגְלּגֵ  ׂשָ

ע ּבָ ׁשְ ּנִ ִלין ֵאין, ְונֹוֵטל ׁשֶ  ָתַבע ֹלא ֲאִפּלוּ . ָעָליו ְמַגְלּגְ
ל ַהּתֹוֵבעַ  ית, ְלַגְלּגֵ ין ּבֵ ִלין ְצָמםֵמעַ  ּדִ   :ְמַגְלּגְ

ִלין ֵאין. ב א ְמַגְלּגְ ע ֶאּלָ ְתּבָ ַהּנִ ׁשֶ אי טֹוֵען ּכְ ב ַוּדַ  ְוִנְתַחּיֵ
בּוָעה ב ָסֵפק ַטֲעַנת טֹוֵען ִאם ֲאָבל, ׁשְ בּוָעה ְוִנְתַחּיֵ , ׁשְ

ִלין ֵאין ל ָסֵפק ַטֲעַנת ַעל ֲאָבל. ָעָליו ְמַגְלּגְ  ׁשֶ
ִלין, ַהּתֹוֵבעַ  ְהֶיה דּוִבְלבַ , ְמַגְלּגְ ּיִ ָבר ַרְגַלִים ׁשֶ מוֹ , ַלּדָ  ּכְ

בּוַעת ׁשְ ִפים ּבִ ּתָ ֻ   :ַהׁשּ

ב ִמי. ג ְתַחּיֵ ּנִ בּוָעה ׁשֶ ל ַהּתֹוֵבעַ  ְוִהְתִחיל, ׁשְ  ָעָליו ְלַגְלּגֵ
ָבִרים ּלֹא ֲאֵחִרים ּדְ ע ְוָרָאה, אֹוָתם ָטַען ׁשֶ ְתּבָ ךְ  ַהּנִ  ּכָ
ַבע רֹוֶצה ֵאיִני: ְוָאַמר ָ א ְלִהׁשּ ם ֵריִניהֲ  ֶאּלָ ּלֵ  ְמׁשַ

ֲעָנה י ָהִראׁשֹוָנה ַהּטַ ְבּתִ ְתַחּיַ ּנִ ִפיָרָתהּ  ַעל ׁשֶ בּוָעה ּכְ , ׁשְ
א, לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין ע אֹוְמִרים ֶאּלָ ְתּבָ ן אוֹ : ַלּנִ  לוֹ  ּתֵ
ל ל ַמה ּכָ ְלּגֵ ּגִ ֶ ָענֹות ָעֶליךָ  ׁשּ ִאּיֹות ֵמַהּטְ ּדָ  אוֹ , ַהּוַ

ַבע ָ , ָסֵפק ַטֲעַנת ֹוֵבעַ ַהתּ  ָעָליו ָטַען ִאם ֲאָבל. ִהׁשּ
ם ֲהָלה ְוָרָצה ּלֵ ר ְלׁשַ ִביָעתוֹ  ִעּקַ ב ֵאינוֹ , ּתְ  ַעל ַחּיָ

ְלּגּוִלין ם ַהּגִ ּלֵ   :ְלׁשַ

ב ִאם. ד ְתַחּיֵ ּנִ ׁשֶ בּוָעה ּכְ ם: ָאַמר ׁשְ ּלֵ ַבע ְוֹלא ֲאׁשַ ָ , ֶאׁשּ
ָאַמר ְוַאַחר ן ׁשֶ ָבעוֹ  ּכֵ  ֵאיָנם, ֲאֵחִרים ְדָבִרים ּתְ

ִגְלּגּול ָבר יָוןכֵּ , ּבְ ּכְ ַדע ֹקֶדם ִלְפֹרעַ  הֹוָדה ׁשֶ ּיָ  ׁשֶ
רֹוֶצה ל ׁשֶ ָבִרים ָעָליו ְלַגְלּגֵ   :ֲאֵחִרים ּדְ

ל. ה ַגְלּגֵ ּמְ ׁשֶ ִביעֹות ָעָליו ּכְ ע ְוָאַמר, ּוְרָאיֹות ּתְ ְתּבָ : ַהּנִ
ַבע רֹוֶצה ֵאיִני ָ א ְלִהׁשּ ם ֲהֵריִני ֶאּלָ ּלֵ ֲעָנה ְמׁשַ  ַהּטַ

ָאמַ , ָהִראׁשֹוָנה ֵאין ְרנוּ ׁשֶ א לוֹ  ׁשֹוְמִעין ׁשֶ ן אוֹ  ֶאּלָ  ִיּתֵ
ל ל ַמה ּכָ ְלּגֵ ּגִ ֶ ַבע אוֹ  ָעָליו ׁשּ ָ ַבע רֹוֶצה ִאם, ִיׁשּ ָ  ִלׁשּ

ִביָעה ֲאִפּלוּ , ֵמַהּכֹל ִנְפָטר י ַעל ַאף, ִראׁשֹוָנה ִמּתְ  ּפִ
ָבר ּכְ ה ׁשֶ  ֲאִפּלוּ , ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול אֹוָתהּ  ִלְפֹרעַ  ִנְתַרּצָ
יָּ  ַאַחר ית ָצאׁשֶ ין ִמּבֵ ּלֹא. ּדִ ה ׁשֶ א ִלְפֹרעַ  ִנְתַרּצָ  ֶאּלָ
ֵדי ֵטר ּכְ בּוָעה ְלִהּפָ ְ ִריךְ  ֵמַאַחר ֲאָבל, ִמׁשּ ּצָ ַבע ׁשֶ ָ , ְלִהׁשּ

ע ּבָ ִביָעה ַעל ַאף ִנׁשְ   :ִראׁשֹוָנה ּתְ

ב ֶזה ִאם. ו ְתַחּיֵ ּנִ ִלים ְורֹוֶאה ֶהֵסת ׁשֶ ַגְלּגְ ּמְ  ָעָליו ׁשֶ
ה ךְ  ַהְרּבֵ ַבע אוֹ : לוֹ  אֹוְמִרים, בּוָעהַהשְּׁ  ִהּפֵ ָ  ַעל ִהׁשּ
ךְ  אוֹ  ַהּכֹל ַהּפֵ ַבע ַהּכֹל ּתְ ָ ׁשּ ּיִ . ְוִיּטֹל ַהּכֹל ַעל ֶזה ׁשֶ
ע ָאַמר ְוִאם ְתּבָ ְלּגּוִלים ַעל: ַהּנִ ע ֲאִני ַהּגִ ּבָ  ְוִנְפָטר ִנׁשְ
ֲעָנה ְוַעל ַבע ָהִראׁשֹוָנה ַהּטַ ָ ָידוֹ  ָהְרׁשּות, ְוִיּטֹל ִיׁשּ   :ּבְ

ים לוֹ  ְוהֹוָדה ָמֶנה ְטָענוֹ  .ז ִ ֲחִמׁשּ ָאר ְוַעל, ּבַ ְ : ָטַען ַהׁשּ
ל ְוָהַאֵחר, יֹוֵדעַ  ֵאיִני ְלּגֵ ה ָעָליו ּגִ ּמָ ְלּגּוִלים ּכַ , ּגִ

ע ְתּבָ יבוֹ  ְוַהּנִ ְלּגּוִלים ַעל ֵהׁשִ ָיִדי ְלךָ  ֵאין: ַהּגִ לּום ּבְ , ּכְ
י ַעל ַאף ר ּפִ ִעּקַ בּוָעה ׁשֶ הּ  ָדִנים ָאנוּ  ׁשְ  ִמּתֹוךְ  ּבָ

ֵאינוֹ  ַבע ָיכֹול ׁשֶ ָ ם ִלׁשּ ּלֵ ן ָנִדין ֹלא, ְמׁשַ  ַעל ּכֵ
ְלּגּוִלים ינוֹ  ּוַמה, ַהּגִ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ּדִ ע, ׁשֶ ּבָ ׁשְ ּנִ  ַעל ׁשֶ
ְלּגּול ה אוֹ  ִיְרֶצה ִאם ַהּגִ ֶכּנָ  ִמי ְוֵישׁ , ָעָליו ְיַהּפְ
אֹוֵמר ֵאין, ׁשֶ אן ׁשֶ ְלּגּול ּכָ ּלֹא, ּגִ ב ׁשֶ בּוָעה לוֹ  ִנְתַחּיֵ  ׁשְ
א, ֵמעֹוָלם ב ֶאּלָ ם ַחּיָ ּלֵ אן ְוֵאין, ַהּתֹוָרה ִמן לוֹ  ְלׁשַ  ּכָ
ְלּגּול   :ּגִ

ב. ח בּוָעה לוֹ  ִנְתַחּיֵ ל ּוָבא, ַהּתֹוָרה ִמן ׁשְ  ָעָליו ְלַגְלּגֵ
בּוַעת בּוָעה: לוֹ  לֹוַמר ָיכֹול, ֶהֵסת ׁשְ  ְדאֹוַרְיָתא ׁשְ
ַבע ָ ְלּגּולִ  ְוַעל ְלךָ  ֶאׁשּ ַבע יםַהּגִ ָ ׁשּ   :ְוִתּטֹל ּתִ
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ים לוֹ  ְוהֹוָדה, ָמֶנה ְטָענוֹ . ט ִ ֲחִמׁשּ ים ְוָכַפר ּבַ ִ ֲחִמׁשּ , ּבַ
א ּבָ ַבע ּוְכׁשֶ ָ ל ִלׁשּ ְלּגֵ ְלּגּוִלים ָעָליו ּגִ יבוֹ , ּגִ  ַעל ֵהׁשִ

ְלּגּוִלים ַבע, יֹוֵדעַ  ֵאיִני: ַהּגִ ָ ר ַעל ִיׁשּ ֵטר, ָהִעּקָ  ְוִיּפָ
ַבע ָ ׁשּ ְלגּ  ַעל ִמּלִ ָפָניו ַמֲחִריִמין ֲאָבל, ּוִליםַהּגִ ל ּבְ  ִמי ּכָ
ּיֹוֵדעַ  ָכךְ  ִלְפלֹוִני ׁשֶ   :יֹוֶדה ְוֹלא ְוָכךְ  ּבְ

 צה סימן
 הקדש ודין, קרקעות על נשבעין שבועה איזו דין

  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , הזה בזמן

ֵאין ְדָבִרים ֵאּלוּ . א ִעין ׁשֶ ּבָ : ַהּתֹוָרה ִמן ֲעֵליֶהם ִנׁשְ
ל ֲאִפּלוּ  עֹותַקְרקָ  ָטרֹות, ַוֲעָבִדים, ָלָאֶרץ חּוץ ׁשֶ , ּוׁשְ

ׁשֹות ָנא ָלא, ּגֹוִים ִנְכֵסי ְוֵכן, ְוֶהְקּדֵ , ִמְקָצת מֹוֶדה ׁשְ
ָנא ָלא ּכֹל ּכֹוֵפר ׁשְ ָנא ָלא, ַמְכִחיׁשוֹ  ֶאָחד ְוֵעד ּבַ  ׁשְ

בּוַעת ֹוְמִרים ׁשְ עוּ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . ַהׁשּ ׁשְ ֶהם ּפָ , ְוֶנֶאְבדוּ  ּבָ
טּוִרים ם ּפְ ּלֵ ׁשַ ָנא ָלא, ִמּלְ ם ׁשֹוֵמר ׁשְ  ׁשֹוֵמר אוֹ  ִחּנָ

ָכר בּוַעת ֲאָבל. ְוׁשֹוֵאל ׂשָ ִעין, ֶהֵסת ׁשְ ּבָ  ַעל ֲאִפּלוּ  ִנׁשְ
ָבִרים ִעין ִגְלּגּול ְיֵדי ַעל ְוֵכן. ֵאּלוּ  ּדְ ּבָ . ֲעֵליֶהן ִנׁשְ

ׁשֹות ָאְמרוּ  ְוֶהְקּדֵ ְוָקא, ׁשֶ שׁ  ּדַ בֹוהַּ  ֶהְקּדֵ שׁ  ֲאָבל, ּגָ  ֶהְקּדֵ
ים ֶנֶסת ְלֵבית אוֹ  ַלֲעִנּיִ  ְוַכּיֹוֵצא ּתֹוָרה ְלֵסֶפר אוֹ  ַהּכְ

ה ּזֶ ִעין, ּבָ ּבָ מוֹ  ֲעֵליֶהם ִנׁשְ ִעין ּכְ ּבָ ׁשְ ּנִ  ִנְכֵסי ַעל ׁשֶ
  :ֶהְדיֹוט

ֵצר ָהעֹוְמִדים ֲעָנִבים ְטָענוֹ . ב ה ּוְתבּוָאה ִלּבָ  ְיֵבׁשָ
ֵצר ָהעֹוֶמֶדת ִמְקָצָתן ְוָכַפר ִמְקָצָתןבְּ  ְוהֹוָדה, ִלּקָ , ּבְ

ע ֶזה ֲהֵרי ּבָ ַאר ֲעֵליֶהם ִנׁשְ ׁשְ ַטְלְטִלים ּכִ  ְוהּוא, ַהּמִ
ֵאיָנם ְרַקע ְצִריִכים ׁשֶ ל, ַלּקַ ּכָ ֵצר ָהעֹוֵמד ׁשֶ  ֲהֵרי ִלּבָ

ָבצּור הּוא ִפיָרה ְלִעְנַין ּכְ  ָהיוּ  ִאם ֲאָבל. ְוהֹוָדָאה ּכְ
ְרַקע ְצִריִכים ָבר ְלָכל ַקְרַקעכְּ  ֵהם ֲהֵרי, ַלּקַ   :ּדָ

ים' ב: ְטָענוֹ . ג ַכְנתָּ  ֳחָדׁשִ ֲחֵצִרי ׁשָ ה ּבַ ב ְוַאּתָ  ִלי ַחּיָ
ַכר ים' ב ׂשְ י ֹלא: אֹוֵמר ְוהּוא, ֳחָדׁשִ ַכְנּתִ א ׁשָ  ֹחֶדשׁ  ֶאּלָ

ַכר ָהָיה ְוִאם, ִמְקָצת מֹוֶדה ֶזה ֲהֵרי, ֶאָחד  ַהֹחֶדשׁ  ׂשְ
ַפר ּכָ ֶוה ּבוֹ  ׁשֶ ֵני ׁשָ ע, ֶכֶסף ׁשְ ּבָ ֵאין, ִנׁשְ ֲעָנה ׁשֶ  ַהּטַ
גּוף ְרַקע ּבְ א, ַהּקַ ָכָרהּ  ֶאּלָ ׂשְ הּוא, ּבִ   :ִמַטְלְטִלין ׁשֶ

ָטר. ד י ׁשְ ָרה ְלךָ  ָמַסְרּתִ  ּבוֹ  ִלי ָהָיה ִדיָנִרים ַוֲעׂשָ
ָבִרים ָהיוּ  ֹלא: אֹוֵמר ְוֶזה, ְרָאָיה ַען אוֹ , ֵמעֹוָלם ּדְ ּטָ  ׁשֶ
ָאַבד טּור, ׁשֶ בוּ  ַאף ּפָ ְ ֲאִפּלוּ , ֶהֵסת ַעתִמׁשּ ע ׁשֶ ׁשַ  ּבוֹ  ּפָ
טּור, ְוָאַבד מוֹ , ּפָ נִּ  ּכְ ֵארׁשֶ   :ְתּבָ

ִלים ְטָענוֹ . ה ין, ְוַקְרָקעֹות ּכֵ הֹוָדה ּבֵ ָכל ׁשֶ ִלים ּבְ  ַהּכֵ
ָכל ְוָכַפר ְרָקעֹות ּבְ ין, ַהּקַ הֹוָדה ּבֵ ָכל ׁשֶ ְרָקעֹות ּבְ  ַהּקַ
ָכל ְוָכַפר ִלים ּבְ ין, ַהּכֵ הֹוָדה ּבֵ ְרָקעֹות ִמְקַצתבְּ  ׁשֶ  ַהּקַ
ָכל ְוָכַפר ִלים ּבְ טּור, ַהּכֵ בּוַעת ּפָ ְ  ִאם ֲאָבל. ַהּתֹוָרה ִמׁשּ
ַפר ָכל ּכָ ְרָקעֹות ּבְ ִמְקַצת ְוהֹוָדה, ַהּקַ ִלים ּבְ  ְוָכַפר ַהּכֵ

ִמְקָצָתם ב, ּבְ ַבע ַחּיָ ָ בּוַעת ִלׁשּ ִלים ַעל ַהּתֹוָרה ׁשְ , ַהּכֵ
ִלים ְלּגְ בּועָ  ָעָליו ּוְמּגַ ְרָקעֹות ַעל הׁשְ ין ְוֵכן. ַהּקַ  ַהּדִ

ְטָענוֹ  ִלים ּבִ ִלים אוֹ  ַוֲעָבִדים ּכֵ ָטרֹות ּכֵ   :ּוׁשְ

ֵדה ַהחֹוֵפר. ו ׂשְ יִחין ּבֹורֹות ֲחֵברוֹ  ּבִ  ּוְמָערֹות ׁשִ
ב הּוא ַוֲהֵרי, ְוִהְפִסיָדהּ  ם ַחּיָ ּלֵ ין, ְלׁשַ ָענוֹ  ּבֵ ּטְ ָחַפר ׁשֶ  ׁשֶ

י ֹלא: אֹוֵמר ְוהּוא ָענוֹ  אוֹ  ,ָחַפְרּתִ ּטְ ָחַפר ׁשֶ י ׁשֶ ּתֵ  ׁשְ
י ֹלא: אֹוֵמר ְוהּוא ְמָערֹות א ָחַפְרּתִ  אוֹ , ַאַחת ֶאּלָ
ָהָיה ם ׁשֶ ָחַפר ֶאָחד ֵעד ׁשָ י ֹלא: אֹוֵמר ְוהּוא, ׁשֶ  ָחַפְרּתִ
לּום טּור, ּכְ בּוָעה ּפָ ְ   :ְדאֹוַרְיָתא ִמׁשּ

 צו סימן
 אשת וגם, נשבעים שבועה איזה וקטן שוטה חרש

  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , איש

ִעין ֵאין. א ּבָ  ֶאָחד, ְוָקָטן ׁשֹוֶטה ֵחֵרשׁ  ַטֲעַנת ַעל ִנׁשְ
א ַטֲעַנת ַהּבָ ַטֲעַנת אוֹ  ַעְצמוֹ  ּבְ ה ְלִפי, ָאִביו ּבְ ּזֶ  ׁשֶ

ְקָצת הֹוָדה ַהּמִ ָטן ּבוֹ  ׁשֶ א ֵאינוֹ  ַלּקָ יב ֶאּלָ ֵמׁשִ . ֲאֵבָדה ּכְ
ַפר ִאם ְוֵכן ּכֹל ּכָ ָטן ְוֵהִעיד ֶאָחד ֵעד ּוָבא, ּבַ , ַלּקָ
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ע ֵאינוֹ  ּבָ ה, ִנׁשְ ּזֶ ם ְוֵאין ֶאָחד ֵעד ׁשֶ , ּתֹוֵבעַ  ׁשָ
ִביַעת ּתְ ָטן ׁשֶ ִביָעה ֵאיָנהּ  ַהּקָ : אֹוֵמר ִנְמֵצאתָ . ְגמּוָרה ּתְ

ָאַמר ָקָטן דֹול ׁשֶ ָיְדךָ  ִלי ָמֶנה: ַלּגָ א: אוֹ , ּבְ  ָהָיה ַאּבָ
ָיְדךָ  לוֹ  ָיִדי ְלךָ  ֵאין: אֹוֵמר ַוֲהָלה, ּבְ א ּבְ ים ֶאּלָ ִ , ֲחִמׁשּ
ָיִדי ְלךָ  ֵאין: אוֹ  לּום ּבְ שׁ  ְמִעידוֹ  ֶאָחד ְוֵעד, ּכְ ּיֵ , לוֹ  ׁשֶ
טּור ֶזה ֲהֵרי בּוַעת ּפָ ְ ַמר ִאם ֲאָבל. ַהּתֹוָרה ִמׁשּ  ׁשָ

ָטן ָאַבד ְוטֹוֵען ַלּקָ ע ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶ ּבָ בּוַעת ִנׁשְ  ׁשְ
ֹוְמִרים ֵאינוֹ  ְלִפי, ַהׁשּ ע ׁשֶ ּבָ  ִאם ְוֵכן. ַטֲעָנה ֲחַמתמֵ  ִנׁשְ

ָהָיה הֹוָדה ף ׁשֶ ּתָ ָטן ׁשֻ , ָעָליו ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס אוֹ , ַלּקָ
ית ַיֲעִמידוּ  ין ּבֵ ָטן ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ּדִ ַבע, ַלּקָ ָ ף ְוִיׁשּ ּתָ , ַהׁשֻ
א ַטֲעַנת ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ּמָ   :ׁשֶ

י ַעל ַאף. ב ֵאין ּפִ ִעין ׁשֶ ּבָ  בּוַעתשְׁ  ָקָטן ַטֲעַנת ַעל ִנׁשְ
בּוַעת ֲאָבל, ַהּתֹוָרה ִעין ֶהֵסת ׁשְ ּבָ  ָקָטן ָהָיה ַוֲאִפּלוּ , ִנׁשְ
ֵאינוֹ  א ְלִעְנַין ָחִריף ׁשֶ ָ ן ַמׂשּ ִעין, ּוַמּתָ ּבָ  ַעל ֶהֵסת ִנׁשְ
ָטן: ָלֵמד ִנְמֵצאתָ . ַטֲעָנתוֹ  ַהּקָ ַען ׁשֶ ּטָ דֹול ַעל ׁשֶ , ַהּגָ

ין הֹוָדה ּבֵ ין ִמְקָצת ׁשֶ ַפר ּבֵ ּכָ כֹּ  ׁשֶ ין, לּבַ ָהָיה ּבֵ ם ׁשֶ  ׁשָ
ין ֵעד ּלֹא ּבֵ ם ָהָיה ׁשֶ ע ֶזה ֲהֵרי, ֵעד ׁשָ ּבָ , ֶהֵסת ִנׁשְ

ךְ  ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ָטן ַעל ְלַהּפֵ ֵאין, ַהּקָ יִעין ׁשֶ ּבִ  ֶאת ַמׁשְ
ָטן ָלל ַהּקָ ל ֵאינוֹ  ְסָתם ֵחֶרם ַוֲאִפּלוּ , ּכְ  ְלִפי, ְמַקּבֵ
ֵאינוֹ  בּוָעה ֹעֶנשׁ  יֹוֵדעַ  ׁשֶ ְ   :ַהׁשּ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ג ַאף, ׁשֶ י ַעל ׁשֶ ִעים ּפִ ּבָ ׁשְ ּנִ בּוַעת ׁשֶ  ׁשְ
ָטן ֶהֵסת ָטרֹות ַעל, ַלּקָ ְ ִעין ֵאין ַהׁשּ ּבָ ָלל לוֹ  ִנׁשְ  ָקָטן. ּכְ

ָענוֹ  ּטְ דֹול ׁשֶ ָדָבר ְטָענוֹ  ִאם, ַהּגָ שׁ  ּבְ ּיֵ  ֲהָנָאה לוֹ  ׁשֶ
ָטן גֹון, ַלּקָ א ֵעֶסק ּכְ ָ ן ַמׂשּ ִהגִּ  ְלַאַחר, ּוַמּתָ  ְלעֹוַנת יעַ ׁשֶ

עֹוטֹות ָטן ְוהֹוָדה, ַהּפָ ָכָסיו ִנְפָרִעים, ַהּקָ  ֵאין ְוִאם, ִמּנְ
ין, לוֹ  ְהֶיה ַעד ַיְמּתִ ּיִ ם, לוֹ  ׁשֶ ּלֵ ַפר ְוִאם. ִויׁשַ ָטן ּכָ , ַהּקָ

יִנים ל ַעד ַמְמּתִ ְגּדַ ּיִ ַבע ׁשֶ ָ ָדָבר ְטָענוֹ  ְוִאם. ֶהֵסת ְוִיׁשּ  ּבְ
ֵאין ָטן ׁשֶ ג, ֲהָנָאה ַלּקָ י ַעל ַאף, ַוֲחָבלֹות ְנָזִקים ֹוןּכְ  ּפִ

ּמֹוֶדה י ַעל ְוַאף ׁשֶ שׁ  ּפִ ּיֵ ה לוֹ  ׁשֶ ם ִמּמַ ּלֵ טּור, ְלׁשַ , ּפָ
ִדיל ְלַאַחר ַוֲאִפּלוּ  ִהּגְ ִעים ַהּתֹוֵבעַ  ָהָיה ְוִאם ׁשֶ ּבָ ׁשְ  ֵמַהּנִ

גֹון, ְונֹוְטִלים ִכיר ּכְ ָ שׁ , בוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ַהׂשּ ּיֵ ָטן ֲהָנָאה ׁשֶ  ַלּקָ
יִּ  רׁשֶ ּכֵ ּתַ ִכיר לוֹ  ׂשְ ע ֶזה ֲהֵרי, ׂשָ ּבָ ָטן ְונֹוֵטל ִנׁשְ . ֵמַהּקָ

ע ֶחְנָוִני ֲאָבל ּבָ ׁשְ ּנִ ְנָקסוֹ  ַעל ׁשֶ ע ֵאינוֹ , ּפִ ּבָ  ְונֹוֵטל ִנׁשְ
ָטן ֵאין, ֵמַהּקָ ָטן ׁשֶ ֶזה ַלּקָ ֲהֵרי, ֲהָנָאה ּבָ ב הּוא ׁשֶ  ַחּיָ

ן ִעין, ְלפֹוֲעָליו ִלּתֵ ּבָ  ַהֶחְנָוִני ְוֶזה, ּנוּ ִממֶּ  ְונֹוְטִלין ְוִנׁשְ
ַתן ַעְצמוֹ  ַעל ִהְפִסיד ּנָ י ַעל ָממֹונוֹ  ׁשֶ ָטן ּפִ   :ַהּקָ

לּום ָקָטן ִקְנַין ֵאין. ד ָראוּ  ֵעִדים, ְלִפיָכךְ . ּכְ  ִקְנָין ׁשֶ
ּלוֹ  בוּ  ֹלא, ׁשֶ ָטר ָעָליו ִיְכּתְ   :ׁשְ

ֹוֶטה ַהֵחֵרשׁ . ה  ֹלא, ַטֲעָנה ְלָכל ָלֶהם ִנְזָקִקין ֵאין, ְוַהׁשּ
, ֲעֵליֶהם ֲאֵחִרים ְלַטֲעַנת ְוֹלא ֲאֵחִרים ַעל ְלַטֲעָנָתם

בּוָעה ֹלא ה ִלׁשְ בּוָעה לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, ַקּלָ  ֲחמּוָרה ׁשְ
לּוִמין אוֹ  ׁשְ ָבִריא הּוא ֲהֵרי, ַהסּוָמא ֲאָבל, ּתַ  ְלָכל ּכְ

ָבר ִעְנָיִנים ּדָ ע, ֵאּלוּ  ּבְ ּבָ ל ְוִנׁשְ בּועֹות ִמיֵני ּכָ , ׁשְ
ִעים ּבָ ַתב ִמי ְוֵישׁ . ַטֲעָנתוֹ  ַעל ְוִנׁשְ ּכָ ין, ׁשֶ ּדִ  ַהֵחֵרשׁ  ׁשֶ

ִדין ָטן ּכְ ֹוֶטה ֲאָבל, ַהּקָ א ֲאִפּלוּ , ַהׁשּ , ְוהֹוָדה ִנְתַרּפֵ
ב ֵאינוֹ  ם ַחּיָ ּלֵ ֵעִדים ִהְלָוהוּ  ִאם ַוֲאִפּלוּ , ְלׁשַ ֲאֵבָדה, ּבְ  ׁשֶ

ַעת ֵאין לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, הּוא ִמּדַ יִעיןמַ  ׁשֶ ּבִ  אֹותוֹ  ׁשְ
א ְתַרּפֵ ּיִ   :ִלְכׁשֶ

ת. ו ָבה ִאישׁ  ֵאׁשֶ ְתַחּיְ ּנִ בּוָעה ׁשֶ יִעין, ׁשְ ּבִ . אֹוָתהּ  ַמׁשְ
ַבע ְמָסֶרֶבת ְוִאם ָ ׁשּ מוֹ  אֹוָתהּ  ּכֹוִפין, ִמּלִ ּכֹוִפין ּכְ  ׁשֶ

  :ְלִאישׁ 

  מלוה גבית הלכות

 צז סימן
לֹא ֶלעִני ְלַהְלוֹות ּלֹא, (ְלָנְגׂשוֹ  ְוׁשֶ ֵלי ַלְחּבֹל ְוׁשֶ  ֹאֶכל ּכְ

ַבת) , ְוַאְלָמָנה ֶנֶפשׁ  ' ל ּובוֹ , ַהִסּדּור ְוִדין, ָהעבֹוט ַוֲהׁשָ
  ְסִעיִפים:



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן צז הלכות גבית מלוה
  

 

1011

  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 כג
 כג

ה ִמְצַות. א י ְלַהְלוֹות ֲעׂשֵ ָרֵאל ַלֲעִנּיֵ  ִמְצָוה ְוִהיא, ִיׂשְ
ָדָקה יֹוֵתר ְגדֹוָלה ים ֹקֶדם ָעִני ּוְקרֹובוֹ . ֵמַהּצְ  ַלֲעִנּיִ
י ,ֲאֵחִרים י קֹוְדִמים ִעירוֹ  ַוֲעִנּיֵ . ַאֶחֶרת ִעיר ַלֲעִנּיֵ
יר ַוֲאִפּלוּ  ִריךְ  ָעׁשִ ּצָ  ְלִפי ְלַהְלוֹותוֹ  ִמְצָוה, ְלַהְלוֹות ׁשֶ
ָעה ְדָבִרים ַאף ּוְלַהֲהנֹותוֹ  ׁשָ  ַההֹוֶגֶנת ֵעָצה ּוְלַיֲעצוֹ  ּבִ
  :לוֹ 

ה ֶאת ִלְנֹגשׂ  ָאסּור. ב ּיֹוֵדעַ , ִלְפֹרעַ  ַהּלֹוֶ ׁשֶ ֵאין ּכְ . לוֹ  ׁשֶ
ֵני, ָאסּור, לוֹ  ְלֵהָראֹות ַוֲאִפּלוּ  הּוא ִמּפְ  ִנְכָלם ׁשֶ

ְראֹותוֹ  ְלֶוה ּבִ ֶגת ָידוֹ  ְוֵאין ַלּמַ ֶ   :ִלְפֹרעַ  ַמׂשּ

ה ָאסּור. ג  ֵלךְ : לוֹ  ְולֹוַמר ֲחֵברוֹ  ָממֹון ִלְכּבֹשׁ  ַלּלֹוֶ
ן ּוָמָחר ָוׁשּוב   :ִאּתוֹ  ְוֵישׁ , ֶאּתֵ

ה ָאסּור. ד ּלֹא ּוְלהֹוִציָאהּ  ַהְלָוָאה ָלַקַחת ַלּלֹוֶ  ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ
ָדהּ  ּלֹא ַעד ּוְלַאּבְ ְלֶוה ִיְמָצא ׁשֶ ה ַהּמַ , חֹובוֹ  ִלְגּבֹות ִמּמַ

ה ְוִאם ן עֹוׂשֶ ע ִנְקָרא ּכֵ ְלֶוה. ָרׁשָ ַהּמַ יר ּוְכׁשֶ  ֶאת ַמּכִ
ה הּוא ַהּלֹוֶ ַעל ׁשֶ ה ּבַ ּלֹא מּוָטב, זוֹ  ִמּדָ ה ַלְלֹותוֹ  ׁשֶ  ִמּמַ

ְלֵוהוּ שֶׁ  ךְ  ַאַחר ְלָנְגׂשוֹ  ְוִיְצָטֵרךְ  ּיַ ֲעֹבר ּכָ ָכל ְוּיַ ַעם ּבְ  ּפַ
ּום הכְּ  לוֹ  ִתְהֶיה ֹלא ִמׁשּ   :ֹנׁשֶ

א ִאם. ה ְלֶוה ּבָ ין ְלֵבית ַהּמַ ן ּדִ ּכֵ ה ְלַמׁשְ ַרע אוֹ  ַלּלֹוֶ  ִלּפָ
ּנוּ  ין ְלֵבית ֵישׁ , ִמּמֶ ין לוֹ  ַלֲעׂשֹות ּדִ : ֹיאְמרוּ  ְוֹלא, ּדִ
לֹוִני יר ּוְפלֹוִני לוֹ  ְוֵאין ָעִני ּפְ , לוֹ  ָצִריךְ  ְוֵאין ָעׁשִ
א ין ְמַרֲחִמים ֵאין ֶאּלָ ּדִ   :ּבַ

א ִאם. ו נוֹ  ּבָ ּכְ ּלֹא ְלַמׁשְ ַעת ׁשֶ ׁשְ  ֹלא, ַהְלָוָאתוֹ  ּבִ
ֶנּנוּ  ּכְ ַעְצמוֹ  הּוא ְיַמׁשְ ִאם, ּבְ נוֹ  ׁשֶ ּכְ ַעְצמוֹ  הּוא ִמׁשְ  ּבְ

ָלאו עֹוֵבר א. ּבְ ית ֶאּלָ י ּבֵ ְלחוּ  ןּדִ לּוָחם לוֹ  ִיׁשְ  ְוַאף, ׁשְ
לּוָחם ֵנס ֹלא ׁשְ נוֹ  ְלֵביתוֹ  ִיּכָ ּכְ א, ְלַמׁשְ  ִיְמָצא ִאם ֶאּלָ

חּוץ ָדָבר לוֹ  ֶחּנוּ , ּבַ ִליחַ  ְוֵישׁ . ִיּקָ ית ִלׁשְ ין ּבֵ ח ּדִ  ִלּקַ
ּכֹון ׁשְ ד ַהּמַ ה ִמּיַ ְזרֹועַ , ַהּלֹוֶ ְלֶוה ְונֹוְתנוֹ , ּבִ  ַוֲאִפּלוּ . ַלּמַ
חּוץ ֶנּנוּ  אלֹ , ּבַ ּכְ ּלֹא ְיַמׁשְ ַעת ׁשֶ ׁשְ ָבר ַהְלָוָאה ּבִ  ּדָ

ים עֹוׂשִ מוֹ , ֶנֶפשׁ  ֹאֶכל ּבוֹ  ׁשֶ ל ָוֶרֶכב ֵרַחִים ּכְ  ָיד ׁשֶ

ֵהם ְלְטִלים ׁשֶ י ֲאָבל. ִמּטַ ּתֵ ל ֵרַחִים ּבָ  ֵהם ֲהֵרי ַמִים ׁשֶ
ַקְרַקע ךְ  ְוֹלא, ּכְ ּיָ הּ  ׁשַ ּכֹון ּבֵ א, ַמׁשְ ַאר גּוַבְיָנא ֶאּלָ ׁשְ  ּכִ
ֵאין, ַקְרָקעֹות ית ׁשֶ ין ּבֵ ִנין ּדִ ּכְ ח ְמַמׁשְ  ַקְרַקע ִלּקַ
ּכֹון ל. ְלַמׁשְ ְלֶוה ִאם, ָמקֹום ּוִמּכָ  ְלֵבית ִנְכַנס ַעְצמוֹ  ַהּמַ
ְרֶזל אוֹ  ָהֶעְליֹוָנה ֵרַחִים ְוָנַטל ָהֵרַחִים  ְוַהסֹוֵבב ַהּבַ

ים ְלַגּלִ ָבר, ְוַהּגַ ְלְטִלים ַנֲעׂשוּ  ּכְ ין םָלהֶ  ְוֵישׁ , ִמּטַ ֵלי ּדִ  ּכְ
ַעת אֹוָתם ּוַמֲחִזיר ֶנֶפשׁ  ֹאֶכל ׁשְ   :ְמָלאָכה ּבִ

ית ָראוּ  ִאם. ז ין ּבֵ ּתֹוֵלשׁ  ּדִ ְחּתֹוָנה ֵרַחִים ׁשֶ  ְוַכּיֹוֵצא ַהּתַ
קֹום, ָבהּ  ַעל ְלַהְבִריחַ , ִחּבּוָרהּ  ִמּמְ  ִאם ְוֵכן, חֹוב ִמּבַ
ְנַין ְוסֹוֵתר ְנִטיעֹות עֹוֵקר הּוא ים ּבִ ּתִ  ְלַהְבִריחַ  ַהּבָ

ַעל ית, חֹוב ִמּבַ ין ּבֵ ין ּדִ ָעתוֹ  ֵמֶהם לוֹ  ַמְגּבִ   :ִלׁשְ

ִלים. ח ים ּכֵ עֹוׂשִ ֶהם ׁשֶ ָאְמרוּ  ֶנֶפשׁ  ֹאֶכל ּבָ  ַהְינוּ , ׁשֶ
ים עֹוׂשִ שׁ  ֶנֶפשׁ  ֹאֶכל ּבוֹ  ׁשֶ גֹון, ַמּמָ  ְוָהֲעֵרבֹות ָהֵרַחִים ּכְ
ִלים ְויֹורֹות ְ ַבׁשּ ּמְ ֶהם ׁשֶ ין, ּבָ ִחיָטה לשֶׁ  ְוַסּכִ  ְוַכּיֹוֵצא, ׁשְ
ֶהם ְרחוֹ  ַעל ַמֲחִזיר, ָחַבל ְוִאם, ּבָ   :ּכָ

ה לוֹ  ָהיוּ . ט ָ אי ֵאינוֹ , ֵרַחִים ֲחִמׁשּ ַ ן ַרׁשּ ּכֵ  ֲאִפּלוּ  ְלַמׁשְ
ה ֵאינוֹ  ְוִאם. ֵמֶהן ַאַחת א ְמָלאָכה עֹוׂשֶ ַאַחת ֶאּלָ  ּבְ
ר, ֵמֶהן ן ֻמּתָ ּכֵ ָאר ְלַמׁשְ ְ   :ַהׁשּ

ִלים ָחַבל. י ה ּכֵ ל ַהְרּבֵ ב, ֶנֶפשׁ  ֹאֶכל ׁשֶ ל ַעל ַחּיָ  ּכָ
ִלי ֵני ַוֲאִפּלוּ . ּוְכִלי ּכְ ִרים ֵכִלים ׁשְ  ַלֲעׂשֹות ַיַחד ַהְמֻחּבָ
ֶהם מוֹ , ַאַחת ְמָלאָכה ּבָ ַרִים ּכְ ְסּפָ ּגֹוְזִזים ַהּמִ ֶהם ׁשֶ   ּבָ

ר, ֶנֶפשׁ  ֹאֶכל. יא נוֹ  ֻמּתָ ּכְ ִאיר ּוִבְלַבד, ְלַמׁשְ ׁשְ ּיַ  לוֹ  ׁשֶ
עּורהַ  ִ ִרין ׁשּ ַסּדְ ּמְ   :לוֹ  ׁשֶ

ַעְצמוֹ  הּוא ִאם. יב נוֹ  ּבְ ּכְ ב, ִמׁשְ א, לוֹ  ְלַהֲחִזיר ַחּיָ  ֶאּלָ
ן ִאם ן ּכֵ ּכֵ ר ַהְמַמׁשְ ְזּבַ שׁ  ּגִ ר אוֹ  ֶהְקּדֵ ים ִגְזּבַ   :ֲעִנּיִ

ְעּתוֹ  ִאם. יג ְלֶוה ָמַסר ִמּדַ ִליחַ  אוֹ  ַלּמַ ית ִלׁשְ ין ּבֵ  ּדִ
ִלים ין ּכֵ עֹוׂשִ ר, ֶנֶפשׁ  ֹאֶכל ֶהןבָּ  ׁשֶ ם ֻמּתָ   :ְלַקְחּתָ
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ין, ַאְלָמָנה. יד ִהיא ּבֵ ה ׁשֶ ין ֲעִנּיָ ִהיא ּבֵ יָרה ׁשֶ  ֵאין, ֲעׁשִ
ִנין ּכְ ּלֹא אֹוָתהּ  ְמַמׁשְ ַעת ׁשֶ ׁשְ ִליחַ  ַוֲאִפּלוּ , ַהְלָוָאה ּבִ  ׁשְ

ית ין ּבֵ ֶגד ְוָחַבל ָעַבר ְוִאם. ּדִ  ַמֲחִזיִרין, ַאְלָמָנה ּבֶ
ּנוּ  ְרחוֹ  ַעלבְּ  ִמּמֶ ם, ּתֹוֶדה ְוִאם, ּכָ ּלֵ ׁשַ ְכּפֹר ְוִאם, ּתְ , ּתִ
ַבע ָ ׁשּ ּכֹון ָאַבד. ּתִ ׁשְ ַרף אוֹ  ַהּמַ ֲחִזיר ֹקֶדם, ִנׂשְ ּיַ , ׁשֶ
ה. לֹוֶקה ּמֶ ָבִרים ּבַ ָאסּור ֲאמּוִרים ּדְ נוֹ  ׁשֶ ּכְ  הּוא ְלַמׁשְ

ַעְצמוֹ  ָאסּור, ּבְ ֵנס ְוׁשֶ נוֹ  ְלֵביתוֹ  ִלּכָ ּכְ  ִליחַ שְׁ  ֲאִפּלוּ  ְלַמׁשְ
ית ין ּבֵ ה, ּדִ ר, ֶלָעֵרב ֲאָבל, ַלּלֹוֶ ן ֻמּתָ ּכֵ ְזרֹועַ  ְלַמׁשְ  ּבִ
ּלֹא י ַעל ׁשֶ ית ּפִ ין ּבֵ ֵנס, ּדִ ּכֹון ִלּטֹל ְלֵביתוֹ  ְוִלּכָ ׁשְ , ַהּמַ
א ן ִאם ֶאּלָ ָלן ָעֵרב הּוא ּכֵ ָאז, ַקּבְ ינוֹ  ׁשֶ ֹלֶוה ּדִ  ְוֵכן. ּכְ
שׁ  ִמי ּיֵ ָכר לוֹ  ׁשֶ ַכר יןבֵּ , ֲחֵברוֹ  ֵאֶצל ׂשָ ין ַעְצמוֹ  ׂשְ  ּבֵ

ַכר ֶהְמּתוֹ  ׂשְ ָליו אוֹ  ּבְ ַכר אוֹ  ּכֵ יתוֹ  ׂשְ ר, ּבֵ נוֹ  ֻמּתָ ּכְ  ְלַמׁשְ
ּלֹא י ַעל ׁשֶ ֵנס, ד"ב ּפִ נוֹ  ְלֵביתוֹ  ְוִלּכָ ּכְ  ָזַקף ְוִאם, ְלַמׁשְ
ָכר ָעָליו ָ ַהְלָוָאה ַהׂשּ   :ָאסּור, ּבְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . טו ֵאין, ׁשֶ ִליחַ  ׁשֶ ית ׁשְ ין ּבֵ  ָאסּור ּדִ
ֵנס נוֹ  ְלֵביתוֹ  ִלּכָ ּכְ א, ְלַמׁשְ נוֹ  ֶאּלָ ּכְ ִמׁשְ טּוחַ  ִלְהיֹות ּבְ  ּבָ

עֹוָתיו יעַ  ְוֹלא, ִמּמְ ָרעֹון ְזַמן ִהּגִ יעַ  ֲאָבל. ַהּפֵ ִהּגִ ׁשֶ  ּכְ
ָרעֹון ְזַמן  רֹוֶצה ֵאינוֹ  ְוֶזה, חֹובוֹ  ִלְגּבֹות ּוָבא ַהּפֵ

ֲחָזָקה ְוהּוא, ְלָפְרעוֹ  שׁ  ּבַ ּיֵ ְלְטִלין וֹ ל ׁשֶ , ּוַמְבִריָחם ִמּטַ
ִליחַ  ית ׁשְ ין ּבֵ נוֹ  ְלֵביתוֹ  ִנְכָנס ּדִ ּכְ  ְלֶזה ְוִיְפַרע, ְלַמׁשְ
ִריַעת, חֹובוֹ  ּפְ ַעל ׁשֶ ין, ִמְצָוה חֹוב ּבַ  ַעד אֹותוֹ  ּוַמּכִ

ֵצא ּתֵ ֵדי ַנְפׁשוֹ  ׁשֶ ָמהּ  ּכְ  אֹותוֹ  ּכֹוִפין ֵאין ֲאָבל. ְלַקּיְ
יר ּכִ ֵדי ְמָלאָכה ׁשּום ַלֲעׂשֹות ְוֹלא ַעְצמוֹ  ְלַהׂשְ  ּכְ
ְתּפֹשׂ  ַעְצמוֹ  ַעל ִהְתָנה ַוֲאִפּלוּ . ִלְפֹרעַ  ּיִ ְלֶוה ׁשֶ  ֶאת ַהּמַ
ָטר ֶזה לוֹ  ְוָכַתב, ּגּופוֹ  ְ ׁשּ  ָיכֹול ְוֵאינוֹ , מֹוִעיל ֵאינוֹ , ּבַ
ד ְוֹלא ְלָאְסרוֹ  ֹלא ְעּבֵ ּתַ   :ּבוֹ  ְלִהׁשְ

ן ֶאָחד. טז ּכֵ ין ֵביתבְּ  ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהְמַמׁשְ  ְוֶאָחד, ּדִ
נוֹ  ּכְ ׁשְ ּמִ ָידוֹ  ׁשֶ ְזרֹועַ  ּבְ ַעת אוֹ  ּבִ ה ִמּדַ  ָעִני ִאישׁ  ִאם, ַהּלֹוֶ

נוֹ  הּוא ּכְ ָבר ּוִמׁשְ הּוא ּדָ  ִמְצָוה ֶזה ֲהֵרי, לוֹ  ָצִריךְ  ׁשֶ
ֵעת ָהֲעבֹוט לוֹ  ְלַהֲחִזיר הּוא ּבְ  לוֹ  ַמֲחִזיר. לוֹ  ָצִריךְ  ׁשֶ

ר ֶאת ְיָלה ַהּכַ ּלַ ֵדי ּבַ ה ְוֶאת, ָעָליו יׁשֹןלִ  ּכְ ֲחֵרׁשָ  ַהּמַ
ּיֹום ֵדי ּבַ ן ִאם. ְמַלאְכּתוֹ  ַלֲעׂשֹות ּכְ  לוֹ  ּמֹוִעיל ַמה, ּכֵ

ּכֹון ׁשְ ֵדי, ַהּמַ ּלֹא ּכְ ִמיט ׁשֶ ִביִעית ַהחֹוב ַיׁשְ ְ ׁשּ  ְוֹלא, ּבַ
ה ְלְטִלים ֵיָעׂשֶ ָניו ֵאֶצל ִמּטַ א ּבָ ַרע ֶאּלָ ּכֹון ִיּפָ ׁשְ  ֵמַהּמַ
ת ַאַחר ּמֵ הַהלּ  ׁשֶ ה. ֹוֶ ּמֶ ָבִרים ּבַ נוֹ , ֲאמּוִרים ּדְ ּכְ ִמׁשְ ׁשֶ  ּכְ
ּלֹא ַעת ׁשֶ ׁשְ נוֹ  ִאם ֲאָבל. ַהְלָוָאתוֹ  ּבִ ּכְ ַעת ִמׁשְ ׁשְ  ּבִ

ב ֵאינוֹ , ַהְלָוָאתוֹ    :לוֹ  ְלַהֲחִזיר ַחּיָ

ִליחַ . יז ית ׁשְ ין ּבֵ א ּדִ ּבָ ן ׁשֶ ּכֵ ן ֹלא, ְלַמׁשְ ּכֵ ָבִרים ְיַמׁשְ  ּדְ
ִאי ר ׁשֶ ּכֹון אֹוָתם ןִלתֵּ  ֶאְפׁשָ גֹון, ַמׁשְ ֶגד ּכְ ָעָליו ּבֶ  ׁשֶ
אֹוֵכל ּוְכִלי ֵאּלוּ  ְוַכּיֹוֵצא ּבוֹ  ׁשֶ יחַ , ּבָ ה ּוַמּנִ ב ִמּטָ  ֵליׁשֵ
ה ָעֶליהָ  ע ּוִמּטָ  ְוִאם, ֲעֵליֶהם ִליׁשֹן לוֹ  ָהְראּוִיים ּוַמּצָ
ה ָעִני ָהָיה ץ ִמּטָ ְמָצא ְוָכל. ָעָליו ִליׁשֹן ּוַמּפָ ָידוֹ  ַהּנִ  ּבְ
נוֹ  לוֹ  ֵישׁ , ֵמֵאּלוּ  ץחוּ  ּכְ ֵלי לוֹ  ְוַיֲחִזיר, ְלַמׁשְ  ַהּיֹום ּכְ

ּיֹום ְיָלה ּוְכֵלי ּבַ ְיָלה ַהּלַ ּלַ ֵלי לוֹ  ַמֲחִזיר ְוֵכן, ּבַ  ּכְ
נּות ּיֹום ֻאּמָ   :ּבַ

ֵני לוֹ  ָהיוּ . יח  ַעד. ֶאָחד ּוַמֲחִזיר ֶאָחד נֹוֵטל, ֵכִלים ׁשְ
ב הּוא ָמַתי  ָהָיה ְוִאם. ְלעֹוָלם ַעד, חְוִלקַּ  ְלַהֲחִזיר ַחּיָ

ּכֹון ׁשְ ָבִרים ַהּמַ ֵאינוֹ  ִמּדְ יִחים ְוֵאין, ָלֶהם ָצִריךְ  ׁשֶ  ַמּנִ
ה אֹוָתם יחוֹ  ֶזה ֲהֵרי, ַלּלֹוֶ ים ַעד ֶאְצלוֹ  ַמּנִ ֹלׁשִ , יֹום ׁשְ

ים ֹלׁשִ ְ ֵבית מֹוְכרוֹ  ְוֵאיָלךְ  יֹום ּוִמׁשּ ין ּבְ   :ּדִ

ה ֵמת ִאם. יט ֵהשִׁ  ַאַחר ַהּלֹוֶ ּכֹון לוֹ  יבׁשֶ ׁשְ  ׁשֹוְמטוֹ , ַהּמַ
ָניו ֵמַעל   :ַמֲחִזיר ְוֵאינוֹ  ּבָ

יר הּוא ֲאִפּלוּ . כ ה ָעׁשִ ַקְרָקעֹות ַהְרּבֵ  לוֹ  ְוֵאין, ּבְ
ְלְטִלים א ִמּטַ ן ֵאּלוּ  ֶאּלָ ּכֵ ׁשְ ּמִ . לוֹ  ְלַהֲחִזיָרם ָצִריךְ , ׁשֶ

ְלְטִלים לוֹ  ֵישׁ  ִאם ֲאָבל ֵאין, ֲאֵחִרים ִמּטַ  ָצִריךְ  ׁשֶ
  :לוֹ  ְלַהֲחִזיר ָצִריךְ  ֵאין, ְלֵאּלוּ 

ֲחִזיר. כא ּמַ ׁשֶ ּכֹון ּכְ ׁשְ ֵעִדים לוֹ  ְלַהֲחִזיר ָצִריךְ , ַהּמַ  ּבְ
ֲחִזיֵרהוּ  ַאל: ּבוֹ  ּוְלַהְתרֹות א ִלי ּתַ ְפֵני ֶאּלָ   :ֵעִדים ּבִ
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יָון, ְלעֹוָלם ְלָמְכרוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ . כב ָקחוֹ  ּכֵ ּלְ תֹוַרת ׁשֶ  ּבְ
ּכוֹ  ֲחִזיֶרּנוּ  ִאם, ןַמׁשְ ּיַ ּלֹא ְמָנת ַעל לוֹ  ׁשֶ  ַלֲחֹזר ׁשֶ
תֹוַרת ְלַקְחּתוֹ  ּכֹון ּבְ ר לוֹ  ּוַמֲחִזיר, ַמׁשְ ּיֹום ֲאִפּלוּ  ַהּכַ , ּבַ

ה ְיָלה ֲאִפּלוּ  ּוַמֲחֵרׁשָ ּלַ ין ְלֵבית ּוָבא, ּבַ ין ּדִ  לוֹ  ּוַמְגּבִ
  :חֹובוֹ 

ִרין. כג יַצד. חֹוב ְלַבַעל ְמַסּדְ ה יםאֹוְמרִ , ּכֵ  ָהֵבא: ַלּלֹוֶ
ל ְלְטִלים ּכָ ּטַ שׁ  ַהּמִ ּיֵ יחַ  ְוֹלא, ְלךָ  ׁשֶ  ַמַחט ֲאִפּלוּ  ַתּנִ

ים ְמזֹון ֵמַהּכֹל לוֹ  ְונֹוְתִנין, ַאַחת ֹלׁשִ  ּוְכסּות יֹום ׁשְ
שׁ  ְוֹלא, ֹחֶדשׁ  ב"י ְלּבַ ּיִ ְגֵדי ׁשֶ י ּבִ  ִמְצֶנֶפת אוֹ  ֶמׁשִ

א, ְזהּוָבה נּ  אֹוָתהּ  ַמֲעִביִרים ֶאּלָ  לוֹ  ְונֹוְתִנים וּ ִמּמֶ
סּות ה, ֹחֶדשׁ  ב"ְלי לוֹ  ָהְראּוָיה ּכְ ב ּוִמּטָ , ָעֶליהָ  ֵליׁשֵ
ה ע ּוִמּטָ  ָהָיה ְוִאם, ֲעֵליֶהם ִליׁשֹן לוֹ  ָהְראּוִיים ּוַמּצָ
ה, ָעִני ץ ִמּטָ לּום נֹוְתִנין ְוֵאין, ָעָליו ִליׁשֹן ּוַמּפָ  ּכְ

ֵאּלוּ  ּתוֹ  ּבְ י ַעל ַאף, ּוָבָניו ְלִאׁשְ ֵהם ּפִ ים ׁשֶ הּוא ְקַטּנִ  ׁשֶ
ב ְמזֹונֹוֵתיֶהם ַחּיָ לוֹ  לוֹ  ְונֹוְתִנים, ּבִ  ָהָיה. ּוְתִפיָליו ַסְנּדָ
ן ֵני לוֹ  נֹוְתִנים, ֻאּמָ נּות ְכֵלי ׁשְ ל ֻאּמָ , ָוִמין ִמין ִמּכָ
גֹון ָהָיה ּכְ ֵני לוֹ  נֹוְתִנין ָחָרשׁ  ׁשֶ י ַמֲעָצִדין ׁשְ ּתֵ  ּוׁשְ

ה דֶאחָ  ִמין לוֹ  ָהָיה. ְמֵגרֹות , מּוָעט ֶאָחד ּוִמין ְמֻרּבֶ
ַנִים לוֹ  נֹוְתִנין ה ִמן ׁשְ שׁ  ְוָכל, ַהְמֻרּבֶ ּיֵ , ֵמַהּמּוָעט לוֹ  ׁשֶ
ִלים לוֹ  לֹוְקִחים ְוֵאין ֵמי ּכֵ ה ִמּדְ ר ָהָיה. ַהְמֻרּבֶ  אוֹ  ִאּכָ
ר  ִאם ְוֵכן. ֲחמֹורוֹ  ְוֹלא ִצְמדוֹ  ֹלא לוֹ  נֹוְתִנין ֵאין, ַחּמָ
ן ָהָיה י ַעל ַאף. ְסִפיָנתוֹ  לוֹ  ֹוְתִניןנ ֵאין, ַסּפָ ֵאין ּפִ  ׁשֶ
ִלים ֵאּלוּ  ֵאין, ֵמֵאּלוּ  ְמזֹונֹות לוֹ  א, ּכֵ , ְנָכִסים ֶאּלָ

ְכרוּ  ַאר ִעם ְוִיּמָ ְלְטִלים ׁשְ ּטַ ֵבית ַהּמִ ין ּבְ ְתנוּ , ּדִ  ְוִיּנָ
ְלִמיד הּוא ִאם ַוֲאִפּלוּ . חֹובוֹ  ְלַבַעל  ְותֹוָרתוֹ  ָחָכם ּתַ

יִחים ֵאין, ֻאָמנּותוֹ  , ּתֹוָרה ֵסֶפר ַוֲאִפּלוּ , ְסָפָריו לוֹ  ַמּנִ
ֵהם ְלִפי ַאר ׁשֶ ׁשְ ַעל ְנָכִסים ּכִ ּבַ . ֵמֶהם ּגֹוֶבה חֹוב ׁשֶ
ין ְוהּוא ית ִלְמקֹומֹות ַהּדִ ֶנֶסת ּבֵ ֵהם, ַהּכְ ׁשֶ ְכַלל ּכְ  ּבִ

  :חֹובוֹ  ֵמֶהם ּגֹוֶבה חֹוב ּוַבַעל, ְנָכִסים

לֹּ  לֹוַמר ָצִריךְ  ֵאין. כד ּתוֹ  ִתּטֹל אׁשֶ  ִמְמזֹונֹוֶתיהָ  ִאׁשְ
א א, ְלַהּבָ ְכֵסי ָתְפָסה ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ גֹון, ַבֲעָלהּ  ִמּנִ ָהַלךְ  ּכְ  ׁשֶ

ם ִלְמִדיַנת ָכָסיו ְוָתְפָסה ַהּיָ זּון ִמּנְ ּתָ  מֹוִציִאין, ֵמֶהם ׁשֶ
ָדהּ  ְלֶוה ְונֹוְתִנים ִמּיָ ֵאין, ַלּמַ ה ׁשֶ ָ  ֹלא, ְמזֹונֹות ָלִאׁשּ

ַטְלְטֵלי ְוֹלא ְמַקְרְקֵעי ַרע ַעד, ִמּמְ ּפָ ּיִ ְלֶוה ׁשֶ  ֲאִפּלוּ , ַהּמַ
ְעָלהּ  ָהַלךְ  ַוֲאִפּלוּ  קֹוֶדֶמת ָהְיָתה ם ִלְמִדיַנת ּבַ  ַהּיָ
ָטר ְוָלְוָתה ׁשְ י ַעל ַאף, ְוָאְכָלה ּבִ ְדָמה ּפִ ּקָ  ַהְלָוַאת ׁשֶ

ָטר ְמזֹונֹוֶתיהָ  ְ ׁשּ ל ְלַהְלָוָאתוֹ  ּבַ ַעל ׁשֶ ָטר ּבַ ְ  ֵאין, ַהׁשּ
זֹונֹות ַהְלָוַאת ית ַהּמְ ַרע ַעד ִנְגּבֵ ּפָ ּיִ ַעל ׁשֶ ָטר ּבַ ְ  ַהׁשּ
ה ִחּלָ ְלָוה ְוִאם. ּתְ ַעל ַהּמִ ַעל ׁשֶ ה ַעל ָהְיָתה ַהּבַ , ּפֶ
ה ַעל ְמזֹונֹוֶתיהָ  ְלֹצֶרךְ  ָלְוָתה ְוִהיא ָטר אוֹ  ּפֶ ׁשְ , ּבִ
ֹבא ֵמֶהם ֵאיֶזה ּיָ ה ִלְגּבֹות ׁשֶ ִחּלָ אוּ  ְוִאם, קֹוֵדם ּתְ  ּבָ

ֶאָחד ֵניֶהםשְׁ    :חֹוְלִקים, ּכְ

ַעל ֵאין. כה סּות ּגֹוֶבה חֹוב ּבַ ּתוֹ  ִמּכְ ל ּוָבָניו ִאׁשְ  ׁשֶ
ָגִדים ְוֹלא, ֹלֶוה ָבָען ְצבּוִעים ִמּבְ ּצְ ָמן ׁשֶ  ַעל ַאף, ִלׁשְ
י ֲעַדִין ּפִ ים ִמַסְנָדִלים ְוֹלא, אֹוָתם ָלְבׁשוּ  ֹלא ׁשֶ  ֲחָדׁשִ

ָקָחן ּלְ ָמן ׁשֶ ָנה ְסָפִריםמִ  ְוֹלא, ִלׁשְ ּקָ  ִלְלֹמד ְלָבָניו ׁשֶ
ֶהם א, ּבָ ֶהם ֵאּלוּ  ֲהֵרי ֶאּלָ ּלָ   :ׁשֶ

  כד

ה. כו ּמֶ ָבִרים ּבַ ְכֵלי, ֲאמּוִרים ּדְ ְגֵדי ֲאָבל. ֹחל ּבִ  ּבִ
ת ּבָ ַעל אֹוָתם ּגֹוֶבה, ּומֹוֵעד ׁשַ  ָצִריךְ  ְוֵאין. חֹוב ּבַ
ֶהם ָהיוּ  ִאם לֹוַמר עֹות ּבָ ַהּכֹל, ֶסףָוכֶ  ָזָהב ּוְכֵלי ַטּבָ  ׁשֶ
ַעל ָנה ְוהּוא. חֹוב ַלּבַ ּקָ ַעל ָלהּ  ׁשֶ  ַמה ֲאָבל, ַהּבַ

ִהְכִניָסה ֶ ין, לוֹ  ׁשּ ין ְמלֹוג ִנְכֵסי ּבֵ ְרֶזל ֹצאן ִנְכֵסי ּבֵ , ּבַ
ַעל ֵאין ה ּגֹוֶבה חֹוב ּבַ ּנָ הּוא ָידּועַ  ִאם, ִמּמֶ ה ׁשֶ  ִמּמַ

ִהְכִניָסה ה אוֹ  ִהיא ׁשֶ ַסק ִמּמַ ּפָ ַעל ׁשֶ ַעת הּ לָ  ַהּבַ ׁשְ  ּבִ
ּוִאין ְבָגִדים ֶנֱאֶמֶנת ִהיא, ָידּועַ  ֵאינוֹ  ְוִאם. ִנׂשּ  ּבִ

יִטים ֶרךְ  ְוַתְכׁשִ ּדֶ ה ׁשֶ ָ  ִאם. ְלַבֲעָלהּ  ְלַהְכִניס ָהִאׁשּ
ְנדּוְנָיא ָמעֹות לוֹ  ִהְכִניָסה ַעל, ּבִ   :ֵמֶהם ּגֹוֶבה חֹוב ּבַ
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ִעְנַין, ִחּלּוק ֵאין. כז ין, ִסּדּור ּבְ , ִלְמַטְלְטֵלי ְקֵעיְמַקרְ  ּבֵ
ֲאִפּלוּ  א לוֹ  ֵאין ׁשֶ יִחים, ַקְרָקעֹות ֶאּלָ ל ְלֹצֶרךְ  לוֹ  ַמּנִ  ּכָ
ָבִרים   :ָהֲאמּוִרים ַהּדְ

ּלֹא ִעּמוֹ  ִהְתָנה. כח רוּ  ׁשֶ חֹוב לוֹ  ְיַסּדְ ָנאוֹ , ֶזה ּבְ  ּתְ
ם ה ֲאָבל. ַקּיָ ּמֶ ד ּבַ ְעּבֵ ִ ׁשּ ל לוֹ  ׁשֶ ֶזה ֵאין, ְנָכָסיו ּכָ  ּבָ
ַנאי ל ּתְ ּלֹא, ַהִסּדּור ְלַבּטֵ ַדְעּתוֹ  ָהָיה ׁשֶ א ּבְ  ַעל ֶאּלָ

ָכִסים י ַעל לוֹ  ָהְראּוִיים ַהּנְ ְזּכֹר ַעד, ַהּתֹוָרה ּפִ ּיִ  ׁשֶ
ֶהְדָיא ַנאי ּבְ ִליָמא: ָכַתב ַוֲאִפּלוּ . ַהִסדּור ּתְ  ִמּגְ

ְתָפִאי א ָאַמר ֹלא, ְדַאּכַ ת ִאְצְטָלא ַעל ֶאּלָ , זּוז ֵמָאה ּבַ
ֵאיָנהּ  סּות ׁשֶ ּמֹוְכרוֹ , לוֹ  ָהְראּוָיה ּכְ נוּ  ׁשֶ סּות לוֹ  ְוִיּתְ  ּכְ
ּלֹא ְמָנת ַעל: ָאַמר ְוִאם. לוֹ  ָהְראּוָיה חֹוב ְיֵהא ׁשֶ  ֶזה ּבְ

ין ָהָוה, מֹוִעיל ֵאינוֹ , ִסּדּור ּדִ  ַמה ַעל ַמְתֶנה ֵלהּ  ּדְ
תּוב ּכָ ֶ ּתֹוָרה ׁשּ מוֹ , ּבַ ּלֹא ְמָנת ַעל ּכְ ִביִעית ְתֵהא ׁשֶ  ׁשְ

ָטתוֹ ְמשַׁ    :ּמְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . כט ֵאין, ׁשֶ ִרין ׁשֶ חֹוב ְמַסּדְ ֵאינוֹ  ּבְ  ֶדֶרךְ  ׁשֶ
גֹון, ַהְלָוָאה ִכירּותוֹ  ּכְ ִכירּות ׂשְ ֶהְמּתוֹ  ּוׂשְ  ְוַכּיֹוֵצא ּבְ

ִמְלֶוה ָעָליו ְזָקָפן ֹלא ִאם, ָבֶהן א ְוֵכן. ּבְ ּבָ ׁשֶ ַרע ּכְ  ִלּפָ
ֵאינוֹ  ֵמֶהָעֵרב ָלן ׁשֶ ם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַקּבְ ּגַ ֵאּלוּ  ׁשֶ  ּבְ
ִרין   :ְמַסּדְ

ִרין ָהא. ל ְוָקא, ִדְמַסּדְ ּלֹא ּדַ ׁשֶ ע ּבְ ּבַ  ֲאָבל. ִלְפֹרעַ  ִנׁשְ
ע ִאם ּבַ ִרין ֵאין, ִלְפֹרעַ  ִנׁשְ ַעְצמוֹ  ְוהּוא, לוֹ  ְמַסּדְ  ּבְ
ב ל ִלְמּכֹר ַחּיָ שׁ  ַמה ּכָ ּיֵ ֶ  ּוִמְכָנַסִים ָחלּוק ַוֲאִפּלוּ , לוֹ  ׁשּ
שׁ , חֹובוֹ  ְלַבַעל ִלְפֹרעַ , ֵנטְוַאבְ  ּלֵ ֵאֶפר ְוִיְתּפַ  ְוֹלא ּבָ

בּוָעתוֹ  ַעל ַיֲעֹבר   :ׁשְ

 צח סימן
 לא ואם, שטר לפסל זמן והמבקש, החוב גבית סדר

  ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , בזמנו בא

ת ֵסֶדר. א ִבּיַ ךְ  ַהחֹוב ּגְ ְלֶוה: הּוא ּכָ ַהּמַ ׁשֶ ָטר מֹוִציא ּכְ  ׁשְ
ה אֹוְמִרים, םְמֻקיָּ  חֹוב ם: ַלּלֹוֶ ּלֵ ָהה ֲאִפּלוּ . ׁשַ ה ׁשָ ּמָ  ּכַ

ִנים יָון לוֹ  ָמַחל: אֹוְמִרים ֵאין, ְתָבעוֹ  ְוֹלא ׁשָ ָהה ּכֵ ָ ׁשּ  ׁשֶ
ךְ  ָכל ִנים ּכָ ַמְענוּ  ַוֲאִפּלוּ , ְתָבעוֹ  ְוֹלא ׁשָ ְתָיֵאשׁ  ׁשָ ּנִ  ׁשֶ

יס ְלֶחְסרֹון ַוי: ְוָאַמר, ְלַגְמֵרי ֵמַהחֹוב . ּושׁ ֵיא ֵאינוֹ , ּכִ
ַטר ֵאין ֲאִפּלוּ  ַחת יֹוֵצא חֹובוֹ  ׁשְ ב ִאם, ָידוֹ  ִמּתַ  ַהַחּיָ
  :מֹוֶדה

ן ַלֲעׂשֹות ָצִריךְ . ב ּיָ ה ַהּדַ ִריׁשָ ָטרֹות ַוֲחִקיָרה ּדְ ׁשְ  ּבִ
ִנים ּמֹוִציִאים ְיׁשָ ה, אֹוָתם ׁשֶ ָבעוֹ  ֹלא ָלּמָ ה ַעד ּתְ , ַעּתָ

אּות ַצד לוֹ  ֵיָרֶאה ִאם ֵדי, ַרּמָ ין יאְלהֹוצִ  ּכְ  ַהּדִ
  :ַלֲאִמּתוֹ 

ּיֹוִדיעּוהוּ  ַעד ִלְנָכָסיו יֹוְרִדים ֵאין. ג ה ׁשֶ ִחּלָ  ִאם, ּתְ
אן הּוא ָמקֹום אוֹ  ּכָ ן ָטָעה ְוִאם. ָקרֹוב ּבְ ּיָ  ְוהֹוִריד ַהּדַ

ּיֹוִדיעּוהוּ  ֹקֶדם ִלְנָכָסיו ִקים, ׁשֶ   :אֹותוֹ  ְמַסּלְ

ה ָטַען. ד ָטר: ְוָאַמר ַהּלֹוֶ םשֶׁ  ֶזה ׁשְ ְתַקּיֵ ְפֵניֶכם ּנִ ף ּבִ  ְמֻזּיָ
ֶלּנוּ  ְרָאָיה ָאִביא ֲאִני הּוא ָמקֹום ְוֵעִדים ַוֲאַבּטְ לֹוִני ּבְ  ּפְ
לֹוִני ְוֵהם ָיִנים ִנְרֶאה ִאם, ּוְפלֹוִני ּפְ שׁ  ַלּדַ ּיֵ שׁ  ׁשֶ  ַמּמָ

ְדָבָריו  ִנְרֶאה ְוִאם. ֵעָדיו ְלָהִביא ְזַמן לוֹ  קֹוְבִעים, ּבִ
ֵאינוֹ  ָלֶהם א אבָּ  ׁשֶ ֲעִלילֹות ֶאּלָ ָבִרים ּבַ ל ּוִבְטָענֹות ּדְ  ׁשֶ
ם: לוֹ  אֹוְמִרים, ּדִֹפי ּלֵ ךְ  ְוַאַחר, ׁשַ  לוֹ  ֵישׁ  ִאם, ּכָ

ְלֶוה ָהָיה ְוִאם. ַיֲחִזיר, ְרָאָיה ם ַהּמַ א ַאּלָ ּמָ  ֵאינוֹ  ְוׁשֶ
דוֹ  ְלהֹוִציא ָיכֹול יִחים, ִמּיָ ִלישׁ  ְיֵדי ַעל ַמּנִ   :ׁשָ

ל ְרָאָיה ְלָהִביא ןְזמַ  לוֹ  ָקְבעוּ . ה ָטר ְלַבּטֵ ְ יעַ , ַהׁשּ  ְוִהּגִ
ַמן יִנין, ָבא ְוֹלא ַהּזְ ִני לוֹ  ַמְמּתִ י ׁשֵ ִ ִני ַוֲחִמׁשּ  ֹלא. ְוׁשֵ
ִתיָחה ָעָליו ּכֹוְתִבין, ָבא ִתין, ּפְ ּמְ  ְוהּוא אֹותוֹ  ּוְמׁשַ

ִנּדּויוֹ  ְלמוּ . יֹום' צ ּבְ ִעים ׁשָ ׁשְ ית, ָבא ְוֹלא יֹום ּתִ  ּבֵ
ין א לוֹ  ְתִביםּכוֹ  ּדִ יִרין, ְנָכָסיו ַעל ַאְדַרְכּתָ  לוֹ  ּוַמּתִ

א ּכֹוְתִבין ְוֵאין. ִנּדּויוֹ  ֹוְלִחים ַעד ַאְדַרְכּתָ ׁשּ  ׁשֶ
ֵהא ְוהּוא, לוֹ  ּומֹוִדיִעים ּיְ ין ְלֵבית ָקרֹוב ׁשֶ  יֹום ּדִ
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אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ , ֶאָחד ֵני ׁשֶ  ָרחֹוק ָהָיה ְוִאם, ָיִמים ׁשְ
  :ְלהֹוִדיעוֹ  ְצִריִכין יןאֵ , ֶזה ַעל ֶיֶתר

ה. ו ּמֶ ָבִרים ּבַ ָהָיה, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ל ּכְ ִעים ּכָ ׁשְ  יֹום ּתִ
ָמט ה: ְואֹוֵמר ִנׁשְ ל ְרָאָיה ָאִביא ַעּתָ ָטר ַוֲאַבּטֵ ְ . ַהׁשּ
א ֵאיִני: ָאַמר ִאם ֲאָבל ין ְלֵבית ּבָ ד, ּדִ  ּכֹוְתִבין ִמּיָ

א ין, ַאְדַרְכּתָ ְרָקעֹות ַעל ּבֵ ין ַהּקַ ְלְטִלין ַעל ּבֵ ּטַ . ַהּמִ
ָטר ִאם ְוֵכן ְ דֹון ַעל ַהׁשּ ּקָ יִנין ֵאין, ּפִ ִעים לוֹ  ַמְמּתִ ׁשְ  ּתִ
א, יֹום א ּכֹוְתִבים ֶאּלָ ד, ְנָכָסיו ַעל ַאְדַרְכּתָ   :ִמּיָ

ָאַמְרנוּ  ֶזה. ז ִאם ׁשֶ סֹוף ָבא ֹלא ׁשֶ ִעים ּבְ ׁשְ  ּכֹוְתִבין ַהּתִ
א ְרָקעוֹ  ַעל, ַאְדַרְכּתָ ַטְלְטִלים ַעל ֲאָבל, תַהּקַ , ַהּמִ

ִעים ַאַחר ֲאִפּלוּ  ׁשְ ל, יֹום ּתִ הּוא ְזַמן ּכָ ה: אֹוֵמר ׁשֶ  ַעּתָ
ל ְרָאָיה ָאִביא ָטר ַוֲאַבּטֵ ְ ְלֶוה מֹוִריִדין ֵאין, ַהׁשּ  ַהּמַ

ְלְטִלים ּטַ א, ַלּמִ ּמָ  ְרָאָיה ֶזה ְוָיִביא אֹוָתם ֹיאַכל ׁשֶ
ל ָטר ִויַבּטֵ ְ ּטֹל ַמה ָצאִימְ  ֹלא ְוִאם, ַהׁשּ  ָהָיה ַוֲאִפּלוּ . ּיִ
ְלֶוה א, ַקְרַקע ַלּמַ ּמָ ְכִסיף ׁשֶ ף אוֹ  ּתַ ּדֵ ּתַ ׁשְ ב ַעל ְוַאף ּתִ  ּגַ
ָלא א ַכְתִביָנן ּדְ ַטְלְטֵלי ַאְדַרְכּתָ ַיד ְלהוּ  ָיֲהֵביָנן, ַאּמְ  ּבְ

ִלישׁ  ין ְלֵבית ָהָראּוי ְזַמן ְוַיֲהִביָנן, ׁשָ  ָמַרע ִאי, ּדִ
ָטָרא גוֹ  ִלׁשְ ַרע, ִזְמָנא ַההּוא ּבְ  ַיֲהִביָנן, ֹלא ְוִאי, ִאּתְ

ַיד ְלהוּ  ְלֶוה ּבְ   :ַהּמַ

ְלֶוה ִאם. ח ם ַהּמַ ה יּוַכל ְוֹלא ַאּלָ  ְלהֹוִציא ַהּלֹוֶ
ְרָקעֹות דוֹ  ַהּקַ ְפַסל ַאַחר ִמּיָ ּנִ ָטרוֹ  ׁשֶ  ְמַאֲחִרין, ׁשְ
א ּיֹוִדיעוּ  ַעד ָהַאְדַרְכּתָ ה ׁשֶ  הּוא ִאם ֲאִפּלוּ , ַלּלֹוֶ

ָמקֹום ִריךְ  ָרחֹוק ּבְ ּצָ הֹות ׁשֶ  ְוָלֹבא ֵליֵלךְ  ֹחֶדשׁ  ב"י ִלׁשְ
ָרא ּיָ ם ׁשַ ָ   :ִמׁשּ

יַצד. ט א ּכֹוְתִבים ּכֵ ֵני ִלְנָכִסים ִאם, ָהַאְדַרְכּתָ  חֹוִרין ּבְ
לֹוִני ִאישׁ : ּכֹוְתִבים, הֹוִרידּוהוּ  ב ּפְ ין ִלְפלֹוִני ִנְתַחּיֵ ּדִ  ּבַ

ךְ  א לוֹ  ְוָכַתְבנוּ , ֵמַעְצמוֹ  וֹ ל ָנַתן ְוֹלא, ְוָכךְ  ּכָ  ַאְדַרְכּתָ
ֶדה ַעל זוֹ  ּלוֹ  ְפלֹוִנית ׂשָ ךְ  ְוַאַחר, ׁשֶ ִמין ּכָ  לוֹ  ׁשָ

ה ֹלׁשָ אֹותוֹ  ׁשְ ֶדה ּבְ ֶנֶגד ׂשָ ִפי ָעֶליהָ  ּוַמְכִריִזין, חֹובוֹ  ּכְ  ּכְ

ָרֶאה ַמה ּיֵ ֶ ְפְסקוּ  ַעד ׁשּ ּיִ  אֹותוֹ  ּומֹוִריִדין, ַהּמֹוִסיִפין ׁשֶ
חֹובוֹ  מוּ  ַלֵחֶלק ּבְ ָ ׁשּ ַטר ְוקֹוְרִעין, אֹותוֹ  ׁשֶ  ִאם, ַהחֹוב ׁשְ
ם ָהָיה ָטר ׁשָ ֵני ְנָכִסים לוֹ  ָהיוּ  ֹלא ְוִאם. ׁשְ , חֹוִרין ּבְ

א ּכֹוְתִבין ךְ  ָהַאְדַרְכּתָ לֹוִני ִאישׁ : ּכָ ב ּפְ  ִלְפלֹוִני ִנְתַחּיֵ
ךְ  ָטר ּכָ ׁשְ ָידוֹ  חֹוב ּבִ ּבְ  ְוֹלא, חֹובוֹ  לוֹ  ָנַתן ְוֹלא, ׁשֶ

ֵני ְנָכִסים לוֹ  ָמִצינוּ  ָטר ָקַרְענוּ  ּוְכָבר, חֹוִרין ּבְ ְ  ַלׁשּ
שׁ  ּיֵ  ְוַלֲחֹקר ִלְדֹרשׁ  ְרׁשּות ִלְפלֹוִני ְוָנַתְננוּ  ָעָליו לוֹ  ׁשֶ

ל ַעל ְנטּוָיה ָידוֹ  ְוִלְהיֹות ָכִסים ּכָ ְצאוּ  ַהּנְ ּמָ ּיִ  ְוָכל, לוֹ  ׁשֶ
ְרָקעֹות ַכר ַהּקַ ּמָ ַמן ׁשֶ לֹוִני ִמּזְ  ְרׁשּות לוֹ  ֵישׁ  ְלָאהָוהָ  ּפְ

ּכֹוְתִבין ְוַאַחר. ֵמַהּכֹל חֹובוֹ  ִלְגּבֹות א ׁשֶ , זוֹ  ַאְדַרְכּתָ
ְלֶוה הֹוֵלךְ  שׂ  ַהּמַ ֵני ְנָכִסים לוֹ  ָמָצא ִאם, ּוְמַחּפֵ  ּבְ
ִמין, חֹוִרין ִדים ְנָכִסים לוֹ  ָמָצא, ֵמֶהם לוֹ  ׁשָ ְעּבָ  ְמׁשֻ
ָטרוֹ  ְזַמן ֵמַאַחר ַטר ְרִעיםְוקוֹ  ֵמֶהם טֹוֵרף, ׁשְ  ׁשְ

א ַטר לוֹ  ְוכֹוְתִבין, ָהַאְדַרְכּתָ א ׁשְ ְרּפָ יַצד. ַהּטִ  ּכֵ
לֹוִני ִאישׁ , ּכֹוְתִבין ן ּפְ לֹוִני ּבֶ ין ָזָכה ּפְ ּדִ ין ִלְטֹרף ּבַ ּדִ  ּבַ
חֹוב לֹוִני ּבְ ּפְ ב ׁשֶ הּוא לוֹ  ַחּיָ ךְ  ׁשֶ ֶדה ְוָכךְ  ּכָ ׂשָ  ְפלֹוִנית ּבְ

ָקָחהּ  ּלְ לֹוִני ׁשֶ ָכךְ  ּפְ ַמן ָכךְ וְ  ּבְ לֹוִני ִמּזְ  ָקַרְענוּ  ּוְכָבר, ּפְ
א ָהְיָתה ָהַאְדַרְכּתָ ָידוֹ  ׁשֶ נּוהוּ  ּבְ ה ִלְטֹרף ְוִהְרׁשֵ ָכךְ  ִמּזֶ  ּבְ

ּכֹוְתִבים ְוַאַחר, ְוָכךְ  א ׁשֶ ְרּפָ ' ג מֹוִריִדין, ִלְטֹרף ַהּטִ
ִקיִאים ֶדה ְלאֹוָתהּ  ּבְ ִמין ׂשָ ה לוֹ  ְוׁשָ ּנָ עּור ִמּמֶ ׁשִ  חֹובוֹ  ּכְ

ֶרןֵמהַ  ַבח ַוֲחִצי ּקֶ ֶ ים ָעֶליהָ  ּוַמְכִריִזין, ַהׁשּ ֹלׁשִ  יֹום ׁשְ
ֶדֶרךְ  ְכִריִזין ּכְ ּמַ ךְ  ְוַאַחר, ְיתֹוִמים ִנְכֵסי ַעל ׁשֶ  ּכָ

יִעין ּבִ ה ֶאת ַמׁשְ ֵאין ַהּלֹוֶ לּום לוֹ  ׁשֶ ה ָהָיה ִאם ּכְ  ַהּלֹוֶ
נוּ  ִדיָנה ִעּמָ ּמְ יִעין, ּבַ ּבִ ְנִקיטַ  ַהּטֹוֵרף ֶאת ּוַמׁשְ  ֵחֶפץ תּבִ
ּלֹא , ְלַאֵחר ְמָכרוֹ  ְוֹלא ְמָחלוֹ  ְוֹלא ֶזה חֹוב ִנְפַרע ׁשֶ
ךְ  ְוַאַחר ּוָמא ַהּלֹוֵקחַ  ְלִנְכֵסי אֹותוֹ  מֹוִריִדים ּכָ ׁשּ  ּבַ
ּלוֹ  ְמנוּ  ַאַחר, ּכֹוְתִבין ְוֵכיַצד. הֹוָרָדה ְוכֹוְתִבין, ׁשֶ ַ ׁשּ  ׁשֶ

ׁשּוָמא ִלְפלֹוִני ָהְיָתה ּבְ ָידוֹ  ׁשֶ ָראּוי יֹום' ל ְזנוּ ְוִהְכרַ  ּבְ  ּכָ
ְענוּ  ּבַ ַעל ְוֶאת ַהּטֹוֵרף ֶזה ֶאת ְוִהׁשְ  הֹוַרְדנּוהוּ , חֹוב ַהּבַ

ֶדה שׁ  ִלְהיֹות ְפלֹוִנית ְלׂשָ ּמֵ ּתַ הּ  ִמׁשְ ֶדֶרךְ  ּבָ ָאָדם ּכְ  ׁשֶ
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שׁ  ּמֵ ּתַ ִקְנָינוֹ  ִמׁשְ רֹות ַהּטֹוֵרף אֹוֵכל ּוֵמֵאיָמַתי. ּבְ ֶדה ּפֵ  ׂשָ
ְסקוּ , זוֹ  ּפָ ּיִ ֶ  ָטעּות ֵישׁ  ְוִאם ַהַהְכָרָזה ְיֵמי ִמׁשּ

א ַאְדַרְכּתָ רֹות אֹוֵכל ֵאינוֹ , ּבָ ְלמוּ  ִמּיֹום ֲאִפּלוּ  ּפֵ ָ ׁשּ  ׁשֶ
  :ַהַהְכָרָזה ְיֵמי

ל. י א ּכָ ֵאין ַאְדַרְכּתָ תּוב ׁשֶ הּ  ּכָ ַטר ָקַרְענוּ : ּבָ  ִלׁשְ
א ֵאיָנהּ , ַהְלָוָאה א ְוָכל. ַאְדַרְכּתָ ֵאין ִטְרּפָ תּוב ׁשֶ : הּ בָּ  ּכָ
א ָקַרְענוּ  א ֵאיָנהּ , ָלַאְדַרְכּתָ ֵאין ׁשּוָמא ְוָכל. ִטְרּפָ  ׁשֶ
תּוב הּ  ּכָ א ָקַרְענוּ : ּבָ ְרּפָ   :ׁשּוָמא ֵאיָנהּ , ַלּטִ

יַצד. יא א ּכֹוְתִבין ּכֵ , ְיתֹוִמים ִנְכֵסי ַעל ַאְדַרְכּתָ
ֵאר ִסיָמן ִיְתּבָ   :ט"ק ּבְ

 צט סימן
יעין ֵכיַצד ּבִ ה ַמׁשְ  ִמי ּוַמֲחִריִמים, לוֹ  ֵישׁ  םאִ  ַללֹוֶ
ּיֹוֵדע ר הּוא ְוִאם, ְנָכִסים לוֹ  ׁשֶ  ָנַתן ְוִאם, ַרַמאי אוֹ  ָכׁשֵ

לוֹ  ָנה ׁשֶ   ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ  ְבַמּתָ

ֶנֶגד ַטֲעָנה ׁשּום לוֹ  ָהָיה ֹלא. א ָטר ּכְ ְ א, ַהׁשּ ָאַמר ֶאּלָ  ׁשֶ
ֵאין ה לוֹ  ׁשֶ ּמֶ הַללּ  ִנְמָצא ֹלא ִאם, ִלְפֹרעַ  ּבַ לּום ֹוֶ  ּכְ
ִרין ַמה ַעל ֶיֶתר ַסּדְ ּמְ ֶ אֹוִנים ִהְתִקינוּ , לוֹ  ׁשּ  ַהּגְ

יִעין ּבִ ׁשְ ּמַ ה ֶאת ׁשֶ ֵעין ַהּלֹוֶ ל ּכְ ְנִקיַטת ּתֹוָרה ׁשֶ , ֵחֶפץ ּבִ
ֵאין לּום לוֹ  ׁשֶ ִרין ַמה ַעל יֹוֵתר ּכְ ַסּדְ ּמְ ֶ ּלֹא, לוֹ  ׁשּ  ְוׁשֶ

יא ַיד ֶהְחּבִ ּלֹא, ֲאֵחִרים ּבְ ָנהמַ  ָנַתן ְוׁשֶ  ְמָנת ַעל ּתָ
בּוָעה ְוכֹוֵלל. ְלַהֲחִזיר ׁשְ ל זוֹ  ּבִ ּכָ ְרִויחַ  ַמה ׁשֶ ּיַ ֶ  ְוָכל ׁשּ
ֹבא ּיָ ר ִלְרׁשּותוֹ  אוֹ  ְלָידוֹ  ׁשֶ יג ֵמֲאׁשֶ ִ ׂשּ  ַיֲאִכיל ֹלא ָידוֹ  ּתַ
ּנוּ  ּתוֹ  ֹלא ִמּמֶ ישׁ  ְוֹלא, ְלָבָניו ְוֹלא ְלִאׁשְ  אֹוָתם ַיְלּבִ
ל ְוֹלא ֶהם ְיַטּפֵ ןיִ  ְוֹלא, ּבָ ָנה ּתֵ עֹוָלם ְלָאָדם ַמּתָ , ּבָ
א ל יֹוִציא ֶאּלָ ר ִמּכָ יג ֲאׁשֶ ִ ׂשּ  יֹום' ל ְמזֹון ָידוֹ  ּתַ

, לוֹ  ָהְראּוָיה ּוְכסּות לוֹ  ָהָראּוי ָמזֹון ֹחֶדשׁ  ב"י ּוְכסּות
ֵני אוֹ  ְוַהסֹוְבִאים ַהּזֹוְלִלים ֲאִכיַלת ֹלא  ְוֹלא, ְמָלִכים ּבְ

י חֹות ַמְלּבּוׁשֵ א, ִניםְוַהְסגָ  ַהּפַ ַדְרּכוֹ  ֶאּלָ ֵתר ְוָכל, ּכְ  ַהּיָ

ן ָצְרּכוֹ  ַעל  ַעד, ִראׁשֹון ִראׁשֹון חֹובוֹ  ְלַבַעל ִיּתֵ
ּנוּ  ְגּבֶ ּיַ ל ׁשֶ ה ּוַמֲחִריִמין. חֹובוֹ  ּכָ ִחּלָ ּיֹוֵדעַ  ִמי ַעל ּתְ  ׁשֶ
לּוִים ְנָכִסים ִלְפלֹוִני  ְלֵבית יֹוִדיעַ  ְוֹלא ְטמּוִנים אוֹ  ּגְ

ין ֲעֵלי לוֹ  ֵישׁ  ְוִאם. ּדִ ה חֹובֹות ּבַ  ָצִריךְ  ֵאין, ַהְרּבֵ
ַבע ָ בּוָעה ִלׁשּ א, ְוֶאָחד ֶאָחד ְלָכל זוֹ  ׁשְ בּוָעה ֶאּלָ  ׁשְ
ם ַאַחת ע ַאַחר ָממֹון לוֹ  ִנְרֶאה ְוִאם. ְלֻכּלָ ּבַ ׁשְ ּנִ  ׁשֶ

בּוָעה ל: ְוָאַמר, זוֹ  ׁשְ  הּוא ֵעֶסק: אוֹ , הּוא ֲאֵחִרים ׁשֶ
ָיִדי ִביא ַעד לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ּבְ ּיָ   :ְרָאָיה ׁשֶ

יעַ  ְראּוֵבן. ב ּבִ ְמעֹון ִהׁשְ בּוָעה ְלׁשִ ַנת ֶזה ׁשְ ַתּקָ  ּכְ
אֹוִנים יעוֹ  ְוֹלא, ַהּגְ ּבִ א ִהׁשְ ךְ  ְוַאַחר, ְלַהּבָ ָבעוֹ  ּכָ  ֵלִוי ּתְ
ָטרוֹ  ְ ׁשּ יעוֹ , ְמֻאָחר ׁשֶ ּבִ א ְוִהׁשְ ְרִויחַ  ַמה ְלַהּבָ ּיַ ֶ  יֹוֵתר ׁשּ

יִּ  הֹוָצָאתוֹ  ַעל ןׁשֶ ע ֹלא ִאם, לוֹ  ּתֵ ּבַ ׁשְ ּנִ , חֹוְלִקים ָהיוּ  ׁשֶ
ע ְוֵכיָון ּבַ ׁשְ ּנִ ם ָצִריךְ  ְלֵלִוי ְלִתּתוֹ  ׁשֶ בּוָעתוֹ  ְלַקּיֵ ךְ , ׁשְ  ּכָ
ַתב ם ּכָ ׁשֵ ית, ִנְרֶאה ְוִלי. שׁ "ָהֹרא ּבְ ּבֵ ין ׁשֶ  ָיֹכפוּ  ּדִ
ן ְלֵלִוי   :ִלְראּוֵבן ַהֵחִצי ִלּתֵ

מְ  ֵחֶפץ ָנַתן ְראּוֵבן. ג ַעל ֵלִוי ּוָבא, ִלְמּכֹר עֹוןְלׁשִ  ּבַ
ל חֹוב ְמעֹון ׁשֶ חֹובוֹ  ּוְלָקחוֹ  ׁשִ ֵעִדים ָידּועַ  ִאם, ּבְ  ּבְ

ֵחֶפץ ל ֶזה ׁשֶ  ִאם ֲאָבל. לוֹ  ְלַהֲחִזיר ָצִריךְ , ְראּוֵבן ׁשֶ
ֵעִדים ָידּועַ  ֵאינוֹ  י ַעל ַאף, ּבְ ְמעֹון ּפִ ִ ׁשּ הּוא מֹוֶדה ׁשֶ  ׁשֶ
ל ִוי יןמֹוִציאִ  ֵאין, ְראּוֵבן ׁשֶ  ְראּוֵבן ִיְטֹען ְוִאם. ִמּלֵ

ה: ְלֵלִוי ה יֹוֵדעַ  ַאּתָ ּזֶ י ַהֵחֶפץ ׁשֶ ּלִ ַבע ָצִריךְ , ׁשֶ ָ  ִלׁשּ
ְמעֹון ְוִאם ֶהֵסת ְמָצִאים ַהֲחָפִצים, ַסְרסּור הּוא ׁשִ  ַהּנִ

ֵביתוֹ  הּוא ּבְ ֶחְזַקת ֵאיָנם ְלָמְכָרם ָרִגיל ׁשֶ ּלוֹ  ּבְ  ׁשֶ
ֵנם ּכְ ַמׁשְ ּיְ ַעל ׁשֶ ַעל ְבֵבית ָמָצא ִאם ְוֵכן. חֹובוֹ  ּבַ  ּבַ

ִאיל ָהֲעׂשּוִיים ְדָבִרים חֹובוֹ  יר ְלַהׁשְ ּכִ  ֶאָחד ּוָבא, ּוְלַהׂשְ
ִאיָלם ְוָאַמר ִהׁשְ יָרם אוֹ  ׁשֶ ּכִ ֵני לוֹ  ְוֵישׁ  לוֹ  ִהׂשְ  ֵעִדים ׁשְ
ָהיוּ  ּלוֹ  ׁשֶ ַעל יּוַכל ְוֹלא, ֶנֱאָמן, ׁשֶ ָנם חֹובוֹ  ּבַ ּכְ  ְלַמׁשְ
חֹובוֹ    :ּבְ
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ֻהְחַזק ִמי. ד הּוא ׁשֶ ר ָעִני ׁשֶ ּתֹם ְוהֹוֵלךְ  ְוָכׁשֵ ָבר, ּבְ  ְוַהּדָ
לּוי ן ְוָידּועַ  ּגָ ּיָ ַעל ּוָבא, ָהָעם ּוְלֹרב ַלּדַ  חֹובוֹ  ּבַ

יעוֹ  ּבִ ָנה ְלַהׁשְ ַתּקָ ֵאינוֹ  ַהּתֹוֵבעַ  ְוֻהְחַזק, זוֹ  ּבְ ק ׁשֶ ּפֵ  ִמְסּתַ
ֲעִניּות א זוֹ  ּבַ בּועָ  ְלַצֲערוֹ  רֹוֶצה ֶאּלָ ׁשְ  לוֹ  ְלָהֵצר זוֹ  הּבִ
ׁשוֹ  ים ּוְלַבּיְ ֵדי ָבַרּבִ ֵקם ּכְ ּנוּ  ְלִהּנָ ֵדי אוֹ , ִמּמֶ ֵלךְ  ּכְ ּיֵ  ׁשֶ
ַקח אוֹ  ֵמַהּגֹוִים ְוִיְלֶוה ּיִ ּתוֹ  ִנְכֵסי ׁשֶ ן ִאׁשְ  ַעד לוֹ  ְוִיּתֵ
ֵצל ּנָ ּיִ בּוָעה ׁשֶ ְ ן ָאסּור, זוֹ  ִמׁשּ ּיָ יעוֹ  ַלּדַ ּבִ בּוָעה ְלַהׁשְ  ׁשְ

בִּ  ְוִאם, זוֹ  ל, יעוֹ ִהׁשְ ּטֵ ה ֹלא ּבִ ל ַתֲעׂשֶ  ֹלא" ּתֹוָרה ׁשֶ
ה לוֹ  ִתְהֶיה ֹנׁשֶ א, עֹוד ְוֹלא "ּכְ ן ָראּוי ֶאּלָ ּיָ  ִלְגֹער ַלּדַ

ּתֹוֵבעַ    :ּוְלָטְרּדוֹ  ּבַ

ֻהְחַזק ִמי. ה אי ׁשֶ אוֹ  ְמֻקְלָקִלים ּוְדָרָכיו ַרּמַ ָ ַמׂשּ  ּבְ
נוֹ  שׁ  ָאמּוד הּוא ַוֲהֵרי, ּוַמּתָ ּיֵ ֵאין ְוטֹוֵען, ָממֹון לוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ

לּום לוֹ  ַבע ָרץ הּוא ַוֲהֵרי ּכְ ָ יעוֹ  ֵאין, ְלִהׁשּ ּבִ   :ְלַהׁשְ

ב. ו ל ְוָנַתן, ַלֲחֵברוֹ  ַהַחּיָ ר ּכָ  ְלַהְפִקיעַ  ְלַאֵחר לוֹ  ֲאׁשֶ
ה ָעְרָמתוֹ  ּתֹוִעיל ֹלא, חֹובוֹ  ַעל ְוִיְגּבֶ , חֹובוֹ  חֹוב ּבַ
ה ַעל ִמְלֶוה הּוא ֲאִפּלוּ  ַקבֵּ , ּפֶ ָנה לִמּמְ ּתָ ַבע, ַהּמַ ָ  ְוִיׁשּ
ל ָנה ְמַקּבֵ ּתָ ַעת ַעל ַהּמַ ית ּדַ ין ּבֵ ֹלא ּדִ  ּוִמְרָמה ָעְרָמה ּבְ
ה ּמָ ל ּכַ ָנה ִקּבֵ ית ְוִיְגּבוּ , ֵמְראּוֵבן ַמּתָ ין ּבֵ  ְלַבַעל ּדִ
ל חֹובוֹ  ַהחֹוב ל ַמה ִמּכָ ּבֵ ּקִ ֶ  ִאם ֲאָבל. ֵמְראּוֵבן ׁשּ
לּום ִהְרִויחַ  ְסחֹוָרה ּכְ ית אוֹ  ּבִ ִרּבִ אֹוָתהּ  ּבְ ָנה ּבְ  ֵאין, ַמּתָ
ית ין ּבֵ ין ּדִ ֲאִפּלוּ , ֵמָהֶרַוח לוֹ  ַמְגּבִ  ְמַקְרְקֵעי ּדַ

ִדים ְעּבָ ְלֶוה ַהְמׁשֻ ל אוֹ  לֹוֵקחַ  ָאַכל ִאם ַלּמַ ָנה ְמַקּבֵ  ַמּתָ
רֹות ה ַהּפֵ ּמָ ִנים ּכַ א ׁשָ ַעל ּבָ ְרַקע ְוגֹוֶבה חֹוב ּבַ מוֹ  ַהּקַ  ּכְ
הּוא ָדם ִציאמוֹ  ְוֵאינוֹ , ׁשֶ רֹות ִמּיָ ָאְכלוּ  ַהּפֵ   :ׁשֶ

ל ַהּכֹוֵתב. ז ךְ  ְוַאַחר, ְלַאֵחר ְנָכָסיו ּכָ , ֵמֲאֵחִרים ָלָוה ּכָ
ְלֶוה ּוְבבֹוא ה חֹובוֹ  ִלְגּבֹות ַהּמַ ַטר ְלהֹוִציא ְמַצּוֶ  ׁשְ
ָנה ַדם ַמּתָ ּקָ ָטר ׁשֶ ַאף רֹוִאים ְוַהּכֹל, ַהחֹוב ִלׁשְ  ַעל ׁשֶ

י ַתב ּפִ ּכָ ל ׁשֶ ֶהם ַמֲחִזיק הּוא ַלֲאֵחִרים ָכָסיונְ  ּכָ  ּבָ
א ֶהם ְונֹוֵתן ְונֹוׂשֵ  ְוֹלא, ֵמְרׁשּותוֹ  ָיְצאוּ  ֹלא ּוֵמעֹוָלם ּבָ

ן ּוֵ א ִנְתּכַ ֲעֵלי ְלַהְבִריחַ  ֶאּלָ ּלֹא חֹוב ִמּבַ ה ִיְמְצאוּ  ׁשֶ  ִמּמַ
ְגּבֹות ָנה, ֲאֵחִרים ָממֹון ְוֹיאַכל, ּלִ ּתָ ֵטָלה ַהּמַ  ְוגֹוֶבה ּבְ
ַעל ה ֹובח ּבַ ּנָ י ַעל ַאף, ִמּמֶ ְדָמה ּפִ ּקָ   :ַלַהְלָוָאה ׁשֶ

ָנה ִמי. ח ּקָ ַעת ְוִהְתָנה, ַקְרַקע ׁשֶ ׁשְ ְנָין ּבִ ּלֹא ַהּקִ  ְיֵהא ׁשֶ
ּתוֹ  ְעּבּוד ְלִאׁשְ ָתהּ  ׁשִ ֻתּבָ ָנה אוֹ , ָעָליו ּכְ ּקָ  ַקְרַקע ׁשֶ
ה ָטר ִלְכּתֹב ְוִצּוָ ְ ם ַהׁשּ ׁשֵ ֵדי, ָאִחיו ּבְ ּנוּ  ְלַהְפִקיעַ  ּכְ  ִמּמֶ

ְעּבּוד ָתהּ  ׁשִ ֻתּבָ לּום הֹוִעיל ֹלא, ּכְ ּתוֹ , ּכְ  גֹוָבה ְוִאׁשְ
ָתהּ  ֻתּבָ   :ַקְרָקעֹות ֵמאֹוָתם ּכְ

 ק סימן
 לֹא ְוִאם, לוֹ  נֹוְתִנים ְזַמן ַכָמה, ְלֵפָרעֹון ְזַמן ַהְמַבֵקשׁ 

א ְזַמּנוֹ  ּבָ ית ִצּוּוי ְוַהְמָסֵרב, ּבִ ין ּבֵ   :ְסִעיִפים' ג ּובוֹ , ּדִ

ָאַמר ֹלֶוה. א ם ֲהֵריִני: ׁשֶ ּלֵ ֵדי ְזַמן ִלי ִקְבעוּ , ְמׁשַ  ּכְ
ֶאְלֶוה ן אוֹ  ֵמַאֵחר ׁשֶ ּכֵ , ָמעֹות ְוָאִביא ֶאְמּכֹר אוֹ  ֲאַמׁשְ
ים ְזַמן לוֹ  קֹוְבִעין ֹלׁשִ ִבים ְוֵאין. יֹום ׁשְ  אֹותוֹ  ְמַחּיְ

ן ּכֹון ִלּתֵ ִאּלוּ , ַמׁשְ ם ָהיוּ  ׁשֶ ְלְטִלים ׁשָ ית ָהיוּ  דִמיָּ  ִמּטַ  ּבֵ
ין ְלֶוה ָרָצה ְוִאם. ֵמֶהם ּגֹוִבים ּדִ  ִמי ַעל ְלַהֲחִרים ַהּמַ
שׁ  ּיֵ ְלְטִלים אוֹ  ָמעֹות לוֹ  ׁשֶ  אֹותוֹ  ּוַמְפִליג, ִמּטַ

ְדָבִרים ִבים ְוֵאין, ַמֲחִרים ֶזה ֲהֵרי, ּבִ ה ְמַחּיְ  ַהּלֹוֶ
ן ַעד ָעֵרב ְלָהִביא ּתֵ ּיִ א, ׁשֶ ן ִאם ֶאּלָ ןַלדַּ  ִנְרֶאה ּכֵ  ּיָ
שׁ  ּיֵ א ָלחּושׁ  ׁשֶ ּמָ ֵמט אוֹ  ַיְבִריחַ  ׁשֶ ָ   :ִיׁשּ

ַהּקֹוֵבעַ  אֹוְמִרים ֵישׁ . ב יעַ  חֹובוֹ  ְלִפְרעֹון ְזַמן ׁשֶ  ְוִהּגִ
ַמן ם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַאֵחר ְזַמן לוֹ  נֹוְתִנים ֵאין ַהּזְ ּגַ  ׁשֶ
ים ְזַמן נֹוְתִנים ָלֶזה ֹלׁשִ   :יֹום ׁשְ

ְלמוּ . ג ֹלשִׁ  ׁשָ ְ ית, ֵהִביא ְוֹלא יֹום יםַהׁשּ ין ּבֵ  ּכֹוְתִבין ּדִ
א ד ַאְדַרְכּתָ ְצאוּ  ֹלא ְוִאם, ְנָכָסיו ַעל ִמּיָ  לוֹ  ִיּמָ
ין ֵאין, ְנָכִסים  ֵאיִני: ֹיאַמר ִאם ֲאָבל. אֹותוֹ  ְמַנּדִ
ם רֹוֶצה ּלֵ א ּכֹוְתִבין, ְלׁשַ  ֵאין ְוִאם, ְנָכָסיו ַעל ַאְדַרְכּתָ

ךְ  ְוַאַחר, ב"בה ּבוֹ  ִריןַמתְ  ְנָכִסים לוֹ  מֹוְצִאים  ּכָ
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ין ם ַעד ְועֹוֵמד אֹותוֹ  ְמַנּדִ ּלֵ ׁשַ ּיְ ְטֹען ַעד אוֹ  לוֹ  ׁשֶ ּיִ  ׁשֶ
ֵאין לּום לוֹ  ׁשֶ ַבע ּכְ ָ ִנּדּויוֹ  ָעַמד ְוִאם. ֶזה ַעל ְוִיׁשּ ' ל ּבְ
יר ְתָבעוֹ  ְוֹלא יֹום ין, ִנּדּויוֹ  ְלַהּתִ , יֹום' ל אֹותוֹ  ְמַנּדִ
ֶהם ָעַמד ְוִאם ֵטי. אֹותוֹ  ִריִמיםַמחֲ  ּבָ ּפְ ּדּוי ּוִמׁשְ  ַהּנִ

ֵאר ְוַהֵחֶרם טּור ִנְתּבָ   :ד"של ִסיָמן ֵדָעה יֹוֶרה ּבְ

 קא סימן
ין ָלה ְוִאם, ִמַטְלְטִלין אוֹ  ָמעֹות חֹוב ְלַבעל ַמְגּבִ  ּתָ
גֹוי ְמעֹוָתיו  א"י ּובוֹ ,  ְלגֹוִיים תּובוֹ ח עָליו ֵישׁ  ְוִאם, ּבְ

  ְסִעיִפים:

א. א ָנם ָצִריךְ  ָמעֹות לוֹ  ֵישׁ  ִאם, ִלְפֹרעַ  ּבָ , לוֹ  ִלּתְ
ְלְטֵלי אוֹ  ְמַקְרְקֵעי ֵאֶצל ִלְדחֹותוֹ  ָיכֹול ְוֵאינוֹ   ְוִאם. ִמּטַ
שׁ  ָלנוּ  ָידּועַ  ֵאינוֹ  ּיֵ יִעין ֵאין, ָמעֹות לוֹ  ׁשֶ ּבִ . אֹותוֹ  ַמׁשְ

שׁ  ֲחֵזיָנן ַוֲאִפּלוּ  ּיֵ ישֶׁ  ֵאיָנם: אֹוֵמר ְוהּוא, ָמעֹות לוֹ  ׁשֶ  ּלִ
א ל ֶאּלָ לֹוִני ׁשֶ ִעיָנן ֹלא, ּפְ ּבְ  ַמֲחִריִמים ֲאָבל, ֵלהּ  ַמׁשְ
ל ַעל ּיֹוֵדעַ  ִמי ּכָ שׁ  ׁשֶ ּיֵ : ְדָאַמר ְוֵהיָכא. ָמעֹות לוֹ  ׁשֶ
ְקָרן ְוִנְמָצא, ָמעֹות ִלי ֵאין ֶזה ְמֵהיָמן ֹלא ּתוּ , ׁשַ  ּבְ

א, ָמעֹות ִלי ֵאין: אֹוֵמר ִאם ַהחֹוב  חְלִמְטרַ  ָצִריךְ  ֶאּלָ
ן   :ָמעֹות ּוְלָהִביא ּוְלִמְזּבַ

ֵדי ִלְמּכֹר ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ָמעֹות לוֹ  ֵאין ִאם. ב ן ּכְ  לוֹ  ִלּתֵ
א, ָמעֹות ה לוֹ  נֹוֵתן ֶאּלָ שׁ  ִמּמַ ּיֵ  לוֹ  ֵישׁ  ְוִאם. לוֹ  ׁשֶ

ְלְטִלים ְלֶוה ְוָחֵפץ, ְוַקְרַקע ִמּטַ ְלְטִלים יֹוֵתר ַהּמַ ִמּטַ  ּבְ
ַקְרַקע ן ָצִריךְ , ִמּבְ ְלְטִלים לוֹ  ִלּתֵ א, ִמּטַ ּנֹוֵתן ֶאּלָ  לוֹ  ׁשֶ
ְלְטִלים ֵמֵאיֶזה ְרֶצה ִמּטַ ּיִ ְלֶוה ְוֵאין, הּוא ׁשֶ  ָיכֹול ַהּמַ
ְלֵטל רֹוֶצה ֵאיִני: לֹוַמר א ֶזה ִמּטַ   :ֶזה ֶאּלָ

ְלְטִלין ָמעֹות אוֹ , ְוַקְרַקע ָמעֹות לוֹ  ֵישׁ  ִאם. ג , ּוִמּטַ
ה ָמעֹות ְלָפְרעוֹ  אֹוֵמר ְוַהּלֹוֶ ְלֶוה ֵאין, ּבְ  ָיכֹול ַהּמַ
א ָמעֹות רֹוֶצה ֵאיִני: לֹוַמר ְלְטִלין אוֹ  ַקְרַקע ֶאּלָ . ִמּטַ
ם ֵאין ִאם א, ָמעֹות ׁשָ ְלְטִלין ַקְרַקע ֶאּלָ ה, ּוִמּטַ  ְוַהּלֹוֶ

ן רֹוֶצה ְלְטִלין לוֹ  ִלּתֵ ְלֶוה ֵאין, ִמּטַ : לֹוַמר ָיכֹול ַהּמַ
א רֹוֶצה ֵאיִני   :ַקְרַקע ֶאּלָ

א לוֹ  ֵאין ִאם. ד נוֹ  ּוָבא ַקְרַקע ֶאּלָ  ְוָאַמר, לוֹ  ִלּתְ
ְלֶוה שׁ  ְוֵאיִני אֹותוֹ  רֹוֶצה ֵאיִני: ַהּמַ ךָ  ְמַבּקֵ ה ִמּמְ  ַעּתָ
לּום א, ּכְ ין ֶאּלָ ְהיוּ  ַעד ַאְמּתִ ּיִ ין, ָמעֹות ְלךָ  ׁשֶ  ִעם ַהּדִ

ְלֶוה   :ַהּמַ

ה ֵישׁ  ִאם. ה ְטֵרי ַלּלֹוֶ  ָיכֹול, ִריםֲאחֵ  ַעל חֹובֹות ׁשִ
ִפי אֹוָתם ְוָיׁשּומוּ  לוֹ  ְלַהְגּבֹוָתם הּוא ַמה ּכְ ֶ ה ׁשּ , ַהּלֹוֶ

ם הּוא ִאם ֵהם ַמה ּוְכִפי, ַאּלָ ֶ ית, ְנָכָסיו ׁשּ  אוֹ  ִעּדִ
  :ִזּבּוִרית

ְבמֹוֵכר אֹוְמִרים ֵישׁ . ו  ְלׁשּוָמא מֹוִרידוֹ  ֵאינוֹ  ְסחֹוָרה ּדִ
ָלל א, ּכְ ּנֹוֵתן ֶאּלָ מוֹ  תָמעוֹ  לוֹ  ׁשֶ ִהְתָנה ּכְ  ּוֵמאֹותוֹ  ׁשֶ

עַ  ִהְתָנה ַמְטּבֵ   :ׁשֶ

ה ָמעֹות ֵישׁ  ִאם. ז גֹוי אֹוָתם ְותֹוֶלה, ַלּלֹוֶ ְלֶוה, ּבְ  ְוַהּמַ
שׁ  ֵהם חֹוׁשֵ ּלוֹ  ׁשֶ ל ַעל ַמֲחִריִמין, ׁשֶ ּיֹוֵדעַ  ִמי ּכָ ּיֵשׁ  ׁשֶ  ׁשֶ

ְלְטִלין( לוֹ  ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ָמעֹות אוֹ  ָממֹון) ִמּטַ  ׁשֶ
ה ן אֹותוֹ  ְוכֹוִפין לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ָאמּוד ַהּלֹוֶ  ִלּתֵ
  :ָמעֹות

מֹון נֹוַדע ִאם. ח ַהּמָ ּלוֹ  ׁשֶ גֹוי אֹותוֹ  ְוָתָלה ׁשֶ  ְוֵאינוֹ , ּבְ
ן ָיכֹול י לוֹ  ִלּתֵ ב ַהּגֹוי ּכִ  ַקְרַקע ִלְמּכֹר ּכֹוִפין, ְמַעּכֵ
ן ָבר ִאם ְוֵכן. ָמעֹות חֹוב ְלַבַעל ְוִלּתֵ ּיֵשׁ  ָידּועַ  ַהּדָ  ׁשֶ
ה ִנְכֵסי ַעל ִעְרעּור ְלגֹוי ְלֶוה ְוָיֵרא, ַהּלֹוֶ  ִלּטֹל ַהּמַ

ְרַאת ַקְרַקע ל ִעְרעּורוֹ  ִמּיִ ה ָצִריךְ , ּגֹוי ׁשֶ  ִלְטֹרחַ  ַהּלֹוֶ
ן ְוִלְמּכֹר עֹות ְוִלּתֵ   :ַהּמָ

ל. ט ן ַמה ּכָ ּתֵ ּיִ ֶ ְלְטִלין אוֹ  ְמַקְרְקֵעי, לוֹ  ׁשּ  ָיׁשּומוּ , ִמּטַ
ִפי לוֹ  ּיּוַכל ַמה ּכְ ֶ ד ְלָמְכָרם ׁשּ ֵביתוֹ  ֲאִפּלוּ , ִמּיָ  ְלִפי, ּבְ

ָעה ָ ַמן ּוְלִפי ַהׁשּ ְצָטֵרךְ  ְוֹלא, ַהּזְ ּיִ  ְלָמְכרוֹ  ַלֲחֹזר ׁשֶ
ֲעָירֹות ָוִקים ּבָ ְ בוֹ  אוֹ  ּוַבׁשּ ְצאוּ  ַעד ְלַעּכְ ּמָ ּיִ  קֹוִנים לוֹ  ׁשֶ

ר אוֹ  ְתַיּקֵ ּיִ ִאם, ׁשֶ ן ּדְ לֶ  ָנַעְלתָּ  ּכֵ ְפֵני תּדֶ   :לֹוִוים ּבִ
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ין. י ְלֶוה ַמְגּבִ ְלְטִלים ָכל ַלּמַ ּטַ ְצאוּ  ַהּמִ ּמָ ּיִ ה ׁשֶ  ְוִאם, ַלּלֹוֶ
יקוּ  ֹלא ְלְטִלים ִהְסּפִ ּטַ ים, ַהּמִ  ַאַחר ַקְרַקע לוֹ  ַמְגּבִ

ֶהֱחִרימוּ  ל ַעל ׁשֶ שׁ  ִמי ּכָ ּיֵ ְלְטִלים לוֹ  ׁשֶ ל ַעל אוֹ  ִמּטַ  ּכָ
ּיֹוֵדעַ  ִמי שׁ  ׁשֶ ּיֵ ְלְטִלים לוֹ  ׁשֶ  ְלֵבית ְמִביָאם ְוֵאינוֹ  ִמּטַ
ין ל ְוגֹוִבין. ּדִ ְרַקע ּכָ שׁ  ַהּקַ ּיֵ  הּוא ֲאִפּלוּ , לוֹ  ׁשֶ

ד ְעּבָ ת ְמׁשֻ ה ִלְכֻתּבַ ָ ַדם חֹוב ְלַבַעל אוֹ  ִאׁשּ ּקָ ין, ׁשֶ  ַמְגּבִ
ד ְלֶזה   :ִיְטֹרף, ְוִיְטֹרף ִראׁשֹון ָיֹבא ְוִאם, ִמּיָ

ְלְטִלין לוֹ  ָהיוּ . יא  חֹובֹות ָעָליו ְוֵישׁ , ַקְרַקע אוֹ  ִמּטַ
ל ֲהֵרי: ְואֹוֵמר, ְלגֹוִיים ִדים ְנָכַסי ּכָ ְעּבָ , ְלגֹוִיים ְמׁשֻ

לוּ  ְוִאם ָרֵאל אֹוָתם ִיּטְ  אֹוִתי ְוַיַאְסרוּ  ַהּגֹוִים ָיבֹואוּ  ִיׂשְ
ְבָיה ְוֶאְהֶיה ִ ׁשּ א, לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ּבַ ה ֶאּלָ ָרֵאל ִיְגּבֶ ׂשְ  ַהּיִ
ל ֲהֵרי ַהּגֹוִים ַיַאְסרּוהוּ  ִאםוְ , חֹובוֹ  ָרֵאל ּכָ ים ִיׂשְ  ְמֻצּוִ

  :ִלְפּדֹותוֹ 

 קב סימן
' ה ּובוֹ , החוב לבעל החוב מגבין קרקע מאיזה

  ְסִעיִפים:

א. א ְלֶוה ּבָ ין, ַקְרַקע ִלְגּבֹות ַהּמַ ינֹוִנית ִמן לוֹ  ַמְגּבִ  ַהּבֵ
ִנְכֵסי ּבְ ה ׁשֶ ּלוֹ , ַהּלֹוֶ ְבׁשֶ   :ִמיןשָׁ  ֵהם ּדִ

ה לוֹ  ָהיוּ . ב ֹלׁשָ ע אוֹ  ׁשְ דֹות ַאְרּבַ ינֹוִנית ׂשָ  ֹלא, ּבֵ
ְלֶוה יּוַכל ן: לֹוַמר ַהּמַ ֶדה ִלי ּתֵ ָ ִהיא ְפלֹוִנית ִמׂשּ  ׁשֶ

א, ָעַלי ֲחִביָבה ְרׁשּות ֶאּלָ ה ּבִ ן הּוא ַהּלֹוֶ  ֵמֵאיֶזה לוֹ  ִלּתֵ
ְרֶצה ּיִ ְלֶוה ָחֵפץ ִאם. ׁשֶ ִזּבּוִרית ַהּמַ ן: לוֹ  רְואֹומֵ , ּבְ  ּתֵ

א ְטֵפי ִזּבּוִרית ִלי זֹוָלא ְונֹוְטָלהּ , לוֹ  ׁשֹוְמִעים, ֻפְרּתָ  ּבְ
א ּתָ יֹוְקָרא ְוֹלא ְדַהׁשְ הּ  ּבְ   :ִדְלַקּמֵ

ְלֶוה אֹוֵמר ִאם. ג ן: ַהּמַ ית ִלי ּתֵ ִציר ִעּדִ א ּבָ ְרּתָ  ֵאין ּפֻ
ָנהּ  אֹותוֹ  ּכֹוִפין יֹוְקָרא ֲאִפּלוּ  לוֹ  ִלּתְ הּ  ּבְ  ִאם. ִדְלַקּמֵ
ה ֵאין א ַלּלֹוֶ ית ֶאּלָ  ְוִלְקנֹות ְלָמְכָרהּ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ִעּדִ

ינֹוִנית א, חֹובוֹ  ְלַבַעל ְלַהְגּבֹות ּבֵ ין ֶאּלָ  לוֹ  ַמְגּבִ

ית ית לוֹ  ֵישׁ  ַוֲאִפּלוּ . ֵמָהִעּדִ ְמקֹומוֹ  ִעּדִ  ּוֵבינֹוִנית ּבִ
ָמקֹום ּטֹל לוֹ  לֹוַמר ָיכֹול ֵאינוֹ , ַאֵחר ּבְ ּיִ ינֹוִניתֵמהַ  ׁשֶ  ּבֵ
שׁ  ּיֵ ָמקֹום לוֹ  ׁשֶ א, ַאֵחר ּבְ ן ָצִריךְ  ֶאּלָ ית לוֹ  ִלּתֵ  ֵמִעּדִ

ְמקֹום ּבִ ַעל ׁשֶ   :חֹוב ַהּבַ

א לוֹ  ֵאין. ד ית ֶאּלָ ינֹוִנית אוֹ  ִעּדִ , ִזּבּוִרית אוֹ  ּבֵ
ה ֶחּנָ מוֹ  ִיּקָ ִהיא ּכְ ית לוֹ  ֵישׁ  ִאם. ׁשֶ ן, ּוֵבינֹוִנית ִעּדִ  ִיּתֵ

ינֹוִנית לוֹ  ית לוֹ  שׁ יֵ . ּבֵ ן ֹלא, ְוִזּבּוִרית ִעּדִ  לוֹ  ִיּתֵ
א  ָהְיָתה ִאם, ּוֵבינֹוִנית ִזּבּוִרית לוֹ  ֵישׁ . ִזּבּוִרית ֶאּלָ
ית לוֹ  ָעה ִעּדִ ׁשָ ָוה ּבְ ּלָ ן ָצִריךְ , ּוְמָכָרהּ  ׁשֶ  לוֹ  ִלּתֵ

ינֹוִנית ן, ָלאו ְוִאם. ּבֵ   :ִזּבּוִרית לוֹ  ִיּתֵ

ית לוֹ  ָהָיה. ה ינֹוִנית ִעּדִ  ִעּמוֹ  ְוִהְתָנה, ְוִזּבּוִרית ּבֵ
ית ְלָפְרעוֹ  י לוֹ  ְוָהְיָתה, ֵמָהִעּדִ ית ִעּדֵ , ְוִנְפְסָדה ִעּדִ
ית ַקְיָמא ְמקֹום ִעּדִ י ּבִ ית ִעּדֵ א פֹוְרעוֹ  ְוֵאינוֹ , ִעּדִ  ֶאּלָ

ינֹוִנית   :ֵמַהּבֵ

 קג סימן
 ושומא, (בשומא טעו ואם, לוה של קרקע שמין

  ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ ), לעולם הדרה

ִמין. א ָ ׁשּ ׁשֶ ה ּכְ ֹלׁשָ ְ ִאין ַהׁשּ ּמָ ה ַקְרַקע ׁשַ ִמין ֵאין, ַהּלֹוֶ  ׁשָ
א ִפי ֶאּלָ ַמן ּכְ ָעה ּוְכִפי ַהּזְ ָ ִרים ַהׁשּ ְמּכָ ּנִ ְרָקעֹות ׁשֶ  ָאז ַהּקַ

אֹותוֹ  ךְ  ְוַאַחר. ָמקֹום ּבְ ִפי ָעֶליהָ  ַמְכִריִזין ּכָ  ַמה ּכְ
ְראוּ  ּיִ ֶ ְסק ַעד, ׁשּ ּפָ ּיִ  ָהָיה ֶזה ַקְרַקע ְוִאם. ַהּמֹוִסיִפים וּ ׁשֶ
ְלֶוה טֹוֵרף קֹוחֹות ַהּמַ  ָעֶליהָ  ְלַהְכִריז ְצִריִכים, ֵמַהּלָ

ים ֹלׁשִ ֶדֶרךְ , יֹום ׁשְ ְכִריִזין ּכְ ּמַ , ְיתֹוִמים ִנְכֵסי ַעל ׁשֶ
ִמים ְוקֹוְצִבים ַהּלֹוְקִחים ּוָבִאים ְרצֹוָנם ּדָ  ָמְצאוּ  ִאם, ּכִ

הּ  ׁשּוַמת ּבָ ין יתבֵּ  ּכְ ִמים לֹוְקִחים, ֶיֶתר אוֹ  ּדִ  ַהּדָ
ְלֶוה אֹוָתם ְונֹוְתִנים ְלֶוה ָרָצה ְוִאם, ַלּמַ הּ  ַהּמַ  ְלַקְחּתָ
אֹותוֹ  הּ  ָמְצאוּ  ֹלא ְוִאם. קֹוֵדם הּוא, ָסךְ  ּבְ ֵדי ּבָ  ּכְ
ְלֶוה אֹוָתם ַמֲחִליִטין, ׁשּוָמָתן ְכֵדי ַלּמַ   :ׁשּוָמָתן ּבִ
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ה. ב ֹלׁשָ ְרדוּ  ׁשְ ּיָ ָמֶנה: אֹוֵמר ֶאָחד, ָלׁשּום ׁשֶ ַנִים, ּבְ  ּוׁשְ
ָמאַתִים: אֹוְמִרים ָמאַתִים: אֹוֵמר ֶאָחד אוֹ , ּבְ ַנִים, ּבְ  ּוׁשְ
ָמֶנה: אֹוְמִרים ֵטל, ּבְ ִמעּוטוֹ  ָיִחיד ּבָ : אֹוֵמר ֶאָחד. ּבְ
ָמֶנה ֹמִנים: אֹוֵמר ְוֶאָחד, ּבְ ׁשְ , כ"בק: אֹוֵמר ְוֶאָחד, ּבִ
ק ִנּדֹון נֵ ', ּבְ ָאנוּ  יִמּפְ ִעים ׁשֶ שׁ  ַמה ְמַמּצְ ּיֵ ֶ ין ׁשּ  ּבֵ

ה ַהּמּוָעט ֲחִצית ַהּמּוָעט ַעל ּומֹוִסיִפין, ַלְמֻרּבֶ , ַהּמַ
ה ְוגֹוְרִעין ֲחִצית ֵמַהְמֻרּבֶ ין ְוֵכיָון, ַהּמַ ּבֵ  ָהאֹוֵמר ׁשֶ
ֹמִנים ִעים ֵישׁ  כ"ק ְלאֹוֵמר ׁשְ ה, ַאְרּבָ ַאּתָ ׁשֶ  מֹוִסיף ּכְ

ֲחצִ  ַהּמּוָעט ַעל ה ְוגֹוְרִעין, יתַהּמַ ֲחִצית ֵמַהְמֻרּבֶ , ַהּמַ
הּוא ִנְמָצא ֵמָאה ִנּדֹון ׁשֶ : אֹוֵמר ֶאָחד ִאם, ֶזה ּוְלִפי. ּבְ
ָמֶנה צ: אֹוֵמר ְוֶאָחד, ּבְ ק: אֹוֵמר ְוֶאָחד', ּבְ  ִנּדֹון, ל"ּבְ
ק ֶרךְ  ְוַעל, י"ּבְ ִמין זוֹ  ּדֶ יֵניֶהם ׁשָ   :ְלעֹוָלם ּבֵ

מּוהָ . ג ה ׁשָ ֹלׁשָ ה ֹוֵמרְוא, ׁשְ ה אֹוָתהּ  ָיׁשּומוּ :  ַהּלֹוֶ ֹלׁשָ  ׁשְ
ִקיִאים ֲאֵחִרים ׁשּוָמא יֹוֵתר ַהּבְ   :לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ּבְ

ית. ד ין ּבֵ מוּ  ּדִ ָ ׁשּ ִנְכֵסי ְלטֹוֵרף ׁשֶ ָכל ְוָטעוּ , לֹוֵקחַ  ּבְ  ּבְ
הּוא ֵטל ִמְכָרן, ׁשֶ  ָהיוּ  ִאם ֲאָבל. ִהְכִריזוּ  ֲאִפּלוּ , ּבָ
נֵ  ְנָכִסים ׁשּוָמא ְוָטעוּ , חֹוִרין יּבְ יָנם, ּבְ ֵבית ּדִ ין ּכְ  ּדִ
ְכרוּ  ּמָ ֵאר, ְוָטעוּ  ְיתֹוִמים ִנְכֵסי ׁשֶ ְתּבָ ּיִ ִסיָמן ׁשֶ   :ט"ק ּבְ

ָבר ַהחֹוב ִאם. ה ּלֹא, מּוָעט ּדָ יעַ  ׁשֶ ְלֶוה ַיּגִ חֹובוֹ  ַלּמַ  ּבְ
הּוא ַמה ְלִפי ָראּוי ֵחֶלק ֶ ִית ַקְרַקע ׁשּ ֶדה אוֹ  ּבַ  אוֹ  ׂשָ

עּור ֶרםכֶּ  ׁשִ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּיִ ִסיָמן ׁשֶ ְלֶוה ְואֹוֵמר, א"קע ּבְ  ַהּמַ
ה ָאר ִלי ְמֹכר אוֹ : ַלּלֹוֶ ׁשְ ֵדי ְלךָ  ֵמַהּנִ יעַ  ּכְ ּגִ ּיַ  ִלי ׁשֶ
עּור ַרע אוֹ  ִלי ָהָראּוי ׁשִ ין, ְמעֹוַתי ִלי ּפְ , ִעּמוֹ  ַהּדִ
ְלֶוה ֵאין ְוִאם ֵדי יֹוֵתר ִלְקנֹות רֹוֶצה ַהּמַ , חֹובוֹ  ִמּכְ

ַרע: ְואֹוֵמר ה ֵמַאַחר ְמעֹוַתי ִלי ּפְ ּמַ הּוא ׁשֶ ֶ ֵדי ׁשּ  ּכְ
עּור ּבוֹ  ֵאין חֹובוֹ  ין, ָהָראּוי ׁשִ  ֶאת ְוכֹוִפין, ִעּמוֹ  ַהּדִ
ה ְרַקע ִלְמּכֹר ַהּלֹוֶ נוֹ  אוֹ  ַהּקַ ּכְ  ְלֶזה ְוִיְפַרע, ְלַמׁשְ

ָבר ָהָיה ִאם. ָמעֹוָתיו ֵהֶפךְ  ַהּדָ ּלֹא, ּבְ ַאר ׁשֶ  הַלּלוֶֹ  ִנׁשְ
עּור ׁשִ ְלֶוה ָלֹכף ָיכֹול ֵאינוֹ , ּכְ ֶחּנוּ  ַלּמַ ּקָ ּיִ ָמעֹות ׁשֶ . ּבְ

ה ֵמַהּלֹוֵקחַ  ַקְרַקע ַמְלֶוה טֹוֵרף ָהָיה ִאם ְגּבֶ ּיִ  חֹובוֹ  ּוְכׁשֶ
ַאר ֹלא עּור ַלּלֹוֵקחַ  ִנׁשְ ׁשִ ֶחּנוּ  ְלֹכפוֹ  ָיכֹול, ּכְ ּקָ ּיִ ּנוּ  ׁשֶ  ִמּמֶ

ָמעֹות   :ּבְ

ָעׂשוּ  ַקְרַקע. ו ית ׁשֶ ין ּבֵ  ּבוֹ  ְלהֹוִריד ְוַהְכָרָזה ׁשּוָמא ּדִ
ְלֶוה ָהה ְוֵאַרע, ַהּמַ ּתַ ׁשְ ּנִ ּלֹא ְזַמן ׁשֶ ל, ּבוֹ  הֹוִרידּוהוּ  ׁשֶ  ּכָ

ּלֹא ְזַמן ין ד"ב ֶהֱחִליטוּ  ׁשֶ ְרַקע ּדִ ְלֶוה ַהּקַ  ִאי, ַלּמַ
ְרׁשּוָתא ִזיִלי אוֹ  ַאְיָקר  ַלֲעׂשֹות ְוָצִריךְ , ָקֵאי ְדֹלֶוה ּבִ
ְלֶוה ָיַרד ִאם. ַאֲחָריו ְוַהְכָרָזה ַאֶחֶרת אׁשּומָ   ְלִנְכֵסי ַהּמַ
ֶהם ְוֶהֱחִזיק ֹלֶוה ֹלא, ְמָכָרן אוֹ , ּבָ לּום ֵאינוֹ , ד"ב ּבְ . ּכְ

ּכֹוָנה ָהְיָתה ֲאִפּלוּ  ָידוֹ  ַמׁשְ יָון, ְמֹפָרשׁ  ַאּפֹוִתיִקי אוֹ  ּבְ  ּכֵ
כֹול ּיָ ם ׁשֶ ּלֵ קוֹ  ָמעֹות לוֹ  ְלׁשַ ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּוְלַסּלְ  ׁשֶ
ַמן ָעַבר ַבע ַהּזְ ּקָ ִהיא אוֹ , ִלְפֹרעַ  לוֹ  ׁשֶ ּכֹוָנה ׁשֶ  ַמׁשְ

ַיד ֻמְחֶזֶקת ְלֶוה ּבְ   :ְלָמְכָרהּ  ָיכֹול, ַהּמַ

ֲהגוּ  ָמקֹום. ז ּנָ ָטרֹות ִלְכּתֹב ׁשֶ ְ ׁשּ ּיּוַכל ּבַ  ְלִנְכֵסי ֵליֵרד ׁשֶ
ה ֹלא ְוִלְמּכֹר ַהּלֹוֶ ּלֹא ָנֲהגוּ  ִאם, ְוַהְכָרָזה ׁשּוָמא ּבְ  ׁשֶ
י ְוִלְמּכֹר ֵליֵרד ׁשּוָמא ִאם ּכִ  ֵליֵרד ֵאין, ְוַהְכָרָזה ּבְ

  :זּוָלָתם ְוִלְמּכֹר

ֹלא ֹלֶוה ְלִנְכֵסי ַמְלֶוה ָיַרד ִאם. ח ית ְרׁשּות ּבְ ין ּבֵ , ּדִ
רֹות ְוָכל, ְכלּום ֵאינוֹ  ָאַכל ַהּפֵ ין ׁשֶ   :ֵמחֹובוֹ  לוֹ  ְמַנּכִ

ית. ט ין ּבֵ שָּׁ  ּדִ ין, חֹוב ְלַבַעל ַקְרַקע מוּ ׁשֶ ִנְכֵסי ּבֵ  ּבְ
ִדים ֵבין ֹלֶוה ְעּבָ ְמׁשֻ ַיד ּבִ ּבְ  ְזַמן ּוְלַאַחר, ַהּלֹוֵקחַ  ׁשֶ

יָגה ִ ל ָידוֹ  ִהׂשּ ל אוֹ  ֹלֶוה ׁשֶ ל אוֹ  ִנְטָרף ׁשֶ יֶהם ׁשֶ  יֹוְרׁשֵ
ִקין, ָמעֹוָתיו חֹובוֹ  ְלַבַעל ְוֵהִביאוּ   ֵמאֹוָתהּ  אֹותוֹ  ְמַסּלְ
ֲהָתה ִפּלוּ אֲ , ַקְרַקע ַיד ׁשָ ַעל ּבְ ה חֹובוֹ  ַהּבַ ּמָ ִנים ּכַ . ׁשָ
ְלֶוה ְוִאם יחַ  ְוֹלא ּוָבָנה ָסַתר ַהּמַ ּבִ ְרַקע ִהׁשְ ָכךְ  ַהּקַ , ּבְ
יחַ  ְוִאם. הֹוָצָאתוֹ  נֹוֵטל ֵאינוֹ  ּבִ , הֹוָצָאה ֵמֲחַמת ִהׁשְ

ע ּבָ ִדין ְונֹוֵטל ִנׁשְ ְרׁשּות ַהּיֹוֵרד ּכְ יחַ  ְוִאם. ּבִ ּבִ  ִהׁשְ
גֹון, ֵאָליומֵ  ר ּכְ ְתַיּקֵ ּנִ א לוֹ  נֹוֵתן ֵאינוֹ , ׁשֶ  חֹובוֹ  ְדֵמי ֶאּלָ

ְלַבד ְלֶוה ִהְפִסיד ֹלא הּוַזל ְוִאם. ּבִ  רֹוִצים ְוִאם, ַהּמַ
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קוֹ  ל לוֹ  ָלֵתת ָצִריךְ  ְלַסּלְ ֵמי ּכָ דוֹ  ָקנוּ  ְוִאם. חֹובוֹ  ּדְ  ִמּיָ
ּלֹא קוֹ  ׁשֶ קוֹ  ְיכֹוִלין ֵאיָנם ׁשּוב, ְלַסּלְ   :ְלַסּלְ

מוּ  ַקְרַקע. י ָ ׁשּ ךְ  ְוַאַחר חֹוב ְלַבַעל אֹוָתהּ  ׁשֶ מּוהָ  ּכָ  ׁשָ
ית ין ּבֵ ל חֹוב ְלַבַעל ּדִ ְלֶוה ֶזה ׁשֶ , חֹוֶזֶרת זוֹ  ֲהֵרי, ַהּמַ
ַעל ִמּכֹחַ  ָגדֹול ּכֹחוֹ  ְיֵהא ְוֹלא , ּוִמיהוּ . ָהִראׁשֹון חֹוב ּבַ
ֶזה ִאם, ּכֹחוֹ  ָיֶפה ּבָ מּוהָ  ׁשֶ מֵ  ָלִראׁשֹון ׁשָ מּוהָ  ָאהּבְ  ְוׁשָ

ִני ֵ ָמאַתִים ַלׁשּ מּוהָ  ִאם אוֹ , ּבְ ָמאַתִים ָלִראׁשֹון ׁשָ  ּבְ
ִני ֵ ה ֹלא ְלעֹוָלם, ְבֵמָאה ְוַלׁשּ א ַיֲחִזיֶרּנָ . ְבָמאַתִים ֶאּלָ
מוּ  ַקְרַקע ָ ׁשּ ַעל ּוְמָכָרהּ , חֹוב ְלַבַעל ׁשֶ  אוֹ  חֹוב ַהּבַ
ָנה ְנָתָנהּ  ַמּתָ מּוהָ  אוֹ , ּבְ ָ ׁשּ ְעּתוֹ  ֹובח ְלַבַעל ׁשֶ  אוֹ  ִמּדַ
ת ּמֵ הּ  ׁשֶ מוּ . חֹוֶזֶרת ֵאיָנהּ , ְוהֹוִריׁשָ ה ַקְרַקע ׁשָ ָ , ָלִאׁשּ

את ֵ מוּ  אוֹ , ְוִנׂשּ ָ ׁשּ ה ׁשֶ ּנָ את ִמּמֶ ֵ ַעל, ְוִנׂשּ ִנְכֵסי ּבַ ּתוֹ  ּבְ  ִאׁשְ
לֹוֵקחַ    :לוֹ  ַמֲחִזיִרין ְוֹלא, הּוא ּכְ

ָטעּות ַהׁשּוָמא ָהְיָתה. יא גֹון, ּבְ ם ׁשֹוֵמר ּכְ ע ִחּנָ ׁשַ ּפָ  ׁשֶ
בּוהוּ  ם ְוִחּיְ ּלֵ מוּ  ְלׁשַ ּלוֹ  ַקְרַקע ְוׁשָ ךְ  ְוַאַחר, ׁשֶ  ִנְמָצא ּכָ

דֹון ּקָ ַהּפִ ְרׁשּותוֹ  ָהָיה ׁשֶ ֱאַבד אוֹ  ּבִ ּנֶ  ָהֵוי ָלא, ּוְמָצאוֹ  ׁשֶ
הּ  אוֹ  ָהִראׁשֹון ְמָכָרהּ  ֲאִפּלוּ  ְוָהְדָרא, ׁשּוָמא . הֹוִריׁשָ
ין ְוהּוא מּוהָ  ִאם ַהּדִ חֹובוֹ  חֹוב ַבַעללְ  ׁשָ ךְ  ְוַאַחר, ּבְ  ּכָ
ָהיוּ  נֹוַדע ה ׁשֶ ָהֵוי, ְמצּוִיים ָמעֹות ַלּלֹוֶ ָטעּות ׁשּוָמא ּדְ  ּבְ
ְלֶוה ִיְרֶצה ְוִאם ה ָיֹכף ַהּמַ ה ַלּלֹוֶ ֶחּנָ ּקָ ּיִ ן ׁשֶ  לוֹ  ְוִיּתֵ

יר ִאם ֲאָבל. ָמעֹוָתיו ךְ  ַאַחר ֶהֱעׁשִ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ּכָ
ֲחֹזר ְלֹכפוֹ  ּיַ הוְ  ׁשֶ ֶחּנָ   :ִיּקָ

 קד סימן
ין על ּדִ ָקַדם ְמֻאָחר חֹוב ּבַ  אוֹ  ְמַקְרְקעי ְוָגָבה ׁשֶ

ה ַעל ּוִמְלָוה, (ִמַטְלְטֵלי ֶמת ּפֶ  ְלִמְלָוה קֹוֶדֶמת ֻמְקּדֶ
ָטר ׁשְ   ְסִעיִפים: ז"ט ּובוֹ ), ּבִ

שׁ  ִמי. א ּיֵ ֲעֵלי ָעָליו ׁשֶ ה חֹובֹות ּבַ ל, ַהְרּבֵ ַדם ִמי ּכָ ּקָ  ׁשֶ
ל ִקְנָין ְזַמן ָטרוֹ  ׁשֶ ין, ִלְגּבֹות הּוא קֹוֵדם, ׁשְ  ַקְרַקע ּבֵ

ין ְלְטִלים ּבֵ יעַ  ִאם ֲאִפּלוּ , ִמּטַ ָרעֹון ְזַמן ִהּגִ ל ּפֵ  ׁשֶ
ין, ֹקֶדם ַהְמֻאָחר קֹוחֹות ֵבין ַעְצמוֹ  ִמּלֶֹוה ּבֵ  ְוִאם. ִמּלָ

ְפֵני לוֹ  ִהְגּבוּ  ֲאִפּלוּ , ַקְרַקע ְוָגָבה ַהְמֻאָחר ָקַדם  ּבִ
םהַ  ַתק, ֻמְקּדָ דוֹ  מֹוִציִאין, ְוׁשָ א. ִמּיָ ן ִאם ֶאּלָ ָבה ּכֵ  ּגָ

ַעל ינֹוִנית ְמֻאָחר חֹוב ּבַ יחַ , ּבֵ  חֹוב ְלַבַעל ִזּבּוִרית ְוִהּנִ
ם ָאז, ֻמְקּדָ ָבה ַמה ּדְ ּגָ ֶ  קֹוֶדם ְמָכָרם ְוִאם. ָגָבה ׁשּ

יק ִהְסּפִ דוֹ  ְלהֹוִציָאם ָהִראׁשֹון ׁשֶ ם ֵאין, ִמּיָ  ֵזרחוֹ  ַהֻמְקּדָ
עֹות ִאם ֲאִפּלוּ , ָעָליו ָידוֹ  ֲעַדִין ַהּמָ א, ּבְ  ַעל חֹוֵזר ֶאּלָ

קֹוחֹות ְעּבּודוֹ  ַהּלָ ִ ׁשּ ָיָדם ׁשֶ ֵאינוֹ , ְלגֹוי ְמָכָרם ְוִאם. ּבְ  ׁשֶ
דוֹ  ְלהֹוִציָאם ָיכֹול ב, ִמּיָ ם ַחּיָ ּלֵ  ֵאין ֲאִפּלוּ , לוֹ  ְלׁשַ

עֹות ָידוֹ  ַהּמָ יָנא, ּבְ יחַ  ִאם ְוֵכן. ִדְגָרֵמי ִמּדִ ַעל ִהּנִ  ּבַ
ְלְטִלין ְמֻאָחר חֹוב ם חֹוב ְלַבַעל ִמּטַ ָבה ַמה, ֻמְקּדָ ּגָ ֶ  ׁשּ
  :ָגָבה

ַעל. ב ָבה חֹוב ּבַ ּגָ י חֹובוֹ  ׁשֶ ּתֵ ְמעֹון ִמּבָ ְכַתב ׁשִ ְלטֹון ּבִ  ׁשִ
ָעׂשוּ  ָהִעיר ךְ  ַאַחר, ֶאָחד יֹום ַהְכָרָזה ׁשֶ א ּכָ ַעל ּבָ  ּבַ
ּנוּ  ְלהֹוִציא חֹוב יָון: ַהְמֻאָחר טֹוֵעןוְ , ִמּמֶ ּלֹא ּכֵ  ׁשֶ

ַעת ִעְרַעְרתָּ  ׁשְ ָכךְ  ִהְפַסְדתָּ  ַהְכָרָזה ּבִ רֹוז ָהָיה ִאם, ּבְ  ַהּכָ
ל: יֹוֵצא שׁ  ִמי ּכָ ּיֵ ְעּבּוד ְזכּות לוֹ  ׁשֶ  ֶזה ַקְרַקע ַעל ְוׁשִ
ּלֹא ִמי ְוָכל ִויַעְרֵער ָיֹבא ְטלוּ  ְיַעְרֵער ׁשֶ , ְזֻכּיֹוָתיו ִיּבָ
ן ָנֲהגוּ  ִאם יָנא, ּכֵ . ְזֻכּיֹוָתיו ּוָבְטלוּ , הּוא ְדַמְלכּוָתא ּדִ
ְסָתם ִאם ֲאָבל ל: ִהְכִריזוּ  ּבִ שׁ  ִמי ּכָ ּיֵ  ָיֹבא ְזכּות לוֹ  ׁשֶ

ִביל ְזֻכּיֹוָתיו ָבְטלוּ  ֹלא, ִויַעְרֵער ׁשְ ּלֹא ּבִ   :ִעְרֵער ׁשֶ

ְלְטִלין. ג ִמּטַ ֶהם ֵאין, ֲעָבִדים ְוֵכן, ּבְ ין ּבָ  ְקִדיָמה ּדִ
ִאם ִעְנַיןלְ  דוֹ  מֹוִציִאין ֵאין ְוָגָבה ַהְמֻאָחר ָקַדם ׁשֶ . ִמּיָ

א, עֹוד ְוֹלא ִאם ֶאּלָ ַעל, ּוְתָפָסם ָהִראׁשֹון ָעַמד ׁשֶ  ַהּבַ
ַדם ַהְמֻאָחר חֹוב ּקָ ֵבית אֹוָתם מֹוִציא ְוָגָבה ׁשֶ ין ּבְ  ּדִ
דוֹ    :ִמּיָ

ה ִמְקֵרי ֹלא. ד ִבּיָ א, ּגְ ן ִאם ֶאּלָ מוּ  ּכֵ ין יתבֵּ  ׁשָ  ּדִ
ְלְטִלין ָידוֹ  ְוָנְתנוּ  ַהִמּטַ ית ָסַגר ִאם ֲאָבל. ּבְ ין ּבֵ  ּדִ
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ל ֲחנּותוֹ  ַעד ֹלֶוה ׁשֶ ַעל ּבְ  זוֹ  ֵאין, ְמֻאָחר חֹוב ּבַ
יה ִבּיָ ם חֹוב ּוַבַעל, ּגְ ְקּדָ ְלְטִלים ֵמאֹוָתם ּגֹוֶבה ַהּמֻ ּטַ   :ּמִ

ד. ה ְעּבֵ ְלְטֵלי לוֹ  ׁשִ ב ִמּטַ  יָנםדִּ , ְמַקְרְקֵעי ַאּגַ
ְמַקְרְקֵעי דוֹ  מֹוִציִאין, ְוָגָבה ַהְמֻאָחר ָקַדם ְוִאם. ּכִ , ִמּיָ

ֵרר ְוהּוא ְתּבָ ּנִ ֵעִדים ׁשֶ ְלְטִלים ּבְ ּטַ ּמִ ָידוֹ  ָהיוּ  ֵאּלוּ  ׁשֶ  ּבְ
ָוה ֹקֶדם ּלָ ֵרר ֹלא ִאם ֲאָבל ׁשֶ ן ִנְתּבָ ֵעִדים ּכֵ , ּבְ

ָלָוה ְלהוּ  ַמֲחִזיִקים ַקְיָמא, ְוָקָנה ְוָלָוה ּכְ ַיֲחֹלקוּ  ָלן ּדְ , ּדְ
ִני ָקַדם ְוִאם ֵ  ְוָגָבה ַהְמֻאָחר ָקַדם ְוִאם. ָזָכה, ְוָגָבה ַהׁשּ

דוֹ  מֹוִציִאין ֵאין, ָמעֹות ֲהֵרי, ִמּיָ עַ  ׁשֶ  ּבוֹ  ֵאין ַמְטּבֵ
ּיּוְכלוּ  ִסיָמן עֹות ֵאּלוּ  ַעל ְלָהִעיד ָהֵעִדים ׁשֶ ָראוּ  ַהּמָ  ׁשֶ
ַיד ַעְצָמם אֹוָתם ה ּבְ מוֹ  ְלהוּ  יְוָהוֵ , ַהּלֹוֶ  ְוָלָוה ָלָוה ּכְ
ב ַאּגָ ָכה, ְוָקָנה ְוָחַזר ְוָקָנה ּבְ ּזָ ין ַהּתֹוֵפס ׁשֶ  הּוא ִאם ּבֵ
ר ְוִאם. ַאֲחרֹון אוֹ  ִראׁשֹון ָבר ֶאְפׁשָ ֵרר ַהּדָ  ְלִהְתּבָ
ֵעִדים ן ֵעיֵני ְראֹות ְלִפי ְוַהּכֹל, ָהִראׁשֹון ָזָכה, ּבְ ּיָ   :ַהּדַ

ךְ שַׁ  ְדִבְמַקְרְקֵעי ָהא. ו ְוָקא, ְקִדיָמה ּיָ ָהיוּ  ּדַ ׁשֶ  ְבָידוֹ  ּכְ
ָוה ֹקֵדם ּלָ ָוה ַאַחר ְקָנָאם ִאם ֲאָבל. ׁשֶ ּלָ ֲעֵלי ׁשֶ  חֹוב ִמּבַ
ה י ַעל ַאף, ַהְרּבֵ ד ּפִ ְעּבֵ ִ ׁשּ  ַמה ֵמֶהם ֶאָחד ְלָכל ׁשֶ

ָעִתיד ֶ ֶהם ֵאין, ִלְקנֹות ׁשּ ין ּבָ א, ְקִדיָמה ּדִ ם ֶאּלָ ּלָ  ּכֻ
ִוים   :ַאֲחרֹון הּוא ֲאִפּלוּ , ָזָכה ְוָגָבה ֵדםַהּקוֹ  ְוָכל, ׁשָ

ֲאִני ַמה: לוֹ  ְוָכַתב ָלָוה. ז ֶ ד ִלְקנֹות ָעִתיד ׁשּ ְעּבָ  ְמׁשֻ
ךְ  ְוַאַחר, ְלךָ  ֶדה ָקָנה ּכָ ֶדה, ֵמַאֵחר ְוָלָוה ְוָחַזר ׂשָ ָ  ַהׂשּ

ד ְעּבָ  ָהיוּ  ֲאִפּלוּ  ְוֵכן, ִלְגּבֹות קֹוֵדם ְוהּוא, ָלִראׁשֹון ְמׁשֻ
  :ֵמָאה

ֲעֵלי ָעָליו ָהיוּ . ח ה חֹובֹות ּבַ ם, ַהְרּבֵ ּלָ יֹום ּכֻ  ֶאָחד ּבְ
ָעה אוֹ  ׁשָ ָמקֹום, ַאַחת ּבְ ּכֹוְתִבין ּבְ עֹות ׁשֶ ֶהם ֵאין, ׁשָ  ּבָ
ין ין, ָזָכה ִלְגּבֹות ַהּקֹוֵדם ְוָכל, ְקִדיָמה ּדִ  ְמַקְרְקֵעי ּבֵ
ין ְלְטֵלי ּבֵ   :ִמּטַ

ית ִאם. ט ין ּבֵ ל עַקְרקַ  ָמְכרוּ  ּדִ  ְלַבַעל ְלַהְגּבֹות ֶזה ׁשֶ
ם חֹוב ַעל ֵאין, ֻמְקּדָ  ֲאָבל ִלְטֹרף ָיכֹול ְמֻאָחר חֹוב ּבַ

ה ִאם ֵדי ְמָכרוֹ  ַהּלֹוֶ ם חֹוב ְלַבַעל ִלְפֹרעַ  ּכְ ַעל, ֻמְקּדָ  ּבַ
  :ֵמַהּלֹוֵקחַ  טֹוֵרף ְמֻאָחר חֹוב

ָטרֹות. י ַמן ׁשְ ּזְ ם ׁשֶ ּלָ ָעה אוֹ  ֶאָחד יֹום ּכֻ  ,ַאַחת ׁשָ
ָמקֹום ּכֹוְתִבין ּבְ עֹות ׁשֶ ם ּוָבאוּ , ׁשָ ּלָ ַיַחד ּכֻ , ִלְגּבֹות ּבְ

ֲעֵלי ְוֵכן ל חֹובֹות ּבַ ּכָ  ֲחֵברוֹ  ִלְזַמן קֹוֵדם ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ
אוּ  ּבָ ְלְטֵלי ִלְגּבֹות ׁשֶ ֲהֵרי, ִמּטַ ֶהם ֵאין ׁשֶ ין ּבָ , ְקִדיָמה ּדִ

אוּ  אוֹ  ּבָ ָנה ִמַקְרְקֵעי ִלְגּבֹות ׁשֶ ּקָ הַהלּ  ׁשֶ ָוה ְלַאַחר ֹוֶ ּלָ  ׁשֶ
ֶהם ֵמָהַאֲחרֹון ּבָ ָכִסים ְוֵאין ׁשֶ ּנְ ֵדי ּבַ ה ּכְ ְגּבֶ ּיִ ל ׁשֶ  ֶאָחד ּכָ

ִקים, חֹובוֹ  ֵמֶהם יֵניֶהם ְמַחּלְ יַצד. ּבֵ  ִאם, חֹוְלִקים ּכֵ
ק ְתַחּלֵ ּיִ ׁשֶ מֹון ּכְ ְמָצא ַהּמָ יעַ  ִמְנָיָנם ַעל ַהּנִ חּות ַיּגִ  ַלּפָ

ֶהם ּבָ עּור ׁשֶ ׁשִ ָאִרים ְוחֹוְזִרים, וֹ חֹוב ּכְ ׁשְ ֲעֵלי ַהּנִ  ִמּבַ
יֵניֶהם ְוחֹוְלִקים, חֹובֹות ֶרךְ  ּבֵ ּדֶ יַצד. ַהּזֹאת ּבַ  ָהיוּ , ּכֵ
ה ֹלׁשָ ל, חֹובֹות ׁשְ ל' ק ֶזה ׁשֶ ל' ר ֶזה ְוׁשֶ ', ש ֶזה ְוׁשֶ

ל ָהָיה ִאם ְמָצא ּכָ ם ַהּנִ  ִאם ְוֵכן. ק"ק נֹוְטִלים', ש ׁשָ
ם ִנְמָצא חֹות ׁשָ ֶוה חֹוְלִקים', ִמש ּפָ ׁשָ ם ִנְמָצא, ּבְ  ׁשָ
ֶוה' ש חֹוְלִקים', ש ַעל יֹוֵתר ׁשָ ק, ּבְ ּלֵ ַעל ְוִיְסּתַ '. ַהק ּבַ
ַאר מֹון ּוׁשְ ַנִים אֹוָתם חֹוְלִקים ַהּמָ ְ ֶרךְ  אֹותוֹ  ַעל ַהׁשּ . ַהּדֶ
יַצד ם ִנְמְצאוּ , ּכֵ ' ש חֹוְלִקים, ָפחֹות אוֹ  ק"ת ׁשָ
ֶוה ׁשָ ק, ּבְ ּלֵ  אוֹ ' ָהר ְוחֹוְלִקים ְוחֹוְזִרים ,ָהֶאָחד ְוִיְסּתַ
חֹות ֶוה, ַהּפָ ׁשָ ק, ּבְ ּלֵ ִני ְוִיְסּתַ ֵ ם ִנְמָצא, ַהׁשּ , ר"ת ׁשָ
ֶוה' ש חֹוְלִקים ׁשָ ק, ּבְ ּלֵ ַעל ְוִיְסּתַ ֶנה ּבַ  ְוחֹוְזִרים, ַהּמָ
ין' ָהר ְוחֹוְלִקים ַנִים ּבֵ ְ ק, ַהׁשּ ּלֵ ַעל ְוִיְסּתַ ', ָהר ּבַ
אָ ' ַהק ְונֹוְתִנין ׁשְ ָידוֹ  ְוִנְמָצא', ַהש ְלַבַעל רַהּנִ '. ש ּבְ

ֶרךְ  ְוַעל בֹואוּ , ֵמָאה ֵהם ֲאִפּלוּ , חֹוְלִקים זוֹ  ּדֶ ּיָ ׁשֶ  ּכְ
ֶאָחד ִלְגּבֹות   :ּכְ

ָכל. יא ָאנוּ  ָמקֹום ּבְ ֶזה אֹוְמִרים ׁשֶ ָכה אוֹ , ַיֲחֹלקוּ  ּבָ ּזָ  ׁשֶ
ָכִסים ַהּזֹוֶכה, ָהִראׁשֹון ּנְ ַבע ּבַ ָ ה ִיׁשּ ִחּלָ עֲ  ּתְ  ֹלא ַדִיןׁשֶ
ָטרוֹ  ֶנֱאָמנּות ֵישׁ  ִאם ַוֲאִפּלוּ , ֵמחֹובוֹ  ִנְפַרע ׁשְ   :ּבִ
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הֹוִציא ִמי. יב ְטֵרי' ב ׁשֶ ֲעׂשוּ  ֶאָחד ַעל חֹובֹות ׁשִ ּנַ  ׁשֶ
יֹום ֵניֶהם ּגֹוֶבה ֶזה ֲהֵרי, ֶאָחד ִמְסכּום ֶאָחד ּבְ  ְוֵאין, ׁשְ

ֵניֶהם אֹוְמִרים   :ַאַחת ַהְלָוָאה ַעל ׁשְ

ַטר הִמְלוָ . יג ׁשְ ה ַעל ּוִמְלָוה ּבִ ֶמת ּפֶ  ַעל ִמְלָוה, ֻמְקּדֶ
ה ֵני ִלְגּבֹות קֹוֶדֶמת ּפֶ יָון, ָחֵרי ִמּבְ ֵעִדים ּכֵ  ְמִעיִדים ׁשֶ

ְדָמה ּקָ   :ׁשֶ

ּלֹא ַמְלֶוה. יד ה ְנָכִסים ָמָצא ׁשֶ ַרע ַלּלֹוֶ  ֵמֶהם ְלִהּפָ
א, חֹובוֹ  ן ַמה ֶאּלָ ּתַ ּנִ ֶ ַנאי ַעל לוֹ  ׁשּ ָאַמר ּתְ : לוֹ  ׁשֶ

ין ְלֵבית ּוָבא, ִלְפלֹוִני ְוַאֲחֶריךָ  ַרע ּדִ ָכִסים ִלּפָ  ִמּנְ
י ַעל ַאף, ֵאּלוּ  ָהִראׁשֹון ּפִ ם ׁשֶ ית ֵאין ַקּיָ ין ּבֵ ין ּדִ  ַמְגּבִ

ָכִסים ִמּגּוף אֹוָתם א, ַהּנְ רֹות ֶאּלָ ְלַבד ֵמַהּפֵ  ֵמת. ּבִ
ַעל ּוָבא ָהִראׁשֹון ָכִסים ִלְגּבֹות חֹוב ּבַ  ֵאין, ֵאּלוּ  ִמּנְ
ין לּום לוֹ  ַמְגּבִ ָאן ֲאִפּלוּ , ּכְ א, ַאּפֹוִתיִקי ֲעׂשָ  ֲהֵרי ֶאּלָ

ל ֵהם ִני ׁשֶ   :ׁשֵ

ַנִים. טו ִהְלווּ  ׁשְ ֶזה ְלגֹוי ׁשֶ ִנְכֵסי ְוֵאין, ֶזה ַאַחר ּבָ  ּבְ
ֵדי ַהּגֹוי א, ְוָלֶזה ָלֶזה ּכְ ּבָ ם ְראּוֵבן ּוְכׁשֶ  ִלְגּבֹות ַהֻמְקּדָ
ָטרוֹ  ְמעֹון ָטַען, יתְוִרבִּ  ֶקֶרן ׁשְ ית: ׁשִ ָעָלה ִרּבִ ְזַמן ׁשֶ  ּבִ
ָטר ְ ְגֶבה ֹלא ַהׁשּ ה ַעד ּתִ ֶאְגּבֶ ּלֹא ְלִפי חֹוִבי ֶקֶרן ׁשֶ  ׁשֶ

ית חֹוב ָחל ַמן ָהִרּבִ ָטר ִמּזְ ְ א ַהׁשּ ָכל ֶאּלָ  הּוא יֹום ּבְ
ה ִדְבֵרי ֵאין, ִמְתַרּבֶ ְמעֹון ּבְ לּום ׁשִ   :ּכְ

ֵאין ֹלֶוה. טז ה לוֹ  ׁשֶ ִית ְוָנַפל, ְפֹרעַ לִ  ִמּמַ  ָעָליו ַהּבַ
יו ְוַעל ה ּוְבֵני, מֹוִריׁשָ  ֵמת ָאִבינוּ : אֹוְמִרים ַהּלֹוֶ

ֶבר מֹוִריׁשוֹ  ֶאת ְוָיַרשׁ  ִראׁשֹון ּקֶ  ְוֵאין ָלנוּ  ְוהֹוִריׁשוֹ  ּבַ
לּום ִלּטֹל חֹוב ְלַבַעל ּנוּ  ּכְ ְלֶוה, ִמּמֶ : אֹוֵמר ְוַהּמַ

ָכה ְוִנְמָצא ִראׁשֹון ֵמת ַהּמֹוִרישׁ  ּזָ ה ׁשֶ ָכִסים ַהּלֹוֶ ּנְ  ּבַ
ים ים ּגֹוֶבה חֹוב ּוַבַעל ֵמַחּיִ ין, ֵמַהּיֹוְרׁשִ  ִעם ַהּדִ

ים   :ַהּיֹוְרׁשִ

 קה סימן

ין ָמקֹום חֹוב ְלַבעל ַהּתֹוֵפס ּדִ ָחב ּבְ  ְוִנְפַקד, (ַלֲאֵחִרים ׁשֶ
ַפס ּתָ דֹון ׁשֶ ּקָ ִביל ַהּפִ ׁשְ ַעל ּבִ   ים:ְסִעיפִ ' ו ּובוֹ ) , חֹוב ַהּבַ

ה. א ב ַהּלֹוֶ ַחּיָ ַנִים ׁשֶ ֵדי לוֹ  ְוֵאין, יֹוֵתר אוֹ  ִלׁשְ  ִלְפרֹעַ  ּכְ
ם ְלְטִלים ְוָתַפס ֶאָחד ָאָדם ְוָקַדם, ְלֻכּלָ ּטַ ל ֵמַהּמִ  ֹלֶוה ׁשֶ
ֵדי ֲעֵלי ְלֶאָחד ִלְזּכֹות ּכְ ל, ָזָכה ֹלא, חֹובֹות ִמּבַ ּכָ  ׁשֶ

ָמקֹום חֹוב ְלַבַעל ַהּתֹוֵפס שׁ  ּבְ ּיֵ , ַלֲאֵחִרים חֹוב יוָעלָ  ׁשֶ
אוֹ  ַוֲאִפּלוּ , ָקָנה ֹלא ִליחַ  ֲעׂשָ ָאה לוֹ  ְוָכַתב ׁשָ . ַהְרׁשָ

ַיד, ָקָנה ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ֲאָבל ָעִלים ּדְ   :הּוא ּבְ

ה ִאם. ב ב ַהּלֹוֶ ם ַחּיָ ְתִפיָסתוֹ  ָזָכה, ַלּתֹוֵפס ּגַ  ִמּגוֹ , ּבִ
ִאי הּ  ָזִכי ָבֵעי ּדְ   :ְלַחְבֵרהּ  ָזִכי, ְלַנְפׁשֵ

ה ִאם. ג ֵחֶפץ ְזֵכה: ֶאָחד ְלָאָדם ָאַמר ַהּלֹוֶ  ֶזה ּבְ
ן: אוֹ , ִלְפלֹוִני  ַוֲאִפּלוּ . לוֹ  ָזָכה, ִלְפלֹוִני ֶזה ָמֶנה ּתֵ

יר ַהּזֹוֶכה ֵאין ֲעֵלי ֶאָחד ְוֵאין. ְפלֹוִני ְלאֹותוֹ  ַמּכִ  ִמּבַ
ָבר, ֵמֵאּלוּ  ִלְגּבֹות ְיכֹוִלים חֹובֹות ּכְ ֶהם ָזָכה ׁשֶ   :ֵחראַ  ּבָ

 ַלַבַעל ַהּתֹוֵפס ָזָכה, ַלֲאֵחִרים חֹוב ָעָליו ֵאין ִאם. ד
ָמקֹום ְוַדְוָקא. חֹוב א ּבְ ִאּכָ ֵסיָדא ּדְ גֹון, חֹוב ַלַבַעל ּפְ  ּכְ

הּוא ֶהֱעִני אוֹ  ִנְכֵסי ְדַמְפִסיד ַגְבָרא ׁשֶ ָכָסיו ְוָיַרד ׁשֶ . ִמּנְ
ָיא ְזַמן ּתֹוךְ  ַוֲאִפּלוּ  ִפיָסה ְמַהּנְ  ְנָכִסים לוֹ  ֵאין ִאם, ּתְ
ְלֶוה ְוַיְפִסיד ֲאֵחִרים ִפיָסה ַהךְ  ָלאו ִאי ַהּמַ  ְוַדְוָקא. ּתְ
ָנִקיט ַעל ּדְ ָטָרא חֹוב ּבַ ָיֵדהּ  ׁשְ ָיכֹול, ּבְ א ּדְ ּתָ  ַהׁשְ
מוֹ  ה, ְרָאָיה ֵלהּ  ֵלית ִאי ֲאָבל, ְלַקּיְ , ַמְכִחישׁ  ְוַהּלֹוֶ
ֵרי  ִלי ִקְבעוּ : יַמרְלמֵ  ָמִצי ְוֹלא, ְלָמֵרהּ  ָממֹוָנא ְמַהּדְ

ַמְיִתיָנא ְזַמן   :ְרָאָיה ּדְ

ָמקֹום חֹוב ְלַבַעל ַהּתֹוֵפס. ה ֵאינוֹ  ּבְ , ַלֲאֵחִרים ָחב ׁשֶ
ב ַאֲחָריּותוֹ  ַחּיָ ה ֹיאַמר ִאם. ּבְ ל: ַלּתֹוֵפס ַהּלֹוֶ  ָעֶליךָ  ַקּבֵ

ֵפרּושׁ  ַאֲחָריּות ַפְסתָּ  ַמה ִלי ַהֲחֵזר אוֹ  ּבְ ּתָ ֶ ָלא ׁשּ  ּדְ
  :לוֹ  ׁשֹוְמִעין, ִלי ְמֵהיַמְנתְּ 

ַפס ִנְפָקד. ו ּתָ דֹון ׁשֶ ּקָ ּפִ ָמקֹום חֹוב ְלַבַעל ְלָתְפסוֹ  ּבַ  ּבְ
ֵאינוֹ  ִפיָסתוֹ  לוֹ  מֹוִעיל, ַלֲאֵחִרים ָחב ׁשֶ  ֶזה ְלִעְנָין ּתְ
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 כד
 כד

ִאם ְפִקיד ֵמת ׁשֶ ה ֵאינוֹ  ַהּמַ ְלְטִלים ַנֲעׂשָ ָניו ֵאֶצל ִמּטַ , ּבָ
ִביִעית מַּ  ֵאיָנהּ  ּוׁשְ ב ְנָתנוֹ  ְוִאם, ְטּתוֹ ְמׁשַ ַאּגָ ִקְנָין אוֹ  ּבְ  ּבְ

ַנת אוֹ  סּוָדר ַמּתְ ִכיב ּבְ ל. ָנתּון ֵאינוֹ  ְמַרע ׁשְ  ּוִמּכָ
ַעל ֵאין ִאם ָמקֹום אן חֹוב ּבַ ְפָקד ֵאין, ּכָ  ָיכֹול ַהּנִ
ב דֹון ְלַעּכֵ ּקָ ִבילוֹ  ַהּפִ ׁשְ ה ִאם ַוֲאִפּלוּ , ּבִ , מֹוֶדה ַהּלֹוֶ
ין ַהּדִ כָ  נֹוֵתן ׁשֶ דֹון לּבְ ּקָ ִהְפִקידוֹ  ְלִמי ְלַהֲחִזירוֹ  ּפִ  ׁשֶ
ין ֲהֵרי ּבוֹ  ְזכּות ַלֲאֵחִרים ֵישׁ  ְוִאם, ֶאְצלוֹ  יֵניֶהם ַהּדִ . ּבֵ
ְפָקד ְמָסרוֹ  ְוִאם טּור, ַמְלֶוה ְלַיד ַהּנִ  ִאם ַוֲאִפּלוּ , ּפָ
ָכר ׁשֹוֵמר ָהָיה   :ׂשָ

 קו סימן
' ג ּובוֹ , ּובוֹ ח בעל בפני שלא לפרע הבא דין

  ְסִעיִפים:

א ַמְלֶוה. א ּבָ ַרע ׁשֶ ָטר ִלּפָ ׁשְ ם ּבִ ָידוֹ  ְמֻקּיָ ּבְ ּלֹא, ׁשֶ  ׁשֶ
ְפֵני ית ְיכֹוִלים ִאם, ֹלֶוה ּבִ ין ּבֵ ֹלחַ  ּדִ  ּוְלהֹוִדיעוֹ  לוֹ  ִלׁשְ
ֲעֹמד ַעד ּיַ ין ׁשֶ ּדִ  הּוא ִאם, לוֹ  ּומֹוִדיִעין ׁשֹוְלִחים, ּבַ

ְכֵדי ֵלךְ  ּבִ ּיֵ ִליחַ  ׁשֶ ָ ְלֶוה, יֹום' ל ּתֹוךְ  ֹזרְוַיחֲ  ַהׁשּ ן ְוַהּמַ  ִיּתֵ
ַכר ִליחּות ׂשְ ְ ּנוּ , ַהׁשּ  הּוא ְוִאם. חֹובוֹ  ַעל נֹוָסף ְוִיְגּבֶ

ָמקֹום ֵאין ּבְ ִליחַ  ׁשֶ ָ ים ּתֹוךְ  ְוַלֲחֹזר ֵליֵלךְ  ָיכֹול ַהׁשּ ֹלׁשִ  ׁשְ
ין, יֹום ד חֹובוֹ  לוֹ  ַמְגּבִ ַבע ַאַחר, ִמּיָ ָ ׁשּ ּיִ ְלֶוה ׁשֶ , ַהּמַ

ין ֵמַהְמַקְרָקֵעי יןבֵּ  ְוִיּטֹל ְלְטִלים ּבֵ ּטַ  ְוֵאין, ֵמַהּמִ
ין ׁשִ ַתב ְוִאם. ְלׁשֹוָבר חֹוׁשְ ָטר ּכָ ְ ׁשּ ֵפרּושׁ  ֶנֱאָמנּות ּבַ  ּבְ
ֲאִפּלוּ  ַרע ׁשֶ ּלֹא ִיּפָ ָפָניו ׁשֶ תּוב אוֹ , ּבְ ּכָ  ֶנֱאָמנּות ּבוֹ  ׁשֶ
ֵאי ְוַעל ָעָליו ַבע ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ֹכחוֹ  ּבָ ָ   :ִלׁשּ

השְׁ . ב ין ְלֵבית ְלָהִביא ָצִריךְ  ְרָאיֹות ֹלׁשָ ךְ  ְוַאַחר, ּדִ  ּכָ
ַרע ּלֹא ִיּפָ ָפָניו ׁשֶ ם, ִראׁשֹוָנה ְרָאָיה: ּבְ ָטר ְלַקּיֵ  ׁשְ
ָידוֹ  ּבְ ה, ׁשֶ ִנּיָ ַעל, ׁשְ ּבַ ְמִדיָנה חֹובוֹ  ׁשֶ  ָרחֹוק ַאֶחֶרת ּבִ
ֵדי יֹוֵתר ֵלךְ  ִמּכְ ּיֵ ִליחַ  ׁשֶ ָ ֹלשִׁ  ּתֹוךְ  ְוַיֲחֹזר ַהׁשּ , יֹום יםׁשְ

ית ִליׁשִ ֵאּלוּ , ׁשְ ָכִסים ׁשֶ ֶחְזַקת ַהּנְ לֹוִני ּבְ ה ּפְ   :ֵהם ַהּלֹוֶ

א. ג ַרע ַהּבָ ּלֹא ִלּפָ ְפֵני ׁשֶ ם, ֹלֶוה ּבִ ׁשֵ ית ּכְ ּבֵ ין ׁשֶ  ּדִ
ָכָסיו ְלָפְרעוֹ  ְיכֹוִלים ּלֹא ִמּנְ ָפָניו ׁשֶ ךְ , ּבְ  ְיכֹוִלים ֵהם ּכָ
ן ּכֵ ה, חֹובוֹ בְּ  ַקְרַקע חֹוב ְלַבַעל ְלַמׁשְ ּזֶ  טֹוב יֹוֵתר ׁשֶ

  :לוֹ 

  :מהיתומים חוב גביית הלכות

 קז סימן
 ב"י ּובוֹ , אביהם חוב לפרע היתומים את כופין

  ְסִעיִפים:

ים ַעל ִמְצָוה. א  ְוכֹוִפים, ֲאִביֶהם חֹוב ִלְפֹרעַ  ַהּיֹוְרׁשִ
ָכךְ  אֹוָתם מוֹ  ּבְ ּכֹוִפים ּכְ ה. ֲאִביֶהם ֶאת ׁשֶ ּמֶ ָברִ  ּבַ  יםּדְ

יחַ , ֲאמּוִרים ִהּנִ ׁשֶ יחַ  ֹלא ִאם ֲאָבל. ַקְרָקעֹות ּכְ א ִהּנִ  ֶאּלָ
ְלְטִלים  ֲאִביֶהם חֹוב ִלְפֹרעַ  אֹוָתם ּכֹוִפין ֵאין, ִמּטַ

, ֵמֶהם ֲאִביֶהם חֹוב ִלְפֹרעַ  ֲעֵליֶהם ִמְצָוה ֲאָבל, ֵמֶהם
ין ִמן ֶזהוּ  אֹוִנים ֲאָבל. ַהּדִ נוּ  ַהּגְ ּקְ ֵהא ּתִ ּיְ ַעל ׁשֶ  חֹוב ּבַ

ים ּגֹוֶבה ְלְטִלים ֵמַהּיֹוְרׁשִ יחַ  ִמּטַ ִהּנִ ךְ , ֲאִביֶהם ׁשֶ , ִהְלּכָ
ָנא  ֲאִפּלוּ , ֲאִביֶהם חֹובֹות ִלְפֹרעַ  אֹוָתם ּכֹוִפין ָהִאּדָ

ה ַעל ִמְלָוה ִהיא ְלְטִלים ַאף, ּפֶ ּטַ יחַ  ֵמַהּמִ ִהּנִ , ֲאִביֶהם ׁשֶ
ה ְקָנָאם ֲאִפּלוּ  ָוה ַאַחר ַהּלֹוֶ ּלָ ִאְקֵני: ָכַתב ְוֹלא, ׁשֶ , ּדְ
יֹוֵרשׁ  ְמקֹום ּדְ ִבים ְוֵכן. ָקֵאי ָאִביו ּבִ  חֹוב ִלְפֹרעַ  ַחּיָ
ְלָוה ֲאִביֶהם ָהְיָתה ִמּמִ ַיד ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ין, ֲאֵחִרים ּבְ  ּבֵ

בוּ  ין ַקְרַקע ּגָ בוּ  ּבֵ  ַקְרַקע ָיְרׁשוּ  ְוִאם. ָמעֹות ּגָ
ְלְטִלים ָטר ְמֹפָרשׁ  ְוֵאין, ּוִמּטַ ְ ׁשּ יִּ  ּבַ הׁשֶ ְלְטֵלי ְגּבֶ ין ִמּטַ  ּבֵ

יו ַחּיָ ין ּבְ מֹותוֹ  ּבֵ ים, ּבְ  ְלַבַעל ְלַהְגּבֹות רֹוִצים ְוַהּיֹוְרׁשִ
ְלְטִלים ִלְגּבֹות רֹוֶצה ְוהּוא, ַקְרַקע חֹוב ין, ִמּטַ  ִעם ַהּדִ

ים לּום ָיְרׁשוּ  ֹלא ִאם ֲאָבל. ַהּיֹוְרׁשִ  ֵאין, ֵמֲאִביֶהן ּכְ
ִבים א ִמְצָוה ַוֲאִפּלוּ , יֶהםֲאבִ  חֹוב ִלְפֹרעַ  ַחּיָ   :ֵליּכָ

ָאִביו ַהּיֹוֵרשׁ  ָטַען. ב יחַ  ֹלא ׁשֶ ב ְוֵאינוֹ , ָממֹון לוֹ  ִהּנִ  ַחּיָ
ּלוֹ  ָאִביו חֹוב ִלְפֹרעַ  ֶ ְלֶוה ָטַען ִאם, ִמׁשּ אי ַהּמַ  ַוּדַ
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ָאִביו ע, ָממֹון הֹוִריׁשוֹ  ׁשֶ ּבָ . ְוִנְפָטר, ֶהֵסת ַהּיֹוֵרשׁ  ִנׁשְ
מָּ : טֹוֵען ְוִאם א ָעָליו ֵאין, אׁשֶ   :ְסָתם ֵחֶרם ֶאּלָ

ַכר יֹוֵרשׁ . ג ּמָ ל ׁשֶ אי, ָאִביו ִנְכֵסי ּכָ ַעל ַוּדַ  חֹוב ּבַ
קֹוחֹות טֹוֵרף ַיד ֵישׁ  ִאם ֲאִפּלוּ , ַהּלָ  ְנָכִסים ַהּיֹוֵרשׁ  ּבְ

ּלוֹ  ַקְרָקעֹות ָכָסיו ְלִפי, ׁשֶ ּנְ ִדים ֵאיָנם ׁשֶ ְעּבָ  ְלחֹוב ְמׁשֻ
ּלוֹ , ִזּבּוִרית ָאִביו לשֶׁ  ַוֲאִפּלוּ . ָאִביו ית ְוׁשֶ  ֵאינוֹ , ִעּדִ
קוֹ  ָיכֹול ית ְלַסּלְ ִעּדִ ּלוֹ  ּבָ ּלֹא, ׁשֶ ְעּתוֹ  ׁשֶ  רֹוֶצה ֲאָבל. ִמּדַ

קוֹ  ּלֹא ְלַסּלְ קֹוחֹות ִיְטֹרף ׁשֶ  ַאף, ָמעֹות לוֹ  ְונֹוֵתן, ֵמַהּלָ
י ַעל ּלֹא ּפִ עֹות ָיַרשׁ  ׁשֶ קוֹ  ָיכֹול, ֵמָאִביו ַהּמָ , ְלַסּלְ
ן ִאם אֶאלָּ  ה ּכֵ  ְמֹפָרשׁ  ַאּפֹוִתיִקי ֵאּלוּ  ְנָכִסים ָאִביו ָעׂשָ

ַעל   :חֹוב ַלּבַ

ַכר יֹוֵרשׁ . ד ּמָ ל ׁשֶ ַעל ְוֵאין, ָאִביו ִנְכֵסי ּכָ  ָיכֹול חֹוב ּבַ
קֹוחֹות ִלְטֹרף גֹון, ֵמַהּלָ ָכָרם ּכְ ּמְ  ְוַכּיֹוֵצא ְלגֹוִיים ׁשֶ
ֶזה אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ּבָ ּגֹוֶבה ׁשֶ ִמיםמֵ  ׁשֶ ַיד ַהּדָ ּבְ  ׁשֶ

ֵאינוֹ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ַהְיתֹוִמים   :גֹוֶבה ׁשֶ

ָנא. ה נוּ  ָהִאּדָ ּקְ ּתִ אֹוִנים ׁשֶ ים ִלְגּבֹות ַהּגְ  ַאף ֵמַהּיֹוְרׁשִ
ְלְטִלים ּטַ יחַ  ֵמַהּמִ ִהּנִ ַפס ִאם, ֲאִביֶהם ׁשֶ ְלֶוה ּתָ  ַהּמַ

ְלְטֵלי ה ִמּטַ ָיאְמהַ , ִמיָתה ְלַאַחר ֲאִפּלוּ , ַהּלֹוֶ  ֲאִפּלוּ , ּנְ
ִאם, חֹובוֹ  ַעל ֵעִדים לוֹ  ֵאין ַפס ֹלא ׁשֶ  ָהיוּ  ֹלא ּתָ

יָנן א, ֵלהּ  ַמְגּבִ ּתָ  ֵמֶהם ִלְגּבֹות ֶנֱאָמן ְדָתַפס ְוַהׁשְ
בּוָעה ׁשְ ִמּגוֹ , ּבִ ִאי ּבְ י ֹלא: ָאַמר ָבֵעי ּדְ   :ָתַפְסּתִ

ל חֹוב ֲאִביֶהם ַעל ָהָיה. ו יחַ  ְוֹלא, ָמֶנה ׁשֶ  ֹלא ִהּנִ
ְלְטֵלי ְוֹלא ְמַקְרְקֵעי א, ִמּטַ ָוה ַקְרַקע ֶאּלָ ים ׁשָ ִ , ֲחִמׁשּ

ים לוֹ  ְוָנְתנוּ , ּוְטָרָפהּ  חֹוב ַבַעל ּוָבא ים ַהּיֹוְרׁשִ ִ  ֲחִמׁשּ
ֶהם ּלָ ֶ ְדֵמי לוֹ  ָאְמרוּ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ִמׁשּ ּבִ  ֵהם ֶזה ַקְרַקע ׁשֶ
ֵאִרית ֵמֶהם ּוְלָטְרָפהּ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ , לוֹ  נֹוְתִנים ׁשְ  ּבִ
ַעל ֵאין ְוֵכן, חֹובוֹ  ּנוּ  ְמֻאָחר חֹוב ּבַ , ְלָטְרָפהּ  ָיכֹול ִמּמֶ
ָהָוה מוֹ  ֵלהּ  ּדְ ִהְגּבוּ  ּכְ חֹובוֹ  לוֹ  אֹוָתהּ  ׁשֶ  ְוָחְזרוּ  ּבְ

ּנוּ  ּוְלָקחּוהָ    :ִמּמֶ

קּום, ֵמֲאִביֶהם ַקְרָקעֹות ָהַאִחים ָיְרׁשוּ . ז  ּוָבא, ְוִחּלְ
ַעל א ָיְרׁשוּ  ֹלא ִאם ,ִלְטֹרף חֹוב ּבַ י ֶאּלָ ּתֵ דֹות ׁשְ , ׂשָ
ל ְוָלַקח  ְלַבַעל לֹוַמר ְיכֹוִלים ֵאיָנם, ַאַחת ֶאָחד ּכָ
ל ַקח: חֹוב ֶדה ֲחִצי ֶאָחד ִמּכָ א, ׂשָ ֶדה נֹוֵטל ֶאּלָ  ׂשָ
ְרֶצה ֵמֶהם ֵמֵאיֶזה ֶאָחד ּיִ דֹות' ד ָיְרׁשוּ  ִאם ֲאָבל. ׁשֶ , ׂשָ
ֶנֶגד ְוחֹובוֹ  דֹות' ב ּכְ ח: לֹוַמר ָיכֹול נוֹ ֵאי, ׂשָ  ֵמֶאָחד ֶאּקַ
י ּתֵ דֹות ׁשְ א, ׂשָ ח ֶאּלָ ל ִיּקַ ֶדה ֶאָחד ִמּכָ א, ַאַחת ׂשָ  ֶאּלָ
ן ִאם ה ּכֵ י ַאּפֹוִתיִקי לוֹ  ָעׂשָ ּתֵ ְ דֹות ַהׁשּ ְפלוּ  ׂשָ ּנָ  ׁשֶ

ָאז, ְלֶאָחד ָאם ֹלא ֲאִפּלוּ , נֹוְטָלם ּדְ  ַאּפֹוִתיִקי ֲעׂשָ
א, ְמֹפָרשׁ  ד ֶאּלָ ְעּבֵ ם ְנָכָסיו לכָּ  לוֹ  ׁשִ  אֹוָתם לוֹ  ְוִסּיֵ
דֹות ְמָצֵריֶהם ׂשָ ה ִלְהיֹות ּבִ ִחּלָ   :ְלֵפָרעֹון ּתְ

יחַ . ח ְלְטִלים ָמעֹות ֲאִביֶהם ָלֶהם ִהּנִ  ּוָבא, ְוָחְלקוּ , ּוִמּטַ
ַעל , ְלָפֵנינוּ  ְמצּוִיים ֵהם ִאם, ֵמֶהם ִלְגּבֹות חֹוב ּבַ
ל ּגֹוֶבה ם ֵאין ְוִאם. ֶחְלקוֹ  ֶאָחד ִמּכָ ּלָ  ְמצּוִיים ּכֻ

א, ַאֲחֵריֶהם ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ְלָפֵנינוּ  ח ֶאּלָ ל ִיּקַ  ּכָ
ָפֵנינוּ  ֵמאֹותוֹ  חֹובוֹ  ּלְ   :ָהֲאֵחִרים ַאַחר ַיֲחֹזר ְוהּוא, ׁשֶ

קּום ַקְרָקעֹות ָיְרׁשוּ . ט  ֶחְלקוֹ  ֵמֶהם ֶאָחד ּוָמַכר, ְוִחּלְ
ָנה ְנָתנוֹ  אוֹ  ַמּתָ ַעל ּוָבא, ּבְ ל ֹובח ּבַ  ִלְגּבֹות ֲאִביֶהם ׁשֶ

ָנה ֵמַהּלֹוֵקחַ  ַהחֹוב ֲחִצי טֹוֵרף, חֹובוֹ  ּקָ , ֵמַהּיֹוֵרשׁ  ׁשֶ
  :ָהַאֵחר ֵמַהּיֹוֵרשׁ  ְוַהֵחִצי

ְמעֹון. י ָאַמר ׁשִ ים ׁשֶ ֶיְדֶכם ִלי ָמֶנה: ַלּיֹוְרׁשִ  ְוהֹודוּ , ּבְ
ְפֵני לוֹ  ָחַזר, ֵעִדים ּבִ  ֹלא: לוֹ  ָאְמרוּ  ְלָתְבָעם ּוְכׁשֶ

ָאנוּ  הֹוֵדנוּ  ִבים ׁשֶ א ְלךָ  ַחּיָ  ְוֹלא ָאִבינוּ  ֵמֲחַמת ֶאּלָ
יחַ  ה ִהּנִ א ִכי ֹלא: אֹוֵמר ְוהּוא, ִלְפֹרעַ  ִמּמַ  ֵמֲחַמת ֶאּלָ

ם ַעְצְמֶכם ִבים ַאּתֶ הֹודוּ  ֵמַאַחר, ִלי ַחּיָ ִבים, ְסָתם ׁשֶ  ַחּיָ
ְפֵני הֹודוּ  ְוִאם. ְלָפְרעוֹ   אֹוְמִרים ְוֵהם, ֶאָחד ֵעד ּבִ

ִעים, הֹודוּ  ּלֹאשֶׁ  ּבָ  מֹוִדים ְוִאם. ָהֵעד ְלַהְכִחישׁ  ִנׁשְ
הֹודוּ  ְפֵני ׁשֶ ְסָתם ָהֵעד ּבִ א, ּבִ אֹוְמִרים ֶאּלָ ּלֹא ׁשֶ  ׁשֶ
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 כד
 כד

נוּ  ּוְ ִבים ְלהֹודֹות ִנְתּכַ ַחּיָ א ַעְצָמם ֵמֲחַמת ׁשֶ  ֵמֲחַמת ֶאּלָ
ִבים, ֲאִביֶהם ם ַחּיָ ּלֵ   :ְלׁשַ

יחַ . יא ְלְטִליןמִ  ֲאִביֶהם ָלֶהם ִהּנִ  ּוָפְרעוּ  ְוָקְדמוּ , ּטַ
ַעל ֵאין, ְמֻאָחר חֹוב ְלַבַעל ם חֹוב ּבַ  ָיכֹול ֻמְקּדָ

דוֹ  ְלהֹוִציא   :ִמּיָ

ת ְראּוֵבן. יב ּמֵ ִפְנָקסוֹ  ְוִנְמָצא, ׁשֶ תּוב ּבְ ְכַתב ּכָ  ָידוֹ  ּבִ
הּוא ב ׁשֶ ְמעֹון ַחּיָ ים, ָמֶנה ְלׁשִ טּוִרים ַהּיֹוְרׁשִ ִמְלָוה. ּפְ  ּדְ
ֵעִדים ֲאִפּלוּ , הפֶּ  ַעל ים ּגֹוֶבה ֵאינוֹ , ּבְ א ֵמַהּיֹוְרׁשִ  ֶאּלָ
ן ִאם   :ְזַמּנוֹ  ּתֹוךְ  ָהָיה ּכֵ

 קח סימן
ֵאיֶזה יו ַמְלֶוה ִנְפָרע עְנָין ּבְ בּועה ְוֵאיֶזה, ִמּיֹוְרׁשָ  ׁשְ

  ְסִעיִפים: א"כ ּובוֹ , ְלָבָניו מֹוִרישׁ  ָאָדם

ה ַעל ִמִלָוה. א ים יתִנְגבֵּ  ֵאיָנהּ , ּפֶ א, ֵמַהּיֹוְרׁשִ  ֶאּלָ
ֶאָחד ה ּבְ ֹלׁשָ ְ יב: ֵהם ְוֵאלוּ , ְדָרִכים ִמׁשּ ַחּיָ ׁשֶ  מֹוֶדה ּכְ
ֶהן ה ּבָ ָחְליוֹ  ְוִצּוָ שׁ  ּבְ ּיֵ  אוֹ , ֲעַדִין ָעָליו חֹוב ִלְפלֹוִני ׁשֶ

ָהְיָתה יעַ  ֹלא ַוֲעַדִין ִלְזַמן ַהְלָוָאה ׁשֶ ַמן ִהּגִ  אוֹ , ַהּזְ
ּדּוהוּ  ּנִ יִּ  ַעד ׁשֶ ןׁשֶ ִנּדּויוֹ  ּוֵמת ּתֵ ל, ּבְ  ּגֹוִבים ֵאּלוּ  ּכָ

ים ֹלא ֵמַהּיֹוְרׁשִ בּוָעה ּבְ אוּ  ִאם ֲאָבל. ׁשְ ָהָיה ֵעִדים ּבָ  ׁשֶ
ב ֲאִביֶהם לּום ֵמַהּיֹוֵרשׁ  ּגֹוֶבה ֵאינוֹ , ָמֶנה ָלֶזה ַחּיָ , ּכְ
א ּמָ ַתב הֹוִציא ִאם ְוֵכן. ְפָרעוֹ  ׁשֶ הּוא ֲאִביֶהם ָיד ּכְ  ׁשֶ
ב א, ְכלּום ּבוֹ  ּגֹוֶבה ינוֹ אֵ , לוֹ  ַחּיָ ּמָ  ֵמת ְוִאם ְפָרעוֹ  ׁשֶ

ְלֶוה ים, ַהּמַ ִאים ְוַהּיֹוְרׁשִ י ִלְגּבֹות ּבָ ה ִמּיֹוְרׁשֵ  ִאם, ַהּלֹוֶ
ָרִכים' ִמג ֶאָחד ַעל הּוא ֹלא ֵמֶהם ּגֹוִבים, ֵאּלוּ  ּדְ  ּבְ

בּוָעה י ַעל ַאף, ׁשְ ת ּפִ ּמֵ י ֹלֶוה ׁשֶ ַחּיֵ  ְוִאם. ַמְלֶוה ּבְ
ָרִכים' ִמג ַאַחת ַעל ֵאיָנהּ  י ֲאִפּלוּ , ֵאּלוּ  ּדְ ה יֹוְרׁשֵ  ַהּלֹוֶ
ָלל טֹוֲעִנים ֵאין ֲאָנן, ֵמֶהם ּגֹוִבין ֵאיָנם, ּכְ  ַטֲעִניָנן ּדַ
א ְלהוּ  ּמָ   :ֲאִביֶהם ָפַרע ׁשֶ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ב י, ׁשֶ ּמִ ב ׁשֶ ְתַחּיֵ ּנִ ֵבית ָממֹון ׁשֶ ין ּבְ  ּדִ
ֲעבּור ינּות ּבַ ים ּגֹוֶבה, ָוֵמת ַמְלׁשִ  ִאם ֲאָבל. ֵמַהּיֹוְרׁשִ
נוֹ  ָקְנסוּ  ֹלא, ְקָנס ִחְיבּוהוּ    :ַאֲחָריו ּבְ

ים ִנְפָרִעים ֵאין. ג ים ִמּיֹוְרׁשִ עֹוָדם ְקַטּנִ ים ּבְ  ְקַטּנִ
ֵאיָנם ֵני ׁשֶ ָנה ג"י ּבְ , ֲאִביֶהם ֵמחֹוב ַהְלָוָאה ׁשּום, ׁשָ
ָטר ָעָליו ָהָיה ֲאִפּלוּ  ם ׁשְ  ּבוֹ  ָהָיה ּלוּ ַוֲאפִ , ְמֻקּיָ

ל ּבוֹ  ָהָיה ַוֲאִפּלוּ , ֶנֱאָמנּות ַנאי ּכָ עֹוָלם ּתְ ּבָ א, ׁשֶ ּמָ  ׁשֶ
ֹוְבִרים ְרָאָיה ָלֶהם ֵישׁ  ׁשּ הּ  ׁשֶ ָטר ּבָ ְ א, ַהׁשּ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ִמְלָוה ָהָיה ָרִכים' ִמג ֶאָחד זוֹ  ּבְ ִרים ּדְ ְזּכָ  ְלֵעיל ַהּנִ

ָסמּוךְ  ה לעַ  ִמְלָוה ָהְיָתה ַוֲאִפּלוּ  ּבְ  ִמיתֹוִמים ּגֹוֶבה, ּפֶ
ים ֶאָחד ְקַטּנִ ָרִכים' ִמג ּבְ ִרים ּדְ ְזּכָ  ּתֹוךְ  ּוְדָהְיָתה, ַהּנִ

ל ָצִריךְ , ְזַמן ְתַקּבֵ ּנִ י ָהֵעדּות ׁשֶ ַחּיֵ ִהיא ֲאִביֶהם ּבְ  ּתֹוךְ  ׁשֶ
ִאם, ְזַמן ן ֹלא ׁשֶ ִלין ֵאין ּכֵ , ָקָטן ַעל ֵעדּות ְמַקּבְ

ָפָניו ֲאִפּלוּ  דֹוִלים םהֵ  ְוִאם. ּבְ ָטר ֲעֵליֶהם ְוהֹוִציא ּגְ  ׁשְ
ם ם ֵאין ֲאִפּלוּ , ְמֻקּיָ ָרִכים' ִמג ֶאָחד ׁשָ  ּגֹוֶבה ֵאּלוּ  ּדְ
ֹלא ֵמֶהם בּוָעה ּבְ  ְמֹפָרשׁ  ֶנֱאָמנּות ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם, ׁשְ

ֶהֱאִמינוֹ  יו ְוַעל ָעָליו ׁשֶ ֵאי ַעל אוֹ  יֹוְרׁשָ , ֹכחוֹ  ּבָ
יו ּיֹוְרׁשָ ְכַלל ׁשֶ ֵאי ּבִ ם ֵאין ִאם ֲאָבל. וֹ ֹכח ּבָ תּוב ׁשָ  ּכָ
ָטר ְ ׁשּ תּוב ַוֲאִפּלוּ , ֶנֱאָמנּות ּבַ  ְוֹלא, ְסָתם ֶנֱאָמנּות ּבוֹ  ּכָ
יו ַעל ֵפַרשׁ  ֵאי ַעל אוֹ  יֹוְרׁשָ ַבע ָצִריךְ , ֹכחוֹ  ּבָ ָ  ִלׁשּ
ֵעין ל ּכְ ְנִקיַטת ּתֹוָרה ׁשֶ ַפס ַוֲאִפּלוּ . ְוגֹוֶבה, ֵחֶפץ ּבִ  ּתָ

ֶהם ּלָ ֶ ֹלא ִמׁשּ יִעין, בּוָעהשְׁ  ּבְ ּבִ ֵעי ֹלא ְוִאי. ֵלהּ  ַמׁשְ  ּבָ
ּבּוֵעי ּתַ ינוֹ , ְלִאׁשְ ֵאר ְכמוֹ  ּדִ ְתּבָ ּנִ ִסיָמן ׁשֶ   ב"פ ּבְ

ים ַעל הֹוִציא. ד ַטר ַהּיֹוְרׁשִ  לוֹ  ֵישׁ  ַהֵחִצי, ִעְסָקא ׁשְ
ע, ִמְלָוה ִדין ּבָ  ֲאִפּלוּ  נֹוֵטל ֵאינוֹ , ְוַהֵחִצי, ְונֹוֵטל ְוִנׁשְ

בּוָעה ׁשְ יָון, ּבִ ּכֵ ִאּלוּ  ׁשֶ ם ֲאִביֶהם ָהָיה ׁשֶ  ֶנֱאָמן ָהָיה ַקּיָ
י: לֹוַמר ִמּגוֹ , ֶהֱחַזְרּתִ  ְוֵאין ְלהוּ  ְוטֹוֲעִנין, ְדֶנֶאְנסוּ  ּבְ

בּוָעה ֲעֵליֶהם א, ׁשְ  ָאנוּ  ֵאין ִאם ֲאָבל. ְסָתם ֵחֶרם ֶאּלָ
ֶהֱחִזיר ָלֶהם ִלְטֹען ְיכֹוִלים גֹון, ׁשֶ הֹוָדה ּכְ  ֲאִביֶהם ׁשֶ

ּלֹ ת אוֹ , ֶהֱחִזיר אׁשֶ ּמֵ ֶהֱאִמין אוֹ , ְזַמן ּתֹוךְ  ׁשֶ  ְלַבַעל ׁשֶ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן קח הלכות גביית חוב מהיתומים:
  

 

1027

  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 כד
 כד

ּלֹא ֹיאַמר ִאם ָהִעְסָקא  ָלֶהם טֹוֲעִנים ֵאין, ֶהֱחִזיר ׁשֶ
ֶאְנסוּ  ּנֶ ּטֹוֲעִנים אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ׁשֶ ֶאְנסוּ  ָלֶהם ׁשֶ ּנֶ  ְוִאם. ׁשֶ

ַעִין ִמְתַעֵסק ֵישׁ  הּוא ֵעִדים ְוֵישׁ , ּבְ  אוֹ  קֵעסֶ  ֵמאֹותוֹ  ׁשֶ
ְלָוה נֹוֵטל, ֲחִליָפיו ֹלא ַהּמִ בּוָעה ּבְ , ֶרַוח ֵישׁ  ְוִאם, ׁשְ
י ּבוֹ  נֹוְטִלים ה יֹוְרׁשֵ   :ֶחְלָקם ַהּלֹוֶ

ְלֶוה ֵמת. ה יו ּוָבִאים, ַהּמַ ָטר ִלְתּבֹעַ  יֹוְרׁשָ ְ ה ַהׁשּ , ֵמַהּלֹוֶ
י: אֹוֵמר ְוהּוא ַרְעּתִ  ֹלא: אֹוְמִרים ְוֵהם, ַלֲאִביֶהם ּפָ
ִלים ִזיל: לוֹ  אֹוְמִרים, וּ ָיַדְענ ְבעוּ : ָאַמר ְוִאם. ׁשְ ָ  ִהׁשּ
ָטר ֵישׁ  ִאם, ִלי ְ ׁשּ ֶהֱאִמין ּבַ ְלֶוה ֶאת ׁשֶ יו ְוֶאת ַהּמַ  יֹוְרׁשָ

ֹלא ּגֹוִבין, ָעָליו בּוָעה ּבְ  אֹוָתם ֶהֱאִמין ֹלא ְוִאם. ׁשְ
ְבעוּ , ָעָליו ָ ְנִקיַטת ִיׁשּ ּלֹא ֵחֶפץ ּבִ ה ׁשֶ  ֲאִביֶהם ָלֶהם ִצּוָ
ּלֹא, ַאֵחר ְיֵדי ַעל ִפיו ָלֶהם ָאַמר ְוׁשֶ ּלֹא, ּבְ  ָמְצאוּ  ְוׁשֶ

ין ׁשֹוָבר ְטרֹוָתיו ּבֵ ָטר ׁשִ ְ ׁשּ רּועַ  ֶזה ׁשֶ ִאם, ּפָ  ָמְצאוּ  ׁשֶ
ֶחְזַקת ָהָיה, ָעָליו ׁשֹוָבר רּועַ  ּבְ ְמָצא ְוהּוא, ּפָ ּנִ  ׁשֶ
ָטר ְ ין ַהׁשּ ָטרֹות ּבֵ מוֹ , ְקרּוִעים ׁשְ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ  ִיְכְללוּ וְ  ׁשֶ
ְכַלל בּוָעה ּבִ ְ ּלֹא ַהׁשּ ָהָיה ֲאִביֶהם ָלֶהם ָאַמר ׁשֶ  לוֹ  ׁשֶ
ָטר רּועַ  ׁשְ ין ּפָ ְטרֹוָתיו ּבֵ  ָקָטן ַהּיֹוֵרשׁ  ָהָיה ֲאִפּלוּ . ׁשִ
ל ּטָ ֲעִריָסה ַהּמֻ ת ּבָ ּמֵ ׁשֶ ע ֶזה ֲהֵרי, מֹוִריׁשוֹ  ּכְ ּבָ  ִנׁשְ

יל ְגּדִ ּיַ ׁשֶ ַבע ִריךְ צָ  ֶזה ֵאין, ּוִמיהוּ . ְונֹוֵטל, ּכְ ָ א ִלׁשּ  ֶאּלָ
ּלֹא א ְפָקַדִני ֹלא ֲאָבל, ָמָצאִתי ׁשֶ ָלאו, ֹלא, ַאּבָ ר ּדְ  ּבַ
ָאה   :ָהָיה ַצּוָ

ָטן ֵישׁ  ִאם. ו הוּ  ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ַלּקָ ּנָ ּמִ שׁ  ָאִביו ׁשֶ  ּוְמַבּקֵ
ל חֹובֹוָתיו ַבע ָצִריךְ , ָקָטן ׁשֶ ָ ּלֹא ִלׁשּ הוּ  ׁשֶ  ֲאִבי ִצּוָ
ין ָמָצא ּלֹאְושֶׁ , ַהְיתֹוִמים ְטרֹוָתיו ּבֵ ָטר ׁשִ ְ ׁשּ  ֶזה ׁשֶ

רּועַ  ית ִמּנּוהוּ  ְוִאם. ּפָ ין ּבֵ ַבע ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ּדִ ָ א ִלׁשּ  ֶאּלָ
ּלֹא ין ָמָצא ׁשֶ ְטרֹוָתיו ּבֵ ָטר ׁשִ ְ ׁשּ רּועַ  ֶזה ׁשֶ   :ּפָ

ָטן ֵישׁ  ִאם. ז דֹוִלים ַאִחים ַלּקָ ין ָצִריךְ  ֵאין, ּגְ  ְלַהְמּתִ
ְגדִּ  ַעד ּיַ ָטן ילׁשֶ א, ַהּקָ ִעים ֵהם ֶאּלָ ּבָ , ַהּכֹל ְוגֹוִבים ִנׁשְ

ָטן ְונֹוְתִנין ָטן ֵמת ְוִאם, ֶחְלקוֹ  ַלּקָ ִעים, ַהּקָ ּבָ  ֵהם ִנׁשְ
  :ְוֶחְלָקם ֶחְלקוֹ  ְונֹוְטִלים

ים ֶאָחד ִאם. ח א ִלי ָאַמר: אֹוֵמר ֵמַהּיֹוְרׁשִ ָטר ַאּבָ ְ ַהׁשּ  ׁשֶ
רּועַ  ָטר ִאם, ְפָקַדנוּ  ֹלא: םאֹוְמִרי ְוָהֲאֵחִרים, ּפָ ְ  ַהׁשּ
ַחת יֹוֵצא אֹוֵמר ֶזה ַיד ִמּתַ רּועַ  ׁשֶ  ַעל ֶנֱאָמן הּוא, ּפָ
ם ּלָ ִמּגוֹ , ּכֻ ִאם ּבְ , ָלאו ְוִאם. ׂשֹוְרפוֹ  ָהָיה רֹוֶצה ָהָיה ׁשֶ
א ֶנֱאָמן ֵאינוֹ  ְלַבד ֶחְלקוֹ  ַעל ֶאּלָ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּבִ , ׁשֶ

ֲאִפּלוּ  ָטר ׁשֶ ְ ַחת יֹוֵצא ַהׁשּ אֹוֵמר ֶזה ַיד ִמּתַ רּועַ  ׁשֶ , ּפָ
א ֶנֱאָמן ֵאינוֹ  הּוא   :ֶחְלקוֹ  ַעל ֶאּלָ

ל. ט ין ּכָ שׁ  ַהּדִ ּיֵ י ׁשֶ ְלֶוה ְליֹוְרׁשֵ ה ִעם ַהּמַ ִאים ַהּלֹוֶ ּבָ ׁשֶ  ּכְ
ַרע ּנוּ  ִלּפָ ךְ , ִמּמֶ י ִעם ָלֶהם ֵישׁ  ּכָ ה יֹוְרׁשֵ  ֵמת ִאם, ַהּלֹוֶ
ַרע ּוָבִאים א, ֵמֶהם ִלּפָ ּטֹוֲעִנים ֶאּלָ ׁשֶ ּכְ י ִעם ׁשֶ  יֹוְרׁשֵ
ה ם ְצִריִכים ַהּלֹוֶ ן ּגַ ַבע ּכֵ ָ ּלֹא ִלׁשּ  ַעְצָמם ֵהם ִנְפְרעוּ  ׁשֶ

ה ְיתֹוֵמי ָטֲענוּ  ְוִאם. ֵמֲאִביֶהם א ָלנוּ  ָאַמר: ַהּלֹוֶ  ַאּבָ
י ַרְעּתִ בּוָעה ֲעֵליֶהם ֵאין, ַלֲאִביֶהם ּפָ ּלֹא ׁשְ  ִנְפְרעוּ  ׁשֶ

ַעְצָמם ֵהם   :ּבְ

ים תוּ מֵ . י ָהָיה ַהּיֹוְרׁשִ ַבע ָלֶהם ׁשֶ ָ בּוַעת ִלׁשּ  ׁשְ
ים ֵאין אֹוְמִרים ֵישׁ , ַהּיֹוְרׁשִ יֶהם ׁשֶ ִעים יֹוְרׁשֵ ּבָ  ִנׁשְ
ם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְונֹוְטִלים ּגַ ִעים ֵהם ׁשֶ ּבָ ּלֹא: ִנׁשְ  ׁשֶ
ָדנוּ  א ִפּקְ א ְוֹלא ַאּבָ א ַאּבָ   :ְונֹוְטִלים, ְדַאּבָ

ה. יא ּמֶ בָ  ּבַ י ֲאמּוִרים ִריםּדְ ּיֹוְרׁשֵ ְלֶוה ׁשֶ ִעים ַהּמַ ּבָ  ִנׁשְ
י ְונֹוְטִלים ה ִמּיֹוְרׁשֵ ת, ַהּלֹוֶ ּמֵ ׁשֶ ךְ  ְוַאַחר ַמְלֶוה ּכְ  ֵמת ּכָ

י ֹלֶוה ֵמת ֲאָבל. ֹלֶוה ַחּיֵ ךְ  ְוַאַחר ַמְלֶוה ּבְ  ֵמת ּכָ
ְלֶוה ים ֵאין, ַהּמַ ין, ַהּיֹוְרׁשִ ֵהם ּבֵ ִנים ׁשֶ  אוֹ  ַאִחים אוֹ  ּבָ

אַ  ים רׁשְ לּום נֹוְטִלים, יֹוְרׁשִ בּוָעה ֲאִפּלוּ  ּכְ ׁשְ ֲהֵרי, ּבִ  ׁשֶ
ָבר ב ּכְ ְלֶוה ִנְתַחּיֵ בּוָעה ַהּמַ י ׁשְ ה ְליֹוְרׁשֵ ִדין, ַהּלֹוֶ  ּכְ
א ַרע ַהּבָ ְכֵסי ִלּפָ  ְלָבָניו מֹוִרישׁ  ָאָדם ְוֵאין, ְיתֹוִמים ִמּנִ
ֵאין ָממֹון א ִלְגּבֹותוֹ  ָיכֹול ׁשֶ בּוָעה ֶאּלָ ׁשְ  ָעַבר ְוִאם. ּבִ
ן ּיָ יעַ  ַהּדַ ּבִ י ְוִהׁשְ ְלֶוה יֹוְרׁשֵ בוּ  ַהּמַ  ֵאין, חֹוָבם ְוּגָ
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ָדם מֹוִציִאים י ָקְדמוּ  ִאם ְוֵכן. ִמּיָ ְלֶוה יֹוְרׁשֵ , ְוָתְפסוּ  ַהּמַ
ָדם מֹוִציִאין ֵאין ָטר, ְלִפיָכךְ . ִמּיָ ל חֹוב ׁשְ  ְיתֹוִמים ׁשֶ

ִאים ַרע ַהּבָ מֵּ , ֵמַהְיתֹוִמים ִלּפָ ה ֲאִביֶהם תׁשֶ ה ַהּלֹוֶ ִחּלָ , ּתְ
ין ְוֵאין אֹותוֹ  קֹוְרִעין ֵאין ם ָהָיה ַוֲאִפּלוּ . ּבוֹ  ַמְגּבִ  ׁשָ
ה ּוֵמת, ָעֵרב ה ַהּלֹוֶ ִחּלָ ְרעוּ  ֹלא, ּתְ י ִיּפָ ְלֶוה יֹוְרׁשֵ  ַהּמַ

יחַ  ִאם ֵמֶהָעֵרב ה ִהּנִ ִאם, ְנָכִסים ַהּלֹוֶ ְרעוּ  ׁשֶ  ִיּפָ
י ְוִנְפָרע רחֹוזֵ  ֶהָעֵרב ֲהֵרי, ֵמֶהָעֵרב יָון, ֹלֶוה ִמּיֹוְרׁשֵ  ּכֵ
יחַ  ִהּנִ ין ִחּלּוק ְוֵאין, ְנָכִסים ֲאִביֶהם ָלֶהם ׁשֶ  ָעֵרב ּבֵ
ָלן ֶזה ְלַקּבְ   :ּבָ

ָטר ָהָיה ִאם. יב ְ ּכֹוָנא ַהׁשּ  ֻמְחָזק ֲאִביֶהם ְוָהָיה, ַמׁשְ
הּ  ֹלא ּגֹוֶבה, ּבָ בּוָעה ּבְ ם, ֵמת ִאם, ְלִפיָכךְ , ׁשְ  ּגַ

  :ּגֹוִבים יםיֹוְרשִׁ 

ה. יג ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵאין ֲאמּוִרים ּדְ ים ׁשֶ  נֹוְטִלין ַהּיֹוְרׁשִ
ת ּמֵ ׁשֶ י ֹלֶוה ּכְ ַחּיֵ ֵאין, ַמְלֶוה ּבְ ׁשֶ ָטר ֶנֱאָמנּות ּכְ ְ ׁשּ . ּבַ
ָטר ֶנֱאָמנּות ֵישׁ  ִאם ֲאָבל ְ ׁשּ ְלֶוה ֹלֶוה ֶהֱאִמין ִאם, ּבַ  ַלּמַ
ֵאי ְוַעל ָעָליו עִ , ּכֹחוֹ  ּבָ ּבָ ים יםִנׁשְ , ְונֹוְטִלין יֹוְרׁשִ
ֲהֵרי ַבע ָצִריךְ  ָהָיה ֹלא ֲאִביֶהם ׁשֶ ָ ה ֹלא ִלׁשּ  ְוֹלא ַלּלֹוֶ

ים ם ֶהֱאִמין ְוִאם. ַלּיֹוְרׁשִ ְלֶוה ִלְבֵני ּגַ  נֹוְטִלים, ַהּמַ
ֹלא בּוָעה ּבְ ְלֶוה ִאם ַאף ׁשְ ב ַהּמַ ה ִנְתַחּיֵ בּוָעה ַלּלֹוֶ  ׁשְ
ִביָעה ֵעֶסק ַעל   :ַאֶחֶרת ּתְ

ָאַמְרנוּ  ֶזה. יד ִדין ׁשֶ בּוָעה מֹוִרישׁ  ָאָדם ֵאין ֶזה ּבְ  ׁשְ
ִנין ֵאין, ְלָבָניו ין ּדָ א, לוֹ  ַהּדֹוֶמה ְלָכל ֶזה ִמּדִ  ֶאּלָ
ָטרוֹ  ַהּפֹוֵגם ֲהֵרי י ַעל ַאף, ָוֵמת ׁשְ ֵאינוֹ  ּפִ  גֹוֶבה ׁשֶ
א בּוָעה ֶאּלָ ׁשְ ָניו ֲהֵרי, ּבִ ִעים ּבָ ּבָ ּלֹא: ִנׁשְ ָדנוּ  ׁשֶ  ִפּקְ

אאַ  ּלֹא ַאֵחר ְיֵדי ַעל ּבָ ִפיו ָלנוּ  ָאַמר ְוׁשֶ  ָמִצינוּ  ְוֹלא ּבְ
ין ְטרֹוָתיו ּבֵ ל ׁשִ א ׁשֶ ל ַאּבָ ּכָ ָטר ׁשֶ רּועַ  ֶזה ׁשְ  ְוגֹוִבים, ּפָ

ַאר ָטר ׁשְ ְ ין, ַהׁשּ ה ּבֵ יו ֵבין ֵמַהּלֹוֶ ּלֹא ּוְכגֹון, ִמּיֹוְרׁשָ  ׁשֶ
ה ֵמת א ְוֵכן. ַמְלֶוה ֹקֶדם ַהּלֹוֶ רַ  ַהּבָ ּלֹא עִלּפָ ְפֵני ׁשֶ  ּבִ
ַעל ין ּבַ קֹוחֹות אוֹ , ּדִ הּוא ֵמִעיד ֶאָחד ֵעד אוֹ , ֵמַהּלָ  ׁשֶ

רּועַ  ע קֹוֶדם ּוֵמת, ּפָ ּבַ ׁשְ ּנִ י, ׁשֶ ה ּוְבַחּיֵ ים, ַהּלֹוֶ  יֹוְרׁשִ
ִעים ּבָ בּוַעת ִנׁשְ ים ׁשְ ֵני ְוִאם. ְונֹוְטִלים, ַהּיֹוְרׁשִ  ֵעִדים ׁשְ
ָצתוֹ  ְמִעיִדים ּקְ ִעיםנִ , ָפרּועַ  ׁשֶ ּבָ ּלֹא: ׁשְ ָדנוּ  ׁשֶ ּקְ ּיֵשׁ  ּפִ  ׁשֶ
ּנוּ  רּועַ  ִמּמֶ ה יֹוֵתר ּפָ ָהֵעִדים ִמּמַ ֶ  ְוַדְוָקא. ְמִעיִדים ׁשּ

ְכַהאי ְנִקיֵטי, ַגְוָנא ּבִ ָטָרא ּדִ ִעים, ׁשְ ּבָ . ְונֹוְטִלים ִנׁשְ
ִכיר ֲאָבל ֵאין ְוִנְגָזל ׂשָ ָטר ָלֶהם ׁשֶ בּוַעת ְוֵכן, ׁשְ  ׁשְ
כָ  ֶהֵסת ְהּפְ ּנֶ ים ֵאין, ָוֵמת, ַלּתֹוֵבעַ  הׁשֶ ִעים ַהּיֹוְרׁשִ ּבָ  ִנׁשְ

  :ְונֹוְטִלים

יו אוֹ  ַמְלֶוה. טו אוּ  יֹוְרׁשָ ּבָ י ִלְגּבֹות ׁשֶ ה ִמּיֹוְרׁשֵ , ַהּלֹוֶ
א ָלנוּ  ָאַמר: ְוָטֲענוּ  ָטר ָלִויִתי ֹלא: ַאּבָ , ֵמעֹוָלם ֶזה ׁשְ
ְלֶוה ֲהֵרי יו אוֹ  ַהּמַ ֹלא ּגֹוִבים יֹוְרׁשָ  ַוֲאִפּלוּ , בּוָעהשְׁ  ּבְ
י ֹלֶוה ֵמת ַחּיֵ ךְ  ְוַאַחר ַמְלֶוה ּבְ  ַוֲאִפּלוּ , ַמְלֶוה ֵמת ּכָ

ְלֶוה ֶהֱאִמין ה ַהּמַ י: לֹוַמר ַלּלֹוֶ ַרְעּתִ   :ּפָ

ָהָיה ָקָטן יֹוֵרשׁ . טז ָטר ׁשֶ  ָעָליו ְוָיָצא, ְלָאִביו חֹוב ׁשְ
 ָטרַהשְּׁ  ֶאת קֹוְרִעים ֵאין, ָאִביו ִמיַתת ַאַחר ׁשֹוָבר
ים ְוֵאין לוּ  ַעד ּבוֹ  ַמְגּבִ ְגּדְ ּיִ א, ַהְיתֹוִמים ׁשֶ ּמָ  ׁשֹוָבר ׁשֶ
ף ֶזה ה הֹוִציאוֹ  ֹלא ּוְלִפיָכךְ  הּוא ְמֻזּיָ י ַהּלֹוֶ ַחּיֵ . ָאִביו ּבְ

ִעיִדים ֵעִדים ֵישׁ  ַוֲאִפּלוּ  ּמְ ּזֹוְכִרים ׁשֶ ָרעֹון ׁשֶ  ֵאין, ַהּפֵ
ֵאין ְלִפי, ֵעדּות ֵעדּוָתם ִלים ׁשֶ ּלֹא ֵעדּות ְמַקּבְ ְפֵני ׁשֶ  ּבִ
ַעל ין ּבַ ם ַוֲאִפּלוּ . ּדִ ֹוֵבר ִמְתַקּיֵ חֹוְתָמיו ַהׁשּ  ַוֲאִפּלוּ , ּבְ
י ָאְמרוּ  ֵעִדים ִמּפִ ַצד ּבוֹ  ֵישׁ  ְוֶנֶקב ֲחַתְמנּוהוּ  ָאנוּ : ׁשֶ  ּבְ
לֹוִנית אֹות ִלים ֵאין, ּפְ ֵאין ְלִפי, ֵמֶהם ְמַקּבְ  ׁשֶ

ִלים ּלֹא ֵעדּות ְמַקּבְ ְפנֵ  ׁשֶ ין ַבַעל יּבִ   :ּדִ

ְכֵסי ִנְפָרִעים ֵאין. יז ים ִמּנִ א, ְגדֹוִלים ֲאִפּלוּ , יֹוְרׁשִ  ֶאּלָ
בּוָעה ׁשְ ּלֹא ִנְפַרע ְוִאם. ּבִ בּוָעה ׁשֶ ׁשְ ין, ּבִ  אֹותוֹ  ְמַנּדִ

ַבע ַעד ָ ׁשּ ּיִ   :ׁשֶ

ְכֵסי ִנְפָרִעים ֵאין. יח ים ִמּנִ א, ְגדֹוִלים ֲאִפּלוּ , יֹוְרׁשִ  ֶאּלָ
בּ  ה ִהְתָנה ַוֲאִפּלוּ . ּוִריתֵמַהּזִ ְגּבֶ ּיִ ית ׁשֶ ינֹוִנית אוֹ  ִעּדִ , ּבֵ
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י ָלא ָנָאה ְמַהּנֵ ְיהוּ  ּתְ ּבַ ַתב ְוִאם. ּגַ ֵפרּושׁ  ּכָ ה ּבְ ְגּבֶ ּיִ  ׁשֶ
ית ינֹוִנית אוֹ  ִעּדִ י ּבֵ ּנִ י אוֹ  ִמּמֶ י, ִמּיֹוְרׁשַ ָנָאה ְמַהּנֵ   :ּתְ

גֹוֶבה ְדַאְמִריָנן ְוָהא. יט ּבּורִ  ּדְ ְוָקא, יתֵמַהּזִ ִהיא ּדַ ׁשֶ  ּכְ
ה רֹות עֹוׂשָ ִאם, ֲעבֹוָדָתהּ  ַעל יֹוֵתר ּפֵ  ֵאין ֵכן ֹלא ׁשֶ
ם א ָעֶליהָ  ַקְרַקע ׁשֵ ֵזָרה ֶאֶרץ ֶאּלָ   :ּגְ

ַפס ִאם. כ ַעל ּתָ ינֹוִנית חֹוב ּבַ י ּבֵ ַחּיֵ גֹון, ֲאִביֶהם ּבְ  ּכְ
ָוה ּלָ ּנוּ  ֲאִביֶהם ׁשֶ , ָמֶנה ֵמֲאִביֶהם ָלָוה ְוהּוא ָמֶנה ִמּמֶ
ינֹוִנית ֵישׁ  ְולוֹ  ִזּבּוִרית ַלְיתֹוִמים ְוֵישׁ   ִלּטֹל ּוָבִאים, ּבֵ

ּנוּ  ינֹוִנית ִמּמֶ חֹוָבם ּבֵ ן ּבְ חֹובוֹ  ִזּבּוִרית לוֹ  ְוִלּתֵ  ֲהֵרי, ּבְ
ב הּוא ינֹוִנית ְמַעּכֵ ּלוֹ  ּבֵ חֹובוֹ  ׁשֶ  ָהְיָתה ִאם ֲאָבל. ּבְ

ִפיָסתוֹ  גֹון, ֲאִביֶהם מֹות ַאֲחֵרי ּתְ ָנה ּכְ ּקָ  הּוא ׁשֶ
ינֹוִנית ּלוֹ  ּבֵ ָיא ָלא, ֲאִביֶהם מֹות ַאֲחֵרי ׁשֶ ִפיָסה ְמַהּנְ   :ּתְ

ק ִאם. כא ּזָ א ַהּנִ ים ֵהם ִאם, ִנְזקוֹ  ִלְגּבֹות ּבָ , ְקַטּנִ
א גֹוֶבה ֵאינוֹ  ּבּוִרית ֶאּלָ דֹוִלים ֵהם ְוִאם, ֵמַהּזִ  ּגֹוֶבה, ּגְ
ִדינוֹ  ית ּכְ   :ֵמָהִעּדִ

 קט סימן
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , יתומים נכסי על יזיןמכר

ִאים. א ּבָ ׁשֶ ְכֵסי ִלְמּכֹר ּכֶ ִמין, ְיתֹוִמים ִמּנִ ית ׁשָ ין ּבֵ  ּדִ
ְרַקע ךְ  ְוַאַחר, ַהּקַ ים ָעֶליהָ  ַמְכִריִזין ּכָ ֹלׁשִ  יֹום ׁשְ
א ְרצּוִפים ַמְכִריִזין ֵאין ְוִאם, ְרצּוִפים ָכל ֶאּלָ ִני ּבְ  ׁשֵ
י ִ ִני יֹום' ס ִריזוּ ַיכְ , ַוֲחִמׁשּ י ׁשֵ ִ ֶהם ַוֲחִמׁשּ ּבָ  ּוַמְכִריִזין, ׁשֶ
ּבֶֹקר ַעת, ּוָבֶעֶרב ּבַ ׁשְ ַעת ּפֹוֲעִלים ַהְכָנַסת ּבִ  ּוִבׁשְ
ְרֶצה ִמי ְוָכל, ּפֹוֲעִלים הֹוָצַאת ּיִ  יֹוִליךְ  ִלְקנֹות ׁשֶ

ר ַהּפֹוֲעִלים ָעה. לוֹ  ְלַבּקֵ ְכִריִזין ּוְבׁשָ ּמַ ִמין, ׁשֶ  ֶאת ְמַסּיְ
ֶדההַ  ָ ְמָצִרים ׂשּ ה ּומֹוִדיִעים ּבִ ּמָ הּ  מֹוְצִאים ּכַ ה, ּבָ  ְוַכּמָ

מוּ  ית אֹוָתהּ  ׁשָ ין ּבֵ ֵני, ּדִ  ִאם, ְלָמְכָרהּ  רֹוִצים ָמה ּוִמּפְ
ת אוֹ  חֹוב ְלַבַעל ְלַהְגּבֹות ה ִלְכֻתּבַ ָ  ֹיאַמר ְוִאם. ִאׁשּ
ְלֶוה ל ֲאִני: ַהּמַ ֶדה ֲאַקּבֵ ָ ֹלא ַהׂשּ ִפְרע ׁשּוָמא ּבְ  ֹוןּבְ

א ִכי ֹלא: אֹוֵמר ְוַהּיֹוֵרשׁ , חֹוִבי ית אֹוָתהּ  ָיׁשּומוּ  ֶאּלָ  ּבֵ
ין   :ַלּיֹוֵרשׁ  ׁשֹוְמִעין, ּדִ

ּכֹוְתִבים. ב ׁשֶ א ּכְ ין, ְיתֹוִמים ִנְכֵסי ַעל ָהַאְדַרְכּתָ  ּבֵ
דֹוִלים ין ּגְ ים ּבֵ הּ  ּכֹוְתִבים, ְקַטּנִ ְרנוּ : ּבָ ָכִסים ְוִהּכַ ַהּנְ  ׁשֶ
לֹוִני לשֶׁ  ֵהם ָהֵאלוּ  ת ּפְ ְתבוּ  ֹלא ְוִאם. ַהּמֵ  ֲהֵרי, ָכךְ  ּכָ

א סּוָלה זוֹ  ָהַאְדַרְכּתָ הּ  אֹוְכִלים ְוֵאין, ּפְ רֹות ּבָ  ֲאִפּלוּ , ּפֵ
ִלימוּ  ַאַחר ׁשְ ּיַ   :ַהַהְכָרָזה ְיֵמי ׁשֶ

ית. ג ין ּבֵ ְכרוּ  ּדִ ּמָ ּלֹא ׁשֶ ַהְכָרָזה ׁשֶ מוֹ  ַנֲעׂשוּ , ּבְ עוּ  ּכְ ּטָ  ׁשֶ
ְדַבר ַהְכָרָזה ּומֹוְכִרים ְוחֹוְזִרים, ָנהִמשְׁ  ּבִ ין ּוֵבית. ּבְ  ּדִ

ְכרוּ  ּמָ ין ּוֵבית. ַהְיתֹוִמים ַעל ָהַאֲחָריּות, ׁשֶ  ּדִ
ִהְכִריזּוהָ  ָראּוי ׁשֶ קוּ  ָיֶפה ּוָבְדקוּ , ּכָ ּוָמא ְוִדְקּדְ ׁשּ  ַאף, ּבַ

י ַעל עוּ  ּפִ ּטָ ֵוה ּוָמְכרוּ  ׁשֶ ָמאַתִים ָמֶנה ׁשְ  ָמאַתִים אוֹ , ּבְ
ם ִמְכָרן ֲהֵרי, ָמָנהבְּ  ּוָמא ָבְדקוּ  ֹלא ִאם ֲאָבל. ַקּיָ ׁשּ  ּבַ

ֶרת ָכְתבוּ  ְוֹלא ּקֶֹרת ִאּגֶ ִהיא, ּבִ ְקּדּוק ׁשֶ ּוָמא ּדִ  ַהׁשּ
תּות ְוהֹוִתירוּ  ְוָטעוּ , ְוַהַהְכָרָזה תּות ָפֲחתוּ  אוֹ  ׁשְ , ׁשְ

ֵטל ִמְכָרן חֹות, ּבָ תּות ּפָ ְ ם ִמְכָרן, ִמׁשּ  ִאם ְוֵכן. ַקּיָ
ֵעת ַקְרַקע ְכרוּ מָ  ֵאיָנם ּבְ , ָעֶליהָ  ְלַהְכִריז ְצִריִכין ׁשֶ

ָמקֹום ֲהגוּ  ּבְ ּנָ ּלֹא ׁשֶ  ּוָפֲחתוּ  ְוָטעוּ  ְלעֹוָלם ְלַהְכִריז ׁשֶ
תּות תּות הֹוִתירוּ  אוֹ  ׁשְ ֵטל ִמְכָרן, ׁשְ י ַעל ַאף ּבָ  ּפִ

ִהְכִריזוּ  ית ָרצוּ  ְוִאם. ׁשֶ ין ּבֵ ּלֹא ּדִ ל ׁשֶ ֶכר ְלַבּטֵ , ַהּמֶ
ּלֹא, ַמֲחִזיִרין, ָהאֹוָנָאה ַיֲחִזירוּ וְ   ֶהְדיֹוט ּכֹחַ  ִיְהֶיה ׁשֶ

חֹות. ֵמֶהם ָחמּור תּות ּפָ ְ ם ִמְכָרן, ִמׁשּ  ְמִחיָלה ְוָהֵוי ַקּיָ
ִדין י ַעל ַאף ֶהְדיֹוט ּכְ ּלֹא ּפִ ֵאיָנם, ִהְכִריזוּ  ׁשֶ  ׁשֶ

אֹוָתהּ  ְצִריִכים ֵאיָנם ָהֵעת ֵאיֶזהוּ . ָהֵעת ּבְ  ְצִריִכים ׁשֶ
ּמֹוְכִרים, ַהְכָרָזה ׁשֶ ִהְלָוה ְלִמי ִלְפֹרעַ  ּכְ  ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ
ה ִלְמזֹון אוֹ , ְקבּוָרה ָ נֹות ָהִאׁשּ ן אוֹ , ְוַהּבָ  ְמָנת ִלּתֵ
ֶלךְ  ית ְוֵכן. ַהּמֶ ין ּבֵ ְכרוּ  ּדִ ּמָ ֵאיָנם ְדָבִרים ׁשֶ  ְטעּוִנים ׁשֶ
תּות ְוָטעוּ , ַהְכָרָזה ׁשְ ֵטל ִמְכָרן, ּבִ חֹות, ּבָ , תּותִמשְּׁ  ּפָ
ם ִמְכָרן ָבִרים ֵהם ְוֵאלוּ . ַקּיָ ֵאין ַהּדְ  ַמְכִריִזין ׁשֶ

ָטרֹות, ָהֲעָבִדים: ֲעֵליֶהם ְ ְלְטִלים, ְוַהׁשּ א, ְוַהִמּטַ  ֶאּלָ
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ִמין ֵבית אֹוָתם ׁשָ ין ּבְ ד אֹוָתם ּומֹוְכִרים ּדִ  ְוִאם. ִמּיָ
ּוק ִדיָנה ָקרֹוב ַהׁשּ ּוק אֹותוֹ  מֹוִליִכים, ַלּמְ   :ַלׁשּ

ית אוֹ  ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס. ד ין ּבֵ ווּ  ּדִ ּלָ , ַהְיתֹוִמים ְלצֹוֶרךְ  ׁשֶ
ּלֹא מֹוְכִרים ית ְוֵכן. ּופֹוְרִעים, ְבַהְכָרָזה ׁשֶ ין ּבֵ  ּדִ
ין ַזּבִ ְתֵמי ְוַאֲחָריּוָתא ּדְ ּנוּ  ָטְרפוּ  ִאם, ַאּיַ  ּגֹוֶבה ִמּמֶ
ּלֹא ַהּלֹוֵקחַ    :ְבַהְכָרָזה ׁשֶ

אִ  ְדַאְמִריָנן ָהא. ה ית ָטעוּ  םׁשֶ ין ּבֵ תּות ּוָפֲחתוּ  ּדִ  ׁשְ
תּות הֹוִתירוּ  אוֹ  ֵטל ִמְכָרן ׁשְ הֹוִרידוּ  ַהְינוּ , ּבָ ׁשֶ  ְלַבַעל ּכְ
ׁשּוַמת חֹוב ית ּבְ ין ּבֵ ית ֲאָבל. ּדִ ין ּבֵ ְכרוּ  ּדִ ּמָ  ַקְרַקע ׁשֶ
ל ֲעָבִדים אוֹ  ֵוה ְיתֹוִמים ׁשֶ ָמאַתִים ָמֶנה ׁשְ  ֵאין, ּבְ

ֶהם ֹזרַלחֲ  ָיכֹול ַהּלֹוֵקחַ   ָחמּור ֶהְדיֹוט ּכֹחַ  ִיְהֶיה ֹלא, ּבָ
ין ְוֵכן. ַהְיתֹוִמים ִמּכֹחַ  ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ַהּדִ ַכר ּבְ ּמָ  ַקְרַקע ׁשֶ

ֵאין, ַוֲעָבִדים הֹוָנָיה ַלֲחֹזר ָיכֹול ַהּלֹוֵקחַ  ׁשֶ ִדין ּבְ  ּכְ
  :ֶהְדיֹוט

ִליחַ  ְיֵדי ַעל ָמְכרוּ . ו ה, ׁשָ ִליחַ  ְוִנְתַאּנֶ ָ הּוא ָכלבְּ  ַהׁשּ , ׁשֶ
ֶכר ֵטל ַהּמֶ ה ְוִאם. ּבָ ִליחַ  ִאּנָ ָ ינוֹ , ַלּקֹוֶנה ַהׁשּ ַאר ּדִ ׁשְ  ּכִ

ל   :ָאָדם ּכָ

 קי סימן
  ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , קטן לנכסי נזקקין אין

ָבר. א ֵאר ּכְ ת ִנְתּבָ ְתִחּלַ ֵאין ח"ק ִסיָמן ּבִ  ּגֹוִבים ׁשֶ
ים ים ִמּיֹוְרׁשִ ּלֹא ְקַטּנִ יע ׁשֶ ָנה ג"ְלי וּ ִהּגִ  ֵישׁ  ֲאִפּלוּ , ׁשָ
ָטר ֲעֵליֶהם ֵאיָנהּ , ִמְלָוה ׁשּום ׁשְ ה ֶאָחד ַעל ׁשֶ ֹלׁשָ  ִמׁשְ
ֲארוּ  ְדָרִכים ְתּבָ ּנִ ם ׁשֶ , ֶנֱאָמנּות ּבוֹ  ָהָיה ֲאִפּלוּ , ׁשָ
ל ּבוֹ  ָהָיה ַוֲאִפּלוּ  ַנאי ּכָ עֹוָלם ּתְ ּבָ  ּבוֹ  ּגֹוִבים ֵאין, ׁשֶ
א ן ִאם ֶאּלָ ית ִמְלָוה ֲעֵליֶהם ֵישׁ  ּכֵ ָוה ְבִרּבִ ּלָ  ֲאִביֶהם ׁשֶ
ל, ִמּגֹוי ּבֵ ּקִ ִדיֵני ָלדּון ָעָליו ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ּלֹא, ִיׂשְ ע ׁשֶ  ִיְתּבַ

ילוּ  ַעד ַלְיתֹוִמים ְגּדִ ּיַ ל ְוֹלא, ׁשֶ ּלֹא ָעָליו ִקּבֵ ח ׁשֶ  ִיּקַ
ית ת ֵמֶהם ִנְפָרִעים ְוֵכן. ִרּבִ ֻתּבַ ה ּכְ ָ מוֹ , ִאׁשּ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ  ׁשֶ

ט ים ְיתֹוִמים ֵישׁ  ְוִאם ע"אבה ּורּבְ , ּוְגדֹוִלים ְקַטּנִ
ְלֶוה דֹוִלים ִנְפָרע ַהּמַ יעַ  ֵחֶלק ֵמַהּגְ ּגִ  ּוְכֵדי, ָלֶהם ַהּמַ
ַרע ּפָ ּיִ ַעל ׁשֶ דֹוִלים ֵמֵחֶלק חֹוב ּבַ ית ְצִריִכין ַהּגְ ין ּבֵ  ּדִ
ים ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ְלַהֲעִמיד ַטּנִ ק ַלּקְ דֹוִלי ִעם ּוְלַחּלֵ , םַהּגְ

ַעל ְוִיְגּבוּ  דֹוִלים חֹוב ַלּבַ יעַ  ֶחְלָקם ֵמַהּגְ ּגִ  ָלֶהם ַהּמַ
  :ִלְפֹרעַ 

ים ִנְפָרִעים ְדֵאין ַטֲעָמא. ב ַטּנִ ּום, ֵמַהּקְ יָנן ִמׁשּ ַחְיׁשִ  ּדְ
א ּמָ יס ׁשֶ ְלֶוה ֲאִביֶהם ִהְתּפִ ַפס ִאם, ְלִפיָכךְ . ְצָרֵרי ַלּמַ  ּתָ

ֶהם ּלָ ֶ ִעְנָין ְוהּוא, ֲאִביֶהם מֹות ַאֲחֵרי ֲאִפּלוּ , ִמׁשּ  ּבְ
כֹול ּיָ ָיִדי הּוא ָלקּוחַ  ִלְטֹען ּבוֹ  ְלַהֲחִזיק ׁשֶ ָיא, ּבְ  ְמַהּנְ

ִפיָסתוֹ  ֵלהּ  יָון, ּתְ דּועַ  ּכֵ ּיָ ּלֹא לוֹ  ּוָברּור ׁשֶ  ִנְפַרע ׁשֶ
  :ֵמֲאִביֶהם

י ַעל ַאף, ָעֵרב ְלִנְכֵסי ִנְזָקִקין. ג ַהְיתֹוִמים ּפִ  ׁשֶ
ים   :ְקַטּנִ

יםקְ . ד ה ַטּנִ ּוָ ּצִ ן ׁשֶ נוּ : ְוָאַמר מֹוִריׁשָ ֶדה ּתְ  ָמֶנה אוֹ  ׂשָ
ֲעִמיִדים ַאַחר ְלִנְכֵסיֶהם ִנְזָקִקין, ִלְפלֹוִני ּמַ  ָלֶהם ׁשֶ

ךְ  ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ְזכּוָתם ְלַהּפֵ נוּ : ָאַמר ִאם ְוֵכן ּבִ  ָמֶנה ּתְ
נוּ : אוֹ , זוֹ  ֶדה ּתְ  ַאַחר יֶהםְלִנְכסֵ  ִנְזָקִקין, ִלְפלֹוִני זוֹ  ׂשָ

ֲעִמיִדים ּמַ זוֹ , ם"ּוְלָהַרְמבַּ . ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ָלֶהם ׁשֶ  ֵאין ּבְ
דֹול יֹוֵרשׁ . ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ְלַהֲעִמיד ָצִריךְ  ַתן ּגָ ּנָ  ִנְכֵסי ׁשֶ

ָטן מֹוִריׁשוֹ  ָטר ְוָיָצא, ַלּקָ , ַהּמֹוִרישׁ  ַעל חֹוב ׁשְ
ַעל מֹוִריִדים   :ִלְנָכִסים חֹוב ּבַ

ים יםְיתֹומִ . ה ְמֵצאת ְקַטּנִ ּנִ ֵאיָנהּ  ַקְרַקע ׁשֶ ֶהם ׁשֶ ּלָ , ׁשֶ
א ִהיא ַהּטֹוֵען ָטַען ֶאּלָ ַיד ָגֵזל ׁשֶ יו ּבְ  ִנְזָקִקים, מֹוִריׁשָ
זּוָלה ִנְמֵצאת ְוִאם. ָלֶהם . ִלְבָעֶליהָ  אֹוָתהּ  ַמֲחִזיִרים, ּגְ

 ןִלְטעוֹ  ַאּפֹוְטרֹופֹוס ָלֶהם ְלַהֲעִמיד ָצִריךְ , ם"ּוְלָהַרְמבַּ 
ַקף ָקָטן ְוֵכן. ְוָלדּון ּתָ ֲעָבָדיו ׁשֶ ֵדה ְלתֹוךְ  ְוָיַרד ּבַ  ׂשְ
הּ  ֲחֵברוֹ  ין: אֹוְמִרים ֵאין, ּוְכָבׁשָ יל ַעד לוֹ  ַנְמּתִ ְגּדִ ּיַ , ׁשֶ
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א דוֹ  אֹוָתהּ  מֹוִציִאין ֶאּלָ יל, ִמּיָ ְגּדִ ּיַ  לוֹ  ֵישׁ  ִאם, ּוְכׁשֶ
  :ֵעָדיו ָיִביא, ֵעִדים

ָהְיָתה ַקְרַקע. ו ים ֶחְזַקתבְּ  ׁשֶ  ְוָטַען ֶאָחד ּוָבא, ְקַטּנִ
ִהיא יו ְלקּוָחה ׁשֶ ֶהֱחִזיק ֵעִדים לוֹ  ְוֵישׁ , ִממֹוִריׁשָ הּ  ׁשֶ  ּבָ
ֵני ַוֲאָכָלהּ  י ֲחָזָקה ׁשְ ַחּיֵ  אֹוָתהּ  מֹוִציִאין ֵאין, ֲאִביֶהם ּבְ
ָדם ילוּ  ַעד ִמּיָ ְגּדִ ּיַ ֵאין, ׁשֶ ִלים ׁשֶ ּלֹא ֵעדּות ְמַקּבְ ְפֵני ׁשֶ  ּבִ

ין ַעלבַּ  ָטר הֹוִציא ִאם ֲאָבל. ּדִ ִהיא ׁשְ ָידוֹ  ְלקּוָחה ׁשֶ , ּבְ
ם ֶזה ֲהֵרי ָטר ְמַקּיֵ ְ ָדם אֹוָתהּ  ּומֹוִציִאין ַהׁשּ  ַאַחר ִמּיָ

ֲעִמיִדים ּמַ   :ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ָלֶהם ׁשֶ

ים. ז הֹוָדה ְקַטּנִ ם ׁשֶ ְכַתב מֹוִריׁשָ ְלְטִלים ַעל ָידוֹ  ּבִ  ִמּטַ
ָידוֹ  ּבְ ֵהם ׁשֶ ּיֵשׁ  ֵמֵעֶסק ׁשֶ לֹוִני לוֹ  ׁשֶ הּוא אוֹ , ִמּפְ  ׁשֶ
דֹון ּקָ ָידוֹ  ּפִ ל ּבְ ֶ לֹוִני ִמׁשּ ַזל ִאם ְוֵכן ֵמֶהם מֹוִציִאין, ּפְ  ּגָ

ם ִבים, מֹוִריׁשָ ם ַחּיָ ּלֵ ין, ְלׁשַ ין ָאְכלוּ  ּבֵ , ָאְכלוּ  ֹלא ּבֵ
ין ָעִלים ִנְתָיֲאׁשוּ  ּבֵ ין ַהּבְ ין, ִנְתָיֲאׁשוּ  ֹלא ּבֵ ְרקַ  ּבֵ  עִמּקַ
ין ְלְטִלים ּבֵ ּטַ יחַ  ִמּמִ ִהּנִ ם ׁשֶ   :מֹוִריׁשָ

ית ָלווּ  ִאם. ח ין ּבֵ ל ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס אוֹ  ּדִ  ְיתֹוִמים ׁשֶ
ם ֹלא ּומֹוְכִרים ְלִנְכֵסיֶהם ִנְזָקִקים, ְלָצְרּכָ , ַהְכָרָזה ּבְ

ֵבינֹוִנית ְוִנְפָרִעים מוֹ  ּבְ ַאר ּכְ ְ ַעל ִמׁשּ י ְוֵכן. חֹוב ּבַ  ּבֵ
יןדְ  ִדיָנא ְתֵמי ַאֲחָריּוָתא ַזּבִ  ֵמַהּלֹוֵקחַ  ְטָרפּוהָ  ִאם, ַאּיַ
ֹלא ּגֹוֶבה ַאר ְוִדינוֹ , ַהְכָרָזה ּבְ ׁשְ ַעל ּכִ  ִאם ֲאָבל. חֹוב ּבַ
ֹלא ַעְצָמם ַהְיתֹוִמים ָלווּ   ִנְזָקִקין ֵאין, ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ּבְ

ילוּ  ַעד ְלִנְכֵסיֶהם ְגּדִ ּיַ  ָלֶהם ַמֲעִמיִדין ְוֵאין, ׁשֶ
ל ּפֹוְטרֹוּפֹוסאַ    :ָהֵעדּות ְלַקּבֵ

ָכל. ט ָאְמרוּ  ָמקֹום ּבְ ֲעִמיִדים ׁשֶ ּמַ  ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ָלֶהם ׁשֶ
ֵדי ֵקק ּכְ ִלים, ְלִנְכֵסיֶהם ִלּזָ ְפֵני ֵעִדים ְמַקּבְ  ּבִ

ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס, ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ַעל ּדְ ין ּבַ  ֵעֵדי ְוֵכן. הּוא ּדִ
ָאה ִלים ַצּוָ ְפֵני םאֹותָ  ְמַקּבְ  ִמי ְוֵישׁ . ָהַאּפֹוְטרֹוּפּוס ּבִ
ַתב ּכָ ֵאין, ׁשֶ ִלים ׁשֶ ְפֵני אֹוָתם ְמַקּבְ . ָהַאּפֹוְטרֹוּפּוס ּבִ
ַחת ְוֵהיִכי ּכַ יחַ  ָלהּ  ַמׁשְ ּנִ ַהּמַ ים ְיתֹוִמים ׁשֶ ֵהא ְקַטּנִ  ּתְ

ָאתוֹ  ֶמת ַצּוָ מֹוֵסר, ַקּיֶ ָבָריו ּבְ ין ְלֵבית ּדְ ְתבוּ  אוֹ , ּדִ ּכָ  ׁשֶ
ָאתוֹ  םָהֵעִדי ָטר ַצּוָ ׁשְ יו ַוֲחָתמּוהָ  ּבַ ַחּיָ ַתב אוֹ , ּבְ ּכָ  הּוא ׁשֶ
ָאתוֹ  ַעְצמוֹ  ְכַתב ַצּוָ ֶרת ָידוֹ  ּבִ ּכֶ ין ְלֵבית ַהּנִ   :ּדִ

ת. י ה ִלְכֻתּבַ ָ   :ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ְלַהֲעָמַדת ָצִריךְ  ֵאין, ִאׁשּ

ָאְמרוּ . יא ׁשֶ א ָאְמרוּ  ֹלא, ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ַמֲעִמיִדים ּכְ  ֶאּלָ
ית ַעל ְלָהֵקל ין ַהּבֵ ית ָראוּ  ִאם ָהא, ּדִ ין ּבֵ ָלא ּדִ  ּדְ
ׂשוּ , ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ְלַמּנֹות  ְזכּות ַאַחר ֵהם ִויַחּפְ

  :ֵמֶהם טֹוב ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ְלךָ  ֵאין, ַהְיתֹוִמים

  משועבדים מנכסים חוב גביית הלכות

 קיא סימן
, פה על המלוהו, ממשעבדי גובה בשטר מלוה דין

  ְסִעיִפים: ד"כ ּובוֹ 

ְלֶוה. א ה ַעל ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּמַ א ּגֹוֶבה ֵאינוֹ , ּפֶ ה ֶאּלָ  ִמּמַ
ְמָצא ּיִ ֶ ַיד ׁשּ ה ּבְ קֹוחֹות ֹלא טֹוֵרף ֵאינוֹ  ֲאָבל, ַהּלֹוֶ  ֵמַהּלָ
נוּ  ּקָ ּנוּ  ׁשֶ נֹות ְוֹלא ִמּמֶ ּתָ ַתן ִמּמַ ּנָ ל ֲאָבל, ׁשֶ  ַמה ִמּכָ

ְמָצא ּיִ ֶ יָ  ׁשּ ין, ּגֹוֶבה, דוֹ ּבְ ין ַקְרַקע ּבֵ ְלְטִלים ּבֵ , ִמּטַ
ְלֶוה ֲאָבל. ַהְלָוָאה ַאַחר ְקָנָאם ֲאִפּלוּ  ָטר ַהּמַ ׁשְ  טֹוֵרף, ּבִ

קֹוחֹות ֵלי ֵמַהּלָ ַקּבְ ָנה ּוִמּמְ ּתָ נוּ  ַהּמַ ּקָ לוּ  ׁשֶ ּבְ ּקִ ּנוּ  ְוׁשֶ  ִמּמֶ
שְּׁ  ְמֹפָרשׁ  ֵאינוֹ  ִאם ֲאִפּלוּ , ַהְלָוָאה ַאַחר ַקְרַקע  ָטרּבַ

ן ַרשׁ  ִאם ֲאָבל. ּכֵ ֵפרּושׁ  ּפֵ ִהְלָוה ּבְ ַנאי ַעל לוֹ  ׁשֶ  ּתְ
ּלֹא קֹוחֹות ִיְטֹרף ׁשֶ ֵלי ְוֹלא ֵמַהּלָ ַקּבְ ָנה ִמּמְ ָנאוֹ , ַמּתָ  ּתְ
ם   :ֵמֶהם טֹוֵרף ְוֵאינוֹ , ַקּיָ

ׁשֹות. ב ִדים ֵהם ֲהֵרי, ֶהְקּדֵ ְעּבָ ְמׁשֻ  ִנְפָרִעים ְוֵאין ּכִ
ל, ֵמֶהם שׁ  ּכָ ּיֵ ֵני וֹ ל ׁשֶ ֶכר ָקַדם ִאם, חֹוִרין ּבְ  אוֹ  ַהּמֶ

ָנה ּתָ ׁשּוט ָדָבר ְלַהְלָוָאה ַהּמַ ֵאינוֹ  הּוא ּפָ , ֵמֶהם טֹוֵרף ׁשֶ
א ן ִאם ֶאּלָ ּלֹא הֹוָכָחה ֵישׁ  ּכֵ ן ׁשֶ ּוֵ ֶכר ִנְתּכַ ּמֶ ָנה ּבַ  ּוַמּתָ
א ַעל ְלַהְבִריָחם ֶאּלָ ֵאר ּוְכמוֹ , חֹוב ִמּבַ ְתּבָ ּנִ ִסיָמן ׁשֶ  ּבְ
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ָנהשֶׁ  ט"צ ֵטָלה ַהַמּתָ ַעל, ַלַהְלָוָאה ָקְדָמה ַוֲאִפּלוּ . ּבְ  ּבַ
ה ּגֹוֶבה חֹוב ּנָ ה ַעל ִמְלָוה ִהיא ִאם ֲאִפּלוּ  ִמּמֶ   :ּפֶ

ה ָנְתנוּ  ִאם. ג ָנה ַלּלֹוֶ ַנאי ַעל ַמּתָ ּלֹא ּתְ  ָעֶליהָ  ָתחּול ׁשֶ
ְעּבּוד ׁשּום ה ְוֹלא חֹוב ֹלא, ׁשִ ַדם ְכֻתּבָ ּקָ ָנה ׁשֶ ּתָ , ַלּמַ

א ָעָליו ָיחּול ֹלאוְ  ַנאי, ְלַהּבָ ם ַהּתְ ה ְוֹלא, ַקּיָ ַעל ִיְגּבֶ  ּבַ
ה חֹוב ּנָ ֶאְקֶנה לוֹ  ָכַתב ֲאִפּלוּ , ִמּמֶ  ָקָנה ִאם ֲאָבל. ּדְ

ּלֹא ְמָנת ַעל ַהּמֹוֵכר ִעּמוֹ  ְוִהְתָנה ַקְרַקע  ָעָליו ָיחּול ׁשֶ
ְעּבּוד ׁשּום המִ  ּגֹוֶבה חֹוב ּוַבַעל, מֹוִעיל ֵאינוֹ , ׁשִ ּנָ   :ּמֶ

ַתן ִמי. ד ּנָ ַנאי ַעל, ִלְבנוֹ  ַקְרַקע ׁשֶ ּלֹא ּתְ  ָעָליו ָיחּול ׁשֶ
ְעּבּוד ׁשּום ן לוֹ  ְוֵאין, ׁשִ ַעל, ָהָאב ּוֵמת, ַאֵחר ּבֵ  ּבַ
ל חֹוב ן ׁשֶ ה ּגֹוֶבה ַהּבֵ ּנָ   :ִמּמֶ

שׁ  ִמי. ה ּיֵ ה חֹובֹות לוֹ  ׁשֶ ין ּוֵבית, ַהְרּבֵ  ַקְרַקע ָמְכרוּ  ּדִ
ה ֵדי ַהּלֹוֶ ַעל ִלְפֹרעַ  ּכְ ם חֹוב ַלּבַ ַאר ֵאין, ַהֻמְקּדָ  ׁשְ
ֲעֵלי ְרַקע ַעל ַלֲחֹזר ְיכֹוִלים חֹובֹות ּבַ  ּוְלהֹוִציאוֹ  ַהּקַ
ד ה ְמָכרוֹ  ִאם ֲאָבל. ַהּלֹוֵקחַ  ִמּיַ  ְכֵדי ַעְצמוֹ  ַהּלֹוֶ

ַעל ְלַהְגּבֹות ם חֹוב ַלּבַ ְקּדָ ַאר ְיכֹוִלים, ַהּמֻ ֲעֵלי ׁשְ  ּבַ
  :ֵמַהּלֹוֵקחַ  פוֹ ְלָטרְ  חֹובֹות

ֵסי. ו ְכרוּ  ְיתֹוִמים ַאּפֹוְטרֹוּפְ ּמָ  ָאְמִריָנן ָלא, ַלֲאֵחִרים ׁשֶ
ַאֲחָריּות ְיהוּ  ּדְ ַנְפׁשַ ילוּ  ּדְ א, ֲעַלְיהוּ  ַקּבִ  חֹוְזִרים ֶאּלָ
חֹוָבם ְוטֹוְרִפים   :ּבְ

ַעל. ז ם חֹוב ּבַ א ֻמְקּדָ ּבָ ה ְוֵאין, ִלְגּבֹות ׁשֶ  ְנָכִסים ַלּלֹוֶ
ֵדי ֵתריוֹ  ל חֹובוֹ  ִמּכְ  ְלִנְכֵסי אֹותוֹ  מֹוִריִדין ֵאין, ֶזה ׁשֶ

ָטר ֶנֱאָמנּות ֵישׁ  ֲאִפּלוּ  ֹלֶוה ְ ׁשּ ַבע ַעד, ּבַ ָ ׁשּ ּיִ בּוַעת ׁשֶ  ׁשְ
ָנה ׁשְ ּלֹא ַהּמִ לּום ִנְפַרע ׁשֶ ִדין, ּכְ ֲהֵרי, טֹוֵרף ּכְ  טֹוֵרף ׁשֶ
ִני ֵ ְמַחק ִמי. ֵמַהׁשּ ּנִ ַטר ׁשֶ ית לוֹ  ְוָכְתבוּ  חֹובוֹ  ׁשְ ין ּבֵ  ּדִ
ָטר ִהְלָוה ִמי ְוֵכן, ַאֵחר ׁשְ ה ַעל ִמְלָוה ֲחֵברוֹ  ֶאת ׁשֶ , ּפֶ

ב ין לוֹ  ְוִנְתַחּיֵ ּדִ ְפֹרעַ  ַמה לוֹ  ָהָיה ְוֹלא ּבַ  לוֹ  ְוָכְתבוּ , ּלִ
ה קֹוחֹות טֹוְרִפין ִאם, ד"ב ַמֲעׂשֵ ֵאר, ֵמַהּלָ ִסי ִנְתּבָ ' ּבְ

  'ע

ה. ח ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵדי ּטֹוֵרףשֶׁ  ֲאמּוִרים ּדְ ְעּבְ ׁשַ ֵאינוֹ , ִמּמְ ׁשֶ  ּכְ
ַיד מֹוֵצא ה ּבְ ֵני ַהּלֹוֶ  ֲאָבל. ֵמֶהם חֹובוֹ  ִלְגּבֹות ָחֵרי ּבְ
ַיד ָמָצא ִאם ה ּבְ ֵני ַהּלֹוֶ  ֵהם ֲאִפּלוּ , ִלְגּבֹות ָחֵרי ּבְ

ֵדי ִיְטֹרף ֹלא, ִזּבּוִרית ְעּבְ ׁשַ ָנא ָלא, ִמּמְ  ֵהם ִאם ׁשְ
ֵלי אוֹ  ָלקֹוחֹות ָנהמַ  ְמַקּבְ ה ָנַתן ִאם, ְלִפיָכךְ . ּתָ  ַהּלֹוֶ
ָנה  ִלְפלֹוִני' ְוש ִלְפלֹוִני' ר ָלֶהם ְוָכַתב, ַלֲאֵחִרים ַמּתָ

ְנָכָסיו ְוֵאין, ִלְפלֹוִני' ְות ֵדי ּבִ יק ּכְ ְסּפִ ּיַ ם ׁשֶ  ֵאין, ְלֻכּלָ
ל אֹוְמִרים ָטר ַהּקֹוֵדם ּכָ ְ ׁשּ א. ָזָכה ּבַ  חֹוְלִקים ֶאּלָ
ָכִסים ח, ִקיםֲחלָ ' ְלט ַהּנְ ַעל ְוִיּקַ , ֲחָלִקים' ב' ָהר ּבַ
 ְוִאם. ֲחָלִקים' ד' ַהת ּוַבַעל, ֲחָלִקים' ג' ַהש ּוַבַעל
ָטר ֲעֵליֶהם ָיָצא ם ּגֹוֶבה, חֹוב ׁשְ ּלָ  ַהֲחלּוָקה ּוְכִפי, ִמּכֻ

ַרע ל ִיּפְ  זּוז' ר ָאַמר ִאם ֲאָבל. ֵמֶחְלקוֹ  ֶאָחד ּכָ
ל, ִלְפלֹוִני' ת ַאֲחָריווְ  ִלְפלֹוִני' ש ְוַאֲחָריו ִלְפלֹוִני  ּכָ
ָטר ַהּקֹוֵדם ְ ׁשּ ָטר ֲעֵליֶהן ָיָצא, ְלִפיָכךְ . ָזָכה ּבַ , חֹוב ׁשְ
יק ֵאינוֹ  ְוִאם, ֵמָהַאֲחרֹון ּגֹוֶבה ָפָניו ּגֹוֶבה, ַמְסּפִ ּלְ ֶ , ִמׁשּ
יק ֵאינוֹ  ְוִאם ְפֵני ּגֹוֶבה, ַמְסּפִ ּלִ ֶ   :ָפָניו ִמׁשּ

ה ְראּוֵבן. ט ְמעֹון ָמֶנה ָלֵתת ָתהִמי ֵמֲחַמת ִצּוָ , ְלׁשִ
ים ּוָמְכרוּ  ל ַהּיֹוְרׁשִ ָכִסים ּכָ ּלֹא, ַהּנְ ְמעֹון ָמָצא ׁשֶ  ׁשִ
ּלוֹ  ָמֶנה ִלְגּבֹות קֹוחֹות ּגֹוֶבה, ׁשֶ ים ְוֵאין, ֵמַהּלָ  ַהּיֹוְרׁשִ
ְתנוּ  לֹוַמר ְיכֹוִלים ּנָ יָון, לוֹ  ׁשֶ ַטר ּכֵ ְ ׁשּ ָאה ׁשֶ ּוָ  יֹוֵצא ַהּצַ
ַחת יָנן אְולָ , ָידוֹ  ִמּתַ   :ִלְקנּוְנָיא ַחְיׁשִ

ים. י ְכרוּ  יֹוְרׁשִ ּמָ ין ָלֶהם ֵישׁ , ֲאִביֶהם ִנְכֵסי ׁשֶ  ּדִ
ִדים ְעּבָ ַעל ְוֵאין, ְמׁשֻ יָון, ֵמֶהם טֹוֵרף חֹוב ּבַ ּיֵשׁ  ּכֵ  ׁשֶ

ֵני ֲאִביֶהם חֹוִרין ּבְ ִאירוּ  ֹלא ְוִאם. ּדַ ִנְכֵסי ִהׁשְ  ֲאִביֶהם ּבְ
ֵני קוֹ לְ  ְורֹוִצים, חֹוִרין ּבְ ַקְרַקע ַסּלְ ֶהם ּבְ ּלָ ֵאר, ׁשֶ  ִנְתּבָ

ִסיָמן   :ז"ק ּבְ

ה ָמַכר ִאם. יא שׁ  ַקְרַקע ַהּלֹוֶ ּיֵ ִעירוֹ  לוֹ  ׁשֶ  לוֹ  ְוֵישׁ , ּבְ
ִעיר ַקְרַקע ַעל, ַאֶחֶרת ּבְ  ְוֵאינוֹ . ֵמַהּלֹוֵקחַ  טֹוֵרף חֹוב ּבַ
י: לֹוַמר ָיכֹול ְחּתִ ֵני ְלךָ  ִהּנַ יָון, חֹוִרין ּבְ ֵאי ּכֵ  נוֹ ׁשֶ
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ִעירוֹ  ם, ּבְ ּגַ ה ׁשֶ  ְלַהְגּבֹות ָיכֹול ָהָיה ֹלא ַעְצמוֹ  ַהּלֹוֶ
ָכָסיו שׁ  ִמּנְ ּיֵ ִעיר לוֹ  ׁשֶ   :ַאֶחֶרת ּבְ

יחוּ . יב קֹוחֹות ִהּנִ ֵני ַהּלָ ַיד חֹוִרין ּבְ ה ּבְ , ַהּלֹוֶ
ַעל, ְוִנְתַקְלְקלוּ  קֹוחֹות טֹוֵרף חֹוב ּבַ  ְוַדְוָקא. ֵמַהּלָ
א ִנְתַקְלְקלוּ  ֹלא ֲאָבל, ִנְתַקְלְקלוּ  ֵאינוֹ  ֶאּלָ  ָיכֹול ׁשֶ

יָעתוֹ  ֵמֲחַמת ֵמֶהם ִלְגּבֹות ׁשִ גֹון, ּפְ ק ּכְ ִסּלֵ ְעּבּודוֹ  ׁשֶ  ׁשִ
ִקְנָין ְוָלַקח ֵמֶהם ּלֹא ּבְ ה ׁשֶ  גֹוֶבה ֵאינוֹ , ֵמֶהם ִיְגּבֶ

קֹוחֹות ּיֹאְמרוּ , ֵמַהּלָ ְחנוּ : לוֹ  ׁשֶ  ִלְגּבֹות ָמקֹום ְלךָ  ִהּנַ
ּנוּ    :ִמּמֶ

ָזָלן ֲאָבל, ִנְתַקְלְקלוּ  ֹלא ְוִאם. יג ס ּגְ  טֹוֵרף ֵאינוֹ , ַאּנָ
ִדים ְעּבָ ׁשֻ ֵני, ִמּמְ צּוִיים ִמּפְ ּמְ ֲעֵלי ֵהם ׁשֶ , ִלּפֹל ְזרֹועַ  ּבַ

ה ְוסֹוף ְגּבֶ ּיִ   :חֹובוֹ  ׁשֶ

יעַ  ֲאִפּלוּ . יד ָרעֹון ְזַמן ִהּגִ ל, ַהּפֵ ֵ ְלֶוה ְוִנְתַרׁשּ  ַהּמַ
ְתּבֹעַ  ַרעְולִ  חֹובוֹ  ִמּלִ ֵני ּפָ  ַרב ְזַמן ְוַאַחר, ָחֵרי ִמּבְ
ּדּוף ּתַ ֵני ִאׁשְ ֵבי, ָחֵרי ּבְ ֵדי ּגָ ְעּבְ ׁשַ   :ִמּמְ

אן ֵישׁ  ִאם. טו ַנִים ּכָ ה אוֹ  ׁשְ ֹלׁשָ נוּ  ָלקֹוחֹות ׁשְ ּקָ  ׁשֶ
ּנוּ  ֶאָחד ִמּמֶ  ּוָבא, ַלֲחֵברוֹ  קֹוֵדם ֵמֶהם ֶאָחד ְוֵאין, ּכְ
ַעל ְרֶצה ֵמֶהם יֶזהֵמאֵ  ּגֹוֶבה, ִלְטֹרף חֹוב ּבַ ּיִ  ְוֵאינוֹ , ׁשֶ
ח ָצִריךְ  ֶדה ֲחִצי ִלּקַ ה ׂשָ ֶדה ַוֲחִצי ִמּזֶ ה ׂשָ   :ִמּזֶ

ָנה ַהּלֹוֵקחַ  ִאם. טז ּקָ ה ׁשֶ  ְוָהַאֵחר, ְלַאֵחר ְמָכרוֹ  ֵמַהּלֹוֶ
 ֵמַהּלֹוֵקחַ  ִלְטֹרף ּוָבא, ֵמָאה ַעד ֲאִפּלוּ , ְלַאֵחר

 חֹוְבךָ  ָתַבְעתָּ  ֹלא הָלמָּ : לֹוַמר ָיכֹול ֵאינוֹ , ָהַאֲחרֹון
  :ֵמָהִראׁשֹון

ַכר ֹלֶוה. יז ּמָ ְלֶוה ְוָחַתם, ְנָכָסיו ׁשֶ ַטר ַעל ַהּמַ  ׁשְ
ִכיָרה ִביל ִהְפִסיד ֹלא, ַהּמְ ׁשְ  ְוטֹוֵרף, ְזכּותוֹ  ֶזה ּבִ

קֹוחֹות ּיּוַכל, ֵמַהּלָ ִני: לֹוַמר ׁשֶ ֵ  ְוָהִראׁשֹון ִלי נֹוחַ  ַהׁשּ
ה ּנוּ  ָקׁשֶ   :ִמּמֶ

ִית ָקָנה אּוֵבןרְ . יח ְמעֹון ּבַ ִ ָטר לוֹ  ָהָיה ְוֵלִוי, ִמׁשּ  ׁשְ
ֲעָמד ָהָיה ְוֵלִוי, ַבִית אֹותוֹ  ַעל ּמַ ָנה ּבַ ּקָ ׁשֶ  ְראּוֵבן ּכְ

ִית ָטרוֹ  הֹוִציא ְוֹלא, ַהּבַ ִית ָסַתר ְראּוֵבן ְוַגם, ׁשְ  ַהּבַ
ה ּבוֹ  ּוָבָנה ְנָין ַעל ֵלִוי ֶאת ּוִמּנָ ךְ  ְוַאַחר, ַהּבִ  יאהֹוצִ  ּכָ
ָטרוֹ  ֵלִוי ד ֹלא, ׁשְ ִתיָקתוֹ  ְזכּותוֹ  ִאּבֵ ׁשְ   :ּבִ

ָוה ֹלֶוה. יט ּלָ ךְ  ְוַאַחר, ׁשֶ ָנה ְנָכָסיו ָנַתן ּכָ ַמּתָ  ַעל ּבְ
ָנה ַקְרָקעֹות ֵהם ִאם, ְלַהֲחִזיר ְמָנת ּקָ ָוה ֹקֶדם ׁשֶ ּלָ , ׁשֶ
ָנָאם אוֹ  ּקְ ָוה ַאַחר ׁשֶ ּלָ ֶאְקֶנה לוֹ  ְוָכַתב ׁשֶ  ֵאין, ּדְ

נָ  לּום תוֹ ַמּתְ ָנה ְוִאם. ּכְ ּתָ  ּוְנָתָנהּ , ָלַהְלָוָאה ָקְדָמה ַהּמַ
ל ָזָכה, ָידּועַ  ִלְזַמן ָנה ַהְמַקּבֵ ּתָ ּמַ יעַ  ַעד ּבַ ּגִ ּיַ הּ  ׁשֶ . ְזַמּנָ
ָנה לוֹ  ְנָתָנם ְוִאם ַמּתָ ְסָתם, ְלַהֲחִזיר ְמָנת ַעל ּבְ , ּבִ
ֵאיֶזה ֵפַרשׁ  ְוֹלא ה ְזַמן ּבְ ךְ  ְוַאַחר, לוֹ  ַיְחִזיֶרּנָ , ָלָוה ּכָ
ם ׁשֵ ל ּכְ ַהְמַקּבֵ ה ִלְדחֹות ָיכֹול ׁשֶ ה ִלְזַמן ַלּלֹוֶ , ְמֻרּבֶ

ּיֹאַמר ָכל לוֹ  ׁשֶ ַעם ּבְ ה: ּפַ ךְ , ְזַמן ְלַאַחר ְלךָ  ַאֲחִזיֶרּנָ  ּכָ
ְלֶוה דֹוֶחה הּוא א ַלּמַ ְלֶוה ַאךְ . ִמּכֹחוֹ  ַהּבָ  ָיכֹול ַהּמַ
י ְלֹכפוֹ  ַרּבִ ְרֶצה, ָנָתן ִמּדְ ּיִ ׁשֶ ּלֹא ֲחִזיָרםְלהַ  ּכְ ה ׁשֶ  ַיֲחִזיֶרּנָ
א   :ַלּנֹוֵתן ֶאּלָ

ב ַעל ַאף. כ ָלא ּגַ ֶאְקֶנה ָכַתב ּדְ , ְוהֹוִרישׁ  ָקָנה ִאם, ּדְ
  :חֹוְלִקין ְוֵישׁ . ּגֹוֶבה

ה ְראּוֵבן. כא ְמעֹון ִהְלֹוָ ה ַעל ְלׁשִ ְמעֹון, ּפֶ  ִהְלָוה ְוׁשִ
ָטר ִליהּוָדה ׁשְ ל ְיהּוָדה ּוָמַכר, ּבִ  ְראּוֵבן ּוָבא, ָסיוְנכָ  ּכָ
קֹוחֹות ִלְטֹרף נוּ  ֵמַהּלָ ּקָ ָטר ִמּכֹחַ  ִמיהּוָדה ׁשֶ ּיֵשׁ  ׁשְ  ׁשֶ

ְמעֹון ין, ְיהּוָדה ַעל ְלׁשִ ְמעֹון הֹוִאיל, ִעּמוֹ  ַהּדִ  ְוׁשִ
הּוא מֹוֶדה ב ׁשֶ ה ָהיוּ  ֹלא. לוֹ  ַחּיָ א, ְנָכִסים ַלּלֹוֶ  ֶאּלָ
ְטֵרי ּיֵשׁ  חֹובֹות ׁשִ ְעָיא ָלא, ֲאֵחִרים ַעל לוֹ  ׁשֶ  ִמּבַ
עֹוָדם ָידוֹ  ּבְ ְלֶוה ּבְ ַהּמַ ּלוֹ  ּגֹוֶבה ׁשֶ י, ׁשֶ ַרּבִ א, ָנָתן ִמּדְ  ֶאּלָ
ה ֵמת ֲאִפּלוּ  ָטרֹות ְוָנְפלוּ  ַהּלֹוֶ ְ ים ִלְפֵני ַהׁשּ  ּגֹוֶבה, יֹוְרׁשִ
ָטרֹות ַנֲעׂשוּ  ֲאִפּלוּ , ֵמֶהם ְ שׁ  ַהׁשּ ּיֵ ה ׁשֶ ֲעֵלי ַעל ַלּלֹוֶ  ּבַ

וָ  ַאַחר חֹובֹות ּלָ ְלֶוה הּוא הׁשֶ ֲעֵלי ָקנוּ  ַוֲאִפּלוּ , ֵמַהּמַ  ּבַ
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ל חֹוָביו ָוה ַאַחר ְנָכִסים ֹלֶוה ׁשֶ ּלָ ה ׁשֶ ְלֶוה ַהּלֹוֶ  ֵמַהּמַ
ּלוֹ  ְלֶוה, ׁשֶ יֶהם ֵמֶהם ּגֹוֶבה ַהּמַ י, ּוִמּיֹוְרׁשֵ ַרּבִ   :ָנָתן ִמּדְ

ה ָמַכר ִאם. כב ְטֵרי ַהּלֹוֶ , ְלַאֵחר ְנָתָנם אוֹ , חֹובֹות ׁשִ
ֲעֵלישֶׁ  אוֹ  ָוה ַאַחר ִנְכֵסיֶהם ָמְכרוּ  חֹוָביו ּבַ ּלָ  הּוא ׁשֶ

ְלֶוה ָטר ֵישׁ  ִאם, ֵמַהּמַ ְ ׁשּ שׁ  ּבַ ּיֵ ְלֶוה ׁשֶ ָטר ְוֵכן, ַלּמַ ְ ׁשּ  ּבַ
שׁ  ּיֵ ה ׁשֶ ֲעֵלי ַעל ַלּלֹוֶ ְעּבּוָדא חֹוָביו ּבַ ְלְטֵלי ׁשִ ְמּטַ ב ּדִ  ַאּגַ

ֶהם ֵישׁ  ָאז, ְמַקְרְקֵעי ין ּבָ ל ֵסיֶהםְוִנכְ , ְקִדיָמה ּדִ  ׁשֶ
ֲעֵלי ל חֹוָביו ּבַ ִדים ֹלֶוה ׁשֶ ְעּבָ ְלֶוה ְמׁשֻ ּלוֹ  ַלּמַ , ִמּכֹחוֹ  ׁשֶ
יָון הּוא ּכֵ ִכיָרה קֹוֵדם ׁשֶ ְכרוּ  ַלּמְ ּמָ   :ׁשֶ

ה ָהיוּ  ִאם. כג ֵני ַלּלֹוֶ ִהְלווּ  ַמְלִוים ׁשְ  ּוָבִאים, לוֹ  ׁשֶ
ֶאָחד ֲעֵלי ִלְגּבֹות ּכְ ּלוֹ  חֹוִבים ִמּבַ  ִהְלָוה הַהּלוֶֹ  ִאם, ׁשֶ
ָטר חֹוָביו ְלַבֲעֵלי ׁשְ ָוה ְלַאַחר ּבִ ּלָ ֵניֶהם הּוא ׁשֶ ְ , ִמׁשּ
ַפס ְוִאם. ַיֲחֹלקוּ  ְתִפיָסתוֹ  ָזָכה, ֵמֶהם ֶאָחד ּתָ  ְוִאם. ּבִ

ל חֹובֹוָתיו ָוה ֹקֶדם ֹלֶוה ׁשֶ ּלָ ֵניֶהם ׁשֶ ְ  ֹקֶדם אוֹ , ִמׁשּ
ָוה ּלָ ב ָלִראׁשֹון ְוָכַתב, ֵמַאֲחרֹון ׁשֶ ֶהם הָזכָ , ַאּגָ  ּבָ

  :ָהִראׁשֹון

ָטר לוֹ  ָהָיה ְראּוֵבן. כד ְמעֹון ַעל ׁשְ  ְלֵלִוי ּוְנָתנוֹ , ׁשִ
ְכִתיָבה א, ּוְמִסיָרה ּבִ ּבָ  ְיהּוָדה הֹוִציא ִלְגּבֹותוֹ  ֵלִוי ּוְכׁשֶ

ָטר ָהָיה ׁשְ ם, ְראּוֵבן ַעל לוֹ  ׁשֶ ָטר ֻמְקּדָ ָהָיה ִלׁשְ  ׁשֶ
ְמעֹון ַעל ִלְראּוֵבן ָטר יכִּ  ְוָאַמר, ׁשִ ְ ַתן ַהׁשּ ּנָ  ְראּוֵבן ׁשֶ

ל ָממֹונוֹ  הּוא ְלֵלִוי ַעל ׁשֶ ין ּבוֹ  ְוָזָכה חֹובוֹ  ּבַ  ִמּדִ
ין, ְקִדיָמה יָון, ְיהּוָדה ִעם ַהּדִ ָטרוֹ  ּכֵ ְ ׁשּ ם ׁשֶ  ֻמְקּדָ
ד ְעּבֵ ְלְטִלים לוֹ  ְוׁשִ ב ִמּטַ ֶזה ְוֵאין, ְמַקְרְקֵעי ַאּגַ  ּבָ
ּום ַנת ִמׁשּ ּקָ ּוק ּתַ   :ַהׁשּ

 יבק סימן
 ּובוֹ , שקנה ממה) מהמשעבדים( טורף חוב בעל אין

  ְסִעיִפים:' ה

ַעל ֵאין. א ֵדי טֹוֵרף חֹוב ּבַ ְעּבְ ׁשַ א, ִמּמְ ן ִאם ֶאּלָ  ָהיוּ  ּכֵ
ה ְנָכִסים ָעה ַלּלֹוֶ ׁשָ ָוה ּבְ ּלָ  ַאַחר ְנָתָנם אוֹ  ּוְמָכָרם, ׁשֶ

ךְ  ָוה ַאַחר ְקָנָאם ִאם ֲאָבל. ּכָ ּלָ  אלֹ , ּוְמָכָרם, ׁשֶ
דוּ  ְעּבְ ּתַ קֹוחֹות אֹוָתם גֹוֶבה ְוֵאינוֹ  חֹובוֹ  ְלַבַעל ִנׁשְ , ֵמַהּלָ

עֹוָדם, ּוִמיהוּ  ַיד ּבְ ה ּבְ י ַעל ַאף ֵמֶהם ּגֹוֶבה, ַהּלֹוֶ  ּפִ
ָנָאם ּקְ ָוה ַאַחר ׁשֶ ּלָ ד ְוִאם. ׁשֶ ְעּבֵ ָנה ְנָכָסיו ׁשִ ּקָ  ׁשֶ
ְקֶנה ּיִ ְעּבּוד ָחל ָאז, ְוׁשֶ ִ ם ַהׁשּ ְקֶנהשֶּׁ  ַמה ַעל ּגַ  ַאַחר ּיִ

ךְ  ךְ  ַאַחר ָקָנה ְוִאם, ּכָ ַעל, ּוְמָכרוֹ  ּכָ  ּגֹוֶבה חֹוב ּבַ
ּנוּ  ַרשׁ  ְוַדְוָקא, ִמּמֶ ּפֵ ֵפרּושׁ  לוֹ  ׁשֶ  ָכַתב ֹלא ִאם ֲאָבל, ּבְ
ֶאְקֶנה לוֹ    :ֹלא, ּדְ

ַתב ֹלא ִאם. ב ֶאְקֶנה: לוֹ  ּכָ  ַאַחר ְנָכָסיו ּוָמַכר, ּדְ
ָוה ּלָ ְלֶוה, ׁשֶ א ְוַהּמַ קֹוחֹות ִלְטֹרף ּבָ ֵאּלוּ  ְוטֹוֵען ֵמַהּלָ  ׁשֶ

ָכִסים ַיד ָהיוּ  ַהּנְ ה ּבְ ָוה ְלַאַחר טֹוֵען ְוַהּלֹוֵקחַ , ַהּלֹוֶ ּלָ  ׁשֶ
ַעל אֹוְמִרים ֵישׁ , ּוָמַכר ָקָנה ְלֶוה ׁשֶ  ְרָאָיה ְלָהִביא ַהּמַ
ָהיוּ  ָכִסים ֵאּלוּ  ׁשֶ ַיד ַהּנְ ה ּבְ ַעת ַהּלֹוֶ ׁשְ  ְוֵישׁ , ַהְלָוָאה ּבִ
ִאם ִריםאֹומְ  ַהּלֶֹוה ֵעִדים ֵישׁ  ׁשֶ  ֶזה ַקְרַקע ָקָנה ׁשֶ

ְלֶוה ָצִריךְ , ּוְמָכרוֹ  ָנאוֹ  ֵעִדים ְלָהִביא ַהּמַ ּקְ ה ׁשֶ  ַהּלֹוֶ
ְעּבּודוֹ  קֹוֶדם ַהּלֶֹוה ֵעִדים ֵישׁ  ִאם ֲאָבל, ׁשִ  ָהָיה ׁשֶ
ָהָיה ּבוֹ  ֻמְחָזק ּלוֹ  ְוׁשֶ  ְרָאָיה ְלָהִביא ַהּלֹוֵקחַ  ָצִריךְ , ׁשֶ
קְּ  ה ָנאוֹ ׁשֶ ית, ָלאו ְוִאם, ְקָנאוֹ  ְוֵאיָמַתי ַהּלֹוֶ ין ּבֵ  ּדִ

ָהָיה ְוֹנאַמר ֶחְזָקתוֹ  ַעל אֹותוֹ  ַמֲעִמיִדין ּלוֹ  ׁשֶ ל ׁשֶ  ְוׁשֶ
  :ֵמעֹוָלם ֲאבֹוָתיו

 נֹוְדעוּ  ְוֹלא, ִמיָתה ּוְלַאַחר ֵמַהּיֹום ְנָכָסיו נֹוֵתן. ג
ָכִסים ָהיוּ  ַהּנְ אֹוָתהּ  לוֹ  ׁשֶ ָעה ּבְ ַעל אֹוְמִרים ֵישׁ , ׁשָ  ׁשֶ
ל ָנה ַהְמַקּבֵ ָהיוּ  ְרָאָיה ְלָהִביא ַמּתָ  ְנָכִסים אֹוָתם ׁשֶ
ָידוֹ  ַעת ּבְ ׁשְ ָנה ּבִ ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ַמּתָ  נֹוַדע ֹלא ׁשֶ
ָנה ּקָ ךְ  ַאַחר ְנָכִסים ׁשֶ ֶחְזַקת ַהּכֹל, ּכָ ל ּבְ ָנה ְמַקּבֵ   :ַמּתָ

ֵני. ד הֹוִציא ַמְלִוין ׁשְ ל ׁשֶ ָטרוֹ  ָחדאֶ  ּכָ תּוב ְוֵאין, ׁשְ  ּכָ
ׁשּום ֶאְקֶנה: ֵמֶהם ֶאָחד ּבְ ָכִסים ְוֵאין, ּדְ יִקים ַהּנְ  ַמְסּפִ
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ֵניֶהם ְלחֹובֹות ם ְוטֹוֵען, ׁשְ י ַהֻמְקּדָ ָוה ּכִ ּלָ ׁשֶ ּנוּ  ּכְ  ִמּמֶ
ָבר ָכִסים ָקָנה ּכְ ַאַחר טֹוֵען ְוַהְמֻאָחר, ַהּנְ ּלְ ָוה ׁשֶ ּלָ  ׁשֶ

ֵניֶהם ְ ִדים םְוהֵ  ְקָנָאם ִמׁשּ ְעּבָ ֵניֶהם ְמׁשֻ  ֵעִדים ְוֵאין, ִלׁשְ
ָבר ּדָ חֹוְלִקין אֹוְמִרים ֵישׁ , ּבַ ֲחלּוִקין ַהֵחִצי ׁשֶ , ָעָליו ׁשֶ
ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ָנָאם ֵעִדים ֵאין ׁשֶ ּקְ  ַמֲעִמיִדים, ׁשֶ

ָכִסים ַיד ַהּנְ ם ּבְ ָנָאם ֵעִדים ֵישׁ  ְוִאם, ַהֻמְקּדָ ּקְ א, ׁשֶ  ֶאּלָ
ֵאיָנם ֲחלּוִקים ַהֵחִצי חֹוְלִקים, ְקָנָאם ָמַתי ְדִעיםיוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
  :ָעָליו

ָוה ְראּוֵבן. ה ּלָ ָטר ׁשֶ ׁשְ ְלֶוה ָכַתב ְוֹלא, ּבִ ֶאְקֶנה: ַלּמַ , ּדְ
ת לוֹ  ְוָהְיָתה, ָוֵמת ְוָקָנה ּתוֹ , ּבַ את ְוָעְמָדה ִויַרׁשְ ֵ , ְוִנׂשּ
ְלֶוה ֵאין ַעל ּגֹוֶבה ַהּמַ ה ֵמַהּבַ ִהְכִניסָ  ִמּמַ אֹוָתם לוֹ  הׁשֶ  ּבְ

ָכִסים ּום, ַהּנְ ַבַעל ִמׁשּ ִנְכֵסי ּדְ ּתוֹ  ּבְ   :ָהֵוי לֹוֵקחַ  ִאׁשְ

 קיג סימן
' ג ּובוֹ , המשעבדים ממטלטלים טורף חוב בעל אין

  ְסִעיִפים:

ַעל ֵאין. א קֹוחֹות טֹוֵרף חֹוב ּבַ א ֵמַהּלָ ַקְרַקע ֶאּלָ  ּבְ
ַכר ּמָ ה ָנַתן אוֹ  ׁשֶ ַכר ְלְטִליןִמטַּ  ֲאָבל, ַהּלֹוֶ ּמָ  ָנַתן אוֹ  ׁשֶ
ָידוֹ  ָהיוּ  ֲאִפּלוּ , טֹוֵרף ֵאינוֹ  ַעת ּבְ ׁשְ  ַוֲאִפּלוּ , ַהְלָוָאה ּבִ

ְלֶוה ִהְתָרה קֹוחֹות ַהּמַ ּלָ ּלֹא ּבַ ְלְטֵלי ִיְקנוּ  ׁשֶ ה ִמּטַ , ַהּלֹוֶ
ְלֶוה ֵאין ַנת ְנָתָנם ְוִאם, ֵמֶהם טֹוֵרף ַהּמַ ַמּתְ ִכיב ּבְ  ׁשְ
ְלֶוה, ְמַרע מוֹ , ֵמֶהם טֹוֵרף ַהּמַ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּיִ ִסיָמן ׁשֶ  ּבְ
ד ְוִאם. ב"רנ ְעּבֵ ְלְטֵלי לוֹ  ׁשִ ב ִמּטַ  ָיכֹול, ְמַקְרְקֵעי ַאּגַ

ְלְטִלין ִלְטֹרף ּטַ קֹוחֹות ַהּמִ מוֹ , ֵמַהּלָ הּוא ּכְ  טֹוֵרף ׁשֶ
ְרָקעֹות ָמַכר ֲאִפּלוּ , ַקְרַקע ְקֶנה ֹקֶדם ַהּקַ ּיִ  ׁשֶ

ְלְטִלים ּטַ ַתב ְוהּוא. ַהּמִ ּכָ ָלא: לוֹ  ׁשֶ א ּדְ ַאְסַמְכּתָ  ּוְדָלא ּכְ
ָטְפֵסי ָטֵרי ּכְ ׁשְ הּוא ִיְכּתֹב אוֹ , ּדִ ָדם ׁשֶ ְעּבְ  לוֹ  ְמׁשַ
יו   :ֵמַעְכׁשָ

ִדים. ב ְעּבְ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ְלְטֵלי ּכְ ב ִמּטַ  ְצִריִכים ֵאין, ְמַקְרְקֵעי ַאּגַ
תֹוָכם ְצבּוִרין ִלְהיֹות ְלְטֵלי ַוֲאִפּלוּ . ּבְ גֹון, ְיֵדיְדנַ  ִמּטַ  ּכְ
ֲעֵלי ים ּבַ ֵדי, ַוֲעָבִדים ַחּיִ ְעּבְ ּתַ ְרַקע ֲאִפּלוּ , ִמׁשְ ּקַ ל ּבְ  ּכָ
הּוא ד ָיכֹול, ׁשֶ ְעּבֵ ה ְלׁשַ ְלְטִלים ַהְרּבֵ  ֵאין ְוִאם. ִמּטַ
ה ְלֶוה, ַקְרַקע ַלּלֹוֶ ה ְוַהּמַ תֹוךְ  לוֹ  ִזּכָ ֵדהוּ  ּבְ ַאַחת ׂשָ  ּבְ

ּקֹוִנים ֵמַהְקָנאֹות ֶהם ׁשֶ ִאילוֹ  אוֹ , ָקעֹותַקרְ  ּבָ ִהׁשְ  אוֹ  ׁשֶ
יר ּכִ ל ַקְרַקע לוֹ  ִהׂשְ הּוא ּכָ  ָעָליו ַמְקֶנה ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶ

ל ְלְטִלין ּכָ ְרֶצה ִמּטַ ּיִ ם ָצִריךְ  ְוֵאין. ׁשֶ קֹום ְלַסּיֵ  ַהּמָ
ָנה ּקָ בוֹ  ׁשֶ ְלְטִלין ַאּגָ ּטַ ם ַקְרַקע ֵאין ְוִאם. ַהּמִ ְלֶוה ּגַ , ַלּמַ
ע לוֹ  ִהְקֵניִתי: ִיְכּתֹב ֲחֵצִרי ַקְרַקע ַאּמֹות ַאְרּבַ ָבן ּבַ  ְוַאּגָ

ְלְטִלים לוֹ  ִהְקֵניִתי ּטַ י ַעל ְוַאף, ַהּמִ ֵאין ּפִ  ָאנוּ  ׁשֶ
ַעל הֹוָדַאת, ַקְרַקע לוֹ  יֹוְדִעים ין ּבַ ֵמָאה ּדִ  ֵעִדים ּכְ
  :ְלחֹוָבתוֹ 

ַמן. ג ּזְ ה ּבַ ד ֲאִפּלוּ , ַהּזֶ ְעּבֵ ְלְטֵלי לוֹ  ׁשִ ב ִמּטַ  ַאּגַ
ְלְטִלין טֹוֵרף ֵאינוֹ , ְקֵעיְמַקרְ  ַכר ִמּטַ ּמָ , ָנַתן אוֹ  ׁשֶ
ּום ַנת ִמׁשּ ּקָ ּוק ּתַ ַתב ִאם, ּוִמיהוּ . ַהׁשּ ֶאְקֶנה: לוֹ  ּכָ , ּדְ
ךְ  ְוַאַחר ֶאְקֶנה: לוֹ  ְוָכַתב ֵמַאֵחר ָלָוה ּכָ ֵניֶהם, ּדְ  ּוִבׁשְ
ד ְעּבֵ ְלְטֵלי ׁשִ ב ִמּטַ ִני ְוָקַדם, ְמַקְרְקֵעי ַאּגַ ֵ  סְוָתפַ  ַהׁשּ

ְלְטִלים ָנה ִמּטַ ּקָ ָוה ֹקֶדם ׁשֶ ּלָ ּנוּ  ׁשֶ א, ִמּמֶ  ִראׁשֹון ּבָ
ּנוּ  ּומֹוִציא ַמן ֲאִפּלוּ  ִמּמֶ ּזְ ה ּבַ ֵני, ַהּזֶ ֵאין ִמּפְ ֶזה ׁשֶ  ּבָ
ּום ַנת ִמׁשּ ּקָ ּוק ּתַ   :ַהׁשּ

 קיד סימן
 אצל לדחותו יכול אם הלוקח עם חוב בעל דין

  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , הלוה

ּיֹוֵדעַ  ְלֶוהמַ . א נוּ  ָלקֹוחֹות ׁשֶ ּקָ ה ׁשֶ ִהְלָוה ַאַחר ֵמַהּלֹוֶ , ׁשֶ
ית ְוקֹוְרִעים ֵמֶהם ְוטֹוֵרף הֹוֵלךְ  ין ּבֵ ַטר ּדִ  ׁשְ

א ַטר לוֹ  ְוכֹוְתִבין, ָהַאְדַרְכּתָ א ׁשְ  ְוכֹוְתִבים, ִטְרּפָ
א ְרּפָ ּטִ ְרעוּ  ּבַ ּקָ ַטר ׁשֶ א ׁשְ   :ָהַאְדַרְכּתָ
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ְמָצא. ב ּיִ ׁשֶ , ִעּמוֹ  ָלדּון אֹותוֹ  ּכֹוִפין, ַלּלֹוֵקחַ  ְלֶוהַהמַּ  ּכְ
ה ֵאֶצל ֵלךְ : לוֹ  לֹוַמר ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ב ַהּלֹוֶ ְתַחּיֵ ּיִ  ְלךָ  ּוְכׁשֶ
ין ּדִ בוּ  ּבַ א ְלךָ  ִיְכּתְ קֹוחֹות ַעל ִטְרּפָ , ְלךָ  ֶאְפַרע ָאז ַהּלָ
א ה ֵאֶצל הּוא ֵיֵלךְ  ֶאּלָ . ְלִדין ָלֹבא ְוַיְזִקיקוֹ  ַהּלֹוֶ
גֹון, ֵלהּ  מֹוָדִעיָנן, ְדִאיֵתהּ  ֵהיָכא, הוּ ּוִמי ֵאינוֹ  ּכְ  ׁשֶ

ֲהַלךְ  יֹוֵתר ָרחֹוק שׁ  ִוִאם, ֶאָחד יֹום ִמּמַ  ַהּלֹוֵקחַ  ְמַבּקֵ
ים ַעד לוֹ  נֹוְתִנים, ַאֲחָריו ַלֲחֹזר ְזַמן ֹלׁשִ , יֹום ׁשְ

ין ְלהֹוִציא ּוִבְלַבד ּלֹא ַלֲאִמּתוֹ  ַהּדִ ֲעִקיִפין ָלֹבא ְוׁשֶ   :ּבַ

ק ַהּלֹוֵקחַ  רֹוֶצה ִאם .ג ְלֶוה ְלַסּלֵ ָמעֹות ַהּמַ  ָהְרׁשּות, ּבְ
ָידוֹ  ֵאר, ּבְ ָ ְרַקע לוֹ  ְוִיׁשּ ַאל ְוַיֲחֹזר, ַהּקַ  ַמה ֵמַהּמֹוֵכר ְוִיׁשְ

ַרע ּפָ ֶ ְלֶוה ׁשּ ִבילוֹ  ַלּמַ ׁשְ ָאהּ  ְוִאם. ּבִ  ַאּפֹוִתיִקי ֲעׂשָ
ָאַמר, ְמֹפָרשׁ  ָרעֹון ְלךָ  ִיְהֶיה ֹלא: ֵלהּ  ּדְ א ּפֵ , ִמּזוֹ  ֶאּלָ
קוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ָמעֹות ְלַסּלְ י ָקָנה ִאם. ּבְ ּתֵ דֹות ׁשְ  זוֹ  ׂשָ
ל, זוֹ  ַאַחר ָמֶנה ַאַחת ּכָ ָהָיה ְוַהחֹוב, ּבְ ְלֶוה ׁשֶ  ַעל ַלּמַ
ה ּנוּ  ְוָטַרף, ָמאַתִים ָהָיה ַהּלֹוֶ ָמֶנה ִמּמֶ ֶדה ּבְ ָנה ׂשָ ּקָ  ׁשֶ
א, ִראׁשֹון ּבָ ִניָּ  ִלְטֹרף ּוְכׁשֶ ְ ֶנה הַהׁשּ ּמָ ָאר ּבַ ׁשְ  ֵהִביא, ַהּנִ

ְרֶצה ִאם: ֵלהּ  ְוָאַמר ָמאַתִים לוֹ  ֶדה ּתִ  ִראׁשֹוָנה ׂשָ
ִביתָ  ּגָ ָבר ׁשֶ ָכל ּכְ אַתִים ּבְ  ַקח ָלאו ְוִאם, טֹוב ֲהֵרי, ַהּמָ
ק ָמאַתִים ּלֵ ין, ְוִהְסּתַ ְלֶוה ָרָצה ְוִאם. ִעּמוֹ  ַהּדִ  ַהּמַ
ָלהּ  ָמאַתִים ְוִקּבְ  ְוגֹוֶבה ַהּמֹוֵכר ַעל חֹוֵזר ֵקחַ ַהּלוֹ  ֵאין, ּבְ
ּנוּ  א ִמּמֶ   :ָמֶנה ֶאּלָ

ּכֹוְתִבין ַאַחר. ד א ׁשֶ ְרּפָ ה מֹוִריִדין, ַהּטִ ֹלׁשָ ִקיִאין ׁשְ  ּבְ
ֶדה ְלאֹוָתהּ  ִמין ׂשָ ה לוֹ  ְוׁשָ ּנָ עּור ִמּמֶ ׁשִ ִפי, חֹובוֹ  ּכְ  ַמה ּכְ
ָראּוי ֶ ֶרן לוֹ  ׁשּ ַבח ַוֲחִצי ֵמַהּקֶ ֶ ִפי ַהׁשּ ֶוה ַמה ּכְ ָ ׁשּ ֶ ה ׁשּ , ַעּתָ

ים ָעֶליהָ  ּוַמְכִריִזין ֹלׁשִ ֶדֶרךְ  יֹום ׁשְ ְכִריִזים ּכְ ּמַ  ַעל ׁשֶ
ֵאר ְיתֹוִמים ִנְכֵסי ְתּבָ ּנִ ִסי ׁשֶ ךְ  ְוַאַחר. ט"ק' ּבְ  ּכָ

יִעין ּבִ ה ֶאת ַמׁשְ ַנת ַהּלֹוֶ ַתּקָ אֹוִנים ּבְ ֵאין ַהּגְ  לוֹ  ׁשֶ
לּום ה ָהָיה ִאם, ּכְ נוּ  ַהּלֹוֶ דִ  ִעּמָ ּמְ יִעין. יָנהּבַ ּבִ  ֶאת ּוַמׁשְ

ְנִקיַטת ַהּטֹוֵרף ּלֹא ֵחֶפץ ּבִ ּלֹא, ֶזה חֹוב ִנְפַרע ׁשֶ  ְוׁשֶ
ּלֹא ְמָחלוֹ  ֻבָעתוֹ  ְוכֹוֵלל, ְלַאֵחר ְמָכרוֹ  ְוׁשֶ ׁשְ ֵאין ּבִ  ֶזה ׁשֶ

ַטר ַמן ּתֹוךְ  ְוִאם, ֲאָמָנה ׁשְ ֹלא טֹוֵרף, ַהּזְ בּוָעה ּבְ . ׁשְ
ךְ  ְוַאַחר ׁשּוָמא ַהּלֹוֵקחַ  ְלִנְכֵסי אֹותוֹ  מֹוִריִדין ּכָ  ַעל, ּבְ

י ֵאר ַמה ּפִ ְתּבָ ּנִ ֶ ִסי ׁשּ , הֹוָרָדה ְוכֹוְתִבים, ג"ק' ּבְ
הּ  ְוכֹוְתִבים ירוּ  ּבָ ִהּכִ הּוא ׁשֶ ל ׁשֶ לֹוִני ׁשֶ ה ּפְ , ַהּלֹוֶ
ְרעוּ  ְוכֹוְתִבים ּקָ א ׁשֶ ְרּפָ   :ַהּטִ

ית. ה ין ּבֵ מוּ  ּדִ ָ ׁשּ ִנְכֵסי ַלּטֹוֵרף ׁשֶ ָכל ְוָטעוּ  לֹוֵקחַ  ּבְ  ּבְ
הּוא ֵטל ִמְכָרן, ׁשֶ  ְוַיֲעֶלה ָאָדם ׁשּום ָיֹבא ְוִאם. ּבָ
ֶדה אֹוָתהּ  ה יֹוֵתר ׂשָ מּוהָ  ִמּמַ ָ ׁשּ ְלֶוה, ד"ב ׁשֶ  רֹוֶצה ְוַהּמַ
ח ָלהּ  ָצִריךְ , אֹוָתהּ  ִלּקַ אֹותוֹ  ְלַקּבְ   :ִעּלּוי ּבְ

ַעל ִאם. ו ִאים ְולֹוֵקחַ  חֹוב ּבַ ל ְלהֹוִסיף ּבָ  ַעל דֶאחָ  ּכָ
ֶדה נֹוְתִנים, ֲחֵברוֹ  ָ ּמֹוִסיף ְלאֹותוֹ  ַהׂשּ  ִאם, יֹוֵתר ׁשֶ

ֶנֶגד ַעד הּוא ַהּתֹוֶסֶפת ל ּכְ ֵמי ּכָ  ִאם ֲאָבל. ַהחֹוב ּדְ
 ְוֹלא, ד"ב ׁשּוַמת ַעל ְמַעט ְלהֹוִסיף רֹוֶצה ַהּלֹוֵקחַ 
ל ִיְהֶיה רּועַ  ַהחֹוב ּכָ   :לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ּפָ

ְלֶוה ִאם. ז ל: אֹוֵמר ַהּמַ ְרַקע ֲאַקּבֵ ָכל ַהּקַ ֹלא חֹוִבי ּבְ  ּבְ
ית ׁשּוַמת ין ּבֵ א ִכי ֹלא: אֹוֵמר ְוַהּלֹוֵקחַ , ּדִ  ָיׁשּומוּ  ֶאּלָ
ית אֹוָתהּ  ין ּבֵ ן ַוֲאִני ּדִ ִפי ֶאּתֵ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ׁשּוָמָתן ּכְ
  :ַלּלֹוֵקחַ 

 קטו סימן
' ו ּובוֹ , ויתומים מלוקח בטורף והשבח הפרות דין

  ְסִעיִפים:

א. א ּבָ ׁשֶ ַעל ּכְ ַתב ִאם, ֵמַהּלֹוֵקחַ  ִלְטֹרף חֹוב ּבַ  לוֹ  ּכָ
ה ֶאְקֶנה: ַהּלֹוֶ ם טֹוֵרף, ּדְ ן ּגַ ַבח ּכֵ ֶ יחַ  ַהׁשּ ּבִ ִהׁשְ ֶדה ׁשֶ ָ , ַהׂשּ
ין ַבח ּבֵ ְבחוּ  ׁשֶ ָ ׁשּ ָכִסים ׁשֶ גֹון ֵמֲאֵליֶהם ַהּנְ ָעלוּ  ּכְ  ּבוֹ  ׁשֶ

ָרה אוֹ  ִאיָלנֹות ַבח יןבֵּ , ִנְתַיּקְ יחוּ  ׁשֶ ּבִ ִהׁשְ  ֵמֲחַמת ׁשֶ
א, הֹוָצָאה ִאם ֶאּלָ ְבחוּ  ׁשֶ ל טֹוֵרף ֵמֲאֵליֶהם ׁשָ ַבח ּכָ ֶ . ַהׁשּ

יחוּ  ְוִאם ּבִ ַבח ֲחִצי טֹוֵרף, הֹוָצָאה ֵמֲחַמת ִהׁשְ ֶ ֵתר ַהׁשּ  ַהּיָ
ֶרן ְוגֹוֶבה ַהּלֹוֵקחַ  ְוחֹוֵזר, ַההֹוָצָאה ַעל ְכֵסי ַהּקֶ  ִמּנִ
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ִדיםֵמַהמְ  ַאף, ַהּמֹוֵכר ְעּבָ ַכר ׁשֻ ּמָ  ְזַמן ֵמַאַחר ָנַתן אוֹ  ׁשֶ
ַכר ּמָ ֶדה לוֹ  ׁשֶ ָ ַבח ֲאָבל, ַהׂשּ ֶ ַרף ַהׁשּ ּטָ ּנוּ  ׁשֶ ַעל ִמּמֶ  ּבַ
ְכֵסי אֹותוֹ  גֹוֶבה ֵאינוֹ  חֹוב א, ַהּמֹוֵכר ִמּנִ ֵני ֶאּלָ  ִמּבְ

רֹות ְוָכל. חֹוִרין ָאַכל ַהּפֵ  ִנְטָרִפים ֵאיָנם ַהּלֹוֵקחַ  ׁשֶ
ּנוּ  ל לֲאבָ , ִמּמֶ רֹות ּכָ ִרים ַהּפֵ ְרַקע ַהְמֻחּבָ  ַעל ַאף, ַלּקַ
י ֵאיָנם ּפִ ְרַקע ְצִריִכים ׁשֶ ֲעָנִבים, ַלּקַ יעוּ  ּכַ ִהּגִ  ׁשֶ

ֵצר ַעל ֲהֵרי, ְלִהּבָ מוֹ  ֵמֶהם ּגֹוֶבה חֹוב ּבַ ּגֹוֶבה ּכְ  ִמן ׁשֶ
ַבח ֶ קוֹ  ַהּלֹוֵקחַ  רֹוֶצה ְוִאם. ַהׁשּ קוֹ  ָיכֹול, ְלַסּלְ ין ְלַסּלְ  ּבֵ

ֶדההַ  ִמן ָ ין ׂשּ ַבח ִמן ּבֵ ֶ ָאהּ  ֹלא ִאם, ַהׁשּ . ַאּפֹוִתיִקי ֲעׂשָ
ָאהּ  ִאם ֲאָבל ָאַמר, ְמֹפָרשׁ  ַאּפֹוִתיִקי ֲעׂשָ  ֹלא: לוֹ  ׁשֶ
ָרעֹון ְלךָ  ְיֵהא א ּפֵ קוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ִמּזוֹ  ֶאּלָ   :ְלַסּלְ

ַעל. ב ַרף חֹוב ּבַ ּטָ חֹובוֹ  ׁשֶ ד ּבְ ָראּוי ַמה ַהּלֹוֵקחַ  ִמּיַ ֶ  ׁשּ
ֶרן ִמן לוֹ  ַבח ַוֲחִצי ַהּקֶ ֶ ַאר רֹוִאין, ַהׁשּ ׁשְ ְרַקע ַהּנִ  ֵמַהּקַ
גֹון, ַלּלֹוֵקחַ  ּתֹוֶעֶלת ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם ַאר ּכְ ׁשְ ּנִ ֶדה לוֹ  ׁשֶ ָ ׂשּ  ּבַ
ית ין' ט ּבֵ ה ַקּבִ ית ּוַבִגּנָ פוּ , ַקב ֲחִצי ּבֵ ּתְ ּתַ הּ  ִיׁשְ  ּבָ

ֵניֶהם ַאר ֹלא ְוִאם, ׁשְ ָבר לוֹ  ִנׁשְ ִאּלוּ  ּדָ  ִיְהֶיה ֵיָחֵלק ׁשֶ
ם ּלוֹ  ׁשֵ ַעל לוֹ  נֹוֵתן, ָעָליו ּכֻ ָמיו ֶאת חֹוב ּבַ   ,ּדָ

ל. ג ָבִרים ּכָ א ֶנֶאְמרוּ  ֹלא ַהּדְ לֹוֵקחַ  ֶאּלָ ל ֲאָבל, ּבְ  ְמַקּבֵ
ָנה ְבָחה ַמּתָ ָ ׁשּ ַעל ֵאין הֹוָצָאה ֵמֲחַמת ׁשֶ  ּגֹוֶבה חֹוב ּבַ

ְבָחהּ  ִ לּום ִמׁשּ א, ּכְ ה רֹוִאים ֶאּלָ ּמָ ָוה ְיָתההָ  ּכַ ַעת ׁשָ ׁשְ  ּבִ
ָנה ְבָחה ְוִאם. ְוגֹוֶבה, ַמּתָ ַעל, ֵמֵאֶליהָ  ׁשָ  ּגֹוֶבה חֹוב ּבַ
הּ  ֶאת ּלָ ל ְוִאם. ּכֻ ָנה ַאֲחָריּות ַהּנֹוֵתן ִקּבֵ ּתָ  ֲהֵרי, ַהּמַ
ַעל ה ּגֹוֶבה חֹוב ּבַ ּנָ ֶדֶרךְ  ִמּמֶ ּגֹוֶבה ּכְ   :ֵמַהּלֹוֵקחַ  ׁשֶ

י ְיתֹוִמים ְוֵכן. ד ּבִ ִהׁשְ ָכִסים חוּ ׁשֶ ַעל ֵאין, ַהּנְ  חֹוב ּבַ
ַבח ּגֹוֶבה ֶ לּום ֵמַהׁשּ ְבחוּ  ִאם ֲאָבל. ּכְ  ְנָכִסים ׁשָ

ַבח ֶאת ּגֹוֶבה, ֵמֲאֵליֶהם ֶ ּלוֹ  ַהׁשּ   :ּכֻ

ַעל. ה א חֹוב ּבַ ּבָ ַבח ֵמַהְיתֹוִמים ִלְטֹרף ׁשֶ ֲחַמת ׁשֶ ּמֵ  ׁשֶ
ְחנוּ  ָאנוּ : אֹוְמִרים ְיתֹוִמים, הֹוָצָאה ּבַ  חֹוב ַעלּובַ , ִהׁשְ

א: אֹוֵמר ּמָ יחַ  ֲאִביֶכם ׁשֶ ּבִ  ְלָהִביא ַהְיתֹוִמים ַעל, ִהׁשְ
  :ְרָאָיה

ֵהם ְרָאָיה ַהְיתֹוִמים ֵהִביאוּ . ו יחוּ  ׁשֶ ּבִ ִמין, ִהׁשְ  ָלֶהם ׁשָ
ַבח ֶ חֹות ְונֹוְטִלים, ְוַההֹוָצָאה ַהׁשּ ֵניֶהם ַהּפָ ׁשְ ּבִ  ּוַמֲעֶלה ׁשֶ
ָדִמים אֹותוֹ  ה. ּבְ ּמֶ ָברִ  ּבַ ה, ֲאמּוִרים יםּדְ ָעׂשָ ׁשֶ ֶדה ּבְ  ׂשָ

ָאהּ  ֹלא ִאם ֲאָבל. ַאּפֹוִתיִקי זוֹ   ָרצוּ  ִאם, ַאּפֹוִתיִקי ֲעׂשָ
ק ַהְיתֹוִמים ַעל ְלַסּלֵ ָדִמים חֹוב ּבַ ִקין, ּבְ . אֹותוֹ  ְמַסּלְ

ְרַקע נֹוְטִלים, ָרצוּ  ְוִאם עּור ֵמַהּקַ ַבח ׁשִ ֶהם ׁשֶ ּלָ   :ׁשֶ

 קטז סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , הטרפא לו כותבין כיצד

ְרפוּ  לֹוֵקחַ . א ּטָ ּנוּ  ׁשֶ ֶדה ִמּמֶ ָ ית לוֹ  ּכֹוְתִבים, ַהׂשּ ין ּבֵ  ּדִ
א ּנוּ  ְטָרפּוהוּ  ֵהיַאךְ  ִטְרּפָ ִביל ִמּמֶ ׁשְ ל חֹוב ּבִ , ַהּמֹוֵכר ׁשֶ
 ִאם, ְוהּוְקָרה ְקָנָאהּ  ְוִאם. ֵמַהּמֹוֵכר ְוטֹוֵרף ְוחֹוֵזר
ָוה ָהְיָתה א לוֹ  ֹוְתִביםכּ  ֶאֶלף ׁשָ ֶאֶלף ִטְרּפָ  ִאם ְוֵכן, ּבְ
ָוה ָהְיָתה ָעה ֶאֶלף ׁשָ ׁשָ ְקָחהּ  ּבְ ּלָ ַעת, ׁשֶ א ּוִבׁשְ  ֹלא ִטְרּפָ
ָוה ָהְיָתה א ׁשָ ָהְיָתה אוֹ , ק"ת ֶאּלָ ָוה ׁשֶ  ּוְלָקָחהּ  ֶאֶלף ׁשָ
ת ם, ק"ּבְ ֻכּלָ א לוֹ  ּכֹוְתִבין ּבְ ֶאֶלף ִטְרּפָ ין ְוָכל. ּבְ  ַהּדִ

שׁ  ּיֵ ן, ַהּלֹוֵקחַ  ִעם ְלֶוהַלמַּ  ׁשֶ ינוֹ  ּכֵ ל ּדִ  ִראׁשֹון לֹוֵקחַ  ׁשֶ
ַרף ּטָ ַעל ׁשֶ ּנוּ  חֹוב ּבַ קֹוחֹות ִלְטֹרף הּוא ּוָבא ִמּמֶ  ֵמַהּלָ
נוּ  ּקָ ָטר לוֹ  ָמַכר ֹלא ֲאִפּלוּ , ַאֲחָריו ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ֵעִדים ֶאּלָ  ּבְ

ָעְלָמא  ףְדטֹורֵ  ְוָהא. ָהַאֲחָריּות לוֹ  ֵפַרשׁ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ּבְ
ֹלא ָטר לוֹ  ָמַכר ּבְ ׁשְ א ּבִ ֵעִדים ֶאּלָ ָעְלָמא ּבְ ְוָקא, ּבְ  ּדַ

ָהֵעִדים ׁשֶ ּלֹא ְמִעיִדים ּכְ ָטר ׁשּום ַעל ָחְתמוּ  ׁשֶ  ִמּזֶה ׁשְ
ֶכר ם ָהיוּ  ֹלא ְוַגם, ַהּמֶ י ֲאֵחִרים ֵעִדים ׁשָ . ֵהם ִאם ּכִ
ל ית ָמקֹום ּוִמּכָ ין ּבֵ , ּנוּ ִממֶּ  ִנְטַרף ֵהיַאךְ  לוֹ  ּכֹוְתִבים ּדִ
ע, ִלְרָאָיה ְתּבַ ּיִ ה ׁשֶ ַכר ַהּלֹוֶ ּמָ   :לוֹ  ׁשֶ

ֵפרּושׁ  ָלַקח ִאם. ב ּלֹא ּבְ ַאֲחָריּות ׁשֶ שׁ , ּבְ ְלֶוה ּוְמַבּקֵ  ֵמַהּמַ
ן ּתֵ ּיִ ָטר ּכֹחוֹ  לוֹ  ׁשֶ ְ ֵדי חֹוב ֵמַהׁשּ ּיּוַכל ּכְ  הּוא ִלְתּבֹעַ  ׁשֶ
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ה ָבר ִאם, ֵמַהּלֹוֶ ּנוּ  ָטַרף ּכְ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ׁשּוב, ִמּמֶ
ּנוּ  לוֹ  ַלֲעׂשֹות ָאה ֹלא ִמּמֶ ָבר, ֶמֶכר ְוֹלא ַהְרׁשָ ּכְ  ׁשֶ
ְעּבּודוֹ  ִנְמַחל ל ׁשִ ּטֵ ְטֹרף ֹקֶדם ֲאָבל. ְוִנְתּבַ ּיִ  ָיכֹול, ּבוֹ  ׁשֶ
סוֹ  ן ְלַפּיְ ּתֵ ּיִ א לוֹ  ּכֹוְתִבין ֵאין ֲאָבל, ּכֹחוֹ  לוֹ  ׁשֶ , ִטְרּפָ
ֲהֵרי ֵפרּושׁ  ָקָנה ׁשֶ ּלֹא ּבְ   :תְבַאֲחָריוּ  ׁשֶ

  אפותיקי הלכות

 קיז סימן
' ז ּובוֹ , אפותיקי עבדו או שדהו העושה דין

  ְסִעיִפים:

ה. א ֵדהוּ  ָהעֹוׂשֶ ה אוֹ  חֹובוֹ  ְלַבַעל ַאּפֹוִתיִקי ׂשָ ָ  ְלִאׁשּ
ָתהּ  ְכֻתּבָ ְכּתֹב ְוהּוא, ּבִ ּיִ אן: ָלֶהם ׁשֶ ְגּבוּ  ִמּכָ ָטָפהּ , ּתִ  ּוׁשְ

 ְוִאם. אֹוָתם ְוטֹוֵרף ְנָכִסים ַארִמשְּׁ  ּגֹוֶבה ֶזה ֲהֵרי, ָנָהר
ּלֹא ִעּמוֹ  ִהְתָנה ָרעֹון לוֹ  ְיֵהא ׁשֶ א ּפֵ  ֵאינוֹ , ִמּזוֹ  ֶאּלָ
ָאר ּגֹוֶבה ְ ַעל ּוָבא ְלַאֵחר ְמָכָרהּ  ְוִאם. ְנָכִסים ִמׁשּ  ּבַ
קוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ְלָטְרָפהּ  ֶזה חֹוב ָדִמים ְלַסּלְ  ֵמַאַחר ּבְ

ִהְתָנה ּלֹא ִעּמוֹ  ׁשֶ ָרעֹון לוֹ  ְיֵהא ׁשֶ א ּפֵ ה. ִמּזוֹ  ֶאּלָ  ָעׂשָ
ֵדהוּ  ה אוֹ , חֹובוֹ  ְלַבַעל ַאּפֹוִתיִקי ׂשָ ָ ָתהּ  ְלִאׁשּ ְכֻתּבָ , ּבִ
ֹבא, ְמכּוָרה זוֹ  ֲהֵרי, ּוְמָכָרהּ  ּיָ ַעל ּוְכׁשֶ , ִלְגּבֹות חֹוב ּבַ

ֵני ְנָכִסים ִיְמָצא ֹלא ִאם ה. אֹוָתהּ  ִיְטֹרף חֹוִרין ּבְ ּמֶ  ּבַ
ָבִרים ָכָרה, מּוִריםאֲ  ּדְ ּמְ ׁשֶ ָעָתהּ  ּכְ  ְמָכָרה ִאם ֲאָבל, ִלׁשְ
ר   :ְמכּוָרה ֵאיָנהּ , עֹוָלם ִמְמּכַ

ּכֹוָנא. ב ָנהּ  ִאם, ַמׁשְ ּכְ יָנהּ , ְסָתם לוֹ  ִמׁשְ ִאּפֹוֵתיֵקי ּדִ  ּכְ
ַרשׁ  ְוִאם. ְסָתם ָרעֹון ְלךָ  ְיֵהא ֹלא: לוֹ  ּפֵ א ּפֵ  ֶאּלָ
ה ּנָ יָנהּ , ִמּמֶ ִאּפֹוֵתיקֵ  ּדִ   :ְמֹפָרשׁ  יּכְ

ה. ג ַעל ֵאין, ּוְמָכרוֹ , ַאּפֹוִתיִקי ׁשֹורוֹ  ָעׂשָ  ּגֹוֶבה חֹוב ּבַ
ּנוּ  ַאר ְוֵכן. ִמּמֶ ְלְטִלין ׁשְ ּטַ ֵני, ַהּמִ ֵאין ִמּפְ . קֹול ָלֶהם ׁשֶ

ָאם ַוֲאִפּלוּ  ָטר ַאּפֹוִתיִקי ֲעׂשָ ׁשְ  ַהּלֹוֵקחַ  ָיַדע ַוֲאִפּלוּ , ּכִ
ָאם ֲעׂשָ לָ , ַאּפֹוִתיִקי ׁשֶ ָנן ָפלּוג אּדְ   :ַרּבָ

ה ִאם, ְקִדיָמה ְלִעְנַין ְוֵכן. ד ְלְטִלין ָעׂשָ , ַאּפֹוִתיִקי ִמּטַ
ָטר ְמֹפָרשׁ  ֲאִפּלוּ  ְ ׁשּ  ְמֻאָחר ַמְלֶוה ְוָקַדם, ָלִראׁשֹון, ּבַ
ּלֹא ְוהּוא. ָזָכה, ּוְגָבָאן ָדם ׁשֶ ְעּבְ ב לוֹ  ׁשִ , ַקְרַקע ַאּגַ
ִאם ד ׁשֶ ְעּבֵ ב לוֹ  ׁשִ  ְמֻאָחר ַמְלֶוה ָקַדם ִאם, עַקְרקַ  ַאּגַ

  :ָזָכה ֹלא ּוְגָבָאם

ה. ה ְסָתם ֲאִפּלוּ , ַאּפֹוִתיִקי ַעְבּדוֹ  ָעׂשָ ַעל, ּוְמָכרוֹ , ּבִ  ּבַ
ּנוּ  ּגֹוֶבה חֹוב ֵני, ִמּמֶ שׁ  ִמּפְ ּיֵ   :קֹול לוֹ  ׁשֶ

אוֹ  ֶעֶבד. ו ֲעׂשָ ְחְררוֹ , ַאּפֹוִתיִקי ַרּבוֹ  ׁשֶ י ַעל ַאף, ְוׁשִ  ּפִ
ַתב ּכָ ָרעֹון ְלךָ  ִיְהֶיה ֹלא: לוֹ  ׁשֶ א ּפֵ ה ֶאּלָ  ָיָצא, ִמּזֶ
ה חֹובוֹ  ּגֹוֶבה חֹוב ּוַבַעל, ְלֵחרּות  ָעָליו ְוכֹוֵתב ֵמַהּלֹוֶ
ָטר ַמן ְוטֹוֵרף, ׁשְ ָטר ֶזה ִמּזְ ְ ִני ַרּבוֹ  ֶאת ְוכֹוִפין, ַהׁשּ ֵ  ַהׁשּ

ְחְררוֹ  ֵני, ְלׁשַ ּקּון ִמּפְ ּלֹא, ָהעֹוָלם ּתִ ּוקבַּ  ִיְמָצֶאּנוּ  ׁשֶ  ׁשּ
י: לוֹ  ְוֹיאַמר ה ַעְבּדִ   :ַאּתָ

ְעּבּוד ִמיֵדי ַמְפִקיעַ  ֲהָנָאה ִאסּור. ז מוֹ , ׁשִ ת ּכְ ַ  ְקֻדׁשּ
ַההּוא. ַהּגּוף ְתָנא ְדַפְרסּוהָ  ִאְצְטָלא ּכְ ַעת ַעל ַאּמִ  ּדַ

ֵבר ּקָ ּיִ ַעל ֵאין, ִעּמוֹ  ׁשֶ ּנוּ  ּגֹוֶבה חֹוב ּבַ   :ִמּמֶ

 קיח סימן
' ד ּובוֹ , עמך לי אין ודברים דין :שני ללוקח הכותב

  ְסִעיִפים:

ַכר ֹלֶוה. א ּמָ ַנִים ְנָכָסיו ׁשֶ  ְוָכַתב, ֶזה ַאַחר ֶזה, ִלׁשְ
ַעל ִני ְללֹוֵקחַ  חֹוב ּבַ ין: ׁשֵ ךָ  ִלי ֵאין ּוְדָבִרים ּדִ , ִעּמְ
דוֹ  ְוָקנוּ  ֲהֵרי, ִראׁשֹון ִמּלֹוֵקחַ  ִלְטֹרף ָיכֹול ֵאינוֹ , ִמּיָ  ׁשֶ
י :לוֹ  אֹוֵמר ְחּתִ ַעל ֵאֶצל ִלְגּבֹות ָמקֹום ְלךָ  ִהּנַ  חֹוְבךָ  ּבַ

ָכִסים ָנה ֵמַהּנְ ּקָ ִני לֹוֵקחַ  ׁשֶ ה, ַאֲחַרי ׁשֵ  ַעל ִהְפַסְדתָּ  ְוַאּתָ
ֲהֵרי, ַעְצְמךָ  ְקתָּ  ׁשֶ ין ְוהּוא. ֵמֶהם ַעְצְמךָ  ִסּלַ ה ַהּדִ ָ  ְלִאׁשּ

ָתהּ  ְכֻתּבָ ְתָבה ִאם, ּבִ ִני ּכָ ֵ ָדהּ  ַלׁשּ ֻתבָּ  ִאּבְ  ְוֵאיָנה ָתהּ ּכְ
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ְתָבה ִאם ֲאָבל, ִלְטֹרף ְיכֹוָלה  טֹוְרִפים, ָלִראׁשֹון ּכָ
ִני ֵ   :ֵמַהׁשּ

ה ָמַכר. ב ֶדה ַהּלֹוֶ ֶדה ַאֲחֶריהָ  ּוָמַכר, ַלּלֹוֵקחַ  ׂשָ  ׂשָ
ה ִנּיָ ִני ְללֹוֵקחַ  ׁשְ ְלֶוה ְוָכַתב, ׁשֵ ִני ַלּלֹוֵקחַ  ַהּמַ ין: ׁשֵ  ּדִ

ךָ  ִלי ֵאין ּוְדָבִרים דוֹ  נוּ ְוקָ , ִעּמְ ַעל ֲהֵרי, ִמּיָ  חֹוב ּבַ
ֶדה ִראׁשֹון ִמּלֹוֵקחַ  טֹוֵרף  ִראׁשֹון ְולֹוֵקחַ , ִראׁשֹוָנה ׂשָ
ִני ִמּלֹוֵקחַ  טֹוֵרף ֶדה ׁשֵ ה ׂשָ ִנּיָ ֲהֵרי, ׁשְ , ַאֲחָריו ָקָנה ׁשֶ
ִני ְולֹוֵקחַ , ִראׁשֹון ִמּלֹוֵקחַ  אֹוָתהּ  טֹוֵרף חֹוב ּוַבַעל  ׁשֵ
ַעל אֹוָתהּ  מֹוִציא ֲהֵרי, חֹוב ִמּבַ ַתב ׁשֶ  ְולֹוֵקחַ : לוֹ  ּכָ
ִני ְוטֹוֵרף חֹוֵזר ִראׁשֹון ֵ  ַעד ֲחִליָלה ְוחֹוְזִרים, ִמׁשּ
ֲעׂשוּ  ּיַ ָרה ׁשֶ ׁשָ יֵניֶהם ּפְ ה ְוֵכן. ּבֵ ָ ָתהּ  ָהִאׁשּ  ְוהּוא. ִבְכֻתּבָ
ָהָיה ֶנֶגד ַהחֹוב ׁשֶ י ּכְ ּתֵ דֹות ׁשְ ָ   :ַהׂשּ

ין ְוֵכן. ג ֵני ָמַכרוּ , ָמֶנה ַהחֹוב ִאם ַהּדִ , ָלקֹוחֹות ִלׁשְ
ָמֶנה ֶאָחד ְלָכל ַעל ְוָכַתב, ּבְ ִני ְללֹוֵקחַ  חֹוב ּבַ ין: ׁשֵ  ּדִ

ךָ  ִלי ֵאין ּוְדָבִרים ֶדה ְוִנְמָצא, ִעּמְ ָ ָנה ַהׂשּ ּקָ  ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ֵאיָנהּ  ּלוֹ  ׁשֶ ִני טֹוֵרף ָהִראׁשֹון ֲהֵרי, ׁשֶ ֵ  חֹוב ּוַבַעל, ֵמַהׁשּ
ִניוְ , ֵמָהִראׁשֹון טֹוֵרף ַעל טֹוֵרף ׁשֵ  ְוחֹוְזִרין, חֹוב ִמּבַ
ֲעׂשוּ  ַעד ֲחִליָלה ּיַ ָרה ׁשֶ ׁשָ יֵניֶהם ּפְ   :ּבֵ

ֶדה אֹוָתהּ  ָהְיָתה ִאם ְוֵכן. ד ָנה ׂשָ ּקָ  ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ם ַאֵחר חֹוב ְלַבַעל ַאּפֹוִתיִקי ַעל אֹותוֹ  ֲהֵרי, ֻמְקּדָ  ּבַ

ִני ףטֹורֵ  ְוִראׁשֹון, ֵמָהִראׁשֹון טֹוְרָפהּ  חֹוב ֵ  ּוַבַעל, ֵמַהׁשּ
ִני ְולֹוֵקחַ , ֵמָהִראׁשֹון טֹוֵרף ָהַאֲחרֹון חֹוב  טֹוֵרף ׁשֵ

ַעל   :ֲחִליָלה ְוחֹוְזִרים, חֹוב ִמּבַ

 קיט סימן
 מן שיגבה שהתנה ולוה, שדותיו כל המוכר

  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , העדית

ַכר ְראּוֵבן. א ּמָ ל ׁשֶ דֹוָתיו ּכָ ְמעֹון ׂשְ , ַאַחת ַבתבְּ , ְלׁשִ
ְמעֹון ְוָחַזר ֶדה ּוָמַכר ׁשִ ינֹוִנית ְוִהיא, ְלֵלִוי ַאַחת ׂשָ , ּבֵ

ַאר ְוֹלא ינֹוִנית ִנׁשְ ַיד ַאֶחֶרת ּבֵ ְמעֹון ּבְ ַעל ּוָבא, ׁשִ  ּבַ
נֹוִנית ּגֹוֶבה ָרָצה, ִלְגּבֹות חֹוב ַיד ִמּבֵ ּבְ  ָרָצה, ֵלִוי ׁשֶ
ה ּגֹוֶבה ַיד ִמּמַ ּבְ ְמעֹון ׁשֶ ַאר ֹלא ֲאִפּלוּ . ׁשִ ָידוֹ  ִנׁשְ  ּבְ
א ית ֶאּלָ ה ִלְגּבֹות ָיכֹול, ִעּדִ ּנָ ה. ִמּמֶ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

ּגֹוֶבה ֲאמּוִרים ִוי ׁשֶ ַקח, ִמּלֵ ּלָ ׁשֶ ינֹוִנית ּכְ  ִאם ֲאָבל. ּבֵ
ית ָלַקח ּנוּ  ִלְגּבֹות ָיכֹול ֵאינוֹ , ִזּבּוִרית אוֹ  ִעּדִ . ִמּמֶ
ַאר ִאם ְוֵכן ינֹוִנית ִנׁשְ ַיד ּבֵ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ְמעֹוןשִׁ  ּבְ

ִוי ִלְגּבֹות ינֹוִנית ָלַקח ִאם ֲאִפּלוּ , ִמּלֵ  ֹלא ֶזה ְוָכל. ּבֵ
א ַאְיֵרי ָנָאם ֶאּלָ ּקְ ׁשֶ ְמעֹון ּכְ ַבת ׁשִ  ְקָנָאם ֲאָבל, ַאַחת ּבְ
ַאֲחרֹוָנה ִזּבּוִרית ְוָקָנה, ֶזה ַאַחר ֶזה  ּגֹוֶבה ֵאינוֹ , ּבָ

ִוי   :ִמּלֵ

ִהְתָנה ֹלֶוה. ב ְלֶוה םעִ  ׁשֶ ה ַהּמַ ְגּבֶ ּיִ ית ׁשֶ ְנָכָסיו ֵמִעּדִ ּבִ , ׁשֶ
ית ּוָמַכר ר ָהִעּדִ ּיֵ ינֹוִנית ְוׁשִ ַעל ֵאין, ְוִזּבּוִרית ּבֵ  חֹוב ּבַ
ית טֹוֵרף ַכר ֵמִעּדִ ּמָ   :ׁשֶ

ָהָיה ִמי. ג ית לוֹ  ׁשֶ  ָעָליו ְוָהיוּ , ְוִזּבּוִרית ּוֵבינֹוִנית ִעּדִ
ה תּוְכֻתבַּ  חֹוב ּוַבַעל ְנִזיִקים ָ ה ּוְמָכָרן, ִאׁשּ ֹלׁשָ ֵני ִלׁשְ  ּבְ
ַבת ָאָדם ַחת ִנְכְנסוּ , ַאַחת ּבְ ָעִלים ּתַ ק ְוגֹוֶבה, ַהּבְ  ִנּזָ

ית ִעּדִ ֵבינֹוִנית חֹוב ּוַבַעל, ּבְ ת, ּבְ ה ּוְכֻתּבַ ָ  ִאׁשּ
ִזּבּוִרית ל ָטַען ְוִאם. ּבְ א ְלֶזה לֹוֵקחַ  ּכָ ּבָ  ִלְטרֹף ׁשֶ

ּנוּ  י ֲאִני: ִמּמֶ התְּ  ָלַקְחּתִ י ִחּלָ ְחּתִ  ִלְגּבֹות ָמקֹום ְלךָ  ְוִהּנַ
ּנוּ  אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ִמּמֶ ֹוְמִעין, ׁשֶ ׁשּ  ָיכֹול ְוֵאינוֹ , לוֹ  ׁשֶ

אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ , ִמָסֵפק ִלְגּבֹות יָון, ׁשֶ ּכֵ ֵאינוֹ  ׁשֶ ר ׁשֶ  ִנּכָ
ָטר ִמּתֹוךְ  ְ ֲהֵרי, ַהׁשּ ן ׁשֶ ּתָ ָלׁשְ יֹום ָקנוּ  ׁשְ  ְוֵאין ֶאָחד ּבְ
עֹות ִביםּכֹותְ  ן ִקְנַין, ׁשָ ּתָ ָלׁשְ , ַהּיֹום סֹוף ַעד ָחל ֹלא ׁשְ
ם ָחלוּ  ִוָאז ּלָ ֶאָחד ּכֻ   :ּכְ

ה ְמָכָרן. ד ֹלׁשָ ה, ֶזה ַאַחר ֶזה, ִלׁשְ ֹלׁשָ ׁשְ  אוֹ  ָיִמים ּבִ
יֹום עֹות ְוָכְתבוּ , ֶאָחד ּבְ ָ ָטר ַהׁשּ ְ ׁשּ ֶהם ֵאין ִאם, ּבַ ין ּבָ  ּדִ

גֹון, ְקִדיָמה ַמנָּ  ּכְ ּזְ יֹום םׁשֶ ַאַחר אוֹ , ֶאָחד ּבְ ּלְ  ׁשֶ
ב ְתַחּיֵ ּנִ ם ׁשֶ ֶאְקֶנה: ָלֶהם ְוָכַתב ָקָנה ְלֻכּלָ ם, ּדְ ּלָ  ּגֹוִבין ּכֻ
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יק ֹלא, ֵמָהַאֲחרֹון ָפָניו ּגֹוִבין, ִהְסּפִ ּלְ ֶ יק ֹלא, ִמׁשּ , ִהְסּפִ
ְפֵני ּגֹוִבין ּלִ ֶ ָטרוֹ  ְוִאם. ָפָניו ִמׁשּ ל ׁשְ  ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ
ֶאָחד ִלְגּבֹות ּוָבִאים, ַלֲחֵברוֹ  קֹוֵדם ל, ּכְ ָטרוֹ  ִמי ּכָ ְ ׁשּ  ׁשֶ
ה קֹוֵדם ה ֵמָהַאֲחרֹון ִיְגּבֶ ִחּלָ ין, ּתְ ית הּוא ִאם ּבֵ  אוֹ  ִעּדִ

ינֹוִנית ּבּוִרית אוֹ  ּבֵ ּנוּ  ְוַהְמֻאָחר, ּזִ ָפָניו ּגֹוֶבה ִמּמֶ ּלְ ֶ , ִמׁשּ
ּנוּ  ְוַהְמֻאָחר ְפֵני גֹוֶבה ִמּמֶ ּלִ ֶ ִקיןהַ  ְוִאם. ָפָניו ִמׁשּ ּזָ  ּנִ
ַעל ְוַאֲחָריו, קֹוְדִמים ת ְוַאֲחָריו, חֹוב ּבַ ֻתּבַ ה ּכְ ָ , ִאׁשּ
ִקין ּזָ ּבּוִרית הּוא ֲאִפּלוּ  ֵמָהַאֲחרֹון ִלְגּבֹות קֹוְדִמים ַהּנִ , ּזִ
ָפָניו חֹוב ּוַבַעל ּלְ ֶ ית הּוא ֲאִפּלוּ  ִמׁשּ ת, ִעּדִ ה ּוְכֻתּבַ ָ  ִאׁשּ

ְפֵני ּלִ ֶ י הּוא ִאם ֲאִפּלוּ  ָפָניו ִמׁשּ ית ִעּדֵ ק ְוִאם. ִעּדִ ּזָ  ַהּנִ
ס קֹוחֹות ְיַפּיֵ יחוּ  ָהִראׁשֹוִנים ַלּלָ ּנִ ּיַ , ֵמֶהם ִלְגּבֹות לוֹ  ׁשֶ
ַעל ֵאין ת חֹוב ּבַ ה ּוְכֻתּבַ ָ   :ָעָליו ְלַעְרֵער ְיכֹוִלים ִאׁשּ

ה ְלֶאָחד ְמָכָרן. ה ַחת ִנְכָנס ַהּלֹוֵקחַ  ֲהֵרי, ּזֶה ַאַחר ּזֶ  ּתַ
ָעִלים ה. ַהּבְ ּמֶ ָבִרים ּבַ ַקח, ֲאמּוִרים ּדְ ּלָ ׁשֶ ית ּכְ  ִעּדִ
ַאֲחרֹוָנה ם ּבָ ּלָ ּבּוִרית ּגֹוִבים ּכֻ   :ֵמַהּזִ

ית לוֹ  ּוָמַכר, זוֹ  ַאַחר זוֹ , ְלֶאָחד ְמָכָרן. ו  ִעּדִ
ַאֲחרֹוָנה ּיֵר ּוֵבינֹוִנית ִזּבּוִרית ּוָמַכר ַהּלֹוֵקחַ  ְוָחַזר, ּבָ  ְוׁשִ

ית לָּ , ְלָפָניו ִעּדִ ית ּגֹוִבים םּכֻ ית ָמַכר. ֵמָהִעּדִ  ִעּדִ
יחַ  ינֹוִנית ְוִהּנִ ִקין, ְוִזּבּוִרית ּבֵ ּזָ ית טֹוְרִפים ַהּנִ  ֵמָהִעּדִ
ַיד ּבְ ִני ַהּלֹוֵקחַ  ׁשֶ ֵ ינֹוִנית, ַהׁשּ ר ְוִזּבּוִרית ּוִמּבֵ ּיֵ ִ ׁשּ  ׁשֶ
ַעל ּגֹוֶבה ְלָפָניו ינֹוִנית חֹוב ּבַ ת ִמּבֵ ה ּוְכֻתּבַ ָ  ִאׁשּ
ּבּורִ    :יתִמּזִ

 קכ סימן
, ונאבד וזרקו, גיטין בתורת או, סתם ּובוֹ ח הזורק

  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ 

עֹות. א ַאֲחָריּות ַהּמָ ה ּבְ ְפָרֶעּנוּ  ַעד, ַהּלֹוֶ ּיִ  ְלַיד ׁשֶ
ְלֶוה לּוחוֹ  ְלַיד אוֹ  ַהּמַ ָפָניו ְזָרָקן ְוִאם. ׁשְ , ְוֶנֶאְבדוּ , ּבְ

ב , ְוֶנֶאְבדוּ  ּוְזָרקוֹ , חֹוִבי ִלי ְזֹרק: לוֹ  ָאַמר ֲאָבל. ַחּיָ

ב ֵטר חֹוִבי ִלי ְזֹרק: לוֹ  ָאַמר ֲאָבל. ַחּיָ , ְוָזְרקוֹ  ְוִהּפָ
ְלֶוה ָרחֹוק ֲאִפּלוּ  יעַ  ֹקֶדם ְוֶנֱאַבד, ַלּמַ ּגִ ּיַ , ְלָידוֹ  ׁשֶ
טּור ֲהֵרי, ּפָ הוּ  ׁשֶ ָכךְ  ִהְרׁשָ  חֹוִבי ִלי ְזֹרק: לוֹ  ָאַמר. ּבְ

תֹוַרת ין ּבְ ּטִ ה ְקרֹובֹות עֹותַהמָּ  ָהיוּ , ּגִ  ֵהם ֲעַדִין ַלּלֹוֶ
ַאֲחָריּותוֹ  ְלֶוה ְקרֹובֹות ָהיוּ , ּבְ ה ִנְפָטר, ַלּמַ  ֶמֱחָצה, ַהּלֹוֶ

ם ָאְבדוּ  ִאם, ֶמֱחָצה ַעל ָ ם, ִנְגְנבוּ  אוֹ  ִמׁשּ ּלֵ ה ְמׁשַ  ַהּלֹוֶ
  :ֶמֱחָצה

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ְסָתם, ֲאמּוִרים ּדְ ּלֹא, ּבִ ה ׁשֶ ְלֶוה ִגּלָ  ַהּמַ
ֵאינוֹ  ַדְעּתוֹ  ָלם רֹוֶצה ׁשֶ  לוֹ  ְזָרקוֹ  ִאם, ְלִפיָכךְ , ְלַקּבְ
ב, ְוֶנֱאַבד אֹוֵמר, ַחּיָ ם ִאּלוּ : לוֹ  ׁשֶ  ָהִייִתי ִלי ְנַתּתָ
ה לוֹ  ָאַמר ִאם ֲאָבל. ׁשֹוְמָרם , ְמעֹוֶתיךָ  ֵהיָלךְ : ַהּלֹוֶ

ְלֶוה ָרָצה ְוֹלא ָלם ַהּמַ  הּוא ִאם, ְלָפָניו ּוְזָרָקם ְלַקּבְ
מָ  ְלָוה קֹוםּבְ ּמִ ֶמת ׁשֶ ּלֶ ּתַ ם ִמׁשְ  ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ִנְפָטר, ׁשָ

ין ְלֵבית ַלֲהִביָאם ַעל ְדֵפָרעֹון, ּדִ ְרחוֹ  ּבְ ָרעֹון ּכָ  ְוֵכן. ּפֵ
ה: לוֹ  ָאַמר ִאם ֵביִתי ְצרּוִרים ְמעֹוֶתיךָ  ִהּנֵ  ְוֹטל ּבֹא ּבְ

ְלֶוה ְמעֹוֶתיךָ  ם ְמָסֵרב ְוַהּמַ ַקְחּתָ , ֶנֶאְבדוּ  אוֹ  ְוִנְגְנבוּ , ִמּלְ
טּור ה ּפָ א, ַהּלֹוֶ ן ִאם ֶאּלָ ע ּכֵ ׁשַ ֶהם ּפָ  אוֹ  ְוִנְגְנבוּ  ּבָ
  :ָאְבדוּ 

  חובו לגבות שליח העושה הלכות

 קכא סימן
  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , שליח ידי על ּובוֹ ח השולח

ַלח. א ִליחַ  ְיֵדי ַעל ִפְקדֹונוֹ  אוֹ  חֹובוֹ  לוֹ  ׁשָ  ִאם, ׁשָ
חוֹ  ְלֶוהַהמַּ  לוֹ  ָאַמר ּלְ טּור, ְוֶנֶאְבדוּ , ָידוֹ  ַעל ְלׁשַ . ּפָ
ה לוֹ  ָאַמר ֹלא ֲאִפּלוּ  ה ֶאל ּפֶ א, ּפֶ ַלח ֶאּלָ ָ ׁשּ  לוֹ  ׁשֶ
ְכָתב ַלח: ּבִ ָלָחם, ְפלֹוִני ְיֵדי ַעל ִלי ׁשְ  ָידוֹ  ַעל ּוׁשְ
טּור, ְוֶנֶאְבדוּ  יר ְוהּוא. ּפָ ּכִ ּיַ הּוא ׁשֶ ַתב ׁשֶ  ֲאִפּלוּ , ָידוֹ  ּכְ
ַהשָּׁ   ִיֵחד ֹלא ֲאִפּלוּ . ְוָקָטן ׁשֹוֶטה ֵחֵרשׁ  אוֹ  ּגֹוי ִליחַ ׁשֶ
ַלח: לֹוַמר ָידּועַ  ָאָדם לוֹ  לֹוִני ְיֵדי ַעל ׁשְ א, ּפְ  ֶאּלָ
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ַתב ַלח: לוֹ  ּכָ ַיד ִלי ׁשְ ְרֶצה ִמי ּבְ ּתִ ָלָחם, ׁשֶ  לוֹ  ּוׁשְ
ַפר אוֹ , ְוֶנֶאְבדוּ  ֶהם ּכָ ִליחַ  ּבָ ָ טּור, ַהׁשּ ַלח ְוהּוא, ּפָ ָ ׁשּ  ׁשֶ

ַיד לוֹ  ֵני ּוְבֶדֶרךְ , ֶנֱאָמן ָאָדם ּבְ ּבְ  ְרִגיִלים ָאָדם ׁשֶ
ם ְלַהֲעִביר ַלח ִאם ֲאָבל. ָממֹוָנם ׁשָ  ִמי ְיֵדי ַעל לוֹ  ׁשָ
ֻהְחַזק ְפָרן ׁשֶ ְמקֹום אוֹ , ּכַ ַנת ּבִ ָרִכים ַסּכָ ֵאין ּדְ ים ׁשֶ  ָהַרּבִ
ם ְלַהֲעִביר ְרִגיִלים ע ֲהֵרי, ָממֹוָנם ׁשָ ׁשַ ב ּפָ  ַעלשֶׁ , ְוַחּיָ
ַעת ן ּדַ הוּ  ֹלא ּכֵ א, ִהְרׁשָ ן ִאם ֶאּלָ ַרשׁ  ּכֵ   :לוֹ  ּפֵ

ִליחַ  ָאַמר ֹלא ֲאִפּלוּ . ב ָ ַלח ִלְפלֹוִני ֱאֹמר: ַלׁשּ ׁשְ ּיִ  ַעל ׁשֶ
ָידוֹ  ָמעֹות ָיְדךָ  ּבְ א, ׁשֶ ְפֵני לוֹ  ָאַמר ִאם ֶאּלָ : ֵעִדים ּבִ

ַיד ִלי ֵישׁ  ָמעֹות לֹוִני ּבְ עְ  לוֹ  ֶוֱאֹמר ֵלךְ  ּפְ ּדַ ךָ ׁשֶ  ָלֹבא ּתְ
ֵנם ְוִאם ְלָכאן ה לוֹ  ּוְנָתָנם, ִלי ֲהִביֵאם ְלךָ  ִיּתְ  ַהּלֹוֶ

ֶרךְ  ְוֶנֶאְבדוּ  ּדֶ טּור, ּבַ אוֹ  ֹלא ֲאָבל. ּפָ ִליחַ  ֲעׂשָ א, ׁשָ  ֶאּלָ
ַיד ָמעֹות ִלי ֵישׁ : לוֹ  ָאַמר לֹוִני ּבְ  ִלי ׁשֹוְלָחם ְוֵאינוֹ  ּפְ
ִליחַ  מֹוֵצא ֵאינוֹ  אּוַלי ָחם ׁשָ ּלְ  ֵאָליו ְוִהְתָרֶאה ךְ לֵ  ְלׁשַ
ֵחם אּוַלי ּלְ ִליחַ  ָהֵוי ָלא, ִלי ָיְדךָ  ַעל ְיׁשַ  ְוִאם, ׁשָ
ב, ְוֶנֶאְבדוּ  לוֹ  ְנָתָנם ַאֲחָריּוָתם ַחּיָ   :ּבְ

אוֹ  ֹלא. ג ִליחַ  ֲעׂשָ ֵעִדים ׁשָ א, ּבְ  חֹוָתמוֹ  לוֹ  ָמַסר ֶאּלָ
הּוא ְלִסיָמן לּוחוֹ  ׁשֶ  ִלי ֵבאְוהָ  ֵלךְ : ֵלאֹמר לוֹ  ּוְמָסרוֹ , ׁשְ
א ְוהּוא, ְמעֹוַתי ה ֵאֶצל ּבָ לֹוִני: לֹוַמר ַהּלֹוֶ ָלַחִני ּפְ  ׁשְ
ַלח ֵאֶליךָ  ׁשְ ּתִ , ְלִסיָמן חֹוָתמוֹ  ְוֵהיָלךְ  ְמעֹוָתיו לוֹ  ׁשֶ
הּוא ְמִעיִדים ְוֵעִדים  ְמִעיִדים ֵאיָנם ֲאָבל חֹוָתמוֹ  ׁשֶ
אוֹ  ֲעׂשָ ִליחַ  ׁשֶ ָלָחם, ׁשָ ה רִנְפטָ  ֹלא, ְוֶנֶאְבדוּ  לוֹ  ּוׁשְ   :ַהּלֹוֶ

ַלח. ד ְלֶוה ׁשָ ְפִקיד אוֹ  ַהּמַ ָתב, ַהּמַ ה, ּכְ  אוֹ  ַלּלֹוֶ
ְפָקד שׁ  ָמֶנה: ַלּנִ ּיֵ ָיְדךָ  ִלי ׁשֶ ָלֵחהוּ  ּבְ ַיד ׁשְ , ֵלִוי ּבְ
חוֹ  ּלְ ָידוֹ  ְוׁשִ ְלֶוה ְוָטַען, ּבְ י ֹלא: ַהּמַ י ְוֹלא ָכַתְבּתִ ַלְחּתִ  ׁשָ

ַבע, ְלךָ  ָ ה ִיׁשּ ַתב ֶהֵסת ַהּלֹוֶ ּכְ א ָידוֹ  ׁשֶ  ּוְלִפיָכךְ  ֵאָליו ּבָ
ַלח ֵטר, ׁשָ ָתב ָהָיה ֹלא ִאם ֲאָבל. ְוִיּפָ ַתב ַהּכְ , ָידוֹ  ּכְ
ֵאין אוֹ  ה ׁשֶ הּוא יֹוֵדעַ  ַהּלֹוֶ ַתב ׁשֶ  ָהיוּ  ֲאִפּלוּ , ָידוֹ  ּכְ

תּוִבים יֵניֶהם ְואֹוִתיֹות ִסיָמִנים ּבוֹ  ּכְ ּבֵ ִיחּוד ׁשֶ  ִאם, ּבְ

ְלֶוה ָטַען י ֹלא: ְוָאַמר ַהּמַ ַלְחּתִ ָתב ׁשָ  ִרּמוּ  ַוֲאֵחִרים ּכְ
ה, בוֹ  ְפָקד אוֹ  ַהּלֹוֶ ב ַהּנִ ַאֲחָריּוָתן ַחּיָ ם ּבְ ּלֵ  ַאַחר ּוְמׁשַ

ֲחִרים ּיַ ַלח ִמי ַעל ׁשֶ ָ ׁשּ ָתב ׁשֶ ְעּתוֹ  ֶזה ּכְ . יֹוֶדה ְוֹלא ִמּדַ
הֹוָרה ִמי ְוֵישׁ  ַבע, ׁשֶ ָ ׁשּ ּיִ ךְ  ְוַאַחר ׁשֶ ִדין, ִיּטֹל ּכָ ל ּכְ  ּכָ
שְׁ  ִעיםַהּנִ   :ְונֹוְטִלים ּבָ

ְלֶוה ָטַען. ה ְפִקיד אוֹ  ַהּמַ ַתב ֶזה ֵאין: ַהּמַ  ְוֵאין, ָיִדי ּכְ
מוֹ  ְמצּוִיים ֵעִדים ְפָקד, ְלַקּיְ יר ֲאִני: אֹוֵמר ְוַהּנִ  ַמּכִ
הּוא ַתב ׁשֶ מֹון ֶזה ִאם, ָיְדךָ  ּכְ ּלֹא ֶאְצלוֹ  ִנְפַקד ַהּמָ  ׁשֶ
ֵעִדים ֲאִפּלוּ  אוֹ , ְבֵעִדים ה ַעל ּבְ כֹול ִמּתֹוךְ , ּפֶ ּיָ  ׁשֶ
ים: אוֹ , ֵמעֹוָלם ְדָבִרים ָהיוּ  ֹלא: לֹוַמר  ְלךָ  ֶהֱחַזְרּתִ
ִדי בּוַעת ֶנֱאָמן, ְלָיְדךָ  ִמּיָ ׁשְ יר ֲאִני ֶהֵסת ּבִ הּוא ַמּכִ  ׁשֶ
ַתב יו ְוַעל ָיְדךָ  ּכְ יו ּפִ ַיד ְמַסְרּתִ לּוֲחךָ  ּבְ א. ׁשְ  ֶאּלָ

ִריךְ  ּצָ ַבע ׁשֶ ָ בּוָעה ִלׁשּ ֵעין ָרהֲחמוּ  ׁשְ ל ּכְ  ְוִאם. ּתֹוָרה ׁשֶ
ָטר ִמְלָוה הּוא ה ֵאין, ִבׁשְ ב, ֶנֱאָמן ַהּלֹוֶ ם ְוַחּיָ ּלֵ  ְלׁשַ
ַבע ַאַחר ָ ׁשּ ּיִ ְלֶוה ׁשֶ בּוָעה ַהּמַ ֵאין ֲחמּוָרה ׁשְ ַתב ֶזה ׁשֶ  ּכְ
ה ָטַען ִאם. ָידוֹ  ַבע: ַהּלֹוֶ ָ אֹוֵמר ִלי ִיׁשּ ֶאְנסוּ  ׁשֶ ּנֶ , ׁשֶ

ַבע ָצִריךְ  ָ בוּ  ִלׁשּ ֹוְמִרים ַעתׁשְ   :ַהׁשּ

הּוא מֹוֶדה ַהּתֹוֵבעַ  ִאם. ו ַתב ׁשֶ א, ָידוֹ  ּכְ אֹוֵמר ֶאּלָ  ׁשֶ
ִליחַ  ָ ֶאְנסוּ  ַמֲאִמיְנךָ  ֵאיִני: ַלׁשּ ּנֶ ְפָקד ַמֲאִמין ְוֵאיִני ׁשֶ  ַלּנִ
ָתָנם ְוַלּלֶֹוה ּנְ ִליחַ  ׁשֶ ע, ְלׁשָ ּבָ ִליחַ  ְוִנׁשְ ָ בּוַעת ַהׁשּ  ׁשְ

ֹוְמִרים   :ַהׁשּ

מֶּ . ז ָבִרים הּבַ ִליחַ , ֲאמּוִרים ּדְ ָ ַהׁשּ אוּ  מֹוֶדה ׁשֶ ּבָ  ְלָידוֹ  ׁשֶ
ְלֶוה ּכֹוֵפר ִאם ֲאָבל. ְוֶנֶאְנסוּ  ּמַ ְפִקיד אוֹ  ּבַ ּמַ , ּבַ

ִליחַ  ָ ַהׁשּ ים: ָלֶהם אֹוֵמר ׁשֶ : אֹוְמִרים ְוֵהם, ָלֶכם ְנַתּתִ
ְלנוּ  ֹלא ִליחַ , ִקּבַ ָ ַנִים ֵהם ֲאִפּלוּ , ֶנֱאָמן ֵאינוֹ  ַהׁשּ , ׁשְ

ֵני ֵהם ִמּפְ ָבר נֹוְגִעים ׁשֶ ּדָ א, ּבַ ִליחַ  ֶאּלָ ָ ַהׁשּ ע ׁשֶ ּבָ  ִנׁשְ
ה, ְוִנְפָטר, ֶהֵסת ְפָקד אוֹ  ְוַהּלֹוֶ ִלים ַהּנִ  ְסָתם ֵחֶרם ְמַקּבְ

ְסרוּ  ּמָ ִליחַ  ְלַיד ׁשֶ ָ   :ַהׁשּ
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ִליחַ  ִאם. ח ָ ְפָקד ּכֹוֵפר ַהׁשּ ּנִ ה אוֹ  ּבַ ּלֹוֶ אֹוֵמר, ּבַ  ֹלא: ׁשֶ
ם ְתנוּ  אֹוְמִרים ֵהםוְ , ִלי ְנַתּתָ ּנָ ע, לוֹ  ׁשֶ ּבָ ִליחַ  ִנׁשְ ָ  ַהׁשּ
ה ְפָקד אוֹ  ַלּלֹוֶ ַמֲעַמד, ַלּנִ ה ּבְ ְפָקד אוֹ  ַהּלֹוֶ בּוַעת, ַהּנִ  ׁשְ
ה, ְוִנְפָטר, ֶהֵסת ְפָקד אוֹ  ְוַהּלֹוֶ ע ַהּנִ ּבָ ְלֶוה ִנׁשְ  אוֹ  ַלּמַ

ְפִקיד ַמֲעַמד, ַלּמַ ִליחַ  ּבְ ָ בּוַעת, ַהׁשּ   :ְוִנְפָטר, ֶהֵסת ׁשְ

ה. ט ּמֶ ָבִרים ּבַ אוֹ , ֲאמּוִרים ּדְ ֲעׂשָ ׁשֶ ִליחַ  ּבְ  ֶאת ְלָהִביא ׁשָ
ּלוֹ  אוֹ  ֹלא ִאם ֲאָבל. ׁשֶ ִליחַ  ֲעׂשָ א, ׁשָ ָאַמר ֶאּלָ  לוֹ  ׁשֶ
ה ְפָקד אוֹ  ַהּלֹוֶ ָיִדי ָמעֹוָתיו ִלְפלֹוִני ּתֹוִליךְ : ַהּנִ ּבְ  אוֹ , ׁשֶ
א ּבָ ה ֶאָחד ׁשֶ ְפָקד אוֹ  ַלּלֹוֶ לֹוִני: ְוָאַמר ַלּנִ ֲאִני ּפְ  ֲעׂשָ
ִליחַ  מֹון לוֹ  ּוָמַסר ְוֶהֱאִמינוֹ , ָמעֹוָתיו ְלָהִביא ׁשָ , ַהּמָ

ִליחַ  ָ י: אוֹ , ֶנֶאְנסוּ : אֹוֵמר ְוַהׁשּ ְלֶוה ָמַסְרּתִ ַבע, ַלּמַ ָ  ְוִיׁשּ
ְלֶוה ְפִקיד אוֹ  ַהּמַ ְנִקיַטת ַהּמַ ּלֹא ֵחֶפץ ּבִ ָלם ׁשֶ , ִקּבְ
ה ה חֹובוֹ  ְוִיְגּבֶ ְפָקדהַ  אוֹ  ֵמַהּלֹוֶ ִליחַ , ּנִ ָ ַהׁשּ  ֵאינוֹ  ׁשֶ
הּוא ְלִפי, ֶנֱאָמן ֵעדּות נֹוֵגעַ  ׁשֶ ֲהֵרי, ּבְ ַבע ָצִריךְ  ׁשֶ ָ  ִלׁשּ
ֵטר ה ִיְפֹטר ַוֲאִפּלוּ . ִלּפָ ְפָקד אוֹ  ַהּלֹוֶ ִליחַ  ֶאת ַהּנִ ָ  ַהׁשּ

בּוָעה ְ ֵדי, ִמׁשּ ּלֹא ּכְ ֵעדּות נֹוֵגעַ  ִיְהֶיה ׁשֶ  ֵאינוֹ , ּבְ
ה ִאם, ּוִמיהוּ . מֹוִעיל ִחּלָ ָסרוֹ  ִמּתְ ּמְ ׁשֶ ָידוֹ  ּכְ ָטרּוהוּ  ּבְ  ּפְ

בּוָעה ְ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ִמׁשּ י ׁשֶ ְמַהּנֵ ִליחַ  ֵאין ְוִאם. ּדִ ָ  ַהׁשּ
ַבע ָצִריךְ  ָ גֹון, ִלׁשּ ָהַלךְ  ּכְ חַ  ׁשֶ ּלֵ ִליחַ  ִעם ַהְמׁשַ ָ  ְוָעַמד ַהׁשּ

ה ְוָרָאה ֵמָרחֹוק ָעׂשָ ִליחּותוֹ  ׁשֶ ֵעדוּ  נֹוֵגעַ  ֵאינוֹ , ׁשְ  תּבְ
ְלֶוה ּוַמְזִקיק, ֶאָחד ֵעד הּוא ַוֲהֵרי בּוָעה ַלּמַ  ׁשְ

ֵני ֵהם ְוִאם, ְדאֹוַרְיָתא לּוִחים ׁשְ חַ  ְוָהַלךְ , ׁשְ ּלֵ  ַהְמׁשַ
ֶהם ָעׂשוּ  ְוָרָאה ֵמָרחֹוק ְוָעַמד ִעּמָ ִליחּוָתם ׁשֶ , ׁשְ

יְנהוּ  ּוִ יו ַעל ֵעִדים ְלׁשַ   :ְדַמְלֶוה ָממֹוָנא ְלַאְפקּוֵעי ּפִ

מֶּ . י ָבִרים הּבַ ֵניֶהם, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשְ ׁשֶ ִליחַ , ְלָפֵנינוּ  ּכְ ָ  ַהׁשּ
ְלֶוה ים, ְוַהּמַ א ִאם ֲאָבל, ֶזה ֶאת ֶזה ּוַמְכִחיׁשִ  ּבָ
ִליחַ  ָ י: ְוָאַמר ְלַבּדוֹ  ַהׁשּ מוֹ  ָנַתּתִ ָאַמְרתָּ  ּכְ  ֵאינוֹ , ִלי ׁשֶ
יעוֹ  ָיכֹול ּבִ ה ְלַהׁשְ ָעׂשָ ִליחּותוֹ  ׁשֶ ֲהֵרי, ׁשְ  םשָׁ  ֵאין ׁשֶ
אי ָעָליו טֹוֵען ּלֹא ַוּדַ ה ׁשֶ ִליחּותוֹ  ָעׂשָ  ֵמת ִאם ְוֵכן. ׁשְ

ִליחַ  ָ ם ִלְמִדיַנת ָהַלךְ  אוֹ  ַהׁשּ ַעל ּוָבא, ַהּיָ  ִלְתּבֹעַ  חֹוב ּבַ

ה ֶאת יעוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ַהּלֹוֶ ּבִ ּלֹא ְלַהׁשְ ִליחַ  ְפָרעוֹ  ׁשֶ ָ , ַהׁשּ
ֲהֵרי אן ֵאין ׁשֶ ּטֹוֵען ִמי ּכָ ַקח איַודַּ  ָעָליו ׁשֶ ּלָ א, ׁשֶ  ֶאּלָ
ה ַמֲחִרים ם, ְסָתם ֵחֶרם ַהּלֹוֶ ּלֵ ָעָליו ַהחֹוב ּוְמׁשַ   :ׁשֶ

ָאַמר ְראּוֵבן. יא ה ָמֶנה: ְלֵלִוי ׁשֶ ַאּתָ ב ׁשֶ ֵנהוּ  ִלי ַחּיָ  ּתְ
ְמעֹון הּוא ְלׁשִ ר ׁשֶ ִעיְרךָ  ּדָ ֲאִני ּבְ ב ׁשֶ  ֵלִוי, לוֹ  ַחּיָ
יו: אֹוֵמר ְמעֹון, ְנַתּתִ י אלֹ : אֹוֵמר ְוׁשִ ְלּתִ ין, ִקּבַ  ַהּדִ
ֶזה מוֹ , ּבָ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ אֹוֵמר ׁשֶ  ָמעֹוָתיו ִלְפלֹוִני ּתֹוִליךְ : ּבְ

ָיִדי ּבְ   :ׁשֶ

א ֵלִוי. יב ּבָ ִליחּות ׁשֶ ׁשְ ְמעֹון ִלְגּבֹות ְראּוֵבן ּבִ ִ  ִמׁשּ
ים ִ יָנִרים ֲחִמׁשּ ב ּדִ ַחּיָ ּנוּ  ּוְגָבָאם, לוֹ  ׁשֶ  ּוְראּוֵבן, ִמּמֶ
יו ֹלא: אֹוֵמר ַלְחּתִ א ִלְגּבֹות ׁשְ ִרים ֶאּלָ ִרים, ֶעׂשְ  ִוֶעׂשְ
ְלַבד ם, ֵהִביא ּבִ ּלֵ ְמעֹון ְיׁשַ ַבע ַאַחר ׁשִ ָ ׁשּ ּיִ ְלֶוה ׁשֶ  ַהּמַ

יַטת ְנֹקִ ּלֹא ֵחֶפץ ּבִ ָלחוֹ  ׁשֶ ִרים ְלָהִביא ַרק ׁשְ ּלֹא ֶעׂשְ  ְוׁשֶ
ל א ִקּבֵ ִרים ֶאּלָ ִליחַ , ֶעׂשְ ָ ַבע ְוַהׁשּ ָ ְמעֹון ֶהֵסת ִיׁשּ  ְלׁשִ
ל ּכָ ים ׁשֶ ִ ְלֶוה ָנַתן ַהֲחִמׁשּ   :ַלּמַ

  הרשאה הלכות

 קכב סימן
, ההרשאה או השליחות שבטל או המלוה מת אם

  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ 

י ַעל ַאף. א ּלֶֹוה ּפִ ַלח ׁשֶ ָ ׁשּ ְלֶוה ׁשֶ ִצּוּויוֹ  חֹובוֹ  ַלּמַ  ַעל ּבְ
לּוחוֹ  ְיֵדי טּור, ְוֶנֱאַבד, ׁשְ מוֹ , ּפָ ְתבָּ  ּכְ ּנִ ִסיָמן ֵארׁשֶ  ּבְ

ֹקֶדם ה ִיְרֶצה ִאם, ֶזה ׁשֶ ְלֶחּנוּ  ֹלא ַהלֹוֶ  ְיֵדי ַעל לוֹ  ְיׁשַ
לּוחוֹ  אוֹ  ֵעִדים ֵישׁ  ִאם ֲאִפלוּ , ׁשְ ֲעׂשָ ִליחַ  ׁשֶ  ַלֲהִביאוֹ  ׁשָ

ֹבא ַעד, לוֹ  ּיָ ָאה ׁשֶ ַהְרׁשָ ַעם. ּבְ ֵני, ְוַהּטַ שׁ  ִמּפְ ּיֵ  ָלחּושׁ  ׁשֶ
א ּמָ ְלֶוה ָימּות ׁשֶ יִּ  ֹקֶדם ַהּמַ ןׁשֶ ִליחַ  ּתֵ ָ  ֵיַאְנסוּ  ְוִאם, ַלׁשּ
ֶרךְ  ּדֶ ב ִיְהֶיה ּבַ ֵלם ַחּיָ ים ְלׁשַ יָון, ַלּיֹוְרׁשִ ּלֹא ּכֵ  ְנָתָנם ׁשֶ

ת ַעד לוֹ  ּמֵ ְלֶוה ׁשֶ ה טֹוָבה ֵעָצה, ְלִפיָכךְ , ַהּמַ  אוֹ  ַללֹוֶ
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ְפָקד ּלֹא ַלּנִ ֶנּנוּ  ׁשֶ ִליחַ  ִיּתְ ן ִאם ֶאָלא ְלׁשָ א ּכֵ  ּבָ
ָאה ַהְרׁשָ ִהקְ  ּבְ ִקְנָין לוֹ  ָנהׁשֶ שׁ  ַמה ַקְרַקע ַאַגב ּבְ ּיֵ ֶ  לוֹ  ׁשּ

לֹוִני ֵאֶצל   :ּפְ

ה. ב ִליחַ  ָהעֹוׂשֶ ֵעִדים ׁשָ שׁ  ַמה לוֹ  ְלָהִביא ּבְ ּיֵ ֶ  לוֹ  ׁשּ
לֹוִני ֵאֶצל ל, ּפְ ִליחּות ּוִבּטֵ ְ ן ֹקֶדם ַהׁשּ ּתֵ ּיִ ִליחַ  ֶזה ׁשֶ ָ , ַלׁשּ
ע ָיַדע ְוֹלא ְתּבָ ּטּול ַהּנִ ּבִ ִליחַ לַ  ְוָנַתן, ּבַ ָ , ְוֶנֶאְבדוּ  ׁשּ

טּור ע ּפָ ְתּבָ   :ַהּנִ

ה ִמי. ג ִהְרׁשָ ל ְוָרָצה, ְלֶאָחד ׁשֶ ִליחּות ְלַבּטֵ ְ  ַהׁשּ
אי, ְלַאֵחר ּוְלַהְרׁשֹות ַ ע ְוֵאין. ַרׁשּ ְתּבָ  ִלְדחֹות ָיכֹול ַהּנִ
ה ְרׁשֶ א: לֹוַמר ַלּמֻ ּמָ ה ׁשֶ ְרׁשֶ ל ַהּמַ ּטֵ ִליחּוְתךָ  ּבִ ה ׁשְ  ְוִהְרׁשָ

ן: לוֹ  אֹוֵמר ֶזה ֲהֵרישֶׁ , ַאֵחר שׁ  ַמה ִלי ּתֵ ּיֵ ֶ ָיְדךָ  ׁשּ  ּבְ
ָאִתי ְוֹזאת ְהֶיה ַהְרׁשָ ל ְוִאם, ֶאְצְלךָ  ּתִ ּטֵ ִליחּותוֹ  ּבִ , ׁשְ
ע, ַעְצמוֹ  ַעל ִהְפִסיד הּוא ְתּבָ טּור ְוַהּנִ ֲהֵרי, ּפָ  ׁשֶ

ָאתוֹ  ַהְרׁשָ ה ָעַמד ִאם ְוֵכן. ָנַתן ּבְ ְרׁשֶ ין ַהּמֻ ּדִ  ִעם ּבַ
ְתבָּ  ב, עַהּנִ ה ְוִנְתַחּיֵ ְרׁשֶ ה ֵאין, ַהּמֻ ְרׁשֶ  ִלְסּתֹר ָיכֹול ַהּמַ
ין ַטֲעָנה ַהּדִ ָעַמד ּבְ ׁשֶ ּכְ ין ֶזה ִעם ׁשֶ ּדִ ָבר ּבַ ל ּכְ ּטֵ  ּבִ

ִליחּותוֹ    :ׁשְ

ה. ד ְרׁשֶ לוֹ  ֶאת ְלהֹוִציא ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּמַ ד ׁשֶ ֲחִזיק ִמּיַ  ַהּמַ
ִקְנָין לוֹ  ִלַקח ָצִריךְ , ּבוֹ  ִהְרשָׁ , ּבְ  ִלְכּתֹב ְוָצִריךְ . הוּ ׁשֶ
יק ּוְזֵכה ּדּון: לוֹ  ךְ  ְוַאּפֵ ן ָכַתב ֹלא ְוִאם ְלַנְפׁשָ  ִאם, ּכֵ

ֲחִזיק ִיְרֶצה יב ֹלא ַהּמַ ֹיאַמר, ָדָבר לוֹ  ָיׁשִ  ָלאו: לוֹ  ׁשֶ
ַעל ָבִרים ּבַ יִדי ּדְ ַתב ֹלא ֲאִפלוּ , ּוִמיהוּ . ַאתְּ  ּדִ  לוֹ  ּכָ
ן ֲחִזיק ְוָנַתן, ּכֵ בְּ  ַמה ַהּמַ ֶ ה ְלַיד ָידוֹ ׁשּ ְרׁשֶ , ְוֶנֱאַבד, ַהּמֻ

טּור ָלא, ּפָ ִליחַ  ָגַרע ּדְ ָ אוֹ  ִמׁשּ ֲעׂשָ ֵעִדים ׁשֶ   :ּבְ

ַתב ִאם. ה יק ּוְזֵכי ּדּון: ּכָ ךְ  ְוַאּפֵ  אוֹ  ֶמֱחָצה ְלַנְפׁשָ
ִלישׁ  ִלי ְוַהּמֹוָתר ְרִביעַ  אוֹ  ׁשְ הּוא ִמּתֹוךְ , ׁשֶ ן ׁשֶ  ִעּמוֹ  ּדָ

עַהנִּ  ָצִריךְ  ֶחְלקוֹ  ַעל  ִמי ְוֵישׁ . ַהּכֹל ַעל ִעּמוֹ  ָלדּון ְתּבָ
אֹוֵמר ַדְוָקא, ׁשֶ ְכַהאי ּדְ ַתב ִאם ֲאָבל, ַגְוָנא ּבִ : לוֹ  ּכָ

יק ּוְזֵכי ּדּון ךְ  ְוַאּפֵ ָאר ִדיָנִרים ֵמָאה ְלַנְפׁשָ ְ ִלי ְוַהׁשּ , ׁשֶ
ָאה ַעל ֶאָלא ִעּמוֹ  ָלדּון ַמְזִקיקוֹ  ֵאיֶנּנוּ    :ִדיָנִרים ַהּמֵ

רְ . ו הַהּמַ ל, ֲחֵברוֹ  ֶאת ׁשֶ ּיֹוִציא ַההֹוָצאֹות ּכָ ה ׁשֶ ְרׁשֶ  ַהּמֻ
ין ַעל ֵלחַ , ֶזה ּדִ ב ַהְמׁשַ ֶהם ַחּיָ ךְ  ּבָ ּכָ  ּכֹוְתִבין ׁשֶ

ָאה ַהְרׁשָ ל: ּבַ י ּכָ ִמְתַעּנִ יָנא ִמן ָלךְ  ּדְ   ָהַדר ֲעַלי, ּדִ

ָאה. ז ֵאין ַהְרׁשָ תּוב ׁשֶ הּ  ּכָ ךְ  ֶאָלא, ּוְזֵכי ּדּון: ּבָ  הָהיָ  ּכָ
תּוב הּ  ּכָ יק ַסב: ּבָ ךְ  ְוַאּפֵ ֵני, ְלָפְסָלהּ  ֵאין, ְלַנְפׁשָ  ִמּפְ
ֵאין תּוב ׁשֶ הּ  ּכָ ַסב, ּוְזֵכי: ּבָ . ִהיא ִמְלָתא ֲחָדא ּוְזֵכי ּדְ
ֵני ְלָפְסָלהּ  ֵאין ְוֵכן ֵאין ִמּפְ תּוב ׁשֶ הּ  ּכָ יָון, ּדֹון: ּבָ  ּכֵ

תּוב ּכָ הּ  ׁשֶ ל: ּבָ י ּכָ ִמְתַעּנִ יָנא ִמן ּדְ  ֲהֵרי, ָהַדר ַליעֲ  ּדִ
ְמקֹום ֶזה ָרה, ּדֹון ּבִ תּוב ֵאין ִאם. ּוְכׁשֵ ָאה ּכָ ַהְרׁשָ : ּבָ
ל י ּכָ ִמְתַעּנִ יָנא ִמן ּדְ ָרה, ָהַדר ֲעַלי ּדִ ׁשֵ ֵאין, ִהיא ּכְ  ׁשֶ

ה ְלַתָקַנת ֶאָלא ֶזה ָלׁשֹון ּכֹוְתִבין ְרׁשֶ ּלֹא, ַהּמַ  יּוַכל ׁשֶ
יָון ִלי אֹותוֹ  ִהְקֵניתָ : לֹוַמר ַתְבתָּ שֶׁ  ּכֵ  ּוְזֵכי ּדּון: ּכָ
יק ךְ  ְוַאּפֵ   :ְלַנְפׁשָ

ַעל. ח א ַהּבַ ּבָ ֲחִזיק ֶאָחד ִעם ָלדּון ׁשֶ ּמַ ִנְכֵסי ׁשֶ  ְמלֹוג ּבְ
ל ּתוֹ  ׁשֶ ָאה ָצִריךְ , ִאׁשְ רֹות ֵישׁ  ְוִאם. ַהְרׁשָ ַקְרַקע ּפֵ , ּבַ

שׁ  ִמּתֹוךְ  ּיֵ רֹות ַעל ָלדּון לוֹ  ׁשֶ ן ַהּפֵ , ָהִעָקר ַעל ּדָ
ָאההַ  ָצִריךְ  וֹ ְוֵאינ   :ְרׁשָ

ּלֹא ֵמָהַאִחים ֶאָחד. ט ִפים אוֹ , ָחְלקוּ  ׁשֶ ּתָ ֻ א, ֵמַהׁשּ ּבָ  ׁשֶ
ֶזה ֵחֶלק לוֹ  ְוֵישׁ  הֹוִאיל, ַהּכֹל ַעל ּתֹוֵבעַ , ִלְתּבֹעַ   ּבְ
מֹון ָאה ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ַהּמָ ַאר ַהְרׁשָ ְ ִפין ִמׁשּ ּתָ  ָיָצא ְוִאם. ׁשֻ
ב ף ֵאין, ַחּיָ ּתָ פוֹ  לֹוַמר ָיכֹול ָהַאֵחר ַהׁשֻ ּתָ ן ְלׁשֻ ּדָ : ׁשֶ
ם ֲאִני ָהִייִתי ִאלוּ   ֲאֵחרֹות ְטָענֹות ּתֹוְבעוֹ  ָהִייִתי ׁשָ

ב ַעל ּוְמַחּיֵ יִני ּבַ ֲהֵרי, ּדִ ה: לוֹ  אֹוֵמר ׁשֶ אתָ  ֹלא ָלּמָ  ּבָ
ה ַגם ִלְתּבֹעַ  ִעיר ָהָיה ִאם, ְלִפיָכךְ . ַאּתָ  ֵישׁ , ַאֶחֶרת ּבְ

ַעל ַעל ַלֲחֹזר לוֹ   ֵאיִני: לוֹ  ְולֹוַמר ִעּמוֹ  ְוָלדּון יןדִּ  ַהּבַ
ָכל מֹוֶדה ַען ַמה ּבְ ּטָ ֶ ִפי ׁשּ ּתָ ע ֵישׁ , ּוְלִפיָכךְ . ׁשֻ ְתּבָ  ַלּנִ
ב י ּדּון אוֹ : ְולֹוַמר ְלַעּכֵ ֶחְלְקךָ  ִעּמִ  ָהֵבא אוֹ , ּבְ
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ָאה ֲהֵרי, ַהְרׁשָ ֵניֶכם ָממֹון ׁשֶ ָיִדי ׁשְ ֵניֶכם, ּבְ ֲעֵלי ּוׁשְ  ּבַ
ְפךָ  אוֹ  ָאִחיךָ  ָיבֹוא רּוְלָמחָ , ִדיִני ּתָ ע ׁשֻ . הּוא ַגם ְוִיְתּבַ

ֵאר ִסיָמן עֹוד ֶזה ְוִיְתּבָ   :ו"כ ְוָסִעיף ה"כ ָסִעיף ו"קע ּבְ

 קכג סימן
 ו"ט ּובוֹ , נכתבת וכיצד נכתבת מה על, הרשאה

  ְסִעיִפים:

יָנא. א ָאה ּכֹוְתִבין ֵאין ִדְגָמָרא ִמּדִ  ִלְתּבֹעַ  ֶאָלא ַהְרׁשָ
קְ  ד דֹונוֹ ּפִ ּיַ ּבְ ָקדֹון ָהָיה ְוִאם. לוֹ  ָכַפר ְוֹלא ֲחֵברוֹ  ׁשֶ  ּפִ
ל  ָיכֹול ְוֵכן. ַקְרַקע ַאַגב לוֹ  ְלַהְקנֹות ָצִריךְ , ָמעֹות ׁשֶ

ַפר ֲאִפלוּ , ַקְרַקע ִלְתּבֹעַ  ְלַהְרׁשֹות  ִמְלָוה ְוֵכן. ּבוֹ  ּכָ
ָטר ׁשְ ַפר ֲאִפלוּ , ּבִ הּ  ּכָ ם, ּבָ ׁשֵ ּכְ כֹול ׁשֶ ּיָ  נֹותְלַהקְ  ׁשֶ
ָטר ְ ְעּבּודוֹ  ַהׁשּ ְכִתיָבה ְוׁשִ ךְ , ּוְמִסיָרה ּבִ  ָיכֹול ּכָ

ָטר ְוִלְמֹסר ָעָליו ְלַהְרׁשֹות ְ ָידוֹ  ַהׁשּ ֵדי ּבְ הוּ  ּכְ ְגּבֵ ּיִ . ׁשֶ
ְעּבּוֵדהּ  ְוָכל ִאיהוּ  ָלךְ  ְקֵנה: לוֹ  ִלְכּתֹב ְוָצִריךְ  ִאית ׁשִ  ּדְ

הּ  ָאה ּכֹוְתִבין ֵאין ֲאָבל. ּבֵ קָ  ַעל ַהְרׁשָ ַיד דֹוןּפִ ּבְ  ׁשֶ
ַפר ֲחֵברוֹ  ּכָ ָאה ּכֹוְתִבין ֵאין ְוֵכן. ּבוֹ  ׁשֶ  ִמְלָוה ַעל ַהְרׁשָ
ַעל ּבְ ה ׁשֶ ְקנוּ  ַהְגאֹוִנים ֲאָבל, ּפֶ ּכֹוְתִבין ּתִ ָאה ׁשֶ  ַהְרׁשָ

ְלָוה ַעל ַאף ין, ַהּמִ ָטר ּבֵ ׁשְ ין ּבִ ֵעֵדי ּבֵ  ַעל ַאף, ִקְנָין ּבְ
י ַפר ּפִ ּכָ הּ  ׁשֶ ֵבית ּבָ ין ּבְ ֵדי ,ּדִ ּלֹא ּכְ ל ִיּטֹל ׁשֶ  ֶאָחד ּכָ

 ִמְלָוה ַעל ֲאָבל. ַאֶחֶרת ִלְמִדיָנה לוֹ  ְוֵיֵלךְ  ֲחֵברוֹ  ָממֹון
ה ַעל ַפר ּפֶ ּכָ בוּ  ִתְקנוּ  ֹלא, ׁשֶ ְכּתְ ּיִ ָאה ׁשֶ  ְוֵישׁ . ַהְרׁשָ

ַעל אֹוְמִרים ָנא ָלא, ּכֹוְתִבין ַהּכֹל ׁשֶ ָקדֹון ׁשְ , ְוָגֵזל ּפִ
ָנא ָלא שְׁ  ִמְלָוה ׁשְ ה ּוְבַעל ָטרּבִ  ַגב ַעל ְוַאף, ּפֶ

ַכְפֵרהּ    :ּדְ

ָהָיה ִמי. ב בּוָעה לוֹ  ׁשֶ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ֲחֵברוֹ  ַעל ׁשְ
יעוֹ  ָעָליו ַאֵחר ְלַהְרׁשֹות ּבִ ֵאינוֹ , ּוְלַהׁשְ ְקֶנה ָדָבר ׁשֶ ּנִ  ׁשֶ

ִקְנָין ֵאינוֹ , ּבְ ָבִרים ֶאָלא ׁשֶ ָעְלָמא ּדְ   :ּבְ

ה. ג ְרׁשֶ ךְ  ַחרְואַ  ְלֶאָחד ַהּמַ ה ּכָ ֵניֶהם, ְלַאֵחר ִהְרׁשָ  ּוׁשְ
ִאים ָאתוֹ  ּבָ ַהְרׁשָ ע ֵאין, ְלָפֵנינוּ  ּבְ ְתּבָ יב ַלּנִ  ֶאָלא ְלָהׁשִ
ִני ֵ   :ַלׁשּ

ה ֵאין. ד ְרׁשֶ ָאה ִלְכּתֹב ְרׁשּות ַלּמֻ ה, ְלַאֵחר ַהְרׁשָ ּזֶ  ׁשֶ
ֵהא ְרצֹוִני ֵאין: ֹיאַמר ּיְ ַיד ִפְקדֹוִני ׁשֶ  ,ְלִפיָכךְ , ַאֵחר ּבְ
ה ִעּמוֹ  ִהְתָנה ִאם ְרׁשֶ ּיַ  ַהּכֹל, ְלַאֵחר ְוַאֵחר ְלַאֵחר ׁשֶ
  :ְתָנאוֹ  ְלִפי

א. ה ָאה ַהּבָ ַהְרׁשָ ַחל ּבְ ּמָ ע ׁשֶ ְתּבָ ַכר אוֹ  ַלּנִ ּמָ  אוֹ  לוֹ  ׁשֶ
בּוָעה ַעל לוֹ  ָמַחל ְ ה אוֹ  ַהׁשּ ָעׂשָ ָרה ִעּמוֹ  ׁשֶ ׁשָ  ֹלא, ּפְ
ה לּום ָעׂשָ ה, ּכְ ּזֶ יךְ  ְלַתקֹוֵני: ֹיאַמר ׁשֶ ְרּתִ ּדַ  ְוָלא ׁשַ

ין ִעּמוֹ  ִהְתָנה ִאם ְלִפיָכךְ , ְלַעּוֹוֵתי ין ְלִתקּון ּבֵ  ּבֵ
ן ְוָכל. ָמחּול, ַהּכֹל ַעל ָמַחל ִאם ֲאִפלוּ , ְלִעּוּות ּכֵ  ׁשֶ

ַרשׁ  ִאם הּ  ּפֵ ְמִחיָלִתי ְמִחיָלְתךָ : ּבָ   :ּכִ

ָהָיה ַלֲחֵברוֹ  ְוָאַמר, גֹוִים ַעל חֹוב לוֹ  ָהָיה. ו  ַגם לוֹ  ׁשֶ
ן ם: ֲעֵליֶהם חֹוב ּכֵ ׁשֵ ה ּכְ ֲעׂשֶ ּתַ ְלךָ  ׁשֶ ׁשֶ ה ּבְ ֲעׂשֶ ִלי ּתַ ׁשֶ , ּבְ

ב, ֲחֵברוֹ  ְוחֹוב חֹובוֹ  ָלֶהם ּוָמַחל ְוָהַלךְ  ֵלם ַחּיָ  ְלׁשַ
ָהָיה ַמה ַלֲחֵברוֹ  ֶ ֶוה ׁשּ ָמעֹות חֹובוֹ  ׁשָ   :מּוָכִנים ּבְ

א ְראּוֵבן. ז ּבָ ַאת ׁשֶ ַהְרׁשָ ְמעֹון ּבְ : ְוָאַמר, ֵלִוילְ  ְוָתַבע ׁשִ
ַבע ֲאָבל מ"ַלֲהדַ  ָ ְמעֹון ִיׁשּ מֹון מֹוִציִאין, ְוִיּטֹל ׁשִ  ַהּמָ
ד ח ִויֵהא ֵלִוי ִמּיַ ַיד ֻמּנָ ית ּבְ ין ּבֵ ֹבא ַעד, ּדִ ּיָ ְמעֹון ׁשֶ  ׁשִ

ַבע ָ ל ְוֵכן. ְוִיּטֹל ְוִיׁשּ ָבִרים ּכָ ּתֹוֶלה ַהּדְ ְמעֹון ֵלִוי ׁשֶ ׁשִ , ּבְ
מֹון ֶיהְוִיהְ  ְראּוֵבן ִעם ָידּון ח ַהּמָ ֵבית ֻמּנָ ין ּבְ  ַעד ּדִ

ֹבא ּיָ ְמעֹון ׁשֶ ּטֹוֵען ִמי ַעל ְלַהֲחִרים ִלְראּוֵבן ְוֵישׁ . ׁשִ  ׁשֶ
ֶקר ַטֲעַנת ֵדי ׁשֶ ב ּכְ מֹון ְלַעּכֵ   :ּוְלַאֲחרוֹ  ַהּמָ

קֹוְבִעין, ִלי ְוִנְרֶאה. ח ית ׁשֶ ין ּבֵ  ָלֹבא ַלּתֹוֵבעַ  ְזַמן ּדִ
ַבע ָ תֹוךְ  ָיֹבא ֹלא ְוִאם, ּוְלִהׁשּ  ַיֲחִזירוּ , ְזַמן אֹותוֹ  ּבְ

ית ין ּבֵ ע ּדִ ְתּבָ   :ָממֹונוֹ  ַלּנִ

ב. ט בּוָעה ֵלִוי ִנְתַחּיֵ ב ָיכֹול ֵאינוֹ , ׁשְ : ְולֹוַמר ְלַעּכֵ
ע ֵאיִני ּבָ ַאֲחִרים ַעד ִנׁשְ ְפֵני ׁשֶ ְמעֹון ּבִ  ִמי ַעל ׁשִ
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ּטֹוֵען ֶקר ָעַלי ׁשֶ ֵאין, ׁשֶ קָ  ֶאָלא ַהֵחֶרם ֶזה ׁשֶ  ַקָלה ָנהּתַ
ְקנוּ  ּתִ ֵדי ַאֲחרֹוִנים ַהְגאֹוִנים ׁשֶ נוּ  ּכְ ַכּוְ ּיְ ֲעֵלי ׁשֶ  ִדיִנין ּבַ

ִבין ְוֵאין, ַטֲענֹוֵתיֶהם בּוָעתוֹ  ְמַעּכְ ל ׁשְ ֵני ֶזה ׁשֶ  ִמּפְ
ָקָנה   :ַהַקָלה זוֹ  ּתַ

ה. י ה ֻמְרׁשֶ ֻהְרׁשָ ָכר ׁשֶ ׂשָ  יֹוִציא ֹלא ִאם ֲאִפלוּ  ָידּועַ  ּבְ
מֹון ע דִמיַּ  ַהּמָ ְתּבָ ִרים ְקרֹוָביו, ַהּנִ ׁשֵ ין ּכְ ין ְלֵעִדים ּבֵ  ּבֵ
ִנים ֵאין, ְלַדּיָ ֶהְפֵסד ֹלא ֵחֶלק לוֹ  ׁשֶ ֲהָנָאה ְוֹלא ּבְ   :ּבַ

ַגם, ִלי ִנְרֶאה ֶזה ּוִמַטַעם. יא ר הּוא ׁשֶ ׁשֵ . ְלָהִעיד ּכָ
ה ֲאָבל שׁ  ֻמְרׁשֶ ּיֵ ה ֵחֶלק לוֹ  ׁשֶ ּמֶ ּיֹוִציא ּבַ ע ׁשֶ ְתּבָ , ֵמַהּנִ

סּוִלים רֹוָביוקְ  ין ּפְ ין ְלֵעִדים ּבֵ  ִמי, ְלִפיָכךְ . ְלַדָיִנים ּבֵ
שׁ  ּיֵ ִביָעתוֹ  ַעל ֵעִדים לוֹ  ׁשֶ ה ֹלא, ּתְ  ֶאָחד ַיְרׁשֶ

ָכר לוֹ  ָקַצץ ִאם ֶאָלא, ִמְקרֹוֵביֶהם אוֹ  ֵמָהֵעִדים  ׂשָ
מֹון יֹוִציא ֹלא ִאם ֲאִפלוּ  ָידּועַ  ד ַהּמָ ע ִמּיַ ְתּבָ   :ַהּנִ

ּיֵשׁ  ימִ  ְוֵכן. יב ְפִריָעתוֹ  ֵעִדים לוֹ  ׁשֶ  ָלדּון ָיֹבא ֹלא, ּבִ
ה ִעם ְרׁשֶ ְזַמן ַהּמֻ שׁ  ּבִ ּיֵ ְתִביָעתוֹ  ֵחֶלק לוֹ  ׁשֶ  הּוא ִאם, ּבִ

ֲהֵרי, ְלֵעִדים ָקרֹוב ל ׁשֶ   :ָהֵעדּות ְיַבּטֵ

ים ְלַהְרׁשֹות ָאָדם ָיכֹול. יג  ִמי ְוֵישׁ . ַוֲעָבִדים ָנׁשִ
אֹוֵמר ֵאין, ַעְבּדוֹ  ֶאת ֹלא ֲאָבל, ׁשֶ  ַעל ְלֶעֶבד ִקְנָין ׁשֶ

ֲהֵרי, ַרּבוֹ  ְיֵדי ָידוֹ  ְוָידוֹ  לוֹ  ָקנּוי גּופוֹ  ׁשֶ  ִנְמָצא, ּכְ
ֵאינוֹ  לּוחוֹ  ֶאָלא ׁשֶ ע ְוָיכֹול, ׁשְ ְתּבָ ַעל ָלאו: לֹוַמר ַהּנִ  ּבַ
ָבִרים יִדי ּדְ ּתוֹ  ֶאת ְלַהְרׁשֹות ָיכֹול ֲאָבל. ַאתְּ  ּדִ , ִאׁשְ
ֲהֵרי ָנה ָלהּ  ָנַתן ִאם ׁשֶ ַעל ְוֵאין ָקְנָתה, ַמּתָ  אֹוֵכל ַהּבַ
רֹות ַתב ִנְמָצא, ּפֵ ּכָ ׁשֶ ךְ  ְזִכי: ָלהּ  ּכְ ע ֵאין, ְלַנְפׁשֵ ְתּבָ  ַהּנִ
ַעל ָלאו: לֹוַמר ָיכֹול ָבִרים ּבַ יִדי ּדְ   :ַאתְּ  ּדִ

ֹלחַ  ְיכֹוִלים. יד ָאה ִלׁשְ ַיד ַהְרׁשָ ֵהר ּוִבְלַבד, גֹוי ּבְ ּזָ ּיִ  ׁשֶ
הּ  ִמִלְכּתֹב הּ  ּוְקֵניָנא: ּבָ ֵאין, ִמּנֵ ִליחּות ּדְ ה ׁשְ  ּוְזִכּיָ

  :ַהגֹוי ְוָקָנה: ִיְכּתֹב ֶאָלא, ְלגֹוי

ר. טו ה טֹוב ֹלא ַוֲאׁשֶ יו ָעׂשָ ַעּמָ א ֶזה ּבְ ָאה ַהּבָ ַהְרׁשָ . ּבְ
ה ּמֶ ָבִרים ּבַ ע, ֲאמּוִרים ּדְ ְתּבָ ַהּנִ ׁשֶ ִעיר ְוַהּתֹוֵבעַ  ּכְ  ּבְ

עַהנִּ  ִאם ֲאָבל. ַאַחת ִעיר ְתּבָ ִעיר ְוַהּתֹוֵבעַ  ַאַחת ּבְ  ּבְ
ה ֶזה ֲהֵרי, ַאֶחֶרת   :ִמְצָוה עֹוׂשֶ

 קכד סימן
  }} ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , מרשה לעשות יכול אם, נתבע

ע. א ְתּבָ ה ְלַמּנֹות ָיכֹול ֵאינוֹ  ַהּנִ ֹבא ֻמְרׁשֶ ּיָ ין ְלֵבית ׁשֶ  ּדִ
יב ֲעדוֹ  ְוָיׁשִ ֵביתוֹ  בֵישֵׁ  ְוהּוא, ַלּתֹוֵבעַ  ּבַ ים. ּבְ  ְוָנׁשִ
ֵאין ְיָקרֹות בֹוָדן ׁשֶ ין ְלֵבית ָלֹבא ּכְ ִרין, ּדִ ּגְ  ָלֶהן ְמׁשַ
ִנים סֹוְפֵרי ּיָ ְפֵניֶהם ְוִיְטֲענוּ  ַהּדַ ֶזה ְוַכּיֹוֵצא. ּבִ ים ּבָ  עֹוׂשִ

ּתֹוָרתוֹ  ָחָכם ְלַתְלִמיד ָתא ֵבהּ  ְוִזיָלא, ֻאָמנּותוֹ  ׁשֶ  ִמּלְ
ין ְלֵבית ְלֵמיָזל ֲהֵדי ַעְרֵערּולְ  ּדִ   :ָהָאֶרץ ַעם ּבַ

 קכה סימן
' י ּובוֹ , שליח ידי על פקדונו או ּובוֹ ח השולח

  ְסִעיִפים:

ָהָיה ְראּוֵבן. א ב ׁשֶ ְמעֹון ָמֶנה ַחּיָ ָהָיה אוֹ , ְלׁשִ  לוֹ  ׁשֶ
דֹון ּקָ ָידוֹ  ּפִ ְמעֹון ֶזה ָמֶנה הֹוֵלךְ : ְלֵלִוי ְוָאַמר, ּבְ , ְלׁשִ

א ִאם לוֹ ְולִ  ַלֲחֹזר ּבָ ּנוּ  ּטְ הֹוֵלךְ , ָיכֹול ֵאינוֹ , ִמּמֶ ְזֵכי ּדְ  ּכִ
ֵמי ד ּדָ יעַ  ּוִמּיָ ִהּגִ ׁשֶ ִבילוֹ  ָזָכה ֵלִוי ְלַיד ּכְ ׁשְ ְמעֹון ּבִ . ְלׁשִ

ין, ְלִפיָכךְ  נּוהוּ , ַמְלֶוה אוֹ  ֹלֶוה ֵמת ּבֵ י ִיּתְ  ְליֹוְרׁשֵ
ְמעֹון ל, ׁשִ ב ְראּוֵבן, ָמקֹום ּוִמּכָ ַאֲחָריּותוֹ  ַחּיָ  ַעד ּבְ
יעַ  ּגִ ּיַ ְמעֹון ְלַיד ׁשֶ ֶנה ֵלִוי ֶהֱחִזיר ְוִאם. ׁשִ , ִלְראּוֵבן ַהּמָ
ךְ  ַאַחר ְוֶהֱעִני ה לוֹ  ָהָיה ְוֹלא ּכָ ְפֹרעַ  ִמּמַ ִעְנָין, ּלִ  ּבְ

ִהְפִסיד ְמעֹון ׁשֶ ּלוֹ  ׁשִ ב ֵלִוי, ׁשֶ ם ַחּיָ ּלֵ הּוא, ְלׁשַ ע ׁשֶ ׁשַ  ּפָ
ה ּמֶ ֶהֱחִזירוֹ  ּבַ ֶ  ֶהֱחִזירוֹ  ָאְנסוֹ  ַמתֵמחֲ  ְוִאם. ִלְראּוֵבן ׁשּ

ם, ִלְראּוֵבן ִאּיֵ ָדָבר ָעָליו ׁשֶ שׁ  ּבְ ּיֵ ָידוֹ  ׁשֶ  ַעד, ַלֲעׂשֹות ּבְ
ֻהְצַרךְ  טּור, ְלַהֲחִזיר ׁשֶ ֶהֱחִזיר אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּפָ ׁשֶ ּכְ  לוֹ  ׁשֶ
ֶנה ֵניֶהם, ִלְראּוֵבן ַהּמָ ִבים ׁשְ ַאֲחָריּותוֹ  ַחּיָ יעַ  ַעד ּבְ ּגִ ּיַ  ׁשֶ
ְמעֹון ְלַיד ל ׁשִ   :חֹובוֹ  ּכָ
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דֹון ָהא. ב ְבִפּקָ ד ְוִלּטֹל ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ  ּדִ , ֵלִוי ִמּיַ
ְוָקא ֻהְחַזק ּדַ ׁשֶ ְפָקד ּכְ ְפָרן ַהּנִ ָאז, ּכַ ְפִקיד ְזכּות ּדְ  ַלּמַ
ֵצא ּתֵ ַחת ׁשֶ ְפָרן ֻהְחַזק ֹלא ֲאָבל. ָידוֹ  ִמּתַ  הּוא ָיכֹול, ּכַ
ָלן ַלֲחֹזר ֵיהּ  ְוִאי. ְוִלּטְ ּוְ דֹון ָמֵרהּ  ׁשַ ִפּקָ ִליחַ  ּדְ  ְלָהִביא ׁשָ

יָון, לוֹ  י ּכֵ ַגּלִ הּ  ּדְ ִניָחא ַדְעּתֵ ֵליְתֵבהּ  ֵלהּ  ּדְ  ִאם, ֵלהּ  ּדְ
א ַמְמִציא ַוֲאִפּלוּ . חֹוֵזר ֵאינוֹ  ַלֲחֹזר ּבָ ִליחַ  לוֹ  ּבְ , ׁשָ

ָלא ָהִכי ִמְפָטר ּדְ  ֹלא ֲאִפּלוּ  אוֹ , ֵמַאֲחָריּות ׁשֹוֵמר ּבְ
ִלי ֵלהּ  ַמְמִצי א, חַ ׁשָ ִליחַ  ֶאּלָ ׁשָ י ְמֵהיָמן ּדְ ּבֵ  ַמְפִקיד ּגַ
הּ  ַמְפִקיד ֲהָוה יֹוָמא ּוְבָכל ּבֵ א ִאם, ּגַ  ֵאינוֹ  ַלֲחֹזר ּבָ
  :חֹוֵזר

ִליחַ  ָאַמר ִאם. ג ְלֶוה ׁשָ ה: ַלּמַ ַלח ְמעֹוֶתיךָ  ִהּנֵ ָ ׁשּ  ְלךָ  ׁשֶ
לֹוִני חֹוְבךָ  ּפְ ָיִדי ּבְ הֶ  ְלַהֲחִזיק רֹוֶצה ֲאִני ַאךְ  ּבְ  םּבָ
ִביל ׁשְ שׁ  חֹוב ּבִ ּיֵ ָיְדךָ  ִלי ׁשֶ ְלֶוה ִאם, ּבְ  מֹוֶדה ַהּמַ
ִליחַ  ָ שׁ  ַלׁשּ ּיֵ ָידוֹ  לוֹ  ׁשֶ ַאר לוֹ  ְוֵאין ּבְ ה ְנָכִסים ׁשְ ְגּבֶ ּיִ  ׁשֶ
יעַ , חֹובוֹ  ֶזה ֵמֶהם ַיד ּכֹחַ  ֵאין, ַהְלָוָאתוֹ  ְזַמן ְוִהּגִ  ּבְ

ְלֶוה חַ  ַעל ְלַעְרֵער ַהּמַ ּלֵ ִניִהפְ : ְולֹוַמר ַהְמׁשַ  ְמעֹוַתי ַסְדּתַ
ם ַסְרּתָ ּמְ ֵאיִני ִמי ְלַיד ׁשֶ דוֹ  ְלהֹוִציָאם ָיכֹול ׁשֶ , ִמּיָ

ֲהֵרי חַ  ׁשֶ ּלֵ ָיִדי ֲעַדִין ָהיוּ  ִאם ַאף: ֹיאַמר ַהְמׁשַ  ָהיוּ  ּבְ
ִדי מֹוִציִאין י ִמּיָ ַרּבִ  ְנָכִסים ְלךָ  ְוֵאין הֹוִאיל ָנָתן ִמּדְ
חַ , ֲאֵחִרים ְנָכִסים לוֹ  ֵישׁ  ִאם ֲאָבל. ֲאֵחִרים ּלֵ  ַהְמׁשַ
ִליחַ  ּכֹוֵפהוּ  ָ ָנם ַלׁשּ ְלֶוה ִלּתְ ל, ַלּמַ ּכָ ּלֹא ְזַמן ׁשֶ  ְנָתָנם ׁשֶ

חַ  ִנְפָטר ֹלא לוֹ  ּלֵ ִליחַ , ֵמַהחֹוב ַהְמׁשַ ָ  ְוגֹוֶבה חֹוֵזר ְוַהׁשּ
ּנוּ  אֹותוֹ  ן ְוָכל ִמּמֶ ּכֵ ְלֶוה ֵאין ִאם ׁשֶ ִליחַ  מֹוֶדה ַהּמַ ָ , ַלׁשּ
ב ַחּיָ ָנם ׁשֶ   :ֲאֵחִרים ְנָכִסים לוֹ  ֵאין ִאם ֲאִפּלוּ  וֹ ל ִלּתְ

חַ  ֵמת ְוִאם. ד ּלֵ יחַ  ְוֹלא ַהְמׁשַ ין ָחַזר, ְנָכִסים ִהּנִ  ַהּדִ
ין ִליחַ  ּבֵ ָ ְלֶוה ּוֵבין ַהׁשּ חוּ  ַהּמַ ּלְ ּתַ ׁשְ ּנִ  ַוֲאִפּלוּ , לוֹ  ׁשֶ

ָלם ִליחַ  ִקּבְ ָ חַ  ַהׁשּ ּלֵ ֵעִדים ֵמַהְמׁשַ כֹול ִמּגוֹ , ּבְ ּיָ  לֹוַמר ׁשֶ
ְלֶוהלַ  ֶהֵסת ְוֶנֱאָמן: ּמַ ֶהֵסת ֶנֱאָמן, ּבְ  ֲאִני: לוֹ  לֹוַמר ּבְ

חֹוִבי ּתֹוְפָסם ה ּבְ ַאּתָ ב ׁשֶ יָון, ִלי ַחּיָ ֵאין ּכֵ  ּתֹוְבעוֹ  ׁשֶ
ֶהם חַ  ּבָ ּלֵ יו ְוֹלא ַהְמׁשַ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . יֹוְרׁשָ ִאם, ׁשֶ  ׁשֶ

א ִליחַ  ּבָ ָ ֶהם ְלַהֲחִזיק ַהׁשּ ִביל ּבָ ׁשְ יֵּ  חֹוב ּבִ ַיד לוֹ  שׁ ׁשֶ  ּבְ
ְלֶוה ְפִקיד אוֹ  ַהּמַ   :ָיכֹול ֵאינוֹ , ַהּמַ

ה. ה ּמֶ ָבִרים ּבַ הֹוֵלךְ  ֲאמּוִרים ּדְ ְזֵכי ָהֵוי ּדְ ִמְלָוה, ּכִ  אוֹ  ּבְ
דֹון ָנה ֲאָבל, ְבִפּקָ ַמּתָ ְזֵכי ֲהֵוי ָלא ּבְ אוֹ  ֲאִפּלוּ , ּכִ  ֲעׂשָ
ִליחַ  ל ׁשָ  ֲהֵוי ָלא, לוֹ  הֹוֵלךְ : ַהּנֹוֵתן לוֹ  ְוָאַמר ְלַקּבֵ
ְזֵכי ֲאִני ִלְפלֹוִני ָמֶנה הֹוֵלךְ : ָאַמר ִאם, ְלִפיָכךְ . ּכִ  ׁשֶ
יעַ  ַעד ַלֲחֹזר ָיכֹול, לוֹ  נֹוֵתן ּגִ ּיַ ל ְלַיד ׁשֶ  ְוִאם. ַהְמַקּבֵ
ל ָהָיה ֵאין ָעִני ַהְמַקּבֵ ה, זּוז ָמאַתִים לוֹ  ׁשֶ  ֶנֶדר ַנֲעׂשָ

  :ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ְוֵאינוֹ 

ן: ָאַמר ִאם. ו ָנה ִלְפלֹוִני ּתֵ ַמּתָ ֵאינוֹ  אֹוְמִרים ֵישׁ , ּבְ  ׁשֶ
ְזֵכי ל ּבוֹ  ַלֲחֹזר ְוָיכֹול ּכִ ּלֹא ְזַמן ּכָ יעַ  ׁשֶ , ְלָידוֹ  ִהּגִ
א ן ִאם ֶאּלָ , ְוָקָנה לוֹ  ָזָכה ְוָאז, לוֹ  ְזֵכי: לוֹ  ָאַמר ּכֵ
ָהָיה ּוְכגֹון ְרׁשּותוֹ  ׁשֶ ְרׁשּותוֹ  ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל, ּבִ . ֹלא, ּבִ

ְרׁשּותוֹ  ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , ִמיהוּ וּ  ֹבא, ּבִ ּיָ ה ִלְרׁשּותוֹ  ִלְכׁשֶ  ִיְזּכֶ
  :ָלֵכן ֹקֶדם ַהּנֹוֵתן ּבוֹ  ַיֲחֹזר ֹלא ִאם, לוֹ 

ֵתן אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ז ְזֵכי ָהֵוי ּדְ ָנה ּכִ ַמּתָ ּנֹוֵתן ְוהּוא, ּבְ  ׁשֶ
ה לוֹ  ָידוֹ  ַהֵחֶפץ ַעּתָ ן: לוֹ  ְואֹוֵמר ּבְ  ֶזה ֵחֶפץ ּתֵ

ה ִאם ֲאָבל. ִלְפלֹוִני ִחּלָ א ֹלא ִמּתְ ַעת ַעל ְלָידוֹ  ּבָ  ּדַ
ךְ  ְוַאַחר, ָלֶזה ִלְזּכֹות ֵנהוּ : לוֹ  ָאַמר ּכָ  ֹלא, ִלְפלֹוִני ּתְ
א ָקָנה ַמֲעַמד ֶאּלָ ן ּבְ ּתָ ָלׁשְ  ּתֹוֵפס הּוא ִאם ַוֲאִפּלוּ , ׁשְ

ָידוֹ  ַהֵחֶפץ ָעה ּבְ ׁשָ ָאַמר ּבְ ן ׁשֶ יָון, ּתֵ ּלֹא ּכֵ  אבָּ  ׁשֶ
ה ִחּלָ ם ְלָידוֹ  ִמּתְ ךְ  ְלׁשֵ , לוֹ  ְזֵכה: לוֹ  ָאַמר ִאם ֲאָבל. ּכָ
עֹוד ַהֵחֶפץ ּבְ ָידוֹ  ׁשֶ י ַעל ַאף לוֹ  ָזָכה, ּבְ ּלֹא ּפִ א ׁשֶ  ּבָ
ה ְלָידוֹ  ִחּלָ ם ּתְ ךְ  ְלׁשֵ ָידוֹ  ָהָיה ֹלא ֲאִפּלוּ  אוֹ . ּכָ  ּבְ

ָעה ׁשָ ָאַמר ּבְ א, לוֹ  ְזֵכה: לוֹ  ׁשֶ יהוֹ  ֶאּלָ ִהְגּבִ ךְ  ַחראַ  ׁשֶ  ּכָ
ֵדי ּלֹא ֲאִפּלוּ , ָזָכה, לוֹ  ִלְזּכֹות ּכְ ְפֵני ׁשֶ ּלֹא ַהּנֹוֵתן ּבִ  ְוׁשֶ
ְפֵני ל ּבִ  ִאיֵתהּ  ֲאִפּלוּ , ְזֵכה: ָאַמר ֹלא ִאם ֲאָבל. ַהְמַקּבֵ

דֹון ּקָ ֲחֵצרוֹ  ַלּפִ ל ּבַ ִליחַ  ׁשֶ ל ָזָכה ֹלא, ׁשָ ַקּבֵ ָנה ַלּמְ   :ַמּתָ
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ָאַמר ְראּוֵבן. ח ְמעוֹ  ׁשֶ ֲאִני ְלֵלִוי ָמֶנה הֹוֵלךְ : ןְלׁשִ  ׁשֶ
ָנה לוֹ  נֹוֵתן ְמעֹון ְוָהַלךְ , ַמּתָ נוֹ  ׁשִ  ּוְמָצאוֹ , ְלֵלִוי ִלּתְ
ת ּמֵ ִריא ִאם, ׁשֶ י ּוֵמת, ַהּנֹוֵתן ָהָיה ּבָ ַחּיֵ ל ּבְ ן, ְמַקּבֵ  ִיּתֵ

י ל ְליֹוְרׁשֵ ִמְצָוה, ְמַקּבֵ ם ּדְ ְבֵרי ְלַקּיֵ ת ּדִ  ֵמת ְוִאם. ַהּמֵ
ל חַ  ְמַקּבֵ יּבְ י ַעל ַאף, נֹוֵתן ּיֵ ַאַחר ּפִ ךְ  ׁשֶ , ַהּנֹוֵתן ֵמת ּכָ
י ַיֲחִזיר חַ  ְליֹוְרׁשֵ ּלֵ   :ְמׁשַ

ִכיב ְוִאם. ט ָעה ִאם, ַהּנֹוֵתן ָהָיה ְמַרע ׁשְ ׁשָ ַתן ּבְ ּנָ  ׁשֶ
ֶנה ִליחַ  ַהּמָ ָ ָבר ַלׁשּ ל ֵמת ּכְ י ַיֲחִזיר, ְמַקּבֵ  ְליֹוְרׁשֵ
חַ  ּלֵ לַהְמקַ  ַחי ָהָיה ִאם ֲאָבל. ְמׁשַ ָעה ּבֵ ׁשָ ַתן ּבְ ּנָ  ׁשֶ
ֶנה ִליחַ  ַהּמָ ָ ן, ַלׁשּ י ִיּתֵ ל ְליֹוְרׁשֵ  ֵמת ִאם ֲאִפּלוּ , ְמַקּבֵ

ל י ַהְמַקּבֵ ַחּיֵ י נֹוְלדוּ  ַוֲאִפּלוּ , נֹוֵתן ּבְ ל יֹוְרׁשֵ  ַאַחר ְמַקּבֵ
ּום, נֹוֵתן ִמיַתת ִדְבֵרי ִמׁשּ ִכיב ּדְ ְכתּוִבים ְמַרע ׁשְ  ּכִ

מוּ  ְוִכְמסּוִרים ל ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ַהּנֹוֵתן יןְואֵ , ּדָ  ְזַמן ּכָ
ּלֹא א ִאם ֲאִפּלוּ , חֹוֵזר ָעַמד ְוִאם. ָעַמד ׁשֶ ָבר ּבָ  ְלַיד ּכְ

ל   :ַהְמַקּבֵ

ל. י ל, ָמקֹום ּוִמּכָ ּלֹא ְזַמן ּכָ ֵרר ׁשֶ א ִנְתּבָ ְתַרּפֵ ּנִ , ׁשֶ
ִליחַ  ָצִריךְ  ָ ִליחּותוֹ  ַלֲעׂשֹות ַהׁשּ  ןַהּנֹותֵ  ָימּות ְוִאם, ׁשְ
ֵאר ָ ל ִיׁשּ ַקּבֵ א ְוִאם, ַלּמְ   :ַלּנֹוֵתן ַיֲחִזיר, ִיְתַרּפֵ

 קכו סימן
  ְסִעיִפים: ג"כ ּובוֹ , שלשתן במעמד ּובוֹ ח הפורע

ָהָיה ְראּוֵבן. א ַיד ָמֶנה לוֹ  ׁשֶ ְמעֹון ּבְ ין, ׁשִ ין ִמְלָוה ּבֵ  ּבֵ
דֹון ּקָ ַמֲעַמד ֵלהּ  ְוָאַמר, ּפִ ן ּבְ ּתָ ָלׁשְ יֵּ  ָמֶנה: ׁשְ  ִלי שׁ ׁשֶ
ָיְדךָ  ֵנהוּ  ּבְ ין, ְלֵלִוי ּתְ ָתנוֹ  ּבֵ ּנְ ָנה לוֹ  ׁשֶ ַמּתָ ָתנוֹ  ֵבין ּבְ ּנְ  ׁשֶ

ִפְרעֹון לוֹ  ְמעֹון ְוֹלא ְראּוֵבן ְוֵאין, ָקָנה, חֹובוֹ  ּבְ  ׁשִ
ֶהם ַלֲחֹזר ְיכֹוִלים י ַעל ַאף, ּבָ ֲעַדִין ּפִ  ֲעסּוִקים ׁשֶ
אֹותוֹ   ּוְלמֹוֲחלוֹ  ַלֲחֹזר לָיכוֹ  ַהּנֹוֵתן ֵאין ְוֵכן. ִעְנָין ּבְ
הּוא ְלִמי ָידוֹ  ׁשֶ ִהְלָוה ְלַאַחר ֵלִוי נֹוַלד ַוֲאִפּלוּ . ּבְ  ׁשֶ

ְמעֹון ְראּוֵבן   :ָקָנה, ְלׁשִ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ָהָיה, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ַיד ָמֶנה ִלְראּוֵבן ּכְ  ּבְ
ְמעֹון ָידוֹ  ָמֶנה לוֹ  ָהָיה ֹלא ִאם ֲאָבל, ׁשִ א, ּבְ  ֶאּלָ
ָאַמר ן: לוֹ  ׁשֶ ִביִלי ְלֵלִוי ָמֶנה ּתֵ ׁשְ  ֹלא, ְלךָ  ְוֶאְפָרֶעּנוּ  ּבִ
ן ֶאָחד ְוָכל, ָקָנה ּתָ ָלׁשְ ְ  ַוֲאִפּלוּ . ּבוֹ  ַלֲחֹזר ְיכֹוִלין ִמׁשּ
ַרע ְמעֹון ּפָ ל. ַהחֹוב ִמְקָצת ְלֵלִוי ׁשִ  ִאם ָמקֹום ּוִמּכָ
ַעל ֵמַאַחר, ֵמְראּוֵבן ְוגֹוֶבה חֹוֵזר, לוֹ  ְנָתנוֹ  יו ׁשֶ  ּפִ
  :ָנַתן

ְמעֹון ְראּוֵבן ָאַמר. ג ַמֲעַמד, ְסָתם, ְלׁשִ ן ּבְ ּתָ ָלׁשְ ן: ׁשְ  ּתֵ
שׁ  ָמֶנה: ֵלהּ  ָאַמר ְוֹלא, ְלֵלִוי ָמֶנה ּיֵ ָיְדךָ  ִלי ׁשֶ ֵנהוּ  ּבְ  ּתְ
ְמעֹון, ְלֵלִוי שׁ  מֹוֶדה ְוׁשִ ּיֵ ָידוֹ  ָמֶנה ִלְראּוֵבן ׁשֶ א, ּבְ  ֶאּלָ

אֹוֵמר יָון ׁשֶ ּכֵ ּלֹא ׁשֶ ַרשׁ  ׁשֶ שׁ  ָמֶנה: ּפֵ ּיֵ ָיְדךָ  ִלי ׁשֶ  ֹלא, ּבְ
שׁ  ָמֶנה ַעל ַדְעּתוֹ  ָהָיה ּיֵ ָיִדי לוֹ  ׁשֶ א, ּבְ ַאְלֶוה ֶאּלָ  לוֹ  ׁשֶ
ֶנּנוּ  ָמֶנה ְדָבָריו ֵאין, ְלךָ  ְוֶאּתְ לּום ּבִ ִמְסָתָמא, ּכְ  ַעל ּדְ
שׁ  ָמֶנה ּיֵ ּלֹא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְוָקָנה, ָאַמר לוֹ  ׁשֶ   :ָקָנה ׁשֶ

ַיד ְראּוֵבןלִ  ָהָיה. ד ְמעֹון ּבְ ים ּכֹור ׁשִ  ֵלהּ  ְוָאַמר, ִחּטִ
ַמֲעַמד ן ּבְ ּתָ ָלׁשְ ן: ׁשְ ים ְלֵלִוי ּתֵ ִ יָנִרים ֲחִמׁשּ ֲהֵרי ּדִ  ֵישׁ  ׁשֶ

ָיְדךָ  ִלי ים ּכֹור ּבְ ה, ִחּטִ ךְ  ְוַאַחר, ְוִנְתַרּצָ  ָרָצה ּכָ
ְמעֹון ים ָהיוּ  ִאם, ּבוֹ  ַלֲחֹזר ׁשִ דֹון ַהִחּטִ ּקָ ן :ּוֵפַרשׁ , ּפִ  ּתֵ

ים ָלנוּ  ִ יָנִרים ֲחִמׁשּ ָמעֹות ּדִ ים ּבְ , ֵלִוי ָקָנה ֹלא, ֵמַהִחּטִ
כֹול ּיָ ְמעֹון לֹוַמר ׁשֶ ב ֵאיִני: ׁשִ ים ִלְמּכֹר ַחּיָ ל ִחּטִ  ׁשֶ
ֵדי ְראּוֵבן : ֵלִוי ֹיאַמר ִאם ַוֲאִפּלוּ . חֹובֹוָתיו ִלְפֹרעַ  ּכְ

ן ים ִלי ּתֵ ֶוה ִחּטִ ים ׁשָ ִ יָנִרים ֲחִמׁשּ  ֹלא: לֹוַמר לָיכוֹ , ּדִ
ִני ן ִצּוַ ים ְלךָ  ִלּתֵ א ִחּטִ , ֵלהּ  ָאַמר ֲאָבל. ָמעֹות ֶאּלָ
ן: ְסָתם ים לוֹ  ּתֵ ִ יָנִרים ֲחִמׁשּ ים ּדִ שׁ  ֵמַהִחּטִ ּיֵ  ִלי ׁשֶ
ָיְדךָ  ה, ּבְ אֹוֵמר ַנֲעׂשָ ים: לוֹ  ּכְ ֶוה ִחּטִ ים ׁשָ ִ  ֲחִמׁשּ

יָנִרים י ַעל ַאף, ֶאְצלוֹ  ַהְלָוָאה ָהיוּ  ְוִאם. ְוָקָנה, ּדִ  ּפִ
ָאַמר ים: לוֹ  ׁשֶ ִ יָנִרים ֲחִמׁשּ  אוֹ  ָמעֹות לוֹ  ְונֹוֵתן, ָקָנה ּדִ
ים ֶוה ִחּטִ ים ׁשָ ִ יָנִרים ֲחִמׁשּ ַער, ּדִ ַ ׁשּ ּוק ּכַ ׁשּ ּבַ   :ׁשֶ
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ָיְדךָ  ִלי ָמֶנה: לוֹ  ָאַמר. ה ֵנהוּ  ּבְ ַמֲעַמד, ִלְפלֹוִני ּתְ  ּבְ
ן ּתָ ָלׁשְ ֵנהוּ  ֲאִני: לוֹ  ְוָאַמר, ׁשְ ֶאְרֶצה ְלךָ  ֶאּתְ , ִלְכׁשֶ

ּתֹוְבעוֹ  יו רֹוֶצה ֵאיִני: לוֹ  אֹוֵמר ּוְכׁשֶ  ֵאין, ַעְכׁשָ
ְדָבָריו לּום ּבִ ב, ּכְ ן ְוַחּיָ הּוא ִלְזַמן לוֹ  ִלּתֵ ב ׁשֶ  ַחּיָ
ְמֶחה   :חֹוְלִקים ְוֵישׁ , ַלּמַ

ִעְנָין, ֲחֵברוֹ  ֵאֶצל ִהְמָחהוּ . ו ָלא ּבְ  ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ָקָנה ּדְ
רָ  לֹוַמר ּפְ ךְ  ַאַחר עוֹ ׁשֶ   :ּכָ

ה ֹלא ִאם ֲאִפּלוּ . ז ה ִנְתַרּצָ ְפָקד אוֹ  ַהּלֹוֶ ן ַהּנִ  ָלֶזה ִלּתֵ
ה ּוָ ּצִ ְלֶוה ׁשֶ ְפִקיד אוֹ  ַהּמַ נוֹ  ָצִריךְ , ַהּמַ  ַעל לוֹ  ִלּתְ
ְרחוֹ  יָון, ּכָ ָאַמר ּכֵ ַמֲעַמד ֵלהּ  ׁשֶ ן ּבְ ּתָ ָלׁשְ   :ׁשְ

ַמֲעַמד ָהָיה ֹלא. ח ן ּבְ ּתָ ָלׁשְ שֶׁ  ׁשְ  ִלי ָמֶנה: ֵלהּ  ָאַמרּכְ
ָיְדךָ  ֵנהוּ  ּבְ  ָלא, ּבוֹ  ַלֲחֹזר ְוָיכֹול, ָקָנה ֹלא, ְלֵלִוי ּתְ
ָנא ָנה ׁשְ ה ַמּתָ ָנא ָלא ְמֻרּבָ ָנה ׁשְ  ָקָנה ְוִאם. מּוֶעֶטת ַמּתָ
ד עֹות ִמי ִמּיַ ַהּמָ ָידוֹ  ׁשֶ תֹוַרת ּבְ  ְלֵלִוי ְדִאית הֹוָדָאה ּבְ
הּ    ּבוֹ  רַלֲחזֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ָמֶנה ַגּבֵ

ְמעֹון ְראּוֵבן ָאַמר. ט ַמֲעַמד ְלׁשִ ן ּבְ ּתָ ָלׁשְ ּיֵשׁ  ָמֶנה: ׁשְ  ׁשֶ
ָיְדךָ  ִלי ֵנהוּ  ּבְ ְמעֹון, ְלֵלִוי ּתְ  ְוָלֵכן, ֵלִוי ֶאת ּדֹוֶחה ְוׁשִ

 ְוֵישׁ . ָיכֹול ֵאינוֹ , ֵמְראּוֵבן ְוִלְתּבֹעַ  ַלֲחֹזר ֵלִוי רֹוֶצה
כֹול אֹוְמִרים ּיָ ּלֹא ְזַמן לכָּ , ּבוֹ  ַלֲחֹזר ׁשֶ  ֵלִוי ָפַטר ׁשֶ

ֵפרּושׁ  ְראּוֵבן ֶאת ל. ּבְ  ַדַעת ְלִפי ֲאִפּלוּ , ָמקֹום ּוִמּכָ
ה ְראּוֵבן ֶאת ִלְתּבֹעַ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ֶזה ִחּלָ ל, ּתְ  ְזַמן ּכָ

ּיּוַכל ְמעֹון ִלְגּבֹות ׁשֶ ִ   :ִמׁשּ

ַמֲעַמד ָלֶהם ָאַמר. י ן ּבְ ּתָ ָלׁשְ ָיְדךָ  ִלי ָמֶנה: ׁשְ  ֵנהוּ תְּ  ּבְ
ה ְוִנְמָצא, ִלְפלֹוִני  ִלְגּבֹות ָמֶנה לוֹ  ְוֵאין ָעִני ַהּלֹוֶ
ּנוּ  ֵני, ֵמְראּוֵבן ְוגֹוֶבה חֹוֵזר ֶזה ֲהֵרי, ִמּמֶ ִהְטָעהוּ  ִמּפְ . ׁשֶ
הּוא ֵלִוי ָיַדע ְוִאם ָהָיה אוֹ , ָעִני ׁשֶ יר ׁשֶ אֹוָתהּ  ָעׁשִ  ּבְ
ָעה   :ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ , ְוֶהֱעִני ׁשָ

ָהָיה ֵלִוי ָטַען. יא ְמעֹון ׁשֶ  ּוְראּוֵבן, ְוִהְטָעהוּ  ָעִני ׁשִ
יר: אֹוֵמר ב ַהחֹוב ִאם, ְוֶהֱעִני ָהָיה ָעׁשִ ְתַחּיֵ ּנִ  ְראּוֵבן ׁשֶ

ָטר הּוא ְלֵלִוי ׁשְ  ֹלא ְוִאם, ְרָאָיה ְלָהִביא ְראּוֵבן ַעל, ּבִ
ָטר ֶנֱאָמנּות ֵישׁ  ִאם, ְרָאָיה ָיִביא ְ ׁשּ  חֹובוֹ  ִוילֵ  ּגֹוֶבה ּבַ
ֹלא בּוָעה ּבְ ַבע, ֶנֱאָמנּות ּבוֹ  ֵאין ְוִאם, ׁשְ ָ  ֵלִוי ִיׁשּ
ה ַעל ִמְלָוה ָהָיה ְוִאם. ְוִיּטֹל  ְראּוֵבן ֶנֱאָמן, ּפֶ

בּוַעת ׁשְ יר: לֹוַמר ֶהֵסת ּבִ אֹוָתהּ  ָהָיה ָעׁשִ ָעה ּבְ   :ׁשָ

ָאַמר ְראּוֵבן. יב ְמעֹון ׁשֶ ָטר: ְלׁשִ שׁ  חֹוב ׁשְ ּיֵ  ָיְדךָ בְּ  ִלי ׁשֶ
ֵנהוּ  ַמֲעַמד ֶזה ְוָהָיה, ְלֵלִוי ּתְ ן ּבְ ּתָ ָלׁשְ ל, ׁשְ ּלֹא ּכָ  ָחַזר ׁשֶ
ב, ְראּוֵבן ּבוֹ  ְמעֹון ַחּיָ נוֹ  ׁשִ  ָחַזר ִאם ֲאָבל. ְלֵלִוי ִלּתְ
ַתב ְוִאם. ֹלא, ְראּוֵבן ּבוֹ  ִהְקָנה לוֹ  ּכָ  ְוָכל הּוא לוֹ  ׁשֶ

ְעּבּודוֹ  ְפָקדִ  ֶזה ֵאֶצל ְוִהְמָחהוּ  ׁשִ ּמֻ ָידוֹ  יםׁשֶ  ֵאינוֹ , ּבְ
  :ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול

ה ְלַאַחר ִאם. יג ְתַרּצָ ּנִ ה ׁשֶ ְפָקד אוֹ  ַהּלֹוֶ ן ַהּנִ  ִלּתֵ
ל ַקּבֵ י: אֹוֵמר, ַלּמְ ְנּתִ ּבֹוִני ִעּיַ ֶחׁשְ  ֶאְצִלי לוֹ  ָהָיה ְוֹלא ּבְ
לּום ה ְוָטִעיִתי ּכְ ּמֶ הֹוֵדיִתי ּבַ  ְלָבֵרר ָיכֹול ִאם, לוֹ  ׁשֶ

ֵעִדים טּור, ֱאֶמת אֹוֵמר הּואשֶׁ  ּבְ ֵעִדים ָהָיה ֲאִפּלוּ , ּפָ  ּבְ
ה ְתַרּצָ ּנִ ׁשֶ ן ּכְ ב, לוֹ  ִלּתֵ ן ַהּנֹוֵתן ְוַחּיָ ל ִלּתֵ ַקּבֵ  ִאם ַלּמְ

ִפְרעֹון לוֹ  ְנָתנוֹ   ְלָבֵרר ָיכֹול ֵאינוֹ  ְוִאם. חֹובוֹ  ּבְ
עּות ְפֵני ִהְמָחהוּ  ִאם, ַהּטָ  ְזַמן ָקַבע ְוַגם, ֵעִדים ּבִ
נוֹ  לְוַהְמַקבֵּ  תֹוךְ  ְוהּוא, ָידּועַ  ִלְזַמן לוֹ  ִלּתְ , ְזַמּנוֹ  ּבְ
: לֹוַמר ֶנֱאָמן ֵאינוֹ  ְוֵכן. ָטִעיִתי: לֹוַמר ֶנֱאָמן ֵאינוֹ 

ה ּטֶ ךָ  ָהִייִתי ְמׁשַ ֵעִדים ִהְמָחהוּ  ֹלא ְוִאם. ּבְ  ִמי ֵישׁ , ּבְ
אֹוֵמר ֱאָמן ׁשֶ ּנֶ ִמּגוֹ , ָטִעיִתי: לֹוַמר ׁשֶ  אוֹ , מ"ְדַלֲהדַ  ּבְ

יךָ  ִמּגוֹ בְּ  ְפַרְעּתִ ין ְזַמן ַאַחר הּוא ִאם, ּדִ ין ְוַהּדִ  ַהּנֹוֵתן ּבֵ
ל אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ְוַהְמַקּבֵ ֵאינוֹ , ׁשֶ : לֹוַמר ֶנֱאָמן ּדְ
ֵאין ָטִעיִתי אן ּדְ ָהֵוי, ִמּגוֹ  ּכָ ִמּגוֹ  ּדְ ְמקֹום ּכְ , ֵעִדים ּבִ
ָלא ִכיחַ  ּדְ ְטֶעה ׁשְ ּיִ א, ׁשֶ ה ֶאּלָ ַרּבָ קמְ  ָאָדם ַאּדְ  ַדְקּדֵ
ּיֹוֶדה ֹקֶדם ֵהיֵטב   :ׁשֶ

ָעה מֹוֶדה ַהּנֹוֵתן ִאם. יד ּטָ ּבֹון ׁשֶ ֶחׁשְ ל, ּבַ  ֵאינוֹ  ְוַהְמַקּבֵ
ל ְנָתנוֹ  ִאם, ָלאו ִאם ָטָעה ִאם יֹוֵדעַ  ַקּבֵ ִביל ַלּמְ ׁשְ  ּבִ
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ָהָיה חֹוב ַרע ֶאְצלוֹ  ְוִהְמָחהוּ  ָעָליו לוֹ  ׁשֶ ּנוּ  ִלּפָ  ִאם, ִמּמֶ
כֹול ַלּנֹוֵתן םְנָכִסי לוֹ  ֵישׁ  ּיָ ל ׁשֶ ַרע ַהְמַקּבֵ ּנוּ  ִלּפָ , ִמּמֶ

ָעה לֹוַמר ַהּנֹוֵתן ֶנֱאָמן ּטָ ל ְוַיֲחֹזר, ׁשֶ ה ַהְמַקּבֵ  ְוִיְגּבֶ
הּוא אוֹ , ְנָכִסים לוֹ  ֵאין ִאם ֲאָבל. ֵמַהּנֹוֵתן חֹובוֹ   ׁשֶ
ָמא ַגְבָרא ִני ַאּלָ ֵ ַרע לוֹ  נֹוחַ  ְוַהׁשּ ּנוּ  ִלּפָ  ֹלא, ִמּמֶ
ָנה ְוִאם. ְמֵהיָמן ָלל ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ִהיא ַמּתָ  ֵישׁ  ֲאִפּלוּ , ּכְ
ָמא ַגְבָרא ְוֵאינוֹ  ַלּנֹוֵתן ְנָכִסים ְפָקד ָצִריךְ , ַאּלָ  ַהּנִ
נוֹ  ל ִלּתְ ַקּבֵ   :ֵמַהּנֹוֵתן אֹותוֹ  ְוגֹוֶבה ְוחֹוֵזר ַלּמְ

ל ִאם. טו ָעה מֹוֶדה ַהְמַקּבֵ ּטָ ּבֹון ׁשֶ ֶחׁשְ  ֵאינוֹ  ְוַהּנֹוֵתן, ּבַ
ְפָקד, ֹוֶדהמ טּור ַהּנִ ֹלא ּפָ בּוָעה ּבְ  ָצִריךְ  ְוַהּנֹוֵתן, ׁשְ

ַבע ָ ל ִלׁשּ ַקּבֵ ִביל ִהְמָחהוּ  ִאם ַלּמְ ׁשְ ָהָיה חֹוב ּבִ  לוֹ  ׁשֶ
ָנה ִהְמָחהוּ  ִאם ֲאָבל. ֶאְצלוֹ  ַמּתָ ּנֹוֵתן ּבְ טּור, לוֹ  ׁשֶ  ּפָ
ֹלא בּוָעה ּבְ   :ׁשְ

ַמֲעַמד ֵלהּ  ָאַמר. טז ן ּבְ ּתָ ָלׁשְ ןלִ  ׁשְ , ָמֶנה חֹובוֹ  ְלַבַעל ּתֵ
ן ְוִהְתִחיל ךְ  ְוַאַחר, לוֹ  ִלּתֵ ָעה ִנְמָצא ּכָ ּטָ ּבֹונוֹ  ׁשֶ ֶחׁשְ  ּבְ
ב ְוֵאינוֹ  לּום ַחּיָ י ַעל ַאף, ּכְ טּור ּפִ ּפָ ן ׁשֶ ּתֵ  לוֹ  ִמּלִ
ל, יֹוֵתר ַתן ַמה ָמקֹום ִמּכָ ּנָ ֶ ָבר ׁשּ  ָיכֹול ְוֵאינוֹ , ָנתּון, ּכְ

דוֹ  ְלהֹוִציא   :ִמּיָ

ָהל ֲחִכירּות ָחַכר ְראּוֵבן. יז ב, ֵמַהּקָ ַסךְ  ָלֶהם ְוִנְתַחּיֵ  ּבְ
ֵמי לֹוִני ִלְזַמן ִלְפֹרעַ  ַהֲחִכירּות ּדְ ָהל, ּפְ ִבים ָהיוּ  ְוַהּקָ  ַחּיָ

ְמעֹון ים ְלׁשִ ִ ָהל ֶהֱעִמידוּ , ְזהּוִבים ֲחִמׁשּ ְמעֹון ַהּקָ  ְלׁשִ
ַמֲעַמד לוֹ  ְוָאְמרוּ  ְראּוֵבן ֵאֶצל תָּ  ּבְ ָלׁשְ ן ןׁשְ ּתֵ ּיִ  לוֹ  ׁשֶ

ים ֲחִכירּות ֵמאֹותוֹ  ִ ךְ  ַאַחר, ְזהּוִבים ֲחִמׁשּ ל ּכָ ּטֵ  ִנְתּבַ
ַעת ַהֲחִכירּות ָעה ֵמַאַחר, ְראּוֵבן ִמּדַ ׁשָ ּבְ ָאַמר ׁשֶ ן ׁשֶ  ִלּתֵ
ְמעֹון ב ָהָיה ְלׁשִ ָהל ַחּיָ י ַעל ַאף, ְלַהּקָ ל ּפִ ּטֵ ְתּבַ ּנִ  ׁשֶ
ךְ  ַאַחר ַהֲחִכירּות ב ּכָ ן ַחּיָ ְמעֹוןלְ  ִלּתֵ   :ׁשִ

יר ְראּוֵבן. יח ּכִ ְמעֹון ֵחֶפץ ִהׂשְ ָסךְ , ְלׁשִ , ְליֹום ָידּועַ  ּבְ
ְצָטֵרךְ  ִלְזַמן ּיִ ב ָהָיה ּוְראּוֵבן, לוֹ  ׁשֶ  ֵמָאה ְלֵלִוי ַחּיָ

ְמעֹון ֵאֶצל ְוִהְמָחהוּ  ְזהּוִבים ַמֲעַמד ׁשִ ן ּבְ ּתָ ָלׁשְ  ְוֹלא, ׁשְ

ב ִכירּות ִנְתַחּיֵ ׂשְ א ּבִ י, ְזהּוִבים יםֲחִמשִּׁ  ֶאּלָ  ִנְצַרךְ  ֹלא ּכִ
ְמעֹון ִאם, ַלֵחֶפץ יֹוֵתר ָמעֹות ְסָתם ְלֵלִוי ָיָצא ׁשִ  ּבְ
שׁ  ְזהּוִבים ֵמָאה: ְוָאַמר ּיֵ ל ִלי ׁשֶ ֶ ֵנם ְראּוֵבן ִמׁשּ  ֶאּתְ
יר ְוֹלא, ְלךָ  ַכר לוֹ  ִהְזּכִ ָנם ָצִריךְ , ַהֵחֶפץ ׂשְ . לוֹ  ִלּתְ

ב ֲאִנישֶׁ  ְזהּוִבים ֵמָאה: ָאַמר ַוֲאִפּלוּ  ַכר ִלְראּוֵבן ַחּיָ ְ  ִמׂשּ
ֵנם ַהֵחֶפץ ב, ְלךָ  ֶאּתְ ָנם ַחּיָ יָון, ִלּתְ הֹוָדה ּכֵ ָהָיה ׁשֶ  ׁשֶ
ב ַכר ִלְראּוֵבן ַחּיָ ְ ַעל ֵלִוי מֹוֶדה ִאם ֲאָבל. ַהֵחֶפץ ִמׂשּ  ׁשֶ
ַכר ב ָהָיה ְוֹלא, לוֹ  ָלֵתת ִהְבִטיחוֹ  ַהֵחֶפץ ׂשְ  ִלְראּוֵבן ַחּיָ
א ַכר ֶאּלָ ב ֵאינוֹ , ַהֵחֶפץ אֹותוֹ  ׂשְ לּום ְלֵלִוי ַחּיָ , ּכְ
ָכר ְדֵמי ֲאִפּלוּ  ָ שׁ  ַהׂשּ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ אֹותוֹ  ׁשֶ  אֹותוֹ  ַעד ַהֵחֶפץ ּבְ
ִכירּות, ַהּיֹום ׂשְ ֶמת ֵאיָנהּ  ּדִ ּלֶ ּתַ א ִמׁשְ ַהְינוּ , ְלַבסֹוף ֶאּלָ  ּדְ

ֲחִזיר ּיַ ׁשֶ   :ַהֵחֶפץ לוֹ  ּכְ

ְמעֹון ִהְקָנה ְראּוֵבן. יט שׁ  הָמנֶ  ְלׁשִ ּיֵ ַיד לוֹ  ׁשֶ , ֵלִוי ּבְ
ַמֲעַמד ן ּבְ ּתָ ָלׁשְ ְמעֹון ֵלִוי ְוָנַתן, ׁשְ  ַעל ַאף, ָעֵרב ְלׁשִ

י ּלֹא ּפִ ִקְנָין ָעֵרב ָהָיה ׁשֶ ד, ּבְ ְעּבֵ ּתַ ָהֵוי, ִמׁשְ ָעֵרב ּדְ  ּכְ
ַעת ׁשְ ן ּבִ עֹות ַמּתַ חֹוֵלק ִמי ְוֵישׁ . ַהּמָ   :ׁשֶ

ן ַמֲעַמד. כ ּתָ ָלׁשְ גֹון, ִליחַ שָׁ  ְיֵדי ַעל ׁשְ ַלח ּכְ ָ ׁשּ  ַהּנֹוֵתן ׁשֶ
לּוחוֹ  ְפָקד ׁשְ נוֹ  ַלּנִ ל ִלּתְ ַקּבֵ י ָלא, ַלּמְ  ָאַמר ְוִאם. ְמַהּנֵ
ְפָקד ַהּנֹוֵתן ַמֲעַמד ַלּנִ ִליחַ  ּבְ ל ׁשְ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ַהְמַקּבֵ  ׁשֶ
י ְמַהּנֵ אוֹ  ְוהּוא, ּדִ ֲעׂשָ ל ׁשֶ ִליחַ  ַהְמַקּבֵ  ֹלא ִאם ֲאָבל. ׁשָ
אוֹ  לַהמְ  ֲעׂשָ ִליחַ  ַקּבֵ א, ׁשָ ָאַמר ֶאּלָ ְמעֹון ְראּוֵבן ׁשֶ  ְלׁשִ
ְפֵני שׁ  ָמֶנה: ֵלִוי ּבִ ּיֵ ָיְדךָ  ִלי ׁשֶ ֵנהוּ  ּבְ ה ְלֵלִוי ּתְ ְזּכֶ ּיִ  ּבוֹ  ׁשֶ

  :ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול, ִליהּוָדה

ן ַמֲעַמד. כא ּתָ ָלׁשְ י ֵליֵתהּ  ׁשְ ָתב ִמּפִ א, ַהּכְ ַמֲעַמד ֶאּלָ  ּבְ
ן ּתָ ָלׁשְ   :שׁ ַממָּ  ׁשְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . כב ֵאין, ׁשֶ ין ִחּלּוק ׁשֶ ָרֵאל ּבֵ  ְלגֹוי ִיׂשְ
ַמֲעַמד ן ּבְ ּתָ ָלׁשְ ָרֵאל, ְלִפיָכךְ . ׁשְ ָאַמר ִיׂשְ  ָמֶנה: ְלגֹוי ׁשֶ

שׁ  ּיֵ ָיְדךָ  ִלי ׁשֶ ֵנהוּ  ּבְ ָרֵאל ּתְ לֹוִני ְלִיׂשְ ַמֲעַמד, ּפְ  ּבְ
ן ּתָ ָלׁשְ ה הֹוִאיל, ׁשְ ל ְוִנְתַרּצָ  ּגֹוי ְוֵכן. ָנהקָ , ַהְמַקּבֵ
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ָאַמר ָרֵאל ׁשֶ ָיְדךָ  ִלי ָמֶנה: ְלִיׂשְ ֵנהוּ  ּבְ ָרֵאל ּתְ  ְלִיׂשְ
לֹוִני ַמֲעַמד, ּפְ ן ּבְ ּתָ ָלׁשְ ְפָקד ְוָאַמר, ׁשְ ה אוֹ  ַהּנִ ן: ַהּלֹוֶ  ּכֵ
ה נוֹ  ְוָצִריךְ , ָקָנה, ֶאֱעׂשֶ : לֹוַמר ָיכֹול ְוֵאינוֹ , לוֹ  ִלּתְ
חוֹ  ִמי ְוֵישׁ . ָהִייִתי ָאנּוס ִאם ְואֹוֵמר ֵלקׁשֶ ְפָקד ׁשֶ  אוֹ  ַהּנִ
ה ָרֵאל לוֹ  ְוָאַמר, ּגֹוי ַהּלֹוֶ ְפִקיד ִיׂשְ ְלֶוה אוֹ  ַהּמַ : ַהּמַ
ֵנהוּ  ָרֵאל ּתְ לֹוִני ְלִיׂשְ ַמֲעַמד ּפְ ן ּבְ ּתָ ָלׁשְ . ָקָנה ֹלא, ׁשְ
ְפָקד ְוִאם ה אוֹ  ַהּנִ ָרֵאל ַהּלֹוֶ ל, ִיׂשְ ל, ּגֹוי ְוַהְמַקּבֵ  ְזַמן ּכָ
ֵאין נוֹ  ָיכֹול, ּבוֹ  חֹוֵזר ַהּנֹוֵתן ָרֵאלִישְׂ  ׁשֶ . ַלּגֹוי ִלּתְ
ב, ַהּגֹוי ָזָכה ֹלא, ַהּנֹוֵתן ּבוֹ  ָחַזר ִאם ֲאָבל  ְוַחּיָ

ְפָקד ְפִקיד ְלַהֲחִזירוֹ  ַהּנִ ְפָקד ֵאין ִאם, ּוִמיהוּ . ְלַהּמַ  ַהּנִ
ֵמט ָיכֹול ָ ִדיֵניֶהם ְלִפי, ֵמַהּגֹוי ְלִהׁשּ ּבְ ב הּוא ׁשֶ ן ַחּיָ  ִלּתֵ

ָאַמר יָוןכֵּ  ן ׁשֶ ן, לוֹ  ִלּתֵ טּור ְוהּוא ַלּגֹוי ִיּתֵ  ּפָ
ְפִקיד ל, ּגֹוי ַהּנֹוֵתן ְוִאם. ֵמַהּמַ ְפָקד ְוַהְמַקּבֵ  ְוַהּנִ
ְרֵאִלים ָרֵאל ָקָנה, ִיׂשְ ׂשְ ד ְלהֹוִציאוֹ  ְוָיכֹול ַהּיִ ְפָקד ִמּיַ  ַהּנִ

ֵבית ין ּבְ ס ַהּנֹוֵתן ַהּגֹוי ְוִאם. ּדִ כֹ  ְוהֹוִציא, ַאּנָ דוֹ  חַ ּבְ  ִמּיָ
ן ֹקֶדם ּתֵ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ל ְלִיׂשְ ב, ִהיא ִמְלָוה ִאם, ַהְמַקּבֵ  ַחּיָ
ה ם ִלְפֹרעַ  ַהּלֹוֶ ָרֵאל ּגַ ׂשְ ל ַלּיִ דֹון ְוִאם. ַהְמַקּבֵ ּקָ , הּוא ּפִ
ֵבית ַהּגֹוי ְוִנְכַנס ְפָקד ּבְ ָחְזָקה ּוְנָטלוֹ  ַהּנִ ב ֵאינוֹ , ּבְ  ַחּיָ
ם ּלֵ ָרֵאל ְלׁשַ   :לַהְמַקבֵּ  ְלִיׂשְ

ה ַעל ִמְלָוה ַמְכֶנֶסת. כג  ַמֲעַמד ָצִריךְ  ֵאין, ְלַבֲעָלהּ  ּפֶ
ן ּתָ ָלׁשְ   :ׁשְ

 קכז סימן
ין ָלָוה ִאישׁ  ּדִ ּתוֹ  ׁשֶ ה ֵמִאׁשְ ְחְררוֹ  ֵמעְבּדוֹ  אוֹ , ְוֵגְרׁשָ , ְוׁשִ

ה ר ִמן ְוַהלֹוֶ   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ַהּגֵ

ָוה ָהִאישׁ . א ּלָ ּתוֹ  ׁשֶ ךְ  רְוַאחַ  ֵמִאׁשְ הּ  ּכָ ְרׁשָ  ָלָוה אוֹ , ּגֵ
ךְ  ְוַאַחר ֵמַעְבּדוֹ  ְחְררוֹ  ּכָ לּום ָעָליו ָלֶהם ֵאין, ׁשִ , ּכְ
ל ּכָ ָנה ַמה ׁשֶ ּקָ ֶ הּוא ַמה ְוָכל, ַרּבוֹ  ָקָנה ֶעֶבד ׁשּ ֶ ַיד ׁשּ  ּבְ

ה ָ ֶחְזַקת הּוא ָהִאׁשּ ְעָלהּ  ּבְ ִביא ַעד, ּבַ ּתָ הּוא ְרָאָיה ׁשֶ  ׁשֶ
דּוְנָיָתהּ    :ִמּנְ

ההַ . ב ר ּלֹוֶ , ְלָבָניו ַיֲחִזיר ֹלא, ָוֵמת, ִעּמוֹ  ּוָבָניו ִמּגֵ
ה. ֵהיֶמּנוּ  נֹוָחה ֲחָכִמים רּוחַ  ֵאין ֶהֱחִזיר ְוִאם ּמֶ  ּבַ

ָבִרים ָהְיָתה, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ּלֹא ְוֵלָדָתן הֹוָרָתן ּכְ  ׁשֶ
ה ָ ְקֻדׁשּ ּלֹא הֹוָרָתן ָהְיָתה ִאם ֲאָבל, ּבִ ה ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ  ְוֵלָדָתן ּבִ
ה ָ ְקֻדׁשּ   :ֵהיֶמּנוּ  נֹוָחה ֲחָכִמים רּוחַ , ּבִ

 קכח סימן
 בשביל שמשכנו או חברו של חוב הפורע דין

  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , חברו

ל חֹובוֹ  ַהּפֹוֵרעַ . א ּלֹא ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ְעּתוֹ  ׁשֶ  ָהָיה ֲאִפּלוּ , ִמּדַ
ָטר ׁשְ ּכֹון ָעָליו ָהָיה ַוֲאִפּלוּ , ּבִ ַרע הזֶ  ּוְנָטלוֹ  ַמׁשְ ּפָ , ׁשֶ

ה ֵאין ב ַהּלֹוֶ ם ַחּיָ ּלֵ ּכֹונוֹ  ְונֹוֵטל, לוֹ  ְלׁשַ ם ַמׁשְ ִחּנָ , ּבְ
ד ַוֲהֵרי  ָהָיה ִאם ַוֲאִפּלוּ . ָמעֹוָתיו, ַהּנֹוֵתן ֶזה ִאּבֵ

ְלֶוה ה ָהָיה, ִלְפֹרעַ  ּדֹוֲחקוֹ  ַהּמַ ס ַהּלֹוֶ ְלֶוה ֶאת ְמַפּיֵ  ַהּמַ
  :לוֹ  ּומֹוֵחל

ס ִמי. ב ְתּפַ ּנִ ּנוּ  ָממֹון ּגֹוִים ְוָלְקחוּ , ֲחֵברוֹ  ַעל ׁשֶ  ִמּמֶ
ְגַלל ב ֲחֵברוֹ  ֵאין, ֲחֵברוֹ  ּבִ ם ַחּיָ ּלֵ  ִמי ְלךָ  ֵאין. ְלׁשַ

ס ְתּפַ ּנִ ב ֲחֵברוֹ  ְוִיְהֶיה ֲחֵברוֹ  ַעל ׁשֶ ם ַחּיָ ּלֵ  חּוץ, לוֹ  ְלׁשַ
ס ִמן ְתּפַ ֵני ַהּנִ ס ִמּפְ צּוב ַהּמַ ל ַעל ַהּקָ  ְוִאישׁ  ִאישׁ  ּכָ

ָכל ָנה ּבְ ס אוֹ  ,ׁשָ ְתּפַ ׁשּוָרה ַעל ַהּנִ ּנֹוֵתן ַהּתְ ל ׁשֶ  ִאישׁ  ּכָ
ֶלךְ  ְוִאישׁ  ָעְברוֹ  ַלּמֶ  ֲהֵרי, ֵחילֹוָתיו אוֹ  הּוא ֲעֵליֶהם ּבְ

ב ֶזה ם ַחּיָ ּלֵ חוּ  ְוהּוא, לוֹ  ְלׁשַ ּקְ ּיִ ּנוּ  ׁשֶ ֵפרּושׁ  ִמּמֶ ְגַלל ּבְ  ּבִ
לֹוִני ְפֵני, ּפְ   :ֵעִדים ּבִ

  ערב הלכות

 קכט סימן
, הערב מן נפרעין ומתי, פה ועל בשטר ערבה דין

  ְסִעיִפים: ב"כ ּובוֹ 
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 כד
 כד

ְלֶוה. א ִהְלָוהוּ  ְוַאַחר, ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּמַ : ַאֵחר לוֹ  ָאַמר ׁשֶ
ַבע אוֹ , ָעֵרב ֲאִני ּתָ ה ֶאת ׁשֶ ין ַהּלֹוֶ ּדִ  לוֹ  ְוָאַמר, ּבַ
ח: ַאֵחר ָהָיה אוֹ , ָעֵרב ַוֲאִני ַהּנַ  ֲחֵברוֹ  ֶאת חֹוֵנק ׁשֶ
שּׁ  ן ּוקּבַ ח: לוֹ  ְוָאַמר, לוֹ  ִלּתֵ  ֵאין, ָעֵרב ַוֲאִני ַהּנַ

ב ֶהָעֵרב לּום ַחּיָ ְפֵני ָאַמר ַוֲאִפּלוּ , ּכְ . ָעֵרב ֲאִני: ד"ב ּבִ
דוֹ  ָקנוּ  ִאם ֲאָבל הּוא ִמּיָ ין, ֶזה ָממֹון ָעֵרב ׁשֶ ְפֵני ּבֵ  ּבִ
ית ין ּבֵ ין ּדִ ינוֹ  ּבֵ ְלֶוה ְלֵבין ּבֵ ד, ַהּמַ ְעּבֵ ּתַ   :ִנׁשְ

ַעת ָלֶהם ָאַמר. ב ׁשְ ן ּבִ , ָעֵרב ַוֲאִני ַהְלֵוהוּ : ָמעֹות ַמּתַ
ד ְעּבֵ ּתַ ית ִאם ְוֵכן. ִקְנָין ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ֶהָעֵרב ִנׁשְ ין ּבֵ  ּדִ

ד, ָעֵרב אֹותוֹ  ָעׂשוּ  ְעּבֵ ּתַ י ַעל ַאף ִנׁשְ ּלֹא ּפִ  ָקנוּ  ׁשֶ
דוֹ  גֹון, ִמּיָ ָהיוּ  ּכְ ית ׁשֶ ין ּבֵ המֵ  ִלְגּבֹות רֹוִצים ּדִ , ַהּלֹוֶ
יחּוהוּ : ָלֶהם ְוָאַמר  לוֹ  ְוֵישׁ  הֹוִאיל, ָלֶכם ָעֵרב ַוֲאִני ַהּנִ
ֶהֱאִמינּוהוּ  ֲהָנָאה אֹוָתהּ , ד"ב ׁשֶ ד ֲהָנָאה ּבְ ְעּבֵ   :ַעְצמוֹ  ׁשִ

יו ַעל ִאם. ג ָטר ֶהֱחִזיר ּפִ ּכֹון אוֹ  ׁשְ  ָעֵרב ֵלהּ  ֲהָוה, ַמׁשְ
ַעת ׁשְ ן ּבִ   :ָמעֹות ַמּתַ

ָטרֹות ִחּתּום ְלַאַחר ֹוֵצאַהיּ  ָעֵרב. ד ַהְינוּ , ׁשְ  ְלַאַחר ּדְ
ָחְתמוּ  ָטר ָהֵעִדים ׁשֶ ְ ׁשּ ַתב ּבַ ר, ָעֵרב ַוֲאִני: ּכָ  ְוִנּכָ
ַתב ּכְ ָהֵעִדים אוֹ , ֶזה הּוא ָידוֹ  ׁשֶ  ֵישׁ , ָעָליו ְמִעיִדים ׁשֶ

ד אֹוְמִרים ְעּבֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ֹלא ׁשֶ ּנוּ  ִלְגּבֹות ִקְנָין ּבְ ֵני ִמּמֶ  ִמּבְ
ֵאינוֹ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ִריןחוֹ  ד ׁשֶ ְעּבֵ ּתַ א ִמׁשְ ִקְנָין ֶאּלָ . ּבְ

ָטרֹות ִחּתּום קֹוֶדם ַהּיֹוֵצא ָעֵרב ֲאִפּלוּ , ם"ּוְלָהַרְמבַּ  , ׁשְ
ל, ִקְנָין ָצִריךְ  ּלֹא ּכָ א ָעֵרב ִנְכַנס ׁשֶ ן ְלַאַחר ֶאּלָ  ַמּתַ
  :ָמעֹות

ם. ה ׁשֵ ֵאין ּכְ ד ֶהָעֵרב ׁשֶ ְעּבֵ ּתַ אאֶ  ִמׁשְ ִקְנָין ּלָ  אוֹ , ּבְ
ַעת ׁשְ ן ּבִ ֵבית אוֹ  ָמעֹות ַמּתַ ין ּבְ ךְ , ּדִ ָלן ּכָ ּבְ  ֵאינוֹ  ַהּקַ

ד ְעּבֵ ּתַ א ִמׁשְ ֶאָחד ֶאּלָ ָרִכים ּבְ לוּ  ִמּדְ ֵאין, ַהּלָ  ִחּלּוק ׁשֶ
יֵניֶהם א ּבֵ ְעּבּוד ְלִעְנַין ֶאּלָ ה ׁשִ ֻתּבָ מוֹ  ּכְ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ  ׁשֶ
טּור ל ָהֵעֶזר ֶאֶבן ּבְ ָבֵעי ֵהיָכא ּכָ  ָקנוּ  ֹלא ִאי, ִקְנָין ּדְ

הּ  ָכִסים ֲאִפּלוּ  ּגֹוֶבה ֵאינוֹ  ִמּנֵ ֵני ִמּנְ  ֲאִפּלוּ , חֹוִרין ּבְ
ַתב ָטר לוֹ  ּכָ   :ׁשְ

ה. ו ִקְנָין ָעֵרב לוֹ  ַנֲעׂשָ ָטר לוֹ  ְוָכַתב ּבְ ין לוֹ  ֵישׁ , ׁשְ  ּדִ
ָטר ִמְלָוה ׁשְ ֵדי ִלְטֹרף ּבִ ְעּבְ ׁשַ ָטר לוֹ  ָכַתב ֹלא. ִמּמְ , ׁשְ
י ַעל ַאף ה ּפִ ֲעׂשָ ּנַ ִקְנָין ָעֵרב ׁשֶ ינוֹ , ּבְ ִמְלָוה ּדִ  ַעל ּכְ
ה א ּגֹוֶבה ְוֵאינוֹ  ּפֶ ֵני ֶאּלָ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ָחֵרי ִמּבְ

ֵהיָכא הּ  ְדָקנוּ  ּדְ ֵדי טֹוֵרף, ִמּנֵ ְעּבְ ׁשַ י ַעל ַאף ִמּמְ ּלֹא ּפִ  ׁשֶ
ָטר לוֹ  ָכַתב ַבֲעֵרב, ִלי ְוִנְרֶאה. ׁשְ ין יתבֵּ  ּדְ  ְלִדְבֵרי ּדִ
ֵדי ּגֹוֶבה ַהּכֹל ְעּבְ ׁשַ ָטר לוֹ  ָכַתב ֹלא ֲאִפּלוּ , ִמּמְ , ׁשְ

הֹוָדָאה ֵבית ּדְ ין ּבְ ָטר ּדִ ׁשְ ְמָיא ּכִ   :ּדָ

ה ֹלא. ז ָטר ֶהָעֵרב לוֹ  ָעׂשָ ְפֵני ׁשְ א, ַעְצמוֹ  ּבִ ַתב ֶאּלָ  ּכָ
ַטר ָהַעְרבּות ׁשְ ָתבוֹ  ִאם, ַעְצמוֹ  ַהחֹוב ּבִ  יַמתֲחתִ  ַאַחר ּכְ
א ּגֹוֶבה ֵאינוֹ , ָהֵעִדים ֵני ֶאּלָ ָתבוֹ  ְוִאם. ָחֵרי ִמּבְ  ֹקֶדם ּכְ
ַתב ִאם, ָהֵעִדים ֲחִתיַמת לֹוִני: ּכָ ֹלא, ָעֵרב ּפְ , ָואו ּבְ
ךְ  ְוַאַחר ם, ָהֵעִדים ָחְתמוּ  ּכָ א ּגֹוֶבה ֵאינוֹ  ֶזה ּגַ  ֶאּלָ
ֵני ֵני, ָחֵרי ִמּבְ הּוא ִמּפְ ת ׁשֶ ְתִחּלַ ָבר ּכִ  ְמֹעָרב נוֹ ְוֵאי ּדָ
ה ִעם ְלֶוה ַהּלֹוֶ תּוב ִאם ֲאָבל. ְוַהּמַ , ָעֵרב ּוְפלֹוִני: ּכָ

ָואו ֲהֵרי, ּבְ ה ִעם ְמֹעָרב הּוא ׁשֶ ְלֶוה ַהּלֹוֶ  ְוַאַחר, ְוַהּמַ
ךְ  ָכִסים ִנְפָרע ֶזה ֲהֵרי, ָהֵעִדים ָחְתמוּ  ּכָ  ִמּנְ

ִדים ְעּבָ   :ְמׁשֻ

ְלֶוה. ח י ַעל ַאף, ָעֵרב ְיֵדי ַעל ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּמַ  ּפִ
ֶהָעֵרב ד ׁשֶ ְעּבֵ ּתַ ְלֶוה ִמׁשְ ע ֹלא, ַלּמַ  ֶהָעֵרב ֶאת ִיְתּבַ
ה ִחּלָ א, ּתְ ע ֶאּלָ ה ִיְתּבַ ה ֵאין ַוֲאִפּלוּ . ַהּלֹוֶ א ַלּלֹוֶ  ֶאּלָ
ַרע ֹלא, ִזּבּוִרית ה ֵאין ַוֲאִפּלוּ . ֵמֶהָעֵרב ִיּפָ  ְנָכִסים ַלּלֹוֶ
גֹון, ְידּוִעים , ֶלָעֵרב ְידּוִעים ָכִסיםנְ  ְוֵישׁ , ַקְרָקעֹות ּכְ

ה ֹלא א, ֵמֶהָעֵרב ִיְגּבֶ ה ַאַחר ַלֲחֹזר ֶאּלָ  ֵישׁ  אּוַלי, ַהּלֹוֶ
ְלְטִלין לוֹ    :ִמּטַ

ה ַאַחר ָחַזר. ט ַבע ָצִריךְ , ְכלּום ָמָצא ְוֹלא ַהּלֹוֶ ָ  ִלׁשּ
ַנת ַתּקָ אֹוִנים ּכְ ֵאין, ַהּגְ לּום לוֹ  ׁשֶ ַרע ֹקֶדם, ּכְ ּפָ ּיִ  ׁשֶ
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ֻבָעתוֹ  ִלְכֹלל ָצִריךְ וְ . ֵמֶהָעֵרב ׁשְ ֲעַדִין ּבִ ב הּוא ׁשֶ  לוֹ  ַחּיָ
ּלֹא, ֶזה חֹוב  ְוֵאינוֹ . ֶהָעֵרב ִנְכֵסי ַעל ְקנּוְנָיא ַיֲעׂשוּ  ׁשֶ
ַרע ָיכֹול ים ְלַאַחר ַעד ֵמֶהָעֵרב ִלּפָ ֹלׁשִ  ִמּיֹום יֹום ׁשְ

ב ְתַחּיֵ ּנִ ם ֶהָעֵרב ׁשֶ ּלֵ א, ְלׁשַ ן ִאם ֶאּלָ ַנאי ָהָיה ּכֵ  ּתְ
י   :ֵניֶהםּבֵ

ה ֵאין ְוִאם. י ָפֵנינוּ  ַהּלֹוֶ  הּוא ִאם, ְלהֹוִדיעוֹ  ָצִריךְ , ּבְ
ֵדי ָקרֹוב ּיּוַכל ּכְ ִליחַ  ׁשֶ ים ּתֹוךְ  ְוָלֹבא ֵליֵלךְ  ׁשָ ֹלׁשִ  ׁשְ
ן ֹלא ְוִאם, יֹום ע ָאז, ִיּתֵ  הּוא ְוִאם. ֶלָעֵרב ִיְתּבַ

ְמִדיַנת ם ּבִ ִאי, ַהּיָ ר ׁשֶ אן לוֹ  ְוֵאין ְלהֹוִדיעוֹ  ֶאְפׁשָ  ּכָ
ָמא ַגְבָרא הּוא ִאם אוֹ , ְנָכִסים ָלא ַאּלָ יָנא ָצִיית ּדְ , ּדִ

ע ָאז ה ֶהָעֵרב ֶאת ִיְתּבַ ּנוּ  ְוִיְגּבֶ ךְ  ְוַאַחר, ִמּמֶ  ַיֲחֹזר ּכָ
ה ַעל ֶהָעֵרב ּנוּ  ְויֹוִציא ַהּלֹוֶ  ַעד ְיַנּדּוהוּ  אוֹ , ִמּמֶ
ְפַרע ּיִ ַרע ַמה לוֹ  ׁשֶ ּפָ ֶ ִבילוֹ  ׁשּ ׁשְ   :ּבִ

ה ֵישׁ  ֲאִפּלוּ . יא ְמִדיָנה ְידּוִעים ְנָכִסים ַלּלֹוֶ , ַאֶחֶרת ּבִ
ה ֵמֶהָעֵרב ִנְפָרע ִחּלָ ֵאין, ּתְ ְלֶוה אֹוְמִרים ׁשֶ ּיֹוִציא ַלּמַ  ׁשֶ

  :ָמֶנה ַעל ָמאַתִים

ַהּלֶֹוה ָהא. יב ְכׁשֶ ְמִדיַנת ּדִ ם ּבִ ִלי ֵמֶהָעֵרב ִנְפָרע ַהּיָ  ּבְ
ּיֹוִדיעוּ  ה ׁשֶ ְוקָ , ַלּלֹוֶ ְלָוה אּדַ ַהּמִ ׁשֶ ָטר ּכְ ׁשְ  ִאם ֲאָבל. ּבִ

ְלָוה הּוא ה ַעל ּמִ ֹלא ֵמֶהָעֵרב ִנְפָרע ֵאינוֹ  ְלעֹוָלם, ּפֶ  ּבְ
ה הֹוַדַעת יָנן, ַהּלֹוֶ ַחְיׁשִ א ּדְ ּמָ א, ְפָרעוֹ  ׁשֶ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ

ַמן ּתֹוךְ  הּוא ין ְוהּוא. ַהּזְ  ַעל ִמְלָוה, ֹלֶוה ֵמת ִאם ַהּדִ
ה א ֵמֶהָעֵרב ִנְפָרע ֵאינוֹ  ּפֶ ן ִאם ֶאּלָ ַמן ּתֹוךְ  הּוא ּכֵ , ַהּזְ
הֹוָדה אוֹ  ַעת ׁשֶ ׁשְ ּדּוהוּ  אוֹ , ִמיָתתוֹ  ּבִ ּנִ ֵני ׁשֶ ֵאינוֹ  ִמּפְ  ׁשֶ

ִנּדּויוֹ  ּוֵמת, ֶזה חֹוב ּפֹוֵרעַ    :ּבְ

ל ֵאין. יג ָבִרים ֵאּלוּ  ּכָ א ֲאמּוִרים ַהּדְ ּלֹא ֶאּלָ ׁשֶ  ִהְתָנה ּבְ
ְלֶוה ֵהא ִעּמוֹ  ִהְתָנה ִאם ָבלאֲ , ֶהָעֵרב ִעם ַהּמַ ּיְ  ֶנֱאָמן ׁשֶ
ּלֹא לֹוַמר   :ְתָנאוֹ  ְלִפי ַהּכֹל, ְפָרעוֹ  ׁשֶ

ְלֶוה ִהְתָנה. יד י: ֶהָעֵרב ִעם ַהּמַ ֶאְרֶצה ִמּמִ ַרע ׁשֶ , ֶאּפָ
ַרע ָיכֹול ה ֵמֶהָעֵרב ִלּפָ ִחּלָ  ְנָכִסים ֵישׁ  ִאם ֲאִפּלוּ , ּתְ

ה ֶזה חֹוְלִקים ְוֵישׁ . ַלּלֹוֶ ִאם מֹוִדיםוּ . ּבָ  ָאַמר ׁשֶ
ֵפרּושׁ  י: ּבְ ֶאְרֶצה ִמּמִ ַרע ׁשֶ  ֵמֶהָעֵרב ִלְתּבֹעַ  ָיכֹול ֶאּפָ
ה ִחּלָ ה ְנָכִסים ֵישׁ  ִאם ֲאִפּלוּ , ּתְ   :ַלּלֹוֶ

ָלן. טו ַרע ְלעֹוָלם, ַקּבְ ּנוּ  ִיּפָ ה ִמּמֶ ִחּלָ , ִיְרֶצה ִאם ּתְ
ה ְנָכִסים ֵישׁ  ֲאִפּלוּ  א, ַלּלֹוֶ ן ִאם ֶאּלָ הַהלּ  ּכֵ  רֹוֶצה ֹוֶ

  :ָפְרעוֹ לְ 

א ַמְלֶוה. טז ּבָ ָלן ִלְגּבֹות ׁשֶ ּבְ ָטרוֹ  ְוֵאין, ֵמַהּקַ ָידוֹ  ׁשְ , ּבְ
ָאַבד ְוָטַען ּלֹא מֹוֶדה ְוֹלֶוה, ׁשֶ ָלן, ְפָרעוֹ  ׁשֶ : טֹוֵען ְוַקּבְ
א ּמָ ה ְפָרֲעךָ  ׁשֶ ַטר ְוָקַרע ַהּלֹוֶ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , חֹובוֹ  ׁשְ  ׁשֶ

ין ַהּדִ בְּ  ִעם ׁשֶ   :ָלןַהּקַ

ָלן ְוֵאיֶזהוּ , ָעֵרב ֵאיֶזהוּ . יז ן: לוֹ  ָאַמר, ַקּבְ  ַוֲאִני לוֹ  ּתֵ
ָלן הּוא ֶזה, ְלךָ  נֹוֵתן ן ְלַאַחר הּוא ְוִאם. ַקּבְ  ַמּתַ
ַתתָּ  ַמה: ֹיאַמר ָמעֹות ּנָ ֶ  ְוהּוא, ְלךָ  נֹוֵתן ֲאִני ְלֶזה ׁשּ
הּ  ְדָקנוּ  מוֹ , ִמּנֵ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ   :ׁשֶ

 ַוֲאִני ַהְלֵוהוּ  ָעֵרב ַוֲאִני ַהְלֵוהוּ : לוֹ  ָאַמר ִאם ֲאָבל. יח
ב ַוֲאִני ַהְלֵוהוּ  ּפֹוֵרעַ   ַוֲאִני ַהְלֵוהוּ  נֹוֵתן ַוֲאִני ַהְלֵוהוּ  ַחּיָ
ָלן ן, ַקּבְ ן ָעֵרב ַוֲאִני לוֹ  ּתֵ ב ַוֲאִני לוֹ  ּתֵ ן ַחּיָ , ְלךָ  ִלּתֵ
ן: ָאַמר ַוֲאִפּלוּ  ָלן ַוֲאִני לוֹ  ּתֵ ם, ַקּבְ ּלָ  ַעְרבּות ׁשֹוןלְ  ּכֻ

  :ֵהם

ָלן ָלַקח ִאם. יט ּבְ עֹות ַהּקַ ד ַהּמָ ְלֶוה ִמּיַ  ְלַיד ּוְנָתָנם ַהּמַ
ה ְלֶוה ֵאין, ַהּלֹוֶ ה ַעל ַלּמַ לּום ַהּלֹוֶ  ָיכֹול ְוֵאין, ּכְ
א ִלְתּבֹעַ  ָלן ֶאת ֶאּלָ ּבְ ָלן ֵאין ְוִאם, ַהּקַ ּבְ  ּגֹוֶבה, ַלּקַ
ה י ֵמַהּלֹוֶ ַרּבִ ן ִאם אֶאלָּ , ָנָתן ִמּדְ ָלן ָמַחל ּכֵ ּבְ ה ַהּקַ . ַלּלֹוֶ

אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  הּוא, ׁשֶ ין ּדְ   :ֶלָעֵרב ַהּדִ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . כ ַעְרבּות, ׁשֶ ָלנּות ּדְ ַבע ַהְינוּ  ְוַקּבְ ּתָ ׁשֶ  ּכְ
ה ְלֶוה ַהּלֹוֶ ְלֶוּנוּ  ֵמַהּמַ ּיַ ָבר ִעּמוֹ  ֶהָעֵרב ְוִנְכַנס, ׁשֶ ּדָ  ּבַ
ְלׁשֹון ְלׁשֹון אוֹ  ַעְרבּות ּבִ ָלנּות ּבִ  ֹלא ִאם ֲאָבל. ַקּבְ
ר ה ִדּבֵ ְלֶוה ִעם ַהּלֹוֶ לּום ַהּמַ א, ּכְ  ָאַמר ְראּוֵבן ֶאּלָ

ְמעֹון  ַוֲאִני ַהְלֵוהוּ  ּפֹוֵרעַ  ַוֲאִני ָמעֹות ְלֵלִוי ַהְלֵוה: ְלׁשִ
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ב ַוֲאִני ַהְלֵוהוּ  אוֹ  ְלךָ  נֹוֵתן ְמעֹון ֵאין, ְלךָ  ַחּיָ  ַעל ְלׁשִ
לּום ֵלִוי דוֹ  לוֹ  ְנָתָנם ִפּלוּ אֲ , ּכְ א, ִמּיָ  ְראּוֵבן ַעל ֶאּלָ

ָאַמר ִליחּותוֹ , ַהְלֵוהוּ : לוֹ  ׁשֶ ל ּוִבׁשְ   :לוֹ  ְנָתָנם ְראּוֵבן ׁשֶ

ָלן. כא ּלֹא ַקּבְ א ׁשֶ ד ְוָנַתן ָנׂשָ ּיָ ה ּוָמַכר, ּבַ ל ַהּלֹוֶ  ּכָ
י ַעל ַאף, ְנָכָסיו שׁ  ּפִ ּיֵ ָלן ְנָכִסים ׁשֶ ּבְ  ִיְרֶצה ִאם, ַלּקַ

ְלֶוההַ  קֹוחֹות ִלְטֹרף ּמַ ל ִמּלָ  ְיכֹוִלים ֵאיָנם ֹלֶוה ׁשֶ
ֵני ֵאֶצל ִלְדחֹותוֹ  ל חֹוִרין ּבְ ָלן ׁשֶ ין ְוֵכן. ַקּבְ ַנִים ַהּדִ ׁשְ  ּבִ
ֲעׂשוּ  ּנַ  ֲאָבל. ְנָכָסיו ֵמֶהם ֶאָחד ּוָמַכר, ָלֶזה ַאֲחָרִאין ׁשֶ
ָלן א ַקּבְ ׂשָ ּנָ ד ְוָנַתן ׁשֶ ּיָ  תִלְגּבוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ּבַ

קֹוחֹות ל ֵמַהּלָ א, ֹלֶוה ׁשֶ ן ִאם ֶאּלָ  ְנָכִסים ֵאין ּכֵ
ָלן ּבְ   :ַלּקַ

ָלן ֶהָעֵרב. כב ּבְ ֵדי טֹוְרִפין ֵאין ְוַהּקַ ְעּבְ ׁשַ  ַעד, ְדֹלֶוה ִמּמְ
ְמֹסר ּיִ ְלֶוה לוֹ  ׁשֶ ָטר ַהּמַ ֶרךְ  לוֹ  ְוַיְקֵנהוּ  חֹוב ׁשְ  ִקְנַין ּדֶ
ָטרֹות י, ׁשְ ִביָעה ִליֱהֵוי ְדָלא ֵהיִכי ּכִ ה ַעל ּתְ   :ּפֶ

 קל סימן
' ז ּובוֹ , הלוה מן נפרע כיצד למלוה שפרע ערב דין

  ְסִעיִפים:

ָלן אוֹ  ָעֵרב. א ְרעוּ  ַקּבְ ּפָ ְלֶוה ׁשֶ ְפֵני ַלּמַ  ִאם, ֵעִדים ּבִ
ְרעוּ  ּנֹוַדע ֹקֶדם ּפָ ָרעוֹ  ִאם ׁשֶ ה ּפְ ה ְוטֹוֵען, ַהּלֹוֶ  ַהּלֹוֶ
ָבר ּכְ ָרעוֹ  ׁשֶ בחַ  ֵאינוֹ , ּפְ לּום ֶלָעֵרב ּיָ  ִאם ֲאָבל. ּכְ
ָרעוֹ  ֵהִביא ַאַחר ּפְ ְלֶוה ׁשֶ ּלֹא ְרָאָיה ַהּמַ  ָצִריךְ , ִנְפַרע ׁשֶ
ה ן ַהּלֹוֶ ל לוֹ  ִלּתֵ ַרע ַמה ּכָ ּפָ ֶ ִבילוֹ  ׁשּ ׁשְ ין, ּבִ ב ּבֵ ְתַחּיֵ ּנִ  ׁשֶ
ְלֶוה ֹלֶוה ָטר ַלּמַ ׁשְ ין, ּבִ ב ּבֵ ְתַחּיֵ ּנִ ַעל לוֹ  ׁשֶ ה ּבְ , ּפֶ

לֹ  ֲאִפּלוּ    :ֵעִדים אּבְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ב ה, ׁשֶ ּמֶ ָבִרים ּבַ ָאַמר, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ  ּכְ
ה ֵלהּ  ֵעת ַהּלֹוֶ ה ּבְ ֲעׂשָ ּנַ ם ַעְרֵבִני: ָעֵרב לוֹ  ׁשֶ ּלֵ , ְוׁשַ

ה ֵמַעְצמוֹ  ָעַמד ִאם ֲאָבל ָלן אוֹ  ָעֵרב לוֹ  ְוַנֲעׂשָ  ַקּבְ
ְלֶוה ּוָפַרע ְוָקַדם הוּ  ְוֹלא, ַלּמַ ה ִהְרׁשָ  ֵאין, ִלְפֹרעַ  ַהּלֹוֶ

ה ב ַהּלֹוֶ ם ַחּיָ ּלֵ לּום לוֹ  ְלׁשַ ה לוֹ  ָאַמר ְוִאם. ּכְ : ַהּלֹוֶ
ֵנס ָלן ִהּכָ ֲעבּוִרי ַקּבְ י ַעל ַאף, ּבַ ּלֹא ּפִ הוּ  ׁשֶ  ִהְרׁשָ
ם ּלֵ ָלן ָעַמד ִאם, ְלׁשַ ּבְ ְעּתוֹ  ּוָפַרע ַהּקַ  ַעד ֲאִפּלוּ , ִמּדַ
ּלֹא ְלֶוה ָעַמד ׁשֶ ה ִעם ַהּמַ י ַהּלֹוֶ ּדִ  לוֹ  ִנְמְצאוּ  ְוֹלא ןּבַ

ב, ְנָכִסים ם ַחּיָ ּלֵ ֵנס ֵלהּ  ָאַמר ִאם ֲאָבל. לוֹ  ְלׁשַ  ְלִהּכָ
הוּ  ְוֹלא, ָעֵרב ם ִהְרׁשָ ּלֵ ָעַמד ִאם, ְלׁשַ ֶ ְלֶוה ִמׁשּ  ִעם ַהּמַ
ה ין ַהּלֹוֶ ּדִ ַרע ְנָכִסים לוֹ  ִנְמְצאוּ  ְוֹלא ּבַ  ֶהָעֵרב ּפָ

ְלֶוה ב, ַלּמַ ה ַחּיָ ם ַהּלֹוֶ ּלֵ ּלֹא ַעד ְוִאם .לוֹ  ְלׁשַ  ָעַמד ׁשֶ
ְלֶוה ה ִעם ַהּמַ ין ַהּלֹוֶ ּדִ ָרעוֹ  ְנָכִסים לוֹ  ִנְמְצאוּ  ְוֹלא ּבַ  ּפְ
ה ֵאין, ֶהָעֵרב ב ַהּלֹוֶ ם ַחּיָ ּלֵ לּום לוֹ  ְלׁשַ  ִמי ְוֵישׁ . ּכְ
חֹוֵלק ֲאִפּלוּ  ְואֹוֵמר ׁשֶ ֵאינוֹ  ָעֵרב ׁשֶ ָלן ׁשֶ ְכַנס ַקּבְ ּנִ  ׁשֶ
ַעְרבּות ה ְוגֹוֶבה חֹוֵזר, ֵמֵאָליו ּוָפַרע ֵמֵאָליו ּבָ   :ֵמַהּלֹוֶ

ה ּגֹוֶבה ֶהָעֵרב ֵאין. ג ִביא ַעד, ֵמַהּלֹוֶ ּיָ ַרע ֵעִדים ׁשֶ ּפָ  ׁשֶ
ִבילוֹ  ׁשְ ל ֲאָבל. ּבִ ֵאין ְזַמן ּכָ  ּגֹוֶבה ֵאינוֹ , ֵעִדים לוֹ  ׁשֶ

ּנוּ  לּום ִמּמֶ ַטר ִאם ֲאִפּלוּ , ּכְ ָידוֹ  ַהחֹוב ׁשְ ַתב ְוִאם. ּבְ  ּכָ
ְלֶוה י: ֶלָעֵרב ַהּמַ ְלּתִ ךָ  ִקּבַ ֵמי ִמּמְ י, ַהחֹוב ּדְ  ֵלהּ  ְמַהּנֵ
ה ִלְגּבֹות ֹפָרשׁ  ּוְכגֹון, ֵמַהּלֹוֶ ּמְ ָטר ָהַעְרבּות ׁשֶ ְ ׁשּ  אוֹ , ּבַ
ַהּלֶֹוה ִאם, ּבוֹ  מֹוֶדה ׁשֶ ה ֵכן ֹלא ּדְ ּמָ  יֹוְדִעים ָאנוּ  ּבַ
הּוא   :ָעֵרב ׁשֶ

ַתב. ד ּכָ ׁשֶ י: לוֹ  ּכְ ְלּתִ ךָ  ִקּבַ מֵ  ִמּמְ  ִמי ֵישׁ , ַהחֹוב יּדְ
אֹוֵמר ָהֵוי, ׁשֶ ִמְלָוה ּדְ ָטר ּכְ ׁשְ קֹוחֹות ּבוֹ  ִלְטֹרף ּבִ  ֵמַהּלָ
נוּ  ּקָ ה ׁשֶ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ֵמַהּלֹוֶ ַאף, ׁשֶ י ַעל ׁשֶ ַתב ּפִ ּכָ  ׁשֶ

ן לוֹ  י ָלא ּכֵ א ְמַהּנֵ י ֶאּלָ ה ְלַגּבֵ ַעְצמוֹ  ַהּלֹוֶ ֵאינוֹ , ּבְ  ׁשֶ
י: לֹוַמר ֶנֱאָמן ַרְעּתִ  ִלְגּבֹות ָיכֹול ֵאינוֹ  ֲאָבל ,ּפָ

ֵדי ְעּבְ ׁשַ ַכר ִמּמְ ּמָ ה ׁשֶ ְמֹסר ַעד, ַהּלֹוֶ ּיִ ְלֶוה לוֹ  ׁשֶ  ַהּמַ
ַטר ְ ֶרךְ  לוֹ  ְוַיְקֶנּנוּ  חֹוב ַהׁשּ ָטרֹות ִקְנַין ּדֶ ּלֹא, ׁשְ  ְתֵהא ׁשֶ

ִביָעתוֹ  ִביָעה ּתְ ה ַעל ּתְ ין ְוהּוא. ּפֶ ַתב ִאם ַהּדִ ה ּכָ  ַהּלֹוֶ
ִהכְ  ֶלָעֵרב ׁשֶ ד ֲהֵריִני: ָעֵרב ִניסוֹ ּכְ ְעּבֵ  ּוְנָכַסי ַעְצִמי ְמׁשַ

יו ל ֵמַעְכׁשָ ּכָ ְפַרע ְזַמן ׁשֶ ּתִ יתָ  חֹוב אֹותוֹ  ׁשֶ ֲעׂשֵ ּנַ  ָעָליו ׁשֶ
ְלֶוה ִלְפלֹוִני ָעֵרב ִאּלוּ  ַהּמַ י ּכְ ְלּתִ עֹות ִקּבַ ךָ  ַהּמָ , ִמּמְ
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קֹוחֹות ּגֹוֶבה ֶזה ֲהֵרי דֹוִלים ּוִמיתֹוִמים ֵמַהּלָ  ֵאיןשֶׁ , ּגְ
ָטר ִמְלָוה ְלךָ  ׁשְ דֹוָלה ּבִ   :ִמּזוֹ  ּגְ

ַרע ָעֵרב. ה ּפָ ְלֶוה ׁשֶ שׁ  ְוֹלא, ַלּמַ ּקֵ ּנוּ  ּבִ ָטר ִמּמֶ ְ  ֵאין, ַהׁשּ
ה ב ַהּלֹוֶ לּום ַחּיָ ם ּכְ ּלֵ ַרע ַמה לוֹ  ְלׁשַ ּפָ ֶ ִבילוֹ  ׁשּ ׁשְ  ּבִ
ֲהֵרי ע ׁשֶ ׁשַ ה ּפָ ּמֶ יחַ  ּבַ ִהּנִ ָטר ׁשֶ ְ ַיד ַהׁשּ ְלֶוה ּבְ   :ַהּמַ

ה ֵמת. ו ּיֹוִדיעַ  ֹקֶדם ַהחֹוב ּוָפַרע ֶהָעֵרב ְוָקַדם, ַהּלֹוֶ  ׁשֶ
ים ֶאת ּלֹא ָלנוּ  נֹוַדע ִאם, ַהּיֹוְרׁשִ ה ָפַרע ׁשֶ ַטר ַהּלֹוֶ  ׁשְ

ת ֹקֶדם חֹובוֹ  ּמֵ גֹון, ׁשֶ הֹוָדה ּכְ ּדּוהוּ  אוֹ  ֹקֶדם ּבוֹ  ׁשֶ ּנִ  ׁשֶ
ִנּדּויוֹ  ּוֵמת ּלֹא אוֹ , ּבְ יעַ  ׁשֶ לְ  ְזַמן ִהּגִ , ִלְגּבֹות ֶוהַהּמִ
ים ְוגֹוֶבה חֹוֵזר ֶזה ֲהֵרי ל ֵמַהּיֹוְרׁשִ ַרע ַמה ּכָ ּפָ ֶ   :ׁשּ

ְלֶוה ָהָיה. ז ים ֵאין, ּגֹוי ַהּמַ ִבים ַהּיֹוְרׁשִ ם ַחּיָ ּלֵ , ְלׁשַ
א ּמָ ל ֶהָעֵרב ְלַיד ָנַתן ֲאִביֶהם ׁשֶ ָהָיה ַהחֹוב ּכָ , ָעָליו ׁשֶ
ֵני ַהּגֹוי ִמּפְ התְּ  ֶהָעֵרב ֶאת ּתֹוֵבעַ  ׁשֶ ַרע ּוְלִפיָכךְ  ִחּלָ  ּפָ
ְעּתוֹ  ֶזה ּיֹוִדיעַ  ֹקֶדם ִמּדַ  ִאם ֲאָבל. ַהְיתֹוִמים ֶאת ׁשֶ

ַהּגֹוי הֹוִדיָען ִבים, נֹוֵתן הּוא ַוֲהֵרי אֹותוֹ  ּתֹוֵבעַ  ׁשֶ  ַחּיָ
ם ּלֵ   :ְלׁשַ

 קלא סימן
 ד"י ּובוֹ , ערב להיות שנתרצה אחר בו שחזר מי

  ְסִעיִפים:

ְתפַּ  ִמי. א ּנִ סׁשֶ ן ֹקֶדם, ָעֵרב ִלְהיֹות ּיֵ ּתֵ ּיִ ְלֶוה ׁשֶ  ַהּמַ
עֹות ה ַהּמָ דוֹ  ָקנוּ  ֲאִפּלוּ , ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול, ַלּלֹוֶ  ְוִאם. ִמּיָ

שׁ  ֹלא ְלֶוה ָחׁשַ עֹות ְוָנַתן ַהּמַ ה ַהּמָ  ַעל לוֹ  ֵאין, ַלּלֹוֶ
לּום ֶהָעֵרב ְלַאַחר ָעֵרב ֲאָבל. ּכְ ן ּדִ יָון, ָמעֹות ַמּתַ  ּכֵ
קָּ  דוֹ  נוּ ׁשֶ   :ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ , ִמּיָ

 ֹלא: אֹוֵמר ְוהּוא, ִלי ָעַרְבתָּ : ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. ב
י ָאַמר אוֹ , ָעַרְבּתִ ה ֶהָעֵרב ׁשֶ ה: ַלּלֹוֶ ַתִני ַאּתָ  ִהְרׁשֵ
ן אֹוְתךָ  ַלֲעֹרב ךָ : אֹוֵמר ְוהּוא, ְוִלּתֵ ְעּתְ : אוֹ , ָעַרְבתָּ  ִמּדַ

ָלל ָעַרְבתָּ  ֹלא ָאַמר אוֹ  ,ּכְ י: ֶהָעֵרב ׁשֶ ַרְעּתִ ְלָוה ּפָ  ַהּמִ

ָפֶניךָ  ָאַמר אוֹ , ָפַרְעתָּ  ֹלא: אֹוֵמר ַוֲהָלה, ּבְ ן: לוֹ  ׁשֶ  ּכֵ
ַרְעתָּ  י ּפָ ַרְעתָּ  ַמה ְלךָ  ְוָנַתּתִ ּפָ ֶ ָאַמר אוֹ , ׁשּ ְלֶוה ׁשֶ : ַהּמַ
י ֹלא: אֹוֵמר ְוהּוא, ָמאַתִים ִלי ָעַרְבתָּ  א ָעַרְבּתִ  ֶאּלָ
כָ , ָמֶנה ָענֹות ֵאּלוּ  לּבְ ֶהן ְוַכּיֹוֵצא ַהּטְ  ַהּמֹוִציא, ּבָ

ַבע אוֹ , ָהְרָאָיה ָעָליו ֵמֲחֵברוֹ  ָ ע ִיׁשּ ְתּבָ בּוַעת ַהּנִ  ֶהֵסת ׁשְ
בּוַעת אוֹ  ִמְקַצת הֹוָדה ִאם, ַהּתֹוָרה ׁשְ   :ּבְ

ָלן אוֹ  ָעֵרב. ג רֹוִאים ַקּבְ ַהּלֶֹוה ׁשֶ ז ׁשֶ , ְנָכָסיו ְמַבְזּבֵ
ּיֹוִציֵאם עוֹ ְלָתבְ  ְיכֹוִלים י ַעל ַאף, ֵמָהַעְרבּות ׁשֶ  ּפִ
הּוא תֹוךְ  ׁשֶ ַמן ּבְ   :ַהּזְ

א ָעֵרב. ד ּבָ ְלֶוה ֵאֶצל ׁשֶ ְזַמּנוֹ  ַהּמַ ע ּבוֹ  ְוִהְתָרה ּבִ ְתּבַ ּיִ  ׁשֶ
ה ָממֹונוֹ  ֵטר, ֹלא ְוִאם, ֵמַהּלֹוֶ  ָרָצה ְוֹלא, ֵמָהַעְרבּות ִיּפָ
ְלֶוה ה ְזַמן ְוֶהֱאִריךְ  ַהּמַ אֹוֵמר ִמי שׁ יֵ , ַלּלֹוֶ ֵאין, ׁשֶ  ׁשֶ
ָכךְ  ִנְפָטר ֶהָעֵרב ָלן לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, ּבְ  ַוֲאִפּלוּ . ַקּבְ
ה ְידּוִעים ְנָכִסים ָהיוּ  ְלֶוה אֹוֵמר ְוֶהָעֵרב, ַלּלֹוֶ  ֵרד: ַלּמַ
ה ִעם ָכִסים חֹוְבךָ  ּוְגֵבה ְלִדין ַהּלֹוֶ  ְזַמן ְוֶהֱאִריךְ , ִמּנְ

ה פוּ ִנשְׁ  ּוֵביְנַתִים ַלּלֹוֶ ּדְ ָכִסים ּתַ . ֵמֶהָעֵרב ּגֹוֶבה, ַהּנְ
ב ְוָצִריךְ  ֵ ִדין ְלִהְתַיׁשּ   ,ֶזה ּבְ

ָרֵאל. ה ָהָיה ִיׂשְ ִביל ַלֲחֵברוֹ  ָעֵרב ׁשֶ ׁשְ  ְוָנַטל, ּגֹוי ּבִ
ּכֹון ֶהָעֵרב ְלֶוה ּוְנָתנוֹ  ֵמַהּגֹוי ַמׁשְ  ֵאֶצל ַהּגֹוי ּוָבא, ַלּמַ
ֶעֶרב ֶהָעֵרב ת ּבְ ּבָ ין ׁשַ  ֱהֵיה: לוֹ  ְוָאַמר ָמׁשֹותַהשְּׁ  ּבֵ
ִביִלי ָעֵרב ׁשְ ֲאִני ְלֶזה ּבִ ב ׁשֶ ֲחִזיר לוֹ  ַחּיָ ּיַ ּכֹוִני ִלי ׁשֶ  ַמׁשְ
ֲאִני ָבר: ֶהָעֵרב לוֹ  ָאַמר, לוֹ  ָצִריךְ  ׁשֶ ת ִנְכַנס ּכְ ּבָ  ׁשַ
ה ְוֵאיִני סוֹ , ַעְרבּות ׁשּום עֹוׂשֶ ּיְ  ַעד ֶלָעֵרב ַהּגֹוי ּפִ
ָאַמר ְלֶוה ׁשֶ מוֹ  יֲהֵרינִ : ַלּמַ ָהִייִתי ּכְ ְלֶוה ְוֶהֱחִזיר, ׁשֶ  ַהּמַ
ּכֹונוֹ  ַלּגֹוי ַבע ְזַמן ְלַאַחר, ַמׁשְ ְלֶוה ּתָ : ָטַען, ֶלָעֵרב ַהּמַ
י ָהָיה ֹלא ַדְעּתִ י ּבְ ָאַמְרּתִ ׁשֶ מוֹ  ֲהֵריִני ּכְ ָהִייִתי ּכְ א, ׁשֶ  ֶאּלָ
מוֹ  ָהִייִתי ּכְ א ַאַחר ׁשֶ ּבָ ּכֹון ׁשֶ ׁשְ ָבר ּוְרָאָיה, ְלָיְדךָ  ַהּמַ  ַלּדָ

ֶנֶגד ַסְרָבנּוִתי ֵנס ַהּגֹוי ּכְ ִהּכָ ָבר ְוָתִליִתי ָעֵרב ִמּלְ  ַהּדָ
ִאסּור ת ּבְ ּבָ ין, ׁשַ ָהָיה, ֶהָעֵרב ִעם ַהּדִ ְלֶוה לוֹ  ׁשֶ  ַלּמַ
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י ַעל ְוַאף. ַעְרבּותוֹ  ְלָפֵרשׁ  ב ֵכן ּפִ עוֹ  ֶהָעֵרב ַחּיָ  ְלַסּיְ
ד ַהחֹוב ְלהֹוִציא   :ַהּגֹוי ִמּיַ

רָ . ו ָהָיה ֵאלִיׂשְ ָידוֹ  ׁשֶ ּכֹון ּבְ ּנוּ  ְוׁשֹוֵאל, ִמּגֹוי ַמׁשְ  ִמּמֶ
ֲחִזיֶרּנוּ  ּיַ ָעֵרב לוֹ  ׁשֶ ָרֵאל ּבְ  ְוֵהִביא, ִלְדָבָריו ְוהֹוָדה, ִיׂשְ

ָרֵאל ַהּגֹוי ְלׁשֹון לוֹ  ְוָאַמר ִיׂשְ ךָ  ַמְתֶרה ֲאִני: ַהּקֶֹדשׁ  ּבִ  ּבְ
ּלֹא ֵלִני ׁשֶ ְפֵני ְואֹוֵמר, ָעֵרב ְתַקּבְ , ָעֵרב ֲאִני: ּגֹויהַ  ּבִ

ִהְתָרה ַהְתָרָאה לּום ֵאינוֹ  ּבוֹ  ׁשֶ  ָעֵרב הּוא ַוֲהֵרי, ּכְ
ַעת ִבׁשְ ן ּכְ   :ָמעֹות ַמּתַ

ְמעֹון. ז ִביל ְלגֹוי ָעֵרב ָיָצא ׁשִ ׁשְ  לוֹ  ְוָהַלךְ , ְראּוֵבן ּבִ
ְמעֹון ְוֻהְצַרךְ , ְראּוֵבן ִבילוֹ  ִלְפֹרעַ  ׁשִ ׁשְ א, ּבִ ּבָ  ּוְכׁשֶ
בָ  ְראּוֵבן ְמעֹון עוֹ ּתְ  ְלָפְרעוֹ  ְלךָ  ָהָיה ֹלא: לוֹ  ָאַמר, ׁשִ

י יו ְכָבר ּכִ ַרְעּתִ ַטר ִלי ְוֵישׁ  ּפְ ָרעֹון ׁשְ ּנוּ  ּפֵ  ָאַמר, ִמּמֶ
ְמעֹון לוֹ  י: ׁשִ ל ִלְפֹרעַ  ֻהְצַרְכּתִ ּלֹא ְזַמן ּכָ ְחתָּ  ׁשֶ  ִהּנַ

ָיִדי ַטר ּבְ ָרעֹון ׁשְ ַטר ְוִהַנְחתָּ  ַהּפֵ ַיד ַהחֹוב ׁשְ , ַהּגֹוי ּבְ
ין ְמעֹון ִעם ַהּדִ ב, ׁשִ ם ְראּוֵבן ְוַחּיָ ּלֵ ל ְלׁשַ ָבֵרר ַמה ּכָ ּיְ ֶ  ׁשּ
ַתן ּנָ ַהּגֹוי ֲאִפּלוּ , ַלּגֹוי ׁשֶ ַבע ׁשֶ ּנוּ  ּתָ מֹון ִמּמֶ ּלֹא ַהּמָ  ׁשֶ
ין ּדִ ן ַוֲאָנסוֹ  ּכַ רּור. לוֹ  ִלּתֵ  אוֹ  ֵעִדים ְיֵדי ַעל ִיְהֶיה ְוַהּבֵ
ְתָקא ְיֵדי ַעל ל ּפִ תּוב אוֹ , ֶרתִנכֶּ  ַהּגֹוי ׁשֶ ּכָ יֵני ׁשֶ  ּבֵ

יֵטי ָטר ׁשִ ְ ׁשּ   :ּבַ

לוּ ' ב ְוֵכן. ח ּבְ ּקִ  ֶזה ֲעֵרִבים ְוַנֲעׂשוּ  ִמּגֹוי ֲחִכירּות ׁשֶ
ּנוּ  ְוָגָבה ֵמֶהם ֶאָחד ָמָצא ְוַהּגֹוי, ָלֶזה ב, ִמּמֶ  ֲחֵברוֹ  ַחּיָ

ל ֶחְלקוֹ  ִלְפֹרעַ  א ֶהְפֵסד ִמּכָ ּבָ  ְוִאם. ַהּגֹוי ֵמאֹותוֹ  לוֹ  ׁשֶ
ן ָהָיה א ְוַהֶהְפֵסד, ֶחְלקוֹ  ִלְפֹרעַ  ְמֻזּמָ  ֲחֵברוֹ  ִמּכֹחַ  לוֹ  ּבָ
ּלֹא ב, ָפַרע ׁשֶ ל לוֹ  ִלְפֹרעַ  ֲחֵברוֹ  ַחּיָ   :ַהֶהְפֵסד ּכָ

ְתבוּ  ֵישׁ . ט ּכָ ִאם, ׁשֶ ְמעֹון ָמַכר ְראּוֵבן ׁשֶ ֶדה ְלׁשִ , ׂשָ
ל ֵלִוי ּוָבא ד ֹלא, ָעָליו ַאֲחָריּות ְוִקּבֵ ְעּבֵ ּתַ . ִוילֵ  ִנׁשְ
דוֹ  ָקנוּ  ְוִאם הּוא ִמּיָ ם ָעֵרב ׁשֶ ּלֵ ֵמי ְלׁשַ ָכל ֶזה ֶמֶכר ּדְ  ּבְ
ֶעּנוּ  ֵעת ְתּבָ ּיִ ְמעֹון ׁשֶ ב ֶזה ֲהֵרי, ׁשִ   :ַחּיָ

ָלן אוֹ  ָעֵרב. י בוּ  ַקּבְ ִחּיְ ַנאי ַעל ַעְצָמם ׁשֶ  ַעל ַאף, ּתְ
י נוּ  ּפִ ּקָ דוֹ  ׁשֶ ד ֹלא, ִמּיָ ְעּבֵ ּתַ ֵני ִנׁשְ הּוא ִמּפְ אַאסְ  ׁשֶ . ַמְכּתָ

יַצד גֹון, ּכֵ ָאַמר ּכְ ן: לוֹ  ׁשֶ ן ַוֲאִני לוֹ  ּתֵ  ִאם ְלךָ  ֶאּתֵ
ךְ  ִיְהֶיה ֵני, ִיְהֶיה ֹלא ִאם אוֹ  ְוָכךְ  ּכָ ּלֹא ִמּפְ  ָגַמר ׁשֶ

דוֹ  ָקָנה ְוִאם. ְוִהְקָנה יו ִמּיָ ב ֵמַעְכׁשָ ְתַחּיֵ ּיִ ָממֹון לוֹ  ׁשֶ  ּבְ
ם ִאם ֶזה ַנאי ִיְתַקּיֵ ָנאוֹ  ְלִפי ַהּכֹל, ַהּתְ ל, ּתְ ּכָ  ִקְנָין ׁשֶ

יו ּום ּבוֹ  ֵאין ֵמַעְכׁשָ א ִמׁשּ   :ַאְסַמְכּתָ

ֶדה ָקָנה ְראּוֵבן. יא ְמעֹון ׂשָ ִ ָטר לוֹ  ְוָכַתב ִמׁשּ  ְוָאַמר, ׁשְ
ה לוֹ  ֲעׂשֶ ּיַ ָטר לוֹ  ׁשֶ ם ׁשְ ּתוֹ  ַעל ּגַ ם ָהְיָתה ְוֹלא, ִאׁשְ , ׁשָ

ִבילוֹ  ֵלִוי ִנְתָעֵרב ׁשְ ֹבא ּבִ ּתָ ְכׁשֶ ּלִ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ּתַ ָטר ׁשֶ  ׁשְ
ָאה, ָעֶליהָ  ּבָ  ֶלָעֵרב ְראּוֵבן ְוָתַבע, ָרְצָתה ֹלא, ּוְכׁשֶ

ְכּתֹב ּיִ ָטר הּוא לוֹ  ׁשֶ  טֹוֵען ְוֶהָעֵרב, ְנָכָסיו ַעל ׁשְ
ֵאינוֹ  ב ׁשֶ א ַחּיָ ין, ָמעֹוָתיו לוֹ  ַיֲחִזיר ֶאּלָ   :ֶהָעֵרב ִעם ַהּדִ

ָאַמר ִמי. יב ל ְלגּופוֹ  ָעֵרב ִניַואֲ  ַהְלֵוהוּ : ַלֲחֵברוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
ל ְלַעְצמוֹ  ָעֵרב ְוֹלא ֹלֶוה א ָממֹון ׁשֶ ל ֶאּלָ  ְזַמן ּכָ

ְרֶצה ּתִ  ְלַאַחר ֵלהּ  ָאַמר ִאם ְוֵכן, ְלךָ  ֲאִביֶאּנוּ  ׁשֶ
ִהְלָוהוּ  יֵחהוּ : ּוְתָבעוֹ  ׁשֶ ֶעּנוּ  ְזַמן ְוָכל ַהּנִ ְתּבָ ּתִ  ֲאִביֶאּנוּ  ׁשֶ

דוֹ  ְוָקנוּ , ְלךָ  ךְ  ַעל ִמּיָ  ֹלא ִאם: ְוָאַמר ִהְתָנה ּלוּ ֲאפִ , ּכָ
ת אוֹ  ֲאִביֶאּנוּ  ּמֵ ַרח אוֹ  ׁשֶ ּבָ ב ֶאְהֶיה ׁשֶ ם ַחּיָ ּלֵ  ֲהֵרי, ְלׁשַ

א ֶזה ד ְוֹלא ַאְסַמְכּתָ ְעּבֵ ּתַ   :ִנׁשְ

ּלֹא ִמי. יג ָבר ֶקֶצב ֵפַרשׁ  ׁשֶ ָעַרב ַהּדָ גֹון, ׁשֶ ָאַמר ּכְ  ׁשֶ
ל: לוֹ  ן ַמה ּכָ ּתֵ ּתִ ֶ ן לוֹ  ׁשּ  ְמֹכר: אוֹ , ֵרבעָ  ַוֲאִני לוֹ  ּתֵ
 ֵאין ם"ְלָהַרְמבַּ , ָעֵרב ַוֲאִני ַהְלֵוהוּ : אוֹ , ָעֵרב ַוֲאִני לוֹ 
ב ֶהָעֵרב ֶזה לּום ַחּיָ ִאים ְוָכל. ּכְ  ָחְלקוּ  ַאֲחָריו ַהּבָ

  :ַנְקִטיָנן ְוָהִכי, ָעָליו

, ְלךָ  ָעֵרב ַוֲאִני ִלְפלֹוִני ֶזה ֲעֹרב: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. יד
מ ֶזה ֲהֵרי ָאַמר וֹ ּכְ   :ִקְנָין ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ , ָעֵרב ַהְלֵוהוּ : ׁשֶ

 קלב סימן
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ה עֶבד ָ עְרבוּ  ְוָקָטן ְוִאׁשּ ַנִים, ׁשֶ עׂשוּ  ּוׁשְ ּנַ  עֵרִבים ׁשֶ
ִביל ׁשְ ִביל ְוֶאָחד, ֶאָחד ּבִ ׁשְ ַנִים ּבִ   ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , ׁשְ

ת אוֹ  ֶעֶבד. א ָעְרבוּ  ִאישׁ  ֵאׁשֶ  ִנְכְנסוּ  אוֹ , ַלֲאֵחִרים ׁשֶ
ָלִנים בוּ  ַקּבְ ם ְוִנְתַחּיְ ּלֵ ִבים ֵאין, ְלׁשַ ם ַחּיָ ּלֵ  ַעד ְלׁשַ

ְחֵרר ּתַ ׁשְ ּיִ ה ְוִתְתַאְלֵמן ָהֶעֶבד ׁשֶ ָ ֵרשׁ  אוֹ  ָהִאׁשּ ְתּגָ  ֲאָבל. ּתִ
ָעַרב ָקָטן ב ֵאינוֹ , ַלֲאֵחִרים ׁשֶ ם ַחּיָ ּלֵ  ַאף ְלׁשַ

יַּ  ילִלְכׁשֶ   :ְגּדִ

ה. ב ָ נּוָיה ִאׁשּ עָ  ּפְ את ַלֲאֵחִרים ְרָבהׁשֶ ֵ יָנהּ , ְוִנׂשּ  ּדִ
ָלְוָתה את ּכְ ֵ ִאם, ְוִנׂשּ ה ַעל ָעְרָבה ׁשֶ ֶבת ּפֶ ם ַחּיֶ ּלֵ  ְלׁשַ

ְתַאְלֵמן ַעד ּתִ ֵרשׁ  אוֹ  ׁשֶ ְתּגָ ָטר ָעְרָבה ְוִאם, ּתִ ׁשְ  ּגֹוֶבה, ּבִ
ה ּנָ ה ִמּמֶ ִהְכִניָסה ִמּמַ   :ְלַבֲעָלהּ  ׁשֶ

ַנִים. ג ָעְרבוּ  ׁשְ ֹבאכְּ , ְלֶאָחד ׁשֶ ּיָ ְלֶוה ׁשֶ ַרע ַהּמַ  ִלּפָ
ַרע ֵמֶהָעֵרב ְרֶצה ֵמֶהם ֵמֵאיֶזה ִיּפָ ּיִ  ָהָיה ֹלא ְוִאם, ׁשֶ
ֵדי ֵמֶהם ְלֶאָחד ִני ְותֹוֵבעַ  חֹוֵזר, ַהחֹוב ּכְ ֵ ַאר ֵמַהׁשּ  ׁשְ
ִאם ְואֹוְמִרים חֹוְלִקים ְוֵישׁ . ַהחֹוב ַרע ָיכֹול ׁשֶ  ְלִהּפָ

ֵניֶהם ְ ַרע ֹלא, ִמׁשּ א, ַהּכֹל ֶהםמֵ  ֵמֶאָחד ִיּפָ  ּגֹוֶבה ֶאּלָ
ה ה ֶמֱחָצה ִמּזֶ א, ֶמֱחָצה ּוִמּזֶ ן ִאם ֶאּלָ  ְלֶאָחד ֵאין ּכֵ
ָאז, ֵמֶהם ִני ּגֹוֶבה ׁשֶ ֵ י: ָאַמר ְוִאם. ַהּכֹל ֵמַהׁשּ  ִמּמִ

ֶאְרֶצה ַרע ׁשֶ ַרע, ִאּפָ ְרֶצה ֵמֶהם ֵמֵאיֶזה ִיּפָ ּיִ   :ׁשֶ

ַרע. ד ל ֵמֶהם ֶאָחד ּפָ ְלוֶ  ַהחֹוב ּכָ  ֶזה ּוֵבַרר, הַלּמַ
ֵעִדים י אוֹ , ּבְ ְלּתִ ִהְתַקּבַ ַתב ּבְ ּכָ ָרעוֹ  לוֹ  ׁשֶ ּפְ  ַאף, ַהּכֹל ׁשֶ

י ַעל ּלֹא ּפִ ֵלם ָעְרֵבִני: לוֹ  ָאַמר ׁשֶ  ְותֹוֵבעַ  חֹוֵזר, ַוֲאׁשַ
  :ֶחְלקוֹ  ֵמֲחֵברוֹ 

ָעַרב ֶאָחד. ה ִביל ׁשֶ ׁשְ ַנִים ּבִ ְפַרע, ׁשְ ּיִ ׁשֶ ְלֶוה ּכְ  ַהּמַ
שְׁ  יֹוִדיעוֹ  ֵדי, פֹוֵרעַ  הּוא ֵמֶהם ֵאיֶזה ִבילּבִ ֲחֹזר ּכְ ּיַ  ׁשֶ
  :ָעָליו

ַנִים. ו ְכְנסוּ  ׁשְ ּנִ ְלֶוה ּוָפַטר, ֲעֵרִבים ׁשֶ  ֶאָחד ֶאת ַהּמַ
כֹול אֹוְמִרים ֵישׁ , ֵמֶהם ּיָ ְלֶוה ׁשֶ ל ִלְתּבֹעַ  ַהּמַ מֹון ּכָ  ַהּמָ

ִני ֵמֶהָעֵרב ֵ ן. ַהׁשּ ִסיָמן ְוַעּיֵ   :ז"ע ּבְ

  טלטליןמ חזקת הלכות

 קלג סימן
' ז ּובוֹ , לאחר הידועים במטלטלין שמחזק מי

  ְסִעיִפים:

ל. א ָבר ּכָ ַטְלֵטל ּדָ הּוא ַהּמִ ַיד ׁשֶ ֶחְזַקת, ָהָאָדם ּבְ  ּבְ
הּוא ּלוֹ  ׁשֶ הּוא ֵעִדים ַהְמַעְרֵער ָיִביא ִאם ֲאִפּלוּ . ׁשֶ  ׁשֶ
ּלוֹ  ְחָזק ְוָאַמר, ׁשֶ יו: ַלּמֻ יוהִ  אוֹ  ְלךָ  ִהְפַקְדּתִ ַאְלּתִ , ְלךָ  ׁשְ
ה: לֹוַמר ַהֻמְחָזק ֶנֱאָמן  ִלי ְנַתּתוֹ  אוֹ  ִלי ְמַכְרּתוֹ  ַאּתָ

ָנה ַמּתָ ַבע, ּבְ ָ ךָ : ָטַען ְוִאם. ֶהֵסת ְוִיׁשּ ּלְ  ֲאָבל הּוא ׁשֶ
ּכֹון ָיִדי הּוא ַמׁשְ ֵדי ַעד ִלְטֹען ָיכֹול, ּבְ , ָדָמיו ּכְ
ע ּבָ ְנִקיַטת ְוִנׁשְ ְבתָּ  טֹוֵען ְוִאם. ְונֹוֵטל, ֵחֶפץ ּבִ  ִלי ִנְתַחּיַ

ֵדי ַעד א ֵמֵעֶסק ָדָמיו ּכְ ָ ן ַמׂשּ יֵנינוּ  ּוַמּתָ ּבֵ  ָנכֹון ׁשֶ
ָבר ָבֵרר ַהּדָ ּיְ ה ׁשֶ ב ִמּמַ א, לוֹ  ִנְתַחּיֵ ּמָ  ָסבּור הּוא ׁשֶ

ב ְתַחּיֵ ּנִ ָבֵרר, לוֹ  ׁשֶ ּיְ ָבָריו ּוְכׁשֶ א ּדְ ּמָ ב ֵאינוֹ  ׁשֶ   :לוֹ  ַחּיָ

ֵעִדים ַלַמֲחִזיק ַהֵחֶפץ ַעְרֵערַהמְ  ָמַסר ִאם ֲאִפּלוּ . ב , ּבְ
הּוא ֵעִדים ֵאין ִאם ה ׁשֶ ָידוֹ  ַעּתָ בּוַעת ֶנֱאָמן, ּבְ ׁשְ  ּבִ

יו: לֹוַמר ֶהֵסת  ָלקּוחַ : לֹוַמר ֶנֱאָמן ְוֵכן, ְלךָ  ֶהֱחַזְרּתִ
ִמּגוֹ  הּוא יו ּבְ ֲחִזיר ַאל: ֵלהּ  ָאַמר ְוִאם. ְלךָ  ְדֶהֱחַזְרּתִ  ּתַ
א ֵעִדים ֶאּלָ יו: אֹוֵמר אְוהוּ , ּבְ ִמּגוֹ  ֶנֱאָמן, ְלךָ  ֶהְחַזְרּתִ  ּבְ

ַבע, ְדֶנֶאְנסוּ  ָ בּוָעה ְוִיׁשּ : טֹוֵען ְוִאם. ְדאֹוַרְיָתא ׁשְ
יו ְפֵני ְלךָ  ֶהֱחַזְרּתִ  ָהְלכוּ  אוֹ  ּוֵמתוּ , ּוְפלֹוִני ְפלֹוִני ּבִ

ם ִלְמִדיַנת ָלֶהם ע, ַהּיָ ּבָ  ֹלא ְוִאם. ְוִנְפָטר ֶהֵסת ִנׁשְ
ה אֹותוֹ  ָראוּ  ִאם ֲאִפּלוּ , ֵעִדיםבְּ  לוֹ  ְמָסרוֹ  ָידוֹ  ַעּתָ , ּבְ
ָיִדי הּוא ָלקּוחַ : לֹוַמר ֶנֱאָמן  לוֹ  ְמָסרוֹ  ִאם ֲאָבל. ּבְ

ֵעִדים ה ָראּוהוּ  ְוַגם ּבְ ָידוֹ  ַעּתָ  ְוַדְוָקא. ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ּבְ
ָהֵעִדים ָתנוֹ  ְמִעיִדים ׁשֶ ּנְ תֹוַרת לוֹ  ׁשֶ דֹון ּבְ ּקָ  ֲאָבל, ּפִ

ָתנוֹ  יִדיםְמעִ  ִאם ּנְ תֹוַרת: לֹוַמר ָיכֹול, ְסָתם לוֹ  ׁשֶ  ּבְ
ָנה אוֹ  ֶמֶכר   :ִלי ְנָתנוֹ  ַמּתָ
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ַיד ַהֵחֶפץ ֵעִדים ָראוּ  ִאם. ג ֲחִזיק ּבְ ָבעוֹ  ֹקֶדם ַהּמַ ּתְ  ׁשֶ
ְפֵניֶהם ָאַמר ִאם ֲאִפּלוּ , ְלִדין ַהְמַעְרֵער  ֹקֶדם ּבִ
ֶהְרָאהוּ  עוּ : ׁשֶ י ּדְ ן הּוא ּכִ ּכָ ְכֵדי ילִ  ְמֻמׁשְ , ָדָמיו ּבִ
הּ  ָקֵריָנן יר ּבֵ ּפִ ְפֵני ּבוֹ  ְוַיְתֶרה, ְוָרָאה ֵעִדים ׁשַ  אֹוָתם ּבִ
ּלֹא ֵעִדים א לוֹ  ַיֲחִזיֵרהוּ  ׁשֶ ְפֵני ֶאּלָ , ּוְפלֹוִני ְפלֹוִני ּבִ
ֵדי ּלֹא ּכְ יו: ִלְטֹען יּוַכל ׁשֶ   ְלךָ  ֶהֱחַזְרּתִ

יב ַמה: ְלַהַמֲחִזיק ַהְמַעְרֵער ָאַמר. ד  ְוָאַמר, ֶאְצְלךָ  וֹ ּטִ
ה: לוֹ  ה: אוֹ , ִלי ְמַכְרּתוֹ  ַאּתָ ָנה ִלי ְנַתּתוֹ  ַאּתָ ַמּתָ , ּבְ

יו ִלְפלֹוִני: ַהְמַעְרֵער ְוָטַען י, ִהְפַקְדּתִ  ַאל: לוֹ  ְוָאַמְרּתִ
ֲחִזיֵרהוּ  א ִלי ּתַ ֵעִדים ֶאּלָ  ְלךָ  ּוְנָתנוֹ  ִלי ֶהֱחִזירוֹ  ְוֹלא, ּבְ

ּלֹא בַ , ְבִמְצָוִתי ׁשֶ ָ ֲחִזיק עִיׁשּ ַהְמַעְרֵער ַהּמַ  אוֹ  ְמָכרוֹ  ׁשֶ
ֵטר, לוֹ  ְנָתנוֹ    :ְוִיּפָ

ה. ה ּמֶ ָבִרים ּבַ ֲחִזיק ֲאמּוִרים ּדְ ַהּמַ ְדָבִרים, ֶנֱאָמן ׁשֶ  ּבִ
ֵאיָנם ִאיל ֲעׂשּוִיים ׁשֶ יר ְלַהׁשְ ּכִ ְדָבִרים ֲאָבל. ּוְלַהׂשְ  ּבִ
ִאיל ָהֲעׂשּוִים יר ְלַהׁשְ ּכִ  ֵעִדים ְרֵערַלְמעַ  ְוֵישׁ , ּוְלַהׂשְ
ָהָיה ּלוֹ  ׁשֶ ה אֹותוֹ  ְוָראוּ , ׁשֶ ַיד ַעּתָ ֲחִזיק ּבְ  ְוֶזה, ַהּמַ
ִאילוֹ  אֹוֵמר ִהׁשְ ירוֹ  אוֹ  ׁשֶ ּכִ ִהׂשְ י ַעל ַאף, ׁשֶ ֵאין ּפִ  לוֹ  ׁשֶ
א ֵהיַאךְ  ֵעִדים  הּוא ָלקּוחַ : לֹוַמר ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ְלָידוֹ  ּבָ
ָיִדי ן: ְוֹלא, ּבְ ּכָ ָיִדי הּוא ְמֻמׁשְ , ְלַהֲחִזירוֹ  ְוָצִריךְ  ,ּבְ
ִנים' ג ָהָיה ִאם ֲאִפּלוּ  ַיד ׁשָ ֲחִזיק ּבְ  ֵמת ַוֲאִפּלוּ , ַהּמַ

ֲחִזיק ד אֹותוֹ  מֹוִציִאין, ַהּמַ ֹלא ַהּיֹוֵרשׁ  ִמּיַ בּוָעה ּבְ . ׁשְ
אי ַטֲעַנת ַהּיֹוֵרשׁ  ָטַען ְוִאם ָפַני: ְוָאַמר ַוּדַ  ְנָתנוֹ  ּבְ

י ע ַהְמַעְרֵער יֲהרֵ , לוֹ  ְמָכרוֹ  אוֹ  ְלמֹוִריׁשִ ּבָ   :ֶהֵסת ִנׁשְ

ה. ו ּמֶ ָבִרים ּבַ ְדָבִרים ֲאמּוִרים ּדְ ִאיל ָהֲעׂשּוִיים ׁשֶ  ְלַהׁשְ
יר ּכִ ּטֹוֵען, ַהְמַעְרֵער ֶנֱאָמן ּוְלַהׂשְ ׁשֶ ים: ּכְ ַאְלּתִ  אוֹ  ִהׁשְ
ים ְרּתִ ּכַ נּוִבים: ָטַען ִאם ֲאָבל, ְלךָ  ִהׂשְ ִני ֵהם ּגְ , ִמּמֶ

ן ִאם אֶאלָּ , ֶנֱאָמן ֵאינוֹ  ם לוֹ  ָיָצא ּכֵ ֵנָבה ׁשֵ ִעיר ּגְ , ּבָ
מוֹ  ֵאר ּכְ ְתּבָ ּיִ ִסיָמן ׁשֶ   ז"שנ ּבְ

ָהיוּ  ִמי. ז ָידוֹ  ׁשֶ ִאיל ָהֲעׂשּוִיים ְדָבִרים ּבְ  ְלַהׁשְ
יר ּכִ י ַעל ַאף, ּוְלַהׂשְ הֹוָדה ּפִ  ֲאִני יֹוֵדעַ : לוֹ  ְוָאַמר ׁשֶ

ָהָיה ךָ  ׁשֶ ּלְ לֹוִני ֲאָבל ׁשֶ  ִלי ְנָתָנם אוֹ  ִלי ְמָכָרם ּפְ
ָנה ַמּתָ ְגְנבוּ  טֹוֵען ַוֲהָלה, ּבְ ּנִ ּנוּ  ׁשֶ  מֹוִציִאין ֵאין, ִמּמֶ
דוֹ  אֹוָתם ָהיוּ  ֵעִדים ֶזה ֵהִביא ֲאִפּלוּ , ִמּיָ , לוֹ  ְידּוִעים ׁשֶ
ָאָדם ָליו ִלְמּכֹר ָעׂשּוי ׁשֶ : ְוָאַמר ָעָליו ֶזה ָטַען ְוִאם. ּכֵ
ים ֲאִני ְרּתִ ּכַ יםִהשְׁ : אוֹ , ְלךָ  ִהׂשְ  מֹוִציִאין, ְלךָ  ַאְלּתִ

דוֹ  אֹוָתם ָבִרים ָהיוּ  ְוִאם. ִמּיָ ֵאיָנם ִמּדְ  ֲעׂשּוִיים ׁשֶ
ִאיל יר ְלַהׁשְ ּכִ ע ֶזה ֲהֵרי, ּוְלַהׂשְ ּבָ ּלֹא ֶהֵסת ִנׁשְ  ׁשֶ
ִאיל יר ְוֹלא לוֹ  ִהׁשְ ּכִ א לוֹ  ִהׂשְ לֹוִני ֶאּלָ , ָלַקח ִמּפְ
ָליו ְוַיֲעִמיד ָידוֹ  ּכֵ   :ּבְ

  כה

 קלד סימן
 ּובוֹ , מבעליו שקנאו אמן שהוא בדבר שטוען אמן

  ְסִעיִפים:' ו

ן. א ָבר, ָהֻאּמָ ּדָ הּוא ּבַ ן ׁשֶ ִלים ֲחָזָקה לוֹ  ֵאין, ֻאּמָ ּכֵ  ּבַ
ַחת ּתַ ִלים ֶאָחד, ָידוֹ  ׁשֶ ִאיל ָהֲעׂשּוִיים ּכֵ  ְלַהׁשְ

יר ּכִ ַאר ְוֶאָחד, ּוְלַהׂשְ ִלים ׁשְ יַצד. ּכֵ ָליו ָרָאה, ּכֵ יַ  ּכֵ  דּבְ
ן ֵהם ֵעִדים ְוֵהִביא, ָהֻאּמָ ִלים יֹוְדִעים ׁשֶ ַהּכֵ ּלוֹ  ׁשֶ , ׁשֶ
ן: ְואֹוֵמר טֹוֵען הּוא יו ְלַתּקֵ ן, ְלךָ  ְנַתּתִ : אֹוֵמר ְוָהֻאּמָ
א ֹלא א ְלָיִדי ּבָ ְמִכיָרה ֶאּלָ ָנה אוֹ  ּבִ ַען אוֹ , ַמּתָ ּטָ : ׁשֶ

ה ה ִלי ְנַתּתוֹ  ַאּתָ א ַאַחר ִלי ְמַכְרּתוֹ  ַאּתָ ּבָ  ָיִדילְ  ׁשֶ
נוֹ  י ַעל ַאף, ְלַתּקְ ָסרוֹ  ּפִ ּמְ ּלֹא לוֹ  ׁשֶ ְפֵני ׁשֶ , ֵעִדים ּבִ
ָהה ִאם ַוֲאִפּלוּ  ַיד ׁשָ ן ּבְ ה ָהֻאּמָ ּמָ ִנים ּכַ ַעל, ׁשָ ִלי ּבַ  ַהּכְ
ד אֹותוֹ  ּומֹוִציִאין, ֶנֱאָמן ן ִמּיַ ַבע, ָהֻאּמָ ָ ַעל ְוִיׁשּ ִלי ּבַ  ַהּכְ
ִליהַ  ָרָאה ֹלא ְוִאם. ַטֲעָנתוֹ  ַעל ֶהֵסת ַיד ּכְ ן ּבְ , ָהֻאּמָ
א ִלי: ָטַען ֶאּלָ לֹוִני ּכְ י ּפְ ן לוֹ  ָנַתּתִ ן, ְלַתּקֵ  ְוָהֻאּמָ
יו: אֹוֵמר ָנה ִלי ְנַתּתוֹ  אוֹ , ּוְמַכְרּתוֹ  ֶהֱחַזְרּתִ ַמּתָ , ּבְ
ן ע ָהֻאּמָ ּבָ כֹול ִמּתֹוךְ , ְוִנְפָטר, ֶהֵסת ִנׁשְ ּיָ  ֹלא: לֹוַמר ׁשֶ
  :ֵמעֹוָלם ְדָבִרים ָהיוּ 
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ן ְמָסרוֹ  ֲאִפּלוּ וַ . ב ֵעִדים ְלַתּקֵ ן, ּבְ  ִמּתֹוךְ , ֶנֱאָמן ָהֻאּמָ
כֹול ּיָ יו: לֹוַמר ׁשֶ ע, ְלִפיָכךְ . ֶהֱחַזְרּתִ ּבָ ן ִנׁשְ , ֶהֵסת ָהֻאּמָ
ִבין ְוֵאין, ְוִנְפָטר ִלי ְלהֹוִציא אֹותוֹ  ְמַחּיְ  ְוִאם. ַהּכְ
ַעל ֲהֵרי, ְוִנְרָאה הֹוִאיל, הֹוִציאוֹ  ִית ּבַ  ֵעִדים אֵמִבי ַהּבַ
הּוא ּלוֹ  ׁשֶ י ַעל ַאף, ְונֹוְטלוֹ , ׁשֶ ָסרוֹ  ּפִ ּמְ ּלֹא לוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
ֵעִדים   :ּבְ

י ַעל ַאף. ג ָסרוֹ  ּפִ ּמְ ֵעִדים ׁשֶ ָראוּ  ָהֵעִדים ִאם, ּבְ  ׁשֶ
ָידוֹ  ַהֵחֶפץ יִרים ֵאין ּבְ אי ַמּכִ ַוּדַ הוּ  ּבְ ּזֶ ל ׁשֶ , ַהְמַעְרֵער ׁשֶ
א ְדֶמה ֶאּלָ ּנִ ִסיָמנִ  ָלֶהם ׁשֶ מוֹ  יםּבְ ּלוֹ  ּכְ : טֹוֵען ִאם, ׁשֶ
 ְנַתּתוֹ : טֹוֵען ִאם ֲאָבל. ֶנֱאָמן, ֵמעֹוָלם ִלי ְנַתּתוֹ  ֹלא
ן ִלי יו ְוׁשּוב ְלַתּקֵ ךָ  ְלַקְחּתִ   :ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ִמּמְ

ית ִאם. ד ּלִ ַחת יֹוֵצא ַהּטַ ָפַני: ְואֹוֵמר, ַאֵחר ְיֵדי ִמּתַ  ּבְ
ן ָאַמְרתָּ  יווּ  ִלי ְלָמְכרוֹ  ָלֻאּמָ ּנוּ  ְלַקְחּתִ ִמּגוֹ  ֶנֱאָמן, ִמּמֶ  ּבְ
ָהָיה ה: אֹוֵמר ׁשֶ ּטֹוֵען ֲאָבל. ִלי ְמַכְרּתוֹ  ַאּתָ ׁשֶ ן ּכְ ָהֻאּמָ  ׁשֶ
ָאַמר, לוֹ  ְמָכרוֹ  ה: ׁשֶ   :ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , לוֹ  ְמַכְרּתוֹ  ַאּתָ

ן ָיַרד. ה נּותוֹ  ָהֻאּמָ ַאר הּוא ֲהֵרי, ֵמֻאּמָ ׁשְ ל ּכִ , ָאָדם ּכָ
ְכִלי ִפּלוּ אֲ  ְוֶנֱאָמן א ּבִ ּבָ עֹודוֹ  ְלָידוֹ  ׁשֶ ן ּבְ  ְוֵישׁ . ֻאּמָ

ַדְוָקא אֹוְמִרים ָהה ּדְ ּתַ ׁשְ ּנִ ָידוֹ  ׁשֶ ַרד ַאַחר ּבְ ּיָ נּותוֹ  ׁשֶ  ֵמֻאּמָ
ֵאין ְזַמן ֶרךְ  ׁשֶ יחַ  ּדֶ ל ְלַהּנִ ךְ  ּכָ ִלים ְזַמן ּכָ ֵבית ּכֵ  ּבְ

ן ּנֹוַדע ַאַחר ָהֻאּמָ ַרד ׁשֶ ּיָ נּותוֹ  ׁשֶ   :ֵמֻאּמָ

ן. ו ן ּבֶ ֵאינוֹ  ָהֻאּמָ ן ׁשֶ א ִאם, ֻאּמָ ַטֲעַנת ּבָ , ַעְצמוֹ  ּבְ
אֹוֵמר ָנאוֹ  ׁשֶ ּקְ ָעָליו ׁשֶ ַאר הּוא ֲהֵרי, ִמּבְ ׁשְ ל ּכִ . ָאָדם ּכָ

ָרׁשוֹ  אֹוֵמר ְוִאם ּיְ ָאִביו הּוא ֲהֵרי, ֵמָאִביו ׁשֶ  ְוִאם. ּכְ
ָפַני: ָאַמר  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ֲחָזָקה לוֹ  ֵישׁ , לוֹ  הֹוָדה ּבְ
ַהְינוּ  ְוָקא ּדְ ָהה ּדַ ָ ׁשּ ׁשֶ ֵאין ְזַמן ָאִביו מֹות ַאַחר ּכְ ֶרךְ  ׁשֶ  ּדֶ
יחַ  ל ְלַהּנִ ךְ  ּכָ ִלים ְזַמן ּכָ ֵבית ּכֵ ן ּבְ ת ַאַחר ָהֻאּמָ ּמֵ  ׁשֶ
  :ָאִביו

 קלה סימן

' ב ּובוֹ , ועבד בהמה כגון חיים בבעלי המחזיק דין
  ְסִעיִפים:

י ַעל ַאף. א ֲחִזיק ּפִ ַהּמַ ָדָבר ׁשֶ ְלֵטל ּבְ ּטַ  לֹוַמר ֶנֱאָמן ַהּמִ
הּוא ּלוֹ  ׁשֶ ֵהָמה ַעל, ׁשֶ ה ּבְ ֵכיָון, ֶנֱאָמן ֵאינוֹ  ְוַחּיָ  ּדְ
ִהיא ֶכת ׁשֶ א ָלחּושׁ  ֵישׁ  ְמַהּלֶ ּמָ  ִנְכְנָסה ֵמַעְצָמהּ  ׁשֶ

א אוֹ , ִלְרׁשּותוֹ  ּמָ ֶרךְ  ְלָקָחהּ  ׁשֶ ּדֶ הּ  ְוֶהֱחִזיק ּבַ , ְלִפיָכךְ . ּבָ
ִהיא ֵעִדים רַלְמַעְרעֵ  ֵישׁ  ִאם ּלוֹ  ׁשֶ ע, ׁשֶ ּבָ  ֶהֵסת ִנׁשְ

ע, ֵעִדים לוֹ  ֵאין ְוִאם. ְונֹוֵטל ּבָ ֲחִזיק ִנׁשְ , ֶהֵסת ַהּמַ
ּלוֹ  ְועֹוֵמד ׁשֶ ֶרךְ  ּוְבָמקֹום. ּבְ ּדֶ ֵהָמה ִלְמֹסר ׁשֶ , ְלרֹוֶעה ּבְ
ֲחִרית דוֹ  ְולֹוְקָחהּ , ׁשַ ִעְנָין, ַעְרִבית ִמּיָ ֵאיָנהּ  ּבְ  הֹוֶלֶכת ׁשֶ
הּ  ָלל ְלַבּדָ יָנהּ , ּכְ ַאר ּדִ ׁשְ ְלְטִלין ּכִ ֲחִזיק ְוֶנֱאָמן ִמּטַ  ַהּמַ

בּוַעת ׁשְ נּוָיה לֹוַמר ֶהֵסת ּבִ ּקְ יָקה ָטַען ְוִאם. לוֹ  ׁשֶ ִהּזִ  ׁשֶ
ֵדי לוֹ  הּוא אוֹ , ָדֶמיהָ  ּכְ ב ׁשֶ ךְ  לוֹ  ַחּיָ ַבע, ְוָכךְ  ּכָ ָ  ִיׁשּ

ְנִקיַטת   :ֵחֶפץ ּבִ

ַנֲעִני ֶעֶבד. ב ינ, ָגדֹול ּכְ ְבֵהָמה וֹ ּדִ  ֲחָזָקה לוֹ  ְוֵאין ּכִ
ֹלשׁ  ַאַחר ַעד ִנים ׁשָ הּוא ֵמַאַחר, ׁשָ ךְ  ׁשֶ  הּוא ְוִאם. ְמַהּלֵ
ֵאינוֹ  ָקָטן ךְ  ׁשֶ ינוֹ , ַרְגָליו ַעל ְמַהּלֵ ַאר ּדִ ׁשְ ְלְטִלין ּכִ  ִמּטַ
ד ֲחָזָקה לוֹ  ְוֵישׁ  ְרִגיָלה ֵאם לוֹ  ֵישׁ  ִאם ֲאִפּלוּ , ִמּיָ  ׁשֶ

ֵבי ְוָלֹבא ָלֵצאת ֲחִזיק תּבְ   :ַהּמַ

 קלו סימן
' ב ּובוֹ , והמשתה האבל בבית כליו שנתחלפו מי

  ְסִעיִפים:

פוּ  ִמי. א ְתַחּלְ ּנִ ָליו לוֹ  ׁשֶ ֵבית ּכֵ ן ּבְ  ֶזה ֲהֵרי, ָהֻאּמָ
שׁ  ּמֵ ּתַ ֶהן ִיׁשְ ֹבא ַעד ּבָ ּיָ ַעל ׁשֶ ִלי ּבַ ּלוֹ  ְוִיּטֹל ַהּכְ . ׁשֶ
ַתן ְוַדְוָקא ּנָ ן לוֹ  ׁשֶ  ְנָתָנם ֹלא ִאם ֲאָבל, מוֹ ַעצְ  ָהֻאּמָ

א, לוֹ  ּתוֹ  ֶאּלָ ן ַוֲאִפּלוּ . ֹלא, ּוָבָניו ִאׁשְ , ַעְצמוֹ  ֻאּמָ
ְוָקא ָאַמר ּדַ ית ֵהיָלךְ : ְסָתם לוֹ  ׁשֶ  ָאַמר ִאם ֲאָבל, ַטּלִ

יְתךָ  ֵהיָלךְ : לוֹ    :ֹלא, ַטּלִ
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פוּ . ב ָליו לוֹ  ִנְתַחּלְ ֵבית ּכֵ ה ְבֵבית אוֹ  ָהֵאֶבל ּבְ ּתֶ ׁשְ , ַהּמִ
שׁ  אלֹ  ּמֵ ּתַ ֶהם ִיׁשְ   :ּבָ

 קלז סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , חברו של פרותיו שלקט מי

ֵדה ְלתֹוךְ  ַהּיֹוֵרד. א רֹוָתיו ְוָלַקט ֲחֵברוֹ  ׂשְ ַעל, ּפֵ  ּבַ
ֶדה ָ ֵזל: טֹוֵען ַהׂשּ ּגָ ּבְ ָכָרם אֹוֵמר ְוֶזה, ְלָקָחם ׁשֶ ּמְ , לוֹ  ׁשֶ
בּוַעת ֶנֱאָמן ׁשְ ָטן ֵעִדים ֵישׁ  ֲאִפּלוּ , ֶהֵסת ּבִ ּקְ ּלִ   :ׁשֶ

ַעל ֵאין ִאם. ב ֶדה ּבַ ָ אן ְוָהִאיָלן ַהׂשּ : ֶאָחד ְוָאַמר, ּכָ
רֹות ְוֶאְלֹקט ֵאֵלךְ  ֶדה ָהִאיָלן ּפֵ ָ ל ְוַהׂשּ לֹוִני ׁשֶ ָכָרם ּפְ ּמְ  ׁשֶ
ית ֵאין, ִלי ין ּבֵ אוּ  ְוִאם. ְלָמְנעוֹ  ְצִריִכין ּדִ ָעִלים ּבָ  ַהּבְ

ָטם ֹקֶדם ּקְ ּלִ ִביםְמעַ , ׁשֶ ָטם ִאם ַוֲאִפּלוּ . ָידוֹ  ַעל ּכְ  ִלּקְ
ָבר ַכר טֹוֵען ִאם, ּכְ ּמָ ֶדה גּוף לוֹ  ׁשֶ ָ  ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ַהׂשּ
רֹות ַעל ַאף ָאַכל ַהּפֵ יָון, ׁשֶ ֵאין ּכֵ ָטר לוֹ  ׁשֶ  ְוֹלא ׁשְ

ִנים' ג ֶחְזַקת   :ׁשָ

ל ִאיָלנֹות ְוֶאְכֹרת ֵאֵלךְ : ָהאֹוֵמר. ג לֹוִני ׁשֶ ית, ּפְ  יןדִּ  ּבֵ
ָידוֹ  מֹוִחין   :ּבְ

 קלח סימן
' ח ּובוֹ , עליו וחלוקים בטלית אוחזין שנים דין

  ְסִעיִפים:

ַנִים. א ָהיוּ  ׁשְ ְכִלי אֹוֲחִזים ׁשֶ ָהיוּ  אוֹ , ֶאָחד ּבִ  רֹוְכִבים ׁשֶ
י ַעל ּבֵ ֵהָמה ּגַ ָהָיה אוֹ , ַאַחת ּבְ  ְוֶאָחד רֹוֵכב ֶאָחד ׁשֶ

ִבים אוֹ , ַמְנִהיג צַ  יֹוׁשְ ל ֲעֵרָמה דּבְ ים ׁשֶ ִחים ִחּטִ ּנָ  ַהּמֻ
ִסְמָטא ָחֵצר אוֹ  ּבְ ל ּבְ ֵניֶהם ׁשֶ י ַהּכֹל: אֹוֵמר ֶזה, ׁשְ ּלִ , ׁשֶ

י ַהּכֹל: אֹוֵמר ְוֶזה ּלִ ל, ׁשֶ ע ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ ּבָ שׁ  ִנׁשְ ּיֵ  לוֹ  ׁשֶ
ֶזה ָבר ּבְ ֵאין ַהּדָ הּ  לוֹ  ְוׁשֶ חֹות ּבָ . ְוַיֲחֹלקוּ , ֵמֶחְציוֹ  ּפָ
ַבע: ַלֲחֵברוֹ  ָחדאֶ  ָאַמר ְוִאם ָ ּלוֹ  ְוֹטל ִהׁשּ  ׁשֹוְמִעין, ּכֻ

ם ְוִאם. לוֹ  ִני ּגַ ֵ ַבע רֹוֶצה ֵאינוֹ  ַהׁשּ ָ ֹלא חֹוְלִקין, ִלׁשּ  ּבְ
בּוָעה   :ׁשְ

הּ : אֹוֵמר ֶזה ְוִאם. ב ּלָ י ּכֻ ּלִ י ֶחְצָיהּ : אֹוֵמר ְוֶזה, ׁשֶ ּלִ , ׁשֶ
הּ : ָהאֹוֵמר ּלָ י ּכְ ּלִ ַבע, ׁשֶ ָ שׁ  ִיׁשּ ּיֵ ֵאין, הּ בָּ  לוֹ  ׁשֶ  לוֹ  ְוׁשֶ

הּ  חֹות ּבָ ה ּפָ ֹלׁשָ י ֶחְצָיהּ : ְוָהאֹוֵמר, ֲחָלִקים ִמׁשְ ּלִ  ׁשֶ
ַבע ָ שׁ  ִיׁשּ ּיֵ הּ  לוֹ  ׁשֶ ֵאין, ּבָ הּ  לוֹ  ְוׁשֶ חֹות ּבָ  ֶזה, ֵמְרִביעַ  ּפָ
ה נֹוֵטל ֹלׁשָ   :ְרִביעַ  נֹוֵטל ְוֶזה ֲחָלִקים ׁשְ

ה. ג ּמֶ ָבִרים ּבַ אֹוֲחִזין, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ַפת ּכְ ׂשְ ית ּבִ ּלִ , ַהּטַ
ֵאין ַיד ׁשֶ ה ֶאָחד ׁשּום ּבְ ּנָ ֹלשׁ  ִמּמֶ ֹלשׁ  ַעל ׁשָ  ָאז, ׁשָ

ית ֲאִפּלוּ , אֹוָתהּ  חֹוְלִקין ּלִ ַהּטַ ָהב ֻמְזֶהֶבת ׁשֶ  ְלַצד ְוַהּזָ
הּ  אֹוָתהּ  ֲחֹלק: לֹוַמר ָיכֹול ְוֵאינוֹ , ֵמֶהם ֶאָחד  ְלָרְחּבָ
ֹבא ּיָ ָהב ׁשֶ א, ְלֶחְלִקי ַהּזָ הּ  אֹוָתהּ  ְלִקיםחוֹ  ֶאּלָ  ְלָאְרּכָ
ֵדי ֹבא ּכְ ּיָ ֵניֶהם ׁשֶ ֶוה ִלׁשְ ׁשָ ל ִאם ֲאָבל. ּבְ  ְקָצָתהּ  ֶאָחד ּכָ
ָידוֹ  הּ : אֹוֵמר ְוֶזה, ּבְ ּלָ י ּכֻ ּלִ הּ : אֹוֵמר ְוֶזה, ׁשֶ ּלָ י ּכֻ ּלִ , ׁשֶ
דוֹ  ָמקֹום ַעד נֹוֵטל ֶזה ּיָ ַעת ׁשֶ  ָמקֹום ַעד נֹוֵטל ְוֶזה ַמּגַ

דוֹ  ּיָ ַעת ׁשֶ ָאר ,ַמּגַ ְ ֶוה חֹוְלִקים ְוַהׁשּ ׁשָ ִעים ּבְ ּבָ  ַעל ְוִנׁשְ
ֶרךְ  ֵאר ַהּדֶ ְתּבָ ּנִ ל ֶאָחד ְלָכל ְוֵישׁ . ׁשֶ  ֲחֵברוֹ  ַעל ְלַגְלּגֵ
ל ּכָ ַטל ַמה ׁשֶ ּנָ ֶ ִדין ׁשּ   :ָנַטל ּכְ

ל. ד ה ּכָ אן ָהֲאמּוָרה ֲחֻלּקָ ָבר הּוא ִאם, ּכָ ֵסד ּדָ ּפָ ּיִ  ׁשֶ
שׁ  ֵיָחֵלק ִאם ָדִמים אֹותוֹ  חֹוְלִקים, ַמּמָ   :ּבְ

הּ  ֶאת אֹוֵחז ָהָיה. ה ּלָ ק ְוֶזה, ּכֻ הּ  ְוִנְתֶלה ִעּמוֹ  ִמְתַאּבֵ , ּבָ
ֶחְזַקת זוֹ  ֲהֵרי הּ  ֶאת ָהאֹוֵחז ּבְ ּלָ   :ּכֻ

אוּ . ו ֵניֶהם ּבָ ָמָטהּ , ֲאדּוִקים ׁשְ ד ָהֶאָחד ּוׁשְ  ֲחֵברוֹ  ִמּיַ
ָפֵנינוּ  ַתק, ּבְ ִני ְוׁשָ ֵ י ַעל ַאף, ַהׁשּ חָ  ּפִ  ֵאין ְוָצַוח ַזרׁשֶ
דוֹ  אֹוָתהּ  מֹוִציִאין יָון, ִמּיָ ּכֵ ַתק ׁשֶ ָ ׁשּ ה ׁשֶ ִחּלָ ּתְ  ֶזה ֲהֵרי ּבַ
מֹוֶדה   :לוֹ  ּכְ

ד ּוְתָקָפהּ  ָהֶאָחד ָחַזר. ז י ַעל ַאף, ַהּתֹוֵקף ֶזה ִמּיַ  ּפִ
ַוח ּצָ ה ׁשֶ ִחּלָ ה ַיֲחֹלקוּ , סֹוף ְוַעד ִמּתְ ִחּלָ   :ְכַבּתְ
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אוּ . ח ֵניֶהם ּבָ ית דּוִקיםאֲ  ׁשְ ַטּלִ  ְצאוּ : ָלֶהם ְוָאְמרוּ , ּבְ
קוּ  ֶמיהָ  ֶאת ְוַחּלְ ַחת הּוא ַוֲהֵרי ְוָחְזרוּ  ָיְצאוּ , ּדָ  ַיד ּתַ
ק ִלי הֹוָדה: טֹוֵען ֶזה, ֵמֶהם ֶאָחד ּלֵ ה ְוִנְסּתַ ּנָ  ְוֶזה, ִמּמֶ
יהָ : טֹוֵען ַכְרּתִ ר: אוֹ , לוֹ  ׂשְ , ַוֲחָטָפהּ  ָעַלי ִנְתַגּבֵ

, ְרָאָיה ֵהִביא ֹלא ְוִאם, ָהְרָאָיה ָעָליו וֹ ֵמֲחֵבר ַהּמֹוִציא
ַבע ָ ִהיא ֶזה ִיׁשּ ּלוֹ  ׁשֶ ֵטר, ׁשֶ   :ְוִיּפָ

 קלט סימן
, וחטפה שלישי בא ואם, בדבר חלוקין שנים דין

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ 

ַנִים. א ֲחלּוִקים ׁשְ ָבר ׁשֶ ּדָ  ֵמֶהם ֶאָחד ׁשּום ְוֵאין, ּבַ
ַהִהיא, ּבוֹ  ֻמְחָזק אאַ  ּכְ ֲהווּ  ְרּבָ י ָעֶליהָ  ִמְנצוּ  ּדַ , ְתֵרי ּבֵ
יִדי: ָאַמר ַחד ְוָכל ל, ִהיא ּדִ ים ּכָ ַאּלִ ַבר ּדְ  ְואֹותוֹ , ּגָ

ר ְגּבַ ּתִ ה ָידוֹ  ׁשֶ ִחּלָ ּלוֹ  הּוא, ּתְ ִביא ַעד, ׁשֶ ּיָ  ָהַאֵחר ׁשֶ
ֶנְגּדוֹ , ּוִמיהוּ . ְרָאָיה ּכְ יעוֹ  ָיכֹול ׁשֶ ּבִ  ְוָצִריךְ , ְלַהׁשְ
ַבע ָ ה ִלׁשּ ּלוֹ  ּואׁשֶ ּלֹא ְזַמן ְוָכל. ׁשֶ  ָהַאֵחר ָיִביא ׁשֶ
ר ִאם ַאף, ְרָאָיה ְגּבַ יִחין ֵאין, ָידוֹ  ּתִ ח ַמּנִ  ִמּזֶה ִלּקַ

ְבָרה ּגָ ה ָידוֹ  ׁשֶ ִחּלָ   :ּתְ

א. ב י ּבָ ִליׁשִ ַטֲעָנה, ַוֲחָטָפהּ  ׁשְ אֹוֵמר ּבְ הּוא ׁשֶ ּלוֹ  ׁשֶ , ׁשֶ
ַנִים ֵאין לּום ּבוֹ  ָהֲאֵחִרים ַלׁשְ ה יָוןכֵּ , ּכְ ּזֶ הּוא ׁשֶ  ׁשֶ

הּוא טֹוֵען ּבוֹ  ֻמְחָזק ּלוֹ  ׁשֶ ֹלא ֲחָטָפהּ  ִאם ֲאָבל. ׁשֶ  ּבְ
דוֹ  אֹותוֹ  מֹוִציִאין, ַטֲעָנה ָנה לוֹ  ְוֵאין ִמּיָ ּקָ  ַעד ּתַ
יב ׁשִ ּיָ ֲהֵרי ְוֶאָחד ֶאָחד ְלָכל ׁשֶ  ְלִמי יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ׁשֶ
יב רֹוָתיו ַכלְואָ  ּבוֹ  ְוֶהֱחִזיק ַקְרַקע הּוא ְוִאם. ָיׁשִ , ּפֵ
ְרַקע ּגּוף רֹות ֲאָבל, ִנְגֶזֶלת ֵאיָנהּ  ַהּקַ ם ָצִריךְ  ַהּפֵ ּלֵ  ְלׁשַ
  :ְוֶאָחד ֶאָחד ְלָכל

ַנִים ֶאָחד ִאם. ג ְ ָבר ַעל ַהֲחלּוִקים ֵמַהׁשּ א ֶזה ּדָ  ּבָ
ין ְלֵבית ְפסּוהוּ : ְוָאַמר ּדִ ָאִביא ַעד ּתִ  ֵאין, ְרָאָיה ׁשֶ

ית ָפסּוהוּ תְּ  ְוִאם. לוֹ  ׁשֹוְמִעין ין ּבֵ ַעת ּדִ ֵניֶהם ִמּדַ , ׁשְ

ָעְברוּ  אוֹ   ַעד אֹותוֹ  מֹוִציִאין ֵאין, ּוְתָפסּוהוּ  ׁשֶ
ֵרר ְתּבָ ּיִ ל ׁשֶ   :הּוא ִמי ׁשֶ

ֶדה ַעל ֲחלּוִקים ֵהם ִאם. ד  ֻמְחָזק ֵמֶהם ֶאָחד ְוֵאין, ׂשָ
הּ  גֹון, ּבָ ת ּכְ ּמֵ ַעל ׁשֶ ֶדה ּבַ ָ ַנִים ַהׂשּ ִאים ּוׁשְ , וֹ ְלָיְרשׁ  ּבָ
ל  ְלׁשּום ְוֵאין, ְלָיְרׁשוֹ  ְוָראּוי ָקרֹוב ֲאִני: אֹוֵמר ֶאָחד ּכָ

ל, ֵעִדים ֶאָחד ים ּכָ ַאּלִ ַבר ּדְ ַבר ְוִאם. ּגָ  ְוָאַכל ָהֶאָחד ּגָ
רֹוָתיו ךְ  ְוַאַחר, ּפֵ ִני ֵהִביא ּכָ ֵ הּוא ֵעִדים ַהׁשּ , ָקרֹוב ׁשֶ

ַבר ֶזה ִאם יֹוְדִעים ָהֵעִדים ְוֵאין ּגָ  אוֹ  רֹובקָ  הּוא ׁשֶ
ה מֹוִציִאין, ֹלא ַבר ִמּזֶ ּגָ הּוא, ׁשֶ  ְוָהַאֵחר ָקרֹוב ָסֵפק ׁשֶ

אי ָקרֹוב ין ְוהּוא. ַוּדַ ִני ִאם ַהּדִ ֵ הּוא ֵעִדים ֵהִביא ַהׁשּ  ׁשֶ
ה מֹוִציִאים, ֵמָהַאֵחר יֹוֵתר ָקרֹוב ַבר ִמּזֶ ּגָ  ְונֹוְתִנים ׁשֶ
רֹוב ְלֶזה ּקָ רֹות לכָּ  ְלַהֲחִזיר ְוָצִריךְ , יֹוֵתר ׁשֶ ָאַכל ּפֵ  ׁשֶ

ֲאָכָלם ָידּועַ  ֵאין ֲאִפּלוּ  א ׁשֶ יו ַעל ֶאּלָ הֹוָדה ּפִ ֶהם ׁשֶ   :ּבָ

  קרקעות חזקת הלכות

 קמ סימן
 הבתים חזקת ודין, חברו של בקרקע החזיק דין

  ְסִעיִפים: ו"ט ּובוֹ , והחניות

ֶחְזַקת, ַקְרַקע. א ָעֶליהָ  ּבְ ְרַקע, עֹוֶמֶדת ּבְ ּקַ ד ׁשֶ  ּועַ ַהּיָ
ֵעִדים ִלְראּוֵבן ּיֹוְדִעים ּבְ ָהָיה ׁשֶ ֶחְזָקתוֹ  ׁשֶ  יֹום ֲאִפּלוּ  ּבְ

ה ְוהּוא, ֶאָחד ֶחְזַקת ַעּתָ ְמעֹון ּבְ  ְואֹוֵכל ּבוֹ  ּוַמֲחִזיק ׁשִ
רֹוָתיו ָקחוֹ  ְוטֹוֵען, ּפֵ ּלְ ִהיא לֹוַמר ְמַעְרֵער ּוְראּוֵבן, ׁשֶ  ׁשֶ
ָידוֹ  ְגזּוָלה ַבע, ֶנֱאָמן, ּבְ ָ  ֶאת ְונֹוֵטל ֶהֵסת בּוַעתשְׁ  ְוִיׁשּ
ּלוֹ  א, ׁשֶ ן ִאם ֶאּלָ ְמעֹון ּבוֹ  ֶהֱחִזיק ּכֵ ָראּוי ׁשִ  ּכָ

דוֹ  אֹותוֹ  מֹוִציִאין ֵאין ָאז, ּוְבַטֲעָנה א, ִמּיָ ע ֶאּלָ ּבָ  ִנׁשְ
ּלוֹ  ְועֹוֵמד ׁשֶ ָהָיה ִלְראּוֵבן ֵעִדים ֵאין ְוִאם. ּבְ ּלוֹ  ׁשֶ , ׁשֶ

ְמעֹון ָצִריךְ  ֵאין ע אֶאלָּ , ֲחָזָקה ׁשִ ּבָ ּלוֹ  ְועֹוֵמד ִנׁשְ ׁשֶ , ּבְ
י ַעל ַאף ּלֹא ּפִ   :ּבוֹ  ֶהֱחִזיק ׁשֶ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן קמ הלכות חזקת קרקעות
  

 

1061

  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 כה
 כה

ֶהֱחִזיק ֶזה. ב ֹלשׁ  ׁשֶ ִנים ׁשָ  אֹותוֹ  מֹוְסִרין ֵאין, ׁשָ
בּוָעה ל ַעל ְסָתם ְלַהֲחִרים ָרָצה ִאם ֲאָבל, ִלׁשְ  ִמי ּכָ
ֶהֱחִזיק ּלוֹ  ׁשֶ ׁשֶ ּלֹא ּבְ ין ׁשֶ ּדִ ָידוֹ  ָהְרׁשּות, ּכַ   :ּבְ

ְמעֹון ָטַען. ג שׁ  ׁשִ ּיֵ ָטר לוֹ  ׁשֶ ָכָרהּ  ׁשְ ּמְ  ּוְראּוֵבן, לוֹ  ׁשֶ
ָטרוֹ  אֹוֵמר ְ ׁשּ ף ׁשֶ ַטר אוֹ  ְמֻזּיָ ם, ֲאָמָנה ׁשְ ָטר ִיְתַקּיֵ ְ  ַהׁשּ

חֹוְתָמיו ם ֹלא ְוִאם, ּבְ ֶדה מֹוִציִאין, ִנְתַקּיֵ ָ דוֹ  ַהׂשּ   :ִמּיָ

ְמעֹון ָטַען. ד שׁ  ׁשִ ּיֵ ָטר לוֹ  ׁשֶ ָכָרהּ  ׁשְ ּמְ  לוֹ  ְנָתָנהּ  אוֹ  ׁשֶ
ָטר ׁשְ שׁ  ְוַגם, ּבִ ּיֵ ֶהֱחִזיק ֵעִדים לוֹ  ׁשֶ ֹלשׁ  ׁשֶ ִנים ׁשָ , ׁשָ

ם: לוֹ  אֹוְמִרים ָטְרךָ  ַקּיֵ מוֹ  ָיכֹול ִאם. ׁשְ , מּוָטב, ְלַקּיְ
מוֹ  ַאֲחָריו ַלֲחֹזר ְוָצִריךְ  ר ִאי ְוִאם. ְלַקּיְ מוֹ  ֶאְפׁשָ , ְלַקּיְ
גֹון תוּ  ּכְ ּמֵ ם ִלְמִדיַנת ָהְלכוּ  אוֹ  ָהֵעִדים ׁשֶ  ִמי ְוֵאין, ַהּיָ

יר ּכִ ּיַ ַבע, ֲחָזָקה ֵעֵדי ַעל סֹוְמִכין, ֲחִתיָמָתן ׁשֶ ָ  ְוִיׁשּ
ָקָחהּ  ֶהֵסת ּלְ ָנן ִאם ֲאָבל. ׁשֶ  לוֹ  תֹוִעיל ֹלא ָלֵעִדים ֶיׁשְ

בֹואוּ  ְוָצִריךְ , ֶחְזָקתוֹ  ּיָ   :ָהֵעִדים ׁשֶ

ךְ  ַאַחר ָטַען ִאם. ה ָטר ָאַבד: ּכָ ְ  ְוֵכן. ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ַהׁשּ
ָטר ֵהִביא ִאם ְ ָלה, ָבֵטל ְוִנְמָצא ַהׁשּ ּטְ י ִנְתּבַ   :ַהֲחָזָקה ַנּמֵ

ִנים' ג ַהּנֹוֵתן ֶהֱחִזיק ִאם ֲאִפּלוּ . ו ָחֵצר ׁשָ  ְלַאַחר ּבֶ
ָנה ּתָ  ִמּגוֹ  הּוא סֹוֵפר ָטעּות: לֹוַמר ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ַהּמַ

ִאי ֵעי ּדְ ה ָאַמר ּבָ ִחּלָ י: ּתְ י ָחַזְרּתִ ּנוּ  ְוָלַקְחּתִ ל, ִמּמֶ  ִמּכָ
יו ָמקֹום ּטֹוֵען ַעְכׁשָ  ֶזה ֵאין, הּוא סֹוֵפר ָטעּות: ׁשֶ
א ָמא, ָהֵעִדים ֶאת ְכַמְכִחישׁ  ֶאּלָ ִמּגוֹ  ָלן ְוַקּיְ ְמקֹום ּדְ  ּבִ
  :ָאְמִריָנן ָלא ֵעִדים

יַצד. ז שׁ , ַהֲחָזָקה ִהיא ּכֵ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ּנוּ  ְוֶיֱהֶנה ּבוֹ  ׁשֶ  'ג ִמּמֶ
ִנים ל, ְליֹום ִמּיֹום ׁשָ ָבר ּכָ ִפי ּדָ ִמיׁשוֹ  ֲהָנָאתוֹ  ּכְ . ְוַתׁשְ
יָון ּכֵ ֻהְחַזק ׁשֶ ִנים' ג ּבוֹ  ׁשֶ , ָאָדם ׁשּום ּבוֹ  ִמָחה ְוֹלא ׁשָ

ָטרוֹ  עֹוד ִנְזָהר ֹלא ׁשְ  אוֹ  ְמַכְרּתוֹ : לֹוַמר ְוֶנֱאָמן, ּבִ
י ִלי ְנַתּתוֹ  ְדּתִ ָטִרי ְוִאּבַ   :ׁשְ

ים. ח ּתִ ר ֵעִדים ְלָהִביא ָצִריךְ , ְלִדיָרה ֵהםשֶׁ  ּבָ ּדָ  ּבוֹ  ׁשֶ
ירוֹ  אוֹ  ּכִ ֹלשׁ  ִהׂשְ ִנים ׁשָ ֵהִביא, ְרצּופֹות ׁשָ ֶ  ֵעִדים ּוִמׁשּ

ר ּדָ ירוֹ  אוֹ  ּבוֹ  ׁשֶ ּכִ ֹלשׁ  ִהׂשְ ִנים ׁשָ  ָהֵוי, ְרצּופֹות ׁשָ
ּלֹא יֹוֵדעַ  ֲאִני: ַהְמַעְרֵער ִיְטֹען ְוִאם, ֲחָזָקה  ּבוֹ  ָדר ׁשֶ
ילוֹ  ּלֵ ֲחִזיק ָצִריךְ  ָאז, תּבַ ִעידוּ  ֵעִדים ְלָהִביא ַהּמַ ּיָ  ׁשֶ
ֵפרּושׁ  ם ּבְ ילֹות ַעל ּגַ י ְוַעל, ַהּלֵ ֵכִנים ּפִ ְ ִעידוּ  ַהׁשּ ּיָ  ׁשֶ
ּלֹא יׁשוּ  ׁשֶ ָצא ּבוֹ  ִהְרּגִ ּיָ ילֹות ׁשֶ ּלֵ א, ּבַ ִפי ֶאּלָ  ִנהּוג ּכְ

ֶעֶרב ּבוֹ  ִנְכָנס ָרִאינוּ  ָהעֹוָלם ּבֶֹקר ְויֹוֵצא ּבָ  ְוִאם. ּבַ
ָצא ְרִאיִתיו: ִלְטֹען יֹוִסיף ּיָ ּנוּ  ׁשֶ ילֹות ִמּמֶ ּלֵ  ַאַחר ּבַ
נוּ  ׁשְ ּיָ ֵכִנים ׁשֶ ְ א, ֲחָזָקה ָהֵוי ָלא, ַהׁשּ ן ִאם ֶאּלָ  ָיִביא ּכֵ
ּיֹאְמרוּ  ֵעִדים ַכְרנוּ : ׁשֶ ּנוּ  ׂשָ ִית ִמּמֶ  ָיִמים ּבוֹ  ְוַדְרנוּ  ַהּבַ

ֲחִזירהַ  רֹוֵכל ַהְמַעְרֵער ָהָיה ְוִאם. ְוֵלילֹות ֲעָירֹות ּמַ , ּבָ
י ַעל ַאף ּלֹא ּפִ ִרי: ָטַען ׁשֶ ּלֹא ִלי ּבָ  ּבוֹ  ָדר ָהָיה ׁשֶ

ִמים ּיָ ילֹות ּבַ  ֹלא ֲאִפּלוּ  ם"ּוְלָהַרְמבַּ . ֵלהּ  ַטֲעִניָנן, ּוַבּלֵ
א, ַהְמַעְרֵער ָטַען א: ֶאּלָ ּמָ הּ  ָדר ֹלא ׁשֶ ּיֹום ּבָ  ּבַ

ְיָלה רשֶׁ  ֵעִדים ְלָהִביא ָצִריךְ , ּוַבּלַ הּ  ּדָ ּיֹום ּבָ ְיָלה ּבַ . ּוַבּלַ
ֲחִזיק ָהָיה ְוִאם ֲחִזיר רֹוֵכל ַהּמַ ֲעָירֹות ַהּמַ  ַעל ַאף, ּבָ
י ּלֹא ּפִ  ְואֹוְמִרים ֵלהּ  ַטֲעִניָנן, ַהְמַעְרֵער ָטַען ׁשֶ

ֶהֱחַזְקתָּ  ֵעִדים ָהֵבא: ַלַמֲחִזיק ּיֹום ּבוֹ  ׁשֶ ְיָלה ּבַ  ּוַבּלַ
ֹלשׁ  ִנים ׁשָ   :ׁשָ

יִדמְ  ָהא. ט ֹוְכִרים ֵעדּות ַהּנֵ רוּ  לֹוַמר ַהׂשּ ּדָ הּ  ׁשֶ  ָיִמים ּבָ
ְוָקא, ְוֵלילֹות ִכירּות ּדַ ְ ׂשּ ִית ׁשֶ ָיָדם ֲעַדִין ַהּבַ , ּבְ

ן: ְואֹוְמִרים ה ְלִמי אֹותוֹ  ִנּתֵ ְזּכֶ ּיִ ין ׁשֶ ּדִ י ַעל ְוַאף, ּבַ  ּפִ
ֲעַדִין ֲחִזיק ֶנֱהָנה ֹלא ׁשֶ ירֹות ַהּמַ ִית ֶזה ִמּפֵ יוָ , ַהּבַ  ןּכֵ
רוּ  ּדָ רֹוָתיו ֲהָנַאת ַהְינוּ , ִמּכֹחוֹ  ּבוֹ  ׁשֶ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . ּפֵ

ִאילוֹ  ם ָלֶהם ִהׁשְ ִחּנָ ָבר ִאם ֲאָבל. ּבְ ְרעוּ  ּכְ ָכר ּפָ ָ  ַהׂשּ
ֵני, ְלָהִעיד ְיכֹוִלים ֵאיָנם, ַלַמֲחִזיק ֵהם ִמּפְ  נֹוְגִעים ׁשֶ
ָבר ּדָ ֲחֵפִצים, ּבַ ִית ְלַהֲחִזיקוֹ  ׁשֶ ּבַ ִאם ּבַ ַחת ֵצאיֵ  ׁשֶ  ִמּתַ
ן ְצִריִכים ָידוֹ  ָכר ִלּתֵ ָ ַעם ַהׂשּ . ַלְמַעְרֵער ַאֶחֶרת ּפַ

ָבר ְנָתנּוהוּ  ֲאִפּלוּ , ּוִמיהוּ  ֲחִזיק ּכְ  ַלֲחֹזר הּוא ָיכֹול, ַלּמַ
נוֹ  נּוהוּ  ָלֶהם ְוִלּתְ ּתְ ּיִ ה ְלִמי ׁשֶ ְזּכֶ ּיִ ין ׁשֶ ּדִ  ֹלא ְוָאז, ּבַ
ָבר נֹוְגִעים ִיְהיוּ  ּדָ חֹוֵלק ִמי ְוֵישׁ . ּבַ   :ׁשֶ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן קמא הלכות חזקת קרקעות
  

 

1062

  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 כה
 כה

ָבר ִאם ֲאִפּלוּ . י ַרע ּכְ ָכר ּפָ  ִיְטֹען ִאם, ַלַמֲחִזיק ׂשָ
ֲחִזיק ֵבית ַהּמַ ין ּבְ ֹבא ֹקֶדם ּדִ ּיָ  ָיִעידוּ , ַהְמַעְרֵער ׁשֶ

ֹוְכִרים ְפֵניֶכם ַהׂשּ רוּ  ּבִ ּדָ ִנים' ג ּבוֹ  ׁשֶ  ַטֲעָנה ַטֲעָנתוֹ , ׁשָ
ֵעדּות נֹוְגִעים ָהווּ  ְוֹלא יָון, ּבְ לָ  ּכֵ  ְמַעְרֵער ָהֵוי אּדְ
ן   :ַקּמָ

ֹוְכִרים ֵאין ִאם. יא ִרים ַהׂשּ ה ּבוֹ  ּדָ א, ַעּתָ רוּ  ֶאּלָ ּדָ ' ג ׁשֶ
ִנים ּנוּ  ְוָיְצאוּ  ׁשָ רוּ  יֹוֵדעַ  ַהְמַעְרֵער ֵאין ִאם, ִמּמֶ ּדָ  ּבוֹ  ׁשֶ
א יֶהם ַעל ֶאּלָ ָבר ָנְתנוּ  ִאם ֲאִפּלוּ , ּפִ ָכר ּכְ ָ ֲחִזיק ַהׂשּ  ַלּמַ
ֵעדּות נֹוְגִעים ֵאיָנם יָון, ּבְ ִאי ּכֵ ֵעי ּדְ  ֹלא: ָאְמֵרי ּבָ
ְרנוּ : לֹוַמר ֶנֱאָמִנים, ֵמעֹוָלם ּבוֹ  ַדְרנוּ    :ּוָפַרְענוּ  ּדַ

ֵאין אֹוְמִרים ֵישׁ . יב ֹוְכִרים ֵעדּות ׁשֶ א מֹוִעיל ַהׂשּ  ֶאּלָ
ן ִאם ְכרוּ  ּכֵ ָטר ׂשָ ׁשְ ְכרוּ  ִאם ֲאָבל, ּבִ ֹלא ׂשָ ָטר ּבְ , ׁשְ
ֲאִפּלוּ  ִריםאֹומְ  ְוֵישׁ . ֹלא ָכרּום ּדַ ה ׂשְ ֹלׁשָ  ׂשֹוְכִרים ִלׁשְ
ם, ֶזה ַאַחר ֶזה ֹלא ְלֻכּלָ ָטר ּבְ   :ִמְצָטְרִפים, ׁשְ

ֹוְכִרים ֵעדּות. יג ֵניֶהם ּבוֹ  ָדרוּ  ֹלא ֲאִפּלוּ  מֹוִעיל ַהׂשּ  ׁשְ
ַיַחד א, ּבְ ה ָהיוּ  ַוֲאִפּלוּ , ו"דה ְוֶזה ג"אב ֶזה ֶאּלָ ָ ׁשּ , ׁשִ
ָכל ֶאָחד נָ  ּבְ   :ֲחָזָקה לוֹ  ָעְלָתה, הׁשָ

ל ַהֲחֻנּיֹות. יד ִרים ׁשֶ ּגָ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ּתַ ֵאין, ּבָ ִרים ׁשֶ  ּדָ
ֶהם א ּבָ ּיֹום ֶאּלָ יָון, ּבַ ר ּכֵ ּדָ ֶהם ׁשֶ ִנים' ג ּבָ ּיֹום ׁשָ , ּבַ
  :ֲחָזָקה זוֹ  ֲהֵרי

ֵהָמה ַמֲעִמיד ָהָיה. טו ָמקֹום ּבְ ם ּבְ , ֲחֵברוֹ  ֵמֲחַצר ְמֻסּיָ
ל ָהָיהשֶׁ  אוֹ  ם ְמַגּדֵ ְרְנגֹוִלים ׁשָ ם ַמֲעִמיד אוֹ , ּתַ  ׁשָ

ּנּור ַתן אוֹ , ְוֵרַחִים ְוִכיַרִים ּתַ ּנָ ם ׁשֶ ין, ִזְבלוֹ  ׁשָ  ּבֵ
ֶהֱעִמיד ם ׁשֶ ה ׁשָ ּלֹא ֵבין ְמִחּצָ שׁ  ִאם, ֶהֱעִמיד ׁשֶ ּמֵ ּתַ  ִנׁשְ
ְדָבִרים ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ֵאּלוּ  ּבִ ִנים' ג ּבָ ַעל ַעל ְוָטַען, ׁשָ  ּבַ
ה: ְוָאַמר ֶהָחֵצר  ְמַכְרּתוֹ : אוֹ , ֶזה ָמקֹום ִלי ָנַתתָּ  ַאּתָ

  :ֲחָזָקה ֶזה ֲהֵרי, ִלי

 קמא סימן

  ְסִעיִפים:' כ ּובוֹ , והאילן הלבן שדה חזקת דין

ֹלשׁ . א ִנים ׁשָ ָאְמרוּ  ׁשָ  ָהיוּ  ֲאִפּלוּ . ְליֹום ִמּיֹום, ׁשֶ
ה אֹותוֹ  ִקיןּוְמַסלְּ , ֶהֱחִזיק ֹלא, ֶאָחד יֹום ֲחֵסִרים ּנָ . ִמּמֶ
ה ּמֶ ָבִרים ּבַ ַקְרַקע, ֲאמּוִרים ּדְ ֵהם ּבְ ים ׁשֶ רֹות עֹוׂשִ  ּפֵ
גֹון ים ּכְ ּתִ יִחין ְוַהּבֹורֹות, ְוַהֲחֵצרֹות ַהּבָ ִ ָערֹות ְוַהׁשּ , ְוַהּמְ

ָקאֹות ְוַהֲחֻנּיֹות ְנּדְ ְרֲחָצאֹות ְוַהּפֻ ֹוָבכֹות, ְוַהּמֶ י ְוַהׁשּ  ּוָבּתֵ
ים ּדִ יּובָ , ַהּבַ ָלִחין ּתֵ ְ ִקין ַהׁשּ ׁשְ ּמַ ִמיד אֹוָתם ׁשֶ  ְוזֹוְרִעים ּתָ

ֶהן ּנֹות, ְונֹוְטִעים ּבָ ְרֵדִסים ְוַהּגַ  ֲעָבִדים ְוֵכן, ְוַהּפַ
ִכים ֵדה ֲאָבל. ַהְמַהּלְ ַעל ׂשְ ִהיא ַהּבַ ִמים ֵמי ׁשֹוָתה ׁשֶ  ְגׁשָ

ְלַבד ֵדה, ּבִ א, ְליֹום ִמּיֹום ֵאיָנהּ , ִאיָלן ּוׂשְ יָון ֶאּלָ  ּכֵ
ָאַכל ֹלשׁ  ׁשֶ בּואֹות ׁשָ ין ּתְ ֹלשׁ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ֶאָחד ִמּמִ ׁשָ  ּכְ
ִנים יַצד. ׁשָ ֵדה ָהְיָתה, ּכֵ ָמִרים ׂשְ ֹלשׁ  ְוָגַדר ּתִ  ׁשָ

ִדירֹות ֵדה אוֹ , ּגְ ֹלשׁ  ּוָבַצר ֲעָנִבים ׂשְ ִצירֹות ׁשָ  אוֹ , ּבְ
ֵדה ֹלשׁ  ּוָמַסק ֵזיִתים ׂשְ ֹלשׁ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ְמִסיקֹות ׁשָ ׁשָ  ּכְ
ִנים  ְוֹלא ְרצּוִפים ָהִאיָלנֹות ָהיוּ  ַוֲאִפּלוּ . ְוֶהֱחִזיק, ׁשָ
יֵניֶהם ָהָיה ָראּוי ֶהְרֵחק ּבֵ ֲהֵרי, ּכָ , ִליַבשׁ  סֹוָפן ׁשֶ

ֹלשׁ  ַוֲאָכָלן הֹוִאיל   :ֶהֱחִזיק ׁשָ

ֹלשׁ . ב ִנים ׁשָ ָאְמרוּ  ׁשָ . זוֹ  ַאַחר זוֹ  ְרצּופֹות ָצִריךְ , ׁשֶ
ֶהֱחִזיק ֲהֵרי דֶ  ׁשֶ ׂשָ ָנה ּוְזָרָעהּ , הּבְ ָנה ְוהֹוִביר ׁשָ  ֲאִפּלוּ  ׁשָ
ה ה ֵכן ָעׂשָ ּמָ ִנים ּכַ   :ֶהֱחִזיק ֹלא, ׁשָ

ֵני ֶדֶרךְ  ָהָיה. ג קֹום אֹותוֹ  ּבְ י ַעל ַאף, ְלהֹוִביר ַהּמָ  ּפִ
ְקָצָתם ּמִ ָנה זֹוְרִעים ׁשֶ ָנה ַאַחר ׁשָ , ֶהֱחִזיק ֶזה ֲהֵרי, ׁשָ

י ַעל ַאף ֹלשׁ  ּפִ ָ ַהׁשּ ִנים ׁשֶ ָאַכל ׁשָ רֹות ֵהן ׁשֶ ֲהֵרי, ְמֻפּזָ  ׁשֶ
י ֹלא: אֹוֵמר הּוא א אֹוָתהּ  הֹוַבְרּתִ ֵדי ֶאּלָ ה ּכְ ֲעׂשֶ ּתַ  ׁשֶ

ה ַעת ַהְרּבֵ ׁשְ ִריָעה ּבִ   :ַהּזְ

ֹלשׁ  ֲאָכָלהּ . ד ִנים ׁשָ ַאְתָרא, ְרצּופֹות ׁשָ  ֵישׁ , ְדמֹוְבֵרי ּבְ
אֹוֵמר ִמי ָהֵוי ׁשֶ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ , ֲחָזָקה ּדְ  ֵאיָנהּ שֶׁ  ׁשֶ

  :ֲחָזָקה
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ָנה ָנָרהּ . ה ָנה ַאַחר ׁשָ ה ֲאִפּלוּ , ׁשָ ּמָ ִנים ּכַ  הֹוִאיל, ׁשָ
הּ  ֶנֱהָנה ְוֹלא ַתח ִאם ְוֵכן. ֲחָזָקה ֵאיָנהּ , ּבָ הּ  ּפָ  ּבָ

ִביֵלי ִים ׁשְ ח, ַהּמַ הּ  ּוִפּתַ ד ּבָ ּדֵ ְלַבד ְוׂשִ  ְוֹלא הֹוִאיל, ּבִ
רֹות ָאַכל   :ֲחָזָקה ֵאיָנהּ , ּפֵ

הּ  ִהְרִויחַ  ְוֹלא ָרָעהּ זְ . ו לּום ּבָ א, ּכְ  ְוָאַסף ּכֹור ָזַרע ֶאּלָ
ֲהֵרי, ֶהֱחִזיק ֹלא, ּכֹור   :ֶנֱהָנה ֹלא ׁשֶ

ר, קֹוֵצר, חֹוֵרשׁ  ָראּוהוּ . ז  ְוֹלא, ּובֹוֵרר זֹוֶרה, ְמַעּמֵ
רֹות ַמְכִניס ָראּוהוּ    :ֲחָזָקה ֵאיָנהּ , ּפֵ

ָנה ִאם. ח ל ֻחְרָבתוֹ  ָאָדם ּבָ ֹלשׁ  ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ִנים ׁשָ  אוֹ , ׁשָ
ָנה ֹלשׁ  ַאַחת ׁשָ ָ ִנים ִמׁשּ   :ֲחָזָקה לוֹ  ָעְלָתה ֹלא ׁשָ

ֲאִפּלוּ , ֲחָזָקה ֲהֵוי ָלא, ִניר. ט ר ָיִמים אֹוָתם ׁשֶ ּנָ  ׁשֶ
ֶהם ּבֹון עֹוִלים ֵאיָנם ּבָ ֹלשׁ  ְלֶחׁשְ ִנים ׁשָ ל ׁשָ , ֲחָזָקה ׁשֶ
ֵאין א מֹוִנים ׁשֶ ַעת ֶאּלָ ְ  ְוֵישׁ . ְוֵאיָלךְ  הְזִריעָ  ִמׁשּ

  ,חֹוְלִקים

ַחת ֲאָכָלהּ . י ֵני ָהיוּ  ְוִאם. ֶהֱחִזיק ֹלא ׁשַ קֹום ּבְ  ַהּמָ
ן ְרּכָ ַחת ִלְזֹרעַ  ּדַ ֵני, ְלׁשַ ָמיו ִמּפְ ּדָ  ֶזה ֲהֵרי, ְיָקִרים ׁשֶ
  :ֲחָזָקה

ִביִעית, ָעְרָלה ֲאָכָלהּ . יא י ַעל ַאף, ְוִכְלַאִים ׁשְ  ּפִ
ֱהָנה ּנֶ ֲעֵברָ  ׁשֶ   :ֲחָזָקה זוֹ  ֲהֵרי, הּבַ

קֹום ָהָיה. יב ֶהֱחִזיק ַהּמָ ִמישׁ  אוֹ  ֶסַלע ּבוֹ  ׁשֶ ֵאינוֹ  ַחּלָ  ׁשֶ
ָדָבר ּבוֹ  ֵלָהנֹות ָצִריךְ , ִלְזִריָעה ָראּוי , לוֹ  ָהָראּוי ּבְ
גֹון ַטח ּכְ ׁשְ ּיִ רֹות ּבוֹ  ׁשֶ ֵהָמה ּבוֹ  ַיֲעִמיד אוֹ  ּפֵ  ְוַכּיֹוֵצא ּבְ
ֶזה ָכל ּבוֹ  ֶנֱהָנה ֹלא ְוִאם. ּבָ ֹלשׁ  אֹוָתם ּבְ ָ ִנים ַהׁשּ  ׁשָ

ָבר ּדָ   :ֶהֱחִזיק ֹלא, לוֹ  ָהָראּוי ּבַ

ֶדה. יג ִהיא ׂשָ ֶפת ׁשֶ ֵדר ֻמּקֶ ֶהֱחִזיק ֶזה ּוָבא, ּגָ הּ  ׁשֶ  ּבָ
ֵדר חּוץ ְוָזַרע ָכל ְוֶנֱהָנה, ַלּגָ ֵאינוֹ  ָמקֹום ּבְ מּור ׁשֶ , ׁשָ
י ַעל ַאף ֲאָכלוֹ  ּפִ ָנה ׁשֶ ָנה ַאַחר ׁשָ  לוֹ  ָעְלָתה אלֹ  ׁשָ

ין ְוהּוא. ֲחָזָקה ֵאינוֹ  ָמקֹום ַהּזֹוֵרעַ  ְלָכל ַהּדִ מּור ׁשֶ  ׁשָ
א ה ֶרֶגל ֶאּלָ ל ְוַיד ַחּיָ   :ּבוֹ  ְמצּוִיים ָאָדם ּכָ

הּ  ֲאָכָלהּ . יד ּלָ ית חּוץ ּכֻ הּ  ֶהֱחִזיק ֹרַבע ִמּבֵ ֻכּלָ  חּוץ ּבְ
ית ֵמאֹותוֹ  ּלֹא ֹרַבע ּבֵ ִמישׁ  ָיההָ  ֲאִפּלוּ , ּבוֹ  ֶנֱהָנה ׁשֶ  ַחּלָ
תֹוךְ  ֶדה ּבְ ָ שׁ  ְוֹלא הֹוִאיל, ַהׂשּ ּמֵ ּתַ ָראּוי ּבוֹ  ִנׁשְ  לוֹ  ֵאין ּכָ
הּ  חֹות ָהָיה ְוִאם. ֲחָזָקה ּבָ ית ּפָ ֵטל, ֹרַבע ִמּבֵ ב ּבָ  ַאּגַ

ֶדה ָ   :ַהׂשּ

יר ָהִאיָלן ִאם. טו רֹוָתיו ַמׁשִ ֵטם ֹקֶדם ּפֵ ַלּקְ ּיְ  ַעל ַאף, ׁשֶ
י ָעְמדוּ  ּפִ ְדלוּ  ַעד ָלןָהִאי ַעל ׁשֶ ּגָ ל ׁשֶ ם ּכָ  ֵאיָנהּ , ָצְרּכָ

  :ֲחָזָקה

ֶדה ָהְיָתה. טז ָ ֵאין ִאיָלנֹות ְנטּוָעה ַהׂשּ ים ׁשֶ רֹות עֹוׂשִ  ּפֵ
א ֹלשׁ  ַאַחת ֶאּלָ ִנים ְלׁשָ גֹון, ׁשָ נֹות ּכְ  ֵישׁ  ׁשּוחַ  ּבְ

ִאם אֹוְמִרים ֵני ִהְתִחיל ׁשֶ ׁשְ ָנה ֲחָזָקה ּבִ ָ ׁשּ  ָהִראׁשֹוָנה ּבַ
ָחנְ  ֹלשׁ  ְוָגַדר ְוָנַעל, טוּ ׁשֶ ָ ִנים ַהׁשּ ן, ׁשָ  ָצְרֵכי ְוִתּקֵ

רֹות ְוָאַכל ָהִאיָלנֹות ָנה ַהּפֵ ָ ׁשּ ית ּבַ ִליׁשִ ְ   :ֲחָזָקה ָהֵוי, ַהׁשּ

ֵדה. יז ָהיוּ  ִאיָלן ׂשְ ים ּבוֹ  ׁשֶ ֹלׁשִ תֹוךְ  ִאיָלנֹות ׁשְ ית ּבְ  ּבֵ
ָרה ְוָאַכל, ְסִאין' ג ָנה ֲעׂשָ ׁשָ  ָרהַוֲעשָׂ , ִראׁשֹוָנה ּבְ

ָנה ׁשָ ה ּבְ ִנּיָ ָרה, ׁשְ ָנה ַוֲעׂשָ ׁשָ ית ּבְ ִליׁשִ ּכֹל ֻהְחַזק, ׁשְ , ּבַ
ְהיוּ  ְוהּוא ּיִ ָרה ׁשֶ ָאַכל ֲעׂשָ רֹות ׁשֶ ָכל ְמֻפּזָ ית ּבְ ֹלשׁ  ַהּבֵ  ׁשְ
ַאר הֹוִציאוּ  ְוֹלא, ְסִאים רֹות ָהִאיָלנֹות ׁשְ  ִאם ֲאָבל ּפֵ

ַאר הֹוִציאוּ  רֹות ָהִאיָלנֹות ׁשְ  ֻהְחַזק ֹלא, ָכָלןאֲ  ְוֹלא, ּפֵ
א ה ֶאּלָ ּמֶ ָאַכל ּבַ ה. ׁשֶ ּמֶ ָבִרים ּבַ ָאַכל, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ  ּכְ
רֹות ִמְקָצת הּוא ַאר ָהָעם ּוָבְזזוּ  ַהּפֵ רֹות ׁשְ  ֲאָבל. ַהּפֵ
יחַ  ִאם ירֹוֵתיֶהם ִהּנִ  ִאיָלן ְוָאַכל הֹוִאיל, ֲעֵליֶהם ּפֵ

אן אן ְוִאיָלן ִמּכָ ל ִמּכָ ֶדה ִמּכָ ָ ָכל ִזיקֶהחֱ , ַהׂשּ ֶדה ּבְ ָ , ַהׂשּ
י ַעל ַאף ּלֹא ּפִ ל ָאַסף ׁשֶ ירֹוֵתיֶהם ּכָ   :ּפֵ

ֵדה ֶהֱחִזיק. יח ׂשְ ִאיָלנֹוָתיו ָהִאיָלן ּבִ  ְנטּוִעים ׁשֶ
ל ְוָאַכל, ְרצּוִפים הּ  ָהִאיָלנֹות ּכָ ּבָ ל ׁשֶ ִנים' ג ּכָ , ׁשָ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן קמב הלכות חזקת קרקעות
  

 

1064

  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 כה
 כה

ָפחֹות ְנטּוִעים ֵהם ֲאִפּלוּ  ע ּבְ ה ַאּמֹות ֵמַאְרּבַ  הָלזֶ  ִמּזֶ
  :ֲחָזָקה ָהֵוי

ִאיָלנֹות ֶאָחד ֶהֱחִזיק. יט רֹוֵתיֶהם ְוָאַכל ּבָ  ְוַאֵחר, ּפֵ
ְרַקע ֶהֱחִזיק ּקַ רֹוֶתיהָ  ְוָאַכל ּוְזָרָעהּ  ּבַ  ֶאָחד ְוָכל, ּפֵ

ֵניֶהם ְ ַהּכֹל טֹוֵען ִמׁשּ י ׁשֶ ּלִ יו ַוֲאִני ׁשֶ  ֶזה, ְלַקְחּתִ
ֶהֱחִזיק ִאיָלנֹות ׁשֶ ה ַוֲאָכָלן ּבָ ֹלׁשָ  לוֹ  ֵישׁ  ִניםשָׁ  ׁשְ
ִריִכים ְוַקְרַקע, ָהִאיָלנֹות ּצְ ְמֹלא ְוהּוא, לוֹ  ׁשֶ  ָהאֹוֶרה ּכִ

ֶהֱחִזיק ְוֶזה, ְוִאיָלן ִאיָלן ְלָכל חּוָצה ְוַסּלוֹ  ְרַקע ׁשֶ ּקַ  ּבַ
ָאר לוֹ  ֵישׁ    ׁשְ

ל ָהאֹוֵכל. כ רֹות ּכָ ה ִאיָלן ּפֵ ֹלׁשָ ִנים ׁשְ  ַעל ְוָטַען, ׁשָ
ַעל  ֲהֵרי, ְוַקְרָקעוֹ  ֶזה ִאיָלן ִלי ָמַכְרתָּ  הַאתָּ : ָהִאיָלן ּבַ
ֳעִבי ַקְרַקע לוֹ  ֵישׁ  ֶזה הֹום ַעד ָהִאיָלן ּבְ , ְלִפיָכךְ . ַהּתְ

תֹוךְ  ּבוֹ  ִלְמחֹות ָצִריךְ , ַלֲחֵברוֹ  ְיִחיִדי ִאיָלן ַהּמֹוֵכר  ּבְ
ל ֵדי', ג ּכָ ּלֹא ּכְ ְרַקע ַיֲחִזיק ׁשֶ ּקַ   :ּבַ

 קמב סימן
 הסיוע היה ואם, בחזקתו מחזיקל המערער סיוע דין

  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , בטעות

י ַעל ַאף. א ֵאין ּפִ ָפחֹות ֲחָזָקה ׁשֶ ִנים' ִמג ּבְ  ִאם, ׁשָ
ֲחִזיק ֵהִביא ַהְמַעְרֵער ֵעִדים ַהּמַ יהַ  ׁשֶ רֹות ַסל ִהְגּבִ  ּפֵ
ֶדה ָ ֵתפוֹ  ַעל זוֹ  ִמׂשּ ל ּכְ ֲחִזיק ׁשֶ  ְלֵביתוֹ  ְלהֹוִליָכם ַהּמַ

ל ד ֲחָזָקה ָהֵוי, ְלַעְצמוֹ , ֲחִזיקַהמַּ  ׁשֶ  ָטַען ְוִאם. ִמּיָ
יו ְלֵפרֹות: ַהְמַעְרֵער ּלוֹ  הֹוַרְדּתִ רֹות ָהיוּ  ְוׁשֶ  ֲאָבל ַהּפֵ

י ֹלא ַהּגּוף ֶזה ְוֵאין, ֶנֱאָמן, ָמַכְרּתִ  ְוָהֵני. ֲחָזָקה ׁשּום ּבָ
י תֹוךְ  ִמּלֵ ֹלשׁ  ְלַאַחר ִיְטֹען ִאם ֲאָבל', ג ּבְ  ְלֵפרֹות: ׁשָ
יוה  הֹוִרידוֹ  ִאם, ְלִפיָכךְ . לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ֹוַרְדּתִ

תֹוךְ  ִלְמחֹות ָצִריךְ , ְלֵפרֹות ה ּבְ ֹלׁשָ  ְלהֹוִדיעַ , ׁשְ
ֵפרֹות ּלְ   :הֹוִרידוֹ  ׁשֶ

ין ַהּכֶֹתל ָנַפל. ב ּבֵ ְמעֹון ְראּוֵבן ׁשֶ  ְראּוֵבן ּוָבָנה, ְוׁשִ
ְמעֹון ִלְגבּול ְוִהְכִניסוֹ  ַהּכֶֹתל טָּ  ׁשִ ּלֹא ָעהׁשֶ  ָהָיה ׁשֶ
יר ל ָהִראׁשֹון ָמקֹום ַמּכִ י ַעל ַאף, ַהּכֶֹתל ׁשֶ עוֹ  ּפִ ִסּיְ  ׁשֶ

ְמעֹון ִבְנָין ׁשִ ה ְלַהֲחִזיק ֲחָזָקה ֲהֵוי ָלא ּבְ ּמֶ ַקח ּבַ ּלָ ֶ  ׁשּ
בּול ְמעֹון ִמּגְ יָון, ׁשִ ָהָיה ּכֵ ָטעּות ַהִסּיּועַ  ׁשֶ  ִאם ֲאָבל. ּבְ
ְמעֹון עַ  ׁשִ ַדעשֶׁ  מֹוֶדה ַהְמַסּיֵ ִהְכִניס ּיָ תֹוךְ  ְראּוֵבן ׁשֶ  ּבְ
ּלוֹ  י ַעל ַאף, ֲחָזָקה ָהֵוי, ׁשֶ ּלֹא ּפִ  ְראּוֵבן ָיַדע ׁשֶ

קֹום ְוָקָנה ַהּבֹוֶנה ִהְכִניס ַהּמָ ל ְלתֹוךְ  ׁשֶ ְמעֹון ׁשֶ , ׁשִ
ד   :ִמּיָ

ַתח ְראּוֵבן ִאם. ג ְמעֹון ַלֲחַצר ַחּלֹון ּפָ ָפָניו, ׁשִ  ֵישׁ , ּבְ
ָלא אֹוְמִרים עוֹ  ֲאִפּלוּ  ֲחָזָקה ֵויהָ  ּדְ ְפִתיָחָתהּ  ִסּיְ . ּבִ
יָון, ם"ּוְלָהַרְמבַּ  ַדע ּכֵ ּיָ ק ׁשֶ ּזָ ְפִתיַחת ַהּנִ  ְוֹלא ַהַחּלֹון ּבִ

  :ּוְלַעְרֵער ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ , ִמָחה

 קמג סימן
 במדינה והוא המערער בפני שלא המחזיק דין

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ברח או אחרת

ַקְרַקע ֱחִזיקהֶ . א חֹות ּבְ ֹלשׁ  ּפָ ָ ִנים ִמׁשּ , ֲחָזָקה ֵאיָנהּ , ׁשָ
ְפֵני ֶהֱחִזיק ֲאִפּלוּ  ִנים' ג ֶהֱחִזיק ְוִאם. ַהְמַעְרֵער ּבִ , ׁשָ
ּלֹא ֶהֱחִזיק ֲאִפּלוּ  ֲחָזָקה ָהֵוי ְפֵני ׁשֶ  ְוהּוא ַהְמַעְרֵער ּבִ

ְמִדיָנה רֹות ִאם, ַאֶחֶרת ּבִ ּיָ קֹום ְמצּויֹות ׁשַ  ִמּמָ
ֲחִזיקשֶׁ  ַהְמַעְרֵער ְלָמקֹום ּבוֹ  ַהּמַ  ָהְיָתה ִאם ֲאָבל. ּבוֹ  ׁשֶ

ּבּושׁ  ִמְלָחָמה ָרִכים ְוׁשִ ין ּדְ  ָלא, ֶזה ְלָמקֹום ֶזה ָמקֹום ּבֵ
א ֵעִדים ֵישׁ  ַוֲאִפּלוּ . ֲחָזָקה ֲהֵוי ּבָ אן ַהְמַעְרֵער ׁשֵ  ּכָ

ּוק ָהה ַלׁשּ אן ְוׁשָ ים ֵאּלוּ  ְוָהיוּ , יֹום' ל ּכָ ֹלׁשִ  יֹום ׁשְ
סֹוף ִנים' ג ּבְ ִעְנָין, ׁשָ ִאם ּבְ ה ִיְמֶחה ֹלא ׁשֶ  ֹלא ַעּתָ
: לֹוַמר ָיכֹול ָהִכי ֲאִפּלוּ , ִלְמחֹות ְזַמן עֹוד לוֹ  ִיְהֶיה
ל ָהִייִתי יֹום' ל אֹוָתם ּכָ ָכאן ׁשֶ ֲעָסַקי ָטרּוד ָהִייִתי ּבְ  ּבַ
י ְוֹלא ָהִייתָ  ָיַדְעּתִ ֵביִתי ַמֲחִזיק ׁשֶ  לוֹ  ָהָיהשֶׁ  ּוַמְיֵרי. ּבְ
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ִית אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּבוֹ  ָלדּור ַאֵחר ּבַ ין, ׁשֶ ּדִ  ֵאינוֹ  ֶזה ׁשֶ
א ָפִרים ֶאּלָ ּכְ ָהָעם, ּבַ ָוִקים ְטרּוִדין ׁשֶ ְ ׁשּ ֶהם ּבַ ּלָ   :ׁשֶ

ל ֵאין. ב ָבִרים ֵאּלוּ  ּכָ א ֲאמּוִרים ַהּדְ ָבר ֶאּלָ ַהּדָ ׁשֶ  ּכְ
ּלֹא ָידּועַ  ִדינָ  ַהְמַעְרֵער ָהָיה ׁשֶ ּמְ  ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל. הּבַ
ה לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ָידּועַ  ּמֶ ָאַמר ּבַ ּלֹא ׁשֶ אן ָהָיה ׁשֶ , ּכָ
ָבֵרר ַעד ּיְ ֵעִדים ׁשֶ   :ּבְ

ַרח. ג ַנת ֵמֲחַמת ַהְמַעְרֵער ּבָ  ַמֲחִזיִקין ֵאין, ְנָפׁשֹות ַסּכָ
ְנָכָסיו ֵרא, ּבִ ּיָ ן ִלְמחֹות ׁשֶ ַדע ּפֶ פוּ  ְמקֹומוֹ  ִיּוָ  ְוִיְרּדְ

ַרח ִאם ֲאָבל. ָריוַאחֲ   ַמֲחִזיִקין, ָממֹון ֵמֲחַמת ּבָ
ְנָכָסיו ֵאינוֹ , ּבִ ל ָיֵרא ׁשֶ ךְ  ּכָ   :ּכָ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ד ֵאין, ׁשֶ ִנְכֵסי ַמֲחִזיִקין ׁשֶ בּוִים ּבְ , ׁשְ
ִנְכֵסי ְוֹלא ים ּבְ ִנְכֵסי ְוֹלא ְרטּוׁשִ   :ׁשֹוִטים ּבְ

 קמד סימן
, אכלה וזה כלהא זה, אחת בשדה שהחזיקו שנים

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ 

ֵני. א ִפים ׁשְ ּתָ ֶהֱחִזיקוּ  ׁשֻ ֶדה ׁשֶ ָ ׂשּ שׁ  ּבַ ִנים ׁשֵ  ָהֶאָחד, ׁשָ
ִני ה"אג ֲאָכָלהּ  ֵ  ֲחָזָקה ָעְלָתה ֹלא, ו"בד ֲאָכָלהּ  ְוַהׁשּ
ָטר זוֹ  ֲחלּוָקה ָעׂשוּ  ְוִאם. ֵמֶהם ֶאָחד ְלׁשּום ׁשְ יָון, ּבִ  ּכֵ
ָעַבר ֹלשׁ  ׁשֶ ָ נִ  ׁשּ  ִאם ְוֵכן. ֲחָזָקה ָלֶהם ָעְלָתה יםׁשָ
ְקחוּ  טֹוֲעִנים ּלָ ֶדה ׁשֶ לֹוִני זוֹ  ׂשָ ה, ִמּפִ  ַהּמֹוֵכר ָלֶהם ְוָעׂשָ
ַטר יַון, ֶמֶכר ׁשְ ָעְברוּ  ּכֵ ֹלשׁ  ׁשֶ ָ ִנים ׁשּ  ָלֶהם ָעְלָתה, ׁשָ
ין ְוהּוא. ֲחָזָקה ֶהֱחִזיקוּ  ְלֶעֶבד ַהּדִ ִעְנָין בוֹ  ׁשֶ   :ֶזה ּבְ

ָנה ָחדָהאֶ  ֲאָכָלהּ . ב ם ְוֶהֱחִזיק ְלַאֵחר ּוְמָכָרהּ  ׁשָ  הּוא ּגַ
ָנה ם ּוְמָכָרהּ  ׁשָ י הּוא ּגַ ִליׁשִ ְ  ָלֶזה ֶזה ָמְכרוּ  ִאם, ַלׁשּ

ָטר ׁשְ ֶכר ָהָיה ְוִאם, ֲחָזָקה ָלֶהם ָעְלָתה, ּבִ ֹלא ַהּמֶ  ּבְ
ָטר   :ֲחָזָקה ָלֶהם ָעְלָתה ֹלא, ׁשְ

ָנה ָהָאב ֲאָכָלהּ . ג ן הּ ִויָרשָׁ  ָוֵמת ׁשָ ִים ַוֲאָכָלהּ  ַהּבֵ ּתַ , ׁשְ
ֲאָכָלהּ  אוֹ  ִים ָהָאב ׁשֶ ּתַ ן ׁשְ ָנה ְוַהּבֵ ֲאָכָלהּ  אוֹ , ׁשָ  ָהָאב ׁשֶ

ָנה ן ׁשָ ָנה ְוַהּבֵ ָקָחהּ  ְוַהּלֹוֵקחַ  ׁשָ ּלְ ן ׁשֶ ָנה ֵמַהּבֵ  זוֹ  ֲהֵרי, ׁשָ
ָקָחהּ  ְוהּוא. ֲחָזָקה ּלְ ָטר ׁשֶ ׁשְ   :ּבִ

י ֲאָכָלהּ . ד ַחּיֵ הָ , ָהָאב ּבְ ַעל ָיהׁשֶ ֶדה ּבַ ָ ָנה, ַהׂשּ , ׁשָ
נוֹ  ּוִבְפֵני ִים, ּבְ ּתַ ְפֵני אוֹ , ׁשְ ִים ָהָאב ּבִ ּתַ נוֹ  ּוִבְפֵני ׁשְ  ּבְ
ָנה ְפֵני אוֹ , ׁשָ ָנה ָהָאב ּבִ ן ּוִבְפֵני ׁשָ ָנה ַהּבֵ  ּוִבְפֵני ׁשָ

ן ַהּלֹוֵקחַ  ָנה ֵמַהּבֵ ַכר ְוהּוא, ֲחָזָקה זוֹ  ֲהֵרי, ׁשָ ּמָ ן ׁשֶ  ַהּבֵ
ֶדה דֹוָתיו ְכַללבִּ  זוֹ  ׂשָ ֲהֵרי, ׂשְ יר ֹלא ׁשֶ ֲחִזיק ִהּכִ  ַהּמַ

ָרה ְמּכְ ּנִ ָטרוֹ  ִנְזַהר ֹלא ּוְלִפיָכךְ  ׁשֶ ׁשְ  ָמַכר ִאם ֲאָבל. ּבִ
ן ֶדה ַהּבֵ ְפֵני זוֹ  ׂשָ ֶדה ַעְצמוֹ  ּבִ ְפֵני זוֹ  ְוׂשָ  ֵאין, ַעְצמוֹ  ּבִ
ָכרוֹ  ְוהּוא, ִמּזוֹ  ְגדֹוָלה ְמָחָאה ְלךָ  ּמְ ָטר ׁשֶ ׁשְ  שׁ ְויֵ . ּבִ

ּלֹא ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים ָטר ׁשֶ ׁשְ   :ּבִ

 קמה סימן
' ו ּובוֹ , בשנים עדותם כונו ולא עדים המחזיק הביא

  ְסִעיִפים:

ֵהִעיד ַהֲחָזָקה ֵעֵדי. א ֲאָכָלהּ  ָהֶאָחד ׁשֶ ים ׁשֶ ֵני ִחּטִ  ׁשְ
ִני, ַהֲחָזָקה ֵ ֲאָכָלהּ  ֵהִעיד ְוַהׁשּ עֹוִרים ׁשֶ  ֵעדּוָתן, ׂשְ
ֶמת ק ָהֵעד ֵאיןשֶׁ , ַקּיֶ ֶזה ְמַדְקּדֵ   :ּבָ

ֲאָכָלהּ  ָהֶאָחד ֵהִעיד. ב ָנה ׁשֶ ית ִראׁשֹוָנה ׁשָ ִליׁשִ  ׁשְ
ית ִני, ַוֲחִמיׁשִ ֵ ֲאָכָלהּ  ֵהִעיד ְוַהׁשּ ד ׁשֶ  ֵאין, ו"ּבְ
ָנה, ִמְצָטְרִפין ָ ׁשּ ּבַ ִעיד ׁשֶ ּמֵ הּ  ֵמִעיד ֵאינוֹ  ֶזה ׁשֶ , ֶזה ּבָ

ְרַקע ְוַתֲחֹזר רֹות ַהּקַ   :ְוַהּפֵ

א ֵעִדים ָמָצא ֹלא. ג ִנים' ב ַעל ֶאּלָ  ְלַהֲחִזיר ָצִריךְ , ׁשָ
ְרַקע רֹות ַהּקַ ָאַכל ְוַהּפֵ ין, ׁשֶ ַנִים ּבֵ ְ ׁשּ  ַעל ְמִעיִדים ׁשֶ
י ּתֵ ְ ִנים ַהׁשּ ין, ׁשָ ֵעד ּבֵ , ּוִמיהוּ . ֲעֵליֶהם ֵמִעיד ֶאָחד ׁשֶ
רֹות ל ּפֵ ָנה ׁשֶ ית ׁשָ ִליׁשִ אִ , ְלַהֲחִזיר ָצִריךְ  ֵאין ׁשְ  םׁשֶ
ֲאָכָלם לוֹ  ַנֲאִמין ְרַקע ְלַהֲחִזיקוֹ  ִנְצָטֵרךְ  ׁשֶ ּקַ  ִאם ְוֵכן. ּבַ
ֲאָכָלהּ  ֶאָחד ֵעד ֵהִביא ִנים' ג ׁשֶ ְרַקע ַמֲחִזיר, ׁשָ  ַהּקַ
רֹות ְוֹלא ֵאין לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין. ַטֲעָמא ֵמַהאי, ַהּפֵ ׁשֶ  ּכְ
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ָלל ֵעִדים רֹות ֲאִכיַלת ַעל ּכְ ֲחִזיר, ַהּפֵ ּמַ  ְרַקעַהקַּ  ׁשֶ
רֹות ְוֹלא   :ַהּפֵ

ָכל. ד ַבע, ֵאּלוּ  ּבְ ָ ּלֹא ַהְמַעְרֵער ִיׁשּ  ָנַתן ְוֹלא ָמַכר ׁשֶ
לּום לוֹ  ְרַקע לוֹ  ְוַתֲחֹזר, ּכְ ַבע, ַהּקַ ָ ֲחִזיק ְוִיׁשּ ֵאינוֹ  ַהּמַ  ׁשֶ

ב לּום לוֹ  ַחּיָ רֹות ּכְ ָאַכל ֵמַהּפֵ ֵטר, ׁשֶ   :ְוִיּפָ

ל, ַאִחים' ג. ה ָנה לעַ  ֵמִעיד ֶאָחד ּכָ  ְוַאֵחר, ַאַחת ׁשָ
  :ֲחָזָקה לוֹ  ְוָעְלָתה ֵעדּות ָהֵוי, ִעּמוֹ 

ל. ו ב ּכָ ְתַחּיֵ רֹות ְלַהֲחִזיר ַהּמִ ָאַכל ַהּפֵ  ָהיוּ  ֹלא ִאם, ׁשֶ
ית ְוֵאין ְידּוִעים ין ּבֵ ֵער ְיכֹוִלים ּדִ ַכר אֹוָתם ְלׁשַ ׂשְ  ּכִ
ים ּתִ הּוא ַהּבָ א, ָידּועַ  ׁשֶ רֹות ָהיוּ  ֶאּלָ דֶ  ּפֵ  ְוִאיָלן הׂשָ
ֵאיָנם אן ְוֵאין הֹוִאיל, ְידּוִעים ׁשֶ ִאית ַטֲעָנה ּכָ , ַוּדָ
ם ּלֵ ּמֹוֶדה ַמה ְיׁשַ ֶ ָאַכל ִמי ַעל ּוַמֲחִריִמין, ּבוֹ  ׁשּ  יֹוֵתר ׁשֶ
ם ְוֹלא ּלֵ   :ְיׁשַ

ל. ז ֲחִזיר ּכָ ַחת ַקְרַקע ַהּמַ ָכרוֹ  ִאם, ָידוֹ  ִמּתַ  ַלֲאֵחִרים ׂשְ
ָהָיה ׁשֶ ֹוֵכר ְוָהָיה, ּבוֹ  ַמֲחִזיק ּכְ ם ַהׂשּ ּנוּ  מֹוִציִאין, ַקּיָ  ִמּמֶ
ָכר ָ ַעם ַהׂשּ ִנית ּפַ ְרַקע ְלַבַעל ְונֹוְתִנים ׁשֵ  ְוחֹוֵזר, ַהּקַ
ֹוֵכר ַכר ָלֶזה ְותֹוֵבעַ  ַהׂשּ ָ ׂשּ ֵאינוֹ  ָמקֹום לוֹ  ׁשֶ ּלוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
ּנוּ  ְוָנַטל ָכר ִמּמֶ   :ׂשָ

 קמו סימן
 ּובוֹ , ומתי ובמה לשון ובאיזה, החזקה מבטל מחאה

  ְסִעיִפים: ה"כ

ֶלת ְמָחָאה. א ּלֹא ַהְמַעְרֵער ִמָחה ֲאִפּלוּ , ַהֲחָזָקה ְמַבּטֶ  ׁשֶ
ְפֵני ֲחִזיק ּבִ ְמִדיָנה הּוא ֲאִפּלוּ , ַהּמַ  ִאם, ַאֶחֶרת ּבִ

רֹות ּיָ יֵניֶהם ְמצּויֹות ׁשַ ְהֶיה ּוִבְלַבד, ּבֵ ּתִ ְפֵני ׁשֶ . ֵעִדים ּבִ
ְפֵני ְוַדי י ַעל ַאף, חֹוִלים אוֹ  ְזֵקִנים ּלוּ ַוֲאפִ ', ב ּבִ  ּפִ

ֵאיָנם ֲחִזיק ּוְלהֹוִדיעַ  ֵליֵלךְ  ְיכֹוִלים ׁשֶ ֵהם, ַלּמַ  ֹיאְמרוּ  ׁשֶ
ָבר ַמע ַעד ַלֲאֵחִרים ַוֲאֵחִרים ַלֲאֵחִרים ַהּדָ ָ ׁשּ ּיִ  ׁשֶ

ֲחִזיק   :ַלּמַ

ָפחֹות ְמָחָאה ֵאין. ב ַנִים ּבְ ְ ֶאָחד ֲאָבל, ִמׁשּ  ֲאִפּלוּ , ֹלא ּבְ
ְפֵני ָחהמִ  ֲחִזיק ּבִ ּמֹוֶדה ַוֲאִפּלוּ , ַהּמַ ָחָאה ׁשֶ ּמְ ִמּתֹוךְ , ּבַ  ּדְ

כֹול ּיָ י ָמִחיתָ  ֹלא: לֹוַמר ׁשֶ  ְלקּוָחה: לֹוַמר ֶנֱאָמן, ּבִ
ָיִדי ִהיא י ַעל ְוַאף, ּבְ ֵעד ּפִ  ִמי ְוֵישׁ . ַמְכִחיׁשוֹ  ֶאָחד ׁשֶ

חֹוֵלק   :ׁשֶ

מִּ  ָהֵעִדים ֹיאְמרוּ  ִאם ֲאִפּלוּ . ג ְפֵניֶהם ָחהׁשֶ  ֹלא: ּבִ
ְדנוּ  ל ְמָחָאה ָהֵוי ָהִכי ֲאִפּלוּ , ָאָדם ְלׁשּום ִהּגַ  ְלַבּטֵ
יָון, ַהֲחָזָקה הּוא ּכֵ ָראּוי ִמָחה ׁשֶ  ֲעֵליֶהם ְוָסַמךְ  ּכָ
ּיֹאְמרוּ   ַוֲאִפּלוּ . לוֹ  ֹיאְמרוּ  ַוֲאֵחִרים ַלֲאֵחִרים אֹותוֹ  ׁשֶ
ָאַמר ָחה ָלֵעִדים ׁשֶ ּמִ ׁשֶ ְפֵניֶהם ּכְ  אוֹ , לוֹ  ּתֹאְמרוּ  ַאל: ּבִ
ֵהם , ְמָחָאה ָהֵוי, לוֹ  ֹנאַמר ֹלא: ֵמַעְצָמם ָאְמרוּ  ׁשֶ
ֵהם  ַוֲאִפּלוּ . לוֹ  ֹיאְמרוּ  ַוֲאֵחִרים ַלֲאֵחִרים ֹיאְמרוּ  ׁשֶ
ָבר נֹוִציא ֹלא: ָאְמרוּ  ינוּ  ֶזה ּדָ , ְמָחָאה ָהֵוי, ִמּפִ

ָתא ִמּלְ ֱאיִנישׁ  ֲעֵלהּ  ָרְמָיא ְדָלא ּדְ  ָלאווְ  ָאַמר ּדֶ
הּ  ְעּתֵ ָבר ֵיֵצא ֹלא: ָאַמר הּוא ִאם ֲאָבל. ַאּדַ  ֶזה ּדָ
יֶכם   :ְמָחָאה ֲהֵוי ָלא, ִמּפִ

יַצד. ד ָחָאה ְלׁשֹון ּכֵ ְפֵני אֹוֵמר, ַהּמְ ַנִים ּבִ לֹוִני: ׁשְ  ּפְ
שׁ  ּמֵ ּתַ ֲחֵצִרי ִמׁשְ ִדי אוֹ  ּבַ ׂשָ  ֲאִני ְוֶלָעִתיד הּוא ַגְזָלן ּבְ

ין אֹותוֹ  תֹוֵבעַ  ּדִ כּוָרה: ָלֶהם ָאַמר ִאם ְוֵכן. ּבַ  ִהיא ׂשְ
ָידוֹ  ּכֹוָנא אוֹ  ּבְ י ָעַלי ִיְטֹען ְוִאם ַמׁשְ ַכְרּתִ ּמָ י אוֹ  ׁשֶ  ָנַתּתִ
ין אֹותוֹ  ּתֹוֵבעַ  ֲאִני ּדִ ל ְוֵכן, ּבַ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ  זוֹ  ֲהֵרי, ּבָ

לֹוִני: ָלֶהם ָאַמר ִאם ֲאָבל. ְמָחָאה שׁ  ּפְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּמִ  ׁשֶ
ֲחֵצִרי ֲהֵרי, ְמָחָאה זוֹ  ֵאין, הּוא ְזָלןגַּ  ּבַ ֲחִזיק ׁשֶ  ַהּמַ
י אֹוֵמר ַמְעּתִ ָ ׁשּ ׁשֶ י ּכְ א ָאַמְרּתִ ּמָ ְלַבד אֹוִתי ֵחַרף ׁשֶ , ּבִ

י ֹלא ּוְלִפיָכךְ  ָטִרי ִנְזַהְרּתִ ׁשְ   :ּבִ

ְפֵני ְמָחָאה. ה ַנִים ּבִ י ַעל ַאף ּכֹוְתִבין, ׁשְ ּלֹא ּפִ  ָאַמר ׁשֶ
ֹתבוּ : ָלֶהם ָחה ָוןְוֵכי. ּכְ ּמִ ָנה ׁשֶ ׁשָ  ָצִריךְ  ֵאין, ִראׁשֹוָנה ּבְ
ָכל ְוִלְמחֹות ַלֲחֹזר ָנה ּבְ ָנה ׁשָ ּלֹא ָצִריךְ  ֲאָבל, ְוׁשָ  ׁשֶ
ין ְיֵהא ִנים' ג ִלְמָחָאה ְמָחָאה ּבֵ מּורֹות ׁשָ ִאם, ּגְ  ׁשֶ
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  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 כה
 כה

ָהה ין ׁשָ ִנים' ג ִלְמָחָאה ְמָחָאה ּבֵ  לוֹ  ָעְלָתה ֹלא, ׁשָ
  :ְמָחָאה

ה. ו ּמֶ ָבִרים ּבַ ְמָחָאה, ֲאמּוִרים ּדְ ה ַעל ּבִ  ִאם ֲאָבל. ּפֶ
ָטר ְלַאֵחר ַהְמַעְרֵער ְמָכָרהּ  ׁשְ ֹלשׁ  ּתֹוךְ  ּבִ ִנים ׁשָ  ֵאין, ׁשָ
ֲחִזיק ְוָצִריךְ , עֹוד ִלְמחֹות ָצִריךְ  ֵהר ַהּמַ ָטרוֹ  ִלּזָ ׁשְ  ּבִ

  :ְלעֹוָלם

 ָנהִראׁשוֹ  ַטֲעָנה ֵמֲחַמת ִאם, ְוִעְרֵער ְוָחַזר ִעְרֵער. ז
  :ֲחָזָקה לוֹ  ֵישׁ , ָלאו ְוִאם. ֲחָזָקה לוֹ  ֵאין, ִעְרֵער

סֹוף ִלְמחֹות ָאְמרוּ  ֹלא. ח ל ּבְ א', ְוג' ג ּכָ ָעַמד ֶאּלָ ׁשֶ  ּכְ
תֹוכוֹ  ָכרוֹ  ֲאָבל. ָהִראׁשֹון אֹותוֹ  ּבְ ּמְ ׁשֶ  ֵאינוֹ  ָהִראׁשֹון ּכְ
ּלֹוֵקחַ  ִלְמחֹות ָצִריךְ  ַהּלֹוֵקחַ  ְלִפי, ּבַ ה ׁשֶ א ינוֹ אֵ  ַהּזֶ  ּבָ
א ִראׁשֹון ֶזה ִמָחה ּוְכָבר, ָהִראׁשֹון ִמּכֹחַ  ֶאּלָ   :ּבָ

ל. ט ֵאין ֲחָזָקה ּכָ הּ  ׁשֶ יַצד. ֲחָזָקה ֵאיָנהּ , ַטֲעָנה ִעּמָ , ּכֵ
ָאַכל ֲהֵרי רֹות ׁשֶ ֶדה ּפֵ ה זוֹ  ׂשָ ּמָ ִנים ּכַ  ּוָבא, ׁשָ

ֶדה ְלךָ  ֵמַאִין: לוֹ  ְוָאַמר ַהְמַעְרֵער י זוֹ  ׂשָ ּלִ , ִהיא ׁשֶ
יבוֹ  ל יֹוֵדעַ  ֵאיִני: ֵהׁשִ ּלֹא ְוֵכיָון הּוא ִמי ׁשֶ  ִלי ָאַמר ׁשֶ
ָבר ָאָדם י ּדָ ֲהֵרי, ֲחָזָקה זוֹ  ֵאין, ְלתֹוָכהּ  ָיַרְדּתִ  ֹלא ׁשֶ
ָקָחהּ  ָטַען ּלְ ָתָנהּ  ְוֹלא ׁשֶ ּנְ הּ  ְוֹלא לוֹ  ׁשֶ ָרׁשָ ּיְ  ַעל ְוַאף ׁשֶ
י דוֹ  אֹוָתהּ  מֹוִציִאין ֵאין ֵכן ּפִ ִביאשֶׁ  ַעד ִמּיָ  ֶזה ּיָ

ִהיא ֵעִדים ַהְמַעְרֵער ּלוֹ  ׁשֶ ֲחֹזר, ֵעִדים ֵהִביא. ׁשֶ  לוֹ  ּתַ
ֶדה ָ ּנוּ  ּומֹוִציִאין ַהׂשּ ל ִמּמֶ רֹות ּכָ ָאַכל ַהּפֵ  ְוֵאין, ׁשֶ
ֲחִזיק ְלֶזה ּפֹוְתִחין ה ַהּמַ ִחּלָ א: לֹוַמר ּתְ ּמָ ָטר ׁשֶ  ָהָיה ׁשְ

ְטֹען ַעד, ְוָאַבד ְלךָ  ּיִ ֵני אֹוֵכלהָ  ְוֵכן ֵמַעְצמוֹ  ׁשֶ  ֲחָזָקה ׁשְ
שׁ  ֵמֲחַמת ּיֵ ָטר ׁשֶ ָידוֹ  ׁשְ ָטר ְוִנְמָצא, ּבְ ְ ֵטל ַהׁשּ ְטָלה, ּבָ  ּבָ
ֶדה ְוַתֲחֹזר ַהֲחָזָקה ָ ל ִעם ַהׂשּ רֹות ּכָ ָעִלים ַהּפֵ   :ַלּבְ

א. י ה ֵמֲחַמת ַהּבָ ָ ּטֹוֵען, ְיֻרׁשּ י ֲאִני: ׁשֶ ּתִ י ָיַרׁשְ , ִמּמֹוִריׁשִ
ִביא ּוִבְלַבד. ַאֶחֶרת ַטֲעָנה ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ּיָ ר ֵעִדים ׁשֶ ּדָ  ׁשֶ
הּ  שׁ  אוֹ  ַהּמֹוִרישׁ  ּבָ ּמֵ ּתַ הּ  ִנׁשְ  ְוֵכיָון, ֶאָחד יֹום ֲאִפּלוּ  ּבָ

ֲאָכָלהּ  ִנים' ג הּוא ׁשֶ  ַמֲעִמיִדין, מֹוִריׁשוֹ  ֵמֲחַמת ׁשָ

ָידוֹ  אֹותוֹ  ר ְרָאָיה ֵהִביא ֹלא ִאם ֲאָבל. ּבְ ּדָ הּ  ׁשֶ  ּבָ
ָלל מֹוִריׁשוֹ  ֲחֹזר, ּכְ ֶדה ּתַ ָ רֹות ְוָכל ַהׂשּ  ַלְמַעְרֵער ַהּפֵ

שׁ  ּיֵ הּוא ֵעִדים לוֹ  ׁשֶ ּלוֹ  ׁשֶ ְרָאה ְרָאָיה ֵהִביא. ׁשֶ ּנִ הּ  ׁשֶ  ּבָ
לּום ֵאיָנהּ , מֹוִריׁשוֹ  א, ּכְ ּמָ א ׁשֶ ר ּבָ  ְוֹלא אֹוָתהּ  ְלַבּקֵ
ֶדה ָהְיָתה ִאם. ְקָנָאהּ  ָרהּ  ֵעִדים ְוֵהִביא ׂשָ ּנָ , מֹוִריׁשוֹ  ׁשֶ
ֲחָזָקה זוֹ  ֲהֵרי ָנָאהּ  ּבַ ּקְ   :ׁשֶ

ּזוֹ  ֵעִדים ַהְמַעְרֵער ֵהִביא. יא ֶדה ׁשֶ ָ ּלוֹ  ַהׂשּ  ְוֶזה, ׁשֶ
תֹוָכהּ  ּבְ ךָ : טֹוֵען ׁשֶ יהָ  ִמּמְ יהָ  ְלַקְחּתִ ֵני ַוֲאַכְלּתִ , ֲחָזָקה ׁשְ

ְטֹען ֵהיַאךְ : ְוָאַמר ַהְמַעְרֵער ָטַען ַקְחתָּ  ּתִ ּלָ ִני ׁשֶ  ִמּמֶ
ֹלשׁ  ַהּיֹום נִ  ׁשָ ְמִדיָנה ָהִייִתי ֹלא ְזַמן ּוְבאֹותוֹ  יםׁשָ , זוֹ  ּבִ

תֹוָכהּ  ֶזה ַמְצִריִכין ּבְ ה ְרָאָיה ְלָהִביא ׁשֶ ּזֶ לֹוִני ׁשֶ  ּפְ
ַעְרֵער ּמְ ִדיָנה ִעּמוֹ  ָהָיה ׁשֶ ּמְ ַמן ּבַ ּזְ ה ּבַ ּטֹוֵען ַהּזֶ ַכר ׁשֶ ּמָ  ׁשֶ

ֵדי, ֶאָחד יֹום ֲאִפּלוּ , לוֹ  ֵהא ּכְ ּיְ ר ׁשֶ ְמכֹּ  ֶאְפׁשָ ּיִ  ְוִאם, רׁשֶ
ִקין, ֵהִביא ֹלא   :אֹותוֹ  ְמַסּלְ

אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . יב ַדְוָקא, ׁשֶ יר ּדְ ְזּכִ ּמַ ׁשֶ ַכר ַהּיֹום ּכְ ּמָ  ׁשֶ
יר ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל, לוֹ   ְלָהִביא ָצִריךְ  ֵאין, ַהּיֹום ַמְזּכִ

ָהָיה ְרָאָיה אן ׁשֶ ּיֹום ּכָ ָנָאהּ  ּבַ ּקְ  ֹיאַמר ִאם ַוֲאִפּלוּ . ׁשֶ
ֵאיֶזה ֱאֹמר: ֵערַהְמַערְ   ַמְזִקיִקין ֵאין, אֹותוֹ  ָקִניתָ  יֹום ּבְ
ַדְוָקא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְלָכךְ  אֹותוֹ  ַעת ּדְ ׁשְ  ֲאָבל, ֵחרּום ּבִ
ּלֹא ַעת ׁשֶ ׁשְ ב ַעל ַאף, ֵחרּום ּבִ ָאַמר ּגַ  ְזִביִנית: ֵלהּ  ּדְ
ךְ  יֹום ִמּנָ לֹוִני ּבְ ַההּוא ְרָאָיה ְלָאתֹוֵיי ָבֵעי ָלא, ּפְ  ּדְ
  ,ַבֲהֵדהּ  ֲהָוה יֹוָמא

ָאַכל ֲהֵרי. יג ֶדה ׁשֶ ִנים זוֹ  ׂשָ  ַהְמַעְרֵער ּוָבא, ַרּבֹות ׁשָ
ךָ  ַמה: לוֹ  ְוָאַמר ֶדה ּלְ  יֹוֵדעַ : לוֹ  ְוָאַמר הֹוָדה, זוֹ  ּוְלׂשָ
ָהְיָתה ֲאִני ךָ  ׁשֶ ּלְ לֹוִני ֲאָבל ׁשֶ  ְלָקָחהּ  ְוהּוא ִלי ְמָכָרהּ  ּפְ
ךָ  לֹוִני: ְרֵערַהְמעַ  לוֹ  ְוָאַמר, ִמּמְ ַכר ּפְ ּמָ ְזָלן ְלךָ  ׁשֶ  ּגַ
ִהיא ְוהֹוָדה הֹוִאיל, הּוא ּלוֹ  ׁשֶ ּלֹא ׁשֶ ּנוּ  ְלָקָחהּ  ְוׁשֶ , ִמּמֶ

ֲחֹזר ֶדה ּתַ ָ רֹות ְוָכל ַהׂשּ ַעְרֵער ַהּפֵ י ַעל ַאף, ַלּמְ ֵאין ּפִ  ׁשֶ
ִהיא ֵעִדים ַהְמַעְרֵער ְלֶזה ּלוֹ  ׁשֶ ֲחִזיק ְוֵאין, ׁשֶ  ָיכֹול ַהּמַ
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ֵני, ֵמַהּמֹוֵכר ָמעֹוָתיו תִלְגּבוֹ  ּיֹאַמר ִמּפְ  ֹלא ִאיּלוּ : לוֹ  ׁשֶ
ָהְיָתה לוֹ  הֹוֵדיתָ  ּלוֹ  ׁשֶ  אֹוָתהּ  מֹוִציִאין ָהיוּ  ֹלא ׁשֶ
ְדךָ    :ִמּיָ

ֲחִזיק ֶזה ֵהִביא. יד לֹוִני ֵעִדים ַהּמַ ּפְ ַכר ׁשֶ ּמָ  ָדר לוֹ  ׁשֶ
הּ  ָאַמר אוֹ  ֶאָחד יֹום ֲאִפּלוּ  ּבָ ָפַני: ֵלהּ  ׁשֶ ךָ  ְלָקָחהּ  ּבְ  ִמּמְ

ךְ  ְוַאַחר ָידוֹ  אֹוָתהּ  ַמֲעִמיִדין, ִלי ְמָכָרהּ  ּכָ ֲהֵרי, ּבְ  ׁשֶ
ךָ : ָטַען ָרָצה ְוִאּלוּ , ֶחְזָקתוֹ  ִעם ַטֲעָנה לוֹ  ֵישׁ   ִמּמְ

יהָ  ֲהֵרי, ְלַקְחּתִ ֵני לוֹ  ֵישׁ  ׁשֶ  ְלַאַחר ְוִאם. ֲחָזָקה ׁשְ
ַען ּטָ לֹוִני ְקִניִתיהָ : ׁשֶ ָאַמר ִמּפְ קְּ  ׁשֶ ךָ  ָנָאהּ ׁשֶ  ָחַזר, ִמּמְ
ךָ  ְקָנָאהּ : ְוָטַען ָפַני ִמּמְ  ִאם ֲאָבל, לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ּבְ

ה ִחּלָ לֹוִני: ָאַמר ִמּתְ  הֹוִסיף ְוׁשּוב, ְסָתם, ְקִניִתיהָ  ִמּפְ
ָנָאהּ : ְוָאַמר ּקְ ךָ  ׁשֶ ָפַני ִמּמְ   :לוֹ  ׁשֹוְמִעין, ּבְ

ין ַהּמֹוֵכר ָעַמד ִאם. טו ּדִ  ֹקֶדם, ַעְרֵערַהמְ  ִעם ּבַ
ָכָרהּ  ּמְ ֲחִזיק ׁשֶ ּנוּ  ְוִנְפַטר, ַלּמַ יָון ִמּמֶ ּלֹא ּכֵ  לוֹ  ָהיוּ  ׁשֶ
ָהְיָתה ֵעִדים ּלוֹ  ׁשֶ י ַעל ַאף, ׁשֶ ַאַחר ּפִ ּלְ ָכָרהּ  ׁשֶ ּמְ  ְלֶזה ׁשֶ

ֲחִזיק ָהְיָתה לוֹ  ְוהֹוָדה, ַהְמַעְרֵער ָעָליו ִעְרֵער ַהּמַ  ׁשֶ
ּלוֹ  י ַעל, ׁשֶ ָאמַ  ַהּמֹוֵכר ּפִ ָהְיָתה לוֹ  רׁשֶ ּלוֹ  ׁשֶ  ּוְקָנָאהּ  ׁשֶ
ּנוּ  הּוא ֶזה ִהְפִסיד ֹלא, ִמּמֶ יָון, ּבָ ָבר ּכֵ ּכְ אי ָיָצא ׁשֶ  ַזּכַ

ית ין ִמּבֵ ָכָרהּ  ַהּמֹוֵכר ּדִ ּמְ   :לוֹ  ׁשֶ

ֲחִזיק ֵהִביא. טז ר ֵעִדים ַהּמַ ּדָ , ֶאָחד יֹום ַהּמֹוֵכר ּבוֹ  ׁשֶ
ךְ  ְוַאַחר ֲחִזיק ֵעִדים ַהְמַעְרֵער ֵהִביא ּכָ ַהּמַ  ָרָצה ׁשֶ

ּנוּ  ִלְקנֹוָתהּ  לֹוִני ְקִניָתהּ  ִאּלוּ : ְוטֹוֵען, ִמּמֶ מוֹ  ִמּפְ  ּכְ
ה ַאּתָ ה טֹוֵען ׁשֶ ִני ִלְקנֹוָתהּ  ָרִציתָ  ָלּמָ  ֵאיָנהּ , ִמּמֶ
אֹוֵמר, ַטֲעָנה ְסךָ  ָרִציִתי: ׁשֶ ְמַעט ְלַפּיֵ ֵדי ָמעֹות ּבִ  ּכְ
ק ךָ  ְלַסּלֵ ְרֻעְמּתְ   :ּתַ

ֲחִזיק ֵהִביא ֹלא ִאם. יז ר ֵעִדים ַהּמַ ּדָ  יֹום ַהּמֹוֵכר ּבוֹ  ׁשֶ
ַהּמֹוֵכר ַהְמַעְרֵער ְוטֹוֵען, ֶאָחד ָזָלהּ  ׁשֶ  ֵישׁ  ֲאִפּלוּ  אוֹ , ּגְ
ר ֵעִדים לוֹ  ּדָ א, ֶאָחד יֹום ַהּמֹוֵכר ּבוֹ  ׁשֶ שׁ  ֶאּלָ ּיֵ  ׁשֶ

ַעְרֵער ֻהְחַזק ֵעִדים ַלּמְ ְזָלן ַהּמֹוֵכר ׁשֶ ֶדה ַעל ּגַ , זוֹ  ׂשָ

ֲחִזיק ְוֵהִביא, ֲחָזָקה לוֹ  ֵאין ְזָלןְוגַ  ְתַיֵעץ ֵעִדים ַהּמַ ּנִ  ׁשֶ
ה ִאם ַהְמַעְרֵער ִעם ֶחּנָ : ֶזה ְוטֹוֵען, ִלְקנֹוָתהּ  ִויָעצוֹ  ִיּקָ
ךָ  ְגזּוָלה ָהְיָתה ִאּלוּ  ה ִמּמְ ִני ָלּמָ  ֵאיָנהּ , ִלְקנֹוָתהּ  ְיַעְצּתַ

ּיֹאַמר, ַטֲעָנה ה: ַהְמַעְרֵער ׁשֶ  ְלהֹוִציָאהּ  ִלי נֹוחַ  ַאּתָ
ְדךָ  ה יֹוֵתר ִמּיָ ה ִמּמַ אֹוִציֶאּנָ ֶ ד ׁשּ ְזָלן ִמּיַ  ִאם ֲאָבל. ַהּגַ
יךָ  ֹלא ֵמעֹוָלם: ְואֹוֵמר ּכֹוֵפר  ְוֶזה, ִלְקנֹוָתהּ  ְיַעְצּתִ
ָעצוֹ  ֵעִדים ֵמִביא ּיְ ִבים, ׁשֶ   :ַלְמַעְרֵער ְמַחּיְ

ֲחִזיק ֵהִביא ִאם. יח ָאַמר ֵעִדים ַהּמַ  ֵערַהְמַערְ  לוֹ  ׁשֶ
הּ  ד לוֹ  ְלַקְחּתָ  ִאם: לוֹ  לֹוַמר ַטֲעָנה ֵאיָנהּ , ַהּמֹוֵכר ִמּיַ

ךָ  ִהיא ּלְ ה ׁשֶ ָעִביד, ִלְקנֹות ָרִציתָ  ָלּמָ ָזֵבין ֱאיָנשׁ  ּדְ  ּדְ
יֵנהּ    :ּדִ

ֲחִזיק ָטַען. יט לֹוִני ַהּמַ י ְקִניִתיהָ  ִמּפְ הּ  ְוֶהֱחַזְקּתִ ֵני ּבָ  ׁשְ
דָּ  ֵעִדים לוֹ  ְוֵישׁ , ֲחָזָקה הּ  רׁשֶ , ֶאָחד יֹום ַהּמֹוֵכר ּבָ
יב ָיִדי ֵישׁ  ַוֲהֹלא: ַהְמַעְרֵער ֵהׁשִ ָטר ּבְ ם ׁשְ אֹותוֹ  ְמֻקּיָ  ׁשֶ
לֹוִני ִנים' ד ֵמַהּיֹום ִלי ְמָכָרהּ  ּפְ ִתי ְוָקְדָמה ׁשָ  ְקִנּיָ

ְתךָ  ֲחִזיק ָחַזר, ִלְקִנּיָ ֵני: ְוָטַען ַהּמַ י ֲחָזָקה ׁשְ ָאַמְרּתִ  ׁשֶ
ִביל ֹלא ׁשְ ְלַבד ִניםשָׁ ' ג ּבִ א ּבִ ִנים ֶאּלָ  ִלי ֵישׁ  ַרּבֹות ׁשָ

ִניִתיהָ  ּקְ יךָ  ַוֲאִני ׁשֶ ְמּתִ ֲחִזיק ַטֲעַנת ֲהֵרי, ִקּדַ , ַטֲעָנה ַהּמַ
ָאָדם ִנים קֹוֵרא ׁשֶ ֵני ַרּבֹות ְלׁשָ  ִאם, ְלִפיָכךְ . ֲחָזָקה ׁשְ
ֲחִזיק ֵהִביא ֲאָכָלהּ  ֵעִדים ַהּמַ ַבע ׁשֶ ִנים ׁשֶ ְמָצא, ׁשָ ּנִ  ׁשֶ
אֲ  ֵני ָכָלהּ ׁשֶ ָנָאהּ  ֹקֶדם ֲחָזָקה ׁשְ ּקְ  ַמֲעִמיִדין, ַהְמַעְרֵער ׁשֶ

ָידוֹ  אֹוָתהּ  חֹות ֲאָכָלהּ  ִאם ֲאָבל. ּבְ ַבע ּפָ ֶ ִנים ִמׁשּ , ׁשָ
דוֹ  אֹוָתהּ  מֹוִציִאין ֵאין, ִמּיָ , ִמּזוֹ  ְגדֹוָלה ְמָחָאה ְלךָ  ׁשֶ
ֲהֵרי ָטר ְמָכָרהּ  ׁשֶ ׁשְ ְגְמָרה ֹקֶדם ּבִ ּנִ  לוֹ  ְוָהָיה, ַהֲחָזָקה ׁשֶ
ֵהר ָטרוֹ  ִלּזָ ׁשְ ה ֹלא ְוִאם. ְלעֹוָלם ּבִ ָטר לוֹ  ָעׂשָ א, ׁשְ  ֶאּלָ
ֵעִדים לוֹ  ְמָכָרהּ  יב ְוָלא קֹול לוֹ  ֵאין, ּבְ ְמָחָאה ָחׁשִ , ּכִ
ֶחְזַקת לוֹ  ְוַדי ִנים' ג ּבְ   :ׁשָ

ה. כ ּמֶ ָבִרים ּבַ ָאַמר, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ה ּכְ ִחּלָ ֵני: ּתְ , ֲחָזָקה ׁשְ
ַרשׁ  ִאם ֲאָבל ,ְסָתם ֹלשׁ : ּפֵ ִנים ׁשָ ךְ  ְוַאַחר, ׁשָ  הֹוִציא ּכָ
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ָטר ַהְמַעְרֵער ְ ל ַהׁשּ ִנים' ד ׁשֶ ֲחִזיק ֵהִביא ֲאִפּלוּ , ׁשָ  ַהּמַ
ֶהֱחִזיק ֵעִדים ַבע ּבוֹ  ׁשֶ ִנים ׁשֶ לּום ֵאינוֹ , ׁשָ  ְוֵישׁ . ּכְ

הּוא אֹוְמִרים ין ּדְ י: ָאַמר ִאם ַהּדִ ִנים' ג ָאַכְלּתִ , ׁשָ
כ ּיָ ֵני: ְוִלְטֹען ַלֲחֹזר ֹולׁשֶ , ָקֲאִמיָנא טּוָבא ֲחָזָקה ׁשְ
יָון ּלֹא ּכֵ   :יֹוֵתר ְוֹלא: ָאַמר ׁשֶ

ָענֹות ָהיוּ  ִאם. כא ִעְנָין ַהּטְ ּנֹוַדע ּבְ ֲחִזיק ׁשֶ  ֹקֶדם ַלּמַ
ְטֹען ּיִ שׁ , ַטֲעָנתוֹ  ׁשֶ ּיֵ ַעְרֵער ׁשֶ ָטר ַלּמְ  ָטַען ִאם, ָעֶליהָ  ׁשְ
ֲחִזיק א: ַהּמַ ּתָ י ַהׁשְ ּמֵ  ַחד ִלי ְזָבָנהּ  ָלךְ  ִדְזָבָנהּ  ִמּקַ

ִמּגוֹ  ֶנֱאָמן, יֹוָמא ִאי ּבְ ךְ : ָאַמר ָבֵעי ּדְ הּ  ִמּנָ   :ְזִבְנּתָ

ָהיוּ ' ב. כב ֶדה ַעל עֹוְרִרים ׁשֶ י: אֹוֵמר ֶזה, ׂשָ ּלִ  ְוֶזה, ׁשֶ
י: אֹוֵמר ּלִ ֵהִביא אוֹ , ְרָאָיה ֵמֶהם ְלֶאָחד ְוֵאין, ׁשֶ ל ׁשֶ  ּכָ
הּוא ֵעִדים ֵמֶהם ֶאָחד ּלוֹ  ׁשֶ ל אוֹ  ׁשֶ  אוֹ , ֲאבֹוָתיו ׁשֶ

ֵהִביא ל ׁשֶ ֵניֶהם ֶאָחד ּכָ ְ ֲאָכָלהּ  ֵעִדים ִמׁשּ ֵני ׁשֶ , ֲחָזָקה ׁשְ
ַנִים ְ ֵהִעידוּ  ְוַהׁשּ ֶהם ׁשֶ ַנִים ֵהם ֵאּלוּ  ּבָ ְ  ַעְצָמם ַהׁשּ
ֵהִעידוּ  ֶהם ׁשֶ הּ  ַמֲחִזיק ֶאָחד ָהָיה ִאם, ֵאּלוּ  ּבָ , ִמּקֶֹדם ּבָ

אֵ  ׁשָ ָידוֹ  רּתִ הּ  ַמֲחִזיק ֶאָחד ָהָיה ֹלא ְוִאם, ּבְ יִחין, ּבָ  ַמּנִ
יֵדיֶהם אֹוָתהּ  ר ַעל ּבִ ּבֵ ְתּגַ ר ְוָכל, ַהּמִ ּבֵ ְתּגַ הּ  ֵיֵרד ַהּמִ , ּבָ
דוֹ  מֹוִציא ָהֶאָחד ְוִיְהֶיה א ְוִאם. ָהְרָאָיה ְוָעָליו ִמּיָ  ּבָ
י ִליׁשִ קִ , ְלתֹוָכהּ  ְוָיַרד ֲעֵליֶהם ְוָתַקף ׁשְ  אֹותוֹ  יןְמַסּלְ
ה ּנָ   :ִמּמֶ

ִהיא ֵעִדים ָהֶאָחד ֵהִביא. כג ל ׁשֶ ֲאָכָלהּ  ֲאבֹוָתיו ׁשֶ  ְוׁשֶ
ֵני ַחת ִהיא ַוֲהֵרי, ֲחָזָקה ׁשְ  ֵעִדים ָהַאֵחר ְוֵהִביא, ָידוֹ  ּתַ

ֲאָכָלהּ  ִנים ֵאּלוּ  ׁשֶ ָ ל ַהֲחָזָקה ֵעדּות ִנְמָצא, ַעְצָמם ַהׁשּ  ׁשֶ
ֵניֶהם ת ׁשְ ַיד אֹוָתהּ  ןַמֲעִמיִדי, ֻמְכֶחׁשֶ ֵהִעידוּ  ֶזה ּבְ  ׁשֶ
ִהיא ַהֲחָזָקה ֵעֵדי ָעָליו ל ׁשֶ  ּומֹוִריִדים, ֲאבֹוָתיו ׁשֶ
ִני ָחַזר. ְלתֹוָכהּ  אֹותוֹ  ֵ  ֵעִדים הּוא ַאף ְוֵהִביא ַהׁשּ
ִהיא ל ׁשֶ ֲהֵרי, ֲאבֹוָתיו ׁשֶ ם ִנְמֵצאת ׁשֶ  זוֹ  ֵעדּות ּגַ

ת ית חֹוְזִרים, ֻמְכֶחׁשֶ ין ּבֵ ִקי ּדִ ה םּוְמַסּלְ ּנָ  ַאף ִמּמֶ

יִחים, ָהִראׁשֹון ַיד אֹוָתהּ  ּוַמּנִ ֵניֶהם ּבְ ר ְוָכל, ׁשְ ּבֵ ְתּגַ  ַהּמִ
הּ  ֵיֵרד   :ּבָ

ל: אֹוֵמר ֶזה. כד ל: אֹוֵמר ְוֶזה, ֲאבֹוַתי ׁשֶ , ֲאבֹוַתי ׁשֶ
ִהיא ֵעִדים ֵהִביא ֶזה ל ׁשֶ  ֵעִדים ֵהִביא ְוֶזה ֲאבֹוָתיו ׁשֶ

ֲאָכָלהּ  ֵני ׁשֶ ֵהִביא ְלֶזה ֲחֹזרתַּ , ֲחָזָקה ׁשְ ִהיא ֵעִדים ׁשֶ  ׁשֶ
ל רֹות ְוַיֲחִזיר, ֲאבֹוָתיו ׁשֶ ָאַכל ַהּפֵ  ֵעִדים ֵאין ֲאִפּלוּ , ׁשֶ

ֲאָכָלם א, ׁשֶ יו ַעל ֶאּלָ ֲהֵרי, ּפִ לּום ָטַען ֹלא ׁשֶ  ְוֵאין, ּכְ
ל, ְרָאָיה ֲאִכיָלתוֹ  ּכָ ֵאין ֲחָזָקה ׁשֶ הּ  ׁשֶ  ַעל ַטֲעָנה ִעּמָ
ָעִלים ֲחִזיק ֶזה ָחַזר. לּוםכְּ  ֵאיָנהּ  ַהּבְ ן: ְוָאַמר ַהּמַ ל ּכֵ  ׁשֶ
ה ָהְיָתה ֲאבֹוֶתיךָ  הּ  ְוַאּתָ י ְוֶזה, ִלי ְמַכְרּתָ ַעְנּתִ ּטָ  ׁשֶ
ה ִחּלָ ִהיא ּתְ ל ׁשֶ לֹוַמר, ֲאבֹוַתי ׁשֶ ֲאִני, ּכְ  ָעֶליהָ  סֹוֵמךְ  ׁשֶ
י ִהיא ַוֲהֵרי ּלִ ל ׁשֶ ׁשֶ ָאַמר אוֹ , ֲאבֹוַתי ּכְ ל: ׁשֶ  ֲאבֹוַתי ׁשֶ
לְּ  ֲהֵרי, ְנכֹוָנה ַטֲעָנה ֶזה ֲהֵרי, ֵמֲאבֹוֶתיךָ  ָקחּוהָ ׁשֶ  ׁשֶ
 אֹוָתהּ  ּוַמֲעִמיִדים, ָהִראׁשֹוִנים ִלְדָבָריו ֲאַמְתָלא ָנַתן
ָידוֹ  ּטֹוֵען ְוהּוא, ּבְ ן ׁשֶ עֹוָדן ּכֵ ְפֵני ּבְ  ִאם ֲאָבל, ד"ב ּבִ
ית ָיָצא ין ִמּבֵ , לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ְוָטַען ְוָחַזר ּדִ

ַחְישִׁ  א יָנןּדְ ּמָ דּוהוּ  ׁשֶ ֶקר ִלְטֹען ִלּמְ  ָטַען ְוִאם. ׁשֶ
ה ִחּלָ ּתְ ל: לוֹ  ְוָאַמר ּבַ ל ְוֹלא ֲאבֹוַתי ׁשֶ  ֵאין, ֲאבֹוֶתיךָ  ׁשֶ
ַטֲעָנה לוֹ  ׁשֹוְמִעין עֹודוֹ  ֲאִפּלוּ , ַאֶחֶרת זוֹ  ּבְ ְפֵני ּבְ  ּבִ

ית ין ּבֵ ה. ּדִ ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵאינוֹ  ֲאמּוִרים ּדְ , ְוטֹוֵען חֹוֵזר ׁשֶ
ּטֹוֵען ׁשֶ ה ּבְ ִחּלָ ְפֵני ּתְ ית ּבִ ין ּבֵ ָאַמר ַמה ֲאָבל. ּדִ ֶ  חּוץ ׁשּ
ין ְלֵבית ֵבית ְוִלְטֹען ַלֲחֹזר ָיכֹול, ּדִ ין ּבְ  ִמי ְוֵישׁ . ּדִ

אֹוֵמר ֲאִפּלוּ , ׁשֶ ין ְלֵבית חּוץ ָאַמר ׁשֶ ל ּדִ  ֲאבֹוָתי ׁשֶ
ל ְוֹלא ֵבית לֹוַמר ָיכֹול, ֲאבֹוֶתיךָ  ׁשֶ ין ּבְ ל: ּדִ  ֲאבֹוַתי ׁשֶ

ָקחּוהָ  ּלְ חֹוֵלק ִמי ְוֵישׁ , ֵמֲאבֹוֶתיךָ  ׁשֶ ֶזה ׁשֶ   :ּבָ

ּזוֹ  ֵעִדים ַהְמַעְרֵער ֵהִביא. כה ֶדה ׁשֶ ָ ּלוֹ  ַהׂשּ  ְוֶזה, ׁשֶ
תֹוָכהּ  ּבְ ךָ : טֹוֵען ׁשֶ יהָ  ִמּמְ ָטִרי ַוֲהֵרי ְלַקְחּתִ  ְוהֹוִציא, ׁשְ

ָטר ם ׁשְ הּוא ַהְמַעְרֵער ָטַען, ְמֻקּיָ ף ׁשֶ  לוֹ  הֹוָדהוְ  ְמֻזּיָ
ַעל ָטר ּבַ ְ ן: ְוָאַמר, ַהׁשּ ָטר ִלי ָהָיה ֲאָבל הּוא ּכֵ  ׁשְ
ר ׁשֵ י ְוָאַבד ּכָ ָיִדי ֶזה ְוָלַקְחּתִ ּבְ ֵדי ׁשֶ ם ּכְ  ָעָליו ְלַאּיֵ
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ּיֹוֶדה ַכר ׁשֶ ּמָ ֶאֶמת ִלי ׁשֶ  ָהָיה ָרָצה ְוִאּלוּ  הֹוִאיל, ּבֶ
ָטרוֹ  עֹוֵמד ׁשְ ֲהֵרי, ּבִ ם ׁשֶ  ְוֵאין ֶנֱאָמן הזֶ  ֲהֵרי, הּוא ְמֻקּיָ

ֶדה מֹוִציִאין ָ ַחת ַהׂשּ ַבע, ָידוֹ  ִמּתַ ָ   :ֶהֵסת ְוִיׁשּ

 קמז סימן
' ה ּובוֹ , דין או עד והוא השדה על המערער

  ְסִעיִפים:

ַכר ְראּוֵבן. א ּמָ ְמעֹון ׁשֶ ֶדה ְלׁשִ  ֵמֵעיֵדי ֵלִוי ְוָהָיה, ׂשָ
ָטר ְ ֶדה ַעל ְלַעְרֵער ֵלִוי ּוָבא, ַהׁשּ ָ ְראּוֵבן ְטֹעןְולִ  ַהׂשּ  ׁשֶ
ַזל ּנוּ  אֹוָתהּ  ּגָ יִחין ְוֵאין לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ִמּמֶ ּגִ  ַעל ַמׁשְ

ִביא ְרָאיֹות ּיָ ֶדה אֹוָתהּ  ַעל ׁשֶ ד ַוֲהֵרי, ׂשָ ל ִאּבֵ  ּכָ
אֹוְמִרים, ְזכּותוֹ  ִעיד ֵהיַאךְ : לוֹ  ׁשֶ ֶכר ַעל ּתָ  ְוָתֹבא ַהּמֶ

  :ּוְתַעְרֵער

ָטר ֵלִוי ֵהִעיד ִאם ְוֵכן. ב ׁשְ תּוב ּבִ ּכָ ֶדה: ּבוֹ  ׁשֶ ָ  ַהׂשּ
לֹוִני ל ּפְ ד ְראּוֵבן ׁשֶ  הֹוִאיל, ַמֲעָרב אוֹ  ִמְזָרח ִמּצַ
ה ֶדה ְוָעׂשָ ָ ָטר ְוֵהִעיד ְלַאֵחר ִסיָמן ַהׂשּ ׁשְ ד, ּבִ  ְזכּותוֹ  ִאּבֵ
  :ּוְלַעְרֵער ַלֲחֹזר ָיכֹול ְוֵאינוֹ 

ֶלם: ְוָאַמר ָהֵעד ָטַען. ג ָעשִׂ  הּוא ֶאָחד ּתֶ  ִסיָמן יִתיׁשֶ
ל ְוֹלא ֶדה ּכָ ָ ֶלם ְואֹותוֹ  ַהׂשּ ַצר ַהָסמּוךְ  ּתֶ ְלַבד ַלּמֵ  ּבִ
ל הּוא ַמַעת ַטֲעָנה זוֹ  ֲהֵרי, ְראּוֵבן ׁשֶ ׁשְ  לוֹ  ְוֵישׁ  ַהּנִ

ל ַעל ְלַעְרֵער ֶדה ּכָ ָ ֶלם ֵמאֹותוֹ  חּוץ ַהׂשּ ּיֵשׁ  ְוהּוא, ּתֶ  ׁשֶ
ֶלם ּתֶ ין' ט ּבַ הּוא ַקּבִ עּור ׁשֶ ֶדה ׁשִ תּוב םאִ , ׂשָ ֶדה: ּכָ , ׂשָ
תּוב ֵאין ְוִאם ֶדה: ּכָ א, ׂשָ א לוֹ  ֵאין, ַקְרַקע: ֶאּלָ  ֶאּלָ
ֶלם   :ָקָטן ּתֶ

ן. ד ּיָ ִקּיּום ֶהָחתּום ּדַ ָטר ּבְ ְ ֵני, ְלַעְרֵער ָיכֹול ַהׁשּ  ִמּפְ
כֹול ּיָ י ֹלא: לֹוַמר ׁשֶ תּוב ָהָיה ֶמה ָיַדְעּתִ ָטר ּכָ ְ ׁשּ , ּבַ
ֵני ִנים ִמּפְ ּיָ ַהּדַ ם כֹוִליםיְ  ׁשֶ ָטר ְלַקּיֵ ְ י ַעל ַאף ַהׁשּ  ּפִ
ּלֹא   :ְקָראּוהוּ  ׁשֶ

א. ה ְמעֹון ּבָ ֵלִוי ְוִנְמַלךְ  ׁשִ  קֹוֶנה ִהְנִני: ֵלהּ  ְוָאַמר ּבְ
ֶדה  ֵלהּ  ָאַמר, אֹוָתהּ  ֶאְקֶנה ּוַבֲעָצְתךָ  ֵמְראּוֵבן ְפלֹוִני ׂשָ
ִהיא אֹוָתהּ  ּוְקֵנה ֵלךְ : ֵלִוי  ַעְרֵערלְ  ְלֵלִוי ֵישׁ , טֹוָבה ׁשֶ

ד ְוֹלא ָעֶליהָ  ֲהֵרי, ְזכּותוֹ  ִאּבֵ ה ֹלא ׁשֶ ה ָעׂשָ  ְוֵישׁ . ַמֲעׂשֶ
אֹוֵמר ִמי ַדְוָקא, ׁשֶ הֹוָדה ּדְ ׁשֶ ָעצוֹ  ַהְמַעְרֵער ּכְ ּיְ ָכךְ  ׁשֶ , ּבְ

ַפר ִאם ֲאָבל  ַוֲהָלה, ֵמעֹוָלם ְדָבִרים ָהיוּ  ֹלא: ְוָאַמר ּכָ
ִבים, ִלְדָבָריו ֵעִדים ֵהִביא ָכךְ  ְרֵערַהְמעַ  ְמַחּיְ   :ּבְ

 קמח סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , שדהו דרך לו שאבדה מי

ָהַלךְ  ִמי. א ם ִלְמִדיַנת ׁשֶ ֶרךְ  ְוָאַבד ַהּיָ ֵדהוּ  ּדֶ ין, ׂשָ  ּבֵ
ָהיוּ  ע ׁשֶ דֹות ַאְרּבַ ָ יִפים ַהׂשּ ּקִ ָעה אֹוָתהּ  ַהּמַ  ְלַאְרּבָ

ים ין, ֲאָנׁשִ ָהיוּ  ּבֵ ָעה ׁשֶ נוּ  ַאְרּבָ ּקָ ל ֲהֵרי, ָחדֵמאֶ  ׁשֶ  ּכָ
א: ְואֹוֵמר ּדֹוֵחהוּ  ֵמֶהם ֶאָחד ּמָ ֶרךְ  ׁשֶ ךָ  ּדֶ ּלְ  ֲחֵבִרי ַעל ׁשֶ
ֵמָאה ֶדֶרךְ  לוֹ  ִיְקֶנה, ְלִפיָכךְ , הּוא  ִיְפַרח אוֹ , ָמֶנה ּבְ

ֲאִויר   :ּבָ

דֹות' ד ָהיוּ  ִאם ְוֵכן. ב ָ ָנה ֶאָחד ְלִאישׁ  ַהׂשּ ּקָ  אֹוָתן ׁשֶ
ָעה ֶרךְ  ָעָליו לוֹ  ֵאין, ֵמַאְרּבָ ֲהֵרי, ּדֶ ה: לוֹ  אֹוֵמר ׁשֶ  ַעּתָ

ָטרוֹ  ֶאָחד ְלָכל ַאֲחִזיר ִאם ה ֵאין ׁשְ  ַלֲעֹבר ָיכֹול ַאּתָ
ל ָקִניִתי ַוֲאִני, ֵמֶהם ֶאָחד ַעל ל ֵמֶהם ֶאָחד ִמּכָ  ּכָ

שׁ  ְזכּות ּיֵ ַעל ָהָיה ִאם ֲאָבל. לוֹ  ׁשֶ דֹות' ד ּבַ ָ  ַהׂשּ
יפֹות ּקִ ַעל ְוהּוא, ֶאָחד ִאישׁ  ַהּמַ ֶצר ּבַ ה ַהּמֶ ִחּלָ  ְוַעד ִמּתְ

ל: אֹוֵמר ֶזה ֲהֵרי, סֹוף י ָמקֹום ִמּכָ ְרּכִ  ְוֵיֶלךְ , ָעֶליךָ  ּדַ
ָצָרה לוֹ  ּקְ ֵאי, ּבַ ֶדה זוֹ  ּבְ ְרֶצה ׂשָ ּיִ ַעל ׁשֶ ֶדה ּבַ ָ  ְוִאם. ַהׂשּ

ֶרךְ  ֶהֱחִזיק ּדֶ י ִהיא: ְואֹוֵמר ּבַ ִקין ֵאין, ַדְרּכִ  אֹותוֹ  ְמַסּלְ
ה ּנָ א ִמּמֶ ְראָ  ֶאּלָ   :ְברּוָרה ָיהּבִ

 קמט סימן
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ֵאין ֵאלוּ  ִפין: ֲחָזָקה ָלֶהם ׁשֶ ּתָ ֻ , ְוָהֲאִריִסין, ַהׁשּ
ְזָלִנין, ְוָהַאפֹוְטרֹוְפִסים  ׁשֹוֶטה ְוֵחֵרשׁ , ְוָהַאִחין, ַהּגַ

  ְסִעיִפים: א"ל ּובוֹ , ְוָקָטן

ָאַכל ְראּוֵבן. א ֵדה ׁשֶ ְמעֹון ׂשְ ֵני ׁשִ ִהיא ְוָטַען ֲחָזָקה ׁשְ  ׁשֶ
ְמעֹון ְוֵהִביא, ְבָידוֹ  ְלקּוָחה ִהיא ֵעִדים ׁשִ , לוֹ  ְידּוָעה ׁשֶ

ְראּוֵבן ֵעִדים ֵהִביא ְוֵכן הּוא ָידּועַ  ׁשֶ פוֹ  ׁשֶ ּתָ  אוֹ  ׁשֻ
ֵני, ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס אוֹ  ֲאִריסוֹ  ֲחֹזר, ִמָחה ֹלא ֶזה ּוִמּפְ  ּתַ
ֶדה ָ ְמעֹון ַהׂשּ ַבע ְלׁשִ ָ ּלֹא ֶהֵסת ְוִיׁשּ . ַתןנָ  ְוֹלא ָמַכר ׁשֶ
ְמעֹון ֵהִביא ֹלא ִאם ֲאָבל ְראּוֵבן ְרָאָיה ׁשִ ף ָהָיה ׁשֶ ּתָ  ׁשֻ
א, ָאִריס אוֹ  ִפי הּוא ֵהן ֵמַעְצמוֹ  הֹוָדה ְראּוֵבן ֶאּלָ ּתָ  ׁשֻ

ִמּגוֹ  ֶנֱאָמן, ִלי ּוָמַכר ָהָיה ּבְ ּלֹא לֹוַמר ָיכֹול ׁשֶ  ָהָיה ׁשֶ
פוֹ  ּתָ   :ֵמעֹוָלם ׁשֻ

ֶדה. ב ל ׂשָ ֵני ׁשֶ ִפי ׁשְ ּתָ ֵאין םׁשֻ הּ  ׁשֶ ין ּבָ  ַאף, ֲחלּוָקה ּדִ
י ַעל ָאַכל ּפִ הּ  ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ ּלָ ה ּכֻ ּמָ ִנים ּכַ  הּוא ֲהֵרי, ׁשָ

ֶחְזַקת ֵניֶהם ּבְ הּ  ֵישׁ  ְוִאם. ׁשְ ין ּבָ  ַוֲאָכָלהּ  ֲחלּוָקה ּדִ
הּ  ָהֶאָחד ּלָ ֵני ּכֻ   :ֲחָזָקה לוֹ  ֵישׁ , ֲחָזָקה ׁשְ

ן. ג הּוא ַהּבֵ לְ  ַעל סֹוֵמךְ  ׁשֶ ב ָאִביו ַחןׁשֻ ְכַלל ְוֶנְחׁשָ  ּבִ
ֵני ִנְכֵסי ָאַכל ִאם, ֵביתוֹ  ּבְ ֵני ָאִביו ּבְ  ְוֵכן, ֲחָזָקה ׁשְ
ָאַכל ָהָאב הּוא ֶזה ִנְכֵסי ׁשֶ ֵני, ָעָליו סֹוֵמךְ  ׁשֶ , ֲחָזָקה ׁשְ
  :ֲחָזָקה ָלֶהם ָעְלָתה ֹלא

ק. ד ּלֵ ְלָחנוֹ  ֵמַעל ִנְסּתַ   :ֶזה ַעל ֶזה ַמֲחִזיִקין, ׁשֻ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ  .ה הּוא, ׁשֶ ין ּדְ ִנְכֵסי ְלָחָתן ַהּדִ   :ָחִמיו ּבְ

ִנְכֵסי ָאב. ו ת ּבְ ת ְוֵכן, ַהּבַ ן אוֹ  ַהּבַ ִנְכֵסי ַהּבֵ , ָהֵאם ּבְ
יָנם ֵבן ּדִ ִנְכֵסי ּכְ ִנְכֵסי ְוָאב ָהָאב ּבְ ן ּבְ   :ַהּבֵ

אֹוְכִלים ָהַאִחים. ז ְלָחן ַעל ׁשֶ  ֶאָחד ְוִכיס, ֶאָחד ׁשֻ
םלְ  אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ֻכּלָ ֵאין ׁשֶ   :ֶזה ַעל ֶזה ֲחָזָקה ָלֶהם ׁשֶ

יר ֶאָחד ָאח ִאם. ח לּום לוֹ  ְוֵאין ָעִני ְוֶאָחד, ָעׁשִ  ּכְ
ר הּוא ְוֶהָעִני, ָעָליו מֹוִציא ְוָאִחיו ִית ּדָ ּבַ  ַהְמֻיָחד ּבַ
הּ  לוֹ  ֵאין, ְלָאִחיו   :ֲחָזָקה ּבָ

ָאַכל ָהִאישׁ . ט ִנְכֵסי ׁשֶ ּתוֹ  ּבְ ֵני ִאׁשְ  ַעל ַאף, ֲחָזָקה ׁשְ
י ִהְתָנה ּפִ הּ  ׁשֶ ֵאין ִעּמָ רֹות לוֹ  ׁשֶ ְנָכֶסיהָ  ּפֵ  ַוֲאִפּלוּ , ּבִ

הּ  ִהְתָנה ִהיא ִעּמָ ׁשֶ ּלֹא ֲארּוָסה ּכְ ה ׁשֶ ּנָ ךְ  ְוַאַחר, ִייָרׁשֶ  ּכָ
ה ְוָהַרס ּוָבָנה ָאַכל ל ְוָעׂשָ ה ַמה ּכָ ָעׂשָ ֶ ה ְוֵכן, ׁשּ ָ  ָהִאׁשּ

ָאְכָלה ִנְכֵסי רֹותפֵּ  ׁשֶ ה ַבְעָלהּ  ּבְ ׁשָ ּמְ ּתַ ֶהם ְוִנׁשְ ֶחְפָצהּ  ּבָ  ּכְ
ה ּמָ ִנים ּכַ י ַעל ַאף, ׁשָ ֵחד ּפִ ּיִ ֶדה ָלהּ  ׁשֶ ְמזֹונֹוֶתיהָ  ׂשָ  ּבִ

דֹות ְוָאְכָלה   :ְרָאָיה ֲאִכיָלָתן ֵאין, ֲאֵחרֹות ׂשָ

ה. י ְרׁשָ ין ְסֵפק ֲאִפּלוּ , ִנְתּגָ רּוׁשִ ַאר ִהיא ֲהֵרי, ּגֵ ׁשְ ל ּכִ  ּכָ
  :ָאָדם

ִנְכֵסי ַמֲחִזיִקין ֵאין. יא ת ּבְ מוֹ , ִאישׁ  ֵאׁשֶ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ  ׁשֶ
טּור   :ז"פ ִסיָמן ָהֵעֵזר ֶאֶבן ּבְ

ַכר ְראּוֵבן. יב ּמָ רֹות ׁשֶ ֵדהוּ  ּפֵ ְמעֹון ׂשָ ֹלשׁ  ְלׁשִ ִנים ְלׁשָ , ׁשָ
ֹלשׁ  אֹוָתן ַוֲאָכָלן ֵלִוי ּוָבא ִנים ׁשָ  לוֹ  ָעְלָתה ֹלא, ׁשָ
  :ָקהֲחזָ 

ֻהְחַזק ִמי. יג ְזָלן ׁשֶ ֶדה ַעל ּגַ ָ ֻהְחְזקוּ  ִמי אוֹ , זוֹ  ַהׂשּ  ׁשֶ
ֵהם ֲאבֹוָתיו  ַאף, ָממֹון ִעְסֵקי ַעל ְנָפׁשֹות הֹוְרִגים ׁשֶ

י ַעל ָאַכל ּפִ ֶדה ׁשֶ ה זוֹ  ׂשָ ּמָ ִנים ּכַ , ֶהֱחִזיק ֹלא, ׁשָ
ֶדה ְוַתֲחֹזר ָעִלים ׂשָ ֲחִזיק ְוֵכן, ַלּבְ ְנָכָסי ַהּמַ  ֵאיָנהּ  וּבִ
  :ְרָאָיה

ָאַכל ַהּגֹוי. יד ה ׁשֶ ּמָ ִנים ּכַ דּועַ  ַקְרַקע ׁשָ ָרֵאל ַהּיָ , ְלִיׂשְ
ָטר ֵהִביא ֹלא ְוִאם. ְרָאָיה ֲאִכיָלתוֹ  ֵאין ֲחֹזר, ׁשְ  ּתַ

ֶדה ָ ָעִלים ַהׂשּ ֹלא ַלּבְ בּוָעה ׁשּום ּבְ   :ׁשְ

ָרֵאל. טו ָנה ְוִיׂשְ ּקָ דּועַ  ַקְרַקע ִמּגֹוי ׁשֶ ל ָהָיהשֶׁ  ַהּיָ  ׁשֶ
ָרֵאל ינוֹ , ִיׂשְ מֹותוֹ  ּדִ   :ְרָאָיה ֲאִכיָלתוֹ  ְוֵאין ּכְ
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ָרֵאל ֶזה ָטַען. טז ׂשְ א ַהּיִ ָפַני: ְוָאַמר ּגֹוי ֵמֲחַמת ַהּבָ  ּבְ
ָכָרהּ  ַהּגֹוי ְלָקָחהּ  ּמְ ה ִלי ׁשֶ ָרֵאל ִמּזֶ ׂשְ  ֲהֵרי, ַהְמַעְרֵער ַהּיִ

בּוָעה ֶנֱאָמן ֶזה ׁשְ כוֹ  ִמּתֹוךְ , ּבִ ּיָ י ֲאִני: לֹוַמר לׁשֶ  ָלַקְחּתִ
ךָ  יהָ  ַוֲהֵרי ִמּמְ ֵני ֲאַכְלּתִ   :ֲחָזָקה ׁשְ

ַקְרַקע ּגֹוי ֶהֱחִזיק. יז ר ּבְ ֲהָתה, ְוִנְתַגּיֵ ָידוֹ  ְוׁשָ ֹלשׁ  ּבְ  ׁשָ
ִנים ךְ  ַאַחר ׁשָ ךָ  ָקִניִתי: ְוטֹוֵען, ּכָ  ַאַחר ִמּמְ

י ְרּתִ ְתַגּיַ ּנִ   :ֶנֱאָמן, ׁשֶ

ֵני, ְרָאָיה ֲאִכיָלָתם ֵאין, ָקָטןוְ  ׁשֹוֶטה ֵחֵרשׁ . יח  ִמּפְ
ֵאין ֵדי ַטֲעָנה ָלֶהם ׁשֶ ֲעֹמד ּכְ ּתַ ְרַקע ׁשֶ ָיָדם ַהּקַ א, ּבְ  ֶאּלָ
ֲחֹזר ָעִלים ּתַ ֲחִזיק ְוֵכן. ַלּבְ ִנְכֵסיֶהם ַהּמַ  ֲאִכיָלָתם ֵאין, ּבְ
  :ְרָאָיה

ִנְכֵסי ַמֲחִזיִקין ֵאין. יט יל ֲאִפּלוּ , ָקָטן ּבְ י. ִהְגּדִ , ַצדּכֵ
ָפָניו ֲאָכָלהּ  הּוא, ּבְ ׁשֶ יל ַאֵחר ָקָטן ּכְ ִהְגּדִ : ְוָטַען, ׁשֶ
ה ה ִלי ָנַתתָּ  ַאּתָ לּום ֵאינוֹ , ִלי ָמַכְרתָּ  ַאּתָ  ַעד, ּכְ

ּיֹאַכל ה ׁשֶ ֹלׁשָ ִנים ׁשְ יל ַאַחר ְרצּופֹות ׁשָ ִהְגּדִ   :ׁשֶ

ִנְכֵסי ַמֲחִזיִקין ְדֵאין ָהא. כ ְוָקא, ָקָטן ּבְ יָּ  ּדַ ׁשֶ  דּועַ ּכְ
ָהָיה ל ׁשֶ , ֲחָזָקה ָהֵוי, ָידּועַ  ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל. ָאִביו ׁשֶ
ִמּגוֹ  ָהָיה ּבְ ל ָהְיָתה ֹלא: טֹוֵען ׁשֶ . ֵמעֹוָלם ָאִביךָ  ׁשֶ
הּ  ֶהֱחִזיק ְוִאם ה ּבָ ֹלׁשָ ִנים ׁשְ י ׁשָ ַחּיֵ  ְוַאַחר, ָהָאב ּבְ

א ָהָאב ִמיַתת נוֹ  ּבָ ָטן ּבְ . לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ְלַעְרֵער ַהּקָ
, ֵמִביא, ֶחְזָקתוֹ  ַעל ֵעִדים ְלָהִביא ָצִריךְ  ְוִאם

ִלים י ַעל ַאף ֵעדּוָתן ּוְמַקּבְ ַהְמַעְרֵער ּפִ  ְוִאם. ָקָטן ׁשֶ
גֹון, ֲחָזָקה ַהְמָגֵרעַ  קֹול ָיָצא ָצא ּכְ ּיָ תֹוַרת קֹול ׁשֶ ּבְ  ׁשֶ

ּכֹוָנא א ַמׁשְ י ַהּקֹול ָיָצא ִאם, ְלָידוֹ  ּבָ ַחּיֵ  ֹקֶדם ָהָאב ּבְ
ֶהֱחִזיק ִנים' ג ּבוֹ  ׁשֶ ָהְיָתה, ׁשָ ּכֹוָנא ׁשֶ ׁשְ ָידוֹ  ַהּמַ  ּבְ
ִנים ִנים ְוָכלוּ  ְידּועֹות ְלׁשָ ָ  ָלא, ֲאִביֶהם מֹות ַאֲחֵרי ַהׁשּ

הּ  ֶהֱחִזיק ִאם ֲאָבל. ֲחָזָקה ָהֵוי ִנים' ג ּבָ י ׁשָ ַחּיֵ  ָהָאב ּבְ
ָצא ֹקֶדם ּיָ ךְ  ְוַאַחר, ַהּקֹול ׁשֶ   :ֲחָזָקה ָהֵוי, ֵמת ּכָ

ֶהֱחִזיק ִמי. כא ִנְכֵסי ׁשֶ ּכֹוָנא: ְוָאַמר ָקָטן ּבְ  ֵהם ַמׁשְ
ָיִדי ךְ  חֹוב ֲעֵליֶהם ִלי ְוֵישׁ  ּבְ  ְוִאּלוּ  הֹוִאיל, ְוָכךְ  ּכָ
ָיִדי ֵהם ְלקּוִחים: ָאַמר ָרָצה ֲהֵרי, ֶנֱאָמן, ּבְ  ֵאיָנהּ  ׁשֶ

ָהְיָתה ֻמְחֶזֶקת ל ְלָאִביו ׁשֶ  ָהָיהשֶׁ  ּגֹוֶבה ֶזה ַוֲהֵרי, ֶזה ׁשֶ
ַען ַמה ּטָ ֶ  ָעֶליהָ  ָיָצא ִאם ֲאָבל. ַלְיתֹוִמים ְוַתֲחֹזר, ׁשּ
ָהָיה קֹול ל ׁשֶ ִעְנַין, ְיתֹוִמים ׁשֶ ַתְבנוּ  ַהּקֹול ּכְ ּכָ  ׁשֶ

ֲהֵרי, ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ְבָסמּוךְ  ִנְכֵסי ַמֲחִזיִקין ֵאין ׁשֶ , ָקָטן ּבְ
ֶדה ְוַתֲחזֹור רֹות ְוָכל ׂשָ ָאַכל ַהּפֵ  ַעד, יםַלְיתֹומִ  ׁשֶ

ילוּ  ְגּדִ ּיַ ה ׁשֶ ֶהם ְוַיֲעׂשֶ ין ִעּמָ   :ּדִ

ֵני ֲאָכָלהּ . כב י ֲחָזָקה ׁשְ ַחּיֵ כֹול ִמּתֹוךְ , ֲאִביֶהם ּבְ ּיָ  ׁשֶ
ָיִדי ִהיא ְלקּוָחה: לֹוַמר  חֹוב: לֹוַמר ֶנֱאָמן, ֵמֲאִביֶהם ּבְ
רֹות אֹותוֹ  ְוגֹוֶבה ֲאִביֶהם ַעל ִלי ֵישׁ   ְוגֹוֶבה, ֵמַהּפֵ

ּלֹא בּוָעהבִ  ׁשֶ כֹול ִמּתֹוךְ , ׁשְ ּיָ י: לֹוַמר ׁשֶ ּלִ   :ֵהן ׁשֶ

הּ  ֶהֱחִזיק. כג ֲחִזיק ּבָ ִנים' ג ַהּמַ י ׁשָ ַחּיֵ ַעת, ָהָאב ּבְ  ּוִבׁשְ
ֶחְזַקת ָהְיָתה ָהָאב ִמיַתת הּ  ֶהֱחִזיק ֹלא ֲאָבל, ָהָאב ּבְ  ּבָ

ִנים' ג הֹוִציָאהּ  ַאַחר ׁשָ ד ׁשֶ ֲחִזיק ִמּיַ יחַ  ּוֵמת, ַהּמַ  ְוִהּנִ
ן ֶחְזַקת אֹוָתהּ  ַמֲעִמיִדין, ָקָטן ּבֵ ָטן ּבְ ִלין ְוֵאין ַהּקָ  ְמַקּבְ

ֲחִזיק ֵעדּות הּ  ְלַהֲחִזיק ַהּמַ יָון, ּבָ ן ּכֵ ַהּבֵ  ְוִנְמָצא, ָקָטן ׁשֶ
ֶחְזַקת ַעת ָאִביו ּבְ ׁשְ יל ּוְלַאַחר. מֹותוֹ  ּבִ ְגּדִ ּיַ ָטן ׁשֶ  ַהּקָ
ֲחִזיק ָיִביא הּ  ֶהֱחִזיקשֶׁ  ְמִעיִדים ִאם, ֵעִדים ַהּמַ ' ג ּבָ
ִנים ָראּוי ׁשָ י ּכָ ַחּיֵ ד אֹוָתהּ  מֹוִציִאין, ָהָאב ּבְ ָטן ִמּיַ  ַהּקָ

ֲחִזיק אֹוָתהּ  ְונֹוְתִנים ֲהָתה ִאם ֲאָבל. ַלּמַ ַיד ׁשָ  ָהָאב ּבְ
ִנים' ג ֹלשׁ  ִמְקָצת אוֹ , ׁשָ ָידוֹ  ׁשָ לּום ּבְ ֹלשׁ  ְוַתׁשְ ָ ַיד ַהׁשּ  ּבְ

נוֹ  יל ַאַחר ּבְ ִהְגּדִ דוֹ  אֹוָתהּ  מֹוִציִאין ןֵאי, ׁשֶ  ֲאָבל. ִמּיָ
ָהְיָתה ַמה ֶ ַיד ׁשּ ן ּבְ עֹודוֹ  ַהּבֵ  ִמְצָטֵרף ֵאינוֹ  ָקָטן ּבְ

לּום ֵני' ג ְלַתׁשְ ל ֲחָזָקה ׁשְ   :ָאִביו ׁשֶ

ֵני ֶהֱחִזיק. כד ֵדה ֲחָזָקה ׁשְ ׂשְ  ְוטֹוֵען, ְיתֹוִמים ּבִ
ָהַאּפֹוטֹורֹוּפֹוס ָטרוֹ  ְוָאַבד לוֹ  ְמָכָרהּ  ׁשֶ  אֹוְמִרים ֵישׁ , ׁשְ

ָהֵוי   :ֲחָזָקה ּדְ
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ל ְלָאִביו ָאִריס. כה ַעל ׁשֶ ֶדה ּבַ ָ י אוֹ  ַהׂשּ  ְלַאְנׁשֵ
ְחּתוֹ  ּפַ יָון, ֲחָזָקה לוֹ  ֵאין, ִמׁשְ ּכֵ הּוא ׁשֶ ל ָאִריס ׁשֶ  ׁשֶ

י ּתֵ ָעִלים ְמַמִחין ֵאין ָאבֹות ּבָ ָידוֹ  ַהּבְ  ֶזה ִאם ֲאָבל. ּבְ
ה הּוא ֲעׂשָ ּנַ ִחלָּ  ָאִריס ׁשֶ הּ  ַוֲאָכָלהּ  הֹוִאיל, הּתְ ּלָ ֵני ּכֻ  ׁשְ

ָידוֹ  אֹוָתהּ  ַמֲעִמיִדין ֲחָזָקה ָעִלים ְואֹוְמִרים, ּבְ : ַלּבְ
ָנה ָאַכל ֵהיַאךְ  ָנה ַאַחר ׁשָ ָידוֹ  ְמִחיֶתם ְוֹלא ׁשָ   :ּבְ

ל ָאִריס. כו י ׁשֶ ּתֵ הֹוִריד ָאבֹות ּבָ ַחת ֲאִריִסין ׁשֶ , ָידוֹ  ּתַ
ֵאין, ֲחָזָקה לוֹ  ֵישׁ   ְלִנְכֵסי ֲאֵחִרים ֲאִריִסין מֹוִריִדין ׁשֶ

ק ִאם ֲאָבל. ׁשֹוֵתק ְוהּוא ָאָדם  ֲאֵחִרים ָלֲאִריִסין ִחּלֵ
ָהיוּ  הּ  ׁשֶ א, ֲחָזָקה לוֹ  ֵאין, ּבָ ּמָ ה ׁשֶ  ָהֲאִריִסים ַעל ְמֻמּנֶ
  :אֹותוֹ  ָעׂשוּ 

ַרד ָאִריס. כז ּיָ ִנים' ג ַוֲאָכָלהּ  ֵמֲאִריסּותוֹ  ׁשֶ  ַאַחר ׁשָ
רַ  ּיָ   :ֶהֱחִזיק, דׁשֶ

ִנים. כח ָהיוּ  ָהֻאּמָ ַקְרַקע ּבֹוִנים ׁשֶ ִנים אוֹ  ּבְ  אֹוָתהּ  ְמַתּקְ
ִנים נּוָתם ָיְרדוּ . ֲחָזָקה ָלֶהם ֵאין, ַרּבֹות ׁשָ  ִאם, ֵמֻאּמָ
ִנים' ג אֹוָתהּ  ָאְכלוּ  ְרדוּ  ַאַחר ׁשָ ּיָ נּוָתם ׁשֶ  ֵישׁ , ֵמֻאּמָ
  :ֲחָזָקה ָלֶהם

ִסי. כט ין. ֲחָזָקה ָלֶהם ֵאין, םָהַאּפֹוְטרֹוּפְ ָהיוּ  ּבֵ  ׁשֶ
ִסים ֶדה ַעל ַאּפֹוְטרֹוּפְ ין, זוֹ  ׂשָ ַאר ַעל ּבֵ ין. ְנָכִסים ׁשְ  ּבֵ

ה ּנָ ּמִ ית אֹוָתם ׁשֶ ין ּבֵ ין ּדִ ה ּבֵ ּנָ ּמִ  ֲאִבי אֹוָתם ׁשֶ
יחוּ  ַהְיתֹוִמים ְוָגְדלוּ  ַהְיתֹוִמים ין, אֹוָתם ְוִהּנִ ה ּבֵ ּנָ ּמִ  ׁשֶ

 ְוֵהם הֹוִאיל, ְוַהְכָנָסתוֹ  הֹוָצָאתוֹ  ַעל ֹוסַאּפֹוְטרֹופּ  ָאָדם
ים ׁשִ ּמְ ּתַ ְרׁשּות ִמׁשְ   :ֲחָזָקה ָלֶהם ֵאין, ּבִ

ִסין ָעְברוּ . ל ּנּוָין ָהַאּפֹוְטרֹוּפְ ִנים' ג ְוָאְכלוּ  ִמּמִ  ַאַחר ׁשָ
ָעְברוּ    :ֲחָזָקה זוֹ  ֲהֵרי, ׁשֶ

ֲחִזיק. לא שׁ  ַהּמַ ֶהְקּדֵ ים ּבְ ל אוֹ  ֲעִנּיִ ֶנֶסת יתבֵּ  ׁשֶ , ַהּכְ
ִרים לוֹ  ֵישׁ  ְוִאם. ֲחָזָקה לוֹ  ֵאין ים ִגְזּבָ  ֵישׁ , ָעָליו ְמֻמּנִ
  :ֲחָזָקה לוֹ 

 קנ סימן
 ועשה וחזר משכון בתורת שדה לתוך שירד מי

  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , מכירה שטר

ַרד ִמי. א ּיָ ֶדה ְלתֹוךְ  ׁשֶ תֹוַרת ַאַחת ׂשָ ּכֹוָנא ּבְ  ֵאין, ַמׁשְ
תֹוַרת ָידּועַ  ִאם ֲחָזָקה הּ בָּ  לוֹ  ּבְ ּכֹוָנא ׁשֶ  ָיַרד ַמׁשְ

ם ֵאין ְוִאם. ְלתֹוָכהּ  א ׁשָ ָעְלָמא קֹול ֶאּלָ ֵאר, ּבְ  ִנְתּבָ
ִסיָמן ל ט"קמ ּבְ ן טֹוָבה ֵעָצה ָמקֹום ּוִמּכָ ּכֵ  ַלְמַמׁשְ
סֹוף ִלְמחֹות ל ּבְ ֹלשׁ  ּכָ ֹלשׁ  ׁשָ א, ְוׁשָ ּמָ ַטר ֶזה ִיְכּבֹשׁ  ׁשֶ  ׁשְ
כּ  ׁשְ ַכח ַאַחר ֹוָנאַהּמַ ָ ׁשּ ּיִ ָבר ׁשֶ  הּוא ָלקּוחַ : ְוִיְטֹען, ַהּדָ
ָיִדי ַההּוא, ּבְ ן ּכְ ּכֵ ָסא ְדִמׁשְ ְרּדֵ ר ְלַחְבֵרהּ  ּפַ ִנין ְלֶעׂשֶ , ׁשְ

ֲאָכָלהּ  ּוְלָבַתר ִנין' ג ּדַ ְנתְּ  ִאי: ֵלהּ  ָאַמר ׁשְ  ִלי ְמַזּבַ
ַטר ֶאְכּבֹשׁ  ֹלא ְוִאם מּוָטב ּכֹוָנא ׁשְ  ָלקּוחַ  ְוֶאְטֹען ַמׁשְ
ָיִדי הּוא   :ּבְ

ן ְנָתָנהּ . ב ּכֵ ָנה ִלְבנוֹ  ַהְמַמׁשְ ַמּתָ ה ְוָחַזר, ּבְ ַטר ְוָעׂשָ  ׁשְ
ּכֹוָנא ְלַבַעל ְמִכיָרה ׁשְ ַטר, ַהּמַ לּום ֵאינוֹ  ַהְמִכיָרה ׁשְ , ּכְ
עֹות ַתן ְוַהּמָ ּנָ ּכֹוָנא ַעל יֹוֵתר ׁשֶ ׁשְ א ֵאיָנם ַהּמַ  ֶאּלָ
ִמְלָוה ה ַעל ּכְ   :ּפֶ

דּועַ  יָכאהֵ . ג ּיָ ַרד ׁשֶ ּיָ תֹוַרת ׁשֶ ּכֹוָנא ּבְ  אֹוְמִרים ֵישׁ , ַמׁשְ
ֵאין הּ  לוֹ  ׁשֶ ְלמוּ  ָידּועַ  ִאם ֲאִפּלוּ , ְלעֹוָלם ֲחָזָקה ּבָ ָ ׁשּ  ׁשֶ
ּכֹוָנא ְיֵמי ׁשְ הּ  ְוֶהֱחִזיק ַהּמַ ֹלשׁ  ּבָ ִנים ׁשָ ךְ  ַאַחר ׁשָ . ּכָ
ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ִנים' ג ֲאָכָלהּ  ׁשֶ לוּ שֶׁ  ַאַחר ׁשָ  ְיֵמי ּכָ

ּכֹוָנא ׁשְ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ֲחָזָקה לוֹ  ֵישׁ , ַהּמַ ִאם, ׁשֶ  ׁשֶ
ֶדה ָהֵעִדים ֵהִעידוּ  ָ ׂשּ ּכֹוָנא זוֹ  ׁשֶ  ְוֵאיָנם, ֶאְצלוֹ  ַמׁשְ
ה יֹוְדִעים ִנים ְלַכּמָ הּ  ֶהֱחִזיק ֲאִפּלוּ , ׁשָ ה ּבָ ּמָ ִנים ּכַ  ׁשָ

כְּ  ֵהִעידוּ  ְוִאם. ֲחָזָקה לוֹ  ֵאין ׁשְ ּמִ , ְסָתם ֶאְצלוֹ  ָנהּ ׁשֶ
ִנים' ג ַוֲאָכָלהּ  ָנה, ׁשָ ָ  לוֹ  ֵישׁ  ְוֵאיָלךְ  ִראׁשֹוָנה ִמׁשּ
ְסָתם, ֲחָזָקה ּכֹוָנא ּדִ א ַמׁשְ ּתָ   :ׁשַ

ַרד ְראּוֵבן. ד ּיָ ֵדה ְלתֹוךְ  ׁשֶ ְמעֹון ׂשְ תֹוַרת ׁשִ ּכֹוָנא ּבְ , ַמׁשְ
ְמעֹון ֵאֶצל ִלְראּוֵבן ְוָהָיה ִביָעה עֹוד ׁשִ  לעַ  ַאֶחֶרת ּתְ
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ה דוֹ  ְלהֹוִציָאהּ  ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ּפֶ ּכֹוָנא ְיֵמי ְוָכלוּ , ִמּיָ ׁשְ  ַהּמַ
ב ְורֹוֶצה ֶדה ְלַעּכֵ ָ רֹוָתיו ְוֶלֱאֹכל ַהׂשּ ֵדי ַעד ּפֵ  ּכְ

ִביָעה שׁ  ַהּתְ ּיֵ ְמעֹון ֵאֶצל לוֹ  ׁשֶ  ַאַחר לוֹ  ּוְלַהֲחִזירוֹ  ׁשִ
ךְ  ַרד ָלנוּ  ָידּועַ  ִאם, ּכָ ּיָ תֹוַרת ָלהּ  ׁשֶ  ֵאינוֹ , ּכֹוָנאַמשְׁ  ּבְ

הּ  ֶהֱחִזיק ִאם ֲאִפּלוּ , ֶנֱאָמן ִנים' ג ּבָ א, ׁשָ  ָצִריךְ  ֶאּלָ
ד ְלַהֲחִזיָרהּ  יָון, ִמּיָ לוּ  ּכֵ ּכָ ּכֹוָנא ְיֵמי ׁשֶ ׁשְ  ֵאינוֹ  ְוִאם. ַהּמַ

ִביָעתוֹ  ַעל ֶנֱאָמן, ָידּועַ  ִמּגוֹ , ָהֲאֶחֶרת ּתְ ָהָיה ּבְ  ָיכֹול ׁשֶ
ַטר ִלְכּבֹשׁ  ּכוֹ  ׁשְ ׁשְ , ְבָיִדי הּוא ָלקּוחַ : ְוִלְטעֹון ָנאַהּמַ

בּוָעה ָאַכל ְוַדְוָקא. ּוִבׁשְ ָבר ׁשֶ רֹות ּכְ ֵדי ַהּפֵ ִביָעה ּכְ  ַהּתְ
ּטֹוֵען א ִאם ֲאָבל, ָעָליו ׁשֶ ּיֹאַכל ֹקֶדם ְלָתְבעוֹ  ּבָ  ׁשֶ
רֹות ב ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ַהּפֵ ְרַקע ְלַעּכֵ ָידוֹ  ַהּקַ   :ּבְ

ַרדשֶׁ  ָידּועַ  ֵאינוֹ  ְוִאם. ה תֹוַרת ּיָ ּכֹוָנא ּבְ א, ַמׁשְ  ֶאּלָ
ָצא ּיָ ָכךְ  קֹול ָעֶליהָ  ׁשֶ ֶהֱחִזיק ֹקֶדם ַהּקֹול ָיָצא ִאם, ּבְ  ׁשֶ

הּ  ָיִדי ִהיא ְלקּוָחה: ִלְטֹען ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ּבָ  ָיָצא ְוִאם. ּבְ
ֶהֱחִזיק ְלַאַחר ַהּקֹול הּ  ׁשֶ ִנים' ג ּבָ : טֹוֵען ָהָיה ִאם, ׁשָ

יָ  ִהיא ְלקּוָחה  ִלי ֵישׁ : ָטַען ִאם ֲאָבל, ֶנֱאָמן ָהָיה, ִדיּבְ
ִביָעה ָעָליו ב ְורֹוֶצה ַאֶחֶרת ּתְ ְרַקע ְלַעּכֵ  ַעד ַהּקַ

ּיֹאַכל ֵדי ׁשֶ ִביָעה ּכְ ִמּגוֹ  ַהּתְ ָהָיה ּבְ  ָלקּוחַ  ִלְטֹען ָיכֹול ׁשֶ
ָיִדי הּוא הּוַרע, ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ּבְ ּגוֹ  ּכֹחַ  ׁשֶ יָון, ַהּמִ  ּכֵ

ָצא ּיָ ַרד קֹול ׁשֶ ּיָ תֹוַרת ׁשֶ ּכֹוָנא ּבְ  ָהָיה ֹלא ְלִפיָכךְ , ַמׁשְ
ָיִדי הּוא ָלקּוחַ : ִלְטֹען ָחֵפץ   :ּבְ

מוֹ . ו ין ּכְ ַהּדִ ין ׁשֶ ְמעֹון ְראּוֵבן ּבֵ ן, ְוׁשִ ין ּכֵ ינוֹ  ַהּדִ  ּבֵ
י ּוֵבין ְמעֹון יֹוְרׁשֵ ְמעֹון ֵמת ִאם, ׁשִ ֶנֶגד ִלְטֹען ּוָבא ׁשִ  ּכְ

יו ִאם, יֹוְרׁשָ ִעְנָין אהוּ  ׁשֶ כֹול ּבְ ּיָ  הּוא ָלקּוחַ : ִלְטֹען ׁשֶ
ָיִדי ם ֶנֱאָמן, ּבְ רֹות ַעל ּגַ ָאַכל ַהּפֵ ֵדי ַעד, ׁשֶ  ּכְ

ִביָעה ָיִדי הּוא ָלקּוחַ : ִלְטֹען ָיכֹול ֵאין ְוִאם. ַהּתְ , ּבְ
ם ֶנֱאָמן ֵאינוֹ  ִביָעה ַעל ּגַ א. ָהֲאֶחֶרת ַהּתְ ֶזה ֶאּלָ ּבָ  ֵישׁ  ׁשֶ
אֹוֵמר ִמי יֵּ , ׁשֶ יֵניֶהם שׁ ׁשֶ ָהָאב, ּבֵ יעוֹ  ׁשֶ ּבִ ַטֲעַנת ַמׁשְ  ּבְ
ִרי ין ּבָ ר ּבֵ ִעּקַ ֲעָנה ּבְ ִהיא ַהּטַ ִביָעה ׁשֶ שׁ  ָהֲאֶחֶרת ַהּתְ ּיֵ  ׁשֶ
ין ָעָליו לוֹ  ַטֲעַנת ּבֵ ִהיא ִמּגוֹ  ּבְ ָיִדי ְלקּוָחה ׁשֶ  ֲאָבל, ּבְ

ֶנֶגד ֵאין ַהְיתֹוִמים ּכְ ִרי ַטֲעַנת ָלֶהם ׁשֶ ֹלא נֹוֵטל ּבָ  ּבְ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . בּוָעהשְׁ  ָכל, ׁשֶ ָמִצי ַמאי ּדְ  ֲאבּוהֹון ּדְ

יעוֹ  ְלִמְטָען ּבִ  ֲאִפּלוּ , ְלַיְתֵמי ְלהוּ  ַטֲעִניָנן ּוְלַהׁשְ
א ּמָ ׁשֶ   :ּבְ

תֹוַרת ְלתֹוָכהּ  ָיַרד. ז ּכֹוָנא ּבְ ִנים' ג ַוֲאָכָלהּ  ַמׁשְ , ׁשָ
א ֵעִדים ְוֵאין ּבָ תֹוַרת ְלָידוֹ  ׁשֶ ּכוֹ  ּבְ  ְואֹוֵמר, ָנאַמׁשְ

ֲעַדִין תֹוַרת ְלַהֲחִזיק לוֹ  ֵישׁ  ׁשֶ ּכֹוָנא ּבְ ִנים' ב ַמׁשְ , ׁשָ
ִמּגוֹ  ֶנֱאָמן ְלקּוָחה ּבְ ָיִדי ִהיא ּדְ  טֹוֵען ִאם ֲאִפּלוּ , ּבְ

ְלֶוה ַטר: ַהּמַ ּכֹוָנא ׁשְ   :ְוָאַבד ִלי ָהָיה ַמׁשְ

 קנא סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ראיה אכילתן שאין אלו דין

ל. א ֵאין ֵאּלוּ  ּכָ  ֵעִדים ֵהִביאוּ  ִאם, ְרָאָיה ֲאִכיָלָתן ׁשֶ
ְכרוּ  ּמָ ָעִלים ָלֶהם ׁשֶ ֶדה ַהּבְ ָנה אוֹ  זוֹ  ׂשָ  ָלֶהם ִנּתְ
ָנה ַמּתָ ְזָלן חּוץ, ְרָאָיה ְרָאָיָתן, ּבְ ִנְכֵסי ּוַבַעל ֵמַהּגַ  ּבְ
ּתוֹ  ֵאיֶזה. ִאׁשְ ִנְכֵסי, ָאְמרוּ  ְנָכִסים ּבְ ְרזֶ  ֹצאן ּבְ  אוֹ  לּבַ
ֶדה ָ ׂשּ ֵחד ּבַ ּיִ ָתהּ  ָלהּ  ׁשֶ ְכֻתּבָ ֶדה ּבִ ַתב ּוְבׂשָ ּכָ  ָלהּ  ׁשֶ

ָתהּ  ְכֻתּבָ ֶדה ּבִ ַתן ּוְבׂשָ ּנָ ּלוֹ  ָלהּ  ׁשֶ ֶ ִנְכֵסי ֲאָבל, ִמׁשּ  ּבְ
  :ְרָאָיה לוֹ  ֵישׁ  ְמלֹוג

ה. ב ָ ִנְכֵסי ִאׁשּ ְעָלהּ  ּבְ ֵהִביָאה ּבַ ָכָרם ֵעִדים ׁשֶ ּמְ , ָלהּ  ׁשֶ
ֵאר ט ִנְתּבָ   :ָהֵעֶזר ֶאֶבן ּורּבְ

ְזָלן. ג יַצד ּגַ יָון, ּכֵ ֻהְחַזק ּכֵ ְזָלן ׁשֶ ֶדה ַעל ּגַ  ַאף, זוֹ  ׂשָ
י ַעל ֵהִביא ּפִ ָטר ְרָאָיה ׁשֶ ׁשְ הֹוָדה ּבִ ַעל ׁשֶ ְפֵני ַהּבַ  ּבִ

ַכר ֵעִדים ּמָ ֶדה לוֹ  ׁשֶ ִמים ְוָלַקח ׂשָ ָעִלים, ּדָ  ְוַהּבְ
א ָמַכְרנוּ  ֹלא: אֹוְמִרים ֵני ֶאּלָ ְרָאה ִמּפְ , לוֹ  הֹוִדינוּ  ַהּיִ
ֶדה ֶאת מֹוִציִאין ָ דוֹ  ַהׂשּ לּום לוֹ  ְוֵאין ִמּיָ  ֵהִעידוּ  ְוִאם. ּכְ
ְפֵניֶהם ָהֵעִדים ּבִ ךְ  לוֹ  ָמָנה ׁשֶ ֶדה מֹוִציִאין ְוָכךְ  ּכָ ָ  ַהׂשּ

ד ְזָלן ִמּיַ ָעִלים לוֹ  ּוַמֲחִזיִרין ַהּגַ ִמים ַהּבְ   :ַהּדָ
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 קנב סימן
 ּובוֹ , חזקה להם יש מתי, החזק להם שאין אלו דין

  }} ָסִעיף ֶאָחד

ל. א ָאְמרוּ  ֵאּלוּ  ּכָ ֵניֶהם, ֲחָזָקה ָלֶהם ֵאין ׁשֶ  ָלֶהם ֵישׁ  ּבְ
ִאם, ֲחָזָקה ן ָאַכל ׁשֶ ִנים' ג ַהּבֵ ָעִלים ְוטֹוֵען ׁשָ ַהּבְ  ׁשֶ

 ָטַען ִאם ֲאָבל. ֲחָזָקה לוֹ  ֵישׁ , לוֹ  ְנָתנּוהָ  אוֹ  ְמָכרּוהָ 
ִהיא ה ׁשֶ ָ ֲאָכָלהּ  ֵמָאִביו לוֹ  ְיֻרׁשּ ֵני ׁשֶ  לוֹ  ֵאין, ֲחָזָקה ׁשְ
הֹודוּ  ֵעִדים ֵהִביא ְוִאם. ֲחָזָקה ָעִלים ׁשֶ  ְלָאִביו ַהּבְ

ָכרּוהָ  ּמְ ֶדה ַמֲעִמיִדים, לוֹ  ְנָתנּוהָ  אוֹ  ׁשֶ ָ ָידוֹ  ַהׂשּ  חּוץ. ּבְ
ן ְזָלן ִמּבֶ ַאף ַהּגַ י ַעל ׁשֶ ֵהִביא ּפִ הֹודוּ  ְרָאָיה ׁשֶ  ׁשֶ

ָעִלים ְכרוּ  ָאִביולְ  ַהּבְ ּמָ מוֹ , ְרָאָיה ֵאיָנהּ , לוֹ  ׁשֶ  ּכְ
ֵאר ְתּבָ ּנִ ן ְוֵבן. ׁשֶ ְזָלן ּבֶ א ֲאִפּלוּ , ַהּגַ ַטֲעַנת ּבָ , ָאִביו ּבְ

א ִאם ֲאָבל. ֲחָזָקה לוֹ  ֵישׁ  ַטֲעַנת ּבָ  ֵאין, ָאִביו ֲאִבי ּבְ
  :ֲחָזָקה לוֹ 

  שכנים נזקי הלכות

 קנג סימן
 ק ונעיצת סלם והעמדת ומרזב זיז הוצאת דין

  ְסִעיִפים:' כ ּובוֹ , ורות

שׁ . א ְתלוֹ  ִזיז ְלהֹוִציא ַהְמַבּקֵ  ֲחֵברוֹ  ֲחַצר ֲאִויר ַעל ִמּכָ
ל הּוא ּכָ ַעל, ׁשֶ ב ֶהָחֵצר ּבַ ֲהֵרי, ָעָליו ְמַעּכֵ יקוֹ  ׁשֶ  ַמּזִ

ה ְרִאּיָ ֵעת ּבִ ּתֹוֶלה ּבְ שׁ  ּבוֹ  ׁשֶ ּמֵ ּתַ   :ּבוֹ  ּוִמׁשְ

יז ֶאת הֹוִציא. ב ַעל ּבוֹ  ִמָחה ְוֹלא ַהּזִ  ֶהָחֵצר ּבַ
ר ַעל ֶהֱחִזיק ֲהֵרי, ְלַאְלּתָ יז ּבַ   :ַהּזִ

יז ָהָיה. ג ּזִ ֲאִויר ֶהֱחִזיק, ֶטַפח ּבַ ֶנְגּדוֹ  ֶהָחֵצר ּבַ  ְוִאם. ּכְ
ַעל ָרָצה ַחת ִלְבנֹות ֶהָחֵצר ּבַ יז ּתַ ל ַהּזִ ִמיׁשוֹ  ּוְלַבּטֵ ׁשְ , ּתַ
ַעל יז ּבַ ב ַהּזִ יז ֵאין םְואִ . ָעָליו ְמַעּכֵ ּזִ  ֹלא, ֶטַפח ּבַ

ֲאִויר ֶהֱחִזיק ְרֶצה ֵעת ְוָכל, ֶהָחֵצר ּבַ ּיִ ַעל ׁשֶ  ֶהָחֵצר ּבַ

יו ִלְבנֹות ְחּתָ ל ּתַ ִמיׁשוֹ  ּוְלַבּטֵ ׁשְ ל ּתַ ַעל ֵאין, ִזיז ׁשֶ  ּבַ
יז ב ָיכֹול ַהּזִ   :ָעָליו ְלַעּכֵ

יז ָהָיה. ד הֹוִציא ַהּזִ אֲ  ּוָמׁשּוךְ  ֶטַפח ָרְחּבוֹ , ׁשֶ  ִוירּבַ
ל ֲחֵצרוֹ  ָעה ֲחֵברוֹ  ׁשֶ , ּבוֹ  ִמָחה ְוֹלא, ְטָפִחים ַאְרּבָ
ָעה ֶהֱחִזיק ַאְרּבָ ָעה ַעל ּבְ  ֶאת ְלַהְרִחיב ָרָצה ְוִאם. ַאְרּבָ
יז ה ַעד ַהּזִ ָעׂשֶ ּיֵ ָעה ׁשֶ ָעה ַעל ַאְרּבָ  ְוֵאין. ַמְרִחיב, ַאְרּבָ
ַעל ֲאִויר ִלְבנֹות ָיכֹול ֶהָחֵצר ּבַ ַחת ֲחֵצרוֹ  ּבַ יז ּתַ  ַהּזִ
לּום א, ּכְ ן ִאם ֶאּלָ יחַ  ּכֵ יו לוֹ  ִהּנִ ְחּתָ  ֲאִויר ּגֹוַבהּ  ּתַ
ָרה ֵדי, ְטָפִחים ֲעׂשָ שׁ  ּכְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּיִ יז ׁשֶ ּזִ   :ּבַ

ַתב ִמי ֵישׁ . ה ּכָ ל, ׁשֶ ּכָ א ֵאינוֹ  ֶזה ׁשֶ ֲחַצר ֶאּלָ  ֲחֵברוֹ  ּבַ
ֵאין ָחֵצר ֲאָבל, ַחּלֹון ְוֹלא ֶפַתח ֹלא ּבוֹ  לוֹ  ׁשֶ  לשֶׁ  ּבְ

ִפים ּתָ שׁ  ׁשֻ ּיֵ ָתִחים ָעָליו ׁשֶ  רֹוֶצה ִאם, ְוַחּלֹונֹות ּפְ
ֵמשׁ  ַחּלֹונֹות ִלְפֵני ִזיז ְלהֹוִציא ּתַ  ֵאינוֹ , ָעָליו ְלִהׁשְ

ֲהֵרי, ּבוֹ  ִלְמחֹות ָיכֹול ה ּוַמה ּבוֹ  רֹוֶאה ֵמַחּלֹונוֹ  ׁשֶ ֲעׂשֶ  ּיַ
ק לוֹ  ֶנְגּדוֹ  ִלְבנֹות ְוַגם, ֶהּזֵ ֹלא, ּכְ יז ּבְ  ָיכֹול ינוֹ אֵ  ַהּזִ

ֵני ִלְבנֹות   :ֲחלֹונֹוָתיו ִמּפְ

ֵדי ֲחֵברוֹ  ֲחַצר ַעל ִצּנֹור ְלהֹוִציא ָהרֹוֶצה. ו ח ּכְ ַקּלַ ּיְ  ׁשֶ
ם ִים ׁשָ ה אוֹ , ַהּמַ ָעׂשָ ְתלוֹ  ַעל ַמְזִחיָלה ׁשֶ ֵדי ּכָ ְהיוּ  ּכְ ּיִ  ׁשֶ

ִים ַעל, ֲחֵברוֹ  ַלֲחַצר ְויֹוְרִדים ִנְזָחִלים ַהּמַ  ֶהָחֵצר ּבַ
ּנֹור ֶזה ֶהֱחִזיק, ּבוֹ  ִמָחה ֹלא ְוִאם. ָעָליו בְמַעכֵּ  ּצִ . ּבַ
ךְ  ַאַחר ָרָצה ּנֹור ִלְסּתֹם ּכָ ַעל, ַהּצִ ב ֶהָחֵצר ּבַ  ְמַעּכֵ
ם, ָעָליו ׁשֵ ּכְ ֶהֱחִזיק ׁשֶ ַעל ׁשֶ ג ּבַ ּפֹךְ  ַהּגַ  ַלֲחַצר ֵמיָמיו ִלׁשְ
ךְ , ֲחֵברוֹ  ַעל ֶהֱחִזיק ּכָ ְהיוּ  ֶהָחֵצר ּבַ ּיִ ל וֹ ַגגּ  ֵמיֵמי ׁשֶ  ׁשֶ
ִאים ֲחֵברוֹ    :ִלְרׁשּותוֹ  ֶאְצלוֹ  ּבָ

ַעל ָרָצה. ז ג ּבַ ּנֹור ַלֲעֹקר ַהּגַ ד ַהּצִ  ּוְלַהֲחִזירוֹ  ֶזה ִמּצַ
ָהָיה אוֹ , ַאֵחר ְלַצד רוֹ  ְוָרָצה ָאֹרךְ  ׁשֶ ַעל ֵאין, ְלַקּצְ  ּבַ

ב ָיכֹול ֶהָחֵצר ּלֹא, ָעָליו ְלַעּכֵ א ֶהֱחִזיק ׁשֶ ֵמיֵמי ֶאּלָ  ּבְ
ג ִאים ֵהם ַוֲהֵרי, ַהּגַ ל ֶאְצלוֹ  ּבָ   :ָמקֹום ִמּכָ
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ַעל ָרָצה ִאם ְוֵכן. ח ַחת ִלְבנֹות ֶהָחֵצר ּבַ ּנֹור ּתַ , ַהּצִ
ַעל ֵאין ג ּבַ ב ָיכֹול ַהּגַ ֵאין, ָעָליו ְלַעּכֵ ּנֹור ׁשֶ  ָעׂשּוי ַהּצִ

ִמישׁ  ִזיז ְלַתׁשְ ֵדי, ּכְ ֲחִזיק ּכְ ּיַ ֲאִויר ׁשֶ ֵאינוֹ , ֶהָחֵצר ּבַ  ׁשֶ
א ָעׂשּוי ִים ְלִקּלּוחַ  ֶאּלָ   :ַהּמַ

ָרָצה ְראּוֵבן. ט  ִלְרׁשּות ַגּגֹוָתיו ׁשֹוְפֵכי ְלַהֲחִזיר ׁשֶ
ים ֵני, ָהַרּבִ ים ְרׁשּות ּבְ ב ְיכֹוִלים ָהַרּבִ   :ָעָליו ְלַעּכֵ

הֹוִריד ִמי. י , בוֹ  ִמָחה ְוֹלא ֲחֵברוֹ  ֲחַצר ַעל ַגּגוֹ  ֵמי ׁשֶ
ָדָבר ְוֶהֱחִזיק ִיםהַ  ִאם, ֶזה ּבְ ִפים ּמַ ָצם ְוָרָצה ְמַנּטְ  ְלַקּבְ
ה, ִצּנֹור ְוַלֲעׂשֹוָתם ֶאָחד ְלָמקֹום  ָהיוּ  ִאם ְוֵכן. עֹוׂשֶ
ִאים ֶרךְ  ּבָ קֹום ִצּנֹור ּדֶ ָקן ַאֵחר ִמּמָ  ַהּכֶֹתל ֹרַחב ַעל ְוִחּלְ

ה, נֹוְטִפים ְוֶהֱחִזיָרן ּגוֹ  ַעל ִלְבנֹות ַוֲאִפּלוּ . עֹוׂשֶ  ּגַ
ִמין ְרדוּ שֶׁ  ַעד ְצִריף ּכְ ִים ּיֵ ְמֵהָרה ַהּמַ , ֲחֵברוֹ  ַלֲחַצר ּבִ
ֲהֵרי, ּבֹוֶנה ל ֵמיָמיו ֻהְחְזקוּ  ׁשֶ  ַלֲחַצר ֵליֵרד ֶזה ׁשֶ
  :ֲחֵברוֹ 

א ִמי. יא ּבָ יהַ  ׁשֶ ֹוְפִכין ְלַהְגּבִ ֵדי ַהׁשּ ְהיוּ  ּכְ ּיִ  יֹוְרִדים ׁשֶ
קֹום בֹוהַּ  ִמּמָ ה, ּגָ ּזֶ אי ׁשֶ ק מֹוִסיף ַוּדַ ֶהּזֵ  ןֵאי, הּוא ּבַ
ל ְוֵכן. לוֹ  ׁשֹוְמִעין ּיֹוֵצא ּכָ ֶהם ּכַ יִרין ְוֵישׁ . ּבָ ם ַמּתִ  ּגַ

ֶזה   :ּבָ

ִית לוֹ  ָהָיה ְראּוֵבן. יב ְמעֹון ֲחַצר ֵאֶצל ּבַ  ַגּגוֹ  ּוֵמי, ׁשִ
ְמעֹון ַלֲחַצר נֹוְטִפים יתוֹ  ְוָנַפל, ׁשִ ל ּבֵ  ְוׁשּוב, ְראּוֵבן ׁשֶ

ָנה ְמעֹון ּבָ ִית ׁשִ ֲחֵצרוֹ  ּבַ ל ֵמְראּוֵבן הְוָקנָ  ּבַ ַקּבֵ ּיְ  ֵמי ׁשֶ
תוֹ  ַגּגוֹ  ֻחְרּבָ ְרֶצה ָמקֹום ְבָכל ּבְ ּיִ ךְ  ְוַאַחר, ׁשֶ ָנה ּכָ  ּבָ

תוֹ  ְראּוֵבן ל ַגּגוֹ  ֵמי ְוֶהֱחִזיר ֻחְרּבָ ְמעֹון ׁשֶ ה ׁשִ ִחּלָ ַבּתְ , ּכְ
ל ַגּגוֹ  ּוֵמי ְמעֹון ׁשֶ ָנה ׁשִ ּקָ ֵלם ֵמְראּוֵבן ׁשֶ ַקּבְ ּיְ ג ַעל ׁשֶ  ּגַ

ְמעֹוןוְ  ְראּוֵבן ֵאין טֹוֵען ׁשִ ל לוֹ  ׁשֶ  ִדְראּוֵבן ַגּגוֹ  ֵמי ְלַקּבֵ
א א ֶאּלָ ַרּבָ ל ָצִריךְ  הּוא ַאּדְ ין, ַגּגוֹ  ֵמי ְלַקּבֵ  ִעם ַהּדִ

ְמעֹון   :ׁשִ

ֲעִמיד. יג ם ַהּמַ ֵאין ָקָטן ֻסּלָ ִליבֹות' ד לוֹ  ׁשֶ ַצד ׁשְ  ּבְ
ְתלוֹ  תֹוךְ  ּכָ תֹוךְ  אוֹ  ֲחֵברוֹ  ֲחַצר ּבְ ֵדהוּ  ּבְ  ֶהֱחִזיק ֹלא, ׂשָ

ֶנֶזק ְרֶצה ְזַמן ְוָכל, ֶזה ּבְ ּיִ ַעל ׁשֶ ַצד ּבֹוֶנה ֶהָחֵצר ּבַ  ּבְ
ם ל ַהֻסּלָ ִמיׁשוֹ  ּוְמַבּטֵ ׁשְ ם ָהָיה ְוִאם. ּתַ דֹול ֻסּלָ שׁ  ּגָ ּיֵ  ׁשֶ

ִליבֹות' ד לוֹ  א ְוִאם, ֶהֱחִזיק, יֹוֵתר אוֹ  ׁשְ  ִלְבנֹות ּבָ
לוֹ  ַעל, ּוְלַבּטְ ם ּבַ ב ַהֻסּלָ ְרִחיק ַעד וָעָלי ְמַעּכֵ ּיַ  ׁשֶ
עּור ׁשִ ֲהֵרי, ּכְ ם ְלַהֲעִמיד לוֹ  ָמַחל ׁשֶ דֹול ֻסּלָ , ְלִפיָכךְ . ּגָ
ֹבא ּיָ ׁשֶ ַעל ּכְ ג ּבַ ם ְלַהֲעִמיד ַהּגַ דֹול ֻסּלָ ַעל, ּגָ  ֶהָחֵצר ּבַ
ָידוֹ  ִלְמחֹות ָיכֹול ֵדי ּבְ ּלֹא ּכְ  ִאם ֲאָבל. ָעָליו ַיֲחִזיק ׁשֶ

ם ֶהֱעִמיד ֲהֵרי, ְלָמְנעוֹ  כֹוליָ  ֵאינוֹ , ָקָטן ֻסּלָ  אֹוְמִרים ׁשֶ
ֶזה ֶהְפֵסד ְלךָ  ֵאין: לוֹ  ל, ּבָ ְרֶצה ְזַמן ּכָ ּתִ ֶלּנוּ  ׁשֶ ּטְ   :ּתִ

ין ּכֶֹתל. יד ּבֵ ְמעֹון ְראּוֵבן ׁשֶ ִפים ָהיוּ  ִאם, ְוׁשִ ּתָ , ּבוֹ  ׁשֻ
ד חֹוֵפר ֶזה ל קֹורֹוָתיו ּוַמְכִניס ֶזה ִמּצַ ֵהן ּכָ  ְוֶזה, ׁשֶ

ד חֹוֵפר   :קֹורֹוָתיו ּוַמְכִניס ֶזה ִמּצַ

ל ַהּכֶֹתל ָהָיה. טו ְמעֹון ֵאין, ְלַבּדוֹ  ְראּוֵבן ׁשֶ  ָיכֹול ׁשִ
ֵמשׁ  ּתַ   :ּבוֹ  ְלִהׁשְ

ְמעֹון ָחַפר. טז ֹכֶתל ׁשִ , ַאַחת קֹוָרה ּבוֹ  ְוִהְכִניס ֶזה ּבְ
ַתק ְמקֹום ֶהֱחִזיק, בוֹ  ִמָחה ְוֹלא ְראּוֵבן ְוׁשָ , ַהּקֹוָרה ּבִ
ה ָתהָהיְ  ֲאִפּלוּ  ְמעֹון ְוָרָצה ְקַטּנָ קֹוָרה ְלַהֲחִליָפהּ  ׁשִ  ּבְ
  :ַמֲחִליף, ְוָעָבה ְגדֹוָלה

ת ַהּקֹוָרה ָהְיָתה. יז ל, ֲעַראי ֻסּכַ  ֶהֱחִזיק ֹלא יֹום' ל ּכָ
הּ  ֲהֵרי, ְסָתם ּבָ י ֹלא: אֹוֵמר ְראּוֵבן ׁשֶ יךָ  ָמַחְלּתִ ְחּתִ  ְוִהּנַ

א ֵני ֶאּלָ הּוא ִמּפְ , ֶהֱחִזיק, יֹום' ל רְלַאחַ . ֲעַראי ׁשֶ
ֵאין ת ְוִאם. ֲעַראי ֶזה ׁשֶ ל, ִהיא ֶהָחג ֻסּכַ ְבַעת ּכָ  ְיֵמי ׁשִ
ְבָעה ְלַאַחר, ֶהֱחִזיק ֹלא ֶהָחג ר ְוִאם. ֶהֱחִזיק, ׁשִ  ִחּבֵ
ּכֶֹתל ַהּקֹוָרה ֹראשׁ  ִטיט ּבַ ד, ּבְ ִביא ְוהּוא, ֶהֱחִזיק ִמּיָ ּיָ  ׁשֶ
ְראּוֵבן ְרָאָיה עַ  ׁשֶ   :ִמָחה ְוֹלא ָרָאה אוֹ , ִעּמוֹ  ִסּיַ

ֶהֱחִזיק ִמי. יח ֹכֶתל ׁשֶ קֹוָרה ֶזה ּבְ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ַאַחת ּבְ
קֹוָרה ְלַהֲחִזיק ה ּבְ ִנּיָ ֲהֵרי, ׁשְ א לוֹ  ָמַחל ֹלא ׁשֶ  ַעל ֶאּלָ

ה. ַאַחת ּמֶ ָבִרים ּבַ הֹוָדה, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ֵאין ּכְ  ֶזה ּכֶֹתל ׁשֶ
ּלוֹ  א ׁשֶ ל ֶאּלָ  ַהְכָנַסת ַעל לוֹ  ָמַחל ְוהּוא ֲחֵברוֹ  ׁשֶ
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ף ֲאִני ֶזה ּכֶֹתל: ָטַען ִאם ֲאָבל. זוֹ  ַהּקֹוָרה ּתָ הּ  ׁשֻ , ּבָ
שׁ  הֹוִאיל ּמֵ ּתַ קֹוָרה ְוִנׁשְ שׁ , ֶנֱאָמן, ַאַחת ּבְ ּמֵ ּתַ  ּוִמׁשְ
הּ  ֻכּלָ ַבע ַאַחר ּבְ ָ ׁשּ ּיִ בּוַעת ׁשֶ הּוא ֶהֵסת ׁשְ ף ׁשֶ ּתָ ָכל ׁשֻ  ּבְ
  :ַהּכֶֹתל

ל יוקֹורֹותָ  ָהיוּ . יט תֹוךְ  ְראּוֵבן ׁשֶ  ּוְבַצד, ַהּכֶֹתל ּבְ
ְמעֹון ֶהם ְלַהְכִניס ֲחפּוִרים ְמקֹומֹות ׁשִ י ּבָ  ָראׁשֵ
ֶהן ֶהֱחִזיק ֹלא, ַהּקֹורֹות ְמעֹון ּבָ ֶהם ְלַהְכִניס ׁשִ  ּבָ
הּוא ִלְטֹען ָיכֹול ְוֵאינוֹ , קֹורֹות ף ׁשֶ ּתָ ֲהֵרי, ּבוֹ  ׁשֻ  ׁשֶ

ִמישׁ  ּבוֹ  לוֹ  ֵאין ׁשְ י ֲאִני: ִלְטֹען ְראּוֵבן ֹולְוָיכ, ּתַ  ָחַפְרּתִ
ךָ  ֵאּלוּ  ְמקֹומֹות ּדְ ֵדי ִמּצִ ְהיוּ  ּכְ ּיִ ְקֶנה ַעד מּוָכִנים ׁשֶ ּתִ  ׁשֶ

ִני שׁ  אוֹ  ִמּמֶ ַבּקֵ ּתְ ִני ׁשֶ  ַהקֹורֹות ְוַתְכִניס ְלךָ  ְוֶאְמֹחל ִמּמֶ
ֹלא ּכֶֹתל ֲחִפיָרה ּבְ ֵדי ּבַ ּלֹא ּכְ ְתִלי ִיְתַמְטֵמט ׁשֶ ֵעת ּכָ  ּבְ
  :ִפיָרהַהחֲ 

ְנִעיַצת ֶהֱחִזיק ְראּוֵבן. כ ֹכֶתל קֹורֹות ּבִ דּועַ  ּבְ  ַהּיָ
ַעל ְוָחַזר, ֹכֶתל אֹותוֹ  ְוָנַפל, ַלֲחֵברוֹ  , ּוְבָנאוֹ  ַהּכֶֹתל ַהּבַ

ן ְוֵכיָון. ָחָדשׁ  ּכֶֹתל אֹותוֹ  ַעל ִלְנֹעץ לוֹ  ֵאין ּכֵ  ִאם, ׁשֶ
צוֹ  ְראּוֵבן ּוָבא ָרעּועַ  ָהָיה ּפְ  ָיכֹול ֲחֵברוֹ , נוֹ ּוְלַתקְּ  ְלׁשַ

ב   :ָידוֹ  ַעל ְלַעּכֵ

 קנד סימן
 מהן להתרחק צריך וכמה, ופתחים חלונות חזקת

  ְסִעיִפים: ב"ל ּובוֹ 

ִפין ֶאָחד. א ּתָ ֻ ָחֵצר ֵמַהׁשּ ַקח ּבֶ ּלָ ִית ׁשֶ ָחֵצר ּבַ , ַאֶחֶרת ּבְ
ְתחוֹ  ִלְפּתֹחַ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ִפים ַלֲחַצר ּפִ ּתָ ֻ ּלוֹ  ַהׁשּ  ִפּלוּ אֲ . ׁשֶ
ָנה ה ּבָ ב ַעל ֲעִלּיָ יתוֹ  ּגַ ה ֹלא, ּבֵ  ְלתֹוךְ  ָלהּ  ַיֲעׂשֶ

ה ְלִפי, ֶהָחֵצר ְרּבֶ ּמַ ֶרךְ  ֶאת ֲעֵליֶהם ׁשֶ ה ַהּדֶ ִמי ַנֲעׂשָ  ּכְ
ָהָיה ֵכן לוֹ  ׁשֶ ֵכִנים לוֹ  ְוַנֲעׂשוּ  ֶאָחד ׁשָ ה ׁשְ  ֲאָבל. ַהְרּבֵ
ה ִלְבנֹות הּוא ָיכֹול ב ַעל ֲעִלּיָ יתוֹ  ּגַ ְנָין ּבֵ , ָחָדשׁ  ּבִ

ּלֹא ּוִבְלַבד תּוָחה ְתֵהא ׁשֶ א ֶלָחֵצר ּפְ יתוֹ  ְלתֹוךְ  ֶאּלָ . ּבֵ

ִאם לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין ַנִים ַלֲחֹלק ָרָצה ׁשֶ , חֹוֵלק, ִלׁשְ
יָון ֵאינוֹ  ּכֵ ַתח ּפֹוֵתחַ  ׁשֶ ה. ֶלָחֵצר ַאֵחר ּפֶ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

ִאם ֲאמּוִרים ִית ָלַקח ׁשֶ ָחֵצר ּבַ  ָיכֹול וֹ ֵאינ ַאֶחֶרת ּבְ
ְתחוֹ  ִלְפּתֹחַ  ִפים ַלֲחַצר ּפִ ּתָ ֻ ָפְתחוֹ , ַהׁשּ שׁ  ֶלָחֵצר ּבְ . ַמּמָ
יתוֹ  ְלתֹוךְ  ְלָפְתחוֹ  ָיכֹול ֲאָבל ְסּתֹם ְוהּוא, ּבֵ ּיִ ַתח ׁשֶ  ַהּפֶ
ָהָיה ָחֵצר לוֹ  ׁשֶ   :ַאֶחֶרת ּבְ

ִפין ֶאָחד. ב ּתָ ֻ ָחֵצר ֵמַהׁשּ ֵהִביא ּבֶ י ְלֵביתוֹ  ׁשֶ  ַבִית ַאְנׁשֵ
ב ַלֲחֵברוֹ  ֵישׁ , תַאֶחרֶ  ֵני, ָעָליו ְלַעּכֵ ה ִמּפְ ְרּבֶ ּמַ  ָעָליו ׁשֶ
ֶרךְ  ֶאת יר ְוֵכן. ַהּדֶ ּכִ ׂשְ יתוֹ  ַהּמַ ִית ְלַבַעל ּבֵ , ֶאָחד ַהּבַ

ךְ  ְוַאַחר ָעיו אוֹ  ְקרֹוָביו ִעּמוֹ  ֵהִביא ּכָ ּכֹן ְמֻיּדָ  ִעּמוֹ  ִלׁשְ
ֶאָחד ַבִית ּכְ יר ֲהֵרי, ֶזה ּבְ ּכִ ׂשְ ב ַהּמַ  ֵהם ְוִאם. ְמַעּכֵ

ְלָחנוֹ  ַעל ְסמּוִכים ב ָיכֹול ֵאינוֹ , ׁשֻ  ֹלא ָעָליו ְלַעּכֵ
ף ּתָ יר ְוֹלא ַהׁשֻ ּכִ ׂשְ   :ַהּמַ

ח ֹלא. ג  ֶאָחד ַוֲאִפּלוּ , ֲחֵברוֹ  ַלֲחַצר ַחּלֹון ָאָדם ִיְפּתַ
ִפים ּתָ ֻ ָחֵצר ֵמַהׁשּ שׁ  ּבֶ ּקֵ ּבִ תֹוךְ  ַחּלֹון לוֹ  ִלְפּתֹחַ  ׁשֶ יתוֹ  ּבְ  ּבֵ

בְמעַ , ֶלָחֵצר פוֹ  ָעָליו ּכֵ ּתָ ֵני, ׁשֻ ל ִמּפְ ּכֵ ְסּתַ ּמִ  ּבוֹ  ׁשֶ
ּנוּ  ַתח ְוִאם. ִמּמֶ ִפים לוֹ  ָנְתנוּ  ְוִאם. ִיְסּתֹם, ּפָ ּתָ ֻ  ַהׁשּ
ָחֵצר אי, ֶפַתח אוֹ  ַחּלֹון ִלְפּתֹחַ  ְרׁשּות ּבֶ ַ  ְוהּוא, ַרׁשּ
ּלֹא ח ׁשֶ ַתח ִיְפּתַ ֶנֶגד ּפֶ ַתח ּכְ ֶנֶגד ַחּלֹון אוֹ  ּפֶ , ַחּלֹון ּכְ

אאֶ  הוּ  ַיְרִחיק ּלָ ֶ ֶנֶגד ֶזה ַמׁשּ  ְלָחֵצר הּוא ְוִאם. ֶזה ִמּכְ
ְתנוּ  ַאֶחֶרת ּנָ ַתח ִלְפּתֹחַ  ְרׁשּות לוֹ  ׁשֶ  ָצִריךְ , ַחּלֹון אוֹ  ּפֶ

ֶנֶגד ְלַהְרִחיק ְתחוֹ  ִמּכְ ל ַחּלֹונוֹ  אוֹ  ּפִ ּלֹא ַעד ֲחֵברוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
ָלל ּבוֹ  ִלְראֹות יּוַכל  ׁשּותִלרְ  ָאָדם ּפֹוֵתחַ  ֲאָבל. ּכְ

ים ַתח ָהַרּבִ ִית ּפֶ ֶנֶגד ּבַ ַתח ּכְ ִית ּפֶ ֶנֶגד ְוַחּלֹון ּבַ , ַחּלֹון ּכְ
בֹוִהים ֵאיָנם ִאם ֵני, ַאּמֹות' ד ּגְ אֹוֵמר ִמּפְ  ֲהֵריִני: לוֹ  ׁשֶ

ֶאָחד ֵני ּכְ ים ְרׁשּות ִמּבְ , ּוְלָמבֹוי. אֹוְתךָ  שרואים ָהַרּבִ
ל שׁ  ּכָ ּיֵ ה ׁשֶ ּנוּ  ְלַמּטָ י' ג ִמּמֶ ּתִ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , םּבָ  ׁשֶ

ינוֹ  ּדִ ים ִכְרׁשּות ׁשֶ ל אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ָהַרּבִ ּכָ ֵאינוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
שׁ  ינוֹ  ֵאין ְמֻפּלָ ְרׁשּות ּדִ ים ּכִ י ַעל ְוַאף. ָהַרּבִ  ֹלא ֵכן ּפִ
ח ֶנֶגד ֲחנּות ָאָדם ִיְפּתַ ַתח ּכְ ֵני, ֲחֵברוֹ  ַחּלֹון אוֹ  ּפֶ  ִמּפְ
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ה ּזֶ ק ׁשֶ ִמיד ָקבּועַ  ֶהּזֵ ֵני ,ּתָ ּבְ ים ְרׁשּות ׁשֶ  עֹוְבִרים ָהַרּבִ
ִבים יִטים ְוֵאיָנם ְוׁשָ ִמיד ּבוֹ  ַמּבִ ב ְוֶזה, ּתָ ֲחנּותוֹ  יֹוׁשֵ  ּבַ

יט ַהּיֹום ָכל ֶפַתח ּוַמּבִ , ְלִפיָכךְ , ֲחֵברוֹ  ְבַחּלֹון אוֹ  ּבְ
ֵדי ַעד ְלִהְתַרֵחק ָצִריךְ  ּלֹא ּכְ  ּבוֹ  ִלְראֹות ָיכֹול ְיֵהא ׁשֶ
ָלל   :ּכְ

ל ֶפַתח ָיההָ . ד ִפין ֶאָחד ׁשֶ ּתָ ֻ ָחֵצר ֵמַהׁשּ  ֵאינוֹ , ָקָטן ּבְ
ֲהֵרי, ְלַהְרִחיבוֹ  ָיכֹול פוֹ  ׁשֶ ּתָ ֶפַתח: לוֹ  אֹוֵמר ׁשֻ  ָקָטן ּבְ
ךָ  ְלִהָסֵתר ָיכֹול ֲאִני ַעת ִמּמְ ׁשְ ִמישׁ  ּבִ ׁשְ  ָיכֹול ְוֵאיִני, ּתַ

ךָ  ְלִהָסֵתר ֶפַתח ִמּמְ דֹול ּבְ ַתח ָהָיה ְוִאם. ּגָ , דֹולגָּ  ַהּפֶ
ּנוּ  ֹלא ַנִים ַיֲעׂשֶ ֲהֵרי, ׁשְ ֶפַתח: לוֹ  אֹוֵמר ׁשֶ  ֲאִני ֶאָחד ּבְ

ַנִים, ְלִהָסֵתר ָיכֹול ׁשְ ָהָיה ִמי ֲאָבל. ָיכֹול ֵאיִני ּבִ  לוֹ  ׁשֶ
ַתח ים ִלְרׁשּות ָקָטן ּפֶ  ָהָיה אוֹ , ְלַהְרִחיבוֹ  ְוָרָצה, ָהַרּבִ
ַנִים ַלֲעׂשֹותוֹ  ְוָרָצה ָרָחב ֶנְגּדוֹ  ֲחֵברוֹ  ֵאין, ׁשְ ּכְ ב ׁשֶ  ְמַעּכֵ
ֵני לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין. ָעָליו ים ְרׁשּות ּבְ ֵאיָנם ָהַרּבִ  ׁשֶ

ב ְיכֹוִלים   :ָעָליו ְלַעּכֵ

ִפים ֶאָחד. ה ּתָ ֻ ָחֵצר ֵמַהׁשּ ָהָיה ּבֶ ַתח לוֹ  ׁשֶ תּוחַ  ּפֶ  ּפָ
י לוֹ  ְוָהיוּ , ְלָחֵצר ּתֵ ֶלת ַלֲעׂשֹוָתם ְורֹוֶצה, ְדָלתֹות ׁשְ  ּדֶ
אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ַאַחת ֵאיָנם, ׁשֶ ב ְיכֹוִלים ׁשֶ , ָעָליו ְלַעּכֵ
י ַעל ַאף ח ּפִ ְפּתָ ּנִ ּלוֹ  ׁשֶ ִמיד ּכֻ ֵאין ַמה ּתָ ֶ ן ׁשּ ָהָיה ּכֵ  ׁשֶ

י ּתֵ ׁשְ   :ְדָלתֹות ּבִ

א ִמי. ו ּבָ ין, ֲחֵברוֹ  ַלֲחַצר ַחּלֹון ִלְפּתֹחַ  ׁשֶ  ַחּלֹון ּבֵ
דֹוָלה ה ַחּלֹון ֵבין ּגְ ין, ְקַטּנָ ה ֵבין ַמְעָלהלְ  ּבֵ , ְלַמּטָ
ַעל ב ֶהָחֵצר ּבַ ֲהֵרי, ָעָליו ְמַעּכֵ יק: אֹוֵמר ׁשֶ ּזִ  ִלי ּתַ

ה ְרִאּיָ י ַעל ְוַאף, ּבִ הִיא ּפִ ֲעֶלה ְגבֹוָהה ׁשֶ ם ּתַ ֻסּלָ  ּבְ
  :ְוִתְרֶאה

ַתח ֲהֵרי. ז ּפָ ַעל לוֹ  ּוָמַחל ֲחֵברוֹ  ַלֲחַצר ַחּלֹון ׁשֶ  ּבַ
ה אוֹ , ֶהָחֵצר ּלָ ּגִ יחוֹ  וֹ ַדְעתּ  ׁשֶ ִהּנִ גֹון ׁשֶ א ּכְ ּבָ ע ׁשֶ  ְוִסּיַ
ַדע אוֹ , ִעּמוֹ  ּיָ ק ׁשֶ ּזָ  ֶהֱחִזיק ֶזה ֲהֵרי, ִעְרֵער ְוֹלא ַהּנִ

ַחּלֹון ךְ  ַאַחר ָיכֹול ְוֵאינוֹ , ּבַ  ָעָליו ּוְלַעְרֵער ַלֲחֹזר ּכָ
  :ִלְסּתֹם

ה. ח ּמֶ ָבִרים ּבַ שׁ  ֲאמּוִרים ּדְ ּיֵ ק ֲחָזָקה ׁשֶ ה ְלֶהּזֵ , ְרִאּיָ
הבְּ  ה עֹוׂשֶ גֹון, ַמֲעׂשֶ . ֲחֵברוֹ  ֲחַצר ַעל ַחּלֹון ּפֹוֵתחַ  ּכְ

ִפין ֲחַצר ֲאָבל ּתָ ֻ י ַעל ַאף, ַהׁשּ ָעְמדוּ  ּפִ ִנים ׁשֶ  ַרּבֹות ׁשָ
ֹלא ה ּבְ יָון, ְמִחּצָ יָלא ּכֵ ִמּמֵ ֹלא ּדְ ת ּבְ ּיַ ה ׁשּום ֲעׂשִ  ַמֲעׂשֶ
יִקים ֵהם ה ֶזה ֶאת ֶזה ַמּזִ ְרִאּיָ  הֲחָזקָ  ָלֶהם ֵאין, ּבִ

ה ַלֲעׂשֹות ֶזה ֶאת ֶזה ְוכֹוִפים   :ְמִחּצָ

ַתח ֲהֵרי. ט ּפָ ַעל ְוָיַדע ֲחֵברוֹ  ַלֲחַצר ַחּלֹון ׁשֶ  ֶהָחֵצר ּבַ
ַהַחּלֹון ַהּכֶֹתל ְוָנַפל, ִעְרֵער ְוֹלא  ִהְפִסיד ֹלא, ּבוֹ  ׁשֶ

ְבֶנה, ְזכּותוֹ  ּיִ   :ַהַחּלֹון ּבוֹ  ַיֲחִזיר ַהּכֶֹתל ּוְכׁשֶ

יַצד. י י ּכֵ ל נוֹ ּדִ יחַ  ֶזה ַחּלֹון ׁשֶ ִהּנִ  ִאם, ְלָפְתָחהּ  ׁשֶ
ל ֹראׁשוֹ  ֵנס ָיכֹול ָאָדם ׁשֶ ה ִלּכָ ּנָ ָהְיָתה אוֹ , ִמּמֶ  ׁשֶ
ה י ַעל ַאף ַאּמֹות' ִמד ְלַמּטָ ֵאין ּפִ  ִנְכָנס ֹראׁשוֹ  ׁשֶ
ה ּנָ ַעל ֵאין, ִמּמֶ הּ  ִלְבנֹות ָיכֹול ֶהָחֵצר ּבַ ֶנְגּדָ  אוֹ  ּכְ

ָדִדין א, ִמּצְ ן ִאם ֶאּלָ מוֹ , ַאּמֹות' ד ִהְרִחיק ּכֵ  ּכְ
ֵאר ְתּבָ ּיִ ה ַחּלֹון ָהְיָתה ׁשֶ ֵאין ְקַטּנָ ל ֹראׁשוֹ  ׁשֶ  ָאָדם ׁשֶ

ה ִנְכָנס ּנָ ַעל, ַאּמֹות' ִמד ְלַמְעָלה ְוָהְיָתה, ִמּמֶ  ֶהָחֵצר ּבַ
הּ  ִלְבנֹות ָיכֹול ֶנְגּדָ ָדֶדיהָ  אוֹ  ּכְ ֲהֵרי, ִמּצְ  טֹוֵען ׁשֶ

י ֹלא: ְואֹוֵמר א ִלְפּתֹחַ  ךָ ִהַנְחּתִ ֵני ֶאּלָ ִהיא ִמּפְ ה ׁשֶ  ְקַטּנָ
ֲחִזיק ֲאָבל, ּוְגבֹוָהה ּתַ ַאְרִחיק ַעד ָעַלי ׁשֶ ְנָין ׁשֶ  ֹלא, ַהּבִ
י ְחּתִ ה. ִהּנַ ּמֶ ָבִרים ּבַ ָתָחהּ , ֲאמּוִרים ּדְ ּפְ ׁשֶ ִמישׁ  ּכְ  ְלַתׁשְ

ֵדי אוֹ  ֵנס ּכְ ּכָ ּיִ הּ  ׁשֶ ָתָחהּ  ִאם ֲאָבל, ָהרּוחַ  ּבָ , ְלאֹוָרה ּפְ
ה ָהְיָתה ִפּלוּ אֲ  , ִעְרֵער ְוֹלא הֹוִאיל ְביֹוֵתר ְקַטּנָ

ַעל ְוֵאין, ֶהֱחִזיק הּ  ִלְבנֹות ָיכֹול ֶהָחֵצר ּבַ ֶנְגּדָ  אוֹ  ּכְ
ָדֶדיהָ  ְרִחיק ַעד ִמּצְ ּיַ ֵדי, ַאּמֹות' ד ׁשֶ ּלֹא ּכְ  ַיֲאִפיל ׁשֶ

ֲהֵרי, ָעָליו   :ָהאֹוָרה ַעל לוֹ  ָמַחל ׁשֶ
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ְוָקא, ַלַחּלֹון ֲחָזָקה ְדֵישׁ  ָהאדְּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . יא  ּדַ
שׁ  ּיֵ ׁשֶ ַתח צּוַרת ָלהּ  ּכְ ן אוֹ  ַהּפֶ ְבָלאו, ַמְלּבֵ  ָלא ָהִכי ּדִ
א ֲהֵוי חֹור ֶאּלָ ֲחָררּוהוּ  ּכְ ִרים ׁשֶ   :ַעְכּבָ

ָהְיָתה ִמי ְוֵכן. יב  ֲחֵברוֹ  ּוָבא, ֻמְחֶזֶקת ַחּלֹון לוֹ  ׁשֶ
הּ  ּוָבָנה ֶנְגּדָ ָדֶדיהָ  אוֹ  ּכְ ֹלא ִמּצְ , ְסָתָמהּ  אוֹ  ַהְרָחָקה ּבְ
ַתק ַעל ְוׁשָ  ִלְפּתֹחַ  ּוְלַעְרֵער ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ , ַהַחּלֹון ּבַ
ְנָין ְלַהְרִחיק אוֹ  ַהַחּלֹון יָון, ַהּבִ ּכֵ ַתק ׁשֶ ָ ׁשּ ֵאין, ָמַחל ׁשֶ  ׁשֶ
סֹוְתִמים ָעׂשּוי ָאָדם ָפָניו אֹורוֹ  ׁשֶ א, ְוׁשֹוֵתק ּבְ  ִאם ֶאּלָ
ן   ,ָמַחל ּכֵ

ָהיוּ  ִמי. יג ה ַחּלֹונֹות ׁשֶ  ֲחֵברוֹ  ּוָבא, ְבָכְתלוֹ  ְלַמּטָ
ְפֵניֶהם ִלְבנֹות ח ֲאִני: ֵלהּ  ְוָאַמר, ּבִ  ַחּלֹונֹות ְלךָ  ֶאְפּתַ
ֹכֶתל ֲאֵחרֹות ב ֶזה ֲהֵרי, ֵמֵאּלוּ  ְלַמְעָלה ֶזה ּבְ  ְמַעּכֵ
ֵעת: לוֹ  ְואֹוֵמר, ָעָליו ח ּבְ ְפּתַ ּתִ ְרִעיד ַהַחּלֹונֹות ׁשֶ  ּתַ
ל ֶאְסּתֹר ֲאִני: אֹוֵמר ַוֲאִפּלוּ , אֹוָתהּ  ּוְתַקְלֵקל ַהּכֶֹתל  ּכָ
ה ָחָדשׁ  ְלךָ  אֹותוֹ  ְוֶאְבֶנה ַהּכֶֹתל  ַחּלֹונֹות בוֹ  ְוֶאֱעׂשֶ

ּכֹר ְלַמְעָלה ִית ְלךָ  ְוֶאׂשְ דּור ּבַ ּתָ ֶאְבֶנה ַעד ּבוֹ  ׁשֶ , ׁשֶ
ב ָיכֹול אֹוֵמר, ָעָליו ְלַעּכֵ  ֶאְטַרחשֶׁ  ְרצֹוִני ֵאין: לוֹ  ׁשֶ

קֹום שׁ  ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , ְלָמקֹום ִמּמָ ּמֵ ּתַ א ּבוֹ  ִמׁשְ  ֶאּלָ
ֵעִצים ם ָהָיה ֹלא ִאם, ְלִפיָכךְ . ּבְ ָלל ֹטַרח ׁשָ  ְוֵאינוֹ , ּכְ
ב ָיכֹול ֵאינוֹ , ְלַפּנֹות ָצִריךְ  ַעל ֲאָבל. ָעָליו ְלַעּכֵ  ּבַ

ָרָצה ַהַחּלֹונֹות ּנֹות ׁשֶ ין, ַחּלֹונֹות ְמקֹום ְלׁשַ  ַמְעָלהלְ  ּבֵ
ין ה ּבֵ ח: ְוָאַמר ְגדֹוָלה ָהְיָתה ֲאִפּלוּ , ְלַמּטָ  ַאֶחֶרת ֶאְפּתַ

ה ַעל, זוֹ  ְוֶאְסּתֹם ְקַטּנָ ב ֶהָחֵצר ּבַ  ֵאינוֹ  ְוֵכן, ָעָליו ְמַעּכֵ
ַחּלֹון ְלַהְרִחיב ָיכֹול ל ּבְ הּוא ּכָ   :ׁשֶ

א. יד ה ִראׁשֹון ִלְפּתֹחַ  ַהּבָ ֲעִלּיָ ֶנֶגד ּבָ ּכְ ת ׁשֶ  ֲחֵברוֹ  ֲעִלּיַ
נוּ  ְלָהַרב א ִלְפּתֹחַ  ָיכֹול ֵאינוֹ , יֹוָנה ַרּבֵ  ֲחִצי ַעד ֶאּלָ
תוֹ  ֵדי, ֲעִלּיָ ֵאר ּכְ ָ ׁשּ ּיִ ָאר ׁשֶ ְ ְגּדוֹ  ַהׁשּ ּנֶ  שׁ "ּוְלָהֹרא. ִלְכׁשֶ

בָּ  ב ֲחֵברוֹ  ָיכֹול ֵאין, א"ּוְלָהַרׁשְ : ְולֹוַמר ָעָליו ְלַעּכֵ

ח ְלָמָחר אוֹ  ַהּיֹום ב ֶאְפּתַ ְרׁשּות, יָעלַ  ּוְתַעּכֵ ים ׁשֶ  ָהַרּבִ
ַתח ְוָהִראׁשֹון הּוא ֶהְפֵקר ּפָ זֹוֶכה ָהֵוי ׁשֶ   :ֵמֶהְפֵקר ּכְ

י ְוָהֵני. טו ָמקֹום ִמּלֵ ֵאין ּבְ אי ָאָדם ׁשֶ ַ  ִזיִזין ְלהֹוִציא ַרׁשּ
תוֹ  ּוְגזּוְזְטָראֹות ים ִלְרׁשּות ֵמֲעִלּיָ ָמקֹום ֲאָבל. ָהַרּבִ  ּבְ

אי ַ ַרׁשּ ְפֵני ָהאֹור ָהֵוי ָלא, ְלהֹוִציָאם ׁשֶ ּלִ תוֹ  ׁשֶ  ֲעִלּיָ
א, ֶהְפֵקר ֲחַצר ָהֵוי ֶאּלָ ִפין ּכַ ּתָ ֻ ַתח, ַהׁשּ ּפָ  ַחּלֹונוֹ  ֶזה ּוְכׁשֶ
ֶנֶגד ְפֵני ֲאִויר ּכְ ּלִ ה ׁשֶ ֶנְגּדוֹ  ֲעִלּיָ ּכְ ּלֹא ׁשֶ ַתח ְכִדין ׁשֶ , ּפָ
יָון ם ּכֵ ּגַ  ִלְרׁשּות ִבְנָינוֹ  ְלהֹוִציא ָיכֹול ָהַאֵחר ׁשֶ

ים   :ָהַרּבִ

ַעת. טז ַהּפֹוֵתחַ , שׁ "ָהֹרא ּדַ  ֲחֵברוֹ  ִלְרׁשּות ַחּלֹון ׁשֶ
יו ְלָמקֹום ַעְכׁשָ יקוֹ  ֵאינוֹ  ׁשֶ ק ַמּזִ ֶהּזֵ ה ּבְ ֵכנוֹ  ֵאין, ְרִאּיָ  ׁשְ
ב ָיכֹול ַטֲעַנת ָעָליו ְלַעּכֵ ַהּיֹום ּבְ  ִיְבֶנה ְלָמָחר אוֹ  ׁשֶ
קֹום הּוא יֶקּנוּ  ַההּוא ַהּמָ ק הזֶ  ֵמַחּלֹון ֶזה ְוַיּזִ ֶהּזֵ  ּבְ

ה ֵני, ְרִאּיָ יָון ִמּפְ ּכֵ יו ׁשֶ ַעְכׁשָ יקוֹ  ֵאינוֹ  ׁשֶ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ַמּזִ
ב ֶזה, ָעָליו ְלַעּכֵ  ְוֵכיָון, הּוא ָחֵסר ֵאינוֹ  ְוֶזה ֶנֱהֶנה ּדְ
ֵאינוֹ  ב ָיכֹול ׁשֶ ְבֶנה, ֲחָזָקה לוֹ  ֵאין ָעָליו ְלַעּכֵ ּיִ  ּוְכׁשֶ
יֶקּנוּ  ּלֹאשֶׁ  ְכֵדי ְלָסְתמוֹ  ְיֹכֶפּנוּ  ֲהָלה ק ַיּזִ ֶהּזֵ ה ּבְ , ְרִאּיָ
ֶנֶגד ִלְבנֹות ָיכֹול ְוֵכן ֹלא ַחּלֹון אֹותוֹ  ּכְ . ַהְרָחָקה ּבְ
י ְוַעל ָבִרים ּפִ ה ַהּדְ ַסק ָהֵאּלֶ ְראּוֵבן ּפָ הֹוִציא ּבִ  ׁשֶ

ִליַטת תוֹ  ּבְ  ִנְמַלךְ  ּוְלסֹוף, ַחּלֹון ּבוֹ  ּוָפַתח ַלחּוץ ֲעִלּיָ
ְמעֹון ֵכנוֹ  ׁשִ כְּ  ׁשְ ִליַטת הּוא ַגם ְלהֹוִציא ֶנְגּדוֹ ׁשֶ  ּבְ
תוֹ  ְרִחיק ְראּוֵבן ְוטֹוֵען, ֲעִלּיָ ּיַ ְנָינוֹ  ׁשֶ ֶנֶגד ּבִ , ַחּלֹונוֹ  ִמּכְ
ֵדי ּלֹא ּכְ ין, ַיֲאִפיל ׁשֶ ַהּדִ ְמעֹון ִעם ׁשֶ ֵני, ׁשִ יָון ִמּפְ ּכֵ  ׁשֶ

ְנַהג ּמִ קֹום ׁשֶ אי ַהּמָ ַ ַרׁשּ  ּוְגזּוְזְטָראֹות ִזיִזין ְלהֹוִציא ׁשֶ
ים ִלְרׁשּות ֲחַצר ָהֵוי, ָהַרּבִ ִפין ּכַ ּתָ ֻ ַתח, ַהׁשּ ּפָ  ְראּוֵבן ּוְכׁשֶ
ֶנֶגד ַחּלֹונוֹ  ל ָהֲאִויר ּכְ ת ׁשֶ ְמעֹון ֲעִלּיַ ּלֹא ׁשִ ין ׁשֶ ּדִ  ּכַ
ַתח יָון, ּפָ ם ּכֵ ּגַ ְמעֹון ׁשֶ ְנָינוֹ  ְלהֹוִציא ָיכֹול ָהָיה ׁשִ , ּבִ
ה ְוַעד ְמעֹון ָהָיה ֹלא ַעּתָ יד ׁשִ יק ָהָיה ֹלא יכִּ  ַמְקּפִ  ַמּזִ
ָידוֹ  ִלְמחֹות ָיכֹול ָהָיה ֹלא ְוָלֵכן לוֹ  ךְ , ּבְ  ֵאין, ִהְלּכָ

ְמעֹון ְוָיכֹול, ִלְראּוֵבן ֲחָזָקה ֶנֶגד ִלְבנֹות ׁשִ . ַחּלֹונוֹ  ּכְ
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ַעם ַסק ֶזה ּוִמּטַ ְראּוֵבן ּפָ א ּבִ ּבָ ת ַחּלֹון ִלְפּתֹחַ  ׁשֶ  ְלֻחְרּבַ
ְמעֹון יָון, ּבוֹ  תִלְמחוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ׁשִ ֵאינוֹ  ּכֵ יקוֹ  ׁשֶ , ַמּזִ
ֵאינוֹ  ְוֵכיָון , ְלִפיָכךְ , ֲחָזָקה לוֹ  ֵאין ּבוֹ  ִלְמחֹות ָיכֹול ׁשֶ
תּוחַ  ַחּלֹון ִנְמָצא ִאם ה ּפָ  ֹלא ִאם, ֲחָזָקה לוֹ  ֵאין ְלֻחְרּבָ

ִביא ּיָ ֶהֱחִזיק ֵעִדים ׁשֶ ה ֹקֶדם ּבוֹ  ׁשֶ ֲעׂשֶ ּנַ ה ׁשֶ  ְוָאָדם. ֻחְרּבָ
שׁ  ּיֵ תּוחַ  ַחּלֹון לוֹ  ׁשֶ  הּוא טֹוב, ְוֶנֱחַרב ֲחֵברוֹ  ִלְרׁשּות ּפָ

ֲעִמיד ּיַ ֶהֱחִזיק ֵעִדים ׁשֶ ַחּלֹון ׁשֶ ֱחַרב ֹקֶדם ֶזה ּבְ ּנֶ  ׁשֶ
קֹום ָידוֹ  ִלְהיֹות ֵעדּוָתם ְוִיְכּתֹב, ַהּמָ ַעם. ִלְרָאָיה ּבְ  ּוִמּטַ

ַסק ֶזה ים ּפָ ַגּגִ ֵהם ּבְ  ֲעֵליֶהם ְוֵאין ְרָעִפים ְמֻכִסים ׁשֶ
ִמישׁ  ׁשְ כֹול, ּתַ ּיָ  ְזַמן ַאַחר ְוִאם, ַחּלֹון ָעָליו ִלְפּתֹחַ  ׁשֶ
ח ּגוֹ  ֶאת ֶזה ִיְפּתַ , ְלָחֵצר ַחּלֹון ֵמאֹותוֹ  ִלְראֹות ְוָיכֹול ּגַ
ךְ . ְלָסְתמוֹ  ּכֹוֵפהוּ  תּוחַ  ַחּלֹון, ִהְלּכָ  ֲחֵברוֹ  ַלֲחַצר ַהּפָ
ָמקֹום ְוהּוא בֹוהַּ  ּבְ יותַּ  ִלְבנֹות ֲחֵברוֹ  ּוָבא, ּגָ  ְחּתָ

ְנָין ַעל ְוַלֲעׂשֹות ג ַהּבִ ל ּגַ ְנָין ְואֹותוֹ , ְרָעִפים ׁשֶ  ַהּבִ
ל מֹוְנעוֹ  ּכֵ ִהְסּתַ ָחֵצר ִמּלְ ָידוֹ  ִלְמחֹות ָיכֹול, ּבֶ  ּבְ

ֲעׂשֹות ְנָין ִמּלַ ג ַהּבִ י, ְוַהּגַ  ְלָמָחר אוֹ  ַהּיֹום: לוֹ  ֹיאַמר ּכִ
ְסּתֹר ְנָין ּתִ ךָ  ַהּבִ ּלְ י, ַחּלֹוִני םִלְסתֹּ  ּוְתֹכֵפִני ׁשֶ : ֹתאַמר ּכִ
י ֲחָזָקה ְלךָ  ֵאין י ַעל ָפתּוחַ  ָהָיה ּכִ ּגִ  ֹלא ַוֲאִני, ּגַ

י ֵעִדים ִלְמצֹוא אּוַכל ֶהֱחַזְקּתִ עֹוד בוֹ  ׁשֶ ָהִייִתי ּבְ  ׁשֶ
ל ָיכֹול ּכֵ ֲחֵצְרךָ  ְלִהְסּתַ בָּ  ֲאָבל. ּבַ ַתב א"ָהַרׁשְ , ּכָ

ְראּוֵבן א ׁשֶ ְמעֹון ַצרחֲ  ַעל ַחּלֹון ִלְפּתֹחַ  ַהּבָ ָמקֹום ׁשִ  ּבְ
ֵאינוֹ  יקוֹ  ׁשֶ יו ַמּזִ ק ַעְכׁשָ ֶהּזֵ ה ּבְ ְמעֹון, ְרִאּיָ  טֹוֵען ְוׁשִ
הּוא ּלוֹ  ִיְבֶנה ׁשֶ ׁשֶ יֶקּנוּ  ְלָמָחר אוֹ  ַהּיֹום ּבְ ה ְוַיּזִ ְרִאּיָ , ּבִ
ין ַהּדִ ְמעֹון ִעם ׁשֶ ב ׁשִ ָלא, ָידוֹ  ַעל ְלַעּכֵ ֵעי ּדְ  ְלֵמיָקם ּבָ
ֲהֵדהּ  ָנא ִדיָנאבְּ  ְלָמָחר ּבַ ֹבא ְוַדּיָ ּיָ ׁשֶ  ַוֲאִפּלוּ . ִלְבנֹות ּכְ
ָטר לוֹ  ִלְכּתֹב ָרָצה ִאם ָכךְ  הֹוָדָאה ׁשְ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ּבְ
ִנְמָצא, לוֹ   ׁשֹוָברוֹ  ׁשֹוֵמר ִלְהיֹות ָצִריךְ  ֶזה ּדְ

ִרים ַעת ְוֵכן. ֵמָהַעְכּבָ ים ְוָלֶזה, ד"ָהַרֲאבַ  ּדַ  ִהְסּכִ
ןשֶׁ  ְוָכַתב, שׁ "ָהִריבָ  ַעת ּכֵ ה ּדַ  ְוֵכן, ֵמָהַאֲחרֹוִנים ַהְרּבֵ
ַעת ַתב ּוִמיהוּ . ָנְקִטיָנן ְוָהִכי, ן"ְוָהַרְמבַּ  יֹוָנה ר"ה ּדַ  ּכָ

ְרֶאה, ן"ָהַרְמבַּ  ּנִ ֵאינוֹ  לוֹ  ׁשֶ  ָעָליו ְלַהֲחִזיק ָיכֹול ׁשֶ
יקוֹ  ְוֵאינוֹ  הֹוִאיל   :ֲעַדִין ַמּזִ

ַתח ְראּוֵבן. יז ּפָ ִפיןשֻׁ  ַלֲחַצר ַחּלֹון ׁשֶ  ֵאיֶנּנוּ  ְוָהֶאָחד, ּתָ
הּוא ֶזה ִעם ְוִהְתָנה, ֹפה ֲחֹלקוּ  ֹפה ׁשֶ ּיַ ׁשֶ ּכְ  ִיּפֹל ִאם ׁשֶ

ַנאי ֵאין, ּבוֹ  ִלְמחֹות יּוַכל ֹלא ְראּוֵבן ֵאֶצל ֶחְלקוֹ   ּתְ
לּום ֶזה   :ּכְ

ִית לוֹ  ֵישׁ  ְראּוֵבן. יח  ַעל ַחּלֹון ּוָפַתח, ּגֹוי ֵאֶצל ּבַ
ּגוֹ  ל ּגַ יתוֹ  ַהּגֹוי ָמַכר ָיִמים ְלַאַחר ,ּגֹוי ׁשֶ ָרֵאל ּבֵ , ְלִיׂשְ
יהַ  ַהּלֹוֵקחַ  ּוָבא יתוֹ  ְלַהְגּבִ ִעְנָין ּבֵ סֹוֵתם ּבְ ל ַהַחּלֹון ׁשֶ  ׁשֶ

ָרֵאל ה: ְראּוֵבן ְוטֹוֵען, ִיׂשְ  אֹורֹות ַעל ַמֲאִפיל ַאּתָ
י ַעל ַאף, ַחּלֹוִני ַהּלֹוֵקחַ  ּפִ א ׁשֶ  ָאסּור, ּגֹוי ֵמֲחַמת ּבָ

ִדין ְסּתֹםלִ  לוֹ  ָרֵאל ּכְ ָרֵאל ִעם ִיׂשְ ָלא, ִיׂשְ ָחן ּדְ ּכְ  ַאׁשְ
ָקֵאי ְמקֹום ּדְ א ּגֹוי ּבִ   :ִלְגִריעּוָתא ֶאּלָ

ָהָיה ְראּוֵבן. יט ִית לוֹ  ׁשֶ ל ֲחֵצרוֹ  ֵאֶצל ּבַ  ּוָפַתח ּגֹוי ׁשֶ
י, ַחּלֹונֹות ָעָליו יֵניֶהם ֵכן ּכִ ל ּדִ ה, ּגֹוִים ׁשֶ  ָמַכר ְוַעּתָ
ְמעֹון רוֹ ֲחצֵ  ַהּגֹוי ְמעֹון ְוָאַמר, ְלׁשִ  ְסֹתם: ִלְראּוֵבן ׁשִ

ין, ַחּלֹונֹוֶתיךָ  ַקח ְראּוֵבן ָטַען ַוֲאִפּלוּ , ִעּמוֹ  ַהּדִ ּלָ  ׁשֶ
  :ֵמַהּגֹוי

ָרֵאל. כ ָהָיה ִיׂשְ תּוחַ  ַחּלֹון לוֹ  ׁשֶ  ְוָסַתם, ַהּגֹוי ַלֲחַצר ּפָ
חּוץ אֹותוֹ  יחוֹ  ִמּבַ תּוחַ  ְוִהּנִ ִנים ְלַצד ּפָ  ְזַמן ְלַאַחר, ּפְ
ָרֵאל ֲחֵצרוֹ  ַהּגֹוי ָמַכר ָרֵאל ְואֹותוֹ , ְלִיׂשְ ׂשְ  ּבֹוֶנה ַהּיִ
ן, ּכֶֹתל ּמֵ ְתלוֹ  ֶקֶרן ִנְזּדַ  ְוָטַען, ַהַחּלֹון ִלְסּתֹם ּכָ

ָרֵאל ׂשְ ֵני ֲאִני: ַהּיִ הּ  ַהּגֹוי ִמּפְ ֵני ְסַתְמּתֵ ק ִמּפְ ה ֶהּזֵ  ְרִאּיָ
ה יָון, ְוִלְפּתֹחַ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ , ְלָפְתחוֹ  ֶאְרֶצה ְוַעּתָ  ּכֵ
ָסַתם ר לוֹ  חּוָצה ׁשֶ ּיֵ ּלוֹ  ַהּכֶֹתל ְוׁשִ ה, ִלְפִנים ּכֻ ּלָ  ּגִ
ַדְעּתוֹ  ֲעָקָרהּ  ּבְ שׁ  ׁשֶ ּמֵ ּתַ ִהׁשְ ָאהּ  ְלאֹוָרהּ  ִמּלְ ַחּלֹון ַוֲעׂשָ  ּכְ
ָאָדם ה ׁשֶ תֹוךְ  עֹוׂשֶ יתוֹ  ּבְ : לֹוַמר ַהּקֹוֶנה ָיכֹול ְועֹוד. ּבֵ
ִין, ְסתּוָמה זוֹ  ַחּלֹון יָמָצאתִ  ֲאִני תּוָחה ִמּנַ ּפְ  ָהְיָתה ׁשֶ
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ָמה א ָלחּושׁ  ֵישׁ , ְוִנְסּתְ ּמָ ית ְסָתָמהּ  ַהּגֹוי ׁשֶ  ְוַנֲעׂשֵ
ְדַאְמָרן, ֲחָזָקה ר ְוִלְסּתֹם: ּכִ   :ֲחָזָקה ָהֵוי ְלַאְלּתָ

ָהְיָתה ִמי. כא ָכְתלוֹ  ַחּלֹון לוֹ  ׁשֶ ה ֲחֵברוֹ  ּוָבא, ּבְ  ְוָעׂשָ
 ְסֹתם: ֶזה ַהַחּלֹון ְלַבַעל לֹוַמר ָיכֹול ֵאינוֹ , ִצּדוֹ בְּ  ָחֵצר
ֵדי ֶזה ַחּלֹון ּלֹא ּכְ יט ׁשֶ י ַתּבִ ֲהֵרי, ּבִ ק ֶהֱחִזיק ׁשֶ ֶהּזֵ  ּבְ
א ְוִאם. ֶזה ְתלוֹ  ִלְבנֹות ֲחֵברוֹ  ּבָ ֶנֶגד ּכָ ֵדי ַהַחּלֹון ּכְ  ּכְ

ִסיר ּיָ ק ׁשֶ תוֹ  ֶהּזֵ ְתלוֹ  ֶאת ְלַהְרִחיק ָצִריךְ , ְרִאּיָ ֶנֶגד ּכָ  ִמּכְ
ֵדי, ַאּמֹות' ד ַהַחּלֹון ּלֹא ּכְ  ְוֵכיָון, ָעָליו ַיֲאִפיל ׁשֶ

ִהְרִחיק ע ׁשֶ י ַעל ַאף, ַאּמֹות ַאְרּבַ ֲאִפיל ּפִ ּמַ  ֵאינוֹ , ׁשֶ
ה ַהַחּלֹון ָהְיָתה. יֹוֵתר ְלַהְרִחיק ָצִריךְ  ּכֶֹתל ְלַמּטָ , ּבַ
הּ  ִלְבנֹות ֲחֵברוֹ  ֶאת ּכֹוֶפה ֶנְגּדָ ִרחּוק ּכְ  ַאּמֹות' ד ּבְ

יהַ  ְנָין ּוְלַהְגּבִ ֵדי, ַאּמֹות' ד ַהּבִ ּלֹא ּכְ יט ׁשֶ  ּבוֹ  ַיּבִ
ּכֶֹתל ְלַמְעָלה ַהַחּלֹון ָהְיָתה. ֵמַהַחּלֹון  ֲחֵברוֹ  ּוָבָנה, ּבַ

ֶנֶגד ּכֶֹתל ה ַהַחּלֹון ּכְ ַמּטָ  ַהּכֶֹתל ֵמֹראשׁ  ָהָיה ִאם, ִמּלְ
ָנה ּבָ  ָיכֹול ֵאינוֹ  יֹוֵתר וֹ א ַאּמֹות' ד ּגַֹבהּ  ַהַחּלֹון ַעד ׁשֶ
י ַעל ַאף, ְלָמְנעוֹ  ּלֹא ּפִ לּום ֵמַהּכֶֹתל ִהְרִחיק ׁשֶ , ּכְ
ֲהֵרי יקוֹ  ְוֵאינוֹ  ָעָליו ֶהֱאִפיל ֹלא ׁשֶ ה ַמּזִ ְרִאּיָ  ֲאָבל. ּבִ
ַאר ִאם חֹות ַהַחּלֹון ַעד ַהּכֶֹתל ֵמֹראשׁ  ּגַֹבהּ  ִנׁשְ ' ִמד ּפָ

ּלֹא ֵדיכְּ , ַהּכֶֹתל ְלַמֵעט ּכֹוֵפהוּ , ַאּמֹות  ַעל ַיֲעֹמד ׁשֶ
ִקיף ַהּכֶֹתל ֹראשׁ  יהַ  אוֹ , ֵמַהַחּלֹון ְוַיׁשְ  ַעל ַהּכֶֹתל ַיְגּבִ
' ד ֵמַהַחּלֹון ָרחֹוק ַהּכֶֹתל ְוִיְהֶיה, ַאּמֹות' ד ַהַחּלֹון
ֵדי, ַאּמֹות ּלֹא ּכְ   :ְוִיְרֶאה ָיִציץ ְוֹלא ַיֲאִפיל ׁשֶ

ָנה. כב ַצד ּכֶֹתל ּבָ  ֵמַהַחּלֹון ְלַהְרִחיק יךְ ָצרִ , ַהַחּלֹון ּבְ
יהַּ , ֶטַפח ע ַהּכֶֹתל ּוַמְגּבִ  אוֹ , ַהַחּלֹון ַעל ַאּמֹות ַאְרּבַ
ֵדי, ַהּכֶֹתל ֹראשׁ  ּכֹוֵנס ּלֹא ּכְ ב ׁשֶ  ְוָיִציץ ָעָליו ֵיׁשֵ
  :ְוִיְרֶאה

ָנה. כג ָתִלים ּבָ ֵני ּכְ ְ י ִמׁשּ  ִלְהיֹות ָצִריךְ , ַהַחּלֹון ִצּדֵ
יֵניֶהם ֶאְמַצע ְוַהַחּלֹון, ּמֹותאַ ' ד ֹרַחב ּבֵ ע ּבְ . ָהַאְרּבַ

ךְ  ְוֹלא יֶהם ַעל ְיַסּכֵ ּבֵ א ּגַ ן ִאם ֶאּלָ  ַהִסּכּוךְ  ִהְרִחיק ּכֵ

שׁ  ֵמַהּכֶֹתל ּיֵ ֵדי, ַאּמֹות' ד ַהַחּלֹון ּבוֹ  ׁשֶ ּלֹא ּכְ  ַיֲאִפיל ׁשֶ
  :ָעָליו

ה. כד ע ַגג ָעׂשָ ּפָ י ַעל ַאף, ֲחֵברוֹ  ַחּלֹון ֵאֶצל ְמׁשֻ  ּפִ
ִמישׁ  ָעָליו ֵאיןשֶׁ  ׁשְ יל ָצִריךְ , ָקבּועַ  ּתַ ּפִ ּנוּ  ְלַהׁשְ ' ד ִמּמֶ

  :ַאּמֹות

ַתח ִאם. כה ִתְקַרת ּפָ תוֹ  ּבְ ֵעין ֲעִלּיָ ה ּכְ ם ֲאֻרּבָ ָ  ּוִמׁשּ
א ִאם, ְלֵביתוֹ  אֹור ִנְכָנס ֵכנוֹ  ּבָ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ִלְבנֹות ׁשְ

ָלל ְלַהְרִחיק   :ּכְ

ִפין ֶאָחד. כו ּתָ ֻ ָרָצה ֵמַהׁשּ יהַ  ׁשֶ ף ַהּכֶֹתל ְלַהְגּבִ ּתָ  ַהְמׁשֻ
יֵניֶהם י ַעל ַאף, ַאּמֹות' ד ַעל יֹוֵתר ְלהֹוָצָאתוֹ  ּבֵ  ּפִ
הּוא ב ָיכֹול ֲחֵברוֹ  ֵאין ֶהָחֵצר ַמֲאִפיל ׁשֶ   :ָעָליו ְלַעּכֵ

ֵני. כז ָחְלקוּ  ַאִחים ׁשְ ן ָחֵצר ׁשֶ ְעּתָ מוּ  ִמּדַ ְנָין ְוׁשָ  ַהּבִ
ֶנגֶ  ֶזה ְוָהֵעִצים יחוּ  ְוֹלא ֶזה דּכְ ּגִ , ָהֲאִויר ׁשּוַמת ַעל ִהׁשְ
יעַ  ֶחְלקוֹ  ֵמֶהם ְלֶאָחד ְוִהּגִ ץ ּבְ ְרּבֵ ִני ֶהָחֵצר ּתַ ֵ  ְוַלׁשּ

ָרה ַעל ָרָצה ִאם, ָהַאְכַסּדְ סֹוף ּכֶֹתל ִלְבנֹות ֶהָחֵצר ּבַ  ּבְ
ְפֵני ּבֹוֶנה, ֶחְלקוֹ  ָרה ּבִ י ַעל ְוַאף, ָהַאְכַסּדְ ֲאִפיל ּפִ ּמַ  ׁשֶ
ֲהֵרי ,ָעָליו מוּ  ֹלא ׁשֶ ין ְוהּוא. ָהֲאִויר ׁשָ  ָהיוּ  ִאם ַהּדִ

תּוחֹות ַחּלֹונֹות ל ֵמָחֵצר ּפְ ל ֶזה ׁשֶ  ָיכֹול, ֶזה ְלׁשֶ
ְפֵניֶהם ִלְבנֹות ל, ִמיהוּ . ּבִ ּלֹא ּכָ ְפֵניֶהם ָבָנה ׁשֶ  ֵאינוֹ  ּבִ
י ַעל ַאף, ַחּלֹונֹוֶתיךָ  ְסֹתם: לוֹ  לֹוַמר ָיכֹול שׁ  ּפִ ּיֵ  ׁשֶ
ק הְראִ  ֶהּזֵ   :ּיָ

ַתן ְראּוֵבן. כח ּנָ ֶאָחד ָמַכר אוֹ  ׁשֶ ִית ּכְ ְמעֹון ַהּבַ  ְלׁשִ
תּוִחים ַחּלֹונֹות ְוָהיוּ , ְלֵלִוי ְוֶהָחֵצר ִית ּפְ , ֶלָחֵצר ֵמַהּבַ

ָכה אֹותוֹ  ָרָצה ִאם ּזָ ָחֵצר ׁשֶ ְפֵניֶהם ִלְבנֹות ּבֶ  ְוהּוא ּבִ
ין ר ֶהָחֵצר ָנַתן אוֹ  ָמַכר ִאם ַהּדִ ּיֵ , ְלַעְצמוֹ  ִיתַהבַּ  ְוׁשִ

אי ַ ַרׁשּ ָכה אֹותוֹ  ּדְ ּזָ ָחֵצר ׁשֶ ְפֵני ִלְבנֹות ּבֶ . ַהַחּלֹונֹות ּבִ
א ן ִאם ֶאּלָ ע ִהְרִחיק ּכֵ   :ַאּמֹות ַאְרּבַ

ָהָיה ִמי. כט יק ׁשֶ ק ֲחֵברוֹ  ֶאת ַמּזִ ֶהּזֵ ה ּבְ ָרָאה, ְרִאּיָ  ּוְכׁשֶ
ָהָיה ִית אֹותוֹ  ָנַתן ּתֹוְבעוֹ  ֲחֵברוֹ  ׁשֶ  ֵאין, ָקָטן ִלְבנוֹ  ַהּבַ
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ין: אֹוְמִרין יל ַעד ַנְמּתִ ְגּדִ ּיַ א, ׁשֶ ִקין ֶאּלָ ק ְמַסּלְ  ַהֶהּזֵ
ד   :ִמּיָ

שׁ  ִמי. ל ּיֵ  ְסתּומֹות ְוֵהן, ֲחֵברוֹ  ֲחַצר ַעל ַחּלֹונֹות לוֹ  ׁשֶ
ה ּמָ ִנים ִמּכַ א ׁשָ ּלֹא ֶאּלָ יִמין ִנְפְרצוּ  ׁשֶ ּצִ  ָרָצה ִאם ַהּפַ
ָידוֹ  ָהְרׁשּות, ּוְלָפְתָחן ַלֲחֹזר ּלֹא ֵמַאַחר, ּבְ  ִנְפְרצוּ  ׁשֶ

יִמין ּצִ   :ַהּפַ

ַתב. לא בָּ  ּכָ ַאף, א"ָהַרׁשְ י ַעל ׁשֶ ַהּפֹוֵתחַ  ּפִ  ַחּלֹון ׁשֶ
ים ִלְרׁשּות ֶנְגּדוֹ  ֲחֵברוֹ  ֵאין ָהַרּבִ ּכְ אי ׁשֶ ַ  ַחּלֹון ִלְפּתֹחַ  ַרׁשּ
ֶנֶגד א ִאם, ַחּלֹון אֹותוֹ  ּכְ יהַּ  ּבָ ְתלוֹ  ְלַהְגּבִ  יהַּ ַמְגבִּ  ּכָ
י ַעל ְוַאף, ִנְמָנע ְוֵאינוֹ  ֵאין ּפִ יֵניֶהם ׁשֶ , ַאּמֹות' ד ּבֵ
יהַּ  ּוִבְלַבד ְגּבִ ּיַ ֵדי' ד ׁשֶ ּלֹא ּכְ   :ְוִיְרֶאה ָיִציץ ׁשֶ

ָכה ְראּוֵבן. לב ּזָ ה ׁשֶ ֻחְרּבָ ל ּבְ ים ָבהּ  ּוָבָנה, ֶהְפֵקר ׁשֶ ּתִ  ּבָ
ַחּלֹונֹות ַוֲעִלּיֹות ְמע ּוָבא, ּוְפָתִחים ּבְ ן ַגם ְוָזָכה ֹוןׁשִ  ּכֵ

ים ּוָבָנה ֵמַהֶהְפֵקר ֶנְגּדוֹ  ַוֲעִלּיֹות ָבּתִ ִני ְוִנְמָצא, ּכְ ֵ  ַהׁשּ
ק ק ֵמָהִראׁשֹון ִניּזָ ה ֵמֶהּזֵ ִסיר ֵמָהִראׁשֹון ְותֹוֵבעַ  ְרִאּיָ ּיָ  ׁשֶ
קוֹ  ִדְבֵרי ֵאין, ֶהּזֵ ִני ּבְ ֵ לּום ַהׁשּ ָהִראׁשֹון, ּכְ  ְוֵאין ָזָכה ׁשֶ
ִני ֵ א, עֹוד ְוֹלא. ְלָמְנעוֹ  ָיכֹול ַהׁשּ ִאם ֶאּלָ א ׁשֶ ִני ּבָ ֵ  ַהׁשּ

יקוֹ  ק ְלַהּזִ ֶהּזֵ ה ּבְ גֹון, הּוא ַגם ְרִאּיָ רֹוֶצה ּכְ  ִלְפּתֹחַ  ׁשֶ
ֶנֶגד ַחּלֹון ל ֲחֵצרוֹ  ּכְ  ֵאינוֹ , ַלֲחֵצרוֹ  אוֹ  ִראׁשֹון ׁשֶ
אי ַ   :ַרׁשּ

 קנה סימן
  ְסִעיִפים: ד"מ ּובוֹ , נזיקין הרחקת דין

ה ִיתַהבַּ . א ל ְוָהֲעִלּיָ ַנִים ׁשֶ ה ֹלא, ׁשְ ַעל ַיֲעׂשֶ ִית ּבַ  ַהּבַ
ּנּור תֹוךְ  ּתַ יתוֹ  ּבְ א ּבֵ ן ִאם ֶאּלָ יו ַעל לוֹ  ֵישׁ  ּכֵ ּבָ  ּגַֹבהּ  ּגַ

ינוֹ  ַאּמֹות' ד ה ְלִתְקַרת ּבֵ ַעל ַיֲעִמיד ֹלא ְוֵכן, ָהֲעִלּיָ  ּבַ
ה ּנּור ָהֲעִלּיָ ְהֶיה ַעד, ּתַ ּיִ יו ׁשֶ ְחּתָ ה הַמֲעִזיבָ  ּתַ ֹלׁשָ  ׁשְ
ַבד, ְטָפִחים ֵהא ִמּלְ ּיְ יו ַעל ׁשֶ ּבָ , ַאּמֹות' ד ּגַֹבהּ  ּגַ
יהָ  ַמֲעִזיָבה ֶטַפח, ּוְבִכיָרה ְחּתֶ ּנּור ְוִאם. ִמּתַ ל ּתַ  ׁשֶ

ְהֶיה ָצִריךְ , הּוא ַנְחּתֹוִמין ּיִ יו ׁשֶ . ְטָפִחים' ד ַתְחּתָ
ל ּוְבִכיָרה י ַעל ְוַאף, ַנְחּתֹוִמין ׁשֶ ִהְרִחי ּפִ עּור קׁשֶ ׁשִ , ּכְ

יָקה ָהֵאשׁ  ָיָצא ִאם ם, ְוִהּזִ ּלֵ יָקה ַמה ְמׁשַ ִהּזִ ֶ  ְוָכל. ׁשּ
ֵביתוֹ  ָאָדם עּוִרים ְלַהְרִחיק ָצִריךְ  ּבְ ִ ׁשּ לוּ  ּכַ ֵני, ַהּלָ  ִמּפְ

ֵכִנים ְ ִבים ַהׁשּ ַעּכְ ּמְ   :ָעָליו ׁשֶ

ָהְיָתה ִמי. ב ַחת ֲחנּות לוֹ  ׁשֶ ה ֹלא, ֲחֵברוֹ  אֹוַצר ּתַ  ַיֲעׂשֶ
ע ְוֹלא ַנְחּתֹום ֹלא ָבהּ  ָקר ֶרֶפת ְוֹלא ַצּבָ  ְוֹלא, ּבָ

ם ַיְכִניס א ׁשָ ְסּתָ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ַאְסּפַ ָבִרים ּבָ עֹוֶלה ִמּדְ  ׁשֶ
ה ַחם ֶהֶבל ֵמֶהם ֵני, ַהְרּבֵ ַהֹחם ִמּפְ רֹות ַמְפִסיד ׁשֶ  ּפֵ

ֶאֶרץ ַיִין אֹוַצר ָהָיה ִאם, ְלִפיָכךְ . ָהאֹוָצר ָרֵאל ּבְ , ִיׂשְ
ֵאי ה ֶזה ֲהֵרי, ַמְפִסידוֹ  ַהֹחם ןׁשֶ ֲחנּותוֹ  עֹוׂשֶ ל ּבַ  ּכָ

ְרֶצה ֵאשׁ  ְמֶלאֶכת ּיִ ה ֹלא ֲאָבל. ׁשֶ ָקר ֶרֶפת ַיֲעׂשֶ , ּבָ
ֵני ְפִסיד ִמּפְ ּמַ ִין ֵריחַ  ׁשֶ  ַהֲחנּות ֻהְחְזָקה ְוִאם. ַהּיַ

ה ִחּלָ ּתְ ךְ  ְוַאַחר, ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ְלַנְחּתֹום אוֹ  ְלֶרֶפת ּבַ  ּכָ
ה ַעלבַּ  ָרָצה תוֹ  ַלֲעׂשֹות ָהֲעִלּיָ  ָיכֹול ֵאינוֹ , אֹוָצר ֲעִלּיָ

ָידוֹ  ִלְמחֹות   :ּבְ

ה. ג ּלָ ַעל ּגִ ה ּבַ ְעּתוֹ  ָהֲעִלּיָ ָחֵפץ ּדַ הּ  ַלֲעׂשֹות ׁשֶ , אֹוָצר ּבָ
גֹון ד ּכְ ּבֵ ּכִ ץ ׁשֶ תוֹ  ְוִרּבֵ ה אוֹ  ֲעִלּיָ ִרּבָ  ַחּלֹונֹות ָבהּ  ׁשֶ
ֶדֶרךְ  ים ּכְ עֹוׂשִ ה ֶזה ַדםְוקָ , ְלאֹוָצר ׁשֶ  ֹקֶדם ַתּנּור ְוָעׂשָ

ְכִניס ּיַ רֹות ׁשֶ ִהְתִחיל אוֹ , ָלאֹוָצר ּפֵ ִמין ֶלֱאֹצר ׁשֶ ְמׁשְ  ׁשֻ
ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ְתָמִרים אוֹ  ִרּמֹוִנים אוֹ  ה ֶזה ְוָקַדם ּבָ  ְוָעׂשָ

נּור ָאַצר ֹקֶדם ַהּתַ ים ׁשֶ ה אוֹ , ִחּטִ ָעׂשָ ַעל ׁשֶ  ַהֲחנּות ּבַ
ה הּ  ַעל ְמִחּלָ ילְלהַ  ַגּבָ ין ְבּדִ , ָהאֹוָצר ּוֵבין ַהֲחנּות ּבֵ
ָכל ַעל ֵאּלוּ  ּבְ ב ָהאֹוָצר ּבַ ה ָעַבר ְוִאם, ָעָליו ְמַעּכֵ  ְוָעׂשָ
  :ַלֲהִסירוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ 

ְחּתֹון ַעל יֹוְרִדים ָהֶעְליֹון ֵמיֵמי ָהיוּ . ד יִקין ַהּתַ  ּוַמּזִ
ם ֵאין ִאם, אֹותוֹ  ִעְנָין, ַמֲעִזיָבה ׁשָ כְּ  ּבְ ֹוֵפךְ ׁשֶ ׁשּ  ׁשֶ
ד ֵמיָמיו ְחּתֹון יֹוְרִדים ִמּיָ יִקים ַלּתַ ב, אֹותוֹ  ּוַמּזִ  ַחּיָ
ק קוֹ  ְלַסּלֵ ִים ַמֲעִזיָבה ֵישׁ  ְוִאם. ֶהּזֵ ַהּמַ הּ  ִנְבָלִעים ׁשֶ  ּבָ
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  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 כה
 כה

ד יֹוְרִדים ְוֵאיָנם א, ִמּיָ אן ְלַאַחר ֶאּלָ  יֹוְרִדים ִמּכָ
יִקין ב ֵאינוֹ , ּוַמּזִ ק ַחּיָ קוֹ  ְלַסּלֵ ֶפת ֶאת ַמְרִחיִקין. ֶהּזֵ  ַהּגֶ

ֶבל ְוֶאת ַלח ְוֶאת ַהּזֶ  ַהְסָלִעים ְוֶאת ַהִסיד ְוֶאת ַהּמֶ
ח ְוחֹול ְתלוֹ  ַהּלַ ל ִמּכָ ה ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ֹלׁשָ  ָסד אוֹ , ְטָפִחים ׁשְ
ִסיד   :ּבְ

ָרִעים ֶאת ַמְרִחיִקין. ה ה ְוֶאת ַהּזְ ֲחֵרׁשָ  ַהּגּוָמא ְוֶאת ַהּמַ
ץ ְתַקּבֵ ּמִ הּ  ׁשֶ ה, ַהּכֶֹתל ִמן ְגַלִיםרַ  ֵמי ּבָ ֹלׁשָ   :ְטָפִחים ׁשְ

ין ֹלא. ו ּתִ ַצד ָאָדם ַיׁשְ ל הּוא ִאם, ֲחֵברוֹ  ּכֶֹתל ּבְ  ׁשֶ
א, ְלֵבִנים ן ִאם ֶאּלָ ּנוּ  ִהְרִחיק ּכֵ ה ִמּמֶ ֹלׁשָ . ְטָפִחים ׁשְ
י, ֲאָבִנים ּכֶֹתל ָהָיה ְוִאם ַהְרָחַקת ּדַ  ָהיוּ  ְוִאם. ֶטַפח ּבְ

ין, ֶסַלע ְצִחיח ָהֲאָבִנים ּתִ ִצּדוֹ  ַמׁשְ ֹלא ּבְ   :ַהְרָחָקה ּבְ

 ֵמָהֵרַחִים ְטָפִחים' ג ַהּכֶֹתל ִמן ָהֵרַחִים ֶאת ַמְרִחיִקין. ז
ְחּתֹוָנה ֵהם, ַהּתַ ָעה ׁשֶ ֵדי, ֵמָהֶעְליֹוָנה ַאְרּבָ ּלֹא ּכְ  ָיִניד ׁשֶ

ֵדי אוֹ , אֹותוֹ  ּלֹא ּכְ קֹול ַיְבִהיֶלּנוּ  ׁשֶ   :ָהֵרַחִים ּבְ

נּור ֶאת ִחיִקיןַמרְ . ח ה ַהּכֶֹתל ִמן ַהּתַ ֹלׁשָ  ְטָפִחים ׁשְ
ְרָקִעיתוֹ  ֵהם, ִמּקַ ָעה ׁשֶ ָפתוֹ  ַאְרּבָ ְ ֵדי, ִמׂשּ ּלֹא ּכְ  ֵיַחם ׁשֶ

ָפה ּומֹוֵדד. ַהּכֶֹתל ָ ִניִמית ֵמַהׂשּ ֳעִבי, ַהּפְ ְתֵלי ׁשֶ  ּכָ
נּור ְכַלל ַהּתַ ה ּבִ ֹלׁשָ ְ   :ְטָפִחים ַהׁשּ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ט לשֶׁ , ׁשֶ  ֵמַהּכֶֹתל ַהַהְרָחקֹות ֵאּלוּ  ּכָ
ְוָקא ל ְבֹכֶתל ּדַ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ְלֵבִנים ׁשֶ ֲאִפּלוּ , ׁשֶ  ּדַ
ֹכֶתל ל ּבְ  יֹוָנה ר"ְוָהר ם"ָהַרְמבַּ  ַדַעת ְוֶזה, ֲאָבִנים ׁשֶ

  :ל"זַ 

יחַ  ְוֹלא ּבֹור ָאָדם ַיְחּפֹר ֹלא. י  ְוֹלא, ְמָעָרה ְוֹלא ׁשִ
ת ָיִביא ה ְוֹלא, ִיםַהמַּ  ַאּמַ ֵרַכת ַיֲעׂשֶ ִים ּבְ רֹות ַהּמַ  ִלׁשְ
ָגִדים ּבוֹ  ָסם ּבְ ַצד, ְלַכּבְ ְתלוֹ  ּבְ ל ּכָ א, ֲחֵברוֹ  ׁשֶ  ִאם ֶאּלָ
ן ה ֵמַהּכֶֹתל ִהְרִחיק ּכֵ ֹלׁשָ ִסיד ְוָיסּוד, ְטָפִחים ׁשְ  ּבְ

ִים ִמְקֵוה אוֹ  ֶזה ּבֹור ְלֹכֶתל ה ּכֶֹתל אוֹ  ֶזה ַהּמַ  ָהַאּמָ
ד ֵדי, ֲחֵברוֹ  ִמּצַ ּלֹא ּכְ ִים ַיְבִליעוּ  ׁשֶ יקוּ  ַהּמַ  ּכֶֹתל ְוַיּזִ
  :ֲחֵברוֹ 

ַהּכֹוֵבס ֶאֶבן. יא ה ׁשֶ ָגִדים ַמּכֶ נוּ  ַעד ּבְ ְתַלּבְ ּיִ  ָצִריךְ , ׁשֶ
ֵעת, ֲחֵברוֹ  ִמּכֶֹתל ַאּמֹות' ד אֹוָתהּ  ְלַהְרִחיק ּבְ  ׁשֶ
ַהּכֹוֵבס ה ׁשֶ ִים ָעֶליהָ  ַמּכֶ ִזים ַהּמַ יִקים ִנּתָ   :ַלּכֶֹתל ּוַמּזִ

ָהָיה ְראּוֵבן. יב ְמעֹון ְלֹכֶתל ָסמּוךְ  ָכְתלוֹ  ׁשֶ ִמין ׁשִ  ּכְ
ם ִני ּכֶֹתל ַלֲעׂשֹות ְראּוֵבן ּוָבא, ּגַ ֶנֶגד ׁשֵ  ּכֶֹתל ּכְ

ְמעֹון ה ַעד ׁשִ ֲעׂשֶ ּיַ ה ׁשֶ ֹלׁשָ ְ ִמין ְכָתִלים ַהׁשּ י ּכְ , ת"ּבֵ
ְמעֹון ֲהֵרי ב ׁשִ ְרִחיק ַעד ָעָליו ְמַעּכֵ ּיַ ' ד ֶנְגּדוֹ ִמכְּ  ׁשֶ

ֵדי, ַאּמֹות ְהֶיה ּכְ ּיִ קֹום ׁשֶ ין ַהּמָ ָתִלים ּבֵ ֵדי, ָרָחב ַהּכְ  ּכְ
דּוׁשוּ  ּיָ ים בוֹ  ׁשֶ ק ַרּבִ   :ָהָאֶרץ ְוִתְתַחּזֵ

ה. יג ּמֶ ָבִרים ּבַ ֹכֶתל, ֲאמּוִרים ּדְ ה ּבְ ּנָ ִעיר אוֹ , ּגִ  ּבְ
ה ֹכֶתל ֲחָדׁשָ ִעיר ֲאָבל, ָחֵצר ּבְ ָנה ּבְ ָבר ְיׁשָ ָקהִנתְ  ּכְ , ַחּזְ
ֶנְגּדוֹ  ּובֹוֶנה ֹלא ּכְ   :ַהְרָחָקה ּבְ

ֹאֶרךְ  ָהָיה ֹלא ִאם ְוֵכן. יד ְמעֹון ּכֶֹתל ּבְ ּבֹוֶנה ׁשִ  ׁשֶ
ֶנְגּדוֹ  ע ּכְ י ַעל ַאף, ַמְרִחיק ֵאינוֹ , ַאּמֹות ַאְרּבַ  ּפִ
ּמֹוֵנעַ  ךְ  ָהֶרֶגל ׁשֶ ַהּלֵ ם ִמּלְ ַהּכֶֹתל, ׁשָ הּוא ׁשֶ חֹות ׁשֶ  ּפָ
ע   :ָהָאֶרץ ִחּזּוק ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ֹותַאמּ  ֵמַאְרּבַ

ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ָהִריפֹות ַהּכֹוֵתשׁ . טו תֹוךְ  ּבָ ּלוֹ  ּבְ  ּוְבֵעת, ׁשֶ
ה ּכֶ ּמַ ְדֵנד ַעד ֲחֵברוֹ  ַלֲחַצר ְמַנְדֵנד ׁשֶ ּנִ סּוי ׁשֶ  ֶהָחִבית ּכִ
ַעל י ׁשֶ יק ֶזה ֲהֵרי, ֶהָחִבית ּפִ יו ַמּזִ ִחּצָ ב ּבְ  ְלַהְרִחיק ְוַחּיָ
ֵדי ּלֹא ּכְ ל אוֹ , ְיַנְדֵנד ׁשֶ ֶקת ְמַלאְכּתוֹ  ְיַבּטֵ ּזֶ ּמַ  ְוִאם. ׁשֶ
יק ֵעת ִהּזִ ְדנּוד ּבְ ב, ַהּנִ ם ַחּיָ ּלֵ ֲהֵרי, ְלׁשַ א ִמּכֹחוֹ  ׁשֶ  ּבָ
ֶזק   :ַהּנֶ

ם ֶאת ַמְרִחיִקין. טז ֹוָבךְ  ַהֻסּלָ ל ֵמַהׁשּ ע ֲחֵברוֹ  ׁשֶ  ַאְרּבַ
ֵדי, ַאּמֹות ּלֹא ּכְ ה ִתְקֹפץ ׁשֶ ִמּיָ ֵעת ַהּנְ יחַ  ּבְ ּנִ ּמַ ם ׁשֶ , ַהֻסּלָ
ֹוָבךְ  ְוַתֲעֶלה   :ַהּגֹוָזלֹות ֶאת ְוֹתאַכל ַלׁשּ

ְזִחיָלה ִמן ַהּכֶֹתל ֶאת ַמְרִחיִקין. יז ל ַהּמַ ע ֲחֵברוֹ  ׁשֶ  ַאְרּבַ
ֵדי, ַאּמֹות ְהֶיה ּכְ ּיִ ְזִחיָלה ְלַבַעל ָמקֹום ׁשֶ  ִלְזֹקף ַהּמַ
ם ן ֻסּלָ ּלוֹ  ַמְזִחיָלה ּוְלַתּקֵ הּ  ְוֶהֱחִזיק ִאילהוֹ , ׁשֶ   :ּבָ
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א ִמי. יח ּבָ סֹוף ּבֹור ַלְחּפֹר ׁשֶ ֵדהוּ  ּבְ  ְלֵמַצר ָסמּוךְ  ׂשָ
ֵדה ִאם, ֲחֵברוֹ   סֹוֵמךְ , ְלבֹורֹות ָעׂשּוי ֵאינוֹ  ֲחֵברוֹ  ׂשְ
ָידוֹ  ִלְמחֹות ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ֵלךְ  ְוִאם. ּבְ  ַלְחּפֹר ֲחֵברוֹ  ִיּמָ
ִצּדוֹ  ּבֹור ה ַהּבֹור ִמּכֶֹתל ְלַהְרִחיק ָצִריךְ , ּבְ ָ ׁשּ  ׁשִ

ְהֶיה ַעד, ְטָפִחים ּיִ ֵני ֲחַלל ֵבין ׁשֶ  ֳעִבי ַהּבֹורֹות ׁשְ
ה ָ ׁשּ ֵדה ָהְיָתה ְוִאם. ְטָפִחים ׁשִ  ֲעׂשּוָיה ֲחֵברוֹ  ׂשְ

ְרִחיק ַעד סֹוֵמךְ  ֵאינוֹ , ְלבֹורֹות ּיַ ָצר ׁשֶ ה ֵמַהּמֵ ֹלׁשָ  ׁשְ
ֹבא, ְוַיְחּפֹר, ְטָפִחים ּיָ ם ַיְרִחיק ְחּפֹרלַ  ֲחֵברוֹ  ּוְכׁשֶ  הּוא ּגַ
ה ֹלׁשָ תֹוךְ  ְטָפִחים ׁשְ ֵדהוּ  ּבְ   :ְוַיְחּפֹר ׂשָ

ֵדהוּ  ְלתֹוךְ  ּבֹור ַהחֹוֵפר. יט ֶדה ֲחִצי ּוָמַכר ׂשָ ָ  ּוָבא, ַהׂשּ
ם ַלְחּפֹר ַהּלֹוֵקחַ  ל ְלַהְרִחיק ָצִריךְ , ּבֹור הּוא ּגַ  ּכָ
עּור יָון, בֹורֹותלְ  ֲעׂשּוָיה ָהְיָתה ִאם ֲאִפּלוּ  ַהְרָחָקה ׁשִ  ּכֵ

ָהִראׁשֹון ר ׁשֶ ֶהּתֵ ה ּבְ ֲהֵרי, ָעׂשָ ּלוֹ  ׁשֶ ׁשֶ   :ָחַפר ּבְ

ֲחֵצרוֹ  ּגּוָמא ָחַפר ְראּוֵבן. כ י ּבָ ּמֵ ִמים ׁשֶ חוּ  ְגׁשָ  ְיַקּלְ
ַרּבוּ , ְלתֹוָכהּ  ִים ּוְכׁשֶ ֶרךְ  ְועֹוְבִרים ּבֹוְקִעין ַהּמַ  חֹומֹות ּדֶ
ף ְמעֹון ַמְרּתֵ ב, ׁשִ קלְ  ְראּוֵבן ַחּיָ קוֹ  ַסּלֵ   :ֶהּזֵ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . כא ּלֹא, ׁשֶ ְבַהְרָחַקת ָאְמרוּ  ׁשֶ ה ּדִ ָ ׁשּ  ׁשִ
ין ְטָפִחים א, ָסֵגי ְלבֹור ּבֹור ּבֵ ֶאֶרץ ֶאּלָ  ֲאָבל, ָהִרים ּבְ
ָמקֹום ַרְפָיא ּבְ , ְלִפיָכךְ . יֹוֵתר ְלַהְרִחיק ָצִריךְ  ַאְרַעְיהוּ  ּדְ
ית ְלַהְרִחיק ָצִריךְ  ֵסא ּבֵ ירוּ  ַעד ֲחֵברוֹ  ּבֹורמִ  ַהּכִ ּכִ ּיַ  ׁשֶ
ֵני ֵאינוֹ  ָאָדם ּבְ חּות עֹוֵבר ׁשֶ ית ִמּלַ ֵסא ּבֵ , ַלּבֹור ַהּכִ

ָתא ּוְלַרְוָחא ים ַיְרִחיק ְדִמּלְ ִ ה ֲחִמׁשּ   :ַאּמָ

ים ֵמָהִעיר ָקבּועַ  ּגֶֹרן ֶאת ַמְרִחיִקין. כב ִ ה ֲחִמׁשּ , ַאּמָ
ֵדי ּלֹא ּכְ ֶבן ָהרּוחַ  יֹוִליךְ  ׁשֶ ּזֹוֶרה ֵעתבְּ  ַהּתֶ יק, ׁשֶ  ְוַיּזִ
ה ֹלא ְוֵכן. ָהִעיר ִלְבֵני תֹוךְ  ָקבּועַ  ּגֶֹרן ָאָדם ַיֲעׂשֶ  ּבְ
ּלוֹ  א, ׁשֶ ן ִאם ֶאּלָ ים לוֹ  ָהָיה ּכֵ ִ ה ֲחִמׁשּ , רּוחַ  ְלָכל ַאּמָ
ֵדי ּלֹא ּכְ יק ׁשֶ ֶבן ַיּזִ   :ְלִנירוֹ  אוֹ  ֲחֵברוֹ  ִלְנִטיַעת ַהּתֶ

ֵבלוֹ  ֶאת ַמְרִחיִקין. כג ָברֹות ְוֶאת תַהּנְ  ְוֶאת ַהּקְ
ְבׁשֹונֹות ְוֶאת ַהּבּוְרְסִקי בֹוִרים ַהּכִ ים, ֵמָהִעיר ְוַהּדְ ִ  ֲחִמׁשּ

ה ים ְוֵאין. ַאּמָ א ּבּוְרְסִקי עֹוׂשִ ֵני, ָהִעיר ְלִמְזַרח ֶאּלָ  ִמּפְ
רּוחַ  ה ִמְזָרִחית ׁשֶ ק ּוְמַמֶעֶטת ַחּמָ   :ָהעֹורֹות ִעּבּוד ֶהּזֵ

ים ֵמָהִעיר ֹוָבךְ ַהשּׁ  ַמְרִחיִקין. כד ִ ה ֲחִמׁשּ  ְוֹלא, ַאּמָ
ּנוּ  תֹוךְ  ַיֲעׂשֶ ּלוֹ  ּבְ א ׁשֶ ן ִאם ֶאּלָ ים לוֹ  ֵישׁ  ּכֵ ִ ה ֲחִמׁשּ  ַאּמָ
מוֹ  ְלָקחוֹ  ְוִאם. רּוחַ  ְלָכל הּוא ּכְ תֹוךְ  הּוא ֲאִפּלוּ , ׁשֶ  ּבְ
ֶחְזָקתוֹ  הּוא ֲהֵרי, ֹרַבע  ַלֲחֹזר ָיכֹול, ִיּפֹל ִאם ְוַאף. ּבְ

ּטֹוֲעִנים, ִלְבנֹותוֹ  אוֹ  ִראׁשֹון לֹוַמר ַלּלֹוֵקחַ  ׁשֶ  ֲעׂשָ
ְרׁשּות ָנא ֹלא, ּבִ ָנא ֹלא ָיִחיד ֶנֶגד ׁשְ ים ֶנֶגד ׁשְ   :ַרּבִ

ָהְיָתה ִמי. כה ֵדה ׁשֶ ַאר אוֹ  ְגָפִנים ְנטּוָעה ֲחֵברוֹ  ׂשְ  ׁשְ
תֹוךְ  ִלְנֹטעַ  הּוא ּוָבא, ִאיָלנֹות ֵדהוּ  ּבְ ַצד ְגָפִנים ׂשָ  ּבְ
ָפִנים ַצד ִאיָלנֹות וֹ א ּגְ ' ד ְלַהְרִחיק ָצִריךְ , ִאיָלנֹות ּבְ
ה. ַאּמֹות ּמֶ ָבִרים ּבַ ֶאֶרץ, ֲאמּוִרים ּדְ ָרֵאל ּבְ  ֲאָבל, ִיׂשְ
חּוָצה ין ַמְרִחיק ָלָאֶרץ ּבְ ָפִנים ּבֵ  ּוֵבין ִלְגָפִנים ּגְ
י ְלִאיָלנֹות ִאיָלנֹות ּתֵ ָפִנים ּוֵבין, ַאּמֹות ׁשְ ָאר ּגְ  ִלׁשְ
עאַ  ִאיָלנֹות  ָגֵדר ָהָיה ִאם, ָמקֹום ּוְבָכל. ַאּמֹות ְרּבַ
יְנַתִים ֵדר סֹוֵמךְ  ֶזה, ּבֵ ֵדר סֹוֵמךְ  ְוֶזה ַלּגָ   :ַלּגָ

ָהָיה ִמי. כו ֵדהוּ  ְלתֹוךְ  נֹוֶטה ֲחֵברוֹ  ִאיַלן ׁשֶ  קֹוֵצץ, ׂשָ
ְמֹלא עַ  ּכִ י ַעל ַמְרּדֵ ּבֵ ה ּגַ ֲחֵרׁשָ ְקָמה ּוְבָחרּוב. ַהּמַ  ּוְבׁשִ

ל ְהֶיה ַעד הַהּנֹוטֶ  ּכָ ּיִ קּול ׁשֶ ֶנֶגד ׁשָ ֶצר ּכְ  ִאם ְוֵכן. ַהּמֶ
ית ַעל נֹוֶטה ָהָיה ָלִחין ּבֵ ְ ל ַהׁשּ ית ַעל אוֹ , ֲחֵברוֹ  ׁשֶ  ּבֵ

ל ֶאת קֹוֵצץ, ָהִאיָלן ְהֶיה ַעד ַהּנֹוֶטה ּכָ ּיִ קּול ׁשֶ  ׁשָ
ֶנֶגד ֶצר ּכְ   :ַהּמֶ

הּוא ִאיָלן. כז ים ִלְרׁשּות נֹוֶטה ׁשֶ  ֵדיכְּ  קֹוֵצץ, ָהַרּבִ
ֵהא ּיְ ָמל ׁשֶ רֹוְכבוֹ  עֹוֵבר ַהּגָ   :ּבְ

ֵאָנה לוֹ  ֵישׁ  ְראּוֵבן. כח תוֹ  ַעל נֹוֶטה ְוַהּנֹוף, ּתְ  ֲעִלּיָ
ל בוֹ  ֵלִוי ׁשֶ ָהִטיחַ  ּוְמַעּכְ ּגוֹ  ִמּלְ  ַהּנֹוף ָלקּוץ ֵלִוי ָיכֹול, ּגַ

בוֹ    :ַהְמַעּכְ

ֶצר ַעל ָהעֹוֵמד ִאיָלן. כט י ַעל ַאף, ַהּמֶ הוּ  ּפִ  נֹוֶטה אׁשֶ
ֵדה ְלתֹוךְ  ֵניֶהם, ֵמֶהם ֶאָחד ׂשְ רֹוָתיו חֹוְלִקים ׁשְ   :ּפֵ
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ָחַפר ְראּוֵבן. ל י ּוָמָצא ְוָיַרד ּבֹור ׁשֶ ְרׁשֵ ל ִאיָלן ׁשָ  ׁשֶ
ְמעֹון תֹוךְ  ׁשִ ֵדהוּ  ּבְ ּלוֹ  ְוָהֵעִצים ְוחֹוֵפר קֹוֵצץ, ׂשָ . ׁשֶ
ְמעֹון ְלִאיַלן ָקרֹוב ָהָיה ְוִאם תֹוךְ  ׁשִ , הַאמָּ  ז"ט ּבְ

ים ָרׁשִ ָ ל ַהׁשּ ְמעֹון ׁשֶ  ֵאינוֹ  ְוִאם. לוֹ  ְונֹוְתָנם ְוקֹוְצָצם ׁשִ
ים ְוָיְצאוּ , ּבֹור ַלְחּפֹר ָצִריךְ  ָרׁשִ ָ ל ַהׁשּ ְמעֹון ׁשֶ תֹוךְ  ׁשִ  ּבְ
ֵדהוּ  ֵדי ְטָפִחים' ג ַמֲעִמיק ֲהֵרי, ׂשָ ּלֹא ּכְ ב ׁשֶ  ְיַעּכֵ

ה ֲחֵרׁשָ ָצא ׁשֶֹרשׁ  ְוָכל, ַהּמַ ּמָ תֹוךְ  ׁשֶ , קֹוְצצוֹ  ְטָפִחים' ג ּבְ
שׁ  ְוֵאינוֹ  א חֹוׁשֵ ּמָ ל ִאיָלן ִייַבשׁ  ׁשֶ ה, ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ּזֶ תֹוךְ  ׁשֶ  ּבְ
ּלוֹ    :חֹוֵפר הּוא ׁשֶ

א ִמי. לא ּבָ ָרה ַלֲעׂשֹות ׁשֶ ל ִמׁשְ ן ׁשֶ ּתָ ׁשְ ַצד ּפִ  ָיָרק ּבְ
ל ֲהֵרי, ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ָרה ֵמי ׁשֶ ׁשְ ָאֶרץ ִנְבָלִעים ַהּמִ  ּבָ

ָרק ֶאת ְפִסיִדיםּומַ  ְוהֹוְלִכים ַטע אוֹ , ַהּיָ ּנָ ין ׁשֶ ֵריׁשִ  ּכְ
ָצִלים ָקרֹוב ל ַלּבְ ֵהם, ֲחֵברוֹ  ׁשֶ  אוֹ , ַטֲעָמם ְמִפיִגים ׁשֶ
ַטע ּנָ ל ׁשֶ ַצד ַחְרּדָ ֶרת ּבְ ּוֶ בֹוִרים ּכַ ֲהֵרי, ּדְ בֹוִרים ׁשֶ  ַהּדְ

ַבשׁ  ּוַמְפִסיִדים ֶהָעִלים אֹוְכִלים ל, ַהּדְ  ְוַכּיֹוֵצא ֵאּלוּ  ּכָ
הֶ  ְכֵדי ְלַהְרִחיק ָצִריךְ  ֵאינוֹ  םּבָ ּלֹא ּבִ יק ׁשֶ ל. ַיּזִ  ּוִמּכָ

ְרִחיק ָצִריךְ  ָמקֹום ּיַ ָרה ׁשֶ ָרק ִמׁשְ ין, ֵמַהּיָ  ּוְכֵריׁשִ
ָצִלים ל, ֵמַהּבְ בֹוִרים ְוַחְרּדָ  יֹוֵתר אוֹ  ְטָפִחים' ג, ֵמַהּדְ

ֵדי, ְמַעט ּלֹא ּכְ ק ִיְהֶיה ׁשֶ ָיַדִים ֶהּזֵ   :ּבְ

ָהיָ  ִמי. לב תֹוךְ  ִאיָלן לוֹ  הׁשֶ ֵדהוּ  ּבְ  ְלבֹור ָקרֹוב ׂשָ
ַעל ֵאין ֲחֵברוֹ  ב ָיכֹול ַהּבֹור ּבַ : לוֹ  ְולֹוַמר ָעָליו ְלַעּכֵ
י ֲהֵרי ְרׁשֵ י ַלּבֹור ִנְכָנִסים ָהִאיָלן ׁשָ ּלִ  ּוַמְפִסיִדים ׁשֶ
ה, אֹוִתי ּזֶ א ֶנֶזק ׁשֶ  ּוָבֵעת, ְזַמן ְלַאַחר ֵמֵאָליו ַהּבָ
ַטע ּנָ יקוֹ מַ  ֵאינוֹ  ׁשֶ ם, ּזִ ה ּוְכׁשֵ ּזֶ תֹוךְ  חֹוֵפר ׁשֶ ּלוֹ  ּבְ ךְ  ׁשֶ  ּכָ

תֹוךְ  נֹוֵטעַ  ֶזה ּלוֹ  ּבְ   :ׁשֶ

ֶאָחד ָסַמךְ . לג ָהָיה ֵמֵאּלוּ  ּבְ ק ְוָגַרם ְלַהְרִחיק לוֹ  ׁשֶ  ֶהּזֵ
ּפֹוֵטר ִמי ֵישׁ , ַלֲחֵברוֹ  ם ׁשֶ ּלֵ ׁשַ ב ִמי ְוֵישׁ  ִמּלְ ַחּיֵ ּמְ   :ׁשֶ

ה ִמי. לד ָעׂשָ ּלוֹ  תֹוךְ בְּ  ּגֶֹרן ׁשֶ ית ָקַבע אוֹ , ׁשֶ ֵסא ּבֵ  ַהּכִ
שׁ  ְמָלאָכה אוֹ  ּיֵ הּ  ׁשֶ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ְוָעָפר ָאָבק ּבָ  ָצִריךְ , ּבָ

ֵדי ְלַהְרִחיק ּלֹא ּכְ יעַ  ׁשֶ ית ֵריחַ  אוֹ  ֶהָעָפר ַיּגִ ֵסא ּבֵ  ַהּכִ
ֵדי, ַלֲחֵברוֹ  ָהָאָבק אוֹ  ּלֹא ּכְ יקוֹ  ׁשֶ  ָהְיָתה ֲאִפּלוּ , ַיּזִ

עַ  אהוּ  ָהרּוחַ  ַסּיֵ ּמְ ֵעת אֹותוֹ  ׁשֶ ה ּבְ עֹוׂשֶ  ְמַלאְכּתוֹ  ׁשֶ
ן ְנֹעֶרת אוֹ  ֶהָעָפר ֶאת ּומֹוִליָכהּ  ּתָ ׁשְ  ְוַכּיֹוֵצא ְוַהּמֹוץ ַהּפִ

יָעָתן ָבֶהן ב ֶזה ֲהֵרי, ַלֲחֵברוֹ  ּוַמּגִ ֵדי, ְלַהְרִחיק ַחּיָ  ּכְ
ּלֹא יעוּ  ׁשֶ יקוּ  ְוֹלא ַיּגִ , צּוָיהמְ  רּוחַ  ְיֵדי ַעל ַוֲאִפּלוּ , ַיּזִ
ל ּכָ מוֹ  ֵאּלוּ  ׁשֶ יקוּ  ּכְ ִהּזִ יו ׁשֶ ִחּצָ י ַעל ְוַאף, ֵהן ּבְ  ּפִ
הּוא ב ׁשֶ ל ְלַהְרִחיק ַחּיָ ךְ  ּכָ  ָהרּוחַ  הֹוִליָכהּ  ִאם, ּכָ

יָקה ְוֶהָעָפר ַהּמֹוץ ַהְמצּוָיה ֶהן ְוִהּזִ טּור, ּבָ ם ּפָ ּלֵ ׁשַ , ִמּלְ
ָהרּוחַ  ע הּוא ׁשֶ ִסּיַ   :אֹותוֹ  ׁשֶ

ל. לה ָאַמְרנוּ  ָחקֹותַהרְ  ּכָ  ְוָרָאה ִהְרִחיק ֹלא ִאם, ׁשֶ
ַתק ֲחֵברוֹ   ַלֲחֹזר ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ָמַחל ֶזה ֲהֵרי, ְוׁשָ

ָרָאה ְוהּוא, ְלַהְרִחיק ּוְלַהְצִריכוֹ  ּנוּ  ׁשֶ ַחל ִמּמֶ ּמָ גֹון, ׁשֶ  ּכְ
ע ִסּיַ ד ִעּמוֹ  ׁשֶ ָאַמר אוֹ , ִמּיָ ָרָאהוּ  אוֹ , ַלֲעׂשֹות לוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
ה ָעׂשָ ֹלא ִצּדוֹ בְּ  ׁשֶ ַתק ַהְרָחָקה ּבְ יד ְוֹלא ְוׁשָ  ַעל ִהְקּפִ

  :ָזָכה, ֶזה

ה. לו ּמֶ ָבִרים ּבַ ַאר, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשְ  חּוץ, ְנָזִקים ּבִ
ע ֵהם, ֵמַאְרּבַ ן: ׁשֶ ית ְוֵריחַ , ֶהָעׁשָ ֵסא ּבֵ  ְוָאָבק, ַהּכִ
ְרַקע ְוִנְדנּוד, ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ל, ַהּקַ ּכָ  יןאֵ  ֵמֵאּלוּ  ֶאָחד ׁשֶ

ַתק ַוֲאִפּלוּ , ֲחָזָקה לוֹ  ה ׁשָ ּמָ ִנים ּכַ  חֹוֵזר ֶזה ֲהֵרי ׁשָ
ק ְוֵכן. ְלַהְרִחיק ְוכֹוֵפהוּ  ה ֶהּזֵ ָמקֹום ְרִאּיָ ִריךְ  ּבְ ּצָ  ׁשֶ
ה גֹון, ְמִחּצָ ִפין ֲחַצר ּכְ ּתָ ֻ שׁ  ַהׁשּ ּיֵ ין ּבוֹ  ׁשֶ ה ּדִ  ֵישׁ , ֲחֻלּקָ
 ֶתלַהכֹּ  ִלְבנֹות ֲחֵברוֹ  ֶאת ָלֹכף ֵמֶהם ֶאָחד ְלָכל

ֶאְמַצע ֵדי, ּבָ ּלֹא ּכְ ָעה ֲחֵברוֹ  ִיְרֵאהוּ  ׁשֶ ׁשָ שׁ  ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּמִ  ׁשֶ
ֶחְלקוֹ  יָלא ּוֵמַאַחר, ּבְ ּמֵ ּמִ ִלי ֶזה ֶאת ֶזה ַמִזיִקים ֵהם ׁשֶ  ּבְ
ת ּיַ ה ׁשּום ֲעׂשִ א, ֲחָזָקה ָלֶהם ֵאין, ַמֲעׂשֶ  ַעל ַאף ֶאּלָ

י ָעְמדוּ  ּפִ ךְ  ׁשֶ ִנים ּכָ ֹלא ַרּבֹות ׁשָ הְמחִ  ּבְ  ּכֹוֵפהוּ  ּצָ
ה ַלֲעׂשֹות ָכל ְמִחּצָ ְרֶצה ֵעת ּבְ ּיִ ה. ׁשֶ ּנוּ  ְוָלּמָ  ְנִזיִקין ׁשִ

ַאר ֵאּלוּ  ְ ֵאין ְלִפי, ְנִזיִקין ִמׁשּ ְעּתוֹ  ׁשֶ ל ּדַ  ָאָדם ׁשֶ
ֵאינוֹ  ְוֶחְזָקתוֹ , ֵאּלוּ  ְנִזיִקין סֹוֶבֶלת ֶהֵזקוֹ , מֹוֵחל ׁשֶ  ׁשֶ
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ק דוֹ  ָקנוּ  ְוִאם. ָקבּועַ  ֶהּזֵ ַחלשֶׁ  ִמּיָ ְנִזיִקין ּמָ  ֵאינוֹ  ֵאּלוּ  ּבִ
  :ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול

ן. לז ָאְמרוּ  ָעׁשָ ְוָקא, ׁשֶ ן ּדַ ָעׁשָ ִדיר ּבְ גֹון, ּתָ ְבׁשֹונֹות ּכְ  ּכִ
ל ל ַנְחּתֹוִמין ׁשֶ ּנּור ֲאָבל. ָבֶהן ְוַכּיֹוֵצא יֹוְצִרים ְוׁשֶ  ּתַ

ִחיד ַהּיָ יָרה ְוֵכן, ַפת ּבוֹ  אֹוֶפה ׁשֶ יָון, ּכִ ֵהי ָלאדְּ  ּכֵ  ׁשָ
א קּוְטָרא ִדיר ָלאו, ְדיֹוָמא ֻרּבָ  ֲחֵזי ְוִאי. הּוא ּתָ
ַתק , ּוִמיהוּ . ִלְמחֹות ָיכֹול ֵאינוֹ  ְוׁשּוב ָמַחל, ְוׁשָ

ה ִחּלָ ב ָמִצי ְלַכּתְ ן ֲאִפּלוּ  ְמַעּכֵ ָעׁשָ ֵאינוֹ  ּבְ ִדיר ׁשֶ . ּתָ
ן ִדיר ְוָעׁשָ י ּתָ ְוָקא ַנּמֵ  ַחְבֵרהּ דְ  ִלְרׁשּוָתא ְדָמִטי ֵהיָכא ּדַ
רּוחַ  א ֵלהּ  ָמֵטי ֹלא ִאי ֲאָבל, ְמצּוָיה ּבְ רּוחַ  ֶאּלָ  ּבְ

ֵאיָנה רּוחַ  ַוֲאִפּלוּ . ְלַסּלּוֵקי ְמַחּיֵב ֹלא, ְמצּוָיה ׁשֶ  ּבְ
י ְמצּוָיה ְוָקא, ַנּמֵ יק ּדַ י ְדַמּזִ  ָלא ִאי ֲאָבל, ְלִאיְנׁשֵ
יק י ַמּזִ ב ַעל ַאף, ְלִאיְנׁשֵ ָמִטי ּגַ  ִחירּוַמשְׁ  ְלֵביֵתהּ  ּדְ

יֵתהּ  ַתק ָרָאה ִאם ְלִאיׁשִ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ְוׁשּוב, ָמַחל ְוׁשָ
ה ֲאָבל. ִלְמחֹות ִחּלָ ב ָמִצי, ְלַכּתְ   :ְמַעּכֵ

ית. לח ֵסא ּבֵ ָאְמרוּ  ַהּכִ ְוָקא, ׁשֶ ֵעין ּדַ י ּכְ ּתֵ  ִכְסאֹות ּבָ
ֶהם ּלָ ָהיוּ  ׁשֶ י ַעל ׁשֶ ּבֵ ים ַקְרַקע ּגַ נוּ  ֲאָבל. ּוְמֻגּלִ ּלָ  ׁשֶ

הֵ  ֲחִפירֹות ְמֻכִסים םׁשֶ ַתק ָרָאה ִאם, ּבַ  ְוׁשּוב, ָמַחל, ְוׁשָ
ה ֲאָבל. ִלְמחֹות ָיכֹול ֵאינוֹ  ִחּלָ ב ָמִצי, ְלַכּתְ   :ְמַעּכֵ

ֶהֱחִזיק ִמי. לט ם ְמֶלאֶכת ַלֲעׂשֹות ׁשֶ  ְנֵבלֹות אוֹ  ּדָ
ְמקֹומוֹ  ָבֶהן ְוַכּיֹוֵצא ְנסוּ , ּבִ  ָבֶהן ְוַכּיֹוֵצא ָהעֹוְרִבים ְוִיּכָ
ְגַלל ם ּבִ  ֲחֵברוֹ  ֶאת ְמֵצִרים ֵהם ַוֲהֵרי, ְוֹיאְכלוּ  ַהּדָ
קֹוָלם ם אוֹ  ּוְבִצְפצּוָפם ּבְ ַרְגֵליֶהם ַבּדָ ּבְ ֵהם ׁשֶ ִבים ׁשֶ  יֹוׁשְ

ים ָהִאיָלנֹות ַעל ירֹוֵתיֶהם ּוְמַכּלִ ָדן ָהָיה ִאם, ּפֵ  אוֹ  ַקּפְ
ְפצּוף חֹוֶלה ּצִ ה ׁשֶ יקוֹ  ַהּזֶ רֹות אוֹ , ַמּזִ ּפֵ לּ  ׁשֶ  ִנְפָסִדים וֹ ׁשֶ

ם לוֹ  ּדָ ב, ּבַ ל ַחּיָ  ַעד ַיְרִחיק אוֹ  ַהְמָלאָכה אֹוָתהּ  ְלַבּטֵ
ּלֹא ק, ֵמֲחָמָתן ֶנֶזק לוֹ  ָיֹבא ׁשֶ ֶהּזֵ  ְלֵריחַ  ּדֹוֶמה ֶזה ׁשֶ
ית ֵסא ּבֵ ֵאין ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ַהּכִ   :ֲחָזָקה לוֹ  ׁשֶ

ֵני. מ ֵני אוֹ  ָמבֹוי ּבְ ה ָחֵצר ּבְ ֲעׂשָ ּנַ ן ןֵמהֶ  ֶאָחד ׁשֶ , ֻאּמָ
ָידוֹ  ִמחוּ  ְוֹלא ךְ  ְוַאַחר, ּבְ ָידוֹ  ִלְמחֹות רֹוִצים ּכָ , ּבְ

ֵאר ִסיָמן ִיְתּבָ ַאַחר ּבְ   :ֶזה ׁשֶ

ל. מא ָבר ּכָ דּועַ  ּדָ ּיָ ֵאין ׁשֶ , ְלָסְבלוֹ  ָיכֹול ַהְמַעְרֵער ׁשֶ
י ַעל ַאף ַאר ּפִ ְ ׁשּ ֵני ׁשֶ  לוֹ  ֵאין, אֹותוֹ  סֹוְבִלים ָאָדם ּבְ

ֶנגֶ  ֲחָזָקה   :ֶזה ְמַעְרֵער דּכְ

ֵסא ּוֵבית ְדקּוְטָרא ָהא. מב ְוָקא, ֲחָזָקה ָלֶהם ֵאין ַהּכִ  ּדַ
יק ְלהוּ  ְדָעִביד ְרׁשּות ַמּזִ הּ  ּבִ ַנְפׁשֵ  ַאֲחִזיק ִאי ֲאָבל. ּדְ
ית ְוָעִביד ֵסא ּבֵ גּוָפא ַהּכִ ָפתּוחַ  ְדַחְבֵרהּ  ְדַאְרָעא ּבְ  ּדְ
יק ְלֵביֵתהּ  ַמּזִ י ִאי, ּדְ ית ידְדָעבִ  ַנּמֵ ֵסא ּבֵ ְרׁשּוָתא ַהּכִ  ּבִ
הּ  ַחְבֵרהּ  ְלֵביֵתהּ  ָאִזיל ִדיֵלהּ  ְועּוָקא ְדַנְפׁשֵ יָון, ּדְ  ּכֵ
ְבגּוָפא  ָטַען ְוִאי. ֲחָזָקה ֵלהּ  ִאית ַמֲחִזיק ָקא ְדַאְרָעא ּדִ
ֵנהּ  ַזּבְ בּוָעה ֶנֱאָמן, ִניֲהֵלהּ  ּדְ ׁשְ ל. ּבִ  ֵלהּ  ִאית ָמקֹום ּוִמּכָ
ֵסא ֵבית ְלַההּוא ְלַכסּוֵיי י, עּוָקא ְלַההּוא אוֹ  ַהּכִ  ּכִ
יק ֵהיִכי ּלִ הּ  ְדִלְסּתַ ב ַעל ַאף, ֵריָחא ִמּנֵ ַאֲחִזיק ּגַ הּ  ּדְ  ּבֵ
ָהִכי ֹלא ּבְ ק ֹלא ְוִאי. ִכסּוי ּבְ  ָלא, ְלֵריָחא ֵלהּ  ְמַסּלֵ
ָלל ֲחָזָקה ֲהֵוי יְקָנא: ָאַמר ִאם ֲאִפּלוּ , ּכְ  ֵלהּ  ְמַסּלִ

ֵסא ְלֵבית ָנאּוִמשְׁ  ַהּכִ ׁשְ ּמַ ָתא ֵבהּ  ּתַ ִמּלְ  ָלאו, ַאֲחִריָתא ּבְ
ל ִמיֵנהּ  ּכָ ְלֵבית, ּכְ ֵסא ּדִ ָלא ְוֵכיָון, ַאֲחִזיק ַהּכִ  ָהֵוי ּדְ

ָתא ֲחָזָקה ֲהֵוי ָלא ְלגּוֵפהּ  ֲחָזָקה  ְוֵישׁ . ַאֲחִריִתי ְלִמּלְ
אֹוֵמר ִמי יָון, ׁשֶ ּכֵ ֶהֱחִזיק ׁשֶ גּוף ׁשֶ ְרַקע ּבְ  הּוא ֲהֵרי, ַהּקַ

ּלוֹ  ִמישׁ  ְלֵאיֶזה ׁשֶ ְרֶצה ַתׁשְ ּיִ ּלֹא ּוִבְלַבד, ׁשֶ יעַ  ׁשֶ  ַיּגִ
ּנוּ  ַלֲחֵברוֹ    :ֶנֶזק ׁשּום ִמּמֶ

ֶהֱחִזיק ִמי. מג ֶנֶזק ׁשֶ שׁ  ּבְ ּיֵ גֹון, ֲחָזָקה לוֹ  ׁשֶ ַתח ּכְ ּפָ  ׁשֶ
ִים ֶאת ֶהֱעִביר אוֹ  ַחּלֹון ּלֹא אוֹ , ַהּמַ  ַמה ִהְרִחיק ׁשֶ

ָראּוי ֶ ֲחִזיק יַוֲהרֵ , ְלַהְרִחיק ׁשּ ה: טֹוֵען ַהּמַ  ָאַמְרתָּ  ַאּתָ
ָרִאיתָ  ַאַחר ִלי ָמַחְלתָּ : אוֹ , ַלֲעׂשֹות ִלי ר: אוֹ , ׁשֶ  ֻהּכַ

ֶזק ַתְקתָּ  ַהּנֶ י ָמִחיתָ  ְוֹלא ְוׁשָ ק, ּבִ ּזָ יו: אֹוֵמר ְוַהּנִ  ַעְכׁשָ
ָרִאיִתי הּוא י ְוֹלא ׁשֶ ָאַמר אוֹ , ִמּקֶֹדם ָיַדְעּתִ : ׁשֶ
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ָרִאיִתי ׁשֶ ה, ְבךָ  ָמִחיִתי ּכְ ה: ָאַמְרתָּ  ְוַאּתָ  אוֹ  ַאְרִחיק ַעּתָ
ה, ֶאְסּתֹם ֵדי יֹום ֶאל ִמּיֹום אֹוִתי ַמְדֶחה ְוַאּתָ  ּכְ

ע ְקּבַ ּתִ ְקךָ  ׁשֶ ָכל, ֶהּזֵ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ֵאּלוּ  ּבְ ק ַעל ּבָ ּזָ  ַהּנִ
ַבע, ֵהִביא ֹלא ְוִאם, ְרָאָיה ְלָהִביא ָ יק ִיׁשּ ּזִ , ֶהֵסת ַהּמַ
ֵטר   :ְוִיּפָ

ֶנֶזק ֶהֱחִזיק. מד ֵאין ּבְ גֹון, ֲחָזָקה לוֹ  ׁשֶ ן ּכְ  ּוֵבית ָעׁשָ
ֵסא ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ַהּכִ יק ְוָטַען, ּבָ ּזִ ָנה ַהּמַ ּקָ דוֹ  ׁשֶ ל ִמּיָ  ׁשֶ
ק יק ַעל, ִנּזָ ּזִ ָנה ְרָאָיה ְלָהִביא ַהּמַ ּקָ דוֹ  ׁשֶ  ֹלא ְוִאם, ִמּיָ

ַבע, ֵהִביא ָ ק ִיׁשּ ּזָ ּלֹא ֶהֵסת ַהּנִ דוֹ מִ  ָקנוּ  ׁשֶ ךְ  ַעל ּיָ , ּכָ
ק קוֹ  ֶזה ִויַסּלֵ   :ֶהּזֵ

 קנו סימן
 שמביא ומי, חברו של לאמנותו שירד מי דין

  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , אחרת לעיר סחורה

ֵני ֶאָחד. א בֹוי ִמּבְ ֵאינוֹ  ַהּמָ שׁ  ׁשֶ ֵקשׁ , ְמֻפּלָ ּבִ  ֵלָעׂשֹות ׁשֶ
ן אוֹ  רֹוֵפא י אוֹ  ֻאּמָ ָטרֹות סֹוֵפר אוֹ  ַגְרּדִ ד אוֹ  ׁשְ  ְמַלּמֵ

ינֹוקֹות ֵאינוֹ  ִלּמּוד ּתִ ל ׁשֶ ֵני, ּתֹוָרה ׁשֶ בֹוי ּבְ  ַהּמָ
ִבין ֵני, ָעָליו ְמַעּכְ ה ִמּפְ ְרּבֶ ּמַ ְכָנִסים ֲעֵליֶהם ׁשֶ  ַהּנִ

ם לוֹ  ִנְתַרּצוּ  ַוֲאִפּלוּ . ְוַהּיֹוְצִאים ּלָ  אֹותוֹ , ֵמֶאָחד חּוץ ּכֻ
ב ֶאָחד שׁ  ִמי ְוֵכן. ָעָליו ְמַעּכֵ ּיֵ ִית לוֹ  ׁשֶ ֲחַצר ּבַ  ּבַ

ִפין ּתָ ֻ יֶרּנוּ  ֹלא, ַהׁשּ ּכִ   :ֵמֵאּלוּ  ְלֶאָחד ַיׂשְ

ָחֵצר ֲחנּות. ב ּבֶ ֵכִנים ְיכֹוִלים, ׁשֶ ְ ָידוֹ  ִלְמחֹות ַהׁשּ  ּבְ
ְכָנִסים ִמּקֹול ִליׁשֹן ְיכֹוִלים ָאנוּ  ֵאין: לוֹ  ְולֹוַמר  ַהּנִ

א, ְוַהּיֹוְצִאים ה ֶאּלָ ֲחנּותוֹ  ְמַלאְכּתוֹ  עֹוׂשֶ  ּומֹוֵכר ּבַ
ּוק ָידוֹ  ִלְמחֹות ְיכֹוִלים ֵאיָנם ֲאָבל. ַלׁשּ  ֵאין: ְולֹוַמר ּבְ
ישׁ  ִמּקֹול ִליׁשֹן ְיכֹוִלים ָאנוּ  ּטִ , ָהֵרַחִים ִמּקֹול אוֹ  ַהּפַ

ָבר ֵמַאַחר ּכְ ן ַלֲעׂשֹות ֶהֱחִזיק ׁשֶ ָידוֹ  ִמחוּ  ְוֹלא ּכֵ   :ּבְ

ד לוֹ  ֵישׁ  ְוֵכן. ג ינֹוקֹות ְלַלּמֵ רָ  ּתִ תֹוךְ  ּתֹוָרה ֵאלִיׂשְ  ּבְ
יתוֹ  ֵכִנים ְוֵאין, ּבֵ ְ ָידוֹ  ִלְמחֹות ְיכֹוִלים ַהׁשּ : לוֹ  ְולֹוַמר ּבְ

ינֹוקֹות ִמּקֹול ִליׁשֹן ְיכֹוִלים ָאנוּ  ֵאין ל ַהּתִ ית ׁשֶ  ּבֵ
ן ין ְוהּוא. ַרּבָ י ְלָכל ַהּדִ ֵאיָנם, ְדִמְצָוה ִמּלֵ  ְיכֹוִלים ׁשֶ

ָידוֹ  ִלְמחֹות   :ּבְ

ֵני. ד ֵני אוֹ  ֹויָמב ּבְ ה ָחֵצר ּבְ ֲעׂשָ ּנַ ן ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ , ֻאּמָ
ֲהֵרי, ְבָידוֹ  ִמחוּ  ְוֹלא  ִנְכָנִסים ָהָעם ְוָהיוּ , ֻהְחָזק ׁשֶ

ָכל ָלֶהם ֵישׁ , ִלְקנֹות ְויֹוְצִאין ב ֵעת ּבְ : ְולֹוַמר ְלַעּכֵ
ְכָנִסים ִמּקֹול ִליׁשֹן ְיכֹוִלים ָאנוּ  ֵאין , ְוַהּיֹוְצִאים ַהּנִ
ֶהזֵּ  מוֹ  הּוא ֶזה קׁשֶ ן ּכְ ֵאין ְוָהָאָבק ֶהָעׁשָ   :ֲחָזָקה ָלֶהם ׁשֶ

ֵני ּכֹוִפין. ה ּלֹא ֶזה ֶאת ֶזה ָמבֹוי ּבְ יב ׁשֶ יֵניֶהם ְלהֹוׁשִ  ּבֵ
ט ֹלא ֲעֵלי ֶאָחד ְוֹלא בּוְרִסי ְוֹלא ַחּיָ ֻנּיֹות ִמּבַ  ָהָיה. ֻאּמָ
ם ָמבֹוי ׁשָ ֵני ֶאָחד ּבְ ן ָמבֹוי ִמּבְ  אוֹ , בוֹ  ִמחוּ  ְוֹלא ֻאּמָ

ָהְיָתה ם ׁשֶ  ֲחֵברוֹ  ּוָבא ֵרַחִים אוֹ  ֲחנּות אוֹ  ֶמְרָחץ ׁשָ
ה ֶנְגּדוֹ  ַאֶחֶרת ֶמְרָחץ ְוָעׂשָ  ְולֹוַמר ְלָמְנעוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ּכְ

ה: לוֹ  י פֹוֵסק ַאּתָ ֵני ָהָיה ַוֲאִפּלוּ , ַחּיַ , ַאֵחר ָמבֹוי ִמּבְ
ֲהֵרי, ְלָמְנעוֹ  ְיכֹוִלים ֵאיָנם ינֵ  ֵישׁ  ׁשֶ  אֹוָתהּ  יֶהםּבֵ

נּות ר ֲאָבל. ֻאּמָ ִדיָנה ּגֵ א ַאֶחֶרת ִמּמְ ּבָ  ֲחנּות ַלֲעׂשֹות ׁשֶ
ַצד ל ֲחנּותוֹ  ּבְ ַצד ֶמְרָחץ אוֹ , ֶזה ׁשֶ ל ֶמְרָחצוֹ  ּבְ , ֶזה ׁשֶ
ֶהם נֹוֵתן ָהָיה ְוִאם. ְלמֹוְנעוֹ  ָלֶהם ֵישׁ  ֶלךְ  ְמַנת ִעּמָ , ַהּמֶ

  :ְלָמְנעוֹ  ְיכֹוִלים ֵאיָנם

ִרים רֹוְכִלים. ו ֲעָירֹות ַהְמַחּזְ ֵני ֵאין, ּבָ ִדיָנה ּבְ  ַהּמְ
ָבן ְיכֹוִלין ַנת, ְלַעּכְ ּקָ ּתַ ְהיוּ  ִהיא ֶעְזָרא ׁשֶ ּיִ ִרין ׁשֶ  ְמַחּזְ
ֵדי ְהיוּ  ּכְ ּיִ ִמים ׁשֶ ׂשָ ָרֵאל ִלְבנֹות ְמצּוִיין ַהּבְ  ֲאָבל. ִיׂשְ
ִבים ָמקֹום קֹוְבִעים ֵאיָנם א, ּבוֹ  ְויֹוׁשְ ַעת ֶאּלָ נֵ  ִמּדַ  יּבְ
ְלִמיד ְוִאם. ָהִעיר ָכל קֹוֵבעַ , הּוא ָחָכם ּתַ  ָמקֹום ּבְ

ְרֶצה ּיִ   :ׁשֶ

ִביִאים ַהסֹוֲחִרים. ז ּמְ תֹוךְ  ִלְמּכֹר ְסחֹוָרָתם ׁשֶ , ָהֲעָירֹות ּבְ
ֵני ִבין ָהִעיר ּבְ ְמּכֹר ֲעֵליֶהם ְמַעּכְ  ָיד ַעל ָיד ַעל ִמּלִ

ֶדֶרךְ  יֹום ָמְכרוּ  ְוִאם. ֶחְנָוִנים ּכְ ּוקהַ  ּבְ ְלַבד ׁשּ  ֵאין, ּבִ
רוּ  ְוהּוא, אֹוָתם מֹוְנִעים ְמּכְ ּיִ ּוק ׁשֶ ׁשּ רוּ  ֹלא ֲאָבל, ּבַ  ְיַחּזְ
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ָתִחים ַעל יֹום ֲאִפּלוּ  ַהּפְ ּוק ּבְ  ִמְלָוה ָלֶהם ֵישׁ  ְוִאם. ַהׁשּ
ִעיר ֵדי מֹוְכִרים, ּבָ ֹלא ֲאִפּלוּ  ַפְרָנָסָתם ּכְ ּוק יֹום ּבְ , ַהׁשּ
ְפְרעוּ  ַעד ּיִ   :ָלֶהם ְוֵיְלכוּ  חֹוָבם ׁשֶ

  בקרקע שותפים הלכות

 קנז סימן
 כיצד, חלקה לידי ובאים בחצר שתפים שהן שנים

  ְסִעיִפים: ג"י ּובוֹ , הכתל יבנו

ִפין ֲחַצר. א ּתָ ֻ שׁ  ַהׁשּ ּיֵ הּ  ׁשֶ ין ּבָ ה ּדִ קּוהָ  אוֹ , ֲחֻלּקָ ִחּלְ  ׁשֶ
ְרצֹוָנם י ַעל ַאף, ּבִ ֵאין ּפִ הּ  ׁשֶ ין ּבָ ה ּדִ  ְלָכל ֵישׁ  ,ֲחֻלּקָ

ֶאְמַצע ַהּכֶֹתל ִלְבנֹות ֲחֵברוֹ  ֶאת ָלֹכף ֵמֶהם ֶאָחד , ּבָ
ֵדי ּלֹא ּכְ ָעה ֲחֵברוֹ  ִיְרֵאהוּ  ׁשֶ ׁשָ שׁ  ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ֶחְלקוֹ  ׁשֶ . ּבְ

ךְ  ָעְמדוּ  ַוֲאִפּלוּ  ִנים ּכָ ֹלא ַרּבֹות ׁשָ ה ּבְ  ּכֹוֵפהוּ , ְמִחּצָ
ה ַלֲעׂשֹות ָכל ְמִחּצָ ְרֶצה ֵעת ּבְ ּיִ   :ׁשֶ

ֵאין ָמקֹום. ב ה ִדין ּבוֹ  ׁשֶ ָרצוּ  ֲחֻלּקָ ִפין ׁשֶ ּתָ קוֹ  ׁשֻ , ְלַחּלְ
ב ַעל ַאף נוּ  ּגַ ּקָ ָדם ׁשֶ ל, ִמּיָ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ
ה, ּבוֹ  ּזֶ ָבִרים ִקְנַין ׁשֶ ַרר ִאם ֲאָבל. הּוא ּדְ ל ּבֵ  ֶאָחד ּכָ

רּוחַ  ֶזה ְוָרָצה, ֶחְלקוֹ  לֹוִנית ּבְ רּוחַ  ָרָצה ְוֶזה, ּפְ  ּבְ
לֹוִנית ָדם ְוָקנוּ , ּפְ  ַלֲחֹזר ְיכֹוִלים ֵאיָנם, ֶזה ַעל ִמּיָ

ֶהם ַעְצמוֹ  ֶזה ָהַלךְ  ִאם ְוֵכן. ּבָ ֶחְלקוֹ  ְוֶהֱחִזיק ּבְ  ְוֶזה, ּבְ
ַעְצמוֹ  ֶחְלקוֹ  ְוֶהֱחִזיק ּבְ י ַעל ַאף, ּבְ ּלֹא ּפִ ָדם ָקנוּ  ׁשֶ  ִמּיָ

ֲחֵברוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵמֶהם ֶאָחד ֵאין  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבַ
ֲאִפּלוּ  ּלֹא ֶהֱחִזיק ׁשֶ ְפֵני ׁשֶ  ֵלךְ : לוֹ  ָאַמר ְוֹלא ֲחֵברוֹ  ּבִ

א ֶהֱחִזיק ֹלא ַוֲאִפּלוּ , ָקָנה, ּוְקִני ֲחֵזק  ָזָכה, ֶאָחד ֶאּלָ
ֵחֶלק ֲהָלה   :ָהַאֵחר ּבַ

ֵניֶהם ְמקֹום ַעל ִיְבנּוהוּ  ֶזה ּכֶֹתל. ג  ּוְבהֹוָצאֹות ׁשְ
ֵניֶהם יִתי ֹלא: לֹוַמר ָיכֹול ֵמֶהם ֶאָחד ְוֵאין, ׁשְ  ִנְתַרּצֵ
י ַעל ַאף ַלֲחֹלק ּלֹא ּפִ ין ּבוֹ  ָהָיה ׁשֶ ה ּדִ א, ֲחֻלּקָ  ֶאּלָ

ְתַנאי ה ּבִ ְבֶנּנָ ּתִ ךָ  אֹוָתהּ  ׁשֶ ּלְ ֶ  ְלֶאָחד ֵישׁ  ִאם ֲאִפּלוּ . ִמׁשּ
י ַנִים ּפִ ָחֵצר ׁשְ   :ַלֲחָצִאים ַהּכֶֹתל ַיֲעׂשוּ , ּבֶ

ִמְנַהג ֶזה ּכֶֹתל ֹרַחב. ד ִדיָנה ּכְ ּנֹוֲהִגים ַהּמְ ִפים ׁשֶ ּתָ ֻ  ַהׁשּ
חֹוְלִקין ִלְבנֹות ׁשֶ יֵניֶהם ּכְ  ַלֲעׂשֹות ָנֲהגוּ  ַוֲאִפּלוּ , ּבֵ
ה יֵניֶהם ְמִחּצָ ָקִנים ּבֵ ּלֹא ּוִבְלַבד ּוְבהּוִצין ּבְ הּ  ִיְהֶיה ׁשֶ  ּבָ
ל ֲאִויר ּכֵ ְסּתַ ּיִ   :ֲחֵברוֹ  ֶאת ְוִיְרֶאה ׁשֶ

קֹום, ֶזה ּכֶֹתל ָנְפָלה ַמןזְ  ַאַחר ִאם. ה  ְוָהֲאָבִנים ַהּמָ
ל ֵניֶהם ׁשֶ  אוֹ , ֵמֶהם ֶאָחד ִלְרׁשּות ָנַפל ַוֲאִפּלוּ . ׁשְ

ה ּנָ ּפִ ל ֶאת ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ  ְוָטַען, ִלְרׁשּותוֹ  ָהֲאָבִנים ּכָ
ַכר ּמָ ָנה לוֹ  ְנָתנוֹ  אוֹ  ֶחְלקוֹ  ֲחֵברוֹ  לוֹ  ׁשֶ ַמּתָ  ֵאינוֹ , ּבְ
א, ֶנֱאָמן ְרׁשּות ֵהם יֲהרֵ  ֶאּלָ ֵניֶהם ּבִ ִביא ַעד ׁשְ ּיָ  ׁשֶ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ְרָאָיה ַדְוָקא, ׁשֶ ָהֲאָבִנים ּדְ ׁשֶ ִרים ּכְ  ִנּכָ
ֵהם ה ׁשֶ   :ַהּכֶֹתל ִמּזֶ

ין ּכֶֹתל. ו ּבֵ ִפין' ב ׁשֶ ּתָ ַפל ׁשֻ ּנָ , ָהֲאָבִנים ַלֲחֹלק ּוָבא, ׁשֶ
ַצד ְוָהיוּ  ל ַהּכֶֹתל ּבְ  יֹוֵתר ְיָקרֹות יםֲאָבנִ  ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ
ה ַצד ִמּמַ ּבְ ֵהם ֶזה ְורֹוֶצה, ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ִצּדוֹ  ׁשֶ  ִלְזּכֹות ּבְ
ֶהם   :לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ּבָ

ין ּבוֹ  ֵאין ִאם. ז ה ּדִ ה ְוֹלא, ֲחֻלּקָ  ַלֲחֹלק ָהֶאָחד ִנְתַרּצָ
א ה ְמָנת ַעל ֶאּלָ ֲעׂשֶ ּיַ ל ֲחֵברוֹ  ׁשֶ  לוֹ  ֵאין, ַהּכֶֹתל ּכָ
ָנה ּקָ אאֶ  ּתַ ָטר ּלָ ׁשְ ְבֶנה אוֹ , ּבִ ּיִ ְקָרה ָעָליו ָהֶאָחד ׁשֶ  ּתִ

שׁ  אוֹ , ּוַמֲעִזיָבה ּיֵ ּדוֹ  ַחּלֹונֹות ּבוֹ  ׁשֶ ר ִמּצִ ֲעׂשוּ  ְוִנּכָ ּנַ  ׁשֶ
ַעת ְ ְנָין ִמׁשּ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ַהּבִ י, ׁשֶ ְמַהּנֵ הּ  ּדִ   ָחִזית ּבֵ

ין ָחֵצר ּכֶֹתל. ח ּבֵ ֵני ׁשֶ ִפין ׁשְ ּתָ ֻ טָּ  ַהׁשּ הּוא ָהֶאָחד ַעןׁשֶ  ׁשֶ
ָנאוֹ  עוֹ  אֹוֵמר ַוֲחֵבירוֹ , ְלַבּדוֹ  ּבְ ִסּיְ ְנָין ׁשֶ ּבִ  ֶזה ֲהֵרי, ּבַ

עוֹ  ְבֶחְזַקת ִסּיְ ָהֶאָחד ָידּועַ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . ׁשֶ ָנָאהּ  ׁשֶ  ּבְ
ְפַרע ֵמֲחֵברוֹ  ְוׁשֹוֵאל ְלַבּדוֹ  ּיִ  ְוטֹוֵען, ֶחְלקוֹ  לוֹ  ׁשֶ

ָרעוֹ  ּפְ בּוַעת ֶנֱאָמן, ׁשֶ ׁשְ ָרעוֹ  טֹוֵען ַוֲאִפּלוּ . ֶהֵסת ּבִ ּפְ  ׁשֶ
ְנַין ֹקֶדם ַבע ֵעִדים ֵישׁ  ַוֲאִפּלוּ . ַהּכֶֹתל ּבִ ּתָ  ֲחֵברוֹ  ׁשֶ

ֶעּנוּ  ַסּיְ ּיְ ְנָין ׁשֶ ּבִ י: לֹוַמר ֶנֱאָמן, ָרָצה ְוֹלא ּבַ  ַאַחר ָנַתּתִ
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ךְ  ִביא ַעד, ּכָ ּיָ ָהָיה ֵעִדים ׁשֶ ֶהם ׁשֶ ָמקֹום ִעּמָ לֹוִני ּבְ  ּפְ
הֵ  ִמּיֹום ִבְנַין ֶזה ֵחלׁשֶ ּלֹא ָאנוּ  ְויֹוְדִעים ֶזה ּכֶֹתל ּבַ  ׁשֶ
ִעידוּ  אוֹ , ְפָרעוֹ  ּיָ ֶהֱעִמידוֹ  ֵעִדים ׁשֶ ֵבית ׁשֶ ין ּבְ  ּדִ

ֶעּנוּ  ַסּיְ ּיְ ְנָין ׁשֶ ית ְוִצּוּוהוּ  ַבּבִ ין ּבֵ עוֹ  ּדִ ַסּיְ ּיְ  ְוֵסַרב ׁשֶ
ֲעׂשֹות ית ִצּוּוי ִמּלַ ין ּבֵ   :ּדִ

ִפיןֵמַהשֻּׁ  ֶאָחד ָרָצה ִאם. ט יהַ  ּתָ  יֹוֵתר ֶזה ּכֶֹתל ְלַהְגּבִ
ב ֲחֵברוֹ , ַאּמֹות' ִמד  ְמקֹום ֲחִצי: לֹוַמר ָעָליו ְמַעּכֵ

י ַהּכֶֹתל ּלִ ַמֵעט רֹוֶצה ְוֵאיִני ׁשֶ ּתְ י ָהֲאִויר ׁשֶ ּלִ י ׁשֶ  ֲאִני ּכִ
שׁ  רֹוֶצה ּמֵ ּתַ קֹום ֲחִצי ַעל ְלִהׁשְ י ַהּמָ ּלִ א, ׁשֶ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
דִ  ִמְנַהג ּלֹא יָנהַהּמְ ב ׁשֶ ֵאין אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ְלַעּכֵ  ֲחֵברוֹ  ׁשֶ
ב א, ָידוֹ  ַעל ְמַעּכֵ אי ֶאּלָ ַ יהַּ  הּוא ַרׁשּ ם, ְלַהְגּבִ ּלֵ  ּוְמׁשַ
ִפי ַלֲחֵברוֹ  ְתלוֹ  ַמה ּכְ ּכָ ֶ ֵני ִנְפָחת ׁשּ ְבדוֹ  ִמּפְ   :ּכָ

יל ָחֵצר ּכֶֹתל. י ְבּדִ ין ַהּמַ ֵני ּבֵ ִפין ׁשְ ּתָ ֻ ַפל ַהׁשּ ּנָ  שׁ יֵ , ׁשֶ
 ּגַֹבהּ  ַעד ִלְבנֹותוֹ  ֲחֵברוֹ  ֶאת ָלֹכף ֵמֶהם ֶאָחד ְלָכל

ע יהוֹ  ָהֶאָחד ָרָצה. ַאּמֹות ַאְרּבַ ע יֹוֵתר ְוִהְגּבִ  ֵמַאְרּבַ
ִבין ֵאין, ַאּמֹות ן אֹותוֹ  ְמַחּיְ ה ֶחְלקוֹ  ִלּתֵ ּמֶ יהַּ  ּבַ ִהְגּבִ  ׁשֶ
ע יֹוֵתר א, ַאּמֹות ֵמַאְרּבַ ן ֶאּלָ ָנה ּכֵ בֹוהַּ  ַאֵחר ּכֶֹתל ּבָ  ּגָ
ֶנֶגד יֵניֶהם ַהּכֶֹתל ּכְ ּבֵ ָאז, ׁשֶ ִבין ׁשֶ  ָלֵתת אֹותוֹ  ְמַחּיְ
ּגַֹבהּ  ֶחְלקוֹ  ֶנֶגד ּבַ ּכְ ְתלוֹ  ׁשֶ יַצד. ּכָ ָנה, ּכֵ  ּכֶֹתל ָהֶאָחד ּבָ

יֵניֶהם ּבֵ יהוֹ  ׁשֶ  ּכֶֹתל ּוָבָנה ֲחֵברוֹ  ּוָבא, ַאּמֹות' י ְוִהְגּבִ
ֶנְגּדוֹ  ַאֵחר ִצּדוֹ  אוֹ  ּכְ שׁ  ָהַאֵחר ַהּכֶֹתל יהַּ ְוִהְגבִּ  ּבְ  ׁשֵ
ִבין, ַאּמֹות ן אֹותוֹ  ְמַחּיְ י ֶחְלקוֹ  ִלּתֵ ּתֵ ׁשְ  ַאּמֹות ּבִ

הֹוִסיף ֲהֵרי, ַאּמֹות' ד ַעל ׁשֶ יו ִנְרָאה ׁשֶ ֲעׂשָ הּוא ִמּמַ  ׁשֶ
ֶהם רֹוֶצה ֹראשׁ  ָחַקק ִאם ְוֵכן. ּבָ יֵניֶהם ַהּכֶֹתל ּבְ ּבֵ  ׁשֶ
יחַ  ָמקֹום ָנה אוֹ , ַהּקֹורֹות ּבוֹ  ְלַהּנִ ּבָ  קֹוָרה ָעָליו ׁשֶ
ַהּקֹורֹות ְגדֹוָלה ָעִנים ׁשֶ ִבים, ָעֶליהָ  ִנׁשְ  ָלֵתת אֹותוֹ  ְמַחּיְ
שׁ  ֶחְלקוֹ  ׁשֵ ם ַאּמֹות ּבְ ּלָ הֹוִסיף ּכֻ ' ַהד ַעל ֲחֵברוֹ  ׁשֶ
י ַעל ַאף, ַאּמֹות ּלֹא ּפִ ָנה ׁשֶ ל ּבָ ֲהֵרי, ַהּכֶֹתל ּכָ ה ׁשֶ ּלָ  ּגִ
הּוא ַדְעּתוֹ  ָכל רֹוֶצה ׁשֶ ה ַהּגַֹבהּ  ּבְ   :ַהּזֶ

ָנה ֶזה ְוִאם. יא ּבָ בֹוהַּ  ַהּכֶֹתל ׁשֶ א ּגָ  ַלֲחֵברוֹ  ִלְתּבֹעַ  ּבָ
ְפַרע ּיִ הֹוָצאֹות ֶחְלקוֹ  ׁשֶ ָאר ּבְ הֹוִסיף ַהּגַֹבהּ  ׁשְ  ַעל ׁשֶ
ע ֵני ַאּמֹות ַאְרּבַ ָסַמךְ  ִמּפְ ֶנְגּדוֹ  אוֹ  לוֹ  ׁשֶ : ְוָאַמר, ּכְ
י א, ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ָנַתּתִ ע רוֹ ֲחבֵ  ֶאּלָ ּבָ ְנִקיַטת ִנׁשְ  ֵחֶפץ ּבִ
ּלֹא ּנוּ  ְונֹוֵטל, לוֹ  ָנַתן ׁשֶ א, ִמּמֶ ן ִאם ֶאּלָ  ֵהִביא ּכֵ
ַתן ְרָאָיה ּנָ   :לוֹ  ׁשֶ

ה. יב ּמֶ ָבִרים ּבַ דּועַ , ֲאמּוִרים ּדְ ּיָ ׁשֶ ֵעִדים ּכְ ּזֶה ּבְ  ׁשֶ
ָנה ַהּתֹוֵבעַ  ל ּבָ  ֲהֵרי, ָידּועַ  ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל. ַהּכֶֹתל ּכָ

ֶחְזַקת הּוא ֵניֶהם ּבְ ע ְוִאם, ׁשְ ְתּבָ  ַלּתֹוֵבעַ  מֹוֶדה ַהּנִ
ָנאוֹ  ּבְ א, ׁשֶ ּטֹוֵען ֶאּלָ יךָ : ׁשֶ ַרְעּתִ ִמּגוֹ  ֶנֱאָמן, ּפְ ִאי ּבְ  ּדְ

ִניִתי: ָאַמר ָבֵעי ֲהָדךְ  ּבָ   :ּבַ

ין ָחֵצר ּכֶֹתל. יג ּבֵ ֵני ׁשֶ ִפים ׁשְ ּתָ ַפל ׁשֻ ּנָ  ָרָחב ְוָהָיה, ׁשֶ
תוֹ  ִחּלָ ִפין ָחדְואֶ , ִמּתְ ּתָ ֻ ב ֵמַהׁשּ ּלֹא ְמַעּכֵ  ָרָחב ִיְבנּוהוּ  ׁשֶ

מוֹ  ָהָיה ּכְ א, ׁשֶ ָאר ֶאּלָ ׁשְ ְנְיֵני ּכִ ִדיָנה ּבִ ֹכֶתל ַהּמְ  ָחֵצר ּבְ
ין ּבֵ ֵני ׁשֶ ִפין ׁשְ ּתָ ין, ׁשֻ  ָגבֹוהַּ  ָהָיה ִאם ְוֵכן. ִעּמוֹ  ַהּדִ
עוֹ  רֹוֶצה ֵאינוֹ  ֵמֶהם ְוַהֶאָחד, ַאּמֹות' ִמד יֹוֵתר  ְלַסּיְ

ָהתוֹ  ַהְגּבָ ע יֹוֵתר ּבְ ין, ַאּמֹות ֵמַאְרּבַ   :ִעּמוֹ  ַהּדִ

 קנח סימן
' ט ּובוֹ , הגדר עושים כיצד, בקעה או גנה חלקו

  ְסִעיִפים:

ַנִים. א ָהיוּ  ׁשְ ִפים ׁשֶ ּתָ ה ׁשֻ ִגּנָ ִבין, ַלֲחֹלק ּוָבִאים ּבְ  ְמַחּיְ
יֵניֶהם ִלְגּדֹר אֹוָתם ֵאי, ְסָתָמא ֲאִפּלוּ , ּבֵ יֵניֶהם ןׁשֶ  ּבֵ
ִבְקָעה ֲאָבל. ָידּועַ  ִמְנָהג ִבין ֵאין ְסָתם, ּבְ , אֹותוֹ  ְמַחּיְ
א ן ִאם ֶאּלָ   :ִלְגּדֹר ָידּועַ  ִמְנָהג ֵישׁ  ּכֵ

ה ַהּמֹוֵכר. ב ּנָ  ִעם ְמֹעֶרֶבת ְוָהְיָתה, ְסָתם, ַלֲחֵברוֹ  ּגִ
ּנֹות אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ֲאֵחרֹות ּגִ ּכֹוִפין, ׁשֶ  ַהּלֹוֵקחַ  ֶאת ׁשֶ

יֵניֶהם ַהּכֶֹתל ִלְבנֹות ָמקֹום ַוֲאִפּלוּ , ּבֵ ֲהגוּ  ּבְ ּנָ ּלֹא ׁשֶ  ׁשֶ
ִגּנֹות ִלְגּדֹר   :ּבְ
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עּור. ג ֵדר ׁשִ ה ַהּגָ ִגּנָ ְקָעה ּבְ  ְוֵישׁ , ְטָפִחים' י, ּוַבּבִ
ע אֹוְמִרים   :ַאּמֹות ַאְרּבַ

ִבְקָעה ִלְגּדֹר ֵמֶהם ֶאָחד ָרָצה. ד ּלוֹ  ְלתֹוךְ  ּכֹוֵנס, ּבְ  ׁשֶ
ה, ּובֹוֶנה מוֹ , ָחִזית ְועֹוׂשֶ ה ּכְ ִסיד ַאּמָ חּוץ, ּבְ ֵדי, ִמּבַ  ּכְ

ַהּכֶֹתל ְלהֹוִדיעַ  ּלוֹ  ׁשֶ , ַהּכֶֹתל ָנַפל ִאם, ְלִפיָכךְ . ׁשֶ
קֹום ּלוֹ  ְוָהֲאָבִנים ַהּמָ ַעת ָעׂשוּ . ׁשֶ ֵניֶהם ִמּדַ  ּבֹוִנים, ׁשְ
ֶאְמַצע ַהּכֶֹתל ים, ּבָ אן ָחִזית ְועֹוׂשִ , ְלִפיָכךְ . אןּוִמכָּ  ִמּכָ

קֹום, ַהּכֶֹתל ָנַפל ִאם ל ְוָהֲאָבִנים ַהּמָ ֵניֶהם ׁשֶ   :ׁשְ

אּוהָ  ִאם. ה ֵניֶהם ֲעׂשָ ה ְוֹלא, ׁשְ  ֵמֶהם ֶאָחד ׁשּום ָעׂשָ
אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ִסיָמן ֲאִפּלוּ , ׁשֶ ּפֹל ׁשֶ  ֶאָחד ִלְרׁשּות ּתִ
ֶחְזַקת ִהיא ֲהֵרי ֵמֶהם ֵניֶהם ּבְ אוֹ  ִמי ְוֵישׁ , ׁשְ , ֵמרׁשֶ
ִאם ּפֹל ׁשֶ ּלוֹ  ִהיא ֲהֵרי ֵמֶהם ֶאָחד ִלְרׁשּות ּתִ   :ׁשֶ

ָהָיה ִמי. ו ין ֻחְרָבה לוֹ  ׁשֶ  ֲחֵברוֹ  ְוָעַמד, ֲחֵברוֹ  ֻחְרבֹות ּבֵ
ה ִראׁשֹוָנה רּוחַ  ְוָגַדר ִנּיָ ית ּוׁשְ ִליׁשִ ְמֵצאת, ּוׁשְ ּנִ  ׁשֶ
דּוָרה רּוחֹוֶתיהָ ' ִמג זוֹ  ֻחְרָבה ִבין ֵאין, ּגְ  אֹותוֹ  ְמַחּיְ
ן לּום ֵמַההֹוָצָאה ִלּתֵ ֲהֵרי, ּכְ  ַוֲהֵרי לוֹ  הֹוִעיל ֹלא ׁשֶ

תּוָחה ֻחְרָבתוֹ  ים ִלְרׁשּות ּפְ מוֹ  ָהַרּבִ ָהְיָתה ּכְ , ְלִפיָכךְ . ׁשֶ
ַדר ִאם ְמֵצאת ַעד, ְרִביִעית רּוחַ  לוֹ  ּגָ ּנִ  ֻחְרָבתוֹ  ׁשֶ

ֶפת ֵדר ֻמּקֶ ִלים, ּגָ  ֲחִצי ְונֹוֵתן, ַהּכֹל ֶאת ָעָליו ְמַגְלּגְ
הֹוִציא ַההֹוָצָאה ד ֶזה ׁשֶ . ַאּמֹות' ד ַעד, רּוחֹות' ּבְ
ְהֶיה ּוִבְלַבד ּיִ ל ַהּכֶֹתל ְמקֹום ׁשֶ ֵניֶהם ׁשֶ  ִאם ֲאָבל. ׁשְ

ל ַהּכֶֹתל ָהָיה ָנה ֶזה ׁשֶ ּבָ ָנה ּוְבֶחְלקוֹ , ׁשֶ  ֵאין, ּבָ
ִלין א ְמַגְלּגְ מוֹ  מּוָעט ָדָבר ֶאּלָ ְראוּ  ּכְ ּיִ ִנים ׁשֶ ּיָ , ַהּדַ

שׁ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ֲהֵרישֶׁ  ּמֵ ּתַ ָתִלים ְלִהׁשְ ּכְ ף ִאם ְוֵכן. ּבַ ּקַ  ַהּנִ
ַדר הּוא ַעְצמוֹ  ּגָ ה ֲהֵרי, ְרִביִעית רּוחַ  ׁשֶ ּלָ  ַדְעּתוֹ  ּגִ
ל ַההֹוָצָאה ֲחִצי ְונֹוֵתן ה ׁשֶ ֹלׁשָ  ָהיוּ  ִאם, רּוחֹות ׁשְ

ָתִלים ל ַהּכְ ֵניֶהם ׁשֶ   :ׁשְ

ִלים ָהא. ז ְמַגְלּגְ ְוָקא, ַהּכֹל ָעָליו ּדִ ַדר ּדַ ּגָ ׁשֶ  ָהְרִביִעית ּכְ
ִבְנָין ָנא ֹלא, ּבְ יף ׁשְ ָנא ֹלא ַמּקִ ף ׁשְ ַדר ִאם ֲאָבל. ִנּקַ  ּגָ

ָקִנים ָהְרִביִעית א לוֹ  נֹוֵתן ֵאינוֹ , ּבְ ִנים ְדֵמי ֶאּלָ   :ַהּקָ

יף ֵאין ִאם. ח ּקִ ה ְלָבֵרר ָיכֹול ַהּמַ ּמָ ַבע, הֹוִציא ּכַ ָ  ִיׁשּ
ֵעין אוֹ  ּכְ יָון, ְוִיּטֹל ַרְיָתאּדְ ְרׁשּות ּכֵ ּבִ  ְוִאם. הֹוִציא ׁשֶ
ָפחֹות ִלי ׁשּומוּ : ָאַמר ּומֹות ּבְ ׁשּ ּבַ ֹלא ְוֶאּטֹל ׁשֶ  ּבְ

בּוָעה ָרעֹון ַטֲעַנת ּוְלִעְנַין. לוֹ  ׁשֹוְמִעין, ׁשְ  ֵאינוֹ , ּפֵ
י: לֹוַמר ֶנֱאָמן ַרְעּתִ ִביא ַעד, ּפָ ּיָ   :ְרָאָיה ׁשֶ

ה ִאם. ט ִחּלָ ף לוֹ  ָאַמר ִמּתְ ן ֹלא: ִנּקַ לּום ְלךָ  ֶאּתֵ  ּכְ
ְלִדיִדי ְנטּוָרא ִלי ָסֵגי ּדִ ר ּבִ ַהְינוּ , זּוָזא ּבַ ל ָגֵדר ּדְ  ׁשֶ
א לוֹ  נֹוֵתן ֵאינוֹ , קֹוִצים ֵמי ֶאּלָ ר ְנטּוָרא ּדְ . זּוָזא ּבַ
א ֵכן לוֹ  ָאַמר ֹלא ֲאִפּלוּ  ַדר ְלַאַחר ֶאּלָ ּגָ ית ׁשֶ ִליׁשִ ְ , ַהׁשּ
יָון אָ  ּכֵ ַדר ֹקֶדם לוֹ  ַמרׁשֶ ּגָ   :ָהְרִביִעית ׁשֶ

 קנט סימן
' ד ּובוֹ , יסירוהו וכיצד, לגג שמגג ראיה הזק

  ְסִעיִפים:

ֵני. א ים ׁשְ ַצד ֶזה ָבּתִ ּגֹוֵתיֶהם ְוָהיוּ , ֶזה ּבְ  ֲעׂשּוִיים ּגַ
ֵני ָהיוּ  ֲאִפּלוּ , ְלִדיָרה ׁשְ י ּבִ ים ְרׁשּות ִצּדֵ  ֶזה, ָהַרּבִ
ה ה ְוֶזה, ַגּגוֹ  ַלֲחִצי ַמֲעֶקה עֹוׂשֶ  ַגּגוֹ  ַלֲחִצי ַמֲעֶקה עֹוׂשֶ
הּוא ר ׁשֶ ּלֹא ֶזה, ּבוֹ  ּדָ ֶנֶגד ׁשֶ יף, ֶזה ּכְ ֵדי ּוַמְעּדִ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
י ַעל ַאף. ֶזה ֶאת ֶזה ִיְראוּ  ֵני ּפִ ּבְ ים ְרׁשּות ׁשֶ  ָהַרּבִ

ל לֹוַמר ָיכֹול, אֹותוֹ  רֹוִאים  ֵאין ֵאּלוּ : ַלֲחֵברוֹ  ֶאָחד ּכָ
א אֹוִתי יםרֹואִ  ּיֹום ֶאּלָ ֵעת ּבַ ֶאֱעֹמד ּבְ י ַעל ׁשֶ ּגִ  ֲאָבל ּגַ
ה ִמיד אֹוִתי רֹוֶאה ַאּתָ   :ּתָ

ג. ב ה, ֲחֵברוֹ  ַלֲחַצר ַהָסמּוךְ  ּגַ ' ד ָגבֹוהַּ  ַמֲעֶקה לוֹ  עֹוׂשֶ
ין ֲאָבל. ַאּמֹות ג ּבֵ ָאר ְלַגג ּגַ ְ ים ִמׁשּ ּגִ  ָזקּוק ֵאינוֹ  ַהּגַ
ֵאין, ַאּמֹות' ְלד נֵ  ׁשֶ ִרים ָאָדם יּבְ ַגּגֹות ּדָ , ְלִפיָכךְ , ּבְ
ַגּגֹות ֵאין ק ּבְ ה ֶהּזֵ ה ַלֲעׂשֹות ָצִריךְ  ֲאָבל, ְרִאּיָ  ְמִחּצָ
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ין ֵני ּבֵ ים ׁשְ ּגִ בֹוָהה ַהּגַ ֵדי, ְטָפִחים' י ּגְ ְתּפֹס ּכְ ּיִ  אֹותוֹ  ׁשֶ
ב ַגּנָ   :ִלְרׁשּותוֹ  ִנְכָנס ִאם ּכְ

י ַהֲחִצי: אֹוֵמר ָהֶאָחד ִאם. ג ּלִ  ְלרּוחַ  אֹותוֹ  ֶאְבֶנה ׁשֶ
ִני, ִמְזָרח ֵ א ִכי ֹלא: אֹוֵמר ְוַהׁשּ  אֹותוֹ  ֶאְבֶנה ֲאִני ֶאּלָ
ילוּ , רּוחַ  א ְוִאם. גֹוָרל ַיּפִ  ְוָאַמר ְוָתַבע ְלָפֵנינוּ  ֶאָחד ּבָ

ה אוֹ : ַלֲחֵברוֹ  ה ַתֲעׂשֶ ֲעֶקה ַאּתָ ן ַוֲאִני ַהּמַ  ֲחִצי ְלךָ  ֶאּתֵ
ן אוֹ , ַההֹוָצָאה ּנוּ ְוֶאעֱ  ִלי ּתֵ  ִאם ֲאָבל. לוֹ  ׁשֹוְמִעין, ׂשֶ
ין ה ַעד ִהְמּתִ ָעׂשָ ּלוֹ  ַהֲחִצי ֲחֵברוֹ  ׁשֶ : לוֹ  ְוָאַמר ׁשֶ
ֹמר ְוִהְתַחְלתָּ  הֹוִאיל  ֵאינוֹ , רֹוֶצה ֵאינוֹ  ֲהָלה ִאם, ּגְ
  :ְלֹכפוֹ  ָיכֹול

ים ִאם. ד ּגִ ִעְנָין, ְרחֹוִקים ַהּגַ ֵאין ּבְ ק ׁשֶ ּלֵ  ֶהּזֵק ִמְסּתַ
ה הבַּ  ְרִאּיָ ְבֶנה ּמֶ ּיִ ל ׁשֶ  ַגּגוֹ  ַלֲחִצי ַמֲעֶקה ֶאָחד ּכָ

יף ל ִלְבנֹות ְוָצִריךְ , ְוַיְעּדִ ֲעֶקה ּכָ  ְיכֹוִלים ִאם, ַהּמַ
ים ְבֶנה ְלַהְסּכִ ּיִ ל ַהּכֹל ָהֶאָחד ׁשֶ  ַההֹוָצָאה ֲחִצי ִויַקּבֵ
ָטר ְוִיְכּתֹב ַהּכֹל ְוִיְבֶנה, טֹוב ֲהֵרי, ֵמֲחֵברוֹ   ַלֲחֵברוֹ  ׁשְ
ַהֲחצִ  ְנָין יׁשֶ ּלוֹ  הּוא ַהּבִ  גֹוָרל ָיִטילוּ , ָלאו ְוִאם, ׁשֶ
יֵניֶהם ח ַהּכֹל ִיְבֶנה ִמי ּבֵ   :ֵמֲחֵברוֹ  ַההֹוָצָאה ֲחִצי ְוִיּקַ

 קס סימן
 גבוהה אחת חצרות ושתי, לחצר הסמוך גג

  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , מחברתה

ג. א ַעל, ֲחֵברוֹ  ַלֲחַצר ַהָסמּוךְ  ּגַ ג ּבַ  ְלַבַעל יקַמזִּ  ַהּגַ
ַעל ְוֵאין, ֶהָחֵצר יק ֶהָחֵצר ּבַ ג ְלַבַעל ַמּזִ , ְלִפיָכךְ . ַהּגַ
ַעל ָצִריךְ  ג ּבַ יֵניֶהם ַלֲעׂשֹות ַהּגַ ה ּבֵ  ַאּמֹות' ד ְמִחּצָ
ֵדי ק ּכְ קוֹ  ְלַסּלֵ ַעל ְוֵאין, ֶהּזֵ עוֹ  ֶהָחֵצר ּבַ א, ְמַסּיְ ִפי ֶאּלָ  ּכְ

יעַ  ּגִ ּיַ ת ֶחְלקוֹ  ׁשֶ ֵדי יםְטָפחִ ' י ִלְמִחּצַ ְהֶיה ּכְ ּיִ ס ׁשֶ  ִנְתּפָ
ב ַגּנָ בֹוהַּ  ֶהָחֵצר ַקְרַקע ְוִאם. ּכְ ג ִמן ּגָ ַעל ָצִריךְ , ַהּגַ  ּבַ
ג ּלוֹ  ַעל ִלְבנֹות ַהּגַ ה ׁשֶ ְהֶיה ַעד, ְלַמּטָ ּיִ ע ָגבֹוהַּ  ׁשֶ  ַאְרּבַ

ְרָקִעית ְלַמְעָלה ַאּמֹות ֵדי, ֶהָחֵצר ִמּקַ ק ּכְ קוֹ  ְלַסּלֵ . ֶהּזֵ

גהַ  ִאם ַוֲאִפּלוּ   ִמי ֵישׁ , ַאּמֹות' ד ֶהָחֵצר ִמן ָנמּוךְ  ּגַ
אֹוֵמר י, ׁשֶ ּתִ ַאּכַ א ּדְ ק ִאּכָ ה ֶהּזֵ ּנוּ  ְרִאּיָ  ְוָצִריךְ , ְלָחֵצר ִמּמֶ
ַעל ג ּבַ ה ִלְבנֹות ַהּגַ ְרַקע ַאּמֹות' ד ְגבֹוָהה ְמִחּצָ  ִמּקַ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ֶהָחֵצר ֵכיָון, ׁשֶ ג ּדְ ַהּגַ  ִמן ָנמּוךְ  ׁשֶ
ק לוֹ  ֵאין ׁשּוב, ַאּמֹות' ד ֶהָחֵצר ה ֶהּזֵ  ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ְרִאּיָ

לּום ַלֲעׂשֹות   :ּכְ

ג ְוִאם. ב ֵאין אֹוְמִרים ֵישׁ , ֵמֶהָחֵצר ָנמּוךְ  ַהּגַ  ָהֶעְליֹון ׁשֶ
ְחּתֹון ָזקּוק ָלל ַלּתַ ָהֵני אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ּכְ י ּדְ  ִמּלֵ

ֶהָחֵצר ׁשֶ בֹוהַּ  ּכְ ג ּגָ ָרה ֵמַהּגַ  הּוא ִאם ֲאָבל, ָפִחיםטְ  ֲעׂשָ
בֹוהַּ  ג ּגָ חֹות ֵמַהּגַ ָרה ּפָ ַעל ּבֹוֶנה, ְטָפִחים ֵמֲעׂשָ ג ּבַ  ַהּגַ
ה ְורֹוִאין ֶהָחֵצר ַקְרַקע ַעד ּמָ ִלים ֲעַדִין ָחֵסר ּכַ  ְלַהׁשְ

ָרה ְלֹגַבהּ  ן ֲעׂשָ ַעל לוֹ  ְוִיּתֵ ה ַהֲחִצי ֶהָחֵצר ּבַ   :ִמּזֶ

י. ג ּתֵ ְרָקִעי ֲחֵצרֹות ׁשְ ּקַ בֹוהַּ  ָהֶאָחד תׁשֶ  ָצִריךְ , ֵמֲחֵברוֹ  ּגָ
עַ  ָהֶעְליֹון ְחּתֹון ְלַסּיֵ ה ִלְבנֹות ַלּתַ ְחּתֹון, ְלַמּטָ  ָצִריךְ  ְוַהּתַ
עַ  ְהֶיה ַעד ָלֶעְליֹון ְלַסּיֵ ּיִ ְרַקע ַאּמֹות' ד ָגבֹוהַּ  ׁשֶ  ִמּקַ

ְרַקע ֶהָעָפר ַיְקִציעוּ , ְלִפיָכךְ . ּוְלַמְעָלה ָהֶעְליֹון ל ִמּקַ  ׁשֶ
עּור יֹוָנהֶעלְ   ַעל ַהּכֶֹתל ּובֹוִנין, ַהּכֶֹתל ֲחִצי ֳעִבי ׁשִ

ֵניֶהם ַקְרַקע ֵהא ַעד ׁשְ ּיְ ְרַקע ַאּמֹות' ד ָגבֹוהַּ  ׁשֶ  ִמּקַ
  ִסיָמן. ּוְלַמְעָלה ָהֶעְליֹוָנה

 קסא סימן
' ו ּובוֹ , זה את זה כופין החצר שבני דברים

  ְסִעיִפים:

ֵני. א ֶלת ִלְבנֹות ֶזה ֶאת ֶזה ּכֹוִפין ָהִעיר ּבְ  ּוֵבית ּדֶ
ַער ל ְוֵכן. ְלָחֵצר ׁשַ ָבִרים ּכָ ֶהָחֵצר ַהּדְ  ָלֶהם ָצִריךְ  ׁשֶ
דֹול ֹצֶרךְ  ָבִרים אוֹ , ּגָ ֲהגוּ  ַהּדְ ּנָ ֵני ׁשֶ ִדיָנה ּבְ  ַהּמְ

ָאר ֲאָבל. ַלֲעׂשֹוָתם ָבִרים ׁשְ גֹון, ַהּדְ , ְוִכּיּור ִצּיּור ּכְ
ה. ּכֹוֵפהוּ  ֵאינוֹ  ה ִאם, ַעְצמוֹ מֵ  ֶאָחד ָעׂשָ ּלָ ִני ּגִ ֵ  ַהׁשּ
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הּוא ַדְעּתוֹ  ִלין, ּבוֹ  ָחֵפץ ׁשֶ  ְונֹוֵתן ַהּכֹל ֶאת ָעָליו ְמַגְלּגְ
הֹוָצָאה ֶחְלקוֹ  לוֹ    :ּבַ

שׁ  ִמי. ב ּיֵ ִית לוֹ  ׁשֶ ָחֵצר ּבַ ֶהם ָדר ְוֵאינוֹ  ּבֶ ב, ִעּמָ  ַחּיָ
ֶהם ַלֲעׂשֹות ֶלת ִעּמָ ָאר ֹלא ֲאָבל, ּוַמְנעּול ֵנֶגר ּדֶ  ׁשְ
ָבִרים   :ּדְ

ּגֹוִבין. ג ׁשֶ ָבִרים ּכְ מֹון ְלִפי ּגֹוִבין ֵאּלוּ  ּדְ  ְלִפי ְוֹלא, ַהּמָ
ים ֵקרּוב ּתִ ַדְוָקא, ַהּבָ ִעיר ּדְ ים ֵקרּוב ְלִפי ָאְמרוּ  ּבָ ּתִ , ּבָ
ָחֵצר ֹלא ֲאָבל אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּבֶ ין, ׁשֶ ּדִ ִדין ֶהָחֵצר ׁשֶ  ּכְ
  :ָהִעיר

ֵני ֶאָחד ִאם. ד ן רֹוֶצה ֵאינוֹ  ֶהָחֵצר ִמּבְ ּקּון ִלּתֵ ּתִ  ּבַ
ִריךְ  יר רֹוֶצה ְוֵאינוֹ  ַהּצָ ּכִ יתוֹ  ְלַהׂשְ ָחֵצר ּבֵ ּבֶ נוּ , ׁשֶ ּקְ  ְיּתַ

ירוּ  ֵהם ּכִ יתוֹ  ְוַיׂשְ חוּ , ּבֵ ִכירּות ְוִיּקְ ְ ְרעוּ  ַעד ַהׂשּ ּפָ ּיִ  ׁשֶ
יעַ  ֵמֶחְלקוֹ  ּגִ   :לוֹ  ַהּמַ

ִפין ֶאָחד. ה ּתָ ֻ ָחֵצר ֵמַהׁשּ בִּ  ּבֶ הּ  ְלַהֲעִמיד ֵקשׁ ׁשֶ ֵהָמה ּבָ  ּבְ
ל, ֵרַחִים אוֹ  ְרְנגֹוִלים ּבוֹ  ְלַגּדֵ ב ֲחֵברוֹ , ּתַ . ָעָליו ְמַעּכֵ
ָאר ְוֵכן ָבִרים ׁשְ ֵאין ּדְ ֶרךְ  ׁשֶ ֵני ּדֶ קֹום ּבְ  ַלֲעׂשֹוָתם ַהּמָ

ַחְצרֹוֵתיֶהם ם, ּבְ ֻכּלָ ִפין ּבְ ּתָ ֻ ִבין ַהׁשּ , ֶזה ַעל ֶזה ְמַעּכְ
ִביָסה חּוץ ֵאין ִפילְ , ֵמַהּכְ ֶרךְ  ׁשֶ נֹות ּדֶ ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ

ּזֹות ב ַעל ְלִהְתּבַ ָהר ּגַ   :ַהּנָ

ֹוְפכֹות ֲחֵצרֹות ֲחֵמשׁ . ו , ְוִנְתַקְלֵקל ֶאָחד ְלִביב ַמִים ַהׁשּ
עַ  ְצִריִכים ְחּתֹוָנה ְלַסּיֵ ַעת ֶעְליֹוָנה ִנְמֵצאת. ַלּתַ  ְמַסּיַ
ן ַעת ַאַחת ׁשּום ְוֵאין ְלֻכּלָ ְחּתֹוָנה, ָלהּ  ְמַסּיַ  ֵאיָנהּ  ְוַהּתַ

ַעת א ְמַסּיַ ֶנֶגד ֶאּלָ   :ֲחֵצָרהּ  ּכְ

 קסב סימן
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , זה את זה כופין מבוי שבני דברים

ֵני. א  ְוקֹוָרה ֶלִחי ַלֲעׂשֹות ֶזה ֶאת ֶזה ּכֹוִפין ָמבֹוי ּבְ
בֹוי אוּ  ִאם ֲאָבל. ַלּמָ ָלתֹות לוֹ  ְלַהֲעִמיד ּבָ  ֲאִפּלוּ , ּדְ
ב ָיכֹול ֵמֶהם ֶאָחד ֵנס רֹוֶצה ֲאִני: ְולֹוַמר ְלַעּכֵ  ִלּכָ

ֲחִביָלִתי ְתִחי ַעד ּבַ ימוּ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . ּפִ ם ַיְסּכִ  ֻכּלָ
ָלתֹות ְלַהֲעִמיד ֵני, ּדְ ים ְרׁשּות ּבְ ִבים ָהַרּבִ  ְמַעּכְ
ָלתֹות ְלַהֲעִמיד ִיְרצוּ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . ֲעֵליֶהם ְפִנים ַהּדְ  ּבִ
בוֹ  ּמָ ה יּבַ ָעִמים ְלִפי, ַהְרּבֵ ּפְ  ְוִנְכָנִסים ּדֹוֲחִקים ׁשֶ
  :ְלתֹוכוֹ 

ין ְמבֹואֹות ְוֵכן. ב ׁשִ ׁשוּ , ַאֶחֶרת ִעיר ְלֶדֶרךְ  ַהְמֻפּלָ  ּוִבּקְ
ֵני ֵני, ְלָסְתָמם ְמבֹואֹות אֹוָתם ּבְ  ָהִעיר אֹוָתהּ  ּבְ

ִבים ֶרךְ  ָלֶהם ֵישׁ  ַוֲאִפּלוּ , ֲעֵליֶהם ְמַעּכְ  ֲעֹברלַ  ַאֶחֶרת ּדֶ
ם ָ   :ִמׁשּ

ֵקשׁ  ִמי. ג ּבִ ַתח ִלְפּתֹחַ  ׁשֶ ָמבֹוי ּפֶ ֵאינוֹ  ּבְ שׁ  ׁשֶ ֵני, ְמֻפּלָ  ּבְ
ִבין ָמבֹוי ֵני, ָעָליו ְמַעּכְ ה ִמּפְ ְרּבֶ ּמַ  ֶאת ֲעֵליֶהם ׁשֶ
ֶרךְ  שׁ  ָהָיה ְוִאם. ַהּדֶ ל ּפֹוֵתחַ  ְמֻפּלָ ַתח ּכָ ְרֶצה ּפֶ ּיִ  ׁשֶ

ה ִחּלָ לָ  ֵלהּ  ִאית ְוִאי. ְלַכּתְ נֹוֲעִלים תֹותּדְ ֶהם ׁשֶ  ּבָ
ְיָלה ּלַ ָסתּום, ּבַ ֵמי ּכְ ה, ּדָ ְרּבֶ ּמַ ֶרךְ  ֲעֵליֶהם ׁשֶ ְיָלה ַהּדֶ ּלַ   :ּבַ

שׁ  אֹוְמִרים ֵישׁ . ד ַהְמַבּקֵ ַתח ִלְפּתֹחַ  ׁשֶ ָמבֹוי ּפֶ , ַאֵחר ּבְ
ֵני ִבין ִראׁשֹון ָמבֹוי ּבְ ֵני, ָעָליו ְמַעּכְ ה ִמּפְ ְרּבֶ ּמַ  ׁשֶ

ִריַסת ֲעֵליֶהם ל ֶרֶגלהָ  ּדְ ֵני ׁשֶ ם ָלֹבא ַאֵחר ָמבֹוי ּבְ  ׁשָ
ֶרךְ  ְתחוֹ  ּדֶ   :ּפִ

ַתח לוֹ  ָהָיה. ה ָמבֹוי ָסתּום ּפֶ ֵאינוֹ  ּבְ שׁ  ׁשֶ  ֶזה ֲהֵרי, ְמֻפּלָ
ָכל ּפֹוְתחוֹ  ְרֶצה ֵעת ּבְ ּיִ ַרץ ְוִאם. ׁשֶ יָמיו ֶאת ּפָ ּצִ ֵני, ּפַ  ּבְ
ִבין ָמבֹוי   :ָעָליו ְמַעּכְ

ֵני ֶאָחד. ו ֵקשׁ  יָמבוֹ  ִמּבְ ּבִ ְתחוֹ  ִלְסּתֹם ׁשֶ  ּוְלַהֲחִזירוֹ  ּפִ
ֵני, ַאֵחר ְלָמבֹוי ִבין ָמבֹוי ּבְ א, ָעָליו ְמַעּכְ ּמָ  ָיֹבא ׁשֶ
ס ֵמֶחְלָקן ּוִמְתַמֵעט ַמס ֲעֵליֶהם צּוב ֵמַהּמַ ֵני ַעל ַהּקָ  ּבְ
בֹוי ֵאין ָמקֹום, ְלִפיָכךְ . ַהּמָ ס ׁשֶ ֵני ַעל ָקצּוב ַהּמַ  ּבְ
בֹוי ְתחוֹ  סֹוֵתם הזֶ  ֲהֵרי, ַהּמָ ָכל ּפִ ְרֶצה ֵעת ּבְ ּיִ   :ׁשֶ

תּוחֹות ֲחֵצרֹות ָחֵמשׁ . ז ֵאינוֹ  ְלָמבֹוי ַהּפְ שׁ  ׁשֶ ם, ְמֻפּלָ ּלָ  ּכֻ
ׁשֹות ּמְ ּתַ ת ְוַהִחיצֹוָנה, ַהִחיצֹוָנה ִעם ִמׁשְ ׁשֶ ּמֶ ּתַ  ִמׁשְ

ה ְוֵכן. ְלַעְצָמהּ  ִנּיָ ְ ת ַהׁשּ ׁשֶ ּמֶ ּתַ ת, ְלַעְצָמהּ  ִמׁשְ ׁשֶ ּמֶ ּתַ  ּוִמׁשְ
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ת ְוֵאיָנה, ַהִחיצֹוָנה ִעם ׁשֶ ּמֶ ּתַ ָאר ִעם ִמׁשְ ְ  ִנְמֵצאת. ַהׁשּ
ִניִמית ת ַהּפְ ׁשֶ ּמֶ ּתַ ם ִעם ִמׁשְ ּלָ ת, ּכֻ ׁשֶ ּמֶ ּתַ . ְלַעְצָמה ּוִמׁשְ
ַעל ִאם, ְלִפיָכךְ  ה ּבַ ִנּיָ ְ ָנה ַהׁשּ א ּבָ ֶנֶגד ִאְצַטּבָ ְתחוֹ  ּכְ , ּפִ
ב ְיכֹוָלה ַהִחיצֹוָנה ֵאין, ְוָסְתמוֹ  ל ֲאָבל. ָליועָ  ְלַעּכֵ  ּכָ

ִניִמּיֹות בֹות ַהּפְ ֵני, ָעָליו ְמַעּכְ ה ִמּפְ ְרּבֶ ּמַ  ֶאת ֲעֵליֶהם ׁשֶ
ֶרךְ  ֲהֵרי, ַהּדֶ יִפין ׁשֶ א ֶאת ַמּקִ ַעל ְוֵכן. ָהִאְצַטּבָ  ּבַ
ה ִנּיָ ְ ַתח ַהׁשּ ּפָ ַתח ַלֲחֵצרוֹ  ׁשֶ ִני ּפֶ ינוֹ  ׁשֵ , ַהִחיצֹוָנה ּוֵבין ּבֵ

ֶבת ַהִחיצֹוָנה ֵאין ֵאין, ָליועָ  ְמַעּכֶ שׁ  ָלהּ  ׁשֶ ּמֵ ּתַ  ְלִהׁשְ
א ְתָחהּ  ֶאּלָ ַתח ִאם ֲאָבל. ְוַלחּוץ ִמּפִ ַתח ּפָ ִני ַהּפֶ ינוֹ  ׁשֵ  ּבֵ
ית ּוֵבין ִליׁשִ ְ ִניִמית, ַהׁשּ ֶבת ַהּפְ ֵאין, ָעָליו ְמַעּכֶ  לוֹ  ׁשֶ

שׁ  ּמֵ ּתַ בֹוי ְלִהׁשְ ּמָ א, ּבַ ַתח ֶאּלָ , ְוַלחּוץ ָהִראׁשֹון ֲחֵצרוֹ  ִמּפֶ
ם יןַהדִּ  ְוֵכן ֻכּלָ   :ּבְ

 קסג סימן
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , זה את זה כופין העיר שבני דברים

ֵני ּכֹוִפין. א , חֹוָמה ַלֲעׂשֹות, ֶזה ֶאת ֶזה ָהִעיר ּבְ
ָלַתִים ית ָלֶהם ְוִלְבנֹות, ָלִעיר ּוְבִריחַ  ּדְ ֶנֶסת ּבֵ , ַהּכְ
דֵ , ּוְכתּוִבים ְנִביִאים ּתֹוָרה ֵסֶפר ְוִלְקנֹות ְקָרא יּכְ ּיִ  ׁשֶ

ל ָבֶהם ְרֶצה ִמי ּכָ ּיִ ּבּור ִמן ׁשֶ   :ַהּצִ

שׁ  ִמי. ב ּיֵ ִעיר ָחֵצר לוֹ  ׁשֶ ֵני, ַאֶחֶרת ּבְ  ָהִעיר ּבְ
ִדים ְעּבְ ֶהן ַלְחּפֹר אֹותוֹ  ְמׁשַ יִחין ּבֹורֹות ִעּמָ  ּוְמָערֹות ׁשִ

ת ִים ְוַאּמַ ָאר ֲאָבל, ַהּמַ ׁשְ ל ּבִ ָבִרים ּכָ  ֵאין ַהּדְ
דִ  ְעּבְ ר ְוָכל. אֹותוֹ  יםְמׁשַ ִעיר ַהּדָ  אוֹ , ֹחֶדשׁ  ב"י ּבָ
ָנה ּקָ ית ָבהּ  ׁשֶ יָרה ּבֵ ֵני ִעם נֹוֵתן, ּדִ ָכל ָהִעיר ּבְ  ּבְ

ָבִרים ִריִכים ַהּדְ ַכר ּוְדָלתֹות ַהחֹוָמה ְלִתּקּון ַהּצְ  ּוׂשְ
ים ָרׁשִ ֹוְמִרים ַהּפָ ִדיָנה ֶאת ְוַהׁשּ ְדָבִרים ְוַכּיֹוֵצא ַהּמְ  ּבִ

שּׁ  ֵאּלוּ    :ָהִעיר ֹוְמִריםׁשֶ

ּגֹוִבין. ג ׁשֶ י ּכְ  ְלִפי ּגֹוִבין, ַהחֹוָמה ִלְבנֹות ָהִעיר ֵמַאְנׁשֵ
ים ֵקרּוב ּתִ ל, ַלחֹוָמה ַהּבָ . יֹוֵתר נֹוֵתן ַלחֹוָמה ַהָסמּוךְ  ּכָ

ּגֹוִבין אֹוְמִרים ְוֵישׁ  מֹון ְלִפי ׁשֶ ָחְלקוּ  ְוַאַחר, ַהּמָ  ְלִפי ׁשֶ
מֹון ם ּגֹוִבין, ַהּמָ ִית ֵאיֶזה ןכֵּ  ּגַ  הּוא ַלחֹוָמה ָקרֹוב ּבַ
יַצד. יֹוֵתר ּפֹוֵרעַ  ים' ב, ּכֵ ּתִ ִוים ּבָ ֵקרּוב ׁשָ ֶזה ֶזה ּבְ , ּכְ
ֶהם ְוֵישׁ  ֶוה ָממֹון ּבָ ׁשָ ֶוה ּפֹוְרִעים, ּבְ ׁשָ ִית ֵישׁ  ְוִאם. ּבְ  ּבַ

 ּבוֹ  ְוֵישׁ  ָרחֹוק ְוֶאָחד, ָממֹון ּבוֹ  ְוֵאין ַלחֹוָמה ָקרֹוב
רֹוב ִביןּגוֹ  ֵאין, ָממֹון לּום ֵמַהּקָ יָון, ּכְ ֵאין ּכֵ  ַעל לוֹ  ׁשֶ
ֵני ְוִאם. ָלחּושׁ  ָמה ים ׁשְ ֶהם ֵישׁ  ָבּתִ ֶוה ָממֹון ּבָ ׁשָ , ּבְ

רֹוב, ָקרֹוב ְוֶאָחד ָרחֹוק ְוֶאָחד ן ַהּקָ . ֵמָהָרחֹוק יֹוֵתר ִיּתֵ
שׁ  ְוַדְוָקא ּיֵ ׁשֶ לֹום ּכְ ָאֶרץ ׁשָ א ּבָ , ַמְלכּות ֵאיַמת ְוִאּכָ
שׁ  ְזַמןבִּ  ֲאָבל ּיֵ ָלִכים ִמְלָחָמה ׁשֶ ִרים ְוַהּמְ ֶזה ֶזה ִמְתּגָ , ּבְ
ת ֹלא ֵקרּוב ָלן ִאְכּפַ ים ּבְ ּתִ ָלל ּבָ א ּגֹוִבין ְוֵאין, ּכְ  ֶאּלָ
ַבח ְלִפי מֹון ׁשֶ ִאים ְוִאם. ַהּמָ , ְנָפׁשֹות ִעְסֵקי ַעל ּבָ

ַבח ְלִפי ַאף ּגֹוִבים ַבח ְלִפי ַהֵחִצי, ְנָפׁשֹות ׁשֶ  ָממֹון ׁשֶ
ַבח ְוַהאי, ְנָפׁשֹות ְלִפי ְוַהֵחִצי ְוָקא ָממֹון ׁשֶ  ָממֹון ּדַ

ְלֵטל ִמּטַ ָלא ָממֹון ֲאָבל, ּדְ ְלֵטל ּדְ  ָעָליו ּגֹוִבין ֵאין, ִמּטַ
ָלל  ְוַקְרָקעֹות ֲחֵצרֹות ִלְגֵזַלת ָלחּושׁ  ֵישׁ  ְוִאם. ּכְ

ֵרַפת ים ּוׂשְ ּתִ ם ְלִפי ַאף ּגֹוִבין, ּוְנִתיָצָתם ּבָ ּלָ   :ּכֻ

ל. ד ָבִרים ּכָ ִריִכים ַהּדְ ִמיַרת ַהּצְ  לֹוְקִחים, ָהִעיר ִלׁשְ
ל י ִמּכָ ְלִמיֵדי חּוץ, ֵמַהְיתֹוִמים ַוֲאִפּלוּ , ָהִעיר ַאְנׁשֵ  ִמּתַ

ֵאין, ֲחָכִמים ְלִמיֵדי ׁשֶ ִמיָרה ְצִריִכים ֲחָכִמים ּתַ , ׁשְ
ּתֹוָרָתן ָרָתן ׁשֶ ּמְ ָרִכים ְלִתּקּון ֲאָבל. ְמׁשַ , בֹותְוָהְרחוֹ  ַהּדְ

ל ְוִאם. ַהֲחָכִמים ִמן ֲאִפּלוּ  ִנים יֹוְצִאים ָהָעם ּכָ  ּוְמַתּקְ
ַעְצָמם ְלִמיֵדי ֵיְצאוּ  ֹלא, ּבְ ֶהם ֲחָכִמים ּתַ ֵאין, ִעּמָ  ׁשֶ

ֶרךְ  ְלִמיד ּדֶ ְפֵני ְלִהְתַזְלֵזל ָחָכם ּתַ י ּבִ  ָהיוּ  ָהָאֶרץ ַעּמֵ
ִדיָנה ְלָהִביא ָנָהר חֹוְפִרין  ֲאִפּלוּ  ּגֹוִבין, ַמִים ַלּמְ

ּזוֹ , ֵמַהְיתֹוִמים ֵדי, ָלֶהם ְזכּות ׁשֶ קוּ  ּכְ ׁשְ ּיַ ּנוּ  ׁשֶ  ִמּמֶ
דֹוֵתיֶהם ָבר ׁשּום ֵאַרע ִאם, ְלִפיָכךְ . ְוַכְרֵמיֶהם ׂשְ  ּדָ

ּלֹא אוּ  ׁשֶ ִים ּבָ , ַהְיתֹוִמים ֵמֶהם ֶנֱהנוּ  ְוֹלא הֹוִאיל, ַהּמַ
ל ָלֶהם ַמֲחִזיִרים ְלַקח ַמה ּכָ ּנִ ֶ ל ְוֵכן, ֵמֶהם ׁשּ ּיֹוֵצא ּכָ  ּכַ

ֶזה   :ּבָ
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ְלִמיֵדי. ה טּוִרים, ֲחָכִמים ּתַ ִסים ּפְ מוֹ , ִמּמִ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ  ׁשֶ
טּור   :ג"רמ ִסיָמן ֵדָעה יֹוֶרה ּבְ

הּוא ָאָדם. ו ֵטל ׁשֶ א ׁשּום לוֹ  ְוֵאין ּבָ ָ ן ַמׂשּ ִעיר ּוַמּתָ , ּבָ
ֵני ִאם סוּ  ָהִעיר ּבְ ּיְ ִבילוֹ  ּפִ ׁשְ גֹון, ּבִ שֶׁ  ּכְ אּכְ  גֹוֶבה ּבָ
ס צּוב ֹחק ִלְגּבֹות ַהּמַ ֵני ַעל ְמִטילוֹ  ְוהּוא ַהּקָ  ָהִעיר ּבְ
ְעּתוֹ  ֹאֶמד ְלִפי ֵדי ַעד ּדַ ֵני לוֹ  ְוָאְמרוּ , ִקְצָבתוֹ  ּכְ  ּבְ

ֵטל ֶזה ָאָדם: ָהִעיר , ַמס ִלְפֹרעַ  ָראּוי ְוֵאינוֹ , הּוא ּבָ
ָטרוֹ  ֶזה ּוֵמֲחַמת תְ  ֶחְלקוֹ  ֵמֶהם ְוָגָבה ּפְ ּנִ  ָצִריךְ , ַמֵעטׁשֶ
ם ּלֵ ֵהִטיל ֶחְלקוֹ  ָלֶהם ְלׁשַ  ֵמַעְצמוֹ  ִאם ֲאָבל. ֲעֵליֶהם ׁשֶ
ָטרוֹ  י ַעל ַאף, ּפְ ֵהִטיל ּפִ ָאר ַעל ֶחְלקוֹ  ׁשֶ ֵני ׁשְ  ּבְ
טּור, ָהִעיר   :ּפָ

 קסד סימן
, לתקן אחד כל על יש ומה, שנים של ועליה בית

  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ 

ִית. א ל הְוָהֲעִליָּ  ַהּבַ ַנִים ׁשֶ ל, ׁשְ ֱאַרע ִקְלקּול ּכָ ּיֶ  ׁשֶ
ָתִלים ּכְ ְקָרה ִמן, ּבַ ה ַהּתִ ב, ּוְלַמּטָ ַעל ַחּיָ ִית ּבַ  ַהּבַ
נוֹ  נוֹ  רֹוֶצה ֵאינוֹ  ְוִאם. ְלַתּקְ ַעל, ְלַתּקְ ה ּבַ  ָהֲעִלּיָ
ְקָרה ּוִמן. ּכֹוֵפהוּ  ֶנּנוּ , ּוְלַמְעָלה ַהּתִ ַעל ְיַתּקְ ה ּבַ , ָהֲעִלּיָ

ְקָרה, ִיְרֶצה ִאם ַעְצָמהּ  ְוַהּתִ ל ִהיא ּבְ ַעל ׁשֶ ִית ּבַ , ַהּבַ
ֲעִזיָבה ָעֶליהָ  ְוַהּמַ ל ִהיא ׁשֶ ַעל ׁשֶ ה ּבַ   :ָהֲעִלּיָ

לוּ . ב ְלּדְ ִית קֹורֹות ִנּדַ ִית ַלֲאִויר ְוָיְרדוּ  ַהּבַ  ִאם, ַהּבַ
יעוּ  ָרה ְלתֹוךְ  ִהּגִ  ֹלא ְוִאם. ּובֹוֶנה סֹוֵתר, ְטָפִחים ֲעׂשָ
יעוּ  ַעל כֹוליָ , ִהּגִ ה ּבַ ב ָהֲעִלּיָ  ָאַמר ַוֲאִפּלוּ , ָעָליו ְלַעּכֵ

ַעל לוֹ  ִית ּבַ ּכֹור ֲאִני: ַהּבַ ֵדי ָמקֹום ְלךָ  ֶאׂשְ דּור ּכְ ּתָ  ׁשֶ
ן ַעד ּבוֹ  ֲאַתּקֵ ְקָרה ׁשֶ שׁ  ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , ַהּתִ ּמֵ ּתַ  ּבוֹ  ִמׁשְ

א ֵעִצים ֶאּלָ ֲהֵרי, לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ּבְ  יִניאֵ : לוֹ  אֹוֵמר ׁשֶ
ֶאְטַרח רֹוֶצה קֹום ׁשֶ ֵדי ְלָמקֹום ִמּמָ ן ּכְ ַתּקֵ ּתְ יְתךָ  ׁשֶ . ּבֵ
ָבר ֵביֵניֶהם ִהְתנוּ  ַאר ִאם, ֶזה ּדָ ֹגַבהּ  ִנׁשְ ִית ּבְ  ַהּבַ

ח ּקַ ּיִ ינֹוִנית ֲחִביָלה ָאָדם ׁשֶ ֵנס ֹראׁשוֹ  ַעל ּבֵ הּ  ְוִיּכָ  ּבָ
ַחת מוּ  ֵאּלוּ  קֹורֹות ּתַ ְתַעּקְ ּנִ  ֵאינוֹ  ְוִאם, סֹוֵתר ֵאינוֹ , ׁשֶ
ֵנס ָיכֹול ֹכף ַעד ִלּכָ ּיָ ן סֹוֵתר, ֹראׁשוֹ  ׁשֶ , ּובֹוֶנה ּוְמַתּקֵ
ַעל ְוֵאין ה ּבַ ב ָיכֹול ָהֲעִלּיָ ֲהֵרי, ְלַעּכֵ יֵניֶהם ִהְתנוּ  ׁשֶ  ּבֵ

ה ִחּלָ   :ּתְ

ֵניֶהם ָנְפלוּ . ג ִית, ׁשְ ה ַהּבַ ֵניֶהם ֲהֵרי, ְוָהֲעִלּיָ  חֹוְלִקין ׁשְ
ֵעִצים רוּ  ְוִאם ּוֶבָעָפר םּוָבֲאָבִני ּבָ ּבְ ּתַ  ִמְקָצת ִנׁשְ
ר ְראּוִיים ֵאיֶזה רֹוִאים, ָהֲאָבִנים ּבֵ ּתַ  ַאְבֵני ִאם, ְלִהׁשְ
ִית ה ַאְבֵני אוֹ  ַהּבַ ֶרךְ  ָידּועַ  ֶזה ְוָדָבר, ָהֲעִלּיָ  ִמּדֶ

ִפיָלה ְחּתֹון ַעל ָהֶעְליֹון ָנַפל ִאם, ַהּנְ  אוֹ , ַוֲהָרסוֹ  ַהּתַ
ַמט ְחּתֹון ִנׁשְ  ֵאיָנם ְוִאם, ְוֶנֱהַרס ָהֶעְליֹון ְוָנַפל ַהּתַ
יַצד יֹוְדִעים ֵלמֹות ָהֲאָבִנים חֹוְלִקין, ָנַפל ּכֵ ְ  ַהׁשּ

בּורֹות ְ   :ְוַהׁשּ

יר ֶאָחד ָהָיה. ד ֵלמֹות ְוֵהן, ָהֲאָבִנים ִמְקָצת ַמּכִ , ׁשְ
ִני ֵ ם לוֹ  מֹוֶדה ְוַהׁשּ ֻכּלָ ּמֹוֶדה אוֹ , ּבְ  ְוַעל ְקָצָתם ַעל ׁשֶ
 ֵהן ֲאִפּלוּ , נֹוְטָלן, יֹוֵדעַ  ֵאיִני: לוֹ  אֹוֵמר םְקָצתָ 

דֹולֹות ָאר יֹוֵתר ְוטֹובֹות ּגְ ְ ִני, ֲאָבִנים ִמׁשּ ֵ  נֹוֵטל ְוַהׁשּ
ל ךְ  ּכָ ֵלמֹות ּכָ ֶנְגָדן ׁשְ   :ּכְ

ַעל ָאַמר. ה ה ּבַ ִית ְלַבַעל ָהֲעִלּיָ ֵדי, ִלְבנֹות ַהּבַ  ּכְ
ְבֶנה ּיִ תוֹ  ׁשֶ יו ַעל ֲעִלּיָ ּבָ ַעל ֲהֵרי, רֹוֶצה ֵאינוֹ  הּואוְ , ּגַ  ּבַ
ה ִית ֶאת ּבֹוֶנה ָהֲעִלּיָ ָהָיה ַהּבַ ׁשֶ ב, ּכְ תֹוכוֹ  ְוָדר ְויֹוׁשֵ  ּבְ

ן ַעד ּתֵ ּיִ ל לוֹ  ׁשֶ ךְ  ְוַאַחר, ְיִציאֹוָתיו ּכָ  ְוִיְבֶנה ָיֹבא ּכָ
תוֹ  , ִלְבנֹות ָיכֹול ֵמֶהם ֶאָחד ֵאין ְוִאם. ִיְרֶצה ִאם ֲעִלּיָ
ַעל ה ּבַ ִלישׁ  ֵטלנוֹ  ָהֲעִלּיָ ְרַקע ׁשְ ִית ּוַבַעל, ַהּקַ ֵני ַהּבַ  ׁשְ

ים ִליׁשִ   :ׁשְ

ַעל ָרָצה. ו ִית ּבַ יתוֹ  ִלְבנֹות ַהּבַ ָהָיה ּבֹוֵנהוּ , ּבֵ ׁשֶ  ְוִאם. ּכְ
א ּנֹות ּבָ ָתִלים ְלׁשַ ּכְ ק ִאם, ּבַ ה אֹוָתם ִחּזֵ ם ְוִהְרּבָ ָרְחּבָ  ּבְ

ה יֹוֵתר ָהיוּ  ִמּמַ ֶ ם ְלַמֵעט ָרָצה. לוֹ  ׁשֹוְמִעין, ׁשּ ָרְחּבָ  ּבְ
גֹון, ֵמָחְזָקם ִלְפֹחת אוֹ  ָהיוּ  ּכְ שׁ , ֲאָבִנים ׁשֶ  ְלַהֲחִזיר ּוִבּקֵ
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ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ְלֵבִנים א. לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ּבָ ּנֹות ּבָ  ְלׁשַ
ְקָרה ֶאת ֵבִדים ְלקֹורֹות ַהּתִ . לוֹ  ׁשֹוְמִעין, ַוֲחָזִקים ּכְ

ה ִלְפֹחת ָהיוּ  ִמּמַ ֶ ה. לוֹ  ִעיןׁשֹומְ  ֵאין, ׁשּ ַחּלֹונֹות ִהְרּבָ  ּבַ
הֹוִסיף אוֹ  ֹגַבהּ  ׁשֶ ִית ּבְ  ִמֵעט. לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ַהּבַ

ַחּלֹונֹות ֵעט אוֹ  ּבַ ּמִ ֹגַבהּ  ׁשֶ ִית ּבְ   :לוֹ  ׁשֹוְמִעין, ַהּבַ

ַעל ְוֵכן. ז ה ּבַ ָהְיָתה, ָרָצה ִאם, אֹוָתהּ  ּבֹוֶנה ָהֲעִלּיָ ׁשֶ . ּכְ
א ְוִאם ּנֹות ּבָ ָתִליםהַ  ְלׁשַ  ֵאין, ּוְלַהֲחִזיק ְלַהְרִחיב ּכְ

ֵני, לוֹ  ׁשֹוְמִעין הּוא ִמּפְ יד ׁשֶ ְחּתֹון ּכֶֹתל ַעל ַמְכּבִ . ַהּתַ
קֹוַרת ְוֵכן. לוֹ  ׁשֹוְמִעין ְלַמֵעט ֲאָבל ְקָרה ּבְ  ּתִ

ה ִאם, ָהֶעְליֹוָנה ּנָ ים אֹוָתם ׁשִ ה ְלַקּלִ ָהיוּ  ִמּמַ ֶ , ׁשּ
ה. לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, םֵמהֶ  ִלְכֵבִדים. לוֹ  ׁשֹוְמִעין  ִהְרּבָ
ֵעט אוֹ  ַבַחּלֹונֹות ּמִ ֹגַבהּ  ׁשֶ ה ּבְ  ֲאָבל. לוֹ  ׁשֹוְמִעין, ָהֲעִלּיָ

ַחּלֹונֹות ִמֵעט ִאם ה אוֹ  ּבַ ּגַֹבהּ  ִהְרּבָ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ּבַ
  :לוֹ 

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ח ּכֶֹתל, ׁשֶ ין ׁשֶ ּבֵ י ׁשֶ ּתֵ  ֲחֵצרֹות ׁשְ
קֹום ַהּמָ ל ִניםְוָהֲאבָ  ׁשֶ ֵניֶהם ׁשֶ ל, ׁשְ  ּבֹוֶנה ֶאָחד ּכָ
יהַּ  יד ּוַמְגּבִ מוֹ  ּוַמְכּבִ ְרֶצה ּכְ ּיִ ּלֹא ּוִבְלַבד, ׁשֶ יהַּ  ׁשֶ  ַיְגּבִ

ל ךְ  ּכָ ְתַקְלֵקל ּכָ ּיִ ְנָין ׁשֶ ִקיִאים ֵעיֵני ְראֹות ְלִפי ַהּבִ  ַהּבְ
ִבְנָין אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּבְ ָהֵני, ׁשֶ י ּדְ ָמקֹום ִמּלֵ ּלֹא ּבְ  ׁשֶ
ִפים ָנֲהגוּ  ּתָ ֻ יד ַהׁשּ ָכךְ  ְלַהְקּפִ  ָנֲהגוּ  ִאם ֲאָבל, ּבְ

יד ב, ְלַהְקּפִ   :ָעָליו ְמַעּכֵ

 קסה סימן
 ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , חברו של בד תחת גנה לו שיש מי

{{  

ית. א ד ּבֵ הּוא ַהּבַ נּוי ׁשֶ ֳעִבי ּבָ ה ָהָהר ּבָ  ַעל ַאַחת ְוִגּנָ
יו ּבָ ֵמי ְוִנְפֲחתוּ , ּגַ ד יתבֵּ  ׁשְ ד ַהּבַ , יֹוֵתר אוֹ  ְטָפִחים' ּבְ
ַעל ֲהֵרי ה ּבַ ּנָ ה ְוזֹוֵרעַ  יֹוֵרד ַהּגִ ה ַעד, ְלַמּטָ ֲעׂשֶ ּיַ  ֶזה ׁשֶ

ּדוֹ  ְלֵבית ין ּבַ ּפִ ן, ּכִ תוֹ  ַקְרַקע ָהֶעְליֹון ִויַתּקֵ ּנָ  ְוִיְזַרע ּגִ
ל תוֹ  ּכָ ּנָ   :ּגִ

 קסו סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , חברו לגנת כתלו שנפל מי

ָהָיה ִמי. א ְתלוֹ  ׁשֶ ת ָסמּוךְ  ּכָ  ּכֹוִפין, ְוָנַפל, ֲחֵברוֹ  ְלִגּנַ
ה: ֵלהּ  ָאַמר ִאם. ֲאָבָניו ְלַפּנֹות אֹותוֹ  ּנֵ  ְוִיְהיוּ  אֹוָתם ּפַ
ךָ  ּלְ ה ְוִאם. לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ׁשֶ ַעל ִנְתַרּצָ ה ּבַ ּנָ  ַהּגִ
ָכךְ  ה, ּבְ  ֲאָבַני ִלי ןתֵּ : ְוָאַמר ֶזה ְוָחַזר, אֹוָתם ּוִפּנָ
ל ֲאָבל. לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ְיִציָאְתךָ  ְלךָ  ְוֵאין  ְזַמן ּכָ
ּלֹא ה ׁשֶ ּנָ ֲחֵצרוֹ  ֵהם ֲאִפּלוּ , אֹוָתם ּפִ ל ּבַ  ְוָאַמר ֶזה ׁשֶ
ה: לוֹ  ּנֵ ךָ  ְוִיְהיוּ  אֹוָתם ּפַ ּלְ ּלֹא, ֲחֵצרוֹ  ָקָנה ֹלא, ׁשֶ  ׁשֶ
ן ּוֵ א ּכִ   :ִלְדחֹותוֹ  ֶאּלָ

 קסז סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , מחברתה גבוהה אחת, ותגנ שתי

י. א ּתֵ ב ַעל זוֹ  ִגּנֹות ׁשְ ָרק זוֹ  ּגַ יְנַתִים ְוַהּיָ ֹגַבהּ , ּבֵ  ּבְ
יֵניֶהם ָהָאֶרץ ֳעִבי ּבֵ ל, ׁשֶ ָהֶעְליֹון ּכָ  ָידוֹ  ִלְפׁשֹט ָיכֹול ׁשֶ

רוֹ  אֹותוֹ  ְוִלּטֹל ּלוֹ  הּוא ֲהֵרי, ֵמִעּקָ ּלֹא ּוִבְלַבד, ׁשֶ  ׁשֶ
ָאר, ַעְצמוֹ  סֶיֱאנֹ  ְ ל ְוַהׁשּ ְחּתֹון ׁשֶ יעַ  ָהָיה. ּתַ  ְלנֹופוֹ  ַמּגִ
יעַ  ְוֵאין רוֹ  ַמּגִ  ֵאין, ָנַטל ְוִאם, ָהֶעְליֹון ִיּטֹל ֹלא, ְלִעּקָ

דוֹ  מֹוִציִאין   :ִמּיָ

ֶצר ַעל ָהעֹוֵמד ִאיָלן. ב י ַעל ַאף, ַהּמֶ הּוא ּפִ  נֹוֶטה ׁשֶ
ֵדה ְלתֹוךְ   חֹוְלִקין ֵניֶהםשְׁ  ֲהֵרי, ֵמֶהם ֶאָחד ׂשְ

ֵפירֹוָתיו   :ּבְ

 קסח סימן
' ב ּובוֹ , לעצים זיתיו והמוכר, זיתיו את נהר שטף

  ְסִעיִפים:
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ַטף. א ָהר ׁשָ ָתָלן ֵזיָתיו ַהּנָ תֹוךְ  ּוׁשְ ֵדה ּבְ , ֲחֵברוֹ  ׂשְ
ֶאֶרץ לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, נֹוֵטל ֲאִני ֵזיַתי: ֲהָלה ְוָאַמר  ּבְ

ָרֵאל ּום, ִיׂשְ ּוב ִמׁשּ א, ָהָאֶרץ ִיׁשּ ְמקֹוָמם ַיַעְמדוּ  ֶאּלָ . ּבִ
ָהר ֲעָקָרן ְוִאם יֶהם ַהּנָ גּוׁשֵ רֹות ַיְחְלקוּ  ּבְ ַעל ַהּפֵ  ּבַ

ֶדה ָ ַעל ִעם ַהׂשּ ל ּבַ ה ּכָ ֹלׁשָ ִנים ׁשְ ה ּוְלַאַחר, ׁשָ ֹלׁשָ  ׁשְ
ִנים ֶדה ְלַבַעל ַהּכֹל ׁשָ ָ א, ַהׂשּ ִריךְ  ֶאּלָ ּצָ ן ׁשֶ  ְלַבַעל ִלּתֵ

יִתים ֵמי ַהּזֵ יִתים ּדְ מוֹ  ַהּזֵ ָהיוּ  ּכְ ִוים ׁשֶ ה ׁשָ ִחּלָ  ִמּתְ
ָטָפן ְ ׁשּ ׁשֶ ָהר ּכְ יֶהן ֶנֶעְקרוּ  ֹלא ְוִאם. ַהּנָ גּוׁשֵ  ַהּכֹל, ּבְ

ְרַקע ְלַבַעל ד ַהּקַ א ְוִאם. ִמּיָ ַעל ּבָ יִתים ּבַ  ִלּטֹל ַהּזֵ
ין, ֵזיָתיו ה ּתֹוךְ  ּבֵ ֹלׁשָ ין ׁשְ ה ְלַאַחר ּבֵ ֹלׁשָ  ָהְרׁשּות, ׁשְ

יָ  חּוָצה דוֹ ּבְ ֶאֶרץ ֲאָבל, ָלָאֶרץ ּבְ ָרֵאל ּבְ  ׁשֹוְמִעין ֵאין ִיׂשְ
ֵמי לוֹ  נֹוֵתן ְוֶזה, לוֹ  מוֹ  ֵזיָתיו ּדְ עֹוְמִדים ּכְ  ִלְמּכֹר ׁשֶ

, ִאיָלנֹוֶתיךָ  טֹול: לוֹ  אֹוֵמר ֶזה ְוִאם. ִלְנִטיעֹות
  :לוֹ  ׁשֹוְמִעין

ַסק ִאם, ְלֵעִצים ֵזיָתיו ַהּמֹוֵכר. ב ד קּוץלָ  ִעּמוֹ  ּפָ , ִמּיָ
ל רֹות ּכָ ֲעׂשוּ  ַהּפֵ ּיַ ְרַקע ְלַבַעל ֵהן ֲהֵרי ׁשֶ  ְוִאם. ַהּקַ

ל ָלקּוץ ִעּמוֹ  ִהְתָנה ְרֶצה ְזַמן ּכָ ּיִ ל, ׁשֶ רֹות ּכָ  ַהּפֵ
ּיֹוִציאוּ  חֹות ָעׂשוּ  ִאם, ְסָתם ָמַכר. ָהֵעִצים ְלַבַעל, ׁשֶ  ּפָ
ל ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ֵמַההֹוָצָאה חּוץ ִלְסָאה ֵמְרִביִעית ַעל ׁשֶ  ּבַ
יִתים   :ַיֲחֹלקוּ , ֵמַההֹוָצָאה חּוץ ִלְסָאה ְרִביִעית ָעׂשוּ . ַהּזֵ

 קסט סימן
, מגנתו לפנים וגנה מבורו לפנים בור לו שיש מי

  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ 

שׁ  ִמי. א ּיֵ יתוֹ  ִלְפִנים ּבֹור לוֹ  ׁשֶ ל ִמּבֵ  ְוֵישׁ , ֲחֵברוֹ  ׁשֶ
ֶרךְ  לוֹ  ֵנס ׁשּותרְ  לוֹ  ֵאין, ָעָליו ּדֶ ם ִלּכָ א ׁשָ ּיֹום ֶאּלָ , ּבַ

ָעה ׁשָ ֶרךְ  ּבְ ּדֶ ֵני ׁשֶ ֵנס ָאָדם ּבְ  ְרׁשּות לוֹ  ְוֵאין. ִלּכָ
ֵהמֹוָתיו ְלַהְכִניס ם ּבְ א, ׁשָ א ֶאּלָ . ַלחּוץ ּומֹוִציא ְמַמּלֵ

ה ֵמֶהם ֶאָחד ְוָכל חַ  עֹוׂשֶ ּלֹא, ַלּבֹור ַמְפּתֵ ֵנס ׁשֶ  ׁשּום ִיּכָ
א ֵמֶהם ֶאָחד   :ֲחֵברוֹ  ַעתִמדַּ  ֶאּלָ

שׁ  ִמי. ב ּיֵ ה לוֹ  ׁשֶ ּנָ תוֹ  ִלְפִנים ּגִ ּנָ ל ִמּגִ  לוֹ  ֵאין, ֲחֵברוֹ  ׁשֶ
ֵנס ְרׁשּות הּ  ִלּכָ ְיָלה ּבָ ּלַ ִרים ְלתֹוָכה ְלַהְכִניס ְוֹלא ּבַ ּגָ  ּתַ
ֵנס ְוֹלא ֶדה ִמּתֹוָכהּ  ִיּכָ  ֶאת זֹוֵרעַ  ְוַהִחיצֹון, ַאֶחֶרת ְלׂשָ

ֶרךְ  ֶרךְ  לוֹ  ָנַתן. ַהּדֶ ד ִמן ּדֶ ַעת, ַהּצַ ֵניֶהם ִמּדַ  ִנְכַנס, ׁשְ
הּ  ֵאיֶזה ּבָ ָעה ּבְ ְרֶצה ׁשָ ּיִ ִרים ְלתֹוָכהּ  ּוַמְכִניס ׁשֶ ּגָ , ּתַ

ֵנס ֹלא ֲאָבל ֶדה ִמּתֹוָכהּ  ִיּכָ ֵניֶהם, ַאֶחֶרת ְלׂשָ  ֵאיָנם ּוׁשְ
ִאים ָ   :ְלזֹוְרָעהּ  ַרׁשּ

 קע סימן
  ם:ְסִעיִפי' ב ּובוֹ , אחד ממעין המסתפקות גנות

ּנֹות ֲחֵמשׁ . א קֹות ּגִ ּפְ ְסּתַ ְעָין ַהּמִ  ְוִנְתַקְלֵקל ֶאָחד ִמּמַ
ְעָין ם, ַהּמַ ּלָ נֹות ּכֻ  ִנְמֵצאת. ָהֶעְליֹוָנה ִעם ְמַתּקְ

ְחּתֹוָנה ֶנת ַהּתַ ם ִעם ְמַתּקֶ ּלָ ֶנת, ּכֻ , ְלַעְצָמהּ  ּוְמַתּקֶ
ֶנת ֵאיָנהּ  ְוָהֶעְליֹוָנה א ְמַתּקֶ   :ְלַעְצָמהּ  ֶאּלָ

ֵני. ב ָהר ּבְ ִקין ַהּנָ , ִלְסּכֹר ֶאָחד ָרָצה. ַהֵסֶדר ַעל ַמׁשְ
ֵדי ֲחִזיר ּכְ ּיַ ִים לוֹ  ׁשֶ ֶקה ַהּמַ ה ְוַיׁשְ ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר, ּתְ  ּכָ

ח קֹות רֹוֶצה ְוַאֵחר, ִיְפּתַ ה ְלַהׁשְ ִחּלָ ל, ּתְ ר ּכָ ּבֵ ְתּגַ  ַהּמִ
הּוא ּובֹור. ָזָכה ה ָקרֹוב ׁשֶ א, ָלַאּמָ ֵני ִראׁשֹון ִמְתַמּלֵ  ִמּפְ
ְרֵכי לֹום ּדַ   :ׁשָ

  שותפות חלוקת הלכות

 קעא סימן
 וכל, לחלק זה את זה כופין שהשתפין דבר איזה

  ְסִעיִפים: ז"י ּובוֹ , דיניו

ֵדהוּ  ֲחִצי ֵמֲחֵברוֹ  ַהּקֹוֶנה ֶאָחד. א ַנִים אוֹ , ׂשָ נוּ  ׁשְ ּקָ  ׁשֶ
ֶדה ֵמֶאָחד ְרׁשוּ  אוֹ , ׂשָ ּיָ ן אוֹ , ׁשֶ ּתַ ּנִ ָנה םָלהֶ  ׁשֶ ַמּתָ  אוֹ , ּבְ

ֶהֱחִזיקוּ  שׁ , ֵמֶהְפֵקר ּבוֹ  ׁשֶ ִפין ֶאָחד ּוִבּקֵ ּתָ ֻ  ַלֲחֹלק ֵמַהׁשּ
אֹותוֹ  ֵישׁ  ִאם, ְלַבּדוֹ  ֶחְלקוֹ  ְוִלּטֹל ין ַקְרַקע ּבְ ה ּדִ , ֲחֻלּקָ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן קעא הלכות חלוקת שותפות
  

 

1097

  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 כה
 כה

ָאר ֶאת ּכֹוֶפה ִפין ׁשְ ּתָ ֻ  ּבוֹ  ֵאין ְוִאם. ִעּמוֹ  ְוחֹוְלִקין ַהׁשּ
ין ה ּדִ  ֲחֵברוֹ  ֶאת ָלֹכף ָיכֹול ֵמֶהם ֶאָחד ֵאין, ֲחֻלּקָ

ין ְוֵכן. ַלֲחֹלק ְלְטִלין ַהּדִ ִמּטַ   :ּבְ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵאין, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ יר ֵמֶהם ֶאָחד ּכְ  ֶאת ַמּכִ
ָמקֹום ֶחְלקוֹ  ֵהם ּבְ ִפין ׁשֶ ּתָ א, ּבוֹ  ׁשֻ ם ַיד ֶאּלָ ּלָ  ּכֻ

ת ׁשֶ ּמֶ ּתַ ָכל ִמׁשְ יר ֶאָחד ָהָיה ִאם ֲאָבל. ָמקֹום ּבְ  ַמּכִ
י ַעל ַאף, ֶחְלקוֹ  ֵאין ּפִ ין ּבוֹ  ׁשֶ ה ּדִ ל ּכֹוֶפה, ֲחֻלּקָ  ּכָ
יל ֲחֵברוֹ  ֶאת ֵמֶהם ֶאָחד ין ְלַהְבּדִ  ְלֵחֶלק ֶחְלקוֹ  ּבֵ
ֵדי, ֲחֵברוֹ  ּלֹא ּכְ יקוּ  ׁשֶ ה ֶזה ֶאת ֶזה ַיּזִ ְרִאּיָ   :ּבִ

ין ֶזהוּ  ֵאי. ג ה ּדִ ל, ֲחֻלּקָ ִאּלוּ  ּכָ ִפיםַהשֻּׁ  ְלִפי ֵיָחֵלק ׁשֶ  ּתָ
יעַ  חּות ַיּגִ ֶהם ַלּפָ ּבָ ם ֵחֶלק ׁשֶ ֵ ׁשּ . ָעָליו ָקרּוי ַהּכֹל ׁשֶ
ם ֵאין ִאם ֲאָבל ין ּבוֹ  ֵאין, ַהֵחֶלק ַעל ָקרּוי ַהּכֹל ׁשֵ  ּדִ

ה יַצד. ֲחֻלּקָ ל, ּכֵ ֵאין ָחֵצר ּכָ הּ  ׁשֶ ע ּבָ  ַעל ַאּמֹות ַאְרּבַ
ע עֹות ַאּמֹות ַאְרּבַ ע חּוץ, ְמֻרּבָ ל ַאּמֹות ֵמַאְרּבַ  ׁשֶ

ָתִחים ֶדה ְוָכל. ָחֵצר ְקרּוָיה ֵאיָנהּ , ַהּפְ ֵאין ׂשָ הּ  ׁשֶ  ּבָ
ֵדי ין' ט ְזִריַעת ּכְ ֶדה ְקרּוָיה ֵאיָנהּ , ַקּבִ ה ְוָכל. ׂשָ ּנָ  ּגִ
ֵאין הּ  ׁשֶ ֵדי ּבָ ה ְקרּוָיה ֵאיָנהּ , ַקב ֲחִצי ְזִריַעת ּכְ ּנָ . ּגִ
ס ְוָכל ְרּדֵ ֵאין ּפַ הּ  ׁשֶ ֵדי ּבָ  ֵאיָנהּ , יןַקבִּ ' ג ְזִריַעת ּכְ

ס ְקרּוָיה ְרּדֵ  ַעד ֶהָחֵצר ֶאת חֹוְלִקין ֵאין, ְלִפיָכךְ . ּפַ
ֵהא ּיְ הּ  ׁשֶ ִפין ְוֶאָחד ֶאָחד ְלָכל ַאּמֹות' ד ּבָ ּתָ ֻ  ְוֹלא, ֵמַהׁשּ
ֶדה ֶאת ָ ֵהא ַעד ַהׂשּ ּיְ ין' ט ְזִריַעת ָבהּ  ׁשֶ , ֶאָחד ְלָכל ַקּבִ
ה ְוֹלא ּנָ ֵהא ַעד ַהּגִ ּיְ הּ  ׁשֶ , ְוֶאָחד ֶאָחד ְלָכל ַקב ֲחִצי ּבָ
ה ּמֶ ָבִרים ּבַ ֶאֶרץ, ֲאמּוִרים ּדְ ָרֵאל ּבְ הּ  ְוַכּיֹוֵצא ִיׂשְ , ּבָ
ָבֶבל ֲאָבל הּ  ְוַכּיֹוֵצא ּבְ ֶדה ֶאת חֹוְלִקין ֵאין ּבָ ָ  ַעד, ַהׂשּ
ֵהא ּיְ הּ  ׁשֶ ֵדי ּבָ ת ּכְ ת ּוְכֵדי ָלֶזה יֹום ֲחִריׁשַ  יֹום ֲחִריׁשַ
ס ֶאת ְוֹלא, ָלֶזה ְרּדֵ ֵהא ַעד ַהּפַ ּיְ הּ  ׁשֶ  ִאיָלנֹות ו"ל ּבָ
ֵדי, ָלֶזה ִאיָלנֹות ו"ְול ָלֶזה יֹום ֶאָחד ָאָדם ֲעבֹוַדת ּכְ  ּבְ
ֶדה, ֶאָחד ִקים ְוׂשָ ׁשְ ּמַ ְכִלי אֹוָתהּ  ׁשֶ ֵהא ַעד, ּבִ ּיְ הּ  ׁשֶ  ּבָ
ֵדי א ּכְ ַמּלֵ ּיְ   :ָלֶזה ֶאָחד ְויֹום ָלֶזה ֶאָחד יֹום ַהּפֹוֵעל ׁשֶ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ד ִאם ,ׁשֶ  ָהָראּוי ַקְרַקע ֶאְצלוֹ  לוֹ  ֵישׁ  ׁשֶ
  :ַלֲחֹלק ְלֹכפוֹ  ֲחֵברוֹ  ָיכֹול, ִעּמוֹ  ְלִהְצָטֵרף

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ה ִאם, ׁשֶ ִאים ׁשֶ ִית ַלֲחֹלק ּבָ  ַאף אוֹ  ּבַ
י ַעל שׁ  ּפִ ּיֵ ֵדי ּבוֹ  ׁשֶ ה ּכְ ֵדי ּבוֹ  ֵאין ִאם, ֲחֻלּקָ יעַ  ּכְ ּגִ ּיַ  ׁשֶ
ֶרךְ  ֶאָחד ְלָכל פְ  ּדֶ ּלֹא ַעְצמוֹ  ֵניּבִ  ַעל ַלֲעֹבר ִיְצָטֵרךְ  ׁשֶ
ה ִדין ּבוֹ  ֵאין, ֲחֵבירוֹ  ֵחֶלק   :ֲחֻלּקָ

ִפין ֶאָחד. ו ּתָ ֻ ָאַמר ֵמַהׁשּ ָמקֹום ַלֲחֵברוֹ  ׁשֶ ֵאין ּבְ  ּבוֹ  ׁשֶ
ין ה ּדִ ָדָבר אוֹ , ֲחֻלּקָ ִאי ּבְ ר ׁשֶ ֲחֹלקוּ  ֶאְפׁשָ ּיַ גֹון, ׁשֶ  ּכְ

ְפָחה ִלי אוֹ  ׁשִ ָכךְ  ְלְקךָ חֶ  ִלי ְמכֹור: ּכְ  ְקֵנה אוֹ  ְוָכךְ  ּבְ
ִני ַער ֶחְלִקי ִמּמֶ ׁשַ ה ּכַ ין, ַהּזֶ  ֶאת ְוכֹוִפין ִעּמוֹ  ַהּדִ

ע ְתּבָ ּנוּ  ִלְקנֹות אוֹ  ַלֲחֵברוֹ  ִלְמּכֹר ַהּנִ  ִאם ֲאָבל. ִמּמֶ
ה ִיְמָצא ֹלא אוֹ , ִלְקנֹות רֹוֶצה ַהּתֹוֵבעַ  ֵאין ּמֶ , ִיְקֶנה ּבַ
ּנוּ  ִלְקנֹות רוֹ ֲחבֵ  ֶאת ָלֹכף ָיכֹול ֵאינוֹ  ַער ֲאִפּלוּ  ִמּמֶ ׁשַ  ּבְ
ֲהֵרי, ַהּזֹול  רֹוֶצה ֵאיִני: לוֹ  לֹוַמר ָיכֹול ֲחֵברוֹ  ׁשֶ

ֶאְקֶנה א ׁשֶ ֶאְמּכֹר ֶאּלָ ֵני, ְלִפיָכךְ . ׁשֶ  ָעִני ֶאָחד, ַאִחים ׁשְ
יר ְוֶאָחד יחַ , ָעׁשִ ִהּנִ ית אוֹ  ֶמְרָחץ ֲאִביֶהם ָלֶהם ׁשֶ  ּבֵ
ד ָאן, ַהּבַ ּכֹרלִ  ָהָאב ֲעׂשָ ָכר, ׂשְ ָ ל ָלֶאְמַצע ַהׂשּ  ְזַמן ּכָ

ְרצוּ  ּיִ פּות ַלֲעֹמד ׁשֶ ּתָ ׁשֻ ָאן. ּבְ  ֵאינוֹ , ְלַעְצמוֹ  ָהָאב ֲעׂשָ
ּכֹר ֶאָחיו ָלֹכף ָיכֹול א, אֹוָתם ִלׂשְ ים ֶאּלָ ׁשִ ּמְ ּתַ ֶהם ִמׁשְ  ּבָ
ֶדֶרךְ  שׁ  ּכְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ יר ַוֲהֵרי, ֲאִביֶהם ׁשֶ : ֶלָעִני אֹוֵמר ָעׁשִ
ֵאם ּוֹבא ֵזיִתים ְלךָ  ַקח ֵבית ַוֲעׂשָ ד ּבְ  ְלךָ  ְקֵנה, ַהּבַ

ְרָחץ ְוִיְרֲחצוּ  ְוָיבֹואוּ  ֲעָבִדים ּמֶ  ֶאת ּכֹוֶפה ֶהָעִני ְוֵאין. ּבַ
יר א, ֶחְלקוֹ  ִלְקנֹות ֶהָעׁשִ ן ִאם ֶאּלָ  ְקֵנה: לוֹ  ָאַמר ּכֵ
ִני  מֹוֵכר אוֹ  ְוקֹוֶנה ֹלֶוה ַוֲהֵריִני ִלי ְמֹכר אוֹ , ִמּמֶ

ין, ְוקֹוִנין םַלֲאֵחִרי   :ִעּמוֹ  ַהּדִ

ל ָאַמר. ז א קֹוֶנה ֵאיִני: ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ  מֹוֵכר ִהְנִני ֶאּלָ
  :ַלֲאֵחִרים אֹוָתהּ  מֹוְכִרים, ֶחְלִקי

ל ָאַמר. ח א, מֹוֵכר ֵאיִני: ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ ל ֶאּלָ  ֶאָחד ּכָ
ְקֶנה רֹוֶצה ֵמֶהם ּיִ ֵאין אוֹ , ֲחֵברוֹ  ֵחֶלק ׁשֶ  ֶהםמֵ  ֶאָחד ׁשֶ
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א ֶחְלקוֹ  ִלְמּכֹר ְוֹלא ֲחֵבירוֹ  ֵחֶלק ִלְקנֹות ֹלא רֹוֶצה  ֶאּלָ
ֲארוּ  ָ ִפין ִיׁשּ ּתָ קֹום ָהָיה ִאם, ׁשֻ ּכֹר ָעׂשּוי ַהּמָ  ׂשֹוְכִרין ִלׂשְ
ָכרוֹ  ְוחֹוְלִקים אֹותוֹ  קֹום ֵאין ְוִאם. ׂשְ ּכֹר ָעׂשּוי ַהּמָ , ִלׂשְ
הּ  ׁשֹוְכִנים ָחֵצר הּוא ִאם ָנה ּבָ נָ  ׁשָ ִאי, הׁשָ ר ׁשֶ  ֶאְפׁשָ

נוּ  ּכְ ׁשְ ּיִ ֵניֶהם ׁשֶ ֶאָחד ׁשְ ֵני, ּכְ ק ִמּפְ ה ֶהּזֵ ֲהֵרי, ְרִאּיָ  ֵאין ׁשֶ
הּ  ין ּבָ ה ּדִ ל ִלְטֹרחַ  ָעׂשּוי ָאָדם ְוֵאין, ֲחֻלּקָ ים ּכָ ֹלׁשִ  ׁשְ
נֹות יֹום א, ְלָחֵצר ֵמָחֵצר ִלּפָ ָנה ֶאּלָ ָ ָנה ִמׁשּ  ִאם. ְלׁשָ

ֵני לוֹ  ֵישׁ  ָהֶאָחד ִלי ׁשְ יםׁשְ ִלישׁ  לוֹ  ֵישׁ  ְוָהַאֵחר, ׁשִ , ׁשְ
ֵני ָיִטילוּ  ָנה ֶאָחד ּגֹוָרלֹות ׁשְ ָ ָנַתִים ְוֶאָחד ִמׁשּ ְ , ִמׁשּ
שׁ  ְואֹותוֹ  ּיֵ ֵני לוֹ  ׁשֶ ים ׁשְ ִליׁשִ שׁ  ׁשְ ּמֵ ּתַ ֵני ּבוֹ  ִיׁשְ ִנים ׁשְ  ׁשָ

הּ  ִנְכָנִסים, הּוא ֶמְרָחץ ְוִאם. ְרצּופֹות ֵניֶהם ּבָ ִמיד ׁשְ  ּתָ
ָכל ל ְוֵכן. יֹום ּבְ ָבר ּכָ ָראּוי ּדָ ֵמשׁ  ׁשֶ ּתַ  ְוֵאינוֹ  ּבוֹ  ְלִהׁשְ
ּכֹר ָעׂשּוי גֹון, ִלׂשְ ע אוֹ  ּתֹוָרה ֵסֶפר ּכְ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ַמּצָ
שׁ : לוֹ  לֹוַמר ּמֵ ּתַ ה ִהׁשְ ֲהֵרי, יֹום ַוֲאִני יֹום ַאּתָ  אֹוֵמר ׁשֶ

ָכל: לוֹ  שׁ  רֹוֶצה ֲאִני יֹום ּבְ ּמֵ ּתַ  הּוא ְוִאם. ּבוֹ  ְלִהׁשְ
ֵאין ָברדָ  שׁ  ְיכֹוִלין ׁשֶ ּמֵ ּתַ ֶאָחד ּבוֹ  ְלִהׁשְ  אֹותוֹ  חֹוְלִקין, ּכְ

ָיִמים   :ּבְ

ֹוֵכר ֶאָחד. ט ֶדה ִמְקָצת ֵמֲחֵברוֹ  ַהׂשּ ֵאין ָחֵצר אוֹ , ׂשָ  ׁשֶ
הּ  ין ּבָ ה ּדִ ַנִים אוֹ , ֲחֻלּקָ ְכרוּ  ׁשְ ָ ׂשּ  ֶאָחד ָמקֹום ׁשֶ

פּות ּתָ ׁשֻ ל, ּבְ  ְולֹוַמר ֲחֵברוֹ  תאֶ  ָלֹכף ָיכֹול ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ
ֹכר אוֹ : לוֹ  ִני ׂשְ ר אוֹ  ֶחְלִקי ִמּמֶ ּכֵ  ְוִאם. ֶחְלְקךָ  ִלי ַהׂשְ
הּ  ֵישׁ  ין ּבָ ה ּדִ   :חֹוְלִקין, ֲחֻלּקָ

ין ּבוֹ  ֵאין ִאם. י ה ּדִ ה: ָהֶאָחד ְוָאַמר, ֲחֻלּקָ ' ב ַנֲעׂשֶ
ֵהא ֶאָחד, ֲחָלִקים ּיְ עּור ּבוֹ  ׁשֶ ׁשִ  ַוֲאִני, ָקָטן ְוֶאָחד ּכְ

ָטן ּטֹלאֶ  ה ַהּקָ דֹול ֹטל ְוַאּתָ ֶוה ָדִמים ִלי ְוֵתן, ַהּגָ ָ ׁשּ  ׁשֶ
דֹול יֹוֵתר : לוֹ  ָאַמר ִאם ַוֲאִפּלוּ . ְלֹכפוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ַהּגָ
ה ֹטל דֹול ַאּתָ ָנה ַהּגָ ַמּתָ  ֵאין: לֹוַמר ֲהָלה ָיכֹול, ּבְ

ל ְרצֹוִני ָנה ְלַקּבֵ ֶזה חֹוְלִקין ְוֵישׁ . ַמּתָ  ִאם ֲאָבל. ּבָ
ה ֹטל: לוֹ  ָאַמר דֹול ַאּתָ ְויוֹ  ַהּגָ ׁשָ ָטן ַוֲאִני ּבְ : אוֹ , ַהּקָ
ח דֹול ֲאִני ֶאּקַ ְויוֹ  ַהּגָ ׁשָ ה ּבְ ָטן ֹטל ְוַאּתָ  ּתֹאַמר ְוִאם, ַהּקָ

ֵאיְנךָ  ָטן ָחֵפץ ׁשֶ ּקָ ח ֲאִני ּבַ  ַאף, לוֹ  ׁשֹוְמִעין, ַהּכֹל ֶאּקַ
י ַעל ֵאינוֹ  ּפִ יחַ  ׁשֶ   :ּכֹלהַ  ִלּטֹל ֲחֵברוֹ  ֶאת ַמּנִ

שׁ  ָחֵצר. יא ּיֵ ְבָעה ּבוֹ  ׁשֶ  לוֹ  ֵישׁ  ּוְראּוֵבן, ַאּמֹות ׁשִ
ע ְמעֹון, ַאּמֹות ַאְרּבַ א לוֹ  ֵאין ְוׁשִ ֹלשׁ  ֶאּלָ  ְוֵאין, ׁשָ
ְמעֹון  ֶאּטֹל: לוֹ  לֹוַמר ְראּוֵבן ָיכֹול, ַלֲחֹלק רֹוֶצה ׁשִ
ה חּוץ ֶחְלִקי ֵאר ַאַחת ֵמַאּמָ ָ ֶאׁשּ ף ׁשֶ ּתָ הּ  ׁשֻ ךָ  ּבָ , ִעּמְ
ךְ  ְוַאַחר   :ֱאגּוד אוֹ  ּגּוד: לוֹ  ֹיאַמר ּכָ

יָנא. יב ָדָבר ֲאִפּלוּ  ֱאגּוד אוֹ  ְדגּוד ּדִ ּלוֹ  ּבְ ּכֻ  ֵאינוֹ  ׁשֶ
  ,הּוא ְלֶאָחד ָראּוי

ָבר. יג ֵאין ּדָ ִמיׁשוֹ  ׁשֶ ׁשְ ֶוה ּתַ גֹון, ׁשָ י ּכְ ּתֵ ָפחֹות ׁשְ  ׁשְ
ָהַאַחת ל ֶלֱאפֹות יֹוַדַעת ׁשֶ ֵ  יֹוַדַעת תְוָהַאחַ , ּוְלַבׁשּ
ֵני אוֹ , ִלְטוֹות ִלים ׁשְ ֵאין ּכֵ ן ׁשֶ ָוה ְמַלאְכּתָ  ְוָכל, ׁשָ
ֵניֶהם ָצִריךְ  ֶאָחד ֵמיֶהם ִאם ֲאִפּלוּ , ִלׁשְ ִוים ּדְ  ֵאין, ׁשָ
ה ֹטל: ַלֲחֵברוֹ  לֹוַמר ָיכֹול ֶאָחד ִני ַוֲאִני ֶזה ַאּתָ ֵ  ַהׁשּ
ָכא אוֹ  ל ְלִפי, ִאּפְ ּכָ ֵניֶהם ָצִריךְ  ֶאָחד ׁשֶ  ִאם ְוֵכן. ִלׁשְ
ֶדה ָלֶהם ֵישׁ  ׁשּום ְוֵאין, ָוֶכֶרם ׂשָ ֵדי ֵמֶהם ֶאָחד ּבְ  ּכְ

ה ֵמיֶהם ִאם ֲאִפּלוּ , ֲחֻלּקָ ִוים ּדְ ה ֹטל: ֹיאַמר ֹלא, ׁשָ  ַאּתָ
ֶדה ֶרם ַוֲאִני ׂשָ ָכא אוֹ  ּכֶ : לוֹ  ֹיאַמר ִאם ַוֲאִפּלוּ . ִאּפְ
ֵניֶהם ֱאגּוד אוֹ  ּגּוד ׁשְ ֶאָחד ּבִ א, לוֹ  ןׁשֹוְמִעי ֵאין, ּכְ  ֶאּלָ
ֶאָחד לוֹ  ֹיאַמר ִיְרֶצה ִאם  ֱאגּוד אוֹ  ּגּוד: ֵמֶהם ּבְ

ִני ֵ ֵאר ְוַהׁשּ ָ פּות ִיׁשּ ּתָ ׁשֻ ָכל ֹיאַמר אוֹ , ּבְ  ַאַחר ֶזה ֶאָחד ּבְ
ֵני. ֱאגּוד אוֹ  ּגּוד: ֶזה ָבִרים ּוׁשְ ן ּדְ ִמיׁשָ ׁשְ ּתַ ֶוה ׁשֶ  ׁשָ

ִוין ּוְדֵמיֶהן ׁשּום ְוֵאין, ׁשָ ה ֵדיכְּ  ֵמֶהם ֶאָחד ּבְ  ָהא, ֲחֻלּקָ
אי כֹול ַוּדַ ּיָ ל לֹוַמר ׁשֶ  אוֹ  ּגּוד: ַלֲחֵברוֹ  ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ
ין ְוהּוא ֱאגּוד ֵמיֶהם ֵאין ְלִאם ַהּדִ ִוים ּדְ  ִמי ְוֵישׁ . ׁשָ

חֹוֵלק ֶזה ׁשֶ   :ּבָ

ֵני. יד ְרׁשוּ  ַאִחים ׁשְ ּיָ ֵני ׁשֶ ים ׁשְ ּתִ דֹוִלים ּבָ שׁ  ּגְ ּיֵ ָכל ׁשֶ  ּבְ
ֵדי ֶאָחד החֲ  ּכְ ל ַנֲחֹלק: אֹוֵמר ְוָהֶאָחד, ֻלּקָ ִית ּכָ ְפֵני ּבַ  ּבִ
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ִני, ַעְצמוֹ  ֵ י ֹלא: אֹוֵמר ְוַהׁשּ א ּכִ ִית ַנֲחֹלק ֶאּלָ ֶנֶגד ּבַ  ּכְ
ִית ָאַמר ָלֶזה, ּבַ ִית ַנֲחֹלק ׁשֶ ֶנֶגד ּבַ ִית ּכְ   :ׁשֹוְמִעין, ּבַ

ָלא אֹוְמִרים ֵישׁ . טו  אֶאלָּ , ֱאגּוד אוֹ  ּגּוד: ָאְמִריָנן ּדְ
ְנִתיַנת ִמים ּבִ ד ּדָ ין ּגּוד: ָאַמר ִאם ֲאָבל, ִמּיָ  ְלךָ  ְוַאְמּתִ
עֹות ים ַהּמָ ֹלׁשִ ין ֱאגּוד אוֹ , יֹום ׁשְ עֹות ִלי ְוַתְמּתִ  ַהּמָ
ים ֹלׁשִ כֹול, לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, יֹום ׁשְ ּיָ  ֲאִני: לוֹ  לֹוַמר ׁשֶ

ה ְלךָ  נֹוחַ  ה ְוַאּתָ ִני ָקׁשֶ   :ִמּמֶ

אֵ  ֵהיָכא. טז ין יןּדְ ה ּדִ ם ְוֵישׁ , ֲחֻלּקָ דֹוִלים ְיתֹוִמים ׁשָ  ּגְ
ים דֹוִלים, ּוְקַטּנִ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ַלֲחֹלק רֹוִצים ְוַהּגְ , ׁשֶ
ית ּבֵ ין ׁשֶ ים ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ַמֲעִמיִדים ּדִ ַטּנִ  ְוָדִנים, ַלּקְ
ָלא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ֱאגּוד אוֹ  ּגּוד ָלֶהם ךְ  ּדְ ּיָ יתֹוִמים ׁשַ  ּבִ

ֵאין, ֱאגּוד אוֹ  ּודגּ  אי ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ׁשֶ ַ  ִלְמּכֹר ַרׁשּ
  :ֶחְלָקם

ין ֶנֱאַמר ֹלא. יז ד ֱאגּוד אוֹ  ּגּוד ּדִ ל ַאּמֹות' ּבְ רּוק ׁשֶ  ּפֵ
א ָ ה ְוֹלא, ַמׂשּ ּמֶ ִריִכים ּבַ ּצְ  ַעל ְוַאף, ּוִביָאה ִליִציָאה ׁשֶ
י ים ּפִ ּתִ ַהּבָ תּוִחים ׁשֶ ד ּפְ ים ִלְרׁשּות ֶאָחד ִמּצַ , ָהַרּבִ

ֵאין ָאיו ִלְפֹרק ָעׂשּוי ָאָדם ׁשֶ ָ ָרִכים ַמׂשּ ּדְ ל ְלֵעין ּבַ   :ּכָ

 קעב סימן
ִית ע נֹוְתִנים ֵאיךְ  ָחֵצר אוֹ  ּבַ ֶבל ְוִדין, (ַאמֹות ַאְרּבַ  ַהזֶּ

ָחֵצר ּבֶ   ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ ), ָהַאְכַסְנָיא ּוְנִתיַנת ׁשֶ

ֶקת ָחֵצר. א ְתַחּלֶ ַתח ָכללְ  נֹוֵתן, ַהּמִ , ַאּמֹות' ד ּפֶ
ָאר ְ ֶוה חֹוְלִקים ְוַהׁשּ ׁשָ ל, ּבְ ּכָ ַתח ׁשֶ  ְלָפָניו ָצִריךְ  ּפֶ
ע ַתח ַוֲאִפּלוּ , ֶהָחֵצר ְלתֹוךְ  ַאּמֹות ַאְרּבַ ַהּפֶ  ָרָחב ׁשֶ
ה ע נֹוֵטל, ַהְרּבֵ ֵני ַעל ַאּמֹות ַאְרּבַ ל ּפְ  ְלתֹוךְ  ָרְחּבוֹ  ּכָ
ַתח ֵאין ְוִאם. ֶהָחֵצר ֲאִויר ע ָחברָ  ַהּפֶ ִלים, ַאְרּבַ  ַמׁשְ
ָדִדים ָעָליו ע ֵמַהּצְ ֵדי, ַאְרּבַ ְהֶיה ּכְ ּיִ ע לוֹ  ׁשֶ  ַעל ַאְרּבַ
ע תּוחַ  ְלֶאָחד ֵישׁ  ְוִאם. ַאְרּבַ ִית ְלָחֵצר ּפָ שׁ  ּבַ ּיֵ ' ב לוֹ  ׁשֶ
ָתִחים ִני, ּפְ ֵ ִית ְוַלׁשּ ֵאין ּבַ א לוֹ  ׁשֶ ַתח ֶאּלָ  אֹותוֹ , ֶאָחד ּפֶ

שׁ  ּיֵ ֵני לוֹ  ׁשֶ תָ  ׁשְ ַתח ְלָכל נֹוֵטל ִחיםּפְ ע ּפֶ  ַאּמֹות ַאְרּבַ
ִפי ֵהם ַמה ּכְ ֶ ָתָחיו ׁשּ ַתח ּוַבַעל, ּפְ  לוֹ  ֵאין ֶאָחד ַהּפֶ
א ה. ִפְתחוֹ  ִלְפֵני ַאּמֹות' ד ֶאּלָ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ

ַנִים ׁשְ נוּ  ּבִ ּקָ גֹון, ֵמַהֶהְפֵקר ׁשֶ נוּ  ּכְ ּבָ ְמקֹום ׁשֶ , ֶהְפֵקר ּבִ
ָנה ֶזה ָתִחים' ב ּבוֹ  ּוָפַתח ִיתבַּ  לוֹ  ּבָ ָנה ְוֶזה ּפְ  לוֹ  ּבָ

ִית ַתח ּבוֹ  ּוָפַתח ּבַ ךְ  ְוַאַחר, ֶאָחד ּפֶ יפוּ  ּכָ  אֹוָתם ִהּקִ
ה ַעד ֲעׂשָ ּנַ ַנִים ֲאָבל. ְלָחֵצר ָלֶהם ׁשֶ נוּ  ׁשְ ּקָ  אוֹ  ׁשֶ

ְרׁשוּ  ּיָ ֶוה ְוָיְרׁשוּ  ָקנוּ , ׁשֶ ׁשָ ֵחֶלק ֵחֶלק ּבְ ין, ּכְ ים ּבֵ ּתִ ּבָ  ּבַ
ין ָחֵצר ּבֵ לּום ֵמֲחֵברוֹ  יֹוֵתר ָהֶאָחד ִיּטֹל ְוֹלא, ּבֶ . ּכְ

קוּ  ָקְדמוּ  ִאם ַוֲאִפּלוּ  ים ְוִחּלְ ּתִ ת ֹקֶדם ַהּבָ , ֶהָחֵצר ֲחֻלּקַ
ָעָלה אֹותוֹ  ָאְמִריָנן ָלא ִית ְלֶחְלקוֹ  ׁשֶ שׁ  ַהּבַ ּיֵ ֵני לוֹ  ׁשֶ  ׁשְ

ָתִחים ד ָזָכה ּפְ ָחֵצר ַאּמֹות' ּבְ ָתחָ  ֶאָחד ְלָכל ּבֶ , יוִמּפְ
א ֶוה חֹוְלִקים ֶאּלָ ׁשָ   :ּבְ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵני, ֲאמּוִרים ּדְ ְ ׁשּ ׁשֶ ים ּכְ ּתִ ִוים ַהּבָ  ְוָחְלקוּ  ׁשָ
ִית ֶנֶגד ּבַ ִית ּכְ  ּוְלַהֲעלֹות אֹוָתם ָלׁשּום ֻהְצְרכוּ  ְוֹלא ּבַ

ָדִמים ִוים ֵאיָנם ִאם ֲאָבל. ּבְ מוּ , ׁשָ  ְוֶהֱעלּום אֹוָתם ְוׁשָ
ָדִמים יעַ  תוֹ ְואוֹ , ּבְ ִהּגִ ִית ְלֶחְלקוֹ  ׁשֶ שׁ  ַהּבַ ּיֵ ֵני ּבוֹ  ׁשֶ  ׁשְ
ָתִחים ִמים ַלֲחֵברוֹ  ָנַתן, ּפְ ֶוה ַהּדָ ָ ׁשּ ּלוֹ  ַעל יֹוֵתר ׁשֶ , ׁשֶ
ְכַלל ם ָהִעּלּוי ֶזה ּבִ ן ּגַ ע ּכֵ ָחֵצר ַאּמֹות ַאְרּבַ ּבְ  ְוָזָכה, ׁשֶ
ֶהם מוֹ  ּבָ ָכה ּכְ ּזָ ה ׁשֶ ּמֶ יתוֹ  ּבַ ּבֵ ֶוה ׁשֶ  לִמשֶּׁ  יֹוֵתר ׁשָ

י ַעל ַאף, ָהַאֵחר עֹוד ּפִ ּבְ ּלֹא ׁשֶ ' ַהד ָהיוּ  ֹלא ָחְלקוּ  ׁשֶ
ּלוֹ  ַאּמֹות א, ְלַגְמֵרי ׁשֶ אוֹ  ּבוֹ  ְלָפֵרק ֶאּלָ ָ  ַוֲחֵברוֹ , ַמׂשּ
שׁ  ָהָיה ּמֵ ּתַ ן ַגם ּבוֹ  ִמׁשְ ָהָיה ּכֵ ׁשֶ נּוִים אֹוָתם מֹוֵצא ּכְ , ּפְ
ה ָחְלקוּ  ַעּתָ ּלוֹ  ֵהם, ׁשֶ   :ְלַגְמֵרי ׁשֶ

ִית. ג שׁ  ּבַ ּיֵ ָתִחים לוֹ  ׁשֶ ים ּפְ ל ַרּבִ  לוֹ  ֵישׁ , רּוחֹוָתיו ִמּכָ
ע ַתח לוֹ  ִייֵחד ְוִאם. רּוחַ  ְלָכל ַאּמֹות ַאְרּבַ  לוֹ  ֵאין, ּפֶ
א ע ֶאּלָ ֶנֶגד ַאּמֹות ַאְרּבַ ְתחוֹ  ּכְ   :ּפִ

ר ִאם, ַאְכַסְדָרה. ד ֵנס לוֹ  ֶאְפׁשָ תֹוָכהּ  ְלִהּכָ אוֹ  ּבְ ָ ַמׂשּ , ּבְ
עאַ  ָלהּ  ֵאין ע ָלהּ  ֵישׁ , ָלאו ְוִאם. ַאּמֹות ְרּבַ  ַאְרּבַ
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  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 כה
 כה

ּלֹא, ַאּמֹות ּיֵשׁ  ָאְמרוּ  ׁשֶ ַתח ְלָכל ׁשֶ ע ּפֶ  ַאּמֹות ַאְרּבַ
א ם ְלָפֵרק ֶאּלָ אוֹ  ׁשָ ָ ית. ַמׂשּ ַער ּבֵ ֶסת אוֹ  ׁשַ  ֵישׁ  ִמְרּפֶ
ע ָלֶהם ה ָהיוּ . ַאּמֹות ַאְרּבַ ָ ים ֲחִמׁשּ תּוִחים ָבּתִ  ּפְ

ֶסת ֶסתְוַהמִּ , ְלִמְרּפֶ תּוָחה ְרּפֶ א ָלהּ  ֵאין, ְלָחֵצר ּפְ ' ד ֶאּלָ
  :ַאּמֹות

ל לּול. ה ְרְנגֹוִלים ׁשֶ   :ַאּמֹות' ד ָלהּ  ֵאין ּתַ

ִית. ו ין, ְמֹקֶרה ֵאינוֹ  ְוֶחְציוֹ  ְמֹקֶרה ֶחְציוֹ , ּבַ רּויוֹ  ּבֵ ּקֵ  ׁשֶ
ין ִלְפִנים רּויוֹ  ּבֵ ּקֵ ע ָלהּ  ֵאין, ַלחּוץ ׁשֶ , ַאּמֹות ַאְרּבַ
שׁ  אְוַדְוקָ  ּיֵ ׁשֶ ה ַאּמֹות' ד ַעל ַאּמֹות' ד ּכְ ּמֶ ֵאינוֹ  ּבַ  ׁשֶ
  :ְמֹקֶרה

ִית. ז ע לוֹ  ֵישׁ , ָסתּום ּבַ ַרץ, ַאּמֹות ַאְרּבַ  ֶאת ּפָ
יָמיו ּצִ ע לוֹ  ֵאין, ּפַ   ַאּמֹות ַאְרּבַ

ִית. ח ֵאין ּבַ ע לוֹ  ׁשֶ ע ַעל ַאּמֹות ַאְרּבַ  ֵאין, ַאּמֹות ַאְרּבַ
ָחצֵ  ַאּמֹות' ד לוֹ  ֶנֶגד רּבֶ ַתח ּכְ א, ַהּפֶ ָחֵצר ֵישׁ  ִאם ֶאּלָ  ּבֶ

ע ע ְלֶזה ַאּמֹות ַאְרּבַ ַתח ַעד ָלֶזה ַאּמֹות ְוַאְרּבַ ִית ּפֶ  ַהּבַ
ה   :חֹוְלִקין, ַהּזֶ

ֶבל. ט ל ַהּזֶ ק ָחֵצר ׁשֶ ָתִחים ְלִפי ִמְתַחּלֵ  ֲאָבל, ַהּפְ
ל ַאְכַסְנָיא ֵני ְלִפי, ֶמֶלךְ  ׁשֶ   :ָאָדם ּבְ

 קעג סימן
ִפיםשֻׁ  ָרצוּ  ַאִחים אוֹ  ּתָ ָבר ַלֲחלֹק ׁשֶ ֵאין ּדָ  ִדין ּבוֹ  ׁשֶ

ֵאין, ְסָפִרים ַוֲחְלַקת, ֲחֻלָקה , ֶזה על ֶזה ֲחָזָקה ָלֶהם ְוׁשֶ
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ 

ִפין. א ּתָ ֻ ָרצוּ  ַהׁשּ ָבר ַלֲחֹלק ׁשֶ ֵאין ּדָ ה ִדין ּבוֹ  ׁשֶ , ֲחֻלּקָ
י ַעל ַאף ֵהם ּפִ מוֹ  ֶאת ַמְפִסיִדין ׁשֶ . חֹוְלִקים, ׁשְ

ַהְינוּ , ַהּקֶֹדשׁ  ּוְבִכְתֵבי ֵהם, ְסָפִרים ד"כ ּדְ תּוִבים ׁשֶ  ּכְ
יֹון ִגּלָ ֵסֶפר ּבְ נוּ  ּתֹוָרה ּכְ ּלָ ֶכֶרךְ  ֵהם ִאם, ׁשֶ  ֵאין, ֶאָחד ּבְ
י ֵהם ְוִאם. חֹוְלִקין ּתֵ ׁשְ ִריכֹות ּבִ ֵני ֵהם ִאם, ּכְ  ׁשְ

 ִעְנָין ֵהם ְוִאם, גּודאֱ  אוֹ  ְדגּוד ִדיָנא ּבוֹ  ֵאין ִעְנָיִנים
  :ֱאגּוד אוֹ  ּגּוד: ּבוֹ  אֹוְמִרים, ֶאָחד

גֹוָרל ָחְלקוּ  ִאם. ב ָעָלה ְלַאַחר, ּבְ  ְלֶאָחד ַהּגֹוָרל ׁשֶ
ָמה ֵמֶהם ה ִנְתַקּיְ ם ַהֲחֻלּקָ   :ְלֻכּלָ

ָחְלקוּ  ָהַאִחים. ג ָלקֹוחֹות ֵהם ֲהֵרי, ׁשֶ ה ֶזה ּכְ  ְוֵאין, ִמּזֶ
ֶרךְ  ֶזה ַעל ֶזה ָלֶהם מֹות ְוֹלא ּדֶ  ְוֹלא ַחּלֹונֹות ְוֹלא ֻסּלָ
ת ִים ַאּמַ יָון, ַהּמַ ּכֵ ָחְלקוּ  ׁשֶ ַאר ֹלא ׁשֶ  ֵמֶהם ְלֶאָחד ִנׁשְ
ֵחֶלק ְזכּות י ַעל ַאף, ֲחֵברוֹ  ּבְ ָהָיה ּפִ  ְוהּוא. ִמּקֶֹדם ׁשֶ
ין ַנִים ַהּדִ נוּ  ִלׁשְ ּקָ ֶדה ׁשֶ ֶאָחד ׂשָ ַאר ֹלא, ְוָחְלקוּ , ּכְ  ִנׁשְ
ֵחֶלק ְזכּות ֶהםמֵ  ְלֶאָחד נוּ ' ב ֲאָבל. ֲחֵברוֹ  ּבְ ּקָ ֶדה ׁשֶ  ׂשָ
ֵני ְ ים ִמׁשּ ֵני אוֹ  ֲאָנׁשִ ְ ָהָיה, ַאִחים ִמׁשּ ׁשֶ  ֵחֶלק נֹוַדע ּכְ
ל ְנָזִקים ַמֲחִזיִקים ְוָהיוּ  ֶאָחד ּכָ  ְלֶאָחד ֵאין, ֵאּלוּ  ּבִ

ת ְלַהְפִסיק ֵמֶהם ִים ַאּמַ ּנֹות ְוֹלא ַהּמַ ָבר ְלׁשַ  ּדָ
ִזיקִ  ֶהֱחִזיקוּ  יםֵמַהּנְ ֶהם ׁשֶ   :ַהּמֹוְכִרים ּבָ

ָחְלקוּ  ַאִחים. ד ֶרם ֵמֶהם ֶאָחד ֵחֶלק ְוָעָלה ׁשֶ ִני ּכֶ ֵ  ְוַלׁשּ
ֵדה ָבן ׂשְ ֶרם ְלַבַעל ֵישׁ , ַהּלָ ע ַהּכֶ ֵדה ַאּמֹות ַאְרּבַ ׂשְ  ּבִ
ָבן ךְ  ַהּלָ תוֹ  ּבוֹ  ְלַהּפֵ   :ַמֲחֵרׁשָ

 קעד סימן
' ה ּובוֹ , קלחל שבאים בכור או שתפים או אחים

  ְסִעיִפים:

ִפין אוֹ  ָהַאִחין. א ּתָ ֻ אוּ  ַהׁשּ ּבָ ֶדה ַלֲחֹלק ׁשֶ ָ ל ְוִלּטֹל ַהׂשּ  ּכָ
הּ  ָהְיָתה ִאם, ֶחְלקוֹ  ֶאָחד ּלָ ָוה ּכֻ  חֹוְלִקין, ְלַגְמֵרי ׁשָ
ה ְלִפי ּדָ ְלַבד ַהּמִ נוּ : ֶאָחד ָאַמר ְוִאם. ּבִ  ֶחְלִקי ִלי ּתְ
ד ֵדי ֶזה ִמּצַ ֵהא ּכְ ּיְ ֶדה מּוךְ סָ  ׁשֶ י ַאֵחר ְלׂשָ ּלִ  ְוִיְהֶיה ׁשֶ
ֶדה ַהּכֹל , ֶזה ַעל אֹותוֹ  ְוכֹוֶפה, לוֹ  ׁשֹוְמִעין, ֶאָחד ׂשָ

ִעּכּוב ָדָבר ׁשֶ ת ֶזה ּבְ  ָהָיה ִאם ֲאָבל. ִהיא ְסדֹום ִמּדַ
ה ֵחֶלק ּנָ ָהר ָקרֹוב אוֹ , טֹוב ִמּמֶ  ָקרֹוב אוֹ , יֹוֵתר ַלּנָ
ֶרךְ  מוּ , ַלּדֶ פֶ  אֹוָתהּ  ְוׁשָ ֶנֶגד הַהּיָ נוּ : ְוָאַמר, ָהָרע ּכְ  ּתְ
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 כו
 כו

ּוָמא ִלי ׁשּ י ּבַ ּלִ ד ׁשֶ א, לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ֶזה ִמּצַ  ֶאּלָ
גֹוָרל נֹוֵטל נוּ : ָלֶהם ָאַמר. ּבְ ּוָמא ּתְ ׁשּ י ּבַ ּלִ ד ׁשֶ  ֶזה ִמּצַ
ָתהּ  ֲחִצי ד ִמּדָ ה ְוֹטל, ָהַרע ֵמַהּצַ ד ַאּתָ , ַהּטֹוב ֵמַהּצַ
ֵדי ֵהא ּכְ ּיְ ֶדה ָסמּוךְ  ֶחְלִקי ׁשֶ י ְלׂשָ ּלִ   :לוֹ  ׁשֹוְמִעין, ׁשֶ

כֹור. ב ָחַלק ַהּבְ ּלוֹ  ֲחָלִקים' ב נֹוֵטל, ׁשֶ ֶאָחד ׁשֶ  ֲאָבל. ּכְ
ָבם ָחַלק ַהּיָ ִנְכֵסי ֶאָחיו ִעם ׁשֶ  ֶחְלקוֹ  נֹוֵטל, ָהָאב ּבְ
גֹוָרל ָאִחיו ְוֵחֶלק ָמקֹום ָעלוּ  ִאם, ּבְ , ָעלוּ , ֶאָחד ּבְ
ֵני ָעלוּ  ְוִאם ׁשְ   :ָעלוּ , קֹומֹותמְ  ּבִ

ַעת ֶאֶרץ. ג ָהָיה ְמֻרּבַ ָהר ׁשֶ יף ַהּנָ  ְוָצפֹון ִמְזָרח ָלהּ  ַמּקִ
ֶרךְ  רֹום ְוַהּדֶ ֲאַלְכסֹון אֹוָתהּ  חֹוְלִקין, ּוַמֲעָרב ּדָ ֵדי, ּבַ  ּכְ
יעַ  ּגִ ּיַ : ָאַמר ְוִאם. ָוֶדֶרךְ  ָנָהר ּוְלֶזה ָוֶדֶרךְ  ָנָהר ְלֶזה ׁשֶ
נוּ  צַּ  ַהֵחִצי ִלי ּתְ ּמִ הּוא ֶזה דׁשֶ ַצד ׁשֶ ִדי ּבְ  ׁשֹוְמִעין, ׂשָ
ָללוֹ . לוֹ  ל ּכְ ָבר ׁשֶ ל: ּדָ ָבר ּכָ הּוא ּדָ  ְוֵאין ְלֶזה טֹוב ׁשֶ
ָלל ֶהְפֵסד ֲחֵברוֹ  ַעל   :ַלֲעׂשֹות אֹותוֹ  ּכֹוִפין, ּכְ

נוּ ' ב. ד ּקָ ֶדה ׁשֶ פּות ׂשָ ּתָ ׁשֻ ִלישׁ  ֶאָחד, ּבְ ' ב ְוֶאָחד ׁשְ
ים ִליׁשִ חֹוְלִקי, ׁשְ ׁשֶ ים' ב נֹוֵטל םּכְ ִליׁשִ ַיַחד ׁשְ יָון, ּבְ  ּכֵ

נוּ  ּקָ ֶאָחד אֹוָתהּ  ׁשֶ נוּ ' ג ֲאָבל. ּכְ ּקָ ֶדה ׁשֶ פּות ׂשָ ּתָ ׁשֻ , ּבְ
ִאים, ֲחֵברוֹ  ֵחֶלק ָהֶאָחד ָקָנה ְוׁשּוב ּבָ ׁשֶ  ֵאינוֹ  ַלֲחֹלק ּכֶ
ן ֲחֵברוֹ  ֶאת ָלֹכף ָיכֹול ּתֵ ּיִ ֵני לוֹ  ׁשֶ ַיַחד ֲחָלִקים ׁשְ , ּבְ
יָון שְּׁ  ּכֵ ה ָהיוּ  ֹלא ַהֲחָלִקים ֵניׁשֶ ִחּלָ ּלוֹ  ִמּתְ א, ׁשֶ א ֶאּלָ  ּבָ
ָנה ָאִחיו ּוִמּכֹחַ  ִמּכֹחוֹ  ּקָ ּנוּ  ׁשֶ ִלישׁ  ִמּמֶ   :ׁשְ

אוּ  ָהַאִחים. ה ּבָ מוּ  ַלֲחֹלק ׁשֶ ֶנֶגד ֶזה ַהֲחָלִקים ְוׁשָ , ֶזה ּכְ
ה ְלָהִטיל ּוָבאוּ  ֹלׁשָ ֶאָחד ָחֵפץ ֵמֶהם ְוֶאָחד, ּגֹוָרלֹות ׁשְ  ּבְ

ן ֲאִני: ְואֹוֵמר אֹוָתהּ  ּוַמֲעֶלה ַהֲחָלִקים ןמִ   יֹוֵתר ּבוֹ  ֶאּתֵ
ךְ  ְמאּוהוּ  ַמה ַעל ְוָכךְ  ּכָ ָ ׁשּ ֶ ם אוֹ  ׁשּ חוּ  ַאּתֶ ּקְ  אֹותוֹ  ּתִ

אֹותוֹ  רֹוִצים ֵאיָנם ְוִאם, לוֹ  ׁשֹוְמִעין, ְוָכךְ  ְבָכךְ   ּבְ
ֶלּנוּ , ִעּלּוי ֹלא הּוא ִיּטְ   :חֹוְלִקים ְוֵישׁ , ּגֹוָרל ּבְ

  מצרנות הלכות

 קעה סימן
 ג"ס ּובוֹ , מצרא דבר דיני וכל, לחלק שרצו אחין

  ְסִעיִפים:

אן ָהיוּ  ֹלא. א ל ּכָ ָפֵנינוּ  ְואֹותוֹ , ָהַאִחים ּכָ ּלְ שׁ  ׁשֶ  ְמַבּקֵ
ְפֵני חֹוֵלק, ַלֲחֹלק ה ּבִ ֹלׁשָ , ֶהְדיֹוטֹות ֵהם ֲאִפּלוּ , ׁשְ
ְהיוּ  ּוִבְלַבד ּיִ ׁשּוָמא יִאיםּוְבקִ  ֶנֱאָמִנים ׁשֶ  ָחַלק ְוִאם. ּבְ
ָפחֹות ה ּבְ ֹלׁשָ ה ֹלא, ִמׁשְ לּום ָעׂשָ , ָמעֹות ָהיוּ  ְוִאם. ּכְ
ם עַ  ְוֻכּלָ ִוים ֶאָחד ַמְטּבֵ ה ָצִריךְ  ֵאין, ְוׁשָ ֹלׁשָ א, ׁשְ  ֶאּלָ
ַנִים ָעְלָמא ִלְרָאָיה, ׁשְ   :ּבְ

ָחַלק ַאַחר ִאם. ב ְפֵני ֶזה ׁשֶ ה ּבִ ֹלׁשָ ּלֹא ׁשְ ְפֵני ׁשֶ  ּבִ
ֶוה ַהֵחֶלק אֹותוֹ : ְוָאַמר ָאִחיו ּוָבא, ָאִחיו ֵעיַני ׁשָ  ּבְ
ִמים מֹוִסיף ַוֲאִני, יֹוֵתר ה יֹוֵתר ּדָ ם ִמּמַ ְמּתֶ ַ ׁשּ , אֹותוֹ  ׁשֶ

ל לוֹ  ׁשֹוְמִעין ה ְלַבּטֵ א ִאם ֲאָבל. ַהֲחֻלּקָ ל ּבָ  ְלַבּטֵ
ה ֹלא ַהֲחֻלּקָ יל: ְולֹוַמר, ַטֲעָנה ּבְ  ֵאין, ַאֵחר ּגֹוָרל ַנּפִ
  :לוֹ  ׁשֹוְמִעין

ֵני. ג ָחְלקוּ  ַאִחים ׁשְ ךְ  ְוַאַחר, ׁשֶ א ּכָ ּלֹא ָאח ּבָ  ָהיוּ  ׁשֶ
ְטָלה, ּבוֹ  יֹוְדִעים ה ּבָ ָהָיה ַוֲאִפּלוּ . ַהֲחֻלּקָ  ָלֶהם ׁשֶ
ה ֹלׁשָ דֹות ׁשְ ל ְוָנַטל ׂשָ , ֵמֶהן ַאַחת ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ

ית ִליׁשִ ְ קּוהָ  ְוַהׁשּ יֵניֶהם ִחּלְ א, ּבֵ ּבָ י ָהָאח ּוְכׁשֶ ִליׁשִ ְ  ַהׁשּ
אֹוָתהּ  ֶחְלקוֹ  ָנַפל ָחְלקוּ  ּבְ יֵניֶהם ׁשֶ ֵאר ֹנאַמר ֹלא, ּבֵ ָ  ִיׁשּ
ל ּלוֹ  ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ ׁשֶ א, ּבְ ְרֶצה ֵמֶהם ֵאיֶזה ֶאּלָ ּיִ  ָיכֹול ׁשֶ

ל ל ְלַבּטֵ ה ּכָ ילוּ , ַהֲחֻלּקָ ם ַאֵחר ּגֹוָרל ְוַיּפִ  ַוֲאִפּלוּ . ְלֻכּלָ
ה ִלי ָהָאח ִנְתַרּצָ ְ יַהׁשּ ה ְמַעט ִלּטֹל ׁשִ ה ּוְמַעט ִמּזֶ  ִמּזֶ
ֹלא ל ָיכֹול ָהִכי ֲאִפּלוּ , ּגֹוָרל ּבְ ַנִים ֶאָחד ּכָ ְ  ֵמַהׁשּ

ל ה ְלַבּטֵ יָון, ַהֲחֻלּקָ ָהְיָתה ּכֵ ָטעּות ׁשֶ   :ּבְ
  כו

א ִאם ְוֵכן. ד ַעל ּבָ ל חֹוב ּבַ  חֹובוֹ  ְוָגָבה ֲאִביֶהם ׁשֶ
ל ֵמֶחְלקוֹ  גֹון, ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ אוֹ שֶׁ  ּכְ , ַאּפֹוִתיִקי ֲעׂשָ
ְטָלה ה ּבָ ה ְוחֹוְלִקין ַהֲחֻלּקָ   :ַאֶחֶרת ֲחֻלּקָ
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ִפין אוֹ  ָהַאִחים ִמן ֶאָחד. ה ּתָ ֻ ַכר ַהׁשּ ּמָ , ְלַאֵחר ֶחְלקוֹ  ׁשֶ
ָאר ִפין אוֹ  ָהַאִחין ׁשְ ּתָ ֻ ִקים ַהׁשּ  ְוֵישׁ . ַלּלֹוֵקחַ  ְמַסּלְ

ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים ףהַ  קוֹ ְמַסלְּ , ִמְצָרן הּוא ִאם ׁשֶ ּתָ   :ׁשֻ

ין, ְלַאֵחר ַקְרָקעוֹ  ַהּמֹוֵכר. ו ְכָרהּ  ּבֵ ּמָ ין הּוא ׁשֶ  ּבֵ
ַכר ּמָ לּוחוֹ  ׁשֶ ין ׁשְ ְכרוּ  ּבֵ ּמָ ית ׁשֶ ין ּבֵ  ַלֲחֵברוֹ  ֵישׁ , ּדִ
הּוא ַצד ׁשֶ ֶצר ּבְ ּלוֹ  ַהּמֶ ן ׁשֶ ִמים ִלּתֵ ק ַלּלֹוֵקחַ  ּדָ  ּוְלַסּלֵ
ְלִמיד ַהּלֹוֵקחַ  ַוֲאִפּלוּ , אֹותוֹ  ֵכן ָחָכם ּתַ  ְוָקרֹוב ְוׁשָ

ְצָרן, ַלּמֹוֵכר , ַהּמֹוֵכר ִמן ְוָרחֹוק ָהָאֶרץ ַעם ְוַהּמִ
ְצָרן ק קֹוֵדם ַהּמִ  ָהָרחֹוק ַהּלֹוֵקחַ  ְוֶזה. ַהּלֹוֵקחַ  ֶאת ּוְמַסּלֵ
לּוחוֹ  ָחׁשּוב ׁשְ ָבר ְלָכל ּכִ ְנָין ְוֵעֵדי, ּדָ ל ַהּקִ  לֹוֵקחַ  ׁשֶ
בוּ  ָטר ִיְכּתְ ם ׁשְ ׁשֵ ְצרָ  ּבְ . ַאֵחר ִקְנָין ְצִריִכים ְוֵאין, ןַהּמִ

ָנהּ  ָצִריךְ , הּוְקָרה ִאם ְוֵכן מוֹ  לוֹ  ִלּתְ ָנָאהּ  ּכְ ּקְ  ְוִאם, ׁשֶ
ח ָצִריךְ  הּוְזָלה מוֹ  אֹוָתהּ  ִלּקַ ָנָאהּ  ּכְ ּקְ הּ  ָחֵפץ ִאם, ׁשֶ . ּבָ
ן ְוִאם ּקֵ הּ  ּתִ יָחהּ  ּבָ ּבִ יֹוֵרד ֵלהּ  ֲהָוה, ְוִהׁשְ ְרׁשּות ּכְ  ּבִ

ִמין ַתר ְוִאי. ָהֶעְליֹוָנה ַעל ְוָידוֹ , לוֹ  ְוׁשָ ַתְבֵעהּ  ּבָ  ֲהָוה ּדְ
יֹוֵרד ֵלהּ  ּלֹא ּכְ ְרׁשּות ׁשֶ ה ָעַקר ְוִאם. ּבִ ּנָ  ְנִטיעֹות ִמּמֶ
ה, ִקְלֵקל אוֹ  ִמים ִמן לוֹ  ְמַנּכֶ ְלֵקל ַמה ַהּדָ ּקִ ֶ  ַוֲאִפּלוּ , ׁשּ

בֹוא ֹקֶדם ִקְלֵקל ּיָ ְצָרן ׁשֶ רֹות ָאַכל ְוִאם. ַהּמִ  ָתםאוֹ , ּפֵ
ָאַכל א ַאַחר ׁשֶ ּבָ קוֹ  ָמעֹות ְוֵהִביא ׁשֶ  ָצִריךְ , ְלַסּלְ
ם ּלֵ ָאַכל, ְלׁשַ ם ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ֹקֶדם ְוׁשֶ ּלֵ  ָלָוה ְוִאם. ְלׁשַ
א ֹקֶדם ַהּלֹוֵקחַ  ּבָ ְצָרן ׁשֶ ְעּבּוד ֵאין, ַהּמִ ַעל ׁשִ  חֹוב ַהּבַ

ְצָרן טֹוֵרף ְוֵאינוֹ , ָעָליו ָחל   :ֵמַהּמִ

ָמֶנה ּלֹוֵקחַ הַ  ְקָנָאהּ . ז ָוה ְוִהיא ּבְ  ָהָיה ִאם, ָמאַתִים ׁשָ
ן נֹוְתָנהּ  גֹון, ָאָדם ְלָכל ּכֵ ּמֹוֵכר ּכְ  ֹלא, ּדַֹחק ֵמֲחַמת ׁשֶ
ן ְצָרן לוֹ  ִיּתֵ א ַהּמִ ן נֹוְתָנהּ  ָהָיה ֹלא ְוִאם. ָמֶנה ֶאּלָ  ּכֵ

ן ָצִריךְ , ְלַאֵחר  ַהּלֹוֵקחַ  ָטַען ְוִאם. ָמאַתִים לוֹ  ִלּתֵ
ּלֹא ן נֹוְתָנהּ  ָהָיה ׁשֶ ְצָרן, ְלַאֵחר ּכֵ ָהָיה אֹוֵמר ְוַהּמִ  ׁשֶ
ן נֹוְתָנהּ  ְצָרן ַעל, ְלַאֵחר ּכֵ   :ְרָאָיה ְלָהִביא ַהּמִ

ָנה לוֹ  ְמָכָרהּ  ִאם. ח ַהְמּתָ הּ  ֵלית, ּבְ ּום ּבָ יָנא ִמׁשּ  ּדִ
א, ִמְצָרן ְדַבר ן ִאם ֶאּלָ ְצָרן ּכֵ ד ִלְפֹרעַ  רֹוֶצה ַהּמִ   :ִמּיַ

ָמאַתִים ָנָאהּ קְ . ט ָוה ְוֵאיָנהּ  ּבְ א ׁשָ  ִאם, ָמֶנה ֶאּלָ
ְצָרן הּ  ָחֵפץ ַהּמִ ן ָצִריךְ , ּבָ  ָטַען ְוִאם. ָמאַתִים לוֹ  ִלּתֵ
ְצָרן ָעׂשוּ  ַהּמִ יֵניֶהם ְקנּוְנָיא ׁשֶ ע, ּבֵ ּבָ  ַהּלֹוֵקחַ  ִנׁשְ

ְנִקיַטת ם ָהיוּ  ְוִאם. ָמאַתִים ְונֹוֵטל ֵחֶפץ ּבִ  ֵעִדים ׁשָ
ַתן ּנָ ְצָרן, אַתִיםמָ  ׁשֶ ֲאָמָנה טֹוֵען ְוַהּמִ ינוֹ  ָהְיָתה ׁשֶ  ּבֵ
אי יֹוֵדעַ  ְוהּוא ַהּמֹוֵכר ּוֵבין ַוּדַ ּלֹא ּבְ ּנוּ  ְלָקחוֹ  ׁשֶ  ִמּמֶ
א ָמֶנה ֶאּלָ ִפי ָדִמים לוֹ  נֹוֵתן, ּבְ ָהֵעִדים ַמה ּכְ ֶ  ׁשּ

קוֹ , ְמִעיִדים יעוֹ , ּוְמַסּלְ ּבִ ְקחוֹ  ּוַמׁשְ ּלָ ָמאַתִים ׁשֶ , ּבְ
  :רְוִנְפטָ 

ַנאי ַעל ַהּמֹוֵכר. י ין, ּתְ ִהְתָנה ּבֵ ין מֹוֵכר ׁשֶ ִהְתָנה ּבֵ  ׁשֶ
ַעל ֵאין, לֹוֵקחַ  ֶצר ּבַ קוֹ  ָיכֹול ַהּמֶ מוּ  ַעד ְלַסּלְ ְתַקּיְ ּיִ  ׁשֶ

ָנִאים ה ַהּתְ ְרַקע ַהּלֹוֵקחַ  ְוִיְזּכֶ ּקַ ֵאר ְוֹלא ּבַ ָ הּ  ִתׁשּ ה ּבָ  ִעּלָ
ָלל ךְ  ְוַאַחר, ּכְ ק ּכָ   :אֹותוֹ  ְיַסּלֵ

ֶדה ָהָיה. יא ָ ר ַלׂשּ ְמּכָ  ַיד, רּוחֹוָתיו' ִמד ִמְצָרִנים' ד ַהּנִ
ם ּלָ ָוה ּכֻ הּ  ׁשָ קּוהָ  ּבָ ֲאַלְכסֹון ִויַחּלְ ֵדי, ּבַ יעַ  ּכְ ּגִ ּיַ  ְלָכל ׁשֶ
ֵני ַעל ֵחֶלק ֶאָחד ֵדהוּ  ָכל ּפְ , ִמְצָרִנים' ה ָהיוּ  ְוִאם. ׂשָ
גֹון ָהיוּ  ּכְ ֹלשׁ  ׁשֶ ֹלשׁ  ׁשָ ָ ַנִים' ַהד ּוָברּוחַ  ורּוחֹוָתי ִמׁשּ , ׁשְ
ַנִים אֹוָתם ְ ֶאָחד ֲחׁשּוִבים ַהׁשּ ין ְונֹוְטִלין, ּכְ ֵניֶהן ּבֵ  ׁשְ
ֶאָחד ֶאָחד ֵחֶלק ּנֹוְטִלים ֵמַהֲחָלִקים ּכְ ה ׁשֶ ֹלׁשָ ְ ה. ַהׁשּ ּמֶ  ּבַ

ָבִרים אוּ , ֲאמּוִרים ּדְ ּבָ ׁשֶ ֶאָחד ּכְ  ֶאָחד ָקַדם ִאם ֲאָבל. ּכְ
ק הּ  הָזכָ , ַלּלֹוֵקחַ  ְוִסּלֵ  ָהיוּ  ַוֲאִפּלוּ , ְלַבּדוֹ  הּוא ּבָ

ְצָרִנים ה ַהּמִ ֶהם ְוָהָיה, ַהְרּבֵ ֵאינוֹ  ִמי ּבָ א ִמְצָרן ׁשֶ  ֶאּלָ
ֵחֶלק ק הּוא ָקַדם ִאם, ְמֹאד ָקָטן ּבְ  אוֹ , ַלּלֹוֵקחַ  ְוִסּלֵ
הּ  ָזָכה ּוְקָנָאהּ  ָקַדם אוּ . ּבָ ְצָרִנים ְקָצת ּבָ  ּוְקָצָתם, ֵמַהּמִ

ְמִדיָנה ָכאן ֵאּלוּ , ֶרתַאחֶ  ּבִ ּבְ ִקין ׁשֶ  ְוִהיא ַלּלֹוֵקחַ  ְמַסּלְ
ֶהם ּלָ ם ׁשֶ   :ְלַבּדָ
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ה ָהיוּ . יב ִפין ַהְרּבֵ ּתָ ֶדה ַאַחת ְלרּוחַ  ׁשֻ ָ ֶרת ַלׂשּ ְמּכֶ , ַהּנִ
ל ק ָיכֹול ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ  ֶאָחד ָקַדם ְוִאם. ַלּלֹוֵקחַ  ְלַסּלֵ

קוֹ  ֵמֶהם ָאר ְוֵאין הּוא ָזָכה, ְוִסּלְ ִפיןַהשֻּׁ  ׁשְ  ְיכֹוִלין ּתָ
א, עֹוד ְוֹלא. ְלַעְרֵער  ֶאָחד ֶמֶצר ָהָיה ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ
ֶדה ָ ֶרת ַלׂשּ ְמּכֶ ֶדה ַהּנִ ף ׂשָ ּתָ ין ְמׁשֻ ַנִים ּבֵ  ֶאָחד ּוֶמֶצר, ׁשְ
ֶדה ֶאְצָלהּ  ל ׂשָ ִפין ֶאָחד ּוְקָנָאהּ , ַאֵחר ָאָדם ׁשֶ ּתָ ֻ  ֵמַהׁשּ
ֶדה ָ ׂשּ ֵאֶצל ּבַ ֶדה ׁשֶ ָ רֶ  ַהׂשּ ְמּכֶ ַעל ֵאין, תַהּנִ ֶדה ּבַ ָ  ַהׂשּ
ַצד ּבְ ָנָאהּ  ְלאֹותוֹ  לֹוַמר ָיכֹול ֶאָחד ׁשֶ ּקְ  ִמְצָרן ֲאִני: ׁשֶ
אי ה ַוּדַ א ָסֵפק ְוַאּתָ ּמָ ׁשֶ א, ַאֵחר ְלַצד ֶחְלְקךָ  ִיּפֹל ּדְ  ֶאּלָ
אי ָחׁשּוב מֹוהוּ  ַוּדַ יָון, ּכָ שׁ  ּכֵ ּיֵ ָכל ֵחֶלק לוֹ  ׁשֶ ֶדה ּבְ ָ , ַהׂשּ
ַדם ְוֵכיָון ּקָ ין ְוהּוא. ָכהזָ , ׁשֶ ִאם ַהּדִ  ִאיִנישׁ  ְקָנָאהּ  ׁשֶ

ָעְלָמא ֶאָחד, ּדְ ְצָרִנים ׁשֶ קוֹ  ָיכֹול ֵמַהּמִ י ַעל ַאף ְלַסּלְ  ּפִ
שׁ  ּיֵ ף לוֹ  ׁשֶ ּתָ א: לוֹ  לֹוַמר ָיכֹול ַהּלֹוֵקחַ  ְוֵאין, ׁשֻ ּמָ  ׁשֶ
ד ֶחְלְקךָ  ִיּפֹל ֶדה ְוֵכן. ַאֵחר ִמּצַ ֶרת ׂשָ ְמּכֶ ל ַהּנִ  ׁשֶ

ַנִים ְצָרן, ְלַאֵחר ֶחְלקוֹ  ֵמֶהם ֶאָחד ַכרּומָ , ׁשְ קוֹ  ַהּמִ  ְמַסּלְ
יָון: לֹוַמר ָיכֹול ַהּלֹוֵקחַ  ְוֵאין ֵאין ּכֵ ִניִתי ַהֵחֶלק ׁשֶ ּקָ  ׁשֶ
ם א, ְמֻסּיָ ּמָ ד ֶחְלקוֹ  ִיּפֹל ׁשֶ ֵאינוֹ  ַאֵחר ִמּצַ ד ׁשֶ  ִמּצַ
ֶדה ָ ךָ  ַהׂשּ ּלְ   :ׁשֶ

ַקח ֶאָחד. יג ּלָ ַנִים ׁשֶ ְ ֶדה ִמׁשּ ְצָרן ּוָבא ,ַאַחת ׂשָ  ַהּמִ
קוֹ  ַקח ֵמֶחְציוֹ  ְלַסּלְ ּלָ קוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ָהֶאָחד ִמן ׁשֶ  ְלַסּלְ
א ן ִאם ֶאּלָ קוֹ  ּכֵ הּ  ְמַסּלְ ּלָ יחוֹ  אוֹ  ִמּכֻ הּ  ַמּנִ ֻכּלָ  ֲאָבל. ּבְ

ַנִים ַקְרַקע ַהּמֹוֵכר ְצָרן ָיכֹול, ִלׁשְ ק ַהּמִ ֵניֶהם ְלַסּלֵ , ִלׁשְ
ק אוֹ    :ָהַאֵחר יחַ ּוְלַהנִּ  ָהֶאָחד ְלַסּלֵ

ַעל. יד ִנְכֵסי ּבַ ּתוֹ  ּבְ ין לוֹ  ֵישׁ  ִאׁשְ ִאם, ִמְצָרנּות ּדִ  ֵישׁ  ׁשֶ
ְכֵסי ַקְרַקע ָלהּ  ֶאְצלוֹ  ַקְרַקע ִלְמּכֹר ּוָבאוּ  ְמלֹוג ִמּנִ , ׁשֶ

ַעל ָיכֹול ק ַהּבַ ָדהּ  ָקנוּ  ִאם ֲאִפּלוּ , ַהּלֹוֵקחַ  ְלַסּלֵ  ִמּיָ
ֲחָלה ּמָ ל ֵאינוֹ  ַלּלֹוֵקחַ  ׁשֶ ַעל, ּוםּכְ קוֹ  ָיכֹול ְוַהּבַ . ְלַסּלְ
ָקה ִהיא ָעְמָדה ָהָיה ָהֶעֶבד ְוֵכן, ַלּלֹוֵקחַ  ְוִסּלְ א ׁשֶ  נֹוׂשֵ
ִנְכֵסי ְונֹוֵתן ק ֲאדֹוָניו ּבְ  ָרָצה ִאם, ַהּלֹוֵקחַ  ֶאת ְוִסּלֵ

ַעל ם ָהָאדֹון אוֹ  ַהּבַ , ָרָצה ֹלא ְוִאם, ְיֵדיֶהם ַעל ְמַקּיֵ
ם ֹלא ִמים ְוַיֲחִזיר ֹוֵקחַ ַללּ  ְוַתֲחֹזר, ְיַקּיֵ   :ַהּדָ

ְצָרן. טו א ַהּמִ ּבָ ק ׁשֶ קוֹ  ְוֹקֶדם, ַהּלֹוֵקחַ  ֶאת ְלַסּלֵ ִסּלְ  ׁשֶ
ֶדה ָמַכר ָ שׁ  ַהׂשּ ּיֵ ֶצר ַעל לוֹ  ׁשֶ ד, ַהּמֶ  ְוַגם, ְזכּותוֹ  ִאּבֵ

ָנה ַהּלֹוֵקחַ  ּקָ ּנוּ  ׁשֶ ין לוֹ  ֵאין ִמּמֶ ק ִמְצָרן ּדִ  ַהּלֹוֵקחַ  ְלַסּלֵ
ָנה ּקָ ֶצר ךְ ָסמוּ  ׁשֶ   :ַלּמֶ

אוֹ  ִמי. טז ֲעׂשָ ַעל ׁשֶ ִית ּבַ ִליחַ  ַהּבַ ֵדהוּ  ִלְמּכֹר ׁשָ  ַאף, ׂשָ
י ַעל ִליחַ  ּפִ ָ ַהׁשּ אי ֵאינוֹ , ִמְצָרן ַעְצמוֹ  ׁשֶ ַ . ִלְקנֹות ַרׁשּ

ַכר ּמָ ק ָיכֹול ֵאינוֹ , ַלֲאֵחִרים ּוְכׁשֶ   :ַהּלֹוֵקחַ  ֶאת ְלַסּלֵ

קוֹ  ֹקֶדם ַהּלֹוֵקחַ  ֵמת. יז ִסּלְ ְצָרן ׁשֶ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ַהּמִ
ק   :ַלּיֹוֵרשׁ  ְלַסּלֵ

ְרַקע ַהּלֹוֵקחַ  ָנַתן. יח ָנה ַהּקַ ַמּתָ ּלֹא, ְלַאֵחר ּבְ  ׁשֶ
ַאֲחָריּות ְצָרן ֵאין, ּבְ קוֹ  ָיכֹול ַהּמִ ּלֹא ְוהּוא, ְלַסּלְ  ְיֵהא ׁשֶ
אּות ָבר ַרּמָ ּדָ   :ּבַ

ִני ְללֹוֵקחַ  ִראׁשֹון לֹוֵקחַ  ְמָכָרהּ . יט  ְמָכָרהּ  ִאם ֵכןוְ , ׁשֵ
ל אוֹ  ַהּיֹוֵרשׁ  ָנה ַהְמַקּבֵ ְצָרן, ַמּתָ ק ַהּמִ   :ַהּלֹוֵקחַ  ֶאת ְמַסּלֵ

ַעל ְטָרָפהּ . כ חֹובוֹ  חֹוב ּבַ ְצָרן, ּבְ קוֹ  ַהּמִ ין, ְמַסּלְ  ּבֵ
מּוהָ  ָ ׁשּ ית לוֹ  ׁשֶ ין ּבֵ חֹובוֹ  ּדִ ין ּבְ הוּ  ּבֵ ִהְגּבָ  ֹלֶוה ׁשֶ
ְעּתוֹ  ְטרָ  ִיְרֶצה ְוִאם, ִמּדַ ִמים ָלֵתת ףַהּנִ ָהיוּ  ַהּדָ  ָעָליו ׁשֶ
חֹובוֹ  ֲחֹזר, ּבְ ֵדהוּ  לוֹ  ּתַ   :ְלעֹוָלם ׂשָ

ַעל. כא ל חֹוב ּבַ ַרף ַהּמֹוֵכר ׁשֶ ּטָ ְצָרן ׁשֶ  ִמי ֵישׁ , ֵמַהּמִ
אֹוֵמר ְצָרן, ׁשֶ ַהּמִ  ְוַהּלֹוֵקחַ , ֵמַהּלֹוֵקחַ  ְונֹוֵטל חֹוֵזר ׁשֶ
ֵאין לֹוַמר ָעָליו ְוָחְלקוּ . ֵמַהּמֹוֵכר נֹוֵטל ין ׁשֶ ְצָרן ּדִ  ַהּמִ
ָלל ַהּלֹוֵקחַ  ִעם א, ּכְ   ,ַהּמֹוֵכר ִעם ֶאּלָ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . כב ִמְצָרן, ׁשֶ  ִאיִנישׁ  ַלֲאחֹוֵתי ָיכֹול ֹלא ּדְ
הּ  ַאֲחִריִני ֻדְכּתֵ ִדיָנא ַלּלֹוֵקחַ  ְלַסּלּוֵקי ּבְ , ֶמְצָרא ְדַבר ּבְ
א ַאְקֶנה ֵהיָכא ֶאּלָ ַאְרָעא ֵלהּ  ּדְ ָקא ְיָתאַקמַּ  ּבְ  ָתַבע ּדְ

י ְוָהֵני. ֵמֲחָמֵתהּ  הּ  ְלַאּפֹוֵקיה, ִמּלֵ לֹוֵקחַ  ִמּנֵ  ְדָלא הּוא ּדְ
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הּ  ְלֵמֱהֵוי ֲאָבל, ַמְפִקיָנן ֻדְכּתֵ ַבר ּבְ  ְלַאְזמּוֵני ֶמְצָרא ּדְ
ִזְמֵנהּ  ַלּלֹוֵקחַ  זּוֵזי ִריְנהוּ  ֲאִפּלוּ , ּבְ ּדְ ִליחַ  ְיֵדי ַעל ׁשַ  ׁשָ

אוֹ  ֲעׂשָ ֵעִדים ׁשֶ הּ , ּבְ ֻדְכּתֵ   :ָקֵאי ּבְ

ְצָרן ֵהִביאוּ . כג ל ְוַהּלֹוֵקחַ  ַהּמִ  ָהיוּ  ִאם, ָמעֹוָתיו ֶאָחד ּכָ
ל ָמעֹוָתיו ל טֹוִבים לֹוֵקחַ  ׁשֶ ֶ ָהיוּ  אוֹ , ִמְצָרן ִמׁשּ  ׁשֶ
הֹוָצָאה ָלֵצאת יֹוֵתר ְמַמֲהִרים ֵאּלוּ  אוֹ , ּבְ  ְצרּוִרין ׁשֶ
ִרין ְוֵאּלוּ  ַוֲחתּוִמין ֵטל, ֻמּתָ ְצָרן ְזכּות ּבָ ין ְוהּוא. ַהּמִ  ַהּדִ

ְצָרן ֵאין, ּוָפַרע ַהּלֹוֵקחַ  ָקַדם ִאם קוֹ  ָיכֹול ַהּמִ  ְלַסּלְ
א ְכֵעין ֶאּלָ   :ָמעֹוָתיו ּבִ

ָחֵצר ָחֵצר ֶהֱחִליף. כד ֶדה אוֹ  ּבְ ׂשָ  אוֹ , ְבֶכֶרם אוֹ  ּבְ
ָכא יָון, ִאּפְ הּוא ּכֵ ַקְרַקע ַקְרַקע ׁשֶ ין ּבוֹ  ֵאין ּבְ ַעל ּדִ  ּבַ
ֶצר ְבֵהָמה ָחֵצר ֶהֱחִליף ִאם ֲאָבל. ַהּמֶ  אוֹ  ּבִ

ְלְטִלין ִמּטַ ֵמי רֹוִאין, ּבְ ֵהָמה אֹותוֹ  ּדְ ֵמי אוֹ  ַהּבְ  אֹוָתן ּדְ
ְלְטִלין ּטַ ן לוֹ  ְונֹוֵתן, ַהּמִ ֶצר ּבֶ קוֹ  ַהּמֶ  ָיכֹול ְוֵאינוֹ , ּוְמַסּלְ

ן: לוֹ  לֹוַמר מוֹ  ִלי ּתֵ י ּכְ ַקְחּתִ ּלָ ַהֲעָרָמה, ּבוֹ  ׁשֶ  ִהיא ׁשֶ
לּום מֹוֶעֶלת ְוֵאיָנה, ֹזאת ל ְוֵכן. ּכְ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ  ּבָ

ָרֶאה ּיֵ ן ׁשֶ ּיָ הּוא ַלּדַ ל ֵאינוֹ , ַהֲעָרָמה ׁשֶ  ּכֹחַ  ְמַבּטֵ
ְצָרן   :ַהּמִ

ְצָרן ָאַמר. כה  ָנְטִריָנן ָלא, ָמעֹות ְוָאִביא ֶאְטַרח: ַהּמִ
ד, ֵלהּ  , ָמעֹות ִביאְואָ  ֵאֵלךְ : ָאַמר ְוִאם. ְזכּותוֹ  ְוִאּבֵ
ּיֵשׁ  ָאמּוד הּוא ִאם יִנים, לוֹ  ׁשֶ ֵלךְ  ַעד לוֹ  ַמְמּתִ ּיֵ  ׁשֶ

 ִמי ְוֵישׁ . לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ָאמּוד ֵאינוֹ  ְוִאם, ְוָיִביא
אֹוֵמר ִאי, ׁשֶ י ּדְ ּמֵ ין ְלֵבית ְדָאָתא ִמּקַ י אוֹ  ּדִ  מֹוֵכר ְלַגּבֵ

ָהֵני יֹוֵדעַ  ֲהָוה ָלא י ִאי, ְזִביֵני ּבְ ָהֵני ַדעיָ  ַנּמֵ  ְזִביֵני ּבְ
ְסכּום ָיַדע ֲהָוה ְוָלא ֶמיהָ  ּבִ י, ּדָ  ְוַאְיֵתי ֵאיָזל: ָאַמר ּכִ
ב ַעל ַאף, זּוֵזי ָלא ּגַ  ְוַדְוָקא. ֵלהּ  ָנְטִריָנן, ָאִמיד ּדְ

עּור ָאִזיל ׁשִ יֵתהּ  ִמּגוֹ  ְוַאְיֵתי ּדְ  ֹלא ְטֵפי ֲאָבל, ּבֵ
  :ֵלהּ  ָנְטִריָנן

הּ  ִלְבנֹות ִלְקנֹוָתהּ  ֵקחַ ַהּלוֹ  רֹוֶצה ָהָיה. כו ים ּבָ ּתִ  ּוֶבן, ּבָ
ֶצר ּום זֹוֶכה ַהּלֹוֵקחַ , ְלזֹוְרָעהּ  רֹוֶצה ַהּמֶ ּוב ִמׁשּ  ִיׁשּ
הּ  ְוֵאין ָהָאֶרץ ין ּבָ ן ּדִ ֶצר ּבֶ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ַהּמֶ , ׁשֶ
ִאם ְצָרן ׁשֶ קוֹ  ָיכֹול ְלנֹוְטָעהּ  רֹוֶצה ַהּמִ   :ְלַסּלְ

ינוֹ  ַמְפִסיק ָהָיה. כז ָקִלים ֶרֶכב ֲחֵברוֹ  ֶמֶצר ּוֵבין ּבֵ  ּדְ
ְנָין אוֹ  בֹוהַּ  ּבִ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ּגּוָמא אוֹ  ְוָחָזק ּגָ , רֹוִאים, ּבָ
ֶלם ֲאִפּלוּ  ְלַהְכִניס ָיכֹול ִאם תֹוךְ  ֶאָחד ּתֶ ָבר ּבְ  ַהּדָ

ְפִסיק ְתָעְרבוּ  ַעד ַהּמַ ּיִ י ׁשֶ ּתֵ דֹות ׁשְ ָ ן ֶזה ֲהֵרי, ַהׂשּ  ּבֶ
לּ  ֶמֶצר ק וֹ ׁשֶ ק ֵאינוֹ , ָלאו ְוִאם, ַהּלֹוֵקחַ  ּוְמַסּלֵ  ְמַסּלֵ

  :ַהּלֹוֵקחַ 

ֶאְמַצע ְמַעט ַקְרַקע לוֹ  ָמַכר. כח ֵדהוּ  ּבְ ךְ  ְוַאַחר, ׂשָ  ּכָ
ַצד ַקְרַקע לוֹ  ָמַכר ֶאְמַצע אֹוָתהּ  ּבְ ּבָ  ִאם רֹוִאים, ׁשֶ
ַעט אֹוָתהּ  ַכר ַהּמְ ּמָ ה לוֹ  ׁשֶ ִחּלָ ית הּוא ּתְ  ִריתִזּבוּ  אוֹ  ִעּדִ
י ְרַקע ֹזאת ְלַגּבֵ ַכר ַהּקַ ּמָ ַאֲחרֹוָנה לוֹ  ׁשֶ  ַהּלֹוֵקחַ  ָזָכה, ּבָ
ן ְוֵאין ֶצר ּבֶ קוֹ  ָיכֹול ַהּמֶ ֲהֵרי, ְלַסּלְ ן ַעְצמוֹ  הּוא ׁשֶ  ּבֶ

ֶצר ֵני הּוא ַהּמֶ ָנה ְמַעט אֹותוֹ  ִמּפְ ּקָ  ְוִאם. ָבֶאְמַצע ׁשֶ
ָנה ְמַעט אֹותוֹ  ּקָ מוֹ  ָבֶאְמַצע ׁשֶ מָּ  ֹזאת ּכְ סֹוף לוֹ  ַכרׁשֶ  ּבַ
ִצּדוֹ  ֶצר ּוֶבן, ַמֲעִרים ֶזה ֲהֵרי, ּבְ ק ַהּמֶ  אֹותוֹ  ְמַסּלֵ

ֶדה ָ ָנה ֵמַהׂשּ ּקָ סֹוף ׁשֶ   :ּבַ

א. כט ֶבן ְוִנְמַלךְ  ַהּלֹוֵקחַ  ּבָ ֶצר ּבְ  ֲהֵרי: ֵלהּ  ְוָאַמר, ַהּמֶ
ן ְפלֹוִני ֶצר ּבֶ ךָ  ַהּמֶ ּלְ ֶדה ִלי ִלְמּכֹר רֹוֶצה ׁשֶ  ֵאֵלךְ  זוֹ  ׂשָ

חְואֶ  ּנוּ  ּקַ ל ֹלא, ְוַקח ֵלךְ : ֵלהּ  ְוָאַמר, ִמּמֶ ּטֵ , ְזכּותוֹ  ּבִ
ק ְוֵישׁ  ְקֶנה ַאַחר אֹותוֹ  ְלַסּלֵ ּיִ א, ׁשֶ ן ִאם ֶאּלָ  ָקנוּ  ּכֵ
דוֹ  אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ִמּיָ ִאם, ׁשֶ ְפֵני ָאַמר ׁשֶ  ֱהווּ : ֵעִדים ּבִ
י ֵעִדים ָעַלי ְקּתִ ּלַ ְסּתַ ּנִ ר, יֹוֵתר ָצִריךְ  ֵאין, ׁשֶ  ֹוֶצהׁשֶ

י: לֹוַמר ְקּתִ ּלַ ִדין ִנְסּתַ ִקְנָין ּכְ   :ּבְ

ה. ל ּמֶ ָבִרים ּבַ ִריךְ  ֲאמּוִרים ּדְ ּצָ ַחל, ִקְנָין ׁשֶ ּמָ ׁשֶ  לוֹ  ּכְ
ָנה ֹקֶדם ּקָ ַקח ַאַחר ְזכּותוֹ  לוֹ  ָמַחל ִאם ֲאָבל. ׁשֶ ּלָ , ׁשֶ
גֹון א ּכְ ּבָ ְצָרן ׁשֶ ע ַהּמִ ְכרוֹ  אוֹ , אֹותוֹ  ְוִסּיַ ּנוּ  ׂשָ  אוֹ , ִמּמֶ
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ָראּוהוּ  ל ְוסֹוֵתר ּבֹוֶנה ׁשֶ הּוא ּכָ שׁ  ׁשֶ ּמֵ ּתַ  ְוֹלא ּבוֹ  ּוִמׁשְ
י ַעל ַאף, ִעְרֵער ְוֹלא ּבוֹ  ִמָחה הּוא ּפִ תֹוךְ  ׁשֶ  ְזַמן ּבְ

 ָיכֹול ֵאינוֹ  ְוׁשּוב ָמַחל ֶזה ֲהֵרי, ְלִסּלּוק ָהָראּוי
קוֹ    :ְלַסּלְ

ֶבן ַהּמֹוֵכר ִנְמַלךְ . לא ֶצר ּבְ אֹוָתם לוֹ  ִלְמּכֹר ַהּמֶ  ּבְ
ִמים ָלא ְלָעְלָמא ְזִבין ִזיל: ֵלהּ  ְוָאַמר, ּדָ ֵעיָנא ּדְ , ֵלהּ  ּבָ
הּ  ְלִמְקָנה ָצִריךְ  ָלא   :ִמּנֵ

ָהה ִאם. לב ְצָרן ׁשָ עּור ַהּמִ ֵלךְ  ׁשִ ּיֵ  ָמעֹות ְוָיִביא ׁשֶ
ֶעּנוּ  ין ְוִיְתּבְ ּדִ ד, ְתָבעוֹ  ְוֹלא, ּבַ  ְוַדְוָקא. ְזכּותוֹ  ִאּבֵ
ָעה ָ השֶׁ  ִמׁשּ ּלָ ְתּגַ ֶכר ּנִ  ַהּלֹוֵקחַ  ְוֶהֱחִזיק ָהִעיר ִלְבֵני ַהּמֶ
ְרַקע ּקַ ִצְנָעא ְלָקָחהּ  ִאם ֲאָבל, ּבַ ד ֹלא, ּבְ  ְזכּותוֹ  ִאּבֵ

ְרֵסם ַעד ְתּפַ ּיִ ֶכר ׁשֶ ֶהה ַהּמֶ ךְ  ַאַחר ְוִיׁשְ תֹוְבעוֹ  ּכָ  ִמּלְ
ין ּדִ   :ּבַ

ה ֵעִדים ֵישׁ  ִאם. לג ּזֶ מוֹ  ׁשֶ ֶצר ְלֶבן ִאּיְ ָדָבר, ַהּמֶ שׁ  ּבְ ּיֵ  ׁשֶ
ָידוֹ  יקוֹ  ּבְ ּלֹא, ְלַהּזִ ח ַעל ְיַעְרֵער ׁשֶ ּקָ סּור, ַהּמִ ּיָ ׁשֶ  ּכְ
קוֹ  ָיכֹול ָהֹאֶנס   :ְלַסּלְ

ן ָהָיה. לד ֶצר ּבֶ ְמִדיָנה ַהּמֶ  אוֹ  חֹוֶלה אוֹ , ַאֶחֶרת ּבִ
יל אוֹ  ַהחֹוֶלה ִהְבִריא ְזַמן ְוַאַחר, ָקָטן ָטן ִהְגּדִ  ּוָבא ַהּקָ

קוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ַההֹוֵלךְ  ִאם, ְלַסּלְ ה ׁשֶ ן אֹוֵמר ַאּתָ  ֵאין ּכֵ
ּיֹאַמר, ַקְרָקִעיתוֹ  ִלְמּכֹר ָיכֹול ָאָדם  ְלַאַחר: ַהּקֹוֶנה ׁשֶ
ה ּמָ ִנים ּכַ ֵצא ׁשָ ִדי ּתֵ   :ִמּיָ

ְצָרִנים ָהיוּ . לה ים ַהּמִ  ְזכּותוֹ  ֵמֶהם ֶאָחד ּוָמַכר, ַרּבִ
ִקְנָין ֲאִפּלוּ , ַלּלֹוֵקחַ  קוֹ  ָהֲאֵחִרים כֹוִליםיְ , ּבְ   :ְלַסּלְ

ל ָמַכר. לו ַעל ֵאין, ְלֶאָחד ְנָכָסיו ּכָ ֶצר ּבַ ל ַהּמֶ ֶדה ׁשֶ  ׂשָ
ק ַאַחת ֶדה ֵמאֹוָתהּ  ַהּלֹוֵקחַ  ֶאת ְמַסּלֵ ָ ֲהֵרי, ַהׂשּ  ִהיא ׁשֶ

ֶאָחד ָקָנה ְוָהַאֶחֶרת ְצָרן ִאם ַוֲאִפּלוּ , ּכְ ם ַהּמִ ן ּגַ  ּכֵ
ל ִלְקנֹות רֹוֶצה ָכל יוְנָכסָ  ּכָ ֵהן ָמקֹום ּבְ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ׁשֶ

קוֹ    :ְלַסּלְ

ָנָאהּ  ְלִמי ְמָכָרהּ . לז ּקְ ּנוּ  הּוא ׁשֶ ְצָרן ֵאין, ִמּמֶ  ָיכֹול ַהּמִ
קוֹ  יָון, ְלַסּלְ ָבר ּכֵ ּכְ ין ְוהּוא. לוֹ  ְמָכָרהּ  ׁשֶ  ְמָכָרהּ  ִאם ַהּדִ

ָנָאהּ  אֹותוֹ  ְלֶבן ּקְ ּנוּ  הּוא ׁשֶ ֵאין, ִמּמֶ ְצרָ  ׁשֶ  ָיכֹול ןַהּמִ
קוֹ  חֹוֵלק ִמי ְוֵישׁ . ְלַסּלְ ָמַכר ׁשֶ ן ּבְ   :ַלּבֵ

ְצָרן ֵאין, ֵמֲהגֹוי ַהּקֹוֶנה. לח קוֹ  ָיכֹול ַהּמִ   :ְלַסּלְ

ר ָלאו ּגֹוי, ְלגֹוי ְמָכָרהּ . לט יָנא ּבַ  ֶמְצָרא ְדַבר ּדִ
  :הּוא

ִתין ָהיוּ , לוֹ  ׂשֹוֵכר אוֹ  ְלגֹוי ַהּמֹוֵכר. מ ּמְ  דעַ  אֹותוֹ  ְמׁשַ
ל ַקּבֵ ּיְ ל ָעָליו ׁשֶ ֹבא ֹאֶנס ּכָ ּיָ ְנֹהג ַעד, ֵמַהּגֹוי ׁשֶ ּיִ  ׁשֶ
ן ִעם ַהּגֹוי ֶצר ּבֶ ּלוֹ  ַהּמֶ ִדיֵני ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ּכֹל ִיׂשְ  ְוִאם. ּבַ
ָדָבר ֲאָנסוֹ  ּלֹא ּבְ ין ׁשֶ ּדִ ָרֵאל ּכַ ם, ִיׂשְ ּלֵ  ְוִאם. ַהּמֹוֵכר ְמׁשַ
א ק לוֹ  ּבָ כּוַנת ִמּכֹחַ  ֶהּזֵ י ַהּגֹוי ׁשְ ַחּיֵ ב, ַהּמֹוֵכר ּבְ  ַחּיָ
ן ם ַהּבֵ ּלֵ ה ְלׁשַ ַרשׁ  ִמּמַ ּיָ א ֹלא ִאם ֲאָבל. ֵמָאִביו ׁשֶ  לוֹ  ּבָ

ק א ַהֶהּזֵ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ַהּמֹוֵכר ִמיַתת ְלַאַחר ֶאּלָ , ׁשֶ
ּלֹא נוֹ  ָקְנסוּ  ׁשֶ   :ַאֲחָריו ּבְ

ה. מא ּמֶ ָבִרים ּבַ כֹול, ֲאמּוִרים ּדְ ּיָ ׁשֶ  אוֹ  ְלמֹוְכָרהּ  ּכְ
ָרֵאל ְלׂשֹוְכָרהּ  ָדִמים ְלִיׂשְ ּנֹוֵתן ּבְ  ֵאינוֹ  ֲאָבל. ַהּגֹוי ׁשֶ

ב ָרֵאל ְלמֹוְכָרהּ  ַחּיָ ָפחֹות ְלִיׂשְ ַהּגֹוי ֲחֵזיָנן ְוִאי. ּבְ  ׁשֶ
ין ֶמֶצר ִלְקנֹות ְמַכּוֵ ָרֵאל ּבְ ֵדי ִיׂשְ ִחית ּכְ , ַנֲחָלתוֹ  ְלַהׁשְ
ן ְראֹות ְלִפי ַהּכֹל ּיָ   :ַהּדַ

ֶדה ַהּמֹוֵכר. מב ֵדי ָרע ׂשָ ִמים ִלְקנֹות ּכְ ּדָ ֶדה ּבַ , ָיֶפה ׂשָ
ַכר אוֹ  ּמָ ֵדי ָרחֹוק ָמקֹום ׁשֶ  ֵאין, ָקרֹוב ָמקֹום ִלְקנֹות ּכְ

ֶהם ין ּבָ ן ּדִ ֶצר ּבֶ א, ַהּמֶ ּמָ יְנַתִים ׁשֶ ַדע ּבֵ ּוָ ּיִ ְצָרן ׁשֶ  ַלּמִ
ֶדה אֹותוֹ  ַאֵחר ִיְקֶנה הּוא ׂשָ   :ִלְקנֹות רֹוֶצה ׁשֶ

ן ֵדיכְּ  ָמַכר. מג ֶלךְ  ְמָנת ִלּתֵ ַכר אוֹ , ַהּמֶ ּמָ  ִלְקבּוָרה ׁשֶ
ה ִלְמזֹון אוֹ  ָ נֹות ָהִאׁשּ ן ִדין ּבוֹ  ֵאין ְוַהּבָ ֶצר ּבֶ . ַהּמֶ

ָוה ַוֲאִפּלוּ  ּלָ ה ִלְמזֹון אוֹ  ְקבּוָרה ְלָצְרֵכי ׁשֶ ָ  ָהִאׁשּ
נֹות ָוה אוֹ , ְוַהּבָ ּלָ ס ִלְפֹרעַ  ֵמֲחֵברוֹ  ׁשֶ ּמֹוֵכר, ַהּמַ ׁשֶ  ּכְ

ּום ּבוֹ  ֵאין ַמְלֶוה עַ ִלְפרֹ  ין ִמׁשּ ֶצר ּדִ   ,ַהּמֶ
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ֵני: ְוָאַמר ַהּלֹוֵקחַ  ָטַען. מד ס ִמּפְ  ָמַכר ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ַהּמַ
ֶצר ּוַבַעל, ַהּמֹוֵכר ִלי ֶקר: אֹוֵמר ַהּמֶ ה ׁשֶ  טֹוֵען ַאּתָ

ֵדי ל ּכְ ַעל ַעל, ְזכּוִתי ְלַבּטֵ ֶצר ּבַ , ְרָאָיה ְלָהִביא ַהּמֶ
ַבע ְרָאָיה יאֵהבִ  ֹלא ְוִאם ָ   :ֶהֵסת ַהּלֹוֵקחַ  ִיׁשּ

ָבר ָהָיה ֲאִפּלוּ . מה ּדָ ק ַהּלֹוֵקחַ  ֵאין, ָסֵפק ּבַ ּלֵ  ִמְסּתַ
א ְרָאָיה ֶאּלָ ִביא ְברּוָרה ּבִ ּמֵ ַעל ׁשֶ ֶצר ּבַ , ְלִפיָכךְ . ַהּמֶ
ְזָלן: ְוָאַמר ַהּלֹוֵקחַ  ָטַען ִאם ה ּגַ ֶדה ַאּתָ  ָאִריס, זוֹ  ְלׂשָ

ה ֶדה ַאּתָ ן אוֹ  ׂשֹוֵכר אוֹ , זוֹ  ְלׂשָ ּכָ ַעל ָצִריךְ , ְמֻמׁשְ  ּבַ
ֶצר הּוא ְרָאָיה ְלָהִביא ַהּמֶ ַעל ׁשֶ ֶצר ּבַ ְרַקע ַהּמֶ ּקַ  זוֹ  ְוׁשֶ

ֶחְזָקתוֹ  ל ְוֵכן, ּבְ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ֵקהּ . מו ךְ  ְוַאַחר, ַלּלֹוֵקחַ  ִמְצָרן ַסּלְ ֶדה נֹוַדע ּכָ ָ ׂשּ  זוֹ  ׁשֶ
ל ָהְיָתה ֹלא  ָרָצה, ָהֶעְליֹוָנה ַעל ַהּלֹוֵקחַ  ַיד, ןִמְצרָ  ׁשֶ

ְמעֹוָתיו ַמֲחִזיק ְצָרן ַמֲחִזיר ָרָצה, ּבִ  ְוחֹוֵזר ָמעֹוָתיו ַלּמִ
ב. ְלִמְקָנתוֹ  ם ְוַחּיָ ּלֵ ל לוֹ  ְלׁשַ רֹות ּכָ ָאַכל ַהּפֵ  ְוִאם. ׁשֶ
ְגָזל א, ַהּנִ ּבָ ְרַקע ׁשֶ ה ַהּקַ ק רֹוֶצה, ְלָידוֹ  ַעּתָ  ְלַסּלֵ
יָנא ּוםִמשּׁ  ַהּלֹוֵקחַ   ָיַדע ִאי, ֲחֵזיָנן, ֶמְצָרא ְדַבר ּדִ
ְזָבֵנהּ  ֵקהּ  ָיכֹול ְוָהָיה ּדִ ָנא ְלַסּלְ ִעּדָ ֵקהּ  ּבְ ְזָלָנא ְדַסּלְ  ּגַ
ֵקהּ  ְוֹלא הּ  ָיַדע ֹלא ְוִאי. ְלַסּלּוֵקהּ  ָיכֹול ֹלא ּתוּ , ַסּלְ  ּבֵ

י ּמֵ ב ַעל ַאף, ָהִכי ִמּקַ ָאִתי ּגַ ֵקהּ  ְלָבַתר ֲעֵלהּ  ּדְ ַסּלְ  ּדְ
ְזָלָנא ָהִכי ִמְצָרנּוֵתהּ  ָבְטָלא ָלא, ַלּלֹוֵקחַ  ּגַ   :ּבְ

ה ַהּמֹוֵכר. מז ָ ים ִליתֹוִמים אוֹ  ְלִאׁשּ  ּבוֹ  ֵאין, ְקַטּנִ
ּום יָנא ִמׁשּ  ְלֻטְמטּום ָמַכר. ֶמְצָרא ְדַבר ּדִ

רֹוֵגינֹוס ְצָרן ֵאין, ְוַאְנּדְ קוֹ  ָיכֹול ַהּמִ ֵהם ְלִפי, ְלַסּלְ  ׁשֶ
ה ְסֵפק ָ   :ִאׁשּ

הּוא ָקָטן. מח ית רֹוִאים ִאם, ִמְצָרן ׁשֶ ין ּבֵ כּות ּדִ ּזְ  ׁשֶ
קוּ , לוֹ  הּוא לוּ  אוֹ  ַהּלֹוֵקחַ  ֶאת ְיַסּלְ  ִעם ֶחְלקוֹ  לוֹ  ִיּטְ
ָאר ְצָרִנים ׁשְ   :ַהּמִ

ִפין ִמן ְלֶאָחד ַהּמֹוֵכר. מט ּתָ ֻ ּלוֹ  ַהׁשּ א ׁשֶ ָ ַמׂשּ ן ּבְ , ּוַמּתָ
י ַעל ַאף ֵאינוֹ  ּפִ פוֹ  ׁשֶ ּתָ ְרַקע ׁשֻ ּקַ הּ  ָזָכה ּבַ  ְוֵאין, ּבָ

ָאר ִפין ׁשְ ּתָ ָאר אוֹ  ׁשֻ ֵני ׁשְ ֶצר ּבְ   :ִעּמוֹ  נֹוְטִלים ַהּמֶ

ל. נ ַנִים ּוָבאוּ , ַקְרַקע ִלְמּכֹר ָהרֹוֶצה ּכָ ל, ׁשְ  ֶאָחד ּכָ
ח ֲאִני: אֹוֵמר ֵמֶהם ָדִמים ֶאּקַ  ֵמֶהם ֶאָחד ְוֵאין, ֵאּלוּ  ּבְ
ַעל ֶצר ּבַ ֵבי ֶאָחדהָ  ָהָיה ִאם, ַהּמֶ  ְוָהֶאָחד ָהִעיר ִמּיֹוׁשְ

ֵכֵני ְ ֶדה ִמׁשּ ָ ֵכן, ַהׂשּ ֵכן. קֹוֶדם ָהִעיר ׁשָ  ְוַתְלִמיד ׁשָ
ְלִמיד, ָחָכם , ָחָכם ְוַתְלִמיד ָקרֹוב. קֹוֵדם ָחָכם ּתַ

ְלִמיד ֵכן. קֹוֵדם ָחָכם ּתַ ֵכן, ְוָקרֹוב ׁשָ  ָקַדם. קֹוֵדם ׁשָ
ָראּוי רוֹ ֲחבֵ  ְוֵאין, ָזָכה, ְוָקָנה ֵמֶהן ֶאָחד ם ׁשֶ  לוֹ  ִלְקּדַ
קוֹ  ָיכֹול ַעל ֵמֶהם ֶאָחד ְוֵאין הֹוִאיל, ְלַסּלְ ֶצר ּבַ   :ַהּמֶ

ְרַקע ָהָיה. נא ל ַהּקַ ְנָין ֶאָחד ׁשֶ ל ָהִאיָלנֹות אוֹ  ְוַהּבִ  ׁשֶ
ְנָין ְלַבַעל ֵישׁ  ִאם, ַאֵחר ַעל אוֹ  ַהּבִ  ְזכּות ָהִאיָלנֹות ּבַ

ְרַקע ּקַ ל, ּבַ ֶצר ןבֶּ  ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ ל ַהּמֶ , ֲחֵברוֹ  ׁשֶ
ק ֲחֵברוֹ , ֶחְלקוֹ  ֵמֶהם ֶאָחד ָמַכר ִאם, ְלִפיָכךְ   ְמַסּלֵ
 ְלַבַעל ֵאין ִאם ֲאָבל. ִמְצָרן הּוא ֲאִפּלוּ  ַהּלֹוֵקחַ 

ְנָין ְלַבַעל אוֹ  ָהִאיָלנֹות ְרַקע ְזכּות ַהּבִ ּקַ א, ּבַ ל ֶאּלָ  ּכָ
ְרֶצה ְזַמן ּיִ  ֲהֹרס: אוֹ , ִאיָלֶניךָ  ֲעֹקר: לוֹ  אֹוֵמר ׁשֶ

ְנָיְנךָ  ַעל ּוָמַכר, ּבִ ְרַקע ּבַ ַעל ְוֵאין, ַהּלֹוֵקחַ  ָזָכה, ַהּקַ  ּבַ
ַעל אוֹ  ָהִאיָלנֹות ְנָין ּבַ ק ַהּבִ  ָמַכר ְוִאם. אֹותוֹ  ְמַסּלֵ

ַעל ְנָין ּבַ ַעל אוֹ  ַהּבִ ַעל ֲהֵרי, ָהִאיָלן ּבַ ְרַקע ּבַ  ַהּקַ
ק   :אֹותוֹ  ְמַסּלֵ

ר ִאם ְוֵכן. נב ְרַקע, ְלֶזה ַהָסמּוךְ  ְרַקעקַ  ִנְמּכַ ַהּקַ  ׁשֶ
ְנָין ְלֶאָחד ַעל, ְלַאֵחר ְוַהּבִ ְרַקע ּבַ  ְלַבַעל קֹוֵדם ַהּקַ
ְנָין א, ַהּבִ ן ִאם ֶאּלָ ְנָין ְלַבַעל ֵישׁ  ּכֵ ְרַקע ְזכּות ַהּבִ ּקַ , ּבַ
מוֹ  ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ   :ׁשֶ

ָכל. נג ְרָקעֹות ּבְ עֹוָלם ַהּקַ ּבָ ין ֵישׁ  ׁשֶ  ֲאָבל, תִמְצָרנוּ  ּדִ
ְלְטִלין ִמּטַ ין ֵאין ַוֲעָבִדים ּבְ ר. ִמְצָרנּות ּדִ  ּוְמֻחּבָ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן קעו הלכות שותפים
  

 

1107

  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 כו
 כו

ְרַקע ַקְרַקע ַלּקַ ין ּבוֹ  ְוֵישׁ , ּכְ ין ְוהּוא. ִמְצָרנּות ּדִ  ַהּדִ
ְמקֹומֹות ית ּבִ ֶנֶסת ּבֵ   :ַהּכְ

ָנה ַהּנֹוֵתן. נד הּ  ֵאין, ַמּתָ ין ּבָ ן ּדִ ֶצר ּבֶ תּוב ָהָיה. ַהּמֶ  ּכָ
ָטר ְ ׁשּ ָנהמַ  ּבַ ַאֲחָריּות ּתָ ָנה ׁשֶ הּ  ֵישׁ , ַהּנֹוֵתן ַעל זוֹ  ַמּתָ  ּבָ

ין ן ּדִ ֶצר ּבֶ ה. ַהּמֶ ָהָיה ַמה, לוֹ  נֹוֵתן ְוַכּמָ ֶ ֶוה ׁשּ  ָאַמר. ׁשָ
ן: ַהּלֹוֵקחַ  ינוּ  ְוַהֲעָרָמה הּוא ּכֵ  ּוְבָכךְ  ִהיא ּוְמִכיָרה ָעׂשִ

ע, ְקִניִתיהָ  ְוָכךְ  ּבָ ְנִקיַטת ִנׁשְ ִדין, ְונֹוֵטל ֵחֶפץ ּבִ  ּכְ
לּוִחין ְ ְטֹען ְוהּוא. ַהׁשּ ּיִ ִמים ׁשֶ ֵהן ּדָ  יֹוֵתר אוֹ  ְראּוִיים ׁשֶ

ֵוה ַעל ָאַמר ִאם ֲאָבל, ְמַעט ָמאַתִים: ָמֶנה ׁשְ  ּבְ
ָטר ָכתּוב ָהָיה. ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ָקִניִתי ְ ׁשּ ָנה ּבַ : ַמּתָ

י" ְלּתִ ָנה ַאֲחָריּות ָעַלי ְוִקּבַ ִאם זוֹ  ַמּתָ ֵצא ׁשֶ ד ּתֵ  וֹ ִמּיָ
ן ן לוֹ  נֹוֵתן, "ָמאַתִים לוֹ  ֶאּתֵ ֶצר ּבֶ  ְוַאַחר ָמאַתִים ַהּמֶ
ךְ  קוֹ  ּכָ י ַעל ְוַאף, ְמַסּלְ ֵאינוֹ  ּפִ ֶוה ׁשֶ א ׁשָ   :ָמֶנה ֶאּלָ

שׁ . נה ים ֶהְקּדֵ ּום ּבוֹ  ֵאין ַלֲעִנּיִ יָנא ִמׁשּ   :ֶמְצָרא ְדַבר ּדִ

ֶדה ָהְיָתה. נו ֵאֶצל ׂשָ ְצָרן ׁשֶ  ֶאָחד אּובָ , ֶהְפֵקר ַהּמִ
הּ  ְוֶהֱחִזיק מֹוָתהּ  ִיְמָצא ִאם, ּבָ ָמקֹום ּכְ ל ַאֵחר ּבְ  ׁשֶ
הּ  ְלַהֲחִזיק ֶהְפֵקר ְצָרן ָיכֹול, ּבָ קוֹ  ַהּמִ , ָלאו ְוִאם, ְלַסּלְ
קוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ    :ְלַסּלְ

ן. נז ּכֵ ֵדהוּ  ַהְמַמׁשְ ךְ  ְוַאַחר ׂשָ הּוא ְלֶזה ְמָכרוֹ  ּכָ  ׁשֶ
ן ּכָ ָידוֹ  ְמֻמׁשְ ְצָרן ןֵאי, ּבְ קוֹ  ָיכֹול ַהּמִ  ִאם ֲאָבל. ְלַסּלְ
ן ְמָכָרהּ  ּכֵ ן ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , ְלַאֵחר ַהְמַמׁשְ ֶצר ּבֶ  ֵאין, ַהּמֶ
ְלֶוה דוֹ  ְלהֹוִציא ָיכֹול ַהּמַ   :ִמּיָ

ת ִאם. נח ְתִחּלַ ּכֹוָנא ּבִ ׁשְ א ַהּמַ ְצָרן ּבָ ב ְלַעְרֵער ַהּמִ  ְלַעּכֵ
י, ְלךָ  ַאְלֶוה ֲאִני: ְולֹוַמר א ּכִ ּמָ ָנְתךָ  ׁשֶ ּוָ  ְלַהֲעִרים ּכַ
ְלֶוה ִלְמּכֹר ב ָיכֹול ֵאינוֹ , ַלּמַ ָידוֹ  ְלַעּכֵ י, ּבְ  ֹיאַמר ּכִ
ַעל ֶדה ּבַ ָ ה ִלי נֹוחַ  ֶזה: ַהׂשּ ה ְוַאּתָ ּנוּ  ָקׁשֶ  ָאְמָנם. ִמּמֶ
ן ֵיָרֶאה ִאם ּיָ שׁ  ַלּדַ ּיֵ ְלֶוה ֶאת ּדֹוִחין, ָעְרָמה ּבוֹ  ׁשֶ . ַהּמַ
ֶדה ִאם ּכֹוָנא הַהְסמּוכָ  ׂשָ ֶרת ַלַמׁשְ ה, ִנְמּכֶ ב ַהּלֹוֶ  ְמַעּכֵ
ְלֶוה ַעל ְלֶוה ְוֵאין ַהּמַ ב ַהּמַ ה ַעל ְמַעּכֵ  ֵאין ְוִאם. ַהּלֹוֶ

ה ן ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , ַאֵחר ּוְקָנאוֹ , ִלְקנֹותוֹ  ָחֵפץ ַהּלֹוֶ  ּבֶ
ֶצר ְלֶוה ֵאין, ַהּמֶ דוֹ  ְלהֹוִציאוֹ  ָיכֹול ַהּמַ  ָקַדם ְוִאם. ִמּיָ
ְלֶוה ן, ְוָקָנה ַהּמַ ֶצר ּבֶ דוֹ  מֹוִציא ַהּמֶ   :ִמּיָ

ֹוֵכר. נט ִית ַהׂשּ ְצָרן, ֵמֲחֵברוֹ  ּבַ  ְלהֹוִציאוֹ  רֹוֶצה ְוַהּמִ
דוֹ  ְכרוֹ  ִמּיָ   :לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ְלַעְצמוֹ  ְלׂשָ

שׁ  ִמי. ס ּיֵ ִית לוֹ  ׁשֶ ִכירּות ּבַ ׂשְ ֶאְצלוֹ  ּוַבִית, ּבִ ר ׁשֶ , ִנְמּכָ
ין ּבוֹ  ֹותִלְזכּ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ן ִמּדִ ֶצר ּבֶ  ָקַדם ְוִאם. ַהּמֶ

ן, ּוְקָנאוֹ  ֶצר ּבֶ קוֹ  ָיכֹול ַהּמֶ   :ְלַסּלְ

ַנִים. סא ְכרוּ  ׁשְ ָ ׂשּ ֶדה ׁשֶ פּות ׂשָ ּתָ ׁשֻ  רֹוֶצה ֵמֶהם ְוֶאָחד, ּבְ
יר ּכִ ִני ְלַאֵחר ֶחְלקוֹ  ְלַהׂשְ ֵ ין ּבוֹ  ִלְזּכֹות רֹוֶצה ְוַהׁשּ  ִמּדִ

ן ֶצר ּבֶ ין, ַהּמֶ יָון ּמוֹ עִ  ַהּדִ הּוא ּכֵ ף ׁשֶ ּתָ   :ּבוֹ  ׁשֻ

יר. סב ּכִ יתוֹ  ִהׂשְ ךְ  ְוַאַחר ְלַאֵחר ּבֵ ן ֵאין, לוֹ  ְמָכָרהּ  ּכָ  ּבֶ
ֶצר דוֹ  ְלהֹוִציא ָיכֹול ַהּמֶ   :ִמּיָ

יר. סג ּכִ יתוֹ  ִהׂשְ ךְ  ְוַאַחר ְלֶאָחד ּבֵ , ְלַאֵחר ְמָכָרהּ  ּכָ
ן ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ  ֶצר ּבֶ ֹוֵכר ֵאין, ַהּמֶ  ְלהֹוִציָאהּ  ָיכֹול ַהׂשּ
דוֹ    :ִמּיָ

  שותפים הלכות

 קעו סימן
ּתּוף ִ ם◌ִ  ֵכיַצד ַהׁשּ , ִנְפָרִדין ְוֵכיַצד נֹוֲהִגין ְוֵכיַצד ִמְתַקּיִ

  ְסִעיִפים: א"נ ּובוֹ , ֵמֶהם ֶאָחד ֵמת ְוִאם

ִפין. א ּתָ ֻ אוּ  ַהׁשּ ּבָ ף ׁשֶ ּתֵ ּתַ ּתּוף ֵאין, ְלִהׁשְ ִ  ִנְגַמר ַהׁשּ
ִדּבּור ִאם, לֹוַמר ,ּבְ ף ּבֹואוּ : ָאַמר ׁשֶ ּתֵ ּתַ ָכךְ  ַיַחד ְוִנׁשְ  ּבְ

ּלֹא, ְוָכךְ  ֶהם ַלֲחֹזר יּוְכלוּ  ׁשֶ ם ְוֵאינוֹ , ּבָ א ִמְתַקּיֵ  ֶאּלָ
ִקְנָין ִריךְ  ְוֵכיָון. ּבְ ּצָ ל, ִקְנָין ׁשֶ ָבר ּכָ  ְלִפי ְוָדָבר ּדָ
ם ִקְנָינוֹ  ּתּופוֹ  ִמְתַקּיֵ עַ , ְלִפיָכךְ , ׁשִ ְטּבֵ  ִנְקָנה ֵאינוֹ שֶׁ  ַהּמַ

ֲחִליִפין ּתּוף ֵאין, ּבַ ִ ם ַהׁשּ ִקְנָין ּבוֹ  ִמְתַקּיֵ ֲאִפּלוּ , ּבְ  ׁשֶ
ד ָקנוּ  ֵניֶהם ִמּיָ ִביא ׁשְ ּיָ ל ׁשֶ ף ָמעֹוָתיו ֶאָחד ּכָ ּתֵ ּתַ  ְוִיׁשְ
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ֶהם ָטר ְוָכְתבוּ , ּבָ  ֵאינוֹ , ֵעִדים ְוֵהִעידוּ  ֶזה ַעל ׁשְ
א, מֹוִעיל ִביא ָצִריךְ  ֶאּלָ ּיָ ל ׁשֶ  ְוָיִטילוּ  ָמעֹוָתיו ָחדאֶ  ּכָ
ֵניֶהם ְמעֹות ִכיס ׁשְ יהוּ , ֶאָחד ּבְ ֵניֶהם ְוַיְגּבִ יס ׁשְ . ַהּכִ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  הּוא, ׁשֶ ין ׁשֶ ךְ  ִאם ַהּדִ ל ָמׁשַ  ֶאָחד ּכָ

ל ָמעֹוָתיו י, ֲחֵברוֹ  ׁשֶ  ֶזה ֹלא ָעׂשוּ  ֹלא ַוֲאִפּלוּ , ְמַהּנֵ
א, ֶזה ְוֹלא פוּ  ֶאּלָ ּתְ ּתַ א ילוּ ְוִהְתחִ  ִנׁשְ ָ ן ִלׂשּ ֵעֶסק ְוִלּתֵ  ּבְ

ּתּוף ִ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ִלְמּכֹר אוֹ  ִלְקנֹות ַהׁשּ י ׁשֶ ְמַהּנֵ   :ּדִ

פוּ . ב ּתְ ּתַ ָאר ִנׁשְ ׁשְ ְלְטִלין ּבִ יָון, ִמּטַ נוּ  ּכֵ ּקָ ָדם ׁשֶ  ִמּיָ
ִביא ּיָ ל ֲחִביתוֹ  ֶזה ׁשֶ ל ַכּדוֹ  ְוֶזה ַיִין ׁשֶ ַבשׁ  ׁשֶ  ַוֲהֵרי, ּדְ

פוּ  ּתְ ּתַ ֶהם ִנׁשְ ִפין ַנֲעׂשוּ , ּבָ ּתָ ֶהם ׁשֻ  ֵעְרבוּ  ִאם ְוֵכן. ּבָ
ירֹוֵתיֶהם ְכרוּ  אוֹ , ּפֵ ָ ׂשּ פּות ָמקֹום ׁשֶ ּתָ ׁשֻ יחַ , ּבְ  ֶזה ְוִהּנִ

ּדוֹ  פוּ  ֲחִביתוֹ  ְוֶזה ּכַ ּתְ ּתַ ׁשְ ּנִ ֶהם ׁשֶ ִפין ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ּבָ ּתָ  ׁשֻ
ֶהם ָללוֹ . ּבָ ל ּכְ ָבר ׁשֶ ָכל: ּדָ ָרִכים ּבְ ּקֹונֶ  ַהּדְ , ַהּלֹוֵקחַ  הׁשֶ

אֹוָתן ָרִכים ּבְ ִפין קֹוִנין ַעְצָמם ַהּדְ ּתָ ֻ ה ֶזה ַהׁשּ מֹון ִמּזֶ  ַהּמָ
ל ּטָ יֵניֶהם ַהּמֻ ף ּבֵ ּתֵ ּתַ   :ּבוֹ  ְלִהׁשְ

פוּ  ָהאּוָמִנים. ג ּתְ ּתַ ׁשְ ּנִ אּוָמנּות ׁשֶ י ַעל ַאף, ּבְ נוּ  ּפִ ּקָ  ׁשֶ
ָדם ִפים ֵאיָנם, ִמּיָ ּתָ יַצד. ׁשֻ ֵני, ּכֵ ִטי ׁשְ ֵני אוֹ  ןַחּיָ  ׁשְ

ִהְתנוּ  אֹוְרִגים ל ֵביֵניֶהם ׁשֶ ּכָ ח ׁשֶ ּקַ ּיִ  ָוֶזה ֶזה ׁשֶ
ְמַלאְכּתוֹ  ֶוה ֵביֵניֶהם ִיְהֶיה ּבִ ׁשָ אן ֵאין, ּבְ פּות ּכָ ּתָ  ׁשֻ

ָלל ֵאין, ּכְ ָבר ַמְקֶנה ָאָדם ׁשֶ ּלֹא ּדָ א ׁשֶ  ֲאָבל. ָלעֹוָלם ּבָ
ָגִדים לֹוְקִחים ָהיוּ  ִאם  אֹוָתם ְותֹוְפִרין ַעְצָמם ַהּבְ

ִתי) ָהאֹוְרִגים( לֹוְקִחים) אוֹ , (ּומֹוְכִרין ְ  ְוָהֵעֶרב ַהׁשּ
עֹוֵתיֶהם פוּ , ּומֹוְכִרים ְואֹוְרִגים ִמּמָ ּתְ ּתַ עֹות ְוִנׁשְ ּמָ  ּבַ
ּלֹוְקִחין ִפים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ּבוֹ  ׁשֶ ּתָ ְרִויחוּ  ַמה ְוָכל ׁשֻ ּיַ ֶ  ׁשּ
ַכר ׂשְ ן ּבִ ָאם ְמַלאְכּתָ ָ ָנם ּוַמׂשּ   :ָלֶאְמַצע ֵאּלוּ  ֵריהֲ  ּוַמּתָ

ִפין. ד ּתָ מוּ  ׁשֻ ָ ׁשּ ירֹוֵתיֶהם ׁשֶ פוּ  ּפֵ ּתְ ּתַ ֶהם ְוִנׁשְ  ָלֶהן ֵישׁ , ּבָ
רֹות ֵעְרבוּ . ֶזה ַעל ֶזה אֹוָנָאה ֹלא ּפֵ  ּוְמָכרּום, ׁשּוָמא ּבְ
אוּ  ְדֵמיֶהם ְוָנׂשְ ִבין ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ּבִ ְ רֹות ְמַחׁשּ ה ַהּפֵ ּמָ  ָהיוּ  ּכַ
ִוים ֵעת ׁשָ פוּ שֶׁ  ּבְ ּתְ ּתַ ׁשְ ִבין, ּנִ ְ ָכר ּוְמַחׁשּ ָ   :ַהֶהְפֵסד אוֹ  ַהׂשּ

ִפין. ה ּתָ ֻ ֵהִטילוּ  ַהׁשּ  ְוֶזה ָמאַתִים ְוֶזה ָמֶנה ֶזה, ְלִכיס ׁשֶ
ֹלשׁ  ם ְוִנְתַעְסקוּ , ֵמאֹות ׁשְ ּלָ מֹון ּכֻ ּמָ  אוֹ  ּוִפֲחתוּ , ְסָתם ּבַ

ָכר, הֹוִתירוּ  ָ ָחת אוֹ  ַהׂשּ יֵניֶהם ַהּפְ ֶוה ּבֵ ׁשָ , ִמְנָיָנם ִפילְ  ּבְ
עֹות ְלִפי ֹלא ִאּלוּ , ִלְטִביָחה ׁשֹור ָלְקחוּ  ַוֲאִפּלוּ . ַהּמָ  ׁשֶ

ל נֹוֵטל ָהָיה) ְמָכרּוהוּ  ְטָבחּוהוּ  רוֹ  ֶאָחד ּכָ ׂשָ  ְלִפי ִמּבְ
ָכר, הֹוִתירוּ  אוֹ  ּוָפֲחתוּ  ַחי ְמָכרּוהוּ  ִאם, ָמעֹוָתיו ָ  ַהׂשּ

ָחת אוֹ  ה. ָלֶאְמַצע ַהּפְ ּמֶ ָבִרים ּבַ אוּ , מּוִריםאֲ  ּדְ ׂשְ ּנָ ׁשֶ  ּכְ
עֹות ְוָנְתנוּ  ּמָ פוּ  ּבַ ּתְ ּתַ ׁשְ ּנִ עֹות ִאם ֲאָבל. ָבֶהם ׁשֶ  ַהּמָ
ִמים  הֹוִתירוּ  אוֹ  ּוָפֲחתוּ , אֹוָתם הֹוִציאוּ  ֹלא ַוֲעַדִין, ַקּיָ
עַ  ֵמֲחַמת ְטּבֵ ה ַהּמַ ּנָ ִ ׁשּ ֶלךְ  ׁשֶ י אוֹ  ַהּמֶ ִדיָנה ַאְנׁשֵ , ַהּמְ
ָכר חֹוְלִקין ָ עֹות ְלִפי ְפֵסדַההֶ  אוֹ  ַהׂשּ  ִהְתנוּ  ְוִאם. ַהּמָ
יֵניֶהם ָנָאם ְלִפי ַהּכֹל, ּבֵ ין, ּתְ ֶרַוח ּבֵ ין ּבְ ֶהְפֵסד ּבֵ   :ּבְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ו ָהֵני, ׁשֶ י ּדְ גּוף ִמּלֵ מֹון ּבְ  ַהּמָ
פוּ  ּתְ ּתַ ׁשְ ּנִ ד ֲאָבל, ׁשֶ ְעּבֵ ּתַ ם ְלִהׁשְ ּלֵ יתוֹ  ְלׁשַ , ֹלא, ִמּבֵ

גֹון תְּ  ִאם ּכְ ּתַ ָמֶנה ֶזה פוּ ִנׁשְ ָמאַתִים ְוֶזה ּבְ  ְוִנְפָסד, ּבְ
ֵלם ַאְמִריָנן ָלא, ַהּכֹל ׁשַ ּיְ ַעל ׁשֶ ֶנה ּבַ  ְלַבַעל ַהּמָ

אַתִים ים ַהּמָ ִ יתוֹ  ֲחִמׁשּ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ִמּבֵ ִאם, ׁשֶ  ָעָלה ׁשֶ
יעַ  ַאַחר ֶרַוח ּבוֹ  ִהּגִ ה ְזַמן ׁשֶ ְבעוּ  ֲחֻלּקָ ּקָ  נֹוְטִלים, ׁשֶ

עוֹ  ְלִפי   :תַהּמָ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ז ִאם, ׁשֶ  חֹוְלִקין, ָאְבדוּ  אוֹ  ִנְגְנבוּ  ׁשֶ
עֹות ְלִפי   :ַהּמָ

ִפין. ח ּתָ ֻ ָכר ׁשֹוְמֵרי, ַהׁשּ ִאם, ֵהן ׂשָ  ֶנֱאַבד אוֹ  ִנְגַנב ׁשֶ
פּות ּתָ ְרׁשּות ֵמַהׁשֻ ב, ֵמֶהם ֶאָחד ּבִ ַאֲחָריּותוֹ  ַחּיָ ה. ּבְ ּמֶ  ּבַ

ָבִרים ְזַמן, ֲאמּוִרים ּדְ ל ּבִ ּכָ פּות ִמְתַעֵסק ֶאָחד ׁשֶ ּתָ ֻ ׁשּ  ּבַ
ַמן לוֹ  ְוִנְגַנב, ָידּועַ  ְזַמן ּזְ ְתַעֵסק ּבַ ּנִ  ִאם ֲאָבל. ּבוֹ  ׁשֶ

ַיַחד ְלִהְתַעֵסק ִהְתִחילוּ  ךְ  ַאַחר ִאם ֲאִפּלוּ , ּבְ  ִנְתַעֵסק ּכָ
ל ּבוֹ  טּוִרים, ְלַבּדוֹ  ֶאָחד ּכָ ִמיָרה, ּפְ ׁשְ ְבָעִלים ּדִ  ִהיא ּבִ

הִמתְּ  ְוִאם ךְ  ְוַאַחר, ְלַבּדוֹ  ֶאָחד ּבוֹ  ִנְתַעֵסק ִחּלָ  ּכָ
ֵניֶהם ּבוֹ  ִנְתַעְסקוּ  ַיַחד ׁשְ ב ָהִראׁשֹון, ְוִנְגָנב, ּבְ , ַחּיָ
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ּלֹא ִני ָהָיה ׁשֶ ֵ ְמַלאְכּתוֹ  ִעּמוֹ  ַהׁשּ ִהְתִחיָלה ּבִ ׁשֶ  ּכְ
ִמיָרתוֹ  ִני, ׁשְ ֵ ָהִראׁשֹון, ָפטּור ְוַהׁשּ  ִעּמוֹ  ָהָיה ׁשֶ

ְמַלאְכּתוֹ  ִהְתִחיָלה ּבִ ׁשֶ ִמיָרתוֹ  ּכְ   :ׁשְ

ֵהן ַאִחים. ט ִפין ׁשֶ ּתָ ל ָיכֹול, ׁשֻ ֲחֵברוֹ  ִלְמחֹות ֶאָחד ּכָ  ּבַ
ּלֹא ָבר ִיְקֶנה ׁשֶ פּות ְלַעְצמוֹ  ּדָ ּתָ ה ֹלא ִאם, ֵמַהׁשֻ  ְיַנּכֶ
ִאים, ְלַעְצָמם ְוָקנוּ , ִמחוּ  ֹלא ְוִאם. ֵמֶחְלקוֹ  אֹותוֹ  ּבָ ׁשֶ  ּכֶ
ִמין ַלֲחֹלק ֲעֵליֶהם ָגִדיםַהבְּ  ׁשָ ִפי ׁשֶ ֵהם ַמה ּכְ ֶ ִוים ׁשּ  ׁשָ
ַעת ׁשְ ה ּבִ לוּ  ִאם ֲאָבל. ֲחֻלּקָ  ֵאין, ָאְבדוּ  אוֹ  ְלַגְמֵרי ּכָ

ִבין ְ ָגִדים ָקנוּ  ְוִאם. ָלֶהם אֹוָתם ְמַחׁשּ יֶהם ּבְ  ִלְנׁשֵ
ִמין ֵאין, ְוִלְבנֹוֵתיֶהם ְוִלְבֵניֶהם ה. אֹוָתם ׁשָ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ
בִ , ֲאמּוִרים ִבְגֵדי ֲאָבל. חֹול ְגֵדיּבְ ת ּבְ ּבָ ִמין, ׁשַ  ׁשָ

ה ַאף, ָהַאִחין ּוְגדֹול. ָלֶהם ּמֶ ָנה ּבַ ּקָ  ֵאין ְלַעְצמוֹ  ׁשֶ
ִמין ה ֲאָבל, לוֹ  ׁשָ ִחּלָ ּלֹא ּבוֹ  ִלְמחֹות ְיכֹוִלים ְלַכּתְ  ׁשֶ
  :ִיְקֶנה

ף. י ּתֵ ּתַ ׁשְ ְסָתם ֲחֵברוֹ  ִעם ַהּמִ ה ֹלא, ּבִ ּנֶ ְנַהג ְיׁשַ  ִמּמִ
אֹוָתהּ  ִדיָנהַהמְּ   ְוֹלא, ַאֵחר ְלָמקֹום ֵיֵלךְ  ְוֹלא, ְסחֹוָרה ּבְ

ף ּתֵ ּתַ הּ  ִיׁשְ ְסחֹוָרה ִיְתַעֵסק ְוֹלא, ֲאֵחִרים ִעם ּבָ  ּבִ
ָפה ִיְמּכֹר ְוֹלא, ַאֶחֶרת ַהּקָ א ּבְ ְרּכוֹ  ָדָבר ֶאּלָ ּדַ ֵכר ׁשֶ  ְלִהּמָ
ִמיד ָפה ּתָ ַהּקָ ַיד ַיְפִקיד ְוֹלא. ּבְ ן ִאם אֶאלָּ  ֲאֵחִרים ּבְ  ּכֵ
ה ִהְתנוּ  ִחּלָ ּתְ ה אוֹ , ּבַ ֲעׂשֶ ּיַ ַעת ׁשֶ  ָעַבר ְוִאם. ֲחֵברוֹ  ִמּדַ
ה ּלֹא ְוָעׂשָ ַעת ׁשֶ ךְ  ְוַאַחר, ֲחֵברוֹ  ִמּדַ ים הֹוִדיעוֹ  ּכָ  ְוִהְסּכִ

יו ָבִרים ְוֵאין. ָפטּור ֶזה ֲהֵרי, ְלַמֲעׂשָ  ָהֵאלוּ  ַהּדְ
א, ִקְנָין ְצִריִכים ְדָבִרים ֶאּלָ ְלַבד ּבִ ה ְוִאם .ּבִ ּנָ ֶאָחד ׁשִ  ּבְ

ל ָבִרים ֵאּלוּ  ִמּכָ ָהַלךְ , ַהּדְ ּלֹא ְלָמקֹום ׁשֶ  לוֹ  ָהָיה ׁשֶ
ם ֵפַרשׁ  אוֹ , ֵליֵלךְ  ּיָ ַכר אוֹ , ּבַ ּמָ ָפה ׁשֶ ַהּקָ א אוֹ , ּבְ  ָנׂשָ
ְסחֹוָרה ְוָנַתן ּיֹוֵצא ְוֵכן, ַאֶחֶרת ּבִ ָבִרים ְבֵאּלוּ  ּכַ ל, ַהּדְ  ּכָ
ָחת ֹבא ּפְ ּיָ ָעַבר ֶזה ֵמֲחַמת ׁשֶ ב, ׁשֶ ם ַחּיָ ּלֵ . ְלַבּדוֹ  ְלׁשַ
ם ָהָיה ְוִאם ָכר ׁשָ ָכר, ׂשָ ָ   :ָלֶאְמַצע ַהׂשּ

תֹוַרת ַלֲחֵברוֹ  ָמעֹות ַהּנֹוֵתן, ְלִפיָכךְ . יא פּות ּבְ ּתָ  ׁשֻ
ח ֶהם ִלּקַ ים ּבָ עֹוִרים ְוָקָנה ְוָהַלךְ , ִלְסחֹוָרה ִחּטִ  אוֹ , ׂשְ

עֹוִרים ִלְקנֹות ים ְוָקָנה ׂשְ ֲחתוּ  םאִ , ִחּטִ ֲחתוּ , ּפָ  ְלֶזה ּפָ
ָעַבר  ָהַלךְ  ִאם ְוֵכן ָלֶאְמַצע הֹוִתירוּ , הֹוִתירוּ  ְוִאם, ׁשֶ

ף ּתֵ ּתַ ָממֹון ַאֵחר ִעם ְוִנׁשְ פּות ּבְ ּתָ ֻ  ִהְפִסיד ִאם, ַהׁשּ
ר ְוִאם, ְלַעְצמוֹ  ִהְפִסיד ּכֵ ּתַ ָכר, ִנׂשְ ָ  ֲאָבל. ָלֶאְמַצע ַהׂשּ

ף ִאם ּתֵ ּתַ ָממוֹ  ַאֵחר ִעם ִנׁשְ ֲחתוּ  ִאם, ַעְצמוֹ  ןּבְ ַחת ּפָ  ּפָ
 ִהְתנוּ  ְוִאם. ְלַעְצמוֹ  ִהְרִויחַ  ִהְרִויחַ  ְוִאם, ְלַעְצמוֹ 
ַנאי ְלִפי ַהּכֹל, ֵביֵניֶהם   :ַהּתְ

ִפים ֶאָחד. יב ּתָ ֻ ְתַעֵסק אוֹ  ֵמַהׁשּ ה ַהּמִ ָעׂשָ  ְסחֹוָרה ׁשֶ
ְנֵבלֹות ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ּוְטֵרפֹות ּבִ ָכר, ּבָ ָ  ְוִאם ,ָלֶאְמַצע ַהׂשּ
  :ְלַעְצמוֹ  ִהְפִסיד, ִהְפִסיד

ִפין ֶאָחד. יג ּתָ ֻ ָאַמר ֵמַהׁשּ  ְלָמקֹום ַהְסחֹוָרה נֹוִליךְ : ׁשֶ
לֹוִני הּוא ּפְ ֹיֶקר ׁשֶ ם ְוִנְמּכֹר, ּבְ י ַעל ַאף, ׁשָ ל ּפִ ּבֵ ּקִ  ׁשֶ
ל ָעָליו ָחת ָכל אוֹ  ֹאֶנס ּכָ ֹבא ּפְ ּיָ ב ֲחֵברוֹ  ֲהֵרי, ׁשֶ  ְמַעּכֵ
ֲהרֵ , ָעָליו ן ְרצֹוִני ֵאין: לוֹ  אֹוֵמר יׁשֶ ֶאּתֵ  ָמעֹות ׁשֶ

ָיִדי ּבְ ךָ  ְלהֹוִציא ְלִדין ַאֲחֶריךָ  רּוחַ  רֹוֵדף ְוֶאְהֶיה ׁשֶ , ִמּמְ
ל ְוֵכן ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ִפין ֶאָחד. יד ּתָ ֻ א ֵמַהׁשּ ּבָ ן ׁשֶ ֵ רֹות ְלַיׁשּ ַמן ַעד ַהּפֵ  ַהּזְ
דּועַ  רֹות אֹוָתם ִלְמּכֹר ַהּיָ ב ֲחֵברוֹ  ֵאין, ּפֵ . ָעָליו ְמַעּכֵ
יעַ  ֲאָבל ִהּגִ ֶ ֶכר ְזַמן ִמׁשּ ל ָיכֹול, ַהּמֶ  ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ

ב ָיכֹול ֲחֵברוֹ  ְוֵאין, ִלְמּכֹר ֹלא ָמַכר ְוִאם. ָעָליו ְלַעּכֵ  ּבְ
ר, ֲחֵברוֹ  ַדַעת ךְ  ַאַחר ְוִנְתַיּקֵ  ָעָליו ַלֲחֵברוֹ  ֵאין, ּכָ
לּום רֹות אֹוָתם ּכֹרִלמְ  ָידּועַ  ְזַמן ֵאין ְוִאם. ּכְ , ּפֵ
ָנם ֵמֶהם ֶאָחד ְורֹוֶצה ְ ב ֲחֵברוֹ , ְלַיׁשּ   :ָעָליו ְמַעּכֵ

ִפין. טו ּתָ ֻ ִהְתנוּ  ַהׁשּ יֵניֶהם ׁשֶ ַעְמדוּ  ּבֵ ּיַ פּות ׁשֶ ּתָ ׁשֻ  ְזַמן ּבְ
ל, ָקצּוב ב ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ  ָיכֹול ְוֵאינוֹ , ֲחֵברוֹ  ַעל ְמַעּכֵ
יעַ  ַעד ַלֲחֹלק ּגִ ּיַ ַמן ׁשֶ ְכֶלה ַעד אוֹ  ַהּזְ ּיִ  ָממֹון ׁשֶ
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פּות ּתָ ֻ ֶרן ִלּטֹל ָיכֹול ֵמֶהם ֶאָחד ְוֵאין, ַהׁשּ  ְוֹלא ֵמַהּקֶ
ָכר ָ ַמן סֹוף ַעד, ֵמַהׂשּ   :ַהּזְ

פוּ . טז ּתְ ּתַ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ְזַמן ָלֶהם ָקְבעוּ  ְוֹלא, ְסָתם ִנׁשְ
ל חֹוְלִקין ְרֶצה ְזַמן ּכָ ּיִ ל ְוִיּטֹל, ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ  ֶאָחד ּכָ
אֹוָתהּ  ָהְיָתה ֹלא ְוִאם. ֵמַהְסחֹוָרה ֶחְלקוֹ  ין ְסחֹוָרה ּבְ  ּדִ
ה ָהָיה אוֹ , ֲחֻלּקָ ָתהּ  ׁשֶ ֲחֻלּקָ  מֹוְכִרים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ֶהְפֵסד ּבַ
ִמים ְוחֹוְלִקים אֹוָתהּ    :ַהּדָ

 ְלָכל ֵישׁ , ְסחֹוָרה אֹוָתהּ  ִלְמִכיַרת ָידּועַ  ְזַמן ָהָיה. יז
ב ֵמֶהם ֶאָחד ּלֹא ְלַעּכֵ ֵכר ַעד ַיְחְלקוּ  ׁשֶ ּמָ ּתִ ַמן ׁשֶ ּזְ  ּבַ

דּועַ  ֶרן ֹלא נֹוֵטל ֵמֶהם ֶאָחד ְוֵאין, ִלְמִכיָרָתהּ  ַהּיָ  ֵמַהּקֶ
ה ְזַמן ַעד ֵמָהֶרַוח ְוֹלא א, ַהֲחֻלּקָ  ִהְתנוּ  ִאם ֶאּלָ

יֵניֶהם   :ּבֵ

פּות ְזַמן ָקְבעוּ  ֹלא ִאם. יח ּתָ ֻ ְבעוּ  אוֹ , ַלׁשּ ּקָ  ְזַמן ׁשֶ
לַ  ּלֹא ַלֲחֹלק ֶאָחד ּוָבא, םְוִנׁשְ ַעת ׁשֶ  חֹוֵלק, ֲחֵברוֹ  ִמּדַ
ְפֵני ְהיוּ  ּוִבְלַבד, ֶהְדיֹוטֹות ֵהם ֲאִפּלוּ ', ג ּבִ ּיִ  ֶנֱאָמִנים ׁשֶ

ׁשּוָמא ְויֹוְדִעים ָפחֹות ָחַלק ְוִאם. ּבְ ה ּבְ ֹלׁשָ ְ  ֹלא, ִמׁשּ
ה לּום ָעׂשָ ה. ּכְ ּמֶ ָבִרים ּבַ ָחְלקוּ , ֲאמּוִרים ּדְ רֹות ׁשֶ  ,ּפֵ
ם ָמעֹות ָהיוּ  ִאם ֲאָבל ּלָ ּכֻ עַ  ׁשֶ ִוים ֶאָחד ַמְטּבֵ  ֵישׁ , ְוׁשָ
ק לוֹ  ּלֹא ְלַחּלֵ ְפֵני ׁשֶ ית ּבִ ין ּבֵ יחַ , ּדִ  ֲחֵברוֹ  ֵחֶלק ּוַמּנִ

ֵבית ין ּבְ עֹות ֵאין ְוִאם. ּדִ ִוים ַהּמָ ֵפרֹות ֵהם ֲהֵרי, ׁשָ  ּכְ
א אֹוָתם חֹוְלִקין ְוֵאין ֵבית ֶאּלָ ין ּבְ   :ּדִ

ִפים דֶאחָ . יט ּתָ ֻ ְתַעְסִקים אוֹ  ֵמַהׁשּ ת ֵמַהּמִ ּמֵ ְטָלה, ׁשֶ  ּבָ
פּות ּתָ ֻ י ַעל ַאף, ָהֵעֶסק אוֹ  ַהׁשּ ִהְתנוּ  ּפִ   :ָקבּועַ  ִלְזַמן ׁשֶ

 לֹוַמר ָיכֹול ֵאינוֹ , ֲאֵחִרים ֵאֶצל חֹוב ָלֶהם ָהָיה. כ
ה ַעד ַנֲחֹלק ֹלא: ַלֲחֵברוֹ  ְגּבֶ ּנִ ל ׁשֶ שׁ  חֹוב ּכָ ּיֵ , ָלנוּ  ׁשֶ

ְפְרעוּ , חֹוְלִקים אֶאלָּ  ּיִ ל ִיּטֹל ַהחֹובֹות ּוְכׁשֶ  ֶאָחד ּכָ
ְרׁשוּ  ִאם, ְלַאֵחר חֹוב ֲעֵליֶהם ָהָיה. ֶחְלקוֹ  ֵאיָנם ּפֵ  ׁשֶ

יעַ , חֹוְלִקין, ְלֶזה ֶזה ַאֲחָרִאים ּגִ ּיַ  ִלְפֹרעַ  ַהחֹוב ְזַמן ּוְכׁשֶ
ן ל ִיּתֵ ל, ָלאו ְוִאם. ֶחְלקוֹ  ֶאָחד ּכָ  בְמַעכֵּ  ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ

יעַ  ַעד ַלֲחֹלק ּגִ ּיַ ָטר ְזַמן ׁשֶ ְ ֵני, ַהׁשּ ּיֹאַמר ִמּפְ : ַלֲחֵברוֹ  ׁשֶ
ּנוּ  ֶאָחד ְוָכל הֹוִאיל ב ִמּמֶ ם ַחּיָ ּלֵ ל ְלׁשַ ָטר ּכָ ְ א, ַהׁשּ  ָנׂשָ
ָדִמים ְוָנַתן יעַ  ַעד ֵאּלוּ  ּבְ ּגִ ּיַ ַמן ׁשֶ   :ַהּזְ

ה ְוֹטל ַנֲחֹלק: ֲחֵברוֹ  ֵלהּ  ָאַמר. כא  ֶנֶגדכְּ  ָדִמים ַאּתָ
ל ָטר ּכָ ְ ה ַהׁשּ ֶהם ַוֲעׂשֵ ם ְלַעְצְמךָ  ְסחֹוָרה ּבָ ּלֵ ל ְוׁשַ  ּכָ

ָטר ְ ְזַמּנוֹ  ַהׁשּ ב לוֹ  ֵישׁ , ּבִ א: ְולֹוַמר ֲעַדִין ְלַעּכֵ ּמָ  ׁשֶ
ַנִים ַאְפִסיד ְ   :ֵמָהֶאָחד ַמְרִויִחים יֹוֵתר ְוַהׁשּ

 ְפלֹוִנית ִלְמִדיָנה ֵליֵלךְ  ַלֲחֵברוֹ  ָמעֹות ַהּנֹוֵתן. כב
רֹות לוֹ  ִלְקנֹות אוֹ , ִלְסחֹוָרה ְסחֹוָרה ּפֵ ב אוֹ , ּבִ  ֵליׁשֵ
ֲחנּות מֹון ּוְלַהֲחִזיר ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ , ּבַ ד ַהּמָ  ִמּיָ
ף ּתָ ֵלךְ  ַעד, ַהׁשֻ ּיֵ קֹום ׁשֶ ִהְתנוּ  ַלּמָ  ַעד אוֹ , ְוַיֲחֹזר ׁשֶ
ְקנוּ  ּיִ רֹות אֹוָתם ׁשֶ רוּ  ַהּפֵ שֵׁ  ַעד אוֹ , ְוִיְמּכְ ּיֵ ֲחנּות בׁשֶ , ּבַ
ה ּזֶ ִמי ׁשֶ ַבע ּכְ ּקָ   :הּוא ְזַמן ׁשֶ

ל. כג ל, ָקצּוב ִלְזַמן ֵמֲחֵברוֹ  ֵעֶסק ַהְמַקּבֵ  ָיכֹול ַהְמַקּבֵ
ִדין ּבוֹ  ַלֲחֹזר חֹוֵזר ּפֹוֵעל ּכְ ֲחִצי ֲאִפּלוּ  ּבוֹ  ׁשֶ , ַהּיֹום ּבַ
  :ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ  ַהּנֹוֵתן ֲאָבל

ֵני. כד ִפי ׁשְ ּתָ שׁ  םׁשֻ ּיֵ ִביָעה ָלֶהם ׁשֶ  ּוְתָבעוֹ , ֶאָחד ַעל ּתְ
ף ְוָיָצא ֵמֶהם ֶאָחד ּתָ ב ַהׁשֻ  ֵעֶסק ַעל ָהָיה ִאם, ַחּיָ

בּוָעה ָהָיה ׁשְ ב ׁשֶ ע לוֹ  ַחּיָ ּבַ ף ֵאין, לוֹ  ְוִנׁשְ ּתָ ִני ׁשֻ  ׁשֵ
בּוָעה ְלָתְבעוֹ  ָיכֹול ׁשְ בּוָעה, ּבִ ׁשְ בּוָעה ְלֶאָחד ּדִ  ׁשְ
  :ְלֵמָאה

ִביַעת ָלֶהם ָהָיה. כה ף ְוָיָצא ָעָליו ָממֹון ּתְ ּתָ ב ַהׁשֻ , ַחּיָ
פוֹ  ָהָיה ֹלא ִאם ּתָ ִעיר ׁשֻ ַעם ְלָתְבעוֹ  ָיכֹול ּבָ . ַאֶחֶרת ּפַ
ִעיר ָהָיה   :ְלָתְבעוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ּבָ

ה. כו ּמֶ ָבִרים ּבַ ּלֹא, ֲאמּוִרים ּדְ ב ׁשֶ ף ִנְתַחּיֵ ּתָ  ִמּתֹוךְ  ַהׁשֻ
בנִ  ֲאָבל. ַטֲענֹוָתיו גֹון, ַטֲענֹוָתיו ִמּתֹוךְ  ְתַחּיֵ הֹוָדה ּכְ  ׁשֶ

ָאַמר אוֹ  פוֹ  ִהְפִסיד ֹלא, ְרָאָיה ִלי ֵאין: ׁשֶ ּתָ  ׁשֻ
הֹוָדָאתוֹ   ִלְהיֹות ָצִריךְ  ְוַגם. ָיִביא ְרָאָיה לוֹ  ֵישׁ  ְוִאם ּבְ

ֵאינוֹ  ּנֹות ָיכֹול ׁשֶ ַטֲעָנה ְלׁשַ ה ּבְ ּטֹוֵען ִמּמַ ֶ , ָהִראׁשֹון ׁשּ
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ֵביָנןחַ , ְלִפיָכךְ  ִאּלוּ  ֵלהּ  ׁשְ ָבר ָיַרד ּכְ  ְוכֹוְתִבים ְלִדין ּכְ
ַסק ָעָליו ין ּפְ  ִלְדחֹות ָיכֹול ְוֵאינוֹ , ִלְנָכָסיו ְויֹוְרִדים ּדִ

ינוּ  ְולֹוַמר ְמּתִ ּיַ ֵרד ַעד לוֹ  ׁשֶ ּיֵ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ְוַגם, ְלִדין ׁשֶ
ם ָהִייִתי ִאם: לֹוַמר ֵעִדים בֹוֵדק ָהִייִתי ׁשָ ְהיוּ שֶׁ  ַעד ּבָ  ּיִ

ים ּנֹות ָיכֹול ִאם ֲאָבל. ֻמְכָחׁשִ  ַאף לוֹ  ׁשֹוְמִעין, ְלׁשַ
י ַעל ָהָיה ּפִ ִעיר ׁשֶ ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבָ  ָהָיה ֹלא ׁשֶ

ִעיר כֹול ּבָ ּיָ ּלֹא ָעָליו ְלַהֲחִרים ָיכֹול, ְלָתְבעוֹ  ׁשֶ  ָיַדע ׁשֶ
ַרד ּיָ פוֹ  ׁשֶ ּתָ   :ְלִדין ִעּמוֹ  ׁשֻ

ַנִים. כז הִ  ׁשְ ִהְפִקידוּ  אוֹ  ְלווּ ׁשֶ  ֶאָחד ּוָבא, ְלֶאָחד ׁשֶ
ֵאר, ַהּכֹל ִלּטֹל אוֹ  ֶחְלקוֹ  ִלּטֹל ֵמֶהם סֹוף ִנְתּבָ  ִסיָמן ּבְ

ַנִים ָלָוה ֶאָחד ְוִאם. ז"ע ְ ָטר ִמׁשּ ׁשְ ב, ֶאָחד ּבִ  ְוִנְכּתָ
ם ׁשֵ ֵאר, ָהֶאָחד ּבְ ִסיָמן ִיְתּבָ   :ֶזה ּבְ

ַנִים. כח ֵהן ׁשְ ִפין ׁשֶ ּתָ חוֹ  ׁשֻ ב ֶאָחד בּבְ ַחּיָ , ּגֹוי ָלֶהם ׁשֶ
בוֹ  ְורֹוֶצה ִמְקָצתוֹ  ֵמֶהם ֶאָחד ְוָגָבה , ְלַעְצמוֹ  ְלַעּכְ
 ׁשֹוְמִעין ֵאין, ֵמַהּגֹוי ֶחְלְקךָ  ְוַקח ֵלךְ : ַלֲחֵברוֹ  ְואֹוֵמר

ר ְוִאם. לוֹ  ַ ַעס ַהׂשּ : ַלֲחֵברוֹ  ְוָאַמר ֵמֶהם ֶאָחד ַעל ּכָ
ע ֶחְלְקךָ  ַרע ַאַסּיַ ּפָ ּיִ ע ֹלא ָהַאֵחר ֵחֶלקּובְ  ׁשֶ  ִאם, ַאַסּיַ
יל ֲאִני ְלַעְצִמי: ֶזה ָאַמר יל, ַמּצִ  ְוהּוא. ְלַעְצמוֹ  ִהּצִ
ין ַנִים ִאם ַהּדִ ן ְוָצִריךְ  ְמֻקְלָקל חֹוב ָלֶהם ֵישׁ  ׁשְ  ִלּתֵ
ילוֹ  ׁשַֹחד ן רֹוֶצה ֵאינוֹ  ְוָהֶאָחד, ְלַהּצִ  ֲחֵברוֹ  ָיכֹול, ִלּתֵ
יל ְלִקיחֶ  ׁשַֹחד אֹוִציא ֲאִני: לֹוַמר   :ְלַעְצִמי ְוַאּצִ

ף. כט ּתָ י ֵמֲחֵברוֹ  ַהּתֹוֵבעַ  ׁשֻ ּדֵ ל ַיִין ּכַ פּות ׁשֶ ּתָ , ׁשֻ
ל: ְוָאַמר שׁ  אֹוָתם ּכָ ּיֵ ֶהם ׁשֶ י ִסיָמן ּבָ ּלִ י ֵהם ׁשֶ ּלִ , ׁשֶ
ַקד: לֹוַמר ָהַאֵחר ָיכֹול ּתָ יו ָחִבּיֹות אֹוָתם ָהיוּ  ֶאׁשְ  ַעְכׁשָ
י ֵהם ּלִ   :ׁשֶ

ְמעֹוןוְ  ְראּוֵבן. ל פוּ  ׁשִ ּתְ ּתַ ׁשְ ּנִ  ֵמֶהם ֶאָחד ְוָנַטל, ׁשֶ
מֹון ף ֵמַהּמָ ּתֵ ּתַ יעַ  ֲחֵברוֹ  ֲהֵרי, ֵלִוי ִעם ְוִנׁשְ ּבִ , ְלֵלִוי ַמׁשְ

ַעל ָלאו, ְלֵמיַמר ָמִצי ְוֹלא ָבִרים ּבַ יִדי ּדְ  ְוָכל. ַאתְּ  ּדִ
ן ּכֵ ְמעֹון ְראּוֵבן ָנַתן ִאם ׁשֶ תֹוַרת ָממֹון ְלׁשִ , ִעְסָקא ּבְ

מֹון ָנַתןוְ  ִעְסָקא ְלֵלִוי ֵמַהּמָ יעַ , ּבְ ּבִ ׁשְ ּמַ  ְלֵלִוי ְראּוֵבן ׁשֶ
בּוַעת ִפין ׁשְ ּתָ ֻ ְמעֹון ְוִאם. ַהׁשּ יעַ  ׁשִ ּבִ בּוָעה, ְלֵלִוי ִהׁשְ  ׁשְ
בּוָעה ְלֶאָחד ַטר ַוֲאִפּלוּ . ְלֵמָאה ׁשְ ְמעֹון ֶאת ְראּוֵבן ּפָ  ׁשִ

בּוָעה ְ ַטר אוֹ , ִמׁשּ ְמעֹון ּפָ בּוָעה ֵלִוי ֶאת ׁשִ ְ  ֲעַדִין, ִמׁשּ
יעַ  ְראּוֵבן ּבִ א, ֵלִוי ֶאת ַמׁשְ ן ִאם ֶאּלָ ַטר ּכֵ ם ּפָ  ֶאת ּגַ
ֵאי   :ֹכחוֹ  ּבָ

ַנִים. לא ווּ  ׁשְ ּלָ ךְ , ָלֶזה ֶזה ֲעֵרִבים, ֵמֶאָחד ׁשֶ  ִאם, ְוִהְלּכָ
ַפר אוֹ  ֶהֱעִני אוֹ  ֵמֶהם ֶאָחד ֵמת , ַאֵחר ְוהֹוָדה ֶאָחד ּכָ

הֹוָדה אֹותוֹ  בִמְתחַ  ׁשֶ ּכֹל ּיֵ ִלים ְוֵאין, ּבַ  ַעל ֵעדּותוֹ  ְמַקּבְ
הֹוָדה ִמי ְוֵכן. ֲחֵברוֹ  ִפין ְלֶאָחד ׁשֶ ּתָ ֻ ַרע אוֹ , ֵמַהׁשּ  ּפָ
ִאּלוּ , ֵמֶהם ְלֶאָחד פוֹ  ּוָפַרע הֹוָדה ּכְ ּתָ   :ְלׁשֻ

ִפין ֶאָחד ָטַען ִאם. לב ּתָ ֻ ָבר ֵמַהׁשּ הּוא ּדָ  לוֹ  חֹוָבה ׁשֶ
עֵ  ֶנֱאָמן, ְוַלֲחֵבירוֹ  ב ֶאָחד דּכְ פוֹ  ְלַחּיֵ ּתָ בּוָעה ְלׁשֻ  ׁשְ
  :ְדאֹוַרְיָתא

ֵני. לג ִפים ׁשְ ּתָ ת ׁשֻ ּמֵ ע ְוֹלא ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ ּבָ  אוֹ , ִנׁשְ
ֶאָחד ַבע, ָחׁשּוד ֵמֶהם ׁשֶ ָ   :ָהַאֵחר ִיׁשּ

ָוה ֶאָחד. לד ּלָ ַנִים ׁשֶ ְ ָטר ִמׁשּ ׁשְ א ִאם, ֶאָחד ּבִ  ֶאָחד ּבָ
ּלוֹ  ַהחֹוב ְוָתַבע ֵמֶהם ב, ּכֻ ם ַחּיָ ּלֵ ֶרךְ  ַעל לוֹ  ְלׁשַ  ַהּדֶ

ֵאר ְתּבָ ּנִ סֹוף ׁשֶ ב ְוִאם. ז"ע ִסיָמן ּבְ ָטר ִנְכּתָ ְ ם ַהׁשּ ׁשֵ  ּבְ
ב ֶזה ּוָבא, ֶאָחד ְכּתָ ּנִ מוֹ  ַעל ׁשֶ ב, ַהּכֹל ְוָתַבע ׁשְ  ַחּיָ

ּלֹא אֹותוֹ  ִאם ֲאָבל. ְלָפְרעוֹ  ב ׁשֶ מוֹ  ַעל ִנְכּתָ  ּתֹוֵבעַ  ׁשְ
  :לוֹ  ׁשֹוְמִעין ןֵאי, ִמְקָצת ֲאִפּלוּ 

ֵני. לה ה אוֹ  ַאִחים ׁשְ ֹלׁשָ שׁ  ׁשְ ּיֵ ין ָלֶהם ׁשֶ , ַאֵחר ִעם ּדִ
ם ֶאָחד ָיֹבא: לֹוַמר ָיכֹול ֵאינוֹ  ַעד ְוִיְטֹען ִמּכֶ ֶכם ּבְ ּלְ   :ּכֻ

ַנִים. לו שׁ  ׁשְ ּיֵ פּות חֹוב ָלֶהם ׁשֶ ּתָ ׁשֻ  ּוָפַרע, ּגֹוי ִעם ּבְ
ב ְקָצת ָאר ּוְמַעּכֵ ְ נֵ  ַהׁשּ אֹוֵמר יִמּפְ ֶאָחד ׁשֶ ב ֵמֶהם ׁשֶ  ַחּיָ
ֶנְגּדוֹ  לוֹ  ֵניֶהם ַעל ַהֶהְפֵסד, ּכֹוֵפר ַוֲהָלה, ּכְ   :ׁשְ
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ְמעֹון ְראּוֵבן. לז ִפים ְוׁשִ ּתָ ְמעֹון ְוָקָנה, ׁשֻ ָגִדים ׁשִ  ּבְ
ב, ִליהּוִדי ּוְמָכָרם ִמּגֹוי הּוִדי ְוִנְתַחּיֵ  ַלּגֹוי ִלְפֹרעַ  ַהּיְ
לֹוִני ִלְזַמן בְונִ , ּפְ ְמעֹון ְתַחּיֵ ַטר ַלּגֹוי ׁשִ ׁשְ ִאם, ּבִ  ֹלא ׁשֶ

ְפְרֶעּנוּ , ְזַמן ְלאֹותוֹ  ַהְיהּוִדי ִיְפְרֶעּנוּ  ּיִ  ְוַאַחר, הּוא ׁשֶ
ךְ  ְמעֹון ְראּוֵבן ָחְלקוּ  ּכָ פּות ְוׁשִ ּתָ ֻ יֵניֶהם ַהׁשּ ּבֵ ב, ׁשֶ  ַחּיָ

ָטר ַלֲעׂשֹות ְראּוֵבן ְמעֹון ָעָליו ׁשְ ִאם, ְלׁשִ  ְיָבֵרר ׁשֶ
מְ  ֵעִדים עֹוןׁשִ ּלֹא ּבְ ַרע ׁשֶ  ְוִיְצָטֵרךְ  ַלּגֹוי ַהְיהּוִדי ּפָ

ְמעֹון ל ֶחְלקוֹ  ְראּוֵבן ִיְפַרע, ַלּגֹוי ִלְפֹרעַ  ׁשִ ָבֵרר ִמּכָ ּיְ  ׁשֶ
ְמעֹון ֵעִדים ׁשִ הֹוִציא ּבְ הֹוָצאֹות ֶזה ֵעֶסק ַעל ׁשֶ  ּבְ
  :ּוְבׁשַֹחד

ְמעֹון ָקָנה ִאם. לח ּבֹון ָעהוּ ְוִהטְ , ִמּגֹוי ְסחֹוָרה ׁשִ ֶחׁשְ  ּבַ
ֵמי ְוָנַתן עּות ּדְ פּות ַהּטָ ּתָ ֻ א ְוָיֵרא, ַלׁשּ ּמָ  ִיְזּכֹר ׁשֶ

ּכֹונֹות ָהיוּ  ִאם ְוֵכן, ָטעּותוֹ  ֹבא ְוָיֵרא ֵמֲאֵחִרים ַמׁשְ ּיָ  ׁשֶ
ה לוֹ  ְפֵני ְראּוֵבן יֹוֶדה, ֶהְפֵסד ִמּזֶ ֵמי ֵעִדים ּבִ ּדְ  ׁשֶ

עּות ּכֹונֹות ּוְדֵמי ַהּטָ ׁשְ אוּ  ַהּמַ פּות ּבָ ּתָ ֻ בוּ , ַלׁשּ  ְוִיְכּתְ
מוּ  נוּ  ְוַיְחּתְ ַיד ְוִיּתְ   :ְמעֹוןשִׁ  ּבְ

ְמעֹון ָלַקח ִאם. לט פּות ְלַהְכִניס ֵמֶאָחד ָמעֹות ׁשִ ּתָ ֻ ׁשּ  ּבַ
ְכֵדי ֶרַוח ְוִיּטֹל י ַעל ַאף, ָמעֹוָתיו ּבִ ּלֹא ּפִ  הֹוִדיעַ  ׁשֶ

פוֹ  ִלְראּוֵבן ּתָ ֶרַוח ֶחְלקוֹ  ֲהָלה ִיּטֹל, ׁשֻ מוֹ , ּבָ ִהְתָנה ּכְ  ׁשֶ
  :ִעּמוֹ 

ֵני. מ ַרךְ  ּבְ נוּ  ּכְ ּקָ ים ּתֹוָרה ֵסֶפר ׁשֶ ִ ׁשּ ׁשִ יָנר ּבְ  ְוִהְתנוּ , ּדִ
ִאם ָרךְ  ֶאָחד ֵיֵלךְ  ׁשֶ ב ֵמַהּכְ ֵ ָמקֹום ְלִהְתַיׁשּ , ַאֵחר ּבְ

ָאִרים ׁשְ ַהּנִ נוּ  ׁשֶ ה, ֶחְלקוֹ  לוֹ  ִיּתְ  ֶאָחד רֹוֶצה ְוַעּתָ
הּוְקרוּ  ַמה ְלִפי ֶחְלקוֹ  ְוׁשֹוֵאל, ָלֵצאת ֶ , ַהְסָפִרים ׁשּ

ָאִרים ׁשְ ּלֹא אֹוְמִרים ְוַהּנִ נוּ  ׁשֶ י ֶחְלקוֹ  ִיּתְ  ַמה ְלִפי ִאם ּכִ
נוּ  ּקָ ֶ ה ׁשּ ִחּלָ ּתְ ין, ּבַ ָאִרים ִעם ַהּדִ ׁשְ   :ַהּנִ

ְמעֹון ְראּוֵבן. מא שׁ , ְוׁשִ ּקֵ  ַסךְ  לוֹ  ְלַהְלוֹות ּגֹוי ֵמֶהם ּבִ
שׁ  ְוֵלִוי, ָמעֹות ּקֵ ףלְ  ּבִ ּתֵ ּתַ ֶהם ִהׁשְ חֹוב ִעּמָ , ְוִנְתַרּצוּ , ּבַ
, ָוֵחִצי ְזקּוִקים' ד ַלּגֹוי ֵמֶחְלקוֹ  ְוָנַתן ְראּוֵבן ְוָקַדם

ּלֹא ַהּגֹוי ְוָאַמר  ְראּוֵבן ְוָהַלךְ , יֹוֵתר ָצִריךְ  ָהָיה ׁשֶ
ְמעֹון ְוָאַמר ְרצוּ  ִאם: ְוֵלִוי ְלׁשִ י ַלֲחֹלק ּתִ חֹוב ִעּמִ  ּבַ
נוּ  ל ִלי ּתְ חֹוב ֶחְלקוֹ  ָחדאֶ  ּכָ ְמעֹון, ּבַ  לוֹ  ָנַתן ְוׁשִ

ַבע ִאם, ְוִנְפַטר, לוֹ  ָנַתן ֹלא ְוֵלִוי, ֶחְלקוֹ  ּתָ ׁשֶ  ְראּוֵבן ּכְ
ן ָחֵפץ ֵאיִני: ָאַמר ֶחְלקוֹ  ְלֵלִוי  ֶנֱעַקר ֲהֵרי, ִלּתֵ

פּוָתם ּתְ ֻ ִדיר ָאַמר ִאם ֲאָבל. ִמׁשּ ם ֲהֵריִני: ּתָ ּלֵ  ַאף, ְמׁשַ
ב ַעל ָדָחה ּגַ יָון, ְקָצת ֹותוֹ א ּדְ ָלא ּכֵ  ְלֵבית ַאְטְרֵחי ּדְ
ין ב ְרָוָחא ָקִני ּדִ ן ְוַחּיָ יו ִלּתֵ   :ְליֹוְרׁשָ

ְמעֹון ְראּוֵבן. מב ָהיוּ  ְוׁשִ ִפים ׁשֶ ּתָ חֹוב ׁשֻ  ּוְראּוֵבן, ּבְ
ל ר ּוְתָפׂשוֹ  ֶהָעֵרב ִקּבֵ ַ  ִלְפֹטר ְראּוֵבן ְוֻהְצַרךְ , ַהׂשּ
יָון, ַהחֹוב ֹאֶנס ּכֵ ּבְ טּור ָיההָ  ׁשֶ ְמעֹון ּפָ ִ   :ִמׁשּ

ִפים. מג ּתָ שׁ  ׁשֻ ּיֵ ַיַחד חֹוב ָלֶהם ׁשֶ  ָהֶאָחד ְוָרָצה, ּבְ
קֹומוֹ  ְלִהְתַרֵחק ָטר ּוְלהֹוִליךְ  ִמּמְ ְ  ָיכֹול ֲחֵברוֹ , ִעּמוֹ  ַהׁשּ

ב ּלֹא ָעָליו ְלַעּכֵ ָטרהַ  יֹוִליךְ  ׁשֶ ְ   :ׁשּ

ִפים ֶאָחד ִאם. מד ּתָ ֻ תָּ  ֵעֶסק ָטַען ֵמַהׁשּ ֻ  ַעל פּותַהׁשּ
ֶהְמּתוֹ  ֲחנּותוֹ  ְנָתנוֹ  אוֹ  ּבְ ְסָתם ּבַ ַכר נֹוֵטל, ּבִ ֶהְמּתוֹ  ׂשְ  ּבְ

ה ֲחנּותוֹ  אוֹ  ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר ּתְ   :ַהֶהְפֵסד אוֹ  ָהֶרַוח ַיְחְלקוּ  ּכָ

ִפין ֶאָחד. מה ּתָ ֻ ַקח ֵמַהׁשּ ּלָ פּות ִמְסחֹוַרת ׁשֶ ּתָ ֻ ֲעַצת, ַהׁשּ  ּבַ
פוֹ  ּתָ אוּ , ִלְמּכֹר ַאֵחר ֹוםְלָמק ְלהֹוִליָכהּ , ׁשֻ ּבָ  ּוְכׁשֶ

ּבֹון פּות ִלּטֹל רֹוֶצה ְלֶחׁשְ ּתָ , ְמזֹונֹוָתיו הֹוָצאֹות ֵמַהׁשֻ
א לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין ן ִאם ֶאּלָ ם ֵישׁ  ּכֵ   :ִמְנָהג ׁשָ

ִפים ֵמָהַאִחים ֶאָחד. מו ּתָ ֻ שׁ  ַהׁשּ ּיֵ ָידוֹ  ׁשֶ  ְוטֹוֵען, ָממֹון ּבְ
הּוא ל ׁשֶ יָון, ְרָאָיה ְלָהִביא וָעָלי, ֲאֵחִרים ׁשֶ ֵאינוֹ  ּכֵ  ׁשֶ
ִעָסתוֹ  ָחלּוק  ְרָאָיה ְלָהִביא ָהֲאֵחִרים ַעל, ֵמת ְוִאם. ּבְ
ֵהם ֶהם ׁשֶ ּלָ   :ׁשֶ

ְמעֹון ְראּוֵבן. מז ר ְוׁשִ ַ ׂשּ ב ֶאָחד ׁשֶ , ָממֹון ָלֶהם ַחּיָ
ְמעֹון ל ְוׁשִ ֹלא ָהַעְרבּות ִקּבֵ ְמעֹון, ְראּוֵבן ּבְ  ָהַלךְ  ְוׁשִ

ַחת ר ֹותוֹ א ּתַ אי ְוֵאינוֹ  ׂשַ ַ  ּוְראּוֵבן, חֹובוֹ  ִלְתּבֹעַ  ַרׁשּ
ְמעֹון ֵאין, ַהחֹוב ִלְגּבֹות ַמְזִהירוֹ  ב ׁשִ ר ְלַהְקִניט ַחּיָ ַ  ַהׂשּ
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  חשן משפט ערוך שולחן
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 כו

ּלוֹ  ֵדי ׁשֶ ל חֹובוֹ  ִלְגּבֹות ּכְ  הּוא ִאם ַאךְ . ְראּוֵבן ׁשֶ
טּור ס ּפָ ֲעבּור ִמּמַ ה אֹוְמִדים, חֹוב אֹותוֹ  ּבַ ּמָ  ָהָיה ַמס ּכַ

ן וֹ ל ָנה ִלּתֵ ן, ְלׁשָ ִפי ִלְראּוֵבן ְוִיּתֵ שׁ  ֵחֶלק ּכְ ּיֵ  לוֹ  ׁשֶ
אֹותוֹ    :חֹוב ּבְ

ֵני. מח ִפים ׁשְ ּתָ נוּ  ׁשֻ ּקָ י ׁשֶ אוּ , ֶמׁשִ ּבָ  ָחְסָרה ְלָמְכָרהּ  ּוְכׁשֶ
ָקל ׁשְ ם, ֵמַהּמִ ְכַלל ֶזה ּגַ קּוהוּ  ֶהְפֵסד ּבִ יֵניֶהם ִויַחּלְ . ּבֵ

ִפים ֶאָחד ּתָ ֻ הֹולִ  ֵמַהׁשּ פּות ְסחֹוַרת יךְ ׁשֶ ּתָ ֻ  ְלָמקֹום ַהׁשּ
ה, ִלְמּכֹר ַאֵחר ּבָ ַבח ֵמָהֶאְמַצע ֲחֵברוֹ  ּוְפָדאוֹ  ְוִנׁשְ ְ  ּוִמׁשּ

פּות ּתָ ֻ יִדים ָהיוּ  ְוֹלא, ַהׁשּ , ּוֵמת, ֶזה ַעל ֶזה ַמְקּפִ
י ת יֹוְרׁשֵ ה נֹוְטִלים ַהּמֵ ִחּלָ ּתְ עּור ֵמָהֶאְמַצע ּבַ ׁשִ ְדיֹון ּכְ  ּפִ
בָּ  אֹותוֹ  ׁשְ ּנִ   :הׁשֶ

ָהָיה סּוס. מט ן ׁשֶ ּכָ ְמעֹון ִלְראּוֵבן ְמֻמׁשְ  ְוִהְפִקידּוהוּ , ְוׁשִ
ְמרוֹ  ֶאָחד ְלגֹוי ְמעֹון ְוָאַמר, ְלׁשָ ִאילּוהוּ  ַלּגֹוי ׁשִ ׁשְ ּיַ  ׁשֶ
ּנוּ  ְוִנְגַזל ְלֵלִוי ְוהֹוִליכוֹ , ְלֵלִוי  ְראּוֵבן ָרָצה ִאם, ִמּמֶ
ְמעֹון ּגֹוֶבה ִ ִוי ֶבהּגוֹ  רֹוֶצה ְוִאם, ִמׁשּ   :ִמּלֵ

ָאַמר ְראּוֵבן. נ ְמעֹון ׁשֶ ל: ְלׁשִ ה ַמה ּכָ ֲעׂשֶ ּתַ ֶ ךָ  ׁשּ ּלְ ׁשֶ  ּבְ
ה ִלי ֲעׂשֵ ׁשֶ ְמעֹון ְוָהַלךְ , ּבְ ל ַהחֹוב ּוָפַטר ׁשִ ֵניֶהם ׁשֶ , ׁשְ
ב ם ַחּיָ ּלֵ   :ֶחְלקוֹ  לוֹ  ְלׁשַ

ף ָאסּור. נא ּתֵ ּתַ ף ְוִאם. ֱאִליִלים עֹוֵבד ִעם ְלִהׁשְ ּתֵ ּתַ  ִנׁשְ
בוְ  בּוָעה לוֹ  ִנְתַחּיֵ ר, ׁשְ ָלהּ  ֻמּתָ   :ְלַקּבְ

 קעז סימן
, חלה או המלך לאמנות ירד מהם שאחד שתפים

  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ 

הוּ  ֵמָהַאִחים ֶאָחד. א ּנָ ּמִ ֶלךְ  ׁשֶ אי ַהּמֶ ּבַ  סֹוֵפר אוֹ  ּגַ
ְכִניס ּמַ ָממֹון ּומֹוִציא ׁשֶ ֶלךְ  ּבְ ל ְוֵכן, ַהּמֶ ּיֹוֵצא ּכָ זֶ  ּכַ  הּבָ
ֶלךְ  ֵמֲעבֹוַדת הוּ  ֲאִביֶהם ֵמֲחַמת ִאם, ַהּמֶ גֹון, ִמּנָ  ּכְ

ָהָיה ָדָבר ָידּועַ  ֲאִביֶהם ׁשֶ נוֹ  ַנֲעִמיד: ְוָאַמר ֶזה ּבְ  ּבְ
יו ְחּתָ ֵדי ּתַ ָרס, ַהְיתֹוִמים ִעם ֶחֶסד ַלֲעׂשֹות ּכְ ּטֹל ַהּפְ ּיִ  ׁשֶ

ָכר ְוָכל ָ ר ַהׂשּ ּכֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ֲעבֹוָדה ׁשֶ  ַוֲאִפּלוּ . םָהַאִחי ְלָכל ּבַ
יֹוֵתר ָחָכם ָהָיה  ַעְצמוֹ  ֵמֲחַמת ְוִאם. ְלַמּנֹותוֹ  ְוָראּוי ּבְ
הוּ  ין ְוהּוא. ְלַעְצמוֹ  ֶזה ֲהֵרי, ִמּנָ ִאם, ְלֶהְפֵסד ַהּדִ  ׁשֶ
ּנוּ  ָנַטל ֶלךְ  ִמּמֶ ָרם ָהַאִחים ָממֹון ֵמֲחַמת ַהּמֶ , ְוָעׁשְ

ם ַהֶהְפֵסד בָ , ַעְצמוֹ  ֵמֲחַמת ְוִאם, ְלֻכּלָ ּכְ  ָהָיה רׁשֶ
יר   :ְלַעְצמוֹ  ַהֶהְפֵסד, ָעׁשִ

יָעה ִאם, ֵמֶהם ֶאָחד ָחָלה. ב ְפׁשִ גֹון, ּבִ ָהַלךְ  ּכְ ֶלג ׁשֶ ֶ ׁשּ  ּבַ
ֹחֶרף חֹום אוֹ  ּבַ ימֹות ּבַ ה ּבִ  ֵישׁ  ִאם, ָבֶזה ְוַכּיֹוֵצא ַהַחּמָ
א, ִלְרפּוָאתוֹ  ִקְצָבה ּלוֹ  ִמְתַרּפֵ ֶ  ָלהּ  ֵאין ְוִאם, ִמׁשּ
ֹאֶנס ָחָלה ִאם ֲאָבל. ָהֶאְמַצע ִמן אִמְתַרפֵּ , ִקְצָבה , ּבְ
א, ִקְצָבה ָלהּ  ֵישׁ  ֲאִפּלוּ   ְוֹקֶדם, ָהֶאְמַצע ִמן ִמְתַרּפֵ

א ְתַרּפֵ ּנִ נוּ  ֲחֹלק: לוֹ  לֹוַמר ְיכֹוִלים ׁשֶ   :ִעּמָ

ה. ג ּמֶ ָבִרים ּבַ א ֲאמּוִרים ּדְ ְתַרּפֵ ּמִ , ָהֶאְמַצע ִמן ׁשֶ
הּוא ׁשֶ נּותבָּ  ִמְתַעֵסק ְלַבּדוֹ  ּכְ ָאר ֻאּמָ ְ ֵטִלים ְוַהׁשּ  ּבְ
ֶרַוח ֵחֶלק ְונֹוְטִלים ֵני ֲאָבל. ּבָ ִפים ׁשְ ּתָ ְתַעְסִקים ׁשֻ ּמִ  ׁשֶ
נּות ֻאּמָ ְסחֹוָרה אוֹ  ּבְ ֹאֶנס ֲאִפּלוּ , ֵמֶהם ֶאָחד ְוָחָלה, ּבִ , ּבְ
א ל ִמְתַרּפֵ ֶ   :ַעְצמוֹ  ִמׁשּ

ִפים ֵמָהַאִחים ֶאָחד. ד ּתָ ֻ ָרָצה ַהׁשּ  ּתֹוָרה ֹמדִללְ  ֵליֵלךְ  ׁשֶ
נּות אוֹ  ה ָיׁשּומוּ , ֻאּמָ ּמָ יעוּ  ּכַ הֹוָצָאָתן ְלֶחְלקוֹ  ַיּגִ  ּבְ

ֵהם ׁשֶ ַיַחד ּכְ נוּ  ְוֵכן ּבְ י ַעל ַאף, לוֹ  ִיּתְ ִריךְ  ּפִ ּצָ  יֹוֵתר ׁשֶ
הּוא ׁשֶ   :ְלַבּדוֹ  ּכְ

ף. ה ּתָ ָאַמר ׁשֻ פוֹ  ׁשֶ ּתָ ֹנב: ְלׁשֻ יעַ  ֶנֶזק ְוָכל, ּגְ ּגִ ּיַ  ְלךָ  ׁשֶ
ֵלם טּור, ֲאׁשַ י ַעל ְוַאף, ּפָ ֱהֶנה ּפִ ּנֶ ֵנָבה ֵמאֹוָתהּ  ׁשֶ . ּגְ
  ִסיָמן

 קעח סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , לו שימחל מהמוכס שבקש שתף

ִפים. א ּתָ ֵקשׁ  ׁשֻ ּבִ ְמֹחל ֵמַהּמֹוֵכס ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ ּיִ , לוֹ  ׁשֶ
ִאּלוּ  ָלֶאְמַצע הּוא, לוֹ  ּוָמַחל לּוָחם הּוא ּכְ שׁ  ׁשְ  ְלַבּקֵ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן קעט הלכות שלוחין
  

 

1114

  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 כו
 כו

ִבילבִּ  ם ׁשְ ּלָ ֹלא ֵמַעְצמוֹ  ְוִאם. ּכֻ ּיּוס ּבְ  ֲאִני: ָאַמר ּפִ
ִביל מֹוֵחל ׁשְ לֹוִני ּבִ ּלוֹ  הּוא, ּפְ   :ְלַבּדוֹ  ׁשֶ

ָטרוֹ  ִמי. ב ּפְ ֶלךְ  ׁשֶ ל ַהּמֶ  ַעל ַאף, ְוַאְרנֹוִנּיֹות ִמִסים ִמּכָ
י ִבים ֵכן ּפִ ה ִלְפֹרעַ  ַחּיָ ּמֶ הֹוִציאוּ  ּבַ ּבּור ׁשֶ ָצְרכֵ  ַהּצִ  יּבְ

ּבּור ִמיָרָתן ַהּצִ   :ּוִבׁשְ

ף. ג ּתָ ַרד ׁשֻ ּיָ ֶדה ׁשֶ ֶפת ְלׂשָ ּתֶ יֹוֵרד ָחׁשּוב, ַוֲעָבָדהּ  ַהְמׁשֻ  ּכְ
ְרׁשּות ִדין ְונֹוֵטל ּבִ ָקָמה ֲאִפּלוּ , ָהִעיר ֲאִריֵסי ּכְ  ּבְ
ֶדה ַוֲאִפּלוּ , ִלְקֹצר ָהעֹוֶמֶדת ׂשָ ֵאיָנהּ  ּבְ ע ֲעׂשּוָיה ׁשֶ . ִלּטַ

ין ְוהּוא ֹלא ִמְתַעֵסק ִאם ַהּדִ ָדָבר ְרׁשּות ּבְ ְלֵטל ּבְ ּטַ  ַהּמִ
ף ּתָ   :ַהְמׁשֻ

 קעט סימן
  }} ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , זה על זה חזקה להם אין שתפין

ָבר. א דּועַ  ּדָ הּוא ַהּיָ ל ׁשֶ ֶ פּות ִמׁשּ ּתָ ֻ  ְלֶאָחד ֵאין, ַהׁשּ
ָהה ַוֲאִפּלוּ . ֲחֵברוֹ  ַעל ּבוֹ  ֲחָזָקה ּתַ ָידוֹ  ִנׁשְ , ַרב ְזַמן ּבְ
ָקחוֹ  לֹוַמר ָיכֹול ֵאינוֹ  ּלְ ּנוּ  ׁשֶ ָתנוֹ  אוֹ  ִמּמֶ ּנְ  לוֹ  ׁשֶ

ָנה ַמּתָ א, ּבְ ְרָאָיה ֶאּלָ ְעָיא ְוֹלא. ּבִ ָתא ִמּבַ ִמּלְ  ִדיִדיעַ  ּבְ
ֶוה ְלַתְרַוְיהוּ  ֶוה ׁשָ ׁשָ א, ּבְ ַהאי ָחֵזי ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ  ַאְיֵתי ּדְ

 ְיִדיעַ  ְוָלא, ִעְסָקא הוּ בְּ  ּוְזָבנוּ  זּוֵזי ַאְיֵתי ְוַהאי זּוֵזי
ה ּמָ ל ַאְיֵתי ּכַ  ִעְסָקא ַהאי ָנִפיק ָהִכי ּוָבַתר, ַחד ּכָ
ֵרי: ְוָאַמר ְדַחד ִמיָדא א ּתְ א ִדיִדי ִתְלּתָ  ְוִתְלּתָ

א, ְמֵהיָמן ָלא, ְדַחְבָרִאי י ֶאּלָ ְלּגֵ ֶוה ֵלהּ  ּפַ ׁשָ  ְוהּוא. ּבְ
ָבִרים ָהיוּ  ֹלא: ְלִמְטָען ָמִצי ְדָלא : אוֹ , ֹוָלםֵמע ּדְ

יו גֹון, ְלךָ  ֶהֱחַזְרּתִ ֲחזוֹ  ּכְ חֹות ַסֲהֵדי ֵלהּ  ּדַ  ְוָיְדֵעי ָיֵדהּ  ּתְ
הּוא ְרַוְיהוּ  ִדְזָבנוּ  ִעְסָקא ּדְ   :ּתַ

 קפ סימן
  מזה זה הנאה שנדרו בחצר שתפים

ֵאר .א ינוֹ  ִנְתּבָ טּור ּדִ   רכ"ו: ִסיָמן ֵדָעה יֹוֶרה ּבְ

 קפא סימן
' ג ּובוֹ , מהם אחד והציל גיס עליהם שעמד שירא

  ְסִעיִפים:

ָרא. א ּיָ ָהְיָתה ׁשַ ר הֹוֶלֶכת ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ִיס ָעֶליהָ  ְוָעַמד, ּבַ  ּגַ
יל ְיכֹוִלים ֵאיָנם ִאם, ּוְטָרָפהּ  ָדם ְלַהּצִ  ֶאָחד ְוָעַמד, ִמּיָ
יל ֵמֶהם יל, ְוִהּצִ יל ֵהם ְיכֹוִלים ְוִאם. ְלַעְצמוֹ  ִהּצִ , ְלַהּצִ
יל ֵמֶהם ָחדאֶ  ְוָקַדם י ַעל ַאף, ְוִהּצִ ָאַמר ּפִ  ְלַעְצִמי: ׁשֶ
יל ֲאִני יל, ַמּצִ ל ְוִיּטֹל ָלֶאְמַצע ִהּצִ ּלוֹ  ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ . ׁשֶ
יל ְיכֹוִלים ָהיוּ  ָחק ְיֵדי ַעל ְלַהּצִ ל, ַהּדְ יל ּכָ ּצִ יל ַהּמַ  ַמּצִ

א, ָלֶאְמַצע ן ִאם ֶאּלָ יל ֲאִני ְלַעְצִמי: ָאַמר ּכֵ , ַמּצִ
אִ  ן ָאַמר םׁשֶ יל ֶזה ֲהֵרי ּכֵ יָון, ְלַעְצמוֹ  ַמּצִ ּכֵ ְמעוּ  ׁשֶ ָ ׁשּ  ׁשֶ
יל ֲאִני ְלַעְצִמי: אֹוֵמר הּוא  ִלְדֹחק ָלֶהם ָהָיה, ַמּצִ

יל ַעְצָמם בוּ  ְוֵכיָון, ּוְלַהּצִ ׁשְ ּיָ ילוּ  ְוֹלא ׁשֶ  ֲהֵרי ִהּצִ
  :ַהּכֹל ִמן ִנְתָיֲאׁשוּ 

ֵני ָהיוּ . ב ִפים ׁשְ ּתָ יל, ׁשֻ יל, ֵמֶהם ָחדאֶ  ְוִהּצִ  ִהּצִ
יל ֲאִני ְלַעְצִמי: ָאַמר ְוִאם. ָלֶאְמַצע  ָחַלק ֶזה ֲהֵרי, ַמּצִ
יל ֵמֲחֵברוֹ    ,ְלַעְצמוֹ  ְוִהּצִ

ֹוֵכר ְוֵכן. ג יל ַהּפֹוֵעל ֶאת ַהׂשּ ל, ְלַהּצִ יל ּכָ ּצִ ּיַ  ֲהֵרי ׁשֶ
יר הּוא ּכִ ׂשְ יל ֲאִני ְלַעְצִמי: ָאַמר ְוִאם. ַלּמַ  ֲהֵרי, ַמּצִ
ִכירּות ּבוֹ  ֹוֵזרח ֶזה ְ יל ְוָכל, ֵמַהׂשּ ּצִ ּיַ ָאַמר ַאַחר ׁשֶ  ׁשֶ
ּלוֹ  הּוא ֲהֵרי "ִלי"   :ׁשֶ

  שלוחין הלכות

 קפב סימן
 עבר ואם, ביקר וקנה טעה או, שליח נעשה כיצד

  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , משלחו דעת על

לּוחוֹ  ָהאֹוֵמר. א  אוֹ  ַקְרַקע ִלי ּוְמֹכר ֵצא: ִלׁשְ
ה ְולֹוֵקחַ  מֹוֵכר ֶזה ֲהֵרי, ִלי ְקֵנה: אוֹ  ְלְטִליןִמטַּ   ְועֹוׂשֶ
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ִליחּותוֹ  לוֹ  יו ְוָכל ׁשְ ִמין ַמֲעׂשָ ה ְוֵאין, ַקּיָ ִליחַ  ָהעֹוׂשֶ  ׁשָ
א, ֵעִדים ְוֹלא ִקְנָין ָצִריךְ  ֲאִמיָרה ֶאּלָ ָעְלָמא ּבַ ינוֹ  ּבְ  ּבֵ
א ֵעִדים ָצִריךְ  ְוֵאין, ֲחֵברוֹ  ְלֵבין ָבר ְלַגּלֹות ֶאּלָ  ַהּדָ
ַפר ִאם   :ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ

ִליחַ  ָעַבר. ב ָ ַעת ַעל ַהׁשּ חוֹ  ּדַ ּלְ ה ֹלא, ְמׁשַ לּום ָעׂשָ , ּכְ
הֹוִדיעַ  ְוַדְוָקא הּוא ׁשֶ ִליחַ  ׁשֶ ל ׁשָ לֹוִני ׁשֶ  ַאף ְלִפיָכךְ , ּפְ

י ַעל ךְ  ּפִ ׁשַ ּמָ יךְ  אוֹ  ׁשֶ ָעַבר ִנְמָצא ִאם, ִהְמׁשִ  ַעל ׁשֶ
ַעת חוֹ  ּדַ ּלְ טֵ  ְמׁשַ ח לּבָ ּקָ  ֹלא ִאם ֲאָבל, ּוַמֲחִזיר ַהּמִ

הּוא הֹוִדיעוֹ  לּוחוֹ  ׁשֶ ל ׁשְ לֹוִני ׁשֶ ח ִנְקָנה, ּפְ ּקָ  ְוִיְהֶיה ַהּמִ
ין ינוֹ  ַהּדִ ָלחוֹ  ֶזה ּוֵבין ּבֵ ְ ׁשּ   :ׁשֶ

ֹיֶקר ְוָקָנה ָטָעה. ג ָכל ֲאִפּלוּ , ּבְ הּוא ּבְ ח, ׁשֶ ּקָ ֵטל ַהּמִ , ּבָ
ין ַקְרַקע ּבֵ ין ּבְ לְ  ּבֵ ִמּטַ ּיֹאַמר, ְטִליןּבְ  ְלַתּקֹוֵני: לוֹ  ׁשֶ

יךְ  ְרּתִ ּדַ  ִעּמוֹ  ִהְתָנה ִאם, ְלִפיָכךְ . ְלַעּוֹוֵתי ְוָלא ׁשַ
הוּ  ָעׂשָ ִליחַ  ׁשֶ ין ׁשָ ין ְלִתּקּון ּבֵ  ָמַכר ֲאִפּלוּ , ְלִעּוּות ּבֵ

ֵוה לוֹ  ִדיָנר ָמֶנה ׁשְ ֵוה לוֹ  ָלַקח אוֹ , ּבְ ָמֶנה ִדיָנר ׁשְ , ּבְ
ב ּבוֹ  רַלֲחזֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ  חַ  ְוַחּיָ ּלֵ ן ַהְמׁשַ ִפי ִלּתֵ ַנאי ּכְ   :ַהּתְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ד ל, ׁשֶ ּכָ ּלֹא ְזַמן ׁשֶ חַ  ְיָבֵרר ׁשֶ ּלֵ  ַהְמׁשַ
אוֹ  ֲעׂשָ ִליחַ  ׁשֶ  לֹוַמר ַהּמֹוֵכר ָיכֹול, ְסָתם לוֹ  ִלְקנֹות ׁשָ
ִהְתָנה ין ִעּמוֹ  ׁשֶ ן ּבֵ ין ְלַתּקֵ ת ּבֵ  רוֹ ֵמֲחבֵ  ְוַהּמֹוִציא, ְלַעּוֵ
  :ָהְרָאָיה ָעָליו

ִליחַ  ִהְטָעה ִאם. ה ָ ינוֹ , ַהּלֹוֵקחַ  ֶאת ַהׁשּ ָאר ּדִ ׁשְ ל ּכִ  ּכָ
ֶכר ָאָדם ַהּמֶ ם ׁשֶ תּות ַעד ַקּיָ חַ  ְוָזָכה, ׁשְ ּלֵ ְתרֹון ַהְמׁשַ ּיִ   :ּבַ

לּוחוֹ  ָמעֹות ָנַתן. ו  לוֹ  ְוָקָנה, ַקְרַקע לוֹ  ִלְקנֹות ִלׁשְ
ּלֹא ַאֲחָריּות ׁשֶ ִליחַ , ִעּוּות ֶזה יֲהרֵ , ּבְ ָ  אֹוָתהּ  לֹוֵקחַ  ְוַהׁשּ

ּלֹא ְלַעְצמוֹ  מוֹ  ְבַאֲחָריּות ׁשֶ ה ּכְ ָעׂשָ  ּומֹוֵכר ְוחֹוֵזר, ׁשֶ
חַ  ּלֵ ַאֲחָריּות ַלְמׁשַ ְמעֹוָתיו אֹוָתהּ  ְוָקָנה הֹוִאיל, ּבְ , ּבִ

ִליחַ  ַעל ְוָהַאֲחָריּות ָ   :ַהׁשּ

לּוחוֹ  ָמעֹות ַהּנֹוֵתן. ז רֹות לוֹ  ִלְקנֹות ִלׁשְ  ִעם ְוִיְפֹסק ּפֵ
ָנם ַהּמֹוֵכר יֹום לוֹ  ִלּתְ לֹוִני ּבְ ִליחַ  ְוָטָעה, ּפְ ָ  ְוֹלא ַהׁשּ

ֵנם ִהְתָנה ּתְ ּיִ ַעת לוֹ  ׁשֶ ׁשְ  ֶזה ֲהֵרי, ְוהּוְזלוּ , ַהּזֹול ּכִ
חַ  ִעּוּות ּלֵ ל ָצִריךְ  ְוֵאין, ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ְוַהְמׁשַ  ִמי ְלַקּבֵ
ַרע ּפָ ִליחַ  ֹלא ׁשֶ ָ חַ  ְוֹלא ַהׁשּ ּלֵ   :ַהְמׁשַ

לּוחוֹ  ָהאֹוֵמר. ח ִדי ְמֹכר: ִלׁשְ ָ ית ִמׂשּ  ְוָהַלךְ , ְסָאה ּבֵ
ית ּוָמַכר ָבָריו ַעל מֹוִסיף ֶזה ֲהֵרי, ְסָאַתִים ּבֵ  ְוָקָנה ּדְ

ית ַהּלֹוֵקחַ  ְלַבד ְסָאה ּבֵ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ַהּלֹוֵקחַ , ּוִמיהוּ . ּבִ
ַיַחד ְסָאַתִים אֶאלָּ  ִלְקנֹות רֹוֶצה ֵאיִני: ְולֹוַמר   :ּבְ

ית ְמֹכר: ֵלהּ  ָאַמר. ט ית לוֹ  ּוָמַכר, ְסָאַתִים ּבֵ , ְסָאה ּבֵ
ָבָריו ַעל ַמֲעִביר ֶזה ֲהֵרי   :ַהּלֹוֵקחַ  ָקָנה ְוֹלא ּדְ

ֶדה ְמֹכר: ֵלהּ  ָאַמר. י ִליחַ  ְוָהַלךְ , ֶאָחד ְלָאָדם ׂשָ ָ  ַהׁשּ
ַנִים ּוְמָכָרהּ  רוֹ , ִלׁשְ ֵטל ִמְמּכָ ֲהֵרי, ּבָ  ַעל ָעַבר ׁשֶ
ָבָריו   :ּדְ

ֶדה ְמֹכר: ֵלהּ  ָאַמר. יא  ָמַכר ֲאִפּלוּ , ֵפַרשׁ  ְוֹלא, ׂשָ
רוֹ  ְלֵמָאה ם ִמְמּכָ ה. ַקּיָ ּמֶ ָבִרים ּבַ ַכר, ֲאמּוִרים ּדְ ּמָ ׁשֶ  ּבְ
ָטר ׁשְ ָכָרם אוֹ , ֶאָחד ּבִ ּמְ ׁשֶ ב ּכְ ָטרֹות' ּבְ יָמם ׁשְ  ְוֶהְחּתִ
ִליחַ  ָ ַנִים ָמַכר ִאם ֲאָבל. ַהׁשּ ֵני ִלׁשְ ׁשְ ָטרֹות ּבִ  ְוֹלא, ׁשְ

יָמם ִליחַ  ֶהְחּתִ ָ ֵטל ִמְכרוֹ , ַהׁשּ   :ּבָ

ה. יב ִליחַ  ָעׂשָ ֶדה לוֹ  ִלְקנֹות ׁשָ  ַהּמֹוֵכר ְוָאַמר, ׂשָ
ִליחַ  ָ ַנאי ַעל: ַלׁשּ ְחִזיֵרהוּ  ּתְ ּיַ ְהיוּ  ִלי ׁשֶ ּיִ ׁשֶ , ָמעֹות ִלי ּכְ
יב ִליחַ  ְוֵהׁשִ ָ ה: ַהׁשּ לֵּ  ַאּתָ טֹוב ֲחֵבִרים חַ ְוַהְמׁשַ  ּבְ

רוּ  ְ ׁשּ ְתּפַ א ָמכּור ֵאינוֹ , ּתִ ַנאי ֶזה ַעל ֶאּלָ  ְוָצִריךְ , ַהּתְ
ְרֶצה לוֹ  ְלַהֲחִזיר ּיִ ׁשֶ רֹות ְוִדין. ַהּמֹוֵכר ּכְ ָאַכל ַהּפֵ  ׁשֶ
ֵאר ּטּור ִנְתּבָ   :ד"קע ִסיָמן ֵדָעה יֹוֶרה ּבַ

 קפג סימן
' ט וֹ ּוב, שעורין לו וקנה חטין לו לקנות שליח עשה

  ְסִעיִפים:
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לּוחוֹ  ָמעֹות ַהּנֹוֵתן. א , ְידּוָעה ְסחֹוָרה לוֹ  ִלְקנֹות ִלׁשְ
א ָעָליו לוֹ  ֵאין, ְלָקָחהּ  ְוֹלא ְרֹעֶמת ֶאּלָ  ָידּועַ  ְוִאם. ּתַ

ַקח ּלָ ּנוּ  מֹוִציא ׁשֶ ַעל ִמּמֶ ְרחוֹ  ּבְ   :ּכָ

 אוֹ  ַקְרַקע לוֹ  ִלְקנֹות ַלֲחֵברוֹ  ָמעֹות ַהּנֹוֵתן. ב
יחַ , ְלְטִליםִמטַּ   ְוָקָנה ְוָהַלךְ , ֶאְצלוֹ  ֲחֵברוֹ  ְמעֹות ְוִהּנִ

ְמעֹוָתיו ְלַעְצמוֹ  ה ַמה, ּבִ ָעׂשָ ֶ  הּוא ַוֲהֵרי, ָעׂשּוי ׁשּ
ַלל ִאים ִמּכְ ה יֹוֵדעַ  ָהָיה ְוִאם. ָהַרּמָ ּזֶ  אֹוֵהב ַהּמֹוֵכר ׁשֶ
דוֹ  אֹותוֹ  חוֹ  מֹוֵכר ְוֵאינוֹ  לוֹ  ּומֹוֵכר ּוְמַכּבְ ּלְ  ֵריהֲ , ִלְמׁשַ
ר ֶזה ּיֹוִדיֶעּנוּ  ְוהּוא, ְלַעְצמוֹ  ִלְקנֹות ֻמּתָ  ְמַפֵחד ְוִאם. ׁשֶ

א ּמָ ֶמּנוּ  ַאֵחר ָיֹבא ׁשֶ  קֹוֶנה ֶזה ֲהֵרי, ִלְקנֹות ִויַקּדְ
ךְ  ְוַאַחר ְלַעְצמוֹ    :מֹוִדיעוֹ  ּכָ

ִליחַ . ג ָנה ׁשָ ּקָ ְמעֹות ְלַעְצמוֹ  ׁשֶ חַ  ּבִ ּלֵ י ַעל ַאף, ַהְמׁשַ  ּפִ
ָקָפן ּזְ ִמְלָוה ָעָליו ׁשֶ ח, ּבְ ּקָ ל ַהּמִ חַ  ׁשֶ ּלֵ   :ְמׁשַ

ָאַמר ְראּוֵבן. ד ְמעֹון ׁשֶ  ּוְזִבין, ִמיִדי ַהאי ִלי ָזִבין: ְלׁשִ
ַעת ְראּוֵבן ַקְנֵיהּ , ְסָתָמא ֵלהּ  ְ יַכת ִמׁשּ ְמעֹון ְמׁשִ  ְוַאף. ׁשִ
י ַעל ָחַזר ּפִ ְמעֹון ׁשֶ יָכה ַאַחר ׁשִ  ְלַעְצִמי: ְוָאַמר ְמׁשִ
נְ  ּוַ יּכִ ב ַעל ַאף, ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ִלְקנֹות ּתִ ָיִהיב ּגַ ְמעֹון ּדְ  ׁשִ

ִמים ּלוֹ  ּדָ ְמעֹון ְוָיִהיב ְראּוֵבן ַקְנֵיהּ , ׁשֶ  ֲאָבל. זּוֵזי ְלׁשִ
ְמעֹון ּבוֹ  ָחַזר ִאם יָכה ֹקֶדם ׁשִ ּקֹוֶנה ְוָאַמר, ְמׁשִ  ׁשֶ

ין ָחַזר ֲאִפּלוּ , ְלַעְצמוֹ  ן ּבֵ יָכה ָמעֹות ַמּתַ ׁשִ  ָנהקָ , ַלּמְ
ְמעֹון ָיִהיב ִאי ְלַעְצמוֹ  יֵלהּ  זּוֵזי ַלּמֹוֵכר ׁשִ  ֲאָבל. ִמּדִ

ְמעֹון זּוֵזי ְראּוֵבן ָיִהיב ִאי  זּוֵזי ְוָיִהיב ְוָאִזיל, ְלׁשִ
ָמא ַלּמֹוֵכר ׁשְ י, ִדְראּוֵבן ּבִ ּמֵ יָכה ּוִמּקַ הּ  ֲהַדר ְמׁשִ  ּבֵ
ְמעֹון  ְמעֹוןשִׁ  ָקָנה ֹלא, קֹוֶנה ֲאִני ְלַעְצִמי: ְוָאַמר ׁשִ

מֹוַדע ַעד ן ַלּמֹוֵכר ּדְ ה. ֵלהּ  ְלַאְקנּוֵיי מֹוֵכר ּוְמַכּוֵ ּמֶ  ּבַ
ָבִרים ְדָאַמר, ֲאמּוִרים ּדְ : ָאַמר ִאי ֲאָבל, ִלי ָזִבין: ּבִ
ין ִלי ַאְיֵתי הּ  ּוְזִבין ְוָאַזל, ְדִאְזּבִ   :ָזָכה, ְלַנְפׁשֵ

לּוחוֹ  ָמעֹות ָנַתן. ה ים לוֹ  ִלְקנֹות ִלׁשְ  יןבֵּ , ִחּטִ
עֹוִרים לוֹ  ְוָקָנה ְוָהַלךְ , ַלֲאִכיָלה ֵבין ִלְסחֹוָרה  אוֹ , ׂשְ

ֵהֶפךְ  ֶהם ָהָיה ִאם, ּבְ ִליחַ  הּוא, ֶהְפֵסד ּבָ ָ  ָהָיה ְוִאם, ַלׁשּ
חַ  הּוא, ֶרַוח ָבֶהם ּלֵ   :ַלְמׁשַ

ַער ָהָיה. ו ַ ִליחַ  ְוהֹוִסיפוּ , ְוָידּועַ  ָקצּוב ַהׁשּ ָ ִמְנָין ַלׁשּ  ּבְ
ִמשְׁ  אוֹ  ה אוֹ  ָקלּבְ ִמּדָ ל, ּבְ הֹוִסיפוּ  ּכָ  ַהּמֹוְכִרים לוֹ  ׁשֶ
ל הּוא ֲהֵרי ֵניֶהם ׁשֶ ִליחַ  ַהּתֹוֶסֶפת ְוחֹוֵלק, ׁשְ ָ  ִעם ַהׁשּ
ַעל עֹות ּבַ ָבר ָהָיה ְוִאם. ַהּמָ ֵאין ּדָ  ַהּכֹל, ִקְצָבה לוֹ  ׁשֶ

עֹות ְלַבַעל   :ַהּמָ

ַלח. ז לּוחוֹ  ׁשָ ל ׁשְ  ְוָנַתן ַהּגֹוי ָעהְוטָ , ֵמַהּגֹוי ָמעֹות ְלַקּבֵ
ִליחַ  ַהּכֹל, יֹוֵתר לוֹ  ָ   :ַלׁשּ

ַלח ְראּוֵבן. ח ְמעֹון ֶאת ׁשָ ח ׁשִ ּקַ ּיִ ֶגד לוֹ  ׁשֶ ָפה ּבֶ ַהּקָ , ּבְ
יעַ  ִהּגִ ָרעֹון ְזַמן ּוְכׁשֶ עֹות לוֹ  ָנַתן ַהּפֵ  ְוִנְמָצא ִלְפֹרעַ  ַהּמָ
ַהּמֹוֵכר ָכָחם ׁשֶ  ָיכֹול נוֹ ְוֵאי ִלְראּוֵבן ְלַהֲחִזיָרם ָצִריךְ , ׁשְ

ָבם רֹוֶצה ֲאִני: לֹוַמר א ְלַעּכְ ּמָ ֵרם ְזַמן ַאַחר ׁשֶ  ִיְזּכְ
שׁ  רֹוֶצה ֲאִני: לֹוַמר ָיכֹול ֵאינוֹ  ְוַגם, ַהּגֹוי ם ְלַקּדֵ ֵ  ַהׁשּ

  ַלּגֹוי ּוְלַהֲחִזיָרם

ין ְוהּוא. ט ב ְראּוֵבן ִאם ַהּדִ  ּוְנָתָנם, ְלגֹוי ָמעֹות ַחּיָ
  :ִלְראּוֵבן ַיֲחִזיר, ַהּגֹוי ָכָחםּושְׁ  ְלָפְרעוֹ  ַלֲחֵברוֹ 

 קפד סימן
ֶדה ַהקֹוֶנה ם על ׂשָ הּוא אֹוֵמר ָכךְ  ְוַאַחר, ַאֵחר ׁשֵ  ׁשֶ
ִליחַ  ְוִדין, ְלעְצמוֹ  ָקָנה ׁשָ ה ׁשֶ לֹׁשָ ַיַחד ִלׁשְ ' ב ּובוֹ , ּבְ

  ְסִעיִפים:

ה. א ֹלׁשָ ְתנוּ  ׁשְ ּנָ ח ָלֶהם ִלְקנֹות ְלֶאָחד ָמעֹות ׁשֶ , ֵמּקָ
עֹות ָהיוּ  ִאם ִמְקַצת ְוָקָנה ְמֹעָרִבים ַהּמָ ִמים ּבְ  ַאף, ַהּדָ
י ַעל ָהְיָתה ּפִ ַנת ׁשֶ ּוָ ִליחַ  ּכַ ָ ה ַהׁשּ ּזֶ ָנה ׁשֶ ּקָ  ְלֶאָחד ׁשֶ

ח ֲהֵרי, ֵמֶהם ּקָ ל ַהּמִ ם ׁשֶ ּלָ  ְלִפי אֹותוֹ  ְוחֹוְלִקים ּכֻ
ל ָמעֹות ָהיוּ . ְמעֹוֵתיֶהם ל ׁשֶ  ְצרּוִרים ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ

י ַעל ַאף, יםַוֲחתּומִ  ָהָיה ּפִ ֵלב ׁשֶ ִליחַ  ּבְ ָ ה ַהׁשּ  ַהּזֶ
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ְקֶנה ּיִ ח ׁשֶ ּקָ ם ַהּמִ א ָקָנה ֹלא, ְלֻכּלָ ָנה ֶזה ֶאּלָ ּקָ ח ׁשֶ ּקָ  ַהּמִ
ְמעֹוָתיו ְלַבד, ּבִ   :ּבִ

ָנה ְראּוֵבן. ב ּקָ ֶדה ׁשֶ ְמעֹון ׂשָ ִ : ְלֵלִוי ֵלהּ  ְוָאַמר ִמׁשּ
ָטר ְוָכַתב, אֹוָתהּ  ָקִניִתי ם ֶמֶכר ׁשְ ׁשֵ  ְוָחַזר, ֵלִוי ּבְ
ְמעֹון ְוָאַמר ְראּוֵבן  ּוְכֹתב ֲחֹזר ְקִניִתיהָ  ְלַעְצִמי: ְלׁשִ
ָטר ִמי ֶמֶכר ׁשְ ׁשְ  לוֹ  ִלְכּתֹב ַהּמֹוֵכר ֶאת ּכֹוִפין ֵאין, ּבִ
ָטר ם ַאֵחר ׁשְ ׁשֵ ה ִעּמוֹ  ִהְתָנה ְוִאם. ְראּוֵבן ּבְ ִחּלָ  ִמּתְ
ֶאְכּתֹב ֶזהוְ , קֹוֶנה ֲאִני ְלַעְצִמי: ֵלהּ  ְוָאַמר ָטר ׁשֶ  ׁשְ
ם ׁשֵ ֵדי ֵלִוי ּבְ ּלֹא ּכְ י ֵיְדעוּ  ׁשֶ ֲאִני ּבִ , ַהּקֹוֶנה הּוא ׁשֶ
ָטר ִלְכּתֹב ּכֹוֵפהוּ  ֶזה ֲהֵרי מוֹ  ַאֵחר ׁשְ ׁשְ , עֹוד ְוֹלא. ּבִ
א ן ָאַמר ֹלא ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ א, ַלּמֹוֵכר ּכֵ ָאַמר ֶאּלָ  ְלֵעִדים ׁשֶ

ה ִחּלָ ְפֵני ּתְ ָטר ִלי ִלְכּתֹב ָלֶכם ֵישׁ : ַהּמֹוֵכר ּבִ  ַאֵחר ׁשְ
ִמי ַעל ָטר ִלְכּתֹב אֹותוֹ  ּכֹוִפין, ׁשְ מוֹ  ַעל ַאֵחר ׁשְ   :ׁשְ

 קפה סימן
ָמַכר ַסְרסּור ָפחֹות ׁשֶ יֹוֵתר אוֹ  ּבְ ָאַמר ִמַמה ּבְ  לוֹ  ׁשֶ

על ִית ּבַ ָאר, ַהּבַ ינוֹ  ְטענֹות ּוׁשְ ּבֵ על ְלֵבין ׁשֶ ִית ּבַ , ַהּבַ
  :ְסִעיִפים' י ּובוֹ 

ִליחַ , ַהַסְרסּור. א א, הּוא ׁשָ ּנֹוֵטל ֶאּלָ ַכר ׁשֶ  ׂשְ
ִליחּותוֹ  ה ִאם, ְלִפיָכךְ . ׁשְ ּנָ ַעת ׁשִ ָעִלים ּדַ ם, ַהּבְ ּלֵ  ְמׁשַ

ִהְפִסיד ַמה ֶ יַצד. ׁשּ ַתן ְראּוֵבן, ּכֵ ּנָ ְמעֹון ֵחֶפץ ׁשֶ  ְלׁשִ
ְמּכֹר ְוַאל ֶזה ִלי ְמֹכר: ֵלהּ  ְוָאַמר, ַהַסְרסּור ָפחֹות ּתִ  ּבְ
ָאה ים ּוְמָכרוֹ  ְוָהַלךְ , ִמּמֵ ִ ֲחִמׁשּ ם, ּבַ ּלֵ ים ְמׁשַ ִ  ַהֲחִמׁשּ
יתוֹ  ָמאַתִים ָמַכר. ִמּבֵ   :ִלְראּוֵבן ַהּכֹל, ּבְ

ִליחַ  ֵאין. ב אֹוָתם ֲאִפּלוּ , ְלַעְצמוֹ  ִלְקנֹות ָיכֹול ׁשָ  ּבְ
ִמים ִהְרׁשּוהוּ  ּדָ ָעִלים ׁשֶ   :ְלָמְכרוֹ  ּבְ

ָעה ְלָמְכרוֹ  ְלַסְרסּור ֵחֶפץ ָנַתן. ג ַאְרּבָ  ְוָאַמר, ּבְ
א ַהַסְרסּור ּבָ ׁשֶ ָעה ֵהיָלךְ : ְלָידוֹ  ַהֵחֶפץ ּכְ ִבילוֹ  ַאְרּבָ ׁשְ , ּבִ

ס ּיֵ ב ַעל ַאף, ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ , ַהּמֹוֵכר ְוִנְתּפַ  ּגַ
ָרא ֵמִעּקָ א ָלאו ּדְ ְעּתָ   :לוֹ  ְנָתנוֹ  ְדָהִכי ַאּדַ

ַעל ָאַמר. ד ִית ּבַ ֵכר ַהּמֹוָתר: סּורַלַסרְ  ַהּבַ ּמָ ּיִ ךְ  ַעל ׁשֶ  ּכָ
ךָ  ִיְהֶיה ּלְ י ַעל ַאף, ׁשֶ ַתק ּפִ ָ ׁשּ  ָזָכה, ַהַסְרסּור ׁשֶ

ּמֹוָתר   :ּבַ

ֵמָאה: אֹוֵמר ְראּוֵבן. ה י ּבְ  ְוַהַסְרסּור, ְלָמְכרוֹ  ְלךָ  ָאַמְרּתִ
ים: אֹוֵמר ִ ֲחִמׁשּ י ְוֵכן ִלי ָאַמְרתָּ  ּבַ ע, ָמַכְרּתִ ּבָ  ִנׁשְ
בּוַעת רַהַסְרסוּ  ֲהֵרי, ַהּתֹוָרה ׁשְ ִמְקַצת הֹוָדה ׁשֶ  ְוִאם. ּבְ
ָבר ים לוֹ  ָנַתן ּכְ ִ ָאַמר אוֹ , ַהֲחִמׁשּ ע, ֵהיָלךְ : ֵלהּ  ׁשֶ ּבָ  ִנׁשְ
ה ֶהֵסת ָעׂשָ ִליחּותוֹ  ׁשֶ  ָיַדע ְוִאם. ַהּלֹוֵקחַ  ְוָזָכה, ׁשְ

ֵחֶפץ ַהּלֹוֵקחַ  ל ֶזה ׁשֶ  לוֹ  ַהּמֹוֵכר ְוֶזה הּוא ְראּוֵבן ׁשֶ
ָעִלים ַהֵחֶפץ ַיֲחִזיר, הּוא סּורַסרְ   ִמי ַעל ְוַיֲחִרים ַלּבְ

ַתן ּנָ ים ִלְמּכֹר ְרׁשּות לוֹ  ׁשֶ ִ ֲחִמׁשּ ָרָצה אוֹ  ּבַ ים ׁשֶ ִ ֲחִמׁשּ  ּבַ
ִניִתי ַאַחר ּבוֹ  ְוָחַזר ּקָ   :ׁשֶ

ל. ו הֹוִדיעַ  ַסְרסּור ּכָ ֵחֶפץ ַלּלֹוֵקחַ  ׁשֶ  ַקְרַקע אוֹ  ֶזה ׁשֶ
ל ֶזה ָנה רְוַאחַ , ְראּוֵבן ׁשֶ ּקָ : ַהּמֹוֵכר ָאַמר ַהּלֹוֵקחַ  ׁשֶ

ָדִמים ִלְמּכֹר רֹוֶצה ֵאיִני ֲהֵרי, ַהּלֹוֵקחַ  ַמֲחִזיר, ֵאּלוּ  ּבְ  ׁשֶ
ִמים לוֹ  ָפַסק ֹלא ָכךְ  ְמֹכר לוֹ  ְוָאַמר ּדָ   :ְוָכךְ  ּבְ

ל. ז ָאַבד ַסְרסּור ּכָ דוֹ  ַהֵחֶפץ ׁשֶ  ֲאִפּלוּ , ִנְגַנב אוֹ  ִמּיָ
ַעת ׁשְ ב, ֲהִליָכה ּבִ ם ַחּיָ ּלֵ ֵני, ְלׁשַ הּוא ִמּפְ א ׁשֶ  נֹוׂשֵ
ָכר   :ׂשָ

ַעת ָנַתן ְראּוֵבן. ח  ָהֶאֶבן ְוִהְפִסיד, ִלְמּכֹר ְלַסְרסּור ַטּבַ
ַעת ּבַ ַבע, ֵמַהּטַ ָ ֵאיָנהּ  ַהַסְרסּור ִיׁשּ ְרׁשּותוֹ  ׁשֶ ַבע, ּבִ ָ  ְוִיׁשּ

ה ּמָ ֶוה ָהָיה ּכַ ַרע, ָהֶאֶבן ׁשָ ְוָיהּ  ְוִיּפָ   :ׁשָ

ָליו ֹוֵתןַהנּ . ט ָנם ְלַסְרסּור ּכֵ ּכְ  ֵאיִני: ְוָאַמר, לוֹ  ְלַמׁשְ
ים ֵהיָכן יֹוֵדעַ  ְנּתִ ּכַ יעּוָתא, ִמׁשְ ׁשִ ב ִהיא ּפְ ם ְוַחּיָ ּלֵ . ְלׁשַ
ֵנם: לוֹ  ָאַמר ְוִאם ּכְ ַיד ַמׁשְ לֹוִני ּבְ ה ְוֵכן, ּפְ  ְוַאַחר, ָעׂשָ
ךְ  ַפר ּכָ לֹוִני אֹותוֹ  ּבוֹ  ּכָ טּור, ּפְ   :ַהַסְרסּור ּפָ
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ַתן ַסְרסּור. י ּנָ ִלי ׁשֶ רוֹ  ּכְ ר ָרָצה ְוֹלא, ְלַבּקְ  ַהְמַבּקֵ
ב, ְלַהֲחִזירוֹ  ן ְוָכל. ַהַסְרסּור ַחּיָ ּכֵ ֵאין ׁשֶ  ַלַסְרסּור ׁשֶ
ַראי ֵחֶפץ ִלְמּכֹר ַאׁשְ א, ּבְ ן ִאם ֶאּלָ  ְרׁשּות ָנַטל ּכֵ
ַעל ִלי ִמּבַ   :ַהּכְ

 קפו סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , למכר האמן מן כלים הלוקח

ִלים ַהּלֹוֵקחַ . א ית ּכֵ ן ִמּבֵ ָרן ָהֻאּמָ ּגְ , ָחִמיו ְלֵבית ְלׁשַ
ִלים ִאם: לוֹ  ְוָאַמר ִני אֹוָתם ְמַקּבְ ן ִמּמֶ  ְלךָ  ֶאּתֵ

ֵמיֶהם ן ָלאו ְוִאם, ּדְ ָכר ְלךָ  ֶאּתֵ  ְוֶנֶאְנסוּ , מּוָעט ׂשָ
ֲהִליָכה ב, ּבַ ֲחָזָרה ֶנֶאְנסוּ  ְוִאם. ַחּיָ טוּ , ּבַ  ִאם ֲאָבל. רּפָ
ב, ָאְבדוּ  אוֹ  ִנְגְנבוּ    :ַחּיָ

ְכרוּ  ִאם: ֵלהּ  ְוָאַמר, ְלָמְכָרם ְמָנת ַעל ְנָטָלם. ב  ִיּמָ
ָמקֹום לֹוִני ּבְ לֹוִני ְזַמן ַעד אוֹ  ּפְ ן ּפְ ִמים ְלךָ  ֶאּתֵ ךְ  ּדָ  ּכָ

ְכרוּ  ֹלא ְוִאם, ְוָכךְ  ין ְוֶנֶאְנסוּ , ְלךָ  ַאֲחִזיֵרם ִיּמָ  ּבֵ
ֲהִליָכה ֲחָזָרה יןבֵּ  ּבַ ב, ּבַ ם ַחּיָ ּלֵ ָהֵני אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְלׁשַ  ּדְ

י ָדָבר ִמּלֵ שׁ  ּבְ ּיֵ ה קֹוִנים לוֹ  ׁשֶ ד ְלָמְכרוֹ  ְוָיכֹול ַהְרּבֵ  ִמּיָ
ִמים ּדָ ַצב ּבַ ּקָ א, ׁשֶ ר ֶאּלָ ַחּזֵ ּמְ יֹוֵתר ְלָמְכרוֹ  ׁשֶ ֵדי ּבְ  ּכְ

ר ּכֵ ּתַ ׂשְ ּיִ ִאם, ּבוֹ  ׁשֶ טּור ֵכן ֹלא ּדְ  ְוֵאינוֹ , םֵמֳאָנִסי ּפָ
ב א ַחּיָ ְגֵנָבה ֶאּלָ ִדין, ַוֲאֵבָדה ּבִ   :ַסְרסּור ּכְ

 קפז סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , אנסים לו שארעו שטוען שליח דין

ל. א ִליחַ  ּכָ ַען ׁשָ ּטָ ֵאְרעוֹ  ׁשֶ לֹוִני ֹאֶנס ׁשֶ ךְ  ְוִהְפִסיד ּפְ  ּכָ
ע ֶזה ֲהֵרי, ְוָכךְ  ּבָ בּוַעת ִנׁשְ ֹוְמִרים ׁשְ , ַטֲעָנתוֹ  ַעל ַהׁשּ

ֵטר ָמקֹום ָהֹאֶנס ָהָיה ְוִאם. ְוִיּפָ ר ּבְ ֶאְפׁשָ  ְלָהִביא ׁשֶ
ָבר אוֹ , ֵעִדים ָעָליו הּוא ּדָ לּוי ׁשֶ ֲהֵרי, ְוָידּועַ  ּגָ  ׁשֶ
 ַעל ְרָאָיה ְלָהִביא ָצִריךְ  ֶזה ֲהֵרי, ֵעִדים ִיְמָצא
לֵּ , ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ֵעִדים ֵהִביא ֹלא ְוִאם, ַטֲעָנתוֹ    :םּוְמׁשַ

ה. ב ֶאָחד ַמֲעׂשֶ ָאַמר ּבְ לּוחוֹ  ׁשֶ ע ִלי ְקֵנה: ִלׁשְ  ַאְרּבַ
י ֵמאֹות ְרּבֵ עֹות, ַיִין ּגַ ָהיוּ  ִמּמָ ָידוֹ  לוֹ  ׁשֶ  לוֹ  ְוָקָנה, ּבְ
דֹול ִמְנָין: ֲחָכִמים ָאְמרוּ , ֹחֶמץ ְוִנְמָצא ֶזה ּגָ  ּכָ

ֶהְחִמיץ ר הֹוִאיל, לוֹ  ֵישׁ  קֹול, ׁשֶ , ָיהְראָ  ְלָהִביא ְוֶאְפׁשָ
ּלֹא ְרָאָיה ָיִביא ִין ָהָיה ׁשֶ ָעה ֹחֶמץ ַהּיַ ׁשָ ַקח ּבְ ּלָ , ׁשֶ

ֵטר ם, ְרָאָיה ָיִביא ֹלא ְוִאם, ְוִיּפָ ּלֵ ּיֹוֵצא ְוֵכן. ְיׁשַ ֶזה ּכַ  ּבָ
ָבִרים ָהְרָאָיה ִמּדְ ֶהם ְמצּוָיה ׁשֶ ָבר ֲאָבל, ּבָ ֱעָלם ּדָ  ַהּנֶ

ֵאין ַבע, ְמצּוָיה ְרָאָיתוֹ  ׁשֶ ָ   :ָעָליו ִיׁשּ

ין ְוֵכן. ג ָכל ַהּדִ ְטֹען ְטָענֹות ּבְ ּיִ ף ׁשֶ ּתָ ּיֹוֵצא ַהׁשֻ . בוֹ  ּכַ
ין ְוֵכן ַטֲעַנת ַהּדִ ֹוְמִרים ּבְ  ְיכֹוָלה ָהְרָאָיה ִאם, ַהׁשּ

ם אוֹ  ַטֲעָנתוֹ  ַעל ְרָאָיה ָיִביא אוֹ , ִלְהיֹות ּלֵ   :ְיׁשַ

ים לוֹ  ִלְקנֹות ַלֲחֵברוֹ  ָמעֹות ָנַתן. ד , הָעשָׂ  ְוֵכן, ִחּטִ
ם ים ְוׂשָ ַבִית ַהִחּטִ ִמים ֵמֲחַמת ְוִנְרְקבוּ  ֶאָחד ּבְ ׁשָ  ּגְ

ְרדוּ  ּיָ ב, ֲעֵליֶהם ׁשֶ ם ַחּיָ ּלֵ   :ְלׁשַ

 קפח סימן
' ו ּובוֹ , ואשה לעבד שליחות ויש לגוי שליחות אין

  ְסִעיִפים:

ה ַהּגֹוי ֵאין. א ִליחַ  ַנֲעׂשָ ָבִרים ְלָדָבר ׁשָ עֹוָלם ֵמַהּדְ ּבָ , ׁשֶ
ָרֵאל ֵאין ןְוכֵ  ה ִיׂשְ ִליחַ  ַנֲעׂשָ ָבִרים ְלָדָבר ְלגֹוי ׁשָ   :ֵמַהּדְ

ה. ב ִליחַ  ָאָדם עֹוׂשֶ ה אוֹ  ִאישׁ , ׁשָ ָ ת ַוֲאִפּלוּ , ִאׁשּ  ֵאׁשֶ
ְפָחה ֶעֶבד ַוֲאִפּלוּ , ִאישׁ  ֵני ְוֵהם הֹוִאיל, ְוׁשִ  ַדַעת ּבְ

ָנם ִמְקַצת ְוֶיׁשְ ים, ִמְצֹות ּבְ לּוִחים ַנֲעׂשִ ן אְלַמשָּׂ  ׁשְ . ּוַמּתָ
ֵאיָנם ִמי ֲאָבל ֵני ׁשֶ , ְוָקָטן ׁשֹוֶטה ֵחֶרשׁ : ְוֵהם, ַדַעת ּבְ
ים ֵאיָנם לּוִחים ַנֲעׂשִ ים ְוֹלא ׁשְ ִליחַ  עֹוׂשִ  ֶאָחד, ׁשָ
ָטן ה ְוֶאָחד ַהּקָ ַטּנָ ֹוֵלחַ , ְלִפיָכךְ . ַהּקְ נוֹ  ַהׁשּ  ֵאֶצל ָקָטן ּבְ

ִאָסר לוֹ  ּוָמַדד, ַהֶחְנָוִני ֶמן ּבְ , ָהִאָסר ֶאת לוֹ  ְוָנַתן ׁשֶ
ד ֶמן ֶאת ְוִאּבֵ ֶ ב ַהֶחְנָוִני, ָהִאָסר ְוֶאת ַהׁשּ ם ַחּיָ ּלֵ , ְלׁשַ
ּלֹא ָלחוֹ  ׁשֶ א ׁשְ חַ  לוֹ  ָהָיה ְוֹלא, ְלהֹוִדיעוֹ  ֶאּלָ ּלֵ א ְלׁשַ  ֶאּלָ
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ן ִעם ַעת ּבֶ ל ְוֵכן, ּדַ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ ַרשׁ  ְוִאם. ּבָ : ְוָאַמר ּפֵ
ַלח ָטן ִעם ִלי ׁשְ טּור ֶזה יֲהרֵ , ַהּקָ   :ּפָ

שׁ  ָמֶנה: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. ג ּיֵ ָיְדךָ  ִלי ׁשֶ ין, ּבְ  ִמְלָוה ּבֵ
ין דֹון ּבֵ ּקָ ָלֵחהוּ , ּפִ ַיד ִלי ׁשְ לֹוִני ּבְ , ָקָטן ָהָיה ֲאִפּלוּ , ּפְ
חוֹ  ָרָצה ִאם ּלְ ָידוֹ  ְלׁשַ ב ְוֵאינוֹ  ִנְפַטר, ּבְ ַאֲחָריּותוֹ  ַחּיָ   :ּבְ

ֹוֵלחַ . ד ֹלחַ  וֹ ַלֲחֵבר ַהׁשּ ִליחַ  ְיֵדי ַעל לוֹ  ִלׁשְ  ָמעֹות ׁשָ
ָהיוּ  ָידוֹ  לוֹ  ׁשֶ דֹון אוֹ  ִמְלָוה ּבְ ּקָ ֵאר, ּפִ ִסיָמן ִנְתּבָ  ּבְ
  :א"קכ

ל. ה ִליחַ  ֵהיָכא ּכָ ָ ַהׁשּ ה ׁשֶ ּנֶ ַעת ְמׁשַ חַ  ִמּדַ ּלֵ ֵטל, ַהְמׁשַ  ּבָ
ִליחּות ְ   :ָוֹכל ִמּכֹל ַהׁשּ

יעַ  ִמי. ו ִהּגִ ָממ ֶהּזֵק לוֹ  ׁשֶ ִליחּות ֵמֲחַמת ֹונוֹ ּבְ  ׁשְ
ֶהֱעִלילוּ  אוֹ , ׁשֹוְלחוֹ  ִליחּות ֵמֲחַמת ָעָליו ׁשֶ ְ  ַהׁשּ

חַ  ֵאין, ָממֹון ְוִהְפִסידּוהוּ  ּלֵ ב ַהְמׁשַ ם ַחּיָ ּלֵ   :ִנְזקוֹ  לוֹ  ְלׁשַ

  וממכר מקח הלכות

 קפט סימן
  }} ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , בדברים נגמר המקח אין דין

ח ֵאין. א ּקָ ְדָבִרים ִנְגַמר ַהּמִ ָהאֹוֵמר, ּבִ : ַלֲחֵברוֹ  ׁשֶ
ה ֵהיַאךְ  ָכךְ : ֵלהּ  ְוָאַמר, ֶזה ֵחֶפץ ִלי נֹוֵתן ַאּתָ , ְוָכךְ  ּבְ

ֵניֶהם ְוִנְתַרּצוּ  ִמים ּוָפְסקוּ  ׁשְ  ַלֲחֹזר ְיכֹוִלים, ַהּדָ
ֵניֶהם ָבר ָהָיה ֲאִפּלוּ , ׁשְ ְפֵני ַהּדָ : ָלֶהם ְוָאְמרוּ , ֵעִדים ּבִ

ַכר ֵעִדים ָעֵלינוּ  ֱהווּ  ּמָ ַקח ֶזה ׁשֶ ּלָ  ֶזה ֲהֵרי, ֶזה ְוׁשֶ
לּום ֵאינוֹ  ֵמר ַעד ּכְ ּגָ ּיִ ח ׁשֶ ּקָ ל, ַהּמִ ָבר ּכָ ָראּוי ְוָדָבר ּדָ  ּכָ
ים ּוַבֲעֵלי, ִקְנָינוֹ  ְלִפי ַקְרַקע: לוֹ  , ִקְנָיָנם ְלִפי ַחּיִ

ְלְטִלים ְגַמר ּוְלַאַחר. ִקְנָיָנם ְלִפי ּוִמּטַ ּנִ ח ׁשֶ ּקָ  לכָּ , ַהּמִ
 ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵמֶהם ֶאָחד ׁשּום ֵאין, ִקְנָינוֹ  ְלִפי ֶאָחד
ָבר ֵעִדים ָהיוּ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ּבוֹ  ּדָ   :ּבַ

 קצ סימן
  ְסִעיִפים: ח"י ּובוֹ , בכסף קרקע קנית דין

ֶאָחד ִנְקָנה ַקְרַקע. א ָעה ּבְ ֶכֶסף: ְדָבִרים ֵמַאְרּבָ , ּבְ
ָטר ׁשְ ֲחָזָקה, ּבִ   :סּוָדר ןּוְבִקְניָ  ּבַ

ֶכֶסף. ב יַצד ּבְ ִית לוֹ  ָמַכר, ּכֵ ֶדה אוֹ  ּבַ ֶסף לוֹ  ְוָנַתן ׂשָ  ּכֶ
ֵוה . ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵמֶהם ֶאָחד ְוֵאין, ָקָנה, ְפרּוָטה ׁשְ

ֶסף לוֹ  ָנַתן ַוֲאִפּלוּ  ְחִזיֵרהוּ  ְמַנת ַעל ַהּכֶ ּיַ   :ָקָנה, לוֹ  ׁשֶ

ן: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. ג  ַקְרַקע ְלךָ  ּוְקֵנה ֹוִניִלְפל ָמֶנה ּתֵ
י ּלִ יָון, ׁשֶ ַתן ּכֵ ּנָ   :ָקָנה, ׁשֶ

הּוא אֹוְמִרים ֵישׁ . ד ין ׁשֶ  ֵהיָלךְ : ַלֲחֵברוֹ  ָלאֹוֵמר ַהּדִ
ְדךָ  ְוִיְהֶיה ָמֶנה יָון, ִלְפלֹוִני ָמכּור ׂשָ ל ּכֵ ּבֵ ּקִ  ֶזה ׁשֶ
ּנוּ  ֶדה ִנְקָנה ִמּמֶ ָ לֹוִני ְלאֹותוֹ  ַהׂשּ   :ּפְ

הּוא, אֹוְמִרים ֵישׁ  ְוֵכן. ה ין ׁשֶ ן: ַלֲחֵברוֹ  ְלאֹוֵמר ַהּדִ  ּתֵ
ִדי ְוִיְהֶיה ִלְפלֹוִני ָמֶנה  ְפלֹוִני ְלאֹותוֹ  לוֹ  ָמכּור ׂשָ
יָון, ַעְצמוֹ  ל ּכֵ ּבֵ ּקִ לֹוִני ׁשֶ ֶנה ּפְ ה ַהּמָ  לוֹ  ִנְקָנה, ִמּזֶ
ֶדה ַעְצמוֹ  ְפלֹוִני ְלאֹותוֹ  ָ   :ַהׂשּ

הּוא, אֹוְמִרים ֵישׁ  ְוֵכן. ו ין ׁשֶ : ַלֲחֵברוֹ  ָלאֹוֵמר ַהּדִ
ִדי ְוִיְהֶיה, ָמֶנה ֵהיָלךְ  יָון, ּבוֹ  ַעְצְמךָ  ְלךָ  ָמכּור ׂשָ  ּכֵ
ָכה ּזָ ֶנה ׁשֶ ּמָ ֶדה לוֹ  ִנְקֶנה ּבַ ָ ְהֶיה ְוהּוא, ַהׂשּ ּיִ  ָאָדם ׁשֶ
ַהּמֹוֵכר ָחׁשּוב ה ֶנֱהֶנה ׁשֶ ּמֶ הּוא ּבַ ל ׁשֶ ּנוּ  ְמַקּבֵ  ִמּמֶ
ָנה   :ַמּתָ

ה. ז ּמֶ בָ  ּבַ ָנה ֲאמּוִרים ִריםּדְ ּקָ ֶכֶסף ׁשֶ ָמקֹום, ְלַבּדוֹ  ּבְ  ּבְ
ֵאין ֶרךְ  ׁשֶ ָטר ִלְכּתֹב ּדֶ ָמקֹום ֲאָבל, ׁשְ ן ּבְ ְרּכָ ּדַ  ִלְכּתֹב ׁשֶ
ָטר ְכּתֹב ַעד ָקָנה ֹלא, ׁשְ ּיִ ָטר ֶאת ׁשֶ ְ   :ַהׁשּ

ֶכֶסף ֶאְקֶנה ֶאְרֶצה ִאם: ְוָאַמר ַהּלֹוֵקחַ  ִהְתָנה. ח , ּבְ
ָטר ְקֶנהאֶ  ֶאְרֶצה ְוִאם ׁשְ ֶסף ְוָנַתן, ּבִ ַנאי ַעל ַהּכֶ , ֶזה ּתְ
ם ֶזה ֲהֵרי ֵני ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ַהּמֹוֵכר ְוֵאין ַקּיָ  ִמּפְ

ַנאי ְכּתֹב ַעד ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ְוַהּלֹוֵקחַ , ַהּתְ ּיִ  לוֹ  ׁשֶ
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ָטר ְ ֶזה ַהּמֹוֵכר ִהְתָנה ִאם ְוֵכן. ַהׁשּ ָבר ָאז, ּבְ לּוי ַהּדָ  ּתָ
  :ּבוֹ 

ִמים ּוָפְסקוּ , ַקְרַקע ֵמֲחֵברוֹ  ַהּקֹוֶנה. ט יחַ  ַהּדָ  ְוִהּנִ
ּכֹון  ַלֲחֹזר ָהרֹוֶצה ְוָכל, ָקָנה ֹלא, ֲעֵליֶהם ַמׁשְ

ֵניֶהם ְ   :חֹוֵזר, ִמׁשּ

ֶדה ַהּמֹוֵכר. י ֶאֶלף ַלֲחֵברוֹ  ׂשָ  ִמְקָצת לוֹ  ְוָנַתן, זּוז ּבְ
ִמים ִמים ַארשְׁ  ְותֹוֵבעַ  ְוִנְכָנס יֹוֵצא ְוָהָיה, ַהּדָ , ַהּדָ
ַאר ֹלא ֲאִפּלוּ  א לוֹ  ִנׁשְ  ַהּלֹוֵקחַ  ָקָנה ֹלא, ֶאָחד זּוז ֶאּלָ
הּ  ֶאת ּלָ י ַעל ַאף, ּכֻ ַתב ּפִ ּכָ ָטר ׁשֶ ְ  ָחַזר. ֶהֱחִזיק אוֹ  ַהׁשּ
: לוֹ  אֹוֵמר ָרָצה, ָהֶעְליֹוָנה ַעל ַהּמֹוֵכר ַיד, ַהּלֹוֵקחַ  ּבוֹ 

רְ  ְקֵנה: אוֹ , ְמעֹוֶתיךָ  ֵהיָלךְ  ֶנֶגד ַקעֵמַהּקַ עֹות ּכְ  ַהּמָ
ַתתָּ  ּנָ ּבּוִרית לוֹ  ְונֹוֵתן, ׁשֶ הּ  ֵמַהּזִ ּבָ , ַהּמֹוֵכר ָחַזר ְוִאם, ׁשֶ

ן: לוֹ  אֹוֵמר ָרָצה, ָהֶעְליֹוָנה ַעל ַהּלֹוֵקחַ  ַיד  ִלי ּתֵ
ן: אוֹ , ָמעֹוַתי ֶנֶגד ַקְרַקע ִלי ּתֵ  ְונֹוֵטל, ָמעֹוַתי ּכְ
ֶפה הּ  ֵמַהּיָ ּבָ  ָקָנה, ְותֹוֵבעַ  ְוִנְכָנס ֵצאיוֹ  ָהָיה ֹלא ְוִאם ׁשֶ
הּ  ֶאת ַהּלֹוֵקחַ  ּלָ , ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵמֶהם ֶאָחד ְוֵאין, ּכֻ
ָאר ִמים ּוׁשְ ָאר ָעָליו ַהּדָ ׁשְ   :ַהחֹובֹות ּכִ

ֵדהוּ  ָמַכר. יא ֵני ׂשָ י ַעל ַאף, ָרָעָתהּ  ִמּפְ הּוא ּפִ  יֹוֵצא ׁשֶ
ָאר ְותֹוֵבעַ  ְוִנְכָנס ִמים ׁשְ  ַהּלֹוֵקחַ  ְוֵאין, ַהּכֹל ָקָנה, ַהּדָ
ה, ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ּזֶ ּתֹוֵבעַ  ׁשֶ ֵני ֹלא ְורֹוֵדף ׁשֶ ֲעַדִין ִמּפְ  ׁשֶ
ַמר ֹלא א, ְוִהְקָנה ּגָ ֵדי ֶאּלָ ּלֹא ּכְ . ַהּלֹוֵקחַ  ּבוֹ  ַיֲחֹזר ׁשֶ
ין ְוֵכן מֹוֵכר ַהּדִ ְלְטִלים ּבְ י ַעל ַאף, ִמּטַ ךְ  ּפִ ׁשַ ּמָ  ׁשֶ

רֹות ַהּלֹוֵקחַ   ְויֹוֵצא ִנְכַנס ְוַהּמֹוֵכר ִלְרׁשּותוֹ  הֹוִציָאןוְ  ַהּפֵ
ָאר ַעל ִמים ׁשְ  ַעל ּבוֹ  ַהחֹוֵזר ְוַיד, ָקָנה ֹלא, ַהּדָ

ְחּתֹוָנה מוֹ , ַהּתַ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ א, ׁשֶ ן ִאם ֶאּלָ ֵני ָמַכר ּכֵ  ִמּפְ
רוֹ  ָרַעת ָאז, ִמְמּכָ   :ַהּכֹל ָקָנה ׁשֶ

ַכר ִמי. יב ּמָ ֵני ְנָכָסיו ׁשֶ רֹוֶצה ִמּפְ ִעיר ָלדּור ֵליֵלךְ  ׁשֶ  ּבְ
מֹוֵכר, ַאֶחֶרת ֵדהוּ  ּכְ ֵני ׂשָ ֵמי ָרָעָתהּ  ִמּפְ   :ּדָ

ֶדה ָלַקח. יג ֵוה ׂשָ ָמאַתִים ָמֶנה ׁשְ  ִמְקָצת לוֹ  ְוָנַתן, ּבְ
ִמים ָאר ִלְתּבֹעַ  ְויֹוֵצא ִנְכַנס ְוַהּמֹוֵכר, ּדָ ְ  ֶזה ֲהֵרי, ַהׁשּ
מֹוֵכר הּוא ִאם ָסֵפק ֵדהוּ  ּכְ ֵני ׂשָ . ָלאו ִאם ָרָעָתהּ  ִמּפְ

ֵניֶהם, ַלֲחֹזר ָהרֹוֶצה, ּוְלִפיָכךְ  ְ , ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ , ִמׁשּ
ַפס ְוִאם ח ַהּמֹוֵכר ּתָ ּקָ ַכר ִמּמִ ּמָ ֶנֶגד ׁשֶ עֹות ּכְ  ַהּמָ

ֲארוּ  ׁשְ ּנִ דוֹ  מֹוִציִאין ֵאין, לוֹ  ׁשֶ   :ִמּיָ

שׁ . יד ּקֵ ֶדה ִלְמּכֹר ּבִ ֵמָאה ׂשָ ֶדה קֹוֶנה אָמצָ  ְוֹלא ּבְ  ְלׂשָ
ֶוה ָמאַתִים ִלְמּכֹר ְוֻהְצַרךְ , ֵמָאה ׁשָ ל ּבְ  ְקָצת ְוִקּבֵ

ִמים ל ֵמַהּדָ ָאָרא ְוָנִפיק ְוַעּיֵ ְ ֵניֶהם, ָקָנה ֹלא, ַאׁשּ  ּוׁשְ
ֶהם ַלֲחֹזר ְיכֹוִלים ִעְנָין הּוא ִאם ֲאָבל. ּבָ ִאם ּבְ  ָהָיה ׁשֶ
ֶדה ִלְמּכֹר מֹוֵצא ָהָיה ִלְטֹרחַ  רֹוֶצה  ְוֹלא, ָמֶנהבְּ  ׂשָ
ָמאַתִים ּוָמַכר ָטַרח  ָהרֹוֶצה, ְלִפיָכךְ . ָסֵפק ֶזה ֲהֵרי, ּבְ
ֵניֶהם, ַלֲחֹזר ְ ַפס ְוִאם, ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ , ִמׁשּ  ַהּמֹוֵכר ּתָ
ח ּקָ ַכר ִמּמִ ּמָ ֶנֶגד ׁשֶ עֹות ּכְ ֲארוּ  ַהּמָ ׁשְ ּנִ  ֵאין, לוֹ  ׁשֶ

דוֹ  מֹוִציִאין   :ִמּיָ

ַאְמֵרינָ  ָהא. טו ִכי ןּדְ ל ּדְ , ָקָנה ֹלא ַאּזּוֵזי ְוָנִפיק ַעּיֵ
ְדַיְדִעיָנן ַהְינוּ  ָלא ּבִ ין ּדְ א ַמְזּבִ ּום ֶאּלָ ָצִריךְ  ִמׁשּ  ּדְ
יעַ  ְלֵפָרעֹון ְזַמן ָקַבע ִאם ַוֲאִפּלוּ , ִלְדֵמי ִהּגִ ַמן ּוְכׁשֶ  ַהּזְ
ָחקוֹ  ָין, דֹוֵחהוּ  ְוֶזה ָמעֹוָתיו לוֹ  ִלְפֹרעַ  ּדְ  רֹוֶאה ְוַהּדַ
ה ל ְלָמעֹות ָדחּוק ּואׁשֶ   :ָקָנה ֹלא, ַאּזּוֵזי ְוָנִפיק ְוַעּיֵ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . טז ל, ׁשֶ ַעּיֵ ָהַלךְ  ַהְינוּ  ַאּזּוֵזי ְוָנִפיק ּדְ  ׁשֶ
שׁ  ֵאָליו ֵני ָמעֹוָתיו ְלַבּקֵ ָעִמים ׁשְ ָנא ָלא, ּפְ  ְמָצאוֹ  ׁשְ
שׁ  ּנוּ  ּוִבּקֵ ָנא ָלא, ִמּמֶ ה ַרק ְמָצאוֹ  ֹלא ׁשְ ּלָ ּגִ  ַדְעּתוֹ  ׁשֶ
ָהַלךְ  ׁשוֹ  ׁשֶ ל ְוַדְוָקא. ְלַבּקְ ַעּיֵ יֹוָמא ְוָנִפיק ּדְ  ְדאֹוְקמּוהּ  ּבְ
יֹום אוֹ , ִלְזִביֵני רֹוב ּבְ ּקָ ל ֹלא ֲאָבל, לוֹ  ׁשֶ  ְוָנִפיק ַעּיֵ
יֹוֵמהּ  ל ֲאִפּלוּ , ּבְ הּ  ָהַדר ָמִצי ֹלא, ְלָמָחר ְוָנִפיק ַעּיֵ . ּבֵ

ל ְוִכי יֹוֵמהּ  ְוָנִפיק ַעּיֵ ַתק ִפּלוּ אֲ , ּבְ ָ ׁשּ  ּוְלַאַחר ָאז ׁשֶ
ה ּמָ ָידוֹ  ָהְרׁשּות, חֹוֵזר ָיִמים ּכַ ל ְוִאי. ּבְ  ְוָנִפיק ַעּיֵ

יֹוֵמהּ  ֵרי ּבְ י, ֵלהּ  ָיִהיב ְוֹלא ִזְמֵני ּתְ ּמֵ ִלים ּוִמּקַ  ְדׁשָ
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הּ  ָהַדר ָמִצי ְוֹלא, ָקָנה, זּוֵזי ֵלהּ  ַאְיֵתי יֹוֵמהּ  ָכל, ּבֵ  ּדְ
ָפַרע יֹוֵמהּ  ּדְ פּ  ּבְ ד ֹוֵרעּכְ ֵמי ִמּיָ   :ּדָ

ין. יז ְלְטִלין ּדִ ִדין ִמּטַ ְרָקעֹות ּכְ ֲאִפּלוּ , ֶזה ְלָדָבר ַהּקַ  ׁשֶ
ָכן ל ְוַהּמֹוֵכר ִלְרׁשּותוֹ  ְוִהְכִניָסן ְמׁשָ  ַאּזּוֵזי ְוָנִפיק ַעּיֵ
א. ָקָנה ֹלא ה ֶאּלָ ּזֶ ּבַ ְלְטִלים ִחּלּוק ֵישׁ  ׁשֶ ִמּטַ  ִאם: ּבְ
ֵאינוֹ  ָדָבר הּוא גֹון, ֵלָחֵלק ּויָרא ׁשֶ ַכר ּכְ ּמָ ַעל לוֹ  ׁשֶ  ּבַ
ִמים ְקָצת לוֹ  ְוָנַתן ַחי ל ֵמַהּדָ ח, ַאּזּוֵזי ְוָנִפיק ְוַעּיֵ ּקָ  ַהּמִ

ֵטל ֵאינוֹ  ְלִפי, ְלַגְמֵרי ּבָ  ֵאינוֹ  ְוַהּמֹוֵכר ֵלָחֵלק ָראּוי ׁשֶ
ף ִלְהיֹות רֹוֶצה ּתָ ִמיִדי ֲאָבל. ִעּמוֹ  ׁשֻ ַבר ּבְ  ֲחלּוָקה ּדְ
ח ןֵאי, הּוא ּקָ ֵטל ַהּמִ א ּבָ ֶנֶגד ֶאּלָ ב ַמה ּכְ ַחּיָ ֶ   :לוֹ  ׁשּ

ִמים לוֹ  ְוָנַתן ֵמֲחֵברוֹ  ָדָבר ַהּקֹוֶנה. יח  ְוָטָעה, ַהּדָ
ִמְנַין עֹות ּבְ ָבעוֹ  ְזַמן ּוְלַאַחר, ַהּמָ : לוֹ  ְוָאַמר ַהּמֹוֵכר ּתְ
ַתתָּ  ֵמָאה ּנָ א ֵאיָנם ִלי ׁשֶ ח ִנְקָנה', צ ֶאּלָ ּקָ  ירּוַמֲחזִ , ַהּמִ
ָרה לוֹ  ה ַאַחר ֲאִפּלוּ  ָהֲעׂשָ ּמָ ִנים ּכַ ין, ׁשָ ַקְרַקע ּבֵ ין ּבְ  ּבֵ

ְלְטִלים ִמּטַ   :ּבְ

 קצא סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , בשטר קרקע קנית דין

ָטר. א ׁשְ יַצד ּבִ ַתב, ּכֵ ָיר ַעל לוֹ  ּכָ  אוֹ  ַהֶחֶרס ַעל אוֹ  ַהּנְ
ִדי". ֶהָעֶלה ַעל דִ " "ְלךָ  ְנתּוָנה ׂשָ , "ְלךָ  ְמכּוָרה יׂשָ
יָון יעַ  ּכֵ ִהּגִ ָטר ׁשֶ ְ י ַעל ַאף, ָקָנה, ְלָידוֹ  ַהׁשּ ֵאין ּפִ  ׁשֶ
ם ָלל ֵעִדים ׁשָ   :ּכְ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ מֹוֵכר, ֲאמּוִרים ּדְ ֵדהוּ  ּבְ ֵני ׂשָ , ָרָעָתהּ  ִמּפְ
ָאר ֲאָבל ׁשְ י ַעל ַאף, ַקְרָקעֹות ּבִ יעַ  ּפִ ִהּגִ ָטר ׁשֶ  ׁשְ

ֶכר ֵעִדים ַהּמֶ ן ַעד ָקָנה ֹלא, ְלָידוֹ  ּבְ ּתֵ ּיִ ִמים ׁשֶ   :ּדָ

ְטֵרי. ג ְטֵרי, ִדיָדן ׁשִ   :ֵהם ִקְנָין ׁשִ

ָדִמים ַקְרַקע ָקָנה. ד  ֹלא: אֹוֵמר ְוַהּמֹוֵכר, ְידּוִעים ּבְ
י ְלּתִ עֹות ִקּבַ ָבר: אֹוֵמר ְוַהּלֹוֵקחַ , ַהּמָ י ּכְ  הּוא ִאם, ָנַתּתִ

ּנֹוְתִנים ָמקֹום ךְ  ַחרְואַ  ָמעֹות ׁשֶ  ְוָכַתב, ּכֹוְתִבים ּכָ
ָטר ְ ׁשּ הֹוָדה ּבַ ל ׁשֶ ּבֵ ּקִ   :ֶנֱאָמן ַהּלֹוֵקחַ , ׁשֶ

 קצב סימן
  ְסִעיִפים: ז"ט ּובוֹ , בחזקה קרקע קנית דין

ֲחָזָקה. א יַצד ּבַ ִית לוֹ  ָנַתן אוֹ  ָמַכר, ּכֵ ֶדה אוֹ  ּבַ , ׂשָ
יָון ַעל ּכֵ ּנָ ַדר אוֹ  ׁשֶ ַרץ אוֹ  ּגָ ל ּפָ הּוא ּכָ  ְוהֹוִעיל ׁשֶ

יו ַמֲעׂשָ   :ָקָנה ֶזה ֲהֵרי, ּבְ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ֶהֱחִזיק, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ְפֵני ּכְ  אוֹ  ַהּמֹוֵכר ּבִ
ּלֹא ֲאָבל, ַהּנֹוֵתן ָפָניו ׁשֶ א, ָקָנה ֹלא, ּבְ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
חַ  לוֹ  ָמַסר ְוִאם. ּוְקִני ֲחֵזק ֵלךְ : לוֹ  ָאַמר ְפּתֵ  ָהֵוי, ַהּמַ

אֹוֵמר , ַלֲחֵברוֹ  ּבֹור ַהּמֹוֵכר ְוֵכן. ּוְקֵני ֲחֵזק ֵלךְ : וֹ ל ּכְ
יָון ַסר ּכֵ ּמָ אֹוֵמר ָהֵוי, ָדְליוֹ  לוֹ  ׁשֶ   :ּוְקֵני ֲחֵזק ֵלךְ : לוֹ  ּכְ

יַצד ָנַעל. ג ִית לוֹ  ָנַתן אוֹ  ָמַכר, ּכֵ  ְוָהָיה, ָחֵצר אוֹ  ּבַ
ַתח תּוחַ  ַהּפֶ ַתח ֶאת ַהּלֹוֵקחַ  ְוָנַעל, ּפָ , ְפָתחוֹ וּ  ְוָחַזר ַהּפֶ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ָקָנה ִריךְ , ׁשֶ ּצָ חַ  ִלְנֹעל ׁשֶ ַמְפּתֵ   :ּבְ

ַדר. ד ל ּגָ הּוא ּכָ יַצד ׁשֶ ם ָהָיה, ּכֵ ֵדר ׁשָ  עֹוִלים ְוָהיוּ  ּגָ
ַנַחת ּבוֹ  ל ָעָליו ְוהֹוִסיף, ּבְ הּוא ּכָ ִלימוֹ  ׁשֶ  ְוִהׁשְ

ָרה ֵאין ְוִנְמָצא, ַלֲעׂשָ א עֹוִלים ׁשֶ ֹדַחק ֶאּלָ  ֶזה ֲהֵרי, ּבְ
  :ְוָקָנה הֹוִעיל

ַרץ. ה ל ּפָ הּוא ּכָ יַצד ׁשֶ ם ָהְיָתה, ּכֵ ְרָצה ׁשָ  ְוָהיוּ  ּפִ
הּ  ִנְכָנִסים ֹדַחק ּבָ ל ְוִהְרִחיָבהּ , ּבְ הּוא ּכָ ְמָצא ַעד ׁשֶ ּנִ  ׁשֶ
ֶרַוח ִנְכָנִסים   :ְוָקָנה הֹוִעיל ֶזה ֲהֵרי, ּבְ

גֹון, ְוהֹוִעיל ְצרֹור ָנַתן. ו ִחבֵּ  ּכְ ִים ּבוֹ  רׁשֶ ֶדה ַהּמַ ָ , ַלׂשּ
גֹון, ְוהֹוִעיל ְצרֹור ָנַטל אוֹ  ַתח ּכְ ּפָ ְנִטיָלתוֹ  ׁשֶ ִים ּבִ  ַהּמַ

ֶדה ָ ל ְוֵכן. ָקָנה, ַלׂשּ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ  ָרָאה ִאם ֲאָבל. ּבָ
ת ִים ַאּמַ ָאה ַהּמַ יק ּבָ ְרַקע ְלַהּזִ , ּוְמָנָעהּ  ְצרֹור ְוָנַתן, ַהּקַ
ִסּלּוק, ָקָנה ֹלא קהַ  ׁשֶ א, קֹוֶנה ֵאינוֹ  ֶהּזֵ  ֲהָבַאת ֶאּלָ

  :ַהּתֹוֶעֶלת
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ֶדה ַלֲחֵברוֹ  ַהּנֹוֵתן אוֹ  ַהּמֹוֵכר. ז ַצד ׂשָ ֵדהוּ  ּבְ יָון, ׂשָ  ּכֵ
שׁ  ּדָ ֶצר ׁשֶ ין ַהּמֶ ּבֵ י ׁשֶ ּתֵ דֹות ׁשְ ָ יֶהן ְוַנֲעׂשוּ  ַהׂשּ ּתֵ ֶדה ׁשְ ׂשָ  ּכְ
הּ  ָהַלךְ  ִאם ֲאָבל. ָקָנה, ַאַחת ה ּבָ הּ ּוְלָרחְ  ְלָאְרּכָ  ֵאין, ּבָ
לּום מֹוִעיל ֶזה ִהּלּוךְ  ִביל ְוִאם. ּכְ ל ׁשְ ָרִמים ׁשֶ  ָמַכר ּכְ

ה הֹוִאיל, לוֹ  ִהּלּוךְ  ָקָנה, ְלִהּלּוךְ  ְוַנֲעׂשָ ה. ּבְ עּור ְוַכּמָ  ׁשִ
ֶרךְ  ֹרַחב ְקֶנה ַהּדֶ ּיִ ִהּלּוכוֹ  ׁשֶ ם ָהָיה ִאם, ּבְ  ְמֻסּיָ

ְמִחּצֹות ֵדי ָקָנה, ּבִ יהַּ  ּכְ ְגּבִ ּיַ יחַ  לֶרגֶ  ׁשֶ הּ  ֶרֶגל ְוַיּנִ ִצּדָ , ּבְ
ם ֵאין ְוִאם ֹרַחב ָקָנה, ְמִחּצֹות ׁשָ ֵדי ּבְ ְהֶיה ּכְ ּתִ  ַעל ׁשֶ

ל ֲחִביָלה ֹראׁשוֹ  ִריִגים ׁשֶ הּ  ְוִיסֹוב ׂשָ   :ּבָ

ְרַקע ָהְיָתה. ח ֵאין ֶסַלע ָצִחיח ַהּקַ הּ  ׁשֶ  ְוֹלא ָגֵדר ֹלא ּבָ
ת ְוֵאיָנהּ  ִפְרָצה ּקֹוֶנה ַהֲחָזָקה, ְזִריָעה ּבַ  אֹוָתהּ  ׁשֶ

ִטיַחת רֹות ׁשְ ֵהָמה ַהֲעָמַדת אוֹ  ּפֵ ם ּבְ ֶזה ְוַכּיֹוֵצא, ׁשָ  ּבְ
ָאר ְ ים ִמׁשּ ִמיׁשִ ׁשְ   :ַהּתַ

יעַ . ט עֹות ִהּצִ ִית ַמּצָ ּבַ ֶדה אוֹ  ּבַ ָ ׂשּ ַכב ּבַ  אוֹ , ֲעֵליֶהם ְוׁשָ
ְלָחן ָעַרךְ  א, עֹוד ְוֹלא, ְוָאַכל ׁשֻ ָליו ָנַתן ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ  ּכֵ

רֹות ּבוֹ  ָצַבר אוֹ  תֹוכוֹ לְ    :ָקָנה, ִלְצּבֹר ָהְראּוִים ּפֵ

ֶדה ַהּמֹוֵכר. י הּ  ְוִנְכַנס ַלֲחֵברוֹ  ׂשָ  אוֹ  ּוְזָרָעהּ  ַהּלֹוֵקחַ  ּבָ
ָאַסף אוֹ , ָנָרהּ  רֹות ׁשֶ ל ְוֵכן, ְזָמרוֹ  אוֹ , ָהִאיָלן ּפֵ  ּכָ

ּיֹוֵצא ְדָבִרים ּכַ   :ָקָנה, ֵאּלוּ  ּבִ

ל ַסל ַהּמֹוֵכר ָאַסף ִאם ְוֵכן. יא רֹות ׁשֶ , ַלּלֹוֵקחַ  ְוָנַתן ּפֵ
  :לֹוֵקחַ  ָקָנה

ר ַלֲחֵברוֹ  ַהּמֹוֵכר. יב דֹות ֶעׂשֶ ר ׂשָ ֶעׂשֶ יָון, ְמִדינֹות ּבְ  ּכֵ
ֶהֱחִזיק ֶאָחד ׁשֶ ם ָקָנה, ֵמֶהם ּבְ ּלָ  ֶאָחד ָהְיָתה ַוֲאִפּלוּ , ּכֻ

בֹוהַּ  ַהר ֵמֶהם ִנית ּגָ ֵ ֲהֵרי, ְמצּוָלה ְוַהׁשּ ִמישׁ  יןאֵ  ׁשֶ ׁשְ  ּתַ
ל ִמישׁ  זוֹ  ׁשֶ ַתׁשְ ל ּכְ ה. זוֹ  ׁשֶ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ

ַתן ּנָ ֵמי ׁשֶ ם ּדְ ּלָ ֵמי ָנַתן ֹלא ִאם ֲאָבל, ּכֻ ם ּדְ ּלָ  ֹלא, ּכֻ
א ָקָנה ֶנֶגד ֶאּלָ  ַהּכֹל ָהיוּ  ִאם, ְלִפיָכךְ . ָמעֹוָתיו ּכְ

ָנה ַמּתָ ם ָקָנה, ּבְ ּלָ   :ּכֻ

ִכירוּ  ְוֵכן. יג ׂשְ יָון, תּבִ ֶהֱחִזיק ּכֵ ֶאָחד ׁשֶ  ָקָנה ֵמֶהם ּבְ
ם ּלָ ל ּכֻ ִכירּות ְזַמן ּכָ ְ   :ַהׂשּ

ְרָקעֹות ִמְקָצת ָהיוּ . יד ֶמֶכר ַהּקַ ִכירּות ּוִמְקָצת ּבְ ׂשְ , ּבִ
יָון ֶהֱחִזיק ּכֵ ין ׁשֶ ל ּבֵ ׁשֶ ין ֶמֶכר ּבְ ל ּבֵ ׁשֶ ִכירּות ּבְ , ׂשְ
  :ַהּכֹל ָקָנה

ין. טו ִנכְ  ַמֲחִזיק ּדִ ר ֵסיּבְ ֵאר, ַהּגֵ ִסיָמן ִיְתּבָ   :ה"ער ּבְ

ֹלא, ְלחּוָדהּ  ֲחָזָקה. טז ֶסף ּבְ ָטר ּוְבֹלא ּכֶ ל ָקְנָיא, ׁשְ  ּכָ
ָלא ֵהיָכא ל ּדְ   :ַאּזּוֵזי ְוָנִפיק ַעּיֵ

 קצג סימן
  }} ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , כקרקע דינו לקרקע המחבר

ל. א ר ּכָ ְרַקע ַהְמֻחּבָ ִריךְ  ַלּקַ ּצָ ְרַקעלַ  ׁשֶ  הּוא ֲהֵרי, ּקַ
ַקְרַקע ֶכֶסף ְוִנְקָנה ּכְ ָטר אוֹ  ּבְ ׁשְ ֲחָזָקה אוֹ  ּבִ  ֲאִפּלוּ . ּבַ

ן ֹלא ּוֵ ְרַקע ִלְקנֹות ִנְתּכַ א, ַהּקַ ְרַקע ֶהֱחִזיק ֶאּלָ ּקַ  ּבַ
ר ִלְקנֹות ֶסף ָנַתן אוֹ , ּבוֹ  ַהְמֻחּבָ ַעד ּכֶ ְרַקע ּבְ ֵדי ַהּקַ  ּכְ
ר ִלְקנֹות י ַעל ַאף ,ָקָנה, ּבוֹ  ַהְמֻחּבָ ּלֹא ּפִ  ָקָנה ׁשֶ
ְרַקע ְרַקע ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל. ַהּקַ גֹון, ַלּקַ  ֲעָנִבים ּכְ

ֵצר ָהעֹוְמִדים ְלְטִלין ֶזה ֲהֵרי, ִלּבָ ִמּטַ  ְוֵישׁ , ְלִקְנָין ּכְ
  :אֹוָנָאה ָלֶהם

 קצד סימן
 כתב ולא כסף וקבל לישראל קרקע שמכר גוי

  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , שטר

ֲחָזָקה קֹוֶנה ֵאינוֹ  ַהּגֹוי. א א ּבַ ָטר ֶאּלָ ׁשְ ּקֹוֶנה הּוא ּבִ  ׁשֶ
ֶסף ְנִתיַנת ִעם ָרֵאל. ַהּכֶ  הּוא ֲהֵרי, ִמּגֹוי ַהּקֹוֶנה ְוִיׂשְ
גֹוי א קֹוֶנה ְוֵאינוֹ  ּכְ ָטר ֶאּלָ ׁשְ   :ּבִ

ּגֹוי ֵמַאַחר. ב ְרַקע קֹוֶנה ֵאינוֹ  ׁשֶ ָרֵאל ַהּקַ ׂשְ  ְוֹלא, ִמּיִ
ָרֵאל ַמְקֵנהוּ  א, ְלִיׂשְ ָטר ֶאּלָ ׁשְ ָרֵאל, ּבִ ַקח ִיׂשְ ּלָ ֶדה ׁשֶ  ׂשָ
ִמים ְוָנַתן ֵמַהּגֹוי ֲחִזיק ְוֹקֶדם, ּדָ ּיַ הּ  ׁשֶ א ּבָ ָרֵאל ּבָ  ִיׂשְ
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 כו

הּ  ְוֶהֱחִזיק ַאֵחר ֶדֶרךְ  ּבָ ֲחִזיִקים ּכְ ּמַ ִנְכֵסי ׁשֶ ר ּבְ  ָזָכה, ַהּגֵ
ִמים ֶאת ָלִראׁשֹון ְונֹוֵתן. ַאֲחרֹון נֵ , ַהּדָ ַהּגֹוי יִמּפְ  ׁשֶ
ַקח ֵמֵעת ּלָ ִמים ׁשֶ ק ַהּדָ ָרֵאל, ְרׁשּותוֹ  ִסּלֵ  ָקָנה ֹלא ְוִיׂשְ
יעַ  ַעד ּגִ ּיַ ָטר ׁשֶ ְ ִנְכֵסי ֵאּלוּ  ְנָכִסים ְוִנְמְצאוּ , ְלָידוֹ  ַהׁשּ  ּכְ

ר ל ִמְדּבָ ּכָ ֲחִזיק ׁשֶ ֶהם ַהּמַ  ַהּגֹוי ַעל ְוַאֲחָריּותוֹ , ָזָכה ּבָ
ה. ַהּמֹוֵכר ּמֶ ָבִרים ּבַ ָמקֹום, מּוִריםאֲ  ּדְ ֵאין ּבְ ט ׁשֶ ּפָ  ִמׁשְ
ֶלךְ  ָידּועַ  ין ִאם ֲאָבל. ַלּמֶ ֶלךְ  אֹותוֹ  ּדִ טוֹ  ַהּמֶ ּפָ  ּוִמׁשְ
ּלֹא ה ׁשֶ ַקְרַקע ִיְזּכֶ א ּבְ תּוב ִמי ֶאּלָ ּכָ ָטר ׁשֶ ׁשְ  אוֹ  ּבִ
ִמים ַהּנֹוֵתן ְדָבִרים ְוַכּיֹוֵצא ּדָ ים, ֵאּלוּ  ּבִ ִפי עֹוׂשִ  ּכְ
ט ּפַ ֶלךְ  ִמׁשְ   :ַהּמֶ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ג ֲאִפּלוּ , ׁשֶ ַתב ִאם ׁשֶ ָטר ַהּגֹוי ּכָ  ׁשְ
ֲחִזיק ֹקֶדם ָלִראׁשֹון ּיַ לּום ֵאינוֹ , ַאֵחר ּבוֹ  ׁשֶ יָון, ּכְ  ּכֵ
ָבר ּכְ ק ׁשֶ ּלֵ ַאֵחר הּוא ֲהֵרי ִנְסּתַ א. ּכְ ְכּתֹב ָצִריךְ  ֶאּלָ ּיִ  ׁשֶ
ָטר ְ ל ֹקֶדם ַהׁשּ ַקּבֵ ּיְ עֹות ׁשֶ   :ַהּמָ

 קצה סימן
 א"י ּובוֹ , בחליפין מטלטלין או קרקע קנית ןדי

  ְסִעיִפים:

ִקְנָין. א יַצד ּבְ ן, ּכֵ ְקֶנה ַהּקֹוֶנה ִיּתֵ ִלי ַלּמַ ל ּכְ הּוא ּכָ  ׁשֶ
ְרַקע ֶחֶלף ֶזה ְקֵנה: לוֹ  ְוֹיאַמר ְלֵטל אוֹ  ַהּקַ ּטַ  ַהּמִ

ַכְרתָּ  ּמָ ַתתָּ  אוֹ  ׁשֶ ּנָ ךְ  ְוֵכיָון. ִלי ׁשֶ ׁשַ ּמָ ְקֶנה ׁשֶ , ִליַהכְּ  ַהּמַ
ְרַקע ִנְקֶנה ַטְלְטִלים אוֹ  ַהּקַ ל אוֹ  ַלּלֹוֵקחַ  ַהּמִ ַקּבֵ  ַלּמְ
ָנה ָכל ַמּתָ הּוא ָמקֹום ּבְ י ַעל ַאף, ׁשֶ ּלֹא ּפִ  ֶהֱחִזיק ׁשֶ
ֶסף ָנַתן ְוֹלא ַתב ְוֹלא ּכֶ ָטר ּכָ ךְ  ְוֹלא ׁשְ  ׁשּום ְוֵאין, ָמׁשַ
ָבר ֵעִדים ֵאין ֲאִפּלוּ , ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵמֶהם ֶאָחד ּדָ , ּבַ
  :ָלֶזה ֶזה מֹוִדים ִאם

א קֹוִנים ֵאין. ב ְכִלי ֶאּלָ י ַעל ְוַאף, ּבִ ֵאין ּפִ ֵוה ּבוֹ  ׁשֶ  ׁשְ
ָדָבר קֹוִנים ְוֵאין, ְפרּוָטה ָאסּור ּבְ ֲהָנָאה ׁשֶ  ְוֹלא, ּבַ
ֵפרֹות עַ  ְוֹלא, ּבְ ַמְטּבֵ ֵכָליו קֹוִנין ְוֵאין. ּבְ ל ּבְ   :ַמְקֶנה ׁשֶ

ִלי ֶאָחד ִהְקָנה. ג ֵדי, ַלּמֹוֵכר ּכְ ְקֶנה ּכְ ּיִ  אֹותוֹ  ַהּלֹוֵקחַ  ׁשֶ
ר ְמּכָ ּלֹא ִהְקָנהוּ  ֲאִפּלוּ , ַהּלֹוֵקחַ  ָזָכה, ַהּמִ ְפֵני ׁשֶ  ּבִ
י ַעל ְוַאף, ַהּקֹוֶנה ִהְקָנה ּפִ ִלי לוֹ  ׁשֶ  ְמַנת ַעל ַהּכְ

ח ִנְקֶנה, ְלַהֲחִזירוֹ  ּקָ   :ַהּמִ

י ַעל ַאף. ד ּלֹא ּפִ ַפס ׁשֶ קְ  ּתָ ל ֶנהַהּמַ ִלי ּכָ א, ַהּכְ  ֶאּלָ
ַאר, ִמְקָצתוֹ  ַיד ְקָצתוֹ  ְוִנׁשְ  ְוהּוא, ּבוֹ  ָקָנה, ַהּקֹוֶנה ּבְ
ֱאֹחז ּיֶ ּנוּ  ׁשֶ עּור ִמּמֶ ִלי ׁשִ הּוא, ּכְ עּור ׁשֶ עֹות' ג ׁשִ . ֶאְצּבָ
חֹות ָאַחז ְוִאם עֹות' ִמג ּפָ ֱאֹחז ָצִריךְ , ֶאְצּבָ ּיֶ ִעְנָין ׁשֶ  ּבְ

ֵהא ּיְ ל קְלַנתֵּ  ָיכֹול ׁשֶ ִלי ּכָ   :ֶאְצלוֹ  ּוְלָהִביאוֹ  ַהּכְ

ֵאין אֹוְמִרים ֵישׁ . ה ְנָין ׁשֶ א, מֹוִעיל ַהּקִ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ר ַהֵחֶפץ לוֹ  ַמְקֶנה ְמּכָ ן אוֹ  ַהּנִ ּתָ ד, ַהּנִ  ִאם ֲאָבל, ִמּיָ
ְקֶנה: ַהּקֹוֶנה לוֹ  ָאַמר  ִלי ֶחְפְצךָ  ְוַתְקֶנה ֶזה סּוָדר ּתִ
ים ְלַאַחר ֹלׁשִ ֵני, ָקָנה ֹלא, ׁשְ ָעה ִמּפְ ׁשָ ּבְ שׁ  ׁשֶ ּיֵ  לוֹ  ׁשֶ
ָבר ִלְקנֹות  ָאַמר ִאם ֲאָבל. ַלּקֹוֶנה ַהסּוָדר ֶהֱחִזיר ּכְ

ְקֶנה ְמַנת ַעל ְקֵנה: לוֹ  ּתַ יו ִלי ׁשֶ  ּוְלַאַחר ֵמַעְכׁשָ
ים ֹלׁשִ   :ָקָנה, יֹום ׁשְ

י ַעל ַאף. ו ְגַמר ּפִ ּנִ ָבר ׁשֶ ִקְנָין ַהּדָ ל, סּוָדר ּבְ  ֶאָחד ּכָ
ֵניֶהם ְ ל ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ִמׁשּ ֲעסּוִקים ְזַמן ּכָ אֹותוֹ  ׁשֶ  ּבְ

 ָיכֹול ֵמֶהם ֶאָחד ֵאין, ָהִעְנָין ִהְפִסיקוּ  ְוִאם. ִעְנָין
  :ּבוֹ  ַלֲחֹזר

ָאר. ז ׁשְ ְרֵכי ּבִ ה ּדַ ִנּיָ  ָיכֹול ֵמֶהם ֶאָחד ׁשּום ֵאין ַהּקְ
ֵדי ְלַאַחר ּבוֹ  ַלֲחֹזר   :ִדּבּור ּכְ

ַתב ִמי ֵישׁ . ח ּכָ ִאם, ׁשֶ ַרשׁ  ׁשֶ ַעת ּפֵ ׁשְ : סּוָדר ִקְנַין ּבִ
ֹלא ְתבוּ  אוֹ , ֲחָזָרה ּבְ ּכָ ָטר ׁשֶ לוּ  אוֹ , ׁשְ ּבְ ּקִ ִנים ׁשֶ ּיָ  ּדַ

ָרה ִקְנָין ִלְפׁשָ י ַעל ַאף, ּבְ ֲעסּוִקים ּפִ אֹותוֹ  ׁשֶ  ִעְנָין ּבְ
ֶהם ַלֲחֹזר ְיכֹוִלים ֵאיָנם ֵדי ַאַחר ּבָ   :ִדּבּור ּכְ

ָרִכיםבַּ . ט ְרַקע ּדְ ַהּקַ ֶהם ִנְקֶנה ׁשֶ ִכירּות, ּבָ ֵאַלת ׂשְ  ּוׁשְ
ֵאיָנם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ִנְקִנין ַקְרַקע ִקְנָין ִנְקִנים ׁשֶ  ּבְ
  :סּוָדר
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ִכירּות. י ּכֹוָנא ׂשְ ִמְלָוה ִנְקִנים ֵאיָנם ּוַמׁשְ   :ּבְ

ת קֹוִנין ֵאין. יא ּבָ ׁשַ  ַעל ףאַ , ָקנוּ  ְוִאם, סּוָדר ִקְנָין ּבְ
י ָעׂשוּ  ּפִ   :ָקנוּ , ֲעֵבָרה ׁשֶ

 קצו סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , כנעני עבד קנית דין

ַנֲעִני ֶעֶבד. א ינוֹ  ּכְ ַקְרַקע ּדִ ה ּכְ ֶכֶסף ִנְקֶנה, ִלְקִנּיָ  אוֹ  ּבְ
ָטר ׁשְ ֲחָזָקה אוֹ  ּבִ ִקְנָין אוֹ  ּבַ   :סּוָדר ּבְ

ִקְנָין ַהֲחָזָקה ִהיא ַמה. ב שׁ , ִדיםָהֲעבָ  ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּיִ  ּבוֹ  ׁשֶ
ְפֵני ֶדֶרךְ  ַרּבוֹ  ּבִ ין ּכְ ְמׁשִ ּתַ ׁשְ ּמִ ֲעָבִדים ׁשֶ  הּוא ְוִאם. ּבָ
ּלֹא ְפֵני ׁשֶ ּיֹאַמר ָצִריךְ , ַרּבוֹ  ּבִ   :ּוְקִני ֲחֵזק ֵלךְ : לוֹ  ׁשֶ

יַצד. ג יר, ּכֵ ִהְנִעיל אוֹ , ִמְנָעלוֹ  לוֹ  ִהּתִ , ִמְנָעלוֹ  לוֹ  ׁשֶ
הֹוִליךְ  אוֹ  ְרָחץ ְלֵבית ַאֲחָריו ָליוכֵּ  ׁשֶ  אוֹ , ַהּמֶ

יטוֹ  ִהְפׁשִ יׁשוֹ  אוֹ  ֵגְרדוֹ  אוֹ  ָסכוֹ  אוֹ  ׁשֶ יהַ  אוֹ  ִהְלּבִ  ִהְגּבִ
הּוא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ָקָנה, ַרּבוֹ  ֶאת ין ׁשֶ יהוֹ  ִאם ַהּדִ  ִהְגּבִ
  :ַרּבוֹ 

ה. ד ֵאיָנהּ  ְמָלאָכה לוֹ  ָעׂשָ ּמּושׁ  ׁשֶ ׁשִ גֹון, ּגּופוֹ  ּבְ  ּכְ
תָּ  ֶגד לוֹ  ַפרׁשֶ  ְוֵישׁ , ַרּבוֹ  ְקָנאוֹ , ָבֶזה ְוַכּיֹוֵצא ּבֶ

ּלֹא אֹוְמִרים   :ְקָנאוֹ  ׁשֶ

ָקפוֹ . ה  ּוָבא ְקָראוֹ  ִאם ֲאָבל. ְקָנאוֹ , ֶאְצלוֹ  ְוֵהִביאוֹ  ּתְ
ָאַמר אוֹ , ֶאְצלוֹ  , ַהּלֹוֵקחַ  ֵאֶצל ֵלךְ : ָהִראׁשֹון ַרּבוֹ  לוֹ  ׁשֶ
 ְקָראוֹ , ָקָטן ֶעֶבד ּואה ְוִאם, ָקָנה ֹלא, ֶאְצלוֹ  ְוָהַלךְ 
  :ְקָנאוֹ  ֶאְצלוֹ  ּוָבא

 קצז סימן
  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , ודקה גסה בהמה קנית דין

ֵהָמה. א ין ּבְ ה ּבֵ ּקָ ין ּדַ ָסה ּבֵ ְמִסיָרה ִנְקֵנית ֵאיָנהּ  ּגַ , ּבִ
א יָכה ֶאּלָ ְמׁשִ יהַּ  ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ּבִ   :ְלַהְגּבִ

ָהה. ב יָכה ֲאָבל. ָמקֹום ָכלבְּ  קֹוָנה ַהְגּבָ  קֹוָנה ֵאינוֹ  ְמׁשִ
א ִסְמָטא ֶאּלָ ָחֵצר אוֹ  ּבְ ל ּבֶ ֵניֶהם ׁשֶ  ֹלא ֲאָבל, ׁשְ

ְרׁשּות ים ּבִ ָחֵצר ְוֹלא ָהַרּבִ ֵאיָנהּ  ּבְ ל ׁשֶ ֵניֶהם ׁשֶ   :ׁשְ

יַצד. ג ֵהָמה ֶאת קֹוִנין ּכֵ יָכה ַהּבְ ְמׁשִ  ָצִריךְ  ֵאין, ּבִ
ָכהּ  ִאם לֹוַמר ָרַכב אוֹ , הְוָהְלכָ  ְמׁשָ  ְוָהְלָכה ָעֶליהָ  ׁשֶ

ָנה, ּבוֹ  ּקָ א, ׁשֶ הּ  אוֹ , ּוָבָאה ָלהּ  ָקָרא ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ יׁשָ ִהּכִ  ׁשֶ
ל ַמּקֵ ָפָניו ְוָרְצָתה ּבְ יָון, ּבְ ָעְקָרה ּכֵ , ְקָנָאהּ , ְוֶרֶגל ָיד ׁשֶ
ְמׁשֹךְ  ְוהּוא ּיִ ְפֵני ׁשֶ ָעִלים ּבִ ךְ  ְוִאם. ַהּבְ ּלֹא ָמׁשַ ְפֵני ׁשֶ  ּבִ

ּיֹאַמר ָצִריךְ , ָעִליםבְּ  ְמׁשֹךְ  ֹקֶדם לוֹ  ׁשֶ ּיִ  ְמׁשֹךְ  ֵלךְ : ׁשֶ
  :ּוְקִני

ַתן אוֹ  ַלֲחֵברוֹ  ֵעֶדר ַהּמֹוֵכר. ד ּנָ ָנה לוֹ  ׁשֶ ַמּתָ יָון, ּבְ  ּכֵ
ַסר ּמָ ּכּוִכית לוֹ  ׁשֶ ֵהָמה ִהיא, ַמׁשְ ֶכת ַהּבְ ֹראשׁ  ַהְמַהּלֶ  ּבְ
ִכים ְוַהּכֹל ֶהֵעֶדר : לֹוַמר ָצִריךְ  ֵאין, ַאֲחֶריהָ  ִנְמׁשָ
ךְ  ְוִאם, ּוְקִני ְמׁשֹוךְ  ּלֹא ֲאִפּלוּ  ָהֵעֶדר ָמׁשַ , ְבָפָניו ׁשֶ
ְמִסיַרת, ָקָנה ּכּוִכית ּדִ אֹוֵמר ָהֵוי ַמׁשְ   :ּוְקִני ְמׁשֹךְ : לוֹ  ּכְ

ֵהָמה ַהּמֹוֵכר. ה ָנה לוֹ  ְנָתָנהּ  אוֹ  ַלֲחֵברוֹ  ּבְ ַמּתָ : ְוָאַמר ּבְ
ֶדֶרךְ  ְקֵנה ֵני ּכְ ּבְ ךְ  ִאם, קֹוִנים ָדםאָ  ׁשֶ יהַּ  אוֹ  ָמׁשַ , ִהְגּבִ
ֶדה ִאם, ָעֶליהָ  ָרַכב ִאם ֲאָבל. ָקָנה ָ ׂשּ  ְוִאם, ָקָנה ּבַ
ִעיר ֵאין ְלִפי, ָקָנה ֹלא ּבָ ֶרךְ  ׁשֶ ֵני ּדֶ  ִלְרּכֹב ָאָדם ּבְ
ִעיר ְרּכוֹ  ָחׁשּוב ָאָדם ָהָיה ִאם, ְלִפיָכךְ . ּבָ ּדַ  ִלְרּכֹב ׁשֶ
ִעיר יֹוֵתר ָזלְמֻזלְ  ָאָדם אוֹ , ּבָ ֵאינוֹ  ּבְ יד ׁשֶ  ַעל ַמְקּפִ
ִעיר ִהּלּוכוֹ  גֹון, ְורֹוֵכב ּבָ ִלין ּכְ ִגּדּול ַהְמַטּפְ ֵהמֹות ּבְ  ַהּבְ

ָהְיָתה אוֹ , ָהֲעָבִדים אוֹ  ה ׁשֶ ָ ָהָיה אוֹ , ִאׁשּ ְרׁשּות ׁשֶ  ּבִ
ים ים, ָהַרּבִ ָהַרּבִ ם ּדֹוֲחִקים ׁשֶ  קֹוֶנה ֶזה ֲהֵרי, ׁשָ
ְרִכיָבה ךְ שֶׁ  ְוהּוא, ּבִ ַהּלֵ   :ּבוֹ  ּתְ

, ְוִתְקֶנה ֲחֵזק: אוֹ , ְוִתְקֶנה ְמׁשֹךְ : ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. ו
ְדָבִרים ְוַכּיֹוֵצא ךְ  ְוָהַלךְ , ֵאּלוּ  ּבִ  ֹלא, ֶהֱחִזיק אוֹ  ּוָמׁשַ

ָמע, ָקָנה ׁשְ ּמַ ְקֶנה ׁשֶ א ּתִ . לוֹ  ִהְקָנה ֹלא ַוֲעַדִין, ְלַהּבָ
ין ְוהּוא   :ִלְקנֹותוֹ  ֶזה ֵחֶפץ ְמׁשֹךְ : לוֹ  ְלאֹוֵמר ַהּדִ
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ָרה ְמׁשֹךְ : ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. ז א ִתְקֶנה ְוֹלא זוֹ  ּפָ  ֶאּלָ
ים ְלַאַחר ֹלׁשִ ךְ , יֹום ׁשְ : ֵלהּ  ָאַמר ְוִאם. ָקָנה ֹלא, ּוָמׁשַ
יו ְקֵנה  ָהְיָתה ַוֲאִפּלוּ , ָקָנה, יֹום' ל ּוְלַאַחר ֵמַעְכׁשָ

ֲאַגם עֹוֶמֶדת יֹום ּבָ ה', ל ּבְ ּזֶ ִהְקָנה ִמיכְּ  ׁשֶ  אֹוָתהּ  ׁשֶ
ה ַנאי ַעל ֵמַעּתָ ה, ּתְ ַנאי ַנֲעׂשָ ם ַהּתְ ְנָין ִנְתַקּיֵ  ְוָכל. ַהּקִ
אֹוֵמר, ְמַנת ַעל: ָהאֹוֵמר יו: ּכְ ֵמי, ֵמַעְכׁשָ   :ּדָ

 קצח סימן
ין ת ּדִ יָכה ֵאיֶזה ִמַטְלְטִלין ְקִנּיַ ְמׁשִ ְמִסיָרה ְוֵאיֶזה ּבִ , ּבִ

ינוֹ  ּוַמה ָמעֹות ּדִ ָידוֹ שֶׁ  ּבַ   ְסִעיִפים: ו"ט ּובוֹ , ּבְ

ַבר. א נוּ  ֲחָכִמים ֲאָבל, קֹונֹות ָמעֹות ּתֹוָרה ּדְ ּקְ ּלֹא ּתִ  ׁשֶ
נוּ  ְלְטִלים ִיּקָ ּטַ א ַהּמִ ָהה ֶאּלָ ַהְגּבָ יָכה אוֹ , ּבְ ְמׁשִ ָבר, ּבִ  ּדָ
ֵאין ְרּכוֹ  ׁשֶ יהַּ  ּדַ יַצד. ְלַהְגּבִ ץ, ּכֵ ן אוֹ  ֵעִצים ַהְמַקּבֵ ּתָ  ִפׁשְ
ֶהם ֹוֵצאְוַכיּ  ה, ּבָ דֹול ָטעּון ֵמֶהם ְוָעׂשָ ִאי ּגָ ר ׁשֶ  ֶאְפׁשָ

יהוֹ  יָכה ִנְקֶנה ֵאינוֹ , ְלַהְגּבִ ְמׁשִ ֲהֵרי, ּבִ ר ׁשֶ  ֶאְפׁשָ
ירוֹ  יהוֹ  ְלַהּתִ ל ָטעּון ָהָיה ִאם ֲאָבל. ֵעץ ֵעץ ּוְלַהְגּבִ  ׁשֶ
ל אוֹ  ֱאגֹוִזים ִלים ׁשֶ ְלּפְ ל אוֹ  ּפִ ֵקִדים ׁשֶ  ְוַכּיֹוֵצא ׁשְ
ֶהם ֵאין, ּבָ יהוֹ  ָיכֹול ֶאָחד ׁשֶ  ִנְקֶנה ֶזה ֲהֵרי, ְלַהְגּבִ

יָכה ְמׁשִ   :ּבִ

ָהה. ב ִריךְ  אֹוְמִרים ֵישׁ , ַהְגּבָ ּצָ יהַ  ׁשֶ , ְטָפִחים' ג ְלַהְגּבִ
ָסֵגי אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ַהת ּדְ ַהְגּבָ   :ֶטַפח ּבְ

יָכה. ג ָאְמרוּ  ְמׁשִ ְמׁשֹךְ  ָצִריךְ , ׁשֶ ּיִ ּלוֹ  ַהֵחֶפץ ׁשֶ  ּכֻ
ל יֹוִציֶאּנוּ וְ  קֹום ִמּכָ הּוא ַהּמָ   :ּבוֹ  ׁשֶ

ָבִרים. ד ֵאין ּדְ ם ׁשֶ ְרּכָ יהַ  ּדַ ִהיְנהוּ  ִאי, ְלַהְגּבִ   :ָקָנה ַאְגּבְ

ה. ה נוּ  ְוָלּמָ ּלֹא ֲחָכִמים ִתּקְ ֵזָרה, קֹונֹות ָמעֹות ְיהוּ  ׁשֶ  ּגְ
א ּמָ ן ׁשֶ ֵמי ַהּלֹוֵקחַ  ִיּתֵ ֶחּנוּ  ְוֹקֶדם ַהֵחֶפץ ּדְ ּקָ ּיִ  ֹיאַבד ׁשֶ
ֹאֶנס גֹון, ּבְ ּפֹל ּכְ ּתִ ֵלָקה ׁשֶ ֵרף ּדְ ָ  ִלְסִטים ָיבֹואוּ  אוֹ , ְוִיׂשּ

לּוהוּ  ְרׁשּות ָהָיה ְוִאם, ְוִיּטְ  ַהּמֹוֵכר ִיְתַמְהֵמהַּ  ַהּלֹוֵקחַ  ּבִ
יל ְוֹלא ְרׁשּות ֲחָכִמים ֶהֱעִמידּוהוּ  ְלִפיָכךְ , ַיּצִ , ַהּמֹוֵכר ּבִ

ֵדי ל ּכְ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּיִ יל ׁשֶ יתוֹ  ָהָיה ִאם, ְלִפיָכךְ . ְוַיּצִ ל ּבֵ  ׁשֶ
שׁ , לֹוֵקחַ  ּיֵ ר ַהֵחֶפץ ּבוֹ  ׁשֶ ְמּכַ ּנִ ר, ׁשֶ ּכָ , ַלּמֹוֵכר ֻמׂשְ

ין ַעל ֶהֱעִמידּוהוּ  ֲהֵרי, ּתֹוָרה ּדִ  ֵאֶצל הּוא ָמצּוי ׁשֶ
יתוֹ  יל ְוָיכֹול ּבֵ ֹוֵכר ְוֵכן. ְלַהּצִ קֹום ַהׂשּ אֹוָתם ַהּמָ  ׁשֶ

ְלְטִלים ּטַ רִ  ַהּמִ ְמּכָ ִחים יםַהּנִ ֶאָחד ּבוֹ  ֻמּנָ ְרֵכי ּבְ ת ִמּדַ  ְקִנּיַ
ִכירּות ְ ֲארוּ  ַהׂשּ ְתּבָ ּנִ ִסיָמן ׁשֶ ְלְטִלים ָקָנה ה"קצ ּבְ ּטַ  ַהּמִ

ּבוֹ   ְוהּוא, ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵמֶהם ֶאָחד ׁשּום ְוֵאין ׁשֶ
ֵהא ּתְ ֶרת ָחֵצר ׁשֶ ּמֶ ּתַ ׁשְ ֹוֵכר ְלַדַעת ַהּמִ הּוא אוֹ , ַהׂשּ  ׁשֶ
ַצד עֹוֵמד קֹום ּבְ   :ַההּוא ַהּמָ

ִכירּות אֹוְמִרים ֵישׁ . ו ׂשְ ְלְטִלים ּדִ ּטַ ֶכֶסף ִנְקֶנה ּמִ , ּבְ
א ֵליּכָ א ְלֵמיַחשׁ  ּדְ ּמָ ְרפוּ : לוֹ  ֹיאַמר ׁשֶ יךָ  ִנׂשְ  ִחּטֶ
ה ֲעִלּיָ ֵכיָון, ּבָ ַהּגּוף ּדְ ּלוֹ  ׁשֶ יל ָטַרח ׁשֶ   :ּוַמּצִ

ר ְוִאי הֹוִאיל, ַהְסִפיָנה. ז  ְוֵישׁ  יהַּ ְלַהְגבִּ  ֶאְפׁשָ
יָכָתהּ  ְמׁשִ דֹול ֹטַרח ּבִ ֶכת ְוֵאיָנהּ , ּגָ א ִנְמׁשֶ ים ֶאּלָ , ְלַרּבִ

יָכה ִהְצִריכּוהָ  ֹלא א ְמׁשִ ְמִסיָרה ִנְקֵנית ֶאּלָ ל ְוֵכן, ּבִ  ּכָ
ּיֹוֵצא ֶזה ּכַ  ֵאינוֹ , ּוְקִני ְמׁשֹךְ  ֵלךְ : לוֹ  ָאַמר ְוִאם. ּבָ
ה ַעד ַהְסִפיָנה קֹוֶנה ֶכּנָ ְמׁשְ ּיִ הּ כֻּ  ׁשֶ ה ּלָ ל ְויֹוִציֶאּנָ  ִמּכָ

קֹום ָהְיָתה ַהּמָ ֲהֵרי, בוֹ  ׁשֶ יד ׁשֶ ּלֹא ַהּמֹוֵכר ִהְקּפִ  ִיְקֶנה ׁשֶ
א ֶזה יָכה ֶאּלָ ְמׁשִ   :ּבִ

ָאְמרוּ  זוֹ  ְמִסיָרה. ח ְמְסֶרּנוּ  ָצִריךְ  ֵאין, ׁשֶ ּיִ דוֹ  ׁשֶ  ְלַיד ִמּיָ
א, לֹוֵקחַ  יָון ֶאּלָ ָאַחז ּכֵ הּ  ׁשֶ פְ  ַהּלֹוֵקחַ  ּבָ  אוֹ  ַהּמֹוֵכר ֵניּבִ

ִמְצָותוֹ    :ְמִסיָרה ֵלהּ  ָהָוה, ּבְ

א קֹוָנה ֵאיָנהּ  ְמִסיָרה. ט ְרׁשּות ֶאּלָ ים ּבִ  ּוְבָחֵצר ָהַרּבִ
ֵאיָנהּ  ל ׁשֶ ֵניֶהם ׁשֶ יָכה ׁשְ א קֹוָנה ֵאיָנהּ  ּוְמׁשִ  ֶאּלָ
ִסְמָטא ָחֵצר אוֹ  ּבְ ל ּבְ ֵניֶהם ׁשֶ ָהה. ׁשְ ָכל קֹוָנה ְוַהְגּבָ  ּבְ
  :ָמקֹום

ְרׁשּות עֹוֶמֶדת ַהְסִפיָנה ָהְיָתה ִאם, ְלִפיָכךְ . י ים ּבִ , ָהַרּבִ
ָחֵצר אוֹ  ֵאיָנהּ  ּבְ ל ׁשֶ ֵניֶהם ׁשֶ יד, ׁשְ  ְוָאַמר ַהּמֹוֵכר ְוִהְקּפִ
ָכהּ  ָצִריךְ , ּוְקִני ְמׁשֹךְ : ֵלהּ  הּ  ְלָמׁשְ ּלָ ה ּכֻ ּיֹוִציֶאּנָ  ְוׁשֶ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן קצט הלכות מקח וממכר
  

 

1126

  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 כו
 כו

ֵאין ְרׁשּות ֵמאֹותוֹ  יָכה ׁשֶ ה, וֹ בּ  קֹוָנה ְמׁשִ  ְוַיְכִניֶסּנָ
יָכה ִלְרׁשּות ׁשִ ַהּמְ   :ּבוֹ  קֹוָנה ׁשֶ

ִסְמָטא עֹוֶמֶדת ָהְיָתה. יא ָחֵצר אוֹ  ּבְ ל ּבְ ֵניֶהם ׁשֶ , ׁשְ
א ִנְקֵנית ֵאיָנהּ  יָכה ֶאּלָ ְמׁשִ ְמִסיָרה ְוֹלא ּבִ   :ּבִ

ְרׁשּות עֹוֶמֶדת ָהְיָתה. יב ים ּבִ  ָלֶהם ָאַמר ְוֹלא ָהַרּבִ
ךְ  ַהּלֹוֵקחַ  ְוָהַלךְ , לּוםכְּ  ַהּמֹוֵכר  ַעד ָקָנה ֹלא, ּוָמׁשַ

ה ֶכּנָ ְמׁשָ ּיִ ִדיָנהּ  ׁשֶ ים ֵמְרׁשּות ּכְ  ַעל ַאף, ְלִסְמָטא ָהַרּבִ
י ְקֵנית ּפִ ּנִ ְמִסיָרה ׁשֶ ְרׁשּות ּבִ ים ּבִ  ֵאיָנהּ  ּוְמִסיָרה ָהַרּבִ

ְמֹסר ְצִריָכה ּיִ ד לוֹ  ׁשֶ יָון ָהִכי ֲאִפּלוּ , ְלָיד ִמּיָ  ּכֵ
הִ  ָבר ִלְמׁשֹךְ  ְתִחילׁשֶ ה ּכְ ּלָ ַדְעּתוֹ  ּגִ ֵאינוֹ  ּבְ  רֹוֶצה ׁשֶ

ֲחָזָקה ִלְקנֹות הּוא זוֹ  ּבַ הּ  ְוָתפּוס ַמֲחִזיק ׁשֶ א, ּבָ  ֶאּלָ
יָכה ְמׁשִ   :ּבִ

ְסִפיָנה אֹוְמִרים ֵישׁ . יג יָכה ִנְקֵנית ֵאיָנהּ  ּדִ ְמׁשִ א ּבִ  ֶאּלָ
ֶדֶרךְ  יָכָתהּ  ּכְ גֹון, ְמׁשִ ַחת ּכְ ּנַ ּמֻ ְרַקק אוֹ  ַמִיםבְּ  ׁשֶ  ַמִים ּבִ
הּוא ִסְמָטא ׁשֶ ָחֵצר אוֹ  ּבְ ל ּבְ ֵניֶהם ׁשֶ  ָהְיָתה ִאם ֲאָבל, ׁשְ
ה ׁשָ ּבָ ּיַ ה ַעד קֹוֶנה ֵאינוֹ , ּבַ יֶהּנָ ְגּבִ ּיַ   :ׁשֶ

ָבר. יד ְקָנה ּדָ יָכה ַהּנִ ְמׁשִ ָהָיה ּבִ ְרׁשּות ׁשֶ ים ּבִ  אוֹ  ָהַרּבִ
ָחֵצר ֵאיָנהּ  ּבְ ל ׁשֶ ֵניֶהם ׁשֶ כוֹ וּ , ׁשְ  ִלְרׁשּותוֹ  ַהּלֹוֵקחַ  ְמׁשָ

יָון, ְלִסְמָטא אוֹ  הֹוִציא ּכֵ ים ֵמְרׁשּות ִמְקָצתוֹ  ׁשֶ  אוֹ  ָהַרּבִ
ֵאיָנהּ  ֵמְרׁשּות ל ׁשֶ ֵניֶהם ׁשֶ כוֹ  ֵמַאַחר, ָקָנה, ׁשְ ׁשָ ּמְ  ׁשֶ

ּלוֹ  ל ְוהֹוִציאוֹ  ּכֻ קֹום ִמּכָ ָהָיה ַהּמָ   :בוֹ  ׁשֶ

ֵמי ַהּנֹוֵתן. טו ְלְטִלים ּדְ ּטַ  ּבוֹ  ְוָחַזר, ִמְקָצָתן אוֹ  ַהּמִ
 ֲהֵרי, ְמעֹוֶתיךָ  ְוֹטל ּבֹוא: ַהּמֹוֵכר לוֹ  ְוָאַמר, ַהּלֹוֵקחַ 
עֹות מוֹ  ֶאְצלוֹ  ַהּמָ דֹון ּכְ  ֵאינוֹ  ָאְבדוּ  אוֹ  ִנְגְנבוּ  ְוִאם, ִפּקָ

ב ַאֲחָריּוָתן ַחּיָ  ְוָאַמר ַהּמֹוֵכר ּבוֹ  ָחַזר ִאם ֲאָבל. ּבְ
ךָ שֶׁ  ֶאת ְוֹטל ּבֹא: ַלּלֹוֵקחַ  עֹות ֲהֵרי, ּלְ ְרׁשּותוֹ  ַהּמָ  ּבִ
ב ַאֲחָריּותוֹ  ְוַחּיָ דֹוִלים ֵמֳאָנִסים ֲאִפּלוּ , ּבְ ל ַעד, ּגְ ַקּבֵ ּיְ  ׁשֶ
ַרע ִמי" ָעָליו ּפָ ךְ  ַאַחר לוֹ  ְוֹיאַמר "ׁשֶ  ֶאת ְוֹטל ּבֹוא: ּכָ
ךָ  ּלְ ַעִין ִאיְתַנהוּ  ִאי ְוָאז, ׁשֶ שׁ  זּוֵזי ָהַנךְ  ּבְ ָיִהיב ַמּמָ  ּדְ

טּור, ֹוֵקחַ ל ֵלהּ   ֲאֵחִרים ְוִיֵחד הֹוִציָאם ִאם ֲאָבל, ּפָ
יֶהם ְחּתֵ ל ּתַ ַרע ִמי ְוִקּבֵ ּפָ ָחְזרוּ  אֹוְמִרים ֵישׁ , ׁשֶ  ׁשֶ
ב, ַהְלָוָאה ֳאָנִסים ֲאִפּלוּ  ְוַחּיָ ֹבאוּ  ַעד, ּבָ ּיָ  ִלְרׁשּות ׁשֶ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . לֹוֵקחַ  ֲאִפּלוּ , ׁשֶ יָון, הֹוִציָאם ׁשֶ  ּכֵ
בֵּ  ּקִ ַרע ִמי ָעָליו לׁשֶ ּפָ י ַעל ַאף, לוֹ  ְונֹוְתָנם ׁשֶ ּלֹא ּפִ  ׁשֶ
ָלם ַהּלֹוֵקחַ  ָרָצה טּור, ְלַקּבְ   :ּפָ

 קצט סימן
, ונות ק שמעות זמן ויש, קונות שמעות דרכים יש

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ 

יַצד. קֹונֹות ָמעֹות ֵישׁ . א ָידוֹ  ָמעֹות לוֹ  ָהיוּ , ּכֵ ֹלא ּבְ  ּבְ
ָקל ֹלאּובְ  ִמְנָין  ֵחֶפץ ִלי ְמֹכר: ַלֲחֵברוֹ  ְוָאַמר, ִמׁשְ
ךָ  ּלְ ָמעֹות ׁשֶ ָיִדי ֵאּלוּ  ּבְ ּבְ ק ְוֹלא ַהּמֹוֵכר ּוְלָקָחם, ׁשֶ  ִדְקּדֵ
 ֵמֶהם ֶאָחד ְוֵאין ַלּלֹוֵקחַ  ַהֵחֶפץ ִנְקָנה, ִמְנָיָנם ֵליַדע
ֵני, ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול הּוא ִמּפְ ָבר ׁשֶ ֵאינוֹ  ּדָ  ֹלא ָמצּוי ׁשֶ

הּ  ְזרוּ גָּ  ָנן ּבֵ   :ַרּבָ

ַכר ְראּוֵבן ְוֵכן. ב ּמָ ְלְטִלין ׁשֶ ְמעֹון ִמּטַ ָמֶנה ְלׁשִ  ְוָקָנה, ּבְ
ְמעֹון ְלְטִלין ׁשִ ּטַ ב ַהּמִ ָדִמים ִלְראּוֵבן ְוִנְתַחּיֵ  ְוַאַחר, ּבְ

ךְ  ְמעֹון ָהָיה ּכָ ְלְטִלים ְלׁשִ  ֵלהּ  ְוָאַמר ִלְמּכֹר ֲאֵחִרים ִמּטַ
ָדִמים ָתםאוֹ  ְמֹכר: ְראּוֵבן שׁ  ּבְ ּיֵ ָיְדךָ  ִלי ׁשֶ ֵמי ּבְ  ִמּדְ
ֶכר ְלְטִלים אֹוָתן ִנְקִנין, ֵהן: ֵלהּ  ְוָאַמר, ַהּמֶ ּטַ  ַהּמִ

ָכל ִלְראּוֵבן ֵהם ָמקֹום ּבְ י ַעל ְוַאף, ׁשֶ ּלֹא ּפִ ךְ  ׁשֶ  ָמׁשַ
יהַּ  ְוֹלא ם, ִהְגּבִ ּגַ ָבר ֶזה ׁשֶ ֵאינוֹ  ּדָ  ְוֹלא הּוא ָמצּוי ׁשֶ
הּ  ָגְזרוּ  ּלֹא חֹוב ָעָליו ָהָיה ִאם ֲאָבל. ָנןַרבָּ  ּבֵ  ֵמֲחַמת ׁשֶ

ֶכר ְלְטִלין ִלי ְמֹכר: לוֹ  ְוָאַמר ַהּמֶ חֹוב ִמּטַ שׁ  ּבְ ּיֵ  ִלי ׁשֶ
ֵניֶהם ְוִנְתַרּצוּ , ֶאְצְלךָ    :ָקָנה ֹלא, ׁשְ

עֹות ְזַמן ֵישׁ . ג ּמָ ֶהֱעִמידוּ , קֹונֹות ׁשֶ ְבֵריֶהן ֲחָכִמים ׁשֶ  ּדִ
ין ַעל בָ  ּתֹוָרה ּדִ רּבְ ָעה ׂשָ ַאְרּבָ : ֵהם ְוֵאלוּ , ְפָרִקים ּבְ

ל ָהַאֲחרֹון טֹוב יֹום ֶעֶרב  טֹוב יֹום ְוֶעֶרב, ַחג ׁשֶ
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ל ָהִראׁשֹון ַסח ׁשֶ  ֹראשׁ  ְוֶעֶרב, ָהֲעֶצֶרת ְוֶעֶרב, ּפֶ
ָנה ָ ִאם, ַהׁשּ ח ָהָיה ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֹור ַלּטַ , ִדיָנִרים ֵמָאה ׁשָ
יָנר ֵמַהּלֹוֵקחַ  ְוָלַקח ֵדי ּדִ ןלִ  ּכְ ר לוֹ  ּתֵ ׂשָ ֹחט ּבָ ׁשְ ּיִ ׁשֶ , ּכְ
צוּ  ְוֹלא ל לוֹ  ִנְתַקּבְ ֵמי ּכָ ֹור ּדְ ִחיִטין, ַהׁשּ  אֹותוֹ  ַמׁשְ
ַעל ְרחוֹ  ּבְ ֵדי, ּכָ ן ּכְ ר ִלּתֵ ׂשָ  ִאם, ְלִפיָכךְ , ַלּלֹוֵקחַ  ַהּבָ
ֹור ֵמת יָנר ּוַמְפִסיד, ַלּלֹוֵקחַ  ֵמת, ַהׁשּ   :ַהּדִ

ֶהם סַאּפֹוְטרֹוּפוֹ  אוֹ , ְיתֹוִמים. ד ּלָ ְכרוּ , ׁשֶ ּמָ  ׁשֶ
ְלְטִלים ָכן ִמּטַ עֹות ָנַתן ֹלא ַוֲעַדִין ַהּלֹוֵקחַ  ּוְמׁשָ , ַהּמָ
רוּ  ֶהם חֹוְזִרים, ְוִנְתַיּקְ ִדין, ּבָ ֵאין, ַהּתֹוָרה ּכְ יָכה ׁשֶ  ְמׁשִ

א קֹוָנה ְלַבד ּוְבזוֹ , ָמעֹות ֶאּלָ ין ָחלּוק ּבִ  ַהְיתֹוִמים ּדִ
ין ָאר ִמּדִ ֵני ׁשְ ָאר ֲאָבל, ָאָדם ּבְ ׁשְ ין ַהֲחֻלּקֹות ּבִ  ּדִ

ֶוה ַהְיתֹוִמים ל ׁשָ ל ְלׁשֶ   :ֶזה ְלִעְנָין ָאָדם ּכָ

 ר סימן
, כליו קונה וכיצד, חצרו ידי על מטלטלין קנית דין

  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ 

ְלְטִלין ָהיוּ . א ְרׁשּות ִמּטַ ר ַהּלֹוֵקחַ  ּבִ ּמֵ ּתַ ׁשְ , ְלַדְעּתוֹ  ַהּמִ
הּוא אוֹ  ַצד ֵמדעוֹ  ׁשֶ יָון, ְרׁשּות אֹותוֹ  ּבְ ל ּכֵ ּבֵ ּקִ  ָעָליו ׁשֶ

י ַעל ְוַאף לֹוֵקחַ  ָקָנה, ִלְמּכֹר ַהּמֹוֵכר ין ּפִ ֲעַדּיִ  ֹלא ׁשֶ
ַסק ְוהּוא, ָמַדד ּפָ ִמים ׁשֶ   :ּדָ

ְרׁשּות ָהיוּ . ב ְרׁשּות אוֹ , ַהּמֹוֵכר ּבִ ֵהם ַאֵחר ָאָדם ּבִ  ׁשֶ
יהַּ  ַעד ֵקחַ ַהּלוֹ  ָקָנה ֹלא, ֶאְצלוֹ  ֻמְפָקִדים ְגּבִ ּיַ  ׁשֶ

ְלְטִלין ּטַ ֵכם ַעד אוֹ  ַהּמִ ְמׁשְ ּיִ מוֹ , ׁשֶ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ   :ׁשֶ

ָליו. ג ל ּכֵ ל, ָאָדם ׁשֶ שׁ  ָמקֹום ּכָ ּיֵ יחוֹ  ְרׁשּות לוֹ  ׁשֶ , ְלַהּנִ
ְכְנסוּ  ְוֵכיָון. לוֹ  ָקָנה ּנִ ְלְטִלים ׁשֶ ּטַ תֹוךְ  ַהּמִ ִלי ּבְ  ֵאין ַהּכְ
ִמי ֶזה ַוֲהֵרי, ּבוֹ  ֲחֹזרלַ  ָיכֹול ֵמֶהם ֶאָחד ֻהְנחוּ  ּכְ  ׁשֶ
תֹוךְ  יתוֹ  ּבְ ָליו ֵאין ְלִפיָכךְ . ּבֵ ל ּכֵ  לוֹ  קֹוִנים ָאָדם ׁשֶ

ְרׁשּות ים ּבִ ְרׁשּות ְוֹלא, ָהַרּבִ א, ַהּמֹוֵכר ּבִ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ

ְקֶנה לוֹ  ָאַמר ְכִלי ּוְקֵנה ֵלךְ : ַהּמַ  ִאם ָקָנה ְוָאז, ֶזה ּבִ
ְרׁשּות הּוא   :ּמֹוֵכרהַ  ּבִ

ִלי ָקָנה ִאם ְוֵכן. ד יהוֹ  ֵמַהּמֹוֵכר ַהּכְ ךְ  ְוַאַחר, ְוִהְגּבִ  ּכָ
יחוֹ  ם ִהּנִ ְרׁשּות ׁשָ ּנוּ  ְוָקָנה ְוָחַזר ַהּמֹוֵכר ּבִ רֹות ִמּמֶ , ַהּפֵ
יָון ְכְנסוּ  ּכֵ ּנִ תֹוךְ  ׁשֶ ִלי ּבְ ֵני, אֹוָתם ָקָנה ֶזה ּכְ ּפְ ּמִ  ׁשֶ

ְמִכיַרת ַהּמֹוֵכר ֲהָנַאת יד ֵאינוֹ  ִליַהכְּ  ּבִ  ַעל ַמְקּפִ
  :ְמקֹומוֹ 

ם. ה ׁשֵ ֵאין ּכְ ָליו ׁשֶ ל ּכֵ ְרׁשּות לוֹ  קֹוֶנה לֹוֵקחַ  ׁשֶ  ּבִ
ךְ , מֹוֵכר ָליו ֵאין ּכָ ל ּכֵ  ַעל ַאף ַלּלֹוֵקחַ  קֹוֶנה מֹוֵכר ׁשֶ

י הּוא ּפִ ְרׁשּות ׁשֶ   :לֹוֵקחַ  ּבִ

יָכה. ו ֵכָליו ְמַהְנָיא ְמׁשִ ל ּבְ ִאם, מֹוֵכר ׁשֶ  ָמַדד ׁשֶ
ָליו ְלתֹוךְ  ְוָנַתן ַהּמֹוֵכר כוֹ , ּכֵ ָפָניו ַהּלֹוֵקחַ  ּוְמׁשָ , ּבְ
ִלי ְמׁשֹךְ : לוֹ  ָאַמר ֹלא ַוֲאִפּלוּ , ָקָנה  ַמה ִלְקנֹות ַהּכְ

תֹוכוֹ  ּבְ ֶ   :ׁשּ

ִלי ְוֹלא, קֹוָנה ָהְרׁשּות ֵאין. ז יָכה ְוֹלא, ַהּכְ  ְוֹלא, ְמׁשִ
ָהה א, ַהְגּבָ ן ִאם ֶאּלָ ַסק ּכֵ התְּ  ּפָ ה ִחּלָ ּדָ ָכךְ  ַהּמִ , ְוָכךְ  ּבְ
ל ֲאָבל ּלֹא ְזַמן ּכָ ַסק ׁשֶ ְקֶנה ַצד ׁשּום לוֹ  ֵאין, ּפָ ּיִ  ׁשֶ
ָכל, ּבוֹ  ּלֹא ְזַמן ּדְ ַסק ׁשֶ ַעת ָסְמָכה ֹלא ּפָ ֵניֶהם ּדַ , ׁשְ

א ּמָ ימוּ  ֹלא ׁשֶ ח ְוִאם. ַהְסכּום ַעל ַיְסּכִ ּקָ ָבר ַהּמִ  ּדָ
ָמיו ּדָ ּלֹא יפִּ  ַעל ַאף, ְקצּוִבים ׁשֶ ַסק ׁשֶ  ְוֵכן. ָקָנה, ּפָ

ִפי ְלךָ  מֹוֵכר ֲהֵריִני: לוֹ  ָאַמר ִאם מּוהוּ  ַמה ּכְ ׁשָ ּיְ ֶ ', ג ׁשּ
ָמיו ֵאין ֲאִפּלוּ , ָקָנה רֹות ָהיוּ . ְקצּוִבים ּדָ ִסְמָטא ַהּפֵ  ּבְ
ָחֵצר אוֹ  ל ּבְ ֵניֶהם ׁשֶ ְרׁשּות ָהיוּ  ַוֲאִפּלוּ , ׁשְ , לֹוֵקחַ  ּבִ

תֹוךְ  ְוָהיוּ  ָלי ּבְ ל וּכֵ ל, מֹוֵכר ׁשֶ  ַהּמֹוֵכר ָעָליו ִקּבֵ
תֹוךְ  ִלְמּדֹד ַהּמֹוֵכר ְוִהְתִחיל ִלְמּכֹר ָליו ּבְ ל ּכֵ , מֹוֵכר ׁשֶ
ים ּכֹור: לוֹ  ָאַמר ִאם לׁשִ ׁשְ , ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ֶסַלע ּבִ

ְסָאה ֲאִפּלוּ  ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול  ַוֲעַדִין הֹוִאיל, ַאֲחרֹוָנה ּבִ
רֹות ֵכָליו ַהּפֵ ל ָגַמר ֹלאוְ  ּבְ ה ּכָ ּדָ ל ְוֵכָליו, ַהּמִ  מֹוֵכר ׁשֶ
י ַעל ַאף ַלּלֹוֵקחַ  קֹוִנים ֵאיָנן הּוא ּפִ ְרׁשּות ׁשֶ . לֹוֵקחַ  ּבִ
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ים ּכֹור: לוֹ  ָאַמר ְוִאם לׁשִ ׁשְ ֶסַלע ְסָאה ּבִ  ִראׁשֹון, ּבְ
יָון, ָקָנה ִראׁשֹון ְסקוּ  ּכֵ ּפָ ל ַעל ָדִמים ׁשֶ , ּוְסָאה ְסָאה ּכָ

ל יהַ שֶׁ  ְסָאה ּכָ ְגּבִ  ִנְגְמָרה אֹוָתהּ  ִויָעֶרה ַהּמֹוֵכר ּיַ
רֹות ְוֵאין הֹוִאיל, ְמִכיָרָתהּ  ְרׁשּות ַהּפֵ  ְוֹלא ַהּמֹוֵכר ּבִ
ְרׁשּות ים ּבִ רֹות ָהיוּ  ֹלא ְוִאּלוּ . ָהַרּבִ ֵכָליו ַהּפֵ ל ּבְ  ׁשֶ
יָון, מֹוֵכר ֵהם ּכֵ ְרׁשּות ׁשֶ ַסק ָקָנה לֹוֵקחַ  ּבִ ּפָ ֶ  ַאף, ִמׁשּ
י ַעל ּלֹא ּפִ מוֹ , ָמַדד ׁשֶ נִּ  ּכְ ֵארׁשֶ   :ְתּבָ

בּוָאה ִעם ְלֵביתוֹ  ַהֲחמֹוִרים ֶאת ַהּלֹוֵקחַ  ִהְכִניס. ח  ַהּתְ
ֲעֵליֶהם יָכה אֹוָתהּ , ׁשֶ לּום ֵאיָנהּ  ְמׁשִ ַסק ִאם ֲאִפּלוּ , ּכְ  ּפָ
ִמים  ְוֵישׁ . ָקָנה ֹלא, ַהֲחמֹוִרים ַעל ַהּמֹוֵכר ּוָמַדד ַהּדָ

אֹוֵמר ִמי אֲ , ׁשֶ  ֹלא, ַהֲחמֹוִרים ַעל לֹוֵקחַ  ָמַדד ִפּלוּ ׁשֶ
ּלֹא, ָקָנה ן ׁשֶ ּוֵ יָכה ִנְתּכַ ְמִדיָדה ְוִלְקנֹות ִלְמׁשִ , זוֹ  ּבִ

ִלְמִדיָדה ָעְלָמא ּדְ ן ּבְ ּוֵ   :ִנְתּכַ

ֶמן אוֹ  ַיִין ַהּמֹוֵכר. ט ִסְמָטא ַלֲחֵברוֹ  ׁשֶ ָחֵצר אוֹ  ּבְ ל ּבְ  ׁשֶ
ֵניֶהם ְרׁשּות אוֹ  ׁשְ ה ְיָתהְוהָ , לֹוֵקחַ  ּבִ ּדָ ל ַהּמִ , ַסְרסּור ׁשֶ

ּלֹא ַעד ָאה ׁשֶ ה ִנְתַמּלְ ּדָ ל ֵהן ֲהֵרי, ַהּמִ , מֹוֵכר ׁשֶ
ָאה ְתַמּלְ ּנִ ֶ ה ִמׁשּ ּדָ ְרׁשּות ֵהן ֲהֵרי, ַהּמִ  ֶאָחד ְוֵאין לֹוֵקחַ  ּבִ

רֹות ְוֵכן. ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵמֶהם ָהיוּ  ּפֵ  ְצבּוִרים ׁשֶ
ִסְמָטא ָחֵצר אוֹ  ּבְ ל ּבְ ה, ֵניֶהםשְׁ  ׁשֶ ּדָ ל ֵאיָנהּ  ְוַהּמִ  ׁשֶ

ּלֹא ַעד, מֹוֵדד ַהּמֹוֵכר ְוָהָיה, ֵמֶהם ֶאָחד ָאה ׁשֶ  ִנְתַמּלְ
ה ּדָ ְרׁשּות ִהיא ֲהֵרי ַהּמִ ָאה, מֹוֵכר ּבִ ְתַמּלְ ּנִ ֶ ה ּוִמׁשּ ּדָ  ַהּמִ
ְרׁשּות ִהיא ֲהֵרי   :לֹוֵקחַ  ּבִ

ה ָהְיָתה. י ּדָ ל ַהּמִ ִמיםרְ  ָבהּ  ְוָהיוּ , ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ  ׁשָ
הּ  ֶחְצָיהּ  ֵליַדע ִליׁשָ ֶהן ְוַכּיֹוֵצא ּוְרִביָעהּ  ׁשְ יָון, ּבָ  ּכֵ

יעַ  ִהּגִ ם ׁשֶ ִמים ְלֹרׁשֶ  ְוַאף, ִראׁשֹון ִראׁשֹון ָקָנה ֵמָהְרׁשָ
י ַעל ּלֹא ּפִ את ׁשֶ ה ִנְתַמּלֵ ּדָ ל, ַהּמִ ּכָ ם ׁשֶ  ֵמֶהם ֹרׁשֶ

ה ִמּדָ ְפֵני ּכְ ֲהֵרי, ַעְצָמהּ  ּבִ ל ׁשֶ ה הּוא םֵמהֶ  ֶאָחד ּכָ ּדָ  ַהּמִ
ִמים ַעל סֹוֵמךְ  ְוהּוא הּ  ָהְרׁשָ ּבָ   :ׁשֶ

ִלי ַהּנֹוֵטל. יא ית ּכְ רוֹ  ְמַנת ַעל ָהאּוָמן ִמּבֵ  ִאם, ְלַבּקְ
ָמיו ָהיוּ  ָידוֹ  ְוֶנֱאַנס, ְקצּוִבים ּדָ ב, ּבְ הֹוִאיל, ַחּיָ  ׁשֶ

יהָ  ֵמֵעת ְקצּוִבים ְוָדָמיו ִהְגּבִ ה ׁשֶ ְרׁשּותוֹ  ַנֲעׂשָ  ןְוֵאי ּבִ
יֶהּנוּ  ְוהּוא, ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ַהּמֹוֵכר ְגּבִ ּיַ ֵדי ׁשֶ  ִלְקנֹות ּכְ

ּלוֹ  ֶאת ר ֵחֶפץ אֹותוֹ  ְוִיְהֶיה, ּכֻ ְמּכַ  ַעל ָחִביב ַהּנִ
ַהּמֹוֵכר ֵחֶפץ ֲאָבל. ַהּלֹוֵקחַ  שׁ  ְוהּוא, ּבוֹ  ָקץ ׁשֶ  ְמַבּקֵ
ְרׁשּות הּוא ֲהֵרי, ְלָמְכרוֹ  ְורֹוֵדף ְפֹסקשֶׁ  ַעד ַהּמֹוֵכר ּבִ  ּיִ
ִמים יֶהּנוּ  ַהּדָ ַסק ַאַחר ַהּלֹוֵקחַ  ְוַיְגּבִ ּפָ ה ְוִאם. ׁשֶ ּלָ  ּגִ
ֵאינוֹ  ַדְעּתוֹ   ֹקֶדם ֶנֱאַבד אוֹ  ְוִנְגַנב, ּבוֹ  ָחֵפץ ׁשֶ

ֲחִזיֶרּנוּ  ּיַ הּוא אֹוְמִרים ֵישׁ , ׁשֶ ׁשֹוֵמר ׁשֶ ָכר ּכְ  ְוֵישׁ , ׂשָ
הּוא אֹוְמִרים ׁשֹוֵמר ׁשֶ ם ּכְ   :ִחּנָ

ךְ  ֶאָחד. יב יהַּ  אוֹ  ַהּמֹוׁשֵ ְגּבִ ֲחִזיק אוֹ  ַהּמַ ַעְצמוֹ  ַהּמַ  אוֹ , ּבְ
ָאַמר יהַ  ְלַאֵחר ׁשֶ , לוֹ  ְלַהֲחִזיק אוֹ  לוֹ  ִלְמׁשֹךְ  אוֹ  ְלַהְגּבִ
ָאר ְוֵכן, לוֹ  ָזָכה ֶזה ֲהֵרי ׁשְ ְרֵכי ּבִ ה ּדַ ִנּיָ   :ַהּקְ

 רא סימן
' ב ּובוֹ , לחברו כפו והתוקע, החבית על רשם דין

  ם:ְסִעיִפי

ְדָבִרים לוֹ  ָמַכר. א ְלַבד ּבִ ִמים ּוָפְסקוּ , ּבִ ם, ַהּדָ  ְוָרׁשַ
ם ַהּלֹוֵקחַ  ח ַעל ֹרׁשֶ ּקָ ֵדי ַהּמִ ְהֶיה ּכְ ּיִ  ָידּועַ  ִסיָמן לוֹ  ׁשֶ
הּוא ּלוֹ  ׁשֶ י ַעל ַאף, ׁשֶ ּלֹא ּפִ ִמים לוֹ  ָנַתן ׁשֶ  ֵמַהּדָ
לּום ל, ּכְ ם ַאַחר ּבוֹ  ַהחֹוֵזר ּכָ ָרׁשַ ל ׁשֶ  ימִ " ְמַקּבֵ
ַרע ּפָ ִדיָנה ִמְנַהג ְוִאם. "ׁשֶ ְקֶנה הּוא ַהּמְ ּיִ ם ׁשֶ  ִקְנָין ָהֹרׁשֶ
מּור ח ִנְקָנה, ּגָ ּקָ , ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵמֶהם ֶאָחד ְוֵאין ַהּמִ
ב ן ֶזה ְוַחּיָ ִמים ִלּתֵ ם ְוהּוא. ַהּדָ ָרׁשַ ְפֵני ׁשֶ  אוֹ , ַהּמֹוֵכר ּבִ

ָאַמר ֲחךָ  ְרׁשֹם: ַהּמֹוֵכר ֵלהּ  ׁשֶ   :ִמּקָ

ל ְוֵכן. ב ָבר ּכָ ֲהגוּ  ּדָ ּנָ ִרים ׁשֶ ּגָ גֹון, ּבוֹ  ִלְקנֹות ַהּתַ  ַעל ּכְ
ּנֹוֵתן ְיֵדי רּוָטה ַהּלֹוֵקחַ  ׁשֶ  ְיֵדי ַעל אוֹ , ַלּמֹוֵכר ּפְ

ּתֹוֵקעַ  ּפוֹ  לוֹ  ׁשֶ ל ְוֵכן, ּכַ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ
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 רב סימן
ין ת ּדִ ב ִמַטְלְטִלין ְקִנּיַ , ְוַקְרַקע עָבִדים אוֹ , ַקְרַקע ַאּגַ
ֵהָמה אוֹ , ּוִמַטְלְטִלין עֶבד אוֹ  עֶליה ְוֵכִלים ּבְ  ּובוֹ , ׁשֶ

  ְסִעיִפים: ו"ט

ְקֶנה. א ְלְטִלין ַקְרַקע ַהּמַ ֶאָחד ּוִמּטַ יָון, ּכְ ָנה ּכֵ ּקָ  ׁשֶ
ְרַקע ֶאָחד ַהּקַ ְרֵכי ּבְ ה ִמּדַ ִנּיָ ְלְטִלין ִנְקנוּ  ַהּקְ ּטַ  ַהּמִ
ֶהם ין, ִעּמָ ָהי ּבֵ ֵניֶהם וּ ׁשֶ ֶמֶכר ׁשְ ָנה אוֹ  ּבְ ַמּתָ ין, ּבְ  ּבֵ
ַכר ּמָ ְלְטִלין ׁשֶ ין, ַקְרַקע ְוָנַתן ִמּטַ ַכר ּבֵ ּמָ  ַקְרַקע ׁשֶ
ְלְטִלים ְוָנַתן יָון, ִמּטַ ָנה ּכֵ ּקָ ְלְטִלים ָקָנה ַקְרַקע ׁשֶ ּטַ   :ַהּמִ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ָהיוּ , ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ְלְטִלים אֹוָתם ּכְ ּטַ  ַהּמִ
אֹוָתהּ  בּוִריםצְ  ָמקֹום ָהיוּ  ִאם ֲאָבל. ַקְרַקע ּבְ , ַאֵחר ּבְ

ּיֹאַמר ָצִריךְ  ְלְטִלין ְקֵנה: לוֹ  ׁשֶ ב ִמּטַ  ֲאִפּלוּ . ַקְרַקע ַאּגַ
ְלְטִלין ָהיוּ  ּטַ ְמִדיָנה ַהּמִ  ְקֵנה: ֵלהּ  ְוָאַמר, ַאֶחֶרת ּבִ

י ַעל אֹוָתם ּבֵ לֹוִני ַקְרַקע ּגַ יָון, ּפְ ָנה ּכֵ ּקָ  עַקְרקַ  ׁשֶ
ְלְטִלין ִנְקנוּ  ּטַ י ַעל ַאף, ַהּמִ ֵאיָנם ּפִ  ְצבּוִרים ׁשֶ

תֹוָכהּ  ב ְקֵנה: ֵלהּ  ָאַמר ֹלא ְוִאם. ּבְ  ֹלא, ַקְרַקע ַאּגַ
ֵאיָנם ֵמַאַחר, ָקָנה תֹוָכהּ  ְצבּוִרים ׁשֶ   :ּבְ

ֶדה ִהְקָנה. ג ָ ְלְטִלים ְלֶאָחד ַהׂשּ ּטַ  ַעל ַאף, ְלַאֵחר ְוַהּמִ
י ָאַמר ּפִ ְלְטִלים ֵנהקְ : לוֹ  ׁשֶ ּטַ י ַעל ַהּמִ ּבֵ , ַקְרַקע ּגַ

ַקְרַקע ָהֶאָחד ְוֶהֱחִזיק ִני ָקָנה ֹלא, ּבְ ֵ ְלְטִלין ַהׁשּ . ִמּטַ
ָפָסן ְוִאם ָחַזר ַאַחר ּתְ ְקֶנה ּבוֹ  ׁשֶ  מֹוִציִאין ֵאין, ַהּמַ
דוֹ  ֲהֵרי, ִמּיָ ָנה ַאַחר ְתָפָסן ׁשֶ ּקָ ְרַקע ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ְקנוּ  ַהּקַ ּנִ  ׁשֶ
ּבוֹ  ַעל ֵאּלוּ    :ּגַ

ֶדה ִהְקָנה. ד ְלְטִלים ְלַאּפֹוְטרֹוּפֹוִסים ׂשָ , ַלְיתֹוִמים ּוִמּטַ
  :ָקנוּ 

ֵהמֹות. ה ְלְטִלים ּבְ ִמּטַ ִדיִנים ּכְ   :ֵאּלוּ  ּבְ

ב ִנְקָנה ַקְרַקע ֵאין. ו   :ַקְרַקע ַאּגַ

ל ַקְרַקע. ז הּוא ּכָ יו ַעל ַמְקִנין, ׁשֶ ּבָ ְלְטִלים ּגַ  ִמּטַ
ה   :ַהְרּבֵ

ְקֶנה. ח ֶאָחד ְוַקְרָקעֹות ֲעָבִדים ַהּמַ ֲעָבִדים ֶהֱחִזיק, ּכְ  ּבָ
ְרָקעֹות ָקָנה ֹלא ְרָקעֹות ֶהֱחִזיק, ַהּקַ ּקַ  ָהיוּ  ִאם, ּבַ

תֹוָכהּ  ֲעָבִדים  ֲאִפּלוּ , ָקָנה ֹלא, ָלאו ְוִאם, ָקָנה, ּבְ
ּיֹאַמר י ַעל אֹוָתם ְקֵנה: לוֹ  ׁשֶ ּבֵ   :ַקְרַקע ּגַ

ְקנֶ . ט ְלְטִלים ֲעָבִדים הַהּמַ ֶאָחד ּוִמּטַ ךְ , ּכְ  ָמׁשַ
ְלְטִלים ּטַ ֲעָבִדים ֶהֱחִזיק, ָהֲעָבִדים ָקָנה ֹלא ַהּמִ  ֹלא, ּבָ

ְלְטִלים ָקָנה ּטַ א, ַהּמִ ן ִאם ֶאּלָ ְלְטִלים ָהיוּ  ּכֵ ּטַ  ַעל ַהּמִ
י ּבֵ ְהֶיה ְוהּוא, ָהֶעֶבד ּגַ ּיִ פּות ׁשֶ ִריךְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּכָ ּצָ  ׁשֶ
ם ְהֶיה ּגַ ּיִ ן ׁשֶ   :ָיׁשֵ

ּבוֹ  ּוְזָרִעים, ָנקּוב ָעִציץ ְלֶאָחד ָהָיה. י  ִאם, ְלַאֵחר ׁשֶ
ַעל ִהְקָנה ָרִעים ְלַבַעל ֲעִציצוֹ  ֶהָעִציץ ּבַ יָון, ַהּזְ  ּכֵ
ךְ  ׁשַ ּמָ   :ָקָנה, ׁשֶ

ַעל ִהְקָנה. יא  ֹלא, ֶהָעִציץ ְלַבַעל ְזָרָעיו ְזָרִעים ּבַ
ֲחִזיק ַעד, ָקָנה ּיַ ָרִעים ׁשֶ ּזְ   :ַעְצָמם ּבַ

ָרִעים ֶהָעִציץ ָהָיה. יב ּבוֹ  ְוַהּזְ  ְוִהְקָנה, ְלֶאָחד ַהּכֹל ׁשֶ
ֵניֶהם ָעִציץ ֶהֱחִזיק, ְלַאֵחר ׁשְ ָרִעים ִלְקנֹות ּבֶ  ַאף, ַהּזְ
ָרִעים ֶהֱחִזיק, ָקָנה ֹלא ֶהָעִציץ ּזְ   :ֶהָעִציץ ָקָנה, ּבַ

ְקֶנה. יג ֵהָמה ַהּמַ עַ  ְוֵכִלים ּבְ הּ  לׁשֶ ּבָ ֶאָחד ּגַ  ַעל ַאף, ּכְ
י ךְ  ּפִ ׁשַ ּמָ ֵהָמה ׁשֶ ִלים ָקָנה ֹלא, ּוְקָנָאהּ  ַהּבְ ָעֶליהָ  ַהּכֵ , ׁשֶ
יהַּ  ַעד ְגּבִ ּיַ ִלים ִיְמׁשֹךְ  אוֹ  ׁשֶ ם ֵאין ִאם, ַעְצָמם ַהּכֵ ְרּכָ  ּדַ

יהַּ  ֵהָמה, ְלַהְגּבִ ַהּבְ ָחֵצר ׁשֶ ֶכת ּכְ  ַמה ְוֵאין, ִהיא ַהְמַהּלֶ
תֹוָכהּ  ּבְ ֶ ֵהָמה ָהְיָתה ִאם, ְלִפיָכךְ . ְלַבְעָלהּ  ָקנּוי ׁשּ  ַהּבְ
פּוָתה ִלים ַאף ָקָנה, ּכְ ָעֶליהָ  ּכֵ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ׁשֶ , ׁשֶ

ִבְמִציָאה ךְ  ֲאִני: אֹוֵמר ִאם ּדְ ֵהָמה מֹוׁשֵ  ִלְקנֹוָתהּ  זוֹ  ּבְ
ִלים ְוֶאת ָעֶליהָ  ַהּכֵ פּוָתה ֵאיָנהּ  ֲאִפּלוּ , ְקָנָאם, ׁשֶ   :ּכְ
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ֵהָמה ְמׁשֹךְ : ַהּמֹוֵכר ֵלהּ  ַמראָ . יד ִלים ּוְקֵנה זוֹ  ּבְ  ּכֵ
ָעֶליהָ  ֵהָמה גּוף לוֹ  ִהְקָנה ְוֹלא הֹוִאיל, ׁשֶ  ַעל ַאף, ַהּבְ

י ָכהּ  ּפִ ׁשָ ּמְ פּוָתה ְוִהיא ׁשֶ ִלים ָקָנה ֹלא, ּכְ ָעֶליהָ  ּכֵ   :ׁשֶ

ה ְמׁשֹךְ : ֵלהּ  ָאַמר. טו יָכָתהּ  זוֹ  ֻקּפָ  ַמה ְקֵנה ּוִבְמׁשִ
תֹוָכהּ שֶּׁ  תֹוָכהּ  ַמה ָקָנה, ּבְ ּבְ ֶ י ַעל ַאף ׁשּ ּלֹא ּפִ  ָקָנה ׁשֶ

ה ּפָ   :ַהּקֻ

 רג סימן
 נקנה אין ומטבע, בחליפין נקנין מטלטלין כל

  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , בחליפין

ל. א ְלְטִלין ּכָ ּטַ ֲחִליִפין ֶזה ֶאת ֶזה קֹוִנים ַהּמִ  ֵאין, ּבַ
קְ  ֵאין ִאם לֹוַמר ָצִריךְ  יד ֶנהַהּמַ ּוּוי ֵליַדע ַמְקּפִ  ׁשִ
ּנֹוֵטל ַהֵחֶפץ ֲחִליִפין ׁשֶ ֵעין, ּבַ ּקֹוִנין ּכְ סּוָדר ׁשֶ הוּ , ּבְ ּזֶ  ׁשֶ
מּור ִקְנָין ּמֹוִעיל ּגָ ָבִרים ְלָכל ׁשֶ ין, ַהּדְ ין ַקְרַקע ּבֵ  ּבֵ

ְלְטֵלי ין, ִמּטַ ֲעֵלי ּבֵ ים ּבַ י ּוֵפרֹות. ַחּיִ י ַעל ַאף, ַנּמֵ  ּפִ
ֵאין ֲחִליִפין ִנְקִנים ֶהםבָּ  קֹוִנין ׁשֶ עַ  חּוץ. ּבַ ְטּבֵ  ִמּמַ
ֵאינוֹ  ֲחִליִפין ִנְקֶנה ׁשֶ ָבר ְוֵכן. קֹוֶנה ְוֹלא ּבַ ֵאין ּדָ  ּבוֹ  ׁשֶ
שׁ  גֹון, ּבוֹ  מֹוִעיל ִקְנָין ֵאין ַמּמָ נוּ  ּכְ ּקָ ּנוּ  ׁשֶ ֵלךְ  ִמּמֶ ּיֵ  ׁשֶ
לֹוִני ִעם לֹוִני ְלָמקֹום ּפְ קוּ  אוֹ , ּפְ ַחּלְ ּיְ בֵּ  ָחֵצר ׁשֶ  יֵניֶהםׁשֶ

ֵהם, ְבֵאּלוּ  ְוַכּיֹוֵצא ָבִרים ִקְנַין ׁשֶ  ָמה ַעל לוֹ  ְוֵאין ּדְ
א. ָלחּול יד ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ ּוּוי ֵליַדע ַמְקּפִ ּנֹוֵטל ַהֵחֶפץ ׁשִ , ׁשֶ

א ּתָ ַהׁשְ יַצד. ִנְקֶנה ָהִכי ֲאִפּלוּ , ְלָדִמים דֹוֶמה ּדְ  ָהָיה, ּכֵ
ָרה ְלֶזה ה אֹוָתם ְוֶהֱעִריכוּ , ֲחמֹור ּוְלֶזה ּפָ ּמָ ֶוה ּכַ ל ׁשָ  ּכָ
ימוּ , ֵמֶהם ֶאָחד ֶזה ֶזה ְלַהֲחִליָפם ְוִהְסּכִ יָון, ּבְ ךְ  ּכֵ ׁשַ ּמָ  ׁשֶ
ַעל ָרה ּבַ ָרתוֹ  ִנְקֵנית, ַהֲחמֹור ֶאת ַהּפָ  ַהֲחמֹור ְלַבַעל ּפָ
ָכל ִהיא ָמקֹום ּבְ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵמֶהם ֶאָחד ׁשּום ְוֵאין, ׁשֶ
  :ּבוֹ 

ךְ , ְוָטֶלה ָפָרהבְּ  ֲחמֹור ֶהֱחִליף. ב ָרה ֶאת ּוָמׁשַ  ְוֹלא ַהּפָ
ךְ  ֶלה ֶאת ָמׁשַ ֵני, ָקָנה ֹלא, ַהּטָ ֵאין ִמּפְ אן ׁשֶ יָכה ּכָ  ְמׁשִ

ַדְוָקא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְגמּוָרה ְכַהאי ּדְ ּום, ַגְוָנא ּבִ  ִמׁשּ
ֵאין ָרה: ָאַמר ִאם ֲאָבל, ֵלָחֵלק ָראּוי ַהֲחמֹור ׁשֶ  ּפָ
כֹור ְוָטֶלה ךְ , יםִחטִּ  ּבְ ָרה ּוָמׁשַ ךְ  ְוֹלא ַהּפָ ֶלה ָמׁשַ , ַהּטָ
ים ָקָנה ִחּטִ ֶנֶגד ּבַ ֵמי ּכְ ָרה ּדְ   :ַהּפָ

ל ְלׁשֹונֹות. ג ל ָזָהב ׁשֶ ֶסף ְוׁשֶ ל ּכֶ ָאר ְוׁשֶ  ִמיֵני ׁשְ
כֹות ָאר ֵהם ֲהֵרי, ַמּתָ ׁשְ ְלְטִלים ּכִ ִקְנָין ְוִנְקִנים ִמּטַ , ּבְ
ַהְחָלָפה ֶזה ֶאת ֶזה ְוקֹוִנים עֹות ֲאָבל .ּבְ ְטּבְ ל ַהּמַ  ׁשֶ
ֶסף ל אוֹ  ּכֶ ל אוֹ  ָזָהב ׁשֶ ת ׁשֶ ם ֲהֵרי, ְנֹחׁשֶ ּלָ ִמים ּכֻ  ּדָ
ֶנֶגד ָאר ּכְ ְלְטִלים ׁשְ ְדֵמי ֵמֶהם ֶאָחד ְוַהּנֹוֵתן, ִמּטַ  ּבִ

ְלְטִלים ִקְנָין ִנְקֶנה ֵמֶהם ֶאָחד ְוֵאין, ָקָנה ֹלא ִמּטַ , ּבְ
ה ְוֹלא   :ִקְנָין ַנֲעׂשָ

ה. ד ּמֶ ָבִרים ּבַ ְזַמן, ֲאמּוִרים ּדְ ַכר ּבִ ּמָ ָאר ׁשֶ  ׁשְ
ְלְטִלים ֶאָחד ִמּטַ יֵני ּבְ כֹות ִמּמִ  ַהּמֹוֵכר ֲאָבל. ֵאּלוּ  ַמּתָ

עַ  עַ  ַמְטּבֵ ַמְטּבֵ יָנִרים, ּבְ ל ַהּדִ י ָזָהב ׁשֶ עֹות ְלַגּבֵ  ַמְטּבְ
ל ֶסף ׁשֶ ֵפרֹות ֵהם ֲהֵרי ּכֶ עֹות ְוֵכן. ּכְ ל ַהּמָ ת ׁשֶ  ְנֹחׁשֶ
מוֹ  י רֹותפֵּ  ּכְ עֹות ְלַגּבֵ ל ַמְטּבְ ֶסף ׁשֶ יַצד. ּכֶ  לוֹ  ָנַתן, ּכֵ
יָנר כ ָזָהב ּדִ יְנֵרי ה"ּבְ ֶסף ּדִ יָון, ּכֶ ךְ  ּכֵ ׁשַ ּמָ יָנר ׁשֶ  ַהּדִ
ב, ָזָהב ן ִנְתַחּיֵ יְנֵרי ה"הכ לוֹ  ִלּתֵ ֶסף ּדִ מוֹ  ּכֶ ַסק ּכְ ּפָ  ׁשֶ
ים ִאם, ִעּמוֹ  ים ֲחָדׁשִ ִנים ְוִאם, ֲחָדׁשִ ִנים ְיׁשָ  ָבלאֲ . ְיׁשָ
יְנֵרי ה"כ לוֹ  ָנַתן ִאם ֶסף ּדִ ִדיָנר ּכֶ  ָקָנה ֹלא, ָזָהב ּבְ
ח ַעד ּקַ ּיִ יָנר ׁשֶ ל ַהּדִ   :ָזָהב ׁשֶ

ים לוֹ  ָנַתן. ה ֹלׁשִ ל ִאָסר ׁשְ ת ׁשֶ ִדיָנר ְנֹחׁשֶ ֶסף ּבְ ב, ּכֶ  ַחּיָ
ן ֶסף ִדיָנר לוֹ  ִלּתֵ מוֹ  ּכֶ ַסק ּכְ ּפָ , ָחָדשׁ  ָחָדשׁ  ִאם, ִעּמוֹ  ׁשֶ
ן ןָישָׁ  ְוִאם יָנר לוֹ  ָנַתן ִאם ֲאָבל. ָיׁשָ ֶסף ּדִ ים ּכֶ ֹלׁשִ ׁשְ  ּבִ

ת ִאָסרֹות ח ַעד ָקָנה ֹלא, ְנֹחׁשֶ ּקַ ּיִ ל ָהִאָסרֹות ׁשֶ  ׁשֶ
ת   :ְנֹחׁשֶ

ת. ו ָהֵוי אֹוְמִרים ֵישׁ , ְנֹחׁשֶ י ִטְבָעא ּדְ  ְוֵישׁ , ַדֲהָבא ְלַגּבֵ
ָהֵוי: אֹוְמִרים יָרא ּדְ י ּפֵ ֲהָבא ְלַגּבֵ   :ּדַ
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םכֻּ . ז ין ָלֶהם ֵישׁ  ּלָ עַ  ּדִ י ַמְטּבֵ ָאר ְלַגּבֵ ְלְטִלים ׁשְ , ִמּטַ
ם ֶנֶגד ֶזה ְוֻכּלָ גֹון, ֶזה ּכְ ַכר ּכְ ּמָ יָנר ׁשֶ ִדיָנר ָזָהב ּדִ  ּבְ
ֶסף ִדיָנר אוֹ , ָזָהב ִדיָנר ּכֶ ֶסף ּבְ ת ִדיָנר אוֹ , ּכֶ  ְנֹחׁשֶ

ִדיָנר ת ּבְ ין ָלֶהן ֵישׁ , ְנֹחׁשֶ עַ  ּדִ   :ַמְטּבֵ

ן, ָהָרעֹות תָמעוֹ . ח ַסְלּתָ ּפְ  אוֹ , ְמִדיָנה אוֹ  ַמְלכּות ׁשֶ
יָנִרים ֵאין ּדִ אֹוָתהּ  יֹוְצִאים ׁשֶ ִאין ְוֵאין ְמִדיָנה ּבְ  נֹוׂשְ
ֶהם ְונֹוְתִנין ים ַעד ּבָ ּנִ ׁשַ ּמְ עַ  אֹוָתם ׁשֶ  ֲהֵרי, ַאֵחר ְלַמְטּבֵ

ֵפרֹות ֵהם ָבר ְלָכל ּכְ ִקְנָין ְוִנְקִנין, ּדָ ִבי, ּבְ  ַעל ןּוִמְתַחּיְ
יָכָתן ְיֵדי ְסקוּ  ָמעֹות ָלֵתת ְמׁשִ ּפָ ֶנְגָדן ָנְטלוּ  ְוִאם, ׁשֶ  ּכְ

  :ִנְקנוּ  ֹלא, ָמעֹות

עַ . ט ְטּבֵ ֶרךְ  ֵאין, ַהּמַ ה ּדֶ ְזּכֶ ּיִ ה ּבוֹ  ׁשֶ ֵאינוֹ  ִמי ֵמַעּתָ  ׁשֶ
א ִבְרׁשּותוֹ  ב ַעל ֶאּלָ גֹון, ַקְרַקע ּגַ ָנה ּכְ ּקָ  ַקְרַקע ׁשֶ

ּבוֹ  ְוַעל ּכֹר וֹ א, ָמעֹות ּגַ ׂשְ ּיִ עֹות ְמקֹום ׁשֶ יָון, ַהּמָ  ּכֵ
ָכה ּזָ ְרַקע ׁשֶ ּקַ ֶכֶסף, ּבַ ָטר אוֹ  ּבְ ׁשְ ֲחָזָקה אוֹ  ּבִ  אוֹ  ּבַ
ִקְנָין עֹות ָזָכה, ּבְ ּמָ ְהיוּ  ְוהּוא, ּבַ ּיִ  ָמעֹות אֹוָתם ׁשֶ
ִמים גֹון, ַקּיָ ָהיוּ  ּכְ ָמקֹום ֻמְפָקִדים ׁשֶ ַפר ְוֹלא ַאֵחר ּבְ  ּכָ
ְפַקד ָהָיה ְראּוֵבן ֲאָבל. ַהּנִ ְמעֹון ַעל חֹוב לוֹ  ׁשֶ , ׁשִ
ּבוֹ  ְוַעל ַקְרַקע ְלֵלִוי ְוִהְקָנה , ַהחֹוב ָקָנה ֹלא, ַהחֹוב ּגַ
ַמֲעַמד ַהחֹוב לוֹ  ְלַהְקנֹות הּוא ָיכֹול ֲאָבל ן ּבְ ּתָ ָלׁשְ , ׁשְ
מוֹ  ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ ִסיָמן ׁשֶ  ְלַהְקנֹותוֹ  הּוא ָיכֹול ְוֵכן, ו"קכ ּבְ
ְמּכֹר ְיֵדי ַעל לוֹ  ּיִ ן אוֹ  לוֹ  ׁשֶ ָנה ִיּתֵ ַמּתָ ָטר ּבְ , ַהחֹוב ׁשְ

מוֹ  ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ ִסיָמן ׁשֶ   :ו"ס ּבְ

ֲחִליף. י ַקְרַקע ַקְרַקע ַהּמַ ְלְטִלים אוֹ , ּבְ ַקְרַקע ִמּטַ , ּבְ
ְלְטִלים ַקְרַקע אוֹ  ִמּטַ יָון, ּבְ ָכה ּכֵ ּזָ ב ֶזה ׁשֶ  ֶזה ִנְתַחּיֵ

ֲחִליָפיו   :ּבַ

 רד סימן
 נקרא ומתי, "שפרע מי" בו החוזר מקבל ימתיא

  ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , "אמנה מחסר"

ַתן ִמי. א ּנָ ִמים ׁשֶ ךְ  ְוֹלא ּדָ ְלְטִלים ָמׁשַ ּטַ  ַעל ַאף, ַהּמִ
י ּלֹא ּפִ ְלְטִלים לוֹ  ִנְקנוּ  ׁשֶ ּטַ מוֹ  ַהּמִ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ ל, ׁשֶ  ּכָ

ין, ּבוֹ  ַהחֹוֵזר ין לֹוֵקחַ  ּבֵ ה אלֹ , מֹוֵכר ּבֵ ה ָעׂשָ  ַמֲעׂשֵ
ָרֵאל ב ִיׂשְ ל ְוַחּיָ ַרע ִמי" ְלַקּבֵ ּפָ  ָנַתן ֹלא ַוֲאִפּלוּ , "ׁשֶ
א ִמים ִמְקָצת ֶאּלָ   :ַהּדָ

ֵמי ָנַתן. ב ח ּדְ ּקָ ֶחּנוּ  ֹקֶדם ְוֶנֱאַנס ַהּמִ ּקָ ּיִ : ֵלהּ  ְוָאַמר, ׁשֶ
ן י ַעל ַאף, ְמעֹוַתי ִלי ַהֲחֵזר אוֹ  ִמְקִחי ִלי ּתֵ שׁ  ּפִ ּיֵ  ׁשֶ
ָאַבד יםֵעדִ  ֹאֶנס ׁשֶ ּמֹוֵכר ֹכחַ  ָהָיה ְוֹלא ּבְ ילוֹ  ּבַ  ְלַהּצִ
ל ְוֹלא ֵ ָבר ִנְתַרׁשּ ּדָ ִמים ַמֲחִזיר ֶזה ֲהֵרי, ּבַ אן ְוֵאין ַהּדָ  ּכָ

ַרע ִמי"לְ  ָמקֹום ּפָ הּוא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . "ׁשֶ ין ּדְ  ְלִמי ַהּדִ
חֹוֵזר ֵני ּבוֹ  ׁשֶ הּוא ִמּפְ ל ְלַהְפִסיד ָיֵרא ׁשֶ חַהמִּ  ּכָ   :ּקָ

ַער ַעל ַהּפֹוֵסק. ג ּוק ׁשַ ׁשּ ּבַ ל, ׁשֶ ִמים ְוִקּבֵ  ָהָיה ְוֹלא ּדָ
ין אֹותוֹ  לוֹ  ַסק ַהּמִ ּפָ ֵאר, ָעָליו ׁשֶ ִסיָמן ִנְתּבָ   ט"ר ּבְ

יַצד. ד ל ּכֵ ַרע ִמי" ְמַקּבֵ ּפָ ֵבית אֹותוֹ  אֹוְרִרין, "ׁשֶ ין ּבְ  ּדִ
ַרע ִמי": ְואֹוְמִרים ּפָ י ׁשֶ ּבּולהַ  דֹור ֵמַאְנׁשֵ י ּמַ  ּוֵמַאְנׁשֵ

ה דֹור י ַהְפָלּגָ ְצַרִים ַוֲעמֹוָרה ְסדֹום ּוֵמַאְנׁשֵ ְבעוּ  ּוִמּמִ ּטָ  ׁשֶ
ם ּיָ ַרע הּוא, ּבַ י ִיּפָ ֵאינוֹ  ִמּמִ ִדּבּורוֹ  עֹוֵמד ׁשֶ   ":ּבְ

ָאר אוֹ  ַקְרַקע ֵמֲחֵברוֹ  ַהּלֹוֵקחַ . ה ְלְטִלים ׁשְ  ּוָפְסקוּ , ִמּטַ
ִמים יחַ  ַהּדָ כּ  ְוִהּנִ ִמים ַעל ֹוןַמׁשְ  ְוָכל, ָקָנה ֹלא, ַהּדָ
ֵניֶהם ַלֲחֹזר ָהרֹוֶצה ְ ב ְוֵאינוֹ , חֹוֵזר ִמׁשּ ל ַחּיָ  ִמי" ְלַקּבֵ
ַרע ּפָ   ":ׁשֶ

ְדָבִרים לוֹ  ָמַכר. ו ְלַבד ּבִ ִמים ּוָפְסקוּ , ּבִ ם, ַהּדָ  ְוָרׁשַ
ם ַהּלֹוֵקחַ  ח ַעל ֹרׁשֶ ּקָ ֵדי ַהּמִ ְהֶיה ּכְ ּיִ  ָידּועַ  ִסיָמן לוֹ  ׁשֶ

ּלוֹ  הּואשֶׁ  י ַעל ַאף, ׁשֶ ּלֹא ּפִ ִמים ָנַתן ׁשֶ לּום ֵמַהּדָ , ּכְ
ל ם ַאַחר ּבוֹ  ַהחֹוֵזר ּכָ ָרׁשַ ל, ׁשֶ ַרע ִמי" ְמַקּבֵ ּפָ  ְוִאם. "ׁשֶ

ִדיָנה ִמְנַהג ְקֶנה הּוא ַהּמְ ּיִ ם ׁשֶ מּור ִקְנָין ָהֹרׁשֶ  ִנְקֶנה, ּגָ
ח ּקָ  ֶזה לְוכָ . ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵמֶהם ֶאָחד ְוֵאין ַהּמִ

ם ָרׁשַ ׁשֶ ְפֵני ּבְ ָאַמר אוֹ , ַהּמֹוֵכר ּבִ  ְרׁשֹם: ַהּמֹוֵכר לוֹ  ׁשֶ
ֲחךָ    :ִמּקָ
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א. ז ְדָבִרים ְונֹוֵתן ַהּנֹוׂשֵ ְלַבד ּבִ  לוֹ  ָראּוי ֶזה ֲהֵרי, ּבִ
ִדּבּורוֹ  ַלֲעֹמד י ַעל ַאף ּבְ ּלֹא ּפִ ִמים ָלַקח ׁשֶ  ֵמַהּדָ
לּום ם ְוֹלא, ּכְ יחַ  ְוֹלא ָרׁשַ , ּבוֹ  ַהחֹוֵזר ְוָכל. ּכֹוןַמשְׁ  ִהּנִ
ין ין לֹוֵקחַ  ּבֵ י ַעל ַאף, מֹוֵכר ּבֵ ֵאינוֹ  ּפִ ב ׁשֶ ל ַחּיָ  ְלַקּבֵ
ַרע ִמי" ּפָ ֻחְסֵרי ֶזה ֲהֵרי "ׁשֶ  רּוחַ  ְוֵאין ֲאָמָנה ִמּמְ

  :ֵהיֶמּנוּ  נֹוָחה ֲחָכִמים

אֹוֵמר ִמי ְוֵכן. ח ן ַלֲחֵברוֹ  ׁשֶ ָנה לוֹ  ִלּתֵ , ָנַתן ְוֹלא, ַמּתָ
ֻחְסֵרי ֶזה יֲהרֵ  ה. ֲאָמָנה ִמּמְ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ

ָנה ַמּתָ ֲהֵרי, מּוֶעֶטת ּבְ ל ַדְעּתוֹ  ָסְמָכה ׁשֶ ל ׁשֶ  ְמַקּבֵ
ִהְבִטיחוֹ  ׁשֶ ָנה ֲאָבל. ּכְ ַמּתָ ה ּבְ הּ  ֵאין ְמֻרּבָ  ֶחְסרֹון ּבָ

ֲהֵרי, ֲאָמָנה ן ֶזה ֶהֱאִמין ֹלא ׁשֶ ּתֵ ּיִ , ֵאּלוּ  ְדָבִרים לוֹ  ׁשֶ
ְקֶנה ַעד ּיַ ָבִרים אֹותוֹ  ׁשֶ ּדְ ֵהם ּבַ ֶהם ִנְקִנים ׁשֶ   :ּבָ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ט ִאם, ׁשֶ ים ׁשֶ  ֶאָחד ְלָאָדם ָאְמרוּ  ַרּבִ
ן ָנה לוֹ  ִלּתֵ ֶהם ַלֲחֹזר ְיכֹוִלים ֵאיָנם, ַמּתָ  ִאם ֲאִפּלוּ , ּבָ
ָנה ִהיא ה ַמּתָ   :ְמֻרּבָ

ָהָיה ִמי. י  ִלי ְמֹכר: ֵלהּ  ַמרְואָ , ֲחֵברוֹ  ֵאֶצל חֹוב לוֹ  ׁשֶ
ְלְטִלין חֹוב ֵאּלוּ  ִמּטַ שׁ  ּבַ ּיֵ , ַהּמֹוֵכר ְוָרָצה, ֶאְצְלךָ  ִלי ׁשֶ

ֲהֵרי אֹוְמִרים ֵישׁ  ִמי ֶזה ׁשֶ ַתן ּכְ ּנָ ִמים ׁשֶ  ַהחֹוֵזר ְוָכל, ּדָ
ל ּבוֹ  ַרע ִמי" ְמַקּבֵ ּפָ   ,חֹוְלִקים ְוֵישׁ , "ׁשֶ

ָהָיה ְראּוֵבן. יא ב ׁשֶ ְמעֹון ַחּיָ ְמעֹון ְוָאַמר, ֶנהמָ  ְלׁשִ  ׁשִ
ְלֵטל: ִלְראּוֵבן ָמֶנה ְלךָ  ֶאְמּכֹר ֶזה ִמּטַ  לוֹ  ְוָנַתן, ּבְ
ֶנה ְראּוֵבן ְמעֹון ָיכֹול, ַהּמָ  גֹוֶבה ֲאִני ֶזה ָמֶנה: לֹוַמר ׁשִ
חֹוִבי ן ֹלא ְוַהֵחֶפץ ּבְ ַרע ִמי"בְּ  ְוֵאיִני, ְלךָ  ֶאּתֵ ּפָ . "ׁשֶ
 ִלי ְוֵתן ָמֶנה עֹוד ךָ לְ  ֵהא: ְראּוֵבן ֵלהּ  ָאַמר ִאם ֲאָבל

ן ָצִריךְ , ַהֵחֶפץ ל אוֹ  ִלּתֵ ַרע ִמי" ְיַקּבֵ ּפָ   ":ׁשֶ

 רה סימן
 ּובוֹ , ובטלה מודעא ומסר, אנס מחמת מוכר דין

  ְסִעיִפים: ב"י

ֲאָנסּוהוּ  ִמי. א ַכר ַעד ׁשֶ ּמָ ֵמי ְוָלַקח ׁשֶ ח ּדְ ּקָ  ֲאִפּלוּ , ַהּמִ
לּוהוּ  ָכרוֹ  ַעד ּתָ ּמְ ר רוֹ ִמְמכָּ , ׁשֶ ין ִמְמּכָ ְלְטִלים ּבֵ ִמּטַ  ּבְ

ין ַקְרַקע ּבֵ ֵני, ּבְ ּפְ ּמִ י ַעל ַאף ְוִהְקָנה ָגַמר ָאְנסוֹ  ׁשֶ  ּפִ
ּלֹא ִמים ָלַקח ׁשֶ ְפֵני ַהּדָ  ָמַסר ִאם, ְלִפיָכךְ . ָהֵעִדים ּבִ

ְמּכֹר ֹקֶדם מֹוָדָעא ּיִ ֵני ְוָאַמר, ׁשֶ עוּ : ֵעִדים ִלׁשְ ה ּדְ ּזֶ  ׁשֶ
ֲאִני לֹוִני ץֵחפֶ  מֹוֵכר ׁשֶ ֶדה אוֹ  ּפְ  ִלְפלֹוִני ְפלֹוִני ׂשָ
ֵני ֶכר ֲהֵרי, ֹאֶנס ִמּפְ ֵטל ַהּמֶ ה ֶהֱחִזיק ַוֲאִפּלוּ , ּבָ ּמָ  ּכַ
ִנים דוֹ  אֹוָתהּ  מֹוִציִאים ׁשָ ִמים ּוַמֲחִזיר ִמּיָ  ּוְצִריִכים. ַהּדָ

הּוא ֵליַדע ָהֵעִדים ֵני מֹוֵכר ׁשֶ הּוא ָהֹאֶנס ִמּפְ  ָאנּוס ְוׁשֶ
אי ְסְמכוּ  אלֹ , ַוּדַ ּיִ יו ַעל ׁשֶ ֵאין מֹוָדָעא ְוָכל. ּפִ תּוב ׁשֶ  ּכָ
הּ  לֹוִני ָיַדְענוּ  ָהֵעִדים ָאנוּ ": ּבָ ּפְ , " ָהָיה ָאנּוס ֶזה ׁשֶ

  :מֹוָדָעא ֵאיָנהּ 

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ֶמֶכר, ֲאמּוִרים ּדְ ָנה ֲאָבל, ּבְ ַמּתָ  אוֹ  ּבְ
יר ְצִריִכין ֵאין ְמִחיָלה   :אֹוְנסוֹ  ְלַהּכִ

ָרה. ג ׁשָ יָנה, ּפְ ֶמֶכר ּדִ יָנהּ , ּוְמִחיָלה, ּכְ ָנה ּדִ ַמּתָ   :ּכְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ד ָהא, ׁשֶ ֹלא ְדַאְמִריָנן ּדְ ְכׁשֶ  ָמַסר ּדִ
רוֹ  מֹוָדָעא ר ִמְמּכָ ַקְרָקעֹות הּוא ִאם, ִמְמּכָ  ֹלא ֲאִפּלוּ  ּבְ

ל לוֹ  ָנַתן ְויוֹ  ּכָ ֵאין ְלִפי, ׁשָ  ֲאָבל. ְלַקְרַקע אֹוָנָאה ׁשֶ
ְלְטִלים ִמּטַ יָון, ּבְ שׁ  ּכֵ ּיֵ ֵדי ּבוֹ  ׁשֶ ֵדי אוֹ  אֹוָנָאה ּכְ ּטּול ּכְ  ּבִ

ח אן ֵאין, ֵמּקָ ח ּתֹוַרת ּכָ י ְוָהֵני. ֵמּקָ ֵאינוֹ , ִמּלֵ ׁשֶ  ּכְ
א ּכֹוֵפהוּ  ִכיָרה ַעל ֶאּלָ ְסכּום ֲאָבל, ַהּמְ עֹות ּבִ  ֵאינוֹ  ַהּמָ
ן ּכֹוֵפהוּ  ִאם ֲאָבל. ּכֹוֵפהוּ  ְויוֹ  חֹותפָּ  לוֹ  ִלּתֵ ָ  ַאף, ִמׁשּ
ַקְרַקע אן ֵאין ּבְ ח ּתֹוַרת ּכָ מוֹ  ְוָהֵוי, ֵמּקָ ֲאָנסּוהוּ  ּכְ  ׁשֶ

ן ֵאיָנהּ , ִלּתֵ ָנה ׁשֶ   :ַמּתָ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ה ֲאִפּלוּ , ׁשֶ ְתבוּ : ָאַמר ׁשֶ י ִלי ּכִ ַסְרּתִ ּמָ  ׁשֶ
ְפֵניֶכם מֹוָדָעא ַדע ּבִ ּוָ ּיִ י ַעל ּוְכׁשֶ  ָהֹאֶנס ֵעִדים ּפִ

ל ֵעדּוְתֶכם ִיְצָטֵרף ָאְנסּוִנישֶׁ  ח ְלַבּטֵ ּקָ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ַהּמִ
  :לוֹ 
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ה. ו ּמֶ ָבִרים ּבַ ִריךְ  ֲאמּוִרים ּדְ ּצָ ְדעוּ  ׁשֶ ּיֵ הּוא ׁשֶ , ָאנּוס ׁשֶ
מֹוֵכר ה אוֹ  ּבְ עֹוׂשֶ ָרה ּבְ ָנה ֲאָבל, ְפׁשָ ַמּתָ ְמִחיָלה אוֹ  ּבְ , ּבִ

ֵאינוֹ  יפִּ  ַעל ַאף, ֹקֶדם מֹוָדָעא ָמַסר ִאם  ֲהֵרי, ָאנּוס ׁשֶ
ָנה ּתָ ֵטָלה ַהּמַ ֵאין, ּבְ ָנה הֹוְלִכים ׁשֶ ַמּתָ א ּבְ  ַאַחר ֶאּלָ
ּלּוי ִאם, ַהּנֹוֵתן ַדַעת ּגִ ָכל ְלַהְקנֹות רֹוֶצה ֵאינוֹ  ׁשֶ  ּבְ
ל ָקָנה ֹלא ִלּבוֹ  ָנה ַהְמַקּבֵ ָנה, ְוַהְמִחיָלה, ַמּתָ   :ִהיא ַמּתָ

הוּ  ֲחֵברוֹ  ֶאת ָהאֹוֵנס ֶאָחד. ז ִהּכָ ׁשֶ ָלאוֹ  אוֹ  ּבְ  ַעד ּתְ
ַכר ּמָ ִהְפִחידוֹ  אוֹ , ׁשֶ ָדָבר ׁשֶ ר ּבְ ֶאְפׁשָ ין, ַלֲעׂשֹות לוֹ  ׁשֶ  ּבֵ
יֵדי יֵדי ֵבין ּגֹוִיים ּבִ ָרֵאל ּבִ ה. ֹאֶנס ֶזה ֲהֵרי, ִיׂשְ  ּוַמֲעׂשֶ
ֶאָחד ַכר ּבְ ָ ׂשּ ס ׁשֶ ְרּדֵ ר ֵמֲחֵברוֹ  ּפַ ִנים ְלֶעׂשֶ  ָהָיה ְוֹלא, ׁשָ
ָטר יר ַידבְּ  חֹוב ׁשְ ּכִ ׂשְ ָאַכלוֹ  ְוַאַחר, ַהּמַ ֹוֵכר ׁשֶ ' ג ַהׂשּ
ִנים ֶרּנוּ  ֹלא ִאם: לוֹ  ָאַמר ׁשָ ַטר ֶאְכּבֹשׁ  ִלי ִתְמּכְ  ׁשְ

ִכירּות הּוא ְוֶאְטעֹון ׂשְ ָיִדי ָלקּוחַ  ׁשֶ  ֲחָכִמים ְוָאְמרוּ , ּבְ
הּוא ל ְוֵכן. ֹאֶנס ׁשֶ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ ָבעוֹ  ִאם, ְלִפיָכךְ . ּבָ  ּתְ
ירַהמַּ  ּכִ ֵבית ׂשְ ין ּבְ ס ְוָטַען ּבוֹ  ְוָכַפר, ּדִ ְרּדֵ ַהּפַ ּלוֹ  ׁשֶ , ׁשֶ

ךְ  ְוַאַחר יר ָמַסר ּכָ ּכִ ׂשְ ךְ  ְוַאַחר, מֹוָדָעא ַהּמַ  ָמַכר ּכָ
ֹוֵכר ַפר ַלׂשּ ּכָ ר ֲהֵרי, ּבוֹ  ׁשֶ ְמּכָ ֵטל ַהּמִ ֲהֵרי, ּבָ  לוֹ  ֵישׁ  ׁשֶ
הּוא ֵעִדים ַפר ָהֵעִדים ְוֵהם, ָאנּוס ׁשֶ ּכָ ין ֵביתבְּ  ׁשֶ , ּדִ
ל ְוֵכן. ַהּמֹוָדָעא ֵעֵדי ֵהם ְוֵהם ּיֹוֵצא ּכָ ה ּכַ ּזֶ   :ּבַ

ה. ח ּמֶ ָבִרים ּבַ ֹאֶנס, ֲאמּוִרים ּדְ ֲהֵרי, ּבְ  ַחְמָסן הּוא ׁשֶ
ֵני ּכֹוֶפה ִמּפְ ּלֹא ִלְמּכֹר ַהּמֹוֵכר ֶאת ׁשֶ  ֲאָבל. ִבְרצֹונוֹ  ׁשֶ
ַגְזָלן ְוֻהְחַזק ַהּגֹוֵזל ךְ  ְוַאַחר, ּבְ ֶדה ַקחלָ  ּכָ ַזל ׂשָ ּגָ , ׁשֶ
מוֹ , מֹוָדָעא ִלְמֹסר ָצִריךְ  ַהּמֹוֵכר ֵאין ֵאר ּכְ ְתּבָ ּיִ   :ׁשֶ

אֹותוֹ  ַעְצָמם ֵהם ַלְחּתֹם ָלֶהם ֵישׁ  ַהּמֹוָדָעא ֵעֵדי. ט  ּבְ
ר ְמּכָ ְמַסר ַהּמִ ּנִ ָכךְ  ְוֵאין, ָעָליו ַהּמֹוָדָעא ָלֶהם ׁשֶ  ּבְ
לּום ְפנֵ  ָלֶהם ָאַמר ַוֲאִפּלוּ , ּכְ ס יּבִ ְרצֹוִני: ָהַאּנָ  ּבִ

י ֹלא ָמַכְרּתִ ֶמת ַהּמֹוָדָעה ָהֵוי, ֹאֶנס ּבְ ם, ַקּיֶ ׁשֵ ֲאָנסוֹ  ּכְ  ׁשֶ
ַכר ּמָ ֹלא ׁשֶ ךְ , ָרצֹון ּבְ ָאַמר ַעד ֲאָנסוֹ  ּכָ ְרצֹוִני: ׁשֶ  ֲאִני ּבִ
  :מֹוֵכר

ְפֵניֶהם הֹוָדה ִאם ְוֵכן. י ַקח ּבִ ּלָ ִמים ׁשֶ ַסר ַאַחר ַהּדָ ּמָ  ׁשֶ
ךְ  לעַ  מֹוָדָעא ב ֵאינוֹ , ּכָ לּום ְלַהֲחִזיר ַחּיָ ס, ּכְ ָהַאּנָ  ׁשֶ
ּיֹוֶדה ַעד ֲאָנסוֹ  ָבר ְוָהֵעִדים ׁשֶ הּוא ָיְדעוּ  ּכְ . ָאנּוס ׁשֶ
ִמים ָמָנה ִאם ֲאָבל ְפֵניֶהם ַהּדָ ב, ּבִ   :ְלַהֲחִזיר ַחּיָ

ֶכר ֵעֵדי ָעָליו ֵהִעידוּ . יא ל ַהּמֶ ּטֵ ּבִ  ֲהֵרי, ַהּמֹוָדָעא ׁשֶ
ֵטָלה אַהּמֹוָדעָ   ֱהווּ : ַהּמֹוָדָעא ְלֵעֵדי ָאַמר ְוִאם. ּבְ
ל יֹוְדִעים ּכָ ֲאִני ִקְנָין ׁשֶ ל לֹוֵקחַ  ׁשֶ  ַהּמֹוָדָעא ְלַבּטֵ
ַהּכֹל ֵטל ׁשֶ ךְ  אֹוֵמר ְוֵאיִני, ּבָ א ּכָ ֵני ֶאּלָ  ָהֹאֶנס ִמּפְ
ם ַאּתֶ ְרצֹוִני ְוֵאין יֹוְדִעים ׁשֶ ס ְלֶזה ְלַהְקנֹות ּבִ  ָהַאּנָ
ֶכר ֵריהֲ , ְלעֹוָלם ֵטל ַהּמֶ י ַעל ְוַאף ּבָ נוּ  ּפִ ּקָ דוֹ  ׁשֶ  ִמּיָ
ל   :ַהּמֹוָדָעא ְלַבּטֵ

ֵאיֶזה. יב הּוא ָאְמרוּ  ֹאֶנס ּבְ ל ׁשֶ ח ְמַבּטֵ ּקָ ֹאֶנס, ַהּמִ  ּבְ
ָאִתי ֹאֶנס ֲאָבל, ֵמַאֲחִריֵני ֵלהּ  ּדְ ָאִתי ּבְ הּ  ֵלהּ  ּדְ ְפׁשֵ , ִמּנַ
גֹון ּמֹוֵכר ִמי ּכְ ֵני ׁשֶ הּוא ִמּפְ . ֹלא, ְלָמעֹות ָדחּוק ׁשֶ

ֹאֶנס ַוֲאִפּלוּ  ָאִתי ּבְ ְוָקא, ֵמַאֲחִריֵני ֵלהּ  ּדְ ֲאָנסּוהוּ  ּדַ  ׁשֶ
א, ִלְמּכֹר ֲאָנסּוהוּ  ֹלא ֲאָבל, ִלְמּכֹר ן ֶאּלָ , ָמעֹות ִלּתֵ
ּלֹא ּוֵמֲחַמת עֹות לוֹ  ָהיוּ  ׁשֶ  ֲהֵוי ָלא, ִלְמּכֹר ֻהְצַרךְ  ַהּמָ
  :ְזִביֵני ּוְזִביֵנהּ , אֹוְנָסא

 רו סימן
ין ֶאְמֹכר ּדִ ֵמָאה ְלךָ  ֶאְמֹכר ְכׁשֶ יֹוֵתר ְלַאֵחר ּוָמַכר ּבְ , ּבְ

ָאַמר אוֹ  ׁשּומוּ  ְכמוֹ  ְלךָ  ֶאְמְכֶרָנה: ׁשֶ ּיָ ית אֹותוֹ  ׁשֶ  ּבֵ
ין   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ּדִ

ֶאְמּכֹר: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. א ׁשֶ ֶדה ּכְ  ִהיא ֲהֵרי זוֹ  ׂשָ
ָמֶנה יוֵמַעְכשָׁ  ְלךָ  ְמכּוָרה דוֹ  ְוָקָנה, ּבְ ךְ  ַעל ִמּיָ , ּכָ
ֵמָאה ְלַאֵחר ְמָכָרהּ  ְזַמן ּוְלַאַחר . ָהִראׁשֹון ָקָנה, ּבְ
יֹוֵתר ְמָכָרהּ  ּלֹא, ָהַאֲחרֹון ָקָנה, ָמֶנה ַעל ּבְ  ֵלהּ  ָאַמר ׁשֶ
א ֶאְמּכֹר ֶאּלָ ׁשֶ ְהֶיה, ּכְ ּיִ ְעּתוֹ  מֹוֵכר ׁשֶ ה ִמּדַ ִחּלָ  ְוֶזה, ְכַבּתְ
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א ָמַכר ְוֹלא, ִלְמּכֹר ֹוֶצהר ָהָיה ֹלא ֵני ֶאּלָ  ִמּפְ
הֹוִסיף ַהּתֹוָספֹות ִמי ְוִנְמָצא, ֶזה ׁשֶ ֱאָנס ּכְ ּנֶ   :ּוָמַכר ׁשֶ

ה :ֵלהּ  ָאַמר. ב ֶרּנָ ֶאְמּכְ ׁשֶ  ְלךָ  ְקנּוָיה ִהיא ֲהֵרי ּכְ
יו מוֹ  ֵמַעְכׁשָ ׁשּומוּ  ּכְ ּיָ ית ׁשֶ ין ּבֵ ל ּדִ ה ׁשֶ ֹלׁשָ  ֲאִפּלוּ , ׁשְ

י ַעל ה ַנִיםשְׁ  ּפִ לׁשָ ִ מוֹ : ֵלהּ  ָאַמר. ֵמַהׁשּ ּיֹאְמרוּ  ּכְ  ׁשֶ
ה ֹלׁשָ ּיֹאְמרוּ  ַעד, ׁשְ ה ׁשֶ ֹלׁשָ ְ   :ַהׁשּ

מוֹ : ָאַמר ִאם ְוֵכן. ג ׁשּומוּ  ּכְ ּיָ ית אֹוָתהּ  ׁשֶ ין ּבֵ  ּדִ
ָעה ׁשּומוּ  ַעד, ַאְרּבָ ּיָ ָעה ׁשֶ ם ָהַאְרּבָ ּלָ ימוּ  ּכֻ  ְוִיְמּכֹר, ְוַיְסּכִ
מוֹ  ְלַאֵחר יַּ  ּכְ ימוּ ׁשֶ ךְ  ְוַאַחר, ְסּכִ   :ָהִראׁשֹון ָקָנה ּכָ

מוּ . ד ה אֹוָתהּ  ׁשָ ֹלׁשָ ָעה אוֹ  ׁשְ  ַעד: ַהּמֹוֵכר ְוָאַמר, ַאְרּבָ
בֹואוּ  ּיָ ָעה אוֹ  ֲאֵחִרים' ג ׁשֶ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ְוָיׁשּומוּ  ַאְרּבָ

ֲהֵרי, לוֹ  דוֹ  ָקנוּ  ׁשֶ ה ִמּיָ ִחּלָ ַכר ּתְ ּמָ יו ׁשֶ   :ֵמַעְכׁשָ

 רז סימן
ַנאי על ְנָכָסיו ַהמֹוֵכר א ְוִדיֵני, ּתְ ב, ַאְסַמְכּתָ  ְוַהְמַחּיֵ
ָדָבר עְצמוֹ  ֵאינוֹ  ּבְ ב ׁשֶ   ְסִעיִפים: א"כ ּובוֹ , ּבוֹ  ַחּיָ

ְקֶנה. א ין ַלֲחֵברוֹ  ַהּמַ ין ַקְרַקע ּבֵ ְלְטִלים ּבֵ  ְוִהְתָנה, ִמּטַ
ָנִאים ר ּתְ ֶאְפׁשָ ָמם ׁשֶ ין, ְלַקּיְ ִהְתָנה ּבֵ ֶנהַהמַּ  ׁשֶ ין ּקְ  ּבֵ
ִהְתָנה מוּ  ִאם, ַהּקֹוֶנה ׁשֶ ָנִאים ִנְתַקּיְ ָבר ִנְקָנה ַהּתְ  ַהּדָ
ֻהְקָנה ַנאי ִנְתַקּיֵם ֹלא ְוִאם, ׁשֶ  ּוְכָבר, ָקָנה ֹלא, ַהּתְ
ֵאר ֵטי ִנְתּבָ ּפְ ַנאי ִמׁשְ טּור ַהּתְ   ָהֵעֶזר ֶאֶבן ּבְ

ָהֵני אֹוְמִרים ֵישׁ . ב י ּדְ ָנה ִמּלֵ ּקָ ׁשֶ ֶדרֶ  ּכְ ָרִכים ךְ ּבְ  ֵמַהּדְ
ּקֹוִנים ֶהם ׁשֶ ם ָעָליו ֵישׁ  ַוֲהֵרי ּבָ ַנאי ְלַקּיֵ  ִאם ֲאָבל, ַהּתְ

ה ָקָנה ֹלא ִאם ִעּמוֹ  ְוִהְתָנה, ַעּתָ ם ׁשֶ ַנאי ִנְתַקּיֵ ה ַהּתְ  ַהּזֶ
י ַעל ַאף, ִיְקֶנה ֹלא ִנְתַקּיֵם ֹלא ְוִאם, ִיְקֶנה  ּפִ

ם ְתַקּיֵ ּנִ ַנאי ׁשֶ ּזוֹ , ָקָנה ֹלא ַהּתְ א ׁשֶ  ְוֹלא ִהיא ַאְסַמְכּתָ
א, ַקְנָיא ן ִאם ֶאּלָ יו ְקֵנה: לוֹ  ָאַמר ּכֵ  ְוָקנוּ , ֵמַעְכׁשָ
דוֹ  ךְ  ַעל ִמּיָ   :ּכָ

ַכר ִמי. ג ּמָ ֵדהוּ  אוֹ  ֲחֵצרוֹ  ׁשֶ ַעת ּוֵפַרשׁ , ׂשָ ׁשְ ִכיָרה ּבִ  ַהּמְ
הּוא ֵדי מֹוֵכר ׁשֶ לֹוִני ְלָמקֹום ֵליֵלךְ  ּכְ ֵני אוֹ , ּפְ  ִמּפְ
ָטר נִּ  ַהּמָ ֵדי ְמַנעׁשֶ ים ִלְקנֹות ּכְ ָדָמיו ִחּטִ  ֶזה ֲהֵרי, ּבְ
מֹוֵכר ַנאי ַעל ּכְ ָטר ָיַרד ִאם, ְלִפיָכךְ , ּתְ  ַאַחר ַהּמָ
ַכר ּמָ אוּ  אוֹ , ׁשֶ ים ּבָ ֶרךְ  ִנְמַנע אוֹ , ְוהּוְזלוּ  ִחּטִ  ַהּדֶ
ע ֹלא אוֹ , ָהָאֶרץ ְלאֹוָתהּ  ַלֲעלֹות ּיַ  אוֹ  ַלֲעלֹות לוֹ  ִנְסּתַ
ִמים לוֹ  ַמֲחִזיר ֶזה ֲהֵרי, יםַהִחטִּ  ִלְקנֹות  לוֹ  ְוַתֲחֹזר ַהּדָ
ְרַקע ֲהֵרי, ַהּקַ ַרשׁ  ׁשֶ ֵאינוֹ  ּפֵ א מֹוֵכר ׁשֶ ָבר ַלֲעׂשֹות ֶאּלָ  ּדָ
לֹוִני ה ֹלא ַוֲהֵרי ּפְ ל ְוֵכן, ַנֲעׂשָ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

י ַעל ַאף, ְסָתם ַהּמֹוֵכר ֲאָבל. ד ָהָיה ּפִ ִלּבוֹ  ׁשֶ  ּבְ
נֵ  ּפְ ּמִ ךְ  יׁשֶ י ַעל ְוַאף, מֹוֵכר הּוא ְוָכךְ  ּכָ ְרִאים ּפִ ּנִ  ׁשֶ

ָבִרים ּלֹא ַהּדְ א ָמַכר ׁשֶ ךְ  ַלֲעׂשֹות ֶאּלָ  ְוֹלא, ְוָכךְ  ּכָ
ה ֲהֵרי, חֹוֵזר ֵאינוֹ , ַנֲעׂשָ ַרשׁ  ֹלא ׁשֶ ב ּוְדָבִרים, ּפֵ ּלֵ ּבַ  ׁשֶ
ָבִרים ֵאיָנם י ַעל ְוַאף. ּדְ ּקֶֹדם ּפִ הּוא ָאַמר ְמִכיָרה ׁשֶ  ׁשֶ
ַעת ַעל ֵכרמוֹ  ךְ  ַלֲעׂשֹות ּדַ יָון, ְוָכךְ  ּכָ ַעת ּכֵ ִבׁשְ  ּדְ

ִכיָרה   :חֹוֵזר ֵאינוֹ , ָאַמר ֹלא ַהּמְ

ִהְקָנה ִמי. ה ן ְמַנת ַעל: ָעָליו ְוִהְתָנה ַלֲחֵברוֹ  ׁשֶ ּתֵ ּתִ  ׁשֶ
ח ֶרּנוּ  אוֹ  ֶזה ֵמּקָ ְמּכְ  ְמָכרוֹ  אוֹ  ְנָתנוֹ  ִאם, ִלְפלֹוִני ּתִ

ם ֹלא ְוִאם, הָקנָ , ְפלֹוִני ְלאֹותוֹ  ַנאי ִקּיֵ  ּוְמָכרוֹ , ַהּתְ
ּלֹא אוֹ  ְלַאֵחר ְזַמן ְנָתנוֹ  ְוֹלא ְמָכרוֹ  ׁשֶ ַבע ּבַ ּקָ , לוֹ  ׁשֶ

ִהְתָנה ַהּלֹוֵקחַ  אוֹ  ַהּמֹוֵכר ְוֵכן. ָקָנה ֹלא ֲחִזיר ׁשֶ ּיַ  לוֹ  ׁשֶ
ח ּקָ ְזַמן ַהּמִ לֹוִני ּבִ ן אוֹ , ּפְ ּתֵ ּיִ ׁשֶ עֹות ּכְ ֶכר ֲהֵרי, ַהּמָ  ַהּמֶ

מוֹ  ְוַיֲחִזיר םַקיָּ  ִהְתָנה ּכְ   :ׁשֶ

ֲחִזיֶרּנוּ  ַהּמֹוֵכר ְוִהְתָנה, ַקְרַקע ָמַכר. ו ּיַ ְהיוּ  לוֹ  ׁשֶ ּיִ ׁשֶ  ּכְ
ִביא לוֹ  ְלַהֲחִזירוֹ  ָצִריךְ , ָמעֹות לוֹ  ּיָ ׁשֶ , ְמעֹוָתיו לוֹ  ּכְ

רֹות ֶלֱאֹכל ַלּלֹוֵקחַ  ָאסּור, ְלִפיָכךְ  ָהָוה, ּפֵ  ָהַנךְ  ֵלהּ  ּדְ
הַ  זּוֵזי הּ  ְלָוָאהּכְ   :ַגּבֵ

ְעּתוֹ  ַהּלֹוֵקחַ  ֵלהּ  ְוָאַמר, ְסָתם לוֹ  ָמַכר. ז ְהיוּ : ִמּדַ ּיִ ׁשֶ  ּכְ
ִביֵאם, ָמעֹות ְלךָ  , זוֹ  ַקְרַקע ְלךָ  ַאֲחִזיר ַוֲאִני ִלי ּתְ
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ַנאי ֲהֵרי ם ַהּתְ רֹות אֹוֵכל ְוַהּלֹוֵקחַ  ַקּיָ ֶזה ְוֵאין, ּפֵ  ּבְ
ית ֲאַבק ֲהֵרי, ִרּבִ בחִ  ֵמַעְצמוֹ  ׁשֶ ְתַנאי ַעְצמוֹ  ּיֵ   :ֶזה ּבִ

ה. ח ה ַמֲעׂשֶ ָ ִאׁשּ ְלָחה ּבְ ָ ׁשּ ִליחַ  ׁשֶ  ַקְרַקע ָלהּ  ִלְקנֹות ׁשָ
ְמעֹון ִ ָהָיה ִמׁשּ ְמעֹון ְוָאַמר, ְקרֹוָבהּ  ׁשֶ  ִלְראּוֵבן ַהּמֹוֵכר ׁשִ
ִליחַ  ָ ֲחִזיר ָמעֹות ִלי ִיְהיוּ  ִאם: ַהׁשּ לֹוִנית ִלי ּתַ  ּפְ
יבהֵ , זוֹ  ַקְרַקע ְקרֹוָבִתי ה: לוֹ  ְוָאַמר ְראּוֵבן ׁשִ  ַאּתָ
מוֹ  ְקרֹוִבים ּוְפלֹוִנית לֹוַמר, ַאִחים ּכְ ָבר, ּכְ  ָקרֹוב ַהּדָ
ִהיא ֲחִזיר ׁשֶ ֶדת ְוֵאיָנהּ  ְלךָ  ּתַ ךְ  ַעל ַמְקּפֶ  ּוָבא, ּכָ
ה ִליחַ  ֶזה: ְוָאְמרוּ  ֲחָכִמים ִלְפֵני ַמֲעׂשֶ ָ  ָקָנה ֹלא ַהׁשּ
לּום ֲהֵרי, ּכְ ל ְעּתוֹ דַ  ָסְמָכה ֹלא ׁשֶ  ַעל ֶזה ָקרֹוב ׁשֶ
ְבֵרי ִליחַ  ּדִ ָ ֵני ַהׁשּ ּלֹא ִמּפְ יבוֹ  ׁשֶ ׁשּוָבה ֵהׁשִ , ְגמּוָרה ּתְ
ּלֹא ְוִנְמָצא   :ְוִהְקָנה ָגַמר ׁשֶ

ֶדה ַעל ִהְלָוהוּ . ט ֶוה ְוהּוא, ְזהּוִבים ֵמָאה ׂשָ , יֹוֵתר ׁשָ
ְפָרֵעִני ֹלא ִאם: לוֹ  ְוָאַמר ֹלשׁ  ַעד ּתִ ִנים ׁשָ  יָהוֵ  ַהׁשָ

א  ֹלא ִאם: ֵלהּ  ָאַמר ִאם ֲאָבל. ָקָנה ְוֹלא ַאְסַמְכּתָ
ה ַעד ִתְפָרֵעִני ֹלׁשָ ִנים ׁשְ ֵהא ׁשָ י ּתְ ּלִ יו ׁשֶ   :ָקָנה, ֵמַעְכׁשָ

ל. י ָלא ֵהיָכא ּכָ ֶדה ָקָנה ּדְ ָ ּום ַהׂשּ ָהֵוי ִמׁשּ א ּדְ , ַאְסַמְכּתָ
ה ל ְמַנּכֶ רֹות ּכָ ָאַכל ַהּפֵ ֵני, ׁשֶ ֵהם ִמּפְ ל יתִרבִּ  ׁשֶ  ׁשֶ
ֵפרֹות אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּתֹוָרה ָאַכל ּדְ ִנים' ג ּתֹוךְ  ׁשֶ  ׁשָ
ה ֵאינוֹ  ָלא, ְמַנּכֶ א ָהֵוי ּדְ ית ֲאַבק ֶאּלָ   :ִרּבִ

 חֹוֵזר ֲאִני ִאם: ֵלהּ  ְוָאַמר ַלֲחֵברוֹ  ֵעָרבֹון ַהּנֹוֵתן. יא
י  חֹוֵזר ֲאִני ִאם: אֹוֵמר ַוֲהָלה, ְלךָ  ָמחּול ֶעְרבֹוִני ּבִ
י  ֶזה ָקָנה, ַהּלֹוֵקחַ  ּבוֹ  ָחַזר ִאם, ֶעְרבֹוְנךָ  ְלךָ  ֶאְכּפֹל ּבִ

ֲהֵרי, ָהֵעָרבֹון ַחת הּוא ׁשֶ , ַהּמֹוֵכר ּבוֹ  ָחַזר ְוִאם. ָידוֹ  ּתַ
ִבין ֵאין ּזוֹ , ָהֵעָרבֹון ִלְכּפֹל אֹותוֹ  ְמַחּיְ א ׁשֶ  ַאְסַמְכּתָ
  :ָקָנה ְוֹלא, ִהיא

ַרע ִמי ְוֵכן. יב ּפָ ִלישׁ  בוֹ חוֹ  ִמְקָצת ׁשֶ ָטר ְוִהׁשְ ְ , ַהׁשּ
י ֹלא ִאם: ֵלהּ  ְוָאַמר לֹוִני יֹום ַעד ְלךָ  ָנַתּתִ ן ּפְ  לוֹ  ּתֵ

ָטרוֹ  יעַ , ׁשְ ַמן ְוִהּגִ ן ֹלא, לוֹ  ָנַתן ְוֹלא ַהּזְ ִלישׁ  ִיּתֵ ָ  ַהׁשּ
ָטר ֶאת ְ ּזוֹ , ַהׁשּ א ׁשֶ   :ִהיא ַאְסַמְכּתָ

ָנִאים ְוֵכן. יג ְתִנים ּתְ ּמַ ֵני ׁשֶ  ַעל ַאף, יֵניֶהםבֵּ  ָאָדם ּבְ
י ֵהם ּפִ ֵעִדים ׁשֶ ָטר ּבְ ךְ  ִיְהֶיה ִאם: ּוִבׁשְ  ִאם אוֹ , ּכָ

ה ֲעׂשֶ ךְ  ּתַ ן ּכָ ִית ְלךָ  ַאְקֶנה אוֹ  ָמֶנה ְלךָ  ֶאּתֵ  ְוִאם, ֶזה ּבַ
ה ֹלא אוֹ  ִיְהֶיה ֹלא ן ְוֹלא ַאְקֶנה ֹלא ַתֲעׂשֶ , ְלךָ  ֶאּתֵ
י ַעל ַאף ה ּפִ ָעׂשָ ָהָיה אוֹ  ׁשֶ ָבר ׁשֶ ל, ָקָנה ֹלא, ַהּדָ ּכָ  ׁשֶ

, ְוִהְקָנה ָגַמר ֹלא, ִיְהֶיה ֹלא ִאם ִיְהֶיה ִאם: ָהאֹוֵמר
ֲהֵרי א סֹוֶמֶכת ֲעַדִין ַדְעּתוֹ  ׁשֶ ּמָ א אוֹ  ִיְהֶיה ׁשֶ ּמָ  ֹלא ׁשֶ
  :ִיְהֶיה

ל. יד יו ְקֵנה: ָהאֹוֵמר ּכָ אן ֵאין, ֵמַעְכׁשָ א ּכָ  ַאְסַמְכּתָ
ָלל ִאּלוּ , ְוָקָנה, ּכְ  ִהְקָנהוּ  ֹלא ַהְקנֹותלְ  ָגַמר ֹלא ׁשֶ

יו יַצד. ֵמַעְכׁשָ אִתי ִאם, ּכֵ אן ּבָ לֹוִני יֹום ְוַעד ִמּכָ  ּפְ
ִית ְקֵנה יו ֶזה ּבַ דוֹ  ְוָקנוּ , ֵמַעְכׁשָ ךְ  ַעל ִמּיָ  ֶזה ֲהֵרי, ּכָ
א ִאם ָקָנה תֹוךְ  ּבָ ַמן ּבְ ל ְוֵכן, ַהּזְ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

א. טו נוּ  ַאְסַמְכּתָ ּקָ ֵבית ָעֶליהָ  ׁשֶ ין ּבְ  ֶזה ֲהֵרי, ָחׁשּוב ּדִ
יס ְוהּוא, ָקָנה ְתּפִ ּיַ ֵבית ְזֻכּיֹוָתיו ׁשֶ ין ּבְ ּלֹא ְוהּוא, ּדִ  ׁשֶ
יַצד. ָאנּוס ִיְהֶיה יס ֲהֵרי, ּכֵ ִהְתּפִ ָטרוֹ  ׁשֶ  ׁשֹוְברוֹ  אוֹ  ׁשְ
ין ְבֵבית דוֹ  ְוָקנוּ , ּדִ ִאם ִמּיָ יֹום ָיֹבא ֹלא ׁשֶ לֹוִני ּבְ  ּפְ
ֵתן ָטר ִיּנָ ינוֹ  ְלַבַעל ֶזה ׁשְ יעַ , ּדִ א ְוֹלא ַהּיֹום ְוִהּגִ , ּבָ
ְהֶיה ְוהּוא, נֹוְתִנים ֵאּלוּ  ֲהֵרי ּיִ ֵבית ׁשֶ ין ּבְ . ָחׁשּוב ּדִ
בוֹ  ְוִאם נוּ  ֹלא ֹחִלי אוֹ  ָנָהר ִעּכְ ל ְוֵכן, ִיּתְ ּיֹוֵצא ּכָ  ּכַ
ֶזה ֵאר. ּבָ לּום ְוִנְתּבָ ׁשְ ין ּתַ ִסיָמן ֶזה ּדִ   ה"נ ּבְ

ָהיוּ . טז ׁשֶ א ְלַהְקנֹות רֹוִצים ְסָפַרד ַחְכֵמי ּכְ ַאְסַמְכּתָ , ּבְ
ךְ  ין ָהיוּ  ּכָ הּוא ִמּזֶה קֹוִנין: עֹוׂשִ ב ׁשֶ  ֵמָאה ַלֲחֵברוֹ  ַחּיָ

ב ְוַאַחר, ִדיָנִרים ִחּיֵ ַעל קֹוִנים, ַעְצמוֹ  ׁשֶ , חֹובוֹ  ִמּבַ
ל ּכָ ְהֶיה ְזַמן ׁשֶ ּיִ ךְ  ׁשֶ ה אוֹ  ּכָ ֲעׂשֶ ּיַ ךְ  ׁשֶ  ֶזה חֹוב ֲהֵרי ּכָ

יו לוֹ  חּולמָ  ה ֹלא אוֹ  ִיְהֶיה ֹלא ְוִאם, ֵמַעְכׁשָ  ַיֲעׂשֶ
ָממֹון ּתֹוְבעוֹ  ֲהֵריִני ב ּבְ ִחּיֵ ֶרךְ  ְוַעל, ּבוֹ  ַעְצמוֹ  ׁשֶ  ֶזה ּדֶ
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 כו
 כו

ים ָהיוּ  ָכל עֹוׂשִ ָנִאים ּבְ ין ַהּתְ ּבֵ ּתוֹ  ָאָדם ׁשֶ  ְלִאׁשְ
ּדּוִכים ׁשִ ָבִרים ּוְבָכל ּבְ  ָאנוּ  ְוֵכן, ָלֶהם ַהּדֹוִמים ַהּדְ

ָנס אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ֲהִגיםנוֹ  ּקְ ים ׁשֶ עֹוׂשִ ּדּוִכים ׁשֶ ׁשִ  ּבְ
א ֲהֵוי ָלא ּבוֹ  ַהחֹוֵזר ִלְקֹנס י, ַאְסַמְכּתָ ַדאי ּכִ  הּוא ּכְ

ב ְתַחּיֵ ּיִ ְקָנס ּבוֹ  ַהחֹוֵזר ׁשֶ ת ִלְדֵמי ּבִ שׁ  ַהּבֹׁשֶ ּיֵ ּבִ  ֶאת ׁשֶ
ד ִאם ְוֵכן. ֲחֵברוֹ  ל ַהְמַלּמֵ ֵעת ָעָליו ִקּבֵ ִהשְׂ  ּבְ ירּוהוּ ׁשֶ  ּכִ
ד ִנְמָצא ְוֹלא, ּבוֹ  ַיֲחֹזר ִאם ְקָנס ן ַאֵחר ְמַלּמֵ , ְמֻזּמָ
א ֵאינוֹ    :ַאְסַמְכּתָ

ָנִים. יז ִהְתנוּ  ׁשְ יֵניֶהם ׁשֶ ם ּבֵ ָבר ְלַקּיֵ  ְוָנְתנוּ , ֶאָחד ּדָ
י ִלְקָנס ֶעְרבֹונֹות ּמִ ֲחֹזר ׁשֶ ּיַ ה ּבוֹ  ׁשֶ ְזּכֶ ּיִ  ֲחֵברוֹ  ׁשֶ
ֵעָרבֹון י חֹוֵזר ֲאִני ִאם: רֹיאמַ  ֹלא, ּבָ ן ּבִ ךְ  ְלךָ  ֶאּתֵ  ּכָ

ּכֹון ֶזה ַוֲהֵרי, ְוָכךְ  מֹון ַעל ַמׁשְ ב ַהּמָ ֶאְתַחּיֵ  ִאם ְלךָ  ׁשֶ
י ֶאֱחֹזר א, ּבִ סּוָדר לוֹ  ַיְקֶנה ֶאּלָ ָלא ּבְ א ּדְ , ְכַאְסַמְכּתָ
ֵבית ין ּוּבְ ֵדי, ָחׁשּוב ּדִ ב ּכְ ְתַחּיֵ ּיִ ין ִמן לוֹ  ׁשֶ  ִאם ַהּדִ
ן ְוָאז, ּבוֹ  ַיֲחֹזר ּכֹון ַהֵחֶפץ לוֹ  ִיּתֵ ַמׁשְ  ָיחּול ְוָאז, ּבְ

ְעּבּוד ִ ּכֹון ַעל ַהׁשּ ׁשְ יָון ַהּמַ ב ּכֵ ְתַחּיֵ ּנִ ְקָנס לוֹ  ׁשֶ  ִאם ּבִ
י ֶאֱחֹזר ִאם: ֹיאַמר אוֹ , ּבוֹ  ַיֲחֹזר ה ּבִ ְזּכֶ ָכךְ  ּתִ  ְוָכךְ  ּבְ
גּוף ָממֹון   :ֶזה ֵחֶפץ ּבְ

ָטר. יח תּוב ׁשְ ּכָ לֹוִני ִלְזַמן ִיְפַרע ֹלא ִאם: ּבוֹ  ׁשֶ  ּפְ
ב ְתַחּיֵ ּיִ ךְ  ׁשֶ סֹוף ְוָכתּוב, ָממֹון ְוָכךְ  ּכָ ָטר ּבְ ְ ָלא: ַהׁשּ  ּדְ

א  ִמיֵדי מֹוִציאוֹ  ֶזה ֵאין', ְוכו ּוְדָלא ְכַאְסַמְכּתָ
א   :ָקָנה ְוֹלא, ַאְסַמְכּתָ

בּוָעה ֶנֶדר. יט ף ּוְתִקיַעת ּוׁשְ י, ּכַ  ֲאִפּלוּ  ְמַהּנֵ
ַאְסַמְכתָּ    :אּבְ

ב. כ ֹלא ַלֲחֵברוֹ  ַעְצמוֹ  ַהְמַחּיֵ י ַעל ַאף, ְתַנאי ּבְ ּלֹא ּפִ  ׁשֶ
ב ב, ְכלּום לוֹ  ַחּיָ מוֹ , ַחּיָ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ ִסיָמן ׁשֶ  ְוֵאין', מ ּבְ
ֶזה ּום ּבְ א ִמׁשּ   :ַאְסַמְכּתָ

ב. כא ָדָבר ַעְצמוֹ  ִחּיֵ ֵאינוֹ  ּבְ גֹון, ָקצּוב ׁשֶ ָאַמר ּכְ : ׁשֶ
ִנים ָחֵמשׁ  ְלַכסֹוְתךָ  אוֹ  אֹוְתךָ  ָלזּון בַחיָּ  ֲהֵריִני , ׁשָ

ד ֹלא ם"ְלָהַרְמבַּ  ְעּבֵ ּתַ   :ָעָליו ָחְלקוּ  ָהַאֲחרֹוִנים ְוָכל, ִנׁשְ

 רח סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , אסור בצד שנעשה מקח

ח. א ה ֵמּקָ ֲעׂשָ ּנַ ִאסּור ׁשֶ גֹון, ּבְ הֹוִסיף ּכְ ּוּוי ׁשֶ ׁשִ ח ּבְ ּקָ  ַהּמִ
שְׁ  ַנת ִבילּבִ עֹות ַהְמּתָ ַסק אוֹ , ַהּמָ ּפָ ָצא ֹקֶדם ׁשֶ ּיָ  ׁשֶ

ַער ַ ם, ַלּמֹוֵכר לוֹ  ָהָיה ְוֹלא ַהׁשּ ִקְנָין ְוִנְתַקּיֵ  אוֹ  ּבְ
ֶאָחד ְרֵכי ּבְ ח, ַהַהְקָנאֹות ִמּדַ ּקָ ם ַהּמִ ן ַקּיָ ַער ְוִיּתֵ ׁשַ ל ּכְ  ׁשֶ
ר ל ָיכֹול ֵמֶהם ֶאָחד ְוֵאין, ֶהּתֵ ח ְלַבּטֵ ּקָ , הוּ ּוִמי. ַהּמִ

ּלֹא ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ַהּלֹוֵקחַ  ן ׁשֶ ַער ִלּתֵ ׁשַ   :ַהּיֶֹקר ּכְ

 רט סימן
 ּובוֹ , לעולם בא שלא או מסים שאינו דבר המקנה

  ְסִעיִפים:' י

ְקֶנה. א ֵאינוֹ  ָדָבר ַלֲחֵברוֹ  ַהּמַ ם ׁשֶ  ִמינוֹ  ָהָיה ִאם, ְמֻסּיָ
י ַעל ַאף ָידּועַ  ֵאין ּפִ תוֹ  ׁשֶ  ֶזה ֲהֵרי, ָידּועַ  ָקלוֹ ּוִמשְׁ  ִמּדָ
יַצד. ָקָנה ֹלא, ָידּועַ  ִמינוֹ  ֵאין ְוִאם, ָקָנה  ֲעֵרָמה, ּכֵ
ל זוֹ  ים ׁשֶ ָכךְ  ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ִחּטִ ף, ְוָכךְ  ּבְ  ֶזה ַמְרּתֵ

ל ָכךְ  ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ַיִין ׁשֶ ק, ְוָכךְ  ּבְ ל ׂשַ ֵאִנים ׁשֶ  ּתְ
ָכךְ  ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני י לעַ  ַאף, ְוָכךְ  ּבְ ֵאין ּפִ ת ׁשֶ  ִמּדַ

ְנַקִנים ִמְנַין ְוֹלא, ְידּוָעה ָהֲעֵרָמה ַקל ְוֹלא ַהּקַ  ִמׁשְ
ֵאִנים רוֹ  ֶזה ֲהֵרי, ָידּועַ  ַהּתְ ם ִמְמּכָ י ַעל ַאף ַקּיָ  ּפִ
ְמָצא ּנִ ָהָיה ָהֹאֶמד ַעל ָיֵתר אוֹ  ָחֵסר ׁשֶ ם ׁשֶ ַדְעּתָ  ְוֵישׁ , ּבְ

ַער ְלִפי אֹוָנָאה ָלֶהם וּ  ׁשַ ׁשּ ּבַ   :קׁשֶ

ל: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר ֲאָבל. ב שׁ  ַמה ּכָ ּיֵ ֶ ַבִית ׁשּ  ֲאִני ֶזה ּבְ
ָכךְ  ְלךָ  מֹוֵכר שׁ  ַמה ְוָכל, ְוָכךְ  ּבְ ּיֵ ֶ ֵתָבה ׁשּ  אוֹ  זוֹ  ּבְ
ק ׂשַ ָכךְ  ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ֶזה ּבְ  ַהּלֹוֵקחַ  ְוָרָצה, ְוָכךְ  ּבְ
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ךְ  אן ֵאין, ּוָמׁשַ ּלֹא, ִקְנָין ּכָ ל וֹ ַדְעתּ  ָסְמָכה ׁשֶ , לֹוֵקחַ  ׁשֶ
ֲהֵרי ּיֵשׁ  ַמה יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ׁשֶ ֶ ֶבן ִאם ּבוֹ  ׁשּ , ָזָהב אוֹ  ּתֶ
א ֶזה ְוֵאין ֵחק ֶאּלָ ְמׂשַ ֻקְבָיא ּכִ ל ְוֵכן, ּבְ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ָרה ַלֲחֵברוֹ  ַהּמֹוֵכר. ג ֲעׂשָ ים ִדיָנִרים ּבַ  ָפַסק ְוֹלא, ִחּטִ
ה ּמָ ַער וֹ ל נֹוֵתן, לוֹ  ָמַכר ְסָאה ּכַ ׁשַ ּוק ּכְ ׁשּ ּבַ ַעת ׁשֶ ׁשְ  ּבִ

ִכיָרה ִמים ְנִתיַנת ֵמַאַחר ּבוֹ  ַהחֹוֵזר ְוָכל. ַהּמְ  ְוֹלא ַהּדָ
ַער ָרָצה ׁשַ ָהָיה ּכְ ּוק ׁשֶ ַעת ַבׁשּ ׁשְ עֹות ְנִתיַנת ּבִ , ַהּמָ

ל ַרע ִמי" ְמַקּבֵ ּפָ   ":ׁשֶ

ָבר ַמְקֶנה ָאָדם ֵאין. ד ּלֹא ּדָ א ׁשֶ ין, ָלעֹוָלם ּבָ  ּבֵ
ין, ֶמֶכרבְּ  ַנת ּבֵ ַמּתְ ִריא ּבְ ין, ּבָ ַנת ּבֵ ַמּתְ ִכיב ּבְ . ְמַרע ׁשְ

יַצד ּתֹוִציא ַמה, ּכֵ ֶ ֶדה ׁשּ ּיֹוִציא ַמה, ְלךָ  ָמכּור זוֹ  ׂשָ ֶ  ׁשּ
נוּ , ְלךָ  ָנתּון ֶזה ִאיָלן ֵלד ַמה ּתְ ּתֵ ֶ ֵהָמה ׁשּ  זוֹ  ּבְ

ָאַמר אוֹ , ִלְפלֹוִני ֵלד ַמה: ׁשֶ ּתֵ ֶ ָרִתי ׁשּ ְפָחתִ  אוֹ  ּפָ  יׁשִ
לּום ָאַמר ֹלא, ְלךָ  ָנתּון אוֹ  ְלךָ  ָמכּור  ָהְיָתה ֲאִפּלוּ , ּכְ
ָרה ְפָחה אוֹ  ַהּפָ ִ ֶרת ַהׁשּ לּום ָקָנה ֹלא, ְמֻעּבֶ  ְוָיכֹול. ּכְ
ֵלד ַאַחר ֲאִפּלוּ  ּבוֹ  ַלֲחֹזר ּתֵ ָרה ׁשֶ ְפָחה אוֹ  ַהּפָ ִ , ַהׁשּ
ְדלוּ  ְוַאַחר ּגָ רֹות ׁשֶ  ָקַדם ְוִאם. ָלעֹוָלם ּוָבאוּ  ָהִאיָלן ּפֵ

רֹות ְוָתַפס ַהּלֹוֵקחַ  דוֹ  מֹוִציִאין ֵאין, ַהּפֵ  ָמַכר ְוִאם. ִמּיָ
ָרה אוֹ , ְלֵפרֹוָתיו ָהִאיָלן ְפָחה ּפָ ֵריֶהם ְוׁשִ  ָקָנה, ְלֻעּבְ
ד   :ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵמֶהם ֶאָחד ׁשּום ְוֵאין, ִמּיָ

ָבר. ה א ּדָ ּבָ א, ָלעֹוָלם ׁשֶ ֵאינוֹ  ֶאּלָ ְרׁשּותוֹ  ׁשֶ ינוֹ , ּבִ  ּדִ
ָדָבר ּלֹא ּכְ א ׁשֶ ּלֹא, ָלעֹוָלם ּבָ ל ְוָיכֹול, ָקָנה ׁשֶ  ֶאָחד ּכָ
ֵאר, ּבוֹ  ַלֲחֹזר ֵמֶהם ִסיָמן עֹוד ְוִיְתּבָ   :א"רי ּבְ

ַער ַעל ַהּפֹוֵסק. ו ּוק ׁשַ ׁשּ ּבַ ל, ׁשֶ ִמים ְוִקּבֵ  ָהָיה ְוֹלא, ּדָ
ין אֹותוֹ  ַסק ַהּמִ ּפָ ְרׁשּות ָעָליו ׁשֶ  ִלְקנֹות בַחיָּ , מֹוֵכר ּבִ
ן ַסק ַמה ַלּלֹוֵקחַ  ְוִלּתֵ ּפָ ֶ ל, ּבוֹ  ָחַזר ְוִאם, ׁשּ  ִמי" ְמַקּבֵ
ַרע ּפָ   ":ׁשֶ

ם. ז ׁשֵ ֵאין ּכְ ָבר ַמְקֶנה ָאָדם ׁשֶ ּלֹא ּדָ א ׁשֶ ךְ , ָלעֹוָלם ּבָ  ּכָ
ר ֵאינוֹ  ּיֵ ָבר ְמׁשַ ּלֹא ּדָ א ׁשֶ יַצד. ָלעֹוָלם ּבָ ֶדה ָמַכר, ּכֵ  ׂשָ

ר, ִלְראּוֵבן ּיֵ רֹוָתיומִ  ְוׁשִ ְמעֹון ּפֵ ָבר ְלׁשִ ָכל ָידּועַ  ּדָ  ּבְ
ָנה ְמעֹון ָקָנה ֹלא, ׁשָ לּום ׁשִ רֹות ּכְ ר ִאם ֲאָבל. ֵמַהּפֵ ּיֵ  ׁשִ

ַעִין, ְלַעְצמוֹ  ר ָיָפה ּבְ ּיֵ ֵיר ְוָאְמֵריָנן, ׁשִ ׁשִ  ְמקֹום ּדְ
רֹות י ַעל ַאף, ַהּפֵ ּלֹא ּפִ ַרשׁ  ׁשֶ  לֹוֵקחַ  ָמַכר ַוֲאִפּלוּ . ּפֵ

ֶדה ֶזה ָ ל ֶחְלקוֹ , ְלַאֵחר ַהׂשּ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ַהּמֹוֵכר ֶזה ׁשֶ
ן ְוָצִריךְ  ִלְמּכֹר ל לוֹ  ִלּתֵ ר ַמה ּכָ ּיֵ ִ ׁשּ ֶ ל: ָאַמר ְוִאם. ׁשּ  ּכָ
ֶדה ְזַמן ָ ׂשּ ָיְדךָ  ֶזה ׁשֶ ְכָרה, ּבְ ּמָ ׁשֶ ַקע ְלַאֵחר ּכְ ל ּכֹחוֹ  ּפָ  ׁשֶ

 ָקָנהוְ  ִראׁשֹון ַהּלֹוֵקחַ  ָחַזר ִאם ַוֲאִפּלוּ . ִראׁשֹון מֹוֵכר
ִני ִמּלֹוֵקחַ  לּום ִראׁשֹון ַלּמֹוֵכר נֹוֵתן ֵאינוֹ , ׁשֵ  ְוִאם. ּכְ

לּום ְלָבָניו ֵאין, ִראׁשֹון מֹוֵכר ֵמת  ֵמת ֲאִפּלוּ , ּכְ
עֹוָדהּ  ַיד ּבְ א, ִראׁשֹון לֹוֵקחַ  ּבְ ן ִאם ֶאּלָ ַרשׁ  ּכֵ  ִלי: ּפֵ

י   :ּוְליֹוְרׁשַ

י ַעל ַאף. ח ִריךְ  ּפִ ּצָ ן ׁשֶ ר רֹותַהפֵּ  לוֹ  ִלּתֵ ּיֵ ִ ׁשּ  ִאם, ׁשֶ
ֵנם ֹלא ח ֵאין לוֹ  ִיּתְ ּקָ ל ַהּמִ ּטֵ ָכךְ  ִמְתּבַ  ִאם ֲאָבל. ּבְ

ן ְמַנת ַעל: ַמְתֶנה ּתֵ ּתִ רֹות ִלְפלֹוִני אוֹ  ִלי ׁשֶ ךְ  ֵמַהּפֵ  ּכָ
ָכל ְוָכךְ  ָנה ּבְ ח ִקּיּום ָאז, ׁשָ ּקָ לּוי ַהּמִ  ֹלא ְוִאם, בוֹ  ּתָ
ן מוֹ  לוֹ  ִיּתֵ ִהְתָנה ּכְ לִיְתבַּ  ׁשֶ ח ּטֵ ּקָ   :ַהּמִ

ֶקל ָנַתן אוֹ  ָמַכר. ט  ֹלא, ְלַאֵחר ּוֵפרֹוָתיו ְלֶאָחד ּדֶ
ר ּיֵ רֹות ְמקֹום ׁשִ ֶקל ָקָנה ְוִראׁשֹון, ַהּפֵ , ּוֵפרֹוָתיו ּדֶ
ִני לּום ָקָנה ֹלא ְוׁשֵ   :ּכְ

רֹוָתיו חּוץ ֶדֶקל ְקֵנה: ְלֶאָחד ָאַמר. י ר, ִמּפֵ ּיֵ  ְלַעְצמוֹ  ׁשִ
ר ְמקֹום ַגם ֵהם ֹותַהּפֵ א ַלּלֹוֵקחַ  ְוֵאין, ָהֲעָנִפים ׁשֶ  ֶאּלָ

ַזע יַבשׁ , ַהּגֶ ּיִ   :ִלְכׁשֶ

 רי סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , אחר לעובר או שלו לעובר המקנה

ּלֹא ְלִמי ַמְקֶנה ָאָדם ֵאין. א א ׁשֶ  ְלִפיָכךְ , ָלעֹוָלם ּבָ
ה ר ַהְמַזּכֶ ל ְלֻעּבָ : ַמראָ  ַוֲאִפּלוּ , ָקָנה ֹלא ַאֵחר ׁשֶ

ֵלד ּוָ ּיִ ה ִלְכׁשֶ נוֹ  ָהָיה ְוִאם. ִיְזּכֶ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ָקָנה, ּבְ
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ֵלד: ָאַמר ּוָ ּיִ ְהֶיה ְוהּוא, ִלְכׁשֶ ּתִ ּתוֹ  ׁשֶ ָבר ִאׁשְ ֶרת ּכְ  ְמֻעּבֶ
ַעת ׁשְ ָנה ּבִ ּתָ ָהא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַהּמַ ה ּדְ ְמַזּכֶ ר ּדִ  ְלֻעּבָ
ּלוֹ  ְוָקא, ָקָנה ׁשֶ ִכיב ּדַ ׁשְ ָבִריא ָבלאֲ , ְמַרע ּבִ  ֹלא ּבְ
  :ָקָנה

ּלֹא ְלִמי אוֹ  ִלְבֵהָמה ְנָכָסיו ִמְקָצת ִהְקָנה. ב א ׁשֶ  ּבָ
ְבֵהָמה ְקֵנה: ַלֲחֵברוֹ  ְוָאַמר ְוָחַזר, ָלעֹוָלם  אוֹ  זוֹ  ּכִ
ר ֻעּבָ לּום ָקָנה ֹלא, ֶזה ּכְ   :ּכְ

לֹוִני ֵחֶפץ אוֹ  ְנָכַסי ְקֵנה: ֵלהּ  ָאַמר. ג ה ּפְ  ּוְבֵהָמה ַאּתָ
ה אוֹ  וֹ ז ר ַאּתָ   :ֶמֱחָצה הּוא ָקָנה, ֶזה ְוֻעּבָ

 ריא סימן
 לאחר לבניו נכסיו והכותב, ברשותו שלא דבר דין

  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , מותו

ָבר. א ֵאינוֹ  ּדָ ְרׁשּותוֹ  ׁשֶ ל ּבִ , ִנְקֶנה ֵאינוֹ , ַמְקֶנה ׁשֶ
ָדָבר הּוא ַוֲהֵרי ּלֹא ּכְ א ׁשֶ יַצד. ָלעֹוָלם ּבָ  ַמה, ּכֵ

ִאיַרשׁ  ֶ א ׁשּ ֲעֶלה ַמה, ְלךָ  ָמכּור ֵמַאּבָ ּתַ ֶ  ְמצּוָדִתי ׁשּ
ם ֶדה, ְלךָ  ָנתּון ֵמַהּיָ ה זוֹ  ׂשָ ֶאָקֶחּנָ  ֹלא, ְלךָ  ְקנּוָיה ִלְכׁשֶ
לּום ָאַמר ל ְוֵכן, ּכְ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ָהָיה ִמי. ב  ִלְמּכֹר ְוָרָצה, ָלמּות ְוָנָטה גֹוֵסס מֹוִריׁשוֹ  ׁשֶ
ָכסָ  ֵדי ְמַעט יוִמּנְ ִמים ְלהֹוִציא ּכְ ָצְרֵכי ַהּדָ , ְקבּוָרה ּבְ
ן הֹוִאיל ין ְוִאם, ָעִני ְוַהּבֵ מּות ַעד ַיְמּתִ ּיָ  ְוִיְמּכֹר ׁשֶ
ֶהא ּתָ ת ִיׁשְ ה ַהּמֵ ּזֶ נוּ , ְוִיְתּבַ ּקְ ִאם ֲחָכִמים ּתִ  ָמַכר ׁשֶ
ִאיַרשׁ  ַמה: ְוָאַמר ֶ רוֹ , ְלךָ  ָמכּור ַהּיֹום ֵמָאִבי ׁשּ  ִמְמּכָ

םקַ  ד ְוֵכן. ּיָ ֵאין ָעִני ַצּיָ  ַמה: ְוָאַמר, ּיֹאַכל ַמה לוֹ  ׁשֶ
ֲעֶלה ּתַ ֶ ם ִמן ַהּיֹום ְמצּוָדִתי ׁשּ רוֹ , ְלךָ  ָמכּור ַהּיָ  ִמְמּכָ

ם ּום ַקּיָ ֵדי ִמׁשּ יו ּכְ   :ַחּיָ

, ְקבּוָרה ָצְרֵכי לוֹ  ָהָיה ְוֹלא ָלמּות נֹוֶטה ָאִביו ָהָיה. ג
ִאיַרשׁ  ַמה: ֵלהּ  ְוָאַמר בּוָרהקְ  ְלָצְרֵכי ְלַאֵחר ּוָמַכר ֶ  ׁשּ
א ָכךְ  ְלךָ  ָמכּור ַהּיֹום ֵמַאּבָ ן ּוֵמת, ְוָכךְ  ּבְ י ַהּבֵ ַחּיֵ  ּבְ

ךְ  ְוַאַחר ָהָאב ן, ָהָאב ֵמת ּכָ ן ּבֶ ד מֹוִציא ַהּבֵ  ִמּיַ
קֹוחֹות ִמים ְלַהֲחִזיר ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ַהּלָ ֲהֵרי, ּדָ  ָאִביו ׁשֶ

ָבר ָמַכר ּלֹא ּדָ א ׁשֶ ָכִסים ְוִנְמְצאוּ  ִלְרׁשּותוֹ  ֲעַדִין ּבָ  ַהּנְ
ְרׁשּות   :ָאִביו ֲאִבי יֹוֵרשׁ  ְוֶזה ָהָאב ּבִ

אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ד ִאם, ׁשֶ ֲעֹקב ָלָוה ְראּוֵבן ׁשֶ  ָאִביו ִמּיַ
ךְ  ְוַאַחר  ְוָיַרשׁ , ְוַיֲעֹקב ְראּוֵבן ּוֵמתוּ , ְנָכָסיו ָמַכר ּכָ
ן ֲחנֹוךְ  ָטר ְראּוֵבן ּבֶ ְ ֲעֹקב חֹוב ַהׁשּ ד מֹוִציא, ִמּיַ  ִמּיַ

קֹוחֹות ָכִסים ַהּלָ ַכר ַהּנְ ּמָ ָמִצי, ָאִביו ׁשֶ  ֲאָנא: ָאַמר ּדְ
א ֵמֲאבּוהּ  ַאּבָ   :ָיִריְתָנא ּדְ

ל ַהּגּוף ֲהֵרי, מֹותוֹ  ְלַאַחר ִלְבנוֹ  ְנָכָסיו ַהּכֹוֵתב. ה  ׁשֶ
ן ַמן ּבֵ ָטר ִמּזְ ְ רֹות, ַהׁשּ מּות ַעד ָלָאב ְוַהּפֵ ּיָ  ְוֵאין. ׁשֶ

ל רֹות ִלְמּכֹר ָיכֹול ַהְמַקּבֵ ל ַהּפֵ ַהּנֹוֵתן ְזַמן ּכָ ם ׁשֶ , ַקּיָ
א , ַהּנֹוֵתן ִמיַתת ּוְלַאַחר ֵמַהּיֹום ִלְמּכֹר ָיכֹול ֶאּלָ

ה ְזּכֶ ּיִ גּוף ַהּלֹוֵקחַ  ׁשֶ ְרַקע ּבְ ד ַהּקַ ה, ִמּיָ רֹות ְוִיְזּכֶ ּפֵ  ּבַ
ה, ַהּנֹוֵתן ִמיַתת ְלַאַחר ֶהם ְוִיְזּכֶ  ִאם ֲאִפּלוּ  ּלֹוֵקחַ הַ  ּבָ
ל ֵמת י ְמַקּבֵ ַחּיֵ ֵאין, נֹוֵתן ּבְ אן ׁשֶ ָבר ַמְקֶנה ּכָ ּלֹא ּדָ  ׁשֶ
א יָון ָלעֹוָלם ּבָ ַהּגּוף ּכֵ ּלוֹ  ׁשֶ ִקְנַין, ׁשֶ רֹות ּדְ ַאר ּפֵ ׁשְ ּנִ  ׁשֶ

ִקְנַין ָלאו ָלָאב ֵמי ַהּגּוף ּכְ   :ּדָ

ַתן ִמי. ו ּנָ יו ַעל לוֹ  ְוָנַתן, ַלֲחֵברוֹ  ַקְרַקע ׁשֶ ּבָ יָנִרים ּגַ  ּדִ
ְלְטִלין אוֹ  א ָקָנה ֹלא, ִמּטַ ן ִאם ֶאּלָ עֹות ָהיוּ  ּכֵ  ַהּמָ

ְלְטִלין ּטַ ְרׁשּותוֹ  ְוַהּמִ  ְרָאָיה ְלָהִביא ָצִריךְ , ְלִפיָכךְ . ּבִ
ָהיוּ  עֹות ׁשֶ ְלְטִלין ַהּמָ ּטַ ִהְקָנה ְוַהּמִ ְרׁשּותוֹ  לוֹ  ׁשֶ  ּבִ

אֹוָתהּ  ָעה ּבְ   ׁשָ

ָהָיה ִמי. ז דֹון לוֹ  ׁשֶ ּקָ ַיד ּפִ ֶמֶכר ַמְקֵנהוּ  ֲהֵרי, ַאֵחר ּבְ  ּבְ
ָנה אוֹ  ַמּתָ דֹון ְלִפי, ּבְ ּקָ ַהּפִ ְרׁשּות ׁשֶ ָעָליו ּבִ  ַוֲהֵרי, הּוא ּבְ

ֶחְזַקת הּוא הּוא ּבְ ם ׁשֶ ַפר ְוִאם. ַקּיָ ֻהְפַקד ֶזה ּבוֹ  ּכָ  ׁשֶ
ה, ְלַהְקנֹותוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ֶאְצלוֹ  ּזֶ ִמי ׁשֶ ָאַבד ּכְ , ׁשֶ

ְרׁשּותוֹ  ֵאינוֹ שֶׁ  ְלָוה ֲאָבל. ּבִ  ּוְלהֹוָצָאה הֹוִאיל, ַהּמִ
ָנה עֹוָלם ֵאיָנהּ , ִנּתְ א ְלַהְקנֹוָתהּ  ָיכֹול ָאָדם ְוֵאין ּבָ  ֶאּלָ
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  חשן משפט ערוך שולחן
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ַמֲעַמד ן ּבְ ּתָ ָלׁשְ ָטר ִמְלָוה ָהָיה ְוִאם, ׁשְ  ֶאת ַמְקֶנה, ִבׁשְ
ָטר ְ ְכִתיָבה ַהׁשּ ֲהֵרי, ּוְמִסיָרה ּבִ אן ֵישׁ  ׁשֶ ָבר ּכָ  ּדָ
ְמָסר ְעּבּוד ִלְקנֹות, ַהּנִ ּבוֹ  ׁשִ   :ׁשֶ

 ריב סימן
 דבר מקדיש או, חצרו או בית דירת מקנה דין

  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , לעולם בא שלא

ֶמֶכר ֹלא, ַמְקֶנה ָאָדם ֵאין. א ָנה ְוֹלא ּבְ ַמּתָ א, ּבְ  ֶאּלָ
ָבר שׁ  ּדָ ּיֵ שׁ  ּבוֹ  ׁשֶ ָבר ֲאָבל. ַמּמָ ֵאין ּדָ  ֵאינוֹ , שׁ ַממָּ  ּבוֹ  ׁשֶ
ְקֶנה, ְלִפיָכךְ . ִנְקֶנה רֹות ֲאִכיַלת ַלֲחֵברוֹ  ַהּמַ ֶקל ּפֵ  ֶזה ּדֶ
יַרת אוֹ  ִית ּדִ ְקֶנה ַעד ָקָנה ֹלא, ֶזה ּבַ ּיַ ִית גּוף ׁשֶ  ֶזה ּבַ

רֹוָתיו ֶלֱאֹכל ִאיָלן ְוגּוף ּבוֹ  ָלדּור   :ּפֵ

, וֹ ֲחֵציר ַוֲאִויר ֻחְרָבתוֹ  ֲאִויר ַלֲחֵברוֹ  ַהּמֹוֵכר ְוֵכן. ב
לּום ֵאינוֹ  א, ּכְ ן ִאם ֶאּלָ  ּבוֹ  ְלַהְכִניס ֲחֵצרוֹ  לוֹ  ִהְקָנה ּכֵ
ל ְוָכל, ִזיִזין ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ִית ְלַאֵחר ָמַכר ִאם ֲאָבל. ג , ְוָחֵצר ְוֻחְרָבה ְוִאיָלן ּבַ
ר ּיֵ ִית ִדיַרת ְלַעְצמוֹ  ְוׁשִ רֹות ַוֲאִכיַלת ַהּבַ  ַוֲאִויר ַהּפֵ

י, ֶהָחֵצר ִוירַואֲ  ַהֻחְרָבה ָהֵוי, ְמַהּנֵ ִאילוּ  ּדְ ַרשׁ  ּכְ  ּפֵ
ר ּיֵ ִ ׁשּ יר ֹלא ַוֲאִפּלוּ . ָמקֹום ְלַעְצמוֹ  ׁשֶ ּיּור ִהְזּכִ ָחֵצר ׁשִ  ּבֶ
ָלל א, ּכְ ִית לוֹ  ָמַכר ֶאּלָ  ְמַנת ַעל: לוֹ  ְוָאַמר ּבַ

יֹוָטא ּדְ י ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ּלִ ר ָאְמֵריָנן, ׁשֶ ּיֵ ִ ׁשּ  ָמקֹום לוֹ  ׁשֶ
ָחֵצר יֹוָטא ִזיִזין ְלהֹוִציא ּבֶ   :ֶלָחֵצר ֵמַהּדְ

ְרַקע ּגּוף ַהּמֹוֵכר. ד  ְמִכיָרה זוֹ  ֲהֵרי, ָקצּוב ִלְזַמן ַהּקַ
שׁ  ּמֵ ּתַ ּגּוף ַהּלֹוֵקחַ  ּוִמׁשְ ֶחְפצוֹ  ּבַ רֹות ְואֹוֵכל ּכְ ל ַהּפֵ  ּכָ

ִכיָרה ְזַמן ֲחזֹור ּוְבסֹוף, ַהּמְ  ֵישׁ  ֶהְפֵרשׁ  ּוַמה. ִלְבָעֶליהָ  ּתַ
י ְקֶנה ּוֵבין ָקצּוב ִלְזַמן ַקְרַקע ַהּמֹוֵכר ןּבֵ  אֹוָתהּ  ַהּמַ

ַהּקֹוֶנה, ְלֵפרֹות ּנֹות ָיכֹול ֵאינוֹ  ְלֵפרֹות ׁשֶ  צּוַרת ְלׁשַ
ְרַקע  ִלְזַמן ַהּקֹוֶנה ֲאָבל, ַיֲהֹרס ְוֹלא ִיְבֶנה ְוֹלא, ַהּקַ

ה, ְוהֹוֵרס ּבֹוֶנה הּוא, ָקצּוב ָכל ְועֹוׂשֶ צּוב ְזַמּנוֹ  ּבְ  ַהּקָ
מוֹ  ה ּכְ עֹוׂשֶ   :ְלעֹוָלם עֹוָלם ִקְנַין ַהּקֹוֶנה ׁשֶ

ין ֵישׁ  ֶהְפֵרשׁ  ּוַמה. ה ֶדה ַהּמֹוֵכר ּבֵ  ְלֵפרֹוֶתיהָ  זוֹ  ׂשָ
רֹות ַהּמֹוֵכר ּוֵבין ֶדה ּפֵ ַהּמֹוֵכר, ַלֲחֵברוֹ  זוֹ  ׂשָ רֹות ׁשֶ  ּפֵ

ֶדה ָ שׁ  ַלּלֹוֵקחַ  ֵאין ַהׂשּ ּמֵ ּתַ ֶדה ְלִהׁשְ ׂשָ ָלל זוֹ  ּבְ  ּלוּ ֲאפִ , ּכְ
ֵנס א ְלִהּכָ ַעת ֶאּלָ ׁשְ רֹות הֹוָצַאת ּבִ  ְלַבַעל ְוֵישׁ , ַהּפֵ
ֶדה ָ שׁ  ַהׂשּ ּמֵ ּתַ הּ  ְלִהׁשְ ֶחְפצוֹ  ּבָ ֶדה ַהּמֹוֵכר ֲאָבל. ּכְ  ׂשָ

ַעל ֵאין, ְלֵפרֹוֶתיהָ  ֶדה ּבַ ָ ֵנס ָיכֹול ַהׂשּ הּ  ְלִהּכָ א ּבָ  ֶאּלָ
ַעת שׁ  ַלּלֹוֵקחַ  ְוֵישׁ , ַהּלֹוֵקחַ  ִמּדַ ּמֵ ּתַ הּ  ְלִהׁשְ ֶחְפצוֹ  ּבָ   :ּכְ

ין ֵישׁ  ֶהְפֵרשׁ  ּוַמה. ו ֶדה ַהּקֹוֶנה ּבֵ  ּוֵבין ְלֵפרֹוֶתיהָ  זוֹ  ׂשָ
ֹוֵכר ֶדה ַהׂשּ ַהּקֹוֶנה, ֵמֲחֵברוֹ  זוֹ  ׂשָ ֶדה ׁשֶ  ֵישׁ  ְלֵפרֹוֶתיהָ  ׂשָ

ל ְלָזְרָעהּ  אוֹ  ְלָנְטָעהּ  לוֹ  ְרֶצה ְזַמן ּכָ ּיִ , ְלהֹוִביָרהּ  אוֹ  ׁשֶ
ֹוֵכר מוֹ , ןכֵ  ֵאינוֹ  ְוַהׂשּ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּיִ ִסיָמן ׁשֶ   :ךּ "ש ּבְ

ין. ז שׁ  ּדִ ים ְוִדין ַהֶהְקּדֵ ָדִרים ְוִדין ָהֲעִנּיִ ִדין ֵאינוֹ  ַהּנְ  ּכְ
תוֹ  ַהֶהְדיֹוט ְקִנּיָ ִאּלוּ . ּבִ ל: ָאָדם ָאַמר ׁשֶ ֵלד ַמה ּכָ ּתֵ ֶ  ׁשּ
י ֶהְמּתִ שׁ  ִיְהֶיה ּבְ ִית ְלֶבֶדק ֶהְקּדֵ  ָאסּור ִיְהֶיה: אוֹ , ַהּבַ

ֶנּנוּ : אוֹ , ַליעָ  י ַעל ַאף, ִלְצָדָקה ֶאּתְ ֵאינוֹ  ּפִ  ׁשֶ
שׁ  ֵאינוֹ  ְלִפי, ִמְתַקּדֵ עֹוָלם ׁשֶ ב ֶזה ֲהֵרי, ּבָ ם ַחּיָ  ְלַקּיֵ
ָברוֹ  ֱאַמר, ּדְ ּנֶ ָכל": ׁשֶ יו ַהּיֹוֵצא ּכְ ה ִמּפִ  ְוהֹוִאיל "ַיֲעׂשֶ

ָבר ן ְוַהּדָ ה ִאם, ּכֵ הּוא ָאָדם ִצּוָ ׁשֶ ִכיב ּכְ : רְוָאמַ  ְמַרע ׁשְ
ל ּיֹוִציא ַמה ּכָ ֶ ים ֶזה ִאיָלן ׁשּ ל: אוֹ , ַלֲעִנּיִ ַכר ּכָ ִית ׂשְ  ּבַ
ים ֶזה ֶהם ָזכוּ , ַלֲעִנּיִ ים ּבָ   :ָהֲעִנּיִ

א ַקְרַקע ָקָנה. ח ְעּתָ נוּ  ַאּדַ ֲעׂשֶ ּיַ שׁ  ׁשֶ  הֹוִציא ְוֹלא ֶהְקּדֵ
יו לּום ִמּפִ ֵכיָון אֹוְמִרים ֵישׁ , ּכְ ַמר ּדְ ּגָ ִלּבוֹ  ׁשֶ  ָלֵתת ּבְ

ב ִלְצָדָקה ן ַחּיָ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ִלּתֵ ַאף, ׁשֶ ב ַעל ּדְ  ּגַ
ְכִתיב ין ֹעלֹות ֵלב ְנִדיב ָכל ּדִ ים ֻחּלִ ָדׁשִ  ֹלא ִמּקֳ
ָנא. ַיְלֵפיָנן ל ְוָהִאּדָ שׁ  ּכָ ין לוֹ  ֵישׁ  ֶהְקּדֵ ין ּדִ ֵאין, ֻחּלִ  ׁשֶ
שׁ  ה ֶהְקּדֵ ִית ְלֶבֶדק ַעּתָ א ְוֵאינוֹ  ַהּבַ ךְ ִהלְ , ִלְצָדָקה ֶאּלָ  ּכָ

ל ּלֹא ּכָ ָפָתיו הֹוִציא ׁשֶ ׂשְ לּום ֵאינוֹ  ּבִ   :ּכְ
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ֶאְקֶנּנוּ  ֶזה ַקְרַקע: ָאַמר ִאם ְוֵכן. ט שׁ  ִיְהֶיה ִלְכׁשֶ , ֶהְקּדֵ
לּום ֵאינוֹ  ֵאין, ּכְ ישׁ  ָאָדם ׁשֶ ָבר ַמְקּדִ ּלֹא ּדָ א ׁשֶ  ּבָ

ֶאְקֶנּנוּ : ָאַמר ִאם ֲאָבל. ָלעֹוָלם ּנוּ  ִלְכׁשֶ יׁשֶ  אוֹ  ַאְקּדִ
ֶנּנוּ אֶ  שׁ  ּתְ ם ְוָצִריךְ  ֶנֶדר ָעָליו ָהֵוי, ְלֶהְקּדֵ   :ִנְדרוֹ  ְלַקּיֵ

 ריג סימן
' ב ּובוֹ , קנה ענין באיזה שובך ופרות כורת פרות

  ְסִעיִפים:

רֹות ַהּמֹוֵכר. א רֹות אוֹ  ׁשֹוָבךְ  ּפֵ ֶרת ּפֵ ּוֶ , ָקָנה, ַלֲחֵברוֹ  ּכַ
ָבר מֹוֵכר ֶזה ְוֵאין ּלֹא ּדָ א ׁשֶ ֵאינוֹ  ְלִפי, ֹוָלםָלע ּבָ  ׁשֶ
ְלדוּ  יֹוִנים מֹוֵכר ּוָ ּיִ ַבשׁ  אוֹ  ׁשֶ בֹוא ּדְ ּיָ ֶרת ׁשֶ ּוֶ א, ַלּכַ  ֶאּלָ
ֶרת אוֹ  ְלֵפרֹוָתיו ׁשֹוָבךְ  מֹוֵכר הּוא ּוֶ הּ  ּכַ ֲהֵרי, ְלִדְבׁשָ  ׁשֶ
מֹוֵכר הּוא ת ּכְ ִים ַאּמַ הּוא ַלֲחֵברוֹ  ַהּמַ ָכל ֶנֱהֶנה ׁשֶ  ּבְ
צּוד ַמה ּיָ ֶ הּ  ׁשּ ךְ , ּבָ  ְלֵפרֹוָתיו ֶזה ׁשֹוָבךְ  ִהְקָנה ֶזה ּכָ
מוֹ  ּמֹוֵכר ּכְ   :ְלֵפרֹוָתיו ִאיָלן ׁשֶ

יִצים. ב שׁ  ַעְצָמם ְוָהֶאְפרֹוִחים ַהּבֵ ּיֵ ֹוָבךְ  ׁשֶ ׁשּ  ָקָנה ֹלא, ּבַ
ַעל אֹוָתם ֹוָבךְ  ּבַ ל ַהׁשּ ּלֹא ְזַמן ּכָ ְרחוּ  ׁשֶ  ֶזה ְוָדָבר. ּפָ
ַנת ּקָ ּום, הּוא ֲחָכִמים ּתַ ח אלֹ  ּוִמׁשּ  ַעל ָהֵאם ִתּקַ
ִנים הּ  ָנְגעוּ  ַהּבָ  ֶאְפרֹוִחים ְלַהְקנֹות ָהרֹוֶצה, ְלִפיָכךְ . ּבָ
חַ , ַלֲחֵברוֹ  ֵאּלוּ  ּוֵביִצים ֹוָבךְ  ַעל ְמַטּפֵ ְפְרחוּ  ַעד ַהׁשּ ּיִ  ׁשֶ
הֹות הוּ  ָהִאּמָ ךְ  ְוַאַחר, ָהָאֶרץ ֵמַעל ְוִיְגּבְ  אֹוָתם ַיְקֶנה ּכָ
ֶאָחד ַלֲחֵברוֹ  ְרכֵ  ּבְ ְלְטִלין ַהְקָנאֹות יִמּדַ ּטַ   :ַהּמִ

 ריד סימן
  ְסִעיִפים: ג"י ּובוֹ , עמו נמכר מה סתם בית המוכר

ָבר ַהּמֹוֵכר. א שׁ  ּדָ ּיֵ ים לוֹ  ׁשֶ ִמיׁשִ ׁשְ  ֶאת ָמַכר ֹלא, ּתַ
ים ִמיׁשִ ׁשְ א ַהּתַ ן ִאם ֶאּלָ ַרשׁ  ּכֵ יַצד. ּפֵ  ֶאת ָמַכר, ּכֵ

ִית ִציעַ  ֶאת ָמַכר ֹלא ַהּבַ ִית ְסִביבֹותשֶׁ  ַהּיָ  ַעל ַאף, ַהּבַ
י הּוא ּפִ תּוחַ  ׁשֶ ה. ְלתֹוכוֹ  ּפָ ּמֶ ָבִרים ּבַ ָהָיה ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ  ּכְ

ִציעַ  ֹרַחב ע ַהּיָ חֹות ֲאָבל, יֹוֵתר אוֹ  ַאּמֹות ַאְרּבַ ה ּפָ , ִמּזֶ
ְכַלל הּוא ֲהֵרי ִית ּבִ ה ְוֵכן ַהּבַ ַעל ָהֲעִלּיָ י ׁשֶ ּבֵ ִית ּגַ  ַהּבַ

תּוָחה ה כוֹ ְלתוֹ  ַהּפְ ֲאֻרּבָ ַמֲעִזיַבת ּבַ ִית ּבְ  הּוא ֲהֵרי, ַהּבַ
ְכַלל ִית ּבִ   :ַהּבַ

ִית ֶאת ַהּמֹוֵכר. ב ְפִנים ַהֶחֶדר ֶאת ָמַכר ֹלא, ַהּבַ ּלִ  ׁשֶ
ּנוּ  י ַעל ַאף, ִמּמֶ ַצר ּפִ ּמָ  ְוֹלא, ַהִחיצֹוִנים ְמָצִרים לוֹ  ׁשֶ
ג ֶאת ְזַמן ַהּגַ שׁ  ּבִ ּיֵ  ְוֵישׁ  ָפִחיםטְ ' י ָגבֹוהַּ  ַמֲעֶקה לוֹ  ׁשֶ
ע ֹרַחב לוֹ   ֶאת ְוֹלא ַהּבֹור ֶאת ְוֹלא, ַאּמֹות ַאְרּבַ

י ַעל ַאף, ַהּדּות ַתב ּפִ ּכָ ַכר לוֹ  ׁשֶ ּמָ  ֻעְמָקא לוֹ  ׁשֶ
ֶרךְ  ִלְקנֹות ַהּמֹוֵכר ְוָצִריךְ , ְורּוָמא ֵדי ֵמַהּלֹוֵקחַ  ּדֶ  ּכְ
ֵנס ר ֶזה ְלדּות אוֹ  ֶזה ְלבֹור ְלִהּכָ ּיֵ ִ ׁשּ : ֵלהּ  רָאמַ  ְוִאם. ׁשֶ
י ִית ְלךָ  ָמַכְרּתִ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ַהּדּות אוֹ  ֵמַהּבֹור חּוץ ַהּבַ
ֶרךְ  לוֹ  ִלְקנֹות ְלַבד דּות אוֹ  ּבֹור ַהּמֹוֵכר ְוֵכן. ּדֶ , ּבִ

א, ֶדֶרךְ  לוֹ  ִלְקנֹות ָצִריךְ  ַהּלֹוֵקחַ  ֵאין  ְלתֹוךְ  ִנְכָנס ֶאּלָ
יתוֹ  ל ּבֵ א ַהּדּות ַעד מֹוֵכר ׁשֶ   :ּוְמַמּלֵ

ִית ַהּמֹוֵכר. ג י ַעל ַאף, ַלֲחֵברוֹ  ּבַ ַתב ּפִ ּכָ : לוֹ  ׁשֶ
 ְקֵנה: לוֹ  ִלְכּתֹב ָצִריךְ , ְורּומוֹ  ָעְמקוֹ  ְלךָ  ִהְקֵניִתי
ְרַקע הֹום ִמּקַ ָהֹעֶמק, ָרִקיעַ  רּום ַעד ַהּתְ  ֵאינוֹ  ְוָהרּום ׁשֶ
ְסָתם ִנְקֶנה ָנה ְוֵכיָון. ּבִ ּקָ  ָהרּום ָקָנה, ְוָהרּום ָהֹעֶמק ׁשֶ

ְלַבד ָהֲאִויר הּואשֶׁ  הּוא ְוָהֹעֶמק ּבִ  ֲאָבל, ָהָאֶרץ ֳעִבי ׁשֶ
ְנָיִנים ָקָנה ֹלא ֲעָמִקים ַהּבִ ּבָ ֲאִויר ׁשֶ ּבָ ַתב ְוֵכיָון. ְוׁשֶ ּכָ  ׁשֶ
ְרַקע: לוֹ  הֹום ִמּקַ  ַהּבֹור ָקָנה, ָהָרִקיעַ  רּום ַעד ַהּתְ

ֳעִבי ְוַהּדּות ּבְ ְרַקע ׁשֶ ִחילוֹ  ּוַמֲעִזיבֹות ַהּקַ ין תְוַהּמְ ּבֵ  ׁשֶ
ֲעִזיבֹות   :ְלַמְעָלה ַהּמַ

ַתב ֹלא ִאם. ד ָלל ָורּום ֹעֶמק לוֹ  ּכָ א, ּכְ  ָמַכר ֶאּלָ
ִית ֲאִויר לוֹ  ֵאין, ְסָתם ַהּבַ ַעל ּבָ ג ׁשֶ ִית ּגַ  ְוֹלא ַהּבַ
ה לּום ְוֹלא ְלַמּטָ ין, ּכְ ית ּבֵ ּבַ ין ּבַ ָחֵצר ּבֵ ּלֹא, ּבֶ  ָקָנה ׁשֶ
א ְתֵלי ֹראשׁ  ַעד ֶאּלָ א ְוִאם. ֵצרֶהחָ  ּכָ יהַ  ּבָ  ְלַהְגּבִ

ִית ֲאִויר ַעל ְוִלְבנֹות ַחת ַלְחּפֹר אוֹ  ַהּבַ ְרַקע ּתַ , ַהּקַ
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אי ֵאינוֹ  ַ ֹעֶמק, ַרׁשּ ר ָורּום ּדְ ּיָ א ְוִאם. הּוא ְמׁשֻ  מֹוֵכר ּבָ
ֲאִויר ָעֶליהָ  ִלְבנֹות י ַעל ּבָ ּבֵ  ֲאָבל, ּבֹוֶנה, ַעּמּוִדים ּגַ
ַכר ָתִליםַהכְּ  ַעל ִלְבנֹות ָיכֹול ֵאינוֹ  ּמָ א ִאם ְוֵכן. ׁשֶ  ּבָ
חּוץ ַלְחּפֹר יל ִמּבַ ּפִ ַחת ּוְלַהׁשְ ִית ַקְרַקע ּתַ ה, ַהּבַ , עֹוׂשֶ
ּלֹא ּוִבְלַבד יק ׁשֶ ֲחִפיָרתוֹ  ַיּזִ ִית ְלַבַעל ּבַ  ְוֵישׁ , ַהּבַ
ֵאינוֹ  אֹוְמִרים ַחת ַלְחּפֹר ָיכֹול ׁשֶ ְרַקע ּתַ ֵדי, ַהּקַ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ

יק ּיּור ּמֹוִעיל ַמה ןכֵּ  ְוִאם, ַיּזִ ִאם, ֻעְמָקא ׁשִ  ָחַפר ׁשֶ
יִחין ּבֹורֹות ּבוֹ  ַהּלֹוֵקחַ  ל ֵהם ֲהֵרי ּוְמָערֹות ׁשִ  ׁשֶ
ַתב ִמי ְוֵישׁ . מֹוֵכר ּכָ ִאם, ׁשֶ  ְוֹלא ֻחְרָבה לוֹ  ָמַכר ׁשֶ
ַתב יָון, ְורּוָמא ֻעְמָקא ּכָ ְסָתם ּכֵ  ֲעׂשּויֹות ֻחְרבֹות ּדִ

ֲאִוי לוֹ  ֵישׁ , ִלְבנֹות ֵדי רּבָ ל רּומוֹ  ּכְ ִית ׁשֶ  ְוהּוא, ּבַ
ֵדי ח ּכְ ּקַ ּיִ ינֹוִנית ֲחִביָלה ָאָדם ׁשֶ  ְוַיְכִניס ֹראׁשוֹ  ַעל ּבֵ

ֶדה. ֹראׁשוֹ  ָלֹכף ִיְצָטֵרךְ  ְוֹלא ְויֹוִציא  ִמן ּוְבֶכֶרם ּוְבׂשָ
ֲהֵרי, ָהרּום ָקָנה ַהְסָתם  ַעל ִלְבנֹות ֲעׂשּוִיים ֵאין ׁשֶ
יֶהם ּבֵ רוֹ ְמשַׁ  ְוֵאינוֹ  ּגַ ֲהֵרי, ָהֹעֶמק ָקָנה ֹלא ֲאָבל, ּיְ  ׁשֶ

ַתב. ַלְחּפֹר ֲעׂשּוִים ֵהם ּכָ א ִאם, ָורּום ֹעֶמק: לוֹ  ּוְכׁשֶ  ּבָ
יהַּ  ֲאִויר ְוִלְבנֹות ְלַהְגּבִ  ַמֲעִמיק, ְוַלְחּפֹר ְלַהֲעִמיק אוֹ  ּבָ
יהַּ  ְנָיִנים ָקָנה ֹלא ֲאָבל, ּוַמְגּבִ ּבִ ֲעָמִקים ּבַ ּבָ  ׁשֶ

ֲאִויר ּבָ ַתב ְוִאם, ְוׁשֶ הֹוָמא ֵמַאָרִעית: לוֹ  ּכָ  רּום ַעד ּתְ
י ַעל ַאף, ְלַבד, ְרִקיָעא ּלֹא ּפִ ַתב ׁשֶ , ְורּוָמא ֻעְמָקא: ּכָ

  :ַהּכֹל ָקָנה

ְבָחֵצר אֹוְמִרים ֵישׁ . ה ל ָקָנה ּדִ י ַעל ַאף ָהֲאִויר ּכָ  ּפִ
ּלֹא ַתב ׁשֶ יָון, רּוָמא לוֹ  ּכָ ֵאין ּכֵ ם ָמקֹום ׁשֶ  ְמֻסּיָ
חֹוֵלק ִמי ְוֵישׁ , ָלהְלַמעְ    :ׁשֶ

ִית ַלֲחֵברוֹ  ַהּמֹוֵכר. ו ַתב ְוֹלא, ּבַ , ְורּוָמא ֻעְמָקא לוֹ  ּכָ
ִית ָנַפל ִאם א ִלְבנֹות ָיכֹול ַהּלֹוֵקחַ  ֵאין ַהּבַ עּור ֶאּלָ ִ ׁשּ  ּכַ

ַתב ַוֲאִפּלוּ . ָהִראׁשֹון  ְוָהְיָתה, ְורּוָמא ֻעְמָקא: לוֹ  ּכָ
ה נּוָיה ֲעִלּיָ בֵּ  ַעל ּבְ יָון, ַעּמּוִדים יּגַ ּלֹא ּכֵ  ָקָנה ׁשֶ

 ִאם ֲאָבל. אֹוָתהּ  ּובֹוֶנה חֹוֵזר ָנְפָלה ִאם, ַהּלֹוֵקחַ 
 ַהּלֹוֵקחַ  ְוֵאין ֵלהּ  ַאְזָדא, ְוָנְפָלה, ְלַאֵחר ַהּמֹוֵכר ְמָכָרהּ 

ה ַהּקֹוֶנה ֲאָבל, ְוִלְבנֹוָתהּ  ַלֲחֹזר ָיכֹול נּוָיה ֲעִלּיָ  ַעל ּבְ
י ּבֵ ִית ּגַ   :אֹוָתהּ  ּובֹוֶנה חֹוֵזר, ְפָלהְונָ , ּבַ

ִית ַלֲחֵברוֹ  ַהּמֹוֵכר. ז ִביָרה ּבַ דֹוָלה ּבְ י ַעל ַאף, ּגְ  ּפִ
ַצר ּמָ י ַעל ְוַאף, ַהִחיצֹוִנים ְמָצִרים לוֹ  ׁשֶ שׁ  ּפִ ּיֵ ם ׁשֶ  ׁשָ
ּקֹוִרים ְמַעט ִית ְלִביָרה ׁשֶ א ָקָנה ֹלא, ּבַ ִית ֶאּלָ  ַהּבַ
ְלַבד ָצִרים, ּבִ ּמְ  לוֹ  ָמַכר ְוִאּלוּ , לוֹ  ִהְרִחיבשֶׁ  הּוא ׁשֶ

ל יָרה ּכָ י ְוֹלא: לוֹ  ּכֹוֵתב ָהָיה, ַהּבִ ְחּתִ ֶמֶכר ִהּנַ  ֶזה ּבְ
לּום ַתב ִאם ַוֲאִפּלוּ . ּכְ ׁשֹון ֶזה לוֹ  ּכָ ם ֵאין ִאם, ַהּלָ  ׁשָ

ְקָרא ִמי ּיִ ִית ְלִביָרה ׁשֶ  ָקָנה ֹלא, ִמעּוָטא ַוֲאִפּלוּ , ּבַ
א ִית ֶאּלָ ְלַבד ַהּבַ   :ּבִ

ִית ַהּמֹוֵכר. ח יֹוָטא ְמַנת ַעל ַלֲחֵברוֹ  ּבַ ּדְ  ֶעְליֹוָנה ׁשֶ
י ּלִ ּלוֹ  ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶ הּ  ְלהֹוִציא ָרָצה ְוִאם, ׁשֶ  ִזיִזין ּבָ

 ָרָצה ְוִאם. אֹוָתהּ  ּובֹוֶנה חֹוֵזר, ָנְפָלה ְוִאם, מֹוִציא
הּ  ַעל ִלְבנֹות ּבָ ָהָיה ּבֹוֶנה, ּגַ ׁשֶ   :ִמּקֶֹדם ּכְ

ֵני. ט ים ׁשְ ּתִ ה ִלְפִנים ֶזה ּבָ ֵניֶהם ִהְקָנה, ִמּזֶ ַנִים ִלׁשְ  ִלׁשְ
ֶאָחד ֵניֶהם ְוִהְקָנה, ּכְ ֶמֶכר ִלׁשְ ָנה אוֹ  ּבְ ַמּתָ  ָלֶהם ֵאין, ּבְ
ֶרךְ   ַלִחיצֹון ָנַתן ִאם לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, ֶזה ַעל ֶזה ּדֶ
ִניִמי ּוָמַכר נִ  ְוָנַתן ַלִחיצֹון ָמַכר ִאם ֲאָבל. ַלּפְ , יִמיַלּפְ
ל לוֹ  ֵישׁ  ּכָ ַעִין ַהּנֹוֵתן ׁשֶ   :ֵמַהּמֹוֵכר יֹוֵתר נֹוֵתן ָיָפה ּבְ

ה. י ּמֶ ָבִרים ּבַ ִהְקָנה, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ֵניֶהם ּכְ ֶאָחד ִלׁשְ . ּכְ
ִניִמי ָנַתן אוֹ  ָמַכר ִאם ֲאָבל ךְ  ְוַאַחר, ַלּפְ  אוֹ  ָמַכר ּכָ
ֶכף, ַלִחיצֹון ָנַתן ָנה ּתֵ ּקָ ִניִמי ׁשֶ ֶרךְ  ָכהזָ  ַהּפְ ּדֶ  ְוׁשּוב ּבַ
ק ְזכּותוֹ  ֵאין ּלֵ ֶמֶכר ִחיצֹון ְוֵכן. ִמְסּתַ  ּוְפִניִמי ּבְ

ָנה ַמּתָ ה ַהִחיצֹון ֶמֶכר ָהָיה ִאם, ּבְ ִחּלָ ה ֹלא ׁשּוב, ּתְ  ִיְזּכֶ
ִניִמי ֶרךְ  ַהּפְ ּדֶ   :ּבַ

ִית ֶאת ַהּמֹוֵכר. יא ל ָמַכר ַהּבַ ָבִרים ּכָ בּוִעים ַהּדְ , ַהּקְ
גֹון ל ּוַמְנעּול ְוֵנֶגר ֶלתדֶּ  ּכְ ת ְוָהִאְצְטרֹוּבָ ׁשֶ  ּוַמְכּתֶ

בּוָעה ּנּור, ַהּקְ יַרִים ְוַהּתַ , ְקבּוִעים ֵהם ִאם ְוָהֵרַחִים ְוַהּכִ
נֹות ְוֶאת ָתִחים ַמְלּבְ ִרים ַהּפְ ִטיט ַהְמֻחּבָ  ָמַכר ְוֹלא. ּבְ
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חַ  ֶאת ְפּתֵ ֶלת ָקבּועַ  הּוא ֲאִפּלוּ , ַהּמַ ּדֶ שֶׁ  ְוֹלא, ּבַ  תַמְכּתֶ
ְלֶטֶלת ּטַ ֶלת ֶאת ְוֹלא, ַהּמִ נֹות ֶאת ְוֹלא, ַהּקֶ ְרֵעי ַמְלּבְ  ּכַ

ה ּטָ נֹות ֶאת ְוֹלא, ַהּמִ י ַעל ַאף, ַהַחּלֹונֹות ַמְלּבְ ֵהם ּפִ  ׁשֶ
ִרים ִטיט ְמֻחּבָ ֵני, ּבְ ֵהם ִמּפְ : ֵלהּ  ָאַמר ְוִאם. ְלנֹוי ׁשֶ

תֹוכוֹ  ַמה ְוָכל הּוא ּבְ ֶ ל, ׁשּ  ֹלא ָבלאֲ , ְמכּוִרים ֵאּלוּ  ּכָ
ג   :ִחילֹותּומְ  ְודּות ּובֹור ְוָיִציעַ  ּגַ

ִית: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. יב י ּבַ ּתַ  נֹוֵתן, ְלךָ  נֹוֵתן ֲאִני ִמּבָ
ָטן לוֹ  ֶהם ַהּקָ ּבָ  ֶזה לוֹ  ַמְרֶאה, ֵמֶהם ֶאָחד ָנַפל. ׁשֶ

ַפל ּנָ ד, ׁשֶ ּיָ ַעל ׁשֶ ָטר ּבַ ְ ְחּתֹוָנה ַעל ַהׁשּ ין ְוהּוא. ַהּתַ  ַהּדִ
ָוַרי ׁשֹור: ֵמרְלאוֹ  ׁשְ   :ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ּבִ

ִית ַלֲעׂשֹות ַלֲחֵברוֹ  ָמקֹום ַהּמֹוֵכר. יג ָקר ֶרֶפת אוֹ  ּבַ , ּבָ
ל ְוֵכן ית לוֹ  ַלֲעׂשֹות ֵמֲחֵברוֹ  ַהְמַקּבֵ  אוֹ  ִלְבנוֹ  ַחְתנּות ּבֵ
ית ה ְלִבּתוֹ  ַאְלְמנּות ּבֵ  ָמַכר'. ו ַעל ַאּמֹות' ד לוֹ  עֹוׂשֶ
ִית לוֹ  ה, דֹולגָּ  ּבַ  ְמקֹום לוֹ  ָמַכר'. י ַעל' ח עֹוׂשֶ

ה, ְטַרְקִלין ץ'. י ַעל' י עֹוׂשֶ ְרּבֵ ל ּתַ  ַעל ב"י, ָחֵצר ׁשֶ
ל ְורּום ב"י ִית ּכָ ֲחִצי, ּוַבִית ּבַ   :ָרְחּבוֹ  ַוֲחִצי ָאְרּכוֹ  ּכַ

 רטו סימן
 מכר מה, ועיר ומרחץ הבד ובית חצר המוכר

  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , בכלל

יִחין ּבֹורֹות ָמַכר, ֶהָחֵצר ֶאת ּמֹוֵכרהַ . א  ּוְמָערֹות ׁשִ
תֹוָכהּ  ּבְ ים ְוָכל, ׁשֶ ּתִ ִניִמים ַהִחיצֹוִנים ַהּבָ ים, ְוַהּפְ  ּוָבּתִ

שׁ  ּיֵ ֶהן ׁשֶ תּוחֹות ַוֲחֻנּיֹות, ַהחֹול ּבָ  ֲאָבל, ְלתֹוָכהּ  ַהּפְ
ֵאיָנן תּוחֹות ׁשֶ רֹות ֵאיָנן ְלתֹוָכהּ  ּפְ הּ  ִנְמּכָ  וּ ָהי. ִעּמָ

תּוחֹות ים ֹרב ִאם, ּוְלָכאן ְלָכאן ּפְ ִמיׁשִ ׁשְ הּ  ּתַ , ִעּמָ
רֹות הּ  ִנְמּכָ רֹות ֵאיָנן, ָלאו ְוִאם, ִעּמָ הּ  ִנְמּכָ  ְוֹלא. ִעּמָ

ְלְטִלין ֶאת ָמַכר ּטַ תֹוָכהּ  ַהּמִ ּבְ ָאַמר ּוִבְזַמן ׁשֶ  ִהיא: ֵלהּ  ׁשֶ
תֹוָכהּ  ַמה ְוָכל ּבְ ֶ ל ֲהֵרי, ׁשּ י ּכָ ִמיׁשֵ ׁשְ  ַעל ַאף ִיתַהבַּ  ּתַ

י ְלְטִלין ּפִ ּטַ ּמִ ין ְמכּוִרין ׁשֶ ךְ  ּבֵ ךְ  ּוֵבין ּכָ  ָמַכר ֹלא, ּכָ
ְרָחץ ֶאת ית ֶאת ְוֹלא ַהּמֶ ד ּבֵ תֹוָכהּ  ַהּבַ ּבְ   :ׁשֶ

ית ֶאת ַהּמֹוֵכר. ב ד ּבֵ דֹוָלה ָהֶאֶבן ֶאת ָמַכר, ַהּבַ  ַהּגְ
נּוָיה ָאֶרץ ַהּבְ ּטֹוֲחִנים ּבָ  ְוֶאת, ֵזיִתים ָעֶליהָ  ׁשֶ

לֹוְנָסאֹות ל ַהּכְ סֹוְמִכין ֶאֶרז ׁשֶ ֶהם ׁשֶ ֵעת ּבָ  ְטִחיַנת ּבְ
יִתים ִלים ְוֶאת, ַהְיָקִבים ְוֶאת, ַהּזֵ ּנֹוְתִנים ַהּכֵ ֶהם ׁשֶ  ּבָ
יִתים ים ַהּזֵ תּוׁשִ ְפָרכֹות ְוֵהם, ַהּכְ  ָמַכר ֹלא ֲאָבל, ַהּמִ

ָאַמר ּוִבְזַמן. ָהֶעְליֹוָנה ָהֵרַחִים ֶאת  המַ  ְוָכל הּוא: ׁשֶ
תֹוכוֹ  ּבְ ֶ ם ֲהֵרי, ׁשּ ּלָ ין. ְמכּוִרים ּכֻ ךְ  ּבֵ ךְ  ּוֵבין ּכָ  ֹלא, ּכָ

ין ַהּכֹוְבׁשֹות ֶאת ָמַכר ׁשִ ַכּבְ ּמְ ֶהם ׁשֶ יִתים ּבָ  ֶאת ְוֹלא, ַהּזֵ
ל ְלּגַ ים ֶאת ְוֹלא. ַהּקֹוָרה ֶאת ְוֹלא, ַהּגַ ּקִ ַ  ֶאת ְוֹלא, ַהׂשּ

ְרצּוִפים ית: ֵלהּ  ָאַמר ְוִאם. ַהּמַ ד ּבֵ יו ְוָכל ַהּבַ ִמיׁשָ ׁשְ  ּתַ
ם, ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ּלָ  ְלֵבית חּוץ ָהיוּ  ְוִאם. ְמכּוִרים ּכֻ
ד ֹוְטִחים ֲחֻנּיֹות ַהּבַ ׁשּ ֶהם ׁשֶ ִמים אוֹ  ֵזיִתים ּבָ , ׁשּוְמׁשְ
ָלֶהן ַהִחיצֹוִנים ְמָצִרים לוֹ  ָמַצר ִאם , ַהּכֹל ָקָנה, ׁשֶ
א ָקָנה ֹלא, ָלאו ְוִאם תֹוָכהּ  ַמה ֶאּלָ ּבְ ֶ   :ׁשּ

ית ֶאת ַהּמֹוֵכר. ג ְרָחץ ּבֵ ית ֶאת ָמַכר, ַהּמֶ ָסִרים ּבֵ  ַהּנְ
ִבים ּיֹוׁשְ ֵהם ֲעֵליֶהם ׁשֶ ׁשֶ ים ּכְ ית ְוֶאת, ֲעֻרּמִ  ַהְיָקִמים ּבֵ
ּנֹוְטִלים ֶהם ׁשֶ ִים ּבָ ית ְוֶאת, ַהּמַ ִבים ַהַסְפָסִלים ּבֵ ּיֹוׁשְ  ׁשֶ
ֲחַצר ֲעֵליֶהם ְרָחץ ּבַ ֵהם ַהּמֶ ׁשֶ ים ּכְ ית ְוֶאת, ְלבּוׁשִ  ּבֵ

יָלאֹות ִגים ַהּוִ ּפְ ְסּתַ ּמִ ֶהם ׁשֶ  ֶאת ָמַכר ֹלא ֲאָבל. ּבָ
ָסִרים  ֶאת ְוֹלא ַעְצָמם ַהְיָקִמים ְוֶאת ַעְצָמם ַהּנְ

יָלאֹות ֶאת ְוֹלא ַעְצָמם ַהַסְפָסִלים  ּוִבְזַמן. ַעְצָמם ַהּוִ
ָאַמר תֹוכוֹ  ַמה ְוָכל הּוא: לוֹ  ׁשֶ ּבְ ֶ ם ֲהֵרי, ׁשּ ּלָ  ּכֻ
ין. יםְמכּורִ  ךְ  ּבֵ ךְ  ּוֵבין ּכָ ֵרכֹות ָמַכר ֹלא, ּכָ  ַהּבְ

קֹות ין, ַמִים לוֹ  ַהְמַסּפְ ימֹות ּבֵ ה ּבִ ין ַהַחּמָ ימֹות ּבֵ  ּבִ
ִמים ׁשָ ית ְוֹלא, ַהּגְ ּנּוס ּבֵ : לוֹ  ָאַמר ְוִאם. ָהֵעִצים ּכִ
יו ְוָכל ֶמְרָחץ ִמיׁשָ ׁשְ ם ֲהֵרי, ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ּתַ ּלָ  ּכֻ

י לעַ  ַאף ְמכּוִרים ֵהם ּפִ ַתב ִמי ְוֵישׁ , לוֹ  חּוָצה ׁשֶ ּכָ , ׁשֶ
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ַדְוָקא ֵהן ּדְ ׁשֶ ין ּכְ ָצִרים ּבֵ ין: לוֹ  ְוָכַתב, ַהּמְ  ִאּלֵ
  :ַמְצָרָנָהא

ים ָמַכר, ָהִעיר ֶאת ַהּמֹוֵכר. ד ּתִ יִחין ּבֹורֹות, ּבָ  ׁשִ
ית, ׁשֹוָבכֹות, ֶמְרֲחָצאֹות, ּוְמָערֹות ים ּבֵ ּדִ ית, ַהּבַ  ּבֵ
ָלחִ  ְ הּ  יןַהׁשּ ּבָ ים ְוֶאת, ָלהּ  ַהְסמּוִכים ְוֶאת ׁשֶ  ֶהֳחָרׁשִ

ָקִפים דֹות ְוֶאת, ָלהּ  ַהּמֻ ָ  ְוֶאת, ָלהּ  ַהְידּוִעים ַהׂשּ
יָבִרים ל ַהּבֵ ה ׁשֶ ֵניֶהם ְוָדִגים ְועֹופֹות ַחּיָ ּפְ ֶנְגָדהּ  ׁשֶ , ּכְ

י ַעל ַאף ְרחֹוִקים ּפִ ה ׁשֶ ּנָ  ָמַכר ֹלא ֲאָבל. ִמּמֶ
ְלְטִלין ּטַ תֹוָכהּ שֶׁ  ַהּמִ ָאַמר ּוִבְזַמן. ּבְ  ַמה ְוָכל ִהיא: לוֹ  ׁשֶ
תֹוָכהּ  ּבְ ֶ ם ֲהֵרי, ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ׁשּ ּלָ ין. ְמכּוִרים ּכֻ ךְ  ּבֵ  ּכָ

ךְ  ּוֵבין ָיֶריהָ  ֶאת ָמַכר ֹלא ּכָ נֹוֶתיהָ  ֶאת ְוֹלא ׁשְ  ְוֹלא, ּבְ
ים ֶאת ְקִצים ֶהֳחָרׁשִ ה ַהּמֻ ּנָ שׁ  ַהֵחֶלק ֶאת ְוֹלא, ִמּמֶ ּיֵ  ׁשֶ
ם ָלהּ  ּיָ שׁ  ַהֵחֶלק ְוֹלא, ּבַ ּיֵ ה ָלהּ  ׁשֶ ׁשָ ּבָ ּיַ  ֶאת ְוֹלא, ּבַ

יְבֵרי ה ּבֵ ֵאין ְוָדִגים ְועֹופֹות ַחּיָ ֵניֶהם ׁשֶ ֶנְגָדהּ  ּפְ   :ּכְ

ֶדה ֶאת ַהּמֹוֵכר. ה ָ  ַהְסדּורֹות ָהֲאָבִנים ֶאת ָמַכר, ַהׂשּ
ֵדר חֹות ָהֲאָבִנים ְוֶאת, ַלּגָ ּנָ ֵנימִ , ָהֳעָמִרים ַעל ַהּמֻ  ּפְ
ֵהם הּ  ׁשֶ ִנים ֶאת ּוָמַכר, ְלָצְרּכָ ִחים ַהֲחָלִקים ַהּקָ ּנָ  ַהּמֻ
ַחת ָפִנים ּתַ ֵדי ַהּגְ בּוָאה ֶאת ּוָמַכר, ְלַהֲעִמיָדם ּכְ  ַהּתְ

ֶרת ְרַקע ַהְמֻחּבֶ י ַעל ַאף ַלּקַ יָעה ּפִ ִהּגִ ֵצר ׁשֶ  ּוָמַכר, ְלִהּקָ
ת ֶאת ִנים ְמִחּצַ ִהיא ַהּקָ חּוָתה ׁשֶ ית ּפְ  ַעל ַאף, ֹרַבע ִמּבֵ
י ִנים ּפִ ַהּקָ הּ  ׁשֶ ּלָ ֹוֵמָרה ֶאת ּוָמַכר, ַוֲחָזִקים ָעִבים ׁשֶ  ַהׁשּ

ִטיט ָהֲעׂשּוָיה י ַעל ַאף, ּבְ ֵאיָנהּ  ּפִ  ּוָמַכר, ְקבּוָעה ׁשֶ
ֵאינוֹ  ֶהָחרּוב ֶאת ב ׁשֶ תּוַלת ְוֶאת ֻמְרּכָ ְקָמה ּבְ ִ  ַאף ַהׁשּ
י ַעל ֵהם ּפִ ל ּוָמַכר, ָעִבים ׁשֶ קָ  ּכָ הּ  ִליםַהּדְ ּבָ  ֲאָבל ׁשֶ
ֵאיָנם ָהֲאָבִנים ֶאת ָמַכר ֹלא ֵדר ְסדּורֹות ׁשֶ  ְוֹלא, ַלּגָ
ֵאיָנם ָהֲאָבִנים ֶאת ִחים ׁשֶ י ַעל ַאף ָהֳעָמִרים ַעל ֻמּנָ  ּפִ

ֵהם ִנים ֶאת ְוֹלא, ְלָכךְ  מּוָכִנים ׁשֶ ֶרם ַהּקָ ּכֶ ּבַ ֵאיָנם ׁשֶ  ׁשֶ
ִחים ַחת ֻמּנָ ָפִנים ּתַ י ַעל ַאף, ַהּגְ ֵהם ּפִ ין ׁשֶ ּפִ  ְמׁשֻ
בּוָאה ֶאת ְוֹלא, ְלָכךְ  ּומּוָכִנים ַוֲחָלִקים  ָהֲעקּוָרה ַהּתְ
ְרַקע י ַעל ַאף ֵמַהּקַ ִהיא ּפִ ֶדה ְצִריָכה ׁשֶ ָ  ּוִבְזַמן ַלׂשּ

ָאַמר תֹוָכהּ  ַמה ְוָכל ִהיא: ֵלהּ  ׁשֶ ּבְ ֶ ם ֲהֵרי, ׁשּ ּלָ  ּכֻ
ין. ְמכּוִרים ךְ  ּבֵ ךְ  ּוֵבין ּכָ תְמחִ  ָמַכר ֹלא, ּכָ ִנים ּצַ  ַהּקָ
ִהיא ית ׁשֶ י ַעל ַאף, ֹרַבע ּבֵ ִנים ּפִ ַהּקָ הּ  ׁשֶ ּבָ ִקים ׁשֶ  ּדַ

ים ה ֲערּוָגה ָמַכר ְוֹלא, ּוְקַטּנִ ל ְקַטּנָ ִמים ׁשֶ ׂשָ שׁ  ּבְ ּיֵ  ׁשֶ
ם ָלהּ  ְפֵני ׁשֵ גֹון, ַעְצָמהּ  ּבִ ּקֹוִרין ּכְ י ָלהּ  ׁשֶ א ּבֵ ל ַוְרּדָ  ׁשֶ

לֹוִני ֹוִמיָרה ֶאת ְוֹלא, ּפְ ֵאיָנהּ  ְזַמןבִּ  ַהׁשּ  ֲעׂשּוָיה ׁשֶ
ִטיט י ַעל ַאף, ּבְ ִהיא ּפִ ָאֶרץ ְקבּוָעה ׁשֶ  ָמַכר ְוֹלא, ּבָ
ב ֶהָחרּוב ְרּכָ ן ְוֹלא ַהּמֻ ְקָמה ַסּדַ ִ ִקים ֵהם ֲאִפּלוּ , ַהׁשּ , ּדַ
הּ  ַהּבֹור ֶאת ָמַכר ְוֹלא ּבָ ת ֶאת ְוֹלא, ׁשֶ  ֶאת ְוֹלא, ַהּגַ

ֹוָבךְ  ין, ַהׁשּ ֵלִמים ּבֵ ין ׁשְ ח ַהּמֹוֵכר ְוָצִריךְ . ֲחֵרִבים ּבֵ  ִלּקַ
ֶרךְ  ָלֶהם ֵדי, ֵמַהּלֹוֵקחַ  ּדֶ ֵלךְ  ּכְ ּיֵ הּ  ׁשֶ  ַהּבֹור אֹותוֹ  ַעד ּבָ
ת אוֹ  ַהּדּות אוֹ  ֹוָבךְ  אוֹ  ַהּגַ ֲארוּ  ַהׁשּ ׁשְ ּנִ תֹוךְ  לוֹ  ׁשֶ  ּבְ

ֶדה ָ ַרשׁ  ְוִאם. ַהׂשּ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ֵמֵאּלוּ  חּוץ: ְוָאַמר ּפֵ
ח ֶרךְ  לוֹ  ִלּקַ   :ּדֶ

ה. ו ּמֶ ָבִרים ּבַ מֹוֵכר, ֲאמּוִרים ּדְ ֵני, ּבְ ָהָיה ִמּפְ  לוֹ  ׁשֶ
א לוֹ  ֵאין ֵפַרשׁ  ְוֹלא ְלָפֵרשׁ  ַלּלֹוֵקחַ   ֲאָבל. ֵאּלוּ  ֶאּלָ
ָנה ַהּנֹוֵתן ן ֶאת ָקָנה, ַמּתָ ּלָ ין, ּכֻ ֶדה ּבֵ ׂשָ ַבִית ֵבין ּבְ  ּבְ
ין ָחֵצר ּבֵ ין ּבֶ ֵבית ּבֵ ד ּבְ ָללוֹ . ַהּבַ ל ּכְ  ַהּנֹוֵתן: ָברדָּ  ׁשֶ

ל ָקָנה, ַקְרַקע ל ַהְמַקּבֵ ר ּכָ ָפֵרשׁ  ַעד, ָלהּ  ַהְמֻחּבָ ּיְ   :ׁשֶ

ָחְלקוּ  ָהַאִחים ְוֵכן. ז ֶדה ֵמֶהם ֶאָחד ְוָזָכה ׁשֶ ָ ׂשּ  ָזָכה, ּבַ
ם ֻכּלָ ֲחִזיק, ּבְ ִנְכֵסי ְוַהּמַ ר ּבְ ֶדה ֶהֱחִזיק, ַהּגֵ ָ ׂשּ  ָזָכה ּבַ
ם ֻכּלָ ישׁ , ּבְ ְקּדִ ישׁ , ֶדהַהשָּׂ  ֶאת ְוַהּמַ ם ֶאת ִהְקּדִ ּלָ   :ּכֻ

מֹוֵכר ַאף. ח ל ֵאין ְולֹוֵקחַ  ּבְ ָבִרים ֵאּלוּ  ּכָ  ָהֲאמּוִרים ַהּדְ
ֶהם ְוַכּיֹוֵצא א, ּבָ ָמקֹום ֶאּלָ ֵאין ּבְ ם ׁשֶ  ְוֹלא ִמְנָהג ׁשָ
מֹות ָבר ְלָכל ְידּוִעים ׁשֵ ְפֵני ְוָדָבר ּדָ  ֲאָבל, ַעְצמוֹ  ּבִ
ָמקֹום ֲהגוּ  ּבְ ּנָ הַ  ׁשֶ ךְ  ּמֹוֵכרׁשֶ ךְ  ָמַכר ּכָ  ֶזה ֲהֵרי, ּכָ
ְנָהג ַעל ְוסֹוְמִכים, ָמכּור ין ַהּמִ ַקְרָקעֹות ּבֵ ין ּבְ  ּבֵ

ְלְטִלין ִמּטַ ר ְוֶזה. ּבְ דֹול ִעּקָ ָכל ּגָ ְבֵרי ּבְ א ּדִ ָ ן ַמׂשּ : ּוַמּתָ
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  חשן משפט ערוך שולחן
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ֵני ְלׁשֹון ַאַחר הֹוְלִכים אֹותוֹ  ָאָדם ּבְ  ְוַאַחר, ָמקֹום ּבְ
ְנָהג   :ַהּמִ

 זרט סימן
ֶדה ַהמֹוֵכר ֶקל חּוץ: ְוָאַמר ׂשָ  חּוץ אוֹ  ְפלֹוִני ִמּדֶ

 ְוֵכיַצד, (ָלֶזה ְוִאיָלנֹות ָלֶזה ַקְרַקע אוֹ , ֵמָהִאיָלנֹות
ָטר ִיְכּתֹב ְ ׁשּ ֵדי ְמִכיָרה ּבַ ק ּכְ ּלֵ ) , ָהִעְרעּוִרים ִמן ְלִהְסּתַ

  ְסִעיִפים: ד"י ּובוֹ 

ס ַהּמֹוֵכר. א ְרּדֵ ְכּתֹב יךְ ָצרִ  ַלֲחֵברוֹ  ּפַ ּיִ  ְלךָ  ְקֵנה: לוֹ  ׁשֶ
ָקִלים י ַעל ְוַאף ְוהּוִצין ּוְתָמִרים ּדְ ָנה ּפִ ּקָ ל ׁשֶ  ֵאּלוּ  ּכָ

י ַעל ַאף ּלֹא ּפִ ָטר נֹוֵיי, אֹוָתם ֵפַרשׁ  ׁשֶ ְ   :הּוא ַהׁשּ

 ְוֹלא: לוֹ  ִלְכּתֹב ָצִריךְ , ַלֲחֵברוֹ  ַקְרַקע ַהּמֹוֵכר ְוֵכן. ב
י ְחּתִ ֶמכֶ  ְלָפַני ִהּנַ לּום ֶזה רּבְ ֵדי, ּכְ ק ּכְ ּלֵ יִנין ְלִהְסּתַ  ֵמַהּדִ

ָענֹות   :ְוַהּטְ

ֶדה ַהּמֹוֵכר. ג הּ  ְוָהיוּ , ַלֲחֵברוֹ  ׂשָ ָקִלים ּבָ : ֵלהּ  ְוָאַמר, ּדְ
ֶקל חּוץ לֹוִני ִמּדֶ ֶקל ִאם, ּפְ ח טֹוב ּדֶ ּבָ  אֹותוֹ , הּוא ּוְמׁשֻ

ֶקל ר ְלַבּדוֹ  ַהּדֶ ּיֵ ָאר, ׁשִ ְ ֶקל ִאםוְ . ַלּלֹוֵקחַ  ְוַהׁשּ  ָרע ּדֶ
ר הּוא ּיֵ ִ ׁשּ ָקִלים ָקָנה ֹלא, ׁשֶ לּום ֵמַהּדְ   :ּכְ

ֶדה לוֹ  ָמַכר. ד  ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם, ֵמָהִאיָלנֹות חּוץ: ְוָאַמר ׂשָ
ָקִלים ְלַבד ּדְ ר, ּבִ ּיֵ ָקִלים ׁשִ ָפִנים ּבוֹ  ֵישׁ  ְוִאם, ַהּדְ  ּגְ
ְלַבד ר, ּבִ ּיֵ ָפִנים ׁשִ ָאר ְוֵכן, ַהּגְ הּ  ָהיוּ . ָהִאיָלנֹות ׁשְ  ּבָ
ָפִנים ר ֹלא, ּוְדָקִלים ּגְ ּיֵ א ׁשִ ָפִנים ֶאּלָ ַהּמֹוֵכר. ַהּגְ , ׁשֶ
ַעִין ָקִלים ְוִאם. מֹוֵכר ָיָפה ּבְ ר ַהּדְ ּיֵ ר ֹלא, ׁשִ ּיֵ א ׁשִ  ֶאּלָ
ל ֶקל ּכָ בֹוהַּ  ּדֶ עֹוִלים ּגָ ֶחֶבל לוֹ  ׁשֶ ָאר, ּבְ ְ  ֵהם ֲהֵרי ְוַהׁשּ
ל ָאר ְוִאם. לֹוֵקחַ  ׁשֶ ר הּוא ָהִאיָלנֹות ׁשְ ּיֵ ִ ׁשּ ר ֹלא, ׁשֶ ּיֵ  ׁשִ
ֶהם א ּבָ ל ֶאּלָ ֵאין ּכָ ָהעֹול ְוָכל, ּכֹוְבׁשוֹ  ָהעֹול ׁשֶ  ׁשֶ

ל הּוא ֲהֵרי ּכֹוְבׁשוֹ  ֶדה ּוִבְכַלל לֹוֵקחַ  ׁשֶ ָ ב ַהׂשּ   :ֶנְחׁשָ

, ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ּוְדָקִלים ַקְרַקע: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. ה
ָקִלים לוֹ  ָהיוּ  ֹלא ֲאִפּלוּ  ֵני לוֹ  ִלְקנֹות ָרָצה ִאם, ּדְ  ׁשְ

ָקִלים ח ִנְקָנה ֶזה ֲהֵרי ּדְ ּקָ  ָיכֹול ַהּלֹוֵקחַ  ְוֵאין, ַהּמִ
א לֹוֵקחַ  ֵאיִני: לוֹ  לֹוַמר ּיֵשׁ  ַקְרַקע ֶאּלָ ָקִלים ּבוֹ  ׁשֶ . ּדְ
ְדָקִלים ַקְרַקע: ָאַמר ְוִאם  ָהיוּ  ִאם, ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ּבִ
ֵני ּבוֹ  ָקִלים ׁשְ ח, ָלאו םְואִ , ָקָנה, ּדְ  הּוא ָטעּות ֵמּקָ

ל ַקְרַקע: לוֹ  ָאַמר ְוִאם. ְוחֹוֵזר ָקִלים ׁשֶ  מֹוֵכר ֲאִני ּדְ
ָקִלים לוֹ  ֵאין, ְלךָ  ֵאין, ּדְ ָלׁשֹון ׁשֶ ה ּבְ א ַהּזֶ  ַקְרַקע ֶאּלָ

ָקִלים ֵישׁ  ִאם, ּוִמיהוּ , ִלְדָקִלים ָהָראּוי ְרַקע ּדְ ּקַ , ּבַ
  ,ְקָנָאן

ה ַהּמֹוֵכר. ו ֹלׁשָ תֹוךְ  ִאיָלנֹות ׁשְ ֵדהוּ  ּבְ ' ג ָהיוּ  ֲאִפּלוּ , ׂשָ
ה אוֹ  ְקַטּנֹות ְנִטיעֹות ֹלׁשָ י ׁשְ ּדֵ  ַלּלֹוֵקחַ  ֵישׁ , ִאיָלן ּבַ
 אוֹ  ָהִאיָלנֹות ָיְבׁשוּ  ַוֲאִפּלוּ . ָלֶהם ָהָראּוי ַקְרַקע
ל ְוָקָנה ָלֶהם ָהָראּוי ַקְרַקע לוֹ  ֵישׁ , ִנְקְצצוּ   ּכָ

יֵניֶהם ָהִאיָלנֹות ּבֵ ה. ׁשֶ ְרַקע הּוא ְוַכּמָ , ָלֶהם ָהָראּוי ַהּקַ
יֶהם ְחּתֵ ְמֹלא ָלֶהם ְוחּוָצה ּוֵביֵניֶהם ּתַ , ְוַסּלוֹ  ָהאֹוֶרה ּכִ

קֹום ְוֶזה הּוא ַהּמָ  ֵמֶהם ֶאָחד ֵאין ְוַסּלוֹ  ָהאֹוֶרה ְמֹלא ׁשֶ
א. ְלָזְרעוֹ  ָיכֹול ַעת ֶאּלָ   :ֲחֵברוֹ  ִמּדַ

ה. ז ּמֶ ָבִרים ּבַ שֶׁ , ֲאמּוִרים ּדְ ה ָהיוּ ּכְ ֹלׁשָ  ָהִאיָלנֹות ׁשְ
מוֹ  עֹוְמִדים ְטּפּוֵטי' ג ּכְ ֲהֵרי ּפִ ַנִים ֵהם ׁשֶ ֶנֶגד ֶזה ׁשְ  ּכְ

י ֶזה ִליׁשִ ְ ן ְוַהׁשּ יֵניֶהם ְמֻכּוָ  ְוהּוא, ֵמֶהם ּוְמֻרָחק ּבֵ
ְהֶיה ּיִ ין ׁשֶ ל ּבֵ ע ְוִאיָלן ִאיָלן ּכָ . ז"ט ְוַעד ַאּמֹות ֵמַאְרּבַ
רמֵ , מֹוֵדד הּוא ּוֵמֵהיָכן ל ָהָרָחב ָהִעּקָ  ֲאָבל. ִאיָלנֹות ׁשֶ

ּוָרה עֹוְמִדים ָהיוּ  ֹלא ִאם ׁשּ ָהיוּ  אוֹ , ַהּזֹאת ּבַ  ׁשֶ
חֹות ְמֹקָרִבים ע ּפָ  יֹוֵתר ְמֻרָחִקים אוֹ , ַאּמֹות ֵמַאְרּבַ

ה ז"ִמט ָקָחן אוֹ , ַאּמָ ּלְ ַכר אוֹ , ֶזה ַאַחר ֶזה ׁשֶ ּמָ  לוֹ  ׁשֶ
ַנִים תֹוךְ  ׁשְ ֵדהוּ  ּבְ ֶצר ַעל ְוֶאָחד ׂשָ ַנִים אוֹ , ַהּמֶ תֹוךְ  ׁשְ  ּבְ
ּלוֹ  תֹוךְ  ְוֶאָחד ׁשֶ ל ּבְ ִהְפִסיק אוֹ , ֲחֵברוֹ  ׁשֶ  אוֹ  ּבֹור ׁשֶ
ת ִים ַאּמַ ים ְרׁשּות אוֹ  ַהּמַ יֵניֶהם ָהַרּבִ  ֵאין ֶזה ֲהֵרי, ּבֵ
יֵניֶהם ָהִאיָלנֹות ָקָנה ֹלא, ְלִפיָכךְ , ַקְרַקע לוֹ  ּבֵ  ְוִאם ׁשֶ

  :לוֹ  ֵיֵלךְ  ַצץִנקְ  אוֹ  ָהִאיָלן ָיַבשׁ 
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ל. ח ָנה ִמי ּכָ ּקָ  ִאם, ַקְרַקע לוֹ  ְוֵישׁ  ִאיָלנֹות' ג ׁשֶ
ילוּ  ֵדי, ָיקֹוץ, ֹחֶטר ְוהֹוִציאוּ  ִהְגּדִ ּלֹא ּכְ ֶרךְ  ְיַמֵעט ׁשֶ  ַהּדֶ

ַעל ַעל ֶדה ּבַ ָ ִריִגים ְוָכל. ַהׂשּ ָ  ַהּיֹוְצִאים ְוָהֲאִמיִרים ַהׂשּ
ים ַוֲאִפּלוּ , ֵמֶהם ָרׁשִ ָ ל ֵהם ֵריהֲ , ֵמַהׁשּ ַעל ׁשֶ  ּבַ

ֲהֵרי, ָהִאיָלנֹות   :ַקְרַקע לוֹ  ֵישׁ  ׁשֶ

ֵני ַהּקֹוֶנה. ט תֹוךְ  ִאיָלנֹות ׁשְ ֵדה ּבְ  לוֹ  ֵאין ֲחֵברוֹ  ׂשְ
 לוֹ  ֵאין, ִנְקַצץ אוֹ  ָהִאיָלן ֵמת ִאם, ְלִפיָכךְ , ַקְרַקע
לּום ילוּ . ּכְ ִריִגים ְוהֹוִציאוּ  ָהִאיָלנֹות' ב ִהְגּדִ  ׂשָ

א, ָיקֹוץ, ַוֲאִמיִרים ּמָ ָאֶרץ ִיְצְמחוּ  ׁשֶ : ַלּמֹוֵכר ְוֹיאַמר ּבָ
ה ֹלׁשָ   :ַקְרַקע ִלי ְוֵישׁ  ִלי ָמַכְרתָּ  ִאיָלנֹות ׁשְ

ל. י ּקֹוֵצץ ָהֵעִצים ּכָ ַעל ׁשֶ ֵני ּבַ ְ , ֵמֶהם ִאיָלנֹות ַהׁשּ
ָזִעים ָהעֹוֶלה ֵני ָהרֹוֶאה ְוהּוא, ֵמַהּגְ ה ּפְ  הּוא ֲהֵרי, ַחּמָ

ל ַעל ׁשֶ ים ְוָהעֹוֶלה, יָלנֹותאִ  ּבַ ָרׁשִ ָ ֵאינוֹ  ְוהּוא, ֵמַהׁשּ  ׁשֶ
ֵני רֹוֶאה ה ּפְ ל הּוא ֲהֵרי, ַהַחּמָ ַעל ׁשֶ ֶדה ּבַ ָ . ַהׂשּ

ֶקל ְלַבַעל ֵאין, ּוְבֶדֶקל לּום ָהעֹוֶלה ִמן ַהּדֶ  ְלִפי, ּכְ
ֵאין ַזע לוֹ  ׁשֶ   :ּגֶ

ר ַקְרַקע ַהּמֹוֵכר. יא ּיֵ  ִציחֲ  לוֹ  ֵישׁ  ֲהֵרי, ִאיָלנֹות ְוׁשִ
ְרַקע הּ  ַהּקַ ּלָ ִאּלוּ , ּכֻ ר ֹלא ׁשֶ ּיֵ ְרַקע ׁשִ ּקַ  לוֹ  אֹוֵמר ָהָיה ּבַ
  :ִאיָלֶניךָ  ֲעֹקר: ַהּלֹוֵקחַ 

ר ִאם ְוֵכן. יב ּיֵ ֵני ׁשִ ְלַבד ִאיָלנֹות ׁשְ  ַקְרַקע לוֹ  ֵישׁ , ּבִ
ִאּלוּ , ָלֶהם ָהָראּוי ר ֹלא ׁשֶ ּיֵ ְרַקע ׁשִ  ַהּלֹוֵקחַ  ָהָיה ַהּקַ
  :ָוֵלךְ  יָלֶניךָ אִ  ֲעֹקר: אֹוֵמר

ְרַקע ָמַכר. יג  ֶזה ְוֶהֱחִזיק, ְלַאֵחר ְוָהִאיָלנֹות ְלֶאָחד ַהּקַ
ִאיָלנֹות ְרַקע ֶהֱחִזיק ְוֶזה ּבָ ּקַ  ִעם ָהִאיָלנֹות ָקָנה ֶזה, ּבַ

ְרַקע ֲחִצי ֶהֱחִזיק ְוֶזה ַהּקַ ְרַקע ׁשֶ ּקַ ְרַקע ֲחִצי ָקָנה ּבַ  ַהּקַ
ְלַבד   :ּבִ

יחַ , ָלקֹוץ ֵמֲחֵברוֹ  ִתיםֵזי ַהּלֹוֵקחַ . יד  ָסמּוךְ  ֵמָהִאיָלן ַמּנִ
רֹוִפּיֹות' ב ָלָאֶרץ תּוַלת ָלַקח. ְוקֹוֵצץ, ּגְ ְקָמה ּבְ , ׁשִ
יהַּ  ן, ְוקֹוֵצץ, ְטָפִחים' ג ַמְגּבִ ל ַסּדָ ְקָמה ׁשֶ ' ב, ׁשִ

ָאר, ְטָפִחים ָקִנים. ְוקֹוֵצץ, ֶטַפח, ִאיָלנֹות ּוִבׁשְ  ּבְ
קָ  ִמן, ּוִבְגָפִנים ְדָקִלים, ּוְלַמְעָלה קַהּפְ , ּוַבֲאָרִזים ּבִ

ֵרשׁ  חֹוֵפר ֵאין ְלִפי, ּוְמׁשָ ְזָעם ׁשֶ   :ַמֲחִליף ּגִ

 ריז סימן
תֹוךְ  ַהמֹוֵכר ֵדהוּ  ּבְ ָלִחים ַאַמת ׂשָ ְ ֶרךְ  אוֹ  ַהׁשּ  אוֹ  ָיִחיד ּדֶ

ֶרךְ  ים ּדֶ   ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , ְקבּוָרה ַלעׂשֹות ָמקֹום אוֹ  ַרּבִ

תֹוךְ  ַלֲחֵברוֹ  ֵכרַהּמוֹ . א ֵדהוּ  ּבְ ת ְמקֹום ׂשָ ִים ַאּמַ  ַהּמַ
קֹות הּ  ְלַהׁשְ ית ּבָ ָלִחין ּבֵ ְ תֹוךְ  לוֹ  נֹוֵתן, ַהׁשּ ֵדהוּ  ּבְ  ׂשָ

ה ְרָחָבה ַאּמָ י ׁשֶ ּתֵ ה, ַאּמֹות ׁשְ אן ְוַאּמָ ה ִמּכָ אן ְוַאּמָ  ִמּכָ
יהָ  ת לוֹ  ָמַכר ְוִאם ַלֲאַגּפֶ ִים ַאּמַ קֹות ַהּמַ הּ  ְלַהׁשְ  ּבָ

ה לוֹ  נֹוֵתן, ִקילֹוןבְּ  ְרָחָבה ַאּמָ ה ׁשֶ ה ַוֲחִצי, ַאּמָ  ַאּמָ
אן ה ַוֲחִצי ִמּכָ אן ַאּמָ יהָ  ִמּכָ   :ַלֲאַגּפֶ

ים ֵאּלוּ . ב ַעל, ָהֲאַגּפִ ֶדה ּבַ ָ  ֵאינוֹ  ֲאָבל נֹוְטָען ַהׂשּ
ָרִעים, זֹוְרָען ַהּזְ ְרַקע ֶאת ְמַלְחְלִחים ׁשֶ  ּוְמַקְלְקִלים ַהּקַ
ת ֶאת   :ִיםַהמַּ  ַאּמַ

ת. ג ִים ַאּמַ לוּ  ַהּמַ ּכָ יהָ  ׁשֶ ַעל, ֲאַגּפֶ ה ּבַ ן ָהַאּמָ  ְמַתּקֵ
ֲעַפר ַעל אֹוָתהּ  ּבַ ן ְמַנת ׁשֶ ל ּכֵ  ִלְהיֹות ַהּמֹוֵכר ָעָליו ִקּבֵ
ת ִים ַאּמַ תֹוךְ  ַהּמַ ֵדהוּ  ּבְ   :ׂשָ

ֶרךְ  ַלֲחֵברוֹ  ַהּמֹוֵכר. ד תֹוךְ  ּדֶ ֵדהוּ  ּבְ ֶרךְ  ִאם, ׂשָ ִחיד ּדֶ  ַהּיָ
י לוֹ  נֹוֵתן, לוֹ  רָמכַ  ּתֵ ֵדי, ְרָחָבה ּוֶמֱחָצה ַאּמֹות ׁשְ  ּכְ

ֲעֹמד ּיַ אוֹ  ֲחמֹור ׁשֶ ָ ַמׂשּ ֶרךְ  ֹאֶרךְ  ֶאל ּבְ  לוֹ  ָמַכר. ַהּדֶ
ֶרךְ  ין ַהּדֶ מֹוֶנה לוֹ  נֹוֵתן, ְלִעיר ִעיר ּבֵ ֹרַחב ַאּמֹות ׁשְ  ּבְ
ֶרךְ  ֶרךְ  לוֹ  ָמַכר. ַהּדֶ ים ּדֶ  ז"ט ֹרַחב לוֹ  נֹוֵתן, ָהַרּבִ
ית לוֹ  נֹוֵתן, ְלַמֲעָמד לוֹ  ָמַכר. הַאמָּ  ע ּבֵ ין ַאְרּבַ   :ַקּבִ

 נֹוֵתן, ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ְוָכְתֶליהָ  ּבֹור: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. ה
ה ַהּכֶֹתל ֹרַחב לוֹ  ֹלׁשָ   :ְטָפִחים ׁשְ

 אוֹ , ְקבּוָרה לוֹ  ַלֲעׂשֹות ַלֲחֵברוֹ  ָמקֹום ַהּמֹוֵכר. ו
ל ה, ְקבּוָרה ּבוֹ  ֹותַלֲעשׂ  ֵמֲחֵברוֹ  ַהְמַקּבֵ  ְמָעָרה עֹוׂשֶ
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מֹוָנה ְלתֹוָכהּ  ופֹוֵתחַ  ה, ְקָבִרים ׁשְ ֹלׁשָ אן ׁשְ ה ִמּכָ ֹלׁשָ  ּוׁשְ
אן ַנִים, ִמּכָ ֶנֶגד ּוׁשְ ְכָנס ִמּכְ ָעָרה ַהּנִ ת. ַלּמְ ָעָרה ִמּדַ  ַהּמְ

שׁ  ַעל ַאּמֹות' ד , ֹאֶרךְ  ַאּמֹות' ד ְוֶקֶבר ֶקֶבר ְוָכל, ׁשֵ
ה ְוֹרַחב ָ ׁשּ ין, ִנְמָצא', ז ְורּום, ָפִחיםטְ  ׁשִ ל ּבֵ  ֶקֶבר ּכָ
ן ְוֶקֶבר ּמִ ָדִדים ׁשֶ ה ַהּצְ ַנִים ּוֵבין, ּוֶמֱחָצה ַאּמָ  ׁשְ

  :ַאּמֹות' ב ָהֶאְמָצִעים

דוֹ  ַמֲעָמדוֹ  ְמקֹום, ִקְברוֹ  ְוֶדֶרךְ  ִקְברוֹ  ַהּמֹוֵכר. ז , ְוֶהְסּפֵ
ִאים ֵני ּבָ ְחּתוֹ  ּבְ ּפַ ְרחוֹ  ַעלבְּ  אֹותוֹ  ְוקֹוְבִרים ִמׁשְ ל ּכָ  ׁשֶ
ֵמי לוֹ  ְונֹוְתִנים, לֹוֵקחַ  ֶבר ּדְ ְברוּ  ַהּקֶ ּקָ הּ  אֹותוֹ  ׁשֶ   :ּבָ

  כז

 ריח סימן
 ּובוֹ , ובקעים סלעים בו ויש עפר כור בית המוכר

  ְסִעיִפים: ה"כ

ית: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. א , ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ָעָפר ּכּור ּבֵ
תֹוךְ  ְוָהיוּ  דֹות ּבְ ָ ים יָאיֹותגֵּ  ַהׂשּ ָרה ֲעמּוִקים ְקַטּנִ  ֲעׂשָ

י ַעל ַאף, ְטָפִחים ֵאין ּפִ ֶהם ׁשֶ  ְסָלִעים אוֹ , ַמִים ּבָ
בֹוִהין ָרה ּגְ תֹוךְ  ִנְכָלִלים ֵאין ְטָפִחים ֲעׂשָ ית ּבְ , ּכּור ַהּבֵ
ֵאין ן רֹוֶצה ָאָדם ׁשֶ ָמקֹום ָמעֹוָתיו ִלּתֵ  ְוִנְרִאים ֶאָחד ּבְ

ַנִים ׁשְ ה אוֹ  ּכִ ֹלׁשָ יָאיֹות ֵאּלוּ  ְולֹוֵקחַ , ְמקֹומֹות ׁשְ  ַהּגֵ
ְכַלל ְוַהְסָלִעים ית ּבִ ֹלא, ּכּור ַהּבֵ   :ָדִמים ּבְ

חֹות ָהיוּ . ב אן ּפָ ִדים ִמּכָ הּ  ִנְמּדָ ה. ִעּמָ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ
ּלֹא, ֲאמּוִרים ׁשֶ ֶהם ָהָיה ּבְ א ּבָ ית ֶאּלָ ין' ד ּבֵ  ְוָהיוּ , ַקּבִ
ע ין ָהַאְרּבַ תֹוךְ  יםֻמְבָלעִ  ַקּבִ ת ּבְ ין ֲחֵמׁשֶ תֹוךְ  ַקּבִ  ּבְ

הּ  ל ֻרּבָ ֶדה ׁשֶ ין' ד ַעל יֹוֵתר ָהיוּ  ֲאָבל, ׂשָ  אוֹ  ַקּבִ
ָהיוּ  ִרים ׁשֶ ה ְמֻפּזָ י ַעל ַאף, ֻמְבָלִעים ֵאיָנם אוֹ , ַהְרּבֵ  ּפִ
ֵאין ֶהם ׁשֶ ִדים ֵאיָנם', י ּבָ הּ  ִנְמּדָ   :ִעּמָ

ן ִנְבָלִעים ָהיוּ . ג ִמעּוָטן ֻרּבָ ן ִמעּוָטן אוֹ  ּבְ ֻרּבָ  אוֹ , ּבְ
ָהיוּ  ִקים ׁשֶ מוֹ  ְמֻחּלָ ֶוה חּוט ּכְ מוֹ  אוֹ , ׁשָ  אוֹ , ִעּגּול ּכְ
מוֹ  שׁ  ּכְ ּלָ ָהיוּ  אוֹ , ְמׁשֻ ָדִדין ׁשֶ ַהּצְ ָהיוּ  אוֹ , ּבְ ֶרךְ  ׁשֶ  ּדֶ

תֹון ל, ֲעַקּלָ  ָעָליו ֵמֲחֵברוֹ  ְוַהּמֹוִציא ָסֵפק ֵאּלוּ  ּכָ
  :ָהְרָאָיה

ה ְוֶסַלע ְלַמְעָלה רָעפָ  ָהָיה ִאם ְוֵכן. ד ַמּטָ  אוֹ , ִמּלְ
ה ְוָעָפר ִמְלַמְעָלה ֶסַלע ַמּטָ   :ָסֵפק ֶזה ֲהֵרי, ִמּלְ

ית ֲאִפּלוּ , ְיִחיִדי ֶסַלע ּבוֹ  ָהָיה. ה  ֵאין, ְלֹכר ֹרַבע ּבֵ
ד הּ  ִנְמּדָ ֶצר ָסמּוךְ  ָהָיה ְוִאם. ִעּמָ ל ֲאִפּלוּ , ַלּמֶ  ּכָ
הּוא ד ֶזה ֵאין, ׁשֶ הּ  ִנְמּדָ ין ָעָפר ִהְפִסיק. ִעּמָ  ֶסַלע ּבֵ
ֶצר   :ָסֵפק ֶזה ֲהֵרי, ַלּמֶ

ֵבית: לוֹ  ָאַמר. ו  ֲאִפּלוּ , ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ָעָפר ּכּור ּכְ
הּ  ָהיוּ  יָאיֹות ּבָ ָרה ֲעמּוִקים ּגֵ  אוֹ , יֹוֵתר אוֹ  ְטָפִחים ֲעׂשָ

בֹוִהים ְסָלִעים ָרה ּגְ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, יֹוֵתר אוֹ  ְטָפִחים ֲעׂשָ
הּ  ִדיםִנְמדָּ    :ִעּמָ

ית: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. ז ה ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ָעָפר ּכּור ּבֵ  ִמּדָ
ֶחֶבל ֵחת ִאם, ּבַ ל ּפִ הּוא ּכָ ה, ׁשֶ ִמים ִמן לוֹ  ְמַנּכֶ , ַהּדָ
ל הֹוִתיר ְוִאם הּוא ּכָ   :לוֹ  ַיֲחִזיר, ׁשֶ

ית: לוֹ  ָאַמר. ח  ֲהֵרי, ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ֶזה ָעָפר ּכּור ּבֵ
ִמי הזֶ  ַרשׁ  ּכְ ּפֵ ית: ְוָאַמר ׁשֶ ין ָעָפר ּכּור ּבֵ ין ָחֵסר ּבֵ  ּבֵ

ֵחת ְוִאם, ָיֵתר ה ּפִ ּדָ הּוא, ד"מכ ֶאָחד ֵמַהּמִ  ֹרַבע ׁשֶ
יעוֹ , ְסָאה ְלָכל ֹרַבע הֹוִתיר אוֹ , ְסָאה ְלָכל  ֶיֶתר, ִהּגִ
ן ַעל ל ִעּמוֹ  ַיֲחׁשֹב, ּכֵ ָחְסרוּ  ָהְרָבִעים ּכָ , הֹוִתירוּ  אוֹ  ׁשֶ
ֵחת לְוכָ  ּפִ ית ׁשֶ ה ּכּור ִמּבֵ ִמים לוֹ  ְיַנּכֶ  ְוָכל. ֵמַהּדָ

הֹוִתיר ית ַעל ׁשֶ   :לוֹ  ַיֲחִזיר, ּכּור ּבֵ

חֹות ַהּתֹוֶסֶפת ָהָיה ִאם, לוֹ  ַמֲחִזיר הּוא ּוַמה. ט ' ִמט ּפָ
ין ַעת ָדִמים לוֹ  ַמֲחִזיר, ַקּבִ ׁשְ ִכיָרה ּכִ  ּכֹחַ  ְלַיּפֹות, ַהּמְ

ֶדה ְסמּוָכה ַהּתֹוֶסֶפת הָהְיתָ  ְוִאם. ַהּמֹוֵכר  ַאֶחֶרת ְלׂשָ
ל ֲהֵרי, ַקְרַקע ּתֹוֶסֶפת אֹוָתהּ  לוֹ  ַמֲחִזיר, מֹוֵכר ׁשֶ  ׁשֶ

ָאר אֹוָתהּ  סֹוֵמךְ  דֹוָתיו ִלׁשְ לּום ַמְפִסיד ְוֵאינוֹ  ׂשְ   :ּכְ
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ין' ט ַעל ְיֵתָרה ַהּתֹוֶסֶפת ָהְיָתה. י  ֹרַבע נֹוְתִנים, ַקּבִ
ָארְוהַ , ּוְסָאה ְסָאה ְלָכל ׁשְ  ֵישׁ  ִאם, ָהְרָבִעים ַעל ָיֵתר ּנִ
ין' ט ּבוֹ  ל נֹוֵתן, ַקּבִ ם ָהְרָבִעים ּכָ ּלָ ֵתר ִעם ּכֻ  ַהּיָ

ְרַקע ָעה לוֹ  ְונֹוְתנוֹ , ֵמַהּקַ ׁשָ ָקָחהּ  ּכְ ּלְ ּנוּ  ׁשֶ   :ִמּמֶ

ה. יא ּמֶ ָבִרים ּבַ ָהְיָתה, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ זֹול ּכְ ַעת ּבְ ׁשְ  ּבִ
ר ַעתבִּ  ְוהֹוִקיָרה ִמְמּכָ ֵתר ַהֲחָזַרת ׁשְ  ִאם ֲאָבל. ַהּיָ
ֹיֶקר ָהְיָתה ן ָרִציתָ  ִאם: ַלּלֹוֵקחַ  אֹוְמִרים, ְוהּוְזָלה ּבְ  ִלּתֵ

ֵמי לוֹ  הּ  ַהּתֹוֶסֶפת ּדְ ּלָ ן ּכֻ ִמים לוֹ  ּתֵ ִפי ּדָ ר ּכְ ְמּכָ  ַהּמִ
ן ָרִציתָ  ְוִאם ן ַקְרַקע לוֹ  ִלּתֵ מוֹ  לוֹ  ּתֵ ֶוה ּכְ ָ ׁשּ יו ׁשֶ   :ַעְכׁשָ

ה ַקב ֲחִצי יןדִּ . יב ִגּנָ ִדין ּבְ ין' ט ּכְ ֶדה ַקּבִ ָ ׂשּ ִאם. ּבַ  ׁשֶ
ה הֹוִתיר ִגּנָ חֹות ּבְ  ֵאינוֹ , ָהְרָבִעים ַעל ַקב ֵמֲחִצי ּפָ
א לוֹ  ַמֲחִזיר ִמים ֶאּלָ  לוֹ  ַמֲחִזיר, ַקב ֲחִצי הֹוִתיר, ּדָ

ל ֵתר ִעם ָהְרָבִעים ּכָ ָדִמים ַהּיָ ַעת ַקְרַקע אוֹ , ּבְ ׁשְ  ּכִ
  :ַהֲחָזָרה ֵעת לשֶׁ  ַהּזֹול

ֶדה ָמַכר. יג ה, ׂשָ ה ְוַנֲעׂשָ ּנָ ַיד ּגִ ה אוֹ , ּלֹוֵקחַ  ּבְ , ִגּנָ
ה ֶדה ְוַנֲעׂשָ ב ִאם ָסֵפק ֶזה ֲהֵרי, ׂשָ ֵ ִדין לוֹ  ְמַחׁשּ  ּכְ
ָהְיָתה ֵעת ׁשֶ ֶכר ּבְ ִדין אוֹ  ַהּמֶ הּוא ּכְ ה ׁשֶ   :ַעּתָ

ית: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. יד  ְלךָ  ֹוֵכרמ ֲאִני ָעָפר ּכּור ּבֵ
ה ֶחֶבל ִמּדָ ין ּבַ ין ָחֵסר ּבֵ יר ּבֵ ָאַמר אוֹ , ַיּתִ ית: ֵלהּ  ׁשֶ  ּבֵ
ין ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ָעָפר ּכּור ין ָחֵסר ּבֵ יר ּבֵ ה ַיּתִ  ִמּדָ

ֶחֶבל ךְ , ּבַ חֹות ַאַחר ַהּלֵ ׁשֹונֹות ַהּפָ ּלְ ּבַ א לוֹ  ְוֵאין, ׁשֶ  ֶאּלָ
ִדין יר ִאם ָחֵסר ִאם, ּכְ   :ַיּתִ

ית לוֹ  רָמכַ . טו ִסיָמִנים: ֵלהּ  ְוָאַמר, ּכּור ּבֵ  ּבְ
ֵחת, ּוִבְמָצִרים תּות ּפִ תּות הֹוִתיר אוֹ  ׁשְ יעוֹ , ׁשְ , ִהּגִ

ֵחת תּות ַעל ָיֵתר ּפִ ה, ׁשְ ִמים לוֹ  ְיַנּכֶ  לוֹ  הֹוִסיף, ֵמַהּדָ
תּות ַעל ָיֵתר ן, ׁשְ ִמים לוֹ  ִיּתֵ  ְלִפי ַהּכֹל, ַקְרַקע אוֹ  ּדָ

ּיּור ִ ַארַהנִּ  ִאם, ַהׁשּ ֶדה ׁשְ ָ ׂשּ חֹות ּבַ ין' ִמט ּפָ הּ , ַקּבִ ּנָ  ּוַבּגִ
חֹות ֵדה ָסמּוךְ  ָהָיה ְוֹלא, ַקב ֵמֲחִצי ּפָ , ַהּמֹוֵכר ִלׂשְ
  :ָדִמים לוֹ  ַמֲחִזיר

ֶדה ַלֲחֵברוֹ  ַהּמֹוֵכר. טז ַהּלֹוֵקחַ  ׂשָ  ְוֶאת אֹוָתהּ  יֹוֵדעַ  ׁשֶ
ל ּוְכָבר ְמָצֶריהָ  הּ  ֻהְרּגַ ָתהּ  ֵישׁ : הּ לֵ  ָאַמר ֲאִפּלוּ , ּבָ ִמּדָ  ּבְ

א ִנְמָצא ְוֹלא, ק"ק יָעתוֹ , נ"ק ֶאּלָ ֲהֵרי, ִהּגִ  ְיָדָעהּ  ׁשֶ
ל ָאַמר ּוַמה, ָעָליו ְוִקּבֵ ֶ ּבֹון ֵלהּ  ׁשּ לֹוַמר, ק"ק ֶחׁשְ , ּכְ
ִהיא ָוה ׁשֶ מוֹ  ׁשָ ּיֵשׁ  ַאֶחֶרת ּכְ ָתהּ  ׁשֶ ִמּדָ   :ָמאַתִים ּבְ

ית: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. יז לוֹ  ּכּור ּבֵ , ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ִניּפְ
י ַעל ַאף ֵאין ּפִ תוֹ  ׁשֶ ִמּדָ א ּבְ יעוֹ , ֶלֶתךְ  ֶאּלָ ּלֹא, ִהּגִ  ׁשֶ

א לוֹ  ָמַכר ְקָרא ָמקֹום ֶאּלָ ית ַהּנִ  ָצִריךְ  ְלִפיָכךְ , ּכּור ּבֵ
הּוא ְרָאָיה ְלָהִביא ַהּמֹוֵכר ית ִנְקָרא ׁשֶ   :ּכּור ּבֵ

ֶרם: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר ְוֵכן. יח ישֶׁ  ּכֶ ָמקֹום ּלִ לֹוִני ּבְ  ֲאִני ּפְ
י ַעל ַאף, מֹוֵכר ֵאין ּפִ ָפִנים ּבוֹ  ׁשֶ יעוֹ , ּגְ  ְוהּוא, ִהּגִ
ְהיוּ  ּיִ ֶרם אֹותוֹ  קֹוִרים ׁשֶ ס: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר ְוֵכן. ּכֶ ְרּדֵ  ּפַ

יעוֹ , ִרּמֹוִנים ּבוֹ  ֵאין ֲאִפּלוּ , ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ֶזה , ִהּגִ
ֵרא ְוהּוא ּקָ ּיִ ל ְוֵכן. סַפְרדֵּ  ׁשֶ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ל. יט ָבִרים ֵאּלוּ  ּכָ ָמקֹום ַהּדְ ֵאין ּבְ ם ׁשֶ  ֲאָבל, ִמְנָהג ׁשָ
ָמקֹום שׁ  ּבְ ּיֵ ךְ  ִמְנָהג ׁשֶ ְנָהג ַאַחר ַהּלֵ  ְלׁשֹון ְוַאַחר, ַהּמִ

י ֹרב קֹום ַאְנׁשֵ   :ַהּמָ

ֶדה ֲחִצי: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. כ  ִמיןשָׁ , ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ׂשָ
ה ּמָ ֶוה ּכַ ל ׁשָ ֶדה ּכָ ָ חּושׁ  לוֹ  ְונֹוֵתן ַהׂשּ הּ  ֵמַהּכָ ּבָ  ַמה ׁשֶ

ֶוה ָ ׁשּ ֶ ִמים ֲחִצי ׁשּ ל ַהּדָ ל ׁשֶ ֶדה ּכָ ָ : לוֹ  ָאַמר ִאם ְוֵכן. ַהׂשּ
ָדרֹום ֶחְצָיהּ  ִמין, ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ּבְ ֵמי לוֹ  ׁשָ הּ  ּדְ ּלָ , ּכֻ
ְדרֹוָמהּ  לוֹ  ְונֹוֵתן ֲחִצי ּבִ ל ּכַ ל, ִמיםַהדָּ  ּכָ  ָעָליו ּוְמַקּבֵ
ֶחְלקוֹ  ַלֲעׂשֹות ַהּלֹוֵקחַ  ֵדר ְמקֹום ּבְ ֵדר ּוֵמֲאחֹוֵרי, ַהּגָ  ַהּגָ
ֵדר ָסמּוךְ  ה ָרָחב ָקָטן ָחִריץ ַלּגָ ֹלׁשָ  ְוחּוָצה, ְטָפִחים ׁשְ

דֹול ַאֵחר ָחִריץ לוֹ  ה ָרָחב ּגָ ָ ׁשּ ֵני ּוֵבין, ְטָפִחים ׁשִ  ׁשְ
ל, ֶטַפח ָרָחב ַהֲחִריִצין ּלֹא הזֶ  ּכָ ה ִתְקּפֹץ ׁשֶ ִמּיָ   :ַהּנְ

ֶדה ֲחִצי לוֹ  ָהָיה. כא ָ שׁ  ֲחִצי: ַלֲחֵברוֹ  ְוָאַמר, ַהׂשּ ּיֵ  ִלי ׁשֶ
ֶדה ָ ׂשּ י ּבַ ּלוֹ  ַהֵחִצי ָקָנה, ְלךָ  ָמַכְרּתִ  ֲחִצי: ֵלהּ  ָאַמר. ּכֻ
ֶדה ָ שׁ  ַהׂשּ ּיֵ א ָקָנה ֹלא, ִלי ׁשֶ   ְרִביעַ  ֶאּלָ
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 כז
 כז

ְקָעה לוֹ  ָהָיה. כב דֹות ּוְבתֹוָכהּ , הְגדֹולָ  ּבִ ה ׂשָ , ַהְרּבֵ
ֶמֶצר ֲחלּוָקה ַאַחת ְוָכל הּ  ּבְ ּלָ הּ  לוֹ  ּוָמַכר, ׁשֶ ֶדה ּבָ  ׂשָ

ְקָעה ִמְצֵרי לוֹ  ּוָמַצר א ָקָנה ֹלא, ַהּבִ ֶדה ֶאּלָ , ַאַחת ׂשָ
י ַעל ַאף שׁ  ּפִ ּיֵ ּקֹוִרים ְמַעט ׁשֶ ֶדה ְלִבְקָעה ׁשֶ   ׂשָ

ֶדה: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. כג א יְדבֵ  ׂשָ , ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ִחּיָ
י לוֹ  ְוָהיוּ  ּתֵ דֹות ׁשְ ְקָרִאים ׂשָ ם ַהּנִ ׁשֵ  ָקָנה ֹלא, ֶזה ּבְ
א חֹות ֶאּלָ ֶהם ַהּפָ ּבָ   :ׁשֶ

דֹות: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. כד  ִמעּוט, ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ׂשָ
דֹות ִים ׂשָ ּתַ ל: ֵלהּ  ָאַמר. ׁשְ דֹות ּכָ ' ְוד' ג ַוֲאִפּלוּ . ׂשָ
ִסים ּנֹותִמגַּ  חּוץ ּנֹות ֲאִפּלוּ , ְנָכִסים: ֵלהּ  ָאַמר. ּוַפְרּדֵ  ּגַ

ִסים ים ֹלא ֲאָבל, ּוַפְרּדֵ ּתִ : ֵלהּ  ָאַמר ְוִאם. ַוֲעָבִדים ּבָ
ל ים ֲאִפּלוּ , ְנָכִסים ּכָ ּתִ ְלְטִלים ְוָכל, ַוֲעָבִדים ּבָ ּטַ  ַהּמִ

ין ַוֲאִפּלוּ , לוֹ  ַהְידּוִעים ִפּלִ ֹראׁשוֹ  ּתְ ּבְ ְכַלל ׁשֶ ֶכרהַ  ּבִ   :ּמֶ

ֵדה: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. כה , ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ְראּוֵבן ׂשְ
א ְוֵכיָון ּבָ שׁ  ַהּלֹוֵקחַ  ׁשֶ ּמֵ ּתַ הּ  ְלִהׁשְ : ַהּמֹוֵכר ֵלהּ  ָאַמר ּבָ

ֶדה זוֹ  ֵאיָנהּ " ָ ָהְיָתה ַהׂשּ ל ׁשֶ א, ְראּוֵבן ׁשֶ ךְ  ֶאּלָ  ִהיא ּכָ
א, לוֹ  ָהְיָתה ֹלא ּוְלעֹוָלם ְקרּוָיה ָהְיָתה זוֹ  ֶאּלָ ל ׁשֶ  ׁשֶ
יהָ  ְראּוֵבן ּנוּ  ּוְלַקְחּתִ י ְוִהיא, ִמּמֶ ַכְרּתִ ּמָ  ַעל, "ְלךָ  ׁשֶ
 ַהּלֹוֵקחַ  זֹוֶכה ֵהִביא ֹלא ְוִאם, ְרָאָיה ְלָהִביא ַהּמֹוֵכר

זוֹ  ל ּבְ ּכָ ל אֹוָתהּ  קֹוִרין ָהָעם ׁשֶ   :ְראּוֵבן ׁשֶ

 ריט סימן
' ו ּובוֹ , אותם סים לא ואם, המצרים מסימין כיצד

  ְסִעיִפים:

ֶדה: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. א  ָקָנה, ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ְפלֹוִני ׂשָ
הּ  ּלָ ה ְגדֹוָלה ִהיא ֲאִפּלוּ , ּכֻ י ַעל ַאף, ַהְרּבֵ ּלֹא ּפִ  ׁשֶ
ם ָצִרים ִסּיֵ ל, ַהּמְ ֵאין ְזַמן ּכָ   :ַמְפִסיק ֶמֶצר ׁשֶ

ִני ּוֶמֶצר ִראׁשֹון ֶמֶצר לוֹ  ָמַצר. ב י ּוֶמֶצר ׁשֵ ִליׁשִ , ׁשְ
ֶדה ָקָנה, ְרִביִעי ֶמֶצר ָמַצר ְוֹלא ָ הּ  ַהׂשּ ּלָ  ֶמֶצר ֲאָבל, ּכֻ

ין ֻמְבָלע ָהָיה ִאם. ָקָנה ֹלא ָהְרִביִעי ָצִרים ּבֵ  ְוֵאין ַהּמְ
ל ֶרֶכב ָעָליו ָקִלים ׁשֶ ָעה ּבוֹ  ְוֵאין ּדְ ׁשְ ין ּתִ  ָקָנה, ַקּבִ
ֶצר ַאף  ָעָליו ְוֵישׁ  ֻמְבָלע ָהָיה ֹלא ְוִאם. ָהְרִביִעי ַהּמֶ

ל ֶרֶכב ָקִלים ׁשֶ ּיֵשׁ  אוֹ , ּדְ ין' ט ּבוֹ  ׁשֶ . ָקָנהוּ  ֹלא ַקּבִ
ָקִלים ֶרֶכב ָעָליו ְוֵישׁ  ֻמְבָלע ָהָיה ּיֵשׁ  אוֹ , ּדְ ' ט ּבוֹ  ׁשֶ
ין ּלֹא אוֹ , ַקּבִ ל ֶרֶכב ָעָליו ְוֵאין ֻמְבָלע ָהָיה ׁשֶ  ׁשֶ

ָקִלים ין' ט ּבוֹ  ְוֵאין ּדְ ָבר ֲהֵרי, ַקּבִ  ְלֵבית סּורמָ  ַהּדָ
ין ִפי, ּדִ ְראוּ  ַמה ּכְ ּיִ ֶ ן ֶדֶרךְ  ְלֵאיֶזה ׁשּ ְעּתָ ּדַ , נֹוָטה ׁשֶ

  :ַיֲעׂשוּ 

 ִאם, ָקָצר ֶאָחד ּוֶמֶצר ָאֹרךְ  ֶאָחד ֶמֶצר לוֹ  ָמַצר. ג
ל ָהָאֹרךְ  ָהָיה א ָהָאֹרךְ  ִמן ָקָנה ֹלא, ֶאָחד ִאישׁ  ׁשֶ  ֶאּלָ
ֶנֶגד ָצר ּכְ ל ָהָיה ְוִאם. ַהּקָ ַניִ  ׁשֶ ֶנֶגד ָקָנה, םׁשְ  ֹראשׁ  ּכְ
  :ּתֹור

ם. ד ִוּיֹות ֶאת לוֹ  ִסּיֵ ְלַבד ַהּזָ  ֶאת לוֹ  ָמַצר ְוֹלא, ּבִ
ֶצר ל ַהּמֶ ל ׁשֶ ם אוֹ , רּוחַ  ּכָ ִסּיֵ ִמין ְמָצִרים' ב לוֹ  ׁשֶ  ּכְ
אם ִסּיֵם אוֹ  ּגַ ל ֵחֶלק לוֹ  ׁשֶ  ֹלא ֶזה ֲהֵרי, ָורּוחַ  רּוחַ  ִמּכָ
הּ  ֶאת ָקָנה ּלָ א, ּכֻ ה ֶנהִיקְ  ֶאּלָ ּנָ ִפי ִמּמֶ ַצר ַמה ּכְ ּמָ ֶ  ׁשּ
ְראוּ  ַמה ּוְכִפי, לוֹ  ּיִ ֶ ִנים ׁשּ ּיָ   :ַהּדַ

ְמעֹון ּוֶמֶצר, ּוַמֲעָרב ִמְזָרח ְראּוֵבן ֶמֶצר ָהָיה. ה  ׁשִ
ְכּתֹב ָצִריךְ , ְוָדרֹום ָצפֹון ּיִ י ְראּוֵבן ֶמֶצר: לוֹ  ׁשֶ ּתֵ  ִמׁשְ

ְמעֹון ּוֶמֶצר רּוחֹות י ׁשִ ּתֵ   :רּוחֹות ִמׁשְ

ֶדה לוֹ  ָהָיה. ו ְמעֹון ִמְקָצתוֹ  ּוָמַכר, ׂשָ , ַמֲעָרב ְלַצד ְלׁשִ
ד ב ִמְזָרח ּוִמּצַ  ְוֹלא ַמֲעָרב ֶמֶצר לוֹ  ּוָמַצר, ְלַעְצמוֹ  ִעּכֵ
א, ִמְזָרח ֶמֶצר לוֹ  ָמַצר ַתב ֶאּלָ הּ  ִמְזָרח ֶמֶצר: ּכָ ִמּנָ  ּדְ

ִליָגא הּ  אוֹ , ּפְ ִסיָקא ְדִמּנָ ַתב ִאם, ּפְ יןוְ : לוֹ  ּכָ  ִאּלֵ
ֶדה ֲחִצי ָקָנה, ַמְצָרָנִהי ָ ַתב ֹלא ְוִאם, ַהׂשּ ן לוֹ  ּכָ  ֹלא, ּכֵ

א ָקָנה ָעה ֶאּלָ ׁשְ ין ּתִ   :ַקּבִ

 רכ סימן
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 כז
 כז

 וחמור ופרה בקר וצמד וקרון הספינה את המוכר
  ְסִעיִפים: ח"י ּובוֹ , ושפחה

ס ְוֶאת ַהּתֶֹרן ֶאת ָמַכר, ַהְסִפיָנה ֶאת ַהּמֹוֵכר. א  ַהּנֵ
ל ְוֶאת ָהעֹוְגִנין ֶאתוְ  ׁשֹוִטין ּכָ ְנִהיִגים ַהּמְ  אֹוָתהּ  ַהּמַ

ֶבשׁ  ְוֶאת ָלא ַהּכֶ עֹוִלים ְוָהַאְסּכָ הּ  ׁשֶ  ְויֹוְרִדים ַלְסִפיָנה ּבָ
ית ְוֶאת, ָעֶליהָ  ִים ּבֵ תֹוָכהּ  ַהּמַ ּבְ  ֶאת ָמַכר ֹלא ֲאָבל. ׁשֶ

ה ַהְסִפיָנה ַטּנָ ין, ַהּקְ ִהיא ּבֵ הּ  ֵליֵלךְ  ֲעׂשּוָיה ׁשֶ  ּבָ
ה ׁשָ ּבָ ין, ַלּיַ ִהיא ּבֵ הּ  ָלצּוד ֲעׂשּוָיה ׁשֶ ִגים ּבָ  ֶאת ְוֹלא, ּדָ
ין ָהֲעָבִדים ׁשִ ּמְ הּ  ַהְמׁשַ ְרצּוִפים ֶאת ְוֹלא, ּבָ  ְוֹלא ַהּמַ

תֹוָכהּ  ַהְסחֹוָרה ֶאת ּבְ ָאַמר ּוִבְזַמן. ׁשֶ  ְוָכל הּוא: ֵלהּ  ׁשֶ
תֹוָכהּ  ַמה ּבְ ֶ ם ֲהֵרי, מֹוֵכר ֲאִני ׁשּ ּלָ   :כּוִריםמְ  ּכֻ

רֹון ֶאת ַהּמֹוֵכר. ב ָרדֹות ֶאת ָמַכר ֹלא ַהּקָ ְזַמן, ַהּפְ  ּבִ
ֵאיָנם ָרדֹות ֶאת ָמַכר. ִעּמוֹ  ְקׁשּורֹות ׁשֶ  ָמַכר ֹלא, ַהּפְ

רֹון ֶאת   :ַהּקָ

ָהֵני אֹוְמִרים ֵישׁ . ג י ּדְ מֹוֵכר ִמּלֵ יר ֲאָבל, ּבְ ּכִ ַמׂשְ  ֶאת ּבְ
רֹון יר ַהּקָ ּכִ ם ִהׂשְ רָ  ּגַ י ַעל ַאף, דֹותַהּפְ ֵאיָנם ּפִ  ׁשֶ

  :ִעּמוֹ  ְקׁשּורֹות

ֶמד ֶאת ָמַכר. ד ָקר ֶאת ָמַכר ֹלא, ַהּצֶ  ֶאת ָמַכר. ַהּבָ
ָקר ֶמד ֶאת ָמַכר ֹלא, ַהּבָ ָמקֹום ֲאִפּלוּ , ַהּצֶ ּקֹוִרין ּבְ  ׁשֶ
ָקר" ְלֶצֶמד   ":ּבָ

ָרה ֶאת ָמַכר, ָהעֹול ֶאת ַהּמֹוֵכר. ה  ֶאת ָמַכר. ַהּפָ
רָ    :ָהעֹול ֶאת ָמַכר ֹלא, הַהּפָ

ָקר ֶאת ָמַכר, ָהֲעָגָלה ֶאת ָמַכר. ו  ֶאת ָמַכר. ַהּבָ
ָקר   :ָהֲעָגָלה ֶאת ָמַכר ֹלא, ַהּבָ

ַעת ֶאת ָמַכר ַהֲחמֹור ֶאת ַהּמֹוֵכר. ז ְרּדַ ף ְוֶאת ַהּמַ  ָהֻאּכָ
י ַעל ַאף ֵאיָנם ּפִ ק ֶאת ָמַכר ֹלא ֲאָבל, ָעָליו ׁשֶ ַ  ַהׂשּ
ים ֶבתִמְרכֶּ  ְוֹלא ׁשִ ַעת ָעָליו ָהיוּ  ַוֲאִפּלוּ , ַהּנָ ׁשְ ֶכר ּבִ   :ַהּמֶ

ָכל. ח ָבִרים ֵאּלוּ  ּבְ ִמים ֵאין ַהּדְ ִאם. ְרָאָיה ַהּדָ  ָטָעה ׁשֶ
ְכֵדי ַעת ּבִ ַהּדַ ּטּול אוֹ  אֹוָנָאה לוֹ  ֵישׁ  טֹוָעה ׁשֶ ח ּבִ , ֵמּקָ
ִדין ל ּכְ ְכֵדי ָטָעה ְוִאם, ְולֹוֵקחַ  מֹוֵכר ּכָ ֵאי ּבִ ַעת ןׁשֶ  ַהּדַ
ֵטל ֹלא, טֹוָעה ח ּבָ ּקָ ה, ַהּמִ ּזֶ ָנה ׁשֶ   :לוֹ  ָנַתן ַמּתָ

ְפָחה ֶאת ַהּמֹוֵכר. ט ִ ִלים ָמַכר, ַהׁשּ ָעֶליהָ  ּכֵ  ֲאִפּלוּ , ׁשֶ
ָרִיים ָמַכר ֹלא ֲאָבל, ֵמָאה ֵהם ֵ ָזִמים ְוֹלא ַהׁשּ  ְוֹלא ַהּנְ

עֹות ּבָ ְטָלָיאֹות ֶאת ְוֹלא ַהּטַ אָרהּ  ַהּקַ ַצּוָ ּבְ  ָאַמר ְוִאם. ׁשֶ
ְפָחה: ֵלהּ  ָעֶליהָ  ַמה ְוָכל ׁשִ ֶ ם ֲהֵרי, ׁשּ ּלָ , ְמכּוִרים ּכֻ

ִלים ָעֶליהָ  ֵישׁ  ֲאִפּלוּ  ל ּכֵ   :ָמֶנה ֵמָאה ׁשֶ

ְפָחה: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. י ֶרת ׁשִ , ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ְמֻעּבֶ
ָרה ֶרת ּפָ ָלד ֶאת לוֹ  ָמַכר, ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ְמֻעּבֶ   :ַהּוָ

ְפָחה .יא ָרה, ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ֵמיִניָקה ׁשִ  ֲאִני ֵמיִניָקה ּפָ
ָלד ֶאת לוֹ  ָמַכר ֹלא, ְלךָ  מֹוֵכר  ֵמיִניָקה ֲחמֹוָרה. ַהּוָ
ֵאין ַהְסָיח ֶאת לוֹ  ָמַכר, ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני  קֹוֶנה ָאָדם ׁשֶ

  :ַלֲחָלָבהּ  ֲחמֹור

 ֶזה ֲחמֹור ֹראשׁ  אוֹ  ֶזה ֶעֶבד ֹראשׁ : ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. יב
ין ְוֵכן. ֶחְציוֹ  ָמַכר ֶזה ֲהֵרי, ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ָכל ַהּדִ  ּבְ
ָמה ֵאֶבר ׁשָ ַהּנְ לּוָיה ׁשֶ  אוֹ  ֶזה ֶעֶבד ַיד: ֵלהּ  ָאַמר. ּבוֹ  ּתְ
ִנים, ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ֶזה ֲחמֹור ַיד ּמְ יֵניֶהם ְמׁשַ  ְוֵכן ּבֵ

ין ָכל ַהּדִ ֵאין ֵאֶבר ּבְ ָמה ׁשֶ ׁשָ לּויָ  ַהּנְ   :ּבוֹ  הּתְ

ָרה ֹראשׁ : ֵלהּ  ָאַמר. יג  ָמַכר ֹלא, ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ּפָ
א ְלַבד ָהֹראשׁ  ֶאּלָ ֲהֵרי, ּבִ הּ  ׁשֶ ָרה ֹראׁשָ ִמיד ִנְמּכְ  ּתָ
ֵבית ַחִים ּבְ ְטּבָ   :ַהּמִ

ְבֵהָמה, ָהֹראשׁ  ֶאת ַהּמֹוֵכר. יד  ֶאת ָמַכר ֹלא, ַגָסה ּבִ
. ָהֹראשׁ  ֶאת ָמַכר אלֹ , ָהַרְגַלִים ֶאת ָמַכר, ָהַרְגַלִים

ֵבד ֶאת ָמַכר ֹלא, ָהֵרָאה ֶאת ָמַכר  ֶאת ָמַכר, ַהּכָ
ֵבד ְבֵהָמה ֲאָבל. ָהֵרָאה ֶאת ָמַכר ֹלא, ַהּכָ ה ּבִ , ַדּקָ
 ֶאת ָמַכר, ָהַרְגַלִים ֶאת ָמַכר, ָהֹראשׁ  ֶאת ָמַכר
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 ָמַכר, ָהֵרָאה ֶאת ָמַכר. ָהֹראשׁ  ֶאת ָמַכר ֹלא ָהַרְגַלִים
בֵ  ֶאת ֵבד ֶאת ָמַכר, דַהּכָ   :ָהֵרָאה ֶאת ָמַכר ֹלא, ַהּכָ

ָבִרים ֵאין. טו א, ֲאמּוִרים ֵאּלוּ  ּדְ ָמקֹום ֶאּלָ ֵאין ּבְ  ׁשֶ
ָמקֹום ֲאָבל, ָידּועַ  ִמְנָהג שׁ  ּבְ ּיֵ  ַהּכֹל ָידּועַ  ִמְנָהג ׁשֶ
ְנָהג ַאַחר הֹוֵלךְ    :ַהּמִ

ה ָמַכר. ֵמיָמיו ָמַכר ֹלא, ַהּבֹור ֶאת ַהּמֹוֵכר. טז ּפָ , ַאׁשְ
  :ִזְבָלהּ  ָמַכר

ֶרת ָמַכר. יֹוִנים ָמַכר, ׁשֹוָבךְ  ָמַכר. יז ּוֶ  ָמַכר, ּכַ
בֹוִרים   :ּדְ

הּוא אֹוְמִרים ֵישׁ . יח ין ּדְ ָכא ַהּדִ  ָמַכר, יֹוִנים ָמַכר: ִאּפְ
בֹוִרים ָמַכר. ׁשֹוָבךְ  ֶרת ָמַכר, ּדְ ּוֶ ה. ּכַ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

ַרשׁ , ֲאמּוִרים ּפֵ ַכרשֶׁ  ׁשֶ ל ּמָ רֹות ּכָ ֹוָבךְ  ּפֵ ֶרת ַהׁשּ ּוֶ  ְוַהּכַ
ִלי ּיּור ּבְ רֹות ְסָתם ָמַכר ִאם ֲאָבל. ׁשִ ֶרת ּפֵ ּוֶ  ֹלא, ַהּכַ

ְעָיא ּלֹא ִמּבַ ֶרת ָמַכר ׁשֶ ּוֶ א, ַהּכַ בֹוִרים ַאף ֶאּלָ  ֹלא ַהּדְ
ם ָמַכר ּלָ א, ּכֻ ח ֶאּלָ , ָהִראׁשֹוִנים ְנִחיִלים' ג ַהּלֹוֵקחַ  ִיּקַ

אן יחַ  ְנִחיל נֹוֵטל ְוֵאיָלךְ  ּוִמּכָ ֵדי, ְנִחיל ּוַמּנִ  ּכְ
ב ֵ ְתַיׁשּ ּתִ ֶרת ׁשֶ ּוֶ רֹות ְסָתם ָמַכר ְוִאם. ַהּכַ ֹוָבךְ  ּפֵ , ַהׁשּ

ל ִלּטֹל ָיכֹול ֵאינוֹ  ְלדוּ  ַהּגֹוָזלֹות ּכָ ּיֵ ה ּבוֹ  ׁשֶ , ֵמַעּתָ
ֵני הֹות ִמּפְ ָהִאּמָ ֶהֱחִריב ִנְמָצא, ּבֹוְרחֹות ׁשֶ ל ׁשֶ  ּכָ

ֹוָבךְ  א. ַהׁשּ יחַ  ֶאּלָ ֵדי ֵמֶהם ַמּנִ ב ּכְ ֵ ֹוָבךְ  ְלַיׁשּ ה, ַהׁשּ  ְוַכּמָ
יחַ  הֹות ִאם, ַמּנִ ֵעת ּוָבנֹות ִאּמָ רֹות ְמִכיַרת ּבְ יחַ , ַהּפֵ  ַמּנִ

ִריָכה ּיֹוִלידוּ  ִראׁשֹוָנה ּבְ הֹות ׁשֶ ֵדי, ָהִאּמָ תוּ  ּכְ ְצַטּוְ ּיִ  ׁשֶ
הֹות ִריָכה ִעם ָהִאּמָ  נֹותַהבָּ  ְוִעם ָהִראׁשֹוָנה ַהּבְ
ֶהם ִעּמָ יחַ , ׁשֶ ה ּוַמּנִ ּיֹוִלידוּ  ִמּמַ נֹות ׁשֶ ִריכֹות' ב ַהּבָ , ּבְ

ֵדי תוּ  ּכְ ְצַטּוְ ּיִ נֹות ׁשֶ י ִעם ַהּבָ ּתֵ ּיֹוִלידוּ  ְבִריכֹות ׁשְ . ׁשֶ
ִריכֹות' ב ֵמַאַחר ַהּנֹוָלד ְוָכל ל ּבְ נֹות ׁשֶ ִריָכה ּבָ  ְוַהּבְ

ל ָהִראׁשֹוָנה הֹות ׁשֶ   :ּלוֹ שֶׁ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ִאּמָ

 רכא סימן

 ּובוֹ , במנה אומר ולוקח במאתים שאמר מוכר
  ָסִעיף ֶאָחד

שׁ . א ח ֵמֲחֵברוֹ  ִלְקנֹות ַהְמַבּקֵ : אֹוֵמר מֹוֵכר, ֵמּקָ
ָמאַתִים  לֹוֵקחַ  ֵאיִני: אֹוֵמר ְוַהּלֹוֵקחַ , ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ּבְ

א ָמֶנה ֶאּלָ ךְ  ַאַחרוְ , ְלֵביתוֹ  ְוֶזה ְלֵביתוֹ  ֶזה ְוָהַלךְ , ּבְ  ּכָ
צוּ  ךְ  ִנְתַקּבְ  הּוא ַהּמֹוֵכר ִאם, ְסָתם ַהֵחֶפץ ֶזה ּוָמׁשַ
ַבע ּתָ א נֹוֵתן ֵאינוֹ , ַהֵחֶפץ לוֹ  ְוָנַתן ַהּלֹוֵקחַ  ׁשֶ . ָמֶנה ֶאּלָ
א הּוא ַהּלֹוֵקחַ  ְוִאם ּבָ ךְ  ׁשֶ ב, ְסָתם ַהֵחֶפץ ּוָמׁשַ ן ַחּיָ  ִלּתֵ

  :ָמאַתִים

 רכב סימן
 המוכר שבין טענות ושאר, המקח על חלוקים שנים

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , והלוקח

ַעל ֶנֱאָמן. א ח ּבַ ּקָ י ָלֶזה: לֹוַמר ַהּמִ  ֹלא ְוָלֶזה ָמַכְרּתִ
י ְזַמן, ֵאיָמַתי, ָמַכְרּתִ ח ּבִ ּקָ ַהּמִ ַחת יֹוֵצא ׁשֶ , ָידוֹ  ִמּתַ
ח ֵאין ִאם ֲאָבל ּקָ ַחת יֹוֵצא ַהּמִ  ֵעד הּוא ֲהֵרי ָידוֹ  ִמּתַ
ֵעדּות ְוִדינוֹ , ְלַבדבִּ  ֶאָחד ִדין זוֹ  ּבְ ל ּכְ ֲהֵרי, ָאָדם ּכָ  ׁשֶ
ֵעדּותוֹ  נֹוֵגעַ  ֵאינוֹ  ִמים ָנַטל ִאם, ּוְלִפיָכךְ . ּבְ  ַהּדָ

ַנִים ְ ְעּתוֹ  ֵמֶאָחד ְוָנַטל, ִמׁשּ ַעל ּוֵמֶאָחד ִמּדַ ְרחוֹ  ּבְ , ּכָ
י ָיַדע ְוֹלא ְעּתוֹ  ָנַטל ִמּמִ י ִמּדַ ַעל ָנַטל ּוִמּמִ ְרחוֹ  ּבְ , ּכָ
ין ָהָיה ּבֵ ח ׁשֶ ּקָ ָידוֹ  ַהּמִ ין ּבְ ָהיוּ  ּבֵ ֵניֶהם ׁשֶ  ּתֹוְפִסים ׁשְ
אן ֵאין, ּבוֹ  ָלל ֵעדּות ּכָ ע ֵמֶהם ֶאָחד ְוָכל, ּכְ ּבָ  ִנׁשְ

ַנת ַתּקָ ְנִקיַטת ֲחָכִמים ּכְ ח ֲחִצי ְונֹוֵטל, ֵחֶפץ ּבִ ּקָ  ַהּמִ
ִמים ַוֲחִצי   :ַהּדָ

ה ֵמֶאָחד ַהּלֹוֵקחַ . ב ָ  ֵמֶהם ֶאָחד ְוָכל, ָאָדם ֵניבְּ  ֵמֲחִמׁשּ
ַעל הּוא ֲאִני: ְואֹוֵמר אֹותוֹ  ּתֹוֵבעַ  ח ּבַ ּקָ  ְוהּוא, ַהּמִ
י יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  יחַ , ָלַקח ֵמֶהם ִמּמִ ֵמי ַמּנִ ח ּדְ ּקָ יֵניֶהם ַהּמִ  ּבֵ

ק ּלֵ ִמים ְוִיְהיוּ , ּוִמְסּתַ ִחים ַהּדָ ֵבית ֻמּנָ ין ּבְ ּיֹודוּ  ַעד ּדִ  ׁשֶ
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ֹבא ַעד אוֹ  ּיָ הוּ  ׁשֶ ִמים נֹוֵתן, ָחִסיד הּוא ְוִאם. ֵאִלּיָ  ּדָ
ֵדי, ְוֶאָחד ֶאָחד ְלָכל ַמִים ְיֵדי ָלֵצאת ּכְ   :ׁשָ

ח ָלַקח. ג ה ֵמֶאָחד ֵמּקָ ָ ֵני ֵמֲחִמׁשּ  ּבוֹ  ְוָכַפר ָאָדם ּבְ
ע ּבַ ֶקר ַעל ְוִנׁשְ ה, ׁשֶ ׁשּוָבה ְוָעׂשָ  רֹוֶצה הּוא ַוֲהֵרי ּתְ
ם ּלֵ  ֲאִני: ְואֹוֵמר אֹותוֹ  ּתֹוֵבעַ  ְוֶאָחד ֶאָחד ְוָכל, ְלׁשַ
ַפְרתָּ  הּוא ּכָ י ׁשֶ ְעתָּ  ּבִ ּבַ ֶקר ַעל ְוִנׁשְ : אֹוֵמר ְוהּוא, ׁשֶ
ב, יֹוֵדעַ  ֵאיִני ם ַחּיָ ּלֵ ֵני, ְוֶאָחד ֶאָחד ְלָכל ְלׁשַ  ִמּפְ

ָעַבר   :ֲעֵבָרה ׁשֶ

ַען ֲהֵרי. ד ּטָ  ְוהּוא, ִלי ָמַכְרתָּ : ְוָאַמר ֲחֵברוֹ  ַעל ׁשֶ
י אלֹ : אֹוֵמר י אוֹ , ָמַכְרּתִ ִמים ִלי ָנַתתָּ  ְוֹלא ָמַכְרּתִ , ַהּדָ

ַען אוֹ  ּטָ ַתן ְוָאַמר ַהּלֹוֵקחַ  ׁשֶ ּנָ ִמים ׁשֶ  ֹלא ַוֲעַדִין ַהּדָ
ךְ  י אוֹ , ָמׁשַ ְכּתִ  ְוַהּמֹוֵכר, ֶזה ֵחֶפץ ָרִאיִתי ְוֹלא ָמׁשַ
יו: לוֹ  אֹוֵמר ָאַמר אוֹ , ְלךָ  הֹוַדְעּתִ ַנאי: ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ  ּתְ

יֵנינוּ  הָהיָ  ַנאי ָהָיה ֹלא: אֹוֵמר ְוָהֶאָחד, ּבֵ ָלל ּתְ , ּכְ
ָכל ָענֹות ֵאּלוּ  ּבְ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ַהּטְ  ֵמֲחֵברוֹ  ַהּמֹוִציא ּבָ
ם ָהְיָתה ֹלא. ָהְרָאָיה ָעָליו ע, ְרָאָיה ׁשָ ּבָ  ַהּכֹוֵפר ִנׁשְ

ים ׁשִ ַבּקְ ּמְ דוֹ  ְלהֹוִציא ׁשֶ בּוַעת, ִמּיָ  הֹוָדה ְוִאם. ֶהֵסת ׁשְ
ִמְקַצת ֲעָנה ּבְ ַבע, ַהּטַ ָ שׁ  אוֹ , ִיׁשּ ּיֵ , ֶאָחד ֵעד ָעָליו ׁשֶ
ע ּבָ בּוַעת ִנׁשְ ָאר ַהּתֹוָרה ׁשְ ׁשְ ָענֹות ּכִ ן ַהּטְ ּלָ   :ּכֻ

 רכג סימן
ֲחמֹור ָפָרה ַהַמֲחִליף שׁ  ִמי אוֹ , ְוָיְלָדה ּבַ ּיֵ ֵני לוֹ  ׁשֶ  ׁשְ

ֵני אוֹ  עָבִדים דֹות ׁשְ   ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , ׂשָ

ֲחִליף. א ָרה ַהּמַ ֲחמֹור ּפָ ךְ , ּבַ ַעל ּוָמׁשַ ָרה ּבַ  ֶאת ַהּפָ
ָרה ַוֲעַדִין, ַהֲחמֹור ֵביתוֹ  ַהּפָ ַעל ְוָטַען, ְוָיְלָדה, ּבְ  ּבַ
ָרה ְלָדה ַהּפָ ּיָ ךְ  ֹקֶדם ׁשֶ ׁשַ ּמָ  ַהֲחמֹור ּוַבַעל, ַהֲחמֹור ׁשֶ
יַכת ַאַחר: אֹוֵמר  ַהּמֹוֵכר ְוֵכן, ָיְלָדה ַהֲחמֹור ְמׁשִ

ל ְפָחתוֹ שִׁ  עֹות ְוִקּבֵ ְלָדה אֹוֵמר ַהּמֹוֵכר, ְוָיְלָדה, ַהּמָ ּיָ  ׁשֶ
ל ֹקֶדם ּבֵ ּקִ עֹות ׁשֶ ךְ  ַאַחר: אֹוֵמר ְוַהּלֹוֵקחַ , ַהּמָ , ָיְלָדה ּכָ

ִרי טֹוֵען ַהּלֹוֵקחַ  ִאם ֲאִפּלוּ  א טֹוֵען ְוַהּמֹוֵכר ּבָ ּמָ  ַעל, ׁשֶ
ְפָחה ָרהַהפָּ  ֵאין ֲאִפּלוּ , ְרָאָיה ְלָהִביא ַהּלֹוֵקחַ  ִ  ְוַהׁשּ
ְרׁשּות א מֹוֵכר ּבִ ֲאַגם עֹוֶמֶדת ֶאּלָ  ֵהִביא ֹלא ְוִאם, ּבָ
ַבע, ְרָאָיה ָ ָרה ְוַלד ַעל ַהּמֹוֵכר ִיׁשּ ְנִקיַטת ַהּפָ , ֵחֶפץ ּבִ
ְפָחה ְוַלד ְוַעל ִ ַבע ַהׁשּ ָ , ֻמְחָזק ַהּלֹוֵקחַ  ְוִאם. ֶהֵסת ִיׁשּ
  :ְרָאָיה ְלָהִביא ַהּמֹוֵכר ַעל

, יֹוֵדעַ  ֵאיִני: אֹוֵמר ְוֶזה, יֹוֵדעַ  ֵאיִני: אֹוֵמר ֶזה. ב
ְרׁשּות ְוֵאינוֹ  , ְרָאָיה ְלָהִביא ַהּלֹוֵקחַ  ַעל, ֵמֶהם ֶאָחד ּבִ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ֲחֹלקוּ  ׁשֶ ּיַ   :ׁשֶ

ְרׁשּוִתי: אֹוֵמר ֶזה. ג  ָזָכה, ׁשֹוֵתק ְוָהַאֵחר, ָיְלָדה ּבִ
ָלד ַהּטֹוֵען ּוָ   :ּבַ

הָ  ִמי. ד ֵני לוֹ  יוּ ׁשֶ דֹול, ֲעָבִדים ׁשְ י אוֹ , ְוָקָטן ּגָ ּתֵ  ׁשְ
דֹות דֹוָלה ַאַחת ׂשָ ה ְוַאַחת ּגְ : אֹוֵמר ַהּלֹוֵקחַ , ְקַטּנָ
דֹוָלה י ּגְ ה: אֹוֵמר ְוַהּמֹוֵכר, ָלַקְחּתִ ַקְחתָּ  ִהיא ְקַטּנָ ּלָ , ׁשֶ

ַבע אוֹ , ְרָאָיה ְלָהִביא ַהּלֹוֵקחַ  ַעל ָ  ֶהֵסת ַהּמֹוֵכר ִיׁשּ
ּלֹ א ָמַכר אׁשֶ ם ָהְיָתה ְוִאם. ָקָטן ֶאּלָ  הֹוָדַאת ׁשָ

ַבע, ִמְקָצת ָ בּוַעת ִיׁשּ ְלְטִלים ַעל ַהּתֹוָרה ׁשְ ּטַ , ַהּמִ
ל ְרָקעֹות ֲעֵליֶהם ִויַגְלּגֵ   :ַהּקַ

דֹול: ַהּלֹוֵקחַ  ָאַמר. ה י ּגָ  ָזָכה, ׁשֹוֵתק ְוַהּמֹוֵכר, ָלַקְחּתִ
דֹול ַהּלֹוֵקחַ  ּגָ  ַעל, יֹוֵדעַ  ֵאיִני: ֹוֵכרַהמּ  ָאַמר ְוִאם. ּבַ
ַבע אוֹ , ְרָאָיה ְלָהִביא ַהּלֹוֵקחַ  ָ ֵאינוֹ  ֶהֵסת ַהּמֹוֵכר ִיׁשּ  ׁשֶ
א ְלֶזה ְוֵאין, יֹוֵדעַ    :ָקָטן ֶאּלָ

 רכד סימן
 בבית נקב ונמצא שקנה או, בחמור פרה המחליף

  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , הכוסות

ל. א ּנֹוַלד ִמי ּכָ ְרׁשוּ  ָסֵפק ׁשֶ . ְרָאָיה ְלָהִביא ָעָליו, תוֹ ּבִ
יַצד ֲחִליף, ּכֵ ָרה ַהּמַ ֲחמֹור ּפָ ךְ , ּבַ ַעל ּוָמׁשַ  ֶאת ַהֲחמֹור ּבַ
ָרה יק ְוֹלא, ַהּפָ ַעל ִהְסּפִ ָרה ּבַ  ַעד ַהֲחמֹור ִלְמׁשֹךְ  ַהּפָ
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ת ּמֵ ַעל ַעל, ַהֲחמֹור ׁשֶ ָהָיה ְרָאָיה ְלָהִביא ַהֲחמֹור ּבַ  ׁשֶ
ם ֲחמֹורוֹ  ַעת ַקּיָ ׁשְ יַכתמְ  ּבִ ָרה ׁשִ ל ְוֵכן, ַהּפָ ּיֹוֵצא ּכָ  ּכַ
ֶזה   :ּבָ

ְמָצא ַמַחט. ב ּנִ ֳעִבי ׁשֶ ית ּבָ ָבה ַהּכֹוסֹות ּבֵ  אֹותוֹ  ְוִנּקְ
שׁ  ֶנֶקב ם קֹוֶרט ָעֶליהָ  ִנְמָצא ִאם, ְמֻפּלָ ָידּועַ , ּדָ ּזוֹ  ּבְ  ׁשֶ

ִחיָטה קֹוֶדם ִנְטְרָפה י ִהְגִליד ִאם ְלִפיָכךְ , ׁשְ ה ּפִ ּכָ , ַהּמַ
ּזוֹ  ָידּועַ בְּ  ה ִנְטְרָפה ׁשֶ ֹלׁשָ ִחיָטה קֹוֶדם ָיִמים ׁשְ  ֹלא, ׁשְ

י ִהְגִליד ה ּפִ ּכָ ח ְוַעל, ָסֵפק ֶזה ֲהֵרי, ַהּמַ ּבָ  ְלָהִביא ַהּטַ
ּקֶֹדם ְרָאָיה ֲהֵרי, ִנְטְרָפה ְלִקיָחתוֹ  ׁשֶ ְרׁשּותוֹ  ׁשֶ  נֹוַלד ּבִ
ם, ְרָאָיה ֵהִביא ֹלא ְוִאם, ַהָסֵפק ּלֵ ִמים ְיׁשַ   :ַלּמֹוֵכר ַהּדָ

 רכה סימן
ל ִאם ֵאַרע ֹאֶנס ָכל עָליו ִקּבֵ ֵפרּושׁ  ִהְתָנה אוֹ , ׁשֶ  ּבְ

לֹא   ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , ַאֲחָריּות עָליו ִיְהֶיה ׁשֶ

ל. א ְלְטִלין אוֹ  ֶעֶבד אוֹ  ַקְרַקע ַהּמֹוֵכר ּכָ  ֶזה ֲהֵרי, ִמּטַ
ב ַאֲחָריּוָתן ַחּיָ יַצד. ּבְ קָּ  ְוהֹוִציא, ּכֵ ד חַהּמִ  ַהּלֹוֵקחַ  ִמּיָ

ל ְונֹוֵטל ַהּלֹוֵקחַ  חֹוֵזר, ַהּמֹוֵכר ֵמֲחַמת ִמים ּכָ ַתן ַהּדָ ּנָ  ׁשֶ
ֲהֵרי, ַהּמֹוֵכר ִמן ח ִנְלַקח ׁשֶ ּקָ ךְ . ֵמֲחָמתוֹ  ַהּמִ ין ּכָ  ַהּדִ

ָכל ר ּבְ י ַעל ַאף, ִמְמּכָ ּלֹא ּפִ ָבר ַהּלֹוֵקחַ  ֵפַרשׁ  ׁשֶ , ֶזה ּדָ
א ְרַקע ָמַכר ֲאִפּלוּ . ְסָתם ָקָנה ֶאּלָ ָטר ַהּקַ ׁשְ  ְוֹלא, ּבִ

יר ב ֶזה ֲהֵרי, ַאֲחָריּות ּבוֹ  ִהְזּכִ ַאֲחָריּותוֹ  ַחּיָ , ּבְ
ַאֲחָריּות ּלֹא ׁשֶ ר ׁשֶ   :הּוא סֹוֵפר ָטעּות, ִנְזּכַ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ הֹוִציא, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ח ּכְ ּקָ ד ַהּמִ  ִמּיָ
ֵבית ַהּלֹוֵקחַ  ין ּבְ ל ּדִ ָרֵאל ׁשֶ ָהָיה גֹוןכְּ , ִיׂשְ ח ׁשֶ ּקָ  ַהּמִ

ְלְטִלין נּוִבים ְוָהיוּ  ִמּטַ זּוִלין אוֹ  ּגְ ָהְיָתה אוֹ , ּגְ  ׁשֶ
ְרַקע זּוָלה ַהּקַ א אוֹ , ּגְ ּבָ ַעל ׁשֶ ל חֹוב ּבַ  ּוְטָרָפהּ  מֹוֵכר ׁשֶ

ד ֵבית ְוַהּכֹל, ַהּלֹוֵקחַ  ִמּיַ ין ּבְ ל ּדִ ָרֵאל ׁשֶ  ִאם ֲאָבל. ִיׂשְ
הֹוִציא הּוא ּגֹוי קָּ  ׁשֶ ין, ֵמַהּלֹוֵקחַ  חַהּמִ ִדין ּבֵ ֶלךְ  ּבְ  ַהּמֶ
ין אֹות ּבֵ ַעְרּכָ ֶהם ּבְ ּלָ ב ַהּמֹוֵכר ֵאין, ׁשֶ ַאֲחָריּותוֹ  ַחּיָ , ּבְ

י ַעל ְוַאף ַהּגֹוי ּפִ ַהּמֹוֵכר טֹוֵען ׁשֶ ַנב ׁשֶ  אוֹ  ֶזה ֵחֶפץ ּגָ
ָזלוֹ  ּנוּ  ּגְ ךְ  ַעל גֹוִיים ֵעֵדי ְוֵהִביא, ִמּמֶ  ַהּמֹוֵכר ֵאין, ּכָ
ב לּום ַחּיָ ה, ּכְ ּזֶ ב ַהּמֹוֵכר ְוֵאין הּוא ֹאֶנס ׁשֶ  ַחּיָ

ַאֲחָריּות   :ֹאֶנס ּבְ

ה. ג ּמֶ ָבִרים ּבַ ּלֹא, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ  ִאם ֲאָבל. ִעּמוֹ  ִהְתָנה ּבְ
ל ִעּמוֹ  ִהְתָנה ּכָ ֵלד ֹאֶנס ׁשֶ ּוָ ּיִ ַקְרַקע ׁשֶ ב ִיְהֶיה ֶזה ּבְ  ַחּיָ
ם ּלֵ א ֲאִפּלוּ , ְלׁשַ ב, ַהּמֹוֵכר ֵמֲחַמת הּ ּוְגָזלָ  ּגֹוי ּבָ  ַחּיָ
ם ּלֵ ָהר ִנְפַסק ִאם ֲאָבל. ְלׁשַ ָהָיה ַהּנָ ֶקה ׁשֶ , אֹוָתהּ  ַמׁשְ

ָחַזר אוֹ  ָהר ׁשֶ תֹוָכהּ  ַלֲעֹבר ַהּנָ ית ּבְ ֵרָכה ְוַנֲעׂשֵ  אוֹ , ּבְ
ָאה ּבָ ִחית ְזָוָעה ׁשֶ טּור ֶזה ֲהֵרי, אֹוָתהּ  ְוִהׁשְ ֵאּלוּ , ּפָ  ׁשֶ
ֶהן ְוַכּיֹוֵצא  ַעל ָעָלה ְוֹלא, הּוא ָמצּוי ֵאינוֹ שֶׁ  ֹאֶנס ּבָ

ַבר ַהּמֹוֵכר ֵלב ֶלא ֶזה ּדְ ֵעת ַהּפֶ ִהְתָנה ּבְ ין ְוהּוא. ׁשֶ  ַהּדִ
ַנאי ְלָכל אֹוְמִדים, ָממֹון ּתְ ַעת ׁשֶ ְתֶנה ּדַ  ְוֵאין ַהּמַ

אֹותוֹ  ּכֹוְלִלין ַנאי ּבְ א, ּתְ ָבִרים ֶאּלָ ְגָלָלן ַהְידּוִעים ּדְ ּבִ  ׁשֶ
ַנאי ָהָיה ָהיוּ  ֵהםוְ  ַהּתְ ַדַעת ׁשֶ ְתֶנה ּבְ ֵעת ַהּמַ ִהְתָנה ּבְ   :ׁשֶ

ה. ד ֶאָחד ַמֲעׂשֶ ַכר ּבְ ָ ׂשּ ִחים ׁשֶ ִמים ְלָהִביא ַמּלָ  ׁשּוְמׁשְ
לֹוִני ְלָמקֹום ֶהם ְוִהְתָנה, ּפְ ֵהם ִעּמָ ִבים ׁשֶ ָכל ַחּיָ  ֹאֶנס ּבְ
ֱאַרע ּיֶ יעוּ  ַעד ָלֶהם ׁשֶ ּגִ ּיַ ִמים ׁשֶ ּוְמׁשְ לוֹ  ְלָמקֹום ַהׁשּ , ִניּפְ
ָהר ְוִנְפַסק ָהיוּ  ַהּנָ  ֶזה: ֲחָכִמים ְוָאְמרוּ , ּבוֹ  מֹוִליִכים ׁשֶ
ֵאינוֹ  ֹאֶנס ִבין ְוֵאין, ָמצּוי ׁשֶ ִמים ְלהֹוִליךְ  ַחּיָ ּוְמׁשְ  ַהׁשּ
י ַעל ּבֵ ֵהָמה ּגַ ל ְוֵכן, ָמקֹום אֹותוֹ  ַעד ּבְ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ֵפרּושׁ  ַהּמֹוֵכר ִהְתָנה ִאם. ה  ָעָליו ִיְהֶיה ּלֹאשֶׁ  ּבְ
אי נֹוַדע ִאם ֲאִפּלוּ , ַאֲחָריּות ַוּדַ ָהְיָתה ּבְ זּוָלה ׁשֶ , ּגְ
ְגָזל ְוהֹוִציָאהּ  ד ַהּנִ ב ַהּמֹוֵכר ֵאין, ַהּלֹוֵקחַ  ִמּיָ  ְוֵאין. ַחּיָ

ִאם לֹוַמר ָצִריךְ  א ׁשֶ ַעל ּבָ ֵאינוֹ , ּוְטָרָפהּ  חֹוב ּבַ  ׁשֶ
לּום לוֹ  ַמֲחִזיר ל, ּכְ ּכָ ַנאי ׁשֶ ָממֹון ּתְ ּבְ ם, ׁשֶ   :ַקּיָ

ף ַלֲחֵברוֹ  ַהּמֹוֵכר. ו ל ַמְרּתֵ ּלֹא ֵביֵניֶהם ְוִהְתנוּ , ַיִין ׁשֶ  ׁשֶ
ֵבר ִאם ַרק ַהּמֹוֵכר ַעל ַאֲחָריּות ִיְהֶיה ָ ׁשּ  אוֹ  ָחִבית ּתִ

ֵפךְ  ָ ׁשּ ְלַבד ּתִ א ַהּלֹוֵקחַ  ַעל ַאֲחָריּות ִיְהֶיה ְוֹלא, ּבִ  ֶאּלָ
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ַעם ְלִעְנַין ְלבַ  ַהּטַ גֹון, דּבִ ךְ  ַאַחר ִאם, ַיֲחִמיץ ִאם ּכְ  ּכָ
י ֵאַרע ֹלא   :ַהּמֹוֵכר ַעל הּוא, ִנסּוךְ  ֹאֶנס ִאם ּכִ

 רכו סימן
 קול עליו יצא או, באחריות שלא שדה המוכר

  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , ערעור

ַכר ְראּוֵבן. א ּמָ ֶדה ׁשֶ ְמעֹון ׂשָ ּלֹא ְלׁשִ ַאֲחָריּות ׁשֶ  ּוָבא, ּבְ
ד הֹוִציָאהּ וְ  ֵלִוי ְמעֹון ִמּיַ  ַלֲעׂשֹות ְראּוֵבן ָרָצה ִאם, ׁשִ
ין ה, ֵלִוי ִעם ּדִ י ַמה: לֹוַמר ָיכֹול ֵלִוי ְוֵאין, עֹוׂשֶ  ּלִ
ֲהֵרי, ַאֲחָריּות ָעֶליךָ  ֵאין ַוֲהֵרי ּוְלךָ   אֹוֵמר ְראּוֵבן ׁשֶ
ְהֶיה ְרצֹוִני ֵאין: לוֹ  ּיִ ְמעֹון ׁשֶ ְרֹעֶמת ְלׁשִ  ָעַלי ּתַ

ִהְפִסי ְגָלִלי דׁשֶ   :ּבִ

ַכר ְראּוֵבן. ב ּמָ ֶדה ׁשֶ ְמעֹון ׂשָ ּלֹא ְלׁשִ ַאֲחָריּות ׁשֶ  ְוָחַזר, ּבְ
ְמעֹון ּוְלָקָחהּ  ִ ַאֲחָריּות ִמׁשּ ַעל ּוָבא, ּבְ ל חֹוב ּבַ  ְראּוֵבן ׁשֶ
ּנוּ  אֹוָתהּ  ִלְטֹרף ְמעֹון ַעל ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ , ִמּמֶ , ׁשִ
ַאף י ַעל ׁשֶ ּלֹא ּפִ ל ׁשֶ ְמעֹון ַאֲחָריּות ָליועָ  ִקּבֵ , ְלׁשִ

ל ַעְצמוֹ  ַאֲחָריּות ּלֹא ִקּבֵ  ְוהּוא ַהּמֹוֵכר הּוא ִיְהֶיה ׁשֶ
א ִאם ֲאָבל. ְלַעְצמוֹ  ַהּמֹוִציא ַעל ּבָ ל חֹוב ּבַ  ַיֲעֹקב ׁשֶ

ד ּוְטָרָפהּ  ָאִביו ל ְוגֹוֶבה חֹוֵזר, ְראּוֵבן ִמּיַ ִמים ּכָ  ַהּדָ
ְמעֹון ִ   :ִמׁשּ

דֶ  ַהּמֹוֵכר. ג ּלֹא ַלֲחֵברוֹ  הׂשָ ַאֲחָריּות ׁשֶ ב, ּבְ  ַחּיָ
ַאֲחָריּות הּ  ּבְ ַנְפׁשֵ ְזכּות ְוַדְוָקא. ּדְ שׁ  ּבִ ּיֵ ַעת לוֹ  ׁשֶ ׁשְ  ּבִ
א ִאם ֲאָבל, ְמִכיָרה אן ְלַאַחר ְזכּות לוֹ  ּבָ  חֹוֵזר, ִמּכָ
  :ָעָליו

ִסים. ד ְכרוּ  ַאּפֹוְטרֹוּפְ ּמָ ְכֵסי ׁשֶ ּנִ  ַאְמִריָנן ָלא, ְיתֹוִמים ּבְ
ַאֲחָריּות ְיהוּ  ּדְ ַנְפׁשַ ילוּ  ּדְ   :ַקּבִ

ָנה ְוַאַחר, ַלֲחֵברוֹ  ַקְרַקע ַהּמֹוֵכר. ה ּקָ ֶאָחד ַהּלֹוֵקחַ  ׁשֶ  ּבְ
ָרִכים ּקֹוִנים ֵמַהּדְ ֶהם ׁשֶ שׁ  ֹקֶדם, ּבָ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּיִ הּ  ׁשֶ  ָיְצאוּ , ּבָ

ֵאין, ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֶזה ֲהֵרי, ְמַעְרֲעִרין ָעָליו  ְלךָ  ׁשֶ

דֹול םמוּ  ה ּגָ ֲעַדִין, ִמּזֶ  ּוָבאוּ  ּבוֹ  ֶנֱהָנה ֹלא ׁשֶ
ל, ְלִפיָכךְ . ַהּתֹוְבִעים ח ְיַבּטֵ ּקָ  ֶאת ַהּמֹוֵכר ְוַיֲחִזיר ַהּמִ
ִמים ה, ַהּדָ ין ְוַיֲעׂשֶ שׁ  ְוִאם. ַהְמַעְרֲעִרים ִעם ּדִ ּמֵ ּתַ  ִנׁשְ

הּ  ל ַהּלֹוֵקחַ  ּבָ הּוא ּכָ שׁ  ַוֲאִפּלוּ , ׁשֶ ֶצר ּדָ הּ  ַאּמֶ ּלָ  ׁשֶ
א, ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ , ָהָאֶרץ ִעם ְוֵעְרבוֹ  ה ֶאּלָ  עֹוׂשֶ

ין דוֹ  הֹוִציָאהּ  ְוִאם, ַהְמַעְרֵעִרים ִעם ּדִ ין ִמּיָ ּדִ  ַיֲחֹזר ּבַ
ִדין, ַהּמֹוֵכר ַעל ל ּכְ ְטָרִפין ּכָ   :ַהּנִ

ְלֵטל אוֹ  ַקְרַקע ַלֲחֵברוֹ  ִלְמּכֹר ָאסּור. ו שׁ  ִמּטַ ּיֵ  ָעָליו ׁשֶ
ּיֹוִדיעוֹ  ַעד, ְוִדין ֵעֶסק ַאף. ׁשֶ י ַעל ׁשֶ ָהַאֲחָריּות ּפִ  ׁשֶ
ן רֹוֶצה ָאָדם ֵאין, ָעָליו ּתֵ ּיִ  ְלִדין ְוֵיֶרד ָמעֹוָתיו ׁשֶ
ע ְוִיְהֶיה   :ֵמֲאֵחִרים ִנְתּבָ

  טעות ומקח אונאה הלכות

 רכז סימן
ִליחַ , ָהאֹוָנָאה ֲחָזַרת אוֹ  ְמִחיָלה ֲהָוה ַכָמה עד  ּוׁשְ

ָטעה ָחְלקוּ  ְוַאִחים ׁשֶ   ְסִעיִפים: ט"ל ּובוֹ , ְוָטעוּ  ׁשֶ

ין, ֲחֵברוֹ  ֶאת ְלהֹונֹות ָאסּור. א חוֹ  ּבֵ ִמּקָ ין ּבְ  ּבֵ
רוֹ  ִמְמּכָ ה ֵמֶהם ְוֵאיֶזה. ּבְ ִאּנָ ין, ׁשֶ ין לֹוֵקחַ  ּבֵ , מֹוֵכר ּבֵ

ָלאו עֹוֵבר   :ּבְ

ה. ב ּמָ ב ְוִיְהֶיה ָהאֹוָנָאה ִתְהֶיה ּכַ יב ַחּיָ תּות ,ְלָהׁשִ  ׁשְ
ֶוה ׁשָ יַצד. ּבְ ַכר ֲהֵרי, ּכֵ ּמָ ֵוה ׁשֶ שׁ  ׁשְ ָחֵמשׁ  ׁשֵ ֵוה אוֹ  ּבְ  ׁשְ
ַבע שׁ  ׁשֶ ׁשֵ ֵוה אוֹ , ּבְ שׁ  ָחֵמשׁ  ׁשְ ׁשֵ ֵוה אוֹ , ּבְ שׁ  ׁשְ  ׁשֵ

ַבע ׁשֶ ח ְוִנְקֶנה אֹוָנָאה זוֹ  ֲהֵרי, ּבְ ּקָ ב, ַהּמִ ה ְוַחּיָ  ַהְמַאּנֶ
ם ּלֵ הּ  ּוְלַהֲחִזיָרהּ  ָהאֹוָנָאה ְלׁשַ ּלָ ה ּכֻ ְתַאּנֶ   :ַלּמִ

חֹות ָהאֹוָנָאה ָהְיָתה. ג ה ּפָ ָכל ִמּזֶ הּוא ּבְ גֹון, ׁשֶ  ּכְ
ַכר ּמָ ֵוה ׁשֶ ְבִעים ׁשְ ים ׁשִ ִ ׁשּ ׁשִ ב ֵאינוֹ , ּוְפרּוָטה ּבְ  ַחּיָ
לּום ְלַהֲחִזיר ל, ּכְ ּכָ חֹות ׁשֶ תּות ּפָ ְ ֶרךְ  ִמׁשּ  ִלְמֹחל ַהּכֹל ּדֶ

  :ּבוֹ 
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תּות ַעל ְיֵתָרה ָהאֹוָנָאה ָהְיָתה. ד ְ ל ַהׁשּ הּוא ּכָ גֹון, ׁשֶ  ּכְ
ַכר ּמָ ֵוה ׁשֶ ים ׁשְ ִ ׁשּ ים ׁשִ ִ ֲחִמׁשּ חֹות ּבַ רּוָטה ּפָ ֵטל, ּפְ  ּבָ
ח ּקָ ה, ַהּמִ ְתַאּנֶ  ִיְקֶנה ְוֹלא ַהֵחֶפץ ְלַהֲחִזיר ָיכֹול ְוַהּמִ
ָלל ה ֲאָבל, ּכְ  ֶזה ָרָצה ִאם, ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ  ַהְמַאּנֶ
ל   :ְוִקּבֵ

ההַ  ֵאין. ה ב ְמַאּנֶ ְהֶיה ַעד ְלַהֲחִזיר ַחּיָ ּתִ  ָיֵתר ָהאֹוָנָאה ׁשֶ
רּוָטה ַעל רּוָטה ָהְיָתה. ּפְ ֶוה ּפְ ׁשָ   :ַמֲחִזיר ֵאינוֹ , ּבְ

ק ֵישׁ . ו ּפֵ ר ִאם ְלִהְסּתַ ָפחֹות ֲחֵברוֹ  ֶאת ְלהֹונֹות ֻמּתָ  ּבְ
תּות ְ אֹוָנָאה ֵישׁ  ִאם, ִמׁשּ ֵוה ּבָ עַ  ֲאָבל. ְפרּוָטה ׁשְ , ַמְטּבֵ

ל ּלֹא ְזַמן ּכָ יעַ  ׁשֶ ר, אֹוָנָאה ִלְכֵדי ִהּגִ ה ֻמּתָ ִחּלָ  ְלַכּתְ
ָיֶפה ְלהֹוִציָאהּ    :ּבְ

תּות אֹוָנָאתוֹ  ְוִלְתּבֹעַ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ָמַתי ַעד. ז ׁשְ  ּבִ
ל ח ּוְלַבּטֵ ּקָ יֹוֵתר ַהּמִ תּות ּבְ ְ ֵדי ַעד, ִמׁשּ ְרֶאה ּכְ ּיַ  ׁשֶ
ר הָ  ְוִאם. ִלְקרֹובוֹ  אוֹ  ְלַתּגָ  ָיכֹול ֵאינוֹ , יֹוֵתר הׁשָ
ָהָיה ְיָבֵרר ְוִאם. אֹוָנָאתוֹ  ִלְתּבֹעַ  ְוֹלא ַלֲחֹזר  לוֹ  ׁשֶ
ן ְוַעל, ֹאֶנס תֹוךְ  ָחַקר ֹלא ּכֵ  ִאם ֵליַדע ֶזה ְזַמן ּבְ

ה   :ֲעַדִין ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול, ִנְתַאּנָ

ה. ח ּמֶ ָבִרים ּבַ לֹוֵקחַ , ֲאמּוִרים ּדְ ֲהֵרי, ּבְ ח ׁשֶ ּקָ  ָידוֹ בְּ  ַהּמִ
אֹוָנָאה חֹוֵזר, ַהּמֹוֵכר ֲאָבל. ּוַמְרֵאהוּ   ְוֵאין, ְלעֹוָלם ּבְ
ִבּטּול לֹוַמר ָצִריךְ  ח ּבְ ֵאינוֹ , ֵמּקָ ֵמי יֹוֵדעַ  ׁשֶ  ֶזה ּדְ
ַכר ּמָ ְרֶאה ַעד ׁשֶ ּיִ מֹותוֹ  ׁשֶ ר ּכְ ְמּכַ ּנִ ּוק ׁשֶ ׁשּ , ְלִפיָכךְ . ּבַ

ח ָהָיה ִאם ּקָ ָבר ַהּמִ ֵאין ּדָ ִמינוֹ  ׁשֶ נּ  ּבְ ּלוֹ  ְוהּוא ּויׁשִ  ּכֻ
ֶוה גֹון, ׁשָ ִלין ּכְ ְלּפְ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ּפִ א חֹוֵזר ֵאינוֹ , ּבָ  ֶאּלָ
ֵדי ַעד ַאל ּכְ ׁשְ ּיִ ַער ַעל ׁשֶ ּוק ׁשַ ׁשּ ּבַ ְלַבד ׁשֶ  ִאם ְוֵכן. ּבִ

א נֹוַדע ּבָ רוֹ  ְלָידוֹ  ׁשֶ ִמְמּכָ ָעה ְוָיַדע, ּבְ ּטָ , ָתַבע ְוֹלא ׁשֶ
ֲהֵרי, עַ ְוִלְתּבֹ ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ    :ָמַחל ׁשֶ

ה. ט ּמֶ ָבִרים ּבַ ּלֹא, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ה ּבְ ּנָ ּתַ ַער ִנׁשְ ַ  ֲאָבל. ַהׁשּ
ה ִאם ּנָ ּתַ ַער ִנׁשְ ַ ֵני ַהׁשּ ךְ  ּוִמּפְ  ֵאינוֹ , ּבוֹ  ַלֲחֹזר רֹוֶצה ּכָ

אי ַ ֵני ָמַכר ִאם ְוֵכן. ַרׁשּ ְחקוֹ  ִמּפְ ְמִכיָרתוֹ  ְוִזְלֵזל, ּדָ  ּבִ

ֵדי יֹוֵתר ַעתשֶׁ  ִמּכְ ר, טֹוָעה ַהּדַ ּכַ ּנִ ֵני ׁשֶ ּפְ ּמִ ְחקוֹ  ׁשֶ  ּדָ
ָיַדע, ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ , ְלַזְלֵזל ֻהְצַרךְ    :ּוָמִחיל ּדְ

ֵוה ַלֲחֵברוֹ  ַהּמֹוֵכר. י ע ׁשְ ָחֵמשׁ  ַאְרּבַ ֲהֵרי, ּבְ ח ׁשֶ ּקָ  ַהּמִ
ֵטל יק ְוֹלא, ּבָ ר ְלַהְראֹותוֹ  ִהְסּפִ , ִלְקרֹובוֹ  אוֹ  ְלַתּגָ

ַבע ְוָעַמד ְוהּוַקר ׁשֶ  ְוֹלא ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול לֹוֵקחַ , ּבְ
ֲהֵרי, ַהּמֹוֵכר  ֹלא ִאּלוּ : ַלּמֹוֵכר אֹוֵמר ַהּלֹוֵקחַ  ׁשֶ
ה ַלֲחֹזר ָיכֹול ָהִייתָ  ֹלא הֹוֵנָתִני הֹוֵנָתִני ְוַעּתָ , ַתֲחֹזר ׁשֶ
ר חֹוֵטא ְיֵהא ֵהיַאךְ  ּכָ   :ִנׂשְ

ַכר מֹוֵכר ְוֵכן. יא ּמָ ֵוה ׁשֶ ע שׁ ָחמֵ  ׁשְ ַאְרּבַ  ְוָעַמד ְוָזל, ּבְ
ֹלשׁ  ׁשָ ֲהֵרי, לֹוֵקחַ  ְוֹלא ַלֲחֹזר ָיכֹול מֹוֵכר, ּבְ  אֹוֵמר ׁשֶ

ֵני ֹלא: ַלּלֹוֵקחַ  ַהּמֹוֵכר לוֹ  הֹוֵנָתִני ִמּפְ ֲחֹזר ׁשֶ י ּתַ   :ּבִ

ֵוה ַהּמֹוֵכר. יב שׁ  ָחֵמשׁ  ׁשְ ׁשֵ יק ְוֹלא, ּבְ  ְלַהְראֹותוֹ  ִהְסּפִ
הּוַקר ַעד ֹמֶנהבִּ  ְוָעַמד ׁשֶ ב ַהּמֹוֵכר ֲהֵרי, ׁשְ  ְלַהֲחִזיר ַחּיָ

ל ָהַאַחת ֲהֵרי, אֹוָנָאה ׁשֶ ח ִנְקָנה ׁשֶ ּקָ ב ַהּמִ , ְלַהֲחִזיר ְוַחּיָ
הּוַקר ְרׁשּות, ּוְכׁשֶ   :הּוַקר לֹוֵקחַ  ּבִ

שׁ  ָמַכר ִאם ְוֵכן. יג ָחֵמשׁ  ׁשֵ  ַעל ְוָעְמדוּ  ְוהּוְזלוּ , ּבְ
ֹלשׁ  ב ַהּלֹוֵקחַ  ֲהֵרי, ׁשָ ל ַאַחת ֶסַלע ְלַהֲחִזיר ַחּיָ  ׁשֶ
ֲהֵרי, אֹוָנָאה ח ִנְקָנה ׁשֶ ּקָ   :הּוַזל לֹוֵקחַ  ּוִבְרׁשּות, ַהּמִ

ם. יד ׁשֵ שׁ  ּכְ ּיֵ ךְ  ְלֶהְדיֹוט אֹוָנָאה ׁשֶ ר אֹוָנָאה ֵישׁ  ּכָ , ְלַתּגָ
י ַעל ַאף הּוא ּפִ ִקי ׁשֶ   :ּבָ

ָכל. טו ְלְטִלים ּבְ ּטַ ךְ  ַהּמִ ּיָ ְסָפִרים ֲאִפּלוּ , אֹוָנָאה ׁשַ  ּבִ
ֲאָבִנים ַוֲאִפּלוּ  ִלּיֹות טֹובֹות ּבַ  ַלֲחֹזר ַלּלֹוֵקחַ  ְוֵישׁ , ּוַמְרּגָ
ֶהם ְרֶאה ַעד ּבָ ּיַ ִרים אֹוָתם ׁשֶ ִקיִאים ְלַתּגָ ֶהם ַהּבְ ָכל ּבָ  ּבְ
ֵהם ָמקֹום ֵאין, ׁשֶ ִקיִאין ַהּכֹל ׁשֶ ְדָבִרים ּבְ . ֵאּלוּ  ּבִ
יר ָהָיה ֹלא ִאם, ְלִפיָכךְ  אוֹ  ַמּכִ  ְוהֹוִליךְ , ְמִדיָנה ָתהּ ּבְ
ח ּקָ א אוֹ , ַאֵחר ְלָמקֹום ַהּמִ ּבָ ִקי ׁשֶ  ְזַמן ְלַאַחר ַהּבָ
ה ָעה ְוהֹוִדיעוֹ  ְמֻרּבֶ ּטָ   :חֹוֵזר ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶ
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עֹות אֹוָנָאה ֵישׁ . טז ַמְטּבְ תּות ַעד ּבְ יַצד. ׁשְ  ֲהֵרי, ּכֵ
ָהָיה יָנר ד"ּבכ ָזָהב ִדיָנר ׁשֶ ֶסף ּדִ ִרים ְוֵצְרָפהּ , ּכֶ ֶעׂשְ  ּבְ
יָנר כ אוֹ  ּדִ  ָיֵתר ָהָיה. ָהאֹוָנָאה ַמֲחִזיר ֶזה ֲהֵרי, ח"ּבְ
ֵטל, ֶזה ַעל רּוף ּבָ חֹות. ַהּצֵ אן ּפָ  ִאם ְוֵכן. ְמִחיָלה, ִמּכָ
תּות ֲחֵסר ַהֶסַלע ָהָיה  ַהְסָלִעים מֹוִציִאים ְוָהיוּ , ׁשְ

ִמְנָין ָקל ְוֹלא ּבְ ִמׁשְ אִ , ָהאֹוָנָאה ַמֲחִזיר, ּבְ  ָהיוּ  םׁשֶ
ָקל מֹוִציִאים ִמׁשְ ָכל ֲאִפּלוּ , ּבְ הּוא ּבְ   :חֹוֵזר, ׁשֶ

ב ָמַתי ַעד. יז יָנר ְלַהֲחִזיר ַחּיָ ים, ַהֶסַלע אוֹ  ַהּדִ ַרּכִ ּכְ , ּבַ
ֵדי ַעד ְרֶאה ּכְ ּיַ ְלָחִני ׁשֶ ָפִרים, ְלׁשֻ ֵאין, ּוַבּכְ ְלָחִני ׁשֶ ֻ  ַהׁשּ

ם ָמצּוי תֹות ַעְרֵבי ַעד ְלַהֲחִזיר לוֹ  ֵישׁ , ׁשָ ּבָ א, ׁשַ ּבָ  ׁשֶ
ֵאין. ְלהֹוִציָאהּ  יר ׁשֶ א, ְוָדֶמיהָ  ְוֶחְסרֹוָנהּ  ַהֶסַלע ַמּכִ  ֶאּלָ
ְלָחִני ֻ ה ֵאין ֶזה ְזַמן ְוַאַחר. ַהׁשּ ב ַהְמַאּנֶ . ְלַהֲחִליָפהּ  ַחּיָ
ת, ּוִמיהוּ  , ֶזה ְזַמן ְלַאַחר ֲאִפּלוּ  ְלַהֲחִליָפהּ  ֲחִסידּות ִמּדַ
יָרהּ  הּוא ִאם ֵצא ְלַבדּובִ , ַמּכִ ּתֵ ָחק ְיֵדי ַעל ׁשֶ   :ַהּדְ

ֵדי ְוָחְסָרהּ , ִנְפֲחָתהּ . יח ָמהּ  ָאסּור, אֹוָנָאה ּכְ ֵני, ְלַקּיְ  ִמּפְ
ַקל ּבְ ין ׁשֶ הּ  ְמַרּמִ ה ְוֹלא. ּבָ ֶרּנָ ס ִיְמּכְ ר אוֹ  ְלַאּנָ , ְלַתּגָ
ֵני ין ִמּפְ ַרּמִ ּמְ הּ  ׁשֶ ה ְוֹלא. ֲאֵחִרים ּבָ ּנָ ָקל ַיֲעׂשֶ  ְוֹלא ִמׁשְ

היִ  רּוָטאֹוָתיו ְלתֹוךְ  ְזְרֶקּנָ א ּגְ ה ֶאּלָ יֶכּנָ ה אוֹ  ַיּתִ ֶבּנָ  ִיּקְ
ֶאְמָצָעהּ  ה, ּבְ אר ְוִיְתֶלּנָ ַצּוַ ּתוֹ  ּבְ ה ֹלא ֲאָבל, ּבִ ֶבּנָ  ִמן ִיּקְ

ד ָעַמד ַעד ָחַסר ְוִאם. ַהּצַ גֹון, ֶחְציוֹ  ַעל ׁשֶ  ֶסַלע ּכְ
ָעַמד ֶקל ַעל ׁשֶ ֶקל ׁשֶ ָעַמד ְוׁשֶ יָנר ַעל ׁשֶ  ַעל ִדיָנרוְ  ּדִ
ר, ֶחְציוֹ  ָאז ְלַקְימוֹ  ֻמּתָ ר ִאי ׁשֶ הּ  ְלַרּמאֹות ֶאְפׁשָ  ּבָ
ֵני ר ִמּפְ ּכַ ּנִ ָחת ַלּכֹל ׁשֶ ּלוֹ  ַהּפְ   :ׁשֶ

ָדִמים ַהּלֹוֵקחַ . יט גֹון ַאְכָסָרה ּבְ ָחַפן ּכְ  ְוָאַמר ָמעֹות ׁשֶ
ָרְתךָ  ִלי ְמֹכר: לוֹ  ֵאּלוּ  ּפָ . אֹוָנָאה ּוַמֲחִזיר ָקָנה, ּבְ
ין ּואְוה רֹות ְללֹוֵקחַ  ַהּדִ ֶסַלע ַאְכָסָרה ּפֵ ִים אוֹ  ּבְ ּתַ , ִבׁשְ

ָנה ּקָ   :אֹוָנָאה ּוַמֲחִזיר ׁשֶ

ֲחִליף. כ ִלים ַהּמַ ֵכִלים ּכֵ ֵהָמה אוֹ  ּבְ ְבֵהָמה ּבְ  ֲאִפּלוּ , ּבִ
ְריֹון ַמַחט ׁשִ סּוס אוֹ  ּבְ ה, אֹוָנָאה לוֹ  ֵאין, ּבְ ּזֶ  רֹוֶצה ׁשֶ

ַחט ּמַ ֲחִליף ֲאָבל. ְריֹוןֵמַהשִּׁ  יֹוֵתר ּבַ רֹות ַהּמַ ֵפרֹות ּפֵ , ּבְ
ין מוּ  ּבֵ ָ ׁשּ ין ְמִכיָרה ֹקֶדם אֹוָתם ׁשֶ מוּ  ּבֵ ָ ׁשּ  ַאַחר אֹוָתם ׁשֶ

  :אֹוָנָאה ָלֶהם ֵישׁ , ְמִכיָרה

ֵאין ְמַנת ַעל: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. כא , אֹוָנָאה ָעַלי ְלךָ  ׁשֶ
ה. אֹוָנָאה ָעָליו לוֹ  ֵישׁ  ּמֶ ָבִרים ּבַ ְסָתם, ֲאמּוִרים ּדְ , ּבִ

ֵאינוֹ  ה יֹוֵדעַ  ׁשֶ ּמָ ֵדי ּבוֹ  ֵישׁ  אֹוָנָאה ּכַ ְמֹחל ּכְ ּיִ  ְוֵאין, ׁשֶ
ֵאין ְמַנת ַעל: ָאַמר ִאם לֹוַמר ָצִריךְ  , אֹוָנָאה ּבוֹ  ׁשֶ
ֲהֵרי ְמָפֵרשׁ  ֲאָבל. ּבוֹ  ֵישׁ  ׁשֶ יַצד. אֹוָנָאה לוֹ  ֵאין, ּבִ , ּכֵ
ָאַמר מֹוֵכר ֲאִני הזֶ  ֵחֶפץ": ַלּלֹוֵקחַ  ׁשֶ  ְלךָ  נֹוֵתן ׁשֶ

ָמאַתִים ֵאינוֹ  ֲאִני יֹוֵדעַ , ּבְ ֶוה ׁשֶ א ׁשָ  ַעל, ֵמָאה ֶאּלָ
ֵאין ְמַנת  לוֹ  ֵאין, "ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני אֹוָנָאה ָעַלי ְלךָ  ׁשֶ
ָאַמר לֹוֵקחַ  ְוֵכן. אֹוָנָאה ָעָליו  ֶזה ֵחֶפץ": ַלּמֹוֵכר ׁשֶ
ֲאִני ךָ  לֹוֵקחַ  ׁשֶ ק ִמּמְ ֶוה ֲאִני יֹוֵדעַ ' ּבְ ָ ׁשּ  ְמַנת ַעל', ר ׁשֶ
ֵאין ךָ  לֹוֵקחַ  ֲאִני אֹוָנָאה ָעַלי ְלךָ  ׁשֶ  לוֹ  ֵאין, "ִמּמְ
  :אֹוָנָאה ָעָליו

ָמֶנה ַלֲחֵברוֹ  ֵחֶפץ ַהּמֹוֵכר. כב  ֶזה ֵחֶפץ": ֵלהּ  ְוָאַמר, ּבְ
ֶוה ֵאינוֹ  א ׁשָ ֵאין ְמַנת ַעל, ֶאָחד זּוז ֶאּלָ  ָעַלי ְלךָ  ׁשֶ

ֲהֵרי, אֹוָנָאה יוָעלָ  לוֹ  ֵישׁ , "אֹוָנָאה יָון: אֹוֵמר ׁשֶ  ּכֵ
ָרִאיִתי ָאַמר ׁשֶ ֵאינוֹ  ׁשֶ ֶוה ׁשֶ א ׁשָ י, זּוז ֶאּלָ ֵאינוֹ  ָיַדְעּתִ  ׁשֶ

ן א ְמַכּוֵ יחַ  ֶאּלָ ּבִ י ְלַהׁשְ ְעּתִ ָפֵרשׁ  ַעד, ּדַ ּיְ ֵדי ׁשֶ  ָהאֹוָנָאה ּכְ
שׁ  ּיֵ חוֹ  ׁשֶ ִמּקָ אי ּבְ ַוּדַ ְכֵדי ָלהּ  ָקרֹוב אוֹ  ּבְ ַעת ּבִ ַהּדַ  ׁשֶ

ֲהֵרי], טֹוָעה) [נֹוָטה( אי ָיַדע ׁשֶ ַוּדַ ָבר ּבְ ַחל ַהּדָ ּמָ   :לוֹ  ׁשֶ

ַעל. כג ִית ּבַ ֵלי ֶאת ַהּמֹוֵכר ַהּבַ ִמיׁשוֹ  ּכְ ׁשְ ה ּתַ  ֶאת ְוִאּנָ
ין ּבוֹ  ֵאין, ַהּלֹוֵקחַ  ִאּלוּ , אֹוָנָאה ּדִ ה ֹלא ׁשֶ  לוֹ  ִהְרּבָ
ָדִמים ֵלי מֹוֵכר ָהָיה ֹלא ּבְ ִמיׁשוֹ  ּכְ ׁשְ  ְמָכָרם ֲאִפּלוּ וַ . ּתַ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . אֹוָנָאה ּבוֹ  ֵאין, ּדַֹחק ֵמֲחַמת , ׁשֶ
ַדְוָקא ַהּלֹוֵקחַ  ּדְ ה יֹוֵדעַ  ׁשֶ ּזֶ ַעל ַהּמֹוֵכר ׁשֶ ִית ּבַ  ֲאָבל, ַהּבַ

ָנה אוֹ , ָיַדע ֹלא ִאם ּקָ  ּבוֹ  ֵישׁ , ַסְרסּור ְיֵדי ַעל ׁשֶ
  :אֹוָנָאה
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מֹוֵכר ָהא. כד ֵלי ּדְ ִמישׁ  ּכְ ׁשְ ה וֹ ּתַ  ֵאין ַהּלֹוֵקחַ  ֶאת ְוִאּנָ
ין לוֹ  י ָהֵני, אֹוָנָאה ּדִ תּות ִמּלֵ ׁשְ יֹוֵתר ֲאָבל, ּבִ  ּבְ

תּות ְ ָאר הּוא ֲהֵרי ִמׁשּ ׁשְ ל ּכִ   :חֹוְלִקים ְוֵישׁ . ָאָדם ּכָ

ְתַרּצוּ  ְולֹוֵקחַ  מֹוֵכר. כה ּנִ ח ִלְגֹמר ׁשֶ ּקָ י ַעל ַהּמִ  ּפִ
ם, ֵלִוי ׁשּוַמת סָ  אֹותוֹ  ְוׁשָ שׁ  ְוִנְמָצא ָידּועַ  ךְ ּבְ ּיֵ  ּבוֹ  ׁשֶ
ין לוֹ  ֵישׁ , אֹוָנָאה ר ִאי ְוִאם. אֹוָנָאה ּדִ  ְלַהֲחִזיר ֶאְפׁשָ

גֹון, ָהאֹוָנָאה ָהַלךְ  ּכְ ה ׁשֶ  הּוא ֵלִוי ִאם, ְלַדְרּכוֹ  ַהְמַאּנֶ
ר ּגָ ׁשּוָמא ּוָבִקי ּתַ ל ְוֹלא ּבְ ָכר ִקּבֵ ּוָמא ַעל ׂשָ , ַהׁשּ
טּור   :ּפָ

ֱאַמר, אֹוָנָאה לוֹ  יןאֵ  ַהּגֹוי. כו ּנֶ  "ָאִחיו ֶאת ִאישׁ ": ׁשֶ
הֹוָנה ְוגֹוי', ְוגוֹ  ָרֵאל ֶאת ׁשֶ ִדיִנים אֹוָנָאה ַמֲחִזיר ִיׂשְ  ּבְ

נוּ  ּלָ ּלֹא, ׁשֶ ָרֵאל ָחמּור ֶזה ִיְהֶיה ׁשֶ ׂשְ   :ִמּיִ

א. כז ֱאמּוָנה ְונֹוֵתן ַהּנֹוׂשֵ . אֹוָנָאה ָעָליו לוֹ  ֵאין, ּבֶ
יַצד ָכךְ  ֶזה ֵחֶפץ, ּכֵ יו ְוָכךְ  ּבְ ךְ  ְלַקְחּתִ  ֲאִני ְוָכךְ  ּכָ

ר ּכֵ ּתַ   :אֹוָנָאה ָעָליו לוֹ  ֵאין, ּבוֹ  ִמׁשְ

א. כח ֱאמּוָנה ְונֹוֵתן ַהּנֹוׂשֵ ֱאמּוָנה ָהַרע ַיְחׁשֹב ֹלא, ּבֶ  ּבֶ
ֶפה ְויוֹ  ְוַהּיָ ׁשָ ִאם, ּבְ י ְיִריעֹות' י ָקָנה ׁשֶ יָנִרים' ּבְ  ְוֵישׁ  ּדִ
ֶהם ֵאיָנם ּבָ יָנר וֹותשָׁ  ׁשֶ ֶהן ְוֵישׁ  ּדִ וֹות ּבָ ָ ׁשּ  ֹלא, יֹוֵתר ׁשֶ
ִדיָנר ָהָרעֹות ַיְחׁשֹב ל ּבְ פֹות ַאַחת ּכָ ְוָין ְוַהּיָ ׁשָ א, ּבְ  ֶאּלָ
ֱאמּוָנה ַהּכֹל מוֹ , ּבֶ ָנָאם ּכְ ּקְ ַיַחד ׁשֶ  ַעל לוֹ  ּוַמֲעֶלה ּבְ
ֵמי ח ּדְ ּקָ ַכר ַהּמִ ֵתף ׂשְ ק ַהּכָ ְנּדָ ְדֵמי ְוכֹוְלָלם, ְוַהּפֻ  ּבִ

ח ּקָ ַכר ֲאָבל, ַהּמִ ֵמי ַעל ַיֲעֶלה ֹלא ָטְרחוֹ  ׂשְ ח ּדְ ּקָ , ַהּמִ
ח ְוֹלא ּנוּ  ִיּקַ א ִמּמֶ מוֹ  ֶאּלָ ר ּכְ ֵ ׁשּ ְתּפַ ּנִ ן ִעּמוֹ  ׁשֶ ּתֵ ּיִ  לוֹ  ׁשֶ
  :ֶרַוח

ֵאין ְדָבִרים ֵאּלוּ . כט  ָהֲעָבִדים: אֹוָנָאה ָלֶהם ׁשֶ
ָטרֹות ְ ְרָקעֹות ְוַהׁשּ ׁשֹות ְוַהּקַ ֵוה ָמַכר ֲאִפּלוּ  ,ְוַהֶהְקּדֵ  ׁשְ

ִדיָנר ֶאֶלף ֵוה אוֹ , ּבְ ֶאֶלף ִדיָנר ׁשְ ֶהם ֵאין, ּבְ   :אֹוָנָאה ּבָ

ה. ל ּמֶ ָבִרים ּבַ מֹוֵכר, ֲאמּוִרים ּדְ  ֲאָבל. ַעְצמוֹ  ִנְכֵסי ּבְ
ִליחַ  ָ ָעה ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס אוֹ  ַהׁשּ ּטָ ה ׁשֶ ָכל ְוִנְתַאּנָ הּוא ּבְ , ׁשֶ

ין ְלְטִלין ּבֵ ִמּטַ ַקְרַקע יןבֵּ  ּבְ ה ְוִאם. חֹוֵזר, ּבְ  ֶאת ִאּנָ
אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ַהּלֹוֵקחַ  הּוא ׁשֶ ין ׁשֶ ְכרוֹ  ַהּדִ ּמִ ֵטל ׁשֶ  ּבָ
ָכל הּוא ּבְ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ , ׁשֶ ינוֹ  ׁשֶ ּדִ ָאר ׁשֶ ׁשְ ל ּכִ  ָאָדם ּכָ
ַעד תּות ּדְ חַ  ְוָזָכה ְמִחיָלה ָהֵוי ׁשְ ּלֵ ְתרֹון ַהְמׁשַ ּיִ   :ּבַ

ין. לא ין יתבֵּ  ּדִ ְכרוּ  ּדִ ּמָ ל ׁשֶ ׁשֶ , ְוָטעוּ  ְיתֹוִמים ּבְ
ֵאר ִסיָמן ִנְתּבָ   :ט"ק ּבְ

ם. לב ׁשֵ ֵאין ּכְ ךְ  אֹוָנָאה ְלַקְרָקעֹות ׁשֶ ִכירּות ּכָ  ַקְרַקע ׂשְ
ָכר ֲאִפּלוּ , אֹוָנָאה לוֹ  ֵאין דֹול ְטַרְקִלין ׂשָ ִדיָנר ּגָ  ּבְ

ָנה ה ֶרֶפת אוֹ , ְלׁשָ ִדיָנר ְקַטּנָ ָכל ּבְ  לוֹ  ֵאין, םיוֹ  ּבְ
  :אֹוָנָאה

ֹוֵכר. לג ין, ִעּמוֹ  ַלֲעׂשֹות ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהׂשּ ַקְרַקע ּבֵ ין ּבְ  ּבֵ
ְלְטִלין ִמּטַ ֵני, אֹוָנָאה לוֹ  ֵאין, ּבְ הּוא ִמּפְ קֹוֶנה ׁשֶ  ּכְ

ֶהם ֵאין ַוֲעָבִדים, ִלְזַמן אֹותוֹ    :אֹוָנָאה ּבָ

ָכרוֹ . לד יָזרַ : ְוָאַמר ַקְרַקע לוֹ  ִלְזֹרעַ  ׂשְ הּ  ְעּתִ  ְזִריָעה ּבָ
ַרע ֵעִדים ּוָבאוּ , ָבהּ  ָהָראּוי ּזָ הּ  ׁשֶ חֹות ּבָ  ֵמָהָראּוי ּפָ

ֵני אֹוָנָאה לוֹ  ֵישׁ  ִאם ָסֵפק ֶזה ֲהֵרי, ָלהּ  ַרע ִמּפְ , ַהּזֶ
ֵני אֹוָנָאה לוֹ  ֵאין ִאם אוֹ  ְרַקע ִמּפְ  ֵאין, ְלִפיָכךְ , ַהּקַ

ד מֹוִציִאין ע ִמּיַ ְתּבָ יִעין ֵאין ְוֵכן, ַהּנִ ּבִ א אֹותוֹ  ַמׁשְ  ֶאּלָ
ֵני, ֶהֵסת ְרַקע ִמּפְ שׁ  ַהּקַ ּיֵ אן ׁשֶ   :ּכָ

ֹוֵכר. לה ִלים ֶאת ַהׂשּ ֵהָמה ֶאת אוֹ  ַהּכֵ  ָלֶהם ֵישׁ , ַהּבְ
ִכירּות, אֹוָנָאה ְ ַהׂשּ ת ְמִכיָרה ׁשֶ  ֵישׁ  ְוִאם, ִהיא יֹוָמא ּבַ

הּ  תּות אֹוָנָאה ּבָ ין, יֹוֵתר אוֹ  ׁשְ ה ּבֵ ְתַאּנָ ּנִ ין ֹוֵכרשׂ  ׁשֶ  ּבֵ
ה ְתַאּנָ ּנִ יר ׁשֶ ּכִ  ַוֲאִפּלוּ , אֹוָנָאה ַמֲחִזיר ֶזה ֲהֵרי ַמׂשְ

ה ְזַמן ְלַאַחר   :ְמֻרּבֶ

ָלן. לו ּבְ יַצד. אֹוָנָאה לוֹ  ֵישׁ  ַהּקַ גֹון, ּכֵ ל ּכְ ּבֵ ּקִ  ָעָליו ׁשֶ
ֶגד ֶלֱאֹרג ָרה ֶזה ּבֶ ֲעׂשָ  ֶזה ָחלּוק ִלְתּפֹר אוֹ , זּוִזים ּבַ
ֵני ׁשְ ֵניֶהם ֶאָחד ְוָכל, אֹוָנָאה לוֹ  ֵישׁ  ֲהֵרי, םזּוִזי ּבִ ְ , ִמׁשּ
ין ָלן ּבֵ ין ַקּבְ ַעל ּבֵ ֶגד ּבַ   :ְלעֹוָלם חֹוֵזר, ַהּבֶ
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ִפים ָהַאִחים. לז ּתָ ֻ ָחְלקוּ  ְוַהׁשּ ְלְטִלים ׁשֶ ּטַ  ֵהם ֲהֵרי, ַהּמִ
ָלקֹוחֹות חֹות, ּכְ תּות ּפָ ְ ח ִנְקָנה ִמׁשּ  ַמֲחִזיר ְוֵאין ֵמּקָ

לּום תּות ַעל רָיתֵ , ּכְ ֵטל ׁשְ ח ּבָ תּות, ֵמּקָ  ָקָנה ׁשְ
מוּ  ֲאִפּלוּ , ַקְרָקעֹות ָחְלקוּ  ְוִאם. אֹוָנָאה ּוַמֲחִזיר  ׁשָ

ֵוה ִדיָנר ָמֶנה ׁשְ ֵוה אוֹ  ּבְ ָמֶנה ִדיָנר ׁשְ ם, ּבְ  ְוִאם. ַקּיָ
ה ֶזה ֶאת ֶזה ִהְטעוּ  ִמּדָ ָקל אוֹ  ּבְ ִמׁשְ ִמְנָין אוֹ  ּבְ , ּבְ
ל ֲאִפּלוּ  הּוא ּכָ ִליחַ  ָעׂשוּ  ְוִאם. חֹוְזִרים ,ׁשֶ ק ׁשָ ִחּלֵ  ׁשֶ

יֵניֶהם ָכל ְוָטָעה ּבֵ הּוא ּבְ ְטָלה, ׁשֶ ה ּבָ   :ַהֲחֻלּקָ

יֵניֶהם ִהְתנוּ  ְוִאם. לח ְחְלקוּ  ּבֵ ּיַ ׁשּום ׁשֶ ִנים ּבְ ּיָ  ְוָטעוּ , ַהּדַ
תּות ׁשְ ְטָלה, ּבִ ה ּבָ ִנים, ֲחֻלּקָ ּיָ ַהּדַ מוּ  ׁשֶ ָ ׁשּ  ּוָפֲחתוּ  ׁשֶ
תּות תּות הֹוִתירוּ  אוֹ  ׁשְ ֵטל ִמְכָרן, ׁשְ   :ּבָ

ְמעֹון ְראּוֵבן. לט ַנאי ַעל ָחְלקוּ  ַאִחים ְוׁשִ י, ּתְ ּמִ  ׁשֶ
ּפֹל ּיִ ִית לוֹ  ׁשֶ לֹוִני ּבַ ח ּפְ ְפּתַ ּיִ ַתח לוֹ  ׁשֶ בֹוי ּפֶ  ְוֹלא, ַלּמָ
מוּ  ם ֶאל ׂשָ כֹוִלים ִלּבָ ּיְ ֵני ׁשֶ בֹוי ּבְ ב ַהּמָ , ָעָליו ְלַעּכֵ
ִיתהַ  אֹותוֹ  ְוָנַפל ל ְראּוֵבן רֹוֶצה ִאם, ִלְראּוֵבן ּבַ  ְלַבּטֵ

ה ָידוֹ  ָהְרׁשּות ַהֲחֻלּקָ   :ּבְ

 רכח סימן
 ולרמות הבריות דעת ולגנב בדברים להונות אסור

  ְסִעיִפים:' כ ּובוֹ , וממכר במקח

ם. א ׁשֵ אֹוָנָאה ּכְ ח ׁשֶ ִמּקָ ר ּבְ ךְ , ּוִמְמּכָ  אֹוָנָאה ּכָ
ְדָבִרים ָבִרים ֹוָנַאתא ּוְגדֹוָלה. ּבִ ה, ָממֹון ֵמאֹוָנַאת ּדְ ּזֶ  ׁשֶ

ן בֹון ִנּתַ ָ ן ֹלא ְוֶזה ְלִהׁשּ בֹון ִנּתַ ָ גּופוֹ  ֶזה, ְלִהׁשּ  ְוֶזה ּבְ
ָממֹונוֹ  ָבִרים אֹוָנַאת ַעל ְוַהּצֹוֵעק, ּבְ ד ַנֲעֶנה ּדְ   :ִמּיָ

ֵהר ָצִריךְ . ב יֹוֵתר ִלּזָ אֹוָנַאת ּבְ ר ּבְ ין, ַהּגֵ גּופוֹ  ּבֵ  ֵבין ּבְ
ֻהְזַהר ְלִפי, ָממֹונוֹ בְּ  ה ָעָליו ׁשֶ ַכּמָ   :ְמקֹומֹות ּבְ

ֵהר ָצִריךְ . ג יֹוֵתר ִלּזָ אֹוָנַאת ּבְ ּתוֹ  ּבְ ְמָעָתהּ  ְלִפי, ִאׁשְ ּדִ  ׁשֶ
  :ְמצּוָיה

יַצד. ד ָבִרים אֹוָנַאת הּוא ּכֵ ה: ֹיאַמר ֹלא, ּדְ ַכּמָ ה ּבְ  ַאּתָ
ן רֹוֶצה  ָהיוּ . ִלְקנֹותוֹ  רֹוֶצה ֵאינוֹ  ְוהּוא, ֶזה ֵחֶפץ ִלּתֵ

ִרים ים ַחּמָ בּוָאה ִלְקנֹות ְמַבְקׁשִ : ָלֶהם ֹיאַמר ֹלא, ּתְ
לֹוִני ֵאֶצל ְלכוּ  ֵאין יֹוֵדעַ  ְוהּוא, ּפְ  ִאם. ִלְמּכֹר לוֹ  ׁשֶ
ַעל ֲחֵברוֹ  ָהָיה ׁשּוָבה ּבַ יךָ  ְזֹכר: לוֹ  ֹיאַמר ֹלא, ּתְ  ַמֲעׂשֶ

ן ָהָיה ִאם. ָהִראׁשֹוִנים ִרים ּבֶ  ְזֹכר: לוֹ  רֹיאמַ  ֹלא, ּגֵ
י ִאים ִיסּוִרין ָהיוּ  ִאם. ֲאבֹוֶתיךָ  ַמֲעׂשֵ  ֹלא, ָעָליו ּבָ
ֶדֶרךְ  לוֹ  ֹיאַמר ָאְמרוּ  ּכְ  ִיְרָאְתךָ  ֲהֹלא": ְלִאּיֹוב ֲחֵבָריו ׁשֶ

ְסָלֶתךָ  ֲאָלה ִאם "ָאָבד ָנִקי הּוא ִמי ָנא ְזָכר, ּכִ  ִנׁשְ
ֵאָלה ַבר ַעל ׁשְ אֵ  ְלִמי ֹיאַמר ֹלא, ָחְכָמה ּדְ  יֹוֵדעַ  ינוֹ ׁשֶ
יב ַמה: ָחְכָמה אֹוָתהּ  ׁשִ ָדָבר ּתָ ל ְוֵכן. ֶזה ּבְ ּיֹוֵצא ּכָ  ּכַ

  :ֵאּלוּ  ִבְדָבִרים

ֵהר. ה ּלֹא ִיּזָ ם ְלַכּנֹות ׁשֶ י ַעל ַאף, ַלֲחֵברוֹ  ָרע ׁשֵ  ּפִ
הּוא אֹותוֹ  ָרִגיל ׁשֶ ָנתוֹ  ִאם, ִכּנּוי ּבְ ּוָ ׁשוֹ  ּכַ   :ָאסּור, ְלַבּיְ

ֵני תְלַרּמוֹ  ָאסּור. ו ח ָאָדם ּבְ ִמּקַ ר ּבְ  ִלְגֹנב אוֹ  ּוִמְמּכָ
ם ְעּתָ גֹון, ּדַ חוֹ  מּום ֵישׁ  ִאם ּכְ ִמּקָ  ְלהֹוִדיעוֹ  ָצִריךְ  ּבְ
ר לוֹ  ִיְמּכֹר ֹלא, ּגֹוי הּוא ִאם ַאף. ַלּלֹוֵקחַ  ׂשַ  ְנֵבָלה ּבְ
ֶחְזַקת חּוָטה ּבְ ַעת ִלְגֹנב ְוֵאין. ׁשְ ִרּיֹות ּדַ ְדָבִרים ַהּבְ , ּבִ
רְ  ּמַ ה ֶאהׁשֶ עֹוׂשֶ ִבילוֹ  ׁשֶ ׁשְ ה ְוֵאינוֹ , ּבִ . ָאסּור, עֹוׂשֶ
יַצד ֲחֵברוֹ ) (ִעּמוֹ ( ְיַסְרֵהב ֹלא, ּכֵ ְסֹעד) ּבַ ּיִ  ְוהּוא, ִעּמוֹ  ׁשֶ
ֵאינוֹ  יֹוֵדעַ  ה ְוֹלא, סֹוֵעד ׁשֶ ִתְקֹרֶבת לוֹ  ַיְרּבֶ  ְוהּוא, ּבְ
ֵאינוֹ  יֹוֵדעַ  ל ׁשֶ ח ְוֹלא, ְמַקּבֵ תּוחוֹ  ָחִבּיֹות ִיְפּתַ  תַהּפְ

ָתָחם סֹוֵבר ְוֶזה, ְלֶחְנָוִני ּפְ ִבילוֹ  ׁשֶ ׁשְ א, ּבִ  ָצִריךְ  ֶאּלָ
ּלֹא ְלהֹוִדיעוֹ  ָתָחם ׁשֶ ִבילוֹ  ּפְ ׁשְ ָבר הּוא ְוִאם. ּבִ  ּדָ
ִאיָבֵעי הּ  ַלֲאסּוֵקי ֵלהּ  ּדְ ְעּתֵ ֵאינוֹ  ַאּדַ ה ׁשֶ ִבילוֹ  עֹוׂשֶ ׁשְ , ּבִ
סֹוֵבר ַעְצמוֹ  ּוַמְטֶעה ה ׁשֶ עֹוׂשֶ ִבילוֹ  ׁשֶ ׁשְ גֹון, ִלְכבֹודוֹ  ּבִ  ּכְ
ַגע ּפָ ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ֶרךְ  ּבַ ּדֶ ָצא ֶזה ְוָסבּור ּבַ ּיָ  ִלְקָראתוֹ  ׁשֶ
דוֹ    :ְלהֹוִדיעוֹ  ָצִריךְ  ֵאין, ְלַכּבְ
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ֶמן סּוךְ : לוֹ  ֹיאַמר ֹלא. ז ךְ  ׁשֶ  ְוֹלא. ֵריָקן ְוהּוא, ֶזה ִמּפַ
ִלי ּוְבָידוֹ  ָהֵאֶבל ְלֵבית ֵיֵלךְ   ָהָאֵבל ְוסֹוֵבר, ֵריָקן ּכְ

הּוא ה הּוא ְוִאם ָמֵלא ׁשֶ ֵדי עֹוׂשֶ דוֹ  ּכְ ר, ְלַכּבְ   :ֻמּתָ

ל עֹור לוֹ  ִיְמּכֹר ֹלא. ח ֵהָמה ׁשֶ ֶחְזַקת ֵמָתה ּבְ ִהיא ּבְ  ׁשֶ
חּוָטה ַלח ְוֹלא, ׁשְ ל ָחִבית לוֹ  ִיׁשְ ֶמן ַיִין ׁשֶ  ַעל ָצף ְוׁשֶ

יו   :ּפִ

ִסין ֵאין. ט ֵהָמה ְוֹלא ָאָדם ֹלא ְמַפְרּכְ ִלים ְוֹלא ּבְ , ּכֵ
גֹון ֵדי ִלְמּכֹר ָהעֹוֵמד ֶעֶבד ְזַקן ִלְצּבֹעַ  ּכְ ָרֶאה ּכְ ּיֵ  ׁשֶ

ָבחּור קֹות, ּכְ ֵהָמה ּוְלַהׁשְ ין ֵמי ַהּבְ ִחין ֻסּבִ ַנּפְ ּמְ  ׁשֶ
ֲערֹוֶתיהָ  ְוזֹוְקִפין ֵדי ׂשַ ָרֶאה ּכְ ּתֵ ֵמָנה ׁשֶ  ֵאין ְוֵכן. ׁשְ
ין ֵדי אֹוָתהּ  ְמַקְרְצִפין ְוֹלא ְמַקְרּדִ ֲערֹוֶתיהָ  ֹקףִלזְ  ּכְ , ׂשַ
ִלים ְוִלְצּבֹעַ  ִנים ּכֵ ֵדי ְיׁשָ ָראוּ  ּכְ ּיֵ ים ׁשֶ ֲחָדׁשִ  ְוֵאין. ּכַ
ָרַבִים נֹוְפִחין ּקְ ֵדי ּבַ ָראוּ  ּכְ ּיֵ ֵמִנים ׁשֶ  ְוֵאין, ּוְרָחִבים ׁשְ
ר ׁשֹוִרין ׂשָ ַמִים ַהּבָ ֵדי ּבְ ָרֶאה ּכְ ּיֵ ֵמן ָלָבן ׁשֶ   :ְוׁשָ

ר ְמַעט ְמָעְרִבין ֵאין. י ה ָרִעים ֹותּפֵ ַהְרּבֵ רֹות ּבְ  ָיִפים ּפֵ
ֵדי ֶחְזַקת ְלָמְכָרם ּכְ ים ֲאִפּלוּ , ָיִפים ּבְ ים ֲחָדׁשִ ֲחָדׁשִ , ּבַ
ִנים לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין ים ִעם ְיׁשָ ִנים ֲאִפּלוּ , ֲחָדׁשִ  ַהְיׁשָ
ֹיֶקר ים ּבְ ֵני, ֵמֲחָדׁשִ ַהּלֹוֵקחַ  ִמּפְ ָנן רֹוֶצה ׁשֶ ְ   :ְלַיׁשּ

ַיִין. יא ירוּ  ּבְ ה ְלָעֵרב ִהּתִ ַרךְ  ָקׁשֶ ין, ּבְ ּתֹות ּבֵ  ַהּגִ
ְלַבד ֵני, ּבִ יֵחהוּ  ִמּפְ ּבִ ׁשְ ּמַ ר ַטֲעמוֹ  ָהָיה ְוִאם. ׁשֶ , ִנּכָ
ר ָכל ְלָעֵרב ֻמּתָ ל, ָמקֹום ּבְ ּכָ ר ׁשֶ ּכָ ישׁ  ַטֲעמוֹ  ַהּנִ  ַמְרּגִ

ר ּוְלִפיָכךְ , ַהּלֹוֵקחַ    :ְלעֹוָלם אֹותוֹ  ְלָעֵרב ֻמּתָ

ַיִין ַמִים ְרִביןְמעָ  ֵאין. יב ְתָעֵרב ּוִמי, ּבְ ּנִ ֵיינוֹ  ַמִים ׁשֶ , ּבְ
ֶרּנוּ  ֹלא ֲחנּות ִיְמּכְ א ּבַ ן ִאם ֶאּלָ  ְוֹלא, ַלּקֹוֶנה הֹוִדיעַ  ּכֵ

ֶרּנוּ  ר ִיְמּכְ י ַעל ַאף ְלַתּגָ ּמֹוִדיעוֹ  ּפִ א, ׁשֶ ּמָ ה ׁשֶ  ּבוֹ  ְיַרּמֶ
  :ֲאֵחִרים

ֲהגוּ  ָמקֹום. יג ּנָ ין ְלָעֵרב ׁשֶ ּתֹותהַ  ּבֵ ר, ַמִים ּגִ  ְלָעֵרב ֻמּתָ
עּור ׁשִ ם ּכְ ְרּכָ ּדַ   :ְלָעֵרב ׁשֶ

ָמקֹום. יד ֲהגוּ  ּבְ ּנָ ל ׁשֶ ּכָ ּקֹוֶנה ִמי ׁשֶ ָבר ׁשֶ  טֹוֲעמוֹ  ּדָ
ה ִחּלָ ר, ּתְ  ַהּכֹל ֵאין ִאם ֲאָבל. ְלעֹוָלם ּבוֹ  ְלָעֵרב ֻמּתָ

  :ֹלא, טֹוֲעִמים

ְמֵרי ְמָעְרִבין ֵאין. טו ַייִ  ַיִין ׁשִ  ָקָנה ִאם ֲאִפּלוּ . ןּבְ
ּנוּ  י ִמּמֶ ּתֵ ל ָחִבּיֹות ׁשְ ְמֵרי ְמָעְרִבין ֵאין, ַיִין ׁשֶ  ָחִבית ׁשִ
ל ֶזה ּנוּ  ָקָנה ִאם ֲאָבל. ֶזה ׁשֶ ה ַיִין ָחִבית ִמּמֶ ּדָ  ַהּמִ

ָכךְ  א, ְוָכךְ  ּבְ ּבָ ׁשֶ ָמִרים ְלָעֵרב ָיכֹול ִלְמּדֹד ּכְ ְ  ִעם ַהׁשּ
ִין   :ַיַחדבְּ  ַהּכֹל לוֹ  ּומֹוֵכר, ַהּיַ

ר. טז ּגָ ָרנֹות ֵמָחֵמשׁ  נֹוֵטל ַהּתַ , ֶאָחד ְלָמקֹום ְונֹוֵתן ּגְ
ּתֹות ֵמָחֵמשׁ  אוֹ  ַהּכֹל, ֶאָחד ָחִבית ְלתֹוךְ  ְונֹוֵתן ּגִ  ׁשֶ

ּלֹא יֹוְדִעים ְדלוּ  ׁשֶ ם ּגָ ּלָ ּלוֹ  ּכֻ ׁשֶ  קֹוִנים ֶזה ּוְבֶחְזַקת, ּבְ
ּנוּ  ּלֹא ּוִבְלַבד. ִמּמֶ ן ׁשֶ קֹום ָהֹרב תִלְקנוֹ  ְיַכּוֵ  ַהּטֹוב ִמּמָ
ֵדי ֵצא ּכְ ּיֵ הּוא קֹול ָעָליו ׁשֶ קֹום ַהּכֹל קֹוֶנה ׁשֶ  ִמּמָ

קֹום ַגם ְוקֹוֶנה, ַהּטֹוב   :ִעּמוֹ  ּוְמָעְרבוֹ  ָהַרע ִמּמָ

ר. יז ֹסֶלת ִלְבֹרר ֻמּתָ ִריִסים ִמּתֹוךְ  ַהּפְ ְטִנּיֹות ּוִמן ַהּגְ  ַהּקִ
ֵדי ָראוּ  ּכְ ּיֵ הוּ , ָיִפים ׁשֶ ּזֶ ָבר ׁשֶ ְרֶאה ּדָ  ְוָיכֹול, ָלַעִין ַהּנִ

ה ּוְלָהִבין ִלְראֹות ַהּלֹוֵקחַ  ּמָ ִוים ּכַ ִביל יֹוֵתר ׁשָ ׁשְ  ּבִ
הֹוִציא ֹסֶלת ֵמֶהם ׁשֶ ּלֹא ּוִבְלַבד. ַהּפְ  ָהֶעְליֹוִנים ִיְבֹרר ׁשֶ

יחַ  ֹסֶלת ְוַיּנִ ְחּתֹוִנים ַהּפְ ּתַ   :ּבַ

ר. יח ק ְלֶחְנָוִני ֻמּתָ , ְלִתינֹוקֹות ֶוֱאגֹוִזים ְקָליֹות ְלַחּלֵ
ֵדי יָלם ּכְ ְקנוּ  ְלַהְרּגִ ּיִ ּנוּ  ׁשֶ זֹול ִלְמּכֹר ָיכֹול ְוֵכן. ִמּמֶ  ּבְ
ַער יֹוֵתר ַ ֵדי, ֵמַהׁשּ ְקנוּ  ּכְ ּיִ ּנוּ  ׁשֶ ֵני ְוֵאין, ִמּמֶ ּוק ּבְ  ַהׁשּ

ב ְיכֹוִלים   ָעָליו ְלַעּכֵ

ָמִרים ְלָעֵרב ָאסּור. יט ין, ׁשְ ַיִין ּבֵ ין ּבְ ֶמןבְּ  ּבֵ , ׁשֶ
ל ַוֲאִפּלוּ  הּוא ּכָ   :ׁשֶ

ֶמן ַלֲחֵברוֹ  ַהּמֹוֵכר. כ ק ׁשֶ ל ֵאינוֹ , ְמֻזּקָ ָמִרים ְמַקּבֵ . ׁשְ
ֶמן לוֹ  ָמַכר ל, ְסָתם ׁשֶ ָמִרים ּוֶמֱחָצה ֹלג ְמַקּבֵ  ְלָכל ׁשְ
ל, ֹלג ֵמָאה ָאר ּוְמַקּבֵ ׁשְ ָמִרים ּבִ ֶמן ׁשְ  ָהעֹוֶלה ָעכּור ׁשֶ

ֵני ַעל ְלַמְעָלה ָמִרים ַעל ָיֵתר ֶמןַהשֶּׁ  ּפְ ְ  ַהְידּוִעים ַהׁשּ
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אֹותוֹ  ה. ָמקֹום ּבְ ּמֶ ָבִרים ּבַ ַתן, ֲאמּוִרים ּדְ ּנָ ׁשֶ  לוֹ  ּכְ
ִרי ָמעֹות ִתׁשְ ֶמן, ּבְ ֶ ַהׁשּ ֶמן ְוָלַקח, ָעכּור ׁשֶ ֶ ִניָסן ַהׁשּ  ּבְ
ת ִמּדַ ִרי ּבְ ׁשְ ִהיא ּתִ ֵני ְגדֹוָלה ׁשֶ ֶמן אֹותוֹ  ִמּפְ ֶ  ַהּקֹוֶפה ַהׁשּ
ת ָלַקח ִאם ֲאָבל. ְלַמְעָלה ִמּדַ ִהיא ִניָסן ּבְ ה ׁשֶ  ְקַטּנָ
ֵני ָבר ִמּפְ ּכְ ֶמן ָצַלל ׁשֶ ֶ ל ֵאינוֹ , ַהׁשּ א ְמַקּבֵ ָמִרים ֶאּלָ ְ  ַהׁשּ
ְלַבד   :ּבִ

 רכט סימן
עֹוִרים אוֹ  ִחִטים ַלֲחֵברוֹ  ַהמֹוֵכר  ַכָמה, ֵפרֹות אוֹ  ׂשְ

ל ָצִריךְ  ְפסֶֹלת   יִפים:ְסעִ ' ב ּובוֹ , ַהלֹוֵקחַ  ְלַקּבֵ

ים ַהּמֹוֵכר. א ל, ַלֲחֵברוֹ  ִחּטִ  ִקְטִניֹות ֹרֹוַבע ָעָליו ְמַקּבֵ
עֹוִרים. ְסָאה ְלָכל ל, ׂשְ ִֹבית ֹרַבע ָעָליו ְמַקּבֵ  ִנׁשּ

ים. ִלְסָאה ל, ֲעָדׁשִ . ִלְסָאה ַעְפרּוִרית ֹרַבע ָעָליו ְמַקּבֵ
ֵאִנים ל, ּתְ ר ָעָליו ְמַקּבֵ  .ֵמָאה ְלָכל ַמְתִליעֹות ֶעׂשֶ
ָאר לוֹ  ָמַכר רֹות ׁשְ ל, ּפֵ  ְלָכל ִטּנֶֹפת ֹרַבע ָעָליו ְמַקּבֵ
ֶהם ִנְמָצא. ְסָאה עּוִרים ַעל ָיֵתר ּבָ ִ ל, ָהֵאלוּ  ַהׁשּ  ּכָ
הּוא ה, ׁשֶ ן ַהּכֹל ְיַנּפֶ רֹות לוֹ  ְוִיּתֵ ים ּפֵ  ּוְברּוִרים ְמֻנּפִ
ֵאין ֶהם ׁשֶ לּום ּבָ   :ּכְ

ל ֵאין. ב ָבִרים ּכָ א ִריםֲאמוּ  ָהֵאלוּ  ַהּדְ ָמקֹום ֶאּלָ  ּבְ
ֵאין ם ׁשֶ ָמקֹום ֲאָבל, ִמְנָהג ׁשָ שׁ  ּבְ ּיֵ , ִמְנָהג ָלֶהם ׁשֶ
ִמְנַהג ַהּכֹל ִדיָנה ּכְ ֲהגוּ  ְמקֹומֹות ֵישׁ : ַהּמְ ּנָ ְהיוּ  ׁשֶ ּיִ ל ׁשֶ  ּכָ

רֹות ים ַהּפֵ ל ּוְברּוִרים ְמֻנּקִ ָבר ִמּכָ ְהיוּ , ּדָ ּיִ ינֹות ְוׁשֶ  ַהּיֵ
ָמִנים ְ רוּ  ְוֹלא, ְצלּוִלים ְוַהׁשּ ָמִרים ִיְמּכְ ְ ָלל ַהׁשּ  ְוֵישׁ , ּכְ
ֲהגוּ  ְמקֹומֹות ּנָ ֶהם ָהָיה ֲאִפּלוּ  ׁשֶ ָמִרים ֶמֱחָצה ּבָ  אוֹ , ׁשְ

ָהיוּ  רֹות ׁשֶ ּפֵ ֶבן אוֹ  ָעָפר ּבַ  ִיְמּכֹר, ַאֵחר ִמין אוֹ  ּתֶ
מֹות הּוא ּכְ ְרנוֹ  ִמּתֹוךְ ) ְצרֹור( ַהּבֹוֵרר, ְלִפיָכךְ . ׁשֶ ל ּגָ  ׁשֶ
ים ְדֵמי לוֹ  ֹוֵתןנ, ֲחֵברוֹ  עּור ִחּטִ ׁשִ ַרר ְצרֹור ּכְ ּבֵ , ׁשֶ
ִאּלוּ  יחוֹ  ׁשֶ ר ָהָיה ִהּנִ ת ִנְמּכַ ִמּדַ ים ּבְ : ּתֹאַמר ְוִאם, ִחּטִ

ה ל ְלָעֵרב ָאסּור: ָאְמרוּ  ֲהֵרי, ַיֲחִזיֶרּנָ הּוא ּכָ   :ׁשֶ

 רל סימן
, והחמיץ יין והלוקח, יין של מרתף לחברו המוכר

  :ְסִעיִפים' י ּובוֹ 

ף: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. א ל ֶזה ַמְרּתֵ  ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ַיִין ׁשֶ
ה ַכר אוֹ  ְלִמְקּפָ ּמָ ף לוֹ  ׁשֶ ל ַמְרּתֵ  ֲהֵרי, ְסָתם ַיִין ׁשֶ
ל ַהּלֹוֵקחַ  ָרה ָעָליו ְמַקּבֵ ים ֲעׂשָ ָכל ַקְנַקּנִ ּלֹא' ק ּבְ  ׁשֶ
א טֹוב ֵייָנם ִיְהֶיה ָבר ֶאּלָ ּנֹות ִהְתִחיל ּכְ ּתַ  ָיֵתר, ְלִהׁשְ
ל ֹלא ֶזה ַעל   :ְיַקּבֵ

ף: ֵלהּ  ָאַמר. ב ל ַמְרּתֵ ה ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ַיִין ׁשֶ , ְלִמְקּפָ
ָאַמר אוֹ  ל ָחִבית: ֵלהּ  ׁשֶ  נֹוֵתן, ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ַיִין ׁשֶ
ּלוֹ  ַיִין לוֹ  ּכֻ יל ְוָראּוי ָיֶפה ׁשֶ   :ְלַתְבׁשִ

ף: ֵלהּ  ָאַמר. ג ל ֶזה ַמְרּתֵ ר ַיִין לוֹ  ֵתןנוֹ , ַיִין ׁשֶ ְמּכָ  ַהּנִ
ֲחנּות הּוא ּבַ ינֹוִני ׁשֶ   :ָיֶפה ְוֹלא ָרע ֹלא, ּבֵ

ף: ֵלהּ  ָאַמר. ד ּלוֹ  ֲאִפּלוּ , ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ֶזה ַמְרּתֵ  ּכֻ
יעוֹ  ֹחֶמץ   :ִהּגִ

יו ַהּלֹוֵקחַ  ּוְנָתנוֹ , ַלֲחֵברוֹ  ַיִין ַהּמֹוֵכר. ה ַקֲנַקּנָ  ּבְ
ד ְוֶהֱחִמיץ ב ֵאינוֹ , ִמּיָ ַאֲחָריּותוֹ  ַחּיָ י ַעל ְוַאף. ּבְ  ּפִ
ָאַמר יל: ֵלהּ  ׁשֶ ינוֹ  ָידּועַ  ְוִאם. לוֹ  ָצִריךְ  ֲאִני ְלַתְבׁשִ ּיֵ  ׁשֶ
ח ֶזה ֲהֵרי, ַמֲחִמיץ   ָטעּות ֵמּקָ

ַאר, ַיִין לוֹ  ָמַכר. ו ַקְנָקָניו ְוִנׁשְ ל ּבְ , ְוֶהֱחִמיץ מֹוֵכר ׁשֶ
ה: ֵלהּ  ָאַמר ִאם ָאַמר אוֹ , ָצִריךְ  ֲאִני ְלִמְקּפָ : ֵלהּ  ׁשֶ

ּתֹות  ַמֲחִזיר, ְוֶהֱחִמיץ, ָצִריךְ  ֲאִני ְמַעט ְמַעט ִלׁשְ
: ֵלהּ  ָאַמר ֹלא ְוִאם. ְוַקְנֲקְנךָ  ֵייְנךָ  ֲהֵרי: לוֹ  ְואֹוֵמר
ה ּתֹותוֹ : ֵלהּ  ָאַמר ֹלא ְוַגם, ְלִמְקּפָ , ְמַעט ְמַעט ִלׁשְ

ֲהֵרי, ְלַהֲחִזיר ָיכֹול ֵאינוֹ   ֹלא הָלמָּ ": לוֹ  אֹוֵמר ׁשֶ
ִתיתָ  הֹותוֹ  ְלךָ  ָהָיה ְוֹלא, אֹותוֹ  ׁשָ ֲחִמיץ ַעד ְלַהׁשְ ּיַ   ":ׁשֶ

ל ָחִבית ַהּמֹוֵכר. ז ָכר ׁשֶ ל ְוֶהָחִבית, ַלֲחֵברוֹ  ׁשֵ  ׁשֶ
תֹוךְ  ְוֶהֱחִמיָצה, מֹוֵכר  הּוא ֲהֵרי, ָהִראׁשֹוִנים ָיִמים' ג ּבְ
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ְרׁשּות ִמים ֶאת ּוַמֲחִזיר מֹוֵכר ּבִ אן, ַהּדָ  ֵאיָלךְ וְ  ִמּכָ
ְרׁשּות   :לֹוֵקחַ  ּבִ

ל ָחִבית ַהּמֹוֵכר. ח ֵדי ַלֲחֵברוֹ  ַיִין ׁשֶ  ְמַעט ְלָמְכָרהּ  ּכְ
ַמֲחִציָתהּ  ְוֶהֱחִמיָצה, ְמַעט יָתהּ  אוֹ  ּבְ ִליׁשִ ׁשְ  חֹוֶזֶרת, ּבִ

ה ְוִאם. ַלּמֹוֵכר ּנָ ֶקב ַהּלֹוֵקחַ  ׁשִ הּ  ַהּנֶ ּלָ יעַ  אוֹ , ׁשֶ ִהּגִ  ׁשֶ
ּוק יֹום ָהה ַהׁשּ ְרׁשּות ִהיא ֲהֵרי, ָמַכר ְוֹלא ְוׁשָ  ּבִ

  :ַהּלֹוֵקחַ 

ל ְוֵכן. ט ל ָחִבית ַהְמַקּבֵ ֵדי ֵמֲחֵברוֹ  ַיִין ׁשֶ  ְלהֹוִליָכהּ  ּכְ
לֹוִני ְלָמקֹום ם ְלָמְכָרהּ  ּפְ יעַ  ְוֹקֶדם, ׁשָ ִהּגִ ם ׁשֶ  הּוַזל ׁשָ

ִין ְרׁשּות ֶזה ֲהֵרי, ֶהֱחִמיָצה אוֹ  ַהּיַ ֵני, מֹוֵכר ּבִ  ִמּפְ
ֶהחָ  ִין ִביתׁשֶ ּלוֹ  ְוַהּיַ   :ׁשֶ

ל ַיִין: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. י ָ ב, ְלךָ  מֹוֵכר ֲאִני ְמֻבׁשּ  ַחּיָ
ן ַיִין: ֵלהּ  ָאַמר ָהֲעֶצֶרת ַעד לוֹ  ְלַהֲעִמיד  ֲאִני ָיׁשָ

ל לוֹ  נֹוֵתן, ְלךָ  מֹוֵכר ֶ ָנה ִמׁשּ ָעְבָרה ׁשָ ן. ׁשֶ ָ ל, ְמֻיׁשּ ֶ  ִמׁשּ
ה ֹלׁשָ ִנים ׁשְ ֲעֹמדשֶׁ  ְוָצִריךְ . ׁשָ . ֶהָחג ַעד ַיֲחִמיץ ְוֹלא ּיַ
שׁ  ּוְבָמקֹום ּיֵ ִמְנַהג ַהּכֹל, ָידּועַ  ִמְנָהג ׁשֶ ִדיָנה ּכְ   :ַהּמְ

 רלא סימן
לֹא ה ְלַרמֹות ׁשֶ ִמּדָ ָקל ּבְ ה ְוֵכיַצד, ּוְבִמׁשְ  אֹוָתם ַיעׂשֶ
ֹקל ְוֵכיַצד ִבין, ִיׁשְ ים ְלַהעִמיד ְוַחּיָ  ְועל ַהִמּדֹות על ְמֻמּנִ

  ְסִעיִפים: ח"כ ּובוֹ , עִריםַהשְּׁ 

 ְלגֹוי ֲאִפּלוּ  אוֹ , ַלֲחֵברוֹ  ָחֵסר ׁשֹוֵקל אוֹ  ַהּמֹוֵדד. א
ָלאו עֹוֵבר, ֱאִליִלים עֹוֵבד ה ָעֶול ַתֲעׂשוּ  ֹלא"דְּ  ּבְ ּדָ ּמִ  ּבַ

ָקל ׁשְ ּמִ ׂשּוָרה ּבַ   ":ּוַבּמְ

ִבים. ב ית ַחּיָ ין ּבֵ ים ְלַהֲעִמיד ּדִ ְהיוּ  ְמֻמּנִ ּיִ  ִריםְמַחזְּ  ׁשֶ
ְמָצא ִמי ְוָכל, ַהֲחֻנּיֹות ַעל ּנִ ה ִאּתוֹ  ׁשֶ  אוֹ , ֲחֵסָרה ִמּדָ

ָקל ִאים ְמֻקְלָקִלים ֹמאְזַנִים אוֹ  ָחֵסר ִמׁשְ ָ  ְלַהּכֹותוֹ  ַרׁשּ
ר ּוְלָקְנסוֹ  ֲאׁשֶ ין ְלֵבית ֵיָרֶאה ּכַ   :ּדִ

הֹות ָלָאָדם ָאסּור. ג ה ְלַהׁשְ ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ  ֲחֵסָרה ִמּדָ  ׁשֶ
הּ  מֹוֵדד ל ָעִביט ַלֲעׂשֹות ַוֲאִפּלוּ , ּבָ , ַרְגַלִים ֵמי ׁשֶ
א ּמָ ֵאינוֹ  ִמי ָיֹבא ׁשֶ הּ  ְוִיְמּדֹד יֹוֵדעַ  ׁשֶ  ֵישׁ  ְוִאם. ּבָ
ִעיר ִמְנָהג ֵאין ּבָ א מֹוְדִדים ׁשֶ ה ֶאּלָ ּדָ ּמִ  ָהְרׁשּוָמה ּבַ
ם ֹרׁשֶ דּועַ  ּבָ ר, ְרׁשּוָמה ֵאיָנהּ  ְוזוֹ , ַהּיָ הֹוָתהּ  ֻמּתָ   :ְלַהׁשְ

ה. ד ּמָ ים ִמּכַ ּדֹות עֹוׂשִ  ְוֹרַבע, ְסָאה ַוֲחִצי, ִמְסָאה, ַהּמִ
ב ַוֲחִצי, ַקב, ְסָאה ב ְוֹרַבע, ַהּקַ ב ֹרַבע ַוֲחִצי, ַהּקַ , ַהּקַ

ִמיִנית ה ֹלא ֲאָבל. ָהֹרַבע ּוׁשְ ִים ַיֲעׂשֶ ּלֹא, ַקּבַ  ׁשֶ
ף ֹרַבע ִתְתַחּלֵ הּוא ַהְסָאה ּבְ חהַ  ּוִמּדֹות. ּוֶמֱחָצה ַקב ׁשֶ  ּלַ
ין ית, ִהין ַוֲחִצי, ִהין עֹוׂשִ ִליׁשִ , ִהין ּוְרִביִעית, ִהין ּוׁשְ
ִמיִנית, ַהּלֹג ּוְרִביִעית, ֹלג ַוֲחִצי, ְוֹלג  ְוֶאָחד, ּוׁשְ

ֹמָנה ְ ִמיִנית ִמׁשּ ׁשְ   :ּבִ

ים ֵאין. ה ַחק עֹוׂשִ ַלַעת ַהּמֶ ֵני, ִמּדְ הּוא ִמּפְ  ְוַרע ַקל ׁשֶ
ל ְוֹלא, ַלּמֹוֵכר ֶ ֶכתמַ  ִמׁשּ ֵני, ּתֶ הּוא ִמּפְ ֵבד ׁשֶ  ְוַרע ּכָ
א, ַלּלֹוֵקחַ  ין ֶאּלָ ל עֹוׂשִ ֶ ְקָמה ֱאגֹוז ִמׁשּ רֹועַ  ׁשִ ּכְ . ְוֶאׁשֶ
ין ְוֵאין ד אֹותוֹ  עֹוׂשִ ד ָעב ֶאָחד ִמּצַ . ָקָצר ֶאָחד ּוִמּצַ
ֵני, ְמַעט ְמַעט ִיְמֹחק ְוֹלא הּוא ִמּפְ , ַלּלֹוֵקחַ  ַמְפִחית ׁשֶ
ַבת ִיְמֹחק ְוֹלא ֵני ַחתאַ  ּבְ הּוא ִמּפְ , ַלּמֹוֵכר ַמְפִחית ׁשֶ
א ַפַעם ֶאּלָ ָמתּון ַאַחת ּבְ   :ּבְ

ּמֹוֵדד. ו ׁשֶ ָבר ּכְ ה ֹלא, ַלח ּדָ ִעְנָין ַיֲעׂשֶ ֲעֶלה ּבְ ּתַ  ׁשֶ
ִאּלוּ  ְוֵיָרֶאה ָהְרִתיָחה ה ִהיא ֲאִפּלוּ , ְמֵלָאה ִהיא ּכְ  ְקַטּנָ

ֵאין ְמֹאד ְרִתיָחה ׁשֶ ֵוה ּבָ הֹוָתהּ  ָצִריךְ וְ . ְפרּוָטה ׁשְ  ְלַהׁשְ
ְפִסיק ַאַחר ּיַ ּלּוחַ  ׁשֶ ֵדי, ַהּקִ יפוּ  ּכְ ּטִ ּיַ ה ׁשֶ ּנָ ה ִמּמֶ ֹלׁשָ  ׁשְ
ין ה. ִטּפִ ּמֶ ָבִרים ּבַ ַבַעל, ֲאמּוִרים ּדְ ִית ּבְ . ַהּמֹוֵכר ַהּבַ
יף ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ֶחְנָוִני ֲאָבל   :ְלַהּטִ

ּקֹוֶנה ַהִסיטֹון. ז ַיַחד ׁשֶ חַ , ָוִניםְלֶחנְ  ּומֹוֵכר ּבְ  ְמַקּנֵ
ּדֹות ּמֹוֵדד ַהּמִ ֶהם ׁשֶ ָבר ּבָ ים ַאַחת ַלח ּדָ ֹלׁשִ . יֹום ִלׁשְ
ִית ּוַבַעל ֵאינוֹ  ַהּבַ ל מֹוֵכר ׁשֶ ךְ  ּכָ י, ּכָ חַ  לוֹ  ּדַ ַקּנֵ ּיְ  ׁשֶ
ֵאינוֹ  ְוַהֶחְנָוִני. ֹחֶדשׁ  ב"ְלי ַאַחת יף ָצִריךְ  ׁשֶ  ְלַהּטִ
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ה ֹלׁשָ ין ׁשְ ק ִטּפִ הּ  ְוִנְדּבָ חַ  ָצִריךְ , הַהְרבֵּ  ּבָ ֲעַמִים ְלַקּנֵ  ּפַ
ת ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ָמקֹום. ח ֲהגוּ  ּבְ ּנָ ה ָלמּוד ׁשֶ ַדּקָ ַגָסה ִיְמֹדד ֹלא, ּבְ  ּבְ
ן ִאם ֲאִפּלוּ  סֹות' ג ִיּתֵ ִביל ּגַ ׁשְ ּקֹות' ד ּבִ  ְוֵכן. ּדַ

ָמקֹום ֲהגוּ  ּבְ ּנָ ַגָסה ָלמּוד ׁשֶ ה ִיְמּדֹד ֹלא ּבְ ַדּקָ . ּבְ
ֲהגוּ  ּוְבָמקֹום ּנָ  ִיְרֶצה ִאם ֲאִפּלוּ  ִיְמֹחק ֹלא, ִלְגּדֹשׁ  ׁשֶ

ה לוֹ  ָלֵתת ֹלׁשָ ִביל ְמחּוקֹות ׁשְ ׁשְ ִים ּבִ ּתַ דּוׁשֹות ׁשְ . ּגְ
ָמקֹום ַוֲאִפּלוּ  ּמֹוְכִרים ּבְ ה ְסָאה ׁשֶ ג ְגדּוׁשָ יָנִרים' ּבְ , ּדִ
ן: ֵלהּ  ְוָאַמר ב ְמחּוָקה ְסָאה ִלי ּתֵ יָנִרים' ּבְ . ָאסּור, ּדִ
ָמקוֹ  ְוֵכן ֲהגוּ שֶׁ  םּבְ   :ּנָ

קֹולֹות. ט ׁשְ ין ַהּמִ , ִלְטָרא ַוֲחִצי, ִלְטָרא אֹוָתם עֹוׂשִ
ה ֹלא ֲאָבל. ִלְטָרא ּוְרִביעַ  ִלישׁ  ַיֲעׂשֶ  ְוֹלא ִלְטָרא ׁשְ

ית ה ְוֹלא ִלְטָרא ֲחִמיׁשִ ֹלׁשָ ֵני, ִלְטָרא ְרִביִעית ׁשְ  ִמּפְ
ְטִעים ּמַ ֶהם ׁשֶ   :ּבָ

ין ֵאין. י ָקלֹות עֹוׂשִ יֵני ִמׁשְ ֶכת ִמּמִ א, ַמּתֶ  ִמְצִחיח ֶאּלָ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ֶסַלע ָקלֹות, ׁשֶ ׁשְ ּמִ ל ׁשֶ ֶסף ׁשֶ  ְוָזָהב ּכֶ
ל ָבר ְוׁשֶ ים ָיֵבשׁ  ּדָ ל אֹוָתם עֹוׂשִ ֶכת ׁשֶ   :ִיְרצוּ  ִאם, ַמּתֶ

ָקלֹות ְלַהְטִמין ָאסּור. יא ׁשְ ַלח ַהּמִ ּמֶ   :ּבַ

ֹוֵקל ַהֶחְנָוִני. יב ׁשּ ָבר ׁשֶ חַ  ָצִריךְ , ַלח ּדָ ָקל ְלַקּנֵ ׁשְ  ַהּמִ
ַעם ת ַאַחת ּפַ ּבָ ַ ׁשּ ָכל, ְוַהּמֹאְזַנִים, ּבַ ַעם ּבְ ֹוֵקל ּפַ ׁשּ  ׁשֶ
ֶהם   :ּבָ

ְהיוּ  ָצִריךְ  ַהּמֹאְזַנִים. יג ּיִ ִרים ׁשֶ ָ ל ְמֻיׁשּ  ַמה ְלִפי ֶאָחד ּכָ
הּוא ֶ יַצד. ׁשּ ּיֹות מֹוְכֵרי, ּכֵ ׁשִ ל ֲעׁשָ ְרֶזל ׁשֶ  ְוַכּיֹוֵצא ּבַ

אֹוֵחז ַהּמֹאְזַנִים חּוֵטי ִלְהיֹות ָצִריךְ , ֶהםבָּ  ֹוֵקל ׁשֶ  ַהׁשּ
ָידוֹ  לּוי, ּבְ ֲאִויר ּתָ ה ּבָ ֹלׁשָ  ֵמָהָאֶרץ ּוְגבֹוִהים, ְטָפִחים ׁשְ

ֶנה ְוֹאֶרךְ , ְטָפִחים' ג י ַהּקָ ּפֵ ּכַ לּוִים ַהּמֹאְזַנִים ׁשֶ ב ּתְ ' ּבְ
יו כַּ  ַהחּוִטים ְוֹאֶרךְ , ְטָפִחים ב"י ֹראׁשָ יׁשֶ  ַהּמֹאְזַנִים ּפֵ
לּוִים ֶהם ּתְ ל. ְטָפִחים ב"י ּבָ ל ֶצֶמר מֹוְכֵרי ׁשֶ  ְוׁשֶ
, ְטָפִחים' ב ֵמָהָאֶרץ ְגבֹוִהים ִיְהיוּ , ְזכּוִכית מֹוְכֵרי

ֵהם ַהחּוט ְוֹאֶרךְ  לּוִים ׁשֶ  ְוֹאֶרךְ , ְטָפִחים' ב ּבוֹ  ּתְ
ֶנה ְוֹאֶרךְ  ַהחּוִטים ל. ְטָפִחים' ט' ט ַהּקָ ל יֶחְנָונִ  ְוׁשֶ  ְוׁשֶ

ַעל ִית ּבַ  ַהחּוט ְוֹאֶרךְ , ֶטַפח ֵמָהָאֶרץ ְגבֹוִהים ִיְהיוּ  ַהּבַ
ֵהם לּוִים ׁשֶ ֶנה ְוֹאֶרךְ , ֶטַפח ּבוֹ  ּתְ  ַהחּוִטים ְוֹאֶרךְ  ַהּקָ

ל. ְטָפִחים ו"ו ֶסף מֹוְכֵרי ְוׁשֶ ל ְוָזָהב ּכֶ  מֹוְכֵרי ְוׁשֶ
ָמן ָאר טֹוב ַאְרּגָ ים ִעְנָיִנים ּוׁשְ ּקִ בֹוִהים ִיְהיוּ , ּדַ  ּגְ
ֹלשׁ  ֵמָהָאֶרץ עֹות ׁשָ ֵהם ַהחּוט ְוֹאֶרךְ , ֶאְצּבָ לּוִים ׁשֶ  ּבוֹ  ּתְ

עֹות' ג ֶנה ְוֹאֶרךְ , ֶאְצּבָ  ָנְתנוּ  ֹלא ַהחּוִטים ְוֹאֶרךְ  ַהּקָ
ֶהם עּור ּבָ א, ׁשִ ִפי ֶאּלָ ְרֶצה ַמה ּכְ ּיִ ֶ   :ׁשּ

ֲהגוּ  ָמקֹום. יד ּנָ . ַפחטֶ  ְלַהְכִריעַ  ָצִריךְ , ְלַהְכִריעַ  ׁשֶ
ּלֹא ּוְבָמקֹום ַעִין ַעִין ׁשֹוֵקל, ְלַהְכִריעַ  ָנֲהגוּ  ׁשֶ , ּבְ
ַלח' ִמק ֶאָחד ְלהֹוִסיף ְוָצִריךְ   ֵמאֹות' ִמד ְוֶאָחד ּבְ
ָיֵבשׁ  : לוֹ  ֹיאַמר ֹלא, ִלְטִרים' י ׁשֹוֵקל ָהָיה ִאם. ּבְ
ֹקל ל ִלי ׁשְ הּ  ְוִלְטָרא ִלְטָרא ּכָ א, ַהְכָרָעה ִעם ְלַבּדָ  ֶאּלָ
ן ֶאת לׁשֹוקֵ  ּלָ ַבת ּכְ ן ַאַחת ְוֶהְכֵרעַ  ַאַחת ּבְ  ָהָיה. ְלֻכּלָ

ה לוֹ  ׁשֹוֵקל ֹלׁשָ ֹקל: לוֹ  ֹיאַמר ֹלא, ִלְטָרא ְרִביֵעי ׁשְ  ׁשְ
ל ִלי ְפֵני ּוְרִביעַ  ְרִביעַ  ּכָ א, ַעְצמוֹ  ּבִ ֹקל ֶאּלָ  לוֹ  ִיׁשְ

ן ִלְטָרא ר ִעם ִלְטָרא ְרִביעַ  ְוִיּתֵ ׂשָ ִאם, ַהּבָ ה ׁשֶ  ַאּתָ
ן ראֹומֵ  ַכף ִלְטָרא ּוְרִביעַ  ִלְטָרא ֲחִצי ִיּתֵ , ַאַחת ּבְ
א ּמָ יל ׁשֶ ְטָרא ְרִביעַ  ַיּפִ   :ַהּלֹוֵקחַ  ִיְרֵאהוּ  ְוֹלא ַהּלִ

ֵני. טו ָרצוּ  ְמִדיָנה ּבְ ּדֹות ַעל ְלהֹוִסיף ׁשֶ  ַעל אוֹ  ַהּמִ
ָקלֹות ׁשְ תּות ַעל יֹוֵתר יֹוִסיפוּ  ֹלא, ַהּמִ ִאם, ׁשְ  ָהָיה ׁשֶ

ב אּוהוּ  ָחֵמשׁ  לִמשֶּׁ  ַהּקַ שׁ  ַוֲעׂשָ ָיָדם ָהְרׁשּות ׁשֵ  יֹוֵתר, ּבְ
ה ַעל ָ ׁשּ   :ַיֲעׂשוּ  ֹלא ׁשִ

ְמִדיַדת. טז ין ַקְרַקע ּבִ ין אוֹ  ַאִחים ּבֵ ִפין ּבֵ ּתָ  ָצִריךְ , ׁשֻ
ק ּבֹון ְלַדְקּדֵ ֶחׁשְ י ַעל ְמִדיָדתוֹ  ּבְ ִרים ּפִ ֲאִרים ָהִעּקָ ְתּבָ  ַהּמִ
ִכְתֵבי יַמְטִריָּ  ּבְ ֲאִפּלוּ , אַהּגִ ע ְמֹלא ׁשֶ ְרַקע ֶאְצּבַ  ֵמַהּקַ
ִאּלוּ  אֹוָתהּ  רֹוִאים ְרּכֹום ְמֵלָאה ִהיא ּכְ   :ּכַ
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ע. יז  ְמַזְלְזִלין, ְלָחִריץ ַהְסמּוִכים ַאּמֹות ַאְרּבַ
ְמִדיָדָתן ַפת ְוַהְסמּוִכים, ּבִ ָהר ִלׂשְ  אֹוָתם מֹוְדִדין ֵאין ַהּנָ

ָלל ֵני, ּכְ ֵהם ִמּפְ ל ׁשֶ נֵ  ׁשֶ ים ְרׁשּות יּבְ   :ָהַרּבִ

ְרַקע ֶאת ַהּמֹוֵדד. יח ימֹות ְלֶאָחד ִיְמּדֹד ֹלא, ַהּקַ  ּבִ
ה ימֹות ּוְלֶאָחד ַהַחּמָ ִמים ּבִ ׁשָ ֵני, ַהּגְ ַהֶחֶבל ִמּפְ  ׁשֶ

ר ימֹות ִמְתַקּצֵ ה ּבִ ָקֶנה ָמַדד ִאם, ְלִפיָכךְ . ַהַחּמָ  אוֹ  ּבְ
ֶלת ְלׁשֶ ׁשַ ָכךְ  ֵאין, ָבֶהן ְוַכּיֹוֵצא ּבְ לּום ּבְ   :ּכְ

ּדֹות ֹעֶנשׁ . יט ָקלֹות ַהּמִ ׁשְ ה ְוַהּמִ ִאי, ְמֹאד ָקׁשֶ ר ׁשֶ  ֶאְפׁשָ
ֶקר ְלׁשֹוֵקל אוֹ  ְלמֹוֵדד ְתׁשּוָבה ָלׁשּוב ׁשֶ , ֲהגּוָנה ּבִ
כֹוֵפר הּוא ַוֲהֵרי יִציַאת ּכְ   :ִמְצַרִים ּבִ

ִבים. כ ית ַחּיָ ין ּבֵ ים ְלַהֲעִמיד ּדִ ָעִרים ַעל ְמֻמּנִ ְ  ַהׁשּ
ל ַיְרִויחַ  ּלֹאשֶׁ  ְרֶצה ַמה ֶאָחד ּכָ ּיִ ֶ ֵאין, ׁשּ  ָלָאָדם לוֹ  ׁשֶ

ָבִרים ְלַהְרִויחַ  ּדְ שׁ  ּבַ ּיֵ ֶהם ׁשֶ י ּבָ גֹון, ֶנֶפשׁ  ַחּיֵ  ֵיינֹות ּכְ
ָמִנים א, ּוְסָלתֹות ׁשְ תּות ֶאּלָ ְ ה. ַהׁשּ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ
מֹוֵכר, ֲאמּוִרים ַיַחד ְסחֹוָרתוֹ  ּבְ ֹלא ּבְ  ֲאָבל, ֹטַרח ּבְ
ִמין, ְמַעט ְמַעט ְסחֹוָרתוֹ  ַהּמֹוֵכר ֶחְנָוִני  ָטְרחוֹ  לוֹ  ׁשָ
תּות ַיְרִויחַ  ֲעֵליֶהם ּומֹוָתר, ְיִציאֹוָתיו ְוָכל ה. ׁשְ ּמֶ  ּבַ

ָבִרים ֹלא, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ַער הּוַקר ּבְ ַ  ִאם ֲאָבל. ַהׁשּ
ַער הּוַקר ַ ִפי ִיְמּכֹר, ַהׁשּ י ְוָהֵני. ַהּיֶֹקר ּכְ  ֵהיָכא ִמּלֵ

אדְ  ית ִאּכָ ין ּבֵ ֵפְרׁשוּ  ּדִ הוּ  ּדְ , ָהִכי ִלַזּבֹוֵני מֹוְכִרים ְלֻכּלְ
ל ִאי ֲאָבל ין ַחד ּכָ ָכל ַזּבִ ָיכֹול ַמה ּבְ ב ֹלא, ּדְ  ִמַחּיֵ
זֹול ְלַזּבֹוֵני ְלחּוֵדהּ  ַהאי   :ּבְ

ל. כא ְפִקיעַ  ּכָ ָעִרים ַהּמַ ּמֹוֵכר ׁשְ , ֵמָהָראּוי יֹוֵתר ׁשֶ
ִאים ָ ִפי ּוְלָעְנׁשוֹ  וֹ ְלַהְלקֹות ַרׁשּ   :ָהָראּוי ּכְ

ִרין ֵאין. כב ּכְ ּתַ ֵביִצים ִמׂשְ ֲעַמִים ּבְ א, ּפַ ר ֶאּלָ ּגָ  ַהּתַ
ָכר מֹוְכָרן הּוא ָהִראׁשֹון ָ ׂשּ ּנוּ  ְוַהּלֹוֵקחַ , ּבְ  מֹוְכָרן ִמּמֶ
ֶקֶרן ְלַבד ּבְ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּבִ ר, ׁשֶ ּתָ ּמֻ ר ׁשֶ ּכֵ ּתַ  ְלִהׁשְ

ֵביִצים   :יֹוֵתר ֹלא ֲאָבל, ֶפלַהכֶּ  ַעד ּבְ

ֶאֶרץ ְסחֹוָרה ַלֲעׂשֹות ָאסּור. כג ָרֵאל ּבְ ְדָבִרים ִיׂשְ  ּבִ
שׁ  ּיֵ ֶהם ׁשֶ י ּבָ א, ֶנֶפשׁ  ַחּיֵ ְרנוֹ  ֵמִביא ֶזה ֶאּלָ , ּומֹוֵכר ִמּגָ
ְרנוֹ  ֵמִביא ְוֶזה ֵדי, ּומֹוֵכר ִמּגָ רוּ  ּכְ ְמּכְ ּיִ זֹול ׁשֶ . ּבְ

ֶמן ּוִבְמקֹום ֶ ַהׁשּ ה ׁשֶ ר, ְמֻרּבֶ ר ֻמּתָ ּכֵ ּתַ ֶמן ְלִהׂשְ ׁשֶ   :ּבְ

רֹות אֹוְצִרין ֵאין. כד שׁ  ּפֵ ּיֵ ֶהן ׁשֶ י ּבָ ֶאֶרץ ֶנֶפשׁ  ַחּיֵ  ּבְ
ָרֵאל ָכל ְוֵכן, ִיׂשְ ֻרּבוֹ  ָמקֹום ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ה. ִיׂשְ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ
לֹוֵקחַ , ֲאמּוִרים ּוק ּבְ ֵדל ֶלֱאֹצר ֲאָבל, ֵמַהׁשּ ּלוֹ  ַהּגָ ׁשֶ , ּבְ

ר ַנתּובִ . ֻמּתָ ּצֶֹרת ׁשְ ֵדי יֹוֵתר ֶיֱאֹצר ֹלא ּבַ ְרָנַסת ִמּכְ  ּפַ
יתוֹ  ָנה ּבֵ   :ְלׁשָ

ל. כה ְפִקיעַ  ּכָ ָעִרים ַהּמַ ָאַצר אוֹ , ׁשְ רֹות ׁשֶ ֶאֶרץ ּפֵ  ּבְ
ָרֵאל ָמקֹום אוֹ  ִיׂשְ ֻרּבוֹ  ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ַמְלֶוה ֶזה ֲהֵרי, ִיׂשְ  ּכְ
ית ִרּבִ   :ּבְ

רֹות מֹוִציִאין ֵאין. כו יֵּ  ּפֵ ֶהן שׁ ׁשֶ י ּבָ  ֵמֶאֶרץ ֶנֶפשׁ  ַחּיֵ
ָרֵאל  ֶמֶלךְ  ֵמְרׁשּות ְוֹלא, ְלסּוְרָיא אוֹ  ָלָאֶרץ ְלחּוָצה ִיׂשְ

ֶאֶרץ ַאֵחר ֶמֶלךְ  ִלְרׁשּות ֶזה ָרֵאל ּבְ   :ִיׂשְ

ִאים. כז ָ ֵני ַרׁשּ ַער ָלֶהם ָלקּוץ ָהִעיר ּבְ ָבר ְלָכל ׁשַ  ּדָ
ְרצוּ  ּיִ יֵניֶהם ּוְלַהְתנֹות, ׁשֶ כָּ  ּבֵ ֲעֹבר ִמי לׁשֶ ּיַ  קֹוְנִסים ׁשֶ
ךְ  אֹותוֹ    :ְוָכךְ  ּכָ

ִאים. כח ֲעֵלי ַרׁשָ נּות ּבַ יֵניֶהם ִלְפֹסק ֻאּמָ ּלֹא ּבֵ ה ׁשֶ  ַיֲעׂשֶ
יֹום ֶאָחד ה ּבְ ֲעׂשֶ ּיַ ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ֲחֵברוֹ  ׁשֶ  ִמי ְוָכל, ּבְ

ֲעֹבר ּיַ ַנאי ַעל ׁשֶ ךְ  אֹותוֹ  ַיֲעִניׁשוּ  ַהּתְ ה. ְוָכךְ  ּכָ ּמֶ  ּבַ
ְמִדיָנה, ֲאמּוִרים ָבִריםדְּ  ֵאין ּבִ הּ  ׁשֶ  ָחׁשּוב ָחָכם ּבָ

ה ּבּור ַעל ְמֻמּנֶ נוֹ  ִאם ֲאָבל. ַהּצִ ַנאי ֵאין, ֶיׁשְ  ַהּתְ
ֶהם ּלָ לּום מֹוִעיל ׁשֶ  ּוְלַהְפִסיד ַלֲעֹנשׁ  ְיכֹוִלים ְוֵאין, ּכְ
ּלֹא ְלִמי ם ׁשֶ ַנאי ִקּיֵ א, ַהּתְ ן ִאם ֶאּלָ ַעת ָעׂשוּ  ּכֵ  ִמּדַ

  :ֶהָחָכם

 רלב סימן
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ָבר ַהמֹוֵכר ה ּדָ ִמּדָ ָקל ּבְ ָטעה אוֹ , ְוָטעה ּוְבִמׁשְ  ׁשֶ
ִמְנַין ָבר ּומֹוֵכר, ַהָמעֹות ּבְ  ּובוֹ , מּום בוֹ  ְוִנְמָצא ּדָ

  ְסִעיִפים: ג"כ

ה ַלֲחֵברוֹ  ַהּמֹוֵכר. א ִמּדָ ָקל ּבְ ִמְנָין אוֹ  ּוְבִמׁשְ  ְוָטָעה, ּבְ
ָכל הּוא ּבְ ֵאין, םְלעֹולָ  חֹוֵזר, ׁשֶ א אֹוָנָאה ׁשֶ ָדִמים ֶאּלָ  ּבְ
ּבֹון ֲאָבל ֶחׁשְ יַצד. חֹוֵזר ּבְ  ֱאגֹוִזים ֵמָאה לוֹ  ָמַכר, ּכֵ

ִדיָנר ח ִנְקֶנה, ט"צ אוֹ  א"ק ְוִנְמְצאוּ  ּבְ ּקָ  ּוַמֲחִזיר ַהּמִ
עּות ה ַאַחר ַוֲאִפּלוּ  ַהּטָ ּמָ ִנים ּכַ  ִנְמְצאוּ  ִאם ְוֵכן. ׁשָ
עֹות ְנָיןמֵ  ָיֵתר אוֹ  ָחֵסר ַהּמָ ְסקוּ  ַהּמִ ּפָ  ַוֲאִפּלוּ . חֹוֵזר, ׁשֶ
נוּ  ְלַאַחר ּקָ דוֹ  ׁשֶ ּלֹא ִמּיָ ַאר ׁשֶ לּום ֲחֵברוֹ  ֵאֶצל לוֹ  ִנׁשְ , ּכְ
ְנָין, חֹוֵזר ּקִ ָטעּות ׁשֶ   :הּוא ּבְ

ל. ב ין ֵמֲחֵברוֹ  ָמעֹות ַהְמַקּבֵ ֵהם ּבֵ ֶמֶכר ׁשֶ ין ּבְ  ּבֵ
ַהְלָוָאה ין ּבְ ֵפָרעֹון ּבֵ עֹות רֹוןִיתְ  ּוָמָצא, ּבְ ּמָ  ֲאִפּלוּ , ּבַ

ב ְתָבעוֹ  ֹלא ִאם ְכֵדי הּוא ִאם ְלַהֲחִזיר ַחּיָ ַעת ּבִ ַהּדַ  ׁשֶ
ַהְינוּ , טֹוָעה ִאם ּדְ ק ֵישׁ  ׁשֶ עֹות ְלַחּלֵ  ָהעֹוְדפֹות ַהּמָ

ָרה ְלהֹוִציָאם ָרה ֲעׂשָ ה אוֹ  ֲעׂשָ ָ ה ֲחִמׁשּ ָ  ַאַחת ְוֵאין, ֲחִמׁשּ
ִים אוֹ  ּתַ ֵאיָנן עֹוְדפֹות ׁשְ  ֵישׁ , ָחֵמשׁ  ִלְכָלל אֹותבָּ  ׁשֶ

ָעה לֹוַמר ּטָ ּבֹונוֹ  ׁשֶ ֶחׁשְ יִרּיֹות ֵהם ִאם, ּבְ ין ָטָעה ֲעׂשִ  ּבֵ
ים ִ ִעים ֲחִמׁשּ ין אוֹ  ְלַאְרּבָ ִעים ּבֵ ים ַאְרּבָ ֹלׁשִ  ְוִאם, ִלׁשְ

ּיֹות ֵהם ְרִגיִלים ֵישׁ  ֲחִמיׁשִ  ָהיוּ  ְוִאם', ה' ה ִלְמנֹות ׁשֶ
יִרּיֹות ָטָעה ה"נ ֲעׂשִ ֵאר מוֹ כְּ  ּבָ ְתּבָ ּנִ  ּוְבָחֵמשׁ , ׁשֶ

ין ָטָעה ָהעֹוְדפֹות ה ּבֵ ֹלׁשָ ּיֹות ׁשְ ע ֲחִמיׁשִ  ְוִאם. ְלַאְרּבַ
ֹלשׁ  ָטָעה, ה"כ אוֹ  ו"ט עֹוְדפֹות  ָחֵמשׁ  אוֹ  ְפָעִמים ׁשָ
ָעִמים ּיֹות ּפְ ֲחִמיׁשִ ּיֹות ַעל עֹוְדפֹות ִאם ֲאָבל. ּבַ ִ  ַהֲחִמׁשּ
ִים אוֹ  ַאַחת ּתַ ה אוֹ  ׁשְ ֹלׁשָ ָעה אוֹ  ׁשְ ֵאין ַאְרּבָ יעֹות ׁשֶ  ַמּגִ

ם, ְלָחֵמשׁ  ּלָ ָנה ּכֻ עֹות ּוִבְלַבד, ַמּתָ ַהּמָ ָצא ְיֵתִרים ׁשֶ ּמָ  ׁשֶ
ִמְנַין ִיְהיוּ  ֹלא ּיֹות ּבְ ִ יִרּיֹות אוֹ  ַהֲחִמׁשּ ִאם, ָהֲעׂשִ  ָהיוּ  ׁשֶ

ִמְנָיָנם ב ּבְ א, לוֹ  ְלַהֲחִזיר ַחּיָ ּמָ ָהָיה ָהֲאֵחִרים ׁשֶ  מֹוֶנה ׁשֶ
ֶהם ּיֹותהַ  ּבָ ִ יִרּיֹות אוֹ  ֲחִמׁשּ ֶהם ִנְתָעְרבוּ  ָהֲעׂשִ   :ִעּמָ

ֵהָמה אוֹ  ֶעֶבד אוֹ  ַקְרַקע ַלֲחֵברוֹ  ַהּמֹוֵכר. ג ָאר אוֹ  ּבְ  ׁשְ
ְלְטִלים ח ְוִנְמָצא, ִמּטַ ּקָ ּמִ ּלֹא מּום ּבַ , ַהּלֹוֵקחַ  ּבוֹ  ָיַדע ׁשֶ

ה ְלַאַחר ֲאִפּלוּ  ַמֲחִזירוֹ  ּמָ ִנים ּכַ ה, ׁשָ ּזֶ ח ׁשֶ  ָטעּות ִמּקַ
ּלֹא ְוהּוא. הּוא שׁ  ׁשֶ ּמֵ ּתַ ח ִיׁשְ ּקָ ּמִ ַדע ַאַחר ּבַ ּיָ ּמּום ׁשֶ , ּבַ
שׁ  ִאם ֲאָבל ּמֵ ּתַ ָרָאה ַאַחר ּבוֹ  ִנׁשְ  ֶזה ֲהֵרי, ַהּמּום ׁשֶ
  :ְלַהֲחִזיר ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ָמַחל

ִבין ֵאין. ד ְ ַחת ְמַחׁשּ ִלי לוֹ  ָמַכר ֲאִפּלוּ , ַהּמּום ּפְ ֶוה ּכְ  ׁשָ
רָ  ְפִחיתוֹ  מּום ּבוֹ  ְוִנְמָצא ִדיָנִרים הֲעׂשָ ָמיו ַהּמַ  ִמּדָ
ִלי ֶאת ַמֲחִזיר, ִאָסר  ֵהיָלךְ : לוֹ  לֹוַמר ָיכֹול ְוֵאינוֹ , ַהּכְ
ַחת ִאָסר ַהּלֹוֵקחַ , ַהּמּום ּפְ ֵחֶפץ: אֹוֵמר ׁשֶ ֵלם ּבְ  ֲאִני ׁשָ
ח ַהּלֹוֵקחַ  רֹוֶצה ִאם ְוֵכן. רֹוֶצה ַחת ִלּקַ , ַהּמּום ּפְ
ַיד תָהְרׁשוּ  מוֹ  אֹותוֹ  ַקח אוֹ : לֹוַמר ַהּמֹוֵכר ּבְ הּוא ּכְ  ׁשֶ

ח אוֹ  ִחי ִלי ְוַהֲחֵזר ְמעֹוֶתיךָ  ִתּקַ   :ִמּקָ

ַכר ְראּוֵבן. ה ּמָ ְמעֹון ׁשֶ ים ְלׁשִ ּתִ שׁ  ּבָ ּיֵ ִעיר לוֹ  ׁשֶ  ּבְ
ַמר ְוֹקֶדם, ַאֶחֶרת ח ּגְ ּקָ ים גֹוִים ִנְכְנסוּ  ַהּמִ ּתִ ּבָ , ּבַ

נוּ , מֹותְמקוֹ  ְקָצת ְוִקְלְקלוּ  ְ ָתִלים ְוִעׁשּ  ְוָעְקרוּ  ַהּכְ
ְלתֹות ִית ּדַ ְמעֹון ְורֹוֶצה, ְוַהֲחלֹונֹות ַהּבַ , ּבוֹ  ַלֲחֹזר ׁשִ
יָון טֹוֵען ּוְראּוֵבן ּכֵ הּוא ׁשֶ ה, עֹוֵבר מּום ׁשֶ  ִמן לוֹ  ְיַנּכֶ
ִמים ֵדי ַהּדָ ֲחִזיר ּכְ ּיַ ִית ׁשֶ ם ְלַקְדמּותוֹ  ַהּבַ ח ִויַקּיֵ ּקָ , ַהּמִ
ין   :ְראּוֵבן ִעם ַהּדִ

ל. ו ימוּ  ּכָ ִהְסּכִ ֵני ָעָליו ׁשֶ ִדיָנה ּבְ הּוא ַהּמְ  מּום ׁשֶ
ֲחִזיִרים ּמַ ח ּבוֹ  ׁשֶ ימוּ  ְוָכל. ַמֲחִזיִרין, ֶזה ֵמּקָ ִהְסּכִ  ׁשֶ

ֵאינוֹ  ָעָליו א ּבוֹ  ַמֲחִזיר ֵאינוֹ  ֶזה ֲהֵרי, מּום ׁשֶ  ִאם ֶאּלָ
ַרשׁ  ל, ּפֵ ּכָ א ׁשֶ ִדיָנה ִמְנַהג לעַ , ְסָתם ְונֹוֵתן ַהּנֹוׂשֵ  ַהּמְ
  :סֹוֵמךְ  הּוא

ל. ז א לֹוֵקחַ  ֵאינוֹ , ְסָתם ַהּלֹוֵקחַ  ּכָ ָבר ֶאּלָ ֵלם ַהּדָ  ׁשָ
ל ַרשׁ  ְוִאם. מּום ִמּכָ ֵאין ְמַנת ַעל: ְוָאַמר ַהּמֹוֵכר ּפֵ  ׁשֶ
ה מּום ָעַלי חֹוֵזר ַאּתָ ָפֵרשׁ  ַעד, חֹוֵזר ֶזה ֲהֵרי, ּבְ ּיְ  ׁשֶ
שׁ  ַהּמּום ּיֵ ִממְ  ׁשֶ רוֹ ּבְ ּיֹאַמר ַעד אוֹ , ַהּלֹוֵקחַ  ְוִיְמֹחל ּכָ  ׁשֶ
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ֵצא: לוֹ  ּמָ ּיִ ח ׁשֶ ִמּקָ ָמיו ַהּפֹוֵחת ֶזה ּבְ ךְ  ַעד ּדָ  ְוָכךְ  ּכָ
י ְלּתִ ַהּמֹוֵחל, אֹותוֹ  ִקּבַ ָבר ֵליַדע ָצִריךְ  ׁשֶ ּמֹוֵחל ַהּדָ  ׁשֶ

מוֹ , אֹותוֹ  ִויָפֵרשׁ  ּבוֹ  לוֹ    :ָהאֹוָנָאה ַהְמָפֵרשׁ  ּכְ

ָרה ַלֲחֵברוֹ  ַהּמֹוֵכר. ח הּ  ֵישׁ : ֵלהּ  ְוָאַמר, ּפָ  מּום ּבָ
לֹוִני ִרים ּוְפלֹוִני ּפְ יר ּוִבְכָלָלם, ַהִנּכָ ֵאינוֹ  מּום ִהְזּכִ  ׁשֶ
ר הּ  ְוִנְמָצא, ִנּכָ ֵאינוֹ  אֹותוֹ  ּבָ ר ׁשֶ , ָהֲאֵחִרים ְוֹלא ִנּכָ
ח ֶזה ֲהֵרי גֹון. ָטעּות ִמּקַ ָאַמר ּכְ ָרה: ֵלהּ  ׁשֶ ֶרת זוֹ  ּפָ  ִחּגֶ
ֶרתְועִ  ָכִנית ּוֶ ָכִנית ְוִנְמֵצאת, ְוַרְבָצִנית ַנׁשְ ְלַבד ַנׁשְ , ּבִ
ח ֶזה ֲהֵרי ּיֹאַמר, ָטעּות ִמּקַ ָרִאיִתי: ַהּלֹוֵקחַ  ׁשֶ ׁשֶ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ

ֶרת ֹלא, ָהְיָתה ֶרת ְוֹלא ִחּגֶ י, ִעּוֶ ם ָאַמְרּתִ ׁשֵ ֵאין ּכְ הּ  ׁשֶ  ּבָ
ךְ , ַהּמּוִמין ֵאּלוּ  הּ  ֵאין ּכָ  ְוֵאינוֹ , ִריםֲאחֵ  מּוִמין ּבָ

א אֹוֵמר יחַ  ֶאּלָ ּבִ י ְלַהׁשְ ְעּתִ הּ  ֵישׁ ) ִאם( ֲאָבל. ּדַ  ּבָ
ִרים מּוִמים ין, ַהִנּכָ ם ּבֵ ּלָ ין ּכֻ הּ  ְוֵישׁ , ִמְקָצָתם ּבֵ ם ּבָ  ּגַ
ֵאינוֹ  ַהּמּום ר ׁשֶ גֹון, ִנּכָ ִהיא ּכְ ֶרת ׁשֶ ָכִנית ְוַגם ִחּגֶ , ַנׁשְ

ִהיא אוֹ  ֶרת ׁשֶ ֶרת ִעּוֶ ָכִנית ְוַגם ְוִחּגֶ ח ֶזה ֵאין, ַנׁשְ  ִמּקַ
ְכמוֹ , ָטעּות ַחל ּדִ ּמָ ר ַעל ׁשֶ ּכָ ךְ  ַהּנִ ֵאינוֹ  ַעל ָמַחל ּכָ  ׁשֶ
ר   :ִנּכָ

הּ  ָהָיה. ט ר ֶאָחד מּום ּבָ  ֵישׁ : לוֹ  ְוָאַמר לוֹ  ְוֶהְרָאה, ִנּכָ
הּ  לֹוִני מּום ּבָ לֹוִני ּומּום ּפְ ֵאיָנם ּוְפלֹוִני ּפְ ִרים ׁשֶ , ִנּכָ

יר ַהּמּוִמים אֹוָתם הּ בָּ  ְוִנְמְצאוּ  ִהְזּכִ ֵאיָנם ׁשֶ ִרים ׁשֶ , ִנּכָ
ח ֶזה ֵאין הּ  ָהָיה ֲאִפּלוּ  ָטעּות ִמּקַ ל ּבָ  ַהּמּוִמין ּכָ

יר ִהְזּכִ ֲהֵרי, ׁשֶ ּלֹא, ִהְטָעהוּ  ֹלא ׁשֶ יר ׁשֶ א לוֹ  ִהְזּכִ  ֶאּלָ
הּ  מּוִמין ּבָ   :ׁשֶ

ְפָחה אוֹ  ֶעֶבד ַהּמֹוֵכר. י  ְלַהֲחִזירוֹ  כֹוליָ  ַהּלֹוֵקחַ  ֵאין, ׁשִ
ֵני ֵאין מּוִמין ִמּפְ ִלין ׁשֶ ַלאְכּתוֹ  אֹותוֹ  ְמַבּטְ  ְוֵהם, ִמּמְ

ְקָרִאים ִאם, ִסְמּפֹון ַהּנִ ָבר, ָגלּוי ֶזה ִסְמּפֹון ָהָיה ׁשֶ  ּכְ
גֹון, ִנְרֶאה ֵאינוֹ  ְוִאם, ָרָאהוּ  ר ׁשּוָמא ּכְ ׂשָ  אוֹ  ַבּבָ

יַכת ֶלב ְנׁשִ ה ֵריחַ  אוֹ  ּכֶ  ְוַכּיֹוֵצא ַהֹחֶטם ֵריחַ  אוֹ  ַהּפֶ
ֶהם לוֹ  ְוֵאינוֹ  הֹוִאיל, ּבָ ַלאְכּתוֹ  ְמַבּטְ , ַמֲחִזיר ֵאינוֹ  ִמּמְ

ֵאין ִמישׁ  ָהֲעָבִדים ׁשֶ ה ְלַתׁשְ ּטָ א ַהּמִ . ִלְמָלאָכה ֶאּלָ
ִחין בוֹ  ִנְמָצא ישׁ  חֹוִלי אוֹ  ָרע ׁשְ ּתִ ָהָיה אוֹ , ּכֹחוֹ  ַהּמַ  ׁשֶ
ה ְעָמם אוֹ  ִנְכּפֶ ֵני מּום ֶזה ֲהֵרי ְמׁשֻ לוֹ  ִמּפְ ַבּטְ ּמְ  ׁשֶ

ַלאְכּתוֹ   ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ָצַרַעת בוֹ  ִנְמָצא ִאם ְוֵכן. ִמּמְ
ָבִרים ֵני, מּום ֶזה ֲהֵרי, ַהְמֹגָאִלים ִמּדְ ְפׁשוֹ  ִמּפְ ּנַ ל ׁשֶ  ׁשֶ

ֵאינוֹ  ְוִנְמָצא ֵמֶהם אֹוֶנֶנת ָאָדם  לוֹ  ִמְתַעֵסק ׁשֶ
ְמֶלאֶכת ה ֲאִכיָלה ּבִ ִתּיָ  ִלְסִטים ְמָצאנִ  ִאם ְוֵכן. ּוׁשְ

ן ד מּום ֶזה ֲהֵרי, ְמֻזּיָ ּלוֹ  ֶאת ַהְמַאּבֵ ֵני, ּכֻ ֶלךְ  ִמּפְ ַהּמֶ  ׁשֶ
ב ִנְמָצא ִאם ְוֵכן. ְוהֹוְרגוֹ  אֹותוֹ  ּתֹוֵפס ְלכּות ֻמְכּתָ , ַלּמַ
ֵני, ּוַמֲחִזירוֹ  מּום ֶזה ֲהֵרי ֶלךְ  ִמּפְ ַהּמֶ  ּתֹוְפסוֹ  ׁשֶ

ָכל ִלְמַלאְכּתוֹ  ְרֶצה ֵעת ּבְ ּיִ ב ִנְמָצא ִאם לֲאבָ . ׁשֶ ּנָ  אוֹ  ּגַ
ִמיד בֹוֵרחַ  אוֹ  ְנָפׁשֹות גֹוֵנב אוֹ , חֹוֵטף  זֹוֵלל אוֹ , ּתָ
ְדָבִרים ְוַכּיֹוֵצא ְוסֹוֵבא , ְלַהֲחִזיר ָיכֹול ֵאינוֹ , ֵאּלוּ  ּבִ
ל ּכָ ֶחְזַקת ָהֲעָבִדים ׁשֶ שׁ  ּבְ ּיֵ ֶהם ׁשֶ ל ּבָ א, ָהָרעֹות ּכָ  ֶאּלָ
ן ִאם ַרשׁ  ּכֵ   :ּפֵ

ֵהָמה רַהּמֹוכֵ . יא ָחָטהּ , ְלָטְבָחהּ  ַלֲחֵברוֹ  ּבְ  ְוִנְמֵצאת ּוׁשְ
אי נֹוַדע ִאם, ְטֵרָפה ַוּדַ ָהְיָתה ּבְ ָקָחהּ  ְטֵרָפה ׁשֶ ּלְ ׁשֶ , ּכְ
גֹון בוּ  ּכְ ּקְ ּנִ ית ׁשֶ י ְוֻהְגַלד ַהּכֹוסֹות ּבֵ ה ּפִ ּכָ ָאז, ַהּמַ  ׁשֶ
שׁ  ָידּועַ  ּיֵ ה לוֹ  ׁשֶ ֹלׁשָ ב ָיִמים ׁשְ ּקַ ּנִ  ּתֹוךְ  ְקָנָאהּ  ִאם, ׁשֶ

ה ֹלׁשָ ח ָהֵוי, ָיִמים ׁשְ  ְלַהֲחִזיר ְוָצִריךְ  ָטעּות ִמּקַ
ִמים ָנָאהּ  אוֹ , ָיִמים' ג ּתֹוךְ  ְקָנָאהּ  ֹלא ְוִאם. ַהּדָ ּקְ  ׁשֶ

י ֻהְגַלד ְוֹלא ָיִמים' ג ּתֹוךְ  ה ּפִ ּכָ ָאז, ַהּמַ  ָסֵפק ָהֵוי ּדְ
ב ִאם , ָיהְראָ  ְלָהִביא ַהּלֹוֵקחַ  ַעל, ָלאו ִאם' ג ּתֹוךְ  ִנּקַ
ן ַיְפִסיד, ֹלא ְוִאם ִמים ְוִיּתֵ ָידוֹ  ֲעַדִין ֵהם ִאם ַהּדָ   :ּבְ

ִסיְרָכא ַטְרפּות. יב ין הּוא, ּדְ ל ַהּדִ ְמַבּטֵ ח ּדִ  ְוֵישׁ , ֵמּקָ
  ,חֹוְלִקים

ָבר ַהּמֹוֵכר. יג ָהָיה ּדָ רוֹ  מּום ׁשֶ ִמְמּכָ ה, ּבְ  ּבוֹ  ְוָעׂשָ
דַ  ֹקֶדם ַאֵחר מּום ַהּלֹוֵקחַ  ּוָ ּיִ , ָהִראׁשֹון ַהּמּום לוֹ  עׁשֶ

ה ִאם ְרּכוֹ  ָדָבר ָעׂשָ ּדַ טּור, ַלֲעׂשֹותוֹ  ׁשֶ ה ְוִאם. ּפָ ּנָ  ׁשִ
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ה ַדע ֹקֶדם ַאֵחר מּום ְוָעׂשָ ּוָ ּיִ  ַמֲחִזיר, ַהּמּום לוֹ  ׁשֶ
ח ּקָ ם ִלְבָעָליו ַהּמִ ּלֵ ֵמי ּוְמׁשַ ה ַהּמּום ּדְ ָעׂשָ   :ׁשֶ

ךְ  ְוַאַחר, ּוקָחל ַלֲעׂשֹות ּוְקָרעוֹ  ָסִדין ָקָנה. יד  נֹוַדע ּכָ
ִריָעה ֵמֲחַמת ַהּמּום ָרִעים לוֹ  ַמֲחִזיר, ַהּקְ ָפרוֹ . ַהּקְ  ּתְ
ךְ  ְוַאַחר יחַ  ִאם, ַהּמּום נֹוַדע ּכָ ּבִ ַבח נֹוֵטל ִהׁשְ  ׁשְ

ִפיָרה ל ְוֵכן, ֵמַהּמֹוֵכר ַהּתְ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

רֹותֶ  ְוָאַכל ַלֲחֵברוֹ  ַקְרַקע ַהּמֹוֵכר. טו  ְזַמן ּוְלַאַחר, יהָ ּפֵ
הּ  לוֹ  ִנְרֶאה ְרַקע ְלַהֲחִזיר ָרָצה ִאם, מּום ּבָ  ַהּקַ

ָעִלים ל ַמֲחִזיר ַלּבְ רֹות ּכָ ָאַכל ַהּפֵ  ָחֵצר ָהָיה ְוִאם. ׁשֶ
ָכר לוֹ  ְלַהֲעלֹות ָצִריךְ , ּבוֹ  ְוָדר   :ׂשָ

ַכר ְראּוֵבן. טז ּמָ ְמעֹון ׁשֶ ִבינֹות' ג ְלׁשִ ה ּוְלַאַחר, ּגְ ֹלׁשָ  ׁשְ
ָתָחם ָיִמים בֹות ּוְמָצָאם ּפְ בֹון ְמֻרּקָ ֲאלוּ  ִרּקָ י ִיׁשְ  ְלעֹוׂשֵ

ה ְגִבינֹות ַכּמָ בֹון ָלֹבא ָראּוי ְזַמן ּבְ ֶזה ְוִעּפּושׁ  ִרּקָ , ּכָ
ה ֹיאְמרוּ  ִאם ֲעׂשָ ּנַ בֹון ׁשֶ ֵבית ָהִרּקָ  ִנְמָצא ַהּמֹוֵכר ּבְ

ָהָיה ח ׁשֶ ָבר ְוִאם, ָטעּות ִמּקַ  ֵמֲחֵברוֹ  יאַהּמֹוצִ , ָסֵפק ַהּדָ
  :ָהְרָאָיה ָעָליו

ַכר ְראּוֵבן. יז ּמָ ְמעֹון ׁשֶ ֶמן ֹנאד ְלׁשִ ָתחוֹ  ְוֹלא, ׁשֶ א ּפְ  ֶאּלָ
ָאַמר ַהּמֹוֵכר ַעל ָסַמךְ  הּוא לוֹ  ׁשֶ ָתחוֹ , טֹוב ׁשֶ ּפְ  ּוְכׁשֶ
ַבע, ָעכּור ְמָצאוֹ  ָ ַתן ַהּמֹוֵכר ִיׁשּ ּנָ ֶמן לוֹ  ׁשֶ מוֹ  טֹוב ׁשֶ  ּכְ

ִהְתָנה ַבע ִיְרֶצה ֹלא ְוִאם, ִעּמוֹ  ׁשֶ ָ ַבע, ִלׁשּ ָ  ַהּלֹוֵקחַ  ִיׁשּ
ִהְתָנה ֶמן לוֹ  ָלֵתת ִעּמוֹ  ׁשֶ ה ְוָצלּול טֹוב ׁשֶ ּזֶ  הּוא ְוׁשֶ
ֶמן ֶ ַתן ַהׁשּ ּנָ ֶמן לוֹ  ְוַיֲחִזיר, לוֹ  ׁשֶ ֶ ה ָיׁשּומוּ  אוֹ , ַהׁשּ ּמָ  ּכַ
חּוִתים ָדָמיו ֶמן ּפְ ֶ  ְלַקְחּתוֹ  ַהּלֹוֵקחַ  ִיְרֶצה ְוִאם, טֹוב ִמׁשּ
ָחת לוֹ  ַיֲחִזיר   :ַהּפְ

ָבר ַהּמֹוֵכר. יח שׁ  ּדָ ּיֵ ֵאינוֹ  מּום ּבוֹ  ׁשֶ  ְוָאַבד, ִנְרֶאה ׁשֶ
ח ּקָ  ֶאת ַמֲחִזיר ֶזה ֲהֵרי, ַהּמּום אֹותוֹ  ֵמֲחַמת ַהּמִ
ִמים יַצד. ַהּדָ ֵאין ׁשֹור ַלֲחֵברוֹ  ַהּמֹוֵכר, ּכֵ  טֹוֲחנֹות לוֹ  ׁשֶ
יחוֹ  ָקר ִעם ַהּלֹוֵקחַ  ְוִהּנִ יחַ  ְוָהָיה, ּלוֹ שֶׁ  ַהּבָ ֲאָכל ַמּנִ  ַהּמַ
ם ִלְפֵני ה יֹוֵדעַ  ָהָיה ְוֹלא, ְואֹוְכִלים ֻכּלָ ּזֶ  אֹוֵכל ֵאינוֹ  ׁשֶ

ת ַעד ּמֵ ָרָעב ׁשֶ ֵבָלה ֶאת לוֹ  ַמֲחִזיר ֶזה ֲהֵרי, ּבְ  ַהּנְ
ִמים ֶאת ְוַיֲחִזיר ל ְוֵכן, ַהּדָ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ  ָהָיה ְוִאם. ּבָ
לּ  ַסְפָסר ַהּמֹוֵכר ה ֹוֵקחַ ׁשֶ ֶהה ְוֵאינוֹ  ָלֶזה ּומֹוֵכר ִמּזֶ  ַמׁשְ
ח ּקָ מּום ָיַדע ְוֹלא, ִעּמוֹ  ַהּמִ ע ַהַסְפָסר ֲהֵרי, ֶזה ּבְ ּבָ  ִנׁשְ

בּוַעת ּלֹא ֶהֵסת ׁשְ מּום ָיַדע ׁשֶ ֵטר, ֶזה ּבְ ֵני, ְוִיּפָ  ִמּפְ
ָהָיה ֹור ִלְבּדֹק ַהּלֹוֵקחַ  ַעל ׁשֶ ְפֵני ַהׁשּ , ַעְצמוֹ  ּבִ

מּות ֹקֶדם לוֹ  ּוְלַהֲחִזירוֹ  ּיָ  ַעל ַמֲחִזירוֹ  ַהַסְפָסר ְוִיְהֶיה, ׁשֶ
ה ְוֹלא ְוהֹוִאיל, ָהִראׁשֹון ַהּלֹוֵקחַ  ן ָעׂשָ  ִהְפִסיד הּוא ּכֵ

  :ַעְצמוֹ  ַעל

יִצים ַהּמֹוֵכר. יט ֵאיָנם מּוָזרֹות ְוִנְמְצאוּ  ַלֲחֵברוֹ  ּבֵ  ׁשֶ
ח ָהֵוי, ַלֲאִכיָלה ְראּוִיים  ֶאת ּוַמֲחִזיר ָטעּות ִמּקַ
ִמים יו. ַהּדָ ן ָנֲהגוּ  ֹלא ְוַעְכׁשָ ל ּוִמְנָהג, ּכֵ   :ֲהָלָכה ְמַבּטֵ

ה ֵזְרעֹוֵני ַלֲחֵברוֹ  ַהּמֹוֵכר. כ ֵאין ִגּנָ ל ַעְצָמן ׁשֶ  ׁשֶ
ב, ָצְמחוּ  ְוֹלא ּוְזָרָען, ֶנֱאָכל ֵזְרעֹוִנים ַאֲחָריּוָתן ַחּיָ  ּבְ
ִמים לוֹ  ּוַמֲחִזיר ַקח ַהּדָ ּלָ ּנוּ  ׁשֶ . ִלְזִריָעה ֶחְזָקָתןשֶׁ , ִמּמֶ
ּלֹא ְוהּוא  ָלְקָתה ִאם ֲאָבל, ַעְצָמן ֵמֲחַמת ָצְמחוּ  ׁשֶ
ָבָרד ָהָאֶרץ ב ֵאינוֹ , ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ּבְ ַאֲחָריּוָתן ַחּיָ א ּבְ ּמָ  ׁשֶ
ָרד ֵמֲחַמת ל ְוֵכן, ָצְמחוּ  ֹלא ַהּבָ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ֱאָכִלים ְזָרִעים לוֹ  ָמַכר. כא ים גֹוןכְּ , ַהּנֶ עֹוִרים ִחּטִ , ּוׂשְ
ב ֵאינוֹ , ָצְמחוּ  ְוֹלא ּוְזָרָען ַאֲחָריּוָתן ַחּיָ  ָהָיה ֲאִפּלוּ , ּבְ
ן ֶזַרע ּתָ ׁשְ ֹרב ּפִ ֵני ׁשֶ , ִלְזִריָעה אֹותוֹ  קֹוִנים ָאָדם ּבְ

ב ֵאינוֹ  אֹותוֹ  ְואֹוְכִלים הֹוִאיל ַאֲחָריּות ַחּיָ . ְזִריָעתוֹ  ּבְ
הּוא הֹוִדיעוֹ  ְוִאם ב, ְלֶזַרע ֶנהקוֹ  ׁשֶ ַאֲחָריּותוֹ  ַחּיָ . ּבְ
ין ְוהּוא ִרים ִלְדָבִרים ַהּדִ ְמּכָ , ְוִלְצִביָעה ִלְרפּוָאה ַהּנִ
ל ְוֵכן ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ ח ַהּלֹוֵקחַ . ּבָ  ְוהֹוִדיעוֹ  ֵמֲחֵברוֹ  ֵמּקָ

הּוא ם ְלָמְכרוֹ  ְפלֹוִנית ִלְמִדיָנה מֹוִליכוֹ  ׁשֶ  ְוַאַחר, ׁשָ
הֹוִליכוֹ  ם ׁשֶ : לֹוַמר ָיכֹול ֵאינוֹ , מּום ּבוֹ  ִנְמָצא ְלׁשָ

ִחי ִלי ַהֲחֵזר א, ְלָכאן ִמּקָ ִמים לוֹ  ַמֲחִזיר ֶאּלָ  ַהּדָ
ל ְוַהּמֹוֵכר רוֹ  ְלָהִביא ְמַטּפֵ ם ְלָמְכרוֹ  אוֹ  ִמְמּכָ , ׁשָ
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ְרׁשּות הּוא ֲהֵרי ִנְגַנב אוֹ  ָאַבד ַוֲאִפּלוּ   ְוִאם. מֹוֵכר ּבִ
מִ  יֹוֵדעַ  ַהּמֹוֵכר ָהָיה רוֹ ּבְ ָהָיה ְמּכָ ב, מּום ּבוֹ  ׁשֶ  ַחּיָ

הֹוָצָאה הֹוִציא ּבְ ח אֹותוֹ  ְלהֹוִליךְ  ַהּלֹוֵקחַ  ׁשֶ  ְלָמקֹום ֵמּקָ
לֹוִני ָהָיה יֹוֵדעַ  ָהָיה ֹלא ְוִאם. ּפְ טּור, מּום ּבוֹ  ׁשֶ  ּפָ

ב ְוֵאינוֹ , ַההֹוָלָכה ֵמהֹוָצַאת א ַחּיָ הֹוָצַאת ֶאּלָ . ַהֲחָזָרה ּבְ
ּמֹוִליכוֹ  ּמֹוֵכרלַ  הֹוִדיעַ  ֹלא ְוִאם , ַאֶחֶרת ִלְמִדיָנה ׁשֶ

ם ּבוֹ  ְוִנְמָצא ְוהֹוִליכוֹ  ְרׁשּות ֶזה ֲהֵרי, מּום ׁשָ  ַהּלֹוֵקחַ  ּבִ
ֲחִזיר ַעד ּיַ ח ׁשֶ ּקָ מּומוֹ  ַהּמִ   :ַלּמֹוֵכר ּבְ

ח ַהּלֹוֵקחַ . כב ךְ  ְוַאַחר, מּום ּבוֹ  ְוִנְמָצא ֵמּקָ  אוֹ  ָאַבד ּכָ
רְ  הּוא ֲהֵרי, ִנְגָנב ֲחִזיר ַעד, ַהּלֹוֵקחַ  ׁשּותּבִ ּיַ ח ׁשֶ ּקָ  ַהּמִ

 ֶזה ֲהֵרי, ַהּמּום ֵמֲחַמת ִנְפַסד אוֹ  ִהְתִליעַ  ְוִאם. ַלּמֹוֵכר
ְרׁשּות  ְוֹלא ַלּמֹוֵכר ְלהֹוִדיעַ  לוֹ  ָהָיה ְוִאם, מֹוֵכר ּבִ
ְרׁשּות ֶזה ֲהֵרי, הֹוִדיעוֹ    :לֹוֵקחַ  ּבִ

 ֵאין ִאם, ַנְגָחן ְוִנְמָצא ַלֲחֵברוֹ  ׁשֹור ַהּמֹוֵכר. כג
ה ְקָנאוֹ  ִאם ְלהֹוִכיחַ  ִחיָטה אוֹ  ַלֲחִריׁשָ גֹון, ִלׁשְ הּוא ּכְ  ׁשֶ

הּוא ָאָדם  הֹוָכָחה ֵאין ְוַגם, ּוְלֶזה ְלֶזה קֹוֶנה ׁשֶ
ִמים ּדָ גֹון, ּבַ ר ּכְ ְתַיּקֵ ּנִ ר ׁשֶ ׂשָ ְדֵמי ַהּבָ ה ׁשֹור ּבִ , ַלֲחִריׁשָ
ח ֵאינוֹ  כֹול, ָטעּות ִמּקַ ּיָ ִחיָטה :לֹוַמר ׁשֶ יו ִלׁשְ , ְמַכְרּתִ
י ַעל ַאף ָהֹרב ּפִ ה קֹוִנים ׁשֶ ַתר ָאְזֵליָנן ְוֹלא, ַלֲחִריׁשָ  ּבָ

א ד ְלהֹוִציא ֻרּבָ עֹות ֲעַדִין ִאם ֲאָבל. ַהּמֹוֵכר ִמּיַ  ַהּמָ
ַיד ְעָיא ֹלא, ַהּלֹוֵקחַ  ּבְ ם ִאם ִמּבַ ה קֹוִנים ֻרּבָ , ַלֲחִריׁשָ
א י ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ  ָעָליו ֵמֲחֵברוֹ  ַהּמֹוִציא, הוּ ִנינְ  ֲהָדֵדי ּכִ

א ִלְקנֹות ָרִגיל ֵאינוֹ  ַהּלֹוֵקחַ  ְוִאם. ָהְרָאָיה  ֶאּלָ
ה ירוֹ  ְוַהּמֹוֵכר, ַלֲחִריׁשָ ח ֶזה ֲהֵרי, ַמּכִ  ְוִאם. ָטעּות ִמּקַ

א ִלְקנֹות ָרִגיל ֵאינוֹ  ִחיָטה ֶאּלָ ִחיָטה ִמְסָתָמא, ִלׁשְ  ִלׁשְ
ִחיָטה תִלְקנוֹ  ָרִגיל הּוא ְוִאם. ְקָנאוֹ  ה ִלׁשְ , ְוַלֲחִריׁשָ
ִמים הֹוָכָחה ֵישׁ  ִאם ּדָ ֵמי ָנַתן ִאם, ּבַ ה ׁשֹור ּדְ , ַלֲחִריׁשָ

ה אֹוְמִרים ח ְוָהֵוי ְקָנאוֹ  ַלֲחִריׁשָ  ָנַתן ְוִאם, ָטעּות ִמּקַ
ֵמי ִחיָטה ׁשֹור ּדְ ִחיָטה אֹוְמִרים, ִלׁשְ   :ְקָנאוֹ  ִלׁשְ

 רלג סימן
, יפה ונמצא רע או ,אחר מין ונמצא מין המוכר

  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ 

יֵני ִמין ַלֲחֵברוֹ  ַהּמֹוֵכר. א  ִמין לוֹ  ְוָנַתן, ֵפרֹות ִמּמִ
אן ֵאין, ַאֵחר ֵניֶהם ֶמֶכר ּכָ ֶהם ַלֲחֹזר ְיכֹוִלים ּוׁשְ . ּבָ
יַצד ים לוֹ  ָמַכר, ּכֵ  אוֹ , ֲאֻדּמֹות ְוִנְמְצאוּ  ְלָבנֹות ִחּטִ
ָכא ָכא אוֹ  ֹחֶמץ אְוִנְמצָ  ַיִין אוֹ , ִאּפְ ל ֵעִצים אוֹ , ִאּפְ  ׁשֶ
ל ְוִנְמְצאוּ  ֵזיִתים ְקָמה ׁשֶ ָכא אוֹ  ׁשִ  ָמַכר ִאם ֲאָבל. ִאּפְ

ים לוֹ   ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול לֹוֵקחַ , ָרעֹות ְוִנְמְצאוּ  ָיפֹות ִחּטִ
ה ֹלא ֲאִפּלוּ   ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ  ְוַהּמֹוֵכר, ַבְסכּום ִנְתַאּנָ

, ָיפֹות ְוִנְמְצאוּ  ָרעֹות לוֹ  ָמַכר ְוִאם. רוּ הּוקְ  ֲאִפּלוּ  ּבוֹ 
ה ֹלא ֲאִפּלוּ   ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול מֹוֵכר, ַבְסכּום ִנְתַאּנָ

 לוֹ  ָמַכר. הּוְזלוּ  ִאם ֲאִפּלוּ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ  ְוַהּלֹוֵקחַ 
 ַעל ַאף, ָיפֹות ְוִנְמְצאוּ  ָיפֹות, ָרעֹות ְוִנְמְצאוּ  ָרעֹות

י ֵאיָנם ּפִ ֵאין פֹותיָ  ׁשֶ  ָרעֹות ְוֹלא ֵמֶהם ְלַמְעָלה ׁשֶ
ֵאין ה ׁשֶ תּות אֹוָנָאה ְוֵישׁ  ֵמֶהם ְלַמּטָ  ֵמֶהם ֶאָחד ֵאין, ׁשְ
א, ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול   :אֹוָנָאה ּוַמֲחִזיר ָקָנה ֶאּלָ

 רלד סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , הלוקח ואכלו אסור דבר המוכר

ֹוֵחט. א כֹור ֶאת ַהׁשּ ּלֹא ְונֹוַדע, ְמָכרוֹ וּ  ַהּבְ  ֶהְרָאהוּ  ׁשֶ
ָאַכל ַמה, ְלֻמְמֶחה ֶ ִמים ֶאת לוֹ  ְוַיֲחִזיר ָאַכל ׁשּ , ַהּדָ
ַאר ׁשְ ר ְוַהּנִ ׂשָ ַיד ֵמַהּבָ קֹוחֹות ּבְ ֵבר ַהּלָ  ָלֶהם ְוַיֲחִזיר, ִיּקָ

ִמים ֶאת   :ַהּדָ

ֹוֵחט ְוֵכן. ב ָרה ַהׁשּ ִהיא ְונֹוַדע, ּוְמָכָרהּ  ּפָ  המַ , ְטֵרָפה ׁשֶ
ָאְכלוּ  ֶ ִמים ָלֶהם ְוַיֲחִזיר ָאְכלוּ  ׁשּ ּלֹא ּוַמה, ַהּדָ ֶ  ָאְכלוּ  ׁשּ
ר לוֹ  ַיֲחִזיר ׂשָ ִמים לוֹ  ַיֲחִזיר ְוהּוא ַהּבָ  ָמְכרוּ  ְוִאם. ַהּדָ

ר ַהּלֹוְקִחים ׂשָ ל ֶזה ּבָ ֶהֱאִכילּוהוּ  אוֹ , ַלּגֹוִים ְטֵרָפה ׁשֶ  ׁשֶ
ָלִבים בוּ , ַלּכְ ְ ח ִעם ְיַחׁשּ ּבָ ֵרָפה ֵמידְּ  ַעל ַהּטַ  ְוַיֲחִזיר, ַהּטְ
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ח ָלֶהם ּבָ ין ְוֵכן. ַהּמֹוָתר ֶאת ַהּטַ ל ּדִ ָבר ַהּמֹוֵכר ּכָ  ּדָ
ִאסּור   :ַהּתֹוָרה ִמן ֲאִכיָלתוֹ  ׁשֶ

ָבר ַלֲחֵברוֹ  ַהּמֹוֵכר ֲאָבל. ג ִאסּור ּדָ ְבֵרי ֲאִכיָלתוֹ  ׁשֶ  ִמּדִ
רֹות ָהיוּ  ִאם, סֹוְפִרים ִמים ַהּפֵ ר ַמֲחִזיר ַקּיָ  ֹותַהּפֵ
ָמיו ְונֹוֵטל  ַמֲחִזיר ַהּמֹוֵכר ְוֵאין ָאַכל ֲאָכָלם ְוִאם, ּדָ

  :ְכלּום לוֹ 

ל. ד ין, ֲהָנָאה ִאסּוֵרי ּכָ ְבֵרי ּבֵ ין תֹוָרה ִמּדִ ְבֵרי ּבֵ  ִמּדִ
ִמים ֶאת ַמֲחִזיר, סֹוְפִרים ֶהם ְוֵאין ַהּדָ ין ּבָ  ְמִכיָרה ּדִ

  :ְכָלל

 רלה סימן
כֹור הְוׁשֹוטֶ  ְוֵחֵרשׁ  ָקָטן , ִמַטְלְטִלין מֹוֵכר ָמַתי ְוׁשִ

ת ְוַהקֹוֶנה ּבָ ׁשַ   ְסִעיִפים: ח"כ ּובוֹ , טֹוב ּוְביֹום ּבְ

שׁ  ַעד ָקָטן. א ִנים ׁשֵ תוֹ  ֵאין, ׁשָ לּום ַלֲאֵחִרים ַהְקָנּיָ . ּכְ
שׁ  ֵ ִנים ּוִמׁשּ יל ַעד ׁשָ ְגּדִ ּיַ ִטיב יֹוֵדעַ  ִאם, ׁשֶ א ּבְ ָ  ַמׂשּ
ן חוֹ  ּוַמּתָ רוֹ  חֵמקָּ  ִמּקָ ר ּוִמְמּכָ ָנתוֹ  ִמְמּכָ ֶמת ּוַמּתְ ין, ַקּיֶ  ּבֵ
ָדָבר ה ּבְ ין ְמֻרּבֶ ָדָבר ּבֵ ין, מּוָעט ּבְ ַנת ּבֵ ַמּתְ ִריא ּבְ  ּבָ
ין ַנת ּבֵ ַמּתְ ִכיב ּבְ ָקַנת ֶזה ְוָדָבר, ְמַרע ׁשְ , ֲחָכִמים ִמּתַ

ְלְטִלים ְוַהּכֹל ִמּטַ ַקְרַקע ֲאָבל. ּבְ  ְוֹלא מֹוֵכר ֵאינוֹ  ּבְ
יל ַעד, נֹוֵתן ְגּדִ ּיַ ן ַקְרַקע הּוא ַוֲאִפּלוּ  ׁשֶ ּתַ ּנִ  לוֹ  ׁשֶ

ָנה ַמּתָ ָנה אוֹ , ּבְ ּקָ , ְנָתנוֹ  ְוִאם. ָהַאּפֹוְטרֹוּפֹוס לוֹ  ׁשֶ
ַנת ֲאִפּלוּ  ַמּתְ ִכיב ּבְ לּום ֵאינוֹ , ְמַרע ׁשְ  הּוא ֲאִפּלוּ  ּכְ
ן ַקְרַקע ּתַ ּנִ י ַעל ְוַאף, לוֹ  ׁשֶ הּוא ּפִ ִטיב יֹוֵדעַ  ׁשֶ  ּבְ
ן אַמשָּׂ  ָטר ֵמָאִביו ָיַרשׁ  ְוִאם. ּוַמּתָ ינוֹ , חֹוב ׁשְ  ּדִ

ְלְטִלים ִמּטַ נוֹ  אוֹ  ְלמֹוְכרוֹ  ְוָיכֹול ּכְ   :ְלַאֵחר ִלּתְ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ָקָטן, ֲאמּוִרים ּדְ ֵאין ּבְ . ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס לוֹ  ׁשֶ
יו ֵאין, ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס לוֹ  ָהָיה ִאם ֲאָבל לּום ַמֲעׂשָ  ּכְ
ְלְטִלים ּלוּ ֲאפִ  ִמּטַ א, ּבְ ַעת ֶאּלָ ִאם, ָהַאּפְֹטֹרּפֹוס ִמּדַ  ׁשֶ

ם ָרָצה חוֹ  ְלַקּיֵ רוֹ  ִמּקָ ָנתוֹ  ּוִמְמּכָ ְלְטִלים, ּוַמּתְ ִמּטַ , ּבְ
ם   :ַקּיָ

ִטיב ַהּיֹוֵדעַ  ָקָטן. ג א ּבְ ָ ן ַמׂשּ ֵאין, ּוַמּתָ  לוֹ  ׁשֶ
א, ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ׂשָ ּנָ ְלְטִלים ְוָנַתן ׁשֶ ִמּטַ ינוֹ , ְוָטָעה ּבְ  ּדִ

ִדין דֹול ּכְ חֹות, ַהּגָ תּות ּפָ ְ תּות, ְמִחיָלה ִמׁשּ  ַמֲחִזיר, ׁשְ
תּות ַעל ָיֵתר, אֹוָנָאה ֵטל ׁשְ ח ּבָ   :ֵמּקָ

ח ֵאין. ד ָטן ִמּקַ רוֹ  ַהּקָ ְלְטִלים ּוִמְמּכָ ִמּטַ ם ּבְ א ַקּיָ  ֶאּלָ
ךְ  ׁשַ ּמָ ׁשֶ יךְ  אוֹ  ּכְ חהַ  ַעל ָמעֹות ָנַתן ִאם ֲאָבל, ִהְמׁשִ ּקָ  ּמִ

ל ֵאינוֹ , ּבוֹ  ְוָחַזר ַרע ִמי" ְמַקּבֵ ּפָ ָחְזרוּ  ַוֲאֵחִרים, "ׁשֶ  ׁשֶ
ִלים ּבוֹ  ַרע ִמי" ְמַקּבְ ּפָ   ":ׁשֶ

ד ָקנוּ  ִאם ְוֵכן. ה ָטן ִמּיָ יר אוֹ . ַהּקָ ּכִ  ְמקֹום ִהׂשְ
ְלְטִלים ּטַ ֵאין, לֹוֵקחַ  ָקָנה ֹלא, ּבוֹ  ְוָחַזר ַהּמִ  מֹוִציִאין ׁשֶ

ד טָ  ִמּיַ ין ןַהּקָ ּדִ ד ִקְנָין ְוֵאין, ּבַ ָטן ִמּיָ לּום ַהּקָ , ּכְ
ְנָין ַהּקִ ָטר ׁשֶ ׁשְ א חֹוְתִמין ָהֵעִדים ְוֵאין ּכִ ָטר ַעל ֶאּלָ  ׁשְ

ל דֹול ׁשֶ   :ּגָ

ָנה ָקָטן ְוֵכן. ו ּקָ ְלְטִלים ׁשֶ דוֹ  ְוָקנוּ , ִמּטַ ַכר אוֹ  ִמּיָ  ׂשָ
קֹום ֵמֶהם ְמׁשֹךְ  ַעד ָקָנה ֹלא, ַהּמָ ּיִ ֵאין ְלִפי, ׁשֶ  ֲחַצר ׁשֶ
ָטן ֵני, לוֹ  קֹוָנה ַהּקָ ה ִמּפְ ְתַרּבֶ ּנִ ין ׁשֶ ִליחּות ִמּדִ  ְוֵאין, ׁשְ

ִליחּות ְנָין ִיְהֶיה ְוֹלא ְלָקָטן ׁשְ ִכירּות אוֹ  ַהּקִ קֹום ׂשְ  ַהּמָ
דֹוִלים ה ֲאָבל. ֵמֲחֵצרוֹ  ּגְ ַטּנָ ָתה, ַהּקְ ְתַרּבְ ּנִ  ֲחֵצָרהּ  ׁשֶ
ָדהּ  ְקֶנה, ִמּיָ ְלְטלִ  ּתִ ּטַ ָדהּ  ָקנוּ  ִאם ֵמֲאֵחִרים יםַהּמִ , ִמּיָ

ִכירּות אוֹ  ׂשְ קֹום ּבִ   :ּמָ

ָנה ָקָטן. ז ּקָ ִמים ְוָנַתן ַקְרַקע ׁשֶ ְרַקע ְוֶהֱחִזיק ּדָ ּקַ , ּבַ
ֲעֹמד ָידוֹ  ּתַ ִכין ְלִפי, ּבְ ּזָ ּלֹא ְלָאָדם ׁשֶ ָפָניו ׁשֶ   :ּבְ

יל ָקָטן. ח ִהְגּדִ י ְוֵהִביא ׁשֶ ּתֵ ָערֹות ׁשְ כָ , ׂשְ  ַאַחר רַהּזָ
ָנה ג"י ת, ׁשָ י ַעל ַאף, ב"י ַאַחר ְוַהּבַ ֵאינוֹ  ּפִ  יֹוֵדעַ  ׁשֶ

ִטיב א ּבְ ָ ן ַמׂשּ חוֹ , ּוַמּתָ ח ִמּקָ רוֹ  ֵמּקָ ר ּוִמְמּכָ  ִמְמּכָ
ָנתוֹ  ָנה ּוַמּתְ ְלְטִלים, ַמּתָ ִמּטַ ַקְרַקע ֲאָבל. ּבְ  ֵאין ּבְ
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יו ִמים ַמֲעׂשָ ְהֶיה ַעד, ַקּיָ ּיִ ִטיב יֹוֵדעַ  ׁשֶ ן אַמשָּׂ  ּבְ  ּוַמּתָ
יל ַאַחר ִהְגּדִ   :ׁשֶ

ה. ט ּמֶ ָבִרים ּבַ ַקְרַקע, ֲאמּוִרים ּדְ ּלוֹ  ּבְ ָנאוֹ , ׁשֶ ּקְ  אוֹ  ׁשֶ
ן ַנת לוֹ  ִנּתַ ַמּתְ ִריא ּבְ ַרשׁ  ַקְרַקע ֲאָבל. ּבָ ּיָ  ֵמֲאבֹוָתיו ׁשֶ
ָאר אוֹ  ְ יו ִמׁשּ ן אוֹ , מֹוִריׁשָ ּתַ ּנִ ַנת לוֹ  ׁשֶ ַמּתְ ִכיב ּבְ  ׁשְ

ר רוֹ ִמְמכָּ  ֵאין, ְמַרע ְהֶיה ַעד ִמְמּכָ ּיִ ן ׁשֶ ִרים ּבֶ ָנה ֶעׂשְ  ׁשָ
ֵלמֹות י ְוָיִביא ׁשְ ּתֵ ָערֹות ׁשְ ִרים ֹקֶדם ֲאָבל, ׂשְ ָנה ֶעׂשְ  ׁשָ
ֵלמֹות י ַעל ַאף, ׁשְ ֵהִביא ּפִ י ׁשֶ ּתֵ ָערֹות ׁשְ  ְויֹוֵדעַ  ׂשְ
ִטיב א ּבְ ָ ן ַמׂשּ א, ֹלא ּוַמּתָ ּמָ זֹול ִיְמּכֹר ׁשֶ ֵני ּבְ  ִמּפְ

ְעּתוֹ  ּדַ עֹות ַאַחר נֹוָטה ׁשֶ ָבה ֹלא ַוֲעַדִין, ַהּמָ ְ  ִנְתַיׁשּ
ַדְרֵכי ַדְעּתוֹ  הּוא. ָהעֹוָלם ּבְ ן ּוְכׁשֶ ִרים ּבֶ ָנה ֶעׂשְ  ׁשָ

ֵלמֹות י ְוֵהִביא ׁשְ ּתֵ ָערֹות ׁשְ ין מֹוֵכר, ׂשְ ְלְטִלים ּבֵ ִמּטַ  ּבְ
ין ַקְרָקעֹות ּבֵ ין, ּבְ ּלוֹ  ּבֵ ין ׁשֶ ל ּבֵ  ֵאינוֹ  ַוֲאִפּלוּ , ָאִביו ׁשֶ

ִטיב יֹוֵדעַ  א ּבְ ָ ן ַמׂשּ   :ּוַמּתָ

ָנתוֹ . י הּוא ַמּתְ ׁשֶ חֹות ּכְ ן ּפָ ִרים ִמּבֶ , ג"י ַעל ְויֹוֵתר ֶעׂשְ
י ְוֵהִביא ּתֵ ָערֹות ׁשְ ין, ׂשְ ַנת ּבֵ ִריא ַמּתְ ין ּבָ ַנת ּבֵ  ַמּתְ
ִכיב ֶמת, ְמַרע ׁשְ ִאּלוּ , ַקּיֶ יעַ  ֹלא ׁשֶ  ֲהָנָאה לוֹ  ִהּגִ
דֹוָלה ֵאינוֹ  ָדָבר הּואוְ , ָנַתן ֹלא ּגְ ִמיד ָמצּוי ׁשֶ , ּתָ
ם ֲחָכִמים ְוָאְמרוּ  ְתַקּיֵ ָנתוֹ  ּתִ ֵדי ַמּתְ ְהיוּ  ּכְ ּיִ  ְדָבָריו ׁשֶ

ָמִעים   :ִנׁשְ

ה. יא ּמֶ ָבִרים ּבַ כֹול ֲאמּוִרים ּדְ ּיָ  ָאִביו ַקְרַקע ִלְמּכֹר ׁשֶ
הּוא ׁשֶ ן ּכְ ִרים ּבֶ ֵהִביא, ֶעׂשְ ׁשֶ י ּכְ ּתֵ ָערֹות ׁשְ  אוֹ  ׂשְ

נּ  י ֵהִביא ֹלא ִאם ֲאָבל. ָסִריס ִסיָמֵני לוֹ  ֹוְלדוּ ׁשֶ ּתֵ  ׁשְ
ָערֹות  ְוֵאין הּוא ָקָטן, ָסִריס ִסיָמֵני לוֹ  נֹוְלדוּ  ְוֹלא ׂשְ
רוֹ  ר ִמְמּכָ ְנָכָסיו ֲאִפּלוּ , ִמְמּכָ יל ַעד, ּבִ ְגּדִ ּיַ יעַ  ׁשֶ  ְוַיּגִ
נֹוָתיו ְלֹרב ֵהם ׁשְ ים ׁשֶ ֹלׁשִ שׁ  ׁשְ ִנים ָוׁשֵ   :ׁשָ

ֵרר ֹקֶדם ַכרמָ . יב ְתּבָ ּנִ הּוא ׁשֶ דֹול ׁשֶ גֹון, ּגָ  ֹקֶדם ּכְ
ִרים י ֵהִביא ְוֹלא ֶעׂשְ ּתֵ ָערֹות ׁשְ  לוֹ  נֹוְלדוּ  ְוֹלא ׂשְ
ָערֹות' ב ֵהִביא ְזַמן ּוְלַאַחר, ָסִריס ִסיָמֵני ה ׂשְ ַעּתָ  ׁשֶ

ֵרר יו ִנְתּבָ ַעְכׁשָ יל ׁשֶ ַכר ְמִכיָרתוֹ  ֵאין, ִהְגּדִ ּמָ  ַעד ׁשֶ
ה לוּ  ַעּתָ ִסיָמֵני ֲאָבל. םּכְ ן ָסִריס ּבְ ִרים ִמּבֶ ה ֶעׂשְ  ַנֲעׂשֶ
דֹול ן ְלַמְפֵרעַ  ּגָ ָנה ג"י ִמּבֶ ה ְלִפי, ֶאָחד ְויֹום ׁשָ ַעּתָ  ׁשֶ

ֵרר הּוא ִנְתּבָ ֵעי ָסִריס ׁשֶ ּלֹא ּוַמה ִאּמוֹ  ִמּמְ ֶ  ֵהִביא ׁשּ
י ּתֵ ָערֹות ׁשְ ת ָהָיה ׂשְ ִסּבַ ַלאי, ֶזה ּבְ ָתא ְוִאּגְ ן ִמּלְ ּבֶ ּמִ  ׁשֶ
ֹלשׁ  ֵרה ׁשְ דֹול ֶאָחד ְויֹום ֶעׂשְ רוֹ , ָהָיה ּגָ ם ּוִמְמּכָ   :ַקּיָ

ַכר ִמי. יג ּמָ ין, ׁשֶ ְנָכָסיו ּבֵ ין ּבִ ִנְכֵסי ּבֵ , ּוֵמת, ָאִביו ּבְ
ָטן לֹוַמר ְוִעְרֲערוּ  ְקרֹוָביו ּוָבאוּ  ּקָ ַעת ָהָיה ׁשֶ ׁשְ ֶכר ּבִ  ַהּמֶ

ׁשוּ    :ָלֶהם ׁשֹוְמִעין ֵאין, ְלָבְדקוֹ  ּוִבּקְ

חֹות. יד ן ּפָ ִרים ִמּבֶ ַכר ֶעׂשְ ּמָ  חֹוֵזר, ָאִביו ַקְרַקע ׁשֶ
ד ּומֹוִציא קֹוחֹות ִמּיָ ין, ַהּלָ ִרים ֹקֶדם ּבֵ ין ֶעׂשְ  ַאַחר ּבֵ
ִרים ד ֶעׂשְ ּנוּ  ּומֹוִציא, ִמּיָ ל ִמּמֶ רֹות ּכָ ָאַכל ַהּפֵ  ְוִאם. ׁשֶ
ַטע אוֹ  הֹוָצאֹות הֹוִציא ּנָ ִמין, ְוָזַרע ׁשֶ  לוֹ  ֲחִזירּומַ  לוֹ  ׁשָ

ָאר ֶאת ְ ה ִאם ֲאָבל. ַהׁשּ ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ן ּכְ ִרים ּבֶ , ִמָחה ֹלא ֶעׂשְ
ַכר ָקָטן ָהָיה ֲאִפּלוּ , ִלְמחֹות ָיכֹול ֵאינוֹ  ׁשּוב ּמָ ׁשֶ   :ּכְ

ָוה ָקָטן. טו ּלָ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ֵמֲאֵחִרים ׁשֶ ב ׁשֶ ַחּיָ  ׁשֶ
ם ּלֵ יל ְלׁשַ ְגּדִ ּיַ ׁשֶ ּפֹוטֵ  ִמי ְוֵישׁ , ּכְ ק ִמי ְוֵישׁ . רׁשֶ ַחּלֵ ּמְ , ׁשֶ
ִאם ָוה ָידּועַ  ׁשֶ ּלָ ּנוּ  ִנְפָרִעין ְמזֹונֹוָתיו ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ , ִמּמֶ
ָוה ָידּועַ  ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל ּלָ  ֵאין ְמזֹונֹוָתיו ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ

ּנוּ  ִנְפָרִעין   :ִמּמֶ

ָעַרב ָקָטן. טז טּור, ַלֲאֵחִרים ׁשֶ ם ּפָ ּלֵ ׁשַ  ַאף ִמּלְ
י ְגּדִ ּיַ   :לִלְכׁשֶ

ֵאינוֹ  ֵחֵרשׁ . יז ר ְוֵאינוֹ  ׁשֹוֵמעַ  ׁשֶ ר אוֹ , ְמַדּבֵ  ְוֵאינוֹ  ְמַדּבֵ
לּום ׁשֹוֵמעַ  ְלְטִלים ְולֹוֵקחַ  מֹוֵכר, ּכְ ּטַ ְרִמיָזה ַהּמִ , ּבִ
ַקְרַקע ֹלא ֲאָבל ְלְטִלים ְוַאף. ּבְ ִמּטַ מוּ  ֹלא ּבְ  ִיְתַקּיְ

יו ּבֹוְדִקין ַעד ַמֲעׂשָ ִדיקֹות אֹותוֹ  ׁשֶ ִבין תַרּבוֹ  ּבְ ְ  ּוִמְתַיׁשּ
ָבר ּדָ   :ּבַ

ם. יח ֹוֵמעַ  ִאּלֵ ׁשּ ר ְוֵאינוֹ  ׁשֶ ק ִמי אוֹ , ְמַדּבֵ ּתֵ ּתַ ׁשְ ּנִ , ׁשֶ
חוֹ  ח ִמּקָ רוֹ  ֵמּקָ ר ּוִמְמּכָ נֹוָתיו ִמְמּכָ מֹות ּוַמּתְ ין, ַקּיָ  ּבֵ
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ְלְטִלין ִמּטַ ין ּבְ ַקְרַקע ּבֵ ְבּדֹק ְוהּוא, ּבְ ּיִ ֶדֶרךְ  ׁשֶ  ּכְ
ּבֹוְדִקין ְכַתב ִיְכּתֹב אוֹ , יןְלִגטִּ  ׁשֶ   :ָידוֹ  ּבִ

ֵאינוֹ  ִמי. יט א ׁשֹוֵמעַ  ׁשֶ ן ִאם ֶאּלָ ִרים ּכֵ  ִעּמוֹ  ְמַדּבְ
קֹול א ֵחֵרשׁ  ֶזה ֵאין, ּבְ ִפֵקחַ  הּוא ֲהֵרי ֶאּלָ  ְלָכל ּכְ
ָבָריו   :ּדְ

ֹוֶטה. כ חוֹ  ֵאין, ַהׁשּ ח ִמּקָ רוֹ  ְוֵאין ֵמּקָ ר ִמְמּכָ  ְוֵאין ִמְמּכָ
נֹוָתיו מֹות ַמּתְ ְלְטִלים ֹלא, ַקּיָ ִמּטַ ַקְרַקע ְוֹלא ּבְ  ּוֵבית, ּבְ

ין ֶדֶרךְ  ְלׁשֹוִטים ַאּפֹוְטרֹוּפֹוִסים ַמֲעִמיִדין ּדִ ים ּכְ ַמּנִ ּמְ  ׁשֶ
ים ַטּנִ   :ַלּקְ

הּוא ִמי. כא פּוי ְוֵעת ׁשֹוֶטה ֵעת ׁשֶ גֹון, ׁשָ  ֵאּלוּ  ּכְ
ין ְכּפִ הּוא, ַהּנִ ׁשֶ פּוי ּכְ ל ׁשָ יו ּכָ  ְוזֹוֶכה ִמיןַקיָּ  ַמֲעׂשָ
ָכל ְוַלֲאֵחִרים ְלַעְצמוֹ  ן ּכְ ַעת ּבֶ  ָהֵעִדים ּוְצִריִכים. ּדַ
ָבר ַלֲחֹקר א, ֵהיֵטב ַהּדָ ּמָ סֹוף ׁשֶ טּותוֹ  ּבְ ת אוֹ  ׁשְ ְתִחּלַ  ּבִ
טּותוֹ  ה ׁשְ ה ַמה ָעׂשָ ָעׂשָ ֶ   :ׁשּ

ּכֹור. כב ִ חוֹ , ַהׁשּ ח ִמּקָ רוֹ , ֵמּקָ ר ּוִמְמּכָ נֹוָתיו, ִמְמּכָ  ּוַמּתְ
מֹותקַ  יעַ  ְוִאם. ּיָ ְכרּות ִהּגִ ל ְלׁשִ ה ְוהּוא, לֹוט ׁשֶ  ָהעֹוׂשֶ

ה ַמה יֹוֵדע ְוֵאינוֹ  יו ֵאין, עֹוׂשֶ לּום ַמֲעׂשָ  הּוא ַוֲהֵרי ּכְ
מוֹ  ֹוֶטה ּכְ   :ַהׁשּ

ַכר ַהּמֹוֵכר. כג ּמָ ְלְטִלין אוֹ  ַקְרַקע ׁשֶ ה ִמּטַ ֶהם ְוִזּכָ  ּבָ
ּלֹא ַלּלֹוֵקחַ  ְעּתוֹ  ׁשֶ  ִאם, ָהֶעְליֹוָנה ַעל ּלֹוֵקחַ הַ  ַיד, ִמּדַ
ח ָרָצה  ֹלא ְוִאם, ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ַהּמֹוֵכר ֵאין ִלּקַ
ֲחֹזר, ָרָצה   :ִלְבָעֶליהָ  ּתַ

ָנה ָהֶעֶבד ְוֵכן. כד ּקָ ָנה ָנַתן אוֹ  ָמַכר אוֹ  ׁשֶ  אוֹ  ַמּתָ
ם ָרָצה ִאם, ָהֶעְליֹוָנה ַעל ָהָאדֹון ַיד, לוֹ  ָנְתנוּ   ְלַקּיֵ

יו ִמים ֵאּלוּ  ֲהֵרי ַמֲעׂשָ ְטלוּ  ָרצוּ  ֹלא ְוִאם, ַקּיָ ל ּבָ  ּכָ
יו ְלַבד ּוִבְדָבִרים. ַמֲעׂשָ ַקּיֵם הּוא ּבִ ּמְ  אוֹ  ָהָאדֹון ׁשֶ
ל ּנוּ  ִלְקנֹות ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ , ְמַבּטֵ   :ְכלּום ִמּמֶ

ין. כה ַעל ְמִכיַרת ּדִ ִנְכֵסי ַהּבַ ּתוֹ  ּבְ ה ּוְמִכיַרת ִאׁשְ ָ , ָהִאׁשּ
טּור   :'וצ ה"פ ִסיָמן ה"א ּבְ

ית. כו ין ּבֵ ְכרוּ  ּדִ ּמָ ִנְכֵסי ָלְקחוּ  אוֹ  ׁשֶ ין, ְיתֹוִמים ּבְ  ּבֵ
ַקְרַקע ין ּבְ ְלְטִלים ּבֵ ִסים ְוֵכן, ִמּטַ ין, ָהַאּפֹוְטרֹוּפְ  ּבֵ
ּנוּ  ּמִ ית אֹוָתם ׁשֶ ין ּבֵ ין ּדִ ה ּבֵ ּנָ ּמִ , ְיתֹוִמים ֲאִבי אֹוָתם ׁשֶ
ָחן ח ִמּקְ ָרן ֵמּקָ רמִ  ּוִמְמּכָ ָנָתם ֲאָבל, ְמּכָ  ֵאיָנהּ  ַמּתְ
לּום ֵאין, ּכְ ָבר נֹוֵתן ָאָדם ׁשֶ ֵאינוֹ  ּדָ ּלוֹ  ׁשֶ   :ׁשֶ

ִאים ְדָבִרים ֵאיֶזה ְלֹצֶרךְ . כז ָ ִנְכֵסי ִלְמּכֹר ַרׁשּ ֵאר ּבְ  ִיְתּבָ
  :ִסיָמןבְּ 

ת ִקְנָין קֹוֶנה אוֹ  ַהּמֹוֵכר. כח ּבָ ׁשַ ּפּוִרים ְויֹום ּבְ  ַהּכִ
י ַעל ַאף, טֹוב ְויֹום ין ּפִ ּכִ ּמַ ָעַבר ַעל אֹותוֹ  ׁשֶ  ַעל ׁשֶ
ְבֵרי יו, ֲחָכִמים ּדִ ִמים ַמֲעׂשָ  אֹותוֹ  ַאַחר ְוכֹוְתִבין ַקּיָ
  :יֹום

 רלו סימן
 ּובוֹ , דברים בעלילות או מישראל קרקע שאנס גוי

  ְסִעיִפים:' ט

ִציִקים ַהּגֹוִיים. א ָרֵאל ַהּמְ ים ְלִיׂשְ ׁשִ  ַעד, ָגןְלָהרְ  ּוְמַבּקְ
ה ְפּדֶ ּיִ ד ַעְצמוֹ  ׁשֶ ֵדהוּ  ּגֹוי ִמּיַ ׂשָ ֵביתוֹ  אוֹ  ּבְ ה ּבְ ֶנּנָ  ְוִיּתְ
ִציק ךְ  ְוַאַחר ַלּמֵ יֶחּנוּ  ּכָ ְרֶצה, ַיּנִ ּיִ ׁשֶ ִציק ּכְ  ִלְמּכֹר ַהּמֵ
ְרַקע אֹוָתהּ  ַיד ֵישׁ  ִאם, ַהּקַ ָעִלים ּבְ ח ַהּבְ ד ִלּקַ  ִמּיָ
ִציק ַיד ֵאין ִאםוְ . ָאָדם ְלָכל קֹוְדִמים ֵהן, ַהּמֵ  ּבְ

ָעִלים ח ַהּבְ ֲהָתה אוֹ , ִלּקַ ָ ׁשּ ְרַקע ׁשֶ ַיד ַהּקַ ִציק ּבְ  ב"י ַהּמֵ
ל, ֹחֶדשׁ  ִציק ְוָלַקח ַהּקֶֹדם ּכָ ן ּוִבְלַבד, ָזָכה, ֵמַהּמֵ ּתֵ ּיִ  ׁשֶ

ָעִלים ְרַקע ְרִביעַ  ָהִראׁשֹוִנים ַלּבְ ִלישׁ  אוֹ  ַהּקַ עֹות ׁשְ , ַהּמָ
ֵני ה ִמּפְ ּזֶ ִציק ׁשֶ זֹול ֵכרמוֹ  ַהּמֵ ֵאינוֹ  ְוַקְרַקע הֹוִאיל, ּבְ  ׁשֶ
ּלוֹ  ָפחֹות מֹוֵכר ֶזה ֲהֵרי, מֹוֵכר הּוא ׁשֶ  אוֹ  ְרִביעַ  ּבְ
ל ְרִביעַ  ְוֶזה, לוֹ  ָקרֹוב ָעִלים ׁשֶ ֲהֵרי, ּבְ  ַמֲחַמת ׁשֶ
ִהיא ֶהם ׁשֶ ּלָ זֹול מֹוֵכר ׁשֶ ִציק ַהּלֹוֵקחַ , ְלִפיָכךְ . ּבְ  ֵמַהּמֵ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן רלז הלכות אונאה ומקח טעות
  

 

1170

  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 כז
 כז

ים לׁשִ ׁשְ עָ  נֹוֵתן, ּבִ ָרה ִליםַלּבְ  ְרִביעַ  ָלֶהם נֹוֵתן אוֹ , ֲעׂשָ
ְרַקע ךְ  ְוַאַחר ַהּקַ  ֲהֵרי, ָנַתן ֹלא ְוִאם, ַהּכֹל ִיְקֶנה ּכָ
ָגֵזל ָהְרִביעַ  ָידוֹ  ּכְ   :ּבְ

ה לוֹ  ַמֲאִמין ֵאינוֹ  ִאם. ב  לוֹ  ֵאין ְוַגם, ְקָנָאהּ  ְבַכּמָ
ה ֵעִדים ַכּמָ ַבע, ְקָנָאהּ  ּבְ ָ ה לוֹ  ִיׁשּ ַכּמָ   :ְקָנָאהּ  ּבְ

ָעִלים ִיְרצוּ  ִאם, ֹחֶדשׁ  ב"י ּתֹוךְ  ֵמַהּגֹוי ָקָנה ִאם. ג  ַהּבְ
ן, ָלֶהם ְלַהֲחִזיָרהּ  ָצִריךְ  מוֹ  לוֹ  ְוִיּתֵ ָנָאהּ  ּכְ ּקְ , ֵמַהּגֹוי ׁשֶ
יחּוהוּ  ִיְרצוּ  ְוִאם ָידוֹ  ַיּנִ ן ּבְ ִלישׁ  ָלֶהם ְוִיּתֵ ה ׁשְ  ִמּמַ

ַתן ּנָ   :ַלּגֹוי ׁשֶ

ָעִלים ְקָנָאהּ  ִאם, ֹחֶדשׁ  ב"י ּתֹוךְ  ֲאִפּלוּ . ד ה ֵמַהּבְ ִחּלָ  ּתְ
ךְ  ְוַאַחר חוֹ , ֵמַהּגֹוי ְקָנָאהּ  ּכָ ם ִמּקָ  ְקָנאוֹ  ִאם ֲאָבל. ַקּיָ
ה ֵמַהּגֹוי ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר ּתְ ָעִלים ּכָ חוֹ , ֵמַהּבְ ֵטל ִמּקָ . ּבָ
ה ַוֲאִפּלוּ  ָטר לוֹ  עֹוׂשֶ א, ׁשְ ן ִאם ֶאּלָ ל ּכֵ  ָעָליו ִקּבֵ

הֹוָדה אוֹ , ַאֲחָריּות ל ֵעִדים ֵישׁ  אוֹ , ׁשֶ ּבֵ ּקִ ּנוּ  ׁשֶ  ִמּמֶ
  :ָמעֹות

ֲהָתה, ֵמַהּגֹוי ֶאָחד ָלַקח. ה ָידוֹ  ְוׁשָ ִנים' ג ּבְ  ְוַאַחר ׁשָ
ךְ  ָעִלים ֵאין, ְלַאֵחר ְמָכָרהּ  ּכָ ִני לֹוֵקחַ  ַעל ַלּבְ  ׁשֵ

לּום ּטֹוֲעִנים, ּכְ ָהִראׁשֹון לוֹ  ׁשֶ  ְוָנַתן ֵמֶהם ְקָנָאהּ  ׁשֶ
ין ְוהּוא. ִלישׁ שְׁ  ָלֶהם ֲהָתה ֹלא ִאם ַהּדִ ַיד ׁשָ  ָהִראׁשֹון ּבְ
א ִני לֹוֵקחַ  ּוְבַיד, ֶאָחד יֹום ֶאּלָ ה ׁשֵ ֹלׁשָ ִנים ׁשְ   :ׁשָ

ין ְוֵכן. ו ֲהָתה ִאם ַהּדִ ַיד ׁשָ ֹלשׁ  ַהּלֹוֵקחַ  ּבְ ִנים ׁשָ , ׁשָ
הּ  ּוֵמת יו ְוהֹוִריׁשָ   :ַלּיֹוֵרשׁ  טֹוֲעִנים, ְליֹוְרׁשָ

ַעל ּגֹוי. ז ָאַנס ְזרֹועַ  ּבַ ָרֵאל ִנְכֵסי ׁשֶ  ְלתֹוךְ  ְוָיַרד ִיׂשְ
ֶדה ָהָיה ֵמֲחַמת ׂשָ ַעל ַעל חֹוב לוֹ  ׁשֶ ֶדה ּבַ ָ  אוֹ , ַהׂשּ

שׁ  ֵמֲחַמת ּיֵ ַיד ֶנֶזק לוֹ  ׁשֶ ָרֵאל ֶזה ּבְ ׂשְ  ֵמֲחַמת אוֹ , ַהּיִ
ִהְפִסיד ַקף ְוַאַחר, ָממֹונוֹ  ׁשֶ ּתָ ֶדה ֶאת לוֹ  ׁשֶ ָ  ְמָכָרהּ  ַהׂשּ

ָעִלים ֵאין, ַאֵחר ָרֵאלְלִישְׂ  ד ְלהֹוִציָאהּ  ְיכֹוִלים ַהּבְ  ִמּיַ
ה. ַהּלֹוֵקחַ  ּמֶ ָבִרים ּבַ הֹודוּ , ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ָעִלים ּכְ  ַהּבְ
ֱאֶמת ם ָהָיה ִאם ְוֵכן. ַהּגֹוי ָטַען ׁשֶ ר אוֹ  ֶמֶלךְ  ׁשָ  ׂשַ

אֹותוֹ  כֹול, ָמקֹום ּבְ ּיָ ַכר ַהּגֹוי ֶאת ָלֹכף ׁשֶ ּמָ , ְלִדין, ׁשֶ
ְבעוּ  ֹלאוְ  ָעִלים ּתָ  ְלהֹוִציא ְיכֹוִלים ֵאיָנם, ַהּגֹוי ֶאת ַהּבְ

ד י ַעל ַאף ַהּגֹוי ִמן ַהּלֹוֵקחַ  ִמּיַ ֵאיָנם ּפִ  מֹוִדים ׁשֶ
י ַעל ְוַאף, ַלּגֹוי ֵאין ּפִ ם ׁשֶ ֱאֶמת ֵעִדים ׁשָ  טֹוֵען ׁשֶ
ֲהֵרי, ַהּגֹוי ָעִלים ַהּלֹוֵקחַ  אֹוֵמר ׁשֶ ְזָלן ִאם: ַלּבְ  הּוא ּגַ
ה ֹויַהגּ  ם ֹלא ָלּמָ ִדיֵניֶהם אֹותוֹ  ְתַבְעּתֶ   :ּבְ

א. ח ֲעִקיִפין ּגֹוי ּבָ ָרֵאל ַעל ּבַ ֶדה ְוָלַקח ִיׂשְ  ְוֹלא, ׂשָ
ָידוֹ  ָמסּור ָהָיה ָרֵאל ּוְמָכרוֹ , ְלָהְרגוֹ  ּבְ , ְנָתנוֹ  אוֹ  ְלִיׂשְ

ָעִלים ְלַהֲחִזירוֹ  ָצִריךְ  ֲהָתה ֲאִפּלוּ  ַלּבְ ָידוֹ  ׁשָ ה ּבְ ּמָ  ּכַ
נִ  ם ְלַהֲחִזירוֹ  ָצִריךְ  ְוֵאין, יםׁשָ ִחּנָ א, ּבְ ִמין ֶאּלָ ה ׁשָ ּמָ  ּכַ
ן רֹוֶצה ָהָיה ֵדי ַלּגֹוי ִלּתֵ ֲחִזיֶרּנוּ  ּכְ ּיַ ן ְוָכךְ  לוֹ  ׁשֶ  ִיּתֵ

ָרֵאל ׂשְ ֵדי ַהּלֹוֵקחַ  ָעָליו הֹוִציא ְוִאם. ַלּיִ  ְלהֹוִציָאהּ  ּכְ
ד ֵדי ַעד ַהּגֹוי ִמּיָ ֵמי ּכְ ִית ּדְ ָעִלים םְצִריִכי, ַהּבַ ן ַהּבְ  ִלּתֵ
לוֹ  רֹוִצים ִאם לוֹ  דוֹ  ִלּטְ ן ְצִריִכין ֵאין ְוַגם. ִמּיָ  לוֹ  ִלּתֵ

ה יֹוֵתר הֹוִציא ִמּמַ גֹון, ָעָליו ׁשֶ ִאם ּכְ  ַהּגֹוי ָהָיה ׁשֶ
זֹול לוֹ  ּוְנָתנוֹ  אֹוֲהבוֹ  ָעִלים ֵאין, ּבְ ן ְצִריִכים ַהּבְ  לוֹ  ִלּתֵ
א מוֹ  ֶאּלָ ַתן ּכְ ּנָ י ַעל ַאף, ַלּגֹוי ׁשֶ הּוא ּפִ  ָהָיה ֹלא ׁשֶ
ָכךְ  ְלהֹוִציא ָיכֹול ד ּבְ ַהּגֹוי ַוֲאִפּלוּ , ַהּגֹוי ִמּיַ  ְנָתנוֹ  ׁשֶ
ם לוֹ  ִחּנָ ָעִלים ְלַהֲחִזיר ָצִריךְ , ּבְ ם ַלּבְ ן ּגַ ם ּכֵ ִחּנָ  ְוִאם. ּבְ

עֹודוֹ  ָידוֹ  ּבְ ָנה ּבְ יֹוֵרד ָהֵוי, אֹותוֹ  ּבָ ל ְלתֹוךְ  ּכְ  ֲחֵברוֹ  ׁשֶ
ּלֹא כֹול, ּוְבָנאוֹ  ּותִבְרשׁ  ׁשֶ ּיָ  ֵעֶציךָ  ֹטל: לוֹ  לֹוַמר ׁשֶ

  :ַוֲאָבֶניךָ 

ה. ט ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵאין, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ֵדי ׁשֹוְפִטים ּבְ  ּכְ
ּיּוַכל ֵדהוּ  ְלהֹוִציא ׁשֶ ד ׂשָ  ֵישׁ  ִאם ֲאָבל. ַהּגֹוי ִמּיַ

ָאֶרץ ׁשֹוְפִטים ר ְוָהָיה, ּבָ ד ְלהֹוִציאוֹ  ֶאְפׁשָ  ּגֹוי ִמּיַ
דִ  ה ְוֹלא, יןּבְ אי ָאז, ָעׂשָ ֵאר, ִנְתָיֵאשׁ  ַוּדַ ָ ַיד ְוִיׁשּ  ּבְ

ן ְוֹלא ַהּלֹוֵקחַ  ָעִלים ִיּתֵ לּום ַלּבְ   :ּכְ

 רלז סימן
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' ב ּובוֹ , וקנאו אחר וקדם לקנותו דבר אחר המחזיר
  ְסִעיִפים:

ר. א ָבר ַאַחר ַהְמַחּזֵ ְכרוֹ  אוֹ  ִלְקנֹותוֹ  ּדָ ין, ְלׂשָ  ַקְרַקע ּבֵ
ין ְלְטִלים ּבֵ ע ִנְקָרא, ּוְקָנאוֹ  ַאֵחר ּוָבא, ִמּטַ  ְוהּוא. ָרׁשָ

ין יר ְלרֹוֶצה ַהּדִ ּכִ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַאֵחר ֵאֶצל ַעְצמוֹ  ְלַהׂשְ
ִאם א ׁשֶ ֶהְפֵקר ִלְזּכֹות ּבָ ל אוֹ  ּבְ ָנה ְלַקּבֵ , ֵמַאֵחר ַמּתָ
ע ִנְקָרא ֵאינוֹ , ְוָקְדמוֹ  ַאֵחר ּוָבא יָון, ָרׁשָ ֵאינוֹ  ּכֵ  ׁשֶ
ָבר צּוי ּדָ ָמקֹום לוֹ  ַהּמָ ָלא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַאֵחר ּבְ  ּדְ
ָנא   :ׁשְ

ד ָאסּור. ב יר ִלְמַלּמֵ ּכִ ִית ְלַבַעל ַעְצמוֹ  ְלַהׂשְ שׁ  ַהּבַ ּיֵ  ׁשֶ
ד לוֹ  ֵביתוֹ  ַאֵחר ְמַלּמֵ ּיֹאַמר ֹלא ִאם, ּבְ ַעל ׁשֶ ִית ּבַ : ַהּבַ
ב ְרצֹוִני ֵאין ד ְלַעּכֵ י ַהְמַלּמֵ ּלִ ַכר ִאם ֲאָבל. ׁשֶ ַעל ׂשָ  ּבַ

ִית ד ַהּבַ ַעל ָיכֹול, ֶאָחד ְמַלּמֵ ִית ּבַ ּכֹר ַאֵחר ַהּבַ  ִלׂשְ
ד אֹותוֹ    :ַעְצמוֹ  ְמַלּמֵ

 רלח סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ללוקח ולא למוכר שטר כותבין

ָטר ּכֹוְתִבין. א ַכר ַלּמֹוֵכר ׁשְ ּמָ ֵדהוּ  ׁשֶ  ַאף, ִלְפלֹוִני ׂשָ
י ַעל ֵאין ּפִ ד ְוהּוא, ְלָפֵננוּ  ְפלֹוִני אֹותוֹ  ׁשֶ ּיָ ּמִ  ִהְקָנה ׁשֶ
ֶדה לוֹ  ָ ִקְנָין ַהׂשּ ֵהִעיד אוֹ , ּבְ ָבר ַעְצמוֹ  ַעל ׁשֶ ּכְ  ָקָנה ׁשֶ

ַאַחת ְרֵכי ּבְ ה ִמּדַ ִנּיָ ְהיוּ  ּוִבְלַבד. ַהּקְ ּיִ יִרים ָהֵעִדים ׁשֶ  ַמּכִ
מֹות ֵ ָטר ַהׁשּ ְ ׁשּ ּבַ הוּ  ׁשֶ ּזֶ לֹוִני ׁשֶ ן ּפְ לֹוִני ּבֶ לֹוִני ְוֶזהוּ  ּפְ  ּפְ

ן לֹוִני ּבֶ ָטר ּכֹוְתִבין ֵאין ֲאָבל. ּפְ א, ַלּלֹוֵקחַ  ׁשְ  ֶאּלָ
ַעת אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ַהּמֹוֵכר ִמּדַ ֲאִפּלוּ , ׁשֶ  ָקנוּ  ׁשֶ

ִהְקָנה ֵמַהּמֹוֵכר ּלֹא ִלְפלֹוִני ׁשֶ ְפֵני ׁשֶ  ּוָבא, ַהּלֹוֵקחַ  ּבִ
בוּ  ַהּלֹוֵקחַ  ְכּתְ ּיִ ָטר לוֹ  ׁשֶ ְ ּלֹא, לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ַהׁשּ  ׁשֶ
א, עֹוֵמד ִלְכִתיָבה ִקְנָין ְסַתם: ָאְמרוּ  ָפָניו ֶאּלָ   :ּבְ

ַכר נֹוֵתן ַהּלֹוֵקחַ . ב מֹוֵכר ֲאִפּלוּ , ַהסֹוֵפר ׂשְ ֵדהוּ  ּבְ  ׂשָ
ֵני   :ָרָעָתהּ  ִמּפְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ג ָהא, ׁשֶ כֹוְתִבין ּדְ ָטר ּדְ  ַאף ַלּמֹוֵכר ׁשְ
י ַעל ֵאין ּפִ ְוָקא, ִעּמוֹ  לֹוֵקחַ  ׁשֶ ִעיִדין ּדַ ּמְ ׁשֶ  ַעְצמוֹ  ַעל ּכְ

ָבר ּכְ ל ׁשֶ עֹות ִקּבֵ ד ַהּמָ ְתבוּ  ֹלא ְוִאם. ַהּלֹוֵקחַ  ִמּיַ ן ּכָ , ּכֵ
ֶעּנוּ  ְתּבָ ּיִ ׁשֶ ן ְלִדין ּכְ ִמים ִלּתֵ  ְרָאָיה ְלָהִביא ָצִריךְ  ַהּדָ
ִכיָרה ּמְ ְעּתוֹ  ָהְיָתה זוֹ  ׁשֶ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ִמּדַ ֲאִפּלוּ , ׁשֶ  ׁשֶ
ל ַעְצמוֹ  ַעל ֵהִעידוּ  ּבֵ ּקִ עֹות ׁשֶ ָמע ִאם, ַהּמָ  ִמּתֹוךְ  ַמׁשְ
ָטר ְ ח ַהׁשּ ּקָ ַהּמִ ַעת הּוא ׁשֶ ֵניֶהם ִמּדַ . ּכֹוְתִבים ֵאין, ׁשְ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ּכֹוְתִבין, ׁשֶ  ַעל ֵהִעידוּ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ׁשֶ

ל ַעְצמוֹ  ּבֵ ּקִ עֹות ׁשֶ   :ַהּמָ

 רלט סימן
 לו כותבין כיצד, קניתי שטר אבד: ואמר שבא מי

  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , אחר שטר

א ִמי. א ּבָ ָטר ָאַבד: ְוָאַמר ׁשֶ ָהָיה ׁשְ ֶדה ַעל ִלי ׁשֶ  ׂשָ
ִניִתיהָ  ְפלֹוִנית ּקְ לֹוִני ׁשֶ . ַאֵחר ִלְכּתֹב לוֹ  ׁשֹוְמִעין, ִמּפְ
ָטר: ּבוֹ  ְוכֹוְתִבין כָ  ֹלא ּבוֹ  ּגֹוִבין ֵאין ֶזה ׁשְ  ִסיםִמּנְ

ִדים ְעּבָ ָכִסים ְוֹלא ְמׁשֻ ֵני ִמּנְ ַתְבנּוהוּ  ְוֹלא, חֹוִרין ּבְ  ּכְ
א ֶדה ּבוֹ  ְלַהֲעִמיד ֶאּלָ ַיד זוֹ  ׂשָ לֹוִני ּבְ ֵדי ּפְ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ

ה דוֹ  יֹוִציֶאּנָ יו ְוֹלא ַהּמֹוֵכר ִמּיָ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . יֹוְרׁשָ , ׁשֶ
ַדְוָקא ַמן ּדְ ַמן ְוֹלא ִראׁשֹון ִמּזְ ִני ִמּזְ א, ׁשֵ ִאּכָ  ְלֵמיַחשׁ  ּדְ
א ּמָ ךְ  ַאַחר ׁשֶ ךְ  ַאַחר ּומֹוִציא, ַלּמֹוֵכר ּוְמָכָרהּ  ָחַזר ּכָ  ּכָ
ִני ֶזה ֵ ַמּנוֹ  ַהׁשּ ּזְ ַכר ַהְמִכיָרה ַאַחר ׁשֶ ּמָ : ְוֹיאַמר, ׁשֶ

ךָ  ְזִביִנית ֲהָדִרית   :ִמּמְ

ב ַעל ַאף. ב ְטֵרי ּגַ ׁשִ ִרים ַהְמֻאָחִרים חֹוב ּדְ ׁשֵ  ְטֵרישִׁ , ּכְ
סּוִלין ַהְמֻאָחִרים ֶמֶכר ַרשׁ  ֹלא ִאם, ּפְ ֶהם ּפֵ ֵהם ּבָ  ׁשֶ

  :ְמֻאָחִרים

 רמ סימן
, אחד מזמן אחת שדה על היוצאים מכר שטרי שני

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ 
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ֵני. א ָטרֹות ׁשְ ֶדה ַעל ַהּיֹוְצִאים ׁשְ ם ַאַחת ׂשָ ׁשֵ  קֹוֶנה ּבְ
ם ְוֵאין ֶאָחד ֶוה ְזַמּנָ ָנה ָהֶאָחד ָהָיה ִאם, ׁשָ ִני ַמּתָ ֵ  ְוַהׁשּ
ל ֹלא, ֶמֶכר שׁ , ָהִראׁשֹון ֶאת ָהַאֲחרֹון ִבּטֵ ּיֵ  לֹוַמר ׁשֶ

הֹוִסיף ּלְ ם ְוָכַתב ָחַזר ַאֲחָריּות לוֹ  ׁשֶ ׁשֵ  ַעל ַאף ֶמֶכר ּבְ
י ּלֹא ּפִ תּוב ָהָיה ׁשֶ ם ּכָ ַאֲחָריּות, ַאֲחָריּות ׁשָ  ָטעּות ׁשֶ

ִני ֶמֶכר ָהֶאָחד ִאם ְוֵכן. הּוא סֹוֵפר ֵ ָנה ְוַהׁשּ  ָקָנה, ַמּתָ
ֶדה ָ ַמן ַהׂשּ ּלֹא, ָהִראׁשֹון ִמּזְ ַתב ׁשֶ ָטר לוֹ  ּכָ ָנה ׁשְ  ַמּתָ
א ּום ּכֹחוֹ  ְלַיּפֹות ֶאּלָ ין ִמׁשּ ן ּדִ ֶצר ּבֶ   ,ַהּמֶ

ֵני ָהיוּ . ב ָטרֹות ׁשְ ְ ֶמֶכר ַהׁשּ ֵניֶהם אוֹ  ּבְ ָנה ׁשְ ַמּתָ  ִאם, ּבְ
ִני הֹוִסיף ֵ ׁשּ לּום ּבַ ם ָהִראׁשֹון ֵריהֲ  ּכְ ּלֹא, ַקּיָ ַתב ׁשֶ  ּכָ
ִני ֵ א ַהׁשּ ֵני ֶאּלָ ֵטל, הֹוִסיף ֹלא ְוִאם. ַהּתֹוֶסֶפת ִמּפְ  ּבִ
ָטר ִני ׁשְ ֵ א ַאֲחָריּות לוֹ  ְוֵאין, ָהִראׁשֹון ֶאת ַהׁשּ  ֶאּלָ
ַמן ִני ִמּזְ ל, ְלִפיָכךְ . ׁשֵ רֹות ּכָ ָאַכל ַהּפֵ ַמן ַהּלֹוֵקחַ  ׁשֶ  ִמּזְ

ִני ְזַמן ַעד ִראׁשֹון  ַעל ָהָיה ְוִאם. אֹוָתם ַמֲחִזיר, ׁשֵ
ֶדה אֹוָתהּ  ֶלךְ  ֹחק ׂשָ ָכל ַלּמֶ ָנה ּבְ  ַהּמֹוֵכר אוֹ  ַהּנֹוֵתן, ׁשָ
ָטר ְזַמן ַעד ַהֹחק אֹותוֹ  נֹוֵתן ְ ִני ַהׁשּ ֵ   :ַהׁשּ

ֵני. ג ָטרֹות ׁשְ ם ׁשְ ַמּנָ ּזְ יֹום ׁשֶ תּוִבים ְוֵהם ֶאָחד ּבְ  ַעל ּכְ
ֶדה ין, ֶאָחד ׂשָ מֶ  ּבֵ ין ֶכרּבְ ָנה ּבֵ ַמּתָ ֶרךְ  ִאם, ּבְ י ּדֶ  ַאְנׁשֵ

קֹום עֹות ִלְכּתֹב ַהּמָ ָבר ֲהֵרי, ׁשָ ָיִנים ָמסּור ַהּדָ ל, ַלּדַ  ּכָ
ם ְעּתָ ּדַ ֶדה ְלַהֲעִמיד נֹוָטה ׁשֶ ָידוֹ  זוֹ  ׂשָ   :ַיֲעִמידוּ , ּבְ

ה. ד ּמֶ ָבִרים ּבַ ָטר, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשְ ֵאין ּבִ א, ִקְנָין ּבוֹ  ׁשֶ  ֶאּלָ
ֶדה ָקָנה ָטר זוֹ  ׂשָ ׁשְ ֵאין, ֶזה ּבִ  הּוא ִמי יֹוְדִעים ָאנוּ  ׁשֶ

ֵניֶהם ְ יעַ  ִמׁשּ ִהּגִ ָטרוֹ  ׁשֶ ה ְלָידוֹ  ׁשְ ִחּלָ ָכל ִאם ֲאָבל. ּתְ  ּבְ
ָטר ל, ִקְנָין ֵמֶהם ׁשְ ַדם ּכָ ּקָ ְנָין לוֹ  ׁשֶ ֲאלוּ , ָזָכה ַהּקִ  ְוִיׁשְ

ם ָהיוּ  ִאם ְוֵכן. ָהֵעִדים ה ֵעִדים ׁשָ ּזֶ יעַ  ׁשֶ  ְלָידוֹ  ִהּגִ
ָטר ָנתוֹ  ׁשְ ה ַמּתְ ִחּלָ   :ָהִראׁשֹון ָקָנה, ּתְ
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ָנה ַהּנֹוֵתן. א ין, ַלֲחֵברוֹ  ַמּתָ ין ַקְרַקע ּבֵ ְלְטִלין ּבֵ , ִמּטַ
ל ֵאין הּ  זֹוֶכה ַהְמַקּבֵ אאֶ  ּבָ ֶאָחד ּלָ ָרִכים ּבְ ַהּקֹוֶנה ֵמַהּדְ  ׁשֶ
ֶהם זֹוֶכה ָנה ְוֵכיָון, ּבָ ּקָ ֶאָחד ׁשֶ ָרִכים ּבְ , ָהֵהם ֵמַהּדְ
ּלֹא ֲאִפּלוּ  ְפֵני ׁשֶ ֵניֶהם ִאם, ָקָנה, ֵעִדים ּבִ . מֹוִדים ׁשְ
ְדָבִרים ֲאָבל ל ָזָכה ֹלא ּבִ א, ַהְמַקּבֵ ל ֶאּלָ  ָיכֹול ֶאָחד ּכָ
ן ַמראָ  ְוִאם. ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָנה ַלֲחֵברוֹ  ִלּתֵ  ִאם, מּוֶעֶטת ַמּתָ
ּום ּבוֹ  ֵישׁ  ּבוֹ  חֹוֵזר   :ֲאָמָנה ְמֻחַסר ִמׁשּ

שׁ  חֹוב ַלֲחֵברוֹ  ָמַחל. ב ּיֵ  לוֹ  ָנַתן אוֹ , ָעָליו לוֹ  ׁשֶ
דֹון ּקָ ָהָיה ַהּפִ ָנה ֶזה ֲהֵרי, ֶאְצלוֹ  ֻמְפָקד ׁשֶ ְקֵנית ַמּתָ  ַהּנִ
ְדָבִרים ְלַבד ּבִ   :ּבִ

ּטֹל ַמה ַלֲחֵברוֹ  ֹוֵחלַהמּ . ג ּיִ ֶ ָכָסיו ׁשּ  ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול, ִמּנְ
ּטֹל קֹוֶדם ּיִ ַטל ְלַאַחר ֲאָבל. ׁשֶ ּנָ ַטל ַמה, ׁשֶ ּנָ . ָנַטל ׁשֶ
ְלְטִלים ְוַדְוָקא ר ֲאִפּלוּ , ֹלא ַקְרַקע ֲאָבל, ִמּטַ  ּדָ
הּ  ְוֶהֱחִזיק ּיֵשׁ  ָמֶנה: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר ְוֵכן. ּבָ יָ  ִלי ׁשֶ  ְדךָ ּבְ
ֵנהוּ  , ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵמֶהם ֶאָחד ְוֵאין ָקָנה, ָלֶזה ּתְ
מוֹ  ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ   :ו"קכ ִסיָמן ׁשֶ

ם אֹוְמִרים ֵישׁ . ד ׁשֵ ּכְ ַהּמֹוֵכר ׁשֶ ם ָצִריךְ  ׁשֶ ר ְלַסּיֵ ְמּכָ , ַהּמִ
ךְ  יַצד. ַהּנֹוֵתן ּכָ ָכַסי ַקְרַקע: ַלֲחֵברוֹ  ַהּכֹוֵתב, ּכֵ  ִמּנְ

ַתב אוֹ , ְלךָ  ְנתּוָנה ּכָ ל: לוֹ  ׁשֶ  חּוץ ְלךָ  ְנתּוִנים ְנָכַסי ּכָ
ְקָצָתם ם ְוֹלא הֹוִאיל, ִמּמִ ָבר ִסּיֵ ַתן ַהּדָ ּנָ  ְוֵאינוֹ  לוֹ  ׁשֶ

לּום ָקָנה ֹלא, ָידּועַ  ן: לוֹ  לֹוַמר ָיכֹול ְוֵאינוֹ , ּכְ  ִלי ּתֵ
חֹות ְנָכֶסיךָ  ּפָ ּבִ ם ַעד, ׁשֶ ַסּיֵ ּיְ קֹום לוֹ  ׁשֶ ַתן ַהּמָ ּנָ  .לוֹ  ׁשֶ
ךְ  ֵחֶלק: לוֹ  ָאַמר ִאם ֲאָבל ֶדה ְוָכךְ  ּכָ ׂשָ לֹוִנית ּבְ , ּפְ

ם הֹוִאיל ֶדה ְוִסּיֵ ָ י ַעל ַאף, ַהׂשּ ּלֹא ּפִ ם ׁשֶ , ַהֵחֶלק ִסּיֵ
חֹות ֵחֶלק אֹותוֹ  נֹוֵטל אֹוָתהּ  ֵמַהּפָ ּבְ ֶדה ׁשֶ  ְוֵישׁ . ׂשָ

ין ְואֹוְמִרים חֹוְלִקין ּבֵ ֶמֶכר ׁשֶ ין ּבְ ָנה ּבֵ ַמּתָ  ָיכֹול ּבְ
ָבר ַהְקנֹותלְ  ֵאינוֹ  ּדָ ם ׁשֶ   :ְמֻסּיָ
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אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ה ַהּנֹוֵתן, ׁשֶ ָנה ׁשֶ  ֵאינוֹ  ַלֲחֵברוֹ  ַמּתָ
ָנה א, ַמּתָ ן ִאם ֶאּלָ ְהֶיה ּכֵ ּיִ ַדַעת ׁשֶ ֵהא ַהּנֹוֵתן ּבְ ּתְ  ׁשֶ

ְרׁשּות ל ּבִ הּ  ַלֲעׂשֹות ְמַקּבֵ ל ּבָ ה. ֶחְפצוֹ  ּכָ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ
ָתנָ , ֲאמּוִרים ּנְ א ְסָתם לוֹ  הּ ׁשֶ ר ֶאּלָ ּכַ ּנִ  ִמּתֹוךְ  ׁשֶ
ְבּתוֹ  ֵאינוֹ  ַמֲחׁשַ ן ׁשֶ ָנהּ  ְמַכּוֵ ה לוֹ  ִלּתְ ֲעׂשֶ ּיַ הּ  ׁשֶ ל ּבָ  ּכָ

 ַעל לוֹ  ְנָתָנהּ  ִאם ֲאִפּלוּ , ְמָפֵרשׁ  ִאם ֲאָבל. ֶחְפצוֹ 
ּלֹא ְמַנת ָנהּ  ׁשֶ ּלֹא אוֹ  ְלַאֵחר ִלּתְ ּלֹא אוֹ  ְלמֹוְכָרהּ  ׁשֶ  ׁשֶ

הּ  יׁשָ ּלֹא ְמַנת ַעל ֲאִפּלוּ  אוֹ , ְלַהְקּדִ ה ׁשֶ הּ  ַיֲעׂשֶ  ׁשּום ּבָ
ָבר א ּדָ ָבר ֶאּלָ לֹוִני ּדָ ָנה ָהֵוי, ּפְ  ָדָבר ְלאֹותוֹ  ַמּתָ

ַרשׁ  ּפֵ ְלַבד ׁשֶ   :ּבִ

ָנה ַהּנֹוֵתן. ו ין, ְלַהֲחִזיר ְמַנת ַעל ַמּתָ ד ּבֵ ין ִמּיָ  ִלְזַמן ּבֵ
ל אוֹ , ָקצּוב י ְיֵמי ּכָ י ְיֵמי לכָּ  אוֹ  ַהּנֹוֵתן ַחּיֵ  ַחּיֵ

ל ָנה ָהְוָיא, ַהְמַקּבֵ ַמן ַמּתָ צּוב ַלּזְ ין, ַהּקָ ַקְרַקע ּבֵ ין ּבְ  ּבֵ
ְלְטִלין ִמּטַ רֹות ְואֹוֵכל, ּבְ ַמן אֹותוֹ  ַעד ַהּפֵ  ְוהּוא, ַהּזְ
ֲחִזיָרהּ  ּמַ ַמן ַלּנֹוֵתן ׁשֶ צּוב ַלּזְ  ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל, ַהּקָ
ָלה, ַמֲחִזיָרהּ  ּטְ ָנה ִנְתּבַ ּתָ   :ַהּמַ

 ְמַנת ַעל: לוֹ  ְוָאַמר ַלֲחֵברוֹ  ׁשֹור ַהּנֹוֵתן, ְלִפיָכךְ . ז
ֲחִזיֵרהוּ  ּתַ יׁשוֹ , ׁשֶ  ֲאָבל. ָקדֹושׁ  ֶזה ֲהֵרי, ְוֶהֱחִזירוֹ  ְוִהְקּדִ

ֲחִזיֵרהוּ  ְמַנת ַעל: לוֹ  ָאַמר ִאם ּתַ , ָקדֹושׁ  ֵאינוֹ , ִלי ׁשֶ
ּלֹא ֲחִזיר ָעָליו ִהְתָנה ׁשֶ ּיַ א לוֹ  ׁשֶ ָבר ֶאּלָ   :לוֹ  ָראּויהָ  ּדָ

תֹוךְ  ְלַהֲחִזירוֹ  ְמַנת ַעל ַלֲחֵברוֹ  ׁשֹור ָנַתן. ח , יֹום' ל ּבְ
תֹוךְ  ּוֵמת ָמן ּבְ טּור, ַהּזְ ם ּפָ ּלֵ ׁשַ   :ִמּלְ

ל. ט ָנה ַהּנֹוֵתן ּכָ ַנאי ַעל ַמּתָ ין, ּתְ ִהְתָנה ּבֵ  ַהּנֹוֵתן ׁשֶ
ין ִהְתָנה ּבֵ ל ׁשֶ ל ְוֶהֱחִזיק, ַהְמַקּבֵ  ִאם, ָבהּ  ְוָזָכה ַהְמַקּבֵ

ם ַנאי ִנְתַקּיֵ ָמה ַהּתְ ָנה ִנְתַקּיְ ּתָ  ִנְתַקּיֵם ֹלא ְוִאם, ַהּמַ
ַנאי ְטָלה ַהּתְ ָנה ּבָ ּתָ רֹות ְוַיֲחִזיר ַהּמַ ָאַכל ּפֵ  ְוהּוא, ׁשֶ
ְהֶיה ּיִ ַנאי ׁשֶ ָראּוי ַהּתְ י ַעל ּכָ ֵאר ַמה ּפִ ְתּבָ ּנִ ֶ טּור ׁשּ  ּבְ
  :ח"ל ִסיָמן ָהֵעֶזר ֶאֶבן

ךְ  ְלךָ  נֹוֵתן ֲהֵריִני: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. י  ְמַנת ַעל ְוָכךְ  ּכָ
ה ֲעׂשֶ ּתַ ָבר ׁשֶ לֹוִני ּדָ ל ַעל, ּפְ  ְרָאָיה ְלָהִביא ַהְמַקּבֵ
ים ּיֵ ּקִ ָנאוֹ  ׁשֶ ּלֹא ְמַנת ַעל: ֵלהּ  ָאַמר ִאם ֲאָבל. ּתְ  ׁשֶ
ה ֲעׂשֶ ל ְרָאָיה ְלָהִביא ַהּנֹוֵתן ַעל, ּתַ ּטֵ ּבִ   :ְתָנאוֹ  ׁשֶ

ֵני ָממֹונוֹ  ָנַתן ןְראּובֵ . יא ָניו ִלׁשְ ה, ּבָ  ּוִמֵעט ְלֶזה ְוִרּבָ
יל, ְלֶזה ַנאי ְוִהּטִ ּלֹא ְמַנת ַעל ּתְ  ֵמֶהם ֶאָחד יּוַכל ׁשֶ

ָבר ׁשּום ִלְמּכֹר ֵהא ַעד ּדָ ּיְ ָטן ׁשֶ ִרים ַלּקָ ָנה ֶעׂשְ , ׁשָ
דֹול ְוָעַמד ָהָיה ֹקֶדם ּוָמַכר ַהּגָ ָטן ׁשֶ ָנה' כ ַלּקָ  ֶזה, ׁשָ
טֵּ  ּבִ ַנאי לׁשֶ ָלה ַהּתְ ּטְ ָנתוֹ  ִנְתּבַ ָרא ַמּתְ ֲאָרה ֵמִעּקָ ַיד ְוִנׁשְ  ּבְ
ָטן ְוָאִחיו הּוא ִייְרׁשוּ  ָאִביו מֹות ְוַאֲחֵרי, ָאִביו , ַהּקָ

ַנת ָטן ּוַמּתְ ֶמת ַהּקָ ֲחִצי ָזָכה ְוַגם ַקּיֶ ַנת ּבַ   :ָאִחיו ַמּתְ

ה. יב ּמֶ ָבִרים ּבַ ָהָיה, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ַנאי ּכְ ִדין ֶזה ּתְ  ּכְ
ָנִאים ִמים ַהּתְ ּיָ ֶרךְ  ַעל ַהּקַ ֵאר ַהּדֶ ְתּבָ ּנִ טּור ׁשֶ  ֶאֶבן ּבְ

תּוב אוֹ , ח"ל ִסיָמן ָהֵעֶזר ּכָ סֹוף ׁשֶ ָטר ּבְ ְ  ּוְקֵניָנא: ַהׁשּ
הּ  ֹחֶמר ִמּנֵ ל ּכְ ָנִאים ּכָ ִתּקּון ָהֲעׂשּוִים ְוִקְנָיִנים ּתְ  ּכְ

ִאם, ֲחָכִמים ן ֹלא ׁשֶ ָנה ּכֵ ּתָ ַנאי ֶמתַקיֶּ  ַהּמַ ֵטל ְוַהּתְ   :ּבָ

 רמב סימן
, טמירתא ומתנה מודעה ומסירת באנס מתנה דין

  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ 

ָנה ַהּנֹוֵתן. א ֲאָנסּוהוּ  ֹאֶנס ֵמֲחַמת ַמּתָ ן ׁשֶ  ֵאיָנהּ  ִלּתֵ
ָנה ל ַוֲאִפּלוּ , ַמּתָ ָטר ְנָכִסים ַאֲחָריּות ָעָליו ִקּבֵ ְ ׁשּ , ּבַ
ֹאֶנס ָיְדִעיָנן ִאי, מֹוָדָעא מֹוֵסר ֵאינוֹ  ִאם ַוֲאִפּלוּ   ּבָ
ָנה ֵאיָנהּ  ָנה ַעל מֹוָדָעא ַהּמֹוֵסר, ְלִפיָכךְ . ַמּתָ ּתָ , ַהּמַ

ְתִביָנן ב ַעל ַאף ֵלהּ  ּכָ ָלא ּגַ ָאְנֵסהּ  ַיְדֵעיָנן ּדְ ֲהֵרי, ּבְ  ׁשֶ
ֶקר ַהּמֹוָדָעא ָהְיָתה ֲאִפּלוּ  יָון ׁשֶ ה ּכֵ ּלָ ּגִ ַדְעּתוֹ  ׁשֶ  ּבְ
ֵאינוֹ  ָנה ץָחפֵ  ׁשֶ ַמּתָ ֵטָלה ִהיא ֲהֵרי ּבְ   :ּבְ

ָאְנֵסהּ  ְדָיְדִעיָנן ְוֵהיָכא. ב ָלהּ  מֹוָדָעא ּוָמַסר, ּבְ  ָלא, ּוִבּטְ
י ּטּול ְמַהּנֵ יָון, ַהּבִ ֹאֶנס ּכֵ  ָמַסר ֹלא ִאי ֲאִפּלוּ  הּוא ּדְ
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ָנה ֲהֵוי ָלא מֹוָדָעא  ְוֹלא מֹוָדָעא ָמַסר ִאי ֲאָבל. ַמּתָ
ָאְנסֵ  ָיְדֵעיָנן ךְ  ְוַאַחר, הּ ּבְ ָלהּ  ּכָ ּטְ ְעּתוֹ  ּבִ ּטּול ָהֵוי, ִמּדַ , ּבִ
יָון ּלֹא ּכֵ ירוֹ  ׁשֶ ָאְנסוֹ  ִהּכִ ּטּול ִלְכּתֹב ָנֲהגוּ  ּוְלָכךְ . ּבְ  ּבִ

ָנה מֹוָדָעא ַמּתָ   :ּבְ

ל. ג ָנה ּכָ ין, ַמּתָ ל ּבֵ ִריא ׁשֶ ין ּבָ ל ּבֵ ִכיב ׁשֶ , ְמַרע ׁשְ
ֵהא ָצִריךְ  ּתְ לּוָיה ׁשֶ ְעָיא ֹלא. ֶסֶמתּוְמֻפרְ  ּגְ  ָאַמר ִאם ִמּבַ

אוּ : ְלֵעִדים ְתַחּבְ א, ְוִכְתבוּ  ּתִ : ְסָתם ָאַמר ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ
ְתבוּ  לּום ֵאיָנהּ , לוֹ  ּכִ א, ּכְ ן ִאם ֶאּלָ ְתבּוהָ : ָאַמר ּכֵ  ּכִ

ׁשּוָקא ַפְרֶהְסָיא ְוִחְתמוּ  ּבְ ל, ְלִפיָכךְ . ָבֶזה ְוַכּיֹוֵצא, ּבְ  ּכָ
ָטר ָנה ׁשְ ֵאין ַמּתָ תּוב ׁשֶ בוּ  ַהּנֹוֵתן ָלנוּ  ְוָאַמר: ּבוֹ  ּכָ  ׁשְ

ָוִקים ְ ׁשּ ָנה לוֹ  ְוִכְתבוּ  ּוָבְרחֹובֹות ּבַ  ְגלּוָיה ַמּתָ
ִעְנָין ְוַכּיֹוֵצא, ּוְמֻפְרֶסֶמת ין, ֶזה ּבְ ׁשִ א ָלהּ  חֹוׁשְ ּמָ  ׁשֶ

ָנה ֶרת ַמּתָ ל ָזָכה ְוֹלא, ִהיא ְמֻסּתֶ  ִאי ַוֲאִפּלוּ  ַהְמַקּבֵ
הּ  ָקנוּ    :ִמּנֵ

ה ֹלא ִאם. ד ַפְרֶהְסָיא ִלְכּתֹב ִצּוָ ה, ּבְ  ְלָחְתמוֹ  ְוִצּוָ
ַפְרֶהְסָיא ר, ּבְ ׁשֵ י ַעל ְוַאף. ּכָ ּלֹא ּפִ ה ׁשֶ נוֹ  ִצּוָ ֵעֵדי ִלּתְ  ּבְ

ַפְרֶהְסָיא ְמִסיָרה ר, ּבְ ׁשֵ ה ְוִאם. ּכָ נוֹ  ִצּוָ ֵעֵדי ִלּתְ  ּבְ
ַפְרֶהְסָיא ְמִסיָרה ר, ּבְ ׁשֵ י ַעל ַאף ּכָ ּלֹא ּפִ הצִ  ׁשֶ ן ּוָ  ּכֵ

  :ַהֲחִתיָמה ַעל

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ה ָנא, ׁשֶ ָהִאּדָ יָנן ָלא ּדְ , ִלְסָתָמא ַחְיׁשִ
ּום ְנִהיֵגי ִמׁשּ ב ּדִ ָכל ְלִמְכּתָ ְטֵרי ּבְ ָנָתא ׁשִ . ָהִכי ַמּתְ
ךְ  ה, ִהְלּכָ ַצּוֶ ּמְ ׁשֶ ָטר ִלְכּתֹב ּכְ ָנה ׁשְ ְעּתוֹ , ְסָתם ַמּתָ  ּדַ

בוּ  ְכּתְ ּיִ ִמְנַהג ׁשֶ ךְ , סֹוְפִריםהַ  ּכְ ִאּלוּ  ָהֵוי, ִהְלּכָ : ָאַמר ּכְ
ְתבּוהָ  ׁשּוָקא ּכִ ַפְרֶהְסָיא ְוִחְתמּוָהה ּבְ   :ּבְ

ִכיב. ו ה ְמַרע ׁשְ ּוָ ּצִ ַגּלוּ  ֹלא: ְוָאַמר ׁשֶ ָנה ּתְ  ְוֹלא זוֹ  ַמּתָ
הּ  תֹוִדיעוּ  א ָאָדם ּבָ ָנה זוֹ  ֲהֵרי, ִמיָתה ְלַאַחר ֶאּלָ  ַמּתָ
ֶמת ֵעת, ַקּיֶ ּבְ ִהיא אֹותוֹ  ִהְקָנהשֶׁ  ׁשֶ  ֲהֵרי מֹותוֹ  ַאַחר ׁשֶ
ּלוּ  ָאַמר ה. אֹוָתהּ  ּגַ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ִמיָתה ֵמֲחַמת ְמַצּוֶ

ּלוּ : לֹוַמר ָנה ֶאת ּגַ ּתָ א, ַהּמַ י ַעל ַאף ֶאּלָ ִהיא ּפִ  ׁשֶ
תּוָבה ין ֵאין ְסָתם ּכְ ׁשִ א ָלהּ  חֹוׁשְ ּמָ ֶרת ׁשֶ   :ִהיא ְמֻסּתֶ

ַמתָּ  אֹוְמִרים ֵישׁ . ז  ַהּנֹוֵתן ֶהֱחִזיקוֹ  ִאם, ְטִמיְרָתא ָנהּדְ
ָכִסים ּנְ ֶהֱחִזיק אוֹ  ּבַ ֶהם הּוא ׁשֶ ְפֵני ּבָ  ְוֹלא ַהּנֹוֵתן ּבִ

  :ָקָנה, ּבוֹ  ִמָחה

י ַהּכֹוֵתב. ח ּתֵ נֹות ׁשְ ֶדה ַעל ַמּתָ  ָהִראׁשֹוָנה, ַאַחת ׂשָ
ֶרת ה, ְסָתם אוֹ  ְמֻסּתֶ ִנּיָ ְ לּוָיה ְוַהׁשּ  ֲחרֹוןאַ , ּוְמֻפְרֶסֶמת ּגְ

  ,ְסָתם ָהִראׁשֹוָנה ָהְיָתה ֲאִפּלוּ  ָקָנה

ָהיוּ  ִמי. ט ָבִרים ׁשֶ ֵאין מֹוִכיִחים ַהּדְ ְעּתוֹ  ׁשֶ ן ּדַ  ִלּתֵ
ָנה ָתָנהּ  ֲאִפּלוּ , זוֹ  ַמּתָ ּנְ ָנה ׁשֶ ַמּתָ  ְוִנְמָצא, ְגלּוָיה ּבְ
ָתָנהּ  ּנְ ָנה ִמּקֶֹדם ׁשֶ ֶרת ַמּתָ י ֲהֵרי, ְמֻסּתֶ ּתֵ נֹות ׁשְ ּתָ  ַהּמַ

ֵני ָהִראׁשֹוָנה, ְטלוּ בָּ  ָבר ִמּפְ ַהּדָ ֵאינוֹ  מֹוִכיחַ  ׁשֶ  רֹוֶצה ׁשֶ
ָנה ֹזאת ָקְדָמה ַוֲהֵרי ּתָ ְמָצא ַהּמַ ּנִ מוֹ  ׁשֶ   :ָלהּ  מֹוָדָעא ּכְ

ה. י ֶאָחד ַמֲעׂשֶ ָרָצה ּבְ א ׁשֶ ָ ה ִלׂשּ ָ  ֵאיִני: לוֹ  ָאְמָרה, ִאׁשּ
את ֵ ְכּתֹב ַעד ְלךָ  ִנׂשּ ּתִ מַ . ְנָכֶסיךָ  ִלי ׁשֶ נוֹ  עׁשָ דֹול ּבְ  ַהּגָ
יחוֹ  ַעל ְוָצַוח ּנִ ּמַ יאוּ  ְלכוּ : ְלֵעִדים ָאַמר, ֵריָקן ׁשֶ  ְוַהְחּבִ

ל לוֹ  ְוִכְתבוּ  ָנה ְנָכַסי ּכָ ַמּתָ ךְ  ְוַאַחר. ּבְ ַתב ּכָ ל ָלהּ  ּכָ  ּכָ
ָאהּ  ְנָכָסיו ה ּוָבא, ּוְנׂשָ ן: ְוָאְמרוּ  ֲחָכִמים ִלְפֵני ַמֲעׂשֶ  ַהּבֵ
ה, ָקָנה ֹלא ָ ֲהֵרי, ָקְנָתה ֹלא ְוָהִאׁשּ ְרצֹונוֹ  ֹלא ׁשֶ ַתב ּבִ  ּכָ
ָבר ּוְכָאנּוס, ָלהּ  ּדָ ֲהֵרי, הּוא ּבַ ה ׁשֶ ּלָ ָנה ַדְעּתוֹ  ּגִ ּתָ ּמַ  ּבַ

י ַעל ַאף, ָהִראׁשֹוָנה ִהיא ּפִ ֵטָלה ׁשֶ ֵני ּבְ ִהיא ִמּפְ  ׁשֶ
ֶרת   :ְמֻסּתֶ

 רמג סימן
 או הנותן ורוצה אחר ידי על לחברו המזכה דין

  ְסִעיִפים: ה"כ ּובוֹ , בו לחזר המקבל

ה. א ָנה ַלֲחֵברוֹ  ַהְמַזּכֶ יָון, ַאֵחר ְיֵדי ַעל ַמּתָ ֶהֱחִזיק ּכֵ  ׁשֶ
ָכִסים ַהּזֹוֶכה ּנְ ְרַקע אוֹ  ּבַ ּקַ יעַ  אוֹ , ּבַ ִהּגִ ָטר ׁשֶ ְ , ְלָידוֹ  ַהׁשּ
ל ָזָכה ל ְוַיד, ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ַהּנֹוֵתן ְוֵאין ַהְמַקּבֵ  ַהְמַקּבֵ
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ל רֹוֶצה ִאם, יֹוָנהָהֶעלְ  ַעל  ֵאינוֹ  רֹוֶצה ֵאינוֹ  ְוִאם ְמַקּבֵ
ל   :ְמַקּבֵ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ָאַמר, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ָנה ְזֵכה: לוֹ  ּכְ ַמּתָ  זוֹ  ּבְ
, ֶזה ָמֶנה ִלְפלֹוִני הֹוֵלךְ : לוֹ  ָאַמר ִאם ֲאָבל, ִלְפלֹוִני
ל ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ּלֹא ְזַמן ּכָ יעַ  ׁשֶ ל ְלַיד ִהּגִ . ַהְמַקּבֵ
ל ְוִאם  ִהיא ִאם ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ , ָעִני ַהְמַקּבֵ

ָנה מוֹ , מּוֶעֶטת ַמּתָ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ   ,ׁשֶ

ין. ג ן: לוֹ  ָאַמר ִאם ּדִ ֵאר, ִלְפלֹוִני ּתֵ ִסיָמן ִנְתּבָ  ּבְ
  :ה"קכ

 קֹוֶנה ֵאינוֹ , ִלְפלֹוִני ְזכוּ : ָלֶהם ָאַמר ִאם ֲאִפּלוּ . ד
א ן ִאם ֶאּלָ ְרׁשּותוֹ  הּוא ּכֵ ְרׁשּותוֹ  ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל, ּבִ , ּבִ
ְרׁשּותוֹ  ֵאינוֹ  ִאם ֲאִפּלוּ , ּוִמיהוּ . ֹלא ֹבא, ּבִ ּיָ  ִלְכׁשֶ

ִבילוֹ  ָזָכה ִלְרׁשּותוֹ  ׁשְ  ֹקֶדם ַהּנֹוֵתן ּבוֹ  ַיֲחֹזר ֹלא ִאם ּבִ
ֹבא ּתָ   :ִלְרׁשּותוֹ  ׁשֶ

ין. ה ת ּוָמָצא, ִלְפלֹוִני ָמֶנה הֹוֵלךְ : ָאַמר ּדִ ּמֵ  ׁשֶ
ל ֵאר, ַהְמַקּבֵ ִסיָמן ִנְתּבָ   :ה"קכ ּבְ

ַנִים ָאַמר. ו ֶדה ְזכוּ : ִלׁשְ ׂשָ ָטר ְוִכְתבוּ  ִלְפלֹוִני זוֹ  ּבְ  ׁשְ
ֶדה ְוַהֲחִזיקוּ  ָעָליו ָ ׂשּ ַטר ּבוֹ  ַלֲחֹזר ַהּנֹוֵתן ָיכֹול, ּבַ ְ ׁשּ  ּבַ
יעַ  ַעד ּגִ ּיַ ַעל ְלַיד ׁשֶ ָנה ּבַ ּתָ ֵאינוֹ  יפִּ  ַעל ַאף, ַהּמַ  ׁשֶ

ָנה ַלֲחֹזר ָיכֹול ּתָ ּמַ   :ַעְצָמהּ  ּבַ

ֶדה לוֹ  ְזכוּ : ָלֶהם ָאַמר. ז ׂשָ בוּ  ְמַנת ַעל זוֹ  ּבְ ְכּתְ ּתִ  ׁשֶ
ָטר ֶאת לוֹ  ְ נוּ  ְמַנת ַעל אוֹ  ַהׁשּ ּתְ ּתִ , זּוז ָמאַתִים לוֹ  ׁשֶ
י ַעל ַאף ֶהֱחִזיקוּ  ּפִ ֶדה ׁשֶ ָ ׂשּ ּלֹא ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ּבַ  ׁשֶ

ב ָטר לוֹ  וּ ִיְכּתְ ּלֹא אוֹ  ׁשְ נוּ  ׁשֶ  זּוז ָמאַתִים לוֹ  ִיּתְ
ל ּטֵ ם ְוִתְתּבַ ָנה ּגַ ּתָ ְתבוּ  ַוֲאִפּלוּ . ַהּמַ ָטר לוֹ  ּכָ ְ ל, ַהׁשּ  ּכָ

ּלֹא ְזַמן ָידוֹ  ְמָסרּוהוּ  ׁשֶ ֶהם ִמָחה ִאם, ּבְ ָמְסרוֹ  ּבָ , לוֹ  ִמּלְ
ְטָלה ָנה ּבָ ּתָ   :ַהּמַ

ֵדהוּ  ָמַכר ִאם ֲאִפּלוּ . ח ַנִים רְוָאמַ  ׂשָ  לוֹ  ְזכוּ : ִלׁשְ
ֶדה ׂשָ ָטר לוֹ  ְוִכְתבוּ  זוֹ  ּבְ ֶדה ְוַהֲחִזיקוּ  ׁשְ ָ ׂשּ  ָיכֹול, ּבַ
ְכּתֹב ִלְמחֹות ָטר ִמּלִ ְ  ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ְוַהּלֹוֵקחַ  ַהׁשּ
א ָקִניִתי ֹלא: ְולֹוַמר בוּ  ְמַנת ַעל ֶאּלָ ְכּתְ ּתִ  ֶאת ִלי ׁשֶ
ָטר ְ   :ַהׁשּ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ט ָהא, ׁשֶ חֹוֵזר ּדְ ָטר ׁשֶ ְ ׁשּ ְוָקא ַהְינוּ , ּבַ  ּדַ
אֹוֵמר ׁשֶ  ָאַמר ִאם ֲאָבל, ִלְפלֹוִני ְזכוּ : ַלֲאֵחִרים ּכְ
ל אוֹ  ַלּלֹוֵקחַ  ַקּבֵ ָטר ְלךָ  ְוֶאְכּתֹב ְזֵכה: ַעְצמוֹ  ַלּמְ , ׁשְ
יָון ָכה ּכֵ ּזָ ְכּתֹב ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ  ׁשֶ ָטר ֶאת ִמּלִ ְ   :ַהׁשּ

דוֹ  וּ ָקנ ֲאִפּלוּ . י ָטר ַעל ִמּיָ ְ ָאַמר, ַהׁשּ ֵפרּושׁ  ׁשֶ  ֲאִני: ּבְ
ָטר ֶאת ִלְכּתֹב ַמְקֶנה ְ  ִקְנַין, ִלְמחֹות אּוַכל ְוֹלא ַהׁשּ
ָבִרים   :ּבוֹ  ַלֲחֹזר ְוָיכֹול הּוא ּדְ

ְתבוּ : ָאַמר ֲאִפּלוּ . יא ָטר לוֹ  ּוְזכוּ  ּכִ ְ ׁשּ . ַלֲחֹזר ָיכֹול, ּבַ
יָון אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ּכֵ ְכּתֹבשֶׁ  ׁשֶ  ָיכֹול ְוֵאינוֹ , לוֹ  ָזכוּ  ּנִ

  :ּבוֹ  ַלֲחֹזר

ָטר. יב תּוב ׁשְ ּכָ ַתן ּבוֹ  ׁשֶ ּנָ ִקְנָין ִלְפלֹוִני ַקְרַקע ׁשֶ  ַאף, ּבְ
י ַעל ּלֹא ּפִ א ׁשֶ ָטר ּבָ ל ְלַיד ׁשְ א ַהְמַקּבֵ  ְלַאַחר ֶאּלָ

  :ָקָנה, נֹוֵתן ִמיַתת

ת ִמי. יג ּמֵ ָטר ֻמְפָקד ֶאְצלוֹ  ְוִנְמָצא, ׁשֶ ָנה ׁשְ ַתן ַמּתָ ּנָ  ׁשֶ
ְמעֹון ַקְרַקע ְראּוֵבן י ַיֲחִזירוּ , ֵמת ּוְראּוֵבן, ְלׁשִ  ְליֹוְרׁשֵ
  :נֹוֵתן

ָנה זֹוֶכה ָאָדם ֵאין. יד ַמּתָ ֵהא ַעד ַלֲחֵברוֹ  ּבְ ּיְ  ַהּזֹוֶכה ׁשֶ
דֹול ַעת ּוֶבן ּגָ ה ְוֶאָחד ִאישׁ  ְוֶאָחד, ּדַ ָ  ֶעֶבד ֲאִפּלוּ , ִאׁשּ
ְפָחה אוֹ  ִאישׁ  תֵאשֶׁ  ֲאִפּלוּ  , זֹוֶכה ֵאינוֹ  ַהּגֹוי ֲאָבל. ׁשִ
ִליחּות ָראּוי ְוֵאינוֹ  הֹוִאיל ְ ם ִלׁשּ ֵאין ּוְכׁשֵ ָרֵאל ׁשֶ  ִיׂשְ
ה ִליחַ  ַנֲעׂשָ ךְ , ְלגֹוי ׁשָ   :ְלגֹוי זֹוֶכה ֵאינוֹ  ּכָ
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 כז
 כז

ּנֹוְתִנים ָקָטן. טו , ְונֹוְטלוֹ  ֱאגֹוז, ְוזֹוְרקוֹ  ְצרֹור לוֹ  ׁשֶ
חֹות. ַלֲאֵחִרים זֹוֶכה ְוֵאינוֹ . ְלַעְצמוֹ  זֹוֶכה ה ּפָ  ֹלא, ִמּזֶ

  :ַלֲאֵחִרים ְוֹלא ְלַעְצמוֹ 

ֹוֶטה. טז . ַלֲאֵחִרים ְוֹלא ְלַעְצמוֹ  ֹלא, זֹוֶכה ֵאינוֹ  ַהׁשּ
ה ן ְיֵדי ַעל ְלׁשֹוֶטה ְוַהְמַזּכֶ ַעת ּבֶ   :ָזָכה, ּדַ

  :ַלֲאֵחִרים זֹוֶכה ְוֵאינוֹ  ְלַעְצמוֹ  זֹוֶכה, ַהֵחֵרשׁ . יז

ן ֲאִפּלוּ  ְלָקָטן ָזִכין. יח ין, ּוְלָגדֹול, ֶאָחד יֹום ּבֶ  ּבֵ
ָפָניו ין ּבְ ּלֹא ּבֵ   :ְבָפָניו ׁשֶ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . יט י, ׁשֶ ּמִ ב ׁשֶ ְתַחּיֵ ּמִ ין, ְלָקָטן ׁשֶ ָטר ּבֵ ׁשְ  ּבִ
ין ִקְנָין ּבֵ יָון, ּבְ ֵאין ּכֵ ַחת ָדָבר אֹותוֹ  ׁשֶ  ֵאינוֹ  ָידוֹ  ּתַ

ן ִאם אֶאלָּ  זֹוֶכה הוּ  ּכֵ   :ַאֵחר ְיֵדי ַעל ִזּכָ

ל ֲחֵצרוֹ . כ ּלֹא לוֹ  קֹוָנה ָאָדם ׁשֶ ְעּתוֹ  ׁשֶ  ַעל ַאף, ִמּדַ
י ֵאינוֹ  ּפִ ם עֹוֵמד ׁשֶ יָון, ׁשָ יעַ  ּכֵ ִהּגִ ָנה ׁשֶ ּתָ  ַלֲחֵצרוֹ  ַהּמַ

ִאּלוּ  הּ  ָזָכה ּכְ   :ַאֵחר ּבָ

ה. כא ּמֶ ָבִרים ּבַ ָחֵצר, ֲאמּוִרים ּדְ תַּ  ּבְ ׁשְ ֶרתַהּמִ  ֲאָבל. ּמֶ
ָחֵצר ֵאיָנהּ  ּבְ ֶרת ׁשֶ ּמֶ ּתַ גֹון, ִמׁשְ ֵדהוּ  ּכְ  ַעד, ְוֻחְרָבתוֹ  ׂשָ
ְהֶיה ּיִ הּ  עֹוֵמד ׁשֶ ִצּדָ ִדי ִלי ָזְכָתה: ְוֹיאַמר ּבְ   ׂשָ

ע ְוֵכן. כב ל ַאּמֹות ַאְרּבַ הּוא ָאָדם ׁשֶ ן עֹוֵמד ׁשֶ ִצּדָ , ּבְ
ִסְמָטא לוֹ  קֹוִנין י אוֹ  ּבְ ִצּדֵ ים ְרׁשּות ּבְ ָחֵצר אוֹ  ָהַרּבִ  ּבְ
ֵאין ָעִלים ָלהּ  ׁשֶ ְרׁשּות ֲאָבל. ּבְ ים ּבִ ֵדה אוֹ  ָהַרּבִ ׂשְ  ּבִ
יעַ  ַעד קֹוֶנה ֵאינוֹ  ֲחֵברוֹ  ּגִ ּתַ ָנה ׁשֶ   :ְלָידוֹ  ַמּתָ

ה. כג ע ֲחֵצָרהּ  ָלהּ  ָזְכָתה, ְקַטּנָ הּ  ַאּמֹות ְוַאְרּבַ ּלָ . ׁשֶ
ָטן ֲאָבל י ַעד זֹוֶכה ֵאינוֹ  ַהּקָ ּגִ ּתַ ָנה עַ ׁשֶ  אוֹ , ְלָידוֹ  ַמּתָ
ה ַעד ְזּכֶ ּיִ   :ַאֵחר לוֹ  ׁשֶ

ֶפַתח ְלַבִית ַאְרָנִקי ַהּזֹוֵרק. כד ֶפַתח ְוָיָצא ֶזה ּבְ  ּבְ
ִית ְלַבַעל ּוְנָתנוֹ , ַאֶחֶרת ָנה ַהּבַ ַמּתָ עֹודוֹ  ּבוֹ  ְוָחַזר ּבְ  ּבְ
ֲאִויר ִית ּבָ ַעל ָזָכה ְוֹלא, ָסֵפק ָהֵוי, ַהּבַ ִית ּבַ , ַהּבַ
מֹוְקִמיָנן ּוםִמשּׁ  ֶחְזַקת ֵלהּ  ּדְ א ָמֵרהּ  ּבְ  ִאם ֲאָבל. ַקּמָ

דוֹ  מֹוִציִאין, ַאֵחר ּבוֹ  ְוָזָכה ִהְפִקירוֹ   ְלַבַעל ְונֹוְתִנין ִמּיָ
ִית   :ַהּבַ

ה. כה ּמֶ ָבִרים ּבַ ֲאִויר, ֲאמּוִרים ּדְ ֵאין ּבַ , ָלנּוחַ  סֹופוֹ  ׁשֶ
גֹון, ָלנּוחַ  סֹופוֹ  ִאם ֲאָבל עֹוֵמד ּכְ גבַּ  ׁשֶ  ּוְזָרקוֹ  ּגַ
עֹודוֹ  ּבוֹ  ְוָחַזר, ֶהָחֵצר ְלַבַעל ּוְנָתנוֹ , ֶלָחֵצר ֲאִויר ּבְ , ּבָ
ח ֻמּנָ ֵמי ּכְ ַעל ּבוֹ  ְוָזָכה, ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ּדָ  ּבַ
  :ֶהָחֵצר

 רמד סימן
ָסִעיף  ּובוֹ , לפלוני מתנה שטר לכתב לשנים האומר

  ֶאָחד

ָנה. א ּתָ ֵגט ַהּמַ ֵאין, ּכְ ָבִרים ִלְמֹסר ָיכֹול ָאָדם ׁשֵ  ּדְ
ִליחַ  יַצד. ְלׁשָ ה ָאַמר, ּכֵ ֹלׁשָ  ּוְפלֹוִני ִלְפלֹוִני ִאְמרוּ : ִלׁשְ
בוּ  ְכּתְ ּיִ מוּ  ׁשֶ ָטר ְוַיְחּתְ ׁשְ ָנה ּבִ נּוהוּ  ַמּתָ  ֵאין, ִלְפלֹוִני ְוִיּתְ

לּום ֶזה  ְוָנְתנוּ  ְוָכְתבוּ  ָהֵעִדים ְלאֹוָתם ָאְמרוּ  ְוִאם, ּכְ
לַלמְּ  ַנִים ָאַמר ִאם ְוֵכן. ָקָנה ֹלא, ַקּבֵ ְתבוּ : ִלׁשְ  ּכִ

ָטר ְוִחְתמוּ  ׁשְ ָנה ּבִ  ְיכֹוִלים ֵאיָנם, ִלְפלֹוִני ּוְתנּוהוּ  ַמּתָ
א, ִלְכּתֹב ְלסֹוֵפר לֹוַמר  ְוֵישׁ . ּכֹוְתִבים ַעְצָמם ֵהם ֶאּלָ

יִרים אֹוֵמר, ַמְכׁשִ ְכתְּ  ּוְפלֹוִני ִלְפלֹוִני ִאְמרוּ : ּבְ ּיִ  בוּ ׁשֶ
מוּ  ָטר ְוַיְחּתְ ְ ׁשּ ָנה ּבַ נּוהוּ  ַמּתָ   :ִלְפלֹוִני ְוִיּתְ

 רמה סימן
י: ַהכֹוֵתב ֶדה ָנַתּתִ י: ְוָהאֹוֵמר, ִלְפלֹוִני ְפלֹוִני ׂשָ  ָנַתּתִ

ֶדה  ּובוֹ , ִלי ָנַתתָּ  לֹא: אֹוֵמר ְוהּוא, ִלְפלֹוִני ְפלֹוִני ׂשָ
  ְסִעיִפים: א"י

ָטר ַהּכֹוֵתב. א ְ ׁשּ ינָ : ּבַ ֶדה ַתּתִ לֹוִנית ׂשָ  אוֹ , ִלְפלֹוִני ּפְ
ַתב ּכָ יהָ : ׁשֶ ּלוֹ  ִהיא ֲהֵרי: אוֹ , לוֹ  ְנַתּתִ  ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶ
הּ  זֹוֶכה יעַ  ּבָ ּגִ ּיַ ׁשֶ ָטר ּכְ ְ ַתב ִאם ֲאָבל. ְלָידוֹ  ַהׁשּ  ּכָ
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 כז
 כז

ָטר ְ ׁשּ ֶנּנוּ : ּבַ י ַעל ַאף, לוֹ  ֶאּתְ ֵהִעידוּ  ּפִ  ָהֵעִדים ָעָליו ׁשֶ
  :לַהְמַקבֵּ  ָזָכה ֹלא

ִאם אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ב דוֹ  ָקנוּ  ׁשֶ י, ִמּיָ ן ְלׁשֹון ְמַהּנֵ   :ֶאּתֵ

אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ג ִאם, ׁשֶ ַתב ׁשֶ ָטר לוֹ  ּכָ ׁשְ ֶדה: ּבִ  ׂשָ
ֵהא ְפלֹוִנית ֵהא: אוֹ , ְלךָ  ְנתּוָנה ּתְ ךָ  ּתְ ּלְ   :ָקָנה, ׁשֶ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ד ִאם, ׁשֶ ֶנּנוּ : ָאַמר ׁשֶ יו לוֹ  ֶאּתְ , ֵמַעְכׁשָ
ין ָטר ּבֵ ׁשְ ין ּבִ ִקְנָין ּבֵ ר ָקָנה ּבְ י: ָהאֹוֵמר. ְלַאְלּתַ  ָנַתּתִ

ֶדה לֹוִנית ׂשָ , ִלי ָנַתתָּ  ֹלא: אֹוֵמר ְוהּוא, ִלְפלֹוִני ּפְ
ְבֵרי ַאַחר הֹוְלִכין א, ַהּנֹוֵתן ּדִ ִאּכָ ה ְלֵמיַמר ּדְ  ַעל לוֹ  ִזּכָ

ַעל ְוֵאין, ַאֵחר ְיֵדי ל חֹוב ּבַ ּנוּ  ּגֹוֶבה ֹוֵתןַהנּ  ׁשֶ ל ִמּמֶ  ּכָ
ֵאר ְזַמן ָ ׁשּ ּיִ ַיד ׁשֶ ה ַהּנֹוֵתן ּבְ ְפֹרעַ  ִמּמַ  ֹלא ִאם ֲאָבל, ּלִ

ַאר ָידוֹ  ִנׁשְ י ָלא, חֹובוֹ  ְלַבַעל ִלְפֹרעַ  ּבְ  הֹוָדָאתוֹ  ְמַהּנֵ
ַעל ָלחּוב   :חֹובוֹ  ְלּבַ

י: ָאַמר. ה ַתְבּתִ ֶדה ּכָ לֹוִנית ׂשָ י ִלְפלֹוִני ּפְ  לוֹ  ְוָנַתּתִ
ָידוֹ  ל ִאם, ִלי ָנַתתָּ  ֹלא: אֹוֵמר ַוֲהָלה, ּבְ ָנה ַהְמַקּבֵ  ַמּתָ
ָאַמר הּוא ן ׁשֶ ַעל הֹוָדַאת, ּכֵ ין ּבַ ֵמָאה ּדִ ֵמי ֵעִדים ּכְ , ּדָ

רֹות אֹוֵכל ְוַהּנֹוֵתן ֵדהוּ  ּפֵ ן ְוִאם. ׂשָ ל ּבֶ  הּוא ַהְמַקּבֵ
ָאַמר ן ׁשֶ ֶדה ְלָאִבי ָנַתתָּ  ֹלא: ּכֵ : ֵמראוֹ  ְוהּוא, זוֹ  ׂשָ
י ַתְבּתִ י ּכָ יִחים, לוֹ  ְוָנַתּתִ רֹות ֶאת ַמּנִ  ַיד ַעל ַהּפֵ
ִלישׁ  ַדע ַעד, ׁשָ ּוָ ּיִ ָבר ׁשֶ   :הּוא ֵהיַאךְ  ַהּדָ

אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ו ַדְוָקא, ׁשֶ ן ּדְ ַהּבֵ ׁשֶ  ָהִייִתי ֲאִני: אֹוֵמר ּכְ
ֲעָמד ּמַ ה ּבַ ַאּתָ ַתתָּ  אֹוֵמר ׁשֶ ּנָ ּלֹ ְוָרִאיִתי ְלָאִבי ׁשֶ  אׁשֶ

לּום לוֹ  ָנַתתָּ  ֲעָמד ָהָיה ֹלא ִאם ֲאָבל, ּכְ ּמַ ינוֹ , ּבַ  ּדִ
אֹוֵמר י: ּכְ ֶדה ָנַתּתִ לֹוִנית ׂשָ : אֹוֵמר ְוהּוא, ִלְפלֹוִני ּפְ

  :ִלי ָנַתתָּ  ֹלא

ל. ז ָנה ְמַקּבֵ א ַמּתָ ּבָ ַעל ׁשֶ ּנוּ  ִלְגּבֹות חֹובוֹ  ּבַ , ִמּמֶ
ָנה ֵאיָנהּ : ְוָאַמר ָיִדי ַמּתָ א ּבְ  אוֹ , ָעֶליהָ  ֲאִני ׁשֹוֵמר ֶאּלָ
ָאַמר ֵטָלה: ׁשֶ ָתהּ  ָהְיָתה ּבְ ִחּלָ ע, ִמּתְ ּבָ  ְוַתֲחֹזר ֶהֵסת ִנׁשְ

  :ִלְבָעֶליהָ 

ה ׁשֹוֵמר: ְוָאַמר ַהּנֹוֵתן ָטַען. ח ָאַמר אוֹ , ָעֶליהָ  ַאּתָ : ׁשֶ
ּלֹא י ׁשֶ ְעּתִ יהָ  ִמּדַ זּוָלה: אוֹ , ְנַתּתִ ָיְדךָ  ִהיא ּגְ  ְוֶזה, ּבְ
הּ  ֶהֱחִזיק ִאם, ִלי ַתתָּ נָ : אֹוֵמר ֵני ּבָ ִהיא אוֹ  ֲחָזָקה ׁשְ  ׁשֶ
ַנת ְלְטִלין ַמּתְ ע, ִמּטַ ּבָ ל ִנׁשְ בּוַעת ַהְמַקּבֵ  ֶהֵסת ׁשְ
  :ְוִנְפָטר

ֶדה ָנַתן. ט ָנה ְפלֹוִנית ׂשָ ַמּתָ ךְ  ְוַאַחר, ִלְראּוֵבן ּבְ  ּכָ
ַטר ְראּוֵבן ֶהֱחִזיר ָנה ׁשְ ה ְוַגם ַלּנֹוֵתן ַמּתָ  לוֹ  ָעׂשָ
ָלה ֹלא, ְמִחיָלה ּטְ ָנה ִנְתּבַ ּתָ ָכךְ  ַהּמַ   :ּבְ

ל. י ָנה ֶאת ַהְמַקּבֵ ּתָ הּ  ְוָזָכה ַהּמַ ָאה ְוַאַחר, ּבָ ּבָ  ְלָידוֹ  ׁשֶ
הּ  רֹוֶצה ֵאיִני: ְוָאַמר ּבוֹ  ָחַזר ׁשֹוֵתק ְוהּוא : אוֹ , ּבָ
ָלהּ  ֵאיִני ֵטָלה ִהיא ֲהֵרי: אוֹ , ְמַקּבְ  ֶזה מּום: אוֹ , ּבְ
הּ  ילִ  ִנְרָאה לּום ָאַמר ֹלא, ּבָ ֲחֹזר ְלִעְנַין ּכְ ּתַ  ׁשֶ

ָעִלים א, ַלּבְ הּ  ַהּקֶֹדם ְוָכל ֶהְפֵקר ִהיא ֲהֵרי ֶאּלָ , ּבָ
ָרא צֹוֵוחַ  ָהָיה ִאם ֲאָבל. ָזָכה ל ָקָנה ֹלא, ֵמִעּקָ  ַהְמַקּבֵ

ָעִלים ְוחֹוֵזר   :ָהִראׁשֹוִנים ַלּבְ

ה. יא שָּׁ , ַאֵחר ְיֵדי ַעל לוֹ  ִזּכָ ל ַמעּוְכׁשֶ ַתק ַהְמַקּבֵ , ׁשָ
ךְ  ְוַאַחר ָלהּ  ֵאיִני: ְוָאַמר ָצַוח ּכָ  ָסֵפק ֶזה ֲהֵרי, ְמַקּבְ
ַתק ֶזה ִאם ָ ׁשּ ָבר ׁשֶ ַוח ְוֶזה ָרָצה ּכְ ּצָ  אוֹ , ּבוֹ  ָחַזר ׁשֶ

ַתק ָ ׁשּ ֵני ׁשֶ ֲעַדִין ִמּפְ יעַ  ֹלא ׁשֶ לּום ְלָידוֹ  ִהּגִ ַוח ְוֶזה ּכְ ּצָ  ׁשֶ
ִחלָּ  ַעל סֹופוֹ  הֹוִכיחַ   ַאֵחר ָקַדם ִאם, ְלִפיָכךְ . תוֹ ּתְ
הּ  ְוָזָכה דוֹ  מֹוִציִאים ֵאין, ְלַעְצמוֹ  ּבָ א ִמּיָ ּמָ ל ׁשֶ  ַהְמַקּבֵ
ָאַמר ְוֵכיָון, ָזָכה הּ  רֹוֶצה ֵאיִני: ׁשֶ , ִהְפִקיָרהּ  ֲהֵרי ּבָ
ַדם ְוֶזה ּקָ  ָחְזרוּ  ְוִאם. ָזָכה, ֵמַהֶהְפֵקר ּוְלָקָחהּ  ׁשֶ

ָעִלים ד ָפסּוהָ ּותְ  ָהִראׁשֹוִנים ַהּבְ ַדם ֶזה ִמּיַ ּקָ  ְוָזָכה ׁשֶ
הּ  ָדם מֹוִציִאין ֵאין, ּבָ א, ִמּיָ ּמָ ל ׁשֶ , ָזָכה ֹלא ַהְמַקּבֵ

יָון ּכֵ ָאַמר ׁשֶ תוֹ  ַעל סֹופוֹ  הֹוִכיחַ , רֹוֶצה ֵאיִני: ׁשֶ ִחּלָ  ּתְ
ָעִלים ּוִבְרׁשּות, אֹוָתהּ  ָקָנה ְוֹלא  ִהיא ָהִראׁשֹוִנים ַהּבְ

ֶמת ן ַקּיֶ ִאם אֹוְמִרים שׁ ְויֵ . ֲעַדּיִ ַנת ָהְיָתה ׁשֶ ִכיב ַמּתְ  ׁשְ
יָון. ְמַרע ַתק ּכֵ ָ ׁשּ ָעה ׁשֶ ׁשָ ַמע ּבְ ָ ׁשּ   :ָקָנה, ׁשֶ
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 כז
 כז

 רמו סימן
 ז"י ּובוֹ , לאחר נכסיו וכתב בנו שמת השומע

  ְסִעיִפים:

ַעת אֹוְמִדים ְלעֹוָלם. א ָבִרים ָהיוּ  ִאם, ַהּנֹוֵתן ּדַ  ַהּדְ
ְעּתוֹ  סֹוף ַמְרִאין ים, ּדַ י ַעל עֹוׂשִ י ַעל ַאף ָהֹאֶמד ּפִ  ּפִ
ּלֹא יַצד. ֵפַרשׁ  ׁשֶ ָהַלךְ  ִמי, ּכֵ נוֹ  ׁשֶ ם ִלְמִדיַנת ּבְ  ַהּיָ
ַמע ת ְוׁשָ ּמֵ ל ְוָכַתב, ׁשֶ ָנה, ְלַאֵחר ְנָכָסיו ּכָ לּוָיה ַמּתָ  ּגְ
מּוָרה ךְ  ְוַאַחר, ּגְ א ּכָ נוֹ  ּבָ ָנתוֹ  ֵאין, ּבְ ֶמת ַמּתְ , ַקּיֶ

ָבִרים ַהּדְ ִאּלוּ  ִחיםמֹוִכי ׁשֶ נוֹ  ָיַדע ׁשֶ ּבְ ם ׁשֶ  ָהָיה ֹלא, ַקּיָ
ל נֹוֵתן ר ִאם, ְלִפיָכךְ . ְנָכָסיו ּכָ ּיֵ ָכָסיו ׁשִ ל ִמּנְ  ּכָ
הּוא ין, ׁשֶ ין ַקְרַקע ּבֵ ְלְטִלין ּבֵ ָנתוֹ , ִמּטַ ֶמת ַמּתְ   :ַקּיֶ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ב ין, ׁשֶ ּדִ ְוָקא ֶזה ׁשֶ ִכיב ּדַ ׁשְ , ְמַרע ּבִ
בָ  ֹלא ֲאָבל אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ִריאּבְ ֲאִפּלוּ , ׁשֶ ָבִריא ּדַ  ּבְ
  :ִהיא

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ג הּוא, ׁשֶ ין ּדְ ִריא ַהּדִ ַתב ּבָ ּכָ ל ׁשֶ  ּכָ
ָהָיה ֵמֲחַמת ְלַאֵחר ְנָכָסיו ֵני ִלְבֹרחַ  ָצִריךְ  ׁשֶ ֲעֵלי ִמּפְ  ּבַ
ֵני אוֹ  חֹוָביו ךְ  ְוַאַחר, אֹוְיָביו ִמּפְ ה ּכָ ָרה ָעׂשָ ׁשָ  םעִ  ּפְ
ֲעֵלי תוּ  אוֹ , ְואֹוְיָביו חֹוָביו ּבַ ּמֵ ֵרר ִאם, ׁשֶ ּלֹא ִנְתּבָ  ׁשֶ
ַתב ָנה ּכָ א זוֹ  ַמּתָ ן ֵמֲחַמת ֶאּלָ ָעה ְוִנְדֵחת הֹוִאיל, ּכֵ ָ  ַהׁשּ
ָניו ְטָלה, ִלְנָכָסיו ָצִריךְ  הּוא ַוֲהֵרי ִמּפָ ָנה ּבָ ּתָ   :ַהּמַ

ל ַהּכֹוֵתב. ד ָנה ְנָכָסיו ּכָ ין, ָניוִמבָּ  ְלֶאָחד ַמּתָ ָהָיה ּבֵ  ׁשֶ
ִריא ין ּבָ ָהָיה ּבֵ ִכיב ׁשֶ ן ָהָיה ֲאִפּלוּ , ְמַרע ׁשְ  ָקָטן ּבֵ
ל ּטָ ֲעִריָסה ַהּמֻ אוֹ  ֹלא, ּבָ א ֲעׂשָ  ַוֲהֵרי ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ֶאּלָ
ָכל הּוא ָכִסים ּבְ ֶאָחד ַהּנְ  ֶהֱאִריךְ  ַוֲאִפּלוּ . ֵמֶאָחיו ּכְ

ׁשֹון ּלָ ֶדֶרךְ  ּבַ טָ  ׁשּוְפָרא ּכְ ה, ֵיֵלךְ ": ֵריִדׁשְ , "ַיֲחִזיק, ִיְזּכֶ
ן ַעת ֻאְמּדַ ּלֹא הּוא ּדַ ן ׁשֶ ּוֵ א ִנְתּכַ  ֶאָחיו ִלְהיֹות ֶאּלָ

ָמִעים ר ְוִאם. לוֹ  ִנׁשְ ּיֵ ל ׁשִ הּוא ּכָ ין, ׁשֶ ין ַקְרַקע ּבֵ  ּבֵ
ְלְטִלים ן ָזָכה, ִמּטַ ָנה ַהּבֵ ּתָ ּמַ ַרשׁ  ְוִאם. ּבַ ָטר ּפֵ ְ ׁשּ  ּבַ
ְקֶנה ּמַ תֹוַרת ְוֹלא ְגמּוָרה ַהְקָנָאה לוֹ  ׁשֶ , ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ּבְ

ַרשׁ  אוֹ  ּפֵ ָטר ׁשֶ ְ ׁשּ ֵהא ּבַ ּיְ אי ׁשֶ ַ  ְוָלֵתת ִלְמּכֹר ַרׁשּ
ַתב אוֹ , ַלֲאֵחִרים ּכָ ְלְטֵלי לוֹ  ׁשֶ ב ִמּטַ  אוֹ , ְמַקְרְקֵעי ַאּגַ
ִהְקָנה ִקְנָין לוֹ  ׁשֶ ל ְוֵכן, ּבְ תּוב ּכָ ּכָ ָטר ׁשֶ ׁשְ ָנה ּבִ ּתָ  ַהּמַ
אֶ  ָלׁשֹון רׁשֶ ּנוּ  ְלהֹוִכיחַ  ְפׁשָ ָנה ִמּמֶ ן ְגמּוָרה ִדְלַמּתָ ּוֵ , ִנְתּכַ
  :ָקָנה

א ֵהיָכא ְוָכל. ה ּפּוֵקי ְדִאּכָ ְלׁשֹון ְלִאְסּתַ ָנה ּבִ ּתָ  ִאם ַהּמַ
ן ּוֵ ָנה ִנְתּכַ ל ַעל, ְגמּוָרה ְלַמּתָ   :ְרָאָיה ְלָהִביא ַהְמַקּבֵ

ה. ו ּמֶ ָבִרים ּבַ ַתב, ֲאמּוִרים ּדְ ּכָ ין ֵבןלְ  ׁשֶ ִנים ּבֵ . ַהּבָ
ַתב ִאם ֲאָבל ין ְלֵבן ּכָ נֹות ּבֵ ין ְלַבת אוֹ , ַהּבָ נֹות ּבֵ  ַהּבָ
ים ְלֶאָחד אוֹ  ין ֵמַהּיֹוְרׁשִ ַאר ּבֵ ים ׁשְ י ַעל ַאף, יֹוְרׁשִ  ּפִ

ּלֹא ר ׁשֶ ּיֵ לּום ׁשִ ָנתוֹ  ּכְ ֶמת ַמּתְ   :ַקּיֶ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ז כֹוֵתב, ׁשֶ ל ּדְ  יןבֵּ  ְלֵבן ְנָכָסיו ּכָ
ִנים ה ִקְנָין לוֹ  ָנַתן ִאם, ַהּבָ  ִמי ְוֵישׁ . ָקָנה, ּכֹחוֹ  ְוִיּפָ
אֹוֵמר ַאף, ׁשֶ י ַעל ׁשֶ   :ָקָנה ֹלא ֵכן ּפִ

ְתבוּ : ָאַמר ִאם. ח ל לוֹ  ּוְתנוּ  ּכִ ה ְוֹלא, ְנָכַסי ּכָ  ִיּפָ
נוּ : לֹוַמר ּכֹחוֹ  ל לוֹ  ּתְ ְתבוּ  ְוַאף ְנָכַסי ּכָ  ֲאִפּלוּ , ּכִ

אוֹ  ֹלא ֹוסַאּפֹוְטרֹופּ    :ֲעׂשָ

ל ַהּכֹוֵתב. ט ָניו ְלֶאָחד ְנָכָסיו ּכָ  ָהַאֵחר ֶזה, ּוְלַאֵחר ִמּבָ
ָכִסים ֲחִצי ָקָנה ָנה ַהּנְ ַמּתָ ַאר, ּבְ , ְלָבָניו ַהֵחִצי ְוִנׁשְ
ן ָתנוֹ  ְוַהּבֵ ּנְ הוּ  ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס, לוֹ  ׁשֶ ָאר ַעל ִמּנָ   :ֶאָחיו ׁשְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . י אִ , ׁשֶ ַתב םׁשֶ  ַוֲחִצי ִלְבִני ְנָכַסי ֲחִצי ּכָ
י ִלְבנוֹ , ִלְפלֹוִני ְנָכַסי ָנה ָהֵוי ַנּמֵ ַתב ְוִאם. ַמּתָ ֵני: ּכָ  ׁשְ

י ִליׁשֵ ִלישׁ  ִלְבִני ְנָכַסי ׁשְ ְ ה ֹלא, ְלַאֵחר ְוַהׁשּ נוֹ  ָעׂשָ  ּבְ
א   :ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ֶאּלָ

ַתב. יא ל ּכָ ֵני ְנָכָסיו ּכָ ָניו ִלׁשְ נֵ , ּבָ  יֶהםׁשְ
ִסים ַתב ְוִאם. ַאּפֹוְטרֹוּפְ  ְפלֹוִני ִלְבִני ְנָכַסי ֲחִצי: ּכָ

ָנה ָהֵוי ָהִראׁשֹון, ְפלֹוִני ִלְבִני ְנָכַסי ַוֲחִצי ִני ַמּתָ ֵ  ְוַהׁשּ
ִנים ְלָכל ַהֵחִצי ַעל ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ָהֵוי  ָהִראׁשֹון ְוַגם, ַהּבָ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן רמז הלכות מתנה
  

 

1179

  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 כז
 כז

ַתן ּנָ ָכִסים ֲחִצי לוֹ  ׁשֶ ֲחִצי קֵחלֶ  לוֹ  ֵישׁ  ַהּנְ  ָהַאֵחר ּבַ
ָאר ׁשְ   :ָהַאִחים ּכִ

ל ַהּכֹוֵתב. יב ּתוֹ  ְנָכָסיו ּכָ ָאה ֹלא, ְלִאׁשְ א ֲעׂשָ  ֶאּלָ
ֲארוּ , ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ָרֵטי ְוִנְתּבָ טּור ֶזה ִדין ּפְ  ָהֵעֶזר ֶאֶבן ּבְ

  :ז"ק ִסיָמן

ּתוֹ  ְוָכַתב ְלָבָניו ְנָכָסיו ַהּכֹוֵתב. יג ל ַקְרַקע ְלִאׁשְ  ּכָ
הּוא ֵאר, ׁשֶ ּטּור ִנְתּבָ ר ּבַ ְזּכָ   :ו"ק ִסיָמן ַהּנִ

ל ַהּכֹוֵתב. יד ּתוֹ  ְנָכָסיו ּכָ ָטר ָעָליו ְוָיָצא ְלִאׁשְ  ׁשְ
ם ֵאר, ֻמְקּדָ ּטּור ִנְתּבָ ר ּבַ ְזּכָ ִסיָמן ַהּנִ   :ז"ק ּבְ

ין. טו ָטר ּדִ ָנה ׁשְ ַמּתָ ּלֹא ּבְ ה ׁשֶ א ַנֲעׂשֶ , ְלַהְבִריחַ  ֶאּלָ
ּטּור רַהנִּ  ּבַ   :'צ ִסיָמן ְזּכָ

ין. טז ִכיב ּדִ ָאַמר ְמַרע ׁשְ ּטֹל: ׁשֶ י ּתִ ּתִ ֶאָחד ִאׁשְ  ּכְ
ִנים ּטּור, ֵמַהּבָ ר ּבַ ְזּכָ   :ח"ק ִסיָמן ַהּנִ

ל. יז ל ַהּנֹוְתִנים ּכָ ֵטל, ִנְכֵסיֶהם ּכָ ּבָ ּתִ ֶ ָנה ִמׁשּ ּתָ  ַהּמַ
ל ְוַיְחְזרוּ  ָכִסים ּכָ ָעִלים ַהּנְ ל יןאֵ  ָהִראׁשֹוִנים ַלּבְ  ַהְמַקּבֵ
ָנה רֹות ַמֲחִזיר ַמּתָ   :ּפֵ

 רמז סימן
, יחלקום היאך פרש ולא ביתו לבני חפצים השולח

  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ 

ִריא. א ַלח ּבָ ָ ׁשּ ִלים ׁשֶ ִדיַנת ּכֵ ם ִמּמְ ְתנוּ : ְוָאַמר, ַהּיָ  ִיּנָ
ְתנוּ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ְלָבַני ֵאּלוּ  ִנים ִיּנָ נֹות ַלּבָ  ָראּויהָ . ְוַלּבָ

גֹון, ְלָבִנים ִנים, ִמְלָחָמה ּוְכֵלי ְסָפִרים ּכְ  ְוָהָראּוי, ַלּבָ
גֹון, ְלָבנֹות ֵלי ּכְ י ּכְ בּוִעים ֶמׁשִ לּום, ָזָהב ַוֲחִלי ַהּצְ  ִיּטְ
נֹות לוּ , ְוִלְנֵקבֹות ִלְזָכִרים ְראּוִיים ָהיוּ . ַהּבָ  אֹוָתם ִיּטְ
ָכִרים   :ַהּזְ

חַ  ְוֵכן. ב ּלֵ לִ  ַהְמׁשַ ִלים ָבֶהם ְוָהיוּ , ְסָתם ְלֵביתוֹ  יםּכֵ  ּכֵ
לוּ , ְלָבנֹות ָהְראּוִיים נֹוָתיו אֹוָתם ִיּטְ ן, ּבְ ַעת ֻאְמּדַ  ּדַ

ָלֶהן הּוא ַלח ׁשֶ נֹות לוֹ  ֵאין ְוִאם. ׁשָ ָהיוּ  אוֹ , ּבָ  ׁשֶ
נֹוָתיו לוּ , ְנׂשּואֹות ּבְ י אֹוָתם ִיּטְ ָניו ְנׁשֵ ַעת, ּבָ ַהּדַ  ׁשֶ
ֶהם נֹוָטה ּלָ לַ  ׁשֶ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . חׁשָ ָהֵני, ׁשֶ י ּדְ  ְדֵלית ִמּלֵ
ָתא ֵלהּ  ָתא ֵלהּ  ִאית ִאי ֲאָבל, ִאּתְ אי ִאּתְ  ְלִדיָדהּ  ַוּדַ

ַדר ְכגּופוֹ , ׁשְ ְמָיא ּדִ   :ּדָ

ִכיב. ג ָאַמר ְמַרע ׁשְ ְלׁשֹון, ְלָבַני ְנָכַסי: ׁשֶ ים ּבִ , ַרּבִ
א לוֹ  ָהָיה ְוֹלא ן ֶאּלָ ן לַהכֹּ , ּוָבנֹות ֶאָחד ּבֵ , ְלַבּדוֹ  ַלּבֵ
נֹות ְוֵאין ְכָלל ַהּבָ ן ֵאין ְוֵכן, ּבִ ן ּבֶ ְכָלָלן ַהּבֵ  ִמי ֵישׁ . ּבִ

אֹוֵמר ִאי, ׁשֶ ָרא ֵלית ּדְ א ּבְ ר ֶאּלָ ָרא ּבַ אי, ּבְ ר ַוּדָ  ַאּבַ
ָרא   :ָקָאַמר ּבְ

ק ִמי. ד ִחּלֵ ָאר: ְוָכַתב, ִמיָתה ֵמֲחַמת ְנָכָסיו ׁשֶ ְ  ְוַהׁשּ
יתֹוֵמי ְוֵישׁ , ֲאחֹוִתי ְוַיְתֵמי ַתיַאְחיוֹ ' ב ַיְחְלקוּ   ֲאחֹותוֹ  ּבִ
דֹוִלים ּוְנֵקבֹות ְזָכִרים ים ּגְ ם, ּוְקַטּנִ ּלָ ְכָלל ּכֻ  ֲאִפּלוּ , ּבִ
  :ְנׂשּואֹות ְנֵקבֹות

, אֹותוֹ  חֹוְלִקים, ּוְלָבַני ִלְפלֹוִני ְנָכַסי: ָהאֹוֵמר. ה
לֹוִני ָניו ְוָכל ֶמֱחָצה נֹוֵטל ּפְ  ִלְפלֹוִני: ָאַמר. ֶמֱחָצה ּבָ
ֵני נֹוְטִלים ְוִלְבֵני ּוְפלֹוִני ֵני ֶמֱחָצה ְפלֹוִני ּבְ  ּוׁשְ

ְפָרִטים ֲאִפּלוּ . ֶמֱחָצה ָהֲאֵחִרים ים ַהּנִ ְכָלִלים ְמֻרּבִ  ְוַהּנִ
ְפָרִטים נֹוְטִלים, מּוָעִטים יעַ  ִאם ְוַאף. ֶמֱחָצה ַהּנִ  ַיּגִ
ְפָרִטים ְלֶאָחד חֹות ֵמַהּנִ ֶאָחד ּפָ ְכָלִלים ִמּלְ גֹון, ַהּנִ  ּכְ
ָאַמר  ְוֹלא, ְראּוֵבן ְוִלְבֵני ְוִלְפלֹוִני ִלְפלֹוִני ְנָכַסי: ׁשֶ
א ִלְראּוֵבן ָהָיה ֵני ֶאּלָ ִנים ׁשְ   :ּבָ

 רמח סימן
 ּובוֹ , לפלוני ואחריך: לה ואמר, לחברו מתנה הנותן

  ְסִעיִפים: ג"י

ִכיב. א ָאַמר ְמַרע ׁשְ , ִלְפלֹוִני ְוַאֲחָריו יִלְפלֹונִ  ְנָכַסי: ׁשֶ
ִני ֵאין ֵ א ַלׁשּ ּיֵר ַמה ֶאּלָ ִ ׁשּ ֶ  ָהִראׁשֹון ָהָיה ְוִאם. ִראׁשֹון ׁשּ

גֹון, ְליֹוְרׁשוֹ  ָראּוי ָהָיה ּכְ ן ׁשֶ ָלל ּבֵ ִנים ִמּכְ  ֵאין, ַהּבָ
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 כז

ִני ֵ לּום ַלׁשּ ל. ּכְ ּכָ ָנה ְלׁשֹון ׁשֶ  הּוא ֲהֵרי ְליֹוֵרשׁ  ַמּתָ
ְלׁשֹון ה ּכִ ָ הִוירֻ , ְיֻרׁשּ ָ י ַעל ְוַאף, ֶהְפֵסק ָלהּ  ֵאין ׁשּ  ּפִ
ּיֹאַמר ִריא ֲאָבל. ִלְפלֹוִני ְוַאֲחָריו: ׁשֶ ַתן ַהּבָ ּנָ ַנת ׁשֶ  ַמּתְ
ִריא ֶרךְ  ַעל ּבָ  ְוַאֲחֶריךָ  ְלךָ  ְנָכַסי: ֵלהּ  ְוָכַתב, ֶזה ּדֶ

ִני ֵאין, ִלְפלֹוִני ֵ א ַלׁשּ ר ַמה ֶאּלָ ּיֵ ִ ׁשּ ֶ  ֲאִפּלוּ , ִראׁשֹון ׁשּ
  :ְליֹוְרׁשוֹ  ָראּוי ֹוןָהִראשׁ  ָהָיה

ִכיב. ב ָאַמר ְמַרע ׁשְ , ִלְפלֹוִני ְוַאֲחֶריךָ  ְלךָ  ְנָכַסי: ׁשֶ
ּום ֹלא: ְוָאַמר ּוֵפַרשׁ , ְליֹוְרׁשוֹ  ָראּוי ָהִראׁשֹון ְוָהָיה  ִמׁשּ
ה ָ ֵאין ְלךָ  נֹוֵתן ֲאִני ְיֻרׁשּ א ֶהְפֵסק ָלהּ  ׁשֶ ָנה ֶאּלָ ַמּתָ  ּבְ
יהָ  ַוֲהֵרי ִניהַ , ִהְפַסְקּתִ ֵ ר ַמה קֹוֶנה ׁשּ ּיֵ ִ ׁשּ ֶ . ִראׁשֹון ׁשּ

עֹות ָנַתן ִאם, ְלִפיָכךְ  ִלישׁ  ְיֵדי ַעל ַהּמָ נוּ : ְוָאַמר, ׁשָ  ּתְ
ֶקל ְלָבַני ָכל ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ּום ְוֹלא ׁשַ ה ִמׁשּ ָ  נֹוְתָנהּ  ֲאִני ְיֻרׁשּ
ָאר, ָלֶהם ׁשְ ָכִסים ְוַהּנִ , ִלְפלֹוִני ִיְהֶיה מֹוָתם ַאַחר ֵמַהּנְ
א ָלֶהם ְתִניםנוֹ  ֵאין ֶקל ֶאּלָ י ַעל ַאף, ׁשֶ ֵאינוֹ  ּפִ  ׁשֶ

יק   ָלֶהם ַמְסּפִ

 ֵמת, ִלְפלֹוִני ְוַאֲחָריו ִלְפלֹוִני ְוַאֲחָריו ִלְפלֹוִני ְנָכַסי. ג
ִני ָקָנה ִראׁשֹון ִני ֵמת, ׁשֵ י ָקָנה ׁשֵ ִליׁשִ ִני ֵמת, ׁשְ  ׁשֵ
י ַחּיֵ ָכִסים, ִראׁשֹון ּבְ ל ַהּנְ י ׁשֶ י ַעל ַאף. ֹוןִראשׁ  יֹוְרׁשֵ  ּפִ

ָאַמְרנוּ  ִני ֵאין ׁשֶ ֵ א ַלׁשּ ר ַמה ֶאּלָ ּיֵ ִ ׁשּ ֶ  ָאסּור, ִראׁשֹון ׁשּ
ן אוֹ  ִלְמּכֹר ָלִראׁשֹון א, ּגּופוֹ  ִלּתֵ רֹות אֹוֵכל ֶאּלָ  ַעד ַהּפֵ
מּות ּיָ ה, ׁשֶ ִני ְוִיְזּכֶ ֵ  ָנַתן אוֹ  ּוָמַכר ָהֶאָחד ָעַבר ְוִאם. ַהׁשּ
ָנה ַמּתָ ִני ֵאין, ּבְ ֵ ד ֹוִציאמ ַהׁשּ קֹוחֹות ִמּיַ ֵאין, ַהּלָ  ׁשֶ
ִני ֵ רֹות ְוֹלא ֵמַהּגּוף ֹלא ַלׁשּ א ֵמַהּפֵ ַאר ֶאּלָ ׁשְ  ְוָכל. ַהּנִ

יא ִ ע ִנְקָרא, ִלְמּכֹר ָלִראׁשֹון ֵעָצה ַהַמׂשּ  ַוֲאִפּלוּ . ָרׁשָ
ֶהם ָהיוּ  ִלים אוֹ , ְלֵחרּות ָהִראׁשֹון ְוהֹוִציָאם ֲעָבִדים ּבָ  ּכֵ

ָאם ְכִריכִ  ַוֲעׂשָ יו, ְלֵמת יםּתַ ִמים ַמֲעׂשָ   :ַקּיָ

ה. ד ּמֶ ָבִרים ּבַ ַכר, ֲאמּוִרים ּדְ ּמָ ׁשֶ  ָנַתן אוֹ  ָהִראׁשֹון ּכְ
ָנה יו ְלֶאָחד ְמָכָרם ִאם ֲאָבל. ַלֲאֵחִרים ַמּתָ  אוֹ  ִמּיֹוְרׁשָ
ָנה לוֹ  ְנָתָנם ַמּתָ ה ֹלא, ּבְ לּום ָעׂשָ  ְנָתָנם ִאם ְוֵכן. ּכְ

ַנת ִכיב ַמּתְ ה ֹלא, ַלֲאֵחִרים ּלוּ ֲאפִ , ְמַרע ׁשְ לּום ָעׂשָ , ּכְ
ֵאין ַנת ׁשֶ ִכיב ַמּתְ א קֹוָנה ְמַרע ׁשְ , ִמיָתה ְלַאַחר ֶאּלָ

מּות ּיָ ם ּוְכׁשֶ ִני ִיְקּדַ ֵ   :ִלְזּכֹות ַהׁשּ

ת אוֹ  ָהִראׁשֹון ַעל חֹוב ָהָיה. ה ֻתּבַ ה ּכְ ָ  ּוָבאוּ , ִאׁשּ
ין ְלֵבית ַרע ּדִ ָכִסים ִלּפָ י ַעל ַאף, ֵאּלוּ  ִמּנְ ָהִראׁשֹון ּפִ  ׁשֶ
ם ית ֵאין ַקּיָ ין ּבֵ ים ּדִ ָכִסים ִמּגּוף אֹוָתם ַמְגּבִ א, ַהּנְ  ֶאּלָ

רֹות ְלַבד ֵמַהּפֵ ִמין ּבִ   :ָלֶהם ׁשָ

ַעל ּוָבא, ָהִראׁשֹון ֵמת. ו ּתוֹ  חֹובוֹ  ּבַ  ִלְגּבֹות ְוִאׁשְ
ָכִסים ין ֵאין, ֵאּלוּ  ִמּנְ לּום ָלֶהם ַמְגּבִ ָאן ֲאִפּלוּ , ּכְ  ֲעׂשָ
ֲחָדם אוֹ  ִאּפֹוִתיִקי ּיִ ּתוֹ  ׁשֶ ָתהּ  ְלִאׁשְ ְכֻתּבָ  ּגֹוִבים ֵאיָנם, ּבִ
ָכִסים לּום ֵאּלוּ  ִמּנְ א, ּכְ ל ֵהם ֲהֵרי ֶאּלָ ִני ׁשֶ   :ׁשֵ

ל ֵאין. ז ָבִרים ּכָ לוּ  ּדְ א ֲאמּוִרים ַהּלָ אֹוֵמר ֶאּלָ : ּבְ
 רָאמַ  ִאם ֲאָבל. ֵמַהּיֹום: ָאַמר ְוֹלא, ִלְפלֹוִני ְוַאֲחֶריךָ 

ִני, ָהִראׁשֹון ּוָמַכר, ִלְפלֹוִני ֵמַהּיֹום ְוַאֲחֶריךָ : ֵלהּ  ֵ  ַהׁשּ
ד מֹוִציא קֹוחֹות ִמּיַ ִני ֵמת ִאם ְוֵכן. ַהּלָ י ׁשֵ ַחּיֵ  ּבְ
י ַיְחְזרוּ , ִראׁשֹון ִני ְליֹוְרׁשֵ ה ֵהם ְוִאם. ׁשֵ ֹלׁשָ  ְוָאַמר, ׁשְ

 ֵמַהּיֹום וְוַאֲחָרי ִלְפלֹוִני ֵמַהּיֹום ְוַאֲחֶריךָ : ָלִראׁשֹון
ִני ִראׁשֹון, ִלְפלֹוִני א ָקנוּ  ֹלא ְוׁשֵ רֹות ֶאּלָ , ַהּפֵ

י ִליׁשִ ְ  ִמיַתת ְלַאַחר ּוֵפרֹות ֵמַהּיֹום ַהּגּוף ָקָנה ְוַהׁשּ
ִני ֵ אוּ  ְוהּוא, ַהׁשּ ּבָ ִני ְלַיד ׁשֶ ה ׁשֵ ִחּלָ ךְ . ּתְ  ֵמת ִאם, ִהְלּכָ
ִני י ׁשֵ ַחּיֵ י ַיֲחִזירוּ , ִראׁשֹון ּבְ   :ֹוֵתןנ ְליֹוְרׁשֵ

ִכיב. ח ָאַמר ְמַרע ׁשְ ה ׁשֶ ָ  ָלךְ  ְנָכַסי: ְפנּוָיה ְלִאׁשּ
את ְוָעְמָדה, ֵמַהּיֹום: ָאַמר ְוֹלא, ִלְפלֹוִני ְוַאֲחַרִיךְ  ֵ , ְוִנׂשּ

ַעל ִני ְוֵאין, ָהֵוי לֹוֵקחַ  ּבַ ֵ ד מֹוִציא ַהׁשּ ַעל ִמּיַ  ְוִאם. ַהּבַ
ִהיא ָלהּ  ָאַמר ׁשֶ ד מֹוִציא ִניַהשֵּׁ , ּוֵמָתה, ְנׂשּוָאה ּכְ  ִמּיַ
ַעל יָון, ַהּבַ ּכֵ ּזֹוֶכה ׁשֶ ָכִסים ׁשֶ ּנְ ַנאי ַעל ּבַ ִהיא ֶזה ּתְ ׁשֶ  ּכְ
ִאּלוּ  ִנְמָצא, ְנׂשּוָאה ֵפרּושׁ  ָלהּ  ָאַמר ּכְ  ַאֲחַרִיךְ ": ּבְ
ַעל ֹלא, ְפלֹוִני ִיְקֶנה  ְנָכִסים ָמְכָרה ִאם, ְלִפיָכךְ . "ַהּבַ
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ִהיא ֵאּלוּ  ׁשֶ ַחת ּכְ ְעָלהּ  ּתַ ַחת ּוֵמָתה, ּבַ ְעָלהּ  ּתַ  ַיַעְמדוּ , ּבַ
ָכִסים ַיד ַהּנְ   :ַהּלֹוֵקחַ  ּבְ

י ְנָכַסי: ָהאֹוֵמר. ט יהָ  ְוַאֲחֶריהָ  ְלִאּמִ  לוֹ  ְוָהְיָתה, ְליֹוְרׁשֶ
ת ת ּוֵמָתה, ְנׂשּוָאה ּבַ י ַהּבַ ַחּיֵ ְעָלהּ  ּבְ י ּבַ  ֵאם ּוְבַחּיֵ

ַעל ֵאין, ָאִביהָ  ֵני ,ְנָכִסים אֹוָתם יֹוֵרשׁ  ַהּבַ ֵהם ִמּפְ  ׁשֶ
ּתוֹ  ְראּוִיים ֶהם ָזְכָתה ְוֹלא, ְלִאׁשְ ה ּבָ ָ א ָהִאׁשּ  ַאַחר ֶאּלָ
ָתה ּמֵ יָחה ִאם ֲאָבל. ׁשֶ ת ִהּנִ ן ַהּבַ ת אוֹ  ּבֵ  ָהיוּ , ּבַ
ים ָכִסים יֹוְרׁשִ ָמע, ַהּנְ ׁשְ ּמַ יהָ " ׁשֶ י ַוֲאִפּלוּ  "יֹוְרׁשֶ  יֹוְרׁשֵ
ים מוּ : ָאַמר ְוִאּלוּ , יֹוְרׁשִ ּתָ ֵקָנה תִלְכׁשֶ  ֵהם ֲהֵרי ַהּזְ
יו ְלִבּתוֹ  ַעל ָהָיה, ֵמַעְכׁשָ  ִמיַתת ַאַחר אֹוָתם יֹוֵרשׁ  ַהּבַ
ּתוֹ    :ִאׁשְ

ָנה ַהּנֹוֵתן. י ְלְטִלין: ְוָאַמר ַמּתָ שׁ  ִמּטַ ּיֵ , ִלְפלֹוִני ִלי ׁשֶ
ל נֹוֵטל ֵלי ּכָ ִמיׁשוֹ  ּכְ ין ֹלא ֲאָבל ַתׁשְ עֹוִרים ִחּטִ  ּוׂשְ

ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ל: ָאַמר ִאםוְ . ּבָ ְלְטִלים ּכָ ּטַ י ַהּמִ ּלִ  נֹוֵטל, ׁשֶ
ְכַלל ְוָהֲעָבִדים, ַהּכֹל ְלְטִלים ּבִ ּטַ  ֵרַחִים ֹלא ֲאָבל, ַהּמִ

ְחּתֹוָנה ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ַהּתַ ֲהֵרי, ּבָ ֶרת ִהיא ׁשֶ . ָלָאֶרץ ְמֻחּבֶ
ל: ָאַמר ְוִאם ְלֵטל ּכָ ּטַ ְחּתֹוָנה ֵרַחִים ַאף נֹוֵטל, ַהּמִ  ַהּתַ
  :ָבֶהם ּיֹוֵצאְוכַ 

ל נֹוֵטל, ִלְפלֹוִני ְנָכַסי: ָאַמר. יא ְלְטִלים ּכָ ּטַ  ְוָכל ַהּמִ
ְרָקעֹות ָגִדים, ַהּקַ ֵהמֹות, ְוָהֲעָבִדים ְוַהּבְ , ְוָהעֹופֹות ְוַהּבְ
ין ִפּלִ ַאר ִעם ְוַהּתְ ְכָלל ַהּכֹל, ְסָפִרים ׁשְ  ֲאָבל, ְנָכִסים ּבִ

ְכַלל הּוא ִאם ָסֵפק ּבוֹ  ֵישׁ , ּתֹוָרה ֵסֶפר  ִאם ְנָכִסים ּבִ
ָפסוֹ  ִאם, ְלִפיָכךְ , ֵאינוֹ  דוֹ  מֹוִציִאין ֵאין ּתְ   :ִמּיָ

ַתן ַלֲחֵברוֹ  ַהּכֹוֵתב. יב ּנָ ע לוֹ  ׁשֶ  ַקְרַקע ַאּמֹות ַאְרּבַ
ן ּבָ ל ְוַאּגַ ְלְטִלין ּכָ שׁ  ִמּטַ ּיֵ ין, לוֹ  ׁשֶ ין, ָוֶכֶסף ָזָהב ּבֵ  ּבֵ
ָאר ל ׁשְ ִלים ּכָ דֹוִלים ּכֵ יםוּ  ּגְ ן ּוִבְגֵדי, ְקַטּנִ ּתָ  ְוֶצֶמר ִפׁשְ
י מוֹ  ַמה ְוָכל, ּוֶמׁשִ ְ ׁשּ ֶ מוֹ  ַמה ְוָכל, ָממֹון ׁשּ ְ ׁשּ ֶ . ְנָכִסים ׁשּ
ֵני ַקְרָקעֹות ֹלא, ָקָנה ֹלא ֵאין ִמּפְ  ִנְקֶנה ַקְרַקע ׁשֶ

ב ַאּגַ ּום, ֲעָבִדים ְוֹלא, ּבְ יָמא ִמׁשּ ַקּיְ  ֶהֱחִזיק ָלן ּדְ
ַקְרָקעֹות   :ּתֹוָרה ֵסֶפר ְוֹלא, ֲעָבִדים ָקָנה ֹלא ּבְ

ל ַלֲחֵברוֹ  ַהּנֹוֵתן. יג ְלְטֵלי, ְנָכָסיו ּכָ ב ִמּטַ , ְמַקְרְקֵעי ַאּגַ
ר ְוֹלא ּיֵ יו ׁשִ א ְליֹוְרׁשָ ה ֶאּלָ ָ  לוֹ  ְוָהיוּ , ְזהּוִבים ֲחִמׁשּ

ֵביתוֹ  ְטֵרי ּבְ ַנת ִאם, חֹובֹות ׁשִ ִכיב ַמּתְ , ָהְיָתה ְמַרע ׁשְ
ָטרוֹ , ָקָנה ׁשְ ְכַלל תּדִ  ָהְיָתה ִאם ֲאָבל. ֵהם ְנָכִסים ּבִ

ַנת ִריא ַמּתְ יָון, ָקָנה ֹלא, ּבָ ָלא ּכֵ ַתב ּדְ  ְקֵנה: ֵלהּ  ּכָ
ְעּבּוָדא ְוָכל ִאיְנהוּ  הוּ  ְדִאית ׁשִ ֶהן ִיְזּכוּ  ְוָלֵכן, ּבְ  ּבָ

ין   :ַהּיֹוְרׁשִ

 רמט סימן
 ּובוֹ , ואשה לעבד הנותן או, בו וחוזר מתנה הנותן

  יִפים:ְסעִ ' ה

ן ָהאֹוֵמר. א ָנה ִלּתֵ  ֲהֵרי, ּבוֹ  ְוָחַזר ַלֲחֵברוֹ  מּוֶעֶטת ַמּתָ
ֻחְסֵרי ֶזה   :ֲאָמָנה ִמּמְ

ֵאינוֹ  ּגֹוי. ב ר ׁשֶ ב ּגֵ ן ָאסּור, ּתֹוׁשָ ָנה לוֹ  ִלּתֵ א. ַמּתָ  ֶאּלָ
ן ִאם ירוֹ  הּוא ּכֵ ָבר ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם אוֹ , ַמּכִ ּדָ ּום ּבַ  ִמׁשּ

ְרֵכי לֹום ּדַ   :ׁשָ

ָנה ַהּנֹוֵתן. ג ה אוֹ  ְלֶעֶבד ַמּתָ ָ  ָהָאדֹון ָקנוּ , ְלִאׁשּ
ַעל ם ָקָנה ָהָאדֹון. ְוַהּבַ ַעל, ַהּגּוף ּגַ א ָקָנה ֹלא ְוַהּבַ  ֶאּלָ
רֹות הּ  ַהּגּוף ֲאָבל, ַהּפֵ ּלָ ְתַאְלֵמן ׁשֶ ּתִ ׁשֶ ְתָגֵרשׁ  אוֹ  ּכְ , ּתִ
ֵאר טּור ֶזה ְוִנְתּבָ   :ה"פ ִסיָמן ה"א ּבְ

ל בַהּכֹותֵ . ד ן ַעְצמוֹ  ָקָנה, ְלַעְבּדוֹ  ְנָכָסיו ּכָ , חֹוִרין ּבֶ
ֵאר טּור ֶזה ְוִנְתּבָ ִסיָמן ֵדָעה יֹוֶרה ּבְ   :ז"רס ּבְ

ת. ה ּלֹא ֲחִסידּות ִמּדַ ל ׁשֶ ָנה ְלַקּבֵ א, ַמּתָ  ִלְבֹטחַ  ֶאּלָ
ם ֵ ַהׁשּ ן ּבְ ּתֵ ּיִ י לוֹ  ׁשֶ ֱאַמר, ַמְחסֹורוֹ  ּדֵ ּנֶ  ְוׂשֹוֵנא": ׁשֶ
נֹות   "ֶיהִיחְ  ַמּתָ

  מרע שכיב מתנת הלכות
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 רנ סימן
 קנין בלא, בכלה או במקצת מרע שכיב מתנת דין

  ְסִעיִפים: ו"כ ּובוֹ , ובקנין

ַנת. א ִכיב ַמּתְ ׁשּום ְלַהְקנֹוָתהּ  ָצִריךְ  ֵאין ְמַרע ׁשְ  ּבְ
ְרֵכי ֶאָחד ְבֵרי, ַהַהְקָנָאה ִמּדַ ּדִ ִכיב ׁשֶ ְכתּוִבים ְמַרע ׁשְ  ּכִ

  :ָדֵמי יםְוִכְמסּורִ 

ִכיב. ב ַתב ְמַרע ׁשְ ּכָ ל ׁשֶ ר ְוֹלא ַלֲאֵחִרים ְנָכָסיו ּכָ ּיֵ  ׁשִ
לּום י ַעל ַאף, ּכְ נוּ  ּפִ ּקָ דוֹ  ׁשֶ א ָעַמד ִאם, ִמּיָ  ְוִנְתַרּפֵ
ָנה, ְלַגְמֵרי ּתָ ֵטָלה ַהּמַ א ֹלא ְוִאם. ִמֵמיָלא ּבְ  ִנְתַרּפֵ
א, ְלַגְמֵרי ק ֶאּלָ  ְוֹלא ָעַמד אלֹ  ִאם, ְלֹחִלי ֵמֹחִלי ִנּתַ
ַען ָהַלךְ  ּוק ַמְקלוֹ  ַעל ְוִנׁשְ ׁשּ ָנתוֹ , ּבַ ָנה ַמּתְ  ְוִאם, ַמּתָ
ין ָעַמד ה ַהֹחִלי ּבֵ ּוָ ּצִ ת ַהֹחִלי ּוֵבין בוֹ  ׁשֶ ּמֵ ּנוּ  ׁשֶ , ִמּמֶ
ַען ְוָהַלךְ  י ַעל אֹותוֹ  אֹוְמִדין, ַמְקלוֹ  ַעל ְוִנׁשְ  ּפִ

ָנתוֹ מַ  ֵמת ָהִראׁשֹון ֹחִלי ֵמֲחַמת ִאם, רֹוְפִאים ֶמת ּתְ , ַקּיֶ
ָנה ֵאיָנהּ  ָלאו ְוִאם ּוק ָהַלךְ  ְוִאם. ַמּתָ ׁשּ ֹלא ּבַ  ּבְ

ֶעֶנת א, ֹאֶמד ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ִמׁשְ ְטלוּ  ֶאּלָ נֹוָתיו ּבָ  ַמּתְ
  :ָהִראׁשֹונֹות

ה. ג ּמֶ ָבִרים ּבַ נֹוֵתן, ֲאמּוִרים ּדְ ָנה ּבְ  ִאם ֲאָבל. ַמּתָ
ֵהם ְנָכָסיו ַעל הֹוָדה ל ׁשֶ  ַוֲאִפּלוּ , ֲהָלה ָקָנה, לֹוִניפְּ  ׁשֶ
ישׁ  ְוִאם. ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ  ֶזה ַיֲעֹמד ל ִהְקּדִ  ּכָ
ר ְוֹלא ְנָכָסיו ּיֵ לּום ׁשִ ָקם אוֹ  ִהְפִקיָרם אוֹ , ּכְ  ִחּלְ

ים ל ָעַמד ִאם, ַלֲעִנּיִ ּטֵ ִדין, ַהּכֹל ִנְתּבַ ָנה נֹוֵתן ּכְ . ַמּתָ
ָהָיה ְנָכָסיו ָמַכר ִאם ׁשֶ  ִמְקָצָתם ִאם, ְמַרע ִכיבשְׁ  ּכְ
רוֹ  ָמַכר ם ִמְמּכָ ָבִריא ַקּיָ ם ְוִאם, ּכְ ּלָ  ִאם, ָמַכר ּכֻ

עֹות ִמים ַעְצָמם ַהּמָ  הֹוִציא ְוִאם, חֹוֵזר ָעַמד ִאם, ַקּיָ
עֹות   :ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ  ַהּמָ

ל ֵאין. ד ָבִרים ּכָ לוּ  ַהּדְ א ֲאמּוִרים ַהּלָ נֹוֵתן ֶאּלָ ל ּבְ  ּכָ
ר ְוֹלא ָכָסיונְ  ּיֵ לּום ׁשִ ר ִאם ֲאָבל, ּכְ ּיֵ לּום ׁשִ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ

ינוֹ , ָנַתן ַנת ּדִ ַמּתְ ִריא ּכְ ֵאיָנהּ  ּבָ א ִנְקֵנית ׁשֶ ִקְנָין ֶאּלָ . ּבְ

 ֵאינוֹ  ָעַמד ִאם, ְלִפיָכךְ , ִקְנָין ָצִריךְ  ֵמת ִאם ַוֲאִפּלוּ 
ה. ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ּיּור ְיֵהא ְוַכּמָ ִ ל וּ ֲאִפלּ , ַהׁשּ הּוא ּכָ , ׁשֶ
ין ין ַקְרַקע ּבֵ ְלְטִלין ּבֵ   :ִמּטַ

ֵסחַ  אוֹ  ַהסּוָמא. ה ם אוֹ  ַהּפִ ּדֵ שׁ  אוֹ , ַהּגִ ֹראׁשוֹ  ַהחֹוׁשֵ  ּבְ
ֵעינוֹ  אוֹ  ָידוֹ  אוֹ , ּבְ ַרְגלוֹ  אוֹ  ּבְ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ּבְ  ֲהֵרי, ּבָ

ָבִריא הּוא ָבָריו ְלָכל ּכְ חוֹ  ּדְ ִמּקָ רוֹ  ּבְ נ ּוִמְמּכָ . ֹוָתיוּוַמּתְ
שׁ  ַהחֹוֶלה ֲאָבל ׁשַ ּתָ ל ּכֹחַ  ׁשֶ ל, ַהּגּוף ּכָ  ּכֹחוֹ  ְוָכׁשַ

ֵאינוֹ  ַעד ַהֹחִלי ֵמֲחַמת ךְ  ָיכֹול ׁשֶ  ַרְגָליו ַעל ְלַהּלֵ
ּוק ׁשּ ה ַעל נֹוֵפל הּוא ַוֲהֵרי, ּבַ ּטָ ְקָרא הּוא, ַהּמִ  ַהּנִ
ִכיב   :ְמַרע ׁשְ

ק ִאם. ו ּתֵ ּתַ ר ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ִנׁשְ ן ְוָרַמז ְלַדּבֵ ָנה ִלּתֵ , ַמּתָ
ֶדֶרךְ  אֹותוֹ  ּבֹוְדִקין ּבֹוְדִקין ּכְ ין אֹותוֹ  ׁשֶ ֵאר, ְלִגּטִ ְתּבָ ּנִ  ׁשֶ
טּור יב ְוִאם, א"קכ ִסיָמן ָהֵעֶזר ֶאֶבן ּבְ  ָלאו ַעל ֵהׁשִ
ָנתוֹ , ֵהן ֵהן ְוַעל ָלאו ָנה ַמּתְ  ֵאין, ָלאו ְוִאם, ַמּתָ

ָנתוֹ  ָנה ַמּתְ ָנתוֹ , ּגֹוֵסס. ַמּתָ ָנה ַמּתְ   :ַמּתָ

ה. ז ּמֶ ָבִרים ּבַ ַנת ֲאמּוִרים ּדְ ּתְ ּמַ ִכיב ׁשֶ שׁ  ְמַרע ׁשְ ּיֵ הּ  ׁשֶ  ּבָ
ּיּור א ִנְקֵנית ֵאיָנהּ  ׁשִ ִקְנָין ֶאּלָ  ֵאינוֹ  ָעַמד ְוִאם, ּבְ
ַתן, חֹוֵזר ּנָ ׁשֶ ַרשׁ  ִאם ֲאָבל. ְסָתם ּכְ  אוֹ , ִמיָתה ַמֲחַמת ּפֵ
ַרשׁ  ֹלא ֲאִפּלוּ  א, ּפֵ ְראֶ  ֶאּלָ ּנִ ָבָריו ִמּתֹוךְ  הׁשֶ הּוא ּדְ  ׁשֶ
גֹון, ִמיָתה ֵמֲחַמת נֹוֵתן ְתאֹוֵנן ּכְ ּמִ  ִמיָתתוֹ  ַעל ׁשֶ

ֶזה ְוַכּיֹוֵצא הּ  ֵישׁ  ִאם ֲאִפּלוּ , ּבָ ּיּור ּבָ  ִנְקֵנית, ׁשִ
ֲאִמיָרה ֹלא ּבַ מּות, ִקְנָין ּבְ ּיָ  חֹוֵזר, ָעַמד ְוִאם, ִלְכׁשֶ

הּ  ֵישׁ  ֲאִפּלוּ  ִמְקַצת ִקְנָין ּבָ   :ּבְ

ם ַהְמָפֵרשׁ . ח ּיָ ָרא ְוַהּיֹוֵצא, ּבַ ּיָ ׁשַ קֹוָלר ְוַהּיֹוֵצא, ּבְ , ּבְ
ן ַפץ ְוהּוא, ְוַהְמֻסּכָ ּקָ יד ַהֹחִלי ָעָליו ׁשֶ  ָעָליו ְוִהְכּבִ

ל, ָחְליוֹ  ם ֶאָחד ּכָ ְעּתָ ה ֵמַאְרּבַ ְמַצּוֶ , ִמיָתה ֵמֲחַמת ּכִ
ָבָריו ַוֲהֵרי ְכתּוִבים ּדְ ִמיםוּ , ָדֵמי ְוִכְמסּוִרים ּכִ  ְמַקּיְ
ל ְוִאם. ֵמת ִאם אֹוָתם דוֹ  ָקנוּ  ֲאִפּלוּ , ְוָעַמד ִנּצַ  ִמּיָ

ִמְקַצת ִדין חֹוֵזר, ּבְ ל ּכְ ה ּכָ   :ִמיָתה ֵמֲחַמת ְמַצּוֶ
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ה. ט ּמֶ ָבִרים ּבַ ַנת ֲאמּוִרים ּדְ ַמּתְ ִכיב ּדְ ִמְקַצת ְמַרע ׁשְ  ּבְ
ֵעי ְסָתם, ִקְנָין ּבָ  ָסיוְנכָ  ִמְקָצת ָנַתן ִאם ֲאָבל. ּבִ

ֵפרּושׁ  ַנת ּבְ ַמּתְ ִכיב ּבְ  ְוִאם, ִקְנָין ָצִריךְ  ֵאין, ְמַרע ׁשְ
ְקָצת ֶזה קֹוֶנה, ָעַמד ֹלא ְוִאם, חֹוֵזר, ָעַמד  ְוִאם. ַהּמִ
א, קֹוֶנה ֵאינוֹ , ִקְנָין ּבוֹ  ֵישׁ  ן ִאם ֶאּלָ ַתב ּכֵ ה ּכָ ְמַיּפֶ  ּכִ
ַתב ִאם ְוֵכן. ּכֹחוֹ  ל ּכָ נּ  ּוְמָפֵרשׁ  ְנָכָסיו ּכָ  ַהּכֹל ֹוֵתןׁשֶ

יו ים לוֹ  ּוַמְקֶנה, ֵמַעְכׁשָ ָאר ִהיא ֲהֵרי, ֵמַחּיִ ׁשְ ַנת ּכִ  ַמּתְ
ִריא ִאם, ּבָ יעַ  ׁשֶ ָטר ִהּגִ ְ ל ְלַיד ַהׁשּ נוּ  אוֹ , ַהְמַקּבֵ ּקָ  ׁשֶ
ד   :ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ַהּכֹל ָקָנה, ַהּנֹוֵתן ִמּיַ

ִכיב. י ַתן ְמַרע ׁשְ ּנָ ָכִסים ׁשֶ ָברשֶׁ , ַהּנְ לּוי ַהּדָ ֵהם ּגָ ל ׁשֶ  ּכָ
שׁ  ְנָכִסים ּיֵ ָנה ֶזה ֲהֵרי, לוֹ  ׁשֶ ַמּתָ ִמְקַצת ּכְ  ָקנוּ  ְוִאם ּבְ
דוֹ  ים, חֹוֵזר ֵאינוֹ , ְוָעַמד ִמּיָ ׁשִ א ָאנוּ  חֹוׁשְ ּמָ ֲארוּ  ׁשֶ  ִנׁשְ
ְמִדיַנת ֲאֵחִרים ְנָכִסים לוֹ  ם ּבִ ּיֹאַמר ַעד, ַהּיָ ל: ׁשֶ  ּכָ

ֵהם ְנָכַסי הּוא אוֹ , ֵאּלוּ  ׁשֶ ֵאין ֻמְחָזק ׁשֶ  ְנָכִסים לוֹ  ׁשֶ
א ְהֶיה ְוָאז, ֵאּלוּ  ֶאּלָ ָנה ּתִ ּתָ ּכֹל ַהּמַ   :ּבַ

ַנת ִחּלּוק ֵאין. יא ַמּתְ ִכיב ּבְ הּ  ְמַרע ׁשְ ֻכּלָ ין ּבְ  ִאם ּבֵ
ין ְלֶאָחד ָנַתן ַנִים ָנַתן ִאם ּבֵ ֶאָחד ִלׁשְ , ְלִפיָכךְ . ּכְ

ִכיב ק ְמַרע ׁשְ ִחּלֵ ל ׁשֶ ַנִים ְנָכָסיו ּכָ ה אוֹ  ִלׁשְ ֹלׁשָ , ִלׁשְ
ין ִהְפִסיק ֹלא ִאם א, ַלֲחֵברוֹ  ֶאָחד ּבֵ  ֶזה ֵחֶלק ֶאּלָ

ם ָקנוּ , ּוֵמת, ִלְפלֹוִני ְוֶזה ִלְפלֹוִני ֹלא ֲאִפּלוּ  ֻכּלָ  ּבְ
ם חֹוֵזר, ָעַמד. ִקְנָין ֻכּלָ ִקְנָין ֲאִפּלוּ  ּבְ הּ , ּבְ ֻכּלָ  ֲחָדא ּדְ
ָנה ֹלא ִהיא ַמּתָ ּיּור ּבְ ין ִהְפִסיק םְואִ . ׁשִ  ַלֲחֵברוֹ  ֶאָחד ּבֵ
ִמי ְמָלךְ  ּכְ ּנִ ל, ׁשֶ  ֵישׁ , ֵמָהַאֲחרֹון חּוץ ָהִראׁשֹוִנים ּכָ
ין ָלֶהם ַנת ּדִ ִכיב ַמּתְ ִמְקַצת ְמַרע ׁשְ ִריָכה, ּבְ ּצְ  ִקְנָין ׁשֶ
 ֵאין ְוִאם, חֹוֵזר ֵאינוֹ  ָעַמד ִאם ּוְלִפיָכךְ , ֵמת ֲאִפּלוּ 
ֶהם  הּוא ְוָהַאֲחרֹון, ָימּות ִאם ִפּלוּ אֲ  ִיְקנוּ  ֹלא ִקְנָין ּבָ

ַנת ִכיב ַמּתְ הּ  ְמַרע ׁשְ ֻכּלָ ֹלא ֲאִפּלוּ  ֵמת ִאם ְוקֹוֶנה, ּבְ  ּבְ
  :חֹוֵזר, ָעַמד ִאם ּוְלִפיָכךְ , ִקְנָין

ִכיב. יב ַתן ְמַרע ׁשְ ּנָ ל ׁשֶ ִמְקַצת ְוָחַזר ְנָכָסיו ּכָ , ּבְ
ּכֹל ָחַזר ְסָתָמא  ְנָכָסיו לכָּ  ָנַתן ִאם, ְלִפיָכךְ . ּבַ

ִני ִמְקָצָתן ְוָנַתן ְוָחַזר, ָלִראׁשֹון ֵ  ָקָנה ֹלא ָהִראׁשֹון, ַלׁשּ
ֲהֵרי, ָימּות ִאם ֲאִפּלוּ  ִני, ּבוֹ  ָחַזר ׁשֶ ֵ ין לוֹ  ֵישׁ  ְוַהׁשּ  ּדִ
ַנת ִכיב ַמּתְ ִמְקַצת ְמַרע ׁשְ הּ  ֵישׁ  ִאם, ְלִפיָכךְ . ּבְ  ִקְנָין ּבָ
הּ  יןאֵ  ְוִאם, ֵמת ֹלא ִאם ֲאִפּלוּ  קֹוֶנה  ֲאִפּלוּ  ִקְנָין ּבָ
ִקְנָין ָלִראׁשֹון ִמְקָצָתן ָנַתן. קֹוֶנה ֵאינוֹ  ֵמת ִאם , ּבְ

ִני ְוַהּמֹוָתר ֵ ִני, ֵמת ֹלא ֲאִפּלוּ  קֹוֶנה ִראׁשֹון, ַלׁשּ ֵ  ְוַהׁשּ
ַנת הּוא ִכיב ַמּתְ ּכֹל ְמַרע ׁשְ  ֲאִפּלוּ  ָקָנה ֵמת ְוִאם, ּבַ
ֹלא ִקְנָין הּוא ּלוּ ֲאפִ  ָקָנה ֹלא ָעַמד, ִקְנָין ּבְ   :ּבְ

ִכיב. יג ַתב ְמַרע ׁשְ ּכָ , ְלַאֵחר ְוָכַתב ְוָחַזר ְלֶאָחד ׁשֶ
שׁ , ָקָנה ָהַאֲחרֹון ּיֵ מּות ַעד ַלֲחֹזר לוֹ  ׁשֶ ּיָ ין, ׁשֶ ּכֹל ּבֵ  ּבַ

ין ִמְקַצת ּבֵ ין, ּבְ ין ְלַעְצמוֹ  ּבֵ ַתב ַוֲאִפּלוּ . ְלַאֵחר ּבֵ  ּכָ
ה , ָקָנה ָהַאֲחרֹון, ָלַאֲחרֹון הְוִזכָּ  ְוָכַתב, ָלִראׁשֹון ְוִזּכָ

ִכיב ְ ׁשּ ה ְמַרע ׁשֶ ּכָ ּזִ ַנת ֲעַדִין ׁשֶ ִכיב ַמּתְ . ִהיא ְמַרע ׁשְ
ִכיב ֲאָבל ַתב ְמַרע ׁשְ ּכָ ה ׁשֶ דוֹ  ְוָקנוּ  ְוִזּכָ  ְלַאַחר ֵאין, ִמּיָ
לּום ִקְנָין  ְוֹלא ְלַאֵחר ֹלא, ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ְוֵאינוֹ , ּכְ

ין, ְלַעְצמוֹ  נָּ  ּבֵ ּכֹל ַתןׁשֶ ין ּבַ ַתן ּבֵ ּנָ   :ִמְקָצת ׁשֶ

ה. יד ַתב ֲאִפּלוּ , ִמיָתה ֵמֲחַמת ְמַצּוֶ ה ּכָ דוֹ  ְוָקנוּ , ְוִזּכָ  ִמּיָ
ָכל אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול, ַהְקָנאֹות ִמיֵני ּבְ , ׁשֶ
ָהֵני י ּדְ ַרשׁ  ִמּלֵ ּפֵ ׁשֶ ֶהְדָיא ּכְ ֲחַמת ּבְ ּמֵ , נֹוֵתן הּוא ִמיָתה ׁשֶ
ה ְסָתם ֲאָבל גֹון, ִמיָתה ַמֲחַמת ְמַצּוֶ ָאַמר ּכְ  ְדָקא ַוי: ּדְ
ינוֹ , ָמִית ִכיב ּדִ ׁשְ   :ְמַרע ּכִ

ִכיב. טו ַתב ְמַרע ׁשְ ּכָ ל ׁשֶ  חֹוֵזר, ְלַעְבּדוֹ  ְנָכָסיו ּכָ
ָכִסים ּנְ ֶעֶבד חֹוֵזר ְוֵאינוֹ  ּבַ ָצא ְלִפי, ּבָ ּיָ  קֹול ָעָליו ׁשֶ
הּוא ן ׁשֶ ַתב ְוִאם. חֹוִרין ּבֶ ֵפרּושׁ  לוֹ  ּכָ  ִאם ֵמַהּיֹום: ּבְ
  :בוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול, ָימּות

ּתוֹ  ְראּוֵבן. טז ִהְתנוּ  ְוִאׁשְ יֵניֶהם ׁשֶ ִאם ּבֵ  ָימּות ׁשֶ
יהָ  ַחּיֶ ֵני ֶאָחיו ִייְרׁשוּ , ּבְ י ׁשְ ִליׁשֵ מֹון ׁשְ ּטֹול ְוִהיא, ַהּמָ  ּתִ
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ִלישׁ  ְ יעַ , ַהׁשּ ָטר ְוִהּגִ ְ  ְראּוֵבן ָחָלהוְ , ָהַאִחים ְלַיד ַהׁשּ
ה ֵני ָלֵתת ְוִצּוָ ְ י ִמׁשּ ִליׁשֵ מֹון ׁשְ ם ַהּמָ , ּוֵמת, ַלֲאֵחִרים ּגַ

ל ָהַאִחים ּוָבִאים ָאה ְלַבּטֵ ּוָ ֵני ַהּצַ כוּ  ִמּפְ ּזָ ֵני ֵהם ׁשֶ ׁשְ  ּבִ
י ִליׁשֵ מֹון ׁשְ ִדְבֵריֶהם ֵאין, ַהּמָ לּום ּבְ ָאתוֹ  ּכְ ֶמת ְוַצּוָ   :ַקּיֶ

ַנת. יז ִכיב ַמּתְ הּ  ַרעמְ  ׁשְ ֻכּלָ ָתָנהּ  ּבְ ּנְ ִקְנָין ׁשֶ  ָקָנה ֹלא, ּבְ
ָבה ִאם ַוֲאִפּלוּ , ֵמת ֲאִפּלוּ  ָנה ִנְכּתְ ּתָ ָטר ַהּמַ ׁשְ  ּוָמַסר ּבַ

ָטר לוֹ  ְ ים ַהׁשּ א, ָקָנה ֹלא ֵמַחּיִ ּמָ ׁשֶ  ְלַהְקנֹות ָגַמר ֹלא ּדְ
א לוֹ  ִקְנָין ֶאּלָ ַרשׁ  ְוִאם. ִמיָתה ְלַאַחר ִקְנָין ְוֵאין, ּבְ  ּפֵ
א ִהְקָנה ּלֹאשֶׁ  ֵדי ֶאּלָ גֹון, ּכֹחוֹ  ְלַיּפֹות ּכְ ַתב ּכְ ּכָ : ׁשֶ

הּ  ּוְקֵניָנא ָנָתא ַעל מּוָסף ִמּנֵ  ִמי ְוֵישׁ . ָקָנה, ָדא ַמּתְ
אֹוֵמר הּוא, ׁשֶ ין ּדְ י ַהּדִ ה ַנּמֵ ִקְנָין ִמיָתה ֵמֲחַמת ְמַצּוֶ  ּבְ

ינוֹ  ַנת ּדִ ַמּתְ ִכיב ּכְ ְנָין, ְמַרע ׁשְ ַהּקִ א, ּכֹחוֹ  ְמָגֵרעַ  ׁשֶ  ֶאּלָ
ן ִאם ה ּכֵ   :ּכֹחוֹ  ִיּפָ

ה ִאם ְוֵכן. יח ִכיב ִצּוָ בוּ  ְמַרע ׁשְ ְכּתְ ּיִ ָטר ׁשֶ ל ׁשְ ַקּבֵ  ַלּמְ
ִתיָנה ִעם א, ְונֹוְתִנין ּכֹוְתִבין ֵאין, ּוֵמת, ַהּנְ ּמָ  ֹלא ׁשֶ
א ְלַהְקנֹותוֹ  ָגַמר ָטר ֶאּלָ ׁשְ ָטר ְוֵאין ּבִ , ִמיָתה ְלַאַחר ׁשְ
א ה ןכֵּ  ִאם ֶאּלָ ְכִתיָבה ּכֹחוֹ  ִיּפָ גֹון, ּבִ ָאַמר ּכְ נוּ : ׁשֶ  ּתְ
ְתבוּ  ַאף ה ֹלא ְוִאם. לוֹ  ּכִ ב ִאם ֲאִפּלוּ , ּכֹחוֹ  ִיּפָ  ִנְכּתָ

ָטר ְ ים ַהׁשּ   :ִמיָתה ְלַאַחר לוֹ  נֹוְתִנים ֵאין, ֵמַחּיִ

ַאְמֵריָנן ָהא. יט ֲאִפּלוּ  ּדְ יעַ  ׁשֶ ָטר ִהּגִ ְ ל ְלַיד ַהׁשּ , ַהְמַקּבֵ
א, ָנהקָ  ֹלא ן ִאם ֶאּלָ ה ּכֵ ְוָקא, ּכֹחוֹ  ִיּפָ ֵאין ּדַ ׁשֶ  ּכְ

ָטר ְ תּוב ַהׁשּ ְלׁשֹון ּכָ ָאה ּבִ א ַצּוָ ְלׁשֹון ֶאּלָ ָנה ּבִ , ַמּתָ
תּוב ּכָ ִדי: ּבוֹ  ׁשֶ ָטר ּוָמַסר, ְלךָ  ְנתּוָנה ׂשָ ְ , ְלָידוֹ  ַהׁשּ

ָאז ָטר ְמִסיַרת ָהֵוי ּדְ ְ מוֹ  ַהׁשּ . חַ כֹּ  ִיּפּוי ְוָצִריךְ  ִקְנָין ּכְ
ָטר ִאם ֲאָבל ְ תּוב ַהׁשּ ְלׁשֹון ּכָ ָאה ּבִ ֶדֶרךְ , ַצּוָ ה ּכְ ַצּוֶ ּמְ  ׁשֶ
יתוֹ  ֶאל ָאז, ּבֵ א עֹוֵמד ֵאינוֹ  ׁשֶ יעַ  ִאם, ִלְרָאָיה ֶאּלָ  ִהּגִ
ל ְלַיד ים ַהְמַקּבֵ   :ָקָנה, ֵמַחּיִ

ַתב ִאם. כ ִני ְוָכַתב ְוָחַזר, לוֹ  ְוִהְקָנה ְלֶאָחד ּכָ ֵ  ַלׁשּ
אֹוֵמר ִמי ֵישׁ  ,לוֹ  ְוִהְקָנה ִני, ׁשֶ ֵ ַהׁשּ ֹלא ֲאִפּלוּ  קֹוֶנה ׁשֶ  ּבְ

יעַ  ֹלא ַוֲאִפּלוּ , ּכֹחַ  ִיּפּוי ָטר ִהּגִ ְ ים ְלָידוֹ  ַהׁשּ  ְוֵכן. ֵמַחּיִ
ַתב ִאם ה ּוָמַסר ּכָ ה ְוִזּכָ ה ּוָמַסר ְוָכַתב ְוָחַזר, ַלּזֶ  ְוִזּכָ

ִני ֵ ִני, ַלׁשּ ֹלא ַאף קֹוֶנה ׁשֵ קִ , ּכֹחַ  ִיּפּוי ּבְ ִני ְנָיןּדְ ׁשֵ  ּדְ
א, ָאָתא ְלִגרּוֵעי ָלאו הּוא ֶאּלָ ּלֹא ָסבּור ׁשֶ  ִאם ִיְקֶנה ׁשֶ
ֵחת   :ֵמָהִראׁשֹון לוֹ  ּפִ

ַאְמֵריָנן ָהא. כא ִאם ּדְ ה ׁשֶ ִכיב ִצּוָ בוּ  ְמַרע ׁשְ ְכּתְ ּיִ  ׁשֶ
ָטר ל ׁשְ ַקּבֵ ִתיָנה ִעם ַלּמְ ין, ַהּנְ ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ  ָגַמר ֹלא ׁשֶ

ָטר אֶאלָּ  ְלַהְקנֹותוֹ  ְ ׁשּ ְוָקא, ּבַ  ֲאָבל. ַגְוָנא ִבְכַהאי ּדַ
ִכיב ר ְמַרע ׁשְ ַסּדֵ ּמְ ָאתוֹ  ְוגֹוֵמר ִעְנָינוֹ  ׁשֶ ה ַצּוָ  ּוְמַצּוֶ

ה ֵאינוֹ , ְלָכְתָבהּ  א, ְלָכְתָבהּ  ְמַצּוֶ רֹון ֶאּלָ ָעְלָמא ְלִזּכָ , ּבְ
ד לוֹ  ְלַהְקנֹות ְוָגַמר   :ֹכחַ  ִיּפּוי ָצִריךְ  ְוֵאין, ִמּיָ

אֹוֵמר ִמי שׁ יֵ . כב ָלא, ׁשֶ ִני ּדְ ין ָלן ׁשָ ְתבוּ : אֹוֵמר ּבֵ  ּכִ
נוּ : ְלאֹוֵמר, לוֹ  ּוְתנוּ  אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . לוֹ  ְוִכְתבוּ  ּתְ , ׁשֶ
ָהא ָבֵעיָנן ּדְ ְוָקא, ּכֹחַ  ִיּפּוי ּדְ אֹוֵמר ּדַ ְתבוּ : ּבְ  ּוְתנוּ  ּכִ
ַמע, ִלְפלֹוִני ָמֶנה ַמׁשְ ְתבוּ  ּדְ  לוֹ  ְתנוּ וּ  ִלְפלֹוִני ָמֶנה ּכִ
ָטר ֶאת ְ אֹוֵמר ֲאָבל, ַהׁשּ ׁשֶ נוּ : ּכְ  ְוִכְתבוּ  ִלְפלֹוִני ָמֶנה ּתְ
ָטר ֶאת לוֹ  ְ יָון, ַהׁשּ ֵאינוֹ  ּכֵ יר ׁשֶ נוּ  ַמְזּכִ ּתְ ּיִ ָטר לוֹ  ׁשֶ ְ  ַהׁשּ
ן ֹלא ּוֵ ַצָוַאת ִנְתּכַ ִתיַבת ּבְ ָטר ּכְ ְ א ַהׁשּ  ְלִזְכרֹון ֶאּלָ

ָבִרים שְּׁ  לוֹ  ְלַהְקנֹות ְוֹלא ּדְ ִכיב ְוֵכן. ָטרּבַ  ְמַרע ׁשְ
ָאַמר נוּ : ׁשֶ ֵדי ְוַאַחר, ִלְפלֹוִני ָמֶנה ּתְ : ָאַמר ִדּבּור ּכְ
ְתבוּ  ָטר ֶאת לוֹ  ּוְתנוּ  ּכִ ְ  ַלֲחֹזר ֹלא ִמְסָתָמא, ַהׁשּ

ָנה ּתָ א ִראׁשֹוָנה ִמּמַ ֵהא ּכֹחוֹ  ְלַיּפֹות ֶאּלָ ּיְ , ִלְרָאָיה לוֹ  ׁשֶ
וָּ  ַמה ּכֹוְתִבין ְוָהֵעִדים ּצִ ֶ ְפֵניֶהם הׁשּ : ּכֹוְתִבין ְוֵאין, ּבִ
ְתבוּ  ָלנוּ  ְוָאַמר ְמְצאוּ  ְלִפי, ּוְתנוּ  ּכִ ּנִ ִלים ׁשֶ ָכךְ  ְמַבּטְ  ּבְ

ָנה ּתָ   :ַהּמַ

ִריא. כג ָאַמר ּבָ ְתבוּ : ׁשֶ , ּוֵמת, ִלְפלֹוִני ָמֶנה ּוְתנוּ  ּכִ
ה ֲאִפּלוּ  נֹוְתִנים ֵאין ְמַיּפֶ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ּכֹחוֹ  ּבִ , ׁשֶ
הַ  ּום ְינוּ ּדְ ָאַמר ִמׁשּ ְתבוּ : ּדְ : ָאַמר ִאם ֲאָבל, ּוְתנוּ  ּכִ
נוּ  ְתבוּ : ָאַמר ְוֹלא, ּתְ ּום נֹוְתִנים, ּכִ  ְלַקּיֵם ִמְצָוה ִמׁשּ
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ְבֵרי ת ּדִ ָלא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַהּמֵ ם ִמְצָוה ָאְמִריָנן ּדְ  ְלַקּיֵ
ְבֵרי ת ּדִ א ַהּמֵ ֵסהּ  ֵהיָכא ֶאּלָ ַיד ְדַאְתּפְ ִלישׁ  ּבְ   :ׁשָ

ִריא. כד ָאַמר ּבָ ְתבוּ : ׁשֶ ֶדה ּוְתנוּ  ּכִ  ִאם, ִלְפלֹוִני זוֹ  ׂשָ
ים הּ  ֲהַדר ֹלא ִאי ְונֹוְתִנים ּכֹוְתִבים, ֵמַחּיִ י ּבֵ  ְדָמִטי ַקּמֵ
ָטָרא  ּכֹוְתִבין ֵאין ִמיָתה ְלַאַחר ֲאָבל, ְלָיֵדהּ  ׁשְ
א, ְונֹוְתִנין ן ִאם ֶאּלָ דוֹ  ָקנוּ  ּכֵ   :ִמּיָ

מֵּ  ִמי. כה ָנה ְוִנְמֵצאת תׁשֶ  ַאף, ְיֵרכוֹ  ַעל ְקׁשּוָרה ַמּתָ
י ַעל ִהיא ּפִ ֵעִדים ׁשֶ דוֹ  ְוָקנוּ  ּבְ ֵדי ִמּיָ  ֵאּלוּ  ּכֹחַ  ְלַיּפֹות ּכְ

ַתן ּנָ לּום ֵאיָנהּ  ֶזה ֲהֵרי, ָלֶהם ׁשֶ ֲאִני, ּכְ ָתָבהּ  אֹוֵמר ׁשֶ  ּכְ
ה ְוִאם. ְוִנְמַלךְ  הּ  ִזּכָ ין, ְלַאֵחר ּבָ ים ּבֵ ין ֵמַהּיֹוְרׁשִ  ּבֵ
ֵאינוֹ  ים ׁשֶ ל, ֵמַהּיֹוְרׁשִ ָבִרים ּכָ הּ  ַהּדְ ּבָ ִמים ׁשֶ ָכל ַקּיָ  ּכְ
ַנת ִכיב ַמּתְ ַתב ִמי ְוֵכן. ְמַרע ׁשְ ּכָ ָטר ׁשֶ  ַעל חֹוב ׁשְ
ם ַעְצמוֹ  ׁשֵ ם אוֹ  ַאֵחר ּבְ ׁשֵ ָניו ֶאָחד ּבְ ָטר ְוָנַתן, ִמּבָ ְ  ַהׁשּ
ִלישׁ  ַיד ַעל ַרשׁ  ְוֹלא ,ֶאְצֶלךָ  ֶזה ְיִהי: ֵלהּ  ְוָאַמר ׁשָ  ּפֵ
לּום לוֹ  ָאַמר אוֹ , ּכְ ח: ֵלהּ  ׁשֶ אֹוַמר ַעד ַהּנַ  ַמה ְלךָ  ׁשֶ

ה ֲעׂשֶ לּום ֵאינוֹ , ּוֵמת, ּתַ   :ּכְ

ְלְטָליו ְסָתם ַהּנֹוֵתן. כו יו ְלַאֵחר ִמּטַ  ּוְלַאַחר ֵמַעְכׁשָ
ת ְוַאַחר, מֹותוֹ  ּמֵ ין טֹוֲעִנים ׁשֶ  ְרָאָיה ָהֵבא ַהּיֹוְרׁשִ

ְלְטִלים ִמּטַ ַעת לוֹ  ָהיוּ  ֵאּלוּ  ׁשֶ ׁשְ ָנה ּבִ א, ַמּתָ ּמָ ׁשֶ  ְלַאַחר ּדְ
אן ִדְבֵריֶהם ֵאין, ְלָקָחן ִמּכָ לּום ּבְ ִמְסָתָמא, ּכְ אן ּדְ  ּכָ
  ָהיוּ  ְוָכאן ִנְמְצאוּ 

 רנא סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , בריא או מרע שכיב מתנת דין

ָנה ַהּנֹוֵתן. א הּוא ַמּתָ ׁשֶ ִכיב ּכְ הּ  ְוָכַתב, ְמַרע ׁשְ : ּבָ
ים ַחּיִ ֶות ּבַ ים אוֹ , ּוַבּמָ ֶות ֵמַחּיִ ין, ּוַבּמָ ּכֹל ּבֵ ין ּבַ  ּבֵ

ִמְקַצת הּ  ְוָכתּוב הֹוִאיל, ּבְ ֶות: ּבָ ַנת זוֹ  ֲהֵרי, ּוַבּמָ  ַמּתְ
ִכיב ה, ְמַרע ׁשְ ּזֶ תּוב ׁשֶ ּכָ הּ  ׁשֶ ֶות: ּבָ ּלֹא, ּוַבּמָ  ִיְקֶנה ׁשֶ
א ת ְוֶזה. ִמיָתה ְלַאַחר ֶאּלָ ּכָ הּ  ּובׁשֶ ים ּבָ  ִסיָמן, ֵמַחּיִ

ב ֵ ְעּתוֹ  ֶאת ְלַיׁשּ ְחֶיה ּדַ ּיִ ִריא ֲאָבל. ֶזה ֵמֹחִלי ׁשֶ ַתן ּבָ ּנָ  ׁשֶ
ָנה ָטר ְוָכַתב, ַמּתָ ְ ׁשּ ים: ּבַ ֶות ֵמַחּיִ ָנה ֶזה ֲהֵרי, ּוַבּמָ  ַמּתָ
ים ְגמּוָרה ַתב ְוֶזה, ֵמַחּיִ ּכָ הּ  ׁשֶ ֶות: ּבָ ִמי, ּוַבּמָ אֹוֵמר ּכְ  ׁשֶ
ה ָטר נֹוֵיי ּוְכמוֹ , עֹוָלם דְועַ  ֵמַעּתָ ְ   :ֶזה הּוא ַהׁשּ

ַנת. ב ִכיב ַמּתְ ֵאין ְמַרע ׁשְ תּוב ׁשֶ הּ  ּכָ ּתֹוךְ  ּבָ ּמִ  ַהֹחִלי ׁשֶ
ה ה ַהּזֶ ּוָ ּצִ ֹאל ְמצּוִיים ָהֵעִדים ְוֵאין, ֵמת ּבוֹ  ׁשֶ  ִלׁשְ
י ַעל ַאף, ָלֶהם ֲהֵרי ּפִ ה ֶזה ׁשֶ ָנה ֲהֵרי ֵמת ַהְמַצּוֶ ּתָ  ַהּמַ

ֵטָלה ֵאין ,ּבְ א, ְרָאָיה ִמיָתתוֹ  ׁשֶ ּמָ ַתן ֵמֹחִלי ׁשֶ ּנָ  ּבוֹ  ׁשֶ
ָנה ּתָ א ַהּמַ ךְ  ְוַאַחר, ִנְתַרּפֵ , ָוֵמת ַאֵחר ֹחִלי ָחָלה ּכָ
ָכִסים, ְלִפיָכךְ  ֶחְזַקת ַהּנְ ים ּבְ ִביא ַעד ַהּיֹוְרׁשִ ּיָ  ְרָאָיה ׁשֶ
ּתֹוךְ  ּמִ ה ַהֹחִלי ׁשֶ ַתן ַהּזֶ ּנָ ָנה ּבוֹ  ׁשֶ   :ֵמת זוֹ  ַמּתָ

 רנב ימןס
 האשה למזון ממנו מוציאין מרע שכיב מתנת

  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , והבנות

ַנת. א ִכיב ַמּתְ א קֹוָנה ֵאיָנהּ  ְמַרע ׁשְ , ִמיָתה ְלַאַחר ֶאּלָ
ָבר זֹוֶכה ַאֵחר ְוֵאין ּדָ ה ּבַ ּוָ ּצִ ין, לוֹ  ׁשֶ ְמַקְרְקֵעי ּבֵ  ֵבין ּבִ

ְלְטֵלי ִמּטַ א, ּבְ  מֹוִציִאין, ְלִפיָכךְ . ִמיָתה ְלַאַחר ֶאּלָ
ת ֲאִפּלוּ  ִנין ִלְכֻתּבַ ְכִרין ּבְ ה ְוִלְמזֹון ּדִ ָ נֹות ָהִאׁשּ  ְוַהּבָ
ד ה ֵאּלוּ  ִמּיַ ּוָ ּצִ ֲהֵרי, ָלֶהם ָלֵתת ׁשֶ ִמיָתתוֹ  ׁשֶ בוּ  ּבְ  ִנְתַחּיְ

ָכִסים ה ַהּנְ ֻתּבָ ּכְ זֹונֹות ּבַ ַתן ְוֵאּלוּ , ּוַבּמְ ּנָ  ֹלא ָלֶהם ׁשֶ
א ִיְקנוּ    :ִמיָתה רְלַאחַ  ֶאּלָ

ם ִמְצָוה. ב ְבֵרי ְלַקּיֵ ת ּדִ ִריא ֲאִפּלוּ , ַהּמֵ ה ּבָ ּוָ ּצִ , ּוֵמת ׁשֶ
ָתנוֹ  ְוהּוא ּנְ יו ׁשֶ ִלישׁ  ַעְכׁשָ ם ְלׁשָ ךְ  ְלׁשֵ   :ּכָ

 רנג סימן
ִכיב מֹועיל ָלׁשֹון ֵאיֶזה נוּ : ְוָאַמר, ְמַרע ִלׁשְ  ָמֶנה ּתְ

לֹשׁ  ִלְפלֹוִני ּוָמאַתִים ִלְפלֹוִני  ּובוֹ , ִלְפלֹוִני ֵמאֹות ּוׁשְ
  ְסִעיִפים: ג"ל
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ַנִים. א ְכְנסוּ  ׁשְ ּנִ ר ׁשֶ ה ַהחֹוֶלה ֶאת ְלַבּקֵ ְפֵניֶהם ְוִצּוָ , ּבִ
ין ְוֵאין ּכֹוְתִבין ין עֹוׂשִ ה ָהיוּ  ְוִאם. ּדִ ֹלׁשָ  ָרצוּ , ׁשְ
ים ָרצוּ , ּכֹוְתִבין ין עֹוׂשִ ה, ּדִ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ
ּיֹום ְיָלה ֲאָבל. ּבַ ּלַ ין ְוֵאין ּכֹוְתִבין ּבַ ין עֹוׂשִ   :ּדִ

ִכיב. ב ה ְמַרע ׁשְ ּוָ ּצִ לֹוִני ִיּטֹל: ְוָאַמר ׁשֶ ל ּפְ , ְנָכַסי ּכָ
ה אוֹ  ַיֲחִזיק אוֹ , ְנָכַסי ִמְקָצת אוֹ  ם, ִיְקֶנה אוֹ  ִיְזּכֶ ּלָ  ּכֻ

ָנה ְלׁשֹון  ַעל, ִייַרשׁ  אוֹ  ַיֲחסּון: ָאַמר ִאם ְוֵכן. ֵהם ַמּתָ
: ָאַמר ִאם ֲאָבל. ָקָנה ֶזה ֲהֵרי, ְליֹוְרׁשוֹ  ָראּוישֶׁ  ִמי

לֹוִני ֶיֱהֶנה ְנָכַסי ּפְ ֶהם ַיֲעֹמד אוֹ , ּבִ  אוֹ  ִיְרֶאה אוֹ  ּבָ
ֵען ָ ֶהם ִיׁשּ יחַ  ֲאִני: ָאַמר ְוִאם. ָקָנה ֹלא, ּבָ , ִלְפלֹוִני ַמּנִ
ָנה ְלׁשֹון ָהֵוי ךְ  ִלְפלֹוִני ִיּפֹל: ָלׁשֹון ָאַמר ְוִאם. ַמּתָ  ּכָ
ה ְלׁשֹון, ְוָכךְ  ָ   :הּוא ְיֻרׁשּ

ל ֵאּלוּ  ְלׁשֹונֹות. ג ָנה ׁשֶ ִכיב ַהּמֹוִעיִלים ַמּתָ ׁשְ , ְמַרע ּבִ
הּוא אֹוְמִרים ֵישׁ  ין ׁשֶ ּמֹוִעיִלים ַהּדִ ָבִריא ׁשֶ  ְוֵישׁ , ּבְ

ֵאיָנם אֹוְמִרים   :מֹוִעיִלים ׁשֶ

ּכֹוְתִבים ַמה. ד ֶ ָנה ׁשּ ַמּתָ ֵלךְ : ּבְ ה ּתֵ  ְותֹוִרישׁ  ְוִתְזּכֶ
ן ּכֵ ה ּוְתַמׁשְ ה ְוַתֲעׂשֶ ּנָ  ְלׁשֹונֹות ֵאין, ּוְרצֹוְנךָ  ֶחְפְצךָ  ִמּמֶ

א ֵאּלוּ  ָטָרא ׁשּוְפָרא ֶאּלָ י ַעל ְוַאף, ִדׁשְ ּלֹא ּפִ בוּ  ׁשֶ  ִנְכּתְ
ָנה ָהְוָיא   :ַמּתָ

ִכיב. ה ָאְמרוּ  ְמַרע ׁשְ : ָאַמר, ְלִמי ְנָכֶסיךָ : לוֹ  ׁשֶ
ה ְמֻדּמֶ שׁ  ִלי ּכִ ּיֵ ן ִלי ׁשֶ י אוֹ  ּבֵ ּתִ ִאׁשְ ֶרת ׁשֶ יו, ְמֻעּבֶ  ַעְכׁשָ
ֵאין ן ִלי ׁשֶ ֵאין ּבֵ י ְוׁשֶ ּתִ ֶרת ִאׁשְ , ִלְפלֹוִני ְנָכַסי ְמֻעּבֶ
שׁ  ְונֹוַדע ּיֵ ן לוֹ  ׁשֶ ּתוֹ  אוֹ  ּבֵ ִאׁשְ ֶרת ׁשֶ ָנתוֹ  ֵאין, ְמֻעּבֶ  ַמּתְ
ָנה ן ֵמת ֲאִפּלוּ  ַמּתָ יָלה אוֹ  ַהּבֵ ּתוֹ  ִהּפִ ךְ  ַאַחר ִאׁשְ   :ּכָ

ִכיב. ו ָאַמר ְמַרע ׁשְ ָאְמרוּ  אוֹ , ִלְפלֹוִני ְנָכַסי: ׁשֶ : לוֹ  ׁשֶ
א, ְלִמי ְנָכֶסיךָ  ּמָ יב, ִלְפלֹוִני ׁשֶ א: ָלֶהם ְוֵהׁשִ  ְלִמי ֶאּלָ
ֶהם זֹוֶכה ְליֹוְרׁשוֹ  ָראּוי הּוא ִאם, ִיְהיוּ  ּום ּבָ  ִמׁשּ

ה ָ יהּ  ְוָנְפָקא, ְיֻרׁשּ ִאם ִמיּנֵ  לֹוִניִלפְ  ְוַאֲחָריו: ָאַמר ׁשֶ

ה, ְכלּום ֵאינוֹ  ָ ֻרׁשּ ּיְ , ָראּוי ֵאינוֹ  ְוִאם. ֶהְפֵסק ָלהּ  ֵאין ׁשֶ
ֶהם זֹוֶכה ּום ּבָ ָנה ִמׁשּ   :ַמּתָ

ה. ז ּמֶ ָבִרים ּבַ ּזֹוֶכה ֲאמּוִרים ּדְ ֶהם ׁשֶ ּום ּבָ ה ִמׁשּ ָ , ְיֻרׁשּ
ָהָיה ׁשֶ ה ַהּיֹוֵרשׁ  ּכְ נֹוָתיו ַאַחת ַהּזֶ ָאר ֶאָחד אוֹ  ִמּבְ ְ  ִמׁשּ

יםיֹורְ  ָניו ֶאָחד ָהָיה ִאם ֲאָבל. ׁשִ אוֹ  ֹלא, ִמּבָ א ֲעׂשָ  ֶאּלָ
מוֹ , ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ ִסיָמן ׁשֶ   :ו"רמ ּבְ

ִכיב. ח ָאַמר ְמַרע ׁשְ נוּ : ׁשֶ  ְבִני ִלְפלֹוִני זּוז ָמאַתִים ּתְ
ָראּוי י אוֹ , לוֹ  ּכָ ּתִ ָראּוי ְלִאׁשְ  חֹוִבי ְלַבַעל אוֹ , ָלהּ  ּכָ
ָרא  ֵחֶלק ַעל עֹוֵדף זּוז ָמאַתִים נֹוְטִלים, לוֹ  ּויּכָ

כֹוָרה תּוָבה ַהּבְ נוּ : ָאַמר ְוִאם. ְוַהחֹוב ְוַהּכְ  ָמאַתִים ּתְ
ְבכֹוָרתוֹ  ִלְבִני זּוז י אוֹ , ּבִ ּתִ ָתהּ  ְלִאׁשְ ְכֻתּבָ לוּ  ֹלא, ּבִ  ִיּטְ

ֵניֶהם א ׁשְ  ְוִאם, ָהֶעְליֹוָנה ַעל ְוָיָדן, ֵמֶהם ֶאָחד ֶאּלָ
כֹוָרה ְוִאם, זּוז ָמאַתִים נֹוְטִלים, יֹוֵתר זּוז םָמאַתיִ   ַהּבְ

ה ֻתּבָ אַתִים יֹוֵתר ְוַהּכְ  ֲאָבל. אֹוָתהּ  נֹוְטִלים, זּוז ִמּמָ
נוּ : ָאַמר ִאם חֹובוֹ  חֹוִבי ְלַבַעל ָמאַתִים ּתְ  לוֹ  ֵאין, ּבְ

א ָראּוי ֹלא ָאַמר ֹלא ְוִאם. חֹובוֹ  ֶאּלָ  ְוֹלא לוֹ  ּכָ
ְבכֹוָרתוֹ  ָתהּ  ֹלאוְ  ּבִ ְכֻתּבָ חֹובוֹ  ְוֹלא ּבִ ם, ּבְ ֻכּלָ  ַעל ָיָדם ּבְ
ַבַעל ַוֲאִפּלוּ . ָהֶעְליֹוָנה נוּ : ָאַמר ִאם, חֹוב ּבְ  ָמאַתִים ּתְ

ַעל ִלְפלֹוִני זּוז . חֹובוֹ  נֹוֵטל ָרָצה נֹוְטָלן ָרָצה, חֹוִבי ּבַ
ִאם ְואֹוְמִרים חֹוְלִקין ְוֵישׁ   ,ְפלֹוִני ִלְבִני: ְסָתם ָאַמר ׁשֶ
י אוֹ  ּתִ ָנה, ְלִאׁשְ , ָלֶהם ָהָראּוי ַעל ֶיֶתר ָלֶהם ָנַתן ַמּתָ

ינוֹ , ְבכֹוִרי ִלְבִני: ָאַמר ְוִאם ִאּלוּ  ּדִ ְבכֹוָרתוֹ : ָאַמר ּכְ , ּבִ
יר כֹוָרה ִמְדִהְזּכִ   :ּבְ

ִכיב. ט ָאַמר ְמַרע ׁשְ נוּ : ׁשֶ ' ְוש ִלְפלֹוִני זּוז ָמאַתִים ּתְ
ָטר ַהּקֹוֵדם אֹוְמִרים ֵאין, ִלְפלֹוִני' ְות ִלְפלֹוִני ְ ׁשּ  ּבַ

יחַ  ֹלא ִאם, ְלִפיָכךְ . ָזָכה א ִהּנִ  חֹוְלִקים, ק"תת ֶאּלָ
ְמָצא ַתב ַמה ְלִפי ַהּנִ ּכָ ֶ ָטר ָעָליו ָיָצא ְוִאם, ָלֶהם ׁשּ  ׁשְ

ם ּגֹוֶבה חֹוב ּלָ ל, ִמּכֻ ִפי ְוֶאָחד ֶאָחד ִמּכָ ַתב ַמה ּכְ ּכָ ֶ  ׁשּ
יַצד. ָלֶהם ַעל, ן"ת ַהחֹוב ָהָיה, ּכֵ , ֵמָאה נֹוֵתן' ַהר ּבַ
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 כז

 ִאם ֲאָבל. ָמאַתִים נֹוֵתן' הת ּוַבַעל, ן"ק' ַהש ּוַבַעל
נוּ : ָאַמר  ִלְפלֹוִני' ש ְוַאֲחָריו ִלְפלֹוִני זּוז ָמאַתִים ּתְ

ל, ִלְפלֹוִני' ת ְוַאֲחָריו ָטר ַהּקֹוֵדם ּכָ ְ ׁשּ . ָזָכה, ּבַ
ָטר ָעָליו ָיָצא ִאם, ְלִפיָכךְ  , ֵמָהַאֲחרֹון ֶבהּגוֹ , חֹוב ׁשְ

ָפָניו ּגֹוֶבה, לוֹ  ֵאין ּלְ ֶ ְפֵני ּגֹוֶבה, לוֹ  ֵאין, ִמׁשּ ּלִ ֶ  ִמׁשּ
  :ָפָניו

ִכיב. י ַתן ְמַרע ׁשְ ּנָ ָנה ׁשֶ יחַ  ַמּתָ יו ְנָכָסיו ְוִהּנִ , ְליֹוְרׁשָ
ָטר ָעָליו ָיָצא ִאם ּלוֹ  ּגֹוֶבה, ׁשְ ים ּכֻ  ֹלא ְוִאם, ֵמַהּיֹוְרׁשִ

יק ָארהַ  ּגֹוֶבה, ִהְסּפִ ְ ל ׁשּ ַקּבֵ ָנה ִמּמְ ּתָ י ְוָהֵני. ַהּמַ  ִמּלֵ
ַרשׁ  ּפֵ ל ֵחֶלק ׁשֶ ָנה ְמַקּבֵ ּתָ , ַהּיֹוֵרשׁ  ֵחֶלק ֵפַרשׁ  ְוֹלא ַהּמַ
נוּ : ָאַמר ִאם ֲאָבל ִני ִלְפלֹוִני זּוז ָמאַתִים ּתְ , ּבְ

לֹוִני ְלִאישׁ  זּוז ּוָמאַתִים נוֹ , ּפְ ֲהֵרי, קֹוֵדם ּבְ  ׁשֶ
ימוֹ  ָטר ָעָליו אָיצָ  ְוִאם. ִהְקּדִ  ֵמאֹותוֹ  ּגֹוֶבה, חֹוב ׁשְ

יָון, ָנְכִרי ִאישׁ  ֵאֲחרוֹ  ּכֵ   :ׁשֶ

אֹוֵמר ִמי. יא ךְ  ִלי ֵישׁ : ׁשֶ ַיד ְנָכִסים ְוָכךְ  ּכָ לֹוִני ּבְ  ּפְ
ךְ  ַיד ְנָכִסים ְוָכךְ  ּכָ לֹוִני ּבְ  ֶאת ְוהֹוֵלךְ  מֹוֶנה ְוָהָיה, ּפְ
ּלוֹ  ךְ  ּוִמּתֹוךְ , ׁשֶ ה ּכָ  ָמאַתִים ִלְפלֹוִני נוּ תְּ : ְוָאַמר ִצּוָ
ל לוֹ  נֹוְתִנים ֵאין, זּוז אַתִים ּכָ ד זּוז ַהּמָ א, ִמּיָ  ְלִפי ֶאּלָ

ּבֹון צוּ  ַמה ֶחׁשְ ְקּבְ ּיִ ֶ ֲהֵרי, ׁשּ ה ׁשֶ ּלָ ה ַדְעּתוֹ  ּגִ ּמַ ּמִ ּיֵשׁ  ׁשֶ ֶ  ׁשּ
ּבֹון ְלִפי לוֹ  ָלֵתת רֹוֶצה לוֹ    :ֶחׁשְ

ִכיב. יב ָאַמר ְמַרע ׁשְ נוּ : ׁשֶ א ִלְפלֹוִני זזוּ ' ר ּתְ ָ  ְוִיׂשּ
י ִמי ֶזה ֲהֵרי, ִבּתִ ַתן ּכְ ּנָ י לוֹ  ׁשֶ ּתֵ נֹות ׁשְ ל, ַמּתָ  ֵאיֶזה ּכָ
ְרֶצה ֵמֶהם ּיִ ח ׁשֶ ח ָרָצה ִאם, ְלִפיָכךְ . ִיּקַ עֹות ִלּקַ  ַהּמָ
א ְוֹלא ָ ת ִיׂשּ ָידוֹ  ָהְרׁשּות, ַהּבַ ח: ָאַמר ִאם ֲאָבל. ּבְ  ִיּקַ
י ּתִ נוּ  ּבִ ַנאי ֶזה ֲהֵרי, ּוזז ָמאַתִים לוֹ  ְוִיּתְ  ָזָכה ְוֹלא, ּתְ

עֹות ּמָ א ֹלא ִאם ּבַ ָ ת ִיׂשּ   :ַהּבַ

ִכיב. יג ָאַמר ְמַרע ׁשְ נוּ : ׁשֶ ֵוה ִלְפלֹוִני ּתְ  זּוז ָמאַתִים ׁשְ
יִני ִין ְקָצת ְוֶהֱחִמיץ, ִמּיֵ ּבֹון ְלִפי ַהֶהְפֵסד, ֵמַהּיַ . ֶחׁשְ
נוּ : ָאַמר ִאם ְוֵכן ֵמי לוֹ  ּתְ , זּוז ַתִיםָמא ֵייִני ִמּדְ

ר עֹות ְקָצת ְוֶנֶאְבדוּ  ְוִנְמּכַ ּבֹון ְלִפי ַהֶהְפֵסד, ֵמַהּמָ . ֶחׁשְ
נוּ : ָאַמר ִאם ֲאָבל יִני זּוז ָמאַתִים לוֹ  ּתְ ין, ִמּיֵ  ִאם ּבֵ

ִין ְקָצת ֶהֱחִמיץ ר אוֹ  ֵמַהּיַ עֹות ְקָצת ְוָאְבדוּ  ִנְמּכַ , ֵמַהּמָ
ל ים ַעל ָהַאֲחָריּות ּכָ ל לְונֹוטֵ , ַהּיֹוְרׁשִ  ָמאַתִים ַהְמַקּבֵ
ֵלִמים זּוז ר ְוִאם. ׁשְ ים ָהֶרַוח ְלעֹוָלם, ִנְתַיּקֵ  ַלּיֹוְרׁשִ

ָכל ָאַמר ִעְנָין ּבְ א לוֹ  נֹוְתִנים ְוֵאין, ׁשֶ . זּוז ָמאַתִים ֶאּלָ
ים ַהֶהְפֵסד, הּוַזל ִאם ְוֵכן   :ַלּיֹוְרׁשִ

ִכיב. יד ָאַמר ְמַרע ׁשְ נוּ : ׁשֶ ִית ִלְפלֹוִני ּתְ ֲחִזיקהַ  ּבַ  ּמַ
ִית לוֹ  ִנְמָצא ְוֹלא, ָחִבּיֹות ֵמָאה חֹות ַמֲחִזיק ּבַ  ּפָ
אֹוָתהּ  ָזָכה, כ"ִמק ִית ּבְ ֲחִזיק ּבַ ּמַ   :כ"ק ׁשֶ

ִכיב. טו ָאַמר ְמַרע ׁשְ נוּ : ׁשֶ י זּוז' ת ּתְ ָתהּ  ְלִבּתִ ְכֻתּבָ , ּבִ
ָתהּ  אוֹ  ֶרךְ  ִאם, ִלְכֻתּבָ י ּדֶ ׁשּומַ  ְלהֹוִסיף ָהִעיר ַאְנׁשֵ  תּבְ

דּוְנָיא ֵוה ְוִלְכּתֹב ַהּנְ ָמאַתִים ָמֶנה ׁשְ  נֹוֶטֶלת ֵאיָנהּ , ּבְ
א ֲהֵרי, ָמאַתִים ֶאּלָ   :ְסָתם' ת ָאַמר ֹלא ׁשֶ

ְנדּוְנָיָתהּ  ִלְפלֹוִנית זּוז ָמאַתִים: ָאַמר ִאם. טז  ֵאין, ּבִ
א ַעד ָלֵתת ָלֶהם ׂשֵ ּנָ ּתִ  ֵמָתה ְוִאם. ְלָכךְ  ְוִתְצָטֵרךְ  ׁשֶ

יְנַתיִ  יהָ  ֵאין, םּבֵ לּום ְליֹוְרׁשֶ נוּ : ָהאֹוֵמר ֲאָבל. ּכְ  ּתְ
ִבים, ְלְנדּוְנָיָתא ִלְפלֹוִנית זּוז ָמאַתִים  ָלהּ  ָלֵתת ַחּיָ
יו  ֹקֶדם ֵמָתה ְוִאם, ָהֵוי ִדיָדהּ  ְוֹזָלא ֹיְקָרא, ֵמַעְכׁשָ
א ׂשֵ ּנָ ּתִ ֶהם ָזכוּ  ׁשֶ יהָ  ּבָ   :יֹוְרׁשֶ

ִכיב. יז ָאַמר ְמַרע ׁשְ נוּ : ׁשֶ ֶקל ִלְבִני ּתְ ָכל ׁשֶ ת ּבְ ּבָ , ׁשַ
ָאַמר אוֹ  נוּ  ַאל: ׁשֶ ּתְ א ָלֶהם ּתִ ֶקל ֶאּלָ ֵאינוֹ  ְוִנְמָצא, ׁשֶ  ׁשֶ

יק א ָלֶהם ַמְסּפִ ָכל ֶסַלע ֶאּלָ ת ּבְ ּבָ ל ָלֶהם נֹוְתִנים, ׁשַ  ּכָ
ם יֶהם ֲאֵחִרים ִייְרׁשוּ  ֵמתוּ  ִאם: ָאַמר ְוִאם. ָצְרּכָ ְחּתֵ , ּתַ
אאֶ  ָלֶהם נֹוְתִנים ֵאין ֶקל ּלָ ן. ׁשֶ ִסיָמן ְוַעּיֵ   ח"רמ ּבְ

ִכיב. יח ָאַמר ְמַרע ׁשְ נוּ : ׁשֶ , נֹוְתִנים, ִלְפלֹוִני ָמֶנה ּתְ
ין ין, זוֹ  ָמֶנה: ָאַמר ּבֵ י ְוָהֵני, ְסָתם ָמֶנה: ָאַמר ּבֵ  ִמּלֵ

ה ְמַצּוֶ ּקֹוֶנה, ִמיָתה ֵמֲחַמת ּבִ ֲאִמיָרה ׁשֶ ק אוֹ , ּבַ ְמַחּלֵ  ּבִ
ל הְלַהרְ  ְנָכָסיו ּכָ ֵני ּבֵ ה ָאָדם ּבְ ָלָלם ָלֵתת ְוִצּוָ  ָמֶנה ִמּכְ
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 כז

ָהֵוי, ְלֶזה ה ִמְסָתָמא ּדְ  ֵהיָכא ֲאָבל, ִמיָתה ֵמֲחַמת ְמַצּוֶ
א ַאְקִני ְדָלא ְסָתם ָמֶנה ַחד ֶאּלָ ַנת ָהֵוי, ּבִ ִכיב ַמּתְ  ׁשְ
ִמְקַצת ְמַרע ָלא ּבְ א ָקָנה ּדְ ִקְנָין ֶאּלָ ה ּבְ , ֹכחוֹ  ּוִבְמַיּפֶ
ָמֶנה יָוןכֵּ  ְוָהָכא ִקְנָין ֲאִפּלוּ  ֵלהּ  ַאְקִני ּדְ , ָקָנה ֹלא ּבְ

עַ  ַמְטּבֵ ֲחִליִפין ִנְקָנה ֵאינוֹ  ּדְ  לוֹ  ְלַהְקנֹות ְוָצִריךְ , ּבַ
ב ִלישׁ  ְלַיד ָממֹוָנא ְדָמַסר אוֹ  ַקְרַקע ַאּגַ ים ׁשָ   :ֵמַחּיִ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . יט ִאם, ׁשֶ  ָמֶנה נֹוֵתן ֲהֵריִני: ָאַמר ׁשֶ
שׁ  ָמֶנה, לֹוִניִלפְ  ְוָקא ַמּמָ ֵעיֵנהּ  ִאיֵתהּ  ְוִאי, ָקָאַמר ּדַ  ּבְ

שׁ  ה לוֹ  ֵישׁ  ִאם ְוֵכן. ָאבּוד, ַמְרֵאהוּ  ְוֶנֱאַבד ַמּמָ ּמָ  ּכַ
ַעִין ָמִנים ל, ּבְ ְפֵני ֶאָחד ּכָ  ֶאָחד ְוֶנֱאַבד, ַעְצמוֹ  ּבִ

ָכַסי: ָאַמר ַוֲאִפּלוּ . ָאבּוד, ַמְרֵאהוּ   לוֹ  ֵאין ְוִאם. ִמּנְ
א ְמֻיָחד ֶנהמָ  ַבת זּוז ק"ת ֶאּלָ  ָמֶנה ְוֶנֱאַבד, ַאַחת ּבְ

א ֶזה ִהְפִסיד ֹלא, ֵמֶהם ּבֹון ְלִפי ֶאּלָ  לוֹ  ֵאין ְוִאם. ֶחׁשְ
ָלל ָמעֹות ַעִין ּכְ ָכַסי: ָאַמר ְוֹלא, ּבְ א, ִמּנִ  ְלֵמיַמר ִאּכָ
ּלֹא ל ָזָכה ׁשֶ   :ְמַקּבֵ

ִכיב. כ ָאַמר ְמַרע ׁשְ ַיד ִפְקדֹוִני אוֹ  ַהְלָוָאִתי: ׁשֶ ּבְ  ׁשֶ
לֹוִני נוּ  ּפְ ָבָריו, ִלְפלֹוִני ּתְ ִמים ּדְ  ַמֲעַמד ָצִריךְ  ְוֵאין ַקּיָ

ן ּתָ ָלׁשְ ָטר: ָאַמר ִאם ְוֵכן. ׁשְ שׁ  חֹוב ׁשְ ּיֵ  ַעל ִלי ׁשֶ
לֹוִני נוּ  ּפְ ה ָזָכה, ִלְפלֹוִני ּתְ ּמֶ שׁ  ּבַ ּיֵ ָטר ׁשֶ ְ ׁשּ  ּוְכִאּלוּ , ּבַ
ַתב ּלֹא יפִּ  ַעל ַאף, ּוָמַסר ּכָ ךְ  ׁשֶ ָטר ָמׁשַ ְ  ְוֵאין, ַהׁשּ

ָטר ִלְמֹחל ָיכֹול ַהּיֹוֵרשׁ  ן ׁשְ ּתַ ּנִ ַנת ׁשֶ ַמּתְ ִכיב ּבְ . ְמַרע ׁשְ
ַאְמִריָנן ְוָהא ָכה ּדְ ּזָ חֹוב ׁשֶ ּלֹא, ּבַ ׁשֶ ר ּבְ ּיֵ לּום ׁשִ ִאם, ּכְ  ׁשֶ
ן ֹלא ַנת ָלהּ  ָהְוָיא ּכֵ ִכיב ַמּתְ ִמְקַצת ְמַרע ׁשְ  ְוֹלא ּבְ

ן ִאם אֶאלָּ  ַקְנָיא ִקְנָין לוֹ  ִהְקָנה ּכֵ ה ּבְ  אוֹ  ּכֹחוֹ  ּוִבְמַיּפֶ
הּוא ה ׁשֶ   :ִמיָתה ֵמֲחַמת ְמַצּוֶ

ִכיב. כא ָאַמר ְמַרע ׁשְ לֹוִני ָידּור: ׁשֶ ַבִית ּפְ  ֹיאַכל, ֶזה ּבְ
לֹוִני רֹות ּפְ ֶקל ּפֵ לּום ָאַמר ֹלא, ֶזה ּדֶ ּלֹא, ּכְ  ִהְקָנה ׁשֶ
ָבר ָלֶהם שׁ  ּדָ ּיֵ יָרה, שׁ ַממָּ  ּבוֹ  ׁשֶ ַהּדִ  ְוַכּיֹוֵצא ְוָהֲאִכיָלה ׁשֶ
ֶהם ִדּבּור ֵהם ֲהֵרי ּבָ ָנה ּכְ ֵאין ּוְכׁשֵ  ִאם ֲאָבל. ִנְקִנים ׁשֶ

נוּ : ָאַמר ִית ּתְ ֵדי ִלְפלֹוִני ּבַ דּור ּכְ ּיָ  ְזַמן ַעד ּבוֹ  ׁשֶ
לֹוִני נוּ  אוֹ , ּפְ ֶקל ּתְ ֵדי ִלְפלֹוִני ֶזה ּדֶ ּיֹאַכל ּכְ  ׁשֶ

רֹוָתיו ָברָ , ּפֵ ִמים יוּדְ ֲהֵרי, ַקּיָ  ַהּגּוף ָלֶהם ִהְקָנה ׁשֶ
ָבר ְוַהּגּוף, ְלֵפרֹות שׁ  ּדָ ּיֵ שׁ  ּבוֹ  ׁשֶ ל ְוֵכן. ַמּמָ ּיֹוֵצא ּכָ  ּכַ

ֶזה   :ּבְ

ה. כב נוּ  ִצּוָ ּתְ ּיִ ֶקל ׁשֶ יחַ , ִלְפלֹוִני ּדֶ ֵני ְוִהּנִ  ֲחָצֵאי ׁשְ
ֵלם, ֶדֶקל ה, ִיּטְ ּזֶ ּלַ ן ׁשֶ ּוֵ ָרא ְוֵהם ִנְתּכַ ּקָ   :ֶקלדֶ  ׁשֶ

ִכיב. כג ָאַמר ְמַרע ׁשְ נוּ : ׁשֶ ים זּוז ָמאַתִים ּתְ  אוֹ , ַלֲעִנּיִ
ֶנֶסת ְלֵבית ּתֹוָרה ֵסֶפר נוּ , ַהּכְ ָמקֹום ִיּתְ הּוא ּבְ . ָרִגיל ׁשֶ
ִים ָרִגיל ָהָיה ּתַ ׁשְ נוּ , ּבִ ֵאר, ְוֶאָחד ֶאָחד ְלָכל ִיּתְ  ְוִנְתּבָ

טּור   :ח"רנ ִסיָמן ד"י ּבְ

ִכיב. כד ָאַמר עְמרַ  ׁשְ , ּוְפלֹוִני ִלְפלֹוִני ְנָכַסי: ׁשֶ
ֶוה חֹוְלִקים ׁשָ  ִלְפלֹוִני ְנָכַסי: ָאַמר. ֵמָאה ֵהם ֲאִפּלוּ  ּבְ
לֹוִני אֹותוֹ , חֹוְלִקים, ּוְלָבָניו  ְוָכל, ֶמֱחָצה נֹוֵטל ּפְ
ִנים , ְפלֹוִני ְוִלְבֵני ּוְפלֹוִני ִלְפלֹוִני: ָאַמר. ֶמֱחָצה ַהּבָ
ֵני נֹוְטִלים ַנִים, ֶמֱחָצה ְפלֹוִני ּבְ . ֶמֱחָצה ָהִראׁשֹוִנים ּוׁשְ

נוּ  ְנָכַסי ִלְפלֹוִני ֵחֶלק ּתְ ה ֶאָחד ִיּטֹול, ּבִ ָ ׁשּ ִ ר ִמׁשּ . ָעׂשָ
הֹוָרה ִמי ְוֵישׁ  ּטֹל, ׁשֶ ּיִ ָכִסים ְרִביעַ  ׁשֶ   :ַהּנְ

ִכיב. כה ָאַמר ְמַרע ׁשְ נוּ : ׁשֶ בֹור ִלְפלֹוִני ֵחֶלק ּתְ ִין ּבְ  ַהּיַ
שׁ  ּיֵ ִין ְרִביעַ  ִיּטֹל, ִלי ׁשֶ נוּ : ָאַמר. ַהּיַ  ֵחֶלק ּבוֹ  לוֹ  ּתְ

ִמיִנית ְוִיּטֹל, ִמֵעט ֲהֵרי, ְלָחִבּיֹות ִין ׁשְ נוּ : ָאַמר. ַהּיַ  ּתְ
ֵנים ֵחֶלק נֹוֵטל, ִלְקֵדָרה ּבוֹ  לוֹ  ר ׁשְ ִין ִמן ָעׂשָ . ַהּיַ

נוּ : ָאַמר ה ֵחֶלק נֹוֵטל ְלָטִפיחַ  ּבוֹ  לוֹ  ּתְ ָ ׁשּ ִ ר ִמׁשּ  ָעׂשָ
ִין ּבֹור ֵמַהּיַ ּבַ ֲהֵרי, ׁשֶ ה ׁשֶ ֵחֶלק ַדְעּתוֹ  ִגּלָ ּלְ  מּוָעט ׁשֶ
ן ּוֵ עּוִרים ְלֵמִדים ְוֵאין. ִנְתּכַ ִ   :ַאֵחר ְלִדין ָהֵאּלוּ  ֵמַהׁשּ

ִכיב. כו ה ְמַרע ׁשְ ּוָ ּצִ ָנה ָלֵתת ׁשֶ ר ַמּתָ ְמִעי ְלֻעּבָ ּבִ  ׁשֶ
נוֹ  הּוא ִאם, ִאּמוֹ  ר ָזָכה, ּבְ ֵני, ָהֻעּבָ ְעּתוֹ שֶׁ  ִמּפְ ל ּדַ  ׁשֶ
נוֹ  ֵאֶצל ְקרֹוָבה ָאָדם מוֹ , ּבְ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ ִסיָמן ׁשֶ   :י"ר ּבְ
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 כח
 כח

ֵלד ִאם: ָאַמר. כז י ּתֵ ּתִ  ְוִאם, ָמֶנה ִיּטֹל, ָזָכר ִאׁשְ
, ְנֵקָבה ָיְלָדה. ָמֶנה נֹוֵטל, ָזָכר ְוָיְלָדה, ָמאַתִים ְנֵקָבה
ָכרהַ , ּוְנֵקָבה ָזָכר ָיְלָדה. ָמאַתִים נֹוֶטֶלת , ָמֶנה נֹוֵטל ּזָ
ֵקָבה רֹוֵגינֹוס ֻטְמטּום ָיְלָדה. ָמאַתִים ְוַהּנְ  נֹוֵטל, ְוַאְנּדְ
ָפחֹות ֵניֶהם ּבְ ׁשְ ּבִ ךְ  ְוַאַחר ִנְקַרע ְוִאם. ׁשֶ , ָזָכר ִנְמָצא ּכָ

  :ָמֶנה ִיּטֹל

ֵלד ִאם: ָאַמר. כח י ּתֵ ּתִ ֵתן, ָזָכר ִאׁשְ ֵני לוֹ  ִיּנָ  ׁשְ
י ִליׁשֵ ִלישׁ  ּוְלָאִחי ,ָממֹוִני ׁשְ ְ ֵלד ְוִאם. ַהׁשּ , ְנֵקָבה ּתֵ
ֵתן ִלישׁ  ָלהּ  ִיּנָ ֵני ּוְלָאִחי, ָממֹוִני ׁשְ ים ׁשְ ִליׁשִ  ְוָיְלָדה, ׁשְ
ָלה, ּוְנֵקָבה ָזָכר ּטְ ָנה ִנְתּבַ ּתָ ַתן ַהּמַ ּנָ  ְוחֹוֵזר, ְלָאִחיו ׁשֶ

ָבר ן ְוַהּכֹל, ּתֹוָרה ְלִדין ַהּדָ   :ַלּבֵ

ִכיב. כט ה ְנָכַסי: ָאַמרשֶׁ  ְמַרע ׁשְ  ּוָבא, ּוֵמת, ְלטּוְבּיָ
מוֹ  ֶאָחד ְ ׁשּ ה ׁשֶ  ְוִאם נֹוְטָלן, הּוא ֲאִני: ְוָאַמר טּוְבּיָ
מוֹ  ֻהְחַזק ה ַרב ׁשְ  ָהָיה ְוִאם. נֹוְטָלן ֵאינוֹ , טֹוִבּיָ

ִכיב ְ ס ְמַרע ַהׁשּ מוֹ  אֹותוֹ  ְוקֹוֵרא ּבוֹ  ּגַ ׁשְ אוּ . נֹוְטָלן, ּבִ  ּבָ
ַנִים מוֹ  ֻהְחַזק ֵמֶהם ֶאָחד ָכלוְ  ִלְתּבֹעַ  ׁשְ ה ׁשְ  ִאם, טֹוִבּיָ
ְלִמיד ֵמֶהם ֶאָחד ָהָיה ְלִמיד, ָחָכם ּתַ . קֹוֵדם ָחָכם ּתַ
ֶהם ֵאין ְלִמיד ּבָ ֵכן ֵמֶהן ֶאָחד ְוָהָיה, ָחָכם ּתַ  אוֹ  ׁשָ

ֵכן ֶאָחד ָהָיה. קֹוֵדם הּוא, ָקרֹוב ֵכן, ָקרֹוב ְוֶאָחד ׁשָ  ׁשָ
ֵניֶהם. קֹוֵדם ֵניֶהם אוֹ  ְקרֹוִבים ׁשְ ֵכִנים ׁשְ ֵניֶהם אוֹ  ׁשְ  ׁשְ

ְלִמיֵדי ִנים ַיֲעׂשוּ , ֲחָכִמים ּתַ ּיָ מוֹ  ַהּדַ ָרֶאה ּכְ ּיֵ , ָלֶהם ׁשֶ
ל ם ִמי ּכָ ְעּתָ ּדַ ַעל נֹוָטה ׁשֶ  ְוֵכן. לוֹ  נֹוְתִנים ָאַמר ֶזה ׁשֶ
ים ָהיוּ  ִאם   :ַרּבִ

ִכיב. ל ה ְמַרע ׁשְ ּוָ ּצִ דּוהוּ  ַאל: ְוָאַמר ׁשֶ ְסּפְ  יןאֵ , ּתִ
רּוהוּ  ַאל: ָאַמר. אֹותוֹ  סֹוְפִדין ְקּבְ ָכָסיו ּתִ  ֵאין, ִמּנְ
א, לוֹ  ׁשֹוְמִעין ים ֶאת ּכֹוִפין ֶאּלָ  ְלָקְברוֹ  ַהּיֹוְרׁשִ
ָכָסיו   :ִמּנְ

ַתן ִמי. לא ּנָ מֹונוֹ  ׁשֶ נֹות ִמּמָ ה ַמּתָ ר, ַהְרּבֵ ּיֵ  ְמַעט ְוׁשִ
יו ים, ְליֹוְרׁשָ ִבים ַהּיֹוְרׁשִ   :ְלָקְברוֹ  ַחּיָ

ְטֵרי. לב ָאה ׁשִ אֹות ָהעֹוִלים ַצּוָ ַעְרּכָ ל ּבְ , ּגֹוִיים ׁשֶ
ִרים ׁשֵ   :ּכְ

ָאַמר ִמי. לג ְמעֹון ִלְבֵני ְנָכַסי: ׁשֶ ָכִרים ׁשִ  ִיְהיוּ  ִאם, ַהּזְ
ִלי ִלְבֵני ִיְהיוּ , לוֹ  ִיְהיוּ  ֹלא ְוִאם, לוֹ  ָכִרים ַנְפּתָ , ַהּזְ

ד ְוָיְרדוּ  ֵני ִמּיָ ִלי ּבְ ִטיַרת ְוַאַחר, ָכִסיםִלנְ  ַנְפּתָ  ּפְ
ה ִנים ָהיוּ  ַהְמַצּוֶ ְמעֹון ְזָכִרים ּבָ ָנה ָזכוּ  ָלא, ְלׁשִ ַמּתָ  ּבְ

א, ֵאּלוּ  ְוֹלא ֵאּלוּ  ֹלא, זוֹ  ָכִסים ֶאּלָ   :ַלּיֹוֵרשׁ  חֹוְזִרים ַהּנְ
  כח

 רנד סימן
ָסִעיף  ּובוֹ , במתנות קנין שיעשו שבקש מרע שכיב

  ֶאָחד

י ַעל ַאף. א ַנתשֶׁ  ּפִ ּתְ ִכיב ּמַ  ְצִריָכה ֵאיָנהּ  ְמַרע ׁשְ
שׁ  ִאם, ִקְנָין ּקֵ ְקנוּ  ּבִ ּיִ ּנוּ  ׁשֶ ת ֲאִפּלוּ  קֹוִנים, ִמּמֶ ּבָ ׁשַ , ּבְ
ה ּזֶ ְנָין ׁשֶ ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ַהּקִ  ֵישׁ  ִאם ׁשֶ

ְנָין ַנְפקּוָתא ּקִ גֹון, ּבַ ּכֹוֵתב ּכְ ל ׁשֶ  ּוְמָפֵרשׁ  ְנָכָסיו ּכָ
ּלֹא ת קֹוִנים, ַיֲעֹמד ִאם ּבוֹ  ַיֲחֹזר ׁשֶ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

 רנה סימן
 של או, פלוני ביד מנה לי יש: שאמר מרע שכיב

  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , בידי פלוני

ִכיב. א אֹוֵמר ְמַרע ׁשְ ַיד ָמֶנה ִלי ֵישׁ : ׁשֶ לֹוִני ּבְ , ּפְ
ךְ : ָהֵעִדים ּכֹוְתִבין ה ְוָכךְ  ּכָ י ַעל ַאף, ְפלֹוִני ִצּוָ  ּפִ
ֵאין ִאים, ְלִפיָכךְ . אֹוֵמר הּוא ֱאֶמת ִאם יֹוְדִעים ׁשֶ ּבָ ׁשֶ  ּכֶ

יו   :ְרָאָיה ְלָהִביא ְצִריִכים, ִלְגּבֹות יֹוְרׁשָ

ִכיב. ב ָאַמר ְמַרע ׁשְ ָיִדי ִלְפלֹוִני ָמֶנה: ׁשֶ : ָאַמר ִאם, ּבְ
נוּ  נוּ : ָאַמר ֹלא. נֹוְתִנים, ּתְ אשֶׁ , נֹוְתִנין ֵאין, ּתְ  ֹלא ּמָ
ָיִדי ִלְפלֹוִני לוֹ  ֵישׁ  ָמֶנה ָאַמר א, ּבְ ֵדי ֶאּלָ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ

יו ַעל ֹיאְמרוּ  שׁ  יֹוְרׁשָ ּיֵ  ִאם, ְלִפיָכךְ . ָממֹון ָלֶהם ׁשֶ
ם ָהָיה ְוֹלא, הֹוָדָאה ֶדֶרךְ  ֶזה ָאַמר שׁ  ׁשָ , ַהֲעָרָמה ֲחׁשַ
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 כח

י ַעל ַאף, נֹוְתִנים ּלֹא ּפִ נוּ : ָאַמר ׁשֶ  ֹוָדהה ִאם ְוֵכן. ּתְ
ְכָתב ל ָידוֹ  ּבִ ּכָ ל ֵהם ְנָכָסיו ׁשֶ לֹוִני ׁשֶ , הֹוָדָאה ָהְוָיא, ּפְ
ִכי ַאְמִריָנן ְוֹלא ּלֹא ָעׂשּוי ָאָדם ָהא ּבְ יעַ  ׁשֶ ּבִ  ֶאת ְלַהׁשְ
ָניו   :ּבָ

ְקִדישׁ . ג ל ַהּמַ  ַאַחר לֹוַמר ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ְנָכָסיו ּכָ
ישׁ  ִהְקּדִ ִלי אוֹ , ָעַלי ִלְפלֹוִני חֹוב: ׁשֶ ל ֶזה ּכְ לֹוִני ׁשֶ  ּפְ

א, הּוא ּמָ שׁ  ַעל ְקנּוְנָיא ַיֲעׂשוּ  ׁשֶ  ָהָיה ַוֲאִפּלוּ . ַהֶהְקּדֵ
ָטר ַיד ׁשְ ַעל ּבְ י ַעל גֹוֶבה ֵאינוֹ , חֹוב ּבַ  הֹוָדָאתוֹ  ּפִ
א ֶדֶרךְ  ֶאּלָ ּגֹוֶבה ּכְ ל ׁשֶ ַעל ּכָ ה. חֹוב ּבַ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

ָבִריא, ֲאמּוִרים ישׁ שֶׁ  חֹוֶלה ֲאָבל. ּבְ ל ִהְקּדִ , ְנָכָסיו ּכָ
ָעה ְוָאַמר ׁשָ ישׁ  ּבְ ִהְקּדִ ָיִדי ִלְפלֹוִני ָמֶנה: ׁשֶ , ֶנֱאָמן, ּבְ
ֵאין ה ָאָדם ׁשֶ שׁ  ַעל ַהֲעָרָמה עֹוׂשֶ ַעת ַהֶהְקּדֵ ׁשְ  ִמיָתתוֹ  ּבִ
ֲהֵרי, ַלֲאֵחִרים ְוחֹוֵטא , ְלִפיָכךְ . ָלמּות הֹוֵלךְ  הּוא ׁשֶ

נוּ : ָאַמר ִאם ֹלא ֵטלנוֹ , אֹוָתהּ  ּתְ בּוָעה ּבְ  ֹלא ְוִאם. ׁשְ
נוּ  ָאַמר א, נֹוְתִנין ֵאין, ּתְ ן ִאם ֶאּלָ ָטר ְבָידוֹ  ָהָיה ּכֵ  ׁשְ
ם שׁ  נֹוֵטל ֶזה ֲהֵרי ְמֻקּיָ ֵני ֵמַהֶהְקּדֵ ָאה ִמּפְ ּוָ  ְוִאם. ַהּצַ
ישׁ  ַאַחר ִהְקּדִ נוּ : ָאַמר ׁשֶ א, לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ּתְ  ֶאּלָ
ָאר הּוא ֲהֵרי ׁשְ עֲ  ּכִ ם ִאם, חֹובֹות ֵליּבַ ָטרוֹ  ִנְתַקּיֵ  ׁשְ

ע ּבָ שׁ  ֹלא, ֵמַהּפֹוֶדה ְוגֹוֶבה ִנׁשְ   :ֵמַהֶהְקּדֵ

ָיִדי ִלְפלֹוִני ָמֶנה: ָאַמר. ד ַרְענוּ : ְיתֹוִמים ְוָאְמרוּ , ּבְ , ּפָ
ֲהֵרי, ֶנֱאָמִנים ֵאיָנם נוּ  ָאַמר ֹלא ׁשֶ ִין, ּתְ  ָיְדעוּ  ּוִמּנַ

ִבים ַחּיָ ן ׁשֶ נוּ : ָאַמר ִאם ֲאָבל. ִלּתֵ : ְיתֹוִמים ְוָאְמרוּ , ּתְ
ַרְענוּ  ִעים, ֶנֱאָמִנים, ּפָ ּבָ בּוַעת ְוִנׁשְ ְרעוּ  ֶהֵסת ׁשְ ּפָ   :ׁשֶ

ִכיב. ה הֹוָדה ְמַרע ׁשְ שׁ  ׁשֶ ּיֵ ָידוֹ  ִלְפלֹוִני ׁשֶ , ָמֶנה ּבְ
יו: ָאִבינוּ  ָלנוּ  ְוָאַמר ָחַזר: ְיתֹוִמים ְוָאְמרוּ  ַרְעּתִ , ּפְ

בָּ , ֶנֱאָמִנים : ָאַמר ִאם ֲאָבל. ֶהֵסת ֶזה ַעל ִעיםְוִנׁשְ
נוּ  : ָאִבינוּ  ָלנוּ  ְוָאַמר ָחַזר: ְיתֹוִמים ְוָאְמרוּ , ּתְ

יו ַרְעּתִ   :ֶנֱאָמִנים ֵאיָנם, ּפְ

ה. ו ְמעֹון ָמֶנה ָלֵתת ִמיָתה ֵמֲחַמת ִצּוָ , ָוֵמת, ְלׁשִ
ים ּוָמְכרוּ  ל ַהּיֹוְרׁשִ ָכִסים ּכָ ּלֹא, ַהּנְ ְמעֹון ָמָצא ׁשֶ  ׁשִ
ּלוֹ  ֶאת ִלְגּבֹות קֹוחֹות ּגֹוֶבה, ׁשֶ ין ְוֵאין, ֵמַהּלָ  ַהּיֹוְרׁשִ
ַרְענּוהוּ : לֹוַמר ֶנֱאָמִנים יָון, ּפְ ָטר ּכֵ ְ ׁשּ ָאה ׁשֶ ּוָ  יֹוֵצא ַהּצַ
ַחת ַתב ֵאין ִאם ֲאָבל. ָידוֹ  ִמּתַ ָאה ּכְ ּוָ ַחת יֹוֵצא ַהּצַ  ִמּתַ

ַרְענוּ : לֹוַמר ֶנֱאָמִנים, ָידוֹ  ּלֹא ִריםאֹומְ  ְוִאם. ּפָ  ׁשֶ
ָרעּוהוּ  ים, ּפְ ׁשִ   :ִלְקנּוְנָיא חֹוׁשְ

ִהְטִמין ָרָאה. ז ל: ְוָאַמר ָמעֹות ָאִביו ׁשֶ לֹוִני ׁשֶ  ֵהם ּפְ
ל אוֹ  שׁ  ׁשֶ מֹוֵסר ִאם, ֵהם ֶהְקּדֵ ָבָריו ּכְ ְלׁשֹון ּדְ ָאה ּבִ , ַצּוָ

ָבָריו ִמים ּדְ ַמֲעִרים ְוִאם, ַקּיָ ּלֹא ּכְ ָעשִׁ  ַיֲחִזיקּוהוּ  ׁשֶ , ירּבְ
ם ָצִריךְ  ֵאין ָבָריו ְלַקּיֵ   :ּדְ

א. ח ִהְטִמין ָאִביךָ  ֶאת ָרִאיִתי: ְוָאַמר ֶאָחד ּבָ  ָמעֹות ׁשֶ
ל: ְוָאַמר לֹוִני ׁשֶ ל אוֹ , ֵהם ּפְ שׁ  ׁשֶ  ֵהם ִאם, ֵהם ֶהְקּדֵ

ָמקֹום ְטמּוִנים יד ּבְ ּגִ ַהּמַ ָלם ָיכֹול ָהָיה ׁשֶ , ֶנֱאָמן, ִלּטְ
  :ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ָלאו ְוִאם

דֹון ָהָיה. ט ַיד ִפּקָ יחוֹ  ֵהיָכן יֹוֵדע ְוֵאינוֹ  ֲאִביֶהם ּבְ , ִהּנִ
ֲחלֹום לוֹ  ְוָאְמרוּ  ךְ : ּבַ לֹוִני ּוְבָמקֹום ֵהם ְוָכךְ  ּכָ , ֵהם ּפְ
ל לֹוִני ְוׁשֶ ל אוֹ , ֵהם ּפְ ר ׁשֶ ִני ַמֲעׂשֵ  ּוְמָצָאם, ֵהם ׁשֵ

קֹום ּמָ ֱאַמר ּבַ ּנֶ ְנָין לוֹ  ׁשֶ ֱאַמר ּוַבּמִ ּנֶ ְבֵרי, לוֹ  ׁשֶ  ּדִ
א, מֹוִריִדין ְוֹלא ַמֲעִלין ֹלא ֲחלֹומֹות  ֵהם ֲהֵרי ֶאּלָ

ּלוֹ    :ׁשֶ

 רנו סימן
 ּובוֹ , עבדו ששחרר או מרע שכיב מתנת שנתן גר

  ְסִעיִפים:' ד

ר. א שׁ  ּגֵ ּיֵ ן לוֹ  ׁשֶ ֵאין ּבֵ ה הֹוָרתוֹ  ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ  הֹוִאיל, ּבִ
ךְ  יֹוְרׁשוֹ  ְוֵאינוֹ  ן לָיכוֹ  ֵאינוֹ  ּכָ ַנת ְנָכָסיו לוֹ  ִלּתֵ ַמּתְ  ּבְ
ִכיב ן ֹלא, ְמַרע ׁשְ ּלָ ׁשֹון, ִמְקָצָתן ְוֹלא ּכֻ ּלְ ה ׁשֶ ָ  ְיֻרׁשּ
ָנה י ּוַמּתָ , ִיְקֶנה ּתֹאַמר ְוִאם. ֵהם ֶאָחד יֹוֵרשׁ  ְלַגּבֵ
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 ְלֵגר ָנַתן ִאם, ְלִפיָכךְ , ָאִביו ֶאת יֹוֵרשׁ  ֶזה ִנְמָצא
ָאר ְ ִרים ִמׁשּ ָנתוֹ , ַהּגֵ ֶמתקַ  ַמּתְ   :ּיֶ

ר ָנַתן. ב ָנה ַהּגֵ הֹוָרתוֹ  ִלְבנוֹ  ַמּתָ ּלֹא ׁשֶ ה ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ , ּבִ
ה ן ְוִצּוָ ּתֵ ּיִ נוֹ  ׁשֶ לֹוִנית ִליתֹוָמה ָמֶנה ּבְ י ַעל ַאף, ּפְ  ּפִ
ֵאין ָנה ׁשֶ לּום זוֹ  ַמּתָ ן ָזָכה, ּכְ ֶנה ַהּבֵ ּמָ ל ּבַ  ְיתֹוָמה ׁשֶ

  :ַלְיתֹוָמה

ִכיב. ג הֹוָדה ְמַרע ׁשְ ךְ  ֶאְצלוֹ  ִלְפלֹוִני ּיֵשׁ שֶׁ  ׁשֶ  ְוָכךְ  ּכָ
נּוהוּ  ר הֹוָדה ַוֲאִפּלוּ . הֹוָדָאה הֹוָדָאתוֹ , לוֹ  ּתְ  ִלְבנוֹ  ַהּגֵ
ֵאין ה הֹוָרתוֹ  ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ  ֲאָבל. לוֹ  נֹוְתִנים, ְלגֹוי אוֹ , ּבִ
ִכיב ה ְמַרע ׁשְ ּוָ ּצִ ָנה ְלגֹוי ָלֵתת ׁשֶ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ַמּתָ

ה, לוֹ  ּזֶ ִמי ׁשֶ ה ּכְ ּוָ ּצִ ָכָסיו ֲעֵבָרה ַלֲעֹבר ׁשֶ   :ִמּנְ

לֹוִני: ָאַמר. ד י ּפְ ן אֹותוֹ  ֲעׂשוּ  ַעְבּדִ  אוֹ , חֹוִרין ּבֶ
ָאַמר יִתי: ׁשֶ ן אֹותוֹ  ָעׂשִ ן הּוא ֲהֵרי אוֹ , חֹוִרין ּבֶ  ּבֶ
ין ֶאת ּכֹוִפין, חֹוִרין ְחְרִרים ַהּיֹוְרׁשִ : ָאַמר. אֹותוֹ  ּוְמׁשַ

לֹוִנית ְפָחִתי ּפְ ין, רּוחַ  קֹוַרת ָלהּ  ׂשוּ עֲ  ׁשִ  ָלהּ  עֹוׂשִ
א עֹוֶבֶדת ְוֵאיָנה, רּוחַ  קֹוַרת ִהיא ֲעבֹוָדה ֶאּלָ  רֹוָצה ׁשֶ
הּ  ל ּבָ אֹותוֹ  ַלֲעָבִדים ַהְידּועֹות ָהֲעבֹודֹות ִמּכָ   :ָמקֹום ּבְ

 רנז סימן
, מֹותוֹ  ּוְלַאַחר ֵמַהּיֹום ְלַאֵחר אוֹ  ִלְבנוֹ  ְנָכָסיו ַהכֹוֵתב

נַ  ִריא תּוַמּתְ ָכְתבוּ  ּבָ ה ׁשֶ  ּובוֹ , ִמיָתה ּוְלַאַחר ֵמַהּיֹום ּבָ
  ְסִעיִפים:' ז

ל ַהּגּוף ֲהֵרי, מֹותוֹ  ְלַאַחר ִלְבנוֹ  ְנָכָסיו ַהּכֹוֵתב. א  ׁשֶ
ן ַמן ּבֵ ָטר ִמּזְ ְ רֹות, ַהׁשּ מּות ַעד ָלָאב ְוַהּפֵ ּיָ , ְלִפיָכךְ , ׁשֶ

ֵני ִלְמּכֹר ָיכֹול ֵאינוֹ  ָהָאב הֵ  ִמּפְ ן ְנתּוִנים םׁשֶ , ַלּבֵ
ן ֵני ִלְמּכֹר ָיכֹול ֵאינוֹ  ְוַהּבֵ ֵהם ִמּפְ ְרׁשּות ׁשֶ   :ָהָאב ּבִ

יחַ  ָהָאב ֵמת. ב רֹות ְוִהּנִ ִרים ּפֵ ְרַקע ַהְמֻחּבָ  ֵהן ֲהֵרי, ַלּקַ
ל ן ׁשֶ ֵני, ּבֵ ְעּתוֹ  ִמּפְ ּדַ ל ׁשֶ נוֹ  ֵאֶצל ְקרֹוָבה ָאָדם ׁשֶ . ּבְ

ים ָהיוּ  לּוׁשִ יע אוֹ  ּתְ ִהּגִ ֵצר וּ ׁשֶ ל ֵהם ֲהֵרי, ִלּבָ  ׁשֶ
ים   :יֹוְרׁשִ

מּות ְמכּוִרים, ּוָמַכר ָהָאב ָעַבר. ג ּיָ  מֹוִציא ָהָאב ּוְכׁשֶ
ן ד ַהּבֵ קֹוחֹות ִמּיַ ם ָהיוּ  ְוִאם. ַהּלָ רֹות ׁשָ ִרין ּפֵ , ְמֻחּבָ

ִמין ן ְונֹוֵתן ַלּלֹוֵקחַ  אֹוָתם ׁשָ ֵמיֶהם ַהּבֵ  ָהיוּ . ּדְ
ים י אוֹ , ְתלּוׁשִ ִהּגִ ֵצר עוּ ׁשֶ ל ֵהם ֲהֵרי, ִלּבָ   :לֹוֵקחַ  ׁשֶ

ן ָעַבר. ד לּום ַלּלֹוֵקחַ  ֵאין, ּוָמַכר ַהּבֵ מּות ַעד ּכְ ּיָ  ׁשֶ
  :ָהָאב

ן ָמַכר. ה י ַהּבֵ ַחּיֵ ן ּוֵמת, ָהָאב ּבְ ךְ  ְוַאַחר ַהּבֵ  ֵמת ּכָ
מּות, ָהָאב ּיָ ׁשֶ ֵאין, ַהּלֹוֵקחַ  ָקָנה ָהָאב ּכְ א ָלָאב ׁשֶ  ֶאּלָ
רֹות רֹות ְנַיןְוקִ  ּפֵ ִקְנַין ֵאינוֹ  ּפֵ   :ַהּגּוף ּכְ

ַנת. ו ִריא ַמּתְ ַתב ּבָ ּכָ הּ  ׁשֶ , ִמיָתה ּוְלַאַחר ֵמַהּיֹום: ּבָ
ַנת ִהיא ֲהֵרי ַמּתְ ִכיב ּכְ ֵאיָנהּ  ְמַרע ׁשְ א קֹוָנה ׁשֶ  ֶאּלָ

ָמע, ִמיָתה ְלַאַחר ׁשְ ּמַ ָבִרים ׁשֶ ַאף ֵאּלוּ  ּדְ י ַעל ׁשֶ  ּפִ
ָנה ּקָ  זֹוֶכה ֵאינוֹ , ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ּיֹוםֵמהַ  ַהּגּוף ׁשֶ

רֹות ְואֹוֵכל ּבוֹ  א ּפֵ   :ִמיָתה ְלַאַחר ֶאּלָ

ַתב. ז י ֶאֱחֹזר ֹלא ִאם ֵמַהּיֹום: לוֹ  ּכָ  ְלַאַחר ַעד ּבִ
ַנת ְלַגְמֵרי ִהיא, ִמיָתה ַמּתְ ִכיב ּכְ  ַלֲחֹזר ְוָיכֹול, ְמַרע ׁשְ

ל ּבוֹ  יו ְיֵמי ּכָ   :ּוףֵמַהגּ  ַאף ַחּיָ

 רנח סימן
, זמן בו יש אם "מיתה לאחר" בה שכתוב מתנה

  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ 

ַטר. א ָנה ׁשְ תּוב ַמּתָ ּכָ ְקֶנה ּבוֹ  ׁשֶ ּיִ ֶדה ְפלֹוִני ׁשֶ  ׂשָ
ין, ִמיָתה ְלַאַחר ְפלֹוִנית ָהָיה ּבֵ ָטר ׁשֶ ְ ין ִקְנָין ַבׁשּ  ּבֵ
ּלֹא יָון, ִקְנָין בוֹ  ָהָיה ׁשֶ תּוב ּכֵ ּכָ ַמן ְזַמן ּבוֹ  ׁשֶ ה ּוַבּזְ  ַהּזֶ
ַמן, ָהָיה ַחי ים מֹוִכיחַ  ַהּזְ ַחּיִ ּמֵ א זֹוֶכה לוֹ  ִהְקָנה ׁשֶ  ֶאּלָ

ִאּלוּ , ִמיָתה ְלַאַחר ַדְעּתוֹ  ָהָיה ׁשֶ ָטר לוֹ  ְלַהְקנֹות ּבְ ׁשְ  ּבִ
 ַאף, ְלִפיָכךְ , ְזַמן ּבוֹ  ּכֹוֵתב ָהָיה ֹלא ִמיָתה ְלַאַחר ֶזה
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י ַעל ֵאין ּפִ תּוב ׁשֶ  קֹוֶנה, ִמיָתה ּוְלַאַחר ֵמַהּיֹום: ּבוֹ  ּכָ
ּכֹוְתִבים ְוֶזה. ִמיָתה ְלַאַחר ָכל ׁשֶ נֹות ּבְ ּתָ  ַהּמַ

רֹות ְמּכָ יו: ְוַהּמִ י ַעל ַאף, ֵמַעְכׁשָ שׁ  ּפִ ּיֵ ָטר ׁשֶ ְ ׁשּ , ְזַמן ּבַ
ָבר ְלַהְרִויחַ  ן ַהּדָ י ַעל ַאף ּכֵ ֵאינוֹ  ּפִ   :ָצִריךְ  ׁשֶ

ד ַהּגּוף קֹוֶנה, ָיןִקנְ  ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם ְוֵכן. ב  ֵאין ֲאִפּלוּ  ִמּיָ
  :ְזַמן ּבוֹ 

  ומציאה אבידה הלכות

 רנט סימן
' ט ּובוֹ , להשיבה חיב מקום מאיזה, אבידה השבת

  ְסִעיִפים:

ָרֵאל ֲאֵבַדת ָהרֹוֶאה. א ב, ִיׂשְ ל ַחּיָ הּ  ְלַטּפֵ יָבהּ  ּבָ  ַלֲהׁשִ
ֱאַמר, ִלְבָעֶליהָ  ּנֶ ב: ׁשֶ יבֵ  ָהׁשֵ ׁשִ  ְמַנת ַעל ְנָטָלהּ  ְוִאם םּתְ
ָעִלים ִנְתָיֲאׁשוּ  ֹלא ַוֲעַדִין, ְלָגְזָלהּ  ה ַהּבְ ּנָ  עֹוֵבר, ִמּמֶ
ּום ב ִמׁשּ יֵבם ָהׁשֵ ׁשִ ּום ְלָאִחיךָ  ּתְ ּום ִתְגֹזל ֹלא ּוִמׁשּ  ּוִמׁשּ

ם תּוַכל ֹלא ה ִאם ַוֲאִפּלוּ  ְלִהְתַעּלֵ ךְ  ַאַחר ַיְחִזיֶרּנָ , ּכָ
ָבר ם ַכלתוּ  ֹלא ַעל ָעַבר ּכְ  ֵיאּושׁ  ִלְפֵני ְנָטָלהּ  ְלִהְתַעּלֵ
ַעת ַעל ן ֵיאּושׁ  ּוְלַאַחר, ְלַהֲחִזיָרהּ  ּדַ ּוֵ , ְלָגְזָלהּ  ִנְתּכַ

א עֹוֵבר ֵאינוֹ  ּום ֶאּלָ ב ִמׁשּ יֵבם ָהׁשֵ ׁשִ ין ּתְ  ַעד ִהְמּתִ
א עֹוֵבר ֵאינוֹ , ּוְנָטָלהּ  ֵיאּושׁ  ַאַחר ּום ֶאּלָ  תּוַכל ֹלא ִמׁשּ
םְלהִ    :ְתַעּלֵ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ָמקֹום, ֲאמּוִרים ּדְ הּוא ּבְ ב ׁשֶ יב ַחּיָ  ְלָהׁשִ
ם ָ ָראּוי ּוְבָמקֹום, ִמׁשּ ק ׁשֶ ּפֵ הּ  ְלִהְסּתַ ֲאֵביָדה ּבָ , ּבַ

ֵהא ּתְ ִעְנָין ְוׁשֶ ּמּוָכח ּבְ ִהיא ׁשֶ ּלֹא, ֲאֵביָדה ׁשֶ  ִתְהֶיה ְוׁשֶ
ַעת ִיְהֶיה, ִמּדַ הּ  ְוׁשֶ ֵוה ּבָ שׁ , ְפרּוָטה ׁשְ ּיֵ גּוָפהּ  ִסיָמן ְוׁשֶ  ּבְ

ְמקֹוָמהּ  אוֹ  ָהָיה, ּבִ ל ְוׁשֶ הּ  ְמַטּפֵ ּלוֹ  ָהְיָתה ִאם ּבָ , ׁשֶ
ְהֶיה ּתִ ל ְוׁשֶ ב ִמי ׁשֶ ַחּיָ יב ׁשֶ  ִאם ֲאָבל, ֲאֵביָדתוֹ  ְלָהׁשִ

ל ַאַחת ָחֵסר ב ֵאינוֹ , ֵאּלוּ  ִמּכָ יב ַחּיָ   :ֲאֵבָדתוֹ  ְלָהׁשִ

יַצד. ג ָמקֹום ְמִציָאה ַהּמֹוֵצא, ּכֵ ָרֵאל ּבְ ׂשְ ּיִ  ְמצּוִיים ׁשֶ
ם ב, ׁשָ ּלֹא, ְלַהְכִריז ַחּיָ ָעִלים ִנְתָיֲאׁשוּ  ׁשֶ  ַוֲאִפּלוּ . ַהּבְ

ָרֵאל ּוֶמֱחָצה גֹוִיים ֶמֱחָצה ָהִעיר הּ  ֲאִפּלוּ  אוֹ , ִיׂשְ  ֻרּבָ
ָמקֹום ְמָצָאהּ  ְוהּוא, ּגֹוִיים ֹרב ּבְ ם ָהעֹוְבִרים ׁשֶ  ׁשָ

ָרֵאל ב, ִיׂשְ  אוֹ , ּגֹוִיים ָהִעיר ֹרב ִאם לֲאבָ . ְלַהֲחִזיר ַחּיָ
הּ  ֲאִפּלוּ  ָרֵאל ֻרּבָ ָמקֹום ּוְמָצָאהּ , ִיׂשְ ֹרב ּבְ  ָהעֹוְבִרים ׁשֶ
ם ב ֵאינוֹ , ּגֹוִיים ׁשָ ָרֵאל ָיַדע ִאם ֲאִפּלוּ , ַחּיָ ׂשְ ּיִ ּמִ  ׁשֶ

הּ  ְוֵישׁ , ָנְפָלה אי, ִסיָמן ּבָ ּדַ ּוַ ָעִלים ִנְתָיֲאׁשוּ  ׁשֶ , ַהּבְ
הּוא ּוְכגֹון שׁ  ָבִריםִמדְּ  ׁשֶ ּיֵ ַדע ִלְתלֹות ׁשֶ ּיָ ד ׁשֶ  ִמּיָ

ְנִפיָלתוֹ  ֵאר ּוְכמוֹ , ּבִ ְתּבָ ּיִ   :ׁשֶ

ל ָחִבית ַהּמֹוֵצא, ְלִפיָכךְ . ד ִעיר ַיִין ׁשֶ הּ  ּבְ ֻרּבָ , ּגֹוִים ׁשֶ
ֲהָנָאה ָאסּור ֵייָנהּ  ְנַקן ּבַ ר ְוַהּקַ א ְוִאם. ֻמּתָ ָרֵאל ּבָ  ִיׂשְ
הּ  ְוָנַתן א ָאז, ִסיָמן ּבָ ל יַוּדַ ָרֵאל ׁשֶ  ְוִנְתָיֲאׁשוּ  ִהיא ִיׂשְ
ָנה ֶרת ִמּמֶ ה ְלמֹוְצָאהּ  ּוֻמּתֶ ִתּיָ ׁשְ   :ְסתּוָמה ִהיא ִאם ּבִ

י ַעל ַאף. ה ן ּפִ ּמִ ין ׁשֶ ָמקֹום ַהּדִ ֹרב ּבְ , ְמצּוִיים ּגֹוִיים ׁשֶ
ָרֵאל ָנַתן ֲאִפּלוּ  הּ  ִיׂשְ ב ֵאינוֹ  ִסיָמן ּבָ  טֹוב, ְלַהֲחִזיר ַחּיָ
ר ּוַרת ִלְפִנים ׂשֹותַלעֲ  ְוָיׁשָ ין ִמׁשּ ָרֵאל ְלַהֲחִזיר ַהּדִ  ְלִיׂשְ
ַתן ּנָ הּ  ׁשֶ   :ִסיָמן ּבָ

ן ָמקֹום. ו ֻרּבָ ִחים ְוֹרב ּגֹוִיים ׁשֶ ָרֵאל ַטּבָ ֵהָמה, ִיׂשְ  אוֹ  ּבְ
ְמָצא עֹוף ם ַהּנִ חּוט ׁשָ ר, ׁשָ ל ְוהּוא ֻמּתָ  ְוִאם. מֹוְצאוֹ  ׁשֶ
ר ָחַטף עֹוף ׂשָ ִליכוֹ  ּבָ  ֹרב ִאם ֲאִפּלוּ , ַאֵחר ָמקֹוםלְ  ְוִהׁשְ

ָרֵאל ל הּוא, ִיׂשְ אי, מֹוְצאוֹ  ׁשֶ ּדַ ּוַ   :ְבָעָליו ִנְתָיֲאׁשוּ  ׁשֶ

יל. ז ּצִ ל ְוזֹוטוֹ , ְוַהּדֹב ֵמָהֲאִרי ַהּמַ לּוִליתוֹ  ָים ׁשֶ ל ּוׁשְ  ׁשֶ
ּלוֹ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי ָנָהר ַעל ֲאִפּלוּ  ׁשֶ  ְוִאם. ְוצֹוֵוחַ  עֹוֵמד ַהּבַ
ָהר ֹותִמְכׁשֹול ֵישׁ  ּנָ ַעל ּבַ ָבר ֵכן ְיֵדי ׁשֶ ף ּדָ  ּבוֹ  ַהּצָ

ם עֹוֵמד ָבר הּוא ִאם, ׁשָ שׁ  ּדָ ּיֵ  ָלא ִמְסָתָמא ִסיָמן ּבוֹ  ׁשֶ
  :ֵיאּושׁ  ָהֵוי
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ים ָנָהר. ח עֹוׂשִ ִגים ּבוֹ  ָלצּוד ֶסֶכר ּבוֹ  ׁשֶ  ּופֹוֲעִלים, ּדָ
ְרֵאִלים נוֹ  ַלֲעׂשֹותוֹ  ְרִגיִלים ִיׂשְ תְ  ּוְלַתּקְ ּמִ ׁשֶ , ַקְלֵקלּכְ
ב ְמִציָאה ּבוֹ  ַהּמֹוֵצא   :ְלַהְכִריז ַחּיָ

ם ַקְרַקע ֲאֵבַדת. ט ן ּגַ ב ּכֵ יב ַחּיָ ִאם, ְלָהׁשִ  ַמִים ָרָאה ׁשֶ
ִאים ֹטף ּבָ ֵדה ִלׁשְ ב ֲחֵברוֹ  ׂשְ ְפֵניֶהם ִלְגּדֹר ַחּיָ ֵדי ּבִ  ּכְ
יל   :ְלַהּצִ

 רס סימן
  ם:ְסִעיִפי א"י ּובוֹ , שם שהנח שמוכח דבר המוצא

ַגל ַהּמֹוֵצא. א ֹכֶתל אוֹ  ּבְ ן ּבְ ֵאין, ָיׁשָ  ִמי זֹוְכִרים ׁשֶ
ָנאוֹ  ֶחְזַקת עֹוָלם ִמימֹות ָהָיה ְוֹלא, ּבְ ר ֶזה ּבְ ּדָ  ּבוֹ  ׁשֶ
ה ל ִהיא ֲהֵרי, ֲאבֹוָתיו ּוְבֶחְזַקת ַעּתָ  ְוהּוא. מֹוְצָאהּ  ׁשֶ

ֶהֶעְלָתה ֲאִני, ֲחלּוָדה ׁשֶ ל אֹוֵמר ׁשֶ  ְדמֹוִניםַהקַּ  ּגֹוִיים ׁשֶ
ה ְוהּוא. ִהיא ְמָצֶאּנָ ּיִ ה ׁשֶ ה ַמּטָ ֶדֶרךְ , ַמּטָ ל ּכְ  ּכָ

ְטמֹוִנּיֹות ִנים ַהּמַ ָבִרים ַמְרִאים ִאם ֲאָבל. ַהְיׁשָ ֵהן ַהּדְ  ׁשֶ
ק ֲאִפּלוּ , ָחָדשׁ  ַמְטמֹון ּפֵ ָבר לוֹ  ִנְסּתַ  ֹלא ֶזה ֲהֵרי, ַהּדָ

ע ֶהם ִיּגַ א ּבָ ּמָ ִחים ׁשֶ ם ֵהם ֻמּנָ ַהְינוּ , ָדשׁ חָ  ְוֹכֶתל. ׁשָ  ּדְ
דּועַ  ּיָ ֲאבֹוָתיו ׁשֶ ל ׁשֶ הּוא ֶזה ׁשֶ ר ׁשֶ ם ּדָ ָנאּוהוּ  ׁשָ  ְוֹלא, ּבְ
ְמֵצאת ְמִציָאה, ֵמְרׁשּוָתם ָיָצא  ַלחּוץ ֵמֶחְציוֹ  ּבוֹ  ַהּנִ
ל הּוא ֶהֱעָלה ְוהּוא, ִסיָמן ּבוֹ  ֵישׁ  ֲאִפּלוּ , מֹוְצאוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ

אי, ֲחלּוָדה ּדַ ּוַ עָ  ִנְתָיֲאׁשוּ  ׁשֶ ּנוּ  ָליוּבְ יָון ִמּמֶ ָאַרךְ  ּכֵ  לוֹ  ׁשֶ
ם ִמים ׁשָ ל, ְוִלְפִנים ֵמֶחְציוֹ . ַהּיָ ַעל ׁשֶ ִית ּבַ  ֲאִפּלוּ  ַהּבַ
א הּוא ְוִאם. ֲחלּוָדה ֶהֱעָלה ִאם ל ְמַמּלֵ , ַהּכֶֹתל ּכָ

ל ִאם ֲאִפּלוּ , חֹוְלִקים ע ַהּכֶֹתל ּכָ ּפָ  ַאְמִריָנן ְוָלא, ְמׁשֻ
קֹום בֹוהַּ  ִמּמָ לוְ  הּוא ַהּגָ ְלּגֵ קֹום ִנְתּגַ ֵפל ַלּמָ ָ   :ַהׁשּ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ מֹוִכין, ֲאמּוִרים ּדְ א אוֹ  ּבְ ִנְסּכָ ֵאין, ּבְ  ׁשֶ
א ָמקֹום ֵמֵאיֶזה הֹוָכָחה ם ּבָ ין ֲאָבל. ְלׁשָ , ִכיס אוֹ  ַסּכִ
א ָמקֹום ֵמֵאיֶזה ַעְצמוֹ  ַעל מֹוִכיחַ  הּוא ִאם, ּבָ  ַיד ׁשֶ

ין יס ּוְרצּוַעת ַהַסּכִ אי, חּוץ ְלַצד ַהּכִ א ִמחּוץ ַוּדַ ם ּבָ  ׁשָ

ל ְוִהיא  ֵהם ְוִאם. ְוִלְפִנים ֵמֶחְציוֹ  ַוֲאִפּלוּ , מֹוְצאוֹ  ׁשֶ
ִנים ְלַצד ל ֵהם, ּפְ ַעל ׁשֶ ִית ּבַ   :ְוַלחּוץ ֵמֶחְציוֹ  ֲאִפּלוּ  ַהּבַ

ה. ג ּמֶ ָבִרים ּבַ ֶחְציוֹ  ֲאמּוִרים ּדְ ּמֵ ל ְוִלְפִנים ׁשֶ ַעל ׁשֶ  ּבַ
ִית הּואכְּ , ַהּבַ הּוא טֹוֵען ׁשֶ ּלוֹ  ׁשֶ ָהָיה אוֹ , ׁשֶ  יֹוֵרשׁ  ׁשֶ
ָאנוּ  א, לוֹ  טֹוֲעִנין ׁשֶ ּמָ ל ׁשֶ  ִאם ֲאָבל. ָהָיה ָאִביו ׁשֶ
ֵהם הֹוָדה ל ִהיא ֲהֵרי, ְמִציָאה ׁשֶ , ְלִפיָכךְ . מֹוְצָאהּ  ׁשֶ
יר ָהָיה ִאם ּכִ ל ֵהם ֲהֵרי, ַלֲאֵחִרים ַמׂשְ  ׂשֹוֵכר ׁשֶ

כִּ  ְוִאם. ָהַאֲחרֹון ה ירוֹ ִהׂשְ ֹלׁשָ ַאַחת גֹוִים ִלׁשְ  ֲהֵרי, ּכְ
אוֹ  ְמָצא ְוָכל, ּפּוְנָדק ֲעׂשָ תֹוךְ  ֲאִפּלוּ , ּבוֹ  ַהּנִ ִית ּבְ , ַהּבַ
ל הּוא ֲהֵרי ֵני, מֹוְצאוֹ  ׁשֶ ֵאין ִמּפְ  ִלְטֹען ָיכֹול ַאֵחר ׁשֶ
ֵהם ּלוֹ  ׁשֶ הּוא אוֹ  ׁשֶ ֲהֵרי, ָטַמן ׁשֶ אוֹ  ׁשֶ   :ּפּוְנָדק ֲעׂשָ

רהַ  ְראּוֵבן. ד ְמעֹון ִעם ּדָ ֵביתוֹ  ׁשִ ָכר לוֹ  ּוַמֲעֶלה ּבְ , ׂשָ
בּור ְצִבי ִאם ּלֹא גֹוָזלֹות אוֹ  ׁשָ  ְלתֹוךְ  ִנְכְנסוּ  ָפְרחוּ  ׁשֶ

ִית ֶהם ָזכוּ , ַהּבַ ֵניֶהם ּבָ  ֵמֶהם ֶאָחד ָקָנה ִאם ֲאָבל. ׁשְ
ב ְמִציָאה ּבוֹ  ּנָ הּ  ְזכּות ַלֲחֵברוֹ  ֵאין, ִמּגַ   :ּבָ

ֲחנּות ָמעֹות ַהּמֹוֵצא. ה ין ָהיוּ  ִאם, ּבַ ָבה ּבֵ  ְלֶחְנָוִני ּתֵ
ל ֵהם ֲהֵרי ַעל ׁשֶ ָבה ַעל ְמָצָאם ְוִאם. ַהֲחנּות ּבַ , ַהּתֵ
ָבה לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין ל ֵהם ֲהֵרי, ְוַלחּוץ ִמּתֵ  ׁשֶ

ֲחנּות ָמעֹות ָמָצא. מֹוְצָאם ְלָחִני ּבַ ֻ ין, ַהׁשּ ֵסא ּבֵ  ּכִ
ְלָחִני ֻ ל ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ַלׁשּ ְלָחִני ׁשֶ ֵסא ַעל ְמָצאוֹ . ׁשֻ  ַהּכִ

ְלָחִני ִלְפֵני ֻ ִחין ְצרּוִרין ָהיוּ  ֲאִפּלוּ , ַהׁשּ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ּוֻמּנָ
ל ְהיוּ  ְוהּוא, מֹוְצָאם ׁשֶ ּיִ ִאם, ּגֹוִיים ֹרב ׁשֶ ן ֹלא ׁשֶ  ּכֵ
ב ֵני ְלַהְכִריז ַחּיָ ֵהם ִמּפְ ֶהם ֵישׁ  ְצרּוִרים ׁשֶ   :ִסיָמן ּבָ

ֶרךְ  יעֹותְקצִ  ַהּמֹוֵצא. ו ּדֶ ַצד ֲאִפּלוּ , ּבַ ֵדה ּבְ , ְקִציעֹות ׂשְ
ּלוֹ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי ֵאָנה ְוֵכן. ׁשֶ ִהיא ּתְ ֶרךְ  נֹוָטה ׁשֶ  ַלּדֶ

ֵאִנים ְוִנְמְצאוּ  יהָ  ּתְ ְחּתֶ ִרים, ּתַ ָעִלים, ֻמּתָ ַהּבְ  ׁשֶ
ים ֵני, ֵמֶהם ִמְתָיֲאׁשִ ֵאָנה ִמּפְ ַהּתְ הּ  ְוַכּיֹוֵצא ׁשֶ  ִעם, ּבָ
ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ַוֲחרּוִבים ֵזיִתים ֲאָבל. ְמֶאֶסתנִ  ְנִפיָלָתהּ  , ּבָ
יָרם ּוְתָמִרים. ֲאסּוִרים ִ ׁשּ ּמַ ִרים, ָהרּוחַ  ׁשֶ ֶחְזָקָתן, ֻמּתָ , ׁשֶ
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ָעִלים ַהּבְ ֵני, ָאָדם ְלָכל ְמָחלּום ׁשֶ ֵהמֹות ִמּפְ ַהּבְ  ׁשֶ
 ָהיוּ  ְוִאם. ְמִתיקּוָתם ֵמֲחַמת אֹוָתם אֹוְכִלים ְוַהַחּיֹות

ל ֵאיָנם תֹוִמיםיְ  ׁשֶ ֵני ׁשֶ  ִאם ְוֵכן. ֲאסּוִרים, ְמִחיָלה ּבְ
יד ַעל ִהְקּפִ ֶדה ּבַ ָ יף ַהׂשּ ן אוֹ , ָהִאיָלנֹות ְמקֹום ְוִהּקִ ּקֵ  ּתִ
לוּ  ָמקֹום ּפְ ּיִ ֵטם ַעד ַהּנֹוְבלֹות ּבוֹ  ׁשֶ ַלּקְ ּיְ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ׁשֶ

ֲהֵרי, ֲאסּוִרים ה ׁשֶ ּלָ ּלֹא ַדְעּתוֹ  ּגִ   :ָמַחל ׁשֶ

רֹות ָצאמָ . ז רֹות ּפֵ ְמקֹום ְמֻפּזָ ָרנֹות ּבִ מוֹ  ָהיוּ  ִאם, ַהּגְ  ּכְ
תֹוךְ  ַקב יֹוֵתר אוֹ  ַאּמֹות' ד ּבְ  ֲהֵרי, ַאּמֹות' ד ַעל ּבְ
ּלוֹ  ֵאּלוּ  ֵני, ׁשֶ ֵאין ִמּפְ ָעִלים ׁשֶ ִלים ַהּבְ ֲאִסיָפָתן ְמַטּפְ . ּבַ
ִרים ָהיוּ  ָפחֹות ְמֻפּזָ ע ֹלא, ַאּמֹות' ִמד ּבְ ֶהם ִיּגַ א ,ּבָ ּמָ  ׁשֶ

ָעִלים יחוּ  ַהּבְ ם ִהּנִ מוֹ  ָהיוּ . ׁשָ ב ַקב ֲחִצי ּכְ , ַאּמֹות' ּבְ
ִים אוֹ  ח ַקּבַ ָהָיה אוֹ , ַאּמֹות' ּבְ ב ׁשֶ ַנִים ַהּקַ ְ ה ִמׁשּ ֹלׁשָ  ּוׁשְ

גֹון ִמיִנים ָמִרים ּכְ ִמין ּתְ ל, ְוׁשּוְמׁשְ , ָסֵפק ֵאּלוּ  ּכָ
ב ֵאינוֹ  ָנַטל ְוִאם, ִיּטֹל ֹלא ְלִפיָכךְ    :ְלַהְכִריז ַחּיָ

ה ּגֹוָזל. ח ַדּדֶ ּמְ ְמָצא, ִלְפֹרחַ  ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ׁשֶ  ָקרֹוב ַהּנִ
תֹוךְ  ְלׁשֹוָבךְ  ים ּבְ ִ ה ֲחִמׁשּ ל הּוא ֲהֵרי, ַאּמָ ַעל ׁשֶ  ּבַ
ֹוָבךְ  ים חּוץ. ַהׁשּ ִ ה ַלֲחִמׁשּ ל הּוא ֲהֵרי, ַאּמָ , מֹוְצאוֹ  ׁשֶ
ֵאין ה ַהּגֹוָזל ׁשֶ ה יםֲחִמשִּׁ  ַעל יֹוֵתר ְמַדּדֶ  ִנְמָצא. ַאּמָ
ין ל הּוא ֲהֵרי, ׁשֹוָבכֹות ּבֵ , ְלֶמֱחָצה ֶמֱחָצה. ָקרֹוב ׁשֶ

ה. ַיֲחֹלקוּ  ּמֶ ָבִרים ּבַ ָהיוּ , ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ֵני יֹוֵני ּכְ  ׁשְ
ֹוָבכֹות ִוין ַהׁשּ ִמְנָין ׁשָ  ָהֶאָחד יֹוֵני ָהיוּ  ִאם ֲאָבל, ּבְ

ים ךְ , ַרּבִ י ַעל ַאף, ָהֹרב ַאַחר ַהּלֵ   :ָרחֹוק הּואשֶׁ  ּפִ

ל. ט ין, ֲאֵבָדה ַהּמֹוֵצא ּכָ שׁ  ּבֵ ּיֵ הּ  ׁשֶ ין ִסיָמן ּבָ ֵאין ּבֵ  ׁשֶ
הּ  ֶרךְ  ְמָצָאהּ  ִאם, ִסיָמן ּבָ ָחה ּדֶ ע ָאסּור ַהּנָ הּ  ִלּגַ , ּבָ

א ּמָ ָעֶליהָ  ׁשֶ יחּוהָ  ּבְ ם ִהּנִ ְחְזרוּ  ַעד ׁשָ ּיַ  ָיֹבא ְוִאם, ָלהּ  ׁשֶ
ָלהּ  ָבר ְוָהֵוי, ִלּטְ ֵאי ּדָ ד ֲהֵרי, ִסיָמן ּבוֹ  ןׁשֶ  ָממֹון ִאּבֵ
ֲהֵרי, ֲחֵברוֹ  הּ  לוֹ  ֵאין ׁשֶ  ָהָיה ְוִאם. ּבוֹ  ְלַהֲחִזיר ִסיָמן ּבָ
ָבר שׁ  ּדָ ּיֵ  ַאֲחֶריהָ  ִלְרּדֹף ִהְטִריָחן ֶזה ֲהֵרי, ִסיָמן ּבוֹ  ׁשֶ
ַגע לוֹ  ָאסּור, ְלִפיָכךְ . ִסיָמֶניהָ  ְוָלֵתת ּיִ הּ  ׁשֶ  ַעד ּבָ

ה ְמָצֶאּנָ ּיִ רֶ  ׁשֶ ק ֲאִפּלוּ . ְנִפיָלה ךְ ּדֶ ּפֵ ָבר לוֹ  ִנְסּתַ  ְוֹלא, ַהּדָ
ָבר ִאם ָיַדע ח אוֹ  ָאבּוד ֶזה ּדָ ע ֹלא ֶזה ֲהֵרי, ֻמּנָ  ִיּגַ
ם ְלַהֲחִזירוֹ  לוֹ  ָאסּור ּוְנָטלוֹ  ָעַבר ְוִאם, ּבוֹ   ְוִאם. ְלׁשָ

ָבר ָהָיה ֵאין ּדָ ב ְוֵאינוֹ  ּבוֹ  ָזָכה, ִסיָמן ּבוֹ  ׁשֶ  ַחּיָ
ָבר ְוָכל .ְלַהֲחִזירוֹ  שׁ  ּדָ ּיֵ ין, ִסיָמן ּבוֹ  ׁשֶ ָחה ְסֵפק ּבֵ  ַהּנָ

ין ֶדֶרךְ  ּבֵ ין, ְנִפיָלה ּבְ ְרׁשּות ּבֵ ִחיד ּבִ ין ַהּיָ ְרׁשּות ּבֵ  ּבִ
ים ב, ָהַרּבִ   :ְלַהְכִריז ַחּיָ

יַצד. י ית ָמָצא, ּכֵ ַצד ַקְרּדֹם אוֹ  ַטּלִ ֵדר ּבְ  ֶזה ֲהֵרי, ַהּגָ
ע ֹלא ֶהם ִיּגַ ְסַרְטיָ . ּבָ  גֹוָזלֹות ָמָצא. ּוַמְכִריז נֹוֵטל אּבִ

ִרים ָ ַכְנֵפיֶהם ְמֻקׁשּ ין ּבְ ֵדר ַאַחר, ּוְמַדּדִ  ַאַחר אוֹ  ַהּגָ
ה ּפָ ִביִלין אוֹ  ַהּגַ ְ ׁשּ דֹות ּבַ ָ ׂשּ ּבַ ע ֹלא ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶ ֶהם ִיּגַ , ּבָ
א ּמָ ֲעֵליֶהן ׁשֶ יחּום ּבַ ם ִהּנִ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ְנָטָלם ְוִאם. ׁשָ
ּלוֹ  ר ְקׁשּוִרים ָהיוּ  ְוִאם. ׁשֶ הּוא ֶקׁשֶ ב, ִסיָמן ׁשֶ  ַחּיָ

ְמקֹוָמם ְקבּוִעים ְמָצָאם ִאם ְוֵכן. ְלַהְכִריז ב, ּבִ  ַחּיָ
קֹום, ְלַהְכִריז ַהּמָ   :ִסיָמן ׁשֶ

ה ָמָצא. יא ּפָ ַאׁשְ ִלי ּבָ ע ֹלא ֶזה ֲהֵרי, ְמֻכֶסה ּכְ . ּבוֹ  ִיּגַ
ה ְוִאם ּפָ ֵאיָנהּ  ַאׁשְ נּ  ֲעׂשּוָיה ׁשֶ  ְוִנְמַלךְ , ִהיא ֹותְלִהְתּפַ
י ַעל ַאף, ְלַפּנֹוָתהּ  ָעֶליהָ  ָצאוֹ  ּפִ ּמְ  נֹוֵטל, ְמֻכֶסה ׁשֶ

ִלים ָהיוּ  ִאם ְוֵכן. ּוַמְכִריז ים ּכֵ גֹון, ְקַטּנִ ין ּכְ  ַסּכִ
ּפּוד ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ְוׁשַ ה ְמֻכִסים ָהיוּ  ֲאִפּלוּ , ּבָ ּפָ ַאׁשְ  ּבָ

בּוָעה   ,ּוַמְכִריז נֹוֵטל, ַהּקְ

 סאר סימן
' ד ּובוֹ , אבדה שאינה שנכר במקום המוצא דין

  ְסִעיִפים:

ָרה אוֹ  ֲחמֹור ָמָצא. א ֶרךְ  רֹוִעים ּפָ ּדֶ ּיֹום ּבַ  זוֹ  ֵאין, ּבַ
ְיָלה. ֲאֵבָדה ּלַ ְפנֹות. ֲאֵבָדה זוֹ  ֲהֵרי, ּבַ ף ַהּיֹום ּבִ ׁשֶ , ּוַבּנֶ
ה אֹוָתם ָרָאה ִאם ֹלׁשָ  זוֹ  ֲהֵרי, ֶזה ַאַחר ֶזה ָיִמים ׁשְ

  :ּוַמְכִריז ְונֹוֵטל, ֲאֵבָדה
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ָרה ָרָאה. ב ֶרךְ  ָרָצה ּפָ ּדֶ ֶניהָ  ִאם, ּבַ י ּפָ ַלּפֵ  ֵאין ָהִעיר ּכְ
י, ֲאֵבָדה זוֹ  ַלּפֵ ֶדה ּכְ ָ  רֹוָעה ְמָצָאהּ . ֲאֵבָדה זוֹ  ֲהֵרי ַהׂשּ

ין ָרִמים ּבֵ ב, ַהּכְ ּום ְלַהֲחִזיר ַחּיָ . ַקְרַקע ֲאֵבַדת ִמׁשּ
ָרִמים ָהיוּ  ִאם, ְלִפיָכךְ  ל ַהּכְ  ֲאֵבָדה ֵאיָנהּ , ּגֹוי ׁשֶ
ב ְוֵאינוֹ  שׁ  ְוִאם. ְלַהֲחִזיר ַחּיָ א ָחׁשַ ּמָ ה ׁשֶ  ַהּגֹוי ַיַהְרֶגּנָ

ה ְמָצֶאּנָ ּיִ ׁשֶ ֵני, ּכְ ִהְפִסיָדה ִמּפְ ֶרם ׁשֶ  ֲאֵבָדה זוֹ  ֲהֵרי, ַהּכֶ
  :ַמְכִריזוּ  ְונֹוֵטל

ָרה ָמָצא. ג ְרׁשּות ּפָ ים ּבִ ְרׁשּות תעֹוֶמדֶ  ִאם, ָהַרּבִ  ּבִ
ים ב ָהַרּבִ ִבים רֹוָעה ָהְיָתה. ְלַהֲחִזירוֹ  ַחּיָ ֲעׂשָ  אוֹ , ּבָ
ָהְיָתה ֶרֶפת ׁשֶ ֵאיָנה ּבְ ֶרת ׁשֶ ּמֶ ּתַ ֶדת ְוֵאיָנהּ  ִמׁשְ  ֹלא, ְמַאּבֶ

ע הּ  ִיּגַ ֵאין, ּבָ   :ֲאֵבָדה זוֹ  ׁשֶ

ד. ד יַצד. לוֹ  ִנְזָקִקין ֵאין ָלַדַעת ָממֹונוֹ  ַהְמַאּבֵ , ּכֵ
יחַ  ָרתוֹ  ִהּנִ ֶרֶפת ּפָ ֵאין ּבְ ֶלת ָלהּ  ׁשֶ ָרהּ  ְוֹלא, ּדֶ , ְקׁשָ
ִליךְ , לוֹ  ְוָהַלךְ  יסוֹ  ִהׁשְ ְרׁשּות ּכִ ים ּבִ , לוֹ  ְוָהַלךְ  ָהַרּבִ
ד ֶזה ֲהֵרי י ַעל ְוַאף, ְלַדְעּתוֹ  ָממֹונוֹ  ִאּבֵ ָאסּור ּפִ  ׁשֶ

ָבר ְלרֹוֶאה , ְלַהֲחִזיר ָזקּוק ֵאינוֹ , ְלַעְצמוֹ  ִלּטֹל ֶזה ּדָ
נֶּ  ר: ֱאַמרׁשֶ ָרט ּתֹאַבד ֲאׁשֶ ד ּפְ   :ְלַדְעּתוֹ  ַלְמַאּבֵ

 רסב סימן
 של הוא דבר ואיזה להכריז חיב דבר איזה על

  ְסִעיִפים: א"כ ּובוֹ , מוצאו

ל. א ֵאינוֹ  ֲאֵבָדה ּכָ ָוה ׁשֶ רּוָטה ׁשָ ַעת ּפְ ׁשְ  ֲאֵבָדה ּבִ
ַעת ב ֵאינוֹ , ְמִציָאה ּוִבׁשְ  ִפּלוּ אֲ . ָעֶליהָ  ְלַהְכִריז ַחּיָ
ָוה ָהְיָתה רּוָטה ׁשָ ַעת ּפְ ׁשְ ּלֹא אוֹ , ְוהּוְזָלה, ֲאֵבָדה ּבִ  ׁשֶ
ָוה ָהְיָתה רּוָטה ׁשָ ַעת ּפְ ׁשְ  ֵאינוֹ , ְוהּוְקָרה, ֲאֵבָדה ּבִ
ב ָוה ָהְיָתה ִאם ֲאָבל. ַחּיָ רּוָטה ׁשָ ַעת ּפְ ׁשְ  ֲאֵבָדה ּבִ

ַעת ֶאְמַצע הּוְזָלה ֲאִפּלוּ , ְמִציָאה ּוִבׁשְ ב, ּבָ  ְוֵכן. ַחּיָ
ב, ְמִציָאה ַאַחר הּוְזָלה ֲאִפּלוּ    :ְלַהְכִריז ַחּיָ

ָוה ֲאֵבָדה ֲאִפּלוּ . ב ָ ׁשּ ה ׁשֶ ל ִהיא ִאם, ַהְרּבֵ ִפים ׁשֶ ּתָ  ׁשֻ
ה ֵאין, ַהְרּבֵ יעַ  ׁשֶ ֵוה ֶאָחד ְלָכל ַמּגִ  ֵאינוֹ , ְפרּוָטה ׁשְ
ב ה. ְלַהֲחִזיָרהּ  ַחּיָ ּמֶ ָבִרים ּבַ דּועַ , ֲאמּוִרים ּדְ ּיָ ֵהם ׁשֶ  ׁשֶ

ִפים ּתָ הּ  ׁשְ ְסָתם ֲאָבל. ּבָ ָרָאה, ּבִ עַ  אוֹ  ֵחֶפץ ׁשֶ  ַמְטּבֵ
ַפל ּנָ ה ׁשֶ ֹלׁשָ ְ ֶוה ְוֵאינוֹ  ִמׁשּ א ׁשָ י ֶאּלָ ּתֵ רּוטֹות ׁשְ ב, ּפְ  ַחּיָ

א, ְלַהֲחִזיר ּמָ ׁשֶ ִפים ּדְ ּתָ  ָמַחל ֵמֶהם ְוֶאָחד ּבוֹ  ֵהם ׁשֻ
ֶוה ּבוֹ  ֵישׁ  ַוֲהֵרי, ַלֲחֵברוֹ  ֶחְלקוֹ  תֵּ  ׁשָ רּוטֹות יׁשְ  ּפְ

ַנִים ךְ  ַאַחר ְוִאם. ִלׁשְ ּלֹא נֹוַדע ּכָ  ֶאָחד ָמַחל ׁשֶ
ּלוֹ  הּוא ֲהֵרי, ַלֲחֵביָריו א ֲאִפּלוּ  ׁשֶ  ֹקֶדם ְלָידוֹ  ּבָ
ּנֹוַדע ֶוה ָהָיה ְוִאם. ׁשֶ חֹות ׁשָ י ּפָ ּתֵ  ֲהֵרי, ְפרּוטֹות ִמׁשְ

ּלוֹ  הּוא ָלא, ׁשֶ יָנן ּדְ ְלָמא ַחְיׁשֵ ַנִים ּדִ   :ֶאָחדלְ  ָמֲחלוּ  ׁשְ

ב ְמִציָאה ַהּמֹוֵצא ֵאין. ג א, ְלַהְכִריז ַחּיָ ָדָבר ֶאּלָ ּיֵשׁ  ּבְ  ׁשֶ
גּופוֹ  ִסיָמן ּבוֹ  ָראּוי אוֹ  ּבְ ן ׁשֶ ְמקֹומוֹ  ִסיָמן ִלּתֵ  אוֹ  ּבִ

ָריו תוֹ  אוֹ  ְבִמְנָינוֹ  אוֹ  ִבְקׁשָ ָקלוֹ  אוֹ  ְבִמּדָ  ֲאָבל. ְבִמׁשְ
גֹון, קֹומוֹ ִבמְ  ֲאִפּלוּ , ִסיָמן ׁשּום ּבוֹ  ֵאין ִאם ר ּכְ ּכָ ּנִ  ׁשֶ

ּלֹא ח ׁשֶ ם ֻהּנַ ָנה ׁשָ ַכּוָ א ּבְ ֶרךְ  ֶאּלָ א ְנִפיָלה ּדֶ ם ּבָ  ִאם, ׁשָ
ָבר הּוא שׁ  ּדָ ּיֵ ָעָליו ִלְתלֹות ׁשֶ ּבְ יׁשוּ  ׁשֶ ד ּבוֹ  ִהְרּגִ  ִמּיָ

ַפל ּנָ ׁשֶ ּנוּ  ּכְ ְבדוֹ  ֵמֲחַמת אוֹ , ִמּמֶ יבּותוֹ  ֵמֲחַמת אוֹ  ּכָ , ֲחׁשִ
ֵמשׁ ְממַ  ָהָיה ְוָתִמיד ישׁ  ּבוֹ  ׁשְ ּנֹוֵפל ּוַמְרּגִ ׁשֶ  הּוא ֲהֵרי, ּכְ

ל ֲהֵרי, מֹוְצאוֹ  ׁשֶ ד ִנְתָיֵאשׁ  ׁשֶ ַדע ִמּיָ ּיָ ׁשֶ ַפל ּכְ ּנָ יָון, ׁשֶ  ּכֵ
ֵאין ר ְלָידוֹ  ּוָבא, ִסיָמן ּבוֹ  ׁשֶ ֶהּתֵ יָון, ּבְ ְתָיֲאׁשוּ  ּכֵ ּנִ  ׁשֶ
ָעָליו י ַעל ַאף ְלַהֲחִזיר ָצִריךְ , ֹלא ְוִאם. ּבְ נִּ  ּפִ  ְתָיֵאשׁ ׁשֶ
ךְ  ַאַחר יָון, ּכָ א ּכֵ ּבָ   :ֵיאּושׁ  ֹקֶדם ְלָידוֹ  ׁשֶ

ְפָלה ֲאֵבָדה ָרָאה. ד ּנָ ַנִים ׁשֶ ְ ה אוֹ  ִמׁשּ ֹלׁשָ ְ  ָצִריךְ , ִמׁשּ
ִאם. ִסיָמן ּבוֹ  ֵאין ֲאִפּלוּ  ְלַהֲחִזיר י ָרָאה ׁשֶ  ֵמֶהם ִמּמִ

י ָרָאה ֹלא ְוִאם, לוֹ  ַיֲחִזיֶרּנוּ  ָנַפל  ִאם ,ָנַפל ֵמֶהם ִמּמִ
יֵניֶהם ַיְכִריז ִסיָמן ּבוֹ  ֵישׁ   ְיֵהא ִסיָמן ּבוֹ  ֵאין ְוִאם, ּבֵ

ָידוֹ  ֹבא ַעד ּבְ ּיָ הוּ  ׁשֶ   :ֵאִלּיָ
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ָבר ָמָצא. ה ְתָיֲאׁשוּ  ּדָ ּנִ ָעִלים ׁשֶ ּנוּ  ַהּבְ גֹון, ִמּמֶ  ּכְ
ָאְמרוּ  יס ְלֶחְסרֹון ַוי: ׁשֶ  הּוא ִסיָמן ּבוֹ  ֵישׁ  ֲאִפּלוּ , ּכִ

ל ָבר ַהּמֹוֵצא ֵכןוְ . מֹוְצאוֹ  ׁשֶ ּמֹוִכיחַ  ּדָ שׁ  ּבוֹ  ׁשֶ ּיֵ  ְזַמן ׁשֶ
ֱאַבד ַרב ּנֶ ָעָליו ׁשֶ ָעִלים ְוִנְתָיֲאׁשוּ  ִמּבְ ל הּוא, ַהּבְ  ׁשֶ

גּופוֹ  ִסיָמן ֵישׁ  ֲאִפּלוּ , מֹוְצאוֹ  ְמקֹומוֹ  אוֹ  ּבְ   :ּבִ

ִרים ָמעֹות ַהּמֹוֵצא, ְלִפיָכךְ . ו , ְדֵבָלה ְוִעּגּוֵלי ְמֻפּזָ
רֹות ל ְוִכּכָ ל ּוַמֲחרֹוזֹות ַנְחּתֹום ׁשֶ ִגים ׁשֶ ֵאין, ּדָ ֶהם ׁשֶ  ּבָ

ִרים ֹלא ִסיָמן ׁשָ ּקְ ִמְנָיָנם ְוֹלא ּבַ ל ַוֲחִתיכֹות, ּבְ ר ׁשֶ ׂשָ  ּבָ
ֵאין ֶהם ׁשֶ ל ּוְלׁשֹונֹות, ִסיָמן ּבָ ָמן ׁשֶ י ַאְרּגָ  ֶצֶמר ְוִגּזֵ

ֵאיָנם ן ַוֲאִניֵצי, ְצבּוִעים ׁשֶ ּתָ לּ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ִפׁשְ . וֹ ׁשֶ
ָכל ּבְ יׁשוּ  ִמְסָתָמא ֵאּלוּ  ׁשֶ ָעִלים ִהְרּגִ ְנִפיָלָתם ַהּבְ , ּבִ
ֵאין ְוֵכיָון ֶהם ׁשֶ   :ִמְתָיֵאשׁ  ִסיָמן ּבָ

רֹות ָמָצא. ז ִרים ּפֵ ֶרךְ  ִאם, ְמֻפּזָ ָחה ּדֶ ע ֹלא, ַהּנָ  ִיּגַ
ֶהם ֶרךְ  ְוִאם. ּבָ ּלוֹ  ֵהם ֲהֵרי, ְנִפיָלה ּדֶ   :ׁשֶ

רוֹ  ַהּמֹוֵצא. ח ּכָ ל תּכִ ַעל ׁשֶ ִית ּבַ י ַהּבַ  ֶצֶמר ְוִגּזֵ
בּוִעים ר ַוֲחִתיכֹות, ַהּצְ ׂשָ שׁ  ָדג אוֹ  ּבָ ּיֵ ֶהם ׁשֶ , ִסיָמן ּבָ

ל ְוֵכן ָבר ּכָ שׁ  ּדָ ּיֵ ב, ִסיָמן ּבוֹ  ׁשֶ   :ְלַהְכִריז ַחּיָ

ִריכֹות ָמָצא. ט ל ְקַטּנֹות ּכְ ִלים ׁשֶ ּבֳ ְרׁשּות ׁשִ ים ּבִ , ָהַרּבִ
ּלוֹ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי ֲהֵרי ,ׁשֶ ֶהם ֵאין ׁשֶ  ְמָצָאם ְוִאם. ִסיָמן ּבָ

ְרׁשּות ִחיד ּבִ ֶרךְ  ִאם, ַהּיָ ּלוֹ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ְנִפיָלה ּדֶ . ׁשֶ
ֶרךְ  ְוִאם ָחה ּדֶ ב, ַהּנָ ַאף, ְלַהְכִריז ַחּיָ י ַעל ׁשֶ ֵאין ּפִ  ׁשֶ
ֶהם קֹום, ִסיָמן ּבָ  ָמָצא ִאם ֲאָבל. ִסיָמן ָהֵוי ַהּמָ

ין, ֲאֻלּמֹות ְרשׁ  ּבֵ ִחיד ּותּבִ ין ַהּיָ ְרׁשּות ּבֵ ים ּבִ , ָהַרּבִ
  ,ּוַמְכִריז נֹוֵטל

רֹות אוֹ  ֵפרֹות ִצּבּוֵרי ַהּמֹוֵצא. י ְכִלי ּפֵ ִלי אוֹ , ּבִ  ּכְ
מֹות הּוא ּכְ ב, ׁשֶ   :ְלַהְכִריז ַחּיָ

ִרים ָמעֹות ַהּמֹוֵצא. יא ּלוֹ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ְמֻפּזָ  ָהיוּ  ֲאִפּלוּ . ׁשֶ
עֹות ִמְקָצת ב ַעל ֶזה ַמְטּבְ ִרים ֵהם ֲהֵרי, ֶזה ּגַ ְמֻפּזָ . ּכִ
ב, ָמעֹות ִצּבּור ָמָצא ִאם ֲאָבל   :ְלַהְכִריז ַחּיָ

ה ָמָצא. יב ֹלׁשָ עֹות ׁשְ ב ַעל ֶזה ַמְטּבְ  ֲעׂשּוִים ְוֵהם ֶזה ּגַ
ל ִמְגּדָ ָהיוּ  אוֹ , ּכְ אן ֶאָחד ׁשֶ אן ְוֶאָחד ִמּכָ  ַעל ְוֶאָחד ִמּכָ
יֶהם ּבֵ ֵדי ּגַ ִאם ּכְ יֵניֶהם ֵקיָסם ַיְכִניס ׁשֶ ְטלוּ  ּבֵ ַבת ִיּנָ  ּבְ
ב, ַאַחת יר ֲעׂשּוִין ָהיוּ . ְלַהְכִריז ַחּיָ ׁשֵ ׁשּוָרה אוֹ  ּכְ  אוֹ  ּכְ

ֲחצּוָבה   :ִיּטֹל ְוֹלא ָסֵפק ֶזה ֲהֵרי ּכַ

ה. יג ּמֶ ָבִרים ּבַ ֲחִזיִרים ֲאמּוִרים ּדְ ּמַ עַ  ׁשֶ ִסיָמִנים, ַמְטּבֵ  ּבַ
ָאַמְרנוּ  לוּ  ִסיָמִנים ּבוֹ  ֵאין ִאם ֲאָבל. ׁשֶ  ֲאִפּלוּ , ַהּלָ

חֹוָתם ִהיא ְרׁשּוָמה: ָאַמר לֹוִני ֶמֶלךְ  ּבְ  ֲאִפּלוּ  אוֹ , ּפְ
ִמי: ָאַמר תּוב ׁשְ ֵני, לוֹ  ַמֲחִזיִרין ֵאין, ָעֶליהָ  ּכָ  ִמּפְ

עַ  ְטּבֵ ּמַ ן ׁשֶ א, ְלהֹוָצָאה ִנּתַ ּמָ   :ָנְפלוּ  ּוֵמַאֵחר הֹוִציָאהּ  ְוׁשֶ

נָּ  ָרָאה. יד עַ  ַפלׁשֶ תֹוךְ  ֵמֲחֵברוֹ  ַמְטּבֵ תֹוךְ  אוֹ  ַהחֹול ּבְ  ּבְ
ר, ֶהָעָפר אי, ְלַקְחּתוֹ  ֻמּתָ ּדַ ּוַ  ָרָאהוּ  ַוֲאִפּלוּ . ִנְתָיֵאשׁ  ׁשֶ
ֵהִביא ָבָרה ׁשֶ ׂשוֹ  ֶהָעָפר אוֹ  ַהחֹול ִלְכּבֹר ּכְ  ֵאין, ְלַחּפְ
ין ׁשִ   :לוֹ  חֹוׁשְ

ר, ֶחֶרס ּוְבתֹוכוֹ  ִעּגּול ָמָצא. טו ּכָ , ָמעֹות ְבתֹוכוֹ וּ  ּכִ
ר ֲחִתיַכת ׂשָ ה ּבָ ּנֶ ִחּתּוכוֹ  ְמׁשֻ ג, ּבְ ל ְוֵכן ָנׁשּוךְ  ּדָ  ּכָ
ּיֹוֵצא ֶהם ְוֵישׁ  הֹוִאיל, ְבֵאּלוּ  ּכַ ּנּוי ּבָ ב ׁשִ , ְלַהְכִריז ַחּיָ
ּלֹא ָאם ׁשֶ ֲעֵליֶהן ֲעׂשָ א ּבַ ר ֲחִתיַכת ֲאָבל. ְלִסיָמן ֶאּלָ ׂשָ  ּבָ

ֵאינוֹ  ה ׁשֶ ּנֶ ִחּתּוכוֹ  ְמׁשֻ ּלוֹ  הּוא ֲהֵרי ,ּבְ ֲאִפּלוּ , ׁשֶ ן ׁשֶ  ְיַכּוֵ
ֵרךְ  ְוֹיאַמר ֶזה אר אוֹ  ִהיא ֵמַהּיָ ּוָ   :ִסיָמן ֵאינוֹ , ֵמַהּצַ

ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ּוַמְסְמִרים ְוִצּנֹורֹות ְמָחִטים ַהּמֹוֵצא. טז , ּבָ
ּלוֹ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי ַאַחת ַאַחת ְמָצָאם ִאם ַנִים. ׁשֶ ַנִים ׁשְ  ׁשְ
ְנָין, ְלַהְכִריז בַחיָּ , יֹוֵתר אוֹ  ּמִ   :ִסיָמן ׁשֶ

רֹות ַהּלֹוֵקחַ . יז ָרם אוֹ , ֵמֲחֵברוֹ  ּפֵ ּגְ ִ ׁשּ , ֲחֵברוֹ  לוֹ  ׁשֶ
ֶהם ּוָמָצא ב ֵהם ְצרּוִרים ִאם, ָמעֹות ּבָ , ְלַהְכִריז ַחּיָ

ר ׁשֶ ַהּקֶ ִרים ֵהם ְוִאם. ִסיָמן ׁשֶ ּלוֹ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ְמֻפּזָ . ׁשֶ
ה ּמֶ ָבִרים ּבַ לֹוֵקחַ , םֲאמּוִרי ּדְ ר ּבְ ּגָ ַעל אוֹ , ֵמַהּתַ  ִמּבַ
ִית ָקָחהּ  ַהּבַ ּלְ ר ׁשֶ ּגָ ין ְוהּוא, ֵמַהּתַ ר ִאם ַהּדִ ּגָ  ַעְצמוֹ  ַהּתַ
הוּ  ִאם, ְמָצָאם ָידוֹ  ׁשָ ֵדי ּבְ ּיּוַכל ּכְ  ִעם ְלָעְרָבם ׁשֶ
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  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 כח
 כח

רֹוָתיו ַעל ְלָקָחם ִאם ֲאָבל ּפֵ ִית ִמּבַ שׁ  ַהּבַ ּדָ רֹות ׁשֶ  ַהּפֵ
ַעְצמוֹ  ְפחֹוָתיו ֲעָבָדיו ְיֵדי לעַ  אוֹ  ּבְ ַנֲעִנים ְוׁשִ ב, ַהּכְ  ַחּיָ
  :ְלַהֲחִזיר

ף ֲחמֹור ָמָצא. יח ף ִסיָמן ַהּנֹוֵתן, ָעָליו ְוֻאּכָ ֻאּכָ  ּבָ
ם לוֹ  ַמֲחִזיִרין   :ַהֲחמֹור ּגַ

ִלי ָמָצא. יט רֹות ּוְלָפָניו ּכְ רֹות, ּפֵ ּלוֹ  ַהּפֵ ִלי ׁשֶ  ְוַהּכְ
ֲאנִ , ּוַמְכִריז נֹוֵטל ִלי אֹוֵמר יׁשֶ ל ַהּכְ ירֹות ֶאָחד ׁשֶ  ְוַהּפֵ
ל ֶהם ֵאין ַוֲהֵרי, ַאֵחר ׁשֶ  ַמְרִאים ְוִאם. ִסיָמן ּבָ

ָבִרים ֵהם ַהּדְ ל ׁשֶ ב, ֶאָחד ָאָדם ׁשֶ יַצד. ְלַהְכִריז ַחּיָ , ּכֵ
ִלי ֲאחֹוֵרי ָהיוּ  רֹות ִלְפֵני ַהּכְ ּלוֹ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ַהּפֵ  ָהיוּ . ׁשֶ
ֵני ִלי ּפְ רֹות ִלְפֵני ַהּכְ ין, ַהּפֵ ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ ִלי ִמן ׁשֶ  ַהּכְ

כוּ  ּפְ ִלי] אֹוָגִנים) [ָאְזַנִים( ָהיוּ  ְוִאם. ִנׁשְ  ַעל ַאף, ַלּכְ
י ָניו ּפִ ּפָ י ׁשֶ ַלּפֵ רֹות ּכְ ּלוֹ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי ַהּפֵ ִאּלוּ , ׁשֶ  ׁשֶ

כוּ  ּפְ ִלי ִנׁשְ ָאר ָהָיה ֵמַהּכְ תֹוכוֹ  ֵמֶהם ִנׁשְ ֵני ּבְ  ִמּפְ
רֹות ִמְקָצת ָהיוּ . ָהאֹוָגִנים ִלי ַהּפֵ ּכְ ָאֶרץ ּוִמְקָצָתם ּבַ , ּבָ

ב   :ְלַהְכִריז ַחּיָ

יס ָמָצא. כ ִרים ָמעֹות ּוְלָפָניו ּכִ ּלוֹ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ְמֻפּזָ . ׁשֶ
ָבִרים ַמְרִאים ְוִאם יס ַהּדְ ַהּכִ ל ּוָמעֹות ׁשֶ  ֶאָחד ָאָדם ׁשֶ

יס ב, ָנְפלוּ  ּוֵמַהּכִ   :ְלַהְכִריז ַחּיָ

ִלי ַהּמֹוֵצא. כא ִלים ּכְ ּצּוַרת ִמּכֵ ם ׁשֶ ּלָ ָוה ּכֻ ִלי ִאם, ׁשָ  ּכְ
ּלוֹ  הּוא ֲהֵרי הּוא ָחָדשׁ  ַבְעּתוֹ  ָהָיה ְוִאם. ׁשֶ ּטְ , ָהַעִין ׁשֶ
ב ִאם, ְלַהְכִריז ַחּיָ ְלִמיד ָיֹבא ׁשֶ  ַעל ַאף ְוֹיאַמר ָחָכם ּתַ
י ֵאיִני ּפִ ן ָיכֹול ׁשֶ ְכִלי ִלּתֵ  ּבוֹ  ילִ  ֵישׁ , ִסיָמן ֶזה ּבִ

ב, ַעִין ְטִביַעת ירוֹ  ִאם, לוֹ  ְלַהְראֹותוֹ  ַחּיָ : ְוָאַמר ַמּכִ
י ּלִ ה. אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין, הּוא ׁשֶ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ

ַתְלִמיד ֵאינוֹ  ָוִתיק ּבְ ה ׁשֶ ּנֶ ִדּבּורוֹ  ְמׁשַ ָלל ּבְ א ּכְ  ֶאּלָ
ִדְבֵרי לֹום ּבְ א אוֹ , ׁשָ  אוֹ  ְבפּוְרָיא אוֹ  ְבַמֶסְכּתָ

יָזא ּפִ הּוא ְבאֹוׁשְ יד ּוְכׁשֶ ִעְנָין, ְלָהְפכוֹ  ֲחלּוקוֹ  ַעל ַמְקּפִ  ּבְ
ּלֹא ִפירֹות ֵיָראוּ  ׁשֶ   :ַהְמֻגּנֹות ַהּתְ

 רסג סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , להשיבה שמתביש אבדה המוצא

ק ָמָצא. א ה אוֹ  ׂשַ ד ָזֵקן אוֹ  ָחָכם ָהָיה ִאם, ֻקּפָ  ְמֻכּבָ
ֵאין ְרּכוֹ  ׁשֶ ִלים ִלּטֹל ּדַ ָידוֹ  ֵאּלוּ  ּכֵ ב ֵאינוֹ , ּבְ ל ַחּיָ  ְלַטּפֵ
ֶהם ְעּתוֹ  ְואֹוֵמד. ּבָ ּלוֹ  ָהיוּ  ִאּלוּ , ּדַ  ַמֲחִזיָרן ָהָיה ִאם ׁשֶ

ךְ , ְלַעְצמוֹ  ב ּכָ ל ְלַהֲחִזיר ַחּיָ  ָהָיה ֹלא ְוִאם, ֲחֵברוֹ  ׁשֶ
בֹודוֹ  ַעל מֹוֵחל ּלוֹ  ָהיוּ  ֲאִפּלוּ  ּכְ ךְ , ׁשֶ ל ּכָ ׁשֶ  ֲחֵברוֹ  ּבְ
ב ֵאינוֹ    :ְלַהֲחִזיר ַחּיָ

ִלים ְלַהֲחִזיר ַדְרּכוֹ  ָהָיה. ב ֵאּלוּ  ּכֵ ֶדה ּכָ ָ ְרּכוֹ  ְוֵאין, ַבׂשּ  ּדַ
ִעיר ְלַהֲחִזיָרן ִעיר ּוְמָצָאן, ּבָ ב ֵאינוֹ , ּבָ . ְלַהֲחִזיר ַחּיָ
ֶדה ְמָצָאם ָ ׂשּ ב, ּבַ יעוּ  ַעד ְלַהֲחִזיר ַחּיָ ּגִ ּיַ  ִלְרׁשּות ׁשֶ

ָעִלים י ַעל ףְואַ , ַהּבְ ֲהֵרי ּפִ ֶהם ִנְכַנס ׁשֶ  ְוֵאין ָלִעיר ּבָ
ְרּכוֹ  ָכךְ  ּדַ ֵהָמה ָמָצא ִאם ְוֵכן. ּבְ הּ  ּבְ יׁשָ ב, ְוִהּכִ  ִנְתַחּיֵ
ל ּפֵ הּ  ִלּטַ י ַעל ַאף ּוְלַהֲחִזיָרהּ  ּבָ ֵאיָנהּ  ּפִ , ְכבֹודוֹ  ְלִפי ׁשֶ
ֲהֵרי ְצָוה ִהְתִחיל ׁשֶ ּמִ   :ּבַ

ֶרךְ  ַההֹוֵלךְ . ג ּדֶ ר ַהּטֹוב ּבַ ׁשָ ה ְוַהּיָ ּוַרת ִלְפִנים ְועֹוׂשֶ  ִמׁשּ
ין ָכל ָהֲאֵבָדה ֶאת ַמֲחִזיר, ַהּדִ י ַעל ְוַאף ָמקֹום ּבְ  ּפִ

ֵאיָנהּ  בֹודוֹ  ְלִפי ׁשֶ   :ּכְ

 רסד סימן
 אביו ואבדת רבו אבדת, אדם לכל קדמת אבדתו

  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , קדמת מי של

ָאְבָדה ִמי. א ֲאֵבָדתוֹ  ַגעּופָ , ֲאֵבָדה לוֹ  ׁשֶ  ּוַבֲאֵבַדת ּבַ
יֶהן ֶאת ַלֲחֹזר ָיכֹול ִאם, ֲחֵברוֹ  ּתֵ ב ׁשְ , ְלַהֲחִזיָרם ַחּיָ
ּלוֹ  ֶאת ַיֲחִזיר, ֹלא ְוִאם ֲאֵבָדתוֹ , ׁשֶ  ֲאִפּלוּ  קֹוֶדֶמת ׁשֶ

יָנן, ְוַרּבוֹ  ָאִביו ַלֲאֵבַדת ְדַדְרׁשִ י ֵמֶאֶפס ּכִ  ִיְהֶיה ֹלא ּכִ
ךָ  י ַעל ְוַאף ֶאְביֹון ּבְ ֵנס ָלָאָדם לוֹ  ֵישׁ  ֵכן ּפִ  ִלּכָ

ּוַרת ִלְפִנים ין ִמׁשּ ק ְוֹלא, ַהּדִ י: ְולֹוַמר ְלַדְקּדֵ ּלִ  ׁשֶ
ֶהְפֵסד ֹלא ִאם, קֹוֵדם ִמיד ְוִאם. מּוָכח ּבְ ק ּתָ , ְמַדְקּדֵ
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ּנוּ  ּפֹוֵרק ְצָטֵרךְ  ְוסֹוף ֲחָסִדים ְגִמילּות עֹול ִמּמֶ ּיִ  ׁשֶ
ִרּיֹות   :ַלּבְ

ַגע. ב ֲאֵבַדת ּפָ  ָאִביו ָהָיה ִאם, ַרּבוֹ  ּוַבֲאֵבַדת ָאִביו ּבַ
קּול ֶנֶגד ׁשָ ל, ַרּבוֹ  ּכְ ל, ָלאו ְוִאם, קֹוֶדֶמת ָאִביו ׁשֶ  ׁשֶ
ְהֶיה ְוהּוא. קֹוֶדֶמת ַרּבוֹ  ּיִ ֹרב, ֻמְבָהק ַרּבוֹ  ׁשֶ  ָחְכָמתוֹ  ׁשֶ
ל ּנוּ  ָלַמד ּתֹוָרה ׁשֶ   :ִמּמֶ

יחַ . ג א לוֹ  ֵאין, רוֹ ֲחבֵ  ֲאֵבַדת ְוֶהֱחִזיר ֲאֵבָדתוֹ  ִהּנִ  ֶאּלָ
ָכר יַצד. לוֹ  ָהָראּוי ׂשָ ַטף, ּכֵ  ַוֲחמֹור ֲחמֹורוֹ  ָנָהר ׁשָ
ּלוֹ , ֲחֵברוֹ  ֶוה ׁשֶ ל ָמֶנה ׁשָ יחַ , ָמאַתִים ֲחֵברוֹ  ְוׁשֶ ּלוֹ  ִהּנִ  ׁשֶ
יל ל ְוִהּצִ א לוֹ  ֵאין, ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ָכר ֶאּלָ  ְוִאם. לוֹ  ָהָראּוי ׂשָ
ךָ  ֶאת ַאִציל: לוֹ  ָאַמר ּלְ הְואַ  ׁשֶ ֵמי נֹוֵתן ּתָ י ּדְ ּלִ  אוֹ , ׁשֶ

ִהְתָנה ן ׁשֶ ְפֵני ּכֵ ין ֵבית ּבִ ב, ּדִ ן ַחּיָ ֵמי לוֹ  ִלּתֵ ּלוֹ  ּדְ , ׁשֶ
י ַעל ְוַאף ָעָלה ּפִ ה ָזָכה, ֵמֵאָליו ֲחמֹורוֹ  ׁשֶ ּמֶ ִהְתָנה ּבַ  ׁשֶ
  :ִעּמוֹ 

יל ָיַרד. ד יל ְוֹלא ְלַהּצִ א לוֹ  ֵאין, ִהּצִ ָכרוֹ  ֶאּלָ  ָהָראּוי ׂשְ
  :לוֹ 

ַנִים ְוֵכן. ה ָהיוּ  ׁשְ ִאים ׁשֶ ֶרךְ  ּבָ ּדֶ ָחִבית ֶזה, ּבַ ל ּבְ  ַיִין ׁשֶ
ַכד ְוֶזה ל ּבְ ַבשׁ  ׁשֶ ק, ּדְ ד ְוִנְסּדַ ל ַהּכַ ַבשׁ  ׁשֶ  ְוֹקֶדם, ּדְ

ֵפךְ  ָ ׁשּ ּיִ ַבשׁ  ׁשֶ ַפךְ  ָלָאֶרץ ַהּדְ יל ֵיינוֹ  ֶזה ׁשָ ַבשׁ  ְוִהּצִ  ַהּדְ
א לוֹ  ֵאין, ֶהָחִבית ְלתֹוךְ  ָכרוֹ  ֶאּלָ  ְוִאם. לוֹ  ָהָראּוי ׂשְ
יל: לוֹ  ָאַמר ךָ  ֶאת ַאּצִ ּלְ ה ׁשֶ ֵמי ִלי נֹוֵתן ְוַאּתָ י ּדְ ּלִ , ׁשֶ
ִהְתָנה אוֹ  ן ׁשֶ ְפֵני ּכֵ ית ּבִ ין ּבֵ ב ֶזה ֲהֵרי, ּדִ ן ַחּיָ . לוֹ  ִלּתֵ

ךְ  ְוִאם ּפַ ַבשׁ  ִנׁשְ  ְוָכל, ֶהְפֵקר ֶזה ֲהֵרי, ָלָאֶרץ ַהּדְ
יל ּצִ יל ְלַעְצמוֹ  ַהּמַ   :ַמּצִ

א ֶזה ָהָיה. ו ַכד ּבָ ל ּבְ ַבשׁ  ׁשֶ א ְוֶזה ּדְ ים ּבָ ַקְנַקּנִ  ּבְ
ד ְוִנְסַדק, ֵריָקִנים ַבשׁ  ּכַ ַעל לוֹ  ְוָאַמר, ַהּדְ  ּבַ

ים ְנַקּנִ יל ֵאיִני: ַהּקַ ַבשׁ  ְלךָ  ַמּצִ י ֶזה ּדְ ַקְנַקּנַ  ַעד ּבְ
ן ּתֵ ּתִ ִליׁשוֹ  אוֹ  ֶחְציוֹ  ִלי ׁשֶ ךְ  אוֹ , ׁשְ יָנִרים ְוָכךְ  ּכָ , ּדִ
ַעל ָעָליו לְוִקבֵּ  ַבשׁ  ּבַ  ֶזה ֲהֵרי, ֵהן: לוֹ  ְוָאַמר, ַהּדְ

ַחק א לוֹ  נֹוֵתן ְוֵאינוֹ , ּבוֹ  ׂשָ ָכרוֹ  ֶאּלָ , לוֹ  ָהָראּוי ׂשְ
ֲהֵרי   :ְכלּום ִהְפִסידוֹ  ֹלא ׁשֶ

ַרח ִמי ְוֵכן. ז ּבָ ית ׁשֶ  ַמְעּבֶֹרת ְוָהְיָתה ָהֲאסּוִרים ִמּבֵ
יָנר ְלךָ  נֹוֵתן ֲאִניוַ  ַהֲעִביֵרִני: לוֹ  ְוָאַמר, ְלָפָניו , ּדִ

א לוֹ  ֵאין, ְוֶהֱעִבירוֹ  ָכרוֹ  ֶאּלָ  ָהָיה ְוִאם. לוֹ  ָהָראּוי ׂשְ
ד ל: ֵלהּ  ְוָאַמר, ַצּיָ ּטֵ  לוֹ  נֹוֵתן, ְוַהֲעִביֵרִני ְמצּוָדְתךָ  ּבַ
ל ִהְתָנה ַמה ּכָ ֶ ל ְוֵכן, ִעּמוֹ  ׁשּ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ה. ח ּמֶ ָבִרים ּבַ ּלֹא, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ  ִאם ֲאָבל. לוֹ  ָנַתן ּבְ
ָכל לוֹ  ָנַתן ָבִרים ֵאּלוּ  ּבְ דוֹ  ְלהֹוִציא ָיכֹול ֵאינוֹ  ַהּדְ   :ִמּיָ

 רסה סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , האבדה על שכר לטל אין

ב ֲאֵבָדה ָהרֹוֶאה. א ם ְלַהֲחִזיר ַחּיָ ִחּנָ ֵטל הּוא ִאם, ּבְ . ּבָ
ְמלָ  עֹוֵסק ָהָיה ִאם ֲאָבל ל אָכהּבִ ַלאְכּתוֹ  ּוִבּטֵ  ִמּמְ

ָוה ָ ׁשּ ָוה ֲאֵבָדה ְוֶהֱחִזיר, ִדיָנר ׁשֶ ָ ׁשּ  ֹלא, ִדיָנר ֵמָאה ׁשֶ
ן: לוֹ  ֹיאַמר יָנר ִלי ּתֵ י ּדִ ִהְפַסְדּתִ א, ׁשֶ  לוֹ  נֹוֵתן ֶאּלָ
ָכרוֹ  פֹוֵעל ׂשְ ֵטל ּכְ ל ּבָ ַבּטֵ ּיְ ָהָיה ְמָלאָכה ֵמאֹוָתהּ  ׁשֶ  ׁשֶ
הּ  עֹוֵסק ָעִלים םעִ  ִהְתָנה ְוִאם. ּבָ ְפֵני אוֹ , ַהּבְ ית ּבִ  ּבֵ
ין ּטֹל ּדִ ּיִ ְפִסיד ַמה ׁשֶ ּיַ ֶ . נֹוֵטל ֶזה ֲהֵרי, ְוִהְרׁשּוהוּ , ׁשּ
ם ֵאין ְוִאם ָעִלים ׁשָ ית ְוֹלא ּבְ ין ּבֵ ּלוֹ , ּדִ   :קֹוֵדם ׁשֶ

 רסו סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , עברה עוברי אבדת דין

ֶרת ַהּגֹוי ֲאֵבַדת. א נֶּ , ֻמּתֶ  "ָאִחיךָ  ֲאֵבַדת: ֱאַמרׁשֶ
ֲחִזיָרהּ  ֵני, ֲעֵבָרה עֹוֵבר ֶזה ֲהֵרי, ְוַהּמַ הּוא ִמּפְ  ַמֲחִזיק ׁשֶ

שׁ  ֶהֱחִזיָרהּ  ְוִאם. ֲעֵבָרה עֹוְבֵרי ְיֵדי ם ֶאת ְלַקּדֵ ֵ  ַהׁשּ
ֵדי ָפֲארוּ  ּכְ ּיְ ָרֵאל ֶאת ׁשֶ ֵהם ְוֵיְדעוּ  ִיׂשְ ֲעֵלי ׁשֶ , ֱאמּוָנה ּבַ
ח ֶזה ֲהֵרי ּבָ שׁ  ָמקֹוםּובְ . ְמׁשֻ ּיֵ ם ִחּלּול ׁשֶ ֵ  ֲאֵבָדתוֹ , ַהׁשּ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן רסז הלכות אבידה ומציאה
  

 

1199

  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 כח
 כח

ב ֲאסּוָרה ֵליֶהם ַמְכִניִסים ָמקֹום ּוְבָכל. ְלַהֲחִזיָרהּ  ְוַחּיָ  ּכְ
ְכֵלי ָרֵאל ּכִ ֵני, ִיׂשְ ְרֵכי ִמּפְ לֹום ּדַ   :ׁשָ

ב. ב ָרֵאל ֲאֵבַדת ְלַהֲחִזיר ַחּיָ ַעל ָהָיה ֲאִפּלוּ , ִיׂשְ  ּבַ
ע ָהֲאֵבָדה  אֹוֵכל ֲאָבל. ְלֵתָאבֹון ֵבָלהנְ  ְואֹוֵכל ָרׁשָ
יקֹורֹוס הּוא ֲהֵרי ְלַהְכִעיס ְנֵבָלה ָרֵאל ֶאּפִ ׂשְ , ִמּיִ

יקֹוְרִסים ָרֵאל ֱאִליִלים ֲעבֹוַדת ְועֹוְבֵדי ְוָהֶאּפִ  ְוִיׂשְ
ת ֵמַחְלֵלי ּבָ ַפְרֶהְסָיא ׁשַ , ֲאֵביָדה ָלֶהם ְלַהֲחִזיר ָאסּור ּבְ
גֹוי   :ּכְ

ין. ג ר ּדִ ּדַ , ֲאֵביָדה ַהֲחָזַרת ְלִעְנַין ֵמֲחֵברוֹ  הֲהָנאָ  ַהּמֻ
ֵאר טּור ִנְתּבָ   :א"רכ ִסיָמן ד"יו ּבְ

יק ָרע ָחתּול. ד ּזִ ּמַ ים ׁשֶ ַטּנִ יבוֹ  ָצִריךְ  ֵאין, ַלּקְ  ַלֲהׁשִ
ָעִלים א, ַלּבְ ל ֶאּלָ עֹורוֹ  ְוזֹוֶכה, הֹוְרגוֹ  ַהּמֹוְצאוֹ  ּכָ   :ּבְ

ֲחִזיר ַאל: ָאִביו לוֹ  ָאַמר. ה  ֶזה ֲהֵרי, ָהֲאֵביָדה ֶאת ּתַ
ַמע ֹלא   :לוֹ  ִיׁשְ

 רסז סימן
 ּובוֹ , בידו בעודה בה מטפל וכיצד, מכריז כיצד

  ְסִעיִפים: ז"כ

ב. א ל ַחּיָ ּפֵ ֲאֵביָדה ְלּטַ ה ַעד ּבָ ֲחִזיֶרּנָ ּיַ ָעֶליהָ  ִלְרׁשּות ׁשֶ  ּבְ
ָמקֹום ר ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ֵאי ְלָמקֹום ֶהֱחִזיָרהּ  ִאם ֲאָבל. ַהּמִ  נוֹ ׁשֶ
ר ּמֵ ּתַ גֹון, ִמׁשְ ה ּכְ ּנָ ם ְוָאְבָדה, ְוֻחְרָבה ּגִ ָ ב, ִמׁשּ  ַחּיָ

ַאֲחָריּוָתהּ  ֲחִרית ָהֲאֵבָדה ֶאת ֶהֱחִזיר. ּבְ ׁשַ קֹום ּבְ  ַלּמָ
ָעִלים ַהּבְ ם ְויֹוְצִאים ִנְכָנִסים ׁשֶ ֲחִרית ׁשָ ׁשַ ב ֵאינוֹ , ּבְ  ַחּיָ

ל ּפֵ הּ  ְלּטַ ֲהֵרי, ּבָ ָעִלים ׁשֶ י ַעל ַאף, הּ אֹותָ  רֹוִאים ַהּבְ  ּפִ
ֵאינוֹ  ר ָמקֹום ׁשֶ ּמֵ ּתַ ׁשְ ַבֲעֵלי ֲאָבל. ַהּמִ ים ּבְ  ְלעֹוָלם, ַחּיִ
ב ל ַחּיָ ּפֵ הּ  ִלּטַ ה ַעד, ּבָ ְכִניֶסּנָ ּיַ ָעִלים ִלְרׁשּות ׁשֶ  ַהּבְ

ֶרת ּמֶ ּתַ ׁשְ ַעת ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ , ַהּמִ ָעִלים ּדַ ֵהָמה ָרָאה. ּבְ  ּבְ
ְרָחה ּבָ יר ִמן ׁשֶ ם ֶזה ֲהֵרי, ִלְמקֹוָמהּ  יָרהּ ְוֶהֱחזִ , ַהּדִ  ִקּיֵ
ְצָוה ַעת ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ , ַהּמִ ָעִלים ּדַ   :ּבְ

ב, ְפָעִמים ֵמָאה ֲאִפּלוּ , ּוָבְרָחה ֶהֱחִזיָרהּ . ב  ַחּיָ
ֱאַמר, ְלַהֲחִזיָרהּ  ּנֶ ב: ׁשֶ יֵבם ָהׁשֵ ׁשִ ב ּתְ  ֵמָאה ֲאִפּלוּ  ָהׁשֵ
ָמע ְפָעִמים   :ַמׁשְ

י ָעֶליהָ  ַמְכִריז ֲאֵביָדה ַהּמֹוֵצא. ג ָבּתֵ י ְכֵנִסּיֹות ּבְ ָבּתֵ  ּוּבְ
שׁ  ּוִבְזַמן. ִמְדָרׁשֹות ּיֵ אֹוְמִרים ֲאָנִסים ׁשֶ  ֲאֵבָדה: ׁשֶ
ְמֵצאת ל ַהּנִ ֵכָניו מֹוִדיעַ , ִהיא ֶמֶלךְ  ׁשֶ ָעיו ִלׁשְ  ּוְמֻיּדָ

  :ְוַדּיוֹ 

יַצד. ד ָאַבד ִמי: ַמְכִריז ָמעֹות ָמָצא ִאם, ַמְכִריז ּכֵ  ׁשֶ
עַ  לוֹ  ָאַבד ִמי: ַמְכִריז ְוֵכן, ַמְטּבֵ סּות לוֹ  ׁשֶ  אוֹ  ּכְ

ָטרֹות אוֹ  ְבֵהָמה ן ָיֹבא, ׁשְ  ְוֵאינוֹ , ְוִיּטֹל ִסיָמֶניהָ  ְוִיּתֵ
שׁ  ֵני חֹוׁשֵ הֹוִדיעַ  ִמּפְ ֵאינוֹ  ְלִפי, ָהֲאֵביָדה ִמין ׁשֶ  ׁשֶ

ן ַעד ַמֲחִזיָרהּ  ּתֵ ּיִ   :ֻמְבָהִקים ִסיָמִנים ׁשֶ

א. ה ַעל ּבָ ֵאיָנם ִסיָמִנים ְוָנַתן ָהֲאֵבָדה ּבַ , ֻמְבָהִקים ׁשֶ
אי. ַמֲחִזיִרין ֵאין י ַעל ַאף, ְוָהַרּמַ ָאַמר ּפִ  ִסיָמִנים ׁשֶ

ִביא ַעד, לוֹ  ַמֲחִזיִרין ֵאין ֻמְבָהִקים ּיָ ִהיא ֵעִדים ׁשֶ  ׁשֶ
ּלוֹ    :ׁשֶ

ִראׁשֹוָנה. ו ל, ּבָ ָאַבד ִמי ּכָ  ְוָנַתן ּוָבא ֲאֵבָדה לוֹ  ׁשֶ
א, לוֹ  אֹוָתהּ  ַמֲחִזיִרים יםִסיָמנִ  ן ִאם ֶאּלָ  ֻהְחַזק ּכֵ
אי ַרּבוּ . ַרּמַ ֶ ִאים ִמׁשּ ית ִהְתִקינוּ , ָהַרּמָ ין ּבֵ ְהיוּ  ּדִ ּיִ  ׁשֶ

ֵאין ֵעִדים ָהֵבא: לוֹ  אֹוְמִרים ה ׁשֶ אי ַאּתָ   :ְוֹטל, ַרּמַ

ה. ז ּדָ ָקל אוֹ  ַהּמִ ׁשְ ְנָין אוֹ  ַהּמִ , ָהֲאֵבָדה ְמקֹום אוֹ  ַהּמִ
  :ֵהם ֻמְבָהִקים ִניםִסימָ 

אוּ . ח ַנִים ּבָ  ִסיָמֵני ָנַתן ְוֶזה ָהֲאֵבָדה ִסיָמֵני ָנַתן ֶזה, ׁשְ
מוֹ  ָהֲאֵבָדה ַתן ּכְ ּנָ ן ֹלא, ָהַאֵחר ׁשֶ  ְוֹלא ְלֶזה ֹלא ִיּתֵ

א, ְלֶזה ֵהא ֶאּלָ ַחת ּתְ ּיֹוֶדה ַעד ֻמּנַ  אוֹ , ַלֲחֵברוֹ  ָהֶאָחד ׁשֶ
ָרה ַיֲעׂשוּ  ׁשָ יֵניֶהם ּפְ   :ּבֵ
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ִני ִסיָמִנים ָהֶאָחד ָנַתן. ט ֵ ן, ֵעִדים ֵהִביא ְוַהׁשּ  ִיּתֵ
ְפָלה ְמִעיִדים ֵאין ֲאִפּלוּ . ָהֵעִדים ְלַבַעל ּנָ ּנוּ  ׁשֶ , ִמּמֶ
א יִרים ְמִעיִדים ֶאּלָ ּכִ ּמַ ִהיא ׁשֶ ּלוֹ  ׁשֶ   :ׁשֶ

 ָהֵעד, ֶאָחד ְוֵעד ִסיָמִנים ָנַתן ְוֶזה, ִסיָמִנים ָנַתן ֶזה. י
מִ  ֶאָחד ֵאינוֹ  יּכְ יחַ , ׁשֶ   :ְוַיּנִ

ְמָלה ָמָצא. יא  ֲאִריָגה ֵעֵדי ֵהִביא ֶזה, ָבהּ  ְוַכּיֹוֵצא ׂשִ
ֲאָרגּוהָ  ן, ְנִפיָלה ֵעֵדי ֵהִביא ְוֶזה לוֹ  ׁשֶ ֵהִביא ְלִמי ִיּתֵ  ׁשֶ

  :ְנִפיָלה ֵעֵדי

ת ָנַתן ֶזה. יב הּ  ִמּדַ ת ָנַתן ְוֶזה ָאְרּכָ הּ  ִמּדַ ן, ָרְחּבָ  ִיּתֵ
ַתןשֶׁ  ְלִמי ת ּנָ הּ  ִמּדַ ת, ָאְרּכָ ּדַ ּמִ הּ  ׁשֶ ר ָרְחּבָ ֲערוֹ  ֶאְפׁשָ  ְלׁשַ

ָהָיה ׁשֶ ָעֶליהָ  ּכְ ֶסה ּבְ הּ  ִמְתּכַ   :ּבָ

ת ָנַתן ֶזה. יג הּ  ִמּדַ הּ  ָאְרּכָ ָקָלהּ  ָנַתן ְוֶזה, ְוָרְחּבָ , ִמׁשְ
ן ן ְלִמי ִיּתֵ ּוֵ ּכִ ָקָלהּ  ׁשֶ   :ִמׁשְ

ךְ : אֹוֵמר ֶזה. יד הּ  ּכָ הּ  ךְ ְוכָ  ָאְרּכָ : אֹוֵמר ְוֶזה, ָרְחּבָ
הּ  הּ  ָאְרּכָ ךְ  ְוָרְחּבָ ה יֹוֵדעַ  ֵאיִני ֲאָבל, ְוָכךְ  ּכָ ּמָ ֹאֶרךְ  ּכַ  ּבָ
ה ֹרַחב ְוַכּמָ ֵתן, ּבָ ָאַמר ְלִמי ִיּנָ ךְ : ׁשֶ הּ  ּכָ  ְוָכךְ  ָאְרּכָ
הּ    :ָרְחּבָ

אוּ  ְוֹלא ִהְכִריז. טו ָעִלים ּבָ ֵהא, ַהּבְ ִציָאה ּתְ ַחת ַהּמְ  ֻמּנַ
ֹבא ַעד וֹ ֶאְצל ּיָ הוּ  ׁשֶ   :ֵאִלּיָ

ל. טז ָהֲאֵבָדה ְזַמן ּכָ  ָאְבָדה אוֹ  ִנְגְנָבה ִאם, ֶאְצלוֹ  ׁשֶ
ב ַאֲחָריּוָתה ַחּיָ ִדין ּבְ ָכר ׁשֹוֵמר ּכְ   :ׂשָ

ל. יז ִהיא ְזַמן ּכָ ב, ֶאְצלוֹ  ׁשֶ ל ַחּיָ ּפֵ הּ  ְלִהּטַ ּלֹא ּבָ  ׁשֶ
ֵסד יָחהּ , ִתּפָ ּבִ גֹון, ּוְלַהׁשְ ת ַוֲאִפּלוּ . ּצֹאןהַ  ִלְגֹזז ּכְ  ִגּזַ
ֹור ְזַנב הּוא, ַהׁשּ ב, מּוָעט ָדָבר ׁשֶ ל ַחּיָ ּפֵ   :ּבוֹ  ִלּטַ

ָרהּ  ְוָצִריךְ . יח ֵדי ּוְלָבְדָקהּ  ְלַבּקְ ּלֹא ּכְ ֵסד ׁשֶ יַצד. ִתּפָ , ּכֵ
סּות ָמָצא ל ּכְ ים ַאַחת ְמַנֲעָרהּ  ֶצֶמר ׁשֶ ֹלׁשִ . יֹום ִלׁשְ
ה ְוֹלא ל ְיַנֲעֶרּנָ ַמּקֵ ֵני אְולֹ  ּבְ ׁשְ ֵני ּבִ  ְוׁשֹוְטָחהּ , ָאָדם ּבְ
י ַעל ּבֵ ה ּגַ הּ  ִמּטָ ְלַבד ְלָצְרּכָ הּ  ֹלא ֲאָבל, ּבִ  ְלָצְרּכָ

נוּ . ּוְלָצְרּכוֹ  ּמְ ה ֹלא, אֹוְרִחים ִנְזּדַ ָטֶחּנָ ְפֵניֶהם ִיׁשְ  ּבִ
ה ַוֲאִפּלוּ  א, ְלָצְרּכָ ּמָ ֵנב ׁשֶ ּגָ   :ּתִ

ֵלי ָמָצא. יט שׁ , ֵעץ ּכְ ּמֵ ּתַ ן ֶהםבָּ  ִמׁשְ ֵדי, ְמַעט ְלָצְרּכָ  ּכְ
ּלֹא ֵלי. ֵיָרְקבוּ  ׁשֶ ת ּכְ שׁ , ְנֹחׁשֶ ּמֵ ּתַ ֶהם ִמׁשְ ין ּבָ ַחּמִ , ּבְ
ים ֹלא ֲאָבל ִלי ָיׂשִ י ַעל ַהּכְ ּבֵ ֵני, ָהאּור ּגַ  ִמּפְ

ִחיָקן ׁשְ ּמַ ֵלי. ׁשֶ ֶסף ּכְ שׁ  ּכֶ ּמֵ ּתַ ֶהם ִמׁשְ צֹוֵנן ּבָ  ֹלא ֲאָבל, ּבְ
ין ַחּמִ ֵני, ּבְ שְׁ  ִמּפְ ּמַ ּמֹות ַמְגֵרפֹות ָמָצא. ִחיָרןׁשֶ  ְוַקְרּדֻ

שׁ  ּמֵ ּתַ ֶהן ִמׁשְ ַרךְ  ּבָ ה ֹלא ֲאָבל ּבְ ָקׁשֶ ֵני, ּבְ ְפִחיָתן ִמּפְ ּמַ . ׁשֶ
ֵלי ָמָצא ל ּוְכסּות ְזכּוִכית ּוְכֵלי ָזָהב ּכְ ן ׁשֶ ּתָ ׁשְ  ֲהֵרי, ּפִ
ע ֹלא ֶזה ֶהן ִיּגַ ֹבא ַעד ּבָ ּיָ הוּ  ׁשֶ   :ֵאִלּיָ

ֶהם ֹוֵראק, ְסָפִרים ָמָצא. כ ים ַאַחת ּבָ ֹלׁשִ  ְוִאם. יֹום ִלׁשְ
ל ּגֹוְלָלן, ִלְקרֹות יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ   ֹלא ּוְלעֹוָלם. יֹום' ל ּכָ
ֶהם ִיְלַמד ָבר ּבָ ּלֹא ּדָ  ִיְקָרא ְוֹלא, ֵמעֹוָלם ָלַמד ׁשֶ
ה ָרׁשָ ֶנה ּפָ ה ִיְקָרא ְוֹלא, ְוִיׁשְ ם ָפָרׁשָ ח ְוֹלא, ִויַתְרּגֵ  ִיְפּתַ

הִמשְׁ  יֹוֵתר ּבוֹ  ין ֹלׁשָ ַנִים ִיְהיוּ  ְוֹלא, ַדּפִ ֵני קֹוִרין ׁשְ ׁשְ  ּבִ
ִעְנָין קֹוִרין ֲאָבל, ִעְנָיִנים ַנִים ֶאָחד ּבְ ְוָקא ׁשְ  ֲאָבל, ּדַ

ה ֹלא ֹלׁשָ   :ׁשְ

ין ָמָצא. כא ִפּלִ ם, ּתְ ֵמיֶהן ׁשָ יָחן ּדְ ד ָעָליו ּוַמּנִ  ִאם, ִמּיָ
ָבר, ִיְרֶצה ּדָ ָעה ָכלבְּ  ִלְקנֹוָתם הּוא ָמצּוי ׁשֶ   :ׁשָ

ָבר ָמָצא. כב שׁ  ּדָ ּיֵ ים רּוחַ  ּבוֹ  ׁשֶ ֲהֵרי, ַחּיִ  ָצִריךְ  הּוא ׁשֶ
ָבר ָהָיה ִאם, ְלַהֲאִכילוֹ  ה ּדָ עֹוׂשֶ גֹון ְואֹוֵכל ׁשֶ ָרה ּכְ  ּפָ

ל, ַוֲחמֹור ֶהם ְמַטּפֵ ִציָאה ִמּיֹום ֹחֶדשׁ  ב"י ּבָ , ַהּמְ
ָכָרן ְולֹוֵקחַ  ְוׂשֹוְכָרן ָכרוֹ  ָהָיה ִאםוְ . ּוַמֲאִכיָלן ׂשְ  ׂשְ
ֶתר ֲהֵרי, ֲאִכיָלָתם ַעל יֹוֵתר ָעִלים ַהּיֶ  ְוֵכן. ַלּבְ

ְרְנגֹוֶלת יֵציֶהן מֹוֵכר, ַהּתַ ל ּוַמֲאִכיָלן ּבֵ ֵנים ּכָ ר ׁשְ  ָעׂשָ
אן, ֹחֶדשׁ  ם ְוֵאיָלךְ  ִמּכָ ֵמיֶהן ׁשָ ּלוֹ  ֵהם ַוֲהֵרי ָעָליו ּדְ  ׁשֶ
ל ָעִלים ְוׁשֶ פּות ּבְ ּתָ ׁשֻ ִדין, ּבְ ל ּכְ ם ּכָ ָ   :ֵמֲחֵברוֹ  ַהׁשּ

ל ּוְסָיִחים ֲעָגִלים ָמָצא. כג ל, ְרִעי ׁשֶ ּפֵ ֶהם ִמּטַ ' ג ּבָ
ים ל. ֳחָדׁשִ ם ְוׁשֶ ּטָ   :יֹום' ל, ּפַ
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ל ְזָכִרים ְוַתְרְנגֹוִלים ֲאָוִזים. כד ֶהם ְמַטּפֵ ים ּבָ ֹלׁשִ  ׁשְ
ים. יֹום יֹוֵתר ְקַטּנִ ָבר ְוָכל, ּבְ ּפּולוֹ  ּדָ ּטִ ה ׁשֶ  ְמֻרּבֶ
ל, ָכרוֹ ִמשְּׂ  ּפֵ ֶהם ִמּטַ אן. ָיִמים' ג ּבָ  מֹוְכָרן ְוֵאיָלךְ  ִמּכָ

ֵבית ין ּבְ   :ּדִ

ה ַמה. כה ָעׂשֶ ִמים ּיֵ ּדָ ְתנוּ , ּבַ  ְרׁשּות לוֹ  ְוֵישׁ , ַלּמֹוֵצא ִיּנָ
ֵמשׁ  ּתַ ֶהם ְלִהׁשְ ב ֶנֶאְנסוּ  ִאם, ְלִפיָכךְ , ּבָ ם ַחּיָ ּלֵ  ְוַאף, ְלׁשַ

י ַעל ּלֹא ּפִ שׁ  ׁשֶ ּמֵ ּתַ ֶהם ִנׁשְ יָון, ּבָ ּכֵ שׁ  ׁשֶ ּיֵ  ְרׁשּות לוֹ  ׁשֶ
שׁ  ּמֵ ּתַ ֶהם ְלִהׁשְ ֵאָלה ֶאְצלוֹ  ֵהם ֲהֵרי ּבָ ׁשְ ה. ּכִ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ
שׁ  ֲאמּוִרים ּיֵ ֵמשׁ  ְרׁשּות לוֹ  ׁשֶ ּתַ ֶהם ְלִהׁשְ ְדֵמי, ּבָ  ּבִ
ֵני, ֲאֵבָדה ַרח ִמּפְ ּטָ ל ׁשֶ ּפֵ הּ  ְלִהּטַ  ָמָצא ִאם ֲאָבל. ּבָ
תַּ  ֹלא, ָמעֹות שׁ ִיׁשְ ֶהם ּמֵ ֹאֶנס ָאְבדוּ  ִאם, ְלִפיָכךְ , ּבָ  ּבְ
טּור ֵאינוֹ , ּפָ א ֲעֵליֶהם ׁשֶ ׁשֹוֵמר ֶאּלָ ָכר ּכְ   :ׂשָ

ל. כו ִמים אֹוָתן ּכָ ל ַהּיָ ַטּפֵ ּמְ ֲאֵבָדה ׁשֶ ה ֹקֶדם ּבָ ֶרּנָ ְמּכְ ּיִ  ׁשֶ
ֵבית ין ּבְ ּלוֹ  ֶהֱאִכיָלן ִאם, ּדִ ֶ ָעִלים נֹוֵטל, ִמׁשּ ֹלא ֵמַהּבְ  ּבְ
בּועָ  ֵני, הׁשְ ּקּון ִמּפְ   :ָהעֹוָלם ּתִ

ַבע ֹלא, ְמִציָאה ַהּמֹוֵצא. כז ָ ֵני ִיׁשּ ּקּון ִמּפְ . ָהעֹוָלם ּתִ
ִאם ה ׁשֶ ַבע אֹוֵמר ַאּתָ ָ יחַ , ִיׁשּ ִציָאה ַיּנִ , לוֹ  ְוֵיֵלךְ  ַהּמְ
ֵדי ּלֹא ּכְ ַבע ׁשֶ ָ יס ָמָצא ֲאִפּלוּ . ִיׁשּ ַעל ְוָטַען, ּכִ  ּבַ

ִציָאה ֵני ַהּמְ ְ ׁשּ ר ְוִאי ָהיוּ  ְקׁשּוִרים יִסיםכִּ  ׁשֶ  ֶאְפׁשָ
ְמָצא ּיִ א ָהֶאָחד ׁשֶ ן ִאם ֶאּלָ ׁשּור ָהַאֵחר ִנְמָצא ּכֵ  ַהּקָ

ַבע ֹלא ֶזה ֲהֵרי, ִעּמוֹ  ָ   :ִיׁשּ

 רסח סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , אמותיו ובארבע בחצרו קניה דין

ל. א ָאַמְרנוּ  ְמִציָאה ּכָ ִהיא ׁשֶ ל ׁשֶ  ֵאינוֹ , מֹוְצָאהּ  ׁשֶ
הּ  זֹוֶכה יעַ  ַעד ּבָ ּגִ ּתַ  ִאם ֲאָבל. ִלְרׁשּותוֹ  אוֹ  ְלָידוֹ  ׁשֶ
ִציָאה ֶאת ָרָאה  ַאֵחר ּוָבא, ָעֶליהָ  ָנַפל ֲאִפּלוּ , ַהּמְ

הּ  ְוֶהֱחִזיק ֶהֱחִזיק ֶזה, ּבָ הּ  ׁשֶ הּ  ָזָכה ּבָ   :ּבָ

ע. ב ל ַאּמֹות ַאְרּבַ הּוא ָאָדם ׁשֶ ן עֹוֵמד ׁשֶ ִצּדָ  ֲהֵרי ּבְ
יעַ  ְוִאם, לוֹ  קֹוִנים ֵאּלוּ  ִציָאה ִהּגִ ע ְלתֹוךְ  ַהּמְ  ַאְרּבַ

ּלוֹ  ַאּמֹות הּ  ָזָכה ׁשֶ נוּ  ַוֲחָכִמים. ּבָ ּקְ ָבר ּתִ ֵדי ֶזה ּדָ  ּכְ
ּלֹא ה. ֶזה ִעם ֶזה ַהּמֹוְצִאים ָיִריבוּ  ׁשֶ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

ִסְמָטא, ֲאמּוִרים י אוֹ  ּבְ ִצּדֵ ים ְרׁשּות ּבְ ֵאין ָהַרּבִ  ׁשֶ
י ֶהם ּדֹוֲחִקים םָהַרּבִ ֶדה אוֹ , ּבָ ׂשָ ֵאין ּבְ ָעִלים ָלהּ  ׁשֶ . ּבְ
ְרׁשּות ָהעֹוֵמד ֲאָבל ים ּבִ תֹוךְ  אוֹ  ָהַרּבִ ֵדה ּבְ , ֲחֵברוֹ  ׂשְ
ם קֹוֶנה ְוֵאינוֹ  לוֹ  קֹונֹות ַאּמֹות' ד ֵאין יעַ  ַעד ׁשָ ּגִ ּתַ  ׁשֶ

  :ְלָידוֹ  ְמִציָאה

ל ֲחֵצרוֹ . ג ּלֹא לוֹ  קֹוָנה ָאָדם ׁשֶ  ָנְפָלה ְוִאם, ְעּתוֹ ִמדַּ  ׁשֶ
הּ  ל ִהיא ֲהֵרי ְמִציָאה ּבָ ַעל ׁשֶ ה. ֶהָחֵצר ּבַ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

ָחֵצר ֲאמּוִרים ֶרת ּבֶ ּמֶ ּתַ ׁשְ ֶדה ֲאָבל. ַהּמִ ׂשָ ה ּבְ  ְוַכּיֹוֵצא ְוִגּנָ
ֶהן ַצד עֹוֵמד ָהָיה ִאם, ּבָ ֵדהוּ  ּבְ  ִלי ָזְכָתה: ְוָאַמר ׂשָ
ִדי ֶהם ָזָכה, ׂשָ ם עֹוֵמד נוֹ ֵאי ְוִאם, ּבָ ָהָיה אוֹ , ׁשָ  ׁשֶ
ִדי ִלי ָזְכָתה: ָאַמר ְוֹלא עֹוֵמד ל, ׂשָ   :ָזָכה ַהּקֹוֵדם ּכָ

ִציָאה ַאַחר ָרִצים ֲאֵחִרים ָרָאה. ד  ְצִבי הּוא ַוֲהֵרי ַהּמְ
בּור ּלֹא גֹוָזלֹות אוֹ  ׁשָ ְרחוּ  ׁשֶ ַצד עֹוֵמד ָהָיה ִאם, ּפָ  ּבְ
ֵדהוּ  ֵהם ׂשָ תֹוָכהּ  ׁשֶ יָען ָהָיה ָרץ ָהָיה ְוִאּלוּ , ּבְ , ַמּגִ
ִדי ִלי ָזְכָתה: ְוָאַמר ֵדהוּ  לוֹ  ָזְכָתה, ׂשָ  ֵאינוֹ  ְוִאם. ׂשָ
יָען ָיכֹול ְצִבי ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ְלַהּגִ הּוא ּכִ ַדְרּכוֹ  ָרץ ׁשֶ  ּכְ

ְפִריִחים ּוְכגֹוָזלֹות לּום ָאַמר ְוֹלא ַהּמַ א, ּכְ ל ֶאּלָ  ּכָ
ֶהם ַהּקֹוֵדם ָנה לוֹ  וּ ָנְתנ ְוִאם. ָזָכה ּבָ ַמּתָ  הֹוִאיל, ּבְ
ִלים ֵהם ַוֲהֵרי לוֹ  ִהְקָנם ְוַאֵחר ְלּגְ תֹוךְ  ִמְתּגַ ֵדהוּ  ּבְ , ׂשָ
ֵדהוּ  ָקָנה ַדְרּכוֹ  ָרץ ְצִבי ָהָיה ְוִאם. ׂשָ  ְוגֹוָזלֹות ּכְ

ֵדהוּ  לוֹ  ָקְנָתה ֹלא, ַמְפִריִחים   :ׂשָ

ה. ה ע ָלהּ  ְוֵישׁ  ָחֵצר ָלהּ  ֵישׁ , ְקַטּנָ  ֲאָבל. תַאּמוֹ  ַאְרּבַ
ע לוֹ  ְוֵאין ָחֵצר לוֹ  ֵאין ָקָטן   :ַאּמֹות ַאְרּבַ

 רסט סימן
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  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 כח
 כח

, ופקח חרש הגביהו ואם, לחברו מציאה המגביה
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ 

יהַּ . א ְגּבִ י ַעל ַאף, ַלֲחֵברוֹ  ְמִציָאה ַהּמַ ּלֹא ּפִ  ָאַמר ׁשֶ
לּום לוֹ  הּ  ָזָכה, ּכְ   :ּבָ

ַנִים. ב יהוּ  ׁשְ ִהְגּבִ ֵניֶהם ְקָנאּוהָ , ְמִציָאה ׁשֶ   :ׁשְ

יָההּ . ג  ָקָנה ֹלא, ָקָטן אוֹ  ׁשֹוֶטה אוֹ  ֵחֵרשׁ  לוֹ  ִהְגּבִ
חַ  ּקֵ ֵאין ְלִפי ַהּפִ ַעת ָלֶהם ׁשֶ   :ּדַ

יהּוהָ . ד חַ  ֵחֶרשׁ  ִהְגּבִ ֶאָחד ּוִפּקֵ ּלֹא ִמּתֹוךְ , ּכְ  ָקָנה ׁשֶ
ֵקחַ  ָדם ְוַהחֹוְטָפהּ , ֵחֶרשׁ  ָקָנה ֹלא ּפִ , ּוִמיהוּ . ָכהזָ  ִמּיָ
ַיד ַמה ּבְ ֶ ל ׁשּ ֵניֶהם ָהיוּ  ְוִאם. ָקָנה, ֶאָחד ּכָ ים ׁשְ , ֵחְרׁשִ

נוּ  ּקְ ְקנוּ  ֲחָכִמים ּתִ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּלֹא ּכְ   :ְלִהְתקֹוֵטט ָיבֹואוּ  ׁשֶ

ית. ה ח ַטּלִ ּנָ ּמֻ י ַעל ֶחְצָיהּ  ׁשֶ ּבֵ בֹוהַּ  ַעּמּוד ּגַ ּגָ ' ג ׁשֶ
י ַעל ְוֶחְצָיהּ  ְטָפִחים ּבֵ יהַּ  ֶאָחד ּוָבא, ַקעַקרְ  ּגַ  ְוִהְגּבִ
ַעל ֶאָחד ֹראשׁ  י ׁשֶ ּבֵ ק ַקְרַקע ּגַ ִני ֹראשׁ  ְוִנּתַ ֵ  ֵמַעל ַהׁשּ
י ּבֵ י ַעל ְוָנְפָלה ַעּמּוד ּגַ ּבֵ יָון, ְקָנָאהּ , ַקְרַקע ּגַ  ּכֵ

ֹראשׁ  ָידוֹ  ִהיא ֲעַדִין ָהֶאָחד ׁשֶ ִני ְוֹראשׁ  ּבְ ֵ  ָהָיה ַהׁשּ
הּ   ָהָיה ֹלא ִאם ֲאָבל. ֵמָהָאֶרץ ְטָפִחים' ג ִמּכֹחוֹ  ֻמְגּבָ
ִני ֹראשׁ  ֵ ָידוֹ  ֲעַדִין ַהׁשּ עֹוד ּבְ ית ּבְ ּלִ ַהּטַ ֲאִויר ׁשֶ  ֹלא, ּבָ
י ַעל ְוַאף, ְקָנָאהּ  ָהָיה ּפִ הּ  ׁשֶ  ְטָפִחים' ג ִמּכֹחוֹ  ֻמְגּבָ
יָון ה ּכֵ ַעּתָ ּלוֹ  ׁשֶ ָידוֹ  ָהֶאָחד ֹראשׁ  ֲאִפּלוּ  ְוֵכן. ָבָאֶרץ ּכֻ  ּבְ
ק ְוֹלא ִני שׁ ֹרא ִנּתַ ֵ י ֵמַעל ַהׁשּ ּבֵ , ָקָנה ֹלא, ָהַעּמּוד ּגַ
י ַעל ַאף ִאּלוּ  ּפִ קוֹ  ׁשֶ הּ  ָהָיה ִנּתְ  ְוִאם. ִמּכֹחוֹ  ֻמְגּבָ

ית ח ַטּלִ ב ַעל ֻמּנָ ף ּגַ ה, ּדַ ה ִמּכֹחוֹ  ְוָעָלה ְוִהּכָ ֹלׁשָ  ׁשְ
ָאתוֹ  ִמּכֹחַ  ָעָלה ֹלא ִאם ֲאָבל. ְקָנאוֹ , ְטָפִחים  ַהּכָ
א ְלַמְעָלה ף ֲאִפּלוּ , ָלָאֶרץ ַפלנָ  ֶאּלָ ַהּדַ בֹוהַּ  ׁשֶ ' ג ּגָ
  :ָקָנה ֹלא ְטָפִחים

י ַעל רֹוֵכב ָהָיה. ו ּבֵ ִציָאה ֶאת ְוָרָאה ְבֵהָמה ּגַ  ַהּמְ
הּ  ִלי ְזֵכה: ַלֲחֵברוֹ  ְוָאַמר יָון, ּבָ יָההּ  ּכֵ ִהְגּבִ  ָקָנה לוֹ  ׁשֶ
י ַעל ְוַאף ָהרֹוֵכב ּלֹא ּפִ יעַ  ׁשֶ : לוֹ  ַמראָ  ְוִאם. ְלָידוֹ  ִהּגִ

ָנהּ  הּ  ָזִכיִתי ֲאִני: ְוָאַמר, ּוְנָטָלהּ , ִלי ּתְ  ָבהּ  ָזָכה, ּבָ
ָתָנהּ  ְוִאם. ַהּנֹוֵטל ּנְ ֶ הּ  ָזִכיִתי ֲאִני: ָאַמר ָלרֹוֵכב ִמׁשּ  ּבָ
ה ִחּלָ לּום ָאַמר ֹלא, ּתְ   :ּכְ

 ער סימן
 ְועְבּדוֹ , ּוִבּתוֹ  ּוְבנוֹ , ְוָקָטן ׁשֹוֶטה ֵחֵרשׁ  ְמִציַאת
פְ  ּתוֹ , ָחתוֹ ְוׁשִ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ּופֹועלוֹ  ְוִאׁשְ

הּ  ֵאין ְוָקָטן ׁשֹוֶטה ֵחֵרשׁ  ְמִציַאת. א ּום ּבָ ֵזל ִמׁשּ  ּגָ
א ֵני ֶאּלָ ְרֵכי ִמּפְ לֹום ּדַ  ּוְגָזָלהּ  ֶאָחד ָעַבר, ְלִפיָכךְ , ׁשָ
ָדם ִנים יֹוְצָאה ֵאיָנהּ  ִמּיָ ַדּיָ   :ּבְ

נוֹ  ְמִציַאת. ב ְלָחנוֹ  ַעל ְסמּוִכיםהַ  ּוִבּתוֹ  ּבְ  ַעל ַאף, ׁשֻ
י ֵהם ּפִ דֹוִלים ׁשֶ ּתוֹ  ּוְמִציַאת, ּגְ ֲעָרה ּבִ י ַעל ַאף ַהּנַ  ּפִ

ֵאיָנהּ  ְלָחנוֹ  ַעל סֹוֶמֶכת ׁשֶ ְפָחתוֹ  ַעְבּדוֹ  ּוְמִציַאת, ׁשֻ  ְוׁשִ
ַנֲעִנים ּתוֹ  ּוְמִציַאת ַהּכְ ּלוֹ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ִאׁשְ  ֲאָבל. ׁשֶ
נוֹ  ְמִציַאת אֵ  ּבְ ְלָחנוֹ  ַעל סֹוֵמךְ  ינוֹ ׁשֶ י ַעל ַאף, ׁשֻ  ּפִ
הּוא ְפָחתוֹ  ַעְבּדוֹ  ּוְמִציַאת, ָקָטן ׁשֶ , ָהִעְבִרים ְוׁשִ

ּתוֹ  ּוְמִציַאת ִהיא ִאׁשְ ת ׁשֶ ת ְוֵאיָנהּ  ְמֹגֶרׁשֶ  ֵאיָנהּ , ְמֹגֶרׁשֶ
ּלוֹ    :ׁשֶ

י ַעל ַאף, ְלַעְצמוֹ  ּפֹוֵעל ְמִציַאת. ג ָאַמר ּפִ : לוֹ  ׁשֶ
ה י ֲעׂשֵ  ָאַמר ִאם לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין. ַהּיֹום ְמָלאָכה ִעּמִ
י ֲעֹדר: לוֹ  ָכרוֹ  ִאם ֲאָבל. ַהּיֹום ַעּמִ ט ׂשְ  ְלַלּקֵ

גֹון, ְמִציאֹות ָחַסר ּכְ ָהר ׁשֶ ָכרוֹ  ַהּנָ ט ּוׂשְ ִגים ְלַלּקֵ  ַהּדָ
ְמָצִאים ֲאַגם ַהּנִ ִית ְלַבַעל ְמִציָאתוֹ  ֲהֵרי, ּבָ  ַוֲאִפּלוּ  ַהּבַ

יס ָמָצא   :ִדיָנִרים אָמלֵ  ּכִ

 רעא סימן
' ה ּובוֹ , אשה וגט ושובר חוב ושטר בהמה מציאת

  ְסִעיִפים:
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ָנִים. א ָראוּ  ׁשְ ל ֲחמֹור אוֹ  ָגָמל ׁשֶ  ְוָקְדמוּ , ְמִציָאה ׁשֶ
ֵניֶהם כּוהוּ  אוֹ  ְוִהְנִהיגּוהוּ  ׁשְ ָהָיה אוֹ , ְמׁשָ  ֶאָחד ׁשֶ
ךְ  ְוֶאָחד ַמְנִהיג ֵניֶהם ָקנוּ , מֹוׁשֵ הבַּ . ׁשְ ָבִרים ּמֶ  ּדְ

ֲחמֹור, ֲאמּוִרים ָגָמל ֲאָבל. ּבַ  ַמְנִהיג ֶאָחד ָהָיה ִאם, ּבְ
ךְ  ְוֶאָחד ךְ , מֹוׁשֵ ְנִהיג ֹלא ֲאָבל ָקָנה ַהּמֹוׁשֵ   :ַהּמַ

ֱהַמת. ב ַדם ְמִציָאה ּבֶ ּקָ ּמֹוֵסָרה ְוָאַחז ֶאָחד ׁשֶ  ֹלא, ּבַ
ְמׁשֹךְ  ַעד ָקָנה ּיִ ִנכְ  ְוֵכן, ַיְנִהיג אוֹ  ׁשֶ ר ֵסיּבְ  ֲאָבל, ַהּגֵ
  :ְלַבּדוֹ  ַהּמֹוֵסָרה ָקָנה

ּמֹוֵסָרה אֹוֵחז ְוֶאָחד רֹוֵכב ֶאָחד ָהָיה. ג  ָקָנה ָהרֹוֵכב, ּבַ
ֵהָמה ַעל ְוַהּמֹוֵסָרה ַהּבְ ֵהָמה ְלָחֵיי ׁשֶ ְלַבד ַהּבְ  ְוֶזה, ּבִ
ָאַחז ָנה ָקָנה ַהּמֹוֵסָרה ׁשֶ ָאַחז ַמה ִמּמֶ ֶ ָידוֹ  ׁשּ ָאר, ּבְ  ּוׁשְ
  :ֵמֶהם ֶאָחד ׁשּום ָקָנה ֹלא ֵסָרהַהּמוֹ 

ין. ד ָטרֹות ְמִציַאת ּדִ ֵאר, ְוׁשֹוְבִרים ׁשְ ִסיָמן ִנְתּבָ  ּבְ
  :ה"ס

ין. ה ט ְמִציַאת ּדִ ֵאר, ּגֵ טּור ִנְתּבָ  ִסיָמן ָהֵעֶזר ֶאֶבן ּבְ
  :ג"קנ ְוִסיָמן ב"קל

  דרכים הולכי ודין וטעינה פריקה הלכות

 ערב סימן
 ח"י ּובוֹ , בזה זה שפגעו ספינות או בהמות דין

  ְסִעיִפים:

ַגע ִמי. א ּפָ ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ֶרךְ  ּבַ ּדֶ ַחת רֹוֶבֶצת ּוְבֶהְמּתוֹ  ּבַ  ּתַ
ָאהּ  ָ ין, ַמׂשּ ָהָיה ּבֵ א ָעֶליהָ  ׁשֶ ָ ין ָלהּ  ָהָראּוי ַמׂשּ ָהָיה ּבֵ  ׁשֶ
ָאהּ  יֹוֵתר ָעֶליהָ  ָ ׂשּ , ֵמָעֶליהָ  ִלְפֹרק ִמְצָוה ֶזה ֲהֵרי, ַמּמַ

ֱאַמרשֶׁ  ֲעֹזב ָעֹזב: ּנֶ יֶחּנוּ  ִיְפֹרק ְוֹלא ִעּמוֹ  ּתַ  ִנְבָהל ְוַיּנִ
א, ְוֵיֵלךְ  אוֹ  ְוִיְטֹען ִעּמוֹ  ָיִקים ֶאּלָ ָ ֱאַמר, ָעָליו ַמׂשּ ּנֶ : ׁשֶ
ִקים ָהֵקם יחוֹ  ְוִאם ּתָ , ָטַען ְוֹלא ָפַרק ְוֹלא ִנְבָהל ִהּנִ

ל ּטֵ ה ִמְצַות ּבִ הַתעֲ  ֹלא ִמְצַות ַעל ְוָעַבר ֲעׂשֵ , ׂשֶ
ֱאַמר ּנֶ   ָאִחיךָ  ֲחמֹור ֶאת ִתְרֶאה ֹלא: ׁשֶ

ֵהָמה ּכֵֹהן ָהָיה. ב ין רֹוֶבֶצת ְוַהּבְ ָברֹות ּבֵ  ֵאינוֹ , ַהּקְ
א ּמֵ   :ָלהּ  ִמּטַ

ֵאין ָזֵקן ָהָיה ִאם ְוֵכן. ג ְרּכוֹ  ׁשֶ , ְוִלְטֹען ִלְפֹרק ּדַ
בֹודוֹ  ְלִפי ְוֵאיָנהּ  הֹוִאיל טּור, ּכְ ָלל ֶזה ּפָ ל: ַהּכְ  ּכָ
ִאּלוּ  ּלוֹ  ָהְיָתה ׁשֶ ב ֶזה ֲהֵרי, ְוטֹוֵען פֹוֵרק ָהָיה ׁשֶ  ַחּיָ
ל ְוִלְפֹרק ִלְטֹען ׁשֶ ה ָחִסיד ָהָיה ְוִאם. ֲחֵברוֹ  ּבְ  ְועֹוׂשֶ
ּוַרת ִלְפִנים ין ִמׁשּ יא ָהָיה ֲאִפּלוּ , ַהּדִ ׂשִ דֹול ַהּנָ  ַהּגָ
ֱהַמת ְוָרָאה ַחת רֹוֶבֶצת ֲחֵברוֹ  ּבֶ ָאהּ  ּתַ ָ ל ַמׂשּ ֶבן ׁשֶ  אוֹ  ּתֶ
ל ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ָקִנים ׁשֶ   :ִעּמוֹ  ְוטֹוֵען ּפֹוֵרק, ּבָ

ַרק. ד ב, ְוָנְפָלה ְוָחְזָרה ְוָטַען ּפָ ַעם ְוִלְפֹרק ִלְטֹען ַחּיָ  ּפַ
ֱאַמר, ְפָעִמים ֵמָאה ֲאִפּלוּ , ַאֶחֶרת ּנֶ ֲעֹזב ָעֹזב: ׁשֶ  ּתַ
ִקים ָהֵקם ְרָסה דעַ  ִעּמוֹ  ְלַדּדֹות ָצִריךְ , ְלִפיָכךְ  ּתָ , ּפַ
א ן ִאם ֶאּלָ ַעל לוֹ  אֹוֵמר ּכֵ א ּבַ ָ ׂשּ   :ְלךָ  ָצִריךְ  ֵאיִני: ַהּמַ

ב ֵמֵאיָמַתי. ה ְרֵאהוּ , ִעּמוֹ  ְוִלְטֹען ִלְפֹרק ִיְתַחּיֵ ּיִ ֶ  ִמׁשּ
ה ְפִגיָעה ְרִאּיָ ֲהֵרי ּכִ י: ֶנֱאַמר ׁשֶ י: ְוֶנֱאַמר ִתְרֶאה ּכִ  ּכִ
ע ה ִתְפּגַ ֲערוּ , ְוַכּמָ ְהֶיה ֲחָכִמים ׁשִ ּיִ  ו"רס ֵביֵניֶהם ׁשֶ
ה ֵני ַאּמָ י ּוׁשְ ִליׁשֵ ה ׁשְ הּוא, ַאּמָ  ּוֶמֱחָצה' ִמז ֶאָחד ׁשֶ
ִמיל ּנוּ  ָרחֹוק ָהָיה, ּבְ ה יֹוֵתר ִמּמֶ   :לוֹ  ָזקּוק ֵאינוֹ , ִמּזֶ

ם ִעּמוֹ  ִלְפֹרק ַהּתֹוָרה ִמן ִמְצָוה. ו ִחּנָ  ִלְטֹען ֲאָבל ּבְ
ָכרוֹ  לְונֹוטֵ  ִמְצָוה זוֹ  ֲהֵרי, ָעָליו ָעה ְוֵכן. ׂשְ ׁשָ  ּבְ

ה ַדּדֶ ּמְ ְרָסה ַעד ִעּמוֹ  ׁשֶ ָכר לוֹ  ֵישׁ  ּפַ   :ׂשָ

ֱהַמת ָמָצא. ז י ַעל ַאף, ְרבּוָצה ֲחֵברוֹ  ּבֶ ֵאין ּפִ  ׁשֶ
ָעִלים הּ  ַהּבְ , ָעֶליהָ  ְוִלְטֹען ֵמָעֶליהָ  ִלְפֹרק ִמְצָוה, ִעּמָ
ֱאַמר ּנֶ ֲעֹזב ָעֹזב: ׁשֶ ִקים ָהֵקם ּתַ ל ּתָ ן ִאם. קֹוםמָ  ִמּכָ  ּכֵ

ה ִאם, ִעּמוֹ : ֶנֱאַמר ָלּמָ ַעל ָהָיה ׁשֶ ֵהָמה ּבַ ם ַהּבְ  ְוָהַלךְ  ׁשָ
ב ַגע ְלֶזה ְוָאַמר, לוֹ  ְוָיׁשַ ּפָ  ִמְצָוה ְוָעֶליךָ  הֹוִאיל: ּבוֹ  ׁשֶ
ךָ  ִלְפֹרק ָרִציתָ  ִאם ֹרק ְלַבּדְ טּור ֶזה ֲהֵרי, ּפְ , ּפָ
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ֱאַמר ּנֶ ַעל ָהָיה ְוִאם ִעּמוֹ : ׁשֶ הֵ  ּבַ , חֹוֶלה אוֹ  ָזֵקן ָמהַהּבְ
ב   :ְלַבּדוֹ  ְוִלְפֹרק ִלְטֹען ַחּיָ

ֱהַמת. ח א ּגֹוי ּבֶ ָ ׂשּ ל ְוַהּמַ ָרֵאל ׁשֶ  ַהּגֹוי ָהָיה ִאם, ִיׂשְ
ר ֶהְמּתוֹ  ַאַחר ְמַחּמֵ ב, ָלאו ְוִאם, ָלהּ  ָזקּוק ֵאינוֹ  ּבְ  ַחּיָ
ּום ְוִלְטֹען ִלְפֹרק ָרֵאל ַצַער ִמׁשּ   :ִיׂשְ

ֵהָמה ְיָתההָ  ִאם ְוֵכן. ט ל ַהּבְ ָרֵאל ׁשֶ ֹוי ִיׂשְ ׂשּ ל ְוַהּמַ  ׁשֶ
ב, ּגֹוי ּום ְוִלְטֹען ִלְפֹרק ַחּיָ ָרֵאל ַצַער ִמׁשּ  ֲאָבל. ִיׂשְ

ֱהַמת אוֹ  ּגֹוי ּבֶ ָ ב ֵאינוֹ , ּוַמׂשּ ל ַחּיָ ּפֵ א ּבוֹ  ְלִהּטַ ּום ֶאּלָ  ִמׁשּ
  :ֵאיָבה

ַנִים ַהּפֹוֵגעַ . י ׁשְ ַחת רֹוֵבץ ֶאָחד, ּבִ  ְוֶאָחד, אוֹ ַמשָּׂ  ּתַ
ַרק ְטֹען ִמי ָמָצא ְוֹלא ֵמָעָליו ּפָ ּיִ  ִלְפֹרק ִמְצָוה, ִעּמוֹ  ׁשֶ

ה ִחּלָ ּתְ ּום ּבַ ֲעֵלי ַצַער ִמׁשּ ים ּבַ ךְ  ְוַאַחר, ַחּיִ . טֹוֵען ּכָ
ה ּמֶ ָבִרים ּבַ ָהיוּ , ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ֵניֶהם ּכְ  אוֹ  ׂשֹוְנִאים ׁשְ

, אֹוֵהב ְוֶאָחד ׂשֹוֵנא ֶאָחד ָהָיה ִאם ֲאָבל, אֹוֲהִבים
ֹוֵנא ִעם ִלְטֹען ִמְצָוה ה ַהׂשּ ִחּלָ ֵדי, ּתְ  ִיְצרוֹ  ֶאת ָלֹכף ּכְ
  :ָהַרע

ֹוֵנא. יא ּתֹוָרה ָהָאמּור ַהׂשּ  הּוא ָהעֹוָלם ִמֻאּמֹות ֹלא, ּבַ
א ָרֵאל ֶאּלָ ׂשְ ָרֵאל ִיְהֶיה ְוֵהיַאךְ . ִמּיִ תּוב ׂשֹוֵנא ְלִיׂשְ  ְוַהּכָ
ָנא ֹלא: אֹוֵמר ְלָבֶבךָ  ִחיךָ אָ  ֶאת ִתׂשְ : ֲחָכִמים ָאְמרוּ  ּבִ
גֹון ָרָאהוּ  ּכְ ָעַבר ְלַבּדוֹ  ׁשֶ  ְוֹלא ּבוֹ  ְוִהְתָרה ֲעֵבָרה ׁשֶ
ֹנאתוֹ  ִמְצָוה ֲהֵרי, ָחַזר ה ַעד ִלׂשְ ֲעׂשֶ ּיַ  ְוָיׁשּוב ְתׁשּוָבה ׁשֶ

ָעתוֹ  י ַעל ְוַאף, ֵמִרׁשְ ֲעַדִין ּפִ ה ֹלא ׁשֶ ׁשּוָבה ָעׂשָ  ִאם, ּתְ
אוֹ  ִנְבָהל ְמָצאוֹ  ָ ַמׂשּ  ְוֹלא, ִעּמוֹ  ְוִלְפֹרק ִלְטֹען ִמְצָוה ּבְ
יֶחּנוּ  א, ָלמּות נֹוֶטה ַיּנִ ּמָ ֶהה ׁשֶ ִביל ִיׁשְ ׁשְ  ְוָיֹבא ָממֹונוֹ  ּבִ
ָנה ִליֵדי יָדה ְוַהּתֹוָרה, ַסּכָ ָרֵאל ַנְפׁשֹות ַעל ִהְקּפִ  ִיׂשְ
ין ִעים ּבֵ ין ְרׁשָ יִקים ּבֵ ֵהם ֵמַאַחר, ַצּדִ  'ה ֶאל ִנְלִוים ׁשֶ

ר ּוַמֲאִמיִנים ִעּקַ ת ּבְ ֱאַמר, ַהּדָ ּנֶ  ַחי ֲאֵליֶהם ֱאֹמר: ׁשֶ
מֹות ֶאְחּפֹץ ִאם ֱאֹלִהים' ה ְנֻאם ָאִני ע ּבְ י ָהָרׁשָ  ִאם ּכִ

ׁשּוב ע ּבְ ְרּכוֹ  ָרׁשָ   ְוָחָיה ִמּדַ

ַרְגָליו ֲחמֹוִרים. יב ל ׁשֶ  ֵאיָנם, ְרעּועֹות ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ
ִאים ָ ִאים, ָנַפל. ֵמָעָליו ְוַלֲעֹבר יםְלַהְקדִּ  ֲחֵבָריו ַרׁשּ ָ  ַרׁשּ
  :ֵמָעָליו ַלֲעֹבר

ֶרךָ , ָרכּוב ְוֶאָחד ָטעּון ֶאָחד ָהָיה. יג , ַצר ְוַהּדֶ
ֵני ָהָרכּוב ֶאת ַמֲעִביִרים עּון ִמּפְ  ְוֶאָחד ָטעּון ֶאָחד. ַהּטָ

ֵני ָהֵריָקן ַמֲעִביִרים, ֵריָקן עּון ִמּפְ ֵניֶהם. ַהּטָ  ׁשְ
ֵניֶהם, רֹוְכִבים ֵניֶהםשְׁ , ְטעּוִנים ים, ֵריָקִנים ׁשְ  עֹוׂשִ
ָרה ׁשָ יֵניֶהם ּפְ   :ּבֵ

י ְוֵכן. יד ּתֵ זוֹ  זוֹ  ּוָפְגעוּ  ָהעֹוְברֹות ְסִפינֹות ׁשְ  ִאם, ּבְ
יֶהן ּתֵ יֶהן עֹוְברֹות ׁשְ ּתֵ זוֹ  ְוִאם, טֹוְבעֹות ׁשְ  זוֹ  ַאַחר ּבְ
ים' ב ְוֵכן, עֹוְברֹות ַמּלִ ַמֲעלָ  ָהעֹוִלים ּגְ  ְגבֹוָהה הּבְ
ֶזה ֶזה ּוָפְגעוּ  ֵניֶהם עֹוְבִרים ִאם, ּבְ ַבת ׁשְ  ַאַחת ּבְ
ֶזה ְוִאם, נֹוְפִלים יַצד, עֹוִלים ֶזה ַאַחר ּבְ  ֵהם ּכֵ
ים ֵאיָנהּ  ְטעּוָנה, עֹוׂשִ ֶחה, ְטעּוָנה ְוׁשֶ ּדָ ֵאיָנהּ  ּתִ  ׁשֶ
ֵני ְטעּוָנה עּוָנה ִמּפְ ֶחה, ּוְרחֹוָקה ְקרֹוָבה, ַהּטְ ּדָ  ּתִ
ֵני ָבהְקרוֹ  ֵאיָנהּ  ִמּפְ יֶהן, ְקרֹוָבה ׁשֶ ּתֵ  אוֹ  ְרחֹוקֹות ׁשְ

יֶהן ּתֵ ן הֹוִאיל, ְטעּונֹות אוֹ  ְקרֹובֹות ׁשְ ֹדַחק ְוֻכּלָ  ּבְ
ל, ֶאָחד ָרה ַהּטֵ ׁשָ יֵניֶהם ּפְ ָכר ַמֲעִלים ְוֵהם ּבֵ  ֶזה ׂשָ
ֶצֶדק: ֶנֱאַמר ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ּוָבֶזה. ָלֶזה ּפֹט ּבְ ׁשְ   :ִמיֶתךָ עֲ  ּתִ

ָרא. טו ּיָ ָחְנָתה ׁשַ ר ׁשֶ ְדּבָ ִיס ָעֶליהָ  ְוָעַמד ַבּמִ , ְלָטְרָפהּ  ּגַ
ִיס ִעם ּוָפְסקוּ  ִבין, ָממֹון ַהּגַ ְ  ְוֵאין ָממֹוָנם ְלִפי ְמַחׁשּ

ִבין ְ ְכרוּ  ְוִאם. ְנָפׁשֹות ְלִפי ְמַחׁשּ ר ׂשָ ּיָ  ִלְפֵניֶהם ּתַ
ֶרךְ  ְלהֹוִדיָעם ִבין, ַהּדֶ ְ , ְנָפׁשֹות ִפיּולְ  ָממֹון ְלִפי ְמַחׁשּ

ּנוּ  ְוַאל ְנַהג ְיׁשַ ִרים ִמּמִ   :ַהַחּמָ

ִאים. טז ָ ִרים ַרׁשּ יֵניֶהם ְלַהְתנֹות ַהַחּמָ ל: ּבֵ  ִמי ּכָ
ּתֹאַבד ּנוּ  ׁשֶ ֵני ֲחמֹור ִמּמֶ ָרא ִמּבְ ּיָ ַ  לוֹ  ַמֲעִמיִדים ַהׁשּ
ע ְוִאם, ַאֶחֶרת ֲחמֹור ׁשַ ִבין ֵאין, ְוָאְבָדה הּוא ּפָ  ַחּיָ

נוּ : ְוָאַמר ֲחמֹורוֹ  ָאְבָדה. וֹ ל ְלַהֲעִמיד ֶמיהָ  ִלי ּתְ  ּדָ
ח רֹוֶצה ְוֵאיִני ֶכם ׁשֹוֵמר ַוֲהֵריִני, ֲחמֹור ִלּקַ  ֵאין, ִעּמָ
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א לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵדי, ַאֶחֶרת ֲחמֹור לוֹ  ַמֲעִמיִדין ֶאּלָ  ּכְ
ֵרז ְזּדָ ּיִ ֹמר ַעְצמוֹ  ׁשֶ ֶהְמּתוֹ  ְוִיׁשְ  לוֹ  ָהְיָתה ַוֲאִפּלוּ . ּבְ
ֵהָמה ָרא ֶחֶרתאַ  ּבְ ּיָ ַ ׁשּ ּיֹוֵתר, ּבַ ֹמר ַנְפׁשוֹ  מֹוֵסר ׁשֶ  ַעל ִלׁשְ
ַנִים   :ׁשְ

ָהְיָתה ְסִפיָנה. יז ֶכת ׁשֶ ם ְמַהּלֶ ּיָ  ַנְחׁשֹול ָעֶליהָ  ְוָעַמד ּבַ
ָאהּ  ְוֵהֵקלוּ  ְלָטְבָעהּ  ָ ׂשּ ִבין, ַמּמַ ְ אֹוי ְלִפי ְמַחׁשּ  ְוֵאין ַמׂשּ
ִבין ְ ּנוּ  ְוַאל ָממֹון ְלִפי ְמַחׁשּ ְנַהג ְיׁשַ ִנים ִמּמִ   :ַהַסּפָ

ִאים. יח ָ ִנים ַרׁשּ יֵניֶהם ְלַהְתנֹות ַהַסּפָ ל: ּבֵ  ִמי ּכָ
ּתֹאַבד . ַאֶחֶרת ְסִפיָנה לוֹ  ַמֲעִמיִדים, ְסִפיָנה לוֹ  ׁשֶ

ע ׁשַ הּ  ּפָ ַרשׁ  אוֹ , ְוָאְבָדה ּבָ ּפֵ ֵאין ְלָמקֹום ׁשֶ  הֹוְלִכין ׁשֶ
אֹותוֹ  ּבוֹ  ִבין ֵאין, ְזַמן ּבְ   :לוֹ  ִמידְלַהעֲ  ַחּיָ

  הגר ונכסי הפקר הלכות

 רעג סימן
 ח"י ּובוֹ , וכמה כיצד והפקר, ההפקר מן הזוכה דין

  ְסִעיִפים:

ל. א ָבר ּכָ ל ּדָ ל, ֶהְפֵקר ׁשֶ ין, ָזָכה ּבוֹ  ַהּקֹוֵדם ּכָ  ּבֵ
הּוא ָבר ׁשֶ ין ְועֹוֵמד ֻמְפָקר ּדָ ָהיוּ  ּבֵ ָעִלים לוֹ  ׁשֶ  ּבְ

  :ְוִהְפִקירּוהוּ 

י ַעל ַאף, ֶהְפֵקרהַ . ב ֵאינוֹ  ּפִ מוֹ  הּוא ֲהֵרי, ֶנֶדר ׁשֶ  ּכְ
ָאסּור ֶנֶדר   :ּבוֹ  ַלֲחֹזר ׁשֶ

ּיֹאַמר, ַהֶהְפֵקר הּוא ּוַמה. ג  ֶהְפֵקר ֵאּלוּ  ְנָכַסי: ָאָדם ׁשֶ
ין, ַלּכֹל ְלְטִלים ּבֵ ִמּטַ ין ּבְ ַקְרְקעֹות ּבֵ   :ּבְ

יַצד. ד ין ּכֵ ל, ַהֶהְפֵקר ּדִ  ָקָנהוּ , ּבוֹ  ָזָכהוְ  ַהּקֹוֵדם ּכָ
ה ְלַעְצמוֹ  ּלוֹ  ְוַנֲעׂשָ ִהְפִקיר ֶזה ַוֲאִפּלוּ . ׁשֶ ינוֹ  ׁשֶ  ּבוֹ  ּדִ
ִדין ל ּכְ   :ָקָנהוּ , ּבוֹ  ְוָזָכה ָקַדם ִאם: ָאָדם ּכָ

ְפִקיר. ה ים ַהּמַ יִרים ֹלא ֲאָבל ַלֲעִנּיִ , ֶהְפֵקר ֵאינוֹ , ַלֲעׁשִ
ְפִקיר ַעד ּיַ ה ַלּכֹל ׁשֶ ִמּטָ ׁשְ   :ּכִ

ְפִקיר .ו דֹוִלים, ֲעָבָדיו ַהּמַ ים, ַעְצָמם ָקנוּ , ַהּגְ ַטּנִ , ְוַהּקְ
ל ֶהם ְוֶהֱחִזיק ַהּקֹוֵדם ּכָ   :ָזָכה, ּבָ

ְפִקיר. ז ְרַקע ֶאת ַהּמַ ל, ַהּקַ הּ  ְוֶהֱחִזיק ַהּקֹוֵדם ּכָ . ָזָכה ּבָ
ין ְפֵני ִהְפִקיר ֲאִפּלוּ , ּתֹוָרה ּדִ  ֶהְפֵקר ֶזה ֲהֵרי ֶאָחד ּבִ

רֹות רְוִנְפטַ  ַעׂשְ ְבֵרי ֲאָבל, ֵמַהּמַ  ֵאינוֹ  סֹוְפִרים ִמּדִ
ְפִקיר ַעד ֶהְפֵקר ּיַ ְפֵני ׁשֶ ֵדי', ג ּבִ ְהֶיה ּכְ ּיִ , זֹוֶכה ֶאָחד ׁשֶ
ַנִים, ָרָצה ִאם ְ   :ְמִעיִדים ְוַהׁשּ

ִני ֲהֵרי, ָוֶזה ֶהְפֵקר ֶזה ֲהֵרי: ָהאֹוֵמר. ח ֵ  ְסֵפק ַהׁשּ
ָאַמר אוֹ , ֶזה מוֹ כְּ  ְוֶזה: ָאַמר ְוִאם. ֶהְפֵקר , ֶזה ְוַגם: ׁשֶ
יס ֲהֵרי ִני ִהְתּפִ ֵ אי ֶהְפֵקר ְוִיְהֶיה ַהׁשּ   :ַוּדַ

ְפִקיר. ט ֵדהוּ  ֶאת ַהּמַ הּ  ָזָכה ְוֹלא ׂשָ ל, ָאָדם ּבָ  ּכָ
ה ֹלׁשָ ה ַאַחר, ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ָיִמים ׁשְ ֹלׁשָ  ֵאינוֹ  ָיִמים ׁשְ
א, ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ן ִאם ֶאּלָ הּ  ְוָזָכה םָקדַ  ּכֵ  ֲהֵרי ּבָ
זֹוֶכה הּוא ין, ֵמַהֶהְפֵקר ּכְ ין הּוא ּבֵ   :ַאֵחר ּבֵ

ֶדה: ָהאֹוֵמר. י , ֶאָחד ְלֹחֶדשׁ , ֶאָחד ְליֹום ֻמְפֶקֶרת זוֹ  ׂשָ
ָנה בּועַ , ַאַחת ְלׁשָ ּלֹא ַעד, ֶאָחד ִלׁשָ הּ  ָזָכה ׁשֶ  הּוא ּבָ

ָכה. ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ַאֵחר אוֹ  ּזָ ֶ הּ  ּוִמׁשּ ין ּבָ ין הּוא ּבֵ  ּבֵ
  :ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ , ַאֵחר

ָבר. יא ְפָקר ּדָ א ַהּמֻ ּבָ ָמרוֹ  ֶאָחד ׁשֶ יט ְוָהָיה ּוׁשְ  ּבוֹ  ַמּבִ
ּלֹא ֶלּנוּ  ׁשֶ יֶהּנוּ  ַעד ָזָכה ֹלא, ָאָדם ִיּטְ ְגּבִ ּיַ  הּוא ִאם ׁשֶ

ְלֵטל ַקְרַקע ַיֲחִזיק אוֹ , ִמּטַ ֶדֶרךְ , ּבְ ּקֹוִנים ּכְ  ׁשֶ
  :קֹוחֹותַהלָּ 

רֹות. יב ְדּבָ ים ַהּמִ ּמִ ָהרֹות ְוַהּיַ ָחִלים ְוַהּנְ ל, ְוַהּנְ ֶהם ּכָ ּבָ  ׁשֶ
ֶהם ַהּקֹוֵדם ְוָכל ֶהְפֵקר גֹון, ָזָכה ּבָ ִבים ּכְ  ְוָהֵעִצים ָהֲעׂשָ

רֹות ל ְוַהּפֵ ל ִאיָלנֹות ׁשֶ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ַיַער ׁשֶ   :ּבָ
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ד. יג ִגים ַהּצָ ים ּדָ ּמִ ָהרֹותּוֵמהַ  ֵמַהּיַ ד אוֹ , ּנְ ּצָ  עֹופֹות ׁשֶ
ָעִלים ָלֶהם ְוֵאין הֹוִאיל, ַחּיֹות ִמיֵני אוֹ  , ָזָכה ּבְ

ּלֹא ּוִבְלַבד ֵדה ָיצּוד ׁשֶ ׂשְ ם ָצד ְוִאם, ֲחֵברוֹ  ּבִ . ָקָנה, ׁשָ
ִגים ָהיוּ  ְוִאם ֵביָבִרין ַהּדָ ל ּבְ ָעִלים ׁשֶ ה ְוֵכן, ּבְ  ָועֹוף ַחּיָ

יָבִרים ּבֵ ּבַ הּוא יפִּ  ַעל ַאף, ׁשֶ יָבר ׁשֶ דֹול ּבֵ  ְוהּוא ּגָ
ל ֶזה ֲהֵרי, ֵציָדה ְמֻחַסר ַעל ׁשֶ יָבִרים ּבַ ד, ַהּבֵ  ְוַהּצָ
ם ָ ְזָלן ֶזה ֲהֵרי ִמׁשּ ִגים ַהּלֹוֵקחַ . ּגַ ל ְמצּוָדתוֹ  ִמּתֹוךְ  ּדָ  ׁשֶ
הּוא ֲחֵברוֹ  ׁשֶ תֹוךְ  ּכְ ם ּבְ ַקח אוֹ , ַהּיָ ּלָ ה ׁשֶ צּוָדתוֹ  ַחּיָ  ִמּמְ

ִהיא ׁשֶ רּוסָ  ּכְ ר הּפְ ְדּבָ ּמִ ְבֵרי ָאסּור ֶזה ֲהֵרי, ּבַ  ִמּדִ
צּוָדה ָהָיה ְוִאם. סֹוְפִרים ִלי ַהּמְ  ִמּתֹוךְ  ְוָלַקח, ּכְ
צּוָדה ְזָלן ֶזה ֲהֵרי, ַהּמְ   :ּגַ

ֵדה ְמצּוָדה ַהּפֹוֵרס. יד ׂשְ הּ  ְוָצד ֲחֵברוֹ  ּבִ ה ּבָ  אוֹ  ַחּיָ
י ַעל ַאף, עֹוף ֵאין ּפִ , ֶזה ָברדָּ  ַלֲעׂשֹות ְרׁשּות לוֹ  ׁשֶ
ַעל עֹוֵמד ָהָיה ְוִאם. ָקָנה ֶדה ּבַ ָ תֹוךְ  ַהׂשּ ֵדהוּ  ּבְ  ׂשָ
ִדי ִלי ָזְכָתה: ְוָאַמר ַעל ָקָנה, ׂשָ ֶדה ּבַ ָ  ְלַבַעל ְוֵאין ַהׂשּ

צּוָדה לּום ַהּמְ   :ּכְ

ִגים. טו ְפצוּ  ּדָ ּקָ ַעל ָקָנה, ַהְסִפיָנה ְלתֹוךְ  ׁשֶ , ַהְסִפיָנה ּבַ
ּזוֹ  ָחֵצר ׁשֶ תַּ  ּכְ ֶרתַהִמׁשְ ֶכת ָחֵצר ְוֵאיָנהּ  ִהיא ּמֶ , ַהְמַהּלֶ

ִים ַהּמַ ּמֹוִליִכין ֵהם ׁשֶ  ֵמֲחַמת הֹוֶלֶכת ְוֵאיָנה אֹוָתהּ  ׁשֶ
  :ַעְצָמהּ 

ף ָעִני. טז ֹראשׁ  ַהְמַנּקֵ יר ָהִאיָלן ּבְ ִ רֹוֶתיהָ  ּוַמׁשּ  ְוָנְפלוּ  ּפֵ
א ִאם, ָלָאֶרץ ְפלוּ  ֹקֶדם ֶהָעִני ִליֵדי ּבָ ּנָ  ָלָאֶרץ ׁשֶ

ְפלוּ  ַאַחר ְנָטָלן ְוִאם, ָאםְקנָ  ּנָ  מֹוִציִאין, ָלָאֶרץ ׁשֶ
דוֹ  א ֹלא ִאם ֲאָבל. ִמּיָ ה ְלָידוֹ  ּבָ ִחּלָ ֶהם ֵאין, ִמּתְ  ּבָ
ּום ֵזל ִמׁשּ ד ְלהֹוִציָאם ּגֶ ה ֲאָבל, ַהּנֹוֵטל ִמּיַ ִחּלָ  ְלַכּתְ
ָלם לוֹ  ָאסּור   :ִלּטְ

ֲחַלִים. יז ֵדִלים ׁשַ ֵדה ַהּגְ ׂשְ ן ּבִ ּתָ ר, ִפׁשְ ל ֻמּתָ  ָאָדם ּכָ
ָלן ֵני, ִלּטְ ֵהם ִמּפְ ְפִסיִדים ֶהְפֵקר ׁשֶ ּמַ ן ׁשֶ ּתָ ׁשְ  ְוִאם. ַהּפִ
ֶצר ַעל עֹוְמִדים ֵהם ֻהְקׁשוּ  אוֹ  ַהּמֶ   :ָאסּור, ְלֶזַרע ׁשֶ

ֶדה. יח שׁ  ׂשָ ּיֵ ְלַאִים ּבוֹ  ׁשֶ  ד"ִמכ ֶאָחד ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם, ּכִ
ין ית ַמְפִקיִרין ַאֵחר ִמּמִ ין ּבֵ ֶדה לכָּ  ּדִ ָ   :ַהׂשּ

 עדר סימן
 פי על אף שמתרים חברו של דברים איזה יש עוד

  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , הפקר שאינם

ַכר ּגֹוי. א ּמָ ֶדה ׁשֶ ָרֵאל ׂשָ ל, ְלִיׂשְ ִמים ְוִקּבֵ  ְוֹלא ַהּדָ
ַתב ָטר לוֹ  ּכָ ְ ֶהְפֵקר הּוא ֲהֵרי, ַהׁשּ ֶהם ַהּקֹוֵדם ְוָכל ּכְ  ּבָ
ֵאר. ָזָכה ִסיָמן ְוִנְתּבָ   :ד"קצ ּבְ

 ערה סימן
, יורשין בלא ומת שנתגיר גר בנכסי הזוכה דין

  ְסִעיִפים: א"ל ּובוֹ 

ר. א ת ּגֵ ּמֵ יחַ  ְוֹלא ׁשֶ ן ִהּנִ הֹוָרתוֹ  ּבֵ ה ְוֵליָדתוֹ  ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ , ּבִ
י ַעל ַאף שׁ  ּפִ ּיֵ ִנים לוֹ  ׁשֶ הֹוָרָתם ּבָ ּלֹא ׁשֶ ה ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ  ּבִ

ְקֻדשָּׁ  ְוֵליָדָתם ל, הּבִ ֶהם ַהּקֹוֵדם ְוָכל ֶהְפֵקר ְנָכָסיו ּכָ  ּבָ
  ָזָכה

ר. ב ת ּגֵ ּמֵ זוּ  ׁשֶ ָרֵאל ּוִבְזּבְ ל ִיׂשְ  ַהּזֹוִכים ֵאין, ְנָכָסיו ּכָ
ְנָכָסיו ִבים ּבִ ְקבּוָרתוֹ  ַחּיָ ָאר יֹוֵתר ּבִ ְ ל ִמׁשּ ָרֵאל ּכָ   :ִיׂשְ

ֶדה. ג ֶמת ׂשָ ְמָצֶריהָ  ַהְמֻסּיֶ יָון, ּבִ ִהכִּ  ּכֵ הּ  ישׁ ׁשֶ  ַמּכֹושׁ  ּבָ
הּ  ֶאת ָקָנה ֶאָחד ּלָ ֶמת ֵאיָנהּ  ְוִאם. ּכֻ ְמָצֶריהָ  ְמֻסּיֶ , ּבִ
ה קֹוֶנה ּנָ אֹותוֹ  ִמּמֶ ֵדי ַמּכֹושׁ  ּבְ ֵלךְ  ּכְ ּיֵ ֶמד ׁשֶ ַעת ַהּצֶ ׁשְ  ּבִ

ה   :ְוַיֲחֹזר ֲחִריׁשָ

ֶצר. ד ַתֲחִמים ְוֶהָחָצב ַהּמֶ ּמְ חּוִמין ּבוֹ  ׁשֶ  ַמְפִסיִקין, ּתְ
ִנְכסֵ  ר יּבְ ֲחִזיק ְוָכל, ַהּגֵ ֶדה ַהּמַ ָ ׂשּ א ָקָנה ֹלא ּבַ  ַעד ֶאּלָ
ֶצר   :ֶהָחָצב אוֹ  ַהּמֶ

ל. ה ְפִסיק ּכָ ִנְכֵסי ַמְפִסיק, ְלֵפָאה ַהּמַ ר ּבְ יַצד. ַהּגֵ , ּכֵ
ם ָהָיה ת אוֹ  ַנַחל ׁשָ ִים ַאּמַ א ָקָנה ֹלא, ַהּמַ  ַעד ֶאּלָ
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ַחל ה ַעד אוֹ  ַהּנַ ְפִסיק ְוָכל. ָהַאּמָ  ַמְפִסיק ה"רבִּ  ַהּמַ
ִנְכֵסי ר ּבְ גֹון. ַהּגֵ ָהָיה, ּכְ ין ׁשֶ י ּבֵ ּתֵ דֹות ׁשְ ָ  ְרׁשּות ַהׂשּ
ִחיד  ְרׁשּות ֵביֵניֶהם ָהָיה ֲאִפּלוּ , ַכְרְמִלית אוֹ  ַהּיָ
חֹוֵלק ין ׁשֶ   :ַמְפִסיק, ְלִגּטִ

ל. ו ָבר ּכָ ְפִסיק ּדָ ִנְכֵסי ַמְפִסיק ְלֻטְמָאה ַהּמַ ר ּבְ . ַהּגֵ
יַצד ג, ּכֵ ְכָנס ֹוןּכְ ּנִ ְקָעה ְוֻטְמָאה זוֹ  ְלִבְקָעה ָאָדם ׁשֶ ּבִ  ּבַ
הּ  ִצּדָ יעַ  ִאם יֹוֵדע ְוֵאינוֹ , ָהַאֵחר ּבְ ְמָאה ִלְמקֹום ִהּגִ  ַהּטֻ
ל, ָלאו ִאם ֲחִזיִקים ָמקֹום ּכָ ּמַ  ֲהֵרי ְלֻטְמָאה אֹוָתהּ  ׁשֶ
ָמקֹום הּוא ק ַאֵחר ּכְ ְפֵני ְמֻחּלָ   :ַעְצמוֹ  ּבִ

ְקָעה. ז שׁ  ָלהְגדוֹ  ּבִ ּיֵ הּ  ׁשֶ דֹות ּבָ ם, ַרּבֹות ׂשָ ל ְוֻכּלָ  ׁשֶ
ר יֵניֶהם ָהָיה ְוֹלא, ֶאָחד ּגֵ  ְוֹלא ָחָצב ְוֹלא ֶמֶצר ֹלא ּבֵ

ָבר ָבִרים ּדָ ְפִסיִקים ִמּדְ ִמְקַצת ְוֶהֱחִזיק ֶאָחד ּוָבא, ַהּמַ  ּבְ
ְקָעה הּ  ֶאת ִלְקנֹות ַהּבִ ּלָ ל, ּכֻ ְקָרא ּכָ ם ַעל ַהּנִ  אֹותוֹ  ׁשֵ

ר   :אֹותוֹ  קֹוֶנה ,ַהּגֵ

י. ח ּתֵ דֹות ׁשְ ִנְכֵסי ׂשָ ר ּבְ יֵניֶהם ֶאָחד ּוֶמֶצר ַהּגֵ , ּבֵ
ֶאָחד ֶהֱחִזיק הּ  ֶהֱחִזיק. ְקָנָאהּ , ִלְקנֹוָתהּ  ֵמֶהם ּבְ  ּבָ

הּ  ֶאת ְוִלְקנֹות ִלְקנֹוָתהּ  ֶהֱחִזיק זוֹ , ֲחֶבְרּתָ הּ  ׁשֶ , ָקָנה ּבָ
הּ  ֲאָבל הּ  ֶהֱחִזיק. ָקָנה ֹלא ֲחֶבְרּתָ ֵדי ּבָ  ִלְקנֹות ּכְ

הּ  הּ , ֵמֶהן ַאַחת ָקָנה ֹלא, ֲחֶבְרּתָ ֵני ֲחֶבְרּתָ ּלֹא ִמּפְ  ׁשֶ
הּ  ֶהֱחִזיק ֵני ְואֹוָתהּ , ּבָ ּלֹא ִמּפְ הּ  ֶהֱחִזיק ׁשֶ ֵדי ּבָ  ּכְ

  :ִלְקנֹוָתהּ 

הּ  ֶהֱחִזיק. ט הּ  ֶאת ְוִלְקנֹות ִלְקנֹוָתהּ  ּבָ  ְוֶאת ֲחֶבְרּתָ
ֶצר יֵניֶהם ַהּמֶ ּבֵ ֶצר ֶהֱחִזיקשֶׁ  אוֹ , ׁשֶ ּמֶ  ֶאת ִלְקנֹות ּבַ
יֶהן ּתֵ א ְוִאם, ָסֵפק ֶזה ֲהֵרי, ׁשְ הּ  ְוֶהֱחִזיק ַאֵחר ּבָ  ּבָ

ֵדי   :ָהַאֲחרֹון ָזָכה, ִלְקנֹוָתהּ  ּכְ

ֵני ְוֵכן. י ים ׁשְ ה ִלְפִנים ֶזה ָבּתִ ֶהֱחִזיק, ִמּזֶ ֶאָחד ׁשֶ  ּבְ
ִני ֶאת ְוִלְקנֹות ִלְקנֹותוֹ  ֵמֶהם ֵ א ָקָנה ֹלא, ַהׁשּ  ֶזה ֶאּלָ

ֶהֱחִזיק ְלַבד ּבוֹ  ׁשֶ ֶאָחד ֶהֱחִזיק. ּבִ ֵדי ֵמֶהם ּבְ  ִלְקנֹות ּכְ
ִני ֶאת ֵ ֶהֱחִזיק ֶזה ַאף, ַהׁשּ   :ָקָנה ֹלא ּבוֹ  ׁשֶ

ֲחִזיק. יא ָטר ַהּמַ ׁשְ ְכֵסי ּבִ ר ִמּנִ ֵדי ַהּגֵ ְרַקע ִלְקנֹות ּכְ  ַהּקַ
תּוָבה אֹותוֹ  ַהּכְ ָטר ּבְ א ָקָנה ֹלא, ׁשְ ְלַבד ָטרַהשְּׁ  ֶאּלָ  ּבִ

י ַעל ָלצּור   :ְצלֹוִחיתוֹ  ּפִ

ֵאין ֵגר ִנְכֵסי. יב ים לוֹ  ׁשֶ ֶדה, ַהֶהְפֵקר ְוִנְכֵסי, יֹוְרׁשִ  ְוׂשָ
ָכָרהּ  ּמְ ָרֵאל ַהּגֹוי ׁשֶ הּ  ֶהֱחִזיק ֹלא ַוֲעַדִין ְלִיׂשְ ם, ּבָ ּלָ  ּכֻ
יָנם ֶוה ּדִ ל, ׁשָ ֲחִזיק ּכָ ֶהם ַהּמַ ֶדֶרךְ  ּבָ ְרֵכי ּבְ  הַהֲחָזקָ  ִמּדַ

ֲארוּ  ְתּבָ ּנִ ִהְלכֹות ׁשֶ  ֵמֲאִכיַלת חּוץ, ָקָנה ְמִכיָרה ּבְ
רֹות יַצד. ּפֵ הּ  ְוֶהֱחִזיק ֵמֲחֵברוֹ  ַקְרַקע ַהּלֹוֵקחַ , ּכֵ  ּבָ

ֲאִכיַלת רֹוֶתיהָ  ּבַ מוֹ , ָקָנה ּפֵ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ ִסיָמן ׁשֶ . ב"קצ ּבְ
ִנְכֵסי ֲאָבל  רֹותפֵּ  ָאַכל ֲאִפּלוּ , ֶהְפֵקר ִנְכֵסי אוֹ  ֵגר ּבְ

ה ָהִאיָלן ּמָ ִנים ּכַ  גּוף ְוֹלא ָהִאיָלן גּוף ֹלא ָקָנה ֹלא ׁשָ
ְרַקע ה ַעד, ַהּקַ ֲעׂשֶ ּיַ ה ׁשֶ גּוף ַמֲעׂשֶ  ַיֲעֹבד אוֹ  ָהָאֶרץ ּבְ
ִאיָלן ֲעבֹוָדה   :ּבָ

ָבִרים ֵישׁ . יג ים ּדְ ִאם, ַרּבִ ֶהם ֶהֱחִזיק ׁשֶ  ֹלא ַהּלֹוֵקחַ  ּבָ
ַאַחת ֶהֱחִזיק ְוִאם, ָקָנה ִנְכֵסי ֶהםמֵ  ּבְ ר ּבְ  ִנְכֵסי אוֹ  ַהּגֵ

יַצד. ָקָנה ֶהְפֵקר ְלְטִרין ַהּמֹוֵצא, ּכֵ דֹוִלים ּפַ נּוִים ּגְ  ּבְ
ִנְכֵסי ר ּבְ ִנְכֵסי אוֹ  ַהּגֵ ד, ֶהְפֵקר ּבְ ֶהם ְוִסּיֵ  ֶאָחד ִסּיּוד ּבָ

ר אוֹ  ּיֵ ֶהם ּכִ ּיּור ּבָ גֹון, ֶאָחד ּכִ ה ּכְ  יֹוֵתר אוֹ  ַאַחת ַאּמָ
ֶנֶגד תַ  ּכְ   :ָקָנה, חַהּפֶ

ר. יד ִנְכֵסי צּוָרה ַהּצָ ר ּבְ   :ָקָנה, ַהּגֵ

יעַ . טו ּצִ עֹות ַהּמַ ִנְכֵסי ַמּצָ ר ּבְ יָון, ַהּגֵ ה ּכֵ ּפָ ּיִ ְרַקע ׁשֶ  ַהּקַ
ָעָתן ַהּצָ   :ָקָנה, ּבְ

ֶדה ֶאת ֵהִניר. טז ָ ִנְכֵסי ַהׂשּ ר ּבְ   :ָקָנה, ַהּגֵ

ל. יז ֶפן ְזמֹורֹות ַהְמַפּצֵ  ְוַכּפֹות ִאיָלנֹות ִריֵגישְׂ  אוֹ  ַהּגֶ
ָמִרים ִנְכֵסי ּתְ ר ּבְ ְעּתוֹ  ִאם, ַהּגֵ , ָהִאיָלן ַלֲעבֹוַדת ּדַ

ְעּתוֹ  ְוִאם, ָקָנה ֵהָמה ָהֵעִצים ְלַהֲאִכיל ּדַ . ָקָנה ֹלא, ַלּבְ
יַצד אן ּכֹוֵרת ָהָיה, ּכֵ אן ִמּכָ ן ֶחְזָקתוֹ , ּוִמּכָ ּוֵ ְתּכַ ּנִ  ׁשֶ

ֵון ֵאינוֹ , ַאַחת ֵמרּוחַ  ֵרתּכוֹ  ָהָיה. ָהִאיָלן ַלֲעבֹוַדת  ִמְתּכַ
א   :ָלֵעִצים ֶאּלָ
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ט ְוֵכן. יח ֶדה ִמן ַוֲאָבִנים ֵעִצים ַהְמַלּקֵ ָ ְעּתוֹ  ִאם, ַהׂשּ  ּדַ
ן ְעּתוֹ  ְוִאם. ָקָנה, ָהָאֶרץ ְלַתּקֵ . ָקָנה ֹלא, ָלֵעִצים ּדַ
יַצד ס ָלַקט, ּכֵ ק ַהּגַ ֶחְזַקת ֶזה ֲהֵרי, ְוַהּדַ ן ּבְ ּוֵ ְתּכַ ּנִ  ׁשֶ
ן ס ָלַקט. ָהָאֶרץ ְלַתּקֵ ק ְוֹלא ַהּגַ ֶחְזַקת ֶזה ֲהֵרי, ַהּדַ  ּבְ

ן ּוֵ ְתּכַ ּנִ   :ָלֵעִצים ׁשֶ

ֶוה ְוֵכן. יט ׁשְ ֵני ַהּמַ ְעּתוֹ  ִאם, ָהָאֶרץ ּפְ ן ּדַ , ָהָאֶרץ ְלַתּקֵ
ְעּתוֹ  ְוִאם. ָקָנה וֹות ּדַ ֲעִמיד ָמקֹום ְלַהׁשְ ּיַ , ֹגֶרן ּבוֹ  ׁשֶ
יַצד. ָקָנה ֹלא קֹום ָעָפר לֹוֵקחַ  הָהיָ , ּכֵ בֹוהַּ  ִמּמָ  ּגָ

קֹום ְונֹוְתנוֹ  מּוךְ  ַלּמָ ן ֶזה ֲהֵרי, ַהּנָ  ְוִאם. ָהָאֶרץ ְמַתּקֵ
יד ֵאינוֹ  א, ֶזה ַעל ַמְקּפִ ִליךְ  ֶאּלָ רֹורֹות ֶהָעָפר ַמׁשְ  ְוַהּצְ
ָכל ֹלא ָמקֹום ּבְ ָדה ּבְ ֲחָזָקה ֶזה ֲהֵרי, ַהְקּפָ ֵאינוֹ  ּבַ  ׁשֶ

ֵון א ִמְתּכַ וֹותְלהַ  ֶאּלָ   :ּבוֹ  ָלדּושׁ  ָמקֹום ׁשְ

ן ִאם, ָהָאֶרץ ְלתֹוךְ  ַמִים ַהּפֹוֵתחַ  ְוֵכן. כ , ָהָאֶרץ ְלַתּקֵ
ִגים ָלצּוד ְוִאם. ָקָנה יַצד ָקָנה ֹלא, ּדָ ה, ּכֵ  ָמקֹום ָעׂשָ

ְנסוּ  ּכָ ּיִ ִים ּבוֹ  ׁשֶ ְלַבד ַהּמַ ֵון ֶזה ֲהֵרי, ּבִ ן ִמְתּכַ  ְלַתּקֵ
ה. ָהָאֶרץ ֵני ָעׂשָ תָ  ׁשְ  ְוֶאָחד ְלַהְכִניס ֶאָחד, ִחיםּפְ

ן ֶזה ֲהֵרי, ְלהֹוִציא ּוֵ ִגים ָלצּוד ִמְתּכַ   :ּדָ

ְלְטִרין ַהּבֹוֶנה. כא דֹוִלים ּפַ ִנְכֵסי ּגְ ר ּבְ  ֶאָחד ּוָבא, ַהּגֵ
ָלתֹות ָלֶהם ְוֶהֱעִמיד ָהִראׁשֹון. ָהַאֲחרֹון ָקָנה, ּדְ  ֹלא ׁשֶ

ה גּוף ָעׂשָ לּום ָהָאֶרץ ּבְ ִמי ּואה ַוֲהֵרי, ּכְ ה ּכְ ָעׂשָ ל ׁשֶ  ּגַ
ֵאינוֹ , ֲאָבִנים ֲהֵרי, קֹוֶנה ׁשֶ ָגֵדר הֹוִעיל ֹלא ׁשֶ , ֶזה ּבְ
ֵני הּוא ִמּפְ יֹוֵתר ָרָחב ׁשֶ שׁ  ּבְ  אֹותוֹ  צּוַרת ְוֵאין, ּוְמֻפּלָ
ְנָין ֲעִמיד ַעד מֹוֶעֶלת ַהּבִ ּיַ ָלתֹות ׁשֶ   :ּדְ

ִפיץ. כב ַרע ַהּמֵ ָלִמים ְלתֹוךְ  ַהּזֶ ֵעת. ָנהקָ  ֹלא, ַהּתְ ּבְ  ׁשֶ
ִליךְ  ִהׁשְ ַרע ׁשֶ יחַ  ֹלא, ַהּזֶ ּבִ לּום ִהׁשְ ַמח ּוְבֵעת, ּכְ ּצָ  ׁשֶ
יחַ  ּבִ ַבח, ְוִהׁשְ א ׁשֶ   :קֹוֶנה ְוֵאינוֹ  הּוא ֵמֵאָליו ַהּבָ

ה ָהְיָתה. כג ִנְכֵסי ְמִחּצָ ר ּבְ ה ֶזה ּוָבא, ַהּגֵ ה ְוָעׂשָ  ְמִחּצָ
הּ  ַעל ַאֶחֶרת ה ִנְבְלָעה ַוֲאִפּלוּ . ָקָנה ֹלא, ַגּבָ  ְמִחּצָ

ְחּתֹוָנה ֶמת ָהֶעְליֹוָנה ַוֲהֵרי ּתַ ֵעת, ַקּיֶ ּבְ ָנה ׁשֶ ּבָ  ֹלא ׁשֶ
הֹוִעיל ּוְבֵעת, הֹוִעיל א ֵמֵאָליו, ׁשֶ ה ּבָ ֲעׂשֶ   :ַהּמַ

ֲחִזיק. כד ִנְכֵסי ַהּמַ ר ּבְ ְעּתוֹ  ְוֵאין ּוְבֶהְפֵקר ַהּגֵ , ִלְקנֹות ּדַ
י ַעל ַאף ַדר ּפִ ּגָ   :ָקָנה ֹלא, ּוָבָנה ׁשֶ

ִנְכֵסי ָהעֹוֵדר. כה ר ּבְ ֵהם ּוְכָסבּור ַהּגֵ ּלוֹ  ׁשֶ  ֹלא, ׁשֶ
  :ָקָנה

ִנְכֵסי ָעַדר. כו ָהָיה ּוְכָסבּור ֶזה ֵגר ּבְ ל ׁשֶ ר ׁשֶ , ַאֵחר ּגֵ
ן הֹוִאיל ּוֵ יו ְוִנְתּכַ ַמֲעׂשָ  ֲהֵרי, ֵמַהֶהְפֵקר ִלְזּכֹות ֵאּלוּ  ּבְ

  :ָקָנה ֶזה

ּכֹון ָהָיה. כז ָרֵאליִ  ַמׁשְ ַיד ׂשְ ר ּבְ ת, ַהּגֵ ּמֵ ר ּוְכׁשֶ א ַהּגֵ  ּבָ
ָרֵאל ּכֹון ְוֶהֱחִזיק ַאֵחר ִיׂשְ ַמׁשְ  אֹותוֹ  מֹוִציִאין, ֶזה ּבְ
דוֹ  יָון, ִמּיָ ּכֵ ת ׁשֶ ּמֵ ר ׁשֶ ֵטל ַהּגֵ ְעּבּודוֹ  ּבָ ין ְוהּוא. ׁשִ  ַהּדִ
ר לוֹ  ֵישׁ  ִאם ָטר ַלּגֵ ּכֹונֹות ַעל חֹוב ׁשְ  ַקְרַקע ַמׁשְ

  :ֻמְחֶזֶקת

ּכֹון ָהָיה. כח ר ַמׁשְ ַיד ַהּגֵ ָרֵאל ּבְ ָרֵאל ּוָבא, ִיׂשְ  ַאֵחר ִיׂשְ
ּנוּ  לֹוֵקחַ , ּבוֹ  ְוֶהֱחִזיק ֶנֶגד ָהִראׁשֹון ִמּמֶ , ָמעֹוָתיו ּכְ
ָאר ֶאת קֹוֶנה ְוָהַאֲחרֹון ְ ה. ַהׁשּ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ
ֹלא ׁשֶ ּכֹון ָהָיה ּכְ ׁשְ ֲחַצר ַהּמַ  ָהָיה ִאם לֲאבָ , ָהִראׁשֹון ּבַ
ֲחֵצרוֹ  ּלֹא לוֹ  קֹוָנה ֲחֵצרוֹ , ּבַ ְעּתוֹ  ׁשֶ  ְלֶזה ְוֵאין ִמּדַ
לּום ָהַאֲחרֹון   :ּכְ

ר. כט ת ּגֵ ּמֵ זוּ  ׁשֶ ָרֵאל ּוִבְזּבְ ֶהם ְוָהיוּ , ְנָכָסיו ִיׂשְ  ּבָ
דֹוִלים, ֲעָבִדים ֵני ַעְצָמם ָקנוּ , ּגְ ים, חֹוִרין ּבְ ל, ְקַטּנִ  ּכָ
ֲחִזיק ֶהם ַהּמַ   :הָזכָ  ּבָ

ר. ל ת ּגֵ ּמֵ זוּ  ׁשֶ ָרֵאל ּוִבְזּבְ ְמעוּ , ְנָכָסיו ִיׂשְ ֲעַדִין ְוׁשָ  ׁשֶ
שׁ  אוֹ  ֵמת ֹלא ּיֵ ן לוֹ  ׁשֶ ּתוֹ  אוֹ  ּבֵ ִאׁשְ ֶרת ׁשֶ ם, ְמֻעּבֶ ּלָ  ּכֻ

ִבים ם ֶהֱחִזירוּ . ְלַהֲחִזיר ַחּיָ ּלָ ךְ  ְוַאַחר, ּכֻ ְמעוּ  ּכָ  ׁשָ
מּוָעה ְ ׁשּ  אוֹ  ֵמת אׁשֹוָנהּוָברִ , ָהְיָתה ֱאֶמת ִראׁשֹוָנה ׁשֶ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן רעו הלכות נחלות
  

 

1209

  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 כח
 כח

נוֹ  ֵמת יָלה אוֹ  ִמּקֶֹדם ּבְ ּתוֹ  ִהּפִ ל, ִאׁשְ ֲחִזיק ּכָ  ַהּמַ
ה ִנּיָ ְ ׁשּ   :ָקָנה ֹלא ּוָבִראׁשֹוָנה, ָקָנה ּבַ

ר. לא ת ּגֵ ּמֵ זוּ  ׁשֶ ָרֵאל ּוִבְזּבְ  ָעָליו ְוָהיוּ , ְנָכָסיו ִיׂשְ
ל, חֹובֹות ית ִמְלָוה ּכָ ְגּבֵ ּנִ ים ׁשֶ  קֹוחֹותּוֵמַהלָּ  ֵמַהּיֹוְרׁשִ
ית ם ִנְגּבֵ כוּ  ֵמֵאּלוּ  ּגַ ּזָ א ֵמֶהם ּגֹוִבים ְוֵאין, ָבֶהם ׁשֶ  ֶאּלָ

בּוָעה ׁשְ ים ָהיוּ . ּבִ ֶהֱחִזיקוּ  ַרּבִ ֶהם ׁשֶ  ַאֲחרֹון ַאֲחרֹון, ּבָ
ָפָניו ּגֹוִבין, לוֹ  ֵאין, ִנְפָסד ּלְ ֶ   :ִמׁשּ

  נחלות הלכות

 רעו סימן
  ם:ְסִעיִפי' ז ּובוֹ , הוא כיצד נחלות סדר

ךְ  ְנָחלֹות ֵסֶדר. א ת ִמי: ּכָ ּמֵ נוֹ , ׁשֶ  ִנְמָצא ֹלא. יֹוְרׁשוֹ  ּבְ
ן לוֹ  ן ֵישׁ  ִאם רֹוִאים, ּבֵ ין, ֶזַרע ַלּבֵ ין ָזָכר ּבֵ  ְנֵקָבה ּבֵ
ל סֹוף ַעד ְמקֹומוֹ  עֹוֵמד, ַהּדֹורֹות ּכָ , ַהּכֹל ְויֹוֵרשׁ  ּבִ
ן ֶזַרע ִנְמָצא ֹלא ת לוֹ  ֵישׁ  ִאם, ַלּבֵ יָרשֶׁ  ּבַ  ֹלא. ּנוּ ּתִ

ת לוֹ  ִנְמָצא ין, ֶזַרע ָלהּ  ֵישׁ  ִאם, ּבַ ין ָזָכר ּבֵ  ְנֵקָבה ּבֵ
ל סֹוף ַעד  ָלהּ  ִנְמָצא ֹלא. ַהּכֹל יֹוֵרשׁ , ַהּדֹורֹות ּכָ
ֲחֹזר, ֶזַרע ה ּתַ ָ ל ְלָאִביו ַהְיֻרׁשּ  ָאִביו ֵאין ְוִאם. ֵמת ׁשֶ
ם ֲחֹזר, ַקּיָ ֵהם ְלַזְרעוֹ  ּתַ ת ֲאֵחי ׁשֶ , ָאח לוֹ  ֵישׁ  ִאם. ַהּמֵ
יחַ  ִאם, ָאח לוֹ  ִנְמָצא ֹלא. ַהּכֹל יֹוֵרשׁ   ַעד ֶזַרע ִהּנִ
ל סֹוף ְמקֹומוֹ  עֹוֵמד ַהּדֹורֹות ּכָ  לוֹ  ִנְמָצא ֹלא. ִליָרשׁ  ּבִ
ּנוּ  ֶזַרע ְוֹלא ָאח ֲחֹזר, ִמּמֶ ה ּתַ ָ ת ַלֲאחֹות ַהְיֻרׁשּ  אוֹ  ַהּמֵ

ל סֹוף ַעד ְלַזְרָעהּ   ָאחֹות לוֹ  ִנְמָצא ֹלא. ַהּדֹורֹות ּכָ
ה ֶזַרע ְוֹלא ּנָ ֲחֹזר, ִמּמֶ ה ּתַ ָ ל ָאִביו ַלֲאִבי ַהְיֻרׁשּ . ֵמת ׁשֶ
ם ֵאינוֹ  ְוִאם ֵהם ְלַזְרעוֹ  חֹוֵזר, ַקּיָ ת ֲאִבי ֲאֵחי ׁשֶ , ַהּמֵ
ל סֹוף ַעד ְלַזְרָעם אוֹ , ַאִחים לוֹ  ֵישׁ  ִאם . ַהּדֹורֹות ּכָ
ת ַלֲאִבי ַאִחים ֵאין ְוִאם  ֹוֶזֶרתח, ֵמֶהם ֶזַרע ְוֹלא, ַהּמֵ

ת ֲאִבי ַלֲאחֹות ל סֹוף ַעד ְלַזְרָעהּ  אוֹ  ַהּמֵ . ַהּדֹורֹות ּכָ
ת ַלֲאִבי ָאחֹות ֵאין ְוִאם ה ֶזַרע ְוֹלא ַהּמֵ ּנָ  חֹוֶזֶרת, ִמּמֶ

ל ָאִביו ֲאִבי ַלֲאִבי  מֹוִריׁשוֹ , ַחי ֵאינוֹ  ְוִאם. ֵמת ׁשֶ
ֵהם ְלַזְרעוֹ  ל ָאִביו ֲאִבי ַאֵחי ׁשֶ  דעַ  ְלַזְרָעם אוֹ  ֵמת ׁשֶ
ל סֹוף ל ָאִביו ֲאִבי ֲאֵחי ִנְמְצאוּ  ֹלא. ַהּדֹורֹות ּכָ  ֵמת ׁשֶ
ל ָאִביו ֲאִבי ַלֲאחֹות חֹוֶזֶרת, ַזְרָעם ְוֹלא  אוֹ  ֵמת ׁשֶ

ל סֹוף ַעד ְלַזְרָעהּ  ֶרךְ  ֶזה ְוַעל. ַהּדֹורֹות ּכָ  ַנֲחָלה ַהּדֶ
ת ֶמׁשֶ   :ְראּוֵבן ַעד ְלַמְעָלה ְמַמׁשְ

ת ִמי. ב ּמֵ יחַ  ׁשֶ ת ְוִהּנִ ן ּוַבת ּבַ ת ֲאִפּלוּ , ַהּבֵ ת ּבַ ת ּבַ  ּבַ
ן ה סֹוף ַעד ַהּבֵ ּמָ , ַהּכֹל ְוִתיַרשׁ  קֹוֶדֶמת ִהיא דֹורֹות ּכַ
ת ְוֵאין לּום ַלּבַ ין ְוהּוא. ּכְ , ָהֲאחֹות ִעם ָהָאח ְלַבת ַהּדִ
ן ּוְלַבת ל ְוֵכן, ָאִביו ֲאחֹות ִעם ָאִביו ֲאִחי ּבֶ ּיֹוֵצא ּכָ  ּכַ
ֶזה   :ּבָ

ָהיוּ  ימִ . ג ֵני לוֹ  ׁשֶ ִנים ׁשְ ֵניֶהם ּוֵמתוּ , ּבָ יו ׁשְ ַחּיָ , ּבְ
יחַ  ה ָהֶאָחד ְוִהּנִ ֹלׁשָ ִנים ׁשְ ִני ּבָ ֵ יחַ  ֹלא ְוַהׁשּ א ִהּנִ ת ֶאּלָ  ּבַ
ךְ  ְוַאַחר, ַאַחת ֵקן ֵמת ּכָ ת, ַהּזָ ן ּבַ ת ַהּבֵ  ֲחִצי יֹוֶרׁשֶ

ָכִסים ת, ַהּנְ ֹלׁשֶ ֵני ּוׁשְ ן ּבְ ים ָהַאֵחר ַהּבֵ  ַהֵחִצי יֹוְרׁשִ
ָאנוּ , ָהַאֵחר ִאּלוּ  רֹוִאים ׁשֶ ִנים ּכְ ִמים ַהּבָ ים ַקּיָ  ְויֹוְרׁשִ
ֶוה ׁשָ ֶרךְ  ְוַעל. ֶחְלקוֹ  ְלָבָניו מֹוִרישׁ  ֶאָחד ְוָכל, ּבְ  ֶזה ּדֶ

ֵני חֹוְלִקים  ֹראשׁ  ַעד ָהָאב ֲאֵחי ּוְבֵני ָהַאִחים ּבְ
  :ַהּדֹורֹות

ַחת. ד ּפַ ָחהמִ  ְקרּוָיה ֵאיָנהּ  ָהֵאם ִמׁשְ ּפָ ֵאין, ׁשְ  ָהֵאם ׁשֶ
ת ָנהּ  ֶאת יֹוֶרׁשֶ הּ  ֶאת ְוֹלא ּבְ ּתָ  ְוֹלא ֵמֵאם ְוַאִחין. ּבִ
ים ֵאין ֵמָאב א, ֶזה ֶאת ֶזה יֹוְרׁשִ ל ֶאּלָ , ֶאָחד ּכָ

ַחת ּפַ  ֶאת יֹוֵרשׁ  ָהִאישׁ  ֲאָבל. אֹותוֹ  יֹוֵרשׁ  ָאִביו ִמׁשְ
ת ְוֵכן, ִאּמוֹ  הּ  ֶאת ַהּבַ ן ָלהּ  ֵאין ִאם ִאּמָ יָנהּ , ּבֵ ּדִ  ׁשֶ

ִנְכֵסי מוֹ  ָהֵאם ּבְ ִנְכֵסי ּכְ ֵניֶהם, ָהָאב ּבְ ים ׁשְ  אֹוָתהּ  יֹוְרׁשִ
א ן ֶאּלָ ַהּבֵ ת קֹוְדִמין ְוַזְרעוֹ  ׁשֶ   :ַלּבַ

ן ֵאין. ה ֶבר ִאּמוֹ  ֶאת יֹוֵרשׁ  ַהּבֵ ּקֶ  ְלֶאָחיו ְלַהְנִחיל ּבַ
ִאם. ֵמָהָאב יהָ  ֵמת ׁשֶ ַחּיֶ ךְ  ְוַאַחר ּבְ  ֵאין, ֵמָתה ּכָ

הּ  ָהָיה ַחי עֹוֶדּנוּ  ָהָיה ִאּלוּ  ְמִריםאוֹ  יו, יֹוְרׁשָ ם ַעְכׁשָ  ּגַ
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ן ְמקֹומוֹ  ַיַעְמדוּ  ֵמָאִביו ֶאָחיו ֶזַרע לוֹ  ֵאין ִאם ּכֵ  ּבִ
א, אֹוָתהּ  ִליַרשׁ  ֲחֹזר ֶאּלָ ָתהּ  ּתַ ָ ַחת ְיֻרׁשּ ּפַ ית ְלִמׁשְ  ּבֵ
יָון ָאִביהָ  ֵאין ּכֵ  ָהֵאם ֵמָתה ִאם ֲאָבל. ֶזַרע ִלְבָנהּ  ׁשֶ
יו ַחּיָ ךְ  ְוַאַחר, ּבְ ן ָקָטן ָהָיה ֲאִפּלוּ , הּוא ֵמת ּכָ , יֹומוֹ  ּבֶ
ָעה ֲאִפּלוּ  ַאֲחֶריהָ  ְוַחי הֹוִאיל הּ , ַאַחת ׁשָ  ּוַמְנִחיל יֹוְרׁשָ
ה ָ יו ַהְיֻרׁשּ ַחת ְליֹוְרׁשָ ּפַ ׁשְ   :ָאִביו ִמּמִ

ל. ו רֹוִבים ּכָ ֲעֵבָרה ַהּקְ ים ּבַ ִרים יֹוְרׁשִ ְכׁשֵ יַצד. ּכִ  ,ּכֵ
ן אוֹ  ָאח לוֹ  ָהָיה ר יֹוֵרשׁ  ֶזה ֲהֵרי, ַמְמֵזר ּבֵ ָכׁשֵ  ְוֵכן. ּכְ
ָאר ל ׁשְ ים ּכָ ן ֲאָבל. ַהּיֹוְרׁשִ ְפָחה ּבֵ ִ  ֵאינוֹ , גֹוָיה אוֹ  ִמׁשּ
ן ָבִרים ְלָדָבר ּבֵ ָלל יֹוֵרשׁ  ְוֵאינוֹ  ֵמַהּדְ   :ּכְ

 רעז סימן
 לנחלה בכור הוא ואיזה, שנים פי נוטל הבכור

  ְסִעיִפים: ו"ט בוֹ וּ , בכור וספק

כֹור. א י נֹוֵטל ַהּבְ ַנִים ּפִ ִנְכֵסי ׁשְ יַצד. ָאִביו ּבְ יחַ , ּכֵ  ִהּנִ
ה ָ ִנים ֲחִמׁשּ כֹור ֵמֶהם ְוֶאָחד ּבָ כֹור, ּבְ ִלישׁ  נֹוֵטל ַהּבְ  ׁשְ
מֹון ָעה ֶאָחד ְוָכל, ַהּמָ ׁשּוִטים ֵמָהַאְרּבָ תּות נֹוֵטל ּפְ . ׁשְ
יחַ  ָעה ִהּנִ ׁשְ כֹור ָהֶאָחד ֵריהֲ , ָבִנים ּתִ  נֹוֵטל ַהּבְ

ית מֹוָנה ֶאָחד ְוָכל, ֲחִמיׁשִ ְ  נֹוֵטל ְפׁשּוִטים ֵמַהׁשּ
יִרית ֶרךְ  ַעל ְוֵכן. ֲעׂשִ ה ּדֶ  חֹוְלִקים ַהּזֹאת ַהֲחֻלּקָ
  :ְלעֹוָלם

ֵני ֵאּלוּ . ב ֶאָחד אֹוָתם נֹוֵטל ֲחָלִקים ׁשְ ֶמֶצר ּכְ   :ֶאָחד ּבְ

כֹור. ג ּנֹוַלד ּבְ י נֹוֵטל ֵאינוֹ  ָאִביו יַתתמִ  ַאַחר ׁשֶ  ּפִ
ַנִים ַדְחּתוֹ  ָיְצָאה ְוִאם. ׁשְ י ּפַ ַחּיֵ י ַעל ַאף, ָאִביו ּבְ  ּפִ
ּלֹא ל ָיָצא ׁשֶ א ָהעֹוָלם ַלֲאִויר ֹראׁשוֹ  ּכָ  ְלַאַחר ֶאּלָ
י נֹוֵטל ֶזה ֲהֵרי, ָאִביו ִמיַתת ַנִים ּפִ   :ׁשְ

כֹור. ד ּנֹוַלד ּבְ ךְ  ְוַאַחר ֻטְמטּום ׁשֶ  ְוִנְמָצא ַרעִנקְ  ּכָ
י נֹוֵטל ֵאינוֹ , ָזָכר ַנִים ּפִ ֵחֶלק ְמַמֵעט ֵאינוֹ  ְוֵכן. ׁשְ  ּבְ

כֹוָרה ֱאַמר, ּבְ ּנֶ ָהָיה ַעד, ָבִנים לוֹ  ְוָיְלדוּ : ׁשֶ ן ׁשֶ  ּבֵ

ַעת ְ יַצד. ֵלָדה ִמׁשּ ֵחֶלק ְמַמֵעט ֵאינוֹ  ּכֵ כֹוָרה ּבְ  ֲהֵרי, ּבְ
ָהָיה ן לוֹ  ׁשֶ כֹור ּבֵ ֵני ּבְ ְמטּום ְוֶזה ְפׁשּוִטים ּוׁשְ  ַהּטֻ

ְקַרע ּנִ כֹור, ָזָכר ְוִנְמָצא ׁשֶ מֹון ְרִביעַ  נֹוֵטל ַהּבְ  ַהּמָ
ֵחֶלק( כֹוָרה ּבְ א ִעּמוֹ  ֵאין ּוְכִאּלוּ ) ַהּבְ ֵני ֶאּלָ  ְפׁשּוִטים ׁשְ

ְלַבד ה, ּבִ ֹלׁשָ ְ ָאִרים ְרִביִעים ְוַהׁשּ ׁשְ  אֹותוֹ  חֹוְלִקים ַהּנִ
ֵני ׁשּוִטים ׁשְ ְקַרע ִעם ַהּפְ כֹור ְוִעם ַהּנִ ֶוה ַהּבְ ׁשָ   :ּבְ

ן ָקָטן. ה ֵחֶלק ְמַמֵעט ֶאָחד יֹום ּבֶ כֹוָרה ּבְ  ֹלא ֲאָבל, ּבְ
ר ּנֹוַלד ּוֵבן. ָהֻעּבָ  ְמַמֵעט ֵאינוֹ  ָאִביו ִמיַתת ַאַחר ׁשֶ
ֵחֶלק כֹוָרה ּבְ   :ּבְ

א. ו י ַעל ַאף, ְנָפִלים ַאַחר ַהּבָ ָצא ּפִ ּיָ ֶפל ֹראשׁ  ׁשֶ  ַהּנֶ
הּוא ׁשֶ א, יחַ  ּכְ כֹור ַאֲחָריו ַהּבָ ן ְוֵכן. ְלַנֲחָלה ּבְ ' ט ּבֶ
ָצא ּיָ א, ֵמת ֹראׁשוֹ  ׁשֶ כֹור ַאֲחָריו ַהּבָ ה, ְלַנֲחָלה ּבְ ּזֶ  ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ית: ׁשֶ ּלֹא הּוא אֹונוֹ  ֵראׁשִ  ָלֶזה ֹקֶדם לוֹ  נֹוַלד ׁשֶ
ָצא ּיָ ן ְלִפיָכךְ . ָהעֹוָלם ַלֲאִויר ַחי ׁשֶ הֹוִציא' ט ּבֶ  ֹרב ׁשֶ
א, ַחי ֹראׁשוֹ  כֹור ֵאינוֹ  ַאֲחָריו ַהּבָ   :ּבְ

א ּדֶֹפן יֹוֵצא. ז ֵניֶהם ַאֲחָריו ְוַהּבָ כֹוִרים ֵאיָנם ׁשְ , ּבְ
ּלֹא ְלִפי ָהִראׁשֹון , ָבִנים לוֹ  ְוָיְלדוּ : ְוֶנֱאַמר, נֹוַלד ׁשֶ
ִני ֵ ֲהֵרי ְוַהׁשּ   :ַאֵחר ְקָדמוֹ  ׁשֶ

כֹור. ח ֱאַמר, ֹוןִראשׁ  ָלָאב ַהּנֹוָלד הּוא ְלַנֲחָלה ּבְ ּנֶ : ׁשֶ
י ית הּוא ּכִ יִחין ְוֵאין אֹונוֹ  ֵראׁשִ ּגִ  ֲאִפּלוּ , ָהֵאם ַעל ַמׁשְ

ה ָיְלָדה ּמָ ִנים ּכַ י יֹוֵרשׁ  ְלָאִביו ִראׁשֹון ְוֶזה הֹוִאיל, ּבָ  ּפִ
ַנִים   :ׁשְ

ִנים לוֹ  ָהָיה. ט ַגּיּותוֹ  ּבָ ר ּבְ כֹור לוֹ  ֵאין, ְוִנְתַגּיֵ  ּבְ
ָהָיה ָרֵאלִישְׂ  ֲאָבל. ְלַנֲחָלה ן לוֹ  ׁשֶ ְפָחה ּבֵ ִ  אוֹ  ֵמַהׁשּ
נוֹ  ָקרּוי ְוֵאינוֹ  הֹוִאיל, ֵמַהּגֹוָיה א, ּבְ  ַאֲחָריו לוֹ  ַהּבָ

ְרֵאִלית ׂשְ כֹור ֵמַהּיִ י ְונֹוֵטל, ְלַנֲחָלה ּבְ ַנִים ּפִ   :ׁשְ

כֹור ָהָיה. י י נֹוֵטל, ַמְמֵזר ַהּבְ ַנִים ּפִ ֱאַמר, ׁשְ ּנֶ י: ׁשֶ  ּכִ
כֹור ֶאת נּוָאה ןבֶּ  ַהּבְ ְ יר ַהׂשּ נּוָאה זוֹ  ַיּכִ ְ ׂשּ ּוֶאיהָ  ׁשֶ ִנׂשּ , ּבְ
ן ָהָיה ִאם לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין ה ּבֶ רּוׁשָ ן אוֹ  ּגְ   :ֲחלּוָצה ּבֶ
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ק ִמי. יא ּפֵ ְסּתַ ּנִ כֹור הּוא ִאם ָלנוּ  ׁשֶ ׁשּוט אוֹ  ּבְ גֹון, ּפָ  ּכְ
ְתָעֵרב ּנִ י נֹוֵטל ֵאינוֹ , ַאֵחר ִעם ׁשֶ ַנִים ּפִ  יַצדְוכֵ . ׁשְ

ין רוּ  ִאם, עֹוׂשִ ָאה ּכֹוְתִבים ִנְתָעְרבוּ  ּוְלַבסֹוף ֻהּכְ  ַהְרׁשָ
כֹוָרה ֵחֶלק ְונֹוְטִלים ְלֶזה ֶזה רוּ  ֹלא ְוִאם, ּבְ גֹון, ֻהּכְ  ּכְ

ְלדוּ  ּיָ ַמֲחבֹוָאה ׁשֶ כֹוָרה ֵחֶלק נֹוְטִלין ֵאין, ַאַחת ּבְ   :ּבְ

ה. יב ֹלׁשָ כֹור ַעל ֶנֱאָמִנים ׁשְ ה: ַהּבְ . ְוָאִביו ִאּמוֹ , ַחּיָ
ה ד ַחּיָ ִאם, ִמּיָ . ֶנֱאֶמֶנת, ִראׁשֹון ָיָצא ֶזה: ָאְמָרה ׁשֶ
ל ִאּמוֹ  ְבַעת ּכָ ָדה ְיֵמי ׁשִ  ֶזהוּ : לֹוַמר ֶנֱאֶמֶנת, ַהּלֵ

כֹור ּלֹא ִמי ַעל ָהָאב ָאַמר ֲאִפּלוּ . ְלעֹוָלם ָאִביו. ַהּבְ  ׁשֶ
נוֹ  ֻהְחַזק ָלל ּבְ ִני: ּכְ  ְוֵכן. ֶנֱאָמן ,הּוא ּוְבכֹוִרי הּוא ּבְ
הּוא ָלנוּ  ַהֻמְחָזק ַעל ָאַמר ִאם כֹורוֹ  ׁשֶ כֹור ֵאינוֹ : ּבְ , ּבְ

  :ֶנֱאָמן

ְמעוּ . יג ָאַמר ֵעִדים ׁשָ לֹוִני: ׁשֶ ִני ּפְ כֹוִרי ּבְ , הּוא ּבְ
י נֹוֵטל ַנִים ּפִ לֹוִני. ׁשְ ִני ּפְ כֹור ּבְ  נֹוֵטל ֵאינוֹ , הּוא ּבְ
י ַנִים ּפִ א, ׁשְ ּמָ כֹור ׁשֶ  ָאַמר ְוִאם. ְדָקָאַמר הּוא ִאּמוֹ לְ  ּבְ

ָבִרים ּמֹוִכיִחים ּדְ ן ׁשֶ ּוֵ ְתּכַ ּנִ הּוא לֹוַמר ׁשֶ כֹור ׁשֶ , ָלָאב ּבְ
י נֹוֵטל ַנִים ּפִ גֹון, ׁשְ ָאַמר ּכְ לֹוִני: ׁשֶ ִני ּפְ כֹור ּבְ , הּוא ּבְ
א ְוֹרקוֹ  ְגִמיֵרי, ָהֵעיַנִים ֹחִלי ְמַרּפֵ ל ְדֹרק ּדִ כֹור ׁשֶ  ּבְ
ל ְוֹלא אְמַרפֵּ  ָלָאב כֹור ׁשֶ   :ָלֵאם ּבְ

ק ָהָאב. יד ּתֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ֶדֶרךְ  אֹותוֹ  ּבֹוְדִקין, ׁשֶ ּבֹוְדִקין ּכְ  ׁשֶ
ין ַתב אוֹ  ָרַמז ִאם, ְלִגּטִ ה ּכָ ּזֶ נוֹ  ׁשֶ י נֹוֵטל, ְבכֹורוֹ  ּבְ  ּפִ
ַנִים   :ׁשְ

ָהיוּ  ִמי. טו ֵני לוֹ  ׁשֶ ִנים ׁשְ כֹור, ּבָ  ּוֵמתוּ , ּוָפׁשּוט ּבְ
ֵניֶהם יו ׁשְ ַחּיָ יחוּ  ּבְ ִנים ְוִהּנִ כֹור, ּבָ יחַ  ַהּבְ ת ִהּנִ  ּבַ
ׁשּוט יחַ  ְוַהּפָ ן ִהּנִ ן ֲהֵרי, ּבֵ ׁשּוט ַהּבֵ ִנְכֵסי יֹוֵרשׁ  ַהּפָ  ּבְ

ֵקן ִלישׁ  ַהּזָ כֹור ּוַבת, ָאִביו ֵחֶלק ׁשְ ת ַהּבְ ֵני יֹוֶרׁשֶ  ׁשְ
ים ִליׁשִ הּוא, ׁשְ   :ָאִביהָ  ֵחֶלק ׁשֶ
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כוֹ  ֵאין ַנִים ִפי נֹוֵטל רַהּבְ ִמְלָוה לֹא ׁשְ ַבח ְולֹא ּבְ ֶ ׁשּ , ּבְ
כֹוָרה ֵחְלק ָמַכר ְוִאם   ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , ּבְ

כֹור ֵאין. א י נֹוֵטל ַהּבְ ַנִים ּפִ א ׁשְ ִנְכֵסי ֶאּלָ , ָהָאב ּבְ
ִנְכֵסי ֹלא ֲאָבל כֹור הּוא ִאם ֲאִפּלוּ , ָהֵאם ּבְ  ָלָאב ּבְ
נְּ  חֹוְלִקים, ְוָלֵאם ׁשּוט הּוא, ָכִסיםּבַ ֶוה, ְוַהּפָ ׁשָ   :ּבְ

ת ִמי. ב ּמֵ יחַ  ׁשֶ ִנים ְוִהּנִ  ָהַאְלָמָנה ּוֵמָתה, ְוַאְלָמָנה ּבָ
ָעה ֹקֶדם ּבְ ׁשְ ּנִ ָתהּ  ַעל ׁשֶ ֻתּבָ ל, ּכְ ָכִסים ּכָ ֶחְזַקת ַהּנְ  ּבְ

ים ֶהם ְונֹוֵטל, ַהּיֹוְרׁשִ כֹור ּבָ י ַהּבְ ַנִים ּפִ   :ׁשְ

כֹור ֵאין. ג י ֵטלנוֹ  ַהּבְ ַנִים ּפִ ָכִסים ׁשְ ּנְ  ָלֹבא ָהְראּוִיים ּבַ
א, ָאִביו ִמיַתת ְלַאַחר ָכִסים ֶאּלָ ּנְ ְחָזִקים ּבַ  ְלָאִביו ַהּמֻ
אוּ  ּבָ ֱאַמר, ִלְרׁשּותוֹ  ׁשֶ ּנֶ ֹכל: ׁשֶ ר ּבְ ֵצא ֲאׁשֶ . לוֹ  ִיּמָ
יַצד י ֶאָחד, ּכֵ ת ָאִביו ִמּמֹוִריׁשֵ ּמֵ , ָאִביו ִמיַתת ְלַאַחר ׁשֶ

כֹור ׁשּוט ַהּבְ ים ְוַהּפָ ֶאָחד יֹוְרׁשִ  ָהְיָתה ִאם ְוֵכן. ּכְ
ים, ִמְלָוה ְלָאִביו ֶאָחד אֹוָתהּ  יֹוְרׁשִ   :ּכְ

יחַ . ד ָרה ָלֶהם ִהּנִ ֶרת ּפָ ּכֶ ֶרת אוֹ  ֻמׂשְ ָהְיָתה אוֹ  ֻמְחּכֶ  ׁשֶ
ֲאָפר רֹוָעה כֹור, ְוָיְלָדה ּבָ הּ  נֹוֵטל ַהּבְ י ּוִבְוָלָדהּ  ּבָ  ּפִ
ַנִים   :ׁשְ

יֵרי ֶאָחד ַחטשָׁ . ה ּכִ ֵהָמה ָאִביו ִמּמַ ךְ  ְוַאַחר, ּבְ  ֵמת ּכָ
י נֹוֵטל, ָאִביו ַנִים ּפִ נֹות ׁשְ ּתָ ּמַ ל ּבַ ֵהָמה אֹוָתהּ  ׁשֶ   :ּבְ

כֹור ֵאין. ו י נֹוֵטל ַהּבְ ַנִים ּפִ ַבח ׁשְ ֶ ׁשּ ְבחוּ  ּבַ ָ ׁשּ  ְנָכִסים ׁשֶ
א, ָאִביו ִמיַתת ְלַאַחר ַבח אֹותוֹ  ַמֲעֶלה ֶאּלָ ֶ  ָדִמיםבְּ  ַהׁשּ
ֵתר ְונֹוֵתן ׁשּוט ַהּיָ ּנוּ  ְוהּוא. ַלּפָ ּתַ ׁשְ ּיִ ָכִסים ׁשֶ גֹון, ַהּנְ  ּכְ
ְרֶמל ֲעׂשוּ  ּכַ ּנַ ִלים ׁשֶ ּבֳ ֲעׂשוּ  ְוַכְפִנּיֹות ׁשִ ּנַ ָמִרים ׁשֶ  ֲאָבל. ּתְ
ְבחוּ  ּנוּ  ְוֹלא ַעְצָמן ֵמֲחַמת ׁשָ ּתַ גֹון, ִנׁשְ  ָקָטן ִאיָלן ּכְ
ַדל ּגָ ְרטֹון ָעְלָתהשֶׁ  ְוֶאֶרץ, ְוָעֶבה ׁשֶ  נֹוֵטל ֶזה ֲהֵרי ׂשִ
ַבח ֶ ׁשּ י ּבַ ַנִים ּפִ יחַ  הֹוָצאֹות ֵמֲחַמת ְוִאם. ׁשְ ּבִ  ֵאינוֹ , ִהׁשְ
  :נֹוֵטל
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כֹור ֵאין. ז י נֹוֵטל ַהּבְ ַנִים ּפִ ִמְלָוה ׁשְ י ַעל ַאף, ּבְ  ּפִ
ִהיא ָטר ׁשֶ י ַעל ְוַאף ִבׁשְ בוּ  ּפִ ּגָ חֹוב ַקְרַקע ׁשֶ  ּבְ
ַיד ִמְלָוה ָאבלָ  ָהָיה. ֲאִביֶהם כֹור ּבְ  ָסֵפק ֶזה ֲהֵרי, ַהּבְ

הּ  נֹוֵטל ִאם י ּבָ ַנִים ּפִ ָנהּ  הֹוִאיל ׁשְ ַחת ְוֶיׁשְ  אוֹ , ָידוֹ  ּתַ
הּ  ָאִביו ּוֵמֲחַמת הֹוִאיל ִיּטֹל ֹלא ָאה ֹלא ַוֲעַדִין ְיָרׁשָ  ּבָ
ה ִיּטֹל ְלִפיָכךְ , ָאִביו ְלַיד ּנָ א ִמּמֶ  ֵחֶלק ֲחִצי ֶאּלָ

כֹוָרה הבַּ . ּבְ ָבִרים ּמֶ ִמְלָוה, ֲאמּוִרים ּדְ ּלֹא ּבְ ּכֹון ׁשֶ . ְבַמׁשְ
ּכֹון ֲאָבל ַמׁשְ י נֹוֵטל ּבְ ַנִים ּפִ ְכֻמְחָזק, ׁשְ ֵמי ּדִ  ֲאִפּלוּ  ּדָ

נוֹ  ּכְ ַעת ִמׁשְ ׁשְ ְלָוה ְוִאם. ַהְלָוָאתוֹ  ּבִ ּכֹוָנא ַעל ַהּמִ  ַמׁשְ
ל ַאְתָרא, ַקְרַקע ׁשֶ ָלא ּבְ ֵקי ּדְ ִקיל, ְמַסּלְ הּ  ׁשָ י ּבָ  ּפִ

ַנִים ָלא ְוהּוא, ׁשְ י ִזְמָנא ָמָטא ּדְ ַחּיֵ   :ֲאִביֶהם ּבְ

כֹור. ח ַכר ּבְ ּמָ כֹוָרה ֵחֶלק ׁשֶ ה ֹקֶדם ּבְ רוֹ , ֲחֻלּקָ  ִמְמּכָ
ם ֵני, ַקּיָ שׁ  ִמּפְ ּיֵ כֹור ׁשֶ כֹוָרה ֵחֶלק ַלּבְ ה ֹקֶדם ּבְ . ֲחֻלּקָ

ִמְקַצת ֶאָחיו ִעם ָחַלק ִאם, ְלִפיָכךְ  י, ְנָכִסים ּבְ  ןּבֵ
ַקְרַקע ין ּבְ ְלְטִלין ּבֵ ִמּטַ ָפׁשּוט ֵחֶלק ְוָנַטל, ּבְ ר, ּכְ  ִוּתֵ

ָכל ָכִסים ּבְ ָאר נֹוֵטל ְוֵאינוֹ  ַהּנְ ְ ׁשּ א ּבַ ָפׁשּוט ֶאּלָ   :ּכְ

ה. ט ּמֶ ָבִרים ּבַ ּלֹא, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ  ִמָחה ִאם ֲאָבל. ִמָחה ּכְ
ֶאָחיו ְפֵני ְוָאַמר ּבְ ַנִים ּבִ ֲאִני ֵאּלוּ  ֲעָנִבים: ׁשְ  חֹוֵלק ׁשֶ

ֶוה ַאַחי ִעם ׁשָ ֵני ֹלא, ּבְ י ִמּפְ ַחְלּתִ ּמָ כֹוָרה ֵחֶלק ׁשֶ , ּבְ
ר ְוֹלא ְמָחָאה זוֹ  ֲהֵרי ָאר ִוּתֵ ׁשְ  ִמָחה ַוֲאִפּלוּ . ְנָכִסים ּבִ

ֲעָנִבים ֵהם ּבַ ׁשֶ ִרים ּכְ קּום ּוְבָצרּום ְמֻחּבָ ֶוה ְוִחּלְ ׁשָ  ֹלא, ּבְ
ר ָאר ִוּתֵ ׁשְ ָרכּום ִאם ֲאָבל. ְנָכִסים ּבִ ֶהם ְוָחַלק ּדְ  ִעּמָ

ֶוה ׁשָ ִין ּבְ ּיַ ֶהם ִמָחה ְוֹלא, ּבַ ה ּבָ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ר, ַיִין ִמׁשּ  ִוּתֵ
ָאר ׁשְ ָחה ְלִמי, דֹוֶמה ֶזה ְלָמה ָהא. ְנָכִסים ּבִ ּמִ  ׁשֶ

ֲעָנִבים ֶהם ְוָחַלק ּבַ ֵזיִתים ִעּמָ ֲהֵרי, ּבְ ר ׁשֶ ּכֹל ִוּתֵ  ְוֵכן, ּבַ
ל ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ָטר ֲעֵליֶהם ָיָצא. י כֹור, חֹוב ׁשְ י ּבוֹ  ּפֹוֵרעַ  ּבְ ַנִים ּפִ . ׁשְ
י ִלּטֹל רֹוֶצה ֵאינוֹ  ְוִאם ַנִים ּפִ י ִלְפֹרעַ  ְוֹלא ׁשְ  ּפִ

ַנִים אי, ׁשְ ַ הּ  ְוָנְפָקא. ַרׁשּ ִאם, ִמּנָ ָאר ׁשֶ ים ׁשְ  ַהּיֹוְרׁשִ

ים אן ֵאיָנם אוֹ , ְקַטּנִ ֵאין, ּכָ ַעל ׁשֶ  ְגּבֹותלִ  ָיכֹול חֹוב ּבַ
ּנוּ  א ִמּמֶ ִפי ֶאּלָ יטּות ַהֵחֶלק ּכְ ׁשִ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ַהּפְ , ׁשֶ
ִאם   :ָיכֹול ֵאינוֹ  ּבוֹ  ַלֲחֹזר רֹוֶצה ׁשֶ
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 ואמר וחזר, עבדי או אחי או בני זה: האומר דין

  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , אפכא

ִני ֶזה: ָהאֹוֵמר. א  אוֹ , ָאִבי יֲאחִ  ֶזה: אוֹ , ָאִחי ְוֶזה ּבְ
ָאר ים ׁשְ י ַעל ַאף, אֹותוֹ  ַהּיֹוְרׁשִ הֹוָדה ּפִ ים ׁשֶ ֲאָנׁשִ  ּבַ

ֵאיָנם ֵהם ֻמְחָזִקים ׁשֶ , ֶנֱאָמן ֶזה ֲהֵרי, ְקרֹוָביו ׁשֶ
ּנוּ  ין. ְוִייָרׁשֶ ָאַמר ּבֵ הּוא ׁשֶ ׁשֶ ִריא ּכְ ין, ּבָ ָאַמר ּבֵ  ׁשֶ
הּוא ׁשֶ ִכיב ּכְ ק ֲאִפּלוּ . ְמַרע ׁשְ ּתֵ ּתַ ְכָתב בְוָכתַ  ִנׁשְ  ָידוֹ  ּבִ

ה ּזֶ ֶדֶרךְ  אֹותוֹ  ּבֹוְדִקים, יֹוְרׁשוֹ  ׁשֶ ּבֹוְדִקין ּכְ ין ׁשֶ   :ְלִגּטִ

ֶזה ֻמְחָזִקין ָהִיינוּ . ב הּוא ּבְ ן אוֹ  ָאִחיו ׁשֶ , ּדֹודוֹ  ּבֶ
ן ְוֵאינוֹ  ָאִחי ֵאינוֹ : ְוָאַמר  ֲאָבל. ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ּדֹוִדי ּבֶ
ֻהְחַזק ִמי ַעל הּוא ֶנֱאָמן נוֹ  הּואשֶׁ  ׁשֶ  ֵאינוֹ : לֹוַמר ּבְ
ִני ּנוּ  ְוֹלא, ּבְ ן ָהיוּ  ַוֲאִפּלוּ . ִייָרׁשֶ ִנים ַלּבֵ י ַעל ַאף, ּבָ  ּפִ

ֵאינוֹ  ִני ֵאינוֹ : לֹוַמר ָעָליו ֶנֱאָמן ׁשֶ , ִיחּוס ְלִעְנַין, ּבְ
יו ַעל ַמְמֵזר אֹותוֹ  ַמֲחִזיִקין ְוֵאין  ְלִעְנַין הּוא ֶנֱאָמן, ּפִ
ה ָ ּנוּ ִיי ְוֹלא, ְיֻרׁשּ   :ָרׁשֶ

ִני ֶזה: ָהאֹוֵמר. ג י: ְוָאַמר ְוָחַזר, ּבְ  ֵאינוֹ , הּוא ַעְבּדִ
י: ָאַמר. ֶנֱאָמן ִני: ְוָאַמר ְוָחַזר, ַעְבּדִ י ַעל ַאף, ּבְ  ּפִ
הּוא ׁשוֹ  ׁשֶ ּמְ ֶעֶבד ְמׁשַ ה, ֶנֱאָמן, ּכְ ּזֶ ָאַמר ׁשֶ י: ׁשֶ , ַעְבּדִ
הּוא לֹוַמר ֶעֶבד לוֹ  ׁשֶ ן ֶעֶבד לוֹ  יםקֹורִ  ָהיוּ  ְוִאם. ּכְ  ּבֶ
ְדָבִרים ְוַכּיֹוֵצא, ָאָמה ֵאין ֵאּלוּ  ּבִ  אֹוָתם אֹוְמִרים ׁשֶ

ִיחּוד א ּבְ   :ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ַלֲעָבִדים ֶאּלָ

ית ַעל עֹוֵבר ָהָיה. ד ֶכס ּבֵ ִני: ְוָאַמר ַהּמֶ , ֶזה הּוא ּבְ
ךְ  ַאַחר ְוָחַזר י: ְוָאַמר ּכָ ּלֹא, ֶנֱאָמן, הּוא ַעְבּדִ : ָאַמר ׁשֶ
ִני א, ּבְ ֶכס ְלַהְבִריחַ  ֶאּלָ ֵבית ָאַמר ִאם ֲאָבל. ֵמַהּמֶ  ּבְ
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ֶכס י: ַהּמֶ ִני: ְוָאַמר ְוָחַזר, הּוא ַעְבּדִ  ֵאינוֹ , הּוא ּבְ
י ְוָהֵני. ֶנֱאָמן ָלא ִמּלֵ ק ּדְ הּ  ִאְתַחּזֵ ַבת ִאּמֵ ָרֵאל ּבְ , ִיׂשְ
ק ֲאָבל הּ  ִאְתַחּזֵ ַבת ִאּמֵ ָרֵאל ּבְ ל ַלאו ִיׂשְ ִמינֵ  ּכָ  הּ ּכְ
י: לֹוַמר   :הּוא ַעְבּדִ

ָפחֹות ָהֲעָבִדים. ה ְ א ָלֶהם קֹוִרין ֵאין ְוַהׁשּ  ְפלֹוִני ַאּבָ
א ּלֹא, ְפלֹוִנית ְוִאּמָ ָבר ָיֹבא ׁשֶ ָקָלה ֵמַהּדָ  ֶזה ְוִנְמָצא ּתְ
ן ם ַהּבֵ ָפחֹות ָהֲעָבִדים ָהיוּ  ִאם, ְלִפיָכךְ . ִנְפּגָ ְ  ְוַהׁשּ

יֹוֵתר ֲחׁשּוִבים ָהל ְוָכל, קֹול ֶהםלָ  ְוֵישׁ  ּבְ יִרים ַהּקָ  ַמּכִ
ָניו ְוֶאת אֹוָתם גֹון, ֲאדֹוֵניֶהם ְוַעְבֵדי ּבָ  ַעְבֵדי ּכְ
יא ׂשִ ר ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ַהּנָ א ָלֶהם ִלְקרֹות ֻמּתָ א ַאּבָ   :ְוִאּמָ

ָהָיה ִמי. ו ְפָחה לוֹ  ׁשֶ ָנה ְוהֹוִליד ׁשִ ן ִמּמֶ  נֹוֵהג ְוָהָיה ּבֵ
ִנים ִמְנָהג ּבוֹ  ָאַמר אוֹ , ּבָ ִני: ׁשֶ ְחֶרֶרת הּוא ּבְ  ִהיא ּוְמׁשֻ

ְלִמיד ִאם, ִאּמוֹ  ר ָאָדם אוֹ  הּוא ָחָכם ּתַ ׁשֵ הּוא ּכָ  ׁשֶ
דּוק ִדְקּדּוֵקי ּבָ ּנוּ  ֶזה ֲהֵרי, ִמְצָוה ּבְ י ַעל ְוַאף. ִייָרׁשֶ  ּפִ

א ֵאינוֹ  ֵכן ת נֹוׂשֵ ָרֵאל ּבַ ִביא ַעד ִיׂשְ ּיָ  ְרָאָיה ׁשֶ
ְחְרָרה ּתַ ׁשְ ּנִ ךְ  ְוַאַחר ִאּמוֹ  ׁשֶ ֲהֵרי, ָיְלָדה ּכָ  ֻהְחְזָקה ׁשֶ

ְפָחה ָפֵנינוּ  ׁשִ ָאר ְוִאם. ּבְ ְ  ְוֵאין, הּוא ֶהְדיֹוטֹות ִמׁשּ
ְפִקיִרין ָהָיה ִאם לֹוַמר ָצִריךְ   ֲהֵרי, ְלָכךְ  ַעְצָמם ֵמַהּמַ

ֶחְזַקת ֶזה ָבר ְלָכל ֶעֶבד ּבְ  מֹוְכִרים ֵמָאִביו ְוֶאָחיו, ּדָ
ן ִביוְלאָ  ֵאין ְוִאם. אֹותוֹ  ּנוּ  חּוץ ּבֵ ת, ִמּמֶ  ָאִביו ֵאׁשֶ

ֶמת   :ִמְתַיּבֶ

 רפ סימן
 אני: ואמר אחד שבא או, אחינו זה: אחד אמר

  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , אחיך

ל. א ים ּכָ ין, ַהּיֹוְרׁשִ ֶחְזָקָתן יֹוְרׁשִ יַצד. ּבְ  ֵעִדים, ּכֵ
ֵהִעידוּ  ה ׁשֶ ּזֶ הּוא ָלנוּ  ֻמְחָזק ׁשֶ נוֹ  ׁשֶ ל ּבְ לֹוִני ׁשֶ  אוֹ  ּפְ

י ַעל ַאף, ָאִחיו ֵאיָנם ּפִ  ָיְדעוּ  ְוֹלא ִיחּוס ֵעֵדי ׁשֶ
ת חּוִסים ֲאִמּתַ ים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ַהּיִ ֵעדּות יֹוְרׁשִ   :זוֹ  ּבְ

ת ַיֲעֹקב. ב ּמֵ יחַ  ׁשֶ ְמעֹון ְראּוֵבן ְוִהּנִ  לוֹ  ֻהְחַזק ְוֹלא, ְוׁשִ
ן א ּבֵ ֵניֶהם ֶאּלָ ַפס, ׁשְ ּוקֵמהַ  ֵלִוי ְראּוֵבן ּתָ : ְוָאַמר, ׁשּ
ם ְמעֹון, הּוא ָאִחינוּ  ֶזה ּגַ  ֲהֵרי, יֹוֵדעַ  ֵאיִני: אֹוֵמר ְוׁשִ

ִמעֹון מֹון ֲחִצי נֹוֵטל ׁשִ ִלישׁ  ּוְראּוֵבן, ַהּמָ ֲהֵרי, ׁשְ  ׁשֶ
ֵהם הֹוָדה ה ׁשֶ ֹלׁשָ תּות נֹוֵטל ְוֵלִוי, ַאִחים ׁשְ  ֵמת. ׁשְ
תּות ַיֲחִזיר, ֵלִוי ְ  ְנָכִסים ִויְללֵ  ָנַפל. ִלְראּוֵבן ַהׁשּ

ְמעֹון ְראּוֵבן אֹוָתם ַיְחְלקוּ , ֲאֵחִרים ֲהֵרי, ְוׁשִ  ְראּוֵבן ׁשֶ
ְמעֹון מֹוֶדה ִוי ְלׁשִ ּלֵ   :ֲאִחיֶהם ֶזה ׁשֶ

יחַ . ג ּבִ תּות ִהׁשְ ְ ךְ  ְוַאַחר, ֵמֵאָליו ַהׁשּ  ִאם, ֵלִוי ֵמת ּכָ
ַבח יעַ  ׁשֶ ּגִ גֹון, הּוא ִלְכֵתַפִים ַהּמַ יעוּ  ֲעָנִבים ּכְ ִהּגִ  ׁשֶ

ֵצר ַבח ֲהֵרי, ְלִהּבָ ֶ ְנָכִסים ֶזה ַהׁשּ ְפלוּ  ּכִ ּנָ , ֵמֲאֵחִרים ׁשֶ
ֶהם ְוַיֲחֹלקוּ  יעוּ  ֹלא ֲעַדִין ְוִאם. ּבָ ֵצר ִהּגִ  ֵהם ֲהֵרי, ְלִהּבָ

ל   :ְלַבּדוֹ  ְראּוֵבן ׁשֶ

ְמעֹון ָאַמר. ד ֵחֶלק ֵלִוי ְוָנַטל, ָאִחי ֶזה ֵלִוי ֵאין: ׁשִ  ּבְ
מוֹ  ְראּוֵבן תְ  ּכְ ּנִ ֵארׁשֶ ךְ  ְוַאַחר, ּבָ  ִייַרשׁ  ֹלא, ֵלִוי ֵמת ּכָ
ְמעֹון ּנוּ  ׁשִ לּום ִמּמֶ א, ּכְ תּות ִייַרשׁ  ְלַבּדוֹ  ְראּוֵבן ֶאּלָ ְ  ַהׁשּ

ָאר ִעם יחַ  ֲאֵחִרים ְנָכִסים ׁשְ ִהּנִ   :ֵלִוי ׁשֶ

ין ְוהּוא. ה ָכל ַהּדִ ים ּבְ ּיֹודוּ  ַהּיֹוְרׁשִ ים ִמְקָצָתם ׁשֶ יֹוְרׁשִ  ּבְ
ּלֹ ֲאֵחִרים   :ִמְקָצָתן יֹודוּ  אׁשֶ

ב ֲהֵרי. ו ּיֹוׁשֵ ַנֲחָלתוֹ  ׁשֶ  ָאִחיךָ : לוֹ  ְוָאַמר ֶאָחד ּוָבא, ּבְ
י ֲחֹלק ֲאִני יְרךָ  ֵאיִני: לוֹ  אֹוֵמר ְוֶזה, ִעּמִ , ֶנֱאָמן, ַמּכִ

ָצא ַוֲאִפּלוּ  ּיָ שׁ  קֹול ׁשֶ ּיֵ ְמִדיַנת ָאח לוֹ  ׁשֶ ם ּבִ   :ַהּיָ

ת ִמי. ז ּמֵ יחַ  ׁשֶ ן ְוִהּנִ  ֲהֵרי, ַאְנְדרֹוֵגינֹוס אוֹ  ְוֻטְמטּום ּבֵ
ן ְמטּום, ַהּכֹל ֶאת יֹוֵרשׁ  ַהּבֵ ַהּטֻ רֹוֵגינֹוס ׁשֶ   :ָסֵפק ְוַאְנּדְ

יחַ . ח נֹות ִהּנִ רֹוִגינֹוס ְוֻטְמטּום ּבָ ֶוה יֹוְרׁשֹות, ְוַאְנּדְ ׁשָ  ּבְ
ַאַחת הּוא ַוֲהֵרי נֹות ּכְ   :ֵמַהּבָ

ת ִמי. ט ּמֵ יחַ  ׁשֶ ִנים ְוִהּנִ  אוֹ  ְוֻטְמטּום ּוָבנֹות ּבָ
רֹוִגינֹוס ְזַמן, ַאְנּדְ ָכִסים ּבִ ַהּנְ ים ׁשֶ ִנים ְמֻרּבִ ים ַהּבָ  יֹוְרׁשִ
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ְמטּום ְודֹוִחים נֹות ֵאֶצל ַהּטֻ מֹוָתן ְוִנּזֹון ַהּבָ  ּוִבְזַמן. ּכְ
ָכִסים ַהּנְ נֹות, מּוָעִטים ׁשֶ ְמטּום ֶאת ּדֹוחֹות ַהּבָ  ֵאֶצל ַהּטֻ

ִנים ה ָזָכר: לוֹ  ְואֹוְמרֹות ַהּבָ נוּ  ְלךָ  ְוֵאין ַאּתָ  ִעּמָ
  :ְמזֹונֹות

ִית ָנַפל. י י, ִאּמוֹ  ְוַעל ָעָליו ַהּבַ ן יֹוְרׁשֵ : אֹוְמִרים ַהּבֵ
ה ֵמָתה ָהֵאם ִחּלָ י, ּתְ ן: אֹוְמִרים ָהֵאם ְויֹוְרׁשֵ  ֵמת ַהּבֵ

ה ִחּלָ ֶחְזַקת ָהֵאם ִנְכֵסי ַמֲעִמיִדים, ּתְ יהָ  ּבְ ֵהם, יֹוְרׁשֶ  ׁשֶ
יםיֹורְ  ִאים ׁשִ ין ְוהּוא. ַוּדָ ִית ְלָנַפל ַהּדִ  ְוַעל ָעָליו ַהּבַ
ּתוֹ  ה ֵמת ֵמֶהם ֵאיֶזה ָידּועַ  ְוֵאין, ְנׂשּוָאה ּבִ ִחּלָ , ּתְ

ְכֵסי ּנִ ֶחְזַקת ָהָאב ׁשֶ י ּבְ ַעל ְוֵאין, ָהָאב יֹוְרׁשֵ  יֹוֵרשׁ  ַהּבַ
ֶהם לּום ּבָ   :ּכְ

ִית ָנַפל. יא ן ְוַעל ָעָליו ַהּבַ ּתוֹ  ּבֶ  ֵאיֶזה ָידּועַ  ְוֵאין, ּבִ
ה ֵמת ֵמֶהם ִחּלָ י ַיְחְלקוּ , ּתְ י ִעם ָהָאב יֹוְרׁשֵ ן יֹוְרׁשֵ  ּבֶ
ת ין ְוֵכן. ַהּבַ ה ִאם ַהּדִ ּבָ ְבָיה ּוֵמת ָהָאב ִנׁשְ ִ ׁשּ  ּוֵמת, ּבַ
ן ּתוֹ  ּבֶ אן ּבִ ה אוֹ , ּכָ ּבָ ׁשְ ּנִ ן ׁשֶ ּתוֹ  ּבֶ ְבָיה ּוֵמת ּבִ ִ ׁשּ  ּוֵמת ּבַ

אן ִאּמוֹ  ֲאִבי   :ֹקֶדם ֵמת ֵאיֶזה ָידּועַ  ֵאיןוְ , ּכָ

ִית ָנַפל. יב  ֶאָחד ַעל אוֹ  ָאִביו ְוַעל ָעָליו ַהּבַ
יו ה ֵמת ֵמֶהם ֵאיֶזה ָידּועַ  ְוֵאין, ִמּמֹוִריׁשָ ִחּלָ  ְוָהְיָתה, ּתְ

ת ָעָליו ֻתּבַ ה ּכְ ָ ָכִסים, חֹובֹות ּוַבֲעֵלי ִאׁשּ ֶחְזַקת ַהּנְ  ּבְ
ים ה ְוֵאין ַהּיֹוְרׁשִ ָ לּום חֹוב ְלַבַעלוּ  ָלִאׁשּ   :ּכְ

 רפא סימן
  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , לאחד לתנם מבניו נכסיו המעביר

ֵאינוֹ  ִמי ְלהֹוִרישׁ  ָיכֹול ָאָדם ֵאין. א , ְליֹוְרׁשוֹ  ָראּוי ׁשֶ
ה ַלֲעֹקר ְוֹלא ָ ין, ֵמַהּיֹוֵרשׁ  ַהְיֻרׁשּ ה ּבֵ ּוָ ּצִ ִריא ְוהּוא ׁשֶ  ּבָ
ין ָהָיה ּבֵ ִכיב ׁשֶ ין, ְמַרע ׁשְ ה ַעל ּבֵ ְכָתב ֵבין ּפֶ . ּבִ

לֹוִני ִאישׁ : ָהאֹוֵמר, ְלִפיָכךְ  כֹוִרי ּפְ י ִיּטֹל ֹלא ּבְ  ּפִ
ַנִים לֹוִני ִאישׁ , ׁשְ ִני ּפְ  ֹלא, ֶאָחיו ִעם ִייַרשׁ  ֹלא ּבְ
לּום ָאַמר לֹוִני ִאישׁ . ּכְ ִני ּפְ ָמקֹום, ִייָרׁשֵ שׁ  ּבְ ּיֵ  לוֹ  ׁשֶ

ת י, ּבַ ּתִ ִני ּבִ יָרׁשֵ מָ , ּתִ שׁ  קֹוםּבְ ּיֵ ן לוֹ  ׁשֶ  ָאַמר ֹלא, ּבֵ
לּום ל ְוֵכן, ּכְ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ ים לוֹ  ָהיוּ  ִאם ֲאָבל. ּבָ  יֹוְרׁשִ
ים גֹון, ַרּבִ ִנים ּכְ ים ּבָ נֹות אוֹ  ַאִחים אוֹ  ַרּבִ  ְוָאַמר, ּבָ

הּוא ׁשֶ ִכיב ּכְ לֹוִני: ְמַרע ׁשְ ִני ָאִחי ּפְ ָלל ִייָרׁשֵ , ַאַחי ִמּכְ
י: אוֹ  ּתִ ל ּבִ ִני ֹוִניתּפְ יָרׁשֵ ָלל ּתִ נֹוַתי ִמּכְ ָבָריו, ּבְ  ּדְ

ִמים ין, ַקּיָ ָאַמר ּבֵ ה ַעל ׁשֶ ין ּפֶ ָאַמר ּבֵ ְכָתב ׁשֶ  ֲאָבל. ּבִ
לֹוִני: ָאַמר ִאם ִני ּפְ ִני ּבְ  ַעל ָאַמר ִאם, ְלַבּדוֹ  ִייָרׁשֵ
ה ָבָריו ּפֶ ִמים ּדְ ַתב ִאם ֲאָבל. ַקּיָ ל ּכָ , ִלְבנוֹ  ְנָכָסיו ּכָ
א ֹלא א וֹ ֲעׂשָ מוֹ , ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ֶאּלָ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ ִסיָמן ׁשֶ  ּבְ
  :ו"רמ

לֹוִני: ָאַמר. ב ִני ּפְ ָאר ְנָכַסי ֲחִצי ִייַרשׁ  ּבְ ַני ּוׁשְ  ּבָ
ָבָריו, ַהֵחִצי ִמים ּדְ   :ַקּיָ

לֹוִני: ָאַמר. ג ִני ּפְ א ִייַרשׁ  ֹלא ּבְ ךְ  ֶאּלָ  אוֹ , ְוָכךְ  ּכָ
ָאַמר ִני ְראּוֵבן: ׁשֶ ְמעֹון ְוֵחֶלק ֶחְלקוֹ  ִייַרשׁ  ּבְ  אוֹ , ׁשִ
ָאַמר ְמעֹון ִייַרשׁ  ֹלא: ׁשֶ א ׁשִ  ָאַמר ֹלא, ְראּוֵבן ֶאּלָ
לּום ִני ְראּוֵבן: ָאַמר ִאם ֲאָבל. ּכְ ִני ּבְ  ִייַרשׁ  אוֹ  ִייָרׁשֵ
ל ְמעֹון ִייַרשׁ  ְוֹלא ְנָכַסי ּכָ ָבָריו, ׁשִ ִמים ּדְ   :ַקּיָ

ה. ד ּמֶ ָבִרים ּבַ ְפׁשּוִטים, םֲאמּוִרי ּדְ ְבכֹור ֲאָבל. ּבִ , ּבִ
ָפׁשּוט ִייַרשׁ : ָאַמר ִאם ָאַמר אוֹ , ּכְ י ִיּטֹל ֹלא: ׁשֶ  ּפִ

ַנִים י ִייַרשׁ  ֹלא: אוֹ , ׁשְ ַנִים ּפִ לּום ָאַמר ֹלא, ׁשְ , ּכְ
ֱאַמר ּנֶ ר יּוַכל ֹלא: ׁשֶ ן ֶאת ְלַבּכֵ   :ָהֲאהּוָבה ּבֶ

ִריא ָהָיה ִאם. ה , ִלְגֹרעַ  ְוֹלא יףְלהֹוסִ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ּבָ
כֹור ֹלא ָאר ְלֶאָחד ְוֹלא ַלּבְ ְ ים ִמׁשּ   :יֹוְרׁשִ

ִכיב. ו שׁ  ְמַרע ׁשְ ּיֵ כֹור לוֹ  ׁשֶ ה, ּוְפׁשּוִטים ּבְ  ְלֶאָחד ְוִרּבָ
ׁשּוִטים ְלׁשֹון ֵמַהּפְ ה ּבִ ָ גֹון, ְיֻרׁשּ ָאַמר ּכְ לֹוִני: ׁשֶ ִני ּפְ  ּבְ

ךְ  ִייַרשׁ  לּום ָאַמר ֹלא, ְוָכךְ  ּכָ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּכְ
ת ֲחֻלּקַ ׁשּוִטים ׁשֶ ֶמת ַהּפְ ִצים, ַקּיֶ ם ּוְמַקּבְ ּלָ  ְלִפי ִמּכֻ
ּבֹון ִליִמים ֶחׁשְ כֹור ּוַמׁשְ   :ַלּבְ
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ל ֵאין. ז ָבִרים ּכָ לוּ  ַהּדְ א ֲאמּוִרים ַהּלָ ָאַמר ֶאּלָ ׁשֶ  ּכְ
ה ְלׁשֹון ָ ָנה ְלׁשֹון ָאַמר ִאם ֲאָבל, ְיֻרׁשּ ָבָריו, ַמּתָ  ּדְ
מִ  ק, ְלִפיָכךְ . יםַקּיָ יו ַעל ְנָכָסיו ַהְמַחּלֵ הּוא ּפִ ׁשֶ  ּכְ

ִכיב ה, ְמַרע ׁשְ ָוה, ְלֶאָחד ּוִמֵעט ְלֶאָחד ְוִרּבָ  ָלֶהם ְוִהׁשְ
כֹור ַתן אוֹ  ַהּבְ ּנָ ֵאינוֹ  ְלִמי ׁשֶ ָבָריו, ְליֹוְרׁשוֹ  ָראּוי ׁשֶ  ּדְ
ִמים ּום ָאַמר ְוִאם. ַקּיָ ה ִמׁשּ ָ לּום ָאַמר ֹלא, ְיֻרׁשּ . ּכְ

ין ַתבכָּ  ה ּבֵ ִחּלָ ּתְ ין ּבַ ֶאְמַצע ּבֵ ין ּבָ סֹוף ּבֵ ּום ּבְ  ִמׁשּ
ָנה י ַעל ַאף, ַמּתָ יר ּפִ ִהְזּכִ ה ְלׁשֹון ׁשֶ ָ ה ְיֻרׁשּ ִחּלָ ּתְ  ּבַ
ָבָריו, ּוַבסֹוף ִמים ּדְ יַצד. ַקּיָ ֵתן, ּכֵ ּנָ ֶדה ּתִ  ְפלֹוִנית ׂשָ
ִני ִלְפלֹוִני ה ּבְ ּנָ ָאַמר אוֹ , ְוִייָרׁשֶ נָ : ׁשֶ ֵתן הִייָרׁשֶ  לוֹ  ְוִתּנָ
ה ּנָ ה: אוֹ , ְוִייָרׁשֶ ּנָ ֵתן ִייָרׁשֶ ם ְוֵישׁ  הֹוִאיל, לוֹ  ְוִתּנָ  ׁשָ

ָנה ְלׁשֹון י ַעל ַאף, ַמּתָ יר ּפִ ִהְזּכִ ה ְלׁשֹון ׁשֶ ָ  ְיֻרׁשּ
ה ִחּלָ ּתְ ָבָריו, ּוַבסֹוף ּבַ ִמים ּדְ ֹלשׁ  ָהיוּ  ִאם ְוֵכן. ַקּיָ  ׁשָ
דֹות ה ׂשָ ֹלׁשָ ים ִלׁשְ לֹוִני ִייַרשׁ : ְוָאַמר, יֹוְרׁשִ ֶדה ּפְ  ׂשָ

לֹוִנית ֵתן ּפְ ֶדה ִלְפלֹוִני ְוִתּנָ לֹוִנית ׂשָ לֹוִני ְוִייַרשׁ , ּפְ  ּפְ
ֶדה לֹוִנית ׂשָ י ַעל ַאף, ָקנוּ , ּפְ ה ּפִ ּזֶ ָאַמר ׁשֶ  ֵלהּ  ׁשֶ

ְלׁשֹון ה ּבִ ָ ָאַמר ֶזה ֵאינוֹ  ְיֻרׁשּ ְלׁשֹון ֵלהּ  ׁשֶ ָנה ּבִ , ַמּתָ
ּלֹא ְוהּוא ֶהה ׁשֶ ין ִיׁשְ ֵדי ַלֲאִמיָרה ֲאִמיָרה ּבֵ , ִדּבּור ּכְ
ָהה ִאם ֲאָבל ְהֶיה ָצִריךְ , ׁשָ ּיִ ָנה ְלׁשֹון ׁשֶ ּתָ  ְמֹעָרב ַהּמַ

ן ּתָ ָלׁשְ ׁשְ   :ּבִ

ָכִסים ַיֲחִזיק ְלׁשֹון. ח ּנְ ָנה ְלׁשֹון ָהֵוי, ּבַ  ְלׁשֹון ְוֵכן. ַמּתָ
ָנה ְלׁשֹון ָהֵוי, ַיְחְלקוּ    :ַמּתָ

ק. ט ל ִחּלֵ ְלׁשֹון ַלֲאֵחִרים ְנָכָסיו ּכָ ָנה ּבִ  ַעל ַאף, ַמּתָ
י ּלֹא ּפִ ר ׁשֶ ּיֵ לּום ׁשִ ָבָריו, ְליֹוֵרשׁ  ּכְ ִמים ּדְ   :ַקּיָ

ָהיוּ  ִמי. י ֵני לוֹ  ׁשֶ ָנה ְוָנַתן, ָאח ּוֶבן ֲאָחיֹות ּבְ  ְלֶבן ַמּתָ
אֹוָתהּ  ְוָכַתב ָאח ּבְ ָנה ׁשֶ ק ַמּתָ ל ִסּלֵ ל ּוְזכּות ֵחֶלק ּכָ  ִמּכָ

תוֹ  ָ ן, ָוֵמת ,ְיֻרׁשּ   :ַהּכֹל יֹוֵרשׁ  ָהָאח ּבֶ

 רפב סימן

ָסִעיף  ּובוֹ , לירש שראוי ממי נחלה להעביר שלא
  ֶאָחד

ל. א יחַ  ַלֲאֵחִרים ְנָכָסיו ַהּנֹוֵתן ּכָ ים ְוִהּנִ  ַאף, ַהּיֹוְרׁשִ
י ַעל ֵאין ּפִ ים ׁשֶ ּוָרה ּבוֹ  נֹוֲהִגים ַהּיֹוְרׁשִ ׁשּ  רּוחַ  ֵאין ּכַ

ָכל ָהֲאֵחִרים ְוָזכוּ , ֵהיֶמּנוּ  נֹוָחה ֲחָכִמים ַתן ַמה ּבְ ּנָ ֶ  ׁשּ
ת. ָלֶהם ּלֹא ֲחִסידּות ּוִמּדַ ָאה ְלָהִעיד ׁשֶ ַצּוָ ֲעִביִרין ּבְ ּמַ  ׁשֶ
הּ  ה ּבָ ָ ן ֲאִפּלוּ , ֵמַהּיֹוֵרשׁ  ַהְיֻרׁשּ ֵאינוֹ  ִמּבֵ ּוָרה נֹוֵהג ׁשֶ ׁשּ  ּכַ

ּוָרה ְונֹוֵהג ָחָכם ְלָאִחיו ׁשּ   :ּכַ

 רפג סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , משמד וישראל, וגר, גוי רשתי דין

ַבר ָאִביו ֶאת יֹוֵרשׁ  ַהּגֹוי. א ר, ּתֹוָרה ּדְ  ֵאינוֹ  ְוַהּגֵ
א. ּגֹוי ָאִביו ֶאת יֹוֵרשׁ  ְבֵריֶהם ֶאּלָ נוּ , ִמּדִ ּקְ  לוֹ  ּתִ

יַרשׁ  ּיִ ָהָיה ׁשֶ ׁשֶ א, ּכְ ּמָ  מֹוִעיל ּוְתַנאי. ְלִמְרּדוֹ  ַיֲחזֹור ׁשֶ
ה ָ יֻרׁשּ ב ַהּגֹוי ְוֵאין הֹוִאיל, זוֹ  ּבִ ַנת ַלֲעמֹוד ְמֻחּיָ ַתּקָ  ּבְ
ר ָאִביו ֶאת יֹוֵרשׁ  ַהּגֹוי ְוֹלא. ֲחָכִמים  ֶאת ֵגר ְוֹלא, ַהּגֵ

ר ְבֵרי ֹלא, ּגֵ ְבֵרי ְוֹלא ּתֹוָרה ִמּדִ  ֲאִפּלוּ , סֹוְפִרים ִמּדִ
ן לוֹ  ָהָיה ָדתוֹ  ּבֵ ּלֵ ה ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ הֹוָרתוֹ  ֵמַאַחר, ּבִ ּלֹ  ׁשֶ  אׁשֶ

ה ָ ְקֻדׁשּ   :יֹוְרׁשוֹ  ָאִביו ְוֹלא, ָאִביו ֶאת יֹוֵרשׁ  ֵאינוֹ  ּבִ

ָרֵאל. ב יר ִיׂשְ ֵהּמִ ְרֵאִלים ְקרֹוָביו ֶאת יֹוֵרשׁ , ׁשֶ ׂשְ  ַהּיִ
ָהָיה ׁשֶ ית ָראוּ  ְוִאם. ּכְ ין ּבֵ ד ּדִ  ּוְלָקְנסוֹ  ָממֹונוֹ  ֶאת ְלַאּבֵ
ּלֹא ּלֹא, ִייַרשׁ  ׁשֶ ק ׁשֶ ִעי ְיֵדי ְלַחּזֵ  ָהְרׁשּות, םָהְרׁשָ
ָיָדם ִנים ָלֶהם ֵישׁ  ְוִאם. ּבְ ָרֵאל ּבָ ִיׂשְ ֵתן, ּבְ ּנָ ת ּתִ  ְיֻרׁשַ

  :ָלֶהם ַהמּוָמר ֲאִביֶהם

ית ֵלָאה. ג ּבֵ הּ  ִנׁשְ ָצה ְוִאּמָ  ְוַאַחר, ְלִפְדיֹוָנהּ  ָמעֹות ִקּבְ
ךְ  ְמָעה ּכָ ֵהִמיָרה ׁשָ ין ְוִנְטְמָעה ׁשֶ  ִאי ִאם, ַהּגֹוִיים ּבֵ

ר ַתן ַמה ֶאָחד ְלָכל ֲחִזירְלהַ  ֶאְפׁשָ ּנָ ֶ ֶרן ִיְהֶיה, ׁשּ  ַהּקֶ
ם בּוִיים ְלִפְדיֹון ַקּיָ ֵכן ְוִאם. ׁשְ ַאֲחִרית ִלְפּדֹות ִיּתָ  ּבְ

ִמים בּוָיה אֹוָתהּ  ַהּיָ ה, ׁשְ ּדֶ ּפָ ֶהם ּתִ   ּבָ
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 רפד סימן
 עדות וצריך קרוב שהוא ליורש עדות צריך אין

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , שמת

ים ֵאין .ב. א ִביאוּ  ַעד נֹוֲחִלים ַהּיֹוְרׁשִ ּיָ ת ְרָאָיה ׁשֶ ּמֵ  ׁשֶ
ן ְמעוּ  ִאם ֲאָבל. מֹוִריׁשָ ת ּבוֹ  ׁשָ ּמֵ אוּ  אוֹ , ׁשֶ ּבָ  ּגֹוִים ׁשֶ
ם ְלִפי ְמִסיִחים י ַעל ַאף, ֻתּמָ יִאין ּפִ ִ ׂשּ ּמַ ּתוֹ  ֶאת ׁשֶ  ִאׁשְ

יֶהם ַעל ה ְוֵכן ּפִ ָ ָאה ָהִאׁשּ ּבָ עְ  ֵמת: ְוָאְמָרה ׁשֶ  ַאף, ִליּבַ
י ַעל ִהיא ּפִ א ֶנֱאֶמֶנת ׁשֶ ׂשֵ ָתהּ  ְוִתּטֹל ְוִתּנָ ֻתּבָ  ֵאין, ּכְ

ים יהָ  ַעל ְלַנֲחָלה ִנְכָנִסים ַהּיֹוְרׁשִ   :ּפִ

ְעִלי ֵמת: ָאְמָרה. ג ָמה, ּבַ  ִנְכַנס ְיָבָמהּ  ֲהֵרי, ְוִנְתַיּבְ
יהָ  ַעל ְלַנֲחָלה ֱאַמר, ּפִ ּנֶ ם ַעל ָיקּום: ׁשֶ ת ָאִחיו ׁשֵ  ַהּמֵ
  :ָקם ַוֲהֵרי

ַבע ִמי. ד ּטָ ַמִים ׁשֶ ֵאין ּבְ  ֵעִדים ּוָבאוּ , סֹוף ָלֶהם ׁשֶ
ַבע ּטָ ְפֵניֶהם ׁשֶ י ַעל ַאף, ִזְכרוֹ  ָאַבד: ְוָאְמרוּ  ּבִ ֵאין ּפִ  ׁשֶ
יִאין ִ ּתוֹ  ֶאת ַמׁשּ ה ִאׁשְ ִחּלָ ים ֲהֵרי, ְלַכּתְ  נֹוֲחִלים ַהּיֹוְרׁשִ

יֶהם ַעל אוּ  ִאם ְוֵכן. ּפִ ַפלשֶׁ  ֵעִדים ּבָ  ֲאָריֹות ְלגֹוב ּנָ
ָראּוהוּ  אוֹ , ּוְנֵמִרים  אוֹ , ּבוֹ  אֹוֵכל ְוָהעֹוף ָצלּוב ׁשֶ
ְדַקר ּנִ ְלָחָמה ׁשֶ ּמִ ירוּ  ְוֹלא ֶנֱהַרג אוֹ , ָוֵמת ּבַ , ָפָניו ִהּכִ

גּופוֹ  ֻמְבָהִקים ִסיָמִנים לוֹ  ָהיוּ  ֲאָבל ירוּ  ּבְ , אֹוָתן ְוִהּכִ
ָכל ָבִרים ֵאּלוּ  ּבְ ֶהם אְוַכּיֹוצֵ  ַהּדְ  ַאַחר ִזְכרוֹ  ָאַבד ִאם ּבָ
ךְ  ֵעדּות ְלַנֲחָלה יֹוְרִדים, ּכָ י ַעל ַאף, זוֹ  ּבְ ֵאין ּפִ  ׁשֶ

יִאין ִ ּתוֹ  ֶאת ַמׂשּ ּלֹא. ִאׁשְ ְדָבִרים ֶהֱחִמירוּ  ׁשֶ א ֵאּלוּ  ּבִ  ֶאּלָ
ֵני ֵרת ִאסּור ִמּפְ  ֵהִעידוּ  ִאם, ָממֹון ְלִעְנַין ֲאָבל, ּכָ

ְדָבִרים ָהֵעִדים חֶ  ּבִ ָראוּ  ְוֵהִעידוּ , ְלִמיָתה ְזָקָתןׁשֶ  ׁשֶ
ָבִרים אֹוָתם ךְ  ְוַאַחר, ִזְכרוֹ  ְוָאַבד, ַהּדְ ַמע ּכָ ת ִנׁשְ ּמֵ , ׁשֶ
יֶהם ַעל נֹוֲחִלים ֵאּלוּ  ֲהֵרי   :ּפִ

 רפה סימן

 ּובוֹ , בנכסים יעשו מה, לדעת והיוצא שברח שבוי
  ְסִעיִפים:' י

בּוי. א ה ׁשָ ּבָ ׁשְ ּנִ ַמע, ׁשֶ ת ְוִנׁשְ ּמֵ יו ְוָיְרדוּ  ׁשֶ ֲחָלה יֹוְרׁשָ  ַלּנַ
יֵניֶהם אֹוָתם ְוָחְלקוּ  ָדם אֹוָתם מֹוִציִאין ֵאין, ּבֵ  ְוֵכן. ִמּיָ
ָנה ֵמֲחַמת ַהּבֹוֵרחַ  ְמעוּ  ְלַדַעת ַהּיֹוֵצא ֲאָבל. ַסּכָ ָ ׁשּ  בוֹ  ׁשֶ
ת ּמֵ יו ְוָיְרדוּ  ׁשֶ קּום ִלְנָכָסיו יֹוְרׁשָ ָדם מֹוִציִאים, ְוִחּלְ  ִמּיָ
ִביאוּ שֶׁ  ַעד ת ְרָאָיה ּיָ ּמֵ ן ׁשֶ   :מֹוִריׁשָ

בּוי. ב ה ׁשָ ּבָ ׁשְ ּנִ ַנת ֵמֲחַמת ּובֹוֵרחַ  ׁשֶ ִבים, ְנָפׁשֹות ַסּכָ  ַחּיָ
ית ין ּבֵ ִנְכֵסיֶהם ְלִהְתַעֵסק ּדִ יַצד. ּבְ ין ּכֵ ל, עֹוׂשִ  ּכָ

ְלְטִלים ּטַ ַיד ֻמְפָקִדים ִיְהיוּ  ַהּמִ י ַעל ֶנֱאָמן ּבְ ית ּפִ  ּבֵ
ין ְרָקעֹות ְלתֹוךְ  ִריִדיןּומוֹ , ּדִ  ָהְראּוִיים ְקרֹוִבים ַהּקַ

ֵדי, ִליַרשׁ  ְרָקעֹות ַלֲעֹבד ּכְ ֶהם ּוְלִהְתַעֵסק ַהּקַ  ַעד, ּבָ
ַדע ּוָ ּיִ תוּ  ׁשֶ ּמֵ בֹואוּ  ַעד אוֹ  ׁשֶ ּיָ בֹואוּ . ׁשֶ ּיָ בּוי ּוְכׁשֶ ָ  ַהׁשּ
ִמין ְוַהּבֹוֵרחַ  רֹוִבים ֵאּלוּ  ׁשָ הֹוִרידוּ  ַהּקְ ָעׂשוּ  ַמה ׁשֶ ֶ  ׁשּ

ָאְכלוּ  ּוַמה ֶ ִמְנַהג, ׁשּ ל ּכְ ל ָהֲאִריִסים ּכָ  אֹוָתהּ  ׁשֶ
ה. ְמִדיָנה ין ְלעֹוָלם ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ַיֲעִמידוּ  ֹלא ְוָלּמָ  ּבֵ

ְלְטִלין ִמּטַ ין ּבְ ַקְרָקעֹות ּבֵ ֹבאוּ  ַעד ּבְ ּיָ ָעִלים ׁשֶ  אוֹ  ַהּבְ
ַדע ַעד ּוָ ּיִ אי ׁשֶ ַוּדַ תוּ  ּבְ ּמֵ ֵאין ְלִפי, ׁשֶ ית ׁשֶ ין ּבֵ ִבים ּדִ  ַחּיָ

ֵהם ִלְגדֹוִלים ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ְלַהֲעִמיד ֵני ׁשֶ ַעת ּבְ   :ּדַ

ה. ג ּבָ בּוי ִנׁשְ ָ ן ּוָבַרח ַהׁשּ יחַ , ַהְמֻסּכָ  ִלְקֹצר ָקָמה ְוִהּנִ
ָמִרים, ִלְבֹצר ַוֲעָנִבים ית, ִלְמֹסק ְוֵזיִתים ִלְגּדֹר ּתְ  ּבֵ

ין , ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ֶהםלָ  ּוַמֲעִמיִדים ִלְנָכָסיו יֹוְרִדים ּדִ
רֹות ּומֹוֵכר ּומֹוֵסק ְוגֹוֵדר ּובֹוֵצר ְוקֹוֵצר  ּוֵמִניחַ  ַהּפֵ
ֵמיֶהם ָאר ִעם ּדְ ְלְטִלים ׁשְ ּטַ ֵבית ַהּמִ ין ּבְ ךְ  ְוַאַחר, ּדִ  ּכָ
רֹוב מֹוִריִדין ִאם. ִלְנָכָסיו ַהּקָ ה ֵיֵרד ׁשֶ ִחּלָ א, ּתְ ּמָ  ׁשֶ
רֹות ֵאּלוּ  ִיְתֹלשׁ  ֵהם ַהּפֵ יםכִּ  ׁשֶ . אֹוָתם ְוֹיאַכל ְתלּוׁשִ
ין ְוהּוא ֲחֵצרֹות ַהּדִ  ָהֲעׂשּויֹות ַוֲחֻניֹות ּופּוְנְדָקאֹות ּבַ
ָכר  ָאָדם ְוֵאין, ֹטַרח ְוֹלא ֲעבֹוָדה ְצִריִכים ְוֵאיָנם, ְלׂשָ
ֲאִריסּות אֹוָתם נֹוֵתן , יֹוֵרשׁ  ָלֶהם מֹוִריִדין ֵאין, ּבַ
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ֲהֵרי ָכר גֹוֶבה ׁשֶ ָ אאֶ . ְואֹוֵכל ַהׂשּ יַצד ּלָ ין ּכֵ ית, עֹוׂשִ  ּבֵ
ין אי ָלֶהם ַמֲעִמיִדין ּדִ ּבַ ָכר ְוִיְהֶיה, ּגַ ָ ח ַהׂשּ ֵבית ֻמּנָ  ּבְ
ין ִביא ַעד ּדִ ּיָ ת ְרָאָיה ׁשֶ ּמֵ ֹבא ַעד אוֹ  ׁשֶ ּיָ  ְוִיּטֹל ׁשֶ
ּלוֹ  רֹוב מֹוִריִדין ְוֵאין. ׁשֶ א, ְלעֹוָלם ַהּקָ דֹות ֶאּלָ  ְלׂשָ

ֶהם אְוַכּיֹוצֵ  ּוְכָרִמים ְוַגּנֹות ְהֶיה, ּבָ ּיִ ֶהם ׁשֶ ָאִריס ּבָ  ּכְ
ֵדי ּלֹא ּכְ ְסדוּ  ׁשֶ יםּונְ  בּוִרים ְוִנְמְצאוּ  ִיּפָ ּמִ   :ׁשַ

ָצא ִמי. ד ּיָ יחַ  ְלַדַעת ׁשֶ  ְלֵהיָכן ָידּועַ  ְוֵאין, ְנָכָסיו ְוִהּנִ
, ִלְנָכָסיו ָקרֹוב מֹוִריִדין ֵאין, לוֹ  ֵאַרע ָמה ְוֹלא, ָהַלךְ 
ית ְוֵאין. אֹותוֹ  ִקיןְמַסלְּ  ָיַרד ְוִאם ין ּבֵ  ְצִריִכים ּדִ

ל ּפֵ  ְלַקְרַקע ֹלא, ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס לוֹ  ּוְלַהֲעִמיד ּבוֹ  ְלִהּטַ
ְלְטִלין ְוֹלא ֲהֵרי, ְלִמּטַ יחַ  ָיָצא ְלַדְעּתוֹ  ׁשֶ . ְנָכָסיו ְוִהּנִ

ין ִיְהֶיה ְוֵכיַצד ְלְטִלין, ֶזה ִנְכֵסי ּדִ ַיד ַיַעְמדוּ  ִמּטַ  ֶזה ּבְ
ֵהם ַחת ׁשֶ ֹבא ַעד ָידוֹ  ּתַ ּיָ ע ֶזה ׁשֶ מּות ַעד אוֹ  ְוִיְתּבַ ּיָ  ׁשֶ

עוּ  ים ְוִיְתּבְ ְרָקעֹות, ַהּיֹוְרׁשִ יחוֹ  ִמי, ְוַהּקַ ִהּנִ ֵכן ׁשֶ  ֵאין ׁשָ
ּנוּ  לֹוְקִחין ָכר ִמּמֶ ֶדה, ׂשָ ֶרם אוֹ  ְוׂשָ ָהָיה ּכֶ ֶהן ׁשֶ  ָאִריס ּבָ
ֲארוּ  ָ מוֹ  ִיׁשּ יָחם ּכְ ִהּנִ בֹוא ַעד ׁשֶ ּיָ ֶדהוְ , ׁשֶ ֶרם אוֹ  ׂשָ  ּכֶ

יָחם ִהּנִ ֲארוּ  ּבּוִרים ׁשֶ ָ ֲהֵרי, ּבּוִרים ִיׁשּ ְרצֹונוֹ  הּוא ׁשֶ  ּבִ
ד ין ָאנוּ  ֵאין ְלַדַעת ַוֲאֵבָדה, ָממֹונוֹ  ִאּבֵ   :ְלַהֲחִזיָרהּ  ְמֻצּוִ

ְמעוּ . ה ת ּבוֹ  ׁשָ ּמֵ ית ֲהֵרי, ׁשֶ ין ּבֵ ל מֹוִציִאין ּדִ  ּכָ
ְלְטִלים ּטַ יִחים ַהּמִ יֶהם ַעל, ֶנֱאָמן ֵאֶצל ןאֹותָ  ּוַמּנִ . ּפִ
רֹוב ּומֹוִריִדים דֹות ַהּקָ ָאִריס ְוִלְכָרִמים ְלׁשָ  ַעד, ּכְ

ִביא ּיָ רּוָרה ְרָאָיה ׁשֶ ת ּבְ ּמֵ ֹבא ַעד אוֹ , ׁשֶ ּיָ   :ׁשֶ

ּמֹוִריִדין. ו ׁשֶ בּוי ְלִנְכֵסי ָקרֹוב ּכְ  אוֹ , בֹוֵרחַ  אוֹ  ׁשָ
ְמעוּ  ְלַדַעת ַהּיֹוֵצא ְלִנְכֵסי ָ ׁשּ ת ּבוֹ  ׁשֶ ּמֵ  יֹוִרידוּ  ֹלא, ׁשֶ
א, ָקָטן ּמָ ָכִסים ַיְפִסיד ׁשֶ  ָקרֹוב מֹוִריִדין ְוֵאין. ַהּנְ

א, ָקָטן ְלִנְכֵסי ּמָ יעַ  ֶחְלִקי ֶזה: ְוֹיאַמר ִיְטֹען ׁשֶ ּגִ  ִלי ַהּמַ
ִתי ָ יֻרׁשּ . מֹוִריִדין ֵאין ָקרֹוב ֵמֲחַמת ָקרֹוב ַוֲאִפּלוּ . ּבִ

יַצד ֵני ָהיוּ , ּכֵ דֹול ָחדאֶ  ַאִחים ׁשְ ה, ָקָטן ְוֶאָחד ּגָ ּבָ  ְוִנׁשְ
ָטן ַרח אוֹ  ַהּקָ דֹול מֹוִריִדין ֵאין, ּבָ ֵדהוּ  ְלתֹוךְ  ַהּגָ , ׂשָ

ֵני ָטן ִמּפְ ַהּקָ א, ִלְמחֹות ָיכֹול ֵאינוֹ  ׁשֶ ּמָ  ֶזה ַיֲחִזיק ְוׁשֶ
ִנים ּוְלַאַחר, ָהָאח יעַ  ֶחְלִקי ֶזה: ֹיאַמר ׁשָ ִהּגִ  ׁשֶ

ִתי ָ יֻרׁשּ ן ַוֲאִפּלוּ . ּבִ ל ָאִחיו ּבֶ ָטן ֶזה ׁשֶ ה ַהּקָ ּבָ ׁשְ ּנִ  ֵאין ׁשֶ
א, ִלְנָכָסיו אֹותוֹ  מֹוִריִדין ּמָ  ָאִבי ֵמֲחַמת: ֹיאַמר ׁשֶ
י ּתִ   :ֶזה ֵחֶלק ָיַרׁשְ

 ֲאִפּלוּ , ָקָטן ְלִנְכֵסי ָקרֹוב מֹוִריִדין ֵאין ְלעֹוָלם. ז
ֵאיָנם ָהֵאם ַאֵחי ֵמֲחַמת ָקרֹוב , ִליַרשׁ  ְראּוִיים ׁשֶ
יֵניֶהם ֵישׁ  ַוֲאִפּלוּ . זוֹ  ִהיא ְיֵתיָרה ָחָקהַהרְ  ָטר ּבֵ  ׁשְ

ה ין, ֲחֻלּקָ ים ּבֵ ָבּתִ ין ּבְ דֹות ּבֵ ׂשָ  ַוֲאִפּלוּ . ֵיֵרד ֹלא, ּבְ
ְתבוּ : ָאַמר ָטר ָעַלי ּכִ א, ֵיֵרד ֹלא, ֲאִריסּות ׁשְ ּמָ  ׁשֶ

ָטרֹות ֹיאְבדוּ  ְ ִמים ְוַיֲאִריכוּ  ַהׁשּ זֶּ : ְוֹיאַמר ְוִיְטֹען, ַהּיָ  הׁשֶ
ה ֵחֶלק ָ א ְיֻרׁשּ   :מֹוִריׁשוֹ  ֵמֲחַמת אוֹ  ֵמֲחָמתוֹ  לוֹ  ּבָ

ֵאין ָהא. ח ְוָקא, ָקָטן ְלִנְכֵסי ָקרֹוב מֹוִריִדין ּדְ  ּדַ
ְמַקְרְקֵעי ל ָמעֹות ֲאָבל, ּבִ ים, ָקָטן ׁשֶ  ֲעֵליֶהם ְמַמּנִ

  :ָקרֹוב ֲאִפּלוּ 

ה. ט ה ַמֲעׂשֶ ָ ִאׁשּ ָהיוּ  ַאַחת ּבְ ֹלשׁ  ָלהּ  ׁשֶ , נֹותבָּ  ׁשָ
ית ּבֵ ֵקָנה ְוִנׁשְ ת ּוֵמָתה, ַאַחת ּוַבת ַהּזְ ה ּבַ ִנּיָ יָחה ׁשְ  ְוִהּנִ

ן ת ֶאת מֹוִריִדין ֵאין: ֲחָכִמים ְוָאְמרוּ , ָקָטן ּבֵ  ַהּבַ
ֶאֶרת ׁשְ ָכִסים ַהּנִ א, ַלּנְ ּמָ ֵקָנה ֵמָתה ׁשֶ ִלישׁ  ְוִנְמְצאוּ  ַהּזְ  ׁשְ
ָטן ֵאּלוּ  ְנָכִסים , ָקָטן ְלִנְכֵסי ָקרֹוב מֹוִריִדין ְוֵאין, ַלּקָ

ָטן ְלֶזה מֹוִריִדין ֵאין ְוֵכן ָכִסים ַהּקָ ּנְ א, ּבַ ּמָ  ֲעַדִין ׁשֶ
ֵקָנה ים ַהּזְ ַחּיִ בּוי ְלִנְכֵסי ָקָטן מֹוִריִדין ְוֵאין ּבַ יַצד, ׁשָ  ּכֵ
ים ִריךְ  ִמּתֹוךְ , עֹוׂשִ ּצָ  ַלֲחִצי ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ְלַהֲעִמיד ׁשֶ

ל ל ַעל ּפֹוְטרֹוּפֹוסאַ  ַמֲעִמיִדים, ָקָטן ׁשֶ  ִנְכֵסי ּכָ
ֵקָנה ְמעוּ  ְזַמן ַאַחר. ַהּזְ ָתה ׁשָ ּמֵ ֵקָנה ׁשֶ  ָאְמרוּ , ַהּזְ
ֵרד: ֲחָכִמים ת ּתֵ ֶאֶרת ַהּבַ ׁשְ ִלישׁ  ַהּנִ ָכִסים ִלׁשְ הּוא ִמּנְ  ׁשֶ
ָתהּ  ֵחֶלק ָ ָטן ְוֵיֵרד, ְיֻרׁשּ ִלישׁ  ַהּקָ ְ הּוא ַלׁשּ  ֶחְלקוֹ  ׁשֶ

ְכֵסי ֵקָנה ִמּנִ ִלישׁ ְוהַ , ַהּזְ ְ ל ׁשּ ת ׁשֶ בּוָיה ּבַ ְ ה ַהׁשּ ִנּיָ ְ  ַהׁשּ
ֵני ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ָלהּ  ַמֲעִמיִדים ָטן ֵחֶלק ִמּפְ א, ַהּקָ ּמָ  ׁשֶ
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ת ַגם ֵמָתה בּוָיה ַהּבַ ְ ָטן ְלֶזה ְוֵישׁ  ַהׁשּ ִלישׁ  ֲחִצי ַהּקָ ְ . ַהׁשּ
ל ְוֵכן ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

בּוָיה. י ֵהִמיָרה ׁשְ את ׁשֶ ֵ אן ָלהּ  ְוֵישׁ , ּגֹוִיםלַ  ְוִנׂשּ  ּכָ
ְלְטִלין ַקְרָקעֹות ָכִסים ִמְתַנֲהִגים, ּוִמּטַ ּנְ ִדין ּבַ  ִנְכֵסי ּכְ

בּוי ּלֹא ׁשָ   :ֵהִמיר ׁשֶ

 רפו סימן
 ּובוֹ , מנכסיהם נזונים היאך וקטנים גדולים יתומים

  ְסִעיִפים:' ה

ת ִמי. א ּמֵ יחַ  ׁשֶ ִנים ְוִהּנִ דֹוִלים ּבָ ים ּגְ נֹות אוֹ  ּוְקַטּנִ  ּבָ
דֹולֹות דֹוִלים, ּוְקַטּנֹות ּגְ  יֹוֵתר ְלהֹוִציא ְצִריִכים ְוַהּגְ

ים ַמְלּבּוׁשִ ים ּבְ ַטּנִ ְמזֹונֹות יֹוֵתר ְלהֹוִציא ְצִריִכים ְוַהּקְ , ּבִ
ים ִנּזֹוִנים ֵאין א, ָהֶאְמַצע ִמן ְולֹוְבׁשִ ֶוה חֹוְלִקין ֶאּלָ ׁשָ  ּבְ
ּלוֹ מִ  ְוִיּזֹון ִיְלּבֹשׁ  ֶאָחד ְוָכל ֶ חוּ  ְוַדְוָקא. ׁשּ ּמִ ׁשֶ  ֲאָבל ּבְ

ְסָתם ְרְנִסים ִנּזֹוִנים, ּבִ ְסָתָמן, ֵאּלוּ  ִעם ֵאּלוּ  ּוִמְתּפַ  ּדִ
ִפין ּתָ חֹוֵלק ִמי ְוֵישׁ . ָלֶזה ֶזה ּומֹוֲחִלים ִניְנהוּ  ׁשֻ  ׁשֶ

ֶזה   :ּבְ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵאין, ֲאמּוִרים ּדְ ים ּתֹוֶעֶלת ׁשֶ ַטּנִ ה ַלּקְ ּמֶ  ּבַ
יםשֶׁ  דֹוִלים ּלֹוְבׁשִ דֹול ֲאָבל. ַהּגְ א ָהַאִחים ּגְ  ְונֹוֵתן ַהּנֹוׂשֵ

ָכִסים ּנְ ים ּתֹוֶעֶלת ְוֵישׁ , ּבַ ַטּנִ ה ַלּקְ ּמֶ הּוא ּבַ שׁ  ׁשֶ  ְמֻלּבָ
ֵדי, ָיֶפה ְהיוּ  ּכְ ּיִ ָמִעים ְדָבָריו ׁשֶ  לֹוֵבשׁ  ֶזה ֲהֵרי, ִנׁשְ

ִפיַסת ִית ִמּתְ ָידוֹ  ִמחוּ  ְוִאם. ַהּבַ ָיָדן ּותָהְרשׁ , ּבְ   :ּבְ

אוּ . ג אוּ , ֲאִביֶהם ִמיַתת ְלַאַחר ְגדֹוִלים ָנׂשְ ְ ים ִיׂשּ ַטּנִ  ַהּקְ
ָלל כ"ג ָכִסים ִמּכְ ךְ  ְוַאַחר ַהּנְ אוּ . ַיֲחֹלקוּ  ּכָ  ָנׂשְ

דֹוִלים י ַהּגְ ַחּיֵ ים ְוָאְמרוּ , ֲאִביֶהם ּבְ ַטּנִ  ִמיַתת ְלַאַחר ַהּקְ
ִאים ָאנוּ  ֲהֵרי: ֲאִביֶהם דֶ  נֹוׂשְ אֶתם ֶרךְ ּכְ ׂשָ ּנְ ם ׁשֶ , ַאּתֶ

א, ָלֶהם ׁשֹוְמִעין ֵאין ַתן ַמה ֶאּלָ ּנָ ֶ   :ָנַתן ֲאִביֶהם ָלֶהם ׁשּ

יא. ד ִ נוֹ  ֶאת ָהָאב ִהׂשּ ה ּבְ ה לוֹ  ְוָעׂשָ ּתֶ  ְוָהְיָתה, ִמׁשְ
ל ַההֹוָצָאה ֶ ָחה, ָאב ִמׁשּ ּלְ ּתַ ִבינּות ְוִנׁשְ ן ְלֶזה ׁשֹוׁשְ  ַהּבֵ

י ַחּיֵ ִהיא, ָהָאב ּבְ ׁשֶ  חֹוֶזֶרת, ָהָאב ִמיַתת ְלַאַחר חֹוֶזֶרת ּכְ
ן הֹוִציא ִאם ֲאָבל. ֶאְמַצע ִמן ה ַהּבֵ ּתֶ ׁשְ ּמִ ּלוֹ  ּבַ ֶ , ִמׁשּ

א חֹוֶזֶרת ֵאיָנה ן ֶאּלָ ָחה ַהּבֵ ּלְ ּתַ ׁשְ ּנִ ְלַבד לוֹ  ׁשֶ   :ּבִ

ַלח ָהָאב. ה ָ ׁשּ ִבינּות ׁשֶ ם ׁשֹוׁשְ ׁשֵ ָניו ֶאָחד ּבְ , ִמּבָ
ֲחֹזר ּתַ ׁשֶ בִ  ּכְ ן ְלאֹותוֹ  ינּותַהׁשֹוׁשְ ּלוֹ  ִהיא ֲהֵרי ַהּבֵ . ׁשֶ

ָלָחהּ  ִאם ֲאָבל ם ָהָאב ׁשְ ׁשֵ ָניו ּבְ ֲחֹזר, ְסָתם ּבָ ּתַ ׁשֶ  ּכְ
ֲחֹזר ָחה ֶזה ְוֵאין, ָלֶאְמַצע ּתַ ּלְ ּתַ ׁשְ ּנִ ב לוֹ  ׁשֶ  ְלַהֲחִזיָרהּ  ַחּיָ
ְמחוּ  ַעד ׂשְ ּיִ ם בוֹ  ׁשֶ ּלָ ֲהֵרי, ּכֻ ם ׁשֶ ּלָ ִביִנים ּכֻ , ׁשֹוׁשְ

שֵׁ  ּבְ ם םׁשֶ ּלָ ָחה ּכֻ ּלְ ּתַ ַמח ִאם, ְלִפיָכךְ . ִנׁשְ ִמְקָצָתם ׂשָ , ּבְ
ַמח ֶזה ֵחֶלק ַמֲחִזיר ָ ׂשּ ְלַבד ִעּמוֹ  ׁשֶ  הּוא ַוֲהֵרי, ּבִ
  :ָלֶאְמַצע

 רפז סימן
' ג ּובוֹ , וקטנים גדולים בנים והניח שמת מי

  ְסִעיִפים:

ת ִמי. א ּמֵ יחַ  ׁשֶ ִנים ְוִהּנִ דֹוִלים ּבָ יחוּ , יםּוְקַטנִּ  ּגְ ּבִ  ְוִהׁשְ
דֹוִלים ָכִסים ֶאת ַהּגְ ל, ַהּנְ ַבח ּכָ ֶ  ַוֲאִפּלוּ  ָלֶאְמַצע ַהׁשּ

ַכר לוּ  ֹלא ֲעָמָלם ׂשְ יחַ  ַמה ְראוּ : ָאְמרוּ  ְוִאם. ִיּטְ ִהּנִ ֶ  ׁשּ
א ָלנוּ  ים ָאנוּ  ֲהֵרי, ַאּבָ ַבח, ְואֹוְכִלים עֹוׂשִ ֶ ל ַהׁשּ  ׁשֶ

יחַ  ּבִ ְהֶיה ְוהּוא, ַמׁשְ ּיִ בַ  ׁשֶ ֶ הֹוִציא הֹוָצָאה ֵמֲחַמת חַהׁשּ  ׁשֶ
יחַ  ּבִ ׁשְ ְבחוֹ  ֲאָבל, ַהּמַ ַבח, ַעְצָמן ֵמֲחַמת ְנָכִסים ׁשָ ֶ  ַהׁשּ
ּתוֹ  ָהְיָתה ִאם ְוֵכן. ָלֶאְמַצע ל ִאׁשְ ת ִהיא ֵמת ׁשֶ  ַהּיֹוֶרׁשֶ
ְכַלל ְכַלל אוֹ  ַאְחיֹוֶתיהָ  ּבִ נֹות ּבִ יָחה, ּדֹוֶדיהָ  ּבְ ּבִ  ְוִהׁשְ

ָכִסים ַבח, ַהּנְ ֶ  ַמה ְראוּ : ָאְמָרה ְוִאם, ֶאְמַצעלָ  ַהׁשּ
יחַ  ִהּנִ ֶ ְעִלי ִלי ׁשּ ה ֲהֵריִני ּבַ יָחה, ְואֹוֶכֶלת עֹוׂשָ ּבִ  ְוִהׁשְ
ָכִסים ַבח, הֹוָצָאה ֵמֲחַמת ַהּנְ ֶ הּ  ַהׁשּ ּלָ  ַדַעת ֶזהוּ , ׁשֶ
ַעת ֲאָבל. ָחֵבר לוֹ  ָמִצינוּ  ְוֹלא ְלַבּדוֹ  ם"ָהַרְמבַּ   ּדַ
ה, ַהּכֹל ּזֶ ָאַמְרנוּ  ׁשֶ א ׁשֶ ֵריׁשָ ִאם ּבְ יחוּ  ׁשֶ ּבִ  ְגדֹוִלים ִהׁשְ
ָכִסים ֶאת יחוּ  ַהּנְ ּבִ ְוָקא ַהְינוּ , ָלֶאְמַצע ִהׁשְ ְבחוּ  ּדַ ָ ׁשּ ׁשֶ  ּכְ

ָכִסים ַהְינוּ , ַעְצָמן ֵמֲחַמת ַהּנְ ְכרוּ  ּדְ ָ ׂשּ מֹון ּפֹוֲעִלים ׁשֶ  ִמּמְ
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ִפיַסת ִית ּתְ אוּ  אוֹ , ַהּבַ ׂשְ ּנָ ְסחֹוָרה ְוָנְתנוּ  ׁשֶ  םאִ  ֲאָבל, ּבִ
יחוּ  ּבִ הֹוִציאוּ  ְיֵדי ַעל ִהׁשְ ֶהם הֹוָצאֹות ׁשֶ ּלָ ֶ  אוֹ , ִמׁשּ
ְרחוּ  ּטָ ַבח, ְוִלְבנֹות ַלְחּפֹר ְבגּוָפם ׁשֶ ֶ  ְוִאם. ְלַעְצָמן ַהׁשּ
יחוּ  ּבִ ָדָבר ִהׁשְ ִאם ּבְ ים מֹוִדיִעים ָהיוּ  ׁשֶ ַטּנִ ם ַלּקְ  ֵהם ּגַ
גֹון, ַלֲעׂשֹותוֹ  ְיכֹוִלים ֹמר ּכְ ַבח, וֹ בּ  ְוַכּיֹוֵצא ִלׁשְ ֶ  ַהׁשּ
י ַעל ַאף ָלֶאְמַצע ְרחוּ  ּפִ ּטָ יָון, ְבגּוָפם ׁשֶ ּלֹא ּכֵ  ׁשֶ
ה הֹוִדיעּום ִחּלָ יחַ  ַמה ְראוּ : ָאְמרוּ  ְוִאם. ּתְ ִהּנִ ֶ  ָלנוּ  ׁשּ

א ים ָאנוּ  ֲהֵרי ַאּבָ ל, ְואֹוְכִלים עֹוׂשִ ַבח ּכָ ֶ  ַהׁשּ
יחוּ  ּבִ ִהׁשְ ָכל ׁשֶ ָכִסים ּבְ ֵחֶלק ֲאִפּלוּ , ַהּנְ  הּוא, ִחיםָהאַ  ּבְ

ל יחוּ  ַוֲאִפּלוּ , ַעְצָמם ׁשֶ ּבִ   :ְנָכִסים ֵמֲחַמת ִהׁשְ

ַקח ֵמָהַאִחים ֶאָחד. ב ּלָ ה ָמעֹות ׁשֶ ֶהם ְוָעׂשָ , ְסחֹוָרה ּבָ
ְלִמיד ָהָיה ִאם דֹול ָחָכם ּתַ ֵאינוֹ  ּגָ יחַ  ׁשֶ  ּתֹוָרתוֹ  ַמּנִ

ָעה ָכר ֲהֵרי, ַאַחת ׁשָ ָ ּלוֹ  ַהׂשּ ֵאין, ׁשֶ יחַ  ֶזה ׁשֶ  ּתֹוָרתוֹ  ַמּנִ
  :ֶאָחיו ְלֹצֶרךְ  ּוִמְתַעֵסק

ַרשׁ  ִמי. ג ּיָ יחַ , ָאִביו ֶאת ׁשֶ ּבִ ָכִסים ְוִהׁשְ , ּוָבָנה ְוָנַטע ַהּנְ
ךְ  ְוַאַחר שׁ  נֹוַדע ּכָ ּיֵ ְמִדיָנה ַאִחים לוֹ  ׁשֶ  ִאם, ַאֶחֶרת ּבִ
ים ַבח, ֵהם ְקַטּנִ ֶ דֹוִלים ָהיוּ  ְוִאם, ָלֶאְמַצע ַהׁשּ , ּגְ
שׁ  ֹוַדענ ְוֹלא הֹוִאיל ּיֵ ִמין, ַאִחים לוֹ  ׁשֶ ָאִריס לוֹ  ׁשָ . ּכְ

ַרד ָאח ְוֵכן ּיָ יחַ  ָקָטן ְלִנְכֵסי ׁשֶ ּבִ ִמין ֵאין, ְוִהׁשְ  לוֹ  ׁשָ
ָאִריס א, ּכְ ַבח ֶאּלָ ֶ ֲהֵרי, ָלֶאְמַצע ַהׁשּ  ִבְרׁשּות ֹלא ׁשֶ

  :ָיַרד

 רפח סימן
, ולקים כשח ובנותיהם בניהם שעל מה שמין היאך

  יִפים:ְסעִ ' ב ּובוֹ 

ָחְלקוּ  ָהַאִחים. א ִמין, ׁשֶ ֲעֵליֶהם ַמה ׁשָ ֶ  ַמה ֲאָבל ׁשּ
ַעל ֶ ֵניֶהם ׁשּ נוּ  ּוְבנֹוֵתיֶהם ּבְ ּקָ ִפיַסת ָלֶהם ׁשֶ ִית ִמּתְ , ַהּבַ
ִמין ֵאין ַעל ַמה ְוֵכן, ׁשָ ֶ ָבר, ְנׁשֹוֵתיֶהן ׁשּ ּכְ  ָבֶהם ָזכוּ  ׁשֶ

ה. ְלַעְצָמם ּמֶ ָבִרים ּבַ ִבְגדֵ , ֲאמּוִרים ּדְ  ֲאָבל, חֹול יּבְ
ִבְגֵדי ת ּבְ ּבָ ִמין, ּומֹוֵעד ׁשַ ֲעֵליֶהם ַמה ׁשָ ֶ   :ׁשּ

ה ִמי. ב ּוָ ּצִ ַעת ׁשֶ ׁשְ נוּ  ִמיָתתוֹ  ּבִ ּתְ ּיִ ֶקל ִלְפלֹוִני ׁשֶ  אוֹ  ּדֶ
ֶדה ָכָסיו ׂשָ לּום לוֹ  ָנְתנוּ  ְוֹלא ָהַאִחים ְוָחְלקוּ , ִמּנְ , ּכְ

ה ֵטָלה ַהֲחֻלּקָ נוּ , ּבְ השֶּׁ  ַמה ְלֶזה ְוִיּתְ ּוָ ן ּצִ  ְוַאַחר, מֹוִריׁשָ
ךְ  ה ְוחֹוְלִקים חֹוְזִרים ּכָ ְתִחּלָ   :ּבִ

 רפט סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , לחלק ורוצים וקטנים גדולים אחים

יחַ  ִמי. א ִהּנִ דֹוִלים ִמְקָצָתן, ְיתֹוִמים ׁשֶ  ּוִמְקָצָתם ּגְ
ים ִנְכֵסי ַלֲחֹלק ְוָרצוּ , ְקַטּנִ ֵדי ֲאִביֶהם ּבְ לוּ  ּכְ ּטְ ּיִ  ׁשֶ

דֹוִלים ית ַמֲעִמיִדים, ֶחְלָקם ַהּגְ ין ּבֵ  ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ּדִ
ים ַטּנִ ֶפה ַהֵחֶלק ָלֶהם ּובֹוֵרר ַלּקְ ילוּ  ְוִאם. ַהּיָ  ִהְגּדִ

ֲהֵרי, ִלְמחֹות ְיכֹוִלים ֵאיָנם י ַעל ׁשֶ ין ֵבית ּפִ  ָחְלקוּ  ּדִ
ית ָטעוּ  ְוִאם. ָלֶהם ין ּבֵ ּוָמא ּדִ ׁשּ תּות ּוָפֲחתוּ  ּבַ , ׁשְ

ה ְוחֹוְלִקים ְוחֹוְזִרים ִלְמחֹות ְיכֹוִלים  ַאַחר, ַאֶחֶרת ֲחֻלּקָ
ילוּ  ִהְגּדִ   :ׁשֶ

אן ָהיוּ  ֹלא ִאם. ב ל ּכָ ָכאן ְואֹוָתם, ָהַאִחים ּכָ ּבְ  ׁשֶ
ים ָחְלקוּ  אוֹ , ַלֲחֹלק ְמַבְקׁשִ  חֹוב ַבַעל אוֹ  ָאח ּוָבא ׁשֶ

ֵאר, ֵמֶהם ֶאָחד ֵחֶלק ְונֹוֵטל   :ה"קע ִסיָמןבְּ  ִנְתּבָ

ַרד ֵמָהַאִחים ֶאָחד. ג ּיָ נּות ׁשֶ  רֹוֶצה אוֹ  ָחָלה אוֹ  ְלֻאּמָ
ֵאר, ִלְלֹמד ֵליֵלךְ  ִסיָמן ִנְתּבָ   :ז"קע ּבְ

ָהיוּ  ֵמָהַאִחים ֶאָחד. ד ָטרֹות ׁשֶ מוֹ  ַעל יֹוְצִאים ׁשְ , ׁשְ
י: ְוטֹוֵען ּלִ ֵאר, ֵהם ׁשֶ ִסיָמן ִנְתּבָ   :ב"ס ּבְ

ים. ה ָצָתםשֶׁ  יֹוְרׁשִ ְכֵסי ָלְקחוּ  ּקְ ם ִמּנִ ֹלא מֹוִריׁשָ  ּבְ
ה ַיד ְוֵישׁ , ָלְקחוּ  ֹלא ּוְקָצָתם ֲחֻלּקָ ְכֵסי ַאֵחר ּבְ  ִמּנִ
ת ים ִאם, ַהּמֵ ּלֹא ַהּיֹוְרׁשִ ּלֹא ְמַעְרֲעִרים ָלְקחוּ  ׁשֶ  ׁשֶ
ה ִלּטֹל ַיד ִמּמַ ּבְ ין, ִלְקבּוָרה ַאֵחר אֹותוֹ  ׁשֶ ֶהם ַהּדִ , ִעּמָ
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ן ֵמָהַאִחים ֶאָחד ְוָכל, ּבֹוןְלֶחשְׁ  ְוָיבֹואוּ   ֶחְלקוֹ  ִיּתֵ
יעַ  ּגִ   :לוֹ  ַהּמַ

  :פוטרופוסא הלכות

 רצ סימן
 וכל, יתנהג וכיצד, ימנו מי, אפוטרופוס דין

  ְסִעיִפים: ח"כ ּובוֹ , משפטיו

ת ִמי. א ּמֵ יחַ  ׁשֶ ים ְוִהּנִ ים יֹוְרׁשִ ּתוֹ  אוֹ , ְקַטּנִ ִאׁשְ  ׁשֶ
ֶרת ִהנִּ  אוֹ , ְמֻעּבֶ ים יחַ ׁשֶ ם ָצִריךְ , ּוְגדֹוִלים ְקַטּנִ  מֹוִריׁשָ
ְתַעֵסק ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ָלֶהם ְלַמּנֹות ּיִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ים ּבִ ַטּנִ  ַהּקְ

ילוּ  ַעד ְגּדִ ּיַ הוּ  ֹלא ְוִאם, ׁשֶ ית, ִמּנָ ין ּבֵ ִבים ּדִ  ַחּיָ
ילוּ  ַעד ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ָלֶהם ְלַהֲעִמיד ְגּדִ ּיַ ית, ׁשֶ ּבֵ ין ׁשֶ  ּדִ

ל ֲאִביֶהם הּוא ה ְוִאם. ְיתֹוִמים ׁשֶ ֵתן ַהּמֹוִרישׁ  ִצּוָ ּנָ ּיִ  ׁשֶ
ָטן ֵחֶלק ה ַהּקָ ְרֶצה ַמה בוֹ  ְוַיֲעׂשֶ ּיִ ֶ ָידוֹ  ָהְרׁשּות, ׁשּ . ּבְ
ה ִאם ְוֵכן ים ַעל ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ַהּמֹוִרישׁ  ִמּנָ ַטּנִ  ָקָטן, ַהּקְ
ה אוֹ  ָ ָידוֹ  ָהְרׁשּות, ֶעֶבד אוֹ  ִאׁשּ   :ּבְ

ית ֵאין ֲאָבל. ב ין ּבֵ ים ּדִ ה ֹלא, ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ְמַמּנִ ָ  ִאׁשּ
הּוא ָהָאֶרץ ַעם ְוֹלא, ָקָטן ְוֹלא ֶעֶבד ֹלא ֶחְזַקת ׁשֶ  ּבְ

א, ָהֲעֵברֹות ַעל ָחׁשּוד  ְוִאישׁ  ֶנֱאָמן ָאָדם ּבֹוְדִקין ֶאּלָ
ךְ  ְויֹוֵדעַ , ַחִיל ְזכּות ְלַהּפֵ , ַטֲעָנָתם ְוטֹוֵען, ַהְיתֹוִמים ּבִ
ִעְסֵקי ּכֹחַ  לוֹ  שׁ ְויֵ  ֵדי, ָהעֹוָלם ּבְ ֹמר ּכְ ָכִסים ִלׁשְ  ַהּנְ

ֶהם ּוְלַהְרִויחַ  ים ַעל אֹותוֹ  ּוַמֲעִמיִדים, ּבָ ַטּנִ ין ַהּקְ  ּבֵ
ְהֶיה ּיִ ין ָרחֹוק ׁשֶ ְהֶיה ּבֵ ּיִ ָטן ָקרֹוב ׁשֶ א, ַלּקָ ִאם ֶאּלָ  ׁשֶ
מוֹ , ְלַקְרָקעֹות ֵיֵרד ֹלא ָקרֹוב ָהָיה ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ  ִסיָמןבְּ  ׁשֶ
  :ה"רפ

ַמּנוּ . ג ּיְ ׁשֶ ית ְצִריִכין, אֹותוֹ  ּכְ ין ּבֵ  ִעּמוֹ  ַלֲחׁשֹב ּדִ
ּבֹון ְוִלְכּתֹב ְלְטִלין ֶחׁשְ ּטַ ְרָקעֹות ַהּמִ  ְוָכל ְוַהחֹובֹות ְוַהּקַ
ָבר ּמֹוְסִרים ּדָ ָידוֹ  ׁשֶ ָהא, ּבְ ִרי ַטֲעַנת ַעל ּדְ יִעיָנן ּבָ ּבִ  ַמׁשְ

יֵּ  ָצִריךְ  ְלָכךְ , ֵלהּ  ל ַמה ְדעוּ ׁשֶ ַקּבֵ ּמְ ֶ ֲחִזיר ּוַמה ׁשּ ּמַ ֶ . ׁשּ
ֵני ְוכֹוְתִבים ָטרֹות ׁשְ אֹות אֹות ׁשְ  ָלַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ֶאָחד, ּבְ

ַיד ְוֶאָחד ית ּבְ ין ּבֵ ִביל ּדִ ׁשְ   :ַהְיתֹוִמים ּבִ

אי. ד ַ ָגִדים ִלְלּבֹשׁ  ָהַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ַרׁשּ ְכֵסי ָנִאים ּבְ  ִמּנִ
םְלתֹועַ , ַהְיתֹוִמים ֵדי, ְלּתָ ְהיוּ  ּכְ ּיִ ָמִעים ְדָבָריו ׁשֶ , ִנׁשְ

ְהֶיה ְוהּוא ּיִ ְכֵסיֶהם ֲהָנָאה ַלְיתֹוִמים ׁשֶ ְהיֹות ִמּנִ ָבָריו ּבִ  ּדְ
ָמִעים   :ִנׁשְ

ית. ה ין ּבֵ ֶהֱעִמידוּ  ּדִ ְמעוּ  ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ׁשֶ  ָעָליו ְוׁשָ
הּוא ָברמִ  יֹוֵתר הֹוָצאֹות ּומֹוִציא ְוׁשֹוֶתה אֹוֵכל ׁשֶ  ּדָ
ָהָיה א לוֹ  ָלחּושׁ  ָלֶהם ֵישׁ , ּבוֹ  ָאמּוד ׁשֶ ּמָ ְכֵסי ׁשֶ  ִמּנִ

ִקין, אֹוֵכל הּוא ְיתֹוִמים . ַאֵחר ּוַמֲעִמיִדים אֹותוֹ  ּוְמַסּלְ
הוּ  ִאם ֲאָבל ִקין ֵאין, ְיתֹוִמים ֲאִבי ִמּנָ , אֹותוֹ  ְמַסּלְ
א ּמָ אוּ  ִאם ֲאָבל. ָמָצא ְמִציָאה ׁשֶ הּוא ֵעִדים ּבָ  ׁשֶ
ִקין, ַהְיתֹוִמים ִנְכֵסי ִסידַמפְ  יִעים אֹותוֹ  ְמַסּלְ ּבִ  ּוַמׁשְ

  :ַמְפִסיד ְוהּוא הֹוִאיל, אֹותוֹ 

ין ְוהּוא. ו הוּ  ָלַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ַהּדִ ּנָ ּמִ , ַהְיתֹוִמים ֲאִבי ׁשֶ
מּוָעתוֹ  ְוָהְיָתה ר ְוָהָיה טֹוָבה ׁשְ  ְוָחַזר, ִמְצֹות ְורֹוֵדף ָיׁשָ
ַדְרֵכי ְוהֹוֵלךְ  ֹוֵבאְוס זֹוֵלל ִלְהיֹות ךְ  ּבְ ַרץ אוֹ  ֹחׁשֶ ּפָ  ׁשֶ

ְנָדִרים ֵזל ּוַבֲאַבק ּבִ ית, ּגָ ין ּבֵ ִבים ּדִ ק ַחּיָ  אֹותוֹ  ְלַסּלֵ
יעוֹ  ּבִ ר ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ָלֶהם ּוְלַמּנֹות ּוְלַהׁשְ ׁשֵ  ְוָכל. ּכָ
ָבִרים ִפי ֵאּלוּ  ַהּדְ ָרֶאה ַמה ּכְ ּיֵ ֶ ן ׁשּ ּיָ ל, ַלּדַ ּכָ ית ׁשֶ י ּבֵ  ןּדִ

ל ֲאִביֶהם הּוא ִדין ּוֵבית   :ְיתֹוִמים ׁשֶ

ֲעִמיִדים. ז ּמַ ׁשֶ ית ּכְ ין ּבֵ  ַלְיתֹוִמים ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ּדִ
ל לוֹ  מֹוְסִרים ָטן ִנְכֵסי ּכָ ְרַקע, ַהּקָ ְלְטִלים ַהּקַ ּטַ  ְוַהּמִ

ּלֹא רוּ  ׁשֶ  ְוסֹוֵתר ּובֹוֶנה ּוַמְכִניס מֹוִציא ְוהּוא, ִנְמּכְ
ה ְוזֹוֵרעַ  ֵטעַ ְונוֹ  ְוׂשֹוֵכר ִפי ְועֹוׂשֶ ְרֶאה ַמה ּכְ ּיִ ֶ ה ׁשּ ּזֶ  ׁשֶ
ָקן ּוַמֲאִכיָלן, ַלְיתֹוִמים טֹוב ל ָלֶהם ְונֹוֵתן ּוַמׁשְ  ּכָ

ִפי ַההֹוָצָאה מֹון ּכְ  ַיְרִויחַ  ְוֹלא. ָלֶהם ָהָראּוי ּוְכִפי ַהּמָ
אי יֹוֵתר ָלֶהם אי יֹוֵתר ֲעֵליֶהם ְיַצְמֵצם ְוֹלא ִמּדַ   :ִמּדַ
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ל עֹותמָ . ח יחַ  ְיתֹוִמים ׁשֶ ִהּנִ  ֵאיָנם, ֲאִביֶהם ָלֶהם ׁשֶ
א, ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ְצִריִכים יַצד ֶאּלָ ים ּכֵ ֶהם עֹוׂשִ , ּבָ
שׁ  ִמי ּבֹוְדִקין ּיֵ שׁ  ְנָכִסים לוֹ  ׁשֶ ּיֵ , ַאֲחָריּות ָלֶהם ׁשֶ
ית ְוִיְהיוּ  ְבֵרי ְוׁשֹוֵמר ֶנֱאָמן ִאישׁ  ְוִיְהֶיה, ִעּדִ  תֹוָרה ּדִ
ל ֹלא ָלםּוֵמעוֹ   לוֹ  אֹוָתם נֹוְתִנים, ִנּדּוי ָעָליו ִקּבֵ
ֵבית ין ּבְ ָכר ָקרֹוב, ּדִ  לוֹ  ֵאין ְוִאם. ֵמֶהְפֵסד ְוָרחֹוק ְלׂשָ
ּכֹון ָלֶהם ְוָנַתן, ַקְרַקע ר ָזָהב ַמׁשְ ּבָ ֵאין ְמׁשֻ  ּבוֹ  ׁשֶ
עֹות לוֹ  נֹוְתִנין, ִסיָמן ָכר ָקרֹוב ַהּמָ  ְוָרחֹוק ְלׂשָ

ָכר קוּ ְוִיְפסְ , ְלֶהְפֵסד ָ ִפי ַבׂשּ ְראוּ  ַמה ּכְ ּיִ ֶ ִנים ׁשּ ּיָ  אוֹ , ַהּדַ
ִלישׁ  ָכר ׁשְ ָ ָכר ְרִביעַ  ֲאִפּלוּ , ֶחְציוֹ  אוֹ  ַהׂשּ ָ  ַהׂשּ

ּזוֹ  ָראוּ  ִאם, ַלְיתֹוִמים ָנה ׁשֶ ּקָ ים, ָלֶהם ּתַ  ֹלא. עֹוׂשִ
נוּ  ָאָדם ָמְצאוּ  ּתְ ּיִ עֹות לוֹ  ׁשֶ ָכר ָקרֹוב ַהּמָ  ְוָרחֹוק ְלׂשָ

 ַעד ְמַעט ִלְמזֹונֹות מֹוִציִאים ֵאּלוּ  ֵריהֲ , ְלֶהְפֵסד
ְקנוּ  ּיִ עֹות ָלֶהם ׁשֶ ּמָ ַיד אֹותוֹ  ְוִיְמְסרוּ  ַקְרַקע ּבַ  ּבְ

ֲעִמידוּ  ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ּיַ   :ָלֶהם ׁשֶ

ל. ט ְלְטִלין ּכָ ּטַ ל ַהּמִ ִמים ְיתֹוִמים ׁשֶ  ּומֹוְכִרים אֹוָתם ׁשָ
ֵבית אֹוָתם ין ּבְ ִדיָנה ָקרֹוב ּוקַהשּׁ  ָהָיה ְוִאם. ּדִ , ַלּמְ

ּוק אֹוָתם מֹוִליִכים  ְוִיְצָטְרפוּ , אֹוָתם ּומֹוְכִרים ַלׁשּ
ֵמיֶהם עֹות ִעם ּדְ ל ַהּמָ ָהָיה ִמי. ְיתֹוִמים ׁשֶ ָידוֹ  ׁשֶ  ַיִין ּבְ

ָכר אוֹ  ל ׁשֵ יֶחּנוּ  ִאם, ְיתֹוִמים ׁשֶ אן ַיּנִ ְמּכֹר ַעד ּכָ ּיִ  ׁשֶ
א ּמָ ּוק יֹוִליֶכּנוּ  ְוִאם, ַיֲחִמיץ ׁשֶ א ַלׁשּ ּמָ  ֹאֶנס ֶיֶאְרעוֹ  ׁשֶ
ֶרךְ  ּדֶ ה ֶזה ֲהֵרי, ּבַ ֶדֶרךְ  ּבוֹ  עֹוׂשֶ הּוא ּכְ ה ׁשֶ ּלוֹ  עֹוׂשֶ ׁשֶ . ּבְ
ל ְוֵכן ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ְלְטִלים ׁשֹוְלִחים ֵאין. י ל ְסחֹוָרה אוֹ  ִמּטַ  ְיתֹוִמים ׁשֶ
ֶדֶרךְ  ֶדֶרךְ  ְוֹלא, ָים ּבְ שׁ  ּבְ ּיֵ הּ  ׁשֶ א, סֹאנֶ  ְסֵפק ּבָ  ֶאּלָ
ָכר שׁ  ׁשֵ ּיֵ שׁ  ּבוֹ  ׁשֶ א ֲחׁשָ ּמָ מוֹ  ַיֲחִמיץ ׁשֶ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ  ְוֵכן. ׁשֶ
ל ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ֵהָמה ִלְמּכֹר ָלַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ֵישׁ . יא דֹות, ַוֲעָבִדים ּבְ  ׂשָ
 מֹוְכִרין ֵאין ֲאָבל. ַלְיתֹוִמים ְלַהֲאִכיל, ּוְכָרִמים

יִחים עוֹ  ּוַמּנִ דֹות מֹוְכִרים ְוֵאין. תַהּמָ ח ׂשָ , ֲעָבִדים ִלּקַ
ח ֲעָבִדים ְוֹלא דֹות ִלּקַ א, ׂשָ ּמָ  ֲאָבל. ַיְצִליחַ  ֹלא ׁשֶ

ֶדה מֹוְכִרים ח ׂשָ ָוִרים ִלּקַ דֹות ַלֲעבֹוַדת ׁשְ , ֲאֵחרֹות ׂשָ
ָוִרים ְ ַהׁשּ ר ֵהם ׁשֶ ל ִעּקַ דֹות ִנְכֵסי ּכָ אי ְוֵאינוֹ . ׂשָ ַ  ַרׁשּ

ֵדי ְוָהְרחֹוָקה ָרָעה ֶדהשָׂ  ֲאִפּלוּ  ִלְמּכֹר ָדֶמיהָ  ִלְקנֹות ּכְ  ּבְ
ֶדה א, ּוְקרֹוָבה טֹוָבה ׂשָ ּמָ ָנה ֶזה ַיְצִליחַ  ֹלא ׁשֶ ּקָ   :ׁשֶ

ִביָעה ָלָאָדם ָהָיה. יב  ֵאין, ַהְיתֹוִמים ֵאֶצל ּתְ
ִביָלם ִלְטֹען ָלַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ׁשְ א, ִעּמוֹ  ָלדּון ּבִ ּמָ ב ׁשֶ  ִיְתַחּיֵ

ין ּדִ ִביָלם ְוָטַען ְלִדין ִעּמוֹ  ָיַרד ִאם לֲאבָ . ּבַ ׁשְ , ְוָזָכה ּבִ
ין ם ַהּדִ   :ַקּיָ

ִסין ֵאין. יג ִאים ָהַאּפֹוְטרֹוּפְ ָ  ֲעָבִדים ְלהֹוִציא ַרׁשּ
ִמים ֵמָהֶעֶבד לֹוֵקחַ  ֲאִפּלוּ , ְלֵחרּות ֵצא ּדָ ּיֵ , ְלֵחרּות ׁשֶ
 ִמיםַהדָּ  ֵמֶהם ְולֹוְקִחים ַלֲאֵחִרים אֹוָתם מֹוְכִרים ֲאָבל
ּיֹוִציאּוהוּ  ְמַנת ַעל  ֵהם ָהֲאֵחִרים ְואֹוָתם, ְלֵחרּות ׁשֶ

ְחְרִרים ׁשַ ּמְ   :אֹוָתם ׁשֶ

ִסין. יד ִרין ּתֹוְרִמין, ָהַאּפֹוְטרֹוּפְ ְ , ְיתֹוִמים ִנְכֵסי ּוְמַעׂשּ
ֵדי ֵאין, ְלַהֲאִכיָלן ּכְ ָבר ַהְיתֹוִמים ֶאת ַמֲאִכיִלין ׁשֶ  ּדָ

רוּ ְיעַ  ֹלא ֲאָבל. ָהָאסּור ְ ֵדי ִיְתֹרמוּ  ְוֹלא ׂשּ יחַ  ּכְ  ְלַהּנִ
רֹות ִנים ּפֵ א, ְמֻתּקָ רוּ  ֶאּלָ   :ֶטֶבל אֹוָתם ִיְמּכְ

ִסין. טו ים, ָהַאּפֹוְטרֹוּפְ ים עֹוׂשִ ַטּנִ ה לּוָלב ַלּקְ  ְוֻסּכָ
ין ּתֹוָרה ְוֵסֶפר ְוׁשֹוָפר ְוִציִצית ה ּוְמזּוזֹות ּוְתִפּלִ . ּוְמִגּלָ
ָללוֹ  ל ּכְ ָבר ׁשֶ ל: ּדָ ה ִמְצַות ּכָ שׁ  ֲעׂשֵ ּיֵ , ִקְצָבה ָלהּ  ׁשֶ
ין ִהיא ּבֵ ְבֵרי ׁשֶ ין ּתֹוָרה ִמּדִ ִהיא ּבֵ ְבֵרי ׁשֶ , סֹוְפִרים ִמּדִ

ים י ַעל ַאף, ָלֶהם עֹוׂשִ ֵאיָנם ּפִ ִבים ׁשֶ ִמְצָוה ַחּיָ ל ּבְ  ִמּכָ
ְצֹות ֵאּלוּ  א, ַהּמִ ֵדי ֶאּלָ ָכן ּכְ  ּפֹוְסִקים ֵאין ֲאָבל. ְלַחּנְ

בּוִים ְלִפְדיֹון ֲאִפּלוּ , ָדָקהצְ  ֲעֵליֶהם ֵני, ׁשְ ְצֹות ִמּפְ ּמִ  ׁשֶ
ַסק ִאם, ִמיהוּ . ִקְצָבה ָלֶהם ֵאין ֵאּלוּ   ְצָדָקה ֲעֵליֶהם ּפָ

ֵדי ְלַאֲחׁשּוִביְנהוּ  ֵצא ּכְ ּיֵ ם ֲעֵליֶהם ׁשֶ  ְוֵהם, טֹוב ׁשֵ
יר, ְלָכךְ  ֲאמּוִדים ּפִ ֵמי ׁשַ ֶטה ּוִמי. ּדָ ּתַ ׁשְ ּנִ  אוֹ  ׁשֶ
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ית, ִנְתָחֵרשׁ  ין ּבֵ  ָהָיה ִאם ְצָדָקה ָעָליו ּפֹוְסִקין ּדִ
  :ָראּוי

ילוּ . טז ְגּדִ ּיַ ׁשֶ ן ָממֹון ָלֶהם נֹוֵתן, ַהְיתֹוִמים ּכְ , מֹוִריׁשָ
ּבֹונֹות ָלֶהם ַלֲעׂשֹות ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ִהְכִניס ַמה ֶחׁשְ ֶ  ׁשּ

א, ְוהֹוִציא ַאר ֶזה: ָלֶהם אֹוֵמר ֶאּלָ ׁשְ ע, ַהּנִ ּבַ  ְוִנׁשְ
ּלֹא ֵחֶפץ ְנִקיַטתבִּ  ָזָלם ׁשֶ לּום ּגְ ה. ּכְ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

ּנּוהוּ , ֲאמּוִרים ּמִ ׁשֶ ית ּבְ ין ּבֵ  ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ֲאָבל. ּדִ
הוּ  ּנָ ּמִ ָאר ְוֵכן, ַהְיתֹוִמים ֲאִבי ׁשֶ ין ׁשְ  ֵאין, ַהּמֹוִריׁשִ
ע ּבָ ע ֲאָבל. ָסֵפק ַטֲעַנת ַעל ִנׁשְ ּבָ אי ַטֲעַנת ַעל ִנׁשְ . ַוּדַ
ָבר ׁשּום ָאַבד ִאם ְוֵכן ְכֵסי ּדָ ע, ַהְיתֹוִמים ִמּנִ ּבָ  ִנׁשְ

בּוַעת ֹוְמִרים ׁשְ ֶרַוח ֵחֶלק ָלַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ֵישׁ  ְוִאם. ַהׁשּ , ּבְ
הוּ  ֲאִפּלוּ  ע, ַהְיתֹוִמים ֲאִבי ִמּנָ ּבָ  ַטֲעַנת ַעל ֲאִפּלוּ  ִנׁשְ
  :ָסֵפק

י ַעל ַאף. יז ֵאין ּפִ  ַלֲעׂשֹות ָצִריךְ  ָהַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ׁשֶ
ּבֹון מוֹ  ֶחׁשְ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ ינוֹ  ַלֲחׁשֹב ָצִריךְ , ׁשֶ  ַעְצמוֹ  ְלֵבין ּבֵ
ק ֵהר ְלַדְקּדֵ ה ּוְלִהּזָ ל ֵמֲאִביֶהם ַהְרּבֵ  ַהְיתֹוִמים ֵאּלוּ  ׁשֶ
הּוא ֱאַמר, ֲעָרבֹות רֹוֵכב ׁשֶ ּנֶ ֲעָרבֹות ָלֹרֵכב ֹסלוּ : ׁשֶ  ּבָ
  :תֹוִמיםיְ  ֲאִבי' וכו

ית ןֵאי. יח ין ּבֵ  ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ְלַמּנֹות ְיכֹוִלים ּדִ
ֹלא ְלַהֲאִמינוֹ  בּוָעה ּבְ א, ׁשְ ן ִאם ֶאּלָ  מֹוְצִאים ֵאיָנם ּכֵ

ְרֶצה ָהגּון ָאָדם ּיִ  ֹלא ִאם ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ִלְהיֹות ׁשֶ
ֹלא ַיֲאִמינּוהוּ  בּוָעה ּבְ   :ׁשְ

יִעין. יט ּבִ ׁשְ ּמַ ׁשֶ בוּ  ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ּכְ ָנה ַעתׁשְ ׁשְ  ָצִריךְ , ַהּמִ
ְטֲענּוהוּ  ּיִ ית ׁשֶ ין ּבֵ ַטֲעַנת ֲאִפּלוּ , ַהְיתֹוִמים אוֹ  ּדִ  ּבְ

א ּמָ י, ׁשֶ ּתֵ ֶסף ׁשְ י ְוִיְכּפֹר, ּוְפרּוָטה ּכֶ ּתֵ ׁשְ ֶסף ּבִ  ְויֹוֶדה ּכֶ
ְפרּוָטה ִפיָרה אוֹ  ַטֲעָנה ָהְיָתה ֹלא ִאם ֲאָבל. ּבִ  ּכְ
עּור ְוהֹוָדָאה ׁשִ אי ַטֲעַנת אֹותוֹ  ֲעִניןטוֹ  ִאם, ֶזה ּכְ , ַוּדַ
ע ּבָ ל ֶהֵסת ִנׁשְ ְלּגֵ ּלֹא ָעָליו ּוְמּגַ ב ׁשֶ ָידוֹ  ִעּכֵ ּלוֹ  ּבְ ֶ  ִמׁשּ
לּום   :ּכְ

ין, ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס. כ ית ִמּנּוהוּ  ּבֵ ין ּבֵ ין ּדִ הוּ  ּבֵ  ֲאִבי ִמּנָ
טּור, ְיתֹוִמים ֵנָבה ּפָ ב ַוֲאֵבָדה ִמּגְ יָעה ְוַחּיָ ְפׁשִ   :ּבִ

ל ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס. כא ָנה ְיתֹוִמים ׁשֶ ּקָ  ְוֹלא ׁשֹור ָלֶהם ׁשֶ
ִים לוֹ  ָהיוּ  ּנַ ָוִרים ִעם ָהרֹוֶעה ּוְנָתנוֹ , ׁשִ ְ  ָיַדע ְוֹלא, ַהׁשּ

ּלֹא יָעה ֵאיָנהּ , ּוֵמת, אֹוֵכל ָהָיה ׁשֶ ׁשִ , ָלַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ּפְ
י. ּוָפטּור ִמים ּוִמּמִ ּלְ ּתַ ֵאר, ַהְיתֹוִמים ִמׁשְ ִסיָמן ִנְתּבָ  ּבְ

  ב"רל

ין. כב ָוה ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ּדִ ּלָ ֵאר, ַהְיתֹוִמים ְלֹצֶרךְ  ׁשֶ  ִנְתּבָ
ִסיָמן   :י"ק ּבְ

ין, ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס. כג ין ַהְיתֹוִמים ֲאִבי ִמּנּוהוּ  ּבֵ  ִמּנּוהוּ  ּבֵ
ית ין ּבֵ ּלֹא ַעד, ּדִ ִנְכֵסי ֶהֱחִזיק ׁשֶ  ָיכֹול ַהְיתֹוִמים ּבְ
ֶהֱחִזיק ,ּבוֹ  ַלֲחֹזר ֶ ִנְכֵסי ִמׁשּ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ַהְיתֹוִמים ּבְ
  :ּבוֹ  ַלֲחֹזר

ים ְיתֹוִמים. כד ָסְמכוּ  ְקַטּנִ ַעל ֵאֶצל ׁשֶ ִית ּבַ  ֵהם ַהּבַ
ל, ֵמַעְצָמם ּדֵ ּתַ ֶהם ְוִנׁשְ ּלָ ׁשֶ ין לוֹ  ֵישׁ , ּבְ  ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ּדִ

ָבר ְלָכל ה ֵאֶצל ָסְמכוּ  ַוֲאִפּלוּ . ּדָ ָ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ִאׁשּ
ֵאין יִעין ׁשֶ ּבִ יִעים אֹוְמִרים ְוֵישׁ , אֹותוֹ  ַמׁשְ ּבִ ׁשְ ּמַ  ׁשֶ
  :אֹותוֹ 

ָסְמכוּ  ְיתֹוִמים. כה ַעל ֵאֶצל ׁשֶ ִית ּבַ  אֹוָתם ְוָזן ַהּבַ
ּלוֹ  ֶ יחַ  ֹלא, ִמׁשּ ִבי ֶקֶרן ַעל ָמעֹוָתיו ִהּנִ   :ַהּצְ

ִדיל ָקָטן. כו ִהּגְ  יֹוֵתר ֹוֶתהְושׁ  אֹוֵכל ָהָיה ֲאִפּלוּ , ׁשֶ
אי ֶדֶרךְ  ְוהֹוֵלךְ  ּוַמְפִסיד ִמּדַ ית ֵאין, ָרָעה ּבְ ין ּבֵ  ּדִ

ּנוּ  מֹוְנִעים , ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס לוֹ  ַמֲעִמיִדים ְוֵאין ָממֹונוֹ  ִמּמֶ
א ן ִאם ֶאּלָ ה ּכֵ ּלֹא מֹוִריׁשוֹ  ִצּוָ נוּ  ׁשֶ א ִיּתְ  ִיְהֶיה ִאם ֶאּלָ
ר ׁשֵ ּלֹא אוֹ , ּוַמְצִליחַ  ּכָ נוּ  ׁשֶ ה ְזַמן ַעד לוֹ  ִיּתְ . ְמֻרּבֶ
י ַעל ְוַאף ִדין אֹותוֹ  מֹוִכיִחים ֵכן ּפִ  ָלֶלֶכת אֹותוֹ  ּוְמַלּמְ

ֶדֶרךְ  ָרה ּבְ יִקים ְוָאְרחֹות ְיׁשָ   :ַצּדִ
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ֹוֶטה. כז יָנם, ְוַהֵחֵרשׁ  ַהׁשּ ים ּדִ ְקַטּנִ  ָלֶהם ּוַמֲעִמיִדים, ּכִ
  :ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס

ת ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס. כח ּמֵ ְנַקס ְבנוֹ  ְוהֹוִציא ,ׁשֶ  ָאִביו ּפִ
תּוב ּכָ הֹוִציא ּבוֹ  ׁשֶ ַפְרָנַסת ׁשֶ  ֵאין, ָמֶנה ַהְיתֹוִמים ּבְ
ָכךְ  ֵמַהְיתֹוִמים מֹוִציִאין א, ּבְ ּמָ ׁשֶ ַרע ּדְ   :ִנְמַחק ְוֹלא ִנְתּפָ

  פקדון הלכות

 רצא סימן
 וכיצד, בשמירה מתחיב מאימתי, חנם שומר דין

  ְסִעיִפים: ח"כ ּובוֹ , השמירה היא

ם ׁשֹוֵמר. א טּור ִחּנָ בּוָעה ּפָ ׁשְ ֵנָבה ּבִ  ְוֵאינוֹ , ַוֲאֵבָדה ִמּגְ
ב ם ַחּיָ ּלֵ י ְלׁשַ יָעה ִאם ּכִ ְפׁשִ   :ּבִ

ם ׁשֹוֵמר. ב ִהְפִקיד הּוא ִחּנָ ֶסף ֶאְצלוֹ  ׁשֶ ִלים אוֹ  ּכֶ  אוֹ  ּכֵ
ֵהָמה ל אוֹ  ּבְ ָבר ּכָ ֹמר ּדָ ל ְוהּוא, ִלׁשְ  ָעָליו ִקּבֵ
ל ֹלא ַוֲאִפּלוּ . ֹוְמרוֹ ְלשׁ  ֵפרּושׁ  ִקּבֵ א, ּבְ ָאַמר ֶאּלָ : לוֹ  ׁשֶ
ח ם ׁשֹוֵמר הּוא, ְלָפַני ַהּנַ ח: לוֹ  ָאַמר ִאם ֲאָבל. ִחּנָ  ַהּנַ

ח: אוֹ , ְלָפֶניךָ  ם ׁשֹוֵמר ֲאִפּלוּ , ְסָתם, ַהּנַ  ָהֵוי ָלא ִחּנָ
ב ְוֵאינוֹ  בּוָעה ַחּיָ ָלל ׁשְ לָּ  ִמי ַעל ַמֲחִרים ֲאָבל, ּכְ  ַקחׁשֶ
דֹון ּקָ ּלוֹ  ּפִ ל. ִלְבָעָליו ַיֲחִזיֶרּנוּ  ְוֹלא ׁשֶ  ִמי, ָמקֹום ּוִמּכָ
ָהָיה ךְ  ׁשֶ ֶרךְ  ְמַהּלֵ ּדֶ ךָ  הֹוֵלךְ : ֲחֵברוֹ  לוֹ  ְוָאַמר, ּבַ  ִעּמְ
ְנָעִלים ֵאּלוּ  יֵחם: לוֹ  ְוָאַמר, ַהּמִ אן ַהּנִ , ַהֲחמֹור ַעל ּכָ

יָחם ם ְוִהּנִ ָלם ְוֹלא ׁשָ ְפַקד ִקּבְ א, ָידוֹ בְּ  ַהּנִ מוֹ  ֶאּלָ  ּכְ
יָחם ִהּנִ ְפִקיד ׁשֶ ךְ  ַהֲחמֹור ַעל ַהּמַ  ְוֹלא הֹוִליָכם ּכָ
ָרם ד ִמן לוֹ  ְוָהַלךְ , ְקׁשָ יחַ  ַרְגָליו ְלָהֵסךְ  ַהּצַ  ְוִהּנִ
ֶרךְ  ֵאם ַעל ַהֲחמֹור ְנָעִלים ְוֶנֶאְבדוּ  ַהּדֶ  ׁשֹוֵמר ָהֵוי, ַהּמִ
ם עַ  ֵלהּ  ְוָהָוה ִחּנָ ב ּפֹוׁשֵ םְלשַׁ  ְוַחּיָ   :ּלֵ

שׁ . ג ּקֵ ן ֵמֲחֵברוֹ  ּבִ ּתֵ ּיִ ֶהְמּתוֹ  ְלַהְכִניס ְרׁשּות ׁשֶ  אוֹ  ּבְ
לּום ֵפַרשׁ  ְוֹלא ְרׁשּות לוֹ  ְוָנַתן, ַלֲחֵצרוֹ  ֵפרֹוָתיו  ּכְ

ִמיָרָתן ׁשְ ב ֵאינוֹ , ּבִ ִמיָרָתן ַחּיָ ׁשְ ָלל ּבִ   :ּכְ

ל ֲאִפּלוּ . ד ּבֵ ּקִ ׁשֶ ב ֵאינוֹ , ָעָליו ּכְ א ַחּיָ ִפי ֶאּלָ ּוּוי ּכְ  ׁשִ
ל ַהֵחֶפץ ּבֵ ּקִ ֹמר ָעָליו ׁשֶ ִאם. ִלׁשְ ֹמר לוֹ  ָנַתן ׁשֶ  ִלׁשְ
יָנר ֵהר: לוֹ  ְוָאַמר, ָזָהב ּדִ ל ּבוֹ  ִהּזָ ֶסף ׁשֶ ע, הּוא ּכֶ  ּוָפׁשַ
ב ֵאינוֹ , ְוֶנֱאַבד ּבוֹ  א ַחּיָ ל ֶאּלָ ׁשֶ ֶסף ּבְ ּיֹאַמר, ּכֶ : לוֹ  ׁשֶ
י ֹלא ְלּתִ א ָעַלי ִקּבַ ִמיַרת ֶאּלָ יָנר ׁשְ ל ּדִ ֶסף ׁשֶ  ְוֵכן. ּכֶ
ל ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ ָיַדִים ִהְפִסידוֹ  ִאם ֲאָבל. ּבָ ם, ּבְ ּלֵ  ְמׁשַ
ל   :ָזָהב ׁשֶ

אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ה ֹוֵמר, ׁשֶ ַהׁשּ ה ׁשֶ ד ַהּזֶ ל ִמּיָ ּבֵ ּקִ ׁשֶ  ָעָליו ּכְ
ֹמר ָאַמר אוֹ , ִלׁשְ ח: ׁשֶ קוּ , ְלָפַני ַהּנַ ּלְ ָעִלים ְוִנְסּתַ  ַהּבְ

ִמיָרה ְ ב, ִמׁשּ ע ִאם ָעָליו ַחּיָ ׁשַ י ַעל ַאף, ּפָ ּלֹא ּפִ  ׁשֶ
ךְ  אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ָמׁשַ ֵאינוֹ , ׁשֶ ב ׁשֶ ְמׁשֹךְ  ַעד ַחּיָ ּיִ , ׁשֶ

יָכה ּוְבָמקֹום ׁשִ ּמְ   :קֹוָנה ׁשֶ

ע ִאם. ו ׁשַ ָמרוֹ  ְוֹלא ּבוֹ  ּפָ ָראּוי ׁשְ  ַאף, ֶאָחד ְלִעְנַין ּכָ
י ַעל ַבסֹוף ּפִ ּלְ ֹאנֶ  ֶנֱאַבד ׁשֶ ִעְנָין סּבְ יב, ַאֵחר ּבְ  ָחׁשִ

עַ  ב ּפֹוׁשֵ ם ְוַחּיָ ּלֵ ה. ְלׁשַ ֶאָחד ַמֲעׂשֶ ִהְפִקיד ּבְ  ָמעֹות ׁשֶ
יָחם ֲחֵברוֹ  ֵאֶצל ה ְוִהּנִ ְמִחּצָ ל ּבִ  ְטמּונֹות ְוָהיוּ , ָקִנים ׁשֶ
ֳעִבי ה ּבָ ם ְוִנְגְנבוּ  ַהְמִחּצָ ָ  ַעל ַאף: ֲחָכִמים ְוָאְמרוּ , ִמׁשּ

י ּזוֹ  ּפִ ִמיָרה ׁשֶ ה ׁשְ ֵנָבה ְלִעְנַין ְמֻעּלָ ִמיָרה ֵאיָנהּ , ּגְ  ׁשְ
ָראּוי ּלֹא ּוֵמַאַחר, ָהֵאשׁ  ְלִעְנַין ּכָ ְרַקע ְטָמנוֹ  ׁשֶ ּקַ  אוֹ  ּבַ
ֹכֶתל ְנָין ּבְ עַ , ּבִ תוֹ  ְוָכל, הּוא ּפֹוׁשֵ ִחּלָ ּתְ יָעה ׁשֶ ְפׁשִ  ּבִ
ֹאֶנס ְוסֹופוֹ  ב ּבְ ל ְוֵכן, ַחּיָ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ְפקִ . ז ין ֲחֵברוֹ  ֵאֶצל ידַהּמַ ִלים ּבֵ ין ּכֵ : ְוָאַמר, ָמעֹות ּבֵ
ן ֹוֵמר לוֹ  ְוָאַמר, ִפְקדֹוִני ִלי ּתֵ  ָאָנה יֹוֵדעַ  ֵאיִני: ַהׁשּ

י ְחּתִ דֹון ִהּנַ ֵאיֶזה אוֹ , ֶזה ִפּקָ י ָמקֹום ּבְ ָסִפים ָקַבְרּתִ , ַהּכְ
ן שׁ  ַעד ִלי ַהְמּתֵ ֲאַבּקֵ  ֶזה ֲהֵרי, ְלךָ  ְוַאֲחִזיר ְוֶאְמָצא ׁשֶ
עַ  ב ּפֹוׁשֵ ם ְוַחּיָ ּלֵ ד ְלׁשַ   ִמּיָ
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אוּ . ח ָנִבים ָעָליו ּבָ דֹון ְוָגְנבוּ  ּגַ ּקָ  ָהיוּ  ָצַוח ְוִאּלוּ , ַהּפִ
ִאים ֵני ּבָ יל ָאָדם ּבְ ב, ְלַהּצִ ֵכיָון, ַחּיָ ּלֹא ּדְ , ָצַוח ׁשֶ
ע ׁשַ אוּ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . ּפָ ִסים ּבָ שׁ  ִלְצֹעק ָצִריךְ , ַאּנָ  ּוְלַבּקֵ
ַעְזרּוהוּ  יםֲאָנשִׁ  ּיַ ם ַלֲעֹמד ׁשֶ ֶנְגּדָ ר ָהָיה ְוִאם. ּכְ  לוֹ  ֶאְפׁשָ

ן ַלֲעׂשֹות ה ְוֹלא ּכֵ ב, ָעׂשָ ם ְוַדְוָקא. ַחּיָ ִחּנָ  ִאם ֲאָבל, ּבְ
ֹבא ִמי מֹוֵצא ָהָיה ֹלא ּיָ א ְלֶעְזרוֹ  ׁשֶ ָכר ֶאּלָ ׂשָ טּור, ּבְ   :ּפָ

ע. ט ׁשַ ֹוֵמר ּפָ ַמר ְוֹלא ַהׁשּ ֵהָמה ׁשָ רָ  ַהּבְ  ְוָיְצָאה, אּויּכָ
ם ּוֵמָתה ַלֲאַגם הּ  ׁשָ ַדְרּכָ טּור, ּכְ י ַעל ַאף, ּפָ  ּפִ

תוֹ  ִחּלָ ּתְ יָעה ׁשֶ ְפׁשִ ִבים ְזֵאִבים ְלִעְנַין ּבִ  ְטָרָפהּ  ְוִאם ְוַגּנָ
ם ִנְגְנָבה אוֹ  ְזֵאב ָ ב ָהָיה ִמׁשּ יו, ַחּיָ ָתה ַעְכׁשָ ּמֵ  ׁשֶ

הּ  ַדְרּכָ טּור ּכְ ּלֹא, ּפָ ְרָמה ׁשֶ  ִאם ֲאָבל. ִציָאָתהּ יְ  ָלהּ  ּגָ
ָנָבהּ  ב ּגְ ּנָ הּ  ּוֵמָתה ֵמָהֲאַגם ּגַ ַדְרּכָ ֵבית ּכְ ב ּבְ ּנָ  ֲהֵרי, ַהּגַ

ֹוֵמר ב ַהׁשּ י ַעל ַאף ַחּיָ הּוא ּפִ ם ׁשֹוֵמר ׁשֶ ֲאִפּלוּ , ִחּנָ  ׁשֶ
ַיד ֲאבּוָדה ִהיא ֲהֵרי ֵמָתה ֹלא ב ּבְ ּנָ  ִויִציָאָתהּ , ַהּגַ

ְרָמה ֵנב ָלהּ  ּגָ ּיֹוֵצא לכָּ  ְוֵכן, ְלִהּגָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ֵהָמה ֶהֱעָלה. י  זוֹ  ֲהֵרי, ָוֵמָתה ְוָנְפָלה ָהָהר ְלֹראשׁ  ַהּבְ
יָעה ׁשִ ם ֵמָתה. ּפְ הּ  ׁשָ ַדְרּכָ טּור, ּכְ   :ּפָ

ַעל ָעְלָתה ֹלא ֲאִפּלוּ , ֵמֵאֶליהָ  ָעְלָתה. יא ְרחוֹ  ּבְ  ֵאין, ּכָ
יָעה זוֹ  א, ְפׁשִ ם ׁשֹוֵמר ּוָפטּור, ִלְגֵנָבה ּדֹוָמה ֶאּלָ   :ִחּנָ

ם ׁשֹוֵמר. יב יחַ  ִחּנָ ִהּנִ ֵהָמה ׁשֶ  ּוָבא, ָלִעיר ְוִנְכַנס ַהּבְ
ָעה ִנְכַנס ִאם, ּוְטָרָפהּ  ְזֵאב, ּוְדָרָסהּ  ֲאִרי ׁשָ ֶרךְ  ּבְ ּדֶ  ׁשֶ
ֵני ֵנס ָאָדם ּבְ טּור, ִלּכָ יל ָיכֹול ָהָיה ִאם ֲאִפּלוּ , ּפָ  ְלַהּצִ
ם ָהָיה ִאם שָׁ  ִנְכַנס ְוִאם, ׁשָ ֵאין ָעהּבְ ֶרךְ  ׁשֶ ֵני ּדֶ  ָאָדם ּבְ

ֵנס יל ָיכֹול ָהָיה ִאּלוּ , רֹוִאים, ִלּכָ ם ָהָיה ִאם ְלַהּצִ , ׁשָ
ב טּור, ָלאו ְוִאם, ַחּיָ   :ּפָ

יַצד. יג ֶרךְ  ּכֵ ֹוְמִרים ּדֶ דֹון ְלִפי ַהּכֹל, ַהׁשּ ּקָ  ֵישׁ . ַהּפִ
דֹון ּקָ ֶרךְ  ּפִ ּדֶ ִמיָרתוֹ  ׁשֶ יחוֹ  ׁשְ ֵבית ְלַהּנִ גֹון, ַערשַׁ  ּבְ  ּכְ

דֹון ְוֵישׁ . ְוָהֲאָבִנים ַהקֹורֹות ּקָ ֶרךְ  ּפִ ּדֶ ִמיָרתוֹ  ׁשֶ  ׁשְ
יחוֹ  ָחֵצר ְלַהּנִ גֹון, ּבְ ן ֲחִבילֹות ּכְ ּתָ ׁשְ דֹולֹות ּפִ  ְוַכּיֹוֵצא ַהּגְ

דֹון ְוֵישׁ . ָבֶהן ּקָ ֶרךְ  ּפִ ּדֶ ִמיָרתוֹ  ׁשֶ יחוֹ  ׁשְ ַבִית ְלַהּנִ , ּבְ
גֹון ְמָלה ּכְ ית ׂשִ דֹון שׁ ְויֵ . ְוַטּלִ ּקָ ֶרךְ  ּפִ ּדֶ ִמיָרתוֹ  ׁשֶ  ׁשְ

יחוֹ  ֵתָבה ְלַהּנִ ַאְרָגז אוֹ  ּבְ גֹון, ָעָליו ְונֹוֵעל ּבְ ְגֵדי ּכְ  ּבִ
י ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ָזָהב ּוְכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ֶמׁשִ   :ּבָ

ֹוֵמר. יד יח ַהׁשּ ִהּנִ דֹון ׁשֶ ּקָ ָמקֹום ַהּפִ ֵאינוֹ  ּבְ , לוֹ  ָראּוי ׁשֶ
ם ְוִנְגַנב ָ ם ֶנֱאַנס ֲאִפּלוּ , ָאַבד אוֹ  ִמׁשּ גֹון, ׁשָ ְפָלה ּכְ ּנָ  ׁשֶ
ֵלָקה ַרף ּדְ ל ְוׂשָ ִית ּכָ עַ  ֶזה ֲהֵרי, ַהּבַ ב, ּפֹוׁשֵ ם ְוַחּיָ ּלֵ . ְלׁשַ
י ַעל ְוַאף יחַ  ּפִ ִהּנִ דֹון ׁשֶ ּקָ ּלוֹ  ִעם ַהּפִ  ָראּוי ִאם, ׁשֶ

ִמיָרה טּור, ִלׁשְ קֹום ֵאין ְוִאם, ּפָ ִמיָרה ָראּוי ַהּמָ , ִלׁשְ
ּלוֹ , בַחיָּ  ׁשֶ אי הּוא ּבְ ַ אי ְוֵאינוֹ , ַרׁשּ ַ ל ַרׁשּ ׁשֶ   :ֲאֵחִרים ּבְ

ָסִפים. טו יָנִרים ַהּכְ ל ּוְלׁשֹונֹות ְוַהּדִ ל ָזָהב ׁשֶ ֶסף ְוׁשֶ  ּכֶ
ִמיָרה ָלֶהם ֵאין, טֹובֹות ַוֲאָבִנים א ׁשְ ְרַקע ֶאּלָ ּקַ , ּבַ

ן ּכֶֹתל ַיְטִמיֵנם אוֹ . ָעָפר ֶטַפח ֲעֵליֶהם ְוִיּתֵ ַפח ּבַ ּטֶ  ּבַ
ְחּתֹון ְרַקע ַהָסמּוךְ  ַהּתַ ַפח אוֹ  ַלּקַ ּטֶ , ַלּקֹוָרה ַהָסמּוךְ  ּבַ
ֵנם ֹלא ֲאִפּלוּ  ֶאְמַצע ִיּתְ ְכִניס ַרק, ַהּכֶֹתל ֳעִבי ּבְ ּיַ  ׁשֶ
תֹוכוֹ  ֶטַפח ֶאְמַצע ֹלא ֲאָבל, ּבְ א, ַהּכֶֹתל ּבְ ּמָ רוּ  ׁשֶ  ַיְחּפְ

ִבים ּנָ ָראּוי יֶהםֲעלֵ  ָנַעל ֲאִפּלוּ . ְוִיְגְנבוּ  ַהּגַ ָבה ּכָ ּתֵ , ּבְ
יא אוֹ  ָמקֹום אֹוָתם ֶהְחּבִ ֵאין ּבְ ירוֹ  ָאָדם ׁשֶ  ְוֹלא ַמּכִ

ישׁ  עַ  ֶזה ֲהֵרי, ּבוֹ  ַמְרּגִ ב ּפֹוׁשֵ ם ְוַחּיָ ּלֵ   :ְלׁשַ

ְפִקיד. טז ָסִפים ֲחֵברוֹ  ֵאֶצל ַהּמַ ת ֶעֶרב ּכְ ּבָ  ָסמּוךְ  ׁשַ
ָמׁשֹות ְלֵבין ְ ב ֵאינוֹ , ַהׁשּ  ַעד אֹוָתם ִלְקּבֹרוְ  ִלְטֹרחַ  ַחּיָ

ת מֹוָצֵאי ּבָ ת ְלמֹוָצֵאי ִנְתַאֵחר ְוִאם, ׁשַ ּבָ ֵדי ׁשַ  ּכְ
ב, ֶנֶאְנסוּ  אוֹ  ְוִנְגְנבוּ , ְקָבָרם ְוֹלא, ְלָקְבָרם  ְוִאם, ַחּיָ
ְלִמיד ְפִקיד הּוא ָחָכם ּתַ ב ֵאינוֹ  ַהּמַ ֶהא ַעד ַחּיָ ׁשְ ּיִ  ׁשֶ
יל ַאַחר ְבּדִ ּיַ ֵדי ׁשֶ   :ְלָקְבָרן ּכְ

ְפַקד ִהְתָנה. יז ּלֹא ְמַנת ַעל: ַהּנִ ְרַקע ֶאְטְמֵנם ׁשֶ ּקַ , ּבַ
ל ְוֵכן ָבר ּכָ יֶחּנוּ  ְוָדָבר ּדָ ּנִ ּיַ ּלוֹ  ִעם ׁשֶ  ְלִפי ַהּכֹל, ׁשֶ

  :ְתָנאוֹ 
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ה. יח ּמֶ ָבִרים ּבַ ָסִפים ֲאמּוִרים ּדְ ּכְ ִמיָרה ָלֶהם ֵאין ׁשֶ  ׁשְ
א ְרַקע ֶאּלָ ּקַ ָעה, ּבַ ׁשָ ִבים ּבְ ּנָ ּגַ ים ּוִייםְמצ ׁשֶ  ַוֲאָנׁשִ

ִאים ים, ַרּמָ ׁשִ ַחּפְ ּמְ ָמקֹום ֲאָבל. ַאֲחֵריֶהם ׁשֶ א ּבְ ֵליּכָ  ּדְ
ל ַקְרַקע ְלַכסֹוָתם ָצִריךְ  ֵאין, ָהֵני ּכָ א, ּבְ יָחם ֶאּלָ  ַמּנִ

ָמקֹום יחַ  ּבְ ּנִ ּמַ   ,ָמעֹוָתיו ׁשֶ

ָעה ֲאִפּלוּ . יט ׁשָ ִבים ּבְ ּנָ ּגַ  ְכָסִפים ָאְמרוּ  ֹלא, ְמצּוִיים ׁשֶ
ִמיָרה ָלֶהם ֵאין א ׁשְ ְרַקע ֶאּלָ ּקַ א, ּבַ ַמְפִקיד ֶאּלָ  ְסָתם ּבְ
ְמָרם ֲחֵברוֹ  ֵאֶצל  ֲחֵברוֹ  ֵאֶצל ָמעֹות ַמְפִקיד ֲאָבל. ְלׁשָ
ֵדי ֶהם ְלִהְתַעֵסק ּכְ יָטא, ְוַיְרִויחַ  ּבָ ׁשִ ָהֵוי ּפְ מוֹ  ּדְ  ָאַמר ּכְ
ֵפרּושׁ  לוֹ  ֵאינוֹ  ּבְ ְרקַ  ְלָקְבָרן ַמְצִריכוֹ  ׁשֶ ּקַ   :עּבַ

ְפִקיד. כ ָסִפים ַהּמַ ֶרךְ  ֲחֵברוֹ  ֵאֶצל ּכְ ּדֶ  ְלהֹוִליָכם ּבַ
ַלח אוֹ , ְלֵביתוֹ  ָ ׁשּ קֹום ָמעֹות ִעּמוֹ  ׁשֶ , ְלָמקֹום ִמּמָ
ְהיוּ  ְצִריִכים ּיִ ִחים ְצרּוִרים ׁשֶ ָידוֹ  ּוֻמּנָ  ְקׁשּוִרים אוֹ  ּבְ
ָראּוי ְטנוֹ  ַעל ּכָ ֶנֶגד ּבִ ָניו ִמּכְ יעַ  ַעד, ּפָ ּגִ ּיַ  ְלֵביתוֹ  ׁשֶ

ֵרם ָראּוי ְוִיְקּבְ ָרם ֹלא ְוִאם. ּכָ ֶרךְ  ְקׁשָ ּדֶ  ֲאִפּלוּ , ַהּזֹאת ּבַ
ב, ֶנֶאְנסוּ  ם ַחּיָ ּלֵ ֲהֵרי, ְלׁשַ תוֹ  ׁשֶ ִחּלָ יָעה ּתְ ְפׁשִ   :ּבִ

ל. כא ְפִקיד ּכָ ַעל ֵאֶצל ַהּמַ ִית ּבַ ין, ַהּבַ ִלים ּבֵ ין ּכֵ  ּבֵ
ַעת ַעל, ָמעֹות ּתוֹ  ּדַ  הּוא ֵביתוֹ  יּוְבנֵ  ּוָבָניו ִאׁשְ
יתוֹ  ּוְבֵני ְלָבָניו ְמַסָרם ִאם ֲאָבל. ַמְפִקיד ים ּבֵ ַטּנִ , ַהּקְ

ין ַלֲעָבָדיו אוֹ  דֹוִלים ּבֵ ין ּגְ ים ּבֵ  ְלֶאָחד אוֹ , ְקַטּנִ
רֹוָביו ֵאיָנם ִמּקְ רּוִיים ׁשֶ ִית ִעּמוֹ  ׁשְ ּבַ  סֹוְמִכין ְוֵאין ּבַ

ל ְלָחנוֹ  ׁשֶ  ֲהֵרי, ְלַאֵחר ָרםְמסָ  ִאם לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, ׁשֻ
עַ  ֶזה ב ּפֹוׁשֵ ם ְוַחּיָ ּלֵ א, ְלׁשַ ן ִאם ֶאּלָ ֹוֵמר ֵהִביא ּכֵ  ַהׁשּ

ִני ֵ ּלֹא ְרָאָיה ַהׁשּ ע ׁשֶ   :ָפׁשַ

הּוא ִמי. כב אי ָידּועַ  ׁשֶ ַוּדַ ֵאינוֹ  ּבְ ֹמר ָרִגיל ׁשֶ  ִלׁשְ
דֹון ּקָ א ַהּפִ ַיד ְלָמְסרוֹ  ֶאּלָ ֵאינוֹ  ַאֵחר ּבְ רּוי ׁשֶ ֵביתוֹ  ׁשָ  ּבְ
ְלָחנוֹ  ַעל סֹוֵמךְ  ְוֵאינוֹ  ינוֹ , ׁשֻ מֹוֵסר ּדִ   :ֵביתוֹ  ִלְבֵני ּכְ

ה. כג ֶאָחד ַמֲעׂשֶ ִהְפִקיד ּבְ  ּוְנָתָנם, ֲחֵברוֹ  ֵאֶצל ָמעֹות ׁשֶ
ֹוֵמר יָאה ְלִאּמוֹ  ַהׁשּ , אֹוָתם ָטְמָנה ְוֹלא, אֹוָתם ְוֶהְחּבִ

ֹוֵמר ֵאין: ֲחָכִמים ְוָאְמרוּ , ְוִנְגְנבוּ  ב ַהׁשּ ם ַחּיָ ּלֵ , ְלׁשַ
ֵני ָתָנם ִמּפְ ּנְ ל, ְלִאּמוֹ  ׁשֶ ּכָ ְפִקיד ׁשֶ ַעת ַעל ַהּמַ ָניו ּדַ  ּבָ
יתוֹ  ּוְבֵני י ַעל ְוַאף. ַמְפִקיד הּוא ּבֵ ּלֹא ּפִ  ָאַמר ׁשֶ
דֹון: ָלֶהם ּקָ ל ִלְטֹען לוֹ  ֵישׁ , ֵהם ּפִ ן ּכָ ּכֵ ָהְיָתה ׁשֶ  ׁשֶ

ֶהם ִנְזֶהֶרת ֵהם ְסבּוָרה ָהְיָתה ִאם ּבָ לּ  ׁשֶ  ֵאין ְוֵכן. וֹ ׁשֶ
ֶבת ִאּמוֹ  ם ַחּיֶ ּלֵ ֲהֵרי, ְלׁשַ ֵהם ָלהּ  ָאַמר ֹלא ׁשֶ דֹון ׁשֶ ּקָ . ּפִ

ַבע: ֲחָכִמים ְוָאְמרוּ  ָ ֹוֵמר ִיׁשּ אֹוָתם ַהׁשּ עֹות ׁשֶ  ַעְצָמם ַהּמָ
ַתן ֵהם ּנָ ַבע, ְלִאּמוֹ  ׁשֶ ָ יָאה ִאּמוֹ  ְוִתׁשּ ֶהְחּבִ  אֹוָתם ׁשֶ

ְטרוּ , ְוִנְגְנבוּ  ֵניֶהם ְוִיּפָ ל ְוֵכן. ׁשְ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

אן. כד ה ִמּכָ ֹוֵמר, ָלֵמד ַאּתָ ַהׁשּ ַסר ׁשֶ ּמָ דֹון ׁשֶ ּקָ  ַהּפִ
ּתוֹ  הּוא ְוהֹוִדיָעם ֵביתוֹ  ּוְבֵני ְלִאׁשְ דֹון ׁשֶ ּקָ  ְוֹלא, ּפִ
ְמרוּ  ֶדֶרךְ  ׁשָ ֹוְמִרים ּכְ ֵהם, ַהׁשּ ִבים ׁשֶ ם ַחּיָ ּלֵ  ְלַבַעל ְלׁשַ

דֹון ּקָ טּור ִיתַהבַּ  ּוַבַעל, ַהּפִ ל, ּפָ ּכָ ְפִקיד ׁשֶ ַעת ַעל ַהּמַ  ּדַ
ּתוֹ    :ַמְפִקיד הּוא ּוָבָניו ִאׁשְ

ה. כה ֶאָחד ַמֲעׂשֶ ִהְפִקיד ּבְ ׁשּות ׁשֶ  ְוָהָיה, ֶאָחד ֵאֶצל ּכְ
ֹוֵמר ׁשּות ַלׁשּ ׁשוֹ  ְוָאַמר, ֲאֵחִרים ּכְ ּמָ ה: ְלׁשַ ׁשּות ִמּזֶ  ַהּכְ
ִליךְ  ׁשְ ָכר ְלתֹוךְ  ּתַ ֵ שׁ  ְוָהַלךְ , ַהׁשּ ּמָ ַ ִליךְ  ַהׁשּ ׁשּות ְוִהׁשְ  ִמּכְ

ל דֹון ׁשֶ ּקָ שׁ : ֲחָכִמים ָאְמרוּ , ּפִ ּמָ ַ טּור ַהׁשּ ֲהֵרי, ּפָ  ֹלא ׁשֶ
ה: ָאַמר ִליךְ  ִמּזֶ ה ַתׁשְ ִליךְ  ַאל ּוִמּזֶ ׁשְ ה, ּתַ הּוא ְוִדּמָ  ׁשֶ

יד ְוֵאינוֹ  ָמקֹום ַמְרֶאה ַעל ְוֵכן, ֶזה ַעל ַמְקּפִ ִית ּבַ  ַהּבַ
טּור ֲהֵרי, ּפָ ה: לוֹ  ָאַמר ׁשֶ ֵלךְ  ִמּזֶ ם ְוֵאינוֹ , ַהׁשְ ּלֵ  ְמׁשַ
א ֵמי ֶאּלָ ֱהָנה ַמה ּדְ ּנֶ ֶ ְלַבד ׁשּ ה ִאם, ְלִפיָכךְ . ּבִ  ַנֲעׂשָ

ָכר ֵ טּור, ֹחֶמץ ַהׁשּ ם ּפָ ּלֵ ׁשַ ין. ִמּלְ ךְ  ּבֵ ךְ  ּוֵבין ּכָ ב ּכָ  ַחּיָ
ֹוֵמר בּוָעה ַהׁשּ ׁשְ ךְ  ּבִ ּכָ ל ְוֵכן. ֵאַרע ׁשֶ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ . ּבָ

ׁשּות ָהָיה ִאםוְ  דֹון ּכְ ּקָ קֹום ָרחֹוק ַהּפִ ָכר ֲהָטַלת ִמּמְ ֵ , ַהׁשּ
ּלוֹ  ָהה, ָקרֹוב ְוׁשֶ ִליחַ  ְוׁשָ ָ ם ְוָהָיה, ָלֹבא ַהׁשּ ַעל ׁשָ  ּבַ
ִית ָבר ֵלהּ  ָאַמר ְוֹלא ַהּבַ ב, ּדָ ָרָאה ְלִפי, ַחּיָ ׁשֶ ּכְ  אֹותוֹ  ׁשֶ
ְעּתוֹ  ַעל ְלַהֲעלֹות ֵלהּ  ֲהָוה ׁשֹוֶהה ִליֶכּנוּ שֶׁ  ֹקֶדם ּדַ ׁשְ  ּיַ
ָכר ְלתֹוךְ  ֵ קֹום ַהׁשּ ּמָ ּמִ  ׁשֹוֵמר ָהָיה ְוִאם. ֵהִביאוֹ  ָרחֹוק ׁשֶ
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ָכר אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ׂשָ ין, ׁשֶ ּבֵ ךְ  ׁשֶ ךְ  ּוֵבין ּכָ ב ּכָ , ַחּיָ
ֲהָוה ִליךְ  ֹלא: ְולֹוַמר ְלָפֵרשׁ  ֵלהּ  ׁשֶ ׁשְ ה ּתַ   :ִמּזֶ

ַסר ׁשֹוֵמר. כו ּמָ ב, ְלׁשֹוֵמר ׁשֶ  ׁשֹוֵמר הּוא ִאם וּ ֲאִפלּ , ַחּיָ
ם ָכר ְלׁשֹוֵמר ּוָמַסר ִחּנָ ָאַמר, ׂשָ  ִלי ְמֵהיָמן ַאתְּ : ֵלהּ  ּדְ

בּוָעה ׁשְ בּוָעה ִלי ְמֵהיָמן ֹלא ֵהיַאךְ  ּבִ ׁשְ  ִאם ֲאִפּלוּ . ּבִ
ִני ַלּכֹל ָידּועַ  ֵ ַהׁשּ ר טֹוב ׁשֶ . ֵמָהִראׁשֹון יֹוֵתר ְוָכׁשֵ

ֶרךְ  ִאם ְלִפיָכךְ  ָעִלים ּדֶ ִמיד ִקידְלַהפְ  ַהּבְ ָבר ּתָ  ֶזה ּדָ
ֹוֵמר ֵאֶצל ִני ַהׁשּ ֵ ֹוֵמר ֲהֵרי, ַהׁשּ טּור ָהִראׁשֹון ַהׁשּ  ּפָ

ם ּלֵ ׁשַ ּלֹא ְוהּוא, ִמּלְ ִמיָרתוֹ  ְיַמֵעט ׁשֶ  ִמֵעט ִאם ֲאָבל, ׁשְ
ִמיָרתוֹ  גֹון, ׁשְ ָהִראׁשֹון ּכְ ָכר ׁשֹוֵמר ָהָיה ׁשֶ ִני ׂשָ ֵ  ְוַהׁשּ
ם ׁשֹוֵמר ָהִראׁשֹון אוֹ , ִחּנָ ִני ׁשֹוֵאל ׁשֶ ֵ ָכר ׁשֹוֵמר ְוַהׁשּ , ׂשָ
עַ  ם ָהִראׁשֹון הּוא ּפֹוׁשֵ ּלֵ י ַעל ַאף, ּוְמׁשַ ַאל ּפִ ָ ׁשּ  אוֹ  ׁשֶ
ַכר ְבָעִלים ׂשָ ַמר ֵעִדים ֵישׁ  ְוִאם. ּבִ ָ ׁשּ ִני ׁשֶ ֵ ָראּוי ַהׁשּ , ּכָ
ם ָהיוּ  ֹלא ַוֲאִפּלוּ . ִראׁשֹון ׁשֹוֵמר ִנְפָטר  ִאם, ֵעִדים ׁשָ

ֹוֵמר ַבע הּוא ְוָיכֹול ָרָאה ןָהִראׁשוֹ  ַהׁשּ ָ  ֶזה ֲהֵרי, ִלׁשּ
ע ּבָ   :ִנְפָטרוְ  ִנׁשְ

ה. כז ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵאין ֲאמּוִרים ּדְ ם ׁשֹוֵמר ׁשֶ ב ִחּנָ א ַחּיָ  ֶאּלָ
יָעה ְפׁשִ ְסָתם, ּבִ ב ִהְתָנה ִאם ֲאָבל. ׁשֹוֵמר ּבִ ְתַחּיֵ ּיִ  ַאף ׁשֶ
ֳאָנִסים ב, ּבָ ְדָבִרים ַאף ַחּיָ ֹלא ּבִ   :ִקְנָין ּבְ

ְפִקיד. כח ין, ֲחֵברוֹ  ֵאֶצל ַהּמַ ם ּבֵ ִחּנָ ין ּבְ ָכר ּבֵ ׂשָ  אוֹ , ּבְ
ִאילוֹ  ירוֹ  אוֹ  ִהׁשְ ּכִ ַאל ִאם, ִהׂשְ ֹוֵמר ׁשָ ָעִלים ֶאת ַהׁשּ  ַהּבְ

ָבר ִעם ֶהם ַהּדָ ּלָ ָכָרם אוֹ  ׁשֶ ֹוֵמר ֲהֵרי, ׂשְ טּור ַהׁשּ  ּפָ
לּום ע ֲאִפּלוּ , ִמּכְ ָבר ָפׁשַ ּדָ ַמר ּבַ ָ ׁשּ  ֵמֲחַמת ַבדְואָ , ׁשֶ

יָעה ׁשִ טּור ֶזה ֲהֵרי, ַהּפְ ֱאַמר, ּפָ ּנֶ ָעָליו ִאם: ׁשֶ  ִעּמוֹ  ּבְ
ם ֹלא ּלֵ ה ְיׁשַ ּמֶ ָבִרים ּבַ ַאל, ֲאמּוִרים ּדְ ָ ׁשּ ׁשֶ ָעִלים ּכְ  ַהּבְ
ָכָרן אוֹ  ֵעת ׂשְ ַטל ּבְ ּנָ ָהיוּ  אוֹ , ַהֵחֶפץ ׁשֶ אּוִלים ׁשֶ  אוֹ  ׁשְ

כּוִרים יוָ , ָלֵכן ִמּקֶֹדם ֶאְצלוֹ  ׂשְ ֵהם ןּכֵ  ִעּמוֹ  ׁשֶ
ְמַלאְכּתוֹ  ָעה ּבִ ׁשָ ַטל ּבְ ּנָ י ַעל ַאף, ׁשֶ ּלֹא ּפִ  ִעּמוֹ  ָהיוּ  ׁשֶ
ְמַלאְכּתוֹ  ָעה ּבִ ֱאַבד ְבׁשָ ּנֶ טּור, ׁשֶ  ָנַטל ִאם ֲאָבל. ּפָ

ה ַהֵחֶפץ ה ׁשֹוֵמר ָעָליו ְוַנֲעׂשָ ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר, ּתְ ַכר ּכָ  ׂשָ
ָעִלים ָאָלם אוֹ  ַהּבְ י ַעל ַאף, ׁשְ ָעִלים ָהיוּ שֶׁ  ּפִ  ִעּמוֹ  ַהּבְ

ֵעת ִבְמַלאְכּתוֹ  ֱאַבד ּבְ ּנֶ ב, ׁשֶ   :ַחּיָ

 רצב סימן
 ב"כ ּובוֹ , יד בו שלח ואם, בפקדון יד לשלח שלא

  ְסִעיִפים:

ְפַקד ֵאין. א אי ַהּנִ ַ ֹלחַ  ַרׁשּ דֹון ָיד ִלׁשְ ּקָ ּפִ ַלח ְוִאם. ּבַ  ׁשָ
ן ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , ָיד ּבוֹ  א ,ְלגֹוְזלוֹ  ְמַכּוֵ ֵמשׁ  ֶאּלָ ּתַ  ְלִהׁשְ
ְרׁשּוֵתהּ  ֵלהּ  ָקם, ּבוֹ  ב ּבִ ֹאָנִסים ְוַחּיָ י ַעל ַאף ּבְ  ּפִ

ֲעַדִין שׁ  ֹלא ׁשֶ ּמֵ ּתַ ִליחּות, ּבוֹ  ִנׁשְ ׁשְ  ְצִריָכה ֵאיָנהּ  ַיד ּדִ
ה ַרק, ִחָסרֹון יֶהּנָ ְגּבִ ּיַ ֵדי ׁשֶ שׁ  ּכְ ּמֵ ּתַ הּ  ְלִהׁשְ ִמישׁ  ּבָ ַתׁשְ  ּבְ

ַחְסרוֹ  ּמְ ִאּלוּ  בַחיָּ  ָאז, ׁשֶ יהוֹ  ִאם ֲאָבל. ִחְסרוֹ  ּכְ  ִהְגּבִ
ִמישׁ  ּבוֹ  ַלֲעׂשֹות ׁשְ ֵאינוֹ  ּתַ ב ֵאינוֹ , ְמַחְסרוֹ  ׁשֶ ַעת ַחּיָ ְ  ִמׁשּ
ָהה א ַהְגּבָ ַעת ֶאּלָ ְ ִמישׁ  ִמׁשּ ׁשְ ּום ְוֹלא, ּתַ ִליחּות ִמׁשּ  ׁשְ

ֲהֵרי, ָיד יָון ָיד ּבוֹ  ׁשֹוֵלחַ  ֵאינוֹ  ׁשֶ ֵאינוֹ  ּכֵ , ְמַחְסרוֹ  ׁשֶ
א ֵני ֶאּלָ הּוא ִמּפְ ּלֹא ׁשֹוֵאל ׁשֶ ַעת ׁשֶ ָהֵוי ִמּדַ ַגְזָלן ּדְ   :ּכְ

ה. ב ָנה ְוָנַטל ֶהָחִבית ֶאת ִהּטָ ָרה, ְרִביִעית ִמּמֶ ּבְ , ְוִנׁשְ
ב ֵאינוֹ  א ַחּיָ ְרִביִעית ֶאּלָ יָון, ּבָ ּלֹא ּכֵ יָההּ  ׁשֶ  ֲאָבל. ִהְגּבִ
יָההּ  ִאם ֵדי ִהְגּבִ ה ִלּטֹל ּכְ ּנָ ב, ְרִביִעית ִמּמֶ  ֲאִפּלוּ , ַחּיָ
יהַּ  ִאם ֲאָבל. ָנַטל ֹלא יס ֶאת ִהְגּבִ ה ִלּטֹל ַהּכִ ּנָ  ִמּמֶ

יָנר ִכיס ְוַכּיֹוֵצא, ּדִ ָבִרים ּבְ ֵאיָנם ִמּדְ  ֲהֵרי, ֶאָחד ּגּוף ׁשֶ
ב ִאם ָסֵפק ֶזה ָכל ִנְתַחּיֵ יס ּבְ ב ֹלא אוֹ , ַהּכִ א ִנְתַחּיֵ  ֶאּלָ

ִדיָנר ְלַבד ּבְ   :ּבִ

ה ְוָנַטל הִהטָּ  ִאם ְוֵכן. ג ּנָ ב, ְוֶהֱחִמיָצה ְרִביִעית ִמּמֶ  ַחּיָ
הּ  ֻכּלָ ֲחַמת, ּבְ ּמֵ ֲחֵסָרה ׁשֶ ה. ֶהֱחִמיָצה ׁשֶ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

ָחִבית, ֲאמּוִרים ל ּבֶ ְרּכוֹ  ַיִין ׁשֶ ּדַ הּוא ְלַהֲחִמיץ ׁשֶ ׁשֶ  ּכְ
ָאר ֲאָבל. ָחֵסר רֹות ׁשְ ַלח ּפֵ ָ ׁשּ ִמְקָצָתם ָיד ׁשֶ  ְוֹלא ּבְ

יהָ  ב ֵאינוֹ , ןִהְגּבִ א ִמְתַחּיֵ ִפי ֶאּלָ ַטל ַמה ּכְ ּנָ ֶ   :ׁשּ
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רֹוֶצה ָאַמר. ד ֹלחַ  ׁשֶ דֹון ַיד ִלׁשְ ִפּקָ ב ֵאינוֹ , ּבְ  ַאף, ַחּיָ
י ַעל אֹוֵמר ּפִ ן ׁשֶ ְפֵני ּכֵ   :ֵעִדים ּבִ

ֹוֵלחַ . ה דֹון ַיד ַהׁשּ ִפּקָ לּוחוֹ  ְיֵדי ַעל אוֹ  ָידוֹ  ַעל ּבְ , ׁשְ
ְזָלן ֶזה ֲהֵרי בְוִנתְ  ּגַ ֹאָנִסין ַחּיֵ ית, ּבְ ֵזָלה ְוַנֲעׂשֵ  ַהּגְ

ְרׁשּותוֹ  ם, ּבִ ּלֵ ִדין אֹוָתהּ  ּוְמׁשַ ְזָלִנים ּכְ ֵאר ַהּגַ ְתּבָ ּיִ  ׁשֶ
ִהְלכֹות ֵזָלה ּבְ   :ּגְ

ְפִקיד. ו ין, ֲחֵברוֹ  ֵאֶצל ָחִבית ַהּמַ ֲחדוּ  ּבֵ ּיִ  ָלהּ  ׁשֶ
ָעִלים ין ָמקֹום ַהּבְ ּלֹא ּבֵ  ְלְטָלהּ ְוטִ , ָמקֹום ָלהּ  ִיֲחדוּ  ׁשֶ
ָרה, ְלָצְרּכוֹ  ּבְ ין ְוִנׁשְ ֶהֱחִזיָרהּ  ֹקֶדם ּבֵ ין ִלְמקֹוָמהּ  ׁשֶ  ּבֵ
ֶהֱחִזיָרהּ  ַאַחר קֹום ׁשֶ ֲחדוּ  ַלּמָ ּיִ ב, ָלהּ  ׁשֶ ם ַחּיָ ּלֵ  ְוִאם. ְלׁשַ

הּ  ִטְלְטָלהּ  ין, ְלָצְרּכָ ָרה ּבֵ ּבְ ׁשְ ּנִ ין ָידוֹ  ִמּתֹוךְ  ׁשֶ  ּבֵ
ָרה ּבְ ׁשְ ּנִ יָחהּ  ׁשֶ ִהּנִ ֶ טּור, ַאֵחר ָמקֹוםבְּ  ִמׁשּ   :ּפָ

ְפָקד ָהָיה. ז ְלָחִני ַהּנִ , ָמעֹות ֶאְצלוֹ  ְוֻהְפַקד ֶחְנָוִני אוֹ  ׁשֻ
ר ְקׁשּוִרים ְוֹלא ֲחתּוִמים ֵאיָנם ִאם ה ֶקׁשֶ ּנֶ  ַאף, ְמׁשֻ
י ַעל ֵהם ּפִ ר, ְצרּוִרים ׁשֶ שׁ  לוֹ  ֻמּתָ ּמֵ ּתַ ֶהם ְלִהׁשְ , ּבָ

ה, ְלִפיָכךְ  ָכר ׁשֹוֵמר ֲעֵליֶהם ַנֲעׂשָ ב ׂשָ ְגֵנָבה ְוַחּיָ  ּבִ
שׁ  ֹקֶדם ֲאִפּלוּ , ַוֲאֵבָדה ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ֶהם ׁשֶ ָבר ְוִאם, ּבָ  ּכְ
שׁ  ּמֵ ּתַ ֶהם ִנׁשְ ב, ּבָ ם ַחּיָ ֳאָנִסין ּגַ ֶהֱחִזיָרם ַאַחר ֲאִפּלוּ  ּבָ  ׁשֶ
ֲחִזיֵרם ַעד, ִלְמקֹוָמם ּיַ עֹות ָהיוּ  ְוִאם. ְלַבֲעֵליֶהם ׁשֶ  ַהּמָ
ר ְקׁשּוִרים אוֹ , ַוֲחתּוִמים ְצרּוִרים ה ֶקׁשֶ ּנֶ  ֹלא, ְמׁשֻ
שׁ  ּמֵ ּתַ ֶהם ִיׁשְ ב ֵאינוֹ  ִנְגְנבוּ  אוֹ  ָאְבדוּ , ְלִפיָכךְ , ּבָ  ַחּיָ

ַאֲחָריּוָתן ַעל ֵאֶצל ֻהְפְקדוּ  ְוִאם. ּבְ ִית ּבַ  ֵהם ֲאִפּלוּ , ַהּבַ
ִרים שׁ  ֹלא, ֻמּתָ ּמֵ ּתַ ֶהם ִיׁשְ  ִנְגְנבוּ  אוֹ  ָאְבדוּ , ְלִפיָכךְ , ּבָ
בחַ  ֵאינוֹ  ַאֲחָריּוָתן ּיָ ְטְמֵנם ְוהּוא, ּבְ ּיִ ְרַקע ׁשֶ ּקַ מוֹ  ּבַ  ּכְ

ֵאר ְתּבָ ּנִ ִית ּוַבַעל ׁשֶ ֹרב ַהּבַ ית ֲעָסָקיו ׁשֶ ִרּבִ ינוֹ , ּבְ  ּדִ
ְלָחִני ׁשֻ ִריךְ  ְלִפי, ּכְ ּצָ ִמיד ׁשֶ   :ְלָמעֹות ּתָ

ְפִקיד. ח ִלים אוֹ  ָממֹון ֲחֵברוֹ  ֵאֶצל ַהּמַ , ֲחׁשּוִבים ּכֵ
ָנִבים יוָעלָ  ּוָבאוּ  דֹון ָלֶהם ְוָנַתן ְוָקַדם ּגַ ּקָ יל ַהּפִ  ְלַהּצִ
הּוא ָאמּוד ָהָיה ִאם, ַעְצמוֹ  ַעל ׁשֶ ב, ָממֹון ּבַ , ַחּיָ

ֶחְזָקתוֹ  ְגָללוֹ  ׁשֶ ּבִ אוּ  ׁשֶ ִבים ּבָ ּנָ יל ֶזה ְוִנְמָצא ַהּגַ  ַמּצִ
ָממֹון ַעְצמוֹ  ּלֹא ֶחְזָקתוֹ , ָאמּוד ֵאינוֹ  ְוִאם. ֲחֵברוֹ  ּבְ  ׁשֶ
אוּ  א ּבָ ַמע ֶאּלָ דֹון ְלׁשֵ ּקָ   :ַהּפִ

ל ָממֹון ֶאְצלוֹ  ֻהְפַקד. ט ְדיֹון ׁשֶ בּוִים ּפִ  ָעָליו ּוָבאוּ  ׁשְ
יל ָלֶהם ּוְנָתנוֹ  ֲאָנִסים  ָמצּוי ָהָיה ֹלא ִאם, ַעְצמוֹ  ְלַהּצִ
ם ֶאְצלוֹ  טּור, ּבוֹ  ַעְצמוֹ  ִלְפּדֹות ַאֵחר ָממֹון ׁשָ ֵאין, ּפָ  ׁשֶ
ְדיֹון ְלךָ  בּוִים ּפִ דֹול ׁשְ ה ּגָ ָהָיה ְוַדְוָקא. ִמּזֶ ל ָממֹון ׁשֶ  ׁשֶ

ְדיֹון בּוִים ּפִ ל ָהָיה ִאם ֲאָבל, ְסָתם ׁשְ ְדיֹון ׁשֶ בּוִים ּפִ  ׁשְ
ב, ְידּוִעים   :ַחּיָ

ְפִקיד. י רֹות ַהּמַ  ְיָעְרֵבם ֹלא ֶזה ֲהֵרי, ֲחֵברוֹ  ֵאֶצל ּפֵ
רֹוָתיו ִעם ה ַיְחׁשֹב, ְוֵעְרָבם ָעַבר. ּפֵ ּמָ דֹון ָהָיה ּכַ ּקָ  ַהּפִ

ה ְוִיְרֶאה ּמָ דֹון ֶחְסרֹון ְוַיְחׁשֹב, ַהּכֹל ָחֵסר ּכַ ּקָ ן ַהּפִ  ְוִיּתֵ
ַבע ַאַחר לוֹ  ָ ׁשּ ּיִ   :ׁשֶ

ק. יא ּפֵ ה ָיַדע ְוֹלא ֵמֶהם ִנְסּתַ ּמָ ק ּכַ ּפֵ  לוֹ  יֹוִציא, ִנְסּתַ
ים ֶחְסרֹונוֹ  ין' ד, ָקלּוף ּוְלֹאֶרז ְלִחּטִ  ְלָכל ּוֶמֱחָצה ַקּבִ

עֹוִריםלִ , ּכּור ין' ט, ּוְלֹדַחן ׂשְ  ְלֻכְסִמין, ּכּור ְלָכל ַקּבִ
ן ּוְלֶזַרע ּתָ ׁשְ ִגְבעֹוָליו ּפִ ֵאינוֹ  ּוְלֹאֶרז ּבְ ' ג, ָקלּוף ׁשֶ
ה. ּכּור ְלָכל ְסִאים ּדָ ָנה ְלָכל ַהּזוֹ  ְוַכּמִ ָנה ׁשָ   :ְוׁשָ

ה. יב ּמֶ ָבִרים ּבַ ַדד, ֲאמּוִרים ּדְ ּמָ ימֹות לוֹ  ׁשֶ  ַהּגֶֹרן ּבִ
ימֹות לוֹ  ֶהֱחִזירוְ  ימֹות לוֹ  ָמַדד ֲאָבל. ַהּגֶֹרן ּבִ  ַהּגֶֹרן ּבִ

ימֹות לוֹ  ְוֶהֱחִזיר ִמים ּבִ ׁשָ , ֶחְסרֹונֹות מֹוִציא ֵאינוֹ , ַהּגְ
ֵני ֵהם ִמּפְ   :מֹוִתירֹות ׁשֶ

תּות לוֹ  מֹוִציא ְוֵכן. יג ה, ְלַיִין ׁשְ ֹלׁשָ ֶמן ֹלגין ּוׁשְ  ׁשֶ
ָמִרים הּוֶמֱחצָ  ֹלג, ֹלִגין ְלֵמָאה ַלע ּוֶמֱחָצה ְוֹלג ׁשְ . ּבֶ
ֶמן ָהָיה ְוִאם ק ׁשֶ ָמִרים לוֹ  מֹוִציא ֵאינוֹ , ְמֻזּקָ  ְוִאם. ׁשְ
ים ָהיוּ  ְנַקּנִ ִנים ַהּקַ ַלע לוֹ  מֹוִציא ֵאינוֹ , ְיׁשָ   :ּבֶ

רֹות ֶאְצלוֹ  ִהְפִקיד. יד ֵאיָנם ּפֵ  ִעם ְוֵעְרָבן, ְמדּוִדין ׁשֶ
רֹוָתיו עַ  ֶזה יֲהרֵ , ְמָדָדן ְוֹלא ּפֵ ַעל ְוִאם. ּפֹוׁשֵ  ּבַ
דֹון ּקָ ךְ : אֹוֵמר ַהּפִ  ֵאיִני: אֹוֵמר ְוׁשֹוֵמר, ָהיוּ  ְוָכךְ  ּכָ
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ם, יֹוֵדעַ  ּלֵ ֹלא ְיׁשַ בּוָעה ּבְ ֲהֵרי, ׁשְ ב ׁשֶ  ַעְצמוֹ  ִחּיֵ
לּוִמין ַתׁשְ ה יֹוֵדע ְוֵאינוֹ  ּבְ ּמָ ב הּוא ּכַ ב ְוִנְמָצא, ַחּיָ  ַחּיָ

בּוָעה ֵאינוֹ  ׁשְ ַבעלִ  ָיכֹול ׁשֶ ָ   :ׁשּ

רֹוָתיו ִעם ֵעְרָבם ֹלא. טו י ַעל ַאף, ּפֵ ֲחֵסִרים ּפִ  ׁשֶ
ע ֹלא, ְוהֹוְלִכין ּוִמְתַמֲעִטים ֶהם ִיּגַ ה. ּבָ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

ָחְסרוּ , ֲאמּוִרים ׁשֶ ָכל ָלֶהם ָהָראּוי ִחָסרֹון ּכְ ָנה ּבְ , ׁשָ
ֵדי יֹוֵתר ָחְסרוּ  ִאם ֲאָבל ַעל ִאם, ֶחְסרֹוָנן ִמּכְ  ּבַ

דֹון ּקָ ִעיר ַהּפִ ִעיר ֵאינוֹ  ְוִאם. יֹוִדיֶעּנוּ , ּבָ  מֹוְכָרן, ּבָ
ֵבית ין ּבְ   :ּדִ

ְפִקיד. טז רֹות ַהּמַ ַבשׁ , ְוִהְרִקיבוּ , ֲחֵברוֹ  ֵאֶצל ּפֵ , ּדְ
ה, ְוֶהֱחִמיץ, ַיִין, ְוִנְפַסד ָנה עֹוׂשֶ ּקָ דֹון ְלַבַעל ּתַ ּקָ  ַהּפִ

ִעיר ֵאינוֹ  ִאם ֵבית ּומֹוְכָרן, ּבָ י ַעל ַאף. יןדִּ  ּבְ  ּפִ
ָעְמדוּ  ֶהְפֵסָדן ׁשֶ ֶהם) פֹוֵסק( ַהֶהְפֵסד ְוֵאין ּבְ  ֲהֵרי, ּבָ
ים ים ַהַסּלִ ְנַקּנִ   :ֶהְפֵסד מֹוִסיִפים ְוַהּקַ

ְפִקיד. יז יעַ  ֲחֵברוֹ  ֵאֶצל ָחֵמץ ַהּמַ ַסח ְוִהּגִ  ֶזה ֲהֵרי, ַהּפֶ
ע ֹלא ָעה ַעד ּבוֹ  ִיּגַ ית ׁשָ יֹום ֲחִמיׁשִ  אןִמכָּ . ד"י ּבְ

ּוק ּומֹוֵכר יֹוֵצא ְוֵאיָלךְ  ׁשּ ָעתוֹ  ּבַ ֵני, ִלׁשְ ַבת ִמּפְ  ֲהׁשָ
ָעִלים ֲאֵבָדה   :ַלּבְ

ין ְוהּוא. יח ָאר ַהּדִ ְקדֹונֹות ִלׁשְ ּלֹא, ּפִ ע ׁשֶ ֶהם ִיּגַ  ַאף ּבָ
י ַעל הּוא ּפִ אי יֹוֵדעַ  ׁשֶ ַוּדַ ּיּוְזלוּ  ּבְ ְזַמן ׁשֶ לֹוִני ּבִ  אוֹ  ּפְ

ֶלךְ  אֹוָתם ֶיֱאֹנס א, ַהּמֶ ּמָ ֲעֵליֶהם ָיֹבאוּ  ׁשֶ לוּ  ֹקֶדם ּבַ  ְוִיּטְ
ּנוּ    :ִמּמֶ

ל. יט דֹון ַהּמֹוֵכר ּכָ ּקָ י ַעל ּפִ ית ּפִ ין ּבֵ  ֶזה ֲהֵרי, ּדִ
ֵני, ְלַעְצמוֹ  מֹוֵכר ְוֵאינוֹ  ַלֲאֵחִרים מֹוֵכר ד ִמּפְ . ַהֲחׁשָ

ִמים ִחים ִיְהיוּ  ְוַהּדָ תַּ  ְרׁשּות לוֹ  ְוֵישׁ . ֶאְצלוֹ  ֻמּנָ  ֵמשׁ ְלִהׁשְ
ֶהם ָכר ׁשֹוֵמר ֲעֵליֶהם הּוא ֲהֵרי, ְלִפיָכךְ , ּבָ  ַעל ַאף ׂשָ
י ין ּפִ ֲעַדּיִ שׁ  ֹלא ׁשֶ ּמֵ ּתַ ֶהם ִנׁשְ   :ּבָ

ְפִקיד. כ ַעם ּגֹוְללוֹ , ֲחֵברוֹ  ֵאֶצל ּתֹוָרה ֵסֶפר ַהּמַ  ַאַחת ּפַ
הּוא ְוִאם. ֹחֶדשׁ  ב"ְלי ׁשֶ ָתחוֹ  גֹוְללוֹ  ּכְ , ּבוֹ  ְוָקָרא ּפְ

ר ח ֹלא לֲאבָ , ֻמּתָ ְגַלל ִיְפּתַ  ְוהּוא. ְוִיְקָרא ַעְצמוֹ  ּבִ
ין ָאר ַהּדִ ַתח ְוִאם. ְסָפִרים ׁשְ ְגַלל ְוָגַלל ּפָ , ַעְצמוֹ  ּבִ
ַלח ֲהֵרי דֹון ַיד ׁשָ ּקָ ּפִ ֳאָנִסים ְוִנְתַחֵיב ּבַ   :ּבָ

סּות ֶאְצלוֹ  ִהְפִקיד. כא ִעְנָין ְמַנֲעָרהּ , ּכְ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ  ׁשֶ
ִסיָמן   :ז"רס ּבְ

ה. כב ּמֶ ָבִרים ּבַ דֹון, ֲאמּוִרים ּדְ ִפּקָ ָהְלכוּ  ּבְ ָעָליו ׁשֶ  ּבְ
ם ִלְמִדיַנת אֹוָתהּ  ִעּמוֹ  ָהיוּ  ֲאָבל. ַהּיָ  ֶזה ֲהֵרי, ָהָאֶרץ ּבְ

ע ֹלא י ַעל ַאף ּבוֹ  ִיּגַ ּיֹאַבד ּפִ   :ׁשֶ

 רצג סימן
 בכל( להחזירו יכול ואם, לתבע הפקדון ניתן מתי

  יִפים:ְסעִ ' ד ּובוֹ ), מקום

ְפִקיד ֵאין. א דֹון ִלְתּבֹעַ  ָיכֹול ַהּמַ ּקָ א ַהּפִ ָמקֹום ֶאּלָ  ּבְ
ִהְפִקידוֹ  ם ׁשֶ ִאם, ְלׁשָ ְטֶבְרָיא ֶאְצלוֹ  ִהְפִקידוֹ  ׁשֶ  ֵאינוֹ  ּבִ

ִצּפֹוִרי ְלתֹוְבעוֹ  ָיכֹול ָכל ֲאָבל. ּבְ ְרֶצה ָמקֹום ּבְ ּיִ  ׁשֶ
ְפָקד ְפִקיד ְלַהֲחִזיר ַהּנִ ְקדֹונוֹ  ַלּמַ לוֹ  ָצִריךְ  ,ּפִ . ְלַקּבְ
ַעל לוֹ  ְנָתנוֹ  ֲאִפּלוּ  ְרחוֹ  ּבְ יָבה ּכָ . ּוָפטּור, ְנִתיָנה ֲחׁשִ
 ְלַהְכִריחוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ָידּועַ  ִלְזַמן ֶאְצלוֹ  ִהְפִקידוֹ  ְוִאם

לוֹ  ּנוּ  ְלַקּבְ ַמן ּתֹוךְ  ִמּמֶ   :ַהּזְ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ּוב, ֲאמּוִרים ּדְ ִיׁשּ  ִקידִהפְ  ִאם ֲאָבל. ּבְ
ּוב ֶאְצלוֹ  ִיׁשּ ר ִפְקדֹונוֹ  ְוֵהִביא ּבְ ְדּבָ ּמִ לוֹ  ֵאינוֹ , ּבַ  ְמַקּבְ
ּנוּ  א, ִמּמֶ ַאֲחָריּוְתךָ  הּוא ֲהֵרי: לוֹ  ֹיאַמר ֶאּלָ  ַעד ּבְ

ֲחִזיֶרּנוּ  ּתַ ּוב ִלי ׁשֶ ִיׁשּ ֶדֶרךְ  ּבְ יו ּכְ ִהְפַקְדּתִ  ֶאְצְלךָ  ׁשֶ
ּוב ִיׁשּ ִהְפִקידוֹ  ְוִאם. ּבְ ׁשֶ  רֹוֶצה ֲאִני: לוֹ  ַמראָ , ֶאְצלוֹ  ּכְ
ר ָלֵצאת ְדּבָ יב, ַלּמִ ְפָקד ְוֵהׁשִ ם: ַהּנִ  ֵליֵלךְ  רֹוֶצה ֲאִני ּגַ
ר ְדּבָ ִאּלוּ  ָהֵוי, ַלּמִ ַרשׁ  ּכְ ַאֲחִזיֶרּנוּ  ְמָנת ַעל לוֹ  ּפֵ  ְלךָ  ׁשֶ
ר ְדּבָ ּמִ ר לוֹ  ְלַהֲחִזיר ְוָיכֹול, ּבַ ְדּבָ ּמִ   :ּבַ

ְפִקיד. ג ַעל ְוָהַלךְ  ֲחֵברוֹ  ֵאֶצל ַהּמַ דֹון ּבַ ּקָ  ִלְמִדיַנת ַהּפִ
ם ְפָקד, ַהּיָ ם ְלָפֵרשׁ  רֹוֶצה ְוַהּנִ ּיָ ָרא ָלֵצאת אוֹ  ּבַ ּיָ ׁשַ , ּבְ
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א ִאם דֹון ְוֵהִביא ּבָ ּקָ ין ְלֵבית ַהּפִ  ֵמַאֲחָריּות ִנְפַטר, ּדִ
ִמיָרתוֹ  ֵאין, ׁשְ ְמִדיָנה ֶזה אֹוְסִרים ׁשֶ ֵני זוֹ  ּבִ דֹון ִמּפְ  ִפּקָ

ל ָהַלךְ  ֶזה ׁשֶ , ִעּמוֹ  ְלהֹוִליָכה לוֹ  אֹוְמִרים ְוֵאין, ׁשֶ
א ּמָ ב ְוִיְהֶיה ֹאֶנס לוֹ  ֶיֱאַרע ׁשֶ ַאֲחָריּותוֹ  ַחּיָ ין ּוֵבית, ּבְ  ּדִ

ַיד ַמְפִקיִדים ֵני, ֶאְצָלם ֶנֱאָמן ָאָדם ּבְ ַבת ִמּפְ  ֲאֵבָדה ֲהׁשָ
ָעִלים   :ַלּבְ

ַלח. ד ְקדֹונוֹ  לוֹ  ׁשָ ין, ַאֵחר ְיֵדי ַעל ּפִ ָאמַ  ּבֵ : לוֹ  רׁשֶ
ן: אוֹ , לוֹ  הֹוֵלךְ  ְקדֹונוֹ  לוֹ  ּתֵ ב, ּפִ ַאֲחָריּותוֹ  ַחּיָ  ַעד ּבְ
יעַ  ּגִ ּיַ ָעִלים ְלַיד ׁשֶ יָון, ַהּבְ ַעל ּכֵ ּבַ דֹון ׁשֶ ּקָ אוֹ  ֹלא ַהּפִ  ֲעׂשָ
ִליחַ  א ִאם, ְלִפיָכךְ . לוֹ  ְלָהִביא ׁשָ ד ְוִלּטֹל ַלֲחֹזר ּבָ  ִמּיַ

ִליחַ  ָ אי, ַהׁשּ ַ ה. ַרׁשּ ּמֶ ָבִרי ּבַ ּלֹא, ֲאמּוִרים םּדְ  ֻהְחַזק ׁשֶ
ְפָקד ְפָרן ַהּנִ ְפָרן ֻהְחַזק ֲאָבל. ּכַ ִליחַ  ָזָכה, ּכַ ָ ד ַהׁשּ  ִמּיָ
ִביל ׁשְ ְפִקיד ּבִ ְפַקד ְוֵאין, ַהּמַ לוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ַהּנִ  ְוִלּטְ
דוֹ  ל, ִמּיָ ב ָמקֹום ּוִמּכָ ַאֲחָריּותוֹ  ַחּיָ יעַ  ַעד ּבְ ּגִ ּיַ  ְלַיד ׁשֶ

ְפִקיד אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ַהּמַ הּוא, ׁשֶ ין ּדְ י ַהּדִ  ֹלא ֲאִפּלוּ  ַנּמֵ
ְפָרן ֻהְחַזק א, ּכַ ָהָיה ֶאּלָ ַעל ָרִגיל ׁשֶ דֹון ּבַ ּקָ  ְלַהְפִקיד ַהּפִ
ֻהְפַקד ְלֶזה ה ֶאְצלוֹ  ׁשֶ ַאֲחרֹוָנה ַעּתָ י ְוֵכן. ּבָ  ִאי ַנּמֵ
ַדר ַלְנָיא: ֵלהּ  ׁשְ ב ַעל ַאף, הּוא ְמֵהיְמָנא ַגְבָרא ּפְ  ּגַ
לָ  ב ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ , ְפָטֵרהּ  אּדְ ַאֲחָריּותוֹ  ְוַחּיָ   :ּבְ

 רצד סימן
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , נגנב שטוען או בפקדון הכופר

ָבעוֹ . א דֹון ּתְ ּקָ ד, ּבוֹ  ְוָכַפר ַהּפִ ה ִמּיָ ְזָלן ָעָליו ַנֲעׂשָ , ּגַ
ב ֹאָנִסים ְוַחּיָ בּוָעה ְלֵעדּות ּוָפסּול ּבְ ה. ְוִלׁשְ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

שׁ , ֲאמּוִרים ּיֵ ָעה ֵעִדים ׁשֶ ׁשָ ּבְ ַפר ׁשֶ ּכָ  ָהָיה ּבוֹ  ׁשֶ
א, ֹלא, ֵעִדים ֵאין ִאם ֲאָבל. ִבְרׁשּותוֹ  ּמָ  ֶנֱאַבד ׁשֶ

ּנוּ  ֶאְמָצֶאּנוּ  ַעד ְוֶאְדֶחּנוּ  ּבוֹ  ֶאְכּפֹר: ְוָאַמר, ִמּמֶ  ׁשֶ
  :לוֹ  ְוַאֲחִזיֶרּנוּ 

א, ּבוֹ  ָכַפר ֹלא. ב  ִאם, ֶנֱאַבד: אוֹ , ִנְגַנב: ןָטעַ  ֶאּלָ
ֵאַרע ָאַמר ָבר ׁשֶ ָמקֹום ַהּדָ שׁ  ּבְ ּיֵ  ָיִביא, ְמצּוִיים ֵעִדים ׁשֶ
ֵעִדים ְרָאָיה ֵטר ִלְדָבָריו ּבְ בּוָעה ֲאִפּלוּ  ְוִיּפָ ְ  ְוִאם. ִמׁשּ
ם, ִלְדָבָריו ֵעִדים ָיִביא ֹלא ּלֵ ָמקֹום הּוא ְוִאם. ְיׁשַ  ּבְ

ֵאין ַבע, ְמצּוִיים ֵעִדים ׁשֶ ָ הּוא ִיׁשּ ְדָבָריו ׁשֶ ִלין, ּכִ ְלּגְ  ּוְמּגַ
בּוָעתוֹ  ָעָליו ׁשְ ּלֹא ּבִ ע ׁשֶ ִמיָרתוֹ  ָפׁשַ ׁשְ א ּבִ ָמרוֹ  ֶאּלָ ְ ׁשּ  ׁשֶ
ֶדֶרךְ  ֹוְמִרים ּכְ ּלֹא ַהׁשּ ַלח ְוׁשֶ ִאם, ָלֵכן ֹקֶדם ָיד ּבוֹ  ׁשָ  ׁשֶ
ַלח ּנוּ  ֵלָהנֹות ָלֵכן ֹקֶדם ָיד ּבוֹ  ׁשָ ב ִמּמֶ  ֲאִפּלוּ  ִנְתַחּיֵ
  :ֶנֱאַנס

ָאַמְרנוּ  ֶזה. ג ָמקֹום ׁשֶ ּבְ שׁ  ׁשֶ ּיֵ  ֹלא ִאם ְמצּוִיים ֵעִדים ׁשֶ
ִעידוּ  ֵעִדים ֵהִביא ּיָ ְדָבָריו ׁשֶ ם ּכִ ּלֵ י ָהֵני, ְיׁשַ ִמיִדי ִמּלֵ  ּבְ

ְלָטא גֹון, ֵעיָנא ֵבהּ  ְדׁשָ ּוק ָחִבית ַמֲעִביר ּכְ ׁשּ  ְוַכּיֹוֵצא ּבַ
ָתא ֲאָבל. ּבוֹ  ָלא ִמְתָרֵמידְּ  ְדָעִביד ִמּלְ ְלָטא ּדְ  ֵבהּ  ׁשָ

גֹון, ֵעיָנא ָנַקט ַמאן ּכְ ָיֵדהּ  ֶחְפָצא ּדְ ר, ּבְ ֶאְפׁשָ ַאף ּדְ  ׁשֶ
י ַעל ים ּפִ ַרּבִ ם ְמצּוִיים ׁשֶ  ְוֹלא ֹאְנָסא ִלְתַרע ׁשָ

יׁשוּ  ינוֹ , ָאָדם ְבֵני ּבוֹ  ַיְרּגִ ָמקֹום ּדִ ֵאין ּכְ  ֵעִדים ׁשֶ
  :ְמצּוִיים

ִהְפִקידוּ  ִמי. ד ִליָמא ְצלוֹ אֶ  ׁשֶ ֶאְנָסה ְוטֹוֵען ּגְ ּנֶ , ׁשֶ
ֱאַנס ֵעִדים ְוֵהִביא ּנֶ ִליָמא לוֹ  ׁשֶ י ַעל ַאף, ּגְ ּלֹא ּפִ  ׁשֶ
ִליַמת ָהְיָתה ִאם ָיְדעוּ  ְפִקיד ּגְ טּור, ַהּמַ יָון. ּפָ ִאּלוּ  ּכֵ  ׁשֶ
ִליָמא ָהְיָתה ָידוֹ  ּגְ , ִהיא זוֹ  ֹלא: אֹוֵמר ּוַמְפִקיד ּבְ
בּוַעת ֶנֱאָמן, ִהיא זוֹ : אֹוֵמר ְוִנְפָקד ׁשְ  ְוִאם, ֶהֵסת ּבִ

ְפִקיד א: אֹוֵמר ַהּמַ ּמָ ְפָקד, ׁשֶ ִרי: אֹוֵמר ְוַהּנִ  ֲאִפּלוּ , ּבָ
א ֶהֵסת יָון ְוָהָכא, ֵליּכָ ַמְפִקיד ּכֵ  ַהאי ָיַדע ָלא ּדְ

  :ְמֵהיָמן ִנְפָקד, ֹלא אוֹ  ִהיא ִדיֵדהּ  ִאי ְדִאְתִניס ְגִליָמא

ְפקָ  ִהְתָנה ִאם. ה ֵהא דַהּנִ ּיְ בּוָעה ָפטּור ׁשֶ ְ ָנאוֹ , ִמׁשּ  ּתְ
ם   :ַקּיָ

דֹון ִנְגָנב. ו ּקָ ֹאֶנס ַהּפִ ךְ  ְוַאַחר ּבְ ר ּכָ ב ֻהּכַ ּנָ  ֶאָחד, ַהּגַ
ָכר ׁשֹוֵמר ם ׁשֹוֵמר ְוֶאָחד ׂשָ ה ִחּנָ ב ִעם ִדין עֹוׂשֶ ּנָ  ַהּגַ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן רצה הלכות פקדון
  

 

1230

  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 כח
 כח

ע ְוֵאינוֹ  ּבָ ע ָקַדם. ִנׁשְ ּבַ ךְ  ְוַאַחר ְוִנׁשְ ר ּכָ נָּ  ֻהּכַ  ִאם, בַהּגַ
ם ׁשֹוֵמר ֻבָעתוֹ  עֹוֵמד ָרָצה, הּוא ִחּנָ ׁשְ ה ָרָצה, ּבִ  עֹוׂשֶ
ב ִעם ִדין ּנָ ָכר ׁשֹוֵמר ְוִאם, ַהּגַ ה, הּוא ׂשָ  ִעּמוֹ  עֹוׂשֶ
ין   :ּדִ

 רצה סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , אותו משביעין כיצד, הנפקד שלם

ם ׁשֹוֵמר. א ָאַמר ִחּנָ ם ֲהֵריִני: ׁשֶ ּלֵ ע ֵאיִניוְ  ְמׁשַ ּבָ , ִנׁשְ
דֹון ָהָיה ִאם ּקָ ָבר ַהּפִ ל ּדָ ּכָ ֶוה ִמינוֹ  ׁשֶ ּוק ּוָמצּוי ׁשָ ׁשּ  ּבַ

מֹותוֹ  ִלְקנֹות גֹון, ּכְ רֹות ּכְ ל ְיִריעֹות אוֹ , ּפֵ  ֶצֶמר ׁשֶ
ל ן ְוׁשֶ ּתָ ׁשְ וֹות ּפִ ָ ָכל ַהׁשּ ֵאיָנם קֹורֹות אוֹ , ִעְנָיָנם ּבְ  ׁשֶ

רֹות ּיֹוֵצא ְוָכל, ְמֻצּיָ ם ֶזה ֲהֵרי ,ָבֶהם ּכַ ּלֵ  ְוֵאינוֹ  ְמׁשַ
ע ּבָ דֹון ָהָיה ִאם ֲאָבל. ִנׁשְ ּקָ ֶגד ַהּפִ ר ּבֶ ִלי אוֹ  ְמֻצּיָ  ּכְ
ן ָבר אוֹ  ְמֻתּקָ ֵאינוֹ  ּדָ מֹותוֹ  ִלְקנֹות מֹוֵצא ׁשֶ ּוק ּכְ ׁשּ , ּבַ

ין ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ יִעים, ּבוֹ  ָנַתן ֵעיָניו ׁשֶ ּבִ  אֹותוֹ  ּוַמׁשְ
ְנִקיַטת ֵאינוֹ  ֵחֶפץ ּבִ ךְ  ְוַאַחר, ְרׁשּותוֹ בִ  ׁשֶ ם ּכָ ּלֵ . ְמׁשַ

ין ְוהּוא ָאר ַהּדִ ֹוְמִרים ִלׁשְ גֹון, ַהׁשּ ֹוֵאל ּכְ ָאַמר ַהׁשּ : ׁשֶ
ָכר ְוׁשֹוֵמר, ִנְגְנָבה: אוֹ , ֵמָתה ֹוֵכר ׂשָ ָאְמרוּ  ְוַהׂשּ : ׁשֶ

י ַעל ַאף, ָאְבָדה: אוֹ , ִנְגְנָבה ֵהם ּפִ ִבים ׁשֶ ם ַחּיָ ּלֵ  ְלׁשַ
יִעים ּבִ בּוָעה אֹוָתם ַמׁשְ ֵאיָנהּ  ׁשְ ְרׁשּוָתם ׁשֶ ךְ  ְוַאַחר ּבִ  ּכָ
ִמים ּלְ ֵמי ְמׁשַ ֵהָמה ּדְ ָאנוּ , ַהֵחֶפץ אוֹ  ַהּבְ ים ׁשֶ ׁשִ  לוֹ  חֹוׁשְ

א ּמָ הּ  ָנַתן ֵעיָניו ׁשֶ ָעִלים ָאְמרוּ  ְוִאם. ּבָ  ַעל ֶיֶתר: ַהּבְ
ֶוה ָהָיה ֶזה ֻבָעתוֹ  ּכֹוֵלל, ׁשָ ׁשְ ֵאינוֹ  ּבִ ֶוה ׁשֶ א ׁשָ ךְ  ֶאּלָ  ּכָ
  :ךְ ְוכָ 

ל, ִנְמָצא. ב ע ׁשֹוֵמר ּכָ ּבַ ׁשְ ּנִ בּוַעת ׁשֶ ֹוְמִרים ׁשְ , ַהׁשּ
ֻבָעתוֹ  ּכֹוֵלל ׁשְ ָבִרים' ג ּבִ ַמר: ּדְ ָ ׁשּ ֶדֶרךְ  ׁשֶ ֹוְמִרים ּכְ  ַהׁשּ

ֵאְרעוֹ  ךְ  ְוׁשֶ ֵאינוֹ , ְוָכךְ  ּכָ ְרׁשּותוֹ  ְוׁשֶ ּלֹא, ּבִ ַלח ְוׁשֶ  ּבוֹ  ׁשָ
ֵאְרעוֹ  ֹקֶדם ָיד ֹאָרע ׁשֶ  ָרָצה ְוִאם. אֹותוֹ  ֵטרַהּפוֹ  ַהּמְ

ם ּלֵ ע, ְלׁשַ ּבָ ֵאינוֹ  ִנׁשְ ְרׁשּותוֹ  ׁשֶ ֻבָעתוֹ  ְוכֹוֵלל ּבִ ׁשְ ךְ  ּבִ ּכָ  ׁשֶ
ֶוה ָהָיה ְוָכךְ    :ׁשָ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ג ֲאִפּלוּ , ׁשֶ ָבר ָהָיה ׁשֶ ְפָקד ַהּדָ  אוֹ  ַהּמֻ
ר ּכָ ׂשְ אּול אוֹ  ַהּמֻ ָ ֶוה ַהׁשּ רּוָטה ׁשָ ֹוֵמר ֲהֵרי, ּפְ עִנשְׁ  ַהׁשּ  ּבָ

ֹוְמִרים ֶאָחד ְוֵאין, ָעָליו  ְבִמְקָצת ְלהֹוָדָאה ָצִריךְ  ֵמַהׁשּ
ה ָעָליו ַהחֹוְלִקים ְוַרּבוּ . ְבִמְקָצת ִלְכִפיָרה ְוֹלא ּמֶ  ּבַ

ַתב ּכָ ֲאִפּלוּ  ׁשֶ ָבר ָהָיה ׁשֶ ְפָקד ַהּדָ ֶוה ַהּמֻ  ְפרּוָטה ׁשָ
ע ּבָ ִריִכים ְואֹוְמִרים, ָעָליו ִנׁשְ ּצְ ִפיָרת ׁשֶ ישְׁ  ּכְ   :ֶכֶסף ּתֵ

 רצו סימן
, מ"להד: או נגנבה: הנפקד וטוען, בעדים המפקיד

  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ 

ְפִקיד ֶאָחד. א ִאיל אוֹ  ַהּמַ ׁשְ יר אוֹ  ַהּמַ ּכִ ׂשְ  ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּמַ
ֵעִדים ּלֹא אוֹ  ּבְ ֵעִדים ׁשֶ ין, ּבְ יָון, ָלֶהם ֵישׁ  ֶאָחד ּדִ  ּכֵ
הֹוָדה י ֶזה ׁשֶ ִהְפִקיד ַעְצמוֹ  ִמּפִ ָידוֹ  ׁשֶ ִאילוֹ  אוֹ  ּבְ ִהׁשְ  ׁשֶ

ירוֹ  אוֹ  ּכִ ִהׂשְ ע ֶזה ֲהֵרי ׁשֶ ּבָ בּוַעת ִנׁשְ ֹוְמִרים ׁשְ , ַהׁשּ
ֵאין בּוָעה ְלפֹוְטרוֹ  ִמּגוֹ  אֹוְמִרים ׁשֶ ְ א, ִמׁשּ  ְלפֹוְטרוֹ  ֶאּלָ

ם ּלֵ ׁשַ   :ִמּלְ

ָיִדי ִהְפַקְדתָּ  ֹלא: ָטַען ִאם ֲאָבל. ב  ְוֹלא ְמאּוָמה ּבְ
אַ  ִניִהׁשְ י ְוֹלא ְלּתַ ּנִ ְרּתַ ּכַ ָאַמר אוֹ , ִהׂשְ  ִהְפַקְדתָּ  ֱאֶמת: ׁשֶ
ָיִדי ִני אוֹ  ּבְ ְרּתַ ּכַ ִני אוֹ  ִהׂשְ ַאְלּתַ י ֲאָבל ִהׁשְ , ְלךָ  ֶהֱחַזְרּתִ
ע ּבָ ָידוֹ  ִהְפִקיד ֲאִפּלוּ . ְוִנְפָטר ֶהֵסת ִנׁשְ ִאילוֹ  אוֹ  ּבְ  ִהׁשְ

ירוֹ  אוֹ  ּכִ ָטר ִהׂשְ ׁשְ בוּ  ֶנֱאָמן, ּבִ ׁשְ ְנִקיַטת ָעהּבִ  ֵחֶפץ ּבִ
י: לֹוַמר ִמּגוֹ , ְלךָ  ֶהֱחַזְרּתִ ָהָיה ּבְ , ִנְגַנב: לֹוַמר ָיכֹול ׁשֶ
ם ׁשֹוֵמר הּוא ִאם  ׁשֹוֵמר הּוא ִאם, ֶנֱאַנס: אוֹ , ִחּנָ

ָכר ם. ׁשֹוֵאל הּוא ִאם, ְמָלאָכה ַמֲחַמת ּוֵמָתה, ׂשָ  ּוְכׁשֵ
ִאם ן טֹוֵען ָהָיה ׁשֶ בַ  ָצִריךְ  ָהָיה ּכֵ ָ  ַהּתֹוָרה ִמן עִלׁשּ

ְנִקיַטת ךְ , ֵחֶפץ ּבִ ּטֹוֵען ּכָ ׁשֶ י: ּכְ ַבע ָצִריךְ , ֶהֱחַזְרּתִ ָ  ִלׁשּ
ֵעין ל ּכְ   :ּתֹוָרה ׁשֶ

ה. ג ּמֶ ָבִרים ּבַ ָהָיה, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ֹוֵמר ּכְ  ִלְטֹען ָיכֹול ַהׁשּ
 ַעל ְרָאָיה ְלָהִביא אֹותוֹ  ַנְצִריךְ  ְוֹלא, ֶנֶאְנסוּ : לֹוַמר



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן רצז הלכות פקדון
  

 

1231

  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 כח
 כח

ב ָהָיה ִאם ֲאָבל. ַטֲעָנתוֹ   ַעל ְרָאָיה ְלָהִביא ַחּיָ
גֹון, ַטֲעָנתוֹ  ָהָיה ּכְ ָמקֹום ׁשֶ ֵעִדים ּבְ  ֵאינוֹ , ְמצּוִיים ׁשֶ
י: לֹוַמר ֶנֱאָמן א, ֶהֱחַזְרּתִ ַבע ֶאּלָ ָ ַעל ִיׁשּ ָטר ּבַ ְ  ַהׁשּ

ְנִקיַטת ּלֹא ֵחֶפץ ּבִ ם, לוֹ  ֶהֱחִזיר ׁשֶ ּלֵ  ְדָאַמר ְוהּוא. ִויׁשַ
תָּ : לוֹ  ּלֹא ִלי ַבעִיׁשְ יו ׁשֶ  ֲאָנן ֲאָבל, ְלךָ  ֶהֱחַזְרּתִ

ה ִחּלָ ִלים ִזיל: ֵלהּ  ָאְמִריָנן ְלַכּתְ   :ֵלהּ  ׁשְ

א. ד ְקדֹונוֹ  לוֹ  ְלַהֲחִזיר ּבָ ְפִקיד לוֹ  ְוָאַמר, ּפִ  ֵאין: ַהּמַ
ְקדֹוִני ֶזה א ּפִ ֵלם: אוֹ , הּוא ַאֵחר ֶאּלָ ַבְרּתוֹ  ָהָיה ׁשָ , ּוׁשְ
תָּ ְונִ  ָהָיה ָחָדשׁ : אוֹ  ׁשְ ּמַ ּתַ י ְסִאין ֵמָאה, ּבוֹ  ׁשְ  ִהְפַקְדּתִ

א ֵאּלוּ  ְוֵאין ֶאְצְלךָ  ים ֶאּלָ ִ ִית ּוַבַעל. ֲחִמׁשּ : אֹוֵמר ַהּבַ
ִהְפַקְדתָּ  ֶזהוּ  ַעְצְמךָ  ׁשֶ ַתתָּ  ְוֶזה ּבְ ּנָ ה ׁשֶ  ֲהֵרי, נֹוֵטל ַאּתָ

ֹוֵמר ע ַהׁשּ ּבָ ָאר ֶהֵסת ִנׁשְ ׁשְ ל ּכִ ִעים ּכָ ּבָ ׁשְ ֵאין. ַהּנִ  לכָּ  ׁשֶ
ע ׁשֹוֵמר ּבָ בּוַעת ִנׁשְ ֹוְמִרים ׁשְ ּתֹוָרה ָהֲאמּוָרה ַהׁשּ , ּבַ
א ְזַמן ֶאּלָ ּמֹוֶדה ּבִ ַעְצמוֹ  ׁשֶ דֹון ַעל ּבְ ּקָ מוֹ  ּפִ ָאַמר ּכְ  ׁשֶ

ְפִקיד א, ַהּמַ ּטֹוֵען ֶאּלָ ְגַנב ׁשֶ ּנִ ר אוֹ  ָאַבד אוֹ  ׁשֶ ּבַ , ִנׁשְ
ִני ֶזהוּ : ָאַמר ִאם ֲאָבל ַאְלּתַ ִהׁשְ הִ  אוֹ  ׁשֶ ְרתָּ ׁשֶ ּכַ  אוֹ  ִלי ׂשְ

י ַטְלּתִ ּנָ ָכר ׁשֶ ִמיָרתוֹ  ַעל ׂשָ ָעִלים, ׁשְ  ֵאינוֹ : אֹוְמִרים ְוַהּבְ
א ֶזה ה: אוֹ , ַאֵחר ֶאּלָ ּנָ ּתַ מֹות ִנׁשְ ָהָיה ִמּכְ  ֲהֵרי, ׁשֶ

ֹוֵמר ע ַהׁשּ ּבָ בּוַעת אוֹ , ֶהֵסת ִנׁשְ  הֹוָדה ִאם ַהּתֹוָרה ׁשְ
ִמְקַצת יַצד. ּבְ יִהְפקַ  ְסָאה ֵמָאה, ּכֵ ֹוֵמר, ֶאְצְלךָ  ְדּתִ  ְוַהׁשּ
א ֶאְצִלי ִהְפַקְדתָּ  ֹלא: אֹוֵמר ים ֶאּלָ ִ ע, ֲחִמׁשּ ּבָ  ִנׁשְ

בּוַעת ֵני, ַהּתֹוָרה ׁשְ הֹוָדה ִמּפְ ִמְקַצת ׁשֶ ּום ֹלא, ּבְ  ִמׁשּ
בּוַעת ֹוְמִרים ׁשְ ל ּכּור ֵמָאה. ַהׁשּ ים ׁשֶ י ִחּטִ  ִהְפַקְדּתִ
א ֶאְצִלי תָּ ִהְפַקדְ  ֹלא: אֹוֵמר ְוהּוא, ֶאְצְלךָ   ֵמָאה ֶאּלָ
ל עֹוִרים ׁשֶ ע, ׂשְ ּבָ ָאר ֶהֵסת ִנׁשְ ׁשְ ל ּכִ ִעים ּכָ ּבָ ׁשְ  ַהּנִ

ַטֲעָנה ּזוֹ  ּבְ   :ּכַ

ם ׁשֹוֵמר ַמְתֶנה. ה טּור ִלְהיֹות ִחּנָ בּוָעה ּפָ ְ ֹוֵאל, ִמׁשּ  ְוַהׁשּ
טּור ִלְהיֹות ם ּפָ ּלֵ ׁשַ ַעל ַמְתֶנה ְוֵכן. ִמּלְ דֹון ּבַ ּקָ  ַעל ַהּפִ
ם רׁשֹומֵ  ָכר ׁשֹוֵמר אוֹ  ִחּנָ ִבים ִלְהיֹות ְוׂשֹוֵכר ׂשָ  ַחּיָ

ּכֹל ׁשֹוֵאל ּבַ ל. ּכְ ּכָ ַנאי ׁשֶ ָממֹון ּתְ בּוַעת אוֹ  ּבְ ׁשְ  ָממֹון ּבִ
ם   :ֵעִדים ְוֹלא ִקְנָין ֹלא ָצִריךְ  ְוֵאין, ַקּיָ

ָהָיה ֶזה ָטַען. ו ם ׁשֶ ַנאי ׁשָ ֹוֵמר, ּתְ  ָהָיה ֹלא: אֹוֵמר ְוַהׁשּ
ם נַ  ׁשָ ע, איּתְ ּבָ ֹוֵמר ִנׁשְ בּוַעת ַהׁשּ ֹוְמִרים ׁשְ ל ַהׁשּ  ּוְמַגְלּגֵ
הּ  ּלֹא ּבָ ם ָהָיה ׁשֶ ַנאי ׁשָ   :ּתְ

ִהְפִקיד ָטַען. ז י ֹלא: ָאַמר ְוֶזה, ֶאְצלוֹ  ׁשֶ א ָאַמְרּתִ  ֶאּלָ
ח יִתי ְוֹלא ְלָפֶניךָ  ַהּנַ ע, ׁשֹוֵמר ְלךָ  ַנֲעׂשֵ ּבָ  ֶהֵסת ִנׁשְ
ּלֹא לוֹ  ׁשֶ א ִקּבְ ֻבָעתוֹ  ְוכֹוֵלל, זוֹ  ֶדֶרךְ בְּ  ֶאּלָ ׁשְ ּלֹא ּבִ  ׁשֶ
ַלח דוֹ  ְוֹלא ַיד ּבוֹ  ׁשָ ַדִים ִאּבְ ּיָ ְגָרם ְוֹלא ּבַ ַרם ּבִ ּגָ  לוֹ  ׁשֶ

ְהֶיה ּיִ ב ׁשֶ ם ַחּיָ ּלֵ   :ְלׁשַ

ֹוֵמר הֹוָדה. ח ע ַהׁשּ ׁשַ ּפָ ַנאי: ְוָטַען, ׁשֶ יֵנינוּ  ָהָיה ּתְ  ּבֵ
ּלֹא ֶדֶרךְ  ְלׁשֹוְמרוֹ  ֶאְצָטֵרךְ  ׁשֶ ֹוְמִרים ּכְ ְפִקיד, ַהׁשּ  ְוַהּמַ
ם ָהָיה ֹלא: אֹוֵמר ַנאי ׁשָ י ַעל ַאף, ּתְ ִהְפִקיד ּפִ  ׁשֶ
ֵעִדים ֶאְצלוֹ  ִעיִדים ּבְ ּמְ ָבר ׁשֶ ּדָ דֹון ֶזה ׁשֶ ּקָ  ֵאֶצל הּוא ּפִ

ְתַנאי ָהָיה ִאם ָיַדְענוּ  ֹלא ֲאָבל ֶזה , ָלאו ִאם ּבִ
ֹוֵמר ָהָיה ִמּתֹוךְ , ֶנֱאָמן ַהׁשּ י: ַמרלוֹ  ָיכֹול ׁשֶ ַמְרּתִ  ׁשָ
ֶדֶרךְ  ֹוְמִרים ּכְ י ַהׁשּ ָהָיה לֹוַמר ֶנֱאָמן, ְוֶנֱאַנְסּתִ יֵניֶהם ׁשֶ  ּבֵ
ַנאי ַבע, ְלִפיָכךְ , ּתְ ָ ּלֹא ִיׁשּ ַלח ׁשֶ ֵאינוֹ  ָיד ּבוֹ  ׁשָ  ְוׁשֶ

ְרׁשּותוֹ  ָהָיה ּבִ ֶהם ְוׁשֶ ַנאי ּבָ ְפִקיד ֵהִביא ְוִאם. ּתְ  ַהּמַ
ע ֵעִדים ׁשַ ּפָ ב, ׁשֶ וֹ  ַחּיָ ה ֶנֱאָמן ְוֵאינוֹ , ֵמרַהׁשּ ּמֶ  ּבַ
ּטֹוֵען ַנאי: ׁשֶ יֵנינוּ  ָהָיה ּתְ ֲהֵרי, ּבֵ אן ֵאין ׁשֶ   :ִמּגוֹ  ּכָ

 רצז סימן
ָסִעיף  ּובוֹ , סימן המפקיד נותן אפלו בפקדון הכופר

  ֶאָחד

ְפִקיד. א ּלֹא ֲחֵברוֹ  ֵאֶצל ַהּמַ ֵעִדים ׁשֶ  לֹוַמר ֶנֱאָמן, ּבְ
י ַעל ַאף, מ"ַלֲהדַ  ְפָקד ֵאיןשֶׁ  ּפִ ֵהא ָאמּוד ַהּנִ ּיְ  לוֹ  ׁשֶ
ה ֵחֶפץ ּזֶ ְפִקיד ּכַ  ִהְפִקיד ַוֲאִפּלוּ . ִסיָמן ּבוֹ  נֹוֵתן ְוַהּמַ
ֵעִדים ֶאְצלוֹ  ה ָראוּ  ֹלא ִאם, ּבְ ָידוֹ  ַעּתָ : לֹוַמר ֶנֱאָמן, ּבְ
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יו ָנה ִלי ְנַתּתוֹ : אוֹ , ְלךָ  ֶהֱחַזְרּתִ ַמּתָ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . ּבְ
ָיְדךָ  יִהְפַקְדתִּ : טֹוֵען ים ּבְ י: אֹוֵמר ְוֶזה, ִחּטִ  ֶהֱחַזְרּתִ
ךְ  ַוֲהֵרי: אֹוֵמר ַוֲהָלה, ְלךָ  ם ָהיוּ  ְוָכךְ  ּכָ ָחִבית ּוְנַתּתָ  ּבְ

לֹוִנית ְדָבָריו ְוִנְמָצא, ּפְ ְפָקד ֶנֱאָמן ָהִכי ֲאִפּלוּ , ּכִ  ַהּנִ
י: לֹוַמר ךָ  ֶאת ְלךָ  ֶהֱחַזְרּתִ ּלְ , ֵהם ֲאֵחִרים ְוֵאּלוּ  ׁשֶ
ֵעִדים ִהְפִקיָדם וּ ֲאִפלּ   ְמִעיִדים ֵעִדים ִאם ֲאָבל. ּבְ

ִהְפִקיד ָידוֹ  ׁשֶ ה אֹותוֹ  ְורֹוִאים ַהֵחֶפץ ֶזה ּבְ ָידוֹ  ַעּתָ , ּבְ
יו לֹוַמר ֶנֱאָמן ֵאינוֹ   ִלי ְנַתּתוֹ : אוֹ : ְלךָ  ֶהֱחַזְרּתִ

ָנה ַמּתָ ְעָיא ְוֹלא. ּבְ ּמֹוִציִאין, ַחי הּוא ִאם ִמּבַ  אֹותוֹ  ׁשֶ
דוֹ  א, ִמּיָ  אֹותוֹ  מֹוִציִאים ֵמת ִאם ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ

ים ֹלא ֲאִפּלוּ , ֵמַהּיֹוְרׁשִ בּוָעה ּבְ א, עֹוד ְוֹלא. ׁשְ  ִמי ֶאּלָ
א ּבָ ךְ : ְוָאַמר ׁשֶ י ְוָכךְ  ּכָ  ְוָנַתן, ֲאִביֶכם ֵאֶצל ִהְפַקְדּתִ

דֹון ְוִנְמָצא, ֻמְבָהִקים ִסיָמִנים ּקָ מוֹ  ַהּפִ ָאַמר ּכְ  ְוָהָיה, ׁשֶ
ןהַ  יֹוֵדעַ  ּיָ ּלֹא ּדַ ת ָהָיה ׁשֶ ה ָאמּוד ַהּמֵ ּזֶ דֹון ׁשֶ ּקָ ּלוֹ  ַהּפִ , ׁשֶ
ן לוֹ  ֵישׁ  ּיָ ה ַלּדַ דֹון ָלֵתת ַהּזֶ ּקָ ַתן ְלֶזה ַהּפִ ּנָ , ִסיָמָניו ׁשֶ

ּלֹא ְוהּוא ְפִקיד ִיְהֶיה ׁשֶ ֵנס ָרִגיל ַהּמַ  ֶזה ֵאֶצל ְלִהּכָ
ת ּמֵ ֵנס ָרִגיל ָהָיה ִאם ֲאָבל, ׁשֶ אשֶׁ , ֶאְצלוֹ  ְלִהּכָ ל ּמָ  ׁשֶ
יר הּוא ַאֵחר ּלוֹ  ַהִסיָמִנים ְוִהּכִ אוּ . ׁשֶ  ְוֵהִעידוּ  ֵעִדים ּבָ
ן ּיָ ֵאין ַלּדַ ד מֹוִציִאין ֵאין, ָאמּוד ֶזה ׁשֶ  ַהְיתֹוִמים ִמּיַ

ֵעדּוָתן ֵאין, ּבְ ן, ְברּוָרה ְרָאָיה ֶזה ׁשֶ ם ְוֻאְמּדַ ְעּתָ  ֵאינוֹ  ּדַ
ְעּתוֹ  ֹאֶמד ן לוֹ  ְוֵאין, ּדַ ּיָ ְעּתוֹ  ַמה אֶאלָּ  ַלּדַ ּדַ ֶ  סֹוֶמֶכת ׁשּ
ַרּבוּ . ָעָליו ֶ י ּוִמׁשּ ּתֵ יִנים ּבָ ֵאיָנם ּדִ  ַוֲאִפּלוּ , ֲהגּוִנים ׁשֶ
יֶהם ֲהגּוִנים ִיְהיוּ  ַמֲעׂשֵ ָראּוי ֲחָכִמים ֵאיָנם ּבְ  ּוַבֲעֵלי ּכָ
יָנה ימוּ , ּבִ י ֹרב ִהְסּכִ ּתֵ יֵני ּבָ ָרֵאל ּדִ ֵאין ִיׂשְ  מֹוִציִאים ׁשֶ

ְעּתוֹ  ֹאֶמדבְּ  ֵמַהְיתֹוִמים ל ּדַ ן ׁשֶ ּיָ   :ּדַ

 רחצ סימן
 והמפקיד, חיב אני כמה יודע איני: אומר נפקד

  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ברי טוען

ל. א ב ׁשֹוֵמר ּכָ ְתַחּיֵ ּנִ ם ׁשֶ ּלֵ ה יֹוֵדעַ  ֵאיִני: ְוָאַמר ְלׁשַ ּמָ  ּכַ
ִמים ב ֲאִני ּדָ ם ַחּיָ ּלֵ ָעִלים, ְלׁשַ  ָאנוּ : אֹוְמִרים ְוַהּבְ

ךְ  יֹוְדִעים ֶוה ָהָיה ְוָכךְ  ּכָ גֹון, ׁשָ ִהְפִקיד ּכְ יס ֶאְצלוֹ  ׁשֶ  ּכִ
ע ְזהּוִבים ָמֵלא ָעִלים, ּבוֹ  ּוָפׁשַ  ָמאַתִים: אֹוְמִרים ַהּבְ

יָנִרים ֹוֵמר, ָהיוּ  ּדִ אי: אֹוֵמר ְוַהׁשּ ָהיוּ  ַוּדַ יָנִרים ּבוֹ  ׁשֶ  ּדִ
ה יֹוֵדעַ  ֵאיִני ֲאָבל ּמָ , ָמאַתִים טֹוֵעןכְּ  ֶזה ִנְמָצא, ָהיוּ  ּכַ

ִמְקַצת לוֹ  ּומֹוֶדה ָאר: ְוָאַמר ּבְ הּוא, יֹוֵדעַ  ֵאיִני ַהׁשְ  ׁשֶ
ב בּוָעה ְמֻחּיָ ַבע ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ׁשְ ָ ם, ִלׁשּ ּלֵ , ּוְלִפיָכךְ . ּוְמׁשַ

ָעִלים לוּ  ַהּבְ ֹלא ִיּטְ בּוָעה ּבְ ְטֲענוּ  ְוהּוא, ׁשְ ּיִ ָבר ׁשֶ  ּדָ
ֵהם ֹוֵמרלַ  ְוֵישׁ . ּבוֹ  ֲאמּוִדים ׁשֶ  ִמי ַעל ְלַהֲחִרים ׁשּ

ַקח ּלָ ּנוּ  ׁשֶ   לוֹ  ֵמָהָראּוי יֹוֵתר ִמּמֶ

יחַ  ָאִביו ֵמת. ב ק לוֹ  ְוִהּנִ  ֵאֶצל ְוִהְפִקידוֹ , ָצרּור ׂשַ
ע ֲחֵברוֹ  ְפִקיד, ּבוֹ  ּוָפׁשַ  ָהָיה ֶמה יֹוֵדעַ  ֵאיִני: אֹוֵמר ַהּמַ

א, ּבוֹ  ּמָ ִלּיֹות ׁשֶ ֹומֵ  ְוֵכן, בוֹ  ָהיוּ  ַמְרּגָ  ֵאיִני: אֹוֵמר רַהׁשּ
ה יֹוֵדעַ  ּמָ ב ֲאִני ּכַ ם ַחּיָ ּלֵ א, ְלׁשַ ּמָ , ָמֵלא ָהָיה ְזכּוִכית ׁשֶ
ַבע ָ ֹוֵמר ִיׁשּ ַנת ַהׁשּ ַתּקָ ֵאינוֹ  ֲחָכִמים ּכְ ְרׁשּותוֹ  ׁשֶ , ּבִ
ֻבָעתוֹ  ְוִיְכֹלל ׁשְ ֵאינוֹ  ּבִ אי יֹוֵדעַ  ׁשֶ ַוּדַ ָהָיה ּבְ  יֹוֵתר ּבוֹ  ׁשֶ

ֵוה ַעל םִוי, ְוָכךְ  ָכךְ  ׁשְ ּלֵ הֹוָדה ַמה ׁשַ ֶ   :לוֹ  ׁשּ

 רצט סימן
 ּובוֹ , לתבע בא מהם ואחד אחד ביד שהפקידו שנים

  ָסִעיף ֶאָחד

ַנִים. א ִהְפִקידוּ  ׁשְ  ִלּטֹול ֵמֶהם ֶאָחד ּוָבא, ֶאָחד ֵאֶצל ׁשֶ
ּלוֹ  ֶאת ֹבא ַעד לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ׁשֶ ּיָ ה. ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ּמֶ  ּבַ

ָבִרים ֵאיןכְּ , ֲאמּוִרים ּדְ ִני ׁשֶ ֵ ִעיר ַהׁשּ  הּוא ִאם ֲאָבל. ּבָ
ִעיר ָבעוֹ  ְוָיַדע ּבָ ּתְ א ְוֹלא ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ַמאי ֵלהּ  ִניָחא, ּבָ  ּבְ

ִליחּוֵתהּ  ַחְבֵרהּ  ְדָעִביד ֲארוּ . ָעִביד ָקא ּוׁשְ ָרֵטי ְוִנְתּבָ  ּפְ
ִסיָמן ֶזה ִדין   :ב"קכ ּוְבִסיָמן ו"קע ּבְ

 ש סימן
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 אחד וכל, מאתים אחדו מאה אחד, שהפקידו שנים
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , מאתים תובע

ַנִים. א ִהְפִקידוּ  ׁשְ , ָמאַתִים ְוֶזה ָמֶנה ֶזה, ֶאָחד ֵאֶצל ׁשֶ
ֵניֶהם ֶאָחד ְוָכל ְ י הּוא ֲאִני: אֹוֵמר ִמׁשּ ִהְפַקְדּתִ  ׁשֶ

אַתִים ֹוֵמר, ַהּמָ ַבע, יֹוֵדעַ  ֵאיִני: אֹוֵמר ְוַהׁשּ ָ ל ִיׁשּ  ּכָ
ִהְפִקיד ֵמֶהם ֶאָחד ן, ָמאַתִים ׁשֶ  ְלֶזה ָמאַתִים ְוִיּתֵ

יתוֹ  ָמֶנה ַמְפִסיד ְוִנְמָצא, ְלֶזה ּוָמאַתִים ֵני, ִמּבֵ  ִמּפְ
ע ׁשַ ּפָ ָהָיה, ׁשֶ ם ִלְכּתֹב לוֹ  ׁשֶ ל ׁשֵ יס ַעל ֶאָחד ּכָ  ּכִ
ּלוֹ  ְבֵעי ֹלא ִאְנהוּ  ְוִאי. ׁשֶ ל ֵלהּ  ּתָ ָבִרי ַחד ּכָ  ִאם, ּבְ
א מַ  ְיֵדי ָלֵצאת ּבָ ב, ִיםׁשָ ִדיֵני ֲאָבל, ַחּיָ , ָאָדם ּבְ

טּור ַנִים לוֹ  ֵהִביאוּ  ִאם, ְלִפיָכךְ . ּפָ ְ ֶאָחד ַהׁשּ ֹלשׁ  ּכְ  ׁשְ
ֶכֶרךְ  ֵמאֹות : אֹוֵמר ֶאָחד ְוָכל ְוָתְבעוּ  ּוָבאוּ , ֶאָחד ּבְ

אַתִים י ַהּמָ ּלִ ָאר ְלֶזה ּוֵמָאה ְלֶזה ֵמָאה נֹוֵתן, ׁשֶ ְ  ְוַהׁשּ
ח ְיֵהא ּיֹוֶדה ַעד אוֹ , עֹוָלםלְ  ַעד ֶאְצלוֹ  ֻמּנָ  ָהֶאָחד ׁשֶ

ֲהֵרי, ַלֲחֵברוֹ  יָון: ָלֶהם אֹוֵמר הּוא ׁשֶ ָרִאיִתי ּכֵ  ׁשֶ
ֵאיְנֶכם יִדין ׁשֶ ֶכֶרךְ  ַוֲהֵבאֶתם ֶזה ַעל ֶזה ַמְקּפִ  ֶאָחד ּבְ

י ֹלא ִמיד ְוִלְזּכֹר ֵלַדע ַעְצִמי ִהְטַרְחּתִ ַעל ִמי ּתָ  ּבַ
ָאה ַעל ּוִמי ַהּמֵ אַתִים ּבַ ָבא ֲאִפּלוּ וַ . ַהּמָ  ְיֵדי ָלֵצאת ּבְ
ַמִים טּור ׁשָ   :ּפָ

ֵני ֶאְצלוֹ  ִהְפִקידוּ  ִאם ְוֵכן. ב ִלים ׁשְ דֹול ֶאָחד, ּכֵ  ּגָ
ַעל ֲאִני: אֹוֵמר ֶאָחד ְוָכל, ָקָטן ְוֶאָחד דֹול ּבַ , ַהּגָ
ְבעוּ  ָ ֵניֶהם ִיׁשּ ן, ׁשְ דֹול ְוִיּתֵ דֹול ּוְדֵמי ֵמֶהם ְלֶאָחד ַהּגָ  ַהּגָ
ִני ֵ ֵאר ,ַלׁשּ ָ ָטן לוֹ  ְוִיׁשּ ֶכֶרךְ  ֱהִביאּום ְוִאם. ַהּקָ  ֶאָחד ּבְ
ֶאָחד ָטן נֹוֵתן, ּכְ ָטן ּוְדֵמי ְלֶאָחד ַהּקָ ִני ַהּקָ ֵ ָאר, ַלׁשּ ְ  ְוַהׁשּ
ח ִיְהֶיה ּיֹוֶדה ַעד ֻמּנָ   :ְלעֹוָלם ַעד אוֹ  ַלֲחֵברוֹ  ָהֶאָחד ׁשֶ

ָבעּוהוּ  ִמי ְוֵכן. ג ּתְ ַנִים ׁשֶ ַעל הּוא יֲאנִ : אֹוֵמר ֶזה, ׁשְ  ּבַ
דֹון ּקָ ֹוֵמר, הּוא ֲאִני: אֹוֵמר ְוֶזה, ַהּפִ  ֶאָחד: אֹוֵמר ְוַהׁשּ

ם ם, הּוא ִמי יֹוֵדעַ  ְוֵאיִני הּוא ִמּכֶ ּלֵ ֵניֶהם ְיׁשַ   :ִלׁשְ

ַנִים ְוֵכן. ד ִהְפִקידוּ  ׁשְ י ׁשֶ ּתֵ , רֹוֶעה ֵאֶצל ְבֵהמֹות ׁשְ
ל יֹוֵדע ְוֵאינוֹ  ֵמֶהן ַאַחת ּוֵמָתה ם, ְיָתההָ  ִמי ׁשֶ ּלֵ  ְיׁשַ

ֵניֶהם ֶעְדרוֹ  ִהְפִקידוּ  ְוִאם. ִלׁשְ ּלֹא ּבְ ְעּתוֹ  ׁשֶ יחַ , ִמּדַ  ַמּנִ
ֵהָמה יֵניֶהם ַהּבְ ק ּבֵ ּלֵ ַחת ְוִתְהֶיה, ּוִמְסּתַ ּיֹוֶדה ַעד ֻמּנַ  ׁשֶ
ְרצוּ  ַעד אוֹ  ַלֲחֵברוֹ  ָהֶאָחד ּיִ ק ׁשֶ   :אֹוָתהּ  ְלַחּלֵ

  כט

 שא סימן
 ובשל ובהקדשות תוקרקעו בעבדים השומרים דין

  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , עניים

ּתֹוָרה ָהֲאמּוִרים ִדיִנים' ג. א ָעה ּבַ ַאְרּבָ , ׁשֹוְמִרים ּבְ
ַקְרָקעֹות ֹלא ֵאיָנם ֲעָבִדים ְוֹלא ּבְ ָטרֹות ְוֹלא ּבַ ׁשְ  ְוֹלא ּבִ
ִנְכֵסי ׁשֹות ְוֹלא ּגֹוי ּבְ ֶהְקּדֵ ל ֵהן ּבְ חַ  ׁשֶ ל אוֹ  ִמְזּבֵ  ׁשֶ
ֶדק ם ׁשֹוֵמר. ִיתַהבַּ  ּבֶ ע ֵאינוֹ  ִחּנָ ּבָ א, ִנׁשְ ָכר נֹוׂשֵ  אוֹ  ׂשָ
ִמים ֵאיָנם ׁשֹוֵאל אוֹ  ׂשֹוֵכר ּלְ ל, ְמׁשַ  ׁשֹוֵמר ָמקֹום ּוִמּכָ
ָכר ָכרוֹ  ַמְפִסיד ׂשָ ַבע ַעד ׂשְ ָ ׁשּ ּיִ ַמר ׁשֶ ָ ׁשּ ָראּוי ׁשֶ  ְוֵכן. ּכָ

טּוִרים יָעה ַאף ּפְ ׁשִ ִבים ְוֵישׁ , ִמּפְ יָעה ְמַחּיְ ְפׁשִ  ָכלוְ . ּבִ
ׁשֹות ִמן חּוץ, ֵאּלוּ  טּוִרים, ַהֶהְקּדֵ בּוָעה ֲאִפּלוּ  ּפְ ְ  ִמׁשּ

ֵאיָנם ְרׁשּותוֹ  ׁשֶ   :ּבִ

ֵאין ָהא. ב ִעין ּדְ ּבָ י ָהֵני, ֵאּלוּ  ַעל ִנׁשְ ְפֵני ִמּלֵ , ַעְצָמן ּבִ
ְלּגּול ְיֵדי ַעל ֲאָבל ִעים ּגִ ּבָ   :ִנׁשְ

י ַעל ַאף. ג ָאְמרוּ  ּפִ ֵאין ׁשֶ בָּ  ׁשֶ  ָהֵני, ֵאּלוּ  ַעל ִעיםִנׁשְ
י אֹוַרְיָתא ִמּלֵ ִעים ֲאָבל, ִמּדְ ּבָ  ִאם ֶהֵסת ֲעֵליֶהם ִנׁשְ

ם ָהְיָתה אי ַטֲעַנת ׁשָ   :ַוּדַ

ל. ד ָדם ָקנוּ  ִאם, ֵאּלוּ  ּכָ ב ִמּיָ ַאֲחָריּוָתם ְלִהְתַחּיֵ , ּבְ
ִבים   :ַחּיָ

ֹמר ַלֲחֵברוֹ  ַהּמֹוֵסר. ה ָבר ִלׁשְ ר ּדָ ְרקַ  ַהְמֻחּבָ ינוֹ , עַלּקַ  ּדִ
ַקְרַקע ֵצר ָהעֹוְמִדים ֲעָנִבים ֲאִפּלוּ , ּכְ   :ִלּבָ
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ִהְפִקידוּ  ִמי. ו ים ְמעֹות ֶאְצלוֹ  ׁשֶ בּוִיים ִפְדיֹון אוֹ  ֲעִנּיִ  ׁשְ
ע ֶהם ּוָפׁשַ טּור, ְוִנְגְנבוּ  ּבָ ֱאַמר, ּפָ ּנֶ ֹמר: ׁשֶ  ְוֹלא, ִלׁשְ
ק ים ְלַחּלֵ ֵאין ָממֹון הּוא ַוֲהֵרי, ַלֲעִנּיִ . ּתֹוְבִעין לוֹ  ׁשֶ
ה ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵאין, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ מֹון ֶזה ּבְ  ֻמְפָקד ַהּמָ

י בּוִיים אוֹ  ֶזה ָמקֹום ַלֲעִנּיֵ  ָהָיה ִאם ֲאָבל. ְידּוִעים ִלׁשְ
ים בּוִיים אוֹ  ֵאּלוּ  ַלֲעִנּיִ  ָקצּוץ הּוא ַוֲהֵרי, ֵאּלוּ  ִלׁשְ

מֹון ֶזה ֲהֵרי, ָלֶהם שׁ  ַהּמָ ּיֵ ם ,ּתֹוְבִעים לוֹ  ׁשֶ ּלֵ  ִאם ִויׁשַ
ע ׁשַ ַבע אוֹ , ּפָ ָ ּלֹא ִיׁשּ ע ׁשֶ ֶדֶרךְ , ָפׁשַ ל ּכְ ֹוְמִרים ּכָ   :ַהׁשּ

ִהְפִקידוּ  ִמי. ז ְדיֹון ָממֹון ֶאְצלוֹ  ׁשֶ בּוִיים ּפִ  ּוָבאוּ  ׁשְ
ָנִבים ָעָליו יל ְוָקַדם ּגַ ָממֹון ַעְצמוֹ  ְוִהּצִ בּוִיים ּבְ  ִאם, ׁשְ
ֵאר, ָפטּור הּוא ִסיָמן ִנְתּבָ   :'ט ָסִעיף ב"רצ ּבְ

ּיֵשׁ  ִמי. ח ָידוֹ  ׁשֶ ל ָמעֹות ּבְ ינוֹ , ְיתֹוִמים ׁשֶ ִדין ּדִ  ּכְ
ָאר ָמעֹות ל ׁשְ ֵמשׁ  ְוָאסּור ָאָדם ּכָ ּתַ ֶהם ְלִהׁשְ   :ּבָ

ִהְפִקיד ּגֹוי. ט ךְ  ְוַאַחר ׁשֶ ר ּכָ ְתַגּיֵ ל לוֹ  ֵאין, ּנִ יֵני ּכָ  ּדִ
ֹוְמִרים ְהֶיה ַעד, ַהׁשּ ּיִ תוֹ  ׁשֶ ִחּלָ ָרֵאל ְוסֹופוֹ  ּתְ   :ִיׂשְ

ֹוֵמר ֵאין. י ב ַהׁשּ א ַחּיָ ן ִאם ֶאּלָ תֹוַרת לוֹ  ָנְתנוּ  ּכֵ  ּבְ
ִמיָרה ד לוֹ  ָנְתנוּ  ִאם ֲאָבל. ׁשְ טּור, ְלַאּבֵ יָנן, ּפָ ַדְרׁשֵ : ּדְ
ֹמר ד ְוֹלא ִלְקֹרעַ  ְוֹלא ִלׁשְ י ְוָהֵני. ְלַאּבֵ  ְדָאָתא ִמּלֵ
ָרא ְלָיֵדהּ  תֹוַרת ֵמִעּקָ  ָאתוּ  ִאי ֲאָבל, ְוִאּבּוד הְקִריעָ  ּבְ
ָרא ְלָיֵדהּ  תֹוַרת ֵמִעּקָ ִמיָרה ּבְ : ֵלהּ  ָאַמר ַוֲהַדר, ׁשְ
ב, ְקַרע   :ִלְפֹטר ְמַנת ַעל ֵלהּ  ָאַמר ָלא אוֹ  ַחּיָ

 שב סימן
' ב ּובוֹ , האשה ואחד האיש אחד שומרים דיני

  ְסִעיִפים:

ה ְוֶאָחד ָהִאישׁ  ֶאָחד. א ָ ִדיֵני ָהִאׁשּ ֹוְמִריםהַ  ּבְ ין, ׁשּ  ּבֵ
ָהָיה ָבר ׁשֶ מּור ַהּדָ ָ ל ַהׁשּ ה ׁשֶ ָ ין ָהִאׁשּ ָהָיה ּבֵ ַיד ׁשֶ  ּבְ
ה ָ   :ָהִאׁשּ

ִהְפִקיד ָקָטן. ב ִאיל אוֹ  ׁשֶ ע, ְלָגדֹול ִהׁשְ ּבָ בּוַעת ִנׁשְ  ׁשְ
ֹוְמִרים ָטן ַהׁשּ   :ַלּקָ

  שכר שומר הלכות

 שג סימן
 מתיומאי, פטור או חיב דבר באיזה, שכר שומר

  ְסִעיִפים: ו"ט ּובוֹ , מתחיב

ָכר ׁשֹוֵמר. א ם ׂשָ ב ֵאינוֹ  הּוא ּגַ ִמיָרתוֹ  ִמְתַחּיֵ ׁשְ  ַעד ּבִ
ְמׁשֹךְ  ּיִ ָמקֹום ׁשֶ ָראּוי ּבְ מוֹ , ִלְמׁשֹךְ  ׁשֶ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ ִסיָמן ׁשֶ  ּבְ

ׁשֹוֵמר א"רצ ם ּבְ   :ִחּנָ

ָכר ׁשֹוֵמר. ב ב ׂשָ ְגֵנָבה ַחּיָ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַוֲאֵבָדה ּבִ
ֲאִפּלוּ  ַמר ׁשֶ ָראּוי ׁשָ ָסִפים ְוָנַתן ּכָ ַחת ַהּכְ ְרַקע ּתַ  ַהּקַ
ֹעֶמק ה ֵמָאה ּבְ ִאי, ַאּמָ ר ׁשֶ ם ְלָגְנָבם ֶאְפׁשָ ָ  ֹלא ִאם ִמׁשּ

ָנא ַגם אוֹ , ְמִחילֹות ְיֵדי ַעל ִעּדָ י ְדַנְיֵמי ּבְ , ִאיְנׁשֵ
 ְוָכל, ׁשֹוְמָרהּ לְ  ָיכֹול ְוֹלא ֹחִלי ָעָליו ָקַפץ אוֹ , ְוִנְגְנבוּ 
ּיֹוֵצא ֶזה ּכַ ב, ּבָ יפוֹ  ַוֲאִפּלוּ . ַחּיָ ל חֹוָמה ִהּקִ ְרֶזל ׁשֶ . ּבַ
ם ָהָיה ִאּלוּ  ִאם ַוֲאִפּלוּ  יל ָיכֹול ָהָיה ֹלא ׁשָ ב, ְלַהּצִ  ַחּיָ
ְגֵנָבה א, ַוֲאֵבָדה ּבִ ן ִאם ֶאּלָ ם ָהָיה ּכֵ  ָיכֹול ָהָיה ְוֹלא ׁשָ
יל   :ְלַהּצִ

ָכר ׁשֹוֵמר. ג טּור ׂשָ א, ֹאֶנס ֵאיֶזהוּ . ֵמֳאָנִסים ּפָ  ָעָליו ּבָ
ן ִלְסִטים ם ִאם ֲאִפּלוּ , ְמֻזּיָ ן ָהרֹוֶעה ּגַ  ְלִפי, ְמֻזּיָ

ְסִטים ַהּלִ   :יֹוֵתר ַנְפׁשוֹ  מֹוֵסר ׁשֶ

אוּ  רֹוֶעה. ד ּבָ ּנוּ  ְוָטְרפוּ  ְזֵאִבים ׁשֶ  ְזֵאב ָהָיה ִאם, ִמּמֶ
עַ  ֲאִפּלוּ  ֹאֶנס ֵאינוֹ , ֶאָחד ׁשְ ַלַחת תּבִ  ְוִאם. ְזֵאִבים ִמׁשְ
ֵני ָהיוּ  ֵני. ֹאֶנס ֶזה ֲהֵרי, ְזֵאִבים ׁשְ  ֵאינוֹ , ְכָלִבים ׁשְ
אוּ  ֲאִפּלוּ  ֹאֶנס י ּבָ ּתֵ ְ ַנִים ַעל יֹוֵתר ָהיוּ . רּוחֹות ִמׁשּ , ׁשְ
  :ֹאֶנס ֶזה ֲהֵרי
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אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ה ָכל, ׁשֶ ָלא ְדַאְמִריָנן ַמה ּדְ , ֹאֶנס ָהֵוי ּדְ
ְוקָ  ּלֹא אּדַ ׁשֶ ל ּבְ ּדֵ ּתַ יל ִהׁשְ ל ִאם ֲאָבל, ְלַהּצִ ּדֵ ּתַ  ִהׁשְ

יל דֹול ֹאֶנס ְלךָ  ֵאין, יּוַכל ְוֹלא ְלַהּצִ ה ּגָ ע, ִמּזֶ ּבָ  ְוִנׁשְ
  :ְוִנְפָטר, ֶזה ַעל

ֵמר ְוַהּדֹב ָהֲאִרי. ו ָלס ְוַהּנָ ְרּדְ ָחשׁ  ְוַהּבַ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ְוַהּנָ
ְזַמן ֳאָנִסים אוּ  ּבִ ּבָ  הֹוִליָכן ִאם ֲאָבל, ֵליֶהםֵמאֲ  ׁשֶ
דּוֵדי ִלְמקֹום ה ּגְ ב, ֹאָנִסים ֵאּלוּ  ֵאין, ְוִלְסִטים ַחּיָ  ְוַחּיָ
ם ּלֵ   :ְלׁשַ

ָצא רֹוֶעה. ז ּמָ ב ׁשֶ ּנָ רֹות ְוִהְתִחיל ּגַ  ּוְלַהְראֹותוֹ  ּבוֹ  ְלִהְתּגָ
ֵאינוֹ  שׁ  ׁשֶ ּנוּ  חֹוׁשֵ ָמקֹום ָאנוּ  ֲהֵרי: ֵלהּ  ְוָאַמר, ִמּמֶ  ּבְ
לוֹ  ךְ  ִניּפְ ךְ  ֲאַנְחנוּ  רֹוִעים ְוָכךְ  ּכָ ֵלי ְוָכךְ  ּכָ  ִמְלָחָמה ּכְ
ְסִטים אֹותוֹ  ּוָבא, ָלנוּ  ֵישׁ   ֲהֵרי, ֵמֶהם ְוָלַקח ּוְנָצחוֹ  ַהּלִ

ב ָהרֹוֶעה   :ַחּיָ

ָהָיה רֹוֶעה. ח יל לוֹ  ׁשֶ ֵרָפה ְלַהּצִ בּוָיה אוֹ  ַהּטְ ְ  ַהׁשּ
רֹוִעים  ֲאֵחִרים רֹוִעים ָראקָ  ְוֹלא, ּוְבַמְקלֹות ֲאֵחִרים ּבְ

יל ַמְקלֹות ֵהִביא ְוֹלא ב ֶזה ֲהֵרי, ְלַהּצִ  ׁשֹוֵמר ֶאָחד. ַחּיָ
ם ָכר ׁשֹוֵמר ְוֶאָחד ִחּנָ א, ׂשָ ֹוֵמר ֶאּלָ ׁשּ ם ׁשֶ  קֹוֵרא ִחּנָ

ם ַמְקלֹות ּוֵמִביא רֹוִעים ִחּנָ טּור, ָמָצא ֹלא ְוִאם, ּבְ , ּפָ
ָכר ׁשֹוֵמר ֲאָבל ב ׂשָ ּכֹר ַחּיָ ְקלֹות ִעיםָהרוֹ  ִלׂשְ  ַעד ְוַהּמַ
ֵדי ֵמי ּכְ ֵהָמה ּדְ ֵדי, ַהּבְ יל ּכְ ָכָרן ְולֹוֵקחַ  ְוחֹוֵזר, ְלַהּצִ  ׂשְ

ַעל ִית ִמּבַ ה ֹלא ְוִאם, ַהּבַ ן ָעׂשָ ּכֹר לוֹ  ְוָהָיה, ּכֵ  ִלׂשְ
ַכר ְוֹלא עַ  ֶזה ֲהֵרי, ׂשָ ב, ּפֹוׁשֵ   :ְוַחּיָ

ַען רֹוֶעה. ט ּטָ י: ׁשֶ ָכר רֹוִעים ְיֵדי ַעל ִהַצְלּתִ ׂשָ , ּבְ
ע ּבָ ַען ַמה ְונֹוֵטל ִנׁשְ ּטָ ֶ ֵאינוֹ , ׁשּ א ִלְטֹען ָיכֹול ׁשֶ  ֶאּלָ

ֵדי ַעד ֵמיֶהן ּכְ ַבע. ִנְטְרָפה: לֹוַמר ָהָיה ְוָיכֹול, ּדְ ָ  ְוִיׁשּ
ְנִקיַטת   :ֵחֶפץ ּבִ

יחַ  רֹוֶעה. י ִהּנִ ין, ָלִעיר ּוָבא ֶעְדרוֹ  ׁשֶ ָעה ּבֵ ׁשָ ֶרךְ  ּבְ ּדֶ  ׁשֶ
ין ֵנסְלִהכָּ  ָהרֹוִעים ֵעת ּבֵ ֵאין ּבְ ֶרךְ  ׁשֶ  ָהרֹוִעים ּדֶ
ֵנס  אֹוְמִרים ֵאין, ְוָדַרס ֲאִרי, ְוָטַרף ְזֵאב ּוָבא, ְלִהּכָ

ם ָהָיה ִאּלוּ  יל ָהָיה ׁשָ א, ַמּצִ  ִאם, אֹותוֹ  אֹוְמִדין ֶאּלָ
יל ָיכֹול ב, ּוַמְקלֹות רֹוִעים ְיֵדי ַעל ְלַהּצִ  ְוִאם, ַחּיָ
טּור, ָלאו ָבר ֵאין ְוִאם. ּפָ ב, ָידּועַ  ַהּדָ ם ַחּיָ ּלֵ   :ְלׁשַ

ָכר ׁשֹוֵמר רֹוֶעה. יא ֶהֱעִביר ׂשָ ֵהמֹות ׁשֶ ר ַעל ַהּבְ ׁשֶ , ַהּגֶ
הּ  ֵמֶהן ַאַחת ְוָדֲחָפה ּבֶֹלת ְוָנְפָלה ַלֲחֶבְרּתָ  ֲהֵרי ָנָהר ְלׁשִ

ב ֶזה ָהָיה, ַחּיָ ֵאין. ַאַחת ַאַחת ְלַהֲעִביָרם לוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
ֹוֵמר כָ  נֹוֵטל ַהׁשּ א רׂשָ ֹמר ֶאּלָ ִמיָרה ִלׁשְ ה ׁשְ , ְמֻעּלָ
ע הֹוִאיל ִמיָרָתן ּוָפׁשַ ׁשְ ה ּבִ ִחּלָ ּתְ ַאַחת ְוֶהֱעִביָרן ּבַ  ַאף, ּכְ

י ַעל ֱאַנס ּפִ ּנֶ סֹוף ׁשֶ ֵעת ּבַ ִפיָלה ּבְ ב הּוא ֲהֵרי, ַהּנְ   :ַחּיָ

הּ  ֵמָתה. יב ַדְרּכָ טּור, ּכְ ָפהּ . ּפָ גֹון, ּוֵמָתה ִסּגְ  ּכְ
ֶהֱעִמיָדהּ  ה ׁשֶ ַחּמָ ה אוֹ  ּבַ ִצּנָ ד ֵמָתה ֹלא ֲאִפּלוּ , ּבְ , ִמּיָ

ב   :ַחּיָ

ַקְפּתוֹ . יג י ְוָעְלָתה ּתְ , ְוָנְפָלה ּוְתַקְפּתוֹ  צּוִקין ְלָראׁשֵ
  :ֹאֶנס ֶזה ֲהֵרי

י ֶהֱעָלהּ . יד ָעְלָתה אוֹ , ַהּצּוִקין ְלָראׁשֵ  ְוהּוא ֵמֵאֶליהָ  ׁשֶ
י לעַ  ַאף, ְמָנָעהּ  ְוֹלא ְלָמְנָעהּ  ָיֹכל ַקְפּתוֹ  ּפִ ּתְ  ְוָנְפָלה ׁשֶ

ָרה אוֹ  ָוֵמָתה ּבְ ב, ִנׁשְ ל, ַחּיָ ּכָ תוֹ  ׁשֶ ִחּלָ ּתְ יָעה ׁשֶ ְפׁשִ  ּבִ
ֹאֶנס ְוסֹופוֹ  ב, ּבְ   :ַחּיָ

ם ּוֵמָתה ָהָהר ְלֹראשׁ  ֶהֱעָלהּ . טו הּ  ׁשָ ַדְרּכָ ע אוֹ , ּכְ ׁשַ ּפָ  ׁשֶ
הּ  ָמָרהּ  ְוֹלא ּבָ ָראּוי ׁשְ ם ָתהּומֵ  ַלֲאַגם ְוָיְצָאה, ּכָ  ׁשָ

הּ  ַדְרּכָ טּור, ּכְ ֵבית ּוֵמָתה ֵמָהֲאַגם ִנְגְנָבה ִאם ֲאָבל. ּפָ  ּבְ
ב ּנָ ב, ַהּגַ   :ַחּיָ

 דש סימן
, חיב מתי, ונשבר למקום ממקום חבית המעביר

  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ 

ֲעִביר. א קֹום ָחִבית ַהּמַ ָכר ְלָמקֹום ִמּמָ ׂשָ ָרה, ּבְ ּבְ , ְוִנׁשְ
ין ם אהוּ  ּתֹוָרה ּדִ ּלֵ ׁשַ ּיְ ֵאין, ׁשֶ דֹול ֹאֶנס ֶזה ׁשֶ  ַוֲהֵרי, ּגָ

ִביָרה ְ ְגֵנָבה ַהׁשּ הּוא ַוֲאֵבָדה ּכִ ב ׁשֶ ֶהן ַחּיָ נוּ  ֲאָבל. ּבָ ּקְ  ּתִ
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ְהֶיה ֲחָכִמים ּיִ ב ׁשֶ בּוָעה ַחּיָ ּלֹא ׁשְ ע ׁשֶ ׁשַ הּ  ּפָ ִאם, ּבָ  ׁשֶ
ה ם אֹוֵמר ַאּתָ ּלֵ ֲעִביר ָאָדם ְלךָ  ֵאין, ְיׁשַ ּיַ  ָחִבית ׁשֶ

ִביַרת ּבוֹ  ָעׂשוּ  ּוְלִפיָכךְ . ֲחֵברוֹ לַ  ִמיַתת ֶהָחִבית ׁשְ  ּכְ
ֵהָמה ִביָרָתהּ  ַהּבְ   :ּוׁשְ

נוּ  ְועֹוד. ב ּקְ ָדָבר ּתִ ִאם, ֶזה ּבְ אוּ  ׁשֶ ַנִים אֹוָתהּ  ָנׂשְ  ׁשְ
מֹוט ָרה ּבְ ּבְ ִמים ְוִנׁשְ ּלְ אֹוי הֹוִאיל, ָדֶמיה ֲחִצי ְמׁשַ  ּוַמׂשּ

י ָגדֹול ֶזה י ַקלוְ  ֶאָחד ְלַגּבֵ ַנִים ְלַגּבֵ ֹאֶנס ָהֵוי, ׁשְ  ּכְ
ִמים, ֹאֶנס ְוֵאינוֹ  ּלְ ּלֹא ֵעִדים ֵישׁ  ִאם ֶמֱחָצה ּוְמׁשַ  ׁשֶ
עוּ  ׁשְ הּ  ּפָ   :ּבָ

ָרה. ג ּבְ ָמקֹום ִנׁשְ ֵאין ּבְ ִעים, ְמצּוִיים ֵעִדים ׁשֶ ּבָ  ִנׁשְ
ּלֹא ָברּוהָ  ׁשֶ יָעה ׁשְ ְפׁשִ ִמים ּבִ ּלְ ֲהֵרי. ָדֶמיהָ  ֲחִצי ּוְמׁשַ  ׁשֶ
א ְלַהֲעִביר ֶאָחד ְלָכל ָהָיה ֹלא ֹוי ֶאּלָ ָהָיה ַמׂשּ  ָיכֹול ׁשֶ

ְפֵני ְלַהֲעִביר   :ַעְצמוֹ  ּבִ

אן. ד ה ִמּכָ ָהֶאָחד, ָלֵמד ַאּתָ ֶהֱעִביר ׁשֶ דֹוָלה ָחִבית ׁשֶ  ּגְ
ֵאין ֶרךְ  ׁשֶ ל ּדֶ ִלים ּכָ ָיִחיד ְלַהֲעִביָרהּ  ַהַסּבָ הּוא, ּבְ  ׁשֶ
עַ  רָ  ְוִאם, ּפֹוׁשֵ ּבְ ָידוֹ  הִנׁשְ ם ּבְ ּלֵ   :ַהּכֹל ְמׁשַ

ל. ה ַבר ַהַסּבָ ָ ׁשּ ל ָחִבית ׁשֶ  ְוִנְתַחּיֵב ְלֶחְנָוִני ַיִין ׁשֶ
ם ּלֵ ָוה ִהיא ַוֲהֵרי, ְלׁשַ יֹום ׁשָ ּוק ּבְ ָאר' ד ַהׁשּ  ָיִמים ּוִבׁשְ

יֹום ֶהֱחִזירוֹ  ִאם', ג ּוק ּבְ ִבים ַהׁשּ  ָחִבית ְלַהֲחִזיר ַחּיָ
ל מוּ  אוֹ  ַיִין ׁשֶ ּלְ ָעה לוֹ  ְיׁשַ ּלֹא ְוהּוא, ַאְרּבָ  לוֹ  ָהָיה ׁשֶ
יֹום ִלְמּכֹר ַיִין ּוק ּבְ , ַיִין לוֹ  ָהָיה ִאם ֲאָבל, ַהׁשּ

ה לוֹ  ַמֲחִזיִרין ֹלׁשָ ָאר לוֹ  ֶהֱחִזירוֹ  ְוִאם. ׁשְ ׁשְ , ָיִמים ּבִ
ה לוֹ  ַמֲחִזיִרין ֹלׁשָ ין. ׁשְ ָכל לוֹ  ּוְמַנּכִ ָהָיה ֹטַרח ְזַמן ּבְ  ׁשֶ
ְמִכי טֹוֵרחַ  ֶקב ּוְפַגם ָרָתהּ ּבִ ָהָיה ַהּנֶ , ֶהָחִבית נֹוֵקב ׁשֶ
ל ְוֵכן ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ָכר ׁשֹוֵמר. ו יָון, ׂשָ ָלה ּכֵ ּכָ ְלָתה ְזַמּנוֹ  ׁשֶ ִמיָרתוֹ  ּכָ , ׁשְ
ֵביתוֹ  ֲעַדִין ִהיא ַוֲאִפּלוּ  א ָעֶליהָ  ֵאינוֹ  ּבְ  ׁשֹוֵמר ֶאּלָ
ם   :ִחּנָ

 שה סימן
' ז ּובוֹ , נגנב או נאנס שטוען או שכופר שומר

  ְסִעיִפים:

ָכר ׁשֹוֵמר. א ינוֹ  ׂשָ ׁשֹוֵמר ּדִ ם ּכְ ַפר ִאם ְלִעְנַין ִחּנָ  אוֹ  ּכָ
יֵניֶהם ֲאֵחרֹות ְטָענֹות ּבֵ גֹון, ׁשֶ : לוֹ  ָאַמר ִאם ּכְ

תָּ  ׁשְ ּמַ ּתַ ֵחֶפץ ִנׁשְ ֶזה ְוַכּיֹוֵצא, ְוִקְלַקְלּתוֹ  ּבַ ע, ּבָ ּבָ  ֶהֵסת ִנׁשְ
ֹוֵמר םְואִ . ְוִנְפָטר ֶאְנָסה טֹוֵען ַהׁשּ ּנֶ ָמקֹום ִאם, ׁשֶ  ּבְ
ֵעִדים ֵטר ֵעִדים ָיִביא, ְמצּוִיים ׁשֶ ם אוֹ , ְוִיּפָ ּלֵ  ְוִאם, ְיׁשַ

ַבע, ְמצּוִיים ֵאין ָ ִהיא ִיׁשּ ְדָבָריו ׁשֶ ֻבָעתוֹ  ְוִיְכֹלל, ּכִ ׁשְ  ּבִ
ּלֹא ַלח ׁשֶ הּ  ׁשָ ֵאיָנהּ  ָיד ּבָ ְרׁשּותוֹ  ְוׁשֶ : טֹוֵען ְוִאם, ּבִ

אֹוֵמר ֲאִפּלוּ  אוֹ , ְגְנָבהנִ  י: ׁשֶ ְעּתִ ׁשַ הּ  ּפָ  ַוֲהֵריִני ּבָ
ם ּלֵ יִעין, ְמׁשַ ּבִ ֵאיָנהּ  אֹותוֹ  ַמׁשְ ְרׁשּותוֹ  ׁשֶ   :ּבִ

ִלְסִטים ִנְגְנָבה. ב ן ּבְ ר ְמֻזּיָ ב ְוֻהּכַ ּנָ  ִלְפֹרעַ  ָצִריךְ , ַהּגַ
ִית ְלַבַעל ב ַיֲעִמיד ְוהּוא, ַהּבַ ּנָ ִדין ַהּגַ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . ּבְ
ע ּבָ ָבר ִנׁשְ ר ֹקֶדם ְוִנְפָטר ּכְ ב ְוֻהּכַ ּנָ יָון, ַהּגַ ְמָצא ּכֵ ּנִ  ׁשֶ
ב ּנָ ִדין ְלַהֲעִמידוֹ  ָצִריךְ  ַהּגַ ִית ְלַבַעל ִיְפַרע ְוהּוא ּבְ   :ַהּבַ

ָעִלים ָהיוּ . ג ְמַלאְכּתוֹ  ִעּמוֹ  ַהּבְ ָעה ּבִ ׁשָ ךְ  ּבְ ׁשַ ּמָ  ַהֵחֶפץ ׁשֶ
ֹמר טּור, ִלׁשְ שִׁ  ַאף ּפָ מוֹ , יָעהִמּפְ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ ִדיֵני ׁשֶ  ּבְ
ם ׁשֹוֵמר   :ִחּנָ

ל. ד ָכר ׁשֹוֵמר ָעָליו ִקּבֵ ב ׂשָ ֳאָנִסים ַאף ְלִהְתַחּיֵ  אוֹ , ּבָ
ִהְתָנה ֵטר ׁשֶ ֵנָבה ִלּפָ בּוָעה ַוֲאֵבָדה ִמּגְ ְ  ְלִפי ַהּכֹל, ּוִמׁשּ
ָנאוֹ    :ּתְ

ָכר ׁשֹוֵמר. ה ַסר ׂשָ ּמָ ֵארִנתְ , ַאֵחר ְלׁשֹוֵמר ׁשֶ טוֹ  ּבָ ּפָ  ִמׁשְ
ִסיָמן   :א"רצ ּבְ

ֹמר: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. ו ֹמר ִלי ׁשְ  ֶזה ֲהֵרי, ְלךָ  ְוֶאׁשְ
ִמיָרה ְבָעִלים ׁשְ ֹמר: ֵלהּ  ָאַמר. ּבִ ֹמר ַהּיֹום ִלי ׁשְ  ְוֶאׁשְ

ִאיֵלִני, ְלָמָחר ְלךָ  ִאיְלךָ  ַוֲאִני ַהּיֹום ַהׁשְ , ְלָמָחר ַאׁשְ
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ֹמר ִאיֵלִני, ְלָמָחר ִאיְלךָ ְוַאשְׁ  ַהּיֹום ִלי ׁשְ  ַהּיֹום ַהׁשְ
ֹמר ם, ְלָמָחר ְלךָ  ְוֶאׁשְ ּלָ ָכר ׁשֹוְמֵרי ַנֲעׂשוּ  ּכֻ   :ָלֶזה ֶזה ׂשָ

ִאיֵלִני: לוֹ  ָאַמר. ז ִליָמא ַהׁשְ ךָ  ּגְ ּלְ ִהיא ׁשֶ ה ׁשֶ  ְוטֹל ַקּלָ
י ּלִ ִהיא ׁשֶ ֵבָדה ׁשֶ , ָהַאַחת ְוָנְטלוּ  ִלְסִטים ּוָבאוּ , ּכְ

ֶאֶרת ׁשְ ל ִהיא ַהּנִ ַעל ׁשֶ   :ִראׁשֹון ּבַ

  אומנים הלכות

 שו סימן
 ּובוֹ , שנבל וטבח, קלקלו ואם, שכר שומרי האמנים

  ְסִעיִפים:' ח

ל. א ִנים ּכָ ָכר ׁשֹוְמֵרי ָהֻאּמָ ם. ֵהם ׂשָ ָאְמרוּ  ְוֻכּלָ  ֹטל: ׁשֶ
ךָ  ֶאת ּלְ ָאַמר אוֹ , ָמעֹות ְוָהֵבא ׁשֶ ן ֵלהּ  ׁשֶ : ָהֻאּמָ

יו ַמְרּתִ ָעִלים ָלְקחוּ  ְוֹלא, ּגְ ִלי ַהּבְ ן ֲהֵרי, ַהּכְ  ָהֻאּמָ
ם ׁשֹוֵמר ן ָאַמר ִאם ֲאָבל. ִחּנָ  ְוטֹל ָמעֹות ָהֵבא: ָהֻאּמָ
ךָ  ֶאת ּלְ ָכר ׁשֹוֵמר הּוא ֲעַדִין, ׁשֶ מוֹ , ׂשָ ָהָיה ּכְ   :ׁשֶ

ִנים ָנַתן. ב ן ָלֻאּמָ ִבים, ְוִקְלְקלוּ , ְלַתּקֵ ם ַחּיָ ּלֵ . ְלׁשַ
יַצד ה ָחָרשׁ לְ  ָנַתן, ּכֵ ּדָ ָבה ׁשִ ל ּתֵ ֶהם ִלְקּבֹעַ , ּוִמְגּדָ  ּבָ
ְברוּ , ַמְסֵמר ה ֵמֶהם ַלֲעׂשֹות ֵעִצים לוֹ  ָנַתן אוֹ , ְוׁשָ ּדָ  ׁשִ
ָבה ל ּתֵ רוּ , ּוִמְגּדָ ּבְ ֲעׂשוּ  ַאַחר ְוִנׁשְ ּנַ ם, ׁשֶ ּלֵ ֵמי לוֹ  ְמׁשַ  ּדְ
ה ּדָ ָבה ׁשִ ל ּתֵ ֵאין, ּוִמְגּדָ ן ׁשֶ ַבח קֹוֶנה ָהֻאּמָ ׁשְ   ִליכְּ  ּבִ

ע ֶצֶמר ָנַתן. ג יָחתוֹ  ְלַצּבָ ֵמי לוֹ  נֹוֵתן, יֹוָרה ְוִהְקּדִ  ּדְ
עּור ְצָבעוֹ . ַצְמרוֹ   ָאדֹום ְלָצְבעוֹ  לוֹ  ְנָתנוּ  אוֹ , ּכָ
חֹור ּוְצָבעוֹ  חֹור ׁשָ  ְלָחָרשׁ  ֵעִצים ָנַתן, ָאדֹום ּוְצָבעוֹ  ׁשָ
ֵסא ֵמֶהם ַלֲעׂשֹות ה, ָנֶאה ּכִ ֵסא ְוָעׂשָ , ָסלַספְ  אוֹ  ָרע ּכִ

ַבח ִאם ֶ ַעל נֹוֵתן, ַההֹוָצָאה ַעל ָיֵתר ַהׁשּ ִלי ּבַ  ֶאת ַהּכְ
ַבח ַעל ְיֵתָרה ַההֹוָצָאה ְוִאם, ַההֹוָצָאה ֶ  לוֹ  נֹוֵתן, ַהׁשּ

ַבח ֶאת ֶ ְלַבד ַהׁשּ ַעל ָאַמר. ּבִ ִלי ּבַ  רֹוֶצה ֵאיִני: ַהּכְ
ָנה ַתּקָ א זוֹ  ּבְ ן ֶאּלָ ֵמי ִלי ִיּתֵ ֶמר ּדְ ֵמי אוֹ  ַהּצֶ , ִציםָהעֵ  ּדְ

ן ָאַמר ִאם ְוֵכן. לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין ֵמי ְלךָ  ֵהא: ָהֻאּמָ  ּדְ
ֵמי אוֹ  ַצְמְרךָ  ֵאין, לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ָוֵלךְ  ֵעֶציךָ  ּדְ  ׁשֶ
ן ַבח קֹוֶנה ָהֻאּמָ ׁשְ ִלי ּבִ ה ּכְ ָעׂשָ   :ׁשֶ

ים ַהּמֹוִליךְ . ד ָתן ְוֹלא, ִלְטֹחן ִחּטִ ָאן, ִלּתְ ין ַוֲעׂשָ  אוֹ  ֻסּבִ
ְחּתֹום ֶקַמח ָנַתן, ָסןֻמרְ  אוֹ  ַלּנַ ת ַוֲעׂשָ ֵהָמה, ְנפּוִלין ּפַ  ּבְ

ח ּבָ ָלה, ַלּטַ ָכר, ְוִנּבְ ׂשָ ִבים, ּבְ ם ַחּיָ ּלֵ ֵמיֶהן ְלׁשַ  ְוִאם. ּדְ
ַחט ם ׁשָ ִחּנָ ח ָהָיה ִאם, ּבְ טּור, ֻמְמֶחה ַטּבָ  ֵאינוֹ  ְוִאם, ּפָ
ב, ֻמְמֶחה   :ַחּיָ

ה. ה ּמֶ ָבִרים ּבַ ָלה, ֲאמּוִרים ּדְ ּבְ ּנִ אי ׁשֶ ַוּדַ  ִאם ֲאָבל. ּבְ
ה הּ  ָעׂשָ גֹון, ִמָסֵפק ַהּפֹוְסָלהּ  ַטְרפּות ּבָ ָהה ּכְ ָ ׁשּ  ׁשֶ

ִמעּוט טּור, ִסיָמִנים ּבְ ין ָמָצא ִאם ְוֵכן. ּפָ גּום ַהַסּכִ , ּפָ
ָדקוֹ  ְוהּוא ה ּבְ ִחּלָ יָון, ּתְ א ּכֵ ִאּכָ ֶעֶצם ְלֵמיַמר ּדְ  ּבְ

ְפֶרֶקת ָמה ַהּמִ   :ִמָסֵפק ַמְפִקיָנן ֹלא ָממֹון ַיןְלִענְ , ִנְפּגְ

ְרֶאה. ו יָנר ַהּמַ ְלָחִני ּדִ ֻ , הּוא ָיֶפה: לוֹ  ְוָאַמר, ַלׁשּ
ָכר ִאם, ָרע ְוִנְמָצא ׂשָ ב, ָרָאהוּ  ּבְ ם ַחּיָ ּלֵ  ַעל ַאף ְלׁשַ

י הּוא ּפִ ִקי ׁשֶ ד ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ּבָ ם ְוִאם. ְלִהְתַלּמֵ ִחּנָ  ּבְ
טּור, ָרָאהוּ  ְהֶיה ְוהּוא, ּפָ ּיִ ִקי ׁשֶ ֵאינוֹ  ּבָ  ָצִריךְ  ׁשֶ

ד ִקי ֵאינוֹ  ְוִאם. ְלִהְתַלּמֵ ב, ּבָ ם ַחּיָ ּלֵ י ַעל ַאף ְלׁשַ  ּפִ
הּוא ם ׁשֶ ִחּנָ ּיֹאַמר ְוהּוא, ּבְ ְלָחִני ׁשֶ ֻ  ֲאִני ָעֶליךָ : ַלׁשּ
ָהיוּ  אוֹ , סֹוֵמךְ  ָבִרים ׁשֶ הּוא ַמְרִאים ַהּדְ  ַעל סֹוֵמךְ  ׁשֶ
תוֹ    :ַלֲאֵחִרים ַיְרֶאה ְוֹלא ְרִאּיָ

ח. ז ה ַטּבָ עֹוׂשֶ ם ׁשֶ ִחּנָ ל ּבְ ְלָחִני ְוֵכן, ְוִנּבֵ ָאַמר ׁשֻ : ׁשֶ
ל ְוֵכן, ָרע ְוִנְמָצא, ָיֶפה ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ  ֲעֵליֶהם, ּבָ

ֵהם ְרָאָיה ְלָהִביא , ְרָאָיה ֵהִביאוּ  ֹלא ְוִאם, ֻמְמִחים ׁשֶ
ִמין ּלְ   :ְמׁשַ

ִדיָנההַ  ִלְבֵני ִאיָלנֹות ַהּנֹוֵטעַ . ח ִהְפִסיד, ּמְ ח ְוֵכן, ׁשֶ  ַטּבָ
ל ֵני ׁשֶ ל ָהִעיר ּבְ ּבֵ ּנִ ֵהמֹות ׁשֶ יז, ַהּבְ ּקִ ם ְוַהּמַ ָחַבל ּדָ , ׁשֶ

ָעה ְוַהסֹוֵפר ּטָ ָטרֹות ׁשֶ ְ ד, ַבׁשּ ינֹוקֹות ּוְמַלּמֵ ע ּתִ ׁשַ ּפָ  ׁשֶ
ינֹוקֹות ּתִ ד ְוֹלא ּבַ ד אוֹ  ִלּמֵ ָטעּות ִלּמֵ ּיֹוֵצא ְוָכל, ּבְ  ּכַ
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ֵאּלוּ  ִניםוְ  ּבְ ִאי ָהֻאּמָ ר ׁשֶ ְחְזרוּ  ֶאְפׁשָ ּיַ  ַהֶהְפֵסד ׁשֶ
ִהְפִסידוּ  ִקין, ׁשֶ ֹלא אֹוָתם ְמַסּלְ ֵהם, ַהְתָרָאה ּבְ  ׁשֶ
ֻמְתִרים לוּ  ַעד, ְועֹוְמִדים ּכְ ּדְ ּתַ ׁשְ ּיִ ם ׁשֶ ְמַלאְכּתָ  הֹוִאיל, ּבִ
ּבּור אֹוָתם ְוֶהֱעִמידוּ    :ֲעֵליֶהם ַהּצִ

  שוכר הלכות

 שז סימן
 או השאיל ואם, ופטורו ּובוֹ וחי השוכר דיני

  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , השכיר

ֹוֵכר. א ֵהָמה ֵמֲחֵברוֹ  ַהׂשּ ִלים אוֹ  ּבְ ינוֹ , ּכֵ ׁשֹוֵמר ּדִ  ּכְ
ָכר ב, ׂשָ ְגֵנָבה ְלִהְתַחּיֵ ֵטר ַוֲאֵבָדה ּבִ   :ֵמֳאָנִסין ְוִלּפָ

יר ְיכֹוִלין. ב ּכִ ׂשְ ֹוֵכר ַהּמַ ֶהם ַלֲחֹזר ְוַהׂשּ ְמׁשֹךְ  דעַ , ּבָ ּיִ  ׁשֶ
ה אוֹ  ֲעׂשֶ ּיַ ְרֵכי ֶאָחד ׁשֶ ְנָין ִמּדַ  ִמְתַחּיֵב ֵאינוֹ  ְוֵכן. ַהּקִ

ְגֵנָבה ה ַעד, ַוֲאֵבָדה ּבִ ֲעׂשֶ ּיַ ְרֵכי ֶאָחד ׁשֶ ה ִמּדַ ִנּיָ . ַהּקְ
ק אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ִסּלֵ ֶ ׁשּ ּמִ ַעל ׁשֶ ִמיָרתוֹ  ַהּבַ ַעת ֵמָעֶליהָ  ׁשְ  ִמּדַ

ֹוֵמר ב, ַהׁשּ ִמיָרָתהּ בִּ  ִנְתַחּיֵ   :ׁשְ

ַכר ְראּוֵבן. ג ִית ׂשָ ְמעֹון ּבַ ִ ם ְוָנַתן ִמׁשּ ה ׁשָ  ּוֵמֲחַמת, ִחּטָ
ָעְמָדה ם ׁשֶ ה ָיִמים ׁשָ  ְוָנְפלוּ  ַהּכֹוָתִלים ִנְתַקְלְקלוּ  ַהְרּבֵ
יקוּ  ְמעֹון ְוִהּזִ ֵכָניו ְלׁשִ ר ָהָיה ִאם, ְוִלׁשְ  ְוָידּועַ  ִנּכָ
ק וֹ בּ  ְוִהְתרוּ , ַהּכֹוָתִלים ִקְלקּול ה ְלַסּלֵ  ְוֹלא ַהִחּטָ
ָקהּ  עַ , ִסּלְ ב הּוא ּפֹוׁשֵ ם ְוַחּיָ ּלֵ ל ְלׁשַ ק ּכָ   :ַהֶהּזֵ

ֹוֵכר ֵאין. ד ֵהָמה ַהׂשּ ְלְטִלים אוֹ  ּבְ אי ִמּטַ ַ יר ַרׁשּ ּכִ  ְלַהׂשְ
יר ְוִאם, ְלַאֵחר ּכִ ינוֹ , ְלַאֵחר ִהׂשְ ִדין ּדִ ָכר ׁשֹוֵמר ּכְ  ׂשָ
ַסר ּמָ נִּ , ַאֵחר ְלׁשֹוֵמר ׁשֶ ֵארׁשֶ ִסיָמן ְתּבָ   :א"רצ ּבְ

ֹוֵכר. ה ָרה ַהׂשּ ִאיָלהּ  ֵמֲחֵברוֹ  ּפָ  ּוֵמָתה, ְלַאֵחר ְוִהׁשְ
הּ  ַדְרּכָ יָון, ֶנֶאְנָסה אוֹ  ּכְ ִני ּכֵ ֵ ַהׁשּ ב ׁשֶ ֲחֹזר, ַחּיָ ָעִלים ּתַ  ַלּבְ

ֵאין, ָהִראׁשֹוִנים ה ֲהָלה ׁשֶ ָפָרתוֹ  ְסחֹוָרה עֹוׂשֶ ל ּבְ . ֶזה ׁשֶ
וֹ  ָאַמר ְוִאם ְרֶצה ִאם: ֵכרַלׂשּ ה ּתִ ִאיֶלּנָ יְנךָ  ְוִיְהֶיה ַתׁשְ  ּדִ

ֹוֵאל ִעם יִני ְוִיְהֶיה ַהׁשּ ךָ  ּדִ ם ָאז, ִעּמְ ּלֵ ֹוֵאל ְיׁשַ  ַהׁשּ
ֹוֵכר   :ַלׂשּ

ֹוֵכר. ו ָרה ַהׂשּ הּ  ְונֹוְלָדה ֵמֲחֵברוֹ  ּפָ ה ּבָ יַעת ַמּכָ ְפׁשִ  ּבִ
ֹוֵכר ּלֹא ַהׂשּ  הּואשֶׁ  אֹוְמִרים ֵישׁ , ְמָלאָכה ֵמֲחַמת ׁשֶ
ם ָפטּור ּלֵ ׁשַ יָון, ִמּלְ סֹוָפהּ  ּכֵ אֹות ׁשֶ ה ֵמאֹוָתהּ  ְלִהְתַרּפְ  ַמּכָ
א ָהֵוי ָלא ֶבת ֶאּלָ ֶבת ְוֵאין, ׁשֶ ְבֵהָמה ׁשֶ  ִאם, ְלִפיָכךְ , ּבִ

ֶלת ּטֶ ה ִמְתּבַ ּמָ טּור ָיִמים ּכַ יָון, ּפָ סֹוָפהּ  ּכֵ  ׁשֶ
אֹות ִבים ְוֵישׁ . ְלִהְתַרּפְ   :ְמַחּיְ

אי ָאָדם ֵאין. ז ַ ָפָרתוֹ  ָלדּושׁ  ַרׁשּ יָרהּ  ַעְרִבית ּבְ ּכִ  ּוְלַהׂשְ
ֲחִרית   :ׁשַ

 שח סימן
' ז ּובוֹ , עליה יטען כמה, עליה לרכב בהמה השוכר

  ְסִעיִפים:

ֹוֵכר. א ֵהָמה ַהׂשּ יב ֹלא, ִאישׁ  ָעֶליהָ  ִלְרּכֹב ּבְ  ָעֶליהָ  ַיְרּכִ
ה ָ ה ָעֶליהָ  ִלְרּכֹב. ִאׁשּ ָ יב, ִאׁשּ   :ִאישׁ  ֶליהָ עָ  ַיְרּכִ

ָכָרהּ . ב ה ָעֶליהָ  ִלְרּכֹב ׂשְ ָ יב, ִאׁשּ ל ָעֶליהָ  ַמְרּכִ ה ּכָ ָ , ִאׁשּ
ין דֹוָלה ּבֵ ין ּגְ ה ּבֵ ֶרת ַוֲאִפּלוּ , ְקַטּנָ   :ּוֵמיִניָקה ְמֻעּבֶ

ֹוֵכר. ג יחַ  לוֹ  ֵישׁ , ָעֶליהָ  ִלְרּכֹב ַהֲחמֹור ֶאת ַהׂשּ  ְלַהּנִ
סּותוֹ  ָעֶליהָ  ל ֹונֹוָתיוּוְמז ְוָלִגינוֹ  ּכְ ֶרךְ  אֹותוֹ  ׁשֶ  ְלִפי, ַהּדֶ
ֵאין ֶרךְ  ׁשֶ ֹוֵכר ּדֶ ָכל ַלֲחֹזר ַהׂשּ  ִלְקנֹות ּוָמלֹון ָמלֹון ּבְ

ב ֲהֵרי, ֶזה ַעל ֶיֶתר. ְמזֹונֹות ַעל ָעָליו ְמַעּכֵ . ַהֲחמֹור ּבַ
יחַ  ַהֲחמֹור ְלַבַעל ֵישׁ  ְוֵכן עֹוִרים ָעֶליהָ  ְלַהּנִ  ְוֶתֶבן ׂשְ

ל ּוְמזֹונֹות ֹוֵכר ֶזה ַעל ֶיֶתר, ַהּיֹום תוֹ אוֹ  ׁשֶ ב ַהׂשּ  ְמַעּכֵ
ֵני, ָעָליו ר ִמּפְ ֶאְפׁשָ ָכל ִלְקנֹות לוֹ  ׁשֶ , ּוָמלֹון ָמלֹון ּבְ

ם ֵאין ִאם, ְלִפיָכךְ  יחַ , ִיְקֶנה ֵמַאִין ׁשָ  ָעָליו ַמּנִ
ֶהְמּתוֹ  ּוְמזֹונֹות ְמזֹונֹוָתיו ל ּבְ ל ׁשֶ ֶרךְ  אֹוָתהּ  ּכָ  ְוָכל. ַהּדֶ

ׂשֹוֵכר ָבִריםַהדְּ  ֵאּלוּ  ֵאין ּוְבָמקֹום, ְסָתם ּבְ  ִמְנָהג ׁשֶ
ָמקֹום ֲאָבל, ָידּועַ  שׁ  ּבְ ּיֵ ְנָהג ְלִפי ַהּכֹל, ִמְנָהג ׁשֶ   :ַהּמִ
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ֹוֵכר. ד ֵהָמה ֶאת ַהׂשּ  ִלְטִרין ָמאַתִים ָעֶליהָ  ְלָהִביא ַהּבְ
ל ים ׁשֶ ל ִלְטִרין ָמאַתִים ְוֵהִביא, ִחּטִ עֹוִרים ׁשֶ , ׂשְ

בחַ , ּוֵמָתה ֵני, ּיָ ַפח ִמּפְ ַהּנֶ ה ׁשֶ ֹוי ָקׁשֶ עֹוִרים, ְלַמׂשּ ְ  ְוַהׂשּ
ָכָרהּ  ִאם ְוֵכן. ֶנַפח ָלֶהם ֵישׁ   ְוֵהִביא, ְתבּוָאה ְלָהִביא ׂשְ

ָקָלהּ  ִמׁשְ ֶבן ּבְ ְכָרהּ  ִאם ֲאָבל, ּתֶ  ָעֶליהָ  ְלָהִביא ׂשָ
עֹוִרים ָקָלן ְוֵהִביא, ׂשְ ִמׁשְ ים ּבְ טּור, ָוֵמָתה, ִחּטִ  ְוֵכן, ּפָ

ל ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ֹוֵכר. ה ֵהָמה ֶאת ַהׂשּ את ַהּבְ ָקל ָעֶליהָ  ָלׂשֵ , ָידּועַ  ִמׁשְ
אוֹ  ַעל ְוהֹוִסיף ָ ים ֵחֶלק הֹוִסיף ִאם, ַמׂשּ ֹלׁשִ ְ  ַעל ִמׁשּ
עּור ִ ַסק ַהׁשּ ּפָ ב, ּוֵמָתה ִעּמוֹ  ׁשֶ חֹות, ַחּיָ אן ּפָ טּור, ִמּכָ  ּפָ
ַכר הּוא נֹוֵתן ֲאָבל   :תֹוֶספֶ ַהתּ  ׂשְ

ָכר. ו א ֵאינוֹ , ְסָתם ׂשָ א נֹוׂשֵ ָקל ֶאּלָ דּועַ  ִמׁשְ  ַהּיָ
ִדיָנה ּמְ ֵהָמה ְלאֹוָתהּ  ּבַ ים ֵחֶלק הֹוִסיף ְוִאם. ּבְ ֹלׁשִ ְ , ִמׁשּ

גֹון הּ  ּכְ ְרּכָ ּדַ את ׁשֶ ים ָלׂשֵ ֹלׁשִ ים ָעֶליהָ  ְוָטַען ׁשְ ֹלׁשִ  ׁשְ
ָרה אוֹ  ּוֵמָתה, ְוֶאָחד ּבְ ב, ִנׁשְ   :ַחּיָ

תָּ . ז הֹוִסיף, ףַהּכַ אוֹ  ַעל ׁשֶ ָ ק ֶאָחד ַקב ַמׂשּ א ְוֻהּזָ ָ ַמׂשּ  ּבְ
ב, ֶזה ְנָזָקיו ַחּיָ ַאף, ּבִ י ַעל ׁשֶ הּוא ּפִ ן ׁשֶ ַעת ּבֶ  ַוֲהֵרי ּדַ

ישׁ  הּוא ֹכֶבד ַמְרּגִ א ּבְ ָ ׂשּ א ִלּבוֹ  ַעל ַיֲעֶלה, ַהּמַ ּמָ  ׁשֶ
  :ַהּכֶֹבד ֶזה הּוא ָחְליוֹ  ֵמֲחַמת

 שט סימן
 והוליכה ידוע למקום ילךל הבהמה את השוכר

  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , אחר למקום

ֹוֵכר. א ָהר ְלהֹוִליָכהּ  ַהֲחמֹור ֶאת ַהׂשּ  ְוהֹוִליָכהּ , ּבָ
ְקָעה ּבִ טּור, ֻהְחְלָקה ִאם, ּבַ י ַעל ַאף, ּפָ ָעַבר ּפִ  ַעל ׁשֶ
ַעת ָעִלים ּדַ ב, הּוֲחָמה ְוִאם. ַהּבְ   :ַחּיָ

ְכָרהּ . ב ְקָעהבַּ  ְלהֹוִליָכהּ  ׂשָ ָהר ְוהֹוִליָכהּ  ּבִ  ִאם, ּבָ
ב, ֻהְחְלָקה ַהֲחָלקּות, ַחּיָ ָהר יֹוֵתר ׁשֶ ְקָעה ּבָ ּבִ  ְוִאם. ִמּבַ
ה טּור, הּוַחּמָ ְקָעה, ּפָ ּבִ ּבַ ָהר יֹוֵתר ֲחִמימּות ׁשֶ ֵני, ִמּבָ  ִמּפְ

ֶבת ָהרּוחַ  ֶ ַנׁשּ ּמְ ֹראשׁ  ׁשֶ ה ְוִאם. ֶהָהִרים ּבְ  ֵמֲחַמת הּוַחּמָ
ֲעֶלה ל ְוֵכן, בַחיָּ , ַהּמַ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

יר. ג ּכִ ֶהְמּתוֹ  ִהׂשְ הּ  ֵליֵלךְ  ּבְ לֹוִני ְלָמקֹום ּבָ  ּוְלַהֲחִזיָרהּ  ּפְ
ֹוֵכר ְוָהַלךְ , ְלָמָחר קֹום ָעֶליהָ  ַהׂשּ  ְוֶהֱחִזיָרהּ  ַההּוא ַלּמָ

יר ְוִנְתָרֵעם, ַבּיֹום ּבוֹ  ּכִ ׂשְ ר ַעל ָהִעיר ְלִזְקֵני ַהּמַ  ֲאׁשֶ
יֹום ְוֵהִביָאהּ  הּ הֹוִליכָ  יר ְוָאְמרוּ , ֶאָחד ּבְ ּכִ ׂשְ ָלהּ  ַלּמַ  ְלַקּבְ

ל ּדֵ ּתַ ְרפּוָאָתהּ  ּוְלִהׁשְ ה ְוֵכן, ּבִ ' ח ְלסֹוף ּוֵמָתה, ָעׂשָ
ב, ָיִמים ֹוֵכר ַחּיָ יָון ַהׂשּ ע ּכֵ ׁשַ ּפָ הּ  ׁשֶ   :ּבָ

ֹוֵכר. ד ָרה ֶאת ַהׂשּ ָהר ַלֲחֹרשׁ  ַהּפָ ִבְקָעה ְוָחַרשׁ , ּבָ  ּבְ
רְוִנשְׁ  ְנָקן ּבַ ִלי ְוהּוא, ַהּקַ חֹוֵרשׁ  ַהּכְ ֹוֵכר ֲהֵרי, ּבוֹ  ׁשֶ  ַהׂשּ

טּור ַעל ְוִדין, ּפָ ָרה ּבַ ִנין ִעם ַהּפָ ָחְרׁשוּ  ָהֻאּמָ  ְוֵכן. ׁשֶ
ה ֹלא ִאם ּנָ ַעת ַעל ׁשִ ָעִלים ּדַ ר, ַהּבְ ּבַ ְנָקן ְוִנׁשְ ין, ַהּקַ  ּדִ
ַעל ָרה ּבַ ִנים ִעם ַהּפָ ָכָרהּ . ָהֻאּמָ ִבְקָעה ַלֲחֹרשׁ  ׂשְ , ּבְ

ה ָהר ְוָחְרׁשָ ר ּבָ ּבַ ְנָקן ְוִנׁשְ ֹוֵכר, ַהּקַ ב ַהׂשּ ל ְוִדינוֹ  ַחּיָ  ׁשֶ
ִנים ִעם ׂשֹוֵכר ין, ּוִמיהוּ . ָהֻאּמָ ִנים ּדִ ְברוּ  ָהֻאּמָ ָ ׁשּ  ׁשֶ
ֵעת ה ּבְ ִמים ֲחִריׁשָ ּלְ ׁשַ ּמְ ם ִמי, ׁשֶ ּלֵ  ֶאת ָהאֹוֵחז ֶזה, ְמׁשַ
ִלי ֵעת ַהּכְ ה ּבְ ֶדה ָהְיָתה ְוִאם. ַהֲחִריׁשָ ָ  ַמֲעלֹות ַהׂשּ

ֵניֶהם, ַמֲעלֹות ִבים ׁשְ ְדֵמי ַחּיָ ְנָקן ּבִ ְנִהיג, ַהּקַ  אֹוָתהּ  ַהּמַ
ְלָמד ּמַ ִלי ֶאת ְוָהאֹוֵחז ּבַ   :ַהּכְ

ָכָרהּ . ה ִקְטִנית ָלדּושׁ  ׂשְ ְתבּוָאה ְוָדשׁ , ּבְ , ְוֻהְחְלָקה, ּבִ
טּור ְתבּוָאה. ּפָ ִקְטִנית ְוָדשׁ , ּבִ ב, ּבְ ְטִניתשֶׁ , ַחּיָ  ַהּקִ

  :ַמֲחֶלֶקת

 שי סימן
 ּובוֹ , נשבר או מת או ונסתמא החמור את השוכר

  ְסִעיִפים:' ג

ֹוֵכר. א ֵהָמה ֶאת ַהׂשּ ֵטית אוֹ  ְוָחְלָתה ַהּבְ ּתַ  אוֹ , ִנׁשְ
ֶלךְ  ַלֲעבֹוַדת ִנְלְקָחה י ַעל ַאף, ַהּמֶ ֵאין ּפִ  סֹוָפהּ  ׁשֶ
יר ֲהֵרי, הֲהִליכָ  ֶדֶרךְ  ִנְלְקָחה ִאם, ַלֲחֹזר ּכִ ׂשְ  אֹוֵמר ַהּמַ
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ֹוֵכר ךָ  ֲהֵרי: ַלׂשּ ּלְ ָכרוֹ  לוֹ  ְונֹוֵתן, ְלָפֶניךָ  ׁשֶ ָלם ׂשְ . ֻמׁשְ
ה ּמֶ ָבִרים ּבַ ָכָרהּ , ֲאמּוִרים ּדְ ְ ׂשּ ׁשֶ את ּכְ אֹוי ָעֶליהָ  ָלׂשֵ  ַמׂשּ

ר ֶאְפׁשָ ִליָכהּ  ׁשְ ֹלא ְלַהׁשְ ָדה ּבְ ָכָרהּ  ִאם ֲאָבל, ַהְקּפָ  ׂשְ
את אוֹ  ָעֶליהָ  ִלְרּכֹב ֵלי ָעֶליהָ  ָלׂשֵ  ְוַכּיֹוֵצא ְזכּוִכית ּכְ
ֶהם ב, ּבָ ֵהָמה לוֹ  ְלַהֲעִמיד ַחּיָ  ֹלא ְוִאם, ַאֶחֶרת ּבְ

ָכר ַיֲחִזיר, ֶהֱעִמיד ָ ָכר ַעל ִעּמוֹ  ְוַיֲחׁשֹב ַהׂשּ ה ׂשָ ּמָ  ּכַ
ָהַלךְ  הּ  ׁשֶ ֵהָמה ֵמָתה. ּבָ ָרה אוֹ  ַהּבְ ּבְ ין, ִנׁשְ ָכָרהּ  ּבֵ ְ ׂשּ  ׁשֶ
את י ָלׂשֵ ָכָרהּ  ןּבֵ ְ ׂשּ  ְסָתם ֲחמֹור: לוֹ  ָאַמר ִאם, ִלְרּכֹב ׁשֶ

יר ֲאִני ּכִ ב, ְלךָ  ַמׂשְ ֵהָמה לוֹ  ְלַהֲעִמיד ַחּיָ , ַאֶחֶרת ּבְ
ֹוֵכר ֵישׁ , ֶהֱעִמיד ֹלא ְוִאם ֵהָמה ִלְמּכֹר ַלׂשּ ח ַהּבְ  ְוִלּקַ
הּ  ֵהָמה ּבָ ִמים ֵאין ְוִאם, ַאֶחֶרת ּבְ ּדָ ח ּבַ ֵהָמה ִלּקַ  ּבְ

ִמים ֵכרׂשוֹ , ַאֶחֶרת ּדָ ֵהָמה ּבַ יעַ  ַעד ַאֶחֶרת ּבְ ּגִ ּיַ  ׁשֶ
קֹום ַסק ַלּמָ ּפָ   :ִעּמוֹ  ׁשֶ

ָכָרהּ  ִאם, ְלךָ  ׂשֹוֵכר ֲאִני ֶזה ֲחמֹור: לוֹ  ָאַמר. ב  ׂשְ
ֲחִצי ּוֵמָתה, ְזכּוִכית ִלְכֵלי אוֹ  ָעֶליהָ  ִלְרּכֹב ֶרךְ  ּבַ , ַהּדֶ
ָדֶמיהָ  ֵישׁ  ִאם ח ּבְ ֵהָמה ִלּקַ  ֵאין ְוִאם, חִיקַּ , ַאֶחֶרת ּבְ

ָדֶמיהָ  ח ּבְ ְדֵמי ֲאִפּלוּ  ׂשֹוֵכר, ִלּקַ הּ  ּבִ ּלָ יעַ  ַעד, ּכֻ ּגִ ּיַ  ׁשֶ
קֹום ַסק ַלּמָ ּפָ ָדֶמיהָ  ֵאין ְוִאם, ִעּמוֹ  ׁשֶ ח ֹלא ּבְ  ְוֹלא ִלּקַ
ּכֹר ָכרוֹ  לוֹ  נֹוֵתן, ִלׂשְ ל ׂשְ ֶרךְ  ֲחִצי ׁשֶ  לוֹ  ְוֵאין, ַהּדֶ
א ָעָליו ְרֹעֶמת ֶאּלָ כָ  ְוִאם. ּתַ א ָרהּ ׂשְ ָ  הֹוִאיל, ְלַמׂשּ
ֲחִצי ּוֵמת, ֶזה ֲחמֹור: ֵלהּ  ְוָאַמר ֶרךְ  ּבַ ב ֵאינוֹ , ַהּדֶ  ַחּיָ

א, ַאֶחֶרת לוֹ  ְלַהֲעִמיד ָכרוֹ  לוֹ  נֹוֵתן ֶאּלָ ל ׂשְ  ֲחִצי ׁשֶ
ֶרךְ  יחַ  ַהּדֶ   :ִנְבָלתוֹ  לוֹ  ּוַמּנִ

יר ְראּוֵבן. ג ּכִ ֶהְמּתוֹ  ִהׂשְ ֵני ּבְ , ֹזרְוַלחֲ  ֵליֵלךְ  ָיִמים ִלׁשְ
ּיֹום ּוַבֲחָזָרתוֹ  ִני ּבַ ֵ ַדל ַהׁשּ ָהר ּגָ ֻהְצַרךְ  ַעד ַהּנָ ב ׁשֶ  ְלַעּכֵ

ָכָרהּ  ִאם, ֶאָחד יֹום יָטא, ְלָיִמים ׂשְ ׁשִ ִריךְ  ּפְ ּצָ ן ׁשֶ  ִלּתֵ
ִכירּות לוֹ  ל ׂשְ ָכָרהּ  ְוִאם, ָויֹום יֹום ּכָ לֹוִני ְלָמקֹום ׂשְ  ּפְ

ָכָרהּ  אוֹ , ְוַלֲחֹזר ְ ׂשּ ֵני ׁשֶ יר םָיִמי ִלׁשְ קֹום ְוִהְזּכִ  ַהּמָ
רֹוֶצה ם ֵליֵלךְ  ׁשֶ הּוא ְוָידּועַ , ׁשָ ֵני ַמֲהַלךְ  ׁשֶ  ָיִמים ׁשְ
בוֹ  ָהר ְוִעּכְ ל ָרִגיל ָהָיה ֹלא ִאם, ַהּנָ ּדֵ ֵסיָדא, ְלִהְתּגַ  ּפְ

ֵהָמה ְדַבַעל ל ָרִגיל ָהָיה ְוִאם, ּבְ ּדֵ ֹוֵכר, ְלִהְתּגַ  ְוַהׂשּ
יר ָהר ִעְנַין ַמּכִ ירַהמַּ  ְוֹלא ַהּנָ ּכִ ֵסיָדא, ׂשְ , ְדׂשֹוֵכר ּפְ
ֵניֶהם ְוִאם ֵסיָדא, ָיְדעוּ  ׁשְ ֵהָמה ְדַבַעל ּפְ  ּוְמזֹונֹות. ּבְ

ֵהָמה ִכירּות ַהּבְ ְ ין, ְוַהׂשּ   :ָלֶהם ֶאָחד ּדִ

 שיא סימן
 טבעה או הדרך בחצי ופרקה הספינה את השוכר

  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , הדרך בחצי

הֹוִסיף ְסִפיָנה. א ים ֶאָחד הּ בָּ  ׁשֶ ֹלׁשִ ְ ָאהּ  ַעל ִמׁשּ ָ  ַמׂשּ
ב, ְוָטְבָעה ם ַחּיָ ּלֵ ֶמיהָ  ְלׁשַ   :ּדָ

ֹוֵכר. ב ֲחִצי ְוָטְבָעה ַהְסִפיָנה ֶאת ַהׂשּ ֶרךְ  ּבַ  ִאם, ַהּדֶ
יר ֲאִני זוֹ  ְסִפיָנה: ֵלהּ  ָאַמר ּכִ ָכָרהּ , ְלךָ  ַמׂשְ ֹוֵכר ּוׂשְ  ַהׂשּ

הּ  ְלהֹוִליךְ  ַתן יפִּ  ַעל ַאף, ְסָתם ַיִין ּבָ ּנָ ָכר לוֹ  ׁשֶ ָ  ַהׂשּ
ל ַיֲחִזיר ָכר ּכָ ָ ֲהֵרי, ַהׂשּ  ִלי ָהֵבא: לוֹ  אֹוֵמר ֶזה ׁשֶ

י ַעְצָמהּ  ַהְסִפיָנה ַכְרּתִ ָ ׂשּ ָדה, ׁשֶ ַהְקּפָ  ֵישׁ  ְגדֹוָלה ׁשֶ
ְסִפיָנה ל ַיִין ָאִביא ַוֲאִני זוֹ  ּבִ הּ  ְואֹוִליךְ  ָמקֹום ִמּכָ   :ּבָ

יר יֲאנִ  ְסָתם ְסִפיָנה: ֵלהּ  ָאַמר. ג ּכִ ָכָרהּ , ְלךָ  ַמׂשְ  ּוׂשְ
ֹוֵכר הּ  ְלהֹוִליךְ  ַהׂשּ י ַעל ַאף, ֶזה ַיִין ּבָ ּלֹא ּפִ  לוֹ  ָנַתן ׁשֶ
ָכר ָ לּום ֵמַהׂשּ ב, ּכְ ן ַחּיָ ל ִלּתֵ ָכר ּכָ ָ ֲהֵרי, ַהׂשּ  אֹוֵמר ׁשֶ

ִין ִלי ָהֵבא: לוֹ  ל ְסִפיָנה ְלךָ  ָאִביא ַוֲאִני ַעְצמוֹ  ַהּיַ  ִמּכָ
ֵדי ְלַנּכֹות ָצִריךְ  ֲאָבל. וּ ְואֹוִליֶכנּ  ָמקֹום ל ַהּטַֹרח ּכְ  ׁשֶ
ֶרךְ  ֲחִצי ֵאינוֹ , ַהּדֶ ל ּדֹוֶמה ׁשֶ הֹוָלַכת ַהְמַטּפֵ  ַהְסִפיָנה ּבְ

ב   :ּוָבֵטל ְליֹוׁשֵ

יר ֲאִני זוֹ  ְסִפיָנה: לוֹ  ָאַמר. ד ּכִ ַכר, ַמׂשְ ֹוֵכר ְוׂשָ  ַהׂשּ
הּ  ְלהֹוִליךְ  ָכר ָנַתן ִאם, ֶזה ַיִין ּבָ ָ  ָיכֹול נוֹ ֵאי ַהׂשּ
ן ֹלא, ָנַתן ֹלא ְוִאם, ְלַהֲחִזירוֹ  ֵאין, ִיּתֵ  ָיכֹול ֶזה ׁשֶ
 ַיִין ְלָהִביא ָיכֹול ֶזה ְוֹלא ַעְצָמהּ  ַהְסִפיָנה ְלָהִביא
  :ַעְצמוֹ 
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ַכר. ה  חֹוְלִקין ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ְסָתם ְלַיִין ְסָתם ְסִפיָנה ׂשָ
ָכר ָ ֵאין ְוַדְוָקא. ַהׂשּ ׁשֶ ִלים ֶצהרוֹ  ֵמֶהם ֶאָחד ּכְ , ְלַהׁשְ
 ָנַתן ִאם, ְסִפיָנה ֵמִביא ֵאינוֹ  ְוֶזה ֵיינוֹ  ֵמִביא ֶזה ֲאָבל
ָכר י ׂשָ ַחת ְויֹוִציא ִיּטֹול ַנּמֵ   :ָידוֹ  ִמּתַ

ֹוֵכר. ו ֲחִצי ּוְפָרָקהּ  ַהְסִפיָנה ֶאת ַהׂשּ ֶרךְ  ּבַ  לוֹ  נֹוֵתן, ַהּדֶ
ַכר ל ׂשְ ֶרךְ  ּכָ ֹוֵכר ָמָצא ְוִאם. ַהּדֶ ירשֶׁ  ִמי ַהׂשּ ּכִ ׂשְ  ּיַ
קֹום ַעד לוֹ  אֹוָתהּ  ַסק ַהּמָ ּפָ  ְלַבַעל ְוֵישׁ , ׂשֹוֵכר, ׁשֶ

ְרֹעֶמת ָעָליו ַהְסִפיָנה ל ָמַכר ִאם ְוֵכן ּתַ  ַהְסחֹוָרה ּכָ
ְסִפיָנה ּבַ ֲחִצי ֶאָחד ְלִאישׁ  ׁשֶ ֶרךְ  ּבַ , ְוָעָלה ְוָיַרד, ַהּדֶ

ַכר נֹוֵטל ַהּלֹוֵקחַ  ֶרךְ  ֲחִצי ׂשְ ַכרוּ , ֵמָהִראׁשֹון ַהּדֶ  ׂשְ
ה ַהֵחִצי  ָעָליו ַהְסִפיָנה ְלַבַעל ְוֵישׁ , ָהַאֲחרֹון ִמּזֶ

ְרֹעֶמת ֵני ּתַ ַרם ִמּפְ ּגָ ַעת ִלְסּבֹל לוֹ  ׁשֶ  ַאֵחר ִאישׁ  ּדַ
ֲעַדִין ל ֹלא ׁשֶ ל ְוֵכן, ֻהְרּגַ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

 שיב סימן
 ט"י ּובוֹ , סתם או קצוב לזמן לחברו בית המשכיר

  ְסִעיִפים:

יר. א ּכִ ׂשְ ִית ַלֲחֵברוֹ  ַהּמַ  ֲחנּות אוֹ  ֶמְרָחץ אוֹ  ָחֵצר אוֹ  ּבַ
 ּתֹוךְ  ּוְלהֹוִציאוֹ  ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול ֵאינוֹ , ָקצּוב ִלְזַמן
יתוֹ  ָנַפל ֲאִפּלוּ , ְזַמּנוֹ  ל ּבֵ יר ׁשֶ ּכִ ֵאין ַמׂשְ  ָמקֹום לוֹ  ׁשֶ
 ֵאינוֹ , ֵחרְלאַ  ְלָמְכרוֹ  ְוָצִריךְ  ֶהֱעִני ַוֲאִפּלוּ , ּבוֹ  ָלדּור
ח, ְלהֹוִציאוֹ  ָיכֹול ּקָ ם ְוַהּמִ יחוֹ  ָצִריךְ  ְולֹוֵקחַ , ַקּיָ  ְלַהּנִ
ַיד ֹוֵכר ּבְ ִלים ַעד ַהׂשּ ׁשְ ּיַ ים ְוִאם. ְזַמּנוֹ  ׁשֶ  לוֹ  ִהְקּדִ

ָכר ָ ה ִלְזַמן ֲאִפּלוּ , ַהׂשּ  ַעד ְלהֹוִציאוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ְמֻרּבֶ
ְכֶלה ּיִ ל ְזַמן ׁשֶ ִכירּות ּכָ ְ יםשֶׁ  ַהׂשּ   :לוֹ  ִהְקּדִ

ירוֹ  ַאַחר ָחַזר ִאם. ב ּכִ ִהׂשְ ירוֹ , ְלֶזה ׁשֶ ּכִ  ְמָכרוֹ  אוֹ  ְוִהׂשְ
ס אוֹ  ְלגֹוי ִהְפִקיעַ  ַאּנָ ִכירּות ׁשֶ  ֶזה ֲהֵרי, ָהִראׁשֹון ׂשְ
ב יר ַחּיָ ּכִ ִית לוֹ  ְלַהׂשְ מֹותוֹ  ַאֵחר ּבַ ל ְוֵכן, ּכְ ּיֹוֵצא ּכָ  ּכַ
ֶזה   :ּבָ

נוֹ . ג ּכְ ַניִ  ִמׁשְ ָכךְ , ְידּוִעים םִלׁשְ ָנה ְלָכל ְוָכךְ  ּבְ ָנה ׁשָ  ְוׁשָ
ל ּלֹא ְזַמן ּכָ ּנוּ  ׁשֶ  ֵאין, ְלַאֵחר ּוְמָכרוֹ  ְוָחַזר, ִיְפּדֶ

ד ְלַקְחּתוֹ  ָיכֹול ַהּלֹוֵקחַ  ְלֶוה ִמּיַ ָנה ּתֹוךְ  ַהּמַ ָ  ֲאָבל, ַהׁשּ
ָנה ַאַחר ָ   :ְלַקְחּתוֹ  ָיכֹול ַהׁשּ

יר. ד ּכִ חֹות ֵאין, ְלִליָנה לוֹ  ִהׂשְ , ֶאָחד ִמּיֹום ּפָ
ִביָתה חֹות ֵאין, ִלׁשְ ֵני ּפָ ְ ּוִאין, ָיִמים ִמׁשּ  ֵאין, ְלִנׂשּ

חֹות   :יֹום' ִמל ּפָ

יר. ה ּכִ ׂשְ ִית ַהּמַ  ְלהֹוִציאוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ְסָתם ַלֲחֵברוֹ  ּבַ
ּיֹוִדיֶעּנוּ  ַעד ֵדי ִמּקֶֹדם יֹום' ל ׁשֶ שׁ  ּכְ  ְוֹלא, ָמקֹום ְלַבּקֵ
ֶרךְ  ָלךָ ֻמשְׁ  ְיֵהא ּדֶ ים ּוְלסֹוף, ּבַ ֹלׁשִ ְ ה. ֵיֵצא ַהׁשּ ּמֶ  ּבַ

ָבִרים ימֹות, ֲאמּוִרים ּדְ ה ּבִ ימֹות ֲאָבל, ַהַחּמָ  ּבִ
ִמים ׁשָ ַסח ְוַעד ֵמֶהָחג, ְלהֹוִציאוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ַהּגְ   :ַהּפֶ

ים לוֹ  ָקַבע. ו ֹלׁשִ ַאר ִאם, ֶהָחג ִלְפֵני יֹום ׁשְ  ִנׁשְ
ים ֹלׁשִ ְ  ְלהֹוִציאוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ֶאָחד יֹום ֲאִפּלוּ  יֹום ֵמַהׁשּ

ַסח מֹוָצֵאי ַעד ּיֹוִדיעוֹ  ְוהּוא, ַהּפֶ ים ׁשֶ ֹלׁשִ  יֹום ׁשְ
ה. ִמּקֶֹדם ּמֶ ָבִרים ּבַ ֲעָירֹות, ֲאמּוִרים ּדְ  ֲאָבל, ּבָ

ים ְכַרּכִ ימֹות ֶאָחד, ּבִ ה ּבִ ימֹות ְוֶאָחד ַהַחּמָ ִמים ּבִ ׁשָ , ַהּגְ
ר ֵניםשְׁ  ְלהֹוִדיעוֹ  ָצִריךְ  ין, ַוֲחנּות. ִמּקֶֹדם ֹחֶדשׁ  ָעׂשָ  ּבֵ

ים ְכַרּכִ ין ּבִ ֲעָירֹות ּבֵ  ֹחֶדשׁ  ב"י ְלהֹוִדיעוֹ  ָצִריךְ , ּבָ
  :ִמּקֶֹדם

ם. ז ׁשֵ יר ּכְ ּכִ ׂשְ ַהּמַ ב ׁשֶ ךְ , ְלהֹוִדיעוֹ  ַחּיָ ֹוֵכר ּכָ ב ַהׂשּ  ַחּיָ
ים ִמּקֶֹדם ְלהֹוִדיעוֹ  ֹלׁשִ ֲעָירֹות יֹום ׁשְ  םִמּקֹדֶ  אוֹ , ּבָ

ֵנים ר ׁשְ ים ֹחֶדשׁ  ָעׂשָ ְכַרּכִ ֵדי, ּבִ שׁ  ּכְ ַבּקֵ ּיְ ֵכן ׁשֶ  ְוֹלא ׁשָ
ֵאר ָ יתוֹ  ִיׁשּ נּוי ּבֵ  ָיכֹול ֵאינוֹ , הֹוִדיעוֹ  ֹלא ְוִאם, ּפָ
א, ָלֵצאת ן ֶאּלָ ָכר ִיּתֵ ָ   :ַהׂשּ

ְכרוֹ  ִאם. ח יָון, ָקצּוב ִלְזַמן ׂשָ ָלה ּכֵ ּכָ ַמן ׁשֶ  ָיכֹול ַהּזְ
ד ְלהֹוִציאוֹ  ָלה ֲאִפּלוּ , ִמּיָ ַמן ּכָ ֶאְמַצע ַהּזְ  ְימֹות ּבְ
ִמים ׁשָ   :ַהּגְ
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ָאַמְרנוּ  ַמה. ט ֶ ֵאין ׁשּ יר ׁשֶ ּכִ ׂשְ  ְוֹלא ְלהֹוִציאוֹ  ָיכֹול ַהּמַ
ֹוֵכר ּיֹוִדיֶעּנוּ  ַעד ָלֵצאת ָיכֹול ַהׂשּ  הּוְקרוּ  ִאם, ִמּקֶֹדם ׁשֶ
ים ּתִ יר ֵישׁ  ַהּבָ ּכִ ׂשְ ֹוֵכרלַ  ְולֹוַמר, ָעָליו ְלהֹוִסיף ַלּמַ : ׂשּ

ֹכר אוֹ  ְוָיהּ  ׂשְ ׁשָ ֵצא אוֹ  ּבְ ים הּוְזלוּ  ִאם ְוֵכן, ּתֵ ּתִ  ֵישׁ  ַהּבָ
ֹוֵכר ָכר ִלְפחֹות ַלׂשּ ָ יר ְולֹוַמר, ַהׂשּ ּכִ ׂשְ ֹכר אוֹ : ַלּמַ  ִלי ׂשְ
ַער ׁשַ ל ּכְ יו ׁשֶ יְתךָ  ֲהֵרי אוֹ  ַעְכׁשָ , ִמיהוּ . ְלָפֶניךָ  ּבֵ
ְוָקא ִהְתנוּ  ּדַ מַ  ִמּקֶֹדם ָהִכי ּדְ י ַעל ְוַאף, ןַהּזְ ָעַבר ּפִ  ׁשֶ
ְסָתם ָעְמדוּ  ִאם ֲאָבל, הֹוָדָעה ְזַמן ם ִמְסָתָמא, ּבִ  ַדְעּתָ
ָכר ַעל ָהָיה ָ   :ָהִראׁשֹון ַהׂשּ

ה. י ּמֶ ָבִרים ּבַ ירוֹ , ֲאמּוִרים ּדְ ּכִ ִהׂשְ  ִאם ֲאָבל. ְסָתם ׁשֶ
ירוֹ  ּכִ י ַעל ַאף, ָידּועַ  ִלְזַמן ִהׂשְ רוּ  ּפִ ְתַיּקְ ּנִ תִּ  ׁשֶ  אוֹ  יםַהּבָ
  :ִלְגֹרעַ  ְוֹלא ְלהֹוִסיף ֹלא ְיכֹוִלים ֵאיָנם, הּוְזלוּ 

ית ָנַפל. יא יר ּבֵ ּכִ ׂשְ ָהָיה ַהּמַ  ָיכֹול ֶזה ֲהֵרי, ּבוֹ  ָדר ׁשֶ
ֹוֵכר ְלהֹוִציא יתוֹ  ַהׂשּ ין ֵאינוֹ : לוֹ  ְואֹוֵמר, ִמּבֵ ּדִ  ּבָ
ְהֶיה ּתִ ה ׁשֶ ב ַאּתָ ֵביִתי יֹוׁשֵ ְמָצא ַעד ּבְ ּתִ  ַוֲאִני ָמקֹום ׁשֶ
ָלךְ  ֶרךְ  ֻמׁשְ ּדֶ ֵאין, ּבַ ה ׁשֶ ַעל ַאּתָ ַבִית ְזכּות ּבַ  יֹוֵתר ֶזה ּבְ
ִני ׂשֹוֵכר ְוַדְוָקא. ִמּמֶ ׂשֹוֵכר ֲאָבל, ְסָתם ּבְ  ָידּועַ  ִלְזַמן ּבְ
  :ְזַמּנוֹ  ּתֹוךְ  ְלהֹוִציאוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ 

ִית ָנַתן. יב א ִלְבנוֹ  ַהּבַ ָ ה ּבוֹ  ִלׂשּ ָ  יֹוֵדעַ  ָהָיה ִאם, ִאׁשּ
נוֹ  ּבְ ה ׁשֶ ְזַמן ָחָתן ַנֲעׂשֶ לֹוִני ּבִ ר ְוָהָיה ּפְ  לוֹ  ֶאְפׁשָ

. ְלהֹוִציאוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ , הֹוִדיעוֹ  ְוֹלא ִמּקֶֹדם ְלהֹוִדיעוֹ 
יו ְוִאם ָנה ַעְכׁשָ ּמְ ה לוֹ  ִנְזּדַ ָ ָאהּ  הּוא ַוֲהֵרי ִאׁשּ ד נֹוׂשְ , ִמּיָ
ֵאינוֹ , ְלהֹוִציאוֹ  לוֹ  ֵישׁ  ֶזה ֲהֵרי יןבָּ  ׁשֶ ֵהא ּדִ ּיְ  ֶזה ׁשֶ
ב ֵביתוֹ  יֹוׁשֵ ַעל ּוֶבן ּבְ ִית ּבַ ּכֹר ַהּבַ ִית ִיׂשְ ה ּבַ ֲעׂשֶ ּיַ  לוֹ  ׁשֶ

  :ֲחתּוָנה

ִית ָמַכר. יג ִני ֵאין, הֹוִריׁשוֹ  אוֹ  ְנָתנוֹ  אוֹ , ַהּבַ ֵ  ַהׁשּ
ּיֹוִדיעוֹ  ַעד ְלהֹוִציאוֹ  ָיכֹול  אוֹ , יֹום' ל ִמּקֶֹדם ׁשֶ
הֲ . ֹחֶדשׁ  ב"י ִמּקֶֹדם ֹוֵכר ֵריׁשֶ  ּכֲֹחךָ  ֵאין: לוֹ  אֹוֵמר ַהׂשּ
ִכיתָ  ֶזה ִמּכֹחַ  יֹוֵתר ּזָ ַבִית ׁשֶ   :ֶזה ּבְ

ּנֹוֲהִגין ָמקֹום. יד שׁ  ׁשֶ ּיֵ ָנה ֹראשׁ  ָלֶהם ׁשֶ  ָקבּועַ  ׁשָ
ִכירּות ים ִלׂשְ ּתִ ַכר ּוְראּוֵבן, ַהּבָ ִית ׂשָ ְמעֹון ּבַ ִ ָנה ִמׁשּ  ְלׁשָ

ְלָתה ְוַאַחר, ַאַחת ּכָ נָ  ׁשֶ ָ ַאר הַהׁשּ ִית ִנׁשְ ּבַ  ֶאָחד ֹחֶדשׁ  ּבַ
רוּ  ְוֹלא לּום ֶזה ִעם ֶזה ִדּבְ ִכירּות ּכְ ׂשְ ָנה ּבִ ָאה ׁשָ , ַהּבָ
ִית ָלֵצאת ְראּוֵבן ְוָרָצה ְמעֹון ֵמַהּבַ ב ְוׁשִ  ָידוֹ  ַעל ְמַעּכֵ
ּלֹא לּום ַעד ָלֵצאת ׁשֶ ׁשְ ָנה ּתַ ה ׁשָ ִנּיָ ין, ׁשְ  ִעם ַהּדִ

ְמעֹון   :ׁשִ

י. טו ּכִ ׂשְ ִית רַהּמַ ָנה ּבַ ְסכּום ְלׁשָ ָרה ָידּועַ  ּבִ  ְוִנְתַעּבְ
ָנה ָ ָרה, ַהׁשּ ֹוֵכר ִנְתַעּבְ יר. ַלׂשּ ּכִ ים ִהׂשְ ָרה, ְלֳחָדׁשִ  ִנְתַעּבְ

יר ּכִ ׂשְ יר. ַלּמַ ים לוֹ  ִהְזּכִ ָנה ֳחָדׁשִ ין, ְוׁשָ ָאַמר ּבֵ : לוֹ  ׁשֶ
יָנר ֵנים ַלֹחֶדשׁ  ּדִ ר ׁשְ יָנר ָעׂשָ ָנה ּדִ ׁשָ ין, ּבְ ָאמַ  ּבֵ  רׁשֶ
ֵנים: לוֹ  ר ׁשְ יָנר ָעׂשָ ָנה ּדִ יָנר ְלׁשָ ָכל ּדִ  ֲהֵרי, ֹחֶדשׁ  ּבְ

ל ָהִעּבּור ֹחֶדשׁ  יר ׁשֶ ּכִ ְרַקע, ַמׂשְ ַהּקַ ֶחְזַקת ׁשֶ ָעֶליהָ  ּבְ   :ּבְ

ַעל. טז ִית ּבַ ָאַמר ַהּבַ יךָ  ִלְזַמן: ׁשֶ ְרּתִ ּכַ ֹוֵכר, ִהׂשְ  ְוַהׂשּ
י ֹלא: אֹוֵמר ַכְרּתִ א ׂשָ  ַעל, ָאֹרךְ  ַמןִלזְ  אוֹ  ְסָתם ֶאּלָ

ֹוֵכר ַעל, ֵהִביא ֹלא ְוִאם, ְרָאָיה ְלָהִביא ַהׂשּ ִית ּבַ  ַהּבַ
ע ּבָ ִית ִמן ּומֹוִציאוֹ  ֶהֵסת ִנׁשְ   :ַהּבַ

יר. יז ּכִ ׂשְ ִית ַהּמַ תֹוךְ  ְלָסְתרוֹ  ְורֹוֶצה, ִלְזַמן ַלֲחֵברוֹ  ּבַ  ּבְ
ַמן ֹוֵכר, ַהּזְ ב ָיכֹול ַהׂשּ  ְסָתרוֹ וּ  ָעַבר ְוִאם. ָעָליו ְלַעּכֵ
תֹוךְ  ַמן ּבְ ב, ַהּזְ ִית לוֹ  ְלַהֲעִמיד ַחּיָ יר אוֹ  ַאֵחר ּבַ ּכִ  ַיׂשְ

מֹותוֹ  לוֹ  ִית: לוֹ  ָאַמר ִאם, ָנַפל ֵמַעְצמוֹ  ְוִאם. ּכְ  ֶזה ּבַ
יר ֲאִני ּכִ ב ֵאינוֹ , ְלךָ  ַמׂשְ א, ִלְבנֹותוֹ  ַחּיָ ב ֶאּלָ ֵ  ַעל ְמַחׁשּ
שׁ  ַמה ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ֶ ִכירּות ָארשְׁ  לוֹ  ּוַמֲחִזיר ּבוֹ  ׁשּ ְ  ְוֵישׁ . ַהׂשּ
אֹוֵמר ִמי ַדְוָקא, ׁשֶ ַפל ּדְ ּנָ ׁשֶ ּלוֹ  ּבְ  הּוא ִאם ֲאָבל, ּכֻ

ם א, ַקּיָ הּוא ֶאּלָ ן ׁשֶ ב, ּבוֹ  ָלדּור ְמֻסּכָ יר ַחּיָ ּכִ ׂשְ  ַהּמַ
נוֹ  ָידוֹ  ֵישׁ  ִאם ְלַתּקְ ִכירּות ּבְ ם ׂשְ : לוֹ  ָאַמר ְוִאם. ֻמְקּדָ
ִית ב, ְוָנַפל, ְסָתם ּבַ ן אוֹ  נֹותוֹ ִלבְ  ַחּיָ ִית לוֹ  ִיּתֵ  ּבַ
ִית ָקָטן ָהָיה ְוִאם. ַאֵחר ַפל ֵמַהּבַ ּנָ ֹוֵכר ֵאין, ׁשֶ  ַהׂשּ
ב ָיכֹול ְהֶיה ְוהּוא, ָעָליו ְלַעּכֵ ּיִ ִית ָקרּוי ׁשֶ ּלֹא, ּבַ  ׁשֶ
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 כט

יר ּכִ א ִהׂשְ ִית ֶאּלָ ִית: לוֹ  ָאַמר ִאם ֲאָבל. ְסָתם ּבַ  ּבַ
ה ּזֶ יר ֲאִני ּכַ ּכִ ב, ְלךָ  ַמׂשְ ִית לוֹ  ְלַהֲעִמיד ַחּיָ ת ּבַ ִמּדַ  ּכְ

ת ָאְרּכוֹ  ל ָרְחּבוֹ  ּוִמּדַ ִית ׁשֶ ֶהְרָאהוּ  ֶזה ּבַ  ָיכֹול ְוֵאינוֹ , ׁשֶ
ָבַרי ִעְנַין ָהָיה ֹלא: לֹוַמר א ּדְ ְהֶיה ֶאּלָ ּיִ ָהר ָקרֹוב ׁשֶ  ַלּנָ

ּוק אוֹ  ְרָחץ אוֹ  ַלׁשּ ה ַלּמֶ ּזֶ א, ּכַ ב ֶאּלָ  לוֹ  ְלַהֲעִמיד ַחּיָ
ִית ִמדָּ  ּבַ  ֹלא ָקָטן ָהָיה ִאם, ְלִפיָכךְ  ּוְכצּוָרתוֹ  תוֹ ּכְ

ּנוּ  דֹול ַיֲעׂשֶ דֹול, ּגָ ּנוּ  ֹלא, ּגָ  ֹלא, ֶאָחד, ָקָטן ַיֲעׂשֶ
ּנוּ  ַנִים ַיֲעׂשֶ ַנִים, ׁשְ נוּ  ֹלא, ׁשְ  ִיְפֹחת ְוֹלא. ֶאָחד ַיֲעׂשֶ

ָהיוּ  ֵמַהַחּלֹונֹות א, ֲעֵליֶהם יֹוִסיף ְוֹלא ּבוֹ  ׁשֶ ַעת ֶאּלָ  ִמּדַ
ֵני   :ֶהםׁשְ

יר. יח ּכִ ׂשְ ה ַהּמַ ב, ְסָתם ֲעִלּיָ ה לוֹ  ְלַהֲעִמיד ַחּיָ . ֲעִלּיָ
ה: לוֹ  ָאַמר ַעל זוֹ  ֲעִלּיָ י ׁשֶ ּבֵ יר ֲאִני ֶזה ַבִית ּגַ ּכִ  ַמׂשְ
ד ֲהֵרי, ְלךָ  ְעּבֵ ִית ׁשִ ה ּבַ  ִנְפֲחָתה ִאם, ְלִפיָכךְ . ַלֲעִלּיָ

ה ע ָהֲעִלּיָ ַאְרּבַ ב, יֹוֵתר אוֹ  ְטָפִחים ּבְ יר ַחּיָ ּכִ ׂשְ  ַהּמַ
ן ן ֹלא ְוִאם, ְלַתּקֵ ּקֵ ֹוֵכר ֲהֵרי, ּתִ ִית ְוָדר יֹוֵרד ַהׂשּ ּבַ  ּבַ
ַעל ִעם ִית ּבַ ַתח ֶדֶרךְ  ְויֹוֵצא ְוִנְכַנס, ַהּבַ ִית ּפֶ  ַעד ַהּבַ

ן ַתּקֵ ּיְ ה ֶאת לוֹ  ׁשֶ ִית ָנַפל ִאם ֲאָבל. ָהֲעִלּיָ  ַהּבַ
ה יָון, ַאֵחר לוֹ  ִלְבנֹות ָצִריךְ  ֵאין, ְוָהֲעִלּיָ ָאַמר ּכֵ : לוֹ  ׁשֶ

ִית   :ֶזה ּבַ

י ָהיוּ . יט ּתֵ ב ַעל זוֹ  ֲעִלּיֹות ׁשְ  ְוִנְפֲחָתה, זוֹ  ּגַ
ר, ָהֶעְליֹוָנה ְחּתֹוָנה ּדָ ּתַ ְחּתֹוָנה ִנְפֲחָתה. ּבַ  ֶזה ֲהֵרי, ַהּתַ

ֶעְליֹוָנה ָידּור ִאם ָסֵפק ִית אוֹ  ּבָ ּבַ  ֹלא, ְלִפיָכךְ , ּבַ
ר ְוִאם, ָידּור ם אֹותוֹ  ןמֹוִציִאי ּדָ ָ   :ִמׁשּ

ה. כ ֶאָחד ַמֲעׂשֶ ָאַמר ּבְ ִלית: ַלֲחֵברוֹ  ׁשֶ ַעל זוֹ  ּדָ י ׁשֶ ּבֵ  ּגַ
ה ֲאַפְרֵסק יר ֲאִני ַהּזֶ ּכִ  ָהֲאַפְרֵסק ִאיָלן ְוֶנֱעַקר, ְלךָ  ַמׂשְ
קֹומוֹ  ה ּוָבא, ִמּמְ ב: לוֹ  ְוָאְמרוּ , ֲחָכִמים ִלְפֵני ַמֲעׂשֶ  ַחּיָ

ה ל ָהֲאַפְרֵסק ְלַהֲעִמיד ַאּתָ ִלית ְזַמן ּכָ ַהּדָ ֶמת ׁשֶ  ְוֵכן, ַקּיֶ
ל ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

 שיג סימן

 מקום באיזה, גדולה בבירה לחברו בית המשכיר
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , להשתמש רשאי

יר. א ּכִ ׂשְ ִית ַהּמַ ִביָרה ַלֲחֵברוֹ  ּבַ שׁ , ְגדֹוָלה ּבְ ּמֵ ּתַ  ִמׁשְ
ִזיִזים עַארְ  ַעד ּוְבכֹוָתִלים ּבְ ץ, ַאּמֹות ּבַ ל ּוְבַתְרּבֵ  ׁשֶ
ֲאחֹוֵרי ּוָבְרָחָבה ָחֵצר ים ׁשֶ ּתִ ֲהגוּ  ּוָמקֹום, ַהּבָ ּנָ  ׁשֶ

ֵמשׁ  ּתַ ֳעִבי ְלִהׁשְ ָתִלים ּבָ ָבִרים ֵאּלוּ  ּוְבָכל. ַהּכְ  ַהּדְ
ִדיָנה ִמְנַהג ַאַחר הֹוְלִכים מֹות ַהּמְ ֵ   :ָלֶהם ַהְידּוִעים ְוַהׁשּ

יר. ב ּכִ ׂשְ יר ֹלא, ָתםסְ  ֲחֵצרוֹ  ַהּמַ ּכִ הּ  ָהֶרֶפת ִהׂשְ ּבָ   :ׁשֶ

ֶבל. ג ָחֵצר ַהּזֶ ּבֶ ל הּוא ֲהֵרי, ׁשֶ  הּוא ְלִפיָכךְ , ׂשֹוֵכר ׁשֶ
ל ם ֵישׁ  ְוִאם. ְלהֹוִציאוֹ  ּבוֹ  ְמַטּפֵ  ַאַחר הֹוְלִכים ִמְנָהג ׁשָ
ְנָהג ה. ַהּמִ ּמֶ ָבִרים ּבַ ָהיוּ , ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ֵהמֹות ּכְ  ַהּבְ
ָעׂשוּ  בֶ  ׁשֶ ל לַהּזֶ ֵהמֹות ִאם ֲאָבל, ׂשֹוֵכר ׁשֶ ל ַהּבְ  ׁשֶ
ֶבל, ֲאֵחִרים ל ַהּזֶ ַעל ׁשֶ ֲחֵצרוֹ , ֶהָחֵצר ּבַ ל ׁשֶ  ָאָדם ׁשֶ
ּלֹא לוֹ  קֹוָנה ְעּתוֹ  ׁשֶ י ַעל ַאף, ִמּדַ ִהיא ּפִ כּוָרה ׁשֶ  ׂשְ
ַיד   :ֲאֵחִרים ּבְ

נּור ַהּיֹוֵצא ְוָהֵאֶפר. ד ל, ְוִכיָרה ֵמַהּתַ   :ׂשֹוֵכר ׁשֶ

 דשי סימן
, השוכר על או לעשות המשכיר שעל הדברים מה

  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ 

יר. א ּכִ ׂשְ ִית ַהּמַ ב, ַלֲחֵברוֹ  ּבַ ָלתֹות לוֹ  ְלַהֲעִמיד ַחּיָ , ּדְ
ְתַקְלְקלוּ  ַהַחּלֹונֹות לוֹ  ְוִלְפּתֹחַ  ּנִ ק, ׁשֶ  ֶאת ּוְלַחּזֵ
ְקָרה ָרה ַהּקֹוָרה ֶאת ְוִלְסֹמךְ , ַהּתִ ּבְ ׁשְ ּנִ  ֵנֶגר ֲעׂשֹותְולַ , ׁשֶ
ֲעִזיָבה ִנְפֲחָתה ִאם ְוֵכן. ּוַמְנעּול ְקָרה ַהּמַ ד ְוַהּתִ ' ּבְ
ב, ְטָפִחים ָנהּ  ַחּיָ ל ְוֵכן, ְלַתּקְ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ ָבִרים ּבָ  ִמּדְ
ֵהם ה ׁשֶ ן ַמֲעׂשֶ ר ְוֵהם, ֻאּמָ דֹול ִעּקָ יַבת ּגָ יׁשִ ים ּבִ ּתִ  ַהּבָ

  :ְוַהֲחֵצרֹות
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ֹוֵכר. ב ב ַהׂשּ ן ּוְמזּוָזה ַמֲעֶקה ַלֲעׂשֹות ַחּיָ  ְמקֹום ּוְלַתּקֵ
זּוָזה ּלוֹ  ַהּמְ ֶ ם ַלֲעׂשֹות ָרָצה ִאם ְוֵכן. ִמׁשּ , ַמְרֵזב אוֹ  ֻסּלָ

ּגוֹ  ְלָהִטיחַ  אוֹ  ל ֶזה ֲהֵרי, ּגַ ֶ   :ַעְצמוֹ  ִמׁשּ

 שטו סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , תנאי על בית המשכיר דין

ִכירּות. א רִנשְׂ  ַקְרַקע ׂשְ ָרִכים ּכַ ּדְ הּוא ּבַ   :ָבֶהם ִנְקֶנה ׁשֶ

ם. ב ׁשֵ ְתֶנה ּכְ ּמַ ל ָאָדם ׁשֶ ַנאי ּכָ ְרֶצה ּתְ ּיִ ח ׁשֶ ִמּקָ ךְ , ּבְ  ּכָ
ִכירּות ַמְתֶנה ׂשְ רוֹ  ְוָכל. ּבִ ְמּכָ ּמִ ר ׁשֶ ְנָכָסיו ִמְמּכָ , ּבִ

ִכירּותוֹ  ִכירּות ׂשְ ֵאין ְוָכל, ׂשְ  לוֹ  ֵאין, ִלְמּכֹר לוֹ  ׁשֶ
יר ּכִ א ,ְלַהׂשְ ן ִאם ֶאּלָ רֹות לוֹ  ֵישׁ  ּכֵ ְלַבד ּפֵ אֹותוֹ  ּבִ  ּבְ
ה, ַקְרַקע ּזֶ   :מֹוֵכר ְוֵאינוֹ  ׂשֹוֵכר ׁשֶ

ֹוֵכר. ג ִית ַהׂשּ ְכרוֹ  ְוטֹוֵען ֵמֲחֵברוֹ  ּבַ ָ ׂשּ ַנאי ַעל ׁשֶ  ּתְ
ְכִניס ּיַ ּיּוִרין ִעּמוֹ  ׁשֶ יר, ֲאֵחִרים ּדִ ּכִ ׂשְ , ַמְכִחישׁ  ְוַהּמַ
ַבע ָ יר ִיׁשּ ּכִ ׂשְ ּלֹא ַהּמַ ן ִהְתָנה ׁשֶ ין ְוהּוא. ּכֵ  ְלָכל ַהּדִ
יֵניֶהם ְטָענֹות ּבֵ   :ׁשֶ

ָכר ְראּוֵבן. ד ׁשוֹ  ַנַער ׂשָ ּמְ ְמעֹון לוֹ  ְוָאַמר, ְלׁשַ  ִלְסמֹךְ  ׁשִ
ם ָעָליו ּלֵ ל לוֹ  ְלׁשַ ְפִסיד ַמה ּכָ ּיַ ֶ ְהיֹות ׁשּ ַער ּבִ  ַהּנַ

ֵביתוֹ  י ַעל ַאף, ּבְ ּלֹא ּפִ בָ  ִקְנָין ָהָיה ׁשֶ ּדָ ב, רּבַ י, ַחּיָ  ּכִ
ל ַנאי ּכָ ִכירּות ּתְ   :ִקְנָין ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ׂשְ

 שטז סימן
 השוכר ורצה קצוב לזמן לחברו בית המשכיר

  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , לאחרים להשכירו

יר. א ּכִ ׂשְ ִית ַהּמַ ֹוֵכר ְוָרָצה ָקצּוב ִלְזַמן ַלֲחֵברוֹ  ּבַ  ַהׂשּ
יר ּכִ ִית ְלַהׂשְ ירמַ , ְלַאֵחר ַהּבַ ּכִ  ְוהּוא, ְזַמּנוֹ  סֹוף ַעד ׂשְ

ּלֹא ֵני ִמְנַין ִיְהֶיה ׁשֶ ִית ּבְ ֵני יֹוֵתר ָהַאֵחר ּבַ . ֵביתוֹ  ִמּבְ
יר לוֹ  ָאַמר ְוִאם ּכִ ׂשְ ה: ַהּמַ ְטַרח ָלּמָ יר ּתִ ּכִ יִתי ְוַתׂשְ  ּבֵ

ְרֶצה ֹלא ִאם, ַלֲאֵחִרים יֵחהוֹ  ֵצא, ּבוֹ  ַלֲעֹמד ּתִ  ְוַהּנִ
ִכירּותוֹ  ךָ אֹותְ  ּפֹוֵטר ַוֲאִני ְ   :לוֹ  ׁשֹוְמִעין, ִמׂשּ

ַנִים. ב ְכרוּ  ׁשְ ָ ׂשּ פּות ַבִית ׁשֶ ּתָ ׁשֻ  ֵאין, ַיַחד ּבוֹ  ָלדּור ּבְ
ִפין ֶאָחד ּתָ ֻ יב ָיכֹול ֵמַהׁשּ ְמקֹומוֹ  ַאֵחר ְלהֹוׁשִ  ֲאִפּלוּ , ּבִ
ּיּוִרין לוֹ  ֵישׁ  חּוִתים ּדִ ּנוּ  ּפְ י, ִמּמֶ  אֹוְתךָ : לֹוַמר ָיכֹול ּכִ
ל ֹולָיכ ֲאִני ל ָיכֹול ֵאיִני ַאֵחר ֲאָבל ְלַקּבֵ  ְוֵאינוֹ , ְלַקּבֵ
ִית, ַלֲחֹלק ְלֹכפוֹ  ָיכֹול ַהּבַ ֶהם ֵאינוֹ  ׁשֶ ּלָ א, ׁשֶ כּור ֶאּלָ  ׂשָ
  :ִלְזַמן ָלֶהם

ן ְראּוֵבן. ג ּכֵ יתוֹ  ִמׁשְ ַאַחר ְוִהְתָנה, ִלְזַמן ּבֵ ַמן ׁשֶ  ַהּזְ
ֹוֵכר ְרׁשּות ִיְהֶיה  אוֹ , ְוִסיָעתוֹ  הּוא ּבוֹ  ָלדּור ַלׂשּ

ן ּכֵ יר אוֹ  ְלַמׁשְ ּכִ ְרֶצה ְלִמי ְלַהׂשְ ּיִ אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ׁשֶ , ׁשֶ
ֲאִפּלוּ  ֹלא ׁשֶ אי ְתַנאי ּבְ ַ יר ַרׁשּ ּכִ ן אוֹ  ְלַהׂשְ ּכֵ ֵני ְלַמׁשְ  ּוִמּפְ
ַנאי אי ַהּתְ ַ יר ַרׁשּ ּכִ ן ְלַהׂשְ ּכֵ ּיֵשׁ  ְלִמי ֲאִפּלוּ  ּוְלַמׁשְ  ׁשֶ
  :ִמִסיָעתוֹ  ְגדֹוָלה ִסיָעה

 שיז סימן
: אומר והמשכיר, הבית שכר פרעתי: השוכר אמר

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , פרעת לא

ֹוֵכר. א ָאַמר ַהׂשּ י: ׁשֶ ַכר ָנַתּתִ ִית ׂשְ י ַהּבַ ְבּתִ ְתַחּיַ ּנִ , ּבוֹ  ׁשֶ
יר ּכִ ׂשְ י ֹלא ֲעַדִין: אֹוֵמר ְוַהּמַ ין, ָנַטְלּתִ ָהְיָתה ּבֵ  ׁשֶ

ָטר ׁשְ ין ּבִ ָהְיָתה ּבֵ ָבעוֹ  ִאם, ֵעִדים ֹלאבְּ  ׁשֶ תֹוךְ  ּתְ ' ְלל ּבְ
ֹוֵכר ַעל יֹום ן אוֹ , ְרָאָיה ְלָהִביא ַהׂשּ  ַעל ְוַיֲחִרים ִיּתֵ
ַקח ִמי ּלָ ּנוּ  ׁשֶ ּלֹא ִמּמֶ ִדין ׁשֶ ִמים ָעָליו ִיְטֹען אוֹ , ּכְ ּדָ  ּבַ

ַתן ּנָ ה ׁשֶ ִחּלָ ְפֵני ַטֲעָנה ּתְ יֶעּנוּ  ַעְצָמהּ  ּבִ ּבִ . ֶהֵסת ְוַיׁשְ
יר ְבעוֹ תָּ  ְוִאם ּכִ ׂשְ ים ְלַאַחר ַהּמַ ֹלׁשִ יֹום ֲאִפּלוּ , יֹום ׁשְ  ּבְ
יר ַעל', ל ּכִ ׂשְ ַבע אוֹ , ְרָאָיה ְלָהִביא ַהּמַ ָ ֹוֵכר ִיׁשּ  ַהׂשּ

ָבר ּכְ ָכרוֹ  לוֹ  ָנַתן ׁשֶ ֵטר, ׂשְ ַכר ִאם ְוֵכן. ְוִיּפָ ּנוּ  ׂשָ  ִמּמֶ
ן ּתֵ ּיִ ָכר לוֹ  ׁשֶ ָ ָנה ַהׂשּ ָנה ׁשָ ׁשָ תֹוךְ  ּוְתָבעוֹ , ּבְ ָנה ּבְ ָ , ַהׁשּ
ֹוֵכר ַעל ָבעוֹ , ְרָאָיה ְלָהִביא ַהׂשּ ָנה ְלַאַחר ּתְ ָ , ַהׁשּ
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יֹום ַוֲאִפּלוּ  ל ַאֲחרֹון ּבְ ָנה ׁשֶ ָ יר ַעל, ַהׁשּ ּכִ ׂשְ  ְלָהִביא ַהּמַ
  :ְרָאָיה

יר. ב ּכִ ׂשְ ִית ַהּמַ ָטר, ַלֲחֵברוֹ  ּבַ ׁשְ ָרה, ּבִ ִנים ַלֲעׂשָ , ׁשָ
ֹוֵכר, ְזַמן ּבוֹ  ְוֵאין ַמן ָעַבר ֹלא ֲעַדִין: ֵמראוֹ  ַהׂשּ  ִמּזְ

ָטר ְ א ַהׁשּ ָנה ֶאּלָ יר, ׁשָ ּכִ ׂשְ ַבר: אֹוֵמר ְוַהּמַ  ָעְברוּ  ּכְ
ְלמוּ  ֵני ְוׁשָ ִכירּות ׁשְ ְ ַכְנתָּ  ַהׂשּ ָרה ְוׁשָ ִנים ֲעׂשָ  ַעל, ׁשָ
ֹוֵכר ַבע, ְרָאָיה ֵהִביא ֹלא ְוִאם, ְרָאָיה ְלָהִביא ַהׂשּ ָ  ִיׁשּ

יר ּכִ ׂשְ   :ֶאּנוּ ְויֹוִצי ֶהֵסת ַהּמַ

ָטר. ג ִכירּות ׁשְ ְ ָטר אוֹ  ַהׂשּ א ׁשְ ְנּתָ ּכַ ׁשְ תּוב ַהּמַ ּכָ  ּבוֹ  ׁשֶ
ִנים ַעל, ְסָתם ׁשָ רֹות ּבַ ֹלשׁ : אֹוֵמר ַהּפֵ  ּוַבַעל, ׁשָ

ְרַקע ִים: אֹוֵמר ַהּקַ ּתַ ֹוֵכר ֶזה ְוָקַדם, ׁשְ ְלֶוה אוֹ  ַהׂשּ  ַהּמַ
רֹות ְוָאַכל רֹות הַ  ֲהֵרי, ַהּפֵ ֶחְזַקת ּפֵ  ַעד, ֵליֶהםאֹוכְ  ּבְ
ִביא ּיָ ַעל ׁשֶ ְרַקע ּבַ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ְרָאָיה ַהּקַ ִאם, ׁשֶ  ׁשֶ
ית ִיְרֶאה ין ּבֵ ּלֹא ּדִ ֹוֵכר יּוַכל ׁשֶ ן אוֹ  ַהׂשּ ּכֵ  ַהְמַמׁשְ
ָבָריו עֹוד ְלָבֵרר דוֹ  מֹוִציִאין, ּדְ   :ִמּיָ

ֹוֵכר ֲאָכָלהּ . ד ן אוֹ  ַהׂשּ ּכֵ ֹלשׁ  ַהְמַמׁשְ ִנים ׁשָ  שׁ ְוָכבַ , ׁשָ
ָטר ְ ִנים ְלָחֵמשׁ : ְוָאַמר ַהׁשּ רֹות ִלי ֵישׁ  ׁשָ  ּוַבַעל, ּפֵ
ְרַקע ֹלשׁ : ָאַמר ַהּקַ ָטְרךָ  ָהֵבא: לוֹ  ָאַמר, ְלׁשָ : ְוָאַמר, ׁשְ

ֹוֵכר, ָאַבד ִאּלוּ , ֶנֱאָמן ַהׂשּ  ִהיא ְלקּוָחה: ָאַמר ָרָצה ׁשֶ
ָיִדי ֲהֵרי, ּבְ ֹלשׁ  ֲאָכָלהּ  ׁשֶ ִנים ׁשָ ֵאי ְוַדְוָקא. ׁשָ  ֵעִדים ןׁשֶ
ִהיא ֶרת ׁשֶ ּכֶ ֶנת אוֹ  ֻמׁשְֹ ּכֶ ָידוֹ  ְמֻמׁשְ ַעל ְוַגם, ּבְ ְרַקע ּבַ  ַהּקַ
  :ֶנֱאָמן ֵאינוֹ  ָהִכי ָלאו ָהא, ִמָחה ֹלא

 שיח סימן
ָסִעיף  ּובוֹ , נצטרך לא ושוב מחברו רחים השוכר

  ֶאָחד

ֹוֵכר. א ְטַחן ֵמֲחֵברוֹ  ֵרַחִים ַהׂשּ ּיִ ִרים לוֹ  ׁשֶ  ְסָאה ֶעׂשְ
ָכל ָכרוֹ  ֹחֶדשׁ  ּבְ ׂשְ יר, ּבִ ַעל ְוֶהֱעׂשִ  ֵאינוֹ  ַוֲהֵרי, ָהֵרַחִים ּבַ
ם ִלְטֹחן ָצִריךְ  ֹוֵכר ֵישׁ  ִאם, ׁשָ ים ַלׂשּ ִריךְ  ִחּטִ ּצָ  ׁשֶ

ן אֹותוֹ  ּכֹוִפין, ַלֲאֵחִרים אוֹ  ְלַעְצמוֹ  ִלְטֹחן ֵמי ִלּתֵ  ּדְ
ִרים ְטִחיַנת ּזוֹ , ְסָאה ֶעׂשְ ת ׁשֶ  ֵאין םְואִ . ִהיא ְסדֹום ִמּדַ

ִמים ִלי ֵאין: לֹוַמר ָיכֹול, לוֹ   ְלךָ  טֹוֵחן ַוֲהֵריִני, ּדָ
מוֹ  י ּכְ ַכְרּתִ ָ ׂשּ ה ֵאין ְוִאם, ׁשֶ   :ַלֲאֵחִרים ְמֹכר, ָצִריךְ  ַאּתָ

 שיט סימן
 ּובוֹ , לביתו פרותיו שהכניס עד חברו שהטעה מי

  ָסִעיף ֶאָחד

ִהְכִניס ִמי. א רֹוָתיו ׁשֶ ּלֹא ֲחֵברוֹ  ְלֵבית ּפֵ ְעּתוֹ  ׁשֶ  אוֹ , ִמּדַ
ִהְטָעהוּ  ִהְכִניס ַעד ׁשֶ רֹוָתיו ׁשֶ יָחם, ּפֵ  ֵישׁ , ְוָהַלךְ  ְוִהּנִ

ִית ְלַבַעל רֹות ֵמאֹוָתם לוֹ  ִלְמּכֹר ַהּבַ ֵדי ַהּפֵ ן ּכְ  ִלּתֵ
ַכר ּמֹוִציִאין ַהּפֹוֲעִלים ׂשְ ִליִכים אֹוָתם ׁשֶ  אֹוָתם ּוַמׁשְ
ּוק ת. ַלׁשּ ין ְלֵבית ּיֹוִדיעַ שֶׁ  הּוא ֲחִסידּות ּוִמּדַ  ּדִ

ירוּ  ּכִ ִמְקַצת ְוַיׂשְ ֵמיֶהם ּבְ ּום, ָמקֹום ּדְ ַבת ִמׁשּ  ֲאֵבָדה ֲהׁשָ
ָעִלים י ַעל ַאף, ַלּבְ ּלֹא ּפִ ה ׁשֶ ֹהֶגן ָעׂשָ   :ּכְ

  וקבלנות חכירות הלכות

 שכ סימן
 ּובוֹ , זה עם זה יתנהגו היאך מחברו חוכר או מקבל

  ְסִעיִפים:' ה

ֹוֵכרהַ  ֶאָחד. א ֶדה ֵמֲחֵברוֹ  ׂשּ ֶרם אוֹ , ְלזֹוְרָעהּ  ׂשָ  ּכֶ
רֹוָתיו ֶלֱאֹכל ָדִמים ּפֵ ַכר אוֹ , ּבְ ָ ׂשּ ּנוּ  ׁשֶ ֵפרֹות ִמּמֶ  ּבְ

ין, ְקצּוִבים ֹוֵכר, ָלֶהם ֵישׁ  ֶאָחד ּדִ ֵפרֹות ְוַהׂשּ  הּוא ּבְ
  :חֹוֵכר ִנְקָרא

ל. ב ֶדה ַהְמַקּבֵ ס אוֹ  ׂשָ ְרּדֵ ֵדי ּפַ  ְלהֹוִציאוּ  אֹותוֹ  ַלֲעֹבד ּכְ
ן, ְיִציאֹות ָעָליו ְרַקע ְלַבַעל ְוִיּתֵ ִלישׁ  ַהּקַ בּואֹות ׁשְ  ַהּתְ
ְתנוּ  ַמה אוֹ  ְרִביעַ  אוֹ  ּיַ ֶ יֵניֶהם ׁשּ ל ִנְקָרא הּוא, ּבֵ   :ְמַקּבֵ
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ל. ג ָבר ּכָ הּוא ּדָ ַעל, ָהָאֶרץ ִלְסַיג ׁשֶ ְרַקע ּבַ ב ַהּקַ  ַחּיָ
ָבר ְוָכל. ּבוֹ  הּוא ּדָ ִמיָרה ׁשֶ  אוֹ  ַהחֹוֵכר, הְיֵתרָ  ׁשְ

ל ב ַהְמַקּבֵ ְרּדֹם. ּבוֹ  ַחּיָ חֹוְפִרין ַהּקַ ִלים ָהָאֶרץ ּבוֹ  ׁשֶ  ְוַהּכֵ
ִאים ּנֹוׂשְ ֶהם ׁשֶ ִלי ֶהָעָפר ּבָ ד ְוַהּדְ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ְוַהּכַ  ּבָ
ּדֹוִלים ֶהם ׁשֶ ִים ּבָ ַעל ַעל, ַהּמַ ְרַקע ּבַ  ַוֲחִטיַטת. ַהּקַ

קֹומֹות ִצים ַהּמְ ַקּבְ ּמְ הֶ  ׁשֶ ִים םּבָ  ַעל אוֹ  ַהחֹוֵכר ַעל, ַהּמַ
ל   :ַהְמַקּבֵ

ין. ד ין חֹוֵכר ּבֵ ל ּבֵ ֲהגוּ  ָמקֹום, ְמַקּבֵ ּנָ  ִלְקֹצר ׁשֶ
בּוָאה אי ֵאינוֹ  ַהּתְ ַ אי ֵאינוֹ , ַלֲעֹקר, ַלֲעֹקר ַרׁשּ ַ  ַרׁשּ
א ֵמֶהם ְוֵאיֶזה, ִלְקֹצר ּבָ ּנֹות ׁשֶ ב ֲחֵברוֹ , ְלׁשַ . ָעָליו ְמַעּכֵ

נָּ  ּוְבָמקֹום ִציָרה ַאַחר ַלֲחֹרשׁ  ֲהגוּ ׁשֶ , ַלֲחֹרשׁ  ָצִריךְ , ַהּקְ
שׁ  ִמְנָהג ֵאין ֲאִפּלוּ  ִבים ְלַנּכֵ שׁ  ְוהּוא ָרִעים ֲעׂשָ . ִנּכֵ
ַרשׁ  ְוִאם ַעת ּפֵ ׁשְ ּכּושׁ  ּבִ ה ַהּנִ עֹוׂשֶ ֵדי ֶזה ׁשֶ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ

ַתק, ַיֲחֹרשׁ  ַעל ְוׁשָ ֶדה ּבַ ָ י, ַהׂשּ ּלִ הּ  ּגַ ִניָחא ַדְעּתֵ . ֵלהּ  ּדְ
שׁ  ָנֲהגוּ  ִאםוְ   לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, רֹוֶצה ֵאינוֹ  ְוהּוא, ְלַנּכֵ

ִציָרה ַאַחר ַלֲחֹרשׁ  ִיְרֶצה ִאם ֲאִפּלוּ  ֵדי ַהּקְ  ַלֲעֹקר ּכְ
ִבים   :ָהֲעׂשָ

ַהחֹוֵכר נֹוֲהִגין ִאם. ה ֶדה ׁשֶ  ֶחְלקוֹ  נֹוֵטל ְסָתם ׂשָ
ִאיָלנֹות ּבוֹ  ּבָ ֶהם ֵחֶלק לוֹ  ֵישׁ , ׁשֶ  הֹוִסיף םאִ  ֲאִפּלוּ  ּבָ

ַעל ֶדה ּבַ ָ ֵחֶלק ַהׂשּ : לֹוַמר ָיכֹול ְוֵאינוֹ , ַהחֹוֵכר ּבְ
י ֶחְלְקךָ  ְלךָ  הֹוַסְפּתִ ֵדי ּבְ ּלֹא ּכְ ח ׁשֶ ִאיָלנֹות ֵחֶלק ִתּקַ . ּבָ

ּלֹא ָנֲהגוּ  ְוִאם ִאיָלנֹות ֵחֶלק ִלּטֹל ׁשֶ ל ֵהם ָאז, ּבָ  ׁשֶ
ַעל ֶדה ּבַ ָ ֵחֶלק הֹוִסיף ִאם ֲאִפּלוּ  ַהׂשּ ל ּבְ  ַעלבַּ  ׁשֶ

ֶדה ָ   :ַהׂשּ

 שכא סימן
' ב ּובוֹ , ויבשו האילן ושדה השלחין בית המקבל

  ְסִעיִפים:

ל אוֹ  ַהחֹוֵכר. א ֶדה ַהְמַקּבֵ ית ְוהּוא, ֵמֲחֵברוֹ  ׂשָ  ּבֵ
ָלִחין ְ ית אוֹ  ַהׁשּ ית ַמְעַין ְוָיַבשׁ , ָהִאיָלן ּבֵ ָלִחין ּבֵ ְ  ַהׁשּ

ַסק ְוֹלא ָהר ּפָ דֹול ַהּנָ א, ַהּגָ ר ֶאּלָ ּנוּ  ְלָהִביא ֶאְפׁשָ  ִמּמֶ
ְדִלי ְקַצץ אוֹ , ּבִ ּנִ ל ָהִאיָלן ׁשֶ ית ׁשֶ  ֵאינוֹ , ָהִאיָלנֹות ּבֵ
ה ת ְוִאם. ֵמֲחִכירוֹ  לוֹ  ְמַנּכֶ גֹון, ִהיא ְמִדיָנה ַמּכַ  ּכְ
ַבשׁ  ּיָ ָהר ׁשֶ ה, ַהּנָ   :ֵמֲחִכירוֹ  לוֹ  ְמַנּכֶ

תֹוךְ  עֹוֵמד ָהָיה. ב ֶדה ּבְ ָ ָלִחין יתבֵּ : לוֹ  ְוָאַמר, ַהׂשּ ְ  ַהׁשּ
יר ֲאִני ֶזה ּכִ ית ְלךָ  ַמׂשְ ה ָהִאיָלן ּבֵ יר ֲאִני ַהּזֶ ּכִ  ַמׂשְ
ְעָין ָיַבשׁ , ְלךָ  ה ָהִאיָלן ִנְקַצץ אוֹ  ַהּמַ , ֵמֲחִכירוֹ  לוֹ  ְמַנּכֶ

ֲהֵרי תֹוָכהּ  עֹוֵמד הּוא ׁשֶ ה לוֹ  ָאַמר ְוֹלא ּבְ א ַהּזֶ  ֶאּלָ
ִמי אֹוֵמר ּכְ מֹות: ׁשֶ ִהיא ּכְ ה ׁשֶ יר ִניאֲ  ַעּתָ ּכִ . ַמׂשְ

תֹוָכהּ  עֹוֵמד ָהָיה ֹלא ִאם, ְלִפיָכךְ  ית: ֵלהּ  ְוָאַמר, ּבְ  ּבֵ
ָלִחין ְ יר ֲאִני ַהׁשּ ּכִ ית: אוֹ , ְלךָ  ַמׂשְ  ְוָיַבשׁ , ָהִאיָלן ּבֵ
ְעָין ְקַצץ אוֹ  ַהּמַ ּנִ ה ֵאינוֹ , ָהִאיָלן ׁשֶ   :ֵמֲחִכירוֹ  לוֹ  ְמַנּכֶ

 שכב סימן
 ּובוֹ , נשדפה וא חגב ואכלה מחברו שדה המקבל

  ְסִעיִפים:' ב

ֹוֵכר אוֹ  ַהחֹוֵכר. א ֶדה ַהׂשּ  אוֹ  ָחָגב ַוֲאָכָלהּ , ֵמֲחֵברוֹ  ׂשָ
ָפה ּדְ ָבר ֵאַרע ִאם, ִנׁשְ דֹות ְלֹרב ֶזה ּדָ ָ ל ַהׂשּ  אֹוָתהּ  ׁשֶ
ה, ָהִעיר ֵאְרעוֹ  ַהֶהְפֵסד ְלִפי, ַהּכֹל ֵמֲחִכירוֹ  לוֹ  ְמַנּכֶ . ׁשֶ
ָטה ֹלא ְוִאם ׁשְ כָּ  ּפָ ֹרב הַהּמַ דֹות ּבְ ָ ה ֵאינוֹ , ַהׂשּ  לוֹ  ְמַנּכֶ

י ַעל ַאף ֵמֲחִכירוֹ  פוּ  ּפִ ּדְ ּתַ ׁשְ ּנִ ל ׁשֶ דֹות ּכָ ָ ל ַהׂשּ ַעל ׁשֶ  ּבַ
ְרַקע פוּ . ַהּקַ ּדְ ּתַ ל ִנׁשְ דֹות ּכָ ָ ל ַהׂשּ ֹוֵכר ׁשֶ  אוֹ  ַהׂשּ
י ַעל ַאף, ַהחֹוֵכר ָטה ּפִ ׁשְ ּפָ ה ׁשֶ ּכָ ֹרב ַהּמַ דֹות ּבְ ָ , ַהׂשּ
ֵאין, ֵמֲחִכירוֹ  לוֹ  הְמַנכֶּ  ֵאינוֹ  לּוי ַהֶהְפֵסד ֶזה ׁשֶ א ּתָ  ֶאּלָ

ֹוֵכר   :ַבׂשּ

ַעל ָעָליו ִהְתָנה. ב ְרַקע ּבַ ה ַהּקַ ְזְרֶעּנָ ּיִ ים ׁשֶ  ּוְזָרָעהּ , ִחּטִ
עֹוִרים ּלֹא אוֹ  ׂשְ ָלל ְזָרָעהּ  ׁשֶ ָרָעהּ  אוֹ , ּכְ ּזְ  ְוֹלא ׁשֶ
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י ַעל ַאף, ָצְמָחה א ּפִ ּבָ פֹון אוֹ  ָחָגב ׁשֶ ּדָ ה ׁשִ  ֹרב ְוֻהּכָ
ִדיָנה ה ֵאינוֹ , ַהּמְ ב ָמַתי ְוַעד. ֵמֲחִכירוֹ  לוֹ  ְמַנּכֶ  ַחּיָ
ל ּפֵ ַעם ְוִלְזֹרעַ  ְלִהּטַ ל, ָצְמָחה ֹלא ִאם ַאֶחֶרת ּפַ  ְזַמן ּכָ
ָראּוי אֹותוֹ  ִלְזִריָעה ׁשֶ   :ָמקֹום ּבְ

 שכג סימן
ָסִעיף  ּובוֹ , בעמריה ולקתה מחברו שדה המקבל

  ֶאָחד

ֶדה ֵכרַהחוֹ . א ָרה ֵמֲחֵברוֹ  ׂשָ ֲעׂשָ ים ּכּוִרים ּבַ , ִחּטִ
ין ָהיוּ . ִמּתֹוָכהּ  לוֹ  נֹוֵתן, ְוָלְקָתה  ֹיאַמר ֹלא, ָיפֹות ִחּטִ

ּוק ִמן לֹוֵקחַ  ֲהֵריִני: לוֹ  א, ַהׁשּ . ִמּתֹוָכהּ  לוֹ  נֹוֵתן ֶאּלָ
ּנוּ  ָחַכר ֶרם ִמּמֶ ָרה ּכֶ ֲעׂשָ ים ּבַ  ַאַחר ְוִהְקִריסוּ  ֲעָנִבים ַסּלִ

ְבְצרוּ  ּנִ קוּ  ֳעָמִרים ְוֵכן, ׁשֶ ּלָ ְקְצרוּ  ַאַחר ׁשֶ ּנִ  לוֹ  נֹוֵתן, ׁשֶ
ָרה ֲחָכרוֹ  ִאם ֲאָבל. ִמּתֹוָכן ֲעׂשָ ים ּבַ , ְוֶהֱחִמיץ, ַיִין ַכּדִ
ב ן ַחּיָ   :טֹוב ַיִין לוֹ  ִלּתֵ

 שכד סימן
 ּובוֹ , לשנותה ובא ידוע מין לזרעה שדה המקבל

  ָסִעיף ֶאָחד

עֹוִרים ְלָזְרָעהּ  ֵמֲחֵברוֹ  ֶדהשָׂ  ַהחֹוֵכר. א ה ֹלא, ׂשְ  ִיְזָרֶעּנָ
ים ֵני, ִחּטִ ים ִמּפְ ַהִחּטִ ְרַקע ֶאת ַמְכִחיׁשֹות ׁשֶ  יֹוֵתר ַהּקַ

עֹוִרים ְ ים ְלָזְרָעהּ  ֲחָכָרהּ , ֵמַהׂשּ ה, ִחּטִ עֹוִרים ִיְזָרֶעּנָ . ׂשְ
ה ֹלא, ִקְטִנית בּוָאה, ְתבּוָאה ִיְזָרֶעּנָ ה, ּתְ  ִיְזָרֶעּנָ

הּ  ְוַכּיֹוֵצא ּוְבָבֶבל. ְטִניתקִ  ה ֹלא ּבָ , ִקְטִנית ִיְזָרֶעּנָ
ֵני ְטִנית ִמּפְ ַהּקִ ם ׁשֶ ת ׁשָ   :ָהָאֶרץ ֶאת ַמְכֶחׁשֶ

 שכה סימן
 ּובוֹ , פשתן לזרעה רשאי אם מחברו שדה המקבל

  ָסִעיף ֶאָחד

ל. א ֶדה ַהְמַקּבֵ ִנים ֵמֲחֵברוֹ  ׂשָ ה ֹלא, מּוָעטֹות ְלׁשָ  ִיְזָרֶעּנָ
ן ּתָ ׁשְ קֹוַרת לוֹ  ְוֵאין ּפִ ְקָמה ּבְ הּ  ְוַכּיֹוֵצא ׁשִ  ְוֹלא, ּבָ
ַבח ׁשְ ְצאוּ  ָהִאיָלנֹות ּבִ ּיָ ֶדה ֵמֲאֵליֶהם ׁשֶ ָ ׂשּ  ֲאָבל, ּבַ

ִבים ְ ִאּלוּ  ָהִאיָלנֹות ְמקֹום לוֹ  ְמַחׁשּ ֶהם ָהָיה ּכְ  אֹוָתהּ  ּבָ
ַרע ֶזַרע ּזָ ָכל ׁשֶ ֶדה ּבְ ָ ְמחוּ  ְוהּוא, ַהׂשּ ּצָ  נֹותָהִאילָ  ׁשֶ

ָמקֹום ָמקֹום ָיְצאוּ  ִאם ֲאָבל. ִלְזִריָעה ָהָראּוי ּבְ  ּבְ
ֵאינוֹ  ִבים ֵאין, ִלְזִריָעה ָראּוי ׁשֶ ְ לּום לוֹ  ְמַחׁשּ  ְוִאם. ּכְ
ָלהּ  ּנוּ  ִקּבְ ַבע ִמּמֶ ִנים ְלׁשֶ ָנה זֹוְרָעהּ , ׁשָ  ִראׁשֹוָנה ׁשָ
ן ּתָ ׁשְ קֹוַרת לוֹ  ְוֵישׁ  ּפִ ְקָמה ּבְ הּ  ְוַכּיֹוֵצא ׁשִ   :ּבָ

 שכו סימן
 ּובוֹ , חטין וזרעה שומשמין לזרעה שדה המקבל

  ָסִעיף ֶאָחד

ל. א ֶדה ַהְמַקּבֵ ִמין ְלָזְרָעהּ  ֵמֲחֵברוֹ  ׂשָ  ּוְזָרָעהּ  ׁשּוְמׁשְ
ים ָתה, ִחּטִ ים ְוָעׂשְ ִוין ִחּטִ ָ ׁשּ מוֹ  ׁשֶ ָהְיָתה ּכְ  ְראּוָיה ׁשֶ

ִמין ַלֲעׂשֹות ּוְמׁשְ ְרֹעֶמת אֶאלָּ  ָעָליו לוֹ  ֵאין, ֵמַהׁשּ . ּתַ
ָתה חֹות ָעׂשְ ה ּפָ ִהיא ִמּמַ  ַלֲעׂשֹות ְראּוָיה ׁשֶ

ִמין ּוְמׁשְ ם, ֵמַהׁשּ ּלֵ ל לוֹ  ְמׁשַ ִפי ַהְמַקּבֵ ִהיא ַמה ּכְ ֶ  ׁשּ
ִמין ַלֲעׂשֹות ְראּוָיה ּוְמׁשְ ָתה. ֵמַהׁשּ ים ָעׂשְ  יֹוֵתר ִחּטִ
ה ִהיא ִמּמַ ִמין ַלֲעׂשֹות ְראּוָיה ׁשֶ ּוְמׁשְ  ְלִפי יןחֹוְלקִ , ֵמַהׁשּ

ַנאי יֵניֶהם ַהּתְ ּבֵ י ַעל ַאף, ׁשֶ ר ּפִ ּכֵ ּתַ ׂשְ ּמִ ַעל ׁשֶ  ּבַ
ְרַקע   :ַהּקַ

 שכז סימן
, זרעים ה נגמרו לא ועדין להסתלק שבא מקבל דין

  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ 

ל. א יעַ  ְמַקּבֵ ִהּגִ ק ְזַמּנוֹ  ׁשֶ ּלֵ ֶדה ְלִהְסּתַ ָ ם ְוָהיוּ , ֵמַהׂשּ  ׁשָ
ֲעַדִין ְזָרִעים יעַ  ֹלא ׁשֶ ֵכר ִהּגִ ְגְמרוּ  אוֹ  ְלִהּמָ ּנִ  ְוֹלא ׁשֶ
יעַ  ּוק יֹום ִהּגִ ִמין, ְלמֹוְכָרן ַהׁשּ ַעל ְונֹוֵטל אֹוָתן ׁשָ  ִמּבַ

ְרַקע   :ַהּקַ
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ם. ב ׁשֵ חֹוְלִקין ּכְ ל ׁשֶ ְרַקע ּוַבַעל ַהְמַקּבֵ בּוָאה ַהּקַ ּתְ , ּבַ
ךְ  ֶבן חֹוְלִקין ּכָ ּתֶ שׁ  ּבַ ם. ּוַבּקַ ׁשֵ חֹוְלִקי ּכְ ִין ןׁשֶ ּיַ ךְ , ּבַ  ּכָ

מֹורֹות חֹוְלִקים ּזְ ִנים ֲאָבל. ּבַ ֲעִמיִדין ַהּקָ ּמַ ַחת ׁשֶ  ּתַ
ָפִנים פּות אֹוָתם ָקנוּ  ִאם, ַהּגְ ּתָ ׁשֻ  חֹוְלִקים ֵאּלוּ  ֲהֵרי ּבְ

ֶהם ל ֵהם ְוִאם, ּבָ ֶ ָנה ֶזה, ֵמֶהם ֶאָחד ִמׁשּ ּקָ  אֹוָתם ׁשֶ
ּלוֹ  ֵהם ֲהֵרי ל ְוֵכן, ׁשֶ ּיֹוֵצא ּכָ זֶ  ּכַ   :הּבָ

 שכח סימן
 ּובוֹ , השדה רעת מפני להסתלק שרוצה מקבל דין

  ְסִעיִפים:' ב

ל. א ֶדה ַהְמַקּבֵ ָתה ְוֹלא, ֵמֲחֵברוֹ  ׂשָ הּ  ֵישׁ  ִאם, ָעׂשְ  ּבָ
ֵדי ב, ַההֹוָצָאה ַעל ֶיֶתר ְסָאַתִים ְלהֹוִציא ּכְ ל ַחּיָ  ַהְמַקּבֵ

ל ּפֵ הּ  ִלּטַ ךְ , ּבָ ּכָ רְ  ְלַבַעל ּכֹוֵתב ׁשֶ  ָאקּום ֲאָנא: ַקעַהּקַ
ִרי ְוַאֲעִמיד' ְוכו ְוֶאְזַרע   :'ְוכו ֶחְלְקךָ  ְוִתּטֹל ְלָפֶניךָ  ּכֶ

א, ֲעָבָדהּ  ֹלא. ב הּ  הֹוִביָרהּ  ֶאּלָ ּלָ ִמין, ִמְקָצָתהּ  אוֹ  ּכֻ  ׁשָ
ה אֹוָתהּ  ּמָ  ֶחְלקוֹ  לוֹ  ְונֹוֵתן, ַלֲעׂשֹות ְראּוָיה ִהיא ּכַ
ָהָיה יעַ  ׁשֶ  ְוֹלא אֹוִביר ִאם: ִעּמוֹ  ִהְתָנה ְוִאם. לוֹ  ַמּגִ
יד ֵלם ַאְעּבִ א זוֹ  ֲהֵרי, זּוז ֶאֶלף ֲאׁשַ ב ְוֵאינוֹ  ַאְסַמְכּתָ  ַחּיָ
ם ּלֵ א ְלׁשַ ִפי נֹוֵתן ֶאּלָ ְראּוָיה ַמה ּכְ ֶ ְלַבד ַלֲעׂשֹות ׁשּ   :ּבִ

 שכט סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , בן והניח ומת לזמן שדה המקבל

ל. א ֶדה ַהְמַקּבֵ יחַ  ּוֵמת, ָידּועַ  ִלְזַמן רוֹ ֵמֲחבֵ  ׂשָ ן ְוִהּנִ , ּבֵ
ן: ֹיאַמר ֹלא ָאַכל ַמה ִלי ּתֵ ֶ ן ְוֵכן, ָאִביךָ  ׁשּ  ֹלא ַהּבֵ

ן: לוֹ  ֹיאַמר ה ַמה ִלי ּתֵ ָעׂשָ ֶ א, ָאִבי ׁשּ ִמין ֶאּלָ  ַמה ׁשָ
ה ָעׂשָ ֶ ן מֹותוֹ  ֵעת ַעד ׁשּ ִהְתָנה ֲאִפּלוּ , לוֹ  ְוִיּתֵ  ִעּמוֹ  ׁשֶ
  :ָקבּועַ  ִלְזַמן

 של מןסי

  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , אילנות כמה לטע שדה המקבל

ל. א ֶדה ַהְמַקּבֵ ע ֵמֲחֵברוֹ  ׂשָ ל, ִלּטַ ַעל ָעָליו ְמַקּבֵ  ּבַ
ֶדה ָ ר ַהׂשּ ִלין, ֶזה ַעל ֶיֶתר. ִלְסָאה ּבּוָראֹות ֶעׂשֶ  ְמַגְלּגְ
  :ַהּכֹל ֶאת ָעָליו

ֲהגוּ  ָמקֹום. ב ּנָ ְהֶיה ׁשֶ ּיִ  ֲחִצי נֹוֵטל ָלנֹותִאי ַהּנֹוֵטעַ  ׁשֶ
ַבח ֶ ְרַקע ּוַבַעל ַהׁשּ יחַ  ְוָנַטע, ַהֵחִצי ַהּקַ ּבִ  ְוָנַטע ְוִהׁשְ
ִבין, ְוִהְפִסיד ְ ַבח ֲחִצי לוֹ  ְמַחׁשּ ֶ שׁ  ַהׁשּ ּיֵ ין, לוֹ  ׁשֶ  ּוְמַנּכִ

ִהְפִסיד ַמה לוֹ  ִאם ַעְצמוֹ  ַעל ִהְתָנה ַוֲאִפּלוּ , ׁשֶ  ׁשֶ
לּום ִיּטֹל ֹלא ַיְפִסיד א ֶזה ֲהֵרי, ּכְ ין ְוֵאין ַאְסַמְכּתָ  ְמַנּכִ

א לוֹ  ִהְפִסיד ַמה ֶאּלָ ֶ   :ׁשּ

יחַ  ַהּנֹוֵטעַ  ָנַטע. ג ּבִ ק ְוָרָצה ְוִהׁשְ ּלֵ ְמָצא, ְלִהְסּתַ ּנִ  ׁשֶ
ַעל ְרַקע ּבַ ַעל ֲהֵרי, ָאִריס ְלהֹוִריד ָצִריךְ  ַהּקַ ְרַקע ּבַ  ַהּקַ

ַעל ְוִיּטֹל ָאִריס מֹוִריד ְרַקע ּבַ  ַיְפִסיד ְוֹלא ַהֵחִצי ַהּקַ
לּום ִלישׁ  ָהָאִריס ְוִיּטֹל ּכְ תּות, ׁשְ ְ ָאר ְוַהׁשּ ׁשְ ל ַהּנִ  ׁשֶ
ֲהֵרי נֹוֵטעַ  ק ׁשֶ ְרצֹונוֹ  ַעְצמוֹ  ִסּלֵ   :ּבִ

ל. ד ָתל ּכָ ּנֹוֵטל ׁשָ רֹות ַהֵחִצי ׁשֶ ּפֵ ךְ  ּבַ  ַהֵחִצי נֹוֵטל ּכָ
ָפִנים ּגְ ִהְזִקינוּ  ּבַ ָטָפן ִאם ֲאָבל. ׁשֶ  ֲעָקָרן אוֹ  ָנָהר ׁשְ

ֶהם לוֹ  ֵאין, רּוחַ הָ  א ּבָ   :ְרִביעַ  ֶאּלָ

ִהְתָנה ָהָאִריס ָטַען. ה ּטֹל ׁשֶ ּיִ ֶדה ּוַבַעל, ַהֵחִצי ׁשֶ ָ  ַהׂשּ
ּלֹא ָטַען א ִהְתָנה ׁשֶ ן ֶאּלָ ִלישׁ  לוֹ  ִלּתֵ ְ  הֹוְלִכים, ַהׁשּ
ִדיָנה ִמְנַהג ַאַחר   :ַהּמְ

  פועלים שכירות הלכות

 שלא סימן
' ג ּובוֹ , המדינה כמנהג םעמה ינהג פועלים השוכר

  ְסִעיִפים:
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ֹוֵכר. א ים ָלֶהם ְוָאַמר ַהּפֹוֲעִלים ֶאת ַהׂשּ ּכִ  ְלַהׁשְ
ֲהגוּ  ָמקֹום, ּוְלַהֲעִריב ּנָ ּלֹא ׁשֶ ים ׁשֶ ּכִ ּלֹא ְלַהׁשְ  ְוׁשֶ
ָכָרן ַעל הֹוִסיף ֲאִפּלוּ , ְלֹכָפן ָיכֹול ֵאינוֹ  ְלַהֲעִריב , ׂשְ

יָון ּלֹא ּכֵ ן ִהְתָנה ׁשֶ ָעהבְּ  ּכֵ ָכָרן ׁשָ ְ ׂשּ   :ׁשֶ

ֲהגוּ  ָמקֹום. ב ּנָ ק, ָיזּון, ָלזּון ׁשֶ ְגרֹוָגרֹות ְלַסּפֵ  אוֹ  ּבִ
ְתָמִרים ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ּבִ ק, ּבָ ִמְנַהג ַהּכֹל, ְיַסּפֵ ִדיָנה ּכְ   :ַהּמְ

ֹוֵכר. ג ֶאָחד: לוֹ  ְוָאַמר, ַהּפֹוֵעל ֶאת ַהׂשּ ַנִים ּכְ  ְוִכׁשְ
ֵני ֵתר ִביןְמַחשְּׁ , ָהִעיר ִמּבְ ִכירּות ַהּיָ ׂשְ ּבִ חֹות ׁשֶ  ְוַהּפָ

ִכירּות ׂשְ ּבִ יֵניֶהם ּוַמה, ׁשֶ ּבֵ ֶ גֹון, ַהֵחִצי נֹוֵתן ׁשּ  ִאם ּכְ
ֶתר שׁ  ַהּיֶ ׁשֵ חֹות ּבְ ע ְוַהּפָ ַאְרּבַ   :ָחֵמשׁ  ָלֶהם נֹוֵתן, ּבְ

 שלב סימן
 ושכרן, פועלים לי ושכר צא: לשלוחו האומר דין

  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , לו שאמר ממה יותר

לּוחוֹ  ָאַמר. א ֹכר ֵצא: ִלׁשְ ה ּפֹוֲעִלים ִלי ּוׂשְ ֹלׁשָ ׁשְ , ּבִ
ָכָרן ְוָהַלךְ  ָעה ּוׂשְ ַאְרּבָ ִליחַ  ָלֶהם ָאַמר ִאם, ּבְ ָ : ַהׁשּ

ַכְרֶכם ָעה ָלֶהם נֹוֵתן, ָעַלי ׂשְ ַעל ְונֹוֵטל, ַאְרּבָ  ִמּבַ
ִית ה ַהּבַ ֹלׁשָ יסוֹ  ֶאָחד ּוַמְפִסיד, ׁשְ : ָלֶהם ָאַמר ִאםוְ . ִמּכִ

ַכְרֶכם ַעל ַעל ׂשְ ִית ּבַ ַעל ָלֶהם נֹוֵתן, ַהּבַ ִית ּבַ  ַהּבַ
ִמְנַהג ִדיָנה ָהָיה. ַהְמִדיָנה ּכְ ּמְ ר ִמי ּבַ ּכַ ׂשְ ּנִ ה ׁשֶ ֹלׁשָ ׁשְ  ּבִ

ר ּוִמי ּכַ ׂשְ ּנִ ָעה ׁשֶ ַאְרּבָ א ָלֶהם נֹוֵתן ֵאינוֹ , ּבְ ה ֶאּלָ ֹלׁשָ , ׁשְ
ְרֹעֶמת ָלֶהם ְוֵישׁ  ה. ִליחַ ַהשָּׁ  ַעל ּתַ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ

ֵאין ׁשֶ ן ּכְ ֶרת ְמַלאְכּתָ ן ָהְיָתה ִאם ֲאָבל, ִנּכֶ  ְמַלאְכּתָ
ֶרת ָוה ַוֲהֵרי ִנּכֶ ָעה ׁשָ ַעל ָלֶהם נֹוֵתן, ַאְרּבָ ִית ּבַ  ַהּבַ

ָעה ִאּלוּ , ַאְרּבָ לּוחוֹ  ָלֶהם ָאַמר ֹלא ׁשֶ ָעה ׁשְ  ֹלא ַאְרּבָ
ֵוה ְוָעׂשוּ  ָטְרחוּ  ָעהַארְ  ׁשְ   :ּבָ

ַעל לוֹ  ָאַמר. ב ִית ּבַ כֹור: ַהּבַ ָעה ִלי ׂשְ ַאְרּבָ  ְוָהַלךְ , ּבְ
ִליחַ  ָ ַכר ַהׁשּ ה ְוׂשָ ֹלׁשָ ׁשְ י ַעל ַאף, ּבִ ן ּפִ ַלאְכּתָ ּמְ ָוה ׁשֶ  ׁשָ

ָעה א ָלֶהם ֵאין ַאְרּבָ ה ֶאּלָ ֹלׁשָ ֲהֵרי, ׁשְ לוּ  ׁשֶ  ַעל ִקּבְ
ְרֹעֶמת ָלֶהם ְוֵישׁ , ַעְצָמם לִ  ַעל ּתַ ָ   :יחַ ַהׁשּ

ַעל לוֹ  ָאַמר. ג ִית ּבַ ה: ַהּבַ ֹלׁשָ ׁשְ ִליחַ  ְוָהַלךְ , ּבִ ָ  ַהׁשּ
ָעה: ָלֶהם ְוָאַמר ַאְרּבָ מוֹ  ֲהֵרינוּ : ְוָאְמרוּ , ּבְ ָאַמר ּכְ  ׁשֶ
ַעל ִית ּבַ ם ֵאין, ַהּבַ ְעּתָ א ּדַ ן ֶאּלָ ּתֵ ּיִ ַעל ׁשֶ ִית ּבַ  ֶיֶתר ַהּבַ
ָעה ַעל ִמין, ְלִפיָכךְ , ַאְרּבָ עָ  ַמה ׁשָ ֶ ֶוה ִאם, ׂשוּ ׁשּ  ׁשָ

ָעה ָעה נֹוְטִלין, ַאְרּבָ ַעל ַאְרּבָ ִית ִמּבַ  ֵאינוֹ  ְוִאם, ַהּבַ
ֶוה ֵאינוֹ  אוֹ  ׁשָ א ָלֶהם ֵאין, ָידּועַ  ׁשֶ ה ֶאּלָ ֹלׁשָ   :ׁשְ

ַעל לוֹ  ָאַמר. ד ִית ּבַ ָעה: ַהּבַ ַאְרּבָ ִליחַ  ְוָהַלךְ , ּבְ ָ  ַהׁשּ
ה: ָלֶהם ְוָאַמר ֹלׁשָ ׁשְ ָאַמר מוֹ כְּ : לוֹ  ְוָאְמרוּ , ּבִ ַעל ׁשֶ  ּבַ
ִית י ַעל ַאף, ַהּבַ ן ּפִ ַלאְכּתָ ּמְ ָוה ׁשֶ ָעה ׁשָ  ָלֶהם ֵאין ַאְרּבָ
א ה ֶאּלָ ֹלׁשָ ֲהֵרי, ׁשְ ְמעוּ  ׁשֶ ה ׁשָ ֹלׁשָ לוּ  ׁשְ   :ֲעֵליֶהם ְוִקּבְ

ַכר. ה ַעל ׂשָ ִית ּבַ ַעְצמוֹ  ַהּבַ ֶסַלע ּבְ ְלְזָלהּ , ּבְ  ְוִנְזּדַ
ָלאָכה ִית ַעלבַּ  ָלֶהם ְוֶהְרָאה, ַהּמְ ִנים ַהּבַ  זֹוֲעפֹות ּפָ
סּוהוּ  ְדָבִרים ּוִפּיְ י ֹלא: לֹוַמר ָיכֹול ֵאינוֹ , ּבִ ְסּתִ ּיַ  ִנְתּפַ

א ַעת ַעל ֶאּלָ ְפֲחתוּ  ּדַ ּתִ ַכְרֶכם ׁשֶ ְ ִפי ִמׂשּ ֵהם, ַהּזֹול ּכְ  ׁשֶ
ְסנּוךָ  ֹלא: ֹיאְמרוּ  ּיַ א ּפִ ה ְלַדַעת ֶאּלָ ֲעׂשֶ ּנַ ָלאָכה ׁשֶ  ַהּמְ
ָלאָכה הּוְקָרה ִאם ְוֵכן. ינוּ ָעשִׂ  ְוֵכן טֹוָבה  ְוֵהם ַהּמְ
ִנים לוֹ  ֶהְראוּ  ָסם זֹוֲעפֹות ּפָ ְדָבִרים ּוִפּיְ  ֵאיָנם, ּבִ

ְסנוּ  ֹלא: לֹוַמר ְיכֹוִלים ּיַ א ִנְתּפַ ַעת ַעל ֶאּלָ ּתֹוִסיף ּדַ  ׁשֶ
ָכֵרינוּ  ַעל ִפי ׂשְ הּוא, ַהּיֶֹקר ּכְ יב ׁשֶ י ֹלא: ָיׁשִ ַיְסּתִ  ּפִ

א ַעת ַעל ֶאּלָ ה ֲאִכיָלה ָלֶכם ְלהֹוִסיף ּדַ ִתּיָ  ְוֵכן ּוׁשְ
יִתי   :ָעׂשִ

ָלאָכה ִאם. ו ָוה ַהּמְ ה ׁשָ ָ ָכָרם, ֲחִמׁשּ ָעה ּוׂשְ ַאְרּבָ , ּבְ
ָעה ַעל ְוָעְמָדה ְוהּוְזָלה ָעה ָלֶהם נֹוֵתן, ַאְרּבָ  ְוֵכן. ַאְרּבָ

ָכָרן ִאם יֹוֵתר ׂשְ יָנר ּבְ ָלאָכה ְוהּוְקָרה, ֵמָהָראּוי ּדִ , ַהּמְ
ם: לֹוַמר ְיכֹוִלים יָנםאֵ  ה ּגַ יָנר ָלנוּ  ּתֹוִסיף ַעּתָ  יֹוֵתר ּדִ

ל ַהּיֶֹקר ְלִפי ֵמָהָראּוי יו ׁשֶ   :ַעְכׁשָ
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  חשן משפט ערוך שולחן
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 כט
 כט

 שלג סימן
 שהתחיל קדם לחזר הפועל ובא הפועל את השוכר

  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , כן אחר או

ֹוֵכר. א ַעל ֶאת ְוִהְטעוּ  ַהּפֹוֲעִלים ֶאת ַהׂשּ יִ  ּבַ  אוֹ , תַהּבַ
ַעל ִית ּבַ א ֶזה ַעל ֶזה ָלֶהם ֵאין, אֹוָתם ִהְטָעה ַהּבַ  ֶאּלָ

ְרֹעמֹות ה. ּתַ ּמֶ ָבִרים ּבַ ּלֹא, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ  ֲאָבל. ָהְלכוּ  ּבְ
ִרים ָהְלכוּ   ּוָמְצאוּ  ּפֹוֲעִלים, ְתבּוָאה ָמְצאוּ  ְוֹלא ַהַחּמָ
ֶדה ִהיא ׂשָ ׁשֶ ָכָרם אוֹ , ַלָחה ּכְ ְ ׂשּ קֹות ׁשֶ ֶדה ְלַהׁשְ ָ  ַהׂשּ

א ּוְמָצאּוהוּ  ְתַמּלֵ ּנִ ר ִאם, ַמִים ׁשֶ ּקֵ ַעל ּבִ ִית ּבַ  ַהּבַ
ֶעֶרב ְמַלאְכּתוֹ  ִריָכה ּוְמָצָאהּ  ִמּבָ ּצְ  ֵאין, ּפֹוֲעִלים ׁשֶ
לּום ַלּפֹוֲעִלים ָידוֹ  ּוַמה, ּכְ ר ֹלא ְוִאם, ַלֲעׂשֹות ּבְ ּקֵ , ּבִ

ָכָרן ָלֶהם נֹוֵתן פֹוֵעל ׂשְ ֵטל ּכְ ֵאינוֹ , ּבָ א ֶמהדוֹ  ׁשֶ  ַהּבָ
ה, ֵריָקן ְלָבא ָטעּון   :ְלָבֵטל ְמָלאָכה ְועֹוׂשֶ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵאין ֲאמּוִרים ּדְ א ָעָליו ָלֶהם ׁשֶ  ֶאּלָ
ְרֹעמֹות ּלֹא ּתַ ׁשֶ ְוָקא, ָהְלכוּ  ּבְ ּלֹא ּדַ ׁשֶ  ְיכֹוִלים ָהיוּ  ּבְ
יר ּכִ ָכָרם ֶאֶמשׁ  ַעְצָמם ְלַהׂשְ ְ ׂשּ ׁשֶ ַעל ּכְ ִית ּבַ  ֲאָבל, ֶזה ַהּבַ

ִרים ָהיוּ  ִאם ּכָ יו, ֶאֶמשׁ  ִנׂשְ ִרים ֵאיָנם ְוַעְכׁשָ ּכָ ָלל ִנׂשְ , ּכְ
ָדָבר ֶזה ֲהֵרי ָכָרם ָלֶהם ְונֹוֵתן, ָלֶהם ָהָאבּוד ּכְ  ׂשְ

פֹוֵעל ֵטל ּכְ ִרים ְוִאם, ּבָ ּכָ ָפחֹות ִנׂשְ ם, ּבְ ּלֵ ָחת ְמׁשַ . ַהּפְ
י ַעל ַאף ָהְלכוּ  ְוִאם ּלֹא ּפִ ירלְ  מֹוְצִאים ָהיוּ  ׁשֶ ּכִ  ַהׂשְ

ָכָרם ָלֶהם נֹוֵתן, ֶאֶמשׁ  ַעְצָמם פֹוֵעל ׂשְ ֵטל ּכְ  ְוהּוא, ּבָ
יו ַעְכׁשָ ִרים ֵאיָנם ׁשֶ ּכָ ָלל ִנׂשְ  ִמי מֹוְצִאים ִאם ֲאָבל. ּכְ
יֵרם ּכִ ׂשְ ּיַ ִכירּותוֹ  ׁשֶ ׂשְ א ָלֶהם ֵאין, ּבִ ְרֹעֶמת ֶאּלָ  ְוִאם. ּתַ

ִרים ִלְהיֹות מֹוְצִאים ֵאיָנם ּכָ א ִנׂשְ ָפחֹות ֶאּלָ ם, ּבְ ּלֵ  ְמׁשַ
ָחת ָלֶהם יִנים ֵאּלוּ  ְוָכל. ַהּפְ ֹלא ַהּדִ ׁשֶ ר ּכְ ּקֵ ַעל ּבִ  ּבַ
ִית ֶעֶרב ְמַלאְכּתוֹ  ַהּבַ הּוא, ִמּבָ יָעתוֹ  ׁשֶ ְפׁשִ  ִאם ֲאָבל, ּבִ
יַעת ָהְיָתה ֹלא ׁשִ ַעל ּפְ ִית ּבַ ָבר ַהּבַ ּדָ ָלל ּבַ  ֶזה ֲהֵרי, ּכְ

מוֹ  ְוִנְפָטר, ָאנּוס ְתבָּ  ּכְ ּנִ   :ֵארׁשֶ

ָלאָכה ַהּפֹוֵעל ִהְתִחיל. ג ּמְ ֲחִצי ּבוֹ  ְוָחַזר, ּבַ , ַהּיֹום ּבַ
ל ַוֲאִפּלוּ . חֹוֵזר ָבר ִקּבֵ ֵמי ּכְ ִכירּותוֹ  ּדְ ָידוֹ  ְוֵאין ׂשְ  ּבְ

ם ּלֵ ִית ְלַבַעל ְלׁשַ עֹות ּבוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול, ַהּבַ  חֹוב ְוַהּמָ
ֱאַמר, ָעָליו ּנֶ י: ׁשֶ ָרֵאל ְבֵני ִלי ּכִ  ְוֹלא, ֲעָבִדים ִיׂשְ

  :ַלֲעָבִדים ֲעָבִדים

יַצד. ד ין ּכֵ ָחַזר ַהּפֹוֵעל ּדִ ִהְתִחיל ַאַחר ּבוֹ  ׁשֶ ִמין, ׁשֶ  ׁשָ
ה ַמה לוֹ  ָעׂשָ ֶ ָלן ְוִאם. ְונֹוֵטל, ׁשּ ִמין, הּוא ַקּבְ  לוֹ  ׁשָ
ָעִתיד ֶאת ין, ַלֲעׂשֹות ׁשֶ הּוְזָלה ּבֵ ֵעת ׁשֶ ָכרוֹ  ּבְ ְ ׂשּ ין ׁשֶ  ּבֵ

ּלֹא ין, הּוְזָלה ׁשֶ הּוְזָלה ּבֵ ָלאָכה ׁשֶ ךְ  ַאַחר ַהּמְ ין ּכָ  ּבֵ
ּלֹא ִמין, הּוְזָלה ׁשֶ ָעִתיד ַמה לוֹ  ׁשָ ֶ יַצד. ַלֲעׂשֹות ׁשּ , ּכֵ
ל ּנוּ  ִקּבֵ י ִלְקֹצר ָקָמה ִמּמֶ ּתֵ ׁשְ  ֶחְצָיהּ  ָקַצר ְסָלִעים ּבִ
יחַ  ֶגד, ֶחְצָיהּ  ְוִהּנִ י ֶלֱאֹרג ּבֶ ּתֵ ׁשְ  ֶחְציוֹ  ָאַרג, ְסָלִעים ּבִ

יחַ ְוהִ  ִמין, ֶחְציוֹ  ּנִ ָעִתיד ַמה לוֹ  ׁשָ ֶ  ָהָיה ִאם, ַלֲעׂשֹות ׁשּ
ֶוה יָנִרים' ו ׁשָ ֶקל לוֹ  נֹוֵתן ּדִ  ֶאת ִיְגְמרוּ  אוֹ  ׁשֶ

ן ַאר ָהָיה ְוִאם, ְמַלאְכּתָ ׁשְ ֵני ָיֶפה ַהּנִ  ֵאינוֹ , ִדיָנִרים ׁשְ
א נֹוֵתן ֲהֵרי, ֶסַלע ֶאּלָ א ָעׂשוּ  ֹלא ׁשֶ   :ְמָלאָכה ֲחִצי ֶאּלָ

ה. ה ּמֶ ָבִרים ּבַ ָדָבר, ֲאמּוִרים ּדְ ֵאינוֹ  ּבְ  ֲאָבל, ָאבּוד ׁשֶ
ָדָבר גֹון, ָהָאבּוד ּבְ ן ּכְ ּתָ ׁשְ ָרה ְלַהֲעלֹות ּפִ ׁשְ  אוֹ , ֵמַהּמִ
ַכר ָ ׂשּ ה אוֹ  ְלֵמת ֲחִליִלין ְלָהִביא ֲחמֹור ׁשֶ  ְוַכּיֹוֵצא ְלַכּלָ
ֶהם ָלן ְוֶאָחד ּפֹוֵעל ֶאָחד, ּבָ , ּבוֹ  ֲחֹזרלַ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ַקּבְ
א ן ִאם ֶאּלָ גֹון, ֶנֱאַנס ּכֵ ָחָלה ּכְ ַמע אוֹ  ׁשֶ ָ ׁשּ ת ׁשֶ ּמֵ  לוֹ  ׁשֶ
 מֹוֵצא ָהָיה ִאם, ּבוֹ  ְוָחַזר, ֶנֱאַנס ֹלא ְוִאם ֵמת

ּכֹר ֲאֵחִרים ּפֹוֲעִלים ַכר ִלׂשְ ָ ׂשּ ׁשֶ יו, ֵאּלוּ  ֶאת ּכְ  ְוַעְכׁשָ
יַצד. ַמְטָען אוֹ  ֲעֵליֶהם ׂשֹוֵכר, מֹוֵצא ֵאינוֹ  , ַמְטָען ּכֵ
י ֶסַלע: ָלֶהם אֹוֵמר ִים ּוְטלוּ  ּבֹואוּ  ָלֶכם ָקַצְצּתִ ּתַ , ׁשְ
ְגְמרוּ  ַעד ּיִ ם ׁשֶ ן ְוֹלא, ְמַלאְכּתָ א ָלֶהם ִיּתֵ  ַמה ֶאּלָ

ַסק ּפָ ֶ ה ׁשּ ִחּלָ ִים ָלֶהם ָנַתן ַוֲאִפּלוּ , ּתְ ּתַ ְ  ֵמֶהם ַמֲחִזיר, ַהׁשּ
  :ַהּתֹוֶסֶפת
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יַצד. ו ן ְוגֹוְמִרים ֹוֲעִליםפּ  ֲעֵליֶהם ׂשֹוֵכר, ּכֵ  ְמַלאְכּתָ
ּלֹא ּיֹוִסיף ְוָכל, ּתֹאַבד ׁשֶ  ָהֲאֵחִרים ַהּפֹוֲעִלים ְלֵאּלוּ  ׁשֶ
ַסק ַמה ַעל ּפָ ֶ  ַעד, ֵמָהִראׁשֹוִנים נֹוֵטל ָלִראׁשֹוִנים ׁשּ

ה ּמָ ֵדי ַעד, ּכַ ָכָרן ּכְ ל ׂשְ  ָלֶהם ָהָיה ְוִאם. ִראׁשֹוִנים ׁשֶ
ַחת ָממֹון ִלים ׂשֹוֵכר, ָידוֹ  ּתַ ָלאָכה ְלַהׁשְ  ַעד ַהּמְ

ִעים ים אוֹ  ַאְרּבָ ִ ָכל זּוז ֲחִמׁשּ  ַאף, ּפֹוֵעל ְלָכל יֹום ּבְ
י ַעל ַכר ּפִ ׂשְ ה ַהּפֹוֵעל ׁשֶ ֹלׁשָ ׁשְ ָעה אוֹ  ּבִ   :ַאְרּבָ

ה. ז ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵאין, ֲאמּוִרים ּדְ ם ׁשֶ ּכֹור ּפֹוֲעִלים ׁשָ  ִלׂשְ
ָכָרן ׂשְ ִלים ּבִ ָלאָכה ְלַהׁשְ  ּפֹוֲעִלים ֵישׁ  ִאם ֲאָבל, ַהּמְ
ּכֹור ָכָרן ִלׂשְ ׂשְ ֹכר ֵצא: לוֹ  ְוָאַמר, ּבִ ֵלם ֵמֵאּלוּ  ּוׂשְ  ְוַהׁשְ

ךָ  ין, ְמַלאְכּתְ ִכיר ּבֵ ין ׂשָ ָלן ּבֵ א ֲעֵליֶהם לוֹ  ֵאין, ַקּבְ  ֶאּלָ
ְרֹעֶמת ִמין, ּתַ ִכיר ְוׁשָ ה ַמה ְלׂשָ ָעׂשָ ֶ ָלן, ׁשּ  ַמה ּוְלַקּבְ
ָעִתיד ֶ   :ַלֲעׂשֹות ׁשּ

ן ָאַמר .ח ה: ְלֻאּמָ ָבר ִלי ֲעׂשֵ לֹוִני ּדָ ֶחּנוּ  ּפְ ךָ  ְוֶאּקָ , ִמּמְ
אוֹ  ן ַוֲעׂשָ ךְ  ְוַאַחר, ָהֻאּמָ  ְוהּוא, ְלַקְחּתוֹ  רֹוֶצה ֵאינוֹ  ּכָ
ָבר ִאם ּדָ ֶחּנוּ  ֹלא ׁשֶ ד ִיּקָ ב, ַיְפִסיד, ִמּיָ   :ַחּיָ

 שלד סימן
 מלמד והשוכר, השדה להשקות הפועל את השוכר

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ  ,בנו וחלה

ֹוֵכר. א קֹות ַהּפֹוֵעל ֶאת ַהׂשּ ֶדה ְלַהׁשְ ָ ה ַהׂשּ ָהר ִמּזֶ , ַהּנָ
ָהר ּוָפַסק ֲחִצי ַהּנָ ְרּכוֹ  ֵאין ִאם, ַהּיֹום ּבַ  אוֹ , ְלַהְפִסיק ּדַ
ְרּכוֹ  ֲאִפּלוּ  ּדַ ֶרךְ  יֹוֵדעַ  ְוַהּפֹוֵעל ִלְפֹסק ׁשֶ ָהר ּדֶ , ַהּנָ
ֵסיָדא ִית ַעלבַּ  ְוֵאין ְדפֹוֵעל ּפְ לּום לוֹ  נֹוֵתן ַהּבַ  ַאף, ּכְ

י ַעל ם ּפִ ּגַ ַעל ׁשֶ ִית ּבַ ֶרךְ  יֹוֵדעַ  ַהּבַ ָהר ּדֶ  ִאם ֲאָבל. ַהּנָ
ֶרךְ  יֹוֵדעַ  ַהּפֹוֵעל ֵאין ָהר ּדֶ ִית ּוַבַעל, ַהּנָ , יֹוֵדעַ  ַהּבַ
ָכרוֹ  לוֹ  נֹוֵתן פֹוֵעל ׂשְ ֵטל ּכְ   :ּבָ

ָכרוֹ . ב קֹות ׂשְ ֵדהוּ  ְלַהׁשְ ְיָלה ָטרמָ  ּוָבא ׂשָ ּלַ ִעְנָין ּבַ  ּבְ
ֵאינוֹ  לּום לוֹ  נֹוֵתן ֵאינוֹ , ָצִריךְ  ׁשֶ א ִאם ְוֵכן. ּכְ  ּבָ

ֲחִצי לּום ְוֵאיָלךְ  ַהּיֹום ֵמֲחִצי לוֹ  נֹוֵתן ֵאינוֹ , ַהּיֹום ּבַ . ּכְ
א ִאם ֲאָבל ָהר ּבָ ל ָלֶהם נֹוֵתן, ַהּנָ ָכָרן ּכָ  ִמן, ׂשְ

ַמִים ָ עוּ  ַהׁשּ ּיְ   :ִנְסּתַ

מֶּ . ג ָבִרים הּבַ פֹוֵעל, ֲאמּוִרים ּדְ ַסק ִמי ֲאָבל. ּבְ ּפָ  ִעם ׁשֶ
ִאם ֲאִריסוֹ  ֶקה ׁשֶ ֶדה ַיׁשְ ע זוֹ  ׂשָ יֹום ְפָעִמים ַאְרּבַ  ִיּטֹל ּבְ
רֹות ֲחִצי ֵהם ָהֲאִריִסין ְוָכל, ַהּפֵ ִקין ׁשֶ ֵני ַמׁשְ  ְפָעִמים ׁשְ
א נֹוְטִלים ֵאיָנם רֹות ְרִביעַ  ֶאּלָ ָטר ּוָבא, ַהּפֵ  אְולֹ  ַהּמָ
קֹות ִלְדלֹות ֻהְצַרךְ  רֹות ֲחִצי נֹוֵטל, ּוְלַהׁשְ מוֹ  ַהּפֵ  ּכְ
ַסק ּפָ ָהָאִריס, ִעּמוֹ  ׁשֶ ף ׁשֶ ּתָ ׁשֻ פֹוֵעל ְוֵאינוֹ  ּכְ   :ּכְ

ַכר ִמי. ד ָ ׂשּ ד ׁשֶ ְלִמיד ְוָחָלה, ִלְבנוֹ  ְמַלּמֵ  ֵאינוֹ  ִאם, ַהּתַ
אֹותוֹ  ָרִגיל ד ָרִגיל ִאם ַוֲאִפּלוּ  ֹחִלי ּבְ ַלּמֵ  ֵמָהִעיר ְוַהּמְ
יר ֵסיָדא, ּבוֹ  ּוַמּכִ ד ּפְ ֹחִלי ָרִגיל ִאם ֲאָבל. ִדְמַלּמֵ  ּבַ
ד ְוֵאין יר ַהְמַלּמֵ גֹון, ּבוֹ  ַמּכִ ֵאינוֹ  ּכְ , ָהִעיר ִמן ׁשֶ

ֵסיָדא ִית ְדַבַעל ּפְ ל לוֹ  ְונֹוֵתן, ַהּבַ ָכרוֹ  ּכָ ָלם ׂשְ   :ֻמׁשְ

 שלה סימן
 למלאכה או סתם למלאכה הפועל את השוכר

  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ידועה

ֹוֵכר. א ְלָמה, ְידּוָעה ִלְמָלאָכה ַהּפֹוֵעל ֶאת ַהׂשּ  ְוִנׁשְ
ֲחִצי מֹוָתהּ  ְמָלאָכה ֵישׁ  ִאם, ַהּיֹום ּבַ ה אוֹ  ּכְ ה ַקּלָ ּנָ , ִמּמֶ
ה ָכרוֹ  לוֹ  נֹוֵתן, לוֹ  ֵאין ְוִאם, עֹוׂשֶ פֹוֵעל ׂשְ ֵטל ּכְ . ּבָ
ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ֲאָדָמה יעֹוְבדֵ  אוֹ  ֵמַהחֹוְפִרים ָהָיה ְוִאם , ּבָ

ם ְרּכָ ּדַ ה ִלְטֹרחַ  ׁשֶ ה ֹלא ְוִאם ַהְרּבֵ , ֶיֱחֶלה ְמָלאָכה ַיֲעׂשֶ
ל לוֹ  נֹוֵתן ָכרוֹ  ּכָ ָלם ׂשְ ּלֹא ְוַדְוָקא. ֻמׁשְ  לוֹ  ֶהְרָאה ׁשֶ
ה ְמָלאָכה אֹוָתהּ  ִחּלָ  לוֹ  אֹוָתהּ  ֶהְרָאה ִאם ֲאָבל, ּתְ
ּלֹא ְוָרָאה  ֵאינוֹ , ִהְתָנה ְוֹלא יֹום ְמֶלאֶכת ָבהּ  ָהָיה ׁשֶ
לּום לוֹ  נֹוֵתן ְלָמה ְלַאַחר ּכְ ָ ׁשּ מוֹ , ׁשֶ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ ִסיָמן ׁשֶ  ּבַ

ּקֶֹדם ָכל ֶזה ׁשֶ ֵניֶהם ַמה ּדְ ְ ׁשּ ֶ  ַלּפֹוֵעל ֵישׁ  יֹוְדִעים ׁשּ
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ָכרוֹ  ְוִאם. ְלַהְתנֹות  ָיכֹול, ֶאָחד יֹום ִלְמֶלאֶכת ְסָתם ׂשְ
ּנֹותוֹ  ָלאָכה ְלׁשַ הקַ  ִמּמְ   :ִלְכֵבָדה ּלָ

ֹוֵכר. ב ִליחּות לוֹ  ְלָהִביא ַהּפֹוֵעל ֶאת ַהׂשּ קֹום ׁשְ  ִמּמָ
ם ָמָצא ְוֹלא ְוָהַלךְ , ְלָמקֹום ִביא ַמה ׁשָ ּיָ ֶ  לוֹ  נֹוֵתן, ׁשּ
ָכרוֹ  ָלם ׂשְ ָבר ָהָיה ְוִאם. ֻמׁשְ ֵבד ּדָ שׁ  ַמה ּכָ ּיֵ ֶ  לוֹ  ׁשּ
ה, ְלָהִביא ֵאינוֹ , לוֹ  ְמַנּכֶ א ּדֹוֶמה ׁשֶ  ְלָבא עּוןטָ  ּבָ
א, ֵריָקם ן ִאם ֶאּלָ ים ֵמאֹוָתם הּוא ּכֵ ם ֲאָנׁשִ ְרּכָ ּדַ  ׁשֶ
  :ִלְטֹרחַ 

ָכרוֹ . ג ּפּוִחים ְלָהִביא ׂשְ  ּוְמָצאוֹ  ְוֵהִביא ְוָהַלךְ , ְלחֹוֶלה ּתַ
ת ּמֵ ִהְבִריא אוֹ  ׁשֶ ֵהֵבאתָ  ַמה ֹטל: ֹיאַמר ֹלא, ׁשֶ ֶ  ׁשּ

ָכְרךָ  ׂשְ א, ּבִ ל לוֹ  נֹוֵתן ֶאּלָ כָ  ּכָ ל ְוֵכן, רוֹ ׂשְ ּיֹוֵצא ּכָ  ּכַ
ֶזה   :ּבָ

 שלו סימן
 בשל והראהו בשלו לעשות הפועל את השוכר

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , חברו

ֹוֵכר. א ּלוֹ  ַלֲעׂשֹות ַהּפֹוֵעל ֶאת ַהׂשּ ׁשֶ ל ְוֶהְרָאהוּ  ּבְ ׁשֶ  ּבְ
ָכרוֹ  לוֹ  נֹוֵתן, ֲחֵברוֹ  ָלם ׂשְ  ֵמֲחֵברוֹ  ְונֹוֵטל ְוחֹוֵזר ֻמׁשְ
יתָ  ַמה ֹטל: לוֹ  לֹוַמר ָיכֹול ְוֵאינוֹ , ֶהֱהָנהוּ שֶּׁ  ַמה ָעׂשִ ֶ  ׁשּ

ָכְרךָ  ׂשְ ָכְרךָ  לוֹ  ָאַמר ֹלא ֲאִפּלוּ , ּבִ א, ָעַלי ׂשְ ָכרוֹ  ֶאּלָ  ׂשְ
ָכרוֹ  ִאם ֲאָבל. ְסָתם ל ַלֲעׂשֹות ׂשְ ׁשֶ , ְסָתם ֲחֵברוֹ  ּבְ
יתָ  ַמה ֹטל: לֹוַמר ָיכֹול ָעׂשִ ֶ ָכְרךָ  ׁשּ ׂשְ  ָאַמר ְוִאם. ּבִ
ָכְרךָ : ֵלהּ  ן לוֹ  לֹוַמר ָיכֹול ֵאינוֹ , ָעַלי ׂשְ   :ּכֵ

ֹוֵכר. ב ּלוֹ  ַלֲעׂשֹות ַהּפֹוֵעל ֶאת ַהׂשּ ׁשֶ ט אוֹ  ּבְ  לוֹ  ְלַלּקֵ
ָבר ל ּדָ  ַמה ֹטל: לוֹ  לֹוַמר ָיכֹול ֵאינוֹ , ֶהְפֵקר ׁשֶ

יתָ  ָעׂשִ ֶ ָכְרךָ  ׁשּ ׂשְ ה ְוִאם. ּבִ לוֹ  ַהּפֹוֵעל ִנְתַרּצָ ָכרוֹ  ִלּטְ ׂשְ  ּבִ
ךְ  רְוַאחַ  ה ְוהּוא, לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ּבוֹ  ָחַזר ּכָ ָעׂשָ  ׁשֶ

יָכה ָהה אוֹ  ְמׁשִ הּוא אוֹ  ַהְגּבָ ְרׁשּותוֹ  ׁשֶ   :ּבִ

ְכרוֹ . ג ֹמר ׂשָ ָבר לוֹ  ִלׁשְ ל ּדָ : לוֹ  לֹוַמר ָיכֹול, ֶהְפֵקר ׁשֶ
יתָ  ַמה ֹטל ָעׂשִ ֶ ָכְרךָ  ׁשּ ׂשְ ֲעַדִין ְלִפי, ּבִ  ּבוֹ  ָזָכה ֹלא ׁשֶ
ַעל ה הּוא ְוֵיֵלךְ , ִיתַהבַּ  ּבַ   :ּבוֹ  ְוִיְזּכֶ

ֹוֵכר. ד ְרָיא ְוֶנֱאַחז ַהּפֹוֵעל ֶאת ַהׂשּ ַאְנּגַ  ַלֲעבֹוַדת ּבְ
ֶלךְ  א, ְלָפֶניךָ  ֲהֵריִני: לֹוַמר ָיכֹול ֵאינוֹ , ַהּמֶ  ֵאינוֹ  ֶאּלָ
א לוֹ  נֹוֵתן ִפי ֶאּלָ ה ַמה ּכְ ָעׂשָ ֶ   :ִעּמוֹ  ׁשּ

 שלז סימן
 או אוכל ממה, כהמלא בשעת פועל אכילת דין

  ְסִעיִפים:' כ ּובוֹ , אוכל מתי

ה ּפֹוֵעל. א ִית ְלַבַעל ְמָלאָכה ָהעֹוׂשֶ ְדַבר ַהּבַ , ַמֲאָכל ּבִ
ה אֹוֵכל ֶזה ֲהֵרי הּוא ִמּמַ ה ׁשֶ ה ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ  עֹוׂשֶ  עֹוׂשֶ
ָיָדיו ֹלא ַרְגָליו ְוֹלא ּבְ א ַרק, ּבְ ּנֹוׂשֵ ֵתפוֹ  ַעל ׁשֶ , ּכְ

ּלֹא מוֹ ְלָחסְ  ְוָאסּור   :ֹיאַכל ׁשֶ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ אֹוֵכל ֲאמּוִרים ּדְ הּוא, ׁשֶ ׁשֶ ה ּכְ  עֹוׂשֶ
ִגּדּוֵלי ר ַקְרַקע ּבְ ְמֻחּבָ ַעת ּבִ ׁשְ ַמר ּבִ גֹון, ְמָלאָכה ּגְ  ּכְ
ֵזיִתים ּומֹוֵסק, ֲעָנִבים ּבֹוֵצר ְתֵאִנים ְואֹוֶרה, ּבְ , ּבִ
ְתָמִרים ְוגֹוֵדר רְ  ּוְבָתלּושׁ , ּבִ ֵמר ֹקֶדם, ַקעֵמַהּקַ ּגָ ּיִ  ׁשֶ
ֶבת ְמָלאָכה סֹוף ִחיּוב אֹותוֹ  ַהְמַחּיֶ ּבוֹ  ָהַאֲחרֹון ּבְ . ׁשֶ
ה ֲאָבל ָדָבר ָהעֹוׂשֶ ֵאין ּבְ ּדּוֵלי ׁשֶ גֹון, ַקְרַקע ּגִ  ַהחֹוֵלב ּכְ

ץ ן ְוַהְמַחּבֵ ה ְוֵכן. אֹוֵכל ֵאינוֹ , ְוַהְמַגּבֵ ר ָהעֹוׂשֶ ְמֻחּבָ  ּבִ
ּלֹא ַעת ׁשֶ ׁשְ ַמר ּבִ גֹון, אָכהְמלָ  ּגְ ְגָפִנים ָהעֹוֵדר ּכְ  אוֹ  ּבִ
י ְמַכֶסה ְרׁשֵ שׁ  ַוֲאִפּלוּ . ָהִאיָלנֹות ׁשָ ְבָצִלים ַהְמַנּכֵ  ּבִ

גֹון, ְוׁשּוִמים עֹוֵקר ּכְ ים ֶאת ׁשֶ ַטּנִ דֹוִלים ִמן ַהּקְ  ֹלא, ַהּגְ
י ַעל ְוַאף, ֵמֶהם ֹיאַכל הּוא ּפִ ַמר ׁשֶ  ְמֶלאֶכת ּגְ

ים ַטּנִ ר, ַהּקְ ִעּקַ דֹוִלים ְלֹצֶרךְ  ָלאָכהַהמְּ  ׁשֶ  ְלַהְרִחיב ַהּגְ
ן ִנְגְמָרה ֹלא ַוֲעַדִין ָלֶהם   :ְמַלאְכּתָ

ה. ג ָתלּושׁ  ָהעֹוׂשֶ ְגְמָרה ְלַאַחר ּבְ ּנִ ר ְמַלאְכּתוֹ  ׁשֶ , ְלַמֲעׂשֵ
גֹון ְתָמִרים ּבֹוֵדל ּכְ ל. אֹוֵכל ֵאינוֹ , ּוִבְגרֹוָגרֹות ּבִ ּכָ  ׁשֶ
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ָבר ֵאין ּדָ רמַ  ִחּיּוב ַאַחר ׁשֶ גֹון, ַאֵחר ִחּיּוב ֲעׂשֵ  ּכְ
ֵאִנים בוּ  ְלַאַחר ַוֲעָנִבים ּתְ ְתַחּיְ ּנִ ר ׁשֶ  אֹוֵכל ֵאינוֹ , ְבַמֲעׂשֵ
ּנוּ  שׁ  ּוְבָדָבר, ִמּמֶ ּיֵ גֹון, ַאֵחר ִחּיּוב ּבוֹ  ׁשֶ ים ּכְ  ִחּטִ

ת ַלֲעׂשֹות ָהעֹוְמִדים ֶבת ּפַ ַחּיֶ ה ׁשֶ ַחּלָ  ַעד אֹוֵכל, ּבְ
ְגֹמר ּיִ בְלהִ  ְמַלאְכּתוֹ  ׁשֶ ה ְתַחּיֵ ַחּלָ אן ּוְלַאַחר, ּבְ  ֵאינוֹ  ִמּכָ
  :אֹוֵכל

ְתָמִרים ַהּבֹוֵדל. ד ּלֹא ָרִעים ּבִ לוּ  ׁשֶ ְ ׁשּ ל ִנְתּבַ ן ּכָ , ָצְרּכָ
ַסל אֹוָתם ְונֹוְתִנים ִמים ּבַ ִכים ּוִמְתַחּמְ ם ּוִמְתַרּכְ , ׁשָ

ן ִנְגְמָרה ֹלא ֲעַדִין   :ֵמֶהם ֶלֱאֹכל ְוָיכֹול ְמַלאְכּתָ

חוּ נִ . ה ְרסוּ  ָחִבּיֹוָתיו ְפּתְ ָכרוֹ  ִעּגּוָליו ְוִנְתּפָ  ַלֲעׂשֹות ּוׂשְ
ֶהם ָבר, ֵמֶהם ֹיאַכל ֹלא, ּבָ ּכְ בוּ  ׁשֶ ר ִנְתַחּיְ ַמֲעׂשֵ ה. ּבְ ּמֶ  ּבַ

ָבִרים ּיֹוֵדעַ , ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ חוּ  ַהּפֹוֵעל ּבְ ְפּתְ ּנִ  ִאם ֲאָבל, ׁשֶ
ֲעַדִין ְוָסבּור, ָיַדע ֹלא ר בוּ ִנְתַחיְּ  ֹלא ׁשֶ ַמֲעׂשֵ ב, ּבְ  ַחּיָ

ר ֵֹ   :ּוְלַהֲאִכילוֹ  ְלַעׁשּ

ֹוֵמר. ו ר ַהׁשּ ְמֻחּבָ ַעת ֲאִפּלוּ , ּבִ ׁשְ ַמר ּבִ  ֵאינוֹ , ְמָלאָכה ּגְ
ֹוֵמר ֲאָבל. אֹוֵכל ָתלּושׁ  ַהׁשּ ּלֹא ַעד ּבְ  ִנְגְמָרה ׁשֶ

י ַעל ַאף, ְמַלאְכּתוֹ  ֵאינוֹ  ּפִ  אֹוֵכל ַהּתֹוָרה ִמן אֹוֵכל ׁשֶ
ֲהגוּ  ְמִדיָנה ֵמִהְלכֹות ּנָ   :ֵכן ׁשֶ

ָכרוֹ  יֹוֵתר ֶלֱאֹכל ַהּפֹוֵעל ָיכֹול. ז ְ גֹון, ִמׂשּ ָכרוֹ  ּכְ ְ ׂשּ  ׁשֶ
א ֵאינוֹ  ּות ֶלֱאֹכל ָיכֹול ִדיָנר ֶאּלָ ָוה כֹוֶתֶבת אוֹ  ִקׁשּ  ׁשָ
ל, ֶסַלע ִדין ָמקֹום ּוִמּכָ ּלֹא אֹותוֹ  ְמַלּמְ ן ַלֲעׂשֹות ׁשֶ , ּכֵ
ֵדי ּלֹא ּכְ ְנעוּ  ׁשֶ ירוֹ  ִיּמָ ּכִ ַהׂשְ   :ִמּלְ

ר ָהָיה. ח ּמֵ ָעה ְמׁשַ ה אוֹ  ַאְרּבָ ָ ל ֲעֵרמֹות ֲחִמׁשּ ה ׁשֶ ָ  ֲחִמׁשּ
ֵני א ֹלא, ָאָדם ּבְ א, ֵמֶהן ֵמֶאָחד ְכֵרסוֹ  ְיַמּלֵ  אֹוֵכל ֶאּלָ

ם ּלָ ּבֹון ְלִפי ִמּכֻ   :ֶחׁשְ

ה ָהָיה. ט ֵאִנים עֹוׂשֶ ּתְ ֲעָנִבים ֹיאַכל ֹלא, ּבַ  ֲאִפּלוּ  ּבַ
ָכרוֹ  ֵניֶהם ַלֲעׂשֹות ׂשְ ׁשְ  ַעְצמוֹ  ִלְמֹנעַ  הּוא ָיכֹול ֲאָבל, ּבִ

ֱאֹכל יעַ  ַעד ִמּלֶ ּגִ ּמַ פֹות ִלְמקֹום ׁשֶ , ְלִפיָכךְ . ְואֹוֵכל, ַהּיָ
ּלֹא ַעד ַהּפֹוֲעִלים ִתי ָהְלכוּ  ׁשֶ ת ָוֵעֶרב ׁשְ ּגַ  אֹוְכִלים, ּבַ

ירֹושׁ  ׁשֹוִתים ְוֵאין ֲעָנִבים ֵני, ּתִ ֵאין ִמּפְ ןְמַלאכְ  ׁשֶ  ּתָ
ֶרת ִין ִנּכֶ ּיַ ה ֵלהּ  ְוָהָוה, ּבַ עֹוׂשֶ ִמין ּכְ ִמין ְואֹוֵכל ֶזה ּבְ  ּבְ
ָהְלכוּ , ַאֵחר ֶ ִתי ִמׁשּ ֲעָנִבים אֹוְכִלים, ָוֵעֶרב ׁשְ  ְוׁשֹוִתים ּבַ

ירֹושׁ  ּתִ   :ּבַ

ה ָהָיה. י ֶגֶפן עֹוׂשֶ ֶגֶפן ֹיאַכל ֹלא ֶזה ּבְ  ְוִאי, ַאֵחר ּבְ
יָנן ְוֹלא ִמיֵנהּ  ַמְפִקיָנן ֹלא ָאַכל ֵרהּ  ְמַנּכִ , ּוִמיהוּ . ֵמַאּגְ
ֶפן ְדֵלית ּגֶ ּמֻ ב ַעל ׁשֶ הּ  ּגַ ה, ֲחֶבְרּתָ ֶאָחד ְועֹוׂשֶ , ֵמֶהם ּבְ
ה ֶלֱאֹכל ָיכֹול ִנּיָ ְ   :ֵמַהׁשּ

אי ֵאין. יא ַ א ֶלֱאֹכל ַרׁשּ ַעת ֶאּלָ ׁשְ ת ּבִ ּיַ , ְמָלאָכה ֲעׂשִ
ב ְוֹלא ׁשֵ ּיֵ י: ְוֹיאַמר ׁשֶ ה ַעד ַעְצִמי ָמַנְעּתִ  ְוֹלא ַעּתָ

י ן ְוַעל, ֶלֱאֹכל ָנַטְלּתִ ב ּכֵ ה ֵאׁשֵ ֵני. ְוֹאַכל ַעּתָ  ּוִמּפְ
ַנת ּקָ ַעל ּתַ ִית ּבַ ּלֹא ַהּבַ ל ׁשֶ ּטֵ ַלאְכּתוֹ  ִיְתּבַ  ָאְמרוּ , ִמּמְ
ַאַחר ֲחָכִמים ַמר ׁשֶ ּגָ  ְוהֹוֵלךְ  זוֹ  ׁשּוָרה ְמֶלאֶכת ׁשֶ

י לעַ  ַאף ֶלֱאֹכל ָיכֹול, ַאֶחֶרת ׁשּוָרה ְלַהְתִחיל  ּפִ
ֵאינוֹ  ַעת ׁשֶ ׁשְ ּטֹוב, ְמָלאָכה ּבִ ִית ְלַבַעל הּוא ׁשֶ ֵדי ַהּבַ  ּכְ
ּלֹא ל ׁשֶ ּטֵ   :ִיְתּבַ

ת ָהֲעָנִבים ִעם ֹיאַכל ֹלא. יב ָבר אוֹ  ּפַ ֵדי ַאֵחר ּדָ  ּכְ
ּיֹאַכל ה ׁשֶ ַלח ֹיאַכל ְוֹלא, ֵמָהֲעָנִבים ַהְרּבֵ ּמֶ  ְוִאם. ּבַ
ַעל ִעם ָקַצץ ִית ּבַ ּיֹא ַהּבַ עּור ַעד ַכלׁשֶ ךְ  ׁשִ , ְוָכךְ  ּכָ
ין אֹוֵכל ַפת ּבֵ ין ּבְ ַלח ּבֵ ּמֶ ין ּבַ ָכל ּבֵ ָבר ּבְ ְרֶצה ּדָ ּיִ   :ׁשֶ

 לוֹ  ָאסּור ְוֵכן, ָהֲעָנִבים ָלֹמץ ַלּפֹוֵעל ָאסּור. יג
ִלים ְלַהְבֵהב ּבֳ ִ אּור ַהׁשּ ב ַעל ְלַהְפִריךְ  אוֹ  ּבָ , ַהֶסַלע ּגַ
ל ֵאין ֲאִפּלוּ  ּטֵ לַ  ִמְתּבַ ִהְבהּוב אְכּתוֹ ִמּמְ ַהְפָרָכה אוֹ  ּבַ   :ּבַ

ה ֶלֱאֹכל ַלּפֹוֵעל ָאסּור. יד הּוא ִמּמַ  ֲאִכיָלה אֹוֵכל ׁשֶ
ָסה   :ּגַ

אי. טו ַ ל ַהּפֹוֵעל ַרׁשּ ּתוֹ  ְלַטּבֵ ִציר ּפִ ֵדי ּבְ ּיֹאַכל ּכְ  ׁשֶ
ה ֲעָנִבים אי. ַהְרּבֵ ַ ַעל ְוַרׁשּ ִית ּבַ קֹות ַהּבַ  ֶאת ְלַהׁשְ
ֵדי, ַיִין ַהּפֹוֵעל ּלֹא ּכְ ה ֲעָנִבים ֹיאַכל ׁשֶ   :ַהְרּבֵ
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ָאַמר ּפֹוֵעל. טז ִית ְלַבַעל ׁשֶ ן: ַהּבַ י ּתֵ ּתִ  ַמה ּוָבַני ְלִאׁשְ
ָהָיה ֶ ָאַמר אוֹ , ֶלֱאֹכל ִלי ׁשּ  ִמּזֶה ְמַעט נֹוֵטל ֲהֵריִני: ׁשֶ

י ַטְלּתִ ּנָ י, ֶלֱאֹכל ׁשֶ ּתִ . לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ּוָבַני ְלִאׁשְ
ָהָיה ִזירנָ  ֲאִפּלוּ  ה ׁשֶ ֲעָנִבים עֹוׂשֶ נוּ : ְוָאַמר ּבַ י ּתְ ּתִ  ְלִאׁשְ
  :לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ּוָבַני

ָהָיה ּפֹוֵעל. יז ה ׁשֶ ּתוֹ  הּוא עֹוׂשֶ , ַוֲעָבָדיו ּוָבָניו ְוִאׁשְ
ַעל ִעם ְוִהְתָנה ִית ּבַ ּלֹא ַהּבַ ה ֹיאַכל ׁשֶ ֵהם ִמּמַ  ׁשֶ
ים דֹוִלים ֵהם ִאם, עֹוׂשִ  ֵהם ִאם ֲאָבל, אְכלוּ יֹ  ֹלא ּגְ
ים   :ֹיאְכלוּ , ְקַטּנִ

ָעה ָהאֹוֵכל. יח ׁשָ ֵאין ּבְ  הֹוִליךְ  ִאם ְוֵכן, ֶלֱאֹכל לוֹ  ׁשֶ
ָידוֹ  ה ּבְ ה ִמּמַ עֹוׂשֶ ַתן אוֹ  ׁשֶ ּנָ ֹלא עֹוֵבר, ַלֲאֵחִרים ׁשֶ  ּבְ

ה   :ַתֲעׂשֶ

אי ַהּפֹוֵעל ֵאין. יט ַ ְיָלה ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ַרׁשּ ּלַ  ּבַ
ירּוְלַהשְׂ  ּיֹום ַעְצמוֹ  ּכִ ף ִיְרַעב ְוֹלא. ּבַ  ַעְצמוֹ  ִויַסּגֵ

ֵני, ְלָבָניו ְמזֹונֹוָתיו ְוַיֲאִכיל ּטּול ִמּפְ ל ְמַלאְכּתוֹ  ּבִ  ׁשֶ
ַעל ִית ּבַ ֲהֵרי, ַהּבַ ּלֹא ּכֹחוֹ  ַמֲחִלישׁ  ׁשֶ  ַלֲעׂשֹות יּוַכל ׁשֶ

ַעל ְמֶלאֶכת ִית ּבַ ֹכחַ  ַהּבַ   :ּבְ

ל ּלֹאשֶׁ  ַהּפֹוֵעל ֻמְזָהר. כ אן ְמַעט ְיַבּטֵ אן ּוְמַעט ּכָ , ּכָ
א ב ֶאּלָ ק ַחּיָ ַמן ַעְצמוֹ  ַעל ְלַדְקּדֵ ּזְ ֲהֵרי, ּבַ ידוּ  ׁשֶ  ִהְקּפִ
ָרָכה ַעל ל ְרִביִעית ּבְ ת ׁשֶ ְרּכַ זֹון ּבִ ּלֹא ַהּמָ  ְיָבֵרךְ  ׁשֶ

ב ְוֵכן. אֹוָתהּ  ָכל ַלֲעֹבד ַחּיָ ֲהֵרי, ּכֹחוֹ  ּבְ  ַיֲעֹקב ׁשֶ
יק ּדִ ָכל יכִּ : ָאַמר ַהּצַ י ּכִֹחי ּבְ , ֲאִביֶכן ֶאת ָעַבְדּתִ
ָכרוֹ  ָנַטל, ְלִפיָכךְ  עֹוָלם ַאף ׂשְ ה ּבָ ֱאַמר, ַהּזֶ ּנֶ ְפֹרץ: ׁשֶ  ַוּיִ
  ְמֹאד ְמֹאד ָהִאישׁ 

 שלח סימן
, חסימתה ואסור, מלאכה בשעת בהמה אכילת דין

  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ 

ֵהָמה. א ל אֹוֶכֶלת ַהּבְ ִהיא ְזַמן ּכָ הע ׁשֶ ִגּדּוֵלי ֹוׂשָ  ּבְ
ין, ַקְרַקע ר ּבֵ ְמֻחּבָ ין ּבִ ָתלּושׁ  ּבֵ ֹוי ְואֹוֶכֶלת, ּבְ ׂשּ  ִמּמַ
ַעל הּ  ׁשֶ ּבָ ְהֶיה ַעד ּגַ ּתִ ּלֹא ּוִבְלַבד, ּפֹוֶרֶקת ׁשֶ  ִיּטֹול ׁשֶ
ָידוֹ  ה ּבְ   :ְוַיֲאִכיֶלּנָ

ל. ב ֵהָמה ַהּמֹוֵנעַ  ּכָ ֱאֹכל ַהּבְ ַעת ִמּלֶ ׁשְ , ְמָלאָכה ּבִ
ֱאַמרשֶׁ , לֹוֶקה ִדיׁשוֹ  ׁשֹור ַתְחֹסם ֹלא: ּנֶ  ׁשֹור ֶאָחד ּבְ
ל ְוֶאָחד ה ְבֵהָמה ִמיֵני ּכָ ין ְוַחּיָ ין ְטֵמִאים ּבֵ  ּבֵ

ה ְוֶאָחד, ְטהֹוִרים יׁשָ ל ְוֶאָחד ַהּדִ ָאר ּכָ ל ְמָלאכֹות ׁשְ  ׁשֶ
ּדּוֵלי ִדיׁשוֹ  ׁשֹור ֶנֱאַמר ְוֹלא, ַקְרַקע ּגִ א ּבְ ה ֶאּלָ הֹוֶ   :ּבַ

ַעת אֹוָתהּ  ַהחֹוֵסם ֶאָחד. ג ׁשְ  ַהחֹוֵסם ְוֶאָחד, ְמָלאָכה ּבִ
ה ִמּקֶֹדם אֹוָתהּ  הּ  ְוָעׂשָ  ֲאִפּלוּ , ֲחסּוָמה ְוִהיא ְמָלאָכה ּבָ
קֹול ֲחָסָמהּ    :לֹוֶקה, ּבְ

ַכר. ד ֵהָמה ׂשָ הּ  ְוָדשׁ  ַוֲחָסָמהּ  ּבְ ם לֹוֶקה, ּבָ ּלֵ  ּוְמׁשַ
ָעִלים ין' ד ַלּבְ ין' ג ְלָפָרה ַקּבִ ַעת ֲחמֹורלַ  ַקּבִ ְ ׁשּ ּמִ  ׁשֶ
יָכה ב ְמׁשִ ְמזֹונֹוֶתיהָ  ִנְתַחּיֵ ב ְוֵאינוֹ , ּבִ  ַעד ַמְלקֹות ַחּיָ
דּושׁ  ּיָ הּ  ׁשֶ   :ֲחסּוָמה ּבָ

ָרֵאל. ה שׁ  ִיׂשְ ָפָרתוֹ  ַהּדָ ל ּבְ ּום עֹוֵבר, ּגֹוי ׁשֶ  ֹלא ִמׁשּ
שׁ  ְוגֹוי ַתְחֹסם ּדָ ָפָרתוֹ  ׁשֶ ל ּבְ ָרֵאל ׁשֶ  עֹוֵבר ֵאינוֹ  ִיׂשְ
  ַתְחֹסם ֹלא ּוםִמשּׁ 

ָרִתי ֲחֹסם: ְלגֹוי ָאַמר. ו הּ  ְודּושׁ  ּפָ ב, ּבָ  קֹוץ ָלהּ  ָיׁשַ
ִפיהָ  הּ  ְוָדשׁ  ּבְ  ֲאִרי ָלהּ  ָרַבץ, אֹוֶכֶלת ֵאיָנהּ  ַוֲהֵרי ּבָ

חּוץ יץ, ִמּבַ ָנהּ  ִהְרּבִ חּוץ ּבְ ְמָאה ֲהֵרי, ִמּבַ ּצָ  ְוֵאינוֹ  ׁשֶ
ֶקה יֵרשׂ , אֹוָתהּ  ַמׁשְ ֵדי ִישׁ ַהדַּ  ַעל עֹור ּפִ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
ל, ּתֹאַכל ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ֶזה ּכָ   :לֹוֶקה ְוֵאינוֹ , ָאסּור ּבָ

ָבר ָהָיה. ז הּוא ַהּדָ ה ׁשֶ  ֵמֶעיהָ  ִלְבֵני ָרע ּבוֹ  עֹוׂשֶ
יָקהּ  ָהְיָתה אוֹ , ּוַמּזִ ה ּתֹאַכל ְוִאם, חֹוָלה ׁשֶ ְתִריז ִמּזֶ  ּתַ
ר ּלֹא, ְלמֹוְנָעהּ  ֻמּתָ יָדה ׁשֶ א ָרהּתוֹ  ִהְקּפִ  ֲהָנָאָתהּ  ַעל ֶאּלָ
  :ֶנֱהֵנית ֵאיָנהּ  ַוֲהֵרי
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  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 כט
 כט

רֹות. ח כֹות ּפָ בּוָאה ַעל ַהְמַהּלְ ַרט ְלִפי ַהּתְ ּיָ  ָלֶהן ׁשֶ
ֶרךְ    ַתְחֹסם ֹלא עֹוֵבר ֵאינוֹ , ַהּדֶ

אי. ט ַ ֹוֵכר ַרׁשּ ִקיֵעי ְלַהֲאִכיָלהּ  ַהׂשּ ֵדי ָעִמיר ּפְ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
ה ּתֹאַכל ִישׁ  ַהְרּבֵ אי ,ֵמַהּדַ ַ ַעל ְוַרׁשּ ָרה ּבַ  ְלַהְרִעיָבהּ  ַהּפָ
ֵדי ּתֹאַכל ּכְ ה ׁשֶ ִישׁ  ַהְרּבֵ   :ֵמַהּדַ

 שלט סימן
, זמנו ומתי, בזמנו וכלים בהמה אדם שכר לתת

  ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ 

ַכר ָלֵתת ִמְצָוה. א ִכיר ׂשְ ְזַמּנוֹ  ׂשָ  עֹוֵבר ֵאֲחרוֹ  ְוִאם, ּבִ
ָלאו ַכר ֶאָחד, ּבְ  ֲאָבל. ֵכִלים אוֹ  ְבֵהָמה וֹ א ָאָדם ׂשְ
ַכר ַעל אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ַקְרַקע ׂשְ ֵאינוֹ  ׁשֶ   :עֹוֵבר ׁשֶ

ל. ב ַכר ַהּכֹוֵבשׁ  ּכָ ִכיר ׂשְ ִאּלוּ  ׂשָ ָמתוֹ  נֹוֵטל ּכְ , ִנׁשְ
ה ְועֹוֵבר ָ ֲחִמׁשּ ה ָלאִוין ּבַ   :ַוֲעׂשֵ

ִכיר, ְזַמּנוֹ  ֵאיֶזהוּ . ג נוֹ  ְזַמן לוֹ  ֵישׁ  יֹום ׂשְ ל לוֹ  ִלּתְ  ּכָ
ְיָלה ּבֶֹקר ָעָליו עֹוֵבר, לוֹ  ְנָתנוֹ  ֹלא, ַהּלַ ּום ּבַ ל ִמׁשּ  ּבַ
ִלין ִכיר ּתָ ן ְזַמּנוֹ  ַלְיָלה ׂשְ ל לוֹ  ִלּתֵ  ְנָתנוֹ  ֹלא, ַהּיֹום ּכָ
ֶעֶרב ָעָליו עֹוֵבר, לוֹ  ּום ּבָ יֹומוֹ  ִמׁשּ ן ּבְ ָכרוֹ  ִתּתֵ   :ׂשְ

ִכיר. ד עֹות ׂשְ ָלה ִאם, ׁשָ ִכירּותוֹ  ּכָ  לוֹ  ֵישׁ  ּיֹוםבַּ  ׂשְ
לּום ׁשְ ל ּתַ ָלה ִאם, יֹום אֹותוֹ  ּכָ ְיָלה ּכָ ּלַ  לוֹ  ֵישׁ , ּבַ
לּום ׁשְ ל ּתַ ְיָלה אֹותוֹ  ּכָ   :ַהּלַ

ִכיר. ה ת ׂשְ ּבָ ִכיר, ׁשַ ִכיר, ֹחֶדשׁ  ׂשְ ָנה ׂשְ ִכיר, ׁשָ  ׂשְ
בּועַ  ּיֹום ָיָצא, ׁשָ ל ּגֹוֶבה ּבַ ְיָלה ָיָצא, ַהּיֹום אֹותוֹ  ּכָ ּלַ  ּבַ
ל ּגֹוֶבה ְיָלה אֹותוֹ  ּכָ   :ַהּלַ

יתוֹ  ָנַתן. ו ן ַטּלִ ָנהּ  ְלֻאּמָ ָלנּות ְלַתּקְ ַקּבְ ל, ּוְגָמָרהּ , ּבְ  ּכָ
ית ְזַמן ּלִ ַהּטַ ַיד ׁשֶ ן ּבְ  ֲאִפּלוּ  לוֹ  ְנָתנוֹ . עֹוֵבר ֵאינוֹ  ָהֻאּמָ

ֲחִצי יָון ַהּיֹום ּבַ ְקָעה ּכֵ ָ ׁשּ ה ָעָליו ׁשֶ ּום עֹוֵבר, ַחּמָ  ִמׁשּ
ל ִלין ּבַ ָלנּות, ּתָ ּבְ ּקַ ִכירּות ִהיא ׁשֶ ׂשְ ְזַמּנוֹ  ְלָפְרעוֹ  ּכִ   :ּבִ

לּוחוֹ  ָהאֹוֵמר. ז ֹכר ֵצא: ִלׁשְ ָכָרם, ּפֹוֲעִלים ִלי ּוׂשְ , ּוׂשְ
ַכְרֶכם: ָלֶהם ְוָאַמר ַעל ַעל ׂשְ ִית ּבַ  ֶאָחד ׁשּום ֵאין, ַהּבַ
ל ַעל עֹוֵבר ֵמֶהם ִלין ּבַ ַעל, ּוִמיהוּ , ּתָ ִית ּבַ  עֹוֵבר ַהּבַ

ּוםמִ   ָטרּוד ֵאינוֹ  ִאם ָוׁשּוב ֵלךְ  ְלֵרֲעךָ  ּתֹאַמר ַאל ׁשּ
ן ַכְרֶכם: ָאַמר ֹלא ְוִאם. ִלְדחֹוָתם ּוְמַכּוֵ ַעל ַעל ׂשְ  ּבַ
ִית ַכְרֶכם ָלֶהם ָאַמר ֹלא ֲאִפּלוּ , ַהּבַ א, ָעַלי ׂשְ  ֶאּלָ
ָכָרם ב הּוא, ְסָתם ׂשְ ָכָרם ַחּיָ ׂשְ  עֹוֵבר הּוא, ְלִפיָכךְ , ּבִ
ּום ִלין לבַּ  ִמׁשּ   ּתָ

ַעל ֵאין, ְזַמּנוֹ  ָעַבר. ח ִית ּבַ ּום עֹוֵבר ַהּבַ ל ִמׁשּ ִלין ּבַ  ּתָ
ל ב ָמקֹום ּוִמּכָ ן ַחּיָ ד לוֹ  ִלּתֵ ֶהא ֵעת ּוְבָכל, ִמּיָ ׁשְ ּיִ  ׁשֶ
ל ָלאו ַעל עֹוֵבר ְבֵריֶהם ׁשֶ ֱאַמר, ּדִ ּנֶ  ּתֹאַמר ַאל ׁשֶ
  'ְוגוֹ  ְלֵרֲעךָ 

ִכיר. ט יר ׂשָ ּכִ ּמַ בַ  ׁשֶ ִית ַעלּבְ ֵאין ַהּבַ ְרּכוֹ  ׁשֶ  ִלְהיֹות ּדַ
ָידוֹ  א ָמעֹות ּבְ יֹום ֶאּלָ ּוק ּבְ ַבל עֹוֵבר ֵאינוֹ , ַהׁשּ ִלין ּבְ  ּתָ
ּוק ּוִמּיֹום, ָמעֹות לוֹ  ֵישׁ  ֲאִפּלוּ   ֵאינוֹ  ִאם, ְוֵאיָלךְ  ַהׁשּ
ּום עֹוֵבר לוֹ  נֹוֵתן   'ְוגוֹ  ְלֵרֲעךָ  ּתֹאַמר ַאל ִמׁשּ

ַעל ֵאין. י יִ  ּבַ ּום עֹוֵבר תַהּבַ ל ִמׁשּ ִלין ּבַ א ּתָ  ִאם ֶאּלָ
ן ָבעוֹ  ּכֵ ִכיר ּתְ ָ ָבעוֹ  ֹלא, ַהׂשּ ָבעוֹ  אוֹ , ּתְ ּתְ  ָהָיה ְוֹלא ׁשֶ
ן ָמעֹות לוֹ  ִהְמָחהוּ  אוֹ , לוֹ  ִלּתֵ ְלָחִני ֵאֶצל ׁשֶ ן ׁשֻ  לוֹ  ִלּתֵ

ל ן ָעָליו ְוִקּבֵ ַעל ֵאין ֲאִפּלוּ , עֹוֵבר ֵאינוֹ , לוֹ  ִלּתֵ  ְלּבַ
ִית ְלָחִני ַידבְּ  ַהּבַ לּום ׁשֻ ל. ּכְ  ָרָצה ִאם, ָמקֹום ּוִמּכָ

ִכיר ָ ּלֹא ּבוֹ  ַלֲחֹזר ַהׂשּ ל ׁשֶ ְלָחִני ְלַקּבֵ ֻ א ֵמַהׁשּ ַעל ֶאּלָ  ִמּבַ
ִית ָידוֹ  ָהְרׁשּות, ַהּבַ   :ּבְ

יֵני. יא ִכיר ּדִ ע ׂשָ ּבַ ׁשְ ּנִ ֵאר, ְונֹוֵטל ׁשֶ ִסיָמן ִנְתּבָ   :ט"פ ּבְ

  שאילה הלכות

 שמ סימן
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  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 כט
 כט

, מלאכה מחמת שמתה ובהמה, באנס חיב שואלה
  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , עבדו או בנו יד על שלחה ואם

ֹוֵאל. א ֵהָמה ֵמֲחֵברוֹ  ַהׁשּ ְלְטִלים אוֹ  ּבְ ָידוֹ  ְוֶנֶאְנסוּ  ִמּטַ , ּבְ
גֹון ת ּכְ ּמֵ ר אוֹ  ׁשֶ ּבַ ה אוֹ  ִנׁשְ ּבָ ב, ִנׁשְ  ָצִריךְ  ְוֵאין. ַחּיָ
ב לֹוַמר ַחּיָ ְגֵנבָ  ׁשֶ ל ֲאָבל. ַוֲאֵבָדה הּבִ ֵאַרע ִקְלקּול ּכָ  ׁשֶ
הּ  ָאָלהּ  ְמָלאָכה ֵמֲחַמת ּבָ ְ ׁשּ ִביָלה ׁשֶ ׁשְ ְעָיא ֹלא, ּבִ  ִמּבַ
ה ִאם הּוא ְמָלאָכה ֵמֲחַמת ֻהְכְחׁשָ טּור ׁשֶ א, ּפָ  ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ

טּור, ְמָלאָכה ֵמֲחַמת ֵמָתה ּלֹא ְוהּוא, ּפָ ה ׁשֶ ּנֶ  ְיׁשַ
הּ  ַלֲעׂשֹות ָבר ּבָ ָלאָכה חּוץ ֵחראַ  ּדָ ָאָלהּ  ֵמַהּמְ ְ ׁשּ  ׁשֶ
ִביָלהּ  ׁשְ ִאם, ּבִ ה ׁשֶ ּנָ ה ׁשִ הּ  ְוָעׂשָ  חּוץ ַאֶחֶרת ְמָלאָכה ּבָ

ָלאָכה ָאָלהּ  ֵמַהּמְ ְ ׁשּ ִביָלהּ  ׁשֶ ׁשְ ה ִהיא ֲאִפּלוּ , ּבִ  ַקּלָ
ה ּנָ ִליָנן, ִמּמֶ ֵמֲחַמת ּתָ ה ְמָלאָכה אֹוָתהּ  ּדְ ּנָ ִ ׁשּ . ֵמָתה ׁשֶ
אֹוָתהּ  ַוֲאִפּלוּ  ר ַעְצָמהּ  ְמָלאָכה ּבְ ּנֹות ֶאְפׁשָ גֹון, ְלׁשַ  ּכְ

ָאָלהּ  ְ ׁשּ הּ  ְוָחַרשׁ , ַלֲחֹרשׁ  ׁשֶ ּיֹום ּבָ ְיָלה ּבַ ּלֹא ּוַבּלַ ֶדֶרךְ  ׁשֶ  ּכְ
ל   :ָהָאֶרץ ּכָ

ר ִנְכַחשׁ . ב ׂשָ טּור, ַלֲחֹזר ְוסֹופוֹ , ֵמֵאָליו ַהּבָ  ֲאָבל. ּפָ
ה ִאם ךְ  ַאַחר ּוֵמָתה ֵמֵאֶליהָ  ִנְכֲחׁשָ הּוא, ּכָ ב ׁשֶ  ַחּיָ

ם ּלֵ יָון, ְלׁשַ ֵאיָנהּ  ּכֵ ַעִין ׁשֶ ם ּבְ ּלֵ מוֹ  ְמׁשַ ָהְיָתה ּכְ  ׁשֶ
ַעת ׁשְ ֵאָלה ּבִ   :ׁשְ

ֹוֵאל. ג ֵהָמה ַהׁשּ ֶרךְ  ֵליֵלךְ  ֵמֲחֵברוֹ  ּבְ  ּוָבאוּ , ָידּועַ  ּדֶ
אֹותוֹ  ִלְסִטים ָעָליו ֶרךְ  ּבְ  ַוֲאָנסּוהָ , ָרעֹות ַחּיֹות אוֹ , ַהּדֶ
ּנוּ  יר יבָחשִׁ , ִמּמֶ ּפִ   :ְמָלאָכה ַמֲחַמת ֵמָתה ׁשַ

ֹוֵאל. ד ֵהָמה ַהׁשּ ב, ּבְ ְמזֹונֹוֶתיהָ  ַחּיָ ָעה ּבִ ָ ָכהּ  ִמׁשּ ׁשָ ּמְ  ׁשֶ
ִאיָלָתהּ  ְיֵמי סֹוף ַעד ַחשׁ  ְוִאם. ׁשְ ָרהּ  ּכָ ׂשָ א ּבְ ָחׁשָ ָלא ּכְ  ּדְ
ר ב, ָהּדַ ם ַחּיָ ּלֵ ֲחָתה ַמה ְלׁשַ ּפָ ֶ  ָהָיה ְוִאם. ְבָדִמים ׁשּ

ַחשׁ  טּור, ְמָלאָכה ֵמֲחַמת ַהּכַ ַבע, ּפָ ָ בּוַעת ְוִיׁשּ  ׁשְ
ֹוְמִרים ֲחַמת ַהׁשּ ּמֵ ה ְמָלאָכה ׁשֶ ֲחׁשָ   :ּכָ

ֹוֵאל. ה ָרה ַהׁשּ ָחהּ , ֵמֲחֵברוֹ  ּפָ ּלְ ִאיל לוֹ  ְוׁשִ ׁשְ ַיד ַהּמַ  ּבְ
נוֹ  ַיד אוֹ  ּבְ לּוחוֹ  ּבְ ַיד אוֹ  ׁשְ ְלָחהּ  ֲאִפּלוּ , ַעְבּדוֹ  ּבְ  לוֹ  ׁשִ

ַיד נוֹ  ּבְ ַיד אוֹ  ּבְ ַיד אוֹ  ַעְבּדוֹ  ּבְ לּוחוֹ  ּבְ ל ׁשְ , ׁשֹוֵאל ׁשֶ
ֵנס ֹקֶדם ּוֵמָתה ּכָ ּתִ ֹוֵאל ִלְרׁשּות ׁשֶ טּור ֶזה ֲהֵרי, ַהׁשּ . ּפָ
ֹוֵאל לוֹ  ָאַמר ְוִאם ָחהּ : ַהׁשּ ּלְ ַיד ִלי ׁשַ ִני ּבְ ַיד אוֹ  ּבְ  ּבְ
י ַיד אוֹ , ַעְבּדִ לּוִחי ּבְ ַיד אוֹ  ׁשְ ְנךָ  ּבְ ַיד אוֹ , ּבִ  ךָ ַעְבדְּ  ּבְ

ַיד אוֹ  ָהִעְבִרי לּוֲחךָ  ּבְ ָאַמר אוֹ , ׁשְ ִאיל לוֹ  ׁשֶ ׁשְ : ַהּמַ
ָחהּ  ֲהֵריִני ּלְ ַיד ְלךָ  ְמׁשַ ְנךָ  ּבְ ךָ  אוֹ  ּבִ ַיד אוֹ , ַעְבּדְ  ּבְ
לּוֲחךָ  ַיד אוֹ  ׁשְ ִני ּבְ ַיד אוֹ , ּבְ י ּבְ ַיד אוֹ  ָהִעְבִרי ַעְבּדִ  ּבְ
לּוִחי ֹוֵאל לוֹ  ְוָאַמר, ׁשְ ַלח: ַהׁשּ לְּ , ׁשְ  ָוֵמָתה ָחהּ ְוׁשִ
ֶרךְ  ּדֶ ב ֶזה ֲהֵרי, ּבַ   :ַחּיָ

ָחהּ . ו ּלְ ִאיל לוֹ  ׁשִ ׁשְ ַיד ַהּמַ ַנֲעִני ַעְבּדוֹ  ּבְ י ַעל ַאף, ַהּכְ  ּפִ
ָאַמר ֹוֵאל ֵלהּ  ׁשֶ ַלח: ַהׁשּ טּור, ָוֵמָתה, ׁשְ דוֹ , ּפָ ּיָ ַיד ׁשֶ  ּכְ
ִאיל ֵמְרׁשּות ָיְצָאה ֹלא ַוֲעַדִין ַרּבוֹ  ׁשְ   :ַהּמַ

ֹוֵאל לוֹ  ָאַמר. ז הּ : ַהׁשּ יׁשָ ל ַהּכִ ַמּקֵ ֹבא ְוִהיא ּבְ  ּתָ
ה, ֵמֵאֶליהָ  ִאיל ְוָעׂשָ ׁשְ ךְ  ַהּמַ ֹוֵאל ֵאין, ּכָ ב ַהׁשּ הּ  ַחּיָ  ּבָ

ֵנס ַעד ּכָ ּתִ   :ִלְרׁשּותוֹ  ׁשֶ

ָעה ְוֵכן. ח ׁשָ ֲחִזיָרהּ  ּבְ ּמַ ֹוֵאל ׁשֶ ָעִלים ַהׁשּ ָחהּ  ִאם, ַלּבְ ּלְ  ׁשִ
ַיד יעַ שֶׁ  ֹקֶדם ָוֵמָתה ַאֵחר ּבְ ִאיל ִלְרׁשּות ִהּגִ ׁשְ  ֲהֵרי, ַהּמַ
ב ֶזה ֲעַדִין, ַחּיָ ַאֲחָריּות ִהיא ׁשֶ ֹוֵאל ּבְ ָחהּ  ְוִאם. ַהׁשּ ּלְ  ׁשִ

ַעת ִאיל ִמּדַ ׁשְ טּור, ָוֵמָתה ַאֵחר ְיֵדי ַעל ַהּמַ ָחהּ . ּפָ ּלְ  ׁשִ
ַיד ַנֲעִני ַעְבּדוֹ  ּבְ י ַעל ַאף, ַהּכְ ָאַמר ּפִ ִאיל לוֹ  ׁשֶ ׁשְ : ַהּמַ
ַלח ֶרךְ  ֵמָתה ִאם ,ׁשְ ּדֶ ב, ּבַ ד, ַחּיָ ּיַ ַיד ָהֶעֶבד ׁשֶ  ַרּבוֹ  ּכְ
ד ָיְצָאה ֹלא ַוֲעַדִין ֹוֵאל ִמּיַ ה. ַהׁשּ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ

ֶהֱחִזיָרהּ  ׁשֶ ִאיָלָתהּ  ְיֵמי ּתֹוךְ  ּכְ  ֶהֱחִזיָרהּ  ִאם ֲאָבל, ׁשְ
ִאיָלָתהּ  ְיֵמי ַאַחר ין ָיְצָתה, ׁשְ ִאיָלה ִמּדִ  הּוא יַוֲהרֵ  ׁשְ

ׁשֹוֵמר ָכר ּכְ ין ְוהּוא. ׂשָ ֵביתוֹ  ֲעַדִין ִהיא ִאם ַהּדִ ל ּבְ  ׁשֶ
יָון, ׁשֹוֵאל ָעְברוּ  ּכֵ ִאיָלָתהּ  ְיֵמי ׁשֶ ין ָיָצא ׁשְ  ׁשֹוֵאל ִמּדִ
ׁשֹוֵמר הּוא ַוֲהֵרי ָכר ּכְ   :ׂשָ

 שמא סימן
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  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 כט
 כט

' ח ּובוֹ , קצוב לזמן או סתם חפץ מחברו השואל
  ְסִעיִפים:

ֹואֵ . א ִלי ֵמֲחֵברוֹ  לַהׁשּ  ֲהֵרי, ְסָתם ְבֵהָמה אוֹ  ּכְ
ִאיל ׁשְ ָכל ַהּמַ ְרֶצה ֵעת ּבְ ּיִ ָאלוֹ . ׁשֶ יָון, ָקצּוב ִלְזַמן ׁשְ  ּכֵ
ךְ  ׁשַ ּמָ ָעִלים ֵאין, בוֹ  ְוָזָכה ׁשֶ  ְלַהֲחִזירוֹ  ְיכֹוִלים ַהּבְ
ַחת ִאיָלה ְיֵמי סֹוף ַעד ָידוֹ  ִמּתַ ְ  ֵמת ַוֲאִפּלוּ , ַהׁשּ
ֹוֵאל ים ֲהֵרי, ַהׁשּ ים ַהּיֹוְרׁשִ ׁשִ ּמְ ּתַ ִאיָלה ִמׁשְ ְ ׁשּ  סֹוף ַעד ּבַ
ַמן   :ַהּזְ

ֹוֵאל. ב חֹות ֵאין, ְלִליָנה ֵמֲחֵברוֹ  ּפּוְנָדק ַהׁשּ  ִמּיֹום ּפָ
ִביָתה, ֶאָחד חֹות ֵאין, ִלׁשְ ֵני ּפָ ְ ּוִאין, ָיִמים ִמׁשּ , ְלִנׂשּ
חֹות ֵאין ים ּפָ ֹלׁשִ ְ ַאל. יֹום ִמׁשּ  ֵליֵלךְ  ֵמֲחֵברוֹ  ָחלּוק ׁשָ
ֵדי, ָהָאֵבל ְלֵבית ּבוֹ  ֵלךְ  ּכְ ּיֵ ָאלוֹ , ְוַיֲחֹזר ׁשֶ  ְלֵבית ׁשְ

ה ּתֶ ׁשְ ל, ַהּמִ ָאלוֹ , ַהּיֹום אֹותוֹ  ּכָ ה ַלֲעׂשֹות ׁשְ ּתֶ ׁשְ  ַהּמִ
ּלוֹ  חֹות ֵאין, ׁשֶ ְבָעה ּפָ ִ   :ָיִמים ִמׁשּ

יחַ . ג ָרה ֲאִביֶהם ָלֶהם ִהּנִ אּוָלה ּפָ ים, ׁשְ ׁשִ ּמְ ּתַ הּ  ִמׁשְ  ּבָ
ִאיָלָתהּ  ְיֵמי לכָּ  ִבין ְוֵאין, ׁשְ ָאְנֶסיהָ  ַחּיָ  ֲאִפּלוּ  ּבְ

ׁשוּ  ּמְ ּתַ ִבים ֲאָבל, ָבהּ  ִנׁשְ ׁשֹוֵמר ָעֶליהָ  ַחּיָ ָכר ּכְ  ֲאִפּלוּ  ׂשָ
ׁשוּ  ֹלא ּמְ ּתַ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ , ָבהּ  ִנׁשְ ִאם, ׁשֶ  ָאַמר ׁשֶ

ִאיל ׁשְ ָרה ִלי ַהֲחִזירוּ : ַלְיתֹוִמים ַהּמַ אַ  ַהּפָ ִהׁשְ יׁשֶ  ֶאת ְלּתִ
לוּ  אוֹ  ֲאִביֶכם   :לוֹ  ׁשֹוְמִעין, ֳאָנִסים ִחּיּוב ֲעֵליֶכם ַקּבְ

בוּ . ד ִהיא ָחׁשְ ל ׁשֶ , ַוֲאָכלּוהָ  ּוְטָבחּוה, ֲאִביֶהם ׁשֶ
ִמים ּלְ ֵמי ְמׁשַ ר ּדְ ׂשָ זֹול ּבָ הּוא, ּבְ ֵני ׁשֶ ים ׁשְ ִליׁשִ , ׁשְ
מוּ  ְוָהעֹור ּלְ ּלוֹ  ְיׁשַ יחַ  ְוִאם. ּכֻ , ּוְטָבחּוה ָכִסיםנְ  ָלֶהם ִהּנִ

ִמים ּלְ ֶמיהָ  ְמׁשַ ָכָסיו ּדָ   :ִמּנְ

ֹוֵאל. ה ִלי ַהׁשּ לֹוִנית ְמָלאָכה ּבוֹ  ַלֲעׂשֹות ֵמֲחֵברוֹ  ּכְ , ּפְ
יָון ךְ  ּכֵ ׁשַ ּמָ ֹוֵאל ׁשֶ ִאיל ֵאין, ַהׁשּ ׁשְ  ְלַהֲחִזירוֹ  ָיכֹול ַהּמַ

ַחת ה ַעד ָידוֹ  ִמּתַ ֲעׂשֶ ּיַ  םאִ  ְוֵכן. ְמָלאָכה אֹוָתהּ  ּבוֹ  ׁשֶ
ַאל ּנוּ  ׁשָ ֵהָמה ִמּמֶ הּ  ֵליֵלךְ  ּבְ לֹוִני ְלָמקֹום ּבָ  ֵאינוֹ , ּפְ

ד ְלַהֲחִזיָרהּ  ָיכֹול ֹוֵאל ִמּיַ ֵלךְ  ַעד ַהׁשּ ּיֵ הּ  ׁשֶ ם ּבָ  ְלׁשָ
  :ְוַיֲחֹזר

ֹוֵאל. ו ִלי ַהׁשּ שׁ  ֵמֲחֵברוֹ  ּכְ ּמֵ ּתַ : ֵלהּ  ְוָאַמר, ּבוֹ  ְלִהׁשְ
ִאיֵלִני ָבר ַהׁשְ לֹוִני ּדָ טֹובָ  ּפְ לֹוַמר, ְתךָ ּבְ ה ֵאין, ּכְ  ַאּתָ
ִאיל ָבר ִלי ַמׁשְ ֶדֶרךְ  ֶזה ּדָ ל ּכְ ִאיִלין ּכָ ׁשְ א, ַהּמַ ִפי ֶאּלָ  ּכְ
ךָ  טֹוַבת ֵאיְנךָ  ְוִנְדבּוְתךָ  ִלּבְ יד ׁשֶ ַמן ַעל ַמְקּפִ  ִאם, ַהּזְ
ד ָקנוּ  ִאיל ִמּיַ ׁשְ ֹוֵאל ֲהֵרי, ֶזה ַעל ַהּמַ שׁ  ַהׁשּ ּמֵ ּתַ  ּבוֹ  ִמׁשְ

לשֶׁ  ַעד, ְלעֹוָלם ּטֵ ְתּבַ ִלי ּיִ ֲעׂשֹות ַהּכְ , ְמַלאְכּתוֹ  ִמּלַ
ָבָריו ְוַיֲחִזיר ָיָריו אוֹ  ׁשְ ֹוֵאל ְוֵאין, ׁשְ אי ַהׁשּ ַ  ַלֲחֹזר ַרׁשּ
ן ִלי ּוְלַתּקֵ ַעם ַלֲעׂשֹותוֹ  אוֹ  ַהּכְ   :ַאֶחֶרת ּפַ

ִאיֵלִני: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. ז ס ּבוֹ  ַלֲעֹדר ַקְרּדֹם ַהׁשְ ְרּדֵ  ַהּפַ
ה ס אֹותוֹ  ּבוֹ  ֵדרעוֹ , ַהּזֶ ְרּדֵ ְלַבד ַהּפַ אי ְוֵאינוֹ , ּבִ ַ  ַרׁשּ

ס ּבוֹ  ַלֲעֹדר ְרּדֵ מֹוהוּ  הּוא ֲאִפּלוּ , ַאֵחר ּפַ : לוֹ  ָאַמר. ּכָ
ס ְרּדֵ ס ּבוֹ  עֹוֵדר, ְסָתם, ּפַ ְרּדֵ ְרֶצה ֶזה ֵאי ֶאָחד ּפַ ּיִ , ׁשֶ
ּלוֹ  ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ  ָאלוֹ . ׁשֶ ִסים ּבוֹ  ַלֲעֹדר ׁשְ ְרּדֵ  הַהְרבֵּ  ּפַ
ּלוֹ  ל ּבוֹ  עֹוֵדר, ׁשֶ ִסים ּכָ ְרּדֵ ּלוֹ  ּפַ ַחת ַוֲאִפּלוּ , ׁשֶ ל ִנׁשְ  ּכָ

ְרֶזל ֲעִדיָרה ַהּבַ ב לוֹ  ַמֲחִזיר, ּבָ ּצָ ל ַהּנִ  ִמי ְוֵישׁ . ֵעץ ׁשֶ
אֹוֵמר ַדְוָקא, ׁשֶ אֹוָתהּ  ּדְ ָנה ּבְ ָנה ֹלא ֲאָבל, ׁשָ ׁשָ  ּבְ
  :ַאֶחֶרת

ִאיֵלִני: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. ח  ֵאינוֹ , ְוָנַפל, ֶזה ֶקתׁשֹ ַהׁשְ
ִאיֵלִני: ֵלהּ  ָאַמר. ְוִלְבנֹותוֹ  ַלֲחֹזר ָיכֹול , ׁשֶֹקת ַהׁשְ
ֶקה ַעד ּובֹוֶנה חֹוֵזר, ְוָנַפל, ְסָתם ׁשְ ּיַ ל ׁשֶ דֹוָתיו ּכָ . ׂשְ
ִאיֵלִני: ֵלהּ  ָאַמר ָכל ּבֹוֶנה ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶֹקת ְמקֹום ַהׁשְ  ּבְ
ְרֶצה ָמקֹום ּיִ ַקְרַקע ׁשֶ ִאילַהמַּ  ּבְ ֶֹקת ְמקֹום ּובֹוֶנה, ׁשְ  ַהׁשּ

יק ְסּפִ ּיַ קֹות לוֹ  ׁשֶ ה ְלַהׁשְ ּנָ ל ִמּמֶ דֹוָתיו ּכָ ל אוֹ  ׂשְ  ּכָ
ֵהמֹוָתיו ִהְתָנה ַמה ְלִפי ּבְ ֶ ִאיל ִעם ׁשּ ׁשְ ַקח ְוהּוא, ַהּמַ ּלָ  ׁשֶ

ּנוּ  ִקְנָין ִמּמֶ   :ֶזה ַעל ּבְ

 שמב סימן
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  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , להשאיל רשאי השואל אין

ֹוֵאל ֵאין. א אי ַהׁשּ ַ ִאיל ַרׁשּ ַאל ֲאִפּלוּ , ְלַהׁשְ  ֵסֶפר ׁשָ
ה, ּתֹוָרה עֹוׂשֶ ִאיָלתוֹ  ִמְצָוה ׁשֶ ׁשְ אי ֵאינוֹ , ּבִ ַ  ַרׁשּ

ִאיל ִאיל ְוִאם, ַלֲאֵחִרים ְלַהׁשְ  ֲאִפּלוּ , ַלֲאֵחִרים ִהׁשְ
ָלאָכה ֵמֲחַמת ִנְתַקְלֵקל ֲאלוֹ  ַהּמְ ָ ׁשּ ִביָלהּ  ׁשֶ ׁשְ ב, ּבִ , ַחּיָ

אאֶ  ן ִאם ּלָ כֹול ְרָאָיה לוֹ  ֵישׁ  ּכֵ ּיָ ֵטר ׁשֶ הּ  ִלּפָ  ִאּלוּ  ּבָ
מוֹ , ְבָידוֹ  ָהָיה ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ ִסיָמן ׁשֶ   א"רצ ּבְ

 שמג סימן
' ב ּובוֹ , השאילה זמן כלות אחר השואל דין

  ְסִעיִפים:

ֹוֵאל. א ל אוֹ  ֵחֶפץ ַהׁשּ ָבר ּכָ ד, ִלְזַמן, ּדָ ְכֶלה ִמּיָ ּיִ ׁשֶ  ּכְ
ָבר חֹוֵזר ַמןַהזְּ  אּול ַהּדָ ָ ִאיל ִלְרׁשּות ַהׁשּ ׁשְ ֵטר ַהּמַ  ְלִהּפָ

ֹוֵאל ֵביתוֹ  ֲעַדִין הּוא ֲאִפּלוּ , ֵמֳאָנִסים ַהׁשּ ל. ּבְ  ּוִמּכָ
ב, ָמקֹום ְגֵנָבה הּוא ַחּיָ ִדין ַוֲאֵבָדה ּבִ ָכר ׁשֹוֵמר ּכְ . ׂשָ
ְלחוֹ  ְוִאם תֹוךְ  לוֹ  ׁשָ ַמן ּבְ ַיד ַהּזְ ל לּוחוֹ שְׁ  אוֹ  ַעְבּדוֹ  ּבְ  ׁשֶ

ִאיל ל אוֹ  ַמׁשְ ֵאר, ׁשֹוֵאל ׁשֶ ִסיָמן ִנְתּבָ   :מ"ש ּבְ

ָכר ׁשֹוֵמר. ב יָון, ִלְזַמן ׂשָ ָלה ּכֵ ּכָ ְלָתה ְזַמּנוֹ  ׁשֶ  ּכָ
ִמיָרתוֹ  ֵביתוֹ  ֲעַדִין ִהיא ַוֲאִפּלוּ . ׁשְ א ָעֶליהָ  ֵאינוֹ , ּבְ  ֶאּלָ
ם ׁשֹוֵמר   :ִחּנָ

 שדמ סימן
 או לשלם רוצה או מלאכה מחמת שמתה טען

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , לשבע

ֹוֵאל ָטַען. א ָתה ַהׁשּ ּמֵ  הּוא ִאם, ְמָלאָכה ֵמֲחַמת ׁשֶ
ָמקֹום ֵעִדים ּבְ ִביא ַעד ִנְפָטר ֵאינוֹ , ְמצּוִיים ׁשֶ ּיָ  ׁשֶ
הּוא ֵעִדים ְדָבָריו ׁשֶ ּלֹא, ּכִ ה ְוׁשֶ ּנָ  הּוא ְוִאם. ּבוֹ  ׁשִ

ָמקֹום ֵאין ּבְ ַבע, םְמצּוִיי ֵעִדים ׁשֶ ָ מוֹ , ִיׁשּ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ  ׁשֶ

ִסיָמן ּלֹא ִהְתָנה ְוִאם. ד"רצ ּבְ ַבע ׁשֶ ָ ּלֹא אוֹ  ִיׁשּ  ׁשֶ
ם ּלֵ   :ְתָנאוֹ  ְלִפי ַהּכֹל, ֶנֶאְנָסה אוֹ  ִנְגְנָבה ִאם ְיׁשַ

ם. ב ּלֵ ׁשַ ּיְ ׁשֶ ֹוֵאל ּכְ ִמין, ַהׁשּ ָבִרים לוֹ  ׁשָ ְ ִאם, ַהׁשּ ַאל ׁשֶ  ׁשָ
ִלי ר ּכְ ּבַ מִ  ְוִנׁשְ ָבִרים לוֹ  יןׁשָ ְ מוֹ  ַהׁשּ ָהיוּ  ּכְ ִוים ׁשֶ  ׁשָ

ַעת ׁשְ ִביָרה ּבִ ְ ָעִלים ְונֹוְתִנים ַהׁשּ ִלים, ַלּבְ . ֲעֵליֶהם ּוַמׁשְ
ין ֻהְזלוּ  ְוִאם ַעת ּבֵ ִביָרה ׁשְ ַעת ׁשְ ין ַהֲעָמָדה ִלׁשְ ּדִ , ּבַ
ִמין מוֹ  אֹוָתם ׁשָ ָהיוּ  ּכְ ִוין ׁשֶ ַעת ׁשָ ׁשְ ִביָרה ּבִ  ִאם ְוֵכן. ׁשְ
ַאל ֵהָמה ׁשָ ִמין, ָוֵמָתה ּבְ ה ׁשָ ּמָ ָוה ָהְיָתה ּכַ ֵבָלה ׁשָ  ַהּנְ

ָעה ׁשָ ָתה ּבְ ּמֵ ִלים, לוֹ  ְונֹוֵתן, ׁשֶ   :ָעֶליהָ  לוֹ  ּוַמׁשְ

ִאיל ְראּוֵבן. ג ְמעֹון ֵחֶפץ ִהׁשְ  ָאַמר, ְוִהְפִסידוֹ , ְלׁשִ
ְמעֹון ַבע: ִלְראּוֵבן ׁשִ ָ ה ִהׁשּ ּמָ ֶוה ָהָיה ּכַ , ְלךָ  ְוֶאְפְרֶעּנוּ  ׁשָ
יב ַעל ְוֵהׁשִ ַבע: ַהֵחֶפץ ּבַ ָ ה ִהׁשּ ֵטר ַאּתָ ַבע, ְוִהּפָ ָ  ִיׁשּ
ָעָליו ֶנְגּדוֹ  ְוִיְפַרע ּבְ ּכְ י ַעל ׁשֶ בּוָעתוֹ  ּפִ  ֹלא ְוִאם, ׁשְ
ַבע ָ ֶנְגּדוֹ  ִיְפַרע ֹלא ִיׁשּ ּכְ ב ִנְקָרא ְוֵאינוֹ , ׁשֶ בּוָעה ְמֻחּיָ  ׁשְ
ַבע ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ָ ֵלם ִלׁשּ ׁשַ ּמְ   :ׁשֶ

ֹוֵאלהַ . ד ָרה ׁשּ ָאָלהּ , ֵמֲחֵברוֹ  ּפָ ָכָרהּ  יֹום ֲחִצי ׁשְ  ֲחִצי ּוׂשְ
ָאָלהּ  אוֹ , יֹום ָכָרהּ  ַהּיֹום ׁשְ ַאל אוֹ , ְלָמָחר ּוׂשְ  ַאַחת ׁשָ

ַכר ִאיל, ֵמֶהן ַאַחת ְוׂשָ ׁשְ אּוָלה: אֹוֵמר ַהּמַ , ֵמָתה ׁשְ
ּיֹום ָהְיָתה ּבַ אּוָלה ׁשֶ ָעה, ֵמָתה ׁשְ ׁשָ ָהְיָתה ּבְ אוּ  ׁשֶ  ָלהׁשְ
ֹוֵכר, ֵמָתה ָאַמר אוֹ , יֹוֵדעַ  ֵאיִני: אֹוֵמר ְוַהׂשּ  ׁשֶ

ֹוֵמר כּוָרה: ַהׁשּ יֹום, ֵמָתה ׂשְ ָהְיָתה ּבְ כּוָרה ׁשֶ , ֵמָתה ׂשְ
ָעה ׁשָ ָהְיָתה ּבְ כּוָרה ׁשֶ ִאיל, ֵמָתה ׂשְ ׁשְ  ֵאיִני: אֹוֵמר ְוַהּמַ
ה אוֹ , יֹוֵדעַ  ּזֶ  יִניאֵ : אֹוֵמר ְוֶזה, יֹוֵדעַ  ֵאיִני: אֹוֵמר ׁשֶ
 ָהְיָתה ֹלא ְוִאם. ָהְרָאָיה ָעָליו ֵמֲחֵברוֹ  ַהּמֹוִציא, יֹוֵדעַ 
ם ְזַמן, ְרָאָיה ׁשָ ִאיל ּבִ ׁשְ ַהּמַ אי טֹוֲענוֹ  ׁשֶ ַבע, ַוּדַ ָ  ִיׁשּ
ֹוֵכר( ֹוֵמר) [ַהׂשּ כּוָרה] ַהׁשּ ְ ׂשּ ֵאינוֹ  אוֹ , ֵמָתה ׁשֶ . יֹוֵדעַ  ׁשֶ

ִאיל ּוִבְזַמן ׁשְ ַהּמַ ַבע, יֹוֵדעַ  ֵאיִני: אֹוֵמר ׁשֶ ָ ֹוֵמר ִיׁשּ  ַהׁשּ
בּוַעת ֹוְמִרים ׁשְ ָתה ַהׁשּ ּמֵ ְלּגּול ְיֵדי ְוַעל ׁשֶ ַבע ּגִ ָ  ִיׁשּ
ֹוֵמר כּוָרה ַהׁשּ ְ ׂשּ ֵאינוֹ  אוֹ  ֵמָתה ׁשֶ ין ְוהּוא. יֹוֵדעַ  ׁשֶ  ַהּדִ
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אּוָלה: אֹוֵמר ֶזה ִאם כּוָרה: אֹוֵמר ְוֶזה, ֵמָתה ׁשְ  ׂשְ
 ֵאיִני: אֹוֵמר ֶזהוְ , יֹוֵדעַ  ֵאיִני: אֹוֵמר ֶזה אוֹ , ֵמָתה
  :יֹוֵדעַ 

 שמה סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , אחרת ושכר פרה שאל דין

ַאל. א י ׁשָ ּתֵ רֹות ׁשְ ִאיָלה ַהּיֹום ֲחִצי, ּפָ ׁשְ  ַהּיֹום ַוֲחִצי ּבִ
ִכירּות ׂשְ ִאיל, ּבִ ׁשְ ְזַמן: אֹוֵמר ַהּמַ ִאיָלה ּבִ ְ , ֵמָתה ַהׁשּ

זְ  ֵמָתה ַאַחת: אֹוֵמר ַוֲהָלה ִאיָלה ַמןּבִ ְ  ְוָהַאֶחֶרת ַהׁשּ
ֵאינוֹ  ִמּתֹוךְ , יֹוֵדעַ  ֵאיִני ַבע ָיכֹול ׁשֶ ָ ם ִלׁשּ ּלֵ  ְיׁשַ

ִים ּתַ ְ   :ַהׁשּ

ה לוֹ  ָמַסר ִאם ְוֵכן. ב ֹלׁשָ ִים, ָפרֹות ׁשְ ּתַ אּולֹות ׁשְ  ׁשְ
כּוָרה ְוַאַחת ִאיל, ׂשְ ׁשְ ִים: אֹוֵמר ְוַהּמַ ּתַ אּולֹות ׁשְ ְ  ֵהן ַהׁשּ
תוּ  ּמֵ ֹוֵאלְוהַ , ׁשֶ אּוָלה ַאַחת אֹוֵמר ׁשּ ְ אי ֵמָתה ַהׁשּ , ַוּדַ
ה ֲאָבל ִנּיָ ְ ָתה ַהׁשּ ּמֵ אּוָלה ִאם יֹוֵדעַ  ֵאיִני, ׁשֶ ְ  ִהיא ַהׁשּ
כּוָרה אוֹ  ְ ֵאינוֹ  ִמּתֹוךְ , ַהׂשּ ַבע ָיכֹול ׁשֶ ָ ֲהֵרי, ִלׁשּ  ׁשֶ

ם, יֹוֵדעַ  ֵאיִני: אֹוֵמר ּלֵ ִים ְיׁשַ ּתַ ְ   :ַהׁשּ

 שמו סימן
 ובעל, דיניו כל עם בבעלים השאיל פטור דין

  ְסִעיִפים: ט"י ּובוֹ , אשתו בנכסי

ֹוֵאל. א ִאיל ְוָהָיה, ַהׁשּ ׁשְ ֹוֵאל ִעם ַהּמַ ְמַלאְכּתוֹ  ַהׁשּ  ּבִ
ָעה ׁשָ ךְ  ּבְ ׁשַ ּמָ ָבר ׁשֶ אּול ַהּדָ ָ  ֶנֱאַבד אוֹ  ִנְגַנב ֲאִפּלוּ , ַהׁשּ

יָעה ְפׁשִ טּור, ּבִ ֱאַמר, ּפָ ּנֶ ָעָליו ִאם: ׁשֶ  ֹלא ִעּמוֹ  ּבְ
ם ּלֵ ָנא ֹלא. ְיׁשַ ִאיָלה ִעּמוֹ  ָהָיה ׁשְ ְ ׁשּ ִאיל ּבַ ִהׁשְ  ֶאת ׁשֶ
ָנא ֹלא, ְמַלאְכּתוֹ  ַלֲעׂשֹות ַעְצמוֹ   ִעּמוֹ  ָהָיה ׁשְ

ִכירּות ְ ׂשּ יר ּבַ ּכִ ִהׂשְ ָנא ֹלא, לוֹ  ַעְצמוֹ  ׁשֶ  ִעּמוֹ  ָהָיה ׁשְ
אֹוָתהּ  ל ְמָלאָכה ּבְ ָבר ׁשֶ אּול ַהּדָ ָ ָנא ֹלא, ַהׁשּ  ׁשְ
ְמלָ  ֵקִני: לוֹ  ָאַמר ֲאִפּלוּ , ַאֶחֶרת אָכהּבִ , ַמִים ַהׁשְ

ָקהוּ  ִאיל ְוִהׁשְ ָרתוֹ  לוֹ  ְוִהׁשְ עֹוד ּפָ הּוא ּבְ ֵקהוּ  ׁשֶ  ָהֵוי, ַמׁשְ
ִאיָלה ְבָעִלים ׁשְ ךְ  ִאם ֲאָבל. ּבִ ה ָמׁשַ ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר ּתְ  ּכָ
ָקהוּ  ִאיָלה ָהֵוי ָלא, ִהׁשְ ְבָעִלים ׁשְ   :ּבִ

ָנא ֹלא. ב אוּ  ִאם ׁשְ ִאיַלת ּבָ ָעִלים ׁשְ ִאיַלת ִעם ַהּבְ  ׁשְ
ָרה ֶאָחד ַהּפָ ָנא ֹלא, ּכְ אּול הּוא ָהָיה ׁשְ כּור אוֹ  ׁשָ  לוֹ  ׂשָ
ךְ  ְוַאַחר ִאיל ּכָ ָרתוֹ  לוֹ  ִהׁשְ טּור, ּפָ  ָהָיה ֹלא ֲאִפּלוּ , ּפָ
ַעת ִעּמוֹ  ׁשְ ִביָרה ּבִ  ִעּמוֹ  ָהָיה ֹלא ִאם ֲאָבל, ּוִמיָתה ׁשְ

ַעת ׁשְ ִאילָ  ּבִ ךְ  ְוַאַחר הׁשְ ַאל ּכָ ָעִלים ֶאת ׁשָ  אוֹ  ַהּבְ
יָרם ּכִ ִאיָלה ֶזה ֵאין, ִהׂשְ ְבָעִלים ׁשְ י ַעל ַאף, ּבִ  ּפִ

ָהָיה ַעת ִעּמוֹ  ׁשֶ ׁשְ ִביָרה ּבִ   :ּוִמיָתה ׁשְ

ַאל. ג ַעל ׁשָ ה, ַהּבַ אּול ִלְהיֹות ְוִנְתַרּצָ  ַעל ַאף, לוֹ  ׁשָ
י ּלֹא ּפִ ְמֶלאֶכת ִהְתִחיל ׁשֶ ֹואֵ  ּבִ ַעת לַהׁשּ ׁשְ יַכת ּבִ  ְמׁשִ

ָרה א, ַהּפָ יב, ָלֶלֶכת ַעְצמוֹ  ּוֵמִכין ַמְזִמין ֶאּלָ יר ָחׁשִ ּפִ  ׁשַ
ְמַלאְכּתוֹ  ִעּמוֹ  ֲאִמיָרה ֲאָבל. ּבִ אֹוֵמר ּבַ אּול ִלְהיֹות ׁשֶ  ׁשָ
ִאיָלה ָהֵוי ָלא, ִלְמַלאְכּתוֹ  ַעְצמוֹ  ֵהִכין ְוֹלא, לוֹ   ׁשְ

ְבָעִלים   :ּבִ

ִאיל. ד יָרהּ  אוֹ  ֶהְמּתוֹ בְּ  לוֹ  ִהׁשְ ּכִ ֹוי לוֹ  ִהׂשְ  ְוָהַלךְ , ְלַמׂשּ
הּ  ִאיָלה ָהֵוי, ּוְלַהְטִעיָנהּ  ְלַסֲעָדהּ  ִעּמָ ְבָעִלים ׁשְ  ַאף, ּבִ
י ַעל ַעְצמוֹ  ּפִ ּמֵ ַאל ׁשֶ א ָהַלךְ  ֹלא ְוִאם. לוֹ  ִנׁשְ  ֶאּלָ

ּלֹא ִלְראֹות ֹֹוי יֹוִסיף ׁשֶ ׁשּ ִאיָלה ֶזה ֵאין, ַהּמַ  ׁשְ
ְבָעִלים   :ּבִ

ֹמר: לוֹ  ָאַמר. ה ֹמר ִלי ׁשְ ֹמר: אוֹ , ְלךָ  ְוֶאׁשְ  ִלי ׁשְ
ֹמר ַהּיֹום ֵאר, ְלָמָחר ְלךָ  ְוֶאׁשְ ִסיָמן ִנְתּבָ   :ה"ש ּבְ

לּוחוֹ  ָהאֹוֵמר. ו ֵאל ֵצא: ִלׁשְ ָ ָרִתי ִעם ְוִהׁשּ  ֵאיָנהּ , ּפָ
ִאיָלה ֱאַמר, ִבְבָעִלים ׁשְ ּנֶ ָעָליו ִאם: ׁשֶ ָעִלים ִעּמוֹ  ּבְ  ַהּבְ

ִליחַ  ְוֹלא ָמםַעצְ  ַנֲעִני ְלַעְבּדוֹ  ָאַמר ְוִאם. ׁשָ  ֵצא: ַהּכְ
ֵאל ָ ָרִתי ִעם ְוִהׁשּ ִאיָלה ֶזה ֲהֵרי, ּפָ ְבָעִלים ׁשְ ד, ּבִ ּיַ  ׁשֶ
ַיד ָהֶעֶבד   :ַרּבוֹ  ּכְ

ִפים. ז ּתָ ַאל ׁשֻ ָ ׁשּ ִאיָלה ָהֵוי, ֵמֲחֵברוֹ  ֶאָחד ׁשֶ   :ִבְבָעִלים ׁשְ
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אִ : ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. ח ִאיְלךָ  ַהּיֹום יֵלִניַהׁשְ , ְלָמָחר ְוַאׁשְ
ִאיָלה ֵאינוֹ  ְבָעִלים ׁשְ   :ּבִ

ַאל. ט ה ׁשָ ָ ָרה ֵמָהִאׁשּ ַאל, ְמלֹוג ִנְכֵסי ּפָ  לוֹ  ְוִנׁשְ
ְעָלהּ  ה אוֹ : ּבַ ָ ֲאָלה ִאׁשּ ָ ׁשּ ָרה ׁשֶ  ְמלֹוג ִנְכֵסי ְלֹצֶרךְ  ּפָ
הּ  ּלָ ַאל ׁשֶ ַעל ְוִנׁשְ ָרה ּבַ ִאיָלה יָהוֵ  ָלא, ְלַבְעָלהּ  ַהּפָ  ׁשְ

ְבָעִלים ּום, ּבִ ִקְנַין ִמׁשּ רֹות ּדְ ִקְנַין ָלאו ּפֵ ֵמי ַהּגּוף ּכְ   :ּדָ

ַאל. י ָרה ׁשָ הּ  ַלֲעׂשֹות אוֹ  ֵלָראֹות אוֹ  ְלָרְבָעהּ  ּפָ  ּבָ
חֹות ֵוה ּפָ ְ ַאל אוֹ , ְפרּוָטה ִמׁשּ ָ ׁשּ י ׁשֶ ּתֵ רֹות ׁשְ  ַלֲעׂשֹות ּפָ
ֶהן ֵוה ּבָ רּוָטה ׁשְ דוֹ  מֹוִציִאין ְוֵאין, קָספֵ  ֶזה ֲהֵרי, ּפְ   :ִמּיָ

ַאל. יא ֵני ׁשָ ְ ִפים ִמׁשּ ּתָ ַאל ׁשֻ  ְוֵכן, ֵמֶהם ֶאָחד לוֹ  ְוִנׁשְ
ִפים ּתָ ֻ ֲאלוּ  ַהׁשּ ָ ׁשּ ַאל ׁשֶ  ָסֵפק ֶזה ֲהֵרי, ֵמֶהם ְלֶאָחד ְוִנׁשְ

ִאיָלה ִהיא ִאם ְבָעִלים ׁשְ  ִאם, ְלִפיָכךְ . ָלאו ִאם ּבִ
ם ֵאינוֹ  ֵמָתה ּלֵ ְפסוּ  ְוִאם, ְמׁשַ ָעִלים ּתָ  מֹוִציִאין ֵאין ַהּבְ
ָדם ע ְוִאם. ִמּיָ ׁשַ הּ  ּפָ ִבים ֵישׁ , ּבָ   :ּפֹוְטִרים ְוֵישׁ  ְמַחּיְ

ד. יב ינֹוקֹות ְמַלּמֵ ִדיָנה ִלְבֵני ְוַהּנֹוֵטעַ , ּתִ יז, ַהּמְ ּקִ  ְוַהּמַ
ם ָלֶהם ֶהם ְוַהסֹוֵפר, ּדָ ּלָ ל, ׁשֶ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ֵאּלוּ  ּכָ , ּבָ
יֹום ב הּואשֶׁ  ּבְ ְמַלאְכּתוֹ  ַלֲעׂשֹות ּבוֹ  יֹוׁשֵ ִאיל ִאם, ּבִ  ִהׁשְ
יר אוֹ  ּכִ הּוא ֵמֵאּלוּ  ְלֶאָחד ִהׂשְ ם עֹוֵסק ׁשֶ ְמַלאְכּתָ  ֲהֵרי ּבִ
ִמיָרה זוֹ  ְבָעִלים ׁשְ ע ַוֲאִפּלוּ , ּבִ ׁשַ הּ  ּפָ ֹוֵמר ּבָ טּור ַהׁשּ . ּפָ

ַאל הּוא ֲאָבל ָ ׁשּ ַכר אוֹ  ׁשֶ ב, ֵמֶהם ׂשָ ֵאיָנם, ַחּיָ  ׁשֶ
אּוִלים ְזַמן אֹוְמִרים ְוֵישׁ . לוֹ  ׁשְ ּבִ ָלאָכה ָהָראּוי ׁשֶ , ַלּמְ

י ַעל ַאף ֵאיָנם ּפִ הּ  ֲעסּוִקים ׁשֶ ֵאינוֹ  ְלִפי, ּבָ אי ׁשֶ ַ  ַרׁשּ
ֵמט ָ ָלאָכה ְלִהׁשּ ָכל ַהִהיא ֵמַהּמְ ִריִכים ֵעת ּבְ ּצְ , לוֹ  ׁשֶ

ְיהוּ  ָהֵוי ִאיָלה ְלַגּבַ ְבָעִלים ׁשְ  ָלֵתת ךְ ָצִרי ִאם ֲאִפּלוּ , ּבִ
ָכר לוֹ  ל, ׂשָ  לוֹ  ַלֲעׂשֹות הּוא ֻמְכָרח ָמקֹום ִמּכָ

ָהָוה ִמיִדי, ְמַלאְכּתוֹ  ִפים ּדְ ּתָ ֻ ְכרוּ  ַאׁשּ ָ ׂשּ ִכיר ׁשֶ  ֹחֶדשׁ  ׂשְ
ָנה אוֹ  ְבָכל, ׁשָ ָעה ּדִ ִאיָלה ָהֵוי ׁשָ ְבָעִלים ׁשְ  ְלָכל ּבִ

  :ֵמֶהם ֶאָחד

ֹוֶנה ָהַרב. יג  ִלְלֹמד ִריִכיםצְ  ֵהם ִאם, ְלַתְלִמיָדיו ַהׁשּ
ָכל ִעּמוֹ  א ּבְ ְרֶצה ַמֶסְכּתָ ּיִ  ִהְתִחילוּ  ִאם ְוַאף, הּוא ׁשֶ

א ּנֹוָתהּ  ָיכֹול ַאַחת ַמֶסְכּתָ  ֵהם ָהווּ  ָאז, ְלַאֶחֶרת ְלׁשַ
אּוִלים ׁשְ ֵהם, לוֹ  ּכִ ְמָלאָכה ִעּמוֹ  ׁשֶ ַאל ְוִאם, ּבִ  ֵמֶהם ׁשָ

ִאיָלה ָהֵוי ְבָעִלים ׁשְ ֶהם ִלְלֹמד ָצִריךְ  הּוא ְוִאם. ּבִ  ִעּמָ
ָכל ְרצוּ  ָמקֹום ּבְ ּיִ ַאל הּוא ָאז, ׁשֶ  ַוֲאִפּלוּ , ָלֶהם ִנׁשְ
ּלֹא ַעת ׁשֶ ׁשְ ּמּוד ּבִ יָון, ַהּלִ ִריךְ  ּכֵ ּצָ ֶהם ִלְלֹמד ׁשֶ ָכל ִעּמָ  ּבְ
ְרצוּ  ֵעת ּיִ ָבר ְוִאם. ׁשֶ לּוי ַהּדָ ֵניֶהם ּתָ ׁשְ א, ּבִ ֶסְכּתָ ַהּמַ  ׁשֶ

ִהְתִחיל ּנֹות ָיכֹול ָהַרב ְוֵאין, ִיְגְמרוּ  ׁשֶ א ְלׁשַ ֶסְכּתָ  ַהּמַ
ּלֹא ַעת ׁשֶ ְלִמיִדים ִמּדַ ְלִמיִדים ְוֹלא, ַהּתַ ֹלא ַהּתַ ַעת ּבְ  ּדַ
אּוִלים ֵאיָנם ָאז, ָהַרב ָלל ָלֶזה ֶזה ׁשְ  ְוִלְפֵני. ּכְ

ֶרךְ , ַהּמֹוֲעִדים ּדֶ  הּוא, ַהּמֹוֵעד ִהְלכֹות ָלָעם ִלְדֹרשׁ  ׁשֶ
ַאל   :ָלֶהם ִנׁשְ

אָ . יד ְבָעִלים ָלהּ ׁשְ ָכָרהּ  ּבִ ּלֹא ּוׂשְ ְבָעִלים ׁשֶ טּור, ּבִ , ּפָ
ִכירּות ְ ַהׂשּ לּוי ׁשֶ ִאיָלה ּתָ ְ ׁשּ ָכָרהּ  ִאם ֲאָבל. ּבַ ְבָעִלים ׂשְ  ּבִ

ָאָלהּ  ְוָחַזר ּלֹא ּוׁשְ ְבָעִלים ׁשֶ ָאָלהּ  אוֹ , ּבִ ְבָעִלים ׁשְ  ּבִ
ָכָרהּ  ְוָחַזר ּלֹא ּוׂשְ ְבָעִלים ׁשֶ ָאָלהּ  ְוָחַזר ּבִ ּלֹא ּוׁשְ  ׁשֶ

ְבָעִלים ְכָרהּ  אוֹ , ּבִ ָ ׂשּ ְבָעִלים ׁשֶ ָאָלהּ  ְוָחַזר ּבִ ּלֹא ּוׁשְ  ׁשֶ
ְבָעִלים ְכָרהּ  ְוָחַזר ּבִ ּלֹא ְוׂשָ ְבָעִלים ׁשֶ ל, ּבִ  ָסֵפק ֵאּלוּ  ּכָ
ִמיָרה ְבָעִלים ׁשְ   :הּוא ּבִ

ִאם אֹוְמִרים ֵישׁ . טו ָכָרהּ  ׁשֶ ְבָעִלים ׂשְ ָכָרהּ  ְוָחַזר ּבִ  ּוׂשְ
ּלֹ ְבָעִלים אׁשֶ ה ֲהֵוי, ּבִ ִנּיָ ְבָעִלים ׁשְ מוֹ  ּבִ , ָהִראׁשֹוָנה ּכְ
ּלֹא ִראׁשֹוָנה ִאם ֲאָבל ְבָעִלים ׁשֶ ה ּבִ ִנּיָ ְבָעִלים ּוׁשְ , ּבִ
ה ֶאת ּגֹוֶרֶרת ָהִראׁשֹוָנה ֵאין ִנּיָ ְ ּלֹא ִלְהיֹות ַהׁשּ  ׁשֶ

ְבָעִלים   :ּבִ

ַעל. טז ִנְכֵסי ּבַ ל ְמלֹוג ּבְ ּתוֹ  ׁשֶ ע ִפּלוּ אֲ , ִאׁשְ ׁשַ ֶהם ּפָ  ּבָ
טּור, ְוֶנֶאְבדוּ  ִהיא, ּפָ ְמַלאְכּתוֹ  ִעּמוֹ  ׁשֶ   :ּבִ

ה. יז ָ ֲאָלהּ  ִאׁשּ ָ ׁשּ ךְ  ְוַאַחר ׁשֶ את ּכָ ֵ ַעל ֲהֵרי, ִנׂשּ  ַהּבַ
לֹוֵקחַ  ין לוֹ  ְוֵאין ּכְ ָבר ִאם, ְלִפיָכךְ , ׁשֹוֵמר ּדִ  ַהּדָ
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אּול ָ ֵהָמה ַהׁשּ ַעל, ָוֵמָתה ּבְ טּור ַהּבַ י לעַ  ַאף ּפָ הּוא ּפִ  ׁשֶ
שׁ  ּמֵ ּתַ הּ  ִמׁשְ ל ּבָ ִאיָלָתהּ  ְיֵמי ּכָ ע ֲאִפּלוּ , ׁשְ ׁשַ ֵני, ּפָ  ִמּפְ
הּוא לֹוֵקחַ  ׁשֶ ה. ּכְ ָ ֶבת ְוָהִאׁשּ ם ַחּיֶ ּלֵ ְהֶיה ְלׁשַ ּיִ ׁשֶ  ָלהּ  ּכְ
ְעָלהּ  ֶאת] ה[ הֹוִדיעַ  ְוִאם ָממֹון ִהיא ּבַ אּוָלה ׁשֶ  ֲהֵרי, ׁשְ
יהָ  ִנְכַנס ֶזה ְחּתֶ   :ּתַ

ֵהָמה ֹוֵקחַ ל. יח ים ּבְ ֹלׁשִ ם ׁשֹוֵמר, יֹום ִלׁשְ   :ָעֶליהָ  ִחּנָ

ל. יט ל ַהִחּלּוִקים ֵאּלוּ  ּכָ ִאיָלה ׁשֶ ְבָעִלים ׁשְ  נֹוֲהִגין, ּבִ
ם ן ּגַ ָכל ּכֵ ֹוְמִרים ּבְ   :ַהׁשּ

 שמז סימן
, אפכא או משאיל לשל שואל של שור הזיק דין

  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ 

ַאל. א ָרה ׁשָ יק, ְסָתםבִּ  ּפָ ל ׁשֹורוֹ  ְוִהּזִ  ְלׁשֹורוֹ  ׁשֹוֵאל ׁשֶ
ל ִאיל ׁשֶ ם הּוא ִאם ֲאִפּלוּ , ַמׁשְ ם, ּתָ ּלֵ ֵלם ֶנֶזק ְמׁשַ , ׁשָ

ֲאִפּלוּ  ק ִאם ׁשֶ ֹור ֻהּזַ ָעְלָמא ִמׁשּ ם ָצִריךְ  ּדְ ּלֵ , ְלׁשַ
ִמְסָתָמא ְמרוֹ  ָצִריךְ  ּדְ ּלֹא ְלׁשָ ק ׁשֶ ּלֹא ֻיּזַ יק ְוׁשֶ  ְוִאם. ַיּזִ

ל ִמיָרתוֹ  ָליועָ  ִקּבֵ ּלֹא ׁשְ יק ׁשֶ ּלֹא ֹלא ֲאָבל, ַיּזִ ק ׁשֶ , ֻיּזַ
יקוֹ  ל ׁשֹורוֹ  ְוִהּזִ ם, ׁשֹוֵאל ׁשֶ ם ּתָ ּלֵ , ֶנֶזק ֲחִצי ְמׁשַ
ֵלם ֶנֶזק ּומּוָעד ִאיל ּתֹוָרא ַאְזֵקהּ  ְוִאי. ׁשָ ַמׁשְ  ְלתֹוָרא ּדְ
ִאיָלה, ְדׁשֹוֵאל ְ ְסָתם ָהְיָתה ְוַהׁשּ ין, ּבִ ם ּבֵ ין ּתָ  דמּועָ  ּבֵ
טּור יק ְוִאי. ּפָ ָעְלָמא ְלתֹוָרא ַאּזִ ֵעי ׁשֹוֵאל, ּדְ  ּבָ

לּוֵמי ָעָליו, ִלׁשְ ל ׁשֶ ְמרוֹ  ֻמּטָ ּלֹא ְלׁשָ יק ׁשֶ ל ְוִאם. ַיּזִ  ִקּבֵ
ְמרוֹ  ָעָליו ּלֹא ְלׁשָ ק ׁשֶ ּלֹא ֹלא ֲאָבל ֻיּזָ יק ׁשֶ יק, ַיּזִ  ְוִהּזִ

ל ְלׁשֹורוֹ  ם, ׁשֹוֵאל ׁשֶ ּלֵ ִאיל לוֹ  ְמׁשַ ׁשְ  ֲחִצי םתָּ , ַהּמַ
ֵלם ֶנֶזק ּומּוָעד, ֶנֶזק   :ׁשָ

  גניבה הלכות

 שמח סימן

, מתחיב שעה ומאיזה, גנב נקרא ומי, גנבה אסור
  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ 

ל ֲאִפּלוּ , ִלְגֹנב ָאסּור. א הּוא ּכָ ין, ׁשֶ  ְוָאסּור. ּתֹוָרה ּדִ
ֶרךְ  ֲאִפּלוּ  ִלְגֹנב חֹוק ּדֶ  אוֹ  ַהֲחִזירלְ  ְמַנת ַעל ַוֲאִפּלוּ , ׂשְ
ֵדי ם ּכְ ּלֵ לּוֵמי ְלׁשַ ׁשְ ֶפל ּתַ ֵדי אוֹ  ּכֶ  ַהּכֹל, ְלַצֲערוֹ  ּכְ

ֵדי, ָאסּור ּלֹא ּכְ יל ׁשֶ ָכךְ  ַעְצמוֹ  ַיְרּגִ   :ּבְ

ל. ב ֵוה ֲאִפּלוּ  ַהּגֹוֵנב ּכָ ֹלא ָלאו ַעל עֹוֵבר ְפרּוָטה ׁשְ  ּדְ
ב ִתְגֹנבוּ  ם ְוַחּיָ ּלֵ  אוֹ  ָרֵאלִישְׂ  ָממֹון ַהּגֹוֵנב ֶאָחד, ְלׁשַ
ל ָממֹון ַהּגֹוֵנב דֹול ַהּגֹוֵנב ְוֶאָחד, ּגֹוִיים ׁשֶ  אוֹ  ִמּגָ
ָטן   :ִמּקָ

ב ֵאיֶזהוּ . ג ּנָ ֵסֶתר ָאָדם ָממֹון ַהּלֹוֵקחַ , ּגַ  ְוֵאין ּבְ
ָעִלים ָגלּוי ָלַקח ִאם ֲאָבל. יֹוְדִעים ַהּבְ , ּוְבַפְרֶהְסָיא ּבְ

ב ֶזה ֵאין ּנָ א, ּגַ ְזָלן ֶאּלָ   :ּגַ

ָעהמִ . ד ָ ךְ  ׁשּ ׁשַ ּמָ ֵנָבה ׁשֶ ה ַהּגְ ב ָעֶליהָ  ַנֲעׂשָ ּנָ ה. ּגַ ּמֶ  ּבַ
ָבִרים ָכהּ , ֲאמּוִרים ּדְ ׁשָ ּמְ ָעִלים ֵמְרׁשּות חּוץ ׁשֶ , ַהּבְ
ל ֲאָבל ִהיא ְזַמן ּכָ ְרׁשּות ׁשֶ ָעִלים ּבִ ב ֵאינוֹ  ַהּבְ  ַעד ַחּיָ

ה יֶהּנָ ְגּבִ ּיַ  ֲחֵצרוֹ  ַגּגוֹ לְ  ֲאִפּלוּ , ִלְרׁשּותוֹ  ִהְכִניָסהּ  ְוִאם. ׁשֶ
יפוֹ  ֶרת ִהיא ִאם, ְוַקְרּפֵ ּמֶ ּתַ ב, ִמׁשְ י ַעל ַאף, ַחּיָ ּלֹא ּפִ  ׁשֶ

ךְ  יהַ  ְוֹלא ָמׁשַ   :ִהְגּבִ

לּוֵמי. ה ׁשְ ֵנָבה ּתַ ְלְטִלים לוֹ  ֵישׁ  ִאם, ּגְ  יֹוְרִדים ִמּטַ
ְלְטִלין לוֹ  ֵאין ְוִאם, ָלֶהם א ִמּטַ  יֹוְרִדים, ַקְרָקעֹות ֶאּלָ
ית ןְוגֹוִבי ָלֶהם ּלוֹ  ֵמָהִעּדִ ָאר, ׁשֶ ׁשְ   :ְנִזיִקין ּכִ

ַנב ִמי. ו ּגָ יהַּ  ׁשֶ ֵנָבה ְוִהְגּבִ ע ַאֵחר ּוָבא, ַהּגְ  ְוִסּיַ
ם ְלהֹוִליָכהּ  ָ טּור, ִמׁשּ ִני ֶזה ּפָ ֵ   :ַהׁשּ

ָרָאה ְראּוֵבן. ז ְמעֹון ׁשֶ ְכָנס ׁשִ ּנִ  ֵחֶפץ ְוָגַנב ֵלִוי ְלֵבית ׁשֶ
 ֵלִוי ֵאין ְוֶהֱחִזירוֹ  ְראּוֵבן ַידלְ  ֵחֶפץ אֹותוֹ  ּוָבא, ֶאָחד
ּנוּ  ְלהֹוִציא ָיכֹול ין ִמּמֶ ּדִ   :ּבַ
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ַבע ְראּוֵבן. ח ְמעֹון ּתָ ְכָנס ְלׁשִ ּנִ  ְסָפָריו ְוָגַנב ְלַחְדרוֹ  ׁשֶ
יב, ֵמְרׁשּותוֹ  ְוהֹוִציָאם ְמעֹון ְוֵהׁשִ  ָהָיה ֱאֶמת: ׁשִ

הֹוֵצאִתים ךְ  ֲאָבל, ׁשֶ ה ָהָיה ּכָ ֲעׂשֶ בִּ : ַהּמַ ָתִניׁשֶ ׁשָ  ּקְ
ְתךָ  ְקרֹוָבִתי ּלָ י ְלהֹוִציָאם ּכַ ֵאָתם ָיְכָלה ֹלא ּכִ  ְוֹלא, ׂשְ
י ל ָיַדְעּתִ ים ֹלא ְוַגם, ָהיוּ  ִמי ׁשֶ ְהּתִ  ִהיא ַאךְ  ִהְגּבַ

יָהָתם ם ִהְגּבִ ְמעֹון, ִלי ּוְנַתְנּתָ ב ׁשִ י, ְלַהֲחִזיָרם ַחּיָ  ַמה ּכִ
ֵנס ּלוֹ  ר, יםַהְסָפרִ  ְלהֹוִציא ְלַחְדרוֹ  ִלּכָ ָבר ְוִנּכָ ן ַהּדָ ּוֵ ּכִ  ׁשֶ

עַ  ּטֹוֵען ּוַמה. ְלָחִמיהָ  ִלְגֹזל ְלַסּיֵ ֶ ִהיא ׁשּ יָהָתם ׁשֶ  ִהְגּבִ
ם ל, לוֹ  ּוְנַתְנּתָ ָהיוּ  טֹוֵען ֲהֵרי ָמקֹום ִמּכָ ֵבִדים ׁשֶ  ּכְ

ֵאָתם ָיְכָלה ְוֹלא ּלֹא ְוֵכיָון, ׂשְ ם ְלהֹוִציָאם ָיְכָלה ׁשֶ ָ  ִמׁשּ
ָעהּ  ֹלא ִאם ִאּלוּ  ֵלהּ  ָוההֲ , ִסּיְ ה, הּוא הֹוִציָאם ּכְ  ְוִיְגּבֶ

י ְראּוֵבן ְרֶצה ִמּמִ ּיִ תוֹ : ׁשֶ ּלָ הֹוֵדית ִמּכַ ֵהם לוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
ְרׁשּוָתהּ  ה, ִיְרֶצה ְוִאם, ּבִ ְמעֹון ִיְגּבֶ ִ   :ִמׁשּ

 שמט סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , שגנבו וקטן ועבד אשה דין

ְנבוּ  הָהִאשָּׁ  ְוֶאָחד ָהִאישׁ  ֶאָחד. א ּגָ ִבים ׁשֶ ם ַחּיָ ּלֵ , ְלׁשַ
א ת ֶאּלָ ֵאׁשֶ ְנָבה ִאישׁ  ׁשֶ ּגָ ֶרן ֵאין ִאם ׁשֶ ַעִין ַהּקֶ  אוֹ  ּבְ

ה ָלהּ  ֵאין, ִחּלּוָפיו ם ִמּמַ ּלֵ ְתַאְלֵמן ַעד ְלׁשַ ּתִ  אוֹ  ׁשֶ
ֵרשׁ  ְתּגָ   :ּתִ

ת. ב ִאיָלה ְראּוֵבן ֵאׁשֶ ת ִהׁשְ ְמעֹון ְלֵאׁשֶ , ֲחָפִצים ׁשִ
ִעיר קֹול ְוָיָצא ְגְנבוּ  ּבָ ּנִ ְמעֹון ִאם, ׁשֶ  מֹוֶדה ׁשִ

ַהֲחָפִצים אוּ  ׁשֶ ה ַמה יֹוֵדע ְוֵאינוֹ  ִלְרׁשּותוֹ  ּבָ ֲעׂשָ ֶהם ּנַ , ּבָ
ַבע ָצִריךְ  ָ ֵאיָנם ִלׁשּ ְרׁשּותוֹ  ׁשֶ ּלֹא ּבִ ַלח ְוׁשֶ ֶהם ׁשָ , ַיד ּבָ
ה ְוַגם ָ ַבע ָהִאׁשּ ָ ׁשּ ֵאיָנם ּתִ ְרׁשּוָתהּ  ׁשֶ בוּ , ּבִ  ָעֶליהָ  ְוִיְכּתְ
ַסק ין ּפְ ֶבת ּדִ ַחּיֶ ם ׁשֶ ּלֵ ְתַאְלֵמן ַהֲחָפִצים ָלהּ  ְלׁשַ ּתִ  ִלְכׁשֶ
ֵרשׁ ִתתְ  אוֹ    :ּגָ

ַנב ָקָטן. ג ּגָ ָעִלים ֶקֶרן ַמֲחִזיִרין, ׁשֶ ַעִין הּוא ִאם ַלּבְ , ּבְ
ַעִין ֵאינוֹ  ְוִאם טּור, ּבְ יל ְלַאַחר ַאף ּפָ ְגּדִ ּיַ   :ׁשֶ

ַנב ֶעֶבד. ד ּגָ ָעִלים ֶרןקֶ  ַמֲחִזיִרין, ׁשֶ ַעִין הּוא ִאם ַלּבְ , ּבְ
ַעִין ֵאינוֹ  ְוִאם ָעָליו ֵאין, ּבְ ב ּבְ ם ַחּיָ ּלֵ ְחֵרר. ְלׁשַ ּתַ  ִנׁשְ

ב, ָהֶעֶבד ם ַחּיָ ּלֵ   :לוֹ  ֵישׁ  ִאם, ְלׁשַ

ין ְלֵבית ָראּוי. ה ים ְלַהּכֹות ּדִ ַטּנִ ִפי ַהּקְ ָטן ֹכחַ  ּכְ  ַהּקָ
ֵנָבה ַעל ֵדי, ַהּגְ ּלֹא ּכְ הּ  ְרִגיִלים ִיְהיוּ  ׁשֶ  ִאם ְוֵכן. ּבָ

יקוּ  ָאר ִהּזִ ים ְוֵכן. ְנָזִקים ׁשְ יקוּ  ִאם ָהֲעָבִדים ַמּכִ , ִהּזִ
ה ה ַמּכָ ּלֹא, ַרּבָ ִחים ִיְהיוּ  ׁשֶ ּלָ יק ְמׁשֻ   :ְלַהּזִ

 שנ סימן
, חלבו דמי לו משלם, ואכלו חברו של חלבו גנב

  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ 

ַנב. א ל ֶחְלּבוֹ  ּגָ ם, ַוֲאָכלוֹ  ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ּלֵ ֵמי לוֹ  ְמׁשַ  ּדְ
  :ֶחְלּבוֹ 

 שנא סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , בשבת כיס הגונב דין

ב ֵישׁ . א ּנָ טּור ּגַ ּפָ ם ׁשֶ ּלֵ ׁשַ א ֶזה, ְוֵאיֶזה. ִמּלְ ּבָ  ִעם ׁשֶ
לּוִמין ׁשְ גֹון, ִמיָתה ִחּיּוב ַהּתַ יס ַהּגֹוֵנב ּכְ ת ּכִ ּבָ ׁשַ  ְוֹלא ּבְ

יהוֹ  רְ  ִהְגּבִ ָעִלים ׁשּותּבִ א ַהּבְ  ּומֹוִציאוֹ  ְמָגְררוֹ  ָהָיה ֶאּלָ
ָעִלים ֵמְרׁשּות ים ִלְרׁשּות ַהּבְ דוֹ  ָהַרּבִ ם ְוִאּבְ  ֶזה ֲהֵרי, ׁשָ
טּור לּוִמין ּפָ ׁשְ ִאסּור, ִמּתַ ת ׁשֶ ּבָ ֵנָבה ְוִאסּור ׁשַ  ְוֶהּזֵק ּגְ
ִאים ֶאָחד ּבָ ב ִאם ֲאָבל. ּכְ ּנָ יס ּגַ ת ּכִ ּבָ ׁשַ י ּבְ ם הוֹ ְוִהְגּבִ  ׁשָ

ְרׁשּות ִחיד ּבִ ךְ  ְוַאַחר, ַהּיָ ים ִלְרׁשּות הֹוִציאוֹ  ּכָ  ָהַרּבִ
ִליכוֹ  ָהר ְוִהׁשְ ב, ַלּנָ ם ַחּיָ ּלֵ ֲהֵרי, ְלׁשַ ב ׁשֶ ִאסּור ִנְתַחּיֵ  ּבְ

ֵנָבה ב ֹקֶדם ּגְ ְתַחּיֵ ּיִ ִאסּור ׁשֶ ל ְוֵכן, ְסִקיָלה ּבְ ּיֹוֵצא ּכָ  ּכַ
ֶזה   :ּבָ

 שנב סימן
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  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 כט
 כט

 השני ועל האחד והודה, נגנב ענווט, לשנים הפקיד
ָסִעיף  ּובוֹ , הקרן משלמים שניהם בין, עדים באו

  ֶאָחד

ַנִים ִהְפִקיד. א  ְוַעל ָהֶאָחד ְוהֹוָדה, ִנְגַנב: ְוָטֲענוּ , ִלׁשְ
ִני ֵ אוּ  ַהׁשּ ין, ֵעִדים ּבָ ֵניֶהם ּבֵ ִמים ׁשְ ּלְ ֶרן ְמׁשַ   :ַהּקֶ

 שנג סימן
 בעליה תיאשושנ או הגנב ביד הגנבה נשתנה

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ממנה

ה. א ּנָ ּתַ ם ִנׁשְ ֵנָבה ׁשֵ ַיד ַהּגְ ב ּבְ ּנָ גֹון, ַהּגַ ַנב ּכְ ּגָ  ָטֶלה ׁשֶ
ה ה ֵעֶגל, ַאִיל ְוַנֲעׂשָ ּנּוי ְקָנָאהּ , ׁשֹור ְוַנֲעׂשָ ׁשִ ם ּבְ ֵ , ַהׁשּ
א ְלַהֲחִזיר ְוֵאין ֶמיהָ  ֶאּלָ ם ּדָ ּלֵ מוֹ  ּוְמׁשַ ָהְיָתה ּכְ וָ  ׁשֶ  הׁשָ

ַעת ׁשְ ֵנָבה ּבִ ל ְוֵכן. ַהּגְ ּנּוי ּכָ ּיֹוֵצא ׁשִ ֶזה ּכַ ֵאינוֹ , ּבָ  ׁשֶ
תוֹ  חֹוֵזר ּנּוי ֲאָבל, ִלְבִרּיָ  ֲאִפּלוּ  קֹוֶנה ֵאינוֹ , ַהחֹוֵזר ׁשִ

ָנן ַרּבָ ֵאר ס"ש ּוְבִסיָמן. ִמּדְ ּנּוי ֵאיֶזה ִיְתּבָ   :ַהחֹוֵזר ׁשִ

ָעִלים ִנְתָיֲאׁשוּ . ב ֵנָבה ַהּבְ  ְוָצִריךְ , קֹוֶנה ינוֹ אֵ , ֵמַהּגְ
אּושׁ  ִעם ֵישׁ  ְוִאם. ְלַהֲחִזיָרהּ  ּנּוי ַהּיֵ ם ׁשִ ֵ חֹוֵזר ַהׁשּ  ׁשֶ
תוֹ  ּקֹוֶנה אֹוְמִרים ֵישׁ , ִלְבִרּיָ  ְלַהֲחִזיר ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ׁשֶ

א ֶמיהָ  ֶאּלָ   :ּדָ

אּושׁ  ִעם ֵישׁ  ִאם. ג ּנּוי ַהּיֵ ין, ְרׁשּות ׁשִ ְתָיֲאׁשוּ  ּבֵ ּנִ  ׁשֶ
ב ָמַכר ךְ כָּ  ְוַאַחר ּנָ ין ַהּגַ ְתָיֲאׁשוּ  ּבֵ ּנִ ַכר ַאַחר ׁשֶ ּמָ , ׁשֶ
ֵאין ְלִעְנַין, ָקָנה ֵנָבה ּגּוף ְלַהֲחִזיר ָצִריךְ  ַהּקֹוֶנה ׁשֶ , ַהּגְ
ִמים ַמֲחִזיר ֲאָבל ב ָלַקח ִאם ּדָ ּנָ  ֹלא ְוִאם. ְמֻפְרָסם ִמּגַ
ב ָהָיה ּנָ ָלל נֹוֵתן ֵאינוֹ , ְמֻפְרָסם ּגַ  ֹלאוְ  ֵחֶפץ ֹלא, ּכְ

ִמים ֵני, ּדָ ַנת ִמּפְ ּקָ ּוק ּתַ מוֹ , ַהׁשּ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּיִ ִסיָמן ׁשֶ  ּבְ
  :ו"שנ

ּנּוי ִנְקָרא ֵאין. ד א ְרׁשּות ׁשִ מֹוֵכר ֶאּלָ , נֹוֵתן אוֹ  ּבְ
ְרׁשּות, ֹלא, ְלָבָניו ְוהֹוִריׁשוֹ  ֵמת ִאם ֲאָבל  יֹוֵרשׁ  ּדִ

ְרׁשּות ָלאו ֵמי לֹוֵקחַ  ּכִ ֵאר. ּדָ סִ  ְוִיְתּבָ ם. א"שס יָמןּבְ  ְוׁשָ
ֵאר ּנּוי ִנְקָרא ֶזה ֵאי עֹוד ִיְתּבָ   :ְרׁשּות ׁשִ

 שנד סימן
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , הגנב ביד הגנבה השביחה

ֵנָבה ָהְיָתה. א ַיד ַהּגְ ב ּבְ ּנָ יָחה ַהּגַ ּבִ גֹון, ֵמֵאֶליהָ  ְוִהׁשְ  ּכְ
ה ְבׂשָ ָהְיָתה ּכִ ֶרת ׁשֶ ַעת ְמֻעּבֶ ׁשְ ֵנָבה ּבִ  אוֹ , ְלָדהְויָ , ּגְ
ָהְיָתה ַעת ְטעּוָנה ׁשֶ ׁשְ ֵנָבה ּבִ ם, ּוְגָזָזהּ , ּגְ ּלֵ  אֹוָתהּ  ְמׁשַ

ּזֹוֶתיה ְוֶאת  ָיְלָדה ֵיאּושׁ  ַאַחר ְוִאם. ְוָלדֹוֶתיהָ  ְוֶאת ּגִ
ם, ּוְגָזָזהּ  ּלֵ ַעת ְמׁשַ ׁשְ ֵנָבה ּכִ  ָעֶליהָ  הֹוִציא. ַהּגְ

יָחה ּבִ גֹון, ְוִהׁשְ ָמהּ  ּכְ ּטְ ּפִ ל ַבחַהשֶּׁ  ֲהֵרי, ׁשֶ ב ׁשֶ ּנָ  ֲאִפּלוּ  ּגַ
ֲחִזיר, ֵיאּושׁ  ִלְפֵני ּמַ ֵנָבה ּוְכׁשֶ ַבח נֹוֵטל ַהּגְ ֶ  ַהׁשּ

ָעִלים   :ֵמַהּבְ

ֵנָבה. ב ִהיא ַעְצָמהּ  ַהּגְ ַיד ׁשֶ ב ּבְ ּנָ ית ְוֹלא, ַהּגַ ּנֵ ּתַ , ִנׁשְ
ָעִלים חֹוֶזֶרת ין ַלּבְ ין ֵיאּושׁ  ִלְפֵני ּבֵ , ֵיאּושׁ  ְלַאַחר ּבֵ
א לְּ  ֶאּלָ ַבח ֵיאּושׁ  ַאַחרׁשֶ ֶ ָנב ַהׁשּ מוֹ , ַלּגַ ֵאר ּכְ ִיְתּבָ . ׁשֶ

ית ּנֵ ּתַ ֵנָבה ִנׁשְ ַיד ַהּגְ ב ּבְ ּנָ ְבָחהּ  ְוָקָנה ְקָנָאהּ , ַהּגַ , ׁשִ
ם ְוֵאינוֹ , ֵיאּושׁ  ִלְפֵני ֲאִפּלוּ  ּלֵ א ְמׁשַ ִמים ֶאּלָ ֲארוּ  ּדָ  ְוִיְתּבָ
ָרֵטי יִנין ּפְ ִסיָמן ֵאּלוּ  ּדִ   :ב"שס ּבְ

נַ . ג ֵהָמה בּגָ ִלי אוֹ  ּבְ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ּכְ ַעת, ּבָ ֵנָבה ּוִבׁשְ  ּגְ
ָוה ָהְיָתה ָעה ׁשָ יו, ַאְרּבָ ֵעת ְוַעְכׁשָ ין ַהֲעָמָדה ּבְ ּדִ ָוה ּבַ  ׁשָ
ַנִים ם, ׁשְ ּלֵ ַעת ֶקֶרן ְמׁשַ ׁשְ ֵנָבה ּכִ ָוה ָהְיָתה. ּגְ ַעת ׁשָ ׁשְ  ּבִ
ֵניָבה ַנִים ּגְ ַעת ׁשְ ין ַהֲעָמָדה ּוִבׁשְ ּדִ ָעהאַ  ּבַ  ִאם, ְרּבָ
ַחט ַבר אוֹ  ָמַכר אוֹ  ׁשָ ִלי ׁשָ דוֹ  אוֹ  ַהּכְ ם, ִאּבְ ּלֵ  ְמׁשַ

ַעת ׁשְ ין ַהֲעָמָדה ּכִ ּדִ ֵהָמה ֵמָתה ְוִאם, ּבַ  ָאַבד אוֹ  ַהּבְ
ִלי ם, ֵמֵאָליו ַהּכְ ּלֵ ַעת ְמׁשַ ׁשְ ֵנָבה ּכִ   :ַהּגְ

ַנב. ד ה ּגָ חּוׁשָ ִמיָנה ּכְ ֵמָנה אוֹ , ְוִהׁשְ ה ׁשְ , ְוִהְכִחיׁשָ
ם ּלֵ ַעת ְמׁשַ ׁשְ ֵנָבה ּכִ   :ּגְ
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ã 

 כט
 כט

ַנב. ה ִלי ּגָ ָברוֹ , ּכְ ֲחתוֹ  אוֹ  ּוׁשְ ר אוֹ  ּפִ ּבַ  ִנְפַחת אוֹ  ִנׁשְ
ן אֹוְמִרים ֵאין, ֵמֵאָליו ָעִלים ִיּתֵ ָבִרים ַלּבְ ְ ִלים ַהׁשּ  ְוַיׁשְ
א, ֲעֵליֶהם ָבִרים ִיּטֹל הּוא ֶאּלָ ְ ן ַהׁשּ ָעִלים ְוִיּתֵ ִלי ַלּבְ  ּכְ
ֵלם מָ  אוֹ  ׁשָ ָעִלים ָרצוּ  ְוִאם יוּדָ ִלי ִלּטֹל ַהּבְ בּור ַהּכְ ָ  ַהׁשּ

ם ּלֵ ָחת ָלֶהם ִויׁשַ   :ָלֶהם ׁשֹוְמִעין, ַהּפְ

ַנב. ו ַזל אוֹ  ּגָ ָעִלים ִנְתָיֲאׁשוּ  ְוֹלא ּגָ  ְיכֹוִלים ֵאיָנם, ַהּבְ
ישׁ  ב ֹלא ְלַהְקּדִ ּנָ ְזָלן ַהּגַ ָעִלים ְוֹלא ְוַהּגַ  ִאם ֲאִפּלוּ , ַהּבְ

ֵניָבה ֵדיעֵ  ָלֶהם ֵישׁ  כֹוִלים ּוְגֵזָלה ּגְ ּיְ  ְלהֹוִציאוֹ  ׁשֶ
ִנים ַדּיָ ה. ּבְ ּמֶ ָבִרים ּבַ ְלְטִלים, ֲאמּוִרים ּדְ ִמּטַ  ֲאָבל, ּבְ
ַקְרַקע ָעִלים ֵישׁ  ִאם, ּבְ כֹוִלים ֵעִדים ַלּבְ ּיְ  ְלהֹוִציאוֹ  ׁשֶ
ִנים ַדּיָ ָעִלים ְיכֹוִלים, ּבְ יׁשוֹ  ַהּבְ   :ְלַהְקּדִ

 שנה סימן
' ג ּובוֹ , הבעלים מדעת שלא הגנבה חזירשה גנב

  ְסִעיִפים:

ית ֵחֶפץ ַהּגֹוֵנב. א  ְוֹלא, ִלְמקֹומוֹ  ְוֶהֱחִזירוֹ  ֲחֵברוֹ  ִמּבֵ
ָעִלים ָיְדעוּ  ֶהֱחִזירוֹ  ַהּבְ ָעִלים ָיְדעוּ  ִאם, ׁשֶ ְגַנב ַהּבְ ּנִ  ׁשֶ
י ַעל ַאף, ֵמֶהם ֶהֱחִזירוֹ  ּפִ ב ׁשֶ ּנָ  ְוהּוא, ִנְפַטר ֹלא, ַהּגַ

ְדעוּ  ַעד ַאֲחָריּותוֹ בְּ  ּיֵ ָעִלים ׁשֶ גֹון, ַהּבְ ְמֶנה ּכְ ּיִ  ֲחָפָציו ׁשֶ
ֵלִמים ְוִיְמָצֵאם ָנָאם, ּוִמיהוּ . ׁשְ ּמְ ׁשֶ י ַעל ַאף ִנְפַטר ּכְ  ּפִ

ּלֹא ָעִלים ָיְדעוּ  ׁשֶ ָעה ַהּבְ ׁשָ ֶהֱחִזירוֹ  ּבְ ַנב, ְלִפיָכךְ . ׁשֶ  ּגָ
ּבֹון לוֹ  ְוִהְבִליעַ  ָמעֹות לוֹ  ֶחׁשְ יסוֹ  ְלתֹוךְ  ָתָנםּונְ  ּבְ , ּכִ
עֹות ִמְנַין יֹוֵדעַ  ִאם ּלוֹ  ַהּמָ ָאָדם, ָיָצא, ׁשֶ  ָעׂשּוי ׁשֶ

ֵמשׁ  ָכל ּבוֹ  ְלַמׁשְ ָעה ּבְ ֶהֱחִזיר ָמָצא ַוֲהֵרי ׁשָ ְכַלל לוֹ  ׁשֶ  ּבִ
ֵאין ְלִכיסוֹ  ְזָרָקן ִאם ֲאָבל. ָמעֹוָתיו לּום ּבוֹ  ׁשֶ  ֹלא, ּכְ

ב, ָיָצא ַאֲחָריּות ְוַחּיָ זֵ  ּבְ ּיֹוִדיֶעּנוּ  ַעד ָלהַהּגְ ֶהֱחִזיר ׁשֶ  ׁשֶ
לֹוִני ְלִכיס ָעִלים ָיְדעוּ  ֹלא ְוִאם. ּפְ ְגַנב ַהּבְ ּנִ , ֵמֶהם ׁשֶ
ד ֶהֱחִזיָרם ִמּיָ ׁשֶ י ַעל ַאף ָיָצא ִלְמקֹוָמם ּכְ ּלֹא ּפִ  ׁשֶ

ָעִלים ְמָנאּום   :ַהּבְ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ָדָבר, ֲאמּוִרים ּדְ ֵאין ּבְ . יםַחיִּ  רּוחַ  ּבוֹ  ׁשֶ
ָעִלים בוֹ  ְוָיְדעוּ , ָהֵעֶדר ִמן ָטֶלה ַהּגֹוֵנב ֲאָבל , ַהּבְ

ּלֹא ָלֵעֶדר ְוֶהֱחִזירוֹ  ַעת ׁשֶ ָעִלים ִמּדַ , ִנְגַנב אוֹ  ּוֵמת, ּבְ
ב ַאֲחָריּותוֹ  ַחּיָ ֵלָמה ְוִהיא ַהּצֹאן ֶאת ָמנוּ  ְוִאם. ּבְ , ׁשְ

טּור ָעִלים ָיְדעוּ  ֹלא ְוִאם. ּפָ  ֹלאוְ  ִבְגֵנָבתוֹ  ֹלא ַהּבְ
י ַעל ַאף, ַבֲחָזָרתוֹ  נוּ  ּפִ ּמָ ֵלָמה ְוִהיא ַהּצֹאן ֶאת ׁשֶ , ׁשְ

ב ַאֲחָריּותוֹ  ַחּיָ ּיֹוִדיעַ  ַעד ּבְ ָעִלים ֶאת ׁשֶ ֵדי ַהּבְ  ּכְ
ְמרוּ  ׁשְ ּיִ ֶלה ֶאת ׁשֶ נּוב ַהּטָ ֲהֵרי, ַהּגָ דוֹ  ׁשֶ ֶרךְ  ִלּמְ  ַאֶחֶרת ּדֶ

ֶרךְ  חּוץ ָאר ִמּדֶ ֵעֶדר ַהּצֹאן ׁשְ ּבְ   :ֶזה ׁשֶ

ה. ג ּמֶ ָבִרים ּבַ ְפָטר ֲאמּוִרים ּדְ ּנִ ֲחִזיר ׁשֶ ּמַ ׁשֶ , ִלְמקֹומוֹ  ּכְ
ב ַגּנָ ית ַהּגֹוֵנב ּבְ ָעִלים ִמּבֵ ַנב ׁשֹוֵמר ֲאָבל. ַהּבְ ּגָ  ׁשֶ

גֹון, ַעְצמוֹ  ֵמְרׁשּות ֻהְפַקד ּכְ יס ִאּתוֹ  ׁשֶ  ְוֵישׁ  ָטֶלה אוֹ  ּכִ
ְנבוֹ  ֵעִדים ּגָ י ַעל ַאף, ׁשֶ שׁ  ּפִ ּיֵ  ֶהֱחִזירוֹ שֶׁ  ֵעִדים ׁשֶ

ב ִלְמקֹומוֹ  ַאֲחָריּותוֹ  ַחּיָ ּיֹוִדיעַ  ַעד ּבְ ָעִלים ׁשֶ ֲהֵרי, ַלּבְ  ׁשֶ
ְלָתה ִמיָרתוֹ  ּכָ  הּוא ַוֲהֵרי, ָעָליו ׁשֹוֵמר עֹוד ְוֵאינוֹ  ׁשְ
ִאּלוּ  ּיֹוִדיעַ  ַעד ֶהֱחִזירוֹ  ֹלא ּכְ ָעִלים ׁשֶ   :ַלּבְ

 שנו סימן
 מגנב והקונה, מהגנב דבר שום לקנות אסור
  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , מפרסם אינו או פרסםמ

ב ִלְקנֹות ָאסּור. א ּנָ ַנב ַהֵחֶפץ ֵמַהּגַ ּגָ דֹול ְוָעֹון, ׁשֶ  ּגָ
ֲהֵרי, הּוא  לוֹ  ְוגֹוֵרם ֲעֵבָרה עֹוְבֵרי ְיֵדי ַמֲחִזיק ׁשֶ
ֵנבֹות ִלְגֹנב ִאם, ֲאֵחרֹות ּגְ  ֵאינוֹ , לֹוֵקחַ  ִיְמָצא ֹלא ׁשֶ
  :ּגֹוֵנב

ָעִלים ִנְתָיֲאׁשוּ  ְוֹלא ּוָמַכר ַהּגֹוֵנב. ב ךְ  ְוַאַחר ַהּבְ ר ּכָ  ֻהּכַ
ב ּנָ ה ֵעִדים ּוָבאוּ  ַהּגַ ּזֶ ַכר ַהֵחֶפץ ׁשֶ ּמָ לֹוִני ׁשֶ  הּוא ּפְ
ְנבוֹ  ָפֵנינוּ  ּגָ ָעִלים ַהֵחֶפץ חֹוֵזר, ּבְ ָעִלים ַלּבְ  נֹוְתִנים ְוַהּבְ

ִמים ַלּלֹוֵקחַ  ַתן ּדָ ּנָ ָנב ׁשֶ ֵני, ַלּגַ נַ  ִמּפְ ּקָ ּוק תּתַ , ַהׁשּ
ָעִלים ים חֹוְזִרים ְוַהּבְ ין ְועֹוׂשִ ב ִעם ּדִ ּנָ ב ְוִאם. ַהּגַ ּנָ  ּגַ
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ַנת ּבוֹ  ָעׂשוּ  ֹלא, הּוא ְמֻפְרָסם ּקָ ּוק ּתַ  ְוֵאין ַהׁשּ
ָעִלים לּום ַלּלֹוֵקחַ  נֹוְתִנים ַהּבְ א, ּכְ  ַהּלֹוֵקחַ  חֹוֵזר ֶאּלָ
ה ין ְועֹוׂשֶ ב ִעם ּדִ ּנָ ּנוּ  ּומֹוִציא ַהּגַ ִמים ִמּמֶ ַתן ּדָ ּנָ   :לוֹ  ׁשֶ

ָעִלים ִנְתָיֲאׁשוּ . ג ֵנָבה ַהּבְ ין, ֵמַהּגְ ְתָיֲאׁשוּ  ּבֵ ּנִ  ְוַאַחר ׁשֶ
ךְ  ין, ָמַכר ּכָ ְתָיֲאׁשוּ  ּבֵ ּנִ ַכר ַאַחר ׁשֶ ּמָ  לֹוֵקחַ  ָקָנה, ׁשֶ

ֵיאּושׁ  ּנּוי ּבְ ֵנָבה ַמֲחִזיר ְוֵאינוֹ  ְוׁשִ , ִלְבָעֶליהָ  ַעְצָמהּ  ַהּגְ
א ִמים ֶהםלָ  נֹוֵתן ֶאּלָ ב ָלַקח ִאם ַהּדָ ּנָ  אוֹ , ְמֻפְרָסם ִמּגַ
ָלל נֹוֵתן ֵאינוֹ  ִמים ְוֹלא ֵחֶפץ ֹלא, ּכְ  ָהָיה ֹלא ִאם, ּדָ
ב ַהּמֹוֵכר ֶזה ּנָ   :ְמֻפְרָסם ּגַ

ְזַמן. ד ַהּלֹוֵקחַ  ּבִ ה ׁשֶ ין עֹוׂשֶ ַעל ִעם ּדִ ִית ּבַ  ִאם, ַהּבַ
ה ֵעִדים ֵאין ַכּמָ ע, ָקָנה ּבְ ּבָ ְנִקיַטת ֵקחַ ַהּלוֹ  ִנׁשְ  ֵחֶפץ ּבִ

ה ַכּמָ ָעִלים ְונֹוֵטל, ָלַקח ּבְ   :ֵמַהּבְ

ְזַמן. ה ַהּלֹוֵקחַ  ּבִ ה ׁשֶ ין עֹוׂשֶ ב ִעם ּדִ ּנָ : אֹוֵמר ְוהּוא, ַהּגַ
ָכךְ  י ְוָכךְ  ּבְ ךָ  ָלַקְחּתִ י ֹלא: אֹוֵמר ְוהּוא, ִמּמְ  ְלךָ  ָמַכְרּתִ
א ָפחֹות ֶאּלָ ה ּבְ ע ַהּלֹוֵקחַ , ִמּזֶ ּבָ , ֵחֶפץ ְנִקיַטתבִּ  ִנׁשְ

ב ְונֹוֵטל ּנָ   :ֵמַהּגַ

ַנב. ו חֹובוֹ  ּוָפַרע ּגָ ַנב, ּבְ פוֹ  ּוָפַרע ּגָ ֶהּקֵ ֶזה ֵאין, ּבְ  ּבְ
ַנת ּקָ ּוק ּתַ א, ַהׁשּ ָעִלים ֶאּלָ ֵנָבה נֹוְטִלים ַהּבְ ֹלא ַהּגְ  ּבְ
ִמים ֵאר ּדָ ָ ב ַעל ֵאּלוּ  חֹוב ְוִיׁשּ ּנָ מוֹ , ַהּגַ ָהָיה ּכְ   :ׁשֶ

ן. ז ּכֵ ֵניָבה ִמׁשְ ין, ַהּגְ ָנהּ  ּבֵ ּכְ ׁשְ ּמִ ֶמיהָ  ַעל ֶיֶתר ׁשֶ  אוֹ  ּדָ
ָפחֹות ֶמיהָ  ּבְ ָעִלים, ִמּדָ ּכֹון ְלַבַעל נֹוְתִנים ַהּבְ ׁשְ  ַהּמַ
ים ְוחֹוְזִרים ין ְועֹוׂשִ ב ִעם ּדִ ּנָ א, ַהּגַ ן ִאם ֶאּלָ  ָהָיה ּכֵ

ב ּנָ מוֹ , ְמֻפְרָסם ּגַ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ   :ׁשֶ

בִמגַּ  ַהּלֹוֵקחַ . ח ֵאינוֹ  ּנָ ין, ְמֻפְרָסם ׁשֶ ַקח ּבֵ ּלָ ּנוּ  ׁשֶ  ִמּמֶ
ֵוה ָמאַתִים ֵמָאה ׁשְ ֵוה אוֹ  ּבְ ֵמָאה ָמאַתִים ׁשְ  ֶזה ֲהֵרי, ּבְ
ִמים נֹוֵטל ַעל ַהּדָ ִית ִמּבַ ךְ  ְוַאַחר ַהּבַ ֵנָבה ַמֲחִזיר ּכָ , ַהּגְ
ֵני ַנת ִמּפְ ּקָ ּוק ּתַ מוֹ , ַהׁשּ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ   :ׁשֶ

ב הנֹושֶׁ  ָהָיה. ט ַגּנָ  ְלַבַעל ְוֵהִביא ְוָגַנב, זּוז ֵמָאה ּבְ
ֵנָבה ֲהֵרי, ֲאֵחִרים ֵמָאה לוֹ  ְוָנַתן, חֹובוֹ   חֹוֶזֶרת ַהּגְ

ב ּוְתַבע ֵלךְ  ְואֹוְמִרים, ִלְבָעֶליהָ  ּנָ ָמאַתִים ַהּגַ ּלֹא, ּבְ  ׁשֶ
ָאה לוֹ  ָנַתתָּ  ֵני ָהֲאֵחִרים ַהּמֵ ֵהִביא ַהֵחֶפץ ִמּפְ  ְלךָ  ׁשֶ
ְלַבד םכְּ , ּבִ ֶהֱאַמְנּתוֹ  ׁשֵ ִראׁשֹוָנה ׁשֶ  ֶהֱאַמְנּתוֹ , ּבָ

ַאֲחרֹוָנה י ְוָהֵני. ּבָ ַתן ִמּלֵ ּנָ ׁשֶ  ֲאָבל, ְסָתם ַהֵחֶפץ לוֹ  ּכְ
ַרשׁ  ִאם אי, ָמֶנה ֶזה ֵחֶפץ ַעל ַהְלֵוִני: ְוָאַמר ּפֵ  זוֹ  ַוּדַ
ּכֹוָנא ִהיא ָעׂשוּ  ַמׁשְ הּ  ׁשֶ ַנת ּבָ ּקָ ּוק ּתַ  ְסָתם ְוַיֲחִרימוּ , ַהׁשּ
ךְ  ּכָ   :ָהָיה ׁשֶ

ב ָלַקח. י ּנָ ֵאינוֹ  ִמּגַ ֵמָאה, ְמֻפְרָסם ׁשֶ  ְלַאֵחר ּוָמַכר, ּבְ
ֵמָאה ִרים ּבְ ר, ְוֶעׂשְ ב ְוֻהּכַ ּנָ ַעל, ַהּגַ ֵנָבה ּבַ  ְלֶזה נֹוֵתן ַהּגְ

ִרים ֵמָאה ָהַאֲחרֹון ֵנָבתוֹ  ְונֹוֵטל, ְוֶעׂשְ ַעל ְוחֹוֵזר, ּגְ  ַהּבַ
ִרי ֵמַהּמֹוֵכר ְונֹוֵטל ִהְרִויחַ  םֶעׂשְ ָאה ְונֹוֵטל, ׁשֶ  ַהּמֵ
ב ּנָ ב ְוִאם. ֵמַהּגַ ּנָ ָאה נֹוֵטל, הּוא ְמֻפְרָסם ּגַ ִרים ַהּמֵ  ְוֶעׂשְ
ר ּגָ ַקח ֵמַהּתַ ּלָ ב ׁשֶ ּנָ ר ְוהֹוֵלךְ , ֵמַהּגַ ּגָ ב ְותֹוֵבעַ  ַהּתַ ּנָ  ַהּגַ
ֵמָאה ל ּבְ ין ְוהּוא. ֶקֶרן ׁשֶ ִני ָמַכר ִאם ַהּדִ ֵ י ַהׁשּ ִליׁשִ ְ  ַלׁשּ
יְוַהשְּׁ  הּוא, ֵמָאה ֲאִפּלוּ , ָלְרִביִעי ִליׁשִ ל נֹוֵטל ׁשֶ  ִמּכָ
ר ַמה ְוֶאָחד ֶאָחד ּכַ ׂשְ ּנִ ֶ ֶרן ְונֹוֵטל, ׁשּ ב ַהּקֶ ּנָ  ְוָכל. ֵמַהּגַ

ָבִרים מוֹ , ֵיאּושׁ  ִלְפֵני ָהֵאלוּ  ַהּדְ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ   :ׁשֶ

 שנז סימן
 ּובוֹ , בעיר גנבה שם לו ויצא וספריו כליו המכיר

  ִעיִפים:סְ ' ג

ַעל. א ִית ּבַ ֵאינוֹ  ַהּבַ ָליו ֶאת ִלְמּכֹר ָעׂשּוי ׁשֶ  ְוָיָצא, ּכֵ
ם לוֹ  ֵנָבה ׁשֵ ִעיר ּגְ יר, ּבָ ָליו ְוִהּכִ ַיד ּוְסָפָריו ּכֵ  ּבְ

ָהָיה אוֹ , ֲאֵחִרים ָליו ְוָהיוּ  ִלְמּכֹר ָעׂשּוי ׁשֶ  ֵאּלוּ  ּכֵ
יר ִהּכִ ִלים ׁשֶ ִאיל ָהֲעׂשּוִיים ִמּכֵ ירּוְלהַ  ְלַהׁשְ ּכִ  ִאם, ׂשְ

אוּ  ה ֵעִדים ּבָ ּזֶ ָליו ׁשֶ ל ּכֵ ַבע, ֶזה ׁשֶ ָ ֵהם ֶזה ִיׁשּ ָידוֹ  ׁשֶ , ּבְ
ְנִקיַטת ה, ֵחֶפץ ּבִ ַכּמָ ַעל ְוִיּטֹל, ָלַקח ּבְ ִית ִמּבַ  ַהּבַ
ַעל ָהָיה. ֵכָליו לוֹ  ְוַיֲחִזיר ִית ּבַ  ֶאת ִלְמּכֹר ָעׂשּוי ַהּבַ
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ָליו ָבִרים ָהיוּ  ְוֹלא ּכֵ ִאיל ִייםָהֲעׂשוּ  ֵמַהּדְ  ְלַהׁשְ
יר ּכִ י ַעל ַאף, ּוְלַהׂשְ ָצא ּפִ ּיָ ם לוֹ  ׁשֶ ֵנָבה ׁשֵ ִעיר ּגְ  ּבָ

רוּ  ָליו ְוֻהּכְ ד ַמֲחִזיָרן ֵאינוֹ , ּכֵ א, ָלקֹוחֹות ִמּיַ ּמָ  הּוא ׁשֶ
אוּ  ִאם ֲאָבל. ַלֲאֵחִרים ְמָכָרן ֵני ּבָ תֹוךְ  ְוָלנוּ  ָאָדם ּבְ  ּבְ
יתוֹ  ְיָלה ְוָזַעק ְוָעַמד, ּבֵ ּלַ ַלי ִנְגְנבוּ  :ּבַ  ּוָבאוּ , ּוְסָפַרי ּכֵ
ֵני ֶרת ּוָמְצאוּ  ָאָדם ּבְ נוּ  ָאָדם ּוְבֵני ֲחתּוָרה ַמְחּתֶ ּלָ  ׁשֶ

תֹוךְ  יתוֹ  ּבְ ל ּוְצרֹורֹות יֹוְצִאים ּבֵ ִלים ׁשֶ  ַעל ּכֵ
ְתֵפיֶהם לוּ : אֹוְמִרים ְוַהּכֹל, ּכִ ָליו ַהּלָ ל ּוְסָפָריו ּכֵ  ׁשֶ
לֹוִני ַבע, ֶנֱאָמן ֶזה ֲהֵרי, ּפְ ָ ִלים ֶזה ְוִיׁשּ ַהּכֵ ָידוֹ  ׁשֶ  ּבְ

ְנִקיַטת ה ֵחֶפץ ּבִ ּמָ ַעל ְוִיּטֹל, הֹוִציא ּכַ ֵנָבה ִמּבַ , ַהּגְ
ָליו לוֹ  ְוַיֲחִזיר   :ּכֵ

ין. ב ְכַנס ִמי ּדִ ּנִ ַחת ֵכִלים ְוהֹוִציא ֲחֵברוֹ  ְלֵבית ׁשֶ  ּתַ
ָגָדיו ֵאר, ּבְ ִסיָמן ִנְתּבָ   :'צ ּבְ

ְגְנב ְראּוֵבן. ג ּנִ ָליו וּ ׁשֶ  ְנָטלּוהוּ  אוֹ  ֶנֶאְבדוּ  אוֹ  ּכֵ
ָרֵאל ּוְקָנָאם, ּגֹוי ְלַיד ּוָבאוּ , ִלְסִטים ָפחֹות ַאֵחר ִיׂשְ  ּבְ
ְוָים ָ ָעִלים ּוָבאוּ , ִמׁשּ ד ּוְתָבעּום ַהּבְ ָנָאם ֶזה ִמּיַ ּקְ , ׁשֶ
ֵאר ִסיָמן ִיְתּבָ   :ח"שס ּבְ

 שנח סימן
 תפרו ומשומרי מהרועים לקנות האסורים דברים

  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , אמנות ומבעלי

ל. א ָבר ּכָ ֶחְזָקתוֹ  ּדָ הּוא ׁשֶ נּוב ׁשֶ ח ָאסּור, ּגָ . אֹותוֹ  ִלּקַ
ָבר אֹותוֹ  ֹרב ִאם ְוֵכן הּוא ּדָ נּוב ׁשֶ  לֹוְקִחין ֵאין, ּגָ

 ָחָלב אוֹ  ֶצֶמר ֵמָהרֹוִעים לֹוְקִחין ֵאין, ְלִפיָכךְ . אֹותוֹ 
ָדִיים אוֹ  ר ּוְגִביָנה ָחָלב ֵמֶהם יםלֹוְקחִ  ֲאָבל. ּגְ ְדּבָ ּמִ , ּבַ

ּוב ֹלא ֲאָבל ׁשּ ּיִ ר. ּבְ ח ּוֻמּתָ  אוֹ  ֹצאן' ד ֵמָהרֹוִעים ִלּקַ
ּזֹות' ד ל ּגִ ה אוֹ , ָקָטן ֵמֵעֶדר ֶצֶמר ׁשֶ ָ  ֵמֵעֶדר ֲחִמׁשּ

דֹול ֵאין, ּגָ הּוא ֶחְזָקתוֹ  ׁשֶ נּוב ׁשֶ ָללוֹ . ּגָ ל ּכְ ָבר ׁשֶ ל: ּדָ  ּכָ

ָהרֹוֶעה ַעל ָהָיה ִאם מֹוְכרוֹ  ׁשֶ ִית ּבַ ישׁ  ַהּבַ , ּבוֹ  ַמְרּגִ
ר   :ָאסּור, ָלאו ְוִאם, ְללֹוְקחוֹ  ֻמּתָ

רֹות אוֹ  ֵעִצים לֹוְקִחין ֵאין. ב ֹוְמֵרי ּפֵ רֹות ִמׁשּ א, ּפֵ  ֶאּלָ
ְזַמן ֵהם ּבִ ִבים ׁשֶ ים ּומֹוְכִרים יֹוׁשְ ֶלס ְוַהַסּלִ  ְוַהּפֶ

ְפֵניֶהם ֲהֵרי, ּבִ ָבר ׁשֶ לּוי ַהּדָ  ְוהּוא, קֹול לוֹ  שׁ ְויֵ  ּגָ
ְהֶיה ּיִ ַתח ַעל ׁשֶ ה ּפֶ ּנָ   :ַהּגִ

ם. ג ָאְמרוּ  ְוֻכּלָ   :ֵמֶהם ָלַקַחת ָאסּור, ַהְטֵמן: ׁשֶ

ר. ד ח ֻמּתָ ֲהֵרי, ֵמָהָאִריס ִלּקַ רֹות ֵחֶלק לוֹ  ֵישׁ  ׁשֶ ּפֵ  ּבַ
  :ּוָבֵעִצים

ים לֹוְקִחין ֵאין. ה ׁשִ י ּוֵמָהֲעָבִדים ֵמַהּנָ ַטּנִ א, םּוֵמַהּקְ  ֶאּלָ
ָבִרים ֶחְזָקָתן ּדְ ֵהם ׁשֶ ֶהם ׁשֶ ּלָ ַעת ׁשֶ ָעִלים ִמּדַ גֹון, ַהּבְ  ּכְ
ים ְכרוּ  ָנׁשִ ּמָ ֵלי ׁשֶ ן ּכְ ּתָ ִליל ִפׁשְ ּגָ רֹון ֲעָגִלים אוֹ , ּבַ ָ ׁשּ . ּבַ

יִצים ְולֹוְקִחים ָכל ְוַתְרְנגֹוִלים ּבֵ ם, ָמקֹום ּבְ  ְוֻכּלָ
ָאְמרוּ    :ָאסּור, ַהְטֵמן: ׁשֶ

ִדים ִחיםלֹוקְ . ו ּדָ ה ֵזיִתים ֵמַהּבַ ּדָ ּמִ ֶמן ּבַ ה ְוׁשֶ ּדָ ּמִ  ֲאָבל, ּבַ
ֶמן מּוָעִטים ֵזיִתים ֹלא ֶחְזָקָתן מּוָעט ְוׁשֶ ֵנָבה ׁשֶ  ְוֵכן, ּגְ
ל ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ַהּכֹוֵבס מֹוִכין. ז ּלוֹ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי מֹוִציא ׁשֶ ַהסֹוֵרק, ׁשֶ  ְוׁשֶ
ל ֵאּלוּ  ֲהֵרי מֹוִציא ִית ַעלבַּ  ׁשֶ   ,ַהּבַ

ּלוֹ  ְוֵהם חּוִטין' ג נֹוֵטל ַהּכֹוֵבס. ח אן ֶיֶתר, ׁשֶ ל, ִמּכָ  ׁשֶ
ַעל ִית ּבַ חֹור ָהָיה ְוִאם. ַהּבַ י ַעל ׁשָ ּבֵ  ֶאת נֹוֵטל, ָלָבן ּגַ
ּלוֹ  ְוֵהם ַהּכֹל   :ׁשֶ

ט. ט ר ַהַחּיָ ּיֵ ִ ׁשּ ֵדי ֵמַהחּוט ׁשֶ יַכת ּכְ ּיֵר, ַמַחט ְמׁשִ  ְוׁשִ
ֶגד ִהיא ְטִליתמַ  ֵמַהּבֶ ֹלשׁ  ׁשֶ עֹות ׁשָ ֹלשׁ  ַעל ֶאְצּבָ  ׁשָ

עֹות ב, ֶאְצּבָ ָעִלים ְלַהֲחִזיָרהּ  ַחּיָ חֹות, ַלּבְ אן ּפָ , ִמּכָ
ּלוֹ    :ׁשֶ
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ֶהָחָרשׁ  ְנֹסֶרת. י ַמֲעָצד מֹוִציא ׁשֶ ּלוֹ , ּבְ יל, ׁשֶ ָכׁשִ ל, ּבְ  ׁשֶ
ַעל ִית ּבַ ה ָהָיה ְוִאם. ַהּבַ ַעל ֵאֶצל עֹוׂשֶ ִית ּבַ  ַאף, ַהּבַ

ֹסֶרת ל ַהּנְ ַעל ׁשֶ ִית ּבַ   :ַהּבַ

ָכל. יא ָבִרים ּבְ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ַהּדְ  ִמְנַהג ַאַחר הֹוְלִכים, ּבָ
ִדיָנה   :ַהּמְ

ל. יב ן ּכָ ַכר ֻאּמָ ּמָ ָבר ׁשֶ ָבִרים ּדָ ֵאיָנם ֵמַהּדְ ּלוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
ִהְלכֹות גֹון, ְמִדיָנה ּבְ ָכָרן מֹוִכין ּכְ ּמְ ָמקֹום, ַהסֹוֵרק ׁשֶ  ּבְ

ֲהגוּ שֶׁ  ְהֶיה ּנָ ּיִ ל ׁשֶ ַעל ׁשֶ ִית ּבַ ח ָאסּור, ַהּבַ ּנוּ  ִלּקַ , ִמּמֶ
ּנוּ  לֹוְקִחים ֲאָבל ר ִמּמֶ ן ָמַכר ְוִאם. מֹוִכין ָמֵלא ּכַ  ָהֻאּמָ

ָבִרים ֵהם ּדְ ּלוֹ  ׁשֶ ִהְלכֹות ׁשֶ ִדיָנה ּבְ ּנוּ  לֹוְקִחים, ַהּמְ . ִמּמֶ
  :ָאסּור, ַהְטֵמן: ָאַמר ְוִאם

  גזילה הלכות

 שנט ןסימ
, גזלה נקרא ומה, להחזיר מנת על אפלו גזלה אסור

  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , תתאוה ולא תחמד לא ואסור

ל ֲאִפּלוּ  ַלֲעׁשֹק אוֹ  ִלְגֹזל ָאסּור. א הּוא ּכָ ין, ׁשֶ  ּבֵ
ָרֵאל ׂשְ ין ִמּיִ ָבר הּוא ְוִאם, ִמּגֹוי ּבֵ א ּדָ ֵליּכָ  ַמאן ּדְ
יד ָקּפִ הּ  ּדְ ִרי, ּבֵ ג, ׁשָ ֵדר אוֹ  ֵמַהֲחִביָלה ִלּטֹל ֹוןּכְ  ֵמַהּגָ
יו ּבוֹ  ַלֲחצֹוץ ּנָ ְלִמי אֹוֵסר ֶזה ְוַאף, ׁשִ ְירּוׁשַ ת, ּבַ ּדַ  ִמּמִ
  :ֲחִסידּות

ם ְמַנת ַעל ֲאִפּלוּ , ִלְגֹזל ָאסּור. ב ּלֵ ָבר ְלׁשַ  ָיֶפה ּדָ
ּנוּ  אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ִמּמֶ ַהְינוּ , ׁשֶ לּוִמין ִאם ּדְ ׁשְ ַעִין ַהּתַ  ,ּבְ
ִאם ַעִין ֵהם ׁשֶ יָון ּבְ ֵהם ּכֵ ָבר ָיִפים ׁשֶ ּלֹוֵקחַ  ֵמַהּדָ  ׁשֶ
ה] לוֹ ) [ָלֶהם( הּוא ְזכּות ָעִלים אֹוָתם ִויַזּכֶ  ְיֵדי ַעל ַלּבְ
  :ַאֵחר

ל. ג ֵוה ֲאִפּלוּ , ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּגֹוֵזל ּכָ ִאּלוּ , ְפרּוָטה ׁשְ  ּכְ
  :ַנְפׁשוֹ  נֹוֵטל

ַנת הּוא ֲאִפּלוּ . ד ַסּכָ  ֲחֵברוֹ  ֶאת ִלְגֹזל ְוָצִריךְ  ָמֶות ּבְ
ֵדי יל ּכְ ּלֹא, ַנְפׁשוֹ  ְלַהּצִ ֶחּנוּ  ׁשֶ א ִיּקָ ַעת ַעל ֶאּלָ  ּדַ

ם ּלֵ   :ְלׁשַ

ִאיָלה ַהּלֹוֵקחַ  ֲאִפּלוּ . ה ׁשְ ּלֹא, ּבִ ַעת ׁשֶ ָעִלים ִמּדַ , ַהּבְ
ְזָלן ִנְקָרא   :ּגַ

ּכֹון ַהחֹוֵטף. ו ד ַמׁשְ ה ִמּיַ ּלֹא ַהּלֹוֶ רְ  ׁשֶ ית ׁשּותּבִ ין ּבֵ , ּדִ
ְזָלן ֶזה ֲהֵרי י ַעל ַאף, ּגַ הּוא ּפִ ב ׁשֶ  ָצִריךְ  ְוֵאין. לוֹ  ַחּיָ

ית ְלתֹוךְ  ִנְכַנס ִאם לֹוַמר נוֹ  ֲחֵברוֹ  ּבֵ ּכְ   :ּוִמׁשְ

ָחְזָקה ָהָאָדם ָממֹון ַהּלֹוֵקחַ , ַגְזָלן ֵאיֶזהוּ . ז גֹון, ּבְ  ּכְ
ָחַטף דוֹ  ׁשֶ ְלְטִלים ִמּיָ נִּ  אוֹ , ִמּטַ ּלֹא ִלְרׁשּותוֹ  ְכַנסׁשֶ  ׁשֶ
ָעִלים ִלְרצֹון ם ְוָנַטל ַהּבְ ָ ִלים ִמׁשּ ַקף אוֹ , ּכֵ ּתָ ַעְבּדוֹ  ׁשֶ  ּבְ

ְבֶהְמּתוֹ  אוֹ  שׁ  ּבִ ּמֵ ּתַ ֶהם ְוִנׁשְ ַרד אוֹ , ּבָ ּיָ ֵדהוּ  ְלתֹוךְ  ׁשֶ  ׂשָ
רֹוֶתיהָ  ְוָאַכל ּיֹוֵצא ְוָכל, ּפֵ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ק ֵאיֶזהוּ . ח א ֶזה, עֹוׁשֵ ּבָ  ָידוֹ  ְלתֹוךְ  ֲחֵברוֹ  ֹוןָממ ׁשֶ
ְרצֹון ָעִלים ּבִ ָבעּוהוּ  ְוֵכיָון, ַהּבְ ּתְ ַבשׁ  ׁשֶ מֹון ּכָ ָחְזָקה ַהּמָ  ּבְ
גֹון, ֶהֱחִזירוֹ  ְוֹלא ָהָיה ּכְ ַיד לוֹ  ׁשֶ  אוֹ  ַהְלָוָאה ֲחֵברוֹ  ּבְ

ִכירּות ּנוּ  ְלהֹוִציא ָיכֹול ְוֵאינוֹ , תֹוְבעוֹ  ְוהּוא, ׂשְ  ִמּמֶ
ֵני הּוא ִמּפְ ה םַאלָּ  ׁשֶ   :ְוָקׁשֶ

ּלוֹ  ֶאת ִלְמּכֹר ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּכֹוֶפה. ט  לוֹ  ְונֹוֵתן, ׁשֶ
ָמיו ין לוֹ  ֵאין ֲאָבל, ָאסּור, ּדָ ְזָלן ּדִ ֵסל ּגַ  ִלּפָ

אֹוַרְיָתא א, ִמּדְ ָנן ֶאּלָ ַרּבָ מוֹ , ִמּדְ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ   :ׁשֶ

ל. י יתוֹ  אוֹ , ֲאָמתוֹ  אוֹ  ַעְבּדוֹ  ַהחֹוֵמד ּכָ לָ  אוֹ  ּבֵ ל יוּכֵ  ׁשֶ
ל אוֹ , ֲחֵברוֹ  ָבר ּכָ ר ּדָ ֶאְפׁשָ ְקֵנהוּ  ׁשְ ּיִ ּנוּ  ׁשֶ יד, ִמּמֶ  ְוִהְכּבִ
ָקחוֹ  ַעד ּבוֹ  ְוִהְפִציר ֵרִעים ָעָליו ּלְ ּנוּ  ׁשֶ  ֶזה ֲהֵרי, ִמּמֶ
ֹלא עֹוֵבר ל ַתְחֹמד ּבְ ה ּכָ ְתַאּוֶ יתוֹ  ַהּמִ ּתוֹ  אוֹ  ּבֵ  ִאׁשְ
ל ְוֵכָליו ּיֹוֵצא ְוָכל ֲחֵברוֹ  ׁשֶ זֶ  ּכַ יָון, הּבָ ב ּכֵ ָחׁשַ ִלּבוֹ  ׁשֶ  ּבְ
ָבר ִיְקֶנה ֵאיךְ  ה ֶזה ּדָ ִלּבוֹ  ְוִנְפּתֶ ָבר ּבְ ּדָ ֹלא ָעַבר, ּבַ  ּבְ

ה ל ַתֲעׂשֶ ה ֹלא ׁשֶ ֲאָוה ְוֵאין ִתְתַאּוֶ א ּתַ ב ֶאּלָ ּלֵ ְלַבד ּבַ   :ּבִ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן שס הלכות גזילה
  

 

1268

  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 כט
 כט

ֲאָוה. יא  ִליֵדי ֵמִביא ְוַהִחּמּוד, ִחּמּוד ִליֵדי ֵמִביא ַהּתַ
ִאם, ָגֵזל ָעִלים ָרצוּ  ֹלא ׁשֶ י ַעל ַאף ִלְמּכֹר ַהּבְ  ּפִ

ה ִהְרּבָ ָדִמים ָלֶהם ׁשֶ ֵרִעים ְוִהְפִציר ּבְ  ִליֵדי ָיֹבא, ּבְ
ֵזל ֱאַמר, ּגָ ּנֶ ים ְוָחְמדוּ : ׁשֶ  ָעְמדוּ  ְוִאם ְוָגָזלוּ  ָבּתִ

ָעִלים ָפָניו ַהּבְ יל ּבְ ְגֹזל ְמָנעּוהוּ  אוֹ  ָממֹוָנם ְלַהּצִ  ִמּלִ
ִפיכוּ  ִליֵדי ָיֹבא ִמים תׁשְ ה ּוְלַמד ֵצא, ּדָ ֲעׂשֵ  ַאְחָאב ִמּמַ

  :ְוָנבֹות

ה, ָלַמְדתָּ  ָהא. יב ְתַאּוֶ ַהּמִ ָלאו עֹוֵבר ׁשֶ  ְוַהּקֹוֶנה. ֶאָחד ּבְ
ָבר ה ּדָ ִהְתַאּוָ ֶהְפֵצר ׁשֶ ִהְפִציר ּבְ ָעִלים ׁשֶ ּבְ ֵני עֹוֵבר ּבַ ׁשְ  ּבִ
ה ְוֹלא ַתְחֹמד ֹלא: ֶנֱאַמר ְלָכךְ , ָלאִוין  ִאםוְ  ִתִתַאּוֶ
ַזל ה עֹוֵבר, ּגָ ֹלׁשָ ׁשְ   :ָלאִוין ּבִ

 שס סימן
 שוה בה אין ואם, הגזלה להשיב הגזלן על מצוה

  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , נשתנית או פרוטה

ל. א ב ַהּגֹוֵזל ּכָ ֵזָלה ְלַהֲחִזיר ַחּיָ ֱאַמר, ַעְצָמהּ  ַהּגְ ּנֶ : ׁשֶ
יב ֵזָלה ֶאת ְוֵהׁשִ ר ַהּגְ ָזל ֲאׁשֶ  אוֹ  הָאְבדָ  ְוִאם ּגָ

ית ּנֵ ּתַ ם, ִנׁשְ ּלֵ ֶמיהָ  ְמׁשַ ין, ּדָ הֹוָדה ּבֵ י ׁשֶ ין ַעְצמוֹ  ִמּפִ  ּבֵ
אוּ  ּבָ ַזל ֵעִדים ָעָליו ׁשֶ ּגָ ַזל ֲאִפּלוּ . ׁשֶ  ּוְבָנָאהּ  קֹוָרה ּגָ
ִביָרה ית ְוֹלא הֹוִאיל, ְגדֹוָלה ּבְ ּנֵ ּתַ ין, ִנׁשְ  הּוא ּתֹוָרה ּדִ
ֲהֹרס ּיַ ל ׁשֶ ְנָין ּכָ ָעִלים ּקֹוָרההַ  ְוַיֲחֹזר ַהּבִ נוּ  ֲאָבל, ַלּבְ ּקְ  ּתִ
ֵני, ֲחָכִמים ַנת ִמּפְ ּקָ ִבים ּתַ ָ ְהֶיה, ַהׁשּ ּיִ ֶמיהָ  ֶאת נֹוֵתן ׁשֶ  ּדָ

ְנָין ַיְפִסיד ְוֹלא ָאהּ  קֹוָרה ָגַזל ֲאִפּלוּ . ַהּבִ ֻסּכֹות ַוֲעׂשָ  ּבְ
ַעל ּוָבא, ֶהָחג תֹוךְ  ְותֹוְבָעהּ  ַהּקֹוָרה ּבַ  לוֹ  נֹוֵתן, ֶהָחג ּבְ
ית ְוֹלא הֹוִאיל, ֶהָחג ַאַחר ֲאָבל. ֶמיהָ דָּ  ֶאת ּנֵ ּתַ  ִנׁשְ
ָנָאהּ  ְוֹלא ִטיט ּבְ   :ַעְצָמהּ  ַהּקֹוָרה ֶאת ַמֲחִזיר, ּבְ

חֹות ַהּגֹוֵזל. ב ֵוה ּפָ ְ י ַעל ַאף, ְפרּוָטה ִמׁשּ ָעַבר ּפִ , ׁשֶ
תֹוַרת ֵאינוֹ  ָבה ּבְ   :ֲהׁשָ

ַזל. ג וֹות ֲאֻגּדֹות' ג ּגָ ה ׁשָ ֹלׁשָ  ַוֲהֵרי ְוהּוְזלוּ , טֹותְפרוּ  ׁשְ
ן ּתָ ָלׁשְ וֹות ׁשְ רּוטֹות' ב ׁשָ ִים לוֹ  ְוֶהֱחִזיר, ּפְ ּתַ ב, ׁשְ  ַחּיָ
ית ְלַהֲחִזיר ִליׁשִ ְ ָתהּ  הֹוִאיל ַהׁשּ ָוה ָהְיָתה ּוִבְתִחּלָ  ׁשָ
רּוָטה   :ּפְ

ַזל. ד ִים ּגָ ּתַ וֹות ׁשְ רּוָטה ׁשָ  ַעל ַאף, ַאַחת ְוֶהֱחִזיר, ּפְ
י ֵזָלה ּפִ ּגְ אן ֵאין ׁשֶ ַבת ִמְצַות, ּכָ ֵזָלה ֲהׁשָ אן ֵאין ּגְ   :ּכָ

ית. ה ּנֵ ּתַ ֵזָלה ִנׁשְ י ַעל ַאף, ַהּגְ ּלֹא ּפִ  ִנְתָיֲאׁשוּ  ׁשֶ
ָעִלים א ְלַהֲחִזיר ָצִריךְ  ֵאין, ַהּבְ ֶמיהָ  ֶאּלָ מוֹ  ּדָ ָהְיָתה ּכְ  ׁשֶ

ָוה ַעת ׁשָ ׁשְ ֵזָלה ּבִ ּלֹא ְוהּוא, ַהּגְ ּנּוי ְיֵהא ׁשֶ  ַהחֹוֵזר ׁשִ
תוֹ לִ  יַצד. ְבִרּיָ ָקם ֵעִצים ַהּגֹוֵזל, ּכֵ ַמְסֵמִרים ְוִדּבְ  ּבְ

ה ָבה ֵמֶהם ְוָעׂשָ ּנּוי ֵאינוֹ , ּתֵ ֲהֵרי, ׁשִ ר ׁשֶ  ְלָפְרָקן ֶאְפׁשָ
ָהיוּ  לּוחֹות ְוחֹוְזִרים ׁשֶ ַזל. ּכְ אוֹ  ָעָפר ּגָ  ֹלא, ְלֵבָנה ַוֲעׂשָ

ִאם, ָקָנה ֵבָנה ָידֹוק ׁשֶ ֲחֹזר ַהּלְ הָ  ָעָפר ּתַ ׁשֶ ַזל. ְיָתהּכְ  ּגָ
ל ָלׁשֹון ֶכת ׁשֶ אוֹ  ַמּתֶ עַ  ַוֲעׂשָ ִאם, ָקָנה ֹלא, ַמְטּבֵ  ׁשֶ
יךְ  עַ  ַיּתִ ְטּבֵ ָהָיה ָלׁשֹון ַיֲחֹזר ַהּמַ ׁשֶ ל ְוֵכן, ּכְ ּיֹוֵצא ּכָ  ּכַ
ֶזה   :ּבָ

ן ֵעִצים ַהּגֹוֵזל ֲאָבל. ו ּפָ ֶהם ָחַקק אוֹ , ּוְקָצָצן ְוׁשִ  ּבָ
ה ִלים ְוָעׂשָ ַזל אוֹ , ּכֵ ּגָ צוֹ  אוֹ  ּוְצָבעוֹ  ֶצֶמר ׁשֶ  אוֹ  ִנּפְ
נוֹ  אוֹ  אוֹ  ִלּבְ ַזל אוֹ , ְלָבִדים ֲעׂשָ ּגָ ָאהּ  ְלֵבָנה ׁשֶ  ַוֲעׂשָ
ָתן ֲאָבִנים אוֹ , ָעָפר יָכן ָמעֹות אוֹ , ְוִסּתְ  ֶזה ֲהֵרי, ְוִהּתִ
ּנּוי ָידוֹ  ׁשִ ִאם, ּבְ ה ׁשֶ ִנים ֲאֵחרֹות ָמעֹות ַיֲעׂשֶ  ֲחָדׁשֹות ּפָ
ל ְוֵכן, ֵהן יּ  ּכָ ֶזה ֹוֵצאּכַ   :ּבָ

נֹות ָמעֹות ַהּגֹוֵזל. ז ן ְיׁשָ ּפָ ן ְוׁשִ ׁשָ ֲהֵרי, ָקָנה ֹלא, ְוִחּדְ  ׁשֶ
ִנין ְ ָהיוּ  ְוחֹוְזִרים ִמְתַיׁשּ ׁשֶ ַזל. ּכְ ים ָמעֹות ּגָ ָנן ֲחָדׁשִ ְ , ְוִיׁשּ

ִאם, ָקָנה ם ׁשֶ ׁשֵ ִנים ְיַחּדְ   :ֵהם ֲחָדׁשֹות ּפָ

ַזל. ח ֶקל ּגָ ר ּדֶ ָרתוֹ  ֲאִפּלוּ , ָקָנה ֹלא, ּוְקָצצוֹ  ְמֻחּבָ  ּכְ
אוֹ . חּוְליֹות חּוְליֹות   :ָקָנה, קֹורֹות ֲעׂשָ

ַזל. ט דֹולֹות קֹורֹות ּגָ ָאן ּגְ . ָקָנה ֹלא, ְקַטּנֹות ַוֲעׂשָ
ָנה ַעד לּוחֹות ְקָצָצן ּתַ ׁשְ ּנִ ָמם ׁשֶ   :ָקָנה, ׁשְ
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ַזל. י ַזל. ֶהָעִלין ָקָנה, ָעָליו ְוִהְפִריד לּוָלב ּגָ  יםָעלִ  ּגָ
ָאן   :ָקָנה, חּוְפָיא ַוֲעׂשָ

 שסא סימן
, רשות שנוי או השם שנוי עמו יש ואם, יאוש דין

  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ 

  :ָקָנה ֹלא ְלחּוד ֵיאּושׁ . א

ּנּוי ִעם ֵיאּושׁ . ב ם ׁשִ ֵ רּועַ  ַהׁשּ חֹוֵזר ּגָ תוֹ  ׁשֶ  ֵישׁ , ִלְבִרּיָ
ּקֹוֶנה אֹוְמִרים א ֲחִזירְלהַ  ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ׁשֶ ֶמיהָ  ֶאּלָ   :ּדָ

ה. ג ּמֶ ָבִרים ּבַ ָידּועַ , ֲאמּוִרים ּדְ ְתָיֲאׁשוּ  ּבְ ּנִ ָעִלים ׁשֶ . ַהּבְ
ֵזָלה ְסָתם ֲאָבל ָעִלים ֵיאּושׁ  ֲהֵוי ָלא ּגְ   :ּבְ

ּנּוי ִעם ֵיאּושׁ . ד ֲארוּ , ָקָנה, ְרׁשּות ׁשִ ָטיו ְוִנְתּבָ ּפָ  ִמׁשְ
ִסיָמן   :ג"שנ ּבְ

א, ּנּוישִׁ  ֲהֵוי ָלא. ה ן ִאם ֶאּלָ . ְלַאֵחר ְנָתנוֹ  אוֹ  ְמָכרוֹ  ּכֵ
א ִאם ֲאָבל ית ּוְנָטלוֹ  ַאֵחר ּבָ ְזָלן ִמּבֵ ּלֹא ַהּגַ , ֵמְרצֹונוֹ  ׁשֶ
ִאּלוּ  ית ְנָטלוֹ  ּכְ ָעִלים ִמּבֵ ְגָזל ִיְרֶצה ִאם, ַהּבְ  ּגֹוֶבה ַהּנִ

ִני אוֹ  ֵמָהִראׁשֹון ֵ ה ִיְרֶצה ִאם אוֹ , ֵמַהׁשּ  ּזֶהמִ  ֲחִצי ִיְגּבֶ
ה ַוֲחִצי ָרעוֹ  ְוִאם. ִמּזֶ ִני ּפְ ֵ ְזָלן אוֹ , ָלִראׁשֹון ַהׁשּ ַהּגַ  ׁשֶ

ִני ָמַחל ָהִראׁשֹון ֵ לּום ֵאינוֹ , ַלׁשּ י, ּכְ ינוֹ  ֵאין ּכִ ל ּדִ  ׁשֶ
ִני א ׁשֵ ָעִלים ִעם ֶאּלָ ָנא ֹלא, ַהּבְ ִני ָיַדע ִאם ׁשְ ֵ  ַהׁשּ

הּוא זּול ׁשֶ ַיד ּגָ ְזָלן ּבְ ָנא ֹלא, ַהּגַ ּלֹ ׁשְ  ַוֲאִפּלוּ , ָיַדע אׁשֶ
ִני ֲאָכלוֹ  ִאם ֵ ב, ַהׁשּ ם ַחּיָ ּלֵ ָעִלים ְלׁשַ   :ַלּבְ

ה. ו ּמֶ ָבִרים ּבַ ּלֹא, ֲאמּוִרים ּדְ  ִאם ֲאָבל. ִנְתָיֲאׁשוּ  ׁשֶ
טּור, ַוֲאָכלוֹ  ֶאָחד ּוָבא ִנְתָיֲאׁשוּ  ִאם ְנִהי, ּפָ  ָהָיה ׁשֶ

ַעִין ב ָהָיה ּבְ ה, ְלַהֲחִזירוֹ  ַחּיָ ֲאָכל ַעּתָ טּור, וֹ ׁשֶ   :ּפָ

ֵזָלה ְוהֹוִרישׁ  ֵמת. ז ּנּוי ֲהֵוי ָלא, ְלָבָניו ַהּגְ , ְרׁשּות ׁשִ
א ִאּלוּ  ָהֵוי ֶאּלָ ם ֲאִביֶהם ּכְ ִאם, ַקּיָ ַעִין הּוא ׁשֶ  ְוֹלא ּבְ

ית ּנֵ ּתַ ָעִלים ִנְתָיֲאׁשוּ  ֲאִפּלוּ  ְלַהֲחִזיָרהּ  ְצִריִכים, ִנׁשְ , ַהּבְ

ית ְוִאם ּנֵ ּתַ ֶמיהָ  נֹוְתִנים, ֶמתַקיֶּ  ְוִהיא ִנׁשְ  ִאם ֲאָבל. ּדָ
ין, ֲאָכלּוהָ  י ּבֵ ַחּיֵ ין ָהָאב ּבְ  ֹקֶדם ִאם, מֹותוֹ  ְלַאַחר ּבֵ
ִבים ֲאָכלּוהָ  ֵיאּושׁ  ם ַחּיָ ּלֵ טּוִרים ֵיאּושׁ  ְלַאַחר, ְלׁשַ , ּפְ
יחַ  ֹלא ִאם יחַ  ִאם ֲאָבל, ְנָכִסים ֲאִביֶהם ִהּנִ  ֲאִביֶהם ִהּנִ

ִבים ֵיאּושׁ  ַאַחר הָ ֲאָכלוּ  ֲאִפּלוּ , ְנָכִסים ם ַחּיָ ּלֵ  ְוֵכן. ְלׁשַ
יחַ  ִאם, ְלַאֵחר ְנָתָנהּ  אוֹ  ָהָאב ְמָכָרהּ  ִאם  ְנָכִסים ִהּנִ

ִבים ם ַחּיָ ּלֵ ֶזה ִחּלּוק ְוֵאין. ְלׁשַ ין ּבְ דֹוִלים ּבֵ ים ּגְ . ִלְקַטּנִ
דֹוִלים ָאְמרוּ  ְוִאם ה ָאנוּ  יֹוְדִעים: ַהּגְ ָעׂשָ  ָאִבינוּ  ׁשֶ

ּבֹון ךָ עִ  ֶחׁשְ ַאר ְוֹלא ּמְ לּום ְלךָ  ִנׁשְ ָידוֹ  ּכְ . ֶנֱאָמִנים, ּבְ
ָהֵני אֹוְמִרים ְוֵישׁ  י ּדְ ֵאין ִמּלֵ ׁשֶ ָזָלהּ  ָידּועַ  ּכְ ּגְ , ֲאִביֶהם ׁשֶ
א יֶהם ַעל ֶאּלָ ָזָלהּ  ֵעִדים ָהיוּ  ִאם ֲאָבל, ּפִ ּגְ  ֵאיָנם, ׁשֶ

  :ֶנֱאָמִנים

ֵעִדים ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּגֹוֵזל. ח ֵאינוֹ  ִריםאֹומְ  ֵישׁ , ּבְ  ׁשֶ
ֵעִדים לוֹ  ְלַהֲחִזיר ָצִריךְ  ִריךְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ּבְ ּצָ   :ׁשֶ

 שסב סימן
  ְסִעיִפים: ג"י ּובוֹ , ממילא הגזלן ביד הגזלה השביחה

ֵזָלה. א ּלֹא ַהּגְ ית ׁשֶ ּנֵ ּתַ א, ִנׁשְ מוֹ  ִהיא ֲהֵרי ֶאּלָ  ּכְ
ָהְיָתה י ַעל ַאף, ׁשֶ ְתָיֲאׁשוּ  ּפִ ּנִ ה ָעִליםַהבְּ  ׁשֶ ּנָ  ְוַאף ִמּמֶ

י ַעל ת ּפִ ּמֵ ְזָלן ׁשֶ ַיד ִהיא ַוֲהֵרי ַהּגַ ָניו ּבְ  זוֹ  ֲהֵרי, ּבָ
ַעְצָמהּ  ִלְבָעֶליהָ  חֹוֶזֶרת ית ְוִאם. ּבְ ּנֵ ּתַ ַיד ִנׁשְ ְזָלן ּבְ , ַהּגַ

י ַעל ַאף ֲעַדִין ּפִ ָעִלים ִנְתָיֲאׁשוּ  ֹלא ׁשֶ ה ַהּבְ ּנָ , ִמּמֶ
ּנּוי ְקָנָאהּ  ׁשִ םּוְמשַׁ , ּבְ ֶמיהָ  ּלֵ ַעת ּדָ ׁשְ ֵזָלה ּכִ   :ַהּגְ

ָעִלים ִנְתָיֲאׁשוּ . ב ה ַהּבְ ּנָ ית ְוֹלא ִמּמֶ ּנֵ ּתַ ְזָלן ָקָנה, ִנׁשְ  ַהּגַ
ל ַבח ּכָ ֶ יחַ  ַהׁשּ ּבִ ִהׁשְ ם ְוֵאינוֹ , ֵיאּושׁ  ַאַחר ׁשֶ ּלֵ א ְמׁשַ  ֶאּלָ

ַעת ׁשְ ֵזָלה ּכִ ְבֵריֶהם ֶזה ְוָדָבר, ַהּגְ ֵני, ִמּדִ ַנת ִמּפְ ּקָ  ּתַ
ִביםהַ  ָ ֲחִזיר. ׁשּ ּמַ ֵזָלה לוֹ  ּוְכׁשֶ ִמין, ַהּגְ ַבח לוֹ  ׁשָ ֶ  ַהׁשּ

ְגָזל ִמן ְונֹוֵטל   :ַהּנִ
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ְזָלן ְמָכָרהּ . ג ָנה ְנָתָנהּ  אוֹ  ַהּגַ ַמּתָ י ַעל ַאף, ּבְ ּלֹא ּפִ  ׁשֶ
ית ּנֵ ּתַ ֵזיָלה ִנׁשְ ַעְצָמהּ  חֹוֶזֶרת ֵאיָנהּ , ַהּגְ ד ּבְ . ַהּלֹוֵקחַ  ִמּיַ
ָעִלים ׁשוּ ְוִנְתָיאֲ  הֹוִאיל ין, ַהּבְ  ּוְנִתיָנה ְמִכיָרה ִלְפֵני ּבֵ

ין ֵיאּושׁ  ַהּלֹוֵקחַ  ְקָנָאהּ , ּוְנִתיָנה ְמִכיָרה ְלַאַחר ּבֵ  ּבְ
ּנּוי   :ְרׁשּות ְוׁשִ

יחַ  ַהּגֹוֵזל. ד ּבִ  ַמה, ֵיאּושׁ  ִלְפֵני הֹוִרישׁ  אוֹ  ּוָמַכר ְוִהׁשְ
יחַ  ּבִ ִהׁשְ ֶ י ּוַמה, הֹוִרישׁ  ׁשּ ּבִ ִהׁשְ ֶ  לֹוֵקחַ  ְוָקָנה, ָמַכר חַ ׁשּ

ַבח ֶאת יֹוֵרשׁ  אוֹ  ֶ ֵמי ְונֹוֵטל, ַהׁשּ ַבח ּדְ ֶ ְגָזל ַהׁשּ , ֵמַהּנִ
ֵזָלה ּוַמֲחִזיר ְגָזל ְוחֹוֵזר, ַהּגְ ֵמי ְונֹוֵטל ַהּנִ ַבח ּדְ ֶ  ַהׁשּ
ְזָלן ֲהֵרי, ֵמַהּגַ יחַ  ִאם ְוֵכן. ִנְתָיֵאשׁ  ֹלא ׁשֶ ּבִ  ַהּלֹוֵקחַ  ִהׁשְ

ַבח נֹוֵטל, ַהּיֹוֵרשׁ  אוֹ  ֶ ְגָזל ַהׁשּ   :ֵמַהּנִ

ְזָלן ָמַכר. ה יחַ , ְלגֹוי ַהּגַ ּבִ ַבח, ַהּגֹוי ְוִהׁשְ ֶ  חֹוֶזֶרת ַהׁשּ
ָעִלים   :ַלּבְ

ָרֵאל ַהּגֹוי ָמַכר. ו יחַ  ַאַחר ְלִיׂשְ ּבִ ִהׁשְ ְזָלן הֹוִאיל, ׁשֶ  ְוַהּגַ
ָרֵאל ָידוֹ  ְוֶזה ִיׂשְ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ַבח ָקָנה, ִיׂשְ ֶ פַ  ְוִאם. ַהׁשּ  סּתָ
ְגָזל דוֹ  מֹוִציִאין ֵאין, ַהּנִ   :ִמּיָ

ָבר. ז ֵאר ּכְ ֵזָלה ִנְתּבָ ַהּגְ יָחה ׁשֶ ּבִ ִהׁשְ  אוֹ  ֵיאּושׁ  ַאַחר ׁשֶ
ית ַאֵחר ּנֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ַבח, ׁשֶ ֶ ְזָלן ַהׁשּ י ַעל ַאף ַלּגַ יָחה ּפִ ּבִ ִהׁשְ  ׁשֶ

יַצד. ֵמֵאֶליהָ  ַזל, ּכֵ ָרה ּגָ ָרה ּפָ ין, ֶאְצלוֹ  ְוִנְתַעּבְ  ּבֵ
יָּ  ָבעוֹ  ֹקֶדם ְלָדהׁשֶ ּתְ ין ׁשֶ ּדִ ין ּבַ ֲעַדִין ּבֵ , ָיְלָדה ֹלא ׁשֶ
ַזל ין, ֶאְצלוֹ  ְוִנְטֲעָנה ָרֵחל ּגָ ָזָזהּ  ּבֵ ּגְ ָבעוֹ  ֹקֶדם ׁשֶ ּתְ  ׁשֶ
ין ּדִ ין, ּבַ ֲעַדִין ּבֵ ָזָזהּ  ֹלא ׁשֶ  ְוִנְתָיֲאׁשוּ  הֹוִאיל, ּגְ

ָעִלים ם, ַהּבְ ּלֵ ַעת ְמׁשַ ׁשְ ֵזָלה ּכִ , ּוְגָזָזהּ  הָיְלדָ  ְוִאם. ַהּגְ
ּזֹות ָלדֹות ַהּגִ ל ְוַהּוְ ְזָלן ׁשֶ  ְוֹלא ָיְלָדה ֹלא ֲעַדִין ְוִאם. ּגַ
ָזָזהּ  ִמין, ּגְ ַבח ְונֹוֵטל, לוֹ  ׁשָ ֶ ְגָזל ַהׁשּ  ּוַמֲחִזיר ֵמַהּנִ

ֵהָמה   :ַעְצָמהּ  ַהּבְ

ַזל. ח ָרה ּגָ ֶרת ּפָ ָעִלים ְוִנְתָיֲאׁשוּ , ְמֻעּבֶ ךְ  ְוַאַחר, ַהּבְ  ּכָ
ָעִלים ְוִנְתָיֲאׁשוּ , ְטעּוָנה ָרֵחל, ָיְלָדה ךְ  ְוַאַחר, ַהּבְ  ּכָ
ָזָזהּ  ם, ּגְ ּלֵ ֵמי ְמׁשַ ָרה ּדְ  ָרֵחל ּוְדֵמי ֵליֵלד ָהעֹוֶמֶדת ּפָ

ֵזז ָהעֹוֶמֶדת ית ְוֹקֶדם ֵיאּושׁ  ִלְפֵני ְוִאם. ִלּגָ ּנֵ ּתַ ׁשְ ּנִ  ׁשֶ
ָזָזהּ  אוֹ  ָיְלָדה ּזֹות ֲהֵרי, ּגְ ָלדֹות ַהּגִ ל ְוַהּוְ , ָעִליםבְּ  ׁשֶ
י ַעל ְוַאף ָרה ּפִ ְתַעּבְ ּנִ ַיד ִנְטֲעָנה אוֹ  ׁשֶ ְזָלן ּבְ , ַהּגַ

ָעִלים ִנְתָיֲאׁשוּ  ְוֹלא הֹוִאיל ית ְוֹלא ַהּבְ ּנֵ ּתַ ֵזָלה ִנׁשְ , ַהּגְ
ְרׁשּות ִהיא ָעֶליהָ  ּבִ י ַעל ַאף ּבְ ְזָלן ּפִ ַהּגַ ב ׁשֶ  ַחּיָ

ֳאָנִסים   :ּבָ

ה. ט ּמֶ ָבִרים ּבַ ַבחבְּ , ֲאמּוִרים ּדְ א ׁשֶ גֹון, ֵמֵאָליו ַהּבָ  ּכְ
ּזֹות ה ָהְיָתה ִאם ֲאָבל. ּוְוָלדֹות ּגִ חּוׁשָ  ָעֶליהָ  ְוהֹוִציא ּכְ

ָמהּ  ְגָזל נֹוֵטל, ֵיאּושׁ  ִלְפֵני ֲאִפּלוּ , ּוִפּטְ ַבח ֵמַהּנִ  ׁשְ
ּטּום ל ְוֵכן, ַהּפִ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ ַבח ּבָ ֶ שׁ  ִמׁשּ ּיֵ   :הֹוָצָאה ּבוֹ  ׁשֶ

ֵזלָ . י ּלֹא הּגְ ית ׁשֶ ּנֵ ּתַ י ַעל ַאף, ְוהּוְקָרה ִנׁשְ ְתָיֲאׁשוּ  ּפִ ּנִ  ׁשֶ
ָעִלים ה ַהּבְ ּנָ ָעִלים חֹוֶזֶרת זוֹ  ֲהֵרי, ִמּמֶ ְזָלן ְוֵאין ַלּבְ  ַלּגַ

הּ  לּום ּבָ ּלֹא, ּכְ נוּ  ׁשֶ ְזָלן ִתּקְ ַבח ֶאת ַלּגַ ֶ , ֵיאּושׁ  ַאַחר ַהׁשּ
א גֹון ֶאּלָ ַבח ּכְ ּזֹות ׁשְ ַבח לֲאבָ , ּוְוָלדֹות ּגִ  ִאם, ַהּיֶֹקר ׁשְ
ֵזָלה ָהְיָתה ֵעיֶניהָ  חֹוֶזֶרת ַהּגְ הּ  זֹוֶכה ֵאינוֹ  ּבְ  ַהּגֹוֵזל. ּבָ
ל ָחִבית ֵוה ִהיא ַוֲהֵרי ֵמֲחֵברוֹ  ַיִין ׁשֶ ַעת ִדיָנר ׁשְ ׁשְ  ּבִ
ֵזָלה ָעה ְוָעְמָדה ֶאְצלוֹ  ְוהּוְקָרה, ַהּגְ ַאְרּבָ ר, ּבְ ּבֵ  ׁשִ
ָתה אוֹ  ֶהָחִבית ָנה ְנָתָנהּ  אוֹ  ְמָכָרהּ  אוֹ , אֹוָתהּ  ׁשָ ַמּתָ  ּבְ
הּוְקָרה ַאַחר ם, ׁשֶ ּלֵ ָעה ְמׁשַ ַעת ַאְרּבָ ׁשְ  ִמן הֹוָצָאה ּכִ

ִאּלוּ , ָהעֹוָלם יָחה ׁשֶ ַעְצָמהּ  חֹוֶזֶרת ָהְיָתה ִהּנִ ָרה. ּבְ ּבְ  ִנׁשְ
ם, ָאְבָדה אוֹ  ֵמַעְצָמהּ  ּלֵ יָנר ְמׁשַ ַעת ּדִ ׁשְ ֵזָלה ּכִ   :ַהּגְ

ָוה ָהְיָתה. יא ַעת ׁשָ ׁשְ ֵזָלה ּבִ ָעה ַהּגְ ַעת, ַאְרּבָ  ּוִבׁשְ
יָנר ָהעֹוָלם ִמן הֹוָצָאה ם, ּדִ ּלֵ ָעה ְמׁשַ ַעת ַאְרּבָ ׁשְ  ּכִ
ֵזָלה ין, ַהּגְ ָרהּ  ּבֵ ּבְ ִ ׁשּ ָתָאהּ  אוֹ  ׁשֶ ין ׁשְ ָרה ּבֵ ּבְ ׁשְ ּנִ  אוֹ  ׁשֶ
ל ְוֵכן, ֵמֵאֶליהָ  ָאְבָדה ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ּכֹול ַהּגֹוֵזל. יב ל ֶאׁשְ ָמִרים ׁשֶ ים ּובוֹ , ּתְ ִ ָמִרים ֲחִמׁשּ , ּתְ
ְכרוּ  ְוִאם ם ִיּמָ ּלָ ַיַחד ּכֻ ֶוה ֵאינוֹ  ּבְ א ׁשָ רּוטֹות ט"מ ֶאּלָ  ּפְ
ְכרוּ  ְוִאם ל ִיּמָ ְפֵני ַאַחת ּכָ ווּ  ַעְצָמהּ  ּבִ ים ִיׁשְ ִ , ֲחִמׁשּ
ם ֵאינוֹ  ּלֵ א ְמׁשַ   :ט"מ ֶאּלָ
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ִלי ַהּגֹוֵזל. יג ָברוֹ  ּכְ ן ִריםאֹומְ  ֵאין, ּוׁשְ ָבִרים ִיּתֵ ְ  ַהׁשּ
ִלים מוֹ  ְוִדינוֹ , ֲעֵליֶהם ְוַיׁשְ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ ִסיָמן ׁשֶ   ד"שנ ּבְ

 שסג סימן
 חברו בחצר והדר, והזקינו ועבדים בהמה הגוזל

  ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , מדעתו שלא

ַזל. א ֵהָמה ּגָ ה אוֹ  ְוִהְזִקיָנה ּבְ ֲחׁשָ ַחשׁ  ּכָ ֵאינוֹ  ּכַ  ָיכֹול ׁשֶ
גֹון, ֲחֹזרלַ  ֵאין ֳחָלִאים ּכְ ָעָלה ְרפּואֹות ָלֶהם ׁשֶ  אוֹ , ּתְ

ַזל ּגָ עַ  ׁשֶ ק ַמְטּבֵ ָסלוֹ  אוֹ  ְוִנְסּדַ ֶלךְ  ּפְ ַזל אוֹ , ַהּמֶ ּגָ  ׁשֶ
רֹות ם ְוִהְרִקיבוּ  ּפֵ ַזל אוֹ , ֻכּלָ ּגָ  ֶזה ֲהֵרי, ְוֶהֱחִמיץ ַיִין ׁשֶ
מוֹ  ַזל ּכְ ּגָ ִלי ׁשֶ ָברוֹ  ּכְ ם, ּוׁשְ ּלֵ שְׁ  ּוְמׁשַ ֵזָלה ַעתּכִ  ֲאָבל. ַהּגְ
ַזל ִאם ֵהמֹות ּגָ ַחשׁ  ְוִכֲחׁשוּ  ּבְ ר ּכַ ֶאְפׁשָ  אוֹ , ַלֲחֹזר ׁשֶ

ַזל ּגָ ַזל אוֹ , ְוִהְזִקינוּ  ֲעָבִדים ׁשֶ ּגָ עַ  ׁשֶ  ְוִנְפַסל ַמְטּבֵ
ְמִדיָנה ְמִדיָנה יֹוֵצא הּוא ַוֲהֵרי זוֹ  ּבִ  אוֹ , ַאֶחֶרת ּבִ
ַזל ּגָ רֹות ׁשֶ רּוָמה אוֹ , ִמְקָצָתם ְוִהְרִקיבוּ  ּפֵ , ְוִניְטֵמאת ּתְ

ַזל אוֹ  ּגָ ַסח ָעָליו ְוָעַבר ָחֵמץ ׁשֶ ֵהָמה אוֹ , ַהּפֶ  ְוֶנֶעְבָדה ּבְ
הּ  ֵרב ִנְפְסָלה אוֹ , ֲעֵבָרה ּבָ ּקָ ָהְיָתה אוֹ , ִמּלִ  יֹוֵצאת ׁשֶ

ךָ  ֲהֵרי: לוֹ  אֹוֵמר, ִלָסֵקל ּלְ  אֹוָתהּ  ּוַמֲחִזיר, ְלָפֶניךָ  ׁשֶ
ַעְצָמהּ    :ּבְ

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ֶהֱחִזיר, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ֵזָלה ּכְ  ִאם ֲאָבל. ַהּגְ
ְרָפה ֵזָלה ִנׂשְ ֶאְסָרה ַאַחר ָאְבָדה אוֹ  ַהּגְ ּנֶ ֲהָנָאה ׁשֶ ב, ּבַ  ַחּיָ
ֶמיהָ  לוֹ  ְלַהֲחִזיר ַעת ּדָ ׁשְ ֵזָלה ּכִ   :ַהּגְ

ֵהָמה ַהּגֹוֵזל. ג א ּבְ א ָעֶליהָ  ְוָנׂשָ ָ  ָעֶליהָ  ָרַכב אוֹ , ַמׂשּ
הּ  ָדשׁ  אוֹ  ָחַרשׁ  אוֹ  ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ּבָ , ִלְבָעֶליהָ  ְוֶהֱחִזיָרהּ  ּבָ
י ַעל ַאף ָעַבר ּפִ ֹלא ׁשֶ ה ּבְ ֲעׂשֶ ב ֵאינוֹ , ּתַ ם ַחּיָ ּלֵ  ְלׁשַ

לּום ֲהֵרי, ּכְ הּ  ְוֹלא ִהְפִסיָדהּ  ֹלא ׁשֶ  ֻהְחַזק ְוִאם. ִהְכִחיׁשָ
ים ַלֲעׂשֹות אוֹ  ַלֲעׁשֹק אוֹ  ִלְגֹזל ֶזה ָאָדם  ֵאּלוּ  ַמֲעׂשִ
ַעם ַעם ַאַחר ּפַ חּוץ ַוֲאִפּלוּ , אֹותוֹ  קֹוְנִסין, ּפַ , ָלָאֶרץ ּבְ

ִמין ָכר ְוׁשָ ָ ַבח אוֹ  ַהׂשּ ֶ יחַ  ַהׁשּ ּבִ ִהׁשְ ֵהָמה ׁשֶ ּבְ ם ּבַ ּלֵ  ּוְמׁשַ
ְגָזל   :ַלּנִ

ל ַעְבּדוֹ  ַהּתֹוֵקף. ד ה ֲחֵברוֹ  ׁשֶ  ְוֹלא, ְמָלאָכה ּבוֹ  ְוָעׂשָ
לוֹ  ּטְ ָלאָכה ּבִ ט, ַאֶחֶרת ִמּמְ ּנֹוחַ , ּורּפָ ּלֹא ָלָאָדם לוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
ָלה ַדְרֵכי ַעְבּדוֹ  ִיְלַמד ּטָ לוֹ  ְוִאם. ַהּבַ ּטְ ָלאָכה ּבִ  ִמּמְ
ם, ַאֶחֶרת ּלֵ פֹוֵעל לוֹ  ְמׁשַ   :ּכְ

ל ְסִפיָנתוֹ  ַהּתֹוֵקף. ה ה ֲחֵברוֹ  ׁשֶ הּ  ְוָעׂשָ  ִאם, ְמָלאָכה ּבָ
ָכר ֲעׂשּוָיה ֵאיָנהּ  ִמין, ְלׂשָ ה ׁשָ ּמָ ם ִפיֲחָתה ּכַ ּלֵ . ּוְמׁשַ
ָכר ֲעׂשּוָיה ִהיא ְוִאם תֹוַרת ָלהּ  ָיַרד ִאם, ְלׂשָ  ּבְ

ִכירּות ּלֹא ְוָיַרד הֹוִאיל, ׂשְ ְרׁשּות ׁשֶ ַעל ָרָצה ִאם, ּבִ  ַהּבַ
ָכָרהּ  ִלּטֹל ָחָתהּ  ִלּטֹל ָרָצה, נֹוֵטל, ׂשְ  ְוִאם. נֹוֵטל, ּפְ
תֹוַרת ָלהּ  ָיַרד ֵזל ּבְ ָחת נֹוֵתן, ּגָ ּיֹוֵצא לכָּ  ְוֵכן, ַהּפְ  ּכַ
ֶזה ין ְוהּוא. ּבָ ַעת ַעל ְנָטָלהּ  ִאם ַהּדִ ִאיָלה ּדַ ּלֹא ׁשְ  ׁשֶ

ַעת ְזָלן, ִמּדַ   :ָהֵוי ּגַ

ר. ו ֲחַצר ַהּדָ ּלֹא ֲחֵברוֹ  ּבַ ְעּתוֹ  ׁשֶ ָאַמר, ִמּדַ , ֵצא: לוֹ  ׁשֶ
ב, ָיָצא ְוֹלא ן ַחּיָ ל לוֹ  ִלּתֵ ָכרוֹ  ּכָ  ָאַמר ֹלא ְוִאם. ׂשְ
ָכר ֲעׂשּוָיה ֵאיָנהּ  ָחֵצר אֹוָתהּ  ִאם, ֵצא: לוֹ   ֵאינוֹ , ְלׂשָ

ָכר לוֹ  ְלַהֲעלֹות ָצִריךְ  י ַעל ַאף, ׂשָ ֶרךְ  ּפִ ּדֶ ר ֶזה ׁשֶ  ַהּדָ
ּכֹר ה, ְלַעְצמוֹ  ָמקֹום ִלׂשְ ּזֶ . ָחֵסר ֵאינוֹ  ְוֶזה ֶנֱהֶנה ׁשֶ
ָכר ֲעׂשּוָיה ֶהָחֵצר ְוִאם י ַעל ַאף, ְלׂשָ ֵאין ּפִ ֶרךְ  ׁשֶ  ֶזה ּדֶ

ּכֹר ָכר לוֹ  ְלַהֲעלֹות ךְ ָצִרי, ִלׂשְ ֲהֵרי, ׂשָ   :ָממֹון ִחְסרוֹ  ׁשֶ

ֵאין אֹוְמִרים ֵישׁ . ז ְכׁשֶ ָכר עֹוֵמד ֶהָחֵצר ּדִ ַאְמֵריָנן ְלׂשָ  ּדְ
ֵאינוֹ  ָכר לוֹ  ְלַהֲעלֹות ָצִריךְ  ּדְ  ָדָבר ֲאִפּלוּ  ִחְסרוֹ  ִאם, ׂשָ
גֹון, מּוָעט ָהָיה ּכְ ִית ׁשֶ ה ִחְסרוֹ  ְוֶזה ָחָדשׁ  ַהּבַ ּמֶ  ּבַ

ִחירוֹ שֶׁ  י ַעל ַאף, ִהׁשְ ֵאין ּפִ ֲחרּוִרית אֹותוֹ  ֶהְפֵסד ׁשֶ  ׁשַ
א ִלין ָידוֹ  ַעל, מּוָעט ֶאּלָ ל ָעָליו ְמַגְלּגְ ָכר ּכָ ָ ִפי ַהׂשּ  ּכְ
ֱהָנה ַמה ּנֶ ֶ   :ׁשּ

ָהא אֹוְמִרים ֵישׁ . ח ֶהָחֵצר ְדַאְמִריָנן ּדְ ְכׁשֶ  עֹוֵמד ֵאינוֹ  ּדִ
ָכר ָכר וֹ ל ְלַהֲעלֹות ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ְלׂשָ ְוָקא, ׂשָ ּלֹא ּדַ  ׁשֶ
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ה ּלָ ר ּגִ ַדְעּתוֹ  ַהּדָ ָהָיה ּבְ ן ְרצֹונוֹ  ׁשֶ ָכר לוֹ  ִלּתֵ  ֹלא ִאם ׂשָ
יֶחּנוּ  ם ּבוֹ  ָלדּור ַיּנִ ִחּנָ ה ִאם ֲאָבל. ּבְ ּלָ ַדְעּתוֹ  ּגִ ן ּבְ , ּכֵ
ן ָצִריךְ  ָכר לוֹ  ִלּתֵ   :ׂשָ

ָהא אֹוְמִרים ֵישׁ . ט ַאְמֵריָנן ּדְ ְבָחֵצר ּדְ אֵ  ּדִ  עֹוֵמד ינוֹ ׁשֶ
ָכר ָכר לוֹ  ְלַהֲעלֹות ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ְלׂשָ  ִאם ֲאִפּלוּ , ׂשָ
ָכרוֹ  ָהָיה ֵמַאֵחר ׂשְ הּוא ָסבּור ׁשֶ ּלוֹ  ׁשֶ ֵאינוֹ  ְוִנְמָצא, ׁשֶ  ׁשֶ
ּלוֹ  ן ָצִריךְ  ֵאין, ׁשֶ ָכר לוֹ  ִלּתֵ י ַעל ַאף, ׂשָ ְכָנס ּפִ ּנִ  ׁשֶ
ַעת ַעל ן ּדַ ָכר לוֹ  ִלּתֵ  ְלֶזה נוֹ ְנתָ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . ׂשָ

ָכרוֹ  ְ ׂשּ ּנוּ  ׁשֶ ָכר לוֹ  ָנַתן ְוִאם. ְלַהֲחִזירוֹ  ָצִריךְ , ִמּמֶ ָ , ַהׂשּ
יָון הּוא ּכֵ רּור ׁשֶ ָטעּות ּבָ ּבְ ב, ֵלהּ  ְיַהב ׁשֶ   :ְלַהֲחִזירוֹ  ַחּיָ

ה אֹוְמִרים ֵישׁ . י ּזֶ ָאַמְרנוּ  ׁשֶ ָחֵצר ׁשֶ ָכר ָהֲעׂשּוָיה ּבֶ  ְלׂשָ
ב ָכר לוֹ  ְלַהֲעלֹות ַחּיָ ָכרוֹ  ֲאִפּלוּ , ׂשָ  ְוָנַתן ֵמְראּוֵבן ׂשְ
ָכר לוֹ  ָ ֵאינוֹ  ְוִנְמֵצאת, ַהׂשּ ּלוֹ  ׁשֶ א ׁשֶ ל ֶאּלָ ְמעֹון ׁשֶ , ׁשִ

ן ָצִריךְ  ְמעֹון ִלּתֵ ָכרוֹ  ְלׁשִ ע ְוַיֲחֹזר, ׂשְ  ַמה ֵמְראּוֵבן ְוִיְתּבַ
ַתן ּנָ ֶ ְכרוֹ  ַוֲאִפּלוּ . לוֹ  ׁשּ ָפחֹות ֵמְראּוֵבן ׂשָ ֵדי ּבְ , ָדָמיו ִמּכְ
ן ךְ ָצִרי ְמעֹון ִלּתֵ ל ְלׁשִ ָכר ּכָ ָ ן ָהָראּוי ַהׂשּ  ְוַיֲחֹזר, לוֹ  ִלּתֵ

ע ַתן ַמה ֵמְראּוֵבן ְוִיְתּבַ ּנָ ֶ ְכרוֹ  ְוִאם. לוֹ  ׁשּ  ֵמְראּוֵבן ׂשָ
ָדִמים ִית ְוִנְמָצא, ְיָקִרים ּבְ ל ַהּבַ ְמעֹון ׁשֶ  ִיְפַרע ֹלא, ׁשִ

א לוֹ  ִפי ֶאּלָ ֹוְכִרים ַמה ּכְ ׂשּ ֶ  ָנַתן ִאם ּלוּ ַוֲאפִ . ֲאֵחִרים ׁשּ
ָבר ְמעֹון נֹוֵטל ֵאינוֹ , ִלְראּוֵבן ּכְ א ׁשִ ִפי ֶאּלָ  ַמה ּכְ

ֹוְכִרים ׂשּ ֶ אוּ  ִאם, ּוִמיהוּ . ֲאֵחִרים ׁשּ ִמים ּבָ  ְלַיד ַהּדָ
ְמעֹון ּלֹא טֹוֵען ְוהּוא, ׁשִ ָפחֹות ׂשֹוְכָרהּ  ָהָיה ׁשֶ , ּבְ

הּ  ַמְפִקיָנן ָלא ִמְסֵפיָקא   :ִמּנֵ

ָהָיה ִמי. יא ִנים ֶצֶמר לוֹ  ׁשֶ רּוִיין ְוַסּמָ  ֶאָחד ּוָבא, ׁשְ
ֶמר ְוָצַבע ּוְגָזָלן ִנים ַהּצֶ ַסּמָ בּועַ  ֶצֶמר ְוהּוַזל, ּבַ  ַהּצָ
ִעְנָין ֵאינוֹ  ּבְ ֶוה ׁשֶ א ׁשָ מוֹ  ֶאּלָ ָהָיה ּכְ ֶוה ׁשֶ ְהיֹותוֹ  ׁשָ  ּבִ
ְגָזל ְוׁשֹוֵאל, ָלָבן ְזָלן ַהּנִ ֵמי ֵמַהּגַ ִנים ּדְ טּור, ַסּמָ  ְוִאם. ּפָ
ַפס ְגָזל ּתָ דוֹ  מֹוִציִאין ֵאין, ַהּנִ   :ִמּיָ

 שסד סימן

 מידו חטף או כלים והוציא פלוני בבית הנכנס
  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , זהובים

ֵהִעידוּ  ִמי. א ְכַנס ָעָליו ׁשֶ ּנִ ל ְלֵביתוֹ  ׁשֶ לֹוִני ׁשֶ ָפָניו ּפְ  ּבְ
ִלים ְוָנַטל ה ָידּועַ  ְוֵאין, ּכֵ ּמָ ָטיו ֲארוּ ִנְתבָּ , ָנַטל ּכַ ּפָ  ִמׁשְ
ִסיָמן   :'צ ּבְ

ְכַנס ֵעִדים ָראּוהוּ . ב ּנִ ית ְלתֹוךְ  ׁשֶ ּלֹא, ֲחֵברוֹ  ּבֵ  ִבְפֵני ׁשֶ
ִית ַבַעל ם ְוָנַטל, ַהּבַ ָ ִלים ִמׁשּ י ַעל ַאף, ּכֵ הֹוִציָאם ּפִ  ׁשֶ

ים י ַעל ְוַאף, ְמֻגּלִ ַעל ּפִ ַהּבַ ִית ׁשֶ ה ַהּבַ  ִלְמּכֹר ָעׂשּוי ַהּזֶ
ָלי ֶאת ֶרךְ : ְוָאַמר ָטַען ִאם, וּכֵ ֵזל ּדֶ  ַוֲהָלה, ְלָקָחם ּגָ

ְרׁשּוְתךָ : אֹוֵמר אִתי ּבִ ה ּבָ ם ְוַאּתָ ם אוֹ  ִלי ְמַכְרּתָ  ְנַתּתָ
חֹוב: אוֹ , ִלי שׁ  ּבְ ּיֵ ים ֶאְצְלךָ  ִלי ׁשֶ ַפְסּתִ , ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ּתְ

ל ּכָ ְכָנס ׁשֶ ּלֹא ֲחֵברוֹ  ְלֵבית ַהּנִ ָפָניו ׁשֶ לִ  ְוָנַטל ּבְ  יםּכֵ
ם ָ ְפֵני ְוהֹוִציָאם, ִמׁשּ ֶחְזַקת ֶזה ֲהֵרי ֵעִדים ּבִ ְזָלן ּבְ , ּגַ

ִלים ַמֲחִזיר, ְלִפיָכךְ  ִית ְלַבַעל ַהּכֵ אן ְוֵאין ַהּבַ  ּכָ
בּוָעה ֲהֵרי, ׁשְ ַזל ַמה ָראוּ  ָהֵעִדים ׁשֶ ֲחִזיר ְוַאַחר, ּגָ ּיַ  ׁשֶ
ַעל ֶאת ְותֹוֵבעַ  חֹוֵזר ִית ּבַ ָכל ַהּבַ טְ  ַמה ּבְ ּיִ ֶ ין, ֹעןׁשּ  ְוַהּדִ

יֵניֶהם   :ּבֵ

ם ָהָיה ִאם ְוֵכן. ג ְלַבד ֶאָחד ֵעד ׁשָ ִית ּוַבַעל, ּבִ  ַהּבַ
זּול טֹוֵען ּגָ ִלי הּוא ׁשֶ ָידוֹ  ֶזה ּכְ  ָלקּוחַ : אֹוֵמר ַוֲהָלה, ּבְ
ָיִדי הּוא חֹוב: אוֹ , ּבְ ִביִתיו ּבְ י: אוֹ , ּגְ ּלִ דֹון ָהָיה ׁשֶ  ּוִפּקָ
בחַ  ֶזה ֲהֵרי, ֶאְצְלךָ  הּוא ִלי ְלַהֲחִזיר ּיָ  ִלְבָעָליו ַהּכְ
ֹלא בּוָעה ּבְ ִאּלוּ , ׁשְ ֵני ָהיוּ  ׁשֶ ב ָהָיה ֵעִדים ׁשְ  ַחּיָ

ם ּלֵ יו, ְלׁשַ ֵאין ְוַעְכׁשָ ם ׁשֶ א ׁשָ ב ֶאָחד ֵעד ֶאּלָ  ַחּיָ
בּוָעה ַבע ָיכֹול ְוֵאינוֹ , ׁשְ ָ ֲהֵרי ִלׁשּ  ֶאת ַמְכִחישׁ  ֵאינוֹ  ׁשֶ
ב ְוָכל, ָהֵעד בּועָ  ַהְמֻחּיָ ַבע ָיכֹול ְוֵאינוֹ  הׁשְ ָ , ִלׁשּ

ם ּלֵ ַפר ִאם, ְלִפיָכךְ . ְמׁשַ י ֹלא: ְוָאַמר ּכָ  ְלֵביתוֹ  ִנְכַנְסּתִ
י ְוֹלא ם ְוֵאין הֹוִאיל, ְכלּום ָנַטְלּתִ א ׁשָ  ֶאָחד ֵעד ֶאּלָ
ע ֶזה ֲהֵרי, ַמְכִחיׁשוֹ  ְוהּוא ּבָ בּוַעת ִנׁשְ ּלֹא ַהּתֹוָרה ׁשְ  ׁשֶ
יתוֹ  ָלַקח לּום ִמּבֵ   :ְפָטרְונִ , ּכְ
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ֶסף ְלׁשֹון ָחַטף. ד ד ּכֶ ְפֵני ֲחֵברוֹ  ִמּיַ : ְוָאַמר, ֶאָחד ֵעד ּבִ
י י ְוִדיִדי ָחַטְפּתִ ב, ָחַטְפּתִ   :ְלַהֲחִזיר ַחּיָ

ּנוּ  ָחַטף. ה ְפֵני ְזהּוִבים ִמּמֶ : אֹוֵמר ְוהּוא, ֶאָחד ֵעד ּבִ
י ּלִ י ׁשֶ ִרים ָחַטְפּתִ י ַעל ַאף, ָהיוּ  ְוֶעׂשְ ֵאין ּפִ  ָהֵעד ׁשֶ
ה יֹוֵדעַ  ּמָ ם ֶזה ֲהֵרי, ָחַטף ּכַ ּלֵ ִרים ְמׁשַ ֲהֵרי, ָהֶעׂשְ  ׁשֶ
אי ָיַדע ַוּדַ הּוִבים ּבְ ּזְ הּוא ְוִנְמָצא, ָחַטף ׁשֶ ב ׁשֶ  ְמֻחּיָ

בּוָעה ֵאינוֹ  ׁשְ ַבע ָיכֹול ׁשֶ ָ ם, ִלׁשּ ּלֵ   :ּוְמׁשַ

ִרים: ַהחֹוֵטף ָאַמר. ו י ֶעׂשְ י ָחַטְפּתִ ּלִ ְגזָ , ֵהם ְוׁשֶ  לְוַהּנִ
ם, ָחַטף ֵמָאה: אֹוֵמר ּלֵ ִרים ְמׁשַ הֹוָדה ָהֶעׂשְ , ָבֶהם ׁשֶ
ָאר ְוַעל ְ ע ַהׁשּ ּבָ   :ֶהֵסת ִנׁשְ

ל ְלֵביתוֹ  ִנְכַנס. ז ּלֹא ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ָפָניו ׁשֶ ם ְוָנַטל ּבְ ָ  ִמׁשּ
ִלים ְפֵני ּכֵ ה יֹוֵדעַ  ָהֵעד ְוֵאין, ֶאָחד ֵעד ּבִ ּמָ , ָנַטל ּכַ
ַעל ִית ּבַ ִלים ִריםֶעשְׂ : אֹוֵמר ַהּבַ  ְוַגְזָלן, ְבֵביִתי ָהיוּ  ּכֵ
י ֹלא: אֹוֵמר א ָנַטְלּתִ ָרה ֶאּלָ י ְוֵהם ֲעׂשָ ּלִ ב, ׁשֶ  ַחּיָ

ָרה ְלַהֲחִזיר ֵני, ָהֲעׂשָ הּוא ִמּפְ ב ׁשֶ בּוָעה ְמֻחּיָ  ְוֵאינוֹ  ׁשְ
ַבע ָיכֹול ָ ע ְוֵאינוֹ , ִלׁשּ ּבָ ָאר ַעל ִנׁשְ בּוַעת ֲאִפּלוּ  ַהׁשְ  ׁשְ
ֵני, ֶהֵסת ְזָלן ַעל ִלְטֹען ָיכֹול ֵאינוֹ שֶׁ  ִמּפְ  ַטֲעַנת ַהּגַ
אי   :ַוּדַ

ִני: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. ח ַזְלּתַ  ֹלא: ָאַמר ִאם, ֵמָאה ּגְ
י ַזְלּתִ ע, ּגָ ּבָ ָזלוֹ  הֹוָדה ְוִאם, ֶהֵסת ִנׁשְ ּגְ ים ׁשֶ ִ , ֲחִמׁשּ
ם ּלֵ ים ְמׁשַ ִ ע, ֲחִמׁשּ ּבָ בּוַעת ְוִנׁשְ ָאר ַעל ַהּתֹוָרה ׁשְ ְ , ַהׁשּ

ָארכִּ  ִעים ׁשְ ּבָ ׁשְ ֲהֵרי, ַהּנִ ְזָלן ֻהְחַזק ֹלא ׁשֶ ֵעִדים ּגַ   :ּבְ

ְכַנס ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּטֹוֵען ְוֵכן. ט ּנִ ִלים ּוְגָזלוֹ  ְלֵביתוֹ  ׁשֶ , ּכֵ
ֶרךְ : אֹוֵמר ְוהּוא ּכֹון ּדֶ ים ַמׁשְ חֹוִבי ְלַקְחּתִ שׁ  ּבְ ּיֵ  ִלי ׁשֶ
ִית ּוַבַעל, ֶאְצְלךָ  לּום ָיִדיבְּ  ְלךָ  ֵאין: אֹוֵמר ַהּבַ  ַאף, ּכְ

י ַעל הֹוָדה ּפִ נוֹ  ׁשֶ ּכְ ׁשְ ּמִ ּלֹא ׁשֶ ְרׁשּות ׁשֶ  ְוֵאין הֹוִאיל, ּבִ
ם ַזל ְמִעיִדים ׁשָ ּגָ ע ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶ ּבָ  חֹובוֹ  ְוגֹוֶבה ִנׁשְ

ּכֹון ׁשְ   :ֵמַהּמַ

 שסה סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , גזל ממי יודע ואינו הגוזל

הֵמֲחמִ  ֶאָחד ַהּגֹוֵזל. א ָ ַזל ֵמֶהם ְלֵאיֶזה יֹוֵדע ְוֵאינוֹ  ׁשּ , ּגָ
ל ַזל אֹוִתי: אֹוֵמר ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ י ַעל ַאף, ּגָ ֵאין ּפִ  ׁשֶ
ם ַזל ֵעִדים ׁשָ ּגָ ל ֲהֵרי, ׁשֶ ע ֵמֶהם ֶאָחד ּכָ ּבָ ּזֶה ִנׁשְ  ׁשֶ
ָזלוֹ  ם, ּגְ ּלֵ ֵזָלה ּוְמׁשַ   :ְוֶאָחד ֶאָחד ְלָכל ּגְ

ַנִים ָאַמר. ב ַזְלתִּ : ִלׁשְ ם ֶאָחד ֶאת יּגָ  יֹוֵדעַ  ְוֵאיִני ִמּכֶ
א נֹוֵתן ֵאינוֹ , ֵאיֶזהוּ  יֵניֶהם חֹוְלִקים ְוֵהם, ָמֶנה ֶאּלָ , ּבֵ
ֵהם ֵמַאַחר ְגְזלוּ  יֹוְדִעים ָהיוּ  ֹלא ׁשֶ ּנִ א, ׁשֶ יו ַעל ֶאּלָ , ּפִ
ל ְוִעם א ִאם ֶזה ּכָ ַמִים ְיֵדי ָלֵצאת ּבָ ב, ׁשָ ם ַחּיָ ּלֵ  ְלׁשַ
ל ֵזָלה ּכָ ַנִים ֲאָבל. ְוֶאָחד ֶאָחד ְלָכל ַהּגְ ְבעוּ  ׁשְ ּתָ  ֶאת ׁשֶ

ִני: לוֹ  אֹוֵמר ֵמֶהם ֶאָחד ְוָכל, ֶאָחד ַזְלּתַ  ְוהּוא, ָמֶנה ּגְ
יב י ֱאֶמת: ֵמׁשִ ַזְלּתִ ּגָ ם ֶאָחד ֶאת ׁשֶ  ֵאיִני ֲאָבל, ָמֶנה ִמּכֶ
ם ְלֵאיֶזה יֹוֵדעַ  ב, ִמּכֶ ם ַחּיָ ּלֵ   :ָמֶנה ֵמֶהם ֶאָחד ְלָכל ְלׁשַ

 שסו סימן
 ּובוֹ , ממנו מקבלין אם תשובה לעשות שבא גזלן

  ְסִעיִפים:' ד

ְזָלן. א א ְמֻפְרָסם ּגַ ׁשּוָבה ַלֲעׂשֹות ַהּבָ  ִאם, ֵמַעְצמוֹ  ּתְ
ֵזָלה ֵאין ֶמת ַהּגְ ִלין ֵאין ַקּיֶ ּנוּ  ְמַקּבְ ֵדי, ִמּמֶ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ

ַנע ֲעׂשֹות ִיּמָ ׁשּוָבה ִמּלַ ַמִים ְיֵדי ָלֵצאת ָרָצה ְוִאם, ּתְ  ׁשָ
ַיד מֹוִחין ֵאין, ְוֶהֱחִזיר ְגָזל ּבְ לוֹ  ַהּנִ ַקּבְ   :ִמּלְ

ִאים ָהרֹוִעים. ב ּבָ ׁשּוָבָתן, ְוַהּמֹוְכִסים ְוַהּגַ ה ּתְ ֵני ָקׁשָ  ִמּפְ
ְזלוּ  ּגָ ים ֶאת ׁשֶ  ְלִפיָכךְ , ַיְחְזרוּ  ְלִמי יֹוְדִעים ְוֵאין ָהַרּבִ
ים ָצְרֵכי ּבוֹ  ַיֲעׂשוּ  גֹון, ַרּבִ יִחין רֹותּבוֹ  ּכְ   :ּוְמָערֹות ׁשִ

ִלי ָהָיה. ג ַיד ּכְ נוֹ  ּבְ ל ּבְ ַעל ׁשֶ ִית ּבַ ַיד אוֹ  ַהּבַ , ַעְבּדוֹ  ּבְ
שׁ  ֵמֶהם ֶאָחד ּוְלָקחוֹ  ּמֵ ּתַ ּלֹא ׁשֹוֵאל ֶזה ֲהֵרי, ּבוֹ  ְוִנׁשְ  ׁשֶ
ַעת ה, ִמּדַ ְרׁשּותוֹ  ְוַנֲעׂשָ ֳאָנִסין ְוִנְתַחֵיב, ּבִ  ַעד ּבָ
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 כט
 כט

ֲחִזיֶרּנוּ  ּיַ ָטן ֶהֱחִזירוֹ  ִאם, ְלִפיָכךְ . ָעִליםַלבְּ  ׁשֶ ָהָיה ַלּקָ  ׁשֶ
ּנוּ  ְוָאַבד, ְבָידוֹ  ר אוֹ  ִמּמֶ ּבַ ב, ִנׁשְ ם ַחּיָ ּלֵ   :ְלׁשַ

ּוב ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּגֹוֵזל. ד ׁשּ ּיִ ר לוֹ  ְלַהֲחִזיר ּוָבא, ּבַ ְדּבָ ּמִ , ּבַ
ְגָזל ִיְרֶצה ְוִאם, ָיָצא ֹלא ֶחּנוּ  ֹלא ַהּנִ י ַעד ִיּקָ ּגִ ּיַ  עַ ׁשֶ

ּוב ּוב ַמֲחִזירוֹ  ִאם ֲאָבל, ְלִיׁשּ ׁשּ ּיִ אֹותוֹ  ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , ּבַ  ּבְ
ָזלוֹ  ָמקֹום ּגְ   :ָיָצא, ׁשֶ

 שסז סימן
 או, אביו את והגוזל, הגזלה את להחזיר שבא גזלן

  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , הגר את

י ַעל ַאף, ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּגֹוֵזל. א ַפר ּפִ ּכָ  הֹוִאיל, ּבוֹ  ׁשֶ
ע ְוֹלא ּבָ ב ֵאינוֹ  ְוהֹוָדה ָחַזר ִאם, ִנׁשְ  ַאַחר ִלְרּדֹף ַחּיָ

ָעִלים א, ָלֶהם ְלַהֲחִזיר ַהּבְ ָידוֹ  ְיֵהא ֶאּלָ בֹואוּ  ַעד ּבְ ּיָ , ׁשֶ
לוּ  ֶהם ֶאת ְוִיּטְ ּלָ ע ִאם ֲאָבל. ׁשֶ ּבַ ֵוה ַעל ִנׁשְ  ְפרּוָטה ׁשְ
ב, ָוַמְעָלה ָעִלים ַאַחר ִלְרּדֹף ַחּיָ יַּ  ַעד ַהּבְ , ָלֶהם ֲחִזירׁשֶ
י ֵהם ֲאִפּלוּ  ִאּיֵ ם ּבְ ֵני, ַהּיָ ָבר ִמּפְ ּכְ  ֵמַאַחר ִנְתָיֲאׁשוּ  ׁשֶ

ע ּבַ ׁשְ ּנִ ִאים ְוֵאיָנם, ׁשֶ   :ְלתֹוְבעוֹ  עֹוד ּבָ

ֵזָלה ֶהֱחִזיר ֲאִפּלוּ . ב הּ  ַהּגְ ּלָ ֵוה חּוץ, ּכֻ ְ , ְפרּוָטה ִמׁשּ
ב ְזָלן ַחּיָ ְגָזל ַאַחר ְלהֹוִליָכהּ  ַהּגַ ן אְולֹ . ַהּנִ  ִלְבנוֹ  ֹלא ִיּתֵ
ל לּוחוֹ  ְוֹלא ִנְגָזל ׁשֶ א, ִלׁשְ ן ִאם ֶאּלָ ה ּכֵ ְגָזל ָעׂשָ  ַהּנִ

ִליחַ  ָ ֵעִדים ַהׁשּ ית ָעׂשוּ  ִאם ְוֵכן. ּבְ ין ּבֵ ִליחַ  ּדִ  ׁשָ
ֵעִדים  ָנַתן ִאם לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, ָיָצא, לוֹ  ְוָנַתן, ּבְ
ין ְלֵבית ָצא, ּדִ ּיָ   :ׁשֶ

ל לוֹ  ֶהֱחִזיר. ג ֵזָלה ּכָ ַחל אוֹ , ַהּגְ ּמָ  חּוץ, ָעֶליהָ  לוֹ  ׁשֶ
חֹות ֵוה ִמּפָ  ַאֲחָריו ְלהֹוִליךְ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ְפרּוָטה ׁשְ
א ְגָזל ָיֹבא ֶאּלָ ָאר ְוִיּטֹל ַהּנִ ְ י ַעל ְוַאף. ַהׁשּ ֵזָלה ּפִ ַהּגְ  ׁשֶ

ֶמת ַעְצָמהּ  ין ֵאין, ַקּיֶ ׁשִ א חֹוׁשְ ּמָ ר ׁשֶ ְתַיּקֵ  ְוִנְמָצא ּתִ
שְׁ  ֶוה ַארַהּנִ רּוָטה ׁשָ   :ּפְ

ְגָזל ֵמת. ד א, ַהּנִ ּבָ ׁשֶ ְזָלן ּכְ ׁשּוָבה ַלֲעׂשֹות ַהּגַ  ַיֲחִזיר ּתְ
יו ֵזָלה ִאם, ְליֹוְרׁשָ ַעִין ַהּגְ ַעִין ֵאיָנהּ  ְוִאם. ּבְ  ַיֲחִזיר ּבְ

ֶמיהָ  ָלֶהם ם ּדָ ׁשֵ ָהָיה ּכְ ם ַמֲחִזיר ׁשֶ   :ְלמֹוִריׁשָ

עְוִנשְׁ  ָאִביו ֶאת ַהּגֹוֵזל. ה  ֵאין ִאם, ָהָאב ֵמת, לוֹ  ּבַ
ֵזָלה ֶמת ַהּגְ ית אוֹ  ַקּיֶ ּנֵ ּתַ ה ִנׁשְ ּבֹון עֹוׂשֶ  ֶאָחיו ִעם ֶחׁשְ

ֶרן ַעל ֵזָלה ְוִאם, ַהּקֶ ֶמת ַהּגְ ב, ַקּיֶ ֵזָלה ְלהֹוִציא ַחּיָ  ַהּגְ
ַחת ַעְצָמהּ  ֵזָלה נֹוֵתן, ְלִפיָכךְ , ָידוֹ  ִמּתַ  ְלֶאָחיו ַהּגְ
ה ֶהם ְועֹוׂשֶ ְמָצא, ַאִחים לוֹ  ֵאין ְוִאם. ּבֹוןֶחשְׁ  ִעּמָ ּנִ  ׁשֶ

ְזָלן ֶזה ֵזָלה מֹוִציא, ַהּיֹוֵרשׁ  הּוא ְלַבּדוֹ  ַהּגַ ַחת ַהּגְ  ִמּתַ
ִנים ֵאין ְוִאם. ְלָבָניו ָידוֹ  ן ְלֶזה ּבָ ְזָלן ַהּבֵ  נֹוְתָנם, ַהּגַ

ַהְלָוָאתוֹ  חֹובוֹ  ְלַבַעל  ְוָיְצָאה הֹוִאיל, ִלְצָדָקה אוֹ  ּבְ
ֵזָלה ַחת ָמהּ ַעצְ  ּגְ י ַעל ַאף ִנְפַטר, ָידוֹ  ִמּתַ ָתָנהּ  ּפִ ּנְ  ׁשֶ
ָנה ָרָעהּ  אוֹ  ַמּתָ חֹובוֹ  ּפְ ּיֹוִדיֵעם ְוהּוא, ּבְ  ֶזה: ְוֹיאַמר ׁשֶ
ֶזל א ּגֶ   :ַאּבָ

ר ֶאת ַהּגֹוֵזל. ו ע ַהּגֵ ּבַ ר ּוֵמת, לוֹ  ְוִנׁשְ ֹלא ַהּגֵ  ּבְ
ים ר הֹוָדה ֲאִפּלוּ , יֹוְרׁשִ  ַאף, ִמְלָוהבְּ  ָעָליו ּוְזָקפוֹ  ַלּגֵ

י ַעל ָכה ּפִ ּזָ ֵזָלה ׁשֶ ּגְ ב, ּבַ ַחת ְלהֹוִציָאהּ  ַחּיָ   :ָידוֹ  ִמּתַ

 שסח סימן
 ּובוֹ , גוי או ישראל מלסטים הקונה או המציל דין

  ָסִעיף ֶאָחד

יל. א ּצִ ד ַהּמַ ָרֵאל ִלְסִטים ִמּיַ ּלוֹ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ִיׂשְ ֵני, ׁשֶ  ִמּפְ
ְסַתם ָבר ׁשֶ נִּ  ַהּדָ ָעִלים ְתָיֲאׁשוּ ׁשֶ ּלֹא ָיַדע ְוִאם. ַהּבְ  ׁשֶ

ב, ִנְתָיֲאׁשוּ  יל ֲאָבל. ְלַהֲחִזיר ַחּיָ ּצִ ד ַהּמַ  ּגֹוי ִלְסִטים ִמּיַ
ב, ּגֹוי מֹוֵכס אוֹ  ְסַתם, ְלַהֲחִזיר ַחּיָ ָבר ׁשֶ ּלֹא ַהּדָ  ׁשֶ

ָעִלים ִנְתָיֲאׁשוּ  ּלוֹ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ִנְתָיֲאׁשוּ  ְוִאם, ַהּבְ . ׁשֶ
נֵ  ָרֵאל ִלְסִטים ְסָתם: ָאְמרוּ  ָמה יּוִמּפְ  ִנְתָיֲאׁשוּ  ִיׂשְ

ָעִלים ֵני, ִנְתָיֲאׁשוּ  ֹלא ּגֹוי ּוְסָתם ַהּבְ ָעִלים ִמּפְ ַהּבְ  ׁשֶ
ּגֹוִים יֹוְדִעים ד ַמֲחִזיִרין ׁשֶ ְזָלן ִמּיַ י ַעל ַאף, ַהּגַ  ּפִ
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 כט
 כט

ֵאין ם ׁשֶ ַזל ֵעִדים ׁשָ ּגָ א ׁשֶ ְרָאיֹות ֶאּלָ  ּוְבֹאֶמד ְרעּועֹות ּבִ
ַעת   :ַהּדַ

 שסט סימן
 ודינא, מממונם ולהנות ולסטים מגזלן לקנות אסור

  ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , כיצד דמלכותא

ָבר ִלְקנֹות ָאסּור. א זּול ּדָ ְזָלן ַהּגָ  ְלַסֲעדוֹ  ְוָאסּור, ֵמַהּגַ
ּנּויוֹ  ַעל ֵדי ׁשִ ְקֵנהוּ  ּכְ ּיִ ל, ׁשֶ ּכָ ה ׁשֶ ָבִרים ָהעֹוׂשֶ  ֵאּלוּ  ּדְ
ֶהם ֵצאְוַכּיוֹ   ַעל ְועֹוֵבר ֲעֵבָרה עֹוְבֵרי ְיֵדי ַמֲחִזיק ּבָ

ר ְוִלְפֵני ן ֹלא ִעּוֵ ּנוּ  ְוַהּלֹוֵקחַ . ִמְכׁשֹל ִתּתֵ  ִמּמֶ
ְלְטִלין ינוֹ , ִמּטַ לֹוֵקחַ  ּדִ ב ּכְ ּנָ ֵאר, ֵמַהּגַ ְתּבָ ּנִ ִסיָמן ׁשֶ  ּבְ

  :ו"שנ

ָבר ֵלָהנֹות ָאסּור. ב ּדָ זּול ּבַ , ֵיאּושׁ  ְלַאַחר ַוֲאִפּלוּ , ַהּגָ
ַדע ְוהּוא ּיָ אי ׁשֶ ַוּדַ ָבר ּבְ ּדָ ֵזָלה הּוא ֶזה ׁשֶ . ַעְצָמהּ  ַהּגְ
יַצד ֵהָמה ָיַדע, ּכֵ ּבְ זּוָלה זוֹ  ׁשֶ  אוֹ  ָעֶליהָ  ִלְרּכֹב ָאסּור, ּגְ
הּ  ַלֲחֹרשׁ  ַזל, ּבָ ִית ּגָ ֶדה אוֹ  ּבַ תֹוָכהּ  ַלֲעֹבר ָאסּור, ׂשָ  ּבְ

ֵנס אוֹ  הּ  ִלּכָ ה ּבָ ַחּמָ ֵני ּבַ ההַ  ִמּפְ ִמים, ַחּמָ ׁשָ ֵני ּוַבּגְ  ִמּפְ
ִמים ׁשָ ר ְוִאם, ַהּגְ הּ  ּדָ ב ּבָ ָכר ְלַהֲעלֹות ַחּיָ ָעִלים ׂשָ , ַלּבְ

ָכר ֲעׂשּוָיה ָהְיָתה ִאם ַזל, ְלׂשָ ָקִלים ּגָ ה ּדְ  ֵמֶהם ְוָעׂשָ
ר ׁשֶ ל ְוֵכן, ָעָליו ַלֲעֹבר ָאסּור, ּגֶ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ  ֲאָבל. ּבָ
ַרת ֶמֶלךְ  ּכָ ל ֹותִאיָלנ ׁשֶ ֲעֵלי ׁשֶ ים ּבַ ה ָבּתִ  ֵמֶהם ְוָעׂשָ
ר ׁשֶ ר, ּגֶ ה ֲאִפּלוּ , ָעָליו ַלֲעֹבר ֻמּתָ ּוָ ּצִ ֶלךְ  ׁשֶ  ַלֲעָבָדיו ַהּמֶ

ל ִלְכֹרת ָבר ְוֶאָחד ֶאָחד ִמּכָ  ֵהם ְוָהְלכוּ , ָידּועַ  ּדָ
ר, ֵמֶאָחד ַהּכֹל ְוָכְרתוּ  ים ָהַרס ִאם ְוֵכן. ֻמּתָ ּתִ ה ּבָ  ְוָעׂשָ
ֶרךְ  ר, ָמהחוֹ  אוֹ  ּדֶ הּ  ֵליָהנֹות ֻמּתָ ל ְוֵכן, ּבָ ּיֹוֵצא ּכָ  ּכַ
ין ּדִ ֶלךְ  ׁשֶ ין ַהּמֶ ֵהא ְוהּוא, ּדִ ּיְ עוֹ  ׁשֶ אֹוָתם יֹוֵצא ַמְטּבְ  ּבְ

ֲהֵרי, ָהֲאָרצֹות ימוּ  ׁשֶ ֵני ָעָליו ִהְסּכִ  ָהָאֶרץ אֹוָתהּ  ּבְ
ם ְוָסְמָכה הּוא ַדְעּתָ ִאם, ֲעָבִדים לוֹ  ְוֵהם ֲאדֹוֵניֶהם ׁשֶ  ׁשֶ

ַגְזָלן הּוא ֲהֵרי ןכֵּ  ֹלא ַעל ּכְ   :ְזרֹועַ  ּבַ

ְזָלן ֵלָהנֹות ָאסּור. ג ּלוֹ  ִמעּוט ָהָיה ְוִאם ֵמַהּגַ  ַאף, ׁשֶ
י ַעל ֹרב ּפִ זּול ָממֹונוֹ  ׁשֶ ר, ּגָ ּנוּ  ֵלָהנֹות ֻמּתָ  ַעד, ִמּמֶ

ַדע ּיֵ אי ׁשֶ ַוּדַ ָבר ּבְ ּדָ זּול ֶזה ׁשֶ ָידוֹ  ּגָ   :ּבְ

ֵני. ד ֶחְזָקתָ  ָאָדם ּבְ ְזָלִנים םׁשֶ ל ְוֶחְזַקת ּגַ ֵזל ָממֹוָנם ּכָ  ּגָ
ֵני ם ִמּפְ ַלאְכּתָ ּמְ ְזָלִנים ְמֶלאֶכת ׁשֶ גֹון, ּגַ  ַהּמֹוְכִסים ּכְ

ְסִטים ֶחְזַקת, ֵמֶהם ֵלָהנֹות ָאסּור, ְוַהּלִ  זוֹ  ְמָלאָכה ׁשֶ
ִהיא ֵזל ׁשֶ יָנִרים ְמָצְרִפים ְוֵאין. ּגָ ָבה ּדִ ֶהם ֵמַהּתֵ ּלָ , ׁשֶ
ַהּכֹל ֵזָלה ֶחְזַקתבְּ  ׁשֶ ה ֲאָבל. ּגְ שׁ  ִמּמַ ּיֵ ִית לוֹ  ׁשֶ ּבַ  אוֹ  ּבַ
ּוק ׁשּ ּלֹא ּבַ ֵתַבת ׁשֶ ר, ַהּמֹוְכִסים ּבְ  ַוֲאִפּלוּ . ְלָצֵרף ֻמּתָ

ָבתוֹ  ב הּוא ִאם, ִמּתֵ  לוֹ  ְוֵאין ִדיָנר ֲחִצי לוֹ  ָלֵתת ַחּיָ
א ּנוּ  ְולֹוֵקחַ  לוֹ  נֹוְתנוֹ , ִדיָנר ֶאּלָ  ֲאִפּלוּ  ִדיָנר ֲחִצי ִמּמֶ

ַבת ֵני, ַהמֹוְכִסין ִמּתֵ הּוא ִמּפְ יל ׁשֶ ַמּצִ דוֹ  ּכְ   :ִמּיָ

סּותוֹ  מֹוְכִסין ָנְטלוּ . ה  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ַאֶחֶרת לוֹ  ְוֶהֱחִזירוּ  ּכְ
ּלוֹ  ֵני, ׁשֶ ּזוֹ  ִמּפְ ְמִכיָרה ׁשֶ ְתָיֲאׁשוּ  ְוֶחְזָקָתהּ , ִהיא ּכִ ּנִ  ׁשֶ

ָעִלים ה ַהּבְ ּנָ ַודַּ  יֹוֵדע ְוֵאינוֹ , ִמּמֶ ּזוֹ  איּבְ זּוָלה ׁשֶ  ְוִאם. ּגְ
ָעִלים ַמֲחִזיָרן, ַעְצמוֹ  ַעל ּוַמֲחִמיר ָוִתיק ָהָיה  ַלּבְ

  :ָהִראׁשֹוִנים

ה. ו ּמֶ ָבִרים ּבַ ַהּמֹוֵכס ֲאמּוִרים ּדְ ִלְסִטים ׁשֶ ְזַמן, ּכְ  ּבִ
ַהּמֹוֵכס  מֹוֵכס אוֹ , ֵמֵאָליו ָהעֹוֵמד מֹוֵכס אוֹ , ּגֹוי ׁשֶ
לֶ  ֵמֲחַמת ָהעֹוֵמד א, ִקְצָבה לוֹ  ְוֵאין ךְ ַהּמֶ  ַמה לֹוֵקחַ  ֶאּלָ
ְרֶצה ּיִ ֶ ָסקוֹ  מֹוֵכס ֲאָבל. ׁשּ ּפְ ֶלךְ  ׁשֶ ָבר ִלּטֹל ַהּמֶ , ָקצּוב ּדָ
ָרֵאל מֹוֵכס ְוֶהֱעִמיד ֶלךְ  ִלְגּבֹותוֹ  ִיׂשְ ָאָדם ְונֹוַדע, ַלּמֶ  ׁשֶ

לּום מֹוִסיף ְוֵאינוֹ , ֶנֱאָמן ֶזה ַזר ַמה ַעל ּכְ ּגָ ֶ ֶלךְ  ׁשּ , ַהּמֶ
ֶחְזַקת וֹ ֵאינ ְזָלן ּבְ ּום, ּגַ ִדיָנא ִמׁשּ יָנא ְדַמְלכּוָתא ּדְ . ּדִ
א, עֹוד ְוֹלא ְבִריחַ  ֶאּלָ ַהּמַ ֶכס ׁשֶ ֵני עֹוֵבר, ֶזה ִמּמֶ  ִמּפְ

הּוא ֶלךְ  ֶאת גֹוֵזל ׁשֶ ין, ַהּמֶ ָהָיה ּבֵ ָרֵאל ֶמֶלךְ  ׁשֶ ין ִיׂשְ  ּבֵ
ָהָיה ָרֵאל ִאם ְוֵכן. ּגֹוי ֶמֶלךְ  ׁשֶ כֶ  ָקָנה ִיׂשְ  סַהּמֶ

ֶלךְ  ְבִריחַ , ֵמַהּמֶ ָרֵאל גֹוֵזל ֶזה ֲהֵרי ַעְצמוֹ  ַהּמַ  ִיׂשְ
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ָנאוֹ  ּקְ ר, גֹוי ְקָנאוֹ  ִאם ֲאָבל. ׁשֶ ּום, ֻמּתָ ָהֵוי ִמׁשּ  ּדְ
ַהְפָקַעת ִרי ַהְלָוָאתוֹ  ּכְ ׁשָ ָמקֹום ּדְ א ּבְ ֵליּכָ ם ִחּלּול ּדְ ֵ   :ַהׁשּ

ם ֶמֶלךְ  ְוֵכן. ז ָ ׂשּ ֵני ַעל ַמס ׁשֶ ל לעַ  אוֹ  ָהִעיר ּבְ  ִאישׁ  ּכָ
ָבר, ָוִאישׁ  ָנה ָקצּוב ּדָ ָ ָנה ִמׁשּ ל ַעל אוֹ , ְלׁשָ ֶדה ּכָ  ׂשָ
ֶדה ָבר ְוׂשָ ַזר אוֹ , ָקצּוב ּדָ ּגָ ל ׁשֶ ּכָ ֲעֹבר ִמי ׁשֶ ּיַ  ַעל ׁשֶ
ָבר ְקחוּ  ֶזה ּדָ ל ִיּלָ ֶלךְ  ְלֵבית ְנָכָסיו ּכָ ל אוֹ , ַהּמֶ  ִמי ּכָ

ֵצא ּמָ ּיִ ֶדה ׁשֶ ָ ׂשּ ַעת ּבַ ׁשְ ן אהוּ , ַהּגֶֹרן ּבִ ס ִיּתֵ ָעֶליהָ  ַהּמַ  ׁשֶ
ין ָהָיה ּבֵ ַעל הּוא ׁשֶ ֶדה ּבַ ָ ין ַהׂשּ ֵאינוֹ  ּבֵ ַעל ׁשֶ ֶדה ּבַ ָ , ַהׂשּ
ּיֹוֵצא ְוָכל ְדָבִרים ּכַ ֵזל ֵאינוֹ , ֵאּלוּ  ּבִ ָרֵאל, ּגָ ָבה ְוִיׂשְ ּגָ  ׁשֶ

ֶלךְ  אֹוָתם ֶחְזַקת ֵאינוֹ  ַלּמֶ ְזָלן ּבְ ר הּוא ַוֲהֵרי, ּגַ ׁשֵ , ּכָ
ּלֹא ְוהּוא ה ְוֹלא ֹוִסיףי ׁשֶ ּנֶ ח ְוֹלא ְיׁשַ לּום ְלַעְצמוֹ  ִיּקַ   :ּכְ

ַעס ֶמֶלךְ  ְוֵכן. ח ּכָ יו ֵמֲעָבָדיו ֶאָחד ַעל ׁשֶ ׁשָ ּמָ ֵני ְוׁשַ  ִמּבְ
ִדיָנה ֵדהוּ  ְוָלַקח ַהּמְ ֵזל ֵאינוֹ , ֲחֵצרוֹ  אוֹ  ׂשָ ר, ּגָ  ּוֻמּתָ
הּ  ֵלָהנֹות ֶלךְ  ְוַהּלֹוְקָחהּ , ּבָ ּלוֹ  ִהיא ֲהֵרי ֵמַהּמֶ  ְוֵאין ,ׁשֶ

ָעִלים דוֹ  אֹוָתהּ  מֹוִציִאין ַהּבְ ַקח ֶמֶלךְ  ֲאָבל. ִמּיָ ּלָ  ׁשֶ
ֶדה ל ָחֵצר אוֹ  ׂשָ ֵני ֶאָחד ׁשֶ ִדיָנה ִמּבְ ּלֹא ַהּמְ יִנים ׁשֶ ּדִ  ּכַ

ָחַקק ְזָלן ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶ ּנוּ  ְוַהּלֹוֵקחַ , ּגַ  מֹוִציִאין ִמּמֶ
ָעִלים דוֹ  ַהּבְ ָללוֹ . ִמּיָ ל ּכְ ָבר ׁשֶ ל: ּדָ ֲחֹקק יןדִּ  ּכָ ּיַ  ׁשֶ

ֶלךְ  אֹותוֹ  ְפֵני ֶאָחד ְלָאָדם ִיְהֶיה ְוֹלא ַלּכֹל ַהּמֶ , ַעְצמוֹ  ּבִ
ֵזל ֵאינוֹ  ח ְוָכל, ּגָ ּקַ ּיִ ְלַבד ֶזה ֵמִאישׁ  ׁשֶ ּלֹא, ּבִ ת ׁשֶ ּדָ  ּכַ

דּועַ  א, ַלּכֹל ַהּיָ ֵזל ֶזה ֲהֵרי, ֶזה ֶאת ָחַמס ֶאּלָ   :ּגָ

ֵאי, ְלִפיָכךְ . ט ּבָ ֶלךְ  ּגַ ּמֹוְכִרים ֹוְטָריוְושׁ  ַהּמֶ דֹות ׁשֶ ָ  ַהׂשּ
ַמס צּוָבה ּבְ דֹות ַעל ַהּקְ ָ ָרן, ַהׂשּ ר ִמְמּכָ  ַמס ֲאָבל. ִמְמּכָ
ַעל ל ׁשֶ א ּגֹוֶבה ֵאינוֹ , ְוִאישׁ  ִאישׁ  ּכָ  ָהָאָדם ִמן ֶאּלָ
ֶדה ָמְכרוּ  ְוִאם. ַעְצמוֹ  ָ ַמס ַהׂשּ ַעל ּבְ  ֶזה ֲהֵרי, ָהֹראשׁ  ׁשֶ
ר ֵאינוֹ  א ִמְמּכָ ין ָהָיה ןכֵּ  ִאם ֶאּלָ ֶלךְ  ּדִ ךְ  ַהּמֶ   :ּכָ

ָהיוּ  ֶמֶלךְ . י יָניו ׁשֶ ל ּדִ ּכָ ּלֹא ׁשֶ ן ׁשֶ ס ִיּתֵ ַעל ַהּמַ  ׁשֶ
ֶדה ָ ְהֶיה, ַהׂשּ ֶדה ּתִ ָ ס ְלנֹוֵתן ַהׂשּ ַעל ּוָבַרח, ַהּמַ ֶדה ּבַ ָ  ַהׂשּ
ֵני ס ִמּפְ ָעֶליהָ  ַמס ְוָנַתן ֶזה ּוָבא, ַהּמַ ֶלךְ  ׁשֶ  ְוָאַכל, ַלּמֶ

רֹוֶתיהָ  ֵזל ֶזה יןאֵ , ּפֵ א, ּגָ רֹות אֹוֵכל ֶאּלָ ס ְונֹוֵתן ּפֵ  ַהּמַ
ְחְזרוּ  ַעד ּיַ ָעִלים ׁשֶ ין, ַהּבְ ּדִ ֶלךְ  ׁשֶ ין ַהּמֶ מוֹ , הּוא ּדִ  ּכְ

ָאַמְרנוּ    :ׁשֶ

ַזר ֶמֶלךְ  ְוֵכן. יא ּגָ ל ׁשֶ ּכָ ן ִמי ׁשֶ ּתֵ ּיִ צּוב ַמס ׁשֶ  ַעל ַהּקָ
ד ָהִאישׁ  ְעּבֵ ּתַ ֶזה ִיׁשְ ּלֹא ּבְ ָרֵאל אּובָ , ָנַתן ׁשֶ  ְוָנַתן ִיׂשְ
ס ַעל ַהּמַ ָרֵאל ׁשֶ  יֹוֵתר ּבוֹ  עֹוֵבד ֶזה ֲהֵרי, ֶהָעִני ֶזה ִיׂשְ
אי ין, ִמּדַ ּדִ ֶלךְ  ׁשֶ ין ַהּמֶ ֶעֶבד ּבוֹ  עֹוֵבד ֵאינוֹ  ֲאָבל, ּדִ   :ּכְ

 שע סימן
 יונים מפריחי כגון, מדבריהם גזל שהם דברים

  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ , בקביא והמשחקים

ָבִרים שׁ יֵ . א ָאְסרוּ  ּדְ ּום ֲחָכִמים ׁשֶ ֵזל ִמׁשּ  ְוָהעֹוֵבר, ּגָ
ְזָלן ֶזה ֲהֵרי ֲעֵליֶהם ְבֵריֶהם ּגַ  יֹוִנים ַמְפִריֵחי: ִמּדִ

ֲחִקים ֻקְבָיא ּוְמׂשַ יַצד יֹוִנים ַמְפִריֵחי. ּבְ  ַיְפִריחַ  ֹלא, ּכֵ
תֹוךְ  ָאָדם ּוב ּבְ ׁשּ ֲהֵרי, ַהּיִ ּלֹ ֲאֵחִרים ָממֹון לֹוֵקחַ  ׁשֶ  אׁשֶ
ין ּדִ ֵני, ּכַ ֵלחַ  ִמּפְ ׁשַ ּמְ ֹוָבךְ  ְנֵקָבה ְוָיִביא ָזָכר ׁשֶ , ַאֵחר ִמׁשּ
ְלַבד יֹוִנים ְוֹלא, ָזָכר ְוָתִביא ְנֵקָבה אוֹ  א, ּבִ ל ֶאּלָ  ּכָ

ה ֶזה ָהעֹוׂשֶ ָאר ּכָ ׁשְ ה אוֹ  עֹופֹות ּבִ ֵהָמה אוֹ  ַחּיָ  ֲהֵרי, ּבְ
ְזָלן ֶזה ְבֵריֶהם ּגַ   :ִמּדִ

ֲחִקים. ב ֻקְבָיא ַהְמׂשַ יַצד ּבְ ֲחִקים ֵאּלוּ , ּכֵ ׂשַ ּמְ ֵעִצים ׁשֶ  ּבְ
ְצרֹורֹות אוֹ  ֲעָצמֹות אוֹ  ּבִ ים, ּבָ ַנאי ְועֹוׂשִ יֵניֶהם ּתְ  ּבֵ

ל ּכָ אֹותוֹ  ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּנֹוֵצחַ  ׁשֶ חֹוק ּבְ ח ׂשְ ךְ  ִיּקַ . ְוָכךְ  ּכָ
ֲחִקים ְוֵכן ְבֵהָמה ַהְמׂשַ ה אוֹ  ּבִ ַחּיָ עֹופֹות אוֹ  ּבְ , ּבְ

ל יםְועֹושִׂ  ּכָ חַ  ׁשֶ ַנּצֵ ּתְ ֶהְמּתוֹ  ׁשֶ ח יֹוֵתר ָתרּוץ אוֹ  ּבְ  ִיּקַ
ךְ  ֵמֲחֵברוֹ  ּיֹוֵצא ְוָכל, ְוָכךְ  ּכָ ְדָבִרים ּכַ  ַהּכֹל, ֵאּלוּ  ּבִ
ְבֵריֶהם ְוָגֵזל, ָאסּור   :הּוא ִמּדִ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ג ֵחק, ׁשֶ ַהְמׂשַ ֻקְבָיא ׁשֶ  ֵאין ַהּגֹוי ִעם ּבְ
ּום ּבוֹ  ֵזל ִמׁשּ ְדָבִרים עֹוֵסק ִאסּור ּבוֹ  ֵישׁ  ֲאָבל ,ּגָ  ּבִ

ֵטִלים ֵאין, ּבְ ֲעֹסק ָלָאָדם ָראּוי ׁשֶ ּיַ ל ׁשֶ א, ָיָמיו ּכָ  ֶאּלָ
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ִדְבֵרי ּובוֹ  ָחְכָמה ּבְ ל ְוִיׁשּ  לֹוַמר ָעָליו ְוָחְלקוּ . עֹוָלם ׁשֶ
ֵאינוֹ  א ָפסּול ׁשֶ ן ִאם ֶאּלָ נּות לוֹ  ֵאין ּכֵ   :ַאֶחֶרת ֻאּמָ

ֵאין ְמצּוָדה ַהּפֹוֵרשׁ . ד ית ָלהּ  ׁשֶ ה ְוָצד, ִקּבּול ּבֵ  אוֹ  ַחּיָ
ֵזל ֶזה ֲהֵרי, ּוְנָטָלהּ  ַאֵחר ּוָבא, ָדִגים אוֹ  עֹוף  ּגָ

ְבֵריֶהם   :ִמּדִ

ף ָעִני. ה ֹראשׁ  ַהְמַנּקֵ ִית ּבְ ל ֵזיִתים ַהּזַ ְכָחה ׁשֶ  ְוָנְפלוּ , ׁשִ
ּלֹא ַעד, ָלָאֶרץ ָידוֹ  ְנָטָלם ׁשֶ א ִאם ּבְ  ְנָטָלםוּ  ַאֵחר ּבָ
ֵזל ֶזה ֲהֵרי ְבֵריֶהם ּגָ   :ִמּדִ

בֹוִרים ְנִחיל ַהּגֹוֵזל. ו ָנָעם אוֹ  ּדְ ּמְ ָעָליו ׁשֶ אוּ  ִאם ִמּבְ  ּבָ
ֵזל ֶזה ֲהֵרי, ִלְרׁשּותוֹ  ְבֵריֶהם ּגָ   :ִמּדִ

ל. ז שׁ  ִמי ּכָ ּיֵ ָידוֹ  ׁשֶ ֵזל ּבְ ְבֵריֶהם ּגָ דוֹ  יֹוֵצא ֵאינוֹ  ִמּדִ  ִמּיָ
ִנים ַדּיָ   :ּבְ

 שעא סימן
' ד ּובוֹ , הבעלים נתיאשו אפלו נגזלת אינה קרקע

  ְסִעיִפים:

א, ְלעֹוָלם ִנְגֶזֶלת ֵאיָנהּ  ַקְרַקע. א ְרׁשּות ֶאּלָ ָעֶליהָ  ּבִ  ּבְ
ָרה ֲאִפּלוּ . עֹוֶמֶדת  ְוִנְתָיֲאׁשוּ , ֶזה ַאַחר ֶזה, ְלֶאֶלף ִנְמּכְ
ָעִלים ְגָזל חֹוֶזֶרת זוֹ  ֲהֵרי, ַהּבְ ֹלא ַלּנִ  ִמי ְוָכל. ִמיםדָּ  ּבְ
ְצָאה ּיָ ַחת ׁשֶ ָכָרהּ  ֶזה ַעל חֹוֵזר, ָידוֹ  ִמּתַ ּמְ  ְוחֹוֵזר, לוֹ  ׁשֶ
ִני ַהּמֹוֵכר ֵ ֲחִזיר ַעד, ָהִראׁשֹון ַהּמֹוֵכר ַעל ַהׁשּ ּיַ  ׁשֶ
ְזָלן ַהּלֹוֵקחַ  ְזָלן ַעל ֵמַהּגַ ּנוּ  ְוִיּטֹל ַהּגַ   :ִמּמֶ

הּ  ֵאַרע ִאם, ְלִפיָכךְ . ב א ִקְלקּול ּבָ גֹון, ֵמֵאָליו ַהּבָ  ּכְ
ָטָפהּ  ְ ׁשּ ְזָלן ַעל ַהֶהְפֵסד ַאֲחָריּות ֵאין, ָנָהר ׁשֶ , ַהּגַ
ֶחְזַקת ּבְ ָעֶליהָ  ׁשֶ ךָ  ֲהֵרי: לוֹ  ְואֹוֵמר, עֹוֶמֶדת ּבְ ּלְ  ׁשֶ
ְזָלן ִהְפִסיָדהּ  ִאם ֲאָבל. ְלָפֶניךָ  ָידוֹ  ַהּגַ גֹון, ּבְ ָחַפר ּכְ  ׁשֶ

הּ  יִחין ּבֹורֹות ּבָ ַצץ אוֹ , ּוְמָערֹות ׁשִ ּקָ  ָהִאיָלנֹות ֶאת ׁשֶ
ֵחת ְעָינֹות ֶאת ְוׁשִ ְנָין ֶאת ְוָהַרס ַהּמַ ב, ַהּבִ  ְלַהֲעִמיד ַחּיָ

ִית לוֹ  ֶדה אוֹ  ּבַ מוֹ  ׂשָ ָהיוּ  ּכְ ַעת ׁשֶ ׁשְ ֵזָלה ּבִ  אוֹ , ַהּגְ
ם ּלֵ ֵמי ְיׁשַ ִהְפִסיד ַמה ּדְ ֶ   :ׁשּ

ַזל. ג ֶדה ּגָ ֹכחַ  ְמִציִקין ּוְנָטלּוהָ  ׂשָ ֶלךְ  ּבְ ת ִאם, ַהּמֶ  ַמּכַ
גֹון, ִהיא ְמִדיָנה ַקח ּכְ ּלָ ֶלךְ  ׁשֶ דֹות ַהּמֶ ים אוֹ  ׂשָ ּתִ ל ּבָ  ׁשֶ

ל י ּכָ ִדיָנה ַאְנׁשֵ ךָ  ֲהֵרי: לוֹ  אֹוֵמר, ַהּמְ ּלְ . ְלָפֶניךָ  ׁשֶ
ְזָלן ֵמֲחַמת ְוִאם ב, ִנְלְקָחה ַהּגַ ֶדה לוֹ  ְלַהֲעִמיד ַחּיָ  ׂשָ

  :ַאֶחֶרת

ֶלךְ  ָאַנס. ד ְזָלן ֶאת ַהּמֶ  ֶאת ָלנוּ  ַהְרֵאה: לוֹ  ְוָאַמר ַהּגַ
ל שׁ  ַמה ּכָ ּיֵ ֶ ֶדה ְוֶהְרָאהוּ , ְלךָ  ׁשּ ַזל זוֹ  ׂשָ ּגָ ְכַלל ׁשֶ  ּבִ

דֹוָתיו ֶלךְ  ּוְנָטָלהּ , ׂשְ ב, ַהּמֶ ֶדה לוֹ  ְלַהֲעִמיד ַחּיָ  ׂשָ
מֹוָתהּ  ַאֶחֶרת ֶמיהָ  נֹוֵתן אוֹ , ּכְ   :ּדָ

 שעב סימן
 םאות גובה כיצד פרות ואכל השדה שהפסיד גזלן

  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , הנגזל

ַזל. א ָידוֹ  ְוִהְפִסיָדהּ  ַקְרַקע ּגָ ָאַכל אוֹ  ּבְ רֹוֶתיהָ  ׁשֶ , ּפֵ
ַעל ּבַ ׁשֶ ֶדה ּכְ ָ ֵמי ּגֹוֶבה ַהׂשּ ִהְפִסיד ַמה ּדְ ֶ ְזָלן ׁשּ  אוֹ  ַהּגַ

ֵמי ָאַכל ֵפרֹות ּדְ ָכִסים ּגֹוֶבה, ׁשֶ ֵני ִמּנְ ֵני, חֹוִרין ּבְ  ִמּפְ
ִהיא ִמְלָוה ׁשֶ ה ַעל ּכְ ְזָלן ָעַמד ְוִאם. ּפֶ ין ַהּגַ ּדִ  ּבַ

ב ם ְוִנְתַחּיֵ ּלֵ ךְ  ְוַאַחר, ְלׁשַ ָכִסים ּגֹוֶבה, ָמַכר ּכָ  ִמּנְ
ִדים ְעּבָ ין ָעַמד ֹלא ְוִאם. ְמׁשֻ ּדִ א ּבַ , ֵמֶהם ֶאָחד ַעל ֶאּלָ

ִני מֹוִעיל ֵאינוֹ  ֵ ֵדי טֹוֵרף ִלְהיֹות ַלׁשּ ְעּבְ ׁשַ   :ִמּמְ

ין ְוהּוא. ב ָזלּוהוּ  ִאם ַהּדִ ְזָלן ּגְ ב, ַמֲחָמתוֹ  ֵמַהּגַ ַחּיָ  ׁשֶ
ֶדה לוֹ  ְלַהֲעִמיד ִדין ָעַמד ִאם. ׂשָ ךְ  ְוַאַחר ּבְ , ָמַכר ּכָ

ְגָזל ּגֹוֶבה ה ַהּנִ ַכר ִמּמַ ּמָ   :ׁשֶ

ַזל. ג ֶדה ּגָ יָחהּ  ׂשָ ּבִ ְגָזל, ְוִהׁשְ א ְוַהּנִ ִמין, ְלטֹוְרָפהּ  ּבָ  ׁשָ
ְחּתֹוָנה ַעל ְוָידוֹ  לוֹ  ַבח םאִ , ַהּתַ ֶ  ַההֹוָצָאה ַעל ֶיֶתר ַהׁשּ

ְגָזל ִבְלַבד ַההֹוָצָאה נֹוֵטל  ְיֵתָרה ַההֹוָצָאה ְוִאם, ֵמַהּנִ
ַבח ַעל ֶ א ֵמַההֹוָצאֹות לוֹ  ֵאין, ַהׁשּ עּור ֶאּלָ ַבח ׁשִ ֶ   :ַהׁשּ
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  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 ל
 ל

 שעג סימן
 לוקח של דינו מה, הלוקח והשביח הגזלן מכרה דין

  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , הגזלן עם

ַזל. א ֶדה ּגָ יָחהּ  ּוְמָכָרהּ  ׂשָ ּבִ ַבח ִאם, ַהּלֹוֵקחַ  ְוִהׁשְ ֶ  ַהׁשּ
ַעל ַההֹוָצָאה נֹוֵטל ַההֹוָצָאה ַעל יֹוֵתר ֶדה ִמּבַ ָ , ַהׂשּ
ֶרן ָאר ִעם ְוַהּקֶ ַבח ׁשְ ֶ ְזָלן נֹוֵטל ַהׁשּ ֶרן. ֵמַהּגַ  ּגֹוֶבה, ַהּקֶ

ָכִסים ִדים ִמּנְ ְעּבָ ָאר, ְמׁשֻ ַבח ּוׁשְ ֶ ָכִסי ַהׁשּ ֵני םִמּנְ  ּבְ
יר ְוִאם. חֹוִרין הּ  ִהּכִ ִהיא ּבָ ָקָחהּ  ְגזּוָלה ׁשֶ ּלְ ׁשֶ  ֵאינוֹ , ּכְ
ְזָלן נֹוֵטל א ֵמַהּגַ ֶרן ֶאּלָ ְלַבד ַהּקֶ ָאר ּוַמְפִסיד, ּבִ  ׁשְ
ַבח ֶ ֵתר ַהׁשּ  ַעל ְיֵתָרה ַההֹוָצָאה ָהְיָתה. ַההֹוָצָאה ַעל ַהּיָ
ַבח ֶ ין, ַהׁשּ יר ּבֵ ִהּכִ הּ  ׁשֶ ָהְיָתה ּבָ ין זּוָלהגְ  ׁשֶ ּלֹא ּבֵ  ׁשֶ
יר א ֵמַההֹוָצָאה לוֹ  ֵאין, ִהּכִ עּור ֶאּלָ ַבח ׁשִ ֶ  ְונֹוְטלוֹ , ַהׁשּ
ַעל ֶדה ִמּבַ ָ ֶרן, ַהׂשּ ְזָלן נֹוֵטל ְוַהּקֶ ָכִסים ֵמַהּגַ  ִמּנְ

ִדים ְעּבָ   :ְמׁשֻ

רֹות. ב ָאַכל ַהּפֵ עֹוד לֹוֵקחַ  ׁשֶ ָהְיָתה ּבְ ָידוֹ  ׁשֶ  ָצִריךְ , ּבְ
ם ּלֵ ְגָזללַ  אֹוָתם ְלׁשַ ֶהם ְוִדינוֹ , ּנִ ְזָלן ִעם ּבָ ִדינוֹ  ַהּגַ  ּכְ

ל ַבח ׁשֶ ִאם, ׁשֶ ָהְיָתה ָיַדע ׁשֶ זּוָלה ׁשֶ  אֹוָתם ּגֹוֶבה ּגְ
ְזָלן ָכִסים ֵמַהּגַ ֵני ִמּנְ ָהְיָתה ָיַדע ְוִאם, חֹוִרין ּבְ  ְגזּוָלה ׁשֶ

לּום ֵמֶהם ּגֹוֶבה ֵאינוֹ    :ּכְ

ַהּלֹוֵקחַ  ַהּמֹוֵכר ָטַען ִאם. ג ָהְיָתה ָיַדע ׁשֶ זּוָלה ׁשֶ , ּגְ
ּלֹא ָטַען ְוַהּלֹוֵקחַ    :ְרָאָיה ְלָהִביא ַהּמֹוֵכר ַעל, ָיַדע ׁשֶ

  ל

 שעד סימן
 לו נתנה או מהנגזל וקנאה וחזר הגזלן מכרה

  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , במתנה

ֶדה ַהּגֹוֵזל. א ֵאין, ְלַאֵחר ְנָתָנהּ  אוֹ  ּוְמָכָרהּ  ׂשָ יו ׁשֶ  ַמֲעׂשָ
ל מוֹ  ּוםּכְ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ ךְ  ַאַחר ִאם, ׁשֶ ְזָלן ְקָנָאהּ  ּכָ  ַהּגַ

ְגָזל ָמה, ֵמַהּנִ ַיד ִנְתַקּיְ ְזָלן ַהּלֹוֵקחַ  ּבְ ַיד אוֹ  ֵמַהּגַ  ּבְ

ל ָנה ַהְמַקּבֵ ּתָ ּנוּ  ַהּמַ ֵני, ִמּמֶ ּפְ ּמִ ְזָלן ָטַרח ֶזה ׁשֶ  ַהּגַ
ֵדי, ִלְקנֹוָתהּ  ֶנֱאָמנּותוֹ  ַלֲעֹמד ּכְ  ֹלא ִאם, ְלִפיָכךְ . ּבְ
ַבע ַעד ְקָנָאהּ  ּתָ ְזָלן ֶאת ַהּלֹוֵקחַ  ׁשֶ גֹון, ַהּגַ ַכר ּכְ ּמָ  לוֹ  ׁשֶ
ֶדה ָ ֵאיָנהּ  ַהׂשּ ּלוֹ  ׁשֶ ב ׁשֶ ם ְוִנְתַחּיֵ ּלֵ ית ְוִהְתִחיל ְלׁשַ ין ּבֵ  ּדִ

ְזָלן ִנְכֵסי ַעל ְלַהְכִריז ֵדי ַהּגַ , ַלּלֹוֵקחַ  ֵמֶהם ְלַהְגּבֹות ּכְ
ךְ  ְוַאַחר זְ  ְקָנָאהּ  ּכָ ְגָזל ָלןַהּגַ ָמה ֹלא, ֵמַהּנִ ַיד ִנְתַקּיְ  ּבְ

ְזָלן ְוָיכֹול ַהּלֹוֵקחַ  יו אוֹ  ַעְצמוֹ  ַהּגַ  לוֹ  ָלֵתת יֹוְרׁשָ
דוֹ  ּוְלהֹוִציָאהּ  ָמעֹוָתיו   :ִמּיָ

ְזָלן ְלָקָחהּ . ב ְגָזל ַהּגַ ָכָרהּ  ַאַחר ֵמַהּנִ ּמְ ִהיא ׁשֶ ׁשֶ  ּכְ
ָנה הּ ְנָתנָ  אוֹ  ְלַאֵחר ּוְמָכָרהּ  ְוָחַזר, ְגזּוָלה ַמּתָ  אוֹ  ּבְ

הּ  ה ֶזה ֲהֵרי, הֹוִריׁשָ ּלָ ֵאינוֹ  ַדְעּתוֹ  ּגִ  ְלַהֲעִמיָדהּ  רֹוֶצה ׁשֶ
ַיד ָקָחהּ  ֶזה ּבְ ּלְ ּנוּ  ׁשֶ ָהְיָתה ִמּמֶ ׁשֶ זּוָלה ּכְ  ִאם ְוֵכן. ּגְ

ְזָלן ָנְפָלה ה ַלּגַ ָ יֻרׁשּ ָמה ֹלא, ּבִ ַיד ִנְתַקּיְ   :ַהּלֹוֵקחַ  ּבְ

ָבָאהּ . ג ְזָלן ּגְ ְגָזל ֵישׁ  ִאם, חֹובוֹ בְּ  ַהּגַ  ַאֶחֶרת ַקְרַקע ַלּנִ
ְזָלן ֵלהּ  ְוָאַמר חֹוִבי גֹוֶבה ֲאִני זוֹ : ַהּגַ  ֶזה ֲהֵרי, ּבְ
ן ּוֵ ַיד ְלַהֲעִמיָדהּ  ִמְתּכַ ְגָזל ֵאין ְוִאם. ַהּלֹוֵקחַ  ּבְ  ַלּנִ
א ַקְרַקע ן הּוא חֹובוֹ  ִלְגּבֹות, זוֹ  ֶאּלָ ּוֵ ְתּכַ ּנִ   :ׁשֶ

ְזָלן ָעִליםַהבְּ  ְנָתנּוהָ . ד ָנה, ַלּגַ , ַהּלֹוֵקחַ  ְקָנָאהּ , ַמּתָ
ִאּלוּ  ָעִלים ָטַרח ֹלא ׁשֶ ָנה לוֹ  נֹוְתִנים ָהיוּ  ֹלא ַלּבְ ַמּתָ , ּבְ
ֵני ֵדי, ָטַרח ֶזה ּוִמּפְ ה ּכְ ְזּכֶ ּיִ הּ  ׁשֶ ין ּבָ ּדִ  ְוַיֲעֹמד ּבַ

ֶנֱאָמנּותוֹ  ם ּבְ ַיד ְוִתְתַקּיֵ   :ַהּלֹוֵקחַ  ּבְ

ין. ה ְזָלן ּדִ ִביאשֶׁ  ּגַ ַקח ֵעִדים ּמֵ ּלָ ֶדה ׁשֶ ְגָזל ׂשָ , ֵמַהּנִ
ֵאר ִסיָמן ִנְתּבָ   :א"קנ ּבְ

ָאַנס ּגֹוי. ו ֶדה ׁשֶ ָרֵאל ׂשָ ׂשְ ָרֵאל ּוְמָכָרהּ  ִמּיִ , ַאֵחר ְלִיׂשְ
ֵאר ִסיָמן ִנְתּבָ   :ו"רל ּבְ

 שעה סימן
 או ונטעו חרבתו לתוך או חברו לשדה היורד

  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , בנאו
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ֵדה ְלתֹוךְ  ַהּיֹוֵרד. א ּלֹא ֲחֵברוֹ  ׂשְ ְרׁשּות ׁשֶ , ּוְנָטָעהּ , ּבִ
ֶדה ָהְיָתה ִאם ע ָהֲעׂשּוָיה ׂשָ ה אֹוְמִדין, ִלּטַ ּמָ  ָאָדם ּכַ

ן רֹוֶצה ֶדה ִלּתֵ ׂשָ ַעל ְונֹוֵטל, ְלנֹוְטָעהּ  זוֹ  ּבְ ֶדה ִמּבַ ָ . ַהׂשּ
ע ֲעׂשּוָיה ֵאיָנהּ  ְוִאם ִמין, ִלּטַ  לעַ  ְוָידוֹ  לוֹ  ׁשָ

ְחּתֹוָנה   :ַהּתַ

ַעל ֵלהּ  ָאַמר. ב ֶדה ּבַ ָ  ׁשֹוְמִעין, ָוֵלךְ  ִאיָלְנךָ  ֲעֹקר: ַהׂשּ
 ֵאין, ִאיָלִני עֹוֵקר ֲהֵריִני: ַהּנֹוֵטעַ  ָאַמר ִאם ֲאָבל. לוֹ 

ֵני, לוֹ  ׁשֹוְמִעין ְכִחישׁ  ִמּפְ ּמַ   :ָהָאֶרץ ׁשֶ

ֵדה ְלתֹוךְ  ַהּיֹוֵרד. ג ּלֹא ֲחֵברוֹ  ׂשְ ְרׁשוּ  ׁשֶ  אוֹ  ְוָנַטע תּבִ
ָנה ךְ  ְוַאַחר, ּבָ א ּכָ ַעל ּבָ ֶדה ּבַ ָ ִלים ַהׂשּ ְנָין ְוִהׁשְ  אוֹ , ַהּבִ

ַמר ָ ׁשּ ִטיעֹות ׁשֶ ֵאּלוּ  ְוַכּיֹוֵצא ַהּנְ ָבִרים ּבְ ְרֶאה, ַהּדְ ּמַ  ׁשֶ
ְעּתוֹ  ּדַ ה ְלַמה נֹוָטה ׁשֶ ָעׂשָ ֶ א ּוִבְרצֹונוֹ  ֶזה ׁשּ ָבר ּבָ , ַהּדָ
ִמין   :הָהֶעְליֹונָ  ַעל ְוָידוֹ  ׁשָ

ֵדה ַהּיֹוֵרד. ד ְרׁשּות ֲחֵברוֹ  ִלׂשְ ֶדה ָנַטע ֲאִפּלוּ , ּבִ  ׂשָ
ֵאיָנהּ  ע ֲעׂשּוָיה ׁשֶ ִמין, ִלּטַ , ָהֶעְליֹוָנה ַעל ְוָידוֹ  לוֹ  ׁשָ
ִאם ַבח ַעל ְיֵתָרה ַההֹוָצָאה ָהְיָתה ׁשֶ ֶ  נֹוֵטל, ַהׁשּ

ַבח ְוִאם, ַההֹוָצָאה ֶ  נֹוֵטל, ַההֹוָצָאה ַעל ְיֵתָרה ַהׁשּ
  :ַבחַהשֶּׁ 

ַעל. ה ִנְכֵסי ּבַ ּתוֹ  ְמלֹוג ּבְ ה ִאׁשְ ף, ְקַטּנָ ּתָ ֻ ֶדה ְוַהׁשּ ָ ׂשּ  ּבַ
שׁ  ּיֵ הּ  ֵחֶלק לוֹ  ׁשֶ יֹוֵרד, ּבָ ְרׁשּות ּכְ ִמין ֵהן ּבִ  ָלֶהם ְוׁשָ
  :ָהֶעְליֹוָנה ַעל ְוָיָדם

ל ֻחְרָבתוֹ  ְלתֹוךְ  ַהּיֹוֵרד. ו ּלֹא ּוְבָנָאהּ  ֲחֵברוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
ְרׁשּות ְחּתֹוָנה ַעל ְוָידוֹ  לוֹ  ִמיןשָׁ , ּבִ  ָאַמר ְוִאם. ַהּתַ
ַעל ְנָין ּבַ  ָאַמר לוֹ  ׁשֹוְמִעין, נֹוֵטל ֲאִני ַוֲאָבַני ֵעַצי: ַהּבִ
ַעל ֵלהּ  ְרַקע ּבַ ִניתָ  ַמה ֹטל: ַהּקַ ּבָ ֶ   :לוֹ  ׁשֹוְמִעין, ׁשּ

ֶהם ּוְלהֹוִסיף ְלִבְנָין ְראּוִיים ֵהם ֲהֵרי ַהֲחֵצרֹות. ז  ּבָ
ים ּתִ ֲחַצר ַהּבֹוֶנה, ְלִפיָכךְ . ַוֲעִלּיֹות ּבָ  ֶזה ֲהֵרי, ֲחֵברוֹ  ּבַ
נֹוֵטעַ  ֶדה ּכְ ע ָהֲעׂשּוָיה ׂשָ ִמין, ִלּטַ ה לוֹ  ְוׁשָ ּמָ  ָאָדם ּכַ

ן רֹוֶצה ִבְנָין ִלּתֵ ְבֶנה ְוהּוא, ִלְבנֹותוֹ  ֶזה ּבְ ּיִ ְנָין ׁשֶ  ּבִ
ִמְנַהג ָחֵצר ְלאֹוָתהּ  ָהָראּוי ַהּמֹוִעיל   :םָמקוֹ  אֹותוֹ  ּכְ

ל. ח ִמין ִמי ּכָ ָ ׁשּ ין, לוֹ  ׁשֶ ָהְיָתה ּבֵ  ָהֶעְליֹוָנה ַעל ָידוֹ  ׁשֶ
ין ָהְיָתה ּבֵ ְחּתֹוָנה ַעל ָידוֹ  ׁשֶ לּום נֹוֵטל ֵאינוֹ , ַהּתַ  ַעד ּכְ

ַבע ָ ׁשּ ּיִ ְנִקיַטת ׁשֶ ה ֵחֶפץ ּבִ ּמָ : ָאַמר ְוִאם. הֹוִציא ּכַ
ִנים ָיבֹואוּ  ּיָ ֲעׂשוּ  ַהּדַ  ִהיא ַוֲהֵרי ָאהַההֹוצָ  ׁשּוַמת ְוּיַ
לּוָיה ֲערוּ  ְלֵעיֵניֶהם ּגְ  ְוַהִסיד ְוָהֲאָבִנים ָהֵעִצים ִויׁשַ
ַכר ִנים ּוׂשְ ָפחֹות ָהֻאּמָ עּוִרים ּבְ ִ ׁשּ ּבַ  לוֹ  ׁשֹוְמִעין, ׁשֶ
ֹלא ְונֹוֵטל בּוָעה ּבְ ּנֹוֵטל ֶזה ְוֵכן. ׁשְ ַבח ׁשֶ ֶ ְלַבד ַהׁשּ , ּבִ
בּוָעה ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ָהֶעְליֹוָנה ַעל ָידוֹ  ְוָהְיָתה   :ׁשְ

ל. ט ִמין ּכָ ָ ׁשּ ַען, ְונֹוֵטל לוֹ  ׁשֶ ּטָ ַעל ׁשֶ ֶדה ּבַ ָ : ְוָאַמר ַהׂשּ
י י ֹלא: אֹוֵמר ְוַהּיֹוֵרד, ָנַתּתִ , ֶנֱאָמן ַהּיֹוֵרד, ָנַטְלּתִ

ע ּבַ ּלֹא ְוִנׁשְ לּום ָנַטל ׁשֶ ֲהֵרי, ְונֹוֵטל, ּכְ  אֹוְמִרים ׁשֶ
ֶדה ְלַבַעל ָ מ ֹלא ֲעַדִין: ַהׂשּ ה ָיַדְעתָּ  ְוֹלא, ְלךָ  וּ ׁשָ ּמָ  ּכַ
ה ב ַאּתָ ן ַחּיָ מוּ  ִאם ֲאָבל. ָנַתתָּ  ֵהיַאךְ , ִלּתֵ  לוֹ  ׁשָ

ֶדה ְלַבַעל ְוָאְמרוּ  ָ ן: ַהׂשּ י: ְוָאַמר, לוֹ  ּתֵ  ַעל ַאף, ָנַתּתִ
י ֲעַדִין ּפִ ע ֹלא ׁשֶ ּבַ ַעל ֲהֵרי, ַהּיֹוֵרד ִנׁשְ ֶדה ּבַ ָ , ֶנֱאָמן ַהׂשּ

ַבע ָ נָּ  ֶהֵסת ְוִיׁשּ ֵטר, ַתןׁשֶ ְרַקע, ְוִיּפָ ַהּקַ ֶחְזַקת ׁשֶ  ּבְ
ָעֶליהָ    :ּבְ

 שעו סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , רעהו גבול המסיג דין

ִסיג. א בּול ַהּמַ חּום ְוִהְכִניס ֵרֵעהוּ  ּגְ תֹוךְ  ֲחֵברוֹ  ִמּתְ  ּבְ
חּומוֹ  ע ְמֹלא ֲאִפּלוּ  ּתְ ָחְזָקה ִאם, ֶאְצּבַ ה ּבְ  ֶזה ֲהֵרי, ָעׂשָ
ֵסֶתר ִהִסיג ִאםוְ . ַגְזָלן ב ֶזה ֲהֵרי, ּבַ ּנָ ֶאֶרץ ְוִאם. ּגַ  ּבְ

ָרֵאל בּול ִהִסיג ִיׂשְ ֵני עֹוֵבר ֶזה ֲהֵרי, ַהּגְ ׁשְ : ָלאִוין ּבִ
ָלאו ֵנָבה ּבְ ֵזָלה ְבָלאו אוֹ  ּגְ ֹלא ּוְבָלאו, ּגְ   :ַתִסיג ּדְ

 שעז סימן
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  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , שדהו בתוך עובר הרבים שדרך מי

ָהְיָתה ִמי. א ֶרךְ  ׁשֶ ים ּדֶ תֹוךְ  עֹוֶבֶרת ָהַרּבִ ֵדהוּ  ּבְ , ׂשָ
ד ִמן ָלֶהם ְוָנַתן ְנָטָלהּ  ַתן ַמה, ַהּצַ ּנָ ֶ , בוֹ  ְוָזכוּ  ָנַתן ׁשּ
ַטל ְוֶזה ּנָ   :בוֹ  ָזָכה ֹלא ׁשֶ

  נזיקין הלכות

 שעח סימן
' ט ּובוֹ , הזק שום לגרם ולא חברו ממון להזיק אסור

  ְסִעיִפים:

יק רָאסוּ . א יקוֹ  ְוִאם. ֲחֵברוֹ  ָממֹון ְלַהּזִ י ַעל ַאף, ִהּזִ  ּפִ
ֵאינוֹ  ב, ֶנֱהֶנה ׁשֶ ם ַחּיָ ּלֵ ֵלם ֶנֶזק ְלׁשַ ין, ׁשָ ָהָיה ּבֵ  ׁשֶ
ין ׁשֹוֵגג ָהָיה ּבֵ יַצד. ָאנּוס ׁשֶ ג ָנַפל, ּכֵ ַבר ֵמַהּגַ  ֶאת ְוׁשָ
ִלי ְתַקל אוֹ , ַהּכְ ּנִ הּוא ׁשֶ ׁשֶ ךְ  ּכְ לִ  ַעל ְוָנַפל ְמַהּלֵ  יַהּכְ
ָברוֹ  ב, ּוׁשְ ֵלם ֶנֶזק ַחּיָ   :ׁשָ

ג ִמן ָנַפל. ב יק ַהּגַ ב, ְוִהּזִ ם ַחּיָ ּלֵ ֵלם ֶנֶזק ְלׁשַ ין, ׁשָ  ּבֵ
ַפל ּנָ רּוחַ  ׁשֶ ין ְמצּוָיה ּבְ ַפל ּבֵ ּנָ רּוחַ  ׁשֶ ֵאיָנהּ  ּבְ   :ְמצּוָיה ׁשֶ

ם עֹוֶלה ָהָיה. ג ֻסּלָ ְמָטה ּבְ ִליָבה ְוִנׁשְ יו ׁשְ ְחּתָ  ְוָנַפל ִמּתַ
יק] ה[ ֶקת ָהְיָתה ֹלא ִאם], ה[ ְוִהּזִ ב, ַוֲחָזָקה ְמֻהּדֶ . ַחּיָ

ֶקת ֲחָזָקה ָהְיָתה ְוִאם ְמָטה ּוְמֻהּדֶ ִהְתִליָעה אוֹ  ְוִנׁשְ , ׁשֶ
טּור ֶזה ֲהֵרי ּזוֹ , ּפָ ה ׁשֶ יֵדי ַמּכָ ַמִים ּבִ ל ְוֵכן. ִהיא ׁשָ  ּכָ

ּיֹוֵצא ֶזה ּכַ   :ּבָ

ל. ד ָבִרים ֵאּלוּ  ּכָ ְרׁשוּ  ַהּדְ ק תּבִ ּזָ ְרׁשּות ֲאָבל, ַהּנִ  ּבִ
יק ּזִ טּור ַהּמַ ן ַעד, ּפָ ּוֵ ְתּכַ ּיִ יק ׁשֶ מוֹ  ְלַהּזִ יִּ  ּכְ ֵארׁשֶ   :ְתּבָ

תוֹ  ֲאִפּלוּ . ה ְרִאּיָ ק ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם, ּבִ  ָאסּור ַלֲחֵברוֹ  ֶהּזֵ
ל ּכֵ ֵדה ַעל ַלֲעֹמד ָלָאָדם ָאסּור, ְלִפיָכךְ . ּבוֹ  ְלִהְסּתַ  ׂשְ

ָעה ֲחֵברוֹ  ׁשָ ָקמֹוֶתיהָ  עֹוֶמֶדתשֶׁ  ּבְ   :ּבְ

ל. ו יק ָמקֹום ּכָ ּזִ ּמַ ב, ׁשֶ ם ַחּיָ ּלֵ ין, ְלׁשַ ְרׁשּות ּבֵ ים ּבִ  ָהַרּבִ
ין ְרׁשּות ּבֵ ק ּבִ ּזָ ְרׁשּות ַוֲאִפּלוּ . ַהּנִ יק ּבִ ּזִ  ִהְכִניס ִאם, ַהּמַ
ק ּבוֹ  ּזָ ּלֹא ָממֹונוֹ  ַהּנִ ְרׁשּות ׁשֶ יקוֹ  ּבִ ָנא ֹלא, ְוִהּזִ  ׁשְ

גּופוֹ  ָנא ֹלא ּבְ ָממֹונוֹ  ׁשְ ב, ּבְ ם ַחּיָ ּלֵ ְנִהי, ְלׁשַ שׁ  ּדִ ּיֵ  לוֹ  ׁשֶ
יקוֹ  ְרׁשּות לוֹ  ֵאין, ְלהֹוִציאוֹ  ְרׁשּות  ְוַדְוָקא. ְלַהּזִ

יקוֹ  ַמּזִ ֵמִזיד ּבְ יקוֹ  ִאם ֲאָבל, ּבְ ׁשֹוֵגג ִהּזִ טּור, ּבְ ַעל ּפָ  ּבַ
ִית ַעל ְוִאם. ַהּבַ ִית ּבַ ק ַהּבַ ְכַנס ֻהּזַ ּנִ , ׁשֹוֵגגבְּ  ֲאִפּלוּ , ּבַ
ב ְכַנס ַחּיָ יָון ַהּנִ ְכַנס ּכֵ ּנִ ּלֹא ׁשֶ ְרׁשּות ׁשֶ  ִמי ְוֵישׁ . ּבִ

אֹוֵמר ַדְוָקא, ׁשֶ ּלֹא ּדְ ׁשֶ ַעל ָיַדע ּבְ ִית ּבַ ְכַנס ַהּבַ ּנִ , ׁשֶ
ְכַנס ָרָאהוּ  ִאם ֲאָבל ּנִ ק ִאם, ׁשֶ טּור, ּבוֹ  ֻהּזַ   :ּפָ

ֵניֶהם ָהיוּ . ז ְרׁשּות ׁשְ ֵניֶהם אוֹ  ּבִ ּלֹ ׁשְ ְרׁשּות אׁשֶ , ּבִ
קוּ  ֶזה ֶזה ְוֻהּזְ ין ּבְ גּוָפם ּבֵ ין ּבְ ָממֹוָנם ּבֵ  ֹלא ִאם, ּבְ
ֶזה ֶזה ָיְדעוּ  טּוִרים, ּבְ , ֶזה ֶאת ֶזה ָראוּ  ִאם ֲאָבל. ּפְ
י ַעל ַאף ּלֹא ּפִ נוּ  ׁשֶ ּוְ ִבים, ּכִ ַנִים, ְלִפיָכךְ . ַחּיָ ָהיוּ  ׁשְ  ׁשֶ

ְרׁשּות ָרִצים ים ּבִ ָהיוּ  אוֹ , ָהַרּבִ ִכיםמְ  ׁשֶ קוּ  ַהּלְ  ֶזה ְוֻהּזְ
ֶזה טּוִרים, ּבְ יקוּ , ּפְ ִבים, ֶזה ֶאת ֶזה ִהּזִ   :ַחּיָ

ךְ  ְוֶאָחד ָרץ ֶאָחד ָהָיה. ח ק, ְמַהּלֵ ךְ  ְוֻהּזַ ָרץ ַהְמַהּלֵ , ּבָ
ב ֵני, ַחּיָ ָרץ ִמּפְ ּלֹא ׁשֶ ה. ִבְרׁשּות ׁשֶ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

חֹול, ֲאמּוִרים ֶעֶרב ֲאָבל. ּבְ ת ּבְ ּבָ ָמׁשֹות יןבֵּ  ׁשַ ְ , ַהׁשּ
טּור ֵני, ּפָ ָרץ ִמּפְ ְרׁשּות ׁשֶ   :ּבִ

א ִאם. ט סּוסוֹ  רֹוֵכב ֶאָחד ּבָ  ְוָפַגע, ֲחֵברוֹ  ֵמַאֲחֵרי ּבְ
סּוס ֲחֵבירוֹ  ּבַ ה ּבוֹ  רֹוֵכב ׁשֶ ב, ַהסּוס ֶאת ְוִהּכָ ם ַחּיָ ּלֵ  ְלׁשַ
ל ׁשּומוּ  ַמה ּכָ ּיָ ֶ ית ׁשּ ין ּבֵ ְפַחת ּדִ ּנִ ָאה ֵמֲחַמת ׁשֶ . זוֹ  ַהּכָ

ה ַהסּוס ָהָיה ַוֲאִפּלוּ  ּכֶ ל ַהּמֻ ק ְוָצִריךְ , ּגֹוי ׁשֶ ּזָ  ַהּנִ
ם ּלֵ ה יֹוֵתר ַלּגֹוי ְלׁשַ ְפֲחתוּ  ִמּמַ ּנִ ֵמי ׁשֶ  ֵאין, ַהסּוס ּדְ
יק ּזִ ב ַהּמַ ם ַחּיָ ּלֵ ה יֹוֵתר ְלׁשַ ׁשּומוּ  ִמּמַ ּיָ ית ׁשֶ ין ּבֵ   :ּדִ

 שעט סימן
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 ל
 ל

 ונשבר בקורתו בא וזה בחביתו בא זה דין
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , החבית

ַנִים. א ָהיוּ  ׁשְ ִכים ׁשֶ ְרׁשּות ְמַהּלְ ים ּבִ א ֶזה, ָהַרּבִ  ּבָ
ָחִביתוֹ  א ְוֶזה ּבְ קֹוָרתוֹ  ּבָ ֶזה ֶזה ּוָפְגעוּ , ּבְ ָרה ּבְ ּבְ  ְוִנׁשְ
קֹוָרה ָחִבית טּור, ּבְ ֶזה, ּפָ ּלָ ךְ  ְרׁשּות ׁשֶ  ְוָלֶזה ְלַהּלֵ
ךְ  ְרׁשּות   :ְלַהּלֵ

ַעל ָיההָ . ב , ַאֲחרֹון ֶהָחִבית ּוַבַעל ִראׁשֹון קֹוָרה ּבַ
ָרה ּבְ ּקֹוָרה ֶהָחִבית ְוִנׁשְ טּור, ּבַ ַעל ָעַמד ְוִאם. ּפָ  ּבַ
אוֹ  ִמּכֶֹבד ָלנּוחַ  ַהּקֹוָרה ָ ב, ַמׂשּ  ְלַבַעל ִהְזִהיר ְוִאם. ַחּיָ
טּור, ֲעֹמד: לוֹ  ְוָאַמר ֶהָחִבית ן ָעַמד ְוִאם. ּפָ  ְלַתּקֵ
אוֹ  ָ י ַעל ַאף, ַמׂשּ ּלֹא ּפִ טּור, ִהְזִהירוֹ  ׁשֶ ָטרּוד, ּפָ  ָהָיה ׁשֶ
  :ְזִהירוֹ ְלהַ  ָיכֹול ָהָיה ְוֹלא

ַעל ָהָיה. ג , ַאֲחרֹון ַהּקֹוָרה ּוַבַעל ִראׁשֹון ֶהָחִבית ּבַ
ָרה ּבְ קֹוָרה ָחִבית ְוִנׁשְ ב, ּבְ ַעל ָעַמד ְוִאם. ַחּיָ  ֶהָחִבית ּבַ

טּור, ָלנּוחַ  ֲעֹמד ַהּקֹוָרה ְלַבַעל ִהְזִהיר ְוִאם. ּפָ ּיַ , ׁשֶ
ב ן ָעַמד ְוִאם. ַחּיָ אוֹ  ְלַתּקֵ ָ ב, ַמׂשּ ַעל ַחּיָ  ַאף, ַהּקֹוָרה ּבַ
י ַעל ּלֹא ּפִ ַעל ִהְזִהירוֹ  ׁשֶ א ֶזה ְוֵכן. ֶהָחִבית ּבַ ֵנרוֹ  ּבָ , ּבְ
א ְוֶזה נוֹ  ּבָ ּתָ ִפׁשְ   :ּבְ

א ֲהֵרי. ד ּלֵ ּמִ י ֲחֵברוֹ  ֲחַצר ׁשֶ ּדֵ מֶ  ַיִין ּכַ  ֲאִפּלוּ , ןְוׁשֶ
ְרׁשּות ִהְכִניס ל ְוֹלא הֹוִאיל, ּבִ ַעל ָעָליו ִקּבֵ  ֶהָחֵצר ּבַ
ֹמר ַדְרּכוֹ  ְויֹוֵצא ִנְכָנס ֶזה ֲהֵרי, ִלׁשְ ר ְוָכל, ּכְ ּבֵ ּתַ ׁשְ ּיִ  ׁשֶ

ים ּדִ ְכִניָסתוֹ  ֵמַהּכַ טּור הּוא ֲהֵרי ּוִביִציָאתוֹ  ּבִ . ֲעֵליֶהם ּפָ
ָרם ְוִאם ּבְ ָנה ׁשִ ַכּוָ ַעל ִהְכִניָסם ֲאִפּלוּ , ּבְ ים ּבַ ּדִ ּלֹא ַהּכַ  ׁשֶ

ְרׁשּות ב ֶזה ֲהֵרי, ּבִ   :ַחּיָ

 שפ סימן
 רודף או, חברי של או כסותי קרע: לחברו האומר

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , כלים ששברו נרדף או

סּוִתי ֶאת ְקַרע: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. א ר ּכְ ּבֵ י ֶאת ׁשַ ּדִ  ּכַ
ה ְמַנת ַעל ַאּתָ טּור ֶזה ֲהֵרי, ָפטּור ׁשֶ  ָאַמר ֹלא ְוִאם. ּפָ
ה ְמַנת ַעל: לוֹ  ַאּתָ טּור ׁשֶ ב ֶזה ֲהֵרי, ּפָ י ַעל ַאף ַחּיָ  ּפִ

הוּ  ִהְרׁשָ ִחית ׁשֶ ה. ְלַהׁשְ ּמֶ ָבִרים ּבַ אוּ , ֲאמּוִרים ּדְ ּבָ ׁשֶ  ּכְ
ִלים ה ְלָידוֹ  ַהּכֵ ִחּלָ תֹוַרת ּתְ ִמיָרה ּבְ גֹון, ׁשְ ָהיוּ  ּכְ  ׁשֶ
אּוִלים אוּ  ֹלא ִאם ֲאָבל. ֶאְצלוֹ  ִדיםֻמְפקָ  אוֹ  ׁשְ  ְלָידוֹ  ּבָ
תֹוַרת ִמיָרה ּבְ יָון, ׁשְ ָאַמר ּכֵ ִלי ַקח: לוֹ  ׁשֶ  ֶזה ּכְ
רוֹ  ּבְ ֶגד, ְוׁשַ ה, ְוָקְרעוֹ  ֶזה ּבֶ , ָפטּור ֶזה ֲהֵרי, ֵכן ְוָעׂשָ

י ַעל ַאף ּלֹא ּפִ ה ְמַנת ַעל: לוֹ  ָאַמר ׁשֶ ַאּתָ טּור ׁשֶ   :ּפָ

ר: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. ב ּבֵ ָליו ׁשַ ל ּכֵ לֹוִני ׁשֶ  ְמַנת ַעל ּפְ
ה ַאּתָ ָברוֹ , ָפטּור ׁשֶ ב ֶזה ֲהֵרי, ּוׁשְ י ַעל ְוַאף. ַחּיָ  ּפִ

ה ָהעֹוׂשֶ ב הּוא ׁשֶ ם ַחּיָ ּלֵ פוֹ  לוֹ  ָהאֹוֵמר ֶזה ֲהֵרי, ְלׁשַ ּתָ  ׁשֻ
ָעֹון ע, ּבָ ֲהֵרי, הּוא ְוָרׁשָ יל ׁשֶ ר ִהְכׁשִ ק, ִעּוֵ  ְיֵדי ְוִחּזֵ

  :ֲעֵבָרה עֹוְבֵרי

ָהָיה רֹוֵדף. ג  ַאַחר אוֹ , ְלָהְרגוֹ  ֲחֵברוֹ  ַאַחר רֹוֵדף ׁשֶ
ַבר, ְלָאְנָסהּ  ֵמָהֲעָריֹות ַאַחת ִלים ְוׁשָ ין, ּכֵ ל ּבֵ ף ׁשֶ  ִנְרּדָ
ין ל ּבֵ ל ׁשֶ טּור, ָאָדם ּכָ ֲהֵרי, ּפָ ב הּוא ׁשֶ ַנְפׁשוֹ  ִמְתַחּיֵ , ּבְ

יָון ּכֵ ָרַדף ׁשֶ יר ׁשֶ יָתה ַעְצמוֹ  ִהּתִ טּור ֵכןְולָ , ַלּמִ  ּפָ
לּוִמין ׁשְ ף ְוִאם. ֵמַהּתַ ְרּדָ ַבר ַהּנִ ִלים ׁשָ ל ּכֵ , רֹוֵדף ׁשֶ

טּור ּלֹא, ּפָ ל ָהיוּ  ְוִאם. ִמּגּופוֹ  ָחמּור ָממֹונוֹ  ְיֵהא ׁשֶ  ׁשֶ
ב, ַאֵחר ָאָדם יל, ַחּיָ ּצִ ַהּמַ ָממֹון ַעְצמוֹ  ׁשֶ ב, ֲחֵברוֹ  ּבְ . ַחּיָ
ָרַדף ְוֶאָחד יל ָהרֹוֵדף ַאַחר ׁשֶ ף ֶאת ְלַהּצִ ְרּדָ ַבר, ַהּנִ  ְוׁשָ
ִלים ין ּכֵ ל ּבֵ ין רֹוֵדף ׁשֶ ל ּבֵ ל ׁשֶ טּור, ָאָדם ּכָ ֵדי, ּפָ  ּכְ
ּלֹא ַנע ָיבֹואוּ  ׁשֶ ּמָ יל ִמּלִ ַהּצִ ף ֶאת ִמּלְ ְרּדָ   :ַהּנִ

ָבה ְסִפיָנה. ד ָחׁשְ ֵבר ׁשֶ ָ ֹוי ִמּכֶֹבד ְלִהׁשּ ׂשּ  ֶאָחד ְוָעַמד, ַהּמַ
א ְוֵהֵקל ֵמֶהם ָ ׂשּ ִליךְ ְוהִ  ֵמַהּמַ ם ׁשְ ּיָ טּור, ּבַ א, ּפָ ָ ׂשּ ַהּמַ  ׁשֶ
הּ  ּבָ מוֹ  ׁשֶ ה ּוִמְצָוה, ְלָהְרָגם ַאֲחֵריֶהם רֹוֵדף ּכְ ה ַרּבָ  ָעׂשָ

ִליךְ  ִהׁשְ יָעם ׁשֶ   :ְוהֹוׁשִ

 שפא סימן
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 ל
 ל

  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , אחד ספסל על שישבו חמשה דין

ה. א ָ בוּ  ֲחִמׁשּ ׁשְ ּיָ ֵסא ַעל ׁשֶ ר ְוֹלא ַהּכִ ּבַ  ַאֲחרֹון ּוָבא, ִנׁשְ
ב יָחם ְוֹלא ֲעֵליֶהם ְוִנְסַמךְ  ָעָליו ְוָיׁשַ  ַלֲעמֹוד ִהּנִ

ר ּבַ י ַעל ַאף, ְוִנׁשְ ָהָיה ּפִ ֵבר ָראּוי ׁשֶ ָ ֶהם ִלׁשּ  ֹקֶדם ּבָ
ִביָרתוֹ  ְוֵקַרב הֹוִאיל ב ָהַאֲחרֹון, ׁשְ ֲהֵרי, ַחּיָ  אֹוְמִרים ׁשֶ

 עֹוְמִדים ָהִיינוּ ] ָעֵלינוּ ) [ָעָליו( ִנְסַמְכתָּ  ֹלא ִאּלוּ : לוֹ 
ֵבר ֹקֶדם ָ ׁשּ ּיִ בוּ  ְוִאם. ׁשֶ ֶאָחד ָיׁשְ ר ּכְ ּבַ ם, ְוִנׁשְ ּלָ  ּכֻ

ִבים ל ְוֵכן. ַחּיָ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

 שפב סימן
 מלעשות חברו והמונע, חברו של אילן הקוצץ

  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , מצוה

ָהָיה ׁשֹור. א ֵני ַלֲהִריָגה עֹוֵמד ׁשֶ יק הּואשֶׁ  ִמּפְ  ֶאת ַמּזִ
ִרּיֹות ֵני ִלְקִציָצה ָהעֹוֵמד ְוִאיָלן, ַהּבְ הּוא ִמּפְ יק ׁשֶ  ַמּזִ

ים ֶאת ַחט ֶאָחד ְוָקַדם, ָהַרּבִ  ִאיָלן ְוָקַצץ ֶזה ׁשֹור ְוׁשָ
ּלֹא ֶזה ַעת ׁשֶ ָעִלים ִמּדַ ב, ַהּבְ ם ַחּיָ ּלֵ ָעִלים ְלׁשַ מוֹ  ַלּבְ  ּכְ

ְראוּ  ּיִ ִנים ׁשֶ ּיָ ֲהֵרי, ַהּדַ ֲעׂשֹות ְפִקיָעםהִ  ׁשֶ  ְוִאם. ִמְצָוה ִמּלַ
ה: ְוָאַמר ָטַען  הֹוִאיל, ּוְלָקְצצוֹ  ְלָהְרגוֹ  ִלי ָאַמְרתָּ  ַאּתָ
טּור ֶזה ֲהֵרי, ְלָכךְ  עֹוֵמד ְוהּוא ַחט ִמי ְוֵכן. ּפָ ָ ׁשּ  ׁשֶ
ה ם ְוִכָסה ַאֵחר ּוָבא, ָועֹוף ַחּיָ ּלֹא ַהּדָ ַעת ׁשֶ  ִמּדַ

ֹוֵחט ב, ַהׁשּ ן ַחּיָ מוֹ  ִלּתֵ ְראוּ  ּכְ ּיִ ִנים ׁשֶ ּיָ  ִמי ְוֵישׁ . ַהּדַ
הֹוָרה הּוא, ׁשֶ . ְזהּוִבים' י ְוהּוא, ָקצּוב ְקָנס נֹוֵתן ׁשֶ

ל, הֹורוּ  ְוֵכן ּכָ ָעִלים ַהּמֹוֵנעַ  ׁשֶ ֲעׂשֹות ַהּבְ  ִמְצַות ִמּלַ
ה ֵהם ֲעׂשֵ ָאהּ  ַאֵחר ְוָקַדם, ַלֲעׂשֹוָתהּ  ְראּוִיים ׁשֶ , ַוֲעׂשָ

ם ּלֵ ָעִלים ְמׁשַ ַמן. ְזהּוִבים' י ַלּבְ ה ּוַבּזְ ין ֵאין ַהּזֶ  ַמְגּבִ
ַפס ִאם ֲאָבל, אֹותוֹ  הּ  ַמְפִקיָנן ֹלא ּתָ   :ִמּנֵ

 שפג סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , חברו לבהמת המזיק אדם דין

יחַ . א ֶחֶלת ִהּנִ הּוא ֲחֵברוֹ  ׁשֹור ֵלב ַעל ּגַ ׁשֶ פּות ּכְ , ּכָ
ַרף ָחפוֹ  אוֹ , ְוִנׂשְ ּדְ ם ׁשֶ בחַ , ַלּיָ יחַ  ְוִאם. ּיָ ֶחֶלת ִהּנִ  ַעל ּגַ

ַרף ֲחֵברוֹ  ֵלב ֵאר, ְוִנׂשְ ִסיָמן ִיְתּבָ   :ח"תי ּבְ

ָעָלה ׁשֹור. ב ב ַעל ׁשֶ ְרׁשּות, ְלָהְרגוֹ  ׁשֹור ּגַ ק ּבִ ּזָ  ַהּנִ
הּוא ַעל ׁשֶ ְחּתֹון ּבַ ין, ַהּתַ ָהָיה ּבֵ ם ׁשֶ ין ּתָ ָהָיה ּבֵ  ׁשֶ
ַעל ּוָבא, מּוָעד ְחּתֹון ּבַ ילוֹ  ׁשֹורוֹ  ֶאת ַמטְושָׁ  ַהּתַ , ְלַהּצִ
ָחפוֹ . ָפטּור ֶזה ֲהֵרי, ָוֵמת ֶעְליֹון ְוָנַפל  ָלֶעְליֹון ּדְ
ְמטוֹ  ָיכֹול ָהָיה ִאם, ָוֵמת ָמטוֹ  ְוֹלא ְלׁשָ  ֶזה ֲהֵרי, ׁשְ
ב ְמטוֹ  ָיכֹול ָהָיה ֹלא ְוִאם. ַחּיָ טּור ֶזה ֲהֵרי, ְלׁשָ   :ּפָ

ַנִים. ג ֵהִמיתוּ  ׁשְ ֵהָמה ֶאת ׁשֶ ְברוּ  אוֹ , ַהּבְ ִלי ֶאת ׁשָ  ַהּכְ
ֶאָחד ִמים, ּכְ ּלְ יֵניֶהם ְמׁשַ   :ּבֵ

יחוּ ' ה. ד ִהּנִ ֵהָמה ַעל ֲחִבילֹות' ה ׁשֶ , ֵמָתה ְוֹלא, ַהּבְ
יחַ  ָהַאֲחרֹון ֶזה ּוָבא  ִאם, ָוֵמָתה ָעֶליהָ  ֲחִביָלתוֹ  ְוִהּנִ

ֶכת ָהְיָתה אֹוָתם ְמַהּלֶ הֹוִסיף ַהֲחִבילֹות ּבְ ֶ  ֶזה ּוִמׁשּ
ב ָהַאֲחרֹון, ָהְלָכה ְוֹלא ָעְמָדה יָלתוֹ ֲחבִ   ְוִאם, ַחּיָ

ָתהּ  ִחּלָ ֶכת ָהְיָתה ֹלא ִמּתְ טּור ָהַאֲחרֹון, ְמַהּלֶ  ְוִאם. ּפָ
ם, ָידּועַ  ֵאין ּלָ ִמין ּכֻ ּלְ ֶוה ְמׁשַ ׁשָ   :ּבְ

ֱהַמת ַהּכֹוֵבשׁ . ה ַמִים ֲחֵברוֹ  ּבֶ יָחהּ  אוֹ , ּבְ ִהּנִ ה ׁשֶ ַחּמָ , ּבַ
קֹום ָעֶליהָ  ְוִצְמֵצם ֵדי ַהּמָ ּלֹא ּכְ ְמָצא ׁשֶ  ַעד ֵצל ּתִ

הּ  ָהַרְגּתָ ה ׁשֶ ב, ַהַחּמָ   :ַחּיָ

 שפד סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , בגופו שלא המזיק אדם דין

יק ֶאָחד. א ּזִ ָידוֹ  ַהּמַ ַרק אוֹ  ּבְ ּזָ  ֵחץ ָיָרה אוֹ  ֶאֶבן ׁשֶ
יק ַטר אוֹ , ּבוֹ  ְוִהּזִ ּפָ ִלים ַעל אוֹ  ֲחֵברוֹ  ַעל ַמִים ׁשֶ  ַהּכֵ
יק ָרק אוֹ , ְוִהּזִ יק ְוָנע ׁשֶ ִכיחוֹ  ְוִהּזִ ֵעת ְוִניעוֹ  ּבְ  ּבְ
ָהְלכוּ  יק ֶזה ֲהֵרי, ִמּכֹחוֹ  ׁשֶ ַמּזִ ָידוֹ  ּכְ  ּתֹוָלדֹות ְוֵהם, ּבְ

ל יחַ  ָהֹרק ָרק ִאם ֲאָבל. ָאָדם ׁשֶ , ָהָאֶרץ ַעל ְוִהּנִ
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ךְ  ְוַאַחר ב ֶזה ֲהֵרי, ָאָדם ֵמֶהם ִנְתַקל ּכָ  ּוםִמשּׁ  ַחּיָ
ל, ּבֹורוֹ  ּכָ ָלה ׁשֶ ּקָ   :ִהיא ּבֹור ּתֹוְלדֹות ּתַ

ה ָהָיה. ב ישׁ  ַמּכֶ ַפּטִ ץ ְוָיָצא ּבְ ַחת ּגֵ ישׁ  ִמּתַ ּטִ יק ַהּפַ , ְוִהּזִ
ב ֶזה ֲהֵרי   :ַחּיָ

ַנאי. ג ל ַהּבַ ּבֵ ּקִ ַבר, ְלָסְתרוֹ  ַהּכֶֹתל ֶאת ָעָליו ׁשֶ  ֶאת ְוׁשָ
יק אוֹ  ָהֲאָבִנים ב, ִהּזִ ד סֹוֵתר הָהיָ . ַחּיָ  ְוָנַפל ֶזה ִמּצַ

ד טּור, ַאֵחר ִמּצַ ה ֵמֲחַמת ְוִאם. ּפָ ּכָ ב, ַהּמַ   :ַחּיָ

ָחַצב ַהחֹוֵצב. ד ת ּוְנָתנוֹ  ֶאֶבן ׁשֶ יק ַלַסּתָ ת, ּבוֹ  ְוִהּזִ  ַהַסּתָ
ב ת ְמָסָרהּ . ַחּיָ ר ַהַסּתָ ר, ַלַחּמָ ב ַהַחּמָ ר ְמָסָרהּ . ַחּיָ  ַהַחּמָ

ף ּתָ ף, ַלּכַ ּתָ ב ַהּכַ ף ְמָסָרהּ . ַחּיָ ּתָ אי ַהּכַ ּנַ ַנאי, ַלּבַ  ַהּבַ
ב ַנאי ְמָסָרהּ . ַחּיָ ר ַהּבַ רוֹ  ַלְמַסּדֵ  ׁשּוַרת ַעל ַהְמַסּדְ

ְנָין ר, ַהּבִ ב ַהְמַסּדֵ רוֹ  ַאַחר ְוִאם. ַחּיָ ִסּדְ  ׁשּוַרת ַעל ׁשֶ
ְנָין יק ָנַפל ַהּבִ ָלִנים ֵהם ִאם, ְוִהּזִ ם ַקּבְ ִפים ְוֻכּלָ ּתָ  ׁשֻ

ָלאָכה ּמְ םכֻּ , ּבַ ִבים ּלָ ִכיֵרי ֵהם ְוִאם. ַחּיָ  ָהַאֲחרֹון, יֹום ׂשְ
ב ם ַחּיָ טּוִרים ְוֻכּלָ   :ּפְ

 שפה סימן
 ּובוֹ , חברו של יינו מנסך כגון נכר שאינו הזק דין

  ְסִעיִפים:' ב

יק. א ּזִ ק ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּמַ ֵאינוֹ  ֶהּזֵ ר ׁשֶ גֹון, ִנּכָ ֵעַרב ּכְ  ׁשֶ
ֵיינוֹ  ֶנֶסךְ  ֵיין  ֲחָכִמים ֲאָבל, ָפטּור הּוא ַהּתֹוָרה ִמן, ּבְ

ם ְקָנסּוהוּ  ּלֵ ֵלם ֶנֶזק ְלׁשַ ֶפה ׁשָ ְנָכָסיו ֵמַהּיָ ּבִ ִדין, ׁשֶ ל ּכְ  ּכָ
יִקים ּזִ יק ֵמת ִאם, ְלִפיָכךְ . ַהּמַ ּזִ ֵלם ֹקֶדם ַהּמַ ׁשַ ּיְ  ֵאין, ׁשֶ
נוֹ  קֹוְנִסין ם ַאֲחָריו ּבְ ּלֵ  אוֹ  ׁשֹוֵגג ָהָיה ִאם ְוֵכן. ְלׁשַ
טּור, ָאנּוס ּלֹא, ּפָ א ָקְנסוּ  ׁשֶ   :ֵמִזיד ֶאּלָ

ֵאין, ֶנֱאָסר ֹלא, ם"ַלעכו ֲחֵברוֹ  ֵיין ַהְמַנֵסךְ . ב  ָאָדם ׁשֶ
ָרֵאל ׂשְ ָבר אֹוֵסר ִמּיִ ֵאינוֹ  ּדָ ּלוֹ  ׁשֶ  ּבוֹ  לוֹ  ָהָיה ְוִאם. ׁשֶ
פּות ּתָ ָהָיה אוֹ , ׁשֻ ֲהֵרי מּוָמר ׁשֶ גֹוי הּוא ׁשֶ  אוֹ , ּכְ
ִהְתרוּ  ל בוֹ  ׁשֶ ֲהֵרי ַהַהְתָרָאה ְוִקּבֵ  ֲהֵרי, מּוָמר הּוא ׁשֶ

ִין אֹוֵסר ֶזה ב, ַהּיַ ם ְוַחּיָ ּלֵ י ַעל ַאף ְלׁשַ הּוא ּפִ  ׁשֶ
ב ַנְפׁשוֹ  ִמְתַחּיֵ ֵני, ּבְ ָעה ִמּפְ ָ ׁשּ ּמִ יהוֹ  ׁשֶ ִהְגּבִ ב ׁשֶ  ִנְתַחּיֵ
ם ּלֵ ב ְוֵאינוֹ , ְלׁשַ ַנְפׁשוֹ  ִמְתַחּיֵ ַנֵסךְ  ַעד ּבְ ּיְ   :ׁשֶ

 שפו סימן
 כלי והזורק, דגרמי לדינא בנזקין גרמא ביןש חלוק

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , הגג מראש

י ָלן ַקְיָמא. א ַרּבִ ָדִאין ֵמִאיר ּכְ יָנא ּדְ . ִדְגָרֵמי ּדִ
עַ  ַהּדֹוֵחף, ְלִפיָכךְ  ל ַמְטּבֵ ַרד ַעד ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ּיָ ם ׁשֶ , ַלּיָ

ב י ַעל ַאף, ַחּיָ ּלֹא ּפִ יהוֹ  ׁשֶ עַ  תַהּפֹוחֵ  ְוֵכן. ִהְגּבִ  ַמְטּבֵ
ל ב, צּוָרתוֹ  ְוֶהֱעִביר ֲחֵברוֹ  ׁשֶ י ַעל ַאף, ַחּיָ ּלֹא ּפִ  ׁשֶ

ָטר ְוַהּמֹוֵכר. ִחְסרוֹ  , ּוָמֲחלוֹ  ְוָחַזר ַלֲחֵברוֹ  חֹוב ׁשְ
ַקְיָמא הּוא ָלן ּדְ ם ָצִריךְ , ָמחּול ׁשֶ ּלֵ מוֹ , ַלּלֹוֵקחַ  ְלׁשַ  ּכְ

ֵאר ְתּבָ ּנִ ִסיָמן ׁשֶ   :ו"ס ּבְ

ֹורֵ  ְוֵכן. ב ָטר ףַהׂשּ ל חֹוב ׁשְ ב, ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ם ַחּיָ ּלֵ ל ְלׁשַ  ּכָ
ָהָיה ַהחֹוב ָטר ׁשֶ ְ ַאף, ַבׁשּ י ַעל ׁשֶ ֵאין ּפִ ָטר ּגּוף ׁשֶ ְ  ַהׁשּ
ד ָגַרם ֲהֵרי, ָממֹון ּיֹוֶדה ּוִבְלַבד. ָממֹון ְלַאּבֵ  לוֹ  ׁשֶ

יק ּזִ ָטר ַהּמַ ְ ׁשּ ם ׁשֶ תּוב ָהָיה ְוָכךְ  ְוָכךְ  ָהָיה ְמֻקּיָ , ּבוֹ  ּכָ
ָרפוֹ  ַמתּוֵמחֲ  ְ ׂשּ  ֲאָבל, ַהחֹוב ִלְגּבֹות ָיכֹול ֵאינוֹ  הּוא ׁשֶ
ם ֵאינוֹ , ֶהֱאִמינוֹ  ֹלא ִאם ּלֵ א לוֹ  ְמׁשַ ֵמי ֶאּלָ ָיר ּדְ  ַהּנְ

ְלַבד   :ּבִ

ִלי ַהּזֹוֵרק ְוֵכן. ג ּלוֹ  ּכְ ג ֵמֹראשׁ  ׁשֶ יו ְוָהיוּ , ַהּגַ ְחּתָ  ּתַ
ִרים ִאם ּוְכָסתֹות ּכָ  ְוָקַדם, ֵברִישָּׁ  ֹלא ֲעֵליֶהם ִיּפֹל ׁשֶ
ָקם ַאֵחר ט, ְוִסּלְ ִלי ְוֶנְחּבַ ָאֶרץ ַהּכְ ר ּבָ ּבַ ב, ְוִנׁשְ  ַחּיָ

ק ל ְוֵכן, ַהְמַסּלֵ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ִלים ַהּזֹוֵרק. ד ג ֵמֹראשׁ  ּכֵ יֶהם ְוֵאין, ַהּגַ ְחּתֵ ִרים ּתַ  ּכָ
ֲאִויר ּוְבעֹוָדם, ּוְכָסתֹות א ּבָ ָבָרם ֶאָחד ּבָ ל ּוׁשְ ַמּקֵ , ּבְ
ב ַהּזֹוֵרק ר ַחּיָ ּבֵ טּור ְוַהְמׁשַ ִביָנן, ּפָ ָחׁשְ בּור ֵלהּ  ּדְ ׁשָ  ּכְ
ָעה ָ ָרקוֹ  ִמׁשּ ּזְ   :ׁשֶ
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 ל
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 שפז סימן
ָסִעיף  ּובוֹ , עליהם לו ומשלם לנזק השברים שמין

  ֶאָחד

ִמין. א יק ׁשָ ּזִ ָידוֹ  ַלּמַ ֶדֶרךְ , ּבְ ִמין ּכְ ָ ׁשּ יק ִאם לוֹ  ׁשֶ  ִהּזִ
יַצד. ָממֹונוֹ  ָהַרג ֵריהֲ , ּכֵ ֱהַמת ׁשֶ ַבר אוֹ  ֲחֵברוֹ  ּבֶ  ׁשָ
ָליו ִמין, ּכֵ ה ׁשָ ּמָ ֵהָמה ָהְיָתה ּכַ ָוה ַהּבְ ה ׁשָ ֵבָלה ְוַכּמָ  ַהּנְ
ָוה ה, ׁשָ ִלי ָהָיה ְוַכּמָ ֶוה ַהּכְ ֵלם ְוהּוא ׁשָ ה, ׁשָ ֶוה ְוַכּמָ  ׁשָ
ה ם, ַעּתָ ּלֵ ָחת ּוְמׁשַ ק ַהּפְ ּזָ ֵבָלה ִעם ַלּנִ ִלי אוֹ  ַהּנְ  ַהּכְ
ב ָ ֶדֶרךְ , ּורַהׁשּ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ ׁשֹורוֹ  ׁשֶ יק ּבְ ִהּזִ ִסיָמן, ׁשֶ   :ג"ת ּבְ

 ומוסר בידים חבירו ממון מאבד הלכות
  ומלשין

 שפח סימן
  ְסִעיִפים: ז"ט ּובוֹ , ונוטל נשבע נזק דין

יק. א ּזִ יק ַמה יֹוֵדע ְוֵאינוֹ  ֲחֵברוֹ  ָממֹון ַהּמַ ע, ִהּזִ ּבָ  ִנׁשְ
ק ּזָ יַצד .ְונֹוֵטל ַהּנִ יס ָלַקח, ּכֵ ִליכוֹ  ֲחֵברוֹ  ּכִ ִים ְוִהׁשְ  ַלּמַ
ָסרוֹ  אוֹ  ָלֵאשׁ  אוֹ  ּמְ ס ְלַיד ׁשֶ ַעל, ְוָאַבד, ַאּנָ יס ּבַ  ַהּכִ

יק, ָמֵלא ָהָיה ְזהּוִבים: אֹוֵמר ּזִ  יֹוֵדעַ  ֵאיִני: אֹוֵמר ְוַהּמַ
א, ּבוֹ  ָהָיה ֶמה ּמָ ֶבן אוֹ  ָעָפר ׁשֶ  ֲהֵרי, ָמֵלא ָהָיה ּתֶ

ק ּזָ ענִ  ַהּנִ ּבָ ְנִקיַטת ׁשְ ְטֹען ְוהּוא. ְונֹוֵטל ֵחֶפץ ּבִ ּיִ  ׁשֶ
ָבִרים הּוא ּדְ ֶהם ָאמּוד ׁשֶ  ֶאְצלוֹ  ְלַהְפִקיָדם ָאמּוד אוֹ  ּבָ
ן יָחם ְוַדְרּכָ ִכיס ְלַהּנִ  ֵאין ִאם ֲאָבל. ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ּבְ
ם ְרּכָ יָחם ּדַ ְכִלי ְלַהּנִ ע הּוא, ֶזה ּבִ ׁשַ ַעְצמוֹ  ּפָ יַצד ּבְ , ּכֵ

ָחַטף יֲהרֵ  ים ְמֵלִאים ַסל אוֹ  ֵחֶמת ׁשֶ ִליָכם ּוְמֻחּפִ  ְוִהׁשְ
ם ָרָפם אוֹ  ַלּיָ ק ְוָטַען, ׂשְ ּזָ ִלּיֹות ַהּנִ ְרּגָ ּמַ תֹוָכהּ  ָהיוּ  ׁשֶ , ּבְ
ַפס ְוִאם. ֶנֱאָמן ֵאינוֹ  דוֹ  מֹוִציִאין ֵאין, ּתָ ַבע. ִמּיָ ָ  ְוִיׁשּ

ִלּיֹות ְרּגָ ּמַ תֹוכוֹ  ָהָיה ׁשֶ שׁ שֶּׁ  ַמה ְונֹוֵטל, ּבְ  ְוֵכן, ֶאְצלוֹ  ּיֵ
ל ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ יק ָיַדע ְוִאם. ּבָ ּזִ יס ַהּמַ ַהּכִ  ּבוֹ  ָהָיה ׁשֶ

ה יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ֲאָבל, ְזהּוִבים ּמָ ק ִאם, ָהיוּ  ּכַ ּזָ : אֹוֵמר ַהּנִ
ֹלא ֶאֶלף נֹוֵטל, ֶאֶלף בּוָעה ּבְ ְהֶיה ְוהּוא, ׁשְ ּיִ , ָאמּוד ׁשֶ
ֲהֵרי יק ׁשֶ ּזִ ב ַהּמַ ַבע ָיכֹול ְוֵאינוֹ  בּוָעהשְׁ  ְמֻחּיָ ָ   :ִלׁשּ

יֵדי ָממֹון ַהּמֹוֵסר. ב ס ּבִ ין, ַאּנָ ס ּבֵ ין ּגֹוי ַאּנָ ס ּבֵ  ַאּנָ
ָרֵאל ב, ִיׂשְ ם ַחּיָ ּלֵ ֶפה ְלׁשַ ְנָכָסיו ֵמַהּיָ ּבִ ל ׁשֶ ַקח ַמה ּכָ ּלָ ֶ  ׁשּ
ס י ַעל ַאף, ָהַאּנָ ּלֹא ּפִ א ׁשֶ ָידוֹ  ָנַתן ְוֹלא, ַהּמֹוֵסר ָנׂשָ  ּבְ
יל אֶאלָּ  ְלַבד ִהְרּגִ יו ּגֹוִבים, ֵמת ְוִאם. ּבִ ָאר ִמּיֹוְרׁשָ ׁשְ  ּכִ
ל יִקים ּכָ ּזִ ה. ַהּמַ ּמֶ ָבִרים ּבַ ֶהְרָאה, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ  ּכְ

ָרֵאל אוֹ  ּגֹוִיים ֲאָנסּוהוּ  ִאם ֲאָבל. ֵמַעְצמוֹ  ַהּמֹוֵסר  ִיׂשְ
ס טּור ֶזה ֲהֵרי, ְוֶהְרָאה, ְלַהְראֹות ַאּנָ לּומִ  ּפָ ׁשְ . יןִמּתַ
א ְוִאם ָיד ְוָנַתן ָנׂשָ י ַעל ַאף, ּבְ הּוא ּפִ ב, ָאנּוס ׁשֶ  ַחּיָ

ם ּלֵ יל, ְלׁשַ ּצִ ַהּמַ ָממֹון ַעְצמוֹ  ׁשֶ ב ֲחֵברוֹ  ּבְ יַצד. ַחּיָ , ּכֵ
ַזר ֲהֵרי ּגָ ֶלךְ  ׁשֶ  ְוַכּיֹוֵצא ֶתֶבן אוֹ  ַיִין לוֹ  ְלָהִביא ַהּמֶ

ְדָבִרים  ִלְפלֹוִני שׁ יֵ  ֲהֵרי: ְוָאַמר מֹוֵסר ְוָעַמד, ֵאּלוּ  ּבִ
ָמקֹום ֶתֶבן אוֹ  ַיִין אֹוַצר לֹוִני ּבְ , ּוְלָקחּוהוּ  ְוָהְלכוּ , ּפְ
ב ם ַחּיָ ּלֵ   :ְלׁשַ

ֶלךְ  ֲאָנסוֹ . ג ְרֶאה ַעד ֶזה ְלמֹוֵסר ַהּמֶ ּיַ  ֲחֵברוֹ  ָממֹון לוֹ  ׁשֶ
הּוא ָפָניו ּבֹוֵרחַ  ׁשֶ ֵני לוֹ  ְוֶהְרָאה, ִמּלְ  ֲהֵרי, ָהֹאֶנס ִמּפְ

טּור ֶזה הוּ  לוֹ  ַיְרֶאה ֹלא ִאםשֶׁ , ּפָ   :ְיִמיֵתהוּ  אוֹ  ַיּכֵ

א. ד ָידוֹ  ֲחֵברוֹ  ָממֹון ָנׂשָ ס ּוְנָתנוֹ  ּבְ ב, ָלַאּנָ ם ַחּיָ ּלֵ  ְלׁשַ
ל י ַעל ַאף, ָמקֹום ִמּכָ ֶלךְ  ּפִ ַהּמֶ ה. ְלָהִביא ֲאָנסוֹ  ׁשֶ ּמֶ  ּבַ

ָבִרים ִאם ֲאמּוִרים ּדְ ב ְוֵהִביא ְלָהִביא ֲאָנסוֹ  ׁשֶ , ַחּיָ
לֹ  ׁשֶ יעַ  אּכְ מֹון ִהּגִ ס ִלְרׁשּות ַהּמָ ס ֲאָבל, ָהַאּנָ ָאַנס ַאּנָ  ׁשֶ
ָרֵאל ֶאת ֶהְרָאהוּ  ַעד ִיׂשְ מֹון ַעל ָהֲאָנס ְוָעַמד, ׁשֶ  ַהּמָ

ה ְרׁשּותוֹ  ְוַנֲעׂשָ ָרֵאל ֶאת ְוָאַנס ּבִ הֹוִליכוּ  ַעד ִיׂשְ  ׁשֶ
ֶהְרָאהוּ  ַהּמֹוֵסר ֶזה הֹוִליכוֹ  ַוֲאִפּלוּ , ַאֵחר ְלָמקֹום , ׁשֶ

טּור ֶזה ֵריהֲ  יָון, ּפָ ּכֵ ָעַמד ׁשֶ ס ׁשֶ ַצד ָהַאּנָ  ָהאֹוָצר ּבְ
ָבר ל ָאַבד ּכְ שׁ  ַמה ּכָ ּיֵ ֶ ַרף ּוְכִאּלוּ , ּבוֹ  ׁשּ   :ִנׂשְ
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ֲעֵלי. ה ָהְיָתה ִדין ּבַ ְרַקע ַעל ְמִריָבה ֵביֵניֶהם ׁשֶ  אוֹ  ַהּקַ
ְלְטִלין ַעל י: אֹוֵמר ֶזה, ִמּטַ ּלִ י: אֹוֵמר ְוֶזה, ׁשֶ ּלִ , ׁשֶ
ַיד ּוְמָסָרהּ  ֵמֶהם ֶאָחד ַמדעָ  ין, ּגֹוִיים ּבְ  ַעד אֹותוֹ  ְמַנּדִ

ֲחִזיר ּיַ ָבר ׁשֶ ָהָיה ִלְכמֹות ַהּדָ ק, ׁשֶ ס ַיד ִויַסּלֵ  ַאּנָ
יֵניֶהם ין ְוַיֲעׂשוּ  ִמּבֵ ָרֵאל ּדִ ִיׂשְ   :ּבְ

ס ִמי. ו ְתּפַ ּנִ ּנוּ  ָממֹון גֹוִיים ְוָלְקחוּ , ֲחֵברוֹ  ַעל ׁשֶ  ִמּמֶ
ְגַלל ב ֲחֵברוֹ  ֵאין, רוֹ ֲחבֵ  ּבִ ם ַחּיָ ּלֵ  ִמי ְלךָ  ֵאין. ְלׁשַ

ס ְתּפַ ּנִ ב ֲחֵברוֹ  ְוִיְהֶיה ֲחֵברוֹ  ַעל ׁשֶ ם ַחּיָ ּלֵ  חּוץ, לוֹ  ְלׁשַ
ס ְתּפַ ֵני ֵמַהּנִ ס ִמּפְ צּוב ַהּמַ ל ַעל ַהּקָ ָכל ְוִאישׁ  ִאישׁ  ּכָ  ּבְ

ָנה ס אוֹ , ׁשָ ְתּפַ ׁשּוָרה ַעל ַהּנִ ּנֹוֵתן ַהּתְ ל ׁשֶ  ִאישׁ  ּכָ
ָעְברוֹ  ֶלךְ ַלמֶּ  לֹוָתיו אוֹ  ֲעֵליֶהם ּבְ ב ֶזה ֲהֵרי, ַחּיָ  ַחּיָ

ם ּלֵ חוּ  ְוהּוא, לוֹ  ְלׁשַ ּקְ ּיִ ּנוּ  ׁשֶ ֵפרּושׁ  ִמּמֶ ְגַלל ּבְ לֹוִני ּבִ , ּפְ
ְפֵני ֵאר, ֵעִדים ּבִ ִסיָמן עֹוד ְוִנְתּבָ   :ח"קכ ּבְ

שׁ  ִמי. ז ּיֵ ַסר ֵעִדים ָעָליו ׁשֶ ּמָ גֹון, ֲחֵברוֹ  ָממֹון ׁשֶ  ּכְ
ֶהְרָאה ֱאַנס אוֹ  ֵמַעְצמוֹ  ׁשֶ ּנֶ א ׁשֶ  ָיְדעוּ  ְוֹלא, ְוָנַתן ְוָנׂשָ
ה ָהֵעִדים ּמָ ְמִסיָרתוֹ  ִהְפִסידוֹ  ּכַ ְמָסר, ּבִ ךְ : אֹוֵמר ְוַהּנִ  ּכָ

ה ּכֹוֵפר ְוַהּמֹוֵסר, ִהְפִסיָדִני ְוָכךְ  ּמֶ ֲענוֹ  ּבַ ּטָ ַפס ִאם, ׁשֶ  ּתָ
ְמַסר דוֹ  מֹוִציִאין ֵאין ַהּנִ א, ִמּיָ ע ֶאּלָ ּבָ ְנִקיַטת ִנׁשְ  ּבִ
ה ְוזֹוֶכה ֵחֶפץ ּמֶ ַפס ּבַ ּתָ ַפס ֹלא ְוִאם. ׁשֶ  ֵאין, ּתָ

א ַהּמֹוֵסר ִמן מֹוִציִאין ְרָאָיה ֶאּלָ רּוָרה ּבִ  ִמי ְוֵישׁ . ּבְ
אֹוֵמר ִאם, ׁשֶ ה יֹוֵדעַ  ֵאיִני: אֹוֵמר ַהּמֹוֵסר ׁשֶ ּמָ  ּכַ
ַבע, ָיִדי ַעל ִהְפַסְדתָּ  ָ ְמַסר ִיׁשּ   :ְוִיּטֹל ַהּנִ

יִעין ֵאין. ח ּבִ ֶהְרָאה ַהּמֹוֵסר ֶאת ַמׁשְ  ֹלא, ֵמַעְצמוֹ  ׁשֶ
בּוָעה בּוַעת ְוֹלא ֲחמּוָרה ׁשְ ֵני, ֶהֵסת ׁשְ הּוא ִמּפְ ע ׁשֶ  ָרׁשָ

סּול ְלךָ  ְוֵאין ה יֹוֵתר ּפָ ֲאָנסּוהוּ  ַהּמֹוֵסר ֲאָבל. ִמּזֶ  ׁשֶ
א ְוָנַתן, ְלָהִביא אוֹ  ְלַהְראֹות  יפִּ  ַעל ַאף, ְבַיד ְוָנׂשָ
הּוא ב ׁשֶ ם ַחּיָ ּלֵ ע ֵאינוֹ , ְלׁשַ לּוִמין ּוֶבן, ָרׁשָ ׁשְ  הּוא ּתַ
ְלַבד ָאר, ּבִ ׁשְ ִרים ּכִ ׁשֵ   :ַהּכְ

ָרֵאל ִלְמֹסר ָאסּור. ט ַיד ְלִיׂשְ ין, ּגֹוִיים ּבְ גּופוֹ  ּבֵ  ֵבין ּבְ
ָממֹונוֹ  ע ָהָיה ַוֲאִפּלוּ , ּבְ  ָהָיה ַוֲאִפּלוּ , ֲעֵברֹות ּוַבַעל ָרׁשָ

ָרֵאל ַהּמֹוֵסר ְוָכל. ּוְמַצֲערוֹ  לוֹ  ֵמֵצר ַיד ִיׂשְ , ּגֹוִיים ּבְ
ין גּופוֹ  ּבֵ ין ּבְ ָממֹונוֹ  ּבֵ א ָלעֹוָלם ֵחֶלק לוֹ  ֵאין, ּבְ   :ַהּבָ

ר. י ַמן ֲאִפּלוּ  ַהּמֹוֵסר ַלֲהֹרג ֻמּתָ ּזְ ה ּבַ ר. ַהּזֶ  ְלָהְרגוֹ  ּוֻמּתָ
ְמֹסר ֹקֶדם ּיִ א, ׁשֶ ָאַמר ֶאּלָ ׁשֶ לֹוִני מֹוֵסר ֲהֵריִני: ּכְ  ּפְ

גּופוֹ  ָממֹונוֹ  אוֹ  ּבְ יר, ַקל ָממֹון ֲאִפּלוּ , ּבְ  ַעְצמוֹ  ִהּתִ
יָתה ְמֹסר ַאל: לוֹ  ְואֹוְמִרים ּבוֹ  ּוַמְתִרין, ַלּמִ  ִאם, ּתִ
ָניו ֵהִעיז י ֹלא: ְוָאַמר ּפָ א ּכִ  ִמְצָוה, ֶאְמְסֶרּנוּ  ֶאּלָ

  :ָזָכה, ְלָהְרגוֹ  ַהּקֶֹדם ְוָכל, ְלָהְרגוֹ 

ה. יא ר ַהּמֹוֵסר ָעׂשָ , ְלָהְרגוֹ  ָאסּור, ּוָמַסר, ָזַמם ֲאׁשֶ
א ן ִאם ֶאּלָ ֲהֵרי, ִלְמֹסר ֻהְחַזק ּכֵ א ֵיָהֵרג ֶזה ׁשֶ ּמָ  ׁשֶ
  :ֲאֵחִרים ִיְמֹסר

ל. יב ּבּור ַהּמֹוֵסר ּכָ ר, ּוְמַצֲעָרן ַהּצִ ַיד ְלָמְסרוֹ  ֻמּתָ  ּבְ
ֵנימִ  ֲאָבל, ּוְלָקְנסוֹ  ּוְלָאְסרוֹ  ְלַהּכֹותוֹ  ּגֹוִיים  ַצַער ּפְ
  :ְלָמְסרוֹ  ָאסּור ָיִחיד

ד ָאסּור. יג ל ָממֹונוֹ  ְלַאּבֵ י ַעל ַאף מֹוֵסר ׁשֶ ר ּפִ ּתָ ּמֻ  ׁשֶ
ד ֲהֵרי, ּגּופוֹ  ְלַאּבֵ יו ָראּוי ָממֹונוֹ  ׁשֶ   :ְליֹוְרׁשָ

ִלים, מֹוֵסר. יד ּלֹא ֵעדּות ְמַקּבְ   :ְבָפָניו ׁשֶ

ֻמְחָזק ִמי. טו ה ׁשֶ ֹלׁשָ ְ ׁשּ ָרֵאל ָמַסר יםְפָעמִ  ׁשֶ  אוֹ  ִיׂשְ
ַיד ָממֹוָנם ים ָהיוּ , ּגֹוִיים ּבְ ׁשִ  ְוַתְחּבּוָלה ֵעָצה ְמַבּקְ
  ,ֵמָהעֹוָלם ְלַבֲערוֹ 

ָעׂשוּ  הֹוָצאֹות. טז ל, מֹוֵסר ְלַבֵער ׁשֶ ִרים ּכָ ִעיר ַהּדָ  ּבָ
ִבים ֶהם ִלְפֹרעַ  ַחּיָ ּפֹוְרִעים אֹוָתם ֲאִפּלוּ , ּבָ  ַמס ׁשֶ
ָמקֹום   :ַאֵחר ּבְ

  ממון נזקי הלכות

 שפט סימן
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, למועד תם שבין וחלוק, שהזיק האדם ממון דין
  ְסִעיִפים:' כ ּובוֹ , ורגל ושן קרן חיב מקום ובאיזה

ל. א ה ֶנֶפשׁ  ּכָ ִהיא ַחּיָ ְרׁשּותוֹ  ׁשֶ ל ּבִ יָקה ָאָדם ׁשֶ ִהּזִ , ׁשֶ
ִבים ָעִלים ַחּיָ ם ַהּבְ ּלֵ ֱאַמר, ְלׁשַ ּנֶ  ִאישׁ  ֹורשׁ  ִיּגֹף ְוִכי: ׁשֶ

ֹור ֶאָחד, ֵרֵעהוּ  ׁשֹור ֶאת ָאר ְוֶאָחד ַהׁשּ ֵהָמה ׁשְ ה ּבְ  ַחּיָ
ר ֹלא, ָועֹוף תּוב ִדּבֵ ׁשֹור ַהּכָ א ּבְ ֹהֶוה ֶאּלָ   :ּבַ

ה. ב ם ְוַכּמָ ּלֵ יָקה ִאם, ְמׁשַ ָבִרים ִהּזִ ּדְ הּ  ּבַ ְרּכָ ּדַ  ַלֲעׂשֹות ׁשֶ
ִמיד ִמְנַהג ּתָ ָתהּ  ּכְ ִרּיָ גֹון, ּבְ ֵהָמה ּכְ ָאְכָלה ּבְ ֶבן ׁשֶ  אוֹ  ּתֶ
יָקה אוֹ , ָעִמיר ִהּזִ ַרְגָלהּ  ׁשֶ ֶדֶרךְ ) אוֹ ( ּבְ ב, ִהּלּוָכהּ  ּבְ  ַחּיָ
ם ּלֵ ֵלם ֶנֶזק ְלׁשַ ֶפה ׁשָ ְנָכָסיו ֵמַהּיָ ּבִ ֱאַמר, ׁשֶ ּנֶ  ֵמיַטב: ׁשֶ
ֵדהוּ  ְרמוֹ  ּוֵמיַטב ׂשָ ם ּכַ ּלֵ ָתה ְוִאם. ְיׁשַ ּנְ ָתה ׁשִ  ְוָעׂשְ

ים ֵאין ַמֲעׂשִ ְרכָּ  ׁשֶ ִמיד ַלֲעׂשֹות הּ ּדַ יָקה, ּתָ ֶהם ְוִהּזִ , ּבָ
גֹון ַגח ׁשֹור ּכְ ּנָ ךְ  אוֹ  ׁשֶ ב, ָנׁשַ ם ַחּיָ ּלֵ  ֶנֶזק ֲחִצי ְלׁשַ
יק ִמּגּוף ּזִ ֱאַמר, ַעְצמוֹ  ַהּמַ ּנֶ ֹור ֶאת ּוָמְכרוּ : ׁשֶ  ַהַחי ַהׁשּ
ְסּפוֹ  ֶאת ְוָחצוּ    :'ְוגוֹ  ּכַ

יַצד. ג ֶוה ׁשֹור, ּכֵ ַגח ָמֶנה ׁשְ ּנָ ֶוה ֹורְלשׁ  ׁשֶ ִרים ׁשְ  ֶעׂשְ
ֵבָלה ַוֲהֵרי, ְוֵהִמיתוֹ  ָוה ַהּנְ ָעה ׁשָ ַעל, ַאְרּבָ ֹור ּבַ  ַהׁשּ
יק ּזִ ב ַהּמַ ם ַחּיָ ּלֵ ֹמָנה ְלׁשַ ב ְוֵאינוֹ . ׁשְ ם ַחּיָ ּלֵ א ְלׁשַ  ֶאּלָ
ֹור ִמּגּוף יק ַהׁשּ ִהּזִ ֱאַמר, ׁשֶ ּנֶ ֹור ֶאת ּוָמְכרוּ : ׁשֶ   :ַהַחי ַהׁשּ

ֶוה ׁשֹור תֵהִמי ִאם, ְלִפיָכךְ . ד ִרים ׁשְ ֶוה ְלׁשֹור ֶעׂשְ  ׁשְ
ֵבָלה, ָמאַתִים ָוה ְוַהּנְ ַעל ֵאין, ָמֶנה ׁשָ ֵבָלה ּבַ  ָיכֹול ַהּנְ
ן: ַהַחי ְלַבַעל לֹוַמר ים ִלי ּתֵ ִ א, ֲחִמׁשּ : לוֹ  אֹוֵמר ֶאּלָ
ֹור ֲהֵרי יק ׁשּ ִהּזִ  ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , ָוֵלךְ  ָקֵחהוּ , ְלָפֶניךָ  ׁשֶ
ֶוה א ׁשָ ינָ  ֶאּלָ ל ְוֵכן, רּדִ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ה. ה ה ָהעֹוׂשֶ ְרּכוֹ  ַמֲעׂשֶ ּדַ ִמיד ַלֲעׂשֹות ׁשֶ ִמְנַהג ּתָ  ּכְ
תוֹ  ִרּיָ ְקָרא הּוא, ּבְ ה. מּוָעד ַהּנִ ּנֶ ה ְוַהְמׁשַ ה ְוָעׂשָ  ַמֲעׂשֶ
ֵאין ֶרךְ  ׁשֶ ל ּדֶ ן ַלֲעׂשֹותוֹ  ִמינוֹ  ּכָ ִמיד ּכֵ גֹון, ּתָ ַגח ּכְ ּנָ  ׁשֶ
ךְ  אוֹ  ם ִנְקָרא אהוּ , ָנׁשַ ה ְוֶזה. ּתָ ּנֶ יל ִאם, ַהְמׁשַ  ִהְרּגִ

ּנּויוֹ  ׁשִ ָעִמים ּבְ ה, ַרּבֹות ּפְ ָבר ְלאֹותוֹ  מּוָעד ַנֲעׂשָ  ּדָ
יל ִהְרּגִ ֱאַמר, ּבוֹ  ׁשֶ ּנֶ י נֹוַדע אוֹ : ׁשֶ ח ׁשֹור ּכִ   :הּוא ַנּגָ

ה. ו ָ ים ֲחִמׁשּ ים ַמֲעׂשִ ּמִ ֵהָמה ֵישׁ  ּתַ ּבְ  הּוֲעָדה ְוִאם, ּבַ
ית, ֵמֶהם דְלֶאחָ  ה ְלאֹותוֹ  מּוֶעֶדת ַנֲעׂשֵ  ְוֵאלוּ . ַמֲעׂשֶ
ֵהָמה: ֵהם ָתהּ  מּוֶעֶדת ֵאיָנהּ  ַהּבְ ִחּלָ ח ֹלא ִמּתְ  ְוֹלא, ִלּגַ
ִלים ַעל ִלְרּבֹץ ְוֹלא, ִלְנׁשֹךְ  ְוֹלא, ִלּגֹף דֹוִלים ַהּכֵ , ּגְ
 מּוֶעֶדת זוֹ  ֲהֵרי ֵמֶהם ְלֶאָחד הּוֲעָדה ְוִאם, ִלְבֹעט ְוֹלא
ן ָבלאֲ . לוֹ  ֵ ָתהּ  מּוֶעֶדת ַהׁשּ ִחּלָ  ָהָראּוי ֶאת ֶלֱאֹכל ִמּתְ
ָתהּ  מּוֶעֶדת ְוָהֶרֶגל, ָלהּ  ִחּלָ ר ִמּתְ ּבֵ ֶדֶרךְ  ְלׁשַ   :ִהּלּוָכהּ  ּבְ

ֵהָמה. ז אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ַהּבְ ִהיא ׁשֶ ָתהּ  מּוֶעֶדת ׁשֶ ִחּלָ  ִמּתְ
ים ַעל ִלְרּבֹץ ּכִ ים ּפַ  חֹוְלִקין ְוֵישׁ , אֹוָתם ּוְלַמֵעךְ  ְקַטּנִ
  :ָעָליו

ה. ח ָ ה ִמיֵני ֲחִמׁשּ ִחַלת מּוָעִדים ַחּיָ ָתן ִמּתְ ִרּיָ יק ּבְ , ְלַהּזִ
ֵני ֵהם ִאם ֲאִפּלוּ  יקוּ  ִאם, ְלִפיָכךְ , ַתְרּבּות ּבְ  אוֹ  ִהּזִ
ְנִגיָחה ֵהִמיתוּ  יָכה אוֹ  ּבִ ְנׁשִ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ּוְדִריָסה ּבִ , ּבָ
ב ֵלם ֶנֶזק ַחּיָ ֵאב: םהֵ  ְוֵאלוּ . ׁשָ , ְוַהּדֹב, ְוָהֲאִרי, ַהּזְ

ֵמר ָלס, ְוַהּנָ ְרּדְ ָחשׁ  ְוֵכן, ְוַהּבַ ךְ  ַהּנָ ׁשַ ּנָ  מּוָעד ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶ
ן ָהָיה ַוֲאִפּלוּ  ְרּבּות ּבֶ   :ּתַ

ל. ט ם מּוָעד ּכָ ּלֵ ֵלם ֶנֶזק ְמׁשַ ֶפה ׁשָ ְנָכָסיו ֵמַהּיָ ּבִ , ׁשֶ
ם ְוָכל ם ּתָ ּלֵ   :ִמּגּופוֹ  ֶנֶזק ֲחִצי ְמׁשַ

ה. י ּמֶ ָבִרים ּבַ ְכְנָסה, ֲאמּוִרים ּדְ ּנִ ׁשֶ ֵהָמה ּכְ  ִלְרׁשּות ַהּבְ
ק ּזָ יַקְתהוּ  ַהּנִ ק ִנְכַנס ִאם ֲאָבל. ְוִהּזִ ּזָ יק ִלְרׁשּות ַהּנִ ּזִ  ַהּמַ

יַקְתהוּ  ֶהְמּתוֹ  ְוִהּזִ ל ּבְ ַעל ׁשֶ ִית ּבַ טּור ֶזה ֲהֵרי, ַהּבַ  ַעל ּפָ
ֲהֵרי, ַהּכֹל  ִלְרׁשּוִתי ִנְכַנְסתָּ  ֹלא ּלוּ אִ : לוֹ  אֹוֵמר הּוא ׁשֶ
יעַ  ֹלא ק ְלךָ  ִהּגִ ּתֹוָרה ְמֹפָרשׁ  ַוֲהֵרי. ֶהּזֵ ח, ּבַ ּלַ  ֶאת ְוׁשִ

ִעירוֹ  ֵדה ּוִבֵער ּבְ ׂשְ   :ַאֵחר ּבִ

יָקה. יא ְרׁשּות ִהּזִ ים ּבִ ָחֵצר אוֹ  ָהַרּבִ ֵאיָנה ּבְ ל ׁשֶ  ׁשֶ
ֵניֶהם יק ֹלא, ׁשְ ק ְוֹלא ְלַמּזִ ּזָ ָחצֵ  אוֹ , ַלּנִ ִהיא רּבְ ל ׁשֶ  ׁשֶ
ֵניֶהם יחַ  ְמֻיֶחֶדת ִהיא ַוֲהֵרי ׁשְ הּ  ְלַהּנִ רֹות ּבָ  ּוְלַהְכִניס ּפֵ
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ֵהָמה ָלהּ  גֹון, ּבְ ְקָעה ּכְ הּ  ְוַכּיֹוֵצא ַהּבִ ִהיא אוֹ , ּבָ ל ׁשֶ  ׁשֶ
ֵניֶהם הּ  ְלַהְכִניס ׁשְ ֵהָמה ּבָ  ֵמֶהם ֶאָחד ׁשּום ְוֵאין ּבְ
אי ַ הּ  ְלַהְכִניס ַרׁשּ רֹות ּבָ ן ִאם, ּפֵ ׁשֵ יָקה ְוֶרֶגל ּבְ  ִהּזִ

הּ  ַדְרּכָ טּור ֶזה ֲהֵרי, ּכְ ֵני, ּפָ שׁ  ִמּפְ ּיֵ ךְ  ְרׁשּות ָלהּ  ׁשֶ  ְלַהּלֵ
ָכאן ֵהָמה ְוֶדֶרךְ , ּבְ ךְ  ַהּבְ הּ  ְוֶלֱאֹכל ְלַהּלֵ ַדְרּכָ ר ּכְ ּבֵ  ּוְלׁשַ
ֶדֶרךְ   אוֹ  ָרְבָצה אוֹ  ָנְגָפה אוֹ  ָנְגָחה ְוִאם. ִהּלּוָכהּ  ּבְ
ֲעָטה ה ִאם, ָכהָנשְׁ  אוֹ  ּבָ ּמָ ם ִהיא ּתַ ּלֵ , ֶנֶזק ֲחִצי ְמׁשַ
ֵלם ֶנֶזק, מּוֶעֶדת ְוִאם   :ׁשָ

ל ֶהָחֵצר ָהָיה. יב ֵניֶהם ׁשֶ  ְוֹלא ְלֵפרֹות ְמֻיֶחֶדת ׁשְ
הּ  ְלַהְכִניס ֵהָמה ּבָ ם ְוִהְכִניס, ּבְ ִפים ֶאָחד ׁשָ ּתָ ֻ  ֵמַהׁשּ
ֵהָמה יָקה, ּבְ ב, ְוִהּזִ ן ַעל ֲאִפּלוּ  ַחּיָ ֵ   :ָהֶרֶגל לְועַ  ַהׁשּ

ֵניֶהם ִלְבֵהָמה ְמֻיֶחֶדת ָהְיָתה ִאם ְוֵכן. יג  ְוָהָיה, ִלׁשְ
ְלַבד ֵמֶהם ְלֶאָחד ְרׁשּות רֹות ָלהּ  ְלַהְכִניס ּבִ יָקה, ּפֵ  ְוִהּזִ

ב, ֵפרֹוָתיו ן ַעל ַאף ַחּיָ ֵ   :ָהֶרֶגל ְוַעל ַהׁשּ

ל הּוא ִאם. יד ָוִרים ְוֹלא ְלֵפרֹות ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ , ִלׁשְ
ִני ֵ ָוִרים ְוַלׁשּ יָקה, ְלֵפרֹות ְוֹלא ִלׁשְ ֶהְמּתוֹ  ְוִהּזִ ל ּבְ  ׁשֶ
ֻיֶחֶדת אֹותוֹ  ּמְ ָוִרים לוֹ  ׁשֶ  ְלאֹותוֹ  ְלֵפרֹות ְוֹלא ִלׁשְ

ֻיֶחֶדת ּמְ ן, ְלֵפרֹות לוֹ  ׁשֶ ׁשֵ ב ְוֶרֶגל ּבְ ְיהוּ , ַחּיָ ְלַגּבַ  ֲהָוה ּדִ
ק ָחֵצר ֵלהּ  ּזָ ֶקֶרן, ַהּנִ טּור ּבְ י, ּפָ ְלַגּבֵ  ֵלהּ  ֲהָוה ִדיֵדהּ  ּדִ

יק ֲחַצר ּזִ יָקה ְוִאם. ַהּמַ ֶהְמּתוֹ  ִהּזִ ל ּבְ ֻיֶחֶדת אֹותוֹ  ׁשֶ ּמְ  ׁשֶ
ֻיֶחֶדת ְלאֹותוֹ  ְלֵפרֹות לוֹ  ּמְ ָוִרים לוֹ  ׁשֶ ֶקֶרן, ִלׁשְ ב ּבְ , ַחּיָ

י ְלַגּבֵ ק ֲחַצר ֵלהּ  ֲהָוה ִדיֵדהּ  ּדִ ּזָ ן, ַהּנִ ׁשֵ טּור ְוֶרֶגל ּבְ , ּפָ
ְיהוּ  ְלַגּבַ יק ֲחַצר ָהֵוי ּדִ ּזִ   :ַהּמַ

ן. טו ִבין ֵאין, ְוֶרֶגל ׁשֵ א ַחּיָ ן ִאם ֶאּלָ יקוּ  ּכֵ ְרׁשּות ִהּזִ  ּבִ
ק ּזָ ְרׁשּות ֲאָבל, ַהּנִ ים ּבִ טּוִרים ָהַרּבִ  ָצִריךְ  ְוֵאין. ּפְ
ְרׁשּות לֹוַמר יק ּבִ ּזִ יז ִאם, ּוִמיהוּ . ַהּמַ  ֲאָבִנים ִהּתִ

ְרׁשּות ים ּבִ י ְוָהְלכוּ  ָהַרּבִ ְרׁשּות קוּ ְוִהּזִ ק ּבִ ּזָ  ֵעץ אוֹ , ַהּנִ
ְרׁשּות ִמְקָצתוֹ , ָאֹרךְ  ים ּבִ ְרׁשּות ּוִמְקָצתוֹ  ָהַרּבִ ק ּבִ ּזָ , ַהּנִ

ְרׁשּות ָעָליו ְוָדְרָסה ים ּבִ ָרה ָהַרּבִ ּבְ ִלים ְוׁשִ ְרׁשּות ּכֵ  ּבִ
ק ּזָ ב, ַהּנִ   :ַחּיָ

ִהְכִניס ְראּוֵבן. טז רֹוָתיו ׁשֶ ְמעֹון ַלֲחַצר ּפֵ ּלֹ ׁשִ  אׁשֶ
ְרׁשּותוֹ  ל ׁשֹורוֹ  ְוִנְכַנס, ּבִ ם ֵלִוי ׁשֶ ם ׁשָ טּור, ַוֲאַכְלּתָ   :ּפָ

ִהיא ָחֵצר. יז ל ׁשֶ ֵניֶהם ׁשֶ ָוִרים ׁשְ  ֵמֶהם ְוָלֶאָחד, ִלׁשְ
ָאר ָבִרים ִלׁשְ הּ  ְוִהְכִניס, ּדְ יתוֹ  ּבָ ֻיֶחֶדת ַוֲחֵבירוֹ , ַטּלִ ּמְ  ׁשֶ

ָוִרים לוֹ  הּ  ִהְכִניס ִלׁשְ יקְוהִ , ׁשֹורוֹ  ּבָ ֹור ּזִ ִלית ַהׁשּ  ַלּטַ
ית ְוַגם ּלִ ֹור ַהּטַ ֶזה ֶזה ֵיְצאוּ  אֹוְמִרים ֵאין, ַלׁשּ א, ּבְ  ֶאּלָ

ִמין ִקין ׁשָ ּזָ ֵבית ַהּנִ ין ּבְ יק ִמי ְוָכל, ּדִ ִהּזִ , יֹוֵתר ׁשֶ
ם ּלֵ   :ְיׁשַ

ׁשֹור ְנִזיִקין ָאבֹות' ג. יח ֶרן: ּבְ ן ַהּקֶ ֵ . ְוָהֶרֶגל ְוַהׁשּ
ֵני ָאבֹות ְוִנְקְראוּ  ֵהם ִמּפְ תּוִבים ׁשֶ סּוק ּכְ ּפָ  ְוָלֶהם, ּבַ
ל, ּתֹוָלדֹות ּכָ ָבר ׁשֶ ל ְלֶאָחד ַהּדֹוֶמה ּדָ  ִנְקָרא ֵאּלוּ  ִמּכָ
מֹוהוּ  ְוִדינוֹ  ּתֹוָלָדה ֶזק חּוץ, ּכָ מוֹ  ְצרֹורֹות ִמּנֶ  ּכְ

יִּ  ֵארׁשֶ   :ְתּבָ

יַצד. יט ּתֹוָרה ָהָאמּור ׁשֹור, ּכֵ ַגח הּוא ּבַ ּנָ ֶקרֶ  ׁשֶ , ןּבְ
ְרּכוֹ  ְוֵאין ָכךְ  ּדַ א ּבְ  ֲהָנָאה לוֹ  ְוֵאין, ִמְקֶרה ֶדֶרךְ  ֶאּלָ

קוֹ  ֶהּזֵ ינוֹ  לוֹ  ַהּדֹוֶמה ְוָכל, ּבְ מֹותוֹ  ּדִ גֹון, ּכְ ְגָפה ּכְ ּנָ  ׁשֶ
גּוָפהּ  ָכה אוֹ  ּבְ ִלים ַעל ָרְבָצה אוֹ  ָבֲעָטה אוֹ  ָנׁשְ  ּכֵ

ם ְרּתָ ּבַ סּות ָאְכָלה ִאם ְוֵכן, ְוׁשִ ִלים אוֹ  ּכְ יָנהּ  ,ּכֵ  ּדִ
ֶקֶרן ם ְוֵאינוֹ  ּכְ ּלֵ א ְמׁשַ ין, ֶנֶזק ֲחִצי ֶאּלָ ְרׁשּות ּבֵ ק ּבִ ּזָ  ַהּנִ
ין ְרׁשּות ּבֵ ים ּבִ ָבִרים ֵישׁ  ְועֹוד. ָהַרּבִ יָקה ּדְ ָמּזִ  ׁשֶ

ַרְגָלהּ  ֶקֶרן ְוִדיָנם ְבִפיהָ  אוֹ  ּבְ ֲארוּ , ּכְ ִסיָמן ְוִיְתּבָ  ּבְ
  :צ"ש

ָרה. כ ָרְבָצה ּפָ ְרׁשּות ׁשֶ ים ּבִ  ַאֶחֶרת ָפָרה ְוָהְלָכה, ָהַרּבִ
ֶרךְ  הּ  ּוָבֲעָטה ָעֶליהָ  ּדֶ י ַעל ַאף, ּבָ ּזֹאת ּפִ ָתה ׁשֶ ּנְ  ׁשִ

ֶכת ֵאין, ְוָרְבָצה ַהּלֶ הּ  ִלְבֹעט ַלּמְ יָקה ִאם ֲאָבל. ּבָ  ִהּזִ
טּוָרה, ִהּלּוָכהּ  ֶדֶרךְ    :ּפְ



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן שצ הלכות נזקי ממון
  

 

1288

  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 ל
 ל

 שצ סימן
 ותרנגול וכלב, צרורות ודיני, ותולדותיו רגל נזקי

  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , קפצוש

ח, ָאב ִהיא ֶרֶגל. א ּלַ ְוׁשִ ִעיֹרה ֶאת ׁשֶ תּוב ּבְ  ַהּכָ
ּתֹוָרה ֵהָמה הּוא, ּבַ ַהּבְ ַרְגֶליהָ  הֹוֶלֶכת ׁשֶ ֶקת ּבְ ֶדֶרךְ  ּוַמּזֶ  ּבְ
ָבר ְוהּוא, ִהּלּוָכהּ  הּ  ּדָ ְרּכָ ּדַ ָכךְ  ׁשֶ . ֲהָנָאה ּבוֹ  ָלהּ  ְוֵאין ּבְ

 ְוִדינוֹ , ּתֹוְלדֹוָתיו הּוא ֵאּלוּ  ִריםִלְדבָ  ַהּדֹוֶמה ְוָכל
מֹותוֹ  יַצד. ּכְ גֹון, ּכֵ יָקה ּכְ ִהּזִ גּוָפהּ  ׁשֶ ֶרךְ  ּבְ , ִהּלּוָכהּ  ּדֶ

ָעָרה אוֹ  ׂשְ ִליף אוֹ , ּבִ ָעֶליהָ  ְבׁשָ א אוֹ , ׁשֶ ּיָ ְפרֹוְמּבִ  ּבִ
ִפיהָ  ּבְ ּזּוג אוֹ , ׁשֶ אָרהּ  ּבַ ַצּוָ ּבְ ֹוי אוֹ , ׁשֶ ַמׂשּ ָעֶליהָ  ּבְ , ׁשֶ

ָהיוּ  ְנגֹוִליםְוַתרְ  קֹום ּפֹוְרִחים ׁשֶ ְברוּ  ְלָמקֹום ִמּמָ  ְוׁשָ
ִלים ַכְנֵפיֶהם ּכֵ ָהיוּ  אוֹ , ּבְ ִסין ׁשֶ י ַעל ְמַהּדְ ּבֵ  אוֹ  ִעָסה ּגַ
פּום ֵפרֹות רוּ  אוֹ  ְוִטּנְ ֶהם ִנּקְ ל ְוֵכן, ּבָ ָבר ּכָ ר ּדָ  ַהְמֻחּבָ
גּוָפהּ  גֹון, ּבְ ֶכת ֶעְגָלה ּכְ ָקרֹון ַהּמֹוׁשֶ  ַעל יָכָתהּ ְוהֹולִ  ּבְ

י ּבֵ ִלים ּגַ ם ַהּכֵ ְרּתָ ּבַ ל, ְוׁשִ  ְוִדיָנם ָהֶרֶגל תֹוָלדֹות ֵאּלוּ  ּכָ
מֹוהוּ    :ּכָ

ה. ב ׁשָ ּכְ ׁשְ ְזָנָבהּ  ּכִ ּכּושׁ  ּבִ ׁשְ ֵאין ַרב ּכִ הּ  ׁשֶ ְרּכָ  ַלֲעׂשֹות ּדַ
ִמיד יָקה, ּתָ ְרׁשּות ְוִהּזִ ים ּבִ ה אוֹ , ָהַרּבִ ׁשָ ּכְ ׁשְ ּכִ יד ׁשֶ ּגִ  ּבַ
הּ  ּלָ ְרׁשּות ׁשֶ ים ּבִ יָקה ָהַרּבִ טּור, ְוִהּזִ ַפס ְוִאם. ּפָ  ּתָ
ק ּזָ ה ֶנֶזק ֲחִצי ּגֹוֶבה, ַהּנִ ַפס ִמּמַ ּתָ ה, ׁשֶ ּזֶ ָבר ׁשֶ  ָסֵפק ַהּדָ
ֶרן ּתֹוְלדֹות ֵאּלוּ  ִאם הּוא ב ַהּקֶ ַחּיָ ְרׁשּות ָעֶליהָ  ׁשֶ  ּבִ

ים טּור ָהֶרֶגל תֹוְלדֹות אוֹ , ָהַרּבִ ּפָ ְרׁשּות ָעֶליהָ  ׁשֶ  ּבִ
ים   :ָהַרּבִ

ל. ג ָאב ּתֹוָלָדה ּכָ הּ  ּכְ ּלָ רֹורֹות חּוץ, ׁשֶ ִזין ִמּצְ ּתְ ּנַ  ַהּמִ
ַחת ֵהָמה ַרְגֵלי ִמּתַ ַעת ַהּבְ ׁשְ ַאף, ִהּלּוָכהּ  ּבִ י ַעל ׁשֶ  ּפִ

ּתֹוְלדֹות ְרׁשּות ֲעֵליֶהם ּוָפטּור ֵהם ֶרֶגל ׁשֶ ים ּבִ  ָהַרּבִ
ֶרֶגל יקוּ  ְוִאם, ּכְ ְרׁשּות ִהּזִ זָּ  ּבִ ם קַהּנִ ּלֵ ֶפה ְמׁשַ  ֵמַהּיָ

ְנָכָסיו ּבִ ֶרֶגל ׁשֶ הּוא ּכְ י ַעל ַאף, ָאב ׁשֶ ן ּפִ  ֵאינוֹ  ּכֵ
ם ּלֵ א ְמׁשַ יַצד. ֶנֶזק ֲחִצי ֶאּלָ ֵהָמה, ּכֵ ְכְנָסה ּבְ ּנִ  ַלֲחַצר ׁשֶ

ק ּזָ ִזין ְצרֹורֹות ְוָהיוּ  ַהּנִ ּתְ ַחת ִמּנַ ְברוּ  ַרְגֶליהָ  ִמּתַ  ֶאת ְוׁשָ
ִלים ם, ַהּכֵ ּלֵ ֶפה ֵנֶזק יֲחצִ  ְמׁשַ ְנָכָסיו ֵמַהּיָ ּבִ  ֶזה ְוָדָבר, ׁשֶ
ה ֲהָלָכה   :ִמִסיַני ְלֹמׁשֶ

ֶכת ָהְיָתה ִאם ְוֵכן. ד ְרׁשּות ְמַהּלֶ ים ּבִ זוּ  ָהַרּבִ  ְוִנּתְ
ַחת ְצרֹורֹות ק ִלְרׁשּות ַרְגֶליהָ  ִמּתַ ּזָ ְברוּ  ַהּנִ  ֶאת ְוׁשָ
ִלים ם, ַהּכֵ ּלֵ ין ְוהּוא. ֶנֶזק ֲחִצי ְמׁשַ  ַתְרְנגֹוִליםלְ  ַהּדִ
סוּ  ִהּדְ ְברוּ  ְצרֹורֹות אוֹ  ָעָפר ְוֶהֱעלוּ  ׁשֶ  ֲחִזיר ְוֵכן, ְוׁשָ
ָהָיה ה נֹוֵבר ׁשֶ ּפָ ַאׁשְ יז ּבְ יק ְצרֹורֹות ְוִהּתִ ם, ְוִהּזִ ּלֵ  ְמׁשַ
  :ֵנֶזק ֲחִצי

ְרָסה. ה ִלי ַעל ּדָ ְרׁשּות ַהּכְ ק ּבִ ּזָ ְרּתוֹ  ַהּנִ ּבַ  ַעל ְוָנַפל, ְוׁשִ
ִלי רוֹ וְ  ַאֵחר ּכְ ּבְ ם ָהִראׁשֹון ַעל, ׁשִ ּלֵ ֵלם ֶנֶזק ְמׁשַ , ׁשָ
ם ָהַאֲחרֹון ְוַעל ּלֵ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ֶנֶזק ֲחִצי ְמׁשַ , ׁשֶ

הּוא ין ׁשֶ   :ּכֹחוֹ  ְלֹכחַ  ַהּדִ

ֶכת ָהְיָתה. ו ְרׁשּות ְמַהּלֶ ים ּבִ יָזה ּוָבֲעָטה, ָהַרּבִ  ְוִהּתִ
יקוּ , ְצרֹורֹות ְרׁשּות ְוִהּזִ ים ּבִ טּור, ָהַרּבִ ַפס ְוִאם. ּפָ  ּתָ
ק ּזָ דוֹ  מֹוִציִאין ֵאין, ֶנֶזק ְרִביעַ  ַהּנִ ָבר, ִמּיָ ַהּדָ  ָסֵפק ׁשֶ
א הּוא ּמָ ּנּוי ׁשֶ ֲהֵרי, ֶרֶגל ּתֹוָלַדת ְוֵאינוֹ  הּוא ׁשִ  ׁשֶ

ֲעָטה   :ּבָ

ֲעָטה. ז ְרׁשּות ָבָאֶרץ ּבָ ק ּבִ ּזָ יָזה ַהּנִ  ֵמֲחַמת ְצרֹורֹות ְוִהּתִ
ִעיָטה ם יָקהְוִהזִּ  ַהּבְ ב, ׁשָ ם ַחּיָ ּלֵ ּזֶה, ֶנֶזק ְרִביעַ  ְלׁשַ  ׁשֶ

ּנּוי ַזת הּוא ׁשִ ַהּתָ ַפס ְוִאם. ְצרֹורֹות ּבְ ק ּתָ ּזָ  ֲחִצי ַהּנִ
דוֹ  מֹוִציִאין ֵאין, ֶנֶזק ֶכת ָהְיָתה ַוֲאִפּלוּ . ִמּיָ  ְמַהּלֶ

ָמקֹום ִאי ּבְ ר ׁשֶ ּלֹא ָלהּ  ֶאְפׁשָ יז ׁשֶ ּתִ יָזה ּוָבֲעָטה. ּתַ , ְוִהּתִ
םמְ  ּלֵ ַפס ְוִאם. ֶנֶזק ְרִביעַ  ׁשַ ק ּתָ ּזָ  ֵאין, ֶנֶזק ֲחִצי ַהּנִ

דוֹ  מֹוִציִאין   :ִמּיָ

ֵהָמה. ח ֵהִטיָלה ּבְ . ְצרֹורֹות ַהְינוּ , ְלִעָסה ְגָלִלים ׁשֶ
ָדִחיק ּוְכגֹון ֵאין ָעְלָמא ָלהּ  ּדְ  ָאֶנה ִלְנטֹות ָמקֹום ָלהּ  ׁשֶ
ִאי, ָוָאָנה ּנוּ  ָהֵוי ָהִכי ָלאו ּדְ   :הּוא ְדֶקֶרן ְותֹוָלָדה יׁשִ
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ם. ט ׁשֵ ב ּכְ ַחּיָ שׁ  ּכֹחַ  ַעל ׁשֶ ּיֵ שׁ  ּבוֹ  ׁשֶ יז ַמּמָ ִהּתִ  ׁשֶ
ךְ , ְצרֹורֹות ב ּכָ ֵאין ּכֹחַ  ַעל ַחּיָ שׁ  ּבוֹ  ׁשֶ גֹון, ַמּמָ  סּוס ּכְ
ַנף ּצָ ּנֹוֵער ַוֲחמֹור ׁשֶ ְברוּ  ׁשֶ ִלים ְוׁשָ ֹכחַ  ּכֵ , קֹוָלם ּבְ

ַבר ְוַתְרְנגֹול ָ ׁשּ לִ  ׁשֶ רּוחַ  יםּכֵ ָנָפיו ּבְ יט אוֹ  ּכְ הֹוׁשִ  ׁשֶ
ִלי ַלֲאִויר ֹראׁשוֹ  ָברוֹ , ּבוֹ  ְוָתַקע, ּכְ ה. ּוׁשְ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

ּיֵשׁ  ֲאמּוִרים ׁשֶ א, ֵזְרעֹוִנים ּבוֹ  ּכְ ּתָ ַהׁשְ , אֹוְרֵחהּ  ָהֵוי ּדְ
ּנּוי ָהֵוי ֵזְרעֹוִנים ּבוֹ  ֵאין ִאם ֲאָבל ִנין ְוֹלא, ׁשִ ּיָ  ֵלהּ  ּדַ
תָּ    :אַהׁשְ

ְרְנגֹוִלים. י ךְ  מּוָעִדים ַהּתַ ן ְלַהּלֵ ַדְרּכָ ר ּכְ ּבֵ ) אוֹ . (ּוְלׁשַ
ַרְגֵליֶהם ָקׁשּור ְרצּוָעה אוֹ  חּוט ָהָיה ךְ , ּבְ ּבֵ ִלי ְוִנְסּתַ  ּכְ

אֹותוֹ  ל ַהחּוט ּבְ ְלּגֵ ר ְוִנְתּגַ ּבַ ם, ְוִנׁשְ ּלֵ   :ֶנֶזק ֲחִצי ְמׁשַ

ְרְנגֹול. יא ָהָיה ּתַ ט ׁשֶ חֶ  ְמַחּטֵ ִלי ֶבלּבְ  ַהֶחֶבל ְוִנְפַסק ּדְ
ר ּבַ ִלי ְוִנׁשְ ֶחֶבל ְדבּוָקה ִעָסה ִאם, ַהּדְ א ּבַ ּתָ ַהׁשְ  ּדְ
 ָבלּוי ְוהּוא ִעָסה ּבוֹ  ֵאין ֲאִפּלוּ  אוֹ , הּוא אֹוְרֵחהּ 
ְרּכוֹ  ּדַ ֵסק ׁשֶ יַטת ְיֵדי ַעל ִלּפָ ְרְנגֹול ַחּטִ ב, ַהּתַ ין ַחּיָ  ּבֵ

ין ַהֶחֶבל ַעל ִלי ַעל ּבֵ ֵלם קֶנזֶ  ַהּדְ  ָחָדשׁ  ַהֶחֶבל ְוִאם. ׁשָ
בּוָקה ִעָסה ְוֵאין ה, ּבוֹ  ּדְ ּנֶ ב ְוֵאינוֹ  הּוא ְמׁשֻ א ַחּיָ  ֶאּלָ
ין ֶנֶזק ֲחִצי ין ַהֶחֶבל ַעל ּבֵ ִלי ַעל ּבֵ  הּוא ְוִאם, ַהּדְ

ִלי ַאַחר הֹוֵלךְ  לוֹ  ַהּדְ קֹום ַעד ּוְמַגְלּגְ ר ַהּמָ ּבַ ׁשְ ּנִ ם ׁשֶ , ׁשָ
ם ּלֵ ֵלם ֶנֶזק ְמׁשַ   :ׁשָ

ֶלב. יב ִדי ַהּכֶ ְפצוּ  ְוַהּגְ ּקָ ג ֵמֹראשׁ  ׁשֶ ה ִמְלַמְעָלה ַהּגַ  ְלַמּטָ
ְברוּ  ִלים ֶאת ְוׁשָ ִמים, ַהּכֵ ּלְ ֵלם ֶנֶזק ְמׁשַ ֵני ׁשָ  ִמּפְ

ּמּוָעִדים יקוּ  ָנְפלוּ  ִאם ְוֵכן. ֶזה ְלָדָבר ֵהם ׁשֶ , ְוִהּזִ
ָתן ֲעִלּיָ ג ְלֹראשׁ  ׁשֶ יָעה ַהּגַ ׁשִ י ַעל ְוַאף, ּפְ ִפיָלָתןשֶׁ  ּפִ  ּנְ

ל, ֹאֶנס תוֹ  ּכָ ִחּלָ ּתְ יָעה ׁשֶ ְפׁשִ ֹאֶנס ְוסֹופוֹ  ּבִ ב, ּבְ . ַחּיָ
ה ָקְפצוּ  ַמּטָ ִמים, ְלַמְעָלה ִמּלְ ּלְ ְתָלה. ֶנֶזק ֲחִצי ְמׁשַ ּנִ  ׁשֶ
ִדי ֶלב ְוָקַפץ, ְוִנְסַרךְ  ַהּגְ ֶלב ִנְסַרךְ  ֲאָבל. ַהּכֶ ג, ַהּכֶ  ְוִדּלֵ
ִדי ין, ַהּגְ ין הְלַמטָּ  ִמְלַמְעָלה ּבֵ ה ּבֵ ַמּטָ , ְלַמְעָלה ִמּלְ
ִבים ֵלם ֶנֶזק ַחּיָ ְרְנגֹול ְוֵכן. ׁשָ ֵלג ּתַ ּדִ ין ׁשֶ  ִמְלַמְעָלה ּבֵ

ה ין ְלַמּטָ ה ּבֵ ַמּטָ ם, ְלַמְעָלה ִמּלְ ּלֵ ֵלם ֶנֶזק ְמׁשַ  ְוהּוא. ׁשָ
ין ַסר ִמי ַהּדִ ּמָ יתוֹ  ׁשֶ ְמרוֹ  ּבֵ  ׁשֹוֶטה ֵחֵרשׁ  ּבוֹ  ְוָהיוּ  ְלׁשָ
ְמָרם ָצִריךְ , ְוָקָטן ּלֹא ְלׁשָ גוּ  ׁשֶ ה ִמְלַמְעָלה ְיַדּלְ  ְלַמּטָ
ה ְוֹלא ַמּטָ   :ְלַמְעָלה ִמּלְ

 שצא סימן
 שהזיקה מה משלם אכילה ובאיזו מקום באיזה, שן

  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , שנהנית מה או

ן. א ח, ָאב ִהיא ׁשֵ ּלַ ְוׁשִ ִעיֹרה ֶאת ּדִ ְכִתיב ּבְ ָרא ּדִ ּקְ , ּבַ
י הּ לָ  מֹוְקֵמיָנן ְבֵהָמה ַנּמֵ אֹוֶכֶלת ּבִ רֹות ׁשֶ  ֲחֵברוֹ  ּפֵ
ָבִרים ֲאִכיָלָתן ְוֶנֱהֵנית ָלהּ  ָהְראּוִיים ּדְ ב ּבַ  ֶנֶזק ַחּיָ
ֵלם ין, ׁשָ ֲאָכָלָתן ּבֵ ין ׁשֶ ּלֹא ּבֵ א ֲאָכָלָתן ׁשֶ  ֶאּלָ

ִהְפִסיָדָתן ָתה ְוֹלא ׁשֶ ּלְ ל, ְלִפיָכךְ . ְלַגְמֵרי אֹוָתם ּכִ  ּכָ
יקשֶׁ , ְלֶזה ַהּדֹוֶמה ּזִ ָדָבר ּמַ ִהיא ּבְ  הּוא, ֶנֱהֵנית ׁשֶ
ן ּתֹוָלָדה גֹון, ְדׁשֵ ָכה ּכְ יָקה ַלֲהָנָאָתהּ  ַבּכֶֹתל ִנְתַחּכְ , ְוִהּזִ

ָפה אוֹ  ּנְ ּטִ גֹון, ַלֲהָנָאָתהּ  ְוֵכִלים ֵפרֹות ׁשֶ ָלה ּכְ ְלּגְ ְתּגַ ּנִ  ׁשֶ
  :ֲעֵליֶהם

ה. ב ּמֶ ָבִרים ּבַ ָאְכָלה, ֲאמּוִרים ּדְ ָבר ׁשֶ . ָלהּ  ָראּויהָ  ּדָ
ָבר ָאְכָלה ֲאָבל ֵאין ּדָ גֹון, ָלהּ  ָראּוי ׁשֶ סּות ּכְ , ְוֵכִלים ּכְ
ּנּוי ם ְוֵאינוֹ  הּוא ׁשִ ּלֵ א ְמׁשַ ין, ֶנֶזק ֲחִצי ֶאּלָ ָאְכָלה ּבֵ  ׁשֶ
ֲחַצר אֹוָתם ק ּבַ ּזָ ין ַהּנִ ָאְכָלה ּבֵ ְרׁשּות אֹוָתם ׁשֶ  ּבִ
ים   :ָהַרּבִ

ָבר ָאְכָלה. ג ֵאין ּדָ הּ דַּ  ׁשֶ א ֶלֱאֹכל ְרּכָ  ְיֵדי ַעל ֶאּלָ
ַחק גֹון, ַהּדְ ָרה ּכְ ָאְכָלה ּפָ עֹוִרים ׁשֶ ָאַכל ַוֲחמֹור, ׂשְ  ׁשֶ

יִנין ְרׁשִ ַקק ְוֶכֶלב, ּכַ ּלָ ֶמן ֶאת ׁשֶ ֶ ָאַכל ַוֲחִזיר, ַהׁשּ  ׁשֶ
ר ֲחִתיַכת ׂשָ ָאַכל ְוָחתּול, ּבָ ָמִרים ׁשֶ יב, ּתְ יר ָחׁשִ ּפִ  ׁשַ
ֵהָמה ֲאָבל. ֲאִכיָלה ר ָאְכָלהשֶׁ  ּבְ ׂשָ יל אוֹ  ּבָ  ָלאו, ַתְבׁשִ
ם, הּוא ֹאְרָחא ּלֵ ת ָאְכָלה. ֶנֶזק ֲחִצי ּוְמׁשַ , ֹאְרָחא ָהֵוי ּפַ
ה ֲאָבל ַפת ֹלא ֹאְרָחא ָלאו ַחּיָ יל ְוֹלא ּבְ ַתְבׁשִ   :ּבְ
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ֵהָמה. ד ָרֲאָתה ּבְ ַסל ֶלֶחם ׁשֶ ָרה, ּבְ ּבְ  ְוָאְכָלה ַהַסל ְוׁשִ
ֶחם ם, ַהּלֶ ּלֵ ם ֵלםשָׁ  ֶנֶזק ְמׁשַ ךְ , ַהַסל ַעל ּגַ ּכָ הּ  ׁשֶ ְרּכָ  ּדַ
ר ּבֵ ֵדי ַהַסל ְלׁשַ ֶחם ֶלֱאֹכל ּכְ  ָאְכָלה ִאם ֲאָבל. ַהּלֶ
ֶחם ה ַהּלֶ ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר ּתְ ְבָרה ּכָ ם ֵאינוֹ , ַהַסל ׁשָ ּלֵ  ַעל ְמׁשַ
א ַהַסל ָהֵוי, ֶנֶזק ֲחִצי ֶאּלָ ם ְוֵאינוֹ  ֶקֶרן ּדְ ּלֵ ּתַ א ִמׁשְ  ֶאּלָ

  :ִמּגּופוֹ 

י ַעל ֳאָכִלים ָרֲאָתה .ה ָכה, ֶהָחִבית ּפִ ּבְ ָחִבית ְוִנְסּתַ  ּבֶ
ֵדי ַלֲעלֹות ְרּתוֹ  ָהֳאָכִלים ֶלֱאֹכל ּכְ ּבַ ם, ְוׁשִ ּלֵ ם ְמׁשַ  ַעל ּגַ
ֵלם ֶנֶזק ֶהָחִבית ן, ׁשָ ּכֵ ם ׁשֶ ְרּכָ ֵדי ָעָליו ַלֲעלֹות ּדַ  ּכְ
  :ָהֳאָכִלים ֶלֱאֹכל

ה. ו ְרָפה ַחּיָ ּטָ ֵהָמה ׁשֶ ָאְכָלה אוֹ , ַכְלָתהּ ַואֲ  ּבְ ר ׁשֶ ׂשָ  ּבָ
ם ִהיא ֹאְרָחא, ַחי ּלֵ ֵלם ֶנֶזק ּוְמׁשַ ֶלב ֲאָבל. ׁשָ  ּכֶ

ֵהִמית ֶבשׂ  ׁשֶ ֵהִמית ְוָחתּול, ּכֶ ְרְנגֹוִלים ׁשֶ דֹוִלים ּתַ  ּגְ
ה, ַוֲאָכָלם ּנֶ ם ְוֵאינוֹ  הּוא ְמׁשֻ ּלֵ א ְמׁשַ . ֵנֶזק ֲחִצי ֶאּלָ
ְפָחת ְוַדְוָקא ֲחָתה ּבִ ּפִ ֵמי ֲאָבל, ִמיָתה ׁשֶ ֵבָלה ּדְ  ַהּנְ
ם ּלֵ ְרׁשּות ְמׁשַ ק ּבִ ּזָ ֵלם ֶנֶזק ַהּנִ ים ּוִבְרׁשּות, ׁשָ  ַמה ָהַרּבִ

ֱהֵנית ּנֶ ֶ ֲאִכיָלה, ׁשּ ּנּוי ֵאינוֹ  ׁשֶ ן, ׁשִ ּכֵ ן ׁשֶ ְרּכָ  ֶלֱאֹכל ּדַ
ל ֲאִפּלוּ  ְנֵבלֹות ֵהמֹות ׁשֶ דֹולֹות ּבְ   :ּגְ

ב ֵאין. ז ן ַחּיָ ֵ ם ַהׁשּ ּלֵ א ֵלםשָׁ  ֶנֶזק ְלׁשַ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ְרׁשּות אֹוֶכֶלת ק ּבִ ּזָ ֲחֵצרוֹ  ָלְקָחה ִאם ֲאָבל, ַהּנִ  ּבַ

ם ְוהֹוִציָאה ָ ְרׁשּות ְוָאְכָלה ִמׁשּ ים ּבִ ל ֶבָחֵצר אוֹ  ָהַרּבִ  ׁשֶ
טּור, ַאֵחר ם ּפָ ּלֵ ׁשַ ה יֹוֵתר ִמּלְ ֱהֵנית ִמּמַ ּנֶ  ָלְקָחה ְוִאם. ׁשֶ

ְרׁשּות ים ּבִ ְרׁשּות ָלהְוָאכְ  ְוָהְלָכה ָהַרּבִ ק ּבִ ּזָ  ֵישׁ , ַהּנִ
ִבים ם ְמַחּיְ ּלֵ ֵלם ֶנֶזק ְלׁשַ ּום, ׁשָ ִפי ִמׁשּ ֲחֵצר ָפָרה ּדְ  ּכַ
ק ּזָ ֵמי ַהּנִ הּ  ְוָנְפָקא, ּדָ ָמקֹום ֲאִפּלוּ  ִמּנָ ֵאין ּבְ ב ׁשֶ  ְלַחּיֵ
ִטיָלה ַעל גֹון, ַהּנְ ָהיוּ  ּכְ רֹות ׁשֶ ִחים ַהּפֵ ָמקֹום ֻמּנָ ִאי ּבְ  ׁשֶ

ר לָ  ֶאְפׁשָ ם םִלּטְ ָ יט ְראּוֵבן ּוָבא ִמׁשּ רֹות ְוהֹוׁשִ ל ּפֵ  ׁשֶ
ְמעֹון ֲחַצר ׁשִ ּבַ ְמעֹון ׁשֶ ב, ֵלִוי ָפַרת ְלִפי ׁשִ  ִאם ֵלִוי ַחּיָ

יט ֵאין אוֹ  ְוָקָטן ׁשֹוֶטה ֵחֶרשׁ  ַהּמֹוׁשִ ם לוֹ  ׁשֶ ּלֵ , ְלׁשַ

ִאם ר ָהָיה ׁשֶ ם ֶאְפׁשָ ּלֵ ּתַ ּנוּ  ְלִהׁשְ ב הּוא ָהָיה ִמּמֶ  ַחּיָ
  :ָפטּור ָרהַהפָּ  ּוַבַעל

ְרׁשּות ָאְכָלה. ח ים ּבִ ם, ָהַרּבִ ּלֵ ל ְמׁשַ ֱהֵנית ַמה ּכָ ּנֶ ֶ , ׁשּ
ַהְינוּ  ל ּדְ ָאְכָלה ַמה ּכָ ֶ ם ֵאינוֹ  ׁשּ ּלֵ א אֹותוֹ  ְמׁשַ ִאּלוּ  ֶאּלָ  ּכְ
גֹון, ָלהּ  ָהָרִעים ֳאָכִלים ָאְכָלה ְוִאם. ֶתֶבן ָהָיה  ּכְ

ָאְכָלה ים ׁשֶ טּור, יתֶנֱהנֵ  ְוֹלא הֹוִאיל, ִחּטִ   :ּפָ

רֹות ָהיוּ . ט ִחים ַהּפֵ י ֻמּנָ ִצּדֵ תֹוךְ  ְוִהיא ְרָחָבה ּבְ  ּבְ
הּ  ְוֶהֱחִזיָרה, ָהְרָחָבה י ֹראׁשָ , ֵמֶהן ְוָאְכָלה ְרָחָבה ְלִצּדֵ
ם ֵאינוֹ  ּלֵ א ְמׁשַ ֱהֵנית ַמה ֶאּלָ ּנֶ ֶ ֵכיָון, ׁשּ גּוָפהּ  ּדְ ְרׁשּות ּדְ  ּבִ

ים ן ֵלהּ  ָהֵוי, ָהַרּבִ ְרׁשוּ  ׁשֵ ים תּבִ  ָיְצָאה ִאם ֲאָבל. ָהַרּבִ
י ֵמְרָחָבה ם ְוָאְכָלה ְרָחָבה ְלִצּדֵ ם, ׁשָ ּלֵ  ַמה ְמׁשַ
יָקה ִהּזִ ֶ ַתח ָאְכָלה. ׁשּ ם ֵאינוֹ , ַהֲחנּות ִמּפֶ ּלֵ א ְמׁשַ  ַמה ֶאּלָ
ֱהֵנית ּנֶ ֶ ם, ַהֲחנּות ִמּתֹוךְ . ׁשּ ּלֵ יָקה ַמה ְמׁשַ ִהּזִ ֶ   :ׁשּ

ים ְרׁשּותלִ  ֵמְרׁשּותוֹ  ָמקֹום ִהְקָצה. י יחַ  ָהַרּבִ ם ְוִהּנִ  ׁשָ
רֹוָתיו ם ַוֲאָכָלָתם ּפֵ ְרׁשּות ָחׁשּוב, ׁשָ ים ּכִ   :ָהַרּבִ

ֶכת ָהְיָתה. יא ְרׁשּות ְמַהּלֶ ים ּבִ ָטה ָהַרּבִ אָרהּ  ּוָפׁשְ  ַצּוָ
י ֵמַעל ְוָאְכָלה ּבֵ הּ  ּגַ  ֵאינוֹ , ָעְמָדה ַוֲאִפּלוּ , ֲחֶבְרּתָ
ם ּלֵ א ְמׁשַ הֱ  ַמה ֶאּלָ ּנֶ ֶ ן, ֵניתׁשּ ּכֵ ֶרךְ  ׁשֶ ֵהמֹות ּדֶ  ֶלֱאֹכל ַהּבְ

י ֵמַעל זוֹ  ּבֵ י ֵמַעל ְוָאְכָלה ָקְפָצה ְוִאם. זוֹ  ּגַ ּבֵ  ּגַ
הּ  ם, ֲחֶבְרּתָ ּלֵ יָקה ַמה ְמׁשַ ִהּזִ ֶ י, ׁשּ ּבֵ ּגַ הּ  ׁשֶ ֲחַצר ֲחֶבְרּתָ  ּכַ
ק ּזָ ין ְוהּוא. ָחׁשּוב הּוא ַהּנִ תוֹ  ְלָהְיָתה ַהּדִ ֶלת ֻקּפָ  ֻמְפׁשֶ

רֹות ְוָאְכָלה יוַלֲאחֹורָ  ה ּפֵ ֻקּפָ ּבַ   :ׁשֶ

ֵהָמה. יב ָהְיָתה ּבְ ְרׁשּות עֹוֶמֶדת ׁשֶ ק ּבִ ּזָ ה, ַהּנִ  ְוָתְלׁשָ
רֹות ים ֵמְרׁשּות ּפֵ ְרׁשּות ַוֲאָכָלָתן ָהַרּבִ ק ּבִ ּזָ  ֲהֵרי, ַהּנִ
ָבר ֶמת ֵאיָנהּ , ְלִפיָכךְ , ָסֵפק ַהּדָ ּלֶ א ְמׁשַ  ַמה ֶאּלָ

ֱהֵנית ּנֶ ֶ פַ  ְוִאם. ׁשּ ק סּתָ ּזָ ה ַהּנִ ּמָ יָקה ּכַ ִהּזִ  ֵאין, ׁשֶ
דוֹ  מֹוִציִאין   :ִמּיָ

 שצב סימן
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  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 ל
 ל

, הגדיש והדליק חררה ואכל חררה שנטל כלב דין
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ 

ֶלב. א ַטל ּכֶ ּנָ  ִאם ְלָגִדישׁ  לוֹ  ְוָהַלךְ  ַהֲחָרָרה ֶאת ׁשֶ
יָחהּ  ִדישׁ  ִהּנִ ּגָ ה ֶאת ְוָאַכל ּבַ ִדישׁ  תאֶ  ְוִהְדִליק ַהַחּלָ , ַהּגָ

ה ַעל ם ַהֲחָרָרה ְמקֹום ְוַעל ַהַחּלָ ּלֵ ֵלם ֶנֶזק ְמׁשַ  ְוַעל, ׁשָ
ִדישׁ  ה ֶאת ְמָגֵרר ָהָיה ְוִאם, ֶנֶזק ֲחִצי ַהּגָ  ַעל ַהַחּלָ
ִדישׁ  ם, ְוׂשֹוֵרף ְוהֹוֵלךְ  ַהּגָ ּלֵ ֵלם ֶנֶזק ַהֲחָרָרה ַעל ְמׁשַ , ׁשָ

ֶחֶלת ְמקֹום ְוַעל ִדישׁ  ָארשְׁ  ְוַעל, ֶנֶזק ֲחִצי ַהּגַ  ַהּגָ
טּור ה. ּפָ ּמֶ ָבִרים ּבַ ַמר, ֲאמּוִרים ּדְ ָ ׁשּ ׁשֶ ַעל ּכְ ֶחֶלת ּבַ  ַהּגַ
וֹ  ֶאת ֶלת ְוָסַגר, ִאׁשּ ֶלב ּוָבא, ַהּדֶ  ֶאת ְוָנַטל, ְוָחַתר ַהּכֶ

ַמר ֹלא ִאם ֲאָבל, ָהֵאשׁ  ֵמַעל ַהֲחָרָרה וֹ  ׁשָ ַעל, ִאׁשּ  ּבַ
ב ָהֵאשׁ  ֵרַפת ַעל ַחּיָ ִדישׁ  ׂשְ ֶלב ַעלּובַ , ַהּגָ ב ַהּכֶ  ַעל ַחּיָ

  :קֹוָמהּ מְ  ְוַעל ַהֲחָרָרה ֲאִכיַלת

 שצג סימן
 בהן והזק ברשות שלא חברו לחצר פרותיו הכניס

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , החצר בעל

רֹוָתיו ִהְכִניס. א ַעל ַלֲחַצר ּפֵ ִית ּבַ ֶהְמּתוֹ  ַוֲאָכָלָתן ַהּבַ  ּבְ
ל ַעל ׁשֶ ִית ּבַ טּור, ַהּבַ ֶהם ֻהְחְלָקה םְואִ . ּפָ ָקה ּבָ , ְוֻהּזְ
ַעל רֹות ּבַ ב ַהּפֵ ְרׁשּות ִהְכִניס ְוִאם. ַחּיָ טּור, ּבִ  ְוִאם. ּפָ
ל ַעל ָעָליו ִקּבֵ ִית ּבַ ֹמר ַהּבַ רֹות ֶאת ִלׁשְ ַעל, ַהּפֵ  ּבַ
ִית ב ַהּבַ   :ַחּיָ

ּלֹא ִהְכִניָסן. ב ְרׁשּות ׁשֶ ֶהְמּתוֹ  ַוֲאָכָלָתן, ּבִ ל ּבְ ַעל ׁשֶ  ּבַ
יִ  ָקה תַהּבַ ֲאִכיָלָתן ְוֻהּזְ ַעל, ּבַ רֹות ּבַ טּור ַהּפֵ ֵני, ּפָ  ִמּפְ

ָהָיה ּלֹא ָלהּ  ׁשֶ   :ּתֹאַכל ׁשֶ

ְרׁשּות ִהְכִניָסן. ג יחוּ  ּבִ ֲעֵלי ְוִהּנִ  ֶזה ֶאת ֶהָחֵצר ּבַ
ִהְרׁשּוהוּ  ָחֵצר ׁשֶ ְמרוֹ  ּבֶ ן, ְלׁשָ ֶהְמּתוֹ  ַוֲאַכְלּתָ ל ּבְ ַעל ׁשֶ  ּבַ

ִית ָקה ַהּבַ אֲ  ְוֻהּזְ ַעל, ִכיָלָתןּבַ רֹות ּבַ ב ַהּפֵ יָון, ַחּיָ ּכֵ  ׁשֶ
ָרָאה ֵהָמה ׁשֶ ָבִרים אֹוֶכֶלת ַהּבְ יִקים ּדְ ּזִ יָחהּ  ָלהּ  ַהּמַ , ְוִהּנִ

ב ֲהֵרי, ַחּיָ ֲעֵלי ֵאין ׁשֶ ם ְמצּוִיים ֶהָחֵצר ּבַ  ְלַהֲעִביר ׁשָ
ֵהָמה ה. ֵמֶהם ַהּבְ ה ּוַמֲעׂשֶ ָ ִאׁשּ ְכְנָסה ַאַחת ּבְ ּנִ ֵבית ׁשֶ  ּבְ

כֶ  הּ ׁשְ יחּוהָ , ְוֶלֱאפֹות ָללּושׁ  ְנּתָ מוּ  ְוִהּנִ ֵדי ְוִנְתַעּלְ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
יטוּ  הּ  ַיּבִ ֵעת ּבָ ָתהּ  ּבְ ָתהּ  ִליׁשָ ל ֵעז ּוָבא, ַוֲאִפּיָ ַעל ׁשֶ  ּבַ
ִית ֵצק ְוָאַכל ַהּבַ בּוהָ , ָוֵמת ַהּבָ ם ֲחָכִמים ְוִחּיְ ּלֵ  ְלׁשַ
ָמיו ל ְוֵכן, ּדָ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ישׁ הַ . ד ְגּדִ תֹוךְ  ּמַ ֵדה ּבְ ּלֹא ֲחֵברוֹ  ׂשְ ְרׁשּות ׁשֶ  ַוֲאָכָלָתם, ּבִ
ֶהְמּתוֹ  ל ּבְ ַעל ׁשֶ ֶדה ּבַ ָ טּור, ַהׂשּ ֶהם ֻהְחְלָקה ְוִאם. ּפָ  ּבָ
ָקה ַעל, ְוֻהּזְ רֹות ּבַ ב ַהּפֵ ן. ַחּיָ ָקה ֲאַכְלּתָ ֲאִכיָלָתן ְוֻהּזְ , ּבַ
טּור ישׁ  ְוִאם. ּפָ ְרׁשּות ִהְגּדִ ַעל ּבִ ב, ֶדהַהשָּׂ  ּבַ  ַאף ַחּיָ
י ַעל ּלֹא ּפִ ל ׁשֶ ֹמר ָעָליו ִקּבֵ ֹוֵמר, ִלׁשְ ַהׁשּ ָרנֹות ׁשֶ ּגְ  ּבַ
יָון ָאַמר ּכֵ שׁ : לוֹ  ׁשֶ ָכאן ַהְגּדֵ ִמי, ּבְ ָאַמר ּכְ שׁ : לוֹ  ׁשֶ  ַהְגּדֵ
ֹמר ַוֲאִני   :ָחׁשּוב הּוא, ְלךָ  ֶאׁשְ

 שצד סימן
, ההזק משערין וכיצד, והזיקה לגנה שנפלה בהמה

  ְסִעיִפים:' ו וֹ ּוב

ֵהָמה. א ֻהְחְלָקה ּבְ ֶאֶבן ׁשֶ ֵמיֵמי אוֹ  ּבְ  ְוָנְפָלה, ַרְגַלִים ּבְ
ה ָטה, ְלִגּנָ י ַעל ְוֶנְחּבְ ּבֵ רֹות ּגַ ָאְכָלה אוֹ , ִויָרקֹות ּפֵ , ׁשֶ
ם ּלֵ ֱהֵנית ַמה ְמׁשַ ּנֶ ֶ , ַלֲערּוָגה ֵמֲערּוָגה ָהְלָכה ֲאִפּלוּ . ׁשּ
ֲאָרה ַוֲאִפּלוּ  ם ִנׁשְ ּלוֹ  ַהּיֹום לכָּ  ׁשָ ם ֵאינוֹ , ּכֻ ּלֵ א ְמׁשַ  ֶאּלָ

ֱהֵנית ַמה ּנֶ ֶ ֲחָבָטה ָלהּ  ֵישׁ  ֲהָנָאה ּוַמה. ׁשּ ֲהֵרי, ּבַ  ׁשֶ
 ִאם ֲאָבל. ֵאיָבֶריהָ  ִנְתַרְסקוּ  ְוֹלא ַרךְ  ָמקֹום ָמְצָאה
הּ  ָיְרָדה ַדְרּכָ ם, ְוָאְכָלה ּכְ ּלֵ יָקה ַמה ְמׁשַ ִהּזִ ֶ  ַוֲאִפּלוּ . ׁשּ
ָפה רוֹ  ִטּנְ ֵמי תּפֵ ם, ֵלָדה ּבְ ּלֵ יָקה ַמה ְמׁשַ ִהּזִ ֶ ֵני, ׁשּ  ִמּפְ

תוֹ  ִחּלָ ּתְ יָעה ׁשֶ ְפׁשִ ָחָפהּ  ִאם ְוֵכן. ּבִ הּ  ּדְ , ְוָנְפָלה ֲחֶבְרּתָ
ם ּלֵ יָקה ַמה ְמׁשַ ִהּזִ ֶ ֵני, ׁשּ ָהָיה ִמּפְ  ַאַחת ְלַהֲעִביָרם לוֹ  ׁשֶ
ֵדי ַאַחת ּלֹא ּכְ   זוֹ  ֶאת זוֹ  ִיְדֲחפוּ  ׁשֶ
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ה ְוָחְזָרה ְוָיְצָאה ָנְפָלהוְ  ֻהְחְלָקה. ב ּנָ י ַעל ַאף, ַלּגִ  ּפִ
ָחְזָרה ּלֹא ׁשֶ ָעִלים ְלַדַעת ׁשֶ ם, ַהּבְ ּלֵ יָקה ַמה ְמׁשַ ִהּזִ ֶ , ׁשּ
ֵני ָהָיה ִמּפְ ְמָרהּ  לוֹ  ׁשֶ ּלֹא ְלׁשָ ֲחֹזר ׁשֶ ָבר, ּתַ ַהּדָ  ָידּועַ  ׁשֶ
יָון ּכֵ ְדָעה ׁשֶ ּיָ ה ֶדֶרךְ  ׁשֶ ּנָ   :ֵאֶליהָ מֵ  חֹוֶזֶרת ִהיא ֲהֵרי ַהּגִ

ֲעִמיד. ג ֱהַמת ַהּמַ י ַעל ֲחֵברוֹ  ּבֶ ּבֵ , ֲחֵברוֹ  ָקַמת ּגַ
ֲעִמיד ב ַהּמַ ם ַחּיָ ּלֵ יָקה ַמה ְלׁשַ ִהּזִ ֶ הּ  ִאם ְוֵכן. ׁשּ יׁשָ  ִהּכִ

ָהְלָכה ַעד יָקה ֲחֵברוֹ  ְלָקַמת ׁשֶ הּ  ֶזה, ְוִהּזִ יׁשָ ִהּכִ ב ׁשֶ   :ַחּיָ

ל. ד ֵהָמה ּכָ יָקה ּבְ ִהּזִ רֹות ׁשֶ ִריםְמחֻ  ּפֵ ֲעִרים, ּבָ  ַמה ְמׁשַ
יָקה ִהּזִ ֶ ים ׁשּ ִ ׁשּ ׁשִ ם ּבְ ּלֵ ב ִמי ּוְמׁשַ ְתַחּיֵ ּנִ ם ׁשֶ ּלֵ יַצד. ְלׁשַ , ּכֵ

ָאְכָלה ֲהֵרי ית ׁשֶ ִמין, ְסָאה ּבֵ ים ׁשָ ִ ׁשּ ית ׁשִ  ְסָאה ּבֵ
אֹוָתהּ  ֶדה ּבְ ָ ה ַהׂשּ ּמָ ֶוה ָהָיה ּכַ ה, ׁשָ ֶוה הּוא ְוַכּמָ ה ׁשָ  ַעּתָ
ְפַסד ַאַחר ּנִ ית ּבוֹ  ׁשֶ ם, ְסָאה ַהּבֵ ּלֵ ָאר ּוְמׁשַ ְ  ִאם ְוֵכן. ַהׁשּ

ִמין, ֶאָחד ֶקַלח ֲאִפּלוּ , ֹרַבע אוֹ  ַקב ָאְכָלה  אֹותוֹ  ׁשָ
ים ִ ׁשּ ׁשִ   :ּבְ

רֹות ָאְכָלה. ה מּוִרים ּפֵ ֵאיָנם ּגְ ְרַקע ְצִריִכים ׁשֶ , ַלּקַ
ם ּלֵ ֵמי ְמׁשַ מּוִרים ֵפרֹות ּדְ ּוּוֵייֶהן ּגְ ׁשִ מֵ  ְסָאה ִאם, ּבְ  יּדְ
ֵמי ְסָאַתִים ְוִאם, ְסָאה   :ְסָאַתִים ּדְ

ָאְכָלה ֲהֵרי. ו רֹות ׁשֶ ֶקל ּפֵ רֹות ַהּקֹוֵצץ ְוֵכן, ֶאָחד ּדֶ  ּפֵ
ֶקל  ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא רֹוִמי ֶדֶקל ָהָיה ִאם, ְוָאַכל ֲחֵברוֹ  ּדֶ
ֵאין ָמִרים ׁשֶ ּלוֹ  ַהּתְ ֲעִרים, ָיפֹות ׁשֶ ים אֹותוֹ  ְמׁשַ ִ ׁשּ ׁשִ  ּבְ
י ַעל ּבֵ ְרַקע ּגַ ֶקל ְוִאם, ַהּקַ ְרִסי ּדֶ , הּוא ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ּפַ

ָמִרים ַהּתְ ּלוֹ  ׁשֶ יֹוֵתר ָיפֹות ׁשֶ ֲעִרים, ּבְ ֶקל ְמׁשַ ְפֵני ַהּדֶ  ּבִ
ה, ַעְצמוֹ  ּמָ ֶוה ָהָיה ּכַ ה ׁשָ ֶוה הּוא ְוַכּמָ ה ׁשָ   :ַעּתָ

 שצה סימן
ָסִעיף  ּובוֹ , בעצמו או בחברו הכלב את המשסה

  ֶאָחד

ֶסה. א ְלּבוֹ  ַהְמׁשַ ל ּכַ ֲחֵברוֹ  ֲחֵברוֹ  ׁשֶ טּור, ּבַ יֵני ּפָ  ִמּדִ
ב ָאָדם ִדיֵני ְוַחּיָ ַמִים ּבְ ֶלב ּוַבַעל, ׁשָ ב ַהּכֶ , ֶנֶזק ֲחִצי ַחּיָ

יָון ּכֵ הּוא ׁשֶ ִאם יֹוֵדעַ  ׁשֶ ָסה ׁשֶ ְלּבוֹ  ֶאת ׁשִ יק ּכַ  ְלַהּזִ
ךְ  יחוֹ  לוֹ  ָהָיה ֹלא, נֹוׁשֵ ָסהוּ  ְוִאם. ְלַהּנִ , ַעְצמוֹ בְּ  ׁשִ
ַעל ֶלב ּבַ טּור ַהּכֶ ל, ּפָ ּכָ ה ׁשֶ ּנֶ ה ַאֵחר ּוָבא ַהְמׁשַ ּנָ  ְוׁשִ
טּור, ּבוֹ    :ּפָ

 שצו סימן
 או חנם לשומר מסרן או, ומועד תם שמירת כיצד

  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , שכר לשומר

ן ְוֵכן, ַהּמּוָעד ׁשֹור. א ֵהן ָוֶרֶגל ׁשֵ  מּוָעִדים ׁשֶ
ָתן ִחּלָ ִמיָרה ָלֶהם ידַּ , ִמּתְ ׁשְ  ִאם, ְלִפיָכךְ , ְפחּוָתה ּבִ
ָרם ָעָליו ְקׁשָ מֹוֵסָרה ּבְ ָמָרם אוֹ  ּבְ ִמיָרה ׁשְ חּוָתה ׁשְ , ּפְ
יקוּ  ְוָיְצאוּ  טּור, ְוִהּזִ ה. ּפָ ּמֶ ָבִרים ּבַ מּוָעד, ֲאמּוִרים ּדְ , ּבְ
ם ֲאָבל מֹוֵסָרה ֹלא ֵלהּ  ָסֵגי ֹלא ּתָ ִמיָרה ְוֹלא ּבְ ׁשְ  ּבִ

חּוָתה ְמֶרּנוּ  דעַ , ּפְ ׁשְ ּיִ ִמיָרה ׁשֶ ה ׁשְ  ִהיא זוֹ  ֵאי. ְמֻעּלָ
ִמיָרה ה ׁשְ ֶלת, ְמֻעּלָ כֹוָלה ּדֶ ּיְ רּוחַ  ֲאִפּלוּ  ַלֲעֹמד ׁשֶ  ּבְ
ֵאיָנהּ  ִמיָרה, ְמצּוָיה ׁשֶ חּוָתה ּוׁשְ כֹוָלה, ּפְ ּיְ  ַלֲעֹמד ׁשֶ
רּוחַ  ֵאיָנה ְוֹלא ְמצּוָיה ּבְ ׁשֶ  ֵאיָנהּ  ִאם ֲאָבל. ְמצּוָיה ּבְ
רּוחַ  ֲאִפּלוּ  ַלֲעֹמד הְיכֹולָ  ִאּלוּ , ְמצּוָיה ּבְ ָמרוֹ  ֹלא ּכְ  ׁשְ
ָלל ב, ּכְ ֶלת ָנְפָלה ֹלא ֲאִפּלוּ , ְוַחּיָ  ָהרּוחַ  ְיֵדי ַעל ַהּדֶ
א ֶלת ָחְתָרה אוֹ  ָחְפָרה אוֹ , הֹוִציאּוהָ  ִלְסִטים ֶאּלָ  ַהּדֶ

יָלתוֹ  תוֹ , ְוִהּפִ ְתִחּלָ יָעה ּדִ ְפׁשִ י ּבִ לֶ  ְנִפיַלת ְלַגּבֵ , תַהּדֶ
ֹאֶנס ְוסֹופוֹ  י ּבְ ל ָלן ְוַקְיָמא, ֲחִתיָרה ְלַגּבֵ תוֹ  ּכָ ִחּלָ ּתְ  ׁשֶ

יָעה ְפׁשִ ֹאֶנס ְוסֹופוֹ  ּבִ א ּבְ יָעה ֵמֲחַמת ַהּבָ ׁשִ ב, ַהּפְ . ַחּיָ
ְרָצה ָחְתָרה ִאם ֲאָבל ם ְוָיְצָאה ּפִ ָ טּור, ִמׁשּ ֵאין, ּפָ  ׁשֶ
א ָהֹאֶנס יָעה ֵמֲחַמת ּבָ ׁשִ   :ַהּפְ

ָמָרהּ . ב ָראּוי ׁשְ ְיָלה ְוִנְפְרָצה ּכָ ָחְתָרה אוֹ , ַבּלַ ֶלת ׁשֶ  ַהּדֶ
יָקה ְוָיְצָאה טּור, ְוִהּזִ ְפְרָצה ָיַדע ֲאִפּלוּ , ּפָ ּנִ ֵאינוֹ , ׁשֶ  ׁשֶ
ב ְיָלה ִנְפְרָצה ְוַדְוָקא. ַאֲחֶריהָ  ִלְטֹרחַ  ָלֵצאת ַחּיָ ּלַ , ּבַ
ּיֹום ִנְפְרָצה ֲאָבל ב, ּבַ ָקָלא, ַחּיָ ָתא ִאית ּדְ  ְלִמּלְ

  :ָיַדע ּוִמְסָתָמא
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ִבים ֵהם, ִלְסִטים הֹוִציאּוהָ . ג ַעת ַחּיָ ְ יָכה ִמׁשּ  אוֹ  ְמׁשִ
יׁשּוהָ  ִהּכִ ל ׁשֶ ַמּקֵ הֹוִציאּוהָ  ְוַדְוָקא. ְלהֹוִציָאהּ  ּבְ ֵדי ׁשֶ  ּכְ

ֵדי הֹוִציאּוהָ  ֲאָבל, ְלָגְזָלהּ  ָדהּ  ּכְ טּוִרים, ְלַאּבְ   :ּפְ

ֵדר ַהּפֹוֵרץ. ד הֱ  ִלְפֵני ּגָ יָקה ְוָיְצָאה ֲחֵברוֹ  ַמתּבֶ , ְוִהּזִ
ֵדר ָהָיה ִאם ִריא ּגָ ב, ְוָחָזק ּבָ  ּכֶֹתל ָהָיה ְוִאם. ַחּיָ

טּור, ָרעּועַ  יֵני ּפָ ב ָאָדם ִמּדִ ִדיֵני ְוַחּיָ ַמִים ּבְ   :ׁשָ

יָחהּ . ה ה ִהּנִ ַחּמָ יָקה ְוָיְצָאה ָחְתָרה ֲאִפּלוּ , ּבַ ב, ְוִהּזִ  ַחּיָ
יָחהּ  ֶזה ִהּנִ ם ׁשֶ יָון ,ׁשָ ּכֵ יָחהּ  ׁשֶ ִהּנִ ה ׁשֶ ַחּמָ  ִהיא ֲהֵרי ּבַ

ה ִמְצַטֶעֶרת ל ְועֹוׂשָ ר ּכָ ֶאְפׁשָ   :ִלְבֹרחַ  ַלֲעׂשֹות ָלהּ  ׁשְ

ֹור ָמַסר. ו י ַעל ַאף, ְוָקָטן ׁשֹוֶטה, ְלֵחֵרשׁ  ַהׁשּ ָהָיה ּפִ  ׁשֶ
ֹור ָעִלים, ָקׁשּור ַהׁשּ ִבין ַהּבְ ֶרךְ , ַחּיָ ּדֶ ֹור ׁשֶ יר ַהׁשּ  ְלַהּתִ
רַהקֶּ  יק ְוָלֵצאת ׁשֶ ָמרּוהוּ  ֲאִפּלוּ . ּוְלַהּזִ ִמיָרה ׁשְ  ׁשְ

ה יָקה ְוָיְצָאה ְוָחְתָרה, ְמֻעּלָ ָעִלים, ְוִהּזִ ִבים ַהּבְ   :ַחּיָ

ה ׁשֹורוֹ  ָמַסר. ז ָ ֵני ַלֲחִמׁשּ ע, ָאָדם ּבְ  ֵמֶהם ֶאָחד ּבוֹ  ּוָפׁשַ
יק ְוָיָצא ר ֵאינוֹ  ִאם, ְוִהּזִ ּמֵ ּתַ א ִמׁשְ ֲחֶמשְׁ  ֶאּלָ ןּבַ  ֶזה, ּתָ

ע ׁשַ ּפָ ִמיָרתוֹ  ׁשֶ ׁשְ ב ּבִ ר ְוִאם, ַחּיָ ּמֵ ּתַ ָאר ִמׁשְ ְ ׁשּ  ַאף, ּבַ
ָאִרים ֵאּלוּ  ׁשְ ִבים ַהּנִ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ַחּיָ ָהֵני, ׁשֶ י ּדְ , ִמּלֵ

ָאְמרוּ  ׁשֶ יָון: לוֹ  ּכְ ֵאיְנךָ  ּכֵ ְמרוֹ  רֹוֶצה ׁשֶ  ָאנוּ  ַגם ְלׁשָ
ִקים ִמיָרתוֹ  ְמֻסּלָ ְ קוּ  ֹלא ִאם ֲאָבל, ִמׁשּ ּלְ  ִנְסּתַ

ִמיָרתוֹ  ְ טּור הּוא, ִמׁשּ ִבים ְוֵהם ּפָ   :ַחּיָ

ָעה ְלֶאָחד ְמָסרוֹ . ח ל ִמְסָתָמא, ׁשֹוְמִרים ֵמַאְרּבָ  ִקּבֵ
ּלֹא ָעָליו יק ׁשֶ ּלֹא, ַיּזִ ק ְוׁשֶ י ְוָהֵני. ֻיּזָ ׁשֹור ִמּלֵ , ְסָתם ּבְ
יר ִאם ֲאָבל הּוא ּבוֹ  ַמּכִ ל ֵאינוֹ , ַנְגָחן ׁשֶ  ָעָליו ְמַקּבֵ
א ּלֹא ֶאּלָ יק ׁשֶ ּלֹא ֹלא ֲאָבל, ַיּזִ ק ׁשֶ  ֹלא ְוִאם. ֻיּזָ

ָמרּוהוּ  ָלל ׁשְ יק ְוָיָצא, ּכְ ַחת ִנְכְנסוּ , ְוִהּזִ ָעִלים ּתַ  ַהּבְ
ִבים ם ְוַחּיָ ּלֵ ם ְלׁשַ ֵלם ֶנֶזק ּומּוָעד ֶנֶזק ֲחִצי ּתָ , ׁשָ

ָעִלים טּוִרים ְוַהּבְ יק ַאַחר ְוִאם. ּפְ ִהּזִ ם ׁשֶ  ְרׁשּותוֹ בִּ  ַהּתָ
ָעִלים אֹוְמִרים ךָ  ֲהֵרי: ַלּבְ ּלְ לּום ָאַמר ֹלא, ְלָפֶניךָ  ׁשֶ , ּכְ
ֲהֵרי ית ׁשֶ ין ּבֵ ם אֹותוֹ  לֹוְקִחים ּדִ ּלֵ ּתַ  ְוִאם. ִמּגּופוֹ  ְלִהׁשְ

ָמרּוהוּ  ָראּוי ׁשְ ִמיָרה ּכָ ה ׁשְ ֹוְמִרים, ְמֻעּלָ טּוִרים ַהׁשּ , ּפְ
ָעִלים ִבים ְוַהּבְ ֶנֶזק ַחּיָ ְלַבד ֶקֶרן ּבְ ִהיא ּבִ ה ׁשֶ  ֲאָבל, ַתּמָ

ֶנֶזק ן ּבְ ם ָוֶרֶגל ׁשֵ ָעִלים ּגַ טּוִרים ַהּבְ ָמרּוהוּ  ְוִאם. ּפְ  ׁשְ
ִמיָרה חּוָתה ׁשְ ם ׁשֹוֵמר ִאם, ּפְ  ְוִאם, ָפטּור הּוא ִחּנָ
ָכר ׁשֹוֵמר ִבים, הּוא ׁשֹוֵאל אוֹ  ׂשֹוֵכר אוֹ  ׂשָ   :ַחּיָ

ֹוֵמר ְמָסרוֹ . ט ק ַאֵחר ְלׁשֹוֵמר ַהׁשּ ב, ְוֻהּזָ ֹוֵמר, ַחּיָ ׁשּ  ׁשֶ
ַסר ּמָ ב ְלׁשֹוֵמר ׁשֶ ם ׁשֹוֵמר ֲאִפּלוּ , ַחּיָ ַסר ִחּנָ ּמָ  ְלׁשֹוֵמר ׁשֶ
ָכר יק ְוִאם. ׂשָ ב, ִהּזִ ֹוֵמר ַחּיָ ם ָהִראׁשֹון ַהׁשּ ּלֵ ק ְלׁשַ ּזָ , ַלּנִ
ין ַלֲעׂשֹות ְוֵיֶלךְ  ֹוֵמר ִעם ּדִ ִני ַהׁשּ ֵ  ְמָסָרהּ  ְוִאם. ַהׁשּ
יתוֹ  ְלֶבן אוֹ  ִלְבנוֹ  ןִראׁשוֹ  ׁשֹוֵמר , ַלְמַסֲעדוֹ  אוֹ  ּבֵ
ַחת ִנְכְנסוּ  ֹוֵמר ּתַ ִבים, ַהׁשּ   :ְוַחּיָ

יק ִאם. י ל ׁשֹורוֹ  ִהּזִ ל ְלׁשֹורוֹ  ׁשֹוֵאל ׁשֶ ִאיל ׁשֶ  אוֹ  ַמׁשְ
ָכא ֵאר, ִאּפְ ִסיָמן ִנְתּבָ   :ז"שמ ּבְ

 שצז סימן
 ובהמת, חברו שדה לתוך לכנס רגילה שבהמתו מי

  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , מזקתש הקצבים

ֶהְמּתוֹ  ִמי. א ּבְ ֵנס ְרִגיָלה ׁשֶ ֵדה ִלּכָ יָקתוֹ  ֲחֵברוֹ  ִלׂשְ , ּוַמּזִ
ַעל ָיכֹול ֶדה ּבַ ָ ַבַעל ְלַהְתרֹות ַהׂשּ ֵהָמה ּבְ ֹמר ַהּבְ ׁשְ ּיִ  ׁשֶ

ֶהְמּתוֹ  ְמָרהּ  ְוָצִריךְ , ּבְ ֹדר: לוֹ  לֹוַמר ָיכֹול ְוֵאינוֹ . ְלׁשָ  ּגְ
ְדךָ  ֵדי ׂשָ ֵנס ּלֹאשֶׁ  ּכְ ּכָ   :ּבוֹ  ּתִ

ִבים. ב ּצָ שׁ  ַהּקַ ּיֵ ֵהמֹות ָלֶהם ׁשֶ ֹחט ּבְ יֹום ִלׁשְ ּוק ּבְ , ַהׁשּ
יקֹות ֵהם ִאם ים ִבְרׁשּות ֲאִפּלוּ  ַמּזִ  ַמְתִרים, ָהַרּבִ

ָעִלים ּבְ ֹלשׁ  ּבַ ָעִמים ׁשָ ְמרּום ּפְ ׁשְ ּיִ ָמרּום ֹלא ְוִאם, ׁשֶ , ׁשְ
אי ַ ק ַרׁשּ ּזָ ֲחָטם ַהּנִ חִ  ְלׁשָ ָרה יָטהׁשְ ׁשֵ  ְואֹוְמִרים, ּכְ

ָעִלים ר ּוִמְכרוּ  ּבֹואוֹ : ַלּבְ ׂשָ ֶכם ַהּבָ ּלָ   :ׁשֶ

 שצח סימן
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 לו נתן או, ברשות שלא חברו לחצר שורו הכניס
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , להכניסו רשות

ּלֹא ֲחֵברוֹ  ַלֲחַצר ׁשֹורוֹ  ִהְכִניס. א ְרׁשּות ׁשֶ  ּוְנָגחוֹ , ּבִ
ל ׁשֹורוֹ  עַ  ׁשֶ טּור, ֶהָחֵצר לּבַ יקוֹ  ִאם ְוֵכן. ּפָ ַעל ִהּזִ  ּבַ
טּור, ֶהָחֵצר כֹול, ּפָ ּיָ יָון: לֹוַמר ׁשֶ ִהְכִניסוֹ  ּכֵ ּלֹא ׁשֶ  ׁשֶ
י ֹלא ְלַדַעת ִגיִתי ַעד ּבוֹ  ָיַדְעּתִ ָ ׁשּ  ִאם, ּוִמיהוּ . ּבוֹ  ׁשֶ
יקוֹ  ב, ְלַדַעת ִהּזִ ם ַחּיָ ּלֵ ֵלם ֶנֶזק ְלׁשַ ַאף, ׁשָ י ַעל ׁשֶ  ּפִ
שׁ  ּיֵ  ְרׁשּות לוֹ  ֵאין, ֵמְרׁשּותוֹ  ְלהֹוִציאוֹ  ְרׁשּות לוֹ  ׁשֶ

  :ְלַהִזיקוֹ 

יק. ב ְכָנס ׁשֹור ִהּזִ ינוֹ , ְלׁשֹורוֹ  אוֹ  ֶהָחֵצר ְלַבַעל ַהּנִ  ּדִ
ִאּלוּ  יקוֹ  ּכְ ְרׁשּות ִהּזִ ים ּבִ ם, ָהַרּבִ ּלֵ ם ּוְמׁשַ  ֶנֶזק ֲחִצי ּתָ
ֵלם ֶנֶזק ּומּוָעד   :ׁשָ

גֹון ,ֶהָחֵצר ֶאת ִקְלֵקל. ג ָחַפר ּכְ יִחין ּבֹורֹות ּבוֹ  ׁשֶ  ׁשִ
ַעל, ּוְמָערֹות ֹור ּבַ ב ַהׁשּ ִנְזֵקי ַחּיָ  ֶהָחֵצר ּוַבַעל, ֶהָחֵצר ּבְ

ב ִנְזֵקי ַחּיָ ֵני, ַהּבֹור ּבְ ָהָיה ִמּפְ   :ְלָסְתמוֹ  לוֹ  ׁשֶ

ָחֵצר ְלבֹור ָנַפל. ד ּבֶ  ִאם, ֵמיָמיו ֶאת ְוִהְבִאישׁ  ׁשֶ
ם ַעת ִהְבִאיׁשָ ׁשְ ב, ִפיָלהנְ  ּבִ ִנְזֵקי ַחּיָ ִים ּבְ  ְוִאם, ַהּמַ
ם טּור, ְנִפיָלה ַאַחר ִהְבִאיׁשָ ֲהֵרי, ּפָ ה ׁשֶ ָאר ַנֲעׂשָ ׁשְ  ּכִ
ָלה ּקָ ָחׁשּוב ּתַ בֹור ׁשֶ ִים, ּכְ ֵכִלים ֲחׁשּוִבים ְוַהּמַ  ּובֹור, ּכְ
טּור ִנְזֵקי ּפָ   :ֵכִלים ּבְ

ְרׁשּות ִהְכִניסוֹ  ִאם. ה ַעל ּבִ ט, ֶהָחֵצר ּבַ ַעל ּורּפָ  ּבַ
ֹור יק ְוִאם. ַהׁשּ ַעל ׁשֹור ִהּזִ ֹור ּבַ ְכָנס ַלׁשּ ְרׁשּות ַהּנִ , ּבִ
טּור א, ּפָ ן ִאם ֶאּלָ ל ּכֵ ַעל ָעָליו ִקּבֵ ִמיָרתוֹ  ֶהָחֵצר ּבַ   :ׁשְ

 שצט סימן
 פרה שנגח ושור, מולדה גובה, שהזיקה פרה

  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , אותה שמין כיצד מעברת

ָרה. א ֶרתמְ  ּפָ יָקה ֻעּבֶ ִהּזִ ה ֶנֶזק ֲחִצי גֹוֶבה, ׁשֶ ּנָ  ִמּמֶ
ָלָדהּ  ֵני, ּוִמּוְ הּוא ִמּפְ גּוָפהּ  ׁשֶ ָרה ֵליָתא ֲאִפּלוּ . ּכְ , ַלּפָ
ם ּלֵ ּתַ ל ִמׁשְ ָלד ֶנֶזק ֲחִצי ּכָ ֵני, ֵמַהּוָ הּוא ִמּפְ גּוָפהּ  ׁשֶ . ּכְ

ְרְנגֹוֶלת ֲאָבל יָקה ּתַ ִהּזִ יָצָתהּ  גֹוֶבה ֵאינוֹ  ׁשֶ ֵנימִ , ִמּבֵ  ּפְ
יָצה ַהּבֵ א, ִמּגּוָפהּ  ֵאיָנהּ  ׁשֶ ֶלת ֶאּלָ ת ֻמְבּדֶ   :ּוֻמְפֶרׁשֶ

ָרה. ב ֶרת ּפָ ְגָחה ְמֻעּבֶ ּנָ ָרה ְוִנְמָצא, ׁשֶ הּ  ֻעּבָ ִצּדָ  ְוֵאין, ּבְ
ם ֵאין ְוָאז, ָיְלָדה ְנִגיָחה ֹקֶדם ִאם ָידּועַ  ּלֵ ּתַ  ְלִהׁשְ

ָלד ם ְוֵישׁ  ָיְלָדה ְנִגיָחה ְלַאַחר אוֹ , ֵמַהּוָ ּלֵ ּתַ  ְלִהׁשְ
ָלד ָרה ְוֵאין, ֵמַהּוָ  ָעָליו ֵמֲחֵברוֹ  ַהּמֹוִציא, ְלָפֵנינוּ  ַהּפָ
ָלד ִיּטֹל ְוֹלא ָהְרָאָיה   :ֵמַהּוָ

ַגח ׁשֹור ְוֵכן. ג ּנָ ָרה ֶאת ׁשֶ ָרה ְוִנְמָצא ַהּפָ  ֵמת ֻעּבָ
הּ  ִצּדָ יָלה ְנִגיָחה ֵמֲחַמת ִאם ָידּועַ  ְוֵאין, ּבְ  ִאם אוֹ  ִהּפִ
ילָ   ַוֲאִפּלוּ . ָהְרָאָיה ָעָליו ֵמֲחֵברוֹ  ַהּמֹוִציא, ֹקֶדם הִהּפִ

ק ּזָ ַהּנִ ִרי טֹוֵען ׁשֶ יק, ּבָ ּזִ א טֹוֵען ְוַהּמַ ּמָ ֵאין ַוֲאִפּלוּ , ׁשֶ  ׁשֶ
יק ּזִ גֹון, ֻמְחָזק ַהּמַ עֹוֶמֶדת ּכְ ֲאַגם ׁשֶ טּור, ּבָ  ַוֲאִפּלוּ  ּפָ

בּוָעה ְ   :ִמׁשּ

ָרה ָנַגח. ד ֶרת ּפָ ִמין ֵאין, יָלהְוִהפִּ  ְמֻעּבֶ ַחת ׁשָ ָרה ּפְ  ּפָ
ְפֵני ָלד ּוְפַחת ַעְצָמהּ  ּבִ ְפֵני ַהּוָ א, ַעְצמוֹ  ּבִ ִמין ֶאּלָ  ׁשָ
ה ּמָ ָרה ָהְיָתה ּכַ ָוה ַהּפָ ָהְיָתה ׁשָ ׁשֶ ֶרת ּכְ , ּוְבִריָאה ְמֻעּבֶ
ה ָוה ִהיא ְוַכּמָ יו ׁשָ ֶפל ִהיא ַעְכׁשָ הּ  ְוַהּנֶ ּלָ ם, ׁשֶ ּלֵ  ּוְמׁשַ
ָחת ם ָהָיה ִאם יוֹ ֶחצְ  אוֹ , ַהּפְ   :ּתָ

ָרה ָהְיָתה. ה ָלד ְלֶאָחד ַהּפָ ַחת ֲהֵרי, ְלַאֵחר ְוַהּוָ  ּפְ
ּוָמן ַחת ַהׁשּ ּפָ ָרה ּגּוף ׁשֶ ָרה ְלַבַעל ַהּפָ ַפח ּוְפַחת, ַהּפָ  ַהּנֶ
ַעל אֹותוֹ  חֹוְלִקין ָרה ּבַ ַעל ִעם ַהּפָ ָלד ּבַ ֶפל, ַהּוָ  ְוַהּנֶ

ל ַעל ׁשֶ ָלד ּבַ   :ַהּוָ

 ת סימן
 או רודפים שנים או, חברו אחר רודף שהיה ורש

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , נרדפים שנים



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן תא הלכות נזקי ממון
  

 

1295

  חשן משפט ערוך שולחן

ã 

 ל
 ל

ָהָיה ׁשֹור. א ק, ַאֵחר ׁשֹור ַאַחר רֹוֵדף ׁשֶ  ֶזה, ְוֻהּזַ
יק ׁשֹוְרךָ : אֹוֵמר י ֹלא: אֹוֵמר ְוֶזה, ִהּזִ א ּכִ ֶסַלע ֶאּלָ  ּבַ
קנִ  ֲאִפּלוּ , ָהְרָאָיה ָעָליו ֵמֲחֵברוֹ  ַהּמֹוִציא, ָלָקה  טֹוֵען ּזָ
ִרי יק ּבָ א טֹוֵען ּוַמּזִ ּמָ ק ָטַען ְוִאם. ׁשֶ ּזָ ה: ַהּנִ  יֹוֵדעַ  ַאּתָ

ֹוְרךָ  ׁשּ יק ׁשֶ ע, ִהּזִ ּבָ ֵאינוֹ  ֶהֵסת ִנׁשְ ה. יֹוֵדעַ  ׁשֶ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ
מּוָעד, ֲאמּוִרים ָתם ֲאָבל, ּבְ טּור, ּבְ , ֵמֶהֵסת ַאף ּפָ
ֲהֵרי   :ְקָנס ְוהּוא להֹוִאי, ָפטּור ָהָיה הֹוָדה ִאם ׁשֶ

ַנִים ָהיוּ . ב ֶאָחד ֵעִדים ַוֲהֵרי, ֶאָחד ַאַחר רֹוְדִפים ׁשְ  ׁשֶ
יק ֵמֶהם ֵניֶהם ֵאיֶזה יֹוְדִעים ְוֵאיָנם, ִהּזִ ְ : ָאַמר ֶזה, ִמׁשּ
יק ׁשֹוְרךָ  יק ׁשֹוְרךָ : ָאַמר ְוֶזה, ִהּזִ ֵניֶהם, ִהּזִ  ׁשְ

טּוִרים ל ָהיוּ  ְוִאם. ּפְ ם בַחיָּ , ֶאָחד ִאישׁ  ׁשֶ ּלֵ  ִמּגּוף ְלׁשַ
חּות ֵניֶהם ַהּפָ ׁשְ ּבִ ם, מּוָעִדים ָהיוּ  ְוִאם. ׁשֶ ּלֵ  ֶנֶזק ְמׁשַ
ֵלם ָכָסיו ׁשָ ה. ִמּנְ ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵני, ֲאמּוִרים ּדְ ְ ׁשּ ָוִרים ׁשֶ ְ  ַהׁשּ

 ְוָהָיה, ָאַבד אוֹ  ֵמֶהם ֶאָחד ֵמת ִאם ֲאָבל. עֹוְמִדים
ם ֵמֶהם ֶאָחד י ַעל ַאף, ּתָ ֵהם ּפִ , ֶאָחד ִאישׁ  לשֶׁ  ׁשֶ
טּור ֲהֵרי, ּפָ ה ְרָאָיה ָהֵבא: לוֹ  אֹוֵמר ׁשֶ ּזֶ  הּוא ָהעֹוֵמד ׁשֶ
יק ִהּזִ ם ׁשֶ ּלֵ   :ְלךָ  ַוֲאׁשַ

ֵני ָהיוּ . ג ָוִרים ׁשְ ְ דֹול ֶאָחד ָהרֹוְדִפים ַהׁשּ , ָקָטן ְוֶאָחד ּגָ
ק ּזָ דֹול: אֹוֵמר ַהּנִ יק ַהּגָ יק, ִהּזִ ּזִ יק ָקָטן: אֹוֵמר ְוַהּמַ , ִהּזִ
ם ֶאָחד ָהָיה ק, מּוָעד ְוֶאָחד ּתָ ּזָ  מּוָעד: אֹוֵמר ַהּנִ
יק יק, ִהּזִ ּזִ ם: אֹוֵמר ְוַהּמַ יק ּתָ  ֵמֲחֵברוֹ  ַהּמֹוִציא, ִהּזִ
ק ָטַען ְוִאם. ָהְרָאָיה ָעָליו ּזָ ה: ַהּנִ אי יֹוֵדעַ  ַאּתָ ּזֶה ַוּדַ  ׁשֶ
יק ָפֶניךָ  ִהּזִ יק ֲהֵרי, ּבְ ּזִ ם ַהּמַ ּלֵ הֹוָדה ַמה ְמׁשַ ֶ ע, ׁשּ ּבַ  ְוִנׁשְ

בּוַעת ָאר ַעל ַהּתֹוָרה ׁשְ ְ   :ַהׁשּ

ִקים ָהיוּ . ד ּזָ ַנִים ַהּנִ דֹול ֶאָחד, ׁשְ , ָקָטן ְוֶאָחד ּגָ
ִזיִקים דֹול ֶאָחד ְוַהּמַ ק, ָקָטן ְוֶאָחד ּגָ ּזָ דֹול: אֹוֵמר ַהּנִ  ּגָ

יק דֹול ֶאת ִהּזִ ָטן ֶאת ְוָקָטן ַהּגָ יק, ַהּקָ ּזִ  ֹלא: אֹוֵמר ְוַהּמַ
י א ּכִ ָטן ֶאּלָ יק ַהּקָ דֹול ֶאת ִהּזִ יק ְוָגדֹול ַהּגָ  ֶאת ִהּזִ

ָטן ָהָיה אוֹ , ַהּקָ ם ֶאָחד ׁשֶ ק, מּוָעד ְוֶאָחד ּתָ ּזָ : אֹוֵמר ַהּנִ

יק מּוָעד דֹול ֶאת ִהּזִ ָטן ֶאת ְוָתם ַהּגָ יק, ַהּקָ ּזִ  ְוַהּמַ
ם: אֹוֵמר יק ּתָ דֹול ֶאת ִהּזִ ָטן ֶאת ּומּוָעד ַהּגָ , ַהּקָ
 ְרָאָיה ֵהִביא ֹלא ְוִאם, ָהְרָאָיה ָעָליו ֵמֲחֵברוֹ  יאַהּמֹוצִ 
רּוָרה טּור ּבְ יק ּפָ ּזִ ֲהֵרי, ַהּמַ ְטָענוֹ  ׁשֶ ים לוֹ  ּכִ  ְוהֹוָדה ִחּטִ

עֹוִרים לוֹ  ׂשְ הּוא, ּבִ ע ׁשֶ ּבָ ֵמי ַאף ּוָפטּור ֶהֵסת ִנׁשְ  ִמּדְ
עֹוִרים ַפס ְוִאם. ׂשְ ק ּתָ ּזָ ם ֶזה ֲהֵרי, ַהּנִ ּלֵ ָטן ְמׁשַ  ַלּקָ
דֹול דֹול ֵמַהּגָ ָטן ְוַלּגָ מוֹ  ֵמַהּקָ הֹוָדה ּכְ יק ׁשֶ ּזִ  ַוֲאִפּלוּ . ַהּמַ

ַפס ֵעִדים ּתָ מוֹ  נֹוֵטל, ּבְ ָאַמר ּכְ יק ׁשֶ ּזִ  ֵאינוֹ  ֲאָבל ַהּמַ
ִפי נֹוֵטל ַפס ְוַדְוָקא. ְדָבָריו ּכְ א ֹקֶדם ּתָ ּבָ ין ְלֵבית ׁשֶ , ּדִ
א ְלַאַחר ֲאָבל ּבָ ין ְלֵבית ׁשֶ ִפיָסה ֵלהּ  ָיאְמַהנְּ  ֹלא ּדִ , ּתְ
ִדְבֵרי ִלּטֹל ֲאִפּלוּ  יק ּכְ ּזִ   :ַהּמַ

 תא סימן
, ונגח וחזר נזק תפס ואם, ונגח וחזר שנגח שור

  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ 

ַגח ׁשֹור. א ּנָ ק ֲהֵרי, ַאֵחר ׁשֹור ְוָנַגח ְוָחַזר ׁשֶ ּזָ  ַהּנִ
ָעִלים ָהִראׁשֹון ִפים ְוַהּבְ ּתָ ׁשֻ יַצד. ּבוֹ  ּכְ ֵוה ׁשֹור, ּכֵ  ׁשְ
ַגח ָמאַתִים ּנָ ֵוה ׁשֹור ׁשֶ ֵבָלה ְוֵאין, ָמאַתִים ׁשְ  ָיָפה ַהּנְ
לּום ק, ּכְ ּזָ ֹור ּוַבַעל' ק נֹוֵטל ַהּנִ  ְוָנַגח ָחַזר'. ק ַהׁשּ
ֵוה ַאֵחר ׁשֹור ֵבָלה ְוֵאין, ָמאַתִים ׁשְ לּום ָיֶפה ַהּנְ , ּכְ

ק ֵמָאה נֹוֵטל ָהַאֲחרֹון ּזָ ָפָניו ְוַהּנִ ּלְ ָעִלים םעִ  ׁשֶ  ַהּבְ
ים נֹוְטִלים ִ ים, ֲחִמׁשּ ִ ֵוה ׁשֹור ְוָנַגח ָחַזר. זּוז ֲחִמׁשּ  ׁשְ
ֵבָלה ְוֵאין ָמאַתִים לּום ָיָפה ַהּנְ , ֵמָאה נֹוֵטל ָהַאֲחרֹון, ּכְ
ק ּזָ ָפָניו ְוַהּנִ ּלְ ים ׁשֶ ִ ק, ֲחִמׁשּ ּזָ ָעִלים ִעם ָהִראׁשֹון ְוַהּנִ  ַהּבְ

ֶרךְ  ַעל ְוֵכן, ה"כ ה"כ   :ְוהֹוְלִכים ְלִקיםחוֹ  ֶזה ּדֶ

ק. ב ַפס ִנּזָ ּתָ ֵהָמה ׁשֶ יָקה ּבְ ִהּזִ  ִנְזקוֹ  ֲחִצי ִלְגּבֹות, ׁשֶ
ה, ִמּגּוָפהּ  ָכר ׁשֹוֵמר ָעֶליהָ  ַנֲעׂשָ  ְוִאם, ִלְנָזִקים ׂשָ
יָקה ָיָצאת ק, ְוִהּזִ ּזָ ב ָהִראׁשֹון ַהּנִ ְנָזֶקיהָ  ַחּיָ ָעִלים ּבִ  ְוַהּבְ

טּוִרים יַצד. ּפְ ַגח ָמאַתִים ֵוהשְׁ  ׁשֹור, ּכֵ ּנָ  ְוִהְפִסיד ׁשֶ
ק ּוְתָפסוֹ , ָמאַתִים ּזָ ּנוּ  ִלְגּבֹות ַהּנִ  ְוָנַגח ְוָחַזר', ק ִמּמֶ
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ק ֲהֵרי, מ"ק ְוִהְפִסיד ּזָ ם ָהַאֲחרֹון ַהּנִ ּלֵ ּתַ ק', ע ִמׁשְ ּזָ  ְוַהּנִ
ְפסוֹ  ָהִראׁשֹון ּתָ ם ׁשֶ ּלֵ ּתַ ', ל ְוהּוא ִנְזקוֹ  מֹוַתר ִמׁשְ
ָעִלים ל ְוֵכן, 'ק ְוַהּבְ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

 תב סימן
, מועדים או תמים והם בזה זה שחבלו שורים שני

  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ 

ֵני. א ָוִרים ׁשְ ים ׁשְ ּמִ ָחְבלוּ  ּתַ ִמים, ָבֶזה ֶזה ׁשֶ ּלְ  ְמׁשַ
ּמֹוָתר גֹון. ֶנֶזק ֲחִצי ּבַ יק ֶאָחד ִאם ּכְ ֲחֵברוֹ  ִהּזִ ֶוה ּבַ  ׁשָ

נִ ', ק ֵ יק יְוַהׁשּ ֶוה ִהּזִ ים ָיְצאוּ ', נ ׁשָ ִ ים ֲחִמׁשּ ִ ֲחִמׁשּ , ּבַ
ם ַהּנֹוָתִרים' ְוַהנ ּלֵ ֵניֶהם ְוִאם. ֶחְצָים לוֹ  ְיׁשַ  ׁשְ

ִמים, מּוָעִדים ּלְ ּמֹוָתר ְמׁשַ ֵלם ֶנֶזק ּבַ  ֶאָחד ָהָיה ְוִאם. ׁשָ
ם ָתם מּוָעד, מּוָעד ְוֶאָחד ּתָ יק, ּבְ ִהּזִ ם ַהּמּוָעד ׁשֶ  ַלּתָ

יקוֹ  הִממַּ  יֹוֵתר ִהּזִ ם, ׁשֶ ּלֵ ּמֹוָתר ְיׁשַ ֵלם ֶנֶזק ּבַ גֹון. ׁשָ  ּכְ
יק ִאם ָתם מּוָעד ִהּזִ ם, ֵמָאה ּבְ יקוֹ  ֹלא ְוַהּתָ א ִהּזִ  ֶאּלָ
ם', נ ּלֵ ם. ה"ע לוֹ  ְמׁשַ מּוָעד ּתָ ם ּבְ ּלֵ , ֶנֶזק ֲחִצי לוֹ  ְיׁשַ

גֹון יק ּכְ ִהּזִ ם ׁשֶ מּוָעד ּתָ יקוּ  ֹלא ְוַהּמּוָעד', ק ּבְ  אֶאלָּ  ִהּזִ
ם, ה"כ ּלֵ   :ה"כ לוֹ  ְמׁשַ

 תג סימן
' ג ּובוֹ , הותירו או פחתו ואם, לנזק השברים שמין

  ְסִעיִפים:

ִמין. א ָבִרים ׁשָ ְ ְנִזיִקים ַהׁשּ ַבר ִאם. ּבִ ִלי ׁשָ  אוֹ  הּוא ּכְ
ֶהְמּתוֹ  ן: אֹוְמִרים ֵאין ּבְ ִלי לוֹ  ִיּתֵ ֵלם ּכְ ח ׁשָ  ְוִיּקַ

ָבִרים ְ א, ַהׁשּ ִמין ֶאּלָ ה ׁשָ ּמָ ָמיו ִנְפֲחתוּ  ּכַ ִביל ּדָ ׁשְ  ּבִ
ִביָרה ְ ח, ַהׁשּ ק ְוִיּקַ ּזָ ָבִרים ַהּנִ ְ יק, ַהׁשּ ּזִ ִלים ְוַהּמַ  ַיׁשְ
  :ֲעֵליֶהם

ַחת. ב ֵבָלה ּפְ ק ַהּנְ ּזָ ַבח, ַלּנִ ֵבָלה ּוׁשְ  אֹותוֹ  חֹוְלִקים ַהּנְ
יק ּזִ ק ַהּמַ ּזָ יַצד. ְוַהּנִ ֶוה ׁשֹור, ּכֵ ָגחוּ  ָמאַתִים ׁשָ ּנְ  הוּ ׁשֶ

ֵבָלה ַוֲהֵרי, ּוֵמת ָוה ַהּנְ ַעת ׁשָ ׁשְ ַעת, ֵמָאה ִמיָתה ּבִ  ּוִבׁשְ
ין ַהֲעָמָדה ּדִ ֲחָתה ּבַ ָוה ַוֲהֵרי ּפָ יק ֵאין', פ ׁשָ ּזִ  ַהּמַ
ם ּלֵ א ְמׁשַ ם ָהָיה ְוִאם'. ק ֶאּלָ ם, ּתָ ּלֵ . ִמּגּופוֹ ' נ לוֹ  ְמׁשַ

יָחה ּבִ ֵבָלה ִהׁשְ ָוה ִהיא ַוֲהֵרי ַהּנְ ַעת ׁשָ ׁשְ ין ַהֲעָמָדה ּבִ  ַבּדִ
יק ֲהֵרי, כ"ק ּזִ ם ַהּמַ ּלֵ ִעים ְמׁשַ ׁשְ ם ָהָיה ְוִאם. ּתִ , ּתָ

ם ּלֵ ת ֶאת ְוַגם ְוֶזהוּ , ִמּגּופוֹ  ה"מ ְמׁשַ   :ֶיֱחצּון ַהּמֵ

יק ַעל. ג ּזִ ֵבָלה ִלְטֹרחַ  ַהּמַ ּנְ ְמִציא ַעד ּבַ ּמַ  אֹותוֹ  ׁשֶ
ק ּזָ יַצד. ַלּנִ גֹון, ּכֵ ַפל ּכְ ּנָ ֹור ׁשֶ  ַמֲעֶלה, ָוֵמת ֹורְלב ַהׁשּ

ֵבָלה ק ְונֹוְתָנהּ  ֵמַהּבֹור ַהּנְ ּזָ ךְ  ְוַאַחר, ַלּנִ ִמין ּכָ  לוֹ  ׁשָ
ַחת ֱאַמר. ְנֵבָלה ּפְ ּנֶ ֶסף: ׁשֶ יב ּכֶ ת ִלְבָעָליו ָיׁשִ  ִיְהֶיה ְוַהּמֵ
ד, לוֹ  הּוא, ְמַלּמֵ ב ׁשֶ יב ַחּיָ ֵבָלה ֶאת ְלָהׁשִ  ְוֶאת ַהּנְ

ָחת ֲחָתה ַהּפְ ּפָ קַלנִּ  ַהַחי ִמן ׁשֶ  ֲחִצי, ָתם ָהָיה ְוִאם, ּזָ
ָחת   :ַהּפְ

 תד סימן
' ב ּובוֹ , פגם או השביח או בשור שחבל שור

  ְסִעיִפים:

ֵוה ׁשֹור. א ַגח ָמאַתִים ׁשְ ּנָ ֵוה ׁשֹור ׁשֶ  ָמאַתִים ׁשְ
ים ְוִהְפִחיתוֹ  ִ ַעת, ֲחִמׁשּ ין ַהֲעָמָדה ּוִבׁשְ יחַ  ַבּדִ ּבִ  ִהׁשְ

ק ּזָ ִגיָחה ְוִאְלָמֵלא', ת ֶוהשָׁ  הּוא ַוֲהֵרי ַהּנִ ִהְפִחיתוֹ  ַהּנְ  ׁשֶ
ֶוה ָהָיה ין, ת"ת ׁשָ מוֹ  ּבֵ ּטְ ּפִ ין ׁשֶ ַבח ּבֵ ָ ׁשּ , ֵמֵאָליו ׁשֶ
א נֹוֵתן ֵאינוֹ  ַעת ֶאּלָ ׁשְ ֶזק ּכִ   :ַהּנֶ

ַחשׁ . ב ה ֵמֲחַמת ּכָ ּכָ ַעת ַהּמַ ׁשְ ין ַהֲעָמָדה ּבִ ּדִ  ַוֲהֵרי, ּבַ
ָחת ֶוה ַהּפְ ַעת לוֹ  נֹוֵתן, ֵמָאה ׁשָ ׁשְ ין ַהֲעָמָדה ּכִ ּדִ . ּבַ
יחַ  ּבִ יק ִהׁשְ ּזִ ַעת ַהּמַ ׁשְ ין ַהֲעָמָדה ּבִ ּדִ  ֵמֲחַמת ִאם, ּבַ
מוֹ  ּטְ ּפִ ַבח ׁשֶ ם ֵאינוֹ , ׁשָ ּלֵ ּתַ ּנוּ  ִמׁשְ א ִמּמֶ ָהָיה ַמה ֶאּלָ ֶ  ׁשּ

ֶוה ָעה ׁשָ ׁשָ יק ּבְ ִהּזִ יחַ  ַעְצמוֹ  ֵמֲחַמת ְוִאם. ׁשֶ ּבִ , ִהׁשְ
ם ּלֵ ּתַ ּנוּ  ִמׁשְ ַעתכִּ  ִמּמֶ ין ַהֲעָמָדה ׁשְ   :ַבּדִ

 תה סימן
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ã 

 ל
 ל

 ּובוֹ , שפחה או אשה שנגח או, באדם שחבל שור
  ְסִעיִפים:' ג

ָחַבל ׁשֹור. א ָאָדם ׁשֶ ן ֲאִפּלוּ , ּבָ ּוֵ ֵהָמה ִנְתּכַ  ְוָחַבל ַלּבְ
ָאָדם ינוֹ , ּבָ ִדין ּדִ יק ׁשֹור ּכְ ִהּזִ ם, ְלׁשֹור ׁשֶ ם ּתָ ּלֵ  ְמׁשַ
ֵלם ֶנֶזק ּומּוָעד, ֵנֶזק ֲחִצי ַער ּוָפטּור, ׁשָ  ְוִרּפּוי ִמּצַ

ֶבת ת ְוׁשֶ ּלֹא, ּוֹבׁשֶ ָבה ׁשֶ ָעה ּתֹוָרה ִחּיְ ַאְרּבָ ָבִרים ּבְ  ּדְ
א, ֵאּלוּ  ָאָדם ֶאּלָ   :ּבְ

ָחַבל ׁשֹורוֹ . ב ָאִביו ׁשֶ ִהְדִליק אוֹ , ְוִאּמוֹ  ּבְ ִדישׁ  ׁשֶ  ּגָ
ת ּבָ ׁשַ ב, ּבְ ְנָזָקיו ַחּיָ י ַעל ַאף, ּבִ ִאם ּפִ העָ  ׁשֶ ן הּוא ׂשָ  ּכֵ
  :ָפטּור ָהָיה

ה ָנַגח. ג ָ טּור, ְיָלֶדיהָ  ְוָיְצאוּ  ִאׁשּ ֵמי ּפָ  ַאף, ְוָלדֹות ִמּדְ
י ַעל הּוא ּפִ ְפָחה ָנַגח ִאם ֲאָבל. ִלְנֹגחַ  מּוָעד ׁשֶ  ׁשִ

ֶרת ב, ְיָלֶדיהָ  ְוָיְצאוּ  ְמֻעּבֶ ִאילוּ  ַחּיָ ֵהָמה ָנַגח ּכְ  ּבְ
ֶרת ִמין, ְמֻעּבֶ הכַּ  אֹוָתהּ  ְוׁשָ ָוה ָהְיָתה ּמָ ה ׁשָ ִחּלָ ה, ּתְ  ְוַכּמָ
ֶמיהָ  ִנְפֲחתוּ  ם, ּדָ ּלֵ ם ּוְמׁשַ  ֶנֶזק ּומּוָעד, ֶנֶזק ֲחִצי ּתָ
ֵלם   :ׁשָ

 תו סימן
 שוטה חרש של או, הפקר של או, גוי של שור

  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , וקטן

ל ׁשֹור. א ָרֵאל ׁשֶ ַגח ִיׂשְ ּנָ ל ׁשֹור ׁשֶ טּור, ּגֹוי ׁשֶ ל. ּפָ  ְוׁשֶ
ַגח ּגֹוי ּנָ ל ׁשֶ ָרֵאל ְלׁשֶ ין, ִיׂשְ ם ּבֵ ין ּתָ ם, מּוָעד ּבֵ ּלֵ  ְמׁשַ
ֵלם ֶנֶזק   :ׁשָ

ל ׁשֹור. ב ַגח ֶהְפֵקר ׁשֶ ּנָ ְתּפֹס ְוֹקֶדם, ׁשֶ ּיִ ק אֹותוֹ  ׁשֶ ּזָ  ַהּנִ
טּור, ּבוֹ  ְוָזָכה ַאֵחר ָקַדם   :ּפָ

ָעַמד ֹקֶדם ְוִהְפִקירוֹ  ׁשֹורוֹ  ָנַגח. ג דִּ  ׁשֶ  ּבוֹ  ְוָזָכה, יןּבַ
טּור, ַאֵחר ב, ַעְצמוֹ  הּוא ּבוֹ  ָזָכה ִאם ֲאָבל. ּפָ   :ַחּיָ

ךְ  ְוַאַחר ָנַגח. ד ב, הֹוִרישׁ  אוֹ  ָמַכר ּכָ   :ַחּיָ

ל ׁשֹור. ה חַ  ׁשֶ ּקֵ ַגח ּפִ ּנָ , ְוָקָטן ׁשֹוֶטה ֵחֵרשׁ  ְלׁשֹור ׁשֶ
ב ל. ַחּיָ ַגח ְוָקָטן ׁשֹוֶטה ֵחֵרשׁ  ְוׁשֶ ּנָ ל ׁשֶ חַ פִּ  ְלׁשֶ  ְוֵכן, ּקֵ
ָהְלכוּ  ׁשֹור ָעָליו ׁשֶ ם ִלְמִדיַנת ּבְ טּוִרים, ְוָנַגח ַהּיָ   :ּפְ

 תז סימן
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , נזק או מזיק ומכרו שנגח שור

ם ׁשֹור. א יק ּתָ ִהּזִ יק ְמָכרוֹ  ִאם, ׁשֶ ּזִ ּלֹא ַעד ַהּמַ  ָעַמד ׁשֶ
ין ּדִ י ַעל ַאף, ּבַ הּוא ּפִ קהַ  ֲהֵרי, ָמכּור ׁשֶ ּזָ  ּגֹוֶבה ּנִ
יק ְוגֹוֶבה ַהּלֹוֵקחַ  ְוחֹוֵזר, ֵהיֶמּנוּ  ּזִ ַכר ֵמַהּמַ ּמָ , לוֹ  ׁשֶ
יָון ּכֵ ַגח ׁשֶ ּנָ ח ַלּלֹוֵקחַ  לוֹ  ָהָיה ְוֹלא לוֹ  ֵישׁ  קֹול, ׁשֶ  ִלּקַ
ה ַעד אֹותוֹ  ְגּבֶ ּיִ ק ׁשֶ ּזָ   :ַהּנִ

ָחטוֹ . ב יק ׁשְ רוֹ  ּגֹוֶבה, ַמּזִ ׂשָ ָנה ְנָתָנהּ . ִמּבְ ַמּתָ  ַמה ,ּבְ
ה ָעׂשָ ֶ ה, ָעׂשּוי ׁשּ ק ְוִיְגּבֶ ּזָ ּנוּ  ַהּנִ   :ִמּמֶ

ה. ג ּמֶ ָבִרים ּבַ ַכר, ֲאמּוִרים ּדְ ּמָ ׁשֶ  ֹקֶדם ָנַתן אוֹ  ּכְ
ָעַמד ין ׁשֶ ּדִ ין ָעַמד ִאם ֲאָבל. ּבַ ּדִ ךְ  ְוַאַחר ּבַ  ְמָכרוֹ  ּכָ

ָנה ְנָתנוֹ  אוֹ  ה ֹלא, ְבַמּתָ לּום ָעׂשָ   :ּכְ

ַעל ָקְדמוּ . ד ל חֹוב ּבַ יק ׁשֶ ין, ּוְתָפסּוהוּ  ַמּזִ ָחב ּבֵ  ַעד ׁשֶ
ּלֹא יק ׁשֶ ין, ִהּזִ יק ּבֵ ּלֹא ַעד ִהּזִ א, ָזָכה ָלא, ָחב ׁשֶ  ֶאּלָ
ק ּזָ ּנוּ  ּגֹוֶבה ַהּנִ ֲאִפּלוּ , ִמּמֶ ַעל ֵאֶצל ָהָיה ׁשֶ  חֹוב ּבַ

ה ִחּלָ יק ִמּתְ   :ִמּגּופוֹ  גֹוֶבה ָהָיה, ְוִהּזִ

 תח סימן
' ב ּובוֹ , ברורה בעדות אלא נזיקין דיני דנין אין

  ְסִעיִפים:

ִזיִקים ֵאין. א ִמים ַהּנְ ּלְ ּתַ א ִמׁשְ ְרָאָיה ֶאּלָ רּוָרה ּבִ  ּבְ
ִרים ּוְבֵעִדים ׁשֵ   :ּכְ

ָהָיה ׁשֹור. ב ִצּדוֹ  ָהרּוג ׁשֹור ְוִנְמָצא, רֹוֶעה ׁשֶ  ַאף, ּבְ
י ַעל ה ּפִ ּזֶ ח ׁשֶ ח מּוָעד ְוֶזה ְמֻנּגָ ךְ  ֶזה, ִלּגַ ָ  ְוֶזה ְמֻנׁשּ

ָידּועַ  אֹוְמִרים ֵאין, ִלְנׁשֹךְ  מּוָעד ה ּבְ ּזֶ  אוֹ  ְנָגחוֹ  ׁשֶ
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ã 

 ל
 ל

כוֹ  ין ָהאֹוֵחר ָגָמל ַוֲאִפּלוּ . ְנׁשָ ים ּבֵ ַמּלִ  ָהרּוג ְוִנְמָצא ַהּגְ
ִצּדוֹ  ָידּועַ  אֹוְמִרים ֵאין, ּבְ ה ּבְ ּזֶ ְראּוהוּ  ַעד, ֲהָרגוֹ  ׁשֶ ּיִ  ׁשֶ
ִרים ֵעִדים ׁשֵ   :ּכְ

 תט סימן
 רע וכלב וחזיר, בישוב דקה בהמה ליםמגד אין

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , מקום בכל

ִלים ֵאין. א ֵהָמה ְמַגּדְ ה ּבְ ֶאֶרץ ַדּקָ ָרֵאל ּבְ ֵני, ִיׂשְ  ִמּפְ
ם ְרּכָ ּדַ דֹות ִלְרעֹות ׁשֶ ׂשָ ל ּבְ ָקם ֲאֵחִרים ׁשֶ , ָמצּוי ְוֶהּזֵ

ִלים ֲאָבל סּוְרָיא ְמַגּדְ רֹות ּבְ ְדּבָ ֶארֶ  ּוַבּמִ ּבְ ָרֵאל ץׁשֶ . ִיׂשְ
ָנא ֵאין, ְוָהִאּדָ ְהיוּ  ָמצּוי ׁשֶ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ֶאֶרץ ְלִיׂשְ ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ
דֹות ִרי ִנְרֶאה, ׂשָ ׁשָ   :ּדְ

ל ֹלא. ב ָרֵאל ְיַגּדֵ ָכל ֲחִזיִרים ִיׂשְ  ֲאִפּלוּ , ָמקֹום ּבְ
ֶהם ִלְמׁשֹחַ    :ִלְסחֹוָרה לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, עֹורֹות ּבָ

לְלגַ  ָאסּור. ג ֶלב ּדֵ א, ָרע ּכֶ ן ִאם ֶאּלָ  ָאסּור הּוא ּכֵ
ָלאֹות ְלׁשְ ׁשַ ל ּבְ ְרֶזל ׁשֶ ֶהם ְוָקׁשּור ּבַ  ַהְסמּוָכה ּוְבִעיר. ּבָ

ר, ַלְסָפר לוֹ  ֻמּתָ רוֹ , ְלַגּדְ ּיֹום ְוקֹוׁשְ ירוֹ  ּבַ ְיָלה ּוַמּתִ ּלַ   :ּבַ

ְפלוּ  ִמי. ד ּנָ ָלִבים לוֹ  ׁשֶ ה ַוֲחִזיִרים ּכְ ָ יֻרׁשּ  ֵאין, ּבִ
ִבים ַיַחד ְלָמְכָרם אֹותוֹ  ְמַחּיְ א, ּבְ   :ְמַעט ְמַעט מֹוֵכר ֶאּלָ

 תי סימן
 משפטי וכל, שעורו וכמה ּובוֹ חי מקום באיזה בור

  ְסִעיִפים: ח"ל ּובוֹ , בור

ְכִתיב, ְנִזיִקין ֵמֲאבֹות הּוא ּבֹור. א י: ּדִ  ִאישׁ  ִיְכֶרה ּכִ
ַאַחר, ּבֹר ּמֵ ָחְפרוּ  ׁשֶ ב ׁשֶ ְנָזָקיו ִנְתַחּיֵ יָון, ּבִ ה ּכֵ ָעׂשָ  ׁשֶ

ָבר יק ּדָ ּזִ יק ָממֹונוֹ  ְוֶזהוּ . ַהּמַ ּזִ ּמַ ָמקֹום ׁשֶ אוֹ  ּבְ ֲעׂשָ , ׁשֶ
ֵאינוֹ  קֹומוֹ  ָזז ׁשֶ א ִמּמְ ְמקֹומוֹ  עֹוֵמד ֶאּלָ  ָעָליו ְוָהעֹוֵבר ּבִ
ק ל, ְלִפיָכךְ . ִנּזָ הּוא, לוֹ  ַהּדֹוֶמה ּכָ ח ָממֹונוֹ  ׁשֶ  ּוֻמּנָ

ְמקֹומוֹ  ַפךְ  ֲאִפּלוּ , יקּוַמזִּ  ּבִ ְרׁשּות ַמִים ׁשָ ים ּבִ  ָהַרּבִ
ֶהם ְוֻהְחַלק ב, ַאֵחר ּבָ   :ַחּיָ

ָרהוּ  ּבֹור ַהּפֹוֵתחַ  ְוֶאָחד, ּבֹור ַהּכֹוֶרה ֶאָחד. ב ּכָ  ַאֵחר ׁשֶ
הוּ  ֶזה ּוָבא ָכָראּוי ְוִכָסהוּ  ב, ְוִגּלָ   :ַחּיָ

הוּ  ְוָחַזר ְוִכָסהוּ  ּבֹור ַהּמֹוֵצא. ג ב ַהּבֹור ַעלבַּ , ְוִגּלָ , ַחּיָ
טּור ָהַאֲחרֹון ְוֶזה ָעָפר ְסָתמוֹ . ּפָ  ֶאת ְוהֹוִציא ְוָחַזר ּבֶ
ל ב ָהַאֲחרֹון ֶזה, ֶהָעָפר ּכָ יָון, ַחּיָ ּכֵ ְסָתמוֹ  ׁשֶ ָעָפר ׁשֶ  ּבֶ

ק ּלֵ ה ִנְסּתַ   :ִראׁשֹון ַמֲעׂשֵ

ן אוֹ  ַהּלֹוֵקחַ  אוֹ  ַהחֹוֵפר ֶאָחד. ד ּתַ ּנִ ָנה לוֹ  ׁשֶ ַמּתָ , ּבְ
ֱאַמרשֶׁ  ַעל: ּנֶ ם ַהּבֹור ּבַ ּלֵ שׁ  ִמי, ְיׁשַ ּיֵ ָעִלים לוֹ  ׁשֶ ל ּבְ  ִמּכָ

ר ִאם ְוֵכן. ָמקֹום ָחְפרוּ  אוֹ , ֵמֵאָליו ֶנְחּפַ ֵהָמה ׁשֶ  ּבְ
ה ְרׁשּותוֹ  ְוַחּיָ ב ְוהּוא הֹוִאיל, ּבִ  אוֹ  ְלַמּלאֹותוֹ  ַחּיָ

ה ְוֹלא ְלַכסֹותוֹ  ב ֶזה ֲהֵרי, ָעׂשָ ְנִזיִקין ַחּיָ   :ּבִ

ָחַפר ֹורוֹ שׁ . ה ְרׁשּות ׁשֶ ים ּבִ ְרׁשּות אוֹ  ָהַרּבִ , ַאֵחר ּבִ
טּור ַעל ּפָ ֹור ּבַ ֱאַמר, ַהׁשּ ּנֶ י: ׁשֶ  ְוֹלא, ּבֹר ִאישׁ  ִיְכֶרה ּכִ
  :ּבֹור ׁשֹור

ְרׁשּות ּבֹור ַהחֹוֵפר ֶאָחד. ו ים ּבִ  ּבֹור ַהחֹוֵפר אוֹ , ָהַרּבִ
ְרׁשּותוֹ  ים ִלְרׁשּות ּוְפָתחוֹ  ּבִ ַתח אוֹ  ָהַרּבִ  ִלְרׁשּות ּפָ

ָחַפר אוֹ , ֲחֵברוֹ   ְוֹלא ְרׁשּותוֹ  ְוִהְפִקיר ִלְרׁשּותוֹ  ּוָפַתח ׁשֶ
ב ֶזה ֲהֵרי, ּבֹורוֹ  ִהְפִקיר ְנָזָקיו ַחּיָ  ִהְפִקיר ִאם ֲאָבל. ּבִ
ִהְפִקיר אוֹ , ּובֹורוֹ  ְרׁשּותוֹ  ְרׁשּותוֹ  ּבֹורוֹ  ׁשֶ ּבִ  ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶ
ֱאַמר. ָפטּור ּנֶ ַעל: ׁשֶ ם ֹורַהבּ  ּבַ ּלֵ שׁ  ִמי, ְיׁשַ ּיֵ  לוֹ  ׁשֶ

ָעִלים ה, ֶהְפֵקר ְוֶזה, ּבְ ִחּלָ ְרׁשּות ּוַבּתְ ֵני, ָחַפר ּבִ  ִמּפְ
ָחַפר ְרׁשּותוֹ  ׁשֶ   :ּבִ

ְרׁשּות ּבֹור ַהחֹוֵפר. ז ים ּבִ ים ְלֹצֶרךְ  ָהַרּבִ  ּוָמַסר, ַרּבִ
סּויוֹ  ָלֶהם ין ְלֵבית הֹוִדיעַ  אוֹ , ּכִ רֹוֶצה ּדִ ק ׁשֶ ּלֵ  ְלִהְסּתַ
ּנוּ  ֵהם, ִמּמֶ טּור, ְלַכסֹותוֹ  ּבוֹ  ִיְתַעְסקוּ  ׁשֶ  ְוהּוא. ּפָ
ָחַפר ָמקֹום ׁשֶ שׁ  ּבְ ּיֵ   :ַלְחּפֹר ְרׁשּות ׁשֶ
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ְרׁשּות ּבֹור ַלְחּפֹר ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר. ח ים ּבִ , ַוֲחָפרוֹ , ָהַרּבִ
ב ַהחֹוֵפר חַ  ַחּיָ ּלֵ טּור ְוַהְמׁשַ   :ּפָ

ים ִלְרׁשּות ָסמּוךְ  ַהּבֹוֶנה. ט אי, ָהַרּבִ ַ  ְלֹצֶרךְ  ַלְחּפֹר ַרׁשּ
ים ְרׁשּות ְלַצד, ְלַהְרִחיבוֹ  ֲאִפּלוּ , ַהְיסֹוד  ְוִאם, ָהַרּבִ
קוּ  יָון, ָפטּור ּבוֹ  ֻהּזְ ה ּכֵ ָעׂשָ ְרׁשּות ׁשֶ   :ּבִ

יחַ  אוֹ  ּבֹור ַהחֹוֵפר ֶאָחד. י . ָחִריץ אוֹ  ְמָעָרה אוֹ  ׁשִ
ה ֵהא, ּבֹור: ֶנֱאַמר ְוָלּמָ ּיְ ֵדי ּבוֹ  ׁשֶ ַהְינוּ , ְלָהִמית ּכְ  ּדְ
חֹות ָהָיה ִאם ֲאָבל, ְטָפִחים' י ֹעֶמק , ְטָפִחים' ִמי ּפָ
ָאר אוֹ  ׁשֹור ְלתֹוכוֹ  ְוָנַפל ֵהָמה ׁשְ ה ּבְ , ּוֵמת, ָועֹוף ַחּיָ
טּור יק ְוִאם. ּפָ ַעל, ִהּזִ ָלה ּבַ ּקָ ב ַהּתַ ֵלם ֶנֶזק ַחּיָ   :ׁשָ

 ֶאָחד ֶטַפח ּוֵמֶהם, ְטָפִחים' ט ַהּבֹור ֹעֶמק ָהָיה. יא
ב, ַמִים ַפח, ַחּיָ ַהּטֶ ל ׁשֶ ֹעֶמק ָחׁשּוב ַמִים ׁשֶ ' ב ּכְ

ה ְטָפִחים ׁשָ ּבָ ּיַ   :ּבַ

ֹמָנה ָעֹמק ָהָיה. יב ֵני ּוֵמֶהם, ׁשְ  אוֹ , ַמִים ְטָפִחים ׁשְ
ָהָיה  ְוָנַפל, ַמִים ְטָפִחים' ג ּוֵמֶהם ְטָפִחים' ז ָעְמקוֹ  ׁשֶ
ִבין ֵאין, ָוֵמת ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ׁשֹור ְלתֹוכוֹ   אֹותוֹ  ְמַחּיְ
ם ּלֵ ַפס ְוִאם, ְלׁשַ דוֹ  מֹוִציִאין ֵאין ּתָ   :ִמּיָ

ֹמָנה ֶאָחד ָחַפר. יג , ֶטַפח עֹוד ְוָחַפר ֲחֵברוֹ  ּוָבא, ׁשְ
ֵניֶהם ִבים ׁשְ ְנָזִקין ַחּיָ ל, ּבִ ָחַפר ַמה ְלִפי ֶאָחד ּכָ ֶ   :ׁשּ

ָרה ּבֹור ַהחֹוֵפר. יד ִלימוֹ  רַאחֵ  ּוָבא, ֲעׂשָ ', ְלכ ְוִהׁשְ
ִלימוֹ  ַאֵחר ּוָבא ם', ְלל ְוִהׁשְ ּלָ ִבים ּכֻ   :ַחּיָ

חֹות ָהִראׁשֹון ָחַפר. טו  ַאֲחרֹון ּוָבא, ֶטַפח ֲאִפּלוּ ', ִמי ּפָ
ִלימוֹ  ָרה ְוִהׁשְ ין, ַלֲעׂשָ ָחַפר ּבֵ יהַּ  אוֹ  ֶטַפח ּבוֹ  ׁשֶ ִהְגּבִ  ׁשֶ

ְנָין ָפתוֹ  ַעל ּבִ  ֶטַפח ָסַתם בַחיָּ  ָהַאֲחרֹון ֶזה, ׂשְ
הֹוִסיף ָסַתר אוֹ , ׁשֶ ָנה ֶטַפח ׁשֶ ּבָ  ִאם ָסֵפק ֶזה ֲהֵרי, ׁשֶ

ָבר ק ּכְ ּלֵ ה ִנְסּתַ  ֹלא ֲעַדִין ִאם אוֹ  ִראׁשֹון ַמֲעׂשֵ
ק ּלֵ   :ִנְסּתַ

, ְוִהְרִחיבוֹ  ָהַאֲחרֹון ּוָבא, ָעֹמק ּבֹור ָהִראׁשֹון ָחַפר. טז
, ֵמת ַהְבלוֹ  ֵמֲחַמת ִאם, ָוֵמת ׁשֹור ְלתֹוכוֹ  ְוָנַפל

טּור ָהַאֲחרֹון ֲהֵרי, ּפָ  ֲחָבטוֹ  ֵמֲחַמת ְוִאם, ַהְבלוֹ  ִמֵעט ׁשֶ
ב ָהַאֲחרֹון, ֵמת ֲהֵרי, ַחּיָ ק ִהְקִריב ׁשֶ  ְוֵכן. ֶזה ּבֹור ֶהּזֵ
ֹור ָנַפל ִאם ד ֵמאֹותוֹ  ַהׁשּ ִהְרִחיב ַהּצַ ב, ָהַאֲחרֹון ׁשֶ , ַחּיָ

ֲהֵרי ק ִהְקִריב ׁשֶ י ַעל ַאף ֶזה ּבֹור ֶהּזֵ ת ּפִ ּמֵ  ִמן ׁשֶ
ד ְוִאם. ַהֶהֶבל ָחַפר ֵמַהּצַ  ָהִראׁשֹון, ָנַפל ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ב ה, ַחּיָ ּזֶ   :ַהְבלוֹ  ִמֵעט ָהַאֲחרֹון ׁשֶ

ָבה ּבֹור. יז ִחּיְ ֵהָמה ֵמָתה ֹלא ֲאִפּלוּ , ּתֹוָרה ָעָליו ׁשֶ  ַהּבְ
א . ֵמֲחָבטוֹ  ֵמָתה ִאם לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, ֵמַהְבלוֹ  ֶאּלָ
ָרְחּבוֹ  ַהּבֹור ֹעֶמק ָהָיה ִאם, יָכךְ ְלפִ  , ֶהֶבל לוֹ  ֵאין, ּכְ
ָטה ֹלא ְוִאם ֵהָמה ּבוֹ  ֶנְחּבְ טּור, ָוֵמָתה ַהּבְ  ָהָיה. ּפָ

 ּבוֹ  ֵמָתה ְוִאם, ֶהֶבל לוֹ  ֵישׁ , ָרְחּבוֹ  ַעל יֹוֵתר ָעְמקוֹ 
ֵהָמה ב ַהּבְ י ַעל ַאף, ַחּיָ ּלֹא ּפִ ָטה ׁשֶ ַקְרָקִעיָתהּ  ֶנְחּבְ   :ּבְ

ה. חי ל ָעׂשָ בֹוהַּ  ּתֵ ְרׁשּות ּגָ ים ּבִ ָטה, ָהַרּבִ  ּבוֹ  ְוֶנְחּבְ
ֵהָמה ב ְטָפִחים' י ָגבֹוהַּ  ָהָיה ִאם, ָוֵמָתה ַהּבְ ם ַחּיָ ּלֵ . ְלׁשַ

חֹות ָהָיה ְוִאם טּור', ִמי ּפָ ֵהָמה ִמיַתת ַעל ּפָ  ֲאָבל, ַהּבְ
ָקה ִאם ְלַבד ֻהּזְ ב ּבִ ם ַחּיָ ּלֵ ֵלם ֶנֶזק ְלׁשַ  ְבֵתל ּלוּ ַוֲאפִ . ׁשָ

בֹוהַּ  ל ּגָ הּוא ּכָ ֲחִפיָרה אוֹ  ׁשֶ ל ּבַ ִהיא ּכָ ֶזק, ׁשֶ ַהּנֶ ָכל ׁשֶ  ּבְ
הּוא ָבר ׁשֶ יָתה ְוֵאין, ְוָידּועַ  ָמצּוי ּדָ ָכל ַהּמִ הּוא ּבְ  ׁשֶ
מוֹ  הּוא ַוֲהֵרי, ְמצּוָיה   :ֹאֶנס ּכְ

ב ֵאינוֹ  ְוֵכן. יט ֵהָמה ִמיַתת ַעל ַחּיָ ּבֹור ַהּבְ  ַעל אוֹ  ּבַ
ל ָטָתהּ ֲחבָ  ּתֵ א, ּבַ ֵהָמה ָהְיָתה ִאם ֶאּלָ ה ַהּבְ  אוֹ  ְקַטּנָ

ת ְפָלה אוֹ , סּוָמא אוֹ  ׁשֹוָטה אוֹ , ֵחֶרׁשֶ ּנָ ְיָלה ׁשֶ ּלַ , ּבַ
ַחת ָהְיָתה ִאם ֲאָבל ּקַ ּיֹום ְוָנְפָלה ּפִ טּור, ָוֵמָתה ּבַ , ּפָ
ה ּזֶ מוֹ  ׁשֶ ֵני, ֹאֶנס ּכְ ֶרךְ  ִמּפְ ּדֶ ֵהָמה ׁשֶ  רְוָלסוּ  ִלְראֹות ַהּבְ

ְכׁשֹולֹות   :ֵמַהּמִ

 סּוָמא ָהָיה ֲאִפּלוּ , ָוֵמת ָאָדם ְלתֹוכוֹ  ָנַפל ִאם ְוֵכן. כ
ַפל אוֹ  ּנָ ְיָלה ׁשֶ ּלַ ין, ּבַ ָהָיה ּבֵ ן ׁשֶ , ֶעֶבד אוֹ  חֹוִרין ּבֶ
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טּור ֶזה ֲהֵרי ק ְוִאם, ּפָ ֵהָמה אוֹ  ָהָאָדם ּבוֹ  ֻהּזָ  ַהּבְ
ַחת ּקַ ב, ַהּפִ ֵלם ֶנֶזק ַחּיָ   :ׁשָ

ִלים ְפלוּ נָ . כא ּבֹור ּכֵ קוּ  ּבַ רוּ  אוֹ  ְוֻהּזְ ּבְ ּתַ טּור, ִנׁשְ , ּפָ
ֱאַמר ּנֶ ה ְוָנַפל: ׁשֶ ּמָ , ָאָדם ְוֹלא ׁשֹור ֲחמֹור אוֹ  ׁשֹור ׁשָ
ִלים ְוֹלא ֲחמֹור א ָאָדם ִנְתַמֵעט ְוֹלא, ּכֵ יָתה ֶאּלָ , ִמּמִ
ק ִאם ֲאָבל ב ּבוֹ  ֻהּזָ ִלים ַעל ֲאָבל, ַחּיָ טּור ַהּכֵ ין, ּפָ  ּבֵ

רוּ  םאִ  ּבְ ין ְלַגְמֵרי ִנׁשְ קוּ  ִאם ּבֵ   :ֻהּזְ

ָסהוּ . כב ָראּוי ּכִ י ַעל ַאף, ּכָ ִהְתִליעַ  ּפִ  ְוָנַפל, ִמּתֹוכוֹ  ׁשֶ
טּור, ָוֵמת ׁשֹור ְלתֹוכוֹ  ֱאַמר, ּפָ ּנֶ  ָהא ְיַכֶסּנוּ  ְוֹלא: ׁשֶ

ָסהוּ  ִאם טּור, ּכִ   :ּפָ

ָסהוּ . כג ָדָבר ּכִ כֹול ּבְ ּיָ ְפנֵ  ַלֲעֹמד ׁשֶ ָוִרים יּבִ  ְוֵאינוֹ , ׁשְ
ְפֵני ַלֲעֹמד ָיכֹול ים ּבִ ַמּלִ ים ָעָליו ְוָהְלכוּ , ּגְ ַמּלִ  ּגְ

ָוִרים ָעָליו ְוָהְלכוּ , ְוִנְתרֹוֵעעַ   ֵאין ִאם, ּבוֹ  ְוָנְפלוּ  ׁשְ
ים ַמּלִ אֹותוֹ  ְמצּוִיים ַהּגְ טּור ֶזה ֲהֵרי ָמקֹום ּבְ ֵני, ּפָ  ִמּפְ

ה ּזֶ ם ָיֹבאוּ  ְוִאם. ֹאֶנס ׁשֶ יםגְּ  ׁשָ , ִלְפָרִקים ֲאִפּלוּ  ַמּלִ
ב   :ַחּיָ

ָוִרים ּבוֹ  ְוָנְפלוּ  ִמּתֹוכוֹ  ִהְתִליעַ . כד י ַעל ַאף, ׁשְ  ּפִ
ים ַמּלִ ַהּגְ ם ְמצּוִיים ׁשֶ ִמיד ׁשָ עַ  הּוא ַוֲהֵרי ּתָ  ּפֹוׁשֵ
ים ַמּלִ ִהְתִליעַ  ּוֵמֲחַמת הֹוִאיל, ַלּגְ ָוִרים ּבוֹ  ָנְפלוּ  ׁשֶ ְ , ַהׁשּ
טּור ּיֹוֵצא לכָּ  ְוֵכן, ּפָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

ל ּבֹור. כה ֵני ׁשֶ ִפין ׁשְ ּתָ  ְוֹלא ָהִראׁשֹון ָעָליו ְוָעַבר, ׁשֻ
ָסהוּ  ִני, ּכִ ֵ ָסהוּ  ְוֹלא ַהׁשּ ב ָהִראׁשֹון. ּכִ ְמֹסר ַעד, ַחּיָ ּיִ  ׁשֶ
ְליוֹ  ִני ּדָ ַסר. ַלׁשֵ ּמָ ֶ ְליוֹ  ּוִמׁשּ ִני ּדָ ֵ ּנוּ  ִלְדלֹות ַלׁשּ , ִמּמֶ
בוְ , ָהִראׁשֹון ִנְפָטר ִני ִנְתַחּיֵ ֵ   :ְלַכסֹותוֹ  ַהׁשּ

ָסהוּ . כו ִני ּוָבא, ָהִראׁשֹון ּכִ ֵ ה ּוְמָצאוֹ  ַהׁשּ  ְוֹלא ְמֻגּלֶ
ָסהוּ  ִני, ּכִ ֵ ב ַהׁשּ ִני ִיְהֶיה ֵאיָמַתי ְוַעד. ַחּיָ ֵ ב ַהׁשּ  ַחּיָ
ַדע ַעד, ְלַבּדוֹ  ּיֵ ַהּבֹור ָהִראׁשֹון ׁשֶ ה ׁשֶ  ּוְכֵדי, ְמֻגּלֶ

ּכֹר ׂשְ ּיִ מּות ְוָכל, ִויַכֶסּנוּ  ֲאָרִזים ְוִיְכֹרת יםּפֹוֲעלִ  ׁשֶ ּיָ  ׁשֶ
ִני ֲהֵרי, ֶזה ְזַמן ּתֹוךְ  ּבוֹ  ֵ ב ְלַבּדוֹ  ַהׁשּ  ְוָכל, ּבוֹ  ַחּיָ

מּות ּיָ ה ְזַמן ַאַחר ּבוֹ  ׁשֶ ּזֶ ֵניֶהם, ּכַ ִבים ׁשְ ם ַחּיָ ּלֵ , ְלׁשַ
ֲהֵרי ֵניֶהם ׁשֶ עוּ  ׁשְ ׁשְ   :בוֹ  ּפָ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . כז ִאם, ׁשֶ  ֲאָרִזים ִלְקנֹות מֹוֵצא ֵאינוֹ  ׁשֶ
א ֹיֶקר ֶאּלָ ין ָצִריךְ , ּבְ ְמָצא ַעד לוֹ  ְלַהְמּתִ ּיִ  ִלְקנֹות ׁשֶ

ְוָים ׁשָ   :ּבְ

ל. כח ָזִקים ּכָ ָבר הּוא ִאם, ַהּנְ ֵאין ּדָ ְרּכוֹ  ׁשֶ ַעְצמוֹ  ּדַ  ּבְ
קוֹ  ִבין ֵאין, ְלַסּלְ קוֹ  אֹותוֹ  ְמַחּיְ ּכֹר ַעד ְלַסּלְ ׂשְ ּיִ  ׁשֶ
י ְוָהֵני. ּפֹוֲעִלים גֹון, ְדָאנּוס ִמּלֵ ָסהוּ  ּבֹור ּכְ ּכִ ָראּוי ׁשֶ  ּכָ
יחוֹ  ּבֹור ֲאָבל, ְוִהְתִליעַ  ִהּנִ ה ׁשֶ עַ , ְמֻגּלֶ  הּוא ּפֹוׁשֵ
ר ב ּוְלַאְלּתַ ְנָזָקיו ַחּיָ   :ּבִ

ָדְליוֹ  ּבֹורוֹ  ַהְמַכֶסה. כט ל ּבְ ַעל ּוָבא, ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ִלי ּבַ  ַהּדְ
ְליוֹ  ְוָנַטל ַעל, ּדָ ב ַהּבֹור ּבַ   :ַחּיָ

ב, ְלׁשֹוֵמר ּבֹורוֹ  ַהּמֹוֵסר. ל ְנָזָקיו ַחּיָ  ְמָסרוֹ  ְוִאם. ּבִ
י ַעל ַאף, ְוָקָטן ׁשֹוֶטה ְלֵחֵרשׁ  ָהָיה ּפִ  ֲהֵרי, ְמֻכֶסה ׁשֶ

ָעִלים ִבים ַהּבְ ַהּבֹור, ַחּיָ ּלֹות ָעׂשּוי ׁשֶ  ֵאין ְוֵאּלוּ  ְלִהְתּגַ
ֶהם ַעת ּבָ   :ּדַ

רוּ  ּבֹור. לא ּכָ  אוֹ  ְלַהְרִחיבוֹ  ָאָדם ּבוֹ  ְוִנְכַנס, ְועֹוֵמד יׁשֶ
ָפתוֹ  ַעל ׁשֹור ְוָעַמד, ְלַהֲעִמיקוֹ   ִמּקֹול ְוִנְבַעת ׂשְ
ין, ְלתֹוכוֹ  ְוָנַפל, ַהּכֹוֶרה ין ְלָפָניו ּבֵ ב, ְלַאֲחָריו ּבֵ  ַחּיָ
ַעל ֹור ֲאִפּלוּ , ַהּבֹור ּבַ ֵקחַ  ַהׁשּ ַהּכֹוֶרה, ּוַבּיֹום ּפִ טּור ׁשֶ  ּפָ
אֵ  א ינוֹ ׁשֶ ִאי ְוֵכיָון, ְגָרָמא ֶאּלָ ר ׁשֶ ם ֶאְפׁשָ ּלֵ ּתַ  ְלִהׁשְ

ּנוּ  ם, ִמּמֶ ּלֵ ּתַ ַעל ִיׁשְ ֹור ִנְבַעת ִאם ֲאָבל. ַהּבֹור ִמּבַ  ַהׁשּ
טּור, ַהּבֹור ַלֲאחֹוֵרי ְוָנַפל ַהּכֹוֶרה ִמּקֹול   :ּפָ

ַחף ׁשֹור. לב ּדָ ֵהָמה ׁשֶ  מּוָעד ִאם, ָוֵמת ַהּבֹור ְלתֹוךְ  ּבְ
ַעל, הּוא ם ַהּבֹור ּבַ ּלֵ ֹור ּוַבַעל ֶמֱחָצה ְמׁשַ , ֶמֱחָצה ַהׁשּ
ם ְוִאם ַעל, הּוא ּתָ ֹור ּבַ ם ַהׁשּ ּלֵ  ּוַבַעל ִמּגּופוֹ  ְרִביעַ  ְמׁשַ
ם ַהּבֹור ּלֵ ֶפה ֲחָלִקים' ג ְמׁשַ ְנָכָסיו ֵמַהּיָ ּבִ ַעל, ׁשֶ ּבַ  ׁשֶ

ֵבָלה ַחת: ַהּבֹור ְלַבַעל אֹוֵמר ַהּנְ  ִלי ֵישׁ  זוֹ  ְנֵבָלה ּפְ
י ַעל ַאף, ֶאְצְלךָ  ִהיא ּפִ דֹוָלה ׁשֶ ַחת ּגְ יָון, ּוִפּקַ  ּכֵ
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ְדֲחָפה ּנִ ִמי זוֹ  ֲהֵרי, ׁשֶ ְפָלה ּכְ ּנָ ְיָלה ׁשֶ ל, ַבּלַ ֲאִני ּכָ  ׁשֶ
ַעל ְלהֹוִציא ָיכֹול ֹור ִמּבַ ָאר מֹוִציא ֲאִני ַהׁשּ ְ ה ְוַהׁשּ  ַאּתָ
ב מוֹ  ַחּיָ ּלְ   :ְלׁשַ

יחַ  ְוֵכן. לג ּנִ י לעַ  ֶאֶבן ַהּמַ ֹור ּוָבא ַהּבֹור ּפִ  ְוִנְתַקל ַהׁשּ
הּ  יחַ , ָוֵמת ַלּבֹור ְוָנַפל ּבָ ּנִ ם ָהֶאֶבן ֶאת ַהּמַ ּלֵ  ְמׁשַ

  :ֶמֱחָצה ַהּבֹור ּוַבַעל, ֶמֱחָצה

ֲחפוּ  ְוׁשֹור ָאָדם ִאם. לד  ְוָהָיה, ְלבֹור ַאֵחר ׁשֹור ּדָ
ּלֹא ָאָדם ָנה ׁשֶ ַכּוָ ִאם, ּבְ ָנה ָהָיה ׁשֶ ַכּוָ ַעל ָהָיה ּבְ  ַהּבֹור ּבַ
טּור ן, ּפָ ּתָ ָלׁשְ ִבים ׁשְ ֹור ִאם, ַחּיָ ים, מּוָעד ַהׁשּ ׁשִ ּלְ  ְמׁשַ

יֵניֶהם ם הּוא ְוִאם. ּבֵ ם, ּתָ ּלֵ תּות ְמׁשַ ְ  ְוַהּמֹוָתר, ַהׁשּ
מוּ  ּלְ יֵניֶהם ְיׁשַ   :ַהּבֹור ּוַבַעל ָהָאָדם ּבֵ

ֲחפוּ  ִאם. לה ה ּדָ ָ ב ּדוֹ ְלבַ  ָהָאָדם, ְיָלֶדיהָ  ְוָיְצאוּ  ִאׁשּ  ַחּיָ
טּוִרים ּובֹור ְוׁשֹור, ַהּכֹל   :ּפְ

ֲחפוּ  ִאם. לו ק ָאָדם ּבוֹ  ּדָ ם, ְוֻהּזָ ּתָ ָלׁשְ ִבים ׁשְ ֶנֶזק ַחּיָ . ּבְ
ב ְלַבּדוֹ  ְוָאָדם ָאר ַחּיָ ׁשְ ָבִרים ּבִ ֲחפוּ  ְוִאם. ּדְ ִלים ּבוֹ  ּדָ  ּכֵ

רוּ  ּבְ ֹור ּוַבַעל ָאָדם, ְוִנׁשְ ִבים ַהׁשּ  רַהּבוֹ  ּוַבַעל, ַחּיָ
טּור   :ּפָ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . לז ין הּוא, ׁשֶ ַנִים ַהּדִ יקוּ  ִלׁשְ ִהּזִ  ׁשֶ
ֵניֶהם ֵני ּוׁשְ א, ִחּיּוָבא ּבְ ָהֶאָחד ֶאּלָ ַרח ׁשֶ ֵאין אוֹ  ּבָ  לוֹ  ׁשֶ

ה ּמֶ ם ּבַ ּלֵ ם, ְלׁשַ ּלֵ ּתַ עּור ַעד ֵמָהַאֵחר ִמׁשְ ָהָיה ַמה ׁשִ ֶ  ׁשּ
ב הּוא אוֹ  ִאּלוּ  ֶזה ֶנֶזק ַעל ַחּיָ  חֹוְלִקין ְוֵישׁ . ְלַבּדוֹ  ֲעׂשָ

ֵכיָון ֲחֵבירוֹ  ּדְ יָנא ּדַ ר ִמּדִ לּוִמין ּבַ ׁשְ א ּתַ ֵאין ֶאּלָ  לוֹ  ׁשֶ
ם ַמה ּלֵ ׁשַ ה, ּלְ ִבילוֹ  ֶזה ִיְפַרע ָלּמָ ׁשְ  ׁשֹור, ֶזה ּוְלִפי. ּבִ

ַחף ּדָ ֵהָמה ׁשֶ ָנא, ְלבֹור ּבְ ם ֵאינוֹ  ָהִאּדָ ּלֵ א ְמׁשַ ' ג ֶאּלָ
י ַעל ַאף, ֲחָלִקים ֹורשֶׁ  ּפִ טּור ַהׁשּ , ֵמָהְרִביעַ  ַאף ּפָ
ֲהֵרי ִנין ֵאין ׁשֶ יֵני ּדָ ַעל ֵאין, ְקָנסֹות ּדִ ם ַהּבֹור ּבַ ּלֵ  ְמׁשַ
ִבילוֹ  אֹותוֹ  ׁשְ   :ּבִ

ְרׁשּות ּבֹור ַהחֹוֵפר. לח ים ּבִ  ׁשֹור ָעָליו ְוָנַפל ָהַרּבִ
ַעל, ַוֲהָרגוֹ  ֹור ּבַ טּור ַהׁשּ ֹור ֵמת ְוִאם. ּפָ  נֹוֵטל, ַהׁשּ

ֹור ַעלבַּ  ֵמי ַהׁשּ י ׁשֹורוֹ  ּדְ ַעל ִמּיֹוְרׁשֵ   :ַהּבֹור ּבַ

 תיא סימן
, שהזיקו ומשאו סכינו אבנו כגון הבור תולדות

  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ 

ינוֹ , ַאְבנוֹ , ַהּבֹור ּתֹוְלדֹות. א אוֹ  ַסּכִ ָ ֶהן ְוַכּיֹוֵצא ּוַמׂשּ , ּבָ
יָחם ִהּנִ ְרׁשּות ׁשֶ ים ּבִ יקוּ  ָהַרּבִ ְמקֹוָמם ְוִהּזִ ין, ּבִ  ּבֵ
יָחם אוֹ , ִהְפִקיָרן ֹלא אוֹ  ִהְפִקיָרן ִהּנִ ֹראשׁ  ׁשֶ ּגוֹ  ּבְ  ּגַ
רּוחַ  ְוָנְפלוּ  יקוּ  ְמצּוָיה ּבְ ְמקֹוָמם ְוִהּזִ חוּ  ַאַחר ּבִ ּנָ , ׁשֶ
ּדֹוֶמה יק ָממֹונוֹ  ְלבֹור ׁשֶ ּזִ ּמַ ָמקֹום ׁשֶ ח ּבְ ּנָ ּמֻ ם ׁשֶ , ׁשָ
ל לוֹ  ֵישׁ , ְלִפיָכךְ  יֵני ּכָ ב רּבוֹ  ּדִ ֵלם ֶנֶזק ְלַחּיֵ  ׁשָ

תוֹ  ִחּלָ ֵהָמה ִמיַתת ַעל ִמּתְ ָקהּ  אוֹ  ּבְ , ָאָדם ִנְזֵקי ְוַעל ֶהּזֵ
ין ֶאֶבן ִנְתַקל ּבֵ ק ּבְ ֶאֶבן ְוֻהּזַ ין ּבְ ַקְרַקע ִנְתַקל ּבֵ ק ּבְ  ְוֻהּזַ

ֶאֶבן ֶאֶבן ִנְתַקל ִאם ֲאָבל. ּבְ ק ּבְ ְרַקע ְוֻהּזַ ּקַ טּור, ּבַ . ּפָ
יַתת ּבוֹ  ִלים ְוִנְזֵקי ָאָדם ִמּמִ יָחם ִאם ְוֵכן. ּכֵ  ִהּנִ

ְרׁשּותוֹ   ְוִנְתַקל, ִהְפִקיָרם ְוֹלא ְרׁשּותוֹ  ְוִהְפִקיר ּבִ
ַקְרַקע ק ּבְ ָלה ְוִנּזַ ַתּקָ ק זוֹ  ּבְ ב, ְוֻהּזַ ַעל ַחּיָ ָלה ּבַ ּקָ   :ַהּתַ

רּוחַ  ָנְפלוּ  ְוִאם. ב ֵאיָנהּ  ּבְ יקוּ  ְמצּוָיה ׁשֶ ַעת ְוִהּזִ ׁשְ  ּבִ
ל ְנִפיָלה ַאַחר ֲאִפּלוּ  אוֹ , ְנִפיָלה ּלֹא ְזַמן ּכָ  לוֹ  ָהָיה ׁשֶ
ַנאי ָקם ּפְ טּור, ְלַסּלְ אן ְלַאַחר ֲאָבל, ּפָ ב ִמּכָ  ְוִאי. ַחּיָ

טּור, ַאְפְקִריְנהוּ  אן ְלַאַחר ֲאִפּלוּ  ּפָ   :ִמּכָ

יָחם ִאם. ג ְרׁשּות ִהּנִ ים ּבִ יקוּ  ְוֹלא, ָהַרּבִ ְמקֹוָמם ִהּזִ , ּבִ
א לוּ ִנְתגַ  ֶאּלָ  אוֹ  ָאָדם ַרְגֵלי ְיֵדי ַעל ַאֵחר ְלָמקֹום ְלּגְ
ֵהָמה ַרְגֵלי יקוּ  ִאם, ּבְ  ַרְגֵלי ְיֵדי ַעל ִהּלּוָכן ֶדֶרךְ  ִהּזִ
ב ָאָדם ל ַחּיָ ְלּגֵ הּוא, ַהּכֹל ַהְמּגַ עַ  ׁשֶ ק ּפֹוׁשֵ ֶהּזֵ , ֶזה ּבְ
ָקָלה ּוַבַעל   :ָפטּור ַהּתְ
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ָלם ִאם. ד ְלּגְ יקוּ ְוהִ  ְבֵהָמה ַרְגֵלי ּגִ ִהּלּוָכם ּזִ ב, ּבְ  ַחּיָ
ַעל ֵהָמה ּבַ ָלה ּוַבַעל, ַהֵחִצי ַהּבְ ּקָ   :ַהֵחִצי ַהּתַ

יָזה ִאם. ה ֵהָמה ִהּתִ יָקה ַהּבְ ם, ִהּלּוָכהּ  ֶדֶרךְ  ְוִהּזִ ּלֵ  ְמׁשַ
ַעל ֵהָמה ּבַ ָלה ּוַבַעל, ְרִביעַ  ַהּבְ ּקָ ה ַהּתַ ֹלׁשָ   :ֲחָלִקים ׁשְ

חוּ  ְלַאַחר ִאם. ו ּנָ  ּבֹור ֵלהּ  ָהָוה, ִהִזיקוּ  ְלגּוָלםֵמגִּ  ׁשֶ
ב ַעל ְוַחּיָ ָלה ּבַ ּקָ   :ַהּכֹל ַהּתַ

ּלֹא ֲחֵברוֹ  ַלֲחַצר ׁשֹורוֹ  ִהְכִניס. ז ְרׁשּות ׁשֶ  ּבוֹ  ְוֵהִטיל ּבִ
ָלִלים פוּ  ּגְ ָליו ְוִטּנְ ל ּכֵ ַעל ׁשֶ טּור, ֶהָחֵצר ּבַ ַעל ּפָ  ּבַ
ֹור ָהָוה, ַהׁשּ ָלִלים ָהַנךְ  ֵלהּ  ּדְ טּור ּובֹור, ּבֹור ּגְ  ּפָ
ֵכִלים מוֹ , ּבְ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ ִסיָמן ׁשֶ ּקֶֹדם ּבְ   :ֶזה ׁשֶ

 תיב סימן
 טען או, אחר בו ונתקל הרבים ברשות הכד המניח
 הרבים לרשות מים והשופך, ונשבר ונתקל כד

  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , והזיקו

ִניחַ . א ד ֶאת ַהּמַ ְרׁשּות ַהּכַ ים ּבִ  ְוִנְתַקל ֵחראַ  ּוָבא, ָהַרּבִ
ָברוֹ  ּבוֹ  טּור, ּוׁשְ ֵאין, ּפָ ֶרךְ  ׁשֶ ֵני ּדֶ  ְלִהְתּבֹוֵנן ָאָדם ּבְ

ָרִכים ּדְ ק ְוִאם. ּבַ ַעל, ּבוֹ  ֻהּזַ ד ּבַ ב ַהּכַ  ַוֲאִפּלוּ  ַחּיָ
ד ִהְפִקיר ל, ַהּכַ ּכָ ְפִקיר ׁשֶ ָדָבר ְנָזָקיו ַהּמַ ֵאין ּבְ  לוֹ  ׁשֶ
ה ַלֲעׂשֹות ְרׁשּות ִחּלָ ב, ִמּתְ   :ַחּיָ

יחַ . ב ד ִהּנִ ָמקֹום ַהּכַ שׁ  ּבְ ּיֵ יחוֹ  ְרׁשּות לוֹ  ׁשֶ מוֹ , ְלַהּנִ  ּכְ
ָמקֹום נּוי ּבְ ְפֵני ּפָ ּלִ ית ׁשֶ ד ּבֵ  ּבוֹ  ְוִנְתַקל ַאֵחר ּוָבא, ַהּבַ
ְברוֹ  ב, ְוׁשָ ק ְוִאם. ַחּיָ ךְ  ּבוֹ  ֻהּזַ ַעל, ַהְמַהּלֵ ד ּבַ  ַהּכַ
טּור ֵני, ּפָ ָהָיה ִמּפְ ל לוֹ  ׁשֶ ּכֵ , ֲאֵפָלה ָהְיָתה ִאםוְ . ְלִהְסּתַ

א אוֹ  ּלֵ ּמִ ל ׁשֶ ֶרךְ  ּכָ ים ַהּדֶ ּדִ טּור, ּכַ ִביָרָתן ַעל ּפָ  ְוִאם. ׁשְ
הּ  ִנְתַקל ק ּבָ ַעל, ְוֻהּזַ ד ּבַ ב ַהּכַ ל ְוֵכן. ַחּיָ ּיֹוֵצא ּכָ  ּכַ
ֶזה א ְוִאם. ּבָ ל ִמּלֵ ֶרךְ  ּכָ ים ַהּדֶ ּדִ ִאי ּכַ ר ׁשֶ , ַלֲעֹבר ֶאְפׁשָ

ָברוֹ  ֲאִפּלוּ  ָיַדיִ  ׁשְ טּור םּבְ ָעה ִאם, ּוִמיהוּ . ּפָ ׁשָ  ּבְ

ָרם ּבְ ִ ׁשּ ק ׁשֶ ֲחָרֶסיהָ  ֻהּזַ טּור, ּבַ י ַעל ַאף, ּפָ ה ּפִ ּזֶ א ׁשֶ  ִמּלֵ
ל ֶרךְ  ּכָ ִאיהוּ , ַהּדֶ יק ּדְ הּ  ְדַאּזִ ְפׁשֵ   :ַאּנַ

ְרּכוֹ  ֵאין ָאָדם ְוַדְוָקא. ג ל ּדַ ּכֵ ָרִכים ְלִהְסּתַ ּדְ  ֲאָבל, ּבַ
ֵהָמה ֵעיֶניהָ  ּבְ הּ , הְלַמטָּ  ׁשֶ ְרּכָ ן ּדַ ֵלךְ  ָאָנה ְלַעּיֵ . ּתֵ
ָקה ִנְתְקָלה ִאם ְלִפיָכךְ  ד ְוֻהּזְ ּכַ ח ּבַ ּנָ ְרׁשּות ַהּמֻ  ּבִ
ים טּור, ָהַרּבִ ַעל ּפָ ד ּבַ ְרּתוֹ  ְוִאם. ַהּכַ ּבַ ֶרךְ  ׁשִ , ִהּלּוָכהּ  ּדֶ

ֶרךְ . ּוָפטּור ֶרֶגל ֵלהּ  ָהָוה עּוט ּדֶ  ֶקֶרן ֵלהּ  ָהָוה, ּבִ
ב   :ְוַחּיָ

ָהָיה ִמי. ד ד ָטעּון ׁשֶ ר ְוִנְתַקל, ּכַ ּבַ ד ְוִנׁשְ יק ַהּכַ  ְוִהּזִ
ַעת ַלֲאֵחִרים ׁשְ טּור, ְנִפיָלה ּבִ ִנְתָקל, ּפָ עַ  ָלאו ּדְ  ּפֹוׁשֵ

חוּ  ְלַאַחר ִאם, ְלִפיָכךְ . הּוא ּנָ ְבֵרי ׁשֶ ד ׁשִ ָאֶרץ ַהּכַ  ּבָ
ק ֶהם ֻהּזָ ֻהְחַלק אוֹ , ָאָדם ּבָ ַמִים ׁשֶ כוּ  ּבְ ּפְ ׁשְ ּנִ דֵמהַ  ׁשֶ , ּכַ

טּור יֵני ּפָ ָהֵוי, ָאָדם ִמּדִ  ְלַאַחר ְנָזָקיו ַמְפִקיר ֵלהּ  ּדְ
ב, ֹאֶנס ְנִפיַלת ִדיֵני ְוַחּיָ ַמִים ּבְ ַנאי לוֹ  ָהָיה ִאם ׁשָ  ּפְ
ָקם ן ְוִאם. ְלַסּלְ ּוֵ ְבֵרי ִלְזּכֹות ִנְתּכַ ׁשִ ב, ַהֶחֶרס ּבְ  ַחּיָ
ִקין ִנּזָ יקוּ  ּבְ ּזִ ּיַ ךְ  ַאַחר ׁשֶ תָּ , ּכָ ַהׁשְ  ּבֹור ֵלהּ  ָהָוה אּדְ
ֶהם ּוָפטּור ִלים ַעל ּבָ ע ְוִאם. ַהּכֵ ׁשַ ְנִפיָלָתן ּפָ ר ּבִ ּבַ  ְוִנׁשְ
ד ב, ַהּכַ יק ַמה ַעל ַחּיָ ּזִ ּיַ ֶ ין, ׁשּ ַעת ּבֵ ׁשְ ין ְנִפיָלה ּבִ  ּבֵ
חוּ  ַאַחר ַעל ּנָ ָבִרים ׁשֶ ְ   :ְדַאְפְקִריְנהוּ  ֲאִפּלוּ , ַהׁשּ

ֹוֵפךְ . ה ְרׁשּות ַמִים ַהׁשּ יםהָ  ּבִ ְנפוּ  ַרּבִ ֶהם ְוִנּטַ ָליו ּבָ  ּכֵ
ל טּור, ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ָהָוה, ּפָ  ֶאת ּבוֹ  ּוָפַטר ּבֹור ֵלהּ  ּדְ

ִלים ין, ַהּכֵ ין ִהְפִקיָרם ּבֵ  ִאם ֲאָבל. ִהְפִקיָרם ֹלא ּבֵ
ֶהם ֻהְחַלק ק ָלָאֶרץ ְוָנַפל ָאָדם ּבָ ב, ְוֻהּזַ ן ְוָכל. ַחּיָ ּכֵ  ׁשֶ
ִים ִנְבְלעוּ  ִאם ָארֶ  ַהּמַ יקוּ  ְוִטיט ֶרֶפשׁ  ְוַנֲעׂשוּ  ץּבָ , ְוִהּזִ

א ּתָ ַהׁשְ שׁ  ּבֹור ֵלהּ  ָהֵוי ּדְ ימֹות הּוא ִאם ֲאִפּלוּ , ַמּמָ  ּבִ
ִמים ׁשָ שׁ  ַהּגְ ּיֵ יב ִלְפּתֹחַ  ָאָדם ְלָכל ְרׁשּות ׁשֶ ּלוֹ  ּבִ  ׁשֶ
חַ  ִלְהיֹות ְרׁשּות ְמַקּלֵ ים ּבִ יק ִאם ָהִכי ֲאִפּלוּ , ָהַרּבִ  ִהּזִ
ב ם ַחּיָ ּלֵ ן ְוָכל. ְלׁשַ ּכֵ ימֹות ׁשֶ ה ּבִ ב, ַהַחּמָ ַחּיָ יָון, ּדְ  ּכֵ
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הּוא ּלֹא ׁשֶ ְרׁשּות ׁשֶ ֵאין, ּבִ  ִלְפּתֹחַ  ְרׁשּות ָלָאָדם ׁשֶ
ים ִלְרׁשּות ימֹות ָהַרּבִ ה ּבִ   :ַהַחּמָ

 תיג סימן
 ּובוֹ , ונפלו ונתקלו זה אחר זה שהולכין הקדרים דין

  ְסִעיִפים:' ג

ֵני. א ִרים ׁשְ ִכים ָהיוּ שֶׁ  ַקּדָ ֶרךְ  ְמַהּלְ ּדֶ , ֶזה ַאַחר ֶזה, ּבַ
ִני ְוִנְתַקל, ְוָנַפל ָהִראׁשֹון ְוִנְתַקל ֵ ִראׁשֹון ַהׁשּ  ִאם, ּבָ

ב, ָעַמד ְוֹלא ַלֲעֹמד ָלִראׁשֹון ָהָיה ִנְזֵקי ָהִראׁשֹון ַחּיָ  ּבְ
ִני ַאף, ׁשֵ י ַעל ׁשֶ הּוא ּפִ ַעת ָאנּוס ׁשֶ ׁשְ  ֵאינוֹ , ְנִפיָלה ּבִ
ל ְהיֹותוֹ בִּ  ָאנּוס ֶרךְ  ֻמּטָ , ַלֲעֹמד ָיכֹול הּוא ַוֲהֵרי, ַלּדֶ
טּור, ַלֲעֹמד לוֹ  ָהָיה ֹלא ְוִאם י ַעל ְוַאף, ּפָ ּלֹא ּפִ  ׁשֶ

ְתַקל ְלֶזה ִהְזִהיר ּנִ ֵני, ּבוֹ  ׁשֶ הּוא ִמּפְ ַנְפׁשוֹ  ָטרּוד ׁשֶ . ּבְ
ה ּמֶ ָבִרים ּבַ הּוא ֲאמּוִרים ּדְ ב ׁשֶ ְנָזָקיו ַחּיָ ל ּבִ ִני ׁשֶ , ׁשֵ

ק ֻהּזַ ׁשֶ ל ּגּופוֹ  ּכְ ִני ׁשֶ קוּ  ִאם ֲאָבל. ׁשֵ טּור, ֵכָליו ֻהּזְ , ּפָ
ֵאינוֹ  ב ׁשֶ ִלים ַעל ַחּיָ ּבֹור ַהּכֵ ָלה ְוָכל, ּבַ ּקָ  ּתֹוְלדֹות ּתַ
מוֹ , הּוא ּבֹור ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ   :ׁשֶ

ִרים. ב ּדָ ִגים ַהּקַ ּגָ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ְוַהּזַ ָהיוּ  ּבָ ִכים ׁשֶ  ֶזה ְמַהּלְ
ִני ְוִנְתַקל, ְוָנַפל ָהִראׁשֹון ְוִנְתַקל, ֶזה ַאַחר ֵ  ַהׁשּ

ִראׁשֹון י, ּבָ ִליׁשִ ְ ִני ְוַהׁשּ ֵ ׁשּ  לוֹ  ֵישׁ  ֵמֶהם ֶאָחד ְוָכל, ּבַ
ב ָהִראׁשֹון, ָעַמד ְוֹלא ַלֲעֹמד ִנְזֵקי ַחּיָ ל גּופוֹ  ּבְ  ׁשֶ
ִני ין, ׁשֵ ק ּבֵ ֻהּזַ גּופוֹ  ׁשֶ ל ּבְ ל ִראׁשֹון ׁשֶ ּטָ י ָלָאֶרץ ַהּמֻ  ןּבֵ

ק ֻהּזַ אוֹ  ׁשֶ ָ ַמׂשּ ִני. ּבְ ֵ ב ְוַהׁשּ ִנְזֵקי ַחּיָ ל גּופוֹ  ּבְ י ׁשֶ ִליׁשִ , ׁשְ
ק ִאם גּופוֹ  ֻהּזַ ל ּבְ ִני ׁשֶ ק ִאם ֲאָבל, ׁשֵ אוֹ  ֻהּזַ ָ ַמׂשּ ל ּבְ  ׁשֶ
ִני ַפל ׁשֵ ּנָ טּור, ׁשֶ ֲהֵרי, ּפָ ִני לוֹ  אֹוֵמר ׁשֶ ֵ  ֶזה ּבֹור: ַהׁשּ

הּוא ִאוֹ  ׁשֶ ָ ֲהֵרי, אֹותוֹ  ַהּכֹוֶרה ֲאִני ֵאין ַמׂשּ  ָהִראׁשֹון ׁשֶ
יל ִני ִהּפִ ֵ אוֹ  ִעם ַהׁשּ ָ , ֶזה ֶאת ֶזה ִהְזִהירוּ  ְוִאם. ַמׂשּ
ם ּלָ טּוִרין ּכֻ   :ּפְ

ל ְוָהָיה ָהִראׁשֹון ָנַפל. ג ֶרךְ  ְלֹרַחב ֻמּטָ  ְוִנְתַקל, ַהּדֶ
ֹראׁשוֹ  ֶאָחד ַרְגָליו ְוֶאָחד ּבְ ִבְטנוֹ  ְוֶאָחד ּבְ  הּוא ֲהֵרי, ּבְ
ב ם ִנְזֵקיבְּ  ַחּיָ   :ָעַמד ְוֹלא ַלֲעֹמד לוֹ  ְוָהָיה הֹוִאיל ֻכּלָ

 תיד סימן
, הרבים לרשות זבלים להוציא רשאי אדם אימתי

  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ 

ְבנוּ  ָאָדם יֹוִציא ֹלא. א וֹ  ּתִ ים ִלְרׁשּות ְוַקׁשּ ֵדי ָהַרּבִ  ּכְ
ּדֹׁשוּ  ּיִ  ֲחָכִמים ּוהוּ ְקָנס, הֹוִציָאם ְוִאם, ֶזֶבל ְוַיֲעׂשוּ  ׁשֶ
ְהיוּ  ּיִ ֶהְפֵקר ׁשֶ ֶהם ַהּקֹוֵדם ְוָכל ּכְ ּדֹוׁשוּ  ֵמֵעת ָזָכה ּבָ ּנִ  ׁשֶ

יחוּ  ּבִ ֶהם ְוָזָכה ָאָדם ָקַדם ְוִאם. ְוִהׁשְ ַעת ּבָ ְ  הֹוָצָאה ִמׁשּ
ים ִלְרׁשּות דוֹ  מֹוִציִאין ֵאין, ָהַרּבִ י ַעל ְוַאף. ִמּיָ  ּפִ
ֵהם ֶהְפֵקר ׁשֶ ק ִאם, ּכְ ֶהם ֻהּזַ ֵהָמה אוֹ  ָדםאָ  ּבָ  ֲהֵרי, ּבְ
ב ַהּמֹוִציא ֶזה ם ַחּיָ ּלֵ   :ְלׁשַ

ֶבל ֶאת ְלהֹוִציא ָאָדם ְלָכל ֵישׁ . ב ָלִלים ַהּזֶ  ִלְרׁשּות ְוַהּגְ
ים ַעת ָהַרּבִ ׁשְ ם אֹוָתם ְוִלְצּבֹר, ְזָבִלים הֹוָצַאת ּבִ  ׁשָ
ים ֹלׁשִ ֵדי, יֹום ׁשְ ְהֶיה ּכְ ּיִ ֹף ׁשֶ ַרְגֵלי ִנׁשּ  ַעל ףְואַ , ָאָדם ּבְ

י יק ִאם ֵכן ּפִ ב ִהּזִ ם ַחּיָ ּלֵ ִבים. ְלׁשַ ָלל ֶזה ַעל ְוַחּיָ  ַהּגָ
ּום ֵזל ִמׁשּ יָון, ּגָ ֵאין ּכֵ ַבח ּבוֹ  ׁשֶ  ָקְנסוּ  ֹלא, ִנּדֹשׁ  ִאם ׁשֶ

  :ּבוֹ 

 תטו סימן
 קוצים והמצניע, בהם והזק בקוצים גדרו הגודר

  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , חברו בכתל

ְצִניעַ . א כּוִכית ְוֶאת ַהּקֹוץ ֶאת ַהּמַ ְדרוֹ  ְוַהּגֹוֵדר, ַהּזְ  ּגִ
קֹוִצים ים ִלְרׁשּות ְוִהְפִריחוּ  ּבְ ק ָהַרּבִ ֶהם ְוֻהּזַ , ַאֵחר ּבָ

ב ֵלם ֶנֶזק ַחּיָ ַדר ְוִאם. ׁשָ קֹוִצים ּגָ ִצְמצּום ּבְ תֹוךְ  ּבְ  ּבְ
טּור, ְרׁשּותוֹ  ֵאין ְלִפי, ּפָ ֶרךְ  ׁשֶ ֵני ּדֶ ךְ  ָאָדם ּבְ  ְלִהְתַחּכֵ

ָתִליםבַּ    :ּכְ
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ְצִניעַ . ב תֹוךְ  ּוְזכּוִכּיֹוָתיו קֹוָציו ַהּמַ ְתלוֹ  ּבְ ל ּכָ , ֲחֵברוֹ  ׁשֶ
ַעל ּוָבא ְתלוֹ  ְוָסַתר ַהּכֶֹתל ּבַ ים ִלְרׁשּות ְוָנַפל ּכָ  ָהַרּבִ

יק ְצִניעַ , הּוא ָרעּועַ  ּכֶֹתל ִאם, ְוִהּזִ ב ַהּמַ  ְוִאם, ַחּיָ
ִריא ּכֶֹתל ַעל, הּוא ּבָ ב ַהּכֶֹתל ּבַ   :ַחּיָ

ת. ג ְצִניעַ  הּוא ֲחִסידּות ִמּדַ ּיַ ָאר קֹוָציו ָאָדם ׁשֶ ל ּוׁשְ  ּכָ
ָבר יק ּדָ ּזִ ָמקֹום ַהּמַ ּלֹא ּבְ ָלה ֵמֶהם ָיֹבא ׁשֶ ּקָ גֹון, ּתַ  ּכְ

ִליֵכם ׁשְ ּיַ ָהר ׁשֶ ְרֵפם אוֹ  ַלּנָ   :ִיׂשְ

 תטז סימן
ָסִעיף  ּובוֹ , והזיקו ונפלו רעועים שהיו והאילן הכתל

  דֶאחָ 

ְפלוּ  ְוָהִאיָלן ַהּכֶֹתל. א ּנָ ים ִלְרׁשּות ׁשֶ יקוּ  ָהַרּבִ , ְוִהּזִ
טּור ם ּפָ ּלֵ ׁשַ י ַעל ְוַאף, ִמּלְ ִהְפִקיָרם ּפִ ֵאיָנם ְלִפי, ׁשֶ  ׁשֶ
ֲהֵרי, ְלבֹור ּדֹוִמים ָתן ֵאין ׁשֶ ִחּלָ יק ּתְ  ָהיוּ  ְוִאם. ְלַהּזִ
ית, ְרעּוִעין ין ּבֵ  ָהִאיָלן ֶאת ָלֹקץ ְזַמן לוֹ  קֹוְבִעים ּדִ
ה. ַהּכֶֹתל ֶאת ְוִלְסּתֹר ָמן ְוַכּמָ תֹוךְ  ָנְפלוּ . יֹום' ל, ַהּזְ  ּבְ
ַמן טּור, ַהּזְ ַמן ְלַאַחר, ּפָ ב ַהּזְ ֵני, ַחּיָ ָהה ִמּפְ ִהׁשְ  ׁשֶ
  :אֹוָתם

 תיז סימן
, הרבים לרשות אותו מוציאין אין המזיק דבר כל

  ְסִעיִפים:' ז ּובוֹ 

ל ֹלא. א ים ִלְרׁשּות ֵמְרׁשּותוֹ  םָאדָ  ְיַסּקֵ  ְוֵאין. ָהַרּבִ
ין ַחת ָחָלל עֹוׂשִ ים ְרׁשּות ּתַ  ְוֹלא ּבֹורֹות ְוֹלא, ָהַרּבִ
יִחין י ַעל ְוַאף, ְמָערֹות ְוֹלא ׁשִ ָהֲעָגָלה ּפִ  ְיכֹוָלה ׁשֶ
ךְ  יֶהן ַעל ְלַהּלֵ ּבֵ א, ֲאָבִנים ְטעּוָנה ְוִהיא ּגַ ּמָ ַתח ׁשֶ  ִתּפָ

ה ַמּטָ ּלֹא ִמּלְ ְעּתוֹ מִ  ׁשֶ ים ְלָצְרֵכי ּבֹור ְוַהחֹוֵפר. ּדַ , ַרּבִ
ר   :ֻמּתָ

ים ִלְרׁשּות ּוְגֻזְזְטָראֹות ִזיִזין מֹוִציִאין ֵאין. ב , ָהַרּבִ
א ן ִאם ֶאּלָ ָמל ְלַמְעָלה ָהיוּ  ּכֵ ּלֹא ְוהּוא, ְורֹוְכבוֹ  ִמּגָ  ׁשֶ

ֶרךְ  ַיֲאִפיל י ַעל ַהּדֶ ּבֵ ים ְרׁשּות ּגַ , ָרָצה ְוִאם. ָהַרּבִ
ּלוֹ  ְלתֹוךְ  ֹוֵנסכּ  ַנס. ּומֹוִציאוֹ  ׁשֶ  ֶזה ֲהֵרי, הֹוִציא ְוֹלא ּכָ

ל מֹוִציא ְרֶצה ְזַמן ּכָ ּיִ  ְלַהֲחִזיר ָיכֹול ֵאינוֹ  ֲאָבל, ׁשֶ
ָתִלים ל, ְלעֹוָלם ִלְמקֹוָמם ַהּכְ ּכָ ֶהֱחִזיקוּ  ֶמֶצר ׁשֶ  ּבוֹ  ׁשֶ

ים   :ְלַקְלְקלוֹ  ָאסּור ַרּבִ

 ִלְרׁשּות יֹוְצאֹות ּוְגֻזְזְטָראֹות ִזיִזין ּוָבהּ  ָחֵצר ָלַקח. ג
ים ֶחְזָקָתהּ  זוֹ  ֲהֵרי, ָהַרּבִ  ּובֹוֶנה חֹוֵזר, ָנְפָלה ְוִאם, ּבְ
ָהְיָתה אֹוָתהּ  ׁשֶ   :ּכְ

הּוא ִאיָלן. ד ים ִלְרׁשּות נֹוֶטה ׁשֶ ֵדי, קֹוֵצץ, ָהַרּבִ  ּכְ
ֵהא ּיְ ָמל ׁשֶ רֹוְכבוֹ  עֹוֵבר ַהּגָ יִחים. ּבְ נוּ  ָמקֹום ּוַמּנִ  יּפָ
י ּתֵ ְפתֹות ִמׁשְ ָהר ׂשִ ֹרַחב ַהּנָ ְתֵפי ּכְ ָלִחים ּכִ ּיֹוְרִדים ַהּמַ  ׁשֶ
ם ִכים ׁשָ ְמָצא ִאיָלן ְוָכל, ַהְסִפיָנה ּומֹוׁשְ ֹרַחב ַהּנִ  ֶזה ּבְ

ד אֹותוֹ  קֹוְצִצין ָעִלים ַמְתִרין ְוֵאין ִמּיָ ּבְ ֲהֵרי, ּבַ  ׁשֶ
ב ֵכי ְמַעּכֵ   :ַהְסִפיָנה מֹוׁשְ

ְרׁשּות ִטיט ׁשֹוִרין ֵאין. ה ים ּבִ הֹותוֹ  ָהַרּבִ  ְזַמן ְלַהׁשְ
ם ּגֹוְבִלים ֲאָבל, ְלֵבִנים ּבוֹ  לֹוְבִנים ְוֵאין, ַרב  ִטיט ׁשָ

ְנָין ְלֹצֶרךְ    :ְלֵבִנים ַלֲעׂשֹות ֹלא ֲאָבל, ּבִ

ְרׁשּות ַהּבֹוֶנה. ו ים ּבִ ִכין, ָהַרּבִ ּמֵ ׁשֶ  ָצִריךְ  ָהֲאָבִנים ּכְ
ּלֹא ֵהם ׁשֶ ם ַיׁשְ אאֶ , ׁשָ ד ּובֹוֶנה ֵמִביא ּלָ   :ִמּיָ

ם. ז יקוּ  ְוֻכּלָ ִהּזִ ִבים, ׁשֶ ם ַחּיָ ּלֵ ֵלם ֶנֶזק ְלׁשַ   :ׁשָ

 תיח סימן
, דיניו וכל באש וטמון, ּובוֹ וחי פטורו האש נזקי

  ְסִעיִפים: ח"י ּובוֹ 

ְכִתיב, ָאב הּוא ֵאשׁ . א י: ּדִ  ּוָמְצָאה ֵאשׁ  ֵתֵצא ּכִ
יק ְלֵמָרחֹוק הֹוֵלךְ שֶׁ  ָממֹונוֹ  ְוהּוא קֹוִצים  ְיֵדי ַעל ּוַמּזִ
ּמֹוִליכוֹ  ָהרּוחַ  ל, ְלִפיָכךְ . ׁשֶ הּוא, לוֹ  ַהּדֹוֶמה ּכָ  ׁשֶ
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יק ְוהֹוֵלךְ  ָממֹונוֹ  ין לוֹ  ְוֵישׁ  תֹוַלְדּתוֹ  הּוא, ּוַמּזִ  ּדִ
  :ָטמּון ּבוֹ  ִלְפֹטר

ִתיב. ב י: ּכְ ִהְדִליק, ֵמַעְצָמהּ  ֲאִפּלוּ  ֵאשׁ  ֵתֵצא ּכִ  ׁשֶ
ת ּלוֹ  ֹוךְ ּבְ תֹוךְ  ְוָדַלק ְוָהַלךְ  ׁשֶ ל ּבְ  ֹלא ֲאִפּלוּ . ֲחֵברוֹ  ׁשֶ

ְרָפה א ׂשָ ֲחָכה אוֹ , ַוֲאָבָניו ֵעָציו ֶאּלָ ּלִ ב, ִנירוֹ  ׁשֶ  ַחּיָ
ם ּלֵ א, ַהּכֹל ְלׁשַ ן ִאם ֶאּלָ עּור ִהְרִחיק ּכֵ ׁשִ  ִאם ֲאָבל, ּכְ
עּור ִהְרִחיק ׁשִ יק ְוָיָצא ּכְ טּור, ְוִהּזִ   :ּפָ

עּור הְוַכמָּ . ג ֵלָקה ֹגַבהּ  ְלִפי ַהּכֹל, ַהַהְרָחָקה ׁשִ . ַהּדְ
ָראּוי ִהְרִחיק ֹלא ְוִאם יָקה ָהֵאשׁ  ְוָעְבָרה, ּכָ ב, ְוִהּזִ  ַחּיָ

ם ּלֵ ֵלם ֶנֶזק ְלׁשַ   :ׁשָ

ָראּוי ִהְרִחיק. ד יָקה ְוָעְבָרה, ּכָ טּור, ְוִהּזִ ּזוֹ , ּפָ ה ׁשֶ  ַמּכָ
יֵדי ַמִים ּבִ לּוִלית אוֹ  ָנָהר ְבָרהעָ  ִאם ְוֵכן. ִהיא ׁשָ  ׁשְ
שׁ  ּיֵ ֶהם ׁשֶ ם, ַמִים ּבָ ֹמֶנה ְוָרְחּבָ טּור, ַאּמֹות ׁשְ  ָעְבָרה. ּפָ
ֵדר ּגַֹבהּ  אֹוְמִדים, ָגֵדר ֵלָקה ְוֹגַבהּ  ַהּגָ  ְוָהֵעִצים ַהּדְ

צּוִיים ְוַהּקֹוִצים ם ַהּמְ , ַלֲעֹבר ְראּוָיה ֵאיָנהּ  ִאם, ׁשָ
טּור ב, ַלֲעֹבר ְראּוָיה ְוִאם, ּפָ   :ַחּיָ

ה. ה ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵאשׁ , ֲאמּוִרים ּדְ  ִאם ֲאָבל. ַהּקֹוַדַחת ּבָ
דֹול ַלַהב ָהָיה ף ָהעֹוֶלה ּגָ ת ִמּגַֹבהּ  ְוִנְכּפָ ַהב ֲעִלּיַ , ַהּלַ
ם ְמצּוִיים ֵעִצים ְוָהיוּ  א, ֹאֶמד ָלהּ  ֵאין, ׁשָ  ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ

ה ֶאֶלף ָעְבָרה ב, ַאּמָ   :ַחּיָ

ֲחֵצרוֹ  הְדֵלקָ  ָנְפָלה. ו ֵדר ְוָנַפל, ּבַ ּלֹא ּגָ  ֵמֲחַמת ׁשֶ
ֵלָקה ֵלָקה ְוָעְבָרה, ַהּדְ ָחֵצר ַהּדְ  ָיכֹול ָהָיה ִאם, ַאֶחֶרת ּבְ
ֵדר ִלְגּדֹר ַפל ַהּגָ ּנָ ָדרוֹ  ְוֹלא ׁשֶ ב, ּגְ ָבר ְלָמה, ַחּיָ  ַהּדָ
ָצא ְלׁשֹורוֹ , ּדֹוֶמה ּיָ יק ׁשֶ ָהָיה, ְוִהּזִ ְמרוֹ  לוֹ  ׁשֶ  ְוֹלא ְלׁשָ
מָ    :רוֹ ׁשְ

ֹוֵלחַ . ז ֵעָרה ֶאת ַהׁשּ ַיד ַהּבְ טּור, ְוָקָטן ׁשֹוֶטה ֵחֵרשׁ  ּבְ  ּפָ
יֵני ב ָאָדם ִמּדִ ִדיֵני ְוַחּיָ ַמִים ּבְ ה. ׁשָ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

ַסר, ֲאמּוִרים ּמָ ׁשֶ ֶחֶלת ָלֶהם ּכְ ֶרךְ  ְוִלּבּוהָ  ּגַ ּדֶ ֶחֶלת ׁשֶ  ַהּגַ

בֹות ֲעֹבר ֹקֶדם ֵמֵאֶליהָ  ְלִהּכָ ּתַ  ִאם ֲאָבל, ְדִליקְותַ  ׁשֶ
ְלֶהֶבת ָלֶהם ָמַסר ב, ׁשַ ֲהֵרי, ַחּיָ יו ׁשֶ ְרמוּ  ַמֲעׂשָ   :ּגָ

ַלח. ח ֵעָרה ׁשָ ַיד ַהּבְ חַ  ּבְ ּקֵ ִהְבִעיר ֶזה, ַהּפִ ב ׁשֶ  ַחּיָ
ם ּלֵ ֹוֵלחַ , ְלׁשַ טּור ְוַהׁשּ יחַ  ִאם ְוֵכן. ּפָ ֹמר ׁשֹוֵמר ִהּנִ  ִלׁשְ
ֵעָרה ֹוֵמר, ַהּבְ ב ַהׁשּ   :ַחּיָ

, ָהֵעִצים ֶאת ֵהִביא ְוֶאָחד, ָהאּור ֶאת ֵהִביא דֶאחָ . ט
ִביא ב ָהֵעִצים ֶאת ַהּמֵ  ָהֵעִצים ֶאת ֵהִביא ֶאָחד. ַחּיָ
ִביא, ָהאּור ֶאת ֵהִביא ְוֶאָחד ב ָהאּור ֶאת ַהּמֵ א. ַחּיָ  ּבָ
ה ַאֵחר ה, ְוִלּבָ ב ַהְמַלּבֶ תוֹ . ַחּיָ ֵאיָנהּ  רּוחַ  ִלּבָ  ְמצּוָיה ׁשֶ
לָּ  ֲהֵרי, ָתִמיד טּוִרים םּכֻ ה. ּפְ תוֹ  ִלּבָ ב, ָהרּוחַ  ְוִלּבָ   :ַחּיָ

ה. י ה ֵישׁ  ִאם, ְוהֹוִסיף ַאֵחר ּוָבא, ָהֵאשׁ  ָהֶאָחד ָעׂשָ ּמֶ  ּבַ
ה ָעׂשָ ֵדי ָהִראׁשֹון ׁשֶ יעַ  ּכְ ּגִ ּתַ קֹום ׁשֶ ָהְלָכה ַלּמָ , ׁשֶ
ב ָהִראׁשֹון טּור ָהִראׁשֹון, ָלאו ְוִאם, ַחּיָ  ְוָהַאֲחרֹון ּפָ

ב   :ַחּיָ

ל ָקָמתוֹ  ַהּכֹוֵפף. יא ֵלָקה ִלְפֵני ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ֵדי, ַהּדְ  ּכְ
יעַ  ּגִ ּתַ הּ  ׁשֶ ֵלָקה ּבָ ָפָפהּ  ִאם, ַהּדְ ָמקֹום ּכְ ּתּוַכל ּבְ  ׁשֶ
ֵלָקה יעַ  ַהּדְ רּוחַ  ְלַהּגִ ב, ְמצּוָיה ּבְ ם ַחּיָ ּלֵ  ֵאיָנהּ  ְוִאם, ְלׁשַ
יעַ  ְיכֹוָלה רּוחַ  ְלַהּגִ טּור, ְמצּוָיה ּבְ ינֵ  ּפָ ב ָאָדם יִמּדִ  ְוַחּיָ
ִדיֵני ַמִים ּבְ   :ׁשָ

ָמל. יב הּוא ּגָ ן ָטעּון ׁשֶ ּתָ ׁשְ ְרׁשּות ְוָעַבר, ּפִ ים ּבִ  ָהַרּבִ
נוֹ  ְוִנְכַנס ּתָ ׁשְ ֵנרוֹ  ְוָדְלָקה ַהֲחנּות ְלתֹוךְ  ּפִ ל ּבְ  ֶחְנָוִני ׁשֶ

ל ֶאת ְוִהְדִליק יָרה ּכָ ַעל, ַהּבִ ָמל ּבַ ב ַהּגָ ֵני, ַחּיָ  ִמּפְ
ִהְרבָּ  אֹוי הׁשֶ ׂשּ ּמַ ין, ּבַ ָעְמָדה ּבֵ ֵהָמה ׁשֶ ין ַהּבְ ּלֹא ּבֵ  ׁשֶ
יחַ  ְוִאם. ָעְמָדה חּוץ ֵנרוֹ  ַהֶחְנָוִני ִהּנִ ב הּוא, ִמּבַ  ַחּיָ
ם ּלֵ ֵמי ַאף ְלׁשַ ן ּדְ ּתָ ׁשְ ָמל ְלַבַעל ַהּפִ  ֵנר הּוא ַוֲאִפּלוּ , ַהּגָ
ה ָהָיה, ֲחֻנּכָ ב לוֹ  ׁשֶ ֹמר ֵליׁשֵ ּלֹא ְוִלׁשְ יק ׁשֶ   :ַיּזִ

ֵאשׁ  ָטמּון. יג טּור, ּבְ ִאם. ּפָ ִדישׁ  ִהְדִליק ׁשֶ  ְוָהיוּ  ֲחֵברוֹ  ּגְ
ים ֲאִפּלוּ  ּבוֹ  ְטמּוִנים ָקר ּוְכֵלי מֹוִרּגִ ֶרךְ  ּבָ ּדֶ  ׁשֶ

ִדישׁ  ְלַהְטִמיָנם ּגָ טּור, ּבַ ִלים ְמקֹום ְורֹוִאים, ּפָ  ַהּכֵ
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מּוִנים ִאּלוּ  ַהּטְ ם ָהיוּ  ּכְ עֹוִרים ׁשָ ים אוֹ  ׂשְ פִ  ִחּטִ  ַמה יּכְ
הּוא ֶ ִדישׁ  ׁשּ ם ְוָכךְ , ַהּגָ ּלֵ ה. לוֹ  ְיׁשַ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ

ַמְדִליק תֹוךְ  ּבְ ּלוֹ  ּבְ ל ְוָדְלָקה ְוָהְלָכה ׁשֶ ֶ ׁשּ  ְוָכלוּ  ֲחֵברוֹ  ּבְ
יו גֹון, ִחּצָ ַפל ּכְ ּנָ ֵדר ׁשֶ יֵניֶהם ַהּגָ ּבֵ ּלֹא ׁשֶ  ֵמֲחַמת ׁשֶ

ֵלָקה ר ְוָהָיה, ַהּדְ  ִאם ֲאָבל. ָגַדר ְוֹלא ּדֹרִלגְ  לוֹ  ֶאְפׁשָ
תֹוךְ  ִהְדִליק ל ּבְ תֹוךְ  ֲאִפּלוּ  אוֹ , ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ּלוֹ  ּבְ  ְוֹלא ׁשֶ

לוּ  יו ּכָ גֹון, ִחּצָ ַפל ּכְ ּנָ ֵדר ׁשֶ ֵלָקה ֵמֲחַמת ַהּגָ ב, ַהּדְ  ַחּיָ
ָדָבר ְרּכוֹ  ּבְ ּדַ ִדישׁ  ְלַהְטִמין ׁשֶ ּגָ גֹון ּבַ ים ּכְ  ּוְכֵלי מֹוִרּגִ
ָקר מוֹ , ּבָ ֵארשֶׁ  ּכְ ְתּבָ ִסיָמן ּנִ ב ּוְבַבִית'. צ ּבְ ל ַעל ַחּיָ  ּכָ
ָבר ֶרךְ , ּדָ ּדֶ ֵני ׁשֶ יחַ  ָאָדם ּבְ ִית ְלַהּנִ ּבַ ל ּבַ ֵליֶהם ּכָ  ְוָכל ּכְ

ְטֹען ַמה ְוָכל, ֲחָפֵציֶהם ּיִ ֶ ַעל ׁשּ ִית ּבַ ָהָיה ַהּבַ ִית ׁשֶ , ַבּבַ
ע ֶזה ֲהֵרי ּבָ ְנִקיַטת ִנׁשְ ְטֹעןשֶׁ  ּוִבְלַבד, ְונֹוֵטל ֵחֶפץ ּבִ  ּיִ

ָבִרים הּוא ּדְ ֶהם ָאמּוד ׁשֶ ֵהם ּבָ ּלוֹ  ׁשֶ ְרִגיִלים אוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
ָידוֹ  ְלַהְפִקיד   :ּבְ

ִאיל. יד ׁשְ ישׁ  ַלֲחֵברוֹ  ָמקֹום ַהּמַ ישׁ , ּבוֹ  ְלַהְגּדִ  ְוִהְגּדִ
ִלים ּבוֹ  ְוִהְטִמין ִאיל ְוִהְדִליק, ּכֵ ׁשְ ַרף ַהּמַ ִדישׁ  ְוׂשָ  ַהּגָ
ִלים תֹוכָ  ְוַהּכֵ ּבְ ם ֵאינוֹ , הּ ׁשֶ ּלֵ א ְמׁשַ ֵמי ֶאּלָ  ָגִדישׁ  ּדְ
ְלַבד   :ּבִ

ִאילוֹ . טו ישׁ  ָמקֹום ִהׁשְ ים ְלַהְגּדִ ישׁ , ִחּטִ עֹוִרים ְוִהְגּדִ , ׂשְ
ישׁ  אוֹ  עֹוִרים ְלַהְגּדִ ישׁ  ׂשְ ים ְוִהְגּדִ ישׁ  אוֹ , ִחּטִ ִהְגּדִ  ׁשֶ

ים ם ִחּטִ עֹוִרים ְוִחּפָ ׂשְ ישׁ  אוֹ , ּבִ ִהְגּדִ עֹוִרים ׁשֶ םוְ  ׂשְ  ִחּפָ
ים ִחּטִ ם ֵאינוֹ , ּבְ ּלֵ א לוֹ  ְמׁשַ ֵמי ֶאּלָ עֹוִרים ּדְ ְלַבד ׂשְ   :ּבִ

ָרָאה ִמי. טז ֵלָקה ׁשֶ ְתָקֶרֶבת ּדְ ּמִ  ְוָהַלךְ , ֲחֵברוֹ  ְלָקַמת ׁשֶ
ָמה ְוִכָסה י ַעל ַאף, ַהּקָ ַרם ּפִ ּגָ ֲהֵרי ֶהְפֵסד לוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
אוֹ  טּור ֶזה ֲהֵרי, ָטמּון ֲעׂשָ יֵני ּפָ ב ָדםאָ  ִמּדִ ִדיֵני ְוַחּיָ  ּבְ
ַמִים   :ׁשָ

ָעְבָרה ֵאשׁ . יז יָקה ׁשֶ  ֲהֵרי, ּבוֹ  ְוָחְבָלה ָהָאָדם ֶאת ְוִהּזִ
ְבִעיר ב ַהּמַ ִנְזקוֹ  ַחּיָ ְבּתוֹ  ּבְ  ּוְבַצֲערוֹ  ּוְבִרּפּויוֹ  ּוְבׁשִ
ּתוֹ  ִאּלוּ  ּוְבָבׁשְ יקוֹ  ּכְ ָידוֹ  ִהּזִ וֹ , ּבְ ִאׁשּ  ֲהֵרי, הּוא ָממֹונוֹ  ׁשֶ

יק מוֹ כְּ  הּוא ִהּזִ יו ׁשֶ ִחּצָ ָהָיה ְוהּוא, ּבְ  ָראּוי ָהֵאשׁ  ׁשֶ
יעַ  ם ְלַהּגִ קֹום ׁשָ יק ַלּמָ ִהּזִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִהְדִליק ּבְ  ִאם ֲאָבל, ׁשֶ

יעַ  ָראּוי ָהָיה ֹלא ם ְלַהּגִ גֹון, ׁשָ ָהָיה ּכְ ֵדר ׁשֶ יֵניֶהם ּגָ  ּבֵ
ּלֹא ְוָנַפל ר ָהָיה ִאם ֲאִפּלוּ , ָהֵאשׁ  ֵמֲחַמת ׁשֶ  לוֹ  ֶאְפׁשָ

ַבר, ְלָגְדָרהּ  לוּ  ּכְ יו ּכָ ין לוֹ  ְוֵישׁ  ִחּצָ יק ָממֹונוֹ  ּדִ ִהּזִ  ׁשֶ
ֵאינוֹ  ָאָדם ב ׁשֶ א ַחּיָ ֶנֶזק ֶאּלָ ְלַבד ּבְ ָעה ּוָפטּור, ּבִ  ֵמַאְרּבָ

  :ְדָבִרים

יחַ . יח ֶחֶלת ַלֲחֵברוֹ  ִהּנִ ַרף, ִלּבוֹ  ַעל ּגַ טּור, ְוִנׂשְ , ּפָ
ּלֹא, ּבוֹ  ִהְתרוּ  ֲאִפּלוּ  ּלֹא ָסבּור ָיההָ  ׁשֶ ה ׁשֶ ֶקּנָ , ְיַסּלְ
ֵאין ֶרךְ  ׁשֶ יחַ  ּדֶ ּנִ ּיַ ֹרף ַעְצמוֹ  ָאָדם ׁשֶ ֵדי ִלׂשְ ָהֵרג ּכְ ּיֵ  ׁשֶ
יחַ  ִאם ֲאָבל. ֲחֵברוֹ  ֶחֶלת ִהּנִ ְגדוֹ  ַעל ּגַ ל ּבִ  ֲחֵברוֹ  ׁשֶ

ָרף ב, ְוִנׂשְ ֵאינוֹ , ַחּיָ שׁ  ׁשֶ קוֹ  חֹוׁשֵ יָון ְלַסּלְ ה ּכֵ ּזֶ ב ׁשֶ  ַחּיָ
ם ּלֵ גּופוֹ  ְוַעְבּדוֹ  .לוֹ  ְלׁשַ ִבְגדוֹ  ְוׁשֹורוֹ , ּכְ   :ּכְ

 תיט סימן
' ג ּובוֹ , ומיורשיו מהמזיק לנזקים נפרעים כיצד

  ְסִעיִפים:

ית. א ּבֵ ׁשֶ ין ּכְ ק ִלְגּבֹות ִנְזָקִקין ּדִ ּזָ ְכֵסי ַלּנִ יק ִמּנִ ּזִ , ַהּמַ
ְלְטִלין ּגֹוִבין ּטַ ה ֵמַהּמִ ִחּלָ ְלטְ  ָהיוּ  ֹלא ְוִאם, ּתְ  ִליןִמּטַ
ָלל ּלֹא אוֹ , ּכְ ְלְטִלין לוֹ  ָהיוּ  ׁשֶ ֶנֶגד ִמּטַ ל ּכְ ֶזק ּכָ , ַהּנֶ
ָאר ּגֹוִבין ְ ְרַקע ַהׁשּ ה ֵמַהּקַ ִנְכֵסי ַהְמֻעּלֶ ּבְ יק ׁשֶ ּזִ  ְוָכל, ַהּמַ
ְמָצא ְזַמן ּיִ ְלְטִלין ׁשֶ ין ַוֲאִפּלוּ , ִמּטַ  ִנְזָקִקין ֵאין, ֻסּבִ

ְרַקע שׁ  ַוֲאִפּלוּ . ַלּקַ ּיֵ ין ְלפֹוְרעוֹ  ָיכֹול, ֶסףכֶּ  לוֹ  ׁשֶ ֻסּבִ , ּבְ
ָכל ְלְטִלים ּדְ ִמין. ִניְנהוּ  ֵמיַטב ִמּטַ מוֹ  אֹוָתהּ  ְוׁשָ  ּכְ

כֹול ּיָ ד ְלמֹוְכָרהּ  ׁשֶ ם. ּוִבְמקֹומוֹ  ִמּיָ ּלֵ ׁשַ ּמְ ְרַקע ּוְכׁשֶ , ֵמַהּקַ
ל ִזּבּוִרית ָהְיָתה ֲאִפּלוּ  יק ׁשֶ ית טֹוָבה ַמּזִ ל ֵמִעּדִ  ׁשֶ
ק לְמקַ  ֵאינוֹ , ִנּזָ ּנוּ  ּבֵ א, ִמּמֶ ין ֶאּלָ ית לוֹ  ַמְגּבִ  ֵמִעּדִ

ִנְכֵסי ּבְ יק ׁשֶ ּזִ   :ַהּמַ
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יק ֵישׁ  ִאם. ב ּזִ ֵני ַלּמַ ית ׁשְ ק ֵאין, ִעּדִ ּזָ  לֹוַמר ָיכֹול ַהּנִ
ן: לוֹ  ית ִלי ּתֵ לֹוִני ֵמִעּדִ א, ּפְ לּוי ֶאּלָ ְרצֹון ּתָ יק ּבִ ּזִ  ַהּמַ

ְרֶצה ֵאיֶזה לוֹ  ָלֵתת ּיִ יק ִאם ֲאָבל. ׁשֶ ּזִ  ָלֵתת ָחֵפץ ַהּמַ
ית לוֹ  שׁ  ָהִעּדִ ּקֵ ּבִ א, ׁשֶ ִהיא ֶאּלָ ה ׁשֶ זֹול ַעּתָ ין ּבְ  ּוַמְמּתִ
ר ַעד ְתַיּקֵ ּתִ ְרֶצה ִאם: ְואֹוֵמר, ׁשֶ  אֹוָתהּ  ַקח אֹוָתהּ  ּתִ
ִפי ִהיא ַמה ּכְ ֶ ר ֲעִתיָדה ׁשּ , לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ְלִהְתַיּקֵ
א ָנהּ  ָצִריךְ  ֶאּלָ ִפי לוֹ  ִלּתְ ָוה המַ  ּכְ ָ ׁשּ ֶ ה ׁשּ   :ַעּתָ

יק ֵמת. ג ּזִ ְפַרע ֹקֶדם ַהּמַ ּיִ ין, ׁשֶ ק ַמְגּבִ ּזָ ְלְטִלין ַלּנִ ּטַ  ֵמַהּמִ
ל יחַ  ֹלא ְוִאם, ְיתֹוִמים ׁשֶ ְלְטִלין ִהּנִ ין, ִמּטַ  לוֹ  ַמְגּבִ

ּבּוִרית ַקְרְקעֹוָתיו ִמּזִ ּבְ ל, ׁשֶ ּכָ א ׁשֶ ַרע ַהּבָ ְכֵסי ִלּפָ  ִמּנִ
א ַרעִיפָּ  ֹלא, ְיתֹוִמים ּבּוִרית ֶאּלָ   :ֵמַהּזִ

  בחבירו חובל הלכות

 תכ סימן
 משערין וכיצד, דברים בחמשה חיב בחברו החובל
, הארץ ועם חכם תלמיד בדברים והמביש, אותם

  ְסִעיִפים: ד"מ ּובוֹ 

הוּ  ְוִאם, ֲחֵברוֹ  ְלַהּכֹות ְלָאָדם ָאסּור. א  עֹוֵבר ִהּכָ
ָלאו ֱאַמר, ּבְ ּנֶ ן: ׁשֶ יָדה ְוִאם יףֹיסִ  ּפֶ ַאת ּתֹוָרה ִהְקּפִ ַהּכָ  ּבְ
ע ּלֹא ָרׁשָ עוֹ  ַעל יֹוֵתר ְלַהּכֹותוֹ  ׁשֶ  ָוֹחֶמר ַקל, ִרׁשְ

ַאת ַהּכָ יק ּבְ ִרים. ַצּדִ  ַאף, ְלַהּכֹותוֹ  ֲחֵברוֹ  ַעל ַיד ְוַהּמֵ
י ַעל ּלֹא ּפִ הוּ  ׁשֶ ע ִנְקָרא, ִהּכָ   :ָרׁשָ

הוּ . ב ה ִהּכָ ֵאין ַמּכָ הּ  ׁשֶ ֵוה ּבָ יָון, לֹוֶקה, רּוָטהפְ  ׁשְ  ּכֵ
ֵאין הּ  ׁשֶ ה ַוֲאִפּלוּ . ָממֹון ִחּיּוב ּבָ ַנֲעִני ֶעֶבד ִהּכָ , ּכְ
ֲהֵרי, הּוא לֹוֶקה ב ׁשֶ ִמְצֹות ַחּיָ   :ּבְ

ֲחֵברוֹ  ַהחֹוֵבל. ג ב, ּבַ ה ַחּיָ ָ ֲחִמׁשּ , ַצַער, ֶנֶזק: ְדָבִרים ּבַ
ֶבת, ִרּפּוי ת, ׁשֶ ָלה ִאם, ּבֹׁשֶ ִעְנָין ַהַחּבָ הּ  ּיֵשׁ שֶׁ  ּבְ ל ּבָ  ּכָ

הּ  ֵאין ְוִאם. ֶהָחֵמשׁ  א ּבָ ם', ד ֶאּלָ ּלֵ ', ג ְוִאם', ד ְמׁשַ
  :'א', א ְוִאם', ב', ב ְוִאם', ג

יַצד. ד ע אוֹ  ַרְגלוֹ  אוֹ  ָידוֹ  ָקַטע, ּכֵ  אוֹ , ַאַחת ֶאְצּבַ
ִחְסרוֹ  ל ֶאָחד ׁשֶ ל לוֹ  נֹוֵתן, ֵאָבָריו ִמּכָ ָבִרים' ה ּכָ   :ַהּדְ

הוּ . ה הוּ  אוֹ , ַלֲחֹזר ְוסֹוָפהּ  ְוָצְבָתה ָידוֹ  ַעל ִהּכָ  ַעל ִהּכָ
אן ֵאין, ַלֲחֹזר ְוסֹוָפהּ  ּוָמְרָדה ֵעינוֹ   לוֹ  ְונֹוֵתן, ֶנֶזק ּכָ
ָאר ע ׁשְ ָבִרים ַאְרּבַ   :ּדְ

הוּ . ו אן ֵאין, ְוָצְבָתה ֹראׁשוֹ  ַעל ִהּכָ ֶבת ֶנֶזק ּכָ , ְוׁשֶ
ָאר לוֹ  ְונֹוֵתן ה ׁשְ ֹלׁשָ ְ   :ְדָבִרים ַהׁשּ

הוּ . ז ָמקֹום ִהּכָ ֵאינוֹ  ּבְ , ָאָדם ׁשּום ָרָאהוּ  ְוֹלא, ִנְרָאה ׁשֶ
א לוֹ  נֹוֵתן ֵאינוֹ    :ְוִריּפּוי ַצַער ֶאּלָ

הוּ . ח ַחת ִהּכָ ִמְטּפַ ָידוֹ  ּבְ ּבְ ָטר אוֹ  ׁשֶ ׁשְ ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ּבִ , ּבְ
אן ֵאין א ּכָ ת ֶאּלָ   :ּבֹׁשֶ

ָואוֹ . ט ּפּוד ּכְ ׁשַ רְ  ַעל ּבְ ָמקֹום, נוֹ ִצּפָ ֵאינוֹ  ּבְ ה ׁשֶ  עֹוׂשֶ
בוֹ  ְוֵאינוֹ  ַחּבּוָרה ָלאָכה ְמַעּכְ א נֹוֵתן ֵאינוֹ , ִמּמְ  ֶאּלָ
  :ַצַער

ָקהוּ . י ָסכוֹ  אוֹ , ַסם ִהׁשְ הוּ , ַסם ׁשֶ ּנָ ְרֵאה ְוׁשִ , עֹורוֹ  ִמּמַ
ם ֵאינוֹ  ּלֵ א לוֹ  ְמׁשַ ְלַבד ִרּפּוי ֶאּלָ   :ּבִ

ֶחֶדר ִהְכִניסוֹ . יא ֶלת ְוָסַגר ּבְ לוֹ  ָעָליו ַהּדֶ  ּוִבּטְ
ַלאְכּתוֹ  א לוֹ  נֹוֵתן ֵאינוֹ , ִמּמְ ֶבת ֶאּלָ ְלַבד ׁשֶ  ֲאָבל. ּבִ

ָבר ָהָיה ִאם ֶחֶדר ּכְ ֵצאת ָעָליו ְוָסַגר ּבְ  ְגָרָמא ָהֵוי, ִמּלָ
ִקין ִנּזָ יֵני ּוָפטּור ּבְ   :ָאָדם ִמּדִ

ח. יב ּלַ ַער ּגִ א לוֹ  נֹוֵתן ֵאינוֹ , ֹראׁשוֹ  ׂשְ  ָסכוֹ . תּבֹשֶׁ  ֶאּלָ
ַסם ֵאין ַעד ּבְ ָער סֹוף ׁשֶ ֵ ב, ַלֲחֹזר ַהׂשּ ה ַחּיָ ָבִרים' ּבְ , ּדְ
ֲהֵרי ֶבת, ַהַסם ִמן ִמְצַטֵער ׁשֶ ֲהֵרי ְוׁשֶ  ָראּוי הּוא ׁשֶ
ד ַעת ֹראׁשוֹ  ּוְלַנְדֵנד ְלַרּקֵ ׁשְ ֵטל ְוִנְמָצא, ִרּקּוד ּבִ  ּבָ

ָלאָכה   :זוֹ  ִמּמְ
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ב, חֹוֵזר ֵאינוֹ שֶׁ  ֵאֶבר ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהְמַחֵסר. יג ָכל ַחּיָ  ּבְ
ָבִרים' ַהה יל ֲאִפּלוּ . ּדְ ּנוֹ  ִהּפִ ב, ׁשִ ּכֹל ַחּיָ ִאי, ּבַ  ׁשֶ

ר ּלֹא ֶאְפׁשָ ָעה ִפיו ֶיֱחֶלה ׁשֶ י ַעל ַאף, ַאַחת ׁשָ  ּפִ
ן ֵ ַהׁשּ ר, ְרפּוָאה לוֹ  ֵאין ׁשֶ ׂשַ ִים ּבְ ּנַ ִ   :ְרפּוָאה ָצִריךְ  ַהׁשּ

עֹורָ  ִחְסרוֹ  ֲאִפּלוּ . יד ׂשְ רוֹ  ֵמעֹור הּכִ ׂשָ ב, ּבְ ה ַחּיָ ' ּבְ
ָבִרים ָהעֹור, ּדְ א חֹוֵזר ֵאינוֹ  ׁשֶ ֶקת ֶאּלָ , ְלִפיָכךְ  ַצּלֶ
ֲחֵברוֹ  ַהחֹוֵבל ּנוּ  ְוָיָצא ָהעֹור ְוָקַרע ּבַ ב, ָדם ִמּמֶ ה ַחּיָ ' ּבְ
ָבִרים   :ּדְ

יַצד. טו ֲעִרים ּכֵ ָבִרים' ַהה ְמׁשַ  ֵאֶבר ִחְסרוֹ  ִאם ֵנֶזק, ּדְ
ֵאין ּבּוָרהחַ  ָחַבל אוֹ  ִמין ַלֲחֹזר סֹוָפהּ  ׁשֶ ִאּלוּ  אֹותוֹ  ׁשָ  ּכְ

ר ֶעֶבד הּוא ּוק ִנְמּכָ ׁשּ ה, ּבַ ּמָ ֶוה ָהָיה ּכַ ָחַבל ֹקֶדם ׁשָ  ׁשֶ
ה ּבוֹ  ָלה ַאַחר ָדָמיו ִנְפֲחתוּ  ְוַכּמָ ן ְוָכךְ , ַהַחּבָ   :לוֹ  ִיּתֵ

יַצד ַצַער. טז ַטע ֲהֵרי, ּכֵ ּקָ עוֹ  ׁשֶ הכַּ  אֹוְמִדים, ֶאְצּבָ  ּמָ
ן רֹוֶצה ָאָדם ין ִלּתֵ ַסִיף ֶזה ֵאֶבר לוֹ  ִלְקֹטע ּבֵ  אוֹ  ּבְ

ַסם אֹותוֹ  ִלְקֹטעַ  ַזר ִאם, ּבְ ֶלךְ  ּגָ  ּוַמה ֵאֶבר ִלְקֹטעַ  ַהּמֶ
שׁ  ּיֵ ֶ ין ׁשּ ם ְלֶזה ֶזה ּבֵ ּלֵ   :לוֹ  ְמׁשַ

יַצד. יז ֲעִרין ּכֵ ֶבת ְמׁשַ ֶ א ֵאֶבר ִחְסרוֹ  ֹלא ִאם, ַהׁשּ  ֶאּלָ
בלְ  ְוָנַפל ָחָלה ּכָ , ַלֲחֹזר ְוסֹוָפהּ  ָידוֹ  ָצְבָתה אוֹ , ִמׁשְ
ְבּתוֹ  לוֹ  נֹוֵתן ל ׁשִ ל ׁשֶ פֹוֵעל ָויֹום יֹום ּכָ ֵטל ּכְ ל ּבָ  ׁשֶ
ַטל ְמָלאָכה אֹוָתהּ  ּבָ ה ׁשֶ ּנָ גֹון, ֵאֶבר ִחְסרוֹ  ְוִאם. ִמּמֶ  ּכְ
ַטע ּקָ ֵמי לוֹ  נֹוֵתן, ָידוֹ  ׁשֶ הּוא ָידוֹ  ּדְ ֶזק ׁשֶ ֶבת, ַהּנֶ  ְוׁשֶ
ִאּלוּ  אֹותוֹ  רֹוִאין ּוִאין ׁשֹוֵמר הּוא ּכְ ה ְורֹוִאין, ִקׁשּ ּמָ  ּכַ
ַכר הּוא ּוִאים ׁשֹוֵמר ׂשְ ָכל ִקׁשּ ין, יֹום ּבְ ּבֹון ְועֹוׂשִ  ֶחׁשְ
ל ל ָחְליוֹ  ְיֵמי ּכָ , ַרְגלוֹ  ָקַטע ִאם ְוֵכן. לוֹ  ְונֹוֵתן ֶזה ׁשֶ

ִאּלוּ  אֹותוֹ  רֹוִאין ַתח ַעל ׁשֹוֵמר הּוא ּכְ א. ַהּפֶ  תאֶ  ִסּמָ
ִאּלוּ  אֹותוֹ  רֹוִאין, ֵעינוֹ  ֵרַחִים טֹוֵחן הּוא ּכְ ל ְוֵכן, ּבְ  ּכָ

ּיֹוֵצא ֶזה ּכַ   :ּבָ

יַצד. יח ֲעִרין ּכֵ ה אֹוְמִדים, ָהִריּפּוי ְמׁשַ ַכּמָ  ָיִמים ּבְ
ה, ֶזה ֵמֹחִלי ִיְחֶיה ד לוֹ  ְונֹוֵתן, ָצִריךְ  הּוא ְוַכּמָ , ִמּיָ

ִבים ְוֵאין בַ  ָלֵתת אֹותוֹ  ְמַחּיְ יֹומוֹ  יֹום רּדְ  ֶזה ְוָדָבר, ּבְ
ָנה ּקָ יק ִהיא ּתַ ּזִ ֶבת ְוֵכן. ַלּמַ ֶ  ְונֹוֵתן אֹותוֹ  אֹוְמִדין ַהׁשּ
ד ַהּכֹל ל ָהָיה ִאם, ִמּיָ ְלּגֵ ָחְליוֹ  ִמְתּגַ  ְוָאַרךְ , ְוהֹוֵלךְ  ּבְ
ֲאָמדּוהוּ  ַמה ַעל יֹוֵתר ַהֹחִלי ֶ  לוֹ  מֹוִסיף ֵאינוֹ , ׁשּ
לּום ד ִהְבִריא ִאם ְוֵכן, ּכְ ה ּפֹוֲחִתין ֵאין, ִמּיָ  ִמּמַ

ֲאָמדּוהוּ    :ׁשֶ

יק ָאַמר. יט ּזִ ָנה ְרצֹוִני ֵאין: ַהּמַ ַתּקָ א זוֹ  ּבְ ֶאּנוּ  ֶאּלָ  ֶאְרּפָ
ַבר יֹומוֹ  יֹום ּדְ ּלֹא ֲהֵרי. לוֹ  ׁשֹוְמִעין, ּבְ ַסק ׁשֶ  ִעּמוֹ  ּפָ
א א ָהָיה ֶאּלָ  ֵמֲחַמת ְצָמִחים ּבוֹ  ְוָעלוּ , יֹום יֹום ְמַרּפֵ
הַהמַּ  ָרה אוֹ , ּכָ ה ִנְסּתְ ּכָ ָחְיָתה ַאֲחֵרי ַהּמַ ב, ׁשֶ  ַחּיָ

ֵמי לוֹ  ְוָלֵתת ְלַרּפאֹותוֹ  ְבּתוֹ  ּדְ  ְצָמִחים ּבוֹ  ָעלוּ , ׁשִ
ּלֹא ה ַמֲחַמת ׁשֶ ּכָ ב ֵאינוֹ , ַהּמַ  ָלֵתת ְוֹלא ְלַרּפאֹותוֹ  ַחּיָ
ֵמי לוֹ  ְבּתוֹ  ּדְ   :ׁשִ

ְבֵרי ַעל ָעַבר. כ יד ָהרֹוֵפא ּדִ  ֵאינוֹ , ַהֹחִלי ָעָליו ְוִהְכּבִ
ב   :ְלַרּפאֹותוֹ  ַחּיָ

יק לוֹ  ָאַמר. כא ּזִ א ֲאִני: ַהּמַ  ִלי ֵישׁ : אוֹ , אֹוְתךָ  ֲאַרּפֵ
א רֹוֵפא ַרּפֵ ּמְ ם ׁשֶ ִחּנָ א, לוֹ  ׁשֹוְמִעין ֵאין, ּבְ  ֵמִביא ֶאּלָ
ן רֹוֵפא אוֹ  ֻאּמָ ָכר ּוְמַרּפְ ׂשָ   :ּבְ

יק ֹיאַמר ִאם. כב ּזִ קֹום רֹוֵפא ְלךָ  ָאִביא: ַהּמַ  ָרחֹוק ִמּמָ
ח ּקַ ּיִ ָכר ׁשֶ ל ָיכֹול, מּוָעט ׂשָ  ָהרֹוֵפא: לוֹ  לֹוַמר ַהֶנְחּבָ
הּוא ְמקֹומוֹ  ׁשֶ ק ּבִ ּלֹא, יֹוֵתר ְמַדְקּדֵ   :ַהְמָחָאתוֹ  ַיְפִסיד ׁשֶ

ל ָאַמר. כג ן: ַהֶנְחּבָ ַכר ִלי ּתֵ א ַוֲאִני ָהרֹוֵפא ׂשְ  ֲאַרּפֵ
א: לוֹ  ֹוַמרל ַהחֹוֵבל ָיכֹול, ַעְצִמי ֶאת ּמָ א ֹלא ׁשֶ ַרּפֵ  ּתְ

יק אֹוִתי ְוִיְקְראוּ  ָיֶפה ַעְצְמךָ    :ְלעֹוָלם ַמּזִ

יַצד. כד ֲעִרין ּכֵ ת ְמׁשַ שׁ  ְלִפי ַהּכֹל, ַהּבֹׁשֶ  ַהְמַבּיֵ
שׁ  ּיֵ ְתּבַ שׁ  דֹוֶמה ֵאינוֹ , ְוַהּמִ ּיֵ ָטן ִמְתּבַ ּיֵשׁ  ֵמַהּקָ ְתּבַ  ַלּמִ

דֹול ֵמָאָדם ד ּגָ ה, ּוְמֻכּבָ ּזֶ ׁשוֹ  ׁשֶ ּיְ ּבִ ל ׁשֶ ּתוֹ  ַהּקַ ׁשְ  ּבָ
ה   :ְמֻרּבָ
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ָאְזנוֹ  ָצַעק. כה טּור, ְוֵחְרׁשוֹ  ּבְ יֵני ּפָ ב ָאָדם ִמּדִ  ְוַחּיָ
ִדיֵני ַמִים ּבְ ָאְזנוֹ  ְוָתַקע ָאֲחזוֹ . ׁשָ הוּ  אוֹ , ְוֵחְרׁשוֹ  ּבְ ִהּכָ  ׁשֶ
ָאְזנוֹ  ֵמי לוֹ  נֹוֵתן, ְוֵחְרׁשוֹ  ּבְ ּלוֹ  ּדְ ַעל ֵאינוֹ  ִאם ּכֻ  ּבַ

נּותאֻ  ַעל הּוא ְוִאם. ּמָ נּות ּבַ  ְלאֹותוֹ  ֲעַדִין ְוָראּוי ֻאּמָ
נּות ה רֹוִאים, ֻאּמָ ּמָ   :לוֹ  ְונֹוֵתן ָדָמיו ִנְפֲחתוּ  ּכַ

א. כו  ְוֹלא ַרְגלוֹ  ְוָקַטע, ֲאָמדּוהוּ  ְוֹלא ֵעינוֹ  ִסּמָ
ךְ  ְוַאַחר, ֲאָמדּוהוּ  ל ֲאָמדּוהוּ  ְוֹלא הֹוִאיל, ֵחְרׁשוֹ  ּכָ  ִמּכָ

ֵמי לוֹ  נֹוֵתן, ָוֶנֶזק ֶנֶזק ּלוֹ  ּדְ  ֶנֶזק ְלָכל ֲאָמדּוהוּ . ּכֻ
ךְ  ְוַאַחר, ָוֶנֶזק ּנוּ  ּגֹוִבין ֵאין, ְלֻכּלוֹ  ֲאָמדּוהוּ  ּכָ  ִמּמֶ
א ֵמי ֶאּלָ ּלוֹ  ּדְ ְלַבד ּכֻ ַפס ְוִאם. ּבִ ק ּתָ ּזָ ל ֶנֶזק ַהּנִ  ֵאֶבר ּכָ
דוֹ  מֹוִציִאין ֵאין, ֻכּלוֹ  ּוְדֵמי ְוֵאֶבר   :ִמּיָ

ית. כז ּבֵ ׁשֶ ין ּכְ ין ּדִ ל ַמְגּבִ ְחּבָ ָעה ַלּנֶ  ֵאין, ְדָבִרים ַאְרּבָ
ֶהם ַלחֹוֵבל נֹוְתִנים ה ֹלא ִאם ֲאָבל. ְזַמן ׁשּום ּבָ  ָעׂשָ

ָבר ּבוֹ  א ּדָ ׁשוֹ  ֶאּלָ ּיְ ּבִ יָון ְזַמן לוֹ  נֹוְתִנים, ׁשֶ ּלֹא ּכֵ  ׁשֶ
  :ָממֹון ִחְסרוֹ 

ם. כח ׁשֵ אֹוְמִדים ּכְ ךְ , ְלִמיָתה ׁשֶ . ִלְנִזיִקין אֹוְמִדים ּכָ
יַצד ה ֲהֵרי, ּכֵ ִהּכָ ְצרֹור ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ֵאין ָקָטן ּבִ ֵדי ּבוֹ  ׁשֶ  ּכְ
יק ֵקיָסם אוֹ , ְלַהּזִ ל ּבְ ָלה ּבוֹ  ְוָחַבל, ָקָטן ֵעץ ׁשֶ  ַחּבָ
ֵאין , ָפטּור ֶזה ֲהֵרי, ַלֲעׂשֹותוֹ  ָראּוי ֶזה ֵחֶפץ ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ֶאֶבן: ׁשֶ ָבר ְבֶאְגֹרף אוֹ  ּבְ יק ָראּויהָ  ּדָ  ֲאָבל, ְלַהּזִ
ב ת הּוא ַחּיָ ֹבׁשֶ ְלַבד ּבְ ֲאִפּלוּ , ּבִ גּופוֹ  ָרַקק ׁשֶ ל ּבְ  ׁשֶ

ב ֲחֵברוֹ  ת ַחּיָ ֹבׁשֶ  ֵליַדע ָהֵעִדים ְצִריִכים ְלִפיָכךְ , ּבְ
ה ּמֶ יק ּבַ יק ַהֵחֶפץ ּוְמִביִאים, ִהּזִ ִהּזִ ין ְלֵבית ּבוֹ  ׁשֶ , ּדִ
אֹוְמִדין ַעד , ַהֵחֶפץ ָאַבד ְוִאם. וָעָלי ְוָדִנין אֹותוֹ  ׁשֶ

ֵדי ּבוֹ  ָהָיה ֹלא: ַהחֹוֵבל ְוָאַמר יק ּכְ ל, ְלַהּזִ  ְוֶנְחּבָ
ֵדי ּבוֹ  ָהָיה: אֹוֵמר יק ּכְ ַבע, ְלַהּזִ ָ ל ִיׁשּ ְחּבָ   :ְוִיּטֹל ַהּנֶ

ְרֶזל. כט ה ַמַחט ֲאִפּלוּ , ֹאֶמד לוֹ  ֵאין, ַהּבַ  ְראּוָיה ְקַטּנָ
יק ַמרלוֹ  ָצִריךְ  ְוֵאין, ְלָהִמית ִהיא ֵעין ְוַדְוָקא. ְלַהּזִ  ּכְ
ִהיא, ַמַחט ה ׁשֶ יק ֹלא ִאם ֲאָבל, ַחּדָ א ִהּזִ  ֵמֲחַמת ֶאּלָ

ָקלוֹ  ֵאינוֹ , ִמׁשְ ד ׁשֶ ָלל ְמֻחּדָ ָאר אֹותוֹ  אֹוְמִדים, ּכְ ׁשְ  ּכִ
ָבִרים   :ּדְ

ְצָאה ּוְלַאַחר, ֶאֶבן ַהּזֹוֵרק. ל ּיָ ַחת ׁשֶ  הֹוִציא ָידוֹ  ִמּתַ
ָלהּ  ַחּלֹוןֵמהַ  ֹראׁשוֹ  ֲהָלה טּור, ְוִקּבְ ם ּפָ ּלָ ֱאַמר, ִמּכֻ ּנֶ : ׁשֶ
ָרט ֵרֵעהוּ  ֶאת ּוָמָצא   :ַעְצמוֹ  ֶאת ְלַמְמִציא ּפְ

ַעְצמוֹ  ַהחֹוֵבל. לא י ַעל ַאף, ּבְ ֵאינוֹ  ּפִ אי ׁשֶ ַ , ַרׁשּ
ָחְבלוּ  ֲאֵחִרים ִבים, ּבוֹ  ׁשֶ   :ַחּיָ

ְבִעית. לב י ַעל ַאף, ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּמַ ָחָלה ּפִ ַחד ׁשֶ , ֵמַהּפַ
טּור יֵני ּפָ ב ָאָדם ִמּדִ ִדיֵני ְוַחּיָ ַמִים ּבְ ּלֹא ְוהּוא, ׁשָ  ׁשֶ
גֹון, ּבוֹ  ָנַגע ַעק ּכְ ּצָ ְרָאה אוֹ , ֵמֲאחֹוָריו לוֹ  ׁשֶ ּנִ  לוֹ  ׁשֶ

ֲאֵפָלה ָאְזנוֹ  לוֹ  ָזַעק ִאם ְוֵכן. ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ּבַ , ְוֵחְרׁשוֹ  ּבְ
טּור יֵני ּפָ ב ָאָדם ִמּדִ דִ  ְוַחּיָ ַמִים יֵניּבְ  ְוָתַקע ָאֲחזוֹ . ׁשָ

ָאְזנוֹ  לוֹ  ַגע אוֹ , ְוֵחְרׁשוֹ  ּבְ ּנָ ָעה ַוֲהָדפוֹ  ּבוֹ  ׁשֶ ׁשָ  ּבְ
ִהְבִעיתוֹ  ָאֲחזוֹ  אוֹ , ׁשֶ ְבָגָדיו ׁשֶ ב, ּבִ לּוִמין ַחּיָ ַתׁשְ   :ּבְ

ל ִאם. לג י: אֹוֵמר ַהֶנְחּבָ ּתִ  ְוֵאיִני, ֵעיִני ִנְסֵמית, ֶנֱחַרׁשְ
ֵאין, ֶנֱאָמן ֵאינוֹ , ׁשֹוֵמעַ  ֵאיִני: אוֹ , רֹוֶאה  ָאנוּ  ׁשֶ

יִרים ָבר ַמּכִ א ַהּדָ ּמָ ֶזק נֹוֵטל ְוֵאינוֹ , ַיֲעִרים ְוׁשֶ  ַעד ַהּנֶ
ֵדק ּבָ ּיִ ה ְזַמן ׁשֶ ָאַבד ֻמְחָזק ְוִיְהֶיה ְמֻרּבֶ  ֵעיָניו ְמאֹור ׁשֶ

ךְ  ְוַאַחר, ִנְתָחֵרשׁ  אוֹ  ם ּכָ ּלֵ   :ֶזה ְיׁשַ

שׁ . לד הּוא ִמי וֹ א ֶהָעֹרם ֶאת ַהְמַבּיֵ ֵבית ׁשֶ ְרָחץ ּבְ , ַהּמֶ
טּור ָבה. ּפָ יהַּ  ָהרּוחַ  ּבוֹ  ָנׁשְ ָגָדיו ְוִהְגּבִ ָעֹרם ְוִנְרָאה ּבְ , ּכְ
ָטתוֹ  ְוהֹוִסיף ַאֵחר ּוָבא ַהְפׁשָ ב, ּבְ ת ַחּיָ ֹבׁשֶ ל, ּבְ  ּוִמּכָ

ּתוֹ  ֵאין, ָמקֹום ׁשְ ל ּבָ ה ֶזה ׁשֶ מוֹ  ְמֻרּבָ שׁ  ּכְ  ֶאת ַהְמַבּיֵ
ֵאינוֹ  ָלל ָעֹרם ׁשֶ יהַ  ִאם ְוֵכן. ּכְ ָגָדיו ִהְגּבִ  ֵליֵרד ּבְ
ָהר ָעָלה אוֹ , ַלּנָ ָהר ׁשֶ ׁשוֹ , ִמּנָ ב, ּוִבּיְ ל, ַחּיָ , ָמקֹום ּוִמּכָ
ל ֵאינוֹ  ךְ  ּכָ ת ּכָ מוֹ  ּבֹׁשֶ ישׁ  ּכְ ַבּיֵ ּמְ שׁ  ׁשֶ   :ַהְמֻלּבָ

ׁשוֹ . לה ּיְ הּוא ּבִ ׁשֶ ן ּכְ ּלֹא ּוֵמת, ָיׁשֵ ישׁ  ׁשֶ ת ִהְרּגִ ֹבׁשֶ , ּבְ
ת אֹותוֹ  ּגֹוִבין ֵאין ְפסוּ  ְוִאם, ּבֹׁשֶ יו ּתָ  ֵאין, יֹוְרׁשָ

ָדם מֹוִציִאין   :ִמּיָ
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ן. לו שׁ  ָיׁשֵ ּיֵ ּבִ טּור, ׁשֶ   :ּפָ

שׁ . לז ֹוֶטה ֶאת ַהְמַבּיֵ טּור, ַהׁשּ  ֶאת אוֹ , ַהֵחֵרשׁ  ֶאת. ּפָ
ר ָטן ֶאת אוֹ , ָהֶעֶבד ֶאת אוֹ , ַהּגֵ ְכִליִמים ַהּקָ ּמַ ׁשֶ ּכְ  ׁשֶ
ב, ָלםִנכְ  אֹותוֹ  ל. ַחּיָ שׁ  דֹוֶמה ֵאינוֹ , ָמקֹום ּוִמּכָ  ַהְמַבּיֵ
ָטן ֶאת שׁ  ַהּקָ ַבּיֵ דֹול ֶאת ַלּמְ שׁ  ְוֹלא, ַהּגָ  ֶאת ַהְמַבּיֵ

שׁ  ָהֶעֶבד ַבּיֵ ן ַלּמְ שׁ  ְוֹלא, חֹוִרין ּבֶ שׁ  ֵחֵרשׁ  ַהְמַבּיֵ ַבּיֵ  ַלּמְ
חַ  ּקֵ   :ּפִ

ֲחֵברוֹ  ָרַקק. לח ב, ּבַ ְבָגדָ  ָרַקק ֲאָבל. ַחּיָ  אוֹ , יוּבִ
ׁשוֹ  ּיְ ּבִ ְדָבִרים ׁשֶ טּור, ּבִ ין ְלֵבית ְוֵישׁ , ּפָ ָכל ּדִ  ָמקֹום ּבְ
ִפי ִלְגּדֹר ְזַמן ּוְבָכל ְראוּ  ַמה ּכְ ּיִ ֶ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ׁשּ

ין ַנּדִ ּמְ ס ַעד אֹותוֹ  ׁשֶ ַפּיֵ ּיְ שׁ  ׁשֶ   :ַהְמֻבּיָ

י ַעל ַאף. לט שׁ  ּפִ ַהְמַבּיֵ ְדָבִרים ׁשֶ ר ֵאינוֹ  ּבִ  ּבַ
לּוִמיןתַּ  דֹול ָעֹון, ׁשְ ף ַהְמָחֵרף ְוֵאין, הּוא ּגָ  ָלָעם ּוְמַגּדֵ

ן ׁשָ א ּוְמַבּיְ ע ׁשֹוֶטה ֶאּלָ ין ְוָכל. רּוחַ  ְוַגס ָרׁשָ ְלּבִ  ַהּמַ
ֵני ר ָאָדם ּפְ ׁשֵ ָרֵאל ּכָ ׂשְ ְדָבִרים ִמּיִ  ֵחֶלק לוֹ  ֵאין, ּבִ

א ָלעֹוָלם   :ַהּבָ

ין. מ שׁ  ּדִ ְלִמיד ַהְמַבּיֵ ֵאר, ְדָבִריםבִּ  ָחָכם ּתַ טּור ִנְתּבָ  ּבְ
  ד"י

אֹות ֵישׁ . מא שׁ  ַרּבֹות ַהּכָ ּיֵ ֶהם ׁשֶ ּזּוי ּבָ , ְמַעט ְוַצַער ּבִ
ֶהם ְוֵאין ְסקוּ  ּוְכָבר, ֶנֶזק ּבָ ִמים ֲחָכִמים ָלֶהם ּפָ  ּדָ

ה ְוָכל, ְקצּוִבים ּכֶ ָאה ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהּמַ ם, ֵמֶהן ַהּכָ ּלֵ  ְמׁשַ
מֹון אֹותוֹ  צּוב ַהּמָ ם, ַהּקָ מֹון ְואֹותוֹ . ֵהן ְקָנסֹות ְוֻכּלָ  ַהּמָ

צּוב ֵמי הּוא ַהּקָ ַער ּדְ ת ַהּצַ ֶבת ְוָהִרּפּוי ְוַהּבֹׁשֶ ֶ ין, ְוַהׁשּ  ּבֵ
ין ִלְרפּוָאה ָצִריךְ  ם ֶזהוּ , ָצִריךְ  ֹלא ּבֵ ּלֵ ה. ְמׁשַ  ְוַכּמָ
ם הּוא ּלֵ ֲחֵברוֹ  ַהּבֹוֵעט, ְמׁשַ ַרְגלוֹ  ּבַ ם, ּבְ ּלֵ ' ה ְמׁשַ

הוּ הִ , ְסָלִעים ַאְרּכּוָבתוֹ  ּכָ ם, ּבְ ּלֵ ץ, ְסָלִעים' ג ְמׁשַ  ִקּבֵ
עֹוָתיו מוֹ  ֶאְצּבְ ה אֹוֵגד ּכְ הוּ  ֲאֻגּדָ ָידוֹ  ְוִהּכָ ִהיא ּבְ ׁשֶ  ּכְ

ה ם, ֲאֻגּדָ ּלֵ ַקע, ְסָלִעים ג"י ְמׁשַ , ְבַכּפוֹ  ֲחֵברוֹ  ֶאת ּתָ
ם ּלֵ ָניו ַעל ְסָטרוֹ , ֶסַלע ְמׁשַ ם, ּפָ ּלֵ ים ְמׁשַ ִ  ֲחִמׁשּ

ֲאחֹוֵרי ְסָטרוֹ , ְסָלִעים ם, ָידוֹ  ּבַ ּלֵ  ְוֵכן, ְסָלִעים' ק ְמׁשַ
ָאְזנוֹ  ָצַרם ִאם ָערוֹ  ָתַלשׁ  אוֹ  ּבְ ׂשְ יעַ  ָרַקק אוֹ  ּבִ  ּבוֹ  ְוִהּגִ
ם, ָהֹרק ּלֵ ם הּוא ְוָכֶזה. ְסָלִעים ֵמָאה ְמׁשַ ּלֵ ל ַעל ְמׁשַ  ּכָ

ה ה ַמֲעׂשֶ יַצד, ּוַמֲעׂשֶ גֹון, ּכֵ ַעט ּכְ ּבָ ֲחֵברוֹ  ׁשֶ  עַאְרבַּ  ּבַ
ִעיטֹות ם, זוֹ  ַאַחר זוֹ  ֲאִפּלוּ , ּבְ ּלֵ ִרים ְמׁשַ . ְסָלִעים ֶעׂשְ
ָניו ַעל ְסָטרוֹ  י ּפָ ּתֵ ם, ְסִטירֹות ׁשְ ּלֵ  ְוֵכן, ֶסַלע ֵמָאה ְמׁשַ
ָאר ְ ׁשּ   :ּבַ

ל. מב ֶסף ֵהם, ַהְסָלִעים ֵאּלוּ  ּכָ ֵאין ְמִדיָנה ִמּכֶ  ּבוֹ  ׁשֶ
ֶסף א ּכֶ ִמיִנית ֶאּלָ ֵהם, ׁשְ ֹלשׁ  ׁשֶ ל, ָמִעין ׁשָ ּכָ  ָמָעה ׁשֶ

ָקל עֹורֹות ז"ט ִמׁשְ ֶסף ׂשְ הּוא, ָצרּוף ּכֶ  עֹוָטָמִני ׁשֶ
  :ֶאָחד

ה. מג ּמֶ ָבִרים ּבַ ד, ֲאמּוִרים ּדְ ְמֻכּבָ הּוא ָאָדם ֲאָבל. ּבִ  ׁשֶ
ה יד ְוֵאינוֹ  ְמֻבּזֶ ָכל ַמְקּפִ ָבִרים ֵאּלוּ  ּבְ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ַהּדְ , ּבָ
א ֵאינוֹ  ִפי ֶאּלָ ְראוּ שֶּׁ  ַמה ּכְ ִנים ּיִ ּיָ ָראּוי ַהּדַ   :ִלּטֹל ׁשֶ

יַצד. מד ין ּכֵ ָנא ַמְגּבִ לֹות ָהִאּדָ , ֵאּלוּ  ּוְקָנסֹות ַחּבָ
ֵאר ִסיָמן ִנְתּבָ   :'א ּבְ

 תכא סימן
 שלא בחברו והחובל, בכונה שלא חברו המביש

  ְסִעיִפים: ד"י ּובוֹ , בכונה

ב ֵאינוֹ . א ת ַעל ַחּיָ יִּ  ַעד ַהּבֹׁשֶ ןׁשֶ ּוֵ ׁשוֹ  ְתּכַ שׁ , ְלַבּיְ  ְוַהְמַבּיֵ
ּלֹא ֲחֵברוֹ  ֶאת ָנה ׁשֶ ַכּוָ טּור, ּבְ ן, ְלִפיָכךְ . ּפָ שׁ  ָיׁשֵ ּיֵ ּבִ , ׁשֶ

טּור   :ּפָ

ן. ב ּוֵ ְתּכַ שׁ  ַהּמִ ָטן ֶאת ְלַבּיֵ שׁ  ַהּקָ דֹול ֶאת ּוִבּיֵ  נֹוֵתן, ַהּגָ
דֹול ֵמי ַלּגָ ּתוֹ  ּדְ ׁשְ ל ּבָ ן. ָקָטן ׁשֶ ּוֵ  ָהֶעֶבד ֶאת שׁ ְלַביֵּ  ִנְתּכַ
שׁ  ן ּוִבּיֵ ן נֹוֵתן, חֹוִרין ּבֶ ֵמי חֹוִרין ַלּבֶ ּתוֹ  ּדְ ׁשְ ל ּבָ  ׁשֶ
  :ֶעֶבד

ַצַער אֹוְמִרים ֵישׁ . ג ֶבת ִרּפּוי ּדְ ב ְוׁשֶ ּלֹא ֲאִפּלוּ  ַחּיָ  ׁשֶ
ָנה ּלֹא ּוִבְלַבד, ְבַכּוָ א, ָאנּוס ְיֵהא ׁשֶ  ָקרֹוב ׁשֹוֵגג ֶאּלָ
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ã 

 ל
 ל

ֶנֶזק ֲאָבל, ְלֵמִזיד ָאָדם, ָאנּוס ֲאִפּלוּ  בַחיָּ  ּבְ  מּוָעד ּדְ
ין, ְלעֹוָלם ין ׁשֹוֵגג ּבֵ ין, ֵמִזיד ּבֵ ין ֵער ּבֵ ן ּבֵ   :ָיׁשֵ

ה. ד ּמֶ ָבִרים ּבַ ן ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֵ ּיָ ב ׁשֶ נוּ , ַחּיָ ׁשְ ּיָ ׁשֶ ֵניֶהם ּבְ  ׁשְ
ֶאָחד ךְ  ּכְ יקוֹ  ֲחֵברוֹ  ַעל ֵמֶהם ֶאָחד ְוִנְתַהּפֵ  ָקַרע אוֹ  ְוִהּזִ
ָגָדיו ן ֶאָחד ָהָיה ִאם ֲאָבל. ּבְ ַכב ֲחֵברוֹ  ּוָבא, ָיׁשֵ  ְוׁשָ
ִצּדוֹ  א ֶזה, ּבְ ּבָ ַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ב ּבָ יק ִאם ַחּיָ . ָלִראׁשֹון ִהּזִ
יקוֹ  ָהִראׁשֹון ְוִאם טּור, ִהּזִ יחַ  ִאם ְוֵכן. ּפָ ָליו ִהּנִ ַצד ּכֵ  ּבְ
ן ׁשֵ ךְ , ַהּיָ ָבָרם ֲעֵליֶהם ְוִנְתַהּפֵ טּור, ּוׁשְ ה, ּפָ ּזֶ יָחם ׁשֶ ִהּנִ  ׁשֶ
ִצּדוֹ  עַ  ּבְ ה הּוא ּפֹוׁשֵ ּמֶ יָחם ּבַ ִהּנִ ִצּדוֹ  ׁשֶ   :ּבְ

ַנִים. ה קוּ  ׁשְ ְתַאּבְ ּנִ יל ְוֶאָחד, ַיַחד ׁשֶ , ָלָאֶרץ ֲחֵברוֹ  ִהּפִ
א ָעָליו ְוָנַפל טּור, ֵעינוֹ  ֶאת ְוִסּמָ   :ּפָ

ָכל. ו חֹוֵבל ָמקֹום ּבְ ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ָנה ּבַ ַכּוָ ב ּבְ ה ַחּיָ ' ּבְ
ּלֹא ִלְרׁשּותוֹ  ֲחֵברוֹ  ִנְכַנס ֲאִפּלוּ , ָבִריםדְּ  ְרׁשּות ׁשֶ , ּבִ

ל ב, ְוהֹוִציאוֹ  ּבוֹ  ְוִחּבֵ ְנִהי, ַחּיָ שׁ  ּדִ ּיֵ  ְרׁשּות לוֹ  ׁשֶ
 הּוא ִאם ֲאָבל. ּבוֹ  ַלְחּבֹל ְרׁשּות לוֹ  ֵאין, ְלהֹוִציאוֹ 
ּיֵשׁ  אֹוְמִרים ֵישׁ , ָלֵצאת רֹוֶצה ְוֵאינוֹ  ּבוֹ  ְמָסֵרב  לוֹ  ׁשֶ
ֵדי ּבוֹ  ַלְחּבֹל ֲאִפּלוּ  ְרׁשּות   :ְלהֹוִציאוֹ  ּכְ

ּלֹא ֲחֵברוֹ  ַלֲחַצר ִנְכַנס. ז ְרׁשּות ׁשֶ ַעל ָיַדע ְוֹלא, ּבִ  ּבַ
ִית ְכַנס ַהּבַ ּנִ יקוֹ , ׁשֶ ַעל ְוִהּזִ ִית ּבַ ּלֹא ַהּבַ ָנה ׁשֶ ַכּוָ , ּבְ
טּור ק ְוִאם. ּפָ ַעל ּבוֹ  ֻהּזַ ִית ּבַ ב, ַהּבַ יָון, ַחּיָ נִּ  ּכֵ  ְכַנסׁשֶ
ּלֹא ְרׁשּות ׁשֶ ֹלא ְוַדְוָקא. ּבִ ׁשֶ  ָרָאהוּ  ְוֹלא ּבוֹ  ָיַדע ּבְ

ְכָנס ּנִ טּור, ָרָאהוּ  ֲאָבל, ׁשֶ ִאיהוּ , ּפָ יק ּדְ ַאּזִ הּ  ּדְ ְפׁשֵ   :ַאּנַ

ֵניֶהם ָהיוּ . ח ְרׁשּות ׁשְ ֵניֶהם אוֹ  ּבִ ּלֹא ׁשְ ְרׁשּות ׁשֶ , ּבִ
קוּ  ֶזה ֶזה ְוֻהּזְ ֵניֶהם, ּבְ טּוִרים ׁשְ   :ּפְ

עַ . ט ְרׁשּות ֵעִצים ַהְמַבּקֵ ים ּבִ  ֵמֶהם ֵעץ ּוָפַרח, ָהַרּבִ
יק ְרׁשּות ְוִהּזִ ִחיד ּבִ ַקע אוֹ , ַהּיָ ּבָ ְרׁשּות ׁשֶ ִחיד ּבִ  ַהּיָ
יק ְרׁשּות ְוִהּזִ ִחיד ּבִ ְכָנס אוֹ , ַאֵחר ַהּיָ ּנִ ל ַלֲחנּותוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
ר ין, ַנּגָ ְרׁשּות ּבֵ ין ּבִ ּלֹא ּבֵ ְרׁשּות ׁשֶ ָזהְונִ , ּבִ ַקַעת ּתְ  ּבְ

ָניו ַעל לוֹ  ְוָטְפָחה ב, ּפָ ד ַחּיָ ָבִרים' ּבְ  ּוָפטּור ּדְ
ת   :ֵמַהּבֹׁשֶ

ַחת ֶאֶבן לוֹ  ָהְיָתה. י ֵחיקוֹ  ֻמּנַ ין, ּבְ ּלֹא ּבֵ יר ׁשֶ הּ  ִהּכִ  ּבָ
ין ֵמעֹוָלם יר ּבֵ ִהּכִ הּ  ׁשֶ ָכָחהּ  ּבָ  ְוָנְפָלה ְוָעַמד, ּוׁשְ
יָקה וֵּ  ִאם ְוֵכן, ְוִהּזִ ַנִים ִלְזֹרק ןִנְתּכַ ָעה ְוָזַרק ׁשְ  ַאְרּבָ
יק יק אוֹ , ְוִהּזִ ִהּזִ הּוא ׁשֶ ׁשֶ ן ּכְ ב, ָיׁשֵ ֶנֶזק ַחּיָ  ּוָפטּור ּבְ
ָבִרים' ִמד   :ּדְ

ַפל ִמי. יא ּנָ ג ִמן ׁשֶ רּוחַ  ַהּגַ יק ְמצּוָיה ּבְ ב, ְוִהּזִ ד ַחּיָ ' ּבְ
ָבִרים ת ּוָפטּור ּדְ רּוחַ  ָנַפל. ֵמַהּבֹׁשֶ ֵאיָנהּ  ּבְ , ְמצּוָיה ׁשֶ

ב ֶנֶזק ַחּיָ ְלַבד ּבְ ָבִרים' ִמד ּוָפטּור ּבִ ךְ  ְוִאם ּדְ , ִנְתַהּפֵ
ב ּכֹל ַחּיָ ת ַאף, ּבַ ֹבׁשֶ ל, ּבְ ּכָ ן ׁשֶ ּוֵ ְתּכַ יק ַהּמִ  ַעל ַאף, ְלַהּזִ
י ּלֹא ּפִ ן ׁשֶ ּוֵ שׁ  ִנְתּכַ ב, ְלַבּיֵ ת ַחּיָ ֹבׁשֶ   :ּבְ

יק. יב ּזִ ּתוֹ  ַהּמַ ִמישׁ  ְלִאׁשְ טָּ  ְבַתׁשְ ב, הַהּמִ ְנָזֶקיהָ  ַחּיָ . ּבִ
א: אוֹ , ָיִדי ֶאת ְקַטע: ַלֲחֵברוֹ  ָהאֹוֵמר  ֵעיִני ֶאת ַסּמֵ

ה ְמַנת ַעל ַאּתָ ב ֶזה ֲהֵרי, ָפטּור ׁשֶ ה ַחּיָ ָ ֲחִמׁשּ , ְדָבִרים ּבַ
ָבר ַהּדָ ֵאין ָידּועַ  ׁשֶ   :ְבָכךְ  רֹוֶצה ָאָדם ׁשֶ

ַנִים. יג ָחְבלוּ  ׁשְ ֶזה ֶזה ׁשֶ ֲחֵברוֹ  דָהֶאחָ  ָחַבל ִאם, ּבְ  ּבַ
ה יֹוֵתר ָחַבל ִמּמַ ם, הּוא ּבוֹ  ׁשֶ ּלֵ ּמֹוָתר לוֹ  ְמׁשַ  ֶנֶזק ּבַ
ֵלם ִהְתִחילוּ  ְוַדְוָקא. ׁשָ ֵניֶהם ׁשֶ ֶאָחד ׁשְ  ְלַאַחר אוֹ , ּכְ
ָחַבל ֲחֵברוֹ  ׁשֶ ם ָחַזר ּבַ ד הּוא ּגַ  ִאם ֲאָבל, ּבוֹ  ְוָחַבל ִמּיָ
ִני, ָהֶאָחד ִהְתִחיל ֵ שׁ , ָפטּור ַהׁשּ ּיֵ ִני ְרׁשּות וֹ ל ׁשֶ ֵ  ַלׁשּ
ֵדי ּבוֹ  ַלְחּבֹל יל ּכְ  ִאם, ֹאֶמד ָצִריךְ  ּוִמיהוּ . ַעְצמוֹ  ְלַהּצִ
יל ָיכֹול ָהָיה ָלה ַעְצמוֹ  ְלַהּצִ ַחּבָ  ּבוֹ  ְוָחַבל מּוֶעֶטת ּבְ

ה ב, ַהְרּבֵ ין ְוֵכן. ַחּיָ ָאָדם ַהּדִ ָרֵאל ֶאָחד ָהרֹוֶאה ּבְ ׂשְ  ִמּיִ
ה ילוֹ  ָיכֹול ְוֵאינוֹ , ֲחֵברוֹ  ַמּכֶ ה ֹלא ִאם ְלַהּצִ ּכֶ ּיַ  ׁשֶ

ה ּכֶ ֵדי, ְלַהּכֹותוֹ  ָיכֹול, ַהּמַ י ּכְ   :ֵמִאסּוָרא ְלַאְפרּוׁשֵ

ַנִים. יד ָחְבלוּ  ׁשְ ֶאָחד ׁשֶ ֶאָחד ּבְ ֵניֶהם, ּכְ ִבים ׁשְ , ַחּיָ
ים ׁשִ ּלְ יֵניֶהם ּוְמׁשַ ן ֶאָחד ָהָיה. ּבֵ ּוֵ ִני ִמְתּכַ ֵ ן ֹלא ְוַהׁשּ ּוֵ , ּכִ

ִני ֵ טּור ַהׁשּ ת ּפָ   :ִמּבֹׁשֶ
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 תכב סימן
' ב ּובוֹ , לו שימחל הנחבל לפיס החובל צריך

  ְסִעיִפים:

ֲחֵברוֹ  ַהחֹוֵבל. א י ַעל ַאף, ּבַ ַתן ּפִ ּנָ ָבִרים' ה לוֹ  ׁשֶ , ּדְ
ר ֵאינוֹ  ּפֵ שׁ  ַעד לוֹ  ִמְתּכַ ַבּקֵ ּיְ ּנוּ  ׁשֶ . לוֹ  ְוִיְמֹחל ִמּמֶ

ל ְוָאסּור ְחּבָ י, ְמֹחלִמלִּ  ַאְכָזִרי ִלְהיֹות ַלּנֶ  ֶזה ֵאין ּכִ
ָרֵאל ֶזַרע ֶדֶרךְ  א, ִיׂשְ יָון ֶאּלָ ֵקשׁ  ּכֵ ּבִ ּנוּ  ׁשֶ  ַהחֹוֵבל ִמּמֶ

ן ה ִראׁשֹוָנה ַפַעם לוֹ  ְוִנְתַחּנֵ ִנּיָ הּוא ְוָידּועַ , ּוׁשְ ב ׁשֶ  ׁשָ
 ִלְמֹחל ַהְמַמֵהר ְוָכל. לוֹ  ִיְמֹחל, ֵמָרָעתוֹ  ְוִנַחם ֵמֶחְטאוֹ 

ח ֶזה ֲהֵרי ּבָ   :ֵהיֶמּנוּ  נֹוָחה ֲחָכִמים ְורּוחַ , ְמׁשֻ

ין. ב ל ּדִ ע ֶנְחּבָ ּבָ ֵאר, ְונֹוֵטל ִנׁשְ ִסיָמן ִנְתּבָ   :'צ ּבְ

 תכג סימן
, ולדות דמי שמין וכיצד, ילדיה ויצאו אשה נגף

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ 

ה ֶאת ַהּנֹוֵגף. א ָ י ַעל ַאף, ְיָלֶדיהָ  ְוָיְצאוּ  ָהִאׁשּ ּלֹא ּפִ  ׁשֶ
ן ּוֵ ב, ִנְתּכַ ם ַחּיָ ּלֵ ֵמי ְלׁשַ  ְוַצַער ְוֵנֶזק, ְלַבְעָלהּ  ְוָלדֹות ּדְ
ה ָ ֲעִרין ְוֵכיַצד. ָלִאׁשּ ֵמי ְמׁשַ ִמין, ְוָלדֹות ּדְ  ֶאת ׁשָ
ה ָ ה ָהִאׁשּ ּמָ ּלֹא ַעד ָיָפה ָהְיָתה ּכַ ה, ָיְלָדה ׁשֶ  ִהיא ְוַכּמָ
ְלָדה ָיָפה ּיָ ֶ ַעל ְונֹוְתִנים, ִמׁשּ ַעל ֵמת ְוִאם. ַלּבַ , ַהּבַ
יו ְתִניםנוֹ  ַעל ִמיַתת ַאַחר ְנָגָפהּ  ְוִאם. ְליֹוְרׁשָ , ַהּבַ

ֵמי ַאף נֹוְתִנים ה ְוָלדֹות ּדְ ָ   :ָלִאׁשּ

ל, ְלֵגר ְנׂשּוָאה ָהְיָתה. ב הּ  ְוִחּבֵ י ּבָ ַחּיֵ ר ּבְ  נֹוֵתן, ַהּגֵ
ֵמי ַעל ְוָלדֹות ּדְ ר ֵמת. ַלּבַ טּור, ַהּגֵ הּ  ָחַבל ְוִאם. ּפָ  ּבָ
ר ִמיַתת ַאַחר ְדֵמי ִהיא ָזְכָתה ,ַהּגֵ   :ְוָלדֹות ּבִ

ְפָחה ָהְיָתה. ג ַעת גֹוָיה אוֹ  ׁשִ ׁשְ ַעת, ֵהָריֹון ּבִ  ּוִבׁשְ
ְחְרָרה ְנִגיָפה ּתַ ָרה אוֹ  ִנׁשְ ֵמי ֲהֵרי, ִנְתַגּיְ  ְוָלדֹות ּדְ
הּ  ּלָ   :ׁשֶ

ה ֶאת ַהּנֹוֵגף. ד ָ י ַעל ַאף, ָוֵמָתה ְיָלֶדיהָ  ְוָיְצאוּ  ָהִאׁשּ  ּפִ
ָהָיה לּוִמין ָפטּור ֶזה ֲהֵרי, ֹוֵגגשׁ  ׁשֶ ׁשְ  ְוֵאינוֹ  ֵמַהּתַ
ם ּלֵ לּום ְמׁשַ ֱאַמר, ּכְ ּנֶ  ֵיָעֵנשׁ  ָעֹנשׁ  ָאסֹון ִיְהֶיה ְוֹלא: ׁשֶ
ה ּמֶ ָבִרים ּבַ ן, ֲאמּוִרים ּדְ ּוֵ ְתּכַ ּנִ ׁשֶ ה ּכְ ָ  ִאם ֲאָבל. ָלִאׁשּ

ן ּוֵ ה ֶאת ְוָנַגף, ַלֲחֵברוֹ  ִנְתּכַ ָ י ַעל ַאף, ָהִאׁשּ תָ  ּפִ ּמֵ , הׁשֶ
ֹלא ְוֵהִמיָתהּ  הֹוִאיל ָנה ּבְ ּוָ ָדָבר ֶזה ֲהֵרי ּכַ ֵאין ּכְ  ּבוֹ  ׁשֶ
ית ִמיַתת ין ּבֵ ם, ּדִ ּלֵ ֵמי ּוְמׁשַ   :ְוָלדֹות ּדְ

 תכד סימן
 החובל או, בבניו החובל או, ואמו באביו החובל

  ְסִעיִפים: א"י ּובוֹ , בשבת בחברו

ָאִביו ַהחֹוֵבל. א ם ֵמֶהם יאהֹוצִ  ְוֹלא ְוִאּמוֹ  ּבְ ב, ּדָ  ַחּיָ
ה ָ ֲחִמׁשּ ם ֵמֶהם הֹוִציא. ְדָבִרים ּבַ ב, ּדָ , ִמיָתה ַחּיָ
טּור ְלִפיָכךְ  לּוִמין ּפָ ׁשְ , ְלִפיָכךְ . ׁשֹוֵגג הּוא ֲאִפּלוּ  ִמּתַ

יז ֹלא ן ַיּקִ רוֹ  קֹוץ יֹוִציא ְוֹלא, ְלָאִביו ַהּבֵ ׂשָ  ְוֹלא ִמּבְ
ח א, מּוְרָסא לוֹ  ִיְפּתַ ּמָ ּנוּ  ִציאְלהוֹ  ָיֹבא ׁשֶ . ָדם ִמּמֶ

ֵאר ּטּור ֶזה ְוִנְתּבָ   :א"רמ ִסיָמן ֵדָעה יֹוֶרה ּבְ

ֲחֵברוֹ  ַהחֹוֵבל. ב ת ּבַ ּבָ ׁשַ טּור, ּבְ לּוִמין ּפָ ׁשְ  ֲאִפּלוּ  ִמּתַ
יָון, ׁשֹוֵגג הּוא שׁ  ּכֵ ּיֵ ית ִמיַתת ּבוֹ  ׁשֶ ין ּבֵ  ֲאָבל. ּדִ

ֲחֵברוֹ  ַהחֹוֵבל יֹום ּבַ ּפּוִרים ּבְ ֵמִזי, ַהּכִ ב, דּבְ ם ַחּיָ ּלֵ  ְלׁשַ
  :לוֹ 

ֶעֶבד ַהחֹוֵבל. ג ַנֲעִני ּבְ ּלוֹ  ּכְ טּור, ׁשֶ  ּבוֹ  ָחְבלוּ . ּפָ
ָבִרים' ה נֹוֵטל ַרּבוֹ , ֲאֵחִרים ַסם ִצֲערוֹ  ַוֲאִפּלוּ . ּדְ  ּבְ
א ל ֲהֵרי, ְמֵהָרה ְוִנְתַרּפֵ   :ְלַרּבוֹ  ְרפּוָאתוֹ  ּכָ

ֶחְציוֹ  ִמי. ד ן ְוֶחְציוֹ  ֶעֶבד ׁשֶ הוּ , יןחֹורִ  ּבֶ ִהּכָ  אוֹ  ָאָדם ׁשֶ
ֵאר, ׁשֹור ְנָגחוֹ  טוֹ  ִנְתּבָ ּפָ טּור ִמׁשְ   ז"רס ִסיָמן ד"יו ּבְ

ָצא ִמי. ה ּיָ יעַ  ֹלא ַוֲעַדִין ְלֵחרּות ׁשֶ ט ִהּגִ ְחרּור ּגֵ  ׁשִ
טּוִרים, ֲאֵחִרים ּבוֹ  ְוָחְבלוּ , ְלָידוֹ    :ּפְ
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ַבת ַהחֹוֵבל. ו ה ּבְ ל ְקַטּנָ  ַהּפֹוֵחת קֶנזֶ  ִאם, ֲאֵחִרים ׁשֶ
ה אֹוָתהּ  ְסּפָ ל הּוא ֲהֵרי, הּוא ִמּכַ הּ  ְוֵכן. ָהָאב ׁשֶ ְבּתָ  ׁשִ
ל ֲהֵרי, ָאב ׁשֶ ה ׁשֶ ל ְמִכיָרָתהּ  ְוֶכֶסף ָיֶדיהָ  ַמֲעׂשֵ  ׁשֶ

ת ְוִרּפּוי ַצַער ֲאָבל. הּוא ָאִביהָ  הּ , ּוֹבׁשֶ ּלָ  ֶנֶזק ְוֵכן. ׁשֶ
ֵאינוֹ  ה ּפֹוֲחָתהּ  ׁשֶ ְסּפָ לָּ  הּוא ֲהֵרי ִמּכַ  ַהחֹוֵבל ְוֵכן. הּ ׁשֶ
ִבּתוֹ  ם, ּבְ ּלֵ ת ְוִרּפּוי ַצַער ְמׁשַ   :ּוֹבׁשֶ

ָבָניו ַהחֹוֵבל. ז דֹוִלים ּבְ  ַעל ְסמּוִכים ֵאיָנם ִאם, ַהּגְ
ְלָחנוֹ  ד ָלֶהם נֹוֵתן, ׁשֻ ים, ִמּיָ ַטּנִ ַקח, ְוַהּקְ  ַקְרַקע ִיּלָ
ִנְזָקן רֹוָתיו אֹוְכִלים ְוֵהם, ּבְ ֲאֵחִרים ְוֵכן. ּפֵ  ָחְבלוּ שֶׁ  ּבַ
ֶהם ְלָחנוֹ  ַעל ְסמּוִכים ָהיוּ  ְוִאם. ּבָ ֶהם ְוָחַבל, ׁשֻ  ּבָ
טּור ין ּפָ ָהיוּ  ּבֵ דֹוִלים ׁשֶ ין ּגְ ָהיוּ  ּבֵ ים ׁשֶ  ְוִאם, ְקַטּנִ

ְגדֹוִלים, ָבֶהם ָחְבלוּ  ֲאֵחִרים ן ּבִ ד ָלֶהם ִיּתֵ , ִמּיָ
ְקַטִנים ַקח, ּבִ ֶהם ִיּלָ רֹוָתיו אֹוֵכל ְוהּוא ַקְרַקע ּבָ  ַעד ּפֵ
לוּ  ְגּדְ ּיִ   :ׁשֶ

ֵחֵרשׁ  ַהחֹוֵבל. ח ב, ְוָקָטן ׁשֹוֶטה ּבְ ָחְבלוּ  ְוֵהם, ַחּיָ  ׁשֶ
ֲאֵחִרים טּוִרים, ּבַ י ַעל ַאף, ּפְ ח ּפִ ּקַ ְתּפַ ּנִ  ַהֵחֵרשׁ  ׁשֶ
ה ּפֶ ּתַ ֹוֶטה ְוִנׁשְ יל ַהׁשּ ָטן ְוִהְגּדִ ִבים ֵאיָנם, ַהּקָ ם ַחּיָ ּלֵ , ְלׁשַ
ָעה ׁשָ ּבַ ָחְבלוּ  ׁשֶ הֶ  ׁשֶ ֵני ָהיוּ  ֹלא םּבָ   :ַדַעת ּבְ

ה ָהֶעֶבד. ט ָ ֶהם ַהחֹוֵבל, ְוָהִאׁשּ ב ּבָ ָחְבלוּ  ְוֵהם, ַחּיָ  ׁשֶ
ֲאֵחִרים טּוִרים, ּבַ ִמים ֲאָבל, ּפְ ּלְ  ִאם, ְזַמן ְלַאַחר ְמׁשַ
ה ה ִנְתָגְרׁשָ ָ ְחֵרר אוֹ  ִנְתַאְלְמָנה אוֹ  ָהִאׁשּ ּתַ   :ָהֶעֶבד ִנׁשְ

ה. י ָ ָחְבָלה ָהִאׁשּ בַ  ׁשֶ ָתהּ  ּתֹוֶסֶפת ָהָיה ִאם, ְעָלהּ ּבְ ְכֻתּבָ  ּבִ
ְרֶזל ֹצאן ִנְכֵסי אוֹ  ְמלֹוג ִנְכֵסי אוֹ  ִבים, ּבַ  אֹוָתהּ  ְמַחּיְ

טֹוַבת ְלַבְעָלהּ  ְלָמְכָרם ה ְוגֹוֶבה, ֲהָנָאה ּבְ ּנָ  ִאם ִמּמֶ
ַעל ָרָצה הּ  ָרָצה ְוִאם. ַהּבַ ה ְוִלְגּבֹות ְלָגְרׁשָ ּנָ , ַהּכֹל ִמּמֶ
 לוֹ  ִלְמּכֹר ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ , ָלהּ  ָהָיה ֹלא םְואִ , ּגֹוֶבה
ר ָתהּ  ִעּקַ ֻתּבָ ָאסּור, ּכְ הֹות ָלָאָדם ׁשֶ ּתוֹ  ֶאת ַלׁשְ  ִאׁשְ
ָעה ֹלא ַאַחת ׁשָ ה ּבְ ֻתּבָ א, ּכְ ַעל ָרָצה ִאם ֶאּלָ  ּכֹוֵתב ַהּבַ

ָטר ָעֶליהָ  ְדֵמי ׁשְ ָלה ּבִ הּ  אוֹ , ַהַחּבָ  ְונֹוֵטל ְמָגְרׁשָ
ָתהּ  ֻתּבָ   :לוֹ  אּויָהרָ  ִמּכְ

ין. יא ת ּדִ ָחְבלוּ  ִאישׁ  ֵאׁשֶ הּ  ׁשֶ ְעָלהּ  אוֹ  ֲאֵחִרים ּבָ , ּבַ
ֵאר ּטּור ִנְתּבָ   :ג"פ ִסיָמן ה"א ּבַ

 תכה סימן
, הזה בזמן אותם דנים היאך, דין בית מיתות חיבי

  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ 

 ּואה ַוֲהֵרי, ְוִהְזִהירּוהוּ , ְלָהְרגוֹ  ֲחֵברוֹ  ֶאת ָהרֹוֵדף. א
ל ֲהֵרי, ָקָטן ָהרֹוֵדף ָהָיה ֲאִפּלוּ , ַאֲחָריו רֹוֵדף  ּכָ

ָרֵאל ים ִיׂשְ ילוֹ  ְמֻצּוִ ֵאֶבר ְלַהּצִ  ְוִאם. ָהרֹוֵדף ֵמֶאְבֵרי ּבְ
ן ְיכֹוִלים ֵאיָנם ילוֹ  ְוֹלא ְלַכּוֵ א ְלַהּצִ ן ִאם ֶאּלָ  ַיַהְרגוּ  ּכֵ

י ַעל ַאף אֹותוֹ  הֹוְרִגים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ָלרֹוֵדף  ֲעַדִיןשֶׁ  ּפִ
  :ָהַרג ֹלא

ֶרת, ְלִפיָכךְ . ב ִהיא ַהְמֻעּבֶ ה ׁשֶ ר, ֵליֵלד ַמְקׁשָ  ֻמּתָ
ר ַלְחּתֹךְ  ֵמֶעיהָ  ָהֻעּבָ ין, ּבְ ַסם ּבֵ ין ּבְ ד ּבֵ ּיָ ֵני, ּבַ  ִמּפְ
הּוא רֹוֵדף ׁשֶ , ֹראׁשוֹ  הֹוִציא ְוִאם. ְלָהְרָגהּ  ַאֲחֶריהָ  ּכְ
ֵאין, ּבוֹ  נֹוְגִעין ֵאין ֵני ֶנֶפשׁ  ּדֹוִחין ׁשֶ  ְוֶזהוּ  ֶנֶפשׁ  ִמּפְ

ל ִטְבעוֹ    :עֹוָלם ׁשֶ

ָכר ַאַחר ָהרֹוֵדף ְוֵכן. ג ל ַאַחת ַאַחר אוֹ  ַהּזָ  ִמּכָ
ֵהָמה חּוץ ָהֲעָריֹות יִלין, ֵמַהּבְ ֶנֶפשׁ  ֲאִפּלוּ  אֹותוֹ  ַמּצִ  ּבְ
ַכב ְוָתַפס ֶעְרָוה ַאַחר ָרַדף ְוִאם. ָהרֹוֵדף הּ  ְוׁשָ , ִעּמָ
יָון ֶהֱעָרה ּכֵ י ַעל ַאף, הּ בָּ  ׁשֶ ּלֹא ּפִ יָאתוֹ  ָגַמר ׁשֶ  ֵאין, ּבִ

ין ָעְמדוֹ  ַעד אֹותוֹ  ְמִמיִתין ּדִ   :ּבַ

 ַאֲחָריו רֹוְדִפים ָהיוּ  ַוֲאֵחִרים, ֶעְרָוה ַאַחר ָרַדף. ד
יָלהּ  יחּוהוּ : ָלֶהם ְוָאְמָרה, ְלַהּצִ ֵדי ַהּנִ ּלֹא ּכְ , ַיַהְרֵגִני ׁשֶ

א, ָלהּ  ׁשֹוְמִעין ֵאין  אֹותוֹ  ּומֹוְנִעין אֹותוֹ  יִליןַמְבהִ  ֶאּלָ
ַאת ְיֵדי ַעל ֵאָבָריו ְיכֹוִלים ֵאיָנם ְוִאם, ֵאָבָריו ַהּכָ  ּבְ

ַנְפׁשוֹ  ֲאִפּלוּ    :ּבְ
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יקֹורֹוס(. ה יֵני) [מִ  ֶאּפִ ָרֵאל] ּמִ , ם"ֲעּכוּ  עֹוְבֵדי ְוֵהם, ִיׂשְ
ה אוֹ   אוֹ  ְנֵבָלה ָאַכל ֲאִפּלוּ , ְלַהְכִעיס ֲעֵברֹות עֹוׂשֶ

ַעְטֵנז ָלַבשׁ  יקֹורֹוס, (ְלַהְכִעיס ׁשַ ין) , [ֶאּפִ ] ּמִ
ּתֹוָרה ְוַהּכֹוְפִרים בּוָאה ּבַ ָרֵאל, ּוַבּנְ ׂשְ . ְלָהְרָגן ִמְצָוה ִמּיִ

ָידוֹ  ֵישׁ  ִאם ַסִיף ְלָהְרָגן ּכֹחַ  ּבְ ַפְרֶהְסָיא ּבְ  ְוִאם, הֹוֵרג, ּבְ
ֲעִלילֹות ֲעֵליֶהם ָיֹבא, ָלאו ב ַעד ּבַ ַסּבֵ ּיְ . ָתןֲהִריגָ  ׁשֶ
יַצד ַפל ֵמֶהם ֶאָחד ָרָאה, ּכֵ ּנָ ם, ִלְבֵאר ׁשֶ ֵאר ְוַהֻסּלָ ּבְ , ּבַ
קוֹ  קֹוֵדם ִני ְלהֹוִריד ָטרּוד ֲהֵריִני: ְואֹוֵמר, ּוְמַסּלְ  ּבְ
ג ְדָבִרים ְוַכּיֹוֵצא, ְלךָ  ְוַאֲחִזיֶרּנוּ  ֵמַהּגַ  ֲאָבל. ֵאּלוּ  ּבִ

ֵאין ַהּגֹוִיים יֵנינוּ  ׁשֶ ֵהָמה ְורֹוֶעה, ִמְלָחָמה ּוֵביָנם ּבֵ  ּבְ
ה ָרֵאל ַדּקָ ׂשְ ָמקֹום ִמּיִ דֹות ּבְ ָ ַהׂשּ ל ֵהם ׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ , ִיׂשְ

ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ִבין ֵאין, ּבָ יָתה ָלֶהם ְמסֹוּבְ  ְוָאסּור, ַהּמִ
ה. ַלֲהִציָלן ּמֶ ָבִרים ּבַ ָרֵאל, ֲאמּוִרים ּדְ ִיׂשְ ַעל ּבְ  ּבַ
עוֹ  עֹוֵמד ְוהּוא ֲעֵברֹות ִרׁשְ ִמיד וֹ בּ  ְוׁשֹוֶנה ּבְ גֹון, ּתָ  ּכְ
ֵהָמה רֹוֶעה ה ּבְ ְקרוּ  ַדּקָ ּפָ ָגֵזל ׁשֶ  הֹוְלִכים ְוֵהם ּבְ

ם ְלּתָ ִאּוַ ָרֵאל ֲאָבל, ּבְ ַעל ִיׂשְ ֵאינוֹ  ֲעֵברֹות ּבַ  עֹוֵמד ׁשֶ
עוֹ  ִרׁשְ ִמיד ּבְ א, ּתָ ה ֶאּלָ , ַעְצמוֹ  ַלֲהָנַאת ֲעֵברֹות עֹוׂשֶ
גֹון ילוֹ  ִמְצָוה, ְלֵתיָאבֹון ְנֵבלֹות אֹוֵכל ּכְ  ְוָאסּור, ְלַהּצִ

מוֹ  ַעל ַלֲעֹמד   :ּדָ

  נפש שמירת הלכות

 תכו סימן
, בממונו בין בגופו בין חברו את להציל אדם חיב

  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ 

ם טֹוֵבעַ  ֲחֵברוֹ  ֶאת ָהרֹוֶאה. א ּיָ ִאין ִלְסִטים אוֹ , ּבַ  ּבָ
ה אוֹ , ָעָליו ָאה ָרָעה ַחּיָ  הּוא ילוֹ ְלַהצִּ  ְוָיכֹול, ָעָליו ּבָ

ַעְצמוֹ  ּכֹר אוֹ  ּבְ ׂשְ ּיִ יל ֲאֵחִרים ׁשֶ יל ְוֹלא, ְלַהּצִ  אוֹ , ִהּצִ
ַמע ָ ׁשּ ִבים מֹוְסִרים אוֹ  ּגֹוִים ׁשֶ ְ  אוֹ , ָרָעה ָעָליו ְמַחׁשּ
ח לוֹ  טֹוְמִנים ה ְוֹלא ּפַ  אוֹ , ְוהֹוִדיעוֹ  ֲחֵברוֹ  ֹאֶזן ִגּלָ

ַדע ּיָ גֹוי ׁשֶ ס אוֹ  ּבְ ַאּנָ הּוא ּבְ א ׁשֶ  ְוָיכֹול, ֲחֵברוֹ  ַעל ּבָ
סוֹ  ְגַלל ְלַפּיְ ִלּבוֹ  ַמה ּוְלָהִסיר ֲחֵברוֹ  ּבִ ּבְ ֶ סוֹ  ְוֹלא ׁשּ ּיְ , ּפִ
ְדָבִרים ְוַכּיֹוֵצא ם ַעל ַתֲעֹמד ֹלא ַעל עֹוֵבר, ֵאּלוּ  ּבִ  ּדַ
  ֵרֶעךָ 

 תכז סימן
 סכנת בו שיש מכשול כל להסיר עשה מצות

  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , לגגו מעקה ועשית, נפשות

ה ִמְצֹות. א ֱאַמר, ְלַגּגוֹ  ַמֲעֶקה ָאָדם ַלֲעׂשֹות ֲעׂשֵ ּנֶ : ׁשֶ
יתָ  ךָ  ַמֲעֶקה ְוָעׂשִ ְהֶיה ְוהּוא ְלַגּגֶ ּיִ ית ׁשֶ יָרה ּבֵ  ֲאָבל, ּדִ

ית ָקר ּוֵבית ָהאֹוָצרֹות ּבֵ ֶהן ְוַכּיֹוֵצא ַהּבָ  ָזקּוק ֵאינוֹ , ּבָ
  :לוֹ 

ל. ב ִית ּכָ ֵאין ּבַ טּור, ַאּמֹות' ד ַעל ַאּמֹות' ד ּבוֹ  ׁשֶ  ּפָ
ֲעֶקה   :ִמּמַ

ִית. ג ל ּבַ ֵני ׁשֶ ִפים ׁשְ ּתָ ִבים, ׁשֻ ֲעֶקה ַחּיָ ּמַ ֱאַמר, ּבַ ּנֶ : ׁשֶ
י ּנוּ  ַהּנֹוֵפל ִיּפֹול ּכִ ָלה ֹלא ִמּמֶ א ּתָ ּנֹוֵפל ֶאּלָ ן ִאם. ּבַ  ּכֵ

ה ךָ : ֶנֱאַמר ָלּמָ ּגֶ י ְלַמֵעט ּגַ ּתֵ ֵנִסּיֹות ּבָ י ּכְ  ּוָבּתֵ
ֵאיָנם ִפילְ , ִמְדָרׁשֹות   :ְלִדיָרה ֲעׂשּוִיים ׁשֶ

ים ְרׁשּות ָהְיָתה. ד בֹוהַּ  ָהַרּבִ ּגוֹ  ּגָ  ָזקּוק ֵאינוֹ , ִמּגַ
ֱאַמר, ְלַמֲעֶקה ּנֶ י: ׁשֶ ּנוּ מִ  ַהנֹוֵפל ִיּפֹל ּכִ   :ּמֶ

ֲעֶקה ּגַֹבהּ . ה חֹות ֵאין, ַהּמַ ֵדי, ְטָפִחים' ִמי ּפָ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
ּנוּ  ִיּפֹל ה ִלְהיֹות ָצִריךְ וְ . ַהּנֵֹפל ִמּמֶ ִחּצָ ֵדי, ֲחָזָקה ַהּמְ  ּכְ

ֵען ָ ׁשּ ּיִ ּפֹל ְוֹלא ָעֶליהָ  ָאָדם ׁשֶ   :ּתִ

ל. ו יחַ  ּכָ ּנִ ּגוֹ  ַהּמַ ֹלא ּגַ ל ַמֲעֶקה ּבְ ּטֵ ה ִמְצַות ּבִ , ֲעׂשֵ
ה ֹלא ַעל ְוָעַבר ֲעׂשֶ ֱאַמר, ּתַ ּנֶ ים ְוֹלא: ׁשֶ ִמים ָתׂשִ  ּדָ

  :ֵביֶתךָ בְּ 

ג ֶאָחד. ז ל דְוֶאחָ  ַהּגַ ָבר ּכָ שׁ  ּדָ ּיֵ ָנה ּבוֹ  ׁשֶ  ְוָראּוי ַסּכָ
ְכׁשֹל ּיִ הּ  ׁשֶ גֹון, ְוָימּות ָאָדם ּבָ ָהְיָתה ּכְ ֵאר לוֹ  ׁשֶ  ּבְ
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ֲחֵצרוֹ  ין, ּבַ שׁ  ּבֵ ּיֵ ין ַמִים ּבוֹ  ׁשֶ ֵאין ּבֵ ב, ַמִים ּבוֹ  ׁשֶ  ַחּיָ
סּוי ָלהּ  ַלֲעׂשֹות אוֹ , ְטָפִחים' י ָגֹבהַּ  חּוְלָיא ַלֲעׂשֹות , ּכִ

דֵ  ּלֹא יּכְ הּ  ִיּפֹל ׁשֶ   :ְוָימּות ָאָדם ּבָ

ל ְוֵכן. ח ּיֵשׁ  ִמְכׁשֹול ּכָ ַנת ּבוֹ  ׁשֶ  ִמְצַות, ְנָפׁשֹות ַסּכָ
ה ֵמר ַלֲהִסירוֹ  ֲעׂשֵ ָ ּנוּ  ּוְלִהׁשּ ֵהר ִמּמֶ ָבר ּוְלִהּזָ ּדָ , ָיֶפה ּבַ

ֱאַמר ּנֶ ֶמר: ׁשֶ ָ ֹמר ְלךָ  ִהׁשּ ךָ  ּוׁשְ  ֵהִסיר ֹלא ְוִאם ַנְפׁשְ
יחַ  ְכׁשֹולֹותהַ  ְוִהּנִ ָנה ִליֵדי ַהְמִביִאים ּמִ ל ַסּכָ ּטֵ  ִמְצַות ּבִ
ה ֹלא ְוָעַבר ֲעׂשֵ ים ּבְ ִמים ָתׂשִ   :ּדָ

ה. ט ָבִרים ַהְרּבֵ ֵני ֲחָכִמים ָאְסרוּ  ּדְ שׁ  ִמּפְ ּיֵ ֶהם ׁשֶ  ּבָ
ַנת ֲארוּ  ּוְקָצָתם, ְנָפׁשֹות ַסּכָ טּור ִנְתּבָ  ִסיָמן ד"יו ּבְ

ָבִרים ֵישׁ  ְועֹוד, ז"קט יחַ  ֹלא: ֵהן ְוֵאלוּ , ֲאֵחִרים ּדְ  ַיּנִ
יו חַ  ַהִסילֹון ַעל ּפִ ה ַהְמַקּלֵ ּתֶ ה ְוֹלא, ְוִיׁשְ ּתֶ ְיָלה ִיׁשְ ּלַ  ּבַ

ֵארֹות ים ֵמַהּבְ א, ּוֵמָהֲאַגּמִ ּמָ  ֵאינוֹ  ְוהּוא ֲעלּוָקה ִיְבַלע ׁשֶ
  :רֹוֶאה

ל. י ָבִרים ַעל ָהעֹוֵבר ּכָ ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ֵאּלוּ  ּדְ  :ְוָאַמר, ּבָ
ן ֲהֵריִני ַעְצִמי ְמַסּכֵ ֲאֵחִרים ּוַמה ּבְ ָכךְ  ָעַלי ּלַ : אוֹ , ּבְ
יד ֵאיִני ָכךְ  ַמְקּפִ ין, ּבְ ת אֹותוֹ  ַמּכִ ְזָהר. ַמְרדּות ַמּכַ  ְוַהּנִ
ֹבא ָעָליו, ֵמֶהם ת ּתָ ְרּכַ   :טֹוב ּבִ

  

  :סליק

 

  

  

 

 


