
הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

Scrnkfu,

vuxpv:ahgur,bhtvhunh
w

junavhunh
w

WvhuohuoW
w

ahgurhvrncWovhunh
w

,rduouvvpyru,kacugzv

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

"tumrvjxhsho"

v,abc

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka


(August 09 8 - 2)י"ב - י"ח מנחם-אב ה'תשס"ט



סדר הנחת תפיליןב
זמנה משהאיר היום עד שקיעת החמה - אך חשוב להניחן מיד בבוקר
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*d"lyz'd a`a xyr dyng ,'c mei .c"qa

‡Ï�הכיפורי וכיו� באב עשר כחמשה לישראל טובי� ימי� בגמרא1היו ואיתא בשלמא2, ,
אלא האחרונות, לוחות בו שניתנו יו� ומחילה, סליחה ביה דאית משו� הכיפורי� יו�
שבטי� שהותרו (יו� טובי� עניני� כמה אירעו באב שבט"ו ומתר� היא, מאי באב ט"ו
ה'יו�ֿטוב' זה, שמפני אלו, דמאורעות העילוי גודל מהו להבי�, וצרי� וכו'). בזה זה לבוא
ימי� היו לא הלשו� שמפשטות ובפרט ה'ימי�ֿטובי�'. משאר יותר גדול הוא באב דט"ו

משמע כו' באב עשר כחמשה לישראל ג�3טובי� ה'ימי�ֿטובי�', מכל יותר גדול שהוא
הכיפורי� וכיו� באב עשר כחמשה כו' היו שלא דמזה להבי�, צרי� ג� רגלי�. משלש
הוא זה שמאמר מה להבי� צרי� וג� לזה. זה שייכי� הכיפורי� ויו� באב שט"ו משמע
ביותר, גדול 'יו�ֿטוב' [ובפרט ו'יו�ֿטוב' תענית דלכאורה, תענית, דמסכת והחות� הסיו�

הפכי� ה� כמותו] טובי� ימי� היו .4שלא

ÔÈ�Ú‰Âעשר חמשה עני� שמבאר במאמר כמובא הוא באב דט"ו ה'יו�ֿטוב' דעיקר הוא,
נשמתוֿעד� (מהורש"ב) אדמו"ר של מ'פריֿע�ֿחיי�'5באב הוא6, אז כי

מענינו7[שלימות תוצאות כמו ה� באב עשר בחמשה שאירעו [והעניני� הלבנה מילוי [

הלבנה מילוי שלימות � זה יו� של בחודש8העיקרי ט"ו שבכל דהג� במאמר, ומבאר .[
שלה והשלימות המילוי הוא הלבנה דמילוי המעלה גודל מכלֿמקו�, הלבנה, מילוי הוא

מ יותר נעלית שלימות היא חסרו� שלאחרי דהשלימות חסרו�, שמצדשלאחרי השלימות
כידוע יותר9עצמה, למעלה עליה היא הירידה שלאחרי דהעליה וירידות, בעליות הכלל

המעלה עיקר ולכ� ביותר. היא העליה ביותר, היא שהירידה וכל הירידה, שלפני מהדרגא
ללבנה דומי� (דישראל הלבנה ירידת אב, בחודש כי באב, בט"ו הוא הלבנה היא10דמילוי (

עליה היא באב) דתשעה הירידה (שלאחרי באב דט"ו העליה לכ�, ביותר, גדולה ירידה
גדול 'יו�ֿטוב' שהוא באב, עשר כחמשה לישראל טובי� ימי� היו לא וזהו ביותר. גדולה
כי בחודש, בט"ו ה� אלה 'ימי�ֿטובי�' שג� א� וסוכות, דפסח מה'ימי�ֿטובי�' ג� יותר
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חמשה "לקראת תשמ"ט, � באב ט"ו בקונטרס לאור יצא (*

ה'תשמ"ט". נחמו מוצש"ק באב.. עשר

(במשנה).1) ב כו, תענית

א.2) קכא, ב"ב ג� וראה ב. ל, ש�

(3� (5 (שבהערה עת"ר נחמו ובד"ה באוה"ת וכמפורש

בפני�. לקמ� נעתק

שלנו4) שיו"ט מפני השלמנוהו "ולא א יב, מתענית להעיר

שהוא לפי ניס� חודש בכל מתעני� שאי� מזה ג� ולהעיר הוא".

וש"נ). ס"ט. סתכ"ט פסח הל' או"ח אדה"ז (שו"ע יו"ט" "כעי�

נדפסו5) � דהמאמר דברי� [רישומי עת"ר נחמו ד"ה

וכ"ה ואיל�]. רכא ע' ש� � והנחה ואיל�. ריח ע' עת"ר בסה"מ

ב'קצז. ע' ו כר� ואתחנ� באוה"ת ג�

באב".6) ט"ו סוד על "דרוש � השבועות חג שער סו�

נחמו7) ובד"ה ש� ובאוה"ת הלבנה". "מילוי ש� בפע"ח

הלבנה". מילוי "שלימות מוסי� ריח) ע' ש� (סה"מ הנ"ל

הלבנה "מילוי רכא) ע' ש� (סה"מ הנ"ל [וב"הנחה"

.33 הערה לקמ� וראה בשלימות"].

ש�.8) פע"ח ראה

"לסוסתי9) לד"ה מציי� ריט) (ע' ש� דברי�" ב"רישומי

ואיל�. כה ע' תקס"ד בסה"מ והוא � ולקו"ת" תקס"ד תקס"ב

ג. יא, שה"ש לקו"ת

כו.10) פט"ו, שמו"ר ג. פ"ו, ב"ר ראה
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l`xyilו miaeh mini eid `l

הרי מצרי�, דגלות הירידה לאחרי באה שהיא א� (פסח), בניס� דט"ו כשיצאו11העליה
צדיקי� דרגת עבודת� התחלת היתה ממצרי� שנתגייר12ישראל דגר דמי13, שנולד ,14כקט�

דט"ו העליה וג� זה. לפני שהיתה לירידה כלֿכ� בהמש� אינה בניס� דט"ו העליה ולכ�
הכיפורי� דיו� וכפרה לתשובה בהמש� בא דסוכות שה'יו�ֿטוב' א� (סוכות), ,15בתשרי

שגילוי אלא הכיפורי�, ביו� הוא מקוד� שהיה רצוי הבלתי מהמצב עצמה העליה הרי
בסוכות הוא הכיפורי� ביו� שנמשכו הירידה16העניני� שלאחרי העליה מהֿשאי�ֿכ� .

באב בט"ו היא עצמה שהעליה אב, חודש באב17דתחלת עשר דחמשה ה'יו�ֿטוב' לכ�, ,

וסוכות. דפסח מה'יו�ֿטוב' יותר גדול הוא

התורה,‡Íב) מ� הוא השבועות) (ודחג וסוכות דפסח ה'יו�ֿטוב' הרי להבי�, צרי� עדיי�
דשלש מה'יו�ֿטוב' יותר גדול יהיה באב עשר דחמשה שה'יו�ֿטוב' אפשר ואי�
באב עשר כחמשה לישראל טובי� ימי� היו לא שאומר דמזה להבי�, צרי� ג� רגלי�.

[א� הכיפורי� ליו� באב עשר חמשה שמקדי� הכיפורי�, עשרוכיו� דחמשה שה'יו�ֿטוב'
הכיפורי�], דיו� ה'יו�ֿטוב' לאחרי שני� כמה שבגמרא) הטעמי� כל (לפי נתחדש באב
הכיפורי�, דיו� מה'יו�ֿטוב' ג� יותר נעלה הוא באב עשר דחמשה דה'יו�ֿטוב' משמע,
דחמשה המעלה ומהי רצוי, בלתי ממצב עליה היא הכיפורי� ביו� ג� הרי ביאור, וצרי�

הכיפורי�. יו� לגבי באב עשר

הכתובÔ·ÂÈÂג) פירוש במאמר המבואר עלֿפי לשדה18זה מל� היא בכל אר� יתרו�
וחילוק19נעבד ג�ֿעד�. הוא שבאר�) (המובחר ושדה העול�, כללות הוא דאר� ,

הוא שדה) נקרא וג�ֿעד� אר� נקרא העול� (שכללות לג�ֿעד� העול� כללות שבי� זה
המלכות (חיצוניות דמלכות הדיבור מבחינת היא העול� דהתהוות אר�,20בשרש�. שנקרא (

כמבואר שדה, שנקרא המלכות) (פנימיות דמלכות ראשונות ג' מבחינת הוא והג�ֿעד�
העול� נברא שבה� מאמרות (העשרה דמלכות שהדיבור את21במאמר, להוות הוא ענינו (
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(התוועדויות11) ה'תשד"מ זה ד"ה ראה באו"א ביאור

ואיל�). 2332 ע' ח"ד תשד"מ

(נ12) פסח בי� החילוק המבואר חגוע"ד של לעצרת יס�)

ה� קרוב למקו� "נשואות בנות הו"ע דפסח תשרי), (שמע"צ,

רחוק, למקו� "נשואות בנות הו"ע חג של ועצרת כו'", צדיקי�

עזר"ת (סה"מ עזר"ת (הא') השמע"צ ביו� ד"ה � כו'" בע"ת ה�

ע' ה'תש"ו (סה"מ ה'תש"ו שמח"ת עני� להבי� סד"ה לז). ס"ע

ואיל�) רנז (ע' החודש ד"ה בא אוה"ת ג"כ וראה ועוד. .(47

לתשרי. ניס� בי� החילוק בעני�

מו,13) יבמות ראה � בפסח הי' ישראל דבני הגירות שעני�

.26 הערה 119 ע' חי"ח לקו"ש וראה א. ט, כריתות ואיל�. א

וש"נ.14) א. כב, יבמות

שבחג15) דזה פצ"ז, תרל"ז וככה המש� בארוכה ראה

לאחרי שבא לפי הוא שמחתינו זמ� אומרי� דוקא הסוכות

דסוכות". היו"ט כל "וזהו הפרק בסו� וש� יוהכ"פ.

רכד.16) ע' ח"א לעיל ראה � חגינו ליו� בכסה בעני� כידוע

ובכ"מ. .7 הערה קסג ע' ש� לעיל הנסמ�

(ראה17) באב תשעה לאחרי מיד היא העלי' שהתחלת וא�

הרי � רכט) ע' ש� וראה ש�. ובשוה"ג רכ ע' ש� בהמאמר

חגה"ס, (משא"כ באב בט"ו היא (עצמה) דהעלי' השלימות

בחגה"ס). הוא שהגילוי ורק ביוהכ"פ, היא שהכפרה

ח.18) ה, קהלת

נ"ע19) (מהורש"ב) אדמו"ר מציי� ש� דברי�" ב"רישומי

יט ס"ע תר"ל בסה"מ נדפס � תר"ל שרה, חיי דפ' למאמר

קמ ע' פר"ת בסה"מ שרה חיי ויהיו ד"ה בארוכה וראה ואיל�.

ד. קכט, שרה חיי (בהוספות) הזהר ביאורי ג� וראה ואיל�.

קמד.20) ע' ש� פר"ת סה"מ

מ"א.21) פ"ה אבות

d"lyz'd a`a xyr dyng ,'c mei

הוא דמלכות ראשונות' וה'ג' הזולת, בשביל שהוא שבאד� הדיבור בדוגמת הנבראי�,
שהוא מיסוד, שמקבלת המלכות דגופא22פנימיות (סיומא האצילות בדוגמת23סיו� ,(

הוא ענינ� הרי לזולת, שייכי� שה� דהג� שבאד�, ומתפעל.24המדות מתעורר שהאד�

ÛÈÒÂÓÂהיא בעול� דההמשכה העול�, כללות על בג�ֿעד� יתרו� עוד שיש במאמר
מהמדות מקבל דמלכות הדיבור כי מהמוחי�,25מהמדות, היא בג�ֿעד� וההמשכה ,

כל בש� נקרא שהיסוד דזה ש�, בו26וכמבואר שנמשכי� בינה שערי נו"� ש� על הוא
נו"� בגימטריא הרי27(כל מהיסוד, שמקבלת המלכות מפנימיות הוא שהג�ֿעד� כיו� ולכ�, ,(

נעבד, לשדה מל� היא בכל אר� יתרו� וזהו המוחי�. ג� בג�ֿעד� נמשכי� היסוד עלֿידי
המשכת בכל, היא דמלכות) מהדיבור היא שהתהוותה העול�, (כללות דאר� שהיתרו�
כמו העול�, בכללות ג� אלקות גילוי נמש� ואז המוחי�, המשכת � ועלֿידיֿזה היסוד,

בזהר שכתוב כמו הוא נעבד לשדה ומל� דאתחבר28בג�ֿעד�. עילאה מל� דא מל� מא�
(מל� הכתר המשכת נעשה נעבד) (שדה בג�ֿעד� העבודה שעלֿידי נעבד, איהו כד לשדה

מהשתלשלות. שלמעלה עילאה)

¯‡·ÓÂסיהרא קיימא מהשתלשלות, שלמעלה הכתר במלכות כשמאיר דאז, במאמר,
מאמרות עשרה דמלכות, (דיבור המלכות בחיצוניות ג� האור שמאיר באשלמותא,
יש השתלשלות, סדר שעלֿפי דבהמשכה בעול�. ג� ועלֿידיֿזה, העול�), נברא שבה�
במלכות כשההמשכה ולכ�, (אר�), המלכות וחיצוניות (שדה) המלכות פנימיות בי� חילוק
(פנימיות מ'זעירֿאנפי�' שמקבלת דמלכות בדרגא רק הוא הגילוי המוחי�, מבחינת היא
מאיר. האור אי� מאמרות) (עשרה הנבראי� שרש שהיא דמלכות ובדרגא המלכות),

שבה.29בדוגמת העליו� כדור בחצי רק מאיר השמש שאור פגימתה, בזמ� הלבנה
מאמרות בעשרה ג� הוא הגילוי מהשתלשלות, שלמעלה מהכתר היא וכשההמשכה

בדוגמת בעול�), ג� מאיר29(ועלֿיד� השמש שאור החודש), (באמצע המילוי בזמ� הלבנה
שבה. התחתו� כדור בחצי ג�

נעשהÍÈ¯ˆÂד) העולמות התהוות שיהיה שבכדי הוא הירח מיעוט עני� דלכאורה להבי�,
גו' השמי� את עשית (את ב'מלכות' וחסרו� ה'30מיעוט חסר את מאיר31, שאי� ,(

וג� היסוד כל, בחינת מאיר שבג�ֿעד� וכיו� הנבראי�, משרש שלמעלה דאצילות האור בה
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רפד22) ע' תרס"ו המש� ב). (פא, תרומה ס"פ תו"א ראה

ובכ"מ. ואיל�.

א.23) יז, אליהו") ("פתח בהקדמה תקו"ז

פר24) 24סה"מ ע' ה'ש"ת סה"מ ג� וראה קמא. ע' ש� "ת

ואיל�. 114 ע' ח"ו לקו"ש למלכות). מדות בי� החילוק (דזהו

עיקר25) לעצמו, שהוא דהשכל ,103 ע' ה'תש"ב סה"מ ראה

עיקר לזולת, שייכי� שה� והמדות המחשבה, ע"י הוא התגלותו

הדיבור. ע"י הוא התגלות�

(שער26) יג שער פרדס (ברע"מ). סע"א רנז, זח"ג ראה

כלה. כל מערכת הכינויי�) ערכי (שער כג שער ספ"ו. השערי�)

דברי� אדהאמ"צ מאמרי וראה א. מ, וישב עה"פ להאריז"ל ל"ת

וש"נ. תרפז. ע' ח"ב

וש"נ.27) ש�. אדהאמ"צ מאמרי ש�. פרדס ראה

(28.19 שבהערה ביאוה"ז וראה א. קכב, שרה חיי פ' ח"א

פירוש29) ואיל�. ד קפב, דא"ח) (ע� סידור בארוכה ראה

ופמ"ט. פמ"ח לאדהאמ"צ המלות

ו.30) ט, נחמי'

ס"ב31) ה'תשכ"ח לאיש והיית וחזקת ד"ה בארוכה ראה

ע' ש� (סה"מ עת"ר נחמו בד"ה ג� וראה וש"נ. קד). ע' (לעיל

הנ"ל, וחזקת בד"ה שנסמנו המקומות ברוב רכג). ע' ש� ריח.



ז d"lyz'd a`a xyr dyng ,'c mei

הוא דמלכות ראשונות' וה'ג' הזולת, בשביל שהוא שבאד� הדיבור בדוגמת הנבראי�,
שהוא מיסוד, שמקבלת המלכות דגופא22פנימיות (סיומא האצילות בדוגמת23סיו� ,(

הוא ענינ� הרי לזולת, שייכי� שה� דהג� שבאד�, ומתפעל.24המדות מתעורר שהאד�

ÛÈÒÂÓÂהיא בעול� דההמשכה העול�, כללות על בג�ֿעד� יתרו� עוד שיש במאמר
מהמדות מקבל דמלכות הדיבור כי מהמוחי�,25מהמדות, היא בג�ֿעד� וההמשכה ,

כל בש� נקרא שהיסוד דזה ש�, בו26וכמבואר שנמשכי� בינה שערי נו"� ש� על הוא
נו"� בגימטריא הרי27(כל מהיסוד, שמקבלת המלכות מפנימיות הוא שהג�ֿעד� כיו� ולכ�, ,(

נעבד, לשדה מל� היא בכל אר� יתרו� וזהו המוחי�. ג� בג�ֿעד� נמשכי� היסוד עלֿידי
המשכת בכל, היא דמלכות) מהדיבור היא שהתהוותה העול�, (כללות דאר� שהיתרו�
כמו העול�, בכללות ג� אלקות גילוי נמש� ואז המוחי�, המשכת � ועלֿידיֿזה היסוד,

בזהר שכתוב כמו הוא נעבד לשדה ומל� דאתחבר28בג�ֿעד�. עילאה מל� דא מל� מא�
(מל� הכתר המשכת נעשה נעבד) (שדה בג�ֿעד� העבודה שעלֿידי נעבד, איהו כד לשדה

מהשתלשלות. שלמעלה עילאה)

¯‡·ÓÂסיהרא קיימא מהשתלשלות, שלמעלה הכתר במלכות כשמאיר דאז, במאמר,
מאמרות עשרה דמלכות, (דיבור המלכות בחיצוניות ג� האור שמאיר באשלמותא,
יש השתלשלות, סדר שעלֿפי דבהמשכה בעול�. ג� ועלֿידיֿזה, העול�), נברא שבה�
במלכות כשההמשכה ולכ�, (אר�), המלכות וחיצוניות (שדה) המלכות פנימיות בי� חילוק
(פנימיות מ'זעירֿאנפי�' שמקבלת דמלכות בדרגא רק הוא הגילוי המוחי�, מבחינת היא
מאיר. האור אי� מאמרות) (עשרה הנבראי� שרש שהיא דמלכות ובדרגא המלכות),

שבה.29בדוגמת העליו� כדור בחצי רק מאיר השמש שאור פגימתה, בזמ� הלבנה
מאמרות בעשרה ג� הוא הגילוי מהשתלשלות, שלמעלה מהכתר היא וכשההמשכה

בדוגמת בעול�), ג� מאיר29(ועלֿיד� השמש שאור החודש), (באמצע המילוי בזמ� הלבנה
שבה. התחתו� כדור בחצי ג�

נעשהÍÈ¯ˆÂד) העולמות התהוות שיהיה שבכדי הוא הירח מיעוט עני� דלכאורה להבי�,
גו' השמי� את עשית (את ב'מלכות' וחסרו� ה'30מיעוט חסר את מאיר31, שאי� ,(

וג� היסוד כל, בחינת מאיר שבג�ֿעד� וכיו� הנבראי�, משרש שלמעלה דאצילות האור בה
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רפד22) ע' תרס"ו המש� ב). (פא, תרומה ס"פ תו"א ראה

ובכ"מ. ואיל�.

א.23) יז, אליהו") ("פתח בהקדמה תקו"ז

פר24) 24סה"מ ע' ה'ש"ת סה"מ ג� וראה קמא. ע' ש� "ת

ואיל�. 114 ע' ח"ו לקו"ש למלכות). מדות בי� החילוק (דזהו

עיקר25) לעצמו, שהוא דהשכל ,103 ע' ה'תש"ב סה"מ ראה

עיקר לזולת, שייכי� שה� והמדות המחשבה, ע"י הוא התגלותו

הדיבור. ע"י הוא התגלות�

(שער26) יג שער פרדס (ברע"מ). סע"א רנז, זח"ג ראה

כלה. כל מערכת הכינויי�) ערכי (שער כג שער ספ"ו. השערי�)

דברי� אדהאמ"צ מאמרי וראה א. מ, וישב עה"פ להאריז"ל ל"ת

וש"נ. תרפז. ע' ח"ב

וש"נ.27) ש�. אדהאמ"צ מאמרי ש�. פרדס ראה

(28.19 שבהערה ביאוה"ז וראה א. קכב, שרה חיי פ' ח"א

פירוש29) ואיל�. ד קפב, דא"ח) (ע� סידור בארוכה ראה

ופמ"ט. פמ"ח לאדהאמ"צ המלות

ו.30) ט, נחמי'

ס"ב31) ה'תשכ"ח לאיש והיית וחזקת ד"ה בארוכה ראה

ע' ש� (סה"מ עת"ר נחמו בד"ה ג� וראה וש"נ. קד). ע' (לעיל

הנ"ל, וחזקת בד"ה שנסמנו המקומות ברוב רכג). ע' ש� ריח.



l`xyilח miaeh mini eid `l

במאמ וכמבואר חסרו�. בו אי� הרי כי32רהמוחי�, הוא, כל, בש� נקרא שג�ֿעד� דהטע� ,

בשלימות. היא (מלכות) הלבנה בג�ֿעד� שג� נמצא, ועלֿפיֿזה חסרו�. בלי הכל בו יש
נעבד, לשדה כשמל� דוקא הוא באשלמותא סיהרא דקיימא שהעני� אומר ובמאמר

מהשתלשלות. שלמעלה עילאה) (מל� הכתר בו נמש� העבודה שעלֿידי

˘ÈÂהיא שהשלימות הוא באשלמותא סיהרא דקיימא העני� דאמיתית בזה, הביאור לומר
מאור היא כשההמשכה דוקא היא זו ושלימות חסרו�. שיהיה שיי� שאי� באופ�
ג� לעולמות, השיי� דאור צמצו�. בו שיהיה שיי� שאי� לעולמות, משייכות שלמעלה
כל דבחינת ההמשכה ולכ�, צמצו�. בו ששיי� כזה אור הוא הצמצו�, שקוד� האור
בלי הכל הוא כל דפירוש מהמאמר [וכנ"ל בשלימות היא שההמשכה א� שבג�ֿעד�,
אינו והפסק, צמצו� בו שיהיה ששיי� (מוחי�) מוגבל מאור היא שההמשכה כיו� חסרו�],

השלימות העבודה33אמיתית עלֿידי הוא באשלמותא סיהרא דקיימא העני� ואמיתית .

לעולמות) ששיי� מהאור (שלמעלה ה'בליֿגבול' אור נמש� שעלֿידיֿזה ומצוות, דתורה
נעבד. לשדה מל� צמצו�, בו שיי� שאי�

במאמרÂ‰�‰ה) הוי'32מבואר ברכו אשר דבשדה שהוא34, רש"י פירוש פירושי�. שני ,

מקומות בכמה וכמבואר המקדש. בית שהוא יונת�' ה'תרגו� ופירוש ,35ג�ֿעד�,

וכמו ג�ֿעד�. כמו הוא המקדש עצמו36דבית מצד ג�ֿעד� מדריגות, ב' יש שבג�ֿעד�
הגילוי על דנוס� המקדש, בבית הוא עלֿדר�ֿזה עבודה, עלֿידי בו שנמש� האור' ו'תוספת
האיר הקרבנות) (עבודת המקדש בבית העבודה עלֿידי הרי עצמו, מצד המקדש בבית שהיה
הוא באשלמותא סיהרא דקיימא שהעני� במאמר שכתוב מה ועלֿפי יותר. נעלה גילוי בו

) בשדה העבודה עלֿידי לבית(בעיקר) בנוגע ג� הוא דכמוֿכ� מוב�, נעבד), לשדה מל�
המקו� ה� עצמו, מצד המקדש בבית שהיה באשלמותא סיהרא דקיימא שהעני� המקדש,

הדיוט אתר די� שלית המקדש שלמה37דבית עלֿידי שנבנה המקדש בית דבני� הזמ� וכ� ,
באשלמותא סיהרא קיימא שאז לאברה� הט"ו דור שבג�ֿעד�38שהיה הגילוי דוגמת הוא ,

עצמו שעלֿידי39מצד הוא המקדש בבית שהיה באשלמותא סיהרא קיימא ועיקר שדה, ,

נעבד. לשדה מל� מהשתלשלות, שלמעלה אור תוספת בו נמש� המקדש בבית העבודה
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(אצילות הצמצו� שלפני דא"ס למל' בנוגע זה עני� מבואר

ג� שכ"ה (ועוד), פקמ"ג ח"א תער"ב ובהמש� דכללות).

עיי"ש. דאצילות. במלכות

רכג.32) ע' ש� ריח. ע'

מילוי33) רק היא שנסתלק) האור (שנמש� זו דהמשכה

מחסורו" "די בי� החילוק וע"ד "שלימות". ולא החסרו�,

שעג פ' ח"ב תער"ב המש� ראה � ב) סז, (כתובות ו"לעשרו"

.39 הערה לקמ� וראה שעד. ופ'

עה"פ34) 28 שבהערה ובזהר כז. כז, תולדות � הכתוב ל'

דכתיב ה' ברכו אשר שדה דא שדה "מא� נעבד לשדה מל�

ה'". ברכו אשר שדה כריח

עת"ר35) סה"מ בארוכה וראה ובכ"מ. קלד. ע' תר"ס סה"מ

ואיל�. ריד ע'

רטז.36) ע' ש� עת"ר סה"מ

בית37) א� כי זה אי� יז) כח, (ויצא עה"פ אונקלוס תרגו�

אלקי�.

פה,38) ח"ב סע"א. רמג, סע"ב. רכה, רע"א. קנ, ח"א זהר

שלמה שבא כיו� כו: פט"ו, ובשמו"ר א. מו, ב. מ, ח"ג א.

הבאה. הערה וראה לבנה. של דיסקוס נתמלא

קיימא39) הוה שלמה שבימי דזה פשע"ד, תער"ב בהמש�

בחינת אלא החסרו� מילוי רק לא הוא באשלמותא סיהרא

כסלו י"ד בשיחת (וראה 420 ע' ח"ה לקו"ש [וראה עשירות

d"lyz'd a`a xyr dyng ,'c mei

‰ÊŒÈÙŒÏÚÂ�בזמ רק המשכתו היתה עצמו, מצד המקדש בבית שהיה דהגילוי לומר, יש
במאמר וכמבואר בדוגמת40הבית. הוא הגלות לזמ� הבית זמ� בי� שהחילוק ,

שהגילוי כיו� ולכ�, שבה. התחתו� כדור לחצי דהלבנה העליו� כדור חצי שבי� החילוק
רק שמאיר מוגבל אור הוא עצמו מצד המקדש בבית שמקבלת41שהיה דמלכות בדרגא

שניתוס� והאור הבית. בזמ� רק המשכתו היתה דהלבנה), העליו� כדור (חצי מ'זעירֿאנפי�'
מקדש לי דועשו העבודה ועלֿדר�ֿזה הקרבנות, [עבודת העבודה עלֿידי המקדש ],42בבית

אלא הגלות. בזמ� ג� הוא המשכתו הפסק, בו שיי� שאי� בליֿגבול הוא זה שאור כיו�
ו). סעי� (כדלקמ� בעול� נרגש האור אי� הגלות, שבזמ� הירידה שמצד

בזהרÍÈ˘ÓÓÂו) פירוש עוד שיש דשדה43במאמר, לגריעותא. שהוא נעבד, לשדה במל�
מצאה [בשדה ד'לעומתֿזה' שדה שהמלכות44הוא הוא נעבד לשדה ומל� ,[

בא נעבד לשדה במל� זה שפירוש דזה לומר, ויש ד'לעומתֿזה. לשדה נעבדת דקדושה
דמל� העני� שישנו זה כי הוא, למעליותא, הוא נעבד לשדה דמל� לפירוש ובהמש� לאחרי

נ מל�לשדה המשכת למעליותא, נעבד לשדה דמל� שהעני� בכדי הוא לגריעותא עבד
עלֿידי הכתר בהמשכת שניתוס� דהעילוי לומר ויש יותר. נעלה באופ� תהיה (כתר), עילאה
הוספה הוא הירידה, שקוד� ההמשכה לגבי לגריעותא) נעבד לשדה (דמל� הירידה
בכלל היא מקוד� שהיתה ההמשכה הירידה, שלאחר ההמשכה שלגבי ועד שבאי�ֿערו�.

ז"ל רבותינו שאמרו וזהו השתלשלות. את45סדר והחריב אריה במזל אריה שעלה דזה
וידוע אריאל, ויבנה אריה במזל אריה שיבוא מנת על הוא כו' [זה46אריאל אריה דיבוא

ביה דכתיב מהשתלשלות.47הקב"ה, שלמעלה הכתר התגלות הוא יירא] לא מי שאג אריה
להיות צרי� היה מהשתלשלות) שלמעלה הכתר (התגלות אריה יבוא שיהיה שבכדי ומזה
קוד�, ג� היה (למעליותא) נעבד לשדה דמל� שהעני� א� אריאל, והחריב כו' אריה עלה
היא הירידה, שלאחרי ההמשכה לגבי מקוד�, שהיתה עילאה) (מל� הכתר שהמשכת מוב�,

ההשתלשלות. סדר בכלל
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דמילוי העני� (רק) מדובר ש�) (שמו"ר דבמדרש ה'תשל"א),

עשירות]. השלימות, עני� � התורה) (פנימיות ובזהר החסרו�,

לעולמות, השיי� באור ג� כי בפני�, למ"ש מזה סתירה ואי�

העני� שג� קמה, ע' ש� פר"ת מסה"מ ולהעיר דרגות. כמה

שלגבי הצמצו�, שקוד� האור הוא היא" בכל אר� ד"יתרו�

כבר כי ממש, חדש אור שאינו אלא חדש*, אור הוא העולמות

הצמצו�. קוד� האיר

רכב).40) (ע' ס"ב סו�

(כמ"ש41) העול� בכללות ג� הגילוי הי' הבית שבזמ� וזה

הי' לא העול� בכללות שהי' הגילוי (א) הרי ש�), בהמאמר

מוגבל, אור הי' שהגילוי לפי והוא עצמו, שבביהמ"ק כהגילוי

כללות הבית, בזמ� (ב) בשוה. מקו� בכל הוא הבל"ג דאור

מהגילוי מושפע הי' כי הגלות, כבזמ� ירוד במצב הי' לא העול�

ועצ"ע. דביהמ"ק**.

ח.42) כה, תרומה

(43.28 שבהערה

ש�.44) זהר וראה כז. כב, תצא הכתוב לשו�

רנט.45) רמז ירמי' יל"ש

ואיל�.46) א'נו ע' ב כר� נ"� אוה"ת

ח.47) ג, עמוס

דוגמת היא היא" בכל אר� ד"יתרו� שההמשכה ש� פר"ת סה"מ ג� וראה ואיל�. 12 ע' ה'תש"י סה"מ ד. ע' תרס"ו המש� וראה ב. ח, בראשית תו"א (*

עיי"ש. ממש. חידוש זה שאי� אלא חדש", רצו� שנמש� רצו� "יהי תפלה, שע"י ההמשכה

סיהרא דקיימא העני� הי' אז ג� שלכ� שלאח"ז, הדורות על ג� השפעה לו שהי' לאברה�, ט"ו דור ביהמ"ק, דבני� הזמ� למעלת בנוגע הוא ועד"ז (**

שלמה. בימי כמו הי' שלא אלא באשלמותא,



ט d"lyz'd a`a xyr dyng ,'c mei

‰ÊŒÈÙŒÏÚÂ�בזמ רק המשכתו היתה עצמו, מצד המקדש בבית שהיה דהגילוי לומר, יש
במאמר וכמבואר בדוגמת40הבית. הוא הגלות לזמ� הבית זמ� בי� שהחילוק ,

שהגילוי כיו� ולכ�, שבה. התחתו� כדור לחצי דהלבנה העליו� כדור חצי שבי� החילוק
רק שמאיר מוגבל אור הוא עצמו מצד המקדש בבית שמקבלת41שהיה דמלכות בדרגא

שניתוס� והאור הבית. בזמ� רק המשכתו היתה דהלבנה), העליו� כדור (חצי מ'זעירֿאנפי�'
מקדש לי דועשו העבודה ועלֿדר�ֿזה הקרבנות, [עבודת העבודה עלֿידי המקדש ],42בבית

אלא הגלות. בזמ� ג� הוא המשכתו הפסק, בו שיי� שאי� בליֿגבול הוא זה שאור כיו�
ו). סעי� (כדלקמ� בעול� נרגש האור אי� הגלות, שבזמ� הירידה שמצד

בזהרÍÈ˘ÓÓÂו) פירוש עוד שיש דשדה43במאמר, לגריעותא. שהוא נעבד, לשדה במל�
מצאה [בשדה ד'לעומתֿזה' שדה שהמלכות44הוא הוא נעבד לשדה ומל� ,[

בא נעבד לשדה במל� זה שפירוש דזה לומר, ויש ד'לעומתֿזה. לשדה נעבדת דקדושה
דמל� העני� שישנו זה כי הוא, למעליותא, הוא נעבד לשדה דמל� לפירוש ובהמש� לאחרי

נ מל�לשדה המשכת למעליותא, נעבד לשדה דמל� שהעני� בכדי הוא לגריעותא עבד
עלֿידי הכתר בהמשכת שניתוס� דהעילוי לומר ויש יותר. נעלה באופ� תהיה (כתר), עילאה
הוספה הוא הירידה, שקוד� ההמשכה לגבי לגריעותא) נעבד לשדה (דמל� הירידה
בכלל היא מקוד� שהיתה ההמשכה הירידה, שלאחר ההמשכה שלגבי ועד שבאי�ֿערו�.

ז"ל רבותינו שאמרו וזהו השתלשלות. את45סדר והחריב אריה במזל אריה שעלה דזה
וידוע אריאל, ויבנה אריה במזל אריה שיבוא מנת על הוא כו' [זה46אריאל אריה דיבוא

ביה דכתיב מהשתלשלות.47הקב"ה, שלמעלה הכתר התגלות הוא יירא] לא מי שאג אריה
להיות צרי� היה מהשתלשלות) שלמעלה הכתר (התגלות אריה יבוא שיהיה שבכדי ומזה
קוד�, ג� היה (למעליותא) נעבד לשדה דמל� שהעני� א� אריאל, והחריב כו' אריה עלה
היא הירידה, שלאחרי ההמשכה לגבי מקוד�, שהיתה עילאה) (מל� הכתר שהמשכת מוב�,

ההשתלשלות. סדר בכלל
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דמילוי העני� (רק) מדובר ש�) (שמו"ר דבמדרש ה'תשל"א),

עשירות]. השלימות, עני� � התורה) (פנימיות ובזהר החסרו�,

לעולמות, השיי� באור ג� כי בפני�, למ"ש מזה סתירה ואי�

העני� שג� קמה, ע' ש� פר"ת מסה"מ ולהעיר דרגות. כמה

שלגבי הצמצו�, שקוד� האור הוא היא" בכל אר� ד"יתרו�

כבר כי ממש, חדש אור שאינו אלא חדש*, אור הוא העולמות

הצמצו�. קוד� האיר

רכב).40) (ע' ס"ב סו�

(כמ"ש41) העול� בכללות ג� הגילוי הי' הבית שבזמ� וזה

הי' לא העול� בכללות שהי' הגילוי (א) הרי ש�), בהמאמר

מוגבל, אור הי' שהגילוי לפי והוא עצמו, שבביהמ"ק כהגילוי

כללות הבית, בזמ� (ב) בשוה. מקו� בכל הוא הבל"ג דאור

מהגילוי מושפע הי' כי הגלות, כבזמ� ירוד במצב הי' לא העול�

ועצ"ע. דביהמ"ק**.

ח.42) כה, תרומה

(43.28 שבהערה

ש�.44) זהר וראה כז. כב, תצא הכתוב לשו�

רנט.45) רמז ירמי' יל"ש

ואיל�.46) א'נו ע' ב כר� נ"� אוה"ת

ח.47) ג, עמוס

דוגמת היא היא" בכל אר� ד"יתרו� שההמשכה ש� פר"ת סה"מ ג� וראה ואיל�. 12 ע' ה'תש"י סה"מ ד. ע' תרס"ו המש� וראה ב. ח, בראשית תו"א (*

עיי"ש. ממש. חידוש זה שאי� אלא חדש", רצו� שנמש� רצו� "יהי תפלה, שע"י ההמשכה

סיהרא דקיימא העני� הי' אז ג� שלכ� שלאח"ז, הדורות על ג� השפעה לו שהי' לאברה�, ט"ו דור ביהמ"ק, דבני� הזמ� למעלת בנוגע הוא ועד"ז (**

שלמה. בימי כמו הי' שלא אלא באשלמותא,



l`xyilי miaeh mini eid `l

˘ÈÂהידוע עלֿפי בזה הביאור שעלֿידי48לומר ההמשכה ג� (כולל הצדיקי� דעבודת
בעול� שמאיר שהגילוי היינו למטה, מלמעלה ישר, אור בבחינת היא העבודה)
�מטה ג� ועליה זיכו� שיהיה ובכדי למעלה, מצד (בעיקר) הוא הצדיקי� עבודת ַַָעלֿידי
הכתר שהמשכת מה יוב� ועלֿפיֿזה התשובה. עבודת עלֿידי (בעיקר) נעשה זה עצמו,
סדר בכלל היא הירידה שלאחרי ההמשכה לגבי דגלות, הירידה לפני שהיתה עילאה) (מל�
והחילוק ההגבלה בו שאי� הוא מהשתלשלות דלמעלה העני� אמיתית כי ההשתלשלות,
דההמשכה הצדיקי�, עבודת כלל) (בדר� היא הבית שבזמ� שהעבודה וכיו� ומטה, דמעלה
בי� חילוק יש ההמשכה לאחרי דג� היינו למעלה, מצד (בעיקר) היא זו עבודה שעלֿידי
דהשתלשלות שבבחינות [אלא השתלשלות. בכלל היא זו שהמשכה נמצא להמטה, המעלה
מקו� בכל שהוא ה'בליֿגבול', מאור היא ומצוות דתורה העבודה שעלֿידי ההמשכה גופא,
(כנ"ל הגלות בזמ� ג� ישנו העבודה, עלֿידי המקדש בבית שנמש� האור ולכ�, בשוה.

כיו� א�ֿעלֿפיֿכ�, אבל ה). הוא49סעי� שהאור מפני הוא מקו� בכל הוא שהאור דזה
לו שיש באופ� הוא כשהעול� דוקא הוא האור, נרגש יהיה שבעול� בכדי לכ�, אי�ֿסו�,

לאור מאיר50שייכות אינו הגלות בזמ� לכ�, בעול�, ירידה נעשה הגלות שבזמ� וכיו� .
התשובה, עבודת כלל) (בדר� שהיא הגלות, שבזמ� העבודה ועלֿידי בעול�]. הגילוי
מסדר דלמעלה העני� אמיתית ומטה, דמעלה חילוק בו שאי� ממקו� היא ההמשכה

עצמו �מטה ג� ועליה זיכו� נעשה זו, המשכה שעלֿידי .51השתלשלות, ַַָ

אחרÈÂ˘ז) במקו� המבואר עלֿפי יותר בעומק זה עלֿידי52לבאר בעול� שנמש� דהגילוי
(ועמ� שהצדיקי� בכדי היתה לכתחילה הבריאה שכוונת כיו� הצדיקי�, עבודת

צדיקי� של53כול� בנשמותיה� נמל� במי בעול�, אלקות גילוי יוסיפו עבודת� עלֿידי (

שלמעלה54צדיקי� הגילוי ג� הצדיקי�, עבודת עלֿידי בעול� שנמש� הגילוי לכ�, ,

האיר שלא חדש אור נמש� ומצוות דתורה העבודה שעלֿידי זה ג� כולל מהשתלשלות,
התשובה, עבודת עלֿידי מהֿשאי�ֿכ� אמיתי. חידוש זה אי� הצמצו�, קוד� אפילו
דעשה באופ� שהיה האד� דבריאת הכוונה (היפ� הדר� את והעביר ופג� חטא כשהאד�

ישר האד� את חידוש55האלקי� נעשה עלֿידיֿזה התשובה, עלֿידי זה מתק� ואחרֿכ� (
זה חידוש לפעול האד� שבכח וזה נמל�. דבמי בדרגא שהיא כמו הבריאה כוונת לגבי ג�
דהג� נמל�. דבמי בעני� משרש� למעלה שהוא ב'עצמות', הוא הנשמות ששרש לפי הוא
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ע'48) ח"א לעיל וראה ובכ"מ. ואיל�. קסג ע' תרס"א סה"מ

ריח.

ע'49) (לעיל ס"ג ה'תשל"ו במשפט ציו� ד"ה עד"ז ראה

וש"נ. קמ).

הוא50) דסוכ"ע היות "דע� נה, ע' תרס"ו מהמש� להעיר

מאיר ולמעלה בהעל� נמצא הוא למטה מ"מ למטה כמו למעלה

יותר". בגילוי

דבזמ�51) רכח), ע' ש� רכ. (ע' בהמאמר מהמבואר להעיר

היתה מ"מ באשלמותא, סיהרא שקיימא א� ראשו�, בית

והעלי' שינויי�, שיי� הי' ולכ� מקבל", "בחי' רק המלכות

בבחי' תהי' "שהמלכות היא דהגלות) הירידה (ע"י לע"ל שתהי'

מקבל". בחי' ולא י"ה

ואיל�.52) ריח ע' ח"א לעיל ראה

כא.53) ס, ישעי'

ג.54) פ"ב, רבה רות ז. פ"ח, ב"ר

כט.55) ז, קהלת

d"lyz'd a`a xyr dyng ,'c mei

חסד דחפ� מהגילוי ג� הגילויי�, מכל למעלה היא א�56שההמלכה היא ההמלכה שהרי ,

גילויי� יהיו (א� לגילויי� בנוגע היא ההמלכה מכלֿמקו�, לאו, או חסד חפ� א�להיות
ב'עצמות'. הוא הנשמות ושרש לאו),

Â‰ÊÂ�פר תולדות אלה לעתידֿלבוא, שתהיה דעול� מלא57שהשלימות תהיה58תולדות ,

והאר� השמי� תולדות אלה הבריאה, בתחילת שהיתה מהשלימות יותר נעלית
נברא59בהברא� מילואו על עול� מלא, מצד60תולדות שהוא כמו דעול� שהשלימות ,

הבריאה כוונת שמצד השלימות ג� כולל במדידה61הבריאה, היא נמל�), דבמי (העני�
[שהגילוי התשובה עבודת עלֿידי לעתידֿלבוא שתהיה דעול� והשלימות והגבלה,
אלה והגבלה, ממדידה למעלה תהיה התשובה] עבודת עלֿידי בעיקר יהיה דלעתידֿלבוא

פר� עלי� פרצת ש� על כ� [שנקרא פר� דעני� פר�, המדידות62תולדות כל שפור� הוא [

ההמלכה, בבחינת שהיא כמו הבריאה כוונת שמצד וההגבלה המדידה ג� כולל והגבלות,
חדשה ואר� חדשי� שמי� .63היינו

א),ÊŒÈÙŒÏÚÂ‰ח) סעי� (דלעיל הלבנה ושלימות שבמילוי הדרגות חילוקי לבאר יש
הטבע מצד שהיא כיו� חודש, דכל שבט"ו הלבנה ושלימות דמילוי
המשכה (בכללות) הוא ישראל, של עבודת� ע� קשורה ואינה בבריאה הקב"ה שהטביע
דהלבנה התחתו� חלק בחצי ג� האור מאיר לחודש שבט"ו וזה השתלשלות. סדר שעלֿפי
העליו�. חלק חצי דוגמת הוא התחתו� חלק חצי ג� שבו, הט"ו, יו� מעלת מצד הוא
היא האד�, עבודת ע� (ג�) קשור שזה כיו� בתשרי, וט"ו בניס� שבט"ו הלבנה ושלימות
'ימי�ֿ ה� בתשרי וט"ו בניס� ט"ו שלכ� מהשתלשלות. שלמעלה המשכה (בכללות)
בט"ו הלבנה ושלימות מהשתלשלות. שלמעלה אור המשכת הוא 'יו�ֿטוב' דעני� טובי�',
דזה הוא, באב), דתשעה הירידה שלאחרי (העליה התשובה עבודת ע� שקשורה באב
ולכ� אי�ֿסו� הוא שהאור זה מצד רק (לא הוא דהלבנה התחתו� חלק חצי ג� שמאיר
באב דבט"ו במאמר, וכמבואר עצמה. שבמלכות העליה מצד ג�) אלא למטה, ג� מאיר
וזוהי עצמה. המלכות ושרש דמעלת הגילוי שהוא לומר דיש עתיק, בחינת במלכות מאיר
המלכות עליית הוא הכיפורי� ביו� ג� כי הכיפורי�, ליו� באב עשר דחמשה השייכות ג�

במאמר. כמבואר עתיק, בפנימיות

הכיפורי�,ÈÂ˘ט) מיו� ג� יותר נעלה הוא באב עשר דחמשה שה'יו�ֿטוב' דזה לומר,
קבעה שהתורה גופא מזה כי הוא, התשובה, עבודת הוא הכיפורי� ביו� שג� א�
באה שלאחריה� הבלתיֿרצויי� לדברי� שהירידה מוב�, ושנה, שנה בכל וכפרה סליחה יו�
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ס"ה56) ה'תשמ"ב ער"ה דליל היו� זה ד"ה בארוכה ראה

וש"נ. ואיל�). מד ע' ח"א (לעיל

יח.57) ד, רות

ג.58) פ"ל, שמו"ר ו. פי"ב, ב"ר

ד.59) ב, בראשית

ג.60) פי"ג, ז. פי"ד, ב"ר ראה

פירוש61) דלפי (בהחצע"ג), רטו ע' עת"ר מסה"מ להעיר

ראוי שהי' הוא נברא" מילואו על ב"עול� הכוונה � אחד

דתומ"צ. העבודה ע"י בו שנמש� להגילוי

כט.62) לח, וישב

כב.63) סו, ישעי'



יי d"lyz'd a`a xyr dyng ,'c mei

חסד דחפ� מהגילוי ג� הגילויי�, מכל למעלה היא א�56שההמלכה היא ההמלכה שהרי ,

גילויי� יהיו (א� לגילויי� בנוגע היא ההמלכה מכלֿמקו�, לאו, או חסד חפ� א�להיות
ב'עצמות'. הוא הנשמות ושרש לאו),

Â‰ÊÂ�פר תולדות אלה לעתידֿלבוא, שתהיה דעול� מלא57שהשלימות תהיה58תולדות ,

והאר� השמי� תולדות אלה הבריאה, בתחילת שהיתה מהשלימות יותר נעלית
נברא59בהברא� מילואו על עול� מלא, מצד60תולדות שהוא כמו דעול� שהשלימות ,

הבריאה כוונת שמצד השלימות ג� כולל במדידה61הבריאה, היא נמל�), דבמי (העני�
[שהגילוי התשובה עבודת עלֿידי לעתידֿלבוא שתהיה דעול� והשלימות והגבלה,
אלה והגבלה, ממדידה למעלה תהיה התשובה] עבודת עלֿידי בעיקר יהיה דלעתידֿלבוא

פר� עלי� פרצת ש� על כ� [שנקרא פר� דעני� פר�, המדידות62תולדות כל שפור� הוא [

ההמלכה, בבחינת שהיא כמו הבריאה כוונת שמצד וההגבלה המדידה ג� כולל והגבלות,
חדשה ואר� חדשי� שמי� .63היינו

א),ÊŒÈÙŒÏÚÂ‰ח) סעי� (דלעיל הלבנה ושלימות שבמילוי הדרגות חילוקי לבאר יש
הטבע מצד שהיא כיו� חודש, דכל שבט"ו הלבנה ושלימות דמילוי
המשכה (בכללות) הוא ישראל, של עבודת� ע� קשורה ואינה בבריאה הקב"ה שהטביע
דהלבנה התחתו� חלק בחצי ג� האור מאיר לחודש שבט"ו וזה השתלשלות. סדר שעלֿפי
העליו�. חלק חצי דוגמת הוא התחתו� חלק חצי ג� שבו, הט"ו, יו� מעלת מצד הוא
היא האד�, עבודת ע� (ג�) קשור שזה כיו� בתשרי, וט"ו בניס� שבט"ו הלבנה ושלימות
'ימי�ֿ ה� בתשרי וט"ו בניס� ט"ו שלכ� מהשתלשלות. שלמעלה המשכה (בכללות)
בט"ו הלבנה ושלימות מהשתלשלות. שלמעלה אור המשכת הוא 'יו�ֿטוב' דעני� טובי�',
דזה הוא, באב), דתשעה הירידה שלאחרי (העליה התשובה עבודת ע� שקשורה באב
ולכ� אי�ֿסו� הוא שהאור זה מצד רק (לא הוא דהלבנה התחתו� חלק חצי ג� שמאיר
באב דבט"ו במאמר, וכמבואר עצמה. שבמלכות העליה מצד ג�) אלא למטה, ג� מאיר
וזוהי עצמה. המלכות ושרש דמעלת הגילוי שהוא לומר דיש עתיק, בחינת במלכות מאיר
המלכות עליית הוא הכיפורי� ביו� ג� כי הכיפורי�, ליו� באב עשר דחמשה השייכות ג�

במאמר. כמבואר עתיק, בפנימיות

הכיפורי�,ÈÂ˘ט) מיו� ג� יותר נעלה הוא באב עשר דחמשה שה'יו�ֿטוב' דזה לומר,
קבעה שהתורה גופא מזה כי הוא, התשובה, עבודת הוא הכיפורי� ביו� שג� א�
באה שלאחריה� הבלתיֿרצויי� לדברי� שהירידה מוב�, ושנה, שנה בכל וכפרה סליחה יו�
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ס"ה56) ה'תשמ"ב ער"ה דליל היו� זה ד"ה בארוכה ראה

וש"נ. ואיל�). מד ע' ח"א (לעיל

יח.57) ד, רות

ג.58) פ"ל, שמו"ר ו. פי"ב, ב"ר

ד.59) ב, בראשית

ג.60) פי"ג, ז. פי"ד, ב"ר ראה

פירוש61) דלפי (בהחצע"ג), רטו ע' עת"ר מסה"מ להעיר

ראוי שהי' הוא נברא" מילואו על ב"עול� הכוונה � אחד

דתומ"צ. העבודה ע"י בו שנמש� להגילוי

כט.62) לח, וישב

כב.63) סו, ישעי'



l`xyilיי miaeh mini eid `l

בתורה שנקבע דזה הבריאה, מצד מקו� לה שיש באופ� היא הכיפורי� דיו� העליה
עלמא וברא באורייתא מצד64(אסתכל כי הוא, בלתיֿרצויי� עניני� על וכפרה סליחה יו� (

לעמוד יכולי� גמורי� צדיקי� אי� עומדי� תשובה שבעלי דבמקו� שבתשובה, העילוי גודל
נמל�,65בו דבמי בדרגא בגילוי, שנמשכה כמו הבריאה כוונת מצד (ג�) לזה מקו� יש ,

צדיקי�. של בנשמותיה� נמל� במי הצדיקי�, עבודת היא זו בדרגא הכוונה שעיקר א�
לזה שאי� כזו ירידה היא והגלות, המקדש בית חורב� באב, דתשעה הירידה מהֿשאי�ֿכ�
מצד שג� לפי הוא תמיה בלשו� איכה שאומר דזה איכה, ממגילת ג� [כמוב� מקו� נתינת
עליה שתהיה בכדי זו ירידה היתה שבפועל וזה כזו]. לירידה מקו� אי� שבתשובה, העילוי
(כמו האמיתית הכוונה מצד רק הוא אריה, שיבוא מנת על כו' אריה עלה יותר, נעלית
ואר� חדשי� שמי� בבריאה, חידוש יהיה דישראל העבודה שעלֿידי ב'עצמות'), שהיא

הכיפורי�. מיו� ג� יותר נעלה הוא באב עשר דחמשה ה'יו�ֿטוב' ולכ�, חדשה.

Â‰ÊÂכחמשה לישראל טובי� ימי� היו לא הוא תענית דמסכת והחות� שהסיו� מה ג�
שצרי� בלתיֿרצויי� דברי� שישנ� דזה התעניות. דכל הביאור זהו כי כו', באב עשר

ובתש בתמוז עשר בשבעה שאירעו לדברי� ועד עליה�, באבלהתענות בשביל66עה הוא ,

לבו שמחת יו� שהוא באב, עשר דחמשה ה'יו�ֿטוב' – הירידה שלאחרי 67העליה

בימינו במהרה שיבנה המקדש בית בני� זה .68(דהקב"ה)

,ÔÂˆ¯ŒÈ‰ÈÂועבודתינו מעשינו נסיונות69שעלֿידי ג� כולל הנסיונות, מכל להתפעל שלא
הנסיונות שבעבודת העילוי מצד (ג� החשבונות כל שמצד הסברה70כאלו אי� (

שילח� צדקנו, משיח עלֿידי העתידה הגאולה יותר עוד ויזרזו יקרבו זה, מלחמות71על
הלוחמי�, של בשכל לא ג� בשכל, מקו� לה� אי� אלו מלחמות של [דרוב� וינצח ה'
במקומו, המקדש בית ויבנה ינצח], וא�ֿעלֿפיֿכ� גדול, בתוק� ה� המלחמות שלכ�,

הקדושה ניצוצות כל שיקב� כולל ישראל, נדחי קיבו�72ויקב� � כפשוט� ישראל נדחי וג�
צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה ממש, בקרוב גלויות,
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אֿב.64) קסא, זח"ב

ב.65) לד, מברכות ה"ד, פ"ז תשובה הל' רמב"�

(במשנה).66) סע"א כו, תענית

יא.67) ג, שה"ש

מהרש"א68) חדא"ג וראה (במשנה). המסכת וחות� סיו�

באב. עשר חמשה על שקאי ש�,

רפל"ז.69) תניא ראה

ואיל�).70) מח ע' (לעיל ה'תשל"ו ליראי� נתת ד"ה ראה

המשיח71) מל� והלכות ומלחמותיה� מלכי� הל' רמב"�

ספי"א.

כ"ק72) אגרותֿקודש א. סח, דא"ח) (ע� סידור ראה

שט. ע' ח"א מהורש"ב אדמו"ר

.a"nyz'd a`a xyr dyng ,'c meil xe` zgiy .c"qa

מוגה בלתי

כו'.‡ באב כט"ו לישראל טובי� ימי� היו לא כו' תנ� ד"ה שיחה) (כעי� מאמר .

***

במהרה· שיבנה המקדש בית "בני� � במאמר) לעיל (שהוזכר במשנה תענית מסכת בסיו� המובא העני� .

בזמ� לעשות� שלא שגזרו עניני� כמה שישנ� בהלכה כדמצינו הלכה, בעניני ג� משתק� הוא הרי � בימינו"
כו'" אכלנו לא מי אשתקד ויאמרו המקדש יבנה ש"מהרה לפי הדבר) מותר די� שעלֿפי (למרות הגלות

ועוד). ב. יז, תענית ב. ה, ביצה א. ל, (ראשֿהשנה
למעט האד� על גוזרי� זה שמשו� כ� כדי עד חזק טע� הוא המקדש" יבנה ד"מהרה שהטע� מוב� ומזה

מסויי�. דבר לאכול ולא שלו, הבירורי� בעבודת

ועשה) דקו� (באופ� העול� בעניני עוסק יהודי שכאשר מוב�, ה�", כשרות בחזקת ישראל ש"כל ומאחר
מעשי� ד"כל באופ� היא בזה שהתעסקותו עלֿידיֿזה זה, גשמי בדבר שישנו הקדושה ניצו� את מברר הוא הרי
ושתיה לאכילה בנוגע מוב� ועלֿדר�ֿזה זה, בדבר מצוה מקיי� כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שמי�", לש�

כשיעור). ושותה אוכל (כאשר לאחריה וברכה לפניה ברכה הטעוני�

מסויי� דבר יאכל שלא האד� על גוזרי� � הבירורי� שבעבודת העילוי גודל על הבט מבלי וא�ֿעלֿפיֿכ�,
כו'". המקדש יבנה ש"מהרה לפי � הדבר וטע� שלו), הבירורי� בעבודת ממעט הוא הרי (שעלֿידיֿזה

עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי � העול� עניני ע� הקשורה מסויימת פעולה להעדר בנוגע אמורי� הדברי� וא�
בדוגמת זה הרי � תקנו�" תמידי� כנגד "תפלות לדוגמא: הרוחנית, העבודה אודות מדובר כאשר הוא שכ�
הבחירה בית הלכות ללימוד בנוגע מצינו מזו ויתירה כו'", הקריב "כאילו ז"ל: חכמינו ובלשו� קרב�, הקרבת
ביתי" ש"בני� פועלי� עלֿידיֿזה אלא הבית", בבני� עוסקי� ה� כאילו עליה� מעלה ש"אני בלבד זו שלא �

יד). (צו תנחומא במדרש מהמבואר כמוב� "בטל", אינו

"שיבנה שתוכנה תפילה אודות מדובר כאשר התפילהועלֿאחתֿכמהֿוכמה וכ� בימינו", במהרה המקדש בית
היו�", כל קוינו לישועת� כי . . תצמיח מהרה עבד� דוד צמח ד"את

ז"ל רבותינו בדברי וכמבואר כו'", דוד צמח ד"את התפילה את אומרי� לא שאז ויו�ֿטוב בשבת ואפילו
שלא מוטב � ויו�ֿטוב בשבת אבל זאת, לומר אפשר החול [בימות המשיח דביאת הזמ� אינו ויו�ֿטוב ששבת
בשוב� עינינו "ותחזינה בתפילה אומרי� אז ג� הרי � ויו�ֿטוב] בשבת אפילו שיבוא הלוואי כי זה, עני� להזכיר
ה� "מיד � ומיד תיכ� נעשה שהדבר בודאי הרי "רחמי�", של באופ� נפעל זה שעני� ומאחר ברחמי�", לציו�

נגאלי�".

זמ�‚ וכללות המקדש בית דחורב� הירידה גודל לאחרי בא המקדש" יבנה ד"מהרה שהעני� מאחר והנה, .
עוז. וביתר שאת ביתר העילוי, בתכלית יהיה בימינו במהרה שיבנה המקדש שבית מוב�, � הגלות

דברי�), חמשה בו (שחסרו שני מבית יותר נעלה יהיה דלעתיד המקדש בית שבני� בלבד זו לא אומרת: זאת
אדנֿי "מקדש נצחי, בני� יהיה השלישי המקדש בית דוקא כי � ראשו� מבית ג� יותר נעלה יהיה הוא אלא
"ביו� שכתוב מה וזהו האר�", מ� אעביר הטומאה רוח "את כי כו', וירידות שינויי� כל ללא ידי�", כוננו

ונצחי. תמידי באופ� קיי� יהיה השלישי המקדש בית שדוקא היינו, לפניו", ונחיה יקימנו השלישי

ראשו� בית חורב� שלאחרי הגלות דזמ� הירידה גודל לאחרי בא השלישי המקדש שבית לפי � הדבר וטע�
(במאמר). לעיל כמדובר עוז, וביתר שאת ביתר העילוי, בתכלית הוא בנינו זה ומשו� שני, ובית

חמשה„ יו� בא כאשר ביותר מודגש � העילוי לתכלית באי� הירידה גודל עלֿידי שדוקא לעיל האמור .

זה): לעני� בנוגע מיוחדת התעוררות ישנה (שאז באב עשר
לישראל טובי� ימי� היו ש"לא שידע מישראל ואחת אחד לכל אמת" "תורת אומרת באב עשר חמשה אודות
בחודש בט"ו שה� המועדי� שאר מאשר יותר גדול 'יו�ֿטוב' הוא באב שט"ו היינו, כו'", באב עשר כחמשה

תשרי. בט"ו הסוכות וחג ניס�, בט"ו הפסח חג �
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מוגה בלתי

כו'.‡ באב כט"ו לישראל טובי� ימי� היו לא כו' תנ� ד"ה שיחה) (כעי� מאמר .

***

במהרה· שיבנה המקדש בית "בני� � במאמר) לעיל (שהוזכר במשנה תענית מסכת בסיו� המובא העני� .

בזמ� לעשות� שלא שגזרו עניני� כמה שישנ� בהלכה כדמצינו הלכה, בעניני ג� משתק� הוא הרי � בימינו"
כו'" אכלנו לא מי אשתקד ויאמרו המקדש יבנה ש"מהרה לפי הדבר) מותר די� שעלֿפי (למרות הגלות

ועוד). ב. יז, תענית ב. ה, ביצה א. ל, (ראשֿהשנה
למעט האד� על גוזרי� זה שמשו� כ� כדי עד חזק טע� הוא המקדש" יבנה ד"מהרה שהטע� מוב� ומזה

מסויי�. דבר לאכול ולא שלו, הבירורי� בעבודת

ועשה) דקו� (באופ� העול� בעניני עוסק יהודי שכאשר מוב�, ה�", כשרות בחזקת ישראל ש"כל ומאחר
מעשי� ד"כל באופ� היא בזה שהתעסקותו עלֿידיֿזה זה, גשמי בדבר שישנו הקדושה ניצו� את מברר הוא הרי
ושתיה לאכילה בנוגע מוב� ועלֿדר�ֿזה זה, בדבר מצוה מקיי� כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שמי�", לש�

כשיעור). ושותה אוכל (כאשר לאחריה וברכה לפניה ברכה הטעוני�

מסויי� דבר יאכל שלא האד� על גוזרי� � הבירורי� שבעבודת העילוי גודל על הבט מבלי וא�ֿעלֿפיֿכ�,
כו'". המקדש יבנה ש"מהרה לפי � הדבר וטע� שלו), הבירורי� בעבודת ממעט הוא הרי (שעלֿידיֿזה

עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי � העול� עניני ע� הקשורה מסויימת פעולה להעדר בנוגע אמורי� הדברי� וא�
בדוגמת זה הרי � תקנו�" תמידי� כנגד "תפלות לדוגמא: הרוחנית, העבודה אודות מדובר כאשר הוא שכ�
הבחירה בית הלכות ללימוד בנוגע מצינו מזו ויתירה כו'", הקריב "כאילו ז"ל: חכמינו ובלשו� קרב�, הקרבת
ביתי" ש"בני� פועלי� עלֿידיֿזה אלא הבית", בבני� עוסקי� ה� כאילו עליה� מעלה ש"אני בלבד זו שלא �

יד). (צו תנחומא במדרש מהמבואר כמוב� "בטל", אינו

"שיבנה שתוכנה תפילה אודות מדובר כאשר התפילהועלֿאחתֿכמהֿוכמה וכ� בימינו", במהרה המקדש בית
היו�", כל קוינו לישועת� כי . . תצמיח מהרה עבד� דוד צמח ד"את

ז"ל רבותינו בדברי וכמבואר כו'", דוד צמח ד"את התפילה את אומרי� לא שאז ויו�ֿטוב בשבת ואפילו
שלא מוטב � ויו�ֿטוב בשבת אבל זאת, לומר אפשר החול [בימות המשיח דביאת הזמ� אינו ויו�ֿטוב ששבת
בשוב� עינינו "ותחזינה בתפילה אומרי� אז ג� הרי � ויו�ֿטוב] בשבת אפילו שיבוא הלוואי כי זה, עני� להזכיר
ה� "מיד � ומיד תיכ� נעשה שהדבר בודאי הרי "רחמי�", של באופ� נפעל זה שעני� ומאחר ברחמי�", לציו�

נגאלי�".

זמ�‚ וכללות המקדש בית דחורב� הירידה גודל לאחרי בא המקדש" יבנה ד"מהרה שהעני� מאחר והנה, .
עוז. וביתר שאת ביתר העילוי, בתכלית יהיה בימינו במהרה שיבנה המקדש שבית מוב�, � הגלות

דברי�), חמשה בו (שחסרו שני מבית יותר נעלה יהיה דלעתיד המקדש בית שבני� בלבד זו לא אומרת: זאת
אדנֿי "מקדש נצחי, בני� יהיה השלישי המקדש בית דוקא כי � ראשו� מבית ג� יותר נעלה יהיה הוא אלא
"ביו� שכתוב מה וזהו האר�", מ� אעביר הטומאה רוח "את כי כו', וירידות שינויי� כל ללא ידי�", כוננו

ונצחי. תמידי באופ� קיי� יהיה השלישי המקדש בית שדוקא היינו, לפניו", ונחיה יקימנו השלישי

ראשו� בית חורב� שלאחרי הגלות דזמ� הירידה גודל לאחרי בא השלישי המקדש שבית לפי � הדבר וטע�
(במאמר). לעיל כמדובר עוז, וביתר שאת ביתר העילוי, בתכלית הוא בנינו זה ומשו� שני, ובית

חמשה„ יו� בא כאשר ביותר מודגש � העילוי לתכלית באי� הירידה גודל עלֿידי שדוקא לעיל האמור .

זה): לעני� בנוגע מיוחדת התעוררות ישנה (שאז באב עשר
לישראל טובי� ימי� היו ש"לא שידע מישראל ואחת אחד לכל אמת" "תורת אומרת באב עשר חמשה אודות
בחודש בט"ו שה� המועדי� שאר מאשר יותר גדול 'יו�ֿטוב' הוא באב שט"ו היינו, כו'", באב עשר כחמשה

תשרי. בט"ו הסוכות וחג ניס�, בט"ו הפסח חג �
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ע� חרותנו", "זמ� המצות, חג הפסח, חג � בניס� עשר דחמשה העילוי גודל על הבט מבלי אומרת: זאת
וגאל�" ובעצמו) (בכבודו הקב"ה המלכי� מלכי מל� עליה� ד"נגלה העילוי לתכלית עד שבדבר, העילויי� כל

גודל על הבט ומבלי ונעשי�"), נזכרי� האלה "הימי� כי בשנה, שנה מדי ונשנה חוזר זה העילוי(שגילוי
דבירור העבודה כללות על דקאי ומיקב�", מגרנ� "באספ� האסי�, חג הסוכות, חג � בתשרי עשר דחמשה
שכתוב כמו מיני�, ד' דלקיחת למצוה ועד ויצהר�"), ותירוש� דגנ� ("ואספת העול� שבעניני הקדושה ניצוצי
הנ"ל העילויי� כל לאחרי הנה � הכתר ספירת ע� קשור ש"ראשו�" וכידוע הראשו�", ביו� לכ� "ולקחת�

באב". עשר כחמשה לישראל טובי� ימי� היו ש"לא אמת" "תורת אומרת

דתשעה ומכופל כפול לחוש� עד הגלות, ירידת תכלית לאחרי בא באב עשר שחמשה היות הדבר: וטע�
בשבעה שאירעו בלתיֿרצויי� דברי� חמשה הקדמת על (נוס� בלתיֿרצויי� דברי� חמשה אירעו שאז באב,
שאז באב, עשר דחמשה העילוי ולכ�, העילוי. לתכלית באי� הירידה תכלית לאחרי דוקא הנה � בתמוז) עשר
מ� האור כיתרו� סת�, בחודש ט"ו מאשר יותר נעלה באופ� הוא באשלמותא", אב) (דחודש סיהרא "קיימא

באב". עשר כחמשה לישראל טובי� ימי� היו ש"לא ועד כו', החוש�

(ילקוט ז"ל חכמינו ובלשו� באב, דתשעה הבלתיֿרצויי� העניני� את מהפ� באב עשר שחמשה אומרת, זאת
זה אריה "עלה אריאל", את והחריב אריה במזל אריה ד"עלה העני� שתמורת � בתחלתו) ירמיה שמעוני
אריה "עלה אריאל", ויבנה אריה במזל אריה ד"יבוא העני� נפעל כו'", מסובכו אריה עלה דכתיב נבוכדנאצר,
היינו, כו'", אריה שיבוא מנת "על המדרש: לשו� וכדיוק כו'", יירא לא מי שאג אריה ביה דכתיב הקב"ה, זה
לתכלית ועד לטוב, יתהפ� זה שעני� מנת" "על � היא מסובכו" אריה ד"עלה הבלתיֿרצוי בעני� הכוונה שתכלית

באב". עשר כחמשה לישראל טובי� ימי� היו "לא � העילוי

ויו� השנה ראש אלול 'ראשיֿתיבות' הוא אב) דחודש (המזל ש"ארי" "קדמוני�" בש� שמובא מה ג� [וזהו
רבה. הושענא על קאי ד"אריה" ה"א שהאות בשל"ה וכמובא הכיפורי�,

מברכי� שבת קוד� ואפילו אלול, ראשֿחודש (קוד� אב בחודש כבר נפעל דקדושה ד"אריה" העני� וכללות
זה . . אריה שיבוא מנת "על הוא אב) (בחודש מסובכו" אריה ד"עלה שהעני� לעיל כאמור � אלול) חודש

יירא"]. לא מי שאג אריה . . הקב"ה

חסידות‰ במאמרי המבואר עלֿפי ביותר מודגש הכיפורי�) (ויו� באב עשר דחמשה העילוי תכלית והנה, .
הגיל מעי� עתיק, פנימיות בחינת בגילוי מאיר לבוא.שאז דלעתיד ויי�

[או ישראל בנות ש"בה� במשנה כמבואר � הנישואי� לעני� באב עשר וחמשה הכיפורי� דיו� הקשר וזהו
ומה בכרמי�, וחולות . . יוצאות חיי�"] אלקי� דברי ואלו ש"אלו שבזה, הגירסאות כב' � ירושלי�" "בנות
המשפחות סוגי כל ע� הנישואי� עני� כללות שזהו כו'", ל� בורר אתה מה וראה עיני� נא שא בחור אומרות, היו
במדרשי כמבואר � יעקב")] ה"עי� גירסת (עלֿפי משפחות" ["ארבע בברייתא בארוכה כמבואר שבישראל,
וכנסתֿישראל. דהקב"ה הנישואי� עני� כללות יהיה לבוא שלעתיד ט"ו) פרשה סו� רבה (שמות ז"ל רבותינו

נדמה בי� ז"ל רבותינו מאמר עלֿדר� הקב"ה, על קאי כו'" עיני� נא שא ש"בחור דרושי� בכמה וכמבואר
שא "בחור � מהקב"ה כנסתֿישראל בקשת וזוהי ועוד). ג. טו, בשלח לק"ט ומדרש מכילתא (ראה כבחור לה�
ג� יהיה מצרי�) יציאת (לאחרי תורה מת� בשעת שהיה האירוסי� עני� על שנוס� היינו, כו'", וראה עיני� נא

לבוא. לעתיד הנישואי� עני�

הנישואי� עני� כי � דלעתידֿלבוא הגילויי� ע� באב וט"ו הכיפורי� ביו� הנישואי� עני� שבי� הקשר וזהו
דלעתידֿלבוא. כנסתֿישראל ע� הקב"ה נישואי למעלה, הנישואי� עני� את ופועל קשור למטה

אודות מדובר שבמשנה א�ֿעלֿפי דהנה, הכיפורי�, מיו� יותר נעלה הוא באב עשר חמשה מזו: ויתירה
ליו� באב עשר חמשה שמקדימי� מזה א�ֿעלֿפיֿכ�, בשוה, הכיפורי� ויו� באב עשר דחמשה העילוי

הכיפורי�. יו� לגבי אפילו עילוי ישנו באב עשר שבחמשה משמע, הכיפורי�,

כמו שהוא היינו, "כפורי�", נקרא הכיפורי� שיו� ב'תקוניֿזהר' המבואר שעלֿדר� פעמי� כמה וכמדובר
דמשתה בחיוב מתבטא שהדבר וכפי הכיפורי�, מיו� יותר נעלה הוא ש"פורי�" לפי בלבד, הדמיו� בכ"� פורי�,
כ� כמו � ידע" דלא עד בפוריא לבסומי איניש ש"חייב ועד דוקא, ושתיה אכילה של באופ� שבפורי�, ושמחה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

a"nyz'd ,a`a xyrÎdyng 'c meil xe` zgiy

ושתיה, באכילה אסור הכיפורי� שיו� הכיפורי�, יו� לגבי באב עשר דחמשה לעילוי בנוגע לבאר אפשר
באב. עשר חמשה מהֿשאי�ֿכ�

Â:לפועל בנוגע מזה ההוראה .

יודע אתנו ולא גו' ראינו לא ד"אותותינו ומצב במעמד הגלות, דזמ� ומכופל כפול בחוש� נמצאי� כאשר
המצער דברי� אודות לדבר המקו� כא� (שאי� הגלות חשכת ע� הקשורי� העניני� כל ע� מה", יתכ�עד � י�)

כזה. ירוד ומצב במעמד בהיותו הוא נחשב במה באמרו חסֿושלו�, ברוחו יפול שיהודי

הגלות, מחשכת להתפעל שאי� � באב עשר מחמשה הנלמדת מיוחדת הוראה שישנה לו אומרי� זה על הנה
לבוא. דלעתיד העליה היא תכליתה כי

גדול יהיה זה לאחרי שיבוא שהעילוי מורה זה הרי יותר, גדולה הגלות שירידת ככל הנותנת: היא � ואדרבה
נעלה באופ� באב, עשר דחמשה העילוי לתכלית באי� באב דתשעה הירידה גודל לאחרי שדוקא כש� יותר,

באב". עשר כחמשה לישראל טובי� ימי� היו "לא � תשרי וט"ו ניס� מט"ו יותר

בכל ועבודתנו מעשינו לכללות בנוגע מלמעלה מיוחדת כח נתינת ישנה באב עשר שבחמשה מוב� ועלֿפיֿזה
לבוא דלעתיד הגילויי� מעי� הוא זה ביו� המאיר שהגילוי מאחר � לבוא דלעתיד הגילויי� וזירוז להבאת הקשור
ממש. בפועל העני� עיקר ישנו ראינו", לא "אותותינו כאשר ג� הרי בפועל, במעשה הוא שכ� ומאחר (כנ"ל),

Ê'כח ו'נתינת מההתעוררות כתוצאה עוז וביתר שאת ביתר להוסי� צריכי� שבו המיוחד העני� והנה, .
העני� אודות המשנה בדברי מתבטא שהדבר כפי ישראל", ד"אהבת העני� כללות זה הרי � באב עשר דחמשה

באב: עשר בחמשה שהיה המיוחד
עיני� נא שא בחור אומרות, היו ומה בכרמי�, וחולות ("יוצאות באב עשר דחמשה הנישואי� עני� כללות
למטה ועלֿדר�ֿזה למעלה, שכינתא" ד"תיקוני עני� שזהו כלה", "קישוטי � הלבושי� עני� ע� קשור כו'") וראה
(שכול� שאולי� לב� בכלי יוצאות ירושלי�") "בנות (או ישראל "בנות היו באב עשר ובחמשה לב�". "כלי �
מבת שואלת מל� "בת הברייתא: וכדברי לו". שאי� מי את לבייש שלא כדי עשירות), אפילו מזו, זו שואלות
ומוב�, לו". שאי� מי את לבייש שלא כדי מזה זה שואלי� ישראל וכל . . סג� מבת גדול כה� בת גדול, כה�

ישראל". ד"אהבת העני� כללות ע� קשור זה שטע�

מזו" זו שואלות "כול� זה שמשו� כ� כדי עד היא לו שאי� מי את לבייש שלא ההשתדלות אומרת: זאת
אינה השאול בלבוש שהרגשתה באופ� עלֿכלֿפני� או שלה, מהלבוש פחותה השאול הלבוש איכות כאשר ג�
שיי� מכבדותי" למאניה ד"קרי שהעני� אד� בני בטבע במוחש שרואי� וכפי שלה. בלבוש להרגשתה דומה

מהֿשאי�ֿ שלו, בלבוש מחבירו.בעיקר ששואל בלבוש מדובר כאשר כ�

לו שאי� מי את לבייש שלא שההשתדלות � ישראל" ד"אהבת העני� אודות ההדגשה גודל את רואי� ובזה
בכלי יוצאות ישראל "בנות ולכ� הלבוש), באיכות נגרע זה (שמשו� עצמו חשבו� על הוא הדבר כאשר ג� היא

דוקא. שאולי�" לב�

סת�, בתורה" "כלל רק לא היינו, בתורה", גדול "כלל שזהו עד � ישראל" ד"אהבת העילוי גודל וכידוע
בתורה". גדול "כלל אלא

היא זו ישראל) דאהבת העני� כללות (שזהו תעביד לא לחבר� סני "דעל� א) ל, (שבת ז"ל רבותינו וכמאמר
העני� פירוש ה� � ("ואיד�") תורה דברי ששאר היינו, גמור", זיל הוא, פירושה � ואיד� כולה, התורה כל
התורה עניני שאר את ולקיי� ללמוד כח נתינת מהווה ישראל דאהבת והעני� הוא"), ("פירושה ישראל דאהבת

גמור". "זיל �

מתבטאת שבה הכיֿטובה הפעולה הרי � כמו�" לרע� "ואהבת מצות בקיו� משתדל יהודי כאשר ובפשטות:
תורה יהדות, עניני לכל ומקרב� עליה� פועל כאשר � היא מגעת) (שידו ישראל ובת ב� לכל אהבתו גודל

ומצוותיה.

היינו, חינו�, מבצע � לראש לכל המבצעי�: שאר בכל לפעולה מביא ישראל דאהבת שהעני� אומרת, זאת
ד"כל העני� (ועלֿדר� הזולת בחינו� ג� עוסק הוא הרי עצמ�") ד"קשוט (באופ� עצמו חינו� הקדמת שלאחרי

תחלה"). נענה הוא חבירו על המתפלל
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טו a"nyz'd ,a`a xyrÎdyng 'c meil xe` zgiy

ושתיה, באכילה אסור הכיפורי� שיו� הכיפורי�, יו� לגבי באב עשר דחמשה לעילוי בנוגע לבאר אפשר
באב. עשר חמשה מהֿשאי�ֿכ�

Â:לפועל בנוגע מזה ההוראה .

יודע אתנו ולא גו' ראינו לא ד"אותותינו ומצב במעמד הגלות, דזמ� ומכופל כפול בחוש� נמצאי� כאשר
המצער דברי� אודות לדבר המקו� כא� (שאי� הגלות חשכת ע� הקשורי� העניני� כל ע� מה", יתכ�עד � י�)

כזה. ירוד ומצב במעמד בהיותו הוא נחשב במה באמרו חסֿושלו�, ברוחו יפול שיהודי

הגלות, מחשכת להתפעל שאי� � באב עשר מחמשה הנלמדת מיוחדת הוראה שישנה לו אומרי� זה על הנה
לבוא. דלעתיד העליה היא תכליתה כי

גדול יהיה זה לאחרי שיבוא שהעילוי מורה זה הרי יותר, גדולה הגלות שירידת ככל הנותנת: היא � ואדרבה
נעלה באופ� באב, עשר דחמשה העילוי לתכלית באי� באב דתשעה הירידה גודל לאחרי שדוקא כש� יותר,

באב". עשר כחמשה לישראל טובי� ימי� היו "לא � תשרי וט"ו ניס� מט"ו יותר

בכל ועבודתנו מעשינו לכללות בנוגע מלמעלה מיוחדת כח נתינת ישנה באב עשר שבחמשה מוב� ועלֿפיֿזה
לבוא דלעתיד הגילויי� מעי� הוא זה ביו� המאיר שהגילוי מאחר � לבוא דלעתיד הגילויי� וזירוז להבאת הקשור
ממש. בפועל העני� עיקר ישנו ראינו", לא "אותותינו כאשר ג� הרי בפועל, במעשה הוא שכ� ומאחר (כנ"ל),

Ê'כח ו'נתינת מההתעוררות כתוצאה עוז וביתר שאת ביתר להוסי� צריכי� שבו המיוחד העני� והנה, .
העני� אודות המשנה בדברי מתבטא שהדבר כפי ישראל", ד"אהבת העני� כללות זה הרי � באב עשר דחמשה

באב: עשר בחמשה שהיה המיוחד
עיני� נא שא בחור אומרות, היו ומה בכרמי�, וחולות ("יוצאות באב עשר דחמשה הנישואי� עני� כללות
למטה ועלֿדר�ֿזה למעלה, שכינתא" ד"תיקוני עני� שזהו כלה", "קישוטי � הלבושי� עני� ע� קשור כו'") וראה
(שכול� שאולי� לב� בכלי יוצאות ירושלי�") "בנות (או ישראל "בנות היו באב עשר ובחמשה לב�". "כלי �
מבת שואלת מל� "בת הברייתא: וכדברי לו". שאי� מי את לבייש שלא כדי עשירות), אפילו מזו, זו שואלות
ומוב�, לו". שאי� מי את לבייש שלא כדי מזה זה שואלי� ישראל וכל . . סג� מבת גדול כה� בת גדול, כה�

ישראל". ד"אהבת העני� כללות ע� קשור זה שטע�

מזו" זו שואלות "כול� זה שמשו� כ� כדי עד היא לו שאי� מי את לבייש שלא ההשתדלות אומרת: זאת
אינה השאול בלבוש שהרגשתה באופ� עלֿכלֿפני� או שלה, מהלבוש פחותה השאול הלבוש איכות כאשר ג�
שיי� מכבדותי" למאניה ד"קרי שהעני� אד� בני בטבע במוחש שרואי� וכפי שלה. בלבוש להרגשתה דומה

מהֿשאי�ֿ שלו, בלבוש מחבירו.בעיקר ששואל בלבוש מדובר כאשר כ�

לו שאי� מי את לבייש שלא שההשתדלות � ישראל" ד"אהבת העני� אודות ההדגשה גודל את רואי� ובזה
בכלי יוצאות ישראל "בנות ולכ� הלבוש), באיכות נגרע זה (שמשו� עצמו חשבו� על הוא הדבר כאשר ג� היא

דוקא. שאולי�" לב�

סת�, בתורה" "כלל רק לא היינו, בתורה", גדול "כלל שזהו עד � ישראל" ד"אהבת העילוי גודל וכידוע
בתורה". גדול "כלל אלא

היא זו ישראל) דאהבת העני� כללות (שזהו תעביד לא לחבר� סני "דעל� א) ל, (שבת ז"ל רבותינו וכמאמר
העני� פירוש ה� � ("ואיד�") תורה דברי ששאר היינו, גמור", זיל הוא, פירושה � ואיד� כולה, התורה כל
התורה עניני שאר את ולקיי� ללמוד כח נתינת מהווה ישראל דאהבת והעני� הוא"), ("פירושה ישראל דאהבת

גמור". "זיל �

מתבטאת שבה הכיֿטובה הפעולה הרי � כמו�" לרע� "ואהבת מצות בקיו� משתדל יהודי כאשר ובפשטות:
תורה יהדות, עניני לכל ומקרב� עליה� פועל כאשר � היא מגעת) (שידו ישראל ובת ב� לכל אהבתו גודל

ומצוותיה.

היינו, חינו�, מבצע � לראש לכל המבצעי�: שאר בכל לפעולה מביא ישראל דאהבת שהעני� אומרת, זאת
ד"כל העני� (ועלֿדר� הזולת בחינו� ג� עוסק הוא הרי עצמ�") ד"קשוט (באופ� עצמו חינו� הקדמת שלאחרי

תחלה"). נענה הוא חבירו על המתפלל
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a"nyz'dטז ,a`a xyrÎdyng 'c meil xe` zgiy

תורה, ישראל): דאהבת המבצע כמו גדול" "כלל שאינ� (למרות הכלליי� המבצעי� לשאר באי� ומזה
האכילה כשרות ויו�ֿטוב, קודש שבת נרות הדלקת וחכמיה, יבנה � ספרי� מלא בית צדקה, מזוזה, תפילי�,

המשפחה. וטהרת ושתיה,

Á,מישראל ואחת אחד לכל בפשטות המובנת � באב עשר דחמשה המיוחדת כח' וה'נתינת ההוראה וזוהי .
למקרא: חמש ב� אודות מדובר כאשר אפילו

זה יו� פרשת את הוא יודע כ� וכמו באב, תשעה היה ימי� מספר שלפני יודע קט�, תינוק אפילו יהודי, כל
בהתחלת � בתמוז בי"ז שאירעו בלתיֿרצויי� דברי� חמשה על (נוס� בלתיֿרצויי� דברי� חמשה אירעו שבו �

באב). בתשעה � שסיומ� השבועות, ג'

ביותר, גדול 'יו�ֿטוב' נעשה באב, עשר בחמשה בלבד, ספורי� ימי� שכעבור לו, אומרי� זה כל ולאחרי
באב". עשר כחמשה לישראל טובי� ימי� היו ש"לא עד

עבודת שעלֿידי ומצוות דתורה והכח ישראל בני של כוח� את רואי� התורהובזה עניני בכל ישראל בני
לבוא. דלעתיד הגילויי� עני� כללות שזהו באב, עשר דחמשה העילוי תכלית את מגלי� ומצוותיה,

הגלות עני� לכללות היחידה הסיבה שזוהי ד"חטאינו", העני� את לבטל ועבודתנו במעשינו תלוי זה ועני�
זה הרי � מעט" ד"מעט באופ� נעשה ד"חטאינו" העני� שביטול וא�ֿעלֿפי מארצנו"). גלינו חטאינו ("מפני
במש� הרי היו�", כל קוינו ש"לישועת� מאחר כי בלבד, אחד לרגע אפילו בזה להתעסק מפסיק שאינו באופ�

זה. בכיוו� ועבודתינו מעשינו להיות צריכי� כולו היו� כל

(הלכות הרמב"� כפסקֿדי� – העתידה הגאולה את ממהרת ומצוותיה התורה בעניני נוספת פעולה כל והרי
מצוה עשה . . חייב וחציו זכאי חציו העול� כל וכ� . . עצמו שיראה אד� כל "צרי� ד) הלכה ג פרק תשובה
ולה� לו וגר� זכות, לכ� כולו העול� כל ואת עצמו את הכריע הרי במחשבה) או בדיבור או (במעשה אחת

גלות. אחריה שאי� גאולה � והנצחית האמיתית והצלה" ל"תשועה עד והצלה", תשועה

ע� ביחד הע�, שלימות � ובבנותינו" בבנינו ובזקנינו "בנערינו ישראל, בני כל עבודת עלֿידי נפעל זה וכל
בניס� עשר חמשה לגבי באב עשר דחמשה העילוי שזהו � התשובה עבודת כולל ומצוותיה, התורה שלימות

התשובה). עבודת ע� קשור ענינו שג� (למרות בתשרי עשר חמשה לגבי ואפילו הצדיקי�), (עבודת

הקודש, אר� בשלימות ג� טפחי� מעשרה למטה ומתגלה נמש� � התורה ושלימות הע� דשלימות והעני�
שנה". אחרית ועד השנה מרשית בה אלקי� ה' עיני תמיד גו' אשר "אר�

השלישי, המקדש לבית באי� � האר�) ושלימות התורה, שלימות הע�, (שלימות זה המשולש" ומ"חוט
נצחי. בית לפניו", ונחיה יקימנו השלישי "ביו�

רבותינו כמאמר – אמ�" בימינו במהרה שיבנה המקדש בית בני� "זה גירסאות) (לכמה תענית מסכת וכסיו�
(כמוזכר נצחי באופ� העני� וקיו� ושלימות גמר על מורה ש"אמ�" לפי המבר�", מ� יותר אמ� העונה "גדול ז"ל

במאמר), לעיל

ממש. בימינו במהרה טפחי�, מעשרה למטה

***

Ëבגמרא איתא � הכפורי�" וכיו� באב עשר כחמשה לישראל טובי� ימי� היו "לא המשנה דברי אודות .

"בשלמא תענית): אלא(סו� אחרונות, לוחות בו שניתנו יו� ומחילה, סליחה ביה דאית משו� הכפורי� יו�
בזה: טעמי� כמה בגמרא ומבואר היא", מאי באב ט"ו

. מדבר מתי בו שכלו יו� . . בקהל לבוא בנימי� שבט שהותר יו� . . בזה זה לבוא שבטי� שהותרו "יו�
יו� . . לרגל ישראל יעלו שלא הדרכי� על נבט ב� ירבע� שהושיב פרוסדיות אלה ב� הושע שביטל יו� .
ש"כיו� יו�ֿטוב' ב'תוספות (כמבואר למערכה" עצי� מלכרות שפסקו יו� . . לקבורה ביתר הרוגי שניתנו
וכ� תורה", של לגמרה סעודה שעושי� כדר� יו�ֿטוב, עשאוהו למערכה) עצי� (כריתת ה' מלאכת שנגמרה

כזאת"). גדולה מצוה משלימי� היו יו� שבאותו לפי שמחי� "היו ב) קכא, בתרא (בבא ברשב"� מבואר
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כלו "שבו מהטע� החל בלבד, טעמי� ד' רק הובאו זו למשנה מברטנורא עובדיה הרב שבפירוש [ולהעיר
לבוא בנימי� שבט ש"הותר הטע� וכ� בזה", זה לבוא שבטי� ד"הותרו הטע� הובא ולא ואיל�, מדבר" מתי

בקהל".

לומר ואפשר מדבר"), ממתי המגיפה נסתלקה ("שבו בלבד אחד טע� מובא להרמב"� המשניות בפירוש
ד' שמביא מברטנורא עובדיה הרב לפירוש בנוגע אבל וכיוצאֿבזה. ביותר, החשוב הוא זה שטע� לפי שזהו
נכלל (שבזה בזה" זה לבוא שבטי� "שהותרו � הראשו� הטע� את הביא לא מדוע תמיהה: מתעוררת טעמי�,

בקהל")?! לבוא בנימי� שבט "שהותר � השני הטע� ג�

זו]. תמיהה על שיעורר מהמפרשי� מישהו מצאתי לא ולעתֿעתה

זה לבוא שבטי� ("שהותרו הראשוני� הטעמי� ב' כי טעמי�, חמשה בכללות ה� הנ"ל טעמי� ששה והנה,
הוא. אחד ענינ� בקהל") לבוא בנימי� שבט ו"שהותר בזה",

שאירעו דברי� חמשה כנגד ה� � באב עשר דחמשה ל'יו�ֿטוב' אלו טעמי� שחמשה נמצא ועלֿפיֿזה
בלתיֿרצויי� דברי� חמשה שתמורת אומרת, זאת באב. בתשעה שאירעו דברי� וחמשה בתמוז עשר בשבעה
טובי� ימי� היו ש"לא � כ� כדי ועד ל'יו�ֿטוב', באב עשר חמשה נקבע שבעבור� טובי� עניני� חמשה ישנ�

באב". עשר כחמשה לישראל

Èישראל בנות "שבה� עצמה: במשנה המפורש עני� ישנו (כנ"ל), בגמרא המובאי� הטעמי� על נוס� והנה, .
כו'". וראה עיני� נא שא בחור אומרות, היו ומה בכרמי�, וחולות . . יוצאות ירושלי�") "בנות (או

הוא באב" עשר כחמשה לישראל טובי� ימי� היו ש"לא לזה הטע� (א) אופני�: בב' זאת לפרש ואפשר
יו�(כהמש� לכ� שנקבע ומה כו'", בכרמי� וחולות . . יוצאות ישראל "בנות היו שאז לפי � המשנה) דברי

בגמרא. המובאי� הטעמי� שאר ועלֿדר�ֿזה בזה", זה לבוא שבטי� "הותרו זה שביו� לפי זה הרי � דוקא זה
בגמרא, המובאי� הטעמי� מצד � הוא באב" עשר כחמשה לישראל טובי� ימי� היו ש"לא לזה הטע� (ב)
וחולות . . יוצאות ישראל "בנות היו שאז מפני ולא ל'יו�ֿטוב', זה יו� נקבע אלו מאורעות שמפני היינו,
וחולות . . יוצאות ישראל "בנות היו שאז משו� שאינו � הכיפורי� דיו� ה'יו�ֿטוב' ובדוגמת כו'". בכרמי�
היה זה שיו� ומשו� אחרונות". לוחות בו שניתנו יו� ומחילה, סליחה ביה דאית "משו� אלא כו'", בכרמי�

בכרמי�". וחולות . . יוצאות ישראל "בנות לכ� 'יו�ֿטוב',

הב': כאופ� נאמר א� רק לבארו שאפשר תמוה, 'תוספות' ישנו והנה,

להבי�: צרי� ולכאורה, יו�ֿטוב". דהיינו פירוש � בזה זה לבוא שבטי� שהותרו "יו� ב'תוספות': איתא
יו�ֿטוב"?! דהיינו "פירוש שכתבו במה ה'תוספות' כוונת מהי

ליו� שבנוגע שכש� � היא ה'תוספות' שכוונת מבואר יוס�) וענ� יעקב (עיו� יעקב" ה"עי� במפרשי
אחד טע� משו� כי אחרונות"), לוחות בו ו"שניתנו ומחילה", סליחה ביה ("דאית טעמי� ב' בעינ� הכיפורי�
יותר בעינ� באב לט"ו בנוגע כ� כמו ימי�ֿטובי�, משאר עדי� שיהיה לא אבל יו�ֿטוב, שנקרא מוב� בלבד
דהיינו "פירוש בזה") זה לבוא שבטי� שהותרו ("יו� הא' טע� אודות ה'תוספות' שכתבו וזהו אחד. מטע�
משאר עדי� יהיה זה שיו�ֿטוב כדי אבל יו�ֿטוב, נקרא באב שט"ו מוב� זה טע� שמשו� היינו, יו�ֿטוב",

נוספי�. טעמי� בעינ� � טובי� הימי�

לכתוב מספיק היה לכאורה, � "פירוש" תיבת ה'תוספות' מקדי� מה לש� מוב� אינו עדיי� עלֿפיֿזה אבל:
יו�ֿטוב"?! דהיינו "פירוש ה'תוספות' כותבי� ומדוע יו�ֿטוב", היינו בזה, זה לבוא שבטי� שהותרו "יו�

דלעיל: השני כאופ� � בזה והביאור

ישראל "בנות היו שאז משו� אינו באב דט"ו ה'יו�ֿטוב' לקביעת שהטע� להדגיש � היא ה'תוספות' כוונת
שאר (ועלֿדר�ֿזה בזה" זה לבוא שבטי� שהותרו "יו� שזהו משו� אלא כו'", בכרמי� וחולות . . יוצאות
שהוא הכיפורי� דיו� ה'יו�ֿטוב' (ובדוגמת בכרמי�" ד"חולות העני� משו� ולא בגמרא), המובאי� הטעמי�

דאי הוא"משו� זה שיו� היות ואדרבה: בכרמי�"), ד"חולות העני� משו� ולא כו'", ומחילה סליחה ביה ת
כו'". בכרמי� וחולות . . יוצאות ישראל "בנות דוקא זה שביו� נקבע לכ� שבגמרא), הטעמי� (מפני 'יו�ֿטוב'
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כלו "שבו מהטע� החל בלבד, טעמי� ד' רק הובאו זו למשנה מברטנורא עובדיה הרב שבפירוש [ולהעיר
לבוא בנימי� שבט ש"הותר הטע� וכ� בזה", זה לבוא שבטי� ד"הותרו הטע� הובא ולא ואיל�, מדבר" מתי

בקהל".

לומר ואפשר מדבר"), ממתי המגיפה נסתלקה ("שבו בלבד אחד טע� מובא להרמב"� המשניות בפירוש
ד' שמביא מברטנורא עובדיה הרב לפירוש בנוגע אבל וכיוצאֿבזה. ביותר, החשוב הוא זה שטע� לפי שזהו
נכלל (שבזה בזה" זה לבוא שבטי� "שהותרו � הראשו� הטע� את הביא לא מדוע תמיהה: מתעוררת טעמי�,

בקהל")?! לבוא בנימי� שבט "שהותר � השני הטע� ג�

זו]. תמיהה על שיעורר מהמפרשי� מישהו מצאתי לא ולעתֿעתה

זה לבוא שבטי� ("שהותרו הראשוני� הטעמי� ב' כי טעמי�, חמשה בכללות ה� הנ"ל טעמי� ששה והנה,
הוא. אחד ענינ� בקהל") לבוא בנימי� שבט ו"שהותר בזה",

שאירעו דברי� חמשה כנגד ה� � באב עשר דחמשה ל'יו�ֿטוב' אלו טעמי� שחמשה נמצא ועלֿפיֿזה
בלתיֿרצויי� דברי� חמשה שתמורת אומרת, זאת באב. בתשעה שאירעו דברי� וחמשה בתמוז עשר בשבעה
טובי� ימי� היו ש"לא � כ� כדי ועד ל'יו�ֿטוב', באב עשר חמשה נקבע שבעבור� טובי� עניני� חמשה ישנ�

באב". עשר כחמשה לישראל

Èישראל בנות "שבה� עצמה: במשנה המפורש עני� ישנו (כנ"ל), בגמרא המובאי� הטעמי� על נוס� והנה, .
כו'". וראה עיני� נא שא בחור אומרות, היו ומה בכרמי�, וחולות . . יוצאות ירושלי�") "בנות (או

הוא באב" עשר כחמשה לישראל טובי� ימי� היו ש"לא לזה הטע� (א) אופני�: בב' זאת לפרש ואפשר
יו�(כהמש� לכ� שנקבע ומה כו'", בכרמי� וחולות . . יוצאות ישראל "בנות היו שאז לפי � המשנה) דברי

בגמרא. המובאי� הטעמי� שאר ועלֿדר�ֿזה בזה", זה לבוא שבטי� "הותרו זה שביו� לפי זה הרי � דוקא זה
בגמרא, המובאי� הטעמי� מצד � הוא באב" עשר כחמשה לישראל טובי� ימי� היו ש"לא לזה הטע� (ב)
וחולות . . יוצאות ישראל "בנות היו שאז מפני ולא ל'יו�ֿטוב', זה יו� נקבע אלו מאורעות שמפני היינו,
וחולות . . יוצאות ישראל "בנות היו שאז משו� שאינו � הכיפורי� דיו� ה'יו�ֿטוב' ובדוגמת כו'". בכרמי�
היה זה שיו� ומשו� אחרונות". לוחות בו שניתנו יו� ומחילה, סליחה ביה דאית "משו� אלא כו'", בכרמי�

בכרמי�". וחולות . . יוצאות ישראל "בנות לכ� 'יו�ֿטוב',

הב': כאופ� נאמר א� רק לבארו שאפשר תמוה, 'תוספות' ישנו והנה,

להבי�: צרי� ולכאורה, יו�ֿטוב". דהיינו פירוש � בזה זה לבוא שבטי� שהותרו "יו� ב'תוספות': איתא
יו�ֿטוב"?! דהיינו "פירוש שכתבו במה ה'תוספות' כוונת מהי

ליו� שבנוגע שכש� � היא ה'תוספות' שכוונת מבואר יוס�) וענ� יעקב (עיו� יעקב" ה"עי� במפרשי
אחד טע� משו� כי אחרונות"), לוחות בו ו"שניתנו ומחילה", סליחה ביה ("דאית טעמי� ב' בעינ� הכיפורי�
יותר בעינ� באב לט"ו בנוגע כ� כמו ימי�ֿטובי�, משאר עדי� שיהיה לא אבל יו�ֿטוב, שנקרא מוב� בלבד
דהיינו "פירוש בזה") זה לבוא שבטי� שהותרו ("יו� הא' טע� אודות ה'תוספות' שכתבו וזהו אחד. מטע�
משאר עדי� יהיה זה שיו�ֿטוב כדי אבל יו�ֿטוב, נקרא באב שט"ו מוב� זה טע� שמשו� היינו, יו�ֿטוב",

נוספי�. טעמי� בעינ� � טובי� הימי�

לכתוב מספיק היה לכאורה, � "פירוש" תיבת ה'תוספות' מקדי� מה לש� מוב� אינו עדיי� עלֿפיֿזה אבל:
יו�ֿטוב"?! דהיינו "פירוש ה'תוספות' כותבי� ומדוע יו�ֿטוב", היינו בזה, זה לבוא שבטי� שהותרו "יו�

דלעיל: השני כאופ� � בזה והביאור

ישראל "בנות היו שאז משו� אינו באב דט"ו ה'יו�ֿטוב' לקביעת שהטע� להדגיש � היא ה'תוספות' כוונת
שאר (ועלֿדר�ֿזה בזה" זה לבוא שבטי� שהותרו "יו� שזהו משו� אלא כו'", בכרמי� וחולות . . יוצאות
שהוא הכיפורי� דיו� ה'יו�ֿטוב' (ובדוגמת בכרמי�" ד"חולות העני� משו� ולא בגמרא), המובאי� הטעמי�

דאי הוא"משו� זה שיו� היות ואדרבה: בכרמי�"), ד"חולות העני� משו� ולא כו'", ומחילה סליחה ביה ת
כו'". בכרמי� וחולות . . יוצאות ישראל "בנות דוקא זה שביו� נקבע לכ� שבגמרא), הטעמי� (מפני 'יו�ֿטוב'
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‡È�כאופ לומר יותר מסתבר היה ה'תוספות' דברי לולי כי � ה'תוספות' שבדברי החידוש מוב� עלֿפיֿזה .

בגמרא: המובאי� הטעמי� מפני ולא בכרמי�", ד"חולות העני� משו� הוא שה'יו�ֿטוב' הא',
ימי בדברי הרי � שבגמרא הטעמי� שאר וכ� בזה", זה לבוא שבטי� שהותרו ד"יו� העני� גודל למרות
ובודאי ל'יו�ֿטוב', ייקבעו הנ"ל שימי� מצינו לא וא�ֿעלֿפיֿכ� דוגמת�, מאורעות וכמה כמה אירעו ישראל

זה. כ'יו�ֿטוב' לישראל" טובי� ימי� היו ש"לא נאמר שעליו כזה ל'יו�ֿטוב' נקבעו שלא

גזירת נתבטלה שאז היינו, לקבורה", ביתר הרוגי שניתנו "יו� � הוא שבגמרא הטעמי� אחד ולדוגמא:
ועלֿדר�ֿזה המלכות, גזירות נתבטלו שבה� מאורעות ריבוי מצינו והרי לקבורה. להביא� נתנו שלא המלכות
ליו�ֿטוב נקבעו אלו שימי� תענית במגילת מצינו לא וא�ֿעלֿפיֿכ� במלחמה, נצחו� היה שבה� מאורעות
דפסח הרגלי� ג' מלבד � אלו) כימי� לישראל" טובי� ימי� היו "לא בה� נאמר שלא (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

'יו�ֿטוב'. בש� מקומות בכמה הנקראי� ופורי� חנוכה וכ� וסוכות, שבועות

באב" עשר כחמשה לישראל טובי� ימי� היו ש"לא ועד ל'יו�ֿטוב', נקבע באב עשר חמשה שדוקא ומאחר
"בנות � הימי� בשאר דוגמתו מצינו שלא מיוחד עני� היה שבו משו� הוא הדבר שטע� לומר מסתבר הרי �

זה יו� שנקבע (ומה גדול ל'יו�ֿטוב' זה יו� לקביעת הטע� שזהו כו'", בכרמי� וחולות כו' יוצאות ישראל
שיו� היינו, זכאי", ליו� זכות "מגלגלי� ולכ� שבגמרא), הטעמי� (מצד זכאי" "יו� היותו מפני זה הרי � דוקא

בישראל). נישואי� של ליו� נקבע זה

לבוא שבטי� שהותרו "יו� הגמרא בדברי שהפירוש ולהדגיש לחדש 'תוספות' מוכרח � זאת לשלול וכדי
ולא ליו�ֿטוב, זה יו� נקבע זה שמטע� היינו, יו�ֿטוב", "דהיינו � הוא שבגמרא) הטעמי� שאר (וכ� בזה" זה

(כנ"ל). בכרמי�" ד"חולות העני� מפני

·Èמוד � כו'" שאולי� לב� בכלי יוצאות ישראל ד"בנות שבמאורע ז) (סעי� לעיל נתבאר והנה, ביותר. גש
ישראל. דאהבת העני�

אלא מזה), כתוצאה הנפעל הנישואי� לעני� קוד� (ובודאי בכרמי�" ד"חולות העני� קוד� עוד אומרת: זאת
באב ט"ו ביו� המשותפת הנקודה [שזוהי לב�" "כלי לבישת עלֿידי בכרמי�", ד"חולות לעני� ההכנה בעת כבר
מודגש � וחסידות] קבלה בספרי כמבואר לב�, בבגדי נעשית היתה הכיפורי� דיו� העבודה כי � הכיפורי� ליו�
לו". שאי� מי את לבייש שלא "כדי דוקא, "שאולי�" להיות צריכי� היו לב�" ש"כלי בזה ישראל דאהבת העני�

ישראל: דאהבת העני� מודגש שבכול� � שבגמרא לטעמי� בנוגע מוב� ועלֿדר�ֿזה

המאורע ותוכ� נקודת הרי � בקהל" לבוא בנימי� שבט שהותר "יו� וכ� בזה", זה לבוא שבטי� שהותרו "יו�
בפועל הנישואי� עני� ע� קשור אינו שה'יו�ֿטוב' היא ההדגשה כא� וג� ישראל. דאהבת העני� ע� קשור
שבט "שהותר מה (וכ� בזה" זה לבוא שבטי� "שהותרו מה העני� עצ� אלא כו'"), וראה עיני� נא שא ("בחור
שכל וההכרזה ההודעה עצ� היינו, יו�ֿטוב"), דהיינו ("פירוש 'יו�ֿטוב' של עני� הוא בקהל") לבוא בנימי�

'יו�ֿטוב'. של עני� זה הרי � בזה" זה לבוא שבטי� "הותרו שלכ� אחדות, של באופ� ה� ישראל בני

קשורי� � לקבורה" ביתר הרוגי שניתנו "יו� וכ� מדבר", מתי בו שכלו ד"יו� שהטעמי� מוב� ועלֿדר�ֿזה
נבט ב� ירבע� שהושיב פרוסדיות אלה ב� הושע שביטל ד"יו� הטע� ועלֿדר�ֿזה ישראל. דאהבת העני� ע�
שעשרת אפשרות ניתנה עלֿידיֿזה כי � ישראל דאהבת העני� ע� קשור זה הרי לרגל", ישראל יעלו שלא

לרגל. עליית� בעת השבטי� ב' ע� להתאחד יוכלו השבטי�

שעלֿיד� – הוא המערכה עצי של ענינ� למערכה": עצי� מלכרות שפסקו ד"יו� לטע� בנוגע ועלֿדר�ֿזה
דהתחלת (הקרב� התמיד קרב� להקרבת קוד� המערכה סידור ולכ�, המזבח. עלֿגבי הקרבנות את להקריב אפשר
קרב� היינו עצי�", ל"קרב� כא� הכוונה [אי� המזבח עלֿגבי קרבנות להקריב אפשרות אי� זאת לולי כי � היו�)
היו שעלֿיד� המערכה לעצי הכוונה אלא שחר של תמיד הקרבת לאחרי מקריבי� היו שאותו העצי�, מ� הבא
ענינו כללות כי � ישראל לאהבת שבזה השייכות מובנת ועלֿפיֿזה המזבח]. עלֿגבי קרבנות להקריב יכולי�
מכפר" מחבב ומזי� מזיח � "מזבח ב) י, (כתובות ז"ל רבותינו כמאמר ישראל, אהבת ע� קשור המזבח של

גזיר ש�)).(מזיח רש"י (פירוש אביה� אל ישראל את ומחבב ישראל, מעל רעות ות

דאהבת העני� אודות מיוחדת הדגשה � באב עשר חמשה ע� הקשורי� העניני� בכל הכללית הנקודה וזוהי
פעמי�. כמה כמדובר הגלות, סיבת את מבטלי� שעלֿידיֿזה ישראל,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

a"nyz'd ,a`a xyrÎdyng 'c meil xe` zgiy

דרבותינו כח' וה'נתינת הציווי עלֿפי ובפרט ישראל, אהבת ע� הקשורות הפעולות בכל להוסי� צריכי� ולכ�,
שלה�. בשיחות � מזו ויתירה שלה�, חסידות במאמרי נשיאינו

צריכי� באב, עשר חמשה קוד� ג� אלו בעניני� עסקו שבודאי למרות היינו, � למזורזי� אלא מזרזי� ואי�
בכל זה עני� אודות המיוחדת ההדגשה מפני ואיל�, באב עשר מחמשה עוז וביתר שאת ביתר בזה להוסי�
ונעשי�". נזכרי� האלה "הימי� כי בשנה, שנה מדי ונשני� החוזרי� באב, עשר חמשה ע� הקשורי� המאורעות

‚Èעל מיוחדת הדגשה ישנה ישראל אהבת ע� הקשורות בפעולות ההוספה אודות לעיל האמור על נוס� .
יוסי� דמוסי� ואיל� "מכא� תענית) (סו� בגמרא כמפורש ואיל�, באב עשר מחמשה התורה בלימוד ההוספה
חיי� יוסי� (בלילות) בתורה לעסוק הימי� על לילות דמוסי� ואיל� באב עשר "מחמשה רש"י: ובפירוש כו'",

חייו". על
והימי� מתארכי� "הלילות ואז חמה", של כחה תשש ואיל� באב עשר ש"מחמשה היות אומרת: זאת
איברא "לא א) סה, (עירובי� ז"ל רבותינו למאמר בהתא� בלילות, התורה בלימוד להוסי� צריכי� � מתקצרי�"

לגירסא". אלא ליליא

כדור בחצי רק זה הרי מתקצרי�", והימי� מתארכי� "הלילות באב עשר מחמשה שהחל זה עני� � ולהעיר
בחצי שוות אינ� והחור� הקי� תקופות כי הפכי, באופ� זה הרי � הדרומי כדור בחצי מהֿשאי�ֿכ� הצפוני,
כדור בחצי החור� תקופת היא הצפוני כדור שבחצי הקי� תקופת היינו, הדרומי, כדור וחצי הצפוני כדור
מתארכי� "הלילות מזה (שכתוצאה חמה של כחה תשש ואיל� באב שמט"ו מה ולכ�, להיפ�, וכ� הדרומי,
התוק� אז מתחיל שש� הדרומי, כדור בחצי מהֿשאי�ֿכ� הצפוני, כדור בחצי רק זה הרי מתקצרי�"), והימי�

מתארכי�). והימי� מתקצרי� הלילות מזה (שכתוצאה השמש דחו�

ובהקדי�:

הכדור חלוקת (ב) למערב, ממזרח הכדור חלוקת (א) עניני�: בב' מתבטא האר� כדור חצאי ב' שבי� החילוק
הכד חלוקת אודות מדברי� כאשר שביניה�: והחילוק לדרו�. ב'מצפו� שבי� החילוק הרי למערב, ממזרח ור

הלילה זמ� הוא הא' כדור בחצי היו� זמ� היינו, ולילה, דיו� החילוק הוא והמערבי) (המזרחי הכדור חצאי
(הצפוני הכדור חצאי שני שבי� החילוק הרי לדרו�, מצפו� האר� חלוקת אודות מדברי� וכאשר הב'. כדור בחצי
כדור בחצי החור� זמ� הוא א' כדור בחצי הקי� זמ� היינו, וחור�, דקי� התקופות שבי� החילוק הוא והדרומי)

הב'.

מובא בתורה ולדוגמא: בתורה, מצינו שלא עניני� גילה שה"מדע" יתכ� כיצד השואלי� ישנ� אגב: [דר�
� וא�ֿכ� "כנ�", של המושג שיי� לא בכדור כי ככדור, אינה שהאר� משמע שמזה האר�", "כנפות הלשו�
פירוש את שמעוותי� פעמי� כמה דובר וכבר � בתורה?! מצינו שלא חידושי� ה"מדע" גילה � ה� טועני�

התורה! דברי על קושיות מקשי� ואחרֿכ� "מגדלי�", זה על ובוני� הכתובי�,

הנה שהאר� טענו המדע חכמי כאשר כו', אד� בני בה ומצאו אמריקה את שגילו קוד� עוד לעניננו: ובנוגע
מתגלגלא ישובא "כל ככדור: היא שהאר� א) עמוד י, ד� ג, (חלק בזהר מפורש כבר היה � קצוות ד' בעל משטח
כו'"]. ליליא ולאלי� יממא לאלי� לאלי�, חשי� לאלי� נהיר כד . . לעילא ואלי� לתתא אלי� ככדור, בעיגולא

ה� תורה") "מת� היה ישראל אר� נמצאת שבו הכדור (שבחצי ישראל לאר� השווי� מקומות יש והנה,
ישראל, אר� נמצאת שבו כדור חצי באותו הנמצאי� המקומות שה� � וחור� לקי� בנוגע וה� ולילה ליו� בנוגע
בנוגע ה� ישראל לאר� המנוגדי� מקומות יש לדרו�; שמצפו� לקו בנוגע וה� למערב שממזרח לקו בנוגע ה�
בנוגע ה� ישראל), אר� (לעומת השני כדור בחצי הנמצאי� המקומות שה� � וחור� לקי� בנוגע וה� ולילה ליו�
(או בלבד אחד בעני� ישראל לאר� השווי� מקומות ויש לדרו�; שמצפו� לקו בנוגע וה� למערב שממזרח לקו
ישראל, אר� נמצאת שבו כדור חצי באותו שנמצאי� המקומות שה� � וחור�) לקי� בנוגע או ולילה, ליו� בנוגע
הקי� תקופות מהֿשאי�ֿכ� ישראל, לאר� שווי� והלילה היו� (שש� בלבד למערב שממזרח לקו ביחס או
בשווה, ה� והחור� הקי� תקופות (שש� בלבד לדרו� שמצפו� לקו ביחס או הפכי), באופ� ה� והחור�

הפכי). באופ� ה� והלילה היו� מהֿשאי�ֿכ�

הקי� תקופות שבו הכדור בחצי הנמצאי� היהודי� להתנהג צריכי� כיצד שאלה מתעוררת � ועלֿפיֿזה
ג� חל ואיל� באב מט"ו התורה בלימוד ההוספה חיוב הא� � ישראל באר� מאשר הפכי באופ� ה� והחור�
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דרבותינו כח' וה'נתינת הציווי עלֿפי ובפרט ישראל, אהבת ע� הקשורות הפעולות בכל להוסי� צריכי� ולכ�,
שלה�. בשיחות � מזו ויתירה שלה�, חסידות במאמרי נשיאינו

צריכי� באב, עשר חמשה קוד� ג� אלו בעניני� עסקו שבודאי למרות היינו, � למזורזי� אלא מזרזי� ואי�
בכל זה עני� אודות המיוחדת ההדגשה מפני ואיל�, באב עשר מחמשה עוז וביתר שאת ביתר בזה להוסי�
ונעשי�". נזכרי� האלה "הימי� כי בשנה, שנה מדי ונשני� החוזרי� באב, עשר חמשה ע� הקשורי� המאורעות

‚Èעל מיוחדת הדגשה ישנה ישראל אהבת ע� הקשורות בפעולות ההוספה אודות לעיל האמור על נוס� .
יוסי� דמוסי� ואיל� "מכא� תענית) (סו� בגמרא כמפורש ואיל�, באב עשר מחמשה התורה בלימוד ההוספה
חיי� יוסי� (בלילות) בתורה לעסוק הימי� על לילות דמוסי� ואיל� באב עשר "מחמשה רש"י: ובפירוש כו'",

חייו". על
והימי� מתארכי� "הלילות ואז חמה", של כחה תשש ואיל� באב עשר ש"מחמשה היות אומרת: זאת
איברא "לא א) סה, (עירובי� ז"ל רבותינו למאמר בהתא� בלילות, התורה בלימוד להוסי� צריכי� � מתקצרי�"

לגירסא". אלא ליליא

כדור בחצי רק זה הרי מתקצרי�", והימי� מתארכי� "הלילות באב עשר מחמשה שהחל זה עני� � ולהעיר
בחצי שוות אינ� והחור� הקי� תקופות כי הפכי, באופ� זה הרי � הדרומי כדור בחצי מהֿשאי�ֿכ� הצפוני,
כדור בחצי החור� תקופת היא הצפוני כדור שבחצי הקי� תקופת היינו, הדרומי, כדור וחצי הצפוני כדור
מתארכי� "הלילות מזה (שכתוצאה חמה של כחה תשש ואיל� באב שמט"ו מה ולכ�, להיפ�, וכ� הדרומי,
התוק� אז מתחיל שש� הדרומי, כדור בחצי מהֿשאי�ֿכ� הצפוני, כדור בחצי רק זה הרי מתקצרי�"), והימי�

מתארכי�). והימי� מתקצרי� הלילות מזה (שכתוצאה השמש דחו�

ובהקדי�:

הכדור חלוקת (ב) למערב, ממזרח הכדור חלוקת (א) עניני�: בב' מתבטא האר� כדור חצאי ב' שבי� החילוק
הכד חלוקת אודות מדברי� כאשר שביניה�: והחילוק לדרו�. ב'מצפו� שבי� החילוק הרי למערב, ממזרח ור

הלילה זמ� הוא הא' כדור בחצי היו� זמ� היינו, ולילה, דיו� החילוק הוא והמערבי) (המזרחי הכדור חצאי
(הצפוני הכדור חצאי שני שבי� החילוק הרי לדרו�, מצפו� האר� חלוקת אודות מדברי� וכאשר הב'. כדור בחצי
כדור בחצי החור� זמ� הוא א' כדור בחצי הקי� זמ� היינו, וחור�, דקי� התקופות שבי� החילוק הוא והדרומי)

הב'.

מובא בתורה ולדוגמא: בתורה, מצינו שלא עניני� גילה שה"מדע" יתכ� כיצד השואלי� ישנ� אגב: [דר�
� וא�ֿכ� "כנ�", של המושג שיי� לא בכדור כי ככדור, אינה שהאר� משמע שמזה האר�", "כנפות הלשו�
פירוש את שמעוותי� פעמי� כמה דובר וכבר � בתורה?! מצינו שלא חידושי� ה"מדע" גילה � ה� טועני�

התורה! דברי על קושיות מקשי� ואחרֿכ� "מגדלי�", זה על ובוני� הכתובי�,

הנה שהאר� טענו המדע חכמי כאשר כו', אד� בני בה ומצאו אמריקה את שגילו קוד� עוד לעניננו: ובנוגע
מתגלגלא ישובא "כל ככדור: היא שהאר� א) עמוד י, ד� ג, (חלק בזהר מפורש כבר היה � קצוות ד' בעל משטח
כו'"]. ליליא ולאלי� יממא לאלי� לאלי�, חשי� לאלי� נהיר כד . . לעילא ואלי� לתתא אלי� ככדור, בעיגולא

ה� תורה") "מת� היה ישראל אר� נמצאת שבו הכדור (שבחצי ישראל לאר� השווי� מקומות יש והנה,
ישראל, אר� נמצאת שבו כדור חצי באותו הנמצאי� המקומות שה� � וחור� לקי� בנוגע וה� ולילה ליו� בנוגע
בנוגע ה� ישראל לאר� המנוגדי� מקומות יש לדרו�; שמצפו� לקו בנוגע וה� למערב שממזרח לקו בנוגע ה�
בנוגע ה� ישראל), אר� (לעומת השני כדור בחצי הנמצאי� המקומות שה� � וחור� לקי� בנוגע וה� ולילה ליו�
(או בלבד אחד בעני� ישראל לאר� השווי� מקומות ויש לדרו�; שמצפו� לקו בנוגע וה� למערב שממזרח לקו
ישראל, אר� נמצאת שבו כדור חצי באותו שנמצאי� המקומות שה� � וחור�) לקי� בנוגע או ולילה, ליו� בנוגע
הקי� תקופות מהֿשאי�ֿכ� ישראל, לאר� שווי� והלילה היו� (שש� בלבד למערב שממזרח לקו ביחס או
בשווה, ה� והחור� הקי� תקופות (שש� בלבד לדרו� שמצפו� לקו ביחס או הפכי), באופ� ה� והחור�

הפכי). באופ� ה� והלילה היו� מהֿשאי�ֿכ�

הקי� תקופות שבו הכדור בחצי הנמצאי� היהודי� להתנהג צריכי� כיצד שאלה מתעוררת � ועלֿפיֿזה
ג� חל ואיל� באב מט"ו התורה בלימוד ההוספה חיוב הא� � ישראל באר� מאשר הפכי באופ� ה� והחור�
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a"nyz'dכ ,a`a xyrÎdyng 'c meil xe` zgiy

שתפילת� [כש� ישראל אר� אחר נגררי� שה� מאחר זו), בתקופה מתקצרי� הלילות שאצל� (למרות עליה�
ה'שולח�ֿערו�' כפסקֿדי� ישראל, אר� דר� למעלה עולה ומצוות) בתורה עבודת� כללות � (ועלֿידה
שנאמר ישראל, אר� כנגד העמידה) (בתפילת פניו יחזיר לאר� בחו� עומד "היה צ"ד) סימ� ריש (אורחֿחיי�
תלוי זה שעני� או הקדשי�], קדש בית וכנגד המקדש וכנגד ירושלי� כנגד ג� ויכוי� ארצ�, דר� אלי� והתפללו
מתארכי� שהלילות זמ� באותו התורה בלימוד להוסי� חיוב ישנו מקו� שבכל היינו, ענינו, לפי ומקו� מקו� בכל

זה. במקו�

באוסטרליה להתיישב התחילו שיהודי� זמ� באותו ישראל גדולי בי� שהיתה ה'שקלאֿוטריא' וכידוע
ישראל באר� החור� שזמ� מאחר ומטר", טל "ות� לאמירת בנוגע הנהגת� להיות צריכה כיצד � וכיוצאֿבזה
יד, (תענית הגמרא מדברי (כדמשמע ענינו לפי ומקו� מקו� בכל היא מטר שאלת הא� אצל�: הקי� זמ� הוא
ישראל. אר� בני אחר נגררי� שה� או הזמ�"), לפי הכל המקומות לפי הכל השני� לפי הכל הזה "בזמ� ב)

ואיל�. באב מט"ו התורה בלימוד ההוספה חיוב אודות � לעניננו בנוגע ועלֿדר�ֿזה

אשר המעשה ידיעת כי התורה, בלימוד � לראש ולכל יהדות, עניני בכל תמיד להוסי� צריכי� הדעות ולכל
המצוות, עניני בכל הוספה נפעלת התורה בלימוד מוסיפי� כאשר ולכ�, התורה, לימוד הקדמת עלֿידי היא יעשו�

מעשה". לידי שמביא תלמוד "גדול כי

חייו". על חיי� "יוסי� � התורה בלימוד ההוספה שעלֿידי היינו, יוסי�", "דמוסי� נאמר ועלֿזה

„È,"'כו מוסי� ודלא יוסי�, "דמוסי� לומר אפשר כיצד � הידועה הקושיא את ולתר� לבאר המקו� כא� .

של בגדר זה ואי� הדי�, מעיקר בזה מחוייב הוא הרי תורה, ללמוד פנוי זמ� לו יש א� ממהֿנפש�: דלכאורה
זה?! בזמ� תורה וללמוד להוסי� יכול כיצד � התורה ללימוד פנוי זמ� זה אי� תורה עלֿפי וא� הוספה;

ההוספה לכאורה, � התורה בלימוד להוספה בנוגע מתארכי� הלילות א� נפקאֿמינה למאי אחר: בסגנו�
ללימוד פנוי רגע לו יש כאשר כי הלילה, קוצר או באור� ולא האד�, של הפנוי בזמנו תלויה התורה בלימוד

נפקאֿמ כל ללא התורה, בלימוד זה רגע למלא חייב הוא הרי לעילהתורה, וכאמור לילה?! או יו� זה א� ינה
שמביא וכפי הוספה, של בגדר ולא הדי�, מעיקר הוא זה ברגע תורה ללמוד החיוב הרי פנוי, רגע לו יש א� �

בתורה לעסוק לו שאפשר ש"כל א) צט, (סנהדרי� ז"ל רבותינו מאמר את התניא ספר בהתחלת הזק� אדמו"ר
בסיו� המובא העונש (עלֿדר� החיי� היפ� � ביותר חמור וענשו וגו'", בזה ה' דבר "כי נאמר עליו עוסק" ואינו
שג� כ� כדי עד הוא תורה דביטול העני� שחומר אומרת, זאת התורה), בלימוד ההוספה העדר על תענית מסכת
וכיוצאֿבזה, ביו� משעה מסויי� חלק מהיו�, מסויי� חלק שישנו אלא כולו, היו� כל במש� תורה לומד כאשר
ואיל�)), ב (צח, ב'תורהֿאור' (כמבואר תורה דביטול העני� חומר כל בזה ישנו � למד ולא ללמוד יכול שהיה
שכתוב כמו זה, מסויי� דרגע תורה ביטול על לוותר כדי היו� שאר בכל מלימודו "שוחד" לוקח אינו והקב"ה

שוחד"; יקח "ולא בפרשתנו

שולח�ֿערו�), (עלֿפי ביתו בני ופרנסת בפרנסתו עסוק שהוא מאחר זה, ברגע התורה מלימוד פטור הוא וא�
להוסי� ממנו תובעי� כיצד � הצדקה בנתינת היא עבודת� שעיקר זבולו�, דשבט העבודה לקו שיי� בהיותו
מוסי� "דלא שאומרי� כ� כדי ועד התורה, מלימוד הוא פטור 'שולח�ֿערו�' שעלֿפי זמ� באותו התורה בלימוד

'שולח�ֿערו�'?! עלֿפי היא הנהגתו הרי � זה על חמור עונש שמקבל כו'",

ÂË'�אחרו ב'קונטרס א הלכה ג (פרק תורה תלמוד בהלכות הזק� אדמו"ר דברי עלֿפי – בזה והביאור .
רבי העניי�, את מחייב "הלל ב) לה, (יומא ז"ל רבותינו מאמר בפירוש שפיר) אתי והשתא דיבורֿהמתחיל

העשירי�": את מחייב חרסו� ב� אלעזר
שמביא (כפי כו'" עשיר בי� עני בי� תורה, בתלמוד חייב ישראל איש ש"כל מאחר מוב�: אינו לכאורה
הלכה א פרק תורה תלמוד (הלכות הרמב"� לשו� את קנ"ה) סימ� ריש אורחֿחיי� (בשולח�ֿערו� הזק� אדמו"ר
הרי העשירי�", את מחייב חרסו� ב� אלעזר רבי העניי�, את מחייב ש"הלל לומר אפשר כיצד א�ֿכ�, – ה))

התורה?! בלימוד ה� חייבי� חרסו�) ב� אלעזר ורבי הלל הנהגת לולי (ג� הדי� מעיקר

צער וחיי . . תאכל במלח ד"פת באופ� תהיה האד� שהנהגת חיוב אי� 'שולח�ֿערו�' עלֿפי בזה: והביאור
רק היא זו הנהגה � ד) משנה ו פרק (אבות עמל" אתה ובתורה להיותתחיה, שרוצה למי חסידות, מדת מצד

לו מותר הדי�) (מעיקר 'שולח�ֿערו�' עלֿפי אבל כו'"), תורה של דרכה היא ("כ� תורה של בכתרה מוכתר
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מחייב היה דוקא "דהלל היינו, העניי�", את מחייב "הלל הדיוק וזהו צער. חיי יחיה שלא כדי בפרנסתו לעסוק
תורה". בכתר לזכות כדי צער חיי לסבול כמותו חסידות במדת נהגו שלא על . . העניי� את

להיות צריכה 'שולח�ֿערו�' עלֿפי העשירי�": את מחייב חרסו� ב� אלעזר ש"רבי למה בנוגע ועלֿדר�ֿזה
ללימוד להתפנות יכול שאינו היו� במש� מסויי� זמ� ישנו שאז באמונה", ומתנו ד"משאו באופ� הנהגתו
מינה עשירותו גודל שלמרות היינו, חסידות, מדת של באופ� חרסו� ב� אלעזר רבי של הנהגתו ולכ�, התורה.
מאמר [ועלֿדר� הלילה" וכל היו� כל בתורה ועוסק "יושב היה עצמו והוא בנכסיו שיעסקו אחרי� אנשי�
הרי אחרי�"], עלֿידי נעשית מלאכת� מקו�, של רצונו עושי� שישראל "בזמ� ב) לה, (ברכות ז"ל רבותינו

חרסו�. ב� אלעזר רבי כהנהגת חסידות במדת אינה שהנהגת� זה על � העשירי� את מחייבת זו הנהגה

"כדת לתורה עתי� וקובע ה'שולח�ֿערו�', עלֿפי מתנהג יהודי כאשר ג� לעניננו: בנוגע מוב� ועלֿדר�ֿזה
להגיע להשתדל עליו � ל"ד)) (פרק בתניא הזק� אדמו"ר (כלשו� תורה" תלמוד בהלכות ואחד אחד לכל הניתנה
היינו, ש�), הזק� אדמו"ר לשו� (כהמש� כו'" אומ� יוסי� ידי� טהור אזי עוד לו ה' ד"ירחיב ומצב למעמד

התורה. בלימוד להוסי� כדי 'שולח�ֿערו�') (עלֿפי העול� בעניני שעוסק מהזמ� "לגזול" להשתדל שצרי�

לילות דמוסי� ואיל� באב עשר "מחמשה יוסי�", דמוסי� ואיל� "מכא� ז"ל רבותינו במאמר הפירוש וזהו
חייו": על חיי� יוסי� בתורה, לעסוק הימי� על

הרי מתקצרי�, והימי� מתארכי� שהלילות באופ� היא ואיל� באב מט"ו העול� שהנהגת רואה יהודי כאשר
איברא "לא � הלילה של ענינו עיקר (שזהו התורה בלימוד להוסי� שעליו מלמעלה הוראה שזוהי יודע הוא
בעניני שעוסק מהזמ� "לגזול" היינו, 'שולח�ֿערו�', עלֿפי שלו החיוב מכפי יותר לגירסא") אלא ליליא
של הנהגת� מאופ� הנלמדת ההוראה (בדוגמת התורה בלימוד להוסי� כדי 'שולח�ֿערו�') (עלֿפי עול�ֿהזה

חרסו�). ב� אלעזר ורבי הלל

קאֿמשמעֿל�?! דמאי � התורה ללימוד מנצלה הוא הרי פנויה שעה לו יש שכאשר בלבד זו לא אומרת: זאת
"גוז הוא אלא וכיוצאֿבזה)� פרנסתו (לצור� העול� בעניני לעסוק 'שולח�ֿערו�' עלֿפי לו שמותר מהזמ� ל"

על חיי� "יוסי� � ועלֿידיֿזה תורה. תלמוד הלכות עלֿפי שמחוייב מהשיעור יותר התורה בלימוד להוסי� כדי
חייו".

ÊË,היינו חייו", על חיי� "יוסי� ועלֿידיֿזה התורה, בלימוד יוסי� מישראל ואחת אחד שכל ויהיֿרצו� .
ושני�. ימי� אריכות תהיה מישראל ואחת אחד שלכל

בדר� הרי שני�, אריכות לו שיש מאחר מוב�: אינו דלכאורה � ושני�" ימי� "אריכות בלשו� הדיוק וכידוע
"אריכות הלשו� מהו לזה: ונוס� ימי�, אריכות ג� מדגישי� מה לש� וא�ֿכ� ימי�, אריכות ג� לו יש ממילא
ירבו "למע� הכתוב לשו� עלֿדר� ושני�", ימי� "ריבוי הלשו� יותר מתאי� היה לכאורה, � ושני�" ימי�

ימיכ�"?!

שכולו "יו� ז"ל רבותינו מאמר בפירוש ד) (יח, ב'תורהֿאור' הזק� אדמו"ר דברי עלֿדר� – בזה והביאור
ולא וסו� בסיו� רק נופל אריכות לשו� אי� ש"לכאורה א�ֿעלֿפי היינו, ארו�", הוא בתחלתו "שג� ארו�",
– בתחלתו" ג� ארו� כולו ואי� לאו), א� ארו� יהיה הדבר א� לדעת איֿאפשר עדיי� בתחלה (כי בתחלה

הדבר. שבאיכות העילוי גודל מפני ארו�", הוא בתחלתו ש"ג� יתכ� האיכות עני� מצד א�ֿעלֿפיֿכ�,

התורה בלימוד שעוסק השעה חצי ג� הרי התורה, דלימוד באיכות מוסי� יהודי כאשר בעניננו: ועלֿדר�ֿזה
עלֿדר� לימוד של שעה בחצי מספיק שהיה ממה (באיכות) יותר הרבה בה מספיק הוא כי ארוכה, שעה חצי היא

מיוחדת). יגיעה (ללא הרגיל

שכל היינו, � התורה) בלימוד ההוספה עלֿידי חייו" על חיי� ("יוסי� ושני�" ימי� ד"אריכות העני� וזהו
בנוגע ה� היא זו ו"אריכות" זה. דיו� התורה לימוד שבאיכות העילוי גודל מפני ארו�, הוא בפניֿעצמו ויו� יו�

שני�). (אריכות לשנה משנה המשתני� לעניני� בנוגע וה� ימי�), (אריכות ליו� מיו� המשתני� לעניני�

הלילות ואיל� באב שמט"ו מזה הנלמדת להוראה (בהתא� התורה בלימוד יוסי� ואחד אחד שכל ויהיֿרצו�
שבלימוד זה שתמורת היינו, "אריכות", של באופ� תהיה וההוספה לגירסא"), אלא ליליא איברא ו"לא מתארכי�,
יגיעה מתו� התורה בלימוד ההוספה עלֿידי הנה כו', ודפי� פסוקי� וכ� כ� ללמוד מספיק הוא הרגיל עלֿדר�
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כי a"nyz'd ,a`a xyrÎdyng 'c meil xe` zgiy

מחייב היה דוקא "דהלל היינו, העניי�", את מחייב "הלל הדיוק וזהו צער. חיי יחיה שלא כדי בפרנסתו לעסוק
תורה". בכתר לזכות כדי צער חיי לסבול כמותו חסידות במדת נהגו שלא על . . העניי� את

להיות צריכה 'שולח�ֿערו�' עלֿפי העשירי�": את מחייב חרסו� ב� אלעזר ש"רבי למה בנוגע ועלֿדר�ֿזה
ללימוד להתפנות יכול שאינו היו� במש� מסויי� זמ� ישנו שאז באמונה", ומתנו ד"משאו באופ� הנהגתו
מינה עשירותו גודל שלמרות היינו, חסידות, מדת של באופ� חרסו� ב� אלעזר רבי של הנהגתו ולכ�, התורה.
מאמר [ועלֿדר� הלילה" וכל היו� כל בתורה ועוסק "יושב היה עצמו והוא בנכסיו שיעסקו אחרי� אנשי�
הרי אחרי�"], עלֿידי נעשית מלאכת� מקו�, של רצונו עושי� שישראל "בזמ� ב) לה, (ברכות ז"ל רבותינו

חרסו�. ב� אלעזר רבי כהנהגת חסידות במדת אינה שהנהגת� זה על � העשירי� את מחייבת זו הנהגה

"כדת לתורה עתי� וקובע ה'שולח�ֿערו�', עלֿפי מתנהג יהודי כאשר ג� לעניננו: בנוגע מוב� ועלֿדר�ֿזה
להגיע להשתדל עליו � ל"ד)) (פרק בתניא הזק� אדמו"ר (כלשו� תורה" תלמוד בהלכות ואחד אחד לכל הניתנה
היינו, ש�), הזק� אדמו"ר לשו� (כהמש� כו'" אומ� יוסי� ידי� טהור אזי עוד לו ה' ד"ירחיב ומצב למעמד

התורה. בלימוד להוסי� כדי 'שולח�ֿערו�') (עלֿפי העול� בעניני שעוסק מהזמ� "לגזול" להשתדל שצרי�

לילות דמוסי� ואיל� באב עשר "מחמשה יוסי�", דמוסי� ואיל� "מכא� ז"ל רבותינו במאמר הפירוש וזהו
חייו": על חיי� יוסי� בתורה, לעסוק הימי� על

הרי מתקצרי�, והימי� מתארכי� שהלילות באופ� היא ואיל� באב מט"ו העול� שהנהגת רואה יהודי כאשר
איברא "לא � הלילה של ענינו עיקר (שזהו התורה בלימוד להוסי� שעליו מלמעלה הוראה שזוהי יודע הוא
בעניני שעוסק מהזמ� "לגזול" היינו, 'שולח�ֿערו�', עלֿפי שלו החיוב מכפי יותר לגירסא") אלא ליליא
של הנהגת� מאופ� הנלמדת ההוראה (בדוגמת התורה בלימוד להוסי� כדי 'שולח�ֿערו�') (עלֿפי עול�ֿהזה

חרסו�). ב� אלעזר ורבי הלל

קאֿמשמעֿל�?! דמאי � התורה ללימוד מנצלה הוא הרי פנויה שעה לו יש שכאשר בלבד זו לא אומרת: זאת
"גוז הוא אלא וכיוצאֿבזה)� פרנסתו (לצור� העול� בעניני לעסוק 'שולח�ֿערו�' עלֿפי לו שמותר מהזמ� ל"

על חיי� "יוסי� � ועלֿידיֿזה תורה. תלמוד הלכות עלֿפי שמחוייב מהשיעור יותר התורה בלימוד להוסי� כדי
חייו".

ÊË,היינו חייו", על חיי� "יוסי� ועלֿידיֿזה התורה, בלימוד יוסי� מישראל ואחת אחד שכל ויהיֿרצו� .
ושני�. ימי� אריכות תהיה מישראל ואחת אחד שלכל

בדר� הרי שני�, אריכות לו שיש מאחר מוב�: אינו דלכאורה � ושני�" ימי� "אריכות בלשו� הדיוק וכידוע
"אריכות הלשו� מהו לזה: ונוס� ימי�, אריכות ג� מדגישי� מה לש� וא�ֿכ� ימי�, אריכות ג� לו יש ממילא
ירבו "למע� הכתוב לשו� עלֿדר� ושני�", ימי� "ריבוי הלשו� יותר מתאי� היה לכאורה, � ושני�" ימי�

ימיכ�"?!

שכולו "יו� ז"ל רבותינו מאמר בפירוש ד) (יח, ב'תורהֿאור' הזק� אדמו"ר דברי עלֿדר� – בזה והביאור
ולא וסו� בסיו� רק נופל אריכות לשו� אי� ש"לכאורה א�ֿעלֿפי היינו, ארו�", הוא בתחלתו "שג� ארו�",
– בתחלתו" ג� ארו� כולו ואי� לאו), א� ארו� יהיה הדבר א� לדעת איֿאפשר עדיי� בתחלה (כי בתחלה

הדבר. שבאיכות העילוי גודל מפני ארו�", הוא בתחלתו ש"ג� יתכ� האיכות עני� מצד א�ֿעלֿפיֿכ�,

התורה בלימוד שעוסק השעה חצי ג� הרי התורה, דלימוד באיכות מוסי� יהודי כאשר בעניננו: ועלֿדר�ֿזה
עלֿדר� לימוד של שעה בחצי מספיק שהיה ממה (באיכות) יותר הרבה בה מספיק הוא כי ארוכה, שעה חצי היא

מיוחדת). יגיעה (ללא הרגיל

שכל היינו, � התורה) בלימוד ההוספה עלֿידי חייו" על חיי� ("יוסי� ושני�" ימי� ד"אריכות העני� וזהו
בנוגע ה� היא זו ו"אריכות" זה. דיו� התורה לימוד שבאיכות העילוי גודל מפני ארו�, הוא בפניֿעצמו ויו� יו�

שני�). (אריכות לשנה משנה המשתני� לעניני� בנוגע וה� ימי�), (אריכות ליו� מיו� המשתני� לעניני�

הלילות ואיל� באב שמט"ו מזה הנלמדת להוראה (בהתא� התורה בלימוד יוסי� ואחד אחד שכל ויהיֿרצו�
שבלימוד זה שתמורת היינו, "אריכות", של באופ� תהיה וההוספה לגירסא"), אלא ליליא איברא ו"לא מתארכי�,
יגיעה מתו� התורה בלימוד ההוספה עלֿידי הנה כו', ודפי� פסוקי� וכ� כ� ללמוד מספיק הוא הרגיל עלֿדר�
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a"nyz'dכי ,a`a xyrÎdyng 'c meil xe` zgiy

הלימוד, באיכות הוספה � העיקר והוא ועוד הלימוד, בכמות אצלו יתוס� תאמרנה", עצמותי ד"כל באופ� עצומה,
ארוכה. שנה תהיה שהשנה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ארו�", "יו� � היו� וכ� ארו�, רגע יהיה שלו רגע שכל ועד

ארו�". שכולו ל"יו� נזכה ממש שבקרוב היינו, גופא, ב"אחישנה" ד"אחישנה" העני� את ויזרז ימהר זה וכל

***

ÊÈהשבוע מפרשת מיוחדת הוראה ישנה � לזה ונוס� בשנה. שנה מידי באב עשר בחמשה שיי� לעיל האמור .
ובמיוחד השבוע, פרשת ע� "לחיות" שצריכי� הזק� אדמו"ר כתורת באב, עשר חמשה חל שבו בשבוע שקורי�

זה. ליו� השיי� הפרשה חלק ע� �

השיי� הפרשה חלק וא�ֿכ�, עקב, פרשת שקורי� בשבוע רביעי ביו� באב עשר חמשה חל זו שנה ובקביעות
עקב. בפרשת חמישי עד מרביעי � הוא זה ליו�

בנוגע אבל זה, ביו� שלומדי� הפרשה לחלק זה דיו� (וההוראה) השייכות את לחפש צריכי� לפעמי� והנה,
מאחר הדברי�, שייכות את לחפש צור� אי� � זו שנה בקביעות באב עשר בחמשה שלומדי� הפרשה לחלק
ההתבוננות לאחרי (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ראשונה בהשקפה אפילו ומיד תיכ� הנראית גלויה שייכות שישנה

כדלקמ�. בדבר),

ÁÈבלימוד ההוספה � הוא העיקר") הוא (ש"המעשה בפועל למעשה בנוגע באב עשר חמשה של ענינו .

מסיימת ל'יו�ֿטוב', באב ט"ו נקבע שבעבור� הטעמי� ביאור שלאחרי � הגמרא בדברי וכמודגש התורה.
התורה, בלימוד להוסי� שצריכי� היינו, � יוסי�" דמוסי� ואיל� "מכא� בפועל: מעשה של בעני� הגמרא
הוא הרי מזה שכתוצאה ומוב�, הקב"ה, של בברכותיו המשכה תוספת � חייו" על חיי� "יוסי� ועלֿידיֿזה

התורה. בלימוד יותר עוד מוסי�
של עני� אודות כא� מדובר לא הרי דלכאורה: � חייו" על חיי� ד"יוסי� העני� הדגשת מובנת [ועלֿפיֿזה
כדי מובא זה שעני� בדוחק נאמר א� (אלא חייו" על חיי� ד"יוסי� ההדגשה דרושה מה לש� וא�ֿכ�, שכר,
(כתוצאה חייו" על חיי� ד"יוסי� השכר בזה: והביאור � כו'") מוסי� "ודלא � שבהפכו העונש את להדגיש

יותר. עוד התורה בלימוד להוסי� שיוכל אצלו פועל התורה) בלימוד מההוספה

כל נתאוו זה "ומפני בסופ�) מלכי� הלכות ב. הלכה ט פרק תשובה (הלכות הרמב"� שכתב מה ועלֿדר�
ממלכיות שינוחו כדי אלא) וכו' העול� כל על שישלטו כדי (לא המשיח לימות וחכמיה� נביאיה� ישראל
בתורה פנויי� שיהיו (כדי בחכמה וירבו מרגוע לה� וימצאו כהוג�, ובמצוות בתורה לעסוק לה� מניחות שאינ�

מלאה כי שנאמר . שעלֿידיוחכמתה). אומרת, זאת גו'", אחיו את איש ילמדו ולא ונאמר ה', את דעה האר�
חייו", על חיי� ד"יוסי� השכר שעלֿידי � בעניננו ועלֿדר�ֿזה עצמה. העבודה בכללות הוספה נפעל השכר עני�

יותר]. עוד התורה בלימוד להוסי� ביכולתו הרי

להבי�: צרי� ולכאורה

דלימוד העני� שכללות היינו, תורתנו", מת� "זמ� � סיו� בחודש השבועות בחג הוא תורה דמת� העני� עיקר
וא�ֿכ�, השבועות. בחג תורתנו" מת� ד"זמ� מה'נתינתֿכח' כתוצאה בא זה הרי כולה, השנה כל במש� התורה
הוספה אודות מיוחד ציווי ישנו תורה, מת� זמ� לאחרי מחדשיי� למעלה באב, עשר שבחמשה יתכ� כיצד

התורה?! בלימוד

זה ליו� השיי� הסדרה בחלק ובמיוחד "עקב", פרשת � השבוע דפרשת הכללי בש� מתבטא בזה והביאור
כדלקמ�. חמישי), עד (מרביעי

ËÈ:�פירושי ב' ישנ� � "עקב" הסדרה בש� .

היינו, המצוות, קיו� על שכר של עני� אודות כא� שמדובר הכתובי�, כפשטות � "בעבור" מלשו� "עקב" א)
לכ� ית� גו'") תשמעו� ("עקב זה בעבור אזי אות�", ועשית� ושמרת� האלה המשפטי� את "תשמעו שכאשר

וגו'". החסד ואת הברית את ל� אלקי� ה' "ושמר � מדה" כנגד ד"מדה באופ� שכר הקב"ה

זמ� סו� על קאי ש"עקב" פרשתנו) ריש ('אורֿהתורה' חסידות בדרושי כמבואר "סו�", מלשו� "עקב" ב)
עקב "והיה וזהו משיחא". "עקבות היינו, הקודמת), הפרשה בסיו� שכתוב (כמו לעשות�" ד"היו� העבודה
הרמב"� וכפסקֿדי� אימתי". עכשיו לא א� כי ודאי, תשמעו� דרגי�, כל סו� משיחא, "בעקבות היינו, תשמעו�",
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נגאלי�". ה� ומיד גלות�, בסו� תשובה לעשות ישראל שסו� תורה "הבטיחה ה) הלכה ז פרק תשובה (הלכות
דיבור, ושמרת� הבנה, תשמעו� ומעשה, דיבור מחשבה מדרגות ג' כא� ש"יש (ש�) ב'אורֿהתורה וכמבואר
"את נשבע", אשר החסד ואת הברית את ל� אלקי� ה' ד"ושמר העני� מלמעלה נמש� וכנגד� מעשה", ועשית�
כו'". דיבור בחינת זהו לאבותי� נשבע אשר . . מחשבה בחינת הוא החסד ואת מעשה, בחינת היינו הברית

האמורי� "עקב" בתיבת הפירושי� לב' בהתא� � "עקב" פרשת לכללות באב עשר דחמשה השייכות וזוהי
משיחא"): "עקבות מלשו� ו"עקב" מדה", כנגד ד"מדה באופ� "בעבור", מלשו� ("עקב" לעיל

עשר כחמשה לישראל טובי� ימי� היו ש"לא עד ה'ימי�ֿטובי�', שאר לגבי באב עשר דחמשה העילוי גודל
דתשע הירידה גודל "עקב" זה הרי � ד"מדהבאב" באופ� "בעבור", מלשו� הוא ש"עקב" הא' (כפירוש באב ה

בתכלית היא שלאחריה העליה לכ�, ביותר, עמוקה ירידה היא באב דתשעה שהירידה היות היינו, מדה"), כנגד
ה'ימי�ֿטובי�'. שאר מכל למעלה � העילוי

שהגילויי� מאחר � משיחא" "עקבות "עקב", דתיבת הב' לפירוש באב עשר דחמשה השייכות ג� וזוהי
פנימיות בחינת יתגלה שאז הימי�", "באחרית לבוא, דלעתיד הגילויי� מעי� ה� באב עשר בחמשה המאירי�

ה). סעי� (כנ"ל עתיק

והגילוי באב, דתשעה הירידה גודל תמורת באב עשר דחמשה (העילוי אלו עניני� שב' א�ֿעלֿפי והנה,
שנה בקביעות עוז וביתר שאת ביתר מודגש זה הרי � בשנה שנה מדי באב עשר בחמשה ישנ� עתיק) דפנימיות

הנ"ל. עניני� ב' מרומזי� שבזה "עקב", פרשת בו שקורי� בשבוע באב עשר חמשה חל שבה זו,

Îחומש השיעור ע� מיוחד קשר ג� ישנו "עקב", פרשת כללות ע� באב עשר דחמשה הקשר על נוס� .
חמישי: עד מרביעי � היומי

גו' כראשוני� אבני� לוחות שני ל� פסל אלי ה' אמר ההיא "בעת נאמר: היומי חומש השיעור בהתחלת
בארו�" ושמת� שברת אשר הראשוני� הלוחות על היו אשר הדברי� את הלוחות על ואכתוב ע� ארו� ל� ועשית
מחמשת אחד הוא זה (שמאורע בתמוז בי"ז הראשונות הלוחות שבירת לאחרי אחרונות, לוחות נתינת �

באב). דתשעה העני� התחלת � תמוז בי"ז שאירעו המאורעות

העליה לכ� עמוקה, הכי ירידה היא ראשונות לוחות דשבירת שהירידה היות ד"עקב": העני� מודגש כא� וג�
העילוי בדוגמת מדה"), כנגד ד"מדה באופ� ("עקב", העילוי בתכלית היא אחרונות לוחות עלֿידי הנפעלת
מ"ו) פרשה ריש (שמותֿרבה במדרש כמבואר באב, דתשעה הירידה גודל לאחרי הבא באב עשר דחמשה
הקב"ה לו "אמר ולכ� לתושיה", "כפלי� בהיות� ראשונות, לוחות ממעלת יותר גדולה אחרונות לוחות שמעלת
שיהא ל� נות� אני השניי� ובלוחות לבד, הדברות עשרת אלא היו שלא הראשוני� בלוחות תצטער אל (למשה)

לתושיה". כפלי� . . ואגדות מדרש הלכות בה�

הלוחות", שבירת על מצטער ש"התחיל לאחרי רק למשה נאמר שניות דלוחות שהעילוי מה מוב� [ועלֿפיֿזה
שה מאחר המתי�דלכאורה: למה א�ֿכ�, הלוחות, שבירת על יצטער רבינו שמשה וידע עתידות, יודע קב"ה

צער בזה: והביאור � מצטער"?! ש"התחיל לאחרי עד השניות הלוחות של מעלת� את למשה גילה ולא הקב"ה
הצער, גודל ע� הקשורה הירידה שעלֿידי היינו, השניות, דלוחות העילוי את הפועלת מהעבודה חלק הוא זה
דתשעה הירידה גודל לאחרי בא באב עשר דחמשה העילוי שתכלית וכמו שניות. דלוחות העילוי לתכלית באי�

באב.

הקושיות ריבוי מפני בתורה עני� מבי� שאינו זה על מצטער שיהודי עלֿידיֿזה שדווקא במוחש שרואי� וכפי
ולכ� דהלכתא. אליבא שמעתא דלאסוקי באופ� העני� מסקנת את לברר מצליח הוא הרי � ד"מחשכי�" באופ�
שעלֿידיֿזה הושיבני", ד"במחשכי� באופ� הוא בבלי דתלמוד הלימוד דוקא כי ירושלמי, לגבי כבבלי הלכה

לאמיתתה]. ההלכה לבירור באי�

להוסי� צריכי� ואיל� באב עשר מחמשה היומי: חומש השיעור ע� באב עשר דחמשה המיוחד הקשר וזהו
ענינ� אחרונות לוחות כי � היומי חומש בשיעור במיוחד מודגש זה ועני� יוסי�". "דמוסי� � התורה בלימוד
ג� אלא ראשונות), (כלוחות לבד" הדברות "עשרת רק לא התורה, בלימוד הוספה היינו, לתושיה", "כפלי�

התורה. באיכות הוספה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה התורה, בכמות הוספה ואגדות", מדרש "הלכות
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נגאלי�". ה� ומיד גלות�, בסו� תשובה לעשות ישראל שסו� תורה "הבטיחה ה) הלכה ז פרק תשובה (הלכות
דיבור, ושמרת� הבנה, תשמעו� ומעשה, דיבור מחשבה מדרגות ג' כא� ש"יש (ש�) ב'אורֿהתורה וכמבואר
"את נשבע", אשר החסד ואת הברית את ל� אלקי� ה' ד"ושמר העני� מלמעלה נמש� וכנגד� מעשה", ועשית�
כו'". דיבור בחינת זהו לאבותי� נשבע אשר . . מחשבה בחינת הוא החסד ואת מעשה, בחינת היינו הברית

האמורי� "עקב" בתיבת הפירושי� לב' בהתא� � "עקב" פרשת לכללות באב עשר דחמשה השייכות וזוהי
משיחא"): "עקבות מלשו� ו"עקב" מדה", כנגד ד"מדה באופ� "בעבור", מלשו� ("עקב" לעיל

עשר כחמשה לישראל טובי� ימי� היו ש"לא עד ה'ימי�ֿטובי�', שאר לגבי באב עשר דחמשה העילוי גודל
דתשע הירידה גודל "עקב" זה הרי � ד"מדהבאב" באופ� "בעבור", מלשו� הוא ש"עקב" הא' (כפירוש באב ה

בתכלית היא שלאחריה העליה לכ�, ביותר, עמוקה ירידה היא באב דתשעה שהירידה היות היינו, מדה"), כנגד
ה'ימי�ֿטובי�'. שאר מכל למעלה � העילוי

שהגילויי� מאחר � משיחא" "עקבות "עקב", דתיבת הב' לפירוש באב עשר דחמשה השייכות ג� וזוהי
פנימיות בחינת יתגלה שאז הימי�", "באחרית לבוא, דלעתיד הגילויי� מעי� ה� באב עשר בחמשה המאירי�

ה). סעי� (כנ"ל עתיק

והגילוי באב, דתשעה הירידה גודל תמורת באב עשר דחמשה (העילוי אלו עניני� שב' א�ֿעלֿפי והנה,
שנה בקביעות עוז וביתר שאת ביתר מודגש זה הרי � בשנה שנה מדי באב עשר בחמשה ישנ� עתיק) דפנימיות

הנ"ל. עניני� ב' מרומזי� שבזה "עקב", פרשת בו שקורי� בשבוע באב עשר חמשה חל שבה זו,

Îחומש השיעור ע� מיוחד קשר ג� ישנו "עקב", פרשת כללות ע� באב עשר דחמשה הקשר על נוס� .
חמישי: עד מרביעי � היומי

גו' כראשוני� אבני� לוחות שני ל� פסל אלי ה' אמר ההיא "בעת נאמר: היומי חומש השיעור בהתחלת
בארו�" ושמת� שברת אשר הראשוני� הלוחות על היו אשר הדברי� את הלוחות על ואכתוב ע� ארו� ל� ועשית
מחמשת אחד הוא זה (שמאורע בתמוז בי"ז הראשונות הלוחות שבירת לאחרי אחרונות, לוחות נתינת �

באב). דתשעה העני� התחלת � תמוז בי"ז שאירעו המאורעות

העליה לכ� עמוקה, הכי ירידה היא ראשונות לוחות דשבירת שהירידה היות ד"עקב": העני� מודגש כא� וג�
העילוי בדוגמת מדה"), כנגד ד"מדה באופ� ("עקב", העילוי בתכלית היא אחרונות לוחות עלֿידי הנפעלת
מ"ו) פרשה ריש (שמותֿרבה במדרש כמבואר באב, דתשעה הירידה גודל לאחרי הבא באב עשר דחמשה
הקב"ה לו "אמר ולכ� לתושיה", "כפלי� בהיות� ראשונות, לוחות ממעלת יותר גדולה אחרונות לוחות שמעלת
שיהא ל� נות� אני השניי� ובלוחות לבד, הדברות עשרת אלא היו שלא הראשוני� בלוחות תצטער אל (למשה)

לתושיה". כפלי� . . ואגדות מדרש הלכות בה�

הלוחות", שבירת על מצטער ש"התחיל לאחרי רק למשה נאמר שניות דלוחות שהעילוי מה מוב� [ועלֿפיֿזה
שה מאחר המתי�דלכאורה: למה א�ֿכ�, הלוחות, שבירת על יצטער רבינו שמשה וידע עתידות, יודע קב"ה

צער בזה: והביאור � מצטער"?! ש"התחיל לאחרי עד השניות הלוחות של מעלת� את למשה גילה ולא הקב"ה
הצער, גודל ע� הקשורה הירידה שעלֿידי היינו, השניות, דלוחות העילוי את הפועלת מהעבודה חלק הוא זה
דתשעה הירידה גודל לאחרי בא באב עשר דחמשה העילוי שתכלית וכמו שניות. דלוחות העילוי לתכלית באי�

באב.

הקושיות ריבוי מפני בתורה עני� מבי� שאינו זה על מצטער שיהודי עלֿידיֿזה שדווקא במוחש שרואי� וכפי
ולכ� דהלכתא. אליבא שמעתא דלאסוקי באופ� העני� מסקנת את לברר מצליח הוא הרי � ד"מחשכי�" באופ�
שעלֿידיֿזה הושיבני", ד"במחשכי� באופ� הוא בבלי דתלמוד הלימוד דוקא כי ירושלמי, לגבי כבבלי הלכה

לאמיתתה]. ההלכה לבירור באי�

להוסי� צריכי� ואיל� באב עשר מחמשה היומי: חומש השיעור ע� באב עשר דחמשה המיוחד הקשר וזהו
ענינ� אחרונות לוחות כי � היומי חומש בשיעור במיוחד מודגש זה ועני� יוסי�". "דמוסי� � התורה בלימוד
ג� אלא ראשונות), (כלוחות לבד" הדברות "עשרת רק לא התורה, בלימוד הוספה היינו, לתושיה", "כפלי�

התורה. באיכות הוספה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה התורה, בכמות הוספה ואגדות", מדרש "הלכות
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אחרונות, לוחות רבינו למשה נת� שהקב"ה מסופר שבו היומי, חומש מהשיעור הנלמדת ההוראה וזוהי
רבינו משה בחינת שעלֿידי היינו, � הלוחות) אל ("כלי" הלוחות את בו לשי� כדי ארו� עשה רבינו ומשה
מוסי� הוא הרי זה ובכח האחרונות, לוחות נתינת אודות הקב"ה ציווי את הוא שומע מישראל ואחד אחד שבכל

לתושיה". ד"כפלי� באופ� יוסי�"), דמוסי� ואיל� ד"מכא� להוראה (בהתא� התורה בלימוד

העילוי גודל מפני ארו�, רגע אצלו נעשה רגע שכל באופ� היא התורה בלימוד שההוספה לעיל וכאמור
דב' באופ� זה שאי� לתושיה", ד"כפלי� העני� ג� וזהו לגמרי. שבאי�ֿערו� באופ� � התורה לימוד שבאיכות
שבאי�ֿערו� עני� שזהו הבעלֿתשובה, שבעבודת לתושיה" ד"כפלי� העני� בדוגמת אלא בלבד, ככה פעמי�

ג). סעי� דברי� פרשת שבת שיחת ג� (ראה לגמרי

‡Îהכנה מהווה � אחרונות) לוחות עני� (שזהו לתושיה" ד"כפלי� באופ� התורה בלימוד ההוספה והנה, .
התורה. דלימוד השלימות תכלית יהיה שאז תצא", מאתי חדשה "תורה צדקנו, משיח של תורתו ללימוד

"עקב" פרשת כללות ע� הקשר הימי�",וזהו "אחרית משיחא", "עקבות על קאי ש"עקב" לעיל כאמור �

(באחרית גלות�" בסו� תשובה לעשות ישראל שסו� תורה "הבטיחה הרמב"� וכפסקֿדי� ודאי", "תשמעו� שאז
משיח. של תורתו ללמוד וזוכי� נגאלי�", ה� "מיד � ועלֿידיֿזה הימי�),

ה' לפני לעמוד . . הלוי שבט את ה' הבדיל ההיא "בעת � היומי חומש שיעור בהמש� ג� מרומז זה ועני�
נחלתו": הוא ה' לשרתו..

משיח בביאת יהיה התורה מ� אלו דמצוות [שהחיוב ויובל שמיטה הלכות בסו� הרמב"� שכתב מה ידוע
נדבה אשר . . ואיש איש כל אלא בלבד לוי שבט "לא � בפוסקי�] כמבואר עליה", יושבי' "כל כאשר צדקנו,
לעול�", ונחלתו חלקו ה' ויהיה קדשי� קדש נתקדש זה הרי . . ולעובדו לשרתו ה' לפני לעמוד . . אותו רוחו
ענינו וכל וכיוצאֿבזה, ובביזה, באר� חלק לו אי� העול�, בעניני מתעסק שאינו באופ� היא שעבודתו היינו,
שאז משיח), של תורתו ילמדו (כאשר לבוא דלעתיד התורה לימוד כמו הרחבה, מתו� התורה לימוד � הוא

צאנכ�". ורעו זרי� "ועמדו היעוד יקויי�

� שמעו�ֿברֿיוחאי רבי אודות ב) נב, פרשה (שמותֿרבה ז"ל רבותינו במדרשי המובא הסיפור [ועלֿדר�
ואמר . . אחת לבקעה "הוציא� הרחבה, מתו� תורה ללמוד אפשרות שישנה לתלמידיו להראות רצה שכאשר

לפניה�". זהב דנרי מושכת התחילה זהב, דנרי מלאי בקעה בקעה

למאי דלכאורה, נמצאי�, היו שבו מקו� באותו זאת לה� הראה ולא דוקא, לבקעה" ש"הוציא� בזה והדיוק
חלישות של מצב על מורה "בקעה" בזה: והביאור � וכיוצאֿבזה במישור או בבקעה נמצאי� א� נפקאֿמינה
מאחר כי גדר", בה וגדר מצא "בקעה לבבל בא רב שכאשר הלשו� ועלֿדר� המצוות, וקיו� התורה בלימוד
ולכ� לתושיה". ד"כפלי� באופ� עוז, וביתר שאת ביתר הוספה דרושה "בקעה", של מצב אודות שמדובר
חידוש כל אי� זהב, בדנרי מתמלא (וכיוצאֿבזה) שביתֿהכנסת לה� מראה היה א� כי � דוקא לבקעה" "הוציא�
("במחשכי� ב"בבל" הנמצאת "בקעה" אודות מדובר כאשר שג� הוא החידוש אלא קמשמעֿל�; מאי בדבר,
התורה שלימוד רביֿשמעו�ֿברֿיוחאי פועל ש� ג� � קונה רצו� לעשות שרצתה מ"אר�" למטה שזהו הושיבני"),

בבני זהב"), דנרי מלאי בקעה ("בקעה הרחבה של באופ� רויחי].יהיה ומזוני חיי

·Îבגאולה � נחלתו" הוא ש"ה' בשר בעיני יראה מישראל ואחד אחד שכל נזכה ממש שבקרוב ויהיֿרצו� .
העול�. אומות לעיני אפילו בגלוי הדבר יהיה שאז צדקנו, משיח ע"לֿידי והשלימה האמיתית

האחרוני�, הגלות בימי ג� ישראל לבני לסייע עליה� פועל זה הרי � בא" זה ש"הנה חזו" ש"מזלייהו ומאחר
הסיוע אודות מדובר כאשר ובפרט מניקותי�", ושרותיה� אומני� מלכי� "והיו � לבוא דלעתיד היעוד מעי�
ועד השנה מרשית בה אלקי� ה' עיני תמיד גו' אשר "אר� הקודש, אר� שלימות על ושמירה לבטחו� בנוגע

שנה". אחרית

בנוגע האר� שלימות על נוס� היינו, � לגבולותיה ישראל אר� כל את לקבל ישראל בני זוכי� ממש ובקרוב
דאר� הכיבוש שלימות יהיה ממש בקרוב צדקנו משיח בביאת הנה ישראל, לבני כבר נתנ� שהקב"ה לשטחי�
לאברה� שהובטח כפי וקדמוני, קניזי קיני אר� ג� � גבול�" את אלקי� ה' ירחיב "כי ומיד ותיכ� אומות, שבעה
נשבעתי אשר האר� את וירשו "ויבואו � היומי חומש השיעור בסיו� שכתוב וכמו הבתרי�, בי� בברית אבינו
לאבותי�". נשבע אשר . . הברית את ל� אלקי� ה' "ושמר � הסדרה בהתחלת ג� ומרומז לה�", לתת לאבות�
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a"nyz'd ,a`a xyrÎdyng 'c meil xe` zgiy

בדוגמת העתידה, הגאולה "ערב" הגלות, זמ� בסו� נמצאי� כאשר ממש, אלו בימי� � זכו" חיי� ו"טועמיה
שבת, בערב שבת מאכלי טעימת

(פסחי� בגמרא כדאיתא זו), בשנה באב ט"ו חל (שבו הרביעי ביו� כבר מתחיל שבת" ש"ערב � [ולהעיר
כ"ק ובלשו� הבאה, לשבת כבר שיי� רביעי שיו� היינו, שבתא", קמי יומא ומעלי וחמשא "ארבע א) קו,

הקט�"], נרננה ה"לכו את לומר מתחילי� רביעי שביו� � דורנו נשיא אדמו"ר מוריֿוחמי

את ומזרזי� ממהרי� שבזה � מצוותיה וקיו� התורה בלימוד מוסיפי� ישראל שבני עלֿידיֿזה נפעל זה וכל
לבב. וטוב שמחה ומתו� נגאלי�", ה� ד"מיד באופ� אותי", ידעו כול� "כי היעוד קיו�

***

‚Îכי למערכה", עצי� מלכרות שפסקו "יו� היותו מפני � הוא באב עשר דחמשה ל'יו�ֿטוב' הטעמי� אחד .
שמסיי� וכפי יבשי�", שאינ� לפי למערכה עצי� כורתי� היו ולא חמה, של כחה תשש ואיל� באב עשר "מחמשה

ש�). רש"י (פירוש עצי�" מלחטוב החוטב שפסק הגרז�, "שבירת היינו, מגל", תבר יו� ליה ש"קרו בגמרא
השאלה ידועה אתוהנה, סיימו זה שביו� אלא למערכה, עצי� כרתו עדיי� עצמו באב עשר בחמשה הא�

היינו, למערכה, עצי� כרתו לא כבר עצמו באב עשר שבחמשה או עצי�, עוד כרתו לא ולמחרת העצי�, כריתת
שלפניו. ביו� היה העצי� כריתת שסיו�

את סיימו זה וביו� למערכה, עצי� כורתי� היו עדיי� עצמו באב עשר שבחמשה לומר מסתבר ובפשטות,
עשאוהו ה' מלאכת שנגמרה ש"כיו� ה'תוספותֿיו�ֿטוב' דברי ט) (סעי� לעיל הובא דהנה, העצי�. כריתת
הנה תורה", של ל"גמרה זאת שמשווי� מאחר וא�ֿכ�, תורה", של לגמרה סעודה שעושי� כדר� 'יו�ֿטוב',
באופ� (ולא ברכה פרשת � התורה קריאת את מסיימי� שבו יו� באותו היא תורה" ד"שמחת שהשמחה כש�
גמר ע� הקשורה לשמחה בנוגע מוב� כ� כמו שמחה), עושי� ולמחרת שלפניֿזה, ביו� התורה את שמסיימי�
(דלעיל) הרשב"� ובלשו� המצוה, את סיימו שבו יו� באותו נערכה זו ששמחה למערכה, עצי� דכריתת המצוה

כזאת". גדולה מצוה משלימי� היו יו� שבאותו לפי שמחי� "היו

לכרות ופסקו סיימו זה וביו� למערכה, עצי� כורתי� עדיי� היו עצמו באב עשר שבחמשה נמצא ועלֿפיֿזה
הקרדומות". "נשתברו זה ביו� כי מגל", תבר יו� ליה "קרו ולכ� עצי�,

זאת חמה", של כחה תשש ואיל� באב עשר ש"מחמשה לפי זה הרי עצי� לכרות שהפסיקו מה הדבר: וטע�
חמשה (לאחרי ואיל� באב עשר ומחמשה בתקפו, הוא חמה של כחה עדיי� עצמו באב עשר בחמשה אומרת:
למערכה. עצי� כרתו עדיי� עצמו באב עשר בחמשה ולכ�, חמה", של כחה ד"תשש העני� מתחיל באב) עשר

� והולכת פוחתת היא הרי לאחריֿזה ורק באשלמותא", סיהרא "קיימא בחודש שבט"ו הלבנה, ובדוגמת
נשיאינו רבותינו קושיית וכידוע הלבנה), אודות (ולא ה"חמה" אודות שמדובר [למרות לעניננו בנוגע ג� כ� כמו
הרי חמה, של כחה תשש ואיל� באב שמט"ו לומר אפשר כיצד בתחלתו) עת"ר נחמו 'דיבורֿהמתחיל' (ראה
עדיי� עצמו באב שבט"ו � החמה] חדשי ע� ולא ללבנה), מוני� (שישראל הלבנה חדשי ע� קשור באב ט"ו

חמה. של כחה תשש אזי באב ט"ו ולאחרי בתקפו, חמה של כחה

„Î,באב ט"ו דמחרת חומש השיעור ע� הקשור מסויי� עני� לבאר המקו� כא� עקב,. דפרשת חמישי יו�
עולו, תפרקו א� פני�, ישא "לא רש"י: ופירש שוחד", יקח ולא פני� ישא לא גו' אלקיכ� ה' "כי לפסוק בנוגע
שבת לקראת עתה זאת ומדפיסי� זה, עני� אודות בארוכה פע� דובר שכבר � בממו�" לפייסו שוחד, יקח ולא

כדלקמ�. צרכו, די נתבאר לא שעדיי� מסויי� עני� בזה שיש אלא השבועי), (ב'לקוטיֿשיחות'
כג) (יז, במשלי מפורש פסוק ישנו הרי ולכאורה, שוחד". יקח ולא פני� ישא "לא שהקב"ה נאמר בפרשתנו

יקח"?! רשע מחיק "שוחד שוחד: לוקח שהקב"ה

רמז (תהלי� שמעוני בילקוט וכ� "טוב"), (בגימטריא י"ז מזמור תהלי� במדרש בארוכה מפורש זה ועני�
אמר לפניה�, ודו� ל� סנהדרי�, עשיתי חנ� על לדוד הקב"ה "אמר יצא": משפטי "מלפני� הפסוק על עתר)
שאתה אתה אבל אותי, ולדו� שוחד ליקח מתייראי� וה� תקח, לא ושוחד בתורה כתבת רבונוֿשלֿעול�, דוד, לו
תשובה בעול�ֿהזה הרשעי� מ� נוטל שהקב"ה השוחד ומהו יקח, רשע מחיק שוחד שנאמר שוחד, נוטל

שוחד?! נוטל שהקב"ה כא� מפורש וא�ֿכ�, יצא". משפטי מלפני� ותפילה, טובי� ומעשי�
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כה a"nyz'd ,a`a xyrÎdyng 'c meil xe` zgiy

בדוגמת העתידה, הגאולה "ערב" הגלות, זמ� בסו� נמצאי� כאשר ממש, אלו בימי� � זכו" חיי� ו"טועמיה
שבת, בערב שבת מאכלי טעימת

(פסחי� בגמרא כדאיתא זו), בשנה באב ט"ו חל (שבו הרביעי ביו� כבר מתחיל שבת" ש"ערב � [ולהעיר
כ"ק ובלשו� הבאה, לשבת כבר שיי� רביעי שיו� היינו, שבתא", קמי יומא ומעלי וחמשא "ארבע א) קו,

הקט�"], נרננה ה"לכו את לומר מתחילי� רביעי שביו� � דורנו נשיא אדמו"ר מוריֿוחמי

את ומזרזי� ממהרי� שבזה � מצוותיה וקיו� התורה בלימוד מוסיפי� ישראל שבני עלֿידיֿזה נפעל זה וכל
לבב. וטוב שמחה ומתו� נגאלי�", ה� ד"מיד באופ� אותי", ידעו כול� "כי היעוד קיו�

***

‚Îכי למערכה", עצי� מלכרות שפסקו "יו� היותו מפני � הוא באב עשר דחמשה ל'יו�ֿטוב' הטעמי� אחד .
שמסיי� וכפי יבשי�", שאינ� לפי למערכה עצי� כורתי� היו ולא חמה, של כחה תשש ואיל� באב עשר "מחמשה

ש�). רש"י (פירוש עצי�" מלחטוב החוטב שפסק הגרז�, "שבירת היינו, מגל", תבר יו� ליה ש"קרו בגמרא
השאלה ידועה אתוהנה, סיימו זה שביו� אלא למערכה, עצי� כרתו עדיי� עצמו באב עשר בחמשה הא�

היינו, למערכה, עצי� כרתו לא כבר עצמו באב עשר שבחמשה או עצי�, עוד כרתו לא ולמחרת העצי�, כריתת
שלפניו. ביו� היה העצי� כריתת שסיו�

את סיימו זה וביו� למערכה, עצי� כורתי� היו עדיי� עצמו באב עשר שבחמשה לומר מסתבר ובפשטות,
עשאוהו ה' מלאכת שנגמרה ש"כיו� ה'תוספותֿיו�ֿטוב' דברי ט) (סעי� לעיל הובא דהנה, העצי�. כריתת
הנה תורה", של ל"גמרה זאת שמשווי� מאחר וא�ֿכ�, תורה", של לגמרה סעודה שעושי� כדר� 'יו�ֿטוב',
באופ� (ולא ברכה פרשת � התורה קריאת את מסיימי� שבו יו� באותו היא תורה" ד"שמחת שהשמחה כש�
גמר ע� הקשורה לשמחה בנוגע מוב� כ� כמו שמחה), עושי� ולמחרת שלפניֿזה, ביו� התורה את שמסיימי�
(דלעיל) הרשב"� ובלשו� המצוה, את סיימו שבו יו� באותו נערכה זו ששמחה למערכה, עצי� דכריתת המצוה

כזאת". גדולה מצוה משלימי� היו יו� שבאותו לפי שמחי� "היו

לכרות ופסקו סיימו זה וביו� למערכה, עצי� כורתי� עדיי� היו עצמו באב עשר שבחמשה נמצא ועלֿפיֿזה
הקרדומות". "נשתברו זה ביו� כי מגל", תבר יו� ליה "קרו ולכ� עצי�,

זאת חמה", של כחה תשש ואיל� באב עשר ש"מחמשה לפי זה הרי עצי� לכרות שהפסיקו מה הדבר: וטע�
חמשה (לאחרי ואיל� באב עשר ומחמשה בתקפו, הוא חמה של כחה עדיי� עצמו באב עשר בחמשה אומרת:
למערכה. עצי� כרתו עדיי� עצמו באב עשר בחמשה ולכ�, חמה", של כחה ד"תשש העני� מתחיל באב) עשר

� והולכת פוחתת היא הרי לאחריֿזה ורק באשלמותא", סיהרא "קיימא בחודש שבט"ו הלבנה, ובדוגמת
נשיאינו רבותינו קושיית וכידוע הלבנה), אודות (ולא ה"חמה" אודות שמדובר [למרות לעניננו בנוגע ג� כ� כמו
הרי חמה, של כחה תשש ואיל� באב שמט"ו לומר אפשר כיצד בתחלתו) עת"ר נחמו 'דיבורֿהמתחיל' (ראה
עדיי� עצמו באב שבט"ו � החמה] חדשי ע� ולא ללבנה), מוני� (שישראל הלבנה חדשי ע� קשור באב ט"ו

חמה. של כחה תשש אזי באב ט"ו ולאחרי בתקפו, חמה של כחה

„Î,באב ט"ו דמחרת חומש השיעור ע� הקשור מסויי� עני� לבאר המקו� כא� עקב,. דפרשת חמישי יו�
עולו, תפרקו א� פני�, ישא "לא רש"י: ופירש שוחד", יקח ולא פני� ישא לא גו' אלקיכ� ה' "כי לפסוק בנוגע
שבת לקראת עתה זאת ומדפיסי� זה, עני� אודות בארוכה פע� דובר שכבר � בממו�" לפייסו שוחד, יקח ולא

כדלקמ�. צרכו, די נתבאר לא שעדיי� מסויי� עני� בזה שיש אלא השבועי), (ב'לקוטיֿשיחות'
כג) (יז, במשלי מפורש פסוק ישנו הרי ולכאורה, שוחד". יקח ולא פני� ישא "לא שהקב"ה נאמר בפרשתנו

יקח"?! רשע מחיק "שוחד שוחד: לוקח שהקב"ה

רמז (תהלי� שמעוני בילקוט וכ� "טוב"), (בגימטריא י"ז מזמור תהלי� במדרש בארוכה מפורש זה ועני�
אמר לפניה�, ודו� ל� סנהדרי�, עשיתי חנ� על לדוד הקב"ה "אמר יצא": משפטי "מלפני� הפסוק על עתר)
שאתה אתה אבל אותי, ולדו� שוחד ליקח מתייראי� וה� תקח, לא ושוחד בתורה כתבת רבונוֿשלֿעול�, דוד, לו
תשובה בעול�ֿהזה הרשעי� מ� נוטל שהקב"ה השוחד ומהו יקח, רשע מחיק שוחד שנאמר שוחד, נוטל

שוחד?! נוטל שהקב"ה כא� מפורש וא�ֿכ�, יצא". משפטי מלפני� ותפילה, טובי� ומעשי�

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42



a"nyz'dכו ,a`a xyrÎdyng 'c meil xe` zgiy

בזה: והביאור

אבות דפרקי רביעי בפרק שכתוב מה ועלֿדר�ֿזה שוחד", יקח "לא שהקב"ה בפרשתנו שכתוב מה
דחסידותא" ב"מילי המשנה מוסיפה מה הביאור [כידוע שוחד" מקח ולא כו' לפניו "שאי� זו) בשבת (שלומדי�
ומצוות, תורה ע� הקשור ל"שוחד" בזה הכוונה הרי � ו)] סעי� ש� 'לקוטיֿשיחות' (ראה בתורה מפרש פסוק על

שוחד". יקח "לא נאמר ועלֿזה ומצוות, תורה עניני לצור� בממו�") ("לפייסו ממו� נתינת או

אחת, ורעה טובות אל� אד� שיעשה כמו הטובות, � שוחד יקח "לא להרמב"�: המשניות בפירוש וכמבואר
יענש אבל יותר, או אחת טובה טובותיו מאל� לו ויחסר טובותיו, לרוב ההיא מעבירה הש�ֿיתבר� ימחול שלא
מצוה דקיו� "שוחד" לוקח אינו שהקב"ה אומרת, זאת כול�", הה� הטובות על ויגמלהו האחת, הרעה זאת על

עבירה. תמורת

יקח" רשע מחיק "שוחד שנאמר שוחד, נוטל שהקב"ה שמעוני) (ובילקוט תהלי� במדרש שמבואר מה אבל
מ� נוטל שהקב"ה השוחד "ומהו ש� כמפורש אלא ממו�), נתינת (או מצוה דקיו� ל"שוחד" הכוונה אי� �

עשו פתוחי� תשובה ששערי עד בני, לישראל, הקב"ה "אמר ש� שמסיי� וכפי תשובה", � בעול�ֿהזה הרשעי�
כדלקמ�. בעול�ֿהזה", שוחד נוטל שאני ותשובה, תפילה

‰Îדקי השוחד שבי� בחילוק הביאור התשובה. דעבודת לשוחד שוחד") יקח "לא נאמר (שעלֿזה מצוה ו�
הקב"ה): שנוטל השוחד (שזהו

זה שאי� היינו, לגמרי, חדשה מציאות האד� נעשה � שלימה תשובה כדבעי, היא התשובה עבודת כאשר
התשובה שעבודת ד) הלכה ב פרק תשובה (הלכות הרמב"� שכתב וכמו אחר, אד� אלא שחטא, האד� אותו

כו'". המעשי� אות� שעשה האיש אותו ואיני אחר, ש"אני כזה באופ� להיות צריכה

שוחד לוקח הוא הרי עבירה, תמורת מצוה דקיו� "שוחד" לוקח הקב"ה שאי� שא�ֿעלֿפי מוב� ועלֿפיֿזה
"שוחד" של גדר זה אי� בתשובה, ששב לאחרי החוטא את מעניש הקב"ה שאי� מה כי � התשובה דעבודת
בגלל לו המגיע העונש את מקבל אינו שהאד� הפירוש אי� כי כ"שוחד"), הדבר נראה חו� שכלפי (למרות כלל
מציאות נעשה הוא כי החוטא, של מציאותו מתבטלת התשובה שעלֿידי � הוא בזה הפירוש אלא "שוחד", שנת�

להעניש. מי את כבר אי� ושוב לגמרי, חדשה

היינו, קרבנו, את שיקבלו הפועלת בתשובה דרגא ישנה � התשובה בעבודת דרגות כמה ישנ� אומרת: זאת
בלבד; מדעתו דשב התשובה דרגת מספיק שלזה חסֿושלו�, תועבה" רשעי� "זבח בבחינת יהיה לא שקרבנו
תשובה"), � בעול�ֿהזה הרשעי� מ� שוחד נוטל ("אתה שבתשובה ה"שוחד" עני� אודות מדובר כאשר אבל
את שמתק� בלבד זו לא היינו, שלימה", "תשובה השלימות, בתכלית היא התשובה כאשר רק שיי� זה הרי

לגמרי. חדשה מציאות נעשית מציאותו כללות אלא החטא, מעשה

המשלח, למעשה נחשב השליח מעשה (א) השליחות: בעני� אופני� ג' שישנ� פעמי� כמה המדובר ובדוגמת
למשלח, מתייחס עצמו המעשה (ב) השליח, של המעשה שזהו למרות המשלח, עלֿידי נעשה שהדבר כאילו
לגמרי, מתבטלת השליח של מציאותו (ג) המשלח, של העשיה וכח ידו נעשי� השליח של העשיה וכח ידו כי
מציאות שאינו העבד (וכמו השליחות בעני� השלימות תכלית שזוהי המשלח, של מציאותו � היא מציאותו וכל

בפועל). להלכה בנוגע בזה ה'נפקאֿמינה' כידוע האדו�, מציאות � היא מציאותו כל כי לעצמו,

בלבד, בפועל המעשה את ומתק� מדעתו, שב שהאד� בתשובה דרגא ישנה לעניננו: בנוגע מוב� ועלֿדר�ֿזה
שמתק� בלבד זו שלא � היא שבתשובה נעלית הכי הדרגא נעשיתואילו מציאותו כל אלא בפועל, המעשה את

לעצמו מציאות שהוא שליח בי� החילוק ועלֿדר� דמי. שנולד כקט� שנתגייר גר וכמו לגמרי, חדשה מציאות
המשלח. מציאות � היא מציאותו וכל כלל לעצמו מציאות שאינו לשליח למשלח, מתייחס שלו שהמעשה אלא

שלימה", "תשובה אודות המדובר כי � כלל "שוחד" של בגדר אינה התשובה עבודת מדוע מוב� ועלֿפיֿזה
שבעני� וב' א' דרגות (כמו המעשה כח את שמתק� בלבד זו ולא המעשה, את שמתק� בלבד זו לא היינו,

השליחות). שבעני� נעלית הכי הדרגא (כמו לגמרי חדשה מציאות נעשות מציאותו כל אלא השליחות),

ÂÎ:�להבי צרי� עדיי� אבל .

ומעשי� תשובה בעול�ֿהזה, הרשעי� מ� שוחד "נוטל שהקב"ה נאמר שמעוני) בילקוט (וכ� תהלי� במדרש
ג� צריכי� מה לש� � התשובה דעבודת העילוי גודל אודות לעיל המבואר עלֿפי ולכאורה, ותפילה". טובי�
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a"nyz'd ,a`a xyrÎdyng 'c meil xe` zgiy

מלבד הקב"ה, לוקח לא (מצוות) טובי�" ד"מעשי� "שוחד" ואדרבה: ותפילה", טובי� ד"מעשי� העני� את
ותפילה", טובי� "מעשי� ג� להיות צרי� תשובה שמלבד במדרש מודגש מדוע וא�ֿכ�, התשובה, עני�

ותשובה"?! תפילה "עשו המדרש: דברי בסיו� ועלֿדר�ֿזה

תשובה" "עשו אלא העני�, בסיו� "תפילה" תיבת ליתא � "באבער" הוצאת ובמדרשֿתהלי� שמעוני [בילקוט
נוס� אבל: תשובה"). עשו פתוחי�, המדרשֿתהלי�) כגירסת � תפילה" "שערי (או תשובה ששערי ("עד בלבד
טובי� ומעשי� "תשובה בעול�ֿהזה שוחד הרשעי� מ� נוטל שהקב"ה נאמר המדרש דברי שבהתחלת זה על
"עשו נאמר העני� בסיו� שג� סת�, שבמדרשֿתהלי� הגירסא עלֿפי ג� זאת לתר� צריכי� הרי � ותפילה"
הכל למדו אז ועד יותר, מאוחר בזמ� התגלה (ד"באבער") דמדרשֿתהלי� שה'כתבֿיד' ובפרט ותשובה". תפילה

ותשובה"]. תפילה "עשו כגירסא

מישראל ואחת אחד כל שמתפלל התפילה לנוסח בנוגע ג� אלא בלבד, המדרש לדברי בנוגע אינה זו וקושיא
שישנו מאחר דלכאורה: כו'". מעבירי� וצדקה ותפילה "ותשובה � הכיפורי�) ויו� (ראשֿהשנה נוראי� בימי�
הרמב"� שכתב כמו הכיפורי�, דיו� התשובה עבודת אודות מדובר כאשר ובפרט התשובה, דעבודת העילוי
לישראל" וסליחה מחילה ק� והוא . . לכל תשובה זמ� הוא הכפורי� ש"יו� ז) הלכה ב פרק תשובה (הלכות

וצדקה"?! ד"תפילה העני� את ג� צריכי� מה לש� �

ÊÎ:בזה והביאור .
בכ המבואר אחת"ידוע בשעה עולמו קונה "יש רבי אמר שעליו דורדיא ב� אלעזר רבי אודות האריז"ל תבי

להיות צרי� א�ֿעלֿפיֿכ�, השלימות, בתכלית היתה דורדיא ב� אלעזר דרבי התשובה שעבודת שא�ֿעלֿפי �

את קיבל דורדיא ב� אלעזר שרבי מבואר ועלֿזה ד"עולמו", המציאות נעשה שעלֿידיֿזה ה"כלי�", עני� ג�
יוחנ� עבודת שעלֿידי מוב� שהרי כו', ולבסו� גדולה בכהונה שנה שמוני� ששימש גדול כה� יוחנ� של עולמו
דורדיא ב� אלעזר רבי קיבל זה "עול�" הנה � ביותר ונעלה גדול "עול�" נפעל שנה, שמוני� במש� גדול כה�

התשובה). עבודת (לאחרי

יכול אינו � לגמרי חדשה למציאות נעשה שהאד� עד התשובה, שבעבודת העילוי גודל למרות אומרת: זאת
נעשה שזה "עולמו", את לבנות כדי "כלי�" של לעני� ג� זקוק הוא אלא בלבד, התשובה בעבודת להסתפק

המצוות. דקיו� העני� כללות עלֿידי

דתורה: בנגלה ג� מפורש די� זהו אלא בלבד, האריז"ל לכתבי שיי� אינו זה ועני�

"והשיב להיות צרי� אלא בלבד, התשובה עני� מספיק לא הרי וכיוצאֿבזה, דגזל חטא אודות מדובר כאשר
שאני מנת על האשה את "המקדש מזו: ויתירה בשלימותה. התשובה אי� זאת ולולי גזל", אשר הגזילה את
שעדיי� למרות היינו, בדעתו", תשובה הרהר שמא מקודשת, גמור רשע אפילו זרוע'), ה'אור (כגירסת גמור צדיק
גמור", "צדיק כבר נקרא הוא הרי בדעתו), תשובה הרהר כאשר ומיד (תיכ� הגזילה את להשיב הספיק לא
התשובה. בעני� חסר � זאת ולולי הגזילה, את להשיב החובה עליו חלה זה ע� ביחד אבל מקודשת, והאשה

עליו � לגמרי חדשה למציאות נעשה שהאד� עד התשובה, שבעבודת העילוי גודל שלמרות מוב� ועלֿפיֿזה
כי חדשה, למציאות נעשה שהוא מה משנה לא העול� למציאות בנוגע כי בעול�, עלֿידו שנפעל מה את לתק�
ש"לעתיד עג) (תהלי� במדרש המבואר [ועלֿדר� הגזילה" את "והשיב להיות שצרי� "צועקת" העול� מציאות
תזעק"]. מקיר "אב� שכתוב וזהו היו�", שבת ואומרת צווחת היא בשבת, תאנה ללקוט הול� אד� א� לבוא

נעשה שהאד� התשובה, עבודת עלֿידי הנפעל העילוי גודל למרות לעניננו: בנוגע ג� מוב� ועלֿדר�ֿזה
הא אותו זה שאי� מאחר ד"שוחד", הגדר כללות שיי� שלא עד לגמרי, חדשה אי�למציאות ולכ� שחטא, ד�

התפלה (בנוסח וצדקה" "תפילה או ותפילה", טובי� ד"מעשי� העני� ג� שיהיה בהכרח � להעניש מי את
התשובה עני� על שנוס� לעיל כאמור העול�, למציאות בנוגע שנחסר מה ולהשלי� לתק� כדי נוראי�"), ד"ימי�

המצוות. דמעשה ה"כלי�" עלֿידי עולמו בני� ג� להיות צרי�

מעשה כללות על קאי טובי�" "מעשי� וצדקה": "תפילה או ותפילה", טובי� ד"מעשי� העני� כללות וזהו
להיות צרי� � הראוי למקו� ולחבר� להעלות� וכדי המצוות. כל כללות שהיא הצדקה עני� ג� וזהו המצוות,

התפלה. עני� ג�

"תשובה" כי � תשובה" "עשו רק נאמר העני� שבסיו� במדרשֿתהלי� הגירסא ג� מובנת ועלֿפיֿזה
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מלבד הקב"ה, לוקח לא (מצוות) טובי�" ד"מעשי� "שוחד" ואדרבה: ותפילה", טובי� ד"מעשי� העני� את
ותפילה", טובי� "מעשי� ג� להיות צרי� תשובה שמלבד במדרש מודגש מדוע וא�ֿכ�, התשובה, עני�

ותשובה"?! תפילה "עשו המדרש: דברי בסיו� ועלֿדר�ֿזה

תשובה" "עשו אלא העני�, בסיו� "תפילה" תיבת ליתא � "באבער" הוצאת ובמדרשֿתהלי� שמעוני [בילקוט
נוס� אבל: תשובה"). עשו פתוחי�, המדרשֿתהלי�) כגירסת � תפילה" "שערי (או תשובה ששערי ("עד בלבד
טובי� ומעשי� "תשובה בעול�ֿהזה שוחד הרשעי� מ� נוטל שהקב"ה נאמר המדרש דברי שבהתחלת זה על
"עשו נאמר העני� בסיו� שג� סת�, שבמדרשֿתהלי� הגירסא עלֿפי ג� זאת לתר� צריכי� הרי � ותפילה"
הכל למדו אז ועד יותר, מאוחר בזמ� התגלה (ד"באבער") דמדרשֿתהלי� שה'כתבֿיד' ובפרט ותשובה". תפילה

ותשובה"]. תפילה "עשו כגירסא

מישראל ואחת אחד כל שמתפלל התפילה לנוסח בנוגע ג� אלא בלבד, המדרש לדברי בנוגע אינה זו וקושיא
שישנו מאחר דלכאורה: כו'". מעבירי� וצדקה ותפילה "ותשובה � הכיפורי�) ויו� (ראשֿהשנה נוראי� בימי�
הרמב"� שכתב כמו הכיפורי�, דיו� התשובה עבודת אודות מדובר כאשר ובפרט התשובה, דעבודת העילוי
לישראל" וסליחה מחילה ק� והוא . . לכל תשובה זמ� הוא הכפורי� ש"יו� ז) הלכה ב פרק תשובה (הלכות

וצדקה"?! ד"תפילה העני� את ג� צריכי� מה לש� �

ÊÎ:בזה והביאור .
בכ המבואר אחת"ידוע בשעה עולמו קונה "יש רבי אמר שעליו דורדיא ב� אלעזר רבי אודות האריז"ל תבי

להיות צרי� א�ֿעלֿפיֿכ�, השלימות, בתכלית היתה דורדיא ב� אלעזר דרבי התשובה שעבודת שא�ֿעלֿפי �

את קיבל דורדיא ב� אלעזר שרבי מבואר ועלֿזה ד"עולמו", המציאות נעשה שעלֿידיֿזה ה"כלי�", עני� ג�
יוחנ� עבודת שעלֿידי מוב� שהרי כו', ולבסו� גדולה בכהונה שנה שמוני� ששימש גדול כה� יוחנ� של עולמו
דורדיא ב� אלעזר רבי קיבל זה "עול�" הנה � ביותר ונעלה גדול "עול�" נפעל שנה, שמוני� במש� גדול כה�

התשובה). עבודת (לאחרי

יכול אינו � לגמרי חדשה למציאות נעשה שהאד� עד התשובה, שבעבודת העילוי גודל למרות אומרת: זאת
נעשה שזה "עולמו", את לבנות כדי "כלי�" של לעני� ג� זקוק הוא אלא בלבד, התשובה בעבודת להסתפק

המצוות. דקיו� העני� כללות עלֿידי

דתורה: בנגלה ג� מפורש די� זהו אלא בלבד, האריז"ל לכתבי שיי� אינו זה ועני�

"והשיב להיות צרי� אלא בלבד, התשובה עני� מספיק לא הרי וכיוצאֿבזה, דגזל חטא אודות מדובר כאשר
שאני מנת על האשה את "המקדש מזו: ויתירה בשלימותה. התשובה אי� זאת ולולי גזל", אשר הגזילה את
שעדיי� למרות היינו, בדעתו", תשובה הרהר שמא מקודשת, גמור רשע אפילו זרוע'), ה'אור (כגירסת גמור צדיק
גמור", "צדיק כבר נקרא הוא הרי בדעתו), תשובה הרהר כאשר ומיד (תיכ� הגזילה את להשיב הספיק לא
התשובה. בעני� חסר � זאת ולולי הגזילה, את להשיב החובה עליו חלה זה ע� ביחד אבל מקודשת, והאשה

עליו � לגמרי חדשה למציאות נעשה שהאד� עד התשובה, שבעבודת העילוי גודל שלמרות מוב� ועלֿפיֿזה
כי חדשה, למציאות נעשה שהוא מה משנה לא העול� למציאות בנוגע כי בעול�, עלֿידו שנפעל מה את לתק�
ש"לעתיד עג) (תהלי� במדרש המבואר [ועלֿדר� הגזילה" את "והשיב להיות שצרי� "צועקת" העול� מציאות
תזעק"]. מקיר "אב� שכתוב וזהו היו�", שבת ואומרת צווחת היא בשבת, תאנה ללקוט הול� אד� א� לבוא

נעשה שהאד� התשובה, עבודת עלֿידי הנפעל העילוי גודל למרות לעניננו: בנוגע ג� מוב� ועלֿדר�ֿזה
הא אותו זה שאי� מאחר ד"שוחד", הגדר כללות שיי� שלא עד לגמרי, חדשה אי�למציאות ולכ� שחטא, ד�

התפלה (בנוסח וצדקה" "תפילה או ותפילה", טובי� ד"מעשי� העני� ג� שיהיה בהכרח � להעניש מי את
התשובה עני� על שנוס� לעיל כאמור העול�, למציאות בנוגע שנחסר מה ולהשלי� לתק� כדי נוראי�"), ד"ימי�

המצוות. דמעשה ה"כלי�" עלֿידי עולמו בני� ג� להיות צרי�

מעשה כללות על קאי טובי�" "מעשי� וצדקה": "תפילה או ותפילה", טובי� ד"מעשי� העני� כללות וזהו
להיות צרי� � הראוי למקו� ולחבר� להעלות� וכדי המצוות. כל כללות שהיא הצדקה עני� ג� וזהו המצוות,

התפלה. עני� ג�

"תשובה" כי � תשובה" "עשו רק נאמר העני� שבסיו� במדרשֿתהלי� הגירסא ג� מובנת ועלֿפיֿזה
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גזל", אשר הגזילה את "והשיב התשובה, עבודת ע� הקשורי� העניני� פרטי כל את כוללת בכללותה
תפילה "עשו � הב' ובגירסא ותפלה". טובי� ד"מעשי� העני� כבר נכלל ב"תשובה" ולכ�, וכיוצאֿבזה,

בפניֿעצמו. ה"תפילה" עני� נאמר ולכ� יותר, בפרטיות זה עני� מפורט ותשובה",

שש� באב, עשר חמשה דמחרת חומש לשיעור (השיי� התשובה עני� אודות לעיל האמור דכל הקשר וזהו
מסכת בסיו� מדובר (שאודות� הכיפורי� ויו� באב עשר דחמשה העני� לכללות ה"שוחד") עני� אודות מדובר
ראשונות לוחות שבירת לאחרי (הבאי� אחרונות ולוחות התשובה עני� ע� קשור באב עשר חמשה כי � תענית)
כדבר�", "סלחתי הכיפורי� יו� בתפילת שאומרי� כפי התשובה, עני� הוא הכיפורי� יו� וג� בתמוז), בי"ז

תענית. מסכת מסיו� כנ"ל אחרונות, לוחות ניתנו שבו יו� והוא

ÁÎלהיות צריכה ה"מבצעי�", עני� בכללות ההוספה על נוס� הנה � "תורה" אודות לעיל להמדובר בהמש� .
בספר אחת אות ירכוש יהודי שכל להשתדל כלליי�, תורה ספרי כתיבת ע� הקשור במבצע מיוחדת הוספה
ומגי� זכות מלמד שהוא עמ�", בני על העומד הגדול השר מיכאל ד"יעמוד העני� נפעל שעלֿידיֿזה תורה,

בספר". כתוב הנמצא כל עמ� ש"ימלט ופועל
בספר אות יש לו ג� כי � אליו ג� נוגעת תורה בספר אות יהיה שלפלוני שההשתדלות פעמי� כמה וכמדובר
בשלימות�, להיות תורה שבספר האותיות כל צריכי� בשלימותה, תהיה תורה בספר שלו שהאות וכדי זה, תורה

בשלימותה. תהיה פלוני יהודי של האות שג� לו נוגע ולכ�

ספרי לכל בנוגע ג� אלא מסויי�), אותיות מספר בה (שיש אחד תורה לספר בנוגע רק לא אמור זה ועני�
ונעש מתאחדי� התורה ספרי כל כי � התורה)התורה ספרי י"ג (מכל המיוחד התורה ספר ע� אחת למציאות י�

שלימות ולכ�, גו'", השירה את לכ� כתבו ד"ועתה הציווי נאמר כאשר ישראל, כלל עבור רבינו משה שכתב
להשתדל שבהכרח מוב� ומזה התורה, ספרי שבכל האותיות כל של שלימות� ע� קשורה בתורה שלו האות
נוגעת שלו האות שלימות כי התורה, מספרי באחד אות לו תהיה שלא בלבד אחד יהודי אפילו ישאר שלא

התורה. ספרי שבכל האותיות כל לשלימות

דכללות לגאולה וקשורה נוגעת פרטי באופ� מישראל ואחת אחד כל שגאולת פעמי� כמה המדובר ועלֿדר�
בגלות. ישאר לא אחד יהודי שאפילו באופ� תהיה העתידה הגאולה כי ישראל, בני

הוספה, של באופ� האמורי� העניני� בכל העיקר") הוא "המעשה (כי ממש בפועל שיעסקו ויהיֿרצו�
ועוד יהודי עוד להוסי� כלליי�, תורה ספרי כתיבת ע� הקשור למבצע בנוגע � לראש ולכל יוסי�", "דמוסי�

הע�. שלימות ע� ביחד התורה שלימות � בשלימותו יהיה תורה שהספר עד יהודי,

מר אתי קא אזי � דורנו) נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק הידוע (כלשו� הכפתורי� צחצוח את משלימי� וכאשר
אמ�". בימינו במהרה המקדש בית ו"יבנה משיחא, מלכא דא

שמסיימי� היות אמר: אחרֿכ� בימינו", במהרה המקדש בית "שיבנה לנג� התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק
תמימי� תומכי ישיבת (עלֿידי הרביעי תורה ספר בכתיבת ומתחילי� השלישי תורה ספר כתיבת את מחר
הרב ולסופר שי' להרש"ג משקה בקבוק ונת� בזה. השתתפות בתור זו, מהתוועדות גשמי דבר את� � המרכזית)

צירקינד. שי' זאב צבי

בקבוק לו ונת� שוועסטערֿקינד"), א "מיינער לו (בקראו וואלפא הלוי שי' מענדל מנח� להרב קרא אחרֿכ�
שימסרו והוסי�, בפניֿעצמה). חב"ד בכפר התוועדות שיארג� זה על (נוס� ללבנו� הנוסעי� אלו עבור משקה
על מונחי� שהיו התניא ספרי על (בהראותו בלבנו� שהודפסו תניא ספרי כמה לכא� ששלחו שכש� לה�

ש�. המקומות בשאר שמדפיסי� התניא ספרי שאר את לכא� ישלחו כ� כמו השולח�),

כל עבור משקה בקבוק לו ונת� הילמ�), שי' ראוב� ר' של (חתנו תמרי שיחי' משה הת' לחת� קרא אחרֿכ�
החתונה. ועבור חב"ד, בכפר הישיבה עבור ישראל, שבאר� ה"בתיֿחב"ד"

סיו� אודות להכריז צוה אחרֿכ� ז"ל. יצחק לוי ר' לאביו "הקפות" ניגו� לנג� התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק
תורה'. 'ספר כתיבת

ניקאווא". ניעט "ניעט לנג� התחיל ואחרֿכ� אריבער", "לכתחילה לנג� צוה

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר

תצאו". בשמחה "כי לנג� התחיל צאתו טר�
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ה בערב1בפרק ש"נבראו דברי� עשרה התנא מונה

ש"א� נוספת, דעה מובאת מכ� לאחר השמשות". בי� שבת

"ויש ובסו� אבינו", אברה� של ואילו רבנו משה של קברו

עשויה" בצבת צבת וא� המזיקי�, א� .2אומרי�:

במסכת הגמרא כדברי עשויה", בצבת ל"צבת ההסבר

צבת3פסחי� באמצעות רק להעשות יכולה צבת הוא: ,

הראשונה? הצבת את יצר מי השאלה: ומתעוררת אחרת.

שמי� בידי נבראה הראשונה שהצבת אומרי�, כ� ,4על

השמשות.efוצבת בי� שבת בערב נבראה

ערב לבי� הצבת בריאת בי� הקשר מהו להבי�: יש

השמשות? בי� שבת

מסבירי� במשנה, המנויי� הדברי� שאר לגבי

בי�5המפרשי� שבת בערב לבריאת� הסיבה את

דברי� ה� אלה שלmpi`yהשמשות: הטבעית במסגרת

ולכ� נסיי�, דברי� ה� אלא בראשית, ימי בששת הנבראי�

מ� ושביתה מנוחה של זמ� שהיא לשבת, בסמו� נבראו

הטבע.

וקיי� טבעי, הוא עשויה" בצבת שב"צבת החידוש א�

או בעלֿחי של מציאותו והצמחי�: החיי� בעלי כל אצל

שמי�. בידי שנבראה קודמת, כזו ממציאות באה צומח

בי� שבת בערב דוקא הצבת נבראה אפוא, ומדוע

?6השמשות

סנהדרי� במסכת בגמרא, נאמר תמוה: מכ� יותר ,7וא�

"כדי היא השישי ביו� הראשו� אד� לבריאת שהסיבה

האמור, ולפי מיד". לסעודה שיכנס מוכ�) הכל (שימצא

בערב האד�, בריאת לאחר רק נבראה הראשונה שהצבת

" היה שלא יוצא, השמשות, בי� כיlkdשבת מוכ�",

"מוכנה". היתה לא ה"צבת"

כי זה, קושי מתעורר אי� דברי�..." "עשרה שאר על

ולא יותר, מאוחרי� לדורות נועדו אבלmc`loey`xd8ה� ,

לכאורה מוכ�", "הכל של הכלל מ� יוצאת איננה .9ה"צבת"

.·
"‰ÈÂ˘Ú ˙·ˆ· ˙·ˆ" ÏÚ ˙ÂÙÒÂ� ˙ÂÏ‡˘

המשנה מתבטאת מדוע בצבתoeylaא) צבת "וא�

הצבת" בריאת את מביעה שאינה שאכ�10עשויה", כפי ,

פסחי� במסכת הצבת?11כתוב א� אומר: יהודה רבי :

לצבת הוא זה ביטוי כוונת בפשטות ואדרבה,

zxge`nd,`idy�שמכ אלא, צבת. באמצעות "עשויה"

שמי�, בידי להיברא מוכרחה הראשונה שהצבת מסיקי�

נבראה הראשונה שהצבת לומר, המשנה שכוונת ומביני�,

השמשות. בי� שבת בערב

שאחרי מכ� אומרי�"`dzeב) "יש של הקדמה

הדברי� שני שישdl`dנוספי� מוב�, – וצבת מזיקי�

שבת בערב נבראו ה� שבגללה משותפת, נקודה ביניה�

זו השוואה נקודת מהי להבי� ויש השמשות. ?12בי�

" מהביטוי כפיs`e(אמנ�, – "וצבת..." ולא צבת...",

"א� כ�: שלפני אומרי�" "יש לאחר קברו...שנאמר

e.�שוני דברי� שני ה� והצבת שהמזיקי� מוב�, – אילו..."

משותפת נקודה ביניה� שיש לומר, הכרחי זאת בכל א�

הדברי�). שאר על זו, דעה לפי להוסיפ�, יש שבגללה
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ו.1) משנה

בדברי2) נמנה "מזיקי�" לפנינו ובמשניות בסידורו. אדה"ז גירסת הוא כ�

א) (נד, דפסחי� ברייתות המשנה, במפרשי גירסאות כמה וראה שלפנ"ז. הי"א

ואכ"מ. ועוד.

כא�.3) למשנה (ועוד) רע"ב רש"י, ג� וראה ש�.

בידי4) ברי' ויקבענה.. בדפוס יעשנה "אפשר כי זה נדחה ש� בפסחי�

.6 הערה לקמ� וראה אד�".

כא�.5) ועוד שמואל במדרש המובא רמב"�: וראה (למהר"ל). חיי� דר�

כא�.6) אלמושנינו) (להר"מ משה בפרקי שהקשה כמו

יעשנה ד"אפשר ש�) (פסחי� הגמ' מסקנת ע"פ בהקושיא, להוסי� ויש

בכ"י שמעשי� ובפרט במציאות, שפליגי לומר דוחק שהרי – כו'" בדפוס

בתוספתא (ועד"ז כא� במשנה שסת� דזה ועכצ"ל, – כו' בדפוס כלי� שעושי�

(לא הוא עשוי'", בצבת "צבת ספ"א) חגיגה תוספתא עירובי�. סו� וירושלמי

בריאה היא הא' שצבת בזה כוונה שיש מפני כ"א) כ�, להיות שמוכרח מפני

סעי� בפני� כדלקמ� ביה"ש), שבת בערב נבראה זה תוכ� (שמצד שמי� בידי

ז.

וברש"י.7) א לח,

ג.8) סעי� בפני� לקמ� ראה אבל

כא�.9) משה בפרקי שהקשה כמו

לברוא10) הקב"ה שהוצר� הטע� לבאר שרצה מפני שזהו לומר ודוחק

שבת בערב לבריאתה טע� זה אי� בלאה"כ א) כי: – שמי�) (בידי הצבת

צבת (ע"ד העיקר להשמיט הו"ל לא ב) כא�. העיקר שזהו ס"א), (כנ"ל ביה"ש

הצבת רק ולהזכיר שמי�) בידי שנבראה zavaהא' 'ieyrd�א ג) .`ziixaa

לפיה"מ). בהקדמתו (רמב"� קצר" "דבר שהיא במשנה דפסחי�

ש�.11)

(12" גריס (ולכ� כא� חיי� בדר� שהקשה וראהie"`כמו כו'"). צבת א�

(בסופו). כא� מד"ש
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ולכ� נסיי�, דברי� ה� אלא בראשית, ימי בששת הנבראי�

מ� ושביתה מנוחה של זמ� שהיא לשבת, בסמו� נבראו

הטבע.

וקיי� טבעי, הוא עשויה" בצבת שב"צבת החידוש א�

או בעלֿחי של מציאותו והצמחי�: החיי� בעלי כל אצל

שמי�. בידי שנבראה קודמת, כזו ממציאות באה צומח

בי� שבת בערב דוקא הצבת נבראה אפוא, ומדוע

?6השמשות

סנהדרי� במסכת בגמרא, נאמר תמוה: מכ� יותר ,7וא�

"כדי היא השישי ביו� הראשו� אד� לבריאת שהסיבה

האמור, ולפי מיד". לסעודה שיכנס מוכ�) הכל (שימצא

בערב האד�, בריאת לאחר רק נבראה הראשונה שהצבת

" היה שלא יוצא, השמשות, בי� כיlkdשבת מוכ�",

"מוכנה". היתה לא ה"צבת"

כי זה, קושי מתעורר אי� דברי�..." "עשרה שאר על

ולא יותר, מאוחרי� לדורות נועדו אבלmc`loey`xd8ה� ,

לכאורה מוכ�", "הכל של הכלל מ� יוצאת איננה .9ה"צבת"

.·
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המשנה מתבטאת מדוע בצבתoeylaא) צבת "וא�

הצבת" בריאת את מביעה שאינה שאכ�10עשויה", כפי ,

פסחי� במסכת הצבת?11כתוב א� אומר: יהודה רבי :

לצבת הוא זה ביטוי כוונת בפשטות ואדרבה,

zxge`nd,`idy�שמכ אלא, צבת. באמצעות "עשויה"

שמי�, בידי להיברא מוכרחה הראשונה שהצבת מסיקי�

נבראה הראשונה שהצבת לומר, המשנה שכוונת ומביני�,

השמשות. בי� שבת בערב

שאחרי מכ� אומרי�"`dzeב) "יש של הקדמה

הדברי� שני שישdl`dנוספי� מוב�, – וצבת מזיקי�

שבת בערב נבראו ה� שבגללה משותפת, נקודה ביניה�

זו השוואה נקודת מהי להבי� ויש השמשות. ?12בי�

" מהביטוי כפיs`e(אמנ�, – "וצבת..." ולא צבת...",

"א� כ�: שלפני אומרי�" "יש לאחר קברו...שנאמר

e.�שוני דברי� שני ה� והצבת שהמזיקי� מוב�, – אילו..."

משותפת נקודה ביניה� שיש לומר, הכרחי זאת בכל א�

הדברי�). שאר על זו, דעה לפי להוסיפ�, יש שבגללה
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ו.1) משנה

בדברי2) נמנה "מזיקי�" לפנינו ובמשניות בסידורו. אדה"ז גירסת הוא כ�

א) (נד, דפסחי� ברייתות המשנה, במפרשי גירסאות כמה וראה שלפנ"ז. הי"א

ואכ"מ. ועוד.

כא�.3) למשנה (ועוד) רע"ב רש"י, ג� וראה ש�.

בידי4) ברי' ויקבענה.. בדפוס יעשנה "אפשר כי זה נדחה ש� בפסחי�

.6 הערה לקמ� וראה אד�".

כא�.5) ועוד שמואל במדרש המובא רמב"�: וראה (למהר"ל). חיי� דר�

כא�.6) אלמושנינו) (להר"מ משה בפרקי שהקשה כמו

יעשנה ד"אפשר ש�) (פסחי� הגמ' מסקנת ע"פ בהקושיא, להוסי� ויש

בכ"י שמעשי� ובפרט במציאות, שפליגי לומר דוחק שהרי – כו'" בדפוס

בתוספתא (ועד"ז כא� במשנה שסת� דזה ועכצ"ל, – כו' בדפוס כלי� שעושי�

(לא הוא עשוי'", בצבת "צבת ספ"א) חגיגה תוספתא עירובי�. סו� וירושלמי

בריאה היא הא' שצבת בזה כוונה שיש מפני כ"א) כ�, להיות שמוכרח מפני

סעי� בפני� כדלקמ� ביה"ש), שבת בערב נבראה זה תוכ� (שמצד שמי� בידי

ז.

וברש"י.7) א לח,

ג.8) סעי� בפני� לקמ� ראה אבל

כא�.9) משה בפרקי שהקשה כמו

לברוא10) הקב"ה שהוצר� הטע� לבאר שרצה מפני שזהו לומר ודוחק

שבת בערב לבריאתה טע� זה אי� בלאה"כ א) כי: – שמי�) (בידי הצבת

צבת (ע"ד העיקר להשמיט הו"ל לא ב) כא�. העיקר שזהו ס"א), (כנ"ל ביה"ש

הצבת רק ולהזכיר שמי�) בידי שנבראה zavaהא' 'ieyrd�א ג) .`ziixaa

לפיה"מ). בהקדמתו (רמב"� קצר" "דבר שהיא במשנה דפסחי�

ש�.11)

(12" גריס (ולכ� כא� חיי� בדר� שהקשה וראהie"`כמו כו'"). צבת א�

(בסופו). כא� מד"ש
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עשויה" בצבת צבת מ"וא� הנלמדת ההוראה מהי ג)

שזהו דחסידותא", ב"מילי ובמיוחד בכלל, ה' עבודת לגבי

אבות פרקי של ?13תוכנ�

מיוחד קשר לפחות, יש, המנויי� ה"דברי�" לשאר

המשנה מפרשי שמסבירי� כפי שה�14לישראל, ,

דוקא מיוחד קשר אי� לצבת אבל ישראל". של "לתועלת�

לא ובודאי ישראל.mzcearlלישראל, של

.‚
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המשמעות את תחילה להסביר יש זאת, להבי� כדי

הראשו� שאד� לעיל, שהובא חז"ל מאמר של הפנימית

היא, שכוונתו מיד", לסעודה שיכנס "כדי שישי ביו� נברא

מיד להתחיל שיוכל כדי לפניו "מוכ�" יהיה שהכל

dceara.

הכלל ישנו ש"15שהרי ,lkימי בששת שנברא מה

אלקי� ברא "אשר – (תיקו�)" עשייה צריכי� בראשית

וזוהי16לעשות האד�. ידי על נעשה והתיקו� לתק�", –

זקוק שהוא הדברי� – הראשו� אד� של ב"סעודה" הכוונה

לעבודה בראשית",17לה� ימי בששת שנברא מה "כל ,

לתק�. שעליו

שהדברי� לכ� ג� העניני�, בפנימיות ההסבר, וזהו

השמשות בי� שבת בערב מ"סעודת"`mpiשנבראו חלק

הר כאד� הוא יהודי שכל וכיו� הראשו�. ,18אשו�אד�

אד�" קרויי� חלק19"את� אינ� ג� שה� מוב�, ,

בדורות יהודי כל של עבודתו – :mixge`ndמ"סעודתו"

האד� עבודת צור� אינ� המנויי� הדברי� כי20עשרת ,

הקדושֿברו�ֿהוא שהרי עלֿידו, לתיקו� נזקקי� ה� אי�

ומושלמי� "מתוקני�" מלכתחילה נבראו21ברא� ה� ולכ� .

מעמל.zaylבסמו� ומנוחה תענוג של זמ� שהיא ,

'd zcear�תיקו של עבודה איננה בשבת, האד� ידי על

mlerdוזיכו� ipiprבראשית ימי ששת עבודה22של אלא ,

תענוג מתו� עבודה לדרגה, מדרגה עלייה הקדושה, בתו�

עמל .23וללא

.„
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– מ"סעודתו" חלק אינ� הנ"ל הדברי� שעשרת כש�

כשלעצמ�, ה�, כי האד�, של משארmilrpעבודתו

באמצעות ולתק�" "לעשות של צור� אצל� ואי� הנבראי�,

האד�, עבודת

דברי� שני, מצד ישנ�, לעבודתmpi`yכ� "מוכני�"

ה� כי בראשית,mizegtהאד�, ימי ששת של הנבראי� מ�

לתק� כדי רגילה. עבודה ידי על לתקנ� מסוגל האד� ואי�

בה�" "וחי של בעבודה די אי� צור�24אות� יש אלא ,

למגבלות מעל מאד�", "בכל נפש, מסירות של בעבודה

האד�. של הטבעיות

דברי� של`elג� עבודתו – מ"סעודתו" חלק אינ�

מלכתחילה שנקבעה כפי האד�, של עבודתו כי האד�,

" של באופ� היא סדרigeלמעלה, מתו� עבודה בה�",

.25והדרגה

,'� ד', א', שהאותיות "אד�", בש� רמוז זה דבר

כידוע גו�26מורות, (ראש האד� של המסודרת צורתו על ,

בעוד מסודרת. עבודה – ומעשה) דיבור מחשבה, ורגל;

מאוד�" "בכל של מסוג בעבודה צירו�miktedאשר את

להגבלות מעל "מאד", לידי ומגיעי� "אד�", .27האותיות

.‰
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המזיקי� א� אומרי� "יש של הדעה מוסיפה זאת ואת

צבת...": וא�

"oiwifnעבודת ידי על תיקו� בה� שאפשרי דבר אינ� "

האד� חטא עקב נבראו ה� – לבטל28האד� היא ועבודתו ,

לגמרי. מציאות� את
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א.13) ל, ב"ק ראה

כא�.14) מאירי ג� וראה כא�. שמואל מדרש

לש�.15) וברש"י ו פי"א, ב"ר

ג.16) ב, בראשית

במובנו17) ש�) שברש"י "יאכל" (ועד"ז צרכיagxd"סעודה" כל שכולל ,

והרי עול�), צורכי וכל ש�: גמ' (ראה צרכיו,zcearהאד� עיקר היא האד�

בריאתו. תכלית שזוהי מכיו�

א.18) לח, א. לז, סנהדרי� ראה

ב.19) מז, נצבי� לקו"ת וראה וש"נ. רע"א. סא, יבמות

דברי�20) שהעשרה א'תקמ) (ע' לש"ש דרושי� מאוה"ת ג� להעיר

(ב"ר הצדיקי� מלאכת או הרשעי� למלאכת שייכי� ביה"ש בע"ש שנבראו

(פט"ו). תש"ג טע� טוב ד"ה ראה אבל ספי"א).

לח�21) הי' שלצדיקי� המ�, בנוגע א) (עה, יומא בו`ietראה הי' ולא .

ואיל� 17 ע' ח"ד [המתורג�] לקו"ש אֿב. פט, תו"א וראה ב). (ש�, פסולת

ועוד. (וש"נ).

השבת.22) לש' הקדמה (פע"ח בכ"מ מהמבואר שבשבתn"kaeלהעיר (

אש. תבערו לא מצות סו� להצ"צ סה"מ ועיי� העולמות. עליית הוא

ובכ"מ.)23 ואיל�. א עב, בלק לקו"ת בכ"ז ראה

א.24) עד, סנה' ה. יח, אחרי

דבירור25) העבודה זמ� הוא (שאז החול ימי שבששת בפשטות, שהוא וכמו

(כ"כ) שיי� ואינו העול�, בעניני מלובש האד� כנ"ל), העול� עניני וזיכו�

כו'). עול� מעניני ששובת בשבת, (משא"כ שלו הטבעיות מהגבלות ליציאה

ועוד.26) כ. פרק תרל"ז וככה המש� וראה ג. לא, בהעלות� לקו"ת

ועוד.27) ש�. וככה המש�

חיות28) (לעני� ו כו, בחוקותי רמב"� (בסופו). כא� אבות נחלת ראה

כו'. הרע אל הכחניות מציאות הוא שמציאות� כא�: משה פרקי וראה רעות).
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כלשו�zilkzdאמנ�, לטוב, אות� שיהפכו היא

שישארו29חז"ל – יזיקו" שלא לאminiiw"משבית� א� ,

תיקו� זה אי� אבל – mnvrיזיקו mdaעלֿידי ,ielibהטוב

היות� היא מציאות� כל שהרי גורמי�oiwifnשב�, אלא ,

yecigl�מציאות30בה (כמו) נעשי� ה� ,dycgלא אשר ,

כ� לפני .31היתה

השמשות: בי� שבת בערב המזיקי� נבראו ולפיכ�

נבראו היאdlrnlnהמזיקי� שתכלית� באופ� ,

איננו יזיקו") ("שלא בה� זה חידוש א� לטוב. הפיכת�

מצד אלא בראשית, ימי ששת שבעול�, הטבע לפי נעשה

של העול�.zay32הכח מהגבלות הנעלה ,

ג� האד�dcearולכ� של מ"סעודתו" חלק אינה ,33זו

ידי על נעשה המזיקי� תיקו� ממגבלותיוz`iviכי האד�

.34הטבעיי�

.Â
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" ג� אומרי�" "יש של הדעה מוסיפה כ� s`eעל

בערב נבראה ה"צבת" ג� כמזיקי�, דומה, מסיבה צבת...":

" נאמר ולכ� בדיוק, לא כי א� השמשות, בי� s`eשבת

עשויה", בצבת ש"צבת כיוו� הוא, לכ� ההסבר צבת...".

כדלהל�:

בריאת שמטרת מביע, עשויה" בצבת "צבת הביטוי

כל שניה. צבת יצירת למע� ורק א� היא הראשונה הצבת

ע� נבראו תוצרת�, וג� בראשית, ימי ששת של הנבראי�

מיוחדת mnvrכוונה mdaהצבת בריאת ואילו כשלעצמ�. ,

"צבת למע� אלא עצמה, בה מטרה ללא היתה הראשונה

באמצעותה ליצור יוכל הראשו� שאד� כדי עשויה", בצבת

אחרת. צבת

בתורה נמצא בעול� עני� בצבת35כל "צבת של העני� .

מצוה". "הכשר של עני� הוא בתורה, עשויה"

אמצעי אלא כשלעצמה. מצוה איננה ההכשר פעולת

בדבר המצוה לדוגמא`xgלקיו� כדי36. עצי� כורתי� :

בעצי� למילה. לאיזמל ברזל הכנת לצור� פחמי� לעשות�

וכו' להכשרה הכשרה ה� אלא מצוה, נעשית אי� עצמ�

מילה. מצות לקיו� עד

בלבד, הכשרה היא וכדומה העצי� שכריתת וכיוו�

להיות, לקדושה.dxe`klצרי� כלי יהיו לא עצמ� שה� ,

ואיֿאפשר אלוקות, ושוכנת יורדת לא בלבד באמצעות�

שאומרי� כש� – במצוה "מלובשי�" שה� לומר, אפילו

ה' "לעבוד כדי הנעשית שמי�, לש� יהודי של אכילה על

ההיא" אכילה זה37בכח ממאכל הנובעת שהחיות ,

והתפילה" התורה "בתיבות הנאמרות37"מתלבשת" ,

המטרה אלא – ההיא" האכילה רקmdly"בכח מתבצעת

דבר ולמצוה`xgכאשר לקדושה כלי .38נעשה

.Ê
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ג� עשויה": בצבת צבת ש"א� במשנה, החידוש וזהו

צבת באמצעותה ליצור שיוכלו כדי רק שנבראה ה"צבת",

בעצמו הקדושֿברו�ֿהוא התעסק ביצירתה ג� – אחרת

ברו�ֿהוא" המאציל של ועצמותו ).39("מהותו

לומר, אי� הקדושֿברו�ֿהוא, ידי מעשה שהיא וכיוו�

בה השימוש ולאחר אחר, דבר למע� היא מטרתה שכל

שבכ� אלא למציאותה, מטרה אי� כבר אחרת צבת לצור�

ולתכלית לחשיבות ג� זוכה .dnvrlyk40היא

שכ� מפני היא בגשמיות, הדבר הוא שכ� לכ� הסיבה

עבודהdxezaהוא ומדורגת, מסודרת עבודה מצד אמנ� :
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(תהלי�29) עה"פ להצ"צ אור) (יהל אוה"ת וראה ש�. לבחוקותי תו"כ

תרל"ו רבי� מי� המש� ש�). (ובמילואי� השבת ליו� שיר מזמור א) צב,

לעיל .(207 ע' ש� (וראה בחוקותי לפ' א' שיחה ח"ז לקו"ש ואיל�. פקס"א

ואיל�. 64 ע'

כללות30) לעני� – (ועוד) ואיל� 23 ע' ח"ו [המתורג�] מלקו"ש להעיר

שבעול�. הסט"א ביטול של העבודה

דומה31) אי"ז מ"מ – מרמב"�) (כנ"ל הזיקו לא החטא שלפני א�

הערה 205 ע' ח"ז [המתורג�] לקו"ש (וראה דלעת"ל יזיקו" שלא ל"משבית�

.(29

מזיקי�32) למשבית – השבת ליו� שיר מזמור "וכה"א ש�: תו"כ ראה

השבת. לעני� השייכות ש� רבי� מי� והמש� אור יהל וראה העול�". מ�

יומא – כזכיות לו נעשות זדונות (שע"י לתשובה שבת בי� מהשייכות ולהעיר

וסיפה ספכ"ב ב"ר וראה ובכ"מ. ג. סו, לש"ש לקו"ת ספ"י. אגה"ת – ב) פו,

ש�. תואר

שכל33) מכיו� להאד� "מוכ�" שהוא ע"ז לומר שיי� שאי� לזה נוס�

תנועת עצ� ג� הנה – כנ"ל* האד� חטא ע"י נתחדשה המזיקי� מציאות

כבפני�. מ"סעודתו", אינה העבודה

ההתחדשות34) שעני� ואיל�) 74 (ע' חי"ב לקו"ש בארוכה ראה

שישראל מכיו� שבנש"י, העצמות כח מצד הוא כו') אתהפכא של (בהעבודה

ע"ש. חד, כולא וקוב"ה

אֿב.35) קסא, זח"ב בתחלתה. ב"ר ראה

ש�.36) וברש"י א קל, שבת

א).37) (מז, פל"ז פ"ז; ש� וראה רפ"ח. התניא לשו�

בה�,38) האד� בעבודת ההשוואה על (נוס� ל"מזיקי�" ההשוואה וזהו

שאי� ונמצא לקדושה, כלי� להעשות אא"פ שמציאות� – בפני�) כדלקמ�

מציאות נעשית שע"י א� (כי גופא בה� מזיק).`zxgתכלית שאינה וחדשה

ואיל�).39) סע"א (קל, כ סי' אגה"ק

ר"פ40) (עה"ת להרוגוצ'ובי בצפע"נ ההלכה ע"ד לזה דוגמאות כמה ראה

ג. נא, מהד"ת ע'cereמסעי. לעיל – ובארוכה .39 ע' חי"ד לקו"ש וראה .(
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כלשו�zilkzdאמנ�, לטוב, אות� שיהפכו היא

שישארו29חז"ל – יזיקו" שלא לאminiiw"משבית� א� ,

תיקו� זה אי� אבל – mnvrיזיקו mdaעלֿידי ,ielibהטוב

היות� היא מציאות� כל שהרי גורמי�oiwifnשב�, אלא ,

yecigl�מציאות30בה (כמו) נעשי� ה� ,dycgלא אשר ,

כ� לפני .31היתה

השמשות: בי� שבת בערב המזיקי� נבראו ולפיכ�

נבראו היאdlrnlnהמזיקי� שתכלית� באופ� ,

איננו יזיקו") ("שלא בה� זה חידוש א� לטוב. הפיכת�

מצד אלא בראשית, ימי ששת שבעול�, הטבע לפי נעשה

של העול�.zay32הכח מהגבלות הנעלה ,

ג� האד�dcearולכ� של מ"סעודתו" חלק אינה ,33זו

ידי על נעשה המזיקי� תיקו� ממגבלותיוz`iviכי האד�

.34הטבעיי�

.Â
˙¯Á‡ ˙·ˆ ˙¯ÈˆÈ Y ˙·ˆ‰ ˙ÈÏÎ˙

" ג� אומרי�" "יש של הדעה מוסיפה כ� s`eעל

בערב נבראה ה"צבת" ג� כמזיקי�, דומה, מסיבה צבת...":

" נאמר ולכ� בדיוק, לא כי א� השמשות, בי� s`eשבת

עשויה", בצבת ש"צבת כיוו� הוא, לכ� ההסבר צבת...".

כדלהל�:

בריאת שמטרת מביע, עשויה" בצבת "צבת הביטוי

כל שניה. צבת יצירת למע� ורק א� היא הראשונה הצבת

ע� נבראו תוצרת�, וג� בראשית, ימי ששת של הנבראי�

מיוחדת mnvrכוונה mdaהצבת בריאת ואילו כשלעצמ�. ,

"צבת למע� אלא עצמה, בה מטרה ללא היתה הראשונה

באמצעותה ליצור יוכל הראשו� שאד� כדי עשויה", בצבת

אחרת. צבת

בתורה נמצא בעול� עני� בצבת35כל "צבת של העני� .

מצוה". "הכשר של עני� הוא בתורה, עשויה"

אמצעי אלא כשלעצמה. מצוה איננה ההכשר פעולת

בדבר המצוה לדוגמא`xgלקיו� כדי36. עצי� כורתי� :

בעצי� למילה. לאיזמל ברזל הכנת לצור� פחמי� לעשות�

וכו' להכשרה הכשרה ה� אלא מצוה, נעשית אי� עצמ�

מילה. מצות לקיו� עד

בלבד, הכשרה היא וכדומה העצי� שכריתת וכיוו�

להיות, לקדושה.dxe`klצרי� כלי יהיו לא עצמ� שה� ,

ואיֿאפשר אלוקות, ושוכנת יורדת לא בלבד באמצעות�

שאומרי� כש� – במצוה "מלובשי�" שה� לומר, אפילו

ה' "לעבוד כדי הנעשית שמי�, לש� יהודי של אכילה על

ההיא" אכילה זה37בכח ממאכל הנובעת שהחיות ,

והתפילה" התורה "בתיבות הנאמרות37"מתלבשת" ,

המטרה אלא – ההיא" האכילה רקmdly"בכח מתבצעת

דבר ולמצוה`xgכאשר לקדושה כלי .38נעשה

.Ê
‰˘Â„˜ ˘È "‰ÂˆÓ ¯˘Î‰"· Ì‚

ג� עשויה": בצבת צבת ש"א� במשנה, החידוש וזהו

צבת באמצעותה ליצור שיוכלו כדי רק שנבראה ה"צבת",

בעצמו הקדושֿברו�ֿהוא התעסק ביצירתה ג� – אחרת

ברו�ֿהוא" המאציל של ועצמותו ).39("מהותו

לומר, אי� הקדושֿברו�ֿהוא, ידי מעשה שהיא וכיוו�

בה השימוש ולאחר אחר, דבר למע� היא מטרתה שכל

שבכ� אלא למציאותה, מטרה אי� כבר אחרת צבת לצור�

ולתכלית לחשיבות ג� זוכה .dnvrlyk40היא

שכ� מפני היא בגשמיות, הדבר הוא שכ� לכ� הסיבה

עבודהdxezaהוא ומדורגת, מסודרת עבודה מצד אמנ� :
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(תהלי�29) עה"פ להצ"צ אור) (יהל אוה"ת וראה ש�. לבחוקותי תו"כ

תרל"ו רבי� מי� המש� ש�). (ובמילואי� השבת ליו� שיר מזמור א) צב,

לעיל .(207 ע' ש� (וראה בחוקותי לפ' א' שיחה ח"ז לקו"ש ואיל�. פקס"א

ואיל�. 64 ע'

כללות30) לעני� – (ועוד) ואיל� 23 ע' ח"ו [המתורג�] מלקו"ש להעיר

שבעול�. הסט"א ביטול של העבודה

דומה31) אי"ז מ"מ – מרמב"�) (כנ"ל הזיקו לא החטא שלפני א�

הערה 205 ע' ח"ז [המתורג�] לקו"ש (וראה דלעת"ל יזיקו" שלא ל"משבית�

.(29

מזיקי�32) למשבית – השבת ליו� שיר מזמור "וכה"א ש�: תו"כ ראה

השבת. לעני� השייכות ש� רבי� מי� והמש� אור יהל וראה העול�". מ�

יומא – כזכיות לו נעשות זדונות (שע"י לתשובה שבת בי� מהשייכות ולהעיר

וסיפה ספכ"ב ב"ר וראה ובכ"מ. ג. סו, לש"ש לקו"ת ספ"י. אגה"ת – ב) פו,

ש�. תואר

שכל33) מכיו� להאד� "מוכ�" שהוא ע"ז לומר שיי� שאי� לזה נוס�

תנועת עצ� ג� הנה – כנ"ל* האד� חטא ע"י נתחדשה המזיקי� מציאות

כבפני�. מ"סעודתו", אינה העבודה

ההתחדשות34) שעני� ואיל�) 74 (ע' חי"ב לקו"ש בארוכה ראה

שישראל מכיו� שבנש"י, העצמות כח מצד הוא כו') אתהפכא של (בהעבודה

ע"ש. חד, כולא וקוב"ה

אֿב.35) קסא, זח"ב בתחלתה. ב"ר ראה

ש�.36) וברש"י א קל, שבת

א).37) (מז, פל"ז פ"ז; ש� וראה רפ"ח. התניא לשו�

בה�,38) האד� בעבודת ההשוואה על (נוס� ל"מזיקי�" ההשוואה וזהו

שאי� ונמצא לקדושה, כלי� להעשות אא"פ שמציאות� – בפני�) כדלקמ�

מציאות נעשית שע"י א� (כי גופא בה� מזיק).`zxgתכלית שאינה וחדשה

ואיל�).39) סע"א (קל, כ סי' אגה"ק

ר"פ40) (עה"ת להרוגוצ'ובי בצפע"נ ההלכה ע"ד לזה דוגמאות כמה ראה

ג. נא, מהד"ת ע'cereמסעי. לעיל – ובארוכה .39 ע' חי"ד לקו"ש וראה .(
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א� עצמאית, חשיבות מצוה להכשר אי� ודעת, טע� שלפי

מצד זאת, הקדושֿברו�ֿהואoevxoeilrd41בכל של רצונו ,

הבדל אי� בזה, הנמצא לבי�42עצמו עצמה המצוה בי�

מצוה .43הכשר

הקדושֿברו�ֿהוא, רצו� כלפי בטל יהודי כאשר לכ�,

שאומר כפי זה, רצו� מתבטא במה הבדל לגביו אי�

הזק� הוא44אדמו"ר עצי�", לחטוב נצטווה "אילו שא� ,

התלהבות. באותה זאת מקיי� היה

עבודה ג� קשורה השמשות,efולכ� בי� שבת לערב

של והמדורגת המסודרת מהעבודה הנעלית עבודה זאת כי

נבראי� לגבי ג� ההשפעה נובעת ומכ� "אד�". צורת

השמשות בי� שבת בערב היתה הצבת שבריאת .45גשמיי�,

.Á
‰ÂˆÓÏ ‰�Î‰‰ ˙Â·È˘Á :‰‡¯Â‰‰

היא דחסידותא" "מילי לגבי מכ� הנלמדת וההוראה

שה� בעניני� ג� יהודי של התעסקותו חשובה כמה עד

מצוה. הכשר מאשר יותר" ax"לא dyrne:

עצמו46בגמרא שהוא חייא", מעשי "גדולי� על מסופר

הוא אלא יהודיי�, ילדי� ע� הלימוד לעצ� רק לא התמסר

כל את ביצע zepkdlואתzepkddעצמו zepkdd�לצור

– התורה zezyx,לימוד epnn oikd ,ozyt lcib envr `ed

"iyneg dyng" azke ,slw oikd ,mi`av cv.�הילדי בשביל

חייא רבי צרי� היה מדוע מאד: תמוה ולכאורה,

עבודות להטיל היה יכול לא כלו� זאת? כל לעשות בעצמו

בה� להעסיק לא כדי עבדיו, או מתלמידיו אחד על אלו

אוהל"? "יושב

הקדושֿ רצו� כלפי המוחלטת התבטלותו עקב אלא

התמסרות, אותה בו יש התלהבות,ברו�ֿהוא, אותה

כבמצוה בדיוק להכשר", ו"הכשר "הכשר" שה� לעניני�

עצמה.

(f"lyz'd a"eda t"y zgiyn)
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דוחה41) הנ"ל עצי� כריתת שג� א) קל, (שבת הגדול ר"א מדעת להעיר

עצמה. שהמצוה כמו שבת

עני�42) מצד רק ה� שביניה� לקו"תihxtdוהחילוקי� (ראה שבמצוות

שהיא – בתשובה זה, שמטע� ,(202 (ע' ש� לעיל וראה ועוד). ,44 שבהערה

בלבו.. "שיגמור ענינה שהרי (ועבירות), המצות של הכללי עני� "במקו�"

וגרמו (שהביאו הזדונות ג� – פ"א) (אגה"ת כו'" המל� מצות עוד יעבור לבל..

מאה ע"ש.להתשובה זכיות, נעשו "הכשר") – רבה בה

הידור43) ג� שהמצוות, העליו� רצו� שמצד (1540 ע' (ח"ד מלקו"ד להעיר

.(7 הערה 213 ע' ח"ג [המתורג�] לקו"ש (ראה המצוה מעצ� הוא מצוה

ואיל�.44) ש� ס"ע תרס"ו המש� וראה א. מ, שלח לקו"ת

(45.6 הערה כנ"ל אד�, בידי אפ"ל הי' הצבת בריאת עצ� שמצד א�

ב.46) פה, ב"מ ב. קג, כתובות
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעשירי במנחם, בו כותב אשר לפעמים מרגיש כמו שנעשה צר לו בהקנה וכו'.

והנה אין זה אלא ענין הקשור בעצבים )ניערווין( שמזה מובן שבאם יסיח דעתו מזה ויחזק בטחונו 

נותן התורה והמצוה, תחול הטבה בדרך ממילא, אלא  בהשי"ת הרופא כל בשר ומפליא לעשות שהוא 

שצריך לעשות גם איזה אחיזה בדרך הטבע על ידי שאלת רופא ולמלאות הוראתו, ופשוט שעליו להוסיף 

לו בגשמיות  יהי'  וטוב  גם על חבריו בזה  ולהשפיע  ובתורת החסידות  בהתמדה ושקידה בתורת הנגלה 

וברוחניות.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



לי a`Îmgpn a"i oey`x mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב י"ב ראשו� יו�
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a`Îmgpnלד b"i ipy mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב י"ג שני יו�
אגרתה ,212 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íù ãåã ùòéå ä,214 'nr cr.ìëä ïéáîù

.d"íL ãåc Nòiå"1.dyr cec :`ed ,df weqt ly heytd eyexit ± ©©©¨¦¥
ly eyexitk ,mi`peyd ly mdizn exawa ± l`xyi ipal aeh my

x`y yexit itk ± ezxeab ici lr ,my envrl dpw cec :e` ,i"yx

,miyxtndLBãwä øäfa Løôe2øîàpL íeMî ,3ãåc éäéå" : ¥©©Ÿ©©¨¦¤¤¡©©§¦¨¦
ìëì ä÷ãöe ètLî äNòŸ¤¦§¨§¨¨§¨

,"'eë Bnòyecwd xdefd - ©
"my cec yrie"ly yxtn

cecy oldl xen`l xyw yi

dwcve htyn dyer did

htyn eziiyrae ,enr lkl

"my"d z` dyr ,dwcve

ly yecwd eny epiid

.d"awdïBòîL éaø äëa"¨¨©¦¦§
àîL ãéáò ïàî :øîàå§¨©©¨¦§¨
ïàî ¯ àîBé ìëa àLéc÷©¦¨§¨¨©
."'eë éðkñîì ä÷ãö áéäéc§¨¦§¨¨§¦§§¥
myd z` "dyer" in ±

lka (d"awd ly) yecwd

.iprl dwcv ozepy df ± ?mei

(` :xaqd miperh mixacd

eny lr xnel mi`zn cvik

iehiad d"awd ly yecwd

weqtd oeylk) my zeyrl

xdefd oeylke ,"yrie"

?dwcvd oipr ici lr df xac miyer cvik (a ?("ciar" yecwdïáeéå§©
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàî íéc÷äa4÷eñt ìò5déa ék" : §©§¦©£©©¥¦§¨¦§¨¨©¨¦§¨

'äa ¯ "íéîìBò øeö 'ä,'ied my ly 'd ze`a ±,äfä íìBò àøáð ¨¦§¦§¨¨©¤
ã"eéa,'ied my ly c"ei ze`ae ±.àaä íìBò àøáð`id dn ± §¦§¨¨©¨

oiae ,'ied my ly 'd ze`l dfd mlerd oia `wec yiy zekiiyd

owfd epax xiaqn jk myl ?'ied my ly `wec 'i ze`l `ad mlerd

mler ly zekiiyd oaez jkae ,ocr obe `ad mler ly epipr edn

:'ied my ly 'i ze`l `adúBîLð íéâpòúnL âeðòzäL ,Leøt¥¤©©£¤¦§©§¦¦§
,ïBzçúå ïBéìò ïãò ïâa øéànä äðéëMä åéfî ïéðäðå íé÷écvä©©¦¦§¤¡¦¦¦©§¦¨©¥¦§©¥¤¤§§©§

,íúìkNäå íúâOäa íéâpòúnL ,àeälye lky ly beprz - ¤¦§©§¦§©¨¨¨§©§¨¨¨
,dpadíéìékNnL,"dnkg"d geka ±íéòãBéå,"zrc"d geka ± ¤©§¦¦§§¦

íéâéOîedylya ,dbyde dpadl gekd `edy ,"dpia"d geka ± ©¦¦
mipian md zrcÎdpiaÎdnkg ly dl` zegekøBàa äâOä äæéà¥¤©¨¨§

éelb úðéçáa ,àeä-Ceøa óBñ-ïéàî íL òôBMä úeiçå,ote`a ± §©©¥©¨¥¥¨¦§¦©¦
dzedn mibiyn mde ,ieliba `id "seq oi`"n my dxi`nd zeigdy

ly ote`a my d`a zeigdy ,dfd mlera enk `ly ,ef zeig ly

zrici `id ,zeig dze`a my biydl milekiy dbydde ,mlrd

`id zeigd ocr oba eli`e ,zednd zbyd `le cala ze`ivnd

z` mibiyny ,ielib zpigaaielib zpigaa `idy ,zeigd ly zednd

ãçà ìk äâOä äæéà âéOäìe ïéáäì ,íúðéa çeøå íúîLðì§¦§¨¨§©¦¨¨§¨¦§©¦¥¤©¨¨¨¤¨
,åéNòî éôìe Búâøãî éôì ãçàåly eia`l "wgvi iel ihewl"a - §¤¨§¦©§¥¨§¦©£¨

itl" ,yxtn ,ocr eznyp wgvi iel iax wicvd oe`bd ,`"hily iaxd

zenypl dpeekd "ezbixcn

ozbydy - oeilrd ocr obay

zbixcnl m`zda `id

`alc `zerxe dpeekd

ly dcear `idy ,odly

mix`ezn oigene ,oigen

`edy itk ,"dbixcn" dlna

cegid xry"n my oiivn

iably 'h wxt "dpen`de

owfd epax siqen c"ag oigen

itl"e ;"zbxcne" dlnd

zenypl dpeekd "eiyrn

zekefd ,oezgzd ocr obay

zeiyrn zeevn ici lr jkl

itl" `xwp df okly ,`wec

"eiyrn6oaen ote` lka .

`ed ocr obay beprzdy

dpad lye lky ly beprz

,zewl`aíìBò àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨¨
øäfa "äðéa" íLa àaä©¨§¥¦¨©Ÿ©

.LBãwä"dpia"d zxitq dxi`n my ,oky ±7zenypl didzy , ©¨
;zewl`a dpade dbydäîëç úðéçaî úëLîð Bæ äòtLäå§©§¨¨¦§¤¤¦§¦©¨§¨

,äàlò,dpeilr dnkg -àeäL,dpeilrd dnkgd ±øB÷î ¦¨¨¤§
,äðéa íLa àø÷pä äâOääå äìkNääxewn `id "dnkg" - ©©§¨¨§©©¨¨©¦§¨§¥¦¨

,"dpia" ly dbyddàeäå,edfe ±ììëì àaL íã÷ ìëOä úeîã÷ §©§©¥¤Ÿ¤¤¨¦§©
,øzñäå íìòä úðéçáa àeä ïéãò ÷ø ,äðáäå äâOä éelbidef - ¦©¨¨©£¨¨©£©¦¦§¦©¤§¥§¤§¥
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minevnvd lk ixg` ,mxa

,zewl` ly zednd ef ixd

dnypd zbyd ixd `idy
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"dpia"y dbyde dpad
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ly oipr e` (xeaicd zeize`a) xacnd mc`a lynl enk ,"dpia"le
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:epeylae ± `wecøeacä úBiúBà úeeäúä äpä ék ,Leøtly ± ¥¦¦¥¦§©¦©¦
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ô"îea úBiúBàL ,ìLî Cøc ìò,`"t ,m"n ,e"ie ,z"ia ±úBàöBé ©¤¤¨¨¤¦©§
ïäîze`xpe zeielb xzei ody miiztya ±xzei lw ± ziyep`d oirl ¥¤

ji` yibxdle ze`xl

ici lr ze`ad zeize`dy

it lr opi` ,miiztyd zrepz

- oky ,rah it lr e` lky

ìëOä àìå òáhä ïéà¥©¤©§Ÿ©¥¤
àèáî úàéöéì ïúBð¥¦¦©¦§¨
éeha ééepL é÷ìç òaøà©§©¤§¥¦¥¦

,elà úBiúBàlkyd `l - ¦¥
miaiign rahd `le

e`vi miiztyd zrepzny

mipey miiehia ibeq drax`

zrax`a mi`haznd

m"n ,e"ie ,z"ia zeize`d

,`"teúòeðz ééepL ét ìò©¦¦¥§©
,íéúôOäze`d iehiaay - ©§¨©¦

zrepz ,lynl ,z"ia

,cg` ote`a `id miiztyd

,'eke ipy ote`a e"ie ze`ae

úBòðòBðúnL,miiztyd ± ¤¦§©§
ãçà ìB÷å ãçà ìáäa§¤¤¤¨§¤¨

äåLa ïäa òâBtäzribp - ©¥©¨¤§¨¤
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one ,zxg` ze` e` ef ze` iehiaa iepiyd oiicr `a `l lewde ladd
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,oevxay,dðBöøk íéúôOa àháì,ytpd ly -'á úBà :øîBì §©¥©§¨©¦¦§¨©
.'ô Bà 'î Bà 'å Bà,lynl ,z"ia ze`d z` `hal ezevxayk -

dvex `edyk xy`n dpey ote`a `linn jxca miiztyd zerprpzn

z` d`iany `id `id ze`d ly diehia - dnecke e"ie ze`d `hal

,miiztyd zrepza iepiyddúðeëå Lôpä ïBöø äéäiL ,Côäì àìå§Ÿ§¥¤¤¦§¤§©¤¤§©¨¨¨
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,Leça äàøpëå ,elà úBiúBà 'ã éeháami`ex ep`y enke - §¦¦¥§©¦§¤§
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äzò úBòðòðúî ïäL Bîk íéúôOä úBòeðz éepL úBNòì©£¦§©§¨©¦§¤¥¦§©§§©¨

,Leça äàøpëå ,elà úBiúBà 'ã éeháami`ex ep`y enke - §¦¦¥§©¦§¤§
daa,ygenae zexiúòãBéå úðekúî Lôpä ïéàLji` ±ììk ïeëì ¤¥©¤¤¦§©¤¤§©©§©¥§¨
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ùã÷ä úøâà
úðåîú àéä åæå ÷"äåæá àìëéäá äãå÷ð íùá àø÷ð ïëìå
ïéò øîàð åéìò øùà ïãò àø÷ðå ä"á 'éåä íù ìù ã"åé
äðä éë 'éô .àúøá ãñé àáà àø÷ðå 'åë äúàø àì
äôä úåàöåî 'äî úåàöåéä øåáãä úåéúåà úååäúä
åììä úåàöåî òáèá òáèåî àìå ìëùåî øáã ïðéà
ïäá äëîä ìå÷äå ìáää é"ò úåéúåàä àèáî àéöåäì
íéúôùä ïåâë ìëùä êøã éô ìò àìå òáèä êøã é"ôò
àìå òáèä ïéà ïäî úåàöåé ô"îåá úåéúåàù î"ãò
éåèéá ééåðéù é÷ìç òáøà àèáî úàéöéì ïúåð ìëùä
úåòðòåðúîù íéúôùä úòåðú ééåðéù éô ìò åìà úåéúåà
äáøãàå äåùá ïäá òâåôä ãçà ìå÷å ãçà ìáäá
éåèéá éåðéù éôì àåä íéúôùáù úåòåðúä éåðéù
øîåì äðåöøë íéúôùá àèáì ùôðä ïåöøáù úåéúåàä
ïåöø äéäéù êôéäì àìå 'ô åà 'î åà 'å åà 'á úåà
ïäù åîë íéúôùä úåòåðú éåðéù úåùòì äúðåëå ùôðä
ùåçá äàøðëå .åìà úåéúåà 'ã ééåèéáá äúò úåòðòðúî
úåòåðú éåðéù ììë ïéåëì úòãåéå úðååëúî ùôðä ïéàù
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ובכ"מ". ב. י, ˘ËÈÏ"‡:8.ואתחנ� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ראה ר"פ בלקו"ת ˘Â.".9:‡"ËÈÏ˘"�"בארוכה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰האות "תמונת

דשעהיוה"א)". ברפי"ב (הגה כו' וההתגלות ההמשכה ציור על ג.10.מורה סד, א.11.ישעי' רכח, ˘ËÈÏ"‡:12.זח"ג ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

תמז)". עמוד תרס"ו (המש� כו' הנימי� על באצבע הכאה ע"י מהכינור הקולות "ע"ד



a`Îmgpnלו c"i iyily mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב י"ד שלישי יו�

,214 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïä úåéúåàä êà,214 'nr cr.'äá àøáð

.elà íééepLa íéúôOä úBòeðz éepLoeeike ,cegl ze` lk iabl ± ¦§©§¨©¦§¦¦¥
z` zeyrle oeekl ji` llk zrcei dppi`e zpeekzn ytpd oi`y

,ixd - `hal epevxay ze`l m`zda miiztyd zerepza iepiyd

miiztyd zrepza ipeydy

ick ,ef dpeeka `a epi`

`l` ,zniieqn ze` `hal

dvex mc`dy oeeik ,jtidl

,zeniieqn zeize` xnel

jk miiztyd zerprepzn

.`linn jxcaäàøð øúBéå§¥¦§¤
,úBc÷pä éeháa ïk,unw - ¥§¦©§ª

,dnecke gzt e`

àéöBäì dðBöø LôpäLkL¤§¤©¤¤§¨§¦
éæà ¯ õî÷ úc÷ð äétî¦¦¨§ª©¨©£©

àìå ,íéúôOä íéçzôð ¯ çzôáe ,íéúôOä íéöî÷ð àìénî¦¥¨¦§¨¦©§¨©¦©©¨¦§¨¦©§¨©¦§Ÿ
çzôì àìå õî÷ì Lôpä ïBöøL,miiztyd z` ±ïéàå .ììëe ììk ¤§©¤¤¦§Ÿ§Ÿ¦§Ÿ©§¨§¨§¥

éøàäìàèánL ,ìékNî ìëì ìkNîe ïáeîe èeLtä øáãa C §©£¦§¨¨©¨¨ª§¨§¨©§¦¤¦§¨
àlà ,ïáeîe âOnä ìëOäî äìòîì àeä úBc÷päå úBiúBàä± ¨¦§©§ª§©§¨¥©¥¤©ª¨¨¤¨

ze`a zeize`dìëOä úeîã÷å íìòpä ìëOîiptly df ± ¦¥¤©¤§¨§©§©¥¤
edfy ,lkydn dlrnle

,"dnkg"LôpaL¤©¤¤
ïéà ïëìå ,úøaãîä©§©¤¤§¨¥¥
óà ,øaãì ìBëé ÷Bðézä©¦¨§©¥©

:ìkä ïéánL,oky - ¤¥¦©Ÿ
lkydn `a epi` xeaicd

m` ik ,oian `edy ielbd

- jkn dlrnly "dnkg"n

gzetn epi` oiicr df geke

,mipt lk lr .elv` ielbe

ze`a xeaicd zeize`y ixd

- "`zxa"l ceqidy ,"`zxa cqi `a`" ly oiprd edfy ,"dnkg"n

."dnkg" ,"`a`" `ed - xeaicd zeize`e "zekln"

,'ied myay c"ei ze`dn `xap `ad mlerdy ,l"f epinkg xn`n xaqed o`k cr

ocr ob ly dkyndd zkynp epnn xewnd `id ,"dnkg" ,c"ei ze`d ,oky

zeize`y ,"`zxa cqi `a`" oipra xn`y dnl m`zda ,mxa .`ad mleray

xeaicd zeize` ici lr `xapy ,dfd mlerd mby ixd ,"dnkg"n ze`a xeaicd

ly c"eidn jynp ,dlrnly

mixne` ,`eti` ,recn ,"dnkg"

`ad mlerd wxy ,l"f epinkg

dfd mlerd eli`e c"eia `xap

xiaqi ?'ied myay 'da `xap

mipipr ipyy ,oldl owfd epax

(xeiv) zxev :xeaicd zeize`a

oia ipeyd d`xp da ,zeize`d

;"dnkg"n ok` d`a ,ze`l ze`

,zeize`d (xnege) seb eli`e

mbe .ald on `a - "lad"d `edy

dpyiy ,jk xacd dyrnl

d`ad zeize`d ly zeiniptd

dpadde dnkgd oipr mda yiy) miipgexd mi`xapd zeedzd dpnne ,"dnkg"n

ze`d `ede ,"lad"n `a dlrnly xeaicd zeize` zeipevige sebde ,(zewl`a

:owfd epax oeylae .dfd mlerd ly zeedzdd dzid dfne ,'ied my ly 'd

úBiúBàä Cà,"dnkg"n ze`a xen`ky ±øîç úðéçáa ïä ©¨¦¥¦§¦©Ÿ¤
,äøeöå,zeize`d ly "dxev"de zeize`d ly "xneg"d mpyiy - §¨

,úéðBöéçå úéîéðt àø÷pä`ed zeize`d ly "xneg"d - ©¦§¨§¦¦§¦¦
ly "dxev"de ,(zeize`d ly sebd) zeize`d ly zeipevigd

,zeize`d ly zeipgexde zeiniptd `id zeize`dïøB÷nL íâä ék¦£©¤§¨
,zeize`d ly ±ìëOä úeîãwî àeä`idy "dnkg"d zpigan ± ¦©§©¥¤

lkyl zncewe dlrnl,Lôpä ïBöøeytpd oevxn ,xen`ky - §©¤¤
,ze`d ly dxeiv `a ,zxg` e` ef ze` `halúðéça àéä Bæ¦§¦©

,úBiúBà á"ëaL àèánä éepL úøeöze`l ze` oiay iepiya - ©¦©¦§¨¤§¦
.oiiehia zryaúðéça àeäå ,ïúeeäúä óeâå øîçä úðéça ìáà£¨§¦©©Ÿ¤§¦§©¨§§¦©

ìáää àeä ,ïúeiðBöéç¦¦¨©¤¤
epnnL ,áläî àöBiä©¥¥©¥¤¦¤
àöBiä èeLt ìB÷ äeäúî¦§©¤¨©¥
÷ìçð Ck øçàå ,ïBøbäî¥©¨§©©¨¤¡¨
á"ë éeháe ,úBøáä á"ëì§£¨¦

úBiúBàipeyde dwelgd ± ¦
miyrpúBàöBî 'äa§¨

ò"äçà :úBòeãéä23- ©§
'r ,'d ,'g ,'` zeize`d

ze`a,ïBøbäî÷"ëéâ± ¥©¨
ze`a w ,'k ,i ,'b zeize`d

.'eë Cçäî,'a zeize`d ± ¥©¥
ze`a ± s"nea ± 't ,'n ,e

.'eke miiztydnàèáîelilve ±ìáääel yi envrlyk ladd ± ¦§¨©¤¤
,ze`a `hazn `ed oi`yk mb ,lilve iehia ly dxev ok mbàeä

'ä úBà`idy ,'d ze` ly lilvd rnyp dtdn ladd z`va ±

,"'eë àìél÷ àúà"ze` ly zeynne ynn da oi`y ,dlw ze` - ¨¨©¦¨
,znlyenïúe÷lçúä íøè úBiúBàä óeâå øîçä øB÷î àeäå§§©Ÿ¤§¨¦¤¤¦§©§¨

á"ëìly "seb"d xewn z` "zbviin" 'd ze`dy ,ixd .zeize` ± §
.zeize`däfä íìBòL ,äëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîà ïëìå§¨¥¨§©¥¦§¨¦§¨¨¤¨©¤

:'äa àøáðzeipevign `xap dfd mlerdy xnelk ,'ied my ly - ¦§¨§
.'ied my ly 'd ze`a oxewny ,dlrnly zeize`d sebe
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåãå÷ðä éåèéáá ïë äàøð øúåéå åìà íééåðéùá íéúôùä
àìéîî éæà õî÷ úãå÷ð äéôî àéöåäì äðåöø ùôðäùëù
ïåöøù àìå íéúôùä íéçúôð çúôáå íéúôùä íéöî÷ð
êéøàäì ïéàå ììëå ììë çåúôì àìå õåî÷ì ùôðä
àèáîù ìéëùî ìëì ìëùåîå ïáåîå èåùôä øáãá
ïáåîå âùåîä ìëùäî äìòîì àåä úåãå÷ðäå úåéúåàä
úøáãîä ùôðáù ìëùä úåîã÷å íìòðä ìëùî àìà

:ìëä ïéáîù óà øáãì ìåëé ÷åðéúä ïéà ïëìå

êàúéîéðô àø÷ðä äøåöå øîåç úðéçáá ïä úåéúåàä
ìëùä úåîã÷î àåä ïøå÷îù íâä éë úéðåöéçå
á"ëáù àèáîä éåðéù úøåö úðéçá àéä åæ ùôðä ïåöøå
'éçá àåäå ïúååäúä óåâå øîåçä úðéçá ìáà úåéúåà
äåäúî åðîîù áìäî àöåéä ìáää àåä ïúåéðåöéç
úåøáä á"ëì ÷ìçð ë"çàå ïåøâäî àöåéä èåùô ìå÷
ò"äçà úåòåãéä úåàöåî 'äá úåéúåà á"ë éåèéáå
'ä úåà àåä ìáää àèáîå 'åë êéçäî ÷"ëéâ ïåøâäî
íøè úåéúåàä óåâå øîåçä øå÷î àåäå 'åë àìéì÷ àúà

:'äá àøáð æ"äåòù ì"æøà ïëìå á"ëì ïúå÷ìçúä
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.23:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דרושי שער ע"ח (ועייג"כ א קכג, בזח"ב מ"ש ע"פ מוב� הא"ב כסדר אהח"ע ולא אחה"ע סדר� שינוי "טע�

ד"ב)". הצל�

a`Îmgpn f"hÎe"h iyinge iriax mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב ט"ו רביעי יו�

,214 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àéäù íâä äðäå,gw 'nr cr.[(ù"ò

מנח�ֿאב ט"ז חמישי יו�

,gw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéðòä øåàéá êà,216 'nr cr.äéùòá
áà-íçðîæ"è-å"èéùéîçåéòéáøíåé

íâä ,äpäå,zexnl -íLaL äðBøçà 'ä ,äàzz 'ä àéäL §¦¥£©¤¦©¨¨©£¨¤§¥
,ä"éåäxac" ,"zekln" ly dpigad ixd `ed dlrnly xeaicd - £¨¨

"oehly jln24dpexg`d 'dd `id ,xeaicd xewn `idy 'd ze`de ,

,"zekln"d zpiga `idy ,'ied my ly (d`zz)íðBøëæ eðéúBaøå§©¥¦§¨
äæ eLøc äëøáìc"eiay - ¦§¨¨¨§¤

`xap 'dae `ad mler `xap

,dfd mlerék" :÷eñt ìò©¨¦
,"déa,"minler xev 'd - §¨

mixiaqn ep` ,`eti` ,cvik

xn`na dpeekdy ,o`k

mlerd `xap 'da l"f epinkg

d`zz 'dd `id ,dfd

ly ladd xewn ,(dpexg`d)

?xeaicd zeize`eðéäixd ± ©§
,dfdøB÷nL éôì§¦¤§¨

úðéçáì àáì dúéLàøå§¥¦¨¨Ÿ¦§¦©
ã"eiä íìòäî éelb- ¦¥¤§¥©

"dnkg" ly c"eid "mlrd"y

yxeyde xewnd ixd `ed

ielibd mb ,ielib ly beq lkl

ielibd mbe `ad mler ly

zeize`a enk ,dfd mler ly

mbe zeize`d ly xeivd mb

`l` ,zeize`d ly xnegd

xeiv ixd ,xzei xge`na mi`a mdy itk ,zelbzda m`eaay

"dnkg"n ,dnvr c"eidn mi`a ,`ad mler ly ielibde zeize`d

ladn mi`a ,zeize`d zeipevige xnegd ly ielibd eli`e ,dnvr

,xewnde ziy`xd ixd ,'ied my ly (dpexg`) d`zz 'd ,ald

- dfd mler ly ielibd ligznyk'ä úðéçaî CLîðå òtLî àeäª§¨§¦§¨¦§¦©
,äàlò,'ied myay dpey`xd 'd ze`d -dì LiLzpenze xeivl ± ¦¨¨¤¥¨

,'d ze`d,áçøå Cøà úeèMtúäick z`fe -úBøBäì,ze`xdl ± ¦§©§Ÿ¤§Ÿ©§
,äðéa úðéça ìò,"dpia" zpiga `id ,'ied my ly d`lir 'd - ©§¦©¦¨

úáçøäa äâOäå éelb úðéçáa íìòpä ìëOä úeèMtúä àéäL¤¦¦§©§©¥¤©¤§¨¦§¦©¦§©¨¨§©§¨©
dúòtLäå ,úòcä,dpia ,d`lir 'd ly ±Bîëe ,ála úîizñî ©©©§©§¨¨¨¦§©¤¤©¥§
íéðewza áeúkL25,"ïéáî álä dáe ,àaì ¯ äðéa"c ,"dpia"y - ¤¨©¦¦§¦¨¦¨¨©¥¥¦

,ala `id "dpia"d zrtydy ixd ,oian ald dae ,ald zpiga `id

ìáää àöBé íMîe,`edy ±,øeacä úBiúBàä óeb éelb øB÷î ¦¨¥©¤¤§¦¨¦©¦
íìòäî úBàöBî 'äa úBlbúnä,mlrda f` cr eidy ±ã"eiä± ©¦§©§¨¥¤§¥©

,c"eiaäàzz 'ä úðeîúe,'ied myay dpexg`d 'd ze`d ± §©©¨¨
dúáéúëaixd `id dze` miazekyk ±äa ïk íbCøà úeèMtú ¦§¦¨¨©¥§¦§©§Ÿ¤

,áçøå'd"a xacdy itk - §Ÿ©
'd"ay `l` ,"d`lir

lr d`xn df "d`lir

eli`e ,dbydd zehytzd

- "d`zz 'd"aìò äøBî¤©
úðéça úeèMtúä¦§©§§¦©
úeëìî" ,Cøaúé Búeëìî©§¦§¨¥©§

,"íéîìBò ìkzxitq - ¨¨¦
lk xewn `id zeklnd

zhytzn `ide ,zenlerd

'ãìe ähîìe äìòîì§©§¨§©¨§
,ïéøèñ,zegexd rax`le - ¦§¦

úBèMtúnädlrnd ± ©¦§©§
mlerd zegex 'ce dhnde

zehytznúBëLîðå§¦§¨
,'ä øác úBiúBàî- ¥¦§©

,d"awd ly exeaic zeize`n

úìä÷a áeúkL Bîk14: §¤¨§Ÿ¤¤
,"ïBèìL Cìî øác øLàa"©£¤§©¤¤¦§
,hley jlnd ly exeaic -

dkelnd z` bidpn jlndy dbdpddy ,dhnl dkelna xacdy itk

lret dlrnl mb jk ,zeyrl deevn `edy ,exeaic ici lr `id

zyy lka d"awd ly dkelnd zehytzd z` dlrnly xeaicd

zellk z` mitiwnd ,zegex 'ce dhn ,dlrna ,mlerd zeevw

,mlerdøéòfî èòî ïéáäìe] øçà íB÷îa øàBáîL Bîkedyn ± §¤§¨§¨©¥§¨¦§©¦§¥
àìå óebä úeîc Bì ïéàL ,úeäìàa øeacä úBiúBà úeäîe ïéðò¦§©¨¦©¦¨¡Ÿ¤¥§©§Ÿ

,íBìLå ñç Lôpäly oiprd dlrnl xnel mi`zn ,`eti` ,cvik - ©¤¤©§¨
?xeaicd zeize` ly ytpe zeinipte ,sebe zeipevig ,xeaicd zeize`

-íéøîà éèewìa) äøö÷e äkøà Cøãa øàaúð øákxtq ± §¨¦§¨¥§¤¤£ª¨§¨¨§¦¥£¨¦
,"`ipz"d:[(íL ïiò ,áéå àé ÷øt á ÷ìçokl ,ixd ,mipt lk lr - ¥¤¤¤§©¥¨

,dlrnly xeaicd zeize`n `xap dfd mlerdy l"f epinkg mixne`

.'ied my ly 'd ze`d `ed mxewny

àänì ,ïéðòä øeàa C ©¥¨¦§¨¨¨
íðBøëæ eðéúBaø eøîà̈§©¥¦§¨
à÷åc äfä íìBòL äëøáì¦§¨¨¤¨©¤©§¨

'äa àøáðixdy oeeik - ¦§¨§

'd"l `id dpeekdy ,epxaqd

"zekln"d zpiga ,"d`zz

mdny ,dlrnly xeaice

mi`xapd lk mi`xap ixd
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äðäå'éåä íùáù äðåøçà 'ä äàúú 'ä àéäù íâä
éôì åðééä äéá éë ÷åñô ìò äæ åùøã ì"æøå
àåä ã"åéä íìòäî éåìéâ 'éçáì àáì äúéùàøå äøå÷îù
úåèùôúä äì ùéù äàìéò 'ä úðéçáî êùîðå òôùåî
úåèùôúä àéäù äðéá úðéçá ìò úåøåäì áçåøå êøåà
úòãä úáçøäá äâùäå éåìéâ 'éçáá íìòðä ìëùä
àáì äðéáã íéðå÷éúá ù"îëå áìá úîééúñî äúòôùäå
óåâ éåìéâ øå÷î ìáää àöåé íùîå ïéáî áìä äáå
ã"åéä íìòäî úåàöåî 'äá úåìâúîä øåáãä úåéúåàä
êøåà úåèùôúäá ïë íâ äúáéúëá äàúú 'ä úðåîúå
úåëìî êøáúé åúåëìî 'éçá úåèùôúä ìò äøåî áçåøå
úåèùôúîä ïéøèñ 'ãìå äèîìå äìòîì íéîìåò ìë
øáã øùàá úìä÷á ù"îë 'ä øáã úåéúåàî úåëùîðå
ïéðò øéòæî èòî ïéáäìå] .à"îá ù"îë ïåèìù êìî
óåâä úåîã åì ïéàù úåäìàá øåáãä úåéúåà úåäîå
äøö÷å äëåøà êøãá øàáúð øáë å"ç ùôðä àìå

:[(ù"ò á"éå à"éô á"ç à"÷ìá)

êààøáð à÷åã æ"äåòù ì"æø åøîà äîì ïéðòä øåàéá
úåîìåòä éåáéø éë áì éîëç ìëì òåãé äðä .'äá
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לז a`Îmgpn f"hÎe"h iyinge iriax mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב ט"ו רביעי יו�

,214 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àéäù íâä äðäå,gw 'nr cr.[(ù"ò

מנח�ֿאב ט"ז חמישי יו�

,gw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéðòä øåàéá êà,216 'nr cr.äéùòá
áà-íçðîæ"è-å"èéùéîçåéòéáøíåé

íâä ,äpäå,zexnl -íLaL äðBøçà 'ä ,äàzz 'ä àéäL §¦¥£©¤¦©¨¨©£¨¤§¥
,ä"éåäxac" ,"zekln" ly dpigad ixd `ed dlrnly xeaicd - £¨¨

"oehly jln24dpexg`d 'dd `id ,xeaicd xewn `idy 'd ze`de ,

,"zekln"d zpiga `idy ,'ied my ly (d`zz)íðBøëæ eðéúBaøå§©¥¦§¨
äæ eLøc äëøáìc"eiay - ¦§¨¨¨§¤

`xap 'dae `ad mler `xap

,dfd mlerék" :÷eñt ìò©¨¦
,"déa,"minler xev 'd - §¨

mixiaqn ep` ,`eti` ,cvik

xn`na dpeekdy ,o`k

mlerd `xap 'da l"f epinkg

d`zz 'dd `id ,dfd

ly ladd xewn ,(dpexg`d)

?xeaicd zeize`eðéäixd ± ©§
,dfdøB÷nL éôì§¦¤§¨

úðéçáì àáì dúéLàøå§¥¦¨¨Ÿ¦§¦©
ã"eiä íìòäî éelb- ¦¥¤§¥©

"dnkg" ly c"eid "mlrd"y

yxeyde xewnd ixd `ed

ielibd mb ,ielib ly beq lkl

ielibd mbe `ad mler ly

zeize`a enk ,dfd mler ly

mbe zeize`d ly xeivd mb

`l` ,zeize`d ly xnegd

xeiv ixd ,xzei xge`na mi`a mdy itk ,zelbzda m`eaay

"dnkg"n ,dnvr c"eidn mi`a ,`ad mler ly ielibde zeize`d

ladn mi`a ,zeize`d zeipevige xnegd ly ielibd eli`e ,dnvr

,xewnde ziy`xd ixd ,'ied my ly (dpexg`) d`zz 'd ,ald

- dfd mler ly ielibd ligznyk'ä úðéçaî CLîðå òtLî àeäª§¨§¦§¨¦§¦©
,äàlò,'ied myay dpey`xd 'd ze`d -dì LiLzpenze xeivl ± ¦¨¨¤¥¨

,'d ze`d,áçøå Cøà úeèMtúäick z`fe -úBøBäì,ze`xdl ± ¦§©§Ÿ¤§Ÿ©§
,äðéa úðéça ìò,"dpia" zpiga `id ,'ied my ly d`lir 'd - ©§¦©¦¨

úáçøäa äâOäå éelb úðéçáa íìòpä ìëOä úeèMtúä àéäL¤¦¦§©§©¥¤©¤§¨¦§¦©¦§©¨¨§©§¨©
dúòtLäå ,úòcä,dpia ,d`lir 'd ly ±Bîëe ,ála úîizñî ©©©§©§¨¨¨¦§©¤¤©¥§
íéðewza áeúkL25,"ïéáî álä dáe ,àaì ¯ äðéa"c ,"dpia"y - ¤¨©¦¦§¦¨¦¨¨©¥¥¦

,ala `id "dpia"d zrtydy ixd ,oian ald dae ,ald zpiga `id

ìáää àöBé íMîe,`edy ±,øeacä úBiúBàä óeb éelb øB÷î ¦¨¥©¤¤§¦¨¦©¦
íìòäî úBàöBî 'äa úBlbúnä,mlrda f` cr eidy ±ã"eiä± ©¦§©§¨¥¤§¥©

,c"eiaäàzz 'ä úðeîúe,'ied myay dpexg`d 'd ze`d ± §©©¨¨
dúáéúëaixd `id dze` miazekyk ±äa ïk íbCøà úeèMtú ¦§¦¨¨©¥§¦§©§Ÿ¤

,áçøå'd"a xacdy itk - §Ÿ©
'd"ay `l` ,"d`lir

lr d`xn df "d`lir

eli`e ,dbydd zehytzd

- "d`zz 'd"aìò äøBî¤©
úðéça úeèMtúä¦§©§§¦©
úeëìî" ,Cøaúé Búeëìî©§¦§¨¥©§

,"íéîìBò ìkzxitq - ¨¨¦
lk xewn `id zeklnd

zhytzn `ide ,zenlerd

'ãìe ähîìe äìòîì§©§¨§©¨§
,ïéøèñ,zegexd rax`le - ¦§¦

úBèMtúnädlrnd ± ©¦§©§
mlerd zegex 'ce dhnde

zehytznúBëLîðå§¦§¨
,'ä øác úBiúBàî- ¥¦§©

,d"awd ly exeaic zeize`n

úìä÷a áeúkL Bîk14: §¤¨§Ÿ¤¤
,"ïBèìL Cìî øác øLàa"©£¤§©¤¤¦§
,hley jlnd ly exeaic -

dkelnd z` bidpn jlndy dbdpddy ,dhnl dkelna xacdy itk

lret dlrnl mb jk ,zeyrl deevn `edy ,exeaic ici lr `id

zyy lka d"awd ly dkelnd zehytzd z` dlrnly xeaicd

zellk z` mitiwnd ,zegex 'ce dhn ,dlrna ,mlerd zeevw

,mlerdøéòfî èòî ïéáäìe] øçà íB÷îa øàBáîL Bîkedyn ± §¤§¨§¨©¥§¨¦§©¦§¥
àìå óebä úeîc Bì ïéàL ,úeäìàa øeacä úBiúBà úeäîe ïéðò¦§©¨¦©¦¨¡Ÿ¤¥§©§Ÿ

,íBìLå ñç Lôpäly oiprd dlrnl xnel mi`zn ,`eti` ,cvik - ©¤¤©§¨
?xeaicd zeize` ly ytpe zeinipte ,sebe zeipevig ,xeaicd zeize`

-íéøîà éèewìa) äøö÷e äkøà Cøãa øàaúð øákxtq ± §¨¦§¨¥§¤¤£ª¨§¨¨§¦¥£¨¦
,"`ipz"d:[(íL ïiò ,áéå àé ÷øt á ÷ìçokl ,ixd ,mipt lk lr - ¥¤¤¤§©¥¨

,dlrnly xeaicd zeize`n `xap dfd mlerdy l"f epinkg mixne`

.'ied my ly 'd ze`d `ed mxewny

àänì ,ïéðòä øeàa C ©¥¨¦§¨¨¨
íðBøëæ eðéúBaø eøîà̈§©¥¦§¨
à÷åc äfä íìBòL äëøáì¦§¨¨¤¨©¤©§¨

'äa àøáðixdy oeeik - ¦§¨§

'd"l `id dpeekdy ,epxaqd

"zekln"d zpiga ,"d`zz

mdny ,dlrnly xeaice

mi`xapd lk mi`xap ixd
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äðäå'éåä íùáù äðåøçà 'ä äàúú 'ä àéäù íâä
éôì åðééä äéá éë ÷åñô ìò äæ åùøã ì"æøå
àåä ã"åéä íìòäî éåìéâ 'éçáì àáì äúéùàøå äøå÷îù
úåèùôúä äì ùéù äàìéò 'ä úðéçáî êùîðå òôùåî
úåèùôúä àéäù äðéá úðéçá ìò úåøåäì áçåøå êøåà
úòãä úáçøäá äâùäå éåìéâ 'éçáá íìòðä ìëùä
àáì äðéáã íéðå÷éúá ù"îëå áìá úîééúñî äúòôùäå
óåâ éåìéâ øå÷î ìáää àöåé íùîå ïéáî áìä äáå
ã"åéä íìòäî úåàöåî 'äá úåìâúîä øåáãä úåéúåàä
êøåà úåèùôúäá ïë íâ äúáéúëá äàúú 'ä úðåîúå
úåëìî êøáúé åúåëìî 'éçá úåèùôúä ìò äøåî áçåøå
úåèùôúîä ïéøèñ 'ãìå äèîìå äìòîì íéîìåò ìë
øáã øùàá úìä÷á ù"îë 'ä øáã úåéúåàî úåëùîðå
ïéðò øéòæî èòî ïéáäìå] .à"îá ù"îë ïåèìù êìî
óåâä úåîã åì ïéàù úåäìàá øåáãä úåéúåà úåäîå
äøö÷å äëåøà êøãá øàáúð øáë å"ç ùôðä àìå

:[(ù"ò á"éå à"éô á"ç à"÷ìá)

êààøáð à÷åã æ"äåòù ì"æø åøîà äîì ïéðòä øåàéá
úåîìåòä éåáéø éë áì éîëç ìëì òåãé äðä .'äá
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a`Îmgpnלח f"h iying mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðîæ"èéùéîçíåé

,(dfd mlerdn dlrnly mipeilrd zenlerd ly mi`xapd mb)

xiaqi ?'d ze`a `xap dfd mlerd `wecy ,mixne` ,`eti` ,cvik

zenlerd ly mi`xapd ieaixy xacd zn` ody ,oldl owfd epax

xeaicd ly zeize` itexivn ok mb `a miipgexd mipeilrd

itexivay iptny ,dlrnly

mpyi dlrnly xeaicd

mb mpyi uw oi` cr mitexiv

,j` - uw oi` cr mi`xap ok

mdy miipgexd mi`xapd

mdl yie zrce dnkg ilra

mi`a ,zewl`a drici

xeaicd zeize` zeiniptn

xaqedy itky ,dlrnly

,"dnkg"n `a df lirl

miipgexd mi`xapd okly

dnkg ly oipr ilra md

dfd mlerd eli`e ;zewl`a

icn miphw eay zeigde

leaqle lawl elkeiy ickn

ly zeigde xe`d z`

ly zeiniptde dxevd

sebde xnegdn mi`a dfd mlerd ly zeigde xe`d `l` ,zeize`d

`a dfy ,mc`a xacdy enk ,lyn jxc lr) xeaicd zeize` ly

jk ,inyb lewe lad `edy ,oexbd jxc aldn raepd laddn ,sebdn

okl ,(zeize`d sebne dlrnly laddn `a df ixd dlrnl mb

,'d ze`a `xap `edy ,`wec dfd mlerd lr l"f epinkg mixne`

:owfd epax oeylae .lirl xaqedy itk ,dlrnly ladd lr zaqend

áì éîëç ìëì òeãé äpä26øLà úBìëéääå úBîìBòä éeaø ék , ¦¥¨©§¨©§¥¥¦¦¨¨§©¥¨£¤
áeúkL Bîk ,øtñî íäì ïéà27,"åéãeãâì øtñî Léä" :- ¥¨¤¦§¨§¤¨£¥¦§¨¦§¨

.xtqn mdl oi`y ,dlrnly zelkidle zenlerl dpeekdìëáe§¨
ãeãâe ìëéäaezky enk xtqn xak yi mda ±28oitl` sl`" : ¥¨§

,c`n lecb `ed xtqnd j` ± "oenewi idencw oaax `eaxe 'ipeynyi

mda yiyíéëàìî ïááø àBaøå ïéôìà óìà29ïëå ,,zenypa ± ¤¤£¨¦§¦¦§¨©§¨¦§¥
'ig ,dnyp ,gex ,ytp ly zeillk zebixcn yng oda yiy,dcigi ,

odäãéçé¯äiç¯äîLð¯çeø¯Lôð,i"gpxp ±,õ÷ ïéàì úBâøãî- ¤¤©§¨¨©¨§¦¨©§¥§¥¥
zpigae zbixcnae ,"ytp" zpigae zbixcna uw oi`l zebixcn opyiy

,"dcigi" ,"'ig" ,"dnyp" ly dbixcna cr ,"gex"íìBò ìëáe§¨¨
äøéöé¯äàéøa¯úeìéöàaL úBìëéä éeaøî úBìëéäåmlek ody ± §¥¨¥¦¥¨¤©£¦§¦¨§¦¨

dfd mlerdn dlrnl ,"diyr"d mlern dlrnly miipgex zenler

mler `edy "dfd mler" ,oky ± ipgexd "diyr"d mlern dlrnle

wx `l oeekn ,"diyr"dz` llek mb m` ik ,inybd dfd mlerl

- ipgexd diyrd mleréeaø øçà éeaø ,elà íééeaø ìk äpä¦¥¨¦¦¥¦©©¦
,Lnî õ÷ ïéà ãòmi`xape milv`p daxd jk lk mda yiy - ©¥¥©¨

,ynn uw ilaúBiúBà á"ë éôeøö éeaøî òtLðå CLîð ìkä©Ÿ¦§¨§¦§¨¥¦¥¥¦
úB÷lçúnä ,'ä øác,dlrnly xeaicd ly zeize`d a"k ± §©©¦§©§

zewlgzn,Lnî úéìëúå õ÷ ïéà ãò íéaø íéôeøöì ïk íb- ©¥§¥¦©¦©¥¥§©§¦©¨
,dlrnly xeaicd zeize` a"kn mixvepd mitexivl seq oi`e uw oi`

øôña áeúkL Bîk§¤¨§¥¤
äøéöé30äòáL :31íéðáà §¦¨¦§¨£¨¦

íéôìà úLîç úBðBa£¥¤£¨¦
,íéza íéòaøàåxtqa - §©§¨¦¨¦

zeize`d ze`xwp dxivi

,"miza" - milnde ,"mipa`"

,zeize`n ztxhvn dlnd

,mipa`n sxhvny zia enk

sxvl xyt` zeize` rayne

mirax`e mitl` zyng

,zepey milnCìéàå ïàkî¦¨¨¥¨
ätä ïéàM äî áLçå àö¥©£Ÿ©¤¥©¤

'eë øaãì ìBëéoi`e - ¨§©¥
lk - renyl dleki ofe`d

zeiexyt`d od daxd jk

miaxd mitexivl

.zeize`d a"kn mitxhvnd

izyn mixvepd mitexivd xtqn dxivi xtqa dpen zeize` ray cr

rayn dlrnl eli`e .zeize` ray cr ,zeize` yly ,zeize`

ze`mb jk ,leab ila mdy zeax jk lk od mitexivd zeiexyt` zei

sxvl milekiy mitexivd ieaix ixd ,dlrnly xeaicd zeize`a

,mi`xapd ieaix mi`a mitexivd ieaixne ,zilkze uw ila `ed ,odn

.uw oi` cr ieaix mdyíéëàìnä úBâøãîe úBìòîa LiL íâäå©£©¤¥§©£©§§©©§¨¦
úBîLðemb `l` ,zenype mik`ln daxd wx `l ±änëå änk §¨©¨§©¨

dBáb ìò dBáb ,õ÷ ïéàì úB÷eìç úBâøãîe úBìòî éðéî- ¦¥©£©§¥£§¥¥¨©©¨©
dbixcnd mby zexnl ,dipyd dbixcndn dlrnl - zg` dbixcn

zeize`n mi`a mi`xapd ieaix lk m`e .xzeia zilrp dpey`xd

`l - zeize`d xcqe zbvda wx `ed lcadd - dlrnly xeaicd

zpigaa ,dipyl zg` dbixcn oia lcadd ,zeidl jixv ,ixd ,did

,- deab lr deabìkä äpälr deab mb ,zebixcnd zewlgzd ± ¦¥©Ÿ
,deabíéôeøvä éôelç éôì CLîðok mb mi`ay zeize` a"kc - ¦§¨§¦¦¥©¥¦

x"enc` w"k ztqed - y"a z"`c zexenzde mitexivd seliga

,`"hily'eë L"a ú"àa úBøeîzäåly xg`d xcqa - §©§§©©
ze`d) s"l` ze`dy ,"y"a z"`" ly xcqd ,"z"ia-s"l`"d

z"ia ze`de ,(dpexg`d ze`d) e"iz ze`a ztlgen (dpey`xd

(dpexg`d iptly dipyd ze`d) o"iy ze`a ztlgen (dipyd ze`d)

.'eke.(áé ÷øôa øàaúpL Bîëe)"dpen`de cegid xry"a ±32 §¤¦§¨¥§¤¤
zebixcn ieaix epyiy zexnl ,ixd ."`ipz"d xtq ly ipyd wlgd

,uw oi` cr zebixcn iwelige dfkéìòa ílk äpä ,ììk Cøc Cà©¤¤§¨¦¥ª¨©£¥
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ùã÷ä úøâà
øôñî ùéä ù"îë øôñî íäì ïéà øùà úåìëéääå

ïéôìà óìà ãåãâå ìëéä ìëáå åéãåãâìïááø àåáøå
íìåò ìëáå õ÷ ïéàì úåâøãî é"çðøð ïëå íéëàìî
äðä äøéöé äàéøá 'éöàáù úåìëéä éåáéøî úåìëéäå
ùîî õ÷ ïéà ãò éåáéø øçà éåáéø åìà íééåáéø ìë
øáã úåéúåà á"ë éôåøéö éåáéøî òôùðå êùîð ìëä
úéìëúå õ÷ ïéà ãò íéáø íéôåøéöì ë"â úå÷ìçúîä 'ä
úùîç úåðåá íéðáà äòáù äøéöé øôñá ù"îë ùîî
äî áåùçå àö êìéàå ïàëî íéúá íéòáøàå íéôìà
úåâéøãîå úåìòîá ùéù íâäå 'åë øáãì ìåëé äôä ïéàù
úåâéøãîå úåìòî éðéî äîëå äîë úåîùðå íéëàìîä
éôì êùîð ìëä äðä äåáâ ìò äåáâ õ÷ ïéàì úå÷åìç
ù"îëå) 'åë ù"á ú"àá úåøåîúäå íéôåøéöä éôåìéç
úòãå äîëç éìòá íìåë äðä ììë êøã êà (á"éôá
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a`Îmgpn f"h iying mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,úòãå äîëç,zewl`a zrce dnkgd oipr `ed mpipr -íéòãBéå ¨§¨¨©©§§¦
úBëLîpä úBiúBàä úeiîéðtî íúeiç úBéä éðtî ,íàøBa úà¤§¨¦§¥¡©¨¦§¦¦¨¦©¦§¨

zekynp zeize`d zeinipt ±,äàlò äîëç úðéçaîdnkg" - ¦§¦©¨§¨¦¨¨
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øLàk ,áøå íeöò ìBãb íeöîö äéä ,õ÷ ïéàì äfî øúBéå ,ìLî̈¨§¥¦¤§¥¥¨¨¦§¨¨§©©£¤
ìk åét çeøáe" ,úéLàøa éîé úLLa ,"eNòð íéîL 'ä øáãa"¦§©¨©¦©£§¥¤§¥§¥¦§©¦¨

àéä ,"íàáö,`ed "'d xac" ±,àeä¯Ceøa ä"éåä íL ìL 'ä úBà §¨¨¦¤¥£¨¨¨
`idy -,"àìél÷ àúà"ze` `idy cala ef `l - ,"dlw" ze` - ¨¨©¦¨

.ynn da oi`y "dlw" ze` ,"`lilw `z`" z`xwp mb `id ,zg`

,"íàøa 'äa" ¯ "íàøaäa" :áeúkL Bîkaezky enk -40: §¤¨§¦¨§¨§§¨¨
l"f epinkg eyxc jk lre ,"m`xada"41`ed 'd ze`a ,"m`xa 'da" :

,"m`xada" aezk mdilry ,ux`de minyd zeclez z` ,mze` `xa

àéä`id ,'d ze`d ±øîànî eëLîðL úBøîàî 'èä øB÷î ¦§©©£¨¤¦§§¦©£©
úéLàøa ïBLàøéîð"c`ed mby ±"àeä øîàî42,lr - ¦§¥¦§¨¥©£¨

x`y enk "xn`n" `ed mby l"f epinkg mixne` "ziy`xa"

`edy `l` ,"xn`ie" oeyld aezk mday mixn`ndiy`xd xn`nd

zexn`nd x`yl xewnde43,

äîëç úðéça àéä¦§¦©¨§¨
."úéLàø" úàø÷pä± ©¦§¥¥¦

,ixd ,"dnkg ziy`x"

'h xewn ,"dnkg"n dcixid

"zekln" ,xeaicl ,zexn`nd

.xzeia lecb mevnv `id ±

æà Cà,d`ixad zligza ± ©¨
Bæ äãéøéå äëLîä äúéä± ¨§¨©§¨¨¦¦¨

± "zekln"l "dnkg"n

,xeaicàúeøòúà éìa§¦¦§¨¨
,ììk àzúìcila - ¦§©¨§¨

,llk dhnln zexxerzd

ék"44ãáòì ïéà íãà ¦¨¨©¦©£Ÿ
"'eë45,f` ixd did `l -

z` dyrie ceariy mc`d

,dhnln zexxerzdd÷ø©
"àeä ãñç õôç ék"46,- ¦¨¥¤¤

df cvn dzid d`ixad

,cqg utg `ed d"awdy"äðaé ãñç íìBò"å47¯ "íàøaäa" eäæå . §¨¤¤¦¨¤§¤§¦¨§¨
"íäøáàa"48,"m`xada" weqtd lr mixne` l"f epinkgy dn df - §©§¨¨

,"mdxa`a" zeize` dfyék49'eë "íäøáàì ãñç"50.`ed mdxa` ± ¦¤¤§©§¨¨
.cqgd zcnn`idd`ixady ,"mdxa`a ± m`xada" edfe ,cqgzpiga

íãàä úàéøa øçà Cà`ed epipry ±,"'eë dãáòì"jiyndle - ©©©§¦©¨¨¨§¨§¨
,dhnln ezexxerzd ici lr zekyndòúà ìk éæààìéòìc àúeø± £©¨¦§¨¨¦§¥¨

dlrnlny zexxerzd lkàeä ,ïBéìò ãñç úcî øøBòì§¥¦©¤¤¤§
,àzúìc àúeøòúàamc`d ly dcearde zexxerzdd ici lr - §¦§¨¨¦§©¨

,oeilrd cqgd z` jiynne xxern `edy ,dhnlãñçå ä÷ãöa51 ¦§¨¨¨¤¤
.äfä íìBòa ïéNBò ìàøNiLicediy cqge dwcv ici lr ,ixd ± ¤¦§¨¥¦¨¨©¤

ly 'dl ± "dnkg"n ± 'ied my ly c"eidn jiynn `ed ,dhnl dyer

.'ied my z` jiynne "dyer" `edy ixd - ,"zekln" ± 'ied my
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á"îé úùùá åùòð íéîù 'ä øáãáíàáö ìë åéô çåøáå
ù"îë àìéì÷ àúà ä"á 'éåä íù ìù 'ä úåà àéä
åëùîðù úåøîàî 'èä øå÷î àéä íàøá 'äá íàøáäá
úðéçá àéä àåä øîàî éîðã úéùàøá ïåùàø øîàîî
äãéøéå äëùîä äúéä æà êà úéùàø úàø÷ðä äîëç
éë ÷ø 'åë ãåáòì ïéà íãà éë ììë ú"ìãúà éìá åæ
íäøáàá íàøáäá åäæå äðáé ãñç íìåòå àåä ãñç õôç
äãáòì íãàä úàéøá øçà êà .'åë íäøáàì ãñç éë
àåä ïåéìò ãñç úãî øøåòì ò"ìãúà ìë éæà 'åë
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ד.40. ב, ב.41.בראשית כט, א.42.מנחות לב, ˘ËÈÏ"‡:43.ר"ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– ברא� דבה"א בפי' אפ"ל א� שכברÈ¯Á‡Ï"צע"ג

המאמר ·¯‡ישנו ˙È˘‡¯·„."!מאמרות לט' רק מקור הוא שלכ� ˘ËÈÏ"‡:44.גו'! ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דטובא וי"ל קמ"ל? מאי "לכאורה

'אתדל"ת ההדגשה תומתק ועפ"ז גו'. אי� דאד� מקרא זה ומכריח דנשמות, ג� אתדל"ת שולל – ה.ÏÏÎ.'".45קמ"ל ד, מיכה46.בראשית

יח. ג.47.ז, פט, ט.48.תהלי� פי"ב, כ.49.ב"ר ז, ˘ËÈÏ"‡:50.מיכה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(1 שיתהוו מצ"ע אתדל"ע צ"ל כי חסד, "ג"פ

" שישכיל � מהשתל' שלמע' ��Â‡ÏÙ˙עולמות בה כלולי� שהכחות אלא פשוטה הנשמה מהוע"צ כי � דלעיל התחתו� דאד� (במשל חכ'"

ע"י פנ"א) ח"א ıÙÁ(3ראה דאצי'), ספי' � הבני� (ז"י יבנה חסד עול� ע"י (שבמשל) ומח' שכלו � האצי' עול� (2 חפ�), � (שבתענוג חסד

) חסד כו') (בריאה בהברא� ע"י (שבמשל) כו"' באות כו' "מצמצ� � עוה"ז ועד "˘�Í˘Óבי"ע בזה מוסי� שלכ� וי"ל לאברה�. "Â‰ÊÂונות�)

חסד בבינה) � (עתיקא חפ� רפמ"ט): ח"א (וראה יותר (ובפרטיות) ולמטה באתגליא. זה רק כי � בורא‰Â‡בהברא� � ראשונה,Í˘Á(בריאה � (

חסד כי באברה� בהברא� וא"ו, � "המדות") עול� � (יצירה יבנה חסד אחרונה".עול� ה' � סט"ו) לקמ� ראה � (עשי' Î"˜51.כו' ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡.'"וכו וגמ"ח צדקה וחסד, צדקה גמ"ח, וחסד, צדקה שינויי�: כמה ואיל� מכא� לחוד. צדקה האגה"ק "בתחילת

a`Îmgpn g"i ycew zay mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב י"ח קודש שבת יו�

,hw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ù"î ïáåé äæáå,218 'nr cr.åðéáé

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîà ïëì52àlà Bì ïéà øîBàä ìk : ¨¥¨§©¥¦§¨¦§¨¨¨¨¥¥¤¨
÷ñòì àlà ,Bì ïéà äøBz elôà ,íéãñç úeìéîb éìa äøBz¨§¦§¦£¨¦£¦¨¥¤¨©£Ÿ
äîëçî àúéøBàc íâä ,äpä ék .íéãñç úeìéîâáe äøBza©¨¦§¦£¨¦¦¦¥£©§©§¨¥¨§¨

ú÷ôð53,,"dnkg"n d`a dxezy zexnl -íi÷úî àúéøBàáe ¨§©§©§¨¦§©¥
àîìò54,dxez ici lre - ©§¨

,mlerd miiwznïeðéàáe§¦
da ïàòìc55,dl` ici lre - §¨¨¨

da mixacne miwqery

,(dxeza)íøeaãa ék± ¦§¦¨
,dxez ixeaicíéëéLîî©§¦¦

çqð) úBòtLäå úBøàä¤¨§©§¨ª¨
äîëç (úBàøLäå :øçà©¥§©§¨¨§¨

äàlò,dpeilr dnkg ± ¦¨¨
úðéçáì äøBzä øB÷î§©¨¦§¦©
ïäaL øeacä úBiúBà¦©¦¤¨¤
øîàîk ,íìBòä àøáð¦§¨¨¨§©£©

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø56: ©¥¦§¨¦§¨¨
éða éø÷z ìà"àlà C ©¦§¥¨©¦¤¨

éðBa"Cminkg icinlz ± ¨¦
md ,dxeza miwqerd mdy

,jly mipad ,"jipa" wx `l

mcenil ici lr mlerd z` miniiwne mipea md ,"jipea" mb md `l`

- dxezBæ äëLîä éøä,xeaicd zeize`l "dnkg"n ±úðéça àéä £¥©§¨¨¦§¦©
éøö äæìå ,äìBãb äãéøéíénk CLîpä ,ïBéìò ãñç øøBòì Crah ± §¦¨§¨§¨¤¨¦§¥¤¤¤§©¦§¨©©¦

cqgd jynp mb jk ,jenp mewnl deab mewnn mikynp mdy mind

,minl lynpy oeilrd,Ceîð íB÷îì dBáb íB÷nîmewnn - ¦¨¨©§¨¨
jynp df cqge ,mikenp dbixcnle mewnl mideab dbixcne

,àzúìc àúeøòúàa,dhnln zexxerzda -ãñçå ä÷ãöa §¦§¨¨¦§©¨¦§¨¨¨¤¤
,äàzz,zeinyba dhnl miyrpd cqge dwcv ici lr -íéëéLînL ©¨¨¤©§¦¦

,mipzepe ±.íéàkãðå íéìôL çeø úBéçäì ,ãñçå íéiçici lr ± ©¦¨¤¤§©£©§¨¦§¦§¨¦
z` mikiynn ,`kcpe lty iprl mikiynne mipzepy miigde cqgd

ick ,dlrnly cqgd

zpigan "miig" jiyndl

± jenp mewnl cxiy "dnkg"

xewn ody xeaicd zeize`l

.mi`xapd lkeäæå§¤
áeúkL57ìläúé ìà" : ¤¨©¦§©¥

íà ék ,'eë Búîëça íëç̈¨§¨§¨¦¦
,'eë ìläúé úàæalkyd - §Ÿ¦§©¥

ize` recie58miiqne ,

:ote`a likyny'ä éðà ék¦£¦
,"'eë ãñç äNòixd - Ÿ¤¤¤

"dnkg"d z` milldny

,cqg zlrete dyer `idyk

,cqg dyer 'd f`yék¦
ãñçädyer mc`dy ± ©¤¤

cqgd z` jiynne

dyer 'd ip`"y ,dlrnly

,diyray ± "cqgéLînä àeä,ähîì äîëçä éiç Czeize`ay - ©©§¦©¥©¨§¨§©¨
.dhnl jynei dfy ick ,mi`xapd xewn jynei xeaicdåàì íàåm` ± §¦¨

dxezd cenil ly ± dnkg ly oiprd wx epyie ,cqgd ziiyr dxqg

,cala,Bcáì "Búîëç" úàø÷ð éøämkg lldzi l`" aezkk - £¥¦§¥¨§¨§©
,ely dnkga ± "eznkgaäpnî íéiç úëLîä éìa"dnkg"d ± §¦©§¨©©¦¦¤¨

,dlrnly.íBìLå ñç©§¨

ì"æéøàä áúkM äî ïáeé äæáe59:ìàøNéa úBîLð éðéî 'á LiL , ¨¤©©¤¨©¨£¦©¤¥¦¥§¨§¦§¨¥
íäéîé ìk äøBza íé÷ñBòä íéîëç éãéîìz úBîLð60úBîLðå , ¦§©§¦¥£¨¦¨§¦©¨¨§¥¤§¦§

éøä ,äøBàëìc .íéãñç úeìéîâe ä÷ãöa íé÷ñBòä úBöî éìòa©£¥¦§¨§¦¦§¨¨§¦£¨¦§¦§¨£¥
íéîëç éãéîìz íb©©§¦¥£¨¦
úeìéîâa ÷ñòì íéëéøö§¦¦©£Ÿ¦§¦
eðéúBaø øîàîk ,íéãñç£¨¦§©£©©¥
elôà"L ,äëøáì íðBøëæ¦§¨¦§¨¨¤£¦

."Bì ïéà äøBz`ed m` ± ¨¥
dxez `l` el oi`y xne`

mb ,micqg zelinb ila

,`eti` ,cvik .el oi` dxez

beq epyiy l"fix`d xne`

dxeza zewqerd zenyp ly

?odini lkàlàxiaqi ± ¤¨

cala dxeza zewqrzn el` zenypy dpeekd oi`y ,oldl owfd epax

opipr xwiry `id dpeekd `l` ,e"g micqg zelinba zewqer opi`e

,dxez `ed,da íäéîé áøå øwò ïúøBzL íéîëç éãéîìzäL¤©©§¦¥£¨¦¤¨¨¦¨§Ÿ§¥¤¨
íäéîé èeòîemiwqer md ± ¦§¥¤

äpä ,íéãñç úeìéîâa¦§¦£¨¦¦¥
àzúìc íúeøòúà úlòt§ª©¦§¨¨¦§©¨
mzexxerzdn "dlert"d ±

,dhnlyãñç øøBòì§¥¤¤
éLîäì ,ïBéìòãéøBäìe C ¤§§©§¦§¦

Laìîä óBñ¯ïéà¯øBà¥©§ª¨
,äàlò äîëçadnkg"a - §¨§¨¦¨¨
`idy ,"dpeilrúøBz øB÷î§©
,íäéôaL 'ämxeaica - ¤§¦¤

,`eti` ,okid ,dxez ixac
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ç"îâ éìá äøåú àìà åì ïéà øîåàä ìë ì"æø åøîà ïëì
éë ç"îâáå äøåúá ÷åñòì àìà åì ïéà äøåú åìéôà
íéé÷úî àúééøåàáå ú÷ôð äîëçî àúééøåàã íâä äðä
úåøàä íéëéùîî íøåáãá éë äá ïàòìã ïåðéàáå àîìò

) úåòôùäåà"ðúðéçáì äøåúä øå÷î ò"ç (úåàøùäå
êéðá ú"à ì"æøàîë íìåòä àøáð ïäáù øåáãä úåéúåà
äìåãâ äãéøé úðéçá àéä åæ äëùîä éøä êéðåá àìà
íå÷îî íéîë êùîðä ïåéìò ãñç øøåòì êéøö äæìå
äàúú ãñçå ä÷ãöá ú"ìãúàá êåîð íå÷îì äåáâ
.íéàëãðå íéìôù çåø úåéçäì ãñçå íééç 'éëéùîîù
ììäúé úàæá à"ë 'åë åúîëçá íëç ììäúé ìà ù"æå
êéùîîä àåä ãñçä éë 'åë ãñç äùåò 'ä éðà éë 'åë
éìá åãáì åúîëç úàø÷ð éøä ì"àå äèîì äîëçä ééç

.å"ç äðîî íééç úëùîä

ì"æéøàä ù"î ïáåé äæáå
íé÷ñåòä ç"ú úåîùð ìàøùéá úåîùð éðéî 'á ùéù
ä÷ãöá íé÷ñåòä úåöî éìòá úåîùðå íäéîé ìë äøåúá
ç"îâá ÷åñòì íéëéøö ç"ú íâ éøä äøåàëìã .ç"îâå
ïúøåúù ç"úäù àìà åì ïéà äøåú åìéôàù ì"æøàîë
úìåòô äðä ç"îâá íäéîé èåòéîå äá íäéîé áåøå ø÷éò
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ב.52. קט, ובכ"מ.53.יבמות א. קכא, ובכ"מ.54.זח"ב א. ר, ועוד.55.זח"ב א. מז, א.56.זח"א סד, יב.57.ברכות ט, ‰Ú¯˙58.ירמי'

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îואדרבא חכמה מקורו.ÈÚ.".59˜¯‰"שג"ז מצאנו לא ˘ËÈÏ"‡:60.לע"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�נכללי השאר "וכל



מי a`Îmgpn g"i ycew zay mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב י"ח קודש שבת יו�

,hw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ù"î ïáåé äæáå,218 'nr cr.åðéáé

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîà ïëì52àlà Bì ïéà øîBàä ìk : ¨¥¨§©¥¦§¨¦§¨¨¨¨¥¥¤¨
÷ñòì àlà ,Bì ïéà äøBz elôà ,íéãñç úeìéîb éìa äøBz¨§¦§¦£¨¦£¦¨¥¤¨©£Ÿ
äîëçî àúéøBàc íâä ,äpä ék .íéãñç úeìéîâáe äøBza©¨¦§¦£¨¦¦¦¥£©§©§¨¥¨§¨

ú÷ôð53,,"dnkg"n d`a dxezy zexnl -íi÷úî àúéøBàáe ¨§©§©§¨¦§©¥
àîìò54,dxez ici lre - ©§¨

,mlerd miiwznïeðéàáe§¦
da ïàòìc55,dl` ici lre - §¨¨¨

da mixacne miwqery

,(dxeza)íøeaãa ék± ¦§¦¨
,dxez ixeaicíéëéLîî©§¦¦

çqð) úBòtLäå úBøàä¤¨§©§¨ª¨
äîëç (úBàøLäå :øçà©¥§©§¨¨§¨

äàlò,dpeilr dnkg ± ¦¨¨
úðéçáì äøBzä øB÷î§©¨¦§¦©
ïäaL øeacä úBiúBà¦©¦¤¨¤
øîàîk ,íìBòä àøáð¦§¨¨¨§©£©

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø56: ©¥¦§¨¦§¨¨
éða éø÷z ìà"àlà C ©¦§¥¨©¦¤¨

éðBa"Cminkg icinlz ± ¨¦
md ,dxeza miwqerd mdy

,jly mipad ,"jipa" wx `l

mcenil ici lr mlerd z` miniiwne mipea md ,"jipea" mb md `l`

- dxezBæ äëLîä éøä,xeaicd zeize`l "dnkg"n ±úðéça àéä £¥©§¨¨¦§¦©
éøö äæìå ,äìBãb äãéøéíénk CLîpä ,ïBéìò ãñç øøBòì Crah ± §¦¨§¨§¨¤¨¦§¥¤¤¤§©¦§¨©©¦

cqgd jynp mb jk ,jenp mewnl deab mewnn mikynp mdy mind
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ב.52. קט, ובכ"מ.53.יבמות א. קכא, ובכ"מ.54.זח"ב א. ר, ועוד.55.זח"ב א. מז, א.56.זח"א סד, יב.57.ברכות ט, ‰Ú¯˙58.ירמי'

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îואדרבא חכמה מקורו.ÈÚ.".59˜¯‰"שג"ז מצאנו לא ˘ËÈÏ"‡:60.לע"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�נכללי השאר "וכל
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ימיה�". כל – בהב' ל"נ ולכ� – הב' אליהו").61.במי� ("פתח בהקדמה ˘ËÈÏ"‡:62.תקו"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כי – היא מוכרחת "אבל

ויצירה". בריאה דר� לעבור צריכה ובכ"מ.63.ההמשכה ס"ט. סרנ"א יו"ד שו"ע ב. נג, זח"ג וראה יח. ג, משלי בהקדמה64.ע"פ תקו"ז

אליהו"). ˘ËÈÏ"‡:65.("פתח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בזח"ג אורות (ניצוצי הרמ"ז עמפש"כ ויומתק סי"ב). (כ"א כא� כ"כ נוגע אינו "לכאורה

יז.66.ש�)". לב, ˘ËÈÏ"‡:67.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(ב (קיב. ש� זח"ג וראה "עביד". דצ"ל פשוט ‡„ÂÓ"¯68."לכאורה ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘בנקודה) י"ל ואולי ועוד. בחצע"ג, בהמוסגר מוסי� מה (3 מה? � יבינו" "והמשכילי� פי' (2 זה, סיו� לולא חסר מה (1 "לכאורה:

מוב� אינו לעני�ÏÏÎעכ"פ): הביאור דכל השייכות מהי �ÂÓ˘ההכרח‰˜·"‰של הוא וא"כ כנ"ל, דהיו"ד וכו' גילוי היא � ראשונה ה' ?

הוא הי' עוה"ז) ולא עוה"ב (לא שלנבה"ע עד אמרז"ל בעוה"ב? מוכרח אינו ולמה תתאה? וה' ג'ÂÓ˘Âדוא"ו עני� מהו הנ"ל וע"פ � בלבד

"אליה�") כש"מדבר" עד"ז יודעי� שה"אחרי�" (אלא עצמו לבי� בינו דישנו מבאר וע"ז ועוד. דהש�? אחרונות ˆÌÂˆÓאותיות Ï"ˆ˘שכלו"

(רק) "·„Â¯Â·Èומח' שישנו �·Â�Èאליה�", עצמו" והמשכילי�·לבי� וכו'. ש�, הוא � ח"ע שג� "בלבד"), שמו ג� אבל � הוא (שמו עניני� '

ובכהנ"ל � כו' עצמו לבי� בינו א"צ ג"כ � הדיבור עני� כמו � שש� ואי�) (כ"ז, ".·„Â·È¯יבינו



מי היום יום . . . 

ה'תש"גיב מנחם אביום שישי

חומש: ואתחנן, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: אך מי . . . תדרשנו.

דער רבי - אדמו"ר הזקן - הָאט געזָאגט פון מעזריטשער מגיד פון בעש"ט'ס וועגען: 
ואהבת לרעך כמוך איז א פירוש וביאור אויף ואהבת את ה' אלקיך. אז מ'הָאט הָאלט א 
אידען, הָאט מען הָאלט דעם אויבערשטען, ווייל א איד הָאט דָאך אין זיך א חלק אלקה 
ממעל, איז אז מ'הָאט הָאלט דעם אידען, דעם אינוועניג פון איהם, ממילא הָאט מען 

הָאלט דעם אויבערשטען.

ם טֹוב: "ְוָאַהְבּתָ  ַעל ׁשֵ ל ַהּבַ מֹו ׁשֶ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש, ִמּשְׁ ּגִ ם ַהּמַ ׁשֵ ֵקן – ָאַמר ּבְ י – ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ָהַרּבִ
ר אֹוֲהִבים ְיהּוִדי, אֹוֲהִבים ֶאת  ֲאׁשֶ רּוׁש ּוֵבאּור ַעל "ְוָאַהְבּתָ ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך": ּכַ מֹוָך" הּוא ּפֵ ְלֵרֲעָך ּכָ
ר אֹוֲהִבים ֶאת  ֲאׁשֶ ּכַ ַעל, ֲהֵרי ׁשֶ תֹוכֹו ֵחֶלק ֱאֹלַקּה ִמּמַ ן ְיהּוִדי ֵיׁש לֹו ֲהֵרי ּבְ ּכֵ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ יָלא אֹוֲהִבים ֶאת ַהּקָ ּבֹו, ִמּמֵ ִניִמּיּות ׁשֶ ַהְיהּוִדי, ֶאת ַהּפְ

ה'תש"גיג מנחם אבשבת
בשעת קריאת עשה"ד עומדים ופניהם אל הס"ת.

חומש: ואתחנן, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ד. אין . . . קו בצדקה.

ֶפר ּתֹוָרה.  רֹות עֹוְמִדים ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

תֹוָרה  ִדְבֵרי  ּבְ  – ם  ּבָ ְרּתָ  "ְוִדּבַ ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ּגֹו'",  ָך  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ם  ּבָ ְרּתָ  "ְוִדּבַ
ְדֵרגֹות:  ל ַהּמַ אן ּכָ ה ִחּלּוֵקי ַמְדֵרגֹות, ּוְמָבֵאר ּכָ ּמָ ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ּגּוָפא ֵיׁש ּכַ ר". ָאְמָנם ּבְ תּוב ְמַדּבֵ ַהּכָ
ם  ה, ְועֹוֶסֶקת ׁשָ מֹות, ֹקֶדם ְיִריָדָתּה ְלַמּטָ ׁשָ אֹוַצר ַהּנְ ָמה ְלַמְעָלה ּבְ ׁשָ ֵביֶתָך – הּוא ַמֲעַמד ַהּנְ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ּבְ
ְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה, ַעד  ָמה יֹוֶרֶדת ֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם ּוִמּמַ ׁשָ ַהּנְ ַמן ׁשֶ ֶרְך – ָקִאי ַעל ַהּזְ ָך ַבּדֶ ּתֹוָרה. ְבֶלְכּתְ ּבַ
ֶדֶרְך עֹוָלם ֶזה ַעד ְיֵמי ִזְקָנה  ִמי, ּוַמְתִחיל ָלֶלֶכת ּבְ ׁשְ גּוף ּגַ ׁש ּבְ ְחּתֹון ְלִהְתַלּבֵ ה ָלעֹוָלם ַהּתַ ּבֹוָאּה ְלַמּטָ
ָאבֹות,  י ּדְ ּשִׁ ׁשִ ְמֹבָאר ּבְ ֹמר ָעָליו ּכַ ׁשְ ה ַהּתֹוָרה ּתִ תֹו, ְוַגם ָאז ִהּנֵ ֻקּדָ בֹוא ְיֵמי ּפְ ָך ּבְ ְכּבְ יָבה, ַעד ּוְבׁשָ ְוׂשֵ

ָאמּור "ַוֲהִקיצֹוָת ּגֹו'". ַעד ּוְבקּוֶמָך ּכָ

ה'תש"גיד מנחם אביום ראשון

חומש: עקב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: וזהו צדק . . . סלה אכי"ר.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

"ּב[  י ]ָהַרׁשַ ָאַמר ִלי ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ָנה ִמּיֹום ׁשֶ ים ׁשָ י"ד ְמַנֵחם ָאב תש"א – ִנְמְלאּו ֲחִמּשִׁ
ִעְנְיֵני ִנְגֶלה ַוֲחִסידּות,  ַמח ֶצֶדק" ִלְכּתֹב ּבְ ר ִהְתִחיל ַה"ּצֶ ֲאׁשֶ ר ִלי. ּכַ ַסּפֵ ּמְ ּפּוִרים ׁשֶ ַאְתִחיל ִלְרׁשֹם ַהּסִ ׁשֶ
ֶסגֹול( – ְלׁשֹון קּוְלמּוס – ְלָך  ָקַמץ, נּון ּבְ ֵקן: "ּוְקֵנה ְלָך ָחֵבר", ְוָקֶנה )קּוף ּבְ ָאַמר לֹו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ֵקן: ְוָקֶנה – ְלׁשֹון קּוְלמּוס – ְלָך  ם ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ׁשֵ "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ ַעם ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ָחֵבר. ּפַ
ּלֹוְמִדים ָצִריְך "ִלְחיֹות"  ָבר ׁשֶ ל ּדָ ּכָ ב; ׁשֶ "ּב[: קּוְלמּוס ַהּלֵ י ]ָהַרׁשַ ָחֵבר, ּוֵפֵרׁש ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

אֹותֹו.

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק סו

עד פרק סח

יום 
שני
תהלים:
מפרק סט

עד פרק עא

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק עב
עד פרק עו



היום יום . . . מד

ה'תש"גטו מנחם אביום שני
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: עקב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: ה. ויעש . . . 214 שמבין הכל.

ֵלמּות  הּו ַרק ַהּשְׁ ּזֶ ֹחֶדׁש, ׁשֶ ל טו ּבַ ָאב ַעל ּכָ "ּב[: ַמֲעַלת טו ּבְ י ]ָהַרׁשַ ם ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ רֹוׁשֵ
ה  ָהֲעִלּיָ ְקִביעּות, ְלִפי ׁשֶ ּה ּבִ ָאב ָהאֹור ּבָ טו ּבְ ל, ֲאָבל ּבְ ִחיַנת ְמַקּבֵ ל ָמקֹום ִהיא ַרק ּבְ ּלּוי, ֲאָבל ִמּכָ ַהּגִ ּבְ
ה", ַעּכּו"ם ]=עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים  ל ַחּמָ ׁש ּכָֹחּה ׁשֶ ׁשַ ָאב,.. ְוֶזהּו "ּתָ ָעה ּבְ ִתׁשְ ִהיא ְלִפי ֶעֶרְך ֹעֶצם ַהְיִריָדה ּדְ
ל  ֹלֹמה, ּכָ ָהיּו ִנְכָנִעים ִלׁשְ ִית ׁשֶ ַמן ַהּבַ ן ִמּזְ ּכֵ ל ׁשֶ ִמּכָ ׁש כּו' ּבְ ׁשַ א, ּוְבט"ו ּתָ יׁשָ ה ּבִ לֹות[ מֹוִנים ְלַחּמָ ּוַמּזָ
טו  ְמָאה ַאֲעִביר כּו', ּוֵמֵעין ֶזה ּבְ ּטּול ְלַגְמֵרי, ְוֶאת רּוַח ַהּטֻ ְבִחיַנת ּבִ ן ֶלָעִתיד, "ְוָנֲהרּו ֵאָליו", ּבִ ּכֵ ׁשֶ

ׁש כּו'. ׁשַ ָאב ּתָ ּבְ

ה'תש"גטז מנחם אביום שלישי

חומש: עקב, שלישי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אך . . . קח וי"ב ע"ש.

נסיעות הבעש"ט בתחילת ההתגלות שלו היו ע"ד שלשה ענינים: פדיון שבוים, חיזוק 
התורה ויראת שמים, התגלות פנימיות התורה. אדמו"ר האמצעי הי' מבאר בזה: גליא 
שבתורה נקרא מים און צו וואסער גייט מען. פנימיות התורה נקרא אש און פאר פייער 
הָאט מען מורא. דערפאר דארף דער משפיע גיין צום מקבל און זָאגען איהם: הָאב קיין 

מורא ניט ווייל ה' אלקיך אש אוכלה הוא.

בּוִיים,  ְדיֹון ׁשְ ה ִעְנָיִנים: ּפִ ֹלׁשָ ַבר ׁשְ ּלֹו ָהיּו ַעל ּדְ ּלּות ׁשֶ ת ַהִהְתּגַ ְתִחּלַ ם טֹוב ּבִ ַעל ׁשֵ ְנִסיעֹות ַהּבַ
ְלָיא  ֶזה: ּגַ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה. ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָהָיה ְמָבֵאר ּבָ ּלּות ּפְ ַמִים, ִהְתּגַ ִחּזּוק ַהּתֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ
ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ִנְקָרא "ֵאׁש", ּוֵמֵאׁש – ְמַפֲחִדים. ָלֵכן  ּתֹוָרה ִנְקָרא "ַמִים", ְוֶאל ַמִים – הֹוְלִכים. ּפְ ּבַ ׁשֶ

י "ה' ֱאֹלֶקיָך ֵאׁש אֹוְכָלה הּוא". יָרא, ּכִ ל ְולֹוַמר לֹו: ַאל ּתִ יַע ָלֶלֶכת ֶאל ַהְמַקּבֵ ּפִ ׁשְ ָצִריְך ַהּמַ

ה'תש"גיז מנחם אביום רביעי

חומש: עקב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: אך ביאור . . . קח ח"ע כנ"ל.

אדמו"ר הצ"צ ביאר מה שמיחסים אש לפנימיות התורה, לפי שהיא הנותנת חיות בגליא 
שבתורה: אז ער לערענט א הלכה און ווייס אז די זעלבע הלכה וועט ער לערנען נָאך 

מאה ועשרים שנה אין גן עדן גיט עס אריין א פייערעל .

ִהיא ַהּנֹוֶתֶנת ַחּיּות  ַיֲחִסים ֵאׁש ִלְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ְלִפי ׁשֶ ּמְ ֵאר ַמה ּשֶׁ ַמח ֶצֶדק" ּבֵ ַאְדמֹו"ר ַה"ּצֶ
ִרים  ֶאת אֹוָתּה ֲהָלָכה הּוא ִיְלַמד ְלַאַחר ֵמָאה ְוֶעׂשְ הּוא לֹוֵמד ֲהָלָכה ְויֹוֵדַע ׁשֶ ׁשֶ ּתֹוָרה: ּכְ ּבַ ַגְלָיא ׁשֶ ּבְ

יר ּבֹו ִהְתַלֲהבּות. ַגן ֵעֶדן – ֶזה ַמְחּדִ ָנה ּבְ ׁשָ

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק עז

עד פרק עח

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק עט
עד פרק פב

יום 
שישי
תהלים:
מפרק פג
עד פרק פז



מה היום יום . . . 

ה'תש"גיח מנחם אביום חמישי

חומש: עקב, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: אך עולם . . . 216 בעשי'.

אדמו"ר האמצעי אמר בשם רבינו הזקן: אהבת ישראל בעדארף דערנעמען ביז מיצוי 
הנפש.

ֶפׁש. ָרֵאל ְצִריָכה "ִלְתּפֹס" ַעד ִמּצּוי ַהּנֶ ֵקן: ַאֲהַבת ִיׂשְ נּו ַהּזָ ם ַרּבֵ ׁשֵ ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָאַמר ּבְ

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק פח

עד פרק פט

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לבני  לתפילין  פרשיות  להזמין  הוא  שעומד  שואל  בו  והקודמו,  מנ"א  מער"ח  מכתבו  על  במענה 

משפחתו שהם ממוצא חסידי חב"ד ומסתפק באיזה אופן יכתבו.

ולפלא הספק בזה, כי הרי כלל ופס"ד הוא, דבאתרי' )השייכים( דרב נהוג כרב, והקושיא ששואל 

כי לדעתו, הנהגה הנרצה בעיני הקב"ה היא שנוהגים בה רוב כלל ישראל. לפלא על קושיא זו, שהרי פשוט 

שגם רבנו הזקן רצה לתקן תפילין באופן שיהי' רצוי בעיני הקב"ה, ופשוט שבזמן רבנו הזקן היו הנוהגים 

באופנים שהורה פחות מאשר עתה שנתפשטה תורת החסידות בכו"כ חוגים ובכל זה ציוה לתקן דוקא 

באופן שהורה, והלואי כבר הי' עוזב דרכו לחפש קושיות וסתירות ויתחיל ללכת בדרך הישרה בהקדמת 

נעשה לנשמע, הוא הדרך שהורו רבותינו נשיאינו הק' שהוא גם דרך כללי לכלל ישראל, ע"ד המבואר מהרב 

המגיד ]שהוא רבו גם של בעל ההפלאה, רבו של הר"ן אדלער רבו של החתם סופר[, במעלת שער הי"ג 

הכולל כל הי"ב שערים עיין בהקדמת שער הכולל להסידור.

ומ"ש שעדיין אינו מרגיש יכולת ללמוד ולהרגיש את תורת החסידות, גם נוסף על זה יש לו עכובים 

בזמן.

הנה פשוט שאין הקב"ה עושה ח"ו תורתו פלסתר, ובתורתו כתוב שאין הקב"ה בא בטרוניא עם 

בריותיו, וכיון שמכבר הגיעה אליו הידיעה על דבר תורת החסידות, ולא עוד אלא שגם התחיל ללמדה, 

חל עליו בכל תוקף ציווי רז"ל, )עירובין סד, א( כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה ]ז.א. שגם הוא 

מודה שגם היא שמועה היא כמו השמועה הנאה, אלא שבשבילו אינו נאה[ העונש ר"ל מבהיל הוא, עיי"ש, 

שמהנ"ל פשוט שיכול הוא, והעכובים אפשר להתגבר עליהם, וכל יום שעובר מבלי לימודו תורת החסידות 

היא אבדה שאינה חוזרת לא רק בלימוד החסידות אלא גם בנוגע ללימוד תורת הנגלה, כיון שבזהר הק' 

גופא דאורייתא, והתוארים שבתורה  - בשם  קורא לפנימיות התורה נשמתא דאורייתא, משא"כ לנגלה 

מדוייקים הם, ורואים במוחש שחסרון קטן בנשמה נרגש בכל הגוף, וק"ל.

בברכה לבשו"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ב ראשו� יו� בכתובה במקצת' 'מודה

:‰"Î ‰ÎÏ‰ ,Ê"Ë ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰äìeúa' :úøîBà àéä¦¤¤§¨

äìeòa' :ïéøîBà ïéLøBiä Bà ìòaäå ,'íéúàî éúaúk øwòå ,éúàOð¦¥¦§¦©§ª¨¦¨©¦§©©©©§¦§¦§¨

úBâäðnä dì eNòL eàøL íéãò Lé íà ¯ 'äàî àlà dì ïéàå ,úàOð¦¥§¥¨¤¨¥¨¦¥¥¦¤¨¤¨¨©¦§¨

;íéúàî úìèBð Bæ éøä ...äìeúáì ïúBNòì øéòä dúBà éLðà eâäpL¤¨£©§¥¨¨¦©£¨¦§¨£¥¤¤¨©¦

¯ íi÷ ìòaä äéä íàå .äðî úìèBð Bæ éøä ,äæa íéãò dì ïéà íàå§¦¥¨¥¦¨¤£¥¤¤¨¤§¦¨¨©©©©¨

.äðòhä úö÷îa äãBä éøäL ,äøBzä úòeáL BòéaLäì dì Lé¥¨§©§¦§©©¨¤£¥¨§¦§¨©©£¨

במשנה ב)שנינו טו, או(כתובות שנתארמלה "האישה :

אלא כי לא אומר והוא נשאתני, בתולה אומרת היא שנתגרשה,

פרוע, וראשה בהינומא שיצאת עדי� יש א� � נשאתי� אלמנה

הבעל � עדי� לה אי� א� הגמרא: ומדייקת מאתיי�". כתובתה

מנה. וכתובתה נאמ�,

בשבועת הבעל חייב זאת שע� הרמב"�, מוסי� כ� על

לה מודה והוא מאתיי� תובעת האשה שכ� במקצת", "מודה

כא�, אי� התורה "שבועת ואומר: כ� על חולק הראב"ד במנה.

הוא". קרקעות שעבוד כפירת שהרי

תקנת לאחר הרמב"�: דעת את ליישב משנה' ה'מגיד וכתב

כפירת – המטלטלי� מ� א� כתובתה גובה שאישה � הגאוני�

בלבד, קרקעות שעבוד כפירת עוד אינה הטענה במקצת הבעל

חייב ולכ� יחד ג� ומטלטלי� קרקעות שעבוד כפירת אלא

שבועה.

האחרוני� מקשי� כ� ש�)על משנה, בגמרא(לח� מבואר הרי :

ב) ד, (אי(ב"מ ובכפירה קרקעות, כשעבוד מוגדר חוב שטר שכל

מהחוב, במקצת משנה'l`הודאה) ה'מגיד דברי ולפי נשבעי�.

ובכל ממטלטלי� ג� לגבייה נית� חוב שטר כל הרי מוב�: לא

אינו במקצת בו והמודה קרקעות, שעבוד ככפירת דינו זאת

בכתובה? במקצת מודה שנא ומאי נשבע,

שביאר מי ש�)ויש ב"מ דוד, :(נחלת

רק אינה ממטלטלי� ג� כתובה לגבות הגאוני� תקנת

היא התקנה אלא חובות), (כשאר ממטלטלי� לגבות אפשרות

היאmicarzynשמטלטלי� הכתובה תביעת כ�, וא� לכתובה.

זה הרי במקצת, מודה וכשהבעל כאחד ולמטלטלי� לקרקעות

להישבע. וחייב � מטלטלי� ובמקצת קרקעות במקצת כמודה

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ג שני יו� הבנות? הזנת על אחראי מי

:·È ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰íéàðúa úBðBfð úBðaä©¨¦¦§¨¦

íL ïéà íà ìáà ;íãé úçzî àöBé äaúk øèL äéäiL ãò ,elà¥©¤¦§¤§©§ª¨¥¦©©¨¨£¨¦¥¨

.dúaúk ïnà äìçî ànL ,íeìk íäì ïéà ¯ äaúk øèL§©§ª¨¥¨¤§¤¨¨£¨¦¨§ª¨¨

כוח הורע לפנינו כתובה שטר אי� כאשר הרמב"�, לדעת

שמא האב: יורשי לטובת אנו טועני� ולכ� הבנות, של התביעה

כתובתה. על הא� מחלה

כתובתה, בפירעו� תלוי הבנות מזו� וכי הראב"ד: והקשה

לא אשתו כתובת הבעל פרע וא� כפירעו�, אלא אינה והמחילה

מזונותיה�? בנותיו יטלו

שמואל' ה'בית ג)ופירש ס"ק קי"ב סי' :(אבהע"ז

על מחילה מהווה כתובתה על האישה מחילת הרמב"� לדעת

האב. מנכסי ניזונות שהבנות הוא מה� שאחד הכתובה, תנאי כל

וכש� כפירעונה, היא הכתובה מחילת הראב"ד לדעת ואילו

אשתו, כתובת את שפרע לאחר ג� הוא בנותיו את לזו� שהחיוב

לאחר ג� בעינה נשארה מזונותיה� את ליטול הבנות זכות ג� כ�

על מחלה הא� א� אבל כתובתה. על האישה zepefnמחילת

zepad.�מזונותיה את הבנות הפסידו שבכ� מודה הראב"ד ג�

שטר ש� אי� ש"א� העיקרו� על חלק לא הראב"ד זה, לפי

מחילת אומנ� כי כלו�", לה� אי� הכתובהכתובה על האישה

אי� וכאשר היות אבל הבנות, את לזו� החובה את מבטלת אינה

על הא� מחלה אולי אנו: טועני� התביעה כוח הורע כתובה

הבנות. מזונות

הבנות ומזונות כתובה הראב"ד שלשיטת מפרשי� יש אבל

והמזונות האישה, כלפי � הכתובה שונות: התחייבויות שתי ה�

כתובה שטר אי� א� שג� סובר הראב"ד כ�, וא� הבנות. כלפי �

למחילת לחוש ואי� עומד, בתוקפו הבנות הזנת חיוב לפנינו,

זו למחילה אי� א� כתובתה, על למחול יכולה היא כי הא�,

אחרת, התחייבות שהיא הבנות של המזונות זכות על השפעה

זו אי� שהרי הבנות, מזונות על מחלה שמא לחשוש אי� וכ�

תועיל. לא ומחילתה כלפיה התחייבות

מנכסי לבנות מזונות תיקנו שחכמי� סובר הרמב"� ואילו

והיות כ�. על למחול היא יכולה ולכ� הא�, של לטובתה האב

לומר מקו� יש תביעת�, כוח הורע הכתובה שטר שבהעדר

כתובתה" אימ� שמח)ש"מחלה אור אהובה, בני .(ראה

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ד שלישי יו� הבעל ירושת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·"Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰íãà ìëì íãB÷ ìòaä©©©¥§¨¨¨

.BzLà úMøéa¦ª©¦§

בגמרא היא ב)מחלוקת פג, אשתו(כתובות את יורש הבעל א�

הבעל שירושת שפסקו הראשוני� מ� יש מדרבנ�. או התורה מ�

הבעל ירושת די� את הלומדת הברייתא כמשמעות התורה, מ�

זו "שארו – אותה" וירש לשארו... נחלתו את "ונתת� מהפסוק

ש�)אשתו" ורשב"� ב קיא, הבעל(ב"ב שירושת הרמב"� ודעת .

ה"ח)מדרבנ� פ"א נחלות וכס"מ, .(מ"מ

או התורה מ� היא הבעל ירושת א� מינה' 'נפקא ויש

מדרבנ�:

'מורד', בגדר הוא שלה הזכויות את מאשתו המונע בעל

בגט שיוציאה בעלה את לכו� האישה ס"א)ויכולה ע"ז סי' .(אבהע"ז

מ� הבעל ירושת א� – שגירשה קוד� זו אישה מתה וא�

אותה, ויורש הוא 'שאר' עדיי� גירשה שלא זמ� כל הרי התורה,

מהזכויות הוא הירושה די� הרי מדרבנ�, הבעל ירושת א� אבל

לו תיקנו לא בחובותיו מורד שהבעל וכיו� חכמי�, לו שתיקנו
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ירושה ה)חכמי� ס"ק ע"ז סי' מילואי� .(אבני

במקרי� המפקיעות תקנות נעשו הדורות במש� אמנ�,

מהבעל: הירושה את מסוימי�

שנה תו� האישה מתה שא� תיקנו צרפת וחכמי ת� רבנו

ועליו אותה יירש לא הבעל קיימא, של וולד בלי מנישואיה

זאת, ליורשיה. או לאב האישה תכשיטי ואת הנדוניה את להחזיר

נישואיה לאחר קצר זמ� מתה שבת� ההורי� של צער� עקב

ידי על ג� התקבלה זו תקנה ממונ�. את מפסידי� לכ� ובנוס�

שפירא, הקהילות: ש� (על שו"מ' כ'תקנת ונודעה אשכנז, חכמי

בשנה מתה שא� לתק� הוסיפו מכ�, לאחר ומגנצא). וורמיזא

ברמ"א תקנות עוד וראה הנדוניה. חצי הבעל יחזיר (אהע"זהשניה

סי"ט) קי"ח וסי' ס"ג נג הפוסקי�'סי' ב'אוצר שנאספו .(ש�)ובמקורות

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ט"ו רביעי יו� לישראל הקב"ה בין הנישואין תוקף

:· ‰ÎÏ‰ ,‰"Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰,íúñ äMà ñðBkä ïëå§¥©¥¦¨§¨

íeîa ìòaä òãé àìå ,íeðøàa øákL íéLð éîenî íeî da àöîðå§¦§¨¨¦¥¨¦¤§¨¥©§§Ÿ¨©©©©§

àìå øwò àì ,äaúk àìa àöz Bæ éøä ¯ äöøå Ba òîL àìå ,äæ¤§Ÿ¨©§¨¨£¥¥¥§Ÿ§ª¨Ÿ¦¨§Ÿ

øîBì ìBëé Bðéà ¯ íéáBø÷ Bì eéäå øéòa õçøî äéä ?ãöék .úôñBz¤¤¥©¨¨¤§¨¨¦§¨§¦¥¨©

÷ãBa àeäL éðtî ,øúqaL ïéîeî elôàå ,'elà ïéîeî ézòãé àì'Ÿ¨©§¦¦¥©£¦¦¤©¥¤¦§¥¤¥

.äöøå òîML ä÷æçå ,åéúBáBø÷a¦§¨©£¨¨¤¨©§¨¨

ובני הקב"ה שבי� ל"נישואי�" בנוגע ג� מוב� זו מהלכה

קידש בטר� עוד שבוודאי תורה, ומת� מצרי� ביציאת ישראל,

ידעהקב מצרי�, לגלות שהלכו קוד� ועוד ישראל, בני את "ה

ח"ו שיהיו (ועד ישראל בבני שיידבקו ה"מומי�" אודות הקב"ה

בית (בברית הקב"ה הבטיח זאת ולמרות זרה) עבודה עובדי

ישראל. בני את ויקדש גדול", ברכוש יצאו כ� ש"אחרי הבתרי�)

קוד� שבאשה המומי� על ידע הבעל א� שבהלכה, וכש�

"רצה", ג� אלא לנישואי� והסכי� שקיבל רק לא הרי הנישואי�

שיהיו, המומי� אודות קוד� שידע מאחר להקב"ה: בנוגע כ�

ויתירה הכל. למרות ישראל בני ע� בנישואי� "רצה" בוודאי

שכל החסידות, בתורת כמבואר במומי�, רצה אפילו מזו,

אד�", בני על עלילה "נורא שהקב"ה מכ� באי� ה"מומי�"

זה ידי שעל כדי מהקדושה הפכיי� עניני� שיהיו הקב"ה ורצה

עומדי� תשובה שבעלי במקו� כי התשובה. עבודת ג� תהיה

לעמוד. יכולי� גמורי� צדיקי� אי�

האר�", "בערוות שהיו וכו' המומי� כל על הבט מבלי לכ�,

עד". עדי "בניי� בשלמות�, ישראל ובני הקב"ה בי� הנישואי� חלו

(379 'nr a"g ,g"nyz zegiyd xtq)

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ט"ז חמישי יו� ברירה" "יש או ברירה" "אין

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰Bæéàå ,áúk' :øôBñì øîà̈©§¥§Ÿ§¥

¯ ïäî úçà Ba Løâå ,Bæ úòc ìò øôBqä áúëå ,'Ba Løâà äöøàL¤¤§¤£¨¥§¨©©¥©©©§¥¥©©¥¤

.ïéLeøb ÷ôñ äæ éøä£¥¤§¥¥¦

תנאי� ב)נחלקו לו, עכשיו(עירובי� 'מבורר' שאינו בדבר

או למפרע הדבר הוברר אומרי� הא� – כ� אחר ו'מתברר'

הגמרא כמשמעות הרמב"� נוקט להלכה ברירה". (ביצהש"אי�

א) ברירה.לח, אי� ובדאורייתא ברירה יש שבדרבנ�

כתוב לסופר "אמר הרמב"� כא� פסק מדוע להבי�, וצרי�

כיו� והרי גירושי�" ספק זה הרי בו... אגרש שארצה ואיזו

ברירה, אי� למפרע`oiשבדאורייתא הדבר שהוברר אומרי�

כתיבה והיתה שגירש לזו דעתו היתה הגט כתיבת שבשעת

גירושי�"? ספק זה "הרי כתב ומדוע פסול, הגט כ� וא� לשמה,

הר"� ב)ומבאר יב, ספק(גיטי� כי ברירה" "אי� בדאורייתא :

נחמיר קולא, לידי נבוא זה ידי על א� אבל לחומרא, דאורייתא

שארצה ואיזו לאשתי גט כתבו האומר ולכ� ברירה". "יש ונאמר

לא שהגט נמצא ברירה", ו"אי� היות כי פסול, הגט בו אגרש

מגורשת זה בגט אותה גרש א� א� זו, מגורשת לש� נכתב

ברירה" "יש שמא משנה)מספק .(כס�

שלמה' של ה'י� זה על ברירה)והקשה דיני פ"ה קמא מדברי(בבא

ויובל שמיטה בהל' ה"כ)הרמב"� שחלקו(פי"א "האחי� שכתב: ,

ברירה", "אי� כי ביובל", חלקו לזה זה ומחזירי� ה� כלקוחות

ראוי שהיה החלק את מתחילה קיבל מהאחי� אחד שכל ויתכ�

ואי� חלקו, תמורת השני של חלקו את וקנה אחיו של להיות

אחיו. חלק וזה שלו חלקו שזה למפרע הדבר ש'הוברר' אומרי�

בתורת בדאורייתא ברירה" ש"אי� הרמב"� לדעת כ� וא�

את להחזיר האחי� חייבי� מדוע מספק, רק זהו א� כי וודאי,

מספק? ממו� מוציאי� אי� והרי ביובל, חלק�

שמואל' ה'בית סק"ד)ומתר� קל"א סי' "אי�(אבהע"ז כלל בדר� :

זאת ובכל לחומרא, דאורייתא ספק כי בדאורייתא ברירה"

ממו� מוציאי� שאי� א� לזה, זה חלק� את מחזירי� האחי�

ומספק ביובל, להחזיר התורה מ� עשה שמצות כיוו� מספק,

חלקו. את אחד כל להחזיר האחי� את ומחייבי� מחמירי�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ז שישי יו� בקטן שליחות

:Á ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰ïúpLk ïè÷ çéìMä äéä̈¨©¨¦©¨¨§¤¨©

Løçúðå çwt àeäå èbä Bì ïúð íà ìáà ;ìèa äæ éøä ...èbä Bì©¥£¥¤¨¥£¨¦¨©©¥§¦¥©§¦§¨¥

æçå.úòãa BôBñå BúlçzL éðtî ,øLk èb äæ éøä ...çwtúðå ø §¨©§¦§©¥©£¥¤¥¨¥¦§¥¤§¦¨§§©©

"דשלוחו הזק�: אדמו"ר כתב ברֿשליחות אינו שקט� כ� על

שאינ� – וקט� שוטה לחרש שליחות אי� ולכ� כמותו, אד� של

דהמשלח" ג)כמותו א, ויקרא פרט(לקו"ת שחסר מאחר כלומר, .

השליחות לשליח, המשלח בי� ("כמותו") השווה בצד מהותי

להתקיי�. יכולה אינה

בגמרא מפורש הרי צ"ע: א)ולכאורה כג, היא(גיטי� וכ� ,

ברֿשליחות אינו שהקט� זו, הלכה בסו� הרמב"� משמעות

ברֿדעת! שאינו מפני � אחרת מסיבה

בזה: והביאור

הוא ב)כלל יב, מעשה,(חולי� לו יש אבל כוונה לו אי� שקט�

את מבצע שהשליח היא השליחות משמעות כל שא� ומכא�



מז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ירושה ה)חכמי� ס"ק ע"ז סי' מילואי� .(אבני

במקרי� המפקיעות תקנות נעשו הדורות במש� אמנ�,

מהבעל: הירושה את מסוימי�

שנה תו� האישה מתה שא� תיקנו צרפת וחכמי ת� רבנו

ועליו אותה יירש לא הבעל קיימא, של וולד בלי מנישואיה

זאת, ליורשיה. או לאב האישה תכשיטי ואת הנדוניה את להחזיר

נישואיה לאחר קצר זמ� מתה שבת� ההורי� של צער� עקב

ידי על ג� התקבלה זו תקנה ממונ�. את מפסידי� לכ� ובנוס�

שפירא, הקהילות: ש� (על שו"מ' כ'תקנת ונודעה אשכנז, חכמי

בשנה מתה שא� לתק� הוסיפו מכ�, לאחר ומגנצא). וורמיזא

ברמ"א תקנות עוד וראה הנדוניה. חצי הבעל יחזיר (אהע"זהשניה

סי"ט) קי"ח וסי' ס"ג נג הפוסקי�'סי' ב'אוצר שנאספו .(ש�)ובמקורות

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ט"ו רביעי יו� לישראל הקב"ה בין הנישואין תוקף

:· ‰ÎÏ‰ ,‰"Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰,íúñ äMà ñðBkä ïëå§¥©¥¦¨§¨

íeîa ìòaä òãé àìå ,íeðøàa øákL íéLð éîenî íeî da àöîðå§¦§¨¨¦¥¨¦¤§¨¥©§§Ÿ¨©©©©§

àìå øwò àì ,äaúk àìa àöz Bæ éøä ¯ äöøå Ba òîL àìå ,äæ¤§Ÿ¨©§¨¨£¥¥¥§Ÿ§ª¨Ÿ¦¨§Ÿ

øîBì ìBëé Bðéà ¯ íéáBø÷ Bì eéäå øéòa õçøî äéä ?ãöék .úôñBz¤¤¥©¨¨¤§¨¨¦§¨§¦¥¨©

÷ãBa àeäL éðtî ,øúqaL ïéîeî elôàå ,'elà ïéîeî ézòãé àì'Ÿ¨©§¦¦¥©£¦¦¤©¥¤¦§¥¤¥

.äöøå òîML ä÷æçå ,åéúBáBø÷a¦§¨©£¨¨¤¨©§¨¨

ובני הקב"ה שבי� ל"נישואי�" בנוגע ג� מוב� זו מהלכה

קידש בטר� עוד שבוודאי תורה, ומת� מצרי� ביציאת ישראל,

ידעהקב מצרי�, לגלות שהלכו קוד� ועוד ישראל, בני את "ה

ח"ו שיהיו (ועד ישראל בבני שיידבקו ה"מומי�" אודות הקב"ה

בית (בברית הקב"ה הבטיח זאת ולמרות זרה) עבודה עובדי

ישראל. בני את ויקדש גדול", ברכוש יצאו כ� ש"אחרי הבתרי�)

קוד� שבאשה המומי� על ידע הבעל א� שבהלכה, וכש�

"רצה", ג� אלא לנישואי� והסכי� שקיבל רק לא הרי הנישואי�

שיהיו, המומי� אודות קוד� שידע מאחר להקב"ה: בנוגע כ�

ויתירה הכל. למרות ישראל בני ע� בנישואי� "רצה" בוודאי

שכל החסידות, בתורת כמבואר במומי�, רצה אפילו מזו,

אד�", בני על עלילה "נורא שהקב"ה מכ� באי� ה"מומי�"

זה ידי שעל כדי מהקדושה הפכיי� עניני� שיהיו הקב"ה ורצה

עומדי� תשובה שבעלי במקו� כי התשובה. עבודת ג� תהיה

לעמוד. יכולי� גמורי� צדיקי� אי�

האר�", "בערוות שהיו וכו' המומי� כל על הבט מבלי לכ�,

עד". עדי "בניי� בשלמות�, ישראל ובני הקב"ה בי� הנישואי� חלו

(379 'nr a"g ,g"nyz zegiyd xtq)

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ט"ז חמישי יו� ברירה" "יש או ברירה" "אין

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰Bæéàå ,áúk' :øôBñì øîà̈©§¥§Ÿ§¥

¯ ïäî úçà Ba Løâå ,Bæ úòc ìò øôBqä áúëå ,'Ba Løâà äöøàL¤¤§¤£¨¥§¨©©¥©©©§¥¥©©¥¤

.ïéLeøb ÷ôñ äæ éøä£¥¤§¥¥¦

תנאי� ב)נחלקו לו, עכשיו(עירובי� 'מבורר' שאינו בדבר

או למפרע הדבר הוברר אומרי� הא� – כ� אחר ו'מתברר'

הגמרא כמשמעות הרמב"� נוקט להלכה ברירה". (ביצהש"אי�

א) ברירה.לח, אי� ובדאורייתא ברירה יש שבדרבנ�

כתוב לסופר "אמר הרמב"� כא� פסק מדוע להבי�, וצרי�

כיו� והרי גירושי�" ספק זה הרי בו... אגרש שארצה ואיזו

ברירה, אי� למפרע`oiשבדאורייתא הדבר שהוברר אומרי�

כתיבה והיתה שגירש לזו דעתו היתה הגט כתיבת שבשעת

גירושי�"? ספק זה "הרי כתב ומדוע פסול, הגט כ� וא� לשמה,

הר"� ב)ומבאר יב, ספק(גיטי� כי ברירה" "אי� בדאורייתא :

נחמיר קולא, לידי נבוא זה ידי על א� אבל לחומרא, דאורייתא

שארצה ואיזו לאשתי גט כתבו האומר ולכ� ברירה". "יש ונאמר

לא שהגט נמצא ברירה", ו"אי� היות כי פסול, הגט בו אגרש

מגורשת זה בגט אותה גרש א� א� זו, מגורשת לש� נכתב

ברירה" "יש שמא משנה)מספק .(כס�

שלמה' של ה'י� זה על ברירה)והקשה דיני פ"ה קמא מדברי(בבא

ויובל שמיטה בהל' ה"כ)הרמב"� שחלקו(פי"א "האחי� שכתב: ,

ברירה", "אי� כי ביובל", חלקו לזה זה ומחזירי� ה� כלקוחות

ראוי שהיה החלק את מתחילה קיבל מהאחי� אחד שכל ויתכ�

ואי� חלקו, תמורת השני של חלקו את וקנה אחיו של להיות

אחיו. חלק וזה שלו חלקו שזה למפרע הדבר ש'הוברר' אומרי�

בתורת בדאורייתא ברירה" ש"אי� הרמב"� לדעת כ� וא�

את להחזיר האחי� חייבי� מדוע מספק, רק זהו א� כי וודאי,

מספק? ממו� מוציאי� אי� והרי ביובל, חלק�

שמואל' ה'בית סק"ד)ומתר� קל"א סי' "אי�(אבהע"ז כלל בדר� :

זאת ובכל לחומרא, דאורייתא ספק כי בדאורייתא ברירה"

ממו� מוציאי� שאי� א� לזה, זה חלק� את מחזירי� האחי�

ומספק ביובל, להחזיר התורה מ� עשה שמצות כיוו� מספק,

חלקו. את אחד כל להחזיר האחי� את ומחייבי� מחמירי�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ז שישי יו� בקטן שליחות

:Á ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰ïúpLk ïè÷ çéìMä äéä̈¨©¨¦©¨¨§¤¨©

Løçúðå çwt àeäå èbä Bì ïúð íà ìáà ;ìèa äæ éøä ...èbä Bì©¥£¥¤¨¥£¨¦¨©©¥§¦¥©§¦§¨¥

æçå.úòãa BôBñå BúlçzL éðtî ,øLk èb äæ éøä ...çwtúðå ø §¨©§¦§©¥©£¥¤¥¨¥¦§¥¤§¦¨§§©©

"דשלוחו הזק�: אדמו"ר כתב ברֿשליחות אינו שקט� כ� על

שאינ� – וקט� שוטה לחרש שליחות אי� ולכ� כמותו, אד� של

דהמשלח" ג)כמותו א, ויקרא פרט(לקו"ת שחסר מאחר כלומר, .

השליחות לשליח, המשלח בי� ("כמותו") השווה בצד מהותי

להתקיי�. יכולה אינה

בגמרא מפורש הרי צ"ע: א)ולכאורה כג, היא(גיטי� וכ� ,

ברֿשליחות אינו שהקט� זו, הלכה בסו� הרמב"� משמעות

ברֿדעת! שאינו מפני � אחרת מסיבה

בזה: והביאור

הוא ב)כלל יב, מעשה,(חולי� לו יש אבל כוונה לו אי� שקט�

את מבצע שהשליח היא השליחות משמעות כל שא� ומכא�
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ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ב ראשו� יו�

יד ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
�פי[תשמיש]ע�נה‡. ואי� אי� לכל � ���רה האמ�רה ְְֲִִִַָָָָָָ

הר�י� ה�ריאי� אד� �ני �יצד? מלאכ��. �כפי ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹ�ח�
א�א[מפונקי�]והענ�י� �ח� ��כ�לת מלאכה לה� �אי� ְֲָ�ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

לילה. �כל ע�נתיה� � �ב�יה� וי��בי� ו��תי� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָא�כלי�
� �ה� וכ��צא וה��ני�, והא�רגי�, הח�טי�, �ג�� � ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָה��עלי�

��ת �כל �עמי� ע�נתיה� �עיר, מלאכ�� היתה וא�א� ; ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
� הח�רי� ���ת. אחת �ע� ע�נת� אחרת, �עיר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָמלאכ��
ה��חי� י��; ל�ל�י� אחת � ה��לי� ���ת; אחת ְְִִִִַַַַַַַַַַַָָָֹ�ע�
אחת �ע� ע�נת� � חכמי� �למידי חד�י�. ל��ה אחת �ְְֲֳִִִִֵַַַַַַַָָָָָ
�למידי ודר� �ח�; מת� ��רה ��למ�ד מ�ני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ���ת,

��ת. ללילי ��ת מ�ילי מ�ת� ל��� ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָחכמי�

א�א·. לסח�רה יצא ��א �על� על לע�ב לא�ה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹי�
א�א יצא ולא מע�נת�, ימנע ��א קר�ב, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלמק��
�ע�נת� מ�לאכה לצאת למנע� ל� י� וכ� ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָ�ר��ת�;
���� ח�ר �ג�� רח�קה, �ע�נת� למלאכה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָקר�בה
חכמי� ותלמידי מ�ח. להע��ת ��ל א� ��ל, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָלהע��ת
�ל� ��י� נ��תיה� �ר��ת ��א ��רה לתלמ�ד ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹי�צאי�
א��� אי� חכמי�, �למיד ��ע�ה וענג ר� וכ� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ�ני�;

לע�ב. ְְֵַָיכ�לה

אחת‚. �בת �י� מאה, אפ�� נ�י�, ��ה אד� �י�נ��א , ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ
יכ�ל ��היה וה�א לע�ב; יכ�לה א��� ואי� ז�, אחר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ�ז�
יכ�ל ואינ� ואחת. אחת לכל �רא�י וע�נה �ס�ת �אר ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָל��
לעצמ�. ואחת אחת �ל א�א אחת, �חצר ל��� א�ת� ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹלכ�

ל�„. �הי� ��על �יצד? מנינ�. לפי ע�נת�? היא ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָוכ�ה
אחת ע�נה ולז� ���ת אחת ע�נה לז� י� � נ�י� ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ��י
מה� אחת �ל ע�נת נמצאת � נ�י� אר�ע ל� הי� ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ���ת;
אר�ע ל� וי� מ�ח היה א� וכ� ��ת�ת. ���י אחת ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָ�ע�
�ני�. ���י אחת �ע� מה� אחת �ל ע�נת �היה ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָנ�י�,
נ�י�, אר�ע על י�תר אד� י�א ��א חכמי� צ�� ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלפיכ�
�ע� ע�נה לה� ���יע �די הר�ה, ממ�� ל� ��� �י על ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָא�

�חד�. ְֶַַֹאחת

א���‰. את עד]ה��יר מה[מממונו, לאחרי� ��אמר ְֲִִִֵֶֶַַַַַֹ
רא� וק��ת �ח�ק מ�ברי ל� �אמרה מה א� ל� ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ�אמר
י�ציא זה הרי � ת�מי� עסקי על א��� ע� אד� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ��ד�ר
לאחרי� ול�מר �ניה להעז יכ�לה ז� �אי� �ת�ה; ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ְְִֵוי��
��מי� ��עת מתה�כת ��היה ה�יר� א� וכ� קל��. ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ�ברי
��טי� מע�ה ��ע�ה ה�יר� א� �תע�ר, ��א ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ�די
�ת�ה. וי�� י�ציא זה הרי � ��ט�ת א�א �אינ� ָ�ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ�דברי�

.Âאחת ��ת � ה��ה מ��מי� א��� את ,[שבוע]ה��יר ְְִִִִִֶַַַַַַַָָ
נדר�, יפר א� �ת�ה, וי�� י�ציא � �� על יתר ל�; ְִֵָָ�ְְְִִִִֵֵֵַַָממ�יני�
��דר, ��יו� חד�י�; ל��ה �ע�נת� מ�ח היה ְֲֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָואפ��
ל�: אמר א� מ�יר�? וכיצד ונתיא�ה. צער� ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהרי

� מ�ת� י��� ��א ����ע א� עלי�', אס�ר ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ'��מי�י
�ה�א מ�ני ל�וא, נ��ע � נ��ע וא� �ל��, נדר ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹלא
הרי � עלי' אס�רה ��מי�� 'הנאת ל�: אמר ל�. ְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָָָ�ְמ�ע�ד
�בר האד� את מאכילי� �אי� ל���; ואס�ר נדר, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָזה

ל�. ָָהאס�ר

.Êדי� מנע וא� ע�נת�; א��� את למנע לאד� ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹאס�ר
"�אר� ��אמר: ��רה, �ל תע�ה �לא ע�בר � ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלצער�
ואינ� �ח� ��� א� חלה וא� יגרע". לא וע�נת� ְְְְְִִֵַָָָָָָָֹֹ�ס�ת�
ל� �אי� ��בריא, עד חד�י� ��ה ימ�י� � לבעל ְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָֹיכ�ל
א� ר��ת, מ��ה י�ל א� � �� ואחר מ��, �ד�לה ְְְִִִֶַַָָָָֹע�נה

�ת�ה. וי�� ָ�ְְִִֵי�ציא

.Áה�קראת היא � ה��ה מ��מי� �על� ��נעה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהא�ה
אמרה: א� מרדה. מה מ�ני א�ת� ו��אלי� ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ'מ�רדת'.

מ�ע�י' ל� לה�על יכ�לה ואיני �[מרצוני]'מאס�יה�, ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָ
ל�עת� לה�ציא א�ת� ��ביה[מיידית]��פי� �אינ� לפי , ְְְְִִִִִֵֶַָָָ

ו �לל, �ת�ה �לא ותצא ל�; ל�נ�י �לי�תיה���על ת�ל ְְְְִֵֵֵֶָָָֹ�ְְְִֶָָָָֹ
בלויי�] לבעל�[בגדי� �הכניסה מ�כסי� �י� ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָה��מי�,

�אחרי�ת�. נתח�ב ��א מ�כסי� �י� �אחרי�ת�, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹונתח�ב
��רגליה מנעל ואפ�� �ל��; �על מ�ל נ�טלת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָואינ�
�ל וכ� ל�. ונ�תנת ���טת ל�, ��קח� ��רא�� ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ�מט�חת
מנת על ל� נת� ��א א�ת�, מחזרת מ�נה, ל� ְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ��ת�

ותצא. ְִֵֵֶֹ���ל

.Ëהריני' ואמרה: לצער�, �די �על� מ�חת מרדה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָוא�
'מ�ני א� וכ�', �� לי �ע�ה מ�ני �כ�, א�ת� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמצערת
�דברי� וכ��צא מריבה', ע�י �ע�ה 'מ�ני א� ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ���לני',
י�דעת, 'הוי ל�: וא�מרי� �י� מ�ית ל� ��לחי� � ְְְֲִִִִִֵֵַַָָא��
הפסד� מנה, מאה �ת�ת� אפ�� �מר��, ע�מדת א� ְְְִֵֵֶַָָָ�ְְְְֲִִִֵֶֶֶַ�א�
�בב�י כנס��ת �ב�י עליה מכריזי� �� ואחר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָא�ת�';

��ת�ת אר�ע י�� �כל ז�,[שבועות]מדר��ת אחר ז� ְְְִַַַַַָָָ
�על�'. על מרדה '�ל�נית ְְְְֲִִַַָָָוא�מרי�:

.È:�ל וא�מרי� �נ�ה, �ע� ל� ��לחי� ההכרזה ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָואחר
עמדה א� �ת�תי�'. הפסד� �מר��, ע�מדת א� ְִִָָָ�ְְְְְְְִִִֵֶֶַַ'א�
יהיה ולא �ת�ת�, ותאבד ,�� נמלכי� � חזרה ולא ְְִֶָָֹ�ְְְְְְְִִִַָָָָָֹֹ�מר��
חד�, ע�ר �ני� עד �ט ל� נ�תני� ואי� �לל; �ת�ה ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹ�ְָל�
ה�ט, קד� מתה וא� חד�. ע�ר �ני� �ל מז�נ�ת ל� ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹואי�

י�ר��. ְֲַָָ�על�

.‡Èהיתה ואפ�� � לצער� �די מרדה א� ע��י� ה�ה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ��דר
�על� היה ואפ�� לת�מי�, רא�יה �אינ� ח�לה א� ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָנ�ה
אחרת. א�ה ל� י� ואפ�� חד�י�, ל��ה �ע�נת� ְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמ�ח

.·È�לצער �די �מרדה לה��א, זמ�� �ה�יע אר�סה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכ�
רצת ��א יבמה וכ� מ��מי�. מ�רדת ז� הרי � נ�את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹולא

לה�. ע��י� ה�ה ��דר � לצער� �די ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָלהתי��

.‚È�חד ע�ר �ני� אחר י�צאת ��היא � ה�את ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹה��רדת
נכסי� אבל �על. �ל �ה�א �בר �ל �חזיר �ת�ה, ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ�ְְֹ�לא
מ�ציאי� אי� �פסה, א� � ק�מי� �בלי�תיה� ל� ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ�הכניסה

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום הראשון, בו כותב אודות מצב בריאותו ובפרט בהנוגע לעינים.

וכפי שמתאר המיחוש כנראה שזהו הנקרא גלאוקאמע ורגילים בכגון דא לעשות נתוח גם פעם 

שני', אף שכמובן זקוקים בזה להוראת רופא מהיותר מומחים במקצוע דוקא, וישנם כמה מסוג זה באה"ק 

ת"ו, וישאלם, והתורה נתנה רשות לרופא לרפאות.

על  והבדלה  בקידוש  זהירות  אדם,  של  עיניו  למאור  מרז"ל  ע"פ  דא  בכגון  הסגולות  אחת  וידוע 

היין.

עקבתא  ומכופל  כפול  חשך  אלה  בימינו  הנה   - הבכירה  לפני  הצעירה  נשואי  אודות  לשאלתו 

דמשיחא, אשר בן דוד בא כשיכלו כל הנשמות שבגוף, הרי אם תמחול הבכירה מחילה גמורה, ומה טוב 

בכתב או בפני עדים כשרים, התירו הדבר, כמובן שהחתן יהי' ירא שמים וכו', ומהנכון שנוסף על המחילה, 

הרי הבת הצעירה וכן ההורים של הבנות, ישלישו איזה סכום להוצאות החתונה של הבכירה כשתשתדך 

בשעה טובה ומוצלחת.

בטח יודע משלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא הידועים, וישמור עליהם עכ"פ 

מכאן ולהבא.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

רק היא השליחות הרי לעשות, לו הורה שהמשלח הפעולות

שבמקרי� לומר נית� והיה המשלח, להוראות בהתא� ביצוע

שליח. להיות יכול קט� כוונה, ג� נדרשת לא בה�

אינו כי ברֿשליחות אינו קט� ומסביר: הזק� אדמו"ר בא לכ�

וא� השליחות, מגדר מופקע הוא ולכ� דהמשלח" "כמותו

יועיל הקט� של שמעשה לומר מקו� יש המעשי שמההיבט

ב�ֿדעת. אינו הקט� כי שליחות בתורת יהיה לא זה אבל למשלח,
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ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ח קודש שבת בגט תנאי
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התנאי? את לבטל אפשרות קיימת הא�

והר"� הרשב"א ב)לדעת עב, לכתובות הרי"� לבטל(על אפשר אי

הגמרא הלוא לתמוה: ויש ש"קידשה(ש�)תנאי. מקרה על מדברת

תנאי! לבטל שנית� מוכח כ� וא� סת�", וכנסה תנאי על

אלא מבטלו אינו תנאי על שוויתור מתרצי� הראשוני�

קויי� כאילו נוס�(רשב"א)מחשיבו הסבר שהתנאי(הר"�). הוא

ממנו להרוויח היה שאמור שמי לאפשרות התייחס לא מעול�

ממנו שהמרוויח למקרי� מוגבל והוא בקיומו, עוד יחפו� לא

עליו. מוותר איננו

האפשרות הרשב"א לפי התירוצי�: שני בי� מינה' [ו'נפקא

מקו� יש בממו� רק כי שבממו�, לתנאי מוגבלת תנאי לבטל

התנאי�. בכל קיימת האפשרות הר"� שלפי בעוד ל'מחילה',

שלטובתו מי א� בטל שהתנאי הר"�, לדעת נוספת: מינה' 'נפקא

שהרי למפרע, הקידושי� יחולו עוד, בו מעוניי� אינו נעשה הוא

הרשב"א לפי ואילו קיי�, היה לא מעול� שהתנאי התברר

התנאי קיו� שעת שהיא הוויתור משעת רק יחולו הקידושי�

ש�) לכתובות ].(ריטב"א

הרא"ש לדעת ט)א� אות ל"ה כלל תנאי,(בתשובותיו, לבטל אפשר

המעשה היה הוא שאילולא התורה, של חידוש ה� תנאי דיני כי

המעשה. מ� חלק איננו התנאי כ� וא� � התנאי למרות קיי�

לבטלו. בדיבור די כ� בדיבור, נוצר שהתנאי וכש�

העיטור א)ולדעת עו, לגטי� ברשב"א הובא בדפיו; ע"א לא(יד עוד כל

אחר", תנאי עליה ולהתנות תנאו לבטל "יכול התנאי נתקיי�

התקיי�. התנאי א� ג� המעשה יחול לא כזה ובמקרה
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ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ב ראשו� יו�

יד ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
�פי[תשמיש]ע�נה‡. ואי� אי� לכל � ���רה האמ�רה ְְֲִִִַָָָָָָ

הר�י� ה�ריאי� אד� �ני �יצד? מלאכ��. �כפי ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹ�ח�
א�א[מפונקי�]והענ�י� �ח� ��כ�לת מלאכה לה� �אי� ְֲָ�ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

לילה. �כל ע�נתיה� � �ב�יה� וי��בי� ו��תי� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָא�כלי�
� �ה� וכ��צא וה��ני�, והא�רגי�, הח�טי�, �ג�� � ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָה��עלי�

��ת �כל �עמי� ע�נתיה� �עיר, מלאכ�� היתה וא�א� ; ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
� הח�רי� ���ת. אחת �ע� ע�נת� אחרת, �עיר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָמלאכ��
ה��חי� י��; ל�ל�י� אחת � ה��לי� ���ת; אחת ְְִִִִַַַַַַַַַַַָָָֹ�ע�
אחת �ע� ע�נת� � חכמי� �למידי חד�י�. ל��ה אחת �ְְֲֳִִִִֵַַַַַַַָָָָָ
�למידי ודר� �ח�; מת� ��רה ��למ�ד מ�ני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ���ת,

��ת. ללילי ��ת מ�ילי מ�ת� ל��� ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָחכמי�

א�א·. לסח�רה יצא ��א �על� על לע�ב לא�ה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹי�
א�א יצא ולא מע�נת�, ימנע ��א קר�ב, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלמק��
�ע�נת� מ�לאכה לצאת למנע� ל� י� וכ� ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָ�ר��ת�;
���� ח�ר �ג�� רח�קה, �ע�נת� למלאכה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָקר�בה
חכמי� ותלמידי מ�ח. להע��ת ��ל א� ��ל, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָלהע��ת
�ל� ��י� נ��תיה� �ר��ת ��א ��רה לתלמ�ד ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹי�צאי�
א��� אי� חכמי�, �למיד ��ע�ה וענג ר� וכ� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ�ני�;

לע�ב. ְְֵַָיכ�לה

אחת‚. �בת �י� מאה, אפ�� נ�י�, ��ה אד� �י�נ��א , ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ
יכ�ל ��היה וה�א לע�ב; יכ�לה א��� ואי� ז�, אחר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ�ז�
יכ�ל ואינ� ואחת. אחת לכל �רא�י וע�נה �ס�ת �אר ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָל��
לעצמ�. ואחת אחת �ל א�א אחת, �חצר ל��� א�ת� ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹלכ�

ל�„. �הי� ��על �יצד? מנינ�. לפי ע�נת�? היא ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָוכ�ה
אחת ע�נה ולז� ���ת אחת ע�נה לז� י� � נ�י� ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ��י
מה� אחת �ל ע�נת נמצאת � נ�י� אר�ע ל� הי� ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ���ת;
אר�ע ל� וי� מ�ח היה א� וכ� ��ת�ת. ���י אחת ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָ�ע�
�ני�. ���י אחת �ע� מה� אחת �ל ע�נת �היה ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָנ�י�,
נ�י�, אר�ע על י�תר אד� י�א ��א חכמי� צ�� ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלפיכ�
�ע� ע�נה לה� ���יע �די הר�ה, ממ�� ל� ��� �י על ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָא�

�חד�. ְֶַַֹאחת

א���‰. את עד]ה��יר מה[מממונו, לאחרי� ��אמר ְֲִִִֵֶֶַַַַַֹ
רא� וק��ת �ח�ק מ�ברי ל� �אמרה מה א� ל� ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ�אמר
י�ציא זה הרי � ת�מי� עסקי על א��� ע� אד� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ��ד�ר
לאחרי� ול�מר �ניה להעז יכ�לה ז� �אי� �ת�ה; ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ְְִֵוי��
��מי� ��עת מתה�כת ��היה ה�יר� א� וכ� קל��. ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ�ברי
��טי� מע�ה ��ע�ה ה�יר� א� �תע�ר, ��א ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ�די
�ת�ה. וי�� י�ציא זה הרי � ��ט�ת א�א �אינ� ָ�ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ�דברי�

.Âאחת ��ת � ה��ה מ��מי� א��� את ,[שבוע]ה��יר ְְִִִִִֶַַַַַַַָָ
נדר�, יפר א� �ת�ה, וי�� י�ציא � �� על יתר ל�; ְִֵָָ�ְְְִִִִֵֵֵַַָממ�יני�
��דר, ��יו� חד�י�; ל��ה �ע�נת� מ�ח היה ְֲֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָואפ��
ל�: אמר א� מ�יר�? וכיצד ונתיא�ה. צער� ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהרי

� מ�ת� י��� ��א ����ע א� עלי�', אס�ר ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ'��מי�י
�ה�א מ�ני ל�וא, נ��ע � נ��ע וא� �ל��, נדר ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹלא
הרי � עלי' אס�רה ��מי�� 'הנאת ל�: אמר ל�. ְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָָָ�ְמ�ע�ד
�בר האד� את מאכילי� �אי� ל���; ואס�ר נדר, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָזה

ל�. ָָהאס�ר

.Êדי� מנע וא� ע�נת�; א��� את למנע לאד� ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹאס�ר
"�אר� ��אמר: ��רה, �ל תע�ה �לא ע�בר � ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלצער�
ואינ� �ח� ��� א� חלה וא� יגרע". לא וע�נת� ְְְְְִִֵַָָָָָָָֹֹ�ס�ת�
ל� �אי� ��בריא, עד חד�י� ��ה ימ�י� � לבעל ְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָֹיכ�ל
א� ר��ת, מ��ה י�ל א� � �� ואחר מ��, �ד�לה ְְְִִִֶַַָָָָֹע�נה

�ת�ה. וי�� ָ�ְְִִֵי�ציא

.Áה�קראת היא � ה��ה מ��מי� �על� ��נעה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהא�ה
אמרה: א� מרדה. מה מ�ני א�ת� ו��אלי� ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ'מ�רדת'.

מ�ע�י' ל� לה�על יכ�לה ואיני �[מרצוני]'מאס�יה�, ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָ
ל�עת� לה�ציא א�ת� ��ביה[מיידית]��פי� �אינ� לפי , ְְְְִִִִִֵֶַָָָ

ו �לל, �ת�ה �לא ותצא ל�; ל�נ�י �לי�תיה���על ת�ל ְְְְִֵֵֵֶָָָֹ�ְְְִֶָָָָֹ
בלויי�] לבעל�[בגדי� �הכניסה מ�כסי� �י� ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָה��מי�,

�אחרי�ת�. נתח�ב ��א מ�כסי� �י� �אחרי�ת�, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹונתח�ב
��רגליה מנעל ואפ�� �ל��; �על מ�ל נ�טלת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָואינ�
�ל וכ� ל�. ונ�תנת ���טת ל�, ��קח� ��רא�� ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ�מט�חת
מנת על ל� נת� ��א א�ת�, מחזרת מ�נה, ל� ְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ��ת�

ותצא. ְִֵֵֶֹ���ל

.Ëהריני' ואמרה: לצער�, �די �על� מ�חת מרדה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָוא�
'מ�ני א� וכ�', �� לי �ע�ה מ�ני �כ�, א�ת� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמצערת
�דברי� וכ��צא מריבה', ע�י �ע�ה 'מ�ני א� ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ���לני',
י�דעת, 'הוי ל�: וא�מרי� �י� מ�ית ל� ��לחי� � ְְְֲִִִִִֵֵַַָָא��
הפסד� מנה, מאה �ת�ת� אפ�� �מר��, ע�מדת א� ְְְִֵֵֶַָָָ�ְְְְֲִִִֵֶֶֶַ�א�
�בב�י כנס��ת �ב�י עליה מכריזי� �� ואחר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָא�ת�';

��ת�ת אר�ע י�� �כל ז�,[שבועות]מדר��ת אחר ז� ְְְִַַַַַָָָ
�על�'. על מרדה '�ל�נית ְְְְֲִִַַָָָוא�מרי�:

.È:�ל וא�מרי� �נ�ה, �ע� ל� ��לחי� ההכרזה ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָואחר
עמדה א� �ת�תי�'. הפסד� �מר��, ע�מדת א� ְִִָָָ�ְְְְְְְִִִֵֶֶַַ'א�
יהיה ולא �ת�ת�, ותאבד ,�� נמלכי� � חזרה ולא ְְִֶָָֹ�ְְְְְְְִִִַָָָָָֹֹ�מר��
חד�, ע�ר �ני� עד �ט ל� נ�תני� ואי� �לל; �ת�ה ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹ�ְָל�
ה�ט, קד� מתה וא� חד�. ע�ר �ני� �ל מז�נ�ת ל� ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹואי�

י�ר��. ְֲַָָ�על�

.‡Èהיתה ואפ�� � לצער� �די מרדה א� ע��י� ה�ה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ��דר
�על� היה ואפ�� לת�מי�, רא�יה �אינ� ח�לה א� ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָנ�ה
אחרת. א�ה ל� י� ואפ�� חד�י�, ל��ה �ע�נת� ְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמ�ח

.·È�לצער �די �מרדה לה��א, זמ�� �ה�יע אר�סה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכ�
רצת ��א יבמה וכ� מ��מי�. מ�רדת ז� הרי � נ�את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹולא

לה�. ע��י� ה�ה ��דר � לצער� �די ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָלהתי��

.‚È�חד ע�ר �ני� אחר י�צאת ��היא � ה�את ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹה��רדת
נכסי� אבל �על. �ל �ה�א �בר �ל �חזיר �ת�ה, ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ�ְְֹ�לא
מ�ציאי� אי� �פסה, א� � ק�מי� �בלי�תיה� ל� ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ�הכניסה
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מה �ל וכ� מ�ד�. מ�ציאי� אי� ה�על, �פס� וא� ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָמ�ד�;
מ��� אינ� עליו, אחרי�ת� ה�על ���ל מ�כסיה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ�אבד

�מ�רדת. ה�למ�ד, �י� ה�א זה �ל��. ְְְִֶֶֶַַָל�

.„Èאחר�ת מנהג�ת �בבל לה� ��� ה�א�ני�, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָואמר�
ור�י� י�ראל, �רב ה�נהג�ת א�ת� ��ט� ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ�מ�רדת;
ה�למ�ד �בדי� ה�ק�מ�ת. �רב עליה� ח�לקי� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַֹ�גד�לי�

ולד��. לת�ס ְְִָָֹרא�י

.ÂËאיני אבל �מפרנס, ז� 'הריני ואמר: א��� על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָה��רד
�ת�ת� על ל� מ�סיפי� � �נאתיה' �אני מ�ני עליה ָָ�ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ�א
ו��ת; ��ת �כל �ס� �ל �ע�רה ��ל�י� �� ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמ�קל
�י על וא� לי�ב. היא ��רצה זמ� �ל י��� ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוי�ב
תע�ה, �לא ע�בר ה�א הרי � ונ�ספת ה�לכת ְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ�ְֶ��ת�ת�
אס�ר. לע��ת אבל י��ח, �נא �א� יגרע"; "לא ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ��אמר:
מע�ה. �� �אי� מ�ני זה? לאו על ילקה לא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹול�ה

.ÊËמ�רדת 'ז� א�מר: ה�א �י�, לבית ��א� וא��� ְְְִִִֵֵֶֶֶָאי�
האר� �ל �דר� א�א כי, 'לא א�מרת: והיא ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמ��מי�',
מ��מי�, מ�רד �ה�א ואמרה טענה א� וכ� ע��', ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָאני
� ע��' אני האר� �ל �דר� א�א כי, 'לא א�מר: ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹוה�א

�ח�ה סתמי]מחרימי� י�דה[חר� ולא מ�רד �ה�א מי על ְְְִִִִֵֶֶַַָֹ
'התיחד� לה�: א�מרי� � ה�ד� לא א� ,�� ואחר �י�; ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹ�בית
ה�טע� מ� מב��י� ט�עני�, ה� ועדי� נתיחד� עדי�'. ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָ�פני
אי אד� �פני לבעל אבל ה���; �ח �פי ��רה ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹֹוע��י�

�ר�ה. כל �פני לבעל �אס�ר לפי ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָֹאפ�ר,

.ÊÈראה ��בריא. עד א�ת� לר�א ח�ב � �חלתה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהא�ה
'הרי ל�: ואמר לרפ�אה, הר�ה ממ�� ויפסיד אר� ְְְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ�החלי
הריני א� מ�ת�תי�, עצמ� ר�אי א� מ�חת, ֲִִֵָ�ְְְִִֵַַַַ�ִָ�ְ�ת�תי�
רא�י ואי� ל�; ��מעי� � וה�ל�' �ת�ה ונ�ת� ְְְִֵֵָָ�ְְְְֵֵָמגר��

האר�. �ר� מ�ני ,�� ְֲִֵֵֶֶֶַָָלע��ת

.ÁÈנאסרה ��בר �ה� היה א� לפ��ת�. ח�ב � ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹנ��ית
�עיר הי� ואפ�� אביה; לבית �מחזיר� ��דה, � ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָעליו
ונ�ת� �מגר��, למדינת�, ��חזיר� עד �� מ��ל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאחרת,
ל�, מ�רת �ה�ב�יה י�ראל �על� היה �ת�ת�. �ל ֶֶ�ְְֲִֵֶַַָָָָָָָ�ְָָל�
,�� אחר רצה וא� �היתה; �מ�ת לא�ה ל� ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָמחזיר�

�ת�ת�. ל� ונ�ת� ָָ�ְְְְֵָָָמגר��

.ËÈעל �יתר א��� את לפ��ת ה�על את מח�בי� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָאי�
�מיה הי� ה�ב�י�ת. ��אר �וה �היא �מה א�א ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ�מיה,
�ת�ת�, וז� מגר�� אני 'הרי ואמר: כת�ת�, �די על ָָ�ְְְְְֲֲִֵַָָָָָ�ְְֵֵַי�תר
א�ת� ��פי� א�א ל�; ��מעי� אי� � עצמ�' את ותפ�ה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ�ל�
ואפ�� �כת�ת�, ע�רה עד �מיה הי� אפ�� א�ת�, ֲִַָָ�ְֲֲִִֶֶַָָָָָָ�פ�דה
�פע� אמ�רי�? �ברי� ��ה פדי�נ�. �די א�א ל� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאי�
לגר�� ורצה �נ�ה �ע� ונ��ית �די� א� אבל ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָָרא��נה;

ע את �פ�ה והיא �ת�ה, ונ�ת� מגר� זה הרי צמ�.� ְְְֲֵֵֵֶָ�ְְְִִֶֶַָָ

.Î�י�רדי �י� �ית � ה�� �מדינת וה�א א���, ����ית ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָמי
�הכרזה �מ�כרי� פומבי]לנכסיו �דר�[מכרז א�ת� �פ�די� , ְְְְְִִִֶֶַָָָָָ

��דה. ֶֶַַַ�ה�על

.‡Î��ול לגר�� �גלל� ח�ב �ה�א נדר א��� את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָה��יר
לפ��ת�; ח�ב אינ� � �ה�יר� אחר ונ��ית ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�ְ�ת�ת�,

�ת�ת�. ול�� לגר�� נתח�ב �ה�יר� ָָ�ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ��עת

.·Î,�לאוי מא��רי �על� על אס�רה �היתה ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָהא�ה
והיא �ת�ת� ל� נ�ת� א�א לפ��ת�, ח�ב אינ� � ְִָָ�ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָונ��ית
��דה ה�א והרי לכה�, אס�רה ה�ב�יה והלא עצמ�. ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ�פ�ה
ה�ביה וא��ר מ�ד�, אס�רה היתה ��א מ�ני � ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹא�ת�

ל�. ��ר� ֶַָָה�א

.‚Îהס�ד ל� ולע��ת �קב�רת�, ח�ב � א��� ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָמתה
מקוננות]וקיני� עני[לשכור ואפ�� ה�דינה; �ל �דר� ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָ

היה וא� �מק�ננת. חלילי� מ�ני ל� יפחת� לא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹ��י�ראל,
ק�ברי� מ�ב�ד�, י�תר �ב�ד� וא� כב�ד�; לפי ה�ל ְְְְְְִִִִִֵַָָֹע�יר,

�על� ע� ע�לה �הא�ה כב�ד�; לפי [לדרגתא�ת� ְְֲִִִֶַָָָָָָ
מיתה.עשירותו] לאחר אפ�� י�רדת, ְְֲִִֵֶֶַַָָואינ�

.„Î�עצמ מ�עת אחד ועמד א���, את לק�ר רצה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹלא
�די לזה, ונ�תני� �רה� �על מ�על� מ�ציאי� � ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ�קבר�
אחרת �מדינה היה ל�לבי�. מ�לכת ז� תהיה ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ�ְִֶֶֹ��א
�לא �מ�כרי� לנכסיו י�רדי� �י� �ית � א��� ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָֹ���תה

פומבי]הכרזה �לפי[מכרז ה�על, ממ�� לפי א�ת� וק�ברי� , ְְְְְִִִַַַַָָָָ
כב�ד�. לפי א� ְְְִָכב�ד�

טו ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
ע�נת�‡. ��מנע ה���אי� אחר �על� את �הר�ת ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהא�ה

�ני�, ל� ��הי� אמ�רי�? �ברי� ��ה מ�ר. זה הרי �ֲֵֶ�ְְֲִִִֶֶַָָָָ
ח�ב ק��, לא א� אבל �רב�ה. �ר�ה מצות ק�� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ��בר
מצות �היא מ�ני �ני�, ל� ��הי� עד ע�נה �כל ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹלבעל

�רב�". "�ר� ��אמר: ��רה, �ל ְְֱֲֵֶֶֶַָע�ה

הא�ה.·. לא אבל �רב�ה, �ר�ה על מצ�ה ְְֲִִִֶַָָָָָֹ�ְִָהאי�
�נה ע�רה �� מ�� ז�? �מצוה האי� יתח�ב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�מאימתי

ע �עבר� וכיו� �נה. ע�רה �בע מ�� ולאא� �נה �רי� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
היה וא� ע�ה; מצות �מב�ל ע�בר זה הרי � א�ה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָנ�א
�די א�ה מ��א מתירא והיה ,�� וטר�ד ���רה ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָָע�סק
מ�ר זה הרי � ה��רה מ� וי�טל �מז�נ�ת יטרח ָ�ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ��א
��� וכל ה�צוה, מ� �ט�ר ��צוה �הע�סק ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלהתאחר,

��רה. ְְַָ�תלמ�ד

.‚�� ו�גה �מיד, ���רה נפ�� �ח�קה בהמי [עוסק ְְְִִֶַַָָָָָָָ
אי�תמיד] � א�ה נ�א ולא ימיו �ל �� ונד�ק ע�אי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹ�ב�

א� אבל עליו; מת��ר יצר� יהיה ��א וה�א עו��; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹ�יד�
ל� הי� ואפ�� א�ה, ל�א ח�ב � עליו מת��ר יצר� ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָהיה

הרה�ר. לידי יב�א ��א ְִִִֵֶָָָ�ני�,

זכר„. �יד�? ז� מצוה ותתק�� לאי�, ל� יהי� �ני� ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ��ה
סריס ה�� היה �רא�". �נקבה "זכר ��אמר: ,[עקר]�נקבה, ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

איל�נית ה�ת �היתה ז�.[עקרה]א� מצוה ק�� לא � ְְְִִִֵֶַַַָָָֹ

�ר�ה‰. מצות ק�� זה הרי � �ני� וה�יח� ומת�, ל� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָנ�לד�
אמ�רי�? �ברי� ��ה �בני�. ה� הרי בני� �ני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָ�רב�ה;
א� �נקבה; מ�כר �אי� והי� �נקבה, זכר ה�ני� �ני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָ��הי�
מ�ני וה� ה�איל � �נ� �ת וה�קבה ��� �� �ה�כר �י ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעל
�בת �� ל� הי� א� אבל �רב�ה; �ר�ה מצות ק�� הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָבניו,
�צוה. ק�� לא עדי� � �נקבה זכר מה� אחד וה�יח ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹומת�,

.Â��ק זה הרי � וה� ה�א ונת��ר �ג��ת�, �ני� ל� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהי�
עבד וה�א �ני� ל� הי� ז�. ה�א[כנעני]מצוה ונ��חרר , ְְְְְִִִֵֶֶַָָָ

- h"qyz'd a`Îmgpn a"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

אחר ���ליד עד �רב�ה, �ר�ה מצות ק�� לא � ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹוה�
יח�ס ל� אי� �העבד אליו]����חרר; מתייחסי� בניו .[אי� ְְִִֵֵֶֶֶֶַָ

.Êואיל�נית �זקנה עקרה אד� י�א ואינהלא זכר לאיל [דומה ְְְֲִִֵַָָָָָָֹ
מצותמולידה] ק�� �� א� א�א לולד, רא�יה �אינ� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�קט�ה

ולר��ת לפר�ת אחרת א�ה ל� �היתה א� �רב�ה, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָ�ר�ה
זה הרי � ילדה ולא �ני� ע�ר ע�� ו�הת א�ה נ�א ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֹמ��ה.
רצה לא וא� לולד; הרא�יה א�ה י�א א� �ת�ה, וי�� ְְְִִִָָָָָָָָָֹ�ְְִִֵי�ציא
וא� ���ציא. עד ���ט א�ת� �מ�י� א�ת� ��פי� ְְִִִִִֶַַַלה�ציא,
��א �די עדי� �פני ע�� ��כ� אני והרי ��על�, 'איני ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹאמר:

�אמר �י� ,�� היא �אמרה �י� ע��', אי�אתיחד � ה�א ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
לולד. הרא�יה א�ה י�א א� י�ציא א�א לה�, ְְְִִִִֶֶָָָָָָָָ��מעי�

.Áזרע �כבת י�רה ה�א והרי ילדה, ולא �ני� ע�ר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�הת
ל� וי� �כת�ה, ��א ותצא מ��ה, החלי חזקת � ְֵָָ�ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ�ח�

רצונו]��ספת לפי בכתובה עצמו על שלקח לא[התחייבות ; ֶֶֹ
��ספת ל� ��� ,�� ה�יר ��א מאיל�נית �ח�תה ז� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹתהיה
מ��� החלי חזקת �ח�, י�רה אינ� וא� ��ת�אר. ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ�מ�

ע�ר ,��� ה�ת�ה י�� � �כ���ציא שקבעו�לבד; [הסכו� ְְְִִִֵֶַַ�ָ�ִָָ
בכתובה] ְֶֶות�ספת.חכמי�

.Ë���מ' א�מרת: והיא ה�לד', נמנע 'מ��ה א�מר: ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָה�א
ל� וי� נאמנת; היא � �ח�' י�רה �אינ� מ�ני ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָנמנע,
�ו�אי, א�ת� י�דעת �אינ� �בר ���ענת מי על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהחרי�
מ��י א� י�דעת 'איני אמרה: וא� �ת�ת�. י�� �� ְְִִִִִֵֶַַָָָָ�ְְִֵַַָואחר
ממ�� העמד �אמרנ�; �מ� �ת�ה, ע�ר ל� אי� � מ���' ְְֲֵֶַַָָָ�ְִִִֵֶַָא�
ול�ה �ח�. י�רה �אינ� �ו�אי ��טע� עד �עליו, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�חזקת
�ח� י�רה א� מר��ת �היא מ�ני ז�? �טענה נאמנת ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָהיא

מר�י�. אינ� וה�א �ח�, י�רה לא ְְְִֵֵֶַֹא�

.È�ני� ע�ר אחר לגר�� �על� לת�ע ��אה ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהא�ה
��מעי� � �ח� י�רה �אינ� א�מרת והיא ילדה, ��א ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹמ�ני
היא צריכה �רב�ה, �ר�ה על מצ�ה �אינ� �י על א� ְְְִִִִַָָָָ�ְִֵֶַַָָל�;
�ת�ה ע�ר וי�� לה�ציא, א�ת� וכ�פי� לזקנ�ת�. ָ�ְְְְְְְִִִִִִֵַָָלבני�
לרצ�נ� ��צא מנת על ה��ספת ל� �תב ��א ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�לבד;

�היהÈ‡.ות�ל. א� �ני�, ע�ר �ת�� �סח�רה הל� ְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹ
�בית חב��י� �הי� א� ח�לה, היא �היתה א� ְְֲִִֵֶֶֶָָָָח�לה,

ה�ני�. מ� זמ� א�ת� לה� ע�לה אי� � ְְֲִִִֵֶֶַַָָָהאס�רי�

.·Èוחזרה ה�ילה א� �ה�ילה. מ��� מ�נה � ְְִִִִִִִִֶָָָָָָה�ילה
זכה לא ו��א לנפלי�, החזקה � �עמי� �ל�ה ְְְְִִֶָָָָָֹ�ְְְִִִָָָֹוה�ילה

�ת�ה. וי�� וי�ציא מ��ה; ָ�ְְְְִִִִֵֶָָלה�נ�ת

.‚È,��ע ���הה �די ע�ר', �ת�� 'ה�ילה א�מר: ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָה�א
עצמ� מחזקת �אינ� נאמנת, � ה�ל�י' 'לא א�מרת: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹוהיא
'�ל�ה' א�מרת והיא �ני�', 'ה�ילה א�מר ה�א ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ�עקר�ת;
וי�� וי�ציא �מ�לת, עצמ� מחזקת �אינ� נאמנת, �ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
א� ה�ילה, ��א ה�ת �ב�עת מ��יע� זה �בכל ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ְ�ת�ה.

�ת�ה. ל�� יתח�ב ז� ��טענה � �ל�ה ָ�ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ�ה�ילה

.„Èילדה ולא �ני� ע�ר ע�� ו�הת לאחד ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹנ�את
�ני� ע�ר ה�ני ע� �הת ל�ני. לה��א מ�רת � ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�ְִָוה�ציא�
� ל�לי�י נ�את וא� ל�לי�י; ת��א לא � ילדה ְְְְְִִִִִִִִִֵֵָָָֹֹולא
���� א� אחרת, א�ה ל� י� �� א� א�א �ת�ה, �לא ִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�ְְֵֵֹ�צא

�רב�ה. �ר�ה ְְְִִִַָָמצות

.ÂËיכ�ל אינ� '�עלי ואמרה: �י� לבית ��אה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהא�ה
י�רה �אינ� א� ���ליד', ���� האר� �ל �דר� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָל���
לי� 'רא�י ל�: וא�מרי� ��רה, ה��ני� יע�� � ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָ�ח�
ת�לידי, ולא �ני� ע�ר ���הי עד �עלי� ע� ְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹ��נהגי
א�ת� ��פי� ואי� ��בר, ע�� �מגל�לי� �ת�עי'. �� ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָואחר
�דבר מאריכי� א�א ה��רדת, �י� א�ת� �ני� ולא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלי�ב;

��רה. ��ע�� עד ְֲֶֶַַָָזה

.ÊËה�א הרי �רב�ה, �ר�ה מצות אד� ���� �י על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָא�
זמ� �ל ולר��ת מ�פר�ת י�טל ��א ס�פרי� מ�ברי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹ�ְמצ�ה
�נה �א�� �י�ראל, אחת נפ� ה��סי� ��ל � �ח �� ���ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
א�ה �לא אד� י�ב ��א היא, חכמי� מצות וכ� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹע�ל�;
� אי� �לא א�ה ת�ב ולא הרה�ר, לידי יב�א ��א �ְְְִִִִֵֵֵֶָָֹֹֹ

תח�ד. ֵֵֶָֹ��א

.ÊÈ���לא לק��ת אי� �ל על עלוח�בה בה [להתרות ְְְְִִַַָָ
פרוצה] לא���התנהגות מק�א אד� "אי� חכמי�: אמר� .ְְְְֲִִֵֵַָָָָ

�י�תר ל� יק�א ולא טהרה". ר�ח �� נכנסה �� א� ְְְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָָֹא�א
לדע��, א�א �רח�, �על ויבעל א�ת�, יאנס ולא ְְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹמ�י;

ו�מחה. �יחה ְְִִִָָ�מ���

.ÁÈ,�ית� �ת�� צנ�עה ��היה הא�ה על חכמי� צ�� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָוכ�
תת�ע ולא �על�, �פני רא� וק��ת ��ח�ק תר�ה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹֹֹולא
ולא זה; �עסק מד�רת תהיה ולא �פיה, ה��ה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ��מי�
א�א �אהבת�, ���סי� עד לצער� �די מ�על� ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָתמנע
בית�, �בני מ�ר�ביו ות�הר ��רצה. עת �כל ל� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנ�מעת
�מ� ה�ע�ר מ� ותתרחק קנאה; ר�ח עליו יעבר ��א ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ�די

לכע�ר. ְִֶַה��מה

.ËÈי�תר א��� את מכ�ד אד� ��היה חכמי�, צ�� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָוכ�
יע�ה הר�ה, ממ�� ל� י� וא� �ג�פ�; וא�הב� ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָמ��פ�

יתרה אימה עליה יטיל ולא ה�מ��. �פי ויהיה�ט�בת� , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
ר�גז. ולא עצב יהיה ולא �נחת, ע�� ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹ���ר�

.Îי�תר� �על� את מכ�דת ��היה הא�ה על צ�� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוכ�
�יו, על מע�יה �ל ותע�ה מ�רא, עליה ל� ויהיה ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָמ�י,
ל��, �תאו�ת מה�כת מל�: א� �ר �מ� �עיניה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָויהיה
�בני י�ראל �נ�ת �ר� ה�א וזה ���נא. מה �ל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ�מרחקת
יהיה א��, �בדרכי� �ז��ג�; ה�ה�רי� ה�ד��י�, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָי�ראל

�מ��ח. נאה ָ�ְִֶָָי��ב�

טז ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
עבדי�‡. �י� קרקע �י� לבעל�, הא�ה ��כנסת ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָה�כסי�

אינ� � �ת�ה ��טר נכ�בי� �ה� �י על א� מ�לטלי�, ֵָָ�ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָ�י�
ה�על ק�ל וא� �מ�. 'נד�ניא' א�א '�ת�ה', ְְְְִִֵֶַַַָָָָ�ְְִִָנקראי�

�חתה א� �ר��ת�, ונע�ית עליו ה�ד�ניא [נפחתאחרי�ת ְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָ
ל�שוויה] כשמתגרשת]�חתה הפחת ה�תירה[משל� וא� ְֲִִָָָ

ל�[התייקרה] הרווח]ה�תירה לה מחזיר ז�[אינו הרי � ֲִֵָ
ה�ד�ניא אחרי�ת ק�ל לא וא� �רזל'. צא� 'נכסי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹנקראת
ל� �חתה �חתה א� הא�ה, �ר��ת היא הרי א�א ְֲֲֲִִִִֵֶָָָָָָָָָָעליו,
מל�ג'. 'נכסי נקראת ז� הרי � ל� ה�תירה ה�תירה ְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָוא�

לבעל�·. א�ת� הכניסה ��א לא�ה ��� נכסי� �ל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹוכ�
א� לעצמ�, ל� נ�אר� א�א ��ת�ת�, א�ת� �תבה ְְְֲִֶַָָָָָ�ְְְִָָָֹולא
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אחר ���ליד עד �רב�ה, �ר�ה מצות ק�� לא � ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹוה�
יח�ס ל� אי� �העבד אליו]����חרר; מתייחסי� בניו .[אי� ְְִִֵֵֶֶֶֶַָ

.Êואיל�נית �זקנה עקרה אד� י�א ואינהלא זכר לאיל [דומה ְְְֲִִֵַָָָָָָֹ
מצותמולידה] ק�� �� א� א�א לולד, רא�יה �אינ� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�קט�ה

ולר��ת לפר�ת אחרת א�ה ל� �היתה א� �רב�ה, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָ�ר�ה
זה הרי � ילדה ולא �ני� ע�ר ע�� ו�הת א�ה נ�א ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֹמ��ה.
רצה לא וא� לולד; הרא�יה א�ה י�א א� �ת�ה, וי�� ְְְִִִָָָָָָָָָֹ�ְְִִֵי�ציא
וא� ���ציא. עד ���ט א�ת� �מ�י� א�ת� ��פי� ְְִִִִִֶַַַלה�ציא,
��א �די עדי� �פני ע�� ��כ� אני והרי ��על�, 'איני ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹאמר:

�אמר �י� ,�� היא �אמרה �י� ע��', אי�אתיחד � ה�א ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
לולד. הרא�יה א�ה י�א א� י�ציא א�א לה�, ְְְִִִִֶֶָָָָָָָָ��מעי�

.Áזרע �כבת י�רה ה�א והרי ילדה, ולא �ני� ע�ר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�הת
ל� וי� �כת�ה, ��א ותצא מ��ה, החלי חזקת � ְֵָָ�ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ�ח�

רצונו]��ספת לפי בכתובה עצמו על שלקח לא[התחייבות ; ֶֶֹ
��ספת ל� ��� ,�� ה�יר ��א מאיל�נית �ח�תה ז� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹתהיה
מ��� החלי חזקת �ח�, י�רה אינ� וא� ��ת�אר. ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ�מ�

ע�ר ,��� ה�ת�ה י�� � �כ���ציא שקבעו�לבד; [הסכו� ְְְִִִֵֶַַ�ָ�ִָָ
בכתובה] ְֶֶות�ספת.חכמי�

.Ë���מ' א�מרת: והיא ה�לד', נמנע 'מ��ה א�מר: ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָה�א
ל� וי� נאמנת; היא � �ח�' י�רה �אינ� מ�ני ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָנמנע,
�ו�אי, א�ת� י�דעת �אינ� �בר ���ענת מי על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהחרי�
מ��י א� י�דעת 'איני אמרה: וא� �ת�ת�. י�� �� ְְִִִִִֵֶַַָָָָ�ְְִֵַַָואחר
ממ�� העמד �אמרנ�; �מ� �ת�ה, ע�ר ל� אי� � מ���' ְְֲֵֶַַָָָ�ְִִִֵֶַָא�
ול�ה �ח�. י�רה �אינ� �ו�אי ��טע� עד �עליו, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�חזקת
�ח� י�רה א� מר��ת �היא מ�ני ז�? �טענה נאמנת ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָהיא

מר�י�. אינ� וה�א �ח�, י�רה לא ְְְִֵֵֶַֹא�

.È�ני� ע�ר אחר לגר�� �על� לת�ע ��אה ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהא�ה
��מעי� � �ח� י�רה �אינ� א�מרת והיא ילדה, ��א ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹמ�ני
היא צריכה �רב�ה, �ר�ה על מצ�ה �אינ� �י על א� ְְְִִִִַָָָָ�ְִֵֶַַָָל�;
�ת�ה ע�ר וי�� לה�ציא, א�ת� וכ�פי� לזקנ�ת�. ָ�ְְְְְְְִִִִִִֵַָָלבני�
לרצ�נ� ��צא מנת על ה��ספת ל� �תב ��א ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�לבד;

�היהÈ‡.ות�ל. א� �ני�, ע�ר �ת�� �סח�רה הל� ְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹ
�בית חב��י� �הי� א� ח�לה, היא �היתה א� ְְֲִִֵֶֶֶָָָָח�לה,

ה�ני�. מ� זמ� א�ת� לה� ע�לה אי� � ְְֲִִִֵֶֶַַָָָהאס�רי�

.·Èוחזרה ה�ילה א� �ה�ילה. מ��� מ�נה � ְְִִִִִִִִֶָָָָָָה�ילה
זכה לא ו��א לנפלי�, החזקה � �עמי� �ל�ה ְְְְִִֶָָָָָֹ�ְְְִִִָָָֹוה�ילה

�ת�ה. וי�� וי�ציא מ��ה; ָ�ְְְְִִִִֵֶָָלה�נ�ת

.‚È,��ע ���הה �די ע�ר', �ת�� 'ה�ילה א�מר: ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָה�א
עצמ� מחזקת �אינ� נאמנת, � ה�ל�י' 'לא א�מרת: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹוהיא
'�ל�ה' א�מרת והיא �ני�', 'ה�ילה א�מר ה�א ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ�עקר�ת;
וי�� וי�ציא �מ�לת, עצמ� מחזקת �אינ� נאמנת, �ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
א� ה�ילה, ��א ה�ת �ב�עת מ��יע� זה �בכל ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ְ�ת�ה.

�ת�ה. ל�� יתח�ב ז� ��טענה � �ל�ה ָ�ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ�ה�ילה

.„Èילדה ולא �ני� ע�ר ע�� ו�הת לאחד ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹנ�את
�ני� ע�ר ה�ני ע� �הת ל�ני. לה��א מ�רת � ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�ְִָוה�ציא�
� ל�לי�י נ�את וא� ל�לי�י; ת��א לא � ילדה ְְְְְִִִִִִִִִֵֵָָָֹֹולא
���� א� אחרת, א�ה ל� י� �� א� א�א �ת�ה, �לא ִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�ְְֵֵֹ�צא

�רב�ה. �ר�ה ְְְִִִַָָמצות

.ÂËיכ�ל אינ� '�עלי ואמרה: �י� לבית ��אה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהא�ה
י�רה �אינ� א� ���ליד', ���� האר� �ל �דר� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָל���
לי� 'רא�י ל�: וא�מרי� ��רה, ה��ני� יע�� � ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָ�ח�
ת�לידי, ולא �ני� ע�ר ���הי עד �עלי� ע� ְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹ��נהגי
א�ת� ��פי� ואי� ��בר, ע�� �מגל�לי� �ת�עי'. �� ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָואחר
�דבר מאריכי� א�א ה��רדת, �י� א�ת� �ני� ולא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלי�ב;

��רה. ��ע�� עד ְֲֶֶַַָָזה

.ÊËה�א הרי �רב�ה, �ר�ה מצות אד� ���� �י על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָא�
זמ� �ל ולר��ת מ�פר�ת י�טל ��א ס�פרי� מ�ברי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹ�ְמצ�ה
�נה �א�� �י�ראל, אחת נפ� ה��סי� ��ל � �ח �� ���ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
א�ה �לא אד� י�ב ��א היא, חכמי� מצות וכ� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹע�ל�;
� אי� �לא א�ה ת�ב ולא הרה�ר, לידי יב�א ��א �ְְְִִִִֵֵֵֶָָֹֹֹ

תח�ד. ֵֵֶָֹ��א

.ÊÈ���לא לק��ת אי� �ל על עלוח�בה בה [להתרות ְְְְִִַַָָ
פרוצה] לא���התנהגות מק�א אד� "אי� חכמי�: אמר� .ְְְְֲִִֵֵַָָָָ

�י�תר ל� יק�א ולא טהרה". ר�ח �� נכנסה �� א� ְְְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָָֹא�א
לדע��, א�א �רח�, �על ויבעל א�ת�, יאנס ולא ְְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹמ�י;

ו�מחה. �יחה ְְִִִָָ�מ���

.ÁÈ,�ית� �ת�� צנ�עה ��היה הא�ה על חכמי� צ�� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָוכ�
תת�ע ולא �על�, �פני רא� וק��ת ��ח�ק תר�ה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹֹֹולא
ולא זה; �עסק מד�רת תהיה ולא �פיה, ה��ה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ��מי�
א�א �אהבת�, ���סי� עד לצער� �די מ�על� ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָתמנע
בית�, �בני מ�ר�ביו ות�הר ��רצה. עת �כל ל� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנ�מעת
�מ� ה�ע�ר מ� ותתרחק קנאה; ר�ח עליו יעבר ��א ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ�די

לכע�ר. ְִֶַה��מה

.ËÈי�תר א��� את מכ�ד אד� ��היה חכמי�, צ�� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָוכ�
יע�ה הר�ה, ממ�� ל� י� וא� �ג�פ�; וא�הב� ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָמ��פ�

יתרה אימה עליה יטיל ולא ה�מ��. �פי ויהיה�ט�בת� , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
ר�גז. ולא עצב יהיה ולא �נחת, ע�� ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹ���ר�

.Îי�תר� �על� את מכ�דת ��היה הא�ה על צ�� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוכ�
�יו, על מע�יה �ל ותע�ה מ�רא, עליה ל� ויהיה ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָמ�י,
ל��, �תאו�ת מה�כת מל�: א� �ר �מ� �עיניה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָויהיה
�בני י�ראל �נ�ת �ר� ה�א וזה ���נא. מה �ל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ�מרחקת
יהיה א��, �בדרכי� �ז��ג�; ה�ה�רי� ה�ד��י�, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָי�ראל

�מ��ח. נאה ָ�ְִֶָָי��ב�

טז ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
עבדי�‡. �י� קרקע �י� לבעל�, הא�ה ��כנסת ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָה�כסי�

אינ� � �ת�ה ��טר נכ�בי� �ה� �י על א� מ�לטלי�, ֵָָ�ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָ�י�
ה�על ק�ל וא� �מ�. 'נד�ניא' א�א '�ת�ה', ְְְְִִֵֶַַַָָָָ�ְְִִָנקראי�

�חתה א� �ר��ת�, ונע�ית עליו ה�ד�ניא [נפחתאחרי�ת ְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָ
ל�שוויה] כשמתגרשת]�חתה הפחת ה�תירה[משל� וא� ְֲִִָָָ

ל�[התייקרה] הרווח]ה�תירה לה מחזיר ז�[אינו הרי � ֲִֵָ
ה�ד�ניא אחרי�ת ק�ל לא וא� �רזל'. צא� 'נכסי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹנקראת
ל� �חתה �חתה א� הא�ה, �ר��ת היא הרי א�א ְֲֲֲִִִִֵֶָָָָָָָָָָעליו,
מל�ג'. 'נכסי נקראת ז� הרי � ל� ה�תירה ה�תירה ְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָוא�

לבעל�·. א�ת� הכניסה ��א לא�ה ��� נכסי� �ל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹוכ�
א� לעצמ�, ל� נ�אר� א�א ��ת�ת�, א�ת� �תבה ְְְֲִֶַָָָָָ�ְְְִָָָֹולא
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� �מ�נה ל� נ�נ� א� �נתארסה, אחר �יר�ה ל� ְְְְִִֶַַַָָָָָָ�ְִָָנפל�
נקרא ואי� ה�. �ר��ת� ���� מל�ג', 'נכסי נקראי� ְְְִִֵֵָָָ�ְְְִִִֵֶַָֹה�ל
ע� מאתי� א� מאה �היא �ת�ה ע�ר א�א ִִִֵֶַָָָ�ְִֶַָָ�ְ'�ת�ה'

�לבד. ְִֶֶַַה��ספת

ה��ספת‚. ודי� לא�ה, �ת�ה ��נ� �חכמי� ה�דענ� ְִִֶֶַָָָ�ְְְְֲִִֶַָָ�בר
א�א ��רצה, זמ� �ל לג��ת� ��נ�ה ולא הע�ר; ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹ�די�
א�א נג�ית, ה�ת�ה אי� זמ�; ל� ��ב�ע ח�ב היא ְִֵֶָָ�ְְֲִֵֵֶַַַָהרי
הי� �א� התקינ� וכ� �ר��. א� א� ה�על מיתת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָלאחר
לג��ת הא�ה �באה �בינ�נ��ת, ורע�ת ט�ב�ת �ד�ת ְְִִִֵַַַָָָָָָל�על

הרעה מ� א�א תג�ה ��א מ���, והיא�ת�ת� ��נכסיו, ְ�ְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹ
'ז��רית'. ְִִִֵַה�קראת

תג�ה„. לא מ�ת�, אחר לג��ת ����ב�א התקינ�, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹוכ�
חפ� �נקיטת ���בע קדוש]עד חפ� ה�יח[אחיזת ��א ְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

�ל ל� ו�מי� א�ת�. מחלה ולא מכרה ו��א �ל��, ְְְְְְֲִֶֶָָָָָָָָָֹֹאצל�
לה] שקנה א�[בגד אבל מ�ת�ת�. א�ת� �פ�חתי� ֲִָָָ�ְֲִִֶֶָָ�עליה,

�ס�ת �מי� ואי� �ב�עה. �לא ��בה לרצ�נ�, ְְְְְְִִֵֵָָָָֹ�ר��
לה�ציא ר�צה וה�א �ה�, וזכת ל� לקח� �הרי ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָ�עליה,

היא. ִֹלא

מ�‰. א�א �ת�ת� האלמנה תג�ה ��א התקינ� ִֶָָָ�ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹוכ�
מיתת לאחר נכסי� ��בח� מ�בח ��בה ואינ� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָה�רקע,
מ�בח אביה� מיתת לאחר נ��נ�ת ה�נ�ת ואי� ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָה�על,

ט�רפת ואינ� מיתת�, לאחר נכסי� [גובה]��בח� ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
ה��קח �ה��יח מ�בח מבעלה�כת�ת� הקרקע [שקנה ְִ�ְִִִֵֶֶַַַַָָ

אותה] ה�בח.והשביח את ��בה ח�ב ��על �י על א� ,ִֶֶֶֶַַַַַַ
�ת�ה מ��י א�� ה�.�דברי� ְִִֵָ�ְֵ�ֵָ

.Âט�ע�ת��� ה�ח�ת מ� הא�ה ���ל �ת�ה, מ��י ְְִִִֶֶַַַָָָָֹ�ְֵ�ְִֵוכ�
ומשקל] �מק��[בגודל וגר�� �מק��, א�ה נ�א �יצד? .ְְְְִֵֵַָָָָָָ

מק�� מ�ע�ת ט�ב�ת ה���אי� מק�� מע�ת הי� א� � ְְְְִִִִֵַַָאחר
מע�ת הי� וא� ה�ר��י�; מק�� מ�ע�ת ל� נ�ת� ְְְְִִִִֵֵֵַַָָה�ר��י�,
ל� נ�ת� ה���אי�, מק�� מ�ע�ת ט�ב�ת ה�ר��י� ְְְִִִִֵֵַַָמק��
��היה אמ�רי�? �ברי� ��ה ה���אי�. מק�� ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָמ�ע�ת

יד�ע מט�ע �� �ר� א� אבל סת�; מע�ת [��כת�ת� ְִ�ְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָ
ה�לוהמסויי�] �די� היא הרי � ���ספת �י� �ע�ר �י� ,ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

�מ� �הלוה�, ��ה ל� ���ת� יד�ע, מט�ע חבר� ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
הלואה. �הלכ�ת ְְְְִִֵֶַָָָ��ת�אר

.Êבה�� הא�ה ��היה הי�יב�ת, �כל ה�א�ני� ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ��נ�
�דר� ה��לטלי�, מ� א� �על� מיתת אחר ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָ�ְ�ת�ת�
��נה �פ�טה ה��לטלי�; מ� לג��ת ח�ב לבעל ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָ�התקינ�
וי�נ� ה�, �כת�ה ��� �ת�ה �נאי �אר וכ� י�ראל. �כל ְְֵֶָָ�ְִָ�ָ�ְְְְְְִֵֵֵָָָָז�

�כרי� �ני� מ�ת�ת ח�� � �קרקע ����לטלי� זכרי� [בני� ְְְְְִִִַַַַ�ְְִִִַ
אמ�] כתובת ���טשירשו יר�ת� מנהג מצאנ� ��א ,ְְִֶַָָֹ�ָָָ

א�ת�[מקובל] מעמידי� א�מר, אני לפיכ� הי�יב�ת. ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָ�כל
ה�למ�ד �י� ה�רקע.על מ� א�א א�� �ת�ת י�ר�י� �אי� , ְְְִִֵֶַַַ�ְִִֶַַַַָָ

.Á,�מע� ו��מענ� ��דענ� מק�מ�ת �כל נהג� ְְְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָ�בר
זה ודבר מטלטלי'; �י� מקרקעי '�י� ��ת�ה ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָ�ְְְִֶַ��כ�ב�
�נאי זה �הרי ,�� הנהיג� נב�ני� ואנ�י� ה�א, �ד�ל ����ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָ

תמיד]��ממ�� מ�[שתק� ��בה האלמנה ונמצאת , ְְְְִִֵֶַָָָָָ
של]ה��לטלי� אחר�ני�.[בכוחו �ת�נת לא זה, �תנאי ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָֹ

.Ë�א � סת� נ�א א�א �ת�ה, ��טר �� �תב ��א ְִֶָָָָָ�ְְֲִֵֶַַָָֹהרי
א� לאו, וא� ��בה. �א�ני�, �ל ז� �ת�נה י�דע ְְְִִֵֶַַָָָָָָהיה
�ח �אי� הר�ה; זה �דבר מתי�בי� � ה�בר לנ� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹנס��ק
�די� נת�ר�ה ��א �י על א� �� לד�� ה�א�ני� ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹ�ת�נת
���ציא עד ה�ד�לה, ה�נהדרי� ��נת �ה� �ת�ה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ�ְְֵָ�נאי

ה��ר�י�. מ� ממ�� ��ְִִַָָ

.È�אחראי ה�על נכסי �ל ��הי� חכמי�, ��נ� ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָוע�ד
ל�[ערבי�]וערבאי� וי� מנה, �ת�ת� אפ�� ל�ת�ה; ְְְִַַָ�ְֲִָ�ְֵֶָָָ

וכל ה�ת�ה. �ע��ד �חת ה�ל � זה�בי� �אלפי� ְָָ�ְְְְֲִִִַַַַַַַָֹקרקע
וי� ק��, ��כר� �י על א� מ�כסיו, ה���אי� אחר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ��מ�ר

א�ת�[מותר] לטר� ל� י� � ירצה א� נכסיו �ל למ�ר ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹל�
�ני נכסי� תמצא לא א� ���מ�ת, א� ���גר��ה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹ�ְִ�כת�ת�
חפ� �נקיטת ��ב�עה א�א תטר� לא �כ��טר�, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹח�רי�;
�ת�ה �היה ��א �די ז�, ות�נה ח�ב�ת. �עלי �ל ָ�ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ�די�

�עיניו. ְֵַָָק�ה

.‡Èהאלמנה את ה��ר�י� א� �י� �ית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ�����יעי�
ח�� א�א א�ת� מ��יעי� אי� �ת�ת�, לג��ת ְִִֵֶַָָָָ�ְְְִֶָ���ב�א
מ�ה��יע�, נמנעי� הי� דיני� ���י מ�ני �י�, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָלבית
וא� ��ב�עה. עצמ� על תדק�ק לא ��א ל� ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ�ח���י�

לה�יר� הית�מי� קיבלהרצ� א� מהמזונות הנאה [שתידור ְְִִַַָָ
�ביתמהבעל] א�ת� �מ�ירי� ��רצ�; מה �ל לה� נ�דרת ,ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

�ת�ת�. נ�טלת �� ואחר ָָ�ְְִֶֶַַָ�י�,

.·È�י�ר�י י�ר�יה אי� � ���בע קד� האלמנה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמתה
נ�את וא� ���בע. עד �ת�ה ל� �אי� �ל��, ְִִִֵֶַַָָ�ְְֵֶָָָ�ְִמ�ת�ת�
�ל ונ�טלת ה���אי�, אחר נ��עת ז� הרי � ���בע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹקד�
ה�על. יפר ��א ונ�טלת, נ�דרת אינ� אבל ��רצה; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזמ�

.‚Èקרקע ל� ��חד�[מסויימת]יחד �י� � [סימ�]�כת�ת� ְְִִֵַַָ�ֲִֵֶָָָ
ה�צרי� את[גבולות]�אר�עת ��בה � אחד �מצר �י� , ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

וה� מ�לטלי� ל� �תב א� וכ� �ב�עה. �לא מ��� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ�ְ�ת�ת�
נמ�ר�ע א� וכ� �ב�עה. �לא א�ת� נ�טלת � ק�מי� צמ� ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

מ�מי ה�נ�י� �א�� ונ�דע אחרי�, מ�לטלי� �ה� ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָונלקח
�ב�עה. �לא נ�טלת � הרא��ני� ְְְְִִִִֶֶַַָָֹה��לטלי�

.„È?יצד� ��ב�עה. א�א ת�רע לא � �ת�ת� ְִִֵֶַַָָָָָֹ�ְֶֶַה��גמת
א�מר: ה�על ז�ז, אל� �� ��� �ת�ה �טר ֵֵֶֶֶַַַָ�ְְִַָה�ציאה
וכ�' �� א�א נתק�ל�י 'לא א�מרת: והיא ה�ל', ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ'נתק�לה
דק�קה ואפ�� ��טלה, ��קצת עדי� עליה י� ואפ�� �ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ה�אר ת�ל לא �ר�טה, חצי �חצי ��טלה מה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹ�ח����

��ב�עה. ְִֶָָא�א

.ÂËלא' א�מרת: והיא ה�ל', 'נתק�לה ה�על: ְְְִִֶֶַַַַַַָָֹֹאמר
א� ה�ל, ��תק�לה עליה מעיד אחד ועד �ל��', ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתק�ל�י

��ב�עה. א�א ת�רע לא � ְְִִִֶַָָָָֹמקצת

.ÊË?יצד� ��ב�עה. א�א ת�רע לא �פניו, ��א ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹה�פרעת
לנכסיו י�רדי� �י� �ית � ל� והל� א��� את ��ר� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהרי
�מק�� ��היה וה�א �ת�ת�; א�ת� �מג�י� ���בע, ְְְִֶֶָָָ�ְְִִֶַַַַָָאחר
ה�ר� קר�ב היה א� אבל לה�דיע�; טרח לה� ��� ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹרח�ק,
� יב�א לא וא� א�ת�, �מ�דיעי� ל� ��לחי� ְְְִִִִִָֹלה�דיע�,

ות�ל. ְִִַָֹ��בע

.ÊÈ?יצד� ��ב�עה. ��א נפרעת � �ת�ת� ְְִִֵֶַַַָָָֹ�ְֶֶַה��חתת

- h"qyz'd a`Îmgpn a"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

'נתק�לה א�מר: ה�א ז�ז, �אל� �ת�ה �טר ְְְִֵֶֶַָָ�ְְִַָה�ציאה
א�א לי ואי� �ל��, נתק�ל�י 'לא א�מרת: והיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹה�ל',
�יני �היתה אמנה � אל� לי ��תב וזה ז�ז, מא�ת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָחמ�

מאות]לבינ�' מה' יותר אתבע שלא נפרעת[האמי� ז� הרי � ְְֲִֵֵַַ
א�א �ת�תי ��טר 'אי� אמרה: א� אבל ��ב�עה. ִֶָָ�ְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹ��א
�ל��, אל� �� ��� זה ��טר נפרעת אינ� � מא�ת' ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָחמ�
נ��ע לפיכ� �קר; �ה�א ה�דת �כא�� א�ת�, ��לה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָ�הרי

ה�ת מדרבנ�]�ב�עת ונפטר.[שבועה , ְְְִֵֶַָ

.ÁÈ� ��ב�עה' א�א ת�רע 'לא �אמרנ�: מק�� ְְִִֶֶַַָָָָָָֹ�ל
�אמרנ�: �מק�� �טלי'. 'ה�בעי �י�: �ית ל� ְְְְִִִִִֵֶַָָָָא�מרי�
ל�, ות� 'עמד ל�על: א�מרי� � ��ב�עה' ��א ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹ'��רע
לדברי�'. ראיה ��ביא עד ז� �טענה נאמ� א�ה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָואי�

.ËÈ�א�מרי � טענתי' על לי '��בע מעצמ�: ה�על ְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָאמר
ע�� התנה חפ�. �נקיטת ות�בע �טלי'; 'ה�בעי ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָל�:
מה �כל נאמנת �היא א� �ב�עה, �לא �ת�ת� ְְְֱִֶֶֶֶַָָָָֹ�ְְִֶֶ��ג�ה
�את א� אבל �לל; �ב�עה �לא מ��� ��בה � ְְְְֲִִִֶֶָָָָָֹֹ��טע�

ות�ל. ��בע � מ��ר�יו ְְִִִִַַָָָֹל�רע

.Î�א �ב�עה, �לא מ��ר�יו נ�טלת ��הא ע�� ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹהתנה
�ב�עה. �לא מה� נ�טלת ז� הרי � י�ר�יו על נאמנת ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ��הא

מ�ע�די� מ�כסי� לטר� �אה א� בעלה]אבל ע"י [שנמכרו ְְְֲִִִִָָָָֹ�ְִָ
�האמינ� �י על וא� ��ב�עה, א�א תטר� לא [האמי�� ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ

י�ר�יו,לה] ועל עליו א�א מ�עיל ה�על �נאי �אי� ְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָה�על;
מ�עיל. אינ� אחרי� ממ�� להפסיד ְְֲֲִִִֵֵַָָאבל

.‡Îנ��עת � יד� מ�חת י�צא �ת�ה �טר �היה ְִִֵַַַַָָָ�ְְְֶַַָָָָאלמנה
�היתה �י� �נה, מאה לאחר אפ�� לע�ל�, �ת�ת� ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָ�ְְָוג�בה
�ת�ה �טר אי� וא� אביה. �בית �היתה �י� �על�, ָ�ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ�בית
ואפ�� �ת�ה, ע�ר ואפ�� �ל��, ל� אי� � יד� מ�חת ֲִַָ�ְְֲִִִֵֵַַַַָָָי�צא
�ת�ה ע�ר אפ�� � ה�ר��ה וכ� �על�; מיתת �י�� ָ�ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָ�בעה

�ת�ה. �טר ���ציא עד ל�, ָ�ְְִֵֶַַָאי�

.·Î;ת�ה� לכ�ב ��ר�� �מק�� אמ�רי�? �ברי� ָ�ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹ��ה
על ס�מכי� א�א �ת�ה, לכ�ב �ר�� �אי� �מק�� ְִֶַָָ�ְְְְֲִֵֶַָָָֹאבל
�אי� �י על א� �ת�ה ע�ר ��בה ז� הרי � �י� בית ִֵֶַַָ�ְְֲִִֵֵַַָ�נאי

�ת�ה �טר �היתה�יד� �י� נתאלמנה, �י� נת�ר�ה �י� , ְְְַָָ�ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ
אי� ��ספת אבל �על�. �בית היתה לא �י� �על� ְְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ�בית

�ר�רה. �ראיה א�א מק�� �כל ְְְִֶָָָָָָָל�

.‚Î�תבי�� �אי� �מק�� הע�ר האלמנה �ג�ה ��ה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָועד
היתה וא� לע�ל�; ��בה �על�, �בית היתה א� ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָ�ְ�ת�ה?
אחר לת�ע �אה וא� �נה. וחמ� ע�רי� עד אביה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ�בית
לא מחלה, לא �א�� �ל��, ל� אי� �נה, וחמ� ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹע�רי�
��אמר: �די ה��ר�י�, ע� אינ� והרי זה; זמ� �ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�תקה

��ית'. ע�י וה� מ�תבע�, ְְְְְִִִִִִֵַַַָָ'נכלמ�י

.„Îמז�נ�תיה ל� מ�לי� עצמ� ה��ר� היה א� ְְְִִִֵֶַַָָָָָלפיכ�
ואפ�� �ת�ת� לת�ע ל� י� � �� �מ��ל אביה, ֲִַָָ�ְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹלבית
�בעה, ולא ��תקה ��ה מ�ני �נה; וחמ� ע�רי� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאחר

ה��ר�. מ� ב��ה �היא ְִִִֵֵֶַָמ�ני

.‰Î,'�מאתי �ת�תי וע�ר נ�אתי, '�ת�לה א�מרת: ִִַָָ�ְְְִִִִֵֶֶַָהיא
א�א ל� ואי� נ�את, '�ע�לה א�מרי�: ה��ר�י� א� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָוה�על
��הג� ה�נהג�ת ל� �ע�� �רא� עדי� י� א� � ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמאה'

א� �מחה מיני �ג�� לבת�לה, לע��ת� העיר א�ת� ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָאנ�י
�� ע��י� �אי� �ברי� �אר א� כתרי� א� יד�ע ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמל���
עדי� ל� אי� וא� מאתי�; נ�טלת ז� הרי � לבת�לה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָא�א
ל� י� � ק�� ה�על היה וא� מנה. נ�טלת ז� הרי ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�זה,

�מ[יכולה] ה�דה �הרי ה��רה, �ב�עת קצתלה��יע� ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָ
אני 'זכ�ר ול�מר: �גדל� להעיד ה�ט� ונאמ� ְְְְְֱֲֲִִֶַַַַָָָָָָָה�ענה.
וכל ה�ת�ל�ת'. מנהג לפל�נית ��ע�ה קט� ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָ��הייתי
�אמרנ�. �מ� �ת�ה, ��תבי� �אי� �מק�� הא��, ְְֶַָָ�ְְְְִִֵֵֶַָָָה�ברי�

.ÂÎ�אינ� נאמנת, � '�ר��ני' לבעל�: �אמרה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהא�ה
�ניה �ה�ציאה[מחציפה]מע�ה הא�ה לפיכ� בעל�; �פני ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ

ואבד '�ר��ני לבעל�: ואמרה �ט, ע�� ואי� �ת�ה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָ�ְְַ�טר
ל�� ח�ב � �ר��י' 'לא א�מר: וה�א �ת�תי', לי �� ְְִִִֵֵֵַַָָֹ�ְִִִֵ��י,
ראיה ��ביא עד ה��ספת, נ�ת� אינ� אבל �ת�ה; ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ְִַע�ר

יד�. מ�חת ה�ת�ה ע� �ט ��צא א� ִַַָָָ�ְְִֵֵֵֵֶֶַָ��ר��,

.ÊÎה�ת�ה �ל ונת�י �ר��י היה, ��' ה�על: ל� ָ�ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָאמר
��בר לי וכתבה ות�ספת, קבלה]ע�ר ��ברי'[כתב ואבד ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

הרי ���ספת, יתח�ב ולא גר��י' 'לא ל�מר ��כ�ל מ��� �ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ
חפ� �נקיטת �מ��יע� נאמ�; קדוש]זה חפ� ,[תפיסת ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָ

ה��ספת. על ה�ת �ב�עת ה�א ונ��ע הע�ר, את ל� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָונ�ת�

.ÁÎו �ט א�ת�ה�ציאה �ר� א� � �ת�ה �טר �יד� אי� ְְְְִֵֵַָָָ�ִֶֶָ
��ט �ת�ת� ע�ר ��בה �ת�ה, �טר יכ�ב� ��א ֵַָָ�ְִַָָ�ְְְְִֶַָֹ�ק��
עד ל�, אי� ע�ר אפ�� �ת�ה, לכ�ב �ר�� וא� ֲִִֵַָָָ�ְְְְְִִֶַָָָֹ��יד�.
�ב�עת ה�על ונ��ע ��ארנ�; �מ� �ת�ה �טר ְְְְְִֵֶַַַַַַָ�ְְִֶַ���ציא

ונפטר. טענת�, על ְְֲִֵֶַַָָָה�ת

.ËÎ.כת��ת ��י ��בה � כת��ת ���י ג�י� �ני �ְְֵָ�ְְִִִִֵֵָה�ציאה
אחת; �ת�ה א�א ��בה אינ� � אחד וגט כת��ת ַַָ�ְְֵֵֶֶָָָָ�ְְֵ��י

�ו�ת ��יה� א� ��בה? מה� ��לה[בסכו�]ואיז� � ְְְִִֵֵֵֶֶָָָ
ט�רפת ואינ� הרא��נה, את ממשועבדי�]אחר�נה [גובה ְֲִֵֶֶֶַָָָָ

על ��ספת מ��יה� �אחת היה וא� אחר�נה; מ�מ� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָא�א
ה�נ�ה. �ת�טל ��רצה, מה� �איז� ��בה � ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחבר��

.Ïת�ה� א�א ל� אי� � אחת �כת�ה ג�י� �ני ָ�ְֵֶַַָָָ�ְְִִִֵָה�ציאה
�ת�ת� �עת על והחזיר�, א��� את �המגר� ָָ�ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָאחת;
ה�על מיתת אחר �כת�ה �ט ה�ציאה החזיר�. ִַַַַַַָ�ְְִִִֵֶָָָָהרא��נה
אי� א� �ת�ה, ע�ר זה �גט ��בה ל�ת�ה, ק�ד� �ט א� �ְִֵֵַ�ְְִֵֶַָָ�ִֵָ
זכת �הרי ��ת�ה, ��� מה �ל וג�בה �ת�ה, לכ�ב ֲֵֶָָָ�ְְֵֶַַָָָ�ְְְִַָֹ�ר��
א�א ל� אי� � ה�ט את קדמה �ת�ה וא� �מיתת�; ��ְְְִִָָ�ְֵֵֶֶַָָָָָ

החזיר�. הרא��נה �ת�ה �על אחת, ְִִֶָָָָ�ְֶַַַָ�ְ�ת�ה

.‡Ï�מ� ����א, �די �עלי' 'מת ל�מר נאמנת ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהא�ה
���א �א� ה�ת�ה, �מ�נאי �ר��י�; �הלכ�ת ִִֵֶָָ�ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ��ת�אר

מ�ת�, אחר לפיכ�לאחר �כת�ת�. ל� ��תב מה ��ל ְְִִֵֶַַַַַָָֹ�ְִָָָ
לה��א', ה�יר�ני �עלי, 'מת ואמרה: �י� לבית �אה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָא�
�מ��יעי� א�ת�, מ�ירי� � �ע�ל� �ת�ה �� הז�ירה ְִִִִַַָָָָ�ְְְִִֵָֹולא
�נ� �עלי, 'מת ואמרה: �אה �ת�ת�. ל� ונ�תני� ְְְֲִֵַָָָָָָ�ְְְִָָא�ת�
עסקי �על מ�ירי�; אי� לה��א א� � �ת�תי' את ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָ�ְִֶלי
�ע�� ואי� מת; ��א �חזקת זה והרי �אה, ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ְַה�ת�ה
'מת ואמרה: �אה �לבד. מח�י� �ת�ה ל�ל א�א ְְְִִֵֵַַָָָָָ�ְְִִֵֶָָֹלה��א,
א�ת� מ�ירי� � �ת�תי' את לי �תנ� לה��א ה�יר�ני ִִִַָָ�ְְְֲִִִִִֵֶַַָ�עלי,
נ��אי� עסקי על �בריה �ע�ר מ�ני �ת�ת�, ל� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�ְְְִָונ�תני�
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'נתק�לה א�מר: ה�א ז�ז, �אל� �ת�ה �טר ְְְִֵֶֶַָָ�ְְִַָה�ציאה
א�א לי ואי� �ל��, נתק�ל�י 'לא א�מרת: והיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹה�ל',
�יני �היתה אמנה � אל� לי ��תב וזה ז�ז, מא�ת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָחמ�

מאות]לבינ�' מה' יותר אתבע שלא נפרעת[האמי� ז� הרי � ְְֲִֵֵַַ
א�א �ת�תי ��טר 'אי� אמרה: א� אבל ��ב�עה. ִֶָָ�ְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹ��א
�ל��, אל� �� ��� זה ��טר נפרעת אינ� � מא�ת' ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָחמ�
נ��ע לפיכ� �קר; �ה�א ה�דת �כא�� א�ת�, ��לה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָ�הרי

ה�ת מדרבנ�]�ב�עת ונפטר.[שבועה , ְְְִֵֶַָ

.ÁÈ� ��ב�עה' א�א ת�רע 'לא �אמרנ�: מק�� ְְִִֶֶַַָָָָָָֹ�ל
�אמרנ�: �מק�� �טלי'. 'ה�בעי �י�: �ית ל� ְְְְִִִִִֵֶַָָָָא�מרי�
ל�, ות� 'עמד ל�על: א�מרי� � ��ב�עה' ��א ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹ'��רע
לדברי�'. ראיה ��ביא עד ז� �טענה נאמ� א�ה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָואי�

.ËÈ�א�מרי � טענתי' על לי '��בע מעצמ�: ה�על ְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָאמר
ע�� התנה חפ�. �נקיטת ות�בע �טלי'; 'ה�בעי ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָל�:
מה �כל נאמנת �היא א� �ב�עה, �לא �ת�ת� ְְְֱִֶֶֶֶַָָָָֹ�ְְִֶֶ��ג�ה
�את א� אבל �לל; �ב�עה �לא מ��� ��בה � ְְְְֲִִִֶֶָָָָָֹֹ��טע�

ות�ל. ��בע � מ��ר�יו ְְִִִִַַָָָֹל�רע

.Î�א �ב�עה, �לא מ��ר�יו נ�טלת ��הא ע�� ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹהתנה
�ב�עה. �לא מה� נ�טלת ז� הרי � י�ר�יו על נאמנת ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ��הא

מ�ע�די� מ�כסי� לטר� �אה א� בעלה]אבל ע"י [שנמכרו ְְְֲִִִִָָָָֹ�ְִָ
�האמינ� �י על וא� ��ב�עה, א�א תטר� לא [האמי�� ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ

י�ר�יו,לה] ועל עליו א�א מ�עיל ה�על �נאי �אי� ְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָה�על;
מ�עיל. אינ� אחרי� ממ�� להפסיד ְְֲֲִִִֵֵַָָאבל

.‡Îנ��עת � יד� מ�חת י�צא �ת�ה �טר �היה ְִִֵַַַַָָָ�ְְְֶַַָָָָאלמנה
�היתה �י� �נה, מאה לאחר אפ�� לע�ל�, �ת�ת� ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָ�ְְָוג�בה
�ת�ה �טר אי� וא� אביה. �בית �היתה �י� �על�, ָ�ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ�בית
ואפ�� �ת�ה, ע�ר ואפ�� �ל��, ל� אי� � יד� מ�חת ֲִַָ�ְְֲִִִֵֵַַַַָָָי�צא
�ת�ה ע�ר אפ�� � ה�ר��ה וכ� �על�; מיתת �י�� ָ�ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָ�בעה

�ת�ה. �טר ���ציא עד ל�, ָ�ְְִֵֶַַָאי�

.·Î;ת�ה� לכ�ב ��ר�� �מק�� אמ�רי�? �ברי� ָ�ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹ��ה
על ס�מכי� א�א �ת�ה, לכ�ב �ר�� �אי� �מק�� ְִֶַָָ�ְְְְֲִֵֶַָָָֹאבל
�אי� �י על א� �ת�ה ע�ר ��בה ז� הרי � �י� בית ִֵֶַַָ�ְְֲִִֵֵַַָ�נאי

�ת�ה �טר �היתה�יד� �י� נתאלמנה, �י� נת�ר�ה �י� , ְְְַָָ�ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ
אי� ��ספת אבל �על�. �בית היתה לא �י� �על� ְְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ�בית

�ר�רה. �ראיה א�א מק�� �כל ְְְִֶָָָָָָָל�

.‚Î�תבי�� �אי� �מק�� הע�ר האלמנה �ג�ה ��ה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָועד
היתה וא� לע�ל�; ��בה �על�, �בית היתה א� ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָ�ְ�ת�ה?
אחר לת�ע �אה וא� �נה. וחמ� ע�רי� עד אביה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ�בית
לא מחלה, לא �א�� �ל��, ל� אי� �נה, וחמ� ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹע�רי�
��אמר: �די ה��ר�י�, ע� אינ� והרי זה; זמ� �ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�תקה

��ית'. ע�י וה� מ�תבע�, ְְְְְִִִִִִֵַַַָָ'נכלמ�י

.„Îמז�נ�תיה ל� מ�לי� עצמ� ה��ר� היה א� ְְְִִִֵֶַַָָָָָלפיכ�
ואפ�� �ת�ת� לת�ע ל� י� � �� �מ��ל אביה, ֲִַָָ�ְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹלבית
�בעה, ולא ��תקה ��ה מ�ני �נה; וחמ� ע�רי� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאחר

ה��ר�. מ� ב��ה �היא ְִִִֵֵֶַָמ�ני

.‰Î,'�מאתי �ת�תי וע�ר נ�אתי, '�ת�לה א�מרת: ִִַָָ�ְְְִִִִֵֶֶַָהיא
א�א ל� ואי� נ�את, '�ע�לה א�מרי�: ה��ר�י� א� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָוה�על
��הג� ה�נהג�ת ל� �ע�� �רא� עדי� י� א� � ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמאה'

א� �מחה מיני �ג�� לבת�לה, לע��ת� העיר א�ת� ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָאנ�י
�� ע��י� �אי� �ברי� �אר א� כתרי� א� יד�ע ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמל���
עדי� ל� אי� וא� מאתי�; נ�טלת ז� הרי � לבת�לה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָא�א
ל� י� � ק�� ה�על היה וא� מנה. נ�טלת ז� הרי ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�זה,

�מ[יכולה] ה�דה �הרי ה��רה, �ב�עת קצתלה��יע� ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָ
אני 'זכ�ר ול�מר: �גדל� להעיד ה�ט� ונאמ� ְְְְְֱֲֲִִֶַַַַָָָָָָָה�ענה.
וכל ה�ת�ל�ת'. מנהג לפל�נית ��ע�ה קט� ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָ��הייתי
�אמרנ�. �מ� �ת�ה, ��תבי� �אי� �מק�� הא��, ְְֶַָָ�ְְְְִִֵֵֶַָָָה�ברי�

.ÂÎ�אינ� נאמנת, � '�ר��ני' לבעל�: �אמרה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהא�ה
�ניה �ה�ציאה[מחציפה]מע�ה הא�ה לפיכ� בעל�; �פני ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ

ואבד '�ר��ני לבעל�: ואמרה �ט, ע�� ואי� �ת�ה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָ�ְְַ�טר
ל�� ח�ב � �ר��י' 'לא א�מר: וה�א �ת�תי', לי �� ְְִִִֵֵֵַַָָֹ�ְִִִֵ��י,
ראיה ��ביא עד ה��ספת, נ�ת� אינ� אבל �ת�ה; ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ְִַע�ר

יד�. מ�חת ה�ת�ה ע� �ט ��צא א� ִַַָָָ�ְְִֵֵֵֵֶֶַָ��ר��,

.ÊÎה�ת�ה �ל ונת�י �ר��י היה, ��' ה�על: ל� ָ�ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָאמר
��בר לי וכתבה ות�ספת, קבלה]ע�ר ��ברי'[כתב ואבד ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

הרי ���ספת, יתח�ב ולא גר��י' 'לא ל�מר ��כ�ל מ��� �ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ
חפ� �נקיטת �מ��יע� נאמ�; קדוש]זה חפ� ,[תפיסת ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָ

ה��ספת. על ה�ת �ב�עת ה�א ונ��ע הע�ר, את ל� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָונ�ת�

.ÁÎו �ט א�ת�ה�ציאה �ר� א� � �ת�ה �טר �יד� אי� ְְְְִֵֵַָָָ�ִֶֶָ
��ט �ת�ת� ע�ר ��בה �ת�ה, �טר יכ�ב� ��א ֵַָָ�ְִַָָ�ְְְְִֶַָֹ�ק��
עד ל�, אי� ע�ר אפ�� �ת�ה, לכ�ב �ר�� וא� ֲִִֵַָָָ�ְְְְְִִֶַָָָֹ��יד�.
�ב�עת ה�על ונ��ע ��ארנ�; �מ� �ת�ה �טר ְְְְְִֵֶַַַַַַָ�ְְִֶַ���ציא

ונפטר. טענת�, על ְְֲִֵֶַַָָָה�ת

.ËÎ.כת��ת ��י ��בה � כת��ת ���י ג�י� �ני �ְְֵָ�ְְִִִִֵֵָה�ציאה
אחת; �ת�ה א�א ��בה אינ� � אחד וגט כת��ת ַַָ�ְְֵֵֶֶָָָָ�ְְֵ��י

�ו�ת ��יה� א� ��בה? מה� ��לה[בסכו�]ואיז� � ְְְִִֵֵֵֶֶָָָ
ט�רפת ואינ� הרא��נה, את ממשועבדי�]אחר�נה [גובה ְֲִֵֶֶֶַָָָָ

על ��ספת מ��יה� �אחת היה וא� אחר�נה; מ�מ� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָא�א
ה�נ�ה. �ת�טל ��רצה, מה� �איז� ��בה � ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחבר��

.Ïת�ה� א�א ל� אי� � אחת �כת�ה ג�י� �ני ָ�ְֵֶַַָָָ�ְְִִִֵָה�ציאה
�ת�ת� �עת על והחזיר�, א��� את �המגר� ָָ�ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָאחת;
ה�על מיתת אחר �כת�ה �ט ה�ציאה החזיר�. ִַַַַַַָ�ְְִִִֵֶָָָָהרא��נה
אי� א� �ת�ה, ע�ר זה �גט ��בה ל�ת�ה, ק�ד� �ט א� �ְִֵֵַ�ְְִֵֶַָָ�ִֵָ
זכת �הרי ��ת�ה, ��� מה �ל וג�בה �ת�ה, לכ�ב ֲֵֶָָָ�ְְֵֶַַָָָ�ְְְִַָֹ�ר��
א�א ל� אי� � ה�ט את קדמה �ת�ה וא� �מיתת�; ��ְְְִִָָ�ְֵֵֶֶַָָָָָ

החזיר�. הרא��נה �ת�ה �על אחת, ְִִֶָָָָ�ְֶַַַָ�ְ�ת�ה

.‡Ï�מ� ����א, �די �עלי' 'מת ל�מר נאמנת ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהא�ה
���א �א� ה�ת�ה, �מ�נאי �ר��י�; �הלכ�ת ִִֵֶָָ�ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ��ת�אר

מ�ת�, אחר לפיכ�לאחר �כת�ת�. ל� ��תב מה ��ל ְְִִֵֶַַַַַָָֹ�ְִָָָ
לה��א', ה�יר�ני �עלי, 'מת ואמרה: �י� לבית �אה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָא�
�מ��יעי� א�ת�, מ�ירי� � �ע�ל� �ת�ה �� הז�ירה ְִִִִַַָָָָ�ְְְִִֵָֹולא
�נ� �עלי, 'מת ואמרה: �אה �ת�ת�. ל� ונ�תני� ְְְֲִֵַָָָָָָ�ְְְִָָא�ת�
עסקי �על מ�ירי�; אי� לה��א א� � �ת�תי' את ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָ�ְִֶלי
�ע�� ואי� מת; ��א �חזקת זה והרי �אה, ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ְַה�ת�ה
'מת ואמרה: �אה �לבד. מח�י� �ת�ה ל�ל א�א ְְְִִֵֵַַָָָָָ�ְְִִֵֶָָֹלה��א,
א�ת� מ�ירי� � �ת�תי' את לי �תנ� לה��א ה�יר�ני ִִִַָָ�ְְְֲִִִִִֵֶַַָ�עלי,
נ��אי� עסקי על �בריה �ע�ר מ�ני �ת�ת�, ל� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�ְְְִָונ�תני�
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וה�יר�ני �ת�תי את לי '�נ� אמרה: א� אבל ְִִִַָ�ְְְֲִִֶָָָָָ�אה.
וא� �ת�ת�; ל� נ�תני� ואי� א�ת� מ�ירי� � ְִָָ�ְְְְִִִִֵֵַָָָלה��א'

מ�ד�. מ�ציאי� אי� ְִִִֵָָָָ�פסה,

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ג שני יו�

יז ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
��ח�ה,‡. ���את �ל � ומת ר��ת נ�י� נ��י �היה ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמי

��ב�עה; א�א נ�טלת מה� אחת ואי� �ת�ת�; ל�ל ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ְִֶֶֹק�דמת
היא וג� ��פניה, ���רה מה א�א לאחר�נה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואי�

�טר[האחרונה] עליו היה א� וכ� ה�אר. ונ�טלת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָנ��עת
וא� �ח�ה; הח�ב �על ��בה ק�ד�, הח�ב היה א� � ְְִִִֵֶַַַַָָָח�ב
ח�ב. לבעל וה�אר �ח�ה, הא�ה ��בה קדמה, ְְְְְִִַַַָָָָָָָָ�ְַה�ת�ה

לג��ת·. ��א� ה�רקע ��היתה אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָ��ה
ה�א � ��וה �ב�עה ה���אי� ��עת ל� קנ�יה ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָמ��ה
נ�א א� אבל �ח�ה; זכה �טר� ה��ד� ��ל נ�ת�, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ�ה�י�
נ��אי�, אחר �י� נ��אי� קד� �י� ולוה ז�, אחר ז� ְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹנ�י�
�אחת, ח�לקי� ��� � קרקע קנה ולוה ���א ְְִַַָ�ְְְֶַַַַָָָָָָואחר
מ�ע�ד היה ��נה ���עה �א, �אחת ��� ְָ�ְְְֶֶַַָָָָָָָָ�ְִֶ��ע��ד

קדימה. �י� �א� ואי� ְְִִֵַָָֹל�ל,

אחד,‚. י�� ��� וה�טר�ת ה�ת��ת זמ� היה א� ֶָָ�ְְַָ�ְְְִֵַַָָוכ�
�אחת, ח�לקי� � �ע�ת ���תבי� �מק�� אחת �עה ְְְְִִֶַַַַָָָָא�
�די �מ�לטלי� וזכה ��ד� �ל �לע�ל� ק�ד�; �� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�אי�
�י� �אי� מ�ד�, מ�ציאי� אי� � כת�ה �די א� ִִִִֵֵֶָָ�ְְֵח�ב�

�מ�לטלי�. ְְְְִִִַָקדימה

ח�ב„. �על �בא ח�ב, �טר ועליו א��� את ��ר� ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמי
וה�ת�ה הח�ב �די וקרקע מע�ת ל� והי� לג��ת, ָ�ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָוהא�ה
מ� �ת�ת� נ�טלת והא�ה �ע�ת, נ�טל ח�ב �על �ְְִֵֶֶַַָָָ�ִָָ
להג��ת �די �� �אי� קרקע א�א ל� אי� וא� ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָה�רקע.
לבעל א�ת� נ�תני� � קדימה �י� �� היה ולא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹל�ניה�,

�ל�� לא�ה נ�אר וא� �[משהו]ח�ב; לאו וא� ��ל, � ְְְְִִִִִַָָָֹ
מע�תיו, וה�ציא הפסיד ח�ב ��על ח�ב; �על מ�ני ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ��חה
ל�א, ר�צה �האי� מה ���תר �בר, חסרה לא ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹוהא�ה

לה��א. ר�צה ְִִֵָָָא�ה

.‰�� �אי� וקרקע ח�ב �בעל א�ה וה�יח ��ת מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוכ�
�ל ��בה וה�א ח�ב, �על מ�ני נדחית הא�ה � קדימה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ�י�

�ח�ה. ְִָח�ב�

.Â�מ ח�ב �בעל הא�ה ��ג�ה ה�א�ני� ���נ� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכיו�
א� � �מ�לטלי� קדימה �י� �אי� יד�ע וה�בר ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָה��לטלי�,
ח�ב לבעל נ�תני� ל�ניה�, ל�� �די מ�לטלי� ה�יח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַֹלא
�כת�ת� ���ל מה לא�ה נ�אר וא� �ח�ה; ח�ב� ָָ�ְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹ�ל

��חה. א� ִִֶָֹ��ל,

.Êרזל� צא� נכסי �כת�ת� ��תבי� האשההי� [נכסי ְְִִָ�ְְִֵֶַָָֹ
הבעל] ה�עלשבאחריות ��קח� א� �אבד� ְְְֲֶֶַַַָָָָָוטענה

�עלי[לעצמו] ��אר ��� �רזל צא� �נכסי היא הרי �ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
מחלה, ולא נתנה ולא א�ת� לקחה ��א ונ��עת ְְְְְְֲִֶַַָָָָָָָֹֹֹח�ב�ת;

ח�ב�ת. �עלי ע� ְֲִֵֶֶַוח�לקת

.Á�י� �� ואי� ר��ת, נ�י� ל� וי� �ר�, א� ��ת ְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָמי
ר�אי�: ח�לק�ת? �יצד � ה�ת��ת �ל �די ל� ואי� ְִֵַ�ְְְְִֵֵַָָקדימה,

ל�ח�תה י�יע ה��י�, מני� על ה�מ�� ���חלק ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָא�
הזולה] ח�לק�ת[לכתובה � �ח�ת א� כת�ת� �די ְָָָ�ְְֵֶֶָ��ה�

�די מ���, ח�לקי� � זה על י�תר ה�מ�� היה וא� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ��וה.
וח�לק�ת וח�זר�ת �ת�ת�, ��ע�ר ��ה� ל�ח�תה ְְְְָָ�ְְְִִֶֶֶַַַָָ���יע
מי �יצד? הרא��נה. ה�ר� על ה��תר�ת �י� ה��תר ִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאת
אר�ע רא��נה �ל �ת�ת� נ�י�, אר�ע נ��י ְִֶַַָָָ�ְְִֶַַָָָָ�היה
ו�ל מאתי�, �לי�ית ו�ל מא�ת, �ל� �נ�ה ו�ל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמא�ת,
א� � מת א� ,��� וגר� � אל� ה�ל נמצא מאה, ִֵָ�ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹרביעית
אחת וכל ��וה, ��� ח�לק�ת �ח�ת, א� מא�ת אר�ע ְְֶַַָָָ�ְְִִֵַַַָה�יח
�ח�ק א� � מא�ת �מ�נה ה�יח �ח�ת. א� מאה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָנ�טלת
אי� והרי מאתי�, נ�טלת הרביעית נמצאת ��וה, ��� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ֵ�י�
אר�ע ל�קחי� ע��י�? �יצד א�א מאה. א�א ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�ְִ�כת�ת�
ונמצאת מאה; מאה ��וה �יניה� א�ת� וח�לקי� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָמא�ת,
אר�ע �א� ונ�אר ל�. והלכה כת�ת�, �די נטלה ְְְְְִַַַָָָָָָ�ְְְְִִֵָָָהרביעית
א� מאה. מ�ל��� אחת �ל ��יד נ�י� ו�ל� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמא�ת,
ה�לי�ית נמצא ��וה, �ל��� �י� מא�ת האר�ע ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ�חלק
אי� והרי ��לי�, ��ל�ה ��ל�י� מאתי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹנ�טלת
ה�א�ת מאר�ע ל�קחי� לפיכ� מאתי�. א�א ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�ְִ�כת�ת�
��מצאת ��וה; �ל��� �י� וח�לקי� מא�ת, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹ�ל�
�א� ונ�אר ל�. והלכה ,��� מאתי� נטלה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָה�לי�ית
רא��נה �י� ��וה ה�אה את ח�לקי� נ�י�. ���י ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמאה,
�יד וכ� וחמ�י�, מאתי� הרא��נה �יד נמצא ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָ��נ�ה;
מאה. הרביעית �ביד מאתי�, �לי�ית �יד ונמצא ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָה�נ�ה,

מאה. ה� אפ�� לע�ל�, ח�לק�ת ז� �ר� ְְְֲִֵֵֶֶַָָועל

.Ë�מ�ד ��נ� �י על א� �כת�ת�, לא�ה [התחייבהערב ְְִִֵֶָָ�ִִֶַַָָָָ
סודר] ל���בקני� ח�ב אינ� לא, והרי ע�ה, ��צוה , ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
�ל�� מכספה]חסרה הוציאה �נ�[לא �ת�ת �ל ערב וא� ; ְְְְִֵֶָָָ�ְַ

מ�ע�ד �נ� �גלל �האב ל���, ח�ב � מ�ד� וקנ� ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָה�א,
וג�מר ח�ב[בליבו]עצמ� �ת�ה �ל וה��ל� �מקנה. ְְְְְְֵֶֶַַַַָ�ַָָ

זה ק�ל�? ה�א ואיזה מ�ד�; קנ� ��א �י על א� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹל���,
א� אבל ז�'. �ת�ה נ�ת� ואני לזה, 'ה��אי לא�ה: ֲִָָ�ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ�אמר
וכ��צא ז�', �ת�ה ��רע 'אני ז�', �ת�ה ערב 'אני ל�: ְֵַָ�ְֲִֵַָ�ְֲִֵַָָָאמר
� א��� את המגר� אביו. היה �� א� א�א �ט�ר, � ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�זה

הניה ממנו]י�יר�ה תהנה ה��ל�,[שלא מ� ��רע �� ואחר , ְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָ
יחזיר�ה ��א אביו; היה א� הערב מ� גרושתו]א� ,[את ֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

קנ�ניה ע��י� זה.[תחבולה]ונמצא� �ל נכסיו על ְְְְְְִִֶֶַָָָ

.Èנכסיו ה�ק�י� הבית]וכ� �[לבדק א��� את וגר� ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָ
ההק��; מ�ד ה��דה מ� ��רע �� ואחר הניה, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָי�יר�ה
א��� את המגר� אבל ההק��. על קנ�ניא יע�� ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ��א
לה�יר�, א�ת� מח�בי� אי� � ה�ק�ח�ת מ� לטר� ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹ�באה
��בר לבעל�, �חזר רצת, וא� וט�רפת; נ��עת ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹא�א
על הפסיד� וה� א�ה, �ת�ת עליו ��� ה�ק�ח�ת ְְִִִֵַַָ�ְְֵֶַָָָָידע�

�ע��ד�. ��חת נכסי� ��קח� ְְְְִִֶֶַַַָָָָעצמ�

.‡È:ל��קח א��� �תבה �� ואחר נכסיו, ��כר ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָה�על
�דב �י'�י� על א� למע�יו, והס�ימה ע��', לי אי� רי� ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָ

��א א�א ל� כתבה ��א ט�רפת, ז� הרי � מ��ה ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ��נ�
ר�ח 'נחת ל�מר: ל� וי� קטטה, �על� �בי� �ינ� ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָיהיה
ל� �אי� �ח�ה הא�ה מ�ד קנ� א� אבל לבעלי'; ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָע�יתי

- h"qyz'd a`Îmgpn b"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

אינ� � ה�על א�ת� מכר �� ואחר זה, מק�� על ְְִֵֶַַַַַַַָָָָ�ע��ד
לכ�ב לא��� ואמר ה�על מכר א� וכ� א�ת�. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹט�רפת
הס�ימה ולא �תבה ולא ע��', לי אי� �דברי� '�י� ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֹֹל��קח

ה�כר ונפסד לאי�[התבטל]למע�יו, �מכר ה�על וחזר , ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָ
ה�על ��כר ואחר אחרת, �דה �י� �דה א�ת� �י� ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחר,
�דה על �ע��ד ל� �אי� מ�ד� וקנ� למע�יו, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהס�ימה
ר�ח 'נחת ל�מר יכ�לה �אינ� לטר�, יכ�לה אינ� � ְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹז�
הלכה לא רצת ���א �רא��נה �הרי לבעלי', ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹע�יתי

�על�. ְֲִַָ�רצ��

.·Èמ�ד וקנ� �דה�, את �מכר נ�י�, ��י ל� �הי� ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמי
סודר]הרא��נה בקני� �דה[התחייבה על �ע��ד ל� �אי� ְִִֵֶֶַָָָָ

ה��עיל קני� והיה ה��קח, מ� א�ת� ט�רפת אינ� ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָז�,
ואחר לבעלי', ע�יתי ר�ח �'נחת ל� לטע� יכ�לה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ�אינ�
מ�ד מ�ציאה ה�נ�ה � ��יה� �ר� א� ה�על, מת ��ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
מ�ציאה והרא��נה ל��קח, מ�ד� קנ� לא �הרי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹה��קח,
א�א �ע��ד� הסירה ולא קדמה �היא מ�ני ה�נ�ה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמ�ד
ה��קח ח�זר לרא��נה, ה�דה �כ��חזר ה��קח; ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמעל
עד חלילה, וח�זר�ת ל�; מ�ד� קנ� �הרי מ�ד�, ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָ�מ�ציא�

�יניה�. ��רה ְֲֵֵֶֶַָָ��ע��

.‚È�ה���אי מ� �י� נ��עתאלמנה, � האר�סי� מ� �י� ְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
מבעלה] כתובתה קיבלה �על�[שלא מ�רקע ְֲִֶֶַַַָ�מ�כרת

�י� �בית ��א �י� ממחי�, �י� �בית �י� �ת�ת�, ְְִִֵֵֶֹ�ְִֵֵָָ�ְְְִַַונפרעת
וי�דעי� נאמני� אנ�י� ה�ל�ה ��הי� וה�א ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַָָָֹ�ממחי�;

ה�כר ואחרי�ת ה�רקע. היתה]���מת שגזולה נמצא [א� ְְְֲֶֶַַַַַַָ
�בית א�א תמ�ר לא ה�ר��ה אבל ית�מי�. נכסי על �ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
א�א תמ�ר לא �י�, �בית ה��כרת וכל ממחי�. ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹ�ִ�י�

פומבי]�הכרזה מ��ט[מכרז ית�אר הלואה �בהלכ�ת ; ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָ
�י� �בית ��א ה��כרת אבל היא. היא� �י� �ית ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמכירת
נאמני� �ל�ה �ה� �י על וא� הכרזה, צריכה אינ� �ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ה��מא. ְְִַָוי�דעי�

.„È�עצמ לבי� �ינ� �כת�ת� קרקע ��כרה ְְֵֵַָָָָ�ְְְְִֶַַַָָָָאלמנה
אנשי�] ג' נוכחות מכר�[ללא ��וה, �וה מכרה א� �ְְְִִֶֶָָָָָ

וה�א ��כרה; אחר אלמנה �ב�עת ונ��עת ְְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָק��;
�ל��, ע�ת לא � לעצמ� �מה א� אבל לאחר, ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָֹ��כרה

הכריזה. ְֲִִִַָואפ��

.ÂË�א �מאתי�, מאה �וה �מכרה מאתי�, �ת�ת� ְְִִֵֶַַָָָָָָָָ�ְְָָהיתה
�ל��, ל� ואי� �ת�ת� נתק�לה � �מאה מאתי� ְְֵָָָ�ְְְְִִֵֶַַָָָָ�וה
מאה, �ת�ת� היתה אלמנה. �ב�עת ���בע ֵָָָ�ְְְְְִִֶַַַַָָָָָ�בלבד
ואפ�� �טל. מכר� � �מאה ודינר מאה �וה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ�מכרה
�טל. מכר� � ל��ר�י�' ה�ינר את אחזיר 'אני ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָאמרה:

.ÊËמנה� לזה �מכרה ז�ז, מא�ת אר�ע �ת�ת� ְְְֵֶֶַַָָָָָָ�ְְָָהיתה
מאה �וה ולאחר�� ��וה, �וה �מנה ולזה �מנה ְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָולזה

ק��. ��� ו�ל �טל אחר�� �ל � �מאה ַָָ�ְְְֲִֵֵֶֶַָָָודינר

.ÊÈמת א� �מ�נה. ל�נ� א� �ת�ת� למ�ר לא�ה ְְִִֵַָָָָָ�ְְְִִֵָֹי�
ה�ז יב�א � �ר�� א� היא[הקונה]ה�על מתה וא� וי�ל; ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹ
����עה קד� א� בעל� קיבלה]�ח�י �ל��.[שלא ל� אי� � ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ

.ÁÈ�א מקצת�, מ��נה א� �ת�ת�, מקצת ��כרה ְְְִִָָָָָ�ְְְֲִֵֶָָָהרי
ה�אר ותג�ה �על�, מ�רקע מ�כרת � מקצת� לאחר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָנתנה

�מ�כרת נאמני�. ��ל�ה �י� ממחי� �י� �בית ְְֱִִִֵֶֶֶָָֹ�ְִֵֵ�י�
��ל�ה �י� �י�, �בית �י� ר��ת, �פעמי� אפ�� ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָֹ�ְִלכת�ת�

ה�רקע. ��מת וי�דעי� ְְְֱִִֶַַַַָנאמני�

.ËÈא לא � לבעל� �י� לאחרי� �י� �ת�ת�, �דהה��כרת ְֶֶַ�ְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָֹ
�ת�ת� �נגד י�ר� זכר, �� ל� היה וא� �ת�ה; �נאי ָָ�ְְְִֵֵֶֶָָָָָָ�ְְְֵָָ�אר
זה. �נאי �די� חלק� על י�תר אביו מ�כסי ��מ�רה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹה�את
�ת�ת�, �נאי �ל א�דה לבעל�, �ת�ת� ה��חלת ָָ�ְְְְֲִֵַָָָָָָ�ְֲֶֶַָאבל
צריכה אינ� �ת�ת� �מ�חלת עליו. ל� אי� מז�נ�ת ְִֵָָָָ�ְְֲִֵֶֶַָָָואפ��
ולא עדי� צריכי� �אינ� ה��חלי�, ��אר � עדי� ולא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹקני�
�ה�עת דברי� ��הי� וה�א �לבד; �דברי� א�א ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָקני�,
תמ�, ודברי והתל �ח�ק �ברי יהי� ולא עליה�, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַֹס�מכת

נכ�נה. �דעת ְְֶַַָָא�א

יח ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
עד‡. אלמנ�ת�, זמ� �ל י�ר�י� מ�כסי נ��נת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאלמנה

ל� אי� �י� �בית �ת�ת� �מ��ת�ע �ת�ת�; ְִֵֵָָָ�ְְִִֶַָָ�ְִֶֹ���ל
�ת�ת�, מ��נה א� ,��� �ת�ת� מכרה א� וכ� ָָ�ְְְִָָ�ָָ�ְְְְִֵָָמז�נ�ת.

לאחר ה��תיקי �ת�ת� ע�תה חובא� לבעל [שיעבדה ְְָָ�ְִֵֵֵַָָ
�ע�תשלה] �י� � ח�ב�' �קנה '�ה ל�: ��אמר וה�א ,ְְְִֵֶֶֶַָָֹֹ

ממחי�, �י� �בית ��א �י� ממחי� �י� �בית א�� ְִ�ְְִִֵֵֶֹ�ְְִִֵֵָ�ברי�
� �על� מיתת לאחר �ע�ת �י� בעל� �ח�י �ע�ת ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ�י�
י� מקצת�, מכרה א� אבל ה��ר�י�; מ� מז�נ�ת ל� ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָאי�

מז�נ�תיה. א�דה האלמנה, �מ��תארס מז�נ�ת. ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָל�

�ס�ת·. ל� נ�תני� �� מ�כסיו, מ�ת� אחר ����נת ���ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
�מד�ר ��מי� ��[דירה]�כלי �היתה ��ד�ר י��בת � ְְְִֵֶֶֶַַָָָָ

�ה� �נ����ה �כסת�ת ��רי� �מ����ת בעל�, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ�ח�י
�ח�י �ה� �נ����ה ��פח�ת �בעבדי� בעל�, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�ח�י
וא� לבנ�ת�. ח�בי� ה��ר�י� אי� ה�ד�ר, נפל ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָבעל�.
ל�. ��מעי� אי� � מ��י' אבנ�� ואני לי, 'ה�יח� ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָאמרה:

�דק� תח�ק לא א�ת�[סדקו]וכ� טחה ולא א�א[בטיט], , ְְְְִֵֵֶַָָָֹֹ
מד�ר ��כר� וי�ר�י� �צא. א� �ה�א �מ� �� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָ��ב

�ל��. ע�� לא ְְַָָָֹאלמנה,

.‚� ��כר א�א �ית לבעל� היה ��א א� ה�ית, ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹנפל
מז�נ�תיה[שוכרי�]נ�תני� וכ� כב�ד�; לפי מד�ר ל� ְְְְְִִֵֶָָָָ

מ�ב�ד�, �ד�ל ה�על �ב�ד היה וא� כב�ד�. �פי ְְְְְְִִִַַַָָָָָָ�כס�ת�
י�רדת ואינ� ע��, �ע�לה מ�ני כב�ד�, לפי ל� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָנ�תני�

מיתה. לאחר ְֲִִַַָאפ��

�ל„. מז�נ�ת �היה חמ�ה �יצד? � מר�ה' ה�ית ְֲִֵֶַָָָָָ�ְְִִַַַ'�ר�ת
אחד �בית חמ��� הי� א� לב��, ���אכל קב מה� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחד

�ער�ב וה�א[יחד]וא�כלי� ק�י�; אר�עת לה� מס�יק , ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ
זזה 'איני �אמרה: אלמנה לפיכ� ה�ית. צרכי ל�אר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָה�י�
ה��ר�י� יכ�לי� � '�� לי �תנ� מז�נ�ת לי �סק� אבי, ְְְְְִִִִִִִֵַָָמ�ית
אנ� אי� לאו, וא� מז�נ�ת; ל� י� אצלנ�, א� 'א� ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָל�מר:
מ�ני ט�ענת היתה וא� ה�ית'. �ר�ת לפי א�א ל� ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָנ�תני�

יל�ה ילדי�[צעירה]�היא רע]וה� לש� �[וחוששת ְְְִִֵֶַָָ
אביה. �בית והיא לב��, ל� ה�ס�יקי� מז�נ�ת ל� ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָנ�תני�

ל��ר�י�. � ה�ס�ת �מ�תר האלמנה מז�נ�ת ְְְְִַַַַַָָָ�מ�תר

קצ�ה‰. ל� �אי� לרפ�אה צריכה א� � �חלתה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָאלמנה
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אינ� � ה�על א�ת� מכר �� ואחר זה, מק�� על ְְִֵֶַַַַַַַָָָָ�ע��ד
לכ�ב לא��� ואמר ה�על מכר א� וכ� א�ת�. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹט�רפת
הס�ימה ולא �תבה ולא ע��', לי אי� �דברי� '�י� ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֹֹל��קח

ה�כר ונפסד לאי�[התבטל]למע�יו, �מכר ה�על וחזר , ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָ
ה�על ��כר ואחר אחרת, �דה �י� �דה א�ת� �י� ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחר,
�דה על �ע��ד ל� �אי� מ�ד� וקנ� למע�יו, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהס�ימה
ר�ח 'נחת ל�מר יכ�לה �אינ� לטר�, יכ�לה אינ� � ְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹז�
הלכה לא רצת ���א �רא��נה �הרי לבעלי', ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹע�יתי

�על�. ְֲִַָ�רצ��

.·Èמ�ד וקנ� �דה�, את �מכר נ�י�, ��י ל� �הי� ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמי
סודר]הרא��נה בקני� �דה[התחייבה על �ע��ד ל� �אי� ְִִֵֶֶַָָָָ

ה��עיל קני� והיה ה��קח, מ� א�ת� ט�רפת אינ� ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָז�,
ואחר לבעלי', ע�יתי ר�ח �'נחת ל� לטע� יכ�לה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ�אינ�
מ�ד מ�ציאה ה�נ�ה � ��יה� �ר� א� ה�על, מת ��ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
מ�ציאה והרא��נה ל��קח, מ�ד� קנ� לא �הרי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹה��קח,
א�א �ע��ד� הסירה ולא קדמה �היא מ�ני ה�נ�ה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמ�ד
ה��קח ח�זר לרא��נה, ה�דה �כ��חזר ה��קח; ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמעל
עד חלילה, וח�זר�ת ל�; מ�ד� קנ� �הרי מ�ד�, ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָ�מ�ציא�

�יניה�. ��רה ְֲֵֵֶֶַָָ��ע��

.‚È�ה���אי מ� �י� נ��עתאלמנה, � האר�סי� מ� �י� ְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
מבעלה] כתובתה קיבלה �על�[שלא מ�רקע ְֲִֶֶַַַָ�מ�כרת

�י� �בית ��א �י� ממחי�, �י� �בית �י� �ת�ת�, ְְִִֵֵֶֹ�ְִֵֵָָ�ְְְִַַונפרעת
וי�דעי� נאמני� אנ�י� ה�ל�ה ��הי� וה�א ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַָָָֹ�ממחי�;

ה�כר ואחרי�ת ה�רקע. היתה]���מת שגזולה נמצא [א� ְְְֲֶֶַַַַַַָ
�בית א�א תמ�ר לא ה�ר��ה אבל ית�מי�. נכסי על �ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
א�א תמ�ר לא �י�, �בית ה��כרת וכל ממחי�. ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹ�ִ�י�

פומבי]�הכרזה מ��ט[מכרז ית�אר הלואה �בהלכ�ת ; ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָ
�י� �בית ��א ה��כרת אבל היא. היא� �י� �ית ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמכירת
נאמני� �ל�ה �ה� �י על וא� הכרזה, צריכה אינ� �ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ה��מא. ְְִַָוי�דעי�

.„È�עצמ לבי� �ינ� �כת�ת� קרקע ��כרה ְְֵֵַָָָָ�ְְְְִֶַַַָָָָאלמנה
אנשי�] ג' נוכחות מכר�[ללא ��וה, �וה מכרה א� �ְְְִִֶֶָָָָָ

וה�א ��כרה; אחר אלמנה �ב�עת ונ��עת ְְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָק��;
�ל��, ע�ת לא � לעצמ� �מה א� אבל לאחר, ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָֹ��כרה

הכריזה. ְֲִִִַָואפ��

.ÂË�א �מאתי�, מאה �וה �מכרה מאתי�, �ת�ת� ְְִִֵֶַַָָָָָָָָ�ְְָָהיתה
�ל��, ל� ואי� �ת�ת� נתק�לה � �מאה מאתי� ְְֵָָָ�ְְְְִִֵֶַַָָָָ�וה
מאה, �ת�ת� היתה אלמנה. �ב�עת ���בע ֵָָָ�ְְְְְִִֶַַַַָָָָָ�בלבד
ואפ�� �טל. מכר� � �מאה ודינר מאה �וה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ�מכרה
�טל. מכר� � ל��ר�י�' ה�ינר את אחזיר 'אני ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָאמרה:

.ÊËמנה� לזה �מכרה ז�ז, מא�ת אר�ע �ת�ת� ְְְֵֶֶַַָָָָָָ�ְְָָהיתה
מאה �וה ולאחר�� ��וה, �וה �מנה ולזה �מנה ְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָולזה

ק��. ��� ו�ל �טל אחר�� �ל � �מאה ַָָ�ְְְֲִֵֵֶֶַָָָודינר

.ÊÈמת א� �מ�נה. ל�נ� א� �ת�ת� למ�ר לא�ה ְְִִֵַָָָָָ�ְְְִִֵָֹי�
ה�ז יב�א � �ר�� א� היא[הקונה]ה�על מתה וא� וי�ל; ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹ
����עה קד� א� בעל� קיבלה]�ח�י �ל��.[שלא ל� אי� � ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ

.ÁÈ�א מקצת�, מ��נה א� �ת�ת�, מקצת ��כרה ְְְִִָָָָָ�ְְְֲִֵֶָָָהרי
ה�אר ותג�ה �על�, מ�רקע מ�כרת � מקצת� לאחר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָנתנה

�מ�כרת נאמני�. ��ל�ה �י� ממחי� �י� �בית ְְֱִִִֵֶֶֶָָֹ�ְִֵֵ�י�
��ל�ה �י� �י�, �בית �י� ר��ת, �פעמי� אפ�� ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָֹ�ְִלכת�ת�

ה�רקע. ��מת וי�דעי� ְְְֱִִֶַַַַָנאמני�

.ËÈא לא � לבעל� �י� לאחרי� �י� �ת�ת�, �דהה��כרת ְֶֶַ�ְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָֹ
�ת�ת� �נגד י�ר� זכר, �� ל� היה וא� �ת�ה; �נאי ָָ�ְְְִֵֵֶֶָָָָָָ�ְְְֵָָ�אר
זה. �נאי �די� חלק� על י�תר אביו מ�כסי ��מ�רה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹה�את
�ת�ת�, �נאי �ל א�דה לבעל�, �ת�ת� ה��חלת ָָ�ְְְְֲִֵַָָָָָָ�ְֲֶֶַָאבל
צריכה אינ� �ת�ת� �מ�חלת עליו. ל� אי� מז�נ�ת ְִֵָָָָ�ְְֲִֵֶֶַָָָואפ��
ולא עדי� צריכי� �אינ� ה��חלי�, ��אר � עדי� ולא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹקני�
�ה�עת דברי� ��הי� וה�א �לבד; �דברי� א�א ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָקני�,
תמ�, ודברי והתל �ח�ק �ברי יהי� ולא עליה�, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַֹס�מכת

נכ�נה. �דעת ְְֶַַָָא�א

יח ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
עד‡. אלמנ�ת�, זמ� �ל י�ר�י� מ�כסי נ��נת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאלמנה

ל� אי� �י� �בית �ת�ת� �מ��ת�ע �ת�ת�; ְִֵֵָָָ�ְְִִֶַָָ�ְִֶֹ���ל
�ת�ת�, מ��נה א� ,��� �ת�ת� מכרה א� וכ� ָָ�ְְְִָָ�ָָ�ְְְְִֵָָמז�נ�ת.

לאחר ה��תיקי �ת�ת� ע�תה חובא� לבעל [שיעבדה ְְָָ�ְִֵֵֵַָָ
�ע�תשלה] �י� � ח�ב�' �קנה '�ה ל�: ��אמר וה�א ,ְְְִֵֶֶֶַָָֹֹ

ממחי�, �י� �בית ��א �י� ממחי� �י� �בית א�� ְִ�ְְִִֵֵֶֹ�ְְִִֵֵָ�ברי�
� �על� מיתת לאחר �ע�ת �י� בעל� �ח�י �ע�ת ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ�י�
י� מקצת�, מכרה א� אבל ה��ר�י�; מ� מז�נ�ת ל� ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָאי�

מז�נ�תיה. א�דה האלמנה, �מ��תארס מז�נ�ת. ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָל�

�ס�ת·. ל� נ�תני� �� מ�כסיו, מ�ת� אחר ����נת ���ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
�מד�ר ��מי� ��[דירה]�כלי �היתה ��ד�ר י��בת � ְְְִֵֶֶֶַַָָָָ

�ה� �נ����ה �כסת�ת ��רי� �מ����ת בעל�, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ�ח�י
�ח�י �ה� �נ����ה ��פח�ת �בעבדי� בעל�, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�ח�י
וא� לבנ�ת�. ח�בי� ה��ר�י� אי� ה�ד�ר, נפל ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָבעל�.
ל�. ��מעי� אי� � מ��י' אבנ�� ואני לי, 'ה�יח� ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָאמרה:

�דק� תח�ק לא א�ת�[סדקו]וכ� טחה ולא א�א[בטיט], , ְְְְִֵֵֶַָָָֹֹ
מד�ר ��כר� וי�ר�י� �צא. א� �ה�א �מ� �� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָ��ב

�ל��. ע�� לא ְְַָָָֹאלמנה,

.‚� ��כר א�א �ית לבעל� היה ��א א� ה�ית, ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹנפל
מז�נ�תיה[שוכרי�]נ�תני� וכ� כב�ד�; לפי מד�ר ל� ְְְְְִִֵֶָָָָ

מ�ב�ד�, �ד�ל ה�על �ב�ד היה וא� כב�ד�. �פי ְְְְְְִִִַַַָָָָָָ�כס�ת�
י�רדת ואינ� ע��, �ע�לה מ�ני כב�ד�, לפי ל� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָנ�תני�

מיתה. לאחר ְֲִִַַָאפ��

�ל„. מז�נ�ת �היה חמ�ה �יצד? � מר�ה' ה�ית ְֲִֵֶַָָָָָ�ְְִִַַַ'�ר�ת
אחד �בית חמ��� הי� א� לב��, ���אכל קב מה� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחד

�ער�ב וה�א[יחד]וא�כלי� ק�י�; אר�עת לה� מס�יק , ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ
זזה 'איני �אמרה: אלמנה לפיכ� ה�ית. צרכי ל�אר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָה�י�
ה��ר�י� יכ�לי� � '�� לי �תנ� מז�נ�ת לי �סק� אבי, ְְְְְִִִִִִִֵַָָמ�ית
אנ� אי� לאו, וא� מז�נ�ת; ל� י� אצלנ�, א� 'א� ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָל�מר:
מ�ני ט�ענת היתה וא� ה�ית'. �ר�ת לפי א�א ל� ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָנ�תני�

יל�ה ילדי�[צעירה]�היא רע]וה� לש� �[וחוששת ְְְִִֵֶַָָ
אביה. �בית והיא לב��, ל� ה�ס�יקי� מז�נ�ת ל� ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָנ�תני�

ל��ר�י�. � ה�ס�ת �מ�תר האלמנה מז�נ�ת ְְְְִַַַַַָָָ�מ�תר

קצ�ה‰. ל� �אי� לרפ�אה צריכה א� � �חלתה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָאלמנה
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תדיר] וא�[שחולה ;�� ח�בי� וי�ר�י� �מז�נ�ת, ז� הרי ,ְְְְֲִִִִֵַָָ
מ�ת�ת�. מתר�אה ז� הרי קצ�ה, ל� ��� רפ�אה ָָ�ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָהיא
יבמה; היתה אפ�� לפ��ת�, ח�בי� ה��ר�י� אי� � ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָנ��ית
ח�בי� אי� � ��ביה והיא �מת בעל�, �ח�י נ��ית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָואפ��
�ת�ת� ��ל א� עצמ�, מ�ל נפ�ית א�א מ�כסיו, ָָ�ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹלפ��ת�

עצמ�. ְְְִֶַָותפ�ה

.Â�וא �קב�רת�; ח�בי� ה�על י�ר�י האלמנה, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָמתה
י�ר�י� י�ר�יה � מתה �� ואחר אלמנה �ב�עת ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָנ��עה
ה�על. י�ר�י לא אבל �קב�רת�, ח�בי� וה� ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹ�ְ�ת�ת�,
'טלי לאלמנה: �אמר וי�ר� ל��ר�י�. האלמנה ידי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמע�ה

�מז�נ�תי�' ידי� המזונות]מע�ה דמי אי�[במקו� � ְֲִִִֵֵַַַָ
ל�. ��מעי� �זה, �רצת היא אבל ל�; ְְֲִִִֶֶָָָָָ��מעי�

.Êע��ה אלמנה לבעל�, ע��ה �הא�ה מלאכ�ת ְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָוכל
והרחצת ה��ה, וה�עת ה��ס, מ�זיגת ח�� � ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָלית�מי�

ורגליו. ידיו ְְַָָָָָ�ניו

.Á� ל�על �הכניסה נכסי� �פר�ת האלמנה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמציאת
�ל��. �ה� ל��ר� ואי� ְְְְֵֵֶַַָָלעצמ�,

.Ëלא� א�ת� נ�טלת נד�נית�, �ה� עצמ� ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹוה�כסי�
�� א� א�א �ע�ל�, �י� �ה� ל��ר�י� ואי� ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ�ב�עה;

�רזל[התייקרו]ה�תיר� צא� נכסי והי� ה�על �ח�י ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹ
י�ר�יה � �ב�עה �לא האלמנה מתה וא� ל�על. ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ�ה��תר
וא� �רזל; צא� נכסי �היא �י על וא� נד�נית�, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹי�ר�י�

ה לי�ר�י ה��תר מ�תר, �ה� �על.היה ְְֵֶַַַַָָָָָ

.È�י� � מה� ����� �די מ�לטלי� ��פסה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאלמנה
��ר �פסה אפ�� מ�ת�, אחר ��פסה �י� מח�י� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ��פסה
מה �י� �ית עליה ��תבי� א�א מ�ד�, מ�ציאי� אי� � ְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָזהב
נ��נת והיא ע��; �מח�בי� מז�נ�ת ל� �פ�סקי� ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָ��פסה,
מז�נ�ת, ל� יהי� ��א עד א� ��מ�ת, עד ��יד� ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹמ�ה

ה�אר. את ה��ר�י� ְְְְִִֶַַָוי�ח�

.‡È� ומת בעל� מח�י �כת�ת� מ�לטלי� �פסה א� ֲֵֵֵַַָָָָ�ְְְְְִִִִֵַָָוכ�
אינ� לכת�ת�, מ�ת� אחרי �פסה א� אבל מה�; ֵָָָ�ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָ��בה
ה�ת�ה ��ג�ה ה�א�ני� ���נ� �י על א� מה�. ָ�ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ��בה
מ� האלמנה ���� �לפיכ� ה��לטלי�. מ� ה�ת�ה ְְְְִִִִִִַַַָָָָָ�ְְֵַָ�תנאי

�פסה. ��א �י על א� ְְְִִִֶַַַַָָֹה��לטלי�

.·È�ה��ר�י � א�ת� �פסה ולא מ�לטלי� �על� ה�יח ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָֹא�
מעלי� וה� א�ת�, ואינ�[משלמי�]נ�טלי� מז�נ�ת. ל� ְְְְֲִִֵֵַָָָ

�בית מ�חי� ה��לטלי� 'יהי� ול�מר: עליה� לע�ב ְִֵָ�ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָיכ�לה
מז�נ�ת'; לי יהי� ולא יאבד� ��א מה�, �א��� עד ְְְְִִִִֵֶֶֶַָֹֹ�י�

עליו התנת הבעל]ואפ�� מ�[על ����� �פר�� ְְֲִִִִֵֶַָָָ
��י �כל �מיד, �ני� �בזה מע�בת. אינ� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה��לטלי�,

ִִדיני�.

.‚Èה�יח א� ��אאבל עליה� לע�ב היא יכ�לה קרקע, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
�אי� ה�ק�ח�ת, מ�ד מ�ציאה אינ� � מכר� וא� ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָימ�ר�;

ח�רי�. �ני מ�כסי� א�א נ��נ�ת וה�נ�ת ְְְִִִִִֵֶַָָָָָהא�ה

.„Èנ��נ�ת ז�, אחר ז� ���א� �י על א� ר��ת, נ�י� ְִִִִִֶַַַַַַָָָה�יח
קדימה �י� �אי� (�מ�לטלי�).}�מז�נ�ת{��וה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָ

.ÂË�הרא��ני חד�י� ��ל�ה � יב� לפני ��פלה ְְְְֳִִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹאלמנה
� מע�רת ה�יח� א� וכ� הע�ר, ה�ר א� �על; מ�ל ֶֶ�ְְִִִֵָָ�ַָ�ִִִֶֶַַנ��נת

וה�לכת נ��נת � ק�מה �ל �� ילדה ��לד. עד וה�לכת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָנ��נת
אחר מע�רת נמצאת לא ה��י�. ��אר אלמנ�ת� ימי ֶֶַַ�ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹ�ל
�על מ�ל לא נ��נת אינ� � �ה�ילה א� חד�י�, ְֳִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹה�ל�ה

לחל�. א� לכנס יבמ� ��בעת א�א יב�, מ�ל ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹולא

.ÊË�א �ברח ��י� ועמד לחל�, א� לכנס יבמ� ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹֹ�בעה
מ�ל נ��נת ז� הרי � ה�� �מדינת ה�ב� �היה א� ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ�חלה,

�לל. �ב�עה �לא ְְְָָָָֹיב�

.ÊÈג�יל�� עד מז�נ�ת ל� אי� � קט� יב� לפני ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָנפלה
היבמי�. ��אר ְְְְִִִֶַָָויהיה

.ÁÈ:ואמר למז�נ�תיה מיתה ��עת לא��� קרקע ��חד ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמי
וא� מז�נ�ת. ל� ר�ה הרי � ל�ז�נ�ת' �ל�ני מק�� ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָ'יהיה
נכסי�; �אר נ�טלת ל�, הרא�יי� מ�ז�נ�ת �ח�ת �כר� ְְְְְִִִֶֶָָָָָָָָהיה
א� אבל ה�ל. נ�טלת ל�, הרא�י מ� י�תר �כר� היה ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹוא�
ל� אי� � ו�תקה �מז�נ�ת', �ל�ני מק�� 'יהיה ל�: ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָאמר

קצ� �הרי �לבד, מק�� א�ת� �ר�ת מז�נ�ת.[קצב]א�א ל� ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ

.ËÈמי י� � מז�נ�ת לת�ע �י� לבית ��אה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹאלמנה
ואי� א�ת�; מ��יעי� ואי� מז�נ�ת ל� ���סקי� ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ�ה�רה
�א�ה ה�בר ל� ��תח�� מ�ני ז�, ה�ראה על לסמ� ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹרא�י
מז�נ�ת ל� �אי� ה�ר� ור��תי ה��. למדינת �על� ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָ�הל�
מ�כסי לה�רע �אה ז� �הרי ���בע, עד �י� ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמ�ית
א�א נפרע אינ� ית�מי� מ�כסי ה�פרע וכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָית�מי�,

לד��. רא�י �ב� נ�טה, �ע�י ולזה ְְְִִֶַָָָָָ��ב�עה;

.Î�מ��יעי � מז�נ�ת לת�ע �י� לבית ��אה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹאלמנה
וכ� מז�נ�ת; ל� ונ�תני� הכרזה, �לא �מ�כרי� �ח�ה, ְְְְְְְְִִִֵַָָָָָֹא�ת�

ממ �י� �בית ��א למז�נ�ת למ�ר ל� ��ל�הי� א�א חי� ְְְִִִֵֵֶָֹֹ�ְְִִֶָָֹ
לבי� �ינ� למז�נ�ת מכרה א� וכ� הכרזה. �לא ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹנאמני�,
ה��ר�י� �כ��ב�א� ק��; מכר� ��וה, �וה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָעצמ�

נ��עת. א�ת�, ְְְִִַַַַָלה��יע

.‡Î�חד�י ��ה מה� לז�� �די � למז�נ�ת מ�כרי� ְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָוכ�ה
ל� נ�ת� ה��קח ��היה מנת על �מ�כרי� זה. על יתר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָא�
ל��ה �נ�ה �ע� �מ�כרת וח�זרת י��, �ל�י� ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹמז��
�די ה�כסי� מ� ���אר עד לע�ל�, מ�כרת וכ� ְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחד�י�;

ל�. וה�לכת ה�אר מ� �ת�ת� וג�בה ְְִֶֶַָָָָ�ְְָָָ�ְכת�ת�,

.·Î�מח�בי אי� � מז�נ�ת �י� �ית ל� ��סק� ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָאלמנה
ידיה מע�ה על ידיה]ע�� במעשה לה די ��ב�א�[א� עד , ֲִֵֶֶַַַָָָָ

נ�טלי� ידיה, מע�ה ל� מצא� א� וית�ע�ה; ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָה��ר�י�
הי� �א� א�מר ואני לדר��. ה�לכי� לאו, וא� ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָא�ת�,

ע�� מח�בי� �י� �ית � קט�י� א�ה��ר�י� [בודקי� ְְְְִִִִִֵַַַָ
ליתומי�] רווחיה ל�נותנת �פ�סקי� מכסת, לה קובעי� �] ְִָ

[� מ מז�נ�ת.רווח ל� ���סקי� �דר� ידיה ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָמע�ה

.‚Î�ל אי� יד�, מ�חת י�צא �ת�ה �טר �אי� ִֵֵַַָָָָ�ְְְֵֶַַָָאלמנה
מ��נה א� א�ת�, מכרה א� �ת�ת�, מחלה ��א � ְְְִָָָָָָ�ְְֲֶָָָמז�נ�ת
וא�מרי� ל� ט�עני� י�ר�, טע� ��א �י על וא� ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹא�ת�;
א� א�א � מז�נ�ת' �טלי וה�בעי, �ת�תי�, 'הביאי ְְְְִִִִִֶָָָ�ְִִָָל�:

�ת�ה. לכ�ב �ר�� ָ�ְְְִֵַָֹאי�

.„Îהי �הלכה �באההא�ה ה��, למדינת �בעל� א ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָ
רצת, האלמנ�ת, �ל �די� נ��נת רצת, � �עלי' 'מת ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָואמרה:
נאמנת; אינ� � �עלי' '�ר�ני אמרה: �ת�ת�. ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ְֶֶנ�טלת

- h"qyz'd a`Îmgpn b"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

היא עדי� �א� � �ני� מ�ל כת�ת� �די עד מ�כסיו ֲִִִִִֶַָָָָ�ְְְְִִֵֶַָָונ��נת
�ת�ה, ל� י� ��אמרה, �ר�� וא� מז�נ�ת, ל� י� ָ�ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָא���,
כת�ת� �די עד מז�נ�ת נ�טלת לפיכ� �יד�; �ת�ת� ָָ�ְְְְְִֵֶֶַָָָָָ�ְֲֵֶ�הרי

ל�. ְֶֶָוה�לכת

.‰Î�אינ � �על� �מת �ר��י� ספק ל� �היה ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָהא�ה
�ח�י אבל מ�פק; ה��ר� מ�ד מ�ציאי� �אי� מ�כסיו, ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנ��נת
�מ�רי�. �ר��י� ��ת�ר� עד מז�נ�ת ל� י� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָבעל�,

.ÂÎ,מז�נ�ת �בעה ולא �ני� ��י ��הת ענ�ה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹאלמנה
מז�נ�ת ל� אי� � �בעה ולא �ני� �ל� ��הת ע�ירה ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָֹֹא�
�ח�ת �הת וא� ��בעה; מ�עה א�א �עבר�, ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָ��ני�
ונ�טלת ��בעת א�א ו�רה, לא � אחד �י�� אפ�� ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹמ�ה,

�עבר�. ה�ני� א�ת� ְְִֶַָָָמז��

.ÊÎ:�א�מרי ה� � ה��ר�י� מ� מז�נ�ת ��בעה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָאלמנה
נ�את, ��א זמ� �ל � נטל�י' 'לא א�מרת: והיא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ'נת��',
ה�ת �ב�עת ��בע א� ראיה, להביא הית�מי� ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָעל

י�בע�[מדרבנ�] א� ראיה, להביא עליה �מ���את, ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָֹות�ל;
ל� ��תנ� ה�ת �ב�עת .ה��ר�י� ְְְִֵֶֶַַָָ

.ÁÎאלמנה לפיכ� הע�ר. �די� �ת�ה ��ספת ְְְִִִַָָָָָָ�ְִֶֶ�י�
�ת�ת� ��ספת מ��נה א� מחלה, א� מכרה, א� ָָ�ְְְְְֲִֶֶֶָָָָָָָ��בעה,
וה�יחה מקצת, �בעה וא� מז�נ�ת; ל� אי� � הע�ר ְְְְְִִִִִִֵָָָָָָָע�
מקצת�. וה�יחה הע�ר מקצת ��בעה �מי ז� הרי � ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶָָָָָָָָָמקצת
ע� ה��ספת �מחלה מכרה סת�, ה��חלת א� ה��כרת ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָוכל

מק��. �כל �מ� '�ת�ה' ��ניה� � ְְָָָָ�ְְִֵֶֶָָהע�ר

יט ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
א��,‡. �ת�ת י�ר�י� ה�כרי� �ניו ��הי� ה�ת�ה, ִַָ�ְְְְִִִֶַָָָָ�ְְִֵַָמ�נאי

אביה]�נד�נית� מבית צא�[נכסי� נכסי �ת�רת �הכניסה ְְְְְִִִֵֶַָָָֹ
ולהפסד]�רזל לרווח הבעל, באחריות ��[שיהיה ואחר , ְְֶַַַָ

��וה. אחיה� ע� ה�ר�ה �אר ְֲִֵֶֶָָ�ְְְִַָח�לקי�

.·�� וילדה אל�, �נד�נית� �ת�ת� א�ה נ�א ְְְְֵֶֶָָָָָָ�ְִֵַָָָ�יצד?
�נד�נית� �ת�ת� אחרת א�ה נ�א �� ואחר �ח�יו, ְְָָָָ�ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ�מתה
וה�יח ה�א, מת �� ואחר �ח�יו, �מתה �� וילדה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָמאתי�,
�בנ� א��, ��כת�ת אל� י�ר� הרא��נה מ� �נ� � ְִַ�ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָאל�י�

וה�אר א��, ��כת�ת מאתי� י�ר� ה�נ�ה מאותמ� [ח' ְְִִִִֵֶַַָָ�ְְִַַָ
אל�זוז] הרא��נה �� �יד נמצא ��וה. א�ת� ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָי�ר�י�

מא�ת. �� ה�נ�ה �� �ביד מא�ת, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָואר�ע

��י‚. �די על י�תר ��ה�יח אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָ��ה
אחד �ינר ��וה;ה�ת��ת ה�אר ��חלק� �די י�תר, א� ְַ�ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

�א� ��וה: ה�ל ח�לקי� �ינר, י�תר ה�יח לא א� ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹאבל
�ינר י�אר ולא א��, �ת�ת וא�� א�� �ת�ת א�� ְִִִֵַָָָֹ�ְְִֵַָ�ְְִֵייר��
מב�ל זה �נאי נמצא � ה��ר�י� �י� א�ת� לחלק ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹאחד

ה��רה. מ� �ה�א ��וה, ה�ני� �י� יר�ה ְִִֵֶֶַַָָָָ�ְִח��ק

�י�„. ז� אחר �ז� �י� ר��ת, נ�י� ���א למי ה�י� ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָוה�א
היה א� זכרי�, �ני� מה� ול� �ח�יו, ��� �מת� אחת, ְְְִִִֵֶַָָָָָָ�ְֵַַַ�בת
י�ר� ואחד אחד �ל � �ינר ה�ת��ת �ל �די על י�תר ��ְְֵֵַַָָ�ְִֵֶֶָָָָ

��וה. ח�לקי� וה�אר א��, ְְְְִִֶַַָָ�ְ�ת�ת

מעלי�‰. אנ� 'הרי הית�מי�: הער�]אמר� לגובה [מוסיפי� ְְֲֲִִֵַַָָ
אי� � א��' �ת�ת ���ל� �די י�תר, אבינ� נכסי ִֵַָ�ְְְְִִִֵֵֵֶַָעל

הי� ��ה �י� �בית ה�כסי� את �מי� א�א לה�, ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ��מעי�
נתמעט� א� ��תר�� �י על וא� אביה�; מיתת ��עת ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָ�וי�
א�ת� �מי� אי� � לחלק ��ב�א� קד� אביה�, מיתת ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאחרי

אביה�. מיתת ��עת ְֲִִִֶֶַַָא�א

.Â��� �י על א� ה�ת��ת, �ל �די על י�תר �� ִֵֶַַ�ְְֵֵַַָָָָהיה
האב]עליו א�א[על ממעט, אינ� � ה��תר �נגד ח�ב �טר ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

א��. �ת�ת י�ר� מה� אחד ִַ�ְֵֵֶֶָָ�ל

.Êואחת �ח�יו מה� אחת �מתה נ�י�, ��י נ��י �היה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמי
יתר ה�יח ��א �י על א� מ��יה�, �ני� ול� מ�ת�, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאחר
אלמנה �ב�עת ה�נ�ה נ��עה א� � ה�ת��ת ��י ְְְְְִִִַַַָָָָ�ְְֵַַעל
�אינ� מ�ני �ת�ת�, ליר� ק�דמי� �ניה ��מ�ת, ְִֵֵֶָָָ�ְְִִֶֶֶַָָָֹקד�
ואחר ��רה. �ל יר�ה א�א זה, �תנאי א�� �ת�ת ְֶַַָָ�ְְִִֶֶַַָָ�ְְִי�ר�י�

זה �תנאי א�� �ת�ת הרא��נה �ני י�ר�י� ["תקנת�� ְְְִִֵָָָ�ְִִֶַַָ
זכרי�"] ��וה.בני� א�ת� ח�לקי� �ל��, �� נ�אר וא� ;ְְְְְִִִֶַָָ

א�� �ת�ת י�ר�י� הרא��נה �ני ���בע, קד� מתה ִַָ�ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹוא�
��וה. ח�לקי� וה�אר ְְְְְִִֶַַָָ�לבד,

.Á�� ואחר ומת, �ני�, מה� ול� נ�י�, ��י נ��י ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהיה
אחד �ל � מת� �� ואחר ה��י� נ��ע� א� � ה��י� ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמת�
זה; �תנאי לא ��רה, �ל �יר�ה א�� �ת�ת י�ר� ְִֶֶַָָֹ�ִִַ�ְְֵֶָואחד
,�� אי� א� �ינר מ�תר �� י� א� מ��יחי� אי� ְְִִִִִֵֵֵַָָָָָלפיכ�
נ��ע� לא וא� ה�נ�ה. לי�ר�י ק�דמי� הרא��נה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹוי�ר�י
לפי �ת�ה, יר�ת �� ואי� ��וה, ה�ל ה�ני� ח�לקי� �ְְְְִִֵֶַַָָָֹ�ְַ�ְִָ

���בע. עד �ת�ה לאלמנה ִֶַַָָ�ְְְֵֶַָָ�אי�

.Ëניה� ����עה, ז� � נ��עה לא ואחת נ��עה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹאחת
וכל ��וה. א�ת� ח�לקי� וה�אר, �ח�ה; �ת�ת� ְְְְְְִִֶַָָָָָָ�ְְִי�ר�י�
מ�כסי� ט�ר� אינ� אביו, �ח�י ��תה א�� �ת�ת ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�ְֵַה��ר�

שנמכרו]מ�ע�די� ח�רי�[נכסי� מ�ני שלאא�א [נכסי� ְ�ְְִִִֵֶָָ
ה��ר�י�נמכרו] .�כל ְְִַָ

.È�אביה מ�כסי נ��נ�ת ה�נ�ת ��היינה �ת�ה, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ�ְְִֵָ�מ�נאי
א� ה�ת �גרה ��ב�ר�; עד א� ��תארס� עד מ�ת�, ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָאחר
�גרה ��א �י על א� נתארסה א� נתארסה, ��א �י ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹעל
� מ�ת� לאחר אביה מ�כסי ה���נת �בת מז�נ�ת. ל� אי� �ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

לאחי�. לא לעצמ�, �מציאת� ידיה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹמע�ה

.‡Èמד�ר� �כס�ת מז�נ�ת ל�ת אביה,[דירה]��סקי� מ�כסי ְְְְִִִִֵַַָָָ
�כס�ת� ה�נ�ת למז�� �מ�כרי� לאלמנה; ���סקי� ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ�דר�

הכרזה המרבה]�לא לכל פומבית ���כרי�[מכירה �דר� , ְְְְִֶֶֶַָָֹ
לפי ל� ��סקי� �הא�ה, א�א �כס�ת�: האלמנה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָלמז��
לה� המס�ק �בר לה� ��סקי� ול�נ�ת �על�, �כב�ד ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָכב�ד�

נ��ע�ת. ה�נ�ת ואי� ְְְִִֵַַָָ�לבד;

.·Èנ��נ�ת ה�נ�ת ולא א��, �ת�ת י�ר�י� ה�ני� ְִִַַָָֹ�ְְִִֵַָאי�
יד�; מ�חת י�צא �ת�ה �טר ��היה עד א��, ִֵַַָָָ�ְְְְִִִֵֶֶַַָ�תנאי�
��א �ל��, לה� אי� � �ת�ה �טר �� אי� א� ְֵֶֶָָָ�ְְֲִֵַָָאבל
לה� י� �ת�ה, לכ�ב �ר�� אי� וא� �ת�ת�. א�� ֵֶָָ�ְְְְִִֵַָָָֹ�ְֲִָָָמחלה

ה�נאי�. ְְִִַָ�פי

.‚È��ג� �ת�ה, מ�נאי אחד לעקר מיתת� ��עת ���ה ְָ�ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמי
'אל א� אלמנת�', ���� ואל מ�כסיו �נ�תיו י��נ� 'אל ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ�אמר:
נכסיו �ל נת� ל�. ��מעי� אי� � א��' �ת�ת �ניו ְְִִֵַַָָָָָ�ְְִָָייר��

מרע �כיב �מ�נת ה�איל � לאחרי� חולה]�מ�נה אינ�[אד� ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָ
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היא עדי� �א� � �ני� מ�ל כת�ת� �די עד מ�כסיו ֲִִִִִֶַָָָָ�ְְְְִִֵֶַָָונ��נת
�ת�ה, ל� י� ��אמרה, �ר�� וא� מז�נ�ת, ל� י� ָ�ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָא���,
כת�ת� �די עד מז�נ�ת נ�טלת לפיכ� �יד�; �ת�ת� ָָ�ְְְְְִֵֶֶַָָָָָ�ְֲֵֶ�הרי

ל�. ְֶֶָוה�לכת

.‰Î�אינ � �על� �מת �ר��י� ספק ל� �היה ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָהא�ה
�ח�י אבל מ�פק; ה��ר� מ�ד מ�ציאי� �אי� מ�כסיו, ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנ��נת
�מ�רי�. �ר��י� ��ת�ר� עד מז�נ�ת ל� י� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָבעל�,

.ÂÎ,מז�נ�ת �בעה ולא �ני� ��י ��הת ענ�ה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹאלמנה
מז�נ�ת ל� אי� � �בעה ולא �ני� �ל� ��הת ע�ירה ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָֹֹא�
�ח�ת �הת וא� ��בעה; מ�עה א�א �עבר�, ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָ��ני�
ונ�טלת ��בעת א�א ו�רה, לא � אחד �י�� אפ�� ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹמ�ה,

�עבר�. ה�ני� א�ת� ְְִֶַָָָמז��

.ÊÎ:�א�מרי ה� � ה��ר�י� מ� מז�נ�ת ��בעה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָאלמנה
נ�את, ��א זמ� �ל � נטל�י' 'לא א�מרת: והיא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ'נת��',
ה�ת �ב�עת ��בע א� ראיה, להביא הית�מי� ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָעל

י�בע�[מדרבנ�] א� ראיה, להביא עליה �מ���את, ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָֹות�ל;
ל� ��תנ� ה�ת �ב�עת .ה��ר�י� ְְְִֵֶֶַַָָ

.ÁÎאלמנה לפיכ� הע�ר. �די� �ת�ה ��ספת ְְְִִִַָָָָָָ�ְִֶֶ�י�
�ת�ת� ��ספת מ��נה א� מחלה, א� מכרה, א� ָָ�ְְְְְֲִֶֶֶָָָָָָָ��בעה,
וה�יחה מקצת, �בעה וא� מז�נ�ת; ל� אי� � הע�ר ְְְְְִִִִִִֵָָָָָָָע�
מקצת�. וה�יחה הע�ר מקצת ��בעה �מי ז� הרי � ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶָָָָָָָָָמקצת
ע� ה��ספת �מחלה מכרה סת�, ה��חלת א� ה��כרת ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָוכל

מק��. �כל �מ� '�ת�ה' ��ניה� � ְְָָָָ�ְְִֵֶֶָָהע�ר

יט ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
א��,‡. �ת�ת י�ר�י� ה�כרי� �ניו ��הי� ה�ת�ה, ִַָ�ְְְְִִִֶַָָָָ�ְְִֵַָמ�נאי

אביה]�נד�נית� מבית צא�[נכסי� נכסי �ת�רת �הכניסה ְְְְְִִִֵֶַָָָֹ
ולהפסד]�רזל לרווח הבעל, באחריות ��[שיהיה ואחר , ְְֶַַַָ

��וה. אחיה� ע� ה�ר�ה �אר ְֲִֵֶֶָָ�ְְְִַָח�לקי�

.·�� וילדה אל�, �נד�נית� �ת�ת� א�ה נ�א ְְְְֵֶֶָָָָָָ�ְִֵַָָָ�יצד?
�נד�נית� �ת�ת� אחרת א�ה נ�א �� ואחר �ח�יו, ְְָָָָ�ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ�מתה
וה�יח ה�א, מת �� ואחר �ח�יו, �מתה �� וילדה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָמאתי�,
�בנ� א��, ��כת�ת אל� י�ר� הרא��נה מ� �נ� � ְִַ�ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָאל�י�

וה�אר א��, ��כת�ת מאתי� י�ר� ה�נ�ה מאותמ� [ח' ְְִִִִֵֶַַָָ�ְְִַַָ
אל�זוז] הרא��נה �� �יד נמצא ��וה. א�ת� ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָי�ר�י�

מא�ת. �� ה�נ�ה �� �ביד מא�ת, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָואר�ע

��י‚. �די על י�תר ��ה�יח אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָ��ה
אחד �ינר ��וה;ה�ת��ת ה�אר ��חלק� �די י�תר, א� ְַ�ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

�א� ��וה: ה�ל ח�לקי� �ינר, י�תר ה�יח לא א� ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹאבל
�ינר י�אר ולא א��, �ת�ת וא�� א�� �ת�ת א�� ְִִִֵַָָָֹ�ְְִֵַָ�ְְִֵייר��
מב�ל זה �נאי נמצא � ה��ר�י� �י� א�ת� לחלק ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹאחד

ה��רה. מ� �ה�א ��וה, ה�ני� �י� יר�ה ְִִֵֶֶַַָָָָ�ְִח��ק

�י�„. ז� אחר �ז� �י� ר��ת, נ�י� ���א למי ה�י� ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָוה�א
היה א� זכרי�, �ני� מה� ול� �ח�יו, ��� �מת� אחת, ְְְִִִֵֶַָָָָָָ�ְֵַַַ�בת
י�ר� ואחד אחד �ל � �ינר ה�ת��ת �ל �די על י�תר ��ְְֵֵַַָָ�ְִֵֶֶָָָָ

��וה. ח�לקי� וה�אר א��, ְְְְִִֶַַָָ�ְ�ת�ת

מעלי�‰. אנ� 'הרי הית�מי�: הער�]אמר� לגובה [מוסיפי� ְְֲֲִִֵַַָָ
אי� � א��' �ת�ת ���ל� �די י�תר, אבינ� נכסי ִֵַָ�ְְְְִִִֵֵֵֶַָעל

הי� ��ה �י� �בית ה�כסי� את �מי� א�א לה�, ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ��מעי�
נתמעט� א� ��תר�� �י על וא� אביה�; מיתת ��עת ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָ�וי�
א�ת� �מי� אי� � לחלק ��ב�א� קד� אביה�, מיתת ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאחרי

אביה�. מיתת ��עת ְֲִִִֶֶַַָא�א

.Â��� �י על א� ה�ת��ת, �ל �די על י�תר �� ִֵֶַַ�ְְֵֵַַָָָָהיה
האב]עליו א�א[על ממעט, אינ� � ה��תר �נגד ח�ב �טר ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

א��. �ת�ת י�ר� מה� אחד ִַ�ְֵֵֶֶָָ�ל

.Êואחת �ח�יו מה� אחת �מתה נ�י�, ��י נ��י �היה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמי
יתר ה�יח ��א �י על א� מ��יה�, �ני� ול� מ�ת�, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאחר
אלמנה �ב�עת ה�נ�ה נ��עה א� � ה�ת��ת ��י ְְְְְִִִַַַָָָָ�ְְֵַַעל
�אינ� מ�ני �ת�ת�, ליר� ק�דמי� �ניה ��מ�ת, ְִֵֵֶָָָ�ְְִִֶֶֶַָָָֹקד�
ואחר ��רה. �ל יר�ה א�א זה, �תנאי א�� �ת�ת ְֶַַָָ�ְְִִֶֶַַָָ�ְְִי�ר�י�

זה �תנאי א�� �ת�ת הרא��נה �ני י�ר�י� ["תקנת�� ְְְִִֵָָָ�ְִִֶַַָ
זכרי�"] ��וה.בני� א�ת� ח�לקי� �ל��, �� נ�אר וא� ;ְְְְְִִִֶַָָ

א�� �ת�ת י�ר�י� הרא��נה �ני ���בע, קד� מתה ִַָ�ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹוא�
��וה. ח�לקי� וה�אר ְְְְְִִֶַַָָ�לבד,

.Á�� ואחר ומת, �ני�, מה� ול� נ�י�, ��י נ��י ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהיה
אחד �ל � מת� �� ואחר ה��י� נ��ע� א� � ה��י� ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמת�
זה; �תנאי לא ��רה, �ל �יר�ה א�� �ת�ת י�ר� ְִֶֶַָָֹ�ִִַ�ְְֵֶָואחד
,�� אי� א� �ינר מ�תר �� י� א� מ��יחי� אי� ְְִִִִִֵֵֵַָָָָָלפיכ�
נ��ע� לא וא� ה�נ�ה. לי�ר�י ק�דמי� הרא��נה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹוי�ר�י
לפי �ת�ה, יר�ת �� ואי� ��וה, ה�ל ה�ני� ח�לקי� �ְְְְִִֵֶַַָָָֹ�ְַ�ְִָ

���בע. עד �ת�ה לאלמנה ִֶַַָָ�ְְְֵֶַָָ�אי�

.Ëניה� ����עה, ז� � נ��עה לא ואחת נ��עה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹאחת
וכל ��וה. א�ת� ח�לקי� וה�אר, �ח�ה; �ת�ת� ְְְְְְִִֶַָָָָָָ�ְְִי�ר�י�
מ�כסי� ט�ר� אינ� אביו, �ח�י ��תה א�� �ת�ת ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�ְֵַה��ר�

שנמכרו]מ�ע�די� ח�רי�[נכסי� מ�ני שלאא�א [נכסי� ְ�ְְִִִֵֶָָ
ה��ר�י�נמכרו] .�כל ְְִַָ

.È�אביה מ�כסי נ��נ�ת ה�נ�ת ��היינה �ת�ה, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ�ְְִֵָ�מ�נאי
א� ה�ת �גרה ��ב�ר�; עד א� ��תארס� עד מ�ת�, ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָאחר
�גרה ��א �י על א� נתארסה א� נתארסה, ��א �י ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹעל
� מ�ת� לאחר אביה מ�כסי ה���נת �בת מז�נ�ת. ל� אי� �ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

לאחי�. לא לעצמ�, �מציאת� ידיה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹמע�ה

.‡Èמד�ר� �כס�ת מז�נ�ת ל�ת אביה,[דירה]��סקי� מ�כסי ְְְְִִִִֵַַָָָ
�כס�ת� ה�נ�ת למז�� �מ�כרי� לאלמנה; ���סקי� ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ�דר�

הכרזה המרבה]�לא לכל פומבית ���כרי�[מכירה �דר� , ְְְְִֶֶֶַָָֹ
לפי ל� ��סקי� �הא�ה, א�א �כס�ת�: האלמנה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָלמז��
לה� המס�ק �בר לה� ��סקי� ול�נ�ת �על�, �כב�ד ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָכב�ד�

נ��ע�ת. ה�נ�ת ואי� ְְְִִֵַַָָ�לבד;

.·Èנ��נ�ת ה�נ�ת ולא א��, �ת�ת י�ר�י� ה�ני� ְִִַַָָֹ�ְְִִֵַָאי�
יד�; מ�חת י�צא �ת�ה �טר ��היה עד א��, ִֵַַָָָ�ְְְְִִִֵֶֶַַָ�תנאי�
��א �ל��, לה� אי� � �ת�ה �טר �� אי� א� ְֵֶֶָָָ�ְְֲִֵַָָאבל
לה� י� �ת�ה, לכ�ב �ר�� אי� וא� �ת�ת�. א�� ֵֶָָ�ְְְְִִֵַָָָֹ�ְֲִָָָמחלה

ה�נאי�. ְְִִַָ�פי

.‚È��ג� �ת�ה, מ�נאי אחד לעקר מיתת� ��עת ���ה ְָ�ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמי
'אל א� אלמנת�', ���� ואל מ�כסיו �נ�תיו י��נ� 'אל ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ�אמר:
נכסיו �ל נת� ל�. ��מעי� אי� � א��' �ת�ת �ניו ְְִִֵַַָָָָָ�ְְִָָייר��

מרע �כיב �מ�נת ה�איל � לאחרי� חולה]�מ�נה אינ�[אד� ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָ
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וח��ב ה��נה הרי � ��ת�אר �מ� מיתה, לאחר א�א ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָק�נה
�בנ�תיו אלמנת� �לפיכ� �אחד; �אי� א�� �תנאי� ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָה�כסי�
בעל�. �ח�י ��תה א�� �ת�ת י�ר�י� �בניו מ�כסיו, ְֲִֵֵֶַַַָָָ�ְְְִִִָָָָנ��נ�ת

.„Èומיאנההממאנת[של]�ת שהישיאוה יתומה [קטנה ְֶֶַַָ
אבלבנישואי�] מז�נ�ת. ל� וי� ה�נ�ת, ��אר היא הרי �ְְְֲֲִִֵֵַָָָָ

ה�נ�ה �בת היבמה, מדרבנ�]�ת �בת[ערוה האר�סה, �בת , ְְֲִַַַַַַָָָָָ
זה; �תנאי אביה� מיתת אחר מז�נ�ת לה� אי� � ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָהאנ�סה
ה�ני� �אר �די� �מז�נ�ת�, ח�ב ה�א אביה�, �ח�י ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָאבל

אביה�. �ח�י ְְֲִֵֶַַָוה�נ�ת

.ÂËמז�נ�תיה� ח�ב האחי�, מ� ה���נת �ת מ�עתהמארס ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
מ�נתארסה, מאחיה מז�נ�ת ל� אי� �הרי � ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהאר�סי�
ואי� נערה, א� קט�ה א�א עצמ� ��ז�� �די ��גרת ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואינ�
ה�תחי�. על ות�אל ותל� אר�סת� ��ת��ה ר�צה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאד�

.ÊË��אפ נתאלמנה, א� נת�ר�ה א� �מאנה ה�ת, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָנ�את
יב� ��מרת לייבו�]היא לבית[ממתינה וחזרה ה�איל , ְְְִִֵֶֶָָָָ

עד אביה מ�כסי נ��נת ז� הרי � בגרה לא ועדי� ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאביה
��תארס. עד א� ְְִִֵֶֶַַָ��ב�ר

.ÊÈ,�ה�כסי �ל ה�ני� ייר�� � �בנ�ת �ני� וה�יח ��ת ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָמי
��ה ��תארס�. עד א� ��ב�ר� עד אחי�תיה� את זני� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָוה�
מה� ����נ� �אפ�ר נכסי� ��ה�יח אמ�רי�? ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ�ברי�
ה� וא�� ה�נ�ת; ��ב�ר� עד �אחד, וה�נ�ת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָה�ני�
א�א �ה�יח ��כסי� אי� א� אבל מר�י�'. 'נכסי� ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ�ְְְִִִַָָה�קראי�
��ב�ר�, עד ל�נ�ת מז�נ�ת מה� מ�ציאי� � מ�ה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ�ח�ת
ה�נ�ת מז�� �די א�א �� אי� וא� ל�ני�; ה�אר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָונ�תני�
��תארס�, עד א� ��ב�ר� עד מה� נ��נ�ת ה�נ�ת � ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָ�לבד

ה�תחי�. על י�אל� ְְְֲִִִַַַָָוה�ני�

.ÁÈה�יח א� אבל קרקע. ��ה�יח אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָ��ה
מ� ה�נ�ת ����נ� ה�א ה�א�ני� �בת�נת ה�איל � ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָמ�לטלי�
ה�כסי� מ� �אחת נ��נ�ת וה�נ�ת ה�ני� הרי ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָה��לטלי�,
��הי� א�א �מ�לטלי� לה� ��נ� ��א ה��עטי�; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהא��

ה�א�ני�. ה�ר� וכזה ְְִִֶַַָָ��ני�.

.ËÈ� �� אחר ונתמעט� מר�י�, ה�כסי� והי� קרקע, ְְֲִִֵַַַ�ְְְְִִִַַַַָָה�יח
ונתר�� מיתה, ��עת מ�עטי� הי� י�ר�י�; �ה� זכ� ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָ�בר
קדמ� א� נתר��, לא ואפ�� א�ת�. י�ר�י� ה�ני� � �� ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹאחר

ק��. מכר� מ�עטי�, נכסי� �מכר� ְְְִִִִַַָָָָָָה�ני�

.Îעליו וי� מר�י�, ה�כסי� המת]הי� א�[על ח�ב, ְְִַָָ�ְִֵָָ
מז�נ�ת ולא הח�ב אי� � ��� את ��ז�� א��� ע� ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹ�התנה
וי�נ� ה�ל, ה�ני� ייר�� א�א ��כסי�; ממעטי� א��� ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹ�ת
��סק, זמ� עד אביה� א�ת �ת ויז�נ� ח�ב�, ח�ב ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָלבעל
מ�חת ��תארס� עד א� ��ב�ר� עד אחי�תיה� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָויז�נ�

ְֵֶידיה�.

.‡Î�ואי אחרת, מא�ה א� מ��ה �בת אלמנה, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה�יח
��אל וה�ת נ��נת, האלמנה � ��יה� ����נ� �די ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ��כסי�
ליר�ת ק�דמי� ה�ת ��ז�נ�ת א�מר, אני וכ� ה�תחי�. ַ�ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָעל
��ניה� �י על וא� אביו, �ח�י ��תה א�� �ת�ת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ�ְֵַה��
יר�ה נדחית א� �מה ה�ברי�: וחמר קל �ת�ה; ָ�ְְְִִִֵֶַַָָָָֹ�ְְִֵָמ�נאי
ה�ת�ה יר�ת ת�חה לא ה�ת, מז�נ�ת מ�ני ��רה ָ�ְַַ�ְְְִִֵֶֶַַָָֹ�ל

ה�ת?! מז�נ�ת מ�ני �י� בית �נאי ְְְִִִֵֵֶַַַ�היא

.·Î�� ה�יח ולא �קט��ת, �ד�ל�ת �נ�ת וה�יח ��ת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹמי
ויחלק� ��ב�ר� עד ה�ט��ת ה�נ�ת 'י��נ� א�מרי�: אי� �ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ

��וה. ח�לק�ת ��� א�א ��וה', ה�כסי� ְְֶָָ�ְְְִֶֶַָָָָ�אר

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ד שלישי יו�

כ ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
����א‡. �די לב��, מעט מ�כסיו אד� ���� חכמי� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָצ��

לא סת�, ��� את ה��יא '�רנסה'. ה�קרא ה�א וזה ;��ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹ
�מ� ��י�ראל, עני לא�ת ���סקי� מ�ס�ת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָיפח�ת
א� אבל עני; האב ��היה אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ��ארנ�.

ע�ר�. �פי ל� ל�� רא�י זה הרי ע�יר, ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָהיה

אי�·. � ער�ה ו��כניס�ה �ל��, ל� �אי� ה�על על ֵָ�ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�ר�
אכס�ה', לביתי '���ב�א ה�על: יאמר ולא �ל��; ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹֹל�

אביה. �בית והיא מכ�ה, ְְְִִֵֶַָָָָא�א

�ל��‚. היה ��ה �ע�� א�מדי� � �ת וה�יח ��ת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהאב
�ע��? אמ�� י�דעי� �מ�י� ל�; ונ�תני� לפרנסת�, ל� ְְַַ�ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָל��
�ת ה�יא א� וכ� �כב�ד�. �מ�נ� �מ��א� �מי�עיו, ְְִִִִֵַַַָָָָ�ְֵֵָמרעיו

�� א�מדי� לה]�ח�יו, שנת� מה לפי לא[משערי� וא� . ְְְִִַָָֹ
�ע�� אמ�� �י� לבית נות�]י�דע היה ל�[כמה נ�תני� , ְִִֵַָ�ְְְִַַָ
ע��ר לפרנסת�.[מעשר]מ�כסיו ְְְִִַָָָָָ

ע��ר„. ל� נ�תני� לה��א, ��ב�א �ל � ר��ת �נ�ת ְְִִִִִֵֶַַָָָָָה�יח
רא��נה; ���רה מה ע��ר ו��אחריה, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָה�כסי�;
לה��א ��� �א� וא� �נ�ה. ���רה מה ע��ר ְִֵָָ�ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָו��אחריה,
���רה מה ע��ר וה�נ�ה ע��ר, נ�טלת רא��נה � ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ�אחת
אפ�� וכ� �נ�ה, ���רה מה ע��ר וה�לי�ית ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָרא��נה,
��אר ��וה, הע��רי� �ל וח�לק�ת וח�זר�ת ע�ר; ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָה�

לאחי�. ְִִַַָָה�כסי�

לפיכ�‰. �ת�ה; מ�נאי אינ� לפרנסה, �ה�א זה ְִָָ�ְְְְִִֵֵֶֶַָָָע��ר
ל� וי� ה�רקע. מ� א�א נ�ל אינ� אחר�ני�, לת�נת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָאפ��

מ�כיר�ת זה ע��ר שכירות]לג��ת רצ�[דמי וא� ה�רקע; ְְְְִִִִִֶַַַָ
נ�תני�. ה�רקע, ע��ר �נגד מע�ת ל� ל�� ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהאחי�

.Âנ�טלת לפיכ� אחי�; �ל ח�ב �בעל זה �ע��ר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָה�ת
נ�טלת האחי�, מת� וא� �ב�עה. �לא ה�ינ�נית מ� ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹא�ת�

�ב� ה���רית מ� מ�ניה� נפרעתא�ת� היא �הרי � ב�עה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָ
א�א י�רע לא ית�מי� מ�כסי ל�רע וה�א ית�מי�, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹמ�כסי
הלואה. �הלכ�ת ��ת�אר �מ� �ב�ב�עה, ה���רית ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמ�

.Êט�רפת ה�ת � אביה� קרקע מ��נ� א� ��כר� ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָוהאחי�
�עלי[גובה] �ל ���רפי� �דר� �רנסת�, ה�ק�ח�ת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָמ�

הלואה. �הלכ�ת ��ת�אר �מ� ה�ק�ח�ת, מ� ְְְְְִִִֵֶַַָָָָח�ב�ת

.Á�� �לא �מת קט��ת, ונ�אר� �ד�ל�ת, �נ�ת �ה�יא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹמי
את ח�לק�ת �� ואחר ל�ט��ת �רנסה נ�טלי� אי� �ְְְְְִֵֶַַַַַָָָ

��וה. ה�כסי� את ח�לק�ת א�א ְְְְִִֶֶֶַַָָָָה�כסי�,

.Ëונטלה רא��נה וקדמה �ב�, בנ�ת ��י וה�יח ��ת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָמי
ה��, ��ת עד לג��ת ה�נ�ה הס�יקה ולא נכסי�, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹע��ר
ע��ר, נ�טלת ה�נ�ה אי� � ל��יה� ה�כסי� �ל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָונפל�

.��� �ע��ר רא��נה, וזכת ��וה; ח�לק�ת ְְְִִֶֶֶָָָָָָָא�א

.È� מ�כסי' �נ�תי �פרנס� 'אל מיתה: ��עת ���ה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמי
�ת�ה. מ�נאי זה �אי� ל�, ָ�ְְְִִֵֵֶֶָ��מעי�

- h"qyz'd a`Îmgpn c"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

.‡Èז�נ�ת�� �ארנ� �בר �בת, אלמנה וה�יח ��ת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָמי
אינ� � ה�ת נ�את א� וכ� ה�ת. למז�נ�ת ק�דמי� ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהאלמנה
מתה ואפ�� האלמנה; מז�נ�ת מ�ני נכסי�, ע��ר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָנ�טלת
לה�ת� הרא�יה �רנסה י�ר� ה�על אי� ���את, אחר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָה�ת
מה�. נ��נת ��הא האלמנה �חזקת ��� ה�כסי� �הרי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ְֲִֵֶַָָל�,

.·È�ונתנ לדע��, אחיה א� א�� �ה�יא�� ית�מה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָקט�ה
לה�ציא מ��ג�יל היא יכ�לה � ז�ז חמ�י� א� מאה ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָל�
ע��ר א� האב �עת �אמ�� א� ל�, הרא�יה �רנסה ְִַַַָָ�ְְְֵֶַָָָָָמה�
�י על וא� א�ת�, זני� האחי� הי� לא ואפ�� ְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹה�רקע�ת,
מחאה. �ת אינ� �ה�ט�ה מ�ני נ��אי�, ��עת מחת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ��א

.‚Èולא ��גרת, �י� נערה �י� ��דלה, אחר ה�ת ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹנ�את
נ��איה, �עת מחת וא� �רנסת�; א�דה � �רנסת� ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָָ�בעה
�גרה ��רצה. זמ� �ל ל� הרא�י את מ�ציאה ז� ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָהרי
�ה�יח� �י� מ�ת� אחר ��גרה �י� אביה, �בית ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוע�ד�
מז�נ�ת ל� אי� �הרי מז�נ�תיה, האחי� �סק� א� � ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ��גרת
א�דה � �רנסת� �בעה ולא ו�תקה ��ארנ�, ְְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֹ�מ�
האחי� �סק� לא �רנסת�. א�דה לא מחת, וא� ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָָֹֹ�רנסת�;

��גר א�ת� וזנ� ��א[בבגרותה]מז�נ�תיה, �י על א� , ְְִֶֶֶֶַַַָָָֹ
��� א�ת�; זני� �ה� זמ� �ל �רנסת� א�דה לא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹמחת,
ח�בי�, �אינ� �י על א� א�ת�, זני� �ה� מ�ני לטע�, ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹל�

�רנסת�. תבעה לא זה מ�ני נ�את, לא עדי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹוהיא

.„È�ה� ל�ח לפרנסת� מע�ת וכ� �� לב�� ל�� ���ה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמי
מרע �כיב �היה �י� ומת,[חולה]קרקע, �ריא, �היה �י� ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ה�לי� �יד ה�ע�ת שניה�]והרי על הנאמ� שלישי ,[אד� ְֲִֵַַַַָָ

יע�ה ��רצה מה �ל לבעלי, א�ת� '�נ� ה�ת: ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָואמרה
עדי� וא� �יד�; הר��ת ונ�את, �ד�לה היתה א� � ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָ�ה�'
עדי� וא� �יד�; �ה�ל� מה ה�לי� יע�ה היא, ְְְֲִִַַָ�ְֲִִֶֶֶֶַַַָֹמארסת
יע�ה א�א ל�, ��מעי� אי� � נ�את אפ�� היא, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָקט�ה

האב. ���ה� �מ� ְִִֶַָָָָה�לי�

כא ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
ע��ה‡. היא �מה לבעל�. ידיה, �מע�ה הא�ה ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמציאת

א�רגת, לארג ��ר�� מק�� ה�דינה: �מנהג ה�ל ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹל�?
אריג]לרק� על יפות ����[צורות א� צמר לטו�ת ר�קמת, ְְְִִִֶֶֶֶָֹ

ה�לאכ�ת �ל לע��ת העיר נ�י �ר� היה וא� ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָט�וה.
��פ� אינ� אותה]הא��, �לבד;[כופה ��מר לטו�ת א�א ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

היא וה���י ה�פתי�, ואת ה�ה את מ�יק ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָ�ה����
לב חכמת א�ה "וכל ��אמר: לנ�י�, המיחדת ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�ְְַַָָה�לאכה

טו�". ְֶָָָ�ידיה

עצמ�·. ל�[התאמצה]�חקה הרא�י מ� י�תר וע�תה ְְְֲִֵַָָָָָָָָ
היה אפ�� הר�ה, ממ�� ול� ל� היה ל�על. ה��תר �ְְֲִֵַַַַַָָָָָָָ
מלאכה �לא להבטלה י��בת אינ� � �פח�ת ��ה ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלה�
א�ת� ��פי� אי� אבל ז�ה; לידי מביאה �ה��לה ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ�לל,
ה�מ�� רב לפי א�א ,��� ה��� �ל מלאכה ְִֶַָָֹ�ְֲַַָָָלע��ת

�מלאכה. ְְִֶֶַָָממעטת

י�ציא‚. � �לל מלאכה תע�ה ��א א��� את ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹוה��יר
א�ה �ל וכ� ז�ה. לידי מביאה �ה��לה �ת�ה, ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ�ְְִֵוי��
ה��ס, את ל� �מ�זגת ורגליו, ידיו �ניו לבעל� ְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָָר�חצת

�ג�� בעל�, �פני �מ���ת וע�מדת ה��ה, את ל� ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ�מ�עת
�דברי� וכ��צא מ�פניו, ��ל א� �לי א� מי� ל� ����ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
בנ�. �פני א� אביו �פני �מ���ת ע�מדת אינ� אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָא��;

א�„. ע��ה א��, לה��מלאכ�ת הי� ואפ�� �עצמ�; היא ת� ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
א���. א�א ל�על א�� מלאכ�ת ע��ה אי� �פח�ת, ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ��ה

�זמ�‰. לבעל� א�ת� ע��ה �הא�ה אחר�ת מלאכ�ת ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָי�
��� ועזרא ����ר; ה�ת את א�פה ה�: וא�� ענ�י�, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ�ה�
מצ�יה ה�ת ��היה �די וא�פה מ��מת א�ה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ��היה
�מניקה �גדי�, �מכ�סת ה�ב�ילי�, את �מב�לת ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָלענ�י�;

בהמ�� לפני �ב� ונ�תנת �נ�, לרכיבה]את אבל[שהיא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָ
בקר� לפני לחרישה]לא מטחנת?[העומדת �יצד �מטחנת. , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

�מ��רת �רחי� י��בת ואצה[מנפה]� ה�מח, את ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
מחמרת[מזרזת] א� ה�המה[מנהיגה]���חנת, אחר ְְֵֶֶֶֶַַַַַָ

לטח�[המסובבת] �ר�� היה וא� הרחי�; יבטל� ��א �די ,ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
ט�חנת. יד, �ל ְִֵֶֶֶַָ�רחי�

.Â�ל הכניסה א� אבל �ענ�י�; אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲֲִִִִִִִֶַַָָָ��ה
אחת, �פחה מה� לקנ�ת �רא�יי� נכסי� א� אחת, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ�פחה
לקנ�ת �די ממ�� ל� �היה א� אחת, �פחה ל� �היתה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָא�
ולא מכ�סת, ולא א�פה, ולא מטחנת, אינ� � אחת ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ�פחה
נכסי� א� �פח�ת, ��י ל� הכניסה בהמ��. לפני �ב� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָנ�תנת

א� �פח�ת, ��י מה� לקנ�ת �פח�ת,הרא�יי� ��י ל� �הי� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ
ואינ� מב�לת, אינ� � �פח�ת ��י לקנ�ת רא�י �היה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָא�

להניק. ל�פחה א�ת� נ�תנת א�א �נ�, את ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָמניקה

.Ê,�לבעל א�ת� ע��ה א�ה ��ל ה�לאכ�ת �ל ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָנמצא�
�מ�זגת ורגליו, ידיו �ניו ור�חצת ט�וה, מלאכ�ת: ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָחמ�
�פניו; ל��� וע�מדת ה��ה, את �מ�עת ה��ס, את ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָל�
אינ� �מקצת� א�ת� ע���ת ה��י� ��קצת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָוה�לאכ�ת
�מב�לת, וא�פה, מטחנת, מלאכ�ת: �� ְְְְֵֶֶֶֶַַָָע���ת,

בהמ��. לפני �ב� ונ�תנת �מניקה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָ�מכ�סת,

.Áע��ה נ�ה לבעל�, ע��ה �הא�ה מלאכ�ת ְְֲִִֶַָָָָָָָָ�ל
והרחצת �פניו ה��ה וה�עת ה��ס מ�זיגת ח�� ְְְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָלבעל�,
לבעל. יב�א ��א הרה�ר, מ��� �זרה ורגליו; ידיו ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֹ�ניו
ה��ס �מ�זגת �פניו, ��א נ�ה ��היא מ�ת� מ�עת ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלפיכ�
א�ת� מ�חת א�א �מיד, �דר�� �יד� א�ת� נ�תנת ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָואינ�

נ�טל�. וה�א האר�, על א� ה�לי ְְְִֶַַַָָעל

.Ë��ת� מלאכ�תיה �ע�תה �עת �לי� ��ברה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָהא�ה
אי� �א� ��נה, א�א ה�י�, מ� זה ואי� �ט�רה; � ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ית�
נמצאת א�א לע�ל�, ה�ית �ת�� �ל�� אי� ,�� א�מר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָא�ה
�יניה�. קטטה ונמצאת ה�לאכ�ת, מרב ונמנעת ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנזהרת

.Èהיא� ה�לאכ�ת מ� מלאכה מ�ע��ת ���נע א�ה ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָ�ל
טע� ���ט. ואפ�� וע��ה, א�ת� ��פי� � לע��ת� ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָח�בת
מ�ע��ת נמנעת �אינ� א�מרת והיא ע��ה, �אינ� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָה�א
��ראה �מ� זה, ודבר �כני�; א� �יניה� א�ה מ��יבי� �ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ

��בר. �אפ�ר ְֶֶַַַָָָָה���

.‡Èמ�ע�ה ל� ��חתי� � מניקה �היא זמ� �ל ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָהא�ה,
לחלב. ��פי� �דברי� יי� �מז�נ�תיה ל� �מ�סיפי� ְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָידיה,
י�תר, לאכל מתא�ה היא והרי ל�, הרא�י�ת מז�נ�ת ל� ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ�סק�
�בטנ� ל� ��� �אוה חלי מ�ני אחר�ת, מאכל�ת לאכל ְְְֱֲֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹא�
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.‡Èז�נ�ת�� �ארנ� �בר �בת, אלמנה וה�יח ��ת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָמי
אינ� � ה�ת נ�את א� וכ� ה�ת. למז�נ�ת ק�דמי� ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהאלמנה
מתה ואפ�� האלמנה; מז�נ�ת מ�ני נכסי�, ע��ר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָנ�טלת
לה�ת� הרא�יה �רנסה י�ר� ה�על אי� ���את, אחר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָה�ת
מה�. נ��נת ��הא האלמנה �חזקת ��� ה�כסי� �הרי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ְֲִֵֶַָָל�,

.·È�ונתנ לדע��, אחיה א� א�� �ה�יא�� ית�מה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָקט�ה
לה�ציא מ��ג�יל היא יכ�לה � ז�ז חמ�י� א� מאה ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָל�
ע��ר א� האב �עת �אמ�� א� ל�, הרא�יה �רנסה ְִַַַָָ�ְְְֵֶַָָָָָמה�
�י על וא� א�ת�, זני� האחי� הי� לא ואפ�� ְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹה�רקע�ת,
מחאה. �ת אינ� �ה�ט�ה מ�ני נ��אי�, ��עת מחת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ��א

.‚Èולא ��גרת, �י� נערה �י� ��דלה, אחר ה�ת ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹנ�את
נ��איה, �עת מחת וא� �רנסת�; א�דה � �רנסת� ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָָ�בעה
�גרה ��רצה. זמ� �ל ל� הרא�י את מ�ציאה ז� ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָהרי
�ה�יח� �י� מ�ת� אחר ��גרה �י� אביה, �בית ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוע�ד�
מז�נ�ת ל� אי� �הרי מז�נ�תיה, האחי� �סק� א� � ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ��גרת
א�דה � �רנסת� �בעה ולא ו�תקה ��ארנ�, ְְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֹ�מ�
האחי� �סק� לא �רנסת�. א�דה לא מחת, וא� ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָָֹֹ�רנסת�;

��גר א�ת� וזנ� ��א[בבגרותה]מז�נ�תיה, �י על א� , ְְִֶֶֶֶַַַָָָֹ
��� א�ת�; זני� �ה� זמ� �ל �רנסת� א�דה לא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹמחת,
ח�בי�, �אינ� �י על א� א�ת�, זני� �ה� מ�ני לטע�, ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹל�

�רנסת�. תבעה לא זה מ�ני נ�את, לא עדי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹוהיא

.„È�ה� ל�ח לפרנסת� מע�ת וכ� �� לב�� ל�� ���ה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמי
מרע �כיב �היה �י� ומת,[חולה]קרקע, �ריא, �היה �י� ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ה�לי� �יד ה�ע�ת שניה�]והרי על הנאמ� שלישי ,[אד� ְֲִֵַַַַָָ

יע�ה ��רצה מה �ל לבעלי, א�ת� '�נ� ה�ת: ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָואמרה
עדי� וא� �יד�; הר��ת ונ�את, �ד�לה היתה א� � ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָ�ה�'
עדי� וא� �יד�; �ה�ל� מה ה�לי� יע�ה היא, ְְְֲִִַַָ�ְֲִִֶֶֶֶַַַָֹמארסת
יע�ה א�א ל�, ��מעי� אי� � נ�את אפ�� היא, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָקט�ה

האב. ���ה� �מ� ְִִֶַָָָָה�לי�

כא ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
ע��ה‡. היא �מה לבעל�. ידיה, �מע�ה הא�ה ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמציאת

א�רגת, לארג ��ר�� מק�� ה�דינה: �מנהג ה�ל ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹל�?
אריג]לרק� על יפות ����[צורות א� צמר לטו�ת ר�קמת, ְְְִִִֶֶֶֶָֹ

ה�לאכ�ת �ל לע��ת העיר נ�י �ר� היה וא� ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָט�וה.
��פ� אינ� אותה]הא��, �לבד;[כופה ��מר לטו�ת א�א ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

היא וה���י ה�פתי�, ואת ה�ה את מ�יק ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָ�ה����
לב חכמת א�ה "וכל ��אמר: לנ�י�, המיחדת ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�ְְַַָָה�לאכה

טו�". ְֶָָָ�ידיה

עצמ�·. ל�[התאמצה]�חקה הרא�י מ� י�תר וע�תה ְְְֲִֵַָָָָָָָָ
היה אפ�� הר�ה, ממ�� ול� ל� היה ל�על. ה��תר �ְְֲִֵַַַַַָָָָָָָ
מלאכה �לא להבטלה י��בת אינ� � �פח�ת ��ה ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלה�
א�ת� ��פי� אי� אבל ז�ה; לידי מביאה �ה��לה ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ�לל,
ה�מ�� רב לפי א�א ,��� ה��� �ל מלאכה ְִֶַָָֹ�ְֲַַָָָלע��ת

�מלאכה. ְְִֶֶַָָממעטת

י�ציא‚. � �לל מלאכה תע�ה ��א א��� את ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹוה��יר
א�ה �ל וכ� ז�ה. לידי מביאה �ה��לה �ת�ה, ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ�ְְִֵוי��
ה��ס, את ל� �מ�זגת ורגליו, ידיו �ניו לבעל� ְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָָר�חצת

�ג�� בעל�, �פני �מ���ת וע�מדת ה��ה, את ל� ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ�מ�עת
�דברי� וכ��צא מ�פניו, ��ל א� �לי א� מי� ל� ����ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
בנ�. �פני א� אביו �פני �מ���ת ע�מדת אינ� אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָא��;

א�„. ע��ה א��, לה��מלאכ�ת הי� ואפ�� �עצמ�; היא ת� ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
א���. א�א ל�על א�� מלאכ�ת ע��ה אי� �פח�ת, ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ��ה

�זמ�‰. לבעל� א�ת� ע��ה �הא�ה אחר�ת מלאכ�ת ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָי�
��� ועזרא ����ר; ה�ת את א�פה ה�: וא�� ענ�י�, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ�ה�
מצ�יה ה�ת ��היה �די וא�פה מ��מת א�ה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ��היה
�מניקה �גדי�, �מכ�סת ה�ב�ילי�, את �מב�לת ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָלענ�י�;

בהמ�� לפני �ב� ונ�תנת �נ�, לרכיבה]את אבל[שהיא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָ
בקר� לפני לחרישה]לא מטחנת?[העומדת �יצד �מטחנת. , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

�מ��רת �רחי� י��בת ואצה[מנפה]� ה�מח, את ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
מחמרת[מזרזת] א� ה�המה[מנהיגה]���חנת, אחר ְְֵֶֶֶֶַַַַַָ

לטח�[המסובבת] �ר�� היה וא� הרחי�; יבטל� ��א �די ,ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
ט�חנת. יד, �ל ְִֵֶֶֶַָ�רחי�

.Â�ל הכניסה א� אבל �ענ�י�; אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲֲִִִִִִִֶַַָָָ��ה
אחת, �פחה מה� לקנ�ת �רא�יי� נכסי� א� אחת, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ�פחה
לקנ�ת �די ממ�� ל� �היה א� אחת, �פחה ל� �היתה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָא�
ולא מכ�סת, ולא א�פה, ולא מטחנת, אינ� � אחת ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ�פחה
נכסי� א� �פח�ת, ��י ל� הכניסה בהמ��. לפני �ב� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָנ�תנת

א� �פח�ת, ��י מה� לקנ�ת �פח�ת,הרא�יי� ��י ל� �הי� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ
ואינ� מב�לת, אינ� � �פח�ת ��י לקנ�ת רא�י �היה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָא�

להניק. ל�פחה א�ת� נ�תנת א�א �נ�, את ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָמניקה

.Ê,�לבעל א�ת� ע��ה א�ה ��ל ה�לאכ�ת �ל ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָנמצא�
�מ�זגת ורגליו, ידיו �ניו ור�חצת ט�וה, מלאכ�ת: ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָחמ�
�פניו; ל��� וע�מדת ה��ה, את �מ�עת ה��ס, את ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָל�
אינ� �מקצת� א�ת� ע���ת ה��י� ��קצת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָוה�לאכ�ת
�מב�לת, וא�פה, מטחנת, מלאכ�ת: �� ְְְְֵֶֶֶֶַַָָע���ת,

בהמ��. לפני �ב� ונ�תנת �מניקה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָ�מכ�סת,

.Áע��ה נ�ה לבעל�, ע��ה �הא�ה מלאכ�ת ְְֲִִֶַָָָָָָָָ�ל
והרחצת �פניו ה��ה וה�עת ה��ס מ�זיגת ח�� ְְְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָלבעל�,
לבעל. יב�א ��א הרה�ר, מ��� �זרה ורגליו; ידיו ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֹ�ניו
ה��ס �מ�זגת �פניו, ��א נ�ה ��היא מ�ת� מ�עת ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלפיכ�
א�ת� מ�חת א�א �מיד, �דר�� �יד� א�ת� נ�תנת ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָואינ�

נ�טל�. וה�א האר�, על א� ה�לי ְְְִֶַַַָָעל

.Ë��ת� מלאכ�תיה �ע�תה �עת �לי� ��ברה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָהא�ה
אי� �א� ��נה, א�א ה�י�, מ� זה ואי� �ט�רה; � ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ית�
נמצאת א�א לע�ל�, ה�ית �ת�� �ל�� אי� ,�� א�מר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָא�ה
�יניה�. קטטה ונמצאת ה�לאכ�ת, מרב ונמנעת ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנזהרת

.Èהיא� ה�לאכ�ת מ� מלאכה מ�ע��ת ���נע א�ה ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָ�ל
טע� ���ט. ואפ�� וע��ה, א�ת� ��פי� � לע��ת� ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָח�בת
מ�ע��ת נמנעת �אינ� א�מרת והיא ע��ה, �אינ� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָה�א
��ראה �מ� זה, ודבר �כני�; א� �יניה� א�ה מ��יבי� �ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ

��בר. �אפ�ר ְֶֶַַַָָָָה���

.‡Èמ�ע�ה ל� ��חתי� � מניקה �היא זמ� �ל ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָהא�ה,
לחלב. ��פי� �דברי� יי� �מז�נ�תיה ל� �מ�סיפי� ְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָידיה,
י�תר, לאכל מתא�ה היא והרי ל�, הרא�י�ת מז�נ�ת ל� ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ�סק�
�בטנ� ל� ��� �אוה חלי מ�ני אחר�ת, מאכל�ת לאכל ְְְֱֲֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹא�
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מ��� א�כלת ז� הרי חשבונה]� ואי�[על ��רצה; מה �ל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
�אכל א� מ�י, י�תר �אכל �א� ול�מר, לע�ב יכ�ל ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹה�על

ק�ד�. ��פ� ��ער מ�ני � ה�לד ימ�ת רע, ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָמאכל

.·Èא�א �ניה�, להניק א�ת� ��פי� אי� �א�מי�, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָילדה
הא�ה �רצת הרי ל�ני; מניקה ה�על ו��כר אחד, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמניקה
א�א מ�יח� ואינ� מע�ב ה�על �נ�, ע� חבר�� �� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלהניק

�לבד. �נ� ְְְִִַָלהניק

.‚Èהיה�� עד �מניק�� ��פ� � �נ� את להניק ��א ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹנדרה
היא ה�קבה. ואחד ה�כר אחד חד�, ואר�עה ע�רי� ��ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
��ניק ר�צה אינ� וה�א �ני', את אניק 'אני ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָא�מרת:
��ה לה� ��� �י על א� � �תנ�ל ��א �די ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹא���,

מ�נ�. לפר� ל� ה�א ��ער ל�; ��מעי� ְְְְִִִֶַַָָָָֹ�פח�ת,

.„Èרא�י� ע�יר ה�א והיה להניק, ח�בת �היא ענ�ה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָהיתה
לא א� �פח�ת, ל� �אי� �י על א� � א��� �ניק ְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹ��א
�הא�ה מ�ני �פחה; ק�נה א� מניקה ��כר להניק, ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָרצת

�על� ע� עשירותו]ע�לה ברמת י�רדת.[לחיות ואינ� , ְֲִֵֶֶַָָָ

.ÂË,'פחה� לקנ�ת א� ל��ר ה�א 'רא�י א�מרת: ְְְִִִִֶֶָָֹהיא
�א� ואי� ראיה, להביא עליה � רא�י' 'איני א�מר: ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָוה�א

ל�ב�עה. ְִָָמק��

.ÊË�א א�א � להניק א�ת� ��פי� אי� ��ת�ר�ה, ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָהא�ה
את ל� נ�תנת רצת, לא וא� �מניק��, �כר� ל� נ�ת� ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹרצת,
הניקה ��א אמ�רי�? �ברי� ��ה .�� מ��ל וה�א ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ�נ�

�ה�יר� עד אליה]א�ת� ה�יר�[התרגל א� אבל [התינוק. ֲִִִִִֶַָָָ
מאחרת] לינוק רוצה ואינו אליה ס�מההתרגל היה ואפ�� ,ֲִַָָָ

מא א�ת� מפרי�י� אי� ��פי�� א�א ה�לד, ס�נת מ�ני ,�� ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
חד�. ואר�עה ע�רי� עד ��כר א�ת� �מניקה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹא�ת�,

.ÊÈאת מניקה �היא �י על א� מז�נ�ת, ל� אי� � ְְְִִִֵֶֶַַַָָָה�ר��ה
צרי� �ה�ט� �ברי� �כר�, על י�תר ל� נ�ת� אבל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָ�נ�;
אבל .�� וכ��צא וסיכה �מ�קה �מאכל מ�ס�ת ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָלה�

חד�יו �למ� �ל��. ל� אי� הנקה]המע�רת, חדשי [כ"ד ְַ�ְְֳֵֶֶָָָָ
�[מהנקה]�גמל�� אצל� �נ� ��היה המגר�ת רצת א� , ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

�מ�ר�ת, �ני� �� �� ��היה עד מ��ה א�ת� מפרי�י� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאי�
א��. אצל וה�א מז�נ�ת ל� ונ�ת� אביו את ��פי� ְְְִִִֵֵֶֶֶָָא�א
ל� א�� אצלי ה�א 'א� ל�מר: לאב י� �ני� �� ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָואחר
אצל וה�ת �ל��'. ל� נ�ת� איני א�� אצל ה�א וא� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַמז�נ�ת,

.�� לאחר ואפ�� לע�ל�, ְְֲִִֵַַַָָא��

.ÁÈהרא�י מ��� מ�ציאי� � לצדקה רא�י האב היה ְִִִִֵֶַָָָָָָָָָ�יצד?
נ�את ואפ�� א��. אצל והיא א�ת� וזני� �רח�, �על ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָל�
צדקה מ��� א�ת� ז� ואביה אצל�, ��� � לאחר ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָהא�
�ת�ה, �תנאי מ�ת� אחר מ�כסיו ות��� האב; ��מ�ת ָ�ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָעד

אצל אצל�והיא �ניה ��הי� הא� רצת לא וא� א��. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ
�יד�, הר��ת � נקב�ת ואחד זכרי� אחד ��מלת�, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאחר
לה� אי� א� ל�הל א�ת� מ�לכת א� לאביה�, א�ת� ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָונ�תנת

�ה�. מ��לי� וה� ְְִִֵֶַָָאב,

כב ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
יז�ה‡. �מאימתי א���. �יר�ת אד� לכל ק�ד� ְְִִֵֵֶַַָ�ְִֵַַַָָָה�על

לא �עדי� �י על וא� האב; מר��ת מ��צא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ִ�יר�ת�?
ייר��ה. �על�, �ר��ת ונע�ית ה�איל לח�ה, ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָ�ְְְִָנכנסה

א�·. לבעל� אביה �מסר� ��תארסה הא�ה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָ�יצד?
ל�ל�חי א� לבעל� האב �ל�חי מסר�ה א� בעל�, ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָל�ל�חי
�י על א� � לח�ה ���נס קד� ��ר� �מתה ִַַָ�ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹבעל�,

וכ�[נדוניתה]��ת�ת� י�ר��; �על� אביה, �בית עדי� ְֶ�ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָ
�על� ע�� ונכנס ה�על, ע� האב �ל�חי א� האב הל� ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָא�
הרי � �מתה נ��אי�, ל�� �� ע�� ונתיחד לחצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ��ר�
לה�ליכ� ה�על ע� האב עדי� א� אבל �על�. ייר��ה ְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָז�
א� ה�על �ל�חי ע� האב �ל�חי �הלכ� א� �על�, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָלבית
�דר� לל�� לחצר ע�� ה�על נכנס ואפ�� ה�על, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָע�
א� והאב ה�איל � אחד �פ�נ�ק �רכי� ע�ברי ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָ��ני�
מתה א� נ��אי�, ל�� ע�� נתיחד לא ועדי� ע�� ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹ�ל�חיו

�על�. �בית ��ת�ת� �י על וא� אביה, ְֲֵַָָָ�ְְִִִֶֶַַָָָָייר��ה

היא‚. והלכה אלמנה, א� ית�מה א� ��גרת היתה א� ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָוכ�
ולא �על לא ע�� ואי� �על�, לבית אביה מ�ית ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹ�עצמ�

א�ת�. י�ר� ה�על אי� � ��ר� �מתה ְֵֵֵֶֶַַַַָָָ�ל�חיו,

ל�„. וי� ה�איל � ל� אס�רה �היא א�ה [חלי�]ה���א ְֲִִִֵֵֶַָָ
את ה���א וכ� ייר��ה; �ח�יו, מתה א� � ק���י� ��ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
א� � �מ�רי� ק���י� ק���יה �אי� �י על א� ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָה�ט�ה,
מתה א� � חר�ת ���א ה��ח אבל ייר��ה. �ח�יו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמתה
�הרי ייר��ה; � �מתה ��חת ���א והחר� ייר��ה. ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלא

ממ�נ�. ל� וז�תה נ�את, �לדע�� �עת, �ת ְְְְִִִֵַַַַָָָָהיא

לדעת‰. ��א ונ�את אביה, לדעת ��תק��ה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹקט�ה
�מ� למח�ת, האב יכ�ל � �פניו ��א �י� �פניו �י� ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָֹאביה,
י�ר��, ה�על אי� מתה א� � האב �תק ואפ�� ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ��ארנ�;

�נ��איה. האב רצה �� א� ְִִֵֶֶָָָָָָא�א

.Â�מ�על �ב��ה �חלתה, �הא�ה ה�א�ני�, ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָה�ר�
אי� � ייר��ה ��א �די כת�ה �לא ותצא ְִֵֵֶֶָָָֹ�ְְְְְֵֵֶֶָָֹ��גר��ה
ר�צה ואיני א�ת� ��נאה 'אני אמרה: ואפ�� ל�; ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָ��מעי�

�ני ואי� ל�, ��מעי� אי� � ע��' מ�רדת.לעמד �י� ל� � ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
זה. ה�א יפה ְִֶֶָודי�

.Êרזל� צא� נכסי �י� לא�ה, ��� נכסי� [נכסי��ל ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
הבעל] מל�גשבאחריות נכסי באחריותו]�י� ה�על[שאינ� � ְְִֵֵַַַ

ייר� בעל�, �ח�י מתה וא� �ח�יה; �ר�תיה� �ל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָא�כל
אחר מל�ג נכסי הא�ה מכרה א� לפיכ� ה�ל. ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹ�על�
��תארס קד� ל� נפל� ה�כסי� �א�ת� �י על א� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ���את,
אבל ח�יה, ימי �ל ה�ק�ח�ת מ�ד ה�ר�ת מ�ציא ה�על �ְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
עד מל�ג נכסי �ג�� �ל�� ל� �אי� ה�רקע, ��� ְְְְְִֵֵֶַַַַֹלא
�לא ה�ק�ח�ת מ�ד ה��� מ�ציא �ח�יו, מתה ְְִִֵֶַַַַָָָָֹ��מ�ת.
�עצמ�, ק�מי� ה�ק�ח�ת מ� ��קחה ה�מי� וא� ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָ�מי�.
ה�'. מציאה '��א ל�מר יכ�ל ואינ� ל�ק�ח�ת, ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָמחזיר�

.Á�א אבל ל�על; היד�עי� �נכסי� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָ��ה
�מכרה ה�על, �ה� ידע ולא אחרת, �מדינה נכסי� ל� ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹנפל�
ה���אי�, קד� ��כרה אר�סה וכ� ק��. מכר� � ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹא�ת�
��כנס. עד �ל�� אר�סת� �נכסי ל�על �אי� ק��, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמכר�

.Ëקר�ב �י� רח�ק �י� לאחר, נכסיה �ל ��תבה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָהא�ה
א�[משפחתית] נת�ר�ה �א� �י על א� � ����א קד� ,ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

אי� מ�נה, �הלכ�ת ��ת�אר �מ� ה��נה, ��טל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָנתאלמנה
� א�כל נתנהה�על �הרי � י�ר�� אינ� מתה, וא� ר�תיה�; ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

- h"qyz'd a`Îmgpn c"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

מק�ל יקנה בעל�, �ח�י �כ��מ�ת ����א. קד� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹא�ת�
מקצת נתנה אפ�� א�א ע�ד, ולא �מ�ר. קני� מ�נת� ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָָֹמ�נה
מה��� 'קנה למק�ל: וכתבה נ��איה, קד� ��� א� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ְֶָָנכסיה

ארצה]ולכ�ארצה' עד[א� �מ�ר קני� קנה לא �הרי , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
מתה וא� מ�נה, א�ת� �ר�ת א�כל ה�על אי� � ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ��רצה

י�ר��. ְֵָאינ�

.È�יב לייבו�]��מרת בעלה מות בי� לייבו�; י�[ממתינה , ֵֶֶָָ
יב�; ��מרת ��היא ל� ��פל� ��כסי� ול�� למ�ר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹל�
�הכניסה �רזל צא� �נכסי ואפ�� �ר�ת, ל�ב� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹואי�
י�ר�יה � יב� ��מרת ��היא מתה ��כנס. עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹלאחיו,
�רזל, צא� נכסי וחצי ��� מל�ג נכסי י�ר�י� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמאביה
וי�ר�י �רזל; צא� נכסי וחצי �ת�ת� י�ר�י� ה�על ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ�ְְְְִֵַַַוי�ר�י

�קב�רת�. ח�בי� ְִִַַַַָָָה�על

.‡È�אי לפיכ� בעל�; נכסי �ל על �ת�ת� יב�, ְְֲִִֵֵַַָָָָָ�ְֶֶָָ��מרת
אחר �י� י��� קד� �י� אחיו, �נכסי למ�ר יכ�ל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹה�ב�
�נכסי אחיו ע� חלק א� מ�נה, נת� א� מכר, וא� ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָי���.
�ל��, ע�ה לא � י��� אחר �י� י��� קד� �י� ְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹה�ת,
�ת�ת� מה� לג��ת לאלמנה א�� נכסי� נתח�ב� .��בר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�ָָ

.·È� ל�רקע מח�רי� �ר�ת אחיו וה�יח יבמ��, את ְִַַַָ�ְְְְִִִִֵֶַַָָ�נס
�ר�תיה�. א�כל וה�ב� קרקע, �ה� וי�קח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָי�כר�

.‚Èה�יח א� וכ� ה�רקע, מ� �ל��י� �ר�ת ְְְִִִִִִִֵֵַַַַַה�יח
�מ� �ה� �מ���� יב�; �ל ה�ל � �מ�לטלי� ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹמע�ת
אי� � �ה��לטלי� לע�ב; יכ�לה ואינ� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ��רצה,
�ח ואי� ה�א�ני�, �ת�נת א�א מה� נג�ית ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ�ְַה�ת�ה
�אחרי�ת עליו �לאסר� אחיו מ�כסי למנע� ז� ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָ�ת�נה

�ה�. וי�� י�א ��א ְִִֵֶֶָָֹז�

.„È� �ת�ת� ��חלה א� �ת�ה, ל� היתה ��א ָָ�ְֲֶָָָ�ְְְֶָָָָָֹיבמה
את �כ��כנס �חפצ�; ונ�ת� �מ�כר אחיו, �נכסי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹזכה
אחראי� נכסיו �ל ויהי� מאה, �ת�ה ל� יכ�ב ְְְֲִִֵַָָָָָָ�ְְְְִִָֹיבמ��,

�ת�ה. לה� ��� ה��י� �ל ��אר ָ�ְְִִֵֶֶַָָָָָָ�ְִלכת�ת�,

.ÂË�צא �נכסי ���את אחר נתנה א� ��כרה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהא�ה
וכ� �ל��; ע�ת לא � לאחרי� �י� לבעל� �י� ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ�רזל,
�י� �רזל צא� �נכסי �י� א���, �נכסי קרקע ��כר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹה�על

�ל��. ע�ה לא � מל�ג ְְְְִֵָָֹ�נכסי

.ÊË�אינ� �י על א� � �רזל צא� נכסי �ל מ�לטלי� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמכר
מל�ג, �נכסי �ניה� מכר� ק��. ממ�ר� מכר א� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָר�אי,
�י� הא�ה, מ� ולקח וחזר �ח�ה האי� מ� ��קח ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ�י�
ק��. מכר� � האי� מ� ולקח וחזר הא�ה מ� ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָ��קח

.ÊÈ� לבעל� מל�ג נכסי נתנה א� ��כרה הא�ה ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָוכ�
מל�ג �נכסי ל�מר יכ�לה ואינ� ק�מי�, �מ�נת� ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָמכר�
ל�מר. ל� י� נכסי� ��אר אבל לבעלי'; ע�יתי ר�ח ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָ'נחת

.ÁÈ�צא מ�כסי לבעל� נתנה א� ��כרה הא�ה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ�יצד?
שבאחריותו]�רזל שלה מ�לטלי�,[נכסי� �י� קרקע �י� , ְְְְִִֵֵֶַַַַ

�כת�ת�, ל� ��תב �דה א� �כת�ת�, ל� ��חד �דה ָָ�ְִֶֶַָָָָָ�ְִִֵֶֶָָא�
מ��� ��� ל� �הכניס �דה נדונייתה]א� לא[תמורת � ְִִִֶֶֶָָֹ

ח�זרת �רצ�נ�, הא�ה מ�ד ��נ� �י על וא� ה�על; ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָקנה
�ל�� מ�ני א�א מכרה ולא ל� נתנה ��א ��רצה; עת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹ�ל

א��� �נכסי �לל ראיה לבעל אי� �לפיכ� [אפילו�ית�. ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ

מועילי�] אינ� שטר או מל�געדי� מ�כסי ח�� שאינ�, [נכסיה ְְִִֵ
��ארנ�.באחריותו] �מ� ,ְְֵֶַ

.ËÈ�א�ת �מחלה נגנב�, א� �אבד� �רזל צא� ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹנכסי
�אינ� לי יראה � �עדי� מ��ה וקנ� לבעל�, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָהא�ה
�ה למה הא לבעלי'. ע�יתי ר�ח 'נחת ל�מר ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָיכ�לה
ו�החזירה אחרי�ת, ל� �אי� מ�ד� ��נ� למי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָד�מה?
ז� ראיה מביא ה�על אי� �הרי � מל�ג נכסי א�� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָנכסי�
לה�טר א�א �כל��, �נכסיה להחזיק ולא �ל�� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹל�ל
צא� מ�לטלי מ�נה ל� נתנה א� אבל ל���. ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹמ�ביעת�
ר�ח 'נחת ל�מר ל� ��� מ�ני קנה, לא ה��מי�, ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ�רזל

לבעלי'. ְֲִִִַָע�יתי

.Îלפר�ת קרקע ��כר יהיו�על הפירות שרק [בתנאי ְְֵֶַַַַַָ
לאי�לקונה] �ר�ת התקינ� ��א מ�ני �ל��, ע�ה לא �ְְְִִִִֵֵֶָָָֹֹ

ה�ית �ה�צאת להרויח �די בית]א�א וכלי אוכל ;[להרבות ְְְְִִֵֶַַַַַָָ
�ה� לע��ת ה�ע�ת א�ת� ולקח לפר�ת, מכר א� ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָלפיכ�

ל�. ��מעי� � ְְִָסח�רה

.‡Îזה הרי ה�, �רזל צא� נכסי א� � �ספי� לא�ה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹהי�
א�ת� �הכניסה �י� � ה� מל�ג נכסי וא� �ה�; ונ�ת� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָנ��א
נפל� א� �מ�נה, ל� נ�נ� א� �יר�ה, ל� ��פל� �י� ְְְִַָָָָָ�ְִֵֶָָל�,
��ל וי�קח י�כר�, א�� הרי � ל� נ�נ� א� מ�לטלי�, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹל�

�ר�תיה�. א�כל וה�א ְְֵֵֵֶַַקרקע,

.·Îהרא�י�ת ה�ע�ת �ל � אחרי� �� �חבל� הא�ה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָוכ�
�מ� �ר�תיה�, א�כל וה�על קרקע, �ה� י�קח ל�, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלתת

ח�בל. �הלכ�ת ְְְִִֵֵֶָ��ת�אר

.‚Îלא א�� הרי זקני� �ה� �י על א� � עבדי� ל� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנפל�
אביה �ית �בח מ�ני עליה�]י�כר�, אביה ל�[שש� נפל� . ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

�� �האילנ�ת ה�רקע �ג�� ל� היה ולא �גפני�, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹזיתי�
ט��ל� �די ע��י� א� � הוצאת�]�ל�� דמי לא[מכניסי� ְְִִִֵָֹ

י�כר� א�� הרי � לאו וא� אביה; �ית �בח מ�ני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָי�כר�,
�ר�ת. א�כל וה�א קרקע, �ה� וי�קח ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָלעצי�,

.„Î;על� �ל א�� הרי � ל�רקע מח�רי� �ר�ת ל� ְֲִֵֵֶַַַַַָ�ְְֵָָנפל�
קרקע, �ה� וי�קח וי�כר� ,��� � ה�רקע מ� ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָ�ל��י�
�ר�ת ל� והי� א���, את המגר� אבל �ר�ת. א�כל ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָוה�א
הי� וא� ;��� א�� הרי � �ר��י� ��עת ל�רקע ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ�ְמח�רי�

.��� א�� הרי � ְֲִֵֵֶ�ל��י�

.‰Îח�ב ה�על � מל�ג נכסי �בהמת מל�ג, נכסי ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָעבדי
א�כל וה�א ל�, ע��י� וה� צרכיה�; �בכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָ�מז�נ�תיה�
מל�ג, �המת �ולד מל�ג �פחת ולד לפיכ� ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָ�ר�תיה�.
ולד ול�ל �מי� ל�� הא�ה ורצת �ר�, וא� ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹל�על;

ל�. ��מעי� � אביה �ית �בח מ�ני ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָה�פחה

.ÂÎ�צא נכסי �ת�רת �פח�ת ��י א� כלי� �ני ל� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָֹהכניסה
�אל�י�, ועמד� וה�קר� ז�ז, �אל� עליו א�ת� ��מ� ְְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָ�רזל,
���� רצת א� � וה�ני ;��� �אל� אחד נ�טלת � ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָוגר��

ל�. ��מעי� � אביה �ית �בח מ��� ות�ל ְְִִִִֵֶַָָָָָֹ�מיו

.ÊÎ�ת�� �י� קרקע, ל� ��ת� �י� � לא��� מ�נה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָה��ת�
ז�; �מ�נה �ר�ת ל�על אי� � קרקע �ה� ולקחה מע�ת ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָל�
א�כל ה�על יהיה ��א מנת על לא�ה מ�נה ה��ת� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוכ�
אי� � ��רצה למה לא�ה �ר�תיה יהי� א�א ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�ר�תיה,
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מק�ל יקנה בעל�, �ח�י �כ��מ�ת ����א. קד� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹא�ת�
מקצת נתנה אפ�� א�א ע�ד, ולא �מ�ר. קני� מ�נת� ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָָֹמ�נה
מה��� 'קנה למק�ל: וכתבה נ��איה, קד� ��� א� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ְֶָָנכסיה

ארצה]ולכ�ארצה' עד[א� �מ�ר קני� קנה לא �הרי , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
מתה וא� מ�נה, א�ת� �ר�ת א�כל ה�על אי� � ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ��רצה

י�ר��. ְֵָאינ�

.È�יב לייבו�]��מרת בעלה מות בי� לייבו�; י�[ממתינה , ֵֶֶָָ
יב�; ��מרת ��היא ל� ��פל� ��כסי� ול�� למ�ר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹל�
�הכניסה �רזל צא� �נכסי ואפ�� �ר�ת, ל�ב� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹואי�
י�ר�יה � יב� ��מרת ��היא מתה ��כנס. עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹלאחיו,
�רזל, צא� נכסי וחצי ��� מל�ג נכסי י�ר�י� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמאביה
וי�ר�י �רזל; צא� נכסי וחצי �ת�ת� י�ר�י� ה�על ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ�ְְְְִֵַַַוי�ר�י

�קב�רת�. ח�בי� ְִִַַַַָָָה�על

.‡È�אי לפיכ� בעל�; נכסי �ל על �ת�ת� יב�, ְְֲִִֵֵַַָָָָָ�ְֶֶָָ��מרת
אחר �י� י��� קד� �י� אחיו, �נכסי למ�ר יכ�ל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹה�ב�
�נכסי אחיו ע� חלק א� מ�נה, נת� א� מכר, וא� ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָי���.
�ל��, ע�ה לא � י��� אחר �י� י��� קד� �י� ְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹה�ת,
�ת�ת� מה� לג��ת לאלמנה א�� נכסי� נתח�ב� .��בר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�ָָ

.·È� ל�רקע מח�רי� �ר�ת אחיו וה�יח יבמ��, את ְִַַַָ�ְְְְִִִִֵֶַַָָ�נס
�ר�תיה�. א�כל וה�ב� קרקע, �ה� וי�קח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָי�כר�

.‚Èה�יח א� וכ� ה�רקע, מ� �ל��י� �ר�ת ְְְִִִִִִִֵֵַַַַַה�יח
�מ� �ה� �מ���� יב�; �ל ה�ל � �מ�לטלי� ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹמע�ת
אי� � �ה��לטלי� לע�ב; יכ�לה ואינ� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ��רצה,
�ח ואי� ה�א�ני�, �ת�נת א�א מה� נג�ית ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ�ְַה�ת�ה
�אחרי�ת עליו �לאסר� אחיו מ�כסי למנע� ז� ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָ�ת�נה

�ה�. וי�� י�א ��א ְִִֵֶֶָָֹז�

.„È� �ת�ת� ��חלה א� �ת�ה, ל� היתה ��א ָָ�ְֲֶָָָ�ְְְֶָָָָָֹיבמה
את �כ��כנס �חפצ�; ונ�ת� �מ�כר אחיו, �נכסי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹזכה
אחראי� נכסיו �ל ויהי� מאה, �ת�ה ל� יכ�ב ְְְֲִִֵַָָָָָָ�ְְְְִִָֹיבמ��,

�ת�ה. לה� ��� ה��י� �ל ��אר ָ�ְְִִֵֶֶַָָָָָָ�ְִלכת�ת�,

.ÂË�צא �נכסי ���את אחר נתנה א� ��כרה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהא�ה
וכ� �ל��; ע�ת לא � לאחרי� �י� לבעל� �י� ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ�רזל,
�י� �רזל צא� �נכסי �י� א���, �נכסי קרקע ��כר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹה�על

�ל��. ע�ה לא � מל�ג ְְְְִֵָָֹ�נכסי

.ÊË�אינ� �י על א� � �רזל צא� נכסי �ל מ�לטלי� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמכר
מל�ג, �נכסי �ניה� מכר� ק��. ממ�ר� מכר א� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָר�אי,
�י� הא�ה, מ� ולקח וחזר �ח�ה האי� מ� ��קח ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ�י�
ק��. מכר� � האי� מ� ולקח וחזר הא�ה מ� ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָ��קח

.ÊÈ� לבעל� מל�ג נכסי נתנה א� ��כרה הא�ה ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָוכ�
מל�ג �נכסי ל�מר יכ�לה ואינ� ק�מי�, �מ�נת� ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָמכר�
ל�מר. ל� י� נכסי� ��אר אבל לבעלי'; ע�יתי ר�ח ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָ'נחת

.ÁÈ�צא מ�כסי לבעל� נתנה א� ��כרה הא�ה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ�יצד?
שבאחריותו]�רזל שלה מ�לטלי�,[נכסי� �י� קרקע �י� , ְְְְִִֵֵֶַַַַ

�כת�ת�, ל� ��תב �דה א� �כת�ת�, ל� ��חד �דה ָָ�ְִֶֶַָָָָָ�ְִִֵֶֶָָא�
מ��� ��� ל� �הכניס �דה נדונייתה]א� לא[תמורת � ְִִִֶֶֶָָֹ

ח�זרת �רצ�נ�, הא�ה מ�ד ��נ� �י על וא� ה�על; ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָקנה
�ל�� מ�ני א�א מכרה ולא ל� נתנה ��א ��רצה; עת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹ�ל

א��� �נכסי �לל ראיה לבעל אי� �לפיכ� [אפילו�ית�. ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ

מועילי�] אינ� שטר או מל�געדי� מ�כסי ח�� שאינ�, [נכסיה ְְִִֵ
��ארנ�.באחריותו] �מ� ,ְְֵֶַ

.ËÈ�א�ת �מחלה נגנב�, א� �אבד� �רזל צא� ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹנכסי
�אינ� לי יראה � �עדי� מ��ה וקנ� לבעל�, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָהא�ה
�ה למה הא לבעלי'. ע�יתי ר�ח 'נחת ל�מר ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָיכ�לה
ו�החזירה אחרי�ת, ל� �אי� מ�ד� ��נ� למי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָד�מה?
ז� ראיה מביא ה�על אי� �הרי � מל�ג נכסי א�� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָנכסי�
לה�טר א�א �כל��, �נכסיה להחזיק ולא �ל�� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹל�ל
צא� מ�לטלי מ�נה ל� נתנה א� אבל ל���. ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹמ�ביעת�
ר�ח 'נחת ל�מר ל� ��� מ�ני קנה, לא ה��מי�, ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ�רזל

לבעלי'. ְֲִִִַָע�יתי

.Îלפר�ת קרקע ��כר יהיו�על הפירות שרק [בתנאי ְְֵֶַַַַַָ
לאי�לקונה] �ר�ת התקינ� ��א מ�ני �ל��, ע�ה לא �ְְְִִִִֵֵֶָָָֹֹ

ה�ית �ה�צאת להרויח �די בית]א�א וכלי אוכל ;[להרבות ְְְְִִֵֶַַַַַָָ
�ה� לע��ת ה�ע�ת א�ת� ולקח לפר�ת, מכר א� ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָלפיכ�

ל�. ��מעי� � ְְִָסח�רה

.‡Îזה הרי ה�, �רזל צא� נכסי א� � �ספי� לא�ה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹהי�
א�ת� �הכניסה �י� � ה� מל�ג נכסי וא� �ה�; ונ�ת� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָנ��א
נפל� א� �מ�נה, ל� נ�נ� א� �יר�ה, ל� ��פל� �י� ְְְִַָָָָָ�ְִֵֶָָל�,
��ל וי�קח י�כר�, א�� הרי � ל� נ�נ� א� מ�לטלי�, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹל�

�ר�תיה�. א�כל וה�א ְְֵֵֵֶַַקרקע,

.·Îהרא�י�ת ה�ע�ת �ל � אחרי� �� �חבל� הא�ה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָוכ�
�מ� �ר�תיה�, א�כל וה�על קרקע, �ה� י�קח ל�, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלתת

ח�בל. �הלכ�ת ְְְִִֵֵֶָ��ת�אר

.‚Îלא א�� הרי זקני� �ה� �י על א� � עבדי� ל� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנפל�
אביה �ית �בח מ�ני עליה�]י�כר�, אביה ל�[שש� נפל� . ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

�� �האילנ�ת ה�רקע �ג�� ל� היה ולא �גפני�, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹזיתי�
ט��ל� �די ע��י� א� � הוצאת�]�ל�� דמי לא[מכניסי� ְְִִִֵָֹ

י�כר� א�� הרי � לאו וא� אביה; �ית �בח מ�ני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָי�כר�,
�ר�ת. א�כל וה�א קרקע, �ה� וי�קח ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָלעצי�,

.„Î;על� �ל א�� הרי � ל�רקע מח�רי� �ר�ת ל� ְֲִֵֵֶַַַַַָ�ְְֵָָנפל�
קרקע, �ה� וי�קח וי�כר� ,��� � ה�רקע מ� ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָ�ל��י�
�ר�ת ל� והי� א���, את המגר� אבל �ר�ת. א�כל ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָוה�א
הי� וא� ;��� א�� הרי � �ר��י� ��עת ל�רקע ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ�ְמח�רי�

.��� א�� הרי � ְֲִֵֵֶ�ל��י�

.‰Îח�ב ה�על � מל�ג נכסי �בהמת מל�ג, נכסי ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָעבדי
א�כל וה�א ל�, ע��י� וה� צרכיה�; �בכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָ�מז�נ�תיה�
מל�ג, �המת �ולד מל�ג �פחת ולד לפיכ� ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָ�ר�תיה�.
ולד ול�ל �מי� ל�� הא�ה ורצת �ר�, וא� ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹל�על;

ל�. ��מעי� � אביה �ית �בח מ�ני ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָה�פחה

.ÂÎ�צא נכסי �ת�רת �פח�ת ��י א� כלי� �ני ל� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָֹהכניסה
�אל�י�, ועמד� וה�קר� ז�ז, �אל� עליו א�ת� ��מ� ְְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָ�רזל,
���� רצת א� � וה�ני ;��� �אל� אחד נ�טלת � ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָוגר��

ל�. ��מעי� � אביה �ית �בח מ��� ות�ל ְְִִִִֵֶַָָָָָֹ�מיו

.ÊÎ�ת�� �י� קרקע, ל� ��ת� �י� � לא��� מ�נה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָה��ת�
ז�; �מ�נה �ר�ת ל�על אי� � קרקע �ה� ולקחה מע�ת ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָל�
א�כל ה�על יהיה ��א מנת על לא�ה מ�נה ה��ת� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוכ�
אי� � ��רצה למה לא�ה �ר�תיה יהי� א�א ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�ר�תיה,
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�ט�בת �ת�ת� ה��כרת וכ� ז�. מ�נה �ר�ת א�כל ְַָָ�ְְֵֵֵֶֶַַַַַָָה�על
זול]הניה ה�על[במחיר ואי� לא�ה, ה�מי� א�ת� � ְֲִִֵַַַַָָָָָָ

�ר�תיה�. ֵֵֵֶא�כל

.ÁÎ� �ני� ו��� ה��ב ונמצא ��גנב, מל�ג �המת ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָולד
הח�בל חכמי�. ל� ���נ� �רי זה �אי� לא�ה, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָה�פל
א�כל ה�על ואי� ,��� וה��ת, וה�ער ה�זק �ל � ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ�א���

ח�בל. �הלכ�ת ��ת�אר �מ� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָ�ר�תיה�,

.ËÎ�ה� ��קחה ה�ע�ת הי� א� � לא��� קרקע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָה��כר
א�כל וה�על קנת, � ל�על ויד�עי� �ל�יי� מ�על� ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַַָָָה�רקע
�ה�על קנת, לא � טמ�ני� מע�ת הי� וא� קרקע. א�ת� ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ�ר�ת
��מנה'; ה�ע�ת להרא�ת �די א�א מכר�י 'לא ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹא�מר:
�ר�ת. א�כל וה�על קרקע, �ה� י�קח � ��רא� ה�ע�ת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוא�ת�

.Ïהיא � הא�ה �יד מ�לטלי� א� מע�ת ��מצא� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָהרי
ה�, ידי� 'מ�ע�ה א�מר: וה�א לי', נ�נ� '�מ�נה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָא�מרת:

להחרי� ל� וי� נאמנת; ז� הרי � ��י' חר��ה� [להטיל ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַ
קרקע,סתמי] �ה� וי�קח ,�� �אינ� �בר ���ענת מי ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָעל

מנת על לי, נ�נ� �� מנת 'על אמרה: וא� �ר�ת. א�כל ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָוה�א
�ארצה' מה �ה� אע�ה א�א �ה� ר��ת לבעלי יהיה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ��א
� הא�ה �יד ה�מצא ממ�� ��ל ראיה; להביא עליה �ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָ
ראיה. ��ביא עד �ר�תיו, ��אכל ה�א ה�על ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�חזקת

.‡Ïה�ת �ב�עת נ��עת � מ�נה' לי 'נת�� ל�: ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאמרה
�ר�תיה�.[מדרבנ�] א�כל ואינ� ה�על, ל� ְֵֵֵֵֶֶַַַַָָ��ת�

.·Ï,�העבדי מ� ולא ה��י�, מ� לא �קד�נ�ת מק�לי� ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹֹאי�
לא�ה; יחזיר הא�ה, מ� וק�ל עבר וא� ה�ט�י�. מ� ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָֹולא
מת, לעבד; יחזיר העבד, מ� ק�ל לבעל�. יחזיר ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמתה,
�בר א� ��רה ספר �� ל� יקנה ה�ט�, מ� ק�ל לר��. ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיחזיר
זה '��ד�� מיתת�: ��עת �אמר� וכ�� �ר�תיו. ְְִִִֶֶַָָָָָ�ְֵֵֶָ�א�כל
�ה��ד�� זה אצל נאמני� �חזקת הי� א� � ה�א' �ל�ני ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ�ל

לי�ר�יה�. י�� לאו, וא� ;���� �מ� יע�ה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָאצל�,

.‚Ï�ר�תיה� לאכל ל�על הרא�י�ת �ספי� ל� �הי� ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹא�ה
'איני א�מרת: והיא �ה�', י�קח וכ� ��' א�מר: ה�א �ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
מר�י� ��ר�תיו �בר ל�קחי� � וכ�' �� א�א �ה� ִ�ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָל�קחת
�היה �י� �רצ�נ�, ה�בר �היה �י� מע�טה, ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָויציאת�

מחלי� ��זע� �בר א�א ל�קחי� ואי� שוב�רצ�נ�; [גדל ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
הבאה] אבד.לשנה ה�ר� ונמצא ה�ל, יאכל ��א �ְְִֶֶֶַַַַָָָֹֹ

.„Ï�לחלב עז לבעל� �הכניסה שיי�הא�ה החלב [רק ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָ
לג�ת�לה] ורחל לה], שיי� הגז לפר�תיו[רק ודקל [רק, ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

לה] שייכי� א��הפירות פר�ת א�א ל� �אי� �י על א� �ִֵֵֵֶֶַַָָ
א� וכ� ה�ר�. ��כלה עד וה�ל� א�כל זה הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַ�לבד,
זה הרי � מל�ג נכסי �ת�רת ת�מי� �לי ל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָהכניסה
ה�ר�; ��כלה עד �מכ�ה �מ�יע ול�ב� �ה�, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמ����
מל�ג. נכסי �ל ה�לי�ת ל��� ח�ב אינ� ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�כ��גר�,

.‰Ï�יה�ר� על א� �רזל, צא� ��כסי ְְְִִִֵֶֶַַַַֹה�א�ני�,
על והי�[חשבו�]��חיתת� ק�מי� ה�לי�ת הי� א� ה�על, ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָ

הי� לא וא� �ה�; �מה �ליה נ�טלת מלאכ��, מעי� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹע��י�
�ה�א אבד�, א� ��גנב� �מי ה� הרי מלאכ��, מעי� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָע��י�
נ��אי�. ��עת עליו א�ת� ��מ� �דמיה� ל��� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָח�ב
עליו ק�ל זה מנהג על � ה���א וכל זה. ה�א ���ט ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�מנהג

אינ� �� � ה�חת מ��� �אינ� �כ�� ה�ד�ניא; ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָאחרי�ת
ל�על י� זה. מנהג לפי דמיה�, ה�תיר� א� ה�בח ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָנ�טל
ל� מ���י� ��הי� ואמה�תיה, א��� עבדי מקצת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹלכ�
�הי� �י� מל�ג, עבדי �הי� �י� ���א, אחרת א�ה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�בית
אחרת לעיר לה�ליכ� יכ�ל אינ� אבל �רזל; צא� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹעבדי

א���. מ�עת ְִִֶַַֹ��א

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ט"ו רביעי יו�

כג ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
��כה‡. מ�ברי� זכ�ת לב�ל �על� על �התנית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהא�ה

� ה���אי� קד� אר�סה, וע�ד� ל� �תב א� � ה�על ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ�ה�
מ�ד� לקנ�ת צרי� סודר]אינ� קני� כ� על �ל[לעשות א�א , ְִִִֵֶָָָָ

צרי� נ��אי�, אחר ל� �תב וא� ק��; ל� ��תב ְִִִִֶַַַַַַָָָָָָמה
מ�ד� .לקנ�ת ְִִָ

�דברי�·. �י� ל� יהיה ��א אר�סי�, קד� ע�� ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹהתנה
ק�מת; �מ�נת� ק�� מכר� ונתנה, מכרה א� � ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ�נכסיה
מ�ד� קנ� וא� �ר��ת�. �ה� זמ� �ל �ר�תיה� א�כל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאבל
ס�ק הרי � �נכסיה �דברי� �י� ל� �אי� אר�סה, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ��היא
ואפ�� לע�ל�; �ר�ת �נכסיה ל� ואי� ה�רקע, מ��� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָעצמ�
�ר�ת לי �אי� �דע�י עלה 'לא ואמר: קנינ� על ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹערער
נ��א אד� �אי� ק��, מכרה �א� א�א זה, קני� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמ�ני
עצמ� ס�ק �בר א�א ל�, ��מעי� אי� � נכסי�' �לא ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹא�ה

ה�רקע. ְִַַַמ���

א�כל‚. אינ� זה הרי � נכסיה �ר�ת יאכל ��א ע�� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהתנה
קרקע, �ה� ול�קחי� ה�ר�ת, את מ�כרי� אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�ר�תיה�;
נכסי� מ�ר�ת א�א עצמ� ס�ק ��א �ר�תיה, א�כל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹוה�א

�לבד. ְִֵַא��

.„� פר�תיה� �רי ולא נכסיה �ר�ת יאכל ��א ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹהתנה
ז� קרקע �ר�ת ול�קחי� קרקע, �ה� וק�ני� ה�ר�ת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָל�קחי�
�רי �ה� א��, �ר�ת א�כל וה�א �נ�ה, קרקע �ה� ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָוק�ני�
יהיה ��א ע�� ��תנה עד �מיד, ה�בר וכ� פר�ת. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹפרי
ל� יהיה לא �� ואחר ע�ל�, עד פר�ת �רי ולא �ר�ת ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹל�

ה�ל. ייר� מתה, א� אבל �ח�יה; ְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ�ר�ת,

ייר�‰. ��א ע�� אבלהתנה ייר��ה, לא זה הרי � �ה ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ
מקצת ��יר� ע�� התנה א� וכ� �ח�יה. �ר�ת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָא�כל
נכסי� יחזר� �ני� �לא מתה �א� התנה א� וכ� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנכסיה,

ק��. ה�ל � אביה ְִֵַַָָָֹלבית

.Â;א���� קד� ע�� ��התנה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ��ה
עליה מתנה � מ���ח�� ��א לאד� ל� ה�אה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ�ה�חלה
ע�� התנה א� אבל ל�; רא�יה ��היה קד� ייר��ה ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ��א

��ארנ�. �מ� וייר��ה �טל, �נא� � ���את ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאחר

.Êנכסיה� �דברי� �י� ל� יהי� ��א נ��אי�, אחר ע�� ְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָֹהתנה
אינ� זה הרי � �במ�ת� �ח�יה ע�ל� עד פר�תיה� �פרי ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹולא
��ארנ�. �מ� ייר��ה מתה, א� אבל �לל; �ר�ת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָא�כל

.Áה�ציא� �י� מל�ג, נכסי על ה�צא�ת �ה�ציא ְְִִִֵֵֶֶַַַַָה�על
�ר�ת ואכל הר�ה �ה�ציא �י� הר�ה, �ר�ת ואכל ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָמעט

�ב�ד �ר� אחת �ר�גרת אכל אפ�� שולח�]מעט, על ,[בבית ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָ
�אכל �ב�ד[שווה]א� �ר� ��א אפ�� אחד ,[ברחוב]�ינר ֲִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ

- h"qyz'd a`Îmgpn e"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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�ל חבילה א�א �ה�ציא מה ��ר�ת לקח לא ֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואפ��
גפ�]זמ�ר�ת אכל.[ענפי �אכל �מה ה�ציא, �ה�ציא מה � ְִִֶֶַַַַָָ

.Ë�עליה וה�ציא רח�ק, �מק�� �ספי� ל� נפל� א� ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָוכ�
אצל�, �הי� מי מ�ד �ה�ציא� עד א� �הביא�, עד ְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָה�צא�ת
�ה�ציא מה � ��ע�ר �ר�תיה ואכל קרקע, �ה� ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָולקח
�ח�ת �אכל א� אכל, ולא ה�ציא אכל. �אכל �מה ְִִֶֶַַַַַָָָָָֹה�ציא,
��ה א�ת� ו��אלי� ה��יח, ��ה �מי� � ְְֲִִִִִִַַַַָָָמ��ע�ר
חפ� �נקיטת י�בע � הה�צאה על יתר ה�בח א� ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָה�ציא:

קדוש] חפ� וא�[תפיסת הה�צאה; ונ�טל ה�ציא, ְְִִֵַַָָָ��ה
א�א הה�צאה מ� ל� אי� � ה�בח על יתרה ְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהה�צאה

�ב�ב�עה. ה�בח, ְְִִֶַַָ��ע�ר

.Èעל ��רדה הא�ה אבל �מגר�. אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ��ה
א�ת� �פ�חת אכל, ��ה ל� �מי� הר�ה, אכל אפ�� ְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָ�על�,
ונ�טל�; ���בע, אחר הה�צאה מ� ל� ל�� �רא�י ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמ�ה
ה��ציא וכ� מעצמ�. ותצא ���ל �די ל� הקנה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ��א
אכל ��ה ר�אי� � �מאנה קט�ה, א��� נכסי על ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָה�צא�ת

�ארי ל� ו�מי� ה��יח, וכ�ה ה�ציא אוסוכ�ה [שליש ְְְְְִִִִִַַַָָָָ
המקו�] כמנהג ירד.רביע, �ר��ת �הרי ,ְֲִֵֶַָ

.‡È�הג�� מק�מ�ת י� � �נד�ניא י� ר��ת ְְְְֲִִֵֵֶַָָָמנהג�ת
א� ��לי� �מיה על �יתר ה�ד�ניא ��ת�ה ְְְְִִֵֶַַָָָָָ�ְְְִֶַ��כ�ב�
וכ�תבי� מאה, נד�נית� ��היה �ג�� �מחצה, א� ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָֹ�חמ�
הע�; �פני להר��ת �די וחמ�י� מאה ל� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ�הכניסה
מק�מ�ת וי� ה�אה. א�א תג�ה לא לג��ת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹ�כ��ב�א
�לי�, �מאה ל� לה�ציא �סקה וא� �פח�ת, לכ�ב ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֹ��הג�
וכ�תבי� וחמ�י�, מאה א� וע�רי� מאה �וה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָנ�תנת
��וה. �וה לכ�ב ��הג� מק�מ�ת וי� מאה. ל� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ�הכניסה

לפי מע�ת האי� ���� ��הג� מק�מ�ת ה�ד�ניא,[ער�]וי� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
וכ��צא ��מי� �� ותקנה ה��ה �� ��תק�ט קצ�ב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�בר

��� האי� ��כניס ��הג� מק�מ�ת וי� מטלטלי�]�ה�. �] ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָ
.�� להתנא�ת לנד�נית� יצטר� לא�ה, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָמ���

.·È�סת הכתובה]ה���א סכו� פירש ונ�ת�[לא ��תב , ְְֵֵֵַָ
�מנהג נ�תנת להכניס, ��סקה היא וכ� ה�דינה; ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�מנהג
מה ל� מג�י� �ת�ה, לג��ת �כ��ב�א ְִַַָָ�ְְְְִִֶַָָה�דינה;
וכ��צא הא�� ה�ברי� �בכל ה�דינה. �מנהג ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ�ְִֶ��כת�ת�
��היה וה�א �ני�; �יו ועל �ד�ל, ע�ר ה�דינה מנהג ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ�ה�,

���ט מנהג ה�דינה.[נפו�]א�ת� �כל ְְְִִַָָָָ

.‚È�כי��� �יניה� �הי� וא�ה להתחת�]אי� ,[הסכמה ְִִִִֵֵֶֶָָ
ל�: ואמרה וכ�', ��' לי', מכנסת א� '��ה ל�: ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָואמר
��סק האב וכ� וכ�', ��' לי', ��תב א� לי נ�ת� א�ה ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ'��ה

ידי '��[בשביל]על לבנ�', נ�ת� א�ה '��ה �ב��: בנ� ְְְְִִֵֵַַַָָָ
� וק��� ועמד� וכ�', ��' לב��', נ�ת� א�ה 'וכ�ה ְְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָוכ�',
וא�� קני�. �יניה� היה ��א �י על א� ה�ברי� א�ת� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹקנ�

�אמירה. ��קני� ה�ברי� ְְֲִִִִֵֶַַָָה�

.„Èד�לה� �י� לב��, האב ���סק אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ��ה
� רא��ני� �בנ��אי� לבנ�, האחר האב �פסק קט�ה, ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ�בי�
����אי� �מחת� �מרב �נ�, אצל קר�בה אד� �ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ��ע��

�מר אח[בליבו]הרא��ני� אבל �אמירה; ל� �מקנה ְֲֲִִִֶַַַָָָָָ
קר�בי�, �אר וכ� לב��, ��סקה א�ה א� לאח�ת�, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ��סק

קנ� לא � �נ�י� �נ��אי� לב�� א� לבנ� ��סק האב ְְְְִִִִִִֶַָָָָֹא�
וכ�. �� ��ת� ה��סק מ�ד ��קנ� עד ה�ברי�, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָא�ת�

.ÂËידי על ��סק ה�ת[בשביל]האב קנת לא ב��, ְִֵֶַַַַָָָָָֹ
עד קנה לא ה�� וכ� �על�; א�ת� ��כנס עד ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹה��נה
לכנס. מנת על א�א ��סק אינ� ה��סק, ��ל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ��כנס;
ונפלה ��כנס, קד� �מת לחתנ�, מע�ת ה��סק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלפיכ�,
הייתי 'לאחי� ל�ב�: ל�מר האב יכ�ל � לי��� אחיו ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָָלפני
ע� הרא��� היה ואפ�� ל��', ר�צה איני �ל� ל��, ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָר�צה

.�� ר�צה �ה�ת �י על וא� חכ�; וה�ני ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהאר�

.ÊË� אחרת למדינה האב והל� לחתנ�, מע�ת ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָה��סק
מה עצמי, על פסק�י לא 'אני ל�על: ל�מר היא ְְְֲִִִִַַַַַַַָָָֹיכ�לה
�גט'; �טרני א� נד�ניא, �לא �נס א� לע��ת, יכ�לה ְְְְְְְֲֲִִֵֵַָָָֹֹאני

ה�יעה ולא עצמ� על היא �סקה א� �[השיגה]אבל יד� ְְְֲִִִִַַָָָָָָָֹ
��מ�ת. עד א� ��סקה מה ��מצא עד י��בת ז� ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהרי

�מר��ת? עצמ� תפטר לא בו]ול�ה רוצה איני [שתאמר ְְְְְִַַָָָֹֹ
והיא לכנס�, ר�צה ה�על � אר�סה ��היא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ�ה��רדת
���� עד �� ר�צה ה�על אי� ז� אבל ר�צה; ֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאינ�
ל�: א�מרת היא �הרי ,�� ר�צה והיא ��סקה, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָה�ד�ניא
אבל �גד�לה; אמ�רי�? �ברי� ��ה �טר'. א� �נס ְְְְֲֲִִִֶַָָָֹֹ'א�
יכנס א� �ט, ל�� א�ת� ��פי� � עצמ� על ��סקה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹקט�ה

נד�ניא. ְְְָֹ�לא

.ÊÈ�� ��� את ז� ��היה ע�� �פסקה הא�ה, את ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָה���א
עצמ�; על ���ל ה�ני� א�ת� לז�נ� ח�ב � �ני� ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָוכ�
��עת ��א אבל ק���י�, ��עת זה �בר על ��תנ� ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹוה�א

מ�ד� ��קנ� עד � קני�]ק���י� ע"כ ��כ�ב[יעשו א� , ְְִִִִִֶֶַָֹ
�ממ�ר. מ�ח �הלכ�ת ��ת�אר �מ� ,�� וכ��צא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ��טר
,��� את לז�� עצמ� על ���ל ה�ני� �ת�� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָנת�ר�ה
�� ה�ת א�ת� את ז� ��היה ע�� �פסקה לאחר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָונ�את
אז�נ�', לביתי 'לכ��ב�א רא���: יאמר לא � �ני� ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֹוכ�
לא וכ� א��. �� �היא ל�ק�� מז�נ�תיה מ�לי� ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹא�א
זנ�, אחד א�א �אחת'; א�ת� זני� אנ� 'הרי �ניה�: ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹיאמר�

מז�נ�ת. �מי ל� נ�ת� ְְְֵֵֶָָואחד

.ÁÈ;מז�נ�תיה� ח�ב ה�על זה, זמ� �ת�� ה�ת ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָנ�את
מז�נ�ת. �מי ל� נ�ת� מה� אחד �ל �ניה�, א�� ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ�בעלי
�ח�ב א� מ�ד�, קנ� א� � א�ת� לז�� ��סק� א�� ְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָמת�
מז�נ�תיה וט�רפת ��טר, ח�ב �בעל ז� הרי ��טר, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָעצמ�

המ�ע�די� לאחרי�]מ�כסיה� ה�מ�[המכורי� ס�� עד ְְִִֵֶַ�ְְִַַַָ
� קני� �� היה ולא ה����י� ��עת �סק� וא� ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹ��סק�;

לה�תב נ�נ� ��א �ברי� ה� אי�הרי ברשות שלא [ונכתבו ְְְֲִִִֵֵֵֶָָֹ
שטר] של תוק� �מז�נ�תיה.לה� ט�רפת ואינ� ,ְְִֵֶֶֶָָ

כד ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
האיל�נית‡. את ולא[עקרה]ה���א �ני� ל� הי� ולא , ְְְִִֵֶַַָָָֹֹ

���פי� �י על א� � מ��ה ולר��ת לפר�ת אחרת ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָא�ה
��אר �ת�ה ל� וי� ה��י�, �כל היא הרי �מ�ציא, ְָָ�ְְְֲִִִֵֵַָָָא�ת�
ה��י�. ��אר ���כה �מה ה�על ז�כה וכ� �ת�ה; ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ�ְְֵָ�נאי

א�·. איל�נית ונמצאת ,�� ה�יר ולא א�ה, ה���א ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹאבל
�נ�ה ה���א וכ� לאוי�, מדרבנ�]מח�בי ה�יר[ערוה �י� , ְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
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�ל חבילה א�א �ה�ציא מה ��ר�ת לקח לא ֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואפ��
גפ�]זמ�ר�ת אכל.[ענפי �אכל �מה ה�ציא, �ה�ציא מה � ְִִֶֶַַַַָָ

.Ë�עליה וה�ציא רח�ק, �מק�� �ספי� ל� נפל� א� ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָוכ�
אצל�, �הי� מי מ�ד �ה�ציא� עד א� �הביא�, עד ְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָה�צא�ת
�ה�ציא מה � ��ע�ר �ר�תיה ואכל קרקע, �ה� ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָולקח
�ח�ת �אכל א� אכל, ולא ה�ציא אכל. �אכל �מה ְִִֶֶַַַַַָָָָָֹה�ציא,
��ה א�ת� ו��אלי� ה��יח, ��ה �מי� � ְְֲִִִִִִַַַַָָָמ��ע�ר
חפ� �נקיטת י�בע � הה�צאה על יתר ה�בח א� ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָה�ציא:

קדוש] חפ� וא�[תפיסת הה�צאה; ונ�טל ה�ציא, ְְִִֵַַָָָ��ה
א�א הה�צאה מ� ל� אי� � ה�בח על יתרה ְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהה�צאה

�ב�ב�עה. ה�בח, ְְִִֶַַָ��ע�ר

.Èעל ��רדה הא�ה אבל �מגר�. אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ��ה
א�ת� �פ�חת אכל, ��ה ל� �מי� הר�ה, אכל אפ�� ְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָ�על�,
ונ�טל�; ���בע, אחר הה�צאה מ� ל� ל�� �רא�י ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמ�ה
ה��ציא וכ� מעצמ�. ותצא ���ל �די ל� הקנה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ��א
אכל ��ה ר�אי� � �מאנה קט�ה, א��� נכסי על ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָה�צא�ת

�ארי ל� ו�מי� ה��יח, וכ�ה ה�ציא אוסוכ�ה [שליש ְְְְְִִִִִַַַָָָָ
המקו�] כמנהג ירד.רביע, �ר��ת �הרי ,ְֲִֵֶַָ

.‡È�הג�� מק�מ�ת י� � �נד�ניא י� ר��ת ְְְְֲִִֵֵֶַָָָמנהג�ת
א� ��לי� �מיה על �יתר ה�ד�ניא ��ת�ה ְְְְִִֵֶַַָָָָָ�ְְְִֶַ��כ�ב�
וכ�תבי� מאה, נד�נית� ��היה �ג�� �מחצה, א� ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָֹ�חמ�
הע�; �פני להר��ת �די וחמ�י� מאה ל� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ�הכניסה
מק�מ�ת וי� ה�אה. א�א תג�ה לא לג��ת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹ�כ��ב�א
�לי�, �מאה ל� לה�ציא �סקה וא� �פח�ת, לכ�ב ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֹ��הג�
וכ�תבי� וחמ�י�, מאה א� וע�רי� מאה �וה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָנ�תנת
��וה. �וה לכ�ב ��הג� מק�מ�ת וי� מאה. ל� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ�הכניסה

לפי מע�ת האי� ���� ��הג� מק�מ�ת ה�ד�ניא,[ער�]וי� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
וכ��צא ��מי� �� ותקנה ה��ה �� ��תק�ט קצ�ב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�בר

��� האי� ��כניס ��הג� מק�מ�ת וי� מטלטלי�]�ה�. �] ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָ
.�� להתנא�ת לנד�נית� יצטר� לא�ה, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָמ���

.·È�סת הכתובה]ה���א סכו� פירש ונ�ת�[לא ��תב , ְְֵֵֵַָ
�מנהג נ�תנת להכניס, ��סקה היא וכ� ה�דינה; ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�מנהג
מה ל� מג�י� �ת�ה, לג��ת �כ��ב�א ְִַַָָ�ְְְְִִֶַָָה�דינה;
וכ��צא הא�� ה�ברי� �בכל ה�דינה. �מנהג ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ�ְִֶ��כת�ת�
��היה וה�א �ני�; �יו ועל �ד�ל, ע�ר ה�דינה מנהג ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ�ה�,

���ט מנהג ה�דינה.[נפו�]א�ת� �כל ְְְִִַָָָָ

.‚È�כי��� �יניה� �הי� וא�ה להתחת�]אי� ,[הסכמה ְִִִִֵֵֶֶָָ
ל�: ואמרה וכ�', ��' לי', מכנסת א� '��ה ל�: ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָואמר
��סק האב וכ� וכ�', ��' לי', ��תב א� לי נ�ת� א�ה ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ'��ה

ידי '��[בשביל]על לבנ�', נ�ת� א�ה '��ה �ב��: בנ� ְְְְִִֵֵַַַָָָ
� וק��� ועמד� וכ�', ��' לב��', נ�ת� א�ה 'וכ�ה ְְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָוכ�',
וא�� קני�. �יניה� היה ��א �י על א� ה�ברי� א�ת� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹקנ�

�אמירה. ��קני� ה�ברי� ְְֲִִִִֵֶַַָָה�

.„Èד�לה� �י� לב��, האב ���סק אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ��ה
� רא��ני� �בנ��אי� לבנ�, האחר האב �פסק קט�ה, ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ�בי�
����אי� �מחת� �מרב �נ�, אצל קר�בה אד� �ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ��ע��

�מר אח[בליבו]הרא��ני� אבל �אמירה; ל� �מקנה ְֲֲִִִֶַַַָָָָָ
קר�בי�, �אר וכ� לב��, ��סקה א�ה א� לאח�ת�, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ��סק

קנ� לא � �נ�י� �נ��אי� לב�� א� לבנ� ��סק האב ְְְְִִִִִִֶַָָָָֹא�
וכ�. �� ��ת� ה��סק מ�ד ��קנ� עד ה�ברי�, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָא�ת�

.ÂËידי על ��סק ה�ת[בשביל]האב קנת לא ב��, ְִֵֶַַַַָָָָָֹ
עד קנה לא ה�� וכ� �על�; א�ת� ��כנס עד ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹה��נה
לכנס. מנת על א�א ��סק אינ� ה��סק, ��ל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ��כנס;
ונפלה ��כנס, קד� �מת לחתנ�, מע�ת ה��סק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלפיכ�,
הייתי 'לאחי� ל�ב�: ל�מר האב יכ�ל � לי��� אחיו ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָָלפני
ע� הרא��� היה ואפ�� ל��', ר�צה איני �ל� ל��, ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָר�צה

.�� ר�צה �ה�ת �י על וא� חכ�; וה�ני ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהאר�

.ÊË� אחרת למדינה האב והל� לחתנ�, מע�ת ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָה��סק
מה עצמי, על פסק�י לא 'אני ל�על: ל�מר היא ְְְֲִִִִַַַַַַַָָָֹיכ�לה
�גט'; �טרני א� נד�ניא, �לא �נס א� לע��ת, יכ�לה ְְְְְְְֲֲִִֵֵַָָָֹֹאני

ה�יעה ולא עצמ� על היא �סקה א� �[השיגה]אבל יד� ְְְֲִִִִַַָָָָָָָֹ
��מ�ת. עד א� ��סקה מה ��מצא עד י��בת ז� ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהרי

�מר��ת? עצמ� תפטר לא בו]ול�ה רוצה איני [שתאמר ְְְְְִַַָָָֹֹ
והיא לכנס�, ר�צה ה�על � אר�סה ��היא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ�ה��רדת
���� עד �� ר�צה ה�על אי� ז� אבל ר�צה; ֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאינ�
ל�: א�מרת היא �הרי ,�� ר�צה והיא ��סקה, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָה�ד�ניא
אבל �גד�לה; אמ�רי�? �ברי� ��ה �טר'. א� �נס ְְְְֲֲִִִֶַָָָֹֹ'א�
יכנס א� �ט, ל�� א�ת� ��פי� � עצמ� על ��סקה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹקט�ה

נד�ניא. ְְְָֹ�לא

.ÊÈ�� ��� את ז� ��היה ע�� �פסקה הא�ה, את ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָה���א
עצמ�; על ���ל ה�ני� א�ת� לז�נ� ח�ב � �ני� ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָוכ�
��עת ��א אבל ק���י�, ��עת זה �בר על ��תנ� ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹוה�א

מ�ד� ��קנ� עד � קני�]ק���י� ע"כ ��כ�ב[יעשו א� , ְְִִִִִֶֶַָֹ
�ממ�ר. מ�ח �הלכ�ת ��ת�אר �מ� ,�� וכ��צא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ��טר
,��� את לז�� עצמ� על ���ל ה�ני� �ת�� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָנת�ר�ה
�� ה�ת א�ת� את ז� ��היה ע�� �פסקה לאחר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָונ�את
אז�נ�', לביתי 'לכ��ב�א רא���: יאמר לא � �ני� ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֹוכ�
לא וכ� א��. �� �היא ל�ק�� מז�נ�תיה מ�לי� ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹא�א
זנ�, אחד א�א �אחת'; א�ת� זני� אנ� 'הרי �ניה�: ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹיאמר�

מז�נ�ת. �מי ל� נ�ת� ְְְֵֵֶָָואחד

.ÁÈ;מז�נ�תיה� ח�ב ה�על זה, זמ� �ת�� ה�ת ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָנ�את
מז�נ�ת. �מי ל� נ�ת� מה� אחד �ל �ניה�, א�� ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ�בעלי
�ח�ב א� מ�ד�, קנ� א� � א�ת� לז�� ��סק� א�� ְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָמת�
מז�נ�תיה וט�רפת ��טר, ח�ב �בעל ז� הרי ��טר, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָעצמ�

המ�ע�די� לאחרי�]מ�כסיה� ה�מ�[המכורי� ס�� עד ְְִִֵֶַ�ְְִַַַָ
� קני� �� היה ולא ה����י� ��עת �סק� וא� ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹ��סק�;

לה�תב נ�נ� ��א �ברי� ה� אי�הרי ברשות שלא [ונכתבו ְְְֲִִִֵֵֵֶָָֹ
שטר] של תוק� �מז�נ�תיה.לה� ט�רפת ואינ� ,ְְִֵֶֶֶָָ

כד ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
האיל�נית‡. את ולא[עקרה]ה���א �ני� ל� הי� ולא , ְְְִִֵֶַַָָָֹֹ

���פי� �י על א� � מ��ה ולר��ת לפר�ת אחרת ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָא�ה
��אר �ת�ה ל� וי� ה��י�, �כל היא הרי �מ�ציא, ְָָ�ְְְֲִִִֵֵַָָָא�ת�
ה��י�. ��אר ���כה �מה ה�על ז�כה וכ� �ת�ה; ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ�ְְֵָ�נאי

א�·. איל�נית ונמצאת ,�� ה�יר ולא א�ה, ה���א ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹאבל
�נ�ה ה���א וכ� לאוי�, מדרבנ�]מח�בי ה�יר[ערוה �י� , ְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
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�נאי ולא �ת�ה ע�ר לה� אי� � �� ה�יר לא �י� ��ְִִִֵֵֶַָָָֹ�ְְַָֹ
מז�נ�ת, לה� ואי� לה�; י� ��ספת אבל �ת�ה, ְְֲֵֵֶֶֶֶָָָָ�ְְִֵָמ�נאי
אי� �יניה�, �מפרי�י� א�ת� �כ���פי� מ�ת�. לאחר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָואפ��

�אכל. �ר�ת ה�על מ� ִִִֵֶַַַַָמ�ציאי�

�ה�א‚. הע�ר ��ספת? לה� וי� ע�ר לה� אי� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָול�ה
לה�ציא�, �עיניו ק�ה תהיה ��א �די חכמי�, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ��נת
ח�ב �ה�א ��ספת אבל ע�ר. ל� אי� ,�� ה�יר ולא ְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹה�איל

לפניו ותעמד ��רצה זמ� �ל �� לו]עצמ� נשואה ,[תהיה ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָֹ
היא והרי הנאת�, ל� הקנית והרי ,��� ��נאי עמדה ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהרי
יכ�לה היא �מה עליו, א�ת� אסרה ה��רה אבל ְְֲִֶֶַַָָָָָָָָע�מדת,
ה��רמי� ה� מע�יה �אי� � ��ספת ל� י� לפיכ� ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלע��ת,
מ�ד�. היתה אס�רה א�א ה���אי�, אחר להאסר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹל�

��נ�ה„. חלק� לא מדרבנ�]ול�ה �י�[ערוה �� ה�יר �י� ְְְִִִֵֵַָָָָָֹ
מק��'? �כל �ת�ה ע�ר ל� 'אי� אמר� א�א ,�� ה�יר ְָָָ�ְְִִִֵֶַָָָָֹלא
נ�א א� אבל ח��ק. �� ע�� ס�פרי�, מ�ברי �היא ְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָָמ�ני
�י� ע�ה מח�בי אחת א� ,�� וה�יר לאוי� מח�בי ְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָאחת
לאוי� �ח�בי �ת�ה; ל� י� � �� ה�יר לא �י� �� ִֵֶַָָָ�ְִִִִֵֵָָָֹה�יר
וי� קל. א��ר� ע�ה וח�בי �נכסיו, לז�ק רצה ,�� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ�ה�יר

ואכלה לותה א� וכ� מ�ת�, לאחר מז�נ�ת [א�ל��יה� ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
הי�] למדינת לה�ציא,הל� א�ת� �כ���פי� ל���. ְְְִִֵֶַַָָח�ב

נכסיה. מ�ל �אכל �ר�ת �ל ה�על מ� ְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמ�ציאי�

רצו�הממאנת‰. אי שהביעה בקטנותה, שנישאה [יתומה ְֶֶַָ
לבטל�] כדי ��ספתבנישואי� אבל �ת�ה, ע�ר ל� אי� �ְִֵַָ�ֲֶֶָָ

לותה וא� �אכל. �ר�ת ה�על מ� מ�ציאי� ואי� ל�; ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָי�
מ�ציאי� אי� � מאנה �� ואחר ואכלה, �ח�יו, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ��היתה

ה�על. מ� מז�נ�ת ְִַַַָא�ת�

.Âולא ע�ר לא �ת�ה, ל� אי� � �על� �חת ��נת ְִָָֹֹ�ְֲִֵֶַַַָָָָמי
ל���ספת �רמ� מע�יה �הרי �ת�ה; מ�נאי אחד ולא , ְְְִֵֶֶֶָָֹ�ְֲֲֵֶֶַָָָָ

�על�. על ְֲֵֵַַָָלהאסר

.Êא�ה �ל ��ה�? ��ד�ניא א�� נ�י� �י� ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהיא�
וא� וה�לכת. ��� נ�טלת � זנת אפ�� ק�מת, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ��ד�נית�
ה�יר לא �י� �� ה�יר �י� ע�ה, מח�בי א� �נ�ה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹהיתה
הרי � �� וה�יר לאוי�, מח�בי א� איל�נית �היתה א� ,��ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

ה��י�: �כל �נד�נית� ְְְִִִַָָָָהיא

.Áמה מל�ג, ונכסי �אחרי�ת�; ח�ב �רזל, צא� ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹנכסי
לאוי�, מח�בי א� איל�נית היתה ל�. אבד אבד, א� ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ��גנב
���חק עד �לה א� נגנב א� �אבד מה �ל � �� ה�יר ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹולא
נתנה היא �הרי ל���; ח�ב ה�על אי� �רזל, צא� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמ�כסי
מל�ג, מ�כסי נגנב א� �אבד וכל אצל�. להי�ת� ר��ת ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָל�
אי��ת �� �אי� מ�ני ה��י�; מ�ל הפ� � ל��� ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָח�ב

מל�ג. �נכסי זכה לא ְְְְִֵָָָֹ�מ�רה,

.Ëלל� �לי�ת ל� אי� עלוהממאנת, תביעה זכות לה [אי� ְְְְֵֶֶַָָָָ
שהתקלקלו] מ�הנכסי� �בר ה�על מ� מ�ציאי� �אי� ;ִִִִֵֶַַַַָָ

�רזל; צא� מ�כסי �י� מל�ג מ�כסי �י� נגנב, א� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ�אבד
וי�צאה. ל�, ה�מצא נ�טלת ְְְִֶֶֶַָָָָא�א

.Èולא ע�ר לא �ת�ה, ל� אי� � �על� �חת ��נתה ְִָָֹֹ�ְְֲִֵֶַַַָָָָמי
נגנב א� �אבד מ�ה �בר ה�על מ� מ�ציאי� ואי� ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ��ספת;
ולא מל�ג. נכסי ל�מר צרי� ואי� ,��� �רזל צא� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמ�כסי

�ת על א� מ�ה �ת על הע�ברת א� א�א �לבד, ְְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהמז�ה
לא �ת�ה, ל� אי� � רע �� מ��� ה��צאת א� ָֹ�ְְִִֵֵֵַַָיה�דית,
מה�, אחת וכל �ת�ה. מ�נאי �נאי ולא ��ספת, ולא ְֵֶַַָָ�ְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹע�ר
ל��� ח�ב ה�על ואי� וי�צאה; מ�ד�נית� ה�מצא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָנ�טלת

�אבד. מה ולא ��חת מה לא ְְִֵֶֶַַַָֹֹ�ל��,

.‡Èת� על עברה מה� אחד ע�ת �א� ה�ברי� ה� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוא��
א� ���דרת א� �ל�י, רא�� ��ער ���ק י�צאה � ְְֶֶֶֶַַָָָֹֹמ�ה
א� נ�ה, והיא מ�ת� ����ה א� מק�מת, ואינ� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנ��עת

ק�צה �על�[מפרישה]�אינ� את �האכילה א� ח�ה; ל� ֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
א�א �נבל�ת, �קצי� �ג�� ל�מר צרי� ואי� אס�רי�, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ�ברי�
�ג�� זה? �בר י�דע והיא� מע�רי�. �אינ� ְְִִֵֶַַָָָָ�ְְִֵֶָָ�ברי�
ז� וע�ה לי, ��נ� ה�ה� �ל�ני א�� '�ר�ת ל�: ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ�אמרה
ה�ת�' את לי טהר החכ� �פל�ני ח�ת�, לי הפרי� ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ�ל�ני

בבגדה] או בגופה שנמצא �א[האדו�, א� �אכל, ואחר �ְֶַַַָָ
מע�ל�'; דברי� הי� 'לא ואמר: �ל�ני א�ת� �אל ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹעליה,

��כ�נ�תיה נ�ה החזקה א� נידות]וכ� בגדי ,[שלבשה ְִֵ�ְְְִִֶָָָ
עליה. �בא אני, טה�רה לבעל� ְְְְֲֲִֶַָָָָָָָואמרה

.·È�הג�� ה�ניע�ת מנהג ה�א יה�דית? �ת היא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָואיז�
מה� אחד ע�ת �א� ה�ברי� ה� וא�� י�ראל; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�נ�ת

למב�י א� ל��ק י�צאה יה�דית: �ת על פתוחעברה [רחוב ְְְְִַַַָָָָ
רדידלרה"ר] עליה ואי� �ר�ע ורא�� גו�]מפ�� [צעי� ְ�ְְְִֵֶַָָָָָֹ

א� �מט�ח��; מכ�ה ��ער� �י על א� ה��י�, ְְְִֶַָ�ְְְִִִֶַַַָָָָ��אר
על �ניה �נגד �� וכ��צא �ורד ���ק, ט�וה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�היתה

ה��י�ת[מצחה]��ח�� �ע���ת �דר� לחי�, על א� ְְְֶֶֶֶַַַַָָ
אד�; לבני זר�ע�תיה �מראה ���ק, ���וה א� ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָה�ר�צ�ת;
��בעת �היתה א� ה�ח�רי�; ע� מ�חקת �היתה ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָא�
א�ת� ��מע�ת ��כנ�תיה עד ר�, �ק�ל מ�על� ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָה��מי�
�על� אבי מק�לת �היתה א� ��מי�; עסקי על ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמד�רת

בעל�. ְֲִֵַָ�פני

.‚Èס�ר� ח�גרת הא�ה ��היה ��� �מיד[חגורה]עזרא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ
ע�ברת אינ� � חגרה לא וא� צניע�ת; מ��� �ית�, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ�ת��
�ר�ע �רא�� יצתה א� וכ� �ת�ת�. הפסידה ולא �ת, ְְְִֵַָָָָָָֹ�ְְְִִַָָֹעל
מכ�ה ��ער� ה�איל � ה�ב�י �ת�� לחצר ֶ�ְְְְִֵֵֵַָָָָָמחצר

�ת. על ע�ברת אינ� ְְְִֵֶֶַַָָָ�מט�ח��,

.„È�� ואחר ועדי�, התראה צריכה � �ת על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהע�ברת
על ע�ברת �היא וידע לבינ�, �ינ� עברה �ת�ת�. ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�ְְִַ�פסיד
ט�ע� ה�א � ועברה וחזרה עדי�, �לא �� והתרה ְְְְְְְִִֵֵָָָָָָָֹ�ת,
עבר�י 'לא א�מרת: והיא התראה', אחר 'עברה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוא�מר:
נ�ת� זה הרי לה�ציא, רצה א� � �י' התר� 'לא א� ְְְֲִִִִֵֵֶָָָֹ�לל',
אחר �עברה ��דה �א� עברה, ��א ���בע אחר ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ�ְ�ת�ה

�ל��. ל� אי� ְְֵַָָָהתראה

.ÂË�עדי �� �הי� �ג�� רע? �� מ��� י�צאה היא ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ�יצד
�� �היתה מראי� �ה�ברי� �י�תר, מכער �בר ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ�ע�ת
�יצד? �זנ�ת. �ר�רה עד�ת �� �אי� �י על א� ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָעברה,

ר�כל ורא� לב��, �חצר �היתה בשמי�]�ג�� י�צא,[מוכר ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָ
מעל ע�מדת א�ת� �מצא� יציאת� ��עת מ�ד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָונכנס�
א� אז�ר�, ח�גרת א� ה�כנסי� ל�ב�ת והיא ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָה��ה

ה��ה מ� למעלה לח רק המיטה]��צא� �הי�[וילו� א� ; ְְְִִֶֶַַַָָָָֹ
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ה��ר מ� זה את זה מעלי� א� אפל מ�ק�� י�צאי� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ�ניה�
�רא� א� חל�ק�; �י על מנ�ק א�ת� �רא� א� ;�� ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָוכ��צא

מג�פי� א� זה, את זה מנ�קי� זה,[מחבקי�]א�ת� את זה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָ
והגיפ� זה אחר זה ��כנס� וכ��צא[סגרו]א� ה�לת, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַ

ל� ואי� �צא, � לה�ציא� �על� רצה א� א��. ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ�דברי�
התראה. צריכה ז� ואי� ְְְִֵַָָָָ�ְ�ת�ה;

.ÊËע�ת� ז� וכ� יה�דית, �ת א� מ�ה �ת על ְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹע�ברת
רצה א� א�א לה�ציא, ה�על את ��פי� אי� � מכער ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ�בר
�ת�ה; ל� אי� ה�ציא, ��א �י על וא� י�ציא. ָ�ְְִִִֵֶַַָֹֹלא
�עיניו ק�ה �היה ��א �די היא, חכמי� ��נת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�ְֶַ�ה�ת�ה
ה�נ�ע�ת, י�ראל �נ�ת על א�א הק�יד� ולא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹלה�ציא�,
ק�ה �היה א�א ז�, ��נה לה� אי� ה�ר�צ�ת א�� ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאבל

לה�ציא�. ְְִַָָוק�ה

.ÊÈמ�ר�ב�תיו אחת ל� �אמרה א� ��נת, א��� �ראה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָמי
�בריה� על �ע�� וס�מכת מאמינ� �ה�א מ�ר�ב�תיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָא�
� א�ה �היתה �י� אי� הא�מר �היה �י� א���, ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָ��נת
ח�ב זה הרי אמת, �ה�א זה לדבר �ע�� וסמכה ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָה�איל
ה�דת וא� �ת�ת�; וי�� עליה, לב�א ל� ואס�ר ְִָָָ�ְְְְִִֵֶָָָָלה�ציא
חפ� �נקיטת מ��יע� לפיכ� �ת�ה. �לא �צא ��נת, ְְְִִִִֵֶַַָָָ�ְְֵֵֶָָֹל�

קדוש] חפ� א�ת�[תפיסת ראה א� �ח�יו, זנת ְִֶַָָָָָָֹ��א
אחר �דברי אבל �ת�ת�; �ג�ה �� ואחר [עדות�עצמ�, ְְְְְִֶַַַָ�ְְֲִֵֵַָָָ

פלוני] �ל��לשל ידי על א�א לה��יע� יכ�ל אינ� ,ְְְְִִֵֵֶַַָָָ
לו] שנתחייבה אחרת בשבועה .[הכללה

.ÁÈ�מ��יחי אי� � �רצ�נ� �ח�יו ��נת א��� ל� ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָאמרה
�ת�ת� א�דה אבל �אחר; נתנה עיניה ��א ָָ�ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ�דבריה,

ה�לי�ת וא�דה ות�ספת, מהע�ר על תביעה זכות לה [אי� ְְְְִִֶֶַָָָ
מנדוניתה] נגנב או היהשאבד וא� �זנ�ת. ה�דת �הרי �ְְֲִִֵֶָָָ

לה�ציא. ח�ב זה הרי �בריה, על �ע�� וס�מכת ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמאמינ�
�דבר א��� את לגר� האי� את ��פי� �י� �ית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָואי�
זה א�ת ��נת ויעיד� עדי� �ני ��ב�א� עד א��, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמ�ברי�

לה�ציא. א�ת� ��פי� �� ואחר לרצ�נ�, ְְְְִִִִֵֶַַָָ�פניה�

.ËÈ�ז הרי � �אנס א� ��גגה �על� �חת ��נת ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהא�ה
נת��ה" לא "והיא ��אמר: לבעל�, הא[נאנסה]מ�רת , �ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

וכל ��י. �אנס� �י� י�ראל, �אנס� �י� מ�רת, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ�ְְִָנת��ה
ואפ�� �רצ��, ���פ� �י על א� �אנס, �יאת� ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ��ח�ת
הייתי א�תי אנס לא �אלמלא ל�, 'ה�יח� ְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹאמרה:
�מ�ח�ת� לב��, �ה�צר מ�רת; ז� הרי � ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�ְֲֵַ��כר��'

היתה. ְְֶָָֹ�אנס

.Î�לסטי א�ת� ��נב� ��ב�י�ת,[שודדי�]נ�י� ה� הרי � ְְְֲִִִִֵֵֶָָָ
�מ�ר�ת אנ�ס�ת, ה�יח���ה� וא� [שחררו�]לבעליה�; ֲֵֶ�ְְֲִִִֵֶַָ

ואס�ר�ת[חזרו]והלכ� �רצ��, א�� הרי � מעצמ� ל�סטי� ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָ
�ה�גגה ה�א, אחד ה��גגת ודי� ה�אנסת ודי� ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלבעליה�.

.�� י� אנס ֵֶַָֹצד

.‡Îאבל י�ראל; �על� ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ��ה
�הרי � לבעל� אס�רה ��אנסה, א� ��גגה �ה� ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹא�ת
��ת�אר �מ� �ז�נה אס�ר וה�א מק��, מ�ל ז�נה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָנע�ית

�יאה. א��רי ְְִִִֵָ�הלכ�ת

.·Î�ת�ת� � ��אנסה �ה� א�ת א� י�ראל א�ת ָָ�ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹואחד

את וכ�פי� �ל��. הפסידה ולא וה��ספת; הע�ר ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹק�מת,
�לגר��. �ת�ת� ל� ל�� ְְָָָָ�ְִֵֵַָֹה�ה�

.‚Îגג�י�' א� 'נאנס�י', לבעל�: �אמרה �ה� ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹא�ת
נתנה עיניה ��א לדבריה, ח��� אינ� � לאחר' ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָונבעל�י
�ה�א אד� ל� �אמר א� ל�, נאמנת היתה וא� ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�אחר;

�ת�ה. וי�� י�ציא � �בריו על ָ�ְְְִִֵֵַָָס�מ�

.„Î,'ל�ני� ע� ��תרי 'אל �ני�: �פני לא��� ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָהא�מר
ו�הת עדי� �פני לסתר ע�� �]ונכנסה זמ� �די[שיעור ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָ

ה�רי�, מי ���ק�ה עד �על� על אס�רה ז� הרי � ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�טמאה
� ���ק�ה קד� מת וא� ��טה. �הלכ�ת ��ת�אר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�מ�
�אי� מכער; �בר מצא� ��א �י על וא� �ת�ה, ל� ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹ�ְֵָאי�

מ�ה י�תר מכער �בר החשוד]ל� ע� וה���,[שנסתרה . ְְְִֵֶַָָָֹ
�לא ותצא ע�ל�; א��ר עליו נאסרה ��טה, מי �� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹ�אי�
�רמ� הרעי� מע�יה �הרי ��ספת, ולא ע�ר לא ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ�ְ�ת�ה,

להאסר. ְֵֵָָל�

.‰Îוראה �ל�ני', ע� ��תרי 'אל לבינ�: �ינ� ל� ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָאמר
אס�רה ז� הרי � טמאה �די ו�הת ע�� ��ס�רה ְֲֲֵָָ�ְְְְִִֵֶָָָָא�ת�
וי�� לה�ציא, וח�ב ��טה; מי �� �אי� ה�ה ��מ� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעליו
�לא �צא ,�� �התרה אחר ��ס�רה ה�דת וא� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�ְ�ת�ה.
�ת�ה. י�� �� ואחר זה, על מ��יע� �לפיכ� ָ�ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ�ְ�ת�ה;

כה ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
סת�‡. א�ה �]ה���א נדרי� עליה יש א� לציי� ,[מבלי ְִֵַָָ

לא �ת�ה, �לא �צא � נדרי� עליה [הכתובה,ע�רונמצא� ְְְְְְִִֵֵֶָָָֹ�ִָָֹ
מאתיי�] או ��ספתמנה בכתובהולא שמוסי� [הסכו� ְֶֶֹ

��אכרצונו] א� ��ר, �אכל ��א אמר�? נדרי� �א�� .ְְְִֵֶֶַָָָָֹֹֹ
�מיני �תק�ט ��א א� יי�, וה�א[בגדי]���ה צבע�ני�; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַֹ

ה�יני� ל�אר ה�ק��[בגדי�]ה�י� אנ�י �ל ��ר� ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
מא��, ח�� אחר נדר עליה נמצא א� אבל �ה�. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלהתק�ט

�ל��. הפסידה ְְִִָֹלא

נ�י�·. מ��מי מ�� �� ונמצא סת�, א�ה ה��נס ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָוכ�
�� �מע ולא זה, �מ�� ה�על ידע ולא �ארנ��, ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ��בר

הסכמה]ורצה הביע לא לא[� �ת�ה, �לא �צא ז� הרי � ְְְֲֵֵֵָָֹ�ָֹ
קר�בי� ל� והי� �עיר מרח� היה �יצד? ��ספת. ולא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹע�ר
מ�מי� ואפ�� א��', מ�מי� ידע�י 'לא ל�מר יכ�ל אינ� �ְֲִִִִֵֵַַַָָֹ

��דק �ה�א מ�ני וחזקה[שואל]���תר, �קר�ב�תיו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ורצה[מסתבר] א�[הסכי�]��מע מרח�, �� אי� וא� . ְְְִֵֶֶַָָָָָ

ט�ע� � קר�בי� ל� הי� ידע]��א ���תר;[שלא �מ�מי� ְְִִֵֵֶֶֶַָֹ
הנפילה]ונכ�ה יד�עי�[מחלת קבועי�]�ע�י� ,[בזמני� ְְְְִִִִֶ

יכ�ל אינ� ���ל�י, �מ�מי� אבל סתר. מ��מי ה�א ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָהרי
��מע וחזקת� ל�, וא�מרי� א�ת� ר�אי� ה�ל �הרי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹלטע�,
�א�ת� א�א זה �י� �אי� ה�א, יד�ע �בר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָונת��ס.
�פניה� ���ק לה�� �� ה��י� מנהג �היה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָה�ק�מ�ת
�ל�ני �ל ��� היא 'ז� וא�מרי�: א�ת� י�דעי� וה�ל ְְְְְְִִִִִֶַָֹ�ל�י�ת,
אבל ה�ה. ��מ� אד�� ערי �מ� �ל�ני', �ל אח�ת� היא ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָוז�
�צא וא� �לל, ל��ק לצאת �� ה�נ�ת �ר� �אי� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמק�מ�ת

���� ל�רח� מתנ�רה[בחוש�]ה�ת �צא ולא[בהחבא], ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ט�ע� זה הרי � מ�ר�ב�תיה ח�� אד� א�ת� [שלאיראה ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָ
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ה��ר מ� זה את זה מעלי� א� אפל מ�ק�� י�צאי� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ�ניה�
�רא� א� חל�ק�; �י על מנ�ק א�ת� �רא� א� ;�� ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָוכ��צא

מג�פי� א� זה, את זה מנ�קי� זה,[מחבקי�]א�ת� את זה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָ
והגיפ� זה אחר זה ��כנס� וכ��צא[סגרו]א� ה�לת, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַ

ל� ואי� �צא, � לה�ציא� �על� רצה א� א��. ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ�דברי�
התראה. צריכה ז� ואי� ְְְִֵַָָָָ�ְ�ת�ה;

.ÊËע�ת� ז� וכ� יה�דית, �ת א� מ�ה �ת על ְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹע�ברת
רצה א� א�א לה�ציא, ה�על את ��פי� אי� � מכער ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ�בר
�ת�ה; ל� אי� ה�ציא, ��א �י על וא� י�ציא. ָ�ְְִִִֵֶַַָֹֹלא
�עיניו ק�ה �היה ��א �די היא, חכמי� ��נת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�ְֶַ�ה�ת�ה
ה�נ�ע�ת, י�ראל �נ�ת על א�א הק�יד� ולא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹלה�ציא�,
ק�ה �היה א�א ז�, ��נה לה� אי� ה�ר�צ�ת א�� ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאבל

לה�ציא�. ְְִַָָוק�ה

.ÊÈמ�ר�ב�תיו אחת ל� �אמרה א� ��נת, א��� �ראה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָמי
�בריה� על �ע�� וס�מכת מאמינ� �ה�א מ�ר�ב�תיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָא�
� א�ה �היתה �י� אי� הא�מר �היה �י� א���, ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָ��נת
ח�ב זה הרי אמת, �ה�א זה לדבר �ע�� וסמכה ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָה�איל
ה�דת וא� �ת�ת�; וי�� עליה, לב�א ל� ואס�ר ְִָָָ�ְְְְִִֵֶָָָָלה�ציא
חפ� �נקיטת מ��יע� לפיכ� �ת�ה. �לא �צא ��נת, ְְְִִִִֵֶַַָָָ�ְְֵֵֶָָֹל�

קדוש] חפ� א�ת�[תפיסת ראה א� �ח�יו, זנת ְִֶַָָָָָָֹ��א
אחר �דברי אבל �ת�ת�; �ג�ה �� ואחר [עדות�עצמ�, ְְְְְִֶַַַָ�ְְֲִֵֵַָָָ

פלוני] �ל��לשל ידי על א�א לה��יע� יכ�ל אינ� ,ְְְְִִֵֵֶַַָָָ
לו] שנתחייבה אחרת בשבועה .[הכללה

.ÁÈ�מ��יחי אי� � �רצ�נ� �ח�יו ��נת א��� ל� ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָאמרה
�ת�ת� א�דה אבל �אחר; נתנה עיניה ��א ָָ�ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ�דבריה,

ה�לי�ת וא�דה ות�ספת, מהע�ר על תביעה זכות לה [אי� ְְְְִִֶֶַָָָ
מנדוניתה] נגנב או היהשאבד וא� �זנ�ת. ה�דת �הרי �ְְֲִִֵֶָָָ

לה�ציא. ח�ב זה הרי �בריה, על �ע�� וס�מכת ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמאמינ�
�דבר א��� את לגר� האי� את ��פי� �י� �ית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָואי�
זה א�ת ��נת ויעיד� עדי� �ני ��ב�א� עד א��, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמ�ברי�

לה�ציא. א�ת� ��פי� �� ואחר לרצ�נ�, ְְְְִִִִֵֶַַָָ�פניה�

.ËÈ�ז הרי � �אנס א� ��גגה �על� �חת ��נת ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהא�ה
נת��ה" לא "והיא ��אמר: לבעל�, הא[נאנסה]מ�רת , �ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

וכל ��י. �אנס� �י� י�ראל, �אנס� �י� מ�רת, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ�ְְִָנת��ה
ואפ�� �רצ��, ���פ� �י על א� �אנס, �יאת� ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ��ח�ת
הייתי א�תי אנס לא �אלמלא ל�, 'ה�יח� ְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹאמרה:
�מ�ח�ת� לב��, �ה�צר מ�רת; ז� הרי � ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�ְֲֵַ��כר��'

היתה. ְְֶָָֹ�אנס

.Î�לסטי א�ת� ��נב� ��ב�י�ת,[שודדי�]נ�י� ה� הרי � ְְְֲִִִִֵֵֶָָָ
�מ�ר�ת אנ�ס�ת, ה�יח���ה� וא� [שחררו�]לבעליה�; ֲֵֶ�ְְֲִִִֵֶַָ

ואס�ר�ת[חזרו]והלכ� �רצ��, א�� הרי � מעצמ� ל�סטי� ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָ
�ה�גגה ה�א, אחד ה��גגת ודי� ה�אנסת ודי� ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלבעליה�.

.�� י� אנס ֵֶַָֹצד

.‡Îאבל י�ראל; �על� ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ��ה
�הרי � לבעל� אס�רה ��אנסה, א� ��גגה �ה� ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹא�ת
��ת�אר �מ� �ז�נה אס�ר וה�א מק��, מ�ל ז�נה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָנע�ית

�יאה. א��רי ְְִִִֵָ�הלכ�ת

.·Î�ת�ת� � ��אנסה �ה� א�ת א� י�ראל א�ת ָָ�ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹואחד

את וכ�פי� �ל��. הפסידה ולא וה��ספת; הע�ר ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹק�מת,
�לגר��. �ת�ת� ל� ל�� ְְָָָָ�ְִֵֵַָֹה�ה�

.‚Îגג�י�' א� 'נאנס�י', לבעל�: �אמרה �ה� ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹא�ת
נתנה עיניה ��א לדבריה, ח��� אינ� � לאחר' ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָונבעל�י
�ה�א אד� ל� �אמר א� ל�, נאמנת היתה וא� ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�אחר;

�ת�ה. וי�� י�ציא � �בריו על ָ�ְְְִִֵֵַָָס�מ�

.„Î,'ל�ני� ע� ��תרי 'אל �ני�: �פני לא��� ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָהא�מר
ו�הת עדי� �פני לסתר ע�� �]ונכנסה זמ� �די[שיעור ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָ

ה�רי�, מי ���ק�ה עד �על� על אס�רה ז� הרי � ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�טמאה
� ���ק�ה קד� מת וא� ��טה. �הלכ�ת ��ת�אר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�מ�
�אי� מכער; �בר מצא� ��א �י על וא� �ת�ה, ל� ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹ�ְֵָאי�

מ�ה י�תר מכער �בר החשוד]ל� ע� וה���,[שנסתרה . ְְְִֵֶַָָָֹ
�לא ותצא ע�ל�; א��ר עליו נאסרה ��טה, מי �� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹ�אי�
�רמ� הרעי� מע�יה �הרי ��ספת, ולא ע�ר לא ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ�ְ�ת�ה,

להאסר. ְֵֵָָל�

.‰Îוראה �ל�ני', ע� ��תרי 'אל לבינ�: �ינ� ל� ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָאמר
אס�רה ז� הרי � טמאה �די ו�הת ע�� ��ס�רה ְֲֲֵָָ�ְְְְִִֵֶָָָָא�ת�
וי�� לה�ציא, וח�ב ��טה; מי �� �אי� ה�ה ��מ� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעליו
�לא �צא ,�� �התרה אחר ��ס�רה ה�דת וא� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�ְ�ת�ה.
�ת�ה. י�� �� ואחר זה, על מ��יע� �לפיכ� ָ�ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ�ְ�ת�ה;

כה ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
סת�‡. א�ה �]ה���א נדרי� עליה יש א� לציי� ,[מבלי ְִֵַָָ

לא �ת�ה, �לא �צא � נדרי� עליה [הכתובה,ע�רונמצא� ְְְְְְִִֵֵֶָָָֹ�ִָָֹ
מאתיי�] או ��ספתמנה בכתובהולא שמוסי� [הסכו� ְֶֶֹ

��אכרצונו] א� ��ר, �אכל ��א אמר�? נדרי� �א�� .ְְְִֵֶֶַָָָָֹֹֹ
�מיני �תק�ט ��א א� יי�, וה�א[בגדי]���ה צבע�ני�; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַֹ

ה�יני� ל�אר ה�ק��[בגדי�]ה�י� אנ�י �ל ��ר� ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
מא��, ח�� אחר נדר עליה נמצא א� אבל �ה�. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלהתק�ט

�ל��. הפסידה ְְִִָֹלא

נ�י�·. מ��מי מ�� �� ונמצא סת�, א�ה ה��נס ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָוכ�
�� �מע ולא זה, �מ�� ה�על ידע ולא �ארנ��, ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ��בר

הסכמה]ורצה הביע לא לא[� �ת�ה, �לא �צא ז� הרי � ְְְֲֵֵֵָָֹ�ָֹ
קר�בי� ל� והי� �עיר מרח� היה �יצד? ��ספת. ולא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹע�ר
מ�מי� ואפ�� א��', מ�מי� ידע�י 'לא ל�מר יכ�ל אינ� �ְֲִִִִֵֵַַַָָֹ

��דק �ה�א מ�ני וחזקה[שואל]���תר, �קר�ב�תיו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ורצה[מסתבר] א�[הסכי�]��מע מרח�, �� אי� וא� . ְְְִֵֶֶַָָָָָ

ט�ע� � קר�בי� ל� הי� ידע]��א ���תר;[שלא �מ�מי� ְְִִֵֵֶֶֶַָֹ
הנפילה]ונכ�ה יד�עי�[מחלת קבועי�]�ע�י� ,[בזמני� ְְְְִִִִֶ

יכ�ל אינ� ���ל�י, �מ�מי� אבל סתר. מ��מי ה�א ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָהרי
��מע וחזקת� ל�, וא�מרי� א�ת� ר�אי� ה�ל �הרי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹלטע�,
�א�ת� א�א זה �י� �אי� ה�א, יד�ע �בר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָונת��ס.
�פניה� ���ק לה�� �� ה��י� מנהג �היה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָה�ק�מ�ת
�ל�ני �ל ��� היא 'ז� וא�מרי�: א�ת� י�דעי� וה�ל ְְְְְְִִִִִֶַָֹ�ל�י�ת,
אבל ה�ה. ��מ� אד�� ערי �מ� �ל�ני', �ל אח�ת� היא ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָוז�
�צא וא� �לל, ל��ק לצאת �� ה�נ�ת �ר� �אי� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמק�מ�ת

���� ל�רח� מתנ�רה[בחוש�]ה�ת �צא ולא[בהחבא], ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ט�ע� זה הרי � מ�ר�ב�תיה ח�� אד� א�ת� [שלאיראה ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָ
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א�ידע] מרח�, �� יהיה ��א וה�א ���ל�י; �מ�מי� ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹא�
מרח� �� היה אבל .�� לב�ק קר�בה ל� היתה ְְְְֲִֶֶָָָָָָָָָֹֹ��א
וי� מג��ת, �פניה� �� לצאת ה��י� �ר� �אי� ז� ְֵ�ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�עיר
א�ת� ר�אי� ה�ל �הרי לטע�, יכ�ל אינ� � קר�בה ְְֲִִֵֵֶַָָָֹֹל�
��רח�, א� �להתנ�ר להחבא �ר�� וא� ��רח�. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�ֲער�ה

�בית א� ��ילה, ר�חצת ה�ת קט�[חדר]ו��היה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
ט�ע� זה הרי � ��דע ולא �ראה ��א עד לב��, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ���רח�
ה�, טע� �ל �ברי� א�� ��ברי� ���ל�י; �מ�מי� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָא�

ה�ת�ב. �זרת ְְֵֵַַָָואינ�

'מ�ני‚. חכמי�: �אמר� ��ה ה�א�ני�, מקצת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָה�ר�
א�א �לבד, קר�ב�תיו אינ� � �קר�ב�תיו' ��דק ְְְִִֵֵֶֶַָָָ�ה�א
י� א� � �לל קר�ב ל� ואי� �עיר, גר היה ואפ�� ְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָ�ְמי�עיו;
רעי�, ל� ��הי� �אפ�ר לטע�; יכ�ל אינ� מרח�, ��ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
על אח�ת� א� א��� ל� ��ב�ק מרעיו לאחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹוא�מר
�י� לי יראה ולא ונת��ס. ��מע חזקת� �לפיכ� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ל�נית;
א�� מ�ברי� ��ל�� מה �ל מ�ציא אד� �ל �אי� ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָזה;
לדברי א�א ס�מכת �ע�� �אי� וע�ד לקר�ביו, א�א ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹל�ל

�י�תר.קר� ביו ְְֵָ

.„�� ��מצא� ה��מי� הי� א� ה��מי�? טענת היא ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ�יצד
יתרה אצ�ע �ג�� ��תארס, קד� �� הי� ���אי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמ�מי�
ה�על �ה� ��דע ראיה להביא האב על � �� ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָוכ��צא
�ת�ה �לא �צא הביא, לא וא� ��דע; �חזקת� א� ָ�ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹורצה,
א� � האר�סי� אחר ���לד� �אפ�ר מ�מי� הי� ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ�לל.
להביא ה�על על �על�, לבית ��כנסה אחר �� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָנמצא�
טע�ת; מ�ח מ�ח� והיה ,�� הי� נתארסה ��א �עד ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹראיה
ראיה להביא האב על אביה, �בית והיא �� נמצא� ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָוא�

�דה� ונס�חפה נ�לד�, האר�סי� שדהו,�אחר [נשטפה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
גר�] מזלו .כלומר:

א�‰. ,�� הי� נתארסה ��א �עד ראיה ה�על ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהביא
ונת��ס, ו�תק �ראה ראיה האב והביא �כ�, ל� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ�ה�דת
��ת�ה. ח�ב זה הרי � ונת��ס �ה� ��דע �חזקת� ָ�ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָא�

.Âלא זה ���� וטע� ימי�, ��ה ו�הה א��� על ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹ�א
�כ� א� ה�מטי�, �ת�� היה אפ�� � ע�ה עד ל� ְְְְֲִִִַַַַָָָָָנראה
�כ�ס ��תה אד� �אי� חזקה ל�; ��מעי� אי� � ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָהרגל

ורצה ��דע וחזקת� יפה, יפה ��דק� �� א� .[הסכי�]א�א ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

.Êוסת ל� �אי� ונמצאת א�ה, קב�עה[רגילות]ה���א ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
נ�ה �� ��ראה עד �עצמ� תר�י� לא א�א ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלנ�ת�,
�ה� ���דקת ע�י� ��ני א�א ת��� לא ז� הרי �ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
ח�� ה��מי�, לאחר ואחד ה��מי� לפני אחד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָעצמ�,
��ת�אר �מ� עצמ�, �� ��ק�ח אי� �ל העד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמ�

�יאה. א��רי ְְִִִֵָ�הלכ�ת

.Áהרי� �ל��, הפסידה לא זה, ה�א �ד�ל ���� �י על ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹוא�
ונבעלה, עצמ� ��דקה הרי �מ���ת. �ח�ה עצמ� ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ��דקת
על א� ��� עד על �� נמצא וה�א היא עצמ� ���חה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�בעת
�עמי� �ל�ה �ע� אחר �ע� זה ארע א� � ��� ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעד
�לא ותצא �על�, ע� ל��ב אס�רה ז� הרי לז�, ז� ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָֹסמ�כ�ת
�ת�ה, מ�נאי �נאי ל� ואי� ��ספת, ולא ע�ר לא ָ�ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ�ְ�ת�ה,
לע�ל�, יחזיר ולא וי�ציא לת�מי�. רא�יה אינ� ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹ�הרי

�ר��י�. ��עת לגר�� �מר ��א ונמצא �תר�א, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ��א
ה��ה. �עני� ��ת�אר �מ� לאחר, לה��א ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ��מ�רת

.Ë,נ��איה מ�ח�ת �� ��היתה אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָ��ה
זה חלי ל� ארע א� אבל ד�; ראת רא��נה ְֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָָ�מ�עילה

�דה� נס�חפה ���את, גר�]אחר �על[מזלו א� לפיכ� . ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ד� ר�אה להי�ת חזרה �� ואחר ,�� נמצא ולא אחת ְְְְְִִַַַַַַָָָָָָָֹ�ע�
ע�למית, יחזיר ולא �ת�ה וי�� י�ציא � ��מי� עת ְֲִִַָָֹ�ְְְְִִִֵֵַָ�כל

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.È��אפ ���את, אחר מ�מי� �� ���לד� א�ה �ל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָוכ�
לה�ציא רצה וא� יק��, רצה א� � �חי� מ�ת ְְְְִִִִֵַַָָָָ�ֲֵַנע�ית

�ת�ה. ָ�ְִֵי��

.‡Èנקטעה אפ�� ���א, אחר מ�מי� �� ���לד� ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָהאי�
לי�ב א��� רצת ולא עינ�, נסמית א� רגל�, א� ְְְְִִֵֵֵֵַָָָֹיד�
א� א�א �ת�ה, ול�� לה�ציא א�ת� ��פי� אי� � ִֶָָ�ְְְִִִִֵֵע��

�ת�ה[הסכימה]רצת �לא �צא רצת, לא א� ��ב; , ְְִֵֵֵֵָָָָֹֹ�ָ
א� ה�ה, ריח ל� נ�לד א� אבל מ�רדת. א�ה �ל ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ�די�

�חזר א� החט�, א�[הפ�]ריח �לבי�, צ�את ללקט ְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹ
מע�ר� נח�ת באדמה]לחצב מוצאו לע�ד[ממקו� א� , ְְְִֵֵֶַַָֹֹ

רצת וא� �ת�ה; ול�� לה�ציא א�ת� ��פי� � ְִָָָ�ְְְִִִֵע�ר�ת
��ב. �על�, ע� ֲִֵֵֵֵַָלי�ב

.·È��וי לה�ציא, א�ת� ��פי� � �חי� מ�ה האי� ְְְִִִִֵֵ�ֲִַָָנע�ה
ל�, ��מעי� אי� לי�ב, ר�צה �היא �י על וא� ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ�ְ�ת�ה.

ממ��� �היא מ�ני �רה�, �על א�ת� מפרי�י� [נמקא�א ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
תשמיש] מחמת �דיבשרו �עדי�, ע�� 'א�ב אמרה: וא� ;ְְְְִִִֵֵֵֵָָ

ל�. ��מעי� � עליה' יב�א ְִֶֶָָָָֹ��א

.‚Èמל�ט א� חט�, ריח א� �ה, ריח �על �על� �היה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמי
וי� אחיו, לפני ונפלה ומת, �ה�, וכ��צא �לבי�, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָצ�את
'לאחי� ל�מר: היא יכ�לה � �בעל� �היה מ�� א�ת� ��ְְְֲִִֶַַָָָָָ
וי�� ויחל�, לק�ל'; יכ�לה איני �ל� לק�ל, יכ�לה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹהייתי

י�ראל{�ת�ה. על �ל�� לבני� בני� }.�ראה ְ�ְְְִִֵֵֶַָָָָָ
�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ט"ז חמישי יו�
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��גר� וה�א ע�ה, מצות אחת � מצו�ת ��י �כלל� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָי�
יחזיר ��א וה�א תע�ה, לא מצות �נ�ה �ספר; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהמגר�
א��. �פרקי� א�� מצו�ת ��י �בא�ר מ���את. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָ�ר��ת�

א ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות
זה‡. �כתב ל�, ���יע ב�תב א�א מת�ר�ת הא�ה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאי�

מ� ה�ר��י� ע�ר ה� דברי� וע�רה '�ט'; ה�קרא ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָה�א
ו��גר� �רצ�נ�, א�א האי� יגר� ��א ה�: וא�� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹה��רה,

עני� ו��היה אחר, �דבר ולא ה�תב[משמעות]�כתב ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
�ינ� ה��רת �בר ענינ� ו��היה מ�נינ�, והסיר� ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ��ר��
מע�ה מח�ר יהיה ו��א ל�מ�, נכ�ב ו��היה ֲֶַָ�ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָֹלבינ�,
ל� ו���נ�� ל�, ו���נ�� ל�, נתינת� א�א �תיבת� ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחר

ו�� עדי�, א��פני ה�על ו��היה �ר��י�, �ת�רת ל� �נ�� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

- h"qyz'd a`Îmgpn f"h iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

�ג�� � ���ט ה�ברי� ��אר ל�. ���תנ� ה�א ְְְְְִֵֶֶַַָָָ�ל�ח�
ס�פרי�. מ�ברי ה�ל � �ה� וכ��צא העדי�, וחתימת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹה�מ�,

"והיה·. ��אמר: ה��רה? מ� א�� דברי� �ע�רה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�מ�י�
ונת� �ריתת ספר ל� וכתב �עיניו ח� תמצא לא ְַָ�ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹא�
� �עיניו" ח� תמצא לא "א� מ�ית�"; ו��ח� ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָֹ�יד�,
��א נת�ר�ה וא� �רצ�נ�; א�א מגר� �אינ� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמל�ד
לרצ�נ� מת�ר�ת הא�ה אבל מגר�ת. אינ� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ�רצ�נ�,

לרצ�נ�. ְְִֶָֹו��א

.‚� "ל�" �כתב. א�א מת�ר�ת �אינ� מל�ד � ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ"וכתב"
��א לבינ�, �ינ� ה��רת �בר � �רית�ת" "ספר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹל�מ�.
לבינ�, �ינ� נכרת לא עדי� וא� ר��ת; עליה ל� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹי�אר
מל�ד � �יד�" "ונת� ��ת�אר. �מ� מגר�ת, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאינ�
�ל�ח� ליד א� ליד�, ה�ט ���ת� עד מת�ר�ת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�אינ�
��ת�אר. �מ� �יד�, �ה�ל לחצר�; א� �יד�, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�ה�א
לא א�ת�, המ��ח �ה�א ה�ט עני� ��היה � ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ"ו��ח�"

מ��ה. עצמ� ְְִֶֶַַַָ����ח

מגר�ת',„. א� 'הרי מ��חת', א� 'הרי ל�: �תב ְְֲֵֶֶַַַֹ�ְְֲֵֵַַַָָ�יצד?
���צא וכל אד�', לכל מ�רת א� 'הרי לעצמ�', א� ְְֵֶֶַָָָָ�ְְְְֲֲֵֵֵַַַ'הרי
א� 'הרי �ט: �ל וג�פ� מגר�ת; ז� הרי � העני� ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ�זה
'איני �עלי�', 'איני ל�: �תב א� אבל אד�'. לכל ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�מ�רת
"ו��ח�", ��אמר: �ט, זה אי� � אי��' 'איני ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָאר�סי�',
א� 'הרי לא���: ה��תב וכ� מ��ה. עצמ� ����ח ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹולא

גט. אינ� � ח�רי�' ִֵֵַ�ת

��א‰. ענינ� אי� מ�ית�", "ו��ח� ���רה ��אמר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹזה
ליד�, ה�ט מ���יע א�א מ�ית�; ��צא עד גר��יה ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָי�מר�
�מ� �בית�, היא �עדי� �י על וא� �ר��יה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ�מר�
ולא �ר� �א� א�א "ו��ח�" נאמר ��א ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ��ת�אר.
�ר��ת�; והחזיר ��ר� �מי זה הרי מ�ית�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָה�ציא�

��ת�אר. �מ� �ני, �ט מ��� צריכה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָלפיכ�

.Â:אמר�� �תיבת�? אחר מע�ה מח�ר יהיה ��א ְֱֲִֶֶֶַַַַָָ�ְְִִִֶֶַֹ�מ�י�
ה�א �נתינה �תיבה א�א מח�ר �אינ� מי ונת�", ְְִִֶָָָָ�ְְְִֵֶַַָָ"וכתב
ה�תיבה. אחר קציצה ��ח�ר �בר יצא ה��ר; ְְִִַַַָָָ�ְֵֵֶַַָָָָָה�ט

ק על ה�ט �תב א� ה�רה;לפיכ� את ל� נ�ת� ה�רה, ר� ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
א� וכ� גט. אינ� � ל� �נתנ� ��תב אחר ה�ר� חת� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוא�
��ל��, אחר העדי� �� �חתמ� �י על א� � �מח�ר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָ�ְִַָ�תב

גט. אינ� � ל� ְֵֵָָ�נתנ�

.Êה�ט טפס אפ�� �מח�ר ��תבי� הסטנדרטיאי� [החלק ְְִִֵ�ֲִֵֶַָֹ
גט] בכל המופיע הטקסט �תל��,של ��ח�ר ה�פס �תב ;ְֶַַַָֹ�ְָָ

�תב �� ב"טופס",ואחר המשתלב הגט "תור�" את [והוסי� ְַַַָָ
והעיקריי�:] הייחודיי� הפרטי� את ו��וכולל האי�, ��ְִֵֵָ

�נתנ� וחתמ� אד�', לכל מ�רת א� ו'הרי וה�מ�, ְְֲֶֶַָָָָָ�ְְְֲִֵַַַַָָהא�ה,
��ר. זה הרי � ֲֵֵֶָָל�

.Áי� על א� � נק�ב �עצי� ה�ר�ע עלה על ה�ט �ל ְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ�תב
אבל יקט�; ��א �זרה, �ס�ל; ה�ט ,��� העצי� ל� ְְֲִֵֵֶַָָָָֹ�ִֶֶַָָָ��ת�

ל�. ונ�תנ� עצי�, �ל חר�� על ה�א ְְְִֵֶַַָָ��תב

.Ë:אמר�� �ר��י�? �ת�רת א�א ל� נ�תנ� �אינ� ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ�מ�י�
�רית�ת. ספר �ת�רת א�ת� ���� �יד�", ונת� �ריתת ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ�ְִֵֶ"ספר
א� מז�זה, א� ח�ב �טר �ה�א �ת�רת ל� נתנ� א� ְְְְֲִֶַַָָָָאבל

אינ� � �יד� ה�א והרי ונע�רה י�נה והיא �יד� ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ��תנ�
�ט. זה הרי � '��� זה 'הרי �� אחר ל� אמר וא� ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�ט;

.È�רא' לעדי�: ל�:אמר ואמר וחזר ל�', נ�ת� �אני �ט ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
את ה�דיע �הרי ��ר, זה הרי � זה' ח�ב �טר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ'�נסי
ח�ב', '�טר ל� �אמר וזה �ר��י�, �ת�רת ��תנ� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהעדי�

מ��ה. ��כל� ְְִִִֵֶֶָָמ�ני

.‡Èזה 'הרי ה�ט: ל� ����� ל� ��אמר צרי� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהמגר�
אמר ולא �יד� נת� א� �זה; וכ��צא ,'��� 'ה�א א� ,'���ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
היה ���א אמ�רי�? �ברי� ��ה �ס�ל. זה הרי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָֹ�ל��,
על ע�� מד�ר היה א� אבל ג��; עסקי על ע�� ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָמד�ר
הרי � �ל�� אמר ולא �יד� ונת� ה�ט ונטל ג��, ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹעסקי

��ר. �ט ֵֵֶָזה

.·Èמעל ��� 'טלי ל�: ואמר האר�, על מ�ח �היה ְְִִֵֵֶַַַָָָָָ�ֵֶָָ�ט
ירכ�, על א� יד� על ק��ר �היה א� �נטל��, קרקע', ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָ��י
ליד� ��א אחר ל� �אמר �י על א� � מ��� ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ��לפ��
לא �יד�", "ונת� ��אמר: גט, אינ� � '��� ה�א ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ'הרי
�ל�ח�. ולא ה�א לא ל� נת� לא והרי מעצמ�; היא ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ���ח

הר�י� א� ��לפה[הטה]אבל עד יד� ה�ה א� �ג�פ�, ל� ְְְֲִִִִֶַָָָָָָ
�ט. זה הרי � '��� זה 'הרי ל� ואמר מעליו, ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָה�ט

.‚Èי� "על א�מר: ה�א הרי עדי�? �פני ל� ���נ�� ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ�מ�י�
אפ�ר ואי �בר", יק�� עדי� �ל�ה �י על א� עדי� ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ�ני
�למחר �י�, �ית �מיתת עליה וה�א ערוה ה��� ז� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ��היה
לבינ�, �ינ� ה�ט ל� נת� א� לפיכ� עדי�. �לא מ�רת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�ְִ�הי

אחד �עד גט.ואפ�� אינ� � ְֲִֵֵֵֶַָ

.„È;ס�פר ידי �כתב ה�ט �היה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ��ה
אחד, עד עליו וחת� יד�, �כתב ה�ט ה�על �תב א� ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָאבל

לכהונה). (ופוסל �ס�ל �ט זה הרי � ל� ְֲֵֵֶָָָ�נתנ�

.ÂË� ה�ט על ח�תמי� העדי� ��הי� היא חכמי� ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ��נת
��יד� ה�ט ונמצא וימ�ת�, �ני� �פני ה�ט ל� י�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ��א
��נ� לפיכ� עדי�; �� אי� �הרי האדמה, מחר�י ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ�חר�
ל� נ�תנ� �ת�כ�, �העדי� �י על וא� מ��כ�. ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ��עיד�
�ני� �פני �י� עליו, הח�תמי� א�ת� �פני �י� �ני�, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ�פני

מסירה �עדי ה�ר��י� �ע�ר � עלאחרי� [שמעידי� ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ
הגט] .מסירת

.ÊË�לבינ �ינ� ל� �נתנ� ועבר �ני�, �� [ללאחתמ� ְְְְְִֵֵַַָָָָָ
��ר,עדי�] זה הרי � �ס�לי� מסירה עדי ��מצא� א� ,ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָ

יד�; מ�חת י�צא ה�ט והרי ��רי�, ��� ועדי� ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָה�איל
�ס�ל. �ה�א ה�א�ני� מ� �ה�רה מי ְְִִִֵֶֶַָָוי�

.ÊÈ�ס�לי� מ��כ� פסולי�]העיד� עדי� אפ��[חתומי� , ְֲִִִִֵ
��רי� עדי� �ני �פני ל� �נתנ� ��ר, ואחד �ס�ל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָאחד

זה הרי מ��כ�� �מז�� ��מצא זיי��ס�ל, [כאילו ְְֲִִֵֶֶָָ�ִָ
העדי�] .חתימת

.ÁÈה�תב מ� העדי� את גט]הרחיק של האחרונה [משורה ְְִִִִֵֶַָָ
�יטי� ��י העדי�[שורות]מלא את ירחיק וכ�ה �ס�ל; � ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ

נקראי� ��הי� �די �יטי�, ��י מ�די �ח�ת ה�תב? ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָמ�
בו]ע�� הכתוב על שחתומי� ניכר �ברי�[שיהיה ��ה . ְִִֶַָ

עדי �� הי� ולא יד�, מ�חת י�צא ה�ט ��היה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאמ�רי�?
�ה� �י על א� � �עדי� ל� מסר� א� אבל ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמסירה;
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�ג�� � ���ט ה�ברי� ��אר ל�. ���תנ� ה�א ְְְְְִֵֶֶַַָָָ�ל�ח�
ס�פרי�. מ�ברי ה�ל � �ה� וכ��צא העדי�, וחתימת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹה�מ�,

"והיה·. ��אמר: ה��רה? מ� א�� דברי� �ע�רה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�מ�י�
ונת� �ריתת ספר ל� וכתב �עיניו ח� תמצא לא ְַָ�ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹא�
� �עיניו" ח� תמצא לא "א� מ�ית�"; ו��ח� ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָֹ�יד�,
��א נת�ר�ה וא� �רצ�נ�; א�א מגר� �אינ� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמל�ד
לרצ�נ� מת�ר�ת הא�ה אבל מגר�ת. אינ� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ�רצ�נ�,

לרצ�נ�. ְְִֶָֹו��א

.‚� "ל�" �כתב. א�א מת�ר�ת �אינ� מל�ד � ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ"וכתב"
��א לבינ�, �ינ� ה��רת �בר � �רית�ת" "ספר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹל�מ�.
לבינ�, �ינ� נכרת לא עדי� וא� ר��ת; עליה ל� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹי�אר
מל�ד � �יד�" "ונת� ��ת�אר. �מ� מגר�ת, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאינ�
�ל�ח� ליד א� ליד�, ה�ט ���ת� עד מת�ר�ת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�אינ�
��ת�אר. �מ� �יד�, �ה�ל לחצר�; א� �יד�, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�ה�א
לא א�ת�, המ��ח �ה�א ה�ט עני� ��היה � ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ"ו��ח�"

מ��ה. עצמ� ְְִֶֶַַַָ����ח

מגר�ת',„. א� 'הרי מ��חת', א� 'הרי ל�: �תב ְְֲֵֶֶַַַֹ�ְְֲֵֵַַַָָ�יצד?
���צא וכל אד�', לכל מ�רת א� 'הרי לעצמ�', א� ְְֵֶֶַָָָָ�ְְְְֲֲֵֵֵַַַ'הרי
א� 'הרי �ט: �ל וג�פ� מגר�ת; ז� הרי � העני� ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ�זה
'איני �עלי�', 'איני ל�: �תב א� אבל אד�'. לכל ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�מ�רת
"ו��ח�", ��אמר: �ט, זה אי� � אי��' 'איני ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָאר�סי�',
א� 'הרי לא���: ה��תב וכ� מ��ה. עצמ� ����ח ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹולא

גט. אינ� � ח�רי�' ִֵֵַ�ת

��א‰. ענינ� אי� מ�ית�", "ו��ח� ���רה ��אמר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹזה
ליד�, ה�ט מ���יע א�א מ�ית�; ��צא עד גר��יה ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָי�מר�
�מ� �בית�, היא �עדי� �י על וא� �ר��יה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ�מר�
ולא �ר� �א� א�א "ו��ח�" נאמר ��א ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ��ת�אר.
�ר��ת�; והחזיר ��ר� �מי זה הרי מ�ית�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָה�ציא�

��ת�אר. �מ� �ני, �ט מ��� צריכה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָלפיכ�

.Â:אמר�� �תיבת�? אחר מע�ה מח�ר יהיה ��א ְֱֲִֶֶֶַַַַָָ�ְְִִִֶֶַֹ�מ�י�
ה�א �נתינה �תיבה א�א מח�ר �אינ� מי ונת�", ְְִִֶָָָָ�ְְְִֵֶַַָָ"וכתב
ה�תיבה. אחר קציצה ��ח�ר �בר יצא ה��ר; ְְִִַַַָָָ�ְֵֵֶַַָָָָָה�ט

ק על ה�ט �תב א� ה�רה;לפיכ� את ל� נ�ת� ה�רה, ר� ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
א� וכ� גט. אינ� � ל� �נתנ� ��תב אחר ה�ר� חת� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוא�
��ל��, אחר העדי� �� �חתמ� �י על א� � �מח�ר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָ�ְִַָ�תב

גט. אינ� � ל� ְֵֵָָ�נתנ�

.Êה�ט טפס אפ�� �מח�ר ��תבי� הסטנדרטיאי� [החלק ְְִִֵ�ֲִֵֶַָֹ
גט] בכל המופיע הטקסט �תל��,של ��ח�ר ה�פס �תב ;ְֶַַַָֹ�ְָָ

�תב �� ב"טופס",ואחר המשתלב הגט "תור�" את [והוסי� ְַַַָָ
והעיקריי�:] הייחודיי� הפרטי� את ו��וכולל האי�, ��ְִֵֵָ

�נתנ� וחתמ� אד�', לכל מ�רת א� ו'הרי וה�מ�, ְְֲֶֶַָָָָָ�ְְְֲִֵַַַַָָהא�ה,
��ר. זה הרי � ֲֵֵֶָָל�

.Áי� על א� � נק�ב �עצי� ה�ר�ע עלה על ה�ט �ל ְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ�תב
אבל יקט�; ��א �זרה, �ס�ל; ה�ט ,��� העצי� ל� ְְֲִֵֵֶַָָָָֹ�ִֶֶַָָָ��ת�

ל�. ונ�תנ� עצי�, �ל חר�� על ה�א ְְְִֵֶַַָָ��תב

.Ë:אמר�� �ר��י�? �ת�רת א�א ל� נ�תנ� �אינ� ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ�מ�י�
�רית�ת. ספר �ת�רת א�ת� ���� �יד�", ונת� �ריתת ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ�ְִֵֶ"ספר
א� מז�זה, א� ח�ב �טר �ה�א �ת�רת ל� נתנ� א� ְְְְֲִֶַַָָָָאבל

אינ� � �יד� ה�א והרי ונע�רה י�נה והיא �יד� ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ��תנ�
�ט. זה הרי � '��� זה 'הרי �� אחר ל� אמר וא� ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�ט;

.È�רא' לעדי�: ל�:אמר ואמר וחזר ל�', נ�ת� �אני �ט ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
את ה�דיע �הרי ��ר, זה הרי � זה' ח�ב �טר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ'�נסי
ח�ב', '�טר ל� �אמר וזה �ר��י�, �ת�רת ��תנ� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהעדי�

מ��ה. ��כל� ְְִִִֵֶֶָָמ�ני

.‡Èזה 'הרי ה�ט: ל� ����� ל� ��אמר צרי� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהמגר�
אמר ולא �יד� נת� א� �זה; וכ��צא ,'��� 'ה�א א� ,'���ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
היה ���א אמ�רי�? �ברי� ��ה �ס�ל. זה הרי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָֹ�ל��,
על ע�� מד�ר היה א� אבל ג��; עסקי על ע�� ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָמד�ר
הרי � �ל�� אמר ולא �יד� ונת� ה�ט ונטל ג��, ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹעסקי

��ר. �ט ֵֵֶָזה

.·Èמעל ��� 'טלי ל�: ואמר האר�, על מ�ח �היה ְְִִֵֵֶַַַָָָָָ�ֵֶָָ�ט
ירכ�, על א� יד� על ק��ר �היה א� �נטל��, קרקע', ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָ��י
ליד� ��א אחר ל� �אמר �י על א� � מ��� ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ��לפ��
לא �יד�", "ונת� ��אמר: גט, אינ� � '��� ה�א ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ'הרי
�ל�ח�. ולא ה�א לא ל� נת� לא והרי מעצמ�; היא ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ���ח

הר�י� א� ��לפה[הטה]אבל עד יד� ה�ה א� �ג�פ�, ל� ְְְֲִִִִֶַָָָָָָ
�ט. זה הרי � '��� זה 'הרי ל� ואמר מעליו, ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָה�ט

.‚Èי� "על א�מר: ה�א הרי עדי�? �פני ל� ���נ�� ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ�מ�י�
אפ�ר ואי �בר", יק�� עדי� �ל�ה �י על א� עדי� ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ�ני
�למחר �י�, �ית �מיתת עליה וה�א ערוה ה��� ז� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ��היה
לבינ�, �ינ� ה�ט ל� נת� א� לפיכ� עדי�. �לא מ�רת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�ְִ�הי

אחד �עד גט.ואפ�� אינ� � ְֲִֵֵֵֶַָ

.„È;ס�פר ידי �כתב ה�ט �היה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ��ה
אחד, עד עליו וחת� יד�, �כתב ה�ט ה�על �תב א� ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָאבל

לכהונה). (ופוסל �ס�ל �ט זה הרי � ל� ְֲֵֵֶָָָ�נתנ�

.ÂË� ה�ט על ח�תמי� העדי� ��הי� היא חכמי� ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ��נת
��יד� ה�ט ונמצא וימ�ת�, �ני� �פני ה�ט ל� י�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ��א
��נ� לפיכ� עדי�; �� אי� �הרי האדמה, מחר�י ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ�חר�
ל� נ�תנ� �ת�כ�, �העדי� �י על וא� מ��כ�. ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ��עיד�
�ני� �פני �י� עליו, הח�תמי� א�ת� �פני �י� �ני�, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ�פני

מסירה �עדי ה�ר��י� �ע�ר � עלאחרי� [שמעידי� ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ
הגט] .מסירת

.ÊË�לבינ �ינ� ל� �נתנ� ועבר �ני�, �� [ללאחתמ� ְְְְְִֵֵַַָָָָָ
��ר,עדי�] זה הרי � �ס�לי� מסירה עדי ��מצא� א� ,ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָ

יד�; מ�חת י�צא ה�ט והרי ��רי�, ��� ועדי� ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָה�איל
�ס�ל. �ה�א ה�א�ני� מ� �ה�רה מי ְְִִִֵֶֶַָָוי�

.ÊÈ�ס�לי� מ��כ� פסולי�]העיד� עדי� אפ��[חתומי� , ְֲִִִִֵ
��רי� עדי� �ני �פני ל� �נתנ� ��ר, ואחד �ס�ל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָאחד

זה הרי מ��כ�� �מז�� ��מצא זיי��ס�ל, [כאילו ְְֲִִֵֶֶָָ�ִָ
העדי�] .חתימת

.ÁÈה�תב מ� העדי� את גט]הרחיק של האחרונה [משורה ְְִִִִֵֶַָָ
�יטי� ��י העדי�[שורות]מלא את ירחיק וכ�ה �ס�ל; � ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ

נקראי� ��הי� �די �יטי�, ��י מ�די �ח�ת ה�תב? ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָמ�
בו]ע�� הכתוב על שחתומי� ניכר �ברי�[שיהיה ��ה . ְִִֶַָ

עדי �� הי� ולא יד�, מ�חת י�צא ה�ט ��היה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאמ�רי�?
�ה� �י על א� � �עדי� ל� מסר� א� אבל ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמסירה;
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חת�� �אי� �י על וא� ע��, נקראי� ואי� הר�ה, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ְמרחקי�
מסירה. �עדי ה�ר��י� �ע�ר ��ר, זה הרי � �לל עד ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעליו

.ËÈואחר לקר�ת�, צריכי� �פניה� ה�ט ���תני� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָהעדי�
וק�ראי� ח�זרי� �ח�ה, �פניה� ל� נתנ� וא� ל�; י�נ�� ��ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָ
�יד א� ה�על �יד וה�א קרא�ה� ל�. ��תנ� אחר ְְְְְֶַַַַַַַָָָא�ת�
�נתנ� יד� לת�� והכניס� ה�א וחזר ל�, והחזיר�ה� ְְְְְְְְִִִֶַָָָ�ל�ח�

א�ת�. וק�ראי� ח�זרי� � ְְְִִָל�

.Î�ז הרי לא�, א� ל�� �זרק�� נטל�� א�א קרא�ה� ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹלא
�החליפ�; ל� ח���י� אי� �ח�ה, �קרא�ה� ה�איל � ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָֹמגר�ת
היה ולא היה, אחר '�טר ה�על: אמר אפ�� א�א ע�ד ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹולא

מגר�ת. היא והרי נאמ�, אינ� � ��ראת�' ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹה�ט

.‡Îל ונת� ��ח�ה, ה�ט קרא� ��א �פניה�,הרי �ט � ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
��ר '�ט א�מר �ה�על �י על א� � ל�� א� לא�ר ְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָזרק��

מגר�ת. ספק ז� הרי ְֲֵֵֶֶָָָֹהיה',

.·Î���ב� עדי�, �פני החב��ת לבי� לחצר� ה�ט ל� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָזרק
ל�[חיפשו] ח���י� אי� � אחר �טר א� מז�זה ְְְְִֵֵַָָָָ�מצא�

מגורשת] ��י�[אינה �� נמצא� ��רק; ה�א ��מצא ��ה ,ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָ
�רר�ה� ��רק �ט ��א ח���י� � �טר�ת א� מז�ז�ת ְְְְִֵֶֶַָָָָָֹ�ל�

מגר�ת. ספק ז� והרי ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹעכ�רי�,

.‚Î�י�דעי להי�ת� צריכי� ה�ט, על �ח�תמי� ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָהעדי�
וה� �פניה� ק�ראי� לקר�ת, י�דעי� אינ� א� ולח��. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָֹלקר�ת
י�דעי� אינ� וא� ה�ט; ל��� ���יר� וה�א � ְְְְְִִִִֵֵֶַַָח�תמי�

לה� ר��מי� � על]לח�� האותיות וכ��צא[צורת �רק ה�יר ְְְְְִֵֶַַַָָֹֹ
ואי� הר��. על ��תבי� וה� מתק��, ר��מ� �אי� מ�בר ��ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
נ�י�, �ג�י �הק�� ה�א קל � �טר�ת ��אר �� ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֹע��י�
וחתימת ה�איל עג�נ�ת, י�ראל �נ�ת יהי� ��א ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָֹ�די

��ארנ�. �מ� מ�בריה�, ��ט ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָהעדי�

.„Î�התקינ מ�בריה�, ��ט העדי� �חתימת �י על ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָא�
��ט �מ�תיה� מפר�י� העדי� �עדי��הי� התקינ� וכ� . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

��א זה חתמ� וא� זה; �פני זה א�א ח�תמי� �אי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹה�ט,
זמ� ��כ�ב חכמי� ��נ� וכ� �ס�ל. �ט זה הרי זה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ�פני
א��� �היה ��א � ה�טר�ת ��אר �תיבת�, �מק�� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ��ט

�ח�יו ��היא ותזנה לו]קר�בת� נשואה ויכ�ב[בעודה , ְְְְְְְִִִֶֶַָָֹ
יכ�לה זמ�, �� יהיה לא וא� ל�, וי�� ה�נ�ת אחר �ט ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹל�
���י�. זמ� ��נ� לפיכ� נת�ר��י; ה�נ�ת קד� ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹל�מר

.‰Î�זמ �� ואי� עדי� עליו ��� �היה[תארי�]�ט א� , ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
הכתיבה]מק��[תאריכו] מאחר[מזמ� א� הכתיבה], ,[מזמ� �ְְָ�ָ

�י על א� ��אחריו ��ילה ונח�� ���� ��כ�ב ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָא�
וטעה �יר��לי� ה�ט את �תב א� עני�, �א�ת� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�ע�סקי�
�זמ� �� ��ח�מ� עד �ס�לי�, א�� �ל � �ל�ד ְְְְְְִִֵֶַַַַָָוכתב

�תיבת�. �במק�� ְְְִִִָָ�תיבת�

.ÂÎ���ה �� �תב ��א א� ל�, �נתנ� ה�מ� מ��� ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹחת�
'���ת א�[שבוע]א�א �ל�ני', מחד� �נ�ה א� רא��נה ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ

אפ�� החד�, הז�יר ולא �ל�נית' '��נה א� �ל�ני', ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹֹֹ'�חד�
'��ב�ע ��:[שמיטה]�תב �תב א� וכ� ��ר; � �ל�ני' ְְְִִֵֵַַַָָָָ

ה�ט. �� ��צא ה�ה ה��� ���מע� ��ר, � �ר��יה' ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ'ה���

.ÊÎ,�ה�מ א�ת� למלכ�ת ���י� מ�ני� ��הי� ��נ� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַוכ�
א�ת� מלכ�ת �אינ� למלכ�ת �תב מלכ�ת. �ל�� ְְְְְִֵֶַַַַָָָמ���

א�ת� �ר� א� � ה�ית לחר�� א� ה�ית, לבני� א� ְִִֶֶַַַ�ְְְְִִִַַַַָה�דינה,
,�� למנ�ת �ר�� אי� וא� ��ר; זה הרי ,�� למנ�ת ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָמק��
א� ���י�, למנ�ת י�ראל �ל נהג� �כבר �ס�ל. זה ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָהרי

�ה�א[לבריאה]ליצירה מקר��, אל�סנ�ר�ס למלכ�ת א� ְְְְְְְֲִֶֶַַַַָ
��דינה זמ� א�ת� מלכ�ת ל�� �תב וא� �טר�ת. ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָמני�

��ר. זה הרי מלכ�ת, א�ת� ר��ת �� ���ְְֲֵֵֵֶֶַָָָ

.ÁÎ,'לא��י �ט �תנ� וחתמ� '�תב� ל�ני�: ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָהא�מר
�טל ה�ט ��מצא א� �ני�, א� ימי� ה�בר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָונתאחר
�מ� �ני�, ��ה אחר ��ר אחר �ט ל� לכ�ב ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹ�ְוהצרכ�
ה�תיבה, �מק�� ה�תיבה זמ� ��תבי� א�� הרי � ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ��ת�אר
ה�ק��. א�ת� ולא '�תב�' �� ה�על לה� �אמר ה�מ� ְְְִֶֶַַַַַַַָָָֹֹלא
�ת�רי, ע�מדי� והי� לה�, ��אמר �יר��לי� הי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�יצד?
מ�יס� ה�ט זמ� ��תבי� � �ל�ד ה� והרי ניס� עד ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָונתאחר�

�טר�ת. ��אר ה�ט, נכ�ב ��� ְְְְִִֵֶַַָָָ�בל�ד,

ב ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות
�יד�"‡. ונת� �ריתת ספר ל� "וכתב ���רה ��אמר ְְַָָָ�ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָזה

ואחד ל�, לכ�ב לאחר �אמר א� �יד�, ה��תב אחד �ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
"וכתב", נאמר לא ל�; ל�� לאחר �אמר א� �יד�, ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹה��ת�
��א "ונת�", �כתב; א�א מת�ר�ת �אי� לה�דיע ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹא�א

מעצמ�. ְִֵַַָ��ח

א��·. הרי � לא��י' �תנ� וחתמ� �ט '�תב� ל�ני�: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָאמר
עדיו ה� וה� �ל�חיו ה� וה� ל�, ונ�תני� וח�תמי� ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָ��תבי�
שלו] המסירה ועידי עליו החתומי� ג� וה� הגט שלוחי ;[ה�

לעדי� ואמר לא��י', �ט לי '�תב ל��פר: אמר א� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹוכ�
�כל �� מגר� וה�א ל�, ונ�תני� וח�תמי� ��תבי� � ְְְְְְְְְִִִֵַָָֹלח��

��רצה. ְִֵֶֶעת

וה�א‚. ע��, א��� �אי� �י על א� לאי� �ט ְְְְִִִִִֵֵֶַַָוכ�תבי�
וי�דעי� מ�ירי� �� וחתמ� ��תב� וה��פר העדי� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ��הי�

�ל�נית היא וא��� �ל�ני ה�א מק����ה �א�ת� הי� וא� . ְְְְְְִִִִִֶֶָָ
מגר� אי� � �וי� נ��תיה� ��מ�ת �וי� ��מ�תיה� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�ני�
וי�ליכ� �ט יכ�ב ��א חבר�; �מעמד א�א מה� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחד

עליו. ויגר��ה חבר� ְְֲִֵֵֶֶָָָָלא�ת

ה��נה„. למות]�ב�עת נוטה שהבעל ��תבי�[כגו� � ְְִִַַַָָ
�כר נ�תנת והא�ה מ�ירי�. �אי� �י על א� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָונ�תני�

מק��. �כל ְֵַָָה��פר

ולעדי�:‰. '�תב', ל��פר: עצמ� ה�על ��אמר ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹוצרי�
�ט 'נכ�ב �ני�: א� �י� �ית ל� �אמר� הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָֹ'חת�מ�'.
וחתמ� עצמ� ה� וכתב� '�ת�ב�', לה�: ואמר ְְְְְְְְְְִֵֶַַָָָָָלא���'?
ולעדי� וכתב ל��פר ה� אמר� א� אבל ��ר; זה הרי ,��ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
�ט ונת� וחזר ל�על, �נתנ�ה� �חזר� �י על א� � ְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָוחתמ�
מי �תב� �הרי �טל, �ט זה הרי � עדי� �פני לא��� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָזה

לכתב�. ה�על ל� אמר ְְֶַַַַָָֹ��א

.Âט� ויכ�ב לס�פר 'אמר� ל�ל�ה: א� ל�ני� ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹֹאמר
וכתב, לס�פר ואמר� ויחת�מ�' לעדי� ואמר� ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָלא��י,
�ט ויכ�ב לס�פר 'אמר� ל�ני�: �אמר א� וחתמ�, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ�לעדי�
�מתי�בי� �ס�ל; �ט זה הרי � חת�מ�' וא�� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָלא��י,

� �ט להי�ת קר�ב �ה�א מ�ני הר�ה, זה טל.�דבר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

- h"qyz'd a`Îmgpn f"h iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

.Êזה �ח��ר ��אמר מק�� ��ל לבטל? �ס�ל �י� ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�מה
��אמר מק�� וכל ה��רה; מ� �טל ה�א '�טל', �ה�א ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�גט

ס�פרי�. מ�ברי �ס�ל ה�א ְְִִִֵָָ'�ס�ל',

.Áזה �ט '�נ� ואמר: חת��, �יד� �ט �הביא ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָה�על
�ט לכ�ב לאחרי� אמר ל�. י�נ� א�� הרי � ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָֹלא��י'
ונמצא ל�, ונתנ� וחתמ� וכתב� לא���, ול�נ� �� ְְְְְְְְְְְְְְִִִַָָָָָֹולח��
מאה, אפ�� אחר, ��תבי� א�� הרי � �ס�ל א� �טל ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָה�ט

��ר. �ט ליד� ���יע ְִֵֵֶַַַָָָעד

.Ë�לה�לי ל�ליח �תנ� וחתמ� '�תב� ה�על: לה� ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָאמר
אי� � �טל ה�ט ונמצא ל�ליח, ונתנ� וחתמ� וכתב� ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָל�',
א�ת� ע�ה לא �הרי ��על; ���לכ� עד אחר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ��תבי�

לגר��י� לשליח]�ל�חי� למוסרו א�א[אלא רצה לא ו��א , ְְְִִֵֶֶָָָָֹ
אחר, מע�ה �� לה� י�אר ולא �לבד ל�ליח וי�נ� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ��כ�ב�
אחר �ט �תב� וא� אחר; יכ�ב� לא לפיכ� ונתנ�. �תב� ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹוהרי
מגר�ת. ספק ז� הרי � ל� �נתנ� ל�ליח, �נתנ�ה� ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ��ר,

.È�תנ� �ט '�תב� �ני�: על ליתר א� ל�ני� ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָהא�מר
'�רכ��' '�ב���', '��ח�ה', '�ר��ה', ,[גרשוה]לא��י', ְְְְְְִִַַַַָָָָ

וי�נ� ��ר �ט יכ�ב� א�� הרי � ל�' �תנ� א�רת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָ'�תב�
'ע�� ��ת', ל� 'ע�� '�רנס�ה', '��ר�ה', לה�: אמר ְְְֲֲֶַַַַָָָָָָָל�.
�תב� וא� �ל��; אמר לא � �רא�י' ל� 'ע�� ��ימ�ס', ְְְֲִִַַָָָָָָֹל�

ל ונתנ� �טל.�ט זה הרי ,� ְְֲֵֵֵֶָָָ

.‡È,'ה�יח�ה' 'ה�יר�ה', 'עזב�ה', 'ה�ציא�ה', לה�: ְִִִִֶַַַָָָָָָאמר
ה�ר��י�, א�� מ��ת מ�מע א� ספק זה הרי � ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ'ה�עיל�ה'
ונתנ� �ט �תב� וא� ל�; ��תבי� אי� לפיכ� אחר. �בר ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָא�

מגר�ת. ספק ז� הרי ְֲֵֵֶֶָָֹל�,

.·È�תבי�� א�� הרי � לא��י' �ט '�תב� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵָהא�מר:
עד לא��� נ�תני� ואי� �יד�, ל�על ונ�תני� ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָוח�תמי�
�ברי� ��ה גט. אינ� ל�, נתנ� וא� ל�; ל�� לה� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ��אמר
עליו ��פ� אד� וה�א ה�ס��, אבל �בריא; ְֶַָָָָָָ�ְְֲֲִִַָָאמ�רי�?

ב��לר וה��צא מ�ד, חלי� והכ�יד �מהרה [בשלשלתהחלי ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַָָָָ
המל�] לפני להתדיי� ממ��,בצווארו עסקי על אפ�� ,ְֲִִֵַָ

� לא��י' �ט '�תב� ואמר ���רה, וה��צא ,��� ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָוהמפר�
��א יד�ע �ה�בר ל�, וי�נ� ויח�מ� יכ�ב� א�� ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי

ל�. ול�� לכ�ב א�א זה ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹנת���

.‚È,�ל ונתנ� וכתב� לא��י', �ט '�תב� �אמר: ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ�ריא
ה�יל א� ה�ג, מ� עצמ� �ה�לי� �ג�� מ�ד, עצמ� ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָוהרג
ומת הר�ח �דחפ�� ל�ג עלה ��ר; �ט זה הרי � ל�� ְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָעצמ�
זה הרי � הר�ח �חפ�� ספק עצמ�, ה�יל ספק גט; אינ� �ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
�היה מי וכ� �חפ��. �הר�ח �ו�אי ל� ���דע עד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ�ט,
� לא��י' �ט יכ�ב ק�לי ה��מע '�ל ואמר: ���ר ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹ�מ�ל�

א�ת� ��דע� וה�א וי�נ�; יכ�ב� א�� שהואהרי [יכירוהו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶ
��ר;בעלה] זה הרי � ה�יר�ה� ולא �העל�ה� �י על וא� .ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹ

�אי� �י על א� ונ�תני� ���תבי� ה�א, ה��נה ��עת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ��ה
��חיה אפ�ר �אי רע�ת מ��ת �� ��פל� מי וכ� ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָמ�ירי�.

ה�ימני� �ני רב �� נ�חט אפ�� וושט]מה�, ורמז[קנה , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
�הרי וי�נ�; יכ�ב� א�� הרי � לא��י' �ט '�תב� ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָואמר:

למ�ת. ���פ� �י על א� ה�א, חי ִֶַַַַָָע�ה

.„Èהתחיל�� ואמר א�ת�, מבעתת רעה ר�ח �היתה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמי

�אי� מ�ני �ל��, אמר לא � לא��י' �ט '�תב� החלי: ��ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַָֹ
�ל ל�כר�ת� �ה�יע ה���ר וכ� �מי�בת. נכ�נה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַ�ְְְַָ�ע��

ספק. זה הרי ה�יע, לא וא� ְֲִִִֵֵֶַָֹל�ט;

.ÂË�� ואחר לא��י', �תנ� �ט '�תב� �ריא: ��ה�א ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאמר
ל�,[חלה]נבעת ונ�תני� וכ�תבי� ��בריא, עד ממ�יני� � ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָ

�תב� וא� �הבריא; אחר �� �לה�ל� לחזר צרי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹואי�
�ס�ל. זה הרי ��בריא, קד� ְְְֲִֵֶֶֶַָָֹונתנ�

.ÊËק����� ל�:[נתאל�]מי אמר� נכ�נה, �ע�� והרי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ
�ל�ה א�ת� ��דקי� � �רא�� והר�י� לא���'? �ט ְְְְְְְְְִִִִִֵָֹֹֹ'נכ�ב
� 'ה�' ה� ועל 'לאו', לאו על אמר א� �סר�גי�: ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ�עמי�
��א יפה, יפה לבדק� �צריכי� וי�נ�; יכ�ב� א�� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָהרי
לא��י' �ט �תנ� '�תב� �יד�: �תב א� וכ� �ע��. ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָנטרפה
מי�בת �ע�� היתה א� ל�, ונ�תני� ��תבי� א�� הרי �ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָ�ֶֶ

החר�. �די� �����ק מי �י� �אי� ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָעליו;

.ÊÈל�מר צרי� ואי� ונתחר�, ��ח ��ה�א ���א ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמי
ס�מכי� ואי� ��בריא; עד לע�ל� מ�ציא אינ� � ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָנ���ה
נכ�נה ��ע�� �י על א� �תב�, על ולא החר� רמיזת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹעל
� �רמיזה מגר� חר�, ��ה�א נ�א א� אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ�ְ�מי�בת.
�כ�� ��ארנ�, �מ� ה��רה, מ� ק���י� ק���יו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ�אי�

�רמיזה. מ�ציא �� �רמיזה, ְְִִִִִֵֶָָָ���נס

.ÁÈאביה ידי על קט�ה לאביה]המק�� קידושיה ,[נת� ְְְִֵֵַַַַָָָ
ה�ט �מ���יע ;��� את מק�ל אביה � קט�ה ��היא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוגר��
ה�ט ה�יע א� � נערה ��היא �ר�� נת�ר�ה. האב, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָליד
ע��ה מאר�ה נערה ואי� נת�ר�ה. אביה, ליד א� ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָֹליד�
ע��ה האב אבל אביה; �ח�י �על� מ�ד ��� לק�ל ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ�ליח
נערה. �י� קט�ה �י� המאר�ת, לב�� ה�ט לק�ל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ�ליח

.ËÈ��� �י� מבחנת א� � ומת קט�ה ��היא אביה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָק���
לאו, וא� ליד�. ה�ט מ���יע מת�ר�ת ז� הרי אחר, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלדבר
מגר�ת. אינ� �ר��, וא� ��בחי�; עד מת�ר�ת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאינ�

.Îרצה ולא א��� את לגר� א�ת� ���פי� נ�ת� �ה�י� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹמי
מ�י� זמ� �בכל מק�� �כל י�ראל �ל �י� �ית � ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָלגר�
��ר. �ט וה�א ה�ט ויכ�ב אני', 'ר�צה ��אמר עד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹא�ת�
א�מרי� ���ראל מה 'ע�ה ל�: ואמר� ��יי� ה��ה� א� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָוכ�
זה הרי � ��ר� עד ה��יי� �יד י�ראל א�ת� ולחצ� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָל�',
וה�י� ה�איל � ��תב עד אנס�ה� מעצמ� ה��יי� וא� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ��ר;
�הרי זה, �ט �טל לא ול�ה �ס�ל. �ט זה הרי ��כ�ב, ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹנ�ת�
א�מרי� �אי� י�ראל? �יד �י� ��יי� �יד �י� אנ�ס, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָה�א
מ� ח�ב �אינ� �בר לע��ת ונדחק ��לח� למי א�א ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ'אנ�ס'
מי אבל נת�; א� ��כר עד �ה�ה מי �ג�� לע��ת�, ֲִֶַַַָָָָ�ְֲִֶַַָה��רה
עד וה�ה עברה, לע��ת א� מצוה לב�ל הרע יצר� ַָ�ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָ��קפ�
�אס�ר מ�בר ��תרחק עד א� לע��ת�, �ח�ב �בר ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ�ע�ה
�דע�� עצמ� אנס ה�א א�א מ���, אנ�ס זה אי� � ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָלע��ת�
ר�צה �ה�א מאחר לגר�, ר�צה �אינ� זה לפיכ� ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהרעה.
�להתרחק ה�צו�ת �ל לע��ת ה�א ור�צה מ��ראל, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָלהי�ת
���� עד �ה�ה וכיו� ��קפ�, ה�א ויצר� העבר�ת, ֶַַָָ�ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָמ�
ה� היה לא לרצ�נ�. �ר� �בר � אני' 'ר�צה ואמר י�יצר� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

א� י�ראל, �ל �י� �ית וטע� לגר�, א�ת� ���פי� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָנ�ת�
�ס�ל; �ט זה הרי � ��ר� עד ואנס�ה� הדי�ט�ת, ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�הי�
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.Êזה �ח��ר ��אמר מק�� ��ל לבטל? �ס�ל �י� ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�מה
��אמר מק�� וכל ה��רה; מ� �טל ה�א '�טל', �ה�א ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�גט

ס�פרי�. מ�ברי �ס�ל ה�א ְְִִִֵָָ'�ס�ל',

.Áזה �ט '�נ� ואמר: חת��, �יד� �ט �הביא ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָה�על
�ט לכ�ב לאחרי� אמר ל�. י�נ� א�� הרי � ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָֹלא��י'
ונמצא ל�, ונתנ� וחתמ� וכתב� לא���, ול�נ� �� ְְְְְְְְְְְְְְִִִַָָָָָֹולח��
מאה, אפ�� אחר, ��תבי� א�� הרי � �ס�ל א� �טל ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָה�ט

��ר. �ט ליד� ���יע ְִֵֵֶַַַָָָעד

.Ë�לה�לי ל�ליח �תנ� וחתמ� '�תב� ה�על: לה� ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָאמר
אי� � �טל ה�ט ונמצא ל�ליח, ונתנ� וחתמ� וכתב� ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָל�',
א�ת� ע�ה לא �הרי ��על; ���לכ� עד אחר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ��תבי�

לגר��י� לשליח]�ל�חי� למוסרו א�א[אלא רצה לא ו��א , ְְְִִֵֶֶָָָָֹ
אחר, מע�ה �� לה� י�אר ולא �לבד ל�ליח וי�נ� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ��כ�ב�
אחר �ט �תב� וא� אחר; יכ�ב� לא לפיכ� ונתנ�. �תב� ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹוהרי
מגר�ת. ספק ז� הרי � ל� �נתנ� ל�ליח, �נתנ�ה� ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ��ר,

.È�תנ� �ט '�תב� �ני�: על ליתר א� ל�ני� ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָהא�מר
'�רכ��' '�ב���', '��ח�ה', '�ר��ה', ,[גרשוה]לא��י', ְְְְְְִִַַַַָָָָ

וי�נ� ��ר �ט יכ�ב� א�� הרי � ל�' �תנ� א�רת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָ'�תב�
'ע�� ��ת', ל� 'ע�� '�רנס�ה', '��ר�ה', לה�: אמר ְְְֲֲֶַַַַָָָָָָָל�.
�תב� וא� �ל��; אמר לא � �רא�י' ל� 'ע�� ��ימ�ס', ְְְֲִִַַָָָָָָֹל�

ל ונתנ� �טל.�ט זה הרי ,� ְְֲֵֵֵֶָָָ

.‡È,'ה�יח�ה' 'ה�יר�ה', 'עזב�ה', 'ה�ציא�ה', לה�: ְִִִִֶַַַָָָָָָאמר
ה�ר��י�, א�� מ��ת מ�מע א� ספק זה הרי � ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ'ה�עיל�ה'
ונתנ� �ט �תב� וא� ל�; ��תבי� אי� לפיכ� אחר. �בר ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָא�

מגר�ת. ספק ז� הרי ְֲֵֵֶֶָָֹל�,

.·È�תבי�� א�� הרי � לא��י' �ט '�תב� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵָהא�מר:
עד לא��� נ�תני� ואי� �יד�, ל�על ונ�תני� ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָוח�תמי�
�ברי� ��ה גט. אינ� ל�, נתנ� וא� ל�; ל�� לה� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ��אמר
עליו ��פ� אד� וה�א ה�ס��, אבל �בריא; ְֶַָָָָָָ�ְְֲֲִִַָָאמ�רי�?

ב��לר וה��צא מ�ד, חלי� והכ�יד �מהרה [בשלשלתהחלי ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַָָָָ
המל�] לפני להתדיי� ממ��,בצווארו עסקי על אפ�� ,ְֲִִֵַָ

� לא��י' �ט '�תב� ואמר ���רה, וה��צא ,��� ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָוהמפר�
��א יד�ע �ה�בר ל�, וי�נ� ויח�מ� יכ�ב� א�� ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי

ל�. ול�� לכ�ב א�א זה ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹנת���

.‚È,�ל ונתנ� וכתב� לא��י', �ט '�תב� �אמר: ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ�ריא
ה�יל א� ה�ג, מ� עצמ� �ה�לי� �ג�� מ�ד, עצמ� ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָוהרג
ומת הר�ח �דחפ�� ל�ג עלה ��ר; �ט זה הרי � ל�� ְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָעצמ�
זה הרי � הר�ח �חפ�� ספק עצמ�, ה�יל ספק גט; אינ� �ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
�היה מי וכ� �חפ��. �הר�ח �ו�אי ל� ���דע עד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ�ט,
� לא��י' �ט יכ�ב ק�לי ה��מע '�ל ואמר: ���ר ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹ�מ�ל�

א�ת� ��דע� וה�א וי�נ�; יכ�ב� א�� שהואהרי [יכירוהו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶ
��ר;בעלה] זה הרי � ה�יר�ה� ולא �העל�ה� �י על וא� .ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹ

�אי� �י על א� ונ�תני� ���תבי� ה�א, ה��נה ��עת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ��ה
��חיה אפ�ר �אי רע�ת מ��ת �� ��פל� מי וכ� ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָמ�ירי�.

ה�ימני� �ני רב �� נ�חט אפ�� וושט]מה�, ורמז[קנה , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
�הרי וי�נ�; יכ�ב� א�� הרי � לא��י' �ט '�תב� ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָואמר:

למ�ת. ���פ� �י על א� ה�א, חי ִֶַַַַָָע�ה

.„Èהתחיל�� ואמר א�ת�, מבעתת רעה ר�ח �היתה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמי

�אי� מ�ני �ל��, אמר לא � לא��י' �ט '�תב� החלי: ��ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַָֹ
�ל ל�כר�ת� �ה�יע ה���ר וכ� �מי�בת. נכ�נה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַ�ְְְַָ�ע��

ספק. זה הרי ה�יע, לא וא� ְֲִִִֵֵֶַָֹל�ט;

.ÂË�� ואחר לא��י', �תנ� �ט '�תב� �ריא: ��ה�א ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאמר
ל�,[חלה]נבעת ונ�תני� וכ�תבי� ��בריא, עד ממ�יני� � ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָ

�תב� וא� �הבריא; אחר �� �לה�ל� לחזר צרי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹואי�
�ס�ל. זה הרי ��בריא, קד� ְְְֲִֵֶֶֶַָָֹונתנ�

.ÊËק����� ל�:[נתאל�]מי אמר� נכ�נה, �ע�� והרי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ
�ל�ה א�ת� ��דקי� � �רא�� והר�י� לא���'? �ט ְְְְְְְְְִִִִִֵָֹֹֹ'נכ�ב
� 'ה�' ה� ועל 'לאו', לאו על אמר א� �סר�גי�: ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ�עמי�
��א יפה, יפה לבדק� �צריכי� וי�נ�; יכ�ב� א�� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָהרי
לא��י' �ט �תנ� '�תב� �יד�: �תב א� וכ� �ע��. ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָנטרפה
מי�בת �ע�� היתה א� ל�, ונ�תני� ��תבי� א�� הרי �ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָ�ֶֶ

החר�. �די� �����ק מי �י� �אי� ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָעליו;

.ÊÈל�מר צרי� ואי� ונתחר�, ��ח ��ה�א ���א ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמי
ס�מכי� ואי� ��בריא; עד לע�ל� מ�ציא אינ� � ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָנ���ה
נכ�נה ��ע�� �י על א� �תב�, על ולא החר� רמיזת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹעל
� �רמיזה מגר� חר�, ��ה�א נ�א א� אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ�ְ�מי�בת.
�כ�� ��ארנ�, �מ� ה��רה, מ� ק���י� ק���יו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ�אי�

�רמיזה. מ�ציא �� �רמיזה, ְְִִִִִֵֶָָָ���נס

.ÁÈאביה ידי על קט�ה לאביה]המק�� קידושיה ,[נת� ְְְִֵֵַַַַָָָ
ה�ט �מ���יע ;��� את מק�ל אביה � קט�ה ��היא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוגר��
ה�ט ה�יע א� � נערה ��היא �ר�� נת�ר�ה. האב, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָליד
ע��ה מאר�ה נערה ואי� נת�ר�ה. אביה, ליד א� ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָֹליד�
ע��ה האב אבל אביה; �ח�י �על� מ�ד ��� לק�ל ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ�ליח
נערה. �י� קט�ה �י� המאר�ת, לב�� ה�ט לק�ל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ�ליח

.ËÈ��� �י� מבחנת א� � ומת קט�ה ��היא אביה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָק���
לאו, וא� ליד�. ה�ט מ���יע מת�ר�ת ז� הרי אחר, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלדבר
מגר�ת. אינ� �ר��, וא� ��בחי�; עד מת�ר�ת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאינ�

.Îרצה ולא א��� את לגר� א�ת� ���פי� נ�ת� �ה�י� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹמי
מ�י� זמ� �בכל מק�� �כל י�ראל �ל �י� �ית � ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָלגר�
��ר. �ט וה�א ה�ט ויכ�ב אני', 'ר�צה ��אמר עד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹא�ת�
א�מרי� ���ראל מה 'ע�ה ל�: ואמר� ��יי� ה��ה� א� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָוכ�
זה הרי � ��ר� עד ה��יי� �יד י�ראל א�ת� ולחצ� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָל�',
וה�י� ה�איל � ��תב עד אנס�ה� מעצמ� ה��יי� וא� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ��ר;
�הרי זה, �ט �טל לא ול�ה �ס�ל. �ט זה הרי ��כ�ב, ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹנ�ת�
א�מרי� �אי� י�ראל? �יד �י� ��יי� �יד �י� אנ�ס, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָה�א
מ� ח�ב �אינ� �בר לע��ת ונדחק ��לח� למי א�א ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ'אנ�ס'
מי אבל נת�; א� ��כר עד �ה�ה מי �ג�� לע��ת�, ֲִֶַַַָָָָ�ְֲִֶַַָה��רה
עד וה�ה עברה, לע��ת א� מצוה לב�ל הרע יצר� ַָ�ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָ��קפ�
�אס�ר מ�בר ��תרחק עד א� לע��ת�, �ח�ב �בר ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ�ע�ה
�דע�� עצמ� אנס ה�א א�א מ���, אנ�ס זה אי� � ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָלע��ת�
ר�צה �ה�א מאחר לגר�, ר�צה �אינ� זה לפיכ� ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהרעה.
�להתרחק ה�צו�ת �ל לע��ת ה�א ור�צה מ��ראל, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָלהי�ת
���� עד �ה�ה וכיו� ��קפ�, ה�א ויצר� העבר�ת, ֶַַָָ�ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָמ�
ה� היה לא לרצ�נ�. �ר� �בר � אני' 'ר�צה ואמר י�יצר� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

א� י�ראל, �ל �י� �ית וטע� לגר�, א�ת� ���פי� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָנ�ת�
�ס�ל; �ט זה הרי � ��ר� עד ואנס�ה� הדי�ט�ת, ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�הי�
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אנס�ה� ה��יי� וא� ויגר�. יגמר אנס�ה�, וי�ראל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָֹה�איל
'ר�צה ���יי� �אמר �י על א� גט; אינ� � ��י� ��א ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹלגר�
ה�י� ואי� ה�איל � וחתמ�' '�תב� לי�ראל ואמר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָאני',

גט. אינ� אנס�ה�, וה��יי� לה�ציא ְְְְֲִִֵֵַַָמח�ב�

ג ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות
הא�ה‡. �ל�� המגר� האי� ל�� ��א ��כ�ב �ט ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ�ל

לל�ד �ט ��תב ס�פר �יצד? גט. אינ� � ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָה�ת�ר�ת
להתל�ד[תלמידיו] ��[בעצמו]א� �מצא ה�על �בא , ְְִֵֵַַַַָָָ

ו�� א���, ��� הא�ה ו�� ��מ�, זה �גט ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ��כ�ב
גט. אינ� � �� וגר� �נטל� עיר�, ��� ְְְִִֵֵֵֵֵָָהעיר

עיר�·. �� �מצא� א���, את לגר� �תב זה: על ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָיתר
�נטל� א���', ��� א��י ו�� ��מ�, '�מי ל�: ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָואמר
�ר��י�. ל�� ��כ�ב �י על א� גט, אינ� � �� וגר� ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַמ���

�וי�,‚. ��מ�תיה� נ�י� ��י ל� ��� מי זה: על ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָיתר
� ה�ט�ה את �� וגר� ונמל� ה�ד�לה, את לגר� ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוכתב
נכ�ב לא המגר�, האי� ל�� ��כ�ב �י על א� גט; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאינ�

.�� �נת�ר�ה ז� ְְְִֵֶָָל��

אגר�„. �ארצה ואיז� '�תב, לס�פר: אמר :�� על ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹיתר
הרי � מה� אחת �� וגר� ז�, �עת על ה��פר וכתב ,'��ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
�י על א� � ל�מ� ��א ��תב� �ט וכל �ר��י�. ספק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזה

עליו הגט]�העביר אותיות דיו]ק�למ�ס[על ע� [קנה ְֱִֶֶָָ
גט. אינ� ְִֵֵָל�מ�,

�ר��,‰. ולא ונמל� א���, את לגר� �ט ��תב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמי
ה�ט �א�ת� יגר��ה לא � ל� ��תב� אחר ע�� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונתיחד
ה��� ה�ט �א�ת� �ר�� וא� לגר��. ���רצה אחרת ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ�ע�
ל�מ�, נכ�ב �הרי לכ�ח�ה; �� ות��א מגר�ת, ז� הרי �ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
�� יגר� לא ול�ה �הלכת�. �עדי� ע�ה ל� נת� ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹוהרי

לבנ� קד� ��� יאמר� ��א �זרה, [שנתגרשהלכ�ח�ה? ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
ילדי�] ממנו ילדה .ואח"כ

.Âלכ�א�א�ה ע�י, יהיה לפל�נית, �ט '�תב לס�פר: ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאמר
מ�ני גט, אינ� � �� וגר�� �נ�א�, ונכ�ב, ,'�� ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאגר��ה
ונמצא זה, �ט ���כ�ב מ��� �ר��י� �ת היתה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ��א
א�ת� '�תב ל�: אמר אבל �ר��י�. ל�� ��א ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹ�נכ�ב
� �� וגר�� �כנס�, ,'�� אגר��ה לכ�א�א�ה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָלאר�סתי,
זה הרי � �� �ר�� ���מ� ואחר ליבמ��, �תב� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ��ר.

���תב�. �מ�רה א�ה ואינ� ה�איל �ר��י�, ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָספק

.Êס�פר ��נת גיטי�מ�ני בידו שיהיו מעליו, [להקל ְִֵֵַַָ
��י�מוכני�] טפסי ��כ�ב ל��פר חכמי� ה�יר� [הנוסח, ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹ
וי�יחהכללי] חלק], הא�ה,[ישאיר �מק�� האי�, מק�� ְְְִִִַַָָָ

עד � אד�' לכל מ�רת א� 'הרי �מק�� ה�מ�, ְֶֶַָָָ�ְְְְֲֵַַַ�מק��
וכ� ה�ת�ר�ת, הא�ה �ל�� המגר� האי� ל�� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ��כ�ב�

ול�מ�. ל�מ� העדי� ְְְְְִִִֵַָָיח�מ�

.Á�וחתמ �הלכת�, ול�מ� ל�מ� ה�ט ��תב ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָס�פר
זה הרי �עדי�, ל� �מסר� ה�איל � ל�מ� ��א ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹהעדי�

מ�ני[מדרבנ�]�ס�ל א�א ה�ט על ח�תמי� העדי� �אי� , ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הע�ל� עגונה]���� תישאר �א�[שלא �א�מר, מי וי� . ְִִִֵֵֶֶָָ

הרי מ��כ�, �מז�� וה�א ה�איל ל�מ�, ��א העדי� ֲִֵָ�ְְְְִִִִֵֶָָָֹחתמ�
עד �היה א� �ס�ל, מעדיו אחד היה א� וכ� �טל; �ט ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָזה

�טל. זה הרי �עדי�, ��מסר �י על א� � ��ר �לבד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחד
וה�איל ו�אי, מז�� לא �מז��, א�א זה; �בר לי יראה ְִַַָ�ְָֹ�ְְִִֵֶֶֶָָָָֹולא

מ�בריה�. �ס�ל זה הרי ��רי�, �עדי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָונמסר

.Ëטה� הבעל]�ביא א�[בשליחות � �מצא� מ��� ואבד , ְְִִִֵֵֶַַָָ
מצא� אפ�� מצ�י�ת, ה��ר�ת �אי� �מק�� מ��� ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאבד
ה�א מ��� �אבד �ה�ט �חזקת זה הרי � מר�ה זמ� ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ�ְְְַַַלאחר
מצ�י�ת �ה��ר�ת �מק�� אבד .�� ותת�ר� ה�מצא, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָה�ט
הע�ברי�, מ� אד� �� �הה לא ועדי� מ�ד, מצא� א� �ְְֲִִִִִַַָָָָָָָָֹ

עי� טביע�ת ל� וי� ,�� �ה�יח� ��לי ��צא� [הכרתא� ְְְְִִִִִֵֶֶַַָ
במראהו] �ר��הגט ���היה �ט �ל ורח�� [קשור]�אר�� ְְְְְְִֵֶֶֶָָָ

.�� ותת�ר� �חזקת�, ה�א הרי �ְְְְֲִֵֵֶָָ

.È� ���ט ��� ��מ� אחר אי� ה�ק�� �א�ת� ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָ�החזק
ה�א, האחר האי� א�ת� �ל ה�מצא זה �ט ��א ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָח���י�
וא� �הה; ��א �י על וא� ,�� אד� ועבר ְְְִִִֶַַַָָָָָָֹה�איל
אד� עבר לא א� אבל מגר�ת. ספק ז� הרי ,�� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹנת�ר�ה
�ני� �� �החזק� �י על א� �חזקת�, זה הרי � ��ְְֲִֵֶֶֶַַָָ�ְְְִַָ

�וי�. ְִֵֶֶָ��מ�תיה�

.‡È�י 'נקב �אמר�: �ג�� � מבהק סימ� ��ט לעדי� ְְְֵֶֶֶָָ�ִִֵֵַָָָָהיה
על חתמנ� לא 'מע�ל� �אמר�: א� �ל�נית', א�ת �צד ��ְְְְִֵֶַַַָָָֹ
�חזקת�, זה הרי � א��' ��מ�ת �מ�ת �� ��� אחר ְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָ�ט
�במק�� מר�ה, זמ� אחר ��צא� �י על וא� ;�� ְֶָ�ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָותת�ר�
�וי�. ��מ�תיה� �ני� �� והחזק� מצ�י�ת, ְְְְִִֵֶֶַָָ�ְְֶַַָ�ה��ר�ת

.·È�לז �ניה� נ�תני� � ונתערב� ��י� �ני ��לח� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָ�ני�
הרי מה�, אחד אבד א� לפיכ� מסירה; �עדי לז� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ��ניה�

�טל. ִֵֵַָה�ני

.‚Èמ�ת� �ני ל� ��� א�ה וכ� �מ�ת, �ני ל� �הי� ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָמי
�� ויד�עי� �� רגילי� �ה� ��מ� �מ� ��תב ���גר� �ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָ
א�ה �ר� ל�, ��� �� וכל �ל�ני 'אי� וא�מר: ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָ�י�תר,

וחניכת� חניכת� �תב וא� ל�'; ��� �� וכל [ש��ל�נית ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ושלה] שלו ��ר.לווי ,ֵָ

.„È��� �� '�ל וכתב �י�תר, �� יד�עי� �אינ� ה�� ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�תב
עיר� ו�� �מ�, א� �מ� ��ה �ר��י�. ספק זה הרי � ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָל�'
וכל ל� ��� �� 'וכל ��תב �י על א� � עיר� �� ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָא�

גט. אינ� � ל�' ��� ��ֵֵֵֵֶָ

.ÂË,ועבד ��י, � מחמ�ה ח�� ה�ט, את לכ�ב ��רי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹה�ל
ה�ט את ��תבת עצמ� הא�ה אפ�� וקט�; ו��טה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוחר�,
מח�ל �ה�א א� זרה, לעב�דה �����ד י�ראל .���ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

�בריו. לכל �ג�י ה�א הרי � �פרהסיא ְְְְְְֲֵֶַַָָָָָ��ת

.ÊËה��תב ��רי� מ�ני החמ�ה? א�� ��תבי� אי� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָול�ה
וה��י ה�ת�ר�ת, הא�ה �ל�� המגר� האי� ל�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלכ�ב

��ט וחר� ��תב; ה�א עצמ� �עת על �ני� אינ� � וקט� ה ְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ה�א �לפיכ� וק���י�, ��י� �ת�רת אינ� � והעבד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ�עת;
� א�� מחמ�ה אחד ה�ט �תב וא� �בריו. לכל �ג�י ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ�ס�ל
�כ�רי�. ל� ונמסר ��רי� �� �חתמ� �י על א� גט, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָאינ�

.ÊÈ,�ה�ר מק�� וה�יח ה�ט, טפס החמ�ה מ� אחד ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ�תב
�מק�� ה�מ�, �מק�� הא�ה, �מק�� האי�, מק�� ְְְְְִִֶַַָָָ�ה�א
ה��ראלי ה�ד�ל ה��ח �כתב� אד�', לכל מ�רת א� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�ְֲֵַ'הרי

��ר. �ט זה הרי � ְֲִֵֵֵֶָָל�מ�

- h"qyz'd a`Îmgpn f"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

.ÁÈה�ט טפס לכ�ב וקט� ��טה חר� לה�יח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ�מ�ר
ה��י אבל .��� על ע�מד �ד�ל ��היה וה�א ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָלכ�ח�ה,
על י�ראל ואפ�� לכ�ח�ה, ה�פס ��תבי� אי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוהעבד
לכ�ח�ה ל�מ� ��א ��י� טפסי לכ�ב ה�יר� ��א ;���ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹ

��ארנ�. �מ� ס�פר, ��נת מ�ני ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָא�א

.ËÈ�ל �נתנ� ��גגה ה���רי� �י�� א� ���ת �ט ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָה��תב
�נתנ�ה� �זד�� ט�ב �י�� �� וחתמ� �תב� מגר�ת. ז� הרי �ְְְְְְְֲֵֶֶָָָָֹ
�תב� ה��רה; מ� �ס�לי� העדי� �הרי מגר�ת, אינ� � ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹל�
ט�ב �י�� ��רי� עדי� �פני ל� ונמסר �זד��, ט�ב ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָ�י��

�ס�ל. זה הרי �ֲֵֶָ

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ז שישי יו�

ד ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות
�ר��מ�‡. �דבר א�א ה�ט את ��תבי� ע�מד[כתבו]אי� ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

וסקרא[מתקיי�] �י� �ג�� אדו�], איל�]וק��ס[טיט [שר� ְְְְְִָ�
גפרית]וקלקנ��ס �דבר[מי� �תב� א� אבל �ה�; וכ��צא ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

אינ� � �ה� וכ��צא �ר�ת �מי מ�קי� �ג�� ע�מד, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ�אינ�
�אבר �תב� �ב�יח�ר[עופרת]גט. ברזל��ח�ר [כלי ְְְֲִִֵַָָ

לכ�ח�ה.וגחלי�] �ה� ��תבי� ואי� ��ר; ,ְְְְִִֵֵֶַָָָ

עפצי�·. �מי האלו�]��תבי� פרי ��י[מי על לכ�ח�ה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָ
עפ�צה מג�ה ��י על לא אבל �ה�, וכ��צא והע�ר ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹה�יר

עפצי�] במי נ�ר[מעובדת �אינ� מ�ני והדיו, הקל� [צבע ְִִֵֵֶָ
ה�לשוי�] על .�� ���צא �ל וכ� גט. אינ� �תב, וא� ;ְְִֵֵֵֵַַַַָֹֹ

�בר על וכ�תבי� הנאה; א��רי על אפ�� ה�ט, את ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ��תבי�
מסירה. �עדי ל� ���נ� וה�א להז���, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ��כ�ל

ה�ח�ק‚. ה�יר על ל� ��תב כתבו]�יצד? ועל[שנמחק , ְְֵֵַַַַַָָָ
צרכו]ה�פ�רא כל מעובד בלתי החר�[עור ועל ,[חרס], ְְְִֶֶַַַָ

ל� �מ�סר ה�רה; קר� ועל עבד, �ל יד� ועל העלי�, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָועל
�פני ,�� וכ��צא וה�פ�רא ה�ח�ק ה�יר א� וה�רה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהעבד

ִֵעדי�.

והיה„. קעקע, �כתבת עבד �ל יד� על חק�ק ה�ט ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהיה
�[נמצא]י�צא יד� על חק�קי� העדי� והי� יד�, מ�חת ְֲִִִֵֵַַַָָָָָ

�הרי מסירה, עדי ל� �אי� �י על א� מגר�ת, ז� ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהרי
,��� �ה�א �עבד מחזקי� הי� אפ�� להז���. יכ�ל ְְִֶֶֶֶָ�ְְֲִִֵֵַָָאי�
א�מרת: והיא יד�, מ�חת י�צא וה�א יד�, על חק�ק ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָוגט
מעצמ� ��א מגר�ת; ספק ז� הרי � לי' נמסר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ'�עדי�

�ה��דר�ת ל�, חיי�]נכנס חזקה[בעלי לה� [אי�אי� ְְֲִֵֶֶַַָָָָ
עליה�] בעלותו על הוכחה מהווה מישהו בידי .הימצאות�

ה�בלה‰. על חק�ק ה�ט וה�א[לוח]היה עליו, והעדי� , ְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ
��בלה[נמצא]י�צא מחזקי� �ה� �י על א� � יד� מ�חת ִִֵֵֶַַַַָָ�ְְִַַָָ

��תבת עצמ� �הא�ה מגר�ת, ז� הרי ,��� [מותר�היא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
לכתוב] אי�לה א� �ח�תמיו א�א ה�ט ק��� �אי� ,���ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ

מסירה. עדי ��ְִֵֵָָ

.Âמ�כת �ל טס על א� האב�, על א� ה��ח, על ה�ט ֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָחקק
ירכי חפר א� �[גופי]� ה�א �תב ��ה ��ר; הא�ת��ת, ְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ח�פר �ה�א �ל�מר �רזל", �עט "�ת�בה א�מר: ה�א ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָהרי
כותב] הכתוב וקראו מאח�רי[חורט. הירכ�ת חקק א� וכ� .ְְֲִֵֵֵֵַַָ

עד הא�ת, ��� חפר א� אבל ה�ס. �פני ��לט� עד ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָה�ס

�ב�ה�ת הירכ�ת �כתב[בולטות]��רא� �מ�א�, מ�א� ְְְִִִֵֵֶַָָָָ
�תב. זה �אי� גט, אינ� � ה�הב ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָ�ינרי

.Êתב[חורט]המקרע� �בנית הע�ר דיו]על א�[ללא , ְְְִֵַַַַָָָ
את ��תבי� ��ר. זה הרי � �תב �בנית הע�ר על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ר��
ה���נ�ת, מ� �כתב ��ת�ב �ט ל���. �בכל �תב �כל ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָה�ט
ל��� מ�ירי� ��ה� וה�א ��ר, � אחר �כתב ח�תמי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָועדיו

�כתב�. ְְַָָָה�תב

.Á���ל �כתב ה�ני והעד �כתב, חת� העדי� מ� ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאחד
�ל��� �ת�ב ה�ט מקצת היה א� אבל ��ר; � ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאחרת

�ס�ל � אחרת �ל��� �מקצת� .אחת, ְְִֶֶַַַָָָ

.Ëדברי� ה��פר ���הר צרי� ה�ט, �� ���תב ל��� ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�ל
ה��רא ��מצא עד ענינ�ת, �ני מ�מע� יהיה ��א ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹה�ט,
�ר��י�, ל��� מ�מע� �אי� נת���, וכ� לכ� '��א ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָא�מר:
א�א �ר��י�'; ל��� ���מע� נת��� זה לעני� ��א ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָא�
מ�מע� א�א ה����, �א�ת� ספק �ה� �אי� �ברי� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָיהי�

לפל�נית. �ל�ני ו��ח ��ר� אחד, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָעני�

.Èה�תב �א�ת� היטב מבאר ה�תב ��היה צרי� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוכ�
�תב, א�ת� ���ירי� ה�ט�י� לקר�ת� ��דע� עד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ��כ�ב,

סכלי� ולא נב�ני� לא א�א[טפשי�]�אינ� ��ט�י�, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
א�ת �דמה ��א �מבל�ל, מע�� �תב יהיה ולא ְְִֶֶָָ�ְָ�ְְְְִִִֵֶָֹ�ינ�נ�י�;

מ���ה. העני� ונמצא ְְְְְִִִֶַָָָלא�ת,

.‡È���ע �כתב� �היה א� ענינ�ת, �ני מ�מע �� ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָהיה
ה�איל � אחר עני� מ��� ���רא �אפ�ר עד �ל��ל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָא�
זה הרי �ר��י�, מ�מע �� וי� ה�ר��י� לעני� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָונקרא
אר�י �ל��� ה�ט לכ�ב ��� י�ראל נהג� �בר ְְֲִִֵַַָָֹ�ְְֲִֵָָָָ�ס�ל.
לכ�ח�ה. ל��� �כל לכתב� ���ר �י על א� זה, ְְְְְִַָָָָָ�ִֶֶַַָ�ְ�בנ�ח

.·Èל�ני� לירח וכ� �כ� ���ת, �כ� ה�ט: נ�ח ה�א ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָ�ְֶוזה
רגילנא �י למניאנא ל�טר�ת א� ליצירה וכ� �� ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָ��נת

�� בו]למימני למנות אנו שרגילי� �ל�ני,[למני� �מק�� ְְְְִִֵַָ
אנא אחר�אי� ��� וכל �ל�ני �מ�ק�� �ל�ני �� �ל�ני ְְְְְֲֳִִִִֵֶָָָָָ

�אבהתי �לאתריה�� �לאתרי ולאבהתי לי �אית ְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָוחניכה
ולמקו� ולמקומי ולאבותי לי שיש וכינוי אחר ש� [וכל

אניסנאאבותי] לא �יד נפ�י �רע�ת צביתי ברצו�, [רציתי ְְְְֲִִִִִִַָֹ
אונס] בלא ליכי,נפשי, יתיכי ותר�כית ��בקית �פטרית ,ְְְִִִִִִִָָָָ

אנ�תי לנפש�]אנ� אות� וגרשתי ועזבתי �ל�נית[פטרתי ְְְְְִִִַ
�מ�תא �ל�ני וחניכה[מעיר]�ת אחר� ��� וכל �ל�נית ְְְְֲֳִִִִַַָָָָָָ

�אבהתיכי �לאתריה�� �לאתריכי ולאבהתיכי ליכי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָָ�אית
ולמקו� ולמקומ� ולאבותי� ל� שיש וכינוי אחר ש� [וכל

�נאאבותי�] מ�דמת אנ�תי הוית �י אישתי, [שהיית ְְְְֲִִִִֵַַָ
�ימכבר] ליכי, יתיכי ותר�כית ��בקית �טרית וכ�� ,ְְְְִִִִִִִִַָָָָ

לכל להתנסבא למה� �נפ�יכי ו�לטאה ר�אה ְְְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָָ�הוייי�
י�מא מ� �מי מ� �ידיכי ימחה לא ואנ� �צ�ייי�, �י ְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַָָֹ�בר

�לעל� שתהיי�נ� לנפש� אות� וגרשתי ועזבתי פטרתי [וכעת ְְַַָ
שתרצי, אד� לכל ולהנשא ליל� בנפש�, ושולטת רשאית

עול�] ועד זה מיו� ביד�, ימחה לא מ�רתואיש א� והרי ,ְֲֵַַ�ֶֶ
�ר�כי� ספר מ�י ליכי �יהוי וד� אד�, ל�לכל יהיה [וזה ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָ

גירושי�] ספר �ב�קי�ממני וא�רת ���רי� �דת[עזובי�]וגט ְְְְִִִִֵֶֶַ
��ארנ� �מ� למ�ה, ח�תמי� והעדי� וי�ראל. .מ�ה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
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.ÁÈה�ט טפס לכ�ב וקט� ��טה חר� לה�יח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ�מ�ר
ה��י אבל .��� על ע�מד �ד�ל ��היה וה�א ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָלכ�ח�ה,
על י�ראל ואפ�� לכ�ח�ה, ה�פס ��תבי� אי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוהעבד
לכ�ח�ה ל�מ� ��א ��י� טפסי לכ�ב ה�יר� ��א ;���ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹ

��ארנ�. �מ� ס�פר, ��נת מ�ני ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָא�א

.ËÈ�ל �נתנ� ��גגה ה���רי� �י�� א� ���ת �ט ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָה��תב
�נתנ�ה� �זד�� ט�ב �י�� �� וחתמ� �תב� מגר�ת. ז� הרי �ְְְְְְְֲֵֶֶָָָָֹ
�תב� ה��רה; מ� �ס�לי� העדי� �הרי מגר�ת, אינ� � ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹל�
ט�ב �י�� ��רי� עדי� �פני ל� ונמסר �זד��, ט�ב ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָ�י��

�ס�ל. זה הרי �ֲֵֶָ

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ז שישי יו�

ד ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות
�ר��מ�‡. �דבר א�א ה�ט את ��תבי� ע�מד[כתבו]אי� ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

וסקרא[מתקיי�] �י� �ג�� אדו�], איל�]וק��ס[טיט [שר� ְְְְְִָ�
גפרית]וקלקנ��ס �דבר[מי� �תב� א� אבל �ה�; וכ��צא ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

אינ� � �ה� וכ��צא �ר�ת �מי מ�קי� �ג�� ע�מד, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ�אינ�
�אבר �תב� �ב�יח�ר[עופרת]גט. ברזל��ח�ר [כלי ְְְֲִִֵַָָ

לכ�ח�ה.וגחלי�] �ה� ��תבי� ואי� ��ר; ,ְְְְִִֵֵֶַָָָ

עפצי�·. �מי האלו�]��תבי� פרי ��י[מי על לכ�ח�ה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָ
עפ�צה מג�ה ��י על לא אבל �ה�, וכ��צא והע�ר ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹה�יר

עפצי�] במי נ�ר[מעובדת �אינ� מ�ני והדיו, הקל� [צבע ְִִֵֵֶָ
ה�לשוי�] על .�� ���צא �ל וכ� גט. אינ� �תב, וא� ;ְְִֵֵֵֵַַַַָֹֹ

�בר על וכ�תבי� הנאה; א��רי על אפ�� ה�ט, את ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ��תבי�
מסירה. �עדי ל� ���נ� וה�א להז���, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ��כ�ל

ה�ח�ק‚. ה�יר על ל� ��תב כתבו]�יצד? ועל[שנמחק , ְְֵֵַַַַַָָָ
צרכו]ה�פ�רא כל מעובד בלתי החר�[עור ועל ,[חרס], ְְְִֶֶַַַָ

ל� �מ�סר ה�רה; קר� ועל עבד, �ל יד� ועל העלי�, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָועל
�פני ,�� וכ��צא וה�פ�רא ה�ח�ק ה�יר א� וה�רה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהעבד

ִֵעדי�.

והיה„. קעקע, �כתבת עבד �ל יד� על חק�ק ה�ט ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהיה
�[נמצא]י�צא יד� על חק�קי� העדי� והי� יד�, מ�חת ְֲִִִֵֵַַַָָָָָ

�הרי מסירה, עדי ל� �אי� �י על א� מגר�ת, ז� ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהרי
,��� �ה�א �עבד מחזקי� הי� אפ�� להז���. יכ�ל ְְִֶֶֶֶָ�ְְֲִִֵֵַָָאי�
א�מרת: והיא יד�, מ�חת י�צא וה�א יד�, על חק�ק ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָוגט
מעצמ� ��א מגר�ת; ספק ז� הרי � לי' נמסר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ'�עדי�

�ה��דר�ת ל�, חיי�]נכנס חזקה[בעלי לה� [אי�אי� ְְֲִֵֶֶַַָָָָ
עליה�] בעלותו על הוכחה מהווה מישהו בידי .הימצאות�

ה�בלה‰. על חק�ק ה�ט וה�א[לוח]היה עליו, והעדי� , ְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ
��בלה[נמצא]י�צא מחזקי� �ה� �י על א� � יד� מ�חת ִִֵֵֶַַַַָָ�ְְִַַָָ

��תבת עצמ� �הא�ה מגר�ת, ז� הרי ,��� [מותר�היא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
לכתוב] אי�לה א� �ח�תמיו א�א ה�ט ק��� �אי� ,���ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ

מסירה. עדי ��ְִֵֵָָ

.Âמ�כת �ל טס על א� האב�, על א� ה��ח, על ה�ט ֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָחקק
ירכי חפר א� �[גופי]� ה�א �תב ��ה ��ר; הא�ת��ת, ְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ח�פר �ה�א �ל�מר �רזל", �עט "�ת�בה א�מר: ה�א ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָהרי
כותב] הכתוב וקראו מאח�רי[חורט. הירכ�ת חקק א� וכ� .ְְֲִֵֵֵֵַַָ

עד הא�ת, ��� חפר א� אבל ה�ס. �פני ��לט� עד ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָה�ס

�ב�ה�ת הירכ�ת �כתב[בולטות]��רא� �מ�א�, מ�א� ְְְִִִֵֵֶַָָָָ
�תב. זה �אי� גט, אינ� � ה�הב ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָ�ינרי

.Êתב[חורט]המקרע� �בנית הע�ר דיו]על א�[ללא , ְְְִֵַַַַָָָ
את ��תבי� ��ר. זה הרי � �תב �בנית הע�ר על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ר��
ה���נ�ת, מ� �כתב ��ת�ב �ט ל���. �בכל �תב �כל ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָה�ט
ל��� מ�ירי� ��ה� וה�א ��ר, � אחר �כתב ח�תמי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָועדיו

�כתב�. ְְַָָָה�תב

.Á���ל �כתב ה�ני והעד �כתב, חת� העדי� מ� ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאחד
�ל��� �ת�ב ה�ט מקצת היה א� אבל ��ר; � ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאחרת

�ס�ל � אחרת �ל��� �מקצת� .אחת, ְְִֶֶַַַָָָ

.Ëדברי� ה��פר ���הר צרי� ה�ט, �� ���תב ל��� ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�ל
ה��רא ��מצא עד ענינ�ת, �ני מ�מע� יהיה ��א ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹה�ט,
�ר��י�, ל��� מ�מע� �אי� נת���, וכ� לכ� '��א ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָא�מר:
א�א �ר��י�'; ל��� ���מע� נת��� זה לעני� ��א ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָא�
מ�מע� א�א ה����, �א�ת� ספק �ה� �אי� �ברי� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָיהי�

לפל�נית. �ל�ני ו��ח ��ר� אחד, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָעני�

.Èה�תב �א�ת� היטב מבאר ה�תב ��היה צרי� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוכ�
�תב, א�ת� ���ירי� ה�ט�י� לקר�ת� ��דע� עד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ��כ�ב,

סכלי� ולא נב�ני� לא א�א[טפשי�]�אינ� ��ט�י�, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
א�ת �דמה ��א �מבל�ל, מע�� �תב יהיה ולא ְְִֶֶָָ�ְָ�ְְְְִִִֵֶָֹ�ינ�נ�י�;

מ���ה. העני� ונמצא ְְְְְִִִֶַָָָלא�ת,

.‡È���ע �כתב� �היה א� ענינ�ת, �ני מ�מע �� ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָהיה
ה�איל � אחר עני� מ��� ���רא �אפ�ר עד �ל��ל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָא�
זה הרי �ר��י�, מ�מע �� וי� ה�ר��י� לעני� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָונקרא
אר�י �ל��� ה�ט לכ�ב ��� י�ראל נהג� �בר ְְֲִִֵַַָָֹ�ְְֲִֵָָָָ�ס�ל.
לכ�ח�ה. ל��� �כל לכתב� ���ר �י על א� זה, ְְְְְִַָָָָָ�ִֶֶַַָ�ְ�בנ�ח

.·Èל�ני� לירח וכ� �כ� ���ת, �כ� ה�ט: נ�ח ה�א ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָ�ְֶוזה
רגילנא �י למניאנא ל�טר�ת א� ליצירה וכ� �� ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָ��נת

�� בו]למימני למנות אנו שרגילי� �ל�ני,[למני� �מק�� ְְְְִִֵַָ
אנא אחר�אי� ��� וכל �ל�ני �מ�ק�� �ל�ני �� �ל�ני ְְְְְֲֳִִִִֵֶָָָָָ

�אבהתי �לאתריה�� �לאתרי ולאבהתי לי �אית ְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָוחניכה
ולמקו� ולמקומי ולאבותי לי שיש וכינוי אחר ש� [וכל

אניסנאאבותי] לא �יד נפ�י �רע�ת צביתי ברצו�, [רציתי ְְְְֲִִִִִִַָֹ
אונס] בלא ליכי,נפשי, יתיכי ותר�כית ��בקית �פטרית ,ְְְִִִִִִִָָָָ

אנ�תי לנפש�]אנ� אות� וגרשתי ועזבתי �ל�נית[פטרתי ְְְְְִִִַ
�מ�תא �ל�ני וחניכה[מעיר]�ת אחר� ��� וכל �ל�נית ְְְְֲֳִִִִַַָָָָָָ

�אבהתיכי �לאתריה�� �לאתריכי ולאבהתיכי ליכי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָָ�אית
ולמקו� ולמקומ� ולאבותי� ל� שיש וכינוי אחר ש� [וכל

�נאאבותי�] מ�דמת אנ�תי הוית �י אישתי, [שהיית ְְְְֲִִִִֵַַָ
�ימכבר] ליכי, יתיכי ותר�כית ��בקית �טרית וכ�� ,ְְְְִִִִִִִִַָָָָ

לכל להתנסבא למה� �נפ�יכי ו�לטאה ר�אה ְְְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָָ�הוייי�
י�מא מ� �מי מ� �ידיכי ימחה לא ואנ� �צ�ייי�, �י ְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַָָֹ�בר

�לעל� שתהיי�נ� לנפש� אות� וגרשתי ועזבתי פטרתי [וכעת ְְַַָ
שתרצי, אד� לכל ולהנשא ליל� בנפש�, ושולטת רשאית

עול�] ועד זה מיו� ביד�, ימחה לא מ�רתואיש א� והרי ,ְֲֵַַ�ֶֶ
�ר�כי� ספר מ�י ליכי �יהוי וד� אד�, ל�לכל יהיה [וזה ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָ

גירושי�] ספר �ב�קי�ממני וא�רת ���רי� �דת[עזובי�]וגט ְְְְִִִִֵֶֶַ
��ארנ� �מ� למ�ה, ח�תמי� והעדי� וי�ראל. .מ�ה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
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.‚È'�ודי' יכ�ב לא זה, �בנ�ח זה �ל��� ה�ט ְְִֵֶָֹֹ�ְְְְִֵֶֶַָֹ���כ�ב
יהיה מ��ט �ל�מר 'ודי�', ה��רא יקרא ��א � ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ�י�ד
יקרא ��א � �י�ד 'ואי�רת' יכ�ב ולא �בינ�; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹ�יני
'לימה�' יכ�ב ולא זנית; א� �ל�מר �ר�', 'ואי ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹֹה��רא
�ח�ק; לי �ל�מר מה�', 'לי ה��רא יקרא ��א � ְְְְִִִֵֵֶַַָָָ�י�ד
יקרא ��א � י�די� ���י ו'תצ�יי�' '�הויי�' יכ�ב ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶָָֹֹולא
��י ע� מד�ר �ה�א �ל�מר ו'תצ�יי�', '�הויי�' ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָה��רא
אחר�ת. ל��י� א�א לז�, מגר� �אינ� ונמצא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָנ�י�,
ויהיה ל��ד, �דמה ��א � �'וכ��' לויו יארי� ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָוכ�
יארי� וכ� א�ת�; אפטר זה �תנאי �ל�מר '�כדי', ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹמ�מע
ויהיה ל��ד, �דמה ��א � �'�ב�קי�' �'תר�כי�' ְְְְְְְִִִִֶֶֶָָָלויו
ל� א�מר �ה�א �ל�מר �'�ביקי�', '�ריכי�' ְְְְִִִִֵֶַַָָמ�מע�
לה�הר צרי� ז� �ר� ועל א�ת�. וגר�ה �בקה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�היא
מ�מע �� יהיה ��א � ��כ�ב �תב �בכל ל��� ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹ�כל

ענינ�ת. ְְִֵָ�ני

.„Èתב� לא א� א��, ווי� הארי� ולא זה, �נ�ח ��תב ְֱִִֵֶֶַָָָֹֹ�ְֲֵֶַָהרי
� י�תב� ��א �אמרנ� ה��די� ��תב א� ה�תר�ת, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹה��די�
�ס�ל. � ל��� �כל �זה ���צא �ל וכ� �ס�ל. �ט זה ְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹהרי

.ÂË�ה�יטי �י� ��לה א� �בה, א� א�ת �� ��חק ִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ט
ה�ט[השורות] מ�פס א� חשוב]� והפחות הכללי ,[הנוסח ִִֵֶַֹ

ה�ר� מ� וא� ��ר. זה והפרטי�הרי העיקרי [נוסח ְֲִִֵֵֶֶַָֹ
�א�תהמשתני�] ה�ט �ס�� �פר� החזיר וא� גט; אינ� ,ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַ

��ר, � ה�ט מ�ר� אפ�� מחק, על א� �ל�יה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹ�ל�נית
�ה�א וערב, �תי קר�ע ��מצא �ט וכ� �טר�ת. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ��אר
אבל ה�טר�ת; ��אר �טל, �ט זה הרי � �י� �ית �ל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָקרע

��ר. � �י� �ית �ל קרע ואינ� נקרע, ְְִִִֵֵֵֶֶַַָא�

.ÊËכברה� ��ע�ה א� �הרקיב, א� �[מחורר]נ��ק, ְְֲִִִִֶֶַָָָ
�בב�אה נ��ט�, א� נמחק הכתב]��ר. ק�מת[רוש� ��� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

גט. אינ� לאו, וא� ��ר; לה�ר�ת, יכ�ל א� �ְְִִִֵֵֵָָָָ

.ÊÈ�יד מ�חת י�צא ה�ט ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ��ה
עדי� �� י� א� אבל מסירה. עדי �� ואי� חתימה, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵָָָָָ�עדי
א� ��ר, זה הרי � ��ר והיה �פניה�, ה�ט ל� ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��מסר
א� ה�יטי�, �י� א� ה�חק, על ה�ט �ר� �היה �י ִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעל

�פניה�. ל� ���ת� וערב �תי קר�ע ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�היה

.ÁÈ�א � נ��תיה� לחמ� אחד �ט ��תב� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָחמ�ה
�כלל לכול�]�תב�ה� אחד '�כ�[נוסח ��תב�: �ג�� , ְְְְְִֶָָָָ

�ל אמר וכ� לפל�נית, �פל�ני לפל�נית �ל�ני �ר� ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָ���ת
וכל �הוייי�', �י ליכי לא���, מה� ��ניאחד ה�ט, טפס ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

מה� אחת לכל וי�ת� ��ר, זה הרי � מ�מ�ה ח�תמי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעדי�
מג�ה ��צא �ל � מסירה עדי �� אי� וא� מסירה; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָ�עדי
�ר� ���ת '�כ� �תב: א� אבל מגר�ת. יד�, מ�חת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹז�
אחר �ט �ח�יו והתחיל ה�ט, וה�לי� לפל�נית' ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָ�ל�ני
�ל�ני �ר� ���ת �כ� א� זה '�בי�� וכתב: מג�ה, ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ�א�ת�
ה��י�, �ל �ה�לי� עד וכ� ה�ני, ה�ט וה�לי� ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָלפל�נית'
�עדי מה� אחת לכל ז� מג�ה נ�נה א� � מ�מ�ה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוהעדי�
מסירה, עדי �� אי� וא� מגר��ת. ��� הרי ְְְִִֵֵֵָָָָֹ�ְֲִֵָמסירה,
היתה א� � מה� אחת יד מ�חת י�צאה ז� מג�ה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָוהיתה
מגר�ת; ז� הרי ע��, נקראי� �העדי� �אחר�נה ���� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹז�

הרא��נ�ת, מ� אחת יד מ�חת י�צאה ה�ג�ה היתה ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָוא�
מגר�ת. ספק ז� ְֲֵֵֶֶָֹהרי

.ËÈל�נית� נ��תינ� �ר�נ� �פל�ני �פל�ני �ל�ני 'אני ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָ�תב:
לכל ��מסר �י על א� � ה�ט וה�לי� �פל�נית', ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ�פל�נית
מת�ר��ת נ�י� ��י �אי� גט; אינ� �עדי�, מה� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָאחת
חזר ולחבר��. ל� לא ל�", "וכתב ��אמר: � אחד ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�גט
�ר� �פל�ני �ל�נית �ר� '�ל�ני וכתב: ה�ט, �ת�� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָ�פרט�
��רי�. א�� הרי � �ל�ני' �זמ� �ל�נית �ר� �פל�ני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַ�ל�נית

.Î�י�� ��ני ��י� �ני �צד[טורי�]�תב זה אחת �מג�ה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ
עדי� ��ני זה �ט �ס�� נקראי� עדי� �ני י� א� � ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָזה
מ�חת ז� מג�ה ��צא וכל ��ר; זה הרי � זה �ט ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ס��

מגר�ת. ְֶֶָָֹיד�,

.‡Îזה לתחת זה מ�חת �אי� �לבד עדי� �ני ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהי�
השני] תחת ומסתיימת הראשו� לגט מתחת מתחילה [שחתימת�

�העדי� א�ה יד מ�חת יצא א� חתימת�]� [תחילת ִִִִֵֶַַַָָָָ
יד מ�חת יצא וא� מגר�ת; ז� הרי � ��� ע� ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹנקראי�
���סר עד גט, אינ� � ע�� נקראי� העדי� �אי� ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָה�נ�ה

�עדי�. ְִֵָל�

.·Î�והעדי מ�ה, למעלה זה ��י� ��ני ��י� �ני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�תב
מ� �למעלה הרא��� �ס�� ��מצא� ה��י�, �ני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ�י�
�ס�� נקראי� �העדי� יד מ�חת י�צא היה א� � ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָה�ני
��� �רא� נקראי� �העדי� וז� מגר�ת. ז� הרי ,���ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ
�ל ה�� �רא� �חתמ� �העדי� מגר�ת; אינ� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלמעלה
ל� נמסר וא� גט. אינ� � מאח�ריו א� מ���, א� ְְֲִִִִֵֵֵֵַָָ�ט,

��ר. � ְִֵֵָ�עדי�

.‚Î�[חיבר]ה�י�� זה[גט]רא� �� לרא� [כתבזה ְִִֶֶַַֹֹ
לכיוו� מאמצע שני וגט למטה עד הגליו� מאמצע אחד גט

�רא�[חתמו]והעדי�מעלה] העדי� ��מצא� �אמצע, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ
� �עדי� לה� נמסר� וא� �טלי�; �ניה� � ה��י� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָ�ני

��רי�. ְְִֵֵֶ�ניה�

.„Îמ�מ�ה והעדי� ה�ני, ��� �כתב� ה�ט מקצת ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ��ר
��א ��ג�ה נ�ר ��היה וה�א ��ר; � ה�ני ה�� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ�ס��
אבל ה�ני. ��� ���לי� ה��פר נת��� ו��כ� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָנח�כה,
ספק ז� הרי �עדי�, ��מסר �י על א� � נ�ר אינ� ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָא�
ה��, מ��� זה מקצת ונח�� הי�, ��י� �ני ��א ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמגר�ת;

ה��. מרא� ה�ני ְִִֵֵַַַָֹ�מקצת

.‰Î�אל�' �תב: ��מר ואחר ה�ט, את ��תב ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהרי
�זה, וכ��צא רעי' �ל�ני עלי� '�ל�� א� �ל�ני', ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ��ל��
� יד� מ�חת י�צא זה �ט והרי מ�מ�ה, העדי� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָוחתמ�
�אילת על א�א חתמ� לא ��א מגר�ת, ספק ז� ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהרי
'ו�ל�� א� �ל�ני', ��ל�� 'ו�אל� �תב: א� אבל ְְְְֲֲִִִַַָָָָ�ל��.

ל�ה �הרי �זה, וכ��צא רעי' על[ציר�]עלי� א�� �ברי� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
נמסר וא� מגר�ת. ז� הרי � חתמ� �ניה� ועל ה�ט, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ�ברי

��ר. �ט זה הרי ,�� �בי� �� �י� � �עדי� ְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָל�

ה ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות
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חצר� ואחת ה�א. אחד ה�ל � �יד� יד� �ע�ת ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ�ל�ח�
ה�ל � ל� ה�א�לה א� ה���רת חצר� א� ל�, ְְֶֶַַָָֹ�ְֲֵַַָָָה�נ�יה

נת�ר�ה. לר��ת�, �ט �מ���יע היא; ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָר��ת�

היתה·. א� � חצר� לת�� לא��� �ט ��ה��רק ע�מדת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ
��עמד עד נת�ר�ה לא לאו, וא� נת�ר�ה; חצר�, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹ�צד
�ת�כ� ה�ט �����ר חצר �היא �י על וא� חצר�, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�צד
�פניו. א�א לאד� חבי� ואי� ה�ר��י�, ל� היא �ח�בה �ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

�חצר�,‚. מ�מ�ה וה�א ,��� ה�ג �רא� ע�מדת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיתה
ה�עקה, מחיצ�ת לאויר �ה�יע �יו� � למעלה ל� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�זרק�
��נ�ח �בלבד נת�ר�ה, � ל�ג סמ�� מ�ל�ה לפח�ת ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹא�

הגג] א�[על � ל� ���יע קד� נ�ר� א� נמחק א� אבל .ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹ
אחר א� מחיצ�ת לאויר �ה�יע לאחר ��מחק �י ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַעל
הר�ח ���בה �ג�� ל�ג, סמ�� מ�ל�ה לפח�ת ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹ�ה�יע
אינ� לנ�ח, ה�ל� ואינ� ה�איל � נ�ר� א� ונמחק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָוהעל��

נת�ר�ה. ולא ְְְִֵָָֹגט

מ�מ�ה„. והיא ,�� מ�מעלה וה�א ,��� ה�ג ְְְְְִִִֶַַַַָָָָהיה
מ�חיצ�ת ה�ט ��צא �יו� � ��� ל� וזרק ,��� ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ�חצר

�� ע�מדת �היא מק�מ� למחיצ�ת וה�יע [�ה�ג ְְְִִִִִֶֶֶַַַָ
נת�ר�ה.החצר] ,ְְִָָ

ואבד‰. ה�י� לת�� א� ונ�ר�, הא� לת�� לר��ת� ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָזרק�
א� �אה �� ואחר לר��ת�, ה�יע א� אבל גט; אינ� �ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

�ט. זה הרי � ְֲֵֵֶַָ��רפ��

.Âגט אינ� �ר��ת�, ה�ע�צי� רמח א� קנה ��י על ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹזרק�
�מק� ��נ�ח עד לפני�� ז� חצר�ת ��י .�� ה����ר � ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

החיצ�נה וכתלי ,��� והחיצ�נה ��� ה�נימית ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמ��,
אויר לת�� ה�ט ��רק �יו� ה�נימית, על ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ�ב�ה�ת
החיצ�נה �כתלי �ה�נימית נת�ר�ה; ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָהחיצ�נה,

�ק��ת. �א� �אי� מה �ְְִֵֶֶֶַַָמ���רת,

.Êק��ת ��י ���[סלי�]�יצד? ה�נימית מ��, לפני� ז� ְֵֵַ�ְְִִִִִֶַָ
לאויר ה�יע אפ�� � לת�כ� ��� ל� וזרק ,��� ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָוהחיצ�נה
ה�נימית. ה��ה צד על ��נ�ח עד מגר�ת אינ� ְִִַָ�ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹה�נימית,
ל� ואי� צ�� על מ�ה ��היתה אמ�רי�? �ברי� ְִֵַָָָ�ְְְֲִִֶֶַָָָ��ה

נח[תחתית]��לי� אפ�� � ��לי� ל� י� אבל , ֲֲִִִֵַַָָָ
ה�על �ר��ת א�ה �ל ��לי� מגר�ת; אינ� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ�קרקעית�,
מק�מ�. על מק�יד אינ� �� א� א�א ה�ט, ל� ק�נה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאינ�

.Á�אינ � חצר� �ת�� א� �ית� �ת�� והיא ��� ל� ְְְֲִִֵֵֵַָָָָזרק
מ� לכלי א� לחיק�, א� ליד� ה�ט ���יע עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמת�ר�ת
צל�חית �ג�� מק�מ�, על מק�יד ה�על �אי� ��� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָה�לי�

קפיפה ל��ה[סל]א� ה�יע א� וכ� �ה�. וכ��צא קט�ה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
� טפחי� ע�רה �ב�הה והיתה עליה, י��בת �היא ���ְְְְֲִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָ
ה�על ואי� לעצמ�, ר��ת חלקה �הרי מגר�ת, ז� ְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהרי

ה��ה. �רעי מק�� על ְְְִִֵַַַַָמק�יד

.Ë�יחד ולא �חצר� מק�� ה�על מקו�ה�איל� ציי� [לא ְְֲֲִִִֵַַַַָָֹ
�היאמדוייק] ��� א��ת לאר�ע וה�יע ה�ט ל� וזרק ,ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ק�רה ��י על ונפל נת�ל�ל מגר�ת. ז� הרי � �ה� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹע�מדת
�� אי� עליו ��פל ה�ק�� א� � מ��ה רח�ק סלע ִִֵֶֶֶַַַָָָָָָא�
ל� ואי� ע�רה, �ב�� ואינ� א��ת, אר�ע על א��ת ְְְְֲֵֵַַַַַַַַָָָאר�ע

לוי �כא��[נוס�]�� לעצמ�, ר��ת חלק לא זה הרי � ְְְְְֲִֵֵֶַַַָֹ

וה�א והגט]היא אחד[האשה �� י� וא� אחד. �מק�� ְְְִִֵֶֶָָָָ
אחד �מק�� לעצמ�, ר��ת חלק � א�� דברי� ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹמ�ל�ה
מגר�ת ואינ� ל�, ה�איל לא מק�מ�ת �ני ל�, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹֹה�איל

ה�ט. ל� ���יע ִֵֶַַַַָעד

.Èהיא� ר��ת� �ת�� ועבר לר��ת�, ��� ל� ְְְְִִִֶַַָָָָָָזרק
�פח�ת �עבר �י על א� � לר��ת� ח�� ונפל ,�� ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָע�מדת
�ר��ת�. ��נ�ח עד מגר�ת, אינ� לאר�, סמ�� ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹמ�ל�ה

.‡È��סמ אחר �גג ונפל ל�, �זרק� ,��� על ע�מדת ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיתה
�א� מגר�ת; ז� הרי ול�ל�, יד� לפ�ט יכ�לה א� � ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹל�

��י�רי� �י למעלה[שכני�]על �ה�[בגג]חל�קי� ��� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ
למ�ה מק��[בדירת�]חל�קי� על מק�ידי� אד� �ני אי� , ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ

�זה. ֵֶַָ���צא

.·Èקטפרס יד� מטה]היתה כלפי על[מוטה ה�ט וזרק , ְְְֵֵַַַַָָָָָָ
ונח, ��� א��ת אר�ע לת�� נפל א� � לאר� ונפל ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָיד�,
אינ� הא�, לת�� א� ה�� לת�� נפל מגר�ת; ז� ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹהרי
סמ�� א� ה�י� ��י על ע�מדת �היתה וה�א � ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמגר�ת

ע�מד. היה לא��ד נפילת� ���ח�ת ְְְִִִִֵֵֶַָָָָלא�,

.‚È�ניה� �ל �אינ� �ר��ת א� הר�י� �ר��ת ל� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָזרק�
למחצה, מחצה ה�ט היה מגר�ת; אינ� ל�, קר�ב �ְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ספק ז� הרי � ל� קר�ב ��היה עד למחצה ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�מ�חצה
זה הרי � ות�ל�� ����ח �די ל� קר�ב היה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹמגר�ת;
לכ�ח�ה. �� ���א �� ואחר ליד�, �ט ���יע עד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ�ס�ל,

.„È�אינ והיא ל�מר� יכ�ל ה�א היה ל�? קר�ב ה�א ְְְִֵֵַָָָָָָ�יצד
ל�מר�, יכ�לי� �ניה� ל�; קר�ב ה�א זה � ל�מר� ְְְְְְְִֵֶֶָָָָיכ�לה
למחצה'. 'מחצה ה�א זה � ל�מר� יכ�לי� אי� �ניה� ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָא�

.ÂË,��נג� היא עמדה �� ואחר ועמד, �ח�ה ה�א ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָ�א
אינ� � ��� א��ת אר�ע �ת�� ה�ט היה א� � ל� ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ�זרק�
�ח�ה, היא עמדה ��ל��. ���ח �א� �י על א� ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמגר�ת,
מחצה �ה�א �י על א� � ל� �זרק� �נג��, ועמד ה�א ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָ�בא
זה הרי ,��� א��ת אר�ע �ת�� וה�א ה�איל ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָלמחצה,

ליד�. �ט ���יע עד ְִֵֶַַַָָָ�ס�ל,

.ÊËמ�יחה� ק��ר והיה ליד�, ה�ט דק]זרק �קצת[חבל ְְְְִִֵַַָָָָָָָָ
לנ�ק� יכ�ל א� � �יד� מידהה��יחה הגט [להוציא ְְְְִִַַָָָ

החבל] עדבמשיכת מגר�ת, אינ� � אצל� ְְְִֵֶֶֶַָָֹ�להביא�
הרי[תיחת�]���סק לנ�ק�, יכ�ל אינ� וא� ה��יחה; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

מגר�ת. ְֶֶֹז�

.ÊÈ� מ��ר�� והיא נע�ר וה�א עב��, �יד ה�ט את ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָנת�
�היא לחצר� ה�יע �כא�� �ט, זה הרי �פ�ת, היה ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָא�
העבד, �יד נתנ� גט. אינ� �פ�ת, אינ� וא� �צ��; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָע�מדת
�פ�ת, היה וא� �ס�ל; זה הרי � מ��ר�� והיא י�� ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָוה�א

מגר�ת. ז� ְֲֵֶֶֹהרי

.ÁÈעליו מ�נה �טר ל� וכתב עב��, �יד �נתנ� �ט ְְְְְֵַַַַַַָָָָָָָָ�תב
�פ�ת. היה א� ונת�ר�ה, ��ט זכת �עבד ��כת �יו� �ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָ
עד מגר�ת ואינ� העבד, קנת ונע�ר, �פ�ת אינ� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹוא�
ל� �מכר �חצר�, ה�ט נת� א� וכ� ליד�. ה�ט ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ���יע
�כס� א� ��טר החצר ��נת �יו� � ל� נתנ� א� ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָהחצר

נת�ר�ה. �חזקה, ְְֲִַָָָָא�
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חצר� ואחת ה�א. אחד ה�ל � �יד� יד� �ע�ת ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ�ל�ח�
ה�ל � ל� ה�א�לה א� ה���רת חצר� א� ל�, ְְֶֶַַָָֹ�ְֲֵַַָָָה�נ�יה

נת�ר�ה. לר��ת�, �ט �מ���יע היא; ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָר��ת�

היתה·. א� � חצר� לת�� לא��� �ט ��ה��רק ע�מדת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ
��עמד עד נת�ר�ה לא לאו, וא� נת�ר�ה; חצר�, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹ�צד
�ת�כ� ה�ט �����ר חצר �היא �י על וא� חצר�, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�צד
�פניו. א�א לאד� חבי� ואי� ה�ר��י�, ל� היא �ח�בה �ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

�חצר�,‚. מ�מ�ה וה�א ,��� ה�ג �רא� ע�מדת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיתה
ה�עקה, מחיצ�ת לאויר �ה�יע �יו� � למעלה ל� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�זרק�
��נ�ח �בלבד נת�ר�ה, � ל�ג סמ�� מ�ל�ה לפח�ת ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹא�

הגג] א�[על � ל� ���יע קד� נ�ר� א� נמחק א� אבל .ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹ
אחר א� מחיצ�ת לאויר �ה�יע לאחר ��מחק �י ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַעל
הר�ח ���בה �ג�� ל�ג, סמ�� מ�ל�ה לפח�ת ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹ�ה�יע
אינ� לנ�ח, ה�ל� ואינ� ה�איל � נ�ר� א� ונמחק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָוהעל��

נת�ר�ה. ולא ְְְִֵָָֹגט

מ�מ�ה„. והיא ,�� מ�מעלה וה�א ,��� ה�ג ְְְְְִִִֶַַַַָָָָהיה
מ�חיצ�ת ה�ט ��צא �יו� � ��� ל� וזרק ,��� ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ�חצר

�� ע�מדת �היא מק�מ� למחיצ�ת וה�יע [�ה�ג ְְְִִִִִֶֶֶַַַָ
נת�ר�ה.החצר] ,ְְִָָ

ואבד‰. ה�י� לת�� א� ונ�ר�, הא� לת�� לר��ת� ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָזרק�
א� �אה �� ואחר לר��ת�, ה�יע א� אבל גט; אינ� �ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

�ט. זה הרי � ְֲֵֵֶַָ��רפ��

.Âגט אינ� �ר��ת�, ה�ע�צי� רמח א� קנה ��י על ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹזרק�
�מק� ��נ�ח עד לפני�� ז� חצר�ת ��י .�� ה����ר � ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

החיצ�נה וכתלי ,��� והחיצ�נה ��� ה�נימית ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמ��,
אויר לת�� ה�ט ��רק �יו� ה�נימית, על ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ�ב�ה�ת
החיצ�נה �כתלי �ה�נימית נת�ר�ה; ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָהחיצ�נה,

�ק��ת. �א� �אי� מה �ְְִֵֶֶֶַַָמ���רת,

.Êק��ת ��י ���[סלי�]�יצד? ה�נימית מ��, לפני� ז� ְֵֵַ�ְְִִִִִֶַָ
לאויר ה�יע אפ�� � לת�כ� ��� ל� וזרק ,��� ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָוהחיצ�נה
ה�נימית. ה��ה צד על ��נ�ח עד מגר�ת אינ� ְִִַָ�ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹה�נימית,
ל� ואי� צ�� על מ�ה ��היתה אמ�רי�? �ברי� ְִֵַָָָ�ְְְֲִִֶֶַָָָ��ה

נח[תחתית]��לי� אפ�� � ��לי� ל� י� אבל , ֲֲִִִֵַַָָָ
ה�על �ר��ת א�ה �ל ��לי� מגר�ת; אינ� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ�קרקעית�,
מק�מ�. על מק�יד אינ� �� א� א�א ה�ט, ל� ק�נה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאינ�

.Á�אינ � חצר� �ת�� א� �ית� �ת�� והיא ��� ל� ְְְֲִִֵֵֵַָָָָזרק
מ� לכלי א� לחיק�, א� ליד� ה�ט ���יע עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמת�ר�ת
צל�חית �ג�� מק�מ�, על מק�יד ה�על �אי� ��� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָה�לי�

קפיפה ל��ה[סל]א� ה�יע א� וכ� �ה�. וכ��צא קט�ה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
� טפחי� ע�רה �ב�הה והיתה עליה, י��בת �היא ���ְְְְֲִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָ
ה�על ואי� לעצמ�, ר��ת חלקה �הרי מגר�ת, ז� ְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהרי

ה��ה. �רעי מק�� על ְְְִִֵַַַַָמק�יד

.Ë�יחד ולא �חצר� מק�� ה�על מקו�ה�איל� ציי� [לא ְְֲֲִִִֵַַַַָָֹ
�היאמדוייק] ��� א��ת לאר�ע וה�יע ה�ט ל� וזרק ,ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ק�רה ��י על ונפל נת�ל�ל מגר�ת. ז� הרי � �ה� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹע�מדת
�� אי� עליו ��פל ה�ק�� א� � מ��ה רח�ק סלע ִִֵֶֶֶַַַָָָָָָא�
ל� ואי� ע�רה, �ב�� ואינ� א��ת, אר�ע על א��ת ְְְְֲֵֵַַַַַַַַָָָאר�ע

לוי �כא��[נוס�]�� לעצמ�, ר��ת חלק לא זה הרי � ְְְְְֲִֵֵֶַַַָֹ

וה�א והגט]היא אחד[האשה �� י� וא� אחד. �מק�� ְְְִִֵֶֶָָָָ
אחד �מק�� לעצמ�, ר��ת חלק � א�� דברי� ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹמ�ל�ה
מגר�ת ואינ� ל�, ה�איל לא מק�מ�ת �ני ל�, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹֹה�איל

ה�ט. ל� ���יע ִֵֶַַַַָעד

.Èהיא� ר��ת� �ת�� ועבר לר��ת�, ��� ל� ְְְְִִִֶַַָָָָָָזרק
�פח�ת �עבר �י על א� � לר��ת� ח�� ונפל ,�� ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָע�מדת
�ר��ת�. ��נ�ח עד מגר�ת, אינ� לאר�, סמ�� ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹמ�ל�ה

.‡È��סמ אחר �גג ונפל ל�, �זרק� ,��� על ע�מדת ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיתה
�א� מגר�ת; ז� הרי ול�ל�, יד� לפ�ט יכ�לה א� � ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹל�

��י�רי� �י למעלה[שכני�]על �ה�[בגג]חל�קי� ��� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ
למ�ה מק��[בדירת�]חל�קי� על מק�ידי� אד� �ני אי� , ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ

�זה. ֵֶַָ���צא

.·Èקטפרס יד� מטה]היתה כלפי על[מוטה ה�ט וזרק , ְְְֵֵַַַַָָָָָָ
ונח, ��� א��ת אר�ע לת�� נפל א� � לאר� ונפל ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָיד�,
אינ� הא�, לת�� א� ה�� לת�� נפל מגר�ת; ז� ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹהרי
סמ�� א� ה�י� ��י על ע�מדת �היתה וה�א � ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמגר�ת

ע�מד. היה לא��ד נפילת� ���ח�ת ְְְִִִִֵֵֶַָָָָלא�,

.‚È�ניה� �ל �אינ� �ר��ת א� הר�י� �ר��ת ל� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָזרק�
למחצה, מחצה ה�ט היה מגר�ת; אינ� ל�, קר�ב �ְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ספק ז� הרי � ל� קר�ב ��היה עד למחצה ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�מ�חצה
זה הרי � ות�ל�� ����ח �די ל� קר�ב היה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹמגר�ת;
לכ�ח�ה. �� ���א �� ואחר ליד�, �ט ���יע עד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ�ס�ל,

.„È�אינ והיא ל�מר� יכ�ל ה�א היה ל�? קר�ב ה�א ְְְִֵֵַָָָָָָ�יצד
ל�מר�, יכ�לי� �ניה� ל�; קר�ב ה�א זה � ל�מר� ְְְְְְְִֵֶֶָָָָיכ�לה
למחצה'. 'מחצה ה�א זה � ל�מר� יכ�לי� אי� �ניה� ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָא�

.ÂË,��נג� היא עמדה �� ואחר ועמד, �ח�ה ה�א ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָ�א
אינ� � ��� א��ת אר�ע �ת�� ה�ט היה א� � ל� ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ�זרק�
�ח�ה, היא עמדה ��ל��. ���ח �א� �י על א� ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמגר�ת,
מחצה �ה�א �י על א� � ל� �זרק� �נג��, ועמד ה�א ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָ�בא
זה הרי ,��� א��ת אר�ע �ת�� וה�א ה�איל ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָלמחצה,

ליד�. �ט ���יע עד ְִֵֶַַַָָָ�ס�ל,

.ÊËמ�יחה� ק��ר והיה ליד�, ה�ט דק]זרק �קצת[חבל ְְְְִִֵַַָָָָָָָָ
לנ�ק� יכ�ל א� � �יד� מידהה��יחה הגט [להוציא ְְְְִִַַָָָ

החבל] עדבמשיכת מגר�ת, אינ� � אצל� ְְְִֵֶֶֶַָָֹ�להביא�
הרי[תיחת�]���סק לנ�ק�, יכ�ל אינ� וא� ה��יחה; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

מגר�ת. ְֶֶֹז�

.ÊÈ� מ��ר�� והיא נע�ר וה�א עב��, �יד ה�ט את ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָנת�
�היא לחצר� ה�יע �כא�� �ט, זה הרי �פ�ת, היה ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָא�
העבד, �יד נתנ� גט. אינ� �פ�ת, אינ� וא� �צ��; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָע�מדת
�פ�ת, היה וא� �ס�ל; זה הרי � מ��ר�� והיא י�� ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָוה�א

מגר�ת. ז� ְֲֵֶֶֹהרי

.ÁÈעליו מ�נה �טר ל� וכתב עב��, �יד �נתנ� �ט ְְְְְֵַַַַַַָָָָָָָָ�תב
�פ�ת. היה א� ונת�ר�ה, ��ט זכת �עבד ��כת �יו� �ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָ
עד מגר�ת ואינ� העבד, קנת ונע�ר, �פ�ת אינ� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹוא�
ל� �מכר �חצר�, ה�ט נת� א� וכ� ליד�. ה�ט ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ���יע
�כס� א� ��טר החצר ��נת �יו� � ל� נתנ� א� ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָהחצר

נת�ר�ה. �חזקה, ְְֲִַָָָָא�
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ה�א‡. �על�, מ�ד ��� ל� לק�ל הא�ה �ע��ה ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָה�ליח

�א�� �ת�ר� ליד�, ה�ט �מ���יע ק�לה'; '�ליח ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָה�קרא
�ני �צריכה עדי�. �ני �פני לע��ת� �צריכה ליד�. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָה�יע
ה� ואפ�� �ל�ח�; ליד ה�ט �ה�יע ��עיד� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעדי�

השליח]הרא��ני� בפניה� שמינתה מ�[אות� אחד א� , ִִִֶָָ
ואחד �מ�רה.[אחר]הרא��ני� עד�ת ז� הרי � ְְֲִִֵֵֶָָָ

א�·. אבל נקרע. א� ה�ט ��אבד אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ��ה
עדי�, צרי� אינ� ה��לה, �ליח ידי מ�חת י�צא ה�ט ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָהיה
� לבינ� �ינ� ה�על ל� ��תנ� �י� �עדי�, ל� ��מסר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ�י�

ידי[הימצאותו]יציאת� מ�חת �יציאת� יד�, מ�חת ְְִִִִִֵַַַַָָָ
�עדי א�א לכ�ח�ה ה�ט ל� י�� לא כ� �י על וא� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהא�ה.

עצמ�. הא�ה �מ� ְְְִִַָָָָמסירה,

אבל‚. לא���; �ט לק�ל �ליח לע��ת יכ�ל אינ� ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָה�על
ה�קרא ה�א וזה לא���, ה�ט לה�לי� ל�ליח ה�ט ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָנ�ת�

ה�לכה'. ְִַָָ'�ליח

�על�,„. מ�ד ��� ל� להביא �ליח ��לחת הא�ה ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָוכ�
והבאה ה�לכה �ליח ואי� הבאה'. '�ליח ה�קרא ה�א ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָוזה

עדי�. ִִֵָצרי�

�הביא‰. א� ה�על, ��לח �גט מת�ר�ת הא�ה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָואי�
מק�� וכל ליד�. �ט ���יע עד הבאה, �ליח ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָל�
ה�לכה �ליח ה�א סת�, '�ליח' ה��י� �עני� ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹ��אמר

הבאה. �ליח ְֲִַָָא�

.Â�י� ק�לה �ליח �י� ה�ט, ל�ליח�ת ��רי� ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹה�ל
והחר�, ה�כרי, � החמ�ה מ� ח�� והבאה, ה�לכה ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ�ליח
מה� אחד הביא א� ק�ל וא� וה�ט�; וה��טה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהעבד,

גט. אינ� ֵֵֵ�ט,

.Êמ�ברי ה�ס�לי� ואפ�� ��רי�; וה�ר�בי�, ה��י� ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָאבל
�עברה ה�ס�לי� אבל ל�ליח�ת. ��רי� �עברה, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָס�פרי�
זה הרי הביא�, וא� ה�ט; להבאת �ס�לי� ת�רה, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמ�ברי
�ח�תמיו ה�ט ���תק�� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ�ס�ל.

חתימותיה�] על העידו א�א[העדי� �� נסמ� לא א� אבל ;ְֲִִֶָָֹֹ
גט. אינ� � �עברה ה��רה מ� �ס�ל �ברי ְֲִִֵֵֵֵַַַָָָעל

.Á�חר ��הביא�, וגדל ה�ט ל� ���ת� קט� ה�ליח ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
ונ���ה ��טה דעתו]ונת��ח, עבד[חזרה ונת��ר, נכרי , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

��ח וה�א ה�ט ל� נת� א� אבל �טל; זה הרי � ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָונ��חרר
וחזר ונ���ה ל� ���ת� �פ�י היה ונת��ח, וחזר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָונתחר�
מ�ני ��ר, �ט זה הרי � הא�ה ליד ��הביא� ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָונ���ה

�דעת. וס�פ� ְְְִֶַַָ��ח�ת�

.Ë,י�� לי 'טל ל�: ואמרה �עדי�, �ליח �ע�ת ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹהא�ה
ל�: אמרה �כא�� ק�לה, �ליח זה הרי � �יד�' לי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָיהא
לק�ל ק�לה �ליח לע��ת לא�ה וי� ��י'. לי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ'התק�ל
�ליח ע��ה אינ� �קט�ה �על�. �ל �ל�ח� מ�ד ��� ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָל�
מ�ני �גד�לה, ��� ל� ק�נה �חצר� �י על א� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלק�לה,
�אינ� ה�ט� על מעידי� ואי� עדי�, צרי� ק�לה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ��ליח

�מ�רה. �עת ��ְֶַַָ

.È�אי' ה�על: ל� ואמר לק�לה, �ליח �ע�ת ְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָהא�ה
� ל�' א�ת� ה�ל� ,��� זה הרי א�א ל�, ��ק�ל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָרצ�ני

�ליח לא ה�לכה, �ליח זה ונע�ה ה�על, �יד ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָֹהר��ת
א� ל�', 'זכה א� ל�', 'התק�ל ל�: אמר א� אבל ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָק�לה;
ל�' 'ה�ל� ל�: אמר ה��לה. �ליח�ת עקר לא � ל�' ְְִֵֵַַַַָָָָָֹ'הא
אמר א� וכ� ה�על; �ליח ונע�ה ה��לה, �ליח�ת עקר �ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָָ

ה��לה. �ליח�ת עקר � ל�' ות� 'ה�ל� ְְִֵֵַַַָָָָל�:

.‡È:�ל ואמר ה�על, מ� �ט ל�ל ��א הא�ה ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ�ליח
�מ� זה �ט 'היל� ה�על: ל� ואמר אני', ק�לה ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ'�ליח
�ע�ת �י� א�א �ליח�ת�, ע�קר 'איני �ל�מר: ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�אמרה',

�ל א� ק�לה �ליח �מהא�ת� א�ה הרי הבאה, יח ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָ
א�א �מ�י� 'לא ל�: ואמרה ה�ט, את והביא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�אמרה',
מגר�ת; אינ� ליד�, ה�ט ה�יע אפ�� � הבאה' ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�ליח
ל�על: ואמר היא, �אמרה ה�ליח�ת ה�ליח עקר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ�הרי

ל�'. הבאה �ליח נע�יתי לא ְֲֲִִֵֵַַָָָָֹ'מע�ל�

.·È�ל ואמר אני', הבאה '�ליח ל�על: ה�ליח ְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָָָאמר
ואמרה ה�ט, את והביא �אמרה', �מה ל� 'הא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה�על:
ליד�, ה�ט �ה�יע �יו� � �מ�י�' ק�לה '�ליח ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָל�:
א�ת� �רע א�א �אמרה, �ליח�ת עקר לא �הרי ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹמגר�ת;

הגט] בקבלת רק להתגרש א�מרת[הטריחה היא �הרי ,ֲִֵֶֶֶ
�לבד. להבאה ל�על א�מר וה�א ְְְֲִֵַַַַַַָָָָלק�לה,

.‚Èלא ל�, ל�נ� �ליח �א לא���, �ט ��לח ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹה�על
��ד�� זה �ט לי 'יהיה עדי�: �פני ל� אמרה א�א ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָנטל��
הרי � לי' לק�ל� �ליח א� 'הרי ל�: �אמרה א� ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָאצל�',
ליד�, �ט �מ��גיע ליד�; �ט ���יע עד �ספק, מגר�ת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹז�

ו�אי. ְִֵַַָ�ת�ר�

.„Èפני� נ�תנ� ל�, נ�תנ� ��ה�א � �ט �הביא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ�ליח
י�ת� �� ואחר לקר�ת�, צריכי� ה�ני� וא�ת� ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָ�ני�,
ע��, ה�על �די� הא�ה ע� ה�ליח ��י� �פניה�; ְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָל�

ל ק�. ה�א ולא��ח�יו ל�, ה�ליח נתנ� א� פיכ� ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹ
ז� הרי � ל�� �זרק�� �נטל�� מסירה, עדי ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָקרא�ה�

מגר�ת. ְֵֶֶָֹספק

.ÂË,מ��ה י�ל�� � לבינ� �ינ� ה�ט ונת� ה�ליח ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעבר
י�צא וה�ט ה�איל מת, וא� �ני�; �פני וי�נ�� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַֹויחזר

�ח�תמיו �מק�� יד� שחתימותיה�מ�חת מעידי� [העדי� ְִַַָָ�ְְָָ
��ר.נכונות] זה הרי �ֲֵֵֶָ

.ÊËחזר הא�ה ליד ���יע וקד� ה�ט, את ��טל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ�ליח
ואמר ��ד� א� �טל', ע�� ��לח�י '�ט ל�: ואמר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָה�על
אחר �ליח ��לח א� �טל', ל� ��לח�י '�ט ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלא�ה:
� �טל' לא��י ��לח�י '�ט לאחרי�: �אמר א� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלב�ל�,
המב�ל וכל ליד�. �ט �ה�יע �י על וא� �טל, זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהרי
�ט �ה�יע אחר וא� �ני�. �פני לב�ל צרי� אחרי�, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ�פני
על וא� לב�ל�; יכ�ל אינ� � ק�לה �ליח ליד א� ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָליד�
�ה�יע ואחר ה�איל �ב�ל�, ���ר �די �ת�� �חזר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָ�י
�טל, אינ� � ��ל� לחצר� א� ק�לה �ליח ליד א� ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָליד�

��ר. �ט זה ֲֵֵֵֶַָוהרי

.ÊÈהיה� א� לב�ל�, �די ה�ליח �מב�� מח�ר ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיה
ור�ד� מח�ר �ה�א �בי� �פניה�, ��ב�ל� �ני� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמב��
�י על וא� �טל, אינ� � ��ל �� ואחר ליד�, ה�ט ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָה�יע

ליד�. ���יע קד� לב�ל� מח�ר ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�היה

- h"qyz'd a`Îmgpn g"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

.ÁÈ�תנ� �ט '�תב� לע�רה: לב�לאמר יכ�ל � לא��י' ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ
ה�ט �לח אחרי�. �ני� �פני ואפ�� זה, �פני ��א ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹזה
ואפ�� זה; �פני ��א זה לב�ל� יכ�ל זה הרי �ני�, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ�פני

ה�ט. �טל מה�, אחד �פני מ���ל� ע�רה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהי�

.ËÈטל� לא��י ��תב �אני '�ט ל�ני�: �אמר מי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכ�
� אחרי� �ני� �פני ל� �נתנ� �ט, �� אחר וכתב ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָה�א',
וכ� ה�ט. על ה��דעא מסירת היא וז� �טל; �ט זה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהרי
'�ל א� �טל', �ל�ני לי ��כ�ב �ט '�ל לה�: יאמר ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹא�
'�ל א� �טל', ה�א הרי �ל�ני �ל �ינ� �בית �אכ�ב ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ�ט
�טל. זה הרי � �טל' �נה ע�רי� עד מה��� �אכ�ב ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�ט
�טל א��י לפל�נית �אכ�ב �ט '�ל ל�ני�: אמר א� ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוכ�
וכתב �טל', ה�א הרי ז�, מ�דעא �� �אב�ל �בר וכל ְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָָה�א,
קד� ה��דעא ���ל �י על א� � ל� �נתנ� �ט �� ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחר

�טל. ה�ט הרי ה�ט, ְֲִֵֵֵֵֶַַָֹ��כ�ב

.Î�קד העדי� ל� ��אמר� זה? �בר ��נת מה ,�� ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹא�
���רמי� ��סר� ה�ברי� ��ל �פנינ�, 'אמר ה�ט: ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�תיבת
�טלי�', ה� הרי זה, �ט לב�ל ה�ברי� א�ת� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ���תק�מ�
ול�� ולח�� לכ�ב לה� א�מר �� ואחר 'ה�'; א�מר: ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹוה�א
��א �די ליד�, ה�ט ���יע עד ליל� י�יח�ה� ולא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹל�;

מ�דע המב�ל ולא מ�דעא ה��סר ואי� ויב�ל�. צרי�יצא א ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ
.[סודר]קני� ְִָ

.‡Îזה הרי � ה�ט �ב�ל �ליח, �יד לא��� �ט ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָה��לח
א�א �ט מ��רת ��ל� ��א ���רצה, �� �מגר� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹח�זר
�ב�ל�, ה�על �יד ה�ט היה א� לפיכ� �ליח�ת. ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָמ��רת
לע�ל�, �� מגר� אינ� � ה�א' �טל זה '�ט �אמר: ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָ�ג��
�ר� א� וכ� מגר�ת. אינ� �� �ר� וא� �חר�, ה�א ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹוהרי
הרי ��לח�י '�ט ואמר: ה�ליח, �יד וה�א ���ל�, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�עת

לע�ל�. �� מגר� אינ� � �ט' מ�הי�ת �טל ְְְִִֵֵֵֵָָָה�א

.·Îאי' ה�א', '�טל אמר: ה�ט? מב�ל ל��נ�ת ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָ�איזה
רצוני]אפ�י 'לא[אי� יעזב', 'לא י�עיל', לא זה '�ט ,'�� ְֲִִֵֶֶַֹֹֹֹ

ה�א 'הרי חר�', 'יהא �חר�', 'יהא יגר�', 'לא ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹי��ח',
הרי � לה� ה��מה �מ� מא�� אחד אמר א� � ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�חר�'

��ל�. ְִֶזה

.‚Î�אינ' ה�א', '�ס�ל גט', אינ� זה '�ט אמר: א� ֲִֵֵֵֵֶַָָָאבל
'חר� מגר�', 'אינ� מ��ח', 'אינ� מ�יר', 'אינ� ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָמ�עיל',
ל��� א�א מב�ל, ל��� זה �אי� �ל��; אמר לא � ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹה�א'

כ� �אינ� �בר לנ� ה�דיע והרי ה�בר; אמ�ת [שאינומ�דיע ֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
עלנכו�] א� מ�ר, �ה�א האס�ר �בר על �אמר �מי �ְִֶֶַַָָָָָ�ַָ

טה�ר. �ה�א ֵֶַָָה�מא

.„Î:��ג� �עבר, �על ���מע� �טל', זה '�ט ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאמר:
עבר" זה,"חמק �גט נת�ר�ה א� לפיכ� ספק; זה הרי � ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

מגר�ת. ספק היא ְֲִֵֵֶֶָֹהרי

.‰Îלא' ל�: ואמר ה�ליח �בא לא���, �ט ��לח ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹמי
'�ר�� ה�על: ואמר ה�ט', ל�ח רצת 'לא א� ְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹמצאתיה',
�אי� ���מע� הא�� ��ברי� ���צא א� וה�טיב', ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה��ב
�טל לא � ה�ט �ע��ב �מח ה�א �הרי לגר��, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ�דע��
'לא �פר�� ל� ��אמר עד מגר�ת, ותהיה י�� א�א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹה�ט,

�פר��. יב�ל א� ְְִֵֵֵַת��',

.ÂÎ,�אחרי �ני� �פני �ב�ל� וחזר לא���, �ט ��לח ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָמי
מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� � ה�ט על מ�דעא ��סר מי ְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָוכ�

מדרבנ�] �הרי[מלקות ממזרי�, ה�ני� להי�ת ���ר� מ�ני ,ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
���ל העדי� יצא� זמ� ואחר ,�� ות��א ליד� �ט ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָי�יע
ונמצא ה�ט, ��כ�ב קד� �פניה� מ�דעא ��סר א� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ�פניה�

עימו]ה�לד שהתחתנה ממי ממזר.[שנולד ְֵַַָָ

.ÊÎא�� א�מרי� אי� � לא�ה �נתנ� �ט �הביא ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�ליח
��ר, �ה�א �חזקת ל� א�ת� נ�תני� א�א ה�על, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ��ל�
וה�לד �צא ���ל�, �� אחר נמצא וא� .�� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָות��א
��א א�מרי� אי� לא���, �נתנ� �ט ה��תב וכ� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָממזר.
��ר�ת, �חזקת ה�א הרי א�א זה, �ט על מ�דעא ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָמסר

��.ות��א ְִֵָ

.ÁÎוה�יח �ט, ה�ביא א�[השליח]וכ� ח�לה ה�על ְְִִִֵֵֵֶַַַַַ
ה�יח� א� אבל ק��. �ה�א �חזקת ל� נ�תנ� � זק� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�היה
הרי � ל� ��תנ� �י על וא� למיתה, ה��ססי� רב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ��סס,
�ה�יפ� עיר וכ� מיתה. לאחר �ט �אי� �ר��י�, ספק ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָזה

ה��רפת �ספינה במצ�ר, והיא ���,[מיטלטלת]החיל ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
ל��� נפשות]וה��צא וא�[בדיני ח�י�; �חזקת א�� הרי � ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַ

ותהיה לא���, נ�תנ� � ה�ליח �יד מה� אחד �ט ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה
מגר�ת. ְְְֶֶֶַֹ�חזקת

.ËÎאבדה� �ספינה והבקעה, ה�יס ��ב�� עיר ְְְְִֶָָָָ�ְְֲִִֶַַָָָאבל
ח�ה, ��רר�� �מי ��יי�, �ל �י� מ�ית להרג וה��צא ,���ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
חמרי עליה� נ�תני� � מ�לת עליו נפלה א� נהר, �טפ� ְֵ�ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֹא�
ה�ליח, �יד מה� אחד �ט היה וא� מתי�. וחמרי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ְִַח�י�
מגר�ת. ספק ז� הרי ל�, נתנ� וא� לא���; נ�תנ� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹאינ�
גט. אינ� ליד�, �ט ���יע קד� ה�על ��ת נ�דע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוא�

.Ïמז�נ�תיה� ח�ב ה�א הרי לא���, �ט ��לח ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָה�על
ליד א� ליד� ה�ט ���יע עד �ת�ה, �נאי ְְִֵֶַַַַַָָָ�ְְְֵָָ�בכל

ק�לה. ְִַַָָ�ליח

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ח קודש שבת יו�

ז ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות
א�‡. � י�ראל �אר� למק�� מ�ק�� �ט �הביא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ליח

א�א עדיו, ה� מי ידע ולא ה�ט �תיבת ראה ��א �י ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹעל
זה הרי � לא��י' זה �ט ��' ל�: ואמר �ט ה�על ל� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָנת�

עדיו �אי� �י על וא� �ני�, �פני ל� החתימה]נ�תנ� [עדי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ
��.[מוכרי�]יד�עי� ות��א מגר�ת, ותהיה אצלנ�, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָֹ

זה·. וגט מע�ל�, �ר��י 'לא ואמר: וערער ה�על ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ�א
�ח�תמיו יתק�� � ה�א' מז�� ל� על�ה�בא העדי� [יעידו ְֶָָ�ְְְִֵַָָ

חתימת�] �ללנכונות עדיו נ�דע� לא א� נתק��, לא וא� .ְְְְִִֵֵַָָֹֹ
הרי ה�ט, אבד מגר�ת. אינ� �הרי ממזר, וה�לד �צא, �ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ז� ��נא�ת �ה� �חזקת� נ�י� לפיכ� מגר�ת. ספק ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹז�
� לז� ז� י�ראל �אר� �ט להביא נאמנ�ת אינ� ז�, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָאת
����א �די א�ת�, לקלקל ותת��� ה�א, מז�� ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָ�ְֶָ��א

�על�. על ְֲֵֵַַָָותאסר

חמ�ת�;‚. ז�: את ז� ��נא�ת �חזקת� ה��י� ה� ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָוא��
וצרת� חמ�ת�; בעלה]�בת של השניה אפ��[אשתו , ְֲֲִַָָָָ
נ��אה ה�רה ויבמ��[כעת]היתה אחילאחר; [אשת ְְְְִִֵַַָָָָָָ
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.ÁÈ�תנ� �ט '�תב� לע�רה: לב�לאמר יכ�ל � לא��י' ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ
ה�ט �לח אחרי�. �ני� �פני ואפ�� זה, �פני ��א ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹזה
ואפ�� זה; �פני ��א זה לב�ל� יכ�ל זה הרי �ני�, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ�פני

ה�ט. �טל מה�, אחד �פני מ���ל� ע�רה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהי�

.ËÈטל� לא��י ��תב �אני '�ט ל�ני�: �אמר מי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכ�
� אחרי� �ני� �פני ל� �נתנ� �ט, �� אחר וכתב ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָה�א',
וכ� ה�ט. על ה��דעא מסירת היא וז� �טל; �ט זה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהרי
'�ל א� �טל', �ל�ני לי ��כ�ב �ט '�ל לה�: יאמר ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹא�
'�ל א� �טל', ה�א הרי �ל�ני �ל �ינ� �בית �אכ�ב ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ�ט
�טל. זה הרי � �טל' �נה ע�רי� עד מה��� �אכ�ב ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�ט
�טל א��י לפל�נית �אכ�ב �ט '�ל ל�ני�: אמר א� ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוכ�
וכתב �טל', ה�א הרי ז�, מ�דעא �� �אב�ל �בר וכל ְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָָה�א,
קד� ה��דעא ���ל �י על א� � ל� �נתנ� �ט �� ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחר

�טל. ה�ט הרי ה�ט, ְֲִֵֵֵֵֶַַָֹ��כ�ב

.Î�קד העדי� ל� ��אמר� זה? �בר ��נת מה ,�� ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹא�
���רמי� ��סר� ה�ברי� ��ל �פנינ�, 'אמר ה�ט: ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�תיבת
�טלי�', ה� הרי זה, �ט לב�ל ה�ברי� א�ת� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ���תק�מ�
ול�� ולח�� לכ�ב לה� א�מר �� ואחר 'ה�'; א�מר: ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹוה�א
��א �די ליד�, ה�ט ���יע עד ליל� י�יח�ה� ולא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹל�;

מ�דע המב�ל ולא מ�דעא ה��סר ואי� ויב�ל�. צרי�יצא א ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ
.[סודר]קני� ְִָ

.‡Îזה הרי � ה�ט �ב�ל �ליח, �יד לא��� �ט ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָה��לח
א�א �ט מ��רת ��ל� ��א ���רצה, �� �מגר� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹח�זר
�ב�ל�, ה�על �יד ה�ט היה א� לפיכ� �ליח�ת. ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָמ��רת
לע�ל�, �� מגר� אינ� � ה�א' �טל זה '�ט �אמר: ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָ�ג��
�ר� א� וכ� מגר�ת. אינ� �� �ר� וא� �חר�, ה�א ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹוהרי
הרי ��לח�י '�ט ואמר: ה�ליח, �יד וה�א ���ל�, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�עת

לע�ל�. �� מגר� אינ� � �ט' מ�הי�ת �טל ְְְִִֵֵֵֵָָָה�א

.·Îאי' ה�א', '�טל אמר: ה�ט? מב�ל ל��נ�ת ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָ�איזה
רצוני]אפ�י 'לא[אי� יעזב', 'לא י�עיל', לא זה '�ט ,'�� ְֲִִֵֶֶַֹֹֹֹ

ה�א 'הרי חר�', 'יהא �חר�', 'יהא יגר�', 'לא ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹי��ח',
הרי � לה� ה��מה �מ� מא�� אחד אמר א� � ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�חר�'

��ל�. ְִֶזה

.‚Î�אינ' ה�א', '�ס�ל גט', אינ� זה '�ט אמר: א� ֲִֵֵֵֵֶַָָָאבל
'חר� מגר�', 'אינ� מ��ח', 'אינ� מ�יר', 'אינ� ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָמ�עיל',
ל��� א�א מב�ל, ל��� זה �אי� �ל��; אמר לא � ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹה�א'

כ� �אינ� �בר לנ� ה�דיע והרי ה�בר; אמ�ת [שאינומ�דיע ֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
עלנכו�] א� מ�ר, �ה�א האס�ר �בר על �אמר �מי �ְִֶֶַַָָָָָ�ַָ

טה�ר. �ה�א ֵֶַָָה�מא

.„Î:��ג� �עבר, �על ���מע� �טל', זה '�ט ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאמר:
עבר" זה,"חמק �גט נת�ר�ה א� לפיכ� ספק; זה הרי � ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

מגר�ת. ספק היא ְֲִֵֵֶֶָֹהרי

.‰Îלא' ל�: ואמר ה�ליח �בא לא���, �ט ��לח ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹמי
'�ר�� ה�על: ואמר ה�ט', ל�ח רצת 'לא א� ְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹמצאתיה',
�אי� ���מע� הא�� ��ברי� ���צא א� וה�טיב', ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה��ב
�טל לא � ה�ט �ע��ב �מח ה�א �הרי לגר��, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ�דע��
'לא �פר�� ל� ��אמר עד מגר�ת, ותהיה י�� א�א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹה�ט,

�פר��. יב�ל א� ְְִֵֵֵַת��',

.ÂÎ,�אחרי �ני� �פני �ב�ל� וחזר לא���, �ט ��לח ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָמי
מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� � ה�ט על מ�דעא ��סר מי ְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָוכ�

מדרבנ�] �הרי[מלקות ממזרי�, ה�ני� להי�ת ���ר� מ�ני ,ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
���ל העדי� יצא� זמ� ואחר ,�� ות��א ליד� �ט ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָי�יע
ונמצא ה�ט, ��כ�ב קד� �פניה� מ�דעא ��סר א� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ�פניה�

עימו]ה�לד שהתחתנה ממי ממזר.[שנולד ְֵַַָָ

.ÊÎא�� א�מרי� אי� � לא�ה �נתנ� �ט �הביא ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�ליח
��ר, �ה�א �חזקת ל� א�ת� נ�תני� א�א ה�על, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ��ל�
וה�לד �צא ���ל�, �� אחר נמצא וא� .�� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָות��א
��א א�מרי� אי� לא���, �נתנ� �ט ה��תב וכ� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָממזר.
��ר�ת, �חזקת ה�א הרי א�א זה, �ט על מ�דעא ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָמסר

��.ות��א ְִֵָ

.ÁÎוה�יח �ט, ה�ביא א�[השליח]וכ� ח�לה ה�על ְְִִִֵֵֵֶַַַַַ
ה�יח� א� אבל ק��. �ה�א �חזקת ל� נ�תנ� � זק� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�היה
הרי � ל� ��תנ� �י על וא� למיתה, ה��ססי� רב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ��סס,
�ה�יפ� עיר וכ� מיתה. לאחר �ט �אי� �ר��י�, ספק ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָזה

ה��רפת �ספינה במצ�ר, והיא ���,[מיטלטלת]החיל ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
ל��� נפשות]וה��צא וא�[בדיני ח�י�; �חזקת א�� הרי � ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַ

ותהיה לא���, נ�תנ� � ה�ליח �יד מה� אחד �ט ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה
מגר�ת. ְְְֶֶֶַֹ�חזקת

.ËÎאבדה� �ספינה והבקעה, ה�יס ��ב�� עיר ְְְְִֶָָָָ�ְְֲִִֶַַָָָאבל
ח�ה, ��רר�� �מי ��יי�, �ל �י� מ�ית להרג וה��צא ,���ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
חמרי עליה� נ�תני� � מ�לת עליו נפלה א� נהר, �טפ� ְֵ�ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֹא�
ה�ליח, �יד מה� אחד �ט היה וא� מתי�. וחמרי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ְִַח�י�
מגר�ת. ספק ז� הרי ל�, נתנ� וא� לא���; נ�תנ� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹאינ�
גט. אינ� ליד�, �ט ���יע קד� ה�על ��ת נ�דע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוא�

.Ïמז�נ�תיה� ח�ב ה�א הרי לא���, �ט ��לח ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָה�על
ליד א� ליד� ה�ט ���יע עד �ת�ה, �נאי ְְִֵֶַַַַַָָָ�ְְְֵָָ�בכל

ק�לה. ְִַַָָ�ליח

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ח קודש שבת יו�

ז ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות
א�‡. � י�ראל �אר� למק�� מ�ק�� �ט �הביא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ליח

א�א עדיו, ה� מי ידע ולא ה�ט �תיבת ראה ��א �י ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹעל
זה הרי � לא��י' זה �ט ��' ל�: ואמר �ט ה�על ל� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָנת�

עדיו �אי� �י על וא� �ני�, �פני ל� החתימה]נ�תנ� [עדי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ
��.[מוכרי�]יד�עי� ות��א מגר�ת, ותהיה אצלנ�, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָֹ

זה·. וגט מע�ל�, �ר��י 'לא ואמר: וערער ה�על ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ�א
�ח�תמיו יתק�� � ה�א' מז�� ל� על�ה�בא העדי� [יעידו ְֶָָ�ְְְִֵַָָ

חתימת�] �ללנכונות עדיו נ�דע� לא א� נתק��, לא וא� .ְְְְִִֵֵַָָֹֹ
הרי ה�ט, אבד מגר�ת. אינ� �הרי ממזר, וה�לד �צא, �ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ז� ��נא�ת �ה� �חזקת� נ�י� לפיכ� מגר�ת. ספק ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹז�
� לז� ז� י�ראל �אר� �ט להביא נאמנ�ת אינ� ז�, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָאת
����א �די א�ת�, לקלקל ותת��� ה�א, מז�� ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָ�ְֶָ��א

�על�. על ְֲֵֵַַָָותאסר

חמ�ת�;‚. ז�: את ז� ��נא�ת �חזקת� ה��י� ה� ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָוא��
וצרת� חמ�ת�; בעלה]�בת של השניה אפ��[אשתו , ְֲֲִַָָָָ
נ��אה ה�רה ויבמ��[כעת]היתה אחילאחר; [אשת ְְְְִִֵַַָָָָָָ
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�לבעלה] �אר אבל �על�. �בת אח�ת�; היתה אפ�� ,ְְֲֲֲֲִַַָָָָָָָ
��ר�ת. ְִֵַָה��י�

א�„. וחלה י�ראל, �אר� למק�� מ�ק�� �ט ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָה�ביא
מ��ח� � חלה א� ה�ני, וכ� אחר; �יד מ��ח� � ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָָנאנס
�ליח לע��ת עדי� צרי� ואינ� מאה. אפ�� אחר; ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָ�יד
�ני� �פני ל� נ�תנ� ליד� ה�ט ���יע והאחר�� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�פניה�.

הרא���. ה�ליח ��ת �י על א� ,�� ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָותת�ר�

א�‰. לאר�, �ח�צה למק�� מ�ק�� �ט �הביא ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ�ליח
לאר� לאר� מח�צה א� לאר�, לח�צה י�ראל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָמאר�
ה�ט �תיבת ��עת �� ע�מד ה�ליח היה א� � ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָי�ראל
�בפני נכ�ב '�פני �ני� �פני א�מר זה הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוחתימת�,
על וא� :�� ותת�ר� �פניה�, ל� י�ת� �� ואחר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנח��',

יד�עי� עדיו �אי� עדיו[מוכרי�]�י הי� ואפ�� אצלנ�, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
לה�. ח���י� אי� ה��יי�, ְְִִִֵֶַָ��מ�ת

.Â�ה��י א� לפיכ� ;�� מ��יחי� אי� וערער, ה�על ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ�א
'�פני� ול�מר זה �ט להביא נאמנ�ת ז�, את ז� ��נא�ת ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָ

נח��'. �בפני ְְְִֶַַַָנכ�ב

.Êנכ�ב '�פני ואמר: י�ראל �אר� �ט �הביא �ליח ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכ�
ה�על יב�א א� � צרי� �אינ� �י על א� נח��', ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ�בפני
��עת ע�מד ה�ליח אי� וא� .�� מ��יחי� אי� ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָויערער,
�ח�תמיו נתק�� �� א� א�א ל� י�ת� לא וחתימה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ�תיבה

החתימות] כשרות על עדי� וי�[יעידו ל�ליח[מותר]; ְִֵַַָ
לא וא� �ח�תמיו. א�ת� ���מ� ה�ל�ה מ�לל ְְְְְְְִִִִֶַַָָֹֹלהי�ת
�א וא� ��תק��; עד �ס�ל זה הרי � ל� ונת� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָנתק��
הרי ה�ט, אבד מגר�ת. אינ� � נתק�� ולא וערער ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹה�על

מגר�ת. ספק ְֵֶֶָֹז�

.Á'��נח �בפני נכ�ב '�פני ל�מר הצריכ� מה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ�מ�ני
א� לק�מ� צריכה הא�ה תהיה ��א �די לאר�? ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ�ח�צה
לק�מ� מצ�יי� העדי� �אי� מ�ני ויערער, ה�על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָיב�א

לאר�. �ח�צה למק�� ְְִֶָָָָָמ�ק��

.Ëפני�' �� ��אמר זה ��ט �ר�רה, ראיה �הביא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�על
מז�� נח��' �בפני שיקר]נכ�ב שהשליח זה[הוכיח הרי � ְְְְִֶַַַָ�ֲֵֶָ

נכ�ב '�פני �אמר אחד �ל �בריו האמינ� ��א ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ�טל;
ראי ע�� �אי� ה�על ערע�ר לדח�ת א�א נח��', ה;�בפני ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
האמינ�ה�. לא א�ת�, ��כחי�י� עדי� �מק�� ְְֱֲִִִִִֵֶֶַָֹאבל

.È�וה��סי י�ראל, ��אר� ה�ד�ל[איי�]ה�הר�ת ���� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
י�ראל; �אר� ה� הרי י�ראל, אר� �ל ה�ח�� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ��ת��
ית�אר� �ר�מ�ת �בהלכ�ת לאר�. �ח�צה ל�ח��, ְְְְְְְֲִִֶֶַָָָָו�ח��

לג�י�. י�ראל �אר� �בבל י�ראל; אר� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ�ח�מי

.‡Èאמר�� צרי� � לאר� �ח�צה וחתמ� �אר� ��תב� ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ�ט
וחתמ� לאר� �ח�צה �תב� נח��'; �בפני נכ�ב ְְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָ'�פני
נח��'. �בפני נכ�ב '�פני ל�מר צרי� אינ� � ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָ�אר�

.·È�א � �פניו ��� ונח�� לפניו, ה�ט מקצת ְִָָ�ְְְְְִִֵֶַַַָָָנכ�ב
�בפני נכ�ב '�פני א�מר זה הרי ה�א, הרא��� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָמקצת�
ואפ�� �פניו, אחת ��ה א�א �� נכ�ב לא אפ�� ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹנח��';
זה הרי � �פניו העדי� וחתמ� ��תב, ה��למ�ס ק� ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָ�מע
ל��ק ה��פר יצא א� וכ� נח��'. �בפני נכ�ב '�פני ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָא�מר
מצא� אחר ��א ח��� אינ� � ה�ט את וה�לי� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוחזר

נכ�ב '�פני א�מר א�א �תב�, אחר אי� �ל�� ל� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָואמר
נח��'. ְְֶַַָ�בפני

.‚Èנ '�פני נח��', �פני לא אבל נכ�ב '�פני ח��אמר ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
לא אבל אחד עד וחת� נכ�ב '�פני נכ�ב', �פני לא ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹאבל
יתק�� זה הרי � ה�ני העד ה�א היה אפ�� ה�ני', ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהעד
העד על ואחר ה�א העיד וא� ל�. י�ת� �� ואחר ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ�ח�תמיו
צרי� ואי� ל�; וי�ת� ��ר זה הרי �פניו, חת� ��א ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹה�ני
ה�ני, העד ידי �תב על אחרי� �ני� העיד� א� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָל�מר,

��ר. ֵֶֶָ��ה

.„Èא�� �י על א� � לאר� �ח�צה �ט �הביא� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ני�
ל�נ� ה�על לה� �נתנ� ה�איל �פניה�, ונח�� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָנכ�ב
אי� �הרי מגר�ת; ותהיה ל�, נ�תני� א�� הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָֹלא���,
� מק�� �אינ� �י על א� זה, �גט לערער יכ�ל ָ�ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָה�על
'�פנינ� ה�ני� אמר� �א�� עדיו, ה� �ל�חיו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�הרי
�ט. �� �אי� �י על א� מגר�ת, ז� הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹנת�ר�ה',

.ÂËי�צא �ה�ט �זמ� אמ�רי�? �ברי� [נמצא]��ה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
�ניה� ידי שלוחי�]מ�חת י�צא[שניה� �אינ� �זמ� אבל ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

יד� שליח]מ�חת אחד נכ�ב[רק '�פנינ� ל�מר צריכי� , ְְְִִִִֵַַַַָָָ
א�מר והאחד נכ�ב' '�פני אחד אמר א� לפיכ� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָונח��'.
ואחד נכ�ב' '�פנינ� א�מרי� �ני� אפ�� נח��', ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ'�פני
�ניה�, יד מ�חת י�צא ואינ� ה�איל � נח��' '�פני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָא�מר

��תק עד ל�, י�ת� �ח�תמיו.לא �� ְְְִִֵֵֶַַָָָֹ

.ÊË�פנינ�' א�מרי� ��ני� נכ�ב', '�פני אחד ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָאמר
�הרי יד�; מ�חת י�צא �אינ� �י על א� ��ר, � ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָנח��'

�ח�תמיו. ְְְִֵַָנתק��

.ÊÈ�ינ� ל� �נתנ� לאר�, �ח�צה �ט �הביא ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ�ליח
עדי�]לבינ� '�פני[ללא אמר ולא �ני� �פני ��תנ� א� , ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ

מ��ה נ�טל� ���את, �י על א� � נח��' �בפני ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָנכ�ב
נכ�ב '�פני �פניה� וא�מר �ני� �פני ל� ונ�תנ� ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָוח�זר
עד �ס�ל, זה הרי � מ��ה נטל� לא וא� נח��'; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ�בפני

�ח�תמיו. ְְְִֵֶַָ��תק��

.ÁÈבפני� נכ�ב '�פני ל�מר הס�יק ולא ל� ְְְְְְִִִַַַַָָָָֹנתנ�
ואחר �ח�תמיו, יתק�� זה הרי � �����ק עד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָנח��'

ל�. י�ת� ��ִֵָָָ

.ËÈ,�לאר ח�צה �ל זה �ט להביא יכ�ל אינ� ְִֵֵֶֶֶַָָָָָָה��מה
לפיכ� נח��'; �בפני נכ�ב '�פני ל�מר יכ�ל �אינ� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמ�ני

��ח ��היה לפניו ונח�� נכ�ב רואה]א� ,[כשהיה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
נכ�ב[נתעוור]ונס��א '�פני �ל�ה �פני א�מר זה הרי � ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

�ל זה �ט �הביאה הא�ה וכ� ל�. ונ�תנ� נח��', ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�בפני
נכ�ב '�פני �פניה� ל�מר �ל�ה צריכה לאר�, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹח�צה
�זמ� א�א �ני�' '�פני אמר� ��א � נח��' ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ�בפני
ה�ני�, ע� מצטר� ה�א �הרי לעד�ת, ��ר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ�ה�ליח

��� ה�ל�ה מ�לל נע�הונמצא �העד �דבריו; זה �ט מ� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
מ�בריה� �ה�א �דבר .[מדרבנ�]��� ְְִִֵֶֶַָָָ

.Îט�' לה�: וא�מר �י� לבית �א � נאנס א� ה�ליח ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחלה
�ליח �יד א�ת� מ��חי� וה� נח��', �בפני נכ�ב �פני ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָזה
נח��', �בפני נכ�ב '�פני ל�מר צרי� האחר�� ואי� ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאחר;
עדי�. �פני ל� ונ�תנ� אני', �י� �ית '�ליח א�מר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָא�א

- h"qyz'd a`Îmgpn g"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

.‡Î,�י� �בית אחר �ליח ע��ה � נאנס א� ה�ני ְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָחלה
ונ�תנ� אני', �י� �ית '�ליח א�מר: והאחר�� מאה; ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָאפ��
צרי� מה �מ�ני הרא���. ה�ליח ��ת �י על א� ְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָל�,
�בפני נכ�ב '�פני ל�מר צרי� �ה�א מ�ני �י�? ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ�ית
��תנ� �י על א� � �ח�תמיו ה�ט נתק�� א� אבל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנח��';
�ה�יע עד עצמ�, לבי� �ינ� מאה ואפ�� ל�ליח, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ�ליח
ה�על �ר� ��א �י על וא� ��ר. זה הרי � ליד� ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹה�ט
הרי � נאנס א� חלה א� אחר', �יד '��ח� ל� אמר ְְְֱֲִֵֵֶַַַַַָָָֹולא

מ��ח�. ְְֶַזה

.·Î��ע ה�ליח ��היה צרי� אינ� �ליח, הע��ה ְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�ל
ואפ�� �ל�חי', �ל�ני 'הרי לה�: א�מר א�א �י�, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָ�בית
�פניו, ��א אחר �ליח ע��ה ה�ליח וכ� �פניו. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ��א

מאה. ה� ֲִֵֵָאפ��

.‚Îואמר �פניה, ונח�� ונכ�ב לא���, �ט ��ת� ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאי�
וה� �ל�ני, �י� �ית עד לה�לכה �ל�חה א� 'הרי ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָל�:
ז� הרי � '�� ותת�ר�י זה �ט לי� וי�נ� �ליח ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָיעמיד�
נ�טלי� וה� נח��', �בפני נכ�ב '�פני �פניה� ל�מר ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָנאמנת
ה�על. �מאמר ל�, ל�נ� ל�ליח א�ת� ונ�תני� ְְְְְֲִִִַַַַַַָָא�ת�

.„Î;זה �נאי ה�על עליה ��התנה אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ��ה
ה�ט והרי ,��� ל� נת� א�א עליה, התנה לא א� ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹאבל
היא והרי �ל��; ל�מר צריכה אינ� � יד� מ�חת ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָי�צא
והעדי� �הלכת� �ת�ב ��יד� וגט ה�איל מגר�ת, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ�חזקת
העדי�, �תב מ�ירי� אנ� �אי� �י על וא� עליו. ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָח�תמי�
�הרי א�ת�, ז�פה ��א ל� ח���י� אי� � נתק�� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹולא
על הח�תמי� �העדי� וע�ד, עצמ�; על מקלקלת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאינ�
��היה עד �י�, �בית עד�ת� ��חקרה �מי ה� הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָה�ט,
ואי� ,�� ות��א �חזקת� ה�ט נעמיד לפיכ� מערער. ��ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
��ר, �חזקת ה�ט ��עמיד �מ� מז��, י�צא ��א ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ�ְְִִֵֶָָח���י�
��ביא עד א� ה�על, ��ערער עד � ה�ליח א�ת� ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ���ביא
א�� לדברי� לחש �ב�א �א� �טל. א� מז�� �ה�א ְִִִֵֵֶָָָָָֹ�ְְֶָָראיה
ה�על א�ת� ���� לגט לחש לנ� היה �� �ה�, ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכ��צא
�ס�לי� עדי� ��א א� נתנ�, �� ואחר ��ל� ��א ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�פנינ�,
ל�מ� ��א ��א א� מ��כ�, �מז�� ה�א והרי �� ְִִֶֶָָָֹ�ְְֲִֵַָחתמ�

וכ��צא לזה ח���י� �אי� �כ�� נעמיד�נכ�ב. א�א ,�� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ל�ליח לא נח�� לא �� �טל, �ה�א ���דע עד חזקת� ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹעל
�יני �אי� יד�, מ�חת י�צא �ה�ט עצמ� לא�ה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹולא

ה�מ�נ�ת. �דיני ְִִִֵַָָהא��רי�

ח ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות
מגר�ת;‡. ז� הרי ה�נאי, נתק�� א� � �נאי על ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהמגר�

�פרק �ארנ� �כבר מגר�ת. אינ� ה�נאי, נתק�� לא ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹוא�
נת�אר, ו�� ;��� ה�נאי� מ��טי אי��ת, מהלכ�ת ְְִֵָָָ�ְְְְִִִִִִֵֵַָ��י
מגר�ת �היה � ה�נאי ���תק�� � �נאי על ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ�המגר�
י� לפיכ� ליד�; ה�ט נתינת ��עת לא ��תק��, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ��עה
�נאי להתנ�ת א� �נא�, על לה�סי� א� ה�ט, לב�ל ְְְְְְִֵֵַַַַַַַַָל�על
�י על א� הרא���, ה�נאי נתק�� ��א זמ� �ל � ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹאחר
א� ה�ט, אבד א� ה�על, מת וא� ליד�. ה�ט ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ�ה�יע
לא �לכ�ח�ה מגר�ת. אינ� � ה�נאי ��תק�� קד� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹנ�ר�,

א� א�א �צא לא � נ�את וא� ה�נאי; ��תק�� עד ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹת��א
נת�אר, ו�� ה�ט. �טל �הרי לק�מ�, �יד� נ�אר לא ��ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
'על 'מה���', א� מעכ�ו', מגר�ת א� 'הרי ל�: אמר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�א�
מנת על מגר�ת א� 'הרי ל�: �אמר א� וכ�', �� ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�נאי
נתינת מ�עת מגר�ת �היה ה�נאי, ���תק�� � וכ�' ��ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
על לה�סי� ולא ה�ט לב�ל יכ�ל אינ� לפיכ� ליד�; ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹה�ט
מת אפ�� נ�ר�, א� אבד וא� ליד�. ה�ט מ�ה�יע ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�נא�
אחרי ה�נאי מק�מת ז� הרי � ה�נאי ��תק�� קד� ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַֹה�על,
ל� וי� ליד�. ה�ט נתינת מ�עת נת�ר�ה �כבר ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָמ�ת�,
ה�נאי; נתק�� לא �עדי� �י על א� לכ�ח�ה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹלה��א
ה�נאי והיה ה�איל יתק��, לא ��א ח���י� ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹואי�

מנת'. �'על א� ְְְְֵַַָָ�'מעכ�ו'

�אמר·. �י� 'מעכ�ו', �אמר �י� � �נאי על המגר� ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ�ל
א��� ע� יתיחד לא זה הרי � יהיה' לא וא� יהיה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַֹֹ'א�
אפ�� עבד אפ�� עד, �פני א�א ה�נאי נתק�� ��א זמ� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ�ל
��ה �אינ� מ�ני ה�ט�, �נ� א� מ�פחת� ח�� ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ�פחה,
לב�� ע�� נתיחד �א� יד�ע וה�בר �פניה�. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמ����
הרי � ה�נאי ��תק�� לאחר אפ�� �אחד, עדי� �ני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ�פני
��ת�אר �מ� ה�ט, �בטל נבעלה ��א מגר�ת, ספק ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹז�

א��. ֲֵַָ�הלכ�ת

�ט‚. '�תב� ��אמר לא �נאי? על אד� מגר� ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ�יצד
� על צרי�לא��י ואי� �נאי', על ל� �תנ� '�תב� א� נאי', ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָ

את �ל�ני �ר� זה �נאי 'על ה�ט �ת�� יכ�ב ��א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹל�מר
ולעדי� לכ�ב ל��פר א�מר ע��ה? �יצד א�א ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ�ל�נית',
�� ואחר �ע�ל�; �נאי �� �לא ��ר �ט וכ�תבי� ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָֹֹלח��,
א� 'הרי א� ,'��� זה 'הרי ל�: וא�מר ה�ט ל� ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָנ�ת�
ל�ליח: א� לה�, יאמר א� וכ�', �� מנת על �זה ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמגר�ת

וכ�'. �� מנת על זה �ט ל� ְְְֵֶַָָָָ'�נ�

ה�ט„. �ר� לכ�ב ��מר אחר ��ט ה�נאי [עיקר�תב ְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ
והאשה] האיש של האישיי� הפרטי� ��ר,הגט; זה הרי �ֲֵֵֶָ

חתימת אחר ��תב� �י� העדי�, חתימת קד� ��תב� ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ�י�
מנת 'על �תב אפ�� ה�ר�, קד� �תב� א� אבל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהעדי�.
�ג�פ� זכ�ת ל� נ�אר �הרי �ר��י�, ספק זה הרי � וכ�' ��ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָ
זה הרי ה�ר�, �תיבת קד� ��ה התנה א� וכ� �ט; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ�ל

�ר��י�. ְִֵֵספק

אחר‰. �כתב �י� עליה, והתנה א���, את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהמגר�
מ�רת א� 'הרי ל�: ואמר ה�ר�, אחר �ה על �י� ֶֶ�ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹה�ר�,
ונת� �ל�ני', לאי� 'א�א א� �ל�ני', מאי� ח�� אד� ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָלכל
עבד, א� ��י האי� א�ת� היה א� � זה �נאי על ה�ט ְִִֵֶֶֶַַַָָָָל�
אביו א� ואחיה אביה �ג�� ערוה, מ��� עליה אס�ר ְְְִִִִֶֶָָָָָָָָָא�
�� ל� י� האי� א�ת� היה וא� ��ר. �ט זה הרי � ְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָואחיו

[� ביניה� לאוי�,[חלי� מח�בי �ה�א �י על א� � ִִִִֵֵֶַַַָָק���י�
ואי� ��ט, ��ר �הרי גט; אינ� � קט� �ה�א �י על ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוא�
ה��� �ה�א �י על �א� אח�ת�, �על היה �רית�ת. ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָזה
ל� מ�ר יהיה אח�ת� �מ�ת א� ערוה, מ��� עליה ָָ�ְְֲִִִֶֶֶָָָָָָאס�ר

מגר�ת. ספק ז� הרי �ְֲֵֵֶֶָֹ

.Âלד��� מ�י ח�� אד� לכל מ�רת א� 'הרי ל�: ְִִִֵֶֶֶָָָָ�ְֲֵַַָָאמר
מ�רת �היה �ל�מר מ�נ�ת�', 'ח�� א� �ע�ל�', ע�ה ֶֶ�ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ�אינ�
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.‡Î,�י� �בית אחר �ליח ע��ה � נאנס א� ה�ני ְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָחלה
ונ�תנ� אני', �י� �ית '�ליח א�מר: והאחר�� מאה; ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָאפ��
צרי� מה �מ�ני הרא���. ה�ליח ��ת �י על א� ְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָל�,
�בפני נכ�ב '�פני ל�מר צרי� �ה�א מ�ני �י�? ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ�ית
��תנ� �י על א� � �ח�תמיו ה�ט נתק�� א� אבל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנח��';
�ה�יע עד עצמ�, לבי� �ינ� מאה ואפ�� ל�ליח, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ�ליח
ה�על �ר� ��א �י על וא� ��ר. זה הרי � ליד� ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹה�ט
הרי � נאנס א� חלה א� אחר', �יד '��ח� ל� אמר ְְְֱֲִֵֵֶַַַַַָָָֹולא

מ��ח�. ְְֶַזה

.·Î��ע ה�ליח ��היה צרי� אינ� �ליח, הע��ה ְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�ל
ואפ�� �ל�חי', �ל�ני 'הרי לה�: א�מר א�א �י�, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָ�בית
�פניו, ��א אחר �ליח ע��ה ה�ליח וכ� �פניו. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ��א

מאה. ה� ֲִֵֵָאפ��

.‚Îואמר �פניה, ונח�� ונכ�ב לא���, �ט ��ת� ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאי�
וה� �ל�ני, �י� �ית עד לה�לכה �ל�חה א� 'הרי ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָל�:
ז� הרי � '�� ותת�ר�י זה �ט לי� וי�נ� �ליח ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָיעמיד�
נ�טלי� וה� נח��', �בפני נכ�ב '�פני �פניה� ל�מר ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָנאמנת
ה�על. �מאמר ל�, ל�נ� ל�ליח א�ת� ונ�תני� ְְְְְֲִִִַַַַַַָָא�ת�

.„Î;זה �נאי ה�על עליה ��התנה אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ��ה
ה�ט והרי ,��� ל� נת� א�א עליה, התנה לא א� ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹאבל
היא והרי �ל��; ל�מר צריכה אינ� � יד� מ�חת ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָי�צא
והעדי� �הלכת� �ת�ב ��יד� וגט ה�איל מגר�ת, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ�חזקת
העדי�, �תב מ�ירי� אנ� �אי� �י על וא� עליו. ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָח�תמי�
�הרי א�ת�, ז�פה ��א ל� ח���י� אי� � נתק�� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹולא
על הח�תמי� �העדי� וע�ד, עצמ�; על מקלקלת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאינ�
��היה עד �י�, �בית עד�ת� ��חקרה �מי ה� הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָה�ט,
ואי� ,�� ות��א �חזקת� ה�ט נעמיד לפיכ� מערער. ��ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
��ר, �חזקת ה�ט ��עמיד �מ� מז��, י�צא ��א ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ�ְְִִֵֶָָח���י�
��ביא עד א� ה�על, ��ערער עד � ה�ליח א�ת� ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ���ביא
א�� לדברי� לחש �ב�א �א� �טל. א� מז�� �ה�א ְִִִֵֵֶָָָָָֹ�ְְֶָָראיה
ה�על א�ת� ���� לגט לחש לנ� היה �� �ה�, ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכ��צא
�ס�לי� עדי� ��א א� נתנ�, �� ואחר ��ל� ��א ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�פנינ�,
ל�מ� ��א ��א א� מ��כ�, �מז�� ה�א והרי �� ְִִֶֶָָָֹ�ְְֲִֵַָחתמ�

וכ��צא לזה ח���י� �אי� �כ�� נעמיד�נכ�ב. א�א ,�� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ל�ליח לא נח�� לא �� �טל, �ה�א ���דע עד חזקת� ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹעל
�יני �אי� יד�, מ�חת י�צא �ה�ט עצמ� לא�ה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹולא

ה�מ�נ�ת. �דיני ְִִִֵַָָהא��רי�

ח ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות
מגר�ת;‡. ז� הרי ה�נאי, נתק�� א� � �נאי על ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהמגר�

�פרק �ארנ� �כבר מגר�ת. אינ� ה�נאי, נתק�� לא ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹוא�
נת�אר, ו�� ;��� ה�נאי� מ��טי אי��ת, מהלכ�ת ְְִֵָָָ�ְְְְִִִִִִֵֵַָ��י
מגר�ת �היה � ה�נאי ���תק�� � �נאי על ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ�המגר�
י� לפיכ� ליד�; ה�ט נתינת ��עת לא ��תק��, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ��עה
�נאי להתנ�ת א� �נא�, על לה�סי� א� ה�ט, לב�ל ְְְְְְִֵֵַַַַַַַַָל�על
�י על א� הרא���, ה�נאי נתק�� ��א זמ� �ל � ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹאחר
א� ה�ט, אבד א� ה�על, מת וא� ליד�. ה�ט ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ�ה�יע
לא �לכ�ח�ה מגר�ת. אינ� � ה�נאי ��תק�� קד� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹנ�ר�,

א� א�א �צא לא � נ�את וא� ה�נאי; ��תק�� עד ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹת��א
נת�אר, ו�� ה�ט. �טל �הרי לק�מ�, �יד� נ�אר לא ��ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
'על 'מה���', א� מעכ�ו', מגר�ת א� 'הרי ל�: אמר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�א�
מנת על מגר�ת א� 'הרי ל�: �אמר א� וכ�', �� ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�נאי
נתינת מ�עת מגר�ת �היה ה�נאי, ���תק�� � וכ�' ��ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
על לה�סי� ולא ה�ט לב�ל יכ�ל אינ� לפיכ� ליד�; ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹה�ט
מת אפ�� נ�ר�, א� אבד וא� ליד�. ה�ט מ�ה�יע ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�נא�
אחרי ה�נאי מק�מת ז� הרי � ה�נאי ��תק�� קד� ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַֹה�על,
ל� וי� ליד�. ה�ט נתינת מ�עת נת�ר�ה �כבר ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָמ�ת�,
ה�נאי; נתק�� לא �עדי� �י על א� לכ�ח�ה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹלה��א
ה�נאי והיה ה�איל יתק��, לא ��א ח���י� ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹואי�

מנת'. �'על א� ְְְְֵַַָָ�'מעכ�ו'

�אמר·. �י� 'מעכ�ו', �אמר �י� � �נאי על המגר� ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ�ל
א��� ע� יתיחד לא זה הרי � יהיה' לא וא� יהיה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַֹֹ'א�
אפ�� עבד אפ�� עד, �פני א�א ה�נאי נתק�� ��א זמ� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ�ל
��ה �אינ� מ�ני ה�ט�, �נ� א� מ�פחת� ח�� ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ�פחה,
לב�� ע�� נתיחד �א� יד�ע וה�בר �פניה�. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמ����
הרי � ה�נאי ��תק�� לאחר אפ�� �אחד, עדי� �ני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ�פני
��ת�אר �מ� ה�ט, �בטל נבעלה ��א מגר�ת, ספק ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹז�

א��. ֲֵַָ�הלכ�ת

�ט‚. '�תב� ��אמר לא �נאי? על אד� מגר� ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ�יצד
� על צרי�לא��י ואי� �נאי', על ל� �תנ� '�תב� א� נאי', ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָ

את �ל�ני �ר� זה �נאי 'על ה�ט �ת�� יכ�ב ��א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹל�מר
ולעדי� לכ�ב ל��פר א�מר ע��ה? �יצד א�א ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ�ל�נית',
�� ואחר �ע�ל�; �נאי �� �לא ��ר �ט וכ�תבי� ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָֹֹלח��,
א� 'הרי א� ,'��� זה 'הרי ל�: וא�מר ה�ט ל� ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָנ�ת�
ל�ליח: א� לה�, יאמר א� וכ�', �� מנת על �זה ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמגר�ת

וכ�'. �� מנת על זה �ט ל� ְְְֵֶַָָָָ'�נ�

ה�ט„. �ר� לכ�ב ��מר אחר ��ט ה�נאי [עיקר�תב ְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ
והאשה] האיש של האישיי� הפרטי� ��ר,הגט; זה הרי �ֲֵֵֶָ

חתימת אחר ��תב� �י� העדי�, חתימת קד� ��תב� ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ�י�
מנת 'על �תב אפ�� ה�ר�, קד� �תב� א� אבל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהעדי�.
�ג�פ� זכ�ת ל� נ�אר �הרי �ר��י�, ספק זה הרי � וכ�' ��ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָ
זה הרי ה�ר�, �תיבת קד� ��ה התנה א� וכ� �ט; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ�ל

�ר��י�. ְִֵֵספק

אחר‰. �כתב �י� עליה, והתנה א���, את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהמגר�
מ�רת א� 'הרי ל�: ואמר ה�ר�, אחר �ה על �י� ֶֶ�ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹה�ר�,
ונת� �ל�ני', לאי� 'א�א א� �ל�ני', מאי� ח�� אד� ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָלכל
עבד, א� ��י האי� א�ת� היה א� � זה �נאי על ה�ט ְִִֵֶֶֶַַַָָָָל�
אביו א� ואחיה אביה �ג�� ערוה, מ��� עליה אס�ר ְְְִִִִֶֶָָָָָָָָָא�
�� ל� י� האי� א�ת� היה וא� ��ר. �ט זה הרי � ְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָואחיו

[� ביניה� לאוי�,[חלי� מח�בי �ה�א �י על א� � ִִִִֵֵֶַַַָָק���י�
ואי� ��ט, ��ר �הרי גט; אינ� � קט� �ה�א �י על ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוא�
ה��� �ה�א �י על �א� אח�ת�, �על היה �רית�ת. ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָזה
ל� מ�ר יהיה אח�ת� �מ�ת א� ערוה, מ��� עליה ָָ�ְְֲִִִֶֶֶָָָָָָאס�ר

מגר�ת. ספק ז� הרי �ְֲֵֵֶֶָֹ

.Âלד��� מ�י ח�� אד� לכל מ�רת א� 'הרי ל�: ְִִִֵֶֶֶָָָָ�ְֲֵַַָָאמר
מ�רת �היה �ל�מר מ�נ�ת�', 'ח�� א� �ע�ל�', ע�ה ֶֶ�ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ�אינ�
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אי�, א�ת �א��ר א� הרי לזנ�ת אבל אד�, לכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָלה��א
האר�, �ל �דר� עלי� ��ב�א מי לכל מ�רת א� 'הרי ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ�ְֲֵַא�
מ�רת א� 'הרי א� �א��ר�', א� הרי �דר�� ��א ֶֶ�ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַָֹאבל
מ�רת �היא �ל�מר ��טר', מ�ק�� ח�� אד� ֶֶ�ְְְְִִִֵֶַַָָָָלכל
א�ת �א��ר א� הרי ��טר אבל �בביאה, �כס� ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלהתק��
נדרי�', מהפרת ח�� אד� לכל מ�רת א� 'הרי א� ְְֲִֵֶֶַַָָָָָ�ְֲִֵַאי�,
מהפרת ח�� �לל אי��ת ��� עלי� לי נ�אר ��א ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ�ל�מר
אכילת לעני� א� נדרי�, הפרת לעני� א��י �א� ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָנדרי�,
אחד �כל � ייר��ה מתה �א� יר�ה, לעני� א� ְִִֵֶֶֶָָָָָָ�ְְְְִַָ�ר�מה,

מגר�ת. ספק ז� הרי ְֲֵֵֵֵֶֶָֹמא��,

.Ê�מרא�ב ח�� אד� לכל מ�רת א� 'הרי ל�: ְְֵֵֶֶָָָ�ְֲֵַַָָאמר
לרא�ב� מ�רת א� 'הרי ל�: ואמר וחזר ְִֵֶֶ�ְְְְְֲִֵַַַָָָו�מע��',
�ה�, �התנה �האנ�י� מגר�ת; ז� הרי � ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹו�מע��'

ה�נאי. �ב�ל ְִִִֵַַָה�יר�

.Á�אינ ז� הרי � לרא�ב�' מ�רת א� 'הרי ל�: ְֲִֵֵֵֶֶָ�ְֲֵַַָָאמר
�הר 'הרימגר�ת, ל�: אמר �מע��. �ל �נא� ��ל לא י ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

� ל�מע��' א� מ�רת א� 'הרי א� ל�מע��', מ�רת ְְִֶֶַ�ְְְֲִֵֶֶַ�ְַא�
ל�מע��, א�א ה�ירה לא ��א �ר��י�; ספק זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹהרי
לכל �ל�מר 'ל�מע��', �אמר וזה ע�מד, �א��ר� ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ�רא�ב�
'א� �אמר וזה ל�ל, ה�יר� ��א א� ל�מע��, א� ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹאד�
היה סמ�� ��מע�� לרא�ב�, ה�י� וה�א ְְְְְִִִִֵֶַָָָל�מע��'

�תנא�. ְְִִֵָלרא�ב�

.Ë�א �למחר א��י, א� אי� 'ה��� ואמר: עליה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהתנה
לבינ� �ינ� ��רת �י על וא� מגר�ת, אינ� � ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹא��י'

�לע�ל�'. ה��� 'מ� �ג�י� ��תבי� לפיכ� ְְְְִִִִִַַָָה���;

.È� ח�יכי' ימי �ל יי� ���י ��א מנת על ��� זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ'הרי
�רית�ת זה �אי� גט, מוחלט]אינ� ח�י',[ניתוק ימי '�ל ; ְְִֵֵֵֵֶֶַַָ

�ינ� �רת �הרי �ט, זה הרי � �ל�ני' ח�י ימי '�ל ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָא�
�ל�ני. א�ת� ���מ�ת ר��ת עליה ל� י�אר ולא ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹלבינ�,

.‡Èעד אבי� לבית �לכי ��א מנת על ��� זה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ'הרי
לע�ל�' אבי� לבית �לכי '��א �ט; זה הרי � י��' ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹ�ל�י�
'הרי לא�ה: הא�מר לפיכ� �רית�ת. זה �אי� גט, אינ� �ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָ
מנת 'על לע�ל�', זה ��ר �אכלי ��א מנת על ��� ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹזה
�רית�ת; זה �אי� גט, אינ� � לע�ל�' זה יי� ���י ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹ��א

�ט. זה הרי י��', �ל�י� ְֲִֵֵֶַֹ'עד

.·Èעל ��� זה אינ�'הרי � לפל�ני' ���אי ��א מנת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
���י ��א מנת 'על ל�: לא�מר ��מה? זה למה הא ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹגט;
א� לע�ל�', אבי� לבית �לכי '��א א� לע�ל�', זה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹיי�
���אי ��א מנת 'על ל�: אמר א� אבל ח�יכי'. ימי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ'�ל
ל� ���א ולא �ט, זה הרי � �נה' חמ�י� עד ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹלפל�ני
ע�� זנת למפרע. ה�ט �טל נ�את, וא� �התנה; זמ� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ�ל
א�א ע�� התנה ��א ��ר; וה�ט ��ר, מ��� ה�לד �ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ה���אי�. ִִַַעל

.‚Èנ�את א� � לפל�ני' ����אי מנת על ��� זה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ'הרי
לא חכמי�: אמר� אבל ה�נאי�; �ל ��אר �ט זה הרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹל�,
לא �ל�ני לא�ת� לאחר. ולא �ל�ני לא�ת� לא ְְְְְְִִִֵֵַָֹֹֹ���א
�לאחר �מ�נה; לזה זה נ�תני� נ�יה� יאמר� ��א ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ���א,
ונ�את עברה ה�נאי. �ק��� א�א גט �אינ� ���א, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלא

� ל� ����א קד� לאחר, נ�את �צא. לא �ל�ני, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹלא�ת�
מ�ני. �ט �צריכה ממזר; וה�לד ותצא ה�ט, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָ�טל

.„Èזה �אי� מגר�ת, אינ� � ��י' וה�יר ,��� זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ'הרי
ות��. �ט זה הרי ה�יר', את לי ���ני מנת 'על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ�רית�ת;

.ÂËהרי' ל�: ואמר ל� �נתנ� זהב, �ל טס על ה�ט ְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָחקק
�כת�ת�' ��� כתובת�]זה �ת�ת�[דמי ונתק�לה ��ר, � ְִֵֶ�ְְְְִֵֵַָָָ�ָָ

�ת�ת�. ל� י�לי� ,�� אי� וא� �ת�ת�; �די ��ס י� ָָ�ְְְִִֵַָָָ�ְְִֵֵַַא�

.ÊËהתנה� �ג�� ה�ט, את ��ב�ל �נאי על המגר� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ל
לכל מ�רת ��היה א� ח�יה, ימי �ל יי� ���ה ��א ְֶֶָ�ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹעליה
�תיבת קד� �נאי� �אר �התנה א� מ�ל�ני, ח�� ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹאד�
ל� �נתנ� �מחק� וחזר ��ט, �ת�ב ה�נאי היה א� � ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָֹה�ר�
זה הרי � �ה על ה�נאי היה וא� מגר�ת; ספק ז� הרי �ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
�לא א� ��ר, �תנאי ל� ונ�תנ� וח�זר מ��ה, ה�ט ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנ�טל

�לל. ְְַָ�נאי

.ÊÈ�א 'הרי ל�: ואמר לא��� ה�ט ��ת� הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ�יצד?
נטל� א� � מ�ל�ני' ח�� אד� לכל �מ�רת �זה ְְְִִִֶֶָָָָ�ְֶֶֶָֹמגר�ת
�� מ�רת א� 'הרי ל�: ואמר ל� �נתנ� וחזר ֶֶ�ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָמ��ה
�ל וכ� מגר�ת. ז� הרי � '��� זה 'הרי א� אד�', ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹלכל

�זה. ֵֶַָ���צא

.ÁÈוחזר ז�ז, מאתי� ל� ���� מנת על לא��� �ט ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָה��ת�
��י אביו ����� עדי�, �פני אחר �נאי עליה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהתנה
א�א הרא��ני�, את האחר�ני� �בריו ��ל� לא � ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹ�ני�
רצת ה�נאי�'; מ�ני אחד 'ע�י ל�: �א�מר זה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהרי

מ� אחד ואי� נ�תנת, רצת [עלהרא��ני�[העדי�]מ���ת ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ
הראשו�] האחר�ני�התנאי מ� התנאיואחד על [העדי� ְֲִִֶַָָ

תנמצטרפי�השני] כא� שהיה התנהאי][להעיד א� אבל . ְְְֲִִִִָָָ
���� �ני� �פני והתנה וחזר ז�ז, מאתי� ל� ���� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליה
�צריכה מאתי�, �ל �נאי ��ל �בר � ז�ז מא�ת �ל� ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹל�

�זה. ���צא �ל וכ� מא�ת. �ל� ְְִֵֵֵֵֶַָֹֹל��

.ËÈ�מפר� זה הרי סת�, זה �בר ��ע�ה עליה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהתנה
אמר �יצד? �ע�ה. זמ� ��ה �ר� ולא ה�איל אחד, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹי��
מנת 'על מלאכה', ע�י ��ע�י מנת על ��� זה 'הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָל�:
ע�ת א� � �ני' את ��ניקי מנת 'על א�א', את ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ�����י
א� אחד, י�� אביו את ���ה א� אחד, י�� מלאכה ְְִִִֶֶֶָָָָָָע��
וה�א �� י�נק �ה�� ה�מ� �ת�� אחד י�� �נ� את ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�הניקה
האב א� ה�� מת �ט. זה הרי � חד� וע�רי� אר�עה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ת��

גט. אינ� � ���� א� ��ניק ְִֵֵֵֶֶַָֹקד�

.Îאת '����י א� �ני', את ��ניקי מנת 'על ל�: ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָאמר
מת ��ר�; ה�מ� מ�למת ז� הרי � �ני�' '��י ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָא�א',
רצ�ני אי� האב �אמר א� ה�מ�, �ת�� האב א� ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָה��
�ל וכ� ה�נאי. נתק�� לא �הרי גט, אינ� � ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹֹ�����ני

�זה. ֵֶַָ���צא

.‡Î�מ�א ז�ז מאתי� לי ���ני מנת על ��� זה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ'הרי
מ�ע�� י�� �ל�י� �ת�� נתנה � י��' �ל�י� ְְְְְְִִִַַָָֹֹועד

אינ�[בהסכמתו] י��, �ל�י� לאחר מגר�ת; ז� הרי ,ְְְֲִֵֵֶֶַַָֹֹ
הרי � לק�ל ר�צה אינ� וה�א �רח�, �על ל� נתנה ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמגר�ת.
�ת�� ל� ואמר חזר מ�ע��. ���� עד �ס�ל, �ט ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָזה

מח�ל ה� 'הרי י��: �הריה�ל�י� מגר�ת, אינ� ל�', י� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
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ו�למ� ה�איל י��, ה�ל�י� �ת�� מת ה�נאי; נע�ה ְְְְְֲִִֵַַַַָָֹֹלא
� נתנה ולא י�� מגר�ת.}אינ�{ה�ל�י� ְְְְִֵֶֶַָָָֹֹֹ

.·Î�מאתי לי ���ני מנת על ��� זה 'הרי ל�: ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאמר
ל�� יכ�לה אינ� � ���� קד� �מת זמ�, קבע ולא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹז�ז',
ה�ט, �טל ולא ל�; ���� א�א עליה התנה ��א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹלי�ר�יו,
א� ה�ט �אבד �י על א� לפיכ�, זמ�. קבע לא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ�הרי
עד לזר ���א ולא מגר�ת, ז� הרי � ��מ�ת קד� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹנקרע

.[ליבמה]��חל� ְֶַֹ

.‚Îגד� א� �ל�ני �לי לי ���ני מנת על ��� זה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָ'הרי
ל� ��תנה �י על א� � נגנב א� �לי א�ת� ואבד ְְְְְִִִִֶַַַַָָָ�ל�ני',
עד א� עצמ�, �לי א�ת� ���� עד גט, אינ� � �דמיו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאל�

ה�נאי. ְְֵֶַַַ��ב�ל

.„Î��תק�� קד� אחר וק��� �נאי, על ��ת�ר�ה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי
נתק�� לא וא� מק��ת; ז� הרי ה�נאי נתק�� א� � ְְִִֵֶֶַֹ�ְְְְֲִִֵֵַַַַַה�נאי
אי� �הרי מ�ני, �ט צריכה אינ� � ה�ט �בטל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָה�נאי,
ה�נאי נתק�� ולא נ�את, א� אבל .�� ��פסי� ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹק���י�

��ארנ�. �מ� מ�ני, �ט צריכה � ה�ט ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ�בטל

ט ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות
קב�ע‡. זמ� לאחר א��� את ותתגרשיהמגר� גיט� ["הרי ְְְְִֵֶַַַַַָָ

יו�"] ל' והרילאחר ��בע. ה�מ� ����יע מגר�ת ז� הרי ,ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ
�היא � לתנאי ��מה �נאי: ואינ� לתנאי, ��מה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַזה
על �המגר� � �נאי ואינ� ��בע; ה�מ� ����יע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמת�ר�ת

�ר� הרי גירושי�]�נאי, בתורת לה �ר�[נת� לא עדי� וזה , ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַֹ
צרי� � �נאי על המגר� לפיכ�: זמ�. א�ת� ���יע ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָעד

�נא� התנאי]לכ�ל דיני כל בו צרי�[שיהיו אינ� � וזה ; ְְְִִֵֶָָֹ
��ארנ�. ה�נאי� מ��טי ל�אר ולא �בר�, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹלכ�ל

.·�� �ת�ר�י ולא ,��� זה 'הרי לא���: הא�מר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ�יצד?
לאחר א�א מת�ר�ת אינ� � י��' �ל�י� לאחר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹא�א
�ת�� נ�ר�, א� ה�ט אבד א� ה�על, מת וא� י��; ְְְְִִִֵֵַַַַַַָֹ�ל�י�

מגר�ת. אינ� ְְִֵֶֶָֹֹ�ל�י�,

מ��‚. אבד א� ונגנב הר�י�, ר��ת �צ�י וה�יח�� ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָהלכה
ק�� ה�ט והיה ה�איל מגר�ת, ז� הרי � י�� �ל�י� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלאחר

א�ת� ויחדה ,�� מת�ר�ת �היא מקו�]���� לו [הקצתה ְְֲִִִֶֶֶַָָ
אינ� הר�י� ר��ת ���י הר�י�, ר��ת �אינ� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�מק��

הר�י�. ְִִַָ�ר��ת

אחר„. מגר� �די� �ינ� �מע�ה, ה�ר��י� �לה א� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָוכ�
ולא ,��� זה 'הרי לא�ה: �אמר �ג�� �יצד? ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹזמ�.
מת�ר�ת ז� הרי � ז�ז' מאתי� לי ���ני עד �� ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ�ת�ר�י
מ��טי ל�אר ולא �נא�, לכ�ל צרי� ואינ� ;���� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹאחר
עדי� א�א �נאי, על �ר� לא �הרי � ��ארנ� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹה�נאי�
ואחר וכ�, �� �ע��ת ה�ר��י� �לה א�א זה, �ר� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלא

�ת�ר�. ��ְִֵָָ

א�‰. ל�ר��י� זמ� ��בע לזה �נאי, על המגר� �י� ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ�מה
ואינ� �ר��י�, �� י� � �נאי על �המגר� �מע�ה? ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�לי�
ה�נאי, ���תק�� לפיכ�, ה�נאי. ��תק�� עד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ�מ�רי�
�ר��ת�; �אינ� �י על א� ק��, ה�ט היה א� ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָנת�ר�ה
אחר �ר��ת� להי�ת� א� ול�ל� לחזר צריכה ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹואינ�

�ר��י�. �ת�רת �ח�ה ליד� ה�יע �הרי ה�נאי, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ��תק��

��ארנ�. �מ� �צא, לא � ה�נאי ��תק�� קד� נ�את ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹוא�
ליד� �ט ה�יע לא � �מע�ה א� �זמ� �ר��יו ה��לה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאבל
עד א� ��בע ה�מ� עד ��ד�� �ת�רת א�א �ר��י�, ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָ�ת�רת
להי�ת צריכה ה�מ�, ����יע לפיכ�, ה�ע�ה. ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָ��ע�ה
��חדה ��ק�� ��היה א� ות�ל��, �חזר א� �ר��ת�, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹה�ט
�� ואחר ��ארנ�; �מ� ר��ת�, �אינ� �י על א� �� ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָא�ת�
קד� א� ��בע, ה�מ� ���יע קד� נ�את וא� .�� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ�ת�ר�

�צ � ה�ר��י� �� ��לה ה�ע�ה ממזר;��ע�ה וה�לד א, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
�� �א� ואי� �מ�רה, אי� א�ת היא �ר��י�.[שו�]�עדי� ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

.Â�מאתי לי ��ני לא 'א� ל�: ואמר א��� �יד �ט ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹה��ת�
�ר� לא זה הרי � מגר�ת' א� 'אי� א� �ט', זה אי� ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֹז�ז,
�ל וכ� �מע�ה. �ל�י ולא �נאי על לא �ט �א� ואי� ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹ�לל,

�זה. ֵֶַָ���צא

.Ê�ת�ר� ��א �נא� עני� ויהיה �נאי, על לגר� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהר�צה
ויתנה �נאי, �ל��� זה עני� מ�ציא זה הרי � �ל�ני זמ� ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָעד
�ג�� �יצד? �הליכת�. א� קב�ע �זמ� �ביאת� ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָה�נאי
זה הרי י��, �ל�י� ועד מ�א� �אתי לא 'א� ל�: ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ��אמר
ה�ט ונ�ת� �ט', יהיה לא י��, �ל�י� �ת�� �אתי וא� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹ�ט,
�אתי לא א� מעכ�ו, ��� זה 'הרי ל�: יאמר א� ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ�יד�;
��א מנת על ,��� זה 'הרי א� י��', �ל�י� ועד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹמ�א�
�זה. ���צא �ל וכ� י��', �ל�י� עד ז� למדינה ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹאב�א

.Á��י �ל�י� עד �א לא א� �ט ��היה עליה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹהתנה
א� וחלה י��, �ל�י� �ת�� ��ר� �א והיה ז�, ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹלמדינה
�ט, זה הרי � י�� �ל�י� אחר עד �א ולא נהר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹע�ב�
וא� �ג�י�, אנס �אי� אנ�ס'; 'הריני וצ�וח ע�מד ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹאפ��

לגר� רצ�נ� �אי� �ע�� ���ה �י .על ְְְִִֵֵֶֶַַָָ

.Ëניה� מ�נגד ���עבר ��ת�ר� עליה [שלאהתנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
�באיראנה] ה�ל� והיה י��, אותה]�ל�י� ה�ל�[ורואה ְְִֵֵָָָֹ

�היה י��, �ל�י� וי�הה ���ל� � ע�� נתיחד ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ�בא
י��, �ל�י� �ת�� �בא ה�ל� �היה �י על וא� ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמגר�ת;
�ברי� ��ה ��ר. ה�ט הרי ע��, נתיחד ולא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹה�איל
ל�מר עלי נאמנת היא 'הרי ואמר: ��התנה ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאמ�רי�?
��א ח���י� האמינ�, לא א� אבל א�ת�'. ��ס�י ְְֱֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹֹ��א
�ב�ל ה�נאי, ל� �מחלה �בא, ה�ל� ��היה א�ת� ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָ��ס
אחר �ס�ל ה�ט יהיה זה, ח�� �מ�ני ����ס�; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָה�ט
לאחר ��� זה 'הרי לא�ה: הא�מר וכ� י��. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹה�ל�י�
��ס ��א ח���י� � ��דינה ע�� והיה חד�', ע�ר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ�ני�

��ס�י'. ��א עלי 'נאמנת ��אמר: עד ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹא�ת�,

.Èב�לה� רצת וא� �רצ�נ�, �ל�יי� �ה� ה�נאי� �ל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָוכ�
��אמר עד ��ס, ��א ל� ח���י� � ה�ט �טל ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹא�ת�,
מ� �מת�ר�ת אמ�רי�? �ברי� ��ה עלי'. ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ'נאמנת

�ס ���� בפניה]��[מורגל]ה���אי�, מתבייש אבל[אינו ; ֲִִִֶַַָָ
��ס. ��א ל� ח���י� אי� האר�סי�, מ� ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָה�ת�ר�ת

.‡Èמ�א �אתי לא א� מעכ�ו, ��� זה ועד[מהיו�]�'הרי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
�אי� ��תר, �א ��א ח���י� אי� � חד�' ע�ר ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ�ני�
�א, ולא ��בע ה�מ� �� וא� �צנעה; לב�א אד� �ני ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�ר�
�י על א� � חד� ע�ר �ני� �ת�� מת מגר�ת. ז� ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהרי
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ו�למ� ה�איל י��, ה�ל�י� �ת�� מת ה�נאי; נע�ה ְְְְְֲִִֵַַַַָָֹֹלא
� נתנה ולא י�� מגר�ת.}אינ�{ה�ל�י� ְְְְִֵֶֶַָָָֹֹֹ

.·Î�מאתי לי ���ני מנת על ��� זה 'הרי ל�: ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאמר
ל�� יכ�לה אינ� � ���� קד� �מת זמ�, קבע ולא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹז�ז',
ה�ט, �טל ולא ל�; ���� א�א עליה התנה ��א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹלי�ר�יו,
א� ה�ט �אבד �י על א� לפיכ�, זמ�. קבע לא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ�הרי
עד לזר ���א ולא מגר�ת, ז� הרי � ��מ�ת קד� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹנקרע

.[ליבמה]��חל� ְֶַֹ

.‚Îגד� א� �ל�ני �לי לי ���ני מנת על ��� זה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָ'הרי
ל� ��תנה �י על א� � נגנב א� �לי א�ת� ואבד ְְְְְִִִִֶַַַַָָָ�ל�ני',
עד א� עצמ�, �לי א�ת� ���� עד גט, אינ� � �דמיו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאל�

ה�נאי. ְְֵֶַַַ��ב�ל

.„Î��תק�� קד� אחר וק��� �נאי, על ��ת�ר�ה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי
נתק�� לא וא� מק��ת; ז� הרי ה�נאי נתק�� א� � ְְִִֵֶֶַֹ�ְְְְֲִִֵֵַַַַַה�נאי
אי� �הרי מ�ני, �ט צריכה אינ� � ה�ט �בטל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָה�נאי,
ה�נאי נתק�� ולא נ�את, א� אבל .�� ��פסי� ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹק���י�

��ארנ�. �מ� מ�ני, �ט צריכה � ה�ט ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ�בטל

ט ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות
קב�ע‡. זמ� לאחר א��� את ותתגרשיהמגר� גיט� ["הרי ְְְְִֵֶַַַַַָָ

יו�"] ל' והרילאחר ��בע. ה�מ� ����יע מגר�ת ז� הרי ,ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ
�היא � לתנאי ��מה �נאי: ואינ� לתנאי, ��מה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַזה
על �המגר� � �נאי ואינ� ��בע; ה�מ� ����יע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמת�ר�ת

�ר� הרי גירושי�]�נאי, בתורת לה �ר�[נת� לא עדי� וזה , ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַֹ
צרי� � �נאי על המגר� לפיכ�: זמ�. א�ת� ���יע ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָעד

�נא� התנאי]לכ�ל דיני כל בו צרי�[שיהיו אינ� � וזה ; ְְְִִֵֶָָֹ
��ארנ�. ה�נאי� מ��טי ל�אר ולא �בר�, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹלכ�ל

.·�� �ת�ר�י ולא ,��� זה 'הרי לא���: הא�מר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ�יצד?
לאחר א�א מת�ר�ת אינ� � י��' �ל�י� לאחר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹא�א
�ת�� נ�ר�, א� ה�ט אבד א� ה�על, מת וא� י��; ְְְְִִִֵֵַַַַַַָֹ�ל�י�

מגר�ת. אינ� ְְִֵֶֶָֹֹ�ל�י�,

מ��‚. אבד א� ונגנב הר�י�, ר��ת �צ�י וה�יח�� ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָהלכה
ק�� ה�ט והיה ה�איל מגר�ת, ז� הרי � י�� �ל�י� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלאחר

א�ת� ויחדה ,�� מת�ר�ת �היא מקו�]���� לו [הקצתה ְְֲִִִֶֶֶַָָ
אינ� הר�י� ר��ת ���י הר�י�, ר��ת �אינ� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�מק��

הר�י�. ְִִַָ�ר��ת

אחר„. מגר� �די� �ינ� �מע�ה, ה�ר��י� �לה א� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָוכ�
ולא ,��� זה 'הרי לא�ה: �אמר �ג�� �יצד? ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹזמ�.
מת�ר�ת ז� הרי � ז�ז' מאתי� לי ���ני עד �� ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ�ת�ר�י
מ��טי ל�אר ולא �נא�, לכ�ל צרי� ואינ� ;���� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹאחר
עדי� א�א �נאי, על �ר� לא �הרי � ��ארנ� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹה�נאי�
ואחר וכ�, �� �ע��ת ה�ר��י� �לה א�א זה, �ר� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלא

�ת�ר�. ��ְִֵָָ

א�‰. ל�ר��י� זמ� ��בע לזה �נאי, על המגר� �י� ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ�מה
ואינ� �ר��י�, �� י� � �נאי על �המגר� �מע�ה? ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�לי�
ה�נאי, ���תק�� לפיכ�, ה�נאי. ��תק�� עד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ�מ�רי�
�ר��ת�; �אינ� �י על א� ק��, ה�ט היה א� ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָנת�ר�ה
אחר �ר��ת� להי�ת� א� ול�ל� לחזר צריכה ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹואינ�

�ר��י�. �ת�רת �ח�ה ליד� ה�יע �הרי ה�נאי, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ��תק��

��ארנ�. �מ� �צא, לא � ה�נאי ��תק�� קד� נ�את ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹוא�
ליד� �ט ה�יע לא � �מע�ה א� �זמ� �ר��יו ה��לה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאבל
עד א� ��בע ה�מ� עד ��ד�� �ת�רת א�א �ר��י�, ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָ�ת�רת
להי�ת צריכה ה�מ�, ����יע לפיכ�, ה�ע�ה. ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָ��ע�ה
��חדה ��ק�� ��היה א� ות�ל��, �חזר א� �ר��ת�, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹה�ט
�� ואחר ��ארנ�; �מ� ר��ת�, �אינ� �י על א� �� ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָא�ת�
קד� א� ��בע, ה�מ� ���יע קד� נ�את וא� .�� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ�ת�ר�

�צ � ה�ר��י� �� ��לה ה�ע�ה ממזר;��ע�ה וה�לד א, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
�� �א� ואי� �מ�רה, אי� א�ת היא �ר��י�.[שו�]�עדי� ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

.Â�מאתי לי ��ני לא 'א� ל�: ואמר א��� �יד �ט ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹה��ת�
�ר� לא זה הרי � מגר�ת' א� 'אי� א� �ט', זה אי� ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֹז�ז,
�ל וכ� �מע�ה. �ל�י ולא �נאי על לא �ט �א� ואי� ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹ�לל,

�זה. ֵֶַָ���צא

.Ê�ת�ר� ��א �נא� עני� ויהיה �נאי, על לגר� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהר�צה
ויתנה �נאי, �ל��� זה עני� מ�ציא זה הרי � �ל�ני זמ� ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָעד
�ג�� �יצד? �הליכת�. א� קב�ע �זמ� �ביאת� ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָה�נאי
זה הרי י��, �ל�י� ועד מ�א� �אתי לא 'א� ל�: ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ��אמר
ה�ט ונ�ת� �ט', יהיה לא י��, �ל�י� �ת�� �אתי וא� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹ�ט,
�אתי לא א� מעכ�ו, ��� זה 'הרי ל�: יאמר א� ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ�יד�;
��א מנת על ,��� זה 'הרי א� י��', �ל�י� ועד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹמ�א�
�זה. ���צא �ל וכ� י��', �ל�י� עד ז� למדינה ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹאב�א

.Á��י �ל�י� עד �א לא א� �ט ��היה עליה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹהתנה
א� וחלה י��, �ל�י� �ת�� ��ר� �א והיה ז�, ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹלמדינה
�ט, זה הרי � י�� �ל�י� אחר עד �א ולא נהר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹע�ב�
וא� �ג�י�, אנס �אי� אנ�ס'; 'הריני וצ�וח ע�מד ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹאפ��

לגר� רצ�נ� �אי� �ע�� ���ה �י .על ְְְִִֵֵֶֶַַָָ

.Ëניה� מ�נגד ���עבר ��ת�ר� עליה [שלאהתנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
�באיראנה] ה�ל� והיה י��, אותה]�ל�י� ה�ל�[ורואה ְְִֵֵָָָֹ

�היה י��, �ל�י� וי�הה ���ל� � ע�� נתיחד ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ�בא
י��, �ל�י� �ת�� �בא ה�ל� �היה �י על וא� ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמגר�ת;
�ברי� ��ה ��ר. ה�ט הרי ע��, נתיחד ולא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹה�איל
ל�מר עלי נאמנת היא 'הרי ואמר: ��התנה ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאמ�רי�?
��א ח���י� האמינ�, לא א� אבל א�ת�'. ��ס�י ְְֱֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹֹ��א
�ב�ל ה�נאי, ל� �מחלה �בא, ה�ל� ��היה א�ת� ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָ��ס
אחר �ס�ל ה�ט יהיה זה, ח�� �מ�ני ����ס�; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָה�ט
לאחר ��� זה 'הרי לא�ה: הא�מר וכ� י��. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹה�ל�י�
��ס ��א ח���י� � ��דינה ע�� והיה חד�', ע�ר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ�ני�

��ס�י'. ��א עלי 'נאמנת ��אמר: עד ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹא�ת�,

.Èב�לה� רצת וא� �רצ�נ�, �ל�יי� �ה� ה�נאי� �ל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָוכ�
��אמר עד ��ס, ��א ל� ח���י� � ה�ט �טל ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹא�ת�,
מ� �מת�ר�ת אמ�רי�? �ברי� ��ה עלי'. ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ'נאמנת

�ס ���� בפניה]��[מורגל]ה���אי�, מתבייש אבל[אינו ; ֲִִִֶַַָָ
��ס. ��א ל� ח���י� אי� האר�סי�, מ� ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָה�ת�ר�ת

.‡Èמ�א �אתי לא א� מעכ�ו, ��� זה ועד[מהיו�]�'הרי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
�אי� ��תר, �א ��א ח���י� אי� � חד�' ע�ר ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ�ני�
�א, ולא ��בע ה�מ� �� וא� �צנעה; לב�א אד� �ני ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�ר�
�י על א� � חד� ע�ר �ני� �ת�� מת מגר�ת. ז� ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהרי
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�מק�� ���א לא מגר�ת, היא והרי ��ב�א, אפ�ר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ�אי
ה�נאי. ���תק�� חד�, ע�ר �ני� אחר עד ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיב�

.·Èהתנה� ח�לה א� מת, א� �ט זה ��היה �התנה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ�ריא
�ל��; אמר לא � זה מחלי מת א� �ט זה ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹ��היה

�מ�מע� מיתה; לאחר מ�י', 'א� מע�ה.[ג�]���מע�ת , ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ
� מ�תי' 'לאחר �א�מר זה הרי מ�י', 'א� אמר א� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָלפיכ�

מיתה. לאחר �ט ְְִֵֵַַָואי�

.‚È���מה' א� מ�י', א� מעכ�ו ��� זה 'הרי ל�: ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאמר
מגר�ת. �היה �כ��מ�ת �ט, זה הרי � מ�י' ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹא�

.„Èלאחר' 'מה���', א� מעכ�ו', ��� זה 'הרי ל�: ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאמר
�אמר אחר ��א מגר�ת; ספק ז� הרי � �מת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמיתתי',
�אי� � מיתה לאחר על �ע�� וסמכה ,�� חזר ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ'מעכ�ו'

מיתה. לאחר ְִֵַַָ�ט

.ÂË;גט אינ� � ��ילה �מת ח�ה', לכ��צא ��� זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ'הרי
�� מנת מגר�ת,'על ז� הרי � ��ילה �מת ח�ה', זרח ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ח�ה זרחה �א� עליה התנה ה�נאי. יתק�� ח�ה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ�כ��זרח
גט; אינ� � ��ילה �מת �ט, יהיה לא זרחה לא וא� �ט ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹיהיה
מיתה. לאחר �ט ואי� ��ת, עד ה�נאי נתק�� לא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ�הרי

.ÊËמרע למות]�כיב הנוטה לא���[חולה �ט ��תב ְְְְִִֵֶַַָ
ועמד ���[הבריא]וגר��, �אי� ,�� לחזר יכ�ל אינ� � ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ

מקרה]�מ�נת� בכזה חוזרת ��,[שמתנתו יחזר �אמר �א� ; ְְֲִֶַַַָֹֹ
מ�נת�,[בטעות]יאמר� �מ� � יגר�' מיתה לאחר ���' : ְְְְְִִֵַַַָָָֹ

מיתה. לאחר א�א ק�נה ְִֵֶֶַַָָָָ�אינ�

.ÊÈית� עליו ונפל זה', מחלי מ�י א� מה���, ��� זה ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ'הרי
גט. אינ� � �מת �זה, וכ��צא ארי טרפ� א� נח� נ�כ� ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָא�

.ÁÈ�א �ית עליו ונפל זה', מחלי יעמד לא 'א� ל�: ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹאמר
זה 'הרי מגר�ת. ספק ז� הרי � ארי טרפ� א� נח� ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹנ�כ�
וחלה ���ק, והל� ועמד זה', מחלי מ�י א� מעכ�ו, ���ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
זה הרי מת, הרא��� חלי מחמת א� א�ת�: א�מדי� � ְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶַָָומת

נ�ק וא� גט. אינ� לאו, וא� ולא[עבר]�ט; לחלי מחלי ְְְֳֳִִִִִֵֵֵֵַָָֹ
אמד[התהל�]עמד צרי� ואינ� �ט, זה הרי � [ודאי���ק ְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹ

מת] ראשו� .מחולי

.ËÈעד ה�ט ���תינת ה�מי� �ל ה�נאי�, א�� ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ�בכל
�בלבד �בר, לכל מגר�ת היא הרי � ה�נאי ויתק�� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ��מ�ת

��ארנ�. �מ� ע��, יתיחד ְְְִִֵֵֶֶַַָֹ��א

.Îא�� �די ���מ�ת, �נאי על א��� לגר� �רצה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹח�לה
רצה ולא מגר�ת, �היה לא עמד וא� יב�, לפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹ��ל
��תב ה�א �� � �ע�� ��ר� ��א �די מעכ�ו, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹלגר��

ה�ר� ���תב אחר הגט]��ט ����ת�[עיקר ל� א�מר א� , ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
וא� �ט, יהיה מ�י וא� �ט, יהיה לא מ�י לא 'א� ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹֹה�ט:

וה� �פ�ל, �נאי ��היה �די �ט'; יהיה לא מ�י ["א�לא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ
ללאומתי"] מתי"]ק�ד� לא �ח�ה["א� �יו יפ�ח ולא , ְְְְִִִֵַָָֹ

מתי"]לפרענ�ת �["א� ���מ�ת מגר�ת �היה מת, וא� . ְ�ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָֹ
מיתה. קד� ליד� ה�ט ���יע ְְִִֵֶֶַַַָָָֹוה�א

.‡Îלא��י זה �גט 'זכה ל�: ואמר לאחד �ט ��ת� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�על
יב�' לפני ��ל ��א לייבו�]�די תזדקק ה�על[שלא �מת , ְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

�רב מגר�ת; ספק ז� הרי � ליד� ה�ט ���יע ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹקד�

�היה �לפיכ� יב�; לפני י�ל� ��א לה� היא זכ�ת ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹה��י�,
מג וזכהספק ה�איל ליד�, �ט ה�יע ��א �י על א� ר�ת, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

אחר. �� ֵַָל�

.·Î�תנ� �ט �תב� חד� ע�ר �ני� 'לאחר לעדי�: ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאמר
לאחר לא��י �ט �תנ� '�תב� לה�: �אמר א� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָלא��י',
��בע, ה�מ� אחר ��תבי� א�� הרי � חד�' ע�ר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�ני�
��תנ�ה� �י על א� ה�מ�, �ת�� �תב�ה� וא� ל�; ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָונ�תני�
��אמר, ה�מ� אחר �תב�ה� גט. אינ� � �אמר זמ� ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָלאחר
מיתה א� נ�דע לא וא� גט; אינ� � ל� ���ת� קד� ְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹ�מת
הרי � ל�יתה קדמה ה�ט נתינת א� ה�ט, לנתינת ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָקדמה

מגר�ת. ספק ְֵֶֶָֹז�

.‚Î'ה�ב�ע אחר ל� �תנ� '�תב� לה�: זו]אמר [שמיטה ְְִֶַַַַַָָָָ
ה�ב�ע מאחר �נה אחר א�א ��תבי� אי� [בשנה� ְִֵֵֶַַַַַַָָָָ

חד�שמינית] לאחר ��תבי� � ה�נה' 'לאחר לה� אמר ;ְְְִֶֶַַַַַַָָָָֹ
לאחר ��תבי� � החד�' 'לאחר לה� אמר �נ�ה; ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹמ�נה
��תבי� � ה��ת' 'לאחר לה� אמר �ני; מחד� ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹה��ת
'�תב� לה�: אמר �לי�י; י�� ס�� עד ה��ת י�� ְְִִִֵֶַַַַַַָָָמאחר
י�� ס�� ועד רביעי מ��� ��תבי� � ה��ת' קד� ל� ְְְְִִִִֶַַַָָֹ�תנ�

ל�. ונ�תני� ְְִִִָ��י,

.„Î�ונתנ �תב� �� ואחר �אמר, ה�מ� אחר �אחר� ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהרי
ל� ונתנ� וכתב� החד�', 'לאחר לה� �אמר �ג�� ְְְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָֹל�,

�ס�ל. זה הרי � �ני מחד� ��ת�ת ��י ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלאחר

.‰Î,�ל ול�� ולח�� לכ�ב לה� �אמר אחר ע�� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹנתיחד
���� ה�ט א� ה�ברי�: וחמר וקל יכ�ב�; לא א�� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹהרי
וחמר קל �על; ��א ה�ט נפסל ע��, ���תיחד ליד� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹל�
ע��, ��תיחד אחר ל� ונתנ� �תב� וא� נכ�ב. ��א ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלזה,

גט. ֵֵאינ�

.ÂÎידי על ��תב אחד � לא��י' �ט '�תב� לע�רה: ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָאמר
�מעמד[בשביל] מה� אחד ��תב � �ת�ב�' '��כ� ;����ָ�ְְְֲֵֵֶֶֶַַָ

מה�[בנוכחות] אחד מ�ליכ� � לא��י' זה �ט 'ה�ליכ� .����ְְִִִִֵֵֶֶֶָָ
אחד מ�ליכ� � לא��י' זה �ט ה�ליכ� '��כ� ;��� ידי ְְְִִִִֵֶֶֶָ�ָ�ְֵַעל

.��� �מעמד ָ�ְֲֵֶַַמה�

.ÊÎ� לא��י' �תנ� וחתמ� �ט '�תב� לע�רה: ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָאמר
נ�תנ� מה� ואחד ח�תמי�, מה� ��ני� ��תב, מה� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאחד
�חתמ� העדי� מ�ני אחד ה�א ה��תב היה ואפ�� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָל�;
לה�: אמר ��ר. זה הרי � ל� ��תנ� ה�ליח וה�א ,��ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
��נה �י� מנא�, וא� ח�תמי�; ��� � �ת�ב�' ְְְִִֵֶָָָָָ�ְְֶ�'��כ�
זה הרי � '�ת�ב�' לה� ואמר מקצת�, ��נה �י� ����ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
מ��� ה� ��ח�ה, �ח�תמי� ��ני� '��כ�', ְְְְִִִִֵֶֶַַָ�ְֵ�א�מר
ה�אר הי� א� לפיכ� �נאי. מ��� וה�אר, ְְְְְִִִִֵַַַָָָָעדי�;
לימי� אפ�� למחר, וזה ה��� זה חתמ� א� ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָ�ס�לי�,
הרי חתימה, קד� מה� אחד מת ��ר. זה הרי � ְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹהר�ה
הרי �ס�ל, הרא��ני� מ�ני� אחד היה �טל. �ט ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָזה
�עד�ת ��ר �ס�ל 'עד יאמר�: ��א � �ס�ל �ט ְְֵֵֵֵֶֶָָָָֹזה
הכ�יר�ה� ולא ר�י�'; העדי� ��הי� �עת �טר�ת, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹ�אר

מסירה �עדי מ�ני א�א ר�י�, �עדיו [שרואי��גט ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
לאשה] הגט הע�ר.מסירת ִֵָָה�

- h"qyz'd a`Îmgpn g"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

.ÁÎ,��לח א� �ט, לכ�ב לר�י� �הא�מר חכמי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹ��נ�
'�ל לה�: א�מר � לכתיבה א� לא���, �ט לה�לי� ְְְְִִִִִֵֵֶָָָא�
'�ל יאמר: � לה�לכה וכ� לא��י'; �ט יכ�ב מ�� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹאחד
�ני� '�ל לה�: יאמר � לחתימה וא� י�לי�'; מ�� ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאחד

לא��י'. �תנ� זה �גט יח�מ� ְְְְְְִִִֵֶֶַמ��

.ËÎזה א�א ח�תמי� אי� ה�ט 'עדי חכמי� אמר� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָול�ה
א� חתמ�'; '��כ� לר�י� יאמר ��א �זרה, זה'? ְֲִֶֹ�ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ�פני
�ני�, יעיד� ��א � זה �פני ��א זה ח�תמי� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ�אמר
לא ועדי� ,�� העיד� ��בר ותח�ב �יד�, ה�ט ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹות�ל

ה�נאי. ְְִֵַַַנתק��

.Ï�ויח�מ לא��י �ט יכ�ב� מ�� '�ני� ל�ל�ה: ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹאמר
האחר, ע� האב �חת� �י� �בנ�, אב �ה� והיה ל�', ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָוי�נ�
ע��ה �האד� ��ר, זה הרי � האחר ע� ה�� �חת� ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�י�

האב. �מק�� �ליח ְִִֵַַָָָה��

.‡Ï�לי��� לפל�ני �תנ� וחתמ� '�תב� ל�ני�: ְְְְְְִִִִִִִֶַַָאמר
��תב, מה� אחד � ל�' ���לי� ל�ליח '�נ� א� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָלא��י',
�עצמ� ה� ה�ליכ� וא� ל�ליח; ונ�תני� ח�תמי� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ��ניה�
�יצד ל�ר��י�. �ליח א�ת� ע�ה ��א גט, אינ� � ל� ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹונתנ�
ל� ונ�תנ� וח�זר ל�ליח, וי�נ�ה� מ��ה, א�ת� י�ל� ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָיע��?
�דבר זה �גט ה�ר� ור��תי אחרי�. �פני א� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�פניה�,

��ה�. ��סחא�ת �היה ���� מ�ני נראה, ְֶֶָָ�ְְִִִֵֵֶֶֶַָָ�אינ�

.·Ïל�על �נתנ� �תב� לא��י', �ט לי '�תב ל��פר: ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹאמר
�ט ��' ל�: ואמר ל�ליח �נתנ� ה�על �נטל� עדי�, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ�לא
עדי� �פני ל� �נתנ� ה�ליח והל� עדי�', �פני לא��י ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָזה
הערוה, לה�יר נאמ� ה�ליח �אי� מגר�ת; ספק ז� הרי �ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
�חתמ� העדי� �תב מ�ני א�א אחד, עד �ה�א �י על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָא�
�� ��היה עד עד�ת�, ��חקרה �מי �ה� ה�ט, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעל
��ט ��עיד� עדי� �ני �� הי� וא� ��ארנ�. �מ� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמערער,
מגר�ת. ז� הרי � �� לגר�� ל�ליח נתנ� ה�על ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹזה

.‚Ï,'ל�ני� �מק�� לא��י זה �ט ��' ל�ליח: ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהא�מר
�מק�� �היא 'הרי גט; אינ� � אחר �מק�� ל� ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָ�נתנ�
��ראה מ�ני ��ר, � אחר �מק�� ל� �נתנ� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ל�ני',

ל� ה�א ואינומק�� לידיעה, הימצאה מקו� [מציי� ָ
ש�] דווקא לגרשה ל�מקפיד ��נה� 'אל ל�: אמר .ְִֵַַָָ

א�א ל� ��נה� 'אל �על�ה, ל� �נתנ� ��ית', ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָא�א
�ל�ני', �י�� ל� '�נה� ��מאל, ל� �נתנ� ְְְְְְִִִֵָָָָֹ�ימי�',

�ת�� ל� ��נה�[לפני]�נתנ� 'אל גט; אינ� � ה�מ� ְְְְִֵֵֵַַַָָ
מאחריו א� מ�פניו ל� �נתנ� �ל�ני', �י�� א�א ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָל�
�ל וכ� י��. �ל עצמ� על הק�יד �הרי גט, אינ� �ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַֹ

�זה. ֵֶַָ���צא

.„Ïהתק�ל' ל�ל�ח�: �אמרה הא�ה ��י[קבל]וכ� לי ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
'הבא גט; אינ� � אחר �מק�� ל� וק�ל� �ל�ני', ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָ�מק��
��ר. � אחר למק�� ל� והביא� �ל�ני', למק�� ��י ְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָלי

.‰Ïאמר� �י� לא��י', זה �ט 'ה�ל� ל�ל�ח�: ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָהא�מר
'א� ל� �אמר �י� 'ה�ל�', נאנס[אתה]ל� א� וחלה ה�ל�', ְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָ

�ל�ני, חפ� מ��ה 'טל ל�: אמר וא� אחר. �יד מ��ח� �ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
��ח� וא� אחר; �יד י��ח� לא זה הרי � זה' �ט ל� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹות�
החפ� ונתנה ה�ליח לקראת הא�ה ויצאת אחר, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ�יד

מגר�ת. ז� הרי � ה�ט ל� נת� �� ואחר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ��ח�ה,

.ÂÏמ�ד אפ�� � החפ� נתנה �� ואחר ה�ט, ל� ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָנת�
ה�על �ברי על עבר �הרי גט; אינ� הרא���, ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָה�ליח
אמר ה�על �הרי עליו, מק�ידי� אד� �ני ��ת� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ�דבר

נטל. �� ואחר נת� וה�א ל�', ות� החפ� 'טל ְְְֵֵֶַַַַַָָָָֹל�:

.ÊÏמ וטל ה�ט, ל� ��' ל�: הריאמר � �ל�ני' חפ� ��ה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
�יד �קד�נ� ��היה רצ�נ� �אי� אחר, �יד י��ח�� לא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹזה
החפ� ��תנה �י� �ט, זה הרי � אחר �יד ��ח� וא� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחר;

.���� א�א נתנה ��א �י� ְְִֵֶֶַָָָָֹ�ח�ה,

.ÁÏא�א ל� י�נה� 'אל ל�: ואמר ל�ליח ה�ט ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָנת�
אמר א� וכ� גט; אינ� � ל� �נתנ� לאחר, �נתנ� ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָא�ה',
י�נ�� וה�א לפל�ני, �נה� א�א א�ה, ל� ��נה� 'אל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָל�:
��א לפי גט, אינ� � הרא��� ה�ליח ל� �נתנ� ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹל�',

ל�ר��י�. �ליח ִִֵַַָָָע�ה�

.ËÏאמר לא��י', זה �ט 'ה�ל� ל�: ואמר ה�ט ל� ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָנת�
לפל�ני, '�נה� ה�על: ל� אמר מ�יר�', 'איני ה�ליח: ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָל�

נ�� ��א �ליח זה הרי � מ�יר�' כוח]ה�א ייפוי [לו ֲִִִֵֶֶַַַָָֹ
ה�על; �אמר לפל�ני א�א ה�ט נ�ת� ואינ� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלגר��י�,
א� ל�, ���ליכ� וה�א ה�ר��י�, �ליח ה�א ה�ל�ני ְְְְִִִִֵֶַַַָוא�ת�

נאנס. א� חלה א� אחר �יד ְְְֱִֵֶַַַַָָמ��ח�

.Ó�ל�י� עד ל� ��נה� 'לא ל�: ואמר ל�ליח ה�ט ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹנת�
אחר; �יד מ��ח� � ה�ל�י� �ת�� נאנס א� וחלה ְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָֹי��',
�לאחר ה�איל לגר��י�, �ליח עכ�ו �אינ� �י על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ�א�
אחר �ליח ע��ה �ר��י�, �ליח יהיה י�� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹה�ל�י�

ה�ל�י�. ְְִַֹ�ת��

.‡Ó��ע �על� היה ���א אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹ��ה
מת�ר�ת אבל האר�סי�. מ� מת�ר�ת �היתה א� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ��דינה,
��ס ��א ל� ח���י� ��דינה, ע�� �בעל� ה���אי� ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָמ�

��[אותה] א� א�א ה�ל�י� �ת�� �ליח ע��ה ואינ� ,ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
לאחר ל� ה�ט נ�ת� אבל ��ס�י'; ��א עלי 'נאמנת ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאמר
'נאמנת ��אמר עד ��ארנ�, �מ� ל� וח���י� � ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹה�ל�י�

��ס�י'. ��א ְִִֶַַָֹעלי

�



פי - h"qyz'd a`Îmgpn g"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

.ÁÎ,��לח א� �ט, לכ�ב לר�י� �הא�מר חכמי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹ��נ�
'�ל לה�: א�מר � לכתיבה א� לא���, �ט לה�לי� ְְְְִִִִִֵֵֶָָָא�
'�ל יאמר: � לה�לכה וכ� לא��י'; �ט יכ�ב מ�� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹאחד
�ני� '�ל לה�: יאמר � לחתימה וא� י�לי�'; מ�� ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאחד

לא��י'. �תנ� זה �גט יח�מ� ְְְְְְִִִֵֶֶַמ��

.ËÎזה א�א ח�תמי� אי� ה�ט 'עדי חכמי� אמר� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָול�ה
א� חתמ�'; '��כ� לר�י� יאמר ��א �זרה, זה'? ְֲִֶֹ�ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ�פני
�ני�, יעיד� ��א � זה �פני ��א זה ח�תמי� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ�אמר
לא ועדי� ,�� העיד� ��בר ותח�ב �יד�, ה�ט ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹות�ל

ה�נאי. ְְִֵַַַנתק��

.Ï�ויח�מ לא��י �ט יכ�ב� מ�� '�ני� ל�ל�ה: ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹאמר
האחר, ע� האב �חת� �י� �בנ�, אב �ה� והיה ל�', ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָוי�נ�
ע��ה �האד� ��ר, זה הרי � האחר ע� ה�� �חת� ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�י�

האב. �מק�� �ליח ְִִֵַַָָָה��

.‡Ï�לי��� לפל�ני �תנ� וחתמ� '�תב� ל�ני�: ְְְְְְִִִִִִִֶַַָאמר
��תב, מה� אחד � ל�' ���לי� ל�ליח '�נ� א� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָלא��י',
�עצמ� ה� ה�ליכ� וא� ל�ליח; ונ�תני� ח�תמי� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ��ניה�
�יצד ל�ר��י�. �ליח א�ת� ע�ה ��א גט, אינ� � ל� ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹונתנ�
ל� ונ�תנ� וח�זר ל�ליח, וי�נ�ה� מ��ה, א�ת� י�ל� ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָיע��?
�דבר זה �גט ה�ר� ור��תי אחרי�. �פני א� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�פניה�,

��ה�. ��סחא�ת �היה ���� מ�ני נראה, ְֶֶָָ�ְְִִִֵֵֶֶֶַָָ�אינ�

.·Ïל�על �נתנ� �תב� לא��י', �ט לי '�תב ל��פר: ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹאמר
�ט ��' ל�: ואמר ל�ליח �נתנ� ה�על �נטל� עדי�, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ�לא
עדי� �פני ל� �נתנ� ה�ליח והל� עדי�', �פני לא��י ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָזה
הערוה, לה�יר נאמ� ה�ליח �אי� מגר�ת; ספק ז� הרי �ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
�חתמ� העדי� �תב מ�ני א�א אחד, עד �ה�א �י על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָא�
�� ��היה עד עד�ת�, ��חקרה �מי �ה� ה�ט, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעל
��ט ��עיד� עדי� �ני �� הי� וא� ��ארנ�. �מ� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמערער,
מגר�ת. ז� הרי � �� לגר�� ל�ליח נתנ� ה�על ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹזה

.‚Ï,'ל�ני� �מק�� לא��י זה �ט ��' ל�ליח: ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהא�מר
�מק�� �היא 'הרי גט; אינ� � אחר �מק�� ל� ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָ�נתנ�
��ראה מ�ני ��ר, � אחר �מק�� ל� �נתנ� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ל�ני',

ל� ה�א ואינומק�� לידיעה, הימצאה מקו� [מציי� ָ
ש�] דווקא לגרשה ל�מקפיד ��נה� 'אל ל�: אמר .ְִֵַַָָ

א�א ל� ��נה� 'אל �על�ה, ל� �נתנ� ��ית', ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָא�א
�ל�ני', �י�� ל� '�נה� ��מאל, ל� �נתנ� ְְְְְְִִִֵָָָָֹ�ימי�',

�ת�� ל� ��נה�[לפני]�נתנ� 'אל גט; אינ� � ה�מ� ְְְְִֵֵֵַַַָָ
מאחריו א� מ�פניו ל� �נתנ� �ל�ני', �י�� א�א ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָל�
�ל וכ� י��. �ל עצמ� על הק�יד �הרי גט, אינ� �ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַֹ

�זה. ֵֶַָ���צא

.„Ïהתק�ל' ל�ל�ח�: �אמרה הא�ה ��י[קבל]וכ� לי ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
'הבא גט; אינ� � אחר �מק�� ל� וק�ל� �ל�ני', ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָ�מק��
��ר. � אחר למק�� ל� והביא� �ל�ני', למק�� ��י ְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָלי

.‰Ïאמר� �י� לא��י', זה �ט 'ה�ל� ל�ל�ח�: ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָהא�מר
'א� ל� �אמר �י� 'ה�ל�', נאנס[אתה]ל� א� וחלה ה�ל�', ְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָ

�ל�ני, חפ� מ��ה 'טל ל�: אמר וא� אחר. �יד מ��ח� �ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
��ח� וא� אחר; �יד י��ח� לא זה הרי � זה' �ט ל� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹות�
החפ� ונתנה ה�ליח לקראת הא�ה ויצאת אחר, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ�יד

מגר�ת. ז� הרי � ה�ט ל� נת� �� ואחר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ��ח�ה,

.ÂÏמ�ד אפ�� � החפ� נתנה �� ואחר ה�ט, ל� ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָנת�
ה�על �ברי על עבר �הרי גט; אינ� הרא���, ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָה�ליח
אמר ה�על �הרי עליו, מק�ידי� אד� �ני ��ת� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ�דבר

נטל. �� ואחר נת� וה�א ל�', ות� החפ� 'טל ְְְֵֵֶַַַַַָָָָֹל�:

.ÊÏמ וטל ה�ט, ל� ��' ל�: הריאמר � �ל�ני' חפ� ��ה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
�יד �קד�נ� ��היה רצ�נ� �אי� אחר, �יד י��ח�� לא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹזה
החפ� ��תנה �י� �ט, זה הרי � אחר �יד ��ח� וא� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחר;

.���� א�א נתנה ��א �י� ְְִֵֶֶַָָָָֹ�ח�ה,

.ÁÏא�א ל� י�נה� 'אל ל�: ואמר ל�ליח ה�ט ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָנת�
אמר א� וכ� גט; אינ� � ל� �נתנ� לאחר, �נתנ� ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָא�ה',
י�נ�� וה�א לפל�ני, �נה� א�א א�ה, ל� ��נה� 'אל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָל�:
��א לפי גט, אינ� � הרא��� ה�ליח ל� �נתנ� ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹל�',

ל�ר��י�. �ליח ִִֵַַָָָע�ה�

.ËÏאמר לא��י', זה �ט 'ה�ל� ל�: ואמר ה�ט ל� ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָנת�
לפל�ני, '�נה� ה�על: ל� אמר מ�יר�', 'איני ה�ליח: ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָל�

נ�� ��א �ליח זה הרי � מ�יר�' כוח]ה�א ייפוי [לו ֲִִִֵֶֶַַַָָֹ
ה�על; �אמר לפל�ני א�א ה�ט נ�ת� ואינ� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלגר��י�,
א� ל�, ���ליכ� וה�א ה�ר��י�, �ליח ה�א ה�ל�ני ְְְְִִִִֵֶַַַָוא�ת�

נאנס. א� חלה א� אחר �יד ְְְֱִֵֶַַַַָָמ��ח�

.Ó�ל�י� עד ל� ��נה� 'לא ל�: ואמר ל�ליח ה�ט ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹנת�
אחר; �יד מ��ח� � ה�ל�י� �ת�� נאנס א� וחלה ְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָֹי��',
�לאחר ה�איל לגר��י�, �ליח עכ�ו �אינ� �י על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ�א�
אחר �ליח ע��ה �ר��י�, �ליח יהיה י�� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹה�ל�י�

ה�ל�י�. ְְִַֹ�ת��

.‡Ó��ע �על� היה ���א אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹ��ה
מת�ר�ת אבל האר�סי�. מ� מת�ר�ת �היתה א� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ��דינה,
��ס ��א ל� ח���י� ��דינה, ע�� �בעל� ה���אי� ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָמ�

��[אותה] א� א�א ה�ל�י� �ת�� �ליח ע��ה ואינ� ,ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
לאחר ל� ה�ט נ�ת� אבל ��ס�י'; ��א עלי 'נאמנת ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאמר
'נאמנת ��אמר עד ��ארנ�, �מ� ל� וח���י� � ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹה�ל�י�

��ס�י'. ��א ְִִֶַַָֹעלי

�
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ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ב ראשו� יו�

יב ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
���רה‡. ק�רי� ��הי� לי�ראל, לה� ��� ר�נ� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמ�ה

י�ה� ��א �די ��חרית, �בחמי�י �ב�ני ���ת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ�ר�י�
��הי� ��� ה��פר ועזרא ��רה. �מיעת �לא ימי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ�ל�ה

קרנ�ת י��בי מ��� ��ת, �כל �מנחה �� [סוחרי�ק�רי� ְְְְְִִִֵֵַָָָָ
וחמישי] בשני לשמוע באי� ��הי�שאינ� ��� ה�א וג� ;ְְִִֵֶַ

�ח�ת יקרא� ולא אד�, �ני �ל�ה �בחמי�י ��ני ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֹֹה��רי�
�ס�קי�. ְֲִֵָָמע�רה

���ת�ת,·. �צ��ר: ���רה �ה� ���רי� ה�מי� ה� ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָוא��
�פ�רי�, �בחנ�ה �בתענ��ת, חד�י�, �ברא�י ִָ�ְְְֲֲֲֳִִִֵַַָָ�במ�עדי�,
מפטירי� ואי� ו�ב�ע. �ב�ע ��כל �בחמי�י ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ�ב�ני
ה���רי� �בי�� ט�בי� �בימי� ���ת�ת א�א ְְְִִִִִֶַַַָָָָ��ביא,

�לבד. �אב ְְְְִִַָָ�בת�עה

אנ�י�‚. מע�רה �פח�ת �צ��ר, ���רה ק�רי� ְְֲֲִִִֵֵַָָָָָאי�
���קי�, מע�רה �ח�ת ק�רי� ואי� ח�רי�; �ני ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָ�ד�לי�
מ�ל�ה �ח�ת ה��רי� יהי� ולא ה�ני�. מ� ע�לה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹו"ויד�ר"

�פר�ה מתחילי� ואי� מ�ל�ה[חדשה]אנ�י�, �ח�ת ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֹ
ולא �ס�קי�, מ�ל�ה �ח�ת �פר�ה מ�יחי� ואי� ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹֹ�ס�קי�,

�ס�קי�. מ�ל�ה �ח�ת ה��רא ְְְִִִֵַָָָֹיקרא

�ל�ה„. ק�ראי� �ני� �ס�קי�, ע�רה ��רא� ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָֹֹ�ל�ה
רא���, אר�עה ה��רא �היה �בי� אר�עה. ואחד ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ�ל�ה,

מ��ח. זה הרי � אמצעי א� אחר��, ָ�ְְֲֲִֵֶֶַָא�

�מ�יט‰. ��רה, ספר ��תח ה��רי�, מ� ואחד אחד ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ל
ה' את '�רכ� א�מר: �� ואחר ,�� ק�רא �ה�א ְְֵֵֶֶַַַָָָ��ק��

'�ר�� ע�ני�: הע� וכל ועד';המבר�', לע�ל� המבר�, ה' ְְְְִֶַַָָָָָָָָֹֹ
א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� �מבר�: ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹוח�זר
א�ה �ר�� � ��רת� את לנ� ונת� הע�י�, מ�ל �נ� ְִִֶַַַַָָָָָָָָָ�חר
ק�רא, �� ואחר 'אמ�'. ע�ני� הע� וכל ה��רה'; נ�ת� ְְִֵֵֵַַַָָָָָָה',
ה' א�ה '�ר�� �מבר�: ה�פר, וג�לל לקר�ת; ���לי� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעד
ע�ל� ח�י אמת, ��רת לנ� נת� א�ר הע�ל�, מל� ֱֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאלהינ�

ה��רה'. נ�ת� ה', א�ה �ר�� � �ת�כנ� ְְֵֵַַָָָָָנטעה

.Âמ�י 'אמ�' ��כלה עד ���רה, לקר�ת ר�אי ה��רא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאי�
מחזירי� � אחת א�ת �דק��ק אפ�� וטעה, קרא ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָה���ר.
���רה, �ני� יקרא� ולא �דק��ק. ��קרא�ה עד ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹא�ת�,
�ח�יו, אחר יעמד � ונ���ק קרא לב��. האחד ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹא�א
.���� �מבר� �����ק; הרא��� �התחיל מ�ק�� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָויתחיל

.Êר����� �ד�ל ל� ��אמר עד לקר�ת, ר�אי ה��רא ְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹאי�
ה�נסת ח�� ואפ�� ה�נסת[ש"�]לקר�ת. רא� א� [שמש], ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַֹ

��ה� �ד�ל א� ה���ר ל� ��אמר� עד מעצמ�, ק�רא אינ� �ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ע�� לעמד אחד צרי� החז�]לקר�ת. �ה�א[ע� ��עה ְְֲִִִֶֶַָָָָֹ

ה��ראי�. ע� ע�מד �הח�� �דר� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָק�רא,

.Á�י אחד,[מותר]ה��רא, �עני� למק�� מ�ק�� לד�ג ל� ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
אל אמר ��פר�ת �ע��ר" ו"א� מ�ת" "אחרי ְְְֱֲֵֶֶֶַַַָָָֹ�ג��
��א לקר�ת �אס�ר �ה, על יקרא ��א וה�א, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹה�הני�;

�די א�א ����ג, י�הה ולא אחת; �בה אפ�� ה�תב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמ�
זמ�] ה�ס�ק.[שיעור �ר��� ה�ר�מ� ְְְַַָָ�ְִֶַַ���לי�

.Ë��אפ לס�ר אס�ר ���רה, לקר�ת ה��רא �התחיל ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�יו�
ל�� �מ�ימי� ו��מעי�, ��תקי� ה�ל א�א � הלכה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹ�דבר
ספר אל הע� כל "ואזני ��אמר: ק�רא, �ה�א ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלמה

ה���ר מ� לצאת ואס�ר ��עה[מביהכנ"ס]ה��רה". ְְִִֵַַָָָָָ
לאי� אי� �י� לצאת �מ�ר ק�רא. עליה�ה��רא [בי� ֵֵֶַ�ְִִֵֵָָ

�לעליה] א�נ�ת� ות�רת� �מיד, ���רה ע�סק �ה�א �מי .ְִִֵֶַָָָ�ָ
���רה. ק�רא �ה��רא ��עה ��רה �תלמ�ד לעסק ל� ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָֹ�מ�ר

.Èמה לע� מתר�� �ר�מ� �� ��הא נהג�, עזרא ְְְְֵַַָָָ�ְְֲִֵֶֶָָָמימ�ת
ה�ברי�. עני� הע� ��בינ� �די � ���רה ק�רא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ה��רא

ו �לבד, אחד �ס�ק ק�רא א�ת�וה��רא ��תר�� עד ��תק ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ר�אי ה��רא ואי� �ני. �ס�ק וק�רא וח�זר ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָ�ַה�ר�מ�;

אחד. מ�ס�ק יתר ל�ר�מ� ְְִֵֶָָָָ�ְִַלקר�ת

.‡È,��המתר מ� י�תר ק�ל� להג�י� ר�אי ה��רא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַאי�
המתר�� ואי� ה��רא. מ� י�תר ק�ל� המתר�� יג�י� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַֹולא
ה��רא ואי� ה��רא; מ�י ה�ס�ק ��כלה עד לתר��, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָר�אי
מ�י ה�ר��� ��כלה עד אחר, �ס�ק לקר�ת ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָר�אי
לק�רה, ולא לע��ד לא נ�ע� המתר�� ואי� ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָֹֹהמתר��.
א�א ה�תב, מ��� יתר�� ולא ואימה; �יראה ע�מד ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹא�א
יאמר�: ��א ל�ר�מ�; לס�ע ר�אי ה��רא ואי� �ה. ְְְֶָֹֹ�ְְֵֵֵֶַַַַַַַעל

ידי על מתר�� וה�ט� ���רה'. �ת�ב [קריאת]'�ר��� ְְְְְֵֵַַַַַָָָָ
בחשיבות]ה�ד�ל וגדול ��תר��[קט� ל�ד�ל �ב�ד ואי� , ְְְֵֵֶַַַָָָ

אחד א�א �אחד, �ני� המתר�מי� יהי� ולא קט�. ידי ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעל
מתר��. ואחד ְְְֵֵֶַָק�רא

.·È,�רא�ב מע�ה �צ��ר: מ�ר�מי� ה�קרא�ת �ל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹולא
אהר�" אל מ�ה "ו�אמר מ� העגל �מע�ה �הני�, ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ�בר�ת
את ה' "ו��� אחד �ס�ק וע�ד הע�", את מ�ה "ו�רא ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹעד
�מק�� אמנ��, �במע�ה מ�ר�מי�. ולא נקראי�, � ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹהע�"
מ�ר��. ולא נקרא, לא � �וד" �� "אמנ�� ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ��אמר:

.‚È��אפ � �ח�ה ���רה לקר�ת צרי� ��ביא, ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָה�פטיר
ולא לפניו; ��רא מה וק�רא ח�זר ���קי�, ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹ�ל�ה
מאחד יפח�ת ולא ��רה. ספר ��גלל עד ��ביא, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹיפטיר

�ל� וא� ���קי�; �פח�ת[הסתיי�]וע�רי� העני� ְְְְְְִִִִֶַָָָָ
ותר�מ� �ס�קי�, ע�רה קרא וא� צרי�. אינ� ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָָמא��,
�ב�ביא העני�. �ל� ��א �י על וא� ,��� � ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹהמתר��
לעני� מעני� �מד�ג מתר�מי�. �ני� ואפ�� ק�רא, אחד �ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
�ני� �ל ��ביאי� א�א לנביא, מ�ביא מד�ג ואינ� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאחר;
לתח�ת�; ה�פר מ��� יד�ג ��א �בלבד � �לבד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹע�ר

�די א�א ����ג י�הה לא המד�ג, זמ�]וכל [שיעור ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ
�ר��מ�. המתר�� ְְְְִֵֶַַַַ���לי�

.„È,�ס�קי� �ל�ה ל�ר�מ� לקר�ת ל� י� � ��ביא ְְְְִָָֹ�ְִִֵֵַַַָה��רא
�ל�ה הי� וא� זה. אחר זה �ל��� מתר�� ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוהמתר��

�ר���ת �ל� א�א[עניני�]�ס�קי� ל�ר�מ� יקרא לא , ְְִִִַָָָָֹֹ�ְְֶָָ
אחד. ֶֶָָאחד

- h"qyz'd a`Îmgpn b"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

.ÂËא�ה '�ר�� אחת: �רכה לפניו מבר� ��ביא, ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָה�פטיר
�מבר� ט�בי�'. �נביאי� �חר א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹה'
'האל �� ח�ת� רא��נה, �רכה � �רכ�ת אר�ע ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָלאחריו
יר��לי�'; '��נה �� ח�ת� �נ�ה, �בריו'; �כל ְְְְֱִִֵֵֶַָָָָָָָָה�אמ�
�עני� �� ח�ת� רביעית, �וד'; 'מג� �� ח�ת� ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָ�לי�ית,
חד� רא� חל א� וכ� ��פ�ה. �ח�ת� �מ� ה���, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ�ְקד�ת
ז�, �ברכה חד� רא� מז�יר ��ביא ה�פטיר ���ת, ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹלהי�ת

חד�י�. ורא�י וי�ראל ה��ת מק�� �� ְְְְְֳִִֵֵֵֵַַַָָָָָוח�ת�

.ÊË�ה��ראי ה� ק�ראי�[בתורה]��ה ��חרית, ���ת ? ְְְְֲִִִֵַַַַָָ
חמ�ה: ט�בי�, �בימי� ��ה; ה���רי�, �בי�� ְְְֲִִִִִִִַָָָָ�בעה;
�רא�י עליה�. מ�סיפי� אבל זה, מ�ני� ��חתי� ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָאי�
�בי�� ���ת אר�עה; ק�ראי� מ�עד, �ל �בח�� ְְְְִֵֶַַָָָ�ְֳִָחד�י�
�בחנ�ה �ב�ע ��כל �בחמי�י �ב�ני �מנחה, ָ�ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָה���רי�
�במנחה, ��חרית ה�ענ��ת �בימי ��חרית, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָ�פ�רי�
עליו. מ�סיפי� ואי� זה, מ�ני� ��חתי� אי� �ל�ה: ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָֹק�ראי�

.ÊÈה��דע קט� ה���ר. �ב�ד מ�ני �צ��ר, �קרא לא ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹא�ה
וכ� ה��ראי�. מ�ני� ע�לה מברכי�, למי וי�דע ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָלקר�ת

ה�ני� מ� ע�לה הפסיקה�פטיר וא� ���רה; קרא �הרי , ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ע�לה אינ� ה�פטיר, �בי� ה��לי� �י� �ק�י� צ��ר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַ�ליח

הקוראי�] למני� לקר�ת[המפטיר י�דע �ה� היה ��א צ��ר .ְִִֵֶֶַָָָֹ
�נ�ה וק�רא וח�זר וי��ב, וי�רד וק�רא ע�לה � אחד ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָא�א
ה���. א�ת� �ל ה��ראי� מני� ��גמר עד ְְְְִִִִִֶֶַַַָֹ��לי�ית,

.ÁÈ,לוי ואחריו רא���, ק�רא �ה� מא��, קריאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָֹ�כל
ע� �ה� �אפ�� ה���, ה�א ���ט �מנהג י�ראל. ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹואחריו
�ה�א מי וכל י�ראל; �ד�ל חכ� לפני לקר�ת ק�ד� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָהאר�
ספר ���לל והאחר�� לקר�ת. ק�ד� �חכמה, מחבר� ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ�ד�ל
אפ�� מ�לי�, ע�לה לפיכ� ה�ל; �נגד �כר נ�טל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ��רה,

�����ר. ִֶַָ�ד�ל

.ËÈלוי אחריו יעלה ולא י�ראל; ע�לה �ה�, �� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאי�
עצמ�, ה�א ח�זר רא��� ��רא �ה� לוי, �� אי� ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ�לל.
�ה� אחריו יקרא לא אבל לוי; �מק�� �נ�ה �ע� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹוק�רא
�ה� עלה �לפיכ� �ס�ל, 'הרא��� יאמר�: ��א ְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאחר,
'אחד יאמר�: ��א לוי, אחר לוי יקרא לא וכ� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹאחר'.

�ס�ל'. ְִֵֶָמ�ניה�

.Î�� ��� י�� �ל ה�פ�ה? ע� ���רה ה�ריאה סדר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�יצד
�חרית, �פ�ת צ��ר �ליח ��גמר אחר � מ�ס� ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָֹ�פ�ת
מ� אחד לאחד וק�רא ��רה ספר �מ�ציא ק�י�, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָא�מר
ספר מחזיר �כ���מרי�, ���רה; וק�רי� וע�לי� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָה���ר,
וימי� מ�ס�. �פ�ת �מת�ללי� ק�י�, וא�מר למק�מ�, ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָ��רה
��עלה קד� ק�י� ל�מר נהג� �מ�ס�, מפטיר �ה� ���ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ה�פטיר. אחר ק�י� ל�מר ��הג� מק�מ�ת וי� ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָה�פטיר;

.‡Îליח� ��גמר אחר ה���רי�, וי�� ��ת �ל ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹ�מנחה
ה��� וסדר לדוד" "�ה�ה לציו�"]צ��ר א�מר["ובא , ְְְִִִֵֵֶַָָ

וא�מר �מחזיר�, �� וק�רי� ��רה ספר �מ�ציא ְְְִִִִֵֵֶַַָק�י�,
�מנחה, ק�ראי� � �תענ��ת וכ� מנחה. �מת�ללי� ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָק�י�,
�י�� אבל מנחה; �פ�ת �מת�ללי� ק�י�, א�מר �� ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָואחר

�מנחה. לקר�ת נהג� לא ְְְֲִִָָֹט�ב,

.·Îא�מר �חרית, �פ�ת ����מר � מ�ס� �� �אי� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָוי��

וא�מר �מחזיר�, �� וק�ראי� ��רה ספר �מ�ציא ְְְְִִִִֵֵֶַַָק�י�,
�דר� ה���, וסדר לדוד" "�ה�ה א�מר �� ואחר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָק�י�;

נפטרי�. והע� ק�י�, וא�מר י��; �כל ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ�א�מרי�

.‚Î�ח��י� ק�ראי� בפניאי� חומש לכל קל� גלילי �] ְִֵַ�ִָ
ה���רעצמו] �ב�ד מ��� �נס��ת, ספר�ב�י ��ללי� ואי� ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָ

עליה� יטריח ��א ה���ר, טרח מ�ני �צ��ר, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ��רה
�ני לקר�ת צרכ� א� לפיכ�, ��גלל. עד ע�מדי� ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹלהי�ת�
אחד אי� יקרא ולא ��ר�ת; ספרי �ני מ�ציאי� ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָֹעניני�,
�ג�� רא��� 'ספר יאמר�: ��א ��ר�ת, ���י אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹעני�

��ני'. קרא �לפיכ� ְִִֵַָָָָָהיה,

.„Î��מ�ח ��לל� ��רה, ספר ה��לל הקשירה�ל [מתחיל ְִֵֵֶַַָָ
הכתב] שאחורי החיצוני מה�ק�מהצד �כ�ה�א הקשר], ,[את ְְְֶַ

מ�פני� הכתב]מה�ק� של על[מהצד להעמיד� וצרי� ; ְְְְְֲִִִִִַַַָ
,�� ���ראי� אחר ��רה ספר ���ציאי� מק�� ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָה�פר.
ר�אי� ה���ר אי� � להצניע� אחר לבית א�ת� ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָ�מ�ליכי�
עד אחריו, וה� א�ת� ויל�� ��רה; ספר ��צא עד ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלצאת,

.�� א�ת� ��צניעי� ְִִֶַַָה�ק��

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ג שני יו�

יג ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
ה��רה‡. את ���לימי� י�ראל, �כל ה���ט ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָה�נהג

וק�רי� ה���ת, חג �אחר ���ת מתחילי� אחת: ְִ�ְְְִִֶַַַַַַַַָָָ��נה
��לי�ית נח", ��לדת "א�ה ��נ�ה "�רא�ית", ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ�סדר
ה�ה, ה�דר על וה�לכי� וק�ראי� אבר�", אל ה' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ"ו�אמר
את ���לי� מי וי� ה���ת. �חג ה��רה ���מרי� ְְִִֵֶֶַ�ְְִֶַַַַָעד

���ט. מנהג ואינ� �ני�, ��ל� ְְְִִֵַָָָָָֹה��רה

��ספר·. קלל�ת ק�רי� ��הי� לי�ראל, לה� ��� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָעזרא
��רה ו��מ�נה עצרת; קד� תבא]'ו�קרא', כי קד�[פ' , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ

"�מד�ר ק�ראי� ��ה� ה���ט, וה�נהג ה�נה. ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹרא�
ו"א�� �אב; ��עה אחר "ואתח��", עצרת; קד� ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹסיני",
ה�סח קד� אהר�", את ו"צו ה�נה; רא� קד� ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹנ�בי�",
�ני ��חרית ���רי� ��ת�ת י� לפיכ�, ���טה. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ��נה
�"�הר �היה", ו"זאת תזריע" �י "א�ה �ג��: ְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹסדרי�,
��נה, ���לימ� �די � �ה� וכ��צא �ח�תי", ו"א� ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ�ְְִִַסיני"

�ע�נת�. ה�דרי� א�ת� ְְְְְִִַָָָָויקרא�

�מנחה,‚. ק�ראי� �� � ��חרית ���ת ��פסיקי� ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָמק��
רא��נה, ��ת �יצד? ה�אה. �ל��ת �בחמי�י, ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ�ב�ני
"א�ה ק�רי� �מנחה, "�רא�ית"; �סדר ��חרית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָק�רי�
�בחמי�י; ��ני וכ� י�תר; א� �ס�קי� ע�רה נח" ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָֹֹ��לדת
נח", ��לדת מ"א�ה מתחילי� ��חרית, ה�אה ל��ת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹוכ�
ה�נה. �ל ק�ראי� ז� �ר� ועל ה�דר. ס�� עד ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָוק�רא
���רה. ��רא� מעי� ��ביא ו��ת ��ת �כל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ�מפטירי�

מ�ר�ת„. �ס�קי� �ל�ה ק�רא הרא��� � חד�י� ְְְֳִִִִֵֵַָָָָָָֹ�רא�י
הרא��� ��רא �לי�י �ס�ק וק�רא ח�זר וה�ני ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ"צו";
�ס�קי�; �ל�ה ��ר�ה ����ר �די �אחריו, �ס�קי� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ��ני
"�בי�� ע� ה�ני ���ר �ס�קי� �ל�ה ק�רא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹוה�לי�י
חל וא� חד�יכ�". "�ברא�י ק�רא והרביעי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָה��ת";
��חרית: ספרי� �ני מ�ציאי� ���ת, להי�ת חד� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹֹרא�
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.ÂËא�ה '�ר�� אחת: �רכה לפניו מבר� ��ביא, ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָה�פטיר
�מבר� ט�בי�'. �נביאי� �חר א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹה'
'האל �� ח�ת� רא��נה, �רכה � �רכ�ת אר�ע ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָלאחריו
יר��לי�'; '��נה �� ח�ת� �נ�ה, �בריו'; �כל ְְְְֱִִֵֵֶַָָָָָָָָה�אמ�
�עני� �� ח�ת� רביעית, �וד'; 'מג� �� ח�ת� ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָ�לי�ית,
חד� רא� חל א� וכ� ��פ�ה. �ח�ת� �מ� ה���, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ�ְקד�ת
ז�, �ברכה חד� רא� מז�יר ��ביא ה�פטיר ���ת, ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹלהי�ת

חד�י�. ורא�י וי�ראל ה��ת מק�� �� ְְְְְֳִִֵֵֵֵַַַָָָָָוח�ת�

.ÊË�ה��ראי ה� ק�ראי�[בתורה]��ה ��חרית, ���ת ? ְְְְֲִִִֵַַַַָָ
חמ�ה: ט�בי�, �בימי� ��ה; ה���רי�, �בי�� ְְְֲִִִִִִִַָָָָ�בעה;
�רא�י עליה�. מ�סיפי� אבל זה, מ�ני� ��חתי� ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָאי�
�בי�� ���ת אר�עה; ק�ראי� מ�עד, �ל �בח�� ְְְְִֵֶַַָָָ�ְֳִָחד�י�
�בחנ�ה �ב�ע ��כל �בחמי�י �ב�ני �מנחה, ָ�ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָה���רי�
�במנחה, ��חרית ה�ענ��ת �בימי ��חרית, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָ�פ�רי�
עליו. מ�סיפי� ואי� זה, מ�ני� ��חתי� אי� �ל�ה: ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָֹק�ראי�

.ÊÈה��דע קט� ה���ר. �ב�ד מ�ני �צ��ר, �קרא לא ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹא�ה
וכ� ה��ראי�. מ�ני� ע�לה מברכי�, למי וי�דע ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָלקר�ת

ה�ני� מ� ע�לה הפסיקה�פטיר וא� ���רה; קרא �הרי , ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ע�לה אינ� ה�פטיר, �בי� ה��לי� �י� �ק�י� צ��ר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַ�ליח

הקוראי�] למני� לקר�ת[המפטיר י�דע �ה� היה ��א צ��ר .ְִִֵֶֶַָָָֹ
�נ�ה וק�רא וח�זר וי��ב, וי�רד וק�רא ע�לה � אחד ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָא�א
ה���. א�ת� �ל ה��ראי� מני� ��גמר עד ְְְְִִִִִֶֶַַַָֹ��לי�ית,

.ÁÈ,לוי ואחריו רא���, ק�רא �ה� מא��, קריאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָֹ�כל
ע� �ה� �אפ�� ה���, ה�א ���ט �מנהג י�ראל. ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹואחריו
�ה�א מי וכל י�ראל; �ד�ל חכ� לפני לקר�ת ק�ד� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָהאר�
ספר ���לל והאחר�� לקר�ת. ק�ד� �חכמה, מחבר� ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ�ד�ל
אפ�� מ�לי�, ע�לה לפיכ� ה�ל; �נגד �כר נ�טל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ��רה,

�����ר. ִֶַָ�ד�ל

.ËÈלוי אחריו יעלה ולא י�ראל; ע�לה �ה�, �� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאי�
עצמ�, ה�א ח�זר רא��� ��רא �ה� לוי, �� אי� ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ�לל.
�ה� אחריו יקרא לא אבל לוי; �מק�� �נ�ה �ע� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹוק�רא
�ה� עלה �לפיכ� �ס�ל, 'הרא��� יאמר�: ��א ְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאחר,
'אחד יאמר�: ��א לוי, אחר לוי יקרא לא וכ� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹאחר'.

�ס�ל'. ְִֵֶָמ�ניה�

.Î�� ��� י�� �ל ה�פ�ה? ע� ���רה ה�ריאה סדר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�יצד
�חרית, �פ�ת צ��ר �ליח ��גמר אחר � מ�ס� ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָֹ�פ�ת
מ� אחד לאחד וק�רא ��רה ספר �מ�ציא ק�י�, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָא�מר
ספר מחזיר �כ���מרי�, ���רה; וק�רי� וע�לי� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָה���ר,
וימי� מ�ס�. �פ�ת �מת�ללי� ק�י�, וא�מר למק�מ�, ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָ��רה
��עלה קד� ק�י� ל�מר נהג� �מ�ס�, מפטיר �ה� ���ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ה�פטיר. אחר ק�י� ל�מר ��הג� מק�מ�ת וי� ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָה�פטיר;

.‡Îליח� ��גמר אחר ה���רי�, וי�� ��ת �ל ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹ�מנחה
ה��� וסדר לדוד" "�ה�ה לציו�"]צ��ר א�מר["ובא , ְְְִִִֵֵֶַָָ

וא�מר �מחזיר�, �� וק�רי� ��רה ספר �מ�ציא ְְְִִִִֵֵֶַַָק�י�,
�מנחה, ק�ראי� � �תענ��ת וכ� מנחה. �מת�ללי� ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָק�י�,
�י�� אבל מנחה; �פ�ת �מת�ללי� ק�י�, א�מר �� ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָואחר

�מנחה. לקר�ת נהג� לא ְְְֲִִָָֹט�ב,

.·Îא�מר �חרית, �פ�ת ����מר � מ�ס� �� �אי� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָוי��

וא�מר �מחזיר�, �� וק�ראי� ��רה ספר �מ�ציא ְְְְִִִִֵֵֶַַָק�י�,
�דר� ה���, וסדר לדוד" "�ה�ה א�מר �� ואחר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָק�י�;

נפטרי�. והע� ק�י�, וא�מר י��; �כל ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ�א�מרי�

.‚Î�ח��י� ק�ראי� בפניאי� חומש לכל קל� גלילי �] ְִֵַ�ִָ
ה���רעצמו] �ב�ד מ��� �נס��ת, ספר�ב�י ��ללי� ואי� ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָ

עליה� יטריח ��א ה���ר, טרח מ�ני �צ��ר, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ��רה
�ני לקר�ת צרכ� א� לפיכ�, ��גלל. עד ע�מדי� ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹלהי�ת�
אחד אי� יקרא ולא ��ר�ת; ספרי �ני מ�ציאי� ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָֹעניני�,
�ג�� רא��� 'ספר יאמר�: ��א ��ר�ת, ���י אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹעני�

��ני'. קרא �לפיכ� ְִִֵַָָָָָהיה,

.„Î��מ�ח ��לל� ��רה, ספר ה��לל הקשירה�ל [מתחיל ְִֵֵֶַַָָ
הכתב] שאחורי החיצוני מה�ק�מהצד �כ�ה�א הקשר], ,[את ְְְֶַ

מ�פני� הכתב]מה�ק� של על[מהצד להעמיד� וצרי� ; ְְְְְֲִִִִִַַַָ
,�� ���ראי� אחר ��רה ספר ���ציאי� מק�� ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָה�פר.
ר�אי� ה���ר אי� � להצניע� אחר לבית א�ת� ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָ�מ�ליכי�
עד אחריו, וה� א�ת� ויל�� ��רה; ספר ��צא עד ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלצאת,

.�� א�ת� ��צניעי� ְִִֶַַָה�ק��

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ג שני יו�

יג ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
ה��רה‡. את ���לימי� י�ראל, �כל ה���ט ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָה�נהג

וק�רי� ה���ת, חג �אחר ���ת מתחילי� אחת: ְִ�ְְְִִֶַַַַַַַַָָָ��נה
��לי�ית נח", ��לדת "א�ה ��נ�ה "�רא�ית", ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ�סדר
ה�ה, ה�דר על וה�לכי� וק�ראי� אבר�", אל ה' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ"ו�אמר
את ���לי� מי וי� ה���ת. �חג ה��רה ���מרי� ְְִִֵֶֶַ�ְְִֶַַַַָעד

���ט. מנהג ואינ� �ני�, ��ל� ְְְִִֵַָָָָָֹה��רה

��ספר·. קלל�ת ק�רי� ��הי� לי�ראל, לה� ��� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָעזרא
��רה ו��מ�נה עצרת; קד� תבא]'ו�קרא', כי קד�[פ' , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ

"�מד�ר ק�ראי� ��ה� ה���ט, וה�נהג ה�נה. ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹרא�
ו"א�� �אב; ��עה אחר "ואתח��", עצרת; קד� ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹסיני",
ה�סח קד� אהר�", את ו"צו ה�נה; רא� קד� ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹנ�בי�",
�ני ��חרית ���רי� ��ת�ת י� לפיכ�, ���טה. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ��נה
�"�הר �היה", ו"זאת תזריע" �י "א�ה �ג��: ְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹסדרי�,
��נה, ���לימ� �די � �ה� וכ��צא �ח�תי", ו"א� ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ�ְְִִַסיני"

�ע�נת�. ה�דרי� א�ת� ְְְְְִִַָָָָויקרא�

�מנחה,‚. ק�ראי� �� � ��חרית ���ת ��פסיקי� ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָמק��
רא��נה, ��ת �יצד? ה�אה. �ל��ת �בחמי�י, ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ�ב�ני
"א�ה ק�רי� �מנחה, "�רא�ית"; �סדר ��חרית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָק�רי�
�בחמי�י; ��ני וכ� י�תר; א� �ס�קי� ע�רה נח" ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָֹֹ��לדת
נח", ��לדת מ"א�ה מתחילי� ��חרית, ה�אה ל��ת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹוכ�
ה�נה. �ל ק�ראי� ז� �ר� ועל ה�דר. ס�� עד ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָוק�רא
���רה. ��רא� מעי� ��ביא ו��ת ��ת �כל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ�מפטירי�

מ�ר�ת„. �ס�קי� �ל�ה ק�רא הרא��� � חד�י� ְְְֳִִִִֵֵַָָָָָָֹ�רא�י
הרא��� ��רא �לי�י �ס�ק וק�רא ח�זר וה�ני ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ"צו";
�ס�קי�; �ל�ה ��ר�ה ����ר �די �אחריו, �ס�קי� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ��ני
"�בי�� ע� ה�ני ���ר �ס�קי� �ל�ה ק�רא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹוה�לי�י
חל וא� חד�יכ�". "�ברא�י ק�רא והרביעי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָה��ת";
��חרית: ספרי� �ני מ�ציאי� ���ת, להי�ת חד� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹֹרא�



-פד h"qyz'd a`Îmgpn b"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

ה��לי� �� ק�רא וה�ני, ��ת; א�ת� סדר �� ק�רי� ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאחד,
חד�[השביעי] רא� עני� קרא וא� חד�יכ�". ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ"�ברא�י

ה�פטיר השבוע]���ת פרשת השלימו כבר לפניו �[כי ְְִַַַָ
כ�]ק�רא הסוברי� על בדיעבד להסתמ� �מפטירי�[נית� . ְִִֵַ

להי�ת �חל אב חד� ורא� �חד��". חד� מ�י ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֹֹ"והיה
ורא� נפ�י". �נאה �מ�עדיכ� "חד�יכ� מפטירי� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ���ת,
��פניו ���ת מפטירי� ���ת, �אחד להי�ת �חל ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹחד�

חד�". מחר יה�נת�, ל� ְֶֶַָָָָֹֹ"ו�אמר

וח�ת�‰. ט�ב, �דבר ��תח � ���רה לקר�ת הע�לה ְְְִֵֵֶַַָָָָָ�ל
עד ק�רא הרא��� � "האזינ�" �פר�ת אבל ט�ב. ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָ�דבר
עד ע�ל�" ימ�ת מ"זכר מתחיל וה�ני ע�ל�", ימ�ת ְְְְְְִִִֵַַַָָֹֹ"זכר
ו�נא�", ה' "ו�רא עד מ"יר�יבה�" וה�לי�י ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָ"יר�יבה�",
"ל� מ� והחמי�י חכמ�", "ל� עד ה'" "ו�רא מ� ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָוהרביעי
א�א "�י מ� וה��י ידי", �מי� אל א�א "�י עד ְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָחכמ�"
�ענינ�ת �� ��סקי� ול�ה ה�ירה. ס�� עד ידי" �מי� ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָאל
�ת��בה. הע� ��חזר� �די ��כחה, �היא מ�ני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָא��?

.Âבית� א�ת� לקר�ת מ�ר ה��רה, ��ס�� �ס�קי� ְְִֵָָ�ְְְִֶַָָ�מ�נה
�מ�י ��רה, �ה�ל �י על א� מע�רה; �פח�ת ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹה�נסת
מיתת אחר �ה� �מ�מע� ה�איל ה�, ה�ב�רה מ�י ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמ�ה
א�ת�. לקר�ת ליחיד מ�ר �לפיכ� נ����; הרי ר�נ�, ְְִִָָָ�ְְֲִִֵֵֶַַָֹמ�ה

.Êאחד א�א �ה�, מפסיקי� אי� � �הני� ��ת�רת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹקלל�ת
�פס�ק �מס�� ��פניה�, �פס�ק מתחיל א�ת�; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָק�רא
לפסק רצה א� � ��רה ��מ�נה �קלל�ת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ��אחריה�.
אחד א�א �ה�, לפסק ��א הע� נהג� �כבר ��סק; ְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ�ה�,

א�ת�. ֵָק�רא

.Á�עני� וק�ראי� ה���רי�, �לי�� ל��עד�ת, ְְְְְְֲִִִִִִַַַַמפסיקי�
��הי� לי�ראל, לה� ��� �מ�ה ה��ת. �סדר לא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹה��עד,
�ל �ענינ� וד�ר�י� ו��אלי� ענינ�; מ�עד, �כל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָק�ראי�
�פר�ת �פסח, ק�רי�? ה� �מה �מ�עד. מ�עד �כל ְְְִֵֵֵֶַַַָָָי��,
�י�� לקר�ת הע� נהג� �כבר �הני�. ��ת�רת ְְְְֲֲֲִִֶַַָָָָֹה��עד�ת
ט�ב �בי�� �ל�ל; �פסח �מפטירי� "מ�כ�", רא��� ְְְְְִִִִִֶַַָט�ב

כ א� "��ר ��לי�י,�ני, יא��ה�. �פסח �מפטירי� �ב", ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ
"�סל �חמי�י, �לוה"; �ס� "א� �רביעי, לי"; ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָ"ק��
�מ�עד�". ה�סח את י�ראל בני "ויע�� ���י, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָל�";
�מפטירי� ה�ירה, ס�� עד ���ח" "ויהי אחר��, ט�ב ְְְְֲִִִִַַַַַַַָ�י��
"ע�ד �מפטירי� ה�כ�ר", "�ל �ב�מיני, �וד"; ְְְְִִִִִֵַַַַַָָ"ויד�ר

לעמד". �נב ְֲַַֹֹה���

.Ë�רי��� ���ט, �מנהג �ב�ע�ת". "�בעה ק�רי� ְְֲִִִִֶֶֶָָָָָ�עצרת,
��ר�בה; �מפטירי� ה�לי�י", "�חד� רא��� ט�ב ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹ�י��

�חב��ק. �מפטירי� ה��עד�ת, �פר�ת ק�רי� ְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָ�ב�ני

.È."�לחד �אחד ה�ביעי "�חד� ק�רי� ה�נה, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ�רא�
�רה", את �קד "וה' רא��� �י�� ���רי� ���ט, ְְִִִֶֶַַָָָָָ�מנהג
ק�רי� �ב�ני הרמתי�"; מ� אחד אי� "ויהי ְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ�מפטירי�

אפרי�". לי י�יר "הב� �מפטירי� נ�ה", ְְְֱֲִִִִִִִֵֶַַַָָֹ"והאלהי�

.‡È�מפטירי� מ�ת", "אחרי ק�רי� ��חרית ה���רי� ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַ�י��
��"אחרי �ערי�ת ק�רי� �מנחה ונ�א"; ר� אמר �ה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ"�י
ויחזר מה�, �אחת ��כ�ל מי �ל וי�ל� ��ז�ר �די ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמ�ת",

�י�נה. מפטיר ���רה, ���רא וה�לי�י ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ�ת��בה;

.·È,מ�עד�ת �פר�ת ק�רי� הרא��ני� ימי� ��ני ְְֲִִִִִֵַָָָָ�ְ�ס��ת,
�ני �בי�� לה'", �א י�� "ה�ה רא��� �י�� ְְְִִִִִֵֵַַָ�מפטירי�
"�ל ק�רי� אחר�� ט�ב �בי�� �למה"; ה�ל� אל ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹ"וי�הל�
ק�רי� �למחר �למה"; �כ��ת "ויהי �מפטירי� ְְְְְְִִִִַַַַָָֹֹה�כ�ר",
מי וי� �למה", "ו�עמד �מפטירי� ה�רכה", ְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹֹֹֹ"וזאת
החג, ימ�ת �ב�אר מ�ה". מ�ת אחרי "ויהי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹ��פטיר

החג. �קר�נ�ת ְְְִֶָָק�רי�

.‚È?י�יצד�� ק�רא מ�עד, �ל מח�� וי�� י�� �כל ְֵֵַָָ�ְֵֵֵֶ
מ�עד, �ל ח�� �ח�ת �ה�א ה�לי�י, ���� ֵֶ�ְְִִִִֶַַַָָ�ר���ת:
ה�לי�י", "�ב��� ק�רא ולוי ה�ני", "�ב��� ה�ה� ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַֹק�רא
וק�רא ח�זר והרביעי ה�לי�י", "ב��� ק�רא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָוי�ראל
�ה�א הרביעי, ���� וכ� ה�לי�י". "�ב��� ה�ני" ����"ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָ
"�ב��� ה�לי�י" "�ב��� ק�רי� מ�עד, �ל ח�� �ל ְִִִֵֶַַַ�ִֵֶ�ני

ז�. �ר� על ְִִֶֶַָהרביעי"

.„È�ה���רי �י�� וכ� ט�בי�, מ�מי� וי�� י�� ְְְִִִִִֵַָָָ�כל
��חרית: ספרי� �ני מ�ציאי� � ה�סח ימי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָ�ב�בעת
וה�ני, �אמרנ�; הענינ�ת א�� �ח�ה �� ק�רי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהאחד,
ה�ק�די�. �ח�� האמ�ר ה��� א�ת� קר�� �� ְִַַ�ְְִַָָָָק�רי�

��ביא. ה�פטיר ה�א ה�ר��, עני� ְְְְִִִֵַַַַַַָָָוה��רא

.ÂË�א �ל�ה, א� ספרי�, �ני ���ציאי� י�� ְְְְִִִִֵֶָָָֹ�כל
ק�י� א�מר הרא��� את ���חזיר זה, אחר זה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָה�ציא�
�כבר ק�י�. א�מר האחר��, את �כ��חזיר ה�ני; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ�מ�ציא
���רא אחר ק�י� ל�מר ה���ט, �ה�נהג ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָאמרנ�,

��ביא. מפטירי� �� ואחר לע�ל�, ְְְְִִִִַַַַַַָָָה��לי�

.ÊË�י� �פסח �י� מ�עד, �ל �ח�� להי�ת �חלה ְֵֵֵֶֶַ�ְְִֶַָָָ��ת
אלי"; אמר א�ה "ראה ��ת �א�ת� ק�רי� ְְִֵֵֵַַַָָָֹ�ְ�ס��ת,
�ת�� היתה וא� היב��ת", "העצמ�ת �פסח ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ�מפטירי�

ג�ג". �א "�י�� ְֶָֹהחג,

.ÊÈ��ס עד �הני� מ�ר�ת ק�רי� רא���, �י�� � ְְֲִִִִִַַָֹ�ֲַ�חנ�ה
קר�� ק�רי� �ני, �בי�� הרא���; ���� ה�קריב ְְְְִִִִֵַַַַַָָָקר��
מ��� ק�רי� ה�מיני, י�� עד וכ� ��ני; �הקריב ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָנ�יא
�מפטירי� ה�דר. ס�� עד ה�ר�נ�ת, �ל ס�� עד ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָה�מיני
��ת�ת, ��י הי� וא� זכריה; �נר�ת חנ�ה, �ל ְְְְְִֵֵַַָָָָ�ְֲֶַָ���ת
�נר�ת �ב�נ�ה זכריה, �נר�ת רא��נה ���ת ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָמפטירי�
��ביא. ��פטיר ה�א חנ�ה, �עני� וה��רא ְִִֶַַָָ�ְְְְֲִֵַַֹֹ�למה.

עמלק". "ו�בא ��חרית ק�רי� ְְֲֲִִִֵַַָָֹ�פ�רי�,

.ÁÈ"�ני� ת�ליד "�י ��חרית ק�רי� �אב, ְְְְֲִִִִִִַָָָ�ת�עה
מ�ה", "ויחל ק�רי� �במנחה אסיפ�"; "אס� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹ�מפטירי�
על מתע�י� �אנ� ה�ענ��ת �ב�אר ה�ענ��ת. ימי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָ��אר
הרא���, �מנחה: ��חרית ק�רי� לאב�תינ�, �ארע ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָמה
וה�לי�י, ה�ני וק�רא �ס�קי�; אר�עה "ויחל" ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָק�רא

ע� ע�ה אני "א�ר עד ל�" ���זרי�מ"�סל �בתענ��ת ."� ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַָָֹ
�ה�, וכ��צא ודבר ��רת �ג�� ה�ר�ת, מ�ני ה���ר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹא�ת�

�קלל�ת �רכ�ת בחוקותי]ק�רי� הע�[שבפ' ����ב� �די , ְְְִֵֶָָָָָ
א�ת�. ����מע� לבב� ְְְְְִִֶַָָָָוי�נע

.ËÈאב� לת�עה קד� מפטירי� להי�ת י�ראל, �ל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹנהג�
מפטירי� רא��נה, ��ת � ��כחה �דברי ��ת�ת, ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹ��ל�
"איכה �לי�ית, י�עיה�"; "חז�� �נ�ה, ירמיה�"; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ"�ברי

- h"qyz'd a`Îmgpn c"i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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"נחמ� מפטירי� �אב, ��עה �אחר ��ת וכ� לז�נה". ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָהיתה
�נחמ�ת מפטירי� להי�ת �ערינ�, ���ט �מנהג ע�י". ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָנחמ�,
��י� ו��ת ה�נה; רא� עד �אב ��עה מאחר ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹי�עיה�,
י�ראל". "��בה, מפטירי� ה���רי�, וי�� ה�נה ְְְִִִִִֵַַַָָָָֹרא�

.Îפר�ת� ק�רי� ���ת, להי�ת �חל אדר חד� ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֹרא�
רא� חל א� וכ� ה�ה�". �"יה�ידע �מפטירי� ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹ�קלי�,

ה��ת �ת�� להי�ת אדר השבוע]חד� ואפ��[באמצע , ְְֲֲִִֶַַַָָֹ
�פר�ת ��פניו ���ת וק�רי� מק�ימי� ��ת, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ�ערב
אמר "�ה �מפטירי�: "זכ�ר", �ר�ת ק�רי� ��נ�ה, ְְְִִִִִַַַַָָָָָָֹ�קלי�.
�חל� �ל �נ�ה? ��ת היא ז� ואי �קד�י". צבא�ת, ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָה'
ק�רי� ��לי�ית, ��ת. �ערב ואפ�� �ת�כ�, להי�ת ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָ��רי�
טה�רי�". מי� עליכ� "וזרק�י �מפטירי�: אד�ה", ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ�ֲָָ"�רה
�רביעית, לרביעית. ה�מ�כה �לי�ית? ��ת היא ז� ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָואי
לחד�". �אחד "�רא��� �מפטירי�: ה�ה", "החד� ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹק�רי�
להי�ת ניס� חד� רא� �חל �ל רביעית? היא ז� ְְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹואי

��ת. �ערב ואפ�� ְְֲִֶֶַַָָ�ת�כ�,

.‡Îת�� �י� הפסקה �היה ��עמי� א�מר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָנמצאת
�היה �פעמי� ��לי�ית; �נ�ה �י� א� ��נ�ה, ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָרא��נה
ל�לי�ית. �נ�ה �בי� ל�נ�ה רא��נה �י� הפסק�ת, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָ��י

מפסיקי�. אי� לרביעית, �לי�ית �י� ְְְֲִִִִִִִֵֵַָאבל

.·Î�א�ת ק�רא אחד הא��, �ר���ת מאר�ע �ר�ה ְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ�ל
�ה�ציא� ��פר ��ת א�ת� סדר ���רי� אחר �ני, ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ�ספר
א�ת� סדר והיה ���ת, להי�ת אדר חד� רא� חל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹרא���.
עד �צ�ה" מ"וא�ה ��ה ק�רי� � �צ�ה" "וא�ה ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָ��ת
ת�א" מ"�י וק�רא ח�זר וה�ביעי נח�ת", ���ר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹ"וע�ית
"�י ��ת א�ת� סדר היה וא� נח�ת". ���ר "וע�ית ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹעד
"ו�קהל", עד ת�א" מ"�י ��ה ק�רי� עצמ�, ְְִִִִִִֵַַַַָָָָת�א"

מ" �ני �ספר וק�רא ח�זר "וע�יתוה�ביעי עד ת�א" �י ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
נח�ת". ְִֶֹ���ר

.‚Îל�ה� מ�ציאי� ���ת, להי�ת �חל אדר חד� ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹֹֹרא�
�סדר �� ק�רי� אחד, � ק�רי�[פרשת]ספרי� וה�ני, ה���; ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

וכ� ת�א". "�י �� ק�רי� וה�לי�י, חד�; רא� עני� ��ְְְְִִִִִִֵֶַַָֹֹ
ה���, סדר ק�רי� � ���ת להי�ת �חל ניס� חד� ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹרא�
��לי�י. ה�ה", ו"החד� ��ני; חד�, רא� ועני� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ�אחד;

.„Îל�ה� מ�ציאי� ���ת, להי�ת �חל טבת חד� ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹרא�
ק�ראי� וה�ני, ה���; סדר �� ק�ראי� הרא���, � ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָספרי�
חל חנ�ה. עני� �� ק�ראי� וה�לי�י, חד�; רא� עני� ��ְְְְְֲִִִִִֶַַַֹֹ�ָָ
חד�, רא� �עני� ק�רי� �ל�ה ה��ת, �אמצע ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹֹֹלהי�ת

חנ�ה. עני� ק�רא ��מעÎ‰.והרביעי �אד� �י על א� ְְְֲִִִֵַָ�ִֵֶַַַָָָ
�כל לעצמ� לקר�ת ח�ב �צ��ר, �נת� �כל ��� ה��רה ְְְְְְְִִַַָָָָָ�ַָָ�ל
ואחד מקרא, �ני� � ��ת א�ת� �ל סדר ו�ב�ע, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�ב�ע
�עמי�; �ל�ה ק�ראה� �ר���, ל� �אי� �פס�ק ְְְְְִֵֵֶַַָָָֹ�ר���;

ה���ר ע� �ר���תיו ���לי� בשמע"צ]עד התורה .[יסיי� ְִִִִֶַַַָָָ

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ד שלישי יו�

יד ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות

��יה�;‡. את נ��אי� ה�הני� �בנעילה, �מ�ס� ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹ��חרית
סעד� �בר ��מנחה מ�ני ��י�, נ�יאת אי� �מנחה, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאבל

�נ�יאת אס�ר ו���ר יי�, ה�הני� �ת� ו��א הע�, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹ�ל
�מנחה; ��יה� נ��אי� אי� ה�ענית, �י�� ואפ�� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָ��י�.

י��. �ל �ל מנחה מ�ני �ענית, �ל מנחה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ�זרה

מנחה·. �� ��ת�ללי� �תענית אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָ��ה
�אי� �ענית אבל צ��ר; ותענית ���ר צ�� �ג�� ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָ�נעילה,
ה�איל �ת��ז, ע�ר ו�בעה �אב ��עה �ג�� נעילה, ��ְְְְְְְִִִִַָָָָָָ
נראית ז� הרי � הח�ה ל�קיעת סמ�� ��ה� מנחה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�תפ�ת
י� �לפיכ� י��, �ל �ל �מנחה מתח�פת ואינ� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�נעילה
י�� �ל �מנחה ל��כ� ועלה �עבר וכה� ��י�. נ�יאת ��ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
זה הרי �כר�ת, �� �אי� יד�ע וה�בר ה�איל � ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה���רי�
��א הח�ד, מ�ני א�ת�, מ�רידי� ואי� ��יו; את ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹנ��א

ה�ריד�ה�'. �לפיכ� היה, '�ס�ל ְְִִָָָָֹיאמר�

�גב�לי�‚. ��י� נ�יאת היא מבית�יצד חו� מקו� [כל ְְִִִִִֵַַַַ
���אמרהמקדש] לעב�דה, צ��ר �ליח ���יע �עת ?ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹ

מ�ק�מ� נעקרי� ה�נסת, �בית הע�מדי� ה�הני� �ל ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ'רצה',
ל��כ� וע�לי� מוגבה]וה�לכי� �ניה�[מקו� ,�� וע�מדי� ; ְְְְְְִִִֵֶַָָ

�פ�פ�ת ואצ�ע�תיה� הע�, �ל�י ואח�ריה� ההיכל ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלמ�ל
מחזירי� הה�דיה; צ��ר �ליח ���לי� עד ��יה�, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָלת��
ידיה� �מג�יהי� אצ�ע�תיה�, �פ��טי� הע�, �ל�י ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�ניה�
מקרא צ��ר ��ליח "יברכ�"; �מתחילי� �תפיה�, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ�נגד
עד לה�", "אמ�ר ��אמר: ע�ני�, וה� מ�ה, מ�ה ְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָא�ת�
וח�זר 'אמ�'. ע�ני� הע� כל רא���, �ס�ק ְְִִִִֵֵֶַָָָָָ���לימי�
ע�ני�, וה� מ�ה, מ�ה �ני �ס�ק א�ת� �מקרא צ��ר ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ�ליח
וכ� 'אמ�'. ע�ני� הע� וכל �ני, �ס�ק ���לימי� ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָעד

�לי�י. ְְִִָ�פס�ק

�ליח„. מתחיל ה�ס�קי�, �ל�ה ה�הני� ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ����לימ�
�ל��', '�י� �היא �פ�ה �ל אחר�נה �ברכה ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָצ��ר
ק�פצי� �� ואחר ה�ד�, �ל�י �ניה� מחזירי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹוה�הני�

כרגיל] עד[מכופפי� ���כ� �� וע�מדי� ְְְְִֵֶֶַַָָאצ�ע�תיה�;
למק�מ�. וח�זרי� ה�רכה, ְְְְְִִִֶַָָָֹ��גמר

'אמ�'‰. ��כלה עד ל�הני�, להקר�ת ר�אי ה�קרא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹאי�
עד ��רכה, להתחיל ר�אי� ה�הני� ואי� ה���ר; ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָֹמ�י
עד 'אמ�', ע�ני� ה���ר ואי� ה�קרא; מ�י ה���ר ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ��כלה
�ברכה מתחיל ה�קרא ואי� ה�הני�; מ�י ה�רכה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ��כלה
צ��ר �ליח ואי� ה���ר. מ�י 'אמ�' ��כלה עד ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאחרת,
��ר� ��א הע�, ��אר ה�הני� אחר 'אמ�' לענ�ת ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹר�אי

א�[תתבלבל] א�ת�, מקרא �רכה איז� ידע ולא ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹ�ע��
�לי�י. �ס�ק א� �ני, ְִִִֵָָ�ס�ק

.Âעד ה���ר, מ� �ניה� להחזיר ר�אי� ה�הני� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹאי�
לעקר ר�אי� ואינ� �ל��'; '�י� צ��ר �ליח ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹ��תחיל
�ל��'; '�י� צ��ר �ליח ��גמר עד מ�ק�מ�, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹרגליה�
�ניה� ��חזיר� עד אצ�ע�תיה�, ק�רי לכ� ר�אי� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹואינ�
ה�הני� יעל� ��א ז�אי, �� י�חנ� ר�� �מ��נת ה���ר. ֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹמ�

יחפי�. ע�מדי� א�א �סנ�ליה�, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָל��כ�

.Êולא �ע�, י�יט� לא הע�, את מברכי� ה�הני� ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹ���הי�
�ע�מד האר�, �נגד עיניה� יהי� א�א �ע��; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָי�יח�
��עה ה�הני� �פני להס��ל ר�אי אד� ואי� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ�תפ�ה.
מת��ני� הע� �ל א�א �ע��; י�יח ��א �די מברכי�, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�ה�
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"נחמ� מפטירי� �אב, ��עה �אחר ��ת וכ� לז�נה". ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָהיתה
�נחמ�ת מפטירי� להי�ת �ערינ�, ���ט �מנהג ע�י". ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָנחמ�,
��י� ו��ת ה�נה; רא� עד �אב ��עה מאחר ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹי�עיה�,
י�ראל". "��בה, מפטירי� ה���רי�, וי�� ה�נה ְְְִִִִִֵַַַָָָָֹרא�

.Îפר�ת� ק�רי� ���ת, להי�ת �חל אדר חד� ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֹרא�
רא� חל א� וכ� ה�ה�". �"יה�ידע �מפטירי� ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹ�קלי�,

ה��ת �ת�� להי�ת אדר השבוע]חד� ואפ��[באמצע , ְְֲֲִִֶַַַָָֹ
�פר�ת ��פניו ���ת וק�רי� מק�ימי� ��ת, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ�ערב
אמר "�ה �מפטירי�: "זכ�ר", �ר�ת ק�רי� ��נ�ה, ְְְִִִִִַַַַָָָָָָֹ�קלי�.
�חל� �ל �נ�ה? ��ת היא ז� ואי �קד�י". צבא�ת, ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָה'
ק�רי� ��לי�ית, ��ת. �ערב ואפ�� �ת�כ�, להי�ת ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָ��רי�
טה�רי�". מי� עליכ� "וזרק�י �מפטירי�: אד�ה", ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ�ֲָָ"�רה
�רביעית, לרביעית. ה�מ�כה �לי�ית? ��ת היא ז� ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָואי
לחד�". �אחד "�רא��� �מפטירי�: ה�ה", "החד� ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹק�רי�
להי�ת ניס� חד� רא� �חל �ל רביעית? היא ז� ְְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹואי

��ת. �ערב ואפ�� ְְֲִֶֶַַָָ�ת�כ�,

.‡Îת�� �י� הפסקה �היה ��עמי� א�מר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָנמצאת
�היה �פעמי� ��לי�ית; �נ�ה �י� א� ��נ�ה, ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָרא��נה
ל�לי�ית. �נ�ה �בי� ל�נ�ה רא��נה �י� הפסק�ת, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָ��י

מפסיקי�. אי� לרביעית, �לי�ית �י� ְְְֲִִִִִִִֵֵַָאבל

.·Î�א�ת ק�רא אחד הא��, �ר���ת מאר�ע �ר�ה ְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ�ל
�ה�ציא� ��פר ��ת א�ת� סדר ���רי� אחר �ני, ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ�ספר
א�ת� סדר והיה ���ת, להי�ת אדר חד� רא� חל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹרא���.
עד �צ�ה" מ"וא�ה ��ה ק�רי� � �צ�ה" "וא�ה ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָ��ת
ת�א" מ"�י וק�רא ח�זר וה�ביעי נח�ת", ���ר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹ"וע�ית
"�י ��ת א�ת� סדר היה וא� נח�ת". ���ר "וע�ית ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹעד
"ו�קהל", עד ת�א" מ"�י ��ה ק�רי� עצמ�, ְְִִִִִִֵַַַַָָָָת�א"

מ" �ני �ספר וק�רא ח�זר "וע�יתוה�ביעי עד ת�א" �י ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
נח�ת". ְִֶֹ���ר

.‚Îל�ה� מ�ציאי� ���ת, להי�ת �חל אדר חד� ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹֹֹרא�
�סדר �� ק�רי� אחד, � ק�רי�[פרשת]ספרי� וה�ני, ה���; ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

וכ� ת�א". "�י �� ק�רי� וה�לי�י, חד�; רא� עני� ��ְְְְִִִִִִֵֶַַָֹֹ
ה���, סדר ק�רי� � ���ת להי�ת �חל ניס� חד� ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹרא�
��לי�י. ה�ה", ו"החד� ��ני; חד�, רא� ועני� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ�אחד;

.„Îל�ה� מ�ציאי� ���ת, להי�ת �חל טבת חד� ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹרא�
ק�ראי� וה�ני, ה���; סדר �� ק�ראי� הרא���, � ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָספרי�
חל חנ�ה. עני� �� ק�ראי� וה�לי�י, חד�; רא� עני� ��ְְְְְֲִִִִִֶַַַֹֹ�ָָ
חד�, רא� �עני� ק�רי� �ל�ה ה��ת, �אמצע ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹֹֹלהי�ת

חנ�ה. עני� ק�רא ��מעÎ‰.והרביעי �אד� �י על א� ְְְֲִִִֵַָ�ִֵֶַַַָָָ
�כל לעצמ� לקר�ת ח�ב �צ��ר, �נת� �כל ��� ה��רה ְְְְְְְִִַַָָָָָ�ַָָ�ל
ואחד מקרא, �ני� � ��ת א�ת� �ל סדר ו�ב�ע, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�ב�ע
�עמי�; �ל�ה ק�ראה� �ר���, ל� �אי� �פס�ק ְְְְְִֵֵֶַַָָָֹ�ר���;

ה���ר ע� �ר���תיו ���לי� בשמע"צ]עד התורה .[יסיי� ְִִִִֶַַַָָָ

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ד שלישי יו�

יד ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות

��יה�;‡. את נ��אי� ה�הני� �בנעילה, �מ�ס� ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹ��חרית
סעד� �בר ��מנחה מ�ני ��י�, נ�יאת אי� �מנחה, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאבל

�נ�יאת אס�ר ו���ר יי�, ה�הני� �ת� ו��א הע�, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹ�ל
�מנחה; ��יה� נ��אי� אי� ה�ענית, �י�� ואפ�� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָ��י�.

י��. �ל �ל מנחה מ�ני �ענית, �ל מנחה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ�זרה

מנחה·. �� ��ת�ללי� �תענית אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָ��ה
�אי� �ענית אבל צ��ר; ותענית ���ר צ�� �ג�� ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָ�נעילה,
ה�איל �ת��ז, ע�ר ו�בעה �אב ��עה �ג�� נעילה, ��ְְְְְְְִִִִַָָָָָָ
נראית ז� הרי � הח�ה ל�קיעת סמ�� ��ה� מנחה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�תפ�ת
י� �לפיכ� י��, �ל �ל �מנחה מתח�פת ואינ� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�נעילה
י�� �ל �מנחה ל��כ� ועלה �עבר וכה� ��י�. נ�יאת ��ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
זה הרי �כר�ת, �� �אי� יד�ע וה�בר ה�איל � ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה���רי�
��א הח�ד, מ�ני א�ת�, מ�רידי� ואי� ��יו; את ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹנ��א

ה�ריד�ה�'. �לפיכ� היה, '�ס�ל ְְִִָָָָֹיאמר�

�גב�לי�‚. ��י� נ�יאת היא מבית�יצד חו� מקו� [כל ְְִִִִִֵַַַַ
���אמרהמקדש] לעב�דה, צ��ר �ליח ���יע �עת ?ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹ

מ�ק�מ� נעקרי� ה�נסת, �בית הע�מדי� ה�הני� �ל ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ'רצה',
ל��כ� וע�לי� מוגבה]וה�לכי� �ניה�[מקו� ,�� וע�מדי� ; ְְְְְְִִִֵֶַָָ

�פ�פ�ת ואצ�ע�תיה� הע�, �ל�י ואח�ריה� ההיכל ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלמ�ל
מחזירי� הה�דיה; צ��ר �ליח ���לי� עד ��יה�, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָלת��
ידיה� �מג�יהי� אצ�ע�תיה�, �פ��טי� הע�, �ל�י ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�ניה�
מקרא צ��ר ��ליח "יברכ�"; �מתחילי� �תפיה�, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ�נגד
עד לה�", "אמ�ר ��אמר: ע�ני�, וה� מ�ה, מ�ה ְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָא�ת�
וח�זר 'אמ�'. ע�ני� הע� כל רא���, �ס�ק ְְִִִִֵֵֶַָָָָָ���לימי�
ע�ני�, וה� מ�ה, מ�ה �ני �ס�ק א�ת� �מקרא צ��ר ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ�ליח
וכ� 'אמ�'. ע�ני� הע� וכל �ני, �ס�ק ���לימי� ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָעד

�לי�י. ְְִִָ�פס�ק

�ליח„. מתחיל ה�ס�קי�, �ל�ה ה�הני� ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ����לימ�
�ל��', '�י� �היא �פ�ה �ל אחר�נה �ברכה ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָצ��ר
ק�פצי� �� ואחר ה�ד�, �ל�י �ניה� מחזירי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹוה�הני�

כרגיל] עד[מכופפי� ���כ� �� וע�מדי� ְְְְִֵֶֶַַָָאצ�ע�תיה�;
למק�מ�. וח�זרי� ה�רכה, ְְְְְִִִֶַָָָֹ��גמר

'אמ�'‰. ��כלה עד ל�הני�, להקר�ת ר�אי ה�קרא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹאי�
עד ��רכה, להתחיל ר�אי� ה�הני� ואי� ה���ר; ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָֹמ�י
עד 'אמ�', ע�ני� ה���ר ואי� ה�קרא; מ�י ה���ר ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ��כלה
�ברכה מתחיל ה�קרא ואי� ה�הני�; מ�י ה�רכה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ��כלה
צ��ר �ליח ואי� ה���ר. מ�י 'אמ�' ��כלה עד ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאחרת,
��ר� ��א הע�, ��אר ה�הני� אחר 'אמ�' לענ�ת ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹר�אי

א�[תתבלבל] א�ת�, מקרא �רכה איז� ידע ולא ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹ�ע��
�לי�י. �ס�ק א� �ני, ְִִִֵָָ�ס�ק

.Âעד ה���ר, מ� �ניה� להחזיר ר�אי� ה�הני� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹאי�
לעקר ר�אי� ואינ� �ל��'; '�י� צ��ר �ליח ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹ��תחיל
�ל��'; '�י� צ��ר �ליח ��גמר עד מ�ק�מ�, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹרגליה�
�ניה� ��חזיר� עד אצ�ע�תיה�, ק�רי לכ� ר�אי� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹואינ�
ה�הני� יעל� ��א ז�אי, �� י�חנ� ר�� �מ��נת ה���ר. ֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹמ�

יחפי�. ע�מדי� א�א �סנ�ליה�, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָל��כ�

.Êולא �ע�, י�יט� לא הע�, את מברכי� ה�הני� ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹ���הי�
�ע�מד האר�, �נגד עיניה� יהי� א�א �ע��; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָי�יח�
��עה ה�הני� �פני להס��ל ר�אי אד� ואי� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ�תפ�ה.
מת��ני� הע� �ל א�א �ע��; י�יח ��א �די מברכי�, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�ה�
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ואינ� ה�הני�, �ני �נגד �ניה� �מכ�ני� ה�רכה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹל�מע
�פניה�. ְִִִֵֶַמ�יטי�

.Á� אחד המבר� ה�ה� היה מעצמ�,א� לבר� מתחיל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
הי� �אמרנ�. �מ� מ�ה, מ�ה א�ת� מקרא צ��ר ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ��ליח
�ליח לה� ��קרא עד לבר�, מתחילי� אינ� � יתר א� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ני�
"יברכ�"; וא�מרי� ע�ני� וה� '�הני�', לה� וא�מר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֹצ��ר

�אמרנ�. ה�דר על מ�ה, מ�ה א�ת� מקרא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָוה�א

.Ë�ל��כ ע�לי� ה�הני� ��ק��? �הני� �ר�ת ְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָֹֹ�יצד
ידיה� �מג�יהי� �חר, �ל �מיד עב�דת ���לימ� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָאחר
ח�� ���ט�ת, ואצ�ע�תיה� רא�יה�, ��י על ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָלמעלה
ואחד ה�י�; מ� למעלה ידיו מג�י� �אי� �ד�ל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמ�ה�
עד �גב�לי�, �ע��י� �דר� מ�ה, מ�ה א�ת� ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָמקרא
אחר 'אמ�' ע�ני� הע� ואי� ה�ס�קי�. �ל�ה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ���לימ�
אחת. �רכה ��ק�� א�ת� ע��י� א�א �ס�ק, ְְִִֶַַַָָָָָָָ�ל
מ� י�ראל, אלהי ה' '�ר�� ע�ני�: הע� �ל ְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָָֹ�כ���לימ�,

הע�ל�'. ועד ְַָָָָהע�ל�

.Èהא מ��ד ה�הגה ה�בר וה�א �כתב�, ה�� את ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוא�מר
�ב�דינה מק��. �כל האמ�ר המפר� ה�� ה�א וזה הא, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוו
�אי� י�ד; נ�� �לת אל� וה�א �כ��י�, א�ת� ְְְִִֵֶֶֶָָא�מרי�
�מ��ת �לבד. ��ק�� א�א �כתב� ה�� את ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמז�ירי�
אפ�� המפר�, ��� מ�בר� ה�הני� �סק� ה��יק, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹ�מע��
הי� ולא הג��; �אינ� מי א�ת� ילמד ��א �די � ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ��ק��
�בניה� לתלמידיה� זה �� מל�די� הרא��ני� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָחכמי�
ל�מ� �ד�ה זה, �ל �ני�. ל�בע אחת א�א ְִָ�ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָההג�ני�,

וה��רא. ְְִַַָָה�כ�ד

.‡È���ל� א�א מק�� �כל נאמרת �הני� �ר�ת ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאי�
למד� �� � י�ראל" �ני את תברכ� "�ה ��אמר: ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹה�ד�,

�מ�עה המסורת]��מעי "�ה[מעתיקי ר�נ�: מ��ה ְְִֵֵֶַָֹֹ
"�ה ��י�; �נ�יאת תברכ�", "�ה �עמידה; ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֹתברכ�",
�ני�; �נגד �ני� תברכ�", "�ה ה�ד�; �ל��� ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹתברכ�",
המפר�, ��� תברכ�", "�ה ר�; �ק�ל תברכ�", ְְְְְְֵַַָָָָֹֹֹ"�ה

�אמרנ�. �מ� ��ק��, ��היה ְְְְְִִֶֶֶַַָָוה�א

.·Èעל �רכה לה�סי� מק�� �כל ר�אי� ה�הני� ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹאי�
עליכ� יס� אב�תכ� אלהי "ה' �ג��: ה�ס�קי�, ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַֹֹֹ�ל�ת
�לח�, ולא ר�, �ק�ל לא � �� וכ��צא �עמי�", אל� ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�כ�
ע�לה �ה� ��ל ��עה ה�בר". על תספ� "לא ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ��אמר:

א�מר לעל�ת, רגליו ע�קר ��ה�א רצ��ל��כ�, 'יהי : ְְְֲִֵֵֶַַַָָָ
לבר� ���יתנ� ה�את ה�רכה ��היה אלהינ�, ה' ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמ�פני�
וע��, מכ��ל ב� יהי ואל �למה, �רכה י�ראל ע�� ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָאת
הע�, את לבר� �ניו ��חזיר וקד� ע�ל�'. ועד ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמע�ה
ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמבר�:
�אהבה'; י�ראל, ע�� את לבר� וצ�נ� אהר�, �ל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�ְִ�קד�ת�
�כ��חזיר לברכ�. �מתחיל ל���ר, �ניו מחזיר �� ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָואחר
��זר� מה 'ע�ינ� א�מר: �ה�לי�, אחר ה���ר מ� ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ�ניו
מ�ע�� "ה�קיפה � �הבטח�נ� מה ע�נ� ע�ה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָעלינ�,

י�ראל"'. את ע�� את �בר� ה�מי�, מ� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָקד��

.‚È�כ��חזירי� לברכ�, ל���ר �ניה� ה�הני� ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ���חזירי�
ימי�, �ר� א�א יחזיר� לא ��ברכי�, אחר ה���ר מ� ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�ניה�

א�א יהי� לא ��נה, אד� ��היה ��נ�ת �ל וכ� מק��; ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ�כל
ימי�. ִֶֶָ�ר�

.„Èאחר ,���� אחת �ע� �הני� �ר�ת מברכי� � ְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָֹ��ק��
הא�ל� מעל�ת על וע�מדי� �אי� �חר: �ל [מדריגות�מיד ְְֲִִִֶַַַַָָָָ

מברכי�ההיכל] � ��דינה אבל �אמרנ�. �דר� �מברכי� ,ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ
�כל �אמרנ�. �מ� מ�נחה, ח�� �פ�ה �ל אחר ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָא�ת�
��אמר: � י�ראל א�ת� ה�קרא ��היה מ���לי� ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמק��,

מה�. ה�קרא �אי� מ�לל לה�", ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ"אמ�ר

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ט"ו רביעי יו�

טו ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
וה��מי�,‡. ה����, � ��י� נ�יאת מ�נעי� �ברי� ְְְְִִִִִִַַַַַָָָ��ה

�יצד? ה���� ה�די�. וטמאת וה�י�, וה�ני�, ְִֵַַַַַָָ�ְְְְֲִִֵַַַָָָוהעברה,
���רי� �ג�� �תקנ�, הא�ת��ת את מ�ציאי� �אי� ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָהע�גי�
וכ��צא ס�לת, ל��לת א� אלפי�, �לעיני� עיני�, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַֹֹלאלפי�
ל���, וכבדי �ה �בדי וכ� ��יה�. את נ��אי� אי� � ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�ה�

��יה�. את נ��אי� אי� � ל�ל נ�רי� �בריה� ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ�אי�

א�·. �פניו א� �ידיו מ�מי� ��� �ה� �יצד? ְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹה��מי�
עק��ת אצ�ע�תיו �הי� �ג�� א�[כפופות]�רגליו, ְְְְְֲֶֶַָָָ�

לצידיה�]עק���ת �הקנ��ת[עקומות ידיו �הי� א� [מלאות, ֲֳִֶָָָָָ
מיבהרות] .�� מס��לי� �הע� לפי ��יו, את י�א לא �ְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹ

ס�מה וכ� מד�ר, �ה�א ��עה זקנ� על י�רד ריר� ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�היה
�� היה וא� ��יו; את י�א לא � מעיניו [רגיל�אחת ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

רוידוע] ה�ל והי� מעיניו,�עיר� �אחת ה��מה �זה גילי� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
.�� מס��לי� הע� �אי� לפי מ�ר, � זב �ריר� �זה ְְְִִִֵֶַָָָ�ְִֶֶָא�

�פ�אה איסטיס צב�ע�ת ידיו �הי� מי צבעי�]וכ� ,[מיני ְְְִִִֵֶָָָָ
מלאכ�� העיר א�ת� אנ�י רב היה וא� ��יו; את י�א ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹלא

.�� מס��לי� �אי� לפי מ�ר, � ְְְִִִֵֶַָ�ְָ�כ�

.‚� ��גגה אפ�� ה�פ�, את �הרג �ה� �יצד? ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהעברה
��אמר: ��יו, את י�א לא ���בה, �ע�ה �י על ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹא�
אעלי� ��יכ�, "�בפר�כ� וכת�ב: מלא�", �מי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ"ידיכ�,
�י� �אנס, �י� � זרה עב�דה �עבד וכה� מ��". ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעיני
��יו את נ��א אינ� ���בה, �ע�ה �י על א� � ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ��גגה
�ברכה ה�מ�ת"; �הני יעל� "לא ��אמר: ְְֱֲֲֵֶֶַַַָָָָֹֹלע�ל�,
�ה� וכ� ��מ�". �לבר� "ל�רת� ��אמר: ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�עב�דה,
נ��א אינ� ,�� �חזר �י על א� � זרה לעב�דה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�����ד

מ�נעי�. אי� העבר�ת, ��אר לע�ל�. ��יו ְְְֲִֵֵֶַָָָָאת

עד„. ��יו, את י�א לא � נער �ה� �יצד? ִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹה�ני�
חי יי� רביעית ��תה מי �יצד? וה�י� זקנ�. ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ��תמ�א

במי�] מזוג עד[שאינו ��יו, את נ��א אינ� � אחת ְֵֵֶַַַַַָ�בת
�תה לעב�דה. �רכה �ה��ה לפי מעליו, יינ� ְְֲָָָָָָָ�ְִֵֵֶֶָָָ��ס�ר
� מי� מעט לת�כ� ��ת� א� �עמי�, ���י יי� ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָרביעית
מז�ג, �ה�א �י על א� � מרביעית יתר �תה וא� ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ�מ�ר;
עד ��יו, את י�א לא � �עמי� �כ�ה ��תה� �י על ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹא�
על אצ�עי� רביעית? היא וכ�ה מעליו. יינ� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ��ס�ר
וזה אצ�ע. וחמ� אצ�ע וחצי אצ�עי� ר�� על ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹאצ�עי�

����חי� ה�א[מודדי�]האצ�ע ,��� ה��רה �כל �� ְְְִֶֶַַָָָ�ָ
יד'. '�ה� ה�קרא וה�א ְְִֶַַָָָֹה��דל;

- h"qyz'd a`Îmgpn f"h iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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את‰. י�א לא ידיו, נטל ��א �ה� �יצד? ה�די� ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ�טמאת
ה�רק עד �מי� ידיו נ�טל א�א לזרוע]��יו; היד כ� ,[חיבור ְִֵֶֶֶַַַַָָָָ

"�א� ��אמר: מבר�, �� ואחר לעב�דה, ��ק��י� ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�דר�
והחלל ה'". את �ברכ� קד�, שנולדידיכ� כגו� פסול [כה� ְְְֵֶֶֶֶָָָֹ

וכה�] �כה�נ�.מגרושה �אינ� לפי ��יו, את נ��א ְְִִֵֵֵֶֶַָאינ�

.Âאת ה��נעי� ה�ברי� א�� מ�ל �בר ל� היה ��א ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ�ה�
מדק�ק ואינ� חכ� �אינ� �י על א� � ��י� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָנ�יאת

מר�נ ה�ר��ת �הי� א� אחריו�מצו�ת, בו]י� א�[חושדי� , ְְְְְֲִִִֶַַַָָ
��יו, את נ��א זה הרי � �צדק �מ�נ� מ�א� היה ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ��א
וכה� �ה� �ל על ע�ה מצות ��� לפי א�ת�; מ�נעי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹואי�
'ה�ס� ר�ע: לאד� א�מרי� ואי� ��י�, לנ�יאת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�רא�י

ה�צו�ת'. מ� וה�נע ְְִִִֶַַַָר�ע,

.Ê� זה'? הדי�ט �ר�ת ��עיל '�מה ותאמר: �תמ� ְְְְְִִִֶֶַַַַַֹואל
�ר�� �ה�ד�� א�א ��הני�, �ל�י ה�רכה ק��ל ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ�אי�
ואני י�ראל, �ני על �מי את "ו�מ� ��אמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָה�א,
וה�ד�� ,�� ��צט�� מצוה ע��י� ה�הני� � ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹאברכ�"

�חפצ�. י�ראל את מבר� �רחמיו ה�א ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ�ר��

.Á�והע�מדי ה�רכה; �כלל אינ� ה�הני�, אח�רי �ה� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹע�
�י� מח�ה היתה וא� ה�רכה. �כלל ה� הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמ��יה�,
�רזל �ל ח�מה היא אפ�� ה�ת�רכי�, הע� �בי� ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹה�הני�
ה�רכה. �כלל ה� הרי ה�הני�, �ני למ�ל �פניה� ה�איל �ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

.Ëה�נסת �ית ה�ני�. מ� וכהני� �ע�רה, ��י� ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹנ�יאת
מברכי�? ה� �למי ��יה�; את נ��אי� ��� �הני�, ����ֶ�ֲִָֹ�ְְְְִִִֵֵֶֶַָָ
אחריה� ע�נה �מי ���ר��; ולאחיה� ���פ�� ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָלאחיה�
על יתר �הני� ע�רה �� נ�אר וא� וה��. ה��י� ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ'אמ�'?
מברכי�. וה�אר 'אמ�', ע�ני� הע�רה � ל��כ� �על� ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָא��

.Èי�א לא לב��, צ��ר �ליח א�א �ה� �ה� היה ��א ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹצ��ר
הבטחת� וא� ��יו; הוא]את ��יו[בטוח את נ��א �ה�א ְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

לתפ�ת� להתבלבל]וח�זר �ה�[בלי לה� אי� וא� ר�אי. , ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ
'אלהינ� א�מר: �ל��', ל'�י� צ��ר �ליח ����יע � ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָֹ�לל
האמ�רה ���רה, המ���ת ��רכה �רכנ� אב�תינ�, ֲֶֶַָָָ�ְְְֲֵֵֵֵַַָָָֹואלהי
ה', "יברכ� �אמ�ר: קד���, ע� �הני� �לבניו ְְְְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹֹלאהר�
וי�� אלי�, �ניו ה' י�א ויח��. אלי�, �ניו ה' יאר ְִֵֵֶֶָָָָָ�ְְְִִֵֵֶֶָָָוי�מר�.
אברכ�"'. ואני י�ראל, �ני על �מי את ו�מ� �ל��. ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָל�

�ל��'. '�י� וא�מר �מתחיל 'אמ�', ע�ני� הע� ְְְִִִֵֵֵַָָָָואי�

.‡Èלבית והל� זה, ה�נסת �בית ��יו את ���א ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ה�
לבר�ת ה�יע� ולא ��ת�ללי�, צ��ר �מצא אחר, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹה�נסת
�עמי� ��ה ואפ�� �מברכ�; לה�, ידיו נ��א � ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹ�הני�

ל לעל�ת מ�ק�מ� רגליו עקר ��א �ה� ��עה����. ��כ� ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
�א�ת� ע�לה אינ� ��ב 'רצה', צ��ר �ליח ְְְִִֵֵֶֶַַָָ�אמר
��א �י על א� � לעל�ת רגליו עקר א� אבל ְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָֹה�פ�ה;
�מבר�. ע�לה זה הרי עב�דה, לאחר א�א ל��כ� ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה�יע

.·Èמצות ���ל �י על א� ל��כ�, ע�לה �אינ� �ה� ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ�ל
��אמר: ע�ה, �ל�ה על �ע�בר ה�א הרי � אחת ְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָֹע�ה
�ה� וכל �מי". את "ו�מ� לה�", "אמ�ר תברכ�", ְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֹ"�ה
מתבר�. � המבר� �ה� וכל מתבר�. אינ� מבר�, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ�אינ�

מברכי�". "ואברכה ְְֱֲֲֶֶֶַַָָָ��אמר:

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ט"ז חמישי יו�
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להי�ת (א) פרט�: ה�א וזה ע�ה; מצו�ת חמ� �כלל� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָי�
הרא� על (ב)�פ�י� מז�זה; לק�ע (ג) ה�ד; על לק�ר� ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹֹ

לעצמ�; ��רה ספר אי� �ל לכ�ב (ד) ה�ערי�; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ�פתחי
ספרי �ני ל� ��הי� �די לעצמ�, �ני ספר ה�ל� לכ�ב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹ(ה)

א��. �פרקי� � הא�� ה�צו�ת �ל �בא�ר ְְִִִֵֵֵַָָָָ��רה.

א ּפרק ּתֹורה וספר ּומזּוזה ּתפּלין ¤¤¨¤¥§¨§¦¦§§¦הלכֹות
יבא�‡. �י "והיה לי", "ק�� �ה� � א�� �ר���ת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאר�ע

ה� � �מע" א� "והיה �"�מע", �מ�ת, וא�ה ��ספר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹה'"
�מח�י� עצמ�, �פני ונקראי�[מכסי�]��כ�ב�ת �ע�ר, א�ת� ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

ה�ד. על א�ת� וק��רי� הרא�, על א�ת� �מניחי� ְְְְִִִִִַַַָָָָֹ'�פ�י�';
��� את מע�ב ה�ר���ת, מאר�ע אחת א�ת �ל ק�צ� ָ�ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָואפ��

�תקנ�. �למ�ת, נכ�ב�ת ��הי� עד ה��רה, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָמ�

א�·. �"והיה "�מע" �ה� � ���ז�זה �ר���ת ��י ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכ�
ק�צ�, חסר א� ה�ר���ת, מ��י אחת א�ת אפ�� � ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹ�מע"
וכ� �למ�ת. נכ�ב�ת ��יה� ��הי� עד ה��רה, מ� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמע�ב

�ס�ל. אחת, א�ת אפ�� �חסר ��רה ֲִֵֵֶֶַַָָָספר

מ�יני,‚. למ�ה הלכה ��� � ��פ�י� י� �ברי� ְֲִִֶַָָָֹ�ְְֲִִִֵַָָָע�רה
ה�פ�י� הרי מה�, �אחת ��ה א� לפיכ�, מע�בי�; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ�ְוכ��

�ח��י� ��מ�נה �כתיבת�, מה� �ני� [בעור�ס�ל�ת. ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ
��כתיבת�הבתי�] ה�ני� ה� וא�� רצ�ע�תיה�; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ�ק�ירת

ה�ל� על נכ�בי� ו��הי� �די�, א�ת� ���תבי� �. ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

�ל„. א� �מני�, �ל הע�� מק�צי� ה�י�? מע�ה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�יצד
וג�בלי� �ה�; וכ��צא ו�עוה ��ר�[לשי�]זפת א�ת� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ול�תתי� �ב�, �במעט ודכי�[מרטיבי�]האיל�, הר�ה א�ת� ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
רקיקי�[מועכי�] ��ע�ה עד דק]א�ת�, א�ת�,[דק �מי��י� ; ְְְִִִֵֶֶַַָ

עפצא �מי ��רה� �תיבה, �ב�עת א�ת�. פרי�מצניעי� [מי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
וזההאלו�] י�חק. �מחק��, �א� � �� וכ�תב ,�� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָוכ��צא

�פ�י� ספרי� �� לכ�ב ה�בחר מ� ��צוה ה�י� ְְְְִִִִָָֹ�ְְִִֶַַָה�א
�ל��� �תב וא� ומזוזה]�מז�ז�ת; תפילי� עפצא[ס"ת �מי ְְְְְְִֵַַָָָָ

דיו]וקלק�נ��ס ��רי�.[מיני � נמחק ואינ� ע�מד �ה�א , ְְְְְְִִֵֵֵֶַָ

מ�יני,‰. למ�ה ��אמרה ההלכה �עטה מה ,�� ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹא�
�ג�� צבע�ני�, מיני �אר למעט �די�? ��תבי� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָ��הי�
��פ�י� א� ��פרי� �תב �א� �ה�; וכ��צא וה�רק ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהאד�
�זהב א� צבע�ני� מיני ��אר אחת א�ת אפ�� ��ז�ז�ת ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָא�

�ס�לי�. א�� הרי �ְֲִֵֵ

.Âוד�כס�סט�ס �קל�, �ויל, � ה� ע�ר�ת [כמבואר�ל�ה ְְְְְְִֵָָֹ
מעבירי�להל�] הח�ה, ע�ר א� ה�המה ע�ר ל�קחי� �יצד? .ְְֲִִִֵֵַַַַַָָ

ואחר �מלח, א�ת� מ�לחי� �� ואחר �ח�ה; מ��� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ�ער
�עפצא �� ואחר �קמח, א�ת� מע�די� האלו�]�� פרי [מי ְְְְְְִֶַַַַַָָָ

וזה א�ת�. �מח�קי� הע�ר את ��ק�צי� מ�ברי� �� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָוכ��צא
'�ויל'. ה�קרא ְְִִַָה�א

.Ê�א�ת וח�ק� �ער�, �העביר� אחר הע�ר לקח� ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָוא�
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את‰. י�א לא ידיו, נטל ��א �ה� �יצד? ה�די� ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ�טמאת
ה�רק עד �מי� ידיו נ�טל א�א לזרוע]��יו; היד כ� ,[חיבור ְִֵֶֶֶַַַַָָָָ

"�א� ��אמר: מבר�, �� ואחר לעב�דה, ��ק��י� ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�דר�
והחלל ה'". את �ברכ� קד�, שנולדידיכ� כגו� פסול [כה� ְְְֵֶֶֶֶָָָֹ

וכה�] �כה�נ�.מגרושה �אינ� לפי ��יו, את נ��א ְְִִֵֵֵֶֶַָאינ�

.Âאת ה��נעי� ה�ברי� א�� מ�ל �בר ל� היה ��א ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ�ה�
מדק�ק ואינ� חכ� �אינ� �י על א� � ��י� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָנ�יאת

מר�נ ה�ר��ת �הי� א� אחריו�מצו�ת, בו]י� א�[חושדי� , ְְְְְֲִִִֶַַַָָ
��יו, את נ��א זה הרי � �צדק �מ�נ� מ�א� היה ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ��א
וכה� �ה� �ל על ע�ה מצות ��� לפי א�ת�; מ�נעי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹואי�
'ה�ס� ר�ע: לאד� א�מרי� ואי� ��י�, לנ�יאת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�רא�י

ה�צו�ת'. מ� וה�נע ְְִִִֶַַַָר�ע,

.Ê� זה'? הדי�ט �ר�ת ��עיל '�מה ותאמר: �תמ� ְְְְְִִִֶֶַַַַַֹואל
�ר�� �ה�ד�� א�א ��הני�, �ל�י ה�רכה ק��ל ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ�אי�
ואני י�ראל, �ני על �מי את "ו�מ� ��אמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָה�א,
וה�ד�� ,�� ��צט�� מצוה ע��י� ה�הני� � ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹאברכ�"

�חפצ�. י�ראל את מבר� �רחמיו ה�א ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ�ר��

.Á�והע�מדי ה�רכה; �כלל אינ� ה�הני�, אח�רי �ה� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹע�
�י� מח�ה היתה וא� ה�רכה. �כלל ה� הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמ��יה�,
�רזל �ל ח�מה היא אפ�� ה�ת�רכי�, הע� �בי� ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹה�הני�
ה�רכה. �כלל ה� הרי ה�הני�, �ני למ�ל �פניה� ה�איל �ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

.Ëה�נסת �ית ה�ני�. מ� וכהני� �ע�רה, ��י� ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹנ�יאת
מברכי�? ה� �למי ��יה�; את נ��אי� ��� �הני�, ����ֶ�ֲִָֹ�ְְְְִִִֵֵֶֶַָָ
אחריה� ע�נה �מי ���ר��; ולאחיה� ���פ�� ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָלאחיה�
על יתר �הני� ע�רה �� נ�אר וא� וה��. ה��י� ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ'אמ�'?
מברכי�. וה�אר 'אמ�', ע�ני� הע�רה � ל��כ� �על� ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָא��

.Èי�א לא לב��, צ��ר �ליח א�א �ה� �ה� היה ��א ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹצ��ר
הבטחת� וא� ��יו; הוא]את ��יו[בטוח את נ��א �ה�א ְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

לתפ�ת� להתבלבל]וח�זר �ה�[בלי לה� אי� וא� ר�אי. , ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ
'אלהינ� א�מר: �ל��', ל'�י� צ��ר �ליח ����יע � ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָֹ�לל
האמ�רה ���רה, המ���ת ��רכה �רכנ� אב�תינ�, ֲֶֶַָָָ�ְְְֲֵֵֵֵַַָָָֹואלהי
ה', "יברכ� �אמ�ר: קד���, ע� �הני� �לבניו ְְְְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹֹלאהר�
וי�� אלי�, �ניו ה' י�א ויח��. אלי�, �ניו ה' יאר ְִֵֵֶֶָָָָָ�ְְְִִֵֵֶֶָָָוי�מר�.
אברכ�"'. ואני י�ראל, �ני על �מי את ו�מ� �ל��. ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָל�

�ל��'. '�י� וא�מר �מתחיל 'אמ�', ע�ני� הע� ְְְִִִֵֵֵַָָָָואי�

.‡Èלבית והל� זה, ה�נסת �בית ��יו את ���א ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ה�
לבר�ת ה�יע� ולא ��ת�ללי�, צ��ר �מצא אחר, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹה�נסת
�עמי� ��ה ואפ�� �מברכ�; לה�, ידיו נ��א � ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹ�הני�

ל לעל�ת מ�ק�מ� רגליו עקר ��א �ה� ��עה����. ��כ� ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
�א�ת� ע�לה אינ� ��ב 'רצה', צ��ר �ליח ְְְִִֵֵֶֶַַָָ�אמר
��א �י על א� � לעל�ת רגליו עקר א� אבל ְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָֹה�פ�ה;
�מבר�. ע�לה זה הרי עב�דה, לאחר א�א ל��כ� ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה�יע

.·Èמצות ���ל �י על א� ל��כ�, ע�לה �אינ� �ה� ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ�ל
��אמר: ע�ה, �ל�ה על �ע�בר ה�א הרי � אחת ְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָֹע�ה
�ה� וכל �מי". את "ו�מ� לה�", "אמ�ר תברכ�", ְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֹ"�ה
מתבר�. � המבר� �ה� וכל מתבר�. אינ� מבר�, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ�אינ�

מברכי�". "ואברכה ְְֱֲֲֶֶֶַַָָָ��אמר:

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ט"ז חמישי יו�
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להי�ת (א) פרט�: ה�א וזה ע�ה; מצו�ת חמ� �כלל� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָי�
הרא� על (ב)�פ�י� מז�זה; לק�ע (ג) ה�ד; על לק�ר� ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹֹ

לעצמ�; ��רה ספר אי� �ל לכ�ב (ד) ה�ערי�; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ�פתחי
ספרי �ני ל� ��הי� �די לעצמ�, �ני ספר ה�ל� לכ�ב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹ(ה)

א��. �פרקי� � הא�� ה�צו�ת �ל �בא�ר ְְִִִֵֵֵַָָָָ��רה.

א ּפרק ּתֹורה וספר ּומזּוזה ּתפּלין ¤¤¨¤¥§¨§¦¦§§¦הלכֹות
יבא�‡. �י "והיה לי", "ק�� �ה� � א�� �ר���ת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאר�ע

ה� � �מע" א� "והיה �"�מע", �מ�ת, וא�ה ��ספר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹה'"
�מח�י� עצמ�, �פני ונקראי�[מכסי�]��כ�ב�ת �ע�ר, א�ת� ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

ה�ד. על א�ת� וק��רי� הרא�, על א�ת� �מניחי� ְְְְִִִִִַַַָָָָֹ'�פ�י�';
��� את מע�ב ה�ר���ת, מאר�ע אחת א�ת �ל ק�צ� ָ�ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָואפ��

�תקנ�. �למ�ת, נכ�ב�ת ��הי� עד ה��רה, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָמ�

א�·. �"והיה "�מע" �ה� � ���ז�זה �ר���ת ��י ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכ�
ק�צ�, חסר א� ה�ר���ת, מ��י אחת א�ת אפ�� � ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹ�מע"
וכ� �למ�ת. נכ�ב�ת ��יה� ��הי� עד ה��רה, מ� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמע�ב

�ס�ל. אחת, א�ת אפ�� �חסר ��רה ֲִֵֵֶֶַַָָָספר

מ�יני,‚. למ�ה הלכה ��� � ��פ�י� י� �ברי� ְֲִִֶַָָָֹ�ְְֲִִִֵַָָָע�רה
ה�פ�י� הרי מה�, �אחת ��ה א� לפיכ�, מע�בי�; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ�ְוכ��

�ח��י� ��מ�נה �כתיבת�, מה� �ני� [בעור�ס�ל�ת. ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ
��כתיבת�הבתי�] ה�ני� ה� וא�� רצ�ע�תיה�; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ�ק�ירת

ה�ל� על נכ�בי� ו��הי� �די�, א�ת� ���תבי� �. ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

�ל„. א� �מני�, �ל הע�� מק�צי� ה�י�? מע�ה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�יצד
וג�בלי� �ה�; וכ��צא ו�עוה ��ר�[לשי�]זפת א�ת� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ול�תתי� �ב�, �במעט ודכי�[מרטיבי�]האיל�, הר�ה א�ת� ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
רקיקי�[מועכי�] ��ע�ה עד דק]א�ת�, א�ת�,[דק �מי��י� ; ְְְִִִֵֶֶַַָ

עפצא �מי ��רה� �תיבה, �ב�עת א�ת�. פרי�מצניעי� [מי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
וזההאלו�] י�חק. �מחק��, �א� � �� וכ�תב ,�� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָוכ��צא

�פ�י� ספרי� �� לכ�ב ה�בחר מ� ��צוה ה�י� ְְְְִִִִָָֹ�ְְִִֶַַָה�א
�ל��� �תב וא� ומזוזה]�מז�ז�ת; תפילי� עפצא[ס"ת �מי ְְְְְְִֵַַָָָָ

דיו]וקלק�נ��ס ��רי�.[מיני � נמחק ואינ� ע�מד �ה�א , ְְְְְְִִֵֵֵֶַָ

מ�יני,‰. למ�ה ��אמרה ההלכה �עטה מה ,�� ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹא�
�ג�� צבע�ני�, מיני �אר למעט �די�? ��תבי� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָ��הי�
��פ�י� א� ��פרי� �תב �א� �ה�; וכ��צא וה�רק ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהאד�
�זהב א� צבע�ני� מיני ��אר אחת א�ת אפ�� ��ז�ז�ת ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָא�

�ס�לי�. א�� הרי �ְֲִֵֵ

.Âוד�כס�סט�ס �קל�, �ויל, � ה� ע�ר�ת [כמבואר�ל�ה ְְְְְְִֵָָֹ
מעבירי�להל�] הח�ה, ע�ר א� ה�המה ע�ר ל�קחי� �יצד? .ְְֲִִִֵֵַַַַַָָ

ואחר �מלח, א�ת� מ�לחי� �� ואחר �ח�ה; מ��� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ�ער
�עפצא �� ואחר �קמח, א�ת� מע�די� האלו�]�� פרי [מי ְְְְְְִֶַַַַַָָָ

וזה א�ת�. �מח�קי� הע�ר את ��ק�צי� מ�ברי� �� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָוכ��צא
'�ויל'. ה�קרא ְְִִַָה�א

.Ê�א�ת וח�ק� �ער�, �העביר� אחר הע�ר לקח� ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָוא�
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�ני ��ע�ה עד ע��י�, �הע�דני� �מ� ל�ני�, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�עבי�
וה�א עבה, ואחד ה�ער, ����ל ה�א �ק, אחד � ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָע�ר�ת
�קמח, �� ואחר �מלח, א�ת� וע�ד� � ה��ר ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָ����ל
ה�ער, ����ל החלק זה � �� וכ��צא �עפצא �� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואחר
'קל�'. נקרא ה��ר, ����ל וזה '��כס�סט�ס'; ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָנקרא

.Áעל ��רה ספר ��תבי� ��הי� מ�יני, למ�ה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהלכה
על ה�פ�י� ��תבי� ו��הי� ה�ער; �מק�� וכ�תבי� ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָה�ויל,
על ה�ז�זה ��תבי� ו��הי� ה��ר; �מק�� וכ�תבי� ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָה�ל�,
��ל� ה��תב וכל ה�ער. �מק�� וכ�תבי� ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָה��כס�סט�ס,
��ר �מק�� �ב��כס�סט�ס ��ויל ��תב א� �ער, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ�מק��

�סל. �ַָ

.Ëספר �תב א� מ�יני, למ�ה הלכה היא ��� �י על ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹא�
למעט א�א '�ויל', נאמר ולא ��ר; ה�ל�, על ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ��רה
�תב א� וכ� �ס�ל. ה�פר, עליו �תב �א� ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה��כס�סט�ס,
'על נאמר לא ��רה; ה�ויל, על א� ה�ל� על ְְְְֱִֵֶַַַַַַַָָָֹה�ז�זה

למצוה. א�א ְְְְִֶַָָה��כס�סט�ס',

.Èהמה� ע�ר ��י על �מז�ז�ת, �פ�י� ספרי� ��תבי� ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָאי�
ע�ר ��י על ��תבי� אבל ה�מאי�; וע�� וח�ה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָטמאה
��ה�. �טרפ�ת נבל�ת ואפ�� ה�ה�רי�, וע�� וח�ה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�המה
ה�המה מ�ני ה�ה�ר, ה�ג ע�ר ��י על ��תבי� ֲָ�ְְְִִֵֵֵַַַַַָָואי�

�ע�דה.[ליכלו�] ��סקת זהמת� �אי� ,ֵֶ�ְֲִֶֶָ�ָ

.‡Èרה�� ספר �ל א� �פ�י� �ל �קל� ��רה, ספר �ל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ�ויל
ל�מ� א�ת� לע�ד צרי� מצוות�]� קדושת ע�ד�[לש� וא� ; ְְְְִִִִֵַָָָָ

א� �ס�לי�; ה��י, ע�ד� א� לפיכ�, �ס�לי�. ל�מ�, ְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹ��א
�אמ �י ל��על א� ה�פר ל�� זה ע�ר לע�ד ל� רנ� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

על לא ע��ה, ה�א עצמ� �עת על �ה��י �ס�לי�; � ְְְִִִֶֶַַַַַַַֹה�פ�י�
� ל�מ� מע�ה ��רי� �בר �ל לפיכ�, א�ת�. ה��כר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ�עת
ל�מ�. ע�דה צריכה אינ� �מז�זה, �ס�ל. ה��י, ע�ה� ְִָָ�ְְִִִֵַָָָָָָא�

.·Èולא ��רה ספר ��תבי� �אי� מ�יני, למ�ה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹהלכה
��רט�ט א�א הכתב]מז�זה, ליישר ישרי� אבל[קוי� ; ְְְֲִֶָָָ

מח�י� �ה� לפי �רט�ט, צריכי� אינ� .[מכוסי�]�פ�י�, ְְְְְִִִִִִֵֵֶָ�ִ
��רסי� �ה�ל ה�תב, מ� ��א �מז�ז�ת �פ�י� לכ�ב ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹֹ��מ�ר
א�ת אפ�� �� לכ�ב אס�ר ��רה, ספר אבל א��; ְֲֲִִִֵֵֶָָָָָֹ�ר���ת

ה�תב. מ� ��א ְִֶַַַָֹאחת

.‚È�תב� י�רפ�. מי�, ��תב� �מז�ז�ת �פ�י� ��רה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָספר
א� א�ה, א� עבד, א� מ�סר, א� מ��ד, י�ראל א� ִֵֶֶָָ�ְְִֵָ��י,
"�ק�ר�� ��אמר: וי�נז�, �ס�לי� א�� הרי � ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָקט�
ה�א ,�� �מאמי� ה��ירה על ��זהר �ל � ְְֲִִַַַָָָ�ְְֶַָֹ�כתב��"
נמצא� י�נז�; �תב�, מי יד�ע ואי� מי� �יד נמצא� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ���תב.
מ� �מז�ז�ת �פ�י� ספרי� ל�קחי� ואי� ��רי�. ��י, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָ�יד
�לגזל�. לגנב� א�ת� להר�יל ��א �מיה�, על �יתר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹה��י�

.„Èהמה� ע�ר ��י על ��תב� �מז�ז�ת, �פ�י� ��רה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָספר
א� מע�די�, �אינ� ע�ר�ת ��י על א� ה�מאי�, וע�� ִָ�ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָוח�ה

ע�ד� ��א ע�ר על �פ�י� א� ��רה ספר ���תב ל�מ� ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
�ס�לי�. א�� ְֲִֵֵהרי

.ÂËלא �תיבה �ב�עת �מז�ז�ת, �פ�י� ��רה ספר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹה��תב
��נה ל� הש�]היתה קדושת מ�[לש� אז�רה וכתב , ְְְִַַַָָָָָָָ

הקב"ה]האז�ר�ת משמות �ס�לי�.[ש� � ל�מ� ��א ��ה� ְְְִִֶֶֶַָָָָֹ

��אל י�ראל מל� אפ�� � ה�� את ה��תב ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלפיכ�,
הרי � �מ�ת �ל�ה �ני� ��תב היה י�יב��; לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹ��ל�מ�,

�מ�יב. �יניה�, מפסיק ְִִֵֵֵֶֶַזה

.ÊËיתחיל לא � ה�� את לכ�ב ה��למ�ס את ְְְִִֵֵֶֶַַַַֹֹה��בל
לכ�ב �כח ��פניו. מא�ת ה�א מתחיל אבל ה��, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמא�ת

ה�יט�ת �י� א�ת� ��לה ה��, מקצת[השורות]את אבל ; ְֲִִֵֵֶֶַַָָ
א� � ה�ב�ת �ב�אר �ס�ל. �ל�י, �מקצת� ��יטה ְְִִִִֵֵַַַָָָָָה��
��ה למעלה. �מקצת� ��יטה ה�בה מקצת ��תב ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ�כח,
אי� �תפ�י�, �מז�ז�ת אבל ��רה; �ספר אמ�רי�? ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶָָָ�ברי�
א�ת אפ�� �כח א� א�א אחת, א�ת אפ�� �ה� ֲֲִִִִֶֶַַַָָָ��לי�
ה�� את לכ�ב �מ�ר אחרת. וכ�תב ��תב מה ��נז ְִֵֶַָֹ�ְֵֵֶֶֶַַַַַָאחת,

ה�רד מק�� שנתייבש]על אחר הדיו מק��[שנגרד ועל ְְְֶֶַַַ
שהתייבש]ה�חק קוד� �כ��.[שנמחק , ְְַָ�ָ

.ÊÈאת��תבי להפ� לה� אס�ר �מז�ז�ת, �פ�י� ספרי� ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ
��פל�. א� �גד, עליה ��ר� א�א �ניה; על ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהיריעה

.ÁÈ�צא�� אחר ה��פר �אמר �מז�זה, �פ�י� ��רה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָספר
האז�ר�ת �תב�י 'לא יד�: הקב"ה]מ�חת ��ה�[שמות ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹ

�כר�. �ל להפסיד נאמ� אבל לפסל�, נאמ� אינ� � ְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָל�מ�'
על להפסיד א�א נת��� לא ��א לפסל�? נאמ� אינ� ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹול�ה
�אמירה מפסיד �אינ� וד�ה ��כר�, זה על א� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָה��קח,
זה', ��רה 'ספר אמר: א� לפיכ�, האז�ר�ת. �כר א�א ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָז�
� ל�מ�' מע�ד�ת אינ� ��ה�, ע�ר�ת � א�� '�פ�י� ְִָָ�ְְִִֵֵֶֶָָא�
ה�ל �הרי לפסל�; נאמ� �כר�, להפסיד ��אמ� ְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמ���
�כר. לכ�� אי� ל�מ�, מע�די� הע�ר�ת אי� �א� ָָָ�ְְִִֵָָ�ְְִִֵֶָי�דעי�,

.ËÈא��רי �כתב א�א �מז�ז�ת, �פ�י� ��תבי� [שבואי� ְְְְִִִִִֵֶַַָ
לישראל] תורה �יונינתנה א� לכתב� ��פרי�, וה�יר� .ְְְְִִִִִַַָָָָ

נ��קע �כבר ונ����[נעל�]�לבד; הע�ל�, מ� יוני ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ
א��רי. א�א �ל���, ה��� ��תבי� אי� לפיכ� � ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָואבד
��ל � לא�ת א�ת �ד�ק ��א �די �כתיבת�, לה�הר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹוצרי�
וכל �ס�לה; ר�ח�תיה, מאר�ע ל� מ�י� הע�ר �אי� ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָא�ת

סכל ולא חכ� לא �אינ� ה�ינ�ק �אי� יכ�ל[טפש]א�ת ְִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
הא�ת��ת, �צ�רת לה�הר צרי� לפיכ�, �ס�לה. ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָלקר�ת�,
ולא לבית, �� ולא לי�ד; ואו ולא לואו, ה��ד �דמה ְְְְְְְִֵֶֶַָָָֹֹֹֹ��א
���צא �ל וכ� לדלת; רי� ולא לרי�, �לת ולא לכ�; ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹ�ית

�ה�. ה��רא ��ר�� עד ֵֶֶֶַַָָָ�ה�,

.Îנקב וכל ה�קב. ��י על יכ�ב לא נק�ב, �היה ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹע�ר
לפיכ�, עליו; לכ�ב �מ�ר נקב, אינ� � עליו ע�ברת ְְִִָָָָֹ�ְֵֶֶֶֶֶַָָ�ה�י�
אחר הע�ר נ�ב ��תע�ד. הע�� ע�ר ��י על לכ�ב ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ�מ�ר
מ�, ��� א� הא ��� �ג�� הא�ת, �ת�� נ�ב א� � ְְְִִִֵֵֶַַָ��כ�ב

�יר� נ�ב ��ר. � א�ת��ת ��אר עד[רגל]וכ� א�ת �ל ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
מ��ה נ���ר א� � מהנקב]��פסקה שלמעלה [מהחלק ְְְִִִִֵֶֶַָָ

אחרת. לא�ת �דמה ��א וה�א, ��ר; קט�ה, א�ת ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹֹמלא
�ס�לה. קט�ה, א�ת מלא מ��ה נ���ר לא ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹוא�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ז שישי יו�

ב ּפרק ּתֹורה וספר ּומזּוזה ּתפּלין ¤¤¨¤¥§¨§¦¦§§¦הלכֹות
אר�ע‡. ��תבי� � רא� �ל ה�פ�י�? את ��תבי� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַֹ�יצד

לב��, ואחד אחד �ל וג�ללי� קלפי�, אר�עה על ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָה�ר���ת

- h"qyz'd a`Îmgpn g"i ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

אחד; �ע�ר מח�רי� �ה� ��י� �אר�עה א�ת� ְִֶָָ�ְְְִִִֵֶַַָָָָ�מ�יחי�
��י� �אר�עה ה�ר���ת אר�ע את ��תבי� � יד ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָו�ל

��רה[עמודי�] ספר �מי� וג�לל� אחד, קל� מ��פ�על ְְְְִִֵֶֶַָָָ
אחד. �בית �מ�יח� ְְִִִִֶַַָָלתח�ת�,

�ת�חה·. ה�ת�מה ע�ה �א� � ��ר���ת לה�הר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָוצרי�
השורה] בתחילת סתומה פרשה סת�מה[התחיל ה�ת�חה ְְַָָא�

השורה] בסו� או באמצע פתוחה פרשה �סל�.[התחיל ,ְָָ
אחר�נה �פר�ה �ת�ח�ת; ��� הרא��נ�ת, ה�ר���ת ְֲַָָָָָ�ְִִַָָָָֹו�ל�

סת�מה. �מע", א� "והיה ְְִִֶַָָָָֹ�היא

�ת�ב�ת‚. אר�ע�� ��הי� עד וחסר, �מלא לה�הר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוצרי�
ה�ד�ק ��רה �ספר �ת�ב�ת �ה� �תב[המוגה]�מ� �א� ; ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

ה�לא �תב וא� ה�תר; ��מחק עד �סל, � מלא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהחסר
וה�לא�ת החסר�ת ה� וא�� ��נה. ל� ואי� �סל, � ְְְְֲֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָחסר

א��: �ר���ת �אר�ע ���ְְִֵֵֶַַָָ

"זכ�ר"„. מלא, �כ�ר" כל לי "ק�� � רא��נה ְִִֵֶַָָָָָָָ�ר�ה
ואו, חסר "יצאי�" מלא, "ה�ציא" חסר, "�חזק" ְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹֹמלא,
מלא, "והיב�סי" חסר, "והאמרי" מלא, ְְְְֱֲִִִֵֵֵַָָָָֹ"יביא�"
חסר, "מ�ת" חסר, "העבדה" ואו, חסר ֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹ"לאבתי�"
"�בל�" חסר, "�אר" מלא, "מ��ת" מלא, ֶ�ְְְִִֵֵֵַַָָָֹ"ה�ביעי"
מלא, "�לז�ר��" מלא, "לא�ת" מלא, "�עב�ר" ְְֲִֵֵֵֵַָָָָָחסר,
"הח�ה" י�ד, חסר "ה�צא�" מלא, "��רת" מלא, ָ�ֲִֵֵֵֵֶַַָָָ"עיני�"

מלא. "למ�עד�" ְֲֵֵָָָחסר,

חסר‰. "ולאבתי�" חסר, יבא�" �י "והיה � �נ�ה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ�ר�ה
"ה�ציאנ�" חסר, "�חזק" מלא, "�כ�ר" חסר, "חמר" ְְֲִֵֵֵֶָָָָָֹֹואו,
"ועד חסר, "מ�כר" מלא, "�כ�ר" חסר, "ו�הרג" ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹמלא,

ח "זבח" מלא, מלא,�כ�ר" "לא�ת" מלא, �כ�ר" "וכל סר, ְְְְֵֵֵֵֵַָָָָָֹ
אחר�נה, ואו חסר "�לט�טפת" �הא, �ת�ב ְְְֲֵֵַָָָָָָָֹ"ידכה"

מלא. "ה�ציאנ�" חסר, "�חזק" מלא, ְִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ"עיני�"

.Â"�לבני" חסר, "מאד�" "�מע": � �לי�ית ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ�ר�ה
"לא�ת" מלא, "�בק�מ�" �נ�ה, י�ד �לא "�בית�" ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָֹמלא,
ואוי�, �ני חסר "לטטפת" �נ�ה, י�ד �לא "יד�" ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹֹמלא,
�לא "�ית�" רא��נה, ואו חסר "מזז�ת" מלא, ְִֵֵֶָָָֹ�ְֵֵֶָ"עיני�"

מלא. "�ב�ערי�" �נ�ה, ְְִִֵֶָָָי�ד

.Êואו� "מצ�תי" חסר, �מע" א� "והיה � רביעית ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָֹ�ר�ה
ואו, חסר "ותיר��" מלא, "�מלק��" מלא, "י�רה" ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹאחת,
"נת�" חסר, "ה�בה" מלא, "יב�ל�" מלא, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ"וה��חוית�"
ואו חסר "לט�טפת" מלא, "לא�ת" חסר, "את�" ְְֵֵֵֵָָָָָָָֹֹחסר,
י�ד �לא "�בית�" חסר, "את�" מלא, "עיניכ�" ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹ�נ�ה,
י�ד �לא "�ית�" מלא, "מז�ז�ת" מלא, "�בק�מ�" ְְְְִֵֵֵֶֶָָָֹ�נ�ה,

ואו. חסר "לאבתיכ�" מלא, "�ב�ערי�" ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�נ�ה,

.Á�תגי� לה�הר זיני�[כתרי�]וצרי� �מ� וה� א�ת��ת, �ל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָ
�ספר �ת�בי� �ה� �מ� �ג, לה� ��� הא�ת על ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָזק�פ�ת
א��: �ר���ת ��אר�ע המת�ג�ת הא�ת��ת ה� וא�� ְְִֵֶַַָָָ�ְְִֵֵַָָ��רה;

.Ë�מ והיא �לבד, אחת א�ת �� י� � רא��נה ְְִִִֵֵַַַָָָָָ�ר�ה
י� � �נ�ה �ר�ה זיני�. �ל� עליה "מ�מי�", �ל ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹסת�מה
מחמ��� הא �ל ועל הא, מה� אחת וכל א�ת��ת, חמ� ��ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
והא רא��נה והא "�נתנ�", �ל הא וה�: זיני�; אר�ע �ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
"ידכה". �ל והא "ו�הרג", �ל והא "הק�ה", �ל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחר�נה

�ל ק�� ה�: וא�� א�ת��ת, חמ� �� י� � �לי�ית ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָ�ר�ה
"�ק�ר��", �ל וק�� זיני�; �ל�ה עליה י� ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ"�בק�מ�",
על "לטטפת", �ל �ה טית וטית זיני�; �ל�ה עליה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹי�
�� י� � רביעית �ר�ה זיני�. אר�עה מ�ל��� אחת ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָ�ל
עליה י� "ואספ�", �ל �ה ה�: וא�� א�ת��ת, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָחמ�
וטית אחד; זי� עליה י� "ואספ�", �ל ותו זיני�; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ�ל�ה
אר�עה מ�ל��� אחת �ל על "לטטפת", �ל �ה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹטית
ע�ה לא וא� ע�רה; �� המת�ג�ת, הא�ת��ת �ל ְְִֵֵֶָָָֹ�ְִִֵַָָזיני�.

�סל. לא � �ה� וגרע ה�סי� א� ְִִֶַַַָָָָֹה�גי�,

.Èממחה �אינ� מ�י �פ�י� לבדק�.[בקי]ה��קח צרי� , ְִִִִֵֵֶַַ�ְְְִֶָָָ
קציצ�ת מאה מ��� קציצ�ת[בתי�]לקח �ל� מה� ��דק , ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

ואחת יד �ל ��י� א� יד, �ל ואחת רא� �ל ��י� א� �ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹ
��� והרי האי�, זה החזק ��רי�, מצא� א� רא�: ָ�ְֲִֵֶַַָ�ְְִִֵֶָָֹ�ל
צבתי� לקח� וא� �דיקה. צרי� ה�אר ואי� ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָ��רי�,

חבילות]צבתי� �חזקת[חבילות �דיקה; צריכ�ת ��� � ְִָ�ְְְִִֶֶַָָ
לק�חי�. הר�ה מאנ�י� ְְְֲִִִֵֵַַָָה�בתי�,

.‡È�א ה�מחה, מ� ��קח� א� יד�, �כתב �פ�י� ְֶ�ְְְִִִִֵֶַַַָָָה��תב
אד� צרי�מ�אר אינ� לע�ל� � לע�ר� והחזיר� �בדק� ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָ

זמ� �ל �ני�; ��ה אחר ואפ�� אחרת, �ע� ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָלבדק�
��א לה� ח���י� ואי� �חזקת�, ה� הרי �ל�, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ�ח��י�
א�מר: היה ה�ק� ה�ל ���בה. א� מ��כ� א�ת ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָנמחקה

א�א'. אבי מ�ל ֲִִִֵֶָ'א��,

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ח קודש שבת יו�

ג ּפרק ּתֹורה וספר ּומזּוזה ּתפּלין ¤¤¨¤¥§¨§¦¦§§¦הלכֹות
למ�ה‡. הלכה ��� � ה�פ�י� �מע�ה י� הלכ�ת ְֲֶָָָֹ�ְְְֲֲִִֵֵֶַַָ�מ�נה

�סל; מה�, �אחת ��ה וא� מע�ב�ת, ��� �לפיכ� ְְְְִִֵֶַַַַָָָ�ְִִִַָמ�יני,
�פירת� וכ� מר�ע�ת, ��הי� ה�: �ר��ע[בגידי�]וא�� ְְְִֵֵֶ�ְְְִִֵַָָָ

כרחב�] אר�ע[ארכ� לה� ��היה עד �ר��ע, ואלכס�נ� ,ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָ
מ�מי� �י� צ�רת רא�, �ל �ע�ר ו��היה �ו�ת; ְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹזו��ת

�מטלית ה�ר���ת ו��כר� א�ת�[בד]�מ�מאל; ו��כר� ; ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֹֹ
ו��הי� �ב�יה�; מכניס� �� ואחר ה�טלית, על ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ��ער

לה� ו�ע��י� �גידי�; א�ת� מע�רת[לרצועות]��פרי� ְְְְִִִִֶֶֶַָָֹ
מעבר] ��הא[מקו� עד הרצ�עה, �� ���נס הח��י ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמע�ר

��בר �ת�� וה�לכת לולאה]ע�ברת ו��הי�[כעי� ;��� ְְְְִֶֶֶֶֶֶָָ
�צ�רת יד�ע ק�ר ��ה�, ה��ר ו��היה �חר�ת; ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהרצ�ע�ת

ֶָ�לת.

אר��·. מר�ע, ע� ל�קחי� רא�? �ל �פ�י� ע��י� ְָָ�ְְְִִִִֵֵֶַֹ�יצד
�ח�ת א� רח��, על יתר �בה� היה וא� �גבה�; ְְְְְְְִֵַָָָָָָָָ�רח��
��הא אר��, על א�א מק�ידי� ואי� �ל��; �כ� אי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמ���,
אר�עה ל� ��ע�ה �די חריצי�, �ל�ה �� וח�פרי� ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ�רח��.
�מי�, א�ת� �מרטיבי� ע�ר, ול�קחי� זה: �ג�� ְְְְְִִִִִֶַַָרא�י�,
חרי� �ל �י� הע�ר את �מכניסי� הע�, את �� ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�מח�י�

�מכ��י� �מ�א�,[מקמטי�]וחרי�; מ�א� רטב, וה�א א�ת� ְְְְִִִִַָָָָֹ
רא�י� �ל�ה ל� ��� �י� �מ�ת הע�ר מ� �ע��י� ְְִִִִֵֶֶַָָָָֹעד
רא�י� אר�עה ל� ��� �י� �דמ�ת �פ�י�, ה�ניח ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמימי�

ה�ניח. ְִִֵַַֹמ�מאל

ח�ל�‚. �� ואחר ��יב�; עד הע�, על הע�ר את ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ�מ�יחי�
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אחד; �ע�ר מח�רי� �ה� ��י� �אר�עה א�ת� ְִֶָָ�ְְְִִִֵֶַַָָָָ�מ�יחי�
��י� �אר�עה ה�ר���ת אר�ע את ��תבי� � יד ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָו�ל

��רה[עמודי�] ספר �מי� וג�לל� אחד, קל� מ��פ�על ְְְְִִֵֶֶַָָָ
אחד. �בית �מ�יח� ְְִִִִֶַַָָלתח�ת�,

�ת�חה·. ה�ת�מה ע�ה �א� � ��ר���ת לה�הר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָוצרי�
השורה] בתחילת סתומה פרשה סת�מה[התחיל ה�ת�חה ְְַָָא�

השורה] בסו� או באמצע פתוחה פרשה �סל�.[התחיל ,ְָָ
אחר�נה �פר�ה �ת�ח�ת; ��� הרא��נ�ת, ה�ר���ת ְֲַָָָָָ�ְִִַָָָָֹו�ל�

סת�מה. �מע", א� "והיה ְְִִֶַָָָָֹ�היא

�ת�ב�ת‚. אר�ע�� ��הי� עד וחסר, �מלא לה�הר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוצרי�
ה�ד�ק ��רה �ספר �ת�ב�ת �ה� �תב[המוגה]�מ� �א� ; ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

ה�לא �תב וא� ה�תר; ��מחק עד �סל, � מלא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהחסר
וה�לא�ת החסר�ת ה� וא�� ��נה. ל� ואי� �סל, � ְְְְֲֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָחסר

א��: �ר���ת �אר�ע ���ְְִֵֵֶַַָָ

"זכ�ר"„. מלא, �כ�ר" כל לי "ק�� � רא��נה ְִִֵֶַָָָָָָָ�ר�ה
ואו, חסר "יצאי�" מלא, "ה�ציא" חסר, "�חזק" ְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹֹמלא,
מלא, "והיב�סי" חסר, "והאמרי" מלא, ְְְְֱֲִִִֵֵֵַָָָָֹ"יביא�"
חסר, "מ�ת" חסר, "העבדה" ואו, חסר ֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹ"לאבתי�"
"�בל�" חסר, "�אר" מלא, "מ��ת" מלא, ֶ�ְְְִִֵֵֵַַָָָֹ"ה�ביעי"
מלא, "�לז�ר��" מלא, "לא�ת" מלא, "�עב�ר" ְְֲִֵֵֵֵַָָָָָחסר,
"הח�ה" י�ד, חסר "ה�צא�" מלא, "��רת" מלא, ָ�ֲִֵֵֵֵֶַַָָָ"עיני�"

מלא. "למ�עד�" ְֲֵֵָָָחסר,

חסר‰. "ולאבתי�" חסר, יבא�" �י "והיה � �נ�ה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ�ר�ה
"ה�ציאנ�" חסר, "�חזק" מלא, "�כ�ר" חסר, "חמר" ְְֲִֵֵֵֶָָָָָֹֹואו,
"ועד חסר, "מ�כר" מלא, "�כ�ר" חסר, "ו�הרג" ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹמלא,

ח "זבח" מלא, מלא,�כ�ר" "לא�ת" מלא, �כ�ר" "וכל סר, ְְְְֵֵֵֵֵַָָָָָֹ
אחר�נה, ואו חסר "�לט�טפת" �הא, �ת�ב ְְְֲֵֵַָָָָָָָֹ"ידכה"

מלא. "ה�ציאנ�" חסר, "�חזק" מלא, ְִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ"עיני�"

.Â"�לבני" חסר, "מאד�" "�מע": � �לי�ית ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ�ר�ה
"לא�ת" מלא, "�בק�מ�" �נ�ה, י�ד �לא "�בית�" ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָֹמלא,
ואוי�, �ני חסר "לטטפת" �נ�ה, י�ד �לא "יד�" ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹֹמלא,
�לא "�ית�" רא��נה, ואו חסר "מזז�ת" מלא, ְִֵֵֶָָָֹ�ְֵֵֶָ"עיני�"

מלא. "�ב�ערי�" �נ�ה, ְְִִֵֶָָָי�ד

.Êואו� "מצ�תי" חסר, �מע" א� "והיה � רביעית ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָֹ�ר�ה
ואו, חסר "ותיר��" מלא, "�מלק��" מלא, "י�רה" ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹאחת,
"נת�" חסר, "ה�בה" מלא, "יב�ל�" מלא, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ"וה��חוית�"
ואו חסר "לט�טפת" מלא, "לא�ת" חסר, "את�" ְְֵֵֵֵָָָָָָָֹֹחסר,
י�ד �לא "�בית�" חסר, "את�" מלא, "עיניכ�" ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹ�נ�ה,
י�ד �לא "�ית�" מלא, "מז�ז�ת" מלא, "�בק�מ�" ְְְְִֵֵֵֶֶָָָֹ�נ�ה,

ואו. חסר "לאבתיכ�" מלא, "�ב�ערי�" ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�נ�ה,

.Á�תגי� לה�הר זיני�[כתרי�]וצרי� �מ� וה� א�ת��ת, �ל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָ
�ספר �ת�בי� �ה� �מ� �ג, לה� ��� הא�ת על ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָזק�פ�ת
א��: �ר���ת ��אר�ע המת�ג�ת הא�ת��ת ה� וא�� ְְִֵֶַַָָָ�ְְִֵֵַָָ��רה;

.Ë�מ והיא �לבד, אחת א�ת �� י� � רא��נה ְְִִִֵֵַַַָָָָָ�ר�ה
י� � �נ�ה �ר�ה זיני�. �ל� עליה "מ�מי�", �ל ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹסת�מה
מחמ��� הא �ל ועל הא, מה� אחת וכל א�ת��ת, חמ� ��ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
והא רא��נה והא "�נתנ�", �ל הא וה�: זיני�; אר�ע �ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
"ידכה". �ל והא "ו�הרג", �ל והא "הק�ה", �ל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחר�נה

�ל ק�� ה�: וא�� א�ת��ת, חמ� �� י� � �לי�ית ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָ�ר�ה
"�ק�ר��", �ל וק�� זיני�; �ל�ה עליה י� ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ"�בק�מ�",
על "לטטפת", �ל �ה טית וטית זיני�; �ל�ה עליה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹי�
�� י� � רביעית �ר�ה זיני�. אר�עה מ�ל��� אחת ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָ�ל
עליה י� "ואספ�", �ל �ה ה�: וא�� א�ת��ת, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָחמ�
וטית אחד; זי� עליה י� "ואספ�", �ל ותו זיני�; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ�ל�ה
אר�עה מ�ל��� אחת �ל על "לטטפת", �ל �ה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹטית
ע�ה לא וא� ע�רה; �� המת�ג�ת, הא�ת��ת �ל ְְִֵֵֶָָָֹ�ְִִֵַָָזיני�.

�סל. לא � �ה� וגרע ה�סי� א� ְִִֶַַַָָָָֹה�גי�,

.Èממחה �אינ� מ�י �פ�י� לבדק�.[בקי]ה��קח צרי� , ְִִִִֵֵֶַַ�ְְְִֶָָָ
קציצ�ת מאה מ��� קציצ�ת[בתי�]לקח �ל� מה� ��דק , ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

ואחת יד �ל ��י� א� יד, �ל ואחת רא� �ל ��י� א� �ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹ
��� והרי האי�, זה החזק ��רי�, מצא� א� רא�: ָ�ְֲִֵֶַַָ�ְְִִֵֶָָֹ�ל
צבתי� לקח� וא� �דיקה. צרי� ה�אר ואי� ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָ��רי�,

חבילות]צבתי� �חזקת[חבילות �דיקה; צריכ�ת ��� � ְִָ�ְְְִִֶֶַָָ
לק�חי�. הר�ה מאנ�י� ְְְֲִִִֵֵַַָָה�בתי�,

.‡È�א ה�מחה, מ� ��קח� א� יד�, �כתב �פ�י� ְֶ�ְְְִִִִֵֶַַַָָָה��תב
אד� צרי�מ�אר אינ� לע�ל� � לע�ר� והחזיר� �בדק� ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָ

זמ� �ל �ני�; ��ה אחר ואפ�� אחרת, �ע� ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָלבדק�
��א לה� ח���י� ואי� �חזקת�, ה� הרי �ל�, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ�ח��י�
א�מר: היה ה�ק� ה�ל ���בה. א� מ��כ� א�ת ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָנמחקה

א�א'. אבי מ�ל ֲִִִֵֶָ'א��,

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ח קודש שבת יו�

ג ּפרק ּתֹורה וספר ּומזּוזה ּתפּלין ¤¤¨¤¥§¨§¦¦§§¦הלכֹות
למ�ה‡. הלכה ��� � ה�פ�י� �מע�ה י� הלכ�ת ְֲֶָָָֹ�ְְְֲֲִִֵֵֶַַָ�מ�נה

�סל; מה�, �אחת ��ה וא� מע�ב�ת, ��� �לפיכ� ְְְְִִֵֶַַַַָָָ�ְִִִַָמ�יני,
�פירת� וכ� מר�ע�ת, ��הי� ה�: �ר��ע[בגידי�]וא�� ְְְִֵֵֶ�ְְְִִֵַָָָ

כרחב�] אר�ע[ארכ� לה� ��היה עד �ר��ע, ואלכס�נ� ,ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָ
מ�מי� �י� צ�רת רא�, �ל �ע�ר ו��היה �ו�ת; ְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹזו��ת

�מטלית ה�ר���ת ו��כר� א�ת�[בד]�מ�מאל; ו��כר� ; ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֹֹ
ו��הי� �ב�יה�; מכניס� �� ואחר ה�טלית, על ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ��ער

לה� ו�ע��י� �גידי�; א�ת� מע�רת[לרצועות]��פרי� ְְְְִִִִֶֶֶַָָֹ
מעבר] ��הא[מקו� עד הרצ�עה, �� ���נס הח��י ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמע�ר

��בר �ת�� וה�לכת לולאה]ע�ברת ו��הי�[כעי� ;��� ְְְְִֶֶֶֶֶֶָָ
�צ�רת יד�ע ק�ר ��ה�, ה��ר ו��היה �חר�ת; ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהרצ�ע�ת

ֶָ�לת.

אר��·. מר�ע, ע� ל�קחי� רא�? �ל �פ�י� ע��י� ְָָ�ְְְִִִִֵֵֶַֹ�יצד
�ח�ת א� רח��, על יתר �בה� היה וא� �גבה�; ְְְְְְְִֵַָָָָָָָָ�רח��
��הא אר��, על א�א מק�ידי� ואי� �ל��; �כ� אי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמ���,
אר�עה ל� ��ע�ה �די חריצי�, �ל�ה �� וח�פרי� ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ�רח��.
�מי�, א�ת� �מרטיבי� ע�ר, ול�קחי� זה: �ג�� ְְְְְִִִִִֶַַָרא�י�,
חרי� �ל �י� הע�ר את �מכניסי� הע�, את �� ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�מח�י�

�מכ��י� �מ�א�,[מקמטי�]וחרי�; מ�א� רטב, וה�א א�ת� ְְְְִִִִַָָָָֹ
רא�י� �ל�ה ל� ��� �י� �מ�ת הע�ר מ� �ע��י� ְְִִִִֵֶֶַָָָָֹעד
רא�י� אר�עה ל� ��� �י� �דמ�ת �פ�י�, ה�ניח ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמימי�

ה�ניח. ְִִֵַַֹמ�מאל

ח�ל�‚. �� ואחר ��יב�; עד הע�, על הע�ר את ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ�מ�יחי�
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הא��� ��י מעל תבנית]הע�ר הע�ר[דפוס, ונמצא ע�, �ל ְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
�ית �כל �ר�ה מכניסי� �נ�יי�. ��י� אר�עה �� ���ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
א�ת� ות�פרי� מ�מ�ה; הע�ר מקצת �מחזירי� ְְְְְִִִִִִַַַָָָ�בית,
���נס מק�� ��מ�ה הע�ר מ� �מ�יחי� ���תיו, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמאר�ע

'מע�רת'. ה�קרא וה�א ��בר, �מ� הרצ�עה, ��ְְְְְִֶַַָָָָֹ

אר��„. מר�ע, ע� ל�קחי� יד? �ל �פ�י� ע��י� ְָָ�ְְְְִִִִֵֵֶַָוכיצד
�מח�י� מעט; זה על יתר א� �אצ�ע, �בה� ויהיה ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ�רח��,
��יב�; עד הא��� על הע�ר את �מ�יחי� רטב, �ע�ר ְִִִִֶֶַַַַָָָֹא�ת�
הע�, �מק�� ה�ר���ת אר�ע �מכניס הע�ר, ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָוח�ל�
���תיו, מאר�ע ות�פר� מ�מ�ה; הע�ר מקצת ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ�מחזיר

הרצ�עה מק�� ��בר, הע�ר מ� .�מ�יחי� ְְִִִַָָָָ

�ר�ה‰. מכניס רא�? �ל �תפ�י� ה�ר���ת ס��ר ְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ�יצד
ימי� על �ה�א ��ית �מע" א� "והיה �היא ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹאחר�נה
�בית יביא�", �י �"והיה ל�; סמ�כה �"�מע", ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָה�ניח;
�ה�א רביעי �בית לי", ו"ק�� ל"�מע"; סמ�כה ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָ�לי�י
�ני �נגד ��ניו ה��רא ��הא �די � �פ�י� ה�ניח ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹל�מאל
זה, ס��ר החלי� וא� זה: �ג�� ה�דר, על ק�רא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַה�ניח,

ְ�ס�ל�ת.

.Â�י�� �אר�עה א�ת� ��תבי� � יד �ל [עמודי�]�פ�י� ְְְְִִִִֶַַָָָָ
זה: �ג�� ���רה, ס��ר� על ��רה, �ספר אר� אחד, ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ע�ר
יצא, � אחד �בית וה�יח� ע�ר�ת אר�עה על �תב� ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָוא�

לד�ק�. צרי� ְְְִֵַָָואינ�

.Êלל�� יד, �ל �י� רא� �ל �י� ה�ר���ת, ��לל ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ��ה�א
ה�ר�ה, ���פ�ח ��מצא עד � לתח�ת� מ��פ� ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָא�ת�

לס�פ�. מ�ח�ת� �יטה �ל ְְְִִִִָָָָָָ�קרא

.Á�א�ת ��רכי� ��ה�, ���י� ה�ר���ת את ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ���כניסי�
א�ת� מכניסי� �� ואחר �ער, ה�טלית ועל ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָ�מטלית,
ח�ה א� �המה �ער להי�ת צרי� זה, ו�ער ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ב�יה�.
�ל נהג� �כבר ��ה�; �טרפ�ת מ�בל�ת ואפ�� ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָטה�רה,

לכרכ� העגלי�.הע�, זנב ��ער ְְְְֲִִַַָָָָָָ

.Ëל� �גידי� א�א ��פרי� אי� ה�פ�י�, את ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָ����פרי�
��ה�. �טרפ�ת מ�בל�ת ואפ�� טה�רה, ח�ה �ל א� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�המה
לבני� וה� הח�ה, א� ה�המה �עקב ��� ה�ידי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָל�קחי�
��ע�� עד �ה� וכ��צא �אבני� א�ת� �מר�כי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָק�י�,
ה�פ�י� ��פרי� �בה� א�ת�; ו��זרי� א�ת� וט�וי� ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָ�פ���,

��רה. ספר ִִֵֶָויריע�ת

.È,ר�וחת והלכה �ר��ע. א�ת� ��פרי� ה�פ�י�, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָ����פרי�
ע�רה ��י� ה�ל ��הי� עד �פיר�ת, �ל� צד �כל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ��הי�
ה�פיר�ת ע�ה וא� רא�; �ל �י� יד �ל �י� ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ�פיר�ת,
הח�ט יהיה ה�פיר�ת, וכל ע��ה. ע�רה, אר�ע א� ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָע�ר

הר�ח�ת מ��י ס�בב הצדדי�]��ה� .[מב' ְִֵֵֶֶָָ

.‡È�החרי ���יע לבית]וצרי� בית �ל[שבי� �פ�י� �ל ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָ
��הי� �די נ�ר החר� היה וא� ה�פר. מק�� עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹרא�,
מ�יע החר� �אי� �י על וא� ל�ל, נראי� רא�י� ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאר�עה
�ס�ל�ת. נ�ר, חרצ� אי� וא� ��ר�ת; � ה�פר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָלמק��
ח�ט הע�ר, ��י על וחרי� חרי� �ל �ת�� להעביר ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָוצרי�
להעביר ���ט, �מנהג לבית; �ית �י� להב�יל מ�יחה ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָא�

מ�ל���. וחרי� חרי� �כל ה�פירה מ�ידי ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָ�יד

.·È,ע�ר �ל רצ�עה ל�קחי� הרצ�ע�ת? ע��י� ְְְְִִֵֶַָָוכיצד
ה�ע�ר, מ�ה רחבה היתה וא� ה�ע�רה; �אר� ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹרחבה
הרא� את ���י� �די � רא� �ל רצ�עה ואר� ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ��רה.
�מ�א�, מ�א� הרצ�ע�ת ��י ותמ�ח ה��ר, מ��ה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹויק�ר
רצ�עה ואר� מעט; מ��� למעלה א� ל���ר ���יע� ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹעד
ה��ר, מ��ה ויק�ר ה�ר�ע את ���י� �די � יד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ�ל
על מ��ה ויכר� אמצעית, אצ�ע על אחת רצ�עה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹותמ�ח
אר��ת הרצ�ע�ת הי� וא� ויק�ר. �ריכ�ת �ל� �ְְְְְְֲִִִֶָָָָֹֹאצ�ע�

��ר�ת. הא��, ה�ע�רי� על ְִִֵֵֵַַָָיתר

.‚È��� ���בר רא� �ל רצ�עה מעבר�מכניס [מקו� ְְִֶֶַַָָָֹ
�מי�הרצועה] מר�ע, ק�ר וק��ר רא��, �מ�ת �מ�י� ,ְְְִִֵֶֶַַֹ�ְִָ

אפ�ר ואי ללמד�, חכמי� �למיד �ל צרי� זה, וק�ר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ�לת.
ק��ר יד, ��ל וכ� העי�. �רא�ת א�א �כתב, צ�רת� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלה�דיע
�ת�� וי�רדת ע�לה יד �ל הרצ�עה ותהיה י�ד; �מי� ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָק�ר
יד�. על לק�ר ��רצה �עת ויק�ר ��רחיב �די ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹה��ר,

.„È�ניה� � יד �ל �י� רא� �ל �י� �פ�י�, �ל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹהרצ�ע�ת
אבל מ�יני. למ�ה ההלכה היא וז� �חרי�, ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָֹֹהחיצ�ני�

ה א�אח�רי יר��ת הי� א� ה�, �מ�פני� ה�איל רצ�ע�ת, ְְְֲִִִִִֵֵָָ�
הרצ�עה, �הפ� ��א יע�ה, לא � אד��ת ��רי�; ְֲֵֵֶֶַָָָָֹ�ְְֲִֵָלבנ�ת,
�עי� א�א לע�ל�, הרצ�עה אח�רי יהי� ולא ל�. ה�א ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָֹ�גנאי
ה�א ונ�אי לבני�. לבנה, וא� יר�י�, יר�ה, א� � ְְְְִִִָָָ�ְָ�ְְִִַָה�ציצה
.��� והרצ�עה ה�ציצה, �חר�ת, ��� ��הי� ָ�ְְְְִַָָָָֹ�ְְִִִֶַל�פ�י�,

.ÂË,הרצ�ע�ת מ��� ו�ע��י� ה�פ�י�, �� ��ח�י� ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָהע�ר
ואפ�� ה�ה�רי�, ע�� א� ח�ה א� �המה �ל ע�ר ְְֲִִֵֶַַַָָה�א
�ח�ה א� טמאי�, מע�ר ע�ה וא� ��ה�. �טרפ�ת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָנבל�ת
ל�מ�. ע��ד צרי� הרצ�ע�ת, וע�ר �ס�ל�ת. � �זהב ְְְְְְִִִִִָָָָָ�פ�י�
אפ�� � �לל ע��ד צרי� אינ� ,�� ��ח�י� הע�ר ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָאבל

מ�ה ומלח]ע�ה� בקמח נעבד שלא �מק�מ�ת[עור ��ר; , ְֵַָָָָ
מ�ה. �ע�ר א�ת� לע��ת נהג� ְְֲֲֵַַַָָָהר�ה,

.ÊË,�כתיבת� �ע��ת� י�ראל, א�א ה�פ�י� ע��י� ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאי�
ח�� א� לפיכ�, �אמרנ�; �מ� �ע�ר, �ע��י� ה�י� ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָמ�ני
לכתב�, ה�ס�ל לכל ה�י� וה�א �ס�לי�. � �פר� א� ְְְְְְִִַַָָָָָָ��י,

א�ת�. יע�ה ֲֶֶַָֹ��א

.ÊÈ,יד ו�ל יד, �ל א�ת� ע��י� אי� רא�, �ל ְְִִִֵֶֶֶָָָֹ�פ�י�
מ�ד�ה מ�רידי� �אי� לפי � רא� �ל א�ת� ָ�ְְִִִִִֵֶֶָֹע��י�
אי� רא�, �ל �פ�י� �ל רצ�עה וכ� ק�ה. לקד�ה ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ�ְֲִָחמ�רה
אמ�רי�? �ברי� ��ה יד. �ל לתפ�י� א�ת� ְְֲִִִִִִֶֶַָָָע��י�
מע�ל�, אד� לב�� ��א רא� �ל �פ�י� אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹֹ���ב��;
ט�לה ע��ה? ה�א וכיצד מ�ר. ליד, להחזיר� רצה ְֵֶֶַָ�ְְְִִַָָָָא�

יד�.[מכסה] על וק��ר� אחת, ��ע�ה עד ע�ר ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָעליה

.ÁÈ�פסק�� ��י[נחתכו]�פ�י� הי� א� � ��ה� ה�פיר�ת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ
ז� �צד ז� שכנגדה]ה�פיר�ת והפנימית א�[החיצונה , ְְִַַ

א�� הרי � ז� �נגד ��א ז� אפ�� �פיר�ת �ל� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹ��פסק�
�ל �חד��ת, אבל �י�נ�ת; אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָ�ס�ל�ת.

ק�מת טבלה ��ני ה�]זמ� מרובעי� וא��[שעדיי� ��ר�ת. , ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָ
ות�לי� �פר� ��קרע הע�ר מקצת �א�חזי� �ל החד��ת? ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹה�
וא� חד��ת; א�� הרי � נכרת ואינ� חזק וה�א ה�פ�י�, ��ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָ
י�נ�ת. א�� הרי � נפסק וה�א א�א ,�� לתל�ת רא�י ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָאי�

- h"qyz'd a`Îmgpn g"iÎa"i ycew zayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

.ËÈ�פרי�� ואי� א�ת�, ק��רי� אי� � ��פסקה ְְְְְְִִִֵֵֶָָָרצ�עה
הרצ�עה ��ירי אחרת. וע��ה וג�נז�, מ�ציא� א�א ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָא�ת�,

ולמטה] הראש מקשר ��היה[שמשתלשלת עד ְְִִֶֶַ�ס�לי�,

להי�ת י�הר �לע�ל� עליו. יתר א� ��ע�ר, ורח�� ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָאר��
הרצ�עה ע�ר העליו�][הצ�ני א�ת�ד ����ר �עת למעלה ְְְְְֵֵֵֶַָָָָ

רא��. ועל יד� ְַַָֹעל

�

h"qyz'd a`Îmgpn g"iÎa"i - zeevnd xtq m"anx ixeriy

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ב ראשו� יו�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ג שני יו�

.·Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓחמנח�ֿאביו�ראשו�ֿשבתקודשי"בֿי"

� הרס"ב אמהה�צוה ק�נה �הזהר האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְֶַָָ
�אמרי ��נתי נ�א�. א� ל� מ�הציק ְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָָעבר�ה
�ס�ת� א� מז�נ�תיה ל� יצמצ� ��א ל�. ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹלהציק
�לצער�, ל� להציק �כדי ע�נת� מ��ה ימנע ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָא�
לא וענת� �ס�ת� "�אר� יתע�ה: אמר� ְְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹוה�א

i)יגרע" ,`k zeny)ֿל� ��לל �עצמ�, זה ולאו . ְְְְִֵֶַָָָ
מ�ל�ת �אחד ל� יציק ��א י�ראל �ת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹה���א
אמר� וה�א �לע��ת�, לצער� �די הא�ה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָה�ברי�
מ��ה מ�מנ�ע �הזהיר עבר�ה �אמה ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָיתע�ה
יע�הֿל� ה�נ�ת �מ��ט וענת�, �ס�ת� ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹ�אר�

(h ,my)א�� ה�א: ה�נ�ת ����ט למדנ� מ�א� ,ְְִִֶֶַַַָָָֹ
��כל�א אמר� וה�א וע�נה, �ס�ת �אר ְְְְְְְְִִֵַַָָָָימנע

(mihtyn zyxt)ה�נ�ת למ��ט מהֿ�מדנ� "וכי :ְְְְִִַַַַָָ
אמר�: ו�� למד. ונמצא לל�ד �א זה הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמע�ה?
�מ�מע�; � �ס�ת� מז�נ�תיה; א�� � ְְְְְֵֵֶַָָָָ"�אר�

אר�" �ר� ז� � .(`zeyi)ע�נת� ֶֶֶֶָָ

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ד שלישי יו�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ט"ו רביעי יו�

.·È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הרי"ב לפר�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָָ
�ריה מצות וז�הי ה�י�, לק��� �להת��� ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָולר��ת

�רב�" �ר� "[וא��] יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְְְִִֶֶַַָָורביה,
(f ,h ziy`xa)�אר� �כבר .(.fh zekxa)�החת� ְֲֵֶֶָָָ

טע� ונתנ� �ת�לה, נ�א א� �מע מ�ריאת ְְְְְִִִַַַַָָָָָ�ט�ר
�יני נת�אר� �כבר �מצוה. ע�סק �ה�א מ�ני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָלכ�,

מיבמ�ת ו' �פרק וח��ביה ז� ואי�(q`:)מצוה ְְְְִִִֵֶֶֶָָָ
�� אמר� �בפר�� ז�; �מצוה ח�ב�ת :(dq:)ה��י� ְְְְִִֵַַָָָָָ

הא�ה". לא אבל ורביה, �ריה על מצ�ה ְְְֲִִִֶַָָָָָֹ�ְִָ"האי�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ט"ז חמישי יו�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ז שישי יו�

.·Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הרכ"ב לגר�ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִֵֶַַַָָָ
אמר�(xhya)�ספר וה�א לגר�, נרצה א� �וקא ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָ

�יד�" ונת� �ריתת ספר ל� "וכתב ְְַָָָ�ְְְִִֵֶֶַַָָיתע�ה:
(` ,ck mixac)ל�מר� ז�, מצוה �יני נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִֵַָָָ

לכ�, המיחדת �מ�כ�א ��למ�ת �ר��י�, ְֶֶָ�ְְְִִִֵֵֶַַַָ�י�
��י�. מ�כת ְִִֶֶַַ�ל�מר

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ח קודש שבת יו�

.Â�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

� השנ"ו האד�ה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְַָָָ
וה�א לאחר, ���את אחר �ר��ת� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָמ�החזיר
א�רֿ הרא��� �על� "לאֿי�כל יתע�ה: ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹאמר�

לקח��" ל��ב c)��ח� ,ck mixac)על והע�בר . ְְְְִֵַַָָָָ
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ל�קה. � זה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָלאו

�יבמ�ת. מק�מ�ת ְְִַָָ�כ�ה

�



צי - h"qyz'd a`Îmgpn g"iÎa"i ycew zayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

.ËÈ�פרי�� ואי� א�ת�, ק��רי� אי� � ��פסקה ְְְְְְִִִֵֵֶָָָרצ�עה
הרצ�עה ��ירי אחרת. וע��ה וג�נז�, מ�ציא� א�א ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָא�ת�,

ולמטה] הראש מקשר ��היה[שמשתלשלת עד ְְִִֶֶַ�ס�לי�,

להי�ת י�הר �לע�ל� עליו. יתר א� ��ע�ר, ורח�� ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָאר��
הרצ�עה ע�ר העליו�][הצ�ני א�ת�ד ����ר �עת למעלה ְְְְְֵֵֵֶַָָָָ

רא��. ועל יד� ְַַָֹעל

�

h"qyz'd a`Îmgpn g"iÎa"i - zeevnd xtq m"anx ixeriy

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ב ראשו� יו�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ג שני יו�

.·Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓחמנח�ֿאביו�ראשו�ֿשבתקודשי"בֿי"

� הרס"ב אמהה�צוה ק�נה �הזהר האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְֶַָָ
�אמרי ��נתי נ�א�. א� ל� מ�הציק ְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָָעבר�ה
�ס�ת� א� מז�נ�תיה ל� יצמצ� ��א ל�. ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹלהציק
�לצער�, ל� להציק �כדי ע�נת� מ��ה ימנע ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָא�
לא וענת� �ס�ת� "�אר� יתע�ה: אמר� ְְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹוה�א

i)יגרע" ,`k zeny)ֿל� ��לל �עצמ�, זה ולאו . ְְְְִֵֶַָָָ
מ�ל�ת �אחד ל� יציק ��א י�ראל �ת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹה���א
אמר� וה�א �לע��ת�, לצער� �די הא�ה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָה�ברי�
מ��ה מ�מנ�ע �הזהיר עבר�ה �אמה ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָיתע�ה
יע�הֿל� ה�נ�ת �מ��ט וענת�, �ס�ת� ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹ�אר�

(h ,my)א�� ה�א: ה�נ�ת ����ט למדנ� מ�א� ,ְְִִֶֶַַַָָָֹ
��כל�א אמר� וה�א וע�נה, �ס�ת �אר ְְְְְְְְִִֵַַָָָָימנע

(mihtyn zyxt)ה�נ�ת למ��ט מהֿ�מדנ� "וכי :ְְְְִִַַַַָָ
אמר�: ו�� למד. ונמצא לל�ד �א זה הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמע�ה?
�מ�מע�; � �ס�ת� מז�נ�תיה; א�� � ְְְְְֵֵֶַָָָָ"�אר�

אר�" �ר� ז� � .(`zeyi)ע�נת� ֶֶֶֶָָ

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ד שלישי יו�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ט"ו רביעי יו�

.·È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הרי"ב לפר�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָָ
�ריה מצות וז�הי ה�י�, לק��� �להת��� ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָולר��ת

�רב�" �ר� "[וא��] יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְְְִִֶֶַַָָורביה,
(f ,h ziy`xa)�אר� �כבר .(.fh zekxa)�החת� ְֲֵֶֶָָָ

טע� ונתנ� �ת�לה, נ�א א� �מע מ�ריאת ְְְְְִִִַַַַָָָָָ�ט�ר
�יני נת�אר� �כבר �מצוה. ע�סק �ה�א מ�ני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָלכ�,

מיבמ�ת ו' �פרק וח��ביה ז� ואי�(q`:)מצוה ְְְְִִִֵֶֶֶָָָ
�� אמר� �בפר�� ז�; �מצוה ח�ב�ת :(dq:)ה��י� ְְְְִִֵַַָָָָָ

הא�ה". לא אבל ורביה, �ריה על מצ�ה ְְְֲִִִֶַָָָָָֹ�ְִָ"האי�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ט"ז חמישי יו�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ז שישי יו�

.·Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הרכ"ב לגר�ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִֵֶַַַָָָ
אמר�(xhya)�ספר וה�א לגר�, נרצה א� �וקא ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָ

�יד�" ונת� �ריתת ספר ל� "וכתב ְְַָָָ�ְְְִִֵֶֶַַָָיתע�ה:
(` ,ck mixac)ל�מר� ז�, מצוה �יני נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִֵַָָָ

לכ�, המיחדת �מ�כ�א ��למ�ת �ר��י�, ְֶֶָ�ְְְִִִֵֵֶַַַָ�י�
��י�. מ�כת ְִִֶֶַַ�ל�מר

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ח קודש שבת יו�

.Â�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

� השנ"ו האד�ה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְַָָָ
וה�א לאחר, ���את אחר �ר��ת� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָמ�החזיר
א�רֿ הרא��� �על� "לאֿי�כל יתע�ה: ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹאמר�

לקח��" ל��ב c)��ח� ,ck mixac)על והע�בר . ְְְְִֵַַָָָָ
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ל�קה. � זה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָלאו

�יבמ�ת. מק�מ�ת ְְִַָָ�כ�ה

�
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(È).Ì‡Â·Ï ˙Â˘ÚÏ�בנימי לגבעת זו לביאת�
וגו': הנבלה' בעצהÌÈ¯·Á.(È‡)'ככל שוי�

·�ÔÓÈ.(È·)אחת: ÈË·˘ ÏÎ·�שבטי עשרה

שני� מרחל שיהיו משפחותיו, עשרה נחשבו
שבטי�: עשר

cec zcevn
(Â).‰ÁÏ˘‡Â:�נק לנקו� לב Â˘Ú.לעורר ÈÎבני על

יאמר: בפרהסיא:·Ï‡¯˘È.הגבעה לומר, ‰�‰(Ê)רצה
.Ï‡¯˘È È�· ÌÎÏÎורע קדוש, ע� כולכ� הלא לומר, רצה

נוגע הדבר כי עצה דבר לכ� הבו לזאת המעשה, עליכ�
בכלל: עמד�:Ì˜ÈÂ.(Á)לכ� על קמי� �ÍÏ.נשארו ‡Ï

הדבר: יוגמר Â‚Â'.(Ë)עד ‰˙ÚÂ:�הע כל מדברי זה ג�
.‰ÈÏÚ:צדה יקח ומי בה� ילח� מי בגורל, עליה יעלו
(È).ÈË·˘ ÏÎÏ ‰‡ÓÏ,למאה עשר נקח השבטי� מכל

למלחמה: היוצאי� החלקי� לתשעת צדה יקחו שה�
.Ì‡Â·Ï ˙Â˘ÚÏאשר הנבלה כפי לגבע, בבוא� לעשות

יד�: כגמול לשל� לומר, רצה ‰ÈÚ¯.(È‡)עשה, Ï‡:גבע ÌÈ¯·Á.אל „Á‡ ˘È‡Îבהסכמה חברי� היו לומר, רצה
אחד: כאיש כמוÂÁÏ˘ÈÂ.(È·)אחת כי בנימי�, משפחות לומר, רצה בנימ�, שבטי בכל שלחו להלח�, החלו טר�

שבט: בש� גדולה משפחה תקרא כ� כמו משפחה, קרוי ‰¯Ú‰.שהשבט ‰Óהרעה גדולה מאוד מה לומר, רצה
¯Ú‰.(È‚)הזאת: ‰¯Ú·�Â:ישראל מבי� רעה עושה ‰ÌÈ¯Ú.(È„)נסיר ÔÓ:�בנימ בנחלת אשרÌÈ¯Ú‰Ó.(ÂË)אשר

מהערי�: עצמ�:‰˙Â„˜Ù.באו בפני
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ה) הל�:ג תקרב הסרה:�ÂÒ¯.(Á)אל מלשו�
(È).‰··¯Ï:�אלפי עשרת Ì‡Â·Ï.מזו�:ˆ„‰.היא

וכ� בי"ת, במקו� ל)הלמ"ד כ א ישי:(שמואל Ó‰(È·)לב�
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כמו העול�, ו)מ� יג מקרב�:(דברי� הרע ‡·Â.ובערת

מני�:Â„˜Ù˙ÈÂ.(ÂË)רצו:

fh wxt aÎminid ixac - miaezk

fh aÎminid ixaciÎc

ãéør-ìà Bì-øLà íéìéçä éøN-úà çìLiå àñà Cìnä-ìà ããä-ïa òîLiå©¦§©̧¤£©¹¤©¤´¤¨À̈©Â¦§©¤¨¥¸©«£¨¦³£¤Æ¤¨¥´
:éìzôð éør úBðkñî-ìk úàå íéî ìáà úàå ïc-úàå ïBir-úà ekiå ìàøNé¦§¨¥½©©Æ¤¦´§¤½̈§¥−¨¥´¨®¦§¥¬¨¦§§−¨¥¬©§¨¦«

ä:Bzëàìî-úà úaLiå äîøä-úà úBðaî ìcçiå àLra rîLk éäéå©§¦Æ¦§´Ÿ©©§½̈©¤§©¾¦§−¤¨«¨¨®©©§¥−¤§©§«
åøLà äéör-úàå äîøä éðáà-úà eàNiå äãeäé-ìk-úà ç÷ì Cìnä àñàå§¨¨´©¤À¤¨©Æ¤¨§½̈©¦§º¤©§¥³¨«¨¨Æ§¤¥¤½¨£¤¬

:ätönä-úàå òáb-úà íäa ïáiå àLra äðaæäàøä éððç àa àéää úráe ¨¨−©§¨®©¦´¤¨¤½¤¤−©§¤©¦§¨«¨¥´©¦À¨µ£¨´¦¨«Ÿ¤½
ðrMäa åéìà øîàiå äãeäé Cìî àñà-ìàzðrLð àìå íøà Cìî-ìr E ¤¨−̈¤´¤§¨®©Ÿ́¤¥À̈§¦¨̧¤§¹©¤³¤£¨Æ§³Ÿ¦§©Æ§¨Æ

éýìû ýåýé-ìr:Eãiî íøà-Cìî ìéç èìîð ïk-ìr EçíéLekä | àìä ©§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¥À¦§©²¥¬¤«¤£−̈¦¨¤«£¯Ÿ©¦´
ðrMäáe ãàî äaøäì íéLøôìe áëøì áøì | ìéçì eéä íéáeläåýåýé-ìr E §©¦À¨¸§©¯¦¨²Ÿ§¤¬¤§¨«¨¦−§©§¥´§®Ÿ§¦¨«¤§¬©§Ÿ̈−

:Eãéa íðúðèíìL íááì-ír ÷fçúäì õøàä-ìëa úBèèLî åéðér ýåýé ék §¨¨¬§¨¤«¦´§Ÿ̈À¥º̈§«Ÿ§³§¨¨Æ̈¤Æ§Â¦§©¥¦§¨¨¬¨¥²
:úBîçìî Enr Lé äzrî ék úàæ-ìr zìkñð åéìàéäàøä-ìà àñà ñrëiå ¥−̈¦§©´§¨©®Ÿ¦´¥©½¨¥¬¦§−¦§¨«©¦§©̧¨¹̈¤¨«Ÿ¤À

úra írä-ïî àñà õvøéå úàæ-ìr Bnr óræá-ék úëtänä úéa eäðziå©¦§¥ÆÆ¥´©©§¤½¤¦«§©¬©¦−©®Ÿ©§©¥¬¨¨²¦¨−̈¨¥¬
:àéää©¦«
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(„).„„‰ Ô· ÚÓ˘ÈÂ�אר מלכי פסקו ולא
ובשנת אחז שמת עד לישראל שוטני� מלהיות
אר� ומל� ישראל מל� ברית כרתו לאחז ג'
באחז זכות הי' ולא באחז ולהתגרות לעלות
פלאסר תגלת ביד שניה� ונפלו בידו שיפלו

אשור: טז)ובמלכי�·„¯Ó˘˜.מל� כתיב(ב'
היה א' וכול� דומשק אחר ובפסוק דמשק

שרביט: שבט שוט �ËÏÓ.(Ê)ודוגמא ÔÎ ÏÚ
כי בהקב"ה בטחת שלא למה לו יכולת שלא

יחד ברית וכרתו כשנשבעו בהקב"ה בטחת א�
בו בטחת כאשר עלי� אר� ומל� ישראל מל�
והיית מיד� נמלטו לא הכושי� עלי� כשבאו
שנתת ממונ� מאבד היית לא א� לכול� נוצח
שלא ועתה בעשא ע� בריתו להפר כדי לו
אר� מל� וג� ממונ� אבדת בהקב"ה בטחת

מיד�: ‰ÎÙ‰Ó˙.(È)נמלט ˙È·הסוהר בית
בלשו� גוועלב"ט המהפכת מלאכת שעשוי

אשכנז:

cec zcevn
(Ê).Í�Ú˘‰·היו כי נמלט כ� על השענ� בעבור

ביד�: ליפול באוÌÈ·ÂÏ‰Â.(Á)מעותדי� המה ג�
למעלה: נזכר שלא וע� הכושי זרח Â¯Ï·.ע� ÏÈÁÏ
וכו': רכב ולקבו� לרוב חיל ÂÈ�ÈÚ(Ë)לקבו�

.˙ÂËËÂ˘Ó:כל על משגיח חוזקÊÁ˙‰Ï˜.ר"ל לתת
בו: לבטוח אליו של� לבב� אשר נעשית�ÏÎÒ˙.ע�

זאת: בעבור ÂÓÁÏÓ˙.סכל ÍÓÚ ˘È�מוכ כבר ר"ל
עמ�: שילחמו ÂÓÚ.(È)מלחמות ÛÚÊ· ÈÎהיה כי

הזאת: הדבר דבר אשר על בכעס ‰‰È‡.עמו ˙Ú·
בכעס: מהע� ג� ורצ� הכעס בו גברה כי

oeiv zcevn
(„).ÌÈÓ Ï·‡:'א במלכי� האמור מעכה בית אבל היא

.˙Â�ÎÒÓמסכנות ערי ויב� כמו אוצרות א)ערי :(שמות

(‰).˙·˘ÈÂנוגש שבת כמו בטול יד)עני� :(ישעיה

(Ë).˙ÂËËÂ˘Óכמו למקו� ממקו� והרחיפה הנעה עני�
ירושלי� בחוצות ה)שוטטו סכלות�ÏÎÒ˙.:(ירמיה מל'

‰ÎÙ‰Ó˙.(È)ושטות: ˙È·�בהיפו כיפה מל' הוא
כיפה: כעי� מאסר מקו� והוא עני�ıˆ¯ÈÂ.אותיות

רצו� קנה כמו מב)שבירה :(ישעיה
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`oifgeצד mipy` cenr hv sc ± oey`x wxt`nw `aa

.áéiç Bcáò ãéaaiIg Fl DglWe LCar ciA il DglW l`FXd l"` ipYw ddinzA §©©§©¨¦§¦¨¨¨¥©¥¨§¨¦§©©§§§¨§¨©¨

`inC FAx ciM car ciC li`Wn zEWxn z`vi `l ixde KxCA diqpF`A l`FXd©¥§§¤¨©¤¤©£¥Ÿ¨¨¥§©§¦§©¤¤§©©©§¨

:`Ed Fl DkilFd ENi`M `Ed ixde.àáz àéäå ìwîa dLékä øîBàk äNòð ©£¥§¦¦¨©£¨§¥©¦¨§©¥§¦¨Ÿ
dcnr xnFW i"r oiA xnFW `lA oiA milrA lW Fxvgn dz`vIXn KMld ixg ©̀£©¦§¨¦¤¨§¨¥£¥¤§¨¦¥§Ÿ¥¥¥¨§¨

`vYXn DiWtp ciArWC l`FXd zEWxA¦§©¥§©§¥©§¥¦¤¥¥

xW` cr lTnA DWiMd ixde FzEWxn¥§©£¥¦¦¨§©¥©£¤

:FziAn dz`vi.Bða ãéa Bì dçìLålW ¨§¨¦¥§¨§¨§©§¤

aiIg l`FWl li`Wn DglW li`Wn©§¦¨§¨©§¦§¥©¨

:LpA ciA il glW Dil xn`W oFbkE l`FXd©¥§¤¨©¥§©¦§©¦§

.øeèt Bcáò ãéaciA il DglW xn` 'it`e §©©§¨©£¦¨©¨§¨¦§©

:LCar.àîéz àìdUrp ax DvxYcM ©§§Ÿ¥¨¦§¦§¨©©£¨

l"`A 'ipznl Dl iwFn ax `N` Fl xnF`M§¥¤¨©¥¨§©§¦§

ciArWC ixg` `aY `ide lTnA DWiMd©¦¨§©¥§¦¨Ÿ©£©§©§¥

glWC mEXnE Fxvgn `wtp ikn DiWtp©§¥§¦©§¨¥£¥¦§¨©

:xhtin `l DOr FCarìL Bøöçî íéðôì ©§¦¨Ÿ¦§©¦§¦¥£¥¤
.ìéàLîx"dxl dgEzR li`Wn lW FxvgW ©§¦¤£¥¤©§¦§¨¦

Fxvgl dgEztE EPOn miptl l`FXd xvge©£©©¥¦§¦¦¤§¨©£¥

lW Fxvgl oi`vFie oiqpkp oi`W li`Wn lW¤©§¦¤¥¦§¨¦§§¦©£¥¤

mzdC li`Wn lW Fxvg KxC `N` l`FW¥¤¨¤¤£¥¤©§¦§¨¨

milrAd EcnrIXnC l`FWC DiYrC `knq©§¨©§¥§¥§¦¤©©§©§¨¦

ignE l`FW lW Fxvg cvl DzFHdl diptl§¨¤¨§©¨§©£¥¤¥¨¥

`Edde `hdix mzdl i`Ce `xhEgA Dl̈§§¨©©§¨¨¦£¨§©

dzid m` la` DiWtp l`FW cArWnC `Ed¦§©§¥¥©§¥£¨¦¨§¨

mlFrl miAxd zEWx KxC `al dkixv§¦¨¨Ÿ¤¤§¨©¦§¨

`knq `l ikd Dil xn` 'it` Kl `ni ¥̀¨¨£¦¨©¥¨¥Ÿ©§¨

`le xnFW `lA li`WOd dPxiwtIW DiYrC©§¥¤©§¦¤¨©©§¦§Ÿ¥§Ÿ

:Fcil `aYW cr DiWtp cArWàkéàc ©§¥©§¥©¤¨Ÿ§¨§¦¨
.àúééæboivwFre zFIef li`WOd xvgA WIW ©§¨¨¤¥©£©©©§¦¨¦§¨¦

`agnA hnXdlE mW xEql dlFkIW¤§¨¨¨§¦¨¥§©£¥

oFWlA f"rlA h"lehyc(v mildz)Wig fb iM §©©¦§¦¨¦

FnkE(`i xacna):mielU fbIe.äøæçì àlà §©¨¨©§¦¤¨©£¨¨
EPOn DraFzlE xFfgl li`WOd `A m`W¤¦¨©©§¦©£§§¨¦¤

:Fl Dli`WdW onGd ini KFzABa òwa §§¥©§©¤¦§¦¨¦©
.Bàð÷:Fzli`W ini ElkIW crBa òwa àì ¨§©¤¦§§¥§¦¨Ÿ¦©

.Bàð÷ àìdpFw dkiWn oi` xaqwC Ÿ¨§§¨¨©¥§¦¨¨

:mixnFWA.ìòîWCwdl mNWl li`WOd §§¦¨©©©§¦§©¥©¤§¥

itl Fz`pd `id dnE Fzl`WdA dpdPW oxw¤¤¤¤¡¨§©§¨¨©¦£¨¨§¦

`Ed dOM FA micnF` FAW d`pd zaFh©£¨¨¤§¦©¨

Fl wifgdl FNXn xqgp zFidl dvFx¤¦§¤¡¨¦¤§©£¦

d`pd zaFh EfM [d`pd] zaFh l`FXd©¥©£¨¨¨©£¨¨

:f"rlA x"icpeaBa òwáì øzeî Bøéáçå §©©©£¥¨§©¥©
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FAW d`pd zaFh itl `N` lrn `l n"nE dNigYkl FA rTal xYEn Fxiag KklE Ef dl`WA oiNEgl mFCxFTd lM `vIW dxF`kl i"xl d`xp did `kd xn`wC§¨¨©¨¨¨¨¦§¤§¦¦§¨¤¨¨¨©§§¦¦§¥¨§©£¥¨§©¥©§©§¦¨Ÿ¨©¤¨§¦©£¨¨¤

itl Wxtl KxvEd dOl k"`C i"xl dWw zvw K` FAW d`pd zaFh itl `N` lrn `l iOp WCwd lW dxFw F` oa` lhFp df itlE WCwdl FNEM cqtddW t"r`¤©¤§¥§¤§¥§¦¤¥¤¤¨¤¤§¥©¦Ÿ¨©¤¨§¦©£¨¨¤©§¨¨¤§¦§¨¨§©§¨¥§¦

onf cr rTal xYEnE l`FWl ozFPW d`pd DzF` `N` oiNEgl `vFi Fpi`W xzFi Fl d`xp k"re xzFi lrn `l Fxiagl DpzPW onGd lkAW oeiM d`pd zaFh©£¨¨¥¨¤§¨©§©¤¨§¨©£¥Ÿ¨©¥§¦§¤¥¤¥¥§¦¤¨¨£¨¨¤¥§¥¨§©¥©©§©

FziA xiMUOn `pW i`n WCwde oiNEg mFCxFw FzF`A axFrOW oeiM rTal xYEn Ki` zFWwdl oi`e DNEM itl lrn `nlrC Fxiagl FpzFpaE xzFi `le dl`Xd©§¥¨§Ÿ¥§§©£¥§©§¨¨©§¦¨§¥§©§¥¨§©¥©¥¨¤§¨§§¦§¤§¥©§¨¦©§¦¥

lrn xkFVd FA xC m`C FWiCwde(.`k sc oikxr)axFrn oi`e oiNEgl rETA z`pd lM z`vi dl`XA lrnE Fli`WdW oeiM l"ie WCwd lWA Fwlg axFrOW liaWA §¦§¦§¦¨©¥¨©¦§¦¤§¨¤§§¤¤§¥§¥¨¤¦§¦¨©©§¥¨¨¨¨£¨©¦©§¦§¥§¨

ozpaC l"ie rETA z`pd deXX dn lM itl lFrni o`kA mB Fxiagl ozpe WCwd zEWxn `ivFdX dn lM itl lrn Fxiagl ozpaC oeiM z"`e mElM WCwd on DÄ¦¤§¥§§¥¨¦§¨©©£¥¨©§¦¨©¤¦¥§¤§¥§¨©©£¥©§¨¦§§¦¨©¤¨¨£¨©¦©§¦§¨©
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Ef dcUA d`q ziA dxqgPX dn `N ¤̀¨©¤¤§§¨¥§¨§¨¤

rwxTd xFMnl `A did m` einCnliaWA ¦¨¨¦¨¨¨¦§©©§©¦§¦

oeiM `cg i"xl d`xp oi`e Ef dbExr zlik £̀¦©£¨§¥¦§¤§¦¨¨¥¨

oFWlA xninl Dil ded i`w d`q ziA`C§©¥§¨¨¥£¨¥§¥©¦§

qpFMd 'taC cFre dti did dOM xkfw"a) ¨¨©¨¨¨¨¤§¦§©¥

(oiny d"c mye :gp scopiniiW ikid `xnBA irÄ¥©§¨¨¥¥©§¦¨
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dxRd z` gbPW xFW WixA ogMW`cM d"rndC dcFn qEknEq ENit` zxAErn zwfg oFnn zwfg mr did m`e ith(xey d"c mye .en sc w"a)qEknEqM `Wix iwF`C §¥§¦¨¨¦¤§©¨¤§©§¤¤£¦§¤§©¦§©§§¨§¥¤¨©¤©¨¨§¥¥¨§§

Fpi`e Dil zi` zEtYEWC opirci xn`C wfp riax mNWn dxRd lrA cgC cleE cgC dxtE dgibp zrWA did clEd m` rcFi Fpi`e xFXd DgbPW dxR `tiq ipYwe§¨¨¥¥¨¨¨¤¨§¨©§¥¥©¦©¨¨¨¨¦§©§¦¨¨¨§©¨¨§©©©©¨¨§©¥§¦©¤¤§¨©©§¦¨§§¦¥§¥

EdGW zipinW daFB clEd on la` oFnn zwfge dcli `YWde zxAErn zwfg dxRd lral dwfg ixY `Mi`C h"de d"rndC riIq clee i`Ce ENi`M `N` mNWn§©¥¤¨§¦©©¨¨¦¥©§©§§¦¨§¥£¨¨§©©©¨¨¤§©§¤¤§©§¨¨§¨§¤§©¨£¨¦©¨¨¤§¦¦¤¤

lirlC dWwe DCbpM `id zxAErn zwfgC wfgEn `EdW b"r` Fwlg ivg(:fv sc)EwFlgi rcFi ipi` xnF` dfe rcFi ipi` xnF` df xgnl DxkUe mFId Dl`W opY £¦¤§¤§¨§¤§©§¤¤¦§¤§¨§¨¤¦§¥§©¨£¨©§¨§¨§¨¨¤¥¥¦¥©§¤¥¥¦¥©©§

:xgnl DxkUe mFId Dl`X` i`w `l EwFlgiC l"ve oFnn zwfg mbe zExikU zrWA dznC `id `YWde zniIw zwfgA dwfg ixY `Mi`de i`O`eïðzxnF` df §©©§¨¦¨§¥£¨¨§¤§©©¤¤§©§¨¦§¥¨¦§©§¦§©¤§©¨§§©§Ÿ¨¥©¨¢¨©§¨§¨§¨¨§©¤¥

`Wixn .xkFOd raXi ohw xnF` dfe lFcB(:fv sc)WExiRlE DA i`wC 'ipzOn Kxtinl Dil `gipC `N` Kxtinl ivn raXi dxEkU xnF` dfe dlE`W xnF` dfC ¨§¤¥¨¨¦¨©©¥¥¥¨§¤¥§¨§¤¥§¨¦¨©¨¥§¦§©¤¨§¦¨¥§¦§©¦©§¦§¨¥¨§¥

:ixA orFhe wfgEn `EdW oeiM EwFlgi xn` `lC qEknEq dcFn mzdC y"` l`EnW EpiAxéîcdWwe lFcB car zFpwl minC Ll iYzp qxhpETA WxiR .lFcB car ©¥§¥§¨¨¤§§Ÿ¨©©§¥¨¤§¨§¥¨¦§¥¤¤¨¦¥©§§¥¨©¦§¨¦¦§¤¤¨§¨¤

Fl xkOW ixiinC i"xl d`xp `N` gNWnE gilW `N` xkFnE gwFl oizipznA hwpinl Dil ded `lC§Ÿ£¨¥§¦§©§©§¦¦¥©¥¤¨¨¦©§©¥©¤¨¦§¤§¦§©§¥¤¨©
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'éðúîéìçnäBúçôL øëBnä ïëå äãìéå øBîça äøt ó ©©£¦¨¨©£§¨§¨§¥©¥¦§¨
ézç÷lMî øîBà äæå ézøëî àlL ãò øîBà äæ äãìéå§¨§¨¤¥©¤Ÿ¨©§¦§¤¥¦¤¨©§¦
'á ïëå ïè÷ ãçàå ìBãb ãçà íéãáò 'á Bì eéä e÷Bìçé©§¨£¨¦¤¨¨§¤¨¨¨§¥
ìBãb øîBà ç÷Blä äpè÷ úçàå äìBãb úçà úBãN̈©©§¨§©©§©¨©¥©¥¨
øîBà øëBnä ìBãba äëæ òãBé éðéà øîBà äläå ézç÷ì̈©§¦§©¨¥¥¦¥©¨¨©¨©¥¥
äæ ïè÷ àlà Bì ïéà òãBé éðéà øîBà äläå ézøëî ïè÷̈¨¨©§¦§©¨¥¥¦¥©¥¤¨¨¨¤
äæ øëî ïèwäL øëBnä òáMé ïè÷ øîBà äæå ìBãb øîBà¥¨§¤¥¨¨¦¨©©¥¤©¨¨¨©¤

:e÷Bìçé òãBé éðéà øîBà äæå òãBé éðéà øîBà'îâéànà ¥¥¦¥©§¤¥¥¦¥©©§©©
àéöBnä Cãéà éåäéìå àîéé÷ ïàîc úeLøa éæçéìå e÷Bìçé©§§¤¡¥¦§§©©§¨§¤¡¥¦¨©¦
ìàeîL øîà ïéáà øa àéiç ø"à äéàøä åéìò Bøéáçî¥£¥¨¨¨§¨¨¦¨©¨¦¨©§¥
àî÷Bðå àèîéña àîéé÷c énð äçôL íâàa úãîBòa§¤¤©£©¦§¨©¦§©§¨§¦§¨§§¨
ñeëîeñ épî àä ä"òîä Cãéà éåäéìå àn÷ àøîc ú÷æçà©¤§©§¨¨©¨§¤¡¥¦¨©¨©¦§
äòeáL àìa ïé÷ìBç ÷ôña ìèenä ïBîî øîàc àéä¦§¨©¨©¨§¨¥§¦§Ÿ§¨
øîà éî éøáe éøáa ànLå ànLa ñeëîeñ øîàc øeîéà¥§¨©§§¤¨§¤¨§¨¦¨¦¦¨©
éøáa eléôà ñeëîeñ øîà ïéà àðeä áø øa äaø øîà̈©©¨©©¨¥¨©§£¦§¨¦
ìáà ànLå ànL ñeëîeñ øîà ék íìBòì øîà àáø éøáe¨¦¨¨¨©§¨¦¨©§¤¨§¤¨£¨
ézøëî àlL ãò ànL øîBà äæ éðúe øîà àì éøáe éøä¦¨¦Ÿ¨©§¥¤¥¤¨©¤Ÿ¨©§¦
äæå òãBé éðéà øîBà äæ ïðz ézç÷lMî ànL øîBà äæå§¤¥¤¨¦¤¨©§¦§©¤¥¥¦¥©§¤
ànL àôéñcî àáøì àîìLa e÷Bìçé òãBé éðéà øîBà¥¥¦¥©©§¦§¨¨§¨¨¦§¥¨¤¨
àðeä áø øa äaøì àlà ànLå ànL énð àLéø ànLå§¤¨¥¨©¦¤¨§¤¨¤¨§©¨©©¨
éøáe éøa àzLä éøáe éøa eléôà ñeëîeñ øîà ïéà øîàc§¨©¥¨©§£¦¨¦¨¦©§¨¨¦¨¦
àì àä íeMî éà àéòaéî ànLå ànL e÷Bìçé øîà̈©©§¤¨§¤¨¦¨§¨¦¦¨Ÿ
ànL àLéø øîàz àlL àLéø ééeìâì àôéñ àðz àéøéà¦§¨¨¨¥¨¦§¥¥¨¤ŸŸ©¥¨¤¨
ììkî ànLå ànL àôéñ àðz àì éøáe éøa ìáà ànLå§¤¨£¨¨¦¨¦Ÿ¨¨¥¨¤¨§¤¨¦§©
äæå ìBãb øîBà äæ ïðz e÷Bìçé ä"ôàå éøáe éøa àLéøc§¥¨¨¦¨¦©©§§©¤¥¨§¤

èwL øëBnä òáMé ïè÷ øîBàøîàc àáøì àîìLa øëî ï ¥¨¨¦¨©©¥¤¨¨¨©¦§¨¨§¨¨§¨©
øîà àì éøáe éøa ìáà ànLå ànL ñeëîeñ øîà ék¦¨©§¤¨§¤¨£¨¨¦¨¦Ÿ¨©
øîà ïéà øîàc àðeä áø øa äaøì àlà òáMé ä"ùî¦¨©¤¨§©¨©©¨§¨©¥¨©
éòaéî e÷Bìçé øëBî òáMé éànà éøáe éøa eléôà ñeëîeñ§£¦¨¦¨¦©©¦¨©¥©§¦¨¥
àúééøBàc äòeáL àkéàc àëéä ñeëîeñ äãBî déì¥¤§¥¨§¦¨§¨§©§¨
BðòhM äî òáMé éànà :['eëå] ïè÷ ãçàå ìBãb ãçà íéãáò 'á Bì eéä :ïn÷ì øîéîì ïðéòaãk¦§§¦¨§¥©§©¨¨£¨¦¤¨¨§¤¨¨¨§©©¦¨©©¤¨£
áø øîà íéãáòä ìò ïéòaLð ïéà ãBòå àeä Cìéä ãBòå Bðòè àì Bì äãBäM äîe Bì äãBä àìŸ¨©¤¨Ÿ¨£§¥¨§¥¦§¨¦©¨£¨¦¨©©
øîà ìàeîLe äpè÷ äãN éîc äìBãb äãN éîc ïè÷ ãáò éîc ìBãb ãáò éîc éîc BðòBèa§£¨¥§¥¤¤¨§¥¤¤¨¨§¥¨¤§¨§¥¨¤§©¨§¥¨©
äpè÷ äãN éøîBò äìBãb äãN éøîBò ïè÷ ãáò úeñk ìBãb ãáò úeñk BðòBèa§£§¤¤¨§¤¤¨¨§¥¨¤§¨§¥¨¤§©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr w sc `rivn `aa(ipy meil)

äðùî
éìçnäóexiag mräøtelyøBîçaezeyxl xengd z` jyne ,exiag ly ©©£¦¨¨©£

,oitilg oipwa exiagl ezxt zipwpeåy `vnpäãìém` reci `le ,cle dxtd §¨§¨
,eixg` e` oitilgd mcew dcliøëBnä ïëåz`BúçôL,sqka ziprpkd §¥©¥¦§¨

åy `vnpäãìé,dxiknd xg` e` dxiknd mcew dcli m` reci `le ,cleäæ §¨§¨¤
xkend -øîBàecli dgtyd e` dxtd,ézøëî àlL ãòcledy `vnpe ¥©¤Ÿ¨©§¦

,izxkn `l eze` ixdy ,`ed ilyäæådpewd -øîBàdgtyd e` dxtd §¤¥
ecliézç÷lMîoicd ixd ,`ed ily clede dze` izipw xaky xg` - ¦¤¨©§¦
ye÷Bìçé.deya dey ,clea dpewde xkend ©£
m`Bì eéä-xkenlïëå ,ïè÷ ãçàå ìBãb ãçà íéãáò éðLel eid m`ézL ¨§¥£¨¦¤¨¨§¤¨¨¨§¥§¥

,äpè÷ úçàå äìBãb úçà úBãNmdn dfi` reci `le mdn cg` xkne ¨©©§¨§©©§©¨
,xknøîBà ç÷Blädcy e` caräläå ,ézç÷ì ìBãbxkend -éðéà øîBà ©¥©¥¨¨©§¦§©¨¥¥¦
òãBéy oicd ixd ,izxkn mdn dfi`äëædpewd.ìBãâajtidl m`eøëBnä ¥©¨¨§¨©¥

øîBàcarïè÷dphw dcy e`äläå ,ézøëîdpewd -òãBé éðéà øîBà ¥¨¨¨©§¦§©¨¥¥¦¥©
,izipw mdn dfi`Bì ïéàgwil dpewlàlàd z`.ïè÷m`emi`ce mdipy ¥¤¨¨¨

,mdizeprhaäædpewd -ìBãb øîBà,izgwläæåxkend -ïè÷ øîBà ¤¥¨§¤¥¨¨
,izxknøëî ïèwäL øëBnä òáMémdipy m`e .ohwd z` dpewd lehie ¦¨©©¥¤©¨¨¨©

,xaca miwteqnäæxkend -òãBé éðéà øîBà,izxkn mdn dfi`åmbäæ- ¤¥¥¦¥©§¤
dpewdòãBé éðéà øîBà,izipw mdn dfi`e÷Bìçéyxtda dpewde xkend ¥¥¦¥©©£

:ohwl lecb oiay mincd

àøîâ
dcli izni` miwteqne ,dxtd dclie xenga dxt silgd :dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .clea dpewde xkend ewlgi ,gwel zeyxa e` xken zeyxa

éànàrecn -àîéé÷ ïàîc úeLøa éæçéìå ,e÷Bìçéze`xl yi ixd - ©©©£§¤¡¥¦§§©©§¨
,ea wfgene cled `vnp in zeyxaCãéà éåäéìåepnn `ivedl `ad ipyde - §¤¡¥¦¨

oic eilr didiäéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnäs` jkle ,`ed ely oenndy ©¦¥£¥¨¨¨§¨¨
epnn `ivedl ipyd lkei `le ezeyxa `vnpy in cia cled z` xi`yp o`k

:`xnbd zayiin .di`xa `l`,ìàeîL øîà ïéáà øa àéiç áø øîà̈©©¦¨©¨¦¨©§¥
xaecnadxtdy ote`íâàa úãîBòcled oi` jkle drxnd mewna - §¤¤©£¨

oiprle .mdn cg` zeyxaénð äçôLxaecnàèîéña àîéé÷cdcley - ¦§¨©¦§©§¨§¦§¨
,micare zenda my mixkeny miaxd zeyxl dkenqd zief oxwa `vnp

:`xnbd zl`ey .mdn cg` zeyxa epi`eàn÷ àøîc ú÷æçà àî÷Bðå- §§¨©¤§©§¨¨©¨
,xkend epiidc oey`xd eilra zwfga cled z` cinrdl epl yi oiicr `ld

Cãéà éåäéìåoic eilr didi xkend zwfgn `ivedl `ad [dpewd] ipyde - §¤¡¥¦¨
äéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnä:`xnbd zayiin .épî àäzhiy ef dpyn - ©¦¥£¥¨¨¨§¨¨¨©¦

øîàc ,àéä ñeëîeñ(.en w"a) qekneq÷ôña ìhenä ïBîîly `ed m` §¦§¨©¨©¨§¨¥
,ipy ly e` cg`ïé÷ìBçoipicd ilra eaäòeáL àìa. §¦§Ÿ§¨
:`xnbd zl`eyøeîéàepivn izni` -ñeëîeñ øîàcwtqa lhend oenn ¥§¨©§

,oiwleg'ànLå ànL'aily `ny zprh mipreh oipic ilrad ipy xy`k - §¤¨§¤¨
xey ,(.en w"a) epipyy dn oebk ,`ed in ly mdl xexa `le ,oennd `ed

zgibp zngn m` reci oi`e ,dciva zn dxaer `vnpe dxtd z` gbpy

ilrad ipyy `vnpe ,xg` xac zngn zne okl mcew clep e` ,zn dxtd

la` .`ny mipreh mipic'éøáe éøa'aoreh mipicd ilran cg` lky - §¨¦¨¦
epizpyn oecipa oebk ,oenn eze` `ed ilye ,did jky il [xexa] ixa zprh

mcew dcliy ixa oreh xkende dxiknd xg` dcliy ixa oreh dpewdy

,dxikndøîà éîwtqa lhend oenn qekneq xn` df ote`a s` m`d - ¦¨©
:`xnbd zayiin .miwlegïéà ,àðeä áø øa äaø øîàok` -ñeëîeñ øîà ¨©©¨©©¨¦¨©§

miwleg wtqa lhend oenna eléôàmipic ilrad eprhy ote`,'éøáe éøa' £¦§¨¦¨¦
.qekneq zhiyk ewelgi oicd ixa eprh mdipyy epizpyna s` jkle

:xg` ote`a epizpyn z` ayiin `axíìBòì ,øîà àáømpn` -øîà ék ¨¨¨©§¨¦¨©
ñeëîeñmipreh xy`k `l` oiwleg wtqa lhend oenn qekneq xn` `l - §

mipic ilradìáà ,'ànLå ànL'zeprhaøîà àì 'éøáe éøa',ewelgi ¤¨§¤¨£¨¨¦¨¦Ÿ¨©
ec meyn ,qekneq zrck epizpyn ayiil xyt` mewn lknéðzdpWY - §¥¦§¤

epizpynaäæ'xkend -ézøëî àlL ãò ànL øîBà,dcliäæådpewd - ¤¥¤¨©¤Ÿ¨©§¦§¤
ézç÷lMî ànL øîBàdcli,'mdizeprh eid epizpyna s`y epiide ¥¤¨¦¤¨©§¦

.qekneqk ewelgi jkle ,'`ny'

:`ped ax xa dax ly evexiz lr epizpynn dywn `xnbdïðzepipy - §©
cg` xkne ohw cg`e lecb cg` micar ipy xkenl eid m` ,epizpyn seqa

,xkn mdn dfi` reci `le mdnäæxkend -òãBé éðéà øîBà,izxkn dfi` ¤¥¥¦¥©
äæådpewd -òãBé éðéà øîBà,izipw dfi`.e÷Bìçé,dzrneàáøì àîìLa §¤¥¥¦¥©©£¦§¨¨§¨¨

,epizpyn ipic oaei `ax ly exe`ia itl mpn` -àôéñcîseqay myk - ¦§¥¨
zeprha ewelgi oic epipy dpynd,'ànLå ànL'm` mircei mpi` ixdy ¤¨§¤¨

ok enk ,el xkn ohw e` lecbénð àLéøote`a dpynd zligza mb - ¥¨©¦
zeprha xaecn ,dclie xenga dxt silgny,'ànLå ànL'mircei mpi`y ¤¨§¤¨

.ewelgi jkle ,dxikn xg` e` dxikn mcew dcli m`áø øa äaøì àlà¤¨§©¨©©
ïéà øîàc ,àðeäok` -ñeëîeñ øîàewelgieléôàmipic ilradyk ¨§¨©¦¨©§£¦

mipreh,'éøáe éøa'mipreh mipic ilrady xaecn epizpyn ly `yixae ¨¦¨¦
dyw ok m` ,ewelgi jkle ,'ixa'àzLäay `yixa epipyy xg` -éøa' ©§¨¨¦

øîà 'éøáeqekneqàéòaéî 'ànLå ànL' ,e÷Bìçéeprinydl jixv ike - ¨¦¨©©£¤¨§¤¨¦©§¨
:`xnbd zvxzn .`ed oky heyt ixd ,`nye `nya mb ewelgiy `tiqaéà¦

àä íeMî,`ped ax xa dax ixac z` zegcl dvxz ef `iyew zngn m` - ¦¨
àéøéà àìc yxtl yiy meyn ,jkl gxkd jl oi` -ééelâì àôéñ àðz Ÿ¦§¨¨¨¥¨¦§¥

àLéøzligzay oicd z` xxale zelbl `a dpynd seqa `pzdy - ¥¨
,dpyndàlLe drhzøîàzayàLéøzeprha xaecn'ànLå ànL'jkle ¤ŸŸ©¥¨¤¨§¤¨
,ewelgiìáàeprhi m`àì 'éøáe éøa'jk meyn ,miwlegàðz`pzd dpy - £¨¨¦¨¦Ÿ¨¨

aàôéñmiprehy ote`a ewelgi oic,'ànLå ànL'eììkîrcz df jezn - ¥¨¤¨§¤¨¦§¨
caàLéøzeprha xaecnéëä eléôàå ,'éøáe éøa'ixa miprehy -.e÷Bìçé §¥¨¨¦¨¦©£¦¦©£

:`ped ax xa dax ly evexiz lr epizpynn zeywdl dtiqen `xnbdïðz§©
mdn cg` xkne ohw cg`e lecb cg` micar ipy xkenl eid m` ,epizpyna

,xkn dfi` reci `leäædpewd -ìBãb øîBà,izgwläæåxkend -øîBà ¤¥¨§¤¥
ïè÷,izxknøëî ïèwL øëBnä òáMé,dzrne .ohwd z` dpewd lehie ¨¨¦¨©©¥¤¨¨¨©

àáøì àîìLa`ax itl df oic oaei mpn` -ñeëîeñ øîà ék øîàcoic ¦§¨¨§¨¨§¨©¦¨©§
miprehyk `weec `ed ewelgiìáà ,'ànLå ànL'zeprhaàì 'éøáe éøa' ¤¨§¤¨£¨¨¦¨¦Ÿ

øîày ,ewelgi qekneqéëä íeMîixa mipreh mdipyy df ote`ay epipy ¨©¦¨¦
òáMé.lecbd card z` dpewl oziln xhtie xkendáø øa äaøì àlà ¦¨©¤¨§©¨©©

ïéà øîàc ,àðeäok` -ñeëîeñ øîàewelgi oiceléôàmiprehykéøa' ¨§¨©¦¨©§£¦¨¦
,'éøáedyw ok m`éànàixa mipreh mdipyy df ote`a epipy recn - ¨¦©©

yòáMéd,øëBî`lddéì éòaéî e÷Bìçé,ewelgi oic weqtl jixv did - ¦¨©¥©£¦¨¥¥
:`xnbd zvxzn .ewelgiy epic z` qekneq xne` df ote`a s` ixdyäãBî¤

ñeëîeñoiwleg `lyàúééøBàc äòeáL àkéàc àëéäaiigy ote`a - §¥¨§¦¨§¨§©§¨
xkendy xaecn epizpyna df ote`ay oeike ,dxezd on dreay rayil

zreay aiige ,el xkn dphw dcy e` ohw cary dced ixdy ,zvwna dced

,dxezd on 'zvwna dcen'ïn÷ì øîéîì ïðéòáãkjynda x`aziy itk - §¦§¦¨§¥©§©¨
z` xkn `ly raypy xg`y qekneq dcen jkl ,(a"r onwl) `xnbd

:ohwd z` dpewl ozep `l` ,welgl eze` miaiign oi` aey lecbd

:dpyna epipy,['eëå] ïè÷ ãçàå ìBãb ãçà íéãáò éðL Bì eéäxne` df ¨§¥£¨¦¤¨¨§¤¨¨¨§
x`azd lirle .xkn ohwdy xkend rayi ,izxkn ohw xne` dfe izipw lecb

lecb car raez dpewd ixdy ,'zvwna dcen' oicn `ed ef dreay aeigy

:`xnbd zl`ey .el xkn dphw dcy e` ohw cary dcen xkendeéànà©©
òáMéa ixd ,ohwd z` xkny xkendBðòhM äîcara gweld erazy - ¦¨©©¤§¨

,lecbdBì äãBä àì,df cara llk xkendåaBì äãBäM äîcara xkend Ÿ¨§©¤¨
,ohwdBðòè àì`ed zvwna dcen zreay aeige ,df car lr llk gweld Ÿ§¨

ixd erazy car eze` lr o`ke ,razpy dnn zvwna dcedy ote`a wx

.zvwna dcen zreay aiig recne ,lkd xtek `edãBòå:`xnbd zl`ey §
dcede cg` xac eprh s`y zehiydk zxaeq dpyndy ayiiz m` elit`

dcen zreayn xhtidl el yi df ote`a `ld ,dreay aiig xg` xaca el

y meyn zvwna,àeä Cìéädnn zvwn el aiigy exiagl dcend ,xnelk ¥¨
zreayn xeht `ed ixd ,el dcedy dn z` cin el ozil okene eraezy

jl gw xnelk ,'jlid' el xn` eli`k df ixd epizpyna s`e ,zvwna dcen

(.c lirl) mixaeqd zrcl dreaya aiigzdl el oi`e ,ohwd card z`

.dreayn xeht 'jlid'yãBòåy `ed llk ixd ,rayi ji` ,dywïéòaLð ïéà §¥¦§¨¦
íéãáòä ìò. ©¨£¨¦

:oey`x uexiz .mipte` dnka zvxzn `xnbd,áø øîàdpyna xaecn ¨©©
ay ote`BðòBè[eraz-]éîcexear dpwiy exiag z` glyy oebke ,car §£§¥

glynd raze ,card z` dpw `l gilyde ,zern el ozp jk jxevle car

jl izzp xne` glynd ,oipwd jxevl el ozpy mincd z`ìBãb ãáò éîc§¥¤¤¨
il zzp xne` gilyde ,il aiyz mze`eïè÷ ãáò éîcoke .jl xifg` mze`e §¥¤¤¨¨
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המשך בעמוצ צצ



צט oifge` mipy` cenr w sc ± oey`x wxt`nw `aa

'éðúîéìçnä.øBîça äøt ódclie FzxR xkFOd xn` `le silgOd hwp ikdl ©©£¦¨¨©£§¨¥¨©©©£¦§Ÿ¨©©¥¨¨§¨§¨

xaM dcli i` rici rcin KWnC oeike KiWnC cr gwFl ipw `l zFrnA xkFn ENi`C§¦¥§¨Ÿ¨¥¥©©§¨¦§¥¨§¨©¥©§¦©¦¨§¨§¨

dxR silgn la` iYgwNXnE iYxkn `NW crA iwERql `Mile xaM dcli `l i ¦̀Ÿ¨§¨§¨§¥¨¦§¥§©¤Ÿ¨©§¦¦¤¨©§¦£¨©£¦¨¨

oitilg oipwp KWOW odn cg`C xFngd F` dxRd KFWnl Kixv did `l xFngA©£Ÿ¨¨¨¦¦§©¨¨©£§¤¨¥¤¤¨©¦§¦£¦¦

odW n"kA df lW FzkiWnA Fxiagl©£¥¦§¦¨¤¤§¤¥

adGdA opixn`cM(.en sc lirl)dUrPd lM ¦§©§¦¨§©¨¨¨©©£¤

df aiIgzp df dkGW oeiM xg`A minC̈¦§©¥¥¨¤¨¨¤¦§©¥¤

z` dxRd lrA df KWOWMW itl oitilgA©£¦¦§¦¤§¤¨©¤©©©¨¨¤

oi`e xFngd lral dxRd zipwp xFngd©£¦§¥©¨¨§©©©£§¥

:dcli `l F` dcli m` rEciøëBnä ïëå ¨©¦¨§¨Ÿ¨§¨§¥©¥
.BúçôLsqkA dpwp iprpM car l"iwC ¦§¨§¤¤§©£¦¦§¤§¤¤

ENit`e dgtXd Fl zipwip zFrn ozPWkE§¤¨©¨¦§¥©¦§¨©£¦

`NW cr m` rEci oi`e milrA ziaA `id¦§¥§¨¦§¥¨©¦©¤Ÿ

xg`l F` FNW xAErde sqMd ozp dclï§¨¨©©¤¤§¨¨¤§©©

dfe oM xnF` df milrA lW clEde dclIW¤¨§¨§©¨¨¤§¨¦¤¥¥§¤

:EwFlgi oM xnF`.øëBnä òáMé`xnBA ¥¥©§¦¨©©¥©§¨¨

: Dlr KixR'îâ.àèîéñazief oxw ¨¦£¨§¦§¨¤¤¨¦

zFndA DA oixkFn dagxl dkEnQd©§¨¦§¨¨§¦¨§¥

:micareànL ñeëîeñ øîàc øeîéà ©£¨¦¥§¨©§¤¨
.ànLådxRd z` gbPW xFWA(.en sc w"a): §¤¨§¤¨©¤©¨¨

.éøáe éøadfe `Ed oM xnF` dfC 'ipzn oFbM ¨¦¨¦§©§¦§¤¥¥§¤

:xn` in `Ed oM xnF`.àôéñ àðz`OW ¥¥¦¨©¨¨¥¨¤¨

`OWA ixzC ixaE ixA `WixC llMn `OWe§¤¨¦§©§¥¨¨¦¨¦¦§¥§¤¨

:il dOl `OWeàëéä ñeëîeñ äãBî §¤¨¨¨¦¤§¥¨
.àúééøBàc äòeáL àkéàcoOwlC §¦¨§¨§©§¨¦§©¨

`Ed Klid e`lC Dcil DrhwcA Dl opinwFn§¦¨¨¦§¨§¨§¨¨§©¥¨

oirAWp Dil zi`e DiEbA Dil icFn `wC i`d©§¨¥¥§©¥§¦¥¦§¨¦

dcFde miHgA Fprh Dil zi`e micard lr©¨£¨¦§¦¥¨£§¦¦§¨

:aiIg oixFrUA FläãBä àì BðòhM äî ¦§¦©¨©¤¨£Ÿ¨
.BìmzdC 'p Fl dcFde 'w Fprhl inC `lC§Ÿ¨¥§¨£§¨§¨¨

vr dprh zvwndcFn df la` Fl dcFd Dn ¦§©©£¨©§¨¨£¨¤¤

:m"cdl l"` FprHW f"re xg` carA Fl§¤¤©¥§¤¨£

.ãBòåmiHg Fprh c"nM Dil zi` ENit` §£¦¦¥§¨£¦¦

:aiIg mixFrUA Fl dcFde.àeä Cìéädfe §¨¦§¦©¨¥¨§¤

c"nl `Mi`e FlHil `Ed okEn eilr dcFOW¤¤¨¨¨¦§§¦¨§

w"tA xEhR KlidC(.c sc):.ìBãb ãáò éîc §¥¨¨§§¥¤¤¨
zipw `le il EdpwYW LciA Ll iYxqn̈©§¦§§¨§¤¦§¥¦§Ÿ¨¦¨

:minCd FraFze.ïè÷ ãáò éîc øîBà äæå §§©¨¦§¤¥§¥¤¤¨¨
:iciA Ll Wi.äìBãb äãN éøîBòoipn ¥§§¨¦§¥¨¤§¨¦§©

oipn xnF` dfe dlFcB dcU lW mixnFr¨¦¤¨¤§¨§¤¥¦§©

:Ll iYxkn dPhw dcU lW mixnFr¨¦¤¨¤§©¨¨©§¦§
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éæçéìådf oi` gwFl zEWxA clEd ied iOp ike z"`e .`niiw o`nC `zEWxA §¤¡¥¦§¨§©©§¨§§¦©¦£¥©¨¨¦§¥©¥¤

d"gA opixn` `dC D`pwC dgkFd(.el sc a"a)dwfg odl oi` zFxcFBd ¨¨§¨§¨§¨©§¦¨§©§¥¨¤£¨¨

ike zFrxl zFklFd odWM aFgxA oqtY F` FzEWxl E`A odil`n `OWC mEXn¦§¤¨¥£¥¤¨¦§¨§¨¨§§¤¥§¦§§¦

`dC dwfg Fl Wi dqixrA lhEOd ohw mzd opixn`C KixR dgtXn `kd `niY¥¨¨¨¦¦§¨¨¦§©§¦¨¨¨¨¨©¨©£¦¨¥£¨¨§¨

'Ek iOp dgtW mb`A zcnFrA `kd iPWn§©¥¨¨§¤¤©£©¦§¨©¦

iOp ohwC cFre KixR iOp dxRnC rnWn©§©§¦¨¨©¦¨¦§§¨¨©¦

mEXn `nrh mzd Wxtn dwfg Fl WiC§¥£¨¨§¨¥¨¨©§¨¦

xkOW `kd la` `xA `iWpn `l `ni`C§¦¨Ÿ§©§¨§¨£¨¨¨¤¨©

DOr DpA dkilFdW xnFl oi` dOl m`d̈¥¨¨¥©¤¦¨§¨¦¨

l"ie zFidl Dl WIW mFwnA gwFl zial§¥¥©§¨¤¥¨¦§§

xaCA wtq Wie `pFnnc `xxC `Mi`C oeiM¥¨§¦¨§¨¨§¨¨§¥¨¥©¨¨

`Ed m` gwFNd ixA orFhe odizFprh `lA§Ÿ©£¥¤§¥¨¦©¥©¦

did m` la` FcIn `ivFdl oi` FzEWxA¦§¥§¦¦¨£¨¦¨¨

Fzwfg lirFY `NW `Ed `xaq `OW orFh¥¤¨§¨¨¤Ÿ¦¤§¨

ig dlh ciwtdW cg`l inC `le wtQn¦¨¥§Ÿ¨¥§¤¨¤¦§¦¨¤©

dlh ok FnM a"dral Wie ziAd lrA lv ¥̀¤©©©©¦§¥§§¥¨¤

zFxFkaC a"tA xn`C odn cg` znE igsc) ©¥¤¨¥¤§¨©§¦§

(mye :gizwfg zlrFnE d"rnd ied ciwtOdC§©©§¦£¥©¤¤¤§©

did mzdC wtq orFHW t"r` ziAd lrA©©©©¦¤¥¨¥§¨¨¨¨

o`M la` `xTirn ig dlhA i`CeA wfgEn§¨§©©§¨¤©¥¦¨¨£¨©

i`CeA df cleA gwFl mlFrn wfgEd `lŸ§©¥¨¥©§¨¨¤§©©

'it` lirFn wfgEn `Ed m` xkFn la £̀¨¥¦§¨¦£¦

i`CeA wfgEn didW `OW orFh `Ed¥¤¨¤¨¨§¨§©©

dxR dzidWM dxikn mcFw dNigYn¦§¦¨¤§¦¨§¤¨§¨¨¨

`iddl WOn inC `lC b"r`e zxAErn§¤¤§§Ÿ¨¥©¨§©¦

clEA i`CeA wfgEd mzdC zFxFkaC¦§§¨¨§©§©©©¨¨

mlFrn wfgEd `l `kd la` dNigYn¦§¦¨£¨¨¨Ÿ§©¥¨

itlE xAErA `N` clFPW xg` cleE i`CeA§©©¨¨©¥¤©¤¨§¨§¦

orFHWM zlrFn gwFl zwfgW 'iRX dn©¤¦¤¤§©¥©¤¤§¤¥

iPWn `le mb`A `niiwC iPWnC y"` ixÄ¦¦§©¥§©§¨©£©§Ÿ§©¥

iiEpWl n"d EdinE gwFl zEWxA `niiwC§©§¨¦§¥©¦¦§¥

dndA KxC oi` `N` x"dxA `niiwC§©§¨¦¤¨¥¤¤§¥¨

`hniqe mb`A FnM mW aMrzdl dgtWe§¦§¨§¦§©¥¨§©£©§¦§¨

:milrA zEWxaE¦§§¨¦

àäEpiAxl d`xp .`id qEknEq iPn ¨©¦§¦¦§¤§©¥

iPn `d `N` xn`w `lCn l`EnW§¥¦§Ÿ¨¨©¤¨¨©¦

dOn DiA xcd `lC rnWn `id qEknEq§¦©§©§Ÿ¨©¥¦©

ixii` `le mb`A zcnFrA DnwF`C§§¨§¤¤©£©§Ÿ©§¥

df `le df `l wfgEn oi`WA `N` qEknEq§¤¨§¤¥§¨Ÿ¤§Ÿ¤

lrC qEknEq dcFn wfgEnC `kid la £̀¨¥¨§§¨¤§§©

lirlC i"xl 'we di`x `iadl Kci`(:fv sc) ¦¨§¨¦§¨¨§§¦¦§¥

dlE`W m` rcFi ipi` xnF` dfC opixn ©̀§¦¨§¤¥¥¦¥©¦§¨

EwFlgi rcFi ipi` xnF` dfe dxEkU m ¦̀§¨§¤¥¥¦¥©©§

wfgEn xkFVdW b"r`e qEknEqM `pniwF`e§¦§¨§§§¤©¥§¨

orFh iOp wfgEOdW mzd l"ie eizFrnA§¨¨§¨¨¤©§¨©¦¥

`kd la` zlrFn Fzwfg oi` `OW¤¨¥¤§¨¤¤£¨¨¨

DnwF`l icM mb`A zcnFrA `pniwF`¦§¨§¤¤©£©§¥§§¨

it`cg wfgEn ded i`C ixaE ixaA EN £¦§¨¦¨¦§¦£¨§¨©

dWw EdinE Fzwfg zlrFn dzid EdiiPin¦©§¨§¨¤¤¤§¨¦¨¤

gipOd idliWaC(mye :dl sc w"a)dfC 'ipzO` ¦§¦§¥©¥¦©©©§¦§¤

ixii` mzdC oizipznE EwFlgi qEknEqlC qEknEq lr eixiag eilr oiwElg zxnF` z`f 'nBA opixn`we d"rnd dwl rlqA `N` iM `l xnF` dfe wiGd LxFW xnF`¥§¦¦§¤¥Ÿ¦¤¨§¤©¨¨©§¨©§¦¨©§¨Ÿ¤¤£¦¨¨£¥¨©§¦§§©§©§¦¦§¨¨©§¥

mb`A ixiinC c"q mzdC xninl `Mile zlrFn FzwfgW ixA orFh wfgEOdWM dcFn qEknEq `ld `YWde mzd xn`cM iM `l xnF` dfe ipYwCn ixaE ixaA§¨¦¨¦¦§¨¨¥§¤¥Ÿ¦¦§¨©¨¨§©§¨£Ÿ§¤§¤©§¨¥¨¦¤¤§¨¤¤§¥¨§¥©§¨¨§©§¥©£©

`id qEknEq iPn `d xn`w i`O`e z"`e ixA oirhC oeiM qEknEq dcFnC FziaA zcnFrWM DnwFl 'ipzO` bilR qFknEqC Dilpn n"n FtEBn mNWnC mY xFWaE§©¦§©¥¦§¨¥§§¨¦©©§¦§¨§¤¤¤§¥§¤§¥¨§¨¦¨¦§§©©¨¨©¨©¦§¦

`aiWg `Ow `xn zwfgC l"ie dcliC `id `YWde zxAErn zwfgA DnwF`C DCbpM zxg` dwfg `Mi`C `Ow `xn xzA lfinl ol zil `kde opAxM ENit` DnwFl§¨£¦§©¨¨§¨¨¥¨§¥©¨©¨¨©¨§¦¨£¨¨©¤¤§¤§¨§§¨§¤§©§¤¤§©§¨¦§¨§¨§§¤§©¨¨©¨£¦¨

dxRd z` gbPW xFW WixA ogMW`cM d"rndC dcFn qEknEq ENit` zxAErn zwfg oFnn zwfg mr did m`e ith(xey d"c mye .en sc w"a)qEknEqM `Wix iwF`C §¥§¦¨¨¦¤§©¨¤§©§¤¤£¦§¤§©¦§©§§¨§¥¤¨©¤©¨¨§¥¥¨§§

Fpi`e Dil zi` zEtYEWC opirci xn`C wfp riax mNWn dxRd lrA cgC cleE cgC dxtE dgibp zrWA did clEd m` rcFi Fpi`e xFXd DgbPW dxR `tiq ipYwe§¨¨¥¥¨¨¨¤¨§¨©§¥¥©¦©¨¨¨¨¦§©§¦¨¨¨§©¨¨§©©©©¨¨§©¥§¦©¤¤§¨©©§¦¨§§¦¥§¥

EdGW zipinW daFB clEd on la` oFnn zwfge dcli `YWde zxAErn zwfg dxRd lral dwfg ixY `Mi`C h"de d"rndC riIq clee i`Ce ENi`M `N` mNWn§©¥¤¨§¦©©¨¨¦¥©§©§§¦¨§¥£¨¨§©©©¨¨¤§©§¤¤§©§¨¨§¨§¤§©¨£¨¦©¨¨¤§¦¦¤¤

lirlC dWwe DCbpM `id zxAErn zwfgC wfgEn `EdW b"r` Fwlg ivg(:fv sc)EwFlgi rcFi ipi` xnF` dfe rcFi ipi` xnF` df xgnl DxkUe mFId Dl`W opY £¦¤§¤§¨§¤§©§¤¤¦§¤§¨§¨¤¦§¥§©¨£¨©§¨§¨§¨¨¤¥¥¦¥©§¤¥¥¦¥©©§

:xgnl DxkUe mFId Dl`X` i`w `l EwFlgiC l"ve oFnn zwfg mbe zExikU zrWA dznC `id `YWde zniIw zwfgA dwfg ixY `Mi`de i`O`eïðzxnF` df §©©§¨¦¨§¥£¨¨§¤§©©¤¤§©§¨¦§¥¨¦§©§¦§©¤§©¨§§©§Ÿ¨¥©¨¢¨©§¨§¨§¨¨§©¤¥

`Wixn .xkFOd raXi ohw xnF` dfe lFcB(:fv sc)WExiRlE DA i`wC 'ipzOn Kxtinl Dil `gipC `N` Kxtinl ivn raXi dxEkU xnF` dfe dlE`W xnF` dfC ¨§¤¥¨¨¦¨©©¥¥¥¨§¤¥§¨§¤¥§¨¦¨©¨¥§¦§©¤¨§¦¨¥§¦§©¦©§¦§¨¥¨§¥

:ixA orFhe wfgEn `EdW oeiM EwFlgi xn` `lC qEknEq dcFn mzdC y"` l`EnW EpiAxéîcdWwe lFcB car zFpwl minC Ll iYzp qxhpETA WxiR .lFcB car ©¥§¥§¨¨¤§§Ÿ¨©©§¥¨¤§¨§¥¨¦§¥¤¤¨¦¥©§§¥¨©¦§¨¦¦§¤¤¨§¨¤

Fl xkOW ixiinC i"xl d`xp `N` gNWnE gilW `N` xkFnE gwFl oizipznA hwpinl Dil ded `lC§Ÿ£¨¥§¦§©§©§¦¦¥©¥¤¨¨¦©§©¥©¤¨¦§¤§¦§©§¥¤¨©
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'éðúîéìçnäBúçôL øëBnä ïëå äãìéå øBîça äøt ó ©©£¦¨¨©£§¨§¨§¥©¥¦§¨
ézç÷lMî øîBà äæå ézøëî àlL ãò øîBà äæ äãìéå§¨§¨¤¥©¤Ÿ¨©§¦§¤¥¦¤¨©§¦
'á ïëå ïè÷ ãçàå ìBãb ãçà íéãáò 'á Bì eéä e÷Bìçé©§¨£¨¦¤¨¨§¤¨¨¨§¥
ìBãb øîBà ç÷Blä äpè÷ úçàå äìBãb úçà úBãN̈©©§¨§©©§©¨©¥©¥¨
øîBà øëBnä ìBãba äëæ òãBé éðéà øîBà äläå ézç÷ì̈©§¦§©¨¥¥¦¥©¨¨©¨©¥¥
äæ ïè÷ àlà Bì ïéà òãBé éðéà øîBà äläå ézøëî ïè÷̈¨¨©§¦§©¨¥¥¦¥©¥¤¨¨¨¤
äæ øëî ïèwäL øëBnä òáMé ïè÷ øîBà äæå ìBãb øîBà¥¨§¤¥¨¨¦¨©©¥¤©¨¨¨©¤

:e÷Bìçé òãBé éðéà øîBà äæå òãBé éðéà øîBà'îâéànà ¥¥¦¥©§¤¥¥¦¥©©§©©
àéöBnä Cãéà éåäéìå àîéé÷ ïàîc úeLøa éæçéìå e÷Bìçé©§§¤¡¥¦§§©©§¨§¤¡¥¦¨©¦
ìàeîL øîà ïéáà øa àéiç ø"à äéàøä åéìò Bøéáçî¥£¥¨¨¨§¨¨¦¨©¨¦¨©§¥
àî÷Bðå àèîéña àîéé÷c énð äçôL íâàa úãîBòa§¤¤©£©¦§¨©¦§©§¨§¦§¨§§¨
ñeëîeñ épî àä ä"òîä Cãéà éåäéìå àn÷ àøîc ú÷æçà©¤§©§¨¨©¨§¤¡¥¦¨©¨©¦§
äòeáL àìa ïé÷ìBç ÷ôña ìèenä ïBîî øîàc àéä¦§¨©¨©¨§¨¥§¦§Ÿ§¨
øîà éî éøáe éøáa ànLå ànLa ñeëîeñ øîàc øeîéà¥§¨©§§¤¨§¤¨§¨¦¨¦¦¨©
éøáa eléôà ñeëîeñ øîà ïéà àðeä áø øa äaø øîà̈©©¨©©¨¥¨©§£¦§¨¦
ìáà ànLå ànL ñeëîeñ øîà ék íìBòì øîà àáø éøáe¨¦¨¨¨©§¨¦¨©§¤¨§¤¨£¨
ézøëî àlL ãò ànL øîBà äæ éðúe øîà àì éøáe éøä¦¨¦Ÿ¨©§¥¤¥¤¨©¤Ÿ¨©§¦
äæå òãBé éðéà øîBà äæ ïðz ézç÷lMî ànL øîBà äæå§¤¥¤¨¦¤¨©§¦§©¤¥¥¦¥©§¤
ànL àôéñcî àáøì àîìLa e÷Bìçé òãBé éðéà øîBà¥¥¦¥©©§¦§¨¨§¨¨¦§¥¨¤¨
àðeä áø øa äaøì àlà ànLå ànL énð àLéø ànLå§¤¨¥¨©¦¤¨§¤¨¤¨§©¨©©¨
éøáe éøa àzLä éøáe éøa eléôà ñeëîeñ øîà ïéà øîàc§¨©¥¨©§£¦¨¦¨¦©§¨¨¦¨¦
àì àä íeMî éà àéòaéî ànLå ànL e÷Bìçé øîà̈©©§¤¨§¤¨¦¨§¨¦¦¨Ÿ
ànL àLéø øîàz àlL àLéø ééeìâì àôéñ àðz àéøéà¦§¨¨¨¥¨¦§¥¥¨¤ŸŸ©¥¨¤¨
ììkî ànLå ànL àôéñ àðz àì éøáe éøa ìáà ànLå§¤¨£¨¨¦¨¦Ÿ¨¨¥¨¤¨§¤¨¦§©
äæå ìBãb øîBà äæ ïðz e÷Bìçé ä"ôàå éøáe éøa àLéøc§¥¨¨¦¨¦©©§§©¤¥¨§¤

èwL øëBnä òáMé ïè÷ øîBàøîàc àáøì àîìLa øëî ï ¥¨¨¦¨©©¥¤¨¨¨©¦§¨¨§¨¨§¨©
øîà àì éøáe éøa ìáà ànLå ànL ñeëîeñ øîà ék¦¨©§¤¨§¤¨£¨¨¦¨¦Ÿ¨©
øîà ïéà øîàc àðeä áø øa äaøì àlà òáMé ä"ùî¦¨©¤¨§©¨©©¨§¨©¥¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr w sc `rivn `aa(ipy meil)

epizpyn epcnrdy liren dn :l`eny ly evexiz lr `xnbd zl`ey

oiicr `ld ,zeqk raezaBðòhM äî úeñkepnn razy lecb car zeqka - §©¤§¨
Bì äãBä àì,llkBì äãBäM äîeohw car ly zeqka xkendBðòè àì Ÿ¨©¤¨Ÿ§¨

dcen zreay aiig recne ,driazd zvwna dced `ly `vnpe ,llk dpewd

:`xnbd daiyn .zvwnaøîàãkyxity myk -àtt áø`ibeqd jynda ¦§¨©©¨¨
xaecnyéôìééãaexvwne epnn jzeg ohw cba dvexdy ,lecb xaegn cba - ¦§©§¦

,exteze xfege ervn`aénð àëä'zeqk'y yxtl yi l`eny ly evexiza ¨¨©¦
xaecn epnn razy ef,éôìééãa,lecbd cbad lk z` raez dpewdy epiide ¦§©§¦

`vnpe ,ohw carl die`xd epnn dkizg `l` jl izxkn `l oreh xkende

oick rayp jkle ,dpewd epnn razy cba eze` zvwna xkend dcedy

.zvwna dcen

:l`eny ly evexiz lr zeywdl `xnbd dtiqenéaøì déì àéL÷©§¨¥§©¦
éðz÷ 'úeñk' éãéî ,àéòLBä,'zeqk' epnn razy epipy epizpyna ike - ©§¨¦¦§¨¨¥

éðz÷ 'ãáò'oecip z` yxtl xyt` j`ide ,'car' epnn razy epipy `ld - ¤¤¨¨¥
.car zeqka epizpyn

:xg` ote`a epizpyn z` `iryed iax uxzn ef `iyew zngnøîà àlà¤¨¨©
,àéòLBä éaøepizpyna xaecnL ïBâkdpewdBðòhil zxknãáòlecb ©¦©§¨§¤§¨¤¤

äãNå ,Búeñëadlecb,äéøîBòaohw car `l` izxkn `l oreh xkende ¦§§¨¤§¨¤¨
lkn ,zerwxwe micar lr mirayp oi`y s`e ,dixnera dphw dcye ezeqka

e` zeqkd lr zvwna dcen zreay aiigzp xaky oeik df ote`a mewn

rwxwd e` card lr s` dreay eilr oilblbn ,oilhlhn mdy mixnerd

:`xnbd zl`ey .erazyézkàåzreay aiig recn ,df yexit itl oiicr - §©©¦
d lr zvwna dcen,úeñkixdBðòhM äîlecb car zeqkBì äãBä àì §©¤§¨Ÿ¨

,llkBì äãBäM äîeohw car zeqka xkendBðòè àì`vnpe ,llk dpewd ©¤¨Ÿ§¨
:`xnbd zayiin .dreayn xehte driazd zvwna dced `lyáø øîà̈©©

,àttxaecnéôìééãajl izxkn `l oreh xkende ,lecb xaegn cbaa - ¨¨¦§©§¦
zeqkd zvwna dcedy `vnpe ,ohw carl die`xd epnn dkizg `l`

eilr oilblbn ,zeqkd lr zvwna dcen zreay aiigzpy oeike ,erazy

.card lr mb rayiy

:`iryed iax ly evexiz lr dywn zyy ax,úLL áøì déì àéL÷ike ©§¨¥§©¥¤
ly oicd z`'ïé÷÷Bæ'reay aeigy -s` dreay aiigl mxeb oilhlhn lr d §¦
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mixxeb oilhlhndúeéøçà ïäì LiL íéñëpä úàzerwxwd z` - ¤©§¨¦¤¥¨¤©£¨
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.epiwfd ezeyxae iepiya olfbd m`pwy meyn,øîBà øéàî éaømpn` ©¦¥¦¥
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.iepiya apbd m`pw epiwfdy oeike oilhlhnk micary meyníéîëçå©£¨¦

Bì øîBà ,íéøîBàlfbpl olfbdalfby ote`íéãáò,epiwfdeElL éøä §¦¥§£¨¦£¥¤§
éðôì,'Ewxwe rwxwk mpic micardy meyn`qxib itl `vnp .zlfbp dpi` r §¨¤

.zyy ax ixacke ,oilhlhnk micar xi`n iax zrcl ok`y ef

:`xnbd dywnàlàcard lr oiraypy epizpyn oic zyy ax yxity oeik ¤¨
zrck zecyd lr oiraypy epizpyn jynd s`y `vnp ,xi`n iax zrck

e ,micar oick zerwxwd lr oiraypy xaeqd ,`ed xi`n iaxéànîoipn - ¦©
zyy axløéàî éaø øáñccïðéL÷îmiyiwny -ãáòì ò÷ø÷`diy §¨©©¦¥¦©§¦¨©§©§¤¤
,dey mpicäîlróà ïéòaLð ãáòlràeä ãáòà àîìc ,ïéòaLð ò÷ø÷ ©¤¤¦§¨¦©©§©¦§¨¦¦§¨©¤¤
ïéòaLðc`edy meyn oiraypy xi`n iax xn` car lr wx ile` - §¦§¨¦

,oilhlhnkàì ò÷øwà ìáàmby epizpyna x`ean recn ok m`e ,oirayp £¨©©§©Ÿ
:`xnbd zayiin .oirayp zecy lrCzòc à÷ìñ àìjzrc lr dlri `l - Ÿ©§¨©§¨

meyn ,zerwxwl micar oia wlgn xi`n iaxy ok xnelàéðúc,`ziixaa §©§¨
éìçnäóexiag mräãìéå ,øBîça äøtmcew dcli m` reci `le ,dxtd ©©£¦¨¨©£§¨§¨

,eixg` e` oitilgdøëBnä ïëåz`BúçôL,sqka ziprpkdäãìéå`le §¥©¥¦§¨§¨§¨
,dxiknd xg` e` dxiknd mcew dcli m` reciäæmdn cg` -øîBà ¤¥

éúeLøa,cled `ed ilye dcliäæåipyd -äëæ ,÷úBLoey`xdixa orhy ¦§¦§¤¥¨¨
m`e .cleaäæcg` -òãBé éðéà øîBà,dcli iznäæåipyd mb -øîBà ¤¥¥¦¥©§¤¥

e÷Bìçé ,òãBé éðéàm`e .cled inca dpewde xkendäæcg` -øîBà ¥¦¥©©£¤¥
éúeLøa,dcliäæåipyd -éúeLøa øîBà,dcliBúeLøaL øëBnä òáMé ¦§¦§¤¥¦§¦¦¨©©¥¤¦§

äãìéhde .ezeyxa cled x`yie,dpewd `le rayp xkendy mrìkL éôì ¨§¨§¦¤¨
ïéîlLî àìå ïéòaLð äøBzaL ïéòaLpäon dreay miaiegnd lk - ©¦§¨¦¤©¨¦§¨¦§Ÿ§©§¦

rayp raezd oi` la` ,oinelyzn xhtidl ick `ed ozreay aeig dxezd

,oinelyza razpd z` aiigl ickïéà ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥
.úBò÷øwä ìò àìå íéãáòä ìò àì ïéòaLð,`xnbd zwiicneììkî åàì ¦§¨¦Ÿ©¨£¨¦§Ÿ©©©§¨©¦§¨

lr mirayp oi`y xi`n iaxl minkg exn`y dnn gken `l m`d -

,zerwxwøéàî éaøce mdilr wlegøáñyïéòaLðs` jkle ,zerwxwd lr §©¦¥¦¨©¦§¨¦
.zecyd lr oirayp epizpyna

:`xnbd zl`eyéànî,minkg ixacn ok wiicl yiy oipn -'íLk' àîìc ¦©¦§¨§¥
déì eøîà÷xi`n iaxl xnel minkg zpeek ile` -ïì úéãBàc éëéä ék- ¨¨§¥¦¥¦§¥¨

epl zicedy mykúBò÷ø÷a,mdilr mirayp oi`yíéãáòa énð ïì éãBà §©§¨¥¨©¦©£¨¦
lr mirayp oi`y xaeq xi`n iax s`y `vnpe ,mdilr mirayp oi`y

:jkl di`x `xnbd d`iane .zerwxwdòãzoi`y xaeq xi`n iax s`y ¥©
,zerwxwd lr oiraypïðúc,(:an zereay) dpynaLé ,øîBà øéàî éaø ¦§©©¦¥¦¥¥
ò÷ø÷k ïäL íéøácrwxwl mixaegnd -k ïðéàåoicò÷ø÷oick `l` §¨¦¤¥§©§©§¥¨§©§©

,oilhlhnBì íéãBî íéîëç ïéàåixd rwxwl mixaegndy mixaeq `l` §¥£¨¦¦
.rwxwk mdãöékexiagl xn`y oebk ,ewlgp eilry ote`d `edíéðôb øNò ¥©¤¤§¨¦

úBðeòèmiapra ze`ln -Eì ézøñî,irwxwa xenyläläårazpd - §¨©§¦§§©¨
øîBàelLîç àlà ïðéà,miptb yng `l` xenyl il zxqn `l -éaø ¥¥¨¤¨¨¥©¦

áéiçî øéàîmiaprd oicy meyn ,zvwna dcen zreay xneyd z` ¥¦§©¥
.mdilr miraype oilhlhnkéøä ò÷øwì øaeçîä ìk ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¨©§¨©©§©£¥
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epizpyn epcnrdy liren dn :l`eny ly evexiz lr `xnbd zl`ey

oiicr `ld ,zeqk raezaBðòhM äî úeñkepnn razy lecb car zeqka - §©¤§¨
Bì äãBä àì,llkBì äãBäM äîeohw car ly zeqka xkendBðòè àì Ÿ¨©¤¨Ÿ§¨

dcen zreay aiig recne ,driazd zvwna dced `ly `vnpe ,llk dpewd

:`xnbd daiyn .zvwnaøîàãkyxity myk -àtt áø`ibeqd jynda ¦§¨©©¨¨
xaecnyéôìééãaexvwne epnn jzeg ohw cba dvexdy ,lecb xaegn cba - ¦§©§¦
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`vnpe ,ohw carl die`xd epnn dkizg `l` jl izxkn `l oreh xkende

oick rayp jkle ,dpewd epnn razy cba eze` zvwna xkend dcedy
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e` zeqkd lr zvwna dcen zreay aiigzp xaky oeik df ote`a mewn

rwxwd e` card lr s` dreay eilr oilblbn ,oilhlhn mdy mixnerd

:`xnbd zl`ey .erazyézkàåzreay aiig recn ,df yexit itl oiicr - §©©¦
d lr zvwna dcen,úeñkixdBðòhM äîlecb car zeqkBì äãBä àì §©¤§¨Ÿ¨

,llkBì äãBäM äîeohw car zeqka xkendBðòè àì`vnpe ,llk dpewd ©¤¨Ÿ§¨
:`xnbd zayiin .dreayn xehte driazd zvwna dced `lyáø øîà̈©©

,àttxaecnéôìééãajl izxkn `l oreh xkende ,lecb xaegn cbaa - ¨¨¦§©§¦
zeqkd zvwna dcedy `vnpe ,ohw carl die`xd epnn dkizg `l`

eilr oilblbn ,zeqkd lr zvwna dcen zreay aiigzpy oeike ,erazy

.card lr mb rayiy

:`iryed iax ly evexiz lr dywn zyy ax,úLL áøì déì àéL÷ike ©§¨¥§©¥¤
ly oicd z`'ïé÷÷Bæ'reay aeigy -s` dreay aiigl mxeb oilhlhn lr d §¦

leblb oicn rwxw lrïðéòeîLàì àúàixd ,eprinydl dpynd d`a - ¨¨§©§¦¨
àðéðzoilhlhne rwxw exiag z` raz m` ,(.ek) oiyeciwa df oic epipy - ¨¦¨

,oilhlhnd lr dreay aiigzpeúeéøçà ïäì ïéàL íéñëpä ïé÷÷Bæ- §¦©§¨¦¤¥¨¤©£¨
mixxeb oilhlhndúeéøçà ïäì LiL íéñëpä úàzerwxwd z` - ¤©§¨¦¤¥¨¤©£¨
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:epizpyn oiceðL àì ,Lé÷ì Léø øîà àleò øîàepizpyna df oicàlà ¨©¨¨©¥¨¦Ÿ¨¤¨
ote`aeø÷òpLzifd ivrïäéLeâaoeiky ,odizeaiaqy rwxwd iyeb mr - ¤¤¤§§¥¤
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ayòé÷ôäì ìàøNé õøàdizexit z`ãiîaeig,øNòîl`xyid aiig okle ¤¤¦§¨¥§©§¦©¦©©£¥
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,dz`eazn milral eaeig mlyneãáò àì ïéáed`eaz lcib `l m` - ¥Ÿ¨©
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.oexg` oeyl qetzl yi 'ycegl adf xpicn dpyl adf

:dpynd ixac xe`iaa l`eny zhiy z` d`ian `xnbd,øîà ìàeîLedn §¥¨©
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aizkcM(ck ziy`xa)ax `FRqn mB oaY mB §¦§¦©¤¤©¦§©

oipzFp oi` rwxTA x`WPW FzF`e EpOr¦¨§¤¦§¨©©§©¥§¦

iOp aizkE lFk`l zFndAl(d zeny)WWFwl ©§¥¤¡§¦©¦§¥

xaM oaYd iM oaYd zgY mW x`WPd WTd zFcVA mihTln EidW oaYl Ww©©¤¤¤¨§©§¦©¨©©©¦§¨¨©©©¤¤¦©¤¤§¨

l`FW wxtA opixn` oke Fzial Wi` milrAd EdEkilFd(:pw sc zay)Ww `nlWA ¦©§¨¦¦§¥§¥©§¦¨§¤¤¥¦§¨¨©

`pirA xn`wC `xnBaE Dl zgMWn ikid xAEgnA oaY `N` xAEgnA Dl zgMWn©§©©¨¦§¨¤¨¤¤¦§¨¥¥©§©©¨©§¨¨§¨¨©§¦¨

zElibxW mEXn `N` WwzzC xninl Dil ded i`rx` oazizCzFUrl `Ed §¦§©©§¨¦£¨¥§¥©§¦§©¤¨¦¤§¦©£

mFwnA WTd `dIW xnFlM oaYizC xn`w ikdlE dcVd lAflE oaYd on dRW ©̀§¨¦©¤¤§©¥©¨¤§¨¥¨¨©§¦§©§©¤§¥©©¦§

Wce lMd xwFrW itl mzd `paiY `pirA iOp xn`wC `de oaYd on oiUFrd laGd©¤¤¨¦¦©¤¤§¨§¨¨©©¦§¦¨¦§¨¨¨§¦¤¥©Ÿ§¨

:[dxik d"c :el zay zetqez r"re] :oaY lMd `xwp KMxznE mibixFnA lMd z ¤̀©Ÿ§¦¦¦§©¥¦§¨©Ÿ¤¤
lf`e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

äòeáL ïðaø eîøc àeä øéëN ìèBðå òaLð Bpîæa øéëN̈¦¦§©¦§¨§¥¨¦§¨©¨¨§¨
øëBN àëä ìáà åéìòBôa ãeøè úéaä ìòác íeMî déìò£¥¦§©©©©¦¨§£¨£¨¨¨¥
ïàî éàä ïîçð áø øîà àáø øîà äòeáLa ïîéäî§¥¨¦§¨¨©¨¨¨©©©§¨©©
àøèL déì áúëå ïéðL øNòì déøáçì àúéa déì øâBàc§©¥¥¨§©§¥§¤¤§¦§¨©¥§¨¨
ézôcî àçà áø ì"à ïîéäî ïéðL Lîç úèé÷ð ì"àå§§¦©¨¥§¦§¥¨©©¨¦¦§¦
ì"àå àøèLa éæeæ äàî déôæBà äzòî àlà àðéáøì§¨¦¨¤¨¥©¨§¥¥¨¥¦§¨¨§

ézòøtøèL íúä àzLä éëä ì"à ïîéäîc ð"ä àbìt E §©§¦©§¨¦§¥¨¨¥©§¨¨¨§¨
àázëîì déì éòaéà déòøôc àúéà íà éà÷ àðééáeâì§©§¨¨¥¦¦¨§©§¥¦¨¥¥§¦§§¨
déì øîà àëä ìáà àøáz déìò ázëéî ð"à déabà©©¥¦§©£¥©§¨£¨¨¨¨©¥
øîà äéìò ÷æçzàìc éëéä ék àøèL Cì éáéúëc éàä©¦§¦¦¨§¨¨¦¥¥§Ÿ¤¡©¨¤¨¨©
døa éøî áø øîà íìBòì Báeèa íãà ìàBL ïîçð áø©©§¨¥¨¨§§¨¨©©¨¦§¨
áøc déøa éøî áø øîà dépéî éð÷c àeäå ìàeîL úác§©§¥§§¨¥¦¥¨©©¨¦§¥§©
déì øîàc ïàî éàä àáø øîà déz÷ déì øcäîe éMà©¦§©¥¥©¥¨©¨¨©©§¨©¥

ïìLBà déøáçì÷éôø àñécøt éàä déa ÷tøéîì àøî §©§¥§©¨¨§¦§©¥©©§¥¨¨¦
éòác àñécøt ìk déa ÷éôø àñécøt àñécøt àeää déa¥©©§¥¨©§¥¨¨¦¥¨©§¥¨§¨¥
déì øcäîe déì úéàc éñécøt ìk ìéæàå ÷éôø éñécøt©§¥¥¨¦§¨¦¨©§¥¥§¦¥§©¥¥
ïìLBà déøáçì déì øîàc ïàî éàä àtt áø øîà déz÷©¥¨©©¨¨©©§¨©¥§©§¥§©
dì éða äìôðå àúebøb dì éða àì äìôðå àúebøb éàä©©§¨§¨§¨Ÿ¨¥¨©§¨§¨§¨¨¥¨
énøúîc ãò déòøàa éúebøb änk ìéæàå éøk àúebøb éa¥©§¨¨¥§¨¦©¨©§¥§©§¥©§¦§©¥

éøöå déì:dépéî éð÷éîì C'éðúîBøéáçì úéa øékNnä ¥§¨¦§¦§¥¦¥©©§¦©¦©£¥
ìBãb epNòé àì ïè÷ äéä úéa Bì ãéîòäì áéiç ìôðå§¨©©¨§©£¦©¦¨¨¨¨Ÿ©£¤¨
àì íéðL íéðL epNòé àì ãçà ïè÷ epNòé àì ìBãb̈Ÿ©£¤¨¨¤¨Ÿ©£¤§©¦§©¦Ÿ

éñBé àìå úBðBlçä ïî úBçôé àì ãçà epNòéíäéìò ó ©£¤¤¨Ÿ¦§¦©©§Ÿ¦£¥¤
:íäéðL úòcî àlà'îâúéa déì øîàc éà éîc éëéä ¤¨¦©©§¥¤¥¥¨¥¦§¨©¥©¦

éànà ãçà ízñ úéa déì øîàc éà déì ìæà ìôð äæ¤¨©¨©¥¦§¨©¥©¦§©¤¨©©
Léø øîà ìBãb epNòé àì éànà ïè÷ íéðL epNòé àìŸ©£¤§©¦¨¨©©Ÿ©£¤¨¨©¥
Ck Bkøà úcî Eì øékNî éðàL úéa déì øîàc Lé÷ì̈¦§¨©¥©¦¤£¦©§¦§¦©¨§©
Léø øîà ïéáø àúà ék àlà àøîéîì éàî éëä éà Cëå§©¦¨¥©§¥§¨¤¨¦¨¨¨¦¨©¥
éàî ézkàå Eì øékNî éðà äæk úéa déì øîàc Lé÷ì̈¦§¨©¥©¦¨¤£¦©§¦§§©©¦©

àãebà éà÷c àëéøö àì àøîéîìàîéúc eäî àøäðc §¥§¨Ÿ§¦¨§¨¥©¨§©£¨©§¥¨
:ì"î÷ àøäðc àãebà éà÷c äæk éàî©¨¤§¨¥©¨§©£¨

ìàBMä Cìò ïøãä©§¨£¨©¥

ìa÷näøBö÷ì eâäpL íB÷î Bøéáçî äãN ©§©¥¨¤¥£¥¨¤¨£¦§
LBøçé åéøçà LBøçì øB÷òé øB÷òì øBö÷é¦§©£©£©£©£¨©£
Ck äàeáza ïé÷ìBçL íLk äðéãnä âäðîk ìkä©Ÿ§¦§©©§¦¨§¥¤§¦©§¨©
ïé÷ìBç Ck ïéia ïé÷ìBçL íLk Lwáe ïáza ïé÷ìBç§¦©¤¤©©§¥¤§¦©©¦©§¦

úåøåîæá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bw sc `rivn `aa(iying meil)

ìèBðå òaLð Bpîæa øéëNmeia ziad lran exky z` xikyd raz m` - ¨¦¦§©¦§¨§¥
s` lr ,meid zligza mliy xaky oreh ziad lrae ,ezk`ln z` miiqy

rayiy minkg epwiz ,xhtidle ozpy raydl ziad lra lr did oicd ony

eyygy meyn ,ziad lran xkyd z` lehie ,exky z` laiw `ly xikyd

lretl ozpy xeaqie xg` lretl mliy eilreta cexhd ziad lray minkg

a wxy ef dpyna x`ean ixd .dfdéìò äòeáL ïðaø eîøc àeä øéëN- ¨¦§¨©¨¨§¨£¥
,raezd xikyd lr dreay minkg elihdãeøè úéaä ìòác íeMî¦§©©©©¦¨

åéìòBôa,xwyl rayie drhiy eyygeàëä ìáàorehy df oecipa - §£¨£¨¨¨
,meid zligza zexikyd inc z` mliyy xkeydäòeáLa ïîéäî øëBN¥§¥¨¦§¨

minkg eilr elihdy ,oenn zprha xtek lk oick xhtie ,mliyy xnel

.'zqid zreay'

:zexiky ipica sqep oic ongp ax mya `xnbd d`ianáø øîà àáø øîà̈©¨¨¨©©
ïéðL øNòì déøáçì àúéa déì øâBàc ïàî éàä ,ïîçðzia xikynd - ©§¨©©§©¥¥¨§©§¥©£©§¦

,mipy xyrl exiaglàøèL déì áúëå`l` ,mipy xyrl zexiky xhy - §¨©¥§¨¨
,zexikyd zlgzd onf xhya azk `lyexkeyd xcy mipy dnk xg`l

,ziaadéì øîà,xkeyl xikynd -ïéðL Lîç úèé÷ðmipy yng xak - ¨©¥§¦©¨¥§¦
izxc `l oreh xkeyde ,mipy yng cer `l` jl exzep `le jcia ziad

,mipy yly `l` ziaaïîéäî`l` xkeyl oi`e ,eixaca xikynd on`p - §¥¨
wtq lk lr zcner dilra zwfga rwxwy meyn ,df onfn mipy yng cer

.epiptl `ad

:`xnbd zl`eyäzòî àlà ,àðéáøì ézôcî àçà áø déì øîàm` - ¨©¥©©¨¦¦§¦§¨¦¨¤¨¥©¨
jezn mipy yng xkeyl rxty xnel on`p xikyndy ongp ax ixack

c ote`a ,mipy xyrl ezeaiigzddéôæBàexiagl mc` deld -éæeæ äàî §¥¦¥¨¥
àøèLa,d`eld xhy mdilr azke -déì øîàådelnl deld -ézòøtE ¦§¨¨§¨©¥§©§¦

àbìt,aegd zivgn -ïîéäîc énð éëä,on`p deld didi dfa mb ike - ©§¨¨¦©¦¦§¥¨
deld lkei `ly ick xhy miazek jk myl ixdy ok xnel xyt` i` i`ce

zayiin .d`eldn xkeye xikyn dpey recn ,oky oeike .izrxt xnel

:`xnbddéì øîà,`piaxàzLä éëäd`eld dpey `ld ,dncn dz` jk - ¨©¥¨¦©§¨
ixdy ,zexikyníúäd ,d`elda -éà÷ àðééáeâì øèL`ed ea zeabl - ¨¨§¨§©§¨¨¥

e ,cnerdéòøôc àúéà íàepi`y it lr s` ,epnn wlg deld rxt ok` m` - ¦¦¨§©§¥
mewn lkn ,aegd lk rxtp `l ixdy erxwl lekiàázëîì déì éòaéà¦¨¥¥§¦§§¨

déabà,ezvwn rxtpy xhyd ab lr aezkl deld jixv did -,énð éà ©©¥¦©¦
àøáz déìò ázëéî`ly oeike ,rxtpy aegdn wlg lr xaey aezkl e` - ¦§©£¥©§¨

jkn gken ,mliyy delndn xaey dell oi`e ,melk xhyd lr aezk

,eaeg z` rxt `l deldyàëä ìáà,zexikya -déì øîàxikynd £¨¨¨¨©¥
,xkeylàøèL Cì éáéúëc éàädidzy ick epi` ,xhy jl izazky dn - ©¦§¦¥¨§¨¨

`l` ,mipy xyr mlerl reazl on`pdéìò ÷æçz àìc éëéä ék`ly - ¦¥¦§Ÿ¤¡©£¥
mipy yly ziaa wifgnd ixdy ,eizipwy `ed ily xn`ze ziaa wifgz

xhy izazk okle ,dxikn xhy ze`xdl jixv epi`e eze` dpwy oerhl on`p

oeike ,zexikya `l` ea xc jpi`e jly epi` ziady jka mqxtziy zexiky

xkeydy xnel xikynd on`p jkl ,aiig xikyndy giken xhyd oi`y

xkeyd lre ,zcner dilra zwfga rwxwy ,mipy yng ziaa xc xak

.xzei el aiig xikyndy di`x `iadl

:ongp axn sqep oic `xnbd d`ianíãà ìàBL ,ïîçð áø øîàexiagn ilk ¨©©©§¨¥¨¨
Báeèaipli`yd' l`eyd xn`y oebk ,yeniyl ie`xe aeh ilkdy onf lk - §

el le`y ilkd ixd ,'od' li`ynd xn`e 'eaeha df ilk,íìBòìm` s`e §¨
ie`x ilkdy onf lk milrad znkqd `ll ezgwle aeyl i`yx ,exifgd

e .ezk`lnløîàjk lrìàeîL úác døa éøî áø,[l`eny ly eza oa-] ¨©©¨¦§¨§©§¥
dépéî éð÷c àeäåmr oipw l`eyd dyryk `l` epi` ongp ax ly epic - §§¨¥¦¥

`ed xifgn xy`k ,oipw dyr `l m` la` .utga ynzydl li`ynd

oeik ,utgd z` el li`ydl aiig epi` aey ,zg` mrt utgd z` li`ynl

e .utgd zayda xnbp dpey`xd dkiyn oipwyøîàjk lrdéøa éøî áø ¨©©¨¦§¥
déz÷ déì øcäîe ,éMà áøc,yeniyl ie`x epi`e ilkd xayp xy`k - §©©¦§©©¥©¥

epwzl el xeq`e ,ilkd ly mixayd x`ye zwd z` xifgdl l`eyd aiig

xg` `le aeh `edy onf lk `l` ilkd z` l`y `l ixdy ,ea ynzydle

.xaypy

àøî ïìLBà déøáçì déì øîàc ïàî éàä ,àáø øîàexiagl xne`d - ¨©¨¨©©§¨©¥§©§¥§©¨¨
xcrn ipli`ydàñécøt éàä déa ÷tøéîì,df qcxt ea xecrl -÷éôø §¦§©¥©©§¥¨¨¦

àñécøt àeää déaea ynzydl leki epi`e ,qcxtd eze` ea xcer - ¥©©§¥¨

xne`d la` .df qcxt liaya `l` el l`yed `l ixdy ,xg` qcxtl

ea xecrl ick xcrn il l`yd exiaglàñécøtdfi` xn` `le ,qcxt - ©§¥¨
,qcxtéòác àñécøt ìk déa ÷éôø,dvxiy dfi` cg` qcxt ea xcer - ¨¦¥¨©§¥¨§¨¥

xcrn il l`yd xn` m`e .exiag ly oia ely `ed m` oia ,ohw oia lecb oia

ea xecrléñécøt,miqcxt -déì úéàc éñécøt ìk ìéæàå ÷éôøxcer - ©§¥¥¨¦§¨¦¨©§¥¥§¦¥
miqcxt herinl wx oiekzdy mixne` oi`e ,el yiy miqcxtd lk z` jlede

,xzei `le mipy xnelkdéz÷ déì øcäîel`eyd aiig mewn lkne - §©©¥©¥
m` ilkd iwlg x`y z` oke ilkd xayiykl ilkd ly zwd z` xifgdl

.mlerl ely didiy e`pw `le ,yeniyl ecia le`y ilkd ixdy ,exayp

df oirkeàúebøb éàä ïìLBà déøáçì déì øîàc ïàî éàä ,àtt áø øîà̈©©¨¨©©§¨©¥§©§¥§©©©§¨
,ef min x`a il l`yd exiagl xne`d -äìôðå,x`addì éða àìoi` - §¨§¨Ÿ¨¥¨

dl`yd dxnbpy oeik ,da ynzydle x`ad z` zepal i`yx l`eyd

li`yd `l eiykr dpeay dycgd x`ad z`e ,x`ad dltpyk dpey`xd

il l`yd xn` m` la` .rwxwd lra elàúebøbyxit `le mzq min x`a - ©§¨
,x`a efi` eläìôðå,x`addì éða,da ynzydle dzepal l`eyd i`yx - §¨§¨¨¥¨

il l`yd xn` m`e .zniieqn x`a el yxit `ly oeikàúebøb éamewn - ¥©§¨
,x`a zxitgldéì énøúîc ãò déòøàa éúebøb änk ìéæàå éøkjled - ¨¥§¨¦©¨©§¥§©§¥©§¦§©¥¥

x`a `vniy cr ,el dl`yedy rwxw dze`a dvxiy zex`a dnk dxeke

,min da yiy daehéøöådépéî éð÷éîì Coipw zeyrl l`eyd jixv mpn` - §¨¦§¦§¥¦¥
leki ,oipw `la xeaica mdipia enikqd wx m`y ,rwxwa yeny zekf lr

:dvxiy onf lk ea xefgl li`ynd

äðùî
ékNnäBøéáçì úéa øaevw onflìôðå,ziadáéiçxikyndBì ãéîòäì ©©§¦©¦©£¥§¨©©¨§©£¦

úéa.ezexiky onf seq cr xg`äéäxkyy ziadepNòé àì ,ïè÷xikynd ©¦¨¨¨¨Ÿ©£¤
zia,ìBãbdid m` oke .lecb ziaa xecl utg ipi` xnel xkeyd lekiy ¨

ziad,ïè÷ epNòé àì ,ìBãbdid .ohw ziaa utg ipi` xnel xkeyd lekiy ¨Ÿ©£¤¨¨
xcg,íéðL epNòé àì ,ãçà.mipya `le cg`a ipevx xnel xkeyd lekiy ¤¨Ÿ©£¤§©¦

epnn xkyíéðLmixcg ipy -epNòé àìxcg,ãçàxnel xkeyd lekiy §©¦Ÿ©£¤¤¨
.mipya ipevxúBðBlçä ïî úBçôé àì,ziaa eidy zepelgd oipnn -àìå Ÿ¦§¦©©§Ÿ

éñBéíäéìò ó,zepelgd oipn lr -íäéðL úòcî àlàjk lr enikqiy - ¦£¥¤¤¨¦©©§¥¤
:xikynde xkeyd

àøîâ
:dpynd ixac z` `xnbd zxxanéîc éëéältp m`y epipy ote` dfi`a - ¥¦¨¥

,xg` zia xkeyl cinrdl xikynd aiig ziaddéì øîàc éàxkeyl -úéa ¦§¨©¥©¦
äæe ,jl xikyn ip`ìôð`ld ,ycg zia xkeyl cinrdl aiig recn ,ziad ¤¨©

déì ìæàaiigzd `l ixdy ,el mxb xkeyd ly elfne ,xkyy ziad jld - ¨©¥
e .df zia `l` xikynd elíúñ úéa déì øîàc éà,jl xikyn ip`ãçà ¦§¨©¥©¦§¨¤¨

ìBãb epNòé àì éànà ïè÷ ,íéðL epNòé àì éànàxeq`y epipy recn - ©©Ÿ©£¤§©¦¨¨©©Ÿ©£¤¨
dfi` xn` `ly oeik ixd ,lecbl ohwn e` mipyl cg`n zepyl xikynl

:`xnbd zayiin .dvxiy zia lk el cinrdl leki ,el xikyn ziaLéø øîà̈©¥
,Lé÷ìmeyn ,zepyl xeq` mewn lkne ,mzq zia xn`y xaecn epizpyna ¨¦

déì øîàc,xkeyl -,Cëå Ck Bkøà úcî Eì øékNî éðàL úéaoeike §¨©¥©¦¤£¦©§¦§¦©¨§¨§¨
.jtidl oke lecbl zepyl leki epi` ohw zia lr aiigzdy

:`xnbd zl`eyéëä éà,yiwl yix ixack m` -àøîéîì éàîeycg dn - ¦¨¦©§¥§¨
:`xnbd zayiin .ok enr dpzd yexita `ld ,zepyl el xeq`y epizpyna

àúà ék àlà[`ayk-]øîà ïéáømya,Lé÷ì Léøepizpyna xaecny ¤¨¦¨¨¨¦¨©¥¨¦
déì øîàcxkeyl -,Eì øékNî éðà äæk úéa.ltpe ,ziad z` el d`xde §¨©¥©¦¨¤£¦©§¦§

:`xnbd zl`eyézkàå,oiax ly eyexit xg` oiicre -àøîéîì éàîdn - §©©¦©§¥§¨
.zepyl leki epi` 'dfk zia' xn` m`y heyt df mb `ld ,epizpyna eycig

:`xnbd daiynàëéøö àìote`a `l` df oic ycgl ekxved `l -éà÷c Ÿ§¦¨§¨¥
àøäðc àcebà,xdpd zty lr cner ziady -àîéúc eäîxne` iziid - ©¨§©£¨©§¥¨

éàî'äæk'ezpeek ,jl xikyn ip` dfk zia xn`y dn -àcebà éà÷c ©¨¤§¨¥©¨
àøäðcmiyp`l aeyg mewn `edy ,xdpd zty lr cnerd zial - §©£¨

,ziad lceb lr enr zepzdl ezpeek oi` la` ,jk lr micitwneòîLî à÷̈©§©
ïìeze`ae lceb eze`a ynn dfk zia cinrdl aiig 'dfk' xne`dy epizpyn ¨

:mewn
ìàåùä êìò ïøãä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

המשך בעמוצ בכה



קיי oifge` mipy` cenr bw sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ìèBðå òaLð Bpîæa øéëN`NW rAWp FraY FYk`lOn `vIW mFIA m` ¨¦¦§©¦§¨§¥¦©¤¨¨¦§©§¨§¦§¨¤Ÿ

zFrEaW zkQnA mixEn`d oilhFpe mirAWPd on cg` dGW lhFpe lAiwsc) ¦¥§¥¤¤¤¨¦©¦§¨¦§§¦¨£¦§©¤¤§

(:cnmEXn xikV` dEicWe ziAd lrAn drEaWl dElwWC minkg Fl EpTYW¤¦§£¨¦§¨§¨¦§¨¦©©©©¦§©§¨©¨¦¦

:Fxiagl ozPWM dfl ozPW xEaQke eilrFtA cExh ziAd lraC.ìáà`nlrA §©©©©¦¨§£¨§©¨¤¨©§¤§¤¨©©£¥£¨§©§¨

xaM LiYrxR xnFl on`p FPnf mFiA 'it £̀¦§§©¤¡¨©§©§¦§¨

in lr minkg ElihdW zQid zrEaWaE¦§©¤¥¤¥¦£¨¦©¦

:zvwnA dcFn Fpi`W.déì áúëåxiMUn ¤¥¤§¦§¨§¨©¥©§¦

mipW xUrl Fl DxiMUdW `xhW xkFVl©¥§¨¨¤¦§¦¨§¤¤¨¦

iptl `A onf xg`lE onf xhXA aYkp `le§Ÿ¦§©©§¨§©§©©§©¨¦§¥

dfe mipW Wng DA YxC xaM xn`e c"a§¨©§¨©§¨¨¨¥¨¦§¤

:WlW `N` iYxC `l xn`.ïîéäîlrA ¨©Ÿ©§¦¤¨¨Ÿ§¥¨©©

lr zcnFr dilrA zwfgA rwxwC ziAd©©¦§©§©§¤§©§¨¤¨¤¤©

:Epiptl `Ad wtq xaC lM.àøáz:xaFW ¨§©¨¥©¨§¨¥©§¨¨

.da ÷æçz àìcEwl `niY `lC`id dg §Ÿ¤¡©¨§Ÿ¥¨§¨¦

mipW xUr rFAzl lkEYW `le iciA§¨¦§Ÿ¤©¦§©¤¤¨¦

:mlFrl.íìBòì Báeèa íãà ìàBLm` §¨¥¨¨§§¨¦

ipli`Wd xn`e Fxiagl ilM mc` d`ẍ¨¨¨§¦©£¥§¨©©§¦¥¦
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eâäpL íB÷î ,àðzlkdøBö÷ìiyxey z` xi`ydle mz`eaz z` ¨¨¨¤¨£¦§

,rwxwa d`eazd,øB÷òì éàMø Bðéàebdpy mewnaeøB÷òìmr d`eazd ¥©©©£©£
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éøú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

éðäàzi`C oinElWY Fl azMX dn xnFl rnWn ikid z"`e .oFrxibl daizM ©£¥§¦¨§¥¨§¥¥©§©©©¤¨©©§¦§¦

drFh `dIW eipA b"rn FhnFWl iPdn `dIW ikiC law lM ilr Kil¦¨©¨¢¥¦¦¤§¥§©¥§§¥¨¨¤§¥¤

oinElWY dWwnl Dil rnWn ikdC xnFl Wie oM Fl azM KkNW xnFl dWwOd©©§¤©¤§©¨©¥§¥©§¨¥©§©¥§©§¤©§¦

iM oFMWOd zpizpA Yrxtp xaMW delOd zNigY gMn `l ilr Kil zi`C§¦¦¨©Ÿ¦Ÿ©§¦©©¦§¤¤§¨¦§©§¨¦§¦©©©§¦

Ef dli`W lre il FYl`Wde Ll eizipwd¦§¥¦§§¦§©§¦§©§¥¨

dOl dWwn k"re eilr oinElWY Ll Wi¥§©§¦¨¨§©§¤¨¨

eipA b"rn FhnFWl icM KM Fl aFYkl Kixv̈¦¦§©§¥§§¥¨¨

ipw `liOnC FhnFW `Ed iOp ikd e`lA§©¨¥©¦§§¦¥¨¨¥

deNd Fl dpwi `l ENit`e oFMWOd Dil¥©©§©£¦Ÿ©§¤©Ÿ¤

on xEhR `Ed Fl azM `l m`W oeike z"`e§§¥¨¤¦Ÿ¨©¨¦

K`ide EPgTi `NW `Ed devn k"` oFrxiBd©¥¨¦§¨¤Ÿ¦¨¤§¥©

FYrCOW l"ie Ef daizM ici lr xYEn `Ed¨©§¥§¦¨§¤¦©§

mini Fl FxifgOW itl deNd Fl dpwn©§¤©Ÿ¤§¦¤©£¦¨¦

FciA cFr opi` Fl dpwOW oeike miAx©¦§¥¨¤©§¤¥¨§¨

dl`W zxFzA `N` hFard zaWd zxFzA§©£¨©©£¤¨§©§¥¨

`NW icM aYkIW oETzC `Ed opAx p"`©¨¨§©¤¦§Ÿ§¥¤Ÿ

lNd oTYW FnM xifgdNn delOd rpOi¦¨©©©§¤¦§©£¦§¤¦¥¦¥

mirpnp EidW d`xW itl lEAfExR§§§¦¤¨¨¤¨¦§¨¦

zFeldNn(b"n i"t ziriay): ¦§©§

øáñ`WgM Dil dMpn xninl `pdM ax ¨©©©£¨§¥©§©¤¥©§¨

dOM oicnF` ipYwC 'ipznE .`rx`C§©§¨©§¦§¨¨¥§¦©¨

dcU lAwn iAB zFUril diE`x dzid̈§¨§¨¥¨©¥§©¥¨¤

p"` `rx`C `WgMn xA Epiid dxiaFde§¦¨©§©¦©§¨§©§¨

xzFi iWgMnC inWnEW iAB `weC `kd̈¨©§¨©¥§§¥§©§§¥¥

WgMl WiIgC o`n ENit`e Fl dMpnC xaq̈©¦§©¤©£¦©§©¥¦§©

d 'tA `ptEBqpFM(.hp sc w"a)dcFn `kd §¨§©¥¨¨¤

:opiWiig `lC iX` axl§©©¦§Ÿ©§¦¨

éàä.oFcTR `BltE deln `BlR `wqir ©¦§¨©§¨¦§¤©§¨¦¨

KWp Edfi`C 'ipzOn(.gq sc lirl) ¦©§¦§¥¤¤¤

k"`` xkU zivgnl ipepg oiaiWFn oi`C§¥¦¦¤§¨¦§©£¦¨¨

deln `BlR dedC opirnW `l 'Ek ozFp¥Ÿ©§¦¨©£¨©§¨¦§¤

oFcTR `BlRn ithC `"dC oFcTR `BltE©§¨¦¨§¦§¥¦©§¨¦¨

ixY `MilC oeiM Flnr xkU irA d"t`e ied£¥©¨¥§©£¨¥¨§¥¨§¥

:oFcTR iYliYàìc.`xkW DiA iYWinl ¦§¥¦¨§§¦§¥¥¦§¨

oxw oi`W delOd ciqtn D`ivFOWMW¤§¤¦¨©§¦©©§¤¤¥¤¤

:KFnqN dn lr Fl oi`e miIw FNW¤©¨§¥©©¦§
ipd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

ì LøBc äéä éñBé 'ø ïBòøéâì äáéúk éðäàèBéãä ïBL ©£¥§¦¨§¥¨¥¨¨¥§¤§
äåìî äaeúk úBNòì eâäpL íB÷î øîBà éñBé éaø àéðúc§©§¨©¦¥¥¨¤¨£©£§¨¦§¤
àzìéz eáb éàìaøäð äöçî äáBb ìBtëì äåìî äáBb¤¦§¤¦§¤¤§¨§©§§¨¥¨¦§¨
àéðúäå øîéøîì àðéáø ì"à àçáL énð éaâî øîéøî§¥©©§¥©¦§¨¨¨¦¨¦§¥©§¨©§¨
àìc àä dépéî éð÷c àä àéL÷ àì äöçî äáBb ìBtëì¦§¤¤§¨Ÿ©§¨¨§¨¥¦¥¨§Ÿ
éð÷ð déì eøîà dézøáì áéúëå çaLî àðéáø dépéî éð÷̈¥¦¥¨¦¨§©©§¨¦¦§©¥¨§¥¦§¥
àì ìtëéî éà ìtëéî àì àð÷î éà eäì øîà øîc dépéî¦¥§©¨©§¦¦§¨Ÿ¦§©¦¦§©Ÿ
éæeæ äàî òaøà dì eáä eäì øîàc àøáb àeää àð÷éî¦§¨©©§¨§¨©§¨¨©§©¥¨¥
äén÷ì àéåà áøc déøa àçà áø çìL dúaeúëa ézøáì¦§©¦¦§¨¨¨©©©¨§¥§©©§¨§©¥

cäàî òaøà Bà äàî éðîz ïeðéàc äàî òaøà éMà áø §©©¦©§©¥¨§¦©§¥¥¨©§©¥¨
dì eáä øîà éà ïðéæç éMà áø øîà ïúàî ïeðéàc éæeæ¥§¦¨¨¨©©©¦£¦¨¦¨©¨¨
dì eáeúk øîà éà äàî éðîz ïeðéàc éæeæ äàî òaøà©§©¥¨¥§¦©§¥¥¨¦¨©§¨
éMà áø øîà éøîàc àkéà ïúàî ïeðéàc éæeæ äàî òaøà©§©¥¨¥§¦¨¨¦¨§©§¥¨©©©¦
éðîz ïeðéàc éæeæ äàî òaøà dúaeúëì øîà éà ïðéæç£¦¨¦¨©¦§¨¨©§©¥¨¥§¦©§¥
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àúìúe ïéúìúe äàî úìz déì áéäéc àeä àðéc éòcøäð§©§¨¥¦¨§¨¦¥§©¥¨§¨¦§¨¨
àéð÷ àì àzëîñàå àéä àzëîñà øîà àáø àzìéúå§¦§¨¨¨¨©©§©§¨¦§©§©§¨Ÿ©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cw sc `rivn `aa(iyiy meil)

:`xnbd zvxznïBòøéâì äáéúk éðäàm` oiprl ,df xhy zaizk dlired - ©£¥§¦¨§¥¨
envr aiign did `l m`y .deld ly eyinyz ici lr oekynd inc ezgtp

caryny deld azky oeikn j` ,zgtd inc z` ciqtn delnd did ,xhya

.eiqkp x`yn rxtidl delnd lkei ,oekynd ly eiey cbpk eiqkp lk z`

:heicd oeyl yxecd sqep `pz d`ian `xnbdì LøBc äéä éñBé éaøïBL ©¦¥¨¨¥§
.èBéãäeâäpL íB÷î ,øîBà éñBé éaø àéðúclkdúBNòìd z`äaeúk ¤§§©§¨©¦¥¥¨¤¨£©£§¨

käåìîzian dlral dy`d dqipkdy miqkpd z` minW eidy ,epiidc - ¦§¤¨¦

ey itk dia`dzid dyxbzp e` dy`d dpnl`zp m` jkitle ,izin`d mii

on daeb delndy myk ,dzaezk xhya aezkd itk miqkpd lk z` daeb

if` ,xhya aezkd mekqd lk z` deldäáBboi`eyipd zrya lrad s` ¤
k dy`d ia`n el` miqkp,äåìîdaezkd xhya a`d aiigzpy xg`ny ¦§¤

.erxetl eilr lhend aegk df ixd ,epzgl el` miqkp ozil

ebdpy mewna mpn`ìBtëìdy`d dqipkdy miqkpd ieey z` jixrdl - ¦§
m` j` ,dy`l ceak ozil ick ,izin`d miieyn miiltk dia` zian

s` if` ,aezkd on zivgn `l` daeb dzid `l dyxbzp e` dpnl`zp

lradäáBboi`eyipd zrya eingnävçî,daezka aezkd miqkpd ieeyn ¤¤¤¨
.xhya aezkd lk z` el ozil oeekzp `ly reci xacdy xg`n

éàìaøäð['liaxdp' enyy mewna xcd mkg-]àzìéz eábozgl daeb did - §©§§¨¥¨¦§¨
mewnd bdpny xg`n ,daezka aezkd miqkpd ieey on yily wx eingn

.izin`d miieyn dyely it md miiey eli`k miqkpd z` jixrdl did

àçáL énð éaâî øîéøîazkpy dn lk z` zad ia`n daeb did - §¥©©§¥©¦§¨¨
miieyn miiltka miqkpd z` jixrdl ebdpy mewna df didy s` ,daezka

.izin`d

àéðúäå ,øîéøîì àðéáø déì øîàebdpy mewnay `ziixaa epipy ixde - ¨©¥¨¦¨¦§¥©§¨©§¨
ìBtëìepi`äáBb`l` eingn ozgdäöçî.xhya aezkd on ¦§¤¤¡¨

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìaezkd lk z` zeabl xnixn bdpy dn - Ÿ©§¨¨
mewna epiid ,xhyadépéî éð÷clr oipw dyrna zad ia` aiigzpy - §¨¥¦¥

`ed aiig miieyn xzeia miqkpd EnW m` elit` dfk ote`ae ,xhya aezkd¨

,lkd z` ozilàäepiid ,dvgn daeb letkl ebdpy mewnay epipyy dn - ¨
adépéî éð÷ àìc.oipw dyrna jk lr aiigzp `ly - §Ÿ¨¥¦¥

àðéáøded eza z` `iydy dryadézøáì áéúëe çaLîdl azek did - ¨¦¨§©©§¦¦§©¥
.ozpy miqkpd ieeyn miiltkøîc dépéî éð÷ð ,déì eøîàdyrp dad - ¨§¥¦§¥¦¥§©

.ef zeaiigzd lr oipwàì ìtëéî éà ìtëéî àì àð÷î éà ,eäì øîà̈©§¦¦§¨Ÿ¦§©¦¦§©Ÿ
àð÷éîieey z` daezkd xhya letk` `l oipwa mz` mivtg m` - ¦§¨

xg`n ,jk lr oipw dyr` `l ,letk`y mz` mivtg m`e ,miqkpd

mewna s` ,daezka aezkd lk z` mlyl jixv oipwa envr aiigndy

.letkl ebdpy

:daezka miqkpd zlitk ly df oiprl rbepd dyrn d`ian `xnbdàeää©
àøáb,zenl dhepd mc`a did dyrn -eäì øîàc,eiyxeildì eáä ©§¨§¨©§£¨

dúaeúëa ézøáì éæeæ äàî òaøàze`n rax` ieeya dipecp izal epz - ©§©¥¨¥¦§©¦¦§¨¨
azkpd miqkpd ieey z` letkl did bdpnd mewn eze`ae .dzaezka fef

.daezka

àéåà áøc déøa àçà áø çìLef dl`y,éMà áøc dén÷ìyxtl yi cvik ¨©©©¨§¥§©©§¨§©¥§©©¦
dl epz xnel oiekzp m`d ,ezpeek z`äàî òaøà,fefäàî éðîz ïepéàc- ©§©¥¨§¦©§¥¥¨

,fef ze`n dpeny epiidc ,miiltk daezka eazkeBàeazk xnel oiekzpy

dzaezkaïúàî ïepéàc ,éæeæ äàî òaøàmiiz`n `l` dl epzz l` j` - ©§©¥¨¥§¦¨¨
.daezkd xhya aezkd on zivgn wx ozil jxcd ixdy ,fef

éMà áø øîà,ef dl`yl daeyzaïðéæç,eixaca wcwcle ze`xl yi -éà ¨©©©¦£¦¨¦
øîà'eáä'éæeæ äàî òaøà dìyxtl yi if` ,fef ze`n rax` dl 'epz' - ¨©¨¨©§©¥¨¥

,fef ze`n rax` dl epziy ezpeek z`äàî éðîz ïepéàcdaezka eazkie - §¦©§¥¥¨
e .ze`n dpenyøîà éà'eáBúk'éæeæ äàî òaøà dìrax` dl 'eazk' - ¦¨©§¨©§©¥¨¥

,daezkd xhya jk eazki wxy ezpeek if` ,fef ze`nïúàî ïepéàcj` - §¦¨¨
.fef miiz`n ,mzivgn z` `l` dl epzi `l lreta

éøîàc àkéà.xg` oeyla mixne` yie -øîà éà ,ïðéæç éMà áø øîàepz ¦¨§¨§¥¨©©©¦£¦¨¦¨©
fef ze`n rax`,äúaeúëìlreta dl epziy ezpeek if`,éæeæ äàî òaøà ¦§¨¨©§©¥¨¥

äàî éðîz ïepéàc'dzaezkl' zaizy xg`n .ze`n dpeny eazkie - §¦©§¥¥¨
.daezkd ziiab jxevl dzernynøîà éàåfef ze`n rax` dl epz §¦¨©

,dúaeúëadaezkd xhya eazkiy ezpeek if`ïepéàc ,éæeæ äàî òaøà ¦§¨¨©§©¥¨¥§¦
ïúàî.miiz`n `l` lreta epzi `le - ¨¨

:iy` ax ixac z` dgec `xnbdàéä àìå`l` ,ok oicd oi` -àðL àì §Ÿ¦Ÿ§¨
øîàcepzøîàc àðL àìå ,dúaeúëìepz,dúaeúëael` mipte` lka §¨©¦§¨¨§Ÿ§¨§¨©¦§¨¨

daezka eazkiy ezpeekïúàî ïepéàc ,éæeæ äàî òaøàdl epzi `le - ©§©¥¨¥§¦¨¨
,miiz`n `l` lretaàîúñ dì eáä øîàc ãòrax` dl epz xn`iy cr - ©§¨©£¨§¨¨

epziy ezpeek z` yxtl yi dfa ,llk 'daezk' xikfi `le ,mzqa fef ze`n

.ze`n dpeny eazkie fef ze`n rax` lreta dl

:laiwy dcyd z` xiaend qix` ipica weqrl day `xnbdàøáb àeää©©§¨
déøáçî àòøà ìa÷crxfiy zpn lr ,zeqix`a exiagn rwxw laiwy - §©¥©§¨¥©§¥

`ly dcyd lra yeygi `ly icke .dcyd ileciba milrad mr welgie da

,ie`xk da ceariøîà,qix`d eldì àðøáBî éà,dcyd z` xiae` m` - ¨©¦©§¨¨
,da rxf` `ly epiidcéæeæ àôìà Cì àðáéäéseqal .fef sl` jl oz` - ¨¦§¨¨©§¨¥

àzìéz øéáBàipya `l` rxf `le ,dxea dcyd on yily xi`yd - ¦¦§¨
df yily xear mlyl `ed aiig m`d ,oecl yi dzrne .mixzepd miyilyd

.rxf `ly

éòcøäð éøîà,`rcxdp zaiyi ipa exn` -déì áéäéc àeä àðécqix`d ¨§¥§©§¨¥¦¨§¨¦¥
,dcyd lralàzìéúå àúìúe ïéúìúe äàî úìzmiyely ze`n yly - §¨¥¨§¨¦§¨¨§¦§¨

xg`ne ,dcyd lk z` xiaei m` fef sl` ozil aiigzp ixdy ,mifef yelye

.fef sl`n yily el mlyl eilr ,yily `l` xiaed `ly

:wlegd zrc,øîà àáøm` dcyd lral mlyl qix`d ly ef zeaiigzd ¨¨¨©
dprxfi `lå ,àéä àzëîñàc `ed oicd.àéð÷ àì àzëîñàlk ,epiidc ©§©§¨¦§©§©§¨Ÿ©§¨

i`cey ezrca jneqy meyn ,i`pz lr exiagl mc` aiigzny zeaiigzd

okn xg`le ,ezeaiigzd z` mlyl jxhvi `le i`pzd meiwa cenrl lkei

xg`n ,ezeaiigzd z` mlyl aiig `ed oi` ,e`pz z` milyd `le qp`p

melyz icil ribi `ly xeaq didy `l` ,zn`a aiigzdl oiekzp `ly

.zeaiigzdd

:`xnbd zl`eyïðúc àäî àðL éàî ,àáøìeqix`d didy ,epizpyna §¨¨©§¨¥¨¦§©
,dcyd lral azekøéáBà íà,dcyd z`ãéáòà àìåda cear` `le - ¦¦§Ÿ©£¦

,ie`xkàáèéîa ílLàef zeaiigzd s` ixde ,zexitd ahinn jl mly` - £©¥§¥§¨
.e`pz z` miiw `l m` mlyl qix`d aiig mewn lkne ,`id `zknq`

:`xnbd daiyníúä,dpyna -íéæb à÷ àì,ezeaiigzda mifbn `ed oi` - ¨¨Ÿ¨¨¦
dfa mciqtd ixdy ,mdl ribnd itk milral mlyl envr lr lawn `l`

.`zknq` ef oi` jkitle ,dcyd z` rxf `lyàëä,df dyrna -ïåék ¨¨¥¨
àzøéúé àúléî øîà÷cmekqa aiigzdl mixzi mixac siqedy xg`n - §¨¨©¦§¨§¥§¨

,dcyd zexit ieeyn daxda lecbdeä àîìòa àîæebíéæâ÷c àgken - §¨§¨§¨§¨¨¦
xg`n ,zn`a jk lr aiigzdl `le ,mifbdl `l` oiekzp `ly eixacn

oi`e ,`zknq` meyn dfa yi jkitle ,e`pz z` miiwl lkeiy xeaq didy

.ezeaiigzd z` mlyl eze` miaiign

:milrad zrcn dpiyy qix`a miyrn ipy d`ian `xnbdàøáb àeää©©§¨
ì àòøà ìéa÷céîLîeLda rexfl zpn lr zeqix`a rwxw laiwy - §©¦©§¨§§§¥

z` dyigkn ezrixfe ,mihigd on xzei xwid rxf oin `edy ,oinyney

.mihig zrixfn xzei rwxwdéhéç dòøæ`le mihig rxf mc` eze` j` - §¨¨¦¥
seqale ,oinyneyéîLîeLk éhéç àãáòieeya mihig rwxwd dzyr - ¨§¨¦¥§§§¥

`vnpe ,mxign xwiizd s`e ,mihigd zrixf dgilvdy xg`n ,oinyney

lk rwxwd dyigkd `ly jka giexd s`e ,dne`n ziad lra ciqtd `ly

.jk

,øîéîì àðäk áø øáñcàòøàc àLçk déì ékðîzekpl qix`d lekiy - ¨©©©£¨§¥©§©¥¥©£¨§©§¨
on elhi `le ,rwxwd dyigkd `ly jka exkzypy dn mwlgn milral

.oinyneyd on lehil mdl ie`x didy itk mihigd

,àðäk áøì éMà áø déì øîàlral ozil qix`d aiig `l` ,ok oicd oi` ¨©¥©©¦§©©£¨
c meyn ,dligzn mdipia eavwy itk ziadéLðéà éøîàmc` ipa jxc - ¨§¥¦§¥

,xneldøî LBçëì àìå àòøà àLçkeyigki `le dnc`d yigkzy - ©£¨©§¨§Ÿ¦§¨¨
miyigknd oinyney qix`d rxfiy sicrn dcyd lray ,epiidc .dilra

ici lr ,arxa ezia ipae `ed yigki `ly calae ,mihign xzei rwxwd z`

.oinyney zrixfa lhep didy dnn zegt eiykr lehiy
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lecb lawnd ly geixd xeriy ixdy ,dell cqtd dfa yi ze`wqir izy

cqtde zg` `wqira geix yi m` jkitle ,micqtda ezetzzyd xeriyn

z` axrl xy`n ,migeexa yily ipye micqtda ivg lehil el sicr ,dipya

ze`wqird zg`a ciqtdy lirl `aedy dxwna oebke .zg`k mdipy

odizy lr cg` xhy aezki m` ,xyr dyng dipya giexde mixpic dyng

dyy epiidc ,mixpic dxyr ly iteqd geixd on yily ipy `l` lhep epi`

szzyn did ,micxtp zexhy ipy azek did eli` mpn` .yily ipye mixpic

did jci`ne ,mixpic ivge mipy mdy ,mixpic dyng ly cqtdd zivgna

,mixpic dxyr mdy ,mixpic xyr dyng ly geixd on yily ipy lhep

.mixpic ivge dray ecia didy `vnpe

lr cg` xhy aezkl ie`x oi`y ,daeh dvr dfa eprinydl `ax zpeeke

ipy aezkl ie`x oi` oke ,lawnd z` ciqtdl `ly ick ze`wqir izy

zg` `wqira `l` ,ozepd z` ciqtdl `ly ick ,zg` `wqir lr zexhy

.zexhy ipy ze`wqir izyae ,cg` xhy aezkl yi

:`wqir iabl `ax xn`y sqep oicïî à÷ñéò ìéa÷c ïàî éàä ,àáø øîàå§¨©¨¨©©§©¦¦§¨¦
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mcew cqtdd lr milral riced `le ,cqtdd `lnzpy cr da wqrzdle

dligzn ciqtde ,mixpic d`n ieeya dxegqa wqrzdy ,oebke .ed`liny

,mixpic miying giexdy cr wqrzde ay okn xg`le ,mixpic miying

.dligzak mixpic d`n ieeya dxegq ecia yi dzry `vnpe
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didy mixpic miying ly cqtdd on zivgn leh el xnel leki epi`y

miying ly geixd on yilye ,mixpic dynge mixyr `edy ,dligza

`vnpe ,yily ipye mixpic xyr dyy `edy ,seqal izgeexdy mixpic
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éàå àðéòa éàòøàc éhç ì"à à÷eMî éhç Cì àððéáæ ì"à éàå àðéòa àúéélòî éhç déì¥¦¥§©©§¨§¦¨§¦¨¦§¨¨¦¥¦¨¦¥§©§¨¦§¦¨§¦

éúðî øeòéL Cì àðLékðî ì"àéðôì úìònL éðtî ïðúäå éàòøàì òø íL úáñðî à÷ ì"à C §©¥§¨¨¦§¨¥¨©§§¨¥©§©§¨¦§¨§©¦§¥¤©£¥§¨©
:ìôð ìôðc àøæa ì"àc íeMî àlà íéáNò'éðúîíà äúNò àìå Bøéáçî äãN ìa÷nä £¨¦¤¨¦§¦§¨§¨©¨©©§¦©§©¥¨¤¥£¥§Ÿ¨§¨¦

da Lé íà àlà éøëa äaö÷ éàî äãeäé ø"à da ìtèì áéiç éøk ãéîòäì éãk da Lé¥¨§¥§©£¦§¦©¨§©¥¨§¨©¦§¨¦§¦¤¨¦¥¨
:äìéôð éãk'îâáéiç éøk ãéîòäì éãk da Lé íà äúNò àìå Bøéáçî äãN ìa÷nä ø"ú §¥§¦¨©§©¥¨¤¥£¥§Ÿ¨§¨¦¥¨§¥§©£¦§¦©¨

íé÷Bàå éøãéàå Leãàå ønòàå ãBöçàå òøæàå øéðàå íé÷Bà àðà Bì áúBk CkL da ìtèì§©¥¨¤©¥£¨¦§¨¦§¤§©§¤¡©£©¥§¨§¤§¦§¦
éìîòa àðàå àbìt ìBhéúå zðà éúézå Cîã÷ àéøkãéîòäì éãk änëå àbìt éãé úe÷ôðáe ©§¨¢¨¨§¥¥©§§§¦©§¨©£¨©£¨¦§©§¨©©§¨§©¨§¥§©£¦

àñéb éàäî àöBiä úçø eäì àéòaéà úçøä Ba ãBîòzL éãk àðéðç 'øa éñBé ø"à éøk dä§¦¥§£¦¨§¥¤©£¨©©¦¨§¨§©©©¥¥©¦¨
ñðBk ïéàL ìk àðéðç 'øa éñBé 'øc dépéî éì àLøôî éãéãì eäáà ø"à ù"ú éàî àñéb éàäì§©¦¨©£¨§¦¦§¨§¨¦¦¥§¥§£¦¨¨¤¥¥

ìL øîà éåì øîzéà änçä éðt äàBø BlLì"ø øîà íéúàñ éøîà éàpé éaø éác ïéàñ L ¤¤§¥©©¨¦§©¥¦¨©¨Ÿ§¦§¥©¦©©©§¥¨©¦¨©
ïéøäèî ä"áe ïéànèî ù"á íéáðòå íéúéæ éöéøt íúä ïðz äàöBää ïî õeç eøîàL íéúàñ̈©¦¤¨§¦©¨¨§©¨¨§¦¥¥¦©£¨¦§©§¦§©£¦
Enò éöéøt [éðáe] äàø÷ éàîe óñBé áø øîà íéúéæ éòLø àðeä áø øîà íéúéæ éöéøt éàî©§¦¥¥¦¨©©¨¦§¥¥¦¨©©¥©§¨¨§¥¨¦¥©§
änëå íc CôBL õéøt ïa ãéìBäå àëäî øîà ÷çöé øa ð"ø eìLëðå ïBæç ãéîòäì eàOpé¦©§§©£¦¨§¦§¨©¦§¨¨©¥¨¨§¦¥¨¦¥¨§©¨
éâéìt àìå äøB÷ì íéúàñ éøîà éàpé 'ø éác äøB÷ì ïéa÷ úòaøà øîà øæòìà 'ø íéúéæ éöéøt§¦¥¥¦¤§¨¨¨©©§©©©¦§¨§¥©©©§¥¨©¦§¨§Ÿ§¦¥
ïðaø eðz àììeàa ïéøek àúìz éìéiòîc àøúàa àä àììeàa àøek éìéiòîc àøúàa àä̈§©§¨¦§©§¥¨§§¨¨§©§¨¦§©§¥§¨¨¦§§¨¨©¨¨

åìò

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

בבא מציעא. פרק תשיעי - המקבל שדה מחבירו דף קה עמוד א - מתוך מהדורת טובי'ס
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



`oifgeקכ mipya cenr dw sc ± oey`x wxt`nw `aa

.eìò:rx DgFMW oli` spr dkFql F` rx FgMW oli`l xFdhe af.àîèxFdHd ¨¨§¨§¦¨¤Ÿ©§¨£©¦¨¤¨©¨¥©¨

oFYgYd lr oFilrd cake odiYgY ztRkp rx DgM dkFQd F` oli`dW oeiMW¤¥¨¤¨¦¨©¨Ÿ¨©¦§¤¤©§¥¤§¨¥¨¤§©©©§

aGd lr orWPW xFdh oiaE xFdHd lr orWPW af oiaE oFilr lW FgMn eilr orWpe§¦§¨¨¨¦Ÿ¤¤§¥¨¤¦§¨©©¨¥¨¤¦§¨©©¨

:`nh.÷Bçì Bøwéòa ïéàL:aTd raFx FAgxAúàaçpL.dðBéæçazpnhPW ¨¥¤¥§¦¨¨§¨§©©©¤¤§¥§¤§¨¤¦§¤¤

:Fci skA DpnFh DA fgF`dW Dzfig`A©£¦¨¨¤¨¥¨§¨§©¨

.ñøtä úéáa ClänäDA WxgPW dcU ©§©¥§¥©§¨¨¤¤¤¡©¨

rBnA `OhOW dxFrUM mvrl EWg xaw¤¤¨§¤¤¦§¨¤§©¥§©¨

mipa` mW Eide ld`A `Ohn Fpi`e `VnaE§©¨§¥§©¥§Ÿ¤§¨¨£¨¦

zFhQp ode ux`A zFrEawE zFrEwY opi`W¤¥¨§§¨¨¤§¥¦¨

hQip dxFrUM mvre odilr xaFrd zngn¥£©¨¥£¥¤§¤¤¦§¨¦¨

lr zFxdh lFk`l dvFxW in akx F` FgMn¦Ÿ¨©¦¤¤¤¡¨¢©

odilr EdEkilFde rx ogFMW dndA F` mc`̈¨§¥¨¤¨©§¦£¥¤

`nhC aMxp `irAin `l akFxd `nḧ¥¨¥Ÿ¦¨§¨¦§¨§¨¥

ziaA KNdOd `nh iOp mipa` hQid e`laC¦§©¤¥£¨¦©¦¨¥©§©¥§¥

gkC oeikC `nh akFxd s` `N` qxRd©§¨¤¨©¨¥¨¥§¥¨§Ÿ©

ixde EhQip oFilrd `Vn zngn rx oFYgYd©©§©¥£©©¨¨¤§¦§©£¥

lirFn Fpi` oFYgYd gke `Ed Fhiqn ENi`M§¦§¦§Ÿ©©©§¥¦

FgM did m` la` dti FgM k"`` FliSdl§©¦Ÿ¨¤£¨¦¨¨Ÿ

:FhiqnM Fpi`e oFilrd `Vn aiWg `l dtï¤Ÿ¨¦©¨¨¤§§¥¦§¦

.úBL÷Bð:Efl Ef.ïéa÷ äòaøàxEriW ied §§©§¨¨©¦£¥¦

:iFVn.åéøBçàì ïìéLôîrpFn oCaFM oi`W ©©§¦¨©£¨¤¥§¨¥©

:FAl oiEMzdNn.úBööBøzgY zFkrnzn ¦§¦§©¥¦§¦§©£©©

:`VOdàì íàå.åFpi`W F` lw `EdW ©©¨§¦©¤©¤¥

:odilr lhEn.éBàOî äæéàa:dvivx ied ¨£¥¤§¥¤©£¥§¦¨

.ïéléôz íB÷îa:ci lW oiNitY lv`eléôà ¦§§¦¦¥¤§¦¦¤©£¦
.ïälL úçtèîoiNitY DA oikxFMW ¦§©©¤¨¤¤§¦¨§¦¦

:dliNA.øeñàlr iF`Vn mWl giPdl ©©§¨¨§©¦©§¨©©

:oigpEn onFwnA oiNitYW drWA W`xd̈Ÿ§¨¨¤§¦¦¦§¨¨¦

.änëålr FgiPdl xEq` `die iF`VnA `di §©¨§¥§©¦¥¨§©¦©

:`liW 'xC `AiN` W`xd.àòáéøc àòáéø ¨Ÿ©¦¨§¦¨¦§¨§¦§¨
:`Ed hrEn xaC `xhil riaxïéàñ 'ã §¦©¦§¨¨¨¨§¦

.øeëì [òøæ]sl` `Ede xEM rwxw zial ¤©§§¥©§©§¤¤

agFx dO` 'p lW KxF` dO` zF`n Wnge©£¥¥©¨¤¤©¨©

'p lr d`n `Ede miz`q ied oMWOd xvgC©£©©¦§¨£¥¨©¦§¥¨©

xvwe KFx` oiaE rAExn oiaE oi`q 'l xEke§§¦¥§¨¥¨§¨¨

:FxEriW df oFAWg itl.Cì àøañàe`l §¦¤§¤¦©§§¨¨©

`N` DiAx opgFi iAxC` bilR iO` iAxC§©¦©¥¨¦©§©¦¨¨©¥¤¨

:KlFde lwlwzn mlFrdWïðçBé 'ø éîéa ¤¨¨¦§©§¥§¥¦¥¨¨
.àòøà äðéîL äåä'cA xEM zial FIce £¨§¥¨©§¨§©§¥§

dkixvE dWgkEd xaM iO` 'xC ipWaE oi`q§¦¦§¥§©¥§¨§£¨§¦¨

:oi`q 'g.íéøîBòä úà äøfétL çeøä §¦¨©¤¦§¨¤¨¨¦
xGEtOd miIpr lW hwNd z` EQike dcVA©¨¤§¦¤©¤¤¤£¦¦©§¨

dHnl mW did hwl dOM rEci oi`e dcVA©¨¤§¥¨©©¨¤¤¨¨¨§©¨

dilr oiklFd c"a FzF` oinW mixnFrd on¦¨¨¦¨¦§¦¨¤¨

zFUrdl diE`x Ef dcU hwl dOM oinWe§¨¦©¨¤¤¨¤§¨§¥¨

:dpW lkA.øîBà â"áùøKixv xaCd oi` §¨¨¨¥¥©¨¨¨¦

ozFpe cnFre dlitp icM aEvw xaM cnF`¤§¨¨§¥§¦¨§¥§¥

:Edl Wxtn oOwlE aEvTd hwl lERip icM miIprl.òøæ øeëì:rxf xEkl xnFl `vnY m`e d`EaY xEM DA hwFNW dcUl F` xEM DA ErxGW dcUlBà ãé úìBtîì ©£¦¦§¥¦¤¤©¨§©¨§¨¥§§¤©§¨¤¤¨§¨§¨¤¤¥¨§¨§¦¦§¨©§¤©§©¤©
.íéøååL úìBtîìKlFde ltFp `Ed rxGde dWixgOd lr dlbrd z` mixeeXd oikilFnE zaTEpn dlbrA rxGd oipzFPW mFwn Wie ciA d`EaYd z` oirxFGW mFwn Wi §©¤§¨¦¥¨¤§¦¤©§¨§©§¥¨¤§¦©¤©©£¨¨§¤¤¦¦©§¨¦¤¨£¨¨©©©£¥¨§©¤©¥§¥

zlFRnl rxf xEkl F` oiAw zrAx` DNW hwlA EpxriW DNW ci zlFRnl xEM rxf lW dcUl ol `irAin `we ci zlFROn xzFi mixeeW zlFRnl Kixv rxf dAxde§©§¥¤©¨¦§©¤§¨¦¥¦©¤©§¨¦¨§¨¨§¨¤¤¤©§©¤©¤¨¦©§§¤¤¤¨©§©©©¦§¤©§©¤

:mixeeW'éðúî.äðéãî úkî:EwFlgi E`vnIX dn `Mi` dMpn i`n `zEplAwA i`C `zEpxkgA `N` `zil `de 'nBA Wxtn.äkðî Bðéà:mxB LlGn Fl xn`Cïéa §¨¦©©§¦¨§¨¥©§¨§¨¥¨¤¨§©§¨¨§¦§©§¨¨©§©¤¦¨©¤¦§§©§¥§©¤§¨©©¨§¨©¥
.Ck ïéáe Ck:Ef zEprxER dzid dilr `l KMld dxifB dxfbp `l zFrOd lrW dMpn Fpi` dpicn zMn `id ENit`'îâ.àâàác àaeø:DkFzA EGW drwAd aFxócLð ©¥©£¦¦©©§¦¨¥§©¤¤©©¨Ÿ¦§§¨§¥¨¦§¨Ÿ¨¤¨¨§¨§¨¨§¨§¨©¦§¨¤§¨¦§©
.ãçà íìz:Ef dcU zFaiaq lM mlY FzF`e dizFaiaq odW zFcVn xzFi `le.íìz:dprOd zFxEW.ãçà íìz øéizLðzFcU rAx`e sCWp `NW dizFaiaq lM ¤¤¤¨§Ÿ¥¦¨¤¥§¦¤¨§¤¤¨§¦¨¤¤¤©©£¨¦§©¥¤¤¤¨¨§¦¤¨¤Ÿ¦§©§©§©¨

:dtCWp Ef mbe EtCWp dizFaiaQW.eäîmElM e`l `xEIW i`d `nlC F` FlGn `N` dpicn zMn Ef oi` dzwl `NW DNEM ipR lr cg` mlY xiIYWpC oeikC opixn` in ¤§¦¤¨¦§§§©¦§§¨©¦©§¦¨§¥¨§¦§©¥¤¤¤¨©§¥¨¤Ÿ¨§¨¥©©§¦¨¤¨©¨¦§¨©¦¨©§

:`id.eäî àøéa ÷éñôéàm` Dil xn` c"` EtCWp `l dizFaiaQW zFcU 'c opixn` in EtCWp aiaq aiaq zFcU x`WE zFxEA dizFaiaq odW zFcU rAx` Eid m` ¦¦§¦¥¨©¦¨©§©¨¤¥§¦¤¨§¨¨¨¦¨¦¦§§¦©§¦¨¨¤§¦¤¨Ÿ¦§§¨©¥¦

:EtCWp md s` zFrExf Eid.àøéa ÷éñôéà:Efl zFtEcXd oiA wiqtd xEA dcU.àzñtñàEwiqtd ode EtCWp `le dndA lk`nl zgW zFrExf dizFaiaQW ozF` Eid ¨§©¥¦§§¦§¦¥¨§¥¦§¦¥©§§©§©§¨¨¨¤§¦¤¨§©©§©£©§¥¨§Ÿ¦§§§¥¦§¦

:Efl zFtEcXd oiA¥©§§
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ìkz`Agp Dpi`W itl rx FgM oi` ixw i`O` DniY .DpFifgA z`AgPW ¨¤¤§¥§¤§¨¥©©©¨¥¥Ÿ©§¦¤¥¨¤§¥

:odiYgY zzFx `id `lde FtFxb`AìòFhiqdl lFkIW rx FgMW mc` §¤§©£Ÿ¦¥©§¥¤©¨¨¤Ÿ©¤¨©£¦

`Ohi `ld xFdh i`O` Fhiqdl lFki oi`W rx FgM oi` ENit` DniY .`nḧ¥¥©£¦¥Ÿ©¤¥¨©£¦©©¨£Ÿ§©¥

xn`cM draW z`nEh `nhe `Ed mixEAigA d`nEHd cFre oFilrl oFYgYd©©§¨¤§§©§¨©¦¦§¨¥§©¦§¨¦§¨©

oicinrn oi` wxtA(mye :fl sc f"r)oFbM l"ie §¤¤¥©£¦¦§§

xFdhe d`nEh lAwn Fpi`W ixkp oFYgYW¤©§¨§¦¤¥§©¥§¨§¨

ENit` p"` `ziixF`C d`nEHn oFilrd̈¤§¦§¨§©§¨£¦

dAxd oiWaFNW oFbkE l`xUi oFYgYd©©§¦§¨¥§¤§¦©§¥

`N` `Ohn `l mixEAigA d`nEhC micbA§¨¦§§¨©¦¦Ÿ§©¥¤¨

`nh oi` ipW la` cg` cbA F` cg` mc`̈¨¤¨¤¤¤¨£¨¥¦¥¨¥

milke mc` `Ohn oi`e axr z`nEh `N ¤̀¨§©¤¤§¥§©¥¨¨§¥¦

'iRW FnM opAxCn d`nEh `nhi ENit`e©£¦¦§¨§¨¦§©¨¨§¤¦

zAWC w"tA i"x(.fi sc)n"n rCxn iAB ¦§§©¨©¥©§¥

`Ohi `le oFW`x `N` ied `l iWilW§¦¦Ÿ£¥¤¨¦§Ÿ§©¥

:mc`̈¨

úçtèîoke mgl lW qixB g"x .odNW ¦§©©¤¨¤©¨¦¤¤¤§¥

oipzFPW ogMW` `lC d`xp¦§¤§Ÿ©§§¨¤§¦

:wizA F` qikA m` iM zgRhnA oiNitY§¦¦§¦§©©¦¦§¦§¦

úòaøàiE`xW mFwnA 'iR .xEkl oi`q ©§©©§¦§¦§¨¤¨

wx lcB `le xEM gFnvl¦§©§Ÿ¨©©

mFwnaC dlitp icM EpiidC oi`q rAx ©̀§©§¦§©§§¥§¦¨¦§¨

xEM gFnvl zElibx oi`q 'c mirxFGW¤§¦§¦§¦¦§©

gFnvl oi`q 'g rFxfl Kixv iO` 'xC ipWaE¦§¥§©¥¨¦¦§©§¦¦§©

:rxf xEkA ixiin hwl iAB KEnqaE xEM§¨©¥¤¤©§¥§¤©
i`

1
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éëéä àîè òø dçBkL äëBñáe òø BçBkL ïìéàa eìò̈§¦¨¤©§¨¤¨©¨¥¥¥
Bøwéòa ïéàL ìk éàpé 'ø éác éøîà òø BçBkL ïìéà éîc̈¥¦¨¤©©§¥§¥©©¨¤¥§¦¨
ìk ì"ø øîà òø dçBkL äëBñ éîc éëéä òáBø ÷Bçì̈©¥¥¨¥¨¤¨©¨©¨
ìò ñøtä úéáa Clänä íúä ïðz dðBéæça úàaçpL¤¤§¥§¤§¨§©¨¨©§©¥§¥©§¨©
ïçBkL äîäaä ìòå íãàä ìò èéñäì ìBëiL íéðáà éab©¥£¨¦¤¨§¨¦©¨¨¨§©©§¥¨¤¨
BáëBøL ìk ì"ø øîà òø BçBkL íãà ã"ä àîè òø©¨¥¨¨¤©¨©¨¤§
éác éøîà òø dçBkL äîäa ã"ä úBL÷Bð åéúBakøàå§©§ª¨§§¥¨¤¨©©§¥§¥
éàpé 'ø éác éøîà íéììb äìéhî dáëBøL ìk éàpé 'ø©©¨¤§¨©¦¨§¨¦©§¥§¥©©
àNBpä àéðúc àéä éàî älôúì ïéa÷ 'ã ïélôúìå älôúì¦§¦¨§¦§¦¦©¦¦§¦¨©¦§©§¨©¥
ïéa÷ 'cî úBçt älôz ïîæ òébäå Bôéúk ìò éBàOî©©§¥§¦¦©§©§¦¨¨¦©¦
ò÷ø÷ â"ò çépî ïéa÷ äòaøà ìltúîe åéøBçàì ïéìéLôî©§¦¨©£¨¦§©¥©§¨¨©¦©¦©©§©
ìò éBàOî àNBð äéä àéðúc àéä éàî ïéléôúì ìltúîe¦§©¥¦§¦¦©¦§©§¨¨¨¥©©
íàå øeñà úBööBø ïéléôz eéä íà BLàøa ïéléôúe BLàøŸ§¦¦§Ÿ¦¨§¦¦§¨§¦
ïéa÷ úòaøà ìL éBàOîa eøîà éBàOî eæéàa øzeî åàì©¨§¥©¨§§©¤©§©©©¦
BLàøa ïéléôúe BLàø ìò ìáæ àéöBnä àéiç éaø éðz̈¥©¦¦¨©¦¤¤©Ÿ§¦¦§Ÿ

åéðúîa íøL÷é àìå ïéããöì í÷lñé àì æ"äàeäL éðtî Ÿ§©§¥¦§¨¦§Ÿ¦§§¥§¨§¨¦§¥¤
eléôà eøîà àìéL éác íeMî ïéléôz íB÷îa BòBøæ ìò íøLB÷ ìáà ïBéfa âäðî ïäa âäBð¥¨¤¦§©¦¨£¨§¨©§¦§§¦¦¦§¥¦¨¨§£¦
àòáø eléôà éiaà øîà änëå ïéléôz Ba LiL Làøä ìò çéðäì øeñà ïälL úçtèî¦§©©¤¨¤¨§¨¦©©¨Ÿ¤¥§¦¦§©¨¨©©©¥£¦¦§¨
änëå :äìéôð éãk Ba Lé íà àlà éøëa äaö÷ éàî äãeäé 'ø øîà :àúéãaîeôc àòáøc§¦§¨§§§¦¨¨©§¨©¦§¨¦§¦¤¨¦¥§¥§¦¨§©¨
øeëì ïéàñúðBîL øîà déìéc énà éaø øeëì ïéàñäòaøà ïðçBé éaø øîà énà 'ø äìéôð éãk§¥§¦¨©¥¨©©¦¨¨©§¨¨§¦§©¦©¥¦¥¨©§©§¦§
äåä ïðçBé éaøc éðLa Cì døañà deáà øa äaøc déøa àîç áøì àáñ àeää déì øîà̈©¥©¨¨§©¨¨§¥§©¨©£©©§§¨¨¦§¥§©¦¨¨£¨
ïéøîBòä úà äøfétL çeøä íúä ïðz àòøà àLéçk äåä énà éaøc éðLa àòøà äðéîL§¥¨©§¨¦§¥§©¦©¥£¨§¦¨©§¨§©¨¨¨©¤¦§¨¤¨¨¦
äìéôð éãk íéiðòì ïúBð øîBà â"áùø íéiðòì ïúBðå úBNòì äéeàø è÷ì änk dúBà íéãîBà§¦¨©¨¤¤§¨©£§¥©£¦¦¥¥©£¦¦§¥§¦¨
øeëì ïéa÷ úòaøà ïðçBé 'ø àîézéàå øæòìà 'ø øîà éîéc áø àúà ék äìéôð éãk änëå§©¨§¥§¦¨¦¨¨©¦¦¨©¤§¨¨§¦¥¨¨¨©§©©©¦§
éúà éëc ù"ú íéøååL úìBtîì Bà ãé úìBtîì äàeáz øeëì Bà òøæ øeëì äéîøé éaø éòä¥©¦¦§§¨§¤©§§¨§©¤©§©¤§¨¦§¦¨¥
éòaéz ïééãòå òøæ øeëì ïéa÷ úòaøà ïðçBé 'ø øîà dì éøîàå øæòìà ø"à deáà ø"à ïéáø̈¦£©¤§¨¨§©§¥¨¨©¨¨©§©©©¦§¤©©£©¦¦¨¥

:e÷éz íéøååL úìBtîì Bà ãé úìBtîì Cì'éðúîáâç dìëàå Bøéáçî äãN ìa÷nä ¨§©¤©§©¤§¨¦¥©§©¥¨¤¥£¥§¨§¨¨¨
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:oilitzd ceak oipra ztqep `ziixaàéiç éaø éðz,`ziixaaàéöBnäwy ¨¥©¦¦¨©¦
ekezaeå ,BLàø ìò ìáæd mb eidí÷lñé àì äæ éøä ,BLàøa ïéléôzz` - ¤¤©Ÿ§§¦¦§Ÿ£¥¤Ÿ§©§¥

oilitzdïéããöì,ey`xayåokL éðtî ,åéðúîa íøL÷é àìjkaâäBð àeä ¦§¨¦§Ÿ¦§§¥§¨§¨¦§¥¤¥
íøLB÷ ìáà ,ïBéfa âäðî ïäaey`xay oilitzlïéléôz íB÷îa ,BòBøæ ìò ¨¤¦§©¦¨£¨§¨©§¦§§¦¦

.oeifa mewn epi`y ,ciay

:zwlegd drceléôà ,eøîà àìéL éác íeMîd z`ïälL úçtèîly - ¦§¥¦¨¨§£¦¦§©©¤¨¤
,oze` mivlegy xg`l dlila da mikxeky ,onvr oilitzdçéðäì øeñà̈§¨¦©

Làøä ìòdrya ,`yn myl,ïéléôz Ba LiL.oilitzd z` dfany meyn ©¨Ÿ¤¥§¦¦
:`xnbd zx`anänëåez`yl xeq` `liy iaxly ,`ynd lwyn xeriy §©¨

.oilitz ea zegpenyk y`xd lràòáøc àòáø eléôà ,éiaà øîàax -r ¨©©©¥£¦¦§¨§¦§¨
`xhilca dze` mixryn,àúéãaîeô:`ed hren lwyny §§§¦¨

:dpyna epipyéãk Ba Lé íà àlà ,éøëa äaö÷ éàî ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨©¦§¨¦§¦¤¨¦¥§¥
:äìéôð:`xnbd zxxanänëåea yiy d`eazd xeriy `edäìéôð éãk- §¦¨§©¨§¥§¦¨

:`xnbd zx`an .dcyd lka drixf ickøîà énà éaømya,ïðçBé éaø ©¦©¦¨©©¦¨¨
ïéàñ äòaøàick rexfl jixv d`eaz ipirxb lyìrwxwa d`eaz ginvd ©§¨¨§¦§

zcnk dlceby.øBkqix`d aiig df xeriy dcyd dginvd xy`ke

e .cer dl zekixvd zeceard z` milydldéìéc énà éaøenvr zrcn - ©¦©¦¦¥
ïéàñ úðBîL ,øîàick rexfl jixv d`eaz ipirxbìginvdrwxwa ¨©§©§¦§

zcnk dlceby.øBk
:xaca zwelgn oi`y zx`an `xnbdàáñ àeää déì øîàcg` owf -áøì ¨©¥©¨¨§©

déøa àîçepa -Cì døañà ,deáà øa äaøc,in` iaxe opgei iax ixac z` ¨¨§¥§©¨©£©©§§¨¨
`l` ,miwleg mpi`yéðLaeztewza -àòøà äðéîL äåä ,ïðçBé éaøc- ¦§¥§©¦¨¨£¨§¥¨©§¨

ginvdl ick oi`q drax` zrixfa ic dide ,daehe dpiny rwxwd dzid

la` ,xek zcna d`eazénà éaøc éðLa,xzei xge`n didyàLéçk äåä ¦§¥§©¦©¦£¨§¦¨
àòøà.oi`q dpenyl ekxved xek zcna ginvdl icke ,rwxwd dygked - ©§¨

iabl dpyn `xnbd d`ian ,'dlitp ick' xeriy oipra `xnbd oecip ab`

:dnec xeriy xn`p eay ,hwl xeriyíúä ïðzzkqna dpyna epipy - §©¨¨
,(`"n d"t) d`tïéøîBòä úà äøfétL çeøähwld iab lr ,d`eazd ly ¨©¤¦§¨¤¨¨¦

eid hwl ilay dnk reci oi`e ,lehil mikixv miiprd eidy dcya xfetnd

e dcyl mi`a oic zia ,myúBNòì äéeàø è÷ì änk ,dúBà íéãîBàon §¦¨©¨¤¤§¨©£
,dpy lka da dlicbd d`eazdådf xeriykïa ïBòîL ïaø .íéiðòì ïúBð §¥©£¦¦©¨¦§¤

,øîBà ìàéìîbreci xac oky ,dcyl `eale gexhl mikixv oic zia oi` ©§¦¥¥
okle ,ltep hwl dnk `ed aevweíéiðòì ïúBðxeriyäìéôð éãkrecid ¥©£¦¦§¥§¦¨

:`xnbd zx`an .dpy lka ef dcyaänëåxeriy `edàúà ék .äìéôð éãk §©¨§¥§¦¨¦¨¨
`ayk -éîéc áølaal l`xyi ux`nøîàmyaàîézéàå ,øæòìà éaø- ©¦¦¨©©¦¤§¨¨§¦¥¨

mya z`f xn`y mixne` yieïéa÷ úòaøà ,ïðçBé éaø`ed d`eaz ly ©¦¨¨©§©©©¦
hwld xeriyìlk.øBk §

:`xnbd zwtzqn,äéîøé éaø éòa`ed df xeriy m`dìdrxfpy dcy ¨¥©¦¦§§¨§
aøBëly,òøædrxfpy ixd xek xeriya d`eaz d`iveny dcyl la` ¤©

,xzei ohw hwld xeriy s`e jkn zegtì Bàd`iveny dcyøBëly §
äàeázxeriy ,xzei d`ivene xek da mirxefy dcyl la` ,dpy lka §¨

,dcya mirxfpd xekl `ed xeriydy xnel dvxz m`e .xzei lecb hwld

`ed df xeriy m`d wtzqdl yi oiicrãé úìBtîì,cia ziyrpd drixfa - §©¤¨
,xek zcnn xzeia mipirxbl df ote`a jixv oi`eíéøååL úìBtîì Bà- §©¤§¨¦

dlbra mixeyw dcyd ipt lr mikledd mixeey ici lr ziyrpd drixfa

xzei jixv efk drixfle ,miawpd jxc ltepd rxfd z` migipn day zawepn

.xzei dlbrd on miltepy oeik ,cia drixfn d`eaz ipirxb

:wtqd z` zhyet `xnbdéúà éëc ,òîL àz`ayky -ïéáøux`n ¨§©§¦¨¥¨¦
laal l`xyiøîàmya,deáà éaøyøîàmyadì éøîàå ,øæòìà éaø ¨©©¦£©¨©©¦¤§¨¨§¨§¥¨

yøîàmya,ïðçBé éaøxeriyïéa÷ úòaøàxn`p ,hwl.òøæ øBëìhytpe ¨©©¦¨¨©§©©©¦§¤©
.oey`xd wtqdCì éòaéz ïééãòå`ed df xeriy m`d wtzqdl jl yi - ©£©¦¦¨¥¨

,íéøååL úìBtîì Bà ,ãé úìBtîìa x`yp df wtqe,e÷éz:hytp `ly §©¤¨§©¤§¨¦¥

äðùî
d:dcyd lra e` xkegd ciqtn m`d ,dlwlwzpe dcy xkega dpc dpyn

Bà ,áâç dìëàå ,Bøéáçî äãN ìa÷îäyäôcLðmilayd epwexzp - ©§©¥¨¤¥£¥©£¨¨¨¨¦§§¨
,ozyaie odilr daypy dwfg zigxfn gex zngn d`eazd ipirxbníà¦

,àéä äðéãî úkî,ef dcy zeaiaqay zecyd mb ekedyBì äkðîxkegd - ©©§¦¨¦§©¤
dcyd lralïîincBøBëçdcyd lra lr s`y ,cqtda ewlg itl ¦£

e .jkn ciqtdlBì äkðî ïéà ,äðéãî úkî dðéà íàïîinc,BøBëçmeyn ¦¥¨©©§¦¨¥§©¤¦£
.cqtiz jlv` dcyd xy`ky mxb jlfn el xne` dcyd lray

íà ,øîBà äãeäé éaøxkegddìaé÷dcyd z` -epîéädilran - ©¦§¨¥¦¦§¨¥¤
dxikglaitl melyzCk ïéáe Ck ïéa ,úBòîoiae dpicn zkn ef m` oia - §¨¥¨¥¨
,`l m`î Bì äkðî Bðéàinc,BøBëçd`eazd lr wx dxfbp dkndy meyn ¥§©¤¥£

:dxikgd zern z` ciqtdl jixv dcyd lra oi`e ,zernd lr `le oday

àøîâ
:`xnbd zxxanéîc éëéäidn -.äðéãî úkî:`xnbd zx`anáø øîà ¥¦¨¥©©§¦¨¨©©

óeãMéàc ïBâk ,äãeäély zecyd etczypy -àâàác àaeødrwad aex - §¨§§¦©¨§¨¨
.dkeza ef dcyyúBãN òaøà eôãzLpL ïBâk ,øîà àleòze`vnpd ¨¨©§¤¦§©§©§©¨
äéúBçeø òaøàî.ef dcy ly ¥©§©¤¨

àáøòîa eòa ,àleò øîà,l`xyi ux`ay minkgd ewtzqp -íìz ócLð ¨©¨¨§©£¨¨¦§©¤¤
dyixg zxey wx -ãçàzecyd rax` lkndlek éðt ìòdcyd ly ¤¨©§¥¨

,zxkgend,éàîok` m` ewtzqp oke .`l e` ,dpicn zknk zaygp m`d ©
y `l` ,el` zecy aex etcypøéizLðodaãçà íìzdcyl jenqd ¦§©¥¤¤¤¨

zxkgenddlek éðt ìò,scyp `ly,eäîzx`ypd ef dxey meyn m`d ©§¥¨©
lk oia xy`k ewtzqp oke .`l e` ,aiaq zecyd etcypy ink aygp oi`

zxkgend ef dcyl dtcypy dcyàøéa à÷éñôàxea dcy dwiqtn - ©§¦¨¥¨
,drxfp `ly,éàîeid m` ,xkegd el xne`y ,dpicn zkn aygp m`d ©

ynn zekenqd zecydy oeikn e` .zetcyp eid md s` ,zerexf el` zecy

opi` zewiqtnd zecydy dxwna ewtzqp oke .dpicn zkn ef oi` ,etcyp `l

zerexf `l` ,xea zecyàzñtñà,dnda lk`nl zgy - ©§©§¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114



קכי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr w sc `rivn `aa(ipy meil)

,ò÷ø÷k àeä.mdilr mirayp oi` rwxwl oixaegn miaprdy oeikeøîàå §©§©§¨©
jk lreäééðéa àkéà øöaéì úBãîBòä íéáðò ,àðéðç øa éñBé éaø- ©¦¥©£¦¨£¨¦¨§¦¨¥¦¨¥©§

d minkge xi`n iax zwelgnzelyean xak eid miaprdy ote`a wx `i

,xvail zecnereøîcxi`n iax -ïééîc úBøeöák ,øáñmiaprd oic - §©¨©¦§©§¨
,mdilr miraype ,oilhlhnk mde exvap md eli`køáñ øîeminkg - ©¨©

exaqïééîc úBøeöák åàì,exvap `l oiicr ixdy zerwxwk miaprd oic - ©¦§©§¨
`l xvail zecner eid `l m` xi`n iaxl s`y `vnp .mdilr mirayp oi`e

,zerwxw lr mirayp oi`y xi`n iax dceny x`eane ,mdilr mirayp eid

xi`n iaxk epizpyn m` ,zyy ax ly evexiz lr `iyewd zxfeg ok m`e

.zecy lr mirayp recn

`iryed ax ly evexizk dpynd z` x`al `xnbd zxfeg ef `iyew zngn

:eilr eywdy `iyewd z` zayiine ,lirl `aedyíìBòì àlàyxtl yi ¤¨§¨
epizpyn z`àéòLBä éaøãkcar raez dpewdy ote`a xaecny ,lirl ¦§©¦©§¨

ohw car el xkny dcen xkende ,dixnera dlecb dcye ezeqka lecb

lr zvwna dcen zreay xkend aiigzne ,dixnera dphw dcye ezeqka

card lr dreay mb eilr oilblbn ef dreay gkne ,mixnerde zeqkd

.mnvr dcydeCì àéL÷ãeoicd z` eprinydl `pzd `a ike ,df uexiz lr §©§¨¨
ly'ïé÷÷Bæ'lr mb rayil eze` oiwiwfn oilhlhn lr dreay aiegndy - §¦

lr s` dreay oilblbny (.ek) oiyeciwa `id dkexr dpyn `ld ,zerwxw

c uxzl yi .zerwxwéøèöéàCm`y meyn ,z`f rinydl epizpyna `pzd ¦§§¦
df oic dpey did `làðéîà Czòc à÷ìñxnel jzrc lr dler did - ©§¨©§¨£¦¨

yúeñkd,éîc ãáòk ãáòokeéøîBòd,éîc äãNk äãNzeqk lr s`e §¤¤§¤¤¨¥§¥¨¤§¨¤¨¥
cark mpic ixdy ,dreay aiegn epi` mnvr dcyd ixner lr e` card

jkl ,mdilr mirayp oi`y rwxweïì òîLî à÷,ok xacd oi`y dpynd ¨©§©¨
oky oeike ,mdilr miraype oilhlhnk mpic mnvr mixnerde zeqkd `l`

.dcyde card lr dreay oilblbn s`

silgnd :`ziixaa epipy .lirl d`aedy `ziixad z` x`al zxfeg `xnbd

,dxiknd xg` e` dxiknd mcew dcli m` reci oi`e ,dclie xenga dxtäæ¤
òãBé éðéà øîBà,dcli iznòãBé éðéà øîBà äæå,dcli izne÷Bìçéxkend ¥¥¦¥©§¤¥¥¦¥©©£

:`xnbd zx`an .cled inca dpewdeépî àä,ef `ziixa dzpyp in itk - ¨©¦
zhiykøîàc ,àéä ñeëîeñ(.en w"a) qekneq÷ôña ìhenä ïBîîoia §¦§¨©¨©¨§¨¥

mdipy ,oic ilra ipyïé÷ìBç.ea §¦
f `ziixa cinrdl xyt` ji` :`xnbd dywn`ld ,qekneqk eàôéñ àîéà¥¨¥¨

,`ziixad seqa epipy -äæmdn cg` -éúeLøa øîBà,dcliäæåipyd - ¤¥¦§¦§¤
éúeLøa øîBà,dcliäãìé BúeLøaL øëBnä òáMé.cled z` lehie ¥¦§¦¦¨©©¥¤¦§¨§¨

øîàc àðeä áø øa äaøìå(`"r lirl)ïéàok` -ñeëîeñ øîàoenn §§©¨©©¨§¨©¦¨©§
miwleg wtqa lhendeléôàa'éøáe éøa'oipic ilrad ipyy ote`a - £¦¨¦¨¦

ok m` ,ixa zprh miprehéànày `ziixaa exn` recn -,øëBî òáMéixd ©©¦¨©¥
àéòaéî e÷Bìçéixdy ,cled inca ewelgi dpewde xkendy xnel epl did - ©£¦©§¨

:`xnbd zvxzn .ewelgi qekneq xn` ixa mipreh mdipyy df ote`a mb

j` ,`id qekneqk `ziixad mpn`äòeáL àkéàc àëéä ñeëîeñ äãBî¤§¥¨§¦¨§¨
àúééøBàcmixne` oi`y ,dxezdn dreay aeig razpd lr yiy ote`a - §©§¨

dpewdy xaecn `ziixad ly `tiqay oeike ,miwleg wtqa lhend oenn

dcen `ed ixde ,dgtya wx el dcen xkende clee dgty xkendn raez

dtiqen .cled lk z` lhepe rayp jkle ,dxezd on dreay aiigy zvwna

:`xnbdådze` z` jl gw epiidc 'jlid' xne` dcedy xkendy it lr s` §
jixv .zvwna dcen zreayn xeht 'jlid' xne`de ,dilr izcedy dgty

a xaecny xneldãéì dòè÷ã,dgtyd ci z` jzg xkendy ote`a - §©§¨§¨¨
oeiky ,jlid df oi` dzresiqedl `ed jixv dinca dzgtp dgtydy

e ,dzgtpy dn mlyleàáøãk.lirl `ax ok uxizy enk - ¦§¨¨

äðùî
øëBnäivr z`åéúéædpewd mze` uewiy ickíéöòìmda ynzydl - ©¥¥¨§¥¦

,mvvewln dpewd ddye ,dtixy ivrkåmivrd df onfaeNòmizif elcib - §¨
ly xeriya mirx,äàñì úéòéáøî úBçtly d`q hegqi m` ,xnelk ¨¥§¦¦¦§¨

,bel ziriaxn zegt ony xeriy el didi miziféøämizifìL elàdpewd £¥¥¤
`edyä ìòaivr,íéúéfm` la`eNòxyt`y miaeh mizif elcib - ©©©¥¦¨

ly xeriy mdn `ivedlúéòéáøony beläàñìoreh cg` lke ,mizif §¦¦¦§¨
,ezprhäædpewd -éúéæ øîBàizipwy mivrd -eìcbixde zexitd z` ¤¥¥©¦§

,ily mdäæåxkend -éöøà øîBàily rwxwd -äìcbixde zexitd z` §¤¥©§¦¦§¨
,ily mde÷Bìçémbe rwxwd mb ixdy ,elcby zexita dpewde xkend ©£

y ote`a oke .elcbiy zexitl enxb mivrdåéúéæ øäð óèLely zif ivr - ¨©¨¨¥¨
,Bøéáç äãN CBúì íðúðe,zexit my elcbeäæmizifd lra -éúéæ øîBà §¨¨§§¥£¥¤¥¥©

ily mivr -eìãb,md ilye zexitd z`äæårwxwd lra -éöøà øîBà- ¦§§¤¥©§¦
ily rwxwäìcb,md ilye zexitd z`e÷Bìçé,elcby zexita mdipy ¦§¨©£

.elcbiy zexitl enxb mivrd mbe rwxwd mb ixdy

àøîâ
eyre ,mvvewln dpewd ddye mivr jxevl eizif xkend :dpyna epipy

m`e ,mizifd lra ly el` ixd ,d`ql ony ziriaxn zegt xeriya mizifd

:`xnbd zxxan .ewelgi d`ql ony ziriax xeriy eyréîc éëéäji` - ¥¦¨¥
,xaecndéì øîàc éàdpewl xkendøzìàì õB÷mivrd z` cin uevw - ¦§¨©¥§©§©

,ily dcydneléôàly xeriya ony e`ivedúéòéáøî úBçtd`qlénð £¦¨¥§¦¦©¦
mikiiy eidi,ò÷øwä ìòáìynzyie mdyi `ly eilr citwd ixdy §©©©©§©

e .edcyadéì øîàc éàdpewl xkendõB÷ úéòác úîéà ìkizn - ¦§¨©¥¨¥©§¨¦
,mze` uevw dvxzyeléôàxeriya ony e`ivedúéòéáød`qlénðdidi £¦§¦¦©¦

lkdìòáìdíéúéæ:`xnbd daiyn .ewelgi `leàëéøö àìxaecn - §©©¥¦Ÿ§¦¨
ote`aàîúñ déì øîàconf enr raw `le mzqa dpewl xkn xkendy - §¨©¥§¨¨

xeriya ony e`ived m` jkitle .mivrd zvivwúéòéáøî úBçt,d`ql ¨¥§¦¦
y meyn ,dpewd ly md ixdéLðéà éãô÷ àìmikqde ,dfk hren xac lr Ÿ¨§¥¦§¥

xeriya ony e`ived m` la` .envrl mgwi dpewdy xkendúéòéáø§¦¦
c meyn ,ewelgi ,d`qléLðéà éãô÷dpewl lgen xkend oi`e ,df xeriy lr ¨§¥¦§¥

.jk lr

:dpyna iepyd 'ziriax' xeriy miaygn cvik zx`an `xnbdéaø øîà̈©©¦
eøîàL 'úéòéáø'e ,éft ïa ïBòîLeze` miaygn ,epizpyna ¦§¤©¦§¦¦¤¨§
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המשך ביאור למסכת בבא מציעא ליום שני עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aw sc `rivn `aa(iriax meil)

m` .envr z` zectl aiig ,eia` e`ct `ly xekay 'dctz dct'áàä úî¥¨¨
xekad lyìL CBúaíBé íéLxeka eze` ,ezcill,äcôð àlL ú÷æça §§Ÿ¦§¤§©¤Ÿ¦§¨

mzqd one ,epnfa rxtiy i`ele epnf jez eaeg rxet mc` oi` dwfgy oeik

a odkl eaeg z` eia` rxt `lz` zectl oad aiige ,mei miyely jez

,envr.äcôpL äéàø àéáiL ãòeia` zn m` la`ìL øçàìíBé íéL ©¤¨¦§¨¨¤¦§¨§©©§Ÿ¦
xeka eze` ,ezcill,äcôpL ú÷æçaepnfa eia` e`ct mzqd ony oeik §¤§©¤¦§¨

,ezcill miyly xg`lBì eøîàiL ãòxekal mipkyd -,äcôð àlL ©¤Ÿ§¤Ÿ¦§¨
`vnp .ezen iptl deiv jky jia` j`ct `ly epl reci exn`y oebke

epnf xg`l oke ,eaeg rxet mc` oi` i`ce onfd jezay ef dpyna yxetn

daiyn .epziibeqa minkgd ewtzqp ote` dfi`a ok m`e ,rxet i`ce

:`xnbdàëéøö àìrazy ote`a `l` wtzqdl minkgd ekxved `l - Ÿ§¦¨
xkeyl xikynddéðîæ ílLîc àîBéaedfy zexikyd zniizqny meia - §¨¦§©¥¦§¥

jk lre ,meid zligza zexikyd z` mliyy oreh xkeyde ,oerxtd mei

,ewtzqpdéðîæ ílLîc àîBéa òøôc Léðéà ãéáò éîmc` ieyr m` - ¦¨¦¦¦§¨©§¨¦§©¥¦§¥
,zexikyd onf mlyedy mei jeza eaeg rextlàì Bàmc` jxc oi`y e` - Ÿ

.eixg`l `l` rextl

:wtqd z` dpnn heytl dpyn opgei iax `ianïðçBé éaø eäì øîà̈©§©¦¨¨
,minkgläeúéðz,(.`iw onwl) dpyna epipyy dnn df wtq heytl yi - §¦¨
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קכי
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `w sc `rivn `aa(iyily meil)

cxei oic `xnbd d`ian ,lhep ip` iizif xnel leki epi`y lirl `aedy ab`

:lhep ip` iivr xnel leki epi`y `xnbd zpwqn dfa mby exiag dcyl

ãøBiä ,øîzéà[qpkp-]dòèðe Bøéáç äãN CBúìmivrúeLøa àlLlra ¦§©©¥§§¥£¥§¨¨¤Ÿ¦§
.dgiayde ,dcydBì ïéîL ,áø øîàdnke ,mivrd zrihp lr `ived dnk ¨©©¨¦
,dcyd dgayedBãéårhepd ly,äðBzçzä ìòdgiayd m` ,xnelk §¨©©©§¨

inca wx `ed i`kf ,`ivedy ze`veddn xzei eizerihp ici lr dcyd

wx `ed i`kf ,dcyd dgiaydy dnn xzei eid ze`vedd m`e ,ze`vedd

.gayd incaïéãîBà ,øîà ìàeîLeoixryn -ïzéì äöBø íãà änk §¥¨©§¦©¨¨¨¤¦¥
Bæ äãNaick,dòèBðì:`xnbd zx`an .df xeriy itk el mlyneáø øîà §¨¤§§¨¨©©

éâéìt àìå ,àttote` lr xaic cg` lk `l` ,miwleg mpi` l`enye ax - ¨¨§Ÿ§¦¥
,xg`ïàkrhepa xn`p l`eny ly epic -òhéì äéeNòä äãNada ¨§¨¤¨£¨¦©

e .drhepl ef dcya ozil dvex mc`y xeriyk el mlyn okle ,zepli`ïàk̈
rhepa xn`p ax ly epic -òhéì äéeNò dðéàL äãNaokle ,zepli` da §¨¤¤¥¨£¨¦©

.dpezgzd lr rhepd ci

:`xnbd dtiqenáøc àäåax ly epic -øîzéà Leøéôa åàìxn`p `l - §¨§©©§¥¦§©
,ax itn yexitaøîzéà àììkî àlàdyrna ax wqty dnn ok micnl - ¤¨¦§¨¨¦§©

.eiptl `ayáøc dén÷ì àúàc àeääc`ly exiag dcyl cxi cg` - §©§¨¨§©¥§©
gay z` dcyd lran raze ax iptl `ae ,mivr my rhpe ezeyxa

,zerihpddéì øîà,dcyd lral axdéì íeL ìéæz` jixrz jl - ¨©¥¦¥
,el mlye eizerihpdéì øîà,axl dcyd lraàðéòa àìutg ipi` - ¨©¥Ÿ§¦¨

.zepli` `le d`eaz dcya rexfl did ipevxe xg`n ,el` zerihpaøîà̈©
déìhpa jpevx oi`y oeik ,dcyd lral ax,el` zeridéì íeL ìéæjl - ¥¦¥

,zepli`a dcyd dgayedy dn z`e drihpa eize`ved z` el jixrzBãéå§¨
rhepd ly,äðBzçzä ìòel mlyz ze`veddn xzei dcyd dgayed m` ©©©§¨

mly dcyd dgiaydy dnn xzei eid ze`vedd m`e ,ze`vedd inc z` wx

.gayd inc z` wx eldéì øîà,axl dcyd lraàðéòa àìutg ipi` - ¨©¥Ÿ§¦¨
.mihren minc xear elit` el` zerihpa llkìadééæç ,óBñax d`x - §©§¥

dì øèðî à÷å døãâc,dxneye dcyd aiaq xcb dpa dcyd lray -øîà ¦§¨¨§¨©§©¨¨©
déìdf dyrna ,axézòcà úélbCì àçéðc Cdz` dvexy jzrc zilib - ¥©¦©©§¦§¦¨¨

okle ,rhil dieyrd dcyk `id ixde ,el` zerihpadéì íeL ìéæjl - ¦¥
,jcya giaydy dn z` el jixrzBãéårhepd lyäðBéìòä ìòreazl §¨©¨¤§¨

ilYW x`yl ef dpicna minlyny xeriyk jnn.xird ©¨¥

:'cxei' oica xg` oecip d`ian `xnbdøîzéà,yxcnd ziaa xn`p - ¦§©
Búáøeç CBúì ãøBiä[axg zia-]BúeLøa àlL dàðáe Bøéáç ìLly ©¥§§¨¤£¥§¨¨¤Ÿ¦§

,exiagåjk xg`Bì øîàdaxegd lral cxeidééðáàå ééöòizipay §¨©¥©©£¨©
jzaxegaìèBð éðà.invrl dxfgBì ïéòîBL ,øîà ïîçð áø,cxeil - £¦¥©©§¨¨©§¦

e .eipa`e eivr z` lehil lekie,Bì ïéòîBL ïéà ,øîà úLL áøleki epi`e ©¥¤¨©¥§¦
:ongp ax lr `xnbd dywn .eipa`e eivr z` lehil,éáéúéîepipy ¥¦¥

,`ziixaa,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøip` iipa`e iivr cxeid xn` m` ©¨¦§¤©§¦¥¥
,lld ziae i`ny zia ewlgp ,lhepúéáe ,Bì ïéòîBL íéøîBà éànL úéa¥©©§¦§¦¥

.Bì ïéòîBL ïéà íéøîBà ìlä,dyw ok m`eàîéìy xn`p ike -ïîçð áø ¦¥§¦¥§¦¥¨©©§¨
cxaeq,eipa`e eivr lehil lekiyøîàepic z`kzhiy.éànL úéá §¨©§¥©©

:`xnbd zvxznàpz éàä ék øîàc àeä`pzd enk xaq ongp ax - §¨©¦©©¨
,`ziixaa oldl `aend,àéðúc,lhep ip` iipa`e iivr cxeid xn` m` §©§¨

,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .øæòìà ïa ïBòîL éaø éøác ,Bì ïéòîBL§¦¦§¥©¦¦§¤¤§¨¨©¨¦§¤©§¦¥¥
,df oica lld ziae i`ny zia ewlgp,Bì ïéòîBL íéøîBà éànL úéa¥©©§¦§¦

.Bì ïéòîBL ïéà íéøîBà ìlä úéáezhiyk epic z` xn` ongp ax ,ok m`e ¥¦¥§¦¥§¦
zxxan .df xaca lld ziae i`ny zia ewlgp `ly xfrl` oa oerny oax

:`xnbddìò éåä éàî.df oica dkldl wqtp dn -øîà á÷òé éaø øîà ©£¥£¨¨©©¦©£Ÿ¨©
,ïðçBé éaø©¦¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aw sc `rivn `aa(iriax meil)

m` .envr z` zectl aiig ,eia` e`ct `ly xekay 'dctz dct'áàä úî¥¨¨
xekad lyìL CBúaíBé íéLxeka eze` ,ezcill,äcôð àlL ú÷æça §§Ÿ¦§¤§©¤Ÿ¦§¨

mzqd one ,epnfa rxtiy i`ele epnf jez eaeg rxet mc` oi` dwfgy oeik

a odkl eaeg z` eia` rxt `lz` zectl oad aiige ,mei miyely jez

,envr.äcôpL äéàø àéáiL ãòeia` zn m` la`ìL øçàìíBé íéL ©¤¨¦§¨¨¤¦§¨§©©§Ÿ¦
xeka eze` ,ezcill,äcôpL ú÷æçaepnfa eia` e`ct mzqd ony oeik §¤§©¤¦§¨

,ezcill miyly xg`lBì eøîàiL ãòxekal mipkyd -,äcôð àlL ©¤Ÿ§¤Ÿ¦§¨
`vnp .ezen iptl deiv jky jia` j`ct `ly epl reci exn`y oebke

epnf xg`l oke ,eaeg rxet mc` oi` i`ce onfd jezay ef dpyna yxetn

daiyn .epziibeqa minkgd ewtzqp ote` dfi`a ok m`e ,rxet i`ce

:`xnbdàëéøö àìrazy ote`a `l` wtzqdl minkgd ekxved `l - Ÿ§¦¨
xkeyl xikynddéðîæ ílLîc àîBéaedfy zexikyd zniizqny meia - §¨¦§©¥¦§¥

jk lre ,meid zligza zexikyd z` mliyy oreh xkeyde ,oerxtd mei

,ewtzqpdéðîæ ílLîc àîBéa òøôc Léðéà ãéáò éîmc` ieyr m` - ¦¨¦¦¦§¨©§¨¦§©¥¦§¥
,zexikyd onf mlyedy mei jeza eaeg rextlàì Bàmc` jxc oi`y e` - Ÿ

.eixg`l `l` rextl

:wtqd z` dpnn heytl dpyn opgei iax `ianïðçBé éaø eäì øîà̈©§©¦¨¨
,minkgläeúéðz,(.`iw onwl) dpyna epipyy dnn df wtq heytl yi - §¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cw sc `rivn `aa(iyiy meil)

,øîéîì àðéáø øáñcéðéa éðéác àçáL déì áéäélra lr lheny - ¨©¨¦¨§¥©¨¦¥§¨¨§¥¥¥¥
on xzei mihigd egiaydy gayd z` ecal qix`l ozil rwxwd

.df gayl mxby `ed qix`d ixdy ,df geixa enr welgi `le ,oinyneyd

äçaLà àì àòøà çaLà àeä eèà ,àðéáøì ézôcî àçà áø déì øîà̈©¥©©¨¦¦§¦§¨¦¨¨©§©©§¨Ÿ©§§¨
enxb eicgi mdipy ixd ,dgiayd `l rwxwde giayd qix`d wx ike -

.rwxwd lra mr df geixa s` welgl qix`l yi jkitle ,df gayl

oia zwelgn epivn mda s`y ,'`wqir' ipica zekld dnk d`ian `xnbd

:`axl `rcxdp zaiyi ipaà÷ñéò éàä ,éòcøäð éøîàlawnd mc` - ¨§¥§©§¨¥©¦§¨
welgle ,xweia zxknp `id eay mewnl dkiledl zpn lr exiagn dxegq

,migeexa enrïBãwt àbìôe äåìî àbìtzpecip dxegqd on ivg - ©§¨¦§¤©§¨¦¨
oecip ipyd divge ,lawnd lr zlhen diqpe` zeixg` `linne ,d`eldk

.dxegqd lra ciqtn qpe` ea rxi` m` jkitle ,oecwtk

c ,`ed dfa mrhdeäåìnì déì àçéðå äålì déì àçéðc àúléî ïðaø ãeáò̈©¨¨¦§¨§¦¨¥©Ÿ¤§¦¨¥©©§¤
lk dzid eli`y ,dell ode delnl od dgep `dzy dpwz minkg epwiz -

eid `l ,diqpe` lka lawnd aiigzn dide d`eldk zpecip dxegqd

zpecip dxegqd lk dzid eli`e ,da xegql mikqiy mc` milrad mi`ven

.yi`l dxqenl mivtg eid `l ,milrad lr miqpe`d cqtd dide oecwtk

:mixne`e `rcxdp zaiyi ipa mitiqenäåìî àbìt ïðéøîàc àzLädzr - ©§¨§©§¦¨©§¨¦§¤
,d`eldk zpecip dxegqd on zivgny x`azpy xg`ldéa ézLîì éòa éà¦¨¥§¦§¥¥

àøëL,epiidc ,zezyl xkiy divg inca zepwl dxegqd lawn utg m` - ¦§¨
,ezia ze`veda d`ivedléîc øétLxg`ny ,z`f zeyrl `ed i`yx - ©¦¨¥

.uetgi xy` lkk ea zeyrl `ed i`yx d`eldk eilr oecip divge

:wlegd zrcà÷ñéò déì eø÷ éëäì ,øîà àáøef dxegq z`xwp jkitl - ¨¨¨©§¨¦¨¥¦§¨
,['d`eld' `le] '`wqir' myadéì øîàc,lawnl dxegqd lraàðéáäé ék §¨©¥¦¨£¦¨

àøëL déa ézLîì àìå déa é÷eñòéàì Cìzpn lr ef dxegq jl izzp - ¨§¦£¥¥§Ÿ§¦§¥¥¦§¨
,dti da weqrze gxhz jwlga giexn dz`y jezny ,giexdle da weqrl

.jziaze`vedad`ivedl ick jl dizzp `l j` ,jkn xkyp ip` s`y`vnpe

:minezin `wqir zern zeabl ozip m` zwelgn d`ian `xnbdáø øîà̈©©
úî íàå ,ïéáà øa éãéà,eipa cia zniiw dxegqde lawndäNòðivg ¦¦©¨¦§¦¥©£¤

k deln didy oennd,åéða ìöà ïéìèìhîezeabl mileki milrad oi`e ¦©§§¦¥¤¨¨
.aeg lral micarzyn mpi` minezi ly milhlhn ixdy ,mdn

:wlegd zrcà÷ñéò déì eø÷ éëäì ,øîà àáøef dxegq z`xwp jkitl - ¨¨¨©§¨¦¨¥¦§¨
,ze`wqir ziiyr jxevl cinz zniiw `dzy ick ,'`wqir' myaúî íàc§¦¥

lawndäNòé àìk divg,åéða ìöà ïéìèìhîlr mikneq milrad ixdy Ÿ¥¨¤¦©§§¦¥¤¨¨
.lawnd zeni m` ef dxegqn mpenn z` zeabl elkeiy jk

:`wqir ipipra ceräåìîc àãéñt éøèL éøúe à÷ñéò àãç ,àáø øîà- ¨©¨¨£¨¦§¨§¥§¨¥§¥¨§©§¤
cqtd jka yi ,zexhy ipy dilr miazeke dze` miwlgny zg` `wqir

ivge migeexa yily milrad milhep `wqir mzqay xg`n .delnl

ziad lra `vnp zexhy ipyl zg` `wqir miwlgn m` ,jkitle ,micqtda

xzei cqtda wlg lehi ipya cqtde cg` xhya geix `di m`y ,cqtp

xeriyn cxei cqtdd did ,cg` xhya df did eli`e ,migeexa ewlgn

.geixd

xegql zpn lr dpn ieeya micba zeliag izy exiagl mc` ozp m` ,oebk

,dyng ciqtd dipyae mixpic xyr dyng odn zg`a lawnd giexde ,mda

`l` ,dnvr ipta dliag lk miaygn oi` ,cg` xhya ef `wqir dzid m`

,mixpic dxyr ly geix ef `wqira yiy ziteqd d`vezd z` miaygn

m` mpn` .yilye mixpic yly `edy geixd on yily ziad lra lhepe

ly cqtd did cg` xhyay ,`vnp ,zexhy ipyl ef `wqir dwlgzp

eli`e ,mixpic ivge mipy ,dvgn ziad lra ciqtn mdne ,mixpic dyng

,mixpic xyr dyng ly geixd on yily ziad lra lhep ipyd xhya

npe ,mixpic dyng `edymipy `l` ecia xzep `l xac ly eteqay `v

.mixpic ivge
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קכד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `w sc `rivn `aa(iyily meil)

,zepzgïðéæç,ze`xl yi -déòeãBàì øLôà äåä éàm` -ezexyt`a did £¦¨¦£¨¤§¨§¥
,e`ivedl dvexy xkeyl ricedle micwdldéòeãBàì déì éòaéàdid - ¦¨¥¥§¥

.e`ivedl leki epi` ericed `ly oeike ,ricedl eilràì éàåcia did §¦Ÿ
c meyn ,drced `la e`ivedl leki ,ericedl xikynddéì øîàxikynd ¨©¥

xkeyléàpéî zôéãò àìdzid `l ixdy ,ipnn sicr `l dz` - Ÿ£¦©§¦©
.uega x`yi ipae iziaa xecz dz`y recne ,`vzy jricedl izexyt`a

:drced `la `ivedl xzedy dyrn d`ian `xnbdïáæc àøáb àeää©©§¨§¨©
àøîçc àaøàe ,oii zeiag d`ln dpitq dpw mc` -àzëec çkLà àì ©§¨§©§¨Ÿ©§©§¨

déáeúBàì.zeiagd z` gipdl mewn `vn `le -àúzéà àéääì dì øîà §¥¨©¨§©¦¦§¨
,zg` dy`l l`y -éøâBàì àzëec Cì úéàil xikydl mewn jl yi - ¦¨§¨§§¥

,zeiagd z` my gipdl lke`ydLc÷ ìæà ,àì déì äøîàeze` jld - ¨§¨¥Ÿ¨©¦§¨
jk meyne ,dy`d z` yciwe mc`déìéiòì àzëec déì äáäéel dpzp - §©¨¥§¨§©§¥

.zeiagd z` my gipdl mewndéúéáì ìæàe ,ezial mc` eze` jld -áúk ¨©§¥¥¨©
àhéb dìedì øãL.dyxibe dl glye hb dl azk -éäéà àìæàdkld - ¨¦¨¨©¨©§¨¦¦

e dy` dze`éàìB÷L àøâàmxky z` mdl dnliye ,milaq dxky - ©§¨¨¨¥
déáe dépéîe ,envr oiidn -àìéáLa déáúBàå déz÷étàz` d`ivede - ¦¥¥©¦§¥§§¥¦§¦¨

.miyp` my mixaery liaya ozgipde zeiagdáøc déøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥§©
,òLBäé(eh ` dicaer) xn`p yi`d eze` lre ,oick dzyr dy`døLàk' §ª©©£¤

,'BLàøa áeLé Bìeîb Bì äNòé ïk äNòepi`y dyrn dyr `ede xg`ne ¨¨¥¥¨¤§¨§Ÿ
z` `ivedl zi`yx dy`d dzide ,dcin dze`a enr bedpl yi oebd

:df oic lr `xnbd dtiqene .miaxd liayl zeiagdàéòaéî àìjixv oi` - Ÿ¦©§¨
didy ote`a ,dxvgn zeiagd z` `ivedl zi`yx dzidy xnelàìc øöç̈¥§Ÿ

àøâàì àîéé÷dpi` df yi`l mbe ,llk dxkydl zcner dpi` dxvgy - ©§¨§©§¨
,xikydl dvexeléôà àlàdidy ote`aàøâàì àîéé÷c øöçdxvgy - ¤¨£¦¨¥§©§¨§©§¨

meyn ,xvgd z` el xikydl `le ewlql dy`d dleki ,dxkydl zcner

cdéì äøîà,dy`déøeâBàì éì àçéð àîìò éleëìdvex miyp`d lkl - ¨§¨¥§¥¨§¨¦¨¦§¥
,xikydl ip`éì àçéð àì Cìåmeyn ,xikydl dvex ipi` jl -éìò úéîãc §¨Ÿ¦¨¦§¨¥¨©

àaøà àéøà ékyi` ixdy ,sxhl axe`d dix`k ilr dz` dnecy - ¦©§¨©§¨
:zexiky inc il mlyz m` elit` jnr wqrzdl dvex ipi`e ,dz` zeaixn

:dpyna epipy,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøzepg xikyndíéîBzçð ìL ©¨¦§¤©§¦¥¥¤©§¦
ïéòaö ìLåxg` `l` e`ivedl leki oi`ìLíéðL Ld`ian :ericedy onfn §¤©¨¦¨Ÿ¨¦

:l`ilnb oa oerny oax ly enrh z` zx`and `ziixa `xnbdàðz̈¨
,zeiepg x`yn zepey mirave minezgp ly zeiepg ,`ziixaaïôéwäL éðtî¦§¥¤¤¥¨

äaeøîxzei daexn onfl dtwda xeknl miravde minezgpd jxcy - §¤

z` el enlyi `le ede`vni `l ,xg` mewna xekyi m`e ,zeiepg x`yn

cr myn e`ivedl leki xikynd oi` okle ,aegdyly:mipy

äðùî
z`e ,xkeyl cinrdl xikynd lr milhend mixacd z` zx`an dpynd

:el cinrdl jixv epi`y mixacd

øâpa ,úìca áéiç øékNnä ,Bøéáçì úéa øékNnä[gztn] czi - ©©§¦©¦©£¥©©§¦©¨©¤¤©¤¤
,zlcd oztn xega eze` miageze miptan zlcd z` ea milrepyìeòðnáe©©§

,uegan zlcd z` ea milrepy gztn -L øác ìëáe`edïneà äNònoi`e §¨¨¨¤©£¥¨
.ezeyrl rcei mc` lkeäNBò øëBMä ,ïneà äNòî BðéàL øác ìáàoi`e £¨¨¨¤¥©£¥¨©Ÿ¥¥

.el cinrdl xikynd lr aeig

:xkeye xikyn ipicn sqep oicìáfä`ed ,xvga zendad zelihnyìL ©¤¤¤
úéaä ìòa.eizecy z` dfa lafl ,xikynd -øëBMì ïéàålehil zekf ©©©©¦§¥©Ÿ¥

àlà[laf dyrpy] xt`d z` wx:ãáìa íéøékä ïîe øepzä ïî àöBiä ¤¨©¥¦©©¦©¦©¦¦§¨

àøîâ
,xkeyl cinrdl aiig xikyndy mixac dpyna epipyäàéáî àøîâä

,Bøéáçì úéa øékNnä ,ïðaø eðz :íéôñåð íéøáãdãéîòäì áéiç øékNî ¨©¨¨©©§¦©¦©£¥©§¦©¨§©£¦
Bìxkeyl -,úBúìcaiige,úBðBlç Bì çBzôìaiig erilzd mixqpd m`e §¨¦§©©

Bì ÷fçìd z`äø÷zaiig mixqpd on zg` dxayp m`e ,letiz `ly §©¥¦§¨
CBîñìcinrdl -äøB÷ Bì.dnewna zxg`ådBì úBNòì áéiç øëBN ¦§¨§¥©¨©£
íleñe ,bbl zelrlä÷òî Bì úBNòìe ,bbláæøî Bì úBNòìmixqp - ¨©£©£¤©£©§¥

lr ecxi `l ziad bbn miktypd minybd iny ick bbd iciva migipny

,milzkdBbb úà çéèäìeminybd z` xevrl ick bbd lr gih miyl - §¨¦©¤©
.dxwzd jxc ziad jezl elglgi `ly

:dfefnd aeig lg in lr zwtzqn `xnbddépéî eòadaiyid ipa el`y - ¨¦¥
,úLL áøîd zriaw aeigéî ìò äæeæî.xikynd l` e` xkeyd lr ,lhed ¥©¥¤§¨©¦

aeig lhen in lr wtq yi ike :`xnbd dywnøîàä ,äæeæîxn` ixde -áø §¨¨¨©©
àiLøLîy.àéä øcä úáBç äæeæî:`xnbd zvxznàlà`ed wtqdíB÷î §©§¦¨§¨©©¨¦¤¨§

éî ìò äæeæî.dfefnd ly mewnd z` oikdle wcq aewpl aiig in -øîà §¨©¦¨©
L áø eäìäeúéðz ,úL,dpyna epipy -ïneà äNòî ïéàL øácmc` lke §©¥¤§¦¨¨¨¤¥©£¥¨

,ezeyrl rceiéàäå ,eäNBò øëBMäwcqd zaiwp -ïneà äNòî åàì énð ©Ÿ¥¥§©©¦©©£¥¨
àeäy meyn ,one` dyrn dpi` `id mb -àeä øLôàdfefnd z` zelzl ¤§¨
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המשך ביאור למסכת בבא מציעא ליום שלישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aw sc `rivn `aa(iriax meil)

øãäå 'íàäaezk jk xg`e -ì çwz íéðaä úà','Cjixv mcewy epiide ¨¥©£©¤©¨¦¦©¨
,uxzl yi .miviaa zekfl jk xg`e m`d z` glylàîéz eléôàs`y - £¦¥¨

xn`p m`dì äìôðclkdviad,Bøöçìdf oi`e ,xvgd lra da dkf `l §¨§¨¨©£¥
`ed llky oeik ,'onefn'déì éëæ éöî eäéàc àëéä ìk`edy mewn lky - ¨¥¨§¦¨¥¨¥¥

mb zekfl lekidéì àéëæ Bøöç,exear dkef -éöî àì eäéàc àëéä ìëå £¥©§¨¥§¨¥¨§¦Ÿ¨¥
déì éëæzekfl leki `l `edy mewn lke -déì àéëæ àì énð Bøöçmb - ¨¥¥£¥©¦Ÿ©§¨¥

m`dy iptn dviaa zekfl leki `l `edy oeike .exear dkef `l exivg

.exear dzpw `l exivg mb ,dilr zvaex

:`xnbd dywnéëä éàrecn olhil xeq` miviad lr zvaex m`dyk m` - ¦¨¦
,íBìL éëøc éðtî ìæâa úBøeñàixdéàxaecn m` -dçlLcolfbdy - £§¤¤¦§¥©§¥¨¦§¦§¨

,miviad z` lhpy mcew m`d z` gliyàeä àélòî ìæbxenb lfb df ixd - ¤¤§©§¨
`ly elit` miviaa dkf xvgd lra ixdy ,mely ikxc iptn wx `le

e .ezrcnéàxaecn m`e -dçlL àìclhpe m`d z` gliy `l olfbdy - ¦§Ÿ¦§¨
,cin miviad z`dçelL éòa àä,dxezd on geliy aeig eilr yi ixd - ¨¨¥©¨

xaecn :`xnbd zvxzn .opaxcn lfb lr xary `ziixad dhwp recne

e ,miviaa xvgd lra dkf `l oiicre ,m`d z` gliy `ly ote`aïè÷a`ay §¨¨
,miviad z` lehilàeä çeléL øa åàìcokle ,geliy zevna aiig epi`y - §©©¦©

.dxez xeqi` eilr oi`

ike :`xnbd dywnàeä íBìL éëøc øa ïè÷epwizy opaxcn aeiga jiiy - ¨¨©©§¥¨

:`xnbd zvxzn .mely ikxc iptnøîà÷ éëäy ,`ziixad zpeek jk -åéáà ¨¦¨¨©¨¦
ìLdBì øéæçäì áéiç ïè÷-miviad z` xvgd lral:íBìL éëøc éðtî ¤¨¨©¨§©£¦¦§¥©§¥¨

äðùî
Bøéáçì úéa øékNnäzia xky mlyiy enr rawe ,dpy jynlì,äðL`le ©©§¦©¦©£¥§¨¨

,yceg lk zexiky incäðMä äøaòúðxc` yceg oic zia etiqed m` - ¦§©§¨©¨¨
`l mdipia erawy minc mze`y xnel leki xikynd oi` ,dpy dze`l ipy

e ,yceg a"i ly dlibx dpy xear `l` eidycegd xear sqep xky reazl

`l` ,sqepdøëBMì äøaòúðjixv epi`e ,sqepd ycega i`kf xkeyd - ¦§©§¨©Ÿ¥
s`y meyn ,dligza erawy itk dpy zexiky inc mze` z` `l` mlyl

m` j` .`ed dpy dze` llka xeaird ly df ycegBì øékNäziad z` ¦§¦
zexiky inc mlyiy enr rawe ,dpy jynlíéLãçì,yceg lkl jke jk - ¤¢¨¦

eäðMä äøaòúð,dpy dze`l yceg cer oic zia etiqed -äøaòúð ¦§©§¨©¨¨¦§©§¨
øékNnì,sqepd ycegd xear mitqep zexiky inc reazl xikynd i`kf - ©©§¦

.miycg b"i yi ef dpyae yceg lk xear minc erawy meyndpynd d`ian

a äNòîxirøëML ãçàa éøBtéöziaBøéáçî õçøîerawe ,dpy jynl ©£¤§¦¦§¤¨¤¨Ÿ©¤§¨¥£¥
jk lr mlyiy mdipiaøNò íéðLaixpicì áäæì áäæ øðécî äðLlk,Lãç ¦§¥¨¨¨¨§¨¨¦¦©¨¨§Ÿ¤

,yceg lk xky itl mbe dpy xky itl mb melyzd z` erawy epiide
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המשך ביאור למסכת בבא מציעא ליום רביעי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dw sc `rivn `aa(ycew zay meil)

,dze`ãBöçàå,xevw`e -ønòàåzeliagl d`eazd z` seq``e - §¤§©£©¥
,mixnerLeãàå,dze`éøãéàå[blfn oirk-] zgx ici lr uend z` dxf`e - §¨§¦§¦
,dtp e`Cîã÷ àéøk íé÷Bàå[dnixr-] ixkl d`eazd z` seq``e - §¦©§¨¢¨¨

,jiptl ecinr`eàbìt ìBhéúå zðà éúéúåivg lehize `eaz dz`e - §¥¥©§§§¦©§¨
,ixkdnéãé úe÷ôðáe éìîòa àðàålr ize`vede ilnr zxenz ,ip`e - ©£¨©£¨¦§©§¨©

leh` ,dceardàbìtcr ceariy aiigzdy xg`ne .'ipyd ixkd ivg z` - ©§¨
,jk icil `eal lekiy xeriyk d`eaza yi xy`k jkl ,ixk zcnrd ick

.zekxvpd zeceard seq cr jiyndl `ed aiig

:`ziixad zx`anänëåxeriy `ed,'éøk da ãéîòäì éãk'dnk xnelk §©¨§¥§©£¦¨§¦
riy `di,dnixrd xeúçøä Ba ãBîòzL éãk ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥§©¦£¦¨§¥¤©£¨©©

d`eazd znixr jeza eze` miagez xy`ky ,blfn oirk ieyry ilk -

.leti `le cenri

:df xeriya dpc `xnbdeäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqp -àöBiä úçø ¦©§¨§©©©¥
d`eazd znixr jeznàñéb éàäì àñéb éàäîxnelk ,df cvne df cvn - ¥©¦¨§©¦¨

,dnixrl uegn mi`xp l`nyne oinin zgxd iciv ipyy,éàîote`a m`d ©
:wtqd z` `xnbd zhyet .`l e` ,ea zcner zgxdy ixkl aygp dfàz̈

dépéî éì àLøtî éãéãì ,eäaà éaø øîà ,òîLeixacn il yxtzp -éaøc §©¨©©¦©¨§¦¦¦¨§¨¦¦¥§©¦
ìk ,àðéðç éaøa éñBédnixrïéàLdñðBkagxd wlgd -BlLilk ly - ¥§©¦£¦¨¨¤¥¥¤

zgxdäàBøz`änçä éðtixkd llka `id ixd ,dkeza ezeid zngn ¤§¥©©¨
lr ,qpek `xwpd llka md s` zgxd ly eiccv ipyy oeike .dpyna xen`d

.dngd ipt e`xi `ly xn`p eiccv ipy lr s` ok

qix`d z` `nw `pz aiig eay ixkd xeriy `ed dnk zx`an `xnbd

:dcya lthl,øîà éåì ,øîzéàzcink ,ixk zcnrdl jixvd xeriyd ¦§©¥¦¨©
ìLïéàñ L.d`eaz ly,éøîà éàpé éaø éáczcinkíéúàñ.mi`q ipy - ¨Ÿ§¦§¥©¦©©¨§¥¨©¦

,Lé÷ì Léø øîàd xeriy,eøîàL íéúàñ`edäàöBää ïî õeçdzidy ¨©¥¨¦¨©¦¤¨§¦©¨¨
wx ,dcya cearl jiyndl jixvy xnelk ,dcya ezcear lr qix`l

mbe ,dcya qix`d ly d`vedd z` mb llekd xeriya d`eaz dgnvyk

.miz`q zcina geex

eyxity mitqep mipiipr `xnbd d`ian ,qix` aeig oiprl ixkd ixeriy ab`

:mixen`d mixeriyd z` i`pi iax iac mdaíúä ïðzdpyna epipy - §©¨¨
,(e"n b"t) oivwer zkqnaïéànèî éànL úéa ,íéáðòå íéúéæ éöéøtmze` §¦¥¥¦©£¨¦¥©©§©§¦

,milke` z`neha e`nhp m`.ïéøäèî ìlä úéáe¥¦¥§©£¦
:`xnbd zxxanéàîmd dn -íéúéæ éöéøt:`xnbd zx`an .miapreøîà ©§¦¥¥¦¨©
éòLø ,àðeä áødíéúéæmleyia xnbi `le ,xqea mdyk milcby ,miaprde ©¨¦§¥¥¦

mpi`y meyn ,milke` z`neh lawln lld zia mexdh okle ,mlerl

l miie`x:`xnbd zx`an .dlik`äàø÷ éàîe ,óñBé áø øîàepivn okid - ¨©©¥©§¨¨
(ci `i l`ipc) eyr ly ezriq lr xn`py dnn ,'uixt' `xwp ryxy weqta

.'eìLëðå ïBæç ãéîòäì eàMpé Enò éöéøt [éðáe]',sqep xewnøa ïîçð áø §¥¨¦¥©§¦©§Ÿ§©£¦¨§¦§¨©©§¨©
,øîà ÷çöéz`f micnelàëäî,df weqtn -'íã CôL õéøt ïa ãéìBäå' ¦§¨¨©¥¨¨§¦¥¨¦Ÿ¥¨

.'uixt' `xwp mc jteyd ryxy x`ean

:`xnbd zxxanänëåe`xwi oiicre milyean mizifd eidiy xeriyd `ed §©¨
.'íéúéæ éöéøt':`xnbd zx`an,øîà øæòìà éaømdn mi`iveny mizif §¦¥¥¦©¦¤§¨¨¨©

wxïéa÷ úòaøàzgzn zg` mrta mdn miqipknyk ,onyäøB÷ìzia ly ©§©©©¦§¨
.df xeriyn xzei `ivedl mikixv milibx mizife ,cad,éøîà éàpé éaø éác§¥©¦©©¨§¥

elit` mdn mi`iveny mizifíéúàñzgzn mdn daxd miqipknyk ¨©¦
äøB÷ì.df xeriyn xzei `ivedl mikixvy drya ,cad zia ly §¨

:`xnbd zx`anéâéìt àìå`l` ,xaca zwelgn oi` -àäxfrl` iax - §Ÿ§¦¥¨
xaic ,ony miaw zrax` z`ivi cr `ed xeriydy xn`yàøúàa§©§¨

àììeàa àøBk éìéiòîczgzny leaiwd zial mizif miqipkny mewna - ¦§©§¥¨§§¨
cr `iven xy`ky ,mi`q miyely `edy ,xek zcina wx cad zia zxew

mi`xwp mpi` dfn xzeia la` ,xqea mizifd mi`xwp ony miaw zrax`

e ,xqeaàämiz`q z`ivi cr `ed xeriydy exn`y i`pi iax iac inkg - ¨
exaic ,onyàììeàa ïéøBk àúìz éìéiòîc àøúàamiqipkny mewna - §©§¨¦§©§¥§¨¨¦§§¨

`edy ony miz`q mdn mi`iven m` s` okle ,mixek dyely zcina mizif

mizifd miaygp oiicr ,miaw drax` zcinn minrt dyly letkd xeriy

.xqeal

xen`d xeriyd z` i`pi iax iac inkg eyxit eay sqep oipr d`ian `xnbd

:eaïðaø eðz,(`"n b"t miaf) dpyna minkg epy - ¨©¨¨
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המשך ביאור למסכת בבא מציעא ליום שבת בוצש עמ' א

המשך תלמוד בבלי המבואר "שפה ברורה - עוז והדר"



קכה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aw sc `rivn `aa(iriax meil)

øãäå 'íàäaezk jk xg`e -ì çwz íéðaä úà','Cjixv mcewy epiide ¨¥©£©¤©¨¦¦©¨
,uxzl yi .miviaa zekfl jk xg`e m`d z` glylàîéz eléôàs`y - £¦¥¨

xn`p m`dì äìôðclkdviad,Bøöçìdf oi`e ,xvgd lra da dkf `l §¨§¨¨©£¥
`ed llky oeik ,'onefn'déì éëæ éöî eäéàc àëéä ìk`edy mewn lky - ¨¥¨§¦¨¥¨¥¥

mb zekfl lekidéì àéëæ Bøöç,exear dkef -éöî àì eäéàc àëéä ìëå £¥©§¨¥§¨¥¨§¦Ÿ¨¥
déì éëæzekfl leki `l `edy mewn lke -déì àéëæ àì énð Bøöçmb - ¨¥¥£¥©¦Ÿ©§¨¥

m`dy iptn dviaa zekfl leki `l `edy oeike .exear dkef `l exivg

.exear dzpw `l exivg mb ,dilr zvaex

:`xnbd dywnéëä éàrecn olhil xeq` miviad lr zvaex m`dyk m` - ¦¨¦
,íBìL éëøc éðtî ìæâa úBøeñàixdéàxaecn m` -dçlLcolfbdy - £§¤¤¦§¥©§¥¨¦§¦§¨

,miviad z` lhpy mcew m`d z` gliyàeä àélòî ìæbxenb lfb df ixd - ¤¤§©§¨
`ly elit` miviaa dkf xvgd lra ixdy ,mely ikxc iptn wx `le

e .ezrcnéàxaecn m`e -dçlL àìclhpe m`d z` gliy `l olfbdy - ¦§Ÿ¦§¨
,cin miviad z`dçelL éòa àä,dxezd on geliy aeig eilr yi ixd - ¨¨¥©¨

xaecn :`xnbd zvxzn .opaxcn lfb lr xary `ziixad dhwp recne

e ,miviaa xvgd lra dkf `l oiicre ,m`d z` gliy `ly ote`aïè÷a`ay §¨¨
,miviad z` lehilàeä çeléL øa åàìcokle ,geliy zevna aiig epi`y - §©©¦©

.dxez xeqi` eilr oi`

ike :`xnbd dywnàeä íBìL éëøc øa ïè÷epwizy opaxcn aeiga jiiy - ¨¨©©§¥¨

:`xnbd zvxzn .mely ikxc iptnøîà÷ éëäy ,`ziixad zpeek jk -åéáà ¨¦¨¨©¨¦
ìLdBì øéæçäì áéiç ïè÷-miviad z` xvgd lral:íBìL éëøc éðtî ¤¨¨©¨§©£¦¦§¥©§¥¨

äðùî
Bøéáçì úéa øékNnäzia xky mlyiy enr rawe ,dpy jynlì,äðL`le ©©§¦©¦©£¥§¨¨

,yceg lk zexiky incäðMä äøaòúðxc` yceg oic zia etiqed m` - ¦§©§¨©¨¨
`l mdipia erawy minc mze`y xnel leki xikynd oi` ,dpy dze`l ipy

e ,yceg a"i ly dlibx dpy xear `l` eidycegd xear sqep xky reazl

`l` ,sqepdøëBMì äøaòúðjixv epi`e ,sqepd ycega i`kf xkeyd - ¦§©§¨©Ÿ¥
s`y meyn ,dligza erawy itk dpy zexiky inc mze` z` `l` mlyl

m` j` .`ed dpy dze` llka xeaird ly df ycegBì øékNäziad z` ¦§¦
zexiky inc mlyiy enr rawe ,dpy jynlíéLãçì,yceg lkl jke jk - ¤¢¨¦

eäðMä äøaòúð,dpy dze`l yceg cer oic zia etiqed -äøaòúð ¦§©§¨©¨¨¦§©§¨
øékNnì,sqepd ycegd xear mitqep zexiky inc reazl xikynd i`kf - ©©§¦

.miycg b"i yi ef dpyae yceg lk xear minc erawy meyndpynd d`ian

a äNòîxirøëML ãçàa éøBtéöziaBøéáçî õçøîerawe ,dpy jynl ©£¤§¦¦§¤¨¤¨Ÿ©¤§¨¥£¥
jk lr mlyiy mdipiaøNò íéðLaixpicì áäæì áäæ øðécî äðLlk,Lãç ¦§¥¨¨¨¨§¨¨¦¦©¨¨§Ÿ¤

,yceg lk xky itl mbe dpy xky itl mb melyzd z` erawy epiide
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המשך ביאור למסכת בבא מציעא ליום רביעי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bw sc `rivn `aa(iying meil)

åøéáçî äãù ìá÷îä ¯ éòéùú ÷øô
ea ex`azp ik m` ,exiagn dcy lawnd mc` ipica exwira wqer df wxt

.'exky ozz eneia' ipice oekyn ipic oke ,`xvn xa ipicn hrn mb

`ed cg`d ote`d .exiagn dcy mc` lawn mday mipte` dyely mpyi

da wqrzne ziad lra ly edcy z` qix`d lhepy ,epiidc .zeqix`

eavwy dn itk zexita wlg `ed lhep okn xg`le ,drxefle dyxegl

lral mlyn qix`d oi` df ote`ae .driax e` yily e` dvgn ,mdipia

dne`n gnv `l m` jkitle ,dcya gnvy dnn `l` elyn dne`n dcyd

qix`d ryt `ly ote`a `l` mixen` mixacd oi` mpn` .melk aiig epi`

eipic ex`azie ,milral mlyl eilr da wqrzp `le ryt m` j` ,ezceara

od ,dcyd lra oiae qix`d oia dwelgd ipic ex`azi ok enk .wxtd jynda

ode ,dnecke dz`wyde dcyd zxiny ze`vedl zyxcpd drwydd oiprl

.zexitd lecibn cal dcyd on yiy migeexd x`y zwelg oiprl

zxenz dcyd z` lawny ,epiidc .zexikga dcy lawnd `ed ipyd ote`d

dcyd ginvz m` oia ,milral mlyl aiigzny zexit ly reaw mekq

zexitd z` el mlyl eilr dginvd m`y `l` ,ginvz `l m` oiae zexit

mpyi ,mpn` .el ozepe weya zexit dpew dginvd `l m`e ,dcyd jezn

e` zecyd lk etczyp m` oebk ,milral mlyln xkegd xehty mipte`

.wxtd jynda mipicd ex`eaie ,dnecke abg mlk`

aiigzn epi`y `l` ,zexikgd oick dpicy ,zexikyd `ed iyilyd ote`d

.zern `l` zexit milral ozil

mya z`xwp zeqix`y zexnly ,(`"n) dpynd yexita m"anxd azk

ixde ,zexikye zexikg lr s` mzqa 'lawn' my xn`p mewn lkn ,'zeplaw'

.'zexikga dcy lawnd' xn`p eli`k df

äðùî
mc`Bøéáçî äãN ìa÷îäbdpn itk da bedpl eilr ,zexikga e` zeqix`a ©§©¥¨¤¥£¥

jkitle ,mewndeâäpL íB÷îlkdøBö÷ìz` xi`ydle ,lbna mz`eaz z` ¨¤¨£¦§
,dnc`ad`eazd iyxeyøBö÷é`ed s`ebdpymewnae ,øB÷òìd`eazdz` ¦§©£

,miyxeyd mr cgi rwxwa dxeaignøB÷òé.zepyl i`yx epi`e ,`ed s` ©£
lkd ebdpy mewna ,ok enkåéøçà LBøçì,dxiwrd e` dxivwd xg`l - ©£©£¨

exfgi `ly ,rwxwa mipenhd mirxd miayrd ly miyxeyd z` jetdl ick

,aey rwxwd rxfzykl egnvieLBøçé.rwxwd z` lawnd s` ©£
äðéãnä âäðîk ìkäbdpnd itl jlil yi dcyd ipipr x`y lka oke - ©Ÿ§¦§©©§¦¨

.dpicn dze`a

:dcyd lra mr welgl qix`l yi cvik dpynd zx`an dzríLk§¥
ïé÷ìBçLziad lrae qix`däàeáúae` yilyl e` dvgnl ,dnvr ¤§¦¦§¨
,riaxlïé÷ìBç Ckmd,Lwáe ïáúaeïé÷ìBçL íLkmdïé÷ìBç Ck ,ïéia ¨§¦§¤¤©©§¥¤§¦©©¦¨§¦
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המשך ביאור למסכת בבא מציעא ליום חמישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dw sc `rivn `aa(ycew zay meil)

,dze`ãBöçàå,xevw`e -ønòàåzeliagl d`eazd z` seq``e - §¤§©£©¥
,mixnerLeãàå,dze`éøãéàå[blfn oirk-] zgx ici lr uend z` dxf`e - §¨§¦§¦
,dtp e`Cîã÷ àéøk íé÷Bàå[dnixr-] ixkl d`eazd z` seq``e - §¦©§¨¢¨¨

,jiptl ecinr`eàbìt ìBhéúå zðà éúéúåivg lehize `eaz dz`e - §¥¥©§§§¦©§¨
,ixkdnéãé úe÷ôðáe éìîòa àðàålr ize`vede ilnr zxenz ,ip`e - ©£¨©£¨¦§©§¨©

leh` ,dceardàbìtcr ceariy aiigzdy xg`ne .'ipyd ixkd ivg z` - ©§¨
,jk icil `eal lekiy xeriyk d`eaza yi xy`k jkl ,ixk zcnrd ick

.zekxvpd zeceard seq cr jiyndl `ed aiig

:`ziixad zx`anänëåxeriy `ed,'éøk da ãéîòäì éãk'dnk xnelk §©¨§¥§©£¦¨§¦
riy `di,dnixrd xeúçøä Ba ãBîòzL éãk ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥§©¦£¦¨§¥¤©£¨©©

d`eazd znixr jeza eze` miagez xy`ky ,blfn oirk ieyry ilk -

.leti `le cenri

:df xeriya dpc `xnbdeäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqp -àöBiä úçø ¦©§¨§©©©¥
d`eazd znixr jeznàñéb éàäì àñéb éàäîxnelk ,df cvne df cvn - ¥©¦¨§©¦¨

,dnixrl uegn mi`xp l`nyne oinin zgxd iciv ipyy,éàîote`a m`d ©
:wtqd z` `xnbd zhyet .`l e` ,ea zcner zgxdy ixkl aygp dfàz̈

dépéî éì àLøtî éãéãì ,eäaà éaø øîà ,òîLeixacn il yxtzp -éaøc §©¨©©¦©¨§¦¦¦¨§¨¦¦¥§©¦
ìk ,àðéðç éaøa éñBédnixrïéàLdñðBkagxd wlgd -BlLilk ly - ¥§©¦£¦¨¨¤¥¥¤

zgxdäàBøz`änçä éðtixkd llka `id ixd ,dkeza ezeid zngn ¤§¥©©¨
lr ,qpek `xwpd llka md s` zgxd ly eiccv ipyy oeike .dpyna xen`d

.dngd ipt e`xi `ly xn`p eiccv ipy lr s` ok

qix`d z` `nw `pz aiig eay ixkd xeriy `ed dnk zx`an `xnbd

:dcya lthl,øîà éåì ,øîzéàzcink ,ixk zcnrdl jixvd xeriyd ¦§©¥¦¨©
ìLïéàñ L.d`eaz ly,éøîà éàpé éaø éáczcinkíéúàñ.mi`q ipy - ¨Ÿ§¦§¥©¦©©¨§¥¨©¦

,Lé÷ì Léø øîàd xeriy,eøîàL íéúàñ`edäàöBää ïî õeçdzidy ¨©¥¨¦¨©¦¤¨§¦©¨¨
wx ,dcya cearl jiyndl jixvy xnelk ,dcya ezcear lr qix`l

mbe ,dcya qix`d ly d`vedd z` mb llekd xeriya d`eaz dgnvyk

.miz`q zcina geex

eyxity mitqep mipiipr `xnbd d`ian ,qix` aeig oiprl ixkd ixeriy ab`

:mixen`d mixeriyd z` i`pi iax iac mdaíúä ïðzdpyna epipy - §©¨¨
,(e"n b"t) oivwer zkqnaïéànèî éànL úéa ,íéáðòå íéúéæ éöéøtmze` §¦¥¥¦©£¨¦¥©©§©§¦

,milke` z`neha e`nhp m`.ïéøäèî ìlä úéáe¥¦¥§©£¦
:`xnbd zxxanéàîmd dn -íéúéæ éöéøt:`xnbd zx`an .miapreøîà ©§¦¥¥¦¨©
éòLø ,àðeä áødíéúéæmleyia xnbi `le ,xqea mdyk milcby ,miaprde ©¨¦§¥¥¦

mpi`y meyn ,milke` z`neh lawln lld zia mexdh okle ,mlerl

l miie`x:`xnbd zx`an .dlik`äàø÷ éàîe ,óñBé áø øîàepivn okid - ¨©©¥©§¨¨
(ci `i l`ipc) eyr ly ezriq lr xn`py dnn ,'uixt' `xwp ryxy weqta

.'eìLëðå ïBæç ãéîòäì eàMpé Enò éöéøt [éðáe]',sqep xewnøa ïîçð áø §¥¨¦¥©§¦©§Ÿ§©£¦¨§¦§¨©©§¨©
,øîà ÷çöéz`f micnelàëäî,df weqtn -'íã CôL õéøt ïa ãéìBäå' ¦§¨¨©¥¨¨§¦¥¨¦Ÿ¥¨

.'uixt' `xwp mc jteyd ryxy x`ean

:`xnbd zxxanänëåe`xwi oiicre milyean mizifd eidiy xeriyd `ed §©¨
.'íéúéæ éöéøt':`xnbd zx`an,øîà øæòìà éaømdn mi`iveny mizif §¦¥¥¦©¦¤§¨¨¨©

wxïéa÷ úòaøàzgzn zg` mrta mdn miqipknyk ,onyäøB÷ìzia ly ©§©©©¦§¨
.df xeriyn xzei `ivedl mikixv milibx mizife ,cad,éøîà éàpé éaø éác§¥©¦©©¨§¥

elit` mdn mi`iveny mizifíéúàñzgzn mdn daxd miqipknyk ¨©¦
äøB÷ì.df xeriyn xzei `ivedl mikixvy drya ,cad zia ly §¨

:`xnbd zx`anéâéìt àìå`l` ,xaca zwelgn oi` -àäxfrl` iax - §Ÿ§¦¥¨
xaic ,ony miaw zrax` z`ivi cr `ed xeriydy xn`yàøúàa§©§¨

àììeàa àøBk éìéiòîczgzny leaiwd zial mizif miqipkny mewna - ¦§©§¥¨§§¨
cr `iven xy`ky ,mi`q miyely `edy ,xek zcina wx cad zia zxew

mi`xwp mpi` dfn xzeia la` ,xqea mizifd mi`xwp ony miaw zrax`

e ,xqeaàämiz`q z`ivi cr `ed xeriydy exn`y i`pi iax iac inkg - ¨
exaic ,onyàììeàa ïéøBk àúìz éìéiòîc àøúàamiqipkny mewna - §©§¨¦§©§¥§¨¨¦§§¨

`edy ony miz`q mdn mi`iven m` s` okle ,mixek dyely zcina mizif

mizifd miaygp oiicr ,miaw drax` zcinn minrt dyly letkd xeriy

.xqeal

xen`d xeriyd z` i`pi iax iac inkg eyxit eay sqep oipr d`ian `xnbd

:eaïðaø eðz,(`"n b"t miaf) dpyna minkg epy - ¨©¨¨
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המשך ביאור למסכת בבא מציעא ליום שבת בוצש עמ' א

המשך תלמוד בבלי המבואר "שפה ברורה - עוז והדר"



c"agקכו i`iyp epizeax zxezn
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r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

ÂÈÒBÈ È˙ÓÈ‡Ó Ú„BÈ B�È‡Â ˙BLÓM‰ ÔÈa ¯eÚLa È˜a B�È‡L ÈÓÈ¯ˆ) ÂÈÏÚ Û˙aL Ïa˜Ïe ˜ÙÒ ÏkÓ ˜lzÒ‰Ï C ¦¤¥¨¦§¦¥©§¨§¥¥©¥¥¨©¦¨¨¨¦§¦§©¥¦¨¨¥§©¥©¨
‰ÚÈ˜M‰ ˙lÁz Ì„˜ ‰a¯‰[hl˙B�ÏÈ‡‰ ÈL‡¯a LÓM‰L „BÚa ˙B¯p‰ ˜ÈÏ„È (ÔÎÏÂ[n˜ÈÏ„È ÔpÚn‰ ÌBÈ ‡e‰ Ì‡Â ©§¥Ÿ¤§¦©©§¦¨§¨¥©§¦©¥§¤©¤¤§¨¥¨¦¨§¦©§ª¨©§¦

ÌBÈ „BÚaÓ ‰¯˜‰ ÏÚ ÌÈ·LBÈ ÔÈÏB‚�¯z‰Lk[`nÌL ÌÈ·LBÈ ÌÈ·¯BÚ‰Lk ˜ÈÏ„È ÔÈÏB‚�¯z ÌL ÔÈ‡L ‰„Oa ‡e‰ Ì‡Â §¤©©§§¦§¦©©Ÿ̈¦§§¦©¨¤¤¥¨©§§¦©§¦§¤¨§¦§¦¨
ÌBÈ „BÚaÓ[bÎan: ¦§

ו סעי� לשבת נרות הדלקת זמ� רסא, סימ� ב חלק

∑

1

2

3

4

mixe`ia

Y äòé÷ùä úìçú íãå÷ äáøä [èì�ת רבינו לשיטת היינו
אנו ולכ� השקיעה, תחלת לאחר הרבה חל השמשות שבי�
לתחלת סמו� הנרות להדליק צריכי� בקיאי�, שאיננו

הגאוני�)השקיעה בסידור(כשיטת רבינו לפסק אמנ� .

לאחר) מינוטי� (ד' מתחיל השמשות שבי� הגאוני� כשיטת
בעוד הנר הדלקת של זה שיעור השקיעה, בתחילת
זמ� את הרבה להקדי� בא לא האילנות בראשי שהחמה
השקיעה לחישוב אפשרות לתת א� כי הנר, הדלקת
הבקי וג� האמיתית, בשקיעה בקי שאינו מי עבור (בער�)
מצד הנראית) (שקיעה זו בשקיעה שבת עצמו על יקבל

שבת .55תוספת

Y úåðìéàä éùàøá ùîùäù [îהוא השקיעה תחלת
ממנה יראה ולא האופק תחת השמש עגולת משתשקע
המקומות בראש ג� ניכרת זריחתה אי� שאז כלו�,
קט� ניצו� אפילו לעיני� יראה שהאד� עוד וכל הגבוהי�,
בראשי רק אפילו ניכרת שזריחתה עוד כל וכ� מהעגולה

הגבוהי� הגגות או השמשהאילנות עליה� שמאירה (שניכר

הגאוני�במישרי�) לשיטת אפילו גמור יו� והנזהר56הוי ,
ועוד השקיעה, לאחר תהיה הנר שהדלקת חשש אי� בזה

שבת. תוספת משו� בזה שיש
Y íåé ãåòáî äøå÷ä ìò íéáùåé [àîבמכתב להל� וראה

זה זמ� שיעור שפירש המעונ�)רבנו .(ליו�

Y íåé ãåòáî [áî,�מצויי והשעוני� שהלוחות ובזמננו
כ� כל להקדי� צרי� ואי� עליה� לסמו� אלא57אפשר .

וכ� צרכו, כל מדויק יהיה שהשעו� להשתדל שיש שמוב�
לפי ולא הנראית, השקיעה לפי מחושב יהיה שהלוח

הי� פני גובה פי על המחושבת (שקיעההשקיעה

.58אסטרונומית)

Y íåé ãåòáî [âî:רבינו מכתב כא� נדפס הוצאות בכמה
ערו�, בשלח� פסוקה הלכה יודעי� ללא ולהזהיר להודיע
לכו קי� דלא אתו� רבא דאמר בשבת, ערו� תלמוד והוא
שרגא. אדליקו דיקלא בריש אדשימשא דרבנ�, בשיעורא
זורחת השמש בעוד שבת של נר להדליק רש"י, פירש
גגי� בראשי וכ� גבוהי�, אילנות שה� הדקלי� בראשי
תחת החמה שתשקע קוד� מועט זמ� דהיינו גבוהי�,

האר�.
דהיינו זה, שיעור ער� לפי לשער כ� ג� צרי� המעונ� ויו�
הכוכבי� צאת זמ� שיעור קוד� א' שעה לשיעור קרוב
שני לשיעור קרוב הוא הקי� ובאמצע החור�, באמצע
ותחלת הקי� ובסו� הכוכבי�, צאת שיעור קוד� שעות
קוד� ומחצה שעה הוא הקי� ותחלת החור� וסו� החור�
שבת. קבלת זמ� וזהו לכל, כידוע הכוכבי� צאת זמ� שיעור
דלא לדיד� ערו� ושלח� גמרא פי על מלאכה מכל ולפרוש
יודע איתנו אי� הרבי� בעונותינו דרבנ� בשיעורא ל� קי�
ובפרט דרבנ�. בשיעורא לי קי� לומר במקומותינו מה עד
זה ולמדי� יודעי�, ולשאינ� ליודעי� מסורה, לכל דשבת
בקול שומע ה' ירא בכ� מי כ� על כדת, שלא להקל מזה
ביתו לבני ולהזהיר בנפשו נזהר יהיה חז"ל ידידיו עבדיו
שלא ח"ו אונס איזו יהיה וא� האלה. בדברי� אשתו זו
לנכרי תצוה אזי החמה שקיעת עד להדליק למהר תוכל
וה' הברכה עליה� תבר� והיא שבת של נרות להדליק
הפרישה על שכר ותקבל טוב ברכת עליה ותבא לה יסלח

הטוב. מה'

zexewn

דפסק55) דהא כיו� הגאוני� דעת על חומרא להוסי� ואי�
בדבר חומרא מצד עצמו הוא הגאוני� כדעת בסידור רבינו

ג. סעי� פט"ז הכולל בשער כמבואר דמדאורייתא
הגבוהי�56) ההרי� כאילו השקיעה למדוד יש הגאוני� ולדעת

השקיעה לאחר מינוטי� כד' והוא כא�, נמצאי� ישראל שבאר�

הנראית.
רבינו57) ממכתב משמע וכ� יוס�, הברכי בש� כז ס"ק משנ"ב

שעו�. על להסתמ� שיש משמע ממנו להל� הנדפס
או58) הלוח דיוק אי ספק ידי לצאת כדי הדקות בארבעה ודי

שבת. תוספת מצד וכ� השעו�,

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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Êיכול נצור אלהי קוד� ברכות עשרה שמונה שסיי� אחר
קכ"ב: בסי' שיתבאר כמו וברכו וקדיש קדושה לענות

ז סעי� בתפלה להפסיק שלא קד, סימ� א חלק

ששכח‡ או ומוס� שחרית כגו� זו אחר זו תפלות ב' המתפלל
שלאחריה תפלה בזמ� להשלימה וצרי� התפלל ולא
שתהא כדי לזו זו בי� להמתי� צרי� זו אחר זו שתי� ומתפלל
ד' הילו� כדי דהיינו תחנה בלשו� דבריו לערו� מיושבת דעתו
שנית מתפלל אלא למקומו לחזור רוצה אינו אפילו אמות
לחזור אבל הראשונה תפלה אחר כשפסע ש� שעומד במקו�
כמו להמתי� צרי� שנית להתפלל רוצה אינו אפילו למקומו

קכ"ג: בסי' שיתבאר

אחד: סעי� ובו תפלות שתי המתפלל די� קה, סימ� א חלק

שחייב‡ וכל מתפלה פטורי� שמע מקריאת הפטורי� כל
שאי� המת את מהמלוי� חו� בתפלה חייב שמע בקריאת
פטורי� שמע בקריאת שחייבי� שאע"פ בה� צור� למטה
ואי� בעמידה שהיא ועוד סופרי� מדברי והיא הואיל מתפלה
ועמידתה כוונתה עיקר שמע קריאת אבל כ� כל לשהות יכולי�

ולכוי�: לעמוד יוכל ובקל ראשו� בפסוק אלא אינה

בתפלה· חייבי� שמע מקריאת שפטורי� אע"פ ועבדי� נשי�
ה� התפלה שזמני גרמא הזמ� שלא עשה מצות שהוא מפני
שנאמר התורה מ� היא התפלה מצות ועיקר סופרי� מדברי
לה שאי� אלא תפלה זו שבלב עבודה איזו לבבכ� בכל ולעבדו
עת ובכל שירצה נוסח בכל להתפלל ויכול התורה מ� ידוע נוסח
חובתו ידי יצא בלילה או ביו� אחת פע� ומשהתפלל שירצה

התורה. מ�

בתמידות י"ח מתפללי� שאינ� הנשי� רוב נהגו זו סברא פי ועל
בקשה איזה לנטילה סמו� בבקר מיד שאומרות לפי וערב שחר
יותר. חייבו� לא חכמי� שא� ואפשר בזה יוצאות התורה ומ�

שה� סופרי� מדברי היא תפלה מצות שעיקר אומרי� יש אבל
אות� להתפלל הסדר על ברכות י"ח שתיקנו הגדולה כנסת אנשי
עשה מצות שהוא ואע"פ רשות וערבית חובה ומנחה שחרית
עשה מצות מכל פטורות והנשי� גרמא שהזמ� סופרי� מדברי
וקידוש הלל כגו� סופרי� מדברי היא אפילו גרמא שהזמ�
ותפלה הואיל ומנחה שחרית בתפלת אות� חייבו אעפ"כ הלבנה

עיקר. וכ� רחמי� בקשת היא

קבלוהו כבר שעכשיו אע"פ רשות שהוא ערבית תפלת אבל
עליה� קבלו לא הנשי� מקו� מכל לחובה ישראל כל עליה�

כמ"ש: ערבית מתפללות אינ� ורוב�

ערב‚ י"ח להתפלל לחנכ� חייבי� לחינו� שהגיעו קטני�
תפלת קוד� לאכול לה� לית� רשאי מקו� ומכל ובוקר
לעני� ושמ"ג רס"ט בסי' שיתבאר כמו לענות� ואסור שחרית

קידוש: קוד� להאכיל�

וחביריו„ יוחאי ב� שמעו� רבי כגו� אומנתו שתורתו מי
אינו אבל ולאחריה לפניה ומבר� שמע לקריאת מפסיק
אפילו מלימודו מבטל אינו כ� שמבלעדי כיו� עיקר כל מתפלל
ולהפסיק לבטל שצרי� וא� יבטל לא התפלה בשביל ג� רגע
מקו� מכל סופרי� דברי של אפילו המצות כל לעשיית לימודו
אי� הזה עול� עניני על רחמי� בקשת אלא ואינה הואיל תפלה
בי� מפסיקי� אנו אבל שעה בחיי ולעסוק העול� חיי להניח לו
הרבה. מבטלי� אנו כ� שמבלעדי כיו� לתפלה בי� שמע לקריאת

יתבטלו עכשיו ילמדו לא וא� לאחרי� מלמד א� מקו� ומכל
מלימודו יפסוק לא התפלה אחר ללמוד להתקב� יוכלו ולא
וקורא פוסק מקו� ומכל התפלה זמ� יעבור א� אפילו עמה�
בזמ� שמי� מלכות לקבל כדי שמע קריאת של ראשו� פסוק
כדי מצרי� יציאת בה שיש הלכה אחר ויחזור שמע קריאת
טוב לימודו ואחר שמע קריאת בזמ� מצרי� יציאת להזכיר
כאד� הפסיד לא זמנה שעבר ואע"פ שמע קריאת כל שיגמור

בתורה. שקורא

שמע קריאת לקרות עדיי� שהות לו ויש עוברת השעה אי� וא�
התחיל ואפילו יחידי לומד אפילו כלל פוסק אינו ולהתפלל
ותפלה שמע קריאת זמ� הגיע שכבר לאחר באיסור ללמוד
רגיל אינו א� תחלה שיתפלל עד ללמוד להתחיל לו שאסור
התחיל א� אעפ"כ פ"ט בסי' שנתבאר כמו הכנסת לבית ליל�
עדיי� שהות שיש זמ� כל ללמוד ורשאי להפסיק צרי� אי�

אח"כ: ולהתפלל שמע קריאת לקרות

סעיפי�: ד' ובו מתפלה הפטורי� ה� מי קו סימ� א חלק

לחזור‡ צרי� לאו א� י"ח התפלל א� מסופק הוא א�
וא� לחובתי תהא התפללתי לא א� ואומר ומתנה ולהתפלל
להקל סופרי� מדברי ספק שכל ואע"פ לנדבתי תהא התפללתי
היו� כל אד� שיתפלל שהלואי מפני ולהתפלל לחזור הצריכו
ומתפלל וחוזר כבר שהתפלל לו ברי שא� אלא נדבה בתורת
שהוא להודיע כדי בתפלתו דבר איזה לחדש צרי� נדבה בתורת
תוסי� בל משו� ועובר תמידי� ב' כמקריב יהא ולא נדבה
היא נדבה ותפלת התמיד עולת במקו� היא חובה שתפלת
א"צ לאו א� התפלל א� מסופק א� אבל נדבה עולת במקו�
אי� הספק על ומתפלל שכשחוזר הב' בתפלתו דבר שו� לחדש

מזה. גדול חידוש ל�

חי חו�וע"י שירצה הפעמי� כל בנדבה ומתפלל חוזר דוש
ראש מוס� אפילו בנדבה אותה מתפללי� שאי� מוס� מתפלת
אלא קרבי� אינ� והמוספי� כהלכת� ומוספי� שאומר כיו� חודש
אינ� ויו"ט ובשבת אות� להתנדב יכול היחיד ואי� צבור משל

בה�: קריבי� ונדבות נדרי� שאי� לפי כלל נדבה מתפללי�

א: סעי� נדבה תפלת ודי� התפלל א� המסופק קז סימ� א חלק
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Êיכול נצור אלהי קוד� ברכות עשרה שמונה שסיי� אחר
קכ"ב: בסי' שיתבאר כמו וברכו וקדיש קדושה לענות

ז סעי� בתפלה להפסיק שלא קד, סימ� א חלק

ששכח‡ או ומוס� שחרית כגו� זו אחר זו תפלות ב' המתפלל
שלאחריה תפלה בזמ� להשלימה וצרי� התפלל ולא
שתהא כדי לזו זו בי� להמתי� צרי� זו אחר זו שתי� ומתפלל
ד' הילו� כדי דהיינו תחנה בלשו� דבריו לערו� מיושבת דעתו
שנית מתפלל אלא למקומו לחזור רוצה אינו אפילו אמות
לחזור אבל הראשונה תפלה אחר כשפסע ש� שעומד במקו�
כמו להמתי� צרי� שנית להתפלל רוצה אינו אפילו למקומו

קכ"ג: בסי' שיתבאר

אחד: סעי� ובו תפלות שתי המתפלל די� קה, סימ� א חלק

שחייב‡ וכל מתפלה פטורי� שמע מקריאת הפטורי� כל
שאי� המת את מהמלוי� חו� בתפלה חייב שמע בקריאת
פטורי� שמע בקריאת שחייבי� שאע"פ בה� צור� למטה
ואי� בעמידה שהיא ועוד סופרי� מדברי והיא הואיל מתפלה
ועמידתה כוונתה עיקר שמע קריאת אבל כ� כל לשהות יכולי�

ולכוי�: לעמוד יוכל ובקל ראשו� בפסוק אלא אינה

בתפלה· חייבי� שמע מקריאת שפטורי� אע"פ ועבדי� נשי�
ה� התפלה שזמני גרמא הזמ� שלא עשה מצות שהוא מפני
שנאמר התורה מ� היא התפלה מצות ועיקר סופרי� מדברי
לה שאי� אלא תפלה זו שבלב עבודה איזו לבבכ� בכל ולעבדו
עת ובכל שירצה נוסח בכל להתפלל ויכול התורה מ� ידוע נוסח
חובתו ידי יצא בלילה או ביו� אחת פע� ומשהתפלל שירצה

התורה. מ�

בתמידות י"ח מתפללי� שאינ� הנשי� רוב נהגו זו סברא פי ועל
בקשה איזה לנטילה סמו� בבקר מיד שאומרות לפי וערב שחר
יותר. חייבו� לא חכמי� שא� ואפשר בזה יוצאות התורה ומ�

שה� סופרי� מדברי היא תפלה מצות שעיקר אומרי� יש אבל
אות� להתפלל הסדר על ברכות י"ח שתיקנו הגדולה כנסת אנשי
עשה מצות שהוא ואע"פ רשות וערבית חובה ומנחה שחרית
עשה מצות מכל פטורות והנשי� גרמא שהזמ� סופרי� מדברי
וקידוש הלל כגו� סופרי� מדברי היא אפילו גרמא שהזמ�
ותפלה הואיל ומנחה שחרית בתפלת אות� חייבו אעפ"כ הלבנה

עיקר. וכ� רחמי� בקשת היא

קבלוהו כבר שעכשיו אע"פ רשות שהוא ערבית תפלת אבל
עליה� קבלו לא הנשי� מקו� מכל לחובה ישראל כל עליה�

כמ"ש: ערבית מתפללות אינ� ורוב�

ערב‚ י"ח להתפלל לחנכ� חייבי� לחינו� שהגיעו קטני�
תפלת קוד� לאכול לה� לית� רשאי מקו� ומכל ובוקר
לעני� ושמ"ג רס"ט בסי' שיתבאר כמו לענות� ואסור שחרית

קידוש: קוד� להאכיל�

וחביריו„ יוחאי ב� שמעו� רבי כגו� אומנתו שתורתו מי
אינו אבל ולאחריה לפניה ומבר� שמע לקריאת מפסיק
אפילו מלימודו מבטל אינו כ� שמבלעדי כיו� עיקר כל מתפלל
ולהפסיק לבטל שצרי� וא� יבטל לא התפלה בשביל ג� רגע
מקו� מכל סופרי� דברי של אפילו המצות כל לעשיית לימודו
אי� הזה עול� עניני על רחמי� בקשת אלא ואינה הואיל תפלה
בי� מפסיקי� אנו אבל שעה בחיי ולעסוק העול� חיי להניח לו
הרבה. מבטלי� אנו כ� שמבלעדי כיו� לתפלה בי� שמע לקריאת

יתבטלו עכשיו ילמדו לא וא� לאחרי� מלמד א� מקו� ומכל
מלימודו יפסוק לא התפלה אחר ללמוד להתקב� יוכלו ולא
וקורא פוסק מקו� ומכל התפלה זמ� יעבור א� אפילו עמה�
בזמ� שמי� מלכות לקבל כדי שמע קריאת של ראשו� פסוק
כדי מצרי� יציאת בה שיש הלכה אחר ויחזור שמע קריאת
טוב לימודו ואחר שמע קריאת בזמ� מצרי� יציאת להזכיר
כאד� הפסיד לא זמנה שעבר ואע"פ שמע קריאת כל שיגמור

בתורה. שקורא

שמע קריאת לקרות עדיי� שהות לו ויש עוברת השעה אי� וא�
התחיל ואפילו יחידי לומד אפילו כלל פוסק אינו ולהתפלל
ותפלה שמע קריאת זמ� הגיע שכבר לאחר באיסור ללמוד
רגיל אינו א� תחלה שיתפלל עד ללמוד להתחיל לו שאסור
התחיל א� אעפ"כ פ"ט בסי' שנתבאר כמו הכנסת לבית ליל�
עדיי� שהות שיש זמ� כל ללמוד ורשאי להפסיק צרי� אי�

אח"כ: ולהתפלל שמע קריאת לקרות

סעיפי�: ד' ובו מתפלה הפטורי� ה� מי קו סימ� א חלק

לחזור‡ צרי� לאו א� י"ח התפלל א� מסופק הוא א�
וא� לחובתי תהא התפללתי לא א� ואומר ומתנה ולהתפלל
להקל סופרי� מדברי ספק שכל ואע"פ לנדבתי תהא התפללתי
היו� כל אד� שיתפלל שהלואי מפני ולהתפלל לחזור הצריכו
ומתפלל וחוזר כבר שהתפלל לו ברי שא� אלא נדבה בתורת
שהוא להודיע כדי בתפלתו דבר איזה לחדש צרי� נדבה בתורת
תוסי� בל משו� ועובר תמידי� ב' כמקריב יהא ולא נדבה
היא נדבה ותפלת התמיד עולת במקו� היא חובה שתפלת
א"צ לאו א� התפלל א� מסופק א� אבל נדבה עולת במקו�
אי� הספק על ומתפלל שכשחוזר הב' בתפלתו דבר שו� לחדש

מזה. גדול חידוש ל�

חי חו�וע"י שירצה הפעמי� כל בנדבה ומתפלל חוזר דוש
ראש מוס� אפילו בנדבה אותה מתפללי� שאי� מוס� מתפלת
אלא קרבי� אינ� והמוספי� כהלכת� ומוספי� שאומר כיו� חודש
אינ� ויו"ט ובשבת אות� להתנדב יכול היחיד ואי� צבור משל

בה�: קריבי� ונדבות נדרי� שאי� לפי כלל נדבה מתפללי�

א: סעי� נדבה תפלת ודי� התפלל א� המסופק קז סימ� א חלק
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הפרק: המשנהתוכ� חכמי שקידת לעוצ� הטע�

דוקא שבתורה גליא בלימוד והגמרא

ìù äøåú ãåîìúá äãé÷ùä íöåòì íòèä åäæå
ìë íúãåáò äéä äæ øùà ,àøîâäå äðùîä éîëç
'éãåîìú øãäîå ,àñøéâî 'éîåô ÷ñô àì íéîéä
àø÷éòî] é"áùø íâå ,ïéîåé ïéúìúì ïéîåé ïéúìúî
á"é é"áôø 'éì ÷øôî äåä é"áùø éù÷î äåä éë
äåä àéùå÷ é"áôø éù÷î äåä éë óåñáìå é÷åøéô
'ô úáùá øëæðë [é÷åøéô ä"ë é"áùø 'éì ÷øôî
,àúéðúî éøàî øëæð øäåæá íâå .ïé÷éìãî äîá

.åéä íéèòåî äìá÷ éøàîå
אפילו (כולל והגמ' המשנה חכמי שקידת מעוצ�
התורה הלכות בלימוד התורה) דפנימיות מרא רשב"י,
אשר המעשה את לידע כדי רק הי' לא שלימוד� מוב�,

הלימוד. מעלת עצ� מצד אלא יעשו�,

øãñå õøàä çîöá íéòøæ øãñ ,ãåîéìä åäîå
íéøáãî ìëä íäù ,'åë äàîåèä úåáà úåøäè

.íééîùâ íéðéðòá
בה', דבוק להיות הוא הלא האד� עבודת עיקר
עסוק האד� יהי' הזמ� שרוב הראוי מ� הי' זה ולפי
או בוראו, את מכיר האד� יד� שעל תורה רזי בלימוד
שעות ט' שוהי� שהיו הראשוני� חסידי� כמו בתפלה
ב"ה הכל לאדו� דעת� מקשרי� "שהיו בתפלה, ביו�
מגיעי� שהיו עד אמיתית ודביקות עזה ואהבה ביראה

הגשמיות". להתפשטות

שבתורה גליא בלימוד השקידה עני� ומהו
גשמיי�. בדברי� העוסקת

éãé ìò 'úé åúîëç äùáìúð íäáù éôì àìà
äøåù äëåúáå ,ì"ðë 'åë äàéøáã äîëçá úåùáìúä
éåìéâ êéùîäì úéìëúä ø÷éò åäæå ,ä"á óåñ-ïéà øåà

åñ-ïéà øåà.úåìéöàäî äìòîìù ä"á ó
האד� דביקות רק (לא היא העבודה עני� תכלית
את העול� לתו� להמשי� בעיקר) אלא בלבד, באלקות
ית' שהוא (כפי ובעצמו בכבודו ב"ה אי�ֿסו� אור
ביותר). העליו� העול� האצילות, עול� מ� א� מרומ�

ב"ה אי�ֿסו� אור להמשי� אד� לב� נית� וכיצד
כול�? העולמות מכל ונשא ר� ית' הוא כאשר � למטה

נת� שהקב"ה ידי דעל התורה, ידי על אלא זה אי�
כביכול", עצמו את לנו נת� "כאילו � התורה את לנו

(כנ"ל), ית' בחכמתו מלובש ב"ה אי�ֿסו� שאור מאחר
יצירה בריאה � העולמות דר� שירדה כפי ג� והתורה,
עוה"ז, וענייני גשמיי� בדברי� שנתלבשה עד � עשי'

עילאה". "חכמה שהיא הראשו� במהותה נשארה

תורה דברי ותופס משיג שהאד� ידי על ולפיכ�,
בנפשו. ב"ה אי�ֿסו� אור גילוי בכ� יש במוחו,

הש� גדולת וענייני תורה רזי בהשגת [משא"כ
להשיג לאד� אפשר שאי בי', תפיסא מחשבה דלית
האד� שדביקות בתפלה, וכ� האי�ֿסו�, בוראו את
בעצמו, ב"ה באי�ֿסו� אינה שלו ויראה באהבה

הנבראי�]. מגדר שלמעלה

äðúéð àìå ,äæ ìéáùá äøåúä åù÷á íéëàìîä íâå
øåà éåìéâ êéùîäì ,à÷åã ìàøùéì àìà íäì

.à÷åã äæä íìåòá ïéîìò ìë ááåñä
הקב"ה "שנתאווה היא העולמות כל בריאת תכלית
אי�ֿסו� ה' אור שיאיר בתחתוני�.. דירה לו להיות
הזה עול� כל של אחרא והסטרא החוש� במקו� ב"ה
(ולא דוקא לבנ"י התורה ניתנה ולכ� כולו",
למטה שלה� התורה לימוד ידי על כי למלאכי�),
אור נמש� ידו שעל הכלי היא (שהתורה הזה בעול�
ב"ה אי�ֿסו� אור ממשיכי� כנ"ל), ב"ה, אי�ֿסו�

� עלמי�" כל "סובב שנקרא � .בתחתוני�בעצמו

éãëá ,à÷åã íééîùâ íéðéðòá äøåúä äùáìúð ïëìå
,äàéøáä úéìëú àåäù ,íéúîä úééçúá ë"çàù

.à÷åã íéôåâáù úåîùðì äæ éåìéâ 'éäé
� היא למטה התורה נתינת של המשמעות
בדברי� אותה והלביש התורה את הוריד שהקב"ה
אי�ֿסו� אור גילוי שיהי' הכח נית� שעי"ז גשמיי�,

בגופי�. נשמות למטה, שה� כפי לבנ"י ב"ה

אי�ֿסו�גילויא� ידיאור על (הנפעל ב"ה
תחיית בזמ� ובעיקר לבא, לעתיד רק יהי' התורה)
שהעול� הבריאה, ומטרת כוונת תושל� שאז המתי�,
האר�, כל את ה' כבוד שימלא להקב"ה, "דירה" יהי'
דוקא. בגשמיות למטה התומ"צ קיו� ידי על נפעל וזה

המתי� כשיחיו ובפרט המשיח "שימות ונמצא,
נברא שלכ� הזה, עול� בריאת ושלימות תכלית ה�

מתחילתו".

תחיית היא השכר שתכלית הטע� הוא גופא [וזה
מאחר דוקא, בגופי� לנשמות שהיא דוקא, המתי�
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

דירה ית' לו שיהי' בתחילה, הבריאה כוונת כל שזוהי

דוקא]. בתחתוני�

øåàá äúåììëúäå ùôðä ìåèéá éãé ìò åðééäå
,ì"ðë äøåúä ÷ñò éãé ìò åéùëò ä"á óåñ-ïéà
úåéäì àìà åîöò éðôá ùé úðéçáá úåéäì àìù
÷ñò åäæù ,åúîëçå åðåöøå óåñ-ïéà øåàì ìèá

.äøåúä
האד� בנפש יתגלה ב"ה אי�ֿסו� שאור כדי

ביטול. מתו� להיות הלימוד צרי� בתורה, בעסקו

(ורק בלימודו ישות מקצת מתערב א� שג� דאע"פ

"עצמיות שתהא מניעה זו אי� לשמה) כוונתו שעיקר

אפשר אי מקו�, מכל � ב"ה" באי�ֿסו� נכללת נשמתו

(ורקשיתגלה האי�ֿסו� ע� זה יחוד ולבו במוחו

כנ"ל). חזי", "מזלייהו

בבחינת יהי' שהאד� בכ� תלוי דלעתיד והגילוי

בתורה. עסקו בשעת ביטול

ììç úðéçá úåùòì àìù ,åììçú àìå ù"îëå
.ä"á óåñ-ïéà øåà íìòäå

ש� את תחללו "ולא בכתוב הפנימי הפירוש זהו
פנוי). (ומקו� חלל מלשו� ג� "תחללו" � קדשי"
גורמות שה� וגאווה, ישות נגד מזהיר הכתוב פירוש,
מאלקות פנוי המקו� וכאילו ב"ה, האי�ֿסו� על העל�

ח"ו.

ïéàù ,øáãå ùé àåäù éîá äøåù åðéà 'úé àåäù
úðéçá íøåâ ïë íà ,íìåòá øåãì íéìåëé àåäå éðà

.'åë åðîî ä"á óåñ-ïéà øåà ÷ìúñîù ,ììç
אני "אי� אומר שהקב"ה גאוה בעל על חז"ל אמרו
אלא שורה הקב"ה ד"אי� בעול�", לדור יכולי� והוא
בעיני יש הוא וכשאד� יתבר�", אצלו שבטל דבר על
שהוא ונמצא ממנו, יסתלק הקדושה שאור גור� עצמו

"חלל". יוצר

,"ziayz `le weqt lr xe`ia" xn`n jezn ,"dxezd cenlz zevn zeaiyg"

('c sc) `xwie 't dxez ihewl xtqn
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

‰Ê·Âדתפלה לרצוא שוב הוא ת"ת דמצות הנ"ל יתור�
הי"ש דביטול העלא' בדר� שהי' דוקא בשמ"ע
העליו� מ"ה המשכת ומהו העליו�, מ"ה להמשי� בחיצוני'
התפלה שאחר ת"ת מצות זהו כנ"ל פנימי בביטול להיות
שיורד העליו� דמ"ה המשכה בחי' שהוא דוקא דש"ע
שכינה כעני� פנימי בביטול ממילא והוא שמדבר בד"ת
שתורתו מי וע"כ וכו', יהוד' וכרב כו' גרונו מתו� מדברת
העיקר המכוו� שזהו דוקא התפלה מ� פטור אומנתו
שמתגלה מל� כמו דח"ע מ"ה מבחי' נמש� שיהי' דתפלה
בחי' שהוא הק"ש מ� פטור אינו אבל כנ"ל, כו' וכמ"ת
הרצוא בחי' אחר באחד למס"נ בבינה ליש דאי� השוב
הי"א פשט וזהו אומנתו, שתורתו במי ג� שבלב דאוי"ר
ביטול שנעשה חיצוני בביטול תורה אלא לי אי� דאו'
בלי למטה מלמעלה דח"ע דמ"ה המשכה בחי' ע"י פנימי
פי' לו אי� תורה אפי' שאז הנ"ל, רחימו' דב' ושוב רצוא
דירא' חיצוני בביטול ג� בנפשו מתלבש דתורה מ"ה שאי�
רחימו' דב' רו"ש בבחי' נשמתו עלה שלא מאחר תתאה
כו', תתאה בה"א גדול בדילוג עילא' יו"ד ישכו� אי� הנ"ל
יחפו� שלא דהיינו תורה אלא לי אי� שאו' מפני וזהו
בבחי' שהיא כמו התורה רק כלל, לב"א דבינה בתבונה

י"ש אי"� מבחי' שעושה הרי בנפשו שישכו� העליו� מ"ה
לאי"� היש ביטול לעשו' העליו� מ"ה דיריד' המכוו� היפ�
אומנתו שתורתו במי ג� באמת לו אי� תורה אפי' כנ"ל
דביטול פנימי ביטול בו שיש אומנתו שתורתו מי א� כנ"ל,
רק כו', תורה אלא לי אי� שיאמר כלל יתכ� לא עצמו' כל
ג� וע"כ כידוע, כו' יו� לל' דמצלי כר"י בתפלה שמקצר
דק"ש ראשו� בפסוק עיניו ע"ג ידיו מעביר הי' הנשיא ר"י
ונשמתו רוחו דוקא אז בק"ש לבו אליו ישי� א� כמ"ש
ד"ת בקול להתמש� יאסו� אליו העליו� מ"ה דבחי'
שישי� שימה שצרי� בפי"� דבר"י ואשי' וכמ"ש שלומד
שהוא כמו בפיו דברו ישי� לא ק"ש ובלא בפיו ה' דבר
שאו' זה ומכש"כ וד"ל, לו אי� תורה שאפי' וזהו למעלה
ביטול ובלא כלל דו"ר בלא כפשוטו תורה אלא לי אי�
שזהו ה' בדבר אלקי אור להמשי� לא וג� מ"ש דקבלת
נפרד יש האי� בבחי' להיו' גמור לי"ש מאי"� להמשי� רק
לבד עצמו בשביל ודבר ליש זה שעושה עד לי, אי� לומר
הנ"ל עני� כמו וזהו כלו�, לו אי� כו' בה להתגדל כמו
דאי"� הביטול במיעוט שהוא לי"ש דמאי"� בגריעותא
מיריד' ממש היפ� שזהו גמור י"ש בבחי' לעשותו אדרבה

וד"ל. הנ"ל אי"� מי"ש לעשו' ואי� מ"ה והתלבשו'

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew
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דירה ית' לו שיהי' בתחילה, הבריאה כוונת כל שזוהי

דוקא]. בתחתוני�

øåàá äúåììëúäå ùôðä ìåèéá éãé ìò åðééäå
,ì"ðë äøåúä ÷ñò éãé ìò åéùëò ä"á óåñ-ïéà
úåéäì àìà åîöò éðôá ùé úðéçáá úåéäì àìù
÷ñò åäæù ,åúîëçå åðåöøå óåñ-ïéà øåàì ìèá

.äøåúä
האד� בנפש יתגלה ב"ה אי�ֿסו� שאור כדי

ביטול. מתו� להיות הלימוד צרי� בתורה, בעסקו

(ורק בלימודו ישות מקצת מתערב א� שג� דאע"פ

"עצמיות שתהא מניעה זו אי� לשמה) כוונתו שעיקר

אפשר אי מקו�, מכל � ב"ה" באי�ֿסו� נכללת נשמתו

(ורקשיתגלה האי�ֿסו� ע� זה יחוד ולבו במוחו

כנ"ל). חזי", "מזלייהו

בבחינת יהי' שהאד� בכ� תלוי דלעתיד והגילוי

בתורה. עסקו בשעת ביטול

ììç úðéçá úåùòì àìù ,åììçú àìå ù"îëå
.ä"á óåñ-ïéà øåà íìòäå

ש� את תחללו "ולא בכתוב הפנימי הפירוש זהו
פנוי). (ומקו� חלל מלשו� ג� "תחללו" � קדשי"
גורמות שה� וגאווה, ישות נגד מזהיר הכתוב פירוש,
מאלקות פנוי המקו� וכאילו ב"ה, האי�ֿסו� על העל�

ח"ו.

ïéàù ,øáãå ùé àåäù éîá äøåù åðéà 'úé àåäù
úðéçá íøåâ ïë íà ,íìåòá øåãì íéìåëé àåäå éðà

.'åë åðîî ä"á óåñ-ïéà øåà ÷ìúñîù ,ììç
אני "אי� אומר שהקב"ה גאוה בעל על חז"ל אמרו
אלא שורה הקב"ה ד"אי� בעול�", לדור יכולי� והוא
בעיני יש הוא וכשאד� יתבר�", אצלו שבטל דבר על
שהוא ונמצא ממנו, יסתלק הקדושה שאור גור� עצמו

"חלל". יוצר

,"ziayz `le weqt lr xe`ia" xn`n jezn ,"dxezd cenlz zevn zeaiyg"

('c sc) `xwie 't dxez ihewl xtqn
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

‰Ê·Âדתפלה לרצוא שוב הוא ת"ת דמצות הנ"ל יתור�
הי"ש דביטול העלא' בדר� שהי' דוקא בשמ"ע
העליו� מ"ה המשכת ומהו העליו�, מ"ה להמשי� בחיצוני'
התפלה שאחר ת"ת מצות זהו כנ"ל פנימי בביטול להיות
שיורד העליו� דמ"ה המשכה בחי' שהוא דוקא דש"ע
שכינה כעני� פנימי בביטול ממילא והוא שמדבר בד"ת
שתורתו מי וע"כ וכו', יהוד' וכרב כו' גרונו מתו� מדברת
העיקר המכוו� שזהו דוקא התפלה מ� פטור אומנתו
שמתגלה מל� כמו דח"ע מ"ה מבחי' נמש� שיהי' דתפלה
בחי' שהוא הק"ש מ� פטור אינו אבל כנ"ל, כו' וכמ"ת
הרצוא בחי' אחר באחד למס"נ בבינה ליש דאי� השוב
הי"א פשט וזהו אומנתו, שתורתו במי ג� שבלב דאוי"ר
ביטול שנעשה חיצוני בביטול תורה אלא לי אי� דאו'
בלי למטה מלמעלה דח"ע דמ"ה המשכה בחי' ע"י פנימי
פי' לו אי� תורה אפי' שאז הנ"ל, רחימו' דב' ושוב רצוא
דירא' חיצוני בביטול ג� בנפשו מתלבש דתורה מ"ה שאי�
רחימו' דב' רו"ש בבחי' נשמתו עלה שלא מאחר תתאה
כו', תתאה בה"א גדול בדילוג עילא' יו"ד ישכו� אי� הנ"ל
יחפו� שלא דהיינו תורה אלא לי אי� שאו' מפני וזהו
בבחי' שהיא כמו התורה רק כלל, לב"א דבינה בתבונה

י"ש אי"� מבחי' שעושה הרי בנפשו שישכו� העליו� מ"ה
לאי"� היש ביטול לעשו' העליו� מ"ה דיריד' המכוו� היפ�
אומנתו שתורתו במי ג� באמת לו אי� תורה אפי' כנ"ל
דביטול פנימי ביטול בו שיש אומנתו שתורתו מי א� כנ"ל,
רק כו', תורה אלא לי אי� שיאמר כלל יתכ� לא עצמו' כל
ג� וע"כ כידוע, כו' יו� לל' דמצלי כר"י בתפלה שמקצר
דק"ש ראשו� בפסוק עיניו ע"ג ידיו מעביר הי' הנשיא ר"י
ונשמתו רוחו דוקא אז בק"ש לבו אליו ישי� א� כמ"ש
ד"ת בקול להתמש� יאסו� אליו העליו� מ"ה דבחי'
שישי� שימה שצרי� בפי"� דבר"י ואשי' וכמ"ש שלומד
שהוא כמו בפיו דברו ישי� לא ק"ש ובלא בפיו ה' דבר
שאו' זה ומכש"כ וד"ל, לו אי� תורה שאפי' וזהו למעלה
ביטול ובלא כלל דו"ר בלא כפשוטו תורה אלא לי אי�
שזהו ה' בדבר אלקי אור להמשי� לא וג� מ"ש דקבלת
נפרד יש האי� בבחי' להיו' גמור לי"ש מאי"� להמשי� רק
לבד עצמו בשביל ודבר ליש זה שעושה עד לי, אי� לומר
הנ"ל עני� כמו וזהו כלו�, לו אי� כו' בה להתגדל כמו
דאי"� הביטול במיעוט שהוא לי"ש דמאי"� בגריעותא
מיריד' ממש היפ� שזהו גמור י"ש בבחי' לעשותו אדרבה

וד"ל. הנ"ל אי"� מי"ש לעשו' ואי� מ"ה והתלבשו'
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c"agקל i`iyp epizeax zxezn

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

א�Á‡Â¯ג) ספק א� די� ג"כ יוב� הנ"ל כל שנתבאר
לבהרת קד� לב� שער או לב� לשער קד� בהרת
במתיבתא קמיפלגי פ"ו ד� ב"מ במסכת אגדתא שמצינו
לב� שער וא� טמא לב� לשער קודמת בהרת א� דרקיע
וכולהו טהור אומר הקב"ה ספק טהור לבהרת קודמת
בר רבה נוכח נוכח מא� ואמרי טמא, אמרי דרקיע מתיבתא
אמר באהלות, יחיד אני בנגעי� יחיד אני דאמר נחמני
שנאמר משו� הטע� נתפרש אחר ובמקו� כו'. טהור טהור

(ויקרא לטמאו או לטהרו שנאמרבתורה וממה נ"ט) י"ג
טהור: שספיקו רבב"נ הוכיח לטמאו ואח"כ לטהרו תחלה
יתכ� ואי� דרקיע מתיבתא עני� להבי� צרי� זה, ולהבי�
עני� בהקדי� יוב� והעני� הקב"ה, ע� בדי� שיחלקו
יכולי� שהיו הנסי� גודל רואי� שאנו ואמוראי� התנאי�
ז' (חולי� מימ� לי חלוק גינאי שאמר ברפב"י כמו לעשות
מישראל ס"ר בקיבו� פלא הי' זה והרי נתקיי� ומיד א')
י' (ע"ז מתי� מחיה דבכו זוטרא שאמרו מצינו וכ� בקי"ס
ית' לו חז"ל שקראו מה להבי� צרי� ג� רבות, וכהנה ב')
ולמעלה השתלשלות יש כי והעני� הוא, ברו� קדוש בש�
כלומר הוא ברי� קודשא תיבת פי' והוא מהשתלשלות
דאיהו בזהר כמ"ש חכמה בחי' הוא ברו� וברו�, קדוש
והטע� חכמה הוא ברו� איהו ופי' ברכה ואיהי ברו�
שני יש ברו� שבמלת לפי הוא החכמה כ� שנקראת
מ"ה) ב' (מ"א ברו� שלמה והמל� מלשו� א' פירושי�
איש שהוא כלומר מזולתו ברו� איש שהוא שפירושו
היינו ברו� בתיבת השני והפי' ית', מהש� הברכה שקיבל
האלו הפירושי� ושני לו, ומשפיע לזולתו המבר� שהוא
ראשית היא חכמה כי בחכמה נמצאי� ושניה� אמת
באד� כמשל הי"ס כל נמשכי� שממנה האצילות
השכל מסקירת הוא בינה הנקרא ההשגה שהתפשטות
ומהבינה החכמה המשכת עני� שהוא ברק כעי� המבריק
ומקור ששרש נמצא המדות אח"כ ונולדי� נמשכי�
דר"ת וכידוע ברו� איהו פי' וזהו החכמה היא הספירות
הנק' שהחכמה והיינו ברכה כל ומקור ראש הוא ברו�
היא והחכמה ממנה שמתפשטי� הי"ס כל מקור היא ברו�
השפע שהיא הבריכה היא ברכה איהי ופי' ראשית�
שפע נובע שבה בינה בחי' והיינו מהברו"� הנמשכת
ברכה מקבל שהוא ר"ל בברו� השני והפי' מהחכמה,
הברכה מקבלת שהיא והוא בהחכמה אמת ג"כ מזולתו
שמצד ונמצא מהחכמה, מלמעלה אא"ס והמשכת
והחכמה כתיב הנה א� ברו�, נק' בחכמה אא"ס התלבשות
החכמה שהתהוות ר"ל י"ב) כ"ח (איוב תמצא מאי�

שלמטה הי"ס המשכת ע"ד כמו אינו מהחכמה מלמעלה
השתלשלות בדר� נמשכי� שה� החכמה מ� מהחכמה
בדילוג נמשכת הכתר לגבי החכמה משא"כ לעלול מעלה
חפ� איזו המוצא כמו ד"מ שהוא תמצא מאי� וז"ס הער�
מהכתר החכמה התהוות כמ"כ לו באתה מאי� יודע שאינו
מ� המדות כהתפשטות השתלשלות דר� הי' אילו
בההתפעלות מתלבשת ההשכלה ועצ� שמהות ההתבוננות
יצא מאי� נודע הרי כי מציאה לקרות יתכ� לא זה הנה
לומר ויתכ� בער� זל"ז במהות� שקרובי� העלה מ� העלול
ע"י מהכתר מתהוי' החכמה להיות אבל זה הוליד זה
כמו לומר מציאה כמו שנק' עד הער� בדילוג עצו� צמצו�
ונשגב מרומ� הכתר מהות הרי כי נולדה מאי� ידוע שאינו
אינה כי בגילוי לחכמה מקור מתייחס מהיותו מעלה מעלה
המל' ובחי' דא"ס ממל' רק נמש� הכתר ג� והנה מערכו,
הזיו וכמו ב"ה א"ס מהעצמות וזיו אור בש� נק' היא
ולכ� כנודע, בהמאור מגרעת או תוספת שינוי פועל שאינו
נק' ההשתלשלות מ� למעלה מרומ� שהוא ית' עצמותו
המדריגות מ� מובדל שהוא לומר שפירושו קדוש
לו שקראו ברו� קדוש ש� קריאת פי' וזהו שבהשתלשלות,
קדוש נק' מהחכמה למעלה שהוא כמו עצמותו מצד חז"ל,
מתלבש היותו ומצד מהשתלשלות, שלמעלה בחי' והוא
אלו ושני ברו� נק' בהשתלשלות להאיר בחכמה אח"כ
ית' הוא כי ולהיות וממכ"ע, כ"ע סובב בזהר נק' הבחי'
קראוהו ע"כ ממלא להיות עצמו המצמצ� הוא הסובב הוא
התנאי� והנה האלו: הבחי' שני כולל זה שש� קב"ה
כי התורה ע"י אא"ס בהמשכת עסק� כל היה ואמוראי�
מצלי דהוה בר"י כדאשכח� התורה בעסק היה עבודת� כל
הי' עבודתו ועיקר א') ל"ה (ר"ה יו� לתלתי� יו� מתלתי�
תלתי� כל תלמודי' מהדר הוה רחב"א וכ� בתורה הלימוד
הנה כי הוא והעני� ב'), (ל"ח דברכות פ"ו כדאיתא יו�
לתורה הקדמה היא שהתפלה הוא והתפלה התורה עני�
אי� ב"ה הא"ס מעלת הפלאת בגודל שמתבונ� מה והוא
כ"ד סו� עד כ"ד מריש העולמות ובכל חקר אי� שלגדולתו
שכל עד הי� מ� כטיפה א' הארה רק ית' ממנו מאיר אי�
פחיתת יותר שמכיר מפני כלא יותר קמיה קרוב הקרוב
וע"ז ובמרירות בדאגה מאד יפול לזאת ואי ית' בו השגתו
דואג שלבו למי אלא ס"ת מוסרי� אי� ז"ל באמר� כיוונו
ח"ו גשמי עצבו� אינה שהדאגה א') י"ג חגיגה (ע' בקרבו
לבו ישמח התורה ע"י ואמנ� האלהות, גילוי מהעדר רק
ומדקאמר ט') י"ט (תלי� לב משמחי ה' פקודי כדכתי'
מחמת והיינו שמח הי' לא שמתחלה משמע משמחי
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לבו משמח התורה לימוד וע"י אלהות, גלוי מהעדר הדאגה
נפשו על מאיר להיות הסוכ"ע אא"ס ממשי� עי"ז כי
והוא להשראתו כלי שנעשה ורצונו בחכמתו לומד בהיותו
וכדי בהעל� שהיא בגחלת קשורה שהיא השלהבת כמו
כ� יותר בחוזק שינפח וכל לנפחה צרי� לגילוי שתבא
העל� בבחי' בה יש התורה כמ"כ התגלותה יוסי�
ה� המצות שכל הנ"ל קדוש בחי' הא"ס אור התלבשות

שא ואע"פ ית' האוחזרצונו כדמיו� ה"ז בגילוי לנו מושג י�
אות� רואה שאינו אע"פ בה� ששמח דינרי� מלא כלי
שאת ביתר וככה בודאי, ש� שה� שיודע מצד רק בפועל
הג� התורה בלימודו בו העליו� רצו� בגילוי השמחה היא
שבה התורה הוא משיג מ"מ הרצו� מהות משיג שאינו
ע"י דלקיחה א') ל"ז (סוכה בגמרא וידוע האלהות נמצא
קי"ט (תלי� חיתני אמרת� כי וז"ש לקיחה, שמה אחר דבר
ואמנ� בהעל�, שהוא ג� דתורה האור מצד והוא נ')
אור להוציא בכח� הי' דגדלות מוחי� מבחי' שהיו התנאי�
בכח� היה וע"כ בשלהבת, הנופח וכמשל בגילוי דתורה
גינאי דאמר רפב"י וכמו גדולי� ונפלאות נסי� לעשות
אתכסי' הוא ויבשה שי� לפי נתקיי� ומיד מימ� לי חלוק
העל� יש שש� השתלשלות בבחי' אלא זה ואי� ואתגליא
וקמי' סכ"ע מבחי' שנמש� דתורה אור ע"י אבל וגילוי
כי דרקיע. מתיבתא עני� וזהו לחרבה. מי� נהפכו אז שוי�
ציצית מצות וכמו ובבי"ע באצי' ישנה התורה הנה
יש באצילות וכ� כבשי� מצמר למטה שהיא והלכותיה
י') ל' (בראשית יעקב הפריד והכבשי� כמ"ש כבשי� בחי'
(דניאל נקא כעמר רישי' ושער מ"ש שהוא צמר בה� ויש
מל' הוא ד' של וקשר מוחי� ד' יש תפילי� וכ� ט') ז'
בחי' יש למעלה כ� עור מ� הוא שלמטה שכש� דתבונה
בדבר מתלבש שפעמי� שבנפש השכל עד"מ והוא לבושי'
אחרת חכמה חושב ופעמי� אלקי' חכמה כשחושב חכמה
שה� בטלי� דברי� חושב ופעמי� נמוכי� לבושי� וה�
לאור לבושי� כמה יש למעלה וכמ"כ ביותר גסי� לבושי�
עני� והוא עור נק' דתבונה מל' ובחי' דבינה עליונה השגה
אות� והנה המצות, בכל בזה וכיוצא החשמל לבוש
בג"ע ג"כ יושב הוא בידו ותלמודו למטה שלמדו הנשמות
כמו שבאצי' המצוה וכמות איכות שמשיג היינו ולומד
הכל שה� ולב� תכלת דיניה� פרטי וכל והתפילי� הציצית
מקומות כמה יש והנה לי"ח: וכנודע כו' מדריגות מדריגות
התחתו� וג"ע בבריאה שהוא עליו� ג"ע* למעלה שלומדי�
ואופ� ער� הכל והיינו המדריגות פרטי וכיוצא ביצי' שהוא
דרקיע ומתיבתא המצות, באות� וההשגה שלה� התפיסה
מהארת ש� שמאיר העליו� בג"ע היושבי� הנשמות ה�
עול� שהוא בכורסייא מקננא בינה בת"ז כמ"ש דאצי' בינה
מתיבתא זו ישיבה נק' ע"כ רקיע הנק' והיא הבריאה
(יחזקאל רקיע החיות ראשי ועל ע"פ ידוע הנה כי דרקיע,
מרכבה שה� תתאי� חיו� א' חיות מיני ב' שה� כ"ב) א'

מל' הוא גביה� שעל והרקיע כו' שור פני ארי' פני דבי"ע
הוא שע"ג והרקיע דאצי' חג"ת ה� עילאי� חיו� ב' דאצי',
ותתאה, עילאה רקיע ב"פ שמי� השמי� בזהר כמ"ש בינה
ר"ת אמ"ר בעני� הידוע ע"ד הוא רקיע, בינה שנק' והטע�
כח שהוא הנעלמה חכמה בחי' הוא שהאור רקיע מי� אור
סתרו חש� ישת שנק' הכתר אור הוא ביו"ד (ואויר השכל
ממנו וכשנמש� הראות) לחוש מושג שאינו האויר כמו
פתאו� הנופלת וסקירה בריקה עני� שהוא בגילוי הארה
מציאת ה� שהי� לפי מי� זו סקירה נק' השכל מכח במוחו
כשאר ואינו ניידי המי� ומ"מ האור כמו ואינו הנתפס דבר
אינה זו סקירה וכ� הכלי גוו� לפי משתני� וג� גולמי דבר
והתיישבותה מוחו על ומרחפת גמורה בהשגה נגלית
באה וכאשר הדעת, והעמקת ההשגה לפי ישתנה בהשגה
מרחב ע"ש הנהר רחובות הנק' בינה בבחי' בהשגה
פרטיו בכל ומושג מוגבל גולמי שהוא רקיע נק' ההשגה
קרח, ונעשו המי� ונגלדו שנגלמו הקרח כעי� רקיע וז"ש
הנשמות להשגת העליו� בג"ע המאירה היא הבינה כ� ועל
בדי� ונחלקו דרקיע, מתיבתא ש� היושבי' שנקראו וזהו
פשיטא זה כי ור"ל כו' קדמה בהרת א� ספק בא� הבהרת
מאד� החיצוני� ינקו כי טמא קדמה בהרת שא� להו
כנ"ל ביותר ינקו לא כי טהור קד� לב� שיער וא� העליו�
מתיבתא וכולהו טהור, אומר הקב"ה ספק א� אבל פ"ב,
לכל זה מדמי� שה� הוא טעמ� טמא, אמרי דרקיע
קדמה שמא כא� וג� טמא שספיק� שבתורה ספיקות
זה ופסקו טמא, וה"ז מהקצבה ביתר יניקה וקבלו הבהרת
העליו� בג"ע לה� הבאה נגעי� בהלכות השגת� עפ"י
אבל עליונה, השגה שהוא רקיע בחי' דאצי' מהבינה
משו� והיינו טהור אומר הסוכ"ע אא"ס שהוא הקב"ה
ידוע ואינו ספק שהוא מאחר מ"מ יניקה שקבלו שג�
מהראוי יותר יניקה קבלו שלא או כלו� בכ� אי� בבירור
שקבלו א� או נודע, שלא מפני הבהרת שקדמה ג� כלל
בממזר הוא בזה וכיוצא דיני�, התעוררות מזה יהיה לא
שלא מפני מ"מ כ� יהי לו שג� ר"ל זה מצד טהור שספיקו
למעלה זהו ואמנ� כלו�*. מזיק אינו בבירור נודע
שעיקר מזה דרקיע המתיבתא ידעו לא ולכ� מההשגה
שלמעלה מה כי בג"ע בהשגה שבא מה הוא לימוד�
הוא שמובדל הקב"ה רק ראתה. לא שעי� עד� נק' מהשגה
הנ"ל. כמוס טע� עפ"י טהור אמר הוא מחו"ב למעלה
מוגבלי� שה� אצל� להתאמת שיבא פי' נוכח ומא�
בנגעי� יחיד שהוא נחמני בר רבה נוכח אמרי בהשגה,

כי פי' באהלות, השגהיחיד בבחי' היא שהתורה אע"פ
מ"ש והוא מהשגה שלמעלה הארה בה יש מ"מ אצל�
והיינו האו"פ בתו� הארה בוקע מקי� שהאור בע"ח
שאינו מה הוא והמקי� בהשגה המוגבל הוא שהאו"פ
א� שלו בהמקי� כלל משיג בלתי האו"פ היה וא"כ מוגבל
אעפ"כ להיות בהאו"פ ונכנסת מהמקי� בוקעת הארה ורק
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לבו משמח התורה לימוד וע"י אלהות, גלוי מהעדר הדאגה
נפשו על מאיר להיות הסוכ"ע אא"ס ממשי� עי"ז כי
והוא להשראתו כלי שנעשה ורצונו בחכמתו לומד בהיותו
וכדי בהעל� שהיא בגחלת קשורה שהיא השלהבת כמו
כ� יותר בחוזק שינפח וכל לנפחה צרי� לגילוי שתבא
העל� בבחי' בה יש התורה כמ"כ התגלותה יוסי�
ה� המצות שכל הנ"ל קדוש בחי' הא"ס אור התלבשות

שא ואע"פ ית' האוחזרצונו כדמיו� ה"ז בגילוי לנו מושג י�
אות� רואה שאינו אע"פ בה� ששמח דינרי� מלא כלי
שאת ביתר וככה בודאי, ש� שה� שיודע מצד רק בפועל
הג� התורה בלימודו בו העליו� רצו� בגילוי השמחה היא
שבה התורה הוא משיג מ"מ הרצו� מהות משיג שאינו
ע"י דלקיחה א') ל"ז (סוכה בגמרא וידוע האלהות נמצא
קי"ט (תלי� חיתני אמרת� כי וז"ש לקיחה, שמה אחר דבר
ואמנ� בהעל�, שהוא ג� דתורה האור מצד והוא נ')
אור להוציא בכח� הי' דגדלות מוחי� מבחי' שהיו התנאי�
בכח� היה וע"כ בשלהבת, הנופח וכמשל בגילוי דתורה
גינאי דאמר רפב"י וכמו גדולי� ונפלאות נסי� לעשות
אתכסי' הוא ויבשה שי� לפי נתקיי� ומיד מימ� לי חלוק
העל� יש שש� השתלשלות בבחי' אלא זה ואי� ואתגליא
וקמי' סכ"ע מבחי' שנמש� דתורה אור ע"י אבל וגילוי
כי דרקיע. מתיבתא עני� וזהו לחרבה. מי� נהפכו אז שוי�
ציצית מצות וכמו ובבי"ע באצי' ישנה התורה הנה
יש באצילות וכ� כבשי� מצמר למטה שהיא והלכותיה
י') ל' (בראשית יעקב הפריד והכבשי� כמ"ש כבשי� בחי'
(דניאל נקא כעמר רישי' ושער מ"ש שהוא צמר בה� ויש
מל' הוא ד' של וקשר מוחי� ד' יש תפילי� וכ� ט') ז'
בחי' יש למעלה כ� עור מ� הוא שלמטה שכש� דתבונה
בדבר מתלבש שפעמי� שבנפש השכל עד"מ והוא לבושי'
אחרת חכמה חושב ופעמי� אלקי' חכמה כשחושב חכמה
שה� בטלי� דברי� חושב ופעמי� נמוכי� לבושי� וה�
לאור לבושי� כמה יש למעלה וכמ"כ ביותר גסי� לבושי�
עני� והוא עור נק' דתבונה מל' ובחי' דבינה עליונה השגה
אות� והנה המצות, בכל בזה וכיוצא החשמל לבוש
בג"ע ג"כ יושב הוא בידו ותלמודו למטה שלמדו הנשמות
כמו שבאצי' המצוה וכמות איכות שמשיג היינו ולומד
הכל שה� ולב� תכלת דיניה� פרטי וכל והתפילי� הציצית
מקומות כמה יש והנה לי"ח: וכנודע כו' מדריגות מדריגות
התחתו� וג"ע בבריאה שהוא עליו� ג"ע* למעלה שלומדי�
ואופ� ער� הכל והיינו המדריגות פרטי וכיוצא ביצי' שהוא
דרקיע ומתיבתא המצות, באות� וההשגה שלה� התפיסה
מהארת ש� שמאיר העליו� בג"ע היושבי� הנשמות ה�
עול� שהוא בכורסייא מקננא בינה בת"ז כמ"ש דאצי' בינה
מתיבתא זו ישיבה נק' ע"כ רקיע הנק' והיא הבריאה
(יחזקאל רקיע החיות ראשי ועל ע"פ ידוע הנה כי דרקיע,
מרכבה שה� תתאי� חיו� א' חיות מיני ב' שה� כ"ב) א'

מל' הוא גביה� שעל והרקיע כו' שור פני ארי' פני דבי"ע
הוא שע"ג והרקיע דאצי' חג"ת ה� עילאי� חיו� ב' דאצי',
ותתאה, עילאה רקיע ב"פ שמי� השמי� בזהר כמ"ש בינה
ר"ת אמ"ר בעני� הידוע ע"ד הוא רקיע, בינה שנק' והטע�
כח שהוא הנעלמה חכמה בחי' הוא שהאור רקיע מי� אור
סתרו חש� ישת שנק' הכתר אור הוא ביו"ד (ואויר השכל
ממנו וכשנמש� הראות) לחוש מושג שאינו האויר כמו
פתאו� הנופלת וסקירה בריקה עני� שהוא בגילוי הארה
מציאת ה� שהי� לפי מי� זו סקירה נק' השכל מכח במוחו
כשאר ואינו ניידי המי� ומ"מ האור כמו ואינו הנתפס דבר
אינה זו סקירה וכ� הכלי גוו� לפי משתני� וג� גולמי דבר
והתיישבותה מוחו על ומרחפת גמורה בהשגה נגלית
באה וכאשר הדעת, והעמקת ההשגה לפי ישתנה בהשגה
מרחב ע"ש הנהר רחובות הנק' בינה בבחי' בהשגה
פרטיו בכל ומושג מוגבל גולמי שהוא רקיע נק' ההשגה
קרח, ונעשו המי� ונגלדו שנגלמו הקרח כעי� רקיע וז"ש
הנשמות להשגת העליו� בג"ע המאירה היא הבינה כ� ועל
בדי� ונחלקו דרקיע, מתיבתא ש� היושבי' שנקראו וזהו
פשיטא זה כי ור"ל כו' קדמה בהרת א� ספק בא� הבהרת
מאד� החיצוני� ינקו כי טמא קדמה בהרת שא� להו
כנ"ל ביותר ינקו לא כי טהור קד� לב� שיער וא� העליו�
מתיבתא וכולהו טהור, אומר הקב"ה ספק א� אבל פ"ב,
לכל זה מדמי� שה� הוא טעמ� טמא, אמרי דרקיע
קדמה שמא כא� וג� טמא שספיק� שבתורה ספיקות
זה ופסקו טמא, וה"ז מהקצבה ביתר יניקה וקבלו הבהרת
העליו� בג"ע לה� הבאה נגעי� בהלכות השגת� עפ"י
אבל עליונה, השגה שהוא רקיע בחי' דאצי' מהבינה
משו� והיינו טהור אומר הסוכ"ע אא"ס שהוא הקב"ה
ידוע ואינו ספק שהוא מאחר מ"מ יניקה שקבלו שג�
מהראוי יותר יניקה קבלו שלא או כלו� בכ� אי� בבירור
שקבלו א� או נודע, שלא מפני הבהרת שקדמה ג� כלל
בממזר הוא בזה וכיוצא דיני�, התעוררות מזה יהיה לא
שלא מפני מ"מ כ� יהי לו שג� ר"ל זה מצד טהור שספיקו
למעלה זהו ואמנ� כלו�*. מזיק אינו בבירור נודע
שעיקר מזה דרקיע המתיבתא ידעו לא ולכ� מההשגה
שלמעלה מה כי בג"ע בהשגה שבא מה הוא לימוד�
הוא שמובדל הקב"ה רק ראתה. לא שעי� עד� נק' מהשגה
הנ"ל. כמוס טע� עפ"י טהור אמר הוא מחו"ב למעלה
מוגבלי� שה� אצל� להתאמת שיבא פי' נוכח ומא�
בנגעי� יחיד שהוא נחמני בר רבה נוכח אמרי בהשגה,

כי פי' באהלות, השגהיחיד בבחי' היא שהתורה אע"פ
מ"ש והוא מהשגה שלמעלה הארה בה יש מ"מ אצל�
והיינו האו"פ בתו� הארה בוקע מקי� שהאור בע"ח
שאינו מה הוא והמקי� בהשגה המוגבל הוא שהאו"פ
א� שלו בהמקי� כלל משיג בלתי האו"פ היה וא"כ מוגבל
אעפ"כ להיות בהאו"פ ונכנסת מהמקי� בוקעת הארה ורק
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הנה בתורה וכמ"כ מקי�, בבחי' שלמעלה מה מרגיש
התורה חכמת בתו� מתלבשת מהחכמה מלמעלה הארה
זו ומהארה בקיעה בחי' והוא דרקיע במתיבתא המושגת
בנגעי� יחיד נק' זה ומפני נחמני בר רבה מדריגת היה

מצא והוא יחיד) הנק' המקי� הארת מבחי' (ר"ל ואהלות
למעלה שהוא אע"פ זה די� על התורה בתו� ורמז דרש
מ"ש והיינו בההשגה) מאיר ורמז הארה (מ"מ מהשגה

כנ"ל: תחלה לטהרו בתורה

rxevnd z`neh zevn
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a"lxz l`eny zxez

ÈÎמהו להבי� וצרי� אור. נראה באור� חיי� מקור עמ�
בנרות שקבעו חנוכה נס עני� בהקדי� ויוב� באור�.
עיקר קבעו למה מוב� אינו ולכאו' השמ� טהרת על להורות
כמ"ש נפשות הצלת ג"כ הי' והלא השמ�, טהרת על הנס
ע"ז, הנס עיקר לקבוע צרי� והי' כו' מעטי� ביד ורבי�
עיקר שעשו זאת עוד ע"ז הזכרו� עיקר קבעו שלא די ולא
עיקר באמת א� זכר. שו� עשו לא וע"ז השמ� מטהרת
השמני� כל שטמאו וזהו תורת�, להשכיח� הי' כוונת�
אחד פ� ומצאו התורה, חכמת חכ"ע הוא שמ� כי שבהיכל
אור החזרת על להורות כה"ג של בחותמו חתו� שמ� של
התומ"צ, אור על להורות בנרות הנס עיקר לכ� התומ"צ,
היו לא א� היינו כו' מעטי� ביד ורבי� שאמרו ומה
ביטול הי' כוונת� עיקר אבל תורה, לבטל לה� נשמעי�
נר כי כמ"ש הוא הנרות ועני� בנרות. קבעו ולכ� תורה
ואי� מצוה מכבה עבירה ארז"ל ולכ� אור, ותורה מצוה
שיכולי� וכמו נר בש� נק' מצוה כי תורה, מכבה עבירה
נק' תורה אבל מצוה, מכבה עבירה כמ"כ הנר אור לכבות
אי� כ� לכבות יכולי� אי� היו� שאור וכמו אור בש�
בזמה"ג ג"כ יש התורה אור הלא וצ"ל תורה. מכבה עבירה

אור. נראה באור� לע"ל על דוקא נא' ולמה

ÔÈ�Ú‰Âבלילה שהל� לאחד משל במד"ת איתא הנה
וכבה, החש� את להאיר הנר את הדליק באפילה
מתי עד אמר וכבה, שלישי נר הדליק וכבה, שני נר הדליק
הבוקר שאור והיינו הבוקר, אור עד אמתי� מתייגע אני
מצרי� בגלות הקב"ה, לפני כנס"י אמרה כ� כבה, אינו
חנניא עמדו לבבל, גלו כי וכבה וגאלו� ואהר� משה עמדו
חשמונאי עמדו ליו�, שגלו וכבה וגאלו� ועזרי' מישאל
מתייגע אני מתי עד אמרה עוד, שגלו וכבה וגאלו� ובניו
ויאר ה' אל כמ"ש הבוקר, אור עד אמתי� בו"ד, ע"י להגאל
הגאולה אבל נר בש� נק' וד� בשר שע"י שהגאולה לנו,
אור נראה באור� וזהו אור. בש� נק' הקב"ה שע"י
וזהו שלימה. גאולה ותהי' הקב"ה ע"י תהי' שהגאולה

וארז אנכי מי להקב"ה משה פ"גשאמר שמות במד"ר "ל
עמ� ארד אנכי ליעקב אמרת כ� לא להקב"ה משה שא"ל
לכה אומר אתה ועכשיו עלה ג� אעל� ואנכי מצרימה
הכי אנכי מי הפסוק פי' יהי' ונמצא פרעה, אל ואשלח�
כי והיינו כו', אעל� אנכי ליעקב שאמרת האנכי הוא אני
בכדי בו"ד ע"י ולא הקב"ה ע"י הגאולה שתהי' רצה משה
יהיו שלא דלעתיד הגאולה כמו נצחית הגאולה שתהא

כו'. שינוי�
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dceard qxhpew

היראהÂ‰�‰ב) ואדרבה יראה ג� צ"ל אשר ודאי זאת
להיות שא"א ממש בכאו"א להיות מוכרחת היא
היא זו לא אמנ� ויסודה העבודה התחלת ג� והיא בלעדה
להיות המוכרחת היראה דהנה דתפלה. והיגיעה העבודה
דבר כל לעשות שירא והוא חטא, יראת הו"ע בכאו"א
ועו� חטא בדבר דוקא ולאו ית' ורצונו הוי' נגד שהוא
עיניו עוצ� להיות שלו בהחושי� ההגדרה א� כי בפו"מ

שחוש והיינו רע, דבר משמוע אזנו ואוט� ברע מלראות
בראי' וכ"ש שלפניו מה כל לראות פתוח אינו שלו הראי'
ההסתכלות וכ"ש הראי' באמת (אשר האסורה והסתכלות
גמור לרע המביאה והיא רע דבר לכל הגורמת הסבה היא
רואה העי� דעבירה סרסורי� תרי� ולבא עינא וכמא' ר"ל
וכנודע עבירה, לידי בא סו� כו' המסתכל וכל חומד והלב
תענוג לו אי� והסומא הראי' בחוש הוא התענוג דעיקר
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וע"כ עניתנו, כימות שמחנו בעני� במ"א וכמ"ש דבר בשו�
בעובדי שג� רואי� אנו ולכ� שבנפש, התענוג מעורר הראי'
מתעוררי� הראי' ע"י הנה רע דבר מכל לגמרי הרחוקי� ה'
שלפי בה� פועל שהעבודה באות� (לבד קצת ומתפעלי�
אינ� ההיא שבעת הגש� מ� מופשטי� המה עכ"פ שעה
עושה זה אי� ה' עובדי להיות� רק דבר) משו� מתפעלי�
ומיד בעלמא בהעברה הוא כ"א ח"ו חקיקה איזה בה�
אבל מלבו. הדבר ונשכח מקושר שהוא מה אל א"ע יקשר
והיא הזה בפח נלכדי� ה"ה כדבעי ה' עובדי שאינ� אות�
ה' תחתית לשאול אות� ומוריד ר"ל רע דבר לכל המביא�
לידי להביאה שלא לנפשו שחש מי וכל ויצילנו. ישמרנו

לו קשה הדבר וא� הראי'. בחוש א"ע יגדיר ר"ל טומאה
בנפשו ממש אשר וידע ועוז תוק� בכל עצמו על יתגבר
נחשב וכאפס כאי� עבודתו כל בזה א"ע יגדיר לא וא� הוא
מטה ר"ל ירד ואדרבא ועבודתו ביגיעתו דבר יפעול ולא
וג� ועוז תוק� בכל א"ע להגדיר כארי יתגבר וע"כ מטה,
הנוגע בדבר והלא בנ"א, לשיחות יחוש אל ניכר יהי' א�
הראשונה בעת רק היא בזה והכבדות הרוחני, הנפש לחיי
ובמש� ורצונו טבעו על ולהתגבר ע"ע להכביד שצרי�
מכמה לנפשו מנוח ימצא זאת ובהגדרה כ�. יתרגל הזמ�
יפעול וביגיעתו עבודתו. לעבוד יוכל ואז ובלבולי� רעות

ית'. בעזרתו בנפשו ישועות
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החופר כאדם באר, ר"ת רוחי אפקיד בידך המטה. שעל בק"ש – לאלקות האדם קירוב תחלת
האלק לאור ונותנת נה"ב נכנעת התפלה, עבודת ע"י המעין. על המכסה העפר את ישמסיר

ה' לאהבת תבוא היא שגם עד בנפשו, להאיר

‰p‰Â�עני ה�א לאלק�ת האד� �קר�ב העב�דה רא�ית ¿ƒ≈ְְֱֲִִֵֵֶַָָָָָֹ
להתקרב, ���כל עלי�� א�ר המ�כת �ה�א ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָה�מיכה,
ע��ה �אז ה��ה, �על �מע �קריאת היא ז� ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָוהתחלה
ה��� �מ�� עליו עבר א�ר מ�ל �נפ�� צדק ח���� ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהאד�
א�ע�א �פרט��ת מפרט� וכא�ר עניניו, �רטי ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָ�כל

יעזביא�נפ�י� א�ר �מ�ר, והס�� החלט נע�ה הרי אז , ְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ה��רה �ק��� לאלק�ת עצמ� וי�� וימסר ט�בה, ה�א ְְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָֹֹֹ�ר��

�דבעי ונ�ת�יב�מצו�ת ���סר ר�חי", אפקיד "�יד� וזה� . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ
ז� �נתינה מסירה ידי �על ה�א, �ר�� ה�ד�� �ר��ת ְְְְְְִִִֵַַַָָָָעצמ�
"�יד� וזה� הוי', אל מתקרב ה�א הרי אמ�ית ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ�עב�דה
ה�אר חפירת �ה�ה �אר, �ב�ת רא�י ה�א ר�חי", ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָאפקיד
העפר �מסירי� האדמה �עמק �ח�פרי� מה ה�א ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ�ג�מ��ת
ה��בע �יד את מ�צאי� א�ר עד ה�עי�, �יד על ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָהמכ�ה
�יד �עצ� �לל, הפסק ��� �לי �מיד ���בע לאר� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמ�חת
�ריאה ה�א א� �י �לל, אד� �ידי נע�ה אינ� הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָה�עי�
מי� מעינ�ת �ידי נמצאי� האדמה �בעמק והינ� �מי�, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ�ידי
המכ�ה העפר מכסה להסיר רק היא האד� �מלאכת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָח�י�,
מ�ח�ת ���נ� הג� ה�ביעה, �ע�ת וה�ה ה�עי�. �יד ְְְֲִִִֶֶַַַַָָ�ְְְִִֵַַַָעל
��� י� ��א והינ� �בהעל�, �עמק רק ה�א אבל ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ�ר�ת�,
מכסה את מסירי� �א�ר ורק ז�, מ�ביעה �פע�ה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ�ְֶֶ��עלת
ה�ביעה, �ע�ת מת��ה אז ה�עי� �יד את המכ�ה ְִַַָ�ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָהעפר
להי�ת ה�אר, את הח�פר האד� �� על ה�ע�ה נקרא ְְִֵֵֵֶַַַָָָָ�ְְְִֵַָָולכ�

� לידי א�ת� �מביא ה�ביעה ���י ה��ר� ה�א ה�א ע�ה�י ְְִִִִִֵֵֵַַָ�ָ
הרא��� �ברי�, �ני ה�א האד� �פע�ת ונמצא ��עלת, ְְִִֵַָָָָָ�ְְְִִֶֶֶָ�ל
�ע��ה וה�ני לג��י, מהעל� ���עי� ה�ביעה �ח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ���ציא
�כל וה�ה ה�עי�. ות�עלת �ע�ת מת��ה �� א�ר ְְְְִֵֶֶַַַָָ�ְְֲִֶַָָָמק��
חלק היא ה�פ� �י הג� האד�, �נפ� י�ב� ה�ה ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָה��ל
ס�� אי� �א�ר ול�טל ל�לל וחפצ� �רצ�נ� מ�על, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאלק�
יֿ�", �להבת א� ר��י "ר�פיה ��ת�ב �כמ� ה�א, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�ר��
האלקית ה�פ� כ� �מ� למעלה, �מיד ע�לה �ה�הב ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�כמ�
�ה��� רק ה�א, �ר�� ס�� אי� �א�ר ל�לל וחפצ� ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָרצ�נ�
�נפ� �האהבה עד �מע�בי�, מ�נעי� ה�המית ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָוה�פ�
ה�המית וה�פ� ה��� �ת�� ונעלמת מס�רת היא ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַ�ֱִִָֹהאלקית
לכ�� האד� עב�דת היא וזאת �לל, �ג��י מאירה ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹואינ�
ההעלמ�ת להסיר והינ� ה�המית, וה�פ� ה��� ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָאת
וזה� האלקית, �נפ� האהבה א�ר מת��ה ואז ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוההס�רי�,
�יגיעה ���רה �ע�סקי� אד� �ני ��ה ��� ר�אי� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�אנ�
א�ר ��� �ה� מאיר אינ� הרי מק�� �מ�ל עצ�מה, ְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָ�ב�קידה
�אהבה ��� �מ�ל אלקי �הת�על�ת ��ת�על� אלקי ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹוח��ת
�הסרת עב�דת� הע�ר מ�ני ה�א לזה וה��ה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָויראה,
מתחלת ז� �עב�דה ה�המית, �נפ� וההס�רי� ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָההעלמ�ת
�הת��ננ�ת �תפ�ה וע�ר� ה��ה, �על �מע ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָ�קריאת
את ל"ואהב� ��א עד �מע, קריאת �בר�ת �זמרה, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�פס�קי
יצרי�", "��ני ז"ל ר��תינ� ואמר� לבב�", �כל אלקי� ְְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהוי'
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וע"כ עניתנו, כימות שמחנו בעני� במ"א וכמ"ש דבר בשו�
בעובדי שג� רואי� אנו ולכ� שבנפש, התענוג מעורר הראי'
מתעוררי� הראי' ע"י הנה רע דבר מכל לגמרי הרחוקי� ה'
שלפי בה� פועל שהעבודה באות� (לבד קצת ומתפעלי�
אינ� ההיא שבעת הגש� מ� מופשטי� המה עכ"פ שעה
עושה זה אי� ה' עובדי להיות� רק דבר) משו� מתפעלי�
ומיד בעלמא בהעברה הוא כ"א ח"ו חקיקה איזה בה�
אבל מלבו. הדבר ונשכח מקושר שהוא מה אל א"ע יקשר
והיא הזה בפח נלכדי� ה"ה כדבעי ה' עובדי שאינ� אות�
ה' תחתית לשאול אות� ומוריד ר"ל רע דבר לכל המביא�
לידי להביאה שלא לנפשו שחש מי וכל ויצילנו. ישמרנו

לו קשה הדבר וא� הראי'. בחוש א"ע יגדיר ר"ל טומאה
בנפשו ממש אשר וידע ועוז תוק� בכל עצמו על יתגבר
נחשב וכאפס כאי� עבודתו כל בזה א"ע יגדיר לא וא� הוא
מטה ר"ל ירד ואדרבא ועבודתו ביגיעתו דבר יפעול ולא
וג� ועוז תוק� בכל א"ע להגדיר כארי יתגבר וע"כ מטה,
הנוגע בדבר והלא בנ"א, לשיחות יחוש אל ניכר יהי' א�
הראשונה בעת רק היא בזה והכבדות הרוחני, הנפש לחיי
ובמש� ורצונו טבעו על ולהתגבר ע"ע להכביד שצרי�
מכמה לנפשו מנוח ימצא זאת ובהגדרה כ�. יתרגל הזמ�
יפעול וביגיעתו עבודתו. לעבוד יוכל ואז ובלבולי� רעות
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החופר כאדם באר, ר"ת רוחי אפקיד בידך המטה. שעל בק"ש – לאלקות האדם קירוב תחלת
האלק לאור ונותנת נה"ב נכנעת התפלה, עבודת ע"י המעין. על המכסה העפר את ישמסיר

ה' לאהבת תבוא היא שגם עד בנפשו, להאיר

‰p‰Â�עני ה�א לאלק�ת האד� �קר�ב העב�דה רא�ית ¿ƒ≈ְְֱֲִִֵֵֶַָָָָָֹ
להתקרב, ���כל עלי�� א�ר המ�כת �ה�א ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָה�מיכה,
ע��ה �אז ה��ה, �על �מע �קריאת היא ז� ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָוהתחלה
ה��� �מ�� עליו עבר א�ר מ�ל �נפ�� צדק ח���� ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהאד�
א�ע�א �פרט��ת מפרט� וכא�ר עניניו, �רטי ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָ�כל

יעזביא�נפ�י� א�ר �מ�ר, והס�� החלט נע�ה הרי אז , ְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ה��רה �ק��� לאלק�ת עצמ� וי�� וימסר ט�בה, ה�א ְְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָֹֹֹ�ר��

�דבעי ונ�ת�יב�מצו�ת ���סר ר�חי", אפקיד "�יד� וזה� . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ
ז� �נתינה מסירה ידי �על ה�א, �ר�� ה�ד�� �ר��ת ְְְְְְִִִֵַַַָָָָעצמ�
"�יד� וזה� הוי', אל מתקרב ה�א הרי אמ�ית ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ�עב�דה
ה�אר חפירת �ה�ה �אר, �ב�ת רא�י ה�א ר�חי", ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָאפקיד
העפר �מסירי� האדמה �עמק �ח�פרי� מה ה�א ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ�ג�מ��ת
ה��בע �יד את מ�צאי� א�ר עד ה�עי�, �יד על ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָהמכ�ה
�יד �עצ� �לל, הפסק ��� �לי �מיד ���בע לאר� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמ�חת
�ריאה ה�א א� �י �לל, אד� �ידי נע�ה אינ� הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָה�עי�
מי� מעינ�ת �ידי נמצאי� האדמה �בעמק והינ� �מי�, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ�ידי
המכ�ה העפר מכסה להסיר רק היא האד� �מלאכת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָח�י�,
מ�ח�ת ���נ� הג� ה�ביעה, �ע�ת וה�ה ה�עי�. �יד ְְְֲִִִֶֶַַַַָָ�ְְְִִֵַַַָעל
��� י� ��א והינ� �בהעל�, �עמק רק ה�א אבל ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ�ר�ת�,
מכסה את מסירי� �א�ר ורק ז�, מ�ביעה �פע�ה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ�ְֶֶ��עלת
ה�ביעה, �ע�ת מת��ה אז ה�עי� �יד את המכ�ה ְִַַָ�ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָהעפר
להי�ת ה�אר, את הח�פר האד� �� על ה�ע�ה נקרא ְְִֵֵֵֶַַַָָָָ�ְְְִֵַָָולכ�

� לידי א�ת� �מביא ה�ביעה ���י ה��ר� ה�א ה�א ע�ה�י ְְִִִִִֵֵֵַַָ�ָ
הרא��� �ברי�, �ני ה�א האד� �פע�ת ונמצא ��עלת, ְְִִֵַָָָָָ�ְְְִִֶֶֶָ�ל
�ע��ה וה�ני לג��י, מהעל� ���עי� ה�ביעה �ח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ���ציא
�כל וה�ה ה�עי�. ות�עלת �ע�ת מת��ה �� א�ר ְְְְִֵֶֶַַַָָ�ְְֲִֶַָָָמק��
חלק היא ה�פ� �י הג� האד�, �נפ� י�ב� ה�ה ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָה��ל
ס�� אי� �א�ר ול�טל ל�לל וחפצ� �רצ�נ� מ�על, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאלק�
יֿ�", �להבת א� ר��י "ר�פיה ��ת�ב �כמ� ה�א, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�ר��
האלקית ה�פ� כ� �מ� למעלה, �מיד ע�לה �ה�הב ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�כמ�
�ה��� רק ה�א, �ר�� ס�� אי� �א�ר ל�לל וחפצ� ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָרצ�נ�
�נפ� �האהבה עד �מע�בי�, מ�נעי� ה�המית ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָוה�פ�
ה�המית וה�פ� ה��� �ת�� ונעלמת מס�רת היא ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַ�ֱִִָֹהאלקית
לכ�� האד� עב�דת היא וזאת �לל, �ג��י מאירה ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹואינ�
ההעלמ�ת להסיר והינ� ה�המית, וה�פ� ה��� ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָאת
וזה� האלקית, �נפ� האהבה א�ר מת��ה ואז ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוההס�רי�,
�יגיעה ���רה �ע�סקי� אד� �ני ��ה ��� ר�אי� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�אנ�
א�ר ��� �ה� מאיר אינ� הרי מק�� �מ�ל עצ�מה, ְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָ�ב�קידה
�אהבה ��� �מ�ל אלקי �הת�על�ת ��ת�על� אלקי ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹוח��ת
�הסרת עב�דת� הע�ר מ�ני ה�א לזה וה��ה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָויראה,
מתחלת ז� �עב�דה ה�המית, �נפ� וההס�רי� ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָההעלמ�ת
�הת��ננ�ת �תפ�ה וע�ר� ה��ה, �על �מע ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָ�קריאת
את ל"ואהב� ��א עד �מע, קריאת �בר�ת �זמרה, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�פס�קי
יצרי�", "��ני ז"ל ר��תינ� ואמר� לבב�", �כל אלקי� ְְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהוי'
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צריכה והעב�דה הוי', לאהבת �� �� יב�א הרע ְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ�ה�צר
א�א להת��ל ע�מדי� "אי� �כמאמר והדרגה, �סדר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלהי�ת
והינ� ו�פל�ת", "הכנעה ר�"י �פר� רא�", �בד ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹמ���

�ח���נא מ�ארי להי�ת קב�עה, �עה ל� �כליג��היה ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָ
וידע �זה עצמ� את יטעה ולא ��נפ��, הרע חלקי ְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�רטי
מאלק�ת מרחק ה�א זה ידי �על והינ� ה�א, בנפ�� ֱֵָֹ�ְְְְְְִֵֶֶַַַ�י

ויתמר הרח�ק, �מר�תכלית יב�ה �בכה זה, על �נפ�� מר ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

נכנע הרי �בזה כ�', �ג� א�ר את �דמע�תיו לכ�ס ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנפ��
�נפ��, אלקי א�ר להאיר �מתחיל ,��� ה�המית ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָֹה�פ�
�ה�פ� ה�פ�ה ��על ��מחה) (�עב�דה �תפ�ה �� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָואחר
האלקית, �נפ� ה���ל על �מע�ב מ�נע יהיה ��א ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹה�המית
ה�ה ואז לאלק�ת, אהבה לידי יב�א ה�א �� א�ר י�תר ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוע�ד
�נפ�� א�ר ���י מאיר ה�פ�ה �אחר ה��רה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ�ל��ד

למ�ה. ְְְִַַָָמ�מעלה
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.‡Úדומים שלכאורה ותוארים, ענינים שני ישנם

מזה זה הם שונים דבר של לאמיתו אך, למשנהו. אחד

ביניהם. דמיון רק ויש

והסתעפות. עיקר ב) ותולדה. אב א) והם:

גם המתארים מושאלים, שמות הם אלה ענינים שני

להם. הדומים אחרים ענינים

עיקר ואילו לשני. אחד ממש סמוכים � ותולדה אב

כפי העיקר, מן באה שההסתעפות למרות והסתעפות,

ההסתעפות אין זאת בכל האב, מן באה שהתולדה

ואנו לאב. התולדה סמיכות כמו לעיקר, כך כל סמוכה

הרי לתלמיד, מרב ההשפעה בענין במוחש זאת רואים

הוא היטב, ומבינו מהרב השכל את מקבל כשהתלמיד

והסברא כך, לומר יכולים אולי הרב את לפעמים שואל

ממה � הרב של מהסברא מסתעפת התלמיד של החדשה

לומדים. שהם הסוגיא את לתלמיד והסביר ביאר שהרב

בתלמיד נתחדש לתלמיד, הרב שאמר השכלית מהסברא

שהיא הרב, של מהסברא הסתעפות שהיא חדשה, סברא

תהיה לא החדשה שהסברא להיות יכול אך, העיקר.

דמיון החדשה לסברא להיות יכול בפרטים ורק � דומה

כפי לעיקר, בסמוך איננה הסתעפות שכן, � הרב לסברת

לאב. התולדה בסמיכות שהדבר

.·Úעיקר ושל ותולדה, אב של הענין ונושא תוכן

גם ישנו והוא ענינים, וכמה בכמה ישנו והסתעפות,

כחך". "יישר בברכת

כוח היישר א) אופנים: בשני ישנה כחך יישר ברכת

אותם המברכים הכהנים את מברכים שהמתברכים

השליח את שמברכים כוח היישר ב) כהנים. בברכת

תורה פי על תורה, של ענינים הם ששניהם למרות ציבור.

צריך תורה פי ועל ישראל, בני את לברך הכהנים צריכים

המתפללים, ישראל עדת קהל את להוציא הציבור שליח

יישר מגיע � לכהנים וגם ציבור לשליח גם – ולשניהם

דומים. כוח היישר שני אין זאת בכל לבבי. כוח

לקבלת שייכות לה יש כהנים ברכת של כוח היישר

את מברך השי"ת אברכם", "ואני שהרי למרות הברכה.

על נוסף הרי ישראל, בני את מברכים שהם על הכהנים

שייכות לכך ויש המתברכים של כוח היישר גם ישנו כך

הב לקבלת כוח היישר של השייכות הברכה. רכהלקבלת

ותולדה. אב של השייכות כדוגמת היא

השייכות כדוגמת הוא ציבור שליח של כוח היישר

לעיקר. הסתעפות של

הכהנים, ברכת למקריא שאומרים כוח היישר ברם,

מכוונת (והראיה הברכה המשכת לפתיחת שייכות לו יש

השייכות כדוגמת כן גם והוא שופר) לתקיעת המקריא

לאב. תולדה של

מוסף של הש"ץ שהיה ש.פ., מר' שמעתי היום

שניגנו הידוע הניגון את כהנים, ברכת של והמקריא

ר' להכהן � לכם אומר ואני מאד. מכך ונהניתי הכהנים

ש.פ. ר' � ולכם הכהנים, ברכת עבור כוח יישר � י.כ.

ברכת של והמקריא ציבור השליח היותו עבור כוח יישר

כהנים. ברכת של הניגון עבור מיוחד כוח ויישר הכהנים.

ברכת בשעת זה ניגון שמעתי הראשונה בפעם

למקור חקרתי מאד. והתרגשתי � ריגא בעיר � הכהנים

שקיבל כ"ץ, ז"ל יעקב שמואל ר' החסיד לי וסיפר הניגון,

ה"קאפעליע" מחברי אחד שהיה מאביו, ואביו מאביו

זצוקללה"ה האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד של (מקהלה)

חברי החסידים חיברו זה שניגון זי"ע, נבג"מ

אדמו"ר כ"ק הוד והסברת הוראת פי על ה"קאפעליע"

ברכת לענין מכוון הזה שהניגון היא והאמת האמצעי.

הרי היא כהנים וברכת ושוב, ברצוא להיותו כהנים,

כידוע, בימין) שמאל (להכליל בימינא שמאלא לאכללא

ושוב רצוא ידי על .1והוא
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(השני).1) היו� וידעת ד"ה לקו"ת פ"נ, תניא ראה ענינ�
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בא אליהו, גרונ� של אביו השמש, וול� בחברותא. ולמדו אליהו וגרונ� לייב משה ישבו פע�
התקשו שבו בעניי� הסבר לה� השמיע לפע� מפע� ללימוד�. מקשיב הוא כאשר ליד� והתיישב

וחריפותו. בקיאותו את הוכיחו הקולחי� הסבריו הסוגיה. במהל�

הערות לה� העיר הוא הנערי�. שני ליד הוא ג� והתיישב החנווני, לייב ישעיה ר' בא בינתיי�
ישעיה ר' בלימוד. ידיעותיה� מידת על תגובותיה� מתו� לעמוד מגמה מתו� עסקו בה בסוגיה מסוימות
ממש". מצוי� הוא "ובנ� � וול� לר' אמר � גדולי�", למדני� ה' בעזרת יהיו "ה� נחת, שבע לייב

ז"ל "חכמינו השיב: הלה א� לוול�, רבה רוח קורת בדבריו גור� שהוא בטוח היה זאת באמרו
מאשר טובות מידות ובעל שמי� ירא יהיה שבני מוטב המעשה. אלא עיקר המדרש לא כי אמרו

הכבוד". אחר הרוד� ב�ֿתורה

מכווני� הדברי� כי תחושה לו והייתה בטבעו, כעס� שהיה לייב, ישעיה ר' את הרתיחו אלו דברי�
כיוו� עמיֿהאר�, ע� הנ� מתחבר וכי ל"כת" משתיי� הנ� כי וול�, ר' "חוששני, התפר�: הוא נגדו.
כביכול, "נסתרי�", ע� הנ� מתרועע כי לי ידוע מכבר מהתלמידֿחכ�. ההמו� איש יותר חשוב שבעיני�

ישראל". ועוכרי ריקני� אלא שאינ�

לייב משה ר' יותר מאוחר שסיפר כפי לנאמר. מתוחה בדממה הקשיבו אליהו וגרונ� לייב משה
בזיכרונו. עמוק החנווני לבי� השמש בי� הדוֿשיח נחרת לברו�

יפרו� וכי תשובה חייב יישאר לא וול� שר' ציפו לשמש לייב ישעיה ר' שהעניק ה"מנה" לאחר
חבר� את �רצה "אל אמרו ז"ל "חכמינו רגוע: בקול והשיב שליו נשאר וול� ר' בר�, דברי�. ריב ְֶַעתה
בלתי שכעסו מי לגבי כ� שזה כלֿשכ� � מוצדק שכעסו מי לגבי אמורי� הדברי� א� כעסו". בשעת
וכעס� לייב, ישעיה ר' תירגע, כאשר לה�. יאזי� לא שהלה כיוו� דברי�, יועילו לא כזה במצב מוצדק.

ונחריש". מוטב תועלת, כל בה אי� עתה א� בשיחתנו, נמשי� ממ� יפוג

הפ כי והודה מיד, נרגע הוא לייב. ישעיה ר' על השפיעו חזרהדברי� זאת ע� המידה. על ריז
שיח� שכל "נסתרי�" אות� את לסבול וול� ר' מסוגל כיצד מבי� אינו כי מתונה, בנימה עתה וטע�,

נשי�. וע� עמיֿהאר� ע� ושיג�

להאמי� אי� "כי � למד� מעשה בנגינה לייב ישעיה ר' המשי� � אמרו" ז"ל חכמינו "הרי
שולח� ליד אית� מלשבת ואפילו אית� מלהתחת� להימנע יש וכי וטהרה, מעשרות בענייני לעמיֿהאר�
לתלמידי דורו� והבאת חכמי�, תלמידי לכבד נצטווינו מאיד�, מה�. להתרחק עלינו כללית אחד.
שאינ� בלבד זו ולא אנשי� באי� עתה המזבח. גבי על נסכי� וניסו� קרבנות כהקרבת נחשבת חכמי�
יש הא� שמי�. יראת של במסווה זאת ועושי� להיפ� נוהגי� א� אלא ז"ל חכמינו הוראות מקיימי�

מזה"? גדול עוול

תשובה. חייב וול� ר' לו נשאר לא אכ�, שוב, ובשלווה, בנחת דיבר לייב ישעיה ר' כאשר עתה,

עלי� מעיקרה. נכונה אינה הראות נקודת כל "א� � לו אמר � צודק" הנ� של� המבט "מנקודת
וגדולי� בש"ס בקיאי� בה� יש גדולי�. למדני� ג� א� כי גדולי�, צדיקי� רק אינ� הנסתרי� כי לדעת
לעיר מעיר וגולי� נודדי� ה� עצמ�. ומסגפי� תעניות צמי� באמת, שמי� יראי ה� כבנסתר. בנגלה
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בא אליהו, גרונ� של אביו השמש, וול� בחברותא. ולמדו אליהו וגרונ� לייב משה ישבו פע�
התקשו שבו בעניי� הסבר לה� השמיע לפע� מפע� ללימוד�. מקשיב הוא כאשר ליד� והתיישב

וחריפותו. בקיאותו את הוכיחו הקולחי� הסבריו הסוגיה. במהל�

הערות לה� העיר הוא הנערי�. שני ליד הוא ג� והתיישב החנווני, לייב ישעיה ר' בא בינתיי�
ישעיה ר' בלימוד. ידיעותיה� מידת על תגובותיה� מתו� לעמוד מגמה מתו� עסקו בה בסוגיה מסוימות
ממש". מצוי� הוא "ובנ� � וול� לר' אמר � גדולי�", למדני� ה' בעזרת יהיו "ה� נחת, שבע לייב

ז"ל "חכמינו השיב: הלה א� לוול�, רבה רוח קורת בדבריו גור� שהוא בטוח היה זאת באמרו
מאשר טובות מידות ובעל שמי� ירא יהיה שבני מוטב המעשה. אלא עיקר המדרש לא כי אמרו

הכבוד". אחר הרוד� ב�ֿתורה

מכווני� הדברי� כי תחושה לו והייתה בטבעו, כעס� שהיה לייב, ישעיה ר' את הרתיחו אלו דברי�
כיוו� עמיֿהאר�, ע� הנ� מתחבר וכי ל"כת" משתיי� הנ� כי וול�, ר' "חוששני, התפר�: הוא נגדו.
כביכול, "נסתרי�", ע� הנ� מתרועע כי לי ידוע מכבר מהתלמידֿחכ�. ההמו� איש יותר חשוב שבעיני�

ישראל". ועוכרי ריקני� אלא שאינ�

לייב משה ר' יותר מאוחר שסיפר כפי לנאמר. מתוחה בדממה הקשיבו אליהו וגרונ� לייב משה
בזיכרונו. עמוק החנווני לבי� השמש בי� הדוֿשיח נחרת לברו�

יפרו� וכי תשובה חייב יישאר לא וול� שר' ציפו לשמש לייב ישעיה ר' שהעניק ה"מנה" לאחר
חבר� את �רצה "אל אמרו ז"ל "חכמינו רגוע: בקול והשיב שליו נשאר וול� ר' בר�, דברי�. ריב ְֶַעתה
בלתי שכעסו מי לגבי כ� שזה כלֿשכ� � מוצדק שכעסו מי לגבי אמורי� הדברי� א� כעסו". בשעת
וכעס� לייב, ישעיה ר' תירגע, כאשר לה�. יאזי� לא שהלה כיוו� דברי�, יועילו לא כזה במצב מוצדק.

ונחריש". מוטב תועלת, כל בה אי� עתה א� בשיחתנו, נמשי� ממ� יפוג

הפ כי והודה מיד, נרגע הוא לייב. ישעיה ר' על השפיעו חזרהדברי� זאת ע� המידה. על ריז
שיח� שכל "נסתרי�" אות� את לסבול וול� ר' מסוגל כיצד מבי� אינו כי מתונה, בנימה עתה וטע�,

נשי�. וע� עמיֿהאר� ע� ושיג�

להאמי� אי� "כי � למד� מעשה בנגינה לייב ישעיה ר' המשי� � אמרו" ז"ל חכמינו "הרי
שולח� ליד אית� מלשבת ואפילו אית� מלהתחת� להימנע יש וכי וטהרה, מעשרות בענייני לעמיֿהאר�
לתלמידי דורו� והבאת חכמי�, תלמידי לכבד נצטווינו מאיד�, מה�. להתרחק עלינו כללית אחד.
שאינ� בלבד זו ולא אנשי� באי� עתה המזבח. גבי על נסכי� וניסו� קרבנות כהקרבת נחשבת חכמי�
יש הא� שמי�. יראת של במסווה זאת ועושי� להיפ� נוהגי� א� אלא ז"ל חכמינו הוראות מקיימי�

מזה"? גדול עוול

תשובה. חייב וול� ר' לו נשאר לא אכ�, שוב, ובשלווה, בנחת דיבר לייב ישעיה ר' כאשר עתה,

עלי� מעיקרה. נכונה אינה הראות נקודת כל "א� � לו אמר � צודק" הנ� של� המבט "מנקודת
וגדולי� בש"ס בקיאי� בה� יש גדולי�. למדני� ג� א� כי גדולי�, צדיקי� רק אינ� הנסתרי� כי לדעת
לעיר מעיר וגולי� נודדי� ה� עצמ�. ומסגפי� תעניות צמי� באמת, שמי� יראי ה� כבנסתר. בנגלה
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יותר ולהידבק יותר להתקרב יהודי� על להשפיע ברורה במטרה נפש, מסירות מתו� לישוב, ומישוב
ההמו� על יותר גדולה השפעה בכ� להשיג במגמה פשוטי�, כאנשי� מתחזי� ה� זו מסיבה לבורא�.

למוטב". אנשי� בהחזרת יותר ולהצליח

לייב ישעיה שר' כדי וזאת הנסתרי�. של פעולותיה� על בהרחבה השמש הצביע דבריו בהמש�
הנסתרי�, במחנה המתרחש את היטב יודע השמש כי התברר כ� אגב מהות�. את לדעת יותר ייטיב

זה. מחנה על בעצמו שנמנה מי כמו

נדירות לעתי� באי� שרוב� משו� בשוק, והרוכלי� החנווני� אל "מתחברי� � אמר � "הנסתרי�"
מביני� ה� אי� תורה שיעור איֿפע� ה� שומעי� כאשר ג� תורה, שיעורי שומעי� ואינ� המדרש ֵלבית
משתדלי� בבד בד בכ�, חשי� ה� שאי� באופ� תורה דברי הנסתרי� בה� מחדירי� לפיכ� המדובר. את
יקללו שלא מרע, לשונ� שינצרו שלה�, יו� היו� בחיי ביושר שיתנהגו עליה� להשפיע הנסתרי�

הרע". ולשו� רכילות ידברו ושלא ויעליבו

עיניה� פקחו לייב, משה וחברו וול� של בנו אליהו גרונ� הנערי�, שני וה� לייב ישעיה ר' ה�
לחלוטי�. עבור� חדשי� שהיו הדברי� לשמע לרווחה

אי� כי גילה הוא עליה�. רבה בהרחבה סיפר � הנסתרי� על שיחתו בלהט וול� ר' נסח� כאשר
בנפרד איש איש פועלי� בזההנסתרי� זה קשורי� שחבריה מיוחדת חבורה יחד מהווי� ה� אלא ,

ערוכה. תכנית לפי בצוותא ופועלי�

הגאו� עלֿידי נוסדה היא ישנה. תופעה היא הנסתרי� חבורת � וול� ר' סיפר � דבר של לאמתו
המסורת לפי הנידונה. התקופה לפני שני� ועשר מאה שבגרמניה, מוורמייזא בעלֿש� אליהו רבי הצדיק
גאוני� נבחרי�, אנשי� לאסו� ציווה ש�, עלו� מסוי�, שמקובל לאחר החבורה את אליהו רבי יסד
את ויעוררו היהודיי� הישובי� כל בי� שינדד� ישראל, כלל עבור עצמ� להקריב הנכוני� ְְִֶוצדיקי�,

הבורא. לעבודת הפשוטי� ההמו� אנשי

לעבודת פשוטי� יהודי� אלפי התקרבו "ומאז � וול� ר' אמר � שפ"ג" או שפ"א בשנת זה "היה
הבורא".

כל אדרבה: תלמידיֿחכמי�. בכבוד מעול� מזלזלי� "אינ� � וול� ר' המשי� � אלו" "צדיקי�
באיֿקיו� להאשימ� אפשר כיצד לתורה. כבוד של יחס ביותר הפשוטי� היהודי� בי� לעורר כוונת�
שמחל רב שהרי העליונה, המטרה לטובת כבוד� על מוותרי� ה� חלילה! כלשונ� ז"ל, חכמינו הוראות

מחול". כבודו � כבודו על

הנסתרי� א� ג� הפוכות: טענות השמיע הוא הדברי�. את ברצו� קיבל לא לייב ישעיה שר' אלא
פחותי� אנשי� ע� הרב העיסוק הרי הכלל, לטובת הייתה כוונת� שכל גדולי� צדיקי� היו הראשוני�
החכמי� תלמידי כבוד את עוקר זה דבר ההמו�. בעיני ערכ� לירידת � אירע אכ� וכ� � להביא חייב

עשה. מצוות שהיא

תלמידיֿחכמי� של לכבוד� ושכמותו לייב ישעיה ר' של המופרזת דאגת� כי וול� ר' השיב כ� על
עבודת� את "עושי� � אמר � לה�" מתנגדי� שאת� "הנסתרי� הקב"ה. של לכבודו בדאגה פוגע
היא העיקרית שאיפת� א� ולנוחיות�, ה� לכבוד� דואגי� ואינ� ייתכ� משלכ�: הפו� בסדר הקדושה

מצוותיה"! לקיו� ותשוקה לתורה אהבה בליב� ולנטוע הבורא אל יהודי� לקרב
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תרצ"ב שבט כ' ב"ה

ריגא

שי' ... אי"א וו"ח הנכבד ידידי

וברכה! שלו�

ב"ג ע� תחי' בתו של מקשוה"ת המבשר מכתבו על במענה

תהי' אשר השי"ת וית� מז"ט, בברכת לברכו הנני ... יחי'

התורה יסודי על בישראל בית ויבנו ומוצלחת, טובה בשעה

מעשיות. מצות בקיו� והמצוה

ת"ח, שאינו וחושב האבר� בטיב יודע אינו אשר ומ"ש

היאוש כי רעי�, עליו וירבה מזה, לדעת שיתקרב הדבר ראוי

ראש פורה שרש הוא יאוש של ענ� רק ואפילו דבר, באיזה

הגו� בבריאות וא� ריחוק מיני בכל לרחקו וצריכי� ולענה,

לא המצב ח"ו כאשר אשר הרחמי�, מ� עצמו ימנע אל ארז"ל

בעניני וק"ו מכש"כ בהשי"ת, גמור ובטחו� התקוה צ"ל טוב

בעושר מה עד יודע אתנו ואי� יהבי מיהב משמיא אשר הנפש

לתשובה המביאות הסבות ואופני יהודי, בלב בלו� אוצר של

מפליאות נפלאות הרבה בזה שראינו ישר בדר� והילו� גמורה

השכל. ע"פ כלל שאינ� דעי� תמי�

כ"ק אמר השיחה בעת תר"ס שנת שמח"ת בסעודת

כל על שחובה כש� אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אאמו"ר

על וחובה מצוה הוא ככה יו�, בכל תפילי� להניח ישראל איש

בהשגה, ומצבו במעמדו ערכו, לפי אחד כל ישראל, איש כל

בטובת לשקוד ימי� וג' בב' פע� לכה"פ שעה חצי לקבוע

בויט איינער אז אז, אמר הזה ולשו� וביתו, בניו הדרכת

אלע מיט קאפ די האר�, די דע� אי� אריי� ער לייגט אשטוב

כחות, זיינע פאר מער נא� זי� פארמשכונט ער ביז כחות,

כ�, להיות מוכרח והדבר מתמסכ�, בבני� העוסק שכל וכידוע

משכונט פאר מע� אז הפי' וביאר בני�, אינו כחות בלא בני� כי

וואס ג� רק בגלוי, שיש מה לבד לא שלוקחי� כלומר זי�,

אי� אריי� אוי� מע� לייגט דאס בטוחות, אי� פארמאגט מע�

ישראל אצל כי מצוה, יש בזה ג� אשר גשמי בבני� וזהו בני�,

ער אז רוחניות, צו אכלי איז גשמיות גשמיות, קיי� ניטא איז

או ילמדו מהחדרי� ובאיזה מזוזה, יקבע אשטוב בויט

יתפללו ולא ילמדו שלא יהודי בבית ימלט שלא יתפללו,

ביסעל אחסידישע נעמע� דארט מע� וועט שלפעמי� ואפשר

האר� אאידיש וועלכע משקה ביסעל די אז ואמר משקה,

והתפלה התורה את אוי� הויבט איהר, בא זי� דערווארעמט

המוסגר. מאמר הי' זה אמנ� לעילא, שפרחא

וכא� מיוחדי�, כחות נותני� שע"ז עד עדי בבני� וכש"כ

אגרויסע. גאר הוא ישראל איש של הבטוחות

חיי� צדיקי� שדברי הללו, הקדושי� הדברי� יסוד על

עני� ג� אלא יאוש לבד ולא בזה, יאוש של עני� הנה וקיימי�,

יעזר והשי"ת יחשב, לחטא הפועל שקידת והעדר קרירות של

מיו"ח. ונחת בבריאות לו

אשר הדבר אמת הנה בנ"א, יבחנו ועפעפיו בעני� ומ"ש

בשביל סגירה רק הוא אבל העיני�, סוגרי� העפעפי�

להסתכל חפצי� כאשר במוחש רואי� וכמ"ש ההסתכלות,

את מעט סוגרי� אז יותר בעומק באותיות או ציור באיזה

מסביב הבט לבלי העי� שמצמצמי� אומרת, זאת העפעפי�,

וזה בו, להסתכל שחפצי� הזה דבר על הראי' לצמצ� רק

יחזו עיניו בפסוק וז"ש עי�. טביעת בש� בנ"א במדות נקרא

צ"ל ההבחנה בשביל יבחנו עפעפיו אבל הראי' בכללות כלומר

שעלה ומה בלבד. זה בדבר רק העפעפי� ע"י הצמצו� עני�

מקו� יש משוטטות, ע"פ המבואר בעני� העני� לבאר בדעתו

מלמטלמ"ע, בסדר פרטי' ההשגחה עני� להבי� שחפ� ומה לזה.

יסוד. לזה מצאתי לא אבל מקו� לזה יש בדרוש הנה

הדו"ש. ידידו והנני
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תרצ"ב שבט כ' ב"ה

ריגא

שי' ... אי"א וו"ח הנכבד ידידי

וברכה! שלו�

ב"ג ע� תחי' בתו של מקשוה"ת המבשר מכתבו על במענה

תהי' אשר השי"ת וית� מז"ט, בברכת לברכו הנני ... יחי'

התורה יסודי על בישראל בית ויבנו ומוצלחת, טובה בשעה

מעשיות. מצות בקיו� והמצוה

ת"ח, שאינו וחושב האבר� בטיב יודע אינו אשר ומ"ש

היאוש כי רעי�, עליו וירבה מזה, לדעת שיתקרב הדבר ראוי

ראש פורה שרש הוא יאוש של ענ� רק ואפילו דבר, באיזה

הגו� בבריאות וא� ריחוק מיני בכל לרחקו וצריכי� ולענה,

לא המצב ח"ו כאשר אשר הרחמי�, מ� עצמו ימנע אל ארז"ל

בעניני וק"ו מכש"כ בהשי"ת, גמור ובטחו� התקוה צ"ל טוב

בעושר מה עד יודע אתנו ואי� יהבי מיהב משמיא אשר הנפש

לתשובה המביאות הסבות ואופני יהודי, בלב בלו� אוצר של

מפליאות נפלאות הרבה בזה שראינו ישר בדר� והילו� גמורה

השכל. ע"פ כלל שאינ� דעי� תמי�

כ"ק אמר השיחה בעת תר"ס שנת שמח"ת בסעודת

כל על שחובה כש� אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אאמו"ר

על וחובה מצוה הוא ככה יו�, בכל תפילי� להניח ישראל איש

בהשגה, ומצבו במעמדו ערכו, לפי אחד כל ישראל, איש כל

בטובת לשקוד ימי� וג' בב' פע� לכה"פ שעה חצי לקבוע

בויט איינער אז אז, אמר הזה ולשו� וביתו, בניו הדרכת

אלע מיט קאפ די האר�, די דע� אי� אריי� ער לייגט אשטוב

כחות, זיינע פאר מער נא� זי� פארמשכונט ער ביז כחות,

כ�, להיות מוכרח והדבר מתמסכ�, בבני� העוסק שכל וכידוע

משכונט פאר מע� אז הפי' וביאר בני�, אינו כחות בלא בני� כי

וואס ג� רק בגלוי, שיש מה לבד לא שלוקחי� כלומר זי�,

אי� אריי� אוי� מע� לייגט דאס בטוחות, אי� פארמאגט מע�

ישראל אצל כי מצוה, יש בזה ג� אשר גשמי בבני� וזהו בני�,

ער אז רוחניות, צו אכלי איז גשמיות גשמיות, קיי� ניטא איז

או ילמדו מהחדרי� ובאיזה מזוזה, יקבע אשטוב בויט

יתפללו ולא ילמדו שלא יהודי בבית ימלט שלא יתפללו,

ביסעל אחסידישע נעמע� דארט מע� וועט שלפעמי� ואפשר

האר� אאידיש וועלכע משקה ביסעל די אז ואמר משקה,

והתפלה התורה את אוי� הויבט איהר, בא זי� דערווארעמט

המוסגר. מאמר הי' זה אמנ� לעילא, שפרחא

וכא� מיוחדי�, כחות נותני� שע"ז עד עדי בבני� וכש"כ

אגרויסע. גאר הוא ישראל איש של הבטוחות

חיי� צדיקי� שדברי הללו, הקדושי� הדברי� יסוד על

עני� ג� אלא יאוש לבד ולא בזה, יאוש של עני� הנה וקיימי�,

יעזר והשי"ת יחשב, לחטא הפועל שקידת והעדר קרירות של

מיו"ח. ונחת בבריאות לו

אשר הדבר אמת הנה בנ"א, יבחנו ועפעפיו בעני� ומ"ש

בשביל סגירה רק הוא אבל העיני�, סוגרי� העפעפי�

להסתכל חפצי� כאשר במוחש רואי� וכמ"ש ההסתכלות,

את מעט סוגרי� אז יותר בעומק באותיות או ציור באיזה

מסביב הבט לבלי העי� שמצמצמי� אומרת, זאת העפעפי�,

וזה בו, להסתכל שחפצי� הזה דבר על הראי' לצמצ� רק

יחזו עיניו בפסוק וז"ש עי�. טביעת בש� בנ"א במדות נקרא

צ"ל ההבחנה בשביל יבחנו עפעפיו אבל הראי' בכללות כלומר

שעלה ומה בלבד. זה בדבר רק העפעפי� ע"י הצמצו� עני�

מקו� יש משוטטות, ע"פ המבואר בעני� העני� לבאר בדעתו

מלמטלמ"ע, בסדר פרטי' ההשגחה עני� להבי� שחפ� ומה לזה.

יסוד. לזה מצאתי לא אבל מקו� לזה יש בדרוש הנה

הדו"ש. ידידו והנני
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"המקדש – בשלילה מתחיל שהרמב"� הטע�
בלבדלאכולו החיוב את כותב ואינו במישור", היה

לומר: יש – ההר" במעלה היה כולו "המקדש

לי "ועשו של העשה מצוות קיו� הרמב"� לדעת
לה"משכ� בהמש� היה המקדש, בית בבני� מקדש"
הרמב"� שכתב כמו (במדבר)" רבנו משה שעשה
לומר מקו� היה לכ� הבחירה. בית הלכות בתחילת
לא בו אחד וחלק במישור, היה המשכ� שכל שכש�
זה. באופ� המקדש ג� היה כ� האחר, מ� גבוה היה

כולו המקדש הרמב"�: מתחיל במישורלאלכ� היה
ההר". במעלה אלא המשכ�), (כמו

"הלכות הוא תוכנו החזקה היד שספר כיוו�
בשיפוע ועולה הול� היה שהמקדש מוב� הלכות",

של עניי� זהו אלא ההר מבנה מצד רק הלכהלא

במישור. להיות לא א) המקדש: על כולו". ב"מקדש
תנאי זה אי� מזו: יתירה ההר". "במעלה להיות ב)

תנאי זהו אלא בלבד, לכתחילה .לעיכובאשל

צרי� זה שבעניי� הסברא מה להבי�: צרי� אבל
הביאור לומר ויש מהמשכ�? שונה להיות המקדש
ההר" "במעלה במקדש שהיו המקומות חילוקי בזה:
תוספת בו היה מה� אחד שכל זה ע� בהתא� ה� �

רק הוא זה די� שלפניו. המקו� לגבי בקדושה ועליה
הקדושה גדר ע� קשור זה כי במשכ�, ולא במקדש,

במקדש.שנתחדש

ובי� המשכ� בי� עיקרי חילוק ישנו בזה: ההסברה
המקדש בית ואילו ארעי, בני� היה המשכ� המקדש:
רק היתה הקדושה חלות במשכ� קבע". "דירת היה
בבית אבל והיריעות. הקרשי� � וחלקיו בהבני�
מקו� עצ� � מקו�" "קדושת ג� היתה המקדש

לבית בנוגע א) ענייני�: ובשני נתקדש, המקדש
" נאמר אלקיכ�המקו�המקדש ד' יבחר ".בואשר

המקדש. של (ריצפה) קרקע של קידוש מעשה היה ב)

נשארה לא � מש� ונסעו שפרקוהו לאחר במשכ�
בבית כ� שאי� מה הראשו�. במקו� קדושה שו�
קבועה הקדושה לכ� במקו�, היא הבחירה בו המקדש

חילוק הרמב"� מדגיש לכ� ועד. לעול� שבי�זהש�
חידוש ביטוי לידי בא בזה דווקא כי למקדש, המשכ�
המקו�. בקדושת � המשכ� לעומת שבמקדש עיקרי

את להמשי� הוא המקדש בית של שעניינו מאחר
תחדור שהקדושה באופ� בעול�, השכינה השראת
ג� זה התבטא לכ� אותה, ותעלה הגשמיות בתו�
עמד שבו המקו� � העול� של הגשמית במציאותו

בהר, היה המקדש שסביבו.למעלהבית מהמקומות
נעלות היו שבמקדש הקדושה ומדרגת שהעליה וככל
בגשמיות. יותר גבוה הגשמי המקו� ג� היה יותר,

הקדשי� שקדש הטע� ג� מוב� זה פי על
המקדש: מהיכל בגובהו נבדל היה לא שבמקדש
הגשמי במקו� פועלת המקדש של שהקדושה העניי�
בער� הינה הנמוכה שהדרגה הקדושה למדרגות שיי�
עשרה "בשתי� הימנה נעלית שהיא להעליונה,
מדרגה על כשמדובר אבל בזה. וכיוצא מעלות",

נעלית שהיא ערו�בקדושה שזהבאי� שיי� אי� �

קדש של בקדושה גשמי. מקו� בגובה יתבטא
עצמותו של הגילוי היה בהמקו� שש� הקדשי�,
כלל בער� לא שהוא הארו� במקו� ית', ומהותו
להתבטא יכול אינו כזה עילוי � המקדש חלקי לשאר

ומוגבל. מדוד שהוא גשמי, מקו� של בגובה

ראה) פר' כט, חלק שיחות (לקוטי
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(·È)ÔeÚÓLz ·˜Ú ‰È‰Â.,ה���ת ה�צות א� ¿»»≈∆ƒ¿¿ְִִַַַֹ

�� ��מע��:�אד� B‚Â'�עקביו, '‰ ¯ÓLÂ. ְְֲִֵֶַָָָָ¿»«¿
ל� ולדי.EÈÙÏ‡Œ¯‚L(È‚)הבטחת�:י�מר ְְְִַָָֹ¿«¬»∆ְֵַ

מ�עיה: מ��רת �ה�קבה ˆ‡�E�קר�, ˙¯zLÚÂ. ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ¿«¿¿……∆
�ר� כב)מנח� ה�א�,(תהלי� מבחר ,'��� 'א�ירי ְְִִֵֵֵַַַַַָָֹ

יד)�מ� חזק,(בראשית ל��� קרני�", "ע��רת ְְְְְִֶַַַֹֹ

ענ�'. 'ועדרי �ר��: פד)וא�נקל�ס ור��תינ�(חולי� ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָ

��ע�ר�ת "ע��ר�ת"? �מ� נקרא ל�ה ְְְְְְִֶַַָָָָָָאמר�:

�עליה�: מ�ליד:.Ú˜¯(È„)את טו�אינ� תורה ֲֵֶֶַ»»ִֵֶ

(ÊÈ)E··Ïa ¯Ó‡˙ Èk.'למא�' ל��� �רח�, על ƒ…«ƒ¿»¿ְְְֲִַָָ

לא ר�י� �ה� מ�ני �לבב�, �אמר '��א ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹה�א:

מה�. תירא לא ,�� �אמר אל לה�רי��', ְִִֵֵֶַַַָָֹֹא�כל

'�י' �ל ל��נ�ת מ�אר �אחד לפר�� י�כ� ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹולא

מה�": תירא "לא ��ב עליו יח���ל תורה ִִֵֶֶָָָֹֹ

(ËÈ)˙qn‰.נסי�נ�ת:˙˙‡‰Â.:��ד)�ג (שמות ««…ְִ¿»……ְ

לנח�", ����ת"(ש�)"ויהי לד� :"והי� ְְְְִֶַַַָָָָָ

ÌÈ˙Ùn‰Â.:ה�פלא�ת ‰ÊÁ˜‰ה���ת „i‰Â.זה ¿«…¿ƒַַַ�ְָ¿«»«¬»»ֶ

‰ÈeËp‰ה�בר: Ú¯f‰Â.�מ�תז �ל החרב ֶֶַ¿«¿…««¿»ֶֶֶַַַ
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לו).‰Ú¯v‰(Î)�כ�ר�ת: הע��(סוטה �ר� מי� ְ«ƒ¿»ִֶֶָ

את �מס�אה �מסרס��, מרה �ה� ז�רקת ְְְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�היתה

:�� נס�רי� �הי� מק�� �כל כאעיניה� תורה ְְִִֵֵֶֶָָָָָ

(·Î)‰„O‰ ˙iÁ EÈÏÚ ‰a¯zŒÔt.�א והלא ∆ƒ¿∆»∆«««»∆ֲִַֹ

הח�ה, מ� מתיראי� אי� מק�� �ל רצ�נ� ְְְִִִִֵֶַַָָָע��י�

ה)��אמר א�א(איוב ה�למהֿל�"? ה�דה "וח�ת : ְְְֱֶֶֶֶַַַַָָָָָ

לחטא: �עתידי� לפניו היה .ÌÓ‰Â(Î‚)�ל�י ְֲֲִִֶַָָָָָֹ¿»»

היס�ד, מ� אחר�נה מ"� �אי� לפי ,��� קמ� ְְֲִִֵֵֶַַָ�ָָָנק�ד

אבל א�ת�, וה� �מ�: ה�א כח)והרי "והמ�(ישעיה ְְְֲֲֵַַָָָָ

וחצי� קמ� חצי� לפיכ� יס�ד, ��� עגלת�", ְְְְְִֶֶָָָ�ְְִֶַָ�ל�ל

א�ת��ת: �ל� �ל �על ��אר כד��ח, תורה ְִִֶַַָָָֹֹ

(‡)‰Âˆn‰ŒÏk.א�דה �מדר� �פ��ט�, »«ƒ¿»ְְִִַַָָ

א�ת�,(תנחומא) �מר �מצוה, התחל� א� �אינ�: ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹ

��אמר ה��מר�, �� על א�א ה�צוה ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנקראת
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Ô�˜˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»»ƒ¿«¿»¿«¿«¿»

:d˙È ÏÁ„ÓÏe È‰BÓ„˜זÈÈ È¯‡ √»ƒ¿ƒ¿«»≈¬≈¿»

Ó C‰Ï‡‡˙·Ë ‡Ú¯‡Ï CÏÚ ¡»»«¬»¿«¿»«¿»

ÈÚeaÓ ÔÈiÓc ÔÈÏÁ� ‡„‚� ‡Ú¯‡«¿»»¿»«¬ƒ¿«ƒ«≈

ÔÚ˜·a ÔÈ˜Ù� ÔÈÓB‰˙e ÔÈ�ÈÚ≈»»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»

:ÔÈ¯eË·eחÔÈ¯ÚÒÂ ÔÈhÁ ‡Ú¯‡ ¿ƒ«¿»ƒƒ¿«¬ƒ

‡Ú¯‡ ÔÈ�Bn¯Â ÔÈ�‡˙e ÔÈ�Ùe‚Â¿¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ«¿»

‡È‰Â ‡ÁLÓ ÔÈ„·Ú ‡‰˙ÈÊc¿≈»»»¿ƒƒ¿»¿ƒ

:L·„ ‡„·Úט‡Ï Èc ‡Ú¯‡ »¿»¿»«¿»ƒ»

‡Ï ‡ÓÁÏ da ÏeÎÈz ÔÈ¯evÚ·¿ƒƒ≈««¿»»

Èc ‡Ú¯‡ da ÌÚcÓ Ïk ¯ÒÁ∆̇¿«»ƒ««««¿»ƒ

ÏeÒÙz ‡‰¯ehÓe ‡ÏÊ¯Ù ‡‰�·‡«¿»»«¿¿»ƒ»»ƒ¿

:‡LÁ�יC¯·˙e ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙Â ¿»»¿≈¿ƒ¿«¿»≈

é"ùø

כד) בניֿ(יהושע א�רֿהעל� י�ס� "ואתֿעצמ�ת :ְְְֱֲֵֵֶֶֶַ

מ�ה והלא ��כ�", קבר� מ�צרי� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹֹי�ראל

��א לפי א�א להעל�ת�? �ה� נתע�ק ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹלב��

על נקראת י�ראל, �גמר�ה לג�מר� ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָהס�יק

Â˙ÂˆÓ(·)�מ�: ¯ÓL˙‰.ולא �נ�ה� ��א ְָ¬ƒ¿…ƒ¿…»ְְֵֶַֹֹ

אחריו: ג�הרהר ·Ï˙‰(„)תורה ‡Ï E˙ÏÓN. ְְֲֵַַָƒ¿»¿…»¿»

א�ת� �מגהצי� �כס�ת� �פי� הי� �ב�ד ְְְֲִִִֵַַָָָָָענני

�הי� �מ� קט�יה�, וא� מגהצי�, �לי� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ�מי�

�ל�דלי�, ה�ה ��ב�� ע�ה�, לב��� �דל היה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ע��: ��דל ·ˆ˜‰חמט, ‡Ï.,צק�� נפחה לא ִֵֶֶָֹ…»≈»ְֵַָָָֹ

נפ�ח�ת: �רגליה� יח�, ה�לכי ה�דר� תורה ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָ

(Á)ÔÓL ˙ÈÊ.:�מ� הע��י� טזיתי� תורה ≈∆∆ִִֵֶֶָ

awrhipy mei qelwpe`
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áø÷rå óøN | Lçð àøBpäå ìãbä | øaãna©¦§¨´©¨´Ÿ§©À̈¨¨³¨¨Æ§©§½̈
øevî íéî Eì àéöBnä íéî-ïéà øLà ïBànöå§¦¨−£¤´¥«®̈¦©¦³§Æ©½¦¦−

:Léîlçäæè-àì øLà øaãna ïî Eìëànä ©«©¨¦«©©«£¦̧§¬¨Æ©¦§½̈£¤¬Ÿ
éúáà ïeòãéEúqð ïrîìe Eúpr ïrîì E ¨«§−£Ÿ¤®§©´©©«Ÿ§À§©̧©Æ©Ÿ¤½

:Eúéøçàa Eáèéäìæééçk Eááìa zøîàå §¥¦«§−§©«£¦¤«§¨«©§−̈¦§¨¤®Ÿ¦Æ
:äfä ìéçä-úà éì äNr éãé íöòåçézøëæå §´Ÿ¤¨¦½¨¬¨¦−¤©©¬¦©¤«§¨«©§¨Æ

éäìà ýåýé-úàçk Eì ïúpä àeä ék E ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦´À©Ÿ¥¬§²−Ÿ©
-øLà Búéøa-úà íé÷ä ïrîì ìéç úBùrì©«£´Ÿ¨®¦§©̧©¨¦¯¤§¦²£¤

éúáàì òaLð:äfä íBik Eôèé-íà äéäå ¦§©¬©«£Ÿ¤−©¬©¤«§¨À̈¦
éäìà ýåýé-úà çkLz çëLéøçà zëìäå E ¨³Ÿ©¦§©Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§À̈©«£¥Æ

íäì úéåçzLäå ízãárå íéøçà íéäìà¡Ÿ¦´£¥¦½©«£©§−̈§¦§©«£¦´¨¨¤®
:ïeãáàz ãáà ék íBiä íëá éúãräëíéBbk ©«¦³Ÿ¦¨¤Æ©½¦¬¨−Ÿ«Ÿ¥«©¦À

á÷r ïeãáàz ïk íëéðtî ãéáàî ýåýé øLà£¤³§Ÿ̈Æ©«£¦´¦§¥¤½¥−«Ÿ¥®¥µ¤
:íëéäìà ýåýé ìB÷a ïeòîLú àìô ´Ÿ¦§§½§−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

èàíéBb úLøì àáì ïcøiä-úà íBiä øáò äzà ìàøNé òîL§©´¦§¨¥À©¨̧Ÿ¥³©Æ¤©©§¥½¨ŸÆ¨¤´¤¦½

‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ÏÚ C‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»»««¿»«¿»

:CÏ ·‰È„יא‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ ƒ«»ƒ¿««»ƒ¿»

C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁc ˙È ÈL�˙ƒ̇¿¿≈»««¿»«¿»¡»»

È‰B„Bwt ¯hÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a¿ƒ¿»¿ƒ«ƒƒ

C„wÙÓ ‡�‡ Èc È‰BÓÈ˜e È‰B�È„Â¿ƒƒ¿»ƒƒ¬»¿«¿»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈיבÏeÎÈ˙ ‡ÓÏÈc »≈ƒ¿»≈

È�·z ÔÈ¯ÈtL ÔÈz·e ÚaN˙Â¿ƒ¿«»ƒ«ƒƒƒ¿≈

:·˙È˙ÂיגÔebÒÈ C�ÚÂ C¯B˙Â ¿≈≈¿»¿»»ƒ¿

Èc ÏÎÂ CÏ ‡bÒÈ ‡·‰„Â ‡tÒÎÂ¿«¿»¿«¬»ƒ¿≈»¿…ƒ
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˙È·e ÔÈa¯˜ÚÂ ÔÏ˜ ÔÂÈÁ ¯˙‡¬«≈»»»¿«¿«ƒ≈

˜t‡c ‡iÓ ˙ÈÏ Èc ¯˙‡ ‡�ÂÁ«̂¬»»¬«ƒ≈«»¿«≈

:‡ÙÈwz ‡¯phÓ ‡iÓ CÏ»«»ƒƒ»»«ƒ»

Ï‡טז Èc ‡¯a„Óa ‡pÓ CÏÎB‡„¿»»«»¿«¿¿»ƒ»

C˙eÈpÚÏ ÏÈ„a C˙‰·‡ ÔeÚ„È»¿¬»»»¿ƒ¿«»»

CÏ ‡·ËB‡Ï C˙eÈq�Ï ÏÈ„·e¿ƒ¿«»»¿»»»

:CÙBÒaיזÈÏÈÁ CaÏa ¯ÓÈ˙Â ¿»¿≈«¿ƒ»≈ƒ
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:Ôe„·Èz „·ÈÓכÈÈ Èc ‡iÓÓÚk ≈«≈¿¿«¿«»ƒ¿»
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ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÔezÏa˜ ‡Ïc ÛÏÁ√«ƒ»«∆¿¿≈¿»«¿»

:ÔBÎ‰Ï‡אz‡ Ï‡¯NÈ ÚÓL ¡»¬¿«ƒ¿»≈«¿

é"ùø

(‡)jnÓ ÌÈÓˆÚÂ ÌÈÏ„b.:��מ עצ�מי� וה� עצ��, בא�ה תורה ¿…ƒ«¬Àƒƒ∆»ְֲִִֵֶַָָָ



קמי awrhipy mei qelwpe`
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:ÔBÎ‰Ï‡אz‡ Ï‡¯NÈ ÚÓL ¡»¬¿«ƒ¿»≈«¿

é"ùø

(‡)jnÓ ÌÈÓˆÚÂ ÌÈÏ„b.:��מ עצ�מי� וה� עצ��, בא�ה תורה ¿…ƒ«¬Àƒƒ∆»ְֲִִֵֶַָָָ



awrhiyilyקמד meiqelwpe`

úøöáe úìãb íéør jnî íéîörå íéìãb§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤®¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§ª−Ÿ
íéîMai''yx:áøLà íé÷ðr éða íøå ìBãb-ír ©¨¨«¦©¨¬¨−̈§¥´£¨¦®£¤̧

éðôì ávéúé éî zrîL äzàå zrãé äzà©¨³¨©̧§¨Æ§©¨´¨©½§¨¦´¦§©¥½¦§¥−
:÷ðr éðaâéäìà ýåýé ék íBiä zrãéåE §¥¬£¨«§¨«©§¨´©À¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹

éðôì øáòä-àeäíãéîLé àeä äìëà Là E ¨«Ÿ¥³§¨¤̧Æ¥´«Ÿ§½̈¯©§¦¥²
éðôì íréðëé àeäåízãáàäå ízLøBäå E §¬©§¦¥−§¨¤®§«©§¨³§©«£©§¨Æ

:Cì ýåýé øac øLàk øäîéùéìùã-ìà ©¥½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¨«©
éäìà ýåýé óãäa Eááìa øîàz| íúà E Ÿ©´¦§¨«§À©«£´Ÿ§Ÿ̈Á¡Ÿ¤̧Ÿ¨¬

éðôlîýåýé éðàéáä éú÷ãöa øîàì E ¦§¨¤»»¥Ÿ¼§¦§¨¦Æ¡¦©´¦§Ÿ̈½
íéBbä úrLøáe úàfä õøàä-úà úLøì̈¤−¤¤¨¨´¤©®Ÿ§¦§©Æ©¦´

éðtî íLéøBî ýåýé älàäEi''yx:äàì ¨¥½¤§Ÿ̈−«¦¨¬¦¨¤«´Ÿ
úLøì àá äzà Eááì øLéáe Eú÷ãöá§¦§¨«§À§¸¤Æ§¨´§½©¨¬−̈¨¤´¤
ýåýé älàä íéBbä | úrLøa ék íöøà-úà¤©§®̈¦º§¦§©´©¦´¨¥À¤§Ÿ̈³

éäìàéðtî íLéøBî E-úà íé÷ä ïrîìe E ¡Ÿ¤̧Æ«¦¨´¦¨¤½§©¹©¨¦´¤
éúáàì ýåýé òaLð øLà øácäíäøáàì E ©¨À̈£¤̧¦§©³§Ÿ̈Æ©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬

á÷réìe ÷çöéìi''yx:åEú÷ãöá àì ék zrãéå §¦§−̈§©«£«Ÿ§¨«©§À̈Â¦³Ÿ§¦§¨«§Æ
éäìà ýåýéäáBhä õøàä-úà Eì ïúð E §Ÿ̈´Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§¹¤¨¨¯¤©¨²

:äzà óøò-äL÷-ír ék dzLøì úàfä©−Ÿ§¦§®̈¦¬©§¥−Ÿ¤¨«¨
æ-úà zôö÷ä-øLà úà çkLz-ìà øëæ§ŸÆ©¦§©½¥¯£¤¦§©²§¨¤

éäìà ýåýéíBiä-ïîì øaãna E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¦§¨®§¦©º
íëàa-ãr íéøöî õøàî | úàöé-øLà£¤¨¨´¨¥¤´¤¦§©À¦©«Ÿ£¤Æ
:ýåýé-ír íúééä íéøîî äfä íB÷nä-ãr©©¨´©¤½©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈«

çpàúiå ýåýé-úà ízôö÷ä áøçáeýåýé ó §Ÿ¥¬¦§©§¤−¤§Ÿ̈®©¦§©©¯§Ÿ̈²

ÏÚÓÏ ‡�c¯È ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¯·Ú»≈»≈»«¿¿»¿≈«

ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ ˙¯ÈÓÏ¿≈««¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒ

˙Èˆ „Ú ÔÎÈ¯Îe Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯˜ CpÓƒ»ƒ¿ƒ«¿¿»¿ƒ»«≈

:‡iÓLבÈ�a ÛÈw˙Â ·¯ ÌÚ ¿«»««¿«ƒ¿≈

zÚÓL z‡Â zÚ„È z‡ Èc ‡i¯a‚ƒ»«»ƒ«¿¿««¿¿«¿¿««¿

:‡i¯a‚ È�a Ì„˜ Ì˜ÈÓÏ ÏekÈ ÔÓ»ƒ¿≈«√»¿≈ƒ»«»

‡C‰Ïג ÈÈ È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ Úc˙Â¿ƒ«»≈¬≈¿»¡»»

‡M‡ d¯ÓÈÓ CÓ„˜ ¯·ÚÈ ‡e‰¿ƒ«√»»≈¿≈∆»

ÔepÎ¯˙È ‡e‰Â ÔepˆLÈ ‡e‰ ‡ÏÎ‡»¿»¿≈ƒ¿¿»≈ƒ

ÚÈ¯Ùa Ôep„·B˙Â ÔepÎ¯˙˙e CÓ„√̃»»¿»≈ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ«

:CÏ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ókד¯ÓÈ˙ ‡Ï ¿»ƒ«ƒ¿»»»≈«

ÔB‰˙È C‰Ï‡ ÈÈ ¯·zÈ„a CaÏa¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿»¡»»»¿

ÈÈ È�ÏÚ‡ È˙eÎÊa ¯ÓÈÓÏ CÓ„wÓƒ√»»¿≈«¿»ƒ«¬«ƒ¿»

È·BÁ·e ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È ˙¯ÈÓÏ¿≈«»«¿»»»¿≈

ÔB‰Ï C¯˙Ó ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ«¿«»»ƒ≈¿»¿»≈¿

:CÓ„wÓהC˙eÎÊ· ‡Ï ƒ√»»»ƒ¿»

˙¯ÈÓÏ ÏÏÚ z‡ CaÏ ˙eËÈM˜·e¿«ƒƒ»«¿»≈¿≈«

‡iÓÓÚ È·BÁa È¯‡ ÔB‰Ú¯‡ ˙È»«¿¬¬≈¿≈«¿«»

ÔB‰Î¯˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¡»»¿»∆¿

˙È ‡Ó˜‡Ï ÏÈ„·e CÓ„wÓƒ√»»¿ƒ«¬»»»

C˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ób˙tƒ¿»»ƒ«ƒ¿»«¬»»»

:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…

‡C‰Ïו ÈÈ C˙eÎÊ· ‡Ï È¯‡ Úc˙Â¿ƒ«¬≈»ƒ¿»¿»¡»»

‡„‰ ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È CÏ ·‰È»≈»»«¿»«¿»»»

:z‡ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ È¯‡ d˙¯ÈÓÏ¿≈¿«¬≈«¿≈¿«»¿

Ècז ˙È ÈL�˙ ‡Ï ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ

‡¯a„Óa C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡zÊb¯‡«¿∆¿»√»¿»¡»»¿«¿¿»

‡Ú¯‡Ó ‡z˜Ù� Èc ‡ÓBÈ ÔÓÏ¿ƒ»ƒ¿«¿»≈«¿»

‡¯˙‡ „Ú ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ«≈≈««¿»

:ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ ÔÈ„‰»≈¿»¿ƒ¬≈√»¿»

Â‰Â‰ח ÈÈ Ì„˜ ÔezÊb¯‡ ·¯Á·e¿…≈«¿∆¿√»¿»«¬»

‰‡ˆLÏ ÔBÎa ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¿̄«ƒ√»¿»¿¿≈»»

é"ùø

(„)E··Ïa ¯Ó‡zŒÏ‡.ור�עת הע�בדיצדקתי «…«ƒ¿»¿ְְְְִִִֵַָָ

�רמ�: ·‡(‰)��כבי� ‰z‡ 'B‚Â E˙˜„ˆ· ‡Ï ְִָָ…¿ƒ¿»¿¿«»»
'B‚Â ˙L¯Ï.ÌÈB‚‰ ˙ÚL¯a Èk.���מ '�י' הרי »∆∆¿ƒ¿ƒ¿««ƒְֲִֵֵַ

'א�א': ו�ל���: תורה ְִֶָ

awrhiyily mei qelwpe`

:íëúà ãéîLäì íëaèúç÷ì äøää éúìra ¨¤−§©§¦¬¤§¤«©«£Ÿ¦´¨À̈¨¨©¹©
ýåýé úøk-øLà úéøaä úçeì íéðáàä úçeì³Ÿ¨«£¨¦Æ´Ÿ©§¦½£¤¨©¬§Ÿ̈−
íéraøàå íBé íéraøà øäa áLàå íënr¦¨¤®¨«¥¥´¨À̈©§¨¦¬Æ§©§¨¦´

éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì äìéìi''yx: ©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦¬Ÿ¨¦«¦
éíéðáàä úçeì éðL-úà éìà ýåýé ïziå©¦¥̧§Ÿ̈¹¥©À¤§¥Æ´Ÿ¨«£¨¦½

-ìëk íäéìrå íéäìà òaöàa íéáúk§ª¦−§¤§©´¡Ÿ¦®©«£¥¤À§¨
CBzî øäa íënr ýåýé øac øLà íéøácä©§¨¦¿£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸¦¨¤¬¨¨²¦¬

:ìäwä íBéa LàäàéíBé íéraøà õwî éäéå ¨¥−§¬©¨¨«©§¦À¦¥Æ©§¨¦´½
úçì éðL-úà éìà ýåýé ïúð äìéì íéraøàå§©§¨¦−¨®§¨¨©̧§Ÿ̈¹¥©À¤§¥²ª¬Ÿ

úéøaä úBçì íéðáàäi''yx:áééìà ýåýé øîàiå ¨«£¨¦−ª¬©§¦«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À
øLà Enr úçL ék äfî øäî ãø íe÷́¥³©¥Æ¦¤½¦µ¦¥´©§½£¤¬
øLà Cøcä-ïî øäî eøñ íéøönî úàöBä¥−¨¦¦§¨®¦¨´©¥À¦©¤¸¤Æ£¤´

:äëqî íäì eùr íúéeöâééìà ýåýé øîàiå ¦¦¦½¨¬Ÿ¨¤−©¥¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©´
-äL÷-ír äpäå äfä írä-úà éúéàø øîàì¥®Ÿ¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½§¦¥¬©§¥

:àeä óøòãéäçîàå íãéîLàå épnî óøä −Ÿ¤«¤³¤¦¤̧¦Æ§©§¦¥½§¤§¤´
EúBà äNràå íéîMä úçzî íîL-úà¤§½̈¦©−©©¨¨®¦§¤«¡¤Æ§½

:epnî áøå íeör-éBâìåèøää-ïî ãøàå ïôàå §«¨¬¨−̈¦¤«¨¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈
ézL ìr úéøaä úçeì éðLe Làa øra øääå§¨−̈Ÿ¥´¨¥®§¥Æ´Ÿ©§¦½©−§¥¬

:éãéæèíëéäìà ýåýéì íúàèç äpäå àøàå ¨¨«¨¥À¤§¦¥³£¨¤Æ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½
-ïî øäî ízøñ äëqî ìâr íëì íúéNr£¦¤´¨¤½¥−¤©¥¨®©§¤´©¥½¦

:íëúà ýåýé äeö-øLà CøcäæéNtúàå ©¤¾¤£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤§¤«¨«¤§ŸÆ
éãé ézL ìrî íëìLàå úçlä éðLa¦§¥´©ª½Ÿ¨«©§¦¥½¥©−§¥´¨¨®

:íëéðérì íøaLàåçéíBé íéraøà äðLàøk ýåýé éðôì ìtðúàå ¨«£©§¥−§¥«¥¤«¨«¤§©©Á¦§¥̧§Ÿ̈¹¨¦«ŸÀ̈©§¨¦¬Æ

:ÔBÎ˙Èט·qÓÏ ‡¯eËÏ È˜qÓa »¿¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ«

ÈÈ ¯Ê‚ Èc ‡ÓÈ˜ ÈÁeÏ ‡i�·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»≈¿»»ƒ¿«¿»

ÔÈÚa¯‡ ‡¯eËa ˙È·˙ÈÂ ÔBÎnÚƒ¿ƒ≈ƒ¿»«¿¿ƒ

‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»

:È˙ÈzL‡ ‡Ï ‡iÓe ˙ÈÏÎ‡¬»ƒ«»»ƒ¿≈ƒ

‡·�i‡י ÈÁeÏ ÔÈ¯z ˙È ÈÏ ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»ƒ»¿≈≈«¿«»

ÔB‰ÈÏÚÂ ÈÈ„ ‡Úaˆ‡a ÔÈ·È˙k¿ƒƒ¿∆¿¿»«¿»«¬≈

ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙t ÏÎk¿»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»ƒ¿

‡ÓBÈa ‡˙M‡ BbÓ ‡¯eËa¿»ƒ∆»»¿»

:‡Ï‰˜„יאÔÈÚa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â ƒ¿»»«¬»ƒ«¿¿ƒ

ÈÏ ÈÈ ·‰È ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»¿«¿»ƒ

:‡ÓÈ˜ ÈÁeÏ ‡i�·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ˙È»¿≈≈«¿«»≈¿»»

ÚÈ¯Ùaיב ˙eÁ Ìe˜ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ¿ƒ«

‡z˜t‡ Èc CnÚ ÏÈaÁ È¯‡ ‡kÓƒ»¬≈«ƒ«»ƒ«∆¿»

‡Á¯‡ ÔÓ ÚÈ¯Ùa eËÒ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ»¿»

:‡ÎzÓ ÔB‰Ï e„·Ú Ôepz„wÙ Ècƒ«∆¿ƒ¬»¿«¿»

˜„ÈÓיג ÈÏb ¯ÓÈÓÏ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈«¡ƒ√»«

Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ ‡‰Â ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È»«»»≈¿»«¿≈¿«

:‡e‰ידÈÓ„wÓ C˙eÚa Áp‡««»»ƒ√»«

ÔB‰ÓL ˙È ÈÁÓ‡Â ÔepˆL‡Â∆¡≈ƒ¿∆¿≈»ƒ¿

ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ‡iÓL ˙BÁzÓƒ¿¿«»¿∆¿≈»»¿«

:ÔB‰pÓ ÈbÒÂ ÛÈwzטוÈ˙È�t˙‡Â «ƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ¿¿≈ƒ

¯Úa ‡¯eËÂ ‡¯eË ÔÓ ˙È˙Á�e¿»ƒƒ»¿»»≈

ÏÚ ‡ÓÈ˜ ÈÁeÏ ÔÈ¯˙e ‡˙M‡a¿∆»»¿≈≈¿»»«

:È„È ÔÈz¯zטז‡‰Â È˙ÈÊÁÂ «¿≈¿»«¬≈ƒ¿»

Ôez„·Ú ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôez·Á«¿√»¿»¡»¬¬«¿

ÚÈ¯Ùa Ôe˙ËÒ ‡ÎzÓ Ï‚Ú ÔBÎÏ¿≈∆«¿»¿≈ƒ¿ƒ«

:ÔBÎ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓƒ»¿»ƒ«ƒ¿»»¿

iÁeÏ‡יז ÔÈ¯˙a ˙È„Á‡Â«¬»ƒƒ¿≈«»

È„È ÔÈz¯z ÏÚÓ Ôep˙ÈÓ¯e¿ƒƒ≈««¿≈¿»

:ÔBÎÈ�ÈÚÏ Ôepz¯·˙e¿«¿ƒ¿≈≈

Ó„˜k˙‡יח ÈÈ Ì„˜ ˙ÈÁhzL‡Â¿ƒ¿«»ƒ√»¿»¿«¿≈»

é"ùø

(Ë)¯‰a ·L‡Â.(כא י�יבה(מגילה א�אאי� »≈≈»»ְִֵֶָָ

ע�בה: יל��� �תיב,.ÁeÏ˙(È‡)תורה ל�חת ְַָָ…ְִַ

�ו�ת: יב���יה� ‰'(ÁÈ)תורה È�ÙÏ Ït�˙‡Â ְֵֶֶָ»∆¿««ƒ¿≈
ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ‰�L‡¯k.לב)��אמר "וע�ה(שמות : »ƒ…»«¿»ƒְֱֶֶַַָ



קמה awrhiyily mei qelwpe`

:íëúà ãéîLäì íëaèúç÷ì äøää éúìra ¨¤−§©§¦¬¤§¤«©«£Ÿ¦´¨À̈¨¨©¹©
ýåýé úøk-øLà úéøaä úçeì íéðáàä úçeì³Ÿ¨«£¨¦Æ´Ÿ©§¦½£¤¨©¬§Ÿ̈−
íéraøàå íBé íéraøà øäa áLàå íënr¦¨¤®¨«¥¥´¨À̈©§¨¦¬Æ§©§¨¦´

éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì äìéìi''yx: ©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦¬Ÿ¨¦«¦
éíéðáàä úçeì éðL-úà éìà ýåýé ïziå©¦¥̧§Ÿ̈¹¥©À¤§¥Æ´Ÿ¨«£¨¦½

-ìëk íäéìrå íéäìà òaöàa íéáúk§ª¦−§¤§©´¡Ÿ¦®©«£¥¤À§¨
CBzî øäa íënr ýåýé øac øLà íéøácä©§¨¦¿£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸¦¨¤¬¨¨²¦¬

:ìäwä íBéa LàäàéíBé íéraøà õwî éäéå ¨¥−§¬©¨¨«©§¦À¦¥Æ©§¨¦´½
úçì éðL-úà éìà ýåýé ïúð äìéì íéraøàå§©§¨¦−¨®§¨¨©̧§Ÿ̈¹¥©À¤§¥²ª¬Ÿ

úéøaä úBçì íéðáàäi''yx:áééìà ýåýé øîàiå ¨«£¨¦−ª¬©§¦«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À
øLà Enr úçL ék äfî øäî ãø íe÷́¥³©¥Æ¦¤½¦µ¦¥´©§½£¤¬
øLà Cøcä-ïî øäî eøñ íéøönî úàöBä¥−¨¦¦§¨®¦¨´©¥À¦©¤¸¤Æ£¤´

:äëqî íäì eùr íúéeöâééìà ýåýé øîàiå ¦¦¦½¨¬Ÿ¨¤−©¥¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©´
-äL÷-ír äpäå äfä írä-úà éúéàø øîàì¥®Ÿ¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½§¦¥¬©§¥

:àeä óøòãéäçîàå íãéîLàå épnî óøä −Ÿ¤«¤³¤¦¤̧¦Æ§©§¦¥½§¤§¤´
EúBà äNràå íéîMä úçzî íîL-úà¤§½̈¦©−©©¨¨®¦§¤«¡¤Æ§½

:epnî áøå íeör-éBâìåèøää-ïî ãøàå ïôàå §«¨¬¨−̈¦¤«¨¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈
ézL ìr úéøaä úçeì éðLe Làa øra øääå§¨−̈Ÿ¥´¨¥®§¥Æ´Ÿ©§¦½©−§¥¬

:éãéæèíëéäìà ýåýéì íúàèç äpäå àøàå ¨¨«¨¥À¤§¦¥³£¨¤Æ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½
-ïî øäî ízøñ äëqî ìâr íëì íúéNr£¦¤´¨¤½¥−¤©¥¨®©§¤´©¥½¦

:íëúà ýåýé äeö-øLà CøcäæéNtúàå ©¤¾¤£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤§¤«¨«¤§ŸÆ
éãé ézL ìrî íëìLàå úçlä éðLa¦§¥´©ª½Ÿ¨«©§¦¥½¥©−§¥´¨¨®

:íëéðérì íøaLàåçéíBé íéraøà äðLàøk ýåýé éðôì ìtðúàå ¨«£©§¥−§¥«¥¤«¨«¤§©©Á¦§¥̧§Ÿ̈¹¨¦«ŸÀ̈©§¨¦¬Æ

:ÔBÎ˙Èט·qÓÏ ‡¯eËÏ È˜qÓa »¿¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ«

ÈÈ ¯Ê‚ Èc ‡ÓÈ˜ ÈÁeÏ ‡i�·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»≈¿»»ƒ¿«¿»

ÔÈÚa¯‡ ‡¯eËa ˙È·˙ÈÂ ÔBÎnÚƒ¿ƒ≈ƒ¿»«¿¿ƒ

‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»

:È˙ÈzL‡ ‡Ï ‡iÓe ˙ÈÏÎ‡¬»ƒ«»»ƒ¿≈ƒ

‡·�i‡י ÈÁeÏ ÔÈ¯z ˙È ÈÏ ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»ƒ»¿≈≈«¿«»

ÔB‰ÈÏÚÂ ÈÈ„ ‡Úaˆ‡a ÔÈ·È˙k¿ƒƒ¿∆¿¿»«¿»«¬≈

ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙t ÏÎk¿»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»ƒ¿

‡ÓBÈa ‡˙M‡ BbÓ ‡¯eËa¿»ƒ∆»»¿»

:‡Ï‰˜„יאÔÈÚa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â ƒ¿»»«¬»ƒ«¿¿ƒ

ÈÏ ÈÈ ·‰È ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»¿«¿»ƒ

:‡ÓÈ˜ ÈÁeÏ ‡i�·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ˙È»¿≈≈«¿«»≈¿»»

ÚÈ¯Ùaיב ˙eÁ Ìe˜ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ¿ƒ«

‡z˜t‡ Èc CnÚ ÏÈaÁ È¯‡ ‡kÓƒ»¬≈«ƒ«»ƒ«∆¿»

‡Á¯‡ ÔÓ ÚÈ¯Ùa eËÒ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ»¿»

:‡ÎzÓ ÔB‰Ï e„·Ú Ôepz„wÙ Ècƒ«∆¿ƒ¬»¿«¿»

˜„ÈÓיג ÈÏb ¯ÓÈÓÏ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈«¡ƒ√»«

Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ ‡‰Â ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È»«»»≈¿»«¿≈¿«

:‡e‰ידÈÓ„wÓ C˙eÚa Áp‡««»»ƒ√»«

ÔB‰ÓL ˙È ÈÁÓ‡Â ÔepˆL‡Â∆¡≈ƒ¿∆¿≈»ƒ¿

ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ‡iÓL ˙BÁzÓƒ¿¿«»¿∆¿≈»»¿«

:ÔB‰pÓ ÈbÒÂ ÛÈwzטוÈ˙È�t˙‡Â «ƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ¿¿≈ƒ

¯Úa ‡¯eËÂ ‡¯eË ÔÓ ˙È˙Á�e¿»ƒƒ»¿»»≈

ÏÚ ‡ÓÈ˜ ÈÁeÏ ÔÈ¯˙e ‡˙M‡a¿∆»»¿≈≈¿»»«

:È„È ÔÈz¯zטז‡‰Â È˙ÈÊÁÂ «¿≈¿»«¬≈ƒ¿»

Ôez„·Ú ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôez·Á«¿√»¿»¡»¬¬«¿

ÚÈ¯Ùa Ôe˙ËÒ ‡ÎzÓ Ï‚Ú ÔBÎÏ¿≈∆«¿»¿≈ƒ¿ƒ«

:ÔBÎ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓƒ»¿»ƒ«ƒ¿»»¿

iÁeÏ‡יז ÔÈ¯˙a ˙È„Á‡Â«¬»ƒƒ¿≈«»

È„È ÔÈz¯z ÏÚÓ Ôep˙ÈÓ¯e¿ƒƒ≈««¿≈¿»

:ÔBÎÈ�ÈÚÏ Ôepz¯·˙e¿«¿ƒ¿≈≈

Ó„˜k˙‡יח ÈÈ Ì„˜ ˙ÈÁhzL‡Â¿ƒ¿«»ƒ√»¿»¿«¿≈»

é"ùø

(Ë)¯‰a ·L‡Â.(כא י�יבה(מגילה א�אאי� »≈≈»»ְִֵֶָָ

ע�בה: יל��� �תיב,.ÁeÏ˙(È‡)תורה ל�חת ְַָָ…ְִַ

�ו�ת: יב���יה� ‰'(ÁÈ)תורה È�ÙÏ Ït�˙‡Â ְֵֶֶָ»∆¿««ƒ¿≈
ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ‰�L‡¯k.לב)��אמר "וע�ה(שמות : »ƒ…»«¿»ƒְֱֶֶַַָ



awrhiyilyקמו meiqelwpe`

àì íéîe ézìëà àì íçì äìéì íéraøàå§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦´Ÿ
íúàèç øLà íëúàhç-ìk ìr éúéúL̈¦®¦©³¨©©§¤Æ£¤´£¨¤½

Bñérëäì ýåýé éðéra òøä úBùrìi''yx:èéék ©«£¬Ÿ¨©²§¥¥¬§Ÿ̈−§©§¦«¦´
ýåýé óö÷ øLà äîçäå óàä éðtî ézøâé̈ÀŸ§¦¦§¥³¨©Æ§©´¥½̈£¤̧¨©¯§Ÿ̈²
íb éìà ýåýé òîLiå íëúà ãéîLäì íëéìr£¥¤−§©§¦´¤§¤®©¦§©³§Ÿ̈Æ¥©½©−

:àåää írtaëpàúä ïøäàáeãàî ýåýé ó ©©¬©©¦«§©«£ÀŸ¦§©©¯§Ÿ̈²§−Ÿ
úra ïøäà ãra-íb ìltúàå BãéîLäì§©§¦®¨«¤§©¥²©§©¬©«£−Ÿ¨¥¬

àåääi''yx:àëíúéNr-øLà íëúàhç-úàå ©¦«§¤©©§¤º£¤£¦¤´
úkàå Làa | Búà óøNàå ézç÷ì ìârä-úà¤¨¥À¤¨©»§¦»¨«¤§´ŸŸ´¨¥¼¨«¤¸Ÿ
CìLàå øôrì ÷c-øLà ãr áèéä ïBçè BúàŸ³¨Æ¥¥½©¬£¤©−§¨¨®¨«©§¦Æ

øää-ïî ãøiä ìçpä-ìà Bøôr-úài''yx: ¤£¨½¤©©−©©Ÿ¥¬¦¨¨«
áëäåàzä úøá÷áe äqîáe äøráúáe§©§¥¨Æ§©½̈§¦§−Ÿ©©«£¨®

:ýåýé-úà íúééä íéôö÷îâëýåýé çìLáe ©§¦¦¬¡¦¤−¤§Ÿ̈«¦§¸Ÿ©§Ÿ̈¹
-úà eLøe eìr øîàì rðøa Lãwî íëúà¤§¤À¦¨¥³©§¥̧©Æ¥½Ÿ£Æ§´¤
ýåýé ét-úà eøîzå íëì ézúð øLà õøàä̈½̈¤£¤¬¨©−¦¨¤®©©§À¤¦³§Ÿ̈Æ
ízrîL àìå Bì ízðîàä àìå íëéäìà¡´Ÿ¥¤½§³Ÿ¤«¡©§¤Æ½§¬Ÿ§©§¤−

:Bì÷aãëézrc íBiî ýåýé-ír íúééä íéøîî §Ÿ«©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈®¦−©§¦¬
:íëúàäëíéraøà úà ýåýé éðôì ìtðúàå ¤§¤«¨«¤§©©º¦§¥´§Ÿ̈À¥´©§¨¦¬

ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ÔÂÏÈÏ «¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»

‡Ï ‡iÓe ˙ÈÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ«¿»»¬»ƒ«»»

Èc ÔBÎÈ·BÁ Ïk ÏÚ È˙ÈzL‡ƒ¿≈ƒ«»≈ƒ

ÈÈ Ì„˜ LÈ·c „aÚÓÏ Ôez·Á«¿¿∆¿«¿ƒ√»¿»

:È‰BÓ„˜ ‡Êb¯‡Ïיט˙ÈÏÁ„ È¯‡ ¿«¿»»√»ƒ¬≈¿≈ƒ

ÈÈ Ê‚¯ È„ ‡˙ÓÁÂ ‡Ê‚¯ Ì„wÓƒ√»»¿»¿≈¿»ƒ¿«¿»

ÈÈ ÏÈa˜Â ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÔBÎÈÏÚ¬≈¿≈»»»¿¿«ƒ¿»

:‡È‰‰ ‡�ÓÊa Û‡ È˙BÏˆכÏÚÂ ¿ƒ«¿ƒ¿»«ƒ¿«

‡„ÁÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰ Ô¯‰‡«¬…¬»¿«ƒ√»¿»«¬»

Ô¯‰‡ ÏÚ Û‡ È˙ÈlˆÂ d˙eÈˆLÏ¿≈»≈¿«≈ƒ«««¬…

:‡È‰‰ ‡�cÚaכאÔBÎ˙·BÁ ˙ÈÂ ¿ƒ»»«ƒ¿»«¿

˙È·Ò� ‡Ï‚Ú ˙È Ôez„·Ú Ècƒ¬«¿»∆¿»¿≈ƒ

d˙È ˙ÈÙLÂ ‡¯e�a d˙È ˙È„˜B‡Â¿≈ƒ»≈¿»¿»ƒ»≈

˜Èwc ‰Â‰ Èc „Ú ˙e‡È ‡�ÈÙeLa¿ƒ»»«ƒ¬»«ƒ

‡ÏÁ�Ï d¯ÙÚ ˙È ˙Ó¯e ‡¯ÙÚÏ¿«¿»¿≈»«¿≈¿«¬»

:‡¯eË ÔÓ ˙Á�„כב‡z˜Ï„·e ¿»≈ƒ»ƒ¿∆¿»

ÔÈÊb¯Ó ÈÏ‡LÓ„ È¯·˜·e ‡˙q�·e¿ƒ≈»¿ƒ¿≈ƒ¿«¬≈«¿¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰כגÈÈ ÁÏL „ÎÂ ¬≈√»¿»¿«¿«¿»

B˜Ò ¯ÓÈÓÏ ‰‡Èb Ì˜¯Ó ÔBÎ˙È»¿≈¿«≈»¿≈«¿

ÔBÎÏ ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙È e�ÈÒÁ‡Â¿«¬ƒ»«¿»ƒ¿»ƒ¿

ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ Ôez·¯ÒÂ¿»∆¿«¿≈«≈¿»«¿»

‡ÏÂ dÏ Ôez�ÓÈ‰ ‡ÏÂ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿»≈«¿≈¿»

:d¯ÓÈÓÏ ÔezÏa˜כדÔÈ·¯ÒÓ «∆¿¿≈¿≈¿»¿ƒ

˙ÈÚ„Èc ‡ÓBiÓ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰¬≈√»¿»ƒ»ƒ»ƒ

:ÔBÎ˙ÈכהÈÈ Ì„˜ ˙ÈÁhzL‡Â »¿¿ƒ¿«»ƒ√»¿»

ÔÈÚa¯‡ ˙ÈÂ ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ˙È»«¿¿ƒ¿»ƒ¿»«¿¿ƒ

é"ùø

על�ה �א�ת� אכ�רה", א�לי ה' אל ְְֱֲֲִֶֶֶַַָָָאעלה

�אב: �כ"ט �לי� נמצא� י��, אר�עי� ְְְְְְְִִִִִַַַָָָנתע�ב�י

�� �ת��ז, �י"ח עלה נתר�ה�ה�א ���� ְְְִֶַַַָָָ

למ�ה ל� ואמר לי�ראל, ה�א �ר�� ְְְְִֵֶַַָָָָֹה�ד��

לד) מ'(ש� ע�ד ע�ה �ניֿל�חת". "�סלֿל� :ְְְֵָָָֹ

���� �� ה���רי�. �י�� �לי� נמצא� ְְְִִִִַַָי��,

ואמר ��מחה, לי�ראל ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָנתר�ה

למ�ה יד)ל� לכ�(במדבר �דבר�", "סלח�י : ְְְְִִֶֶַָָָֹ

�רצ�� ��תר�ה �מ�י� ולסליחה. למחילה ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָ�הק�ע

אחר�נ�ת ל�ח�ת �ל �אר�עי� ��אמר ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָ�ל�?

י) הרא��ני�",(דברי� ��מי� �הר עמד�י "ואנכי :ְְִִִִִַַָָָָָָֹ

�רצ��; האחר�ני� א� �רצ��, הרא��ני� ְְֲִִִַַָָָָָמה

�כעס: הי� אמצע�י� מע�ה, יטאמר תורה ְְֱִִֵֶַַַָָָֹ

(Î)'‰ Ûp‡˙‰ Ô¯‰‡·e.מע�� לכ�:לפי ¿«¬…ƒ¿««ְִֶֶַָָ

B„ÈÓL‰Ï.,�ני� ���י א�מרזה ה�א (עמוסוכ� ¿«¿ƒְִִֵֵֶָ

מ�על":ב) �רי� "וא�מיד :„ÚaŒÌb Ïlt˙‡Â ְְִִִַַַָ»∆¿«≈«¿«
Ô¯‰‡.פ�תי� �ני�וה�עילה �מת� מחצה, לכ�ר «¬…ְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָ

ה�ני�: �מ�:.ÔBÁË(Î‡)ונ�אר� הוה, ל��� ְְְֲִִַַ»ְְֶֹ

(מאהלענד): �לע"ז מולאנ"ט וכל�ת", ְְַַָָ"הל��

כב B‚Â'(Î‰)תורה Ït�˙‡Â.�עצמ ה� א�� »∆¿««¿ְֵֵַָ

awriiriax mei qelwpe`

ézìtðúä øLà äìélä íéraøà-úàå íBiä©²§¤©§¨¦¬©©−§¨£¤´¦§©¨®§¦
íëúà ãéîLäì ýåýé øîà-éki''yx:åëìltúàå ¦«¨©¬§Ÿ̈−§©§¦¬¤§¤«¨«¤§©¥´

Enr úçLz-ìà ýåýé éðãà øîàå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈»¨«Ÿ©¼£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©©§¥³©§Æ
úàöBä-øLà Eìãâa úéãt øLà Eúìçðå§©«£¨´§½£¤¬¨¦−¨§¨§¤®£¤¥¬¨

:ä÷æç ãéa íéøönîæëéãárì øëæíäøáàì E ¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«§ŸÆ©«£¨¤½§©§¨¨¬
äfä írä éL÷-ìà ïôz-ìà á÷réìe ÷çöéì§¦§−̈§©«£®Ÿ©¥À¤¤§¦Æ¨¨´©¤½

:Búàhç-ìàå BòLø-ìàåçëõøàä eøîàé-ït §¤¦§−§¤©¨«¤«Ÿ§À¨»̈¤»
ýåýé úìëé éìaî íMî eðúàöBä øLà£¤´«¥¨´¦¨¼¦§¦Æ§´Ÿ¤§Ÿ̈½
BúàðOîe íäì øac-øLà õøàä-ìà íàéáäì©«£¦¾̈¤¨−̈¤£¤¦¤´¨¤®¦¦§¨´

:øaãna íúîäì íàéöBä íúBàèëEnr íäå ½̈«¦−̈©«£¦¨¬©¦§¨«§¥¬©§−
Erøæáe ìãbä Eçëa úàöBä øLà Eúìçðå§©«£¨¤®£¤³¥̧¨Æ§«Ÿ£´©¨½Ÿ¦§«Ÿ£−

:äéeèpäôéòéáøéàýåýé øîà àåää úra ©§¨«¨¥̧©¦¹¨©¯§Ÿ̈´
íéðLàøk íéðáà úçeì-éðL Eì-ìñt éìà¥©À§¨§º§¥«³Ÿ£¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½

õr ïBøà El úéùrå äøää éìà äìråi''yx: ©«£¥¬¥©−¨¨®¨§¨¦¬Ÿ¨§−£¬¥«
áeéä øLà íéøácä-úà úçlä-ìr ázëàå§¤§ŸÆ©©ª½Ÿ¤̧©§¨¦½£¤¬¨²

ízîNå zøaL øLà íéðLàøä úçlä-ìr©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤´¦©®§¨§©§−̈
:ïBøàaâìñôàå íéhL éör ïBøà Nràå ¨«¨«¨©³©£Æ£¥´¦¦½¨«¤§²Ÿ

éðLe äøää ìràå íéðLàøk íéðáà úçì-éðL§¥«ª¬Ÿ£¨¦−¨¦«Ÿ¦®¨©´©¨½̈¨§¥¬
:éãéa úçläãázënk úçlä-ìr ázëiå ©ª−Ÿ§¨¦«©¦§¸Ÿ©©ª¹Ÿ©¦§¨´

CBzî øäa íëéìà ýåýé øac øLà íéøácä úøùr úà ïBLàøä̈«¦À¥µ£¤Ÿ́¤©§¨¦½£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸£¥¤¬¨¨²¦¬

ÈÈ ¯Ó‡ È¯‡ ˙ÈÁhzL‡ Èc ÔÂÏÈÏ≈»»ƒƒ¿«»ƒ¬≈¬«¿»

:ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏכוÌ„˜ È˙ÈlˆÂ ¿≈»»»¿¿«≈ƒ√»

ÏaÁ˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙È¯Ó‡Â ÈÈ¿»«¬»ƒ¿»¡»ƒ»¿««

Ct˜˙a ‡z˜¯Ù Èc Cz�ÒÁ‡Â CnÚ«»¿«¬«¿»ƒ¿«¿»¿»¿»

‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜t‡ Ècƒ«∆¿»ƒƒ¿«ƒƒ»

:‡ÙÈw˙כזCÈ„·ÚÏ ¯k„‡ «ƒ»ƒ¿«¿«¿»

‡Ï ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…»

ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙eÈL˜Ï È�t˙ƒ̇¿¿≈¿«¿«»»≈

:ÔB‰È‡ËÁÏÂ ÔB‰È·BÁÏe¿≈¿«¬»≈

Ècכח ‡Ú¯‡ È¯Èc Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈¿»¿≈«¿»ƒ

ÈÈ„ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓ ÔnzÓ ‡�z˜t‡«∆¿»»ƒ«»ƒ¿≈¿»«¿»

ÔB‰Ï ÏÈlÓ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔB‰˙ÏÚ‡Ï¿»»À¿¿«¿»ƒ«ƒ¿

p˜t‡ ÔB‰˙È È�ÒcÓeÔe ƒ¿»≈»¿«≈ƒ

:‡¯a„Óa ÔB‰˙eÏh˜ÏכטÔep‡Â ¿«»¿¿«¿¿»¿ƒ

CÏÈÁa ‡z˜t‡ Èc Cz�ÒÁ‡Â CnÚ«»¿«¬«¿»ƒ«∆¿»¿≈»

:‡ÓÓ¯Ó CÚ¯„·e ‡a¯א‡�cÚa «»ƒ¿»»¿»¿»¿ƒ»»

ÔÈ¯z CÏ ÏÒt ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡ ‡È‰‰«ƒ¬«¿»ƒ¿«»¿≈

ÈÓ„˜Ï ˜ÒÂ È‡Ó„˜k ‡i�·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»¿«¿»≈¿«»√»«

:‡Ú‡„ ‡�B¯‡ CÏ „aÚ˙Â ‡¯eËÏ¿»¿«¿≈»¬»¿»»

iÓb˙t‡ב ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·BzÎ‡Â¿∆¿««»»ƒ¿»«»

Èc È‡Ó„˜ ‡iÁeÏ ÏÚ BÂ‰ Ècƒ¬««»«¿»≈ƒ

:‡�B¯‡a ÔepeL˙e ‡z¯·¿̇«¿»¿«ƒ«¬»

ÔÈhLג ÈÚ‡c ‡�B¯‡ ˙È„·ÚÂ«¬»ƒ¬»¿»≈ƒƒ

‡i�·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ˙ÈÏÒÙe¿»ƒ¿≈≈«¿«»

ÔÈ¯˙e ‡¯eËÏ ˙È˜ÏÒe È‡Ó„˜k¿«¿»≈¿≈ƒ¿»¿≈

:È„Èa ‡iÁeÏד‡iÁeÏ ÏÚ ·˙Îe «»ƒƒ¿«««»

‡¯NÚ ˙È ‰‡Ó„˜ ‡·˙Îkƒ¿»»«¿»»»«¿»

ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙Ùƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»ƒ¿

é"ùø

סדר �א� ��ת�ב לפי �א�, �כפל� למעלה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָהאמ�רי�

ע�� ��חת אל אלהי� "ה' ��אמר: ְְְֱֱִִֵֶֶַַַַָֹ�פ�ת�,

כו":וג�' ‰‰Â‡(‡)תורה ˙Úa.��י מ' לס�� ְ»≈«ƒְ

"וע�ית :�� ואחר "�סלֿל�", לי: ואמר לי ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָנתר�ה

���אבא �ח�ה, אר�� ע�יתי ואני אר��", ְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹל�

האר�� ה�א זה ולא א�נ�? היכ� �ידי, ְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹוה��ח�ת

עד �� נתע�ק� לא מ��� �הרי �צלאל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�ע�ה

לה� צ�ה ההר מ� �רד�� �י ה���רי�, י�� ְְְִִִִִִֶַַַָָָָלאחר

�ח�ה, מ��� ע�ה �בצלאל ה����, מלאכת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָעל

היה, אחר אר�� זה נמצא וכלי�. אר�� �� ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָואחר

�ע�ה וא�ת� למלחמה. ע�ה� י�צא �היה ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָוזה�

ונענ�� עלי, �ימי א�א למלחמה יצא לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�צלאל,



קמז awriiriax mei qelwpe`

ézìtðúä øLà äìélä íéraøà-úàå íBiä©²§¤©§¨¦¬©©−§¨£¤´¦§©¨®§¦
íëúà ãéîLäì ýåýé øîà-éki''yx:åëìltúàå ¦«¨©¬§Ÿ̈−§©§¦¬¤§¤«¨«¤§©¥´

Enr úçLz-ìà ýåýé éðãà øîàå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈»¨«Ÿ©¼£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©©§¥³©§Æ
úàöBä-øLà Eìãâa úéãt øLà Eúìçðå§©«£¨´§½£¤¬¨¦−¨§¨§¤®£¤¥¬¨

:ä÷æç ãéa íéøönîæëéãárì øëæíäøáàì E ¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«§ŸÆ©«£¨¤½§©§¨¨¬
äfä írä éL÷-ìà ïôz-ìà á÷réìe ÷çöéì§¦§−̈§©«£®Ÿ©¥À¤¤§¦Æ¨¨´©¤½

:Búàhç-ìàå BòLø-ìàåçëõøàä eøîàé-ït §¤¦§−§¤©¨«¤«Ÿ§À¨»̈¤»
ýåýé úìëé éìaî íMî eðúàöBä øLà£¤´«¥¨´¦¨¼¦§¦Æ§´Ÿ¤§Ÿ̈½
BúàðOîe íäì øac-øLà õøàä-ìà íàéáäì©«£¦¾̈¤¨−̈¤£¤¦¤´¨¤®¦¦§¨´

:øaãna íúîäì íàéöBä íúBàèëEnr íäå ½̈«¦−̈©«£¦¨¬©¦§¨«§¥¬©§−
Erøæáe ìãbä Eçëa úàöBä øLà Eúìçðå§©«£¨¤®£¤³¥̧¨Æ§«Ÿ£´©¨½Ÿ¦§«Ÿ£−

:äéeèpäôéòéáøéàýåýé øîà àåää úra ©§¨«¨¥̧©¦¹¨©¯§Ÿ̈´
íéðLàøk íéðáà úçeì-éðL Eì-ìñt éìà¥©À§¨§º§¥«³Ÿ£¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½

õr ïBøà El úéùrå äøää éìà äìråi''yx: ©«£¥¬¥©−¨¨®¨§¨¦¬Ÿ¨§−£¬¥«
áeéä øLà íéøácä-úà úçlä-ìr ázëàå§¤§ŸÆ©©ª½Ÿ¤̧©§¨¦½£¤¬¨²

ízîNå zøaL øLà íéðLàøä úçlä-ìr©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤´¦©®§¨§©§−̈
:ïBøàaâìñôàå íéhL éör ïBøà Nràå ¨«¨«¨©³©£Æ£¥´¦¦½¨«¤§²Ÿ

éðLe äøää ìràå íéðLàøk íéðáà úçì-éðL§¥«ª¬Ÿ£¨¦−¨¦«Ÿ¦®¨©´©¨½̈¨§¥¬
:éãéa úçläãázënk úçlä-ìr ázëiå ©ª−Ÿ§¨¦«©¦§¸Ÿ©©ª¹Ÿ©¦§¨´

CBzî øäa íëéìà ýåýé øac øLà íéøácä úøùr úà ïBLàøä̈«¦À¥µ£¤Ÿ́¤©§¨¦½£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸£¥¤¬¨¨²¦¬

ÈÈ ¯Ó‡ È¯‡ ˙ÈÁhzL‡ Èc ÔÂÏÈÏ≈»»ƒƒ¿«»ƒ¬≈¬«¿»

:ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏכוÌ„˜ È˙ÈlˆÂ ¿≈»»»¿¿«≈ƒ√»

ÏaÁ˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙È¯Ó‡Â ÈÈ¿»«¬»ƒ¿»¡»ƒ»¿««

Ct˜˙a ‡z˜¯Ù Èc Cz�ÒÁ‡Â CnÚ«»¿«¬«¿»ƒ¿«¿»¿»¿»

‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜t‡ Ècƒ«∆¿»ƒƒ¿«ƒƒ»

:‡ÙÈw˙כזCÈ„·ÚÏ ¯k„‡ «ƒ»ƒ¿«¿«¿»

‡Ï ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…»

ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙eÈL˜Ï È�t˙ƒ̇¿¿≈¿«¿«»»≈

:ÔB‰È‡ËÁÏÂ ÔB‰È·BÁÏe¿≈¿«¬»≈

Ècכח ‡Ú¯‡ È¯Èc Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈¿»¿≈«¿»ƒ

ÈÈ„ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓ ÔnzÓ ‡�z˜t‡«∆¿»»ƒ«»ƒ¿≈¿»«¿»

ÔB‰Ï ÏÈlÓ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔB‰˙ÏÚ‡Ï¿»»À¿¿«¿»ƒ«ƒ¿

p˜t‡ ÔB‰˙È È�ÒcÓeÔe ƒ¿»≈»¿«≈ƒ

:‡¯a„Óa ÔB‰˙eÏh˜ÏכטÔep‡Â ¿«»¿¿«¿¿»¿ƒ

CÏÈÁa ‡z˜t‡ Èc Cz�ÒÁ‡Â CnÚ«»¿«¬«¿»ƒ«∆¿»¿≈»

:‡ÓÓ¯Ó CÚ¯„·e ‡a¯א‡�cÚa «»ƒ¿»»¿»¿»¿ƒ»»

ÔÈ¯z CÏ ÏÒt ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡ ‡È‰‰«ƒ¬«¿»ƒ¿«»¿≈

ÈÓ„˜Ï ˜ÒÂ È‡Ó„˜k ‡i�·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»¿«¿»≈¿«»√»«

:‡Ú‡„ ‡�B¯‡ CÏ „aÚ˙Â ‡¯eËÏ¿»¿«¿≈»¬»¿»»

iÓb˙t‡ב ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·BzÎ‡Â¿∆¿««»»ƒ¿»«»

Èc È‡Ó„˜ ‡iÁeÏ ÏÚ BÂ‰ Ècƒ¬««»«¿»≈ƒ

:‡�B¯‡a ÔepeL˙e ‡z¯·¿̇«¿»¿«ƒ«¬»

ÔÈhLג ÈÚ‡c ‡�B¯‡ ˙È„·ÚÂ«¬»ƒ¬»¿»≈ƒƒ

‡i�·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ˙ÈÏÒÙe¿»ƒ¿≈≈«¿«»

ÔÈ¯˙e ‡¯eËÏ ˙È˜ÏÒe È‡Ó„˜k¿«¿»≈¿≈ƒ¿»¿≈

:È„Èa ‡iÁeÏד‡iÁeÏ ÏÚ ·˙Îe «»ƒƒ¿«««»

‡¯NÚ ˙È ‰‡Ó„˜ ‡·˙Îkƒ¿»»«¿»»»«¿»

ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙Ùƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»ƒ¿

é"ùø

סדר �א� ��ת�ב לפי �א�, �כפל� למעלה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָהאמ�רי�

ע�� ��חת אל אלהי� "ה' ��אמר: ְְְֱֱִִֵֶֶַַַַָֹ�פ�ת�,

כו":וג�' ‰‰Â‡(‡)תורה ˙Úa.��י מ' לס�� ְ»≈«ƒְ

"וע�ית :�� ואחר "�סלֿל�", לי: ואמר לי ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָנתר�ה

���אבא �ח�ה, אר�� ע�יתי ואני אר��", ְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹל�

האר�� ה�א זה ולא א�נ�? היכ� �ידי, ְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹוה��ח�ת

עד �� נתע�ק� לא מ��� �הרי �צלאל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�ע�ה

לה� צ�ה ההר מ� �רד�� �י ה���רי�, י�� ְְְִִִִִִֶַַַָָָָלאחר

�ח�ה, מ��� ע�ה �בצלאל ה����, מלאכת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָעל

היה, אחר אר�� זה נמצא וכלי�. אר�� �� ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָואחר

�ע�ה וא�ת� למלחמה. ע�ה� י�צא �היה ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָוזה�

ונענ�� עלי, �ימי א�א למלחמה יצא לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�צלאל,



awriiriaxקמח meiqelwpe`

:éìà ýåýé íðziå ìäwä íBéa Làääïôàå ¨¥−§´©¨¨®©¦§¥¬§Ÿ̈−¥¨«¨¥À¤
øLà ïBøàa úçlä-úà íNàå øää-ïî ãøàå̈«¥¥Æ¦¨½̈¨«¨¦Æ¤©ª½Ÿ¨«¨−£¤´

:ýåýé éðeö øLàk íL eéäiå éúéùråéðáe ¨¦®Ÿ¦©¦´§½̈©«£¤¬¦©−¦§Ÿ̈«§¥´
íL äøñBî ï÷ré-éða úøàaî eòñð ìàøNé¦§¨¥À¨«§²¦§¥¬Ÿ§¥©«£−̈«¥¨®¨´
Bða øærìà ïäëéå íL øáwiå ïøäà úî¥³©«£ŸÆ©¦¨¥´½̈©§©¥²¤§¨¨¬§−

åézçzi''yx:æ-ïîe äãbãbä eòñð íMî ©§¨«¦¨¬¨«§−©ª§®Ÿ̈¦
íéî-éìçð õøà äúáèé äãbãbäi''yx:çúra ©ª§´Ÿ̈¨§½̈¨¤−¤©«£¥¨«¦¨¥´

úàùì éålä èáL-úà ýåýé ìécáä àåää©¦À¦§¦³§Ÿ̈Æ¤¥´¤©¥¦½¨¥−Ÿ
ýåýé éðôì ãîrì ýåýé-úéøa ïBøà-úà¤£´§¦«§Ÿ̈®©«£ŸÁ¦§¥̧§Ÿ̈³

ìäfä íBiä ãr BîLa Cøáìe BúøLi''yx: §¨«§Æ§¨¥´¦§½©−©¬©¤«
èåéçà-ír äìçðå ÷ìç éåìì äéä-àì ïk-ìr©¥º«Ÿ¨¨¯§¥¦²¥¬¤§©«£−̈¦¤¨®

ýåýééäìà ýåýé øac øLàk Búìçð àeäE §Ÿ̈Æ´©«£¨½©«£¤¬¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
Bìi''yx:éíéðLàøä íéîik øäá ézãîr éëðàå «§¨«Ÿ¦º¨©´§¦¨À̈©¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½

‡ÓBÈa ‡˙L‡ BbÓ ‡¯eËa¿»ƒ∆»»¿»

:ÈÏ ÈÈ Ôep·‰ÈÂ ‡Ï‰˜„ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»ƒ

eË¯‡ה ÔÓ ˙È˙Á�e È˙È�t˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒ»

Èc ‡�B¯‡a ‡iÁeÏ ˙È È˙ÈeLÂ¿«≈ƒ»«»«¬»ƒ

È�„wÙ È„ ‡Ók Ôn˙ BÂ‰Â ˙È„·Ú¬»ƒ«¬«»¿»ƒ«¿«ƒ

:ÈÈו˙B¯‡aÓ eÏË� Ï‡¯NÈ È�·e ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈

Ô¯‰‡ ˙ÈÓ Ônz ‰¯ÒBÓÏ Ô˜ÚÈ È�a¿≈«¬»¿≈»«»ƒ«¬…

d¯a ¯ÊÚÏ‡ LnLÂ Ônz ¯·˜˙‡Â¿ƒ¿¿««»¿«≈∆¿»»¿≈

:È‰B˙BÁzז„b„‚Ï eÏË� ÔnzÓ ¿ƒƒ«»¿»¿À¿…

Ô„‚� ‡Ú¯‡ ˙·ËÈÏ „b„b ÔÓeƒÀ¿…¿»¿»«¿»»¿»

:ÔÈiÓc ÔÈÏÁ�ח‡È‰‰ ‡�cÚa «¬ƒ¿«ƒ¿ƒ»»«ƒ

ÏhÓÏ ÈÂÏ„ ‡Ë·L ˙È ÈÈ L¯Ù‡«¿«¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ«

ÈÈ Ì„˜ Ì˜ÓÏ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡ ˙È»¬¿»»«¿»¿≈«√»¿»

„Ú dÓL· ‡Î¯·Ïe d˙eLnLÏ¿«»≈¿»»»ƒ¿≈«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈט‰Â‰ ‡Ï Ôk ÏÚ »»≈«≈»¬»

È‰BÁ‡ ÌÚ ‡�ÒÁ‡Â ˜ÏÁ ÈÂÏÏ¿≈ƒ√»¿«¬»»ƒ¬ƒ

dz�ÒÁ‡ Ôep‡ ÈÈ dÏ ·‰Èc Ô�zÓ«¿»ƒ«≈¿»ƒ«¬«¿≈

:dÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¡»»≈

eËa¯‡י Ì‡˜ È˙ÈÂ‰ ‡�‡Â«¬»¬≈ƒ»≈¿»

é"ùø

ונ��ה: בעליו �eÚÒ(Â)תורה Ï‡¯NÈ È�·e ְְִָָָ¿≈ƒ¿»≈»¿
‰¯ÒBÓ Ô˜ÚÈŒÈ�a ˙¯‡aÓ.?�לכא זה עני� מה ƒ¿≈…¿≈«¬»≈»ְְִֶָָָ

והלא למ�סרה, נסע� �ניֿיעק� מ�אר�ת וכי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָֹוע�ד,

��אמר לבניֿיעק�, �א� לג)מ��סר�ת :(במדבר ְֱֲִִֵֵֶֶַַָָ

והלא אהר�, מת �� וע�ד, וג�'"? מ�סר�ת ְְְֲֲִִֵֵַַַָֹֹֹ"ו�סע�

מ�ע�ת �מ�נה ותמצא וח�ב, צא מת? ההר ְְְְֲִֵֵַַָָָָָֹֹ�הר

וע�ד ה��כחה: מ� ז� א� א�א ההר. להר ְְִִֵֶַַָָָָָֹמ��סר�ת

אר�עי� לס�� ההר �הר אהר� ���ת ע�ית�, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹזאת

מ�לחמת לכ� יראת� �ב�ד, ענני ונס��ק� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�נה

וחזר�� למצרי�, לחזר רא� �נת�� ערד ְְְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹמל�

�מ�� �ניֿיעק�, עד מ�ע�ת �מנה ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹלאח�ריכ�

וא�� מ�� והרג� לוי �ני לכ� נלחמ� �� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלמ�סרה.

�מ�� חזרתכ� �דר� אתכ� �החזיר� עד ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָמה�,

ה�ד�ד: חר ה�א ה�ד�דה, ŒÔÓe(Ê)חזר�� ְֲֶַַ�ְְִַָָֹֹƒ
'B‚Â ‰„b„b‰.על �בד אבל ע�ית� �במ�סרה «À¿…»¿ְֲִֵֵֵֶֶַָָ

לכ� ונדמה זאת, לכ� ��רמה אהר� �ל ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹמיתת�

מ ל�בירת�א�� ז� ��כחה מ�ה וסמ� ,�� ת ְְְִִִֵֶַַָָָָֹ

לפני צ�יקי� �ל מיתת� ���ה ל�מר ְִִִִֵֶֶַַַָָָָה��ח�ת,

ה��ח�ת, �� �����ר� �י�� ה�א, �ר�� ְְְִֶַַַָָה�ד��

רא�", "נ�נה �אמר�: מה ל� �הק�ה ְְְִֶַָָָֹ�ְֲִֶ�לה�דיע�

העגל: את �� �ע�� �י�� מ���, Úa˙(Á)לפר� ְְִִֵֶֶֶֶָָֹ»≈
'B‚Â '‰ ÏÈc·‰ ‡Â‰‰.:���הרא לעני� Úa˙מ�סב «ƒƒ¿ƒ¿ְִִָָָָ»≈

‡Â‰‰.,�מ�צרי לצאתכ� הרא��נה ��נה «ƒְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ה�ק�� הב�יל� טע�, לא לוי �בני �עגל. ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�טעית�

�א� ל�מר �ניֿיעק�, לחזרת זה מקרא וסמ� ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמ��,

�אמ�נת�: עמד� א�א לוי, �ני �� טע� לא ְְֱִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ�זה

ÔB¯‡Œ˙‡ ˙‡NÏ.:�ה�ו�יB˙¯LÏ '‰ È�ÙÏ „ÓÚÏ »≈∆¬ְִִַ«¬…ƒ¿≈¿»¿
BÓLa C¯·Ïe.:�י�� נ�יאת וה�א ה�הני�, ¿»≈ƒ¿ְְֲִִִַַַַֹ

(Ë)˜ÏÁ ÈÂÏÏ ‰È‰Œ‡Ï ÔkŒÏÚ.�הב�ל� לפי «≈…»»¿≈ƒ≈∆ְִֶ�ְְ

מז�ח ולזרע:לעב�דת לחר� �נ�יי� ‰e‡ואינ� '‰ ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָֹֹ

B˙ÏÁ�.רס� ה�ל�:נ�טל מ�ית ÈÎ�‡Â(È)מז�� «¬»ְְֵָ�ִֵֶֶַָ¿»…ƒ
¯‰· Èz„ÓÚ.א�� �לפי האחר�נ�ת, ה��ח�ת לק�ל »«¿ƒ»»ְְֲִֵֶַַַָֹ

awriiying mei qelwpe`

ýåýé òîLiå äìéì íéraøàå íBé íéraøà©§¨¦´½§©§¨¦−®̈§¨©¦§©̧§Ÿ̈¹
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é"ùø

ז�, אחר�נה �על�ה �הר עמד ��ה למעלה ְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָ�ר�
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הי� עליכ� להת��ל �� �עמד�י ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהאמצע�י�

B‚Â'(È‡)�כעס: ÈÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ.י� על א� ְַַ«…∆≈«¿ִַַ

לי אמר �עגל, �טעית� מאחריו (שמות��ר�� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

וג�'":לב) הע� את נחה "ל� :(·È)‰zÚÂ ְְֵֵֶָָ¿«»
Ï‡¯NÈ.רחמיו ע�ד�� זאת, �ל �ע�ית� �י על א� ƒ¿»≈ֲֲִִֶֶֶַַַָָֹ

אינ� לפניו, �חטאת� מה �מ�ל עליכ�, ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָוח�ת�

מ��: B‚Â'��אל ‰‡¯ÈÏŒÌ‡ Èk.(לג (ברכות ִֵֶƒƒ¿ƒ¿»¿

�מי�, �ידי 'ה�ל מ�א�: �ר�� ח��ר��תינ� ְִִִֵֵַַַָָָֹ

�מי�': ‰'(È‚)מ�ראת ˙ÂˆÓŒ˙‡ ¯ÓLÏ.�וא ְִִִַַָƒ¿…∆ƒ¿…ְַ

�כר: ��ק�ל� לכ� לט�ב א�א: לח��, לא ְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹהיא

(„È)EÈ‰Ï‡ '‰Ï Ô‰.,רקה�ל" כ� �י על וא� ≈«¡…∆ְִֵַַַַֹ

ה�ל: מ� ה'" ח�ק �מ�.ÌÎa(ÂË)�אבתי� ֲִֶַַַָֹֹ»∆ְ

ח��קי� אתכ�) (ר�אי� הע�בדי�א�� מ�ל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָ

ה�ה: ה��� ÌÎ··Ï(ÊË)��כבי� ˙Ï¯Ú.�אט ִֶַַָ»¿«¿«¿∆ֶֹ

‰‡„�ÌÈ(ÊÈ)וכ��י�:לבבכ� È�„‡Â.י�כל לא ְְְִֶַ«¬…≈»¬…ƒַֹ

מ�ד�: אתכ� לה�יל אד�� ���ÌÈ�Ù ‡OÈŒ‡Ï.�א ְְִִֶֶַָָ…ƒ»»ƒִ

ÁL„:ע���פרק� ÁwÈ ‡ÏÂ.:��ממ� לפ�ס� ְְִ�¿…ƒ«…«ְְְַָ
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éöäãr ýåýé íãaàéå íëéøçà íôãøa íäéðt-ìr óeñ-íé éî-úà ó ¥¦¹¤¥³©Æ©§¥¤½§¨§−̈©«£¥¤®©§©§¥´§Ÿ̈½©−
:äfä íBiääLàåíB÷nä-ãr íëàa-ãr øaãna íëì äùr ø ©¬©¤«©«£¤¬¨¨²Ÿ¨¤−©¦§¨®©«Ÿ£¤−©©¨¬

:‡„ÁL ‡Ïa˜ÏיחÌzÈ ÔÈc „·Ú ¿«»»»¿»«≈ƒƒ«

dÏ ÔzÓÏ ‡¯Bib ÌÁ¯Â ‡ÏÓ¯‡Â¿«¿¿»¿»≈ƒ»¿ƒ«≈

:eÒÎe ‡�BÊÓיט˙È ÔeÓÁ¯˙Â ¿»¿¿ƒ¿¬»

‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯ic È¯‡ ‡¯Bibƒ»¬≈«»ƒ¬≈¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„כÏÁ„z C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ¿ƒ¿»ƒ»¿»¡»»ƒ¿«

·¯˜z dzÏÁ„Ïe ÁÏÙ˙ È‰BÓ„˜e√»ƒƒ¿»¿««¿≈ƒ¿«

:Ìi˜z dÓL·eכאCzÁaL˙ ‡e‰ ƒ¿≈¿««À¿«¿»

˙È CnÚ „·Úc C‰Ï‡ ‡e‰Â¿¡»»«¬«ƒ»»

Èc ÔÈl‡‰ ‡˙�ÈÒÁ ˙ÈÂ ‡˙·¯·«̄¿¿»»¿»¬ƒ»»»ƒ≈ƒ

:CÈ�ÈÚ BÊÁכבÔLÙ� ÔÈÚ·La ¬≈»¿«¿ƒ«¿»

CÈeL ÔÚÎe ÌÈ¯ˆÓÏ C˙‰·‡ e˙Á�¿»¬»»»¿ƒ¿»ƒ¿««¿»

‰Ï‡ ÈÈ:ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk C ¿»¡»»¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈

h˙Â¯א C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¿ƒ«

È‰B�È„Â È‰BÓÈ˜e d¯ÓÈÓ ˙¯hÓ«¿«≈¿≈¿»ƒ¿ƒƒ

:‡iÓBÈ Ïk È‰B„BwÙeבÔeÚc˙Â ƒƒ»«»¿ƒ¿

Èc ÔBÎÈ�a ˙È ‡Ï È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¬≈»»¿≈ƒ

‡�ÙÏ‡ ˙È BÊÁ ‡Ï È„Â eÚ„È ‡Ï»¿»¿ƒ»¬»À¿»»

d„È ˙È d˙e·¯ ˙È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»¬»¿≈»¿≈

:‡ÓÓ¯Ó dÚ¯„e ‡ÙÈwzג˙ÈÂ «ƒ»¿»≈¿»¿»¿»

B‚a „·Ú Èc È‰B„·BÚ ˙ÈÂ d˙Â˙‡«¿»≈¿»»ƒƒ¬«¿

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ¿«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ

:dÚ¯‡ ÏÎÏeד„·Ú È„Â ¿»«¿≈¿ƒ¬«

d˙ÂÒeÒÏ ÌÈ¯ˆÓ ˙È¯MÓÏ¿«ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»»≈

‡nÈ ÈÓ ˙È ÛÈh‡ Èc È‰BÎÈ˙¯ÏÂ¿ƒ¿ƒƒƒ«ƒ»≈«»

ÔB‰Ùc¯Óa ÔB‰Èt‡ ÏÚ ÛeÒ„¿««≈¿ƒ¿»¿

‡ÓBÈ „Ú ÈÈ Ôep„·B‡Â ÔBÎÈ¯˙a«¿≈¿»ƒ¿»«»

:ÔÈ„‰ה‡¯a„Óa ÔBÎÏ „·Ú È„Â »≈¿ƒ¬«¿¿«¿¿»

:ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ „Ú ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú«≈≈««¿»»≈

é"ùø

(ÁÈ)‰�ÓÏ‡Â ÌB˙È ËtLÓ ‰NÚ.,ב�רה� הרי …∆ƒ¿«»¿«¿»»ְֲֵָ

ענותנ�ת� מ�צא א�ה �ב�רת� לא)ואצל :(מגילה ְְְְֵֵֶַַָָָ

‰ÏÓNÂ ÌÁÏ BÏ ˙˙Ï ¯b ·‰‡Â.ה�א ח��ב ודבר ¿…≈≈»∆∆∆¿ƒ¿»ְָָָ

הת��ל:זה, זה על אבינ� יעקב �ל עצמ� ��ל ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

לל�� �בגד לאכל לח� לי ÌÈ¯‚ŒÈk(ËÈ)":"ונת� ְְֱִִֶֶֶֶֶַָֹֹƒ≈ƒ

Ì˙ÈÈ‰.:�לחבר �אמר אל ,��� ‡˙Œ‰'(Î)מ�� ¡ƒ∆ְְֲֶֶַַַֹ∆
‡¯Èz EÈ‰Ï‡.�הי�� �לאחר ,�� ותד�ק ל� ותעבד ¡…∆ƒ»ְְְְְֲִִֶַַַַֹ

ה�ל� ה���ת �ל ��בע:�� ��מ� כאאז תורה ְְִִִֵַַַָָָָ

(·)ÌBi‰ ÌzÚ„ÈÂ.לב �לק�ל�נ� �להבי� לדעת ƒ«¿∆«ְְְִֵֵַַַָָ

‡˙ÌÎÈ�aŒ��כח�י: ‡Ï Èk.,עכ�ו מד�ר אני ְִַƒ…∆¿≈∆ְְֲִֵַַָ

awr`iiyy mei qelwpe`

:äfäåéða íøéáàìå ïúãì äùr øLàå ©¤«©«£¤̧¨¹̈Ÿ§¨¨´§©«£¦À̈§¥´
äét-úà õøàä äúöt øLà ïáeàø-ïa áàéìà¡¦¨»¤§¥¼£¤̧¨«§¨³¨¨̧¤Æ¤¦½¨

ìázåעúàå íäéìäà-úàå íäéza-úàå í ©¦§¨¥¬§¤¨«¥¤−§¤¨«¢¥¤®§¥³
-ìk áø÷a íäéìâøa øLà íe÷éä-ìk̈©§Æ£¤´§©§¥¤½§¤−¤¨

ìàøNéi''yx:æ-ìk úà úàøä íëéðér ék ¦§¨¥«¦³¥«¥¤Æ¨«Ÿ½Ÿ¥²¨
äùr øLà ìãbä ýåýé äùrîi''yx: ©«£¥¬Ÿ§Ÿ̈−©¨®Ÿ£¤−¨¨«Ÿ

çEeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà ízøîLe§©§¤Æ¤¨©¦§½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−
-úà ízLøéå íúàáe e÷æçz ïrîì íBiä©®§©´©¤«¤§À¨¤Æ¦¦§¤´¤
:dzLøì änL íéøár ízà øLà õøàä̈½̈¤£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«

èøLà äîãàä-ìr íéîé eëéøàz ïrîìe§©̧©©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤Á
írøæìe íäì úúì íëéúáàì ýåýé òaLð¦§©̧§Ÿ̈¯©«£«Ÿ¥¤²¨¥¬¨¤−§©§¨®

:Láãe áìç úáæ õøàñéùùéøLà õøàä ék ¤²¤¨©¬¨−̈§¨«¦´¨À̈¤£¤̧
íMî íúàöé øLà àåä íéøöî õøàë àì dzLøì änL-àá äzà©¨³¨¨̧¨Æ§¦§½̈´Ÿ§¤³¤¦§©¸¦Æ¦½£¤¬§¨¤−¦¨®

È�aו Ì¯È·‡ÏÂ Ô˙„Ï „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿»»¿«¬ƒ»¿≈

‡Ú¯‡ ˙Á˙Ù Èc Ô·e‡¯ ¯a ·‡ÈÏ‡¡ƒ»«¿≈ƒ¿»««¿»

L�‡ ˙ÈÂ Ôe�˙ÚÏ·e dÓet ˙È»«¿»»¿¿»¡«

Ïk ˙ÈÂ ÔB‰È�kLÓ ˙ÈÂ ÔB‰Èza»≈¿»«¿¿≈¿»»

:Ï‡¯NÈ Ïk B‚a ÔB‰nÚ Èc ‡Óe˜È¿»ƒƒ¿¿»ƒ¿»≈

Ïkז ˙È Ô‡ÊÁ ÔBÎÈ�ÈÚ È¯‡¬≈≈≈¬»»»»

:„·Ú Èc ‡a¯ ÈÈ„ ‡„·BÚ»»«¿»«»ƒ¬»

Ècח ‡z„˜Ùz (Ïk) ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»»«¿∆¿»ƒ

ÏÈ„a ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡¬»¿«¿»»≈¿ƒ

˙È Ôe˙¯È˙Â ÔeÏÚ˙Â ÔeÙ˜˙˙c¿ƒ¿¿¿≈¬¿≈¿»

Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«»¿ƒ«»

:d˙¯ÈÓÏטÔeÎ¯B˙c ÏÈ„·e ¿≈¿«¿ƒ¿¿

ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈƒ««¿»ƒ«ƒ¿»

ÔB‰È�·ÏÂ ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔBÎ˙‰·‡Ï«¬»«¿¿ƒ«¿¿ƒ¿≈

:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡יÈ¯‡ «¿»»¿»¬«¿»¬≈

d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

Èc ‡È‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Î ‡Ï»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ

é"ùø

זה': �כל ראינ� ולא ידענ� לא 'אנ� ל�מר: ְְְְִֶֶַַָָָָֹֹ���כל�

ג Ï‡¯NÈŒÏk(Â)תורה ·¯˜a.היה� מק�� �ל ¿∆∆»ƒ¿»≈ֶָָָָ

�ב�לע��, מ�ח�יו נבקעת האר� ��רח, מה� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחד

'והלא נחמיה: ר�י ל� אמר יה�דה. ר�י �ברי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹא��

נאמר טז)�בר �יה",(במדבר את האר� "ו�פ�ח : ְְֱִִֶֶֶַַַָָָָ

"�קרב מק�� אני '�מה ל�: אמר ���תיה'? ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹולא

מדר�� האר� ��ע�ית ל�: אמר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ�לֿי�ראל"'?

מת�ל�ל היה מה�, אחד �היה מק�� וכל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�מ���,

ה�קיעה: מק�� עד ‡L¯�בא Ìe˜È‰ Ïk ˙‡Â ְְִַַָָ¿≈»«¿¬∆
Ì‰ÈÏ‚¯a.על ��עמיד� אד�, �ל ממ�נ� זה ¿«¿≈∆ֲִֶֶֶַַָָָ

‰¯‡˙(Ê)רגליו: ÌÎÈ�ÈÚ Èk.ה�קרא על מ�סב ְַָƒ≈≈∆»……ְִַַָָ

ידע� לא א�ר �ניכ� את לא "�י למעלה: ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹֹהאמ�ר

וג�' הראת "עיניכ� א�ר ע�כ� א� �י ":וג�'", ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָֹֹ

ח ‰Â‡(È)תורה ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Î ‡Ï.ט�בה א�א …¿∆∆ƒ¿«ƒƒֶָָ

�יציאת� לי�ראל ז� הבטחה ונאמרה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהימ�ה,

אר� אל נבא לא '��א א�מרי�: �הי� ְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹמ�צרי�,

�ז�'. ויפה מד�ר,(ספרי)ט�בה ה�ת�ב �גנ�ת� יכל ְְְִֵַַָָָָָָָֹ

רעה א�א היא, מצרי� כאר� 'לא לה�: אמר ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹוכ�

ל�מר: �למ�ד יג)הימ�ה'? �בע(במדבר "וחבר�� ְְְֵֶֶֶַַַָ

צע� �נה וח� �נא�, אחד אד� וג�'", נבנתה ְְְְְִִֶַָָָָָָָָָָֹ�ני�

��נה אד� אר� �ר� לכנע�, וחבר�� �נ�, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָלמצרי�

(ספרי� ה�ע�ר את ��נה �� ואחר ה�אה ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָאת

נ�ת� ה�א רא���, �ל ��סל�� ה�ר�ע), ְְֲִִֵֵֶֶַַָָאחרי�:

למד� הא ק�ד�. החביב מק�� �בכל ְְִִֵֵֶַַָָָָָָ��ני,

מ�ל מ��חת �מצרי� מ�ע�, יפה ִַַָ�ְְְִִִֶֶַַָָֹ�חבר��

��אמר יג)הארצ�ת, �אר�(בראשית ה' "�ג� : ְְֱֲֶֶֶֶַַָָ

וצע מק��מצרי�", �היתה היא, מצרי� �בח � ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹ

א�מר ה�א ��� ל)מלכ�ת, �צע�(ישעיה הי� "�י : ְְִֵֵֶַַָֹ

לכ� י�ראל, אר� �ל �סל�� וחבר�� ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָ�ריו",

יפה היא כ� �י על וא� מתי�, לקב�רת ְְְִִִִִֵֵַַַָָָהקצ�ה

�בכת���ת קיב)מ�ע�. אפ�ר(ד� אחר: �עני� �ר�� ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ

ה�ד�ל? לבנ� �� ואחר ה�ט�, לבנ� �ית ��נה ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָאד�



קני awr`iiyy mei qelwpe`

:äfäåéða íøéáàìå ïúãì äùr øLàå ©¤«©«£¤̧¨¹̈Ÿ§¨¨´§©«£¦À̈§¥´
äét-úà õøàä äúöt øLà ïáeàø-ïa áàéìà¡¦¨»¤§¥¼£¤̧¨«§¨³¨¨̧¤Æ¤¦½¨

ìázåעúàå íäéìäà-úàå íäéza-úàå í ©¦§¨¥¬§¤¨«¥¤−§¤¨«¢¥¤®§¥³
-ìk áø÷a íäéìâøa øLà íe÷éä-ìk̈©§Æ£¤´§©§¥¤½§¤−¤¨

ìàøNéi''yx:æ-ìk úà úàøä íëéðér ék ¦§¨¥«¦³¥«¥¤Æ¨«Ÿ½Ÿ¥²¨
äùr øLà ìãbä ýåýé äùrîi''yx: ©«£¥¬Ÿ§Ÿ̈−©¨®Ÿ£¤−¨¨«Ÿ

çEeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà ízøîLe§©§¤Æ¤¨©¦§½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−
-úà ízLøéå íúàáe e÷æçz ïrîì íBiä©®§©´©¤«¤§À¨¤Æ¦¦§¤´¤
:dzLøì änL íéøár ízà øLà õøàä̈½̈¤£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«

èøLà äîãàä-ìr íéîé eëéøàz ïrîìe§©̧©©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤Á
írøæìe íäì úúì íëéúáàì ýåýé òaLð¦§©̧§Ÿ̈¯©«£«Ÿ¥¤²¨¥¬¨¤−§©§¨®

:Láãe áìç úáæ õøàñéùùéøLà õøàä ék ¤²¤¨©¬¨−̈§¨«¦´¨À̈¤£¤̧
íMî íúàöé øLà àåä íéøöî õøàë àì dzLøì änL-àá äzà©¨³¨¨̧¨Æ§¦§½̈´Ÿ§¤³¤¦§©¸¦Æ¦½£¤¬§¨¤−¦¨®

È�aו Ì¯È·‡ÏÂ Ô˙„Ï „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿»»¿«¬ƒ»¿≈

‡Ú¯‡ ˙Á˙Ù Èc Ô·e‡¯ ¯a ·‡ÈÏ‡¡ƒ»«¿≈ƒ¿»««¿»

L�‡ ˙ÈÂ Ôe�˙ÚÏ·e dÓet ˙È»«¿»»¿¿»¡«

Ïk ˙ÈÂ ÔB‰È�kLÓ ˙ÈÂ ÔB‰Èza»≈¿»«¿¿≈¿»»

:Ï‡¯NÈ Ïk B‚a ÔB‰nÚ Èc ‡Óe˜È¿»ƒƒ¿¿»ƒ¿»≈

Ïkז ˙È Ô‡ÊÁ ÔBÎÈ�ÈÚ È¯‡¬≈≈≈¬»»»»

:„·Ú Èc ‡a¯ ÈÈ„ ‡„·BÚ»»«¿»«»ƒ¬»

Ècח ‡z„˜Ùz (Ïk) ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»»«¿∆¿»ƒ

ÏÈ„a ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡¬»¿«¿»»≈¿ƒ

˙È Ôe˙¯È˙Â ÔeÏÚ˙Â ÔeÙ˜˙˙c¿ƒ¿¿¿≈¬¿≈¿»

Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«»¿ƒ«»

:d˙¯ÈÓÏטÔeÎ¯B˙c ÏÈ„·e ¿≈¿«¿ƒ¿¿

ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈƒ««¿»ƒ«ƒ¿»

ÔB‰È�·ÏÂ ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔBÎ˙‰·‡Ï«¬»«¿¿ƒ«¿¿ƒ¿≈

:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡יÈ¯‡ «¿»»¿»¬«¿»¬≈

d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

Èc ‡È‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Î ‡Ï»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ

é"ùø

זה': �כל ראינ� ולא ידענ� לא 'אנ� ל�מר: ְְְְִֶֶַַָָָָֹֹ���כל�

ג Ï‡¯NÈŒÏk(Â)תורה ·¯˜a.היה� מק�� �ל ¿∆∆»ƒ¿»≈ֶָָָָ

�ב�לע��, מ�ח�יו נבקעת האר� ��רח, מה� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחד

'והלא נחמיה: ר�י ל� אמר יה�דה. ר�י �ברי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹא��

נאמר טז)�בר �יה",(במדבר את האר� "ו�פ�ח : ְְֱִִֶֶֶַַַָָָָ

"�קרב מק�� אני '�מה ל�: אמר ���תיה'? ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹולא

מדר�� האר� ��ע�ית ל�: אמר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ�לֿי�ראל"'?

מת�ל�ל היה מה�, אחד �היה מק�� וכל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�מ���,

ה�קיעה: מק�� עד ‡L¯�בא Ìe˜È‰ Ïk ˙‡Â ְְִַַָָ¿≈»«¿¬∆
Ì‰ÈÏ‚¯a.על ��עמיד� אד�, �ל ממ�נ� זה ¿«¿≈∆ֲִֶֶֶַַָָָ

‰¯‡˙(Ê)רגליו: ÌÎÈ�ÈÚ Èk.ה�קרא על מ�סב ְַָƒ≈≈∆»……ְִַַָָ

ידע� לא א�ר �ניכ� את לא "�י למעלה: ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹֹהאמ�ר

וג�' הראת "עיניכ� א�ר ע�כ� א� �י ":וג�'", ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָֹֹ

ח ‰Â‡(È)תורה ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Î ‡Ï.ט�בה א�א …¿∆∆ƒ¿«ƒƒֶָָ

�יציאת� לי�ראל ז� הבטחה ונאמרה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהימ�ה,

אר� אל נבא לא '��א א�מרי�: �הי� ְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹמ�צרי�,

�ז�'. ויפה מד�ר,(ספרי)ט�בה ה�ת�ב �גנ�ת� יכל ְְְִֵַַָָָָָָָֹ

רעה א�א היא, מצרי� כאר� 'לא לה�: אמר ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹוכ�

ל�מר: �למ�ד יג)הימ�ה'? �בע(במדבר "וחבר�� ְְְֵֶֶֶַַַָ

צע� �נה וח� �נא�, אחד אד� וג�'", נבנתה ְְְְְִִֶַָָָָָָָָָָֹ�ני�

��נה אד� אר� �ר� לכנע�, וחבר�� �נ�, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָלמצרי�

(ספרי� ה�ע�ר את ��נה �� ואחר ה�אה ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָאת

נ�ת� ה�א רא���, �ל ��סל�� ה�ר�ע), ְְֲִִֵֵֶֶַַָָאחרי�:

למד� הא ק�ד�. החביב מק�� �בכל ְְִִֵֵֶַַָָָָָָ��ני,

מ�ל מ��חת �מצרי� מ�ע�, יפה ִַַָ�ְְְִִִֶֶַַָָֹ�חבר��

��אמר יג)הארצ�ת, �אר�(בראשית ה' "�ג� : ְְֱֲֶֶֶֶַַָָ

וצע מק��מצרי�", �היתה היא, מצרי� �בח � ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹ

א�מר ה�א ��� ל)מלכ�ת, �צע�(ישעיה הי� "�י : ְְִֵֵֶַַָֹ

לכ� י�ראל, אר� �ל �סל�� וחבר�� ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָ�ריו",

יפה היא כ� �י על וא� מתי�, לקב�רת ְְְִִִִִֵֵַַַָָָהקצ�ה

�בכת���ת קיב)מ�ע�. אפ�ר(ד� אחר: �עני� �ר�� ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ

ה�ד�ל? לבנ� �� ואחר ה�ט�, לבנ� �ית ��נה ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָאד�
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é"ùø

��ב�ה �צע�א�א מ�בעה אחד Ì˙‡ˆÈ:על ¯L‡ ְֶֶָ�ְְִִֶַַָָָֹ¬∆¿»∆
ÌMÓ.רעמסס אר� והיאאפ�� ,�� י�ב�� א�ר ƒ»ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָ

��אמר מצרי�, אר� מז)�מיטב "�מיטב(בראשית : ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

י�ראל �אר� אינ� היא א� וג�'", È˜L‰Â˙:האר� ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ¿ƒ¿ƒ»
EÏ‚¯·.�מי להביא צריכה היתה מצרי� אר� ¿«¿¿ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ

לנדד א�ה וצרי� �לה�ק�ת�, "�רגל�", ְְְְְְְִִִִַַַָָָֹמ�יל�ס:

וא�ה ה�ב�, ולא ��תה וה�מ�� ולעמל, ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָֹֹֹמ�נת�,

"למטר ז�: אבל ל�ב�, ה�מ�� מ� המי� ְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָֹמעלה

מ�ת�, על י�� א�ה מי�", ���ה ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָה�מי�

ו�אינ� �ל�י וגב�, נמ�� מ�קה ה�א �ר�� ְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹוה�ד��

�אחת: ‰i¯˜�ל�י Ô‚k.,�ג�מי� ל� �י �אי� ְַַָ¿««»»ְִִֵֶַָ

�בכת�: �רגל א�ת� ‰¯ÌÈ(È‡)�מ�קי� ı¯‡ ְְְִֵֶֶַָ∆∆»ƒ
˙Ú˜·e.בית� �ה�י��ר ה�י��ר, מ� ההר מ��ח ¿»…ְ�ְִִִֵֶַַָָָ

מ���, ��ר �בית ההר, אבל ��ר, ז�רע א�ה ְֲִֵֵֶַַָָָָכ�ר

ואחד ���עיו, מאר�ע אר�ע ��רי�: ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָחמ�ת

מי��ר:.Ú˜·e˙�רא��: ‡Œ¯L‰'(È·)ה� ְֹ¿»…ִֵ¬∆
d˙‡ L¯c EÈ‰Ï‡.,�ר�� ה�א הארצ�ת �ל והלא ¡…∆…≈…»ֲֲֵַָָָֹ

לח)��אמר לאֿאי�"?(איוב עלֿאר� "להמטיר : ְְֱִִֶֶֶַַַָֹ

א�ת� ידי ועל א�ת�, א�א ��ר� אינ� �ביכל ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹא�א

א ��ר� ���ר��, ע��:�רי�ה הארצ�ת �ל ת ְְֲִִֵֶֶָָָָָָ

da EÈ‰Ï‡ '‰ È�ÈÚ „ÈÓz.,צריכה היא מה לרא�ת »ƒ≈≈¡…∆»ְְִִִַָ

�ה ע�י��לח�� וכ�',�זר�ת: לרעה וע�י� לט�בה ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָ

ה�נה" �"רא� ‰M�‰:(יז)�דאיתא ˙ÈL¯Ó.�ש) ְְִִַָָָֹ≈≈ƒ«»»
�ס�פ�:ח) יהא מה נ��� ה�נה È‰Â‰(È‚)מרא� ְְִֵֵַַָָָֹ¿»»

ÚÓLŒÌ‡.למטר" למעלה: האמ�ר על מ�סב והיה ƒ»…«ְְְְִַַַָָָָָָ

מי�": ���ה eÚÓLzה�מי� ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â. ְִִִֶַַָָ¿»»ƒ»…«ƒ¿¿
מו) ����,(סוכה ��מע וכ�א� �חד�, ��מע ְְְִִִֵַַַַָָָָ

ח) התחל�(דברי� א� ���ח", �כח א� "והיה :ְְְְִִִִַַַָָָָֹ

�מג�ה: �תיב ��� ,��� ����ח ס�פ� ְְִִִֵֶָָ�ְְְִִֶַַֹל��ח,

אעזב�: י�מי� י��, �עזבני ‰ÌBiא� ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ. ְְִִִֵֶֶֶַַַָ¿«∆∆¿∆«
�� �מע�� �א�� חד�י�, עליכ� ������הי� ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָ

‡˙Œ‰':(ספרי) ‰·‰‡Ï.אני 'הרי �אמר: ��א ¿«¬»∆ֲֲִֵֶַֹֹ

רב, �א�רא ��ביל ע�יר, �אהיה ��ביל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָל�מד,

ע�� ��ע��, מה �ל א�א �כר', �אק�ל ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ��ביל

לבא:מאהבה ה�ב�ד ÌÎ··ÏŒÏÎaוס�� B„·ÚÏe. ְֲֵַַָָָֹ¿»¿¿»¿«¿∆
�ה�פ�ה �פ�ה, היא וז� ��ב, �היא ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָעב�דה

��אמר עב�דה, ו)קר�יה אנ�(דניאל �י "אלה� : ְְְֱֱֲִֶֶַַָָָָ

על א�א �בבל? �לח� י� וכי �תדירא", ל� ְְֶֶַָָָ�ְְִִִֵֵַָָ�לח

��אמר מת��ל, ל�(ש�)�היה �תיח� "וכ�י� : ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

א�מר ה�א �דוד וכ� קמא)וג�'", "����(תהלי� : ְְְִִֵֵָ

לפני�" קטרת ŒÏÎ·e:�פ�תי ÌÎ··ÏŒÏÎa ְְְִִֶֶָָֹ¿»¿«¿∆¿»
ÌÎLÙ�.הזהיר �בר ו)והלא לבב�(דברי� "�כל : «¿¿∆ְְְְְֲִִַָָָֹ

לצ��ר: אזהרה ליחיד, אזהרה א�א נפ��", ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָ�בכל

(„È)ÌÎˆ¯‡Œ¯ËÓ Èz˙�Â.(ספרי)מה ע�ית� ¿»«ƒ¿««¿¿∆ֲִֶַ
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:ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙Âטזe¯nzÒ‡ ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿«»

ÔeËÒ˙Â ÔBÎaÏ ÔeÚËÈ ‡ÓÏÈc ÔBÎÏ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿
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�עלי:�עליכ�, מה אע�ה אני .BzÚaא� ֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָ¿ƒ
אחר �בר אתכ�. יטריח� ��א :(ש�)��יל�ת, ְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

��ת�ת �לילי �ב�יה�:"�ע��", מצ�יי� �ה�ל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

‰¯BÈ.(ו ה�ריעה,(תענית לאחר ה��פלת רביעה היא ∆ְְְִִִֶֶַַַַָָ

ה�רעי�: ואת האר� את רביעה.LB˜ÏÓe��רוה ְְְִֶֶֶֶַַָָָָ«¿ְִָ

�ק�יה, ה�ב�אה למ�א�ת ל�ציר, סמ�� ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָה��רדת

�דמתר�מינ�:(ש�) ה�אחר, �בר מלק��, �ל��� .ְְְַַָָ�ְְְְִִַָָ

ל) �בר(בראשית 'ל��יא'. ללב�", העט�פי� ְְְֲִִַָָָָָָָָ"והיה

ה�ליל�ת על ���רדת מלק��, נקראת לכ� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָאחר:

ה��י�: „‚�Eועל zÙÒ‡Â.אס� ה�יתא�ה אל פ�� ְִַַַ¿»«¿»¿»∆ְִֶֶַַַַַָ

��אמר �עני� א�יבי�, סב)ולא א��(ישעיה "א� : ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָֹ

�עני� ולא יאכלה�", מאספיו �י וג�' �גנ� ְְְִָֹ�ְְְְְִֵֶַָָֹאת

ו)��אמר וג�'(שופטי� י�ראל זרע א� "והיה ::" ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָ

(ÂË)E„Na ·NÚ Èz˙�Â.(ספרי)�צטר� ��א ¿»«ƒ≈∆¿»¿ְִֵֶָֹ

��זז ��היה אחר: �בר למד�ר��ת. ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָלה�ליכה

�המ��, לפני �מ�לי� ה��מי� ימ�ת �ל ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָ�ב�את�

ל�ציר קד� י�� �ל�י� מ��ה יד� מ�נע ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹוא�ה

מ�גנ�: ��חתת zÚ·NÂואינ� zÏÎ‡Â.�ז הרי ְְִֵֶֶָָָ¿»«¿»¿»»¿»ֲֵ

�ת�� ��ת מצ�יה �רכה ��הא אחרת: ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָ�רכה

ו�בע� "ואכל� ÌÎÏ(ÊË)":ה�עי�. e¯ÓM‰. ְְְְִֵַַַָָָָָƒ»¿»∆
��א לכ� ה�מר� ��בעי�, א�כלי� ��הי� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹ�יו�

א�א ה�א �ר�� �ה�ד�� מ�רד אד� �אי� ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָ�בעט�,

��אמר �ביעה, ח)מ��� �אכל(דברי� ��" : ְֱִִֶֶֶַַָֹ

א�מר ה�א מה יר�י�", וצאנ� "�בקר� ֵַ�ְְְְְְְְִָָָָֹו�בע�",

ו�כח�": לבב� "ור� מ�.Ìz¯ÒÂאחריו? לפר� ְְְְֲֶַַָָָָָ¿«¿∆ְִִֹ

אחרי�",ה��רה אלהי� "ועבד�� :�� �מ��� ְֱֲֲִִִֵֶַַַָָֹ

�מ��ק ה�ל� ה��רה, מ� ��ר� �אד� ִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ��יו�

א�מר �וד וכ� ��כבי�, כו)�עב�דת :(שמואל�א ְֲִִֵֵַַָָ

ל� לאמר ה' �נחלת מהס��ח ה��� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַֹ"�יֿ�ר��ני

מגר� �אני �יו� א�א ?�� ל� אמר �מי וג�'", ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹעבד

��כבי�: עב�דת לעבד קר�ב הריני ���רה, ֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָֹֹמ�עסק

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡.(ספרי),�לע�בדיה אחרי� �ה� ¡…ƒ¬≈ƒְְֲִֵֵֵֶֶ

�נכרי: ל� ע��י נמצא ע�נה�, ואינ� אליו ְְְְִִֵֵֵֵָָָָצ�עק

(ÊÈ)dÏe·ÈŒ˙‡.�עני� ל�, מ�ביל �א�ה מה א� ∆¿»ְְִִֶַַַָָָ

א)��אמר מעט":(חגי והבא הר�ה "זרע�� : ְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָ

‰¯‰Ó Ìz„·‡Â.�ה���רי �אר �ל אתכ�על אגלה «¬«¿∆¿≈»ְְְִִֶֶֶַַַָָ

לחטא. לכ� ��רמה האדמה למי(ספרי)מ� מ�ל ְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָֹ

אל �מפ�ד�: י��ב והיה ה���ה, לבית �נ� ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָ��לח

ה��יח ולא לבית�. נקי ��בא מ�ר��, י�תר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹ�אכל

וט�� והקיא מ�ר��, י�תר ו�תה אכל הה�א, ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָה��

�ברגליו, �ידיו נטל�ה� ה�ס�ה. �ני �ל ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָאת

�לטרי�: אח�רי נ�ת�(ש�).Ó‰¯‰�זרק�ה� איני ְְֲִֵֵַָ¿≈»ִֵֵ

לד�ר אר�ה נ�נה והלא �אמר�: וא� אר�ה, ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָֹֹלכ�

��אמר ו)ה���ל, מאה(בראשית ימיו "והי� : ְֱֵֶֶַַַָָָָ

מ�י לה� היה לא ה���ל ��ר �נה"? ְְִִִֶֶַַָָָָָֹוע�רי�

ללמד: מ�י לכ� י� וא�� ÌzÓNÂ(ÁÈ)ללמד, ְְְִִִִֵֶֶַָֹֹ¿«¿∆
È¯·cŒ˙‡.(ספרי)�מצ�ני הי� ��גל�, לאחר א� ∆¿»«ְְְֱִֶַַַ�ִָ

יהי��מצות: ��א �די מז�ז�ת, ע�� �פ�י�, הניח� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֹֹ



קני awr`iiyy mei qelwpe`

Eøäöéå ELøéúåi''yx:åèEãùa áNr ézúðå §¦«§¬§¦§¨¤«§¨«©¦²¥¬¤§¨«Ÿ§−
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C¯ÈÚ·Ïטו CÏ˜Á· ‡aNÚ Ôz‡Â¿∆≈ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»

:ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙Âטזe¯nzÒ‡ ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿«»

ÔeËÒ˙Â ÔBÎaÏ ÔeÚËÈ ‡ÓÏÈc ÔBÎÏ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿

Ôe„bÒ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÔeÁÏÙ˙Â¿ƒ¿¿¿«¬««¿«»¿ƒ¿¿

:ÔB‰ÏיזÔBÎa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜˙ÈÂ ¿¿ƒ¿»¿»«¿»¿

‡¯ËÓ È‰È ‡ÏÂ ‡iÓL ˙È „BÁÈÂ¿≈»¿«»¿»¿≈ƒ¿»

dzÏÏÚ ˙È Ôz˙ ‡Ï ‡Ú¯‡Â¿«¿»»ƒ≈»¬«¿«

‡Ú¯‡ ÏÚÓ ÚÈ¯Ùa Ôe„·È˙Â¿≈¿ƒ¿ƒ«≈««¿»

:ÔBÎÏ ·‰È ÈÈc ‡˙·ËיחÔeÂL˙e «¿»«¿»»≈¿¿«

ÏÚÂ ÔBÎaÏ ÏÚ ÔÈl‡ ÈÓb˙t ˙È»ƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿¿«

ÏÚ ˙‡Ï ÔB‰˙È Ôe¯Ë˜˙Â ÔBÎLÙ�«¿¿¿ƒ¿¿»¿¿»«

é"ùø

�עלי:�עליכ�, מה אע�ה אני .BzÚaא� ֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָ¿ƒ
אחר �בר אתכ�. יטריח� ��א :(ש�)��יל�ת, ְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

��ת�ת �לילי �ב�יה�:"�ע��", מצ�יי� �ה�ל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

‰¯BÈ.(ו ה�ריעה,(תענית לאחר ה��פלת רביעה היא ∆ְְְִִִֶֶַַַַָָ

ה�רעי�: ואת האר� את רביעה.LB˜ÏÓe��רוה ְְְִֶֶֶֶַַָָָָ«¿ְִָ

�ק�יה, ה�ב�אה למ�א�ת ל�ציר, סמ�� ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָה��רדת

�דמתר�מינ�:(ש�) ה�אחר, �בר מלק��, �ל��� .ְְְַַָָ�ְְְְִִַָָ

ל) �בר(בראשית 'ל��יא'. ללב�", העט�פי� ְְְֲִִַָָָָָָָָ"והיה

ה�ליל�ת על ���רדת מלק��, נקראת לכ� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָאחר:

ה��י�: „‚�Eועל zÙÒ‡Â.אס� ה�יתא�ה אל פ�� ְִַַַ¿»«¿»¿»∆ְִֶֶַַַַַָ

��אמר �עני� א�יבי�, סב)ולא א��(ישעיה "א� : ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָֹ

�עני� ולא יאכלה�", מאספיו �י וג�' �גנ� ְְְִָֹ�ְְְְְִֵֶַָָֹאת

ו)��אמר וג�'(שופטי� י�ראל זרע א� "והיה ::" ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָ

(ÂË)E„Na ·NÚ Èz˙�Â.(ספרי)�צטר� ��א ¿»«ƒ≈∆¿»¿ְִֵֶָֹ

��זז ��היה אחר: �בר למד�ר��ת. ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָלה�ליכה

�המ��, לפני �מ�לי� ה��מי� ימ�ת �ל ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָ�ב�את�

ל�ציר קד� י�� �ל�י� מ��ה יד� מ�נע ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹוא�ה

מ�גנ�: ��חתת zÚ·NÂואינ� zÏÎ‡Â.�ז הרי ְְִֵֶֶָָָ¿»«¿»¿»»¿»ֲֵ

�ת�� ��ת מצ�יה �רכה ��הא אחרת: ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָ�רכה

ו�בע� "ואכל� ÌÎÏ(ÊË)":ה�עי�. e¯ÓM‰. ְְְְִֵַַַָָָָָƒ»¿»∆
��א לכ� ה�מר� ��בעי�, א�כלי� ��הי� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹ�יו�

א�א ה�א �ר�� �ה�ד�� מ�רד אד� �אי� ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָ�בעט�,

��אמר �ביעה, ח)מ��� �אכל(דברי� ��" : ְֱִִֶֶֶַַָֹ

א�מר ה�א מה יר�י�", וצאנ� "�בקר� ֵַ�ְְְְְְְְִָָָָֹו�בע�",

ו�כח�": לבב� "ור� מ�.Ìz¯ÒÂאחריו? לפר� ְְְְֲֶַַָָָָָ¿«¿∆ְִִֹ

אחרי�",ה��רה אלהי� "ועבד�� :�� �מ��� ְֱֲֲִִִֵֶַַַָָֹ

�מ��ק ה�ל� ה��רה, מ� ��ר� �אד� ִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ��יו�

א�מר �וד וכ� ��כבי�, כו)�עב�דת :(שמואל�א ְֲִִֵֵַַָָ

ל� לאמר ה' �נחלת מהס��ח ה��� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַֹ"�יֿ�ר��ני

מגר� �אני �יו� א�א ?�� ל� אמר �מי וג�'", ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹעבד

��כבי�: עב�דת לעבד קר�ב הריני ���רה, ֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָֹֹמ�עסק

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡.(ספרי),�לע�בדיה אחרי� �ה� ¡…ƒ¬≈ƒְְֲִֵֵֵֶֶ

�נכרי: ל� ע��י נמצא ע�נה�, ואינ� אליו ְְְְִִֵֵֵֵָָָָצ�עק

(ÊÈ)dÏe·ÈŒ˙‡.�עני� ל�, מ�ביל �א�ה מה א� ∆¿»ְְִִֶַַַָָָ

א)��אמר מעט":(חגי והבא הר�ה "זרע�� : ְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָ

‰¯‰Ó Ìz„·‡Â.�ה���רי �אר �ל אתכ�על אגלה «¬«¿∆¿≈»ְְְִִֶֶֶַַַָָ

לחטא. לכ� ��רמה האדמה למי(ספרי)מ� מ�ל ְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָֹ

אל �מפ�ד�: י��ב והיה ה���ה, לבית �נ� ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָ��לח

ה��יח ולא לבית�. נקי ��בא מ�ר��, י�תר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹ�אכל

וט�� והקיא מ�ר��, י�תר ו�תה אכל הה�א, ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָה��

�ברגליו, �ידיו נטל�ה� ה�ס�ה. �ני �ל ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָאת

�לטרי�: אח�רי נ�ת�(ש�).Ó‰¯‰�זרק�ה� איני ְְֲִֵֵַָ¿≈»ִֵֵ

לד�ר אר�ה נ�נה והלא �אמר�: וא� אר�ה, ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָֹֹלכ�

��אמר ו)ה���ל, מאה(בראשית ימיו "והי� : ְֱֵֶֶַַַָָָָ

מ�י לה� היה לא ה���ל ��ר �נה"? ְְִִִֶֶַַָָָָָֹוע�רי�

ללמד: מ�י לכ� י� וא�� ÌzÓNÂ(ÁÈ)ללמד, ְְְִִִִֵֶֶַָֹֹ¿«¿∆
È¯·cŒ˙‡.(ספרי)�מצ�ני הי� ��גל�, לאחר א� ∆¿»«ְְְֱִֶַַַ�ִָ

יהי��מצות: ��א �די מז�ז�ת, ע�� �פ�י�, הניח� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֹֹ



awr`iiriayקנד meiqelwpe`
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C˙È· ÈtÒa ÔepÚa˜˙Â ÔÈÊeÊÓ¿¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈≈»

:CÚ¯˙·eכאÔebÒÈc ÏÈ„a ¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿

Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔBÎÈ�· ÈÓÈÂ ÔBÎÈÓBÈ≈ƒ≈¿≈««¿»ƒ

ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi«̃ƒ¿»«¬»»¿¿ƒ«¿
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ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ d„aÚÓÏ¿∆¿¿«¿ƒ¿«»¿»¡»¬
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é"ùø

א�מר ה�א וכ� ���חזר�, חד�י� (ירמיהלכ� ְְְֲִֵֵֶֶַַָָ

צ�ני�לא) ל� "ה�יבי ::"(ËÈ)Ìa ¯a„Ï.(ספרי) ִִִַָ�ִ¿«≈»
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אמר�: מ�א� ���ר�, ל��ד זה ��הא מ�ה", ְְִִִֵֶֶֶָָָֹלנ�
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awr`iiriay mei qelwpe`

:íëìáb äéäé ïBøçàä íiääëLéà ávéúé-àì ©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤««Ÿ¦§©¥¬¦−
ýåýé | ïzé íëàøBîe íëcçt íëéðôa¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹¦¥´§Ÿ̈´
dá-eëøãz øLà õøàä-ìë éðt-ìr íëéäìà¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´¦§§½̈

íëì øac øLàki''yxñññ :÷"éà ïîéñ à"ìòé íé÷åñô à"é÷ ©«£¤−¦¤¬¨¤«

‡nÈ „ÚÂ ˙¯t ¯‰� ‡¯‰� ÔÓƒ«¬»¿«¿»¿««»

:ÔBÎÓeÁ˙ È‰È ‡·¯ÚÓכה‡Ï ««¿»¿≈¿¿»

ÔBÎ˙ÏÁc ÔBÎÈÓ„˜ L�‡ „zÚ˙Èƒ¿««¡»√»≈«¬»¿

Èt‡ ÏÚ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÔzÈ ÔBÎ˙ÓÈ‡Â¿≈»¿ƒ≈¿»¡»¬««≈

Èc ‡Ók da ÔeÎ¯„˙ Èc ‡Ú¯‡ ÏÎ»«¿»ƒƒ¿¿«¿»ƒ

Ò Ò Ò :ÔBÎÏ ÏÈlÓ«ƒ¿

é"ùø

(‰Î)'B‚Â LÈ‡ ·vÈ˙ÈŒ‡Ï.(�ש)א�א לי אי� …ƒ¿«≈ƒ¿ִֵֶָ

�למ�ד מ�י�? �כ�פיה וא�ה �מ��חה א�ה ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָ�ִאי�,

מה ,�� א� מק��. מ�ל יתי�ב", "לא ְִִִֵֵַַַָָֹל�מר:

ה��� מל� �ע�ג אפ�� "אי�"? ל�מר: :�למ�ד ְְֲִִֶֶַַַָָ

ÌÎ‡¯BÓe ÌÎcÁt.א�א מ�רא? ה�א �חד והלא «¿¿∆«¬∆ֲֶַַַָָֹ

הרח�קי�: על �מ�ראכ�, ה�ר�בי�, על ְְְְֲִִֶֶַַַַַָ�ח�כ�,

.„Át:�תא� �עיתת �אגהBÓ¯‡.ל��� ל��� ««ְְְִִַֹ»ְְָָ

ר�י�: ÌÎÏמ�מי� ¯ac ¯L‡k.?ר�� (שמותוהיכ� ִִִַָ«¬∆ƒ∆»∆ְִֵֵָ

וג�'כג) לפני� א��ח אימתי ":"את ְְֲִֵֶֶַַָָ

עקב והיה פרשת חסלת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

á÷ò úùøôì äøèôäàð-èî ÷øô äéòùéá

èîãé:éðçëL éðãàå ýåýé éðáær ïBiö øîàzååèdðèa-ïa íçøî dìeò äMà çkLúä ©¬Ÿ¤¦−£¨©´¦§Ÿ̈®©«Ÿ−̈§¥¨«¦£¦§©³¦¨¸½̈¥«©¥−¤¦§¨®
:CçkLà àì éëðàå äðçkLú älà-íbæèéúwç íétk-ìr ïäéúîBç C:ãéîz écâð C ©¥´¤¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−¬Ÿ¤§¨¥«¥¬©©©−¦©Ÿ¦®«Ÿ©¬¦¤§¦−¨¦«

æééða eøäîéñøäî Céáéøçîe C:eàöé Cnî Cçééðér áéáñ-éàNCì-eàá eöa÷ð ílk éàøe C ¦«£−¨¨®¦§¨«§©¬¦©«£¦©−¦¦¥¬¥¥«§¦«¨¦³¥©̧¦¸§¦½ª−̈¦§§´¨«¨®
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קנו

:älkk íéøM÷úe éLaìú éãrk ílë ék ýåýé-íàð éðà-éçèééúáøç ékéúîîLå Cõøàå C ©¨´¦§ª«§Ÿ̈À¦³ª¨¸©«£¦´¦§½̈¦§©§¦−©©¨«¦³¨§Ÿ©̧¦¸§´Ÿ§Ÿ©½¦§¤−¤
érláî e÷çøå áLBiî éøöz äzr ék Cúñøä:Cëéðæàá eøîàé ãBòéìkL éða Céì-øö C £¦«ª¥®¦³©¨¸¥«§¦´¦¥½§¨«£−§©§¨«¦µ«Ÿ§´§¨§©½¦§¥−¦ª¨®¦©¦¬

:äáLàå él-äLb íB÷näàëäãeîìâå äìeëL éðàå älà-úà éì-ãìé éî Cááìa zøîàå ©¨−§¨¦¬§¥¥«¨§¨©´§§¦§¨¥À¦³¨«©¦¸¤¥½¤©«£¦¬§−̈§©§¨®
:íä äôéà älà écáì ézøàLð éðà ïä ìcâ éî älàå äøeñå | äìbáëéðãà øîà-äk Ÿ¨´§À̈§¥̧¤¸¦´¦¥½¥³£¦¸¦§©´§¦§©¦½¥−¤¥¬Ÿ¥««Ÿ¨©º£Ÿ¨´

éðá eàéáäå éqð íéøà íénr-ìàå éãé íéBb-ìà àOà äpä ýåýééúðáe ïöça Cóúk-ìr C ¡Ÿ¦À¦¥̧¤¨³¤¦¸¨¦½§¤©¦−¨¦´¦¦®§¥¦³¨©̧¦¸§½Ÿ¤§Ÿ©−¦©¨¥¬
:äðàùpzâëéðîà íéëìî eéäåéú÷éðéî íäéúBøNå Céìâø øôrå Cì-eåçzLé õøà íétà CC ¦¨¤«Ÿ¨§¨¸§¨¦¹«Ÿ§©À¦§¨«¥¤¸¥¦´Ÿ©½¦©©À¦¤µ¤¦§©«£½̈©«£©¬©§©−¦
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Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה: ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯מהרה� �ת��ח ���יע נפ� ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�:

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מובן אשר למכור עתה השערס של הסטאק שיש לו, שמכירה זו קשורה בהפסד, אין לזה מקום 

כלל.

וזכות ההתחייבות שלו למוסדות ליובאוויטש שאודותה מסרו לי הנוסעים שי', בודאי שתעמוד לו 

בההבטחה דעשר בשביל שתתעשר כפשוטה, זאת אומרת להרחבת הפרנסה, שמזה מובן שיש להתעכב עם 

מכירת השערס עד כשיהי' במכירה זו ריוח.

ומתנות  ידוע דאלו"ל ר"ת איש לרעהו  והרי  והשמחה,  לימי חדש הרחמים  אנו  והרי מתקרבים 

וגו' וקורא הוא לכל אחד מבני ישראל  וידוע דרז"ל איש זה הקב"ה שנאמר ה' איש מלחמה  לאביונים, 

בשם אחים ורעים, ואפילו זה שאינו זוכה לתואר הנ"ל הרי נכנס הוא בסוג השני דמתנות לאביונים, אביון 

מלשון התאב לכל דבר.

ויהי רצון אשר בשמחה ובטוב לבב יוסיף בעניני תורה ומצוה, ומהם הוספה בקביעות עתים בלימוד 

תורת החסידות והוספה בעניני צדקה, והרי אתמול נכנסנו ביום שהבטיחו רז"ל כל המוסיף מוסיפין לו.

בברכה לבשו"ט.
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לוח זמנים לשבוע פרשת עקב בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת
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שבת

אדמוה"זמג"א
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מקסיקו מ. סיטי (ח)
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עקב

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי ”סדר הכנסת שבת“ ופסקי אדמוה“ז בסידורו. (פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג“א).
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לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא א� אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות ג� שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריה�, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', ע� ביחד ... ולבר� להדליק ויכולה
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להדליק אופ� בשו� אסור � המוסמכי� הגורמי� ידי על ומקו� מקו� בכל המתפרס� כפי הוא הנרות הדלקת זמ�
זה. זמ� לאחר

חול. ביו� היא הנרות הדלקת כאשר כמוב� – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג�
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכי� ולכ� ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד ש� שתישאר במקו�

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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לוח זמנים לשבוע פרשת עקב בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה
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 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת
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עקב

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי ”סדר הכנסת שבת“ ופסקי אדמוה“ז בסידורו. (פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג“א).
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סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
לכתחילה - אור ליום חמישי כל הלילה
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