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e"hyz'd ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay .c"qa

(dben izla dgpd)

È�‡לי ודודי נאמר1לדודי לזה קוד� הנה לדודי2. אני נאמר ואחרֿכ� לו, ואני לי דודי
על קאי למטה, מלמעלה שהוא לו, ואני לי דודי שכתוב דמה בזה וידוע לי. ודודי

שכתוב כמו תורה, למת� הכנה שהוא ניס�, דחודש ממצרי�3הזמ� הע� את בהוציא�
לדודי אני שכתוב ומה למטה. מלמעלה הוא תורה דמת� הזה, ההר על האלקי� את תעבדו�
לי ודודי לדודי שאני שזהו לתשרי, הכנה שהוא אלול, דחודש הזמ� על קאי לי, ודודי

יו"די� ד' מראש4'סופיֿתיבות' שהתחלת� בהר, רבינו משה שהיה יו� הארבעי� על דקאי ,
אלול 'ראשיֿתיבות' הוא לי ודודי לדודי שאני וזהו אלול, סדר5חודש הוא אלול דבחודש ,

להבי� וצרי� למעלה. מלמטה למטה,6העבודה מלמעלה שהוא לו ואני לי דודי עני� מהו
היות דע� בשושני�, הרועה מסיי� ובשניה� למעלה, מלמטה שהוא לי ודודי לדודי ואני

בשושני�. הרועה נאמר בשניה� מכלֿמקו�, ה�, שחלוקי�

למעלה,ÔÈ·‰ÏÂב) ומלמטה למטה דמלמעלה העבודה אופני לב' בנוגע להקדי� יש זה
לתשרי, הכנה שהוא אלול מיוחדי�, זמני� לב' ה� נחלקי� שבכללות דא�
שה� השנה, בכל ג� אלו עבודה אופני ב' ישנ� מכלֿמקו�, תורה, למת� הכנה שהוא וניס�

בזה והעני� דתפילה. והעבודה דתורה כמו7העבודה הוא ותפילה תורה בי� ההפרש דהנה, ,
שכתוב כמו מ"ה, בחינת היא תורה ב"�. לש� מ"ה ש� בי� אד�,8ההפרש התורה זאת

מ"ה בגימטריא היא9ואד� ותפלה למטה. מלמעלה המשכה בבחינת היא דתורה והעבודה ,
שכתוב כמו ב"�, ב"�,10בחינת ש� בחינת שהיא המלכות ספירת על דקאי תפילה, ואני

שכתוב וכמו למעלה, מלמטה העלאה בבחינת היא דתפילה כבוד11והעבודה יזמר� למע�
עילאה לנהורא שכי� ולא תדיר קארי תתאה דנהורא ידו�, העליה12ולא עני� שהוא ,

אחר במקו� למבואר בסתירה זה ואי� למעלה. וכלי�,13מלמטה אורות ה� וב"� שמ"ה
בחינת שה� והכלי� במקור�, והתכללות עליה בבחינת ה� מ"ה, בחינת שה� האורות והרי
ה� והכלי� בעליה ה� שהאורות זה עני� כי, למטה, והמשכה ירידה בבחינת ה� ב"�, ש�
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זיינע� זיי (ווי התהוות� עצ� שמצד מהות�, עצ� מצד שה� כמו הוא למטה, בירידה
ברצוא ה� ולכ� מקור�, את ומרגישי� במקור� ניכרת בדביקות ה� האורות הנה ָגעוואר�)
ואי� ניכרת, בלתי בדביקות שה� הוא התהוות� שאופ� והכלי� במקור�, להתכלל ותשוקה
במקומ� ה� נשארי� לכ� מציאות�, שזהו עצמ�, את מרגישי� אלא מקור� את מרגישי�
אריינגעגעב�) זיי מ'האט (ווי שנמשכו כפי אבל התהוות�. עצ� מצד הוא זה וכל ַָלמטה.
באור הכוונה שהרי הדברי�, היפ� זה הרי העליונה, הכוונה עלֿפי ההשתלשלות בסדר
ההשתלשלות, בכללות ועליה זיכו� בירור שיפעול בכדי היא השתלשלות בסדר שנמש�
העליה), ש� לפעול (בכדי למטה והמשכה ירידה של באופ� האור בא זו כוונה ומצד
בדר� ה� הרי זו כוונה ומצד בתוכ�, האור את לקבל מוכשרי� שיהיו היא בכלי� והכוונה
שבאי� כפי וכלי� האורות של ענינ� וזהו האור. את לקבל בכדי למעלה מלמטה עליה
הוא העבודה שעני� כיו� הרי העבודה, מצד שהוא כמו ומכלֿשכ� ההשתלשלות. בסדר
ישות�, ביטול וכלי� באורות אוי�) זי� (טוט נפעל העבודה מצד הנה עצמותו, הנחת
מצד הנה בעליה, ה� טבע� שמצד שהאורות והיינו, טבע�. היפ� להיות טבע�, ביטול
ה� טבע� שמצד והכלי� למטה, בהמשכה להיות ישות� והנחת בביטול ה� העבודה

והנחת בביטול ה� העבודה מצד הנה למעלה.למטה, בעליה להיות ישות�

הואÂ‡È·Â¯ג) התפילה עבודת דסדר למעלה, מלמטה בעליה היא תפילה דהנה, העני�,
עילוי, אחר בעילוי עולה ואחרֿכ� ביותר, נמוכות ממדריגות הוא שההתחלה

שכתוב וכמו ביותר, הנעלות למדריגות שבא השמימה,14עד מגיע וראשו ארצה מוצב סול�
עילוי אחרי בעילוי עולה הוא וכ� ארצה, שמוצבי� נמוכי� מעניני� היא התפילה שהתחלת
שההתחלה והיינו, השמימה. שמגיע ועד ביותר, הנעלי� לעניני� שבא עד והדרגה, בסדר
לביטול שבא ועד אני, מודה מאמירת לפניֿזה ועוד להוי', הודו הודאה, מבחינת היא
היא התפילה עבודת תחילת דהנה, בזה, והעני� העילוי. תכלית שהוא דשמונהֿעשרה
הוא שאז משינתו בקומו מיד שלכ�, השגה, שו� בלי ההודאה עני� שהוא אני, ממודה
ב' שה� לפני�, אני מודה שאומרי� מה יוב� ובזה אני. מודה אומר אזי שנולד, כקט�
ביותר, תחתונה מדריגה שזוהי שנולד, כקט� בלבד הודאה היא אני מודה שהרי הפכי�,
קו� בשו� ולא אות בשו� לא אתרמיז דלא שמות, מבחינת שלמעלה עני� הוא ,15ולפני�

הודאה בבחינת שהוא דלהיות הנותנת, היא א� אלו. הפכי� ב' ה� ואי� ה'עצמות', שהוא
דעד משיג הוא גופא שבהשגה ההשגה, מצד שבאה הודאה רק לא היינו, השגה, שו� בלי
אינה ההשגה, מצד שבאה כיו� זו דהודאה להודות, צרי� ואיל� ומכא� להשיג יכול כא�
שהיא אני דמודה ההודאה אמנ� עצמותו, בכל ארו�) ניט אי� נעמט (עס אותו ַ'תופסת'
זו הודאה הנה ודעת, מטע� שלמעלה הודאה דהיינו שנולד, וכקט� כלל, השגה שו� בלי
מגיעה זו הודאה ולכ� כוחותיו, ובכל נפשו עצ� בכל ארו�) אי� (נעמט אותו 'תופסת' ַהיא
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עד רו� מעומק ההשתלשלות כל שכולל כמו ה'עצמות', שהוא לפני�, בבחינת למעלה
הוי' בעובדי רואי� שאנו וכמו נפשו. עצ� בכל זה הרי בנפש שג� לפי שזהו תחת, עומק
ובכל נפש� בעצ� לאלקות ונתינה מסירה בבחינת ה� אני מודה שבאמירת� באמת,
הודו לבחינת שבא עד עילוי אחר בעילוי הוא עולה אני דמודה ומההודאה שלה�. הכוחות
שהודו לחלק שיודע מדריגות, וחלוקי קצת השגה בה יש להוי' דהודו ההודאה שהרי להוי',

כאחד ויהיה הווה היה שהוא דבהוי' והיינו, בשמו, הוא וקראו הוי', בבחינת למעלה16הוא
שנמש� כפי אלקי� וש� אד' ש� שהוא ובשמו בלבד, הודאה רק שיי� ש� מהשתלשלות,
כו'. והמשכה קריאה שיי� ש� בנפעל, בהתלבשות שבא הפועל כח בחינת שהוא בעול�,
השחר, ברכות ח"י הקדמת מצד הוא מדריגות, וחלוקי השגה קצת יש זו שבהודאה והטע�
יש זו הקדמה לאחרי הנה כלי�, עשיית הוא שענינ� וכו', עורי� פוקח בינה, לשכוי הנות�
כל א� בשמו. הוא וקראו להוי' הוא שהודו לחלק שיודע מדריגות, וחלוקי השגה קצת בו

בלבד. דהודאה העבודה הוא זה

È¯Á‡Âֿדפסוקי לעבודה שבא עד עילוי אחר בעילוי הוא עולה להוי' דהודו העבודה
מלמטה עבודה היא התפילה שעבודת כיו� אמנ�, דהשגה. העבודה שהיא דזמרה
ההשגה ג� ולכ� להשגה, מיד יבוא שמהודאה אפשר אי הרי והדרגה, בסדר למעלה
בעני� הוא בפסוקיֿדזמרה ההתבוננות שהרי ההשגה, עני� אמיתית אינה דפסוקיֿדזמרה
על דוגמא לנו שיש דא� כלל, בהשגה בא לא מאי� יש ההתהוות ועני� מאי�, יש התהוות
עני� שישנו ומופת דוגמא רק זה הרי כלל, זריעה שו� בלי ודשאי� אילנות מצמיחת זה
שההתבוננות ונמצא, כלל. משיגי� אנו אי� מאי�, יש בריאת היא אי� אבל מאי�, יש בריאה
ולכ� העני�, הפלאת מצד המדות התפעלות לעורר א� כי ההשגה, עני� אינה דפסוקיֿדזמרה

בלבד. המדות עבודת א� כי המוחי�, עבודת אינה דפסוקיֿדזמרה העבודה הנה

È¯Á‡Âדברכות לעבודה שבא עד יותר למעלה הוא עולה דפסוקיֿדזמרה העבודה
שהעבודה להיות אמנ� ההשגה. עני� אמיתית שזהו וקריאתֿשמע קריאתֿשמע
לעבודה הכנה שתהיה בהכרח לכ� והדרגה, בסדר למעלה מלמטה עבודה היא דתפילה
היא דפסוקיֿדזמרה שהעבודה והיינו דפסוקיֿדזמרה, העבודה עלֿידי קריאתֿשמע דברכות
עני� שזהו קריאתֿשמע, דברכות לעבודה ומעכבי� המונעי� כל את להסיר בנפשו ההכנה

עריצי� לזמר מלשו� דזמרה, דנפש17ֿפסוקי והקוצי� החוחי� כל את להכרית דהיינו ,

התגלו המונעי� שה�הבהמית ה� כ� כשמ� הרי הקוצי� דעני� דנפשֿהאלקית, הכוחות ת
תאוה, דבר שאינ� וליצנות, בטלי� דברי� הוא בעבודה וענינו ממש, בה� שאי� דברי�
פועל זה אי� ממש בזה שאי� שכיו� לחשוב יכולי� וא�ֿכ�, ממש, בה� שאי� דברי� אלא
(ער שמתגש� והיינו (האלקית), בנפשו הגשמה פועל זה שעני� הוא האמת אבל מאומה,
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עד רו� מעומק ההשתלשלות כל שכולל כמו ה'עצמות', שהוא לפני�, בבחינת למעלה
הוי' בעובדי רואי� שאנו וכמו נפשו. עצ� בכל זה הרי בנפש שג� לפי שזהו תחת, עומק
ובכל נפש� בעצ� לאלקות ונתינה מסירה בבחינת ה� אני מודה שבאמירת� באמת,
הודו לבחינת שבא עד עילוי אחר בעילוי הוא עולה אני דמודה ומההודאה שלה�. הכוחות
שהודו לחלק שיודע מדריגות, וחלוקי קצת השגה בה יש להוי' דהודו ההודאה שהרי להוי',

כאחד ויהיה הווה היה שהוא דבהוי' והיינו, בשמו, הוא וקראו הוי', בבחינת למעלה16הוא
שנמש� כפי אלקי� וש� אד' ש� שהוא ובשמו בלבד, הודאה רק שיי� ש� מהשתלשלות,
כו'. והמשכה קריאה שיי� ש� בנפעל, בהתלבשות שבא הפועל כח בחינת שהוא בעול�,
השחר, ברכות ח"י הקדמת מצד הוא מדריגות, וחלוקי השגה קצת יש זו שבהודאה והטע�
יש זו הקדמה לאחרי הנה כלי�, עשיית הוא שענינ� וכו', עורי� פוקח בינה, לשכוי הנות�
כל א� בשמו. הוא וקראו להוי' הוא שהודו לחלק שיודע מדריגות, וחלוקי השגה קצת בו

בלבד. דהודאה העבודה הוא זה

È¯Á‡Âֿדפסוקי לעבודה שבא עד עילוי אחר בעילוי הוא עולה להוי' דהודו העבודה
מלמטה עבודה היא התפילה שעבודת כיו� אמנ�, דהשגה. העבודה שהיא דזמרה
ההשגה ג� ולכ� להשגה, מיד יבוא שמהודאה אפשר אי הרי והדרגה, בסדר למעלה
בעני� הוא בפסוקיֿדזמרה ההתבוננות שהרי ההשגה, עני� אמיתית אינה דפסוקיֿדזמרה
על דוגמא לנו שיש דא� כלל, בהשגה בא לא מאי� יש ההתהוות ועני� מאי�, יש התהוות
עני� שישנו ומופת דוגמא רק זה הרי כלל, זריעה שו� בלי ודשאי� אילנות מצמיחת זה
שההתבוננות ונמצא, כלל. משיגי� אנו אי� מאי�, יש בריאת היא אי� אבל מאי�, יש בריאה
ולכ� העני�, הפלאת מצד המדות התפעלות לעורר א� כי ההשגה, עני� אינה דפסוקיֿדזמרה

בלבד. המדות עבודת א� כי המוחי�, עבודת אינה דפסוקיֿדזמרה העבודה הנה

È¯Á‡Âדברכות לעבודה שבא עד יותר למעלה הוא עולה דפסוקיֿדזמרה העבודה
שהעבודה להיות אמנ� ההשגה. עני� אמיתית שזהו וקריאתֿשמע קריאתֿשמע
לעבודה הכנה שתהיה בהכרח לכ� והדרגה, בסדר למעלה מלמטה עבודה היא דתפילה
היא דפסוקיֿדזמרה שהעבודה והיינו דפסוקיֿדזמרה, העבודה עלֿידי קריאתֿשמע דברכות
עני� שזהו קריאתֿשמע, דברכות לעבודה ומעכבי� המונעי� כל את להסיר בנפשו ההכנה

עריצי� לזמר מלשו� דזמרה, דנפש17ֿפסוקי והקוצי� החוחי� כל את להכרית דהיינו ,

התגלו המונעי� שה�הבהמית ה� כ� כשמ� הרי הקוצי� דעני� דנפשֿהאלקית, הכוחות ת
תאוה, דבר שאינ� וליצנות, בטלי� דברי� הוא בעבודה וענינו ממש, בה� שאי� דברי�
פועל זה אי� ממש בזה שאי� שכיו� לחשוב יכולי� וא�ֿכ�, ממש, בה� שאי� דברי� אלא
(ער שמתגש� והיינו (האלקית), בנפשו הגשמה פועל זה שעני� הוא האמת אבל מאומה,
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רוחניי� בעניני� געשמאק) קיי� ניט האט (ער עריבות לו שאי� באופ� פארגרעבט) ַַָווערט
שנשאר הבהמית בנפשו פועל שזה ומכלֿשכ� לרוחניות. שייכות שו� לו שאי� ועד
בטלי� דברי� עלֿידי הנה לזה, ונוס� איידעלער). (ווער� להזדכ� יכול ואינו בגשמיותו
ההשגה ואפילו דנפשֿהאלקית ההשגה מבלבלות שה� זרות למחשבות בא הוא הרי

אחר במקו� ג�ֿכ� מבואר וכמוֿכ� רצוי18דנפשֿהבהמית. בלתי במקו� הראיה בעני�
שעלֿזה הוא האמת אבל מאומה, בכ� שאי� לחשוב שיכולי� בשמיעה), (ועלֿדר�ֿזה

עבירה,19כתיב אינו עצמו זה שעני� דהג� עיניכ�, ואחרי לבבכ� אחרי תתורו ולא
דעבירה סרסורי תרי� ה� ולבא עינא מבלבלי�20מכלֿמקו�, ה� אלו עניני� כל הנה ,

שעלֿידיֿזה ומעכבי�, המונעי� כל להסיר עריצי�, לזמר פסוקיֿדזמרה עני� וזהו לעבודה,
למבואר בסתירה זה ואי� וקריאתֿשמע. קריאתֿשמע בברכות עבודתו לעבוד אחרֿכ� יוכל

אחר ומבית21במקו� וממולדת� מארצ� ל� דל� כללית הכנה להיות צריכה התפילה שקוד�
אבי�22אבי� ובית עמ� שכחי ולא23, התפלה, קוד� להיות צריכה זו שהכנה והיינו, ,

ובית עמ� שכחי גו', מארצ� ל� ל� להיות לתפילה הכללית ההכנה כי, בפסוקיֿדזמרה,
שיכול ישראלי איש כל באפשרות הוא זה שעני� והיינו, לפועל, בנוגע אלא אינה אבי�,
דפסוקיֿדזמרה העבודה אמנ� לפועל, בנוגע כו' מארצ� ל� ל� שיהיה עצמו את לכפות
ההרגש. מצד ג� אלא) בפועל, רק (לא אלו לעניני� שיי� יהיה שלא היא עריצי� לזמר
שיי� יהיה שלא אתהפכא, של עני� עליו פועלת אינה דפסוקיֿדזמרה שהעבודה היות וע�
דפסוקיֿדזמרה העבודה הרי אלו, לעניני� שיי� שהוא א� מכלֿמקו�, אלו, לעניני� כלל
לעבוד יוכל זו הכנה ולאחרי אלו. מעניני� מרוחק נעשה ובמילא בנפשו, רוממות פועלת
קריאתֿשמע בברכות דהנה, דהשגה. העבודה שהיא קריאתֿשמע, בברכות עבודתו
השגה בעלי המלאכי� סוגי�, לב' בכללות שנחלקי� המלאכי�, בעבודת היא ההתבוננות
את משיגי� שה� היינו ההשגה, העדר מצד ברעש שה� והאופני� קדוש, שאומרי�
מתבונ� האד� וכאשר כו'. בהמשכה שרוצי� ברו�, ואומרי� ברעש, ה� ומזה ההפלאה
אחת בו ג� נעשה נפשֿהבהמית, שרש שה� האופני� בעבודת ובפרט המלאכי�, בעבודת
שאומרי� העלאה בדר� שהיא השרפי� עבודת (בדוגמת העלאה תנועת אלו, תנועות מב'
למטה אלקות וגילוי בהמשכת שרוצה או למעלה, ולהתכלל לעלות שרוצה קדוש),
(דריקט נמש� זה ועני� ברו�). שאומרי� המשכה בדר� שהיא האופני� עבודת (בדוגמת
אחד, הוי' עניני�. ב' בזה שיש אחד, הוי' באמירת בקריאתֿשמע אחרֿכ� ג� אויס) זי�

רוחות ולד' ולמטה למעלה אמליכתיה ז'24וכד שנברא, מה שכל ההשגה הוא אחד הוי' .
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יא.)23 מה, תהלי�

ב.)24 יג, ברכות ראה
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במציאות ביטול עני� שהוא שנברא, קוד� כמו בביטול הוא הכל רוחות, וד' ואר� רקיעי�
עני� שהוא רוחות, ולד' ולמטה למעלה אמליכתיה וכד למעלה, מלמטה העלאה בדר�
העבודה ואחרי דיחודאֿתתאה. בביטול למטה מלמעלה המשכה בדר� הוא ש�', 'ברו�
לביטול שמגיע עד עילוי אחר בעילוי עבודתו הוא עובד וקריאתֿשמע קריאתֿשמע דברכות

מריה קמי כעבדא שהוא סדר25דשמונהֿעשרה, כללות וזהו במציאות. בביטול שהוא ,

בדר� שהוא ומאחר למעלה, מלמטה העלאה בדר� שהוא התפילה דעבודת העבודה
זה אי� נעלות היותר בעליות שג� מוב� הרי עצמו, בכח הנברא עבודת היינו העלאה,

בלבד. היש ביטול רק הוא אלא במציאות, דביטול העני� אמיתית

הוא‡Ì�Óד) ההשגה עני� והרי בהשגה, היא התפילה שעבודת דכיו� להבי�, צרי� עדיי�
זה הרי א�ֿכ� המשיג, באד� הרצו� שביעת פועלת וההשגה בהתיישבות, שבא

למעלה. מלמטה העלאה ענינה התפילה שעבודת לעיל שנתבאר מה הוא,היפ� העני� א�
התלהבות לעורר בשביל א� כי עצמה, ההשגה בשביל לא עיקרה שבתפילה שההשגה
שירגיש הוא העיקר אלא בלבד, ההשגה עני� מספיק אינו ולכ� המשיג. באד� והתפעלות
שבתפילה ההשגה עיקר שכל לפי והיינו ההתפעלות, לעורר בכדי שבהשגה, האלקות את
שבהודאה, בהשגה וכמו שבתפילה. המדריגות בכל הוא זה ועני� המדות. את לעורר הוא
נשמתי בי שהחזרת אומר שהרי השגה, קצת יש בזה שג� אני, דמודה שבהודאה ההשגה ה�
את לעורר בשביל רק הוא ההשגה עני� כל הנה להוי', דהודו שבהודאה ההשגה וה� כו',
אינה היא ג� הנה יותר, נעלית השגה שהיא שבפסוקיֿדזמרה ההשגה וג� ההודאה.
וכל כלל, בהשגה בא אינו מאי� יש הבריאה התהוות שעני� וכנ"ל ההשגה, עני� אמיתית
חקיקה הוא פסוקיֿדזמרה שעני� שזהו המדות, התפעלות את לעורר רק הוא ההשגה עני�

מספיק26מבחו� לא זה ומשו� בלבד. המדות את לעורר א� כי ההשגה, עני� זה שאי� כיו� ,
אמיתית, התפעלות בנפשו יוליד לא ובינה החכמה שמצד לפי בלבד, ובינה החכמה עני�
מופלג עשיר של מופלגה עשירות היטב שישיג אפשר שהרי ממנו, רחוק הוא שהעני� לפי
שכתוב מה ועלֿדר� ממנו, רחוק שהעני� לפי לזה, תשוקה בנפשו תתעורר לא ומכלֿמקו�

לפי27בספרי� כו', מעלותיה ידע כאשר ג� מל� לבת תשוקה לו תהיה לא כפרי שאיש
תהיה לא לבד ובינה החכמה שמצד בעבודה, הוא וכמוֿכ� לגמרי, ממנה רחוק שהוא
כמבואר כו', מחשבתו ויתקע דעתו שיקשר דוקא, הדעת עני� הוא העיקר אלא ההתפעלות,

בתניא עלֿידי28בארוכה דוקא ולכ� אליו, העני� ואת לעני� אותו מקרב שהדעת והיינו, ,
ע� הנה קריאתֿשמע, דברכות ההשגה שג� מזה, ויתירה כו'. ההתפעלות תהיה הדעת

מבפני� חקיקה אלא מבחו�, חקיקה זה אי� שהרי אמיתית, השגה מכלֿמקו�,29היותה ,
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א.)25 י, שבת

ש�.)26 ח"ב תער"ב המש� ד. מז, בחוקותי לקו"ת ראה

א'שיג. ע' ח"ג

יד.)27 כ, יתרו ראב"ע

פמ"ב.)28 ריש פ"ג.

ואיל�.)29 תתו ע' ח"ב קעג. ע' ח"א תער"ב המש� ראה

– מנח� (תורת פ"ה תשט"ז שמות ואלה ד"ה ג� וראה

ואיל�). 10 ע' חט"ז התוועדויות
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במציאות ביטול עני� שהוא שנברא, קוד� כמו בביטול הוא הכל רוחות, וד' ואר� רקיעי�
עני� שהוא רוחות, ולד' ולמטה למעלה אמליכתיה וכד למעלה, מלמטה העלאה בדר�
העבודה ואחרי דיחודאֿתתאה. בביטול למטה מלמעלה המשכה בדר� הוא ש�', 'ברו�
לביטול שמגיע עד עילוי אחר בעילוי עבודתו הוא עובד וקריאתֿשמע קריאתֿשמע דברכות

מריה קמי כעבדא שהוא סדר25דשמונהֿעשרה, כללות וזהו במציאות. בביטול שהוא ,

בדר� שהוא ומאחר למעלה, מלמטה העלאה בדר� שהוא התפילה דעבודת העבודה
זה אי� נעלות היותר בעליות שג� מוב� הרי עצמו, בכח הנברא עבודת היינו העלאה,

בלבד. היש ביטול רק הוא אלא במציאות, דביטול העני� אמיתית

הוא‡Ì�Óד) ההשגה עני� והרי בהשגה, היא התפילה שעבודת דכיו� להבי�, צרי� עדיי�
זה הרי א�ֿכ� המשיג, באד� הרצו� שביעת פועלת וההשגה בהתיישבות, שבא

למעלה. מלמטה העלאה ענינה התפילה שעבודת לעיל שנתבאר מה הוא,היפ� העני� א�
התלהבות לעורר בשביל א� כי עצמה, ההשגה בשביל לא עיקרה שבתפילה שההשגה
שירגיש הוא העיקר אלא בלבד, ההשגה עני� מספיק אינו ולכ� המשיג. באד� והתפעלות
שבתפילה ההשגה עיקר שכל לפי והיינו ההתפעלות, לעורר בכדי שבהשגה, האלקות את
שבהודאה, בהשגה וכמו שבתפילה. המדריגות בכל הוא זה ועני� המדות. את לעורר הוא
נשמתי בי שהחזרת אומר שהרי השגה, קצת יש בזה שג� אני, דמודה שבהודאה ההשגה ה�
את לעורר בשביל רק הוא ההשגה עני� כל הנה להוי', דהודו שבהודאה ההשגה וה� כו',
אינה היא ג� הנה יותר, נעלית השגה שהיא שבפסוקיֿדזמרה ההשגה וג� ההודאה.
וכל כלל, בהשגה בא אינו מאי� יש הבריאה התהוות שעני� וכנ"ל ההשגה, עני� אמיתית
חקיקה הוא פסוקיֿדזמרה שעני� שזהו המדות, התפעלות את לעורר רק הוא ההשגה עני�

מספיק26מבחו� לא זה ומשו� בלבד. המדות את לעורר א� כי ההשגה, עני� זה שאי� כיו� ,
אמיתית, התפעלות בנפשו יוליד לא ובינה החכמה שמצד לפי בלבד, ובינה החכמה עני�
מופלג עשיר של מופלגה עשירות היטב שישיג אפשר שהרי ממנו, רחוק הוא שהעני� לפי
שכתוב מה ועלֿדר� ממנו, רחוק שהעני� לפי לזה, תשוקה בנפשו תתעורר לא ומכלֿמקו�

לפי27בספרי� כו', מעלותיה ידע כאשר ג� מל� לבת תשוקה לו תהיה לא כפרי שאיש
תהיה לא לבד ובינה החכמה שמצד בעבודה, הוא וכמוֿכ� לגמרי, ממנה רחוק שהוא
כמבואר כו', מחשבתו ויתקע דעתו שיקשר דוקא, הדעת עני� הוא העיקר אלא ההתפעלות,

בתניא עלֿידי28בארוכה דוקא ולכ� אליו, העני� ואת לעני� אותו מקרב שהדעת והיינו, ,
ע� הנה קריאתֿשמע, דברכות ההשגה שג� מזה, ויתירה כו'. ההתפעלות תהיה הדעת

מבפני� חקיקה אלא מבחו�, חקיקה זה אי� שהרי אמיתית, השגה מכלֿמקו�,29היותה ,
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גו' ואהבת שיהיה הוא ההשגה תכלית בהרגש30הרי שיומש� היא הידיעה שתכלית והיינו ,
שכתוב וכמו דחיצוניות31הלב, ההשגה מספיקה לא שלזה לבב�, אל והשבות היו� וידעת

המוחי� פנימיות שמצד לפי דוקא, המוחי� דפנימיות ההשגה להיות צריכה אלא המוחי�,
במוח שהוא כמו בלב האור ואהבת32יומש� שיהיה כדי הוא ההתבוננות שעיקר והיינו, .

רצו� ג�33מלשו� תורגש שהאהבה זאת, ועוד למעלה, מלמטה עליה של עני� שהוא ,

שכתוב כמו ז"ל30בנפשֿהבהמית, רבותינו ואמרו לבב�, בירור34בכל דעלֿידי יצרי�, בשני
החוש� מתו� האור יתרו� נעשה הבהמית בחילא35נפשו היא דנפשֿהאלקית שהאהבה ,

ועלֿידי36יתיר בנפשֿהבהמית, כמו כזה רצו� אי� עצמה שבנפשֿהאלקית לפי והיינו, ,
מאד� דבכל האהבה עני� והוא כזה, רצו� בנפשֿהאלקית ג� נעשה נפשֿהבהמית ,30בירור

הוא תשובה (והרי גמור צדיק על ה'בעלֿתשובה' מעלת עלֿדר� והוא עליה, בדר� שהיא
שי"ב היות דע� העלאה, בדר� שהוא בשמונהֿעשרה ג� הוא וכמוֿכ� ההעלאה). עני�
העבודה מכלֿמקו�, צרכיו, למלאות המשכה הוא ענינ� דשמונהֿעשרה אמצעיות ברכות
וכל ההשתחוואה מצד זה הרי צרכיו, לבקשת צו) ער קומט אזוי (ווי בא כיצד היינו ַבזה,
העלאה בדר� הוא התפילה עני� עיקר שכל לפי עליה, בדר� שה� לזה, שקודמי� העניני�

למעלה. מלמטה

דנתינת‡Ì�Óה) העני� כללות דהנה, למטה. מלמעלה המשכה בדר� הוא התורה עני�
שערי במ"ט משוקעי� אז היו ישראל שהרי למטה, מלמעלה בדר� היה התורה

הע�37טומאה ברח דכי באופ� ממצרי� שיצאו לאחרי וג� בער�38, זה אי� הרי מכלֿמקו�, ,

בדר� היה תורה ומת� עצמ�, מצד התורה לקבל ראויי� יהיו יו� נ"א שבמש� כלל
למטה. התורהמלמעלה שהרי עצמה, התורה מצד הוא וכמוֿכ� התורה. נתינת מצד וזהו

אחד וחכמתו שהוא הקב"ה, של ורצונו חכמתו דאצילות,39היא לחכמה דומה זה ואי� ,
הכלי מצד הוא והציור בפשיטות הוא האור דאצילות המדידה40דבחכמה הרי בתורה אמנ� ,

עצמית מדידה והיא עצמה, התורה מצד את41היא 'הכניס עצמו ה'עצמות' שמצד היינו ,

שהיא כמו למטה היא התורה ולכ� דתורה, בחכמה אריינגעשטעלט זי� ער האט ַָעצמו'
שדברי הטע� וזהו השתלשלות. מסדר למעלה היא למטה בהיותה דג� והיינו למעלה,

טומאה מקבלי� אי� מסדר42תורה למעלה היא הרי למטה התורה בהיות שג� דכיו� ,

מאומה. בה לפעול יכול אינו השתלשלות, של עני� כל כלי, של עני� כל הנה השתלשלות,
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ה.)30 ו, ואתחנ�

לט.)31 ד, ש�

ע')32 עת"ר סה"מ ואיל�. 6 ע' העבודה קונטרס ג� ראה

.28 ע' חל"ט לקו"ש ואיל�. 22 ע' ה'שי"ת סה"מ ואיל�. יג

הנ"ל. שמות ואלה ד"ה ג� וראה וש"נ.

ובכ"מ.)33 ב. ט, ג. ב, ואתחנ� ד. כט, בהעלות� לקו"ת ראה

א.)34 נד, ברכות

יג.)35 ב, קהלת ע"פ

ב.)36 קכט, זח"א ראה

ועוד.)37 יתרו. ר"פ חדש זהר ראה

פל"א.)38 תניא וראה ה. יד, בשלח

ועוד.)39 פ"ה. פ"ד. תניא ראה

רד)40 ע' תרס"ח סה"מ ואיל�. א מח, להצ"צ סהמ"צ ראה

ובכ"מ. ואיל�.

ואיל�.)41 נג ע' תרס"ו המש� ראה

א.)42 כב, ברכות
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בהשגת ה� התורה, בלימוד שמצינו שזהו ה'עצמות', המשכת היא שהתורה לפי והיינו
ושונה הקורא שכל מקרא, של לימוד עני� שהוא משיג ואינו לומד כאשר וה� התורה

כנגדו ושונה קורא לאביו43הקב"ה הקורא קט� וכב� לחבירו הקורא כאד� שהוא והיינו44, ,
למטה. מלמעלה המשכה בדר� ה'עצמות', המשכת נעשה התורה שבלימוד

בהוציא�Â‰ÊÂו) שכתוב כמו תורה, למת� הכנה הוא דניס� ואלול, ניס� בי� ההפרש ג�
המשכה הוא תורה ומת� הזה, ההר על האלקי� את תעבדו� ממצרי� הע� את
וסדר לתשרי, הכנה הוא אלול אמנ� לו. ואני לי דודי כתיב שבניס� וזהו למטה, מלמעלה
לעיל שנתבאר דכש� והדרגה, סדר בזה ויש למעלה, מלמטה בדר� הוא דאלול העבודה
דאלול, בעליה ג� הוא כמוֿכ� והדרגה, בסדר עליה של באופ� שהיא התפילה בעבודת
ואחרֿכ� הסליחות, לימי אלול חודש בסו� באי� אלול, חודש בתחלת העבודה שלאחרי
שהיא הכיפורי� דיו� לנעילה עד הכיפורי�, ויו� עשרתֿימיֿתשובה לראשֿהשנה באי�
לדודי אני כתיב זה על הנה למעלה, מלמטה עליה בדר� הוא שאלול וכיו� העליה. תכלית

לי. ודודי

‰ÊŒÈÙŒÏÚÂהרועה מסיי� ובשניה� לי, ודודי לדודי אני ועני� לו, ואני לי דודי עני� יוב�
על45בשושני� שקאי למטה, דמלמעלה הסדר הוא לו ואני לי דודי דהנה, .

בתורה ששוני� בשושני�, הרועה נאמר ועלֿזה תורה, למת� הכנה שהוא דניס� ,46הזמ�

ומה למטה. מלמעלה המשכה בבחינת שהיא עצמה מצד התורה המשכת עני� שהוא
למעלה, מלמטה העבודה בסדר שהוא דאלול הזמ� על קאי לי ודודי לדודי אני שכתוב
לי ודודי לעני� הכנה היא זו ועבודה דאלול, העבודה עני� שהוא לדודי, אני הוא דתחלה

המלכות ספירת על קאי דשושנה בשושני�, הרועה ומסיי� העליה47שבתשרי, בה שנעשה ,

ובני� ההכתרה עני� נעשה שאז בראשֿהשנה, בעיקר הוא זה ועני� הכתר, בחינת עד
בקו הוא לי ודודי לדודי אני גבי שנאמר בשושני� דהרועה שהפירוש ונמצא המלכות.
עבודת ובפרט התפילה, עבודת עני� שהוא העליה, בקו דאלול העבודה מצד אמנ� העליה.
ששוני� בשושני� הרועה עני� שזהו בתורה, ג� עליה נעשה עלֿידיֿזה הנה התשובה,
שלמעלה תורה מחברי� למעלה מלמטה עליה של באופ� העבודה שעלֿידי והיינו בתורה,

בריאתה48בהקב"ה מצד היא שהתורה מכמו יותר למעלה בתורה, אור תוספת עני� שזהו ,

לדודי אני שכתוב מה עני� וזהו בתורה, ג� עליה נעשה התשובה עלֿידי כי נתינתה, ומצד
בשושני�. הרועה לי ודודי
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פי"ח.)43 תדא"ר

ספל"ז.)44 תניא ראה

תרכו.)45 ע' ש� תער"ב המש� ראה
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יי e"hyz'd ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay

בהשגת ה� התורה, בלימוד שמצינו שזהו ה'עצמות', המשכת היא שהתורה לפי והיינו
ושונה הקורא שכל מקרא, של לימוד עני� שהוא משיג ואינו לומד כאשר וה� התורה

כנגדו ושונה קורא לאביו43הקב"ה הקורא קט� וכב� לחבירו הקורא כאד� שהוא והיינו44, ,
למטה. מלמעלה המשכה בדר� ה'עצמות', המשכת נעשה התורה שבלימוד

בהוציא�Â‰ÊÂו) שכתוב כמו תורה, למת� הכנה הוא דניס� ואלול, ניס� בי� ההפרש ג�
המשכה הוא תורה ומת� הזה, ההר על האלקי� את תעבדו� ממצרי� הע� את
וסדר לתשרי, הכנה הוא אלול אמנ� לו. ואני לי דודי כתיב שבניס� וזהו למטה, מלמעלה
לעיל שנתבאר דכש� והדרגה, סדר בזה ויש למעלה, מלמטה בדר� הוא דאלול העבודה
דאלול, בעליה ג� הוא כמוֿכ� והדרגה, בסדר עליה של באופ� שהיא התפילה בעבודת
ואחרֿכ� הסליחות, לימי אלול חודש בסו� באי� אלול, חודש בתחלת העבודה שלאחרי
שהיא הכיפורי� דיו� לנעילה עד הכיפורי�, ויו� עשרתֿימיֿתשובה לראשֿהשנה באי�
לדודי אני כתיב זה על הנה למעלה, מלמטה עליה בדר� הוא שאלול וכיו� העליה. תכלית

לי. ודודי

‰ÊŒÈÙŒÏÚÂהרועה מסיי� ובשניה� לי, ודודי לדודי אני ועני� לו, ואני לי דודי עני� יוב�
על45בשושני� שקאי למטה, דמלמעלה הסדר הוא לו ואני לי דודי דהנה, .

בתורה ששוני� בשושני�, הרועה נאמר ועלֿזה תורה, למת� הכנה שהוא דניס� ,46הזמ�

ומה למטה. מלמעלה המשכה בבחינת שהיא עצמה מצד התורה המשכת עני� שהוא
למעלה, מלמטה העבודה בסדר שהוא דאלול הזמ� על קאי לי ודודי לדודי אני שכתוב
לי ודודי לעני� הכנה היא זו ועבודה דאלול, העבודה עני� שהוא לדודי, אני הוא דתחלה

המלכות ספירת על קאי דשושנה בשושני�, הרועה ומסיי� העליה47שבתשרי, בה שנעשה ,

ובני� ההכתרה עני� נעשה שאז בראשֿהשנה, בעיקר הוא זה ועני� הכתר, בחינת עד
בקו הוא לי ודודי לדודי אני גבי שנאמר בשושני� דהרועה שהפירוש ונמצא המלכות.
עבודת ובפרט התפילה, עבודת עני� שהוא העליה, בקו דאלול העבודה מצד אמנ� העליה.
ששוני� בשושני� הרועה עני� שזהו בתורה, ג� עליה נעשה עלֿידיֿזה הנה התשובה,
שלמעלה תורה מחברי� למעלה מלמטה עליה של באופ� העבודה שעלֿידי והיינו בתורה,

בריאתה48בהקב"ה מצד היא שהתורה מכמו יותר למעלה בתורה, אור תוספת עני� שזהו ,

לדודי אני שכתוב מה עני� וזהו בתורה, ג� עליה נעשה התשובה עלֿידי כי נתינתה, ומצד
בשושני�. הרועה לי ודודי
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יי

.e"hyz'd ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay *zgiy .c"qa

מוגה בלתי

לי.‡. ודודי לדודי אני 'דיבורֿהמתחיל' מאמר ואמר לנג� צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק

***

(במאמר·. לעיל טומאה"1המדובר מקבלי� תורה דברי ש"אי� בנוגע2) רק זה הרי –dnvr dxezlזה שאי� ,

בנוגע מהֿשאי�ֿכ� לתורה, cneldמזיק mc`lז"ל רבותינו אמרו זה בעני� הרי חיי�,3– ס� לו נעשית "זכה
מזה) (ההיפ� כו'" לו נעשית זכה .4לא

בעבודת הנדרשת מהזהירות יותר עוד – כדבעי יהיה התורה שלימוד ביותר זהירות להיות צריכה ולכ�
למטה מלמעלה ענינה תורה ואילו למעלה, מלמטה עבודה היא שתפילה א� כי, השייכות5התפילה, וא�ֿכ�, ,

ותפילה לתורה בנוגע הוא זה כל הרי אלו, לעניני� התפילה משייכות פחותה היא שלמטה לעניני� דתורה
בתפילה. מאשר יותר בתורה זהיר להיות עליו – האד� לגבי אבל עצמ�,

תשרי:‚. לחודש אלול חודש בי� מהחילוק ויוב�
קוד�7תורה'6ב'לקוטי בשדה הנמצא המל� כמשל הוא – אלול לתשרי: אלול בי� החילוק על משל ישנו

בהיכלו. הנמצא כמל� – ובתשרי לעיר, שבא

יוצא כשהמל� הכנות. וכמה בכמה צור� ויש אליו, להכנס יכולי� הכל אי� בהיכלו, נמצא שהמל� בשעה
שבהיו א� הרי השדה, אל הע�, גופאאל זה מצד הרי – מלכותו בהיכל כמו וגדולתו תפארתו בכל אינו ש� תו

מכל ומקבל יפות", פני� בסבר כול� את "מקבל והמל� המל�, ע� לדבר בעצמו יכול אחד שכל המעלה, ישנה
בקשתו. את אחד

כמבואר בקשתו, את לו למסור יכול מישראל ואחד אחד וכל מישראל, ואחד אחד כל אל הקב"ה בא באלול
באריכות. ב'לקוטיֿתורה'

במעמד נמצא שהאד� דמכיו� יותר, גדולה בזהירות צור� יש בשדה, נמצא המל� שכאשר מוב�, זה מצד אבל
יכול – יפות פני� סבר לו מראה מזה, ויתירה בקשתו, את ומקבל אליו המל� בא וא�ֿעלֿפיֿכ� שלו, ומצב

המל�. אליו בא זה במצבו שבהיותו לדבר, וראיה מצב, באותו להשאר הוא שטוב ולחשוב לטעות הוא

פנימה אותו מכניסי� אי� ש� שהרי לטעות, אפשרות אי� ש� – בהיכלו נמצא שהמל� אלאֿא�ֿכ�8בשעה ,

כלשו� לה, ראוי שהוא במדה רק אותו ומכניסי� לזה, הנדרשות ההכנות כל את לחצר10הגמרא9עבר "הראוי
יש ולכ� לטעות, בקלות אפשר אזי – בשדה כשהמל� אבל לבית�"; לבית� הראוי לגינה, לגינה הראוי לחצר,

ביותר. בזהירות צור�

פני� לו ומראה מצבו, על הבט מבלי ואחד, אחד כל אל בא שהמל� זה עני� אלול: בחודש ג� הוא וכ�
זו מעלה מצד אבל, אלקות. "לקחת" יכול מישראל ואחד אחד שכל ביותר, גדולה מעלה זה הרי – שוחקות
וראיה ומצבו, במעמדו להשאר הוא שיכול טעות, לידי יבוא שלא כדי ביותר, בזהירות צור� יש – גופא

יו�ֿטוב11לטעותו איננו אלול (שהרי מלאכות ל"ט דחול", ב"עובדי� עתה שנמצא שא� א�ֿעלֿפיֿכ�12, ,(

הגמרא וכמאמר הרחמי�, מדות די"ג הגילוי את לו "ויעבור13נותני� כשליחֿציבור", הקב"ה שנתעט� "מלמד
הוי'" הוי' ויקרא פניו על השתלשלות.14הוי' מסדר שלמעלה הוי' מש� שזהו ,
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ואיל�) ה ע' יב (חוברת חב"ד בבטאו� בלה"ק נדפסה זו שיחה (*

זו. למהדורא שנעתקו שליט"א, אדמו"ר מכ"ק תיקוני� כו"כ ע�
(1.(274 ע' ריש (לעיל פ"ה
וש"נ.2) א. כב, ברכות
ב.3) עב, יומא
וש"נ.4) .200 ע' לעיל ג� ראה
וש"נ.5) ואיל�). 225 ס"ע (לעיל ס"ד מטו"מ ש"פ שיחת ג� ראה
שליט"א6) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – הסעי� סו� עד מכא�

ניתוספו זו במהדורא ואיל�. 378 ס"ע ח"ב בלקו"ש ונדפס (באידית),
מוגה. בלתי מהנחה פרטי� וכמה מ"מ, ציוני עוד המו"ל ע"י

(7.224 ע' חי"ב התוועדויות – מנח� תורת ג� וראה ב. לב, פרשתנו
להכנס8) אותו מניחי� אי� – לאו א� ובי� בכ� רוצה הוא א� בי�

מוגה). בלתי (מהנחה
מוגה).9) בלתי (מהנחה המל�" בית� גינת "בחצר ה) א, (אסתר עה"פ
א.10) יב, מגילה
מהנחה11) – אויס"). ניט ("מאכט משנה אינו ומצבו ַשמעמדו

מוגה. בלתי
מוגה).12) בלתי (מהנחה ש� בלקו"ת כמבואר
ועיי"ש.13) ב. יז, ר"ה
ו.14) לד, תשא

e"hyz'd ,lel` g"dan ,d`x zyxt zay zgiy

ותפילה:„. לתורה בנוגע ג� יוב� ועלֿפיֿזה
טומא מקבלי� תורה דברי "אי� ולכ� השתלשלות, מסדר שלמעלה גילוי היא – שלתורה עני� שזהו כיו� ה",

שהתורה דכיו� – ביותר בזהירות צור� יש הלומד לאד� בנוגע הרי גופא, זה עני� מצד אבל, ה'עצמות'. המשכת
("עס עתה ומצבו במעמדו שהוא כפי שטוב לחשוב הוא יכול האנושי, בשכל להבינה יכול והאד� למטה, ירדה
ורצונו חכמתו את ומבי� תורה הוא לומד זה, ומצבו מעמדו על הבט שמבלי בראותו איז"), ער ווי אזוי גוט ַאיז

אויס")... ניט מאכט ("עס משנה אינו ומצבו שמעמדו "ראיה" זו הרי וא�ֿכ�, הקב"ה, ַשל

להתפלל בעמדו הרי – למעלה מלמטה עליה שענינה eze`ivnnבתפילה, `ed `vei�מקו אי� בתפילה .

שהבריאה כפי זה הרי הבריאה, מציאות אודות בתפילה שמדובר מה ג� שהרי שלו, xeadn`למציא�ת d`a,

מציאותו. להתפשטות מקו� בתפילה אי� ובמילא לאלקות, בביטול עומדי� המלאכי� שכל וכמו

עוד הנה לתפילהmcewולכ�, והעמידה האבנט חגירת עצ� הרי התפילה, תיבות אמירת לפני –5התפלה,

eze`ivnnמהווה wezip("�זי פו� א� ("טרעט שלו ממציאותו מסתלק שהאד� מציאות"), זיי� פו� זי� ָָ("א�רייס�
אל להתפלל .d"awdועומד

ניתוק בזה אי� הרי האנושי, בשכלו התורה את מבי� שהוא אנושי, בשכל שבאה כיו� – בתורה מהֿשאי�ֿכ�
התורה. את מבי� הוא במציאותו שבהיותו והראיה, במציאותו, להשאר שיכול לחשוב יכול ובמילא ממציאותו,

בזהר איתא לתורה בנוגע מזה: צור�15ויתירה שיש דהיינו לה", "לאפשא ובמילא16בתורהycglשצרי� ,
הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצ� ש"כחי לחשוב "17יכול אומר הרי – בתפילה מהֿשאי�ֿכ� .dz`�לאד חונ�

תלויה האד� של דעתו שכל היינו, כו',d"awdaדעת", השני� ומבר� חולי� רופא הברכות, בשאר ועלֿדר�ֿזה ,
נתינת אי� הפשוט, המלות פירוש עלֿפי אלא יתירות, כוונות ללא שג� כ�, מהקב"ה, באי� האד� צרכי שכל

ומציאות. לישות מקו�

היא תורה מלמעלה) נמשכי� שהעניני� כפי (היינו שלמעלה הגילויי� שמצד א� שהריdlrnlולכ�, מתפילה,
מכיו� טומאה", מקבלי� תורה דברי "אי� (ולכ� מלמטה העלאה היא תפילה ואילו מלמעלה, המשכה היא תורה

זה הרי לאד� בנוגע מכלֿמקו�, – ה'עצמות') המשכת בה� mixacdשיש jtid�מקו נתינת אי� שבתפילה ,

התורה. בלימוד יתירה בזהירות צור� יש ולכ� בתורה. מהֿשאי�ֿכ� למציאותו,

בגמרא‰. שמצינו מה יוב� "שלא18ועלֿפיֿזה למטתי", סמוכה . . שתהא תפילתי על . . אומר בנימי� "אבא
מלאכה dxezaלעשות weqrl `lye:"ואתפלל שמע קריאת שאקרא עד ממטתי כשעמדתי

מוב� אינו קוד�19לכאורה לעשות� שאי� מוב� העול�, עסק של עניני� מלאכה", לעשות "שלא בשלמא :

אבל התפילה; עלֿידי ביראתֿשמי� להתחזק תחילה צרי� האד�, את לגש� יכולי� אלו שעניני� דכיו� התפילה,
לעסוק התפילה?dxeza"שלא קוד� הקב"ה של ורצונו חכמתו שילמד – אדרבה – "

בזה עלֿידי20והביאור להיות יכולה אזי התפלה, שעלֿידי ההזדככות חסרה שכאשר לעיל, המבואר עלֿפי –

mipeviglהתורה dwipiשמו לחשוב יכול שהאד� כיו� הוא, שעלול – מזו ויתרה ומעמדו, במצבו להישאר לו תר
הזה. החיל את לו עשה ידו ועוצ� שכוחו לחשוב

התורה. ללימוד התפילה עבודת הקדמת שתהיה בהכרח ולכ�,

.Âז"ל רבותינו במאמר הביאור ג� חיי�":3וזהו ד"ס� ההיפ� לו" נעשית זכה לא חיי�, ס� לו נעשית "זכה
– זכה לא א� הרי חיי�", ס� לו נעשית ש"זכה מכיו� מוב�: אינו אבל`dpiלכאורה חיי�; ס� לו נעשית

התורה נעשית חיי�"?jtidמדוע מ"ס�

מלשו� הוא "זכה" לעיל: האמור עלֿפי – בזה לשמה"zekkcfdוהביאור "ללמוד עצמו, את מזכ� כשהאד� .

רש"י התורה3(כפירוש נעשית אזי – עצמו את מזכ� כשאינו אבל חיי�"; ס� לו "נעשית אזי – (jtid�מ"ס
הוא, טוב עתה ומצבו שמעמדו לחשוב שיכול לחיצוני�, יניקה שתהיה מקו� נתינת יש זה שבאופ� כיו� חיי�",

ומבינה. תורה הוא לומד עצמו את מזכ� כשאינו אפילו שהרי
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ותפילה:„. לתורה בנוגע ג� יוב� ועלֿפיֿזה
טומא מקבלי� תורה דברי "אי� ולכ� השתלשלות, מסדר שלמעלה גילוי היא – שלתורה עני� שזהו כיו� ה",

שהתורה דכיו� – ביותר בזהירות צור� יש הלומד לאד� בנוגע הרי גופא, זה עני� מצד אבל, ה'עצמות'. המשכת
("עס עתה ומצבו במעמדו שהוא כפי שטוב לחשוב הוא יכול האנושי, בשכל להבינה יכול והאד� למטה, ירדה
ורצונו חכמתו את ומבי� תורה הוא לומד זה, ומצבו מעמדו על הבט שמבלי בראותו איז"), ער ווי אזוי גוט ַאיז

אויס")... ניט מאכט ("עס משנה אינו ומצבו שמעמדו "ראיה" זו הרי וא�ֿכ�, הקב"ה, ַשל

להתפלל בעמדו הרי – למעלה מלמטה עליה שענינה eze`ivnnבתפילה, `ed `vei�מקו אי� בתפילה .

שהבריאה כפי זה הרי הבריאה, מציאות אודות בתפילה שמדובר מה ג� שהרי שלו, xeadn`למציא�ת d`a,

מציאותו. להתפשטות מקו� בתפילה אי� ובמילא לאלקות, בביטול עומדי� המלאכי� שכל וכמו

עוד הנה לתפילהmcewולכ�, והעמידה האבנט חגירת עצ� הרי התפילה, תיבות אמירת לפני –5התפלה,

eze`ivnnמהווה wezip("�זי פו� א� ("טרעט שלו ממציאותו מסתלק שהאד� מציאות"), זיי� פו� זי� ָָ("א�רייס�
אל להתפלל .d"awdועומד

ניתוק בזה אי� הרי האנושי, בשכלו התורה את מבי� שהוא אנושי, בשכל שבאה כיו� – בתורה מהֿשאי�ֿכ�
התורה. את מבי� הוא במציאותו שבהיותו והראיה, במציאותו, להשאר שיכול לחשוב יכול ובמילא ממציאותו,

בזהר איתא לתורה בנוגע מזה: צור�15ויתירה שיש דהיינו לה", "לאפשא ובמילא16בתורהycglשצרי� ,
הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצ� ש"כחי לחשוב "17יכול אומר הרי – בתפילה מהֿשאי�ֿכ� .dz`�לאד חונ�

תלויה האד� של דעתו שכל היינו, כו',d"awdaדעת", השני� ומבר� חולי� רופא הברכות, בשאר ועלֿדר�ֿזה ,
נתינת אי� הפשוט, המלות פירוש עלֿפי אלא יתירות, כוונות ללא שג� כ�, מהקב"ה, באי� האד� צרכי שכל

ומציאות. לישות מקו�

היא תורה מלמעלה) נמשכי� שהעניני� כפי (היינו שלמעלה הגילויי� שמצד א� שהריdlrnlולכ�, מתפילה,
מכיו� טומאה", מקבלי� תורה דברי "אי� (ולכ� מלמטה העלאה היא תפילה ואילו מלמעלה, המשכה היא תורה

זה הרי לאד� בנוגע מכלֿמקו�, – ה'עצמות') המשכת בה� mixacdשיש jtid�מקו נתינת אי� שבתפילה ,

התורה. בלימוד יתירה בזהירות צור� יש ולכ� בתורה. מהֿשאי�ֿכ� למציאותו,

בגמרא‰. שמצינו מה יוב� "שלא18ועלֿפיֿזה למטתי", סמוכה . . שתהא תפילתי על . . אומר בנימי� "אבא
מלאכה dxezaלעשות weqrl `lye:"ואתפלל שמע קריאת שאקרא עד ממטתי כשעמדתי

מוב� אינו קוד�19לכאורה לעשות� שאי� מוב� העול�, עסק של עניני� מלאכה", לעשות "שלא בשלמא :

אבל התפילה; עלֿידי ביראתֿשמי� להתחזק תחילה צרי� האד�, את לגש� יכולי� אלו שעניני� דכיו� התפילה,
לעסוק התפילה?dxeza"שלא קוד� הקב"ה של ורצונו חכמתו שילמד – אדרבה – "

בזה עלֿידי20והביאור להיות יכולה אזי התפלה, שעלֿידי ההזדככות חסרה שכאשר לעיל, המבואר עלֿפי –

mipeviglהתורה dwipiשמו לחשוב יכול שהאד� כיו� הוא, שעלול – מזו ויתרה ומעמדו, במצבו להישאר לו תר
הזה. החיל את לו עשה ידו ועוצ� שכוחו לחשוב

התורה. ללימוד התפילה עבודת הקדמת שתהיה בהכרח ולכ�,

.Âז"ל רבותינו במאמר הביאור ג� חיי�":3וזהו ד"ס� ההיפ� לו" נעשית זכה לא חיי�, ס� לו נעשית "זכה
– זכה לא א� הרי חיי�", ס� לו נעשית ש"זכה מכיו� מוב�: אינו אבל`dpiלכאורה חיי�; ס� לו נעשית

התורה נעשית חיי�"?jtidמדוע מ"ס�

מלשו� הוא "זכה" לעיל: האמור עלֿפי – בזה לשמה"zekkcfdוהביאור "ללמוד עצמו, את מזכ� כשהאד� .

רש"י התורה3(כפירוש נעשית אזי – עצמו את מזכ� כשאינו אבל חיי�"; ס� לו "נעשית אזי – (jtid�מ"ס
הוא, טוב עתה ומצבו שמעמדו לחשוב שיכול לחיצוני�, יניקה שתהיה מקו� נתינת יש זה שבאופ� כיו� חיי�",

ומבינה. תורה הוא לומד עצמו את מזכ� כשאינו אפילו שהרי
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מלובשות שאינ� למצוות בגשמיות המלובשות המצוות בי� החילוק בכללות הוא שכ� דובר העני� [בהמש�
ניתנו" ליהנות לאו ש"מצוות א� בגשמיות, המלובשות שהמצוות – בה�21בגשמיות מרגישי� מכלֿמקו�, ,

בה� יתירה לזהירות מוכרחי� ולכ� גשמית, ].22הנאה

.Ê:השנה בזמני ותשרי דניס� החדשי� סדר כ� ג� יוב� ועלֿפיֿזה
הזמ� הוא – ניס� הזמ�dxezcחודש ה� – ותשרי אלול חדשי ואילו ,dlitzcבמאמר לעיל ).23(כמבואר

והיינו, תורה. שענינו ניס�, חודש של ג� השנה, ימי כל של ראשֿהשנה הוא תפילה, שענינו תשרי, וחודש
דוקא. התפילה עני� הוא – התורה של ראשֿהשנה הרי מתפילה, למעלה היא שתורה שא�

מצד הוא שהסדר כפי השנה"d"awdכלומר: לחדשי גו' "ראשו� הוא ניס� חודש תשרי,24– לחודש כולל ,

מצד הוא שהסדר כפי אבל (כנ"ל); מתפילה למעלה היא תורה – מלמעלה הגילויי� סדר שמצד mlerdכיו� ini,

מצד caerdדהיינו mc`dהעבודה סדר התחלת שתהיה בהכרח –dlitza.כדבעי הוא התורה לימוד אז ורק דוקא,

.Á:התפילה בעבודת מאשר יותר יתירה בזהירות צור� יש התורה שבלימוד לעיל, להאמור נוס� טע� ישנו
עני� האד� מקלקל אזי כדבעי, אינה התפילה כאשר הרי למעלה, מלמטה היא שתפילה כלומר:elyכיו� .

הוא התפילה mc`dעני� ybxd"עומד אתה מי "לפני לידע שצרי� הוא התפילה עני� שהרי פירוש25, ולהבי� ,
פניה איזו בו ש"מתגנבת" אלא הנ"ל, הרגש כשישנו ולכ�, כלל. התפילה עני� זה אי� דבלאוֿהכי כו', המלות

עני� האד� מקלקל אזי –ely�ההרגשי :elyוהמדות השכל ,ely�עני מקלקל הוא אי� אבל ;iwl`זו שהרי ,

dlrnlעבודה dhnlny.

עני� שהוא התורה, בלימוד dhnlמהֿשאי�ֿכ� dlrnlnyישנה זה ומצד כדבעי, אינו התורה לימוד כאשר הרי –

של עני� הוא מקלקל לחיצוני�, שנוטלd"awdיניקה דהיינו `iwlכביכול, oiprגופא ועלֿידו ,d"awda `ed cxen!

החיי� ע� בקונטרס שכתוב מה הרשות,26ועלֿדר� בדברי – תחלה היתרי�; הוא מחדש גופא התורה שבכח ,

טעמי�" בק"� השר� את ש"מטהר עד האסורי�, בדברי� גופא.27ואחרֿכ� התורה בכח – זה וכל ,

חיי�". ד"ס� ההיפ� לו" נעשית זכה "לא הגמרא במאמר נוס� ביאור וזהו

.Ëז"ל חכמינו שאמרו לטעו� יכולי� מאי, למוטב".28אלא מחזירו שבה "המאור
ובכ�:

הזק� אדמו"ר (בלשו� אחר" בגלגול או זה "בגלגול להיות יכול למוטב" ד"מחזירו העני� – לראש ).29לכל

הגמרא כדברי להיות יכול זה עני� – לכ� .30ונוס� . כהמ� קשות שגזירותיו מל� לה� מעמיד "הקב"ה
למוטב". ומחזיר�

המשכה ענינה שהתורה כיו� גופא: האמור העני� מצד – הדבר dhnlוטע� dlrnln�עני ,iwl`אפשר אי ,

בתשובה לחזור עליו יהיה שסו�ֿכלֿסו� בהכרח ולכ� נמצא, הוא שבו ומצב במעמד אצלו תישאר שהתורה
האמורי�. האופני� משני באחד להיות יכול זה שעני� אלא למוטב"); ("מחזיר�

חיי�". מ"ס� ההיפ� זה הרי – ובינתיי�

.Èבחילוקי יתירה) זהירות להיות צריכה יותר נעלי� בעניני� (שדוקא האמור העני� שישנו כש� mipnfdוהנה,

ובחילוקי ותשרי) אלול בחילוקיmipiprd(חודש ג� הוא כ� – ותפילה) .zenewnd(תורה

ובהקדמה:

וחו�ֿלאר�.31שנינו אר�ֿישראל מקומות: שני בי� הוא החילוק ובכללות, ה�", קדושות "עשר
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בה" אלקי� הוי' עיני גו' אשר "אר� היא ישראל שאר� – הוא לאר� לחו� ישראל אר� בי� החילוק .32והנה,

מיניה" פנוי אתר "לית הרי בה"?33ומקשי�: אלקי� הוי' ש"עיני נאמר ישראל לאר� בנוגע דוקא מדוע וא�ֿכ�, ,
שלמעלה. ל�רי� שליטה אי� ישראל שבאר� – והתירו�

בזה האלקית34והפירוש ההשפעה מתלבשת לאר� שבחו� הוא, לאר� לחו� ישראל אר� בי� שהחילוק –

אלא זה אי� �רי�', ה'שבעי� דר� ההשפעה נמשכת ש� שג� א� ישראל, באר� מהֿשאי�ֿכ� �רי�', ב'שבעי�
"בדר�xarn"בדר� ולא "zeyalzd"35.

.‡È"התלבשות ל"דר� מעבר" "דר� בי� החילוק משל:36וביאור עלֿפי יוב� –
דר� אמנ� נמש� שדברֿהשכל שא� באצבעותיו, דברֿשכל הכותב מאד� – הוא מעבר" ל"דר� המשל

"בדר� אלא זה אי� מכלֿמקו� משני�xarnאצבעותיו, אינ� והאצבעות בטהרתו, נשאר השכל שהרי בלבד, "

רק שהוא אלא כלל, האצבעות.xarn("דר�xaerאותו דר� ("

"לח� שנקרא ה"מ�" כמשל הוא – התלבשות" "דר� ניזוני�37אבירי�"מהֿשאי�ֿכ� השרת שמלאכי לח� ,

גשמי,38בו מזו� אינו המלאכי� של "לחמ�" שג� מוב�, הרי כלל, גשמי גו� לה� אי� שמלאכי� ומכיו� ,

מזו� ה"מ�" היה "בדר�inybוא�ֿעלֿפיֿכ� היתה למטה המ� שירידת ונמצא, .zeyalzd�ד"לח שהעני� – "

(לח� למזו�ipgexאבירי�" ונשתנה בגשמיות, התלבש (inyb.

וזהב כס� הוא ששרש� וזהב, מכס� – התלבשות" ל"דר� נוס� ויראהmiipgexומשל אהבה –39;

ויראה שמאהבה – המהות ושינוי התלבשות של עני� שזהו גשמי, דבר נעשי� למטה בהגיע� וא�ֿעלֿפיֿכ�,
לעניני� בה� להשתמש שאפשר מזה, ויתירה גשמיי�, וזהב כס� נעשה .miievxÎizlaרוחניי�

בגשמיות, שיומש� כדי נוספת בבקשה צור� יש בשרשו, כבר נמש� מסויי� דבר כאשר שג� מצינו ולכ�
מאמרי� וכמה כמה מיוסדי� שעליו זה, בעני� הבעלֿש�ֿטוב סיפור .40כידוע

.·È:�לאר לחו� ישראל אר� בי� ההשפעה המשכת באופ� החילוק וזהו
– לאר� "בדר�zyalznבחו� – (דהיינו השרי� עלֿידי האלקית באר�zeyalzdההשפעה מהֿשאי�ֿכ� ,("

"בדר� זה הרי כמשלxarnישראל אלקי, עני� עדיי� היא הרי למטה מגיעה כשההשפעה שג� היינו, בלבד, "

ישראל שבאר� העניני� כ� וכמו בטהרתו, ונשאר עליו, פעל לא זה שמעבר האצבעות, דר� העובר הדברֿשכל
אלקות שהוא.ה� כמו

אפשר שאי ועד אלקות, היא ישראל שבאר� שההשפעה בשר בעיני רואי� אי� והסתר, ההעל� שמצד אלא,
אלא זו אי� אבל, "אר�ֿישראל"; מתחילה והיכ� "חו�ֿלאר�" מסתיימת היכ� ולחוש ("פאנאנדערטייל�") ַַלחלק

xyaהתעלמות ipirlאלקות ה� ישראל שבאר� העניני� שכל היא האמת אבל חפשית', 'בחירה עני� שיהיה בכדי ,

בטהרתו. שהוא, כמו

.‚Èבזה להיות צרי� אלקי, עני� היא שהתורה שכיו� ותפילה, דתורה בעני� לעיל שמבואר שכש� מזה, יוצא
xzeia zexidf,כדבעי אינה בה ההנהגה כאשר הרי אלקות, שענינה שכיו� לאר�ֿישראל, בנוגע ג� הוא כ� –

לאר�. בחו� מאשר יותר הרבה הדבר גרוע
באר� נעשית זו מרידה כאשר הרי בהקב"ה, מורד שהאד� המרידה עצ� על שנוס� כיו� – לזה והטע�

עניני�: שני עוד בה יש ישראל,

היא זו מרידה jlndא) iptaבבחינת זה והרי בה", אלקי� הוי' עיני גו' אשר "אר� היא ישראל אר� שהרי ,

המלכה את ziaa"לכבוש inr"41;

הוא משתמש זו מרידה לש� teb`ב) zewl`a"�מל של "פלטי� עניני באמצעות במל� שמורד – גופא.42כביכול
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בה" אלקי� הוי' עיני גו' אשר "אר� היא ישראל שאר� – הוא לאר� לחו� ישראל אר� בי� החילוק .32והנה,

מיניה" פנוי אתר "לית הרי בה"?33ומקשי�: אלקי� הוי' ש"עיני נאמר ישראל לאר� בנוגע דוקא מדוע וא�ֿכ�, ,
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בזה האלקית34והפירוש ההשפעה מתלבשת לאר� שבחו� הוא, לאר� לחו� ישראל אר� בי� שהחילוק –

אלא זה אי� �רי�', ה'שבעי� דר� ההשפעה נמשכת ש� שג� א� ישראל, באר� מהֿשאי�ֿכ� �רי�', ב'שבעי�
"בדר�xarn"בדר� ולא "zeyalzd"35.

.‡È"התלבשות ל"דר� מעבר" "דר� בי� החילוק משל:36וביאור עלֿפי יוב� –
דר� אמנ� נמש� שדברֿהשכל שא� באצבעותיו, דברֿשכל הכותב מאד� – הוא מעבר" ל"דר� המשל

"בדר� אלא זה אי� מכלֿמקו� משני�xarnאצבעותיו, אינ� והאצבעות בטהרתו, נשאר השכל שהרי בלבד, "

רק שהוא אלא כלל, האצבעות.xarn("דר�xaerאותו דר� ("

"לח� שנקרא ה"מ�" כמשל הוא – התלבשות" "דר� ניזוני�37אבירי�"מהֿשאי�ֿכ� השרת שמלאכי לח� ,

גשמי,38בו מזו� אינו המלאכי� של "לחמ�" שג� מוב�, הרי כלל, גשמי גו� לה� אי� שמלאכי� ומכיו� ,

מזו� ה"מ�" היה "בדר�inybוא�ֿעלֿפיֿכ� היתה למטה המ� שירידת ונמצא, .zeyalzd�ד"לח שהעני� – "

(לח� למזו�ipgexאבירי�" ונשתנה בגשמיות, התלבש (inyb.

וזהב כס� הוא ששרש� וזהב, מכס� – התלבשות" ל"דר� נוס� ויראהmiipgexומשל אהבה –39;

ויראה שמאהבה – המהות ושינוי התלבשות של עני� שזהו גשמי, דבר נעשי� למטה בהגיע� וא�ֿעלֿפיֿכ�,
לעניני� בה� להשתמש שאפשר מזה, ויתירה גשמיי�, וזהב כס� נעשה .miievxÎizlaרוחניי�

בגשמיות, שיומש� כדי נוספת בבקשה צור� יש בשרשו, כבר נמש� מסויי� דבר כאשר שג� מצינו ולכ�
מאמרי� וכמה כמה מיוסדי� שעליו זה, בעני� הבעלֿש�ֿטוב סיפור .40כידוע

.·È:�לאר לחו� ישראל אר� בי� ההשפעה המשכת באופ� החילוק וזהו
– לאר� "בדר�zyalznבחו� – (דהיינו השרי� עלֿידי האלקית באר�zeyalzdההשפעה מהֿשאי�ֿכ� ,("

"בדר� זה הרי כמשלxarnישראל אלקי, עני� עדיי� היא הרי למטה מגיעה כשההשפעה שג� היינו, בלבד, "

ישראל שבאר� העניני� כ� וכמו בטהרתו, ונשאר עליו, פעל לא זה שמעבר האצבעות, דר� העובר הדברֿשכל
אלקות שהוא.ה� כמו

אפשר שאי ועד אלקות, היא ישראל שבאר� שההשפעה בשר בעיני רואי� אי� והסתר, ההעל� שמצד אלא,
אלא זו אי� אבל, "אר�ֿישראל"; מתחילה והיכ� "חו�ֿלאר�" מסתיימת היכ� ולחוש ("פאנאנדערטייל�") ַַלחלק

xyaהתעלמות ipirlאלקות ה� ישראל שבאר� העניני� שכל היא האמת אבל חפשית', 'בחירה עני� שיהיה בכדי ,

בטהרתו. שהוא, כמו
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היכולת לה� שהיתה אלו וג� ישראל, לאר� לנסיעה בנוגע יתירה זהירות נוהגי� שהיו מצינו זה ומטע�
(קט�) ב'תשב"�' וכדאיתא מלנסוע. נמנעו – בגשמיות ומצוות43לזה התורה על לשמור שיוכל בטוח שאינו שמי ,

ישראל לאר� יסע שלא מוטב – הקב"ה של לרצונו בהתא� .44ולנהוג

.„Èהתפילה נוסח פירוש עני�45וזהו לסבול יכולה ישראל אר� שאי� כיו� מארצנו", גלינו חטאינו "ומפני
יכול כיצד – כלֿכ� חמור הוא החטא א� מוב�: אינו דלכאורה – חטא ux`lשל ueg�הטע אלא – לסובלו?

של לרצונו המנוגד עני� שו� לסבול יכולה היא אי� מל�", של "פלטי� היא ישראל שאר� דכיו� כנ"ל, הוא,
ישראל. באר� מקו� לו אי� – חטאינו" ד"(מפני) עני� זה א� המל�;

ישנו כאשר שג� הוא, בגשמיות המצב הרי – חפשית' 'בחירה עני� שיהיה וכדי והסתר, ההעל� שמצד אלא,
ישראל. באר� להיות אפשר חטאינו", ד"ומפני העני�

הוא הקב"ה של שרצונו לפי – הוא בזה הטע� daeyzaופנימיות eaeyiy,"�אפי "אר� הוא שהקב"ה וכיו� ,
שמצינו כפי בתשובה, שישובו עד הוא אר�46ממתי� שנות� . . ושותק בהיכלו מרקדי� "נכרי� זה טע� שמצד

בתשובה. שישובו שממתי� דהיינו לרשעי�", אפי�

***

.ÂË:�מוב אינו שלכאורה עני� ישנו בפרשתנו
העניני�47כתיב סדר הוא (שכ� גו' והמופת האות ובא מופת, או אות אלי� ונת� גו' נביא בקרב� יקו� "כי :

די� נביא48עלֿפי שהוא ראיה זו הרי המופת, את מראה וכאשר מופת, עלֿידי אותו מנסי� נביא בא שכאשר ,

ש) בלבד זו לא (הרי ונעבד�, גו' אחרי� אלקי� אחרי נלכה לאמר היא) מסקנתו א� אמנ�, rnyzאמת; `lאל
גו' ההוא והנביא מזו) יתירה (אלא גו' ההוא הנביא ומדיחzneiדברי מסית (כדי� ולא49" לו תאבה ש"לא ,

הכתובי� בהמש� שכתוב כמו ומת", באבני� וסקלתו וגו' אליו ).50תשמע

הרמב"� שכתב וכמו מוב�, – גו'" ההוא הנביא דברי אל תשמע "לא שכתוב מה לא51והנה, רבינו ש"משה
סיני, הר במעמד בו האמינו ובמה . . שעשה האותות מפני ישראל בו le`האמינו erny epipf`e xf `le e`x epipiry

xg`�לה אמור ל� משה משה שומעי� ואנו אליו מדבר והקול הערפל אל נגש והוא והלפידי�, והקולות האש
אלקי�" הוי' מ"אנכי החל – וכ�" מה52כ� "כל עד שבעלֿפה, ותורה שבכתב תורה הדברות, עשרת ושאר

לחדש" עתיד ותיק .53שתלמיד

לו שומעי� אי� רבינו משה של נבואתו להכחיש ובקש גדולי� ומופתי� אותות ועשה הנביא עמד "א� ולכ�
אלא זה, לאותות זה אותות שנערו� כדי האותות פי על אינה רבינו משה שנבואת לפי . .epipf`ae depi`x epipira

deprny"54המופת מצד במשה האמונה היתה אילו (מהֿשאי�ֿכ� זו אמונה להפרי� מופת של בכוחו אי� ולכ� ,
הראשו�). המופת את ומפרי� אחר מופת בא שאז – בלבד

– היא הקושיא okziאבל ji`השקר עניני�lkeiשנביא ואפילו העניני�, כל הרי מופת: ,miirahלהראות

עני� ומכלֿשכ� אלקות, מצד מופת?!iqpה� להראות השקר לנביא יכולת מלמעלה שיתנו יתכ� אי� וא�ֿכ�, ;

גו'" אלקיכ� הוי' מנסה "כי – בזה שיהיה55והביאור כדי שמטרתו והסתר, העל� של עני� שזהו דהיינו ,

ziytg'עני� dxiga'"דכסופא ד"נהמא באופ� תהיה לא שהעבודה כדי בה צור� שיש ש56, וכדי בחירה; תהיה
הצד על אחד צד של יתירה התגברות תהיה שלא ל'לעומתֿזה', ג� מופת של לעני� האפשרות ניתנה חפשית,

השני.
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ז"ל רבותינו במאמר הביאור ג"כ הפסוק57וזהו ק�,58על לא "בישראל כמשה", בישראל עוד נביא ק� "ולא
עני� בקדושה היה שאילו כיו� כנ"ל, הוא לזה שהטע� – בעור" ב� בלע� זה ואיזה ק�, העול� באומות אבל

חפשית. בחירה היתה לא ב'לעומתֿזה, כדוגמתו שאי�

אלקי� אחרי "נלכה שאמר הנביא אותו מכלֿמקו�, – ב'לעומתֿזה' המופת בעני� הכרח שיש א� אמנ�,
ש" בלבד זו לא הרי rnyzאחרי�", `l'גו ההוא "והנביא – מזה יתירה אלא ההוא", הנביא דברי "zneiאל

נאמר שעליה� ישראל, אלקיכ�59מכלל בהוי' הדבקי� "miig"ואת� נאמר ועליו היו�", ".zneiכולכ�

.ÊË�עני ג� נכלל – אחרי�" ד"אלקי� בפירוש (ורקseziydוהנה, השיתו� על מוזהרי� ישראל בני שהרי ,

עליו מוזהרי� אינ� ).60בניֿנח

בנוגע ועלֿדר�ֿזה נוס�. עני� להקב"ה שמשתפי� – הוא ה"שיתו�" "תורהdxezlועני� שהיא –zg`"61

"הוי' הוא שהקב"ה נוס�.cg`"62משו� עני� לתורה שמשתפי� –

הד לדבר: בביתֿהכנסתדוגמא הקטני� בניו לנשק שאסור כמו�"63י� לרע� ש"ואהבת שא� והיינו, היא64.
במחתרת) הבא (גבי בתורה די� הוא הב�" על אב ד"רחמי והעני� התורה, מ� כשהאד�65מצוה א�ֿעלֿפיֿכ�, –

נוס� עני� בזה לשת� אסור – ה' לאהבת המקו� שהוא הכנסת, בבית .66נמצא

ג� בזה שמשת� מכיו� מכלֿמקו�, – ולתורתו להקב"ה ג� מקו� הוא מניח שלעתֿעתה א� oiprכלומר:

sqep...הדלת מאחורי הקב"ה את לגמרי 'רחמנאֿליצל�' ישלי� דבר של שבסופו לכ� התחלה זה הרי ,

המתאי� באופ� התורה את מקבל שהוא באופ� זה הרי לתורה, מקו� מניח כאשר שג� elyובפרט epevxl,

העניני� את exearרק mii`ckdודאי הרי – וכו' תורה") פערטל דריי תורה, ("האלב ולרביע לשליש למחצה ,ַ
התחלה ixnblשזוהי dxezd zaifrlהגמרא וכמאמר 'רחמנאֿליצל�', תורה") פו� אינגאנצ� "היו�67("א�טרעט� ַָ

זרה". עבודה עבוד לו שאומר עד כ�, עשה לו אומר ולמחר כ� עשה לו אומר

אדמו"ר מוריֿוחמי כ"ק מביתו68וכפתג� שקפ� ענינו אי� הרי היער, במעבה תועה אד� פוגשי� שכאשר ,

הל� בתחילה אלא היער, למעבה jlndישירות jxcaבפסיעה המל� מדר� סטה אחרֿכ� ,zg`�הוסי ואחרֿכ� ,
מצטרפת ופרוטה פרוטה "כל שבקדושה כש� הרי – דבר של ובסופו פסיעה, אחר בפסיעה סטייתו על לסטות

גדול" היער.69לחשבו� במעבה תועה הוא דבר של שבסופו עד מצטרפת, ופסיעה פסיעה שכל השני, בצד ג� הוא כ� ,

והבייתוסי� הצדוקי� בהנהגת במוחש שראו החכמי�וכפי להוראות שמעו שלא בכ� היתה שההתחלה ,

ישראל מכלל שיצאו עד ויותר, יותר ונתרחקו הלכו ואחרֿכ� .70שבדור�,

.ÊÈ'כו מופת של עני� בזה שהיה באווארנט")71ולטענה דאס ("האט מראש זאת הבהירה התורה הרי –ַָָָ
היא מסקנתו א� וא�ֿעלֿפיֿכ�, מופת", או "אות שיראה שקר נביא של מציאות שתתכ� מת�ֿתורה, בשעת

וגו'". תשמע "לא אזי – אחרי�" אלקי� אחרי "נלכה
תאנתו" ותחת גפנו תחת "איש ישראל בני ישבו ובזמנו האר�, מלכי מכל גדול היה המל� .72שלמה

לבטל שלמה כשרצה `zgוא�ֿעלֿפיֿכ�, c"eiהקב"ה אמר – בטלי�,73מהתורה יהיו בו כיוצא ואל� "שלמה :
מבטל". איני ממ� וקוצה

מהתורה אחת" "אות על רק ולא המל�, שלמה של במדריגתו אד� על אינו כשהמדובר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
כלל. מקו� לזה שאי� בוודאי הרי –
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פי"ד,57) במדב"ר תתקסו). (רמז ש� ויל"ש יו"ד, לד, ברכה ספרי
ובכ"מ. ב. כא, זח"ב כ.

ש�.58) ברכה
ספל"ד.59) דר"נ אבות וראה ד. ד, ואתחנ�
(60.36 הערה 41 ע' חכ"א בלקו"ש הנסמ� ראה
ועוד.61) מט. יב, בא
ועוד.62) ד. ו, ואתחנ�
רסצ"ח.63) או"ח אדה"ז ושו"ע רמ"א
יח.64) יט, קדושי�
ובפרש"י.65) רע"ב עב, סנהדרי� ב. כב, משפטי� ופרש"י מכילתא
שצד66) ס"ע חי"ח שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש ג� ראה

ואיל�.
וש"נ.67) ב. קה, שבת
ע'68) ריש ח"י (אגרותֿקודש זו שנה כסלו ו' מכתב ג� ראה

134 ס"ע ח"א התוועדויות – מנח� תורת ריט. ע' ריש ח"ז קכד).
ועוד. .226 ע' ח"א לקו"ש ואיל�.

רע"ב.69) ט, ב"ב
ספ"ה.70) דר"נ אבות ראה
באה"ק71) ישראל" "מדינת הקמת לעני� – כנראה – הכוונה

)l"end.(

ה.72) ה, מלכי�ֿא
וש"נ.73) רפ"ו. שמו"ר
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ז"ל רבותינו במאמר הביאור ג"כ הפסוק57וזהו ק�,58על לא "בישראל כמשה", בישראל עוד נביא ק� "ולא
עני� בקדושה היה שאילו כיו� כנ"ל, הוא לזה שהטע� – בעור" ב� בלע� זה ואיזה ק�, העול� באומות אבל
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ש" בלבד זו לא הרי rnyzאחרי�", `l'גו ההוא "והנביא – מזה יתירה אלא ההוא", הנביא דברי "zneiאל

נאמר שעליה� ישראל, אלקיכ�59מכלל בהוי' הדבקי� "miig"ואת� נאמר ועליו היו�", ".zneiכולכ�

.ÊË�עני ג� נכלל – אחרי�" ד"אלקי� בפירוש (ורקseziydוהנה, השיתו� על מוזהרי� ישראל בני שהרי ,

עליו מוזהרי� אינ� ).60בניֿנח

בנוגע ועלֿדר�ֿזה נוס�. עני� להקב"ה שמשתפי� – הוא ה"שיתו�" "תורהdxezlועני� שהיא –zg`"61

"הוי' הוא שהקב"ה נוס�.cg`"62משו� עני� לתורה שמשתפי� –

הד לדבר: בביתֿהכנסתדוגמא הקטני� בניו לנשק שאסור כמו�"63י� לרע� ש"ואהבת שא� והיינו, היא64.
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נוס� עני� בזה לשת� אסור – ה' לאהבת המקו� שהוא הכנסת, בבית .66נמצא

ג� בזה שמשת� מכיו� מכלֿמקו�, – ולתורתו להקב"ה ג� מקו� הוא מניח שלעתֿעתה א� oiprכלומר:

sqep...הדלת מאחורי הקב"ה את לגמרי 'רחמנאֿליצל�' ישלי� דבר של שבסופו לכ� התחלה זה הרי ,

המתאי� באופ� התורה את מקבל שהוא באופ� זה הרי לתורה, מקו� מניח כאשר שג� elyובפרט epevxl,

העניני� את exearרק mii`ckdודאי הרי – וכו' תורה") פערטל דריי תורה, ("האלב ולרביע לשליש למחצה ,ַ
התחלה ixnblשזוהי dxezd zaifrlהגמרא וכמאמר 'רחמנאֿליצל�', תורה") פו� אינגאנצ� "היו�67("א�טרעט� ַָ

זרה". עבודה עבוד לו שאומר עד כ�, עשה לו אומר ולמחר כ� עשה לו אומר
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היא שהתורה שלמהzigvpומכיו� באמונה מאמי� "אני האמונה: מעיקרי אחד שזהו לעול�, תשתנה ולא ,
מוחלפת" תהא לא התורה "אלקי�74שזאת ד"שיתו�", באופ� להנהגה מקו� (שאי� האמור פסקֿהדי� ג� הרי –

הוא "מופת") עלֿידי הוא לזה כשהיסוד ג� .igvpאחרי�",

להתקיי�, זה לעני� הקב"ה מניח – הרחמי� מדות י"ג שאר וכל אפי�", "אר� הוא שהקב"ה שמכיו� אלא
בתשובה שישובו .75וממתי�

– למוטב" ומחזיר� . . כהמ� קשות שגזירותיו מל� לה� מעמיד ש"הקב"ה אופ� שישנו לעיל שנזכר ומה
במי המרורי� כוס את שתינו כבר מאס")...הרי פולער דער אי� געהאט שוי� מיר האב� ביטערע ("די ַָָלואה

שארית הפליטה, שארית ובודאי דמ�, יקו� ה' הקדושי� – 'רחמנאֿליצל�' ובפועל היה כבר כהמ� קשה בדורנו,
(לא לו נעשו ש"זדונות באופ� עילאה, ותשובה שלימה תשובה – אלול בחודש ובפרט תשובה, יעשו ישראל,

כזכיות" ג�) אלא "כשגגות", .76רק

.ÁÈ:עונש לו שמגיע עצמו לנביאֿהשקר בנוגע אפילו – בזה להוסי� ויש
בשביל77ידוע אלא בלבד, העונש בשביל אינו העונשי� שכתובjekifdשעני� כמו עלֿיד�, "ונקלה78שנעשה

כאחי�" הוא הרי "כשלקה ז"ל79אחי�", רבותינו אמרו הרי – מיתות בעונשי ואפילו עכור,80. אתה הזה "ביו�
הוא העונש) (עני� עכור" אתה הזה ש"ביו� היינו, הבא", לעול� עכור אתה עכורliayaואי אתה "אי שיהיה

מתוודי�" המומתי� "כל והרי הזיכו�), (עני� הבא" הזיכו�.80לעול� עני� אצל� שיהיה כדי ,

בטלו" לא מיתות ד' "די� ורק בטלו, מיתות ד' הרי הזה בזמ� בפשיטות,81והנה, מוב� הרי שכ�, וכיו� .
אחת" "קומה ה� ישראל בני שכל על82שמאחר ג� לפעול יכולה מישראל אד� של התעוררות אזי ,zlefd,

האיברי� מרפאי�82כמשל ולפעמי� עצמו, זה אבר שמרפאי� לפעמי� הנה אחד, באבר חולי ישנו שכאשר ,

אחר. באבר חי�ת הוספת עלֿידי אותו

וקיו� התורה לימוד התפילה, לעבודת מתעוררי� יחד מישראל וכמה כמה כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
תבל קצווי בכל ישראל בני כל על פועל שהדבר בוודאי הרי – .83המצוות

.ËÈ:לעיל האמור מכל המור�
בתורה דשינויי� ה"שיטה" ע� שמסכימי� למחשבה מקו� נתינת יהיה שעלֿיד� עניני� לעשות אי� – ראשית

מופתי�. ישנ� א� אפילו התורה, היפ� ועשיית

" של עני� היא זו ש"שיטה" ברבי� להודיע יש – `mixgשנית miwl`."ההוא הנביא דברי אל תשמע "לא וממילא ,"

מישראל, אד� משו� להתייאש אי� שהרי ממנו, להתייאש אי� – עצמו השקר" "נביא שאפילו לזה, ונוס�
לפעול יש daeyzאלא dyriy.�האברי במשל כנ"ל עצמו, התעוררות עלֿידי – וההתחלה .

" – משיח של עבודתו תוכ� זהו l`xyiוהרי lk sekie"בדקה ולחזק בה רצונ�84ליל� א� לשאל� מבלי ,

.85בכ�

אמר:] ואחרֿכ� כלא�צי". זשוריצי ו"ניע מלכנו" "אבינו לנג� צוה שליט"א אדמו"ר ָ[כ"ק

עתה86מצינו ינגנו ולכ� טפל), בדר� היא זו שהזכרה (א� מצרי�" יציאת "מזכירי� לבוא לעתיד שג�
גאלתנו". "ממצרי�
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העי74) מי"ג הט' רפ"ט.עיקר יסוה"ת הל' רמב"� וראה קרי�.
התשיעי. יסוד חלק פ' סנהדרי� פיה"מ סה"ג. פי"א מלכי� הל'

(75) קצת ).l"endחסר

ב.76) פו, יומא
וש"נ.77) ואיל�. 71 ס"ע חכ"ב לקו"ש ראה
ג.78) כה, תצא
(במשנה).79) סע"א כג, מכות

(במשנה).80) ב מג, סנהדרי�
וש"נ.81) ואיל�. סע"א ל, כתובות
ובכ"מ.82) נצבי�. ר"פ לקו"ת
(83.241 ע' לעיל ג� ראה
וש"נ.84) .243 ע' לעיל ג� וראה ספי"א. מלכי� הל' רמב"�
(85) הסיו� ).l"endחסר

סע"ב.86) יב, ברכות

iyiy wxtÎzea` iwxt zegiy ihewlfi jxk

הקודש ללשו� מתורג�

.‡
?"‰Ó˘Ï ‰¯Â˙" ÏÚ ¯Î˘Ï ˜Â˜Ê ÈÓ

זוכה לשמה בתורה העוסק כל אומר מאיר "רבי

"דברי�" ריבוי מכ� לאחר ומונה – כו'" הרבה 1לדברי�

לשמה. בתורה העוסק זוכה לה�

בהוראתו מאיר ר' פונה יהודי� סוג לאיזה להבי�: ויש

הלומד יהודי אודות מדבר הוא א� נפש�: ממה שהרי –

xakהרי הוא הרבה"? ל"דברי� שיזכה לו נוגע מה לשמה,

ה"דברי�" לש� ולא עצמה, התורה לש� "לשמה", לומד

אוחז אינו שעדיי� יהודי אודות מדובר וא� יזכה; לה�

שילמד עליו להשפיע היא והכוונה לשמה תורה בלימוד

ל"דברי� לזכות כדי שילמד מכיוו� הרי – לשמה תורה

לשמה? לימוד זה יהא לא שוב הרבה"

הרמב"� לביאור בדומה לומר, אפשר היה 2לכאורה

לימוד עבור כשכר גשמי טוב מבטיחה שהתורה בזה

להוות בער� אינו שלכאורה (א� המצוות וקיו� התורה

ידע, שהיהודי מנת על שזה – ומצוות) תורה עבור שכר

ממנו שיסיר כו' נפש ובטובת בשמחה אותה נעשה "שא�

כל לנו וישפיע כו' מלעשותה אותנו המונעי� הדברי� כל

כו'"; התורה לעשות ידינו את המחזיקות הטובות

בתורה לעוסק מבטיח מאיר ר' בענייננו: לכ� ובדומה

ממנו להסיר שיסייעו הרבה" לדברי� "זוכה שהוא לשמה,

התורה מלימוד והבלבולי� המניעות שממשי�3את וכפי ;

לו", הוא כדאי כולו העול� שכל אלא עוד "ולא תיכ�

אלא יבלבלוהו, לא העול� שענייני רק לא שפירושו:

יעזרו העול� ענייני לו", הוא "כדאי העול� כל – אדרבה

ושלוה. מנוחה מתו� בתורה לעסוק שיוכל לו

כמה רק מתר� שזה משו� מספיק, אינו זה ביאור א�

פרטי�4פרטי� לגבי א� – מאיר ר' מונה אות� מהדברי�

ממנו "יסיר אשר להבהרה שייכות כל לה� אי� הרי אחרי�,

לשמה. התורה מלימוד אותנו" המונעי� הדברי� כל
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כאלה ישנ� מאיר, ר' מונה אות� הדברי� בי�

העוסק עבור שכר שהינ� לומר מתאי� לא כלל שלכאורה

דווקא. לשמה אחדי�:nbecle`בתורה –

זה דבר – הבריות" את אוהב המקו� את "אוהב (א)

התורה מ� עשה מצות חיוב הינו ה'5הרי את ואהבת :

כמו�. לרע� ואהבת אלקי�,

למעלה להגיע צרי� הא� – החטא" מ� "מרחקתו (ב)

יהודי להרחיק כדי לשמה תורה עבור) (שכר של המיוחדת

העונש, יראת של בהרגש די כ� לש� הרי – החטא? מ�

אבות בפרקי לכ� קוד� מזו: יתירה חטא. מוצאי�6יראת

דברי� בשלושה "הסתכל a`במפורש dz` oi`eלידי

שההסתכלות פשוטי�, דברי� ה� ואלו – עבירה"

מעבירה. מונעי� בה� וההתבוננות

בזה ניכרת אי� לכאורה – עלבונו" על "מוחל (ג)

לשמה"; "תורה מלימוד כתוצאה הבאה הגדולה המעלה

שהואdlignכי (כלומר עלבו� עדיי�yibxnעל נעלב)

הוא יותר עמוק ביטול – בביטול האמתית המעלה איננה

ומלכתחילה לו, מפריע לא כלל העלבו� הוא7כאשר אי�

בעלבו�. חש
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דיוקי� כמה ג� :mdne8המאמר,oeylaישנ�

" הלשו� הרגילezyaln(א) דר� על ולא ויראה" ענוה

" לשמה) תורה "יבוא(שעלֿידי או וירא", עניו נעשה

וכדומה? ויראה" לענוה

" ההדגשה מהי ולאoipdp(ב) – ותושיה" עצה ממנו

ממנו"? "מקבלי� או ממנו" "מבקשי�

כל על ומרוממתו "מגדלתו נאמר המאמר בסיו� (ג)

ובעני�? בתוכ� הלשונות שתי בי� החילוק מהו – המעשי�"
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שפרט1) הדברי� הא� – פירושי� ב' דיש (ועוד), שמואל מדרש ראה

המאמר. שבתחלת הרבה" ה"דברי� ה� אח"כ

רפ"ט.2) תשובה הל'

התורה3) בלימוד הסיוע על ונעשהteb`נוס� תורה רזי לו "מגלי� –

פוסק". שאינו וכנהר המתגבר כמעי�

כל4) על ומרוממתו "ומגדלתו וממשלה", מלכות לו "ונותנת כמו

ממנו ונהני� הבריות.. את משמח הבריות.. את "אוהב ג� ואולי המעשי�".

אותו מבלבלי� הבריות אי� שלכ� – לחבירו) אד� שבי� עניני� (ושאר כו'"

אותו). מסייעי� – (ואדרבה

יח.5) יט, קדושי� ה. ו, ואתחנ�

ורפ"ג.6) רפ"ב

יחוד7) שער הלבבות חובת מ"ד. פ"ד אבות להרמב"� פיה"מ ראה

נוסחאות ובשינויי יו"ד סי' ש� (וראה ב' סי' הריב"ש צוואת פ"ה. המעשה

ש�).

כא�.8) ועוד אבות נחלת ג� ראה
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הקודש ללשו� מתורג�
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זוכה לשמה בתורה העוסק כל אומר מאיר "רבי

"דברי�" ריבוי מכ� לאחר ומונה – כו'" הרבה 1לדברי�

לשמה. בתורה העוסק זוכה לה�

בהוראתו מאיר ר' פונה יהודי� סוג לאיזה להבי�: ויש

הלומד יהודי אודות מדבר הוא א� נפש�: ממה שהרי –

xakהרי הוא הרבה"? ל"דברי� שיזכה לו נוגע מה לשמה,

ה"דברי�" לש� ולא עצמה, התורה לש� "לשמה", לומד

אוחז אינו שעדיי� יהודי אודות מדובר וא� יזכה; לה�

שילמד עליו להשפיע היא והכוונה לשמה תורה בלימוד

ל"דברי� לזכות כדי שילמד מכיוו� הרי – לשמה תורה

לשמה? לימוד זה יהא לא שוב הרבה"

הרמב"� לביאור בדומה לומר, אפשר היה 2לכאורה

לימוד עבור כשכר גשמי טוב מבטיחה שהתורה בזה

להוות בער� אינו שלכאורה (א� המצוות וקיו� התורה
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כל לנו וישפיע כו' מלעשותה אותנו המונעי� הדברי� כל

כו'"; התורה לעשות ידינו את המחזיקות הטובות

בתורה לעוסק מבטיח מאיר ר' בענייננו: לכ� ובדומה

ממנו להסיר שיסייעו הרבה" לדברי� "זוכה שהוא לשמה,

התורה מלימוד והבלבולי� המניעות שממשי�3את וכפי ;

לו", הוא כדאי כולו העול� שכל אלא עוד "ולא תיכ�

אלא יבלבלוהו, לא העול� שענייני רק לא שפירושו:

יעזרו העול� ענייני לו", הוא "כדאי העול� כל – אדרבה

ושלוה. מנוחה מתו� בתורה לעסוק שיוכל לו

כמה רק מתר� שזה משו� מספיק, אינו זה ביאור א�

פרטי�4פרטי� לגבי א� – מאיר ר' מונה אות� מהדברי�

ממנו "יסיר אשר להבהרה שייכות כל לה� אי� הרי אחרי�,

לשמה. התורה מלימוד אותנו" המונעי� הדברי� כל
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כאלה ישנ� מאיר, ר' מונה אות� הדברי� בי�

העוסק עבור שכר שהינ� לומר מתאי� לא כלל שלכאורה
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התורה מ� עשה מצות חיוב הינו ה'5הרי את ואהבת :
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למעלה להגיע צרי� הא� – החטא" מ� "מרחקתו (ב)

יהודי להרחיק כדי לשמה תורה עבור) (שכר של המיוחדת

העונש, יראת של בהרגש די כ� לש� הרי – החטא? מ�

אבות בפרקי לכ� קוד� מזו: יתירה חטא. מוצאי�6יראת

דברי� בשלושה "הסתכל a`במפורש dz` oi`eלידי

שההסתכלות פשוטי�, דברי� ה� ואלו – עבירה"

מעבירה. מונעי� בה� וההתבוננות

בזה ניכרת אי� לכאורה – עלבונו" על "מוחל (ג)

לשמה"; "תורה מלימוד כתוצאה הבאה הגדולה המעלה

שהואdlignכי (כלומר עלבו� עדיי�yibxnעל נעלב)

הוא יותר עמוק ביטול – בביטול האמתית המעלה איננה

ומלכתחילה לו, מפריע לא כלל העלבו� הוא7כאשר אי�

בעלבו�. חש
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ממנו ונהני� הבריות.. את משמח הבריות.. את "אוהב ג� ואולי המעשי�".
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יחוד7) שער הלבבות חובת מ"ד. פ"ד אבות להרמב"� פיה"מ ראה

נוסחאות ובשינויי יו"ד סי' ש� (וראה ב' סי' הריב"ש צוואת פ"ה. המעשה
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בזה: הביאור

ה" אד� אודות מדובר כא� אשר מדייק, מאיר wqerר'

היא:dnylבתורה בכ� שהכוונה ,"

את לנצל כדי לא לומד שהוא פירושו, "לשמה"

הלימוד, עצ� מלבד שהיא תכלית איזו בשביל הלימוד

של תכלית לצור� לא המעשהdyecwאפילו את לידע (כמו

התורה, בשביל רק אלא בזה), וכיוצא כו', יעשו� אשר

התורה בשביל9השגת רק –envr dxezd cenil.

(באופ�wqerו" לומד שהוא פירושו, לשמה" בתורה

ויגיעה עמל ו)מתו� הוא10זה, שלימודו מזו, ויתירה ;

כפשוטו עסק המנהל אד� יומ�11בדוגמת בו עסוק שהוא ,

חיותו שכל כ�, – אודותו לחשוב מפסיק שאינו עד ולילה

כל נעשית שזו עד לשמה, התורה בלימוד היא ויגיעתו

ומהותו. מציאותו

.‰
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?'‰ ˙„Â·Ú
לשמה", בתורה "עוסק אודות המדובר שכא� מכיוו�

שאלה: אצלו להתעורר יכולה

תורה..12רז"ל אלא לו אי� האומר "כל הרי אומרי�

תורה של הנהגה להיות צריכה אלא לו", אי� תורה אפילו

צרי� לשמה בתורה העוסק ג� כלומר, חסדי�, גמילות ע�

בגמ"ח ע�13לעסוק העיסוק עלֿידי רק האפשרי דבר ,

כדבעי בגמ"ח ההתעסקות מזו: יתירה שמסביבו; האנשי�

רגש פיתוח – המדות וזיכו� בירור של העבודה ע� קשורה

נדרשי� שלכ� – וכו' גאוה, בעל להיות לא הזולת, עבור

מיוחדי�. ויגיעה עבודה

אד� שבי� בעניני� וכמהmewnlואפילו כמה ישנ�

כדבעי שמי� ירא להיות ה', אהבת לעורר – עבודה עניני

להתייגע צרי� אלא ממילא, בדר� נעשי� שאינ� – וכו'

הרמב"� הוראת לפי ובפרט רבות. היא14עליה� והאי� :

ויראתו לאהבתו במעשיו15הדר� האד� שיתבונ� בשעה ,

מיד16וברואיו כו' חכמתו מה� ויראה הגדולי� הנפלאי�

נרתע הוא מיד עצמ� האלו בדברי� וכשמחשב כו' אוהב

וירא כו'.17לאחוריו ויפחד

שכל מכיוו� לשמה": בתורה ה"עוסק איפוא שואל

לעשות יוכל כיצד לשמה, בתורה הוא שלו ה"עסק"

ה' עבודת עניני שאר בכל חס18ולהצליח לו, יחסר הרי ?

אלה? בעניני� ושלו�,

תורה בדרגת שלא בתורה עסקו היה אלאdnylאילו ,

את "לידע" כולל שזה יעשו�, אשר המעשה את לידע כדי

ה' עבודת עניני וה"מעשה"19כל ה"לימוד" אי� אזי –

אותו המביא לימוד זהו אדרבה, אלא לזה, זה סותרי�

ה'; ועבודת למעשה

בתורה העוסק אודות כא� ומדובר מכיוו� –dnylא�

מה אודות כלל חושב באמצעותedy`שאינו וישיג יקבל

התורה השגת בשביל רק לומד א� כי –teb`הלימוד,

חושב שאינו במצב, בקביעות נמצא הריהו כ�, וא�

בעבודת שלו ה"מדריגות" ואודות "עצמו" אודות כלל

מדותיו20ה' את וזיכ� בירר כבר הא� להתבונ� זמ� לו אי� ;
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וראה9) התורה. השגת ע"י לה' נפשו לקשר כדי (מפע"ח) ספ"ה ובתניא

דאמר. ומ"ש ד"ה סמ"ז או"ח ב"ח ג"כ

– ולעשות" לשמור ע"מ ללמוד "לשמה ס"ג) (פ"ד לאדה"ז ת"ת בהל'

הל' ראה – תליא) (וזב"ז לשמה בשלא שיש כמו בלשמה דרגות כו"כ יש כי

ד"לשמה" והעני� חלק. ר"פ סנה' להרמב"� פיה"מ – ובארוכה ש�. ת"ת

גבוה. דרגא הוא – א) ל, (ב"ק דחסידותא מילי – אבות במס' בנדו"ד המדובר

(בריש ש� או"ח אדה"ז ושו"ע לבוש יונה), מרבינו א. (פא, נדרי� ר"� וראה

מצד היינו לשמה שלימוד dxezdהסימ�) zeaiygשזהו ש�, חת"ס ובחידושי .

לידעלימוד כדי רק ולא שכר"), וקבל "דרוש (ע"ד עצמה התורה השגת לש�

היינו דלשמה – ה"ה) (פ"י תשובה הל' רמב"� ובארוכה כו'. המעשה את

ע"ש. מאהבה, העובד

סק"א.10) ש� ט"ז ונוסחא. ד"ה ש� ב"ח

ויו�11) יו� בכל אריב"ל וסד"ה בתורה העוסק כל כו' אריב"ל סד"ה

ועוד. תפר"ח.

ומפרשי12) ב יז, ע"ז וראה ועוד. סע"ב). (קח, ס"ה אגה"ק ב. קט, יבמות

ש�. הע"י

א).13) קט, – ש� (אגה"ק ימיה�" "מיעוט עכ"פ

ה"ב.14) פ"ב יסוה"ת הל'

ודפוסי�:15) כת"י .ez`xileבכו"כ

ונשכיל16) שנתבונ� ג': מ"ע להרמב"� ופעולותיו.eizevnבסהמ"צ

בפעלותיו סתי"ח: וצ"ע*.eicewtaeובחינו� שנשיגהו. עד ממשי�: ובשניה� .

(17`xieבצילומיו ג� (ובמילא חסר ווארשא בדפוס –'ekeהיא ולפענ"ד .(
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ואפילו וש"נ). ב. מ, (ירושלמי(קידושי� מצוה לעשיית מפסיק אומנתו תורתו

ואיל�. 328 ע' לעיל בארוכה וראה סה"ב). פ"א שבת סה"ב. פ"א ברכות

שמפסיק20) כא�ziiyrlא� תוד"ה וראה הקודמת). הערה (כנ"ל מצוות

ע"ב. ריש ט, מו"ק
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(– גמ"ח (עניני ע� להתעסק וכמה כמה אחת (ועל לא או

שמסביבו ע�21אנשי� בקשר אצלו יהא מה כ�, וא� – (

ה'? בעבודת העניני� שאר
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זוכה לשמה בתורה העוסק "כל מאיר ר' מחדש

" הוא הדיוק – הרבה" עניני�dkefלדברי� שיקבל (ולא "

בתור ):xkyאלה

xkydלימוד עבור ליהודי� משל� שהקדושֿברו�ֿהוא

הינו המצוות וקיו� עצמ�.jxraהתורה ולמצוות לתורה

הדיעה לפי ומסובב22אפילו תוצאה (אינו המצוות ששכר

עבור (צדדי) כגמול סגולי, באופ� אלא) עצמ�, מהמצוות

המצוה עשיית

שכר יש מצוה שלכל העובדה הרי –dlynמוכיחה ,

שכר הותא� עבורה למצוה והתדמות שייכות יש לשכר כי

df23;

הדיעה לפי וכמה כמה אחת הוא19ועל המצוות ששכר

עצמה מהמצוה טבעית תוצאה בוודאי24כמו הרי –

עצמה. למצוה בער� הוא שהשכר

בענייננו: כ� לשמה"xkydוכמו בתורה "עוסק עבור

אשר התורה לנות� התקשרות כלומר: עני�, באותו הוא –

חד""א כולא וקודשאֿברי�ֿהוא אפשר25ורייתא אי ולכ� .

"שכר", בש� כא� הנמני� הרבה" ה"דברי� את להגדיר

לשמה תורה של העני� מתבטא לא שבה� משו�

התורה). לנות� לקדושֿברו�ֿהוא, (התקשרות

אשר מאיר, ר' של חידושו השכרjyndaוזה לעיקר

ג� הוא לשמה", בתורה ה"עוסק של תוצאה) (המהווה

"dkef�דברי" זכיה, בדר� מקבל, הוא – הרבה" לדברי�

הנמוכי� בתורה26הרבה" העוסק של המדריגה מעצ�

עבודת עניני בשאר לו מסייעי� "דברי�" ואות� לשמה,

כדלקמ�. ה',
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לשמה, בתורה העוסק זוכה לה� הרבה", ה"דברי�

בדר� מקבל שהוא "דברי�" סוגי�: לשני מתחלקי�

מיוחדת; ליגיעה כ� לש� זקוק הוא ואי� ממילא,

וממילא חלקי באופ� רק "זוכה" לה� נוספי� ו"דברי�"

עלֿידי מקבל� הוא אומרת: זאת שלו; עבודתו ג� נדרשת

נדרשת א� – אחר אד� מאשר בהרבה קלה eziiyrעבודה

ובשלימות. כדבעי אצלו יהיו אלה שעניני� כדי

מאיר ר' בדברי הלשונות ודיוקי השינוי� משמעות וזו

"ezyalne,ויראה ישרezxykneענוה חסיד צדיק להיות

החטאezwgxneונאמ�, משו�ezaxwneמ� – זכות" לידי

להתייגע לשמה בתורה העוסק ג� צרי� אלה דברי� שעל

בשלימות�: לקבל� כדי

" אשר לכ� גור� לשמה בתורה ענוהezyalnהעוסק

(ענוה המדות את לו שיהיו בו פועלת התורה – ויראה"

בדר�27ויראה (yeal(�האד על לבוש (כמו חיצוני באופ� ,

המד שנעשות עד איתו מתאחדות אינ� ה� א� elyות–

")dyrp(רק) התורה כ�, כמו וירא"); אותוdxiyknעניו

ונאמ�", "צדיק.. (בדומהdwigxnלהיות מהחטא אותו

או�" כל לצדיק יאונה "לא ממש) (ולא zaxwne)28לנאמר ֶָ

ונאמ�" "צדיק.. להיות כדי א� – למצוות ,lretaאותו

זכויות בעל ולהיות מחטאי� הואlretaלהשמר זקוק –

ויגיעה. לעבודה

" – כ� "דבריlgenוכמו להיותה התורה, עלבונו": על

ומזככת29כאש" מלבנת תורה30, הלומד של המדות את

שיהא לשלימותlgenלשמה, להגיע כדי א� עלבונו; על

שמלכתחילה המדות, yibxiבבירור `lנדרשת עלבו�, כל

מיוחדת. עבודה
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ריב"זf"crראה21) מאמר בביאור (288ֿ9 (ע' חט"ז [המתורג�] לקו"ש

טרדותיו גודל שמפני – אותי מוליכי� (דר�) באיזו יודע איני ב) כח, (ברכות

עיי"ש. שלו. אהוי"ר מרגיש הי' לא די� בעלמא שליחותו במילוי

אֿב).22) (יב, אחרו� בית בשל"ה ונתבארו הובאו הדיעות ב'

מצוה23) "שכר – א) (נג, פל"ט בתניא אדה"ז מ"ש להתאי� יש ועפ"ז

זו. לדיעה ג� – מהותה" נדע שמשכרה פי' מצוה

בעצמה.24) המצוה היא המצוה שכר הגור� כי (רפל"ז): התניא בלשו�

.23 הערה 137 ע' ח"ה [המתורג�] בלקו"ש הנסמ� וראה

תשל"ח).25) ברוקלי�, (קה"ת, זה לפרק פי' ליקוט פכ"ג. תניא ראה

ב. ג, פסחי� מחדא"ג ולהעיר

לדברי�26) זוכה מגדרdlrnlyוכ� למעלה ה� כי לו, שמגיע מה"שכר"

דר� רק האד� אל ובאי� (מצ"ע) רזיikf'נברא לו מגלי� כגו�: ואתעדל"ע.

ח"ז (לקו"ש לפמשנ"ת וכ� פוסק. שאינו וכנהר המתגבר כמעי� ונעשה תורה

ב"דברי� הפירוש (371 הריבויdaxdע' שהו"ע ."q"`רק שהוא – שבתורה

"זכי'". בדר�

שה�27) מפני שהוא י"ל דוקא, אלו מדות ב' לו שנותני� zegxkenהטע�

תיתני לא סוטה: מס' סיו� (ע"פ בההתועדות בארוכה כמשנ"ת האד�, לעבודת

depr..`hg z`xi.(

כא�.28) אבות (למהר"ל) חיי� דר� וראה כא. יב, משלי

כט.29) כג, ירמי'

בנורא"30) טבילותא "עיקר (בפי' 414ֿ5 ע' חט"ז [המתורג�] לקו"ש ראה

א). לט, סנה' –
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הנמוכי� בתורה26הרבה" העוסק של המדריגה מעצ�

עבודת עניני בשאר לו מסייעי� "דברי�" ואות� לשמה,
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" אשר לכ� גור� לשמה בתורה ענוהezyalnהעוסק
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אֿב).22) (יב, אחרו� בית בשל"ה ונתבארו הובאו הדיעות ב'
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ב. ג, פסחי� מחדא"ג ולהעיר

לדברי�26) זוכה מגדרdlrnlyוכ� למעלה ה� כי לו, שמגיע מה"שכר"

דר� רק האד� אל ובאי� (מצ"ע) רזיikf'נברא לו מגלי� כגו�: ואתעדל"ע.

ח"ז (לקו"ש לפמשנ"ת וכ� פוסק. שאינו וכנהר המתגבר כמעי� ונעשה תורה

ב"דברי� הפירוש (371 הריבויdaxdע' שהו"ע ."q"`רק שהוא – שבתורה

"זכי'". בדר�

שה�27) מפני שהוא י"ל דוקא, אלו מדות ב' לו שנותני� zegxkenהטע�

תיתני לא סוטה: מס' סיו� (ע"פ בההתועדות בארוכה כמשנ"ת האד�, לעבודת

depr..`hg z`xi.(

כא�.28) אבות (למהר"ל) חיי� דר� וראה כא. יב, משלי

כט.29) כג, ירמי'

בנורא"30) טבילותא "עיקר (בפי' 414ֿ5 ע' חט"ז [המתורג�] לקו"ש ראה

א). לט, סנה' –
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מצדו מיוחדת השתדלות כל ללא בשלימות�, –31לשמה

את משמח הבריות, את אוהב המקו� את "אוהב לדוגמה:

בינה ותושיה עצה ממנו ונהני� הבריות.. את משמח המקו�

די�". וחקור וממשלה מלכות לו ונותנת וגבורה..

את משמח הבריות.. את "אוהב שהוא ומכיוו�

הטובה בהנהגה ושלו� חס לו יחסר שלא ברור הבריות",

עוסק שהוא מפני דוקא מזו: ויתירה לחבירו; אד� בי�

ב בשכל לעילוי יזכה הוא לשמה ג�בתורה כללי, אופ�

לעניני במיליmlerdביחס ג� "עצה" לתת שיוכל כ� ,

כו' "32דעלמא אמת תורת מעידה עליה לעצה עד ,oipdp

ש" ומכיוו� – כו'" הריהוoipdpממנו ותושיה" עצה ממנו

"gnyn"הבריות .33את

.Ë
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(לא הוראה ישנה מאיר ר' של שבמאמרו מוב�, מכ�

יהודי עבור ג� אלא) עצמו, לשמה בתורה העוסק עבור רק

ipy:לחשוב העשוי ,

פרוש להיות חייב לשמה בתורה שהעוסק מכיוו�

ידיעה לו שאי� נמצא – סביבו ומהאנשי� העול� מענייני

שאי� הוכחה גופא זו לו, הייתה אילו (כי העול� בעניני

נית� שלא וכמה כמה אחת ועל לשמה); בתורה עוסק הוא

ציבורית בעסקנות או העול� בהוויות עצתו על לסמו�

בזה. וכיוצא

עוסק שהוא משו� דוקא אדרבה: כי מאיר, ר' מבהיר

להבנה זוכה הריהו לשמה העול�znlyenבתורה בעניני

נות� שהוא שהעצה כו'", ותושיה עצה ממנו "נהני� ולכ� –

"נהני�". של באופ� היא

בנושאי� מספקת בהירות לו אי� א� ובפשטות:

יאמר כ� א� לאיד�, א� עצה; מלתת ימנע הוא הנשאלי�,

ותושיה העצה שזוהי ברור אזי ועצתו, חוותֿדעתו את

נדמה א� ואפילו אמת; תורת פי על והנכוני� האמתיי�

הרי – אנושי שכל ע� מתיישבת אינה שנת� שהעצה

את משמח "אוהב.. לשמה, בתורה העוסק שהוא, מכיוו�

ש" הדבר ברור שנת�,oipdpהבריות", זו ומעצה כו'", ממנו

תתקבל בוודאי התורה, ובכח אוהב .d`pdלהיותו

.È
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ג� תוב� עלובכ� ומרוממתו "מגדלתו המשנה לשו�

– לשו� כפל סת� זה שאי� המעשי�", כל

העוסק של ומצבו אישיותו כי עולה, כה עד מהאמור

מצד (א) שונות: ודרגות רבדי� שני מכילי� לשמה, בתורה

העול� עניני מכל נעלה הריהו לשמה בתורה עיסוקו עצ�

הרבה" ה"דברי� מצד (ב) עצמה); התורה כמו (בדיוק

שה� (למרות העול� לעניני שייכות לו יש – "זוכה" לה�

לשמה). בתורה עוסק – ומעלתו מדרגתו בהרבה נמוכי�

בשני המשנה נוקטת אלה דרגות לשתי ובהתא�

לומר מתאי� "גדול" ומרוממתו": "מגדלתו הביטויי�

קט� שהוא) אלא אליו, (בער� שהוא לאחד בהשוואה

והבדלה, התנשאות על מורה "רוממות" ואילו ממנו;

ממנו. מרומ� שהוא מזה בער� שלא עליונות

(לה� זוכה הוא לה� הרבה" ה"דברי� מצד ובענייננו:

על "גדול הוא והבריאה) העול� לעניני וער� שייכות יש

היא העול� ועניני למעשי� ביחס גדלותו – המעשי�" כל

שהוא אלא מה�;lecbבער�,

ונעלה מובדל הריהו לשמה בתורה העסק עצ� מצד א�

המעשי�". כל על "מרוממתו – העול� עניני מכל לגמרי

.‡È
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" שדרגת א� תמידיwqerעל באופ� – לשמה" בתורה

אחד לכל שייכת אינה הזק�34– אדמו"ר אומר זאת ע� ,

אחד35בתניא כל אצל להיות צריכה "לשמה" שהכוונה ,36

הלימוד". "בתחילת פני� כל על
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שזהו31) אד�xwiraוי"ל, בי� הנוגעי� ואלה דעלמא דמילי בעניני�

בה�. להתעסק ועבודה תורה של מד"א "לצאת" יצטר� שלא כדי – לחבירו

לזה "מכשרתו" רק (ולא המקו�" את משמח המקו�.. את ש"אוהב ומה

לעוסק נוגע ית') בו לדבקה (החפ� האהבה מדת כי לומר, יש – וכדומה)

מיוסדי� דחשיב הכוונות שכל אי� ש� פמ"א תניא ראה – גופא לשמה בתורה

(מצוה חינו� וראה פ"י). תשובה הל' רמב"� בארוכה (וראה – כו' באהבה

ההתבוננות שע� מהdxezaתיח): ומכש"כ בהכרח: בלב האהבה תתיישב

פוסק. שאינו וכנהר המתגבר כמעי� ונעשה תורה רזי לו שמגלי�

זו).32) משנה (בפי' הבעש"ט בש� ויצא ס"פ י"י מתולדות ג� להעיר

כו'. בד"ת היינו ותושי' עצה ממנו ונהני� סכ"ב: ובאגה"ק

את33) משמח ד"אוהב.. שהעני� היותוzeixadוי"ל, מצד דוקא נעשה "

בתורה רקdnylעוסק מעלה שו� בו שאי� מי על מורה "בריות" התואר כי .

לקו"ש ובארוכה ע"ב. ריש כ, תענית פל"ב. תניא [ראה הקב"ה ע"י שנברא זה

ולכ�: ,[134ֿ5 ע' חט"ו [המתורג�]

אלה ע� הוא והתעסקותו טיפולו הרי תכלית, איזו בשביל בתורה העוסק

בריות ע� לא אבל לומד, שבשבילה זו לתכלית תועלת לו להביא שביד�

לו: לסייע יוכלו שלא בעלמא

תורתו שהיא משו� ורק א� שלומדה לשמה, בתורה העוסק שלאבל

d"awd�ג ואהבה וקירוב רגש בו יש זה משו� דוקא הרי .zeixal�שג (מכיו�

zi'ה� ez`n e`xap"ש אלא עוד ולא עמה� מטפל ולכ� ,(gnyn."הבריות את

מאד34) גדולה מעלה היא זהו ומעלה ה"ב: ש� תשובה הל' רמב"� ראה

(בארוכה) ג� וראה כו'. אבינו אברה� מעלת והיא לה זוכה חכ� כל ואי�

חלק. ר"פ סנה' פיה"מ

ב).35) (נח, ספמ"א

רפי"ד).36) (תניא כו'" אד� כל מדת ש"היא – "בבינוני�" ש� כמ"ש

לגמרי לאמיתו באמת מישראל אד� כל חפ� "בזה א) (נח, לפנ"ז ש� וראה

ש�. הפרק בסיו� ועייג"כ בה'". לדבקה נפש... ובכל לב בכל

zea` iwxt zegiyÎihewl

בזה: הביאור לומר ויש

סו�, אי� היא הקדושֿברו�ֿהוא של שתורתו מכיוו�

ומוגבל, נברא שהוא האד�, בשכל להתפס יכולה היא אי�

של תנועה אצלו קיימת כ� א� יכולlehiaאלא ידה ועל ,

הקדושֿברו�ֿהוא של תורתו את לקבל ובדומה37הוא ;

היה התורה לקבלת שהכלי במת�ֿתורה, שמצינו למה

ונשמע" "נעשה באמירת� נעשהzncwdae(38הביטול

).39לנשמע

עוד אשר אחד, כל אצל ג� הוא אצלוmxhaוכ� מתחיל

של פסקֿהדי�cenilהסדר תק� בו מצב – התורה

כו'" לשמה שלא ואפילו בתורה אד� יעסוק 40ש"לעול�

" של התנועה להיות צריכה –zlawלקבל כדי התורה",

הקדושֿברו�ֿהוא של תורתו ע� ;41שייכות

המתבטאת הביטול, תנועת עלֿידי נפעל זה ודבר

בלימוד אישית פניה שו� לו שאי� – "לשמה" בכוונה

מציאות רק ונרגשת הפרטית), מציאותו הרגש על (המורה

.42התורה

הברייתא את פתח הברייתא מסדר מדוע הטע� וזהו

מאיר. ר' של במאמרו תורה" "קני� של

בברייתות לפתוח מתאי� היה תמוה: שלכאורה –

התורה לימוד על להתייחסllkaהמזרזות – כ� אחר ורק ,

בתורהzilrpdלמדריגה (עוסק התורה בלימוד ביותר

– לשמה)?

שלפני בשבת הנלמדת תורה" "קני� של שהברייתא לפי

יהודי צרי� בו הסדר את מציגה תורתנו, מת� זמ� שבועות,

השבועות בחג התורה לקבלת הוא:43להתכונ� והסדר ;

לשמה" בתורה "עוסק של תנועה נדרשת לראש ,44לכל

הסדרmilawnשעלֿידה מתחיל כ� אחר ורק התורה; את

בפועל. התורה לימוד של

,xacna t"y zegiyn)

(d"lyz `yp t"ye y"dbg
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ואיל�.37) 353 ע' חט"ו [המתורג�] לקו"ש ג� ראה

ז.38) כד, משפטי�

א.39) פח, שבת

ת"ת40) הל' ראה ש�. פיה"מ ה"ה. ש� רמב"� וש"נ. ב. נ, פסחי�

ש�. ובקו"א ס"ג פ"ד לאדה"ז

מתחילה41) שהתורה הטע� ואיל�) 1 ע' חט"ו (לקו"ש ממשנ"ת להעיר

רק אפ"ל כי שבתורה, ה"ב'" הו"ע והשגה בהבנה התורה לימוד כי – בבי"ת

הביטול. הקדמת לאחרי

הכוונה42) ,(18 הערה לעיל (נסמ� התורה" "לש� בלשמה הדרגא בער�

אדעתא לימוד נק' לה' נפשו לקשר שלו�iytpc'דלשמה בתורת הנסמ� (ראה

אבל – (3 הערה 19 בשבילzellkaע' ורק א� לומד זו בכוונה שג� מכיו� ,

דנפשי'. אדעתא שלא לימוד נק' גופא, התורה השגת ע"י שנעשה זו התקשרות

ש�. שלו� תורת וראה

הפרק.43) בריש כא� שמואל מדרש ראה

לקבוע44) לכאו"א דאפשר ועוד) .229 ע' חי"ב (לקו"ש כמ"פ עדמשנ"ת

באופ� בתורה idd`עתי� zray�באופ לימודו `ezpneיהי' ezxezc.

•
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בזה: הביאור לומר ויש

סו�, אי� היא הקדושֿברו�ֿהוא של שתורתו מכיוו�

ומוגבל, נברא שהוא האד�, בשכל להתפס יכולה היא אי�

של תנועה אצלו קיימת כ� א� יכולlehiaאלא ידה ועל ,

הקדושֿברו�ֿהוא של תורתו את לקבל ובדומה37הוא ;

היה התורה לקבלת שהכלי במת�ֿתורה, שמצינו למה

ונשמע" "נעשה באמירת� נעשהzncwdae(38הביטול

).39לנשמע

עוד אשר אחד, כל אצל ג� הוא אצלוmxhaוכ� מתחיל

של פסקֿהדי�cenilהסדר תק� בו מצב – התורה

כו'" לשמה שלא ואפילו בתורה אד� יעסוק 40ש"לעול�

" של התנועה להיות צריכה –zlawלקבל כדי התורה",

הקדושֿברו�ֿהוא של תורתו ע� ;41שייכות

המתבטאת הביטול, תנועת עלֿידי נפעל זה ודבר

בלימוד אישית פניה שו� לו שאי� – "לשמה" בכוונה

מציאות רק ונרגשת הפרטית), מציאותו הרגש על (המורה

.42התורה

הברייתא את פתח הברייתא מסדר מדוע הטע� וזהו

מאיר. ר' של במאמרו תורה" "קני� של

בברייתות לפתוח מתאי� היה תמוה: שלכאורה –

התורה לימוד על להתייחסllkaהמזרזות – כ� אחר ורק ,

בתורהzilrpdלמדריגה (עוסק התורה בלימוד ביותר

– לשמה)?

שלפני בשבת הנלמדת תורה" "קני� של שהברייתא לפי

יהודי צרי� בו הסדר את מציגה תורתנו, מת� זמ� שבועות,

השבועות בחג התורה לקבלת הוא:43להתכונ� והסדר ;

לשמה" בתורה "עוסק של תנועה נדרשת לראש ,44לכל

הסדרmilawnשעלֿידה מתחיל כ� אחר ורק התורה; את

בפועל. התורה לימוד של
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(d"lyz `yp t"ye y"dbg

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

ואיל�.37) 353 ע' חט"ו [המתורג�] לקו"ש ג� ראה

ז.38) כד, משפטי�

א.39) פח, שבת

ת"ת40) הל' ראה ש�. פיה"מ ה"ה. ש� רמב"� וש"נ. ב. נ, פסחי�

ש�. ובקו"א ס"ג פ"ד לאדה"ז

מתחילה41) שהתורה הטע� ואיל�) 1 ע' חט"ו (לקו"ש ממשנ"ת להעיר

רק אפ"ל כי שבתורה, ה"ב'" הו"ע והשגה בהבנה התורה לימוד כי – בבי"ת

הביטול. הקדמת לאחרי

הכוונה42) ,(18 הערה לעיל (נסמ� התורה" "לש� בלשמה הדרגא בער�

אדעתא לימוד נק' לה' נפשו לקשר שלו�iytpc'דלשמה בתורת הנסמ� (ראה

אבל – (3 הערה 19 בשבילzellkaע' ורק א� לומד זו בכוונה שג� מכיו� ,

דנפשי'. אדעתא שלא לימוד נק' גופא, התורה השגת ע"י שנעשה זו התקשרות

ש�. שלו� תורת וראה

הפרק.43) בריש כא� שמואל מדרש ראה

לקבוע44) לכאו"א דאפשר ועוד) .229 ע' חי"ב (לקו"ש כמ"פ עדמשנ"ת

באופ� בתורה idd`עתי� zray�באופ לימודו `ezpneיהי' ezxezc.

אגרות קודש•

 ב"ה,  כ"ב מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ משתתפי באמירת תהלים נעים זמירות ישראל, אחרי התפלה, 

בבית הכנסת אגודת בני יעקב נוסח האריז"ל, בוואוסטער

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לקבל הבשורה טובה מהרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים מו"ה ישראל שי' גארדאן, אשר נקבעה 

שמירת תקנת אמירת תהלים לאחרי תפלת הבקר בכל יום.

וכידוע עד כמה השתדל בזה כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ונתפרסמה בקשתו בזה 

וגם נתקבלה בכו"כ קהלות קדושות בישראל, וגודל הענין ביאר בעל פה וגם בכתב כ"פ וכמבואר גם כן 

במכתביו שנדפסו בקובץ תהלים.

ויהי רצון אשר ילכו מחיל אל חיל בכל עניניהם, וההתחזקות בתקנה זו האמורה תשמש צנור וגם 

כלי להוספה בברכות השי"ת בזה ובכל עניניהם ועניני בני ביתם שיחיו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.
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dfa ± xeaicd zeize` ici

ly miiepiyd lk mikiiy

,xar ,onfd iiepiye zeigd

,cizre dedéaâì ìáà£¨§©¥
Cøaúé Búeîöòå Búeäî̈§©§¦§¨¥

áéúk7àì 'ä éðà" : §¦£¦Ÿ
,"éúéðLea iepiy mey oi` - ¨¦¦

d`ixad iptl oia jxazi

,d`ixad ixg`llïéa¥
éepL úðéçáa¦§¦©¦

ìzLääíeøî úeìL ©¦§©§§¥
úBìònä,zebixcnde ±ãò ©©£©

,ähî ähîìzenlerdn - §©¨©¨
cr xzeia mipeilrd

;xzeia mipezgzd zenlerl

éeöî Cøaúé àeäL BîkL¤§¤¦§¨¥¨
azenler ±Ck ¯ íéðBéìò ¨¤§¦¨

a äåLa Lnî àeä± ©¨§¨¤©
zenlerBîëe) íéðBzçz©§¦§

íéøîà éèewìa øàaúpL¤¦§¨¥§¦¥£¨¦
,"`ipz"d xtq ±à ÷ìç¥¤

,(àð ÷øtd"awd iably - ¤¤
oia lcad mey oi` ,envr

zenlerd mb ,oky ,mipezgzd zenlerd oial mipeilrd zenler

mby ,ixd ,jxazi ea "qetzl" dleki mzaygn oi` mipeilrd

ea dbyde "dqitz" mey oi` mipeilrl`vnp jxazi `ede ,jxazi

mipezgze mipeilr oia lcadd ,mipeilra `vnp `edy itk mipezgza

,zenlerl jxazi epnn zkynpd zeigd zkynda wx `hazn

zenlera xy`n ieliba xzei zeigd mipeilrd zenleray

.mipezgzd,ïîfä ééepL úðéçáa ïéáeiepiy mey oi` dfa mb - ¥¦§¦©¦¥©§©
,d"awd iabl,àeä Bcáì àeä äéäL BîkLly ze`ivn ote`ae - ¤§¤¨¨§©

øçà äzò àeä Ck ¯ úéLàøa éîé úLL éðôì ,ãçéîe ãéçé̈¦§ª¨¦§¥¥¤§¥§¥¦¨©¨©©
eðéäå ,äàéøaäecal `ed z`f lkae ,mi`xap etqezipy zexnl ± ©§¦¨§©§

,cgeine cigi `ede ,`edéaâì Lnî ñôàå ïéàk ìkäL íeMî¦¤©Ÿ§©¦§¤¤©¨§©¥
,Búeîöòå Búeäîiepiyl minxeb e`xapy mi`xapd oi` okle - ¨§©§

,jxazi eiabl qt`e oi`k md oky ,ezecg`ae eze`ivnaúBà Bîëe§
ãçà,zg` ±éaâì BzáLçnî elôà Bà íãà ìL Bøeacî ¤¨¦¦¤¨¨£¦¦©£©§§©¥

ì ,ìLî Cøc ìò ,dúeîöòå úéìëOä Lôpä úeäî úeììkCkL §¨¨©¤¤©¦§¦§©§¨©¤¤¨¨§©¥
,ïæàä úà,ytpl xzei aexwe oicr yeal `id daygndy zexnl - ¤¨Ÿ¤

,zilkyd ytpd lk iabl llk mewn zqtez zg` ze` oi` z`f lka

daygnd ze`a odne ,zecnd ixd ze`a ytpay lkyd oiprne

ze` ,ixd (lkyd oiprn dlrnl `edy) ytpd mvr iable ,xeaicde

mixacd ,llk mewn zqtez oi` ,daygn e` xeaic ly zg`

lyn mieedn mixen`d

biydle oiadl lkez ofe`dy

iabl d`ixad zeqt`

.d"awdCBøò ïéà" úîàáe¤¡¤¥£
éìàáéúk "E8,itk `ly - ¥¤§¦

ze` enk dfy mcew epxn`y

daygn e` xeaic ly zg`

ixdy ,dlek ytpd iabl

mipt lk lr yi zg`d ze`l

iabl eli`e ,"`edy lk" jxr

mey mi`xapl oi` d"awd

,llk jxrøàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
éèewìa) øçà íB÷îa§¨©¥§¦¥

íéøîà,"`ipz"d xtq ± £¨¦
á ÷ìçcegid xry" ± ¥¤
"dpen`de.íL ïiò (è ÷øt¤¤©¥¨

:íéøîBàL eäæå,dltza - §¤¤§¦
oipr lr miywanyk

miaxd jingxa" , mingxd

:"epilr mgxCìnä"©¤¤
,"æàî Bcáì íîBønä©§¨§©¥¨
íã÷ "æàn"L Bîk Leøt¥§¤¥¨Ÿ¤

äàéøaäzenlerd ly ± ©§¦¨
,mi`xapdeBcáì àeä äéä̈¨§©

,àeäecrla xac meye -

,miiw did `läzò Cke zenlerd zeedzd ixg` ±,mi`xapdàeä ¨©¨
;"'eë íîBøî",miiw `ed wxy -Leøt ,"íìBò úBîéî àOðúî"e §¨¦§©¥¦¨¥

íLa àø÷pä ïîæ úðéçaî äìòî äìòîì àOðå íø àeäL¤¨§¦¨§©§¨©§¨¦§¦©§©©¦§¨§¥
"íìBò úBîé" ìk úeiçL éôì eðéäå ,"íìBò úBîé",onfd oipr ± §¨§©§§¦¤©¨§¨

,"'eë Cìnä" úðéçaî ÷ø àeä`idy ,"zekln" zxitqe zpigan - ©¦§¦©©¤¤
mikiiy ,"onf"d oipr mieednd ,cizre ded ,xary ,"jlnd" zpiga

jln jln ly lcadd mixne` dilry ,cala "zekln"d zxitqa

dlrnly zecne zexitqa eli`e ,cizre xar ,ded mdy ,jelnie

,"onf"d oipr oiicr jiiy `l "zekln"níB÷îa øàBáîL Bîëe§¤§¨§¨
øçà9,úàæì éàå .oiprn elek `yepne mnexn d"awdy ,jk m`e - ©¥§¦¨Ÿ

,jxazi eiabl llk jxr dl oi`e mewn zqtez dppi`y d`ixad

õBöépä ìò ãàî ãàî äìBãb úeðîçøä,d"awdn wlg `edy ± ¨©£¨§¨§Ÿ§Ÿ©©¦
lrnn dwel` wlg10,,ìôàäå CeLçä óeba ïëBMä`xwpd - ©¥©¤¨§¨¨¥

àéåçc àëLî11,,(ipencwd) ygpd ly xerd -ìa÷ì ìeìòä ¨§¨§¦§¨¤¨§©¥
äàîèze`nhd zetilwd ylyny xeqi` ly mipipr ici lr ± ª§¨
,ixnbl,ïìvì àðîçø úBåàzä ìëa ìàbúäìeod m` s`y - §¦§¨¥§¨©©£©£¨¨¦§©
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ùã÷ä úøâà
íéðîæä éôåìéçá úåøå÷ä ìë ééåðéùå ãéúòå äåä øáòá
úåéçä úëùîä ïä ïäù úåéúåàä éôåøéö ééåðéùî ìëä
éáâì ìáà (à"éô á"ç à"÷ìá ù"îë) ù"úé åéúåãîî
ïéá éúéðù àì 'ä éðà áéúë êøáúé åúåîöòå åúåäî
äèîì ãò úåìòîä íåøî úåìùìúùää ééåðéù úðéçáá
ùîî àåä êë íéðåéìòá éåöî êøáúé àåäù åîëù äèî
úðéçáá ïéáå (à"ðô à"ç à"÷ìá ù"îëå) íéðåúçúá äåùá
ãçåéîå ãéçé àåä åãáì àåä äéäù åîëù ïîæä ééåðéù

êë úéùàøá éîé úùù éðôìäàéøáä øçà äúò àåä
åúåäî éáâì ùîî ñôàå ïéàë ìëäù íåùî åðééäå
åìéôà åà íãà ìù åøåáãî ãçà úåà åîëå åúåîöòå
äúåîöòå úéìëùä ùôðä úåäî úåììë éáâì åúáùçîî
áéúë êéìà êåøò ïéà úîàáå ïæàä úà êëùì î"ãò
íéøîåàù åäæå .ù"ò (è"ô á"ç à"÷ìá) à"îá ù"îëå
íãå÷ æàîù åîë ùåøéô æàî åãáì íîåøîä êìîä
íîåøî àåä äúò êë àåä åãáì àåä äéä äàéøáä
äìòîì àùðå íø àåäù 'éô íìåò úåîéî àùðúîå 'åë
éôì åðééäå íìåò úåîé íùá àø÷ðä ïîæ úðéçáî äìòî
'åë êìîä úðéçáî ÷ø àåä íìåò úåîé ìë úåéçù
ãàî ãàî äìåãâ úåðîçøä úàæì éàå .à"îá ù"îëå
àéåçã àëùî ìôàäå êåùçä óåâá ïëåùä õåöéðä ìò
éìåì ì"ø úååàúä ìëá ìàâúäìå äàîåè ìá÷ì ìåìòä
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ו.7. ג, ו.8.מלאכי מ, ˘ËÈÏ"‡:9.תהלי� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,זה מפרש הי' אז כי – ע"ז שהכוונה אאפ"ל אבל פ"ז. משהיחוה"א "להעיר

ÏÈÚÏ„ÎÂ.ואכמ"ל ח"ב". רפ"ב.10."בלק"א ובכ"מ.11.תניא ב). (י, בהקדמה תקו"ז ראה



a`Îmgpnכו 'k ipy mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב כ' שני יו�

,220 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî äðäå,`iw 'nr cr.éððåëú

ly ote`a odyk ,j` ,"dbep" ztilwny xzid ly mipiprnzee`z

,ribdl sebd lelr dl` lkl ,dfn jlkeln sebd dyrpéìeì¥
ïâî àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¨¥
úBîeöòúå æò Bì ïúBðå Bì§¥Ÿ§©£

óebä íò íçììåéúBàúå ¦§Ÿ¦©§©£¨
,ïçvðìeezxfr ilan ,j` - §©§¨

z` gvpl d"awd ly

cvn sebd lelr ,zee`zd

x`yp dfyk mb ± zezigp ly oipr ixd `ed envr dfe ,df lkl envr

.zee`zd ici lr dlilg l`bzdl lret icil `a epi`e cala geka

.dnypd ly uevipd okey ± zegp jk lk `edy df sebaeeäæå§¤
:íéøîBàLd"awd `yepne mnexn dnk cr mixne`y ixg` - ¤§¦

mnexnd jlnd" ,d`ixadn

,(lirl xkfpk) "ecal

mler iwl`" miywan

"epilr mgx miaxd jingxa

miniiqne'eë eðfò ïBãà"£ª¥
."'eë eðòLé ïâîdpeekdy ± ¨¥¦§¥

eizegeke mc`dn dlrnly siwn xe`a d"awd ozepy gekd lr `id

.eizee`ze sebd cbp opebzdle fera cenrl mc`d lkeiy ± miinvrd

úàæ úòãeî äpäå12,,xacd reci -:eîéçøe eìéçc éðéî 'á Léc §¦¥©©Ÿ§¥¦¥§¦§¦
ipy mpyi dad`a mbe d`xia mb) dad`e d`xi ibeq ipy mpyi -

:(mipinúBðBLàøä,dad`e d`xia mipey`xd mibeqd ±ïä ¨¦¥
e 'ä úlãâa úòcäå äðeázäî úBãìBpäzwnrde zeppeazddn ± ©¨¥©§¨§©©©¦§ª©

zrcdíéàéánä íéøácá©§¨¦©§¦¦
,Búàøéå 'ä úáäà éãéì- ¦¥©£©§¦§¨

ly ezad`e eaexiw zcn lr

,'eke l`xyi ipal d"awd

winrn mc`dy dryay

zeclep ,dl` mipipra ezrc

,'d z`xie 'd zad` ea

úBðBøçàäåmibeqd ± §¨©£
dad`e d`xia mipexg`dïä¥

äìòîlî Ck øçà úBàaä©¨©©¨¦§©§¨
,äðzî úðéçáaixg` - ¦§¦©©¨¨

z`xi envrl biyd mc`dy

ici lr 'd zad`e 'd

d`xid ze`a ,zeppeazd

dpzn ly jxca dad`de

,dlrnlneøàaúpL Bîë§¤¦§¨¥
÷eñt ìò øçà íB÷îa13: §¨©¥©¨

úà ïzà äðzî úãBáò"£©©¨¨¤¥¤
àéäL ,"íëúpäk- §ª©§¤¤¦

`id ,mkzpedk,äáäà úcî¦©©£¨
weqtd xne` jk lre -

dpzn jxca ,dpzn zcear `edy dad` ly df ote` epyiy

,dlrnlnàeä ïëå,xacd jke -.äàøia ïk íbdbixcn dpyiy - §¥©¥©¦§¨
.dlrnln dpzn jxca `idy d`xiaéàcå ,äpäå- y ,xacd -ïéà §¦¥©©¥

úBðBLàøä ïéa ììk CBøò,dad`e d`xia mipey`xd mibeqd oia - ¨§¨¥¨¦
úBðBøçàä éaâì ,àøápä ìëOä úBãìBz ïäLmibeqd oial - ¤¥§©¥¤©¦§¨§©¥¨©£

,dad`e d`xia mipexg`dïäL,dpzn ly jxca -Cøaúé àøBaäî ¤¥¥©¥¦§¨¥
,BîLoia jxr mey oi` jk ,`xeal `xap oia jxr mey oi`y myk - §

zervn`a) `xapd ici lr xvepy d`xie dad` ly oey`xd beqd

.`xeadn `ay d`xie dad` ly oexg`d beqd oial (elkyïä ïëìå§¨¥¥
,zepexg`d dad`de d`xid -ék ,"úîà" íLa úBàø÷pä ïä¥©¦§¨§¥¡¤¦

"úîà àeä-Ceøa-LBãwä ìL BîúBç"14,ézîàä úîà àeäL , ¨¤©¨¨¡¤¤¡¤¨£¦¦
íéàøápaL úîàä ìëå§¨¨¡¤¤©¦§¨¦

.dén÷ éáéLç àìk- §¨£¦¥©¥
,jxazi eiptl melkk zaygp

dad`de d`xid ,okl

dpzn jxca ze`ad

mya ze`xwp ,`xeadn

."zn`"Cøcä äæéà Cà©¥¤©¤¤
,"'ä úîà"ì íãàä äkæiL¤¦§¤¨¨¨§¡¤
d`xil mc`d dkfiy -

zpigan "zn`" ody dad`e

,d"awd ly "zn`"däpä¦¥
øøBòiL éãé ìò àeä©§¥¤§¥
ìò 'ä éðôì íéaø íéîçø©£¦©¦¦§¥©

àéäL ,BLôðaL õBöépä- ©¦¤§©§¤¦
`id ,mingxd zcnBúcî¦¨

äöwäî çéøáî ,á÷òé ìL¤©£Ÿ©§¦©¥©¨¤
eðééäc ,äöwä ìà- ¤©¨¤§©§

,xnelkúBìònä íeøî- ¥©©£
,zebixcndeähîì ãò©§©¨

,ähîzxfzyne zxaer - ©¨
,awri ly mingxd zcn

dgeka yi - jky oeeikneéLîäìäfä ìôMä íìBòì "'ä úîà" C §©§¦¡¤¨¨©¨¨©¤
áeúkL Bîëe ,CeLçä15CLça áLà ék" :,dfd mlerd ly -'ä ¤¨§¤¨¦¥¥©Ÿ¤

eäæå ."éì øBàaezky dn -16:."'eë Bcñç eðéìò øáb ék"cqgy - ¦§¤¦¨©¨¥©§
- seba z`vnpd mc`d ytpae ,dfd mlerd jyeg lr xabzn 'd

,'"d zn`" zkyndl jxcdy ,mipt lk lr ,ixd .'dn xe` ielib xi`n

.miax mingx zexxerzd ici lr `idíéaø íéîçø úeøøBòúä Cà©¦§§©£¦©¦
éøö ¯ 'ä éðôìBlL úîàa àeäLk íâå ,úîàa ïk íb úBéäì C ¦§¥¨¦¦§©¥¤¡¤§©§¤¤¡¤¤
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íò íåçìì úåîåöòúå æåò åì ïúåðå åì ïâî ä"á÷äù
åðòùé ïâî 'åë åðæåò ïåãà ù"æå ïçöðìå åéúåàúå óåâä

.'åë

úåðåùàøä ø"åã éðéî 'á ùéã úàæ úòãåî äðäå
íéøáãáå 'ä úìåãâá úòãäå äðåáúäî úåãìåðä ïä
úåàáä ïä úåðåøçàäå åúàøéå 'ä úáäà éãéì ïéàéáîä
ô"ò à"îá ù"îëå äðúî 'éçáá äìòîìî êë øçà
äáäà úãî àéäù íëúðåäë úà ïúà äðúî úãåáò
ïéá ììë êåøò ïéà éàãå äðäå .äàøéá ë"â àåä ïëå
úåðåøçàä éáâì àøáðä ìëùä úåãìåú ïäù úåðåùàøä
úîà íùá úåàø÷ðä ïä ïä ïëìå .ù"úé àøåáäî ïäù
ìëå éúéîàä úîà àåäù úîà ä"á÷ä ìù åîúåç éë
êøãä äæéà êà äéî÷ éáéùç àìë íéàøáðáù úîàä
íéîçø øøåòéù éãé ìò àåä äðä 'ä úîàì íãàä äëæéù
ìù åúãî àéäù åùôðáù õåöéðä ìò 'ä éðôì íéáø
úåìòîä íåøî åðééäã äö÷ä ìà äö÷äî çéøáî á÷òé
äæä ìôùä íìåòì 'ä úîà êéùîäì äèî äèîì ãò
øáâ éë åäæå éì øåà 'ä êùçá áùà éë ù"îëå êåùçä
ë"â ì"ö 'ä éðôì ø"ø úåøøåòúä êà .'åë åãñç åðéìò
úîà éãé ìò ìëåé êéà åìù úîàá àåäùë íâå úîàá
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קט�.12. חינו� – ח"ב פי"ד. ח"א לקו"א ז.13.ראה יח, א.14.קרח נה, ח.15.שבת ז, ב.16.מיכה קיז, תהלי�

a`Îmgpn `"k iyily mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב כ"א שלישי יו�
אגרתז ,`iw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áåè äî åðéøùà æ,222 'nr cr.'åëå ìåìòå

éà ¯úîà"î íéðBéìò íéîçø øøBòì BlL úîà éãé ìò ìëeé C ¥©©§¥¡¤¤§¥©£¦¤§¦¥¡¤
?"'äzn`d iabl "`lk" `id `xap ly zn` lk ,xen`ky oeeik -

.d"awd lyúcî àéäL ,ä÷ãvä úcî àéä äæì äöòä Cà©¨¥¨¨¤¦¦©©§¨¨¤¦¦©
déîøbî déì úéìc ïàî ìò íéîçøä,melk envrn el oi`y inl - ¨©£¦©©§¥¥¦©§¥

,'eë íéìôL çeø úBéçäì§©£©§¨¦
àzúìc àúeøòúàáe- §¦§¨¨¦§©¨

- "dhnlny zexxerzda"

,àìéòìc àúeøòúà- ¦§¨¨¦§¥¨
,"dlrnln zexxerzd" d`a

õé÷îe íéðLé øøBòî 'ä§¥§¥¦¥¦
úðéça íä ,íéîcøð¦§¨¦¥§¦©
íéãñçå íéaø íéîçø©£¦©¦©£¨¦

íéðBéìò,íéîìòpädpiy - ¤§¦©¤§¨¦
mlrd ly oipr md dncxze

enk ,xzei wenr mlrd lye

oyi `edyk mc`a lynl

okl ,mlrda md eizegek

miax mingxd mi`xwp

mdy ,mipeilrd micqgde

"mipyi" - mvra minlrp

d"awd mze`e ,"mincxp"e

uiwne xxernøBàì" ,äaø äøàäå éelbä ìà íìòääî úàöì̈¥¥©¤§¥¤©¦§¤¨¨©¨¥
ì eäæå ."íìBòì 'ä úîà" ,"íéiçä øBàaøîàpä äòéøæ ïBL §©©¦¡¤§¨§¤§§¦¨©¤¡©
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didzy ,zenlera qtzp epi` jxazi `ed eli`e ,sebay miiepiydn
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Bcáì Búeîöòå Búeänî¦¨§©§§©
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,dx`d dxi`neàeäL¤
,ãçà BîLeyi okly - §¤¨

gekazeigdl enyn dx`d

,zenlerd lkBîëe§
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zeyalzd lr xaecnynn`l` ,mda z`vnp `idy wx `l .

,mlerd zbixcnl m`zda zn`zene znvnevn zeigdy zeyalzd

,mlerd mr zcg`zne,íéaø íéòvîî éãé ìò íëBúa úñtúðå- §¦§¤¤§¨©§¥§ª¨¦©¦
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éë ùåøéô ìàøùé éäìà ìà åì àø÷éå á÷òéá ù"îë
ò"ëîî åäéàã óà éë àåä ïë åîùë ä"á÷ä úîàá äðä
õøàì úçúî ãò úåìòîä íåøî íéðåúçúå íéðåéìò
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ìåëéáë åãáì åúåîöòå åúåäîî íúåéç ìá÷ì íéìåëé
íéðåéìò äéçî ä"á÷ä øùà úåéçä úåèùôúä ÷ø
êøáúé åîùî äøéàî äøàä åîë î"ãò àåä íéðåúçúå
ååéæ ÷ø åãáì åîù áâùð éë ù"îëå ãçà åîùå àåäù
ùîî úùáìúî åæ äøàäå .'åâå íéîùå õøà ìò åãåäå
éãé ìò íëåúá úñôúðå íúåéçäì íéðåúçúå íéðåéìòá
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a`Îmgpn a"k iriax mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב כ"ב רביעי יו�
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,úéìëúå õ÷ ïéàìmb -ibeqlk mbe ,leab ila md dl` zenler §¥¥§©§¦

e`a `ed mdn mlerly ot

,zilkze leab ilaBîk§
àaø àøãàa áeúkL10,- ¤¨§¦§¨©¨

minlrp zenler mpyiy

,zilkze uw oi`l-ìò-óà©©
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úBéçäì íéaø íéîeöîö¦§¦©¦§©£
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,miwlg ly oipr zewl`a jiiy `le ,zehiytd zilkza heyt `ed
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äæ øtñî ,äpäå,dxezd zeevn b"ixz cbpk - (613) b"ixz -àeä §¦¥¦§¨¤
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l"f epinkg12:úBzëqî 'ñ ïä,q"yd -"øtñî ïéà úBîìòå" ,'eë ¥©¤§©£¨¥¦§¨

:l"f epinkg miyxec -ïä¥
,'eë úBëìääila ody - ©£¨

,xtqnïBöø úëLîä ïäL¤¥©§¨©§
.'eë ïBéìòäoevxdy oeeike - ¨¤§

,leab ila ixd `ed oeilrd

mdy ,zekldd ihxt mb jk

oevxdn zekynd ihxt

.leab ila md - oeilrd

miwlgd b"ixz iably myke

zwlgzn mda miillkd

,lirl xn` ,dx`dd

,mze` zhlewd ,dnypay

g"nx ,mipipr b"ixz mpyi

mb jk ,micib d"qye mixa`

zekyndd ihxt iabl

leab ila mdy ,dx`ddny

milk l`xyi zenypl yi -

mihxtd helwl miihxt

oeylae .ef dkynde dx`dn

:owfd epaxLnî àeä ïëå§¥©¨
.íãàä úîLðayiy - §¦§©¨¨¨

zhilwl milk dnypl

miiteqÎoi`d mihxtd

.ef dx`de dkyndnék¦
íìBòaL úBîLpä ìk ,äpä¦¥¨©§¨¤¨¨

a úBìeìk eéäly eznyp - ¨§¨
ïBLàøä íãà13êøãå ,ììk ¨¨¨¦§¤¤§§¨

BúîLð äúéä,oey`xd mc` ly -ç"îø :â"éøz øtñîì ú÷ìçð ¨§¨¦§¨¤§¤¤§¦§©©§©§¨
ïéà úBöBöéðì ú÷ìçð èøt Cøc Cà ,íéãéb ä"ñLe íéøáà¥¨¦§¨¦¦©¤¤§¨¤§¤¤§¦¥
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øîàpM äî æà íi÷iL ,ììëa ãòå çéLnä úàéa14øtñî äéäå" : ¦©©¨¦©§©¦§¨¤§ª©¨©¤¤¡©§¨¨¦§©
"áøî øôqé àìå ãné àì øLà ,íiä ìBçk ìàøNé éða15.lkn - §¥¦§¨¥§©¨£¤Ÿ¦©§Ÿ¦¨¥¥Ÿ

xetq oi` zevevipl zwlgznd) oey`xd mc` znypy ,oaen xen`d

dkynddn miiteqÎoi`d mihxtd likdl dgeka did (zenyp ly

zenypl jynpd iwl`d zeigde xe`d ,oeilrd oevxd ly dx`dde

aezk awriay ,lirl xikfdy dn owfd epax xiaqi oldl .l`xyi

lk eznypa exi`d awria mby ,"l`xyi iwl` lÎ` el `xwie"

mc`a xacd didy jxc lre itk ,ziwl`d dx`ddn mihxtd

:owfd epax oeylae .oey`xd
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úéìëúå õ÷ ïéàì íéîìòð úåîìåò úåéçäì úéìëúå
íéîåöîö é"ò äèîì äúãøá ë"ôòà àáø àøãàá ù"îë
ú÷ìçð àéä íéùòðäå íéøåöéäå íéàøáðä úåéçäì íéáø
ïäù äøåúä úåöî â"éøú ãâðë â"éøú øôñîì ììë êøã
øéàäì ä"á ñ"à øåàî åæ äøàä úåëùîä éðéî â"éøú ïä
íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îøî äìåìëä íãàä úîùðì
úëùîäå úãéøé úéìëú ø÷éò àåä äøåáòá øùà
íéùòðäå íéøåöéäå íéàøáðä ìëì äèîì åæ äøàä

:òãåðë íãàä àåä ïìåë úéìëúù
äðäåèøô êøãá ìáà .ììë êøãá àåä äæ øôñî

íéáø íéèøôì ú÷ìçúî äåöîå äåöî ìë äðä
ìëáù úåéèøô úåëìä éôåâ ïä ïäå úéìëúå õ÷ ïéàì
úåëìî äîä íéùù ù"îë øôñî íäì ïéàù äåöî
úåëìää ïä øôñî ïéà úåîìòå 'åë úåúëñî 'ñ ïä
ùîî àåä ïëå 'åë ïåéìòä ïåöø úëùîä ïäù 'åë
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minlrp zenler mpyiy
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mdy ,zekldd ihxt mb jk
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a úBìeìk eéäly eznyp - ¨§¨
ïBLàøä íãà13êøãå ,ììk ¨¨¨¦§¤¤§§¨

BúîLð äúéä,oey`xd mc` ly -ç"îø :â"éøz øtñîì ú÷ìçð ¨§¨¦§¨¤§¤¤§¦§©©§©§¨
ïéà úBöBöéðì ú÷ìçð èøt Cøc Cà ,íéãéb ä"ñLe íéøáà¥¨¦§¨¦¦©¤¤§¨¤§¤¤§¦¥
ãò íéèáMäå úBáàä úBîéî ìàøNé ìk úBîLð ïäL ,øtñî¦§¨¤¥¦§¨¦§¨¥¦¨¨§©§¨¦©

øîàpM äî æà íi÷iL ,ììëa ãòå çéLnä úàéa14øtñî äéäå" : ¦©©¨¦©§©¦§¨¤§ª©¨©¤¤¡©§¨¨¦§©
"áøî øôqé àìå ãné àì øLà ,íiä ìBçk ìàøNé éða15.lkn - §¥¦§¨¥§©¨£¤Ÿ¦©§Ÿ¦¨¥¥Ÿ

xetq oi` zevevipl zwlgznd) oey`xd mc` znypy ,oaen xen`d

dkynddn miiteqÎoi`d mihxtd likdl dgeka did (zenyp ly

zenypl jynpd iwl`d zeigde xe`d ,oeilrd oevxd ly dx`dde

aezk awriay ,lirl xikfdy dn owfd epax xiaqi oldl .l`xyi

lk eznypa exi`d awria mby ,"l`xyi iwl` lÎ` el `xwie"

mc`a xacd didy jxc lre itk ,ziwl`d dx`ddn mihxtd

:owfd epax oeylae .oey`xd
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ùã÷ä úøâà
óà åæ äøàä äðäå
ìåáâ éìá 'éçáá úèùôúîå äøéàî àéä äìòîìù
úéìëúå õ÷ ïéàì íéîìòð úåîìåò úåéçäì úéìëúå
íéîåöîö é"ò äèîì äúãøá ë"ôòà àáø àøãàá ù"îë
ú÷ìçð àéä íéùòðäå íéøåöéäå íéàøáðä úåéçäì íéáø
ïäù äøåúä úåöî â"éøú ãâðë â"éøú øôñîì ììë êøã
øéàäì ä"á ñ"à øåàî åæ äøàä úåëùîä éðéî â"éøú ïä
íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îøî äìåìëä íãàä úîùðì
úëùîäå úãéøé úéìëú ø÷éò àåä äøåáòá øùà
íéùòðäå íéøåöéäå íéàøáðä ìëì äèîì åæ äøàä

:òãåðë íãàä àåä ïìåë úéìëúù
äðäåèøô êøãá ìáà .ììë êøãá àåä äæ øôñî

íéáø íéèøôì ú÷ìçúî äåöîå äåöî ìë äðä
ìëáù úåéèøô úåëìä éôåâ ïä ïäå úéìëúå õ÷ ïéàì
úåëìî äîä íéùù ù"îë øôñî íäì ïéàù äåöî
úåëìää ïä øôñî ïéà úåîìòå 'åë úåúëñî 'ñ ïä
ùîî àåä ïëå 'åë ïåéìòä ïåöø úëùîä ïäù 'åë
åéä íìåòáù úåîùðä ìë äðä éë íãàä úîùðá
ú÷ìçð åúîùð äúéä ììë êøãå ø"äãàá úåìåìë
êøã êà íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îø â"éøú øôñîì
ìë úåîùð ïäù øôñî ïéà úåöåöéðì ú÷ìçð èøô
çéùîä úàéá ãò íéèáùäå úåáàä úåîéî ìàøùé
ìåçë é"ðá øôñî äéäå ù"î æà íéå÷éù ììëá ãòå

.áåøî øôñé àìå ãîé àì øùà íéä
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ואיל�.10. ב קכז, ח.11.זח"ג ו, ובכ"מ.12.שה"ש ש�. ובכ"מ.13.שהש"ר ב. פ"מ, ב"ר א.14.ראה ב, ‡„ÂÓ"¯15.הושע ˜"Î ˙¯Ú‰
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a`Îmgpnל c"kÎb"k iyiyÎiying mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב כ"ג חמישי יו�

,222 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...á÷òéã 'éøôåù äðäå,aiw 'nr cr.à"îá ù"îë

מנח�ֿאב כ"ד שישי יו�

,aiw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éåìéâù óà äðäå,aiw 'nr crùîî
יו�חמישֿישישיכ"גֿכ"דמנחֿ�אב
.

ïBLàøä íãàc déøôeL ïéòî á÷òéc déøôeL ,äpäå16,eitei - §¦¥§¥§©£Ÿ¥¥§¥§¨¨¨¦
,oey`xd mc` ly ezenilye eitei oirk awri ly ezenilyeïwzL- ¤¦¥

,awriìkî äìeìk ïk íb BúîLð äúéäå ,ïBLàøä íãà àèç¥§¨¨¨¦§¨§¨¦§¨©¥§¨¦¨
,íìBò ãòå íìBòî ,ìàøNéaL úBîLpäzenypd mb ,xnelk - ©§¨¤§¦§¨¥¥¨§©¨

"`iqkz`c `nlr"n

mbe ,(miqeknd zenlerdn)

`nlr"n zenypd

zenlerdn) "`ilbz`c

zelelk olek eid (mielbd

,awri ly eznypaäéäå§¨¨
,äìòîlL äøBúì äákøî¤§¨¨§¨¤§©§¨

,"íãà" íLa úàø÷pL- ¤¦§¥§¥¨¨
"mc` dxezd z`f"17,Bîk§

áeúkL18úeîc ìòå" : ¤¨§©§
íãà äàøîk úeîc àqkä©¦¥§§©§¥¨¨

,"'eëå`id dpeekdy - §
zxeza `aeny itk ,"dxez"l

dlawd19.áeúkL Bîëe20: §¤¨
"'eë ìàøNéa íéðôì úàæå"§Ÿ§¨¦§¦§¨¥
ly mzeinipta z`fe -

,l`xyiàlà úàæ ïéà"¥Ÿ¤¨
äøBz21,"'eë,"z`f"y - ¨

,l`xyia mcewn did ,dxez

,"àáñ ìàøNé" úîLða úLaìîe äìeìk äúéäLlr aqend - ¤¨§¨§¨§ª¤¤§¦§©¦§¨¥¨¨
mby dlrnl eyxey lr oke ,"`aq l`xyi" `xwpd dhnl epia` awri

,"`aq l`xyi" `xwp okäìeìkädlelk "`aq l`xyi" znyp -ìkî ©§¨¦¨
.úBîLpä.dxezd xe`l ilk did `ede -éäìà ìà Bì àø÷iå" eäæå ©§¨§¤©¦§¨¥¡Ÿ¥

ì "ìà" ¯ "ìàøNéúëLîä ïBLzcn lr fnex lÎ` myd ,oky - ¦§¨¥¥§©§¨©
,drtyde dkynd ,cqgdàeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî äøàää©¤¨¨¥¥¨

,éelbä ìà íìòääî,dxeza yaelnd seq oi` xe`l dpeekd - ¥©¤§¥¤©¦
áeúkL Bîëe ,BúîLða éelb úðéçáa øéàäì22;"eðì øàéå 'ä ìà" : §¨¦¦§¦©¦§¦§¨§¤¨¥©¨¤¨

,"l`xyi iwl` lÎ` el `xwie" edfe ,dx`d oeyl `ed "lÎ`"y ixd -

`xw awriyjiynde,seq oi` xe` ly zillkd dx`ddn zelbzdd

xi`zzelbzddy-zeevne dxezaymihxtdlk ekezalikndllkd

.eznypaáì éøLé ìk åéøçàå23,xi`nd iwl`d xe`dy dl` - §©£¨¨¦§¥¥
yi xy`e mala `a mgena

zad` ly zexxerzd mdl

zeig dqipknd ,'d z`xie 'd

mneiwae dxez mcenila

,zeevnäøBza íé÷ñBòä̈§¦©¨
-ïéà 'ä øBà øéàî ,úBönáe©¦§¥¦¥
úðéçáa àeä-Ceøa óBñ¨¦§¦©

,íúîLða éelbef "dx`d" - ¦§¦§¨¨
" z`xwpepiwlgdn epixy`) "

aehepiwlg,xnelk ,("

zihxtd ziwl`d dx`dd

,devn lk ici lr dxi`nd

dx`ddn wlg `idy

xaqedy itke .zillkd

`idyk ef dx`dy ,lirl

ly ote`a `id ,dhnl zcxei

(613) b"ixzl zewlgzd

wlgd ixd - 'eke miwlg

xi`n ziwl`d dx`ddny

aeh dn epixy`" xn`p jk lre ,devn miiwnd icedi ly dnypa

epiwlg."íaìå íçîa äøàää æò øúéå úàN øúéa äæ éelb ïîæe§©¦¤§¤¤§¥§¤¤¨©¤¨¨§Ÿ¨§¦¨
øçà íB÷îa øàBáîL Bîk ,älôzä úòLa àeä24.ici lr ,oky - ¦§©©§¦¨§¤§¨§¨©¥

mleqmleqd ici lr jynpe ,icedi ly zeevnd iyrn miler dltzd

owfd epax xiaqd o`k cr .dizeawray zelbzdde ziwl`d dx`dd

mirp dn" oeyld xiaqi oldl ."epiwlg" oeyldepilxebixd lxeby ,"

.dtid wlga mikef lxeb it lr wxe llkd on `vei wlg lr dxen

:owfd epax oeylae

éelbL óà ,äpäå,iwl` -àeä úBönäå äøBzä ÷ñò éãé ìò äæ §¦¥©¤¦¤©§¥¥¤©¨§©¦§
ìàøNiî Lôð ìëì äåL̈¤§¨¤¤¦¦§¨¥
úçà äøBz ék ,ììk Cøãa§¤¤§¨¦¨©©

eðlëì ãçà ètLîelk - ¦§¨¤¨§ª¨
dxeza aiiegn icedi

d cvne ,zeevnedx`d

dlrnlyici lr zkynpd

,deya l`xyin cg` lkl zkynp `id ,zeevnde dxezd-ìò-óà©©
ìk ïéà èøt Cøãa ïë-ét¦¥§¤¤§¨¥¨

Bà úBLôpädbixcnd - ©§¨
,dpnn dlrnlyå úBçeøä̈§

dlrnly dbixcnd e` -

,dpnnúBåL úBîLpä©§¨¨
äæ ïéðòadx`da - §¦§¨¤
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äéøôåù äðäå
ø"äãà àèç ï÷éúù ø"äãàã äéøôåù ïéòî á÷òéã
ìàøùéáù úåîùðä ìëî äìåìë ë"â åúîùð äúéäå
'÷ðù äìòîìù äøåúì äáëøî äéäå íìåò ãòå íìåòî
äàøîë úåîã àñëä úåîã ìòå ù"îë íãà íùá
úàæ ïéà 'åë ìàøùéá íéðôì úàæå ù"îëå 'åëå íãà
úîùðá úùáåìîå äìåìë äúéäù 'åë äøåú àìà
åì àø÷éå åäæå úåîùðä ìëî äìåìëä àáñ ìàøùé
øåàî äøàää úëùîä ïåùì ìà .ìàøùé é÷ìà ìà
éåìéâ 'éçáá øéàäì éåìéâä ìà íìòääî ä"á ñ"à
áì éøùé ìë åéøçàå åðì øàéå 'ä ìà ù"îëå åúîùðá

úåöîáå äøåúá íé÷ñåòää"á ñ"à 'ä øåà øéàî
úàù øúéá äæ éåìéâ ïîæå íúîùðá éåìéâ úðéçáá
äìôúä úòùá àåä íáìå íçåîá äøàää æò øúéå

.à"îá ù"îë

äøåúä ÷ñò é"ò äæ éåìéâù óà äðäå
éë ììë êøãá ìàøùéî ùôð ìëì äåù àåä úåöîäå
ïéà èøô êøãá ë"ôòà åðìåëì 'à èôùîå úçà äøåú
éôì äæ ïéðòá úååù úåîùðäå úåçåøä åà úåùôðä ìë
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ובכ"מ.16. א. פד, יד.17.ב"מ יט, כו.18.חוקת א, ואיל19.יחזקאל ב עא, זח"א ז.20.�.ראה ד, ב.21.רות פא, קיח,22.זח"ג תהלי�

˘ËÈÏ"‡23.כז. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(ג מ, שלח לקו"ת (ראה ישרֿאֿל" אותיות "דישראל :.24:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�מלקמ "להעיר

סכ"ד".

a`Îmgpn d"k ycew zay mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב כ"ה קודש שבת יו�
אגרתח ,aiw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úå÷ãö òøåæ ç,224 'nr cr.'åë êåîð

,devn meiwe dxez ici lr mdl dxi`nd ziwl`d zelbzdeúò éôì§¦¥
,äfä íìBòa íàBáe íìebìb ïîæeepizexec ly zenypd ziaxn - §©¦§¨¨¨¨©¤

ick dfd mlerl aey ecxie df mlera xak eidy zenyp ixd od dl`

zlblbzn dnypdy dtewzde onfd itl ixd ,miieqn oipr owzl

ote`a - df mlerl zcxeie

dl dxi`n dfkdlrnln

ziwl`d zelbzdde dx`dd

.ef e` ef devn ici lry

íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe§©£©©¥¦§¨
äëøáì25éàîa Ceáà" : ¦§¨¨¨§©

déì øîà ,éôè øéäæ éåä̈¥¨¦§¥¨©¥
."'eë úéöéöadna jia`" - §¦¦

:el dpre ?"xzei xidf did

,ixd ."ziviv zevna"

el dxi`d ziviv zevnay

,zcgein ziwl` zelbzd

xzei dneiwa xidf did okly

itke ,zexg` zeevna xy`n

yexitd26ied i`na" :xidf

dna - "ithxi`dxzei el

.iwl`d xe`dúBøBcä ìk ïéà ïëå27.ïéåLmpyiy cala ef `l - §¥¥¨©¨¦
,zexecd cvn miiepiy mb mpyi `l` ,dipyl zg` dnyp oia miiepiy

mzceary zexec eidyzixwirdzexece ,dxezd oipr dzid

mzcearyzixwird'eke dwcvd oipr dzid28zenypl ,oky ,

mipipra zcgein zelbzd dxi`d zexec mze`aydl`.Bîk ék¦§
ïéòä ,úãçéîe úéèøt älòt Bì Lé øáà ìk ,íãàä éøáàL¤¥§¥¨¨¨¨¥¨¥§ª¨§¨¦§ª¤¤¨©¦

ì ïæàäå úBàøìîLäåöî ìëa Ck ,òoixa`" ze`xwpd - ¦§§¨Ÿ¤¦§Ÿ©¨§¨¦§¨
"`klnc29,"jlnd ixa`" --ïéà-øBàî ãçéîe éèøt øBà øéàî¥¦§¨¦§ª¨¥¥

ìebìâa àBáì äëéøö ìàøNiî Lôð ìkL óàå .àeä-Ceøa óBñ¨§©¤¨¤¤¦¦§¨¥§¦¨¨§¦§

,úBöî â"éøz ìk íi÷ìdnyply ,xnel ,`eti` ,mi`zn cvik - §©¥¨©§©¦§
,ziwl`d zelbzdd ,xg` ote`a ,dxi`n dl` zexece df onf ly

zeevna xzei dwfge zcgein zexidf zyxcpezeihxt?zeniieqn

äëøöð àì íB÷î ìkî,zniieqn devna zcgeind zexidfd - ¦¨¨Ÿ¦§§¨
úeøéäæe äôcòäì àlà¤¨§©§¨¨§¦
úàN øúéa ,äøúé úeæéøæe§¦§¥¨§¤¤§¥
,úìtëîe äìeôk ,æò øúéå§¤¤¨§¨§ª¤¤
úeøéäfî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦§¦
øîàL eäæå .úBönä øàL§¨©¦§§¤¤¨©
¯ "éôè øéäæ éåä éàîa"§©¨¥¨¦§¥

"éôè",xzei -.à÷éc- §¥©§¨
dkixv zexidf ,oky ,`wec

zeidllka,zeevnd

efi`a :`id o`k dl`yd

xidf did devnxzei.,äpäå§¦¥
éèøtä äfä øBàä ïBøúé¦§¨©¤©§¨¦

úBièøt úBîLðìoday - ¦§¨§¨¦
xzia devndny xe`d xi`n

,zelbzdúðéçáa Bðéà¥¦§¦©
àlà ,âOî úòãå íòè©©¨©©ª¨¤¨

,úòcä úðéçaî äìòîì,dpadde -åéðôì äáLçîa äìò CkL §©§¨¦§¦©©©©¤¨¨¨§©£¨¨§¨¨
,Cøaúédx`da zniieqn devn ly xe`d xi`i zniieqn dnypay - ¦§¨¥

.zecgein zelbzde:Lnî ìøBbä úðéça àeä ähîì Búîâeãå- §§¨§©¨§¦©©¨©¨
`l` ,xg` e` df lxeba dkef recn ,lkye mrh it lr epi` `ed mby

aezky enk ,dlrnln rawp jk30lk 'dne lxebd z` lhei wiga" :

dn" ly oiprd df ixd ,df e` df ly wlga leti lxebdy ,"ehtyn

dn dtid wlgdy ,"epilxeb mirpzcgein ziwl` zelbzd dpyiy

ly oipr `ed ,zniieqn dnypl ,zeevne dxez ly miieqn oiprn

.zrce mrhn dlrnly "lxeb"

g."úBòeLé çéîöî ,úB÷ãö òøBæ" ..dltzd xcq zepeyln - ¥©§¨©§¦©§
ì áeúkM äî äpäBîëe ,ä÷ãvä úåöîa "äòéøæ" ïBL ¦¥©¤¨§§¦¨§¦§©©§¨¨§

÷eñta áeúkL1eòøæ" : ¤¨©¨¦§
,"'eë ä÷ãöì íëì- ¨¤¦§¨¨

,"cqg itl exvw" :miiqne

itl drixfd ixt z` exvwiy

,cqgd zcnäî ét ìò ïáeé©©¦©
íðBøëæ eðéúBaø eøîàM¤¨§©¥¦§¨

äëøáì2øæòìà éaø" : ¦§¨¨©¦¤§¨¨
øãäå éðòì äèeøt áéäé̈¦§¨§¨¦©£©

,éìöîozp xfrl` 'x - ©§¥

,lltzd okn xg`le iprl (dwcv) dhext:áéúëcaezk ,oky -3: ¦§¦
éðô äæçà ÷ãöá éðà,Leøt ."Edfg`" dltzl `xew `edy dn - £¦§¤¤¤¡¤¨¤¥

lr `wec df recne ,"jipt

,dwcv ly dpkdd iciék¦
Cøaúé Búe÷ìà éelb¦¡Ÿ¦§¨¥
ìL BzáLçîa älbúnä©¦§©¤§©£©§¤
ìk ,Búlôúa Búðeëå íãà̈¨§©¨¨¦§¦¨¨

,déìéc àøeòL íeôì ãç- ©§¦¨¦¥
,exeriy itl cg` lkàeä

'ä ãñç"å ä÷ãö úøBúa§©§¨¨§¤¤
ìò íìBò ãòå íìBòî¥¨§©¨©
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

éàîá êåáà ì"æøàîëå æ"äåòá íàåáå íìåâìâ ïîæå úò
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מנח�ֿאב כ"ה קודש שבת יו�
אגרתח ,aiw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úå÷ãö òøåæ ç,224 'nr cr.'åë êåîð

,devn meiwe dxez ici lr mdl dxi`nd ziwl`d zelbzdeúò éôì§¦¥
,äfä íìBòa íàBáe íìebìb ïîæeepizexec ly zenypd ziaxn - §©¦§¨¨¨¨©¤

ick dfd mlerl aey ecxie df mlera xak eidy zenyp ixd od dl`

zlblbzn dnypdy dtewzde onfd itl ixd ,miieqn oipr owzl

ote`a - df mlerl zcxeie

dl dxi`n dfkdlrnln

ziwl`d zelbzdde dx`dd

.ef e` ef devn ici lry

íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe§©£©©¥¦§¨
äëøáì25éàîa Ceáà" : ¦§¨¨¨§©

déì øîà ,éôè øéäæ éåä̈¥¨¦§¥¨©¥
."'eë úéöéöadna jia`" - §¦¦

:el dpre ?"xzei xidf did

,ixd ."ziviv zevna"

el dxi`d ziviv zevnay

,zcgein ziwl` zelbzd

xzei dneiwa xidf did okly

itke ,zexg` zeevna xy`n

yexitd26ied i`na" :xidf

dna - "ithxi`dxzei el

.iwl`d xe`dúBøBcä ìk ïéà ïëå27.ïéåLmpyiy cala ef `l - §¥¥¨©¨¦
,zexecd cvn miiepiy mb mpyi `l` ,dipyl zg` dnyp oia miiepiy

mzceary zexec eidyzixwirdzexece ,dxezd oipr dzid

mzcearyzixwird'eke dwcvd oipr dzid28zenypl ,oky ,

mipipra zcgein zelbzd dxi`d zexec mze`aydl`.Bîk ék¦§
ïéòä ,úãçéîe úéèøt älòt Bì Lé øáà ìk ,íãàä éøáàL¤¥§¥¨¨¨¨¥¨¥§ª¨§¨¦§ª¤¤¨©¦

ì ïæàäå úBàøìîLäåöî ìëa Ck ,òoixa`" ze`xwpd - ¦§§¨Ÿ¤¦§Ÿ©¨§¨¦§¨
"`klnc29,"jlnd ixa`" --ïéà-øBàî ãçéîe éèøt øBà øéàî¥¦§¨¦§ª¨¥¥

ìebìâa àBáì äëéøö ìàøNiî Lôð ìkL óàå .àeä-Ceøa óBñ¨§©¤¨¤¤¦¦§¨¥§¦¨¨§¦§

,úBöî â"éøz ìk íi÷ìdnyply ,xnel ,`eti` ,mi`zn cvik - §©¥¨©§©¦§
,ziwl`d zelbzdd ,xg` ote`a ,dxi`n dl` zexece df onf ly

zeevna xzei dwfge zcgein zexidf zyxcpezeihxt?zeniieqn

äëøöð àì íB÷î ìkî,zniieqn devna zcgeind zexidfd - ¦¨¨Ÿ¦§§¨
úeøéäæe äôcòäì àlà¤¨§©§¨¨§¦
úàN øúéa ,äøúé úeæéøæe§¦§¥¨§¤¤§¥
,úìtëîe äìeôk ,æò øúéå§¤¤¨§¨§ª¤¤
úeøéäfî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦§¦
øîàL eäæå .úBönä øàL§¨©¦§§¤¤¨©
¯ "éôè øéäæ éåä éàîa"§©¨¥¨¦§¥

"éôè",xzei -.à÷éc- §¥©§¨
dkixv zexidf ,oky ,`wec

zeidllka,zeevnd

efi`a :`id o`k dl`yd

xidf did devnxzei.,äpäå§¦¥
éèøtä äfä øBàä ïBøúé¦§¨©¤©§¨¦

úBièøt úBîLðìoday - ¦§¨§¨¦
xzia devndny xe`d xi`n

,zelbzdúðéçáa Bðéà¥¦§¦©
àlà ,âOî úòãå íòè©©¨©©ª¨¤¨

,úòcä úðéçaî äìòîì,dpadde -åéðôì äáLçîa äìò CkL §©§¨¦§¦©©©©¤¨¨¨§©£¨¨§¨¨
,Cøaúédx`da zniieqn devn ly xe`d xi`i zniieqn dnypay - ¦§¨¥

.zecgein zelbzde:Lnî ìøBbä úðéça àeä ähîì Búîâeãå- §§¨§©¨§¦©©¨©¨
`l` ,xg` e` df lxeba dkef recn ,lkye mrh it lr epi` `ed mby

aezky enk ,dlrnln rawp jk30lk 'dne lxebd z` lhei wiga" :

dn" ly oiprd df ixd ,df e` df ly wlga leti lxebdy ,"ehtyn

dn dtid wlgdy ,"epilxeb mirpzcgein ziwl` zelbzd dpyiy

ly oipr `ed ,zniieqn dnypl ,zeevne dxez ly miieqn oiprn

.zrce mrhn dlrnly "lxeb"

g."úBòeLé çéîöî ,úB÷ãö òøBæ" ..dltzd xcq zepeyln - ¥©§¨©§¦©§
ì áeúkM äî äpäBîëe ,ä÷ãvä úåöîa "äòéøæ" ïBL ¦¥©¤¨§§¦¨§¦§©©§¨¨§

÷eñta áeúkL1eòøæ" : ¤¨©¨¦§
,"'eë ä÷ãöì íëì- ¨¤¦§¨¨

,"cqg itl exvw" :miiqne

itl drixfd ixt z` exvwiy

,cqgd zcnäî ét ìò ïáeé©©¦©
íðBøëæ eðéúBaø eøîàM¤¨§©¥¦§¨

äëøáì2øæòìà éaø" : ¦§¨¨©¦¤§¨¨
øãäå éðòì äèeøt áéäé̈¦§¨§¨¦©£©

,éìöîozp xfrl` 'x - ©§¥

,lltzd okn xg`le iprl (dwcv) dhext:áéúëcaezk ,oky -3: ¦§¦
éðô äæçà ÷ãöá éðà,Leøt ."Edfg`" dltzl `xew `edy dn - £¦§¤¤¤¡¤¨¤¥

lr `wec df recne ,"jipt

,dwcv ly dpkdd iciék¦
Cøaúé Búe÷ìà éelb¦¡Ÿ¦§¨¥
ìL BzáLçîa älbúnä©¦§©¤§©£©§¤
ìk ,Búlôúa Búðeëå íãà̈¨§©¨¨¦§¦¨¨

,déìéc àøeòL íeôì ãç- ©§¦¨¦¥
,exeriy itl cg` lkàeä

'ä ãñç"å ä÷ãö úøBúa§©§¨¨§¤¤
ìò íìBò ãòå íìBòî¥¨§©¨©
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."'eë åéàøéoezgzd mlerl oeilrd mlerdn zcxeie dxi`ny - §¥¨
,myd i`xi lr ziwl` zelbzd-Ceøa óBñ-ïéà 'ä øBàL ,øîBìk§©¤¥¨

úðéçáa äaø äøàäa ,íéðBéìò úBîìBòa äìòîì øéànä àeä©¥¦§©§¨§¨¤§¦§¤¨¨©¨¦§¦©
áø éelb,zenka -,íeöòå,zeki`a -úîàaL ãòmi`xapd - ¦©§¨©¤¤¡¤

,mipeilrd zenlerayïä¥
àìëe úeàéöna ïéìèa§¥¦©§¦§Ÿ

dén÷ éáéLç Lnîmdy - ©¨£¦¥©¥
oi`y ji`e mlehiaa miyg

eiabl melkl miaygp md

,jxaziBøBàa ïéììëðå§¦§¨¦§
úBìëéää ïä ïäå ,Cøaúé¦§¨¥§¥¥©¥¨
úBîLpäå íéëàìnä íò¦©©§¨¦§©§¨
øäfa íéøàánä ,ïäaL¤¨¤©§Ÿ¨¦©Ÿ©
íúBîLa LBãwä©¨¦§¨
älôzä øãña íúBîB÷îì¦§¨§¥¤©§¦¨
úñðk éLðà eðì eøcqL¤¦§¨©§¥§¤¤

,äìBãbädltzd xcqa - ©§¨
zelkidd mifnexn

,mday zenypde mik`lnde

íMî äpäzenlera mda dxi`nd ziwl`d zelbzddn - ¦¥¦¨
.mipeilrd'ä éàøé" ìò ,äfä ìôMä íìBòì áBè ék øBàä øéàî¥¦¨¦¨¨©¨¨©¤©¦§¥

éáLBçåÎa mippeazn -álaL äãBáò"a Bãáòì íéöôçä ,"BîL §§¥§©£¥¦§¨§©£¨¤©¥
,"älôz Bæ"alay dcear" z`xwpd -4,áeúkL Bîëe5débé 'äå" : §¦¨§¤¨©©¦©

."ékLçltyd mleray -dfdea xi`n epi`y jeyg mler `edy ¨§¦
jyegd z` 'ied my ly xe`d xi`i ,"ikyg dibi 'ied" ,zewl` ielib

.ilyíLa úàø÷ð ,äfä íìBòì ähîì Bæ äøàä úãéøé ,äpäå§¦¥§¦©¤¨¨§©¨¨¨©¤¦§¥§¥

,"'ä ãñç"dceard j` ,icedi ly ezcear ici lr `a df ,oky - ¤¤
cqg" ly oipr df `l` ,ef dkynd jiynzy llk jxra dpi` dnvr

,df ielib icedil xi`nd "'däpëîä,dpekn "'d cqg" -íLa ©§ª¤§¥
'eë Ceîð íB÷îì dBáb íB÷nî íéãøBiä ,"íéî"6:rah enk - ©¦©§¦¦¨¨©§¨¨

deab mewnn zcxl mind

'd xe` cxei jk ,jenpl

l` mipeilrd zenlerdn

df "'d cqg" ,ltyd mlerd

`zexrz`" ici lr jynp

zexxerzdd - "`zzlc

dwcvde cqgdn - dhnln

dfg`" okly ,dyer icediy

ly zeiniptd zii`x ,"jipt

- ezltza icedil zewl`

ixg` ,"dwcva" ixg` `a

ick ,iprl dhext zpizp

cqgd z` jiyndl

cqgd ici lr dlrnly

,dxe`kl ,mxa .dhnly

- dlrnly cqge dwcv ly oipr dk oia `ed df ielib zx`dy oeeik

zexxerzdd - "`zzlc `zexrz`"d ila mb xi`dl leki df ixd

dlrnl mby ,owfd epax xiaqn ?dhnl mc`d ly cqgdn - dhnln

okl ,jxazi exe` lr zeqkle mvnvl ,mevnvde dxeabd zcn dpyi

ick ,'d cqgl "`zzlc `zexrz`"k mc`d ly dwcve cqgl miwewf

icedil ziwl`d zelbzdd z` rpniz `l mevnvde dxeabd zcny

:owfd epax oeylae ,dltzd zrya
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בתחילתה.4. כט.5.תענית כב, ב א.6.שמואל ז, תענית ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `iw sc `rivn `aa(iyiy meil)

,'jz`'nàéöBäìehrnl -áLBz øbdnda hrnl ,jtida `le ,'jrx'n §¦¥¨
:`xnbd daiyn .ayez xb zeaxle milkeàøazñîcäåä íéìëå äîäa ¦§©§¨§¥¨§¥¦£¨

déì[el did-]úBaøì,'jrx'n mhrnl `le 'jz`'nïkL'jrx' mpi`y s` ¥§©¤¥
mewn lkn ,ynnììëa ïðLé,'Eòø ïBîî'oeyla llkidl miaexw md ixde ¤§¨¦§©¨¥£
ok oi`y dn ,'jrx'áLBz øbyBðéàelit`,Eòø ïBîî ììëa`ay xazqne ¥¨¥¦§©¨¥£

.ehrnl aezkd
'jz`' miweqtd z` eyxci `ziixaay mi`pzd cvik zx`an `xnbd

.'jrx'eàn÷ àpúå :àøîâä úìàåù`ziixad lyéçàî'c,'Ecneld §©¨©¨§¥©¤
,`xwie xtqay zexdf`a milelk zexikyd ipte` lky dey dxifbaéàä©

,déì éãáò éàî 'Eòø'daiyn .ayez xb hrnl yiy rnyn ef oeyln ixde ¥£©¨§¥¥
:`xnbdàeää'jrx' zaiz -àéðúãëì déì éòaéîzpld xeqi`y ,`ziixaa ©¦¨¥¥§¦§©§¨

a wx xn`p xkyàìå ,'Eòø'aé÷ìîò.miakek caer - ¥£§Ÿ£¨¥¦
ixde :`xnbd dywné÷ìîòoeylnéçàî''Emixac xtqa dxn`pyà÷ôð £¨¥¦¥¨¦©§¨

dey dxifba cenll yie ,`ziixaay `nw `pz ixaca x`eank ,hrnzd -
.'jrx' weqta jxev yi recne ,`xwie xtqay mixeqi`dn s` hrenn `edy

,miweqtd ipya jxev yi :`xnbd zvxznB÷LBò àøLîì ãçcnll cg` - ©§¦§¨§
,exky z` weyrl xzenyBìæb àøLîì ãçå.ynn micia dlifb cg`e - §©§¦§¨§¥

:`xnbd zx`anéëéøöe,micenild ipyïðéòîLà éàcy wxBìæb,xzen §¦¥§¦©§§¦¨§¥

edfy mixaeq epiidc íeMîiebdy xyt`,déa çøè àìz` yxi `l` ¦§Ÿ¨©¥
,oennddéab çøèc B÷LBò ìáà,exky z` akrne ,elv` cary - £¨§§¨©©¥

àì àîéà.ewyerl dxezd dxizdïðéòîLà éàåyB÷LBòepiid ,xzen ¥¨Ÿ§¦©§§¦¨§
dxezd dfa dliwdy mixaeqdéãéì àúà àìc íeMî`a `l oiicr - ¦§Ÿ¨¨§¨¥

,iebd cil oenndàì àîéà ,déãéì àúàc ,Bìæb ìáà,dxezd dxizd £¨§¥§¨¨§¨¥¥¨Ÿ
.àëéøö§¦¨

:`xnbd zl`ey .mi`pzd zerc z` x`al dkiynn `xnbdéaøa éñBé éaøå§©¦¥§©¦
äãeäéxtqay dlil xiky zyxt iabl wx miyxcp milke dnday xaeqd §¨
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לי היום יום . . . 

ה'תש"גיט מנחם אביום שישי

חומש: עקב, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: והנה באדם . . . לאברהם כו'.

ל ֹראׁש  ין ׁשֶ ל ָיד ּוְתִפּלִ ין ׁשֶ ִפּלִ ְך נֹוֲהִגים: א( ְמִניִחים ּתְ ין – ּכָ ִפּלִ ָעה זּוגֹות ּתְ ַאְרּבָ ְלִלים ּבְ ְתּפַ ַהּמִ
ּגֹו', ב( ְמִסיִרים  יִקים"  ַצּדִ ֶהם ַעד ַאֲחֵרי "ַאְך  ּבָ ְלִלים  ּוִמְתּפַ ֶרק "ֵאיֶזהּו",  ּפֶ "י ֹקֶדם ֲאִמיַרת  ְדַרׁשִ
א, ְוקֹוְרִאים  א ַרּבָ ּמּוׁשָ ׁשִ ּדְ ל ֹראׁש  ין ׁשֶ ִפּלִ ָרָכה – ּתְ ֹלא ּבְ "י, ּוְמִניִחים – ּבְ ַרׁשִ ּדְ ל ֹראׁש  ין ׁשֶ ִפּלִ ּתְ
ִרים ָהיּו לֹוְמִדים  ְחַלק ִליֵמי ַהֹחֶדׁש. ְוַהְמַהּדְ ּנֶ ִפי ׁשֶ ים ּכְ ִהּלִ ַמע ּגֹו'" "ַעד ֱאֶמת", ְואֹוְמִרים ִמְזמֹוֵרי ּתְ "ׁשְ
ָרָכה – ְוקֹוְרִאים  ֹלא ּבְ ם – ּבְ נּו ּתָ ַרּבֵ ִפִלין ּדְ ְך ְמִניִחים ּתְ "י ּוְמצּודֹות. ג( ַאַחר ּכָ רּוׁש ַרׁשִ אֹוָתם ִעם ּפֵ
ל  ָניֹות ּכָ ֶרק ִמׁשְ ּדּור. ְולֹוְמִדים ּפֶ ּסִ סּו ּבַ ְדּפְ ּנִ ִכירֹות ׁשֶ ׁש ּגֹו'" ְוַהּזְ ת "ַקּדֶ ָרׁשַ ַמע ּגֹו'" ַעד "ֱאֶמת", ּפָ "ׁשְ
ַרֲאַב"ד –  ל ֹראׁש ּדְ ין ׁשֶ ִפּלִ ם, ּוְמִניִחים ּתְ נּו ּתָ ַרּבֵ ל ֹראׁש ּדְ ין ׁשֶ ִפּלִ ֶאָחד ְלִפי ֲהָבָנתֹו. ד( ְמִסיִרים ּתְ
ת  ָרׁשַ "י – ִמּפָ רּוׁש ַרׁשִ ׁש ִעם ּפֵ ת ֻחּמָ ָרׁשַ ַמע ּגֹו'" ַעד "ֱאֶמת", ְולֹוְמִדים ּפָ ָרָכה – ְוקֹוִרים "ׁשְ ֹלא ּבְ ּבְ

ה ב' ְוכּו'. ָרׁשָ יֹום ב' ּפָ ִני, ּבְ בּוַע: יֹום א' ַעד ׁשֵ ַהּשָׁ

ה'תש"גכ מנחם אבשבת

חומש: עקב, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: אך . . . והמשכילים יבינו.

כשם שמצות תפלין, עד"מ, יש לה מקום קבוע בראש ובזרוע, ומרגיש כובד התפלה 
של ראש וההידוק דתפלה של יד, כן הוא במצות אהבה ויראה, וכמ"ש הרמב"ם )יסודי 
התורה פ"ב ה"א(: "האל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבה וליראה אותו שנאמר ואהבת את 
ה"א ונאמר את ה"א תירא", הנה שיעור מצות אלו הוא אשר יורגשו בהרגש גופני בבשר 
הלב ממש, וכמו אדם הפוגש את אוהבו הנאמן, ולא זו בלבד אז אים זָאל ווערען גוט פון 
דעם, שישכח על כל הדברים המעיקים אותו, אלא עוד שיתעורר בו חיות פנימי בתקוה 
טובה, כי לבו טוב עליו, וכן במדת היראה נופל עליו פחד גדול ומורא, כי בשעה ההיא 
הוא נזכר על כל עניניו הלא טובים במחשבה דבור ומעשה, ולבו יכאב בכאב מורגש 

מיראת העונש ביר"ש ולפעמים הוא ברגש של ירא בושת או גם יראת הרוממות.

ה  ִפּלָ יׁש ּכֶֹבד ַהּתְ רֹוַע, ּוַמְרּגִ ֹראׁש ּוַבּזְ ל, ֵיׁש ָלּה ָמקֹום ָקבּוַע ּבָ ֶרְך ָמׁשָ ין, ַעל ּדֶ ִפּלִ ְצַות ּתְ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
"ם )ְיסֹוֵדי  ַתב ָהַרְמּבַ ּכָ ִמְצַות ַאֲהָבה ְוִיְרָאה, ּוְכמֹו ׁשֶ ן הּוא ּבְ ל ָיד – ּכֵ ה ׁשֶ ְתִפּלָ ל ֹראׁש ְוַהִהּדּוק ּדִ ׁשֶ
ֱאַמר "ְוָאַהְבּתָ  ּנֶ ה ִמְצָוה ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה אֹותֹו, ׁשֶ ד ְוַהּנֹוָרא ַהּזֶ ְכּבָ ֶרק ב' ֲהָלָכה א'(: ָהֵאל ַהּנִ ַהּתֹוָרה ּפֶ
ׁש  ֶהְרּגֵ ׁשּו ּבְ ר ֻיְרּגְ עּור ִמְצֹות ֵאּלּו הּוא ֲאׁשֶ ה ׁשִ יָרא". ִהּנֵ ֵאת ה' ֱאֹלֶקיָך", ְוֶנֱאַמר "ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך ּתִ
ה,  ְהֶיה לֹו טֹוב ִמּזֶ ּיִ ְלַבד ׁשֶ ֱאָמן, ְוֹלא זֹו ּבִ ׁש, ּוְכמֹו ָאָדם ַהּפֹוֵגׁש ֶאת אֹוֲהבֹו ַהּנֶ ב ַמּמָ ר ַהּלֵ ְבׂשַ ּגּוָפִני ּבִ
י  ִתְקָוה טֹוָבה, ּכִ ִניִמי ּבְ ְתעֹוֵרר ּבֹו ַחּיּות ּפְ ּיִ א עֹוד ׁשֶ ָבִרים ַהְמִעיִקים אֹותֹו, ֶאּלָ ל ַהּדְ ח ַעל ּכָ ּכַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ
ר ַעל  ָעה ַהִהיא הּוא ִנְזּכָ ּשָׁ י ּבַ דֹול ּומֹוָרא, ּכִ ַחד ּגָ ְרָאה נֹוֵפל ָעָליו ּפַ ת ַהּיִ ִמּדַ ִלּבֹו טֹוב ָעָליו, ְוֵכן ּבְ
ִיְרַאת  ְרַאת ָהֹעֶנׁש ּבְ ׁש ִמּיִ ְכֵאב ֻמְרּגָ ה, ְוִלּבֹו ִיְכַאב ּבִ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה ּדִ ַמֲחׁשָ ל ִעְנָיָניו ַהּלֹא טֹוִבים ּבְ ּכָ

ם ִיְרַאת ָהרֹוְממּות. ת אֹו ּגַ ל ְיֵרא ּבֹׁשֶ ֶרֶגׁש ׁשֶ ַמִים, ְוִלְפָעִמים הּוא ּבְ ׁשָ

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק צ

עד פרק צו

יום 
שני
תהלים:
מפרק צז

עד פרק קג



היום יום . . . לד

ה'תש"גכא מנחם אביום ראשון

חומש: ראה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: ו. זורע . . . 220 ישענו כו'.

ֲעָסָקיו, ַיְחׁשֹב ַמה הּוא ָיכֹול  ּוק ָטרּוד ּבַ ּשׁ ָהְלכֹו ּבַ ם ּבְ ר ּגַ ַדְרֵכי ַהֲחִסידּות הּוא, ֲאׁשֶ קּות ּבְ ַהִהְתַעּסְ
יָריו  ּכִ ּוק ִמּמַ י ַהּשׁ הּוא ֵמַאְנׁשֵ הּוא ּפֹוֵגׁש ִמי ׁשֶ ַעד ִעְנְיֵני ַהֲחִסידּות ְוטֹוַבת ַהֲחִסיִדים, ּוְכׁשֶ ַלֲעׂשֹות ּבְ
דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים  ּמּוִדים ּבְ עּוֵרי ַהּלִ י ָיבֹוא ֶאל ׁשִ ר ַעל ִלּבֹו, ּכִ ִעְנְיֵני ִמְסָחר – ְיַדּבֵ – ּבְ

ַחִיים[ אֹו ְלֵאיזֹו ִהְתַוֲעדּות.
דֹול ְוָקָטן  ּגָ ין  ל ּבֵ ִלי ֶהְבּדֵ ית[ ִמּבְ ְבָרא ]=חֹוָבה ִאיׁשִ ּגַ ַדְרֵכי ַהֲחִסידּות הּוא חֹוַבת  ּבְ קּות  ְוַהִהְתַעּסְ

יִדיַעת דַא"ח. ּבִ

ה'תש"גכב מנחם אביום שני

חומש: ראה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה מודעת . . . תכונני.

יֵמי  ּבִ ַבד  ִמּלְ ְלָבֵרְך –  ֵאין  ֲחִרית,  ׁשַ ה  ַהּפֶ ְרִחיַצת  ֹקֶדם  ָאַמר:  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני 
ַחר. ְרכֹות ַהּשַׁ ֲעִנּיֹות – ּבִ ַהּתַ

ה'תש"גכג מנחם אביום שלישי

חומש: ראה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ז. אשרנו . . . 222 ועלול כו'.

ִנית  ְנָיא "ְוֶנֶפׁש ַהּשֵׁ ֵסֶפר ַהּתַ י ּבְ "ּב[ ָלַמד ִעּמִ י ]ָהַרׁשַ ר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ֲאׁשֶ ֹחֶרף תרנ"ב, ּכַ ּבְ
ׁש" ֵהם  ַעל" ּוְבֵתַבת "ַמּמָ ֵתַבת "ִמּמַ ִאים ּבְ י ַהּנֹוׂשְ יר ּכִ ׁש", ִהְסּבִ ַעל ַמּמָ ָרֵאל ִהיא ֵחֶלק ֱאֹלַקּה ִמּמַ ִיׂשְ ּבְ
י ֶזהּו  ָבֵאר, ּכִ ִמּיּות. ַוּיְ ׁשְ ּגַ ּבַ ִמּיּות ׁשֶ ׁשְ ֳארֹו ּגַ ׁש" ּתָ רּוָחִנּיּות, ּו"ַמּמָ ּבָ ֳארֹו רּוָחִנּיּות ׁשֶ ַעל" ּתָ ֲהָפִכים. "ִמּמַ
ִמּיּות. ׁשְ ּגַ ּבַ ִמּיּות ׁשֶ ַגׁשְ רּוָחִנּיּות, ּפֹוֶעֶלת ּבְ ּבָ ִעם ֱהיֹוָתּה רּוָחִנּיּות ׁשֶ ִנית ]=ָהֱאֹלִקית[, ׁשֶ ַמֲעַלת ֶנֶפׁש ַהּשֵׁ

ה'תש"גכד מנחם אביום רביעי

חומש: ראה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה הארה . . . 222 מרוב.

מקובל רבי מפי רבי: אין דער צייט פון מחלוקת הידועה, הָאבען חסידים דערציילט 
דעם אלטען רבי'ן די גרויסע יסורים ווָאס מ'הָאט פון די מתנגדישע ּפרָאסטע אידען. הָאט 
דער רבי געזָאגט: דער זיידע - אזוי פלעגט דער רבי רופען דעם בעש"ט - הָאט זייער 
ליב געהַאט די ּפרָאסטע אידען. אין די ערשטע טעג ווען איך בין געווען אין מעזריטש, 
הָאט דער רבי הה"מ געזָאגט: מרגלא בפומי' פון רבי'ן - הבעש"ט - אהבת ישראל איז 
אהבת המקום, בנים אתם לה' אלקיכם, אז מען הָאט הָאלט דעם פָאטער הָאט מען הָאלט 

די קינדער.

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק קד

עד פרק קה

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק קו
עד פרק קז

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק קח

עד פרק קיב

יום 
שישי
תהלים:

מפרק קיג
עד פרק קיח
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éøö zøîàc àzLädépéî àð÷éîì Cjixvy dkld dwqtpy xg`l - ©§¨§¨§©§¨¦§¦§¨¦¥
,ezlign lr xvind oan zepwl gwelddépéî eð÷ àì éàdpw `l m` - ¦Ÿ¨¦¥
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,zernl wegc didy oebk ,mc`déì ìé÷Lå äàî déì áéäéozep xvind oa - ¨¦¥¥¨§¨¦¥
.rwxwd on eze` wlqne ,df xigna zepwl lki `ed mb ixdy ,dpn gwell
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לה היום יום . . . 

ּסּוִרים  ֶדל ַהּיִ ֵקן ֶאת ּגֹ רּו ַהֲחִסיִדים ָלַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֲחֹלֶקת ַהְידּוָעה, ִסּפְ ְזַמן ַהּמַ י: ּבִ י ַרּבִ י ִמּפִ ל ַרּבִ ְמֻקּבָ
ם טֹוב –  ַעל ׁשֵ ה ֶאת ַהּבַ י ְמַכּנֶ ְך ָהָיה ָהַרּבִ ָבא – ּכָ י: ַהּסָ ִדים. ָעָנה ָהַרּבִ ְתַנּגְ ׁשּוֵטי ַהּמִ ּסֹוְבִלים ִמּפְ ׁשֶ
יד  ּגִ י – ָהַרב ַהּמַ מֶעְזִריְטׁש, ָהַרּבִ ָהִייִתי ּבְ ִמים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ּיָ ׁשּוִטים. ּבַ הּוִדים ַהּפְ יֹוֵתר ֶאת ַהּיְ ָאַהב ּבְ
ָרֵאל ִהיא ַאֲהַבת  ם טֹוב – ַאֲהַבת ִיׂשְ ַעל ׁשֵ י – ַהּבַ ל ָהַרּבִ ִפיו[ ׁשֶ גּור ָהָיה ּבְ פּוֵמיּה ]=ׁשָ ָלא ּבְ – ָאַמר: ַמְרּגְ

ִנים. ם ַלה' ֱאֹלֵקיֶכם" – ָהאֹוֵהב ֶאת ָהָאב אֹוֵהב ֶאת ַהּבָ ִנים ַאּתֶ קֹום, "ּבָ ַהּמָ

ה'תש"גכה מנחם אביום חמישי

חומש: ראה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: והנה שופרי' . . . .קיב במ"א.

ת ֲאבֹוֵתינּו  ְקֻדּשַׁ בֹוד  ּכְ ם  ׁשֵ ּבְ י  ַמְעּתִ ׁשָ ָביו:  ְכּתָ ִמּמִ ֶאָחד  ּבְ ּכֹוֵתב  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי 
ָמָתם ֵעֶדן, ְזכּוָתם  א, ִנׁשְ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ים ִלְבָרָכה ְלַחּיֵ יִקים ּוְקדֹוׁשִ ים זצוקללה"ה נ"ע זי"ע ]=ֵזֶכר ַצּדִ דֹוׁשִ ַהּקְ
ָאְמרּו ַרַז"ל  י ַמה ּשֶׁ ים טֹוִבים(", ַעל ּפִ ה ּוַמֲעׂשִ ת ָצִריְך לֹוַמר "ְלתֹוָרה )ּוְלֻחּפָ ם ַעל ּבַ ּגַ ָיֵגן ָעֵלינּו[ ׁשֶ
ִלּמּוד  ים ֵחֶלק ּבְ ׁשִ ם ַלּנָ רּוֵיי כּו' ּוְבַאְתנּוֵיי כּו' ְוַנְטִרין כּו'" ]ּגַ ִאּקְ ַמאי ַזְכָיין, ּבְ י ּבְ ָרכֹות יז, א( "ָנׁשֵ )ּבְ

עֹות ְלַבֲעֵליֶהן[. ַסּיְ ּמְ ַהּתֹוָרה – ַעל ְיֵדי ׁשֶ

שבת 
קודש
תהלים:
פרק קיט

אשרי . . .
מצותך מאד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gw sc `rivn `aa(iyily meil)

déì ïðé÷lñî,dpnn wifgnd z` miwlqn -øîàpL íeMî(gi e mixac) §©§¦¨¥¦¤¤¡©
''ä éðéòa áBhäå øLiä úéNòå'zcina hewp ,jk lk xqgp jpi`y mewna - §¨¦¨©¨¨§©§¥¥

wifgndy ,o`k s` .oicd on aiig jpi`y it lr s` xg`l xzeeze zeciqg
lr gixhdl el l` ,xg` mewna rwxw `evnl leki ixdy ,jk lk xqgp epi`

.zenewn dnka eiqkp z` wlgl xvnd oa
:xvnd oa ly ezlign dliren ote` dfi`a zxxan `xnbdéìîéà àúàC ¨¨¦§¦

déa,xvind oaa jlnpe gweld `a m` -eïeaæéà ìéæéà déì øîàm`d - ¥¨©¥¥¦¦§
,jly xvnd lry rwxwd z` dpw`e jl`ïBáæ ìéæ déì øîàåel xn`e - §¨©¥¦§

.gwe jl xvnd oaéøöàì Bà dépéî àð÷éîì Czeyrl gweld jixv m`d - ¨¦§¦§¨¦¥Ÿ
.jixv epi` e` ,ef dlign lr oipw enréøö àì ,øîà àðéáødépéî àð÷éîì C ¨¦¨¨©Ÿ¨¦§¦§¨¦¥

e ,exezie lr oipw enr zeyrl jixv epi` -éøö ,éøîà éòcøäðàð÷éîì C §©§¨¥¨§¥¨¦§¦§¨
dépéîiziid dhyn xnel xvnd oa leki ,ok `l m`y .epnn zepwl jixv - ¦¥

l` invra `a iziid m`y ,dieey inc lr dcinrdl `l` izivx `le ja

.ilr daiag `idy itl miaexn minc dxear ipnn ywan did xkend
éøö àúëìäå.dépéî àð÷éîì C §¦§§¨¨¦§¦§¨¦¥

:ezlign lr xvind oan zepwl jixvy dkldd wqt jezn dlerd dkld

éøö zøîàc àzLädépéî àð÷éîì Cjixvy dkld dwqtpy xg`l - ©§¨§¨§©§¨¦§¦§¨¦¥
,ezlign lr xvind oan zepwl gwelddépéî eð÷ àì éàdpw `l m` - ¦Ÿ¨¦¥

`ed `l` ,envrl da dkf `l ,ezeyx z` laiw wx `l` ,gweld epnn

jkitl ,exear da dkfe xvind oa ly egelykìeæå øewéiàdxwiizd m` - ¦©§
,miizpia dlfed e` rwxwddéúeLøam`e ,`ed xvind oa ly ezeyxa - ¦§¥

zrya `ed mliyy itk el mlyn rwxwd on gweld z` wlql dvex

.ely cqtdd e` geixde ,dipwd
:df oipra sqep oic zx`an `xnbdïúàî éåLå äàîa ïáædpw gweld m` - ¨©§¥¨§¨¥¨¨

,miz`n dey `id j` dpna rwxwd z`àðéæç,xaca mipiirn -éleëì éà £¦¨¦§¥
ïéaæîe àìéæBî à÷ àîìòlkl df xigna dze` xken xkend did m` - ¨§¨¨¦¨§©¥

,zernl wegc didy oebk ,mc`déì ìé÷Lå äàî déì áéäéozep xvind oa - ¨¦¥¥¨§¨¦¥
.rwxwd on eze` wlqne ,df xigna zepwl lki `ed mb ixdy ,dpn gwell

àì éàå,xg`l jk dxken did `l m` -äéì ìé÷Lå ïúàî déì áéäé- §¦Ÿ¨¦¥¨¨§¨¦¥
gwell ozp xkendy `l` ,dieey jky oeik ,miz`n gwell xvind oa ozep

.dpzn
äàî àéåLå ïúàîa ïáædey dpi`e miz`na rwxwd z` gweld dpw m` - ¨©§¨¨§©§¨¥¨

,dpn `l`dpéî øeáñoa ly egelyk aygp gweldy ,mcewd oicd itl - ¨¦¨
y xnel daiyid ipa exaq ,exear rwxwd z` dpewe xvinddéì øîà éöî̈¥¨©¥

ézøãL éðewúìéúeeòì àìå Ciziyr `l' gwell xnel xvind oa leki - §©¥§©§¦§Ÿ§©¥
rwxwd z` zipwy oeikne ,'lwlwl ick `le owzl ick `l` gily jze`

j` .xknd lhae zegily o`k oi` dxignn xzeiaàLéM÷ øî déì øîà̈©¥©©¦¨
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úBò÷ø÷ìxzei dxear ozp elit`e ,rwxw dpewy ina bdep d`pe` oic oi` - §©§¨
z` zepwl gweld zpeek dzid dligzay oeikne .gwnd miiw dieeyn
oa ly egily dyrp `ed eli`k miaiygn ep`y `l` ,envrl rwxwd

jkitl .gwnd lhazi ezegilya lwlwe xg`ny oerhl leki epi` ,xvind
epi` m` la` ,rwxwd z` gwie miz`n gwell ozi da utg xvind oa m`

.gweld icia rwxwd zx`yp utg

:gweld cvn dnxrdl yeygl yi ote` dfi`a dpc `xnbdàåéøb déì ïéaæ©¥¥§¦¨
déñëð àòöéîa àòøàcly] eizecy rvn`a rwxw hrn gwell xkn m` - §©§¨§¦§¨¦§¥

,rwxw dze` cva ztqep rwxw el xkn jk xg`e ,[xkendïðéæçmipiirn - £¥¨
,xacaàéä úéøeaéæ éà àéä úécéò éàdligz el xkny hrnd eze` m` - ¦¦¦¦¦¦¦¦

,dpexg`a el xkny rwxwd on dpeye ,zixeaif e` zicir `idéðéáæ déðéáæ§¦¥§¦¥
xvn oa envra `edy oeik ,ewlql leki xvnd oa oi`e rwxwa gweld dkf -
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v"ndqeלו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט מנ"א י"ט ראשו� יו� אישה עדות

:Â"Ë ‰ÎÏ‰ ,·"È ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰úLà ä÷æçäL éî¦¤ª§§¨¥¤

äàáe ,íìBòa íBìLå dðéáì Bðéa íBìLå ,dìòáe àéä äëìäå ,Léà¦§¨§¨¦©£¨§¨¥§¥¨§¨¨¨¨¨

Bà ,ãáò elôà ...íaéúz Bà àNpúå ,úðîàð ¯ 'éìòa úî' :äøîàå§¨§¨¥©£¦¤¡¤¤§¦¨¥¦§©¥£¦¤¤

ïéáBø÷ étî ,äçôL étî ,ãáò étî ,ãò étî ãòå ,äçôL Bà ,äMà¦¨¦§¨§¥¦¦¥¦¦¤¤¦¦¦§¨¦¦§¦

.íäét ìò íaéúz Bà BzLà àNpúå ,éðBìt úî øîBì ïéðîàð ¯¤¡¨¦©¥§¦§¦¨¥¦§¦§©¥©¦¤

אשה של עדותה את הפוסלי� המקורות ועוד)בצד א ל, (שבועות

המשנה כמו אחרת, משתמע מה� אחרי� מקורות טז)יש (יבמות

עד פי על האישה את שמשיאי� הזק�, גמליאל מרב� "מקובלני

מפי עבד, מפי עד, מפי עד משיאי� להיות והוחזקו אחד...

יבו�, למצות בקשר קירבה קביעת לגבי בעדות ג� אישה...".

מילתא "גילוי כי המהרי"ט, כדברי וזאת, קבילה, האשה עדות

אחיו בחזקת אותו תופסי� היינו הכי דבלאו משו� הוא, בעלמא

שכל לפי היינו מילתא... לה דמגל� הוא והקרובי� האב מ�

כ�". אומרי� העול�

במקרה � רעותה על אישה של עדותה מכשירה המשנה

היא טהורה שהשניה � נשבו ב)ששתיה� כג, על(כתובות ואמרו .

בגמרא ב)כ� כז, והרמב"�(ש� הקילו, שבשבויה משו� שהוא

סופרי�" מדברי כול� הספקות כל ואיסור "הואיל � טע� נת�

הי"ז) פי"ב, איסו"ב .(הל'

תמיד לעדות פסולה האשה ממונות שבדיני פוסק הרמב"�

לא) הל' פ"ד, וחליצה יבו� בתשובותיו(הלכות הרשב"א כתב וכ� (ח"ה,,

קלט) סוברי�סי' ת� ורבינו הגולה מאור גרשו� רבינו ואילו .

על מסתמכי� אחרת אפשרות אי� כאשר לפיה תקנה שקיימת

ההלכה פי על היו� נוהגי� וכ� ממונות. בדיני ג� זו אשה עדות

בשו"ע כ� בע'שנפסקה 77 ע' ג, רבניי� די� פסקי וראה יד. סעי' לה סי' (חו"מ

(83.

ה'תשס"ט מנ"א כ' שני יו� למצוה"? מקדימין "זריזין אין מתי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·È ˙ÂÎÏ‰ìBãbä äéä íà¦¨¨©¨

àéä ìBãbä éçà ìò' :øîBì ìBëé ïèwä åéçà ïéà ¯ úøçà äðéãîa¦§¦¨©¤¤¥¨¦©¨¨¨©©¨¦©¨¦

Bà' :ïàk àeäL äæì ïéøîBà àlà ;'àBáiL ãò Bì eðézîä ,äåönä©¦§¨©§¦©¤¨¤¨§¦¨¤¤¨

.'õìç Bà íaé©¥£Ÿ

הדש� בתרומת זו הלכה מבוארת לה)וכ� :(סי'

אי� יותר, מובחר הגדול האח ידי על המצוה שקיו� א�

שתתבטל חשש יש כאשר מצוה משהי� אי� כי שיבוא עד להמתי�

ב) לט, לא(יבמות אחרת, במדינה שהוא שכיוו� לחשוש יש וכא� ,

הדבר וקרוב מדינה באותה נמצא הגדול כאשר א� להגיע. יוכל

הידור. ביתר המצוה שתתקיי� כדי לו להמתי� יש שיבוא,

המובחר מ� שמצוה לבנה, קידוש לעני� ללמוד יש מכא�

שיש נאי�", ובגדיו מבוש� "כשהוא שבת במוצאי עליה לבר�

בחודש, העשירי קוד� הוא שבת מוצאי ליל כאשר רק כ� לנהוג

הלילות ובארבעת שבת במוצאי מעונ� יהיה א� שאפילו כ�

הוא שבת מוצאי א� אבל הלבנה. את לקדש נית� עדיי� הבאי�

הבאי� הלילות שבחמשת לחשוש ויש בחודש, העשירי לאחר

עד להמתי� אי� – הברכה זמ� ויעבור בענני� הלבנה תתכסה

שבת ב)מוצאי תכ"ו, או"ח רמ"א .(וראה

הזק� אדמו"ר פסק זה עיקרו� פי ה)ועל צד, :(או"ח

תו� להתפלל יכול הדי� מ� התפילה, זמ� והגיע בדר� ההול�

הוא נכו� המובחר, מ� המצוה לקיי� "כדי א� הליכה, כדי

בזה ואי� מעומד, ש� להתפלל חפצו למחוז שיגיע עד שימתי�

לקיי� כדי שהתכוי� כיו� – למצוה מקדימי� זריזי� משו�...

המובחר". מ� מצוה

תפילי� בהלכות שכתב ממה להקשות ד)ואי� כ"ה, שא�(סי' ,

את ללבוש יוכל שלא כ� טלית, לו אי� ועדיי� תפילי� לו יש

קוד� "תדיר של ההידור את ולקיי� התפילי� קוד� הטלית

יתעט� טלית לו וכשיביאו מיד, תפילי� יניח – תדיר" לשאינו

המצוה אח"כ "שייעשה וא� המצוה, את משהי� שאי� מפני בו

הוא ההידור ש� כי חביבה". בשעתה מצוה – המובחר מ� יותר

לשאינה התדירה המצוה בהקדמת אלא עצמה, במצוה לא

הידור היא מעומד התפילה כא� ואילו צדדי, די� שהוא תדירה

הידור ביתר המצוה את ולקיי� להמתי� יש ולכ� עצמה, במצוה

כר� 76)י"ט,(לקו"ש .עמ'

ה'תשס"ט מנ"א כ"א שלישי יו� היבום קודם גט

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·È ˙ÂÎÏ‰àìå Búwæì èb ïúð̈©¥§¦¨§Ÿ

èb äëéøöe ;eðøàaL Bîk ,ïéçàä øàL ìòå åéìò dìñt ¯ Bøîàîì§©£¨§¨¨¨¨§©§¨¨©¦§¤¥©§§¦¨¥

.øæì døézäì äöéìçå ,Bøîàîì§©£¨©£¦¨§©¦¨§¨

בגמרא נב)אמרו בו(יבמות לגרש כדי לפנויה גט שהכותב

הגט שנכתב, שבשעה כיוו� רש"י: ופירש פסול. הגט כשישאנה,

והרמב"� גט. אינו � לגרשה ראוי ו)אינו ג, שסיבת(גירושי� מוסי�

האישה לש� היינו "לשמה", נכתב לא שהגט משו� היא הפסול

לש� נכתב שלא נמצא אשתו אינה שעדיי� מאחר כי המתגרשת,

גירושי�.

התוספות ולאשה)ואילו הוא(ד"ה שהחיסרו� מבארי�, והרא"ש

ראוי אינו שעדיי� בשעה הגט לכתיבת שליח הסופר בעשיית

להקנות יכול שאד� לסוברי� כי מוסיפי� ה� ולפיכ� לגרשה,

כשר. הגט לעול� בא שלא דבר

לכתוב במצוה הדי� מה חמא בר רמי מסתפק לזה, ֶבהמש�

שמדובר מבאר ורש"י היבו�. לאחר בו לגרש כדי ליבמתו גט

לאחר לגרשה ובכוונתו לו, זקוקה בעודה ליבמתו גט בכותב

התוספות מקשי� כ� על ליבמתו)שיכנסנה. הגמרא(ד"ה דברי שלפי

גט לגרשה, בידו שאי� כיוו� לפנויה גט לכתוב יכול אד� שאי�

לגרש. יכול אינו יבמתו את ג� שהרי פסול להיות צרי� זה

כרחה, בעל היבמה על לבוא יכול שהיב� היות הרא"ש: ומבאר

לגרשה. שיכול לאשתו היבמה נחשבת עכשיו שכבר לומר יש

הדבר דומה לה, לחלו� יכול שהיב� מאחר מבאר: והרשב"א

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

בגט. שמגרשה לאשתו

הוא הספק � לר"י אחרת: מפרשי� עצמ� התוספות אכ�,

התורה מ� א� מדרבנ�, לכהונה היבמה את פוסל זה גט הא�

לפני ליבמה גט בכותב מדובר – ולריב"� מועיל. שאינו פשוט

הוא והספק המאמר, לאחר בו לגרשה כדי מאמר בה שעשה

המאמר. את מפקיע זה גט הא�

ערו� והשלח� הרמב"� כתבו ב)להלכה, א קלב, העזר שיש(אב�

לחומרא. זה בספק לנהוג

ה'תשס"ט מנ"א כ"ב רביעי יו� החליצה

:‚"È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·È ˙ÂÎÏ‰ïéáz Bæ Cøc ìòå§©¤¤¨¦

ìk eðøàa éøäL ,äöéìçå íeaé ïéðòì eòøàiL úB÷ôqä ìëa äøBúå§¤§¨©§¥¤§¨§§¦§©¦©£¦¨¤£¥¥©§¨

éîe ,íaénL àeä éîe ,õìBçL àeä éî òãúå .Cîñz ïäéìòL ïéøwòä̈¦¨¦¤£¥¤¦§Ÿ§¥©¦¤¥¦¤§©¥¦

.íeaéì äéeàøä àéä éîe ,íeaiä ïîe äöéìçä ïî äøeètä àéä¦©§¨¦©£¦¨¦©¦¦¦¨§¨§¦

מצווה אחיו צאצאי�, אחריו להשאיר בלי מת אד� כאשר

לא לשאתה כלומר אחיו, אשת את לאחיולייב� ו'להקי� ישה,

לבצע נית� לחלופי�, אחיו. מאשת צאצאי� העמדת ידי על ש�'

dvilgאשת את לייב� סירובו על בפומבי מצהיר האח בה

אד�. לכל להינשא מותרת האישה ולאחריו אחיו,

בפני לכ�, מיוחד סנדל נועל האד� כאשר מתבצעת החליצה

(על בפניו יורקת סנדלו, את חולצת האישה דייני�. שלושה

בית את יבנה לא אשר לאיש ייעשה "ככה וקוראת הרצפה)

בכ� הנעל". חלו� בית בישראל שמו "ונקרא ומסיימת: אחיו",

לשאת מסרב שהוא על בעלה אחי על ביקורת מעבירה האישה

אחיו. של להמשכיות ולדאוג לאישה אותה

תפילת אחר בפרהסיה, מתקיימת החליצה הייתה בעבר

שיצאו לפני רבי� אנשי� לכנס אפשרות יש כאשר שחרית

יומ� סי"ג)לעבודת חליצה, סדר נעשית(רמ"א, החליצה בימינו אול� ,

בצנעה.

מעשה היה הייבו� המזרח בקהילות � בזמנינו לייבו� ובאשר

לחלו�. אלא לייב� שאי� מקובל היה אשכנז בקהילות א� מקובל

("חר� תש"י משנת לישראל הראשית הרבנות בתקנות אכ�,

היב�, למוצא קשר ללא ישראל, באר� לייב� נאסר ירושלי�"),

יבמי� שרוב הדבר ברור "בזמננו כי מיוחדי�, במקרי� רק אלא

במדינת ואחדות שלו� דרכי ומשו� מצוה, לש� מכווני� אינ�

תורות" כשתי התורה תהיה שלא תורה,ישראל, פי על לישראל (תחוקה

(69 עמ' וקבעח"ג, התקנה, נגד שיצא מי היה מכ�, לאחר שנה .

הספרדי�, עבור לחליצה קודמת היבו� מצות הזה בזמ� שג�

את לאסור סמכות אי� לישראל הראשית הרבנות להחלטות וכי

היבו� יד).מצות סי' העזר אב� ח"ו, אומר, גדולי(יביע ג� למעשה אול�

בימינו הייבו� את לאסור פסקו ספרד מעדות שו"תהרבני� (ראה:

לד) סי' ח"ג, יהושע, .עמק

ה'תשס"ט מנ"א כ"ג חמישי יו� ממון או איסור

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ÏÂ˙· ‰¯Ú� ˙ÂÎÏ‰,dLøâå äøòð Lc÷¦¥©£¨§¥§¨

åézçz äúpfL íéãò àéáäå ,òø íL äéìò àéöBäå dLc÷å øæçå§¨©§¦§¨§¦¨¤¨¥©§¥¦¥¦¤¦§¨©§¨

øeètä ìëå ...øeèt äæ éøä ¯ ïéîîBæ eàöîðå ,íéðBLàøä ïéLecwa©¦¦¨¦¦§¦§§§¦£¥¤¨§¨©¨

.Løâé ,Løâì äöø íà ¯¦¨¨§¨¥§¨¥

א)הגמרא מו, אשתו(כתובות על רע ש� מוציא הא� מסתפקת

לא שהבעיה וכיו� קנס. ומשל� לוקה הראשוני�, בנישואיו

ממו� ספק כי וממלקות מקנס שפטור הרמב"� פסק נפשטה

הנוספי� הרמב"� דברי על א� הספק. על לוקי� ואי� לקולא,

אכ� הוא מקנס למל�': ה'משנה הקשה יגרש" לגרש רצה ש"א�

אי� וכ� לקולא, ממו� ספק כי מספק לחייבו אפשר אי כי פטור

התורה ציווי היפ� לגרש, לו מותר אי� אבל הספק, על לוקי�

לחומרא? דאורייתא ספיקא והרי שלחה", יוכל "לא

טוב': יו� ה'עונג ומבאר

אינו אשתו את לגרש רע ש� המוציא על האיסור לכאורה,

שטענתו שהתברר וא� עליו, אסורה היא הרי לטענתו, מוב�:

עדי� מאה כנגד א� עצמו על לאסור אד� נאמ� הרי שקר היא

דאיסורא")? חתיכה אנפשיה ("שויא

לשלחה" יוכל ו"לא לאישה" תהיה "לו התורה שציווי אלא

מוציא וודאי הוא כאשר רק זאת א� תחתיו, לשבת אותה מתיר

הוא שספק הראשוני�, בנישואי� רע ש� במוציא ואילו רע, ש�

לגרשה. הוא יכול –

חלה לא לאישה" תהיה "ולו התורה מצות א� לתמוה: ויש

אינו מדוע "aiigכא�, ורק dvxלגרשה m`?"יגרש – לגרש

למל�': ה'משנה קושיית את מיישב גרודזינסקי והגרח"ע

הבעל של שעבוד במהותו הוא ימיו כל לשלחה האיסור

זה הרי בדבר ספק יש כאשר כ� וא� ממונות, בדיני לאשתו

איסור'. 'ספק ולא לקולא, בו ללכת שעלינו ממו�', 'ספק בגדר

– לגרש רצה "א� הרמב"� פסק הגירושי� לעני� ג� ולכ�

ממוני. משעבוד נובע זה די� כי יגרש",

(f ze` a"t 'iq b"g xfrig` z"ey)

ה'תשס"ט מנ"א כ"ד שישי יו� הסוטה השקאת

:· ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ËÂÒ ˙ÂÎÏ‰ïéc úéa ,íéìLeøéì eòébä¦¦¦¨©¦¥¦

,dìòa éðôa àlL äéìò ïéîiàîe ,ïäéðéa dúBà ïéáéLBî ìBãbä©¨¦¦¨¥¥¤§©§¦¨¤¨¤Ÿ¦§¥©£¨

äaøä ,éza' :dì ïéøîBàå .äzLz àlL ìBãb ãçt dúBà ïéãéçôîe©§¦¦¨©©¨¤Ÿ¦§¤§§¦¨¦¦©§¥

ìò äçniL ,äMã÷a ázëpL ìBãbä íMì éîøâz ìà ...äNBò ïéé©¦¤©¦§§¦©¥©¨¤¦§©¦§ª¨¤¦¨¤©

.'íénä©©¦

בדיני שגרתי לא הלי� היא המאררי� במי� הסוטה בדיקת

דבר" יקו� עדי� שני פי "על לפיה� בהלכה, יז,הראיות (דברי�

בה�ו) שאי� למקרי� בכ� השימוש את הגבילו חז"ל לפיכ� .

או הבעל בעמדת לתמו� היכולה ביותר, הקלושה א� עדות,

האישה. בעמדת

די נשי� עדות שאפילו חז"ל דברי את מזכיר עזרא' ה'אב�

הדי� והוא המי�. באמצעות הבירור הלי� פתיחת את למנוע בה
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בגט. שמגרשה לאשתו

הוא הספק � לר"י אחרת: מפרשי� עצמ� התוספות אכ�,

התורה מ� א� מדרבנ�, לכהונה היבמה את פוסל זה גט הא�

לפני ליבמה גט בכותב מדובר – ולריב"� מועיל. שאינו פשוט

הוא והספק המאמר, לאחר בו לגרשה כדי מאמר בה שעשה

המאמר. את מפקיע זה גט הא�

ערו� והשלח� הרמב"� כתבו ב)להלכה, א קלב, העזר שיש(אב�

לחומרא. זה בספק לנהוג

ה'תשס"ט מנ"א כ"ב רביעי יו� החליצה

:‚"È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·È ˙ÂÎÏ‰ïéáz Bæ Cøc ìòå§©¤¤¨¦

ìk eðøàa éøäL ,äöéìçå íeaé ïéðòì eòøàiL úB÷ôqä ìëa äøBúå§¤§¨©§¥¤§¨§§¦§©¦©£¦¨¤£¥¥©§¨

éîe ,íaénL àeä éîe ,õìBçL àeä éî òãúå .Cîñz ïäéìòL ïéøwòä̈¦¨¦¤£¥¤¦§Ÿ§¥©¦¤¥¦¤§©¥¦

.íeaéì äéeàøä àéä éîe ,íeaiä ïîe äöéìçä ïî äøeètä àéä¦©§¨¦©£¦¨¦©¦¦¦¨§¨§¦

מצווה אחיו צאצאי�, אחריו להשאיר בלי מת אד� כאשר

לא לשאתה כלומר אחיו, אשת את לאחיולייב� ו'להקי� ישה,

לבצע נית� לחלופי�, אחיו. מאשת צאצאי� העמדת ידי על ש�'

dvilgאשת את לייב� סירובו על בפומבי מצהיר האח בה

אד�. לכל להינשא מותרת האישה ולאחריו אחיו,

בפני לכ�, מיוחד סנדל נועל האד� כאשר מתבצעת החליצה

(על בפניו יורקת סנדלו, את חולצת האישה דייני�. שלושה

בית את יבנה לא אשר לאיש ייעשה "ככה וקוראת הרצפה)

בכ� הנעל". חלו� בית בישראל שמו "ונקרא ומסיימת: אחיו",

לשאת מסרב שהוא על בעלה אחי על ביקורת מעבירה האישה

אחיו. של להמשכיות ולדאוג לאישה אותה

תפילת אחר בפרהסיה, מתקיימת החליצה הייתה בעבר

שיצאו לפני רבי� אנשי� לכנס אפשרות יש כאשר שחרית

יומ� סי"ג)לעבודת חליצה, סדר נעשית(רמ"א, החליצה בימינו אול� ,

בצנעה.

מעשה היה הייבו� המזרח בקהילות � בזמנינו לייבו� ובאשר

לחלו�. אלא לייב� שאי� מקובל היה אשכנז בקהילות א� מקובל

("חר� תש"י משנת לישראל הראשית הרבנות בתקנות אכ�,

היב�, למוצא קשר ללא ישראל, באר� לייב� נאסר ירושלי�"),

יבמי� שרוב הדבר ברור "בזמננו כי מיוחדי�, במקרי� רק אלא

במדינת ואחדות שלו� דרכי ומשו� מצוה, לש� מכווני� אינ�

תורות" כשתי התורה תהיה שלא תורה,ישראל, פי על לישראל (תחוקה

(69 עמ' וקבעח"ג, התקנה, נגד שיצא מי היה מכ�, לאחר שנה .

הספרדי�, עבור לחליצה קודמת היבו� מצות הזה בזמ� שג�

את לאסור סמכות אי� לישראל הראשית הרבנות להחלטות וכי

היבו� יד).מצות סי' העזר אב� ח"ו, אומר, גדולי(יביע ג� למעשה אול�

בימינו הייבו� את לאסור פסקו ספרד מעדות שו"תהרבני� (ראה:

לד) סי' ח"ג, יהושע, .עמק

ה'תשס"ט מנ"א כ"ג חמישי יו� ממון או איסור

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ÏÂ˙· ‰¯Ú� ˙ÂÎÏ‰,dLøâå äøòð Lc÷¦¥©£¨§¥§¨

åézçz äúpfL íéãò àéáäå ,òø íL äéìò àéöBäå dLc÷å øæçå§¨©§¦§¨§¦¨¤¨¥©§¥¦¥¦¤¦§¨©§¨

øeètä ìëå ...øeèt äæ éøä ¯ ïéîîBæ eàöîðå ,íéðBLàøä ïéLecwa©¦¦¨¦¦§¦§§§¦£¥¤¨§¨©¨

.Løâé ,Løâì äöø íà ¯¦¨¨§¨¥§¨¥

א)הגמרא מו, אשתו(כתובות על רע ש� מוציא הא� מסתפקת

לא שהבעיה וכיו� קנס. ומשל� לוקה הראשוני�, בנישואיו

ממו� ספק כי וממלקות מקנס שפטור הרמב"� פסק נפשטה

הנוספי� הרמב"� דברי על א� הספק. על לוקי� ואי� לקולא,

אכ� הוא מקנס למל�': ה'משנה הקשה יגרש" לגרש רצה ש"א�

אי� וכ� לקולא, ממו� ספק כי מספק לחייבו אפשר אי כי פטור

התורה ציווי היפ� לגרש, לו מותר אי� אבל הספק, על לוקי�

לחומרא? דאורייתא ספיקא והרי שלחה", יוכל "לא

טוב': יו� ה'עונג ומבאר

אינו אשתו את לגרש רע ש� המוציא על האיסור לכאורה,

שטענתו שהתברר וא� עליו, אסורה היא הרי לטענתו, מוב�:

עדי� מאה כנגד א� עצמו על לאסור אד� נאמ� הרי שקר היא

דאיסורא")? חתיכה אנפשיה ("שויא

לשלחה" יוכל ו"לא לאישה" תהיה "לו התורה שציווי אלא

מוציא וודאי הוא כאשר רק זאת א� תחתיו, לשבת אותה מתיר

הוא שספק הראשוני�, בנישואי� רע ש� במוציא ואילו רע, ש�

לגרשה. הוא יכול –

חלה לא לאישה" תהיה "ולו התורה מצות א� לתמוה: ויש

אינו מדוע "aiigכא�, ורק dvxלגרשה m`?"יגרש – לגרש

למל�': ה'משנה קושיית את מיישב גרודזינסקי והגרח"ע

הבעל של שעבוד במהותו הוא ימיו כל לשלחה האיסור

זה הרי בדבר ספק יש כאשר כ� וא� ממונות, בדיני לאשתו

איסור'. 'ספק ולא לקולא, בו ללכת שעלינו ממו�', 'ספק בגדר

– לגרש רצה "א� הרמב"� פסק הגירושי� לעני� ג� ולכ�

ממוני. משעבוד נובע זה די� כי יגרש",

(f ze` a"t 'iq b"g xfrig` z"ey)

ה'תשס"ט מנ"א כ"ד שישי יו� הסוטה השקאת

:· ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ËÂÒ ˙ÂÎÏ‰ïéc úéa ,íéìLeøéì eòébä¦¦¦¨©¦¥¦

,dìòa éðôa àlL äéìò ïéîiàîe ,ïäéðéa dúBà ïéáéLBî ìBãbä©¨¦¦¨¥¥¤§©§¦¨¤¨¤Ÿ¦§¥©£¨

äaøä ,éza' :dì ïéøîBàå .äzLz àlL ìBãb ãçt dúBà ïéãéçôîe©§¦¦¨©©¨¤Ÿ¦§¤§§¦¨¦¦©§¥

ìò äçniL ,äMã÷a ázëpL ìBãbä íMì éîøâz ìà ...äNBò ïéé©¦¤©¦§§¦©¥©¨¤¦§©¦§ª¨¤¦¨¤©

.'íénä©©¦

בדיני שגרתי לא הלי� היא המאררי� במי� הסוטה בדיקת

דבר" יקו� עדי� שני פי "על לפיה� בהלכה, יז,הראיות (דברי�

בה�ו) שאי� למקרי� בכ� השימוש את הגבילו חז"ל לפיכ� .

או הבעל בעמדת לתמו� היכולה ביותר, הקלושה א� עדות,

האישה. בעמדת

די נשי� עדות שאפילו חז"ל דברי את מזכיר עזרא' ה'אב�

הדי� והוא המי�. באמצעות הבירור הלי� פתיחת את למנוע בה



v"ndqeלח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

דבר עשה ולא שתק א� תחתיו, מזנה שאשתו האיש ידע א�

ממעשיה ש�)להניאה .(ספרונו,

כפלא חז"ל ידי על מוצגת המרי� המי� של הגילוי" "יכולת

תנחומא במדרש מובא וכ� הטבע. חוקי לפי להבנה נית� שאינו

ו) פרשה :(נשא,

אחת והייתה לזו, זו דומות שהיו אחיות בשתי "מעשה

של בעלה ביקש אחרת. בעיר נשואה ואחת אחת בעיר נשואה

הלכה בירושלי�. המרי� מי� ולהשקותה לה לקנאות מה� אחת

אחותה: לה אמרה ש�. נשואה אחותה שהייתה העיר לאותה

אותי להשקות מבקש בעלי לה: אמרה לכא�? לבוא ראית מה

ושותה. תחתי� הולכת אני אחותה: לה אמרה המרי�. מי�

מי ושתתה תחתיה, והלכה אחותה, בגדי לבשה לכי. לה: אמרה

שמחה יצאת אחותה. לבית וחזרה טהורה, ונמצאת המרי�

לזו, זו שנשקו כיו� בפיה. לה ונשקה אותה חיבקה לקראתה,

מתה". ומיד המרי�, במי� הריחה

במשנה נאמר המנאפי�,אכ�, "משרבו השני, הבית שבשלהי

הפסיק�" זכאי ב� יוחנ� ורבי המאררי�. המי� סוטהפסקו (משנה

ט) .ט,

הבלתי הדבר כי ומסביר מוסי� התורה על בפירושו הרמב"�

הע� נוהג בו שבמקו� מכ� נובעי� הנס על והסתמכות הזה רגיל

יש יוצאֿדופ�, מעשה הינה והפריצות ובטהרה, בקדושה כולו

ישראל שנתקלקלו משעה אבל ישראל, לכבוד ממרו� לנס מקו�

קדוש. ע� ולהיות� ישראל לכבוד שנעשה הנס פסק בעבירות,

ה'תשס"ט מנ"א כ"ה קודש שבת לשכונה מבוי בין

:·È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ìò ïòèpL éî¦¤¦§¨©

àìå ,ãçà éBáîa dnò øeãé àì ¯ dnò òø íL Bì àöiL Bà ,äåøò¤§¨¤¨¨¥©¦¨Ÿ¨¦¨§¨¤¨§Ÿ

.äðeëMä dúBàa äàøé¥¨¤§¨©§¨

הגמרא בסיפור הוא ההלכה מקור ב)לכאורה, יב, באחד(קדושי�

מרדות מכת להכותו אשי רב וציווה חמותו, ע� קשר על שנטע�

ההלכה. בסו� הרמב"� שהביא כפי ביתה, פתח על שעבר משו�

כיו� חכמי�, אסרו בחמותו רק אולי הראב"ד: עליו ותמה

לגור לאסור סיבה אי� אחרת באישה ואילו בה, גס חתנה שלב

רחוב! באותו

עוז': ה'מגדל ומבאר

לא אשתו את שגירש שכה� מהדי� זו הלכה למד הרמב"�

מבוי באותו עמה א)יגור כח, בעבר(כתובת נשואי� שהיו מכיו� כי

לו שיש אד� שכל ומכא� עבירה, לידי יבואו שמא לחשוש יש

יגור לא – ערוה") על ("נטע� עליו האסורה אישה ע� קשר

מבוי. באותו איתה

שכונה": באותה יראה "ולא � הרמב"� והוסי�

בתי� שלושה בה ויש מ'מבוי' קטנה ש�'שכונה' כתובות (תוס'

וא�) איתהד"ה להיראות המבוי, בכל נאסרו שהמגורי� וא� .

מאותו נלמד זה ודבר לביתה. בסמו� אלא איסור, אי� באקראי

עליו שנאסר חמותו" ע� אחריו מרנני� שהיו "באחד מעשה

ביתה" פתח על ש�)"לעבור הערוה"(קידושי� על ה"נטע� ג� וכ� ,

לביתה. סמו� עימה יפגש שלא כדי שכונה" "באותה יעבור לא

כיו� זו, הלכה נאמרה בחמותו שרק הראב"ד שכתב ומה

וודאי הערווה ע� בקשר החשוד הרי � תמוה בה, גס שליבו

בשכנותה. להיות עליו לאסור ויש בה גס שליבו

(fer lcbn)

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hw sc `rivn `aa(iriax meil)
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àçáL àìa eäìgaya elawiy `la eiyxei z` wlql rwxwd lra leki - §§Ÿ§¨¨
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,ciqtdy gayd z` ewlgn mikpn -déì ïðéáäé Cãéàåz` mewn lkne - §¦¨©£¦¨¥

.el mipzep x`ypy gayd x`y
enye mc` :sqep dyrnäåä àðéáøc àìzL ,àéðeøminxk rhep did - §¨©¨¨§¨¦¨£¨

mignevd zexitd zivgn lawl qix`k mda caere ,`piax ly eizerwxwa
zg` mrt .mdaãéñôàok zngne ,zexitd egiayd `le `ipexdé÷lñ- ©§¦©§¥
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aiydl rwxwd lra `piax lkei `l ciqtz m`y oeik ,cnere dxzenk
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המשך ביאור למסכת בבא מציעא ליום רביעי עמ' א

- h"qyz'd a`Îmgpn h"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyh"qyz'd a`Îmgpn d"kÎh"i -

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ט ראשו� יו�

י ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

גט,‡. אינ� א� �טל, �ה�ט זה �ח��ר �אמרנ� מק�� ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ל
היא ועדי� ה��רה, מ� �טל �ט זה הרי � מגר�ת אינ� ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹא�

וה�לד �צא נ�את, וא� �מ�רה; אי� [מהנישואי�א�ת ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ
עליוהשניי�] נאסרה לא �ה�, �על� היה וא� ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹממזר.

'הרי ל� ואמר א��� את המגר� מ� ח�� � �ר��ה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָמ���
�י על �א� אד�'; לכל מ�רת א� ואי� מ��י, מגר�ת ְִֶֶֶַַָָָ�ְְְְִִֵֶֶֶַַֹא�
��אמר: מ�בריה�, ל�ה�ה �ס�לה ז� הרי �ט, זה ְֱִִֵֶֶֶַָ�ְְֲֵֵֵֶֶַָ�אי�
נת�ר�ה לא אפ�� חכמי�: אמר� מאי��"; �ר��ה ְְְְְֲֲִִִִִֵָָָָָָָֹ"וא�ה
ריח וזה� � ל�ה�ה נאסרה ל�ל, התרה ולא מאי�� ְֵֶַָ�ְְְֶֶַַָָֹ�ְִֵֶָָֹא�א

מ�בריה�. ��ה�ה ���סל ְִִֵֶָ�ְֵֵֶַַה�ט,

זה·. הרי � �ס�ל �ה�ט זה �ח��ר �אמרנ� מק�� ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכל
מ�ברי ה�ה�ה מ� �� ונפסלה �לבד; ס�פרי� מ�ברי ְִִֵָ�ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָ�ס�ל
וה�לד �צא לא נ�את וא� ���א, לא �לכ�ח�ה ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹֹ��רה.
והיא ל� ונ�תני� ��ר, אחר �ט ל� וכ�תבי� [���ר. ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָ

�על�בעודה] אחר,[השני]�חת לכ�ב אפ�ר אי וא� . ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ
ה�על מידות]ותיק[השני]והיה ובעל מעצמ�[ישר וגר� ְְְִֵֵֵַַַַָָָ

�ני� ל� י� א� אבל �ני�; ל� אי� א� מ��ח, זה הרי �ְֲֵֶ�ֲִִִִֵֵָָָָ
לעז י�ציא ��א ה�ט, �ס�ל מ�ני י�ציא לא רע]� על[ש� ְְִִִֵֵֶַַַַָֹ

ממזרי�]�ניו .[שה� ָָ

�ר��י�',‚. ספק זה 'הרי זה �ח��ר �אמרנ� מק�� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָוכל
�צא; נ�את, וא� ���א. לא � מגר�ת ספק �היא ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹא�
את ��ר� �בי� ערוה. ספק �היא מ�ני ממזר, ספק ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוה�לד
להחזיר� ורצה מגר�ת ספק �היתה א� �ס�ל, �גט ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹא���
�לבר� ה���אי� לח�� צרי� ואינ� לבעל�; מ�רת ז� הרי �ֲֵ�ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
�מ�רי�. �ר��י� ��ת�ר� עד �ת�ה, ולכ�ב �רכ�ת ְְִִִֵֵֶַָָ�ְְְְִֶַָֹ�בע

�ני„. מ�על �ט צריכה ז� הרי �טל, �גט ���את מי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָ�ל
�ט';מ�בריה� �לא י�צאה אי� 'א�ת יאמר�: ��א �די � ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֹ

על ונאסרה הע�. ל�אר לה�יר� הרא��� מ� �ט ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ�צריכה
��א �די ��גגה, ��בעלה �י על א� לע�ל� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ניה�
אחד עבר וא� ���את'; אחר �ר��ת� זה 'החזיר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹיאמר�:

י�ציא. והחזיר�, ְְְִִִֵֶֶָמ�ניה�

ונ�את,‰. �על� ��ת עדי� ל� ��א� �א�ה ה�י� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכ�
�היה �י� ��ח, �על� �היה �י� �על�, �א �� ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָואחר
�אי� לחר� ���את �י� לפ�ח, ���את �י� ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַחר�,
�ט �צריכה מ�ניה�, �צא � �מ�רי� ק���י� ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָק���יו

ע�למית. �ניה� על ונאסרה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָמ�ניה�,

.Âה�ט נמצא א� �על�, �א �� ואחר ��תק��ה, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהרי
�אי� מ�ני, �ט צריכה ואינ� לבעל�, מ�רת ז� הרי � ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�ֲֵֵָ�טל
'א�ת יאמר� ��א ח���י� ואי� �ערי�ת; ��פסי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹק���י�

נ�את ��א �יו� � �ט' �לא י�צאה יאמר�:[אלא]אי� , ְְְִִֵֵֵֶָָֹֹֹ
נתק��'. ולא �����י� היה ְְְִִִֵַַַָָֹ'�נאי

.Ê�על� �א א� �טל, ה�ט נמצא �� ואחר ���את, ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהא�ה

לא ז�אי� וה�ני הרא��� ה�על אי� � ��ת ��מעה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹאחר
�ר�ת וכל נדריה. �הפר ולא ידיה, �מע�ה ולא ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ�מציאת�,

מה�;[מנכסיה] מ�ציאי� אי� ���את, אחר �ניה� ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ�אכל�
לא � מז�נ�ת ולא �ת�ה, מ�נאי �נאי ולא �ת�ה, ל� ְְָֹֹ�ְְְְִֵַָָֹ�ְְֵָואי�
וכל �חזיר. � מ�ה א� מ�ה נטלה וא� זה. על ולא זה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹעל

��לה �רזל[נשחק]מה צא� מ�כסי אפ�� מ�כסיה, אבד א� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
אחריות] עליה� מקבל שהבעל האשה מ�ציאי�[נכסי אי� �ִִֵ

�א וא� ממזר; ה�ני מ� וה�לד מ�ה. ולא מ�ה לא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹא�ת�
ממזר ה�לד הרי ה�ני, ��גר� קד� הרא��� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעליה
�א �� ואחר �ת�ה, מ��� ונטלה ה�ני �ר�� ְַַָָָ�ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָמ�בריה�.
��טלה, מה מ�ד� מ�ציאי� אי� � �טל ה�ט נמצא א� ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ�על�

ה�ת�ה. מ� ולא ה�ז�נ�ת מ� ָ�ְְְִִַַֹֹלא

.Á,ת�� �� ו�מע והל�, א�ה ���� �אחיו ה�י� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוכ�
�ט �צריכה �מ�ה, מ�ה �צא � �א �� ואחר א���, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוי��

ה�רכי� וכל �מ�ה; ק��[הדיני�]מ�ה א� וכ� .�� הא�� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
אח�ת�, ונ�א ��תה, ו�מע אחרת, למדינה והלכה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָא�ה,
וכל ��יה�, מ��� �ט צריכ�ת � מתה ��א נ�דע �� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹואחר

�ה�. הא�� ְִֵֶַָָָה�רכי�

.Ëו�מע אחרת, למדינה ה���אה א��� הלכה א� ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָאבל
אח�ת� אי� � ק�מת א��� ונמצאת אח�ת�, ונ�א ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ��תה,
הערי�ת �אר וכ� ל�; מ�רת וא��� �ט, מ��� ְְֲֵֶֶָָָ�ְְְִִִֵֶָצריכה
�ט, צריכ�ת אינ� � ערוה ונמצא� ה�ר, �חזקת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ���א�

�ערי�ת. ��פסי� ק���י� ְֲִִִֵֶָָ�אי�

.È:�יאמר ��א � �ט אר�סת� אח�ת הצריכ� מה ְְְֲֲִִִֵֵֶָָָֹ�מ�ני
ויצאה וה�איל אח�ת�'; נ�א וכ�ת �אר�סי�, היה ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָ'�נאי
�די אס�רה, הרא��נה אר�סת� �היא אח�ת� ��ט, ְֲֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָאח�ת�

�ר��ת�'. אח�ת 'נ�א יאמר�: ְְֲֶָָָֹֹ��א

.‡Èו��בר לאי� �ט ונת� וטעה ה��פר, פרעו��תב [שטר ְְְִֵֵֵַַַָָָָָ
ונטלההכתובה] ה�ט, ה�על ונטל ה� ��ע� א� ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָלא�ה,

והרי זמ� �לאחר �נת�ר�ה, לה� וכמד�ה ה��בר, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָ�ְְִִֵַהיא
אינ� ז� הרי נ�את, לא א� � האי� ידי מ�חת י�צא ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹה�ט
ה�ט ל� וי�� נת�ר�ה, לא �עדי� ה�בר ונת��ה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמגר�ת,
ואחר נ�את, וא� נתינת�. מ�עת מגר�ת ותהיה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�פנינ�,
�הרי נת�ר�ה, לא 'עדי� ואמר: ה�ט את ה�על ה�ציא ��ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
על לאסר� ל� ��מעי� אי� � ליד�' ה�יע ולא �ידי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹה�ט
�מצא� מ�ד� ה�ט ונפל �ר��ה, �חזקת ז� הרי א�א ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ�על�,

ה�ני. �על� על לאסר� �א והרי ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָזה,

.·Èרע �� מ��� א��� את שזינתה]ה��ציא א�[ש� , ְִִִֵֶַַ
�נדרי� �ר�צה �היא הרבה]מ��� ל�:[נודרת א�מרי� � ְְְִִִִִֶָָ

�אי� ודע לי�ר�; �די מ�ציא�, א�ה זה ���ני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ'ה�דיע�
לא ז� את ה��ציא מה �מ�ני לע�ל�'. א�ת� מחזיר ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹא�ה
���בה ותע�ה לאחר, ���א ��א �זרה, לע�ל�? ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיחזיר�
י�דע הייתי 'א�� הרא���: ויאמר �ח�יו, צנ�עה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹותהיה
ולא �נאי על �מגר� ונמצא מגר��', הייתי לא ה�א, ���ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

�ט ה�ט ��מצא '�מרנתק��, ל�: א�מרי� לפיכ� למפרע. ל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
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גט,‡. אינ� א� �טל, �ה�ט זה �ח��ר �אמרנ� מק�� ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ל
היא ועדי� ה��רה, מ� �טל �ט זה הרי � מגר�ת אינ� ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹא�

וה�לד �צא נ�את, וא� �מ�רה; אי� [מהנישואי�א�ת ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ
עליוהשניי�] נאסרה לא �ה�, �על� היה וא� ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹממזר.

'הרי ל� ואמר א��� את המגר� מ� ח�� � �ר��ה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָמ���
�י על �א� אד�'; לכל מ�רת א� ואי� מ��י, מגר�ת ְִֶֶֶַַָָָ�ְְְְִִֵֶֶֶַַֹא�
��אמר: מ�בריה�, ל�ה�ה �ס�לה ז� הרי �ט, זה ְֱִִֵֶֶֶַָ�ְְֲֵֵֵֶֶַָ�אי�
נת�ר�ה לא אפ�� חכמי�: אמר� מאי��"; �ר��ה ְְְְְֲֲִִִִִֵָָָָָָָֹ"וא�ה
ריח וזה� � ל�ה�ה נאסרה ל�ל, התרה ולא מאי�� ְֵֶַָ�ְְְֶֶַַָָֹ�ְִֵֶָָֹא�א

מ�בריה�. ��ה�ה ���סל ְִִֵֶָ�ְֵֵֶַַה�ט,

זה·. הרי � �ס�ל �ה�ט זה �ח��ר �אמרנ� מק�� ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכל
מ�ברי ה�ה�ה מ� �� ונפסלה �לבד; ס�פרי� מ�ברי ְִִֵָ�ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָ�ס�ל
וה�לד �צא לא נ�את וא� ���א, לא �לכ�ח�ה ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹֹ��רה.
והיא ל� ונ�תני� ��ר, אחר �ט ל� וכ�תבי� [���ר. ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָ

�על�בעודה] אחר,[השני]�חת לכ�ב אפ�ר אי וא� . ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ
ה�על מידות]ותיק[השני]והיה ובעל מעצמ�[ישר וגר� ְְְִֵֵֵַַַַָָָ

�ני� ל� י� א� אבל �ני�; ל� אי� א� מ��ח, זה הרי �ְֲֵֶ�ֲִִִִֵֵָָָָ
לעז י�ציא ��א ה�ט, �ס�ל מ�ני י�ציא לא רע]� על[ש� ְְִִִֵֵֶַַַַָֹ

ממזרי�]�ניו .[שה� ָָ

�ר��י�',‚. ספק זה 'הרי זה �ח��ר �אמרנ� מק�� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָוכל
�צא; נ�את, וא� ���א. לא � מגר�ת ספק �היא ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹא�
את ��ר� �בי� ערוה. ספק �היא מ�ני ממזר, ספק ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוה�לד
להחזיר� ורצה מגר�ת ספק �היתה א� �ס�ל, �גט ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹא���
�לבר� ה���אי� לח�� צרי� ואינ� לבעל�; מ�רת ז� הרי �ֲֵ�ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
�מ�רי�. �ר��י� ��ת�ר� עד �ת�ה, ולכ�ב �רכ�ת ְְִִִֵֵֶַָָ�ְְְְִֶַָֹ�בע

�ני„. מ�על �ט צריכה ז� הרי �טל, �גט ���את מי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָ�ל
�ט';מ�בריה� �לא י�צאה אי� 'א�ת יאמר�: ��א �די � ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֹ

על ונאסרה הע�. ל�אר לה�יר� הרא��� מ� �ט ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ�צריכה
��א �די ��גגה, ��בעלה �י על א� לע�ל� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ניה�
אחד עבר וא� ���את'; אחר �ר��ת� זה 'החזיר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹיאמר�:

י�ציא. והחזיר�, ְְְִִִֵֶֶָמ�ניה�

ונ�את,‰. �על� ��ת עדי� ל� ��א� �א�ה ה�י� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכ�
�היה �י� ��ח, �על� �היה �י� �על�, �א �� ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָואחר
�אי� לחר� ���את �י� לפ�ח, ���את �י� ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַחר�,
�ט �צריכה מ�ניה�, �צא � �מ�רי� ק���י� ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָק���יו

ע�למית. �ניה� על ונאסרה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָמ�ניה�,

.Âה�ט נמצא א� �על�, �א �� ואחר ��תק��ה, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהרי
�אי� מ�ני, �ט צריכה ואינ� לבעל�, מ�רת ז� הרי � ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�ֲֵֵָ�טל
'א�ת יאמר� ��א ח���י� ואי� �ערי�ת; ��פסי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹק���י�

נ�את ��א �יו� � �ט' �לא י�צאה יאמר�:[אלא]אי� , ְְְִִֵֵֵֶָָֹֹֹ
נתק��'. ולא �����י� היה ְְְִִִֵַַַָָֹ'�נאי

.Ê�על� �א א� �טל, ה�ט נמצא �� ואחר ���את, ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהא�ה

לא ז�אי� וה�ני הרא��� ה�על אי� � ��ת ��מעה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹאחר
�ר�ת וכל נדריה. �הפר ולא ידיה, �מע�ה ולא ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ�מציאת�,

מה�;[מנכסיה] מ�ציאי� אי� ���את, אחר �ניה� ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ�אכל�
לא � מז�נ�ת ולא �ת�ה, מ�נאי �נאי ולא �ת�ה, ל� ְְָֹֹ�ְְְְִֵַָָֹ�ְְֵָואי�
וכל �חזיר. � מ�ה א� מ�ה נטלה וא� זה. על ולא זה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹעל

��לה �רזל[נשחק]מה צא� מ�כסי אפ�� מ�כסיה, אבד א� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
אחריות] עליה� מקבל שהבעל האשה מ�ציאי�[נכסי אי� �ִִֵ

�א וא� ממזר; ה�ני מ� וה�לד מ�ה. ולא מ�ה לא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹא�ת�
ממזר ה�לד הרי ה�ני, ��גר� קד� הרא��� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעליה
�א �� ואחר �ת�ה, מ��� ונטלה ה�ני �ר�� ְַַָָָ�ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָמ�בריה�.
��טלה, מה מ�ד� מ�ציאי� אי� � �טל ה�ט נמצא א� ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ�על�

ה�ת�ה. מ� ולא ה�ז�נ�ת מ� ָ�ְְְִִַַֹֹלא

.Á,ת�� �� ו�מע והל�, א�ה ���� �אחיו ה�י� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוכ�
�ט �צריכה �מ�ה, מ�ה �צא � �א �� ואחר א���, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוי��

ה�רכי� וכל �מ�ה; ק��[הדיני�]מ�ה א� וכ� .�� הא�� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
אח�ת�, ונ�א ��תה, ו�מע אחרת, למדינה והלכה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָא�ה,
וכל ��יה�, מ��� �ט צריכ�ת � מתה ��א נ�דע �� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹואחר

�ה�. הא�� ְִֵֶַָָָה�רכי�

.Ëו�מע אחרת, למדינה ה���אה א��� הלכה א� ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָאבל
אח�ת� אי� � ק�מת א��� ונמצאת אח�ת�, ונ�א ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ��תה,
הערי�ת �אר וכ� ל�; מ�רת וא��� �ט, מ��� ְְֲֵֶֶָָָ�ְְְִִִֵֶָצריכה
�ט, צריכ�ת אינ� � ערוה ונמצא� ה�ר, �חזקת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ���א�

�ערי�ת. ��פסי� ק���י� ְֲִִִֵֶָָ�אי�

.È:�יאמר ��א � �ט אר�סת� אח�ת הצריכ� מה ְְְֲֲִִִֵֵֶָָָֹ�מ�ני
ויצאה וה�איל אח�ת�'; נ�א וכ�ת �אר�סי�, היה ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָ'�נאי
�די אס�רה, הרא��נה אר�סת� �היא אח�ת� ��ט, ְֲֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָאח�ת�

�ר��ת�'. אח�ת 'נ�א יאמר�: ְְֲֶָָָֹֹ��א

.‡Èו��בר לאי� �ט ונת� וטעה ה��פר, פרעו��תב [שטר ְְְִֵֵֵַַַָָָָָ
ונטלההכתובה] ה�ט, ה�על ונטל ה� ��ע� א� ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָלא�ה,

והרי זמ� �לאחר �נת�ר�ה, לה� וכמד�ה ה��בר, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָ�ְְִִֵַהיא
אינ� ז� הרי נ�את, לא א� � האי� ידי מ�חת י�צא ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹה�ט
ה�ט ל� וי�� נת�ר�ה, לא �עדי� ה�בר ונת��ה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמגר�ת,
ואחר נ�את, וא� נתינת�. מ�עת מגר�ת ותהיה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�פנינ�,
�הרי נת�ר�ה, לא 'עדי� ואמר: ה�ט את ה�על ה�ציא ��ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
על לאסר� ל� ��מעי� אי� � ליד�' ה�יע ולא �ידי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹה�ט
�מצא� מ�ד� ה�ט ונפל �ר��ה, �חזקת ז� הרי א�א ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ�על�,

ה�ני. �על� על לאסר� �א והרי ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָזה,

.·Èרע �� מ��� א��� את שזינתה]ה��ציא א�[ש� , ְִִִֵֶַַ
�נדרי� �ר�צה �היא הרבה]מ��� ל�:[נודרת א�מרי� � ְְְִִִִִֶָָ

�אי� ודע לי�ר�; �די מ�ציא�, א�ה זה ���ני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ'ה�דיע�
לא ז� את ה��ציא מה �מ�ני לע�ל�'. א�ת� מחזיר ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹא�ה
���בה ותע�ה לאחר, ���א ��א �זרה, לע�ל�? ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיחזיר�
י�דע הייתי 'א�� הרא���: ויאמר �ח�יו, צנ�עה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹותהיה
ולא �נאי על �מגר� ונמצא מגר��', הייתי לא ה�א, ���ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

�ט ה�ט ��מצא '�מרנתק��, ל�: א�מרי� לפיכ� למפרע. ל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
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עבר וא� לע�ל�'; ל� ח�זרת ז� �אי� לגר��, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ�ל��
י�ציא. לא ְְִִֶֹוהחזיר,

.‚Èאיל�נית מ��� א��� את ה��ציא א�[עקרה]וכ� , ְְְִִִִֵֶַַ
יחזיר לא זה הרי � ��מי� עת �כל �� �ר�אה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹמ���
ותתר�א האיל�נית ותלד לאחר, ���א ��א ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָלע�ל�;
הייתי לא ה�א, ��� י�דע הייתי 'א�� ויאמר: ְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹה��ה,
עבר וא� ממזרי�; וה�ני� �טל ה�ט ונמצא � ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָמגר�'

י�ציא. לא ְְִִֶֹוהחזיר,

.„Èנכ�ב '�פני ואמר לאר� �ח�צה �ט �הביא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�ליח
��א ח���י� �אנ� י�א�ה, לא זה הרי � נח��' ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�בפני
�העיד אחד עד וכ� ל�; העיד �לפיכ� �� נת� ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָעיניו
י�א�ה; לא זה הרי � �יו על ונ�את �על�, ��ת ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלא�ה
לא זה הרי � �על� על �נדר הא�ה את �אסר החכ� ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוכ�

ה�פחה על ה�טע� וכ� עליה]י�א�ה; שבא קול [יצא ְְְִִִֵֶַַַָָָָ
וכ� י�א�ה; לא זה הרי � ונת��רה ה�כרית על ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונ��חררה,
ה��י �חזר �י על א� י�ראל, �ת על ה�א ועבד ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ��י

י�א�ה לא זה הרי � ונ��חרר העבד א�ונת��ר, וכ��, . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ�ִָ
מ�ד�. מ�ציאי� אי� � ונ�א� ְְְִִִֵָָָָעבר�

.ÂË��הקודמת]וכ בהלכה �מת�[דלעיל נ�י�, לה� �הי� ְ�ִֵֶֶָָָָ
�הר�יל� ה� ה��י� והי� �נת�ר�� א� [גרמו]נ��תיה�, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

לה� לה��א מ�ר�ת א�� הרי � לגר�� �עליה� ְִֵֶָָָ�ְְֲֲֵֵֵֶֶַָָאת
לאחרי�, ונ�א� א�� נ�י� הלכ� א� וכ� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָלכ�ח�ה;

נת�ר�� א� השניי�]ונתאלמנ� א��[מנישואיה� הרי � ְְְְְְֲִִֵֵַָ
לכ�ח�ה. לה� לה��א ְְְִִֵֶַָָָָ�מ�ר�ת

.ÊË,�ל �העיד העד לב� לה��א מ�רת מה� אחת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ�ְֵֶַַָוכל
עליה, ה�טע� לב� א� �על�, על �אסר� החכ� לב� ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָא�
אחר; ��הנה �די ח�טא אד� �אי� � קר�ביה� ל�אר ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָא�
מעדי א� �ר��יה, מעדי לאחד לה��א הא�ה ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ��מ�רת

לבטלמא�ניה במיאו� לה שדי אחיה שהשיאו [קטנה ֵֶָ
�פניה�נישואיה] �חלצה ה��ני� מ� לאחד א� [היבמה], ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

אד� יתרחק �לע�ל� אחד. לעד�ת א�א ח���י� �אי� �ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
מא�� מיאונה]מעד�ת על תתחרט לחליצה.[שמא ויתקרב , ְְֲִִֵֵֵֵַָָ

.ÊÈ�קד עדי� �פני �בעל� וחזר א���, את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהמגר�
האר�סי� מ� �י� ה���אי�, מ� ��ר�� �י� לאחר, ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ����א
�ל�� �החזיר�, �חזקת ז� הרי היתה, וא��� ה�איל �ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ל� ��ת� א�ת� רא� ואפ�� זנ�ת, ל�� לא �על, ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹק���י�
�א��� �עילת� ע��ה אד� �אי� היא �חזקה ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָמע�ת;
הרי לפיכ� מצוה. �עילת לע��ת� �יד� והרי זנ�ת, ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָ�עילת
�ני. �ט מ��� �צריכה ו�אי, ק���י מק��ת �חזקת ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ�ְְְֶַז�

.ÁÈ�מ מגר�ת היתה א� � עדי� �פני ע�� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹנתיחד
ה� יח�ד, עדי ה� וה� נבעלה, ��א ל� ח���י� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָה���אי�,
לבעל צרי� אינ� �ביאה, המק�� ��ל �יאה; עדי ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹה�
��ארנ�. �מ� ויבעל, �פניה� יתיחד א�א עדי�, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ�פני
וא� מק��ת. ספק היא והרי מ�פק, �ט צריכה ְִֶֶ�ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָלפיכ�
אי� �הרי ל�, ח���י� אי� � האר�סי� מ� מגר�ת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹהיתה

�ס ��.[מורגל]ל�� ִַָ

.ËÈ,�עדי �פני ���על א�ה ��ל ה�א�ני�, מקצת ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָה�ר�
זנ�ת. �עילת �עילת� ע��ה אד� �אי� חזקה � �ט ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָצריכה

�ה�ר� עד �ע��, על �עלה זה �דבר וה�סיפ� ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָוהג�יל�
א��� �תי�� ולא ל�, ח���י� מ�פחת�, �� ל� ��� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹ��י

בני�] בלא ימות �א[א� �� ואחר �פחת� �חרר ��א �ְְְִִֵֶַַָָָָ
ע� אד� �אי� �חרר, ���אי �ה�רה מה� וי� �העליה; ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ה� רח�קי� � הא�� ה�ברי� וכל זנ�ת. �עילת ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ�עילת�
עליה�; לסמ� רא�י ואי� הה�ראה, מ�רכי מאד עד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ�עיני
�לבד, ��ר�� �א��� א�א ז�, חזקה חכמי� אמר� ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ��א
היא, א��� �הרי סת�, �בעל �נאי על �מק�� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָא�
זנ�ת, �עילת �עילת� ע��ה �אינ� �חזקת� ה�א ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָ�בא���
ה�א �נאי �על יפר� א� זנ�ת, �עילת �היא ��פר� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָעד
��על �חזקת ז�נה �ל הרי � ה��י� ��אר אבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ��על.
צרי� ואי� ק���י�. ל�� �ה�א ��פר� עד זנ�ת, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָל��
ח���י� �אי� ק���י�, �ת �אינ� ��יה א� ��פחה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָל�מר
���דע עד ועבד, ��י �חזקת מה� ה�� והרי �לל, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָלה�

נת��רה. א� א�� ����חררה ְְְְְְִִִֶַַַַָָ�ו�אי

.Î�מ �י� ה���אי� מ� �י� אי�, א�ת �החזקה ְְִִִִִֵֵֵֶַָ�ִֶמי
��� א� העיר רב אפ�� מגר�ת, �עיר �מ� ויצא ָ�ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹהאר�סי�,
ז� והרי ל�, ח���י� אי� � �נת�ר�ה ק�ל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָמעבירי�
ה��ל והחזק מק��ת, �עיר �מ� יצא א� אבל ְַַ�ְֶֶ�ְְְְֲִִֶָָָָָָָ�חזקת�;
ואחר ��ארנ�, �מ� �ספק מק��ת היא �הרי �י�, ְְְְֵֵֶֶֶַַַָ�ְְֲִִֵֵֶ�בית
ז� הרי � ה����י� מא�ת� �נת�ר�ה ק�ל עליה יצא ��ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

ה�יר�. וק�ל אסר� ���ל ְְֲִִֶֶֶָָָֹמגר�ת,

.‡Îי��בת תהיה ולא לגר��; ודע�� א�ה אד� י�א ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹלא
א��� אד� יגר� ולא לגר��. ודע�� �מ����� ְְְְְְְְְְִֵַַַַָָָָָָֹ�ח�יו
"�י ��אמר: �בר, ערות �� מצא �� א� א�א ְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָרא��נה,
ל�לח למהר ל� רא�י ואי� וג�'. �בר" ערות ב� ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹמצא

י��חה. �נא� א� �נ�ה, אבל רא��נה; ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָא���

.·Îדע�תיה� רעה �בנ�ת[מדותיה]א�ה צנ�עה ו�אינ� , ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָ
ויצא ל�, "�ר� ��אמר: לגר��, מצוה � ה��ר�ת ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָי�ראל
לאד� רא�י אי� � �ריצ�ת מ��� �נת�ר�ה וא�ה ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָמד��".
מכניס� וזה מ�ית� ר�עה מ�ציא זה �אי� ���א�ה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ��ר

�ית�. ְֵלת��

.‚Îותהיה �גט, מגר�� זה הרי � א��� �נתחר�ה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָמי
��בריא; עד מ�ציא� אינ� � נ���ת א� אבל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמגר�ת.
הפקר �היה ��א �די ה�א, חכמי� ��נת זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹודבר
מ�יח� לפיכ� עצמ�. ל�מר יכ�לה אינ� �הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלפר�צי�,

מ��� �מ�ק� �מאכיל� אחרת, חשבונה]ונ��א ואי�[על . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לד�ר �עת �ב� �ח �אי� וע�נה, �ס�ת ��אר א�ת� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹמח�בי�
ולא לר��ת�, ח�ב ואינ� אחד; �בית ה��טי� ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹע�
מ�ית�, �מ�ציא� מגר�ת; ז� הרי �ר��, וא� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹלפ��ת�.

�� �לה��ל לחזר ח�ב .ואינ� ְְֲִֵֵַַַָָֹ

יא ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

רצת‡. ולא ית�מה, קט�ה וה���א קט�ה. נ��אי� ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָֹאי�
�ט; מ��� צריכה ואינ� וה�לכת, ממאנת ז� הרי � ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��על
וכ� ��ארנ�. �מ� �מ�רי�, ק���י� קט�ה ק���י ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ�אי�
��היא נת�ר�ה א� ונתאלמנה אביה �ה�יא� ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָקט�ה
��היא נ�את וא� אביה; �ח�י �ית�מה היא הרי � ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָקט�ה

ממאנת. ז� הרי ְְֲֵֶֶַָָקט�ה,

- h"qyz'd a`Îmgpn h"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

�נ��אי·. ס�פרי� מ�ברי ����איה �י על א� � ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהחר�ת
מ�נ�א�. י�נע� ��א �די למא�, ל� ��נ� לא � ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹקט�ה

מ�‚. �י� האר�סי�, מ� �י� � ה�ט�ה היא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָממאנת
�כ�� �פניו; ��א �י� �על�, �פני �י� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹה���אי�,
זה, �בעל �ממאנת ��ב�. ממאנת �� ��על, ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ��מאנת
��ה אפ�� � ��לי�י וכ� ��ני, �ממאנת לאחר; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָונ�את
��א �קט�ה למא�. ל� י� קט�ה, �היא זמ� �ל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ�עמי�;
לאחר, ונתק��ה והלכה נ��אה, �היא �י על א� ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמאנה,

מא�ניה. ה� ה� ק���יה � קט�ה ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ��היא

עד„. קט�ה, �היא זמ� �ל ממאנת? ה�ת מתי ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָועד
איל�נית �היא ���דע עד א� נערה, שאי���היה [עקרה, ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

נערות] ימי עליהלה �א ���א אמ�רי�? �ברי� ��ה .ְְֲִִֶֶֶַָָָָֹ
אחד. וי�� �נה ע�רה ��י� �ת ��ע�ית אחר ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָה�על
ק�נה וה�עילה ה�איל � ונבעלה ה�ה ל�מ� ה�יעה א� ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָאבל
ואינ� ממאנת; אינ� ז� הרי ��ארנ�, �מ� ה��רה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמ�

למא�� �דיקה שערות]צריכה ב' הביאה �חזקת�[א� , ְְְְִִֵֶֶָָָָ
סימני�. ִִִֵֶָָ�הביאה

ונבעלה‰. ה�איל � סימני� ל� נמצא ולא ��ב�קה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָָָֹהרי
ל� ח���י� ז� הרי לסימני�, הרא�י ל�מ� �ה�יעה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָאחר
מאנה וא� מ�פק. �ט צריכה �לפיכ� ונ�ר�; הביאה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָ��א
מ�פק; �ט מ��� צריכה � לאחר ונתק��ה ��ב�קה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחר
מ�ניה�. ממזר ספק וה�לד �מ�ה, מ�ה �צא � נ�את ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוא�

.Â�על� ��א �י על וא� � והג�ילה מאנה ��א ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹקט�ה
הרי � אחד וי�� �נה ע�רה ��י� �ת מ��ע�ית ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�על�
מ�ברי �ט �צריכה הג�ילה, �הרי ממאנת, אינ� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָז�
נער�ת, ל�ני �ה�יעה אחר עליה �א לא �הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹס�פרי�;
מק��ת, ספק ותהיה סימני� הביאה ��א ל� ��ח�� ֶֶ�ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָעד
אי� א�ת ��היה �די ��דלה, אחר עליה �א ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹולא
קטנ�ת, מ���אי א�א �ט צריכה �אינ� ונמצאת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�מ�רה;

ס�פרי� מ�ברי אחר�ה� ונתק��ה עמדה א� לפיכ�, . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
יכנס הרא���, �ר� וא� �ני; ק���י �� ��פסי� ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹ��דלה,
יאמר�: ��א � רא��� יק�� לא �ני, �ר� א� אבל ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹה�ני.
קד� �ני עליה �א וא� �נתארסה'. מאחר �ר��ת� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ'החזיר
לא�ה ��מה �היא מ�ני �מ�ה, מ�ה �צא � רא��� ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ��גר�
ואי� �על�. �א �� ואחר ונ�את �על� ��ת ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ��מעה
��גר� קד� רא��� עליה �א וא� ממזר; ה�ני מ� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹה�לד

ממזר. ה�לד ְִֵֵַַַָָה�ני,

.Ê,ע�ר �ת עד �� מ�ת למא�? ��ריכה קט�ה היא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאיז�
ל�מר י�דעת א� דע��: יפי לפי א�ת� [כס�]��דקי� ְְְְִִִִִַַַָָֹֹ

����רת �מ� א�ת� ���מר לא ק���י�, ו�ה� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹק���יה
וא� מא��; צריכה ז� הרי � �ה� וכ��צא וה�מרה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָָהאג�ז
א�א למא�, צריכה אינ� � ק���יה ל�מר י�דעת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאינ�
�פח�תה מע�ל�. נתק��ה לא �א�� א�� לבית ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹה�לכת
ויתרה מא��; צריכה אינ� ל�מר, י�דעת אפ�� � �� ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹמ�ת

סכלה אפ�� � ע�ר �ת מא��.[טיפשה]על צריכה �י�תר, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ
לדע�� ��א קר�ביה, א� א�� א� אחיה �ה�יא�ה מי ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹוכל

למא�. צריכה אינ� �ְְִֵֵָָָ

.Áפל�ני� רצ�ני 'אי� �ני�: �פני א�מרת ממאנת? ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ�יצד

אחי', א� א�י �����ני �����י� רצ�ני 'אי� א� ְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַ�עלי',
�בית מס�י� א�רחי� הי� ואפ�� א��; �דברי� ְִֵ�ְְְְֲִִִִֵֵַַָָוכ��צא
ר�צה 'איני ואמרה: עליה�, �מ�קה ע�מדת והיא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�על�,

מא��. זה הרי � �עלי' ְֲֲִִִֵֵֶַ�פל�ני

.Ë��י�' ל�: ��תבי� �פניה�, ה�ט�ה ��מאנת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָה�ני�
�על�', �פל�ני �פנינ� �ל�ני �ת �ל�נית מאנה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָ�ל�ני

��פ� ה�א וזה ל�; ונ�תני� מא��.[עיקרו]וח�תמי� �ט �ל ְְְְְִִֵֵֶֶָ
ואינ� מגר�ת, ��תינת� ה�ר��י� �גט אינ� � מא�� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָוגט
מ���טי �בר ולא מסירה, ולא ל�מ�, �תיבה ְְְְְְְִִִִִִֵָָָָָָֹֹצרי�

טפסי[מדיני] �� ��תבי� ואי� ה�ר��י�; ה�ט,[נוסח]�ט ְְְִִֵֵֵֵֵַַָ
�י� �ית �מע�ה א�א �אינ� לפי �ר��י�, �גט יראה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ��א

המיאו�] .[תיעוד

.È�א�ת מ�ירי� ��הי� צריכי� �פניה�, ��מאנת ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָה�ני�
א�ת� �ראה מי �ל לפיכ� ;�� ��אנה �על� ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָואת
א� מא��, �ט ל� לכ�ב ל� י� � מא�ניה ו�מע ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ��אנה,
מא�� �ט לכ�ב י�ראל נהג� �כבר מ�ירי�. �אינ� �י ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹעל

זה: ֶָ�ְ�נ�ח

.‡Èו �� ���ת וכ�'�כ� �� �נת �ל�ני לחד� י�� כ� ְְְְְְְִֶַַָָָָָָֹ
ואמרה �פנינ�, �ל�ני �ת �ל�נית מאנה �ל�ני, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָלמני�
קט�ה ואני ק���ני א� וה�יא�ני הטע�ני אחי א� ְְְְֲִִִִִִִִִִֶַַַַָ�א�י

[� וה��א[השיאוני �ל�ני. �ר �ע�י[כעת]לפל�ני ��יתי ְְְְְִִִִִִִַַַָ
ע�י�[לפניכ�]קדמיכ�� קיימנא ולא �י� צבינא �לא ְְְְֳִֵֵֵֵֵָָָָָָ

עימו] עומדת ואיני בו רוצה �א[שאיני �ל�נית �בדקינ� .ְְִִַָָ
אותה] לנא[ובדקנו לנו]ואת�רר היא,[והוברר קט�ה דעדי� ְְְֲִִִַַַַָָָָ

לזכ� ל� ויהבנא וחתמנא לה�כתבנא ונתנו וחתמנו [וכתבנו ְְְְְֲִִִַַַַָָָ
�ר�רה'.לזכות] ְְְִָָָולראיה

.·Èא�� �י על א� � לאחר ונתק��ה א���, את ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהמגר�
�בעל� הרא��� החזיר� וא� הרא���; על נאסרה ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָ�על�,
�על� י�כל "לא ��אמר: לה�ציא, א�ת� וכ�פי� ל�קה, �ְְְֱִִֶֶֶַַַָֹ

וג�'. ְִָהרא���"

.‚È,�לבעל לחזר מ�רת � �ר��ה ��היא אחר ע� ְֲֲֶֶַַָֹ�ְְִִֵֶַָָָזנת
� אחר" לאי� והיתה והלכה מ�ית�, "ויצאה ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָ��אמר:
א�ת� �א�סרת היא ה����י�, �היא אחר לאי� ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהוית�

ל�. ֲַֹלחזר

.„Èנאסרה �על�, �חת ��נת א�ה ��ל זה, לאו ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ�בכלל
ה��אה", א�ר "אחרי ��אמר: � עליה ול�קה �על� ַָָ�ְֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעל
��אנסה. י�ראל א�ת היתה �� א� א�א נטמאה; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָוהרי
�סתירה ק��י ידי על �על� על ��אסרה א�ה �ל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלפיכ�

עימו] ונסתרה פלוני איש ע� תסתרי אל בה: א�[שהתרה �ִ
והחזיר� עבר וא� מר��ת; מ�ת א�ת� מ�י� א�ת�, ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָ�על

�גט. י�ציא ��ר��, ְְִֵֵֶַַָאחר

.ÂËונתק��ה והלכה ��ארנ�, �מ� �רמיזה ��ר� ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָחר�
לבעל� לחזר אס�רה � לפ�ח ל�מר צרי� ואי� אחר, ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹלחר�
ונ�את והלכה ��ת�ר�ה, ��ח �ל א��� אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהחר�;

ה��ח. לבעל� לחזר מ�רת � ונת�ר�ה ְֲֲִֵֶֶַַַַָֹ�ְְְְִֵֵָָלחר�,

.ÊË���מ מגר�ת אינ� �אי�, דינההממאנת [אי� ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
מיכ"גרושה"] ע� �דינ� ,�� ��אנה �על� ע� ודינ� ;ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָ

מ�רת היא מע�ל�: ק��� וה�א[להינשא]��א �קר�ביו, ְִִֵֶָָֹ�ְְִֶֶָ
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�נ��אי·. ס�פרי� מ�ברי ����איה �י על א� � ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהחר�ת
מ�נ�א�. י�נע� ��א �די למא�, ל� ��נ� לא � ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹקט�ה

מ�‚. �י� האר�סי�, מ� �י� � ה�ט�ה היא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָממאנת
�כ�� �פניו; ��א �י� �על�, �פני �י� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹה���אי�,
זה, �בעל �ממאנת ��ב�. ממאנת �� ��על, ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ��מאנת
��ה אפ�� � ��לי�י וכ� ��ני, �ממאנת לאחר; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָונ�את
��א �קט�ה למא�. ל� י� קט�ה, �היא זמ� �ל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ�עמי�;
לאחר, ונתק��ה והלכה נ��אה, �היא �י על א� ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמאנה,

מא�ניה. ה� ה� ק���יה � קט�ה ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ��היא

עד„. קט�ה, �היא זמ� �ל ממאנת? ה�ת מתי ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָועד
איל�נית �היא ���דע עד א� נערה, שאי���היה [עקרה, ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

נערות] ימי עליהלה �א ���א אמ�רי�? �ברי� ��ה .ְְֲִִֶֶֶַָָָָֹ
אחד. וי�� �נה ע�רה ��י� �ת ��ע�ית אחר ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָה�על
ק�נה וה�עילה ה�איל � ונבעלה ה�ה ל�מ� ה�יעה א� ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָאבל
ואינ� ממאנת; אינ� ז� הרי ��ארנ�, �מ� ה��רה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמ�

למא�� �דיקה שערות]צריכה ב' הביאה �חזקת�[א� , ְְְְִִֵֶֶָָָָ
סימני�. ִִִֵֶָָ�הביאה

ונבעלה‰. ה�איל � סימני� ל� נמצא ולא ��ב�קה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָָָֹהרי
ל� ח���י� ז� הרי לסימני�, הרא�י ל�מ� �ה�יעה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָאחר
מאנה וא� מ�פק. �ט צריכה �לפיכ� ונ�ר�; הביאה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָ��א
מ�פק; �ט מ��� צריכה � לאחר ונתק��ה ��ב�קה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחר
מ�ניה�. ממזר ספק וה�לד �מ�ה, מ�ה �צא � נ�את ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוא�

.Â�על� ��א �י על וא� � והג�ילה מאנה ��א ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹקט�ה
הרי � אחד וי�� �נה ע�רה ��י� �ת מ��ע�ית ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�על�
מ�ברי �ט �צריכה הג�ילה, �הרי ממאנת, אינ� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָז�
נער�ת, ל�ני �ה�יעה אחר עליה �א לא �הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹס�פרי�;
מק��ת, ספק ותהיה סימני� הביאה ��א ל� ��ח�� ֶֶ�ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָעד
אי� א�ת ��היה �די ��דלה, אחר עליה �א ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹולא
קטנ�ת, מ���אי א�א �ט צריכה �אינ� ונמצאת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�מ�רה;

ס�פרי� מ�ברי אחר�ה� ונתק��ה עמדה א� לפיכ�, . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
יכנס הרא���, �ר� וא� �ני; ק���י �� ��פסי� ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹ��דלה,
יאמר�: ��א � רא��� יק�� לא �ני, �ר� א� אבל ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹה�ני.
קד� �ני עליה �א וא� �נתארסה'. מאחר �ר��ת� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ'החזיר
לא�ה ��מה �היא מ�ני �מ�ה, מ�ה �צא � רא��� ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ��גר�
ואי� �על�. �א �� ואחר ונ�את �על� ��ת ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ��מעה
��גר� קד� רא��� עליה �א וא� ממזר; ה�ני מ� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹה�לד

ממזר. ה�לד ְִֵֵַַַָָה�ני,

.Ê,ע�ר �ת עד �� מ�ת למא�? ��ריכה קט�ה היא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאיז�
ל�מר י�דעת א� דע��: יפי לפי א�ת� [כס�]��דקי� ְְְְִִִִִַַַָָֹֹ

����רת �מ� א�ת� ���מר לא ק���י�, ו�ה� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹק���יה
וא� מא��; צריכה ז� הרי � �ה� וכ��צא וה�מרה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָָהאג�ז
א�א למא�, צריכה אינ� � ק���יה ל�מר י�דעת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאינ�
�פח�תה מע�ל�. נתק��ה לא �א�� א�� לבית ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹה�לכת
ויתרה מא��; צריכה אינ� ל�מר, י�דעת אפ�� � �� ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹמ�ת

סכלה אפ�� � ע�ר �ת מא��.[טיפשה]על צריכה �י�תר, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ
לדע�� ��א קר�ביה, א� א�� א� אחיה �ה�יא�ה מי ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹוכל

למא�. צריכה אינ� �ְְִֵֵָָָ

.Áפל�ני� רצ�ני 'אי� �ני�: �פני א�מרת ממאנת? ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ�יצד

אחי', א� א�י �����ני �����י� רצ�ני 'אי� א� ְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַ�עלי',
�בית מס�י� א�רחי� הי� ואפ�� א��; �דברי� ְִֵ�ְְְְֲִִִִֵֵַַָָוכ��צא
ר�צה 'איני ואמרה: עליה�, �מ�קה ע�מדת והיא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�על�,

מא��. זה הרי � �עלי' ְֲֲִִִֵֵֶַ�פל�ני

.Ë��י�' ל�: ��תבי� �פניה�, ה�ט�ה ��מאנת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָה�ני�
�על�', �פל�ני �פנינ� �ל�ני �ת �ל�נית מאנה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָ�ל�ני

��פ� ה�א וזה ל�; ונ�תני� מא��.[עיקרו]וח�תמי� �ט �ל ְְְְְִִֵֵֶֶָ
ואינ� מגר�ת, ��תינת� ה�ר��י� �גט אינ� � מא�� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָוגט
מ���טי �בר ולא מסירה, ולא ל�מ�, �תיבה ְְְְְְְִִִִִִֵָָָָָָֹֹצרי�

טפסי[מדיני] �� ��תבי� ואי� ה�ר��י�; ה�ט,[נוסח]�ט ְְְִִֵֵֵֵֵַַָ
�י� �ית �מע�ה א�א �אינ� לפי �ר��י�, �גט יראה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ��א

המיאו�] .[תיעוד

.È�א�ת מ�ירי� ��הי� צריכי� �פניה�, ��מאנת ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָה�ני�
א�ת� �ראה מי �ל לפיכ� ;�� ��אנה �על� ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָואת
א� מא��, �ט ל� לכ�ב ל� י� � מא�ניה ו�מע ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ��אנה,
מא�� �ט לכ�ב י�ראל נהג� �כבר מ�ירי�. �אינ� �י ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹעל

זה: ֶָ�ְ�נ�ח

.‡Èו �� ���ת וכ�'�כ� �� �נת �ל�ני לחד� י�� כ� ְְְְְְְִֶַַָָָָָָֹ
ואמרה �פנינ�, �ל�ני �ת �ל�נית מאנה �ל�ני, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָלמני�
קט�ה ואני ק���ני א� וה�יא�ני הטע�ני אחי א� ְְְְֲִִִִִִִִִִֶַַַַָ�א�י

[� וה��א[השיאוני �ל�ני. �ר �ע�י[כעת]לפל�ני ��יתי ְְְְְִִִִִִִַַַָ
ע�י�[לפניכ�]קדמיכ�� קיימנא ולא �י� צבינא �לא ְְְְֳִֵֵֵֵֵָָָָָָ

עימו] עומדת ואיני בו רוצה �א[שאיני �ל�נית �בדקינ� .ְְִִַָָ
אותה] לנא[ובדקנו לנו]ואת�רר היא,[והוברר קט�ה דעדי� ְְְֲִִִַַַַָָָָ

לזכ� ל� ויהבנא וחתמנא לה�כתבנא ונתנו וחתמנו [וכתבנו ְְְְְֲִִִַַַַָָָ
�ר�רה'.לזכות] ְְְִָָָולראיה

.·Èא�� �י על א� � לאחר ונתק��ה א���, את ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהמגר�
�בעל� הרא��� החזיר� וא� הרא���; על נאסרה ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָ�על�,
�על� י�כל "לא ��אמר: לה�ציא, א�ת� וכ�פי� ל�קה, �ְְְֱִִֶֶֶַַַָֹ

וג�'. ְִָהרא���"

.‚È,�לבעל לחזר מ�רת � �ר��ה ��היא אחר ע� ְֲֲֶֶַַָֹ�ְְִִֵֶַָָָזנת
� אחר" לאי� והיתה והלכה מ�ית�, "ויצאה ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָ��אמר:
א�ת� �א�סרת היא ה����י�, �היא אחר לאי� ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהוית�

ל�. ֲַֹלחזר

.„Èנאסרה �על�, �חת ��נת א�ה ��ל זה, לאו ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ�בכלל
ה��אה", א�ר "אחרי ��אמר: � עליה ול�קה �על� ַָָ�ְֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעל
��אנסה. י�ראל א�ת היתה �� א� א�א נטמאה; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָוהרי
�סתירה ק��י ידי על �על� על ��אסרה א�ה �ל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלפיכ�

עימו] ונסתרה פלוני איש ע� תסתרי אל בה: א�[שהתרה �ִ
והחזיר� עבר וא� מר��ת; מ�ת א�ת� מ�י� א�ת�, ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָ�על

�גט. י�ציא ��ר��, ְְִֵֵֶַַָאחר

.ÂËונתק��ה והלכה ��ארנ�, �מ� �רמיזה ��ר� ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָחר�
לבעל� לחזר אס�רה � לפ�ח ל�מר צרי� ואי� אחר, ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹלחר�
ונ�את והלכה ��ת�ר�ה, ��ח �ל א��� אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהחר�;

ה��ח. לבעל� לחזר מ�רת � ונת�ר�ה ְֲֲִֵֶֶַַַַָֹ�ְְְְִֵֵָָלחר�,

.ÊË���מ מגר�ת אינ� �אי�, דינההממאנת [אי� ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
מיכ"גרושה"] ע� �דינ� ,�� ��אנה �על� ע� ודינ� ;ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָ

מ�רת היא מע�ל�: ק��� וה�א[להינשא]��א �קר�ביו, ְִִֵֶָָֹ�ְְִֶֶָ
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נ�את וא� ה�ה�ה. מ� �סל� ולא �קר�ב�תיה; ְִִֵָ�ְְְְִִֶַָָָָֹ�מ�ר
לחזר מ�רת � �� מאנה א� מת, א� האחר, וגר�� ֲֶֶַֹ�ְְְֲֵֵֵֵֵַַָָָלאחר,

הרא��� �ר�� אפ�� א�א ע�ד, ולא [בגט]לרא���. ְְְֲִִִֵֶָָָֹ
וגר�� ,�� ��אנה אחר לאחר ונ�את ,�� �מאנה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהחזיר�
א� �מא��, ה��צאה ��ל לרא���: לחזר מ�רת � ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹ�ֵַָהאחר
�גט מ��� נת�ר�ה ��א �מי ז� הרי � �ט ��דמ� �י ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹעל
�גט, ה�ט�ה את המגר� אבל ל�. לחזר �מ�רת ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ�ֵָמע�ל�,
מ�ני לרא���, לחזר אס�רה � �אחר �מאנה לאחר, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹונ�את
�מא��; האחר�� מ� ��צאת �י על א� �גט, מ��� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��צאת
אס�רה וכ� מת. א� האחר��, �ר�� א� ל�מר, צרי� ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָואי�
על א� � ה�ר���ת ��אר �לאחיו, ולבנ�, הרא���, ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָלאבי

�מא��. האחר�� מ� ��צאת ְֲִִֵֶַָָָ�י

.ÊÈ�כ�ת� ��ראית מ�ני לאביו, אס�רה � ��ב� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהממאנת
א� לפיכ� מ�רת. קר�ביו, ל�אר אבל �נ�; ��ת ְִִֶֶָ�ְְְְֲִֵֵֶָָָ�עת

לאחיו. מ�רת היבמי�, מ� �אחד ְֶֶֶָ�ְְֲִִֵֶַָָָמאנה

.ÁÈת��א לא ז� הרי � ��תאלמנה א� ��ת�ר�ה א�ה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ�ל
מ��� ח�� י��, ��עי� ��מ�י� עד תתארס, ְְְְִִִִִֵֶַַָֹולא
�� ��תארסה מ��� וח�� ,�� �על� ��ת א� �� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ��ת�ר�ה

השני] מע�רת,[ע� אינ� א� מע�רת היא א� ���דע �די ;ְְִִִֵֶַָ�ְֵֶֶָ�ֶֶ
אחר��. �ל לזרע� רא��� �ל זרע� �י� ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַלהבחי�

.ËÈעל היה ואפ�� למגר�ת; מ�ני� ה�ט �תיבת ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ�מ���
מ��� � �ני� ��ה אחר א�א ליד� ה�יע ��א א� ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ�נאי,
ל�. מ��תב� ע�� מתיחד אינ� �הרי מ�ני�, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָה�תיבה

.Î,לולד רא�יה �אינ� א�ה �אפ�� היא חכמי� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ�גזרת
להמ�י� צריכה � האר�סי� מ� נתאלמנה א� נת�ר�ה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָואפ��
איל�נית א� עקרה, א� זקנה, א� קט�ה, אפ�� י��; ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָ��עי�

נערות] סימני לה שאי� מלידה, �מדינת[עקרה �על� ואפ�� ,ְֲֲִִִַַַָ
מ� �ת�לה אפ�� האס�רי�, �בית חב�� א� ח�לה, א� ְְֲֲִִִֵֶַָָָָה��,

י��. ��עי� להמ�י� צריכ�ת � ְְְְִִִִִֵַָהאר�סי�

.‡Î�ממ�יני � ��ת��רה וג��רת ����חררה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָ�פחה
א�ת� מפרי�י� ��ת��ר�, וא��� �ר אפ�� י��; ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָ��עי�
לזרע �קד�ה ��זרע זרע �י� להבחי� �די י��, ְֶַָ�ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַ��עי�

�אר יפת וכ� �קד�ה. נזרע גויה]��א מלחמה �[שבוית ְְִִֶַֹ�ְְֵַַָֹ
עצמ� לת�נת י�� �ל�י� ��רה ל� ��תנה �י על [עדא� ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹ

השכינה] כנפי תחת ליכנס ��עי�שתחפו� להמ�י� צריכה ,ְְְְִִִִַָ
ה��עי�. מ�לל וה�ל�י�, ה�לד; לת�נת ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֹי��

.·Î�זר� לא י��; ��עי� להמ�י� צריכה אינ� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹהממאנת,
�גר��ה המז�הא�א וכ� בעלה]. צריכה[תחת אינ� , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

וכ� �תע�ר; ��א עצמ� מ��רת �היא מ�ני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹלהמ�י�,
להמ�י�. צריכ�ת אינ� �מפ�ה ְְְִִֵַָָ�ְֲָאנ�סה

.‚Î,�לבעל אס�רה �היא ונ�דע �טע�ת, ���את ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָמי
�אינ� קט�ה היתה א� � מ�ח�יו �י� �ית ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָוה�ציא�ה
מצ�י �אינ� �בר ��ה להמ�י�; צריכה אינ� לולד, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָרא�יה

.�� �זר� לא �רב, מצ�י �אינ� �בר וכל ְְְֵֶָָָָָֹֹה�א,

.„Î,ברח� ארס א�ת�; מנ�י� י��, ��עי� �ת�� ְְְְִִִֵֵֵַַַָָהמארס
א�ת� מפרי�י� � י�� ��עי� �ת�� �נס א�ת�. מנ�י� ְְְְִִִִִֵַַַָָאי�

א���. ע� ויעמד ה�מ�, אחר ְְְֲִִַַַַַַֹעד

.‰Î,�חבר מע�רת אד� י�א ��א חכמי�, �זר� ֲֵֶֶ�ְְְֲִִֵֶָָָָָֹוכ�

חבר� בנה]�מינקת את יד�ע[שמניקה �ה�רע �י על וא� , ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
��מי�, ��עת ה�לד י�יק ��א � מע�רת ה�א; ְְִִִֶֶֶַַַַָָָ�ְְִלמי

יתע�ר ��א � �מניקה חבר�; �� על מק�יד [יזדה�]�אינ� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ה��עילי� ��ברי� החלב לר�את מק�יד אינ� וה�א ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהחלב,

���תע�ר. ְְִֵֶֶַָָלחלב

.ÂÎהיניק זמ� ה�א ח����ה חד�, וע�רי� אר�עה � ה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
.�� ��תארס �מ��� �� ���לד ְִִִֵֶֶַָמ���

.ÊÎ;זה זמ� אחר עד לארס אס�ר �� ל�א, �אס�ר ���ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אר�עה �ת�� ��מלתה� א� למניקה, �נ� נתנה ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָואפ��
ואי� ל��א, מ�רת � �נ� מת ���א; לא � חד� ְִֵֵֶֶָ�ְְְִִֵֵֶֶָָֹֹוע�רי�

�הרג�� ��א מיד]ח���י� להנשא .[כדי ְְִֶֶַַָ

.ÁÎי�ציא � זה זמ� �ת�� מניקה א� מע�רת ונ�א ְְְִִֶֶֶַָ�ְְַָָָעבר
אחר יחזיר� י�ראל, היה וא� �ה�; היה ואפ�� ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ�גט,
זמ� �לאחר �ברח, נ�א� מניקה. �ל חד� ואר�עה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹע�רי�
א� מע�רת ארס �ל��. �כ� אי� � א��� ע� וי�ב ֶֶ�ְְְְְִִֵֵֵַָָָ�א
זמ� אחר עד יכנס ולא לה�ציא; א�ת� ��פי� אי� ְְְְְִִִִֵַַַַָֹֹמניקה,

ה�לד. ��מ�ת עד א� ְִֶַַַָָָָהיניקה,

יב ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

אני'‡. �גר��ה הייתי, אי� 'א�ת ואמרה: ��אה ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָָהא�ה
�אסר �ה�ה נאמנת, הייתי"]� איש ה�ה["אשת ה�א ֱֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

אני"]�ה�יר ואמרה:["גרושה �באה אי�, א�ת החזקה . ִִֶ�ְְְְִֵֶָָָָָ
�סלה אבל עצמ�; לה�יר נאמנת אינ� � �עלי' ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ'�ר�ני

ל�ה�ה ח���י�[כגרושה]עצמ� �על�, מת וא� לע�ל�. ְְַַָ�ְְְֲִִֵַָָָ
וח�לצת בני�]לדבריה, בלא מת א� בעלה ולא[לאחי ְְְִֶֶֶָָֹ

היא]מתי�מת גרושה .[שמא ְִֶֶַ

.·�� �אי� �י על א� � �ר��ה �היא עדי� �ני ל� ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהי�
יד� מ�חת �ט ה�ציאה לכ�ח�ה. ���א ז� הרי ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ�ט,
�� ות��א נאמנת; ז� הרי � �זה' �עלי '�ר�ני ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואמרה:

מק�� �אינ� �י על חתימותיו]א� זוהו ��ארנ�.[לא �מ� , ְִֵֶַַ�ְְֵֶַָ

נפל‚. א�א ל� נת�יו 'לא אמר: א� � וערער ה�על ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ�א
ל�, ��תב� ה�דה �הרי נאמ�; אינ� א�ת�', �מצאה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָמ��י

י�צא ה�א ה�על:[נמצא]והרי אמר א� אבל יד�. מ�חת ֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָ
היה', �נאי היה',[או]'על לא[או]'��ד�� 'מע�ל� ְִֵַַָָָָָָֹ

�ח�תמיו יתק�� � ה�א' �מז�� החתימות]�תב�יו יזוהו [א� ְְְִַ�ְְְִֵַָָ
מסירה �עדי הגט]א� מסירת שראו ��ארנ�.[עדי� �מ� , ְְְְִֵֵֵֶַָ

לאחרי�; מ�רת להי�ת� מגר�ת אינ� נתק��, לא ֲִֵֶֶַ�ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹוא�
עצמ� �סלה �הרי ��ארנ�, �מ� ה�ה�ה, מ� נפסלה ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָ�ְְְֲִִַָָאבל

א��ר. �ל �חתיכה עצמ� וע�תה �יה, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָ�ה�דאת

��י',„. ואבד '�ר��ני א�מרת היא �בעל�, היא ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�אה
א���, �החזקה �י על א� � �ר��י�' 'לא א�מר ְְְִָ�ְְִִֵֵֶַַַֹוה�א
�על�. �פני �ניה מע�ה א�ה �אי� חזקה נאמנת; ז� ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהרי

וח���י�‰. נאמ�, אינ� � א��י' את '�ר��י ה�על: ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאמר
��ר��, ל� ה�דת ואפ�� מגר�ת; ספק ותהיה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹלדבריו

א�ת� לקלקל ית��� ��א � נאמ� שתינשאאינ� [להכשילה; ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָ
משניה�] להתגרש ותצטר� והיאלאחר �ר�� �טל �גט א� ,ְְְִֵֵֵָָ

מאמינ�, �ה�א מ�ני �� �ניה �עיז ��א א� י�דעת, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאינ�
ל�: א�מרי� לפיכ� .��� הא��ר �בד י�דעת אינ� ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹוהיא
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�פנינ�'. ע�ה �ר�� ק�מי�, א�� הרי ה�בר, אמת ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ'א�

.Â�וא�מרי א�ת� מכחי�י� ��ני� 'נת�ר�ה', א�מרי� ְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָ�ני�
ל� א�מרת והיא ע�מד ה�על אפ�� � נת�ר�ה' ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ'לא
��היתה; �מ�רה אי� א�ת �חזקת ז� הרי � ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ'�ר��ני'
לפיכ� �ניה. ��עיז אפ�ר א�ת�, ���מכי� העדי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָמ�ני

ממזר. וה�לד �צא נ�את, ְְִִֵֵֵֵַַָָא�

.Ê,'נת�ר�ה 'עכ�ו ��אמר�: אמ�רי�? �ברי� ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ��ה
אבל ;'��� ה�ציאי ה�בר, אמת 'א� ל�: א�מרי� ְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ�הרי
אבד ל�מר י� נת�ר�ה', ימי� 'מ��ה העדי�: אמר� ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָא�

��נ �ו�אי', אני '�ר��ה א�מרת והיא וה�איל עדי�ה�ט. י ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
א� � א�ת� מכחי�י� �ני� �הרי �י על א� � ל� ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָמעידי�
י�דעי� �בעל� היא �הרי �צא; לא מעדיה, לאחד ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹנ�את
עצמ�. מקלקלי� �אי� היא וחזקה מ�רת, �היא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ�ְִֶַַ�ו�אי
א� וכ� ספק, אצל� וה�בר ה�איל לאחר, נ�את א� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאבל
הרי � מעדיה לאחד נ�את אפ�� י�דעת', 'איני היא ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאמרה

ממזר. ספק וה�לד �צא, ְְֵֵֵֵַַָָָז�

.Áלא' א�מרי� ��ני� ��ת�ר�ה', 'ראינ�ה �ני� ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹאמר�
לא ז� הרי אחת, �חצר �ר�יי� ��� הי� א� � ְְֲִֵֵַַָָֹ�ְִִָָראינ�ה'
אד� ��ני ��ר, וה�לד �צא לא � נ�את וא� ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ���א;

�צנעה. לגר� ְְְֲִִֵָָע��יי�

.Ë:ואמר אחד עד �בא אי�, א�ת החזקה ��א ְְְִֵֵֶֶַָָָָ�ִֶָָֹהא�ה
'לא ואמר: אחד עד �בא ונת�ר�ה', היתה אי� ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ'א�ת
ואחד אי�, א�ת �היא מעידי� �ניה� הרי � ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָנת�ר�ה'
�מק�� מ�עיל אחד �ל �בריו ואי� �ר��ה, �היא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָמעיד

�צא. נ�את, וא� ���א; לא �לפיכ� ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹ�ני�,

.È�ז' א�מר: זה אחרת, מ�דינה ��א� אנ�י� ��ני ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָא�ה
והא�ה עב�י', וזה א��י 'ז� א�מר: וזה עב�י', וזה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָא��י
�י על וא� ל�ל; מ�רת היא הרי � עבדי' '�ניה� ְִֶֶַַַֹ�ְֲֲִֵֵֶֶֶַָא�מרת:
מה� אחד וכל ה�איל � אי� א�ת החזיק�ה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ��ניה�

נאמני� אינ� העיד, .לעצמ� ְְֱִִֵֵֶַָָ

.‡Èק�לה האשה]�ליח יד�,[של מ�חת �ט �ה�ציא ְִִִֵֶַַַַָָָ
�עדי א� �ח�תמיו יתק�� � ה�א' 'מז�� א�מר: ְְְְִֵֵֵַָָ�ְְֵַַַוה�על
ל�', נת�יו '��ד�� ה�על: אמר ��ארנ�; �מ� ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָמסירה,
א� וכ� נאמ�. ה�ליח � לי' נתנ� 'לגר��י� א�מר: ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוה�ליח

י�צא ה�ט א�מרת:[נמצא]היה והיא הא�ה, ידי מ�חת ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
�לגר��י� היה, ��' א�מר: וה�ליח לי', נתנ� זה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ'�ליח
ה�ליח � לפ�ד��' א�א נת�יו 'לא א�מר: וה�על לי', ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹנתנ�

מגר�ת. והיא ְְֱִֶֶֶָֹנאמ�,

.·Èנת�י 'לגר��י� א�מר �ה�על �י על א� � ה�ט ְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָאבד
ספק ז� הרי � ל�' 'נת�יו א�מר וה�ליח ל�ליח', ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָה�ט
אחד עד א�א �א� ואי� אי�, א�ת החזקה �הרי ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָ�ְֲֵֶֶֶֹמגר�ת;
�נתנ� לגר��י�, ל� נתנ� '�פני הא�ה: אמרה ואפ�� ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָ�בעל.
אפ�ר א�ת�, מעידי� וה�ליח וה�על ה�איל � ה�ליח' ְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָלי

נת�ר�ה. לא ו��א �ניה, ְְְִִֶֶֶָָָָָָֹ��עיז

.‚Èני� �יד ל� ��לח� לא�ה, �ט ���ל ק�לה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�ליח
מ�חת י�צא ה�ט והרי �נטל��, ליד� ה�ט וה�יע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָעדי�,
ק�לה �ליח א� ל�, �לח� �על� א� י�דעת אינ� והיא ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָיד�,
��ארנ�. �מ� מגר�ת, ז� הרי � �על� �ל �ל�ח� א� ,���ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

.„Èה� א� �תב�, ��א וערער ה�על ��א �טל �ט �א ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ל� ��תנ� �ה�ט מעידי� עדי� �הרי �ח�תמיו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיתק��
אינ� �היא �י על וא� �יד�, ��ד� �ל�ח� ידי מ�חת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָיצא

אליה]י�דעת נשלח לא[ממי וא� ידע�; העדי� הרי , ְְֲִִֵֵַַָָֹ
מגר�ת. אינ� ְְִֵֵֶֶַָֹנתק��,

.ÂË��ו�ל �בעל�, היא והלכה אי�, א�ת �החזקה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָ�ִֶמי
� �עלי' 'מת ואמרה: �באה �ע�ל�, ו�ל�� לבינ� ְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָָ�ינ�

�תי�� א� ות��א בני�]נאמנת, בלא מת א� חזקה[לאחיו ; ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָ
זה, ועל זה על עצמ� ותאסר עצמ�, מקלקלת ְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�אינ�
�דבר ממזרי�, �ניה ות�ציא �מ�ה, מ�ה �ת�ת� ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ�ְְְִַותפסיד

לטע� ולא להכחי� אפ�ר ואי ל�ל; לה�ל�ת [איזו]הע��י ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹ
וכ� חי. �ה�א י�דע א� לב�א ס�פ� חי, ה�א �א� ְֲִִֵֶֶַַַַָָָטענה,
�יו, על ���א � �על� ��ת ל� והעיד אחד עד �א ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָא�
�פחה, א� א�ה, א� עבד, אפ�� לה�ל�ת; ע��י ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָ�ה�בר
נאמני� � קר�בי� מ�י �פחה, מ�י עבד, מ�י עד, מ�י ְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶָָועד
�יה�. על �תי�� א� א��� ות��א �ל�ני, מת ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָל�מר

.ÊË�נ�י מחמ� ח�� ז�, עד�ת ל� להעיד נאמני� ְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָֹוה�ל
�מיתת לז� ז� מעיד�ת �אי� ז�, את ז� ��נא�ת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָ�חזקת�
ק��; ה�א ועדי� �על�, על לאסר� ית��נ� ��א ְְְְֲֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָ�על�,

וצרת� חמ�ת�, �בת חמ�ת�, ה�: השניה]וא�� ,[אשתו ְְֲֲֵֵַָָָָָ
בעלה]ויבמ�� אחי ה�סיח[אשת ��י אפ�� �על�. �בת , ְֲֲִִִִֵַַַַָָ
��� בכוונה]לפי שלא �מ�[משוחח �יו, על �מ�יאי� נאמ�, ְִ�ְֱִִִֶַַָ

נאמ�. אינ� להעיד, נת��� וא� ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָ��ת�אר;

.ÊÈלהעיד �א א� � ה��רה מ� �עברה ה�ס�ל ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָוכ�
,��� לפי מסיח היה וא� נאמ�; אינ� �על�, ��ת �ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלא�ה
נאמ� מ�בריה�, �ס�ל אבל ה��י. מ� �ח�ת זה אי� ְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָנאמ�;

א�ה. ְִֵָלעד�ת

.ÁÈעל לה��א וה�יר�ה �על�, ��ת והעיד אחד עד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�א
'לא ואמר הרא��� את והכחי� אחר �א �� ואחר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ�יו,
�עד�ת אחד �עד ות��א; מה�ר�, �צא לא ז� הרי � ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹמת'

הראשו�]א�ה �בריו[העד ואי� עד��ת, ��אר עדי� ��ני , ְְִִִִֵֵֵָָ�ְְֵָָ
אחד השני]�ל �ני�.[העד �מק�� ְְִִֶֶַָ

.ËÈ,'מת 'לא א�מר וזה 'מת' א�מר זה �אחד, �ניה� ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹ�א�
לא ז� הרי � מת' 'לא א�מרת וא�ה 'מת' א�מרת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹא�ה

נ�א וא� ספק. �היא מ�ני �צא, נ�את, וא� לעד���א; ת ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָ
�צא; לא ז� הרי � ��ת' לי '�ריא א�מרת והיא ל�, ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹ�העיד
�צא. ���את, �י על א� � מת' 'לא ואמר� �ני� ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ�א�

.Îיו� על ���את האחד ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ��ה
�י על ���את �ג�� � א�ת� והכחי�� ��א� ה�ני� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ�מ�
א�ה �י על ���את א� מת', 'לא ואמר� �ני� �בא� ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹאי�,
�ל �ס�לי� �ני א� נ�י� ��י �בא� עצמ�, �י על ְְְְִִִֵֵֶַַָָָא�
ונ�י� 'מת', א�מר ��ר עד אבל מת'. 'לא ואמר� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹ�בריה�
�מחצה זה הרי � מת' 'לא א�מרי� �ס�לי� א� ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָֹר��ת
מת' 'ו�אי א�מרת והיא מעדיה לאחד נ�את וא� ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלמחצה,

�צא. לא ז� הרי �ֲֵֵֵֹ

.‡Îואחר �עלי', 'מת �אמרה היא א� 'מת', א�מרת ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָא�ה
וא� ���א; לא ז� הרי � מת' 'לא ואמר ��ר עד �א ��ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹֹ

�צא. ִֵֵֵנ�את,
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�פנינ�'. ע�ה �ר�� ק�מי�, א�� הרי ה�בר, אמת ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ'א�

.Â�וא�מרי א�ת� מכחי�י� ��ני� 'נת�ר�ה', א�מרי� ְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָ�ני�
ל� א�מרת והיא ע�מד ה�על אפ�� � נת�ר�ה' ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ'לא
��היתה; �מ�רה אי� א�ת �חזקת ז� הרי � ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ'�ר��ני'
לפיכ� �ניה. ��עיז אפ�ר א�ת�, ���מכי� העדי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָמ�ני

ממזר. וה�לד �צא נ�את, ְְִִֵֵֵֵַַָָא�

.Ê,'נת�ר�ה 'עכ�ו ��אמר�: אמ�רי�? �ברי� ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ��ה
אבל ;'��� ה�ציאי ה�בר, אמת 'א� ל�: א�מרי� ְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ�הרי
אבד ל�מר י� נת�ר�ה', ימי� 'מ��ה העדי�: אמר� ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָא�

��נ �ו�אי', אני '�ר��ה א�מרת והיא וה�איל עדי�ה�ט. י ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
א� � א�ת� מכחי�י� �ני� �הרי �י על א� � ל� ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָמעידי�
י�דעי� �בעל� היא �הרי �צא; לא מעדיה, לאחד ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹנ�את
עצמ�. מקלקלי� �אי� היא וחזקה מ�רת, �היא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ�ְִֶַַ�ו�אי
א� וכ� ספק, אצל� וה�בר ה�איל לאחר, נ�את א� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאבל
הרי � מעדיה לאחד נ�את אפ�� י�דעת', 'איני היא ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאמרה

ממזר. ספק וה�לד �צא, ְְֵֵֵֵַַָָָז�

.Áלא' א�מרי� ��ני� ��ת�ר�ה', 'ראינ�ה �ני� ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹאמר�
לא ז� הרי אחת, �חצר �ר�יי� ��� הי� א� � ְְֲִֵֵַַָָֹ�ְִִָָראינ�ה'
אד� ��ני ��ר, וה�לד �צא לא � נ�את וא� ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ���א;

�צנעה. לגר� ְְְֲִִֵָָע��יי�

.Ë:ואמר אחד עד �בא אי�, א�ת החזקה ��א ְְְִֵֵֶֶַָָָָ�ִֶָָֹהא�ה
'לא ואמר: אחד עד �בא ונת�ר�ה', היתה אי� ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ'א�ת
ואחד אי�, א�ת �היא מעידי� �ניה� הרי � ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָנת�ר�ה'
�מק�� מ�עיל אחד �ל �בריו ואי� �ר��ה, �היא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָמעיד

�צא. נ�את, וא� ���א; לא �לפיכ� ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹ�ני�,

.È�ז' א�מר: זה אחרת, מ�דינה ��א� אנ�י� ��ני ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָא�ה
והא�ה עב�י', וזה א��י 'ז� א�מר: וזה עב�י', וזה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָא��י
�י על וא� ל�ל; מ�רת היא הרי � עבדי' '�ניה� ְִֶֶַַַֹ�ְֲֲִֵֵֶֶֶַָא�מרת:
מה� אחד וכל ה�איל � אי� א�ת החזיק�ה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ��ניה�

נאמני� אינ� העיד, .לעצמ� ְְֱִִֵֵֶַָָ

.‡Èק�לה האשה]�ליח יד�,[של מ�חת �ט �ה�ציא ְִִִֵֶַַַַָָָ
�עדי א� �ח�תמיו יתק�� � ה�א' 'מז�� א�מר: ְְְְִֵֵֵַָָ�ְְֵַַַוה�על
ל�', נת�יו '��ד�� ה�על: אמר ��ארנ�; �מ� ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָמסירה,
א� וכ� נאמ�. ה�ליח � לי' נתנ� 'לגר��י� א�מר: ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוה�ליח

י�צא ה�ט א�מרת:[נמצא]היה והיא הא�ה, ידי מ�חת ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
�לגר��י� היה, ��' א�מר: וה�ליח לי', נתנ� זה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ'�ליח
ה�ליח � לפ�ד��' א�א נת�יו 'לא א�מר: וה�על לי', ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹנתנ�

מגר�ת. והיא ְְֱִֶֶֶָֹנאמ�,

.·Èנת�י 'לגר��י� א�מר �ה�על �י על א� � ה�ט ְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָאבד
ספק ז� הרי � ל�' 'נת�יו א�מר וה�ליח ל�ליח', ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָה�ט
אחד עד א�א �א� ואי� אי�, א�ת החזקה �הרי ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָ�ְֲֵֶֶֶֹמגר�ת;
�נתנ� לגר��י�, ל� נתנ� '�פני הא�ה: אמרה ואפ�� ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָ�בעל.
אפ�ר א�ת�, מעידי� וה�ליח וה�על ה�איל � ה�ליח' ְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָלי

נת�ר�ה. לא ו��א �ניה, ְְְִִֶֶֶָָָָָָֹ��עיז

.‚Èני� �יד ל� ��לח� לא�ה, �ט ���ל ק�לה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�ליח
מ�חת י�צא ה�ט והרי �נטל��, ליד� ה�ט וה�יע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָעדי�,
ק�לה �ליח א� ל�, �לח� �על� א� י�דעת אינ� והיא ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָיד�,
��ארנ�. �מ� מגר�ת, ז� הרי � �על� �ל �ל�ח� א� ,���ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

.„Èה� א� �תב�, ��א וערער ה�על ��א �טל �ט �א ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ל� ��תנ� �ה�ט מעידי� עדי� �הרי �ח�תמיו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיתק��
אינ� �היא �י על וא� �יד�, ��ד� �ל�ח� ידי מ�חת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָיצא

אליה]י�דעת נשלח לא[ממי וא� ידע�; העדי� הרי , ְְֲִִֵֵַַָָֹ
מגר�ת. אינ� ְְִֵֵֶֶַָֹנתק��,

.ÂË��ו�ל �בעל�, היא והלכה אי�, א�ת �החזקה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָ�ִֶמי
� �עלי' 'מת ואמרה: �באה �ע�ל�, ו�ל�� לבינ� ְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָָ�ינ�

�תי�� א� ות��א בני�]נאמנת, בלא מת א� חזקה[לאחיו ; ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָ
זה, ועל זה על עצמ� ותאסר עצמ�, מקלקלת ְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�אינ�
�דבר ממזרי�, �ניה ות�ציא �מ�ה, מ�ה �ת�ת� ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ�ְְְִַותפסיד

לטע� ולא להכחי� אפ�ר ואי ל�ל; לה�ל�ת [איזו]הע��י ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹ
וכ� חי. �ה�א י�דע א� לב�א ס�פ� חי, ה�א �א� ְֲִִֵֶֶַַַַָָָטענה,
�יו, על ���א � �על� ��ת ל� והעיד אחד עד �א ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָא�
�פחה, א� א�ה, א� עבד, אפ�� לה�ל�ת; ע��י ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָ�ה�בר
נאמני� � קר�בי� מ�י �פחה, מ�י עבד, מ�י עד, מ�י ְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶָָועד
�יה�. על �תי�� א� א��� ות��א �ל�ני, מת ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָל�מר

.ÊË�נ�י מחמ� ח�� ז�, עד�ת ל� להעיד נאמני� ְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָֹוה�ל
�מיתת לז� ז� מעיד�ת �אי� ז�, את ז� ��נא�ת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָ�חזקת�
ק��; ה�א ועדי� �על�, על לאסר� ית��נ� ��א ְְְְֲֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָ�על�,

וצרת� חמ�ת�, �בת חמ�ת�, ה�: השניה]וא�� ,[אשתו ְְֲֲֵֵַָָָָָ
בעלה]ויבמ�� אחי ה�סיח[אשת ��י אפ�� �על�. �בת , ְֲֲִִִִֵַַַַָָ
��� בכוונה]לפי שלא �מ�[משוחח �יו, על �מ�יאי� נאמ�, ְִ�ְֱִִִֶַַָ

נאמ�. אינ� להעיד, נת��� וא� ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָ��ת�אר;

.ÊÈלהעיד �א א� � ה��רה מ� �עברה ה�ס�ל ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָוכ�
,��� לפי מסיח היה וא� נאמ�; אינ� �על�, ��ת �ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלא�ה
נאמ� מ�בריה�, �ס�ל אבל ה��י. מ� �ח�ת זה אי� ְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָנאמ�;

א�ה. ְִֵָלעד�ת

.ÁÈעל לה��א וה�יר�ה �על�, ��ת והעיד אחד עד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�א
'לא ואמר הרא��� את והכחי� אחר �א �� ואחר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ�יו,
�עד�ת אחד �עד ות��א; מה�ר�, �צא לא ז� הרי � ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹמת'

הראשו�]א�ה �בריו[העד ואי� עד��ת, ��אר עדי� ��ני , ְְִִִִֵֵֵָָ�ְְֵָָ
אחד השני]�ל �ני�.[העד �מק�� ְְִִֶֶַָ

.ËÈ,'מת 'לא א�מר וזה 'מת' א�מר זה �אחד, �ניה� ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹ�א�
לא ז� הרי � מת' 'לא א�מרת וא�ה 'מת' א�מרת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹא�ה

נ�א וא� ספק. �היא מ�ני �צא, נ�את, וא� לעד���א; ת ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָ
�צא; לא ז� הרי � ��ת' לי '�ריא א�מרת והיא ל�, ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹ�העיד
�צא. ���את, �י על א� � מת' 'לא ואמר� �ני� ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ�א�

.Îיו� על ���את האחד ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ��ה
�י על ���את �ג�� � א�ת� והכחי�� ��א� ה�ני� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ�מ�
א�ה �י על ���את א� מת', 'לא ואמר� �ני� �בא� ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹאי�,
�ל �ס�לי� �ני א� נ�י� ��י �בא� עצמ�, �י על ְְְְִִִֵֵֶַַָָָא�
ונ�י� 'מת', א�מר ��ר עד אבל מת'. 'לא ואמר� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹ�בריה�
�מחצה זה הרי � מת' 'לא א�מרי� �ס�לי� א� ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָֹר��ת
מת' 'ו�אי א�מרת והיא מעדיה לאחד נ�את וא� ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלמחצה,

�צא. לא ז� הרי �ֲֵֵֵֹ

.‡Îואחר �עלי', 'מת �אמרה היא א� 'מת', א�מרת ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָא�ה
וא� ���א; לא ז� הרי � מת' 'לא ואמר ��ר עד �א ��ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹֹ

�צא. ִֵֵֵנ�את,



-מד h"qyz'd a`Îmgpn 'k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

.·Î� 'מת' א�מר�ת נ�י� ���י מת', 'לא א�מרת ְְִִֵֵֵֶֶָָֹא�ה
ואחת מת', 'לא נ�י� ע�ר אמר� א� וכ� ���א; ז� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהרי
'�ני� א�מרי� �אי� ���א; ז� הרי � 'מת' א�מר�ת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָע�רה
אחר ה�ל� � �פס�לי� אבל ��רי�, �עדי� א�א ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�מאה'

להחמיר. �י� להקל �י� ְְְִֵֵֵַָָֹהרב,

.‚Îהרי � מת' 'לא א�מרי� ��ני� 'מת', א�מרי� עדי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַֹ�ני
וא� ספק. �היא מ�ני �צא, נ�את, וא� ���א; לא ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָֹז�
הרי � ��ת' לי '�ריא א�מרת והיא מעדיה, לאחד ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָנ�את

�צא. לא ֵֵֹז�

.„Îמת' ואמרה מה� אחת �באה נ�י�, ��י ל� ��� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמי
וצרת� ��ארנ�; �מ� עצמ�, �י על ���א ז� הרי � ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ�עלי'
ז� נ�את ואפ�� לחבר��. מעידה צרה �אי� ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאס�רה,
א�סרת היתה לא �על� מת לא 'א�� א�מרי� אי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ�ח�ה,
��אסר� היא ר�צה �צרת�, מ�נאת� ��א � עליו' ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָעצמ�
מכח�ת וצרת� �עלי', 'מת א�מרת זאת עליו. ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ��יה�
�אינ� ��� ���א; ז� הרי � מת' 'לא ל� וא�מרת ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹא�ת�
א�מרת ז� לאסר�. ל� �עיד לא �� לה�יר�, ל� ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹמעידה
א�מר�ת ���יה� ה�איל � 'נהרג' א�מרת וצרת� ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָ'מת',

י��א�. א�� הרי ק��, ְֲִֵֵֵֶַָָ�אינ�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ' שני יו�

יג ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

�פל�ני',‡. �ל�ני �פני '�ר��ני לבעל�: �אמרה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהא�ה
היא הלכה �� ואחר והכחי��ה, העדי� א�ת� ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָ�בא�

ו�ל�� מלחמה]�בעל�, 'מת[אי� ואמרה: �באה �ע�ל�, ְְְֲֵַָָָָָָָָ
ור�צה �קרנית, החזקה ��� נאמנת; אינ� � ְְְְִַָָָ�ֱֲִֵֶֶֶֶַָ�עלי'

אח עד �א �על�. מ�חת �על�לה�מט ��ת ל� והעיד ד ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
�צא, לא נ�את, וא� א�ת�; �כרה היא ��א ���א, לא �ְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹ

עד. ל� י� ֲֵֵֵֶָ�הרי

�עלי·. 'מת ואמרה: �באה �ע�ל�, מלחמה היתה א� ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָָָוכ�
�ינ� �ל�� �היה �י על וא� נאמנת, אינ� � ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ��לחמה'
ותאמר למיתה �ר�� �ברי� על �ע�� �סמ� ��א ְְִַָָֹ�ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹלבינ�;
�היה והאחר�ני� הרא��ני� ��הרג� �ג�� � ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָ'מת'
וא��, א�� ��הרג� 'מאחר א�מרת: היא �הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ�אמצע�,
'מת אמרה: ואפ�� נאמנת, אינ� לפיכ� �כלל�'. ְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָנהרג

מ�ת�' על 'מת אמרה: א� אבל �קבר�יו'; [לא��לחמה ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָ
נאמנת.במלחמה] �ֱֶֶֶ

'מלחמה‚. ואמרה: �באה �ע�ל�, מלחמה החזקה ְְְְְְִִָָָָָָָָָָָ�ֹלא
לכ�ח�ה; ���א לא � ��לחמה' �מת �ל�ני, �מק�� ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹהיתה

�צא. לא נ�את, ְִִֵֵֵֹוא�

.„� ה��לת' �חת �עלי 'מת �אמרה: הא�ה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוכ�
���ח היה א� וכ� נאמנת. �]אינ� של שמי� [מכת ְֱִִֵֵֶֶֶַָָָ

ומת' עקרב, א� נח� 'נ�כ� ואמרה: ועקר�י�, ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָנח�י�
��ת� אנ�י� רב על �ע�� �סמ� ��א נאמנת, אינ� �ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

�נ�יכה. ��ְִִָָ

�ית'‰. עלינ� 'ע�נ� ונתמלאאמרה: באש [הציתוהו ְְִִֵַָָָ
אינ�עש�] � נ�ל�י' ואני מת, 'ה�א 'מערה', א� ,ְְֲִִִֵֵַַָָָ

היתה נס. ל� נע�ה �� נס, ל� ��ע�ה ��� ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָנאמנת;

'מת נאמנת; אינ� � �עלי' 'מת ואמרה רעב�� ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�נת
נאמנת. � ְְֱִֶֶֶַ�קבר�יו'

.Â,נהרג 'ה�א 'לסטי�', א� ��יי�', עלינ� 'נפל� ְְְֱִִִֵֶַָָָָאמרה:
�די ה��י�, להרג �ר�� �אי� נאמנת; � נ�ל�י' ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹואני

ה�א. נ��ל �� היא, ����לה ��� ְִִִֵֶֶַָָֹ��אמר:

.Êבר� �[מגיפה]היה �עלי' 'מת ואמרה: �באה �ע�ל�, ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָ
זה ה�בר ���נת אד�, �ל �פי ���ט �ה�בר ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנאמנת;
וי�צל� חזקי�, נערי� ��בר ��מ�ת� ואפ�ר מת, וזה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָח�יה
סמכה ��א ל�, ח���י� אי� זה �לפי הח�לי�; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָה�קני�

ה�תי�. רב על ְִֵַַַָֹ�ע��

.Áה�� א�ה; לעד�ת ��ר עד מ�י �עד אמרנ� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�בר
�ג�� �ל�ני, ��ת �עת �� מ�י ��מע אמ�רי�? ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ�ברי�
אינ� קט�, א� ��טה מ�י �מע א� אבל �פחה. א� ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָעבד

�בריה�. על ס�מכי� ואי� ְְְִִִֵֵֵֶַמעיד

.Ëמהס�ד �אנ� 'עכ�ו א�מרי�: �ה� ה�ינ�ק�ת מ� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�מע
עלה�ל�נ �פל�ני החכ�, �פל�ני ,�� הי� ספ�ני� וכ� �� י, ְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָ
מעיד[הל�] זה הרי � �מ�ת�' ע�� וכ� �� מ�ת�, ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאחר

את �מ�יאי� �ה�, וכ��צא הא�� ה�ברי� �י על ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמ�יה�
ְִא���.

.È;יו� על ���א ז� הרי � �ל�ני' 'הרג�י �אמר: ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָי�ראל
ר�ע עצמ� מ�י� אד� הרגו]�אי� שהוא נאמ� והרי[ואי� , ְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
��ת שמת]העיד ונאמ� �]. ִֵֵֶ

.‡È.יו� על מ�יאי� ��� לפי �הסיח �ה��י אמרנ� ִִִַַ�ְְְִִֵֶֶַַַָָ�בר
��ה ��ת, לפל�ני 'א�י וא�מר: מסיח ה��י היה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ�יצד?
וא�מר: מסיח �היה א� ע�י'; ע�ה ט�בה וכ�ה נאה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהיה
ומת, ע�נ� מה�� �היה �ל�ני נפל ��ר� �א ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ'��הייתי
א��, �דברי� וכ��צא �תא��', מת �יצד זה לדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָותמהנ�

נאמ�. זה הרי � להעיד ��נת� �אי� מראי� ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ה�

.·Èמע�� מעיד ,��� לפי ה�סיח מ��י ��מע ִֵֶַָ�ְְְִִִִֵֵֶַַַָָוי�ראל
היתה ��א אמ�רי�? �ברי� ��ה �יו. על ות��א ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמ���,

אמתלא א�א[סיבה]�� נת��� לא ��א � ה��י ��יחת ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
��א וכ� �� לי 'ע�ה לאחד: �אמר �ג�� אחר: ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלדבר
לפי מסיח זה אי� � �ל�ני' �הרג�י �דר� א�ת� ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹאהרג

זה. על אימה לה�יל ���נת� ,����ְִֵֶֶַַַָָָ

.‚Èמער�א�ת �מע א� משפט]וכ� �אמר�:[בתי ��יי� �ל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
�כזב עצמ� ידי מח�קי� �ה� נאמני�, אי� � �ל�ני' ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ'הרגנ�

א��. �דברי� ���צא �ל וכ� אימה. לה�יל ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָֹ�די

.„Èי� על א� � �ח�ה ��� לפי להסיח �התחיל ְִִַַָ�ְְְִִִִֶַָ��י
� המארע �ל ��ר� עד �בדק�ה� ,�� אחר א�ת� ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ��אל�

�יו. על �מ�יאי� נאמ�, זה ֱֲִִִֵֶֶַַָהרי

.ÂË,'ל�ני� ��ת '�מע�י �אמר: �העד אמרנ� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�בר
לעד�ת ��ר זה הרי � מעבד ��מעה מא�ה �מע ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאפ��
א� הא�ה א� העד אמר א� אבל �יו. על �מ�יאי� ֲִִִִִִֵַַַָָָָָָא�ה,
א�ת�: ��אלי� � ��ת' ראיתיו ואני �ל�ני 'מת ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָהעבד,
�ר�ר, �דבר העיד א� ��ת'? ידע� �ב�ה ראית, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ'היא�
את מ�יאי� אי� למיתה, �ר�� �דברי� העיד וא� ְִִִֵֶַָָ�ְְֱִִִִֵֶֶָָנאמ�;
��ת ��רא�ה� א�א ��ת האד� על מעידי� �אי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָא���;

ספק. �� ואי� ְֵֵַַָו�אי
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.ÊË� ה�ד�ל ��� טבע אפ�� ל��, ��פל רא�ה� ֲִֵֶַַַַַַָָָָָָ�יצד?
�מק� יצא ��א ��ת, עליו מעידי� נפלאי� וא� אחר; � ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

�ל ור�אה �ע�מד מערה, א� ��ר �ג�� מק�צי� ְְְִֵֶֶָָָָ�ְְִַלמי�
�[גדותיו]סביביו עלה ולא נפ��, ��צא �די ו�הה , ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹ

ה�ליכ�ה� א� וכ� א���. את �מ�יאי� ��ת, עליו ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָמעיד
מצ�דה וה�ליכ� אבר[רשת]���, מ��� והעל� אחריו, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָ

עליו מעיד זה הרי � ויחיה החי, מ� ���טל אפ�ר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�אי
א���. את �מ�יאי� ְִִִֵֶֶַ��ת,

.ÊÈ�אי � �ה� וכ��צא �נמרי� ארי�ת לגב ��פל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹרא�ה�
נח�י� לחפירת נפל יאכל�ה�. ��א אפ�ר עליו; ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמעידי�
ר�תחת י�רה לת�� א� הא�, �ב�� לת�� א� ְְְְְִִֵַַַַַָָועקר�י�,
�ני רב א� סימני� �ני ��חט� א� �מ�, א� יי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹמלאה

וושט]ה�ימני� ��ת;[קנה עליו מעידי� �ברח, עמד אפ�� � ְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָ
אפ�ר �אי מ�ברי� �זה ���צא �ל וכ� למ�ת. ס�פ� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ���אי
עליו. מעידי� א�� הרי � קר�ב �זמ� מ�ד ימ�ת א�א ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ��חיה,

.ÁÈצל�ב �י[תלוי]רא�ה� על א� � �� א�כל והע�� ְִֵַַָָָ
וא� ��ת; עליו מעיד אינ� ח�י�, �� יר� א� ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָ��קר�ה�
�ג�� �נטילת�, י�צאה �ה�פ� �מק�� א�כל הע�� ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָרא�
��ת. עליו מעידי� זה הרי � מעיו �ני א� ל�� א� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹמח�

.ËÈ�א ��לחמה', ��ת 'ראיתיו �אמר: אחד ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעד
א�� �דברי� וכ��צא ומת', ה�ד�ל ��� '��בע א� ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ'�מ�לת',
�יו; על ות��א נאמ�, 'קבר�יו', א�מר א� � למיתה ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָָ�ֶ�ר��
�צא. לא נ�את, וא� ���א; לא 'קבר�יו', אמר לא ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹֹוא�

.Î�אי� �מי� �על� ��בע אחד עד ל� �העיד הא�ה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכ�
עלה ולא ס��, לחיות]לה� שיוכל זמ� זכר�,[בשיעור ואבד , ְְְִֶַָָָָֹ

��ארנ�; �מ� ז�, עד�ת על ���א לא ז� הרי � �מ� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹונ���ע
��� לפי �הסיח ה�א ה��י היה ואפ�� �צא. לא נ�את, �ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹוא�
�צא; לא ז� הרי � �יו על ונ�את ,'��� �ל�ני 'טבע ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹואמר:

א�ת�. מנ�י� � לכ�ח�ה א�ת� לה�יא �ה�רה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָוחכ�

.‡Î��ח�� א� � מת א� הר�ג וחטמ�[מצחו]מצא�ה� ְְְְִֵַַָָָ
מעידי� � �ל�ני �ה�א �ה� וה�יר�ה� ק�מי�, �ניו ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָ�פרצ��
סימני� לה� ��� �י על א� � מא�� אחד נ�ל וא� ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליו;

�בכליו ��מא[בגדיו]�ג�פ� ואפ�� מעידי�,[יבלת], אי� � ְְְֲִִִֵֵַָָ
�ת�� �רא�ה� אמ�רי�? �ברי� ��ה ה�א. אחר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ��א
�ל�ה, אחר אבל מיתת�; א� הריגת� אחר ימי� ְְֲֲִִִַַַַָָָָָָֹֹ�ל�ה

מ���ה �ניו ��רצ�� מ�ני עליו, מעידי� .אי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

.·Îה�� אחר אפ�� ל���ה, ה�� וה�ליכ� ,��� ְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָטבע
�אינ� עליו, מעידי� וחטמ�, �ניו ה�יר� א� � ְְְִִִִִִֵֶָָָָָָימי�
����ה �הה וא� מר�ה; זמ� אחר א�א ��י� ְִֶַַָָָָ�ְְְִִֶֶַַַַַַָמ���ה
עליו, מעידי� אי� � ונת�ח �ע�ת, ה�� מ� �ה�ל� ְְְְִִִִֵַַַָָָָ�ֶַַאחר
להעיד לה�יר� �די �צ�רת� ���ס��לי� נ���ה. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�הרי
ה�ר לא�ר ��ילה אפ�� א�ת� ור�אי� א�ת� ��דקי� ְְְְֲִִִֵַַַָָָעליו,

ה�בנה. לא�ר ְְַָָא�

.‚Îוא�מר מרח�ק ע�מד אחד עצמו]רא� �ל�ני[על �ה�א ְְִֵֵֵֶֶָָָ
והרי נח� נ�כ� והרי �ל�ני, מ�ק�� �ל�ני א� �ל�ני ��ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
הרי � ה�יר�ה� ולא �����ה, �מצא�ה� והלכ� מת, ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹה�א

א���. את מ�יאי� ְִִִֵֶַא��

.„Î�ל��� אנ�י�, א� �י�, �ית לי 'אמר� ואמר: אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�א

�בא מיכאל', �� יצחק ��ת לה� אמר �ל�ני, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹלמק��
ה�איל � זה ה�א מי י�דע אינ� וה�ליח לנ�, ואמר ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָה�ליח
ואי� מ�רת, א��� הרי זה, ��� ה�ד�ע �ל�ני י�דעי� ְֵֶֶ�ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָואנ�

��ת'. ה�א אחר מיכאל �� יצחק '��א ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָא�מרי�:

.‰Îה��י �בא אחד, למק�� מע�נ� וג�י י�ראל ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָיצא
� מת' מ�א� ע�י ��צא 'אי� ואמר: ��� לפי ְִִִִֵֶַָָָָ�ְְִִֵַוהסיח

י�דע ה��י �אי� �י על וא� א���, את [מכיר]מ�יאי� ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַ
'קבר�יו'. ��אמר: וה�א האי�; ְְְִִֶַַָֹא�ת�

.ÂÎ,��למק מ�ק�� �אחד אד� �ני ע�רה יצא� א� ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָָוכ�
�ק�לר אס�רי� וכ��צא[שרשרת]וה� �מ�י�, נ��אי� א� , ְְְְְֲִִִֵֵַַָ

אנ�י� �ע�רה ואמר, ��� לפי ה��י והסיח א��, ְֲֲִֶַָָָָ�ְְְִִִִֵֵַַָ�דברי�
וכ�, �� נ��אי� וה� �ל�ני, למק�� �ל�ני מ�ק�� ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָ�הלכ�

נ��תיה�. את מ�יאי� � �קברנ�� ,��� ְְְִִֵֶֶַַָ�ֵמת�

.ÊÎ,ל�ני� �מק�� ע�נ� יה�די אי� 'מת �אמר: ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָי�ראל
�אמ�� א�מרי� אי� � סימניו' הי� וכ� וכ� צ�רת�, וכ� ��ְְְְְִִֵָָָָָָָָ�ְַ
וי�יר �ל�ני, �ה�א העד ��עיד עד �ל�ני', 'ה�א ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָה�עת
מעיר ע�נ� יצא 'אחד אמר: א� אבל עיר�. ו�� ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ�מ�
מ�� יצא לא א� העיר: �א�ת� מח��י� � ומת' ְְְְִִִִִֵַָָָָָָֹ�ל�נית

א���. ���א ה�א, ְִִֵֶָָא�א

.ÁÎ�א �ל�ני, �� �ל�ני אי� 'מת ��טר: �ת�ב ְְְְִִִִֵֶָָָמצא�
���א ז� הרי � י�ראל �תב זה �י ונ�דע �ל�ני', אי� ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָנהרג

�����ק מי וכ� �דר�[נתאל�]א���. א�ת� �בדק� , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ
�ל�ני ��ת וכתב מכ�נת, �ע�� ונמצאת לג�י�, ְְִֵֶֶֶַָ�ְְְְְְִִִִֵֶַ���דקי�

ות��א �תיבת�, על ס�מכי� � �ל�ני עדי�� ��דקי� ואי� . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
להחמיר ��בר חכמי� אמר� ��א וחקירה, �דרי�ה ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָָָֹא�ה

עג�נה. ה�רת מ��� להקל ְֲִֵֶַַָָָָא�א

.ËÎהחמ�רה הערוה חכמי� �ה�יר� �עיני� יק�ה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאל
ה�תב, �מ�י עד, מ�י ועד �פחה, אפ�� א�ה, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָ�עד�ת
��רה הק�ידה ��א ��ארנ�; �מ� � וחקירה �רי�ה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ�בלא
�דבר א�א העד�ת, מ��טי ��אר עדי� �ני העדת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָעל

�רי� על לעמד יכ�ל א�ה העדי�[בירורו]�אי� מ�י א�א ֲֵֶַַַָָֹ�ְִִִֵֶָָ
אבל זה. את הלוה א� זה הרג ��ה �העיד� �ג�� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ�בעד�ת�,
ואי� ה�ה, העד מ�י ��א �רי� על לעמד �אפ�ר ְְִִֵֵֶֶַָֹ�ְֲֶֶַַָָָֹ�בר
�העיד זה �ג�� אמת, ה�בר אי� א� לה�מט יכ�ל ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהעד
ה�א רח�ק ��בר עליו; ��רה הק�ידה לא � �ל�ני ְְִִִֵֶֶָָָָָָָֹ��ת
זה, �דבר חכמי� הק�� לפיכ� ��קר. העד �� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ��עיד
�בלא ה�תב, �מ� �פחה, מ�י אחד, עד �� ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָֹוהאמינ�
עג�נ�ת. י�ראל �נ�ת י�אר� ��א �די � וחקירה ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ�רי�ה

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

dvilge mEAi zFkld¦§¦©£¦¨
מצות ואחת ע�ה, מצו�ת ��י � מצו�ת �ל� �כלל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹי�
לחל�; (ב) לי��; (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְְֲֵֶֶַַַָָֹֹלא
ה�ב� ר��ת ��ס�ר עד זר לאי� יבמה ���א ��א ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ(ג)
'זק�קה נקראת לי��� רא�יה �היא והא�ה ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָמעליה.
א�� מצו�ת �בא�ר 'ז�ה'. נקראת ה�ב� �ר��ת ְְְְִִִִֵֵֵַָָָלי���';

א��. ְִִֵָ�פרקי�



מה - h"qyz'd a`Îmgpn 'k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

.ÊË� ה�ד�ל ��� טבע אפ�� ל��, ��פל רא�ה� ֲִֵֶַַַַַַָָָָָָ�יצד?
�מק� יצא ��א ��ת, עליו מעידי� נפלאי� וא� אחר; � ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

�ל ור�אה �ע�מד מערה, א� ��ר �ג�� מק�צי� ְְְִֵֶֶָָָָ�ְְִַלמי�
�[גדותיו]סביביו עלה ולא נפ��, ��צא �די ו�הה , ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹ

ה�ליכ�ה� א� וכ� א���. את �מ�יאי� ��ת, עליו ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָמעיד
מצ�דה וה�ליכ� אבר[רשת]���, מ��� והעל� אחריו, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָ

עליו מעיד זה הרי � ויחיה החי, מ� ���טל אפ�ר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�אי
א���. את �מ�יאי� ְִִִֵֶֶַ��ת,

.ÊÈ�אי � �ה� וכ��צא �נמרי� ארי�ת לגב ��פל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹרא�ה�
נח�י� לחפירת נפל יאכל�ה�. ��א אפ�ר עליו; ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמעידי�
ר�תחת י�רה לת�� א� הא�, �ב�� לת�� א� ְְְְְִִֵַַַַַָָועקר�י�,
�ני רב א� סימני� �ני ��חט� א� �מ�, א� יי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹמלאה

וושט]ה�ימני� ��ת;[קנה עליו מעידי� �ברח, עמד אפ�� � ְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָ
אפ�ר �אי מ�ברי� �זה ���צא �ל וכ� למ�ת. ס�פ� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ���אי
עליו. מעידי� א�� הרי � קר�ב �זמ� מ�ד ימ�ת א�א ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ��חיה,

.ÁÈצל�ב �י[תלוי]רא�ה� על א� � �� א�כל והע�� ְִֵַַָָָ
וא� ��ת; עליו מעיד אינ� ח�י�, �� יר� א� ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָ��קר�ה�
�ג�� �נטילת�, י�צאה �ה�פ� �מק�� א�כל הע�� ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָרא�
��ת. עליו מעידי� זה הרי � מעיו �ני א� ל�� א� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹמח�

.ËÈ�א ��לחמה', ��ת 'ראיתיו �אמר: אחד ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעד
א�� �דברי� וכ��צא ומת', ה�ד�ל ��� '��בע א� ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ'�מ�לת',
�יו; על ות��א נאמ�, 'קבר�יו', א�מר א� � למיתה ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָָ�ֶ�ר��
�צא. לא נ�את, וא� ���א; לא 'קבר�יו', אמר לא ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹֹוא�

.Î�אי� �מי� �על� ��בע אחד עד ל� �העיד הא�ה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכ�
עלה ולא ס��, לחיות]לה� שיוכל זמ� זכר�,[בשיעור ואבד , ְְְִֶַָָָָֹ

��ארנ�; �מ� ז�, עד�ת על ���א לא ז� הרי � �מ� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹונ���ע
��� לפי �הסיח ה�א ה��י היה ואפ�� �צא. לא נ�את, �ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹוא�
�צא; לא ז� הרי � �יו על ונ�את ,'��� �ל�ני 'טבע ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹואמר:

א�ת�. מנ�י� � לכ�ח�ה א�ת� לה�יא �ה�רה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָוחכ�

.‡Î��ח�� א� � מת א� הר�ג וחטמ�[מצחו]מצא�ה� ְְְְִֵַַָָָ
מעידי� � �ל�ני �ה�א �ה� וה�יר�ה� ק�מי�, �ניו ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָ�פרצ��
סימני� לה� ��� �י על א� � מא�� אחד נ�ל וא� ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליו;

�בכליו ��מא[בגדיו]�ג�פ� ואפ�� מעידי�,[יבלת], אי� � ְְְֲִִִֵֵַָָ
�ת�� �רא�ה� אמ�רי�? �ברי� ��ה ה�א. אחר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ��א
�ל�ה, אחר אבל מיתת�; א� הריגת� אחר ימי� ְְֲֲִִִַַַַָָָָָָֹֹ�ל�ה

מ���ה �ניו ��רצ�� מ�ני עליו, מעידי� .אי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

.·Îה�� אחר אפ�� ל���ה, ה�� וה�ליכ� ,��� ְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָטבע
�אינ� עליו, מעידי� וחטמ�, �ניו ה�יר� א� � ְְְִִִִִִֵֶָָָָָָימי�
����ה �הה וא� מר�ה; זמ� אחר א�א ��י� ְִֶַַָָָָ�ְְְִִֶֶַַַַַַָמ���ה
עליו, מעידי� אי� � ונת�ח �ע�ת, ה�� מ� �ה�ל� ְְְְִִִִֵַַַָָָָ�ֶַַאחר
להעיד לה�יר� �די �צ�רת� ���ס��לי� נ���ה. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�הרי
ה�ר לא�ר ��ילה אפ�� א�ת� ור�אי� א�ת� ��דקי� ְְְְֲִִִֵַַַָָָעליו,

ה�בנה. לא�ר ְְַָָא�

.‚Îוא�מר מרח�ק ע�מד אחד עצמו]רא� �ל�ני[על �ה�א ְְִֵֵֵֶֶָָָ
והרי נח� נ�כ� והרי �ל�ני, מ�ק�� �ל�ני א� �ל�ני ��ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
הרי � ה�יר�ה� ולא �����ה, �מצא�ה� והלכ� מת, ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹה�א

א���. את מ�יאי� ְִִִֵֶַא��

.„Î�ל��� אנ�י�, א� �י�, �ית לי 'אמר� ואמר: אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�א

�בא מיכאל', �� יצחק ��ת לה� אמר �ל�ני, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹלמק��
ה�איל � זה ה�א מי י�דע אינ� וה�ליח לנ�, ואמר ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָה�ליח
ואי� מ�רת, א��� הרי זה, ��� ה�ד�ע �ל�ני י�דעי� ְֵֶֶ�ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָואנ�

��ת'. ה�א אחר מיכאל �� יצחק '��א ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָא�מרי�:

.‰Îה��י �בא אחד, למק�� מע�נ� וג�י י�ראל ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָיצא
� מת' מ�א� ע�י ��צא 'אי� ואמר: ��� לפי ְִִִִֵֶַָָָָ�ְְִִֵַוהסיח

י�דע ה��י �אי� �י על וא� א���, את [מכיר]מ�יאי� ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַ
'קבר�יו'. ��אמר: וה�א האי�; ְְְִִֶַַָֹא�ת�

.ÂÎ,��למק מ�ק�� �אחד אד� �ני ע�רה יצא� א� ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָָוכ�
�ק�לר אס�רי� וכ��צא[שרשרת]וה� �מ�י�, נ��אי� א� , ְְְְְֲִִִֵֵַַָ

אנ�י� �ע�רה ואמר, ��� לפי ה��י והסיח א��, ְֲֲִֶַָָָָ�ְְְִִִִֵֵַַָ�דברי�
וכ�, �� נ��אי� וה� �ל�ני, למק�� �ל�ני מ�ק�� ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָ�הלכ�

נ��תיה�. את מ�יאי� � �קברנ�� ,��� ְְְִִֵֶֶַַָ�ֵמת�

.ÊÎ,ל�ני� �מק�� ע�נ� יה�די אי� 'מת �אמר: ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָי�ראל
�אמ�� א�מרי� אי� � סימניו' הי� וכ� וכ� צ�רת�, וכ� ��ְְְְְִִֵָָָָָָָָ�ְַ
וי�יר �ל�ני, �ה�א העד ��עיד עד �ל�ני', 'ה�א ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָה�עת
מעיר ע�נ� יצא 'אחד אמר: א� אבל עיר�. ו�� ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ�מ�
מ�� יצא לא א� העיר: �א�ת� מח��י� � ומת' ְְְְִִִִִֵַָָָָָָֹ�ל�נית

א���. ���א ה�א, ְִִֵֶָָא�א

.ÁÎ�א �ל�ני, �� �ל�ני אי� 'מת ��טר: �ת�ב ְְְְִִִִֵֶָָָמצא�
���א ז� הרי � י�ראל �תב זה �י ונ�דע �ל�ני', אי� ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָנהרג

�����ק מי וכ� �דר�[נתאל�]א���. א�ת� �בדק� , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ
�ל�ני ��ת וכתב מכ�נת, �ע�� ונמצאת לג�י�, ְְִֵֶֶֶַָ�ְְְְְְִִִִֵֶַ���דקי�

ות��א �תיבת�, על ס�מכי� � �ל�ני עדי�� ��דקי� ואי� . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
להחמיר ��בר חכמי� אמר� ��א וחקירה, �דרי�ה ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָָָֹא�ה

עג�נה. ה�רת מ��� להקל ְֲִֵֶַַָָָָא�א

.ËÎהחמ�רה הערוה חכמי� �ה�יר� �עיני� יק�ה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאל
ה�תב, �מ�י עד, מ�י ועד �פחה, אפ�� א�ה, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָ�עד�ת
��רה הק�ידה ��א ��ארנ�; �מ� � וחקירה �רי�ה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ�בלא
�דבר א�א העד�ת, מ��טי ��אר עדי� �ני העדת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָעל

�רי� על לעמד יכ�ל א�ה העדי�[בירורו]�אי� מ�י א�א ֲֵֶַַַָָֹ�ְִִִֵֶָָ
אבל זה. את הלוה א� זה הרג ��ה �העיד� �ג�� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ�בעד�ת�,
ואי� ה�ה, העד מ�י ��א �רי� על לעמד �אפ�ר ְְִִֵֵֶֶַָֹ�ְֲֶֶַַָָָֹ�בר
�העיד זה �ג�� אמת, ה�בר אי� א� לה�מט יכ�ל ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהעד
ה�א רח�ק ��בר עליו; ��רה הק�ידה לא � �ל�ני ְְִִִֵֶֶָָָָָָָֹ��ת
זה, �דבר חכמי� הק�� לפיכ� ��קר. העד �� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ��עיד
�בלא ה�תב, �מ� �פחה, מ�י אחד, עד �� ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָֹוהאמינ�
עג�נ�ת. י�ראל �נ�ת י�אר� ��א �די � וחקירה ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ�רי�ה

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

dvilge mEAi zFkld¦§¦©£¦¨
מצות ואחת ע�ה, מצו�ת ��י � מצו�ת �ל� �כלל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹי�
לחל�; (ב) לי��; (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְְֲֵֶֶַַַָָֹֹלא
ה�ב� ר��ת ��ס�ר עד זר לאי� יבמה ���א ��א ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ(ג)
'זק�קה נקראת לי��� רא�יה �היא והא�ה ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָמעליה.
א�� מצו�ת �בא�ר 'ז�ה'. נקראת ה�ב� �ר��ת ְְְְִִִִֵֵֵַָָָלי���';

א��. ְִִֵָ�פרקי�



-מו h"qyz'd a`Îmgpn 'k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

א ּפרק וחליצה יּבּום ¤¤¨¦£©¦§¦הלכֹות

אד�‡. ��י�� ה��רה, מ� ע�ה את]מצות לאשה [יישא ְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
�י� מאביו, אחיו אחיו]א�ת אשת הייתה ה���אי�[א� מ� ִִִִִֵֵֵֶַָָ

ל� אי� "�ב� ��אמר: � זרע �לא מת א� האר�סי�, מ� ְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ�י�
יבמ��, לק�� צרי� אינ� ה��רה �מ� עליה". יבא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹיבמ�
עליה; יב�א א�א ה�מי�, מ� ל� �הקנ� היא א��� ���ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָ

��ת. �על� נכסי על ְֲִֵֵֶַַָָָ�ְ�כת�ת�

ל�·. ח�ל� זה הרי � היא רצת ��א א� לי��, רצה ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא
נעלו] לאחר;[חולצת לה��א מ�רת �היה �� ואחר ,ְְִֶַַָ�ְְִֵֵֶֶַָ

��אמר: � לי�� רצה לא א� לחל� ה��רה מ� ע�ה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ�מצות
חליצה. למצות ק�דמת י��� �מצות נעל�". ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָ"וחלצה

ה�ת,‚. ואחד ה�� אחד � ל�" אי� "�ב� ���רה ��אמר ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָזה
ה�ת זרע א� ה�� זרע מ�ל[נכדי�]א� זרע ל� וי� ה�איל ; ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

את ��טר זה הרי � אחרת מא�ה �י� ז� מא�ה �י� ֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמק��,
א� ממזר זרע ל� היה אפ�� ה����. �מ� החליצה מ� ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָא���
החליצה מ� א��� את ��טר זה הרי � זרה עב�דה ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָע�בד

ה����. ִִַ�מ�

��טר;„. אינ� � ה�כרית �מ� ה�פחה מ� �נ� ְְְֲִִִִֵֵַַָָָאבל
� ה��יה מ� וה�א עבדי�, � ה�פחה מ� ה�א ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָ��רע
"הא�ה ��פחה: א�מר ה�א הרי אינ�. �כא�� ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָ��יי�,
�בג�יה �מ�ה; ��לד� מל�ד לאדניה", �היה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹוילדיה
א�ת� מסיר מאחרי", �נ� את יסיר "�י א�מר: ְֲִִִִֵֵֵֶַַָה�א
ה�פחה, מ� �נ� ����חרר �י על וא� ��הל. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמ�ח�ב
ה�רי� ��אר ה� הרי � ה��יה מ� �נ� נת��ר ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָא�
�� ל� �היה הרי א���. את ��טרי� ואינ� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָ�ְְַוהמ�חררי�,
�לא �מת �נ�א�, ו�חרר�, ו�חרר�, ,��� ה�פחה ְְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹמ�
מ��� ��נ� �י על וא� לאחיו, �תי�� ז� הרי � ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָזרע

�חרר�. ��בר ְְְִֶַָָק��,

ה�ילה‰. א� � מע�רת א��� וה�יח ��ת מת]מי [ולד ְְְִִִִֵֶַ�ִִִֶֶָ
מ�ת� בעלה]אחר ויצא[של ילדה וא� �תי��; ז� הרי , ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ

א�� � ���לד ��עה מת אפ�� � הע�ל� לאויר חי ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָה�לד
עד ס�פרי�, מ�ברי אבל ה����. �מ� החליצה מ� ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָ�ט�רה

חד�יו ל� ��ל� �ו�אי עיבורו]���דע ימי ונ�לד[תמו , ְְֳִֶֶַַַַָָָָ
� נ�לד לכ�ה נ�דע לא א� אבל �מ�רי�. חד�י� ְְְְֲֳִִִִַַַָָָָֹלת�עה
את �פ�טר ק�מא, ולד זה הרי � י�� �ל�י� �הה ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹא�
�ת�� מת וא� ה����; �מ� החליצה מ� אביו ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָנ�י
�י� מחלי, ��ת �י� � �ל�י� �י�� אפ�� ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַֹֹה�ל�י�,
�� ספק נפל, ספק זה הרי � ארי אכל� א� ה�ג מ� ֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ��פל

�ל מתי�מת.ק�מא; ולא ס�פרי�, מ�ברי ח�לצת א�� פיכ� ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

.Âע�בד א� ממזר אפ�� � מק�� מ�ל אח ל� ��� ְֲִִִֵֵֵֶַָָָמי
לאויר ור�� רא�� מ��צא � �ד�ל �י� קט� �י� זרה, ֲִַ�ְֲִֵֵֶָָָָָָָָֹעב�דה
לי���. א��� את ז�קק זה הרי אחיו, ��מ�ת קד� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹהע�ל�
אחיו אינ� � ה�כרית מ� א� ה�פחה מ� אח ל� היה ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָוא�
�י על וא� א���; את ז�קק ואינ� ה�ברי�, מ� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלדבר

ה�רת� והיתה ה�איל �קד�ה, לדת� ��א[עיבורו]�היתה ְְִֵֶָָָ�ְְִֶָָָָֹ
אחיו. אינ� ִֵָָ�ְִ�קד�ה,

.Êלאבל�ת א�א אחי� ח��בי� אינ� � הא� מ� ֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאחי�

ה� הרי � וחליצה לי��� א� יר�ה לעני� אבל ְֲֲִִֵֵַָָ�ְְְְֲִֵַָ�לעד�ת;
מאב. א�א אחוה �אי� �אינ�, ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�מי

.Áאחוה לה� אי� � ����חרר� ועבדי� ��ת��ר� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�רי�
��א ה�רת� מה� אחד ואפ�� לזה. זה �זרי� ה� והרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�לל,
� �קד�ה ולדת� ה�רת� וה�ני �קד�ה, ולדת� ָ�ְְְִִֵֵַָָָ�ְְִֵָָ�ְִ�קד�ה
�יניה� אי� �קד�ה, ונ�לד� �א�מי� ואפ�� �זרי�; ה� ֵֵֵֶָ�ְְְְְֲֲִִִִֵֵַָהרי

�קד�ה. ולדת� ה�רת� ��היה עד � ָ�ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָאחוה

.Ëל� חליצת� א� �יאת� � ומת ר��ת נ�י� ל� �הי� ֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָמי
ל��י�, מי�� ואינ� ה�אר; את ��טרת מה�, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָאחת
ה�א אחד �ית � אחיו" �ית את יבנה לא "א�ר ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ��אמר:
ר�י� אחי� ל� הי� א� וכ� ��י�. �ני ��נה ואינ� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ��נה,
�אר וי�ר� היבמ�ת, מ� לאחת מי�� א� ח�ל� מה� אחד �ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ�ְְָ

המת]ה�ר�ת נשי .[שאר ַָ

.Èהיה א� � �פס�ל�ת ל�ה�ה ��ר�ת א�� �יבמ�ת ְִָָָ�ְְִֵֵַָָהי�
יחל� � ח�ל� היה וא� ��רצה; לאיז� מי�� � ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמי��
�חליצה. ל�ה�ה ה��רה את יפסל ��א �די ֲִַָָ�ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹלפס�לה,

.‡È�א � לפניו נ��תיה� ונפל� ר�י�, אחי� ל� ְְְְִִִֵֵֶַַָָָמת�
לכ��, ח�ל� לאו, וא� מי��; ,��� את לי�� ל� ָ�ְְְִֵֵַָָ�ְְֵֶֶַָאפ�ר
מ�ל אחת ��רצה, למי �מי�� מה� ��רצה למי ח�ל� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָא�

�בית. ִִַַ�ית

.·Èאר� ועל עליו צר�תיה נאסר� � יבמ�� את ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָה��נס
זה הרי צרת�, על מאחיו אחד א� ה�א �א וא� ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהאחי�.
ועל עליה לא עליה", יב�א "יבמ� ��אמר: � �ע�ה ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹע�בר

ולאו [הריע�ה,[מצות]מ�לל[היוצא]ה�א[איסור]צרת�; ְְֲִֵַַָָָָָ
מצות] היאהוא החל�צה נאסרה � ליבמ�� הח�ל� וכ� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָע�ה.

אס�ר�ת וכ�� האחי�. �אר ועל הח�ל� על צר�תיה, ֲָ�ְְְְִֵֶַַַַָָָָָוכל
��נ��ת ס�פרי� מ�ברי מדרבנ�]עליה� שאיסור� ,[עריות ְְְֲִִִִִֵֵֶ

�ל מעל ערוה א��ר נס��ק ולד, �לא אחיו ��ת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ��אחר
��נ��ת. ה����י� �ה� ��פסי� לפיכ� ְְְִִִִִִֶַָָָָנ�יו;

.‚È�� עליו, אס�רה �היא ��� � ליבמ�� ְְֲִִִֵֵֶַָָָָהח�ל�
�לאחיו. לבנ� אס�רה היא וכ� �ב��; א�� �ג�� ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָקר�ב�תיה,
היא וכ� ;��� �ת �ת �ג�� אס�ר�ת, ��� ה�נ��ת ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָואפ��
�א��� היא הרי �בר, �ל �לל� �נ�. �� לב� ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָאס�רה

ל� זק�קה היא ועדי� יבמ�� מתה א� וכ� לה��ר��. [יש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ולכ�] נחלצה, ולא נתייבמה לא כי אליו אס�רזיקה �ָ

הא��רי� וכל �ח�יו. �מתה א��� היתה �א�� ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָ�קר�ב�תיה,
חל�צת� צרת אח�ת ל�א אד� �מ�ר מ�בריה�. � ֲֲִַָָָָָָ�ְִִֵֵֶָהא��

קר�ב�תיה. ְְֶָָ��אר

.„È�זק�קת קר�בת ל�א ל�ב� ולאאס�ר נתייבמה [שלא ְְִַַָָָָָ
ל�,נחלצה] מאחיו אחד ��י�� עד ,��� א� א�� �ג�� ,ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

�אר א� ��� א� א�� וי�א מעליה; ז�ת� ותס�ר יחל� ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹא�
�חל� אחיו על אס�ר�ת ��� �ה� �י על א� ֲִֶַַָָָ�ְִֵֶֶַַָקר�ב�תיה,

��ארנ�. �מ� י��, ְְִֵֵֶַא�

.ÂË;יחזיר להחזיר, רצה א� � וגר�� יבמ�� את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָה��נס
�� עליה נ�אר ולא �בר, לכל א��� �היא [שו�]מ�ני ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ס�פרי�. מ�ברי ולא ��רה, מ�ברי לא � �לל אחיו מ�ני ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵָָָֹֹא��ר

.ÊË��וי �ני� ��ע ��� אי��ת, �הלכ�ת �ארנ� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ�בר
ה��לה מ�י הלכה זה, ודבר �יאה; �יאת� [מסורתאחד, ְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָ

- h"qyz'd a`Îmgpn 'k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

א�ממרע"ה] � אחיו א�ת לי�� �רצה קט� יב� לפיכ�, .ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
עד ח�ל� אינ� אבל מי��; אחד, וי�� �ני� ��ע �� ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיה

וי�דק גדלות]��ג�יל סימני הביא �ת�ב[א� "אי�" �הרי , ְְֲִִִֵֵֶֶַָָ
�יאת� אי� מ�ה, �ח�ת היה וא� חליצה; לעני� ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָ��ר�ה
אי� לפיכ� �מ�ר; קני� ק�נה אינ� ��ע, �� �ביאת ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ�יאה.
עד א� ��ג�יל, אחר עליה ��ב�א עד לזר, נ�רת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָיבמ��

��ת�אר. �מ� ְְְִֵֶֶַָֹ��חל�,

.ÊÈ,�א�ת לי�� ה�ב� רצה א� � ה�ט�ה היבמה ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָוכ�
ות�דק ��ג�יל עד ח�לצת אינ� אבל ואפ��מי��; ; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

���דק עד ח�לצת אינ� �נה, ע�רה ��י� אחר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנבעלה
סימני�. �� ְְִִִָָָוי�צא�

.ÁÈהיבמה �� � אי� ��ע�ה עד ח�ל� ה�ב� �אי� ���ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
על ��א קט� ויב� �ד�לה; א�ה ��ע�ה עד תחל� ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלא

זה ע� זה יג�ל� קט�ה, לגרשה]יבמה יכול .[אינו ְְְְִִֶֶַָָָ

.ËÈ�עי�� ��מ�י� עד תחל�, ולא תתי�� לא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹהיבמה
� החליצה י�� א� ה���� וי�� ה�יתה מ��� ח�� ְֲִִִִַַַָָי��,
י��? ��עי� �ת�� תחל� לא מה �מ�ני ה��י�. �ל ְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹ��אר
האי� יח�� לא "וא� ונאמר: לי���, רא�יה �אינ� ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמ�ני
לחליצה; ע�לה לי���, ע�לה �היא �עת נעל�"; ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָוחלצה
וא� לחליצה. ע�לה אינ� לי���, ע�לה �אינ� זמ� ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָוכל
ואינ� ה�איל � חד�י� ה�ל�ה �ת�� חל� א� א�ת� ְְְֳִִִֵֵַַָָָָָֹי��

�ל��. צריכה ואינ� נפטרה, ז� הרי � ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָ�ְמע�רת

.Îולד היה א� � וילדה מע�רת ונמצאת ליבמ��, ְְִֶֶָָָָָָ�ְְְְִִִֵֵַהח�ל�
�מ�רת מע�ל�; ל� נחלצה ��א �מי ז� הרי ק�מא, ֶֶ�ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹ�ל
�הה ��א א� ה�ילה, א� �קר�ב�תיה. �מ�ר ְִִִִֶֶָָָָָֹ�ָ�ְִלכה�ה,
אחד א� ה�א ל� וח�ל� ח�זר � ���לד אחר י�� ְְִֵֵֶֶַַַָָֹ�ל�י�
המע�רת �ביאת חליצה, אינ� המע�רת �חליצת ֶֶ�ְֲִִֵֶֶַַָָ�ְֲִֵֶֶַַָמאחיו;

י���. ִֵָאינ�

.‡Îלא � המע�רת ליבמ�� הח�ל� א� ה��נס ֶֶֹ�ְְְִִִֵֵַַַָלפיכ�,
��צא עד מ�יר ה�לד �אי� ז�, ��לד עד צרת� ִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָת��א

הע�ל�. ֲִַָָלאויר

.·Î,�א�ת מפרי�י� � מע�רת ונמצאת יבמ�� את ְִִֶֶַָ�ְְְְְִִֵֵֶַה��נס
אפ�� ילדה, וא� ויק��; יחזר ה�ילה, א� ל�: ְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַָָָָֹ�ממ�יני�
ואחר ל�, וח�ל� �גט מ�ציא� זה הרי � ���לד ���� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמת
י�� �ל�י� ה�לד נתק�� וא� לאחרי�. מ�רת �היה ��ְִֶָ�ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
מ��� צריכה ואינ� ק�מא; �ל ולד זה הרי ���לד, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחר

עליו ערוה �היא מ�ני אחיו]�ט, .[אשת ְְִִֵֵֶֶָָָ

.‚Îק�מא �ל ולד מ��תי�מה, חד�י� ��ה לאחר ְְְְֳִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָילדה
�בעה �� א� לרא���, ��עה �� א� ספק ה�לד הרי �ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
עליה �א וא� ��ר. וה�לד �גט, י�ציא לפיכ� ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָלאחר��;

ממזרי� ספק אחריו ��ב�א� ה�ני� ��לדה, ב�אחר [שמא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הוא] .הראשו�

ב ּפרק וחליצה יּבּום ¤¤¨¦£©¦§¦הלכֹות

עד‡. יבמ��, על ה�ב� יב�א ��א ס�פרי�, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹמ�ברי
�ר�טה; ��וה א� �פר�טה עדי� �ני �פני א�ת� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ��ק��
קני� �יבמה ק�נה ה�אמר ואי� 'מאמר'. ה�קרא ה�א ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָוזה
��א �יבמ�� מאמר והע��ה ��ת�אר; �מ� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹ�מ�ר,

א�א מתק��ת הא�ה �אי� �ל��, ע�ה לא � ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמ�ע��
האר�סי� מ� �קט�ה ארוסה]�רצ�נ�. ומת אי�[שנתארסה , ְְִִִֵֵַָָָ

אביה. מ�עת א�א מאמר �� ֲִִִֶַַַָָָָָע��י�

�ר�ת·. מבר� ה�א �� יבמ��, את מק�� �ה�א ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ�כ��
וא� א�ה. נ��א �ל �די� �ת�ה, וכ�תב �ע�רה, ְְִִִֵָָָ�ְְֲִִֵַָָנ��אי�
ואינ� �מ�ר, קני� קנה � מאמר ע�ה ולא יבמ�� על ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֹ�א
מר��ת מ�ת א�ת� �מ�י� ה�עילה; אחר �לק�� לחזר ְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָֹצרי�

מדרבנ�] �ת�ה.[מלקות ל� וכ�תב ,ְְֵָ�ָ

�י�‚. �אנס �י� �מזיד, �י� ���גג �י� � יבמ�� על ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹה�א
�י� אנ�סה, א� ��גגת והיא מזיד ה�א �היה �י� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָ�רצ��,
י�נה �היתה �י� אנ�ס, א� ��גג וה�א מזידה היא ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ�היתה
�דר��, ��א �י� �דר�� עליה ��א �י� ערה, �היתה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ�י�

המערה ביאה]אחד ה��מר[תחילת ביאה]ואחד קנה.[גמר � ְְֵֶֶֶַַָָָָָ

נפל„. א� אבל לבעל; ��ת��� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ��ה
א� �ל��, מ�יר �אינ� ���ר עליה ��א א� ,�� ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָונתקע

והטיח ��תל, להטיח נת��� קנה. לא � �יבמ��[בעל]י�� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
�הרי קנה, � �יבמ�� והטיח �בהמה, להטיח קנה; לא �ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

מק��. מ�ל �עילה ל�� ְְְִִִֵֵַָָָנת���

��תי�מה‰. י��:[ונתגרשה]יבמה �ל�י� �ת�� ואמרה , ְְְְְְְִִֶַָָָָָֹ
��פי� � '�על�י' א�מר: �ה�א �י על וא� � נבעל�י' ְְְְִִִִִֵֶַַַַָֹ'לא
לא עדי� וא� �גט; וגר�� וק�� ה�איל ל�, ��חל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹא�ת�
�ר�� �גט. וי�ציא יחל� א� ��בעל, א�ת� ��פי� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָֹֹ�ר�,
מב��י� � נבעל�י' 'לא א�מרת והיא י��, �ל�י� ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַֹֹלאחר
א�ת� ��פי� �על, ��א מ�דה היה וא� ל�; ��חל� ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹמ���
� �על�י' 'לא א�מר: וה�א 'נבעל�י', א�מרת: היא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹלחל�.
אד� �ל על לאסר� נאמ� זה �אי� חליצה; צריכה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָאינ�

��נס�. ְֶַַָָאחר

.Â��לי ה�ד�ל על מצוה � ר�י� אחי� וה�יח ��ת ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָמי
לחל� מ�יא� �לד"; א�ר ה�כ�ר "והיה ��אמר: , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

אחי�, �ל �בכ�ר א�א מד�ר �אינ� למד�, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָה�מ�עה
וזה ה�ת; אחיו �� על יק�� האחי� �ד�ל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ�ל�מר:
ע� הא�', ילדה 'א�ר מ�מע� � �לד" "א�ר ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ��אמר:

היבמה'. �לד 'א�ר ְְֲֵֵֶַַַָָמ�מע

.Ê�רצ לא האחי�; �ל על מח�רי� לי��, ה�ד�ל רצה ְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹֹלא
א� חל� א� מצוה, 'עלי� ל�: וא�מרי� ה�ד�ל אצל ח�זרי� �ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ
לחל�. א�ת� ��פי� אבל לי��, ה�ב� את ��פי� ואי� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹי��'.

.Áג�יל�� עד 'המ�ינ� ה�ד�ל: א�[האח]אמר ה�ט�', ְְִִֶַַַַַַָָָָ
הה�ל�' ��ב�א הי�]'עד למדינת שהל� 'עד[האח א� , ֵֶַַַָ

אי��[האח]��בריא אני ירצה, לא וא� ,�� ונ�ל� החר�, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
'עלי� ל�: א�מרי� א�א ל�; ��מעי� אי� � אחל�' ְְְִִֵֶֶֶָָֹא�

חל�'. א� י�� א� ְֲִֵַָֹמצוה,

.Ë�ה�ט אחיו אי� � אחרת �מדינה ה�ד�ל היה א� ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוכ�
עד ל� המ�ינ� ה�צוה, היא ה�ד�ל אחי 'על ל�מר: ְְִִִִַַַַַַָָָָיכ�ל
חל�'. א� י�� 'א� �א�: �ה�א לזה א�מרי� א�א ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹ��ב�א';

.È���לי הרא�יה ליב�]יבמה להתי��[מותרת רצת ��א ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹ
ל�, לחל� יבמ� את וכ�פי� �על�, על מ�רדת �די� �ינ� �ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
��בע מי �ל � ר��ת נ�י� אחיו ה�יח �ת�ה. �לא ִִִִִֶַַַָָָָָ�ְְְֵֵֹותצא
ל� וח�ל� ה��רדת, היא � רצת ולא לי��� מה� ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה�ב�



מז - h"qyz'd a`Îmgpn 'k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

א�ממרע"ה] � אחיו א�ת לי�� �רצה קט� יב� לפיכ�, .ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
עד ח�ל� אינ� אבל מי��; אחד, וי�� �ני� ��ע �� ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיה

וי�דק גדלות]��ג�יל סימני הביא �ת�ב[א� "אי�" �הרי , ְְֲִִִֵֵֶֶַָָ
�יאת� אי� מ�ה, �ח�ת היה וא� חליצה; לעני� ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָ��ר�ה
אי� לפיכ� �מ�ר; קני� ק�נה אינ� ��ע, �� �ביאת ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ�יאה.
עד א� ��ג�יל, אחר עליה ��ב�א עד לזר, נ�רת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָיבמ��

��ת�אר. �מ� ְְְִֵֶֶַָֹ��חל�,

.ÊÈ,�א�ת לי�� ה�ב� רצה א� � ה�ט�ה היבמה ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָוכ�
ות�דק ��ג�יל עד ח�לצת אינ� אבל ואפ��מי��; ; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

���דק עד ח�לצת אינ� �נה, ע�רה ��י� אחר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנבעלה
סימני�. �� ְְִִִָָָוי�צא�

.ÁÈהיבמה �� � אי� ��ע�ה עד ח�ל� ה�ב� �אי� ���ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
על ��א קט� ויב� �ד�לה; א�ה ��ע�ה עד תחל� ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלא

זה ע� זה יג�ל� קט�ה, לגרשה]יבמה יכול .[אינו ְְְְִִֶֶַָָָ

.ËÈ�עי�� ��מ�י� עד תחל�, ולא תתי�� לא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹהיבמה
� החליצה י�� א� ה���� וי�� ה�יתה מ��� ח�� ְֲִִִִַַַָָי��,
י��? ��עי� �ת�� תחל� לא מה �מ�ני ה��י�. �ל ְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹ��אר
האי� יח�� לא "וא� ונאמר: לי���, רא�יה �אינ� ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמ�ני
לחליצה; ע�לה לי���, ע�לה �היא �עת נעל�"; ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָוחלצה
וא� לחליצה. ע�לה אינ� לי���, ע�לה �אינ� זמ� ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָוכל
ואינ� ה�איל � חד�י� ה�ל�ה �ת�� חל� א� א�ת� ְְְֳִִִֵֵַַָָָָָֹי��

�ל��. צריכה ואינ� נפטרה, ז� הרי � ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָ�ְמע�רת

.Îולד היה א� � וילדה מע�רת ונמצאת ליבמ��, ְְִֶֶָָָָָָ�ְְְְִִִֵֵַהח�ל�
�מ�רת מע�ל�; ל� נחלצה ��א �מי ז� הרי ק�מא, ֶֶ�ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹ�ל
�הה ��א א� ה�ילה, א� �קר�ב�תיה. �מ�ר ְִִִִֶֶָָָָָֹ�ָ�ְִלכה�ה,
אחד א� ה�א ל� וח�ל� ח�זר � ���לד אחר י�� ְְִֵֵֶֶַַַָָֹ�ל�י�
המע�רת �ביאת חליצה, אינ� המע�רת �חליצת ֶֶ�ְֲִִֵֶֶַַָָ�ְֲִֵֶֶַַָמאחיו;

י���. ִֵָאינ�

.‡Îלא � המע�רת ליבמ�� הח�ל� א� ה��נס ֶֶֹ�ְְְִִִֵֵַַַָלפיכ�,
��צא עד מ�יר ה�לד �אי� ז�, ��לד עד צרת� ִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָת��א

הע�ל�. ֲִַָָלאויר

.·Î,�א�ת מפרי�י� � מע�רת ונמצאת יבמ�� את ְִִֶֶַָ�ְְְְְִִֵֵֶַה��נס
אפ�� ילדה, וא� ויק��; יחזר ה�ילה, א� ל�: ְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַָָָָֹ�ממ�יני�
ואחר ל�, וח�ל� �גט מ�ציא� זה הרי � ���לד ���� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמת
י�� �ל�י� ה�לד נתק�� וא� לאחרי�. מ�רת �היה ��ְִֶָ�ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
מ��� צריכה ואינ� ק�מא; �ל ולד זה הרי ���לד, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחר

עליו ערוה �היא מ�ני אחיו]�ט, .[אשת ְְִִֵֵֶֶָָָ

.‚Îק�מא �ל ולד מ��תי�מה, חד�י� ��ה לאחר ְְְְֳִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָילדה
�בעה �� א� לרא���, ��עה �� א� ספק ה�לד הרי �ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
עליה �א וא� ��ר. וה�לד �גט, י�ציא לפיכ� ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָלאחר��;

ממזרי� ספק אחריו ��ב�א� ה�ני� ��לדה, ב�אחר [שמא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הוא] .הראשו�

ב ּפרק וחליצה יּבּום ¤¤¨¦£©¦§¦הלכֹות

עד‡. יבמ��, על ה�ב� יב�א ��א ס�פרי�, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹמ�ברי
�ר�טה; ��וה א� �פר�טה עדי� �ני �פני א�ת� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ��ק��
קני� �יבמה ק�נה ה�אמר ואי� 'מאמר'. ה�קרא ה�א ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָוזה
��א �יבמ�� מאמר והע��ה ��ת�אר; �מ� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹ�מ�ר,

א�א מתק��ת הא�ה �אי� �ל��, ע�ה לא � ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמ�ע��
האר�סי� מ� �קט�ה ארוסה]�רצ�נ�. ומת אי�[שנתארסה , ְְִִִֵֵַָָָ

אביה. מ�עת א�א מאמר �� ֲִִִֶַַַָָָָָע��י�

�ר�ת·. מבר� ה�א �� יבמ��, את מק�� �ה�א ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ�כ��
וא� א�ה. נ��א �ל �די� �ת�ה, וכ�תב �ע�רה, ְְִִִֵָָָ�ְְֲִִֵַָָנ��אי�
ואינ� �מ�ר, קני� קנה � מאמר ע�ה ולא יבמ�� על ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֹ�א
מר��ת מ�ת א�ת� �מ�י� ה�עילה; אחר �לק�� לחזר ְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָֹצרי�

מדרבנ�] �ת�ה.[מלקות ל� וכ�תב ,ְְֵָ�ָ

�י�‚. �אנס �י� �מזיד, �י� ���גג �י� � יבמ�� על ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹה�א
�י� אנ�סה, א� ��גגת והיא מזיד ה�א �היה �י� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָ�רצ��,
י�נה �היתה �י� אנ�ס, א� ��גג וה�א מזידה היא ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ�היתה
�דר��, ��א �י� �דר�� עליה ��א �י� ערה, �היתה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ�י�

המערה ביאה]אחד ה��מר[תחילת ביאה]ואחד קנה.[גמר � ְְֵֶֶֶַַָָָָָ

נפל„. א� אבל לבעל; ��ת��� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ��ה
א� �ל��, מ�יר �אינ� ���ר עליה ��א א� ,�� ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָונתקע

והטיח ��תל, להטיח נת��� קנה. לא � �יבמ��[בעל]י�� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
�הרי קנה, � �יבמ�� והטיח �בהמה, להטיח קנה; לא �ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

מק��. מ�ל �עילה ל�� ְְְִִִֵֵַָָָנת���

��תי�מה‰. י��:[ונתגרשה]יבמה �ל�י� �ת�� ואמרה , ְְְְְְְִִֶַָָָָָֹ
��פי� � '�על�י' א�מר: �ה�א �י על וא� � נבעל�י' ְְְְִִִִִֵֶַַַַָֹ'לא
לא עדי� וא� �גט; וגר�� וק�� ה�איל ל�, ��חל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹא�ת�
�ר�� �גט. וי�ציא יחל� א� ��בעל, א�ת� ��פי� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָֹֹ�ר�,
מב��י� � נבעל�י' 'לא א�מרת והיא י��, �ל�י� ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַֹֹלאחר
א�ת� ��פי� �על, ��א מ�דה היה וא� ל�; ��חל� ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹמ���
� �על�י' 'לא א�מר: וה�א 'נבעל�י', א�מרת: היא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹלחל�.
אד� �ל על לאסר� נאמ� זה �אי� חליצה; צריכה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָאינ�

��נס�. ְֶַַָָאחר

.Â��לי ה�ד�ל על מצוה � ר�י� אחי� וה�יח ��ת ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָמי
לחל� מ�יא� �לד"; א�ר ה�כ�ר "והיה ��אמר: , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

אחי�, �ל �בכ�ר א�א מד�ר �אינ� למד�, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָה�מ�עה
וזה ה�ת; אחיו �� על יק�� האחי� �ד�ל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ�ל�מר:
ע� הא�', ילדה 'א�ר מ�מע� � �לד" "א�ר ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ��אמר:

היבמה'. �לד 'א�ר ְְֲֵֵֶַַַָָמ�מע

.Ê�רצ לא האחי�; �ל על מח�רי� לי��, ה�ד�ל רצה ְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹֹלא
א� חל� א� מצוה, 'עלי� ל�: וא�מרי� ה�ד�ל אצל ח�זרי� �ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ
לחל�. א�ת� ��פי� אבל לי��, ה�ב� את ��פי� ואי� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹי��'.

.Áג�יל�� עד 'המ�ינ� ה�ד�ל: א�[האח]אמר ה�ט�', ְְִִֶַַַַַַָָָָ
הה�ל�' ��ב�א הי�]'עד למדינת שהל� 'עד[האח א� , ֵֶַַַָ

אי��[האח]��בריא אני ירצה, לא וא� ,�� ונ�ל� החר�, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
'עלי� ל�: א�מרי� א�א ל�; ��מעי� אי� � אחל�' ְְְִִֵֶֶֶָָֹא�

חל�'. א� י�� א� ְֲִֵַָֹמצוה,

.Ë�ה�ט אחיו אי� � אחרת �מדינה ה�ד�ל היה א� ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוכ�
עד ל� המ�ינ� ה�צוה, היא ה�ד�ל אחי 'על ל�מר: ְְִִִִַַַַַַָָָָיכ�ל
חל�'. א� י�� 'א� �א�: �ה�א לזה א�מרי� א�א ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹ��ב�א';

.È���לי הרא�יה ליב�]יבמה להתי��[מותרת רצת ��א ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹ
ל�, לחל� יבמ� את וכ�פי� �על�, על מ�רדת �די� �ינ� �ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
��בע מי �ל � ר��ת נ�י� אחיו ה�יח �ת�ה. �לא ִִִִִֶַַַָָָָָ�ְְְֵֵֹותצא
ל� וח�ל� ה��רדת, היא � רצת ולא לי��� מה� ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה�ב�
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נ�טל�ת נת�ע�, ��א צר�תיה ��אר �ת�ה. �לא ְְְְִֶֶָָָָֹ�ְְְֵֵֹותצא
האלמנ�ת. ��אר ְְִַָָָָָ�ְ�ת�ת�

.‡Èוהיא לי���, ה�ד�ל א�ת� ותבע ר�י�, היבמי� ְְְְִִִִַַַַָָָָָהי�
��צוה ל�, ��מעי� אי� � �אחיו ור�צה ,�� ר�צה ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָאינ�

ַָ��ד�ל.

.·Èהרי לי��, ולא לחל� לא ר�צה 'איני ה�ד�ל: ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹאמר
והיא לי���, האחי� מ� אחד א�ת� ותבע לפני�', ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָאחי
ז� אי� � �� ר�צה וה�א אחר, �אח ורצת ,�� ר�צה ְְְֵֵֵֶַָָָָָָאינ�
��� הרי ,�� ��צוה ה�ד�ל ��ס��ק מאחר ָ�ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמ�רדת;
ר�צה וה�א מה�, �אחד ר�צה והיא וה�איל [שוי�]; ְְְְְִִִֵֶֶֶָָרא�יי�
מה� אחד היה א� א�א ע�ד, ולא מרדה. לא ז� הרי � ��ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹ
ויי�� ��ב�א עד ממ�נת 'הריני ואמרה: אחרת, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�מדינה
וא�מרי� מ�רדת. ז� אי� � '�� ר�צה איני זה אבל ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָא�תי,
ל� לחל� �רצה 'א� א�ת�: ���בע ה�ד�ל �אינ� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלזה
���ב רצת רצתה הרי לאו, וא� חל�; �ת�ה, ל� ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָֹ�ְְִֵָול��
עליו'. קדימה �י� ל� ואי� ה�איל � אחי� ��ב�א ְְְִִִִֵֶַָָָָָעד

.‚Èזה אצל ח�זרי� � �� רצה ולא ,�� ��לת זה ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ�א
ל�: וא�מרי� .�� ר�צה אינ� והיא לי���, א�ת� ְְְְִִִֵֶַָָָָָ��בע
ק�דמת' י��� �מצות זה, א�א לי�� �ר�צה מי �א� ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ'אי�

�ת א� מ�רדת.� �ל �די� �ת�ה �לא �צא א� ל�, י�� ְְְִֵֵֵַֹ�ְִֶֶָָ

.„Èהרי � �תי�� ולא ��חל� ��ינ� �אמרנ� יבמה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ�ל
האלמנ�ת. �ל ��אר �ת�ה, ל� י� א� �ת�ת�, נ�טלת ְְִַָָָָָ�ְִֵָָָ�ְֶֶז�
מ�מי �אר �� ��� א� �חי�, מ�ה יבמ� היה א� ְְִֵֵֶֶָ�ְְִֵָָָָוכ�
מ�מי� �� נ�לד� �ת�ת�. ונ�טלת ל�, ח�ל� � ְִָָָ�ְְֲִֵֶֶָָאנ�י�

יב� ��מרת להתייב�]��היא נס�חפה[כשממתינה � ְְֲִִֶֶֶַָָָ
גר�]�דה�[נתקלקלה] מזלו לי��,[כלומר: רצה לא וא� ; ְְִֵֵַָָָֹ

�ת�ה. וי�� ָ�ְְְִֵַֹיחל�

.ÂËדרה�� א� �על�, �ח�י מיבמ� הניה ��דרה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָיבמה
ות�ל ל�, ��חל� א�ת� ��פי� � ה�ה�די� מ�ל ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹהניה

�על� מיתת לאחר נדרה וא� להיפטר�ת�ת�. [כדי ְ�ְְְֲִִַַַַָָָָָ
ז�מיבו�] הרי רצה, לא וא� ל�; ��חל� מ��� מב��י� ,ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

�די �על�, �ח�י אפ�� �נדר�, נת��נה א� וכ� ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמ�רדת.
�� א� א�א לחל�, א�ת� ��פי� אי� � א�ת� יי�� ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ��א

�ת�ה. �לא ותצא ָ�ְְְְֵֵָָֹמרדה,

.ÊËאיני' א�מרת: והיא לחליצה, ה�ב� ��בע� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָיבמה
��אר �עלי �בית א�ב א�א �ת�ה, נ�טלת ולא ְְֲִִֵֵֵֶַָָָ�ְְֶֶֶֶֹח�לצת
מ� לזה א�ת� הקנ� �הרי ל�; ��מעי� אי� � ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָהאלמנ�ת'
ע�ד, ולא �ת�ת�. ונ�ת� ח�ל� רצה מי��, ורצה ְָָֹ�ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָה�מי�;
ימי' �ל עג�נה וא�ב מ��י, נ��נת 'אני אמרה: אפ�� ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָא�א
�א� זמ� '�ל ל�: א�מר ה�ב� �הרי ל�; ��מעי� אי� �ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
אפ�ר נ��י, היה ואפ�� א�ה'; לי נ�תני� אי� �י, ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָזק�קה
מ�ני �ית� �ת�� מריבה ל� �היה א� אחרת, א�ה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ���א

ייב�]היבמה שמא תחשוש .[שאשתו ְַָָ

.ÊÈהיתה� מ�ני �ת�ה �על� על ל� היה ��א ְְִֵֶָָָ�ְְֲֶַַָָָָָָֹיבמה
א� � ��ת�אר �מ� ל�ב�, מ�רת היא והרי עליו, ְְִִֵֶֶֶַָָָ�ֲֲִֵַָָָאס�רה
��א �דר� �ת�ה, עליו ל� ואי� מי��; לי��, ה�ב� ְֶֶֶָֹ�ְְְְֵֵֵַַַָָָָָָָרצה

���ספת יבמ� ע� ודינ� �על�. על ל� [תוספתהיה ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָ
�על�כתובה] ע� �היה �מ� בתוספת], א�[שחייב אבל ; ְֲֲִִֶַָָָָ

מחלה א� �ת�ת� ל� ��כרה א� �ת�ה, �על� ל� �תב ֲָָָָ�ְְֶָָָ�ְֲַַָָָֹלא
האלמנ�ת. ��אר �ת�ה ל� לכ�ב ה�ב� צרי� � ְְִַָָָָ�ְְִִַָָָָָֹא�ת�

.ÁÈ�חל�� קד� א� יבמ�, עליה ��ב�א קד� � ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹהיבמה
תהיה "לא ��אמר: לזר, לה��א אס�רה היא הרי � ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹל�
�בעל� לאחר נ�את וא� זר". לאי� הח�צה, ה�ת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָא�ת

ל�קה ��ה� ל� הי� ואפ�� �גט, �מ�ציא� והיא, ה�א ְְֲִִִֵֶַַָָָָ
�� ואחר ל�, ח�ל� ויבמ� יבמ�; ועל עליו ונאסרה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ�ני�,

לאחרי�. מ�רת ֲִֵֶֶַ�ְִֶ�היה

.ËÈ�ל נ�ת� א�א יבמ�; על נאסרה לא לאחר, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹנתק��ה
יבמ� היה וא� ח�ל�. א� מי�� ויבמ� �ט, ����� ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָה�ר
�די �גט, ה�ר מ� �צא � �ר��ה ל�א יכ�ל �אינ� ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹ�ה�,

יבמ�. ל� ויחל� נ��ר, הח�טא יהיה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹ��א

.Î�ל �חל� אחר �נ�א� האר�סי�, מ� ��ר�� ה�ר ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָחזר
מ� �ר�� א� אבל מ�ד�. א�ת� מ�ציאי� אי� � ְְֲִִִִִֵֵָָָָָָיבמ�
א�ת�; מ�ציאי� � �חלצה אחר �נ�א� וחזר ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָה���אי�,
�היא �על�, �בא ���את אי� לא�ת ד�מה �היא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמ�ני
והיא ��נת והיבמה ��ארנ�. �מ� זה, ועל זה על ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאס�רה

בעודה] נחלצה]זק�קה[� ולא התייבמה נאסרה[שלא לא � ְְֶֶָָֹ
מי��. רצה ח�ל�, רצה א�א יבמ�; ְְֵֵֶַַָָָָָָָעל

.‡Îז�ת עליה י� א� מ�בריה� ספק �היא יבמה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ל
��א ולד ��לדה יבמה �ג�� � יב� ז�ת עליה אי� א� ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹיב�
��חל� ��ינ� י��, �ל�י� �ת�� �מת חד�יו ל� ְְְֳִִֵֶֶַָָָָֹֹ�ל�
ונתק��ה הלכה א� � ��ארנ� �מ� מ�בריה� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמ�פק
וא� �על�; ע� ות�ב יבמ� ל� ח�ל� חליצה, קד� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹלאחר
�אי� ל�, ח�ל� אינ� �חל�צה, אס�ר �ה�א לכה� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹנתק��ה
א� ה�ה� �ר�� מ�בריה�. מ�פק א���, זה על ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹא�סרי�
לכ�ח�ה. לאחרי� ���א �� ואחר ח�לצת, ז� הרי � ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמת

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"א שלישי יו�
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זה‡. הרי � �ני�' לי 'י� �אמר: א� �ני', 'זה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָהא�מר:
ה���� �מ� החליצה מ� א��� את �פ�טר .[כשימות]נאמ�, ְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָ

נאמ�·. אינ� � אחי�' לי 'י� �אמר: א� אחי', 'זה ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאמר:
מת��� זה �הרי ליב�; זק�קה �לה�יח� א��� את ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאסר

מ�ת�. לאחר ְְְַַָָלאסר�

'אי�‚. מיתת�: ��עת ואמר אחי�, ל� ��� מחזק ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ�ָָהיה
אחיו: �החזק מי על אמר א� וכ� נאמ�; אינ� � אחי�' ְִַָ�ְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָלי
ויצא �אחי�, מחזק היה לא נאמ�. אינ� � אחי' זה ְְְִַָָָ�ֱִֵֵֶֶָָָָֹ'אי�
אחי�, לבעל� ��� ��עיד� עדי� �� ��� ק�ל ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעליה
מיתת�: ��עת ה�א אמר אפ�� � אחרת �מדינה ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָוהעדי�
העדי� ��ב�א� עד ותמ�י� ח���ת, ז� הרי � אח' לי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ'אי�

יודעי�]�אמר� שה� אות�]וי�אל�[עליה� .[יחקרו ְְֲִֶָָ

ונתע�רה,„. אי�, א�ת �י� �נ�יה �י� א�ה, ע� ��נה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמי
א� � ל� מ�דה היא ואפ�� ה�א', מ��י הע�ר 'זה ֲִִִִֶַַָָ�ְֶַָָואמר:
י���; לעני� ספק זה הרי � יר�ה לעני� �נ� �ה�א �י ְְֲִִֵֵֶַָָ�ְְְְִִֶַַעל
��ה ה�בר י�דע �מאי� אחר, ע� זנת �� ע��, ��נת ���ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ה�א, ספק לע�ל� א�א חזקה? ל� אי� והרי ו�אי, ְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָ�נ�

מתי�מת. ולא וח�לצת, � �� �ני� ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָֹ�להחמיר

- h"qyz'd a`Îmgpn `"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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�מתי�מת‰. �על�, ��ת ליבמה להעיד אחד עד ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנאמ�
לזר. לה�יר� ,�� לבעל� ���� א� יבמ�, ��ת א� �יו; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל

��� לפי מסיח ��י א� א�ה, א� עבד, כוונתואפ�� [ללא ְֲִִִִֵֶֶַַָ�
אי�עדות] לא�ת ��עיד �מ� ה�ב�, �מיתת מעיד �ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

�ר��י�. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ְְְְְִִִֵֵֶַַָלה�יר�,

.Â�אי �� �על�, ��ת לז� ז� מעיד�ת �אי� ה��י� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוחמ�
עד�ת, א�ת� �די� ז� עד�ת ודי� יבמ�; ��ת ל� ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָמעידי�
�בר. �לכל ה�ב�, �מיתת זה את זה ��כחי�י� עדי� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלעני�

.Êיבמ�ת אחי�]��י לשני ה��,[הנשואות מ�דינה ��א� ְְְִִֵֶַָָָָ
אס�רה ז� � �עלי' 'מת א�מרת: וז� �עלי', 'מת א�מרת: ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָז�

ז�[לזר] �ל �על� 'זקוקתו']מ�ני מ�ני[שהיא אס�רה וז� , ְְְֲֲִִֵֵֶַָָ
יבמ�, ��ת ל� להעיד נאמנת יבמ�� �אי� ז�; �ל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ�על�

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.Á,העד ל� ��� ז� � �על� ��ת עד מה� לאחת ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
מ�ני א�א �על�, מ�ני אס�רה �אינ� �א��ר�; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָע�מדת
��ת העיד העד �הרי מ�רת; עד, ל� �אי� וז� ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָ�ְְֵֵֶָָָיבמ�.

�עלי'. 'מת ל�מר נאמנת והיא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָיבמ�,

.Ë;מ�רת �ני�, ל� ��� ז� � �ני� אי� ולז� �ני� ֶֶ�ְִִִֵֵֶָָָָָָלז�
זה הרי �א�, אחר יב� לה� היה אס�רה. �ני�, ל� ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָו�אי�

ל��יה�. ְְִֵֵֶַמי��

.È�הי�� לזר, לה��א אס�ר�ת � א�ת� ���� ה�ב� זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמת
לזר. מ�ר�ת א�� הרי ונת�ר��, נתי�מ� ְָָ�ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָ��ח�ה.

.‡Èות��א �עלי', 'מת ל�מר נאמנת �הא�ה �י על ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָא�
����א יבמי', 'מת ל�מר נאמנת היבמה אי� � �תי�� ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָא�

�עיניה קל יהיה ��א לאו, א��ר וה�א ה�איל וכ�לזר; . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
��א � א��� את ��י�� אחי', 'מת ל�מר נאמ� ה�ב� ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאי�
אח�תי', 'מתה ל�מר נאמנת הא�ה ואי� .�� נת� ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעיניו
א��י', 'מתה ל�מר נאמ� האי� ואי� לבית�, ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ���נס
אח�ת�, ��תה עדי� �ני ��עיד� עד � אח�ת� את ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ���א
מ��� א�א אחד עד האמינ� ��א לבית�; ��נס �� ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹואחר

��ארנ�. �מ� עג�נה, ְְֲֵֶַַַָָה�רת

.·Èלמדינת ויבמ� �בעל� היא �הלכה הא�ה ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָָלפיכ�,
א� יבמי', מת �� ואחר �עלי 'מת ואמרה: �באה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָה��,
אינ� ז� הרי � �עלי' מת �� ואחר יבמי 'מת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ�אמרה:
ואמרה: �באה �לבד, �בעל� היא הלכה א� אבל ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָנאמנת.

יב� לי אח]'נ�� לבעלי �י�[נולד � ומת' ה�� �מדינת ְִִִִֵֵַַַָָָָ
'מת �אמרה �י� �עלי', מת �� ואחר ה�ב� 'מת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ�אמרה
�ה�ה נאמנת, ז� הרי � לי' ���� ה�ב� מת �� ואחר ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ�עלי

�ה�יר. ה�ה ה�א ִִֶֶֶַַָ�אסר

.‚Èבאה� ה��, למדינת �בנ� �בעל� היא �הלכה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָהא�ה
�הרי נאמנת, � �ני' מת �� ואחר �עלי 'מת ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָואמרה:

לזר ה�ר �חזקת ב�]היתה לו יש �ני[שהרי 'מת אמרה: . ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָ
וח���י� להתי��; נאמנת אינ� � �עלי' מת �� ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואחר

מתי�מת. ולא וח�לצת ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹלדבריה,

.„È��נ' ואמרה: �באה �לבד, �בעל� היא [נולד]הלכה ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָ
נאמנת � �עלי' מת �� ואחר ומת, ה�� �מדינת �� ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלי
�הלכה. �עת ליבמ� ה�ר �חזקת היתה �הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ�מתי�מת,
אינ� � לי' ���� ה�� מת �� ואחר �עלי 'מת ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאמרה:

וח���י� החליצה; �מ� ה���� מ� עצמ� לפטר ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָֹנאמנת
מתי�מת. ולא וח�לצת ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹלדבריה,

.ÂËל�ה�ה �ס�לה ��היתה אמ�רי�? �ברי� ָ�ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָ��ה
חללה א� �ר��ה �היתה �ג�� לכהונה]מ�ח�ת�, ,[פסולה ְְְְֲִִֶָָָָָָָ
���ת�' היינ� '�מערה �אמרה: מתא� מי ידוע [ולא ְְְִִֵֶֶָָָָָ

��אראשו�] � ח�לצת אינ� ,�� ה�בר אי� א� אבל .ֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
וה�על �אמרה �מ� �ה�בר ויעיד� עדי� ויב�א� ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ�חל�,
לכה�, ות��א �ל��, אינ� ז� חליצה ונמצאת �ח�ה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָֹמת
וידמה לכה�, ונ�את �חלצה א�ת� הר�אה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹויראה
��א�; �עדי� י�דע אינ� וה�א לכה�ה, מ�רת ְִֵֵֵֶַָָָ�ְִֶֶ�ֲֶַָ�החל�צה
זק�קה �חזקת ��אר א�א �תי��, ולא �חל� לא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלפיכ�

עדי�. ��ב�א� עד ְִֵֶֶַָָָ���צאת,

.ÊË�וצרת �על� �הל� א�ה השניה]וכ� למדינת[אשתו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ
ולא �חל� לא ז� הרי � �על�' 'מת ל�: ואמר� �בא� ְְְְֲֲֵֵֵַַַָָָָֹֹֹה��,
ילדה. לא א� צרת� ילדה א� ���דע עד לע�ל�, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹ�תי��
ותהיה ה�על, מ�יתת חד�י� ��עה אחר �חל� לא ְְְְְֳִִִִִֶַַַַַַַָָָָֹֹול�ה

צרת�, ילדה �א� �ני�, �ל על לזר ז�,מ�רת נפטרה הרי �ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
אחר י�דע ��א �זרה, נחלצה? הרי ילדה, לא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹוא�
�אינ� ז� ונמצאת ק�מא, �ל ולד צרת� ��לדה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָהחליצה
��א הר�אה ויאמר ��חלצה, אחר לכה� ות��א ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹחליצה,
�ראה ויעיד לכה�, מ�רת �החל�צה ��א�, �עדי� ְְִֵֶֶֶָָָֹ�ֲִֵֶֶַַָָָָידע
היתה א� לפיכ� �י�. �ית �י על לכה�ה נ�את ְְִִִִֵַָָָָ�ְִִֵָא�ת�
��עה, לאחר ח�לצת ז� הרי � מ�ח�ת� ל�ה�ה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ�ְֲַָאס�רה
� ���ת �על� ע� �היתה ה�רה ז� אבל לזר. ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָות��א
�תי��; א� ותחל� היבמ�ת, ��אר י�� ��עי� ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹ�מ�י�
היה ולא ה�איל האחרת, ���דינה לצרת� �ח�� ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹולא

��דינה. ע�� ְֲִִַַָָָ�על�

.ÊÈ� ה�� �מדינת חמ�ת ל� והיתה �על�, ��ת ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָהא�ה
נ�� �כבר חמ�ת� ילדה ��א ח���ת יב�[נולד]אינ� ל� ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

על א�ת� נעמיד א�א זה, �דבר �זר� ��א אחרת; ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ�מדינה
�על�, ��ת לא�ה ה�י� וה�א מ�רת. היא והרי ְְֲִִֵֶֶֶַַָָ�ְֲִֵֶַָָחזקת�,
ואי� לזר; מ�רת ז� הרי � אחרת �מדינה �� ל� ְְֵֶֶָ�ְְֲִִֵֵֶֶַָָָוהיה
חזקת�. על א�ת� העמד א�א ה��, מת ��א ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָח���י�

.ÁÈא��� ולא ח���ת, ז� הרי � מע�רת חמ�ת� ְֲִֵֵֶֶֶֶָֹ�ְֲָָָיצאת
ל� נ�לד ��א חמ�ת�, ע��ר ס�� היה מה ��דע עד ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָלזר

ה�על. מיתת קד� ִֶַַַַָָֹיב�

.ËÈ�ואמר �בא� ה��, למדינת �בנ� �על� �הל� ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהא�ה
נ�דע �� ואחר ונ�את, �נ�', מת �� ואחר �על� 'מת ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָל�:
'מת ל�: אמר� ��ר; וה�לד �צא, � ה�ברי� הי� ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ�ח���
�ח��� נ�דע �� ואחר ונתי�מה, �על�', מת �� ואחר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ�נ�
לאחר א� ה�מ�עה לפני ���לד וה�לד �צא, � ה�ברי� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהי�

ממזר. ְְֵַַָה�מ�עה

ד ּפרק וחליצה יּבּום ¤¤¨¦£©¦§¦הלכֹות

ל�ק��‡. יבמ� אחר ה�לכת היבמה חליצה? מצות ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ�יצד
עצה ל� ונ�תני� ל�, ק�ראי� וה� ל��ני�, �באה ,�� ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ�ה�א

לי��[ראויה]הה�גנת ט�בה עצה א� ול�. [שמתאימי�ל� ְְִֵֵֶֶַַָָָ
זל"ז] �ג��ה� � לחל� ט�בה עצה וא� לי��; א�ת� י�עצי� ,ְְְְֲִִֵֵַַָָֹ
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�מתי�מת‰. �על�, ��ת ליבמה להעיד אחד עד ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנאמ�
לזר. לה�יר� ,�� לבעל� ���� א� יבמ�, ��ת א� �יו; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל

��� לפי מסיח ��י א� א�ה, א� עבד, כוונתואפ�� [ללא ְֲִִִִֵֶֶַַָ�
אי�עדות] לא�ת ��עיד �מ� ה�ב�, �מיתת מעיד �ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

�ר��י�. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ְְְְְִִִֵֵֶַַָלה�יר�,

.Â�אי �� �על�, ��ת לז� ז� מעיד�ת �אי� ה��י� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוחמ�
עד�ת, א�ת� �די� ז� עד�ת ודי� יבמ�; ��ת ל� ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָמעידי�
�בר. �לכל ה�ב�, �מיתת זה את זה ��כחי�י� עדי� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלעני�

.Êיבמ�ת אחי�]��י לשני ה��,[הנשואות מ�דינה ��א� ְְְִִֵֶַָָָָ
אס�רה ז� � �עלי' 'מת א�מרת: וז� �עלי', 'מת א�מרת: ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָז�

ז�[לזר] �ל �על� 'זקוקתו']מ�ני מ�ני[שהיא אס�רה וז� , ְְְֲֲִִֵֵֶַָָ
יבמ�, ��ת ל� להעיד נאמנת יבמ�� �אי� ז�; �ל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ�על�

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.Á,העד ל� ��� ז� � �על� ��ת עד מה� לאחת ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
מ�ני א�א �על�, מ�ני אס�רה �אינ� �א��ר�; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָע�מדת
��ת העיד העד �הרי מ�רת; עד, ל� �אי� וז� ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָ�ְְֵֵֶָָָיבמ�.

�עלי'. 'מת ל�מר נאמנת והיא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָיבמ�,

.Ë;מ�רת �ני�, ל� ��� ז� � �ני� אי� ולז� �ני� ֶֶ�ְִִִֵֵֶָָָָָָלז�
זה הרי �א�, אחר יב� לה� היה אס�רה. �ני�, ל� ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָו�אי�

ל��יה�. ְְִֵֵֶַמי��

.È�הי�� לזר, לה��א אס�ר�ת � א�ת� ���� ה�ב� זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמת
לזר. מ�ר�ת א�� הרי ונת�ר��, נתי�מ� ְָָ�ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָ��ח�ה.

.‡Èות��א �עלי', 'מת ל�מר נאמנת �הא�ה �י על ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָא�
����א יבמי', 'מת ל�מר נאמנת היבמה אי� � �תי�� ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָא�

�עיניה קל יהיה ��א לאו, א��ר וה�א ה�איל וכ�לזר; . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
��א � א��� את ��י�� אחי', 'מת ל�מר נאמ� ה�ב� ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאי�
אח�תי', 'מתה ל�מר נאמנת הא�ה ואי� .�� נת� ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעיניו
א��י', 'מתה ל�מר נאמ� האי� ואי� לבית�, ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ���נס
אח�ת�, ��תה עדי� �ני ��עיד� עד � אח�ת� את ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ���א
מ��� א�א אחד עד האמינ� ��א לבית�; ��נס �� ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹואחר

��ארנ�. �מ� עג�נה, ְְֲֵֶַַַָָה�רת

.·Èלמדינת ויבמ� �בעל� היא �הלכה הא�ה ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָָלפיכ�,
א� יבמי', מת �� ואחר �עלי 'מת ואמרה: �באה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָה��,
אינ� ז� הרי � �עלי' מת �� ואחר יבמי 'מת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ�אמרה:
ואמרה: �באה �לבד, �בעל� היא הלכה א� אבל ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָנאמנת.

יב� לי אח]'נ�� לבעלי �י�[נולד � ומת' ה�� �מדינת ְִִִִֵֵַַַָָָָ
'מת �אמרה �י� �עלי', מת �� ואחר ה�ב� 'מת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ�אמרה
�ה�ה נאמנת, ז� הרי � לי' ���� ה�ב� מת �� ואחר ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ�עלי

�ה�יר. ה�ה ה�א ִִֶֶֶַַָ�אסר

.‚Èבאה� ה��, למדינת �בנ� �בעל� היא �הלכה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָהא�ה
�הרי נאמנת, � �ני' מת �� ואחר �עלי 'מת ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָואמרה:

לזר ה�ר �חזקת ב�]היתה לו יש �ני[שהרי 'מת אמרה: . ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָ
וח���י� להתי��; נאמנת אינ� � �עלי' מת �� ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואחר

מתי�מת. ולא וח�לצת ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹלדבריה,

.„È��נ' ואמרה: �באה �לבד, �בעל� היא [נולד]הלכה ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָ
נאמנת � �עלי' מת �� ואחר ומת, ה�� �מדינת �� ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלי
�הלכה. �עת ליבמ� ה�ר �חזקת היתה �הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ�מתי�מת,
אינ� � לי' ���� ה�� מת �� ואחר �עלי 'מת ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאמרה:

וח���י� החליצה; �מ� ה���� מ� עצמ� לפטר ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָֹנאמנת
מתי�מת. ולא וח�לצת ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹלדבריה,

.ÂËל�ה�ה �ס�לה ��היתה אמ�רי�? �ברי� ָ�ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָ��ה
חללה א� �ר��ה �היתה �ג�� לכהונה]מ�ח�ת�, ,[פסולה ְְְְֲִִֶָָָָָָָ
���ת�' היינ� '�מערה �אמרה: מתא� מי ידוע [ולא ְְְִִֵֶֶָָָָָ

��אראשו�] � ח�לצת אינ� ,�� ה�בר אי� א� אבל .ֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
וה�על �אמרה �מ� �ה�בר ויעיד� עדי� ויב�א� ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ�חל�,
לכה�, ות��א �ל��, אינ� ז� חליצה ונמצאת �ח�ה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָֹמת
וידמה לכה�, ונ�את �חלצה א�ת� הר�אה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹויראה
��א�; �עדי� י�דע אינ� וה�א לכה�ה, מ�רת ְִֵֵֵֶַָָָ�ְִֶֶ�ֲֶַָ�החל�צה
זק�קה �חזקת ��אר א�א �תי��, ולא �חל� לא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלפיכ�

עדי�. ��ב�א� עד ְִֵֶֶַָָָ���צאת,

.ÊË�וצרת �על� �הל� א�ה השניה]וכ� למדינת[אשתו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ
ולא �חל� לא ז� הרי � �על�' 'מת ל�: ואמר� �בא� ְְְְֲֲֵֵֵַַַָָָָֹֹֹה��,
ילדה. לא א� צרת� ילדה א� ���דע עד לע�ל�, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹ�תי��
ותהיה ה�על, מ�יתת חד�י� ��עה אחר �חל� לא ְְְְְֳִִִִִֶַַַַַַַָָָָֹֹול�ה

צרת�, ילדה �א� �ני�, �ל על לזר ז�,מ�רת נפטרה הרי �ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
אחר י�דע ��א �זרה, נחלצה? הרי ילדה, לא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹוא�
�אינ� ז� ונמצאת ק�מא, �ל ולד צרת� ��לדה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָהחליצה
��א הר�אה ויאמר ��חלצה, אחר לכה� ות��א ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹחליצה,
�ראה ויעיד לכה�, מ�רת �החל�צה ��א�, �עדי� ְְִֵֶֶֶָָָֹ�ֲִֵֶֶַַָָָָידע
היתה א� לפיכ� �י�. �ית �י על לכה�ה נ�את ְְִִִִֵַָָָָ�ְִִֵָא�ת�
��עה, לאחר ח�לצת ז� הרי � מ�ח�ת� ל�ה�ה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ�ְֲַָאס�רה
� ���ת �על� ע� �היתה ה�רה ז� אבל לזר. ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָות��א
�תי��; א� ותחל� היבמ�ת, ��אר י�� ��עי� ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹ�מ�י�
היה ולא ה�איל האחרת, ���דינה לצרת� �ח�� ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹולא

��דינה. ע�� ְֲִִַַָָָ�על�

.ÊÈ� ה�� �מדינת חמ�ת ל� והיתה �על�, ��ת ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָהא�ה
נ�� �כבר חמ�ת� ילדה ��א ח���ת יב�[נולד]אינ� ל� ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

על א�ת� נעמיד א�א זה, �דבר �זר� ��א אחרת; ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ�מדינה
�על�, ��ת לא�ה ה�י� וה�א מ�רת. היא והרי ְְֲִִֵֶֶֶַַָָ�ְֲִֵֶַָָחזקת�,
ואי� לזר; מ�רת ז� הרי � אחרת �מדינה �� ל� ְְֵֶֶָ�ְְֲִִֵֵֶֶַָָָוהיה
חזקת�. על א�ת� העמד א�א ה��, מת ��א ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָח���י�

.ÁÈא��� ולא ח���ת, ז� הרי � מע�רת חמ�ת� ְֲִֵֵֶֶֶֶָֹ�ְֲָָָיצאת
ל� נ�לד ��א חמ�ת�, ע��ר ס�� היה מה ��דע עד ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָלזר

ה�על. מיתת קד� ִֶַַַַָָֹיב�

.ËÈ�ואמר �בא� ה��, למדינת �בנ� �על� �הל� ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהא�ה
נ�דע �� ואחר ונ�את, �נ�', מת �� ואחר �על� 'מת ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָל�:
'מת ל�: אמר� ��ר; וה�לד �צא, � ה�ברי� הי� ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ�ח���
�ח��� נ�דע �� ואחר ונתי�מה, �על�', מת �� ואחר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ�נ�
לאחר א� ה�מ�עה לפני ���לד וה�לד �צא, � ה�ברי� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהי�

ממזר. ְְֵַַָה�מ�עה

ד ּפרק וחליצה יּבּום ¤¤¨¦£©¦§¦הלכֹות

ל�ק��‡. יבמ� אחר ה�לכת היבמה חליצה? מצות ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ�יצד
עצה ל� ונ�תני� ל�, ק�ראי� וה� ל��ני�, �באה ,�� ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ�ה�א

לי��[ראויה]הה�גנת ט�בה עצה א� ול�. [שמתאימי�ל� ְְִֵֵֶֶַַָָָ
זל"ז] �ג��ה� � לחל� ט�בה עצה וא� לי��; א�ת� י�עצי� ,ְְְְֲִִֵֵַַָָֹ
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� ילד וה�א זקנה היא א� זק�, וה�א יל�ה היא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�היתה
לחל�. א�ת� ְֲִַֹי�עצי�

�חל�·. �� ואחר ,�� ���ב� מק�� לק�ע ה��ני� ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹ�צריכי�
אל ה�ערה יבמ�� "ועלתה ��אמר: �פניה�, ��ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

נ�עד� לא וג�'. ביניה�]ה�קני�" ק[סיכמו מק��,ולא בע� ְְְְֲִֵַָָֹֹ
נקרה נקרא� מקרה]א�א לפניה�,[קרה וה�א היא ונקרית , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָֹ

��רה. חליצת� � ְְְֲִֵָָָָוחלצ�

רגילי�;‚. ��הי� עד לקר�ת, ה�ב� ואת א�ת� ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ�מל�די�
�� ואחר אחת, �נ�ימה אבה" "לא לקר�ת יכ�לה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹותהיה
י�מי'. 'אבה �בריה: מ�מע יהיה ��א �די � "י�מי" ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ�אמר

קראת„. ��א �י על א� לקר�ת, רגילה ��היה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ�מאחר
יכ�לה, אינ� א� אבל זה; על מק�ידי� אי� אחת, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�נ�ימה

��דע. עד א�ת� ְִִֵֶַַַָמר�ילי�

���דעי�‰. �ל�ה �בפני ��ילה, ולא ,���� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹוהחליצה
ואפ�� �ס�ל, � �ר ה�ל�ה מ� אחד וא� ���רה. ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹלהקר�ת
וא�� אביו ��היה עד י�ראלית; וא�� �ר אביו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָהיה

�מצות� ה�בר;[לכתחילה]מ��ראל. לפרס� �די �חמ�ה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
האר�. ע�י הי� אפ�� ה�ני�, ְְֲִִֵֶַַַָָָָוא�ת�

.Â,עקב ל� ��� ע�ר �ל מנעל ל� מביאי� ח�לצי�? ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ�יצד
על רצ�ע�תיו וק��ר �ימי�, ול�ב�� �פ���; �פ�ר ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָואינ�
�ל��� ליבמה �מקרי� �י�, �בית והיא ה�א וע�מד ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָרגל�;
"לא ל�ב�: מקרי� �� ואחר וג�'", יבמי "מא� ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹה�ד�:
�פ��טת י��בת והיא �אר�, רגל� ונ�ע� לקח��"; ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחפצ�י
וח�לצת רגל�, מעל ה�נעל רצ�ע�ת �מ�רת �י�, �בית ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיד�
ה�רה העקב, רב �מ���מט לאר�; א�ת� �מ�לכת ְָ�ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹה�נעל

לזר. ְְַָָָהיבמה

.Êה�ראה רק �ניו, �נגד �אר� וי�רקת ע�מדת �� ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹואחר
��עת ע�מדי� �ניה� ��הי� חליצה ��צות � ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָל��ני�
י�צא הרק לרא�ת ה��ני� �צריכי� רקיקה; �ב�עת ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָֹקריאה
לא א�ר לאי� יע�ה "�כה ל�: מקרי� �� ואחר ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹמ�יה.
ה�על". חל�� �ית �י�ראל �מ� ונקרא אחיו, �ית את ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָיבנה

.Á�ה�ה;ה ����� � "�כה" ��אמר: ה�ד�, �ל��� ל ְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ה�על, חל�� ה�על, 'חל�� אחריה: ע�ני� �� ה���בי� ְְֲֲֲִִֶַַַַַַַַָָָוכל
היבמה ��ת��� וצרי� �עמי�. �ל�ה ה�על', ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹחל��
א�� מע�י� ויע�� ל�; ��חל� ה�א וית��� ל�, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ��חל�

חליצה]ל�מ� מצוות ��אמר:[לש� ח�ל�, אינ� וה��מה . ְְֱִֵֵֶֶַַָָ
הרק. ר�אה זה ואי� �פניו"; ְְְְֵֶֶָָָָָֹ"וירקה

.Ë�מא" �ח�ה: היא ק�ראה ה�א: �� חליצה סדר ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָנמצא
�� ואחר י�מי"; אבה לא �י�ראל, �� לאחיו להקי� ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹיבמי
ואחר �חל�, �� ואחר לקח��"; חפצ�י "לא ה�א: ְְְְְְִֵַַַַַַַָָָֹֹק�רא
יבנה לא א�ר לאי� יע�ה "�כה �קרא: �� ואחר �רק; ��ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
ה�על". חל�� �ית �י�ראל �מ� ונקרא אחיו, �ית ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָאת

.Èהיא לא ��ח�ה קראה לא א� א�א מע�ב, ה�דר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹואי�
ואחר ��ראה א� חלצה, �� ואחר �רקקה א� ה�א, ְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָֹולא

��רה. חליצת� � רקקה ��ְְֲִֵָָָָָָ

.‡È:�יאמר ��א ה�דר? על ותרק �חזר לא ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹול�ה
האחי�' מ� ��סלת ואינ� �ל��, אינ� לב�� [והרי'רקיקה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

כדלהל�] פוסלת, .היא

.·È;רה�� חליצת� � רקקה ולא קראה ולא �לבד, ְְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָֹֹחלצה
�חלצה א� רקקה, ולא וקראה �חלצה ל�מר, צרי� ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָֹואי�

��רה. �חליצת� � קראה ולא ְְְְְֲִֵֶָָָָָָָֹורקקה

.‚È�ה והרי לד�ר, יכ�לי� ��הי� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ��ה
וא� ח�לצי�; אינ� א��, א� א�מת אבל לקר�ת. ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָרא�יי�
�חלצ�, חר�ת א� �חר� ואינ� �ס�לה: חליצת� ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָחלצ�,
�עת. �ני אינ� והחר�ת �החר� לפי � �ל�� ע�� ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ��א

.„È�ז הרי � חלצה ולא וקראה �רקקה א� �לבד, ְְְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָֹרקקה
רקקה ולא חלצה ולא וה�א, היא קראה �ס�לה. ְְְְְְְֲִִַָָָָָָָָֹֹ�חליצה
ה�ע�ה � לאי�" יע�ה "�כה ��אמר: �ל��, ע�ה לא �ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ה�ריאה אבל ���עיל; היא והרקיקה, החליצה ְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָ�ה�א

מ�עלת. ואינ� מע�בת ְְֵֵֶֶֶֶַָָאינ�

.ÂË,�צ�יה על מ�י� א� י��בי� וה� וקראת, ורקקה ִִֵֶַ�ְְְְְְִֵָָָָָָחלצה
�למ�ה האר��ה מ� ��ק� על ק��ר ה�על �ר�� �היה ְַָָ�ְְִֶַַַַַָָָָא�

ליר�] השוק �אינ�[בי� האר� ע�י �ל�ה �פני �חלצה א� ,ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
��רה. חליצת� � �חלצה ה��מה וכ� להקר�ת, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָי�דעי�

.ÊËל�ה� �פני א� �ני�, �פני �חלצה א� ��ילה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹחלצה
�ס�ל א� קר�ב מה� אחד ממונות]ונמצא דיני א�[לדו� , ְְִֵֶֶָָָָ

ה�א �ה�יר א� האר��ה, מ� למעלה ק��ר ה�נעל ִִֶָ�ְְְְִִֶַַַָָָָָָ�היה
��ת��נה א� ה�א, ו�מט היא �ה�ירה א� היא, ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָו�מטה
היא, נת��נה ולא ה�א ��ת��� א� ה�א, נת��� ולא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹֹהיא
חלצה א� וכ� �ס�לה. חליצת� � לגד�ל �חלצה קט�ה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָוכ�
חליצה ז� הרי � �ב�ילה לבינ�, �ינ� ואפ�� יחיד, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ�פני
למי הח�ל� וכ� �חלצ�, וקט� ��טה חר� אבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�ס�לה;
חליצה. אינ� � ה���� �מ� החליצה מ� �ט�רה ְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָ�היא

.ÊÈ�וא ��מאל; ח�ל� אינ� חת�כה, הימנית �רגל� ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹיב�
�ס�לה חליצת� �מאל�, מעל עק�מהחלצה רגל� היתה . ְְְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָֹ

רא�י על מה�� �היה א� צ��, על הפ�כה א� ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָלאח�ר,
לנע� צרי� �הח�ל� ח�ל�, אינ� זה הרי � רגליו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאצ�ע�ת
,�� �רגל� למי חלצה וא� יכ�ל; אינ� וזה �אר�, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָעקב�

�ס�לה. ְֲִָָָחליצת�

.ÁÈ��ואפ לכ�ח�ה ח�לצת � חת�כ�ת ��דיה ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָויבמה
�גד �ל �מנעל חלצה �יד�'. 'וחלצה נאמר ��א ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ���יה,

עקב,[בד] ל� �אי� �מנעל חלצה א� אבל חליצה; אינ� ,ְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָ
�ל א� �ער �ל מנעל �היה א� �פ���, �פ�ר �היה ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָא�

מהצומח]סיב �ע�[חוטי� �ל אלו�]א� ע�,[ע� �ל א� ִֵֶֶַַ
�אינ� קט� א� ,�� לה�� יכ�ל �אינ� �ד�ל מנעל �היה ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָא�

�ר�� מנעל א� רגל�, רב רב[קרוע]ח�פה ח�פה �אינ� ְְִֵֶֶֶַָָֹֹ
נפחת א� סוליתו]הרגל, �[נקרעה הרגל רב מק�ל �אי� ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

�ס�לה. ְֲִָָָחליצת�

.ËÈהיתה� א� ע�ר, �מח�ה ע� �ל �סנ�ל ְֶֶָָ�ְְְְֵֶַָָָחלצה
�לחייו ע�ר �ער[צדדיו]קרקעית� סנ�ל�ל �חלצה א� , ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ

,��� ה�נעל היה ��א א� הימנית, רגל� מעל �מאל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ�ל
�ח�פה קט� א� ,�� לה�� ��כ�ל �ד�ל ה�נעל �היה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָא�
רב ��ק�ל נפחת א� הרגל, רב �ח�פה נפר� א� רגל�, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹרב

��רה. חליצת� � ְֲִֵֶֶָָָָהרגל

.Îה�ס�ר לבודקו]סנ�ל הכה� ע"י והוסגר צרעת בו [פרחה ְַַָ�ְָ
הכה�]וה�חלט ע"י א�ת�[נטמא ���יחי� זרה עב�דה ו�ל , ְַ�ְְֲִִֶֶַָָָָ

- h"qyz'd a`Îmgpn `"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

ה��רה �[פסל]�רגלי חלצה וא� ;�� �חל� לא � ְְְְְִֵַַַָָָֹֹ
סנ�ל אבל �הניה. אס�ר �ה�א �י על וא� ��רה, ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָחליצת�

זרה עב�דה �קרבת לע"ז]�ל שהוקרבה בהמה ו�ל[מעור , ְְֲִֶֶֶָָָֹ
,�� חלצה א� � �� ���בר למת ��ע�ה א� ה��חת, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעיר

.�� לה�� ע�מד אינ� �הרי �ס�לה; ְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָחליצת�

.‡Îהיה� א� ��רפתה�, א� רגל�, מעל ה�נעל ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָקרעה
��רעה �י על א� � העלי�� וחלצה מנעלי� �ני ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָלב��
�ס�לה. חליצה ז� הרי רגל�, ��ת��תה עד ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָה�ח���

.·Îוגר�יר ��� �אכלה �ה�[חרדל]יבמה וכ��צא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָ
���יבי� �[מרבי�]מ�ברי� מ�יה זב הרק והיה הרק, את ְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹֹ

מעצמ� הרק ��היה עד �ל��, .["וירקה"]אינ� ְְְִֵֵֶֶַַָֹ

.‚Îאבל �ל��; אינ� � מ�יה ��תת �היה א� ,�� ְְֲִִֵֵֶָָָָָָָרקקה
�לא ��מצ� לד� אפ�ר �אי ��ר, � ורקקה מצצה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹא�

�קלט��[טיפות]צחצ�חי רקקה קד�[אחזתו]רק. הר�ח ְְְֵֶַַַָָָָֹֹ
�היתה �ג�� �ניו, לכנגד [גבוהה]אר�ה[היבמה]���יע ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ�ָ

�ה�יע[נמו�]קצר[היב�]וה�א אחר וא� �ל��; אינ� � ְְְִִִֵֶַַַָָ
א� וכ� ��ר. לאר�, ה�יע ��א �י על א� � �ניו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלנגד

��ר. מ�יה, ���צא הרק ה��ני� רא� ְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹלא

.„Î�חל' ל�: �אמר� �ג�� �יצד? �ס�לה. מטעית, ְְְְֲֵֵֶַָָֹ�ֲִָחליצה
��� ל�, 'חל� ל�: �אמר� א� ��נס�', א�ה �בכ� ְְְֲֶֶַָָָָָָֹל�
�� אחר רצית וא� �ל��, עלי� מפסדת ואינ� היא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמצוה
הטע�ה� א� אבל א��. �דברי� וכ��צא �י��', ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָלי��
א� ז�ז', מאתי� ל� ���� מנת על ל� 'חל� ל�: ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹואמר�
נתק�� ולא נתנה ��א �י על א� � וכ� �� �נאי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֹעל

ל�. לחל� נת��� והרי ��רה; חליצת� ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹה�נאי,

.‰Îהחליצה על מ�דעא החליצהה��סר לפני [הצהיר ֲִֵַַַָָָ
אנוס] ל�שהוא ל�מר ל��ני� רא�י לפיכ� �ס�לה; חליצת� ,ְְֲִִִַַַָָָָָ
ה�� י�ראללב�ל לחצ�ה� �גט. �ע��י� �דר� דעא, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

וא� ��רה; חליצת� ע��, ��י� א� � �חל� עד ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָוה��ה�
חליצת� � הדי�ט�ת �הי� א� ��ע� �ג�� ��י�, ְְֲִִֶֶֶֶַָָָֹ��א
נ�ת� ה�י� היה א� � מעצמ� אנס�ה� ה��יי� וא� ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ�ס�לה.
חליצה. אינ� ��י�, ��א וא� �ס�לה; חליצת� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ��חל�,

.ÂÎ,'��ל� ע�ה 'לא א� חליצה', 'אינ� �אמרנ� מק�� ְְֲִֵֶַָָָָָָָֹ�ל
ולא ל�, נחלצה לא �א�� היא הרי � �ל��' 'אינ� ְְְְְֲִִֵֵֶָָֹֹא�
�מ�רת ה�ה�ה, מ� נפסלה ולא קר�ב�תיה, עליו ֶֶ�ָ�ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹנאסר�
נאסר� � �ס�לה' 'חליצת� �אמרנ� מק�� וכל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָלהתי��.
האחי�, על ונאסרה ה�ה�ה, מ� ונפסלה קר�ב�תיה, ְְִֶֶַַָָָ�ְְְְְִִֶַָָָָעליו
��חל� עד לזר לה��א מ�רת ואינ� מתי�מת; ְְְִֵֶֶֶַַָָֹ�ְְְִֵֵֶֶַָָואינ�

��רה. ְֲִֵָָחליצה

.ÊÎוהיא ��רה, חליצה ל� ח�ל� זה הרי � ונ�את ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָעברה
מ�ד�. א�ת� מ�ציאי� ואי� �על�; ְֲִִִֵַַַָָָ�חת

.ÁÎ;��להתי מ�רת ז� הרי האחי�, �י� ��דלה ְְִֵֶֶַ�ְְֲִֵֵֶַָָָָָיבמה
לבינ� �ינ� מה� לאחד חלצה ��א ל� ח���י� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואי�
אחד �ל נעל� �חלצה ראינ�ה א� אבל עליה�. ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָונפסלה
חליצה �צריכה לחליצה; נת��נה ��א נפסלה, � ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמה�

לזר. לה�יר� ְְְִֵַָָָ��רה

.ËÎא�א אינ� � ��תבי� �אנ� חליצה �]�ט של [תיעוד ְֲִִֵֵֶֶָָָ
ואי� ��חלצה. ראיה �יד� ��היה �די �י�, �ית ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמע�ה

מ�ירי� �� א� א�א ח�לצי� יבימתו]ה��ני� מי[שזו לפיכ� . ְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ
�י על א� חליצה, �ט ל� ��תבי� � ��חלצה זאת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�רא�
אחיו; ל� �חל� ו��ה �ל�ני א�ת היא ��� מ�ירי� ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ�אינ�
חלצה. �� ואחר זה, ה�יר� �פניה� �חלצה ה��ני� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�הרי

הע�: �� ��הג� חליצה �ט נ�ח ה�א ֲֲִֵֶַָָָָ�ְֶוזה

.Ï�למני וכ� �� �נת �ל�ני, לירח וכ� �� �ל�ני, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָ"�י��
�י� לממני רגילנא �י למניאנא רגילי��ל�ני שאנו [למני� ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָ

בו] חתימי�למנות �מקצתנא ��ני אנחנא �ל�ני, ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָ�מק��
למטה]לת�א חתומי� שמקצתינו הדייני� �מ�תב[אנו , ְְַַָ

�ינא �בי יתבי� הוינא �חדא כאחד�לתא שלושה [במושב ְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָ
די�] בבית יושבי� לקדמנאהיינו �סליקת לפנינו], [ועלתה ְֳִַַָָָ

ארמלת �ל�ני �ת ואקריבת[אלמנת]�ל�נית �ל�ני, ְְְְְְִִִֵַַַַַָ
�מי� �י חד ��ברא אחדלקדמנא אד� לפנינו [והביאה ְְֳִֵַַָָָָ

לנאששמו] אמרה וכ� �ל�ני, �� �א[לנו]�ל�ני �ל�נית ְְְְְִִִֵֶָָָָָ
�נא[זו] �ל�ני �ר '�ל�ני ה�א[זה]: מאב�� �פל�ני אח�הי ְְְְֲֲִִִִִֵַַָ

נסיב ��כיב�הוינא לי�, שהייתינא מאבא, פלוני של [אחיו ְְְֲִֵֵֵַָָ
ומת] לו �בקנשואה י�ראל �לכל לר�נ� וח�י ,[השאיר], ְְְְְִֵֵַַַָָָָ

�בק לא �י�ראל �מא �מ�קי� �מחסי� ירית �ברת ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ�בר
השאיר] לא בישראל ש� ומקי� ומנחיל יורש ובת והדי�[וב� ,ְֵָ

יתי לי��מי חזי אח�הי לייב��ל�ני ראוי אחיו פלוני [וזה ְְֲֲִִִִֵַָ
יתיאותי] לי��מי צבי אי לי�, אמר� ר�נ�, �ע� [כעת. ְְֱִִֵֵֵַַַַָָָָ

אותי] לייב� היב� רוצה א� לו אימרו ואיחכמי�, יי��, �ְְִֵַ
מעל סיני� וא�רי �י�ינא רגלי� קדמיכ�� לי יטלע � ְְְְְֳִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָלא

�אנ��הי' ואר�ק אתרגלי� לפניכ� לעברי יצדד לא, [וא� ְְְְִֵֵַַ
בפניו] וארוק רגלו, מעל נעלו ואתיר הימנית .רגלו

מיתנא �פל�ני �אח�הי �נא, לפל�ני ְְְְְְְֲִִִִִִִִַַָָָוא��מ�דענ�הי
ה�א המתמאב�הי פלוני של אחיו זה שפלוני לנו [ונתברר ֲִֵ
הוא] י��,מאביו � ית� לי��מי צבית 'אי לי�: ואמרנא ,ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָ

מעל סינ� ות�רי �י�ינא רגל� קדמנא ל� אטלע � לא ְְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָואי
�אנ��' ותר�ק –רגל� אותה לייב� רצונ� א� לו [ואמרנו ְְְְֵַַָָ

נעל� ותתיר הימנית רגל� את לפנינו לה צדד לא וא� ייב�,

בפני�] ותירוק רגל� צבימעל אנא 'לית ואמר: ועני .ְְֲֵֵֵַָָָָ
ית�' אותה]לי��מי לייב� רוצה אני אי� לנו ואמר .[וענה ְֵַַָ

�א לפל�נית אקרינ�הא זו]מ�ד לפלונית הקרינו 'מא�[מיד : ְְִִִִֵֵַָָָ
וא� י�מי'. אבה לא �י�ראל �� לאחיו להקי� ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֹיבמי

לי� אקרינא �ל�ני לו]להאיי הקרינו זה לפלוני 'לא[וג� : ְְְִִֵַַָֹ
סיני� ��רת �י�ינא רגלי� ל� ואטלע לקח��', ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָחפצ�י
מ��מ� לנא �איתחזי ר�קא �אנ��הי ור�ת רגלי�, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָמעל

ארעא מעלעל נעלו והתירה הימנית, רגלו את לה [וצידד ְַַָ
האר�] על מפיה לנו, הנראה רוק בפניו ורקקה ות�ברגלו, .ְ

לה]אקרינ�הא הקרינו לא[ושוב א�ר לאי� יע�ה '�כה : ְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
חל�� �ית �י�ראל �מ� ונקרא אחיו, �ית את ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָיבנה
�תרי� ענינא קדמנא יתבי� �הו� וכל ��ני ואנחנא ְְְְֲֲֲֳִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָה�על'.
אחריה:] ענינו לפנינו, יושבי� שהיו אלה וכל הדייני�, :[ואנו

זמני �לתא ה�על' חל�� ה�על, חל�� ה�על, [שלוש'חל�� ְְֲֲֲִֵַַַַַַַַַָָ
�רינ�האפעמי�] קדמנא, �א ע�בדא �מ�איתעביד .ְְְֲֳִִִֵַָָָָָָ

לא ואנ� �תצ�י, מא� לכל להתנסבא למה� �א ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶַָָָָָָֹלפל�נית
�לעל� �נ� י�מא מ� �יד� זהימחא מעשה [ומשנעשה ְְְִִֶַַַַָָ
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ה��רה �[פסל]�רגלי חלצה וא� ;�� �חל� לא � ְְְְְִֵַַַָָָֹֹ
סנ�ל אבל �הניה. אס�ר �ה�א �י על וא� ��רה, ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָחליצת�

זרה עב�דה �קרבת לע"ז]�ל שהוקרבה בהמה ו�ל[מעור , ְְֲִֶֶֶָָָֹ
,�� חלצה א� � �� ���בר למת ��ע�ה א� ה��חת, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעיר

.�� לה�� ע�מד אינ� �הרי �ס�לה; ְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָחליצת�

.‡Îהיה� א� ��רפתה�, א� רגל�, מעל ה�נעל ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָקרעה
��רעה �י על א� � העלי�� וחלצה מנעלי� �ני ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָלב��
�ס�לה. חליצה ז� הרי רגל�, ��ת��תה עד ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָה�ח���

.·Îוגר�יר ��� �אכלה �ה�[חרדל]יבמה וכ��צא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָ
���יבי� �[מרבי�]מ�ברי� מ�יה זב הרק והיה הרק, את ְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹֹ

מעצמ� הרק ��היה עד �ל��, .["וירקה"]אינ� ְְְִֵֵֶֶַַָֹ

.‚Îאבל �ל��; אינ� � מ�יה ��תת �היה א� ,�� ְְֲִִֵֵֶָָָָָָָרקקה
�לא ��מצ� לד� אפ�ר �אי ��ר, � ורקקה מצצה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹא�

�קלט��[טיפות]צחצ�חי רקקה קד�[אחזתו]רק. הר�ח ְְְֵֶַַַָָָָֹֹ
�היתה �ג�� �ניו, לכנגד [גבוהה]אר�ה[היבמה]���יע ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ�ָ

�ה�יע[נמו�]קצר[היב�]וה�א אחר וא� �ל��; אינ� � ְְְִִִֵֶַַַָָ
א� וכ� ��ר. לאר�, ה�יע ��א �י על א� � �ניו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלנגד

��ר. מ�יה, ���צא הרק ה��ני� רא� ְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹלא

.„Î�חל' ל�: �אמר� �ג�� �יצד? �ס�לה. מטעית, ְְְְֲֵֵֶַָָֹ�ֲִָחליצה
��� ל�, 'חל� ל�: �אמר� א� ��נס�', א�ה �בכ� ְְְֲֶֶַָָָָָָֹל�
�� אחר רצית וא� �ל��, עלי� מפסדת ואינ� היא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמצוה
הטע�ה� א� אבל א��. �דברי� וכ��צא �י��', ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָלי��
א� ז�ז', מאתי� ל� ���� מנת על ל� 'חל� ל�: ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹואמר�
נתק�� ולא נתנה ��א �י על א� � וכ� �� �נאי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֹעל

ל�. לחל� נת��� והרי ��רה; חליצת� ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹה�נאי,

.‰Îהחליצה על מ�דעא החליצהה��סר לפני [הצהיר ֲִֵַַַָָָ
אנוס] ל�שהוא ל�מר ל��ני� רא�י לפיכ� �ס�לה; חליצת� ,ְְֲִִִַַַָָָָָ
ה�� י�ראללב�ל לחצ�ה� �גט. �ע��י� �דר� דעא, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

וא� ��רה; חליצת� ע��, ��י� א� � �חל� עד ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָוה��ה�
חליצת� � הדי�ט�ת �הי� א� ��ע� �ג�� ��י�, ְְֲִִֶֶֶֶַָָָֹ��א
נ�ת� ה�י� היה א� � מעצמ� אנס�ה� ה��יי� וא� ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ�ס�לה.
חליצה. אינ� ��י�, ��א וא� �ס�לה; חליצת� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ��חל�,

.ÂÎ,'��ל� ע�ה 'לא א� חליצה', 'אינ� �אמרנ� מק�� ְְֲִֵֶַָָָָָָָֹ�ל
ולא ל�, נחלצה לא �א�� היא הרי � �ל��' 'אינ� ְְְְְֲִִֵֵֶָָֹֹא�
�מ�רת ה�ה�ה, מ� נפסלה ולא קר�ב�תיה, עליו ֶֶ�ָ�ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹנאסר�
נאסר� � �ס�לה' 'חליצת� �אמרנ� מק�� וכל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָלהתי��.
האחי�, על ונאסרה ה�ה�ה, מ� ונפסלה קר�ב�תיה, ְְִֶֶַַָָָ�ְְְְְִִֶַָָָָעליו
��חל� עד לזר לה��א מ�רת ואינ� מתי�מת; ְְְִֵֶֶֶַַָָֹ�ְְְִֵֵֶֶַָָואינ�

��רה. ְֲִֵָָחליצה

.ÊÎוהיא ��רה, חליצה ל� ח�ל� זה הרי � ונ�את ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָעברה
מ�ד�. א�ת� מ�ציאי� ואי� �על�; ְֲִִִֵַַַָָָ�חת

.ÁÎ;��להתי מ�רת ז� הרי האחי�, �י� ��דלה ְְִֵֶֶַ�ְְֲִֵֵֶַָָָָָיבמה
לבינ� �ינ� מה� לאחד חלצה ��א ל� ח���י� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואי�
אחד �ל נעל� �חלצה ראינ�ה א� אבל עליה�. ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָונפסלה
חליצה �צריכה לחליצה; נת��נה ��א נפסלה, � ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמה�

לזר. לה�יר� ְְְִֵַָָָ��רה

.ËÎא�א אינ� � ��תבי� �אנ� חליצה �]�ט של [תיעוד ְֲִִֵֵֶֶָָָ
ואי� ��חלצה. ראיה �יד� ��היה �די �י�, �ית ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמע�ה

מ�ירי� �� א� א�א ח�לצי� יבימתו]ה��ני� מי[שזו לפיכ� . ְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ
�י על א� חליצה, �ט ל� ��תבי� � ��חלצה זאת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�רא�
אחיו; ל� �חל� ו��ה �ל�ני א�ת היא ��� מ�ירי� ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ�אינ�
חלצה. �� ואחר זה, ה�יר� �פניה� �חלצה ה��ני� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�הרי

הע�: �� ��הג� חליצה �ט נ�ח ה�א ֲֲִֵֶַָָָָ�ְֶוזה

.Ï�למני וכ� �� �נת �ל�ני, לירח וכ� �� �ל�ני, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָ"�י��
�י� לממני רגילנא �י למניאנא רגילי��ל�ני שאנו [למני� ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָ

בו] חתימי�למנות �מקצתנא ��ני אנחנא �ל�ני, ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָ�מק��
למטה]לת�א חתומי� שמקצתינו הדייני� �מ�תב[אנו , ְְַַָ

�ינא �בי יתבי� הוינא �חדא כאחד�לתא שלושה [במושב ְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָ
די�] בבית יושבי� לקדמנאהיינו �סליקת לפנינו], [ועלתה ְֳִַַָָָ

ארמלת �ל�ני �ת ואקריבת[אלמנת]�ל�נית �ל�ני, ְְְְְְִִִֵַַַַַָ
�מי� �י חד ��ברא אחדלקדמנא אד� לפנינו [והביאה ְְֳִֵַַָָָָ

לנאששמו] אמרה וכ� �ל�ני, �� �א[לנו]�ל�ני �ל�נית ְְְְְִִִֵֶָָָָָ
�נא[זו] �ל�ני �ר '�ל�ני ה�א[זה]: מאב�� �פל�ני אח�הי ְְְְֲֲִִִִִֵַַָ

נסיב ��כיב�הוינא לי�, שהייתינא מאבא, פלוני של [אחיו ְְְֲִֵֵֵַָָ
ומת] לו �בקנשואה י�ראל �לכל לר�נ� וח�י ,[השאיר], ְְְְְִֵֵַַַָָָָ

�בק לא �י�ראל �מא �מ�קי� �מחסי� ירית �ברת ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ�בר
השאיר] לא בישראל ש� ומקי� ומנחיל יורש ובת והדי�[וב� ,ְֵָ

יתי לי��מי חזי אח�הי לייב��ל�ני ראוי אחיו פלוני [וזה ְְֲֲִִִִֵַָ
יתיאותי] לי��מי צבי אי לי�, אמר� ר�נ�, �ע� [כעת. ְְֱִִֵֵֵַַַַָָָָ

אותי] לייב� היב� רוצה א� לו אימרו ואיחכמי�, יי��, �ְְִֵַ
מעל סיני� וא�רי �י�ינא רגלי� קדמיכ�� לי יטלע � ְְְְְֳִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָלא

�אנ��הי' ואר�ק אתרגלי� לפניכ� לעברי יצדד לא, [וא� ְְְְִֵֵַַ
בפניו] וארוק רגלו, מעל נעלו ואתיר הימנית .רגלו

מיתנא �פל�ני �אח�הי �נא, לפל�ני ְְְְְְְֲִִִִִִִִַַָָָוא��מ�דענ�הי
ה�א המתמאב�הי פלוני של אחיו זה שפלוני לנו [ונתברר ֲִֵ
הוא] י��,מאביו � ית� לי��מי צבית 'אי לי�: ואמרנא ,ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָ

מעל סינ� ות�רי �י�ינא רגל� קדמנא ל� אטלע � לא ְְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָואי
�אנ��' ותר�ק –רגל� אותה לייב� רצונ� א� לו [ואמרנו ְְְְֵַַָָ

נעל� ותתיר הימנית רגל� את לפנינו לה צדד לא וא� ייב�,

בפני�] ותירוק רגל� צבימעל אנא 'לית ואמר: ועני .ְְֲֵֵֵַָָָָ
ית�' אותה]לי��מי לייב� רוצה אני אי� לנו ואמר .[וענה ְֵַַָ

�א לפל�נית אקרינ�הא זו]מ�ד לפלונית הקרינו 'מא�[מיד : ְְִִִִֵֵַָָָ
וא� י�מי'. אבה לא �י�ראל �� לאחיו להקי� ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֹיבמי

לי� אקרינא �ל�ני לו]להאיי הקרינו זה לפלוני 'לא[וג� : ְְְִִֵַַָֹ
סיני� ��רת �י�ינא רגלי� ל� ואטלע לקח��', ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָחפצ�י
מ��מ� לנא �איתחזי ר�קא �אנ��הי ור�ת רגלי�, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָמעל

ארעא מעלעל נעלו והתירה הימנית, רגלו את לה [וצידד ְַַָ
האר�] על מפיה לנו, הנראה רוק בפניו ורקקה ות�ברגלו, .ְ

לה]אקרינ�הא הקרינו לא[ושוב א�ר לאי� יע�ה '�כה : ְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
חל�� �ית �י�ראל �מ� ונקרא אחיו, �ית את ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָיבנה
�תרי� ענינא קדמנא יתבי� �הו� וכל ��ני ואנחנא ְְְְֲֲֲֳִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָה�על'.
אחריה:] ענינו לפנינו, יושבי� שהיו אלה וכל הדייני�, :[ואנו

זמני �לתא ה�על' חל�� ה�על, חל�� ה�על, [שלוש'חל�� ְְֲֲֲִֵַַַַַַַַַָָ
�רינ�האפעמי�] קדמנא, �א ע�בדא �מ�איתעביד .ְְְֲֳִִִֵַָָָָָָ

לא ואנ� �תצ�י, מא� לכל להתנסבא למה� �א ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶַָָָָָָֹלפל�נית
�לעל� �נ� י�מא מ� �יד� זהימחא מעשה [ומשנעשה ְְְִִֶַַַַָָ
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שתרצה, מי לכל ולהינשא ליל� זו לפלונית התרנוה בפנינו,

עול�] ועד זה מיו� בידה ימחה לא מ�נאואיש �בעית .ִִַָָ
לזכ� ל� ויהבנא �כתבנא �א, דחליצ�תא ��א �א ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָ�ל�נית
לה ונתנו וכתבנו זה, חליצה גט זו פלונית מאיתנו [וביקשה

וי�ראל".לזכות] מ�ה ְְְִֵֶַָֹ�דת

.‡Ï�ני� א� ה�ל�ה, מ� �ני� א� �ל�ה, עליו ְְְְְִִִִִַַַָָָָֹֹ�מעידי�
�פניה�, �חלצה ה��ני� �אינ� �י על א� החליצה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ�רא�
�ה�א קט� א� עבד, ואפ�� א�ה, ואפ�� ��ארנ�. ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�מ�
היא וז� �ל�ני ה�א 'זה ל�מר: נאמני� � ונב�� ְְְֱִִִִֶֶַַָָמ�יר
��רה, �ל עד��ת ��אר וכ� �יה�; על וח�לצי� ֶָ�ְְְְְְִִִִֵֵֶַָיבמ��',
הע��י �בר ��ה � א��ר לעד�ת �י� ממ�� לעד�ת ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ�י�
מ�יה�, ��א ה�בר אמ�ת לידע ואפ�ר ה�א; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלה�ל�ת
לי�� ה�ב� רצה וא� �ר��י�. הלכ�ת �ס�� ��ארנ� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�עני�

ה�א� וזה �ה�דענ�. �מ� �ת�ה, ל� וכ�תב �מי�� ְְְֶֶַָ�ְְְְֵֵֵַַָמק��
הע�: �� ��הג� יבמי� �ת�ת ְֲִֶַָָָָ�ְַ�נ�ח

.·Ï�למני וכ� �� �נת �ל�ני, לירח וכ� �� �ל�ני, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָ"�י��
�י� לממני רגילנא �י למניאנא פלוני�ל�ני [בתארי� ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָ

למנות] רגילי� שבו השני� למני� פלוני �ל�נילחודש אי� ,ְִֵ
לקדמנא אתא �ל�ני לפנינו]�� בא לנא[פלוני אמר וכ� , ְְֲֳִֵֶַַָָָָָָָ

לנו] אמר �כיב,[וכ� א�א דמ� אחי �ל�ני �� '�פל�ני :ְְְְִִִִִֵֶַַָ
�בק י�ראל �לכל לר�נ� חיי�'וח�י ו'הותיר מת מאב [אחי ְְְְְִֵֵַַַָָָָ

ישראל] ולכל �מ�קי�לרבנ� �מחסי� �מ�רית �ברת �בר ,ְְִִֵַַַ
�בק לא �י�ראל יורש�מא ובת ב� אחריו הותיר [לא ְְְְִֵַָָֹ
בישראל] ש� ומקי� �מ�ונוחל �י ההיא א�תא ��בק ,ְְְִִִַַַָ

�ל�ני �ת פלוני]�ל�נית בת פלונית ושמה אשה ,[השאיר ְְִִַ
ית� לי��מי א�ריתא מ� לי אותהוחאזי לייב� ראוי [ואני ְְֲִִֵֵַַַָָָ

תורה] יבאמדי� יבמ� �מ�ה א�ריתא �ספר �דכתיב ,ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹ
�ל�ני �ר לפל�ני ואתי�מת �א �ל�נית �צביאת ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָעליה'.

�י�ראל �מא לא�ק�מי זויבמ� פלונית [והסכימה ְְְְְִֵֵַָָָ
בישראל] ש� להקי� כדי פלוני ב� פלוני ליב� ,להתייב�

ה�ת אחיו �� על יק�� �לד א�ר ה�כ�ר 'והיה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ�דכתיב
מ��ראל' �מ� י�חה לפל�ניתולא יבמ� �ל�ני ל� �כתב . ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹ

ל� �חאז� מאת� ז�זי �ס� הראויי�יבמ�י� זוז [מאתיי� ְְְֲִֵֵַַַַָ
קדמאה,לה] �על� ל� �כתב �כת�ת� ל� �תיבי� ְְְִַַַַַַָָָ�ְְֲִִִַַ�הו�

לי�' �הנעלת נד�ניא ודא וכ�. �� מ�ילי� ל� ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָוא�סי�
לו] שהכניסה הנדוניה �ת��ת.[וזוהי טפסי ��אר �ְְְְִֵָָוכ�',

ה�ת�ה: ָ�ְֶַֹטפס

.‚Ïי� למניאנא וכ� �� �נת �ל�ני, לירח �ל�ני ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָ�י��
�ל�ני נהרא �על �ל�נית �מאתא �י� לממני ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָרגילנא
�ל�ני �ת לפל�נית ל� אמר �ל�ני �� �ל�ני אי� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַמ�תב�,

לאנ�� לי 'הוי ��תא: מ�ה[לאשה]�ת�לתא �דת ְְְְְְֲִִִֶַַָָֹ
��מ�א במימרא ואנא הש�]וי�ראל, ובעזרת [במאמר ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָ

ואי�ר ואכבד]אפלח ואיז��[ואכלכל]ואס�בר[אעבוד ְֱֲֲֵֵֶֶַַַַ
יתיכי ואכ�י יה�דאי�[אלבישה]ואפרנס ��ברי� �הלכת ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָ

ית �מכ�י� �מפרנסי� וזני� �מס�ברי� �מייקרי� ְְְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָ�פלחי�
�ק��ט ומפרנסי�נ�יה�� שמוקירי� יהודי� [כמנהג ְְִֵ

באמונה] נשותיה� �ת�ליכיומלבישי� מ�הרי ליכי ויהבנא ,ְְְִִִִִֵַַָ
ז�זי� ע�רי� טבא כס�א מ��זי �אי��� מאת� ז�זי ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָ�ס�

ז�זי ששווי�וחמ�ה כס�, זוז מאתיי� מוהר ל� [ואביא ְְֵַָ
טהור] מכס� זוזי� וחמשה ליכילעשרי� [הראויי��חאז� ֲִִַ

�לל�] �א�רח עליכי �מעל וסי��קיכי �כס�תיכי �מז�ניכי ,ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָ
כלארעא כדר� עליי� ולבוא וסיפוקיי� ומלבוש� [ומזונותי� ְַָ
לאנ��האר�] לי� והות �א, �ל�נית ��תא �צביאת .ְְְְְֲִִִֵַַַָָָ

לאשה] לו להיות פלונית כלה ל�[ורצתה וה�סי� ורצה .ְְִָָָ
נד�ניא ודא וכ�. �� מ�ל� עד �ת�ת� ע�ר על ְְְִֵַָָָָָָָָ�ְִֶֶַַ��ספת

וכ� �� לי� לו]�הנעלת שהכניסה הנדוניה סכו� ה�ל[וזה , ְְִֵַַַָָָֹ
על ה�ל וזק� �ר��ת�, ונע�ה ליד� �בא זה חת� ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנתק�ל

�ר�� �מלוה �נ�:[וחוב]עצמ� חתנא לנא אמר וכ� . ְְְְְְְֲִַַַַָָָָָ
�אר ע� ות�ספת �נד�ניא ע�ר ��� �א �ת�ה ְְְְִִֶֶָָָָ�ָָ�ְֲַָ'אחרי�ת

�תראי ירתאי ועל עלאי ק�לית �ת�ה, עלי�נאי [קבלתי ְְֵָ�ְְְֲִֵַַַַַָָָ
אחרי] יורשי כל ארגועל �פר �ל נחמד]ועל הנראה [כל ְְֲַַַָ

�ח�ת לי �אית וקניני� �קניתי[תחת]נכסי� �מ�א, �ל ְְְְְְְִִִִִִִִַָָָָ
א�ב מ�לטלי �מ�לטלי, מ�רקעי למקני, אנא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָודעתיד
��� �א לכת�ה וערבאי� אחראי� יה�� ��ה�� ָ�ָָ�ְְְְְֲִִִַַָָ�ְְִֵַמ�רקעי,

ות�ספת �נד�ניא והנדוניה,ע�ר והתוספת כתובה [עיקר ְְְִֶֶָָ
יוכלו] ואפ��כול� מ�תי �בתר �ח�י מ�ה�� ְְְְְֲִִִִַַַַָָָלאת�רעא

�א�תפאי' כתפי]מ�לימא שעל מ�ל�ני[מגלימה וקנינ� . ְְְְְִִִִִַַַָָ
קני�]�נ� �ל�[נעשה קני� לעיל �מפר� �כתיב מאי �ל על ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ

�אסמכ�א סתמית]�לא ד�טרי[הבטחה �טפסי [לא�דלא ְְְְְְְְִֵֵַַָָָָָ
משמעות] חסר מצוי �טריכטופס �ל חזק �חמר א�א ,ְְִֵֶֶֶָָֹֹ

ז"ל. ר��תינ� �כת��� וכהג� �י�ראל ה��הג�ת ְְְְֲִִֵֵֶַַַָֹ�ְ�ת��ת
וה�ל למעלה, ה�ז�ר ��מ� �א �ת�ה �טר על ְְְְְִַַַַַָָָָֹ�ְְְְַַַָוחתמנ�

וק��. ו�ריר ְְִִַָָָ�ריר

.„Ï'ארמל�א '�ל�נית ��תב אלמנה, �ת�ת היתה ְְְְִֵַַַַָָָ�ְְְִָָוא�
פלונית] '�ל�נית[אלמנה ��תב �ר��ה, �ת�ת היתה וא� ;ְְְִָָ�ְְִֵַָ

ליכי 'ויהבנא וכ�תב: �ה�. �� י��ל ��א �די � ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹה�ר��ה'
�ריסר טבא כס�א מ��זי �אי��� מאה ז�זי �ס� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמ�הריכי

ליכי'. �חאז� ז�זא �פלג ְֲִִֵַַָז�זי

.‰Ïמ�רטט � יבמי� �ת�ת א� יבמי� �ט ְְְִֵַַָ�ְְְְִִֵֶָ����תבי�
ל�] ישרי� קוי� �ל�[בקל� לכ�ב �אס�ר ה�ס�קי�; ְְְִִֶַָָֹֹמק��

�י�� לה��א מ�רת �חלצה, ויבמה �רט�ט. �לא ְְִֵֶֶָ�ְְְִִֵֶָָָָֹ�ב�ת
י�� ��עי� ���לי� עד ח�לצת אינ� �הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָחליצת�,

בעלה] .[ממות

ה ּפרק וחליצה יּבּום ¤¤¨¦£©¦§¦הלכֹות

�סל�‡. � �רית�ת �ט ה�ב� ל� ��ת� [מלהתייב�היבמה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָ
נע�הלו] �הרי האחי�; �אר ועל עליו צר�תיה, את ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ�פסל

מ�בריה�, א�א �יבמה מ�עיל ה�ט ואי� ל�. �חל� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�מי
מ� א��� ���סל �ט וכל אי�. א�ת מגר� וה�ט ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָה�איל

ו יבמ��; את ��סל ל�.ה�ה�ה, ��חל� עד לזר נ�רת אינ� ְַ�ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

עלה�אמר·. � וכו'" את "הרי ובאמירת בכס� היב� [קידושי ֲַַָ
חכמי�] מאמר �מ�רפי קני� �יבמה ק�נה �אינ� �י על א� �ְְִִֵֶֶַַַָָָָ

�מ�רה[מהתורה] אי� א�ת �� נע�ית ואינ� בביאה,, [אלא ְְֲִֵֵֵֶַָָ
�חליצה.אעפ"כ] א�א לזר נ�רת ואינ� �ט, מ��� צריכה �ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

לבעל‚. רצה ולא �יבמ�� מאמר הע��ה [אלא�יצד? ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹ
וצרי�להוציאה] ל�, נתק��ה �הרי �ט, ל� לכ�ב צרי� �ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ

- h"qyz'd a`Îmgpn `"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

לזר נ�רת היבמה �אי� לאחרי�; לה�יר� �די ל�, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלחל�
��סל� ה�ט אבל חליצה; אחר א� ה�ב� �עילת אחר ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָא�א
קני� �� ק�נה אינ� וה�אמר לזר, מ�ירה ואינ� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָלי���

�בעילה. ְִִָָ�מ�ר

מה„. � למאמר� �ט ונת� וחזר ליבמ��, מאמר ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָנת�
המאמר]�ע�ה ��א[� לי, ויראה וה�רה. ��ל�, הרי , ְְֲִֵֶָָ�ְְִֵֶֶָָֹ

עליו נאסרה ה�ט, ��ת� זה אבל לאחיו; א�א .ה�רה �ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

�אר‰. ועל עליו �סל� � למאמר� ולא לז�ת� �ט ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָֹנת�
למאמר� �ט �צריכה ��ארנ�; �מ� [להפקיעהאחי�, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

לזר.קידושיו] לה�יר� וחליצה ,ְְֲִִַַָָָ

.Â,אחר �בר קדמ� ולא �ח�ה, ליבמה ���� ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹה�אמר
זה א�ת� �על א� א�א אחר, �בר אחריו נע�ה ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹולא
קדמ� וא� ��ר'. 'מאמר ה�קרא ה�א � ה�אמר ל� ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָ��ת�
�� �י� אחר, מ�ב� �י� זה מ�ב� �י� חליצה, א� ֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ�ט
מ��� �י� �צרת�, �עילה קדמ�� א� וכ� �צרת�, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ�י�
�� �י� חליצה, א� �ט אחריו ��ע�ה א� מאחיו, ֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ�י�
נת� א� ��על א� מאחיו, �י� מ��� �י� �צרת�, ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�י�
ל� ��ת� א� אחיו, �י� ה�א �י� לצרת�, אחר ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמאמר
'מאמר נקרא זה הרי � �על� א� אחר מאמר ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָאחיו
�י� הא��, ה�ע�י� ��דמ�ה� ה�אמר �י� ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ�ס�ל';

אחריו. ��תאחר� ְֲֲֲִֶַַַַָָה�אמר

.Ê�ל מאמר ונת� וחזר ליבמ��, חל� א� �ט נת� ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָ�יצד?
נת� א� יבמ�� על ��א א� אחיו, �י� ה�א �י� לצרת�, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָא�
�י� ה�א �י� לצרת�, אחר מאמר ונת� וחזר מאמר, ְְְֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָָָל�
מאמר ל� ונת� אחיו וחזר ליבמ��, מאמר ��ת� א� ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָאחיו,
הרא��� ה�אמר �י� �ס�ל, מאמר זה הרי � �על� א� ְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאחר

האחר��. ה�אמר ֲֲֵַַַָָ�י�

.Á�א אחר, מאמר ��דמ� �י� � �ה�אמר למד, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנמצאת
מא�� לאחד ה�אמר ��ד� �י� �עילה, א� חליצה, א� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�ט,
לבעלת �בעל מאמר ה��ת� מ� ח�� �ס�ל; מאמר זה הרי �ְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָ

�הלכת�. היא ��� � ְְֲִִֶַַָָָה�אמר

.Ëאחר א� �ח�ה, יבמ�� את ה�ב� ���על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָה�עילה
��רה'. '�עילה נקראת � אחר �בר קדמ� ולא ,�� ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹמאמר�
�י� מאחיו, �י� מ��� �י� �ט א� מאחיו, מאמר קדמ� ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָוא�
מ��� �י� �צרת�, מאמר קדמ� א� א� �צרת�, �י� ��ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָָ

�ס�לה'. '�עילה נקראת ז� הרי � מאחיו ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָ�י�

.È�קדמ לא א� �ח�ה, ליבמ�� ה�ב� �ח�ל� ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהחליצה
א� �ט קדמ� וא� מע�ה'. 'חליצה נקראת � אחר ְְִֵָָָ�ְְֲִִֵֵַָָָ�בר
הרי � �צרת� �י� �� �י� מאחיו, �י� זה מ�ב� �י� ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָמאמר,

�ח�תה'. 'חליצה נקראת ְְֲִִֵָָז�

.‡Èאחד מ�ית ה�א�ת ר��ת נשי�יבמ�ת המת [שהניח ְִִֶַַַָָָ
נחלצהרבות] א� ��רה, �עילה מה� אחת ��בעלה �יו� ,ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ה���� ז�ת ונס��קה ה�ל, ה�ר� � מע�ה [קשרחליצה ְֲִָ�ָ�ְְְְִִִַַַַָֹ
א�היב�] �ס�לה, �עילה מה� אחת נבעלה וא� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָמעליה�.

ז� �ט �צריכה לי���; ��� נאסר� � �ס�ל מאמר ל� ְְִִֵָָ�ְֲִֶֶַַָָָנ��
ה�אמר ל� ���� א� חליצה��בעלה מה� אחת �צריכה , ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

�ס�לה. �בעילה מס��קת ה���� ז�ת �אי� לזר, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלה�יר�

.·È,לזר לה��א ה�רה � �ח�תה חליצה מה� אחת ְְְִֵָָָ�ְְְֲִֵֶֶַַָָָנחלצה

א� היא, �� ��חל� עד אס�רה צרת� אבל ��חלצה. ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹז�
החליצה ��חלצה לרא��נה האחי� �ל ��חלצ� ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָעד
מ�ית ה���� ז�ת מס�קת �ח�תה חליצה �אי� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָה�ח�תה,
מה�. אחת �ל ��חל� עד א� האחי�, �ל על ��חזר עד ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹזה

.‚È�י� ��רה �עילה �י� ליבמ�, ��בעלה יבמה ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָ�ל
�י� ה�א �י� ל�, �חל� אחר �על� ואפ�� �ס�לה, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ�עילה
צרת� �על ואפ�� יבמ�ת, ל�� �י� אי��ת ל�� �י� ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָאחיו,
ז� הרי � אחיו �י� ה�א �י� ��רה, �עילה ��על ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאחר
יבמה �ל וכ� ��עילה. אי� א�ת נע�ית �הרי �ט, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָצריכה
הרי � �ס�ל מאמר �י� ��ר מאמר �י� מאמר, ל� ����ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
יס�ר �� ואחר ��ארנ�; �מ� ה�אמר, מ�ני �ט צריכה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָז�

ה�אמר. ֲִַַָא��ר

.„Èמ�רה� �ח�ה היבמה ��חה אינ� �ה�ט �ארנ�, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�בר
לזר] אבל[להתירה �מ�ר; קני� �� ק�נה אינ� ה�אמר וכ� ,ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ

�ח�ה א�ת� ��חה והחליצה �מ�ר, קני� ק�נה ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָה�עילה
מאמר אחר מאמר א� ��במה, �ט אחר �ט לפיכ� ְְְֲֲִֵֵַַַַַַַָָָָָָ�מ�רה.

אחר[כדלהל�] וחליצה �עילה, אחר �עילה אבל מ�עיל; �ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָ
וכ �ל��. מ�עלת האחר�נה אי� � חליצהחליצה א� �ט � ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ
�ל��. אינ� ה�עילה ְְִֵַַַָָאחר

.ÂË�לצרת �ט ונת� וחזר ליבמ��, �ט ��ת� יב� ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ�יצד?
��תנ� יבמי� �ני וכ� ��יה�. �קר�ב�ת אס�ר זה הרי �ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ
�גר��ה ז� הרי � זה אחר זה אחת ליבמה ��י� ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�ני
וכ� ח�ל�. מה� ואחד �קר�ב�תיה; אס�רי� ��ניה� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָל�ניה�,
אס�ר אחד �ל � לצרת� �ט אחיו ונת� ליבמ��, �ט נת� ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָא�
אחר מאמר נתנ� א� וכ� ה�ט; ל� ��ת� ז� ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ�קר�ב�ת
וחזר ליבמ��, �חל� ה�ב� אבל ��ארנ�. �מ� ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמאמר,
�חלצ� יבמי� �ני וכ� אחיו, �י� ה�א �י� לצרת� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָוחל�
ואי� �ל��, אחר�נה חליצה אי� � אחת ליבמה זה אחר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָזה
ה��י� ל�אר �ח�ל� ��ה �קר�ב�תיה, אס�ר א�ת� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהח�ל�

ז�ה. עליה ל� ִֵֶֶָָָ�אי�

.ÊË�ל וחל� אחיו �י� ה�א �י� וחזר יבמ��, ה��על ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָוכ�
ונת� אחיו חזר א� וכ� �ל��; ז� חליצה אי� � לצרת� ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָא�
מאמר, ל� ונת� אחיו חזר �ל��. אינ� לצרת�, א� ל� ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָ�ט
קנה �ח�ה, אחיו ��על מאחר �ל��; ע�ה לא � �על ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹא�
נת� א� אבל אי�. �א�ת ��פסי� ה����י� ואי� �מ�ר, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָקני�
��ארנ�. �מ� �ט, צריכה � צרת� �על א� לצרת�, ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָמאמר

.ÊÈאחד מ�ית ה�א�ת יבמ�ת ��י ���מ� יבמי� [נשי�ני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
אחד] �גטאח י�ציא� �ניה� � �ח�ה י�� מי נ�דע ולא ,ְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹ

�היה רא�ב� לפיכ�, ליבמי�. ואס�ר�ת לזרי�, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ�ְוי�ר�
�צ�ר, ואחת �ע�� אחת נ�י�, ��י ול� ְְְְְִִִֵַַַַַַָָ�יר��לי�,
רא�ב� ��ת ו�מע� �צ�ר, אחיו ולוי �ע�� אחיו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָו�מע��
אחיו, ע�ה מה ��דע עד מה� אחד יי�� ��א נ�ת� ה�י� �ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מ�ד�, מ�ציאי� אי� � וי�� מה� אחד קד� וי��. קד� ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ��א
קד� לחל� האחד רצה �ח�ה. י�� �אחיו ���דע ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹעד

א�ת�. מ�נעי� אי� � אחיו ע�ה מה ְִִִֵֶֶַָָָָ���דע

.ÁÈמאמר� �יאת� � אחד וי�� �ני� ��ע �� קט� ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָיב�
וי�� �ני� ��ע �� �מאמר �מ�ר. קני� �אינ� ה�ד�ל, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמ�
על �� ��סל ה�א והרי מ�עיל, �ח�ה נתנ� א� � ְְֲִִִֵֵֶַַָָָאחד
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לזר נ�רת היבמה �אי� לאחרי�; לה�יר� �די ל�, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלחל�
��סל� ה�ט אבל חליצה; אחר א� ה�ב� �עילת אחר ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָא�א
קני� �� ק�נה אינ� וה�אמר לזר, מ�ירה ואינ� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָלי���

�בעילה. ְִִָָ�מ�ר

מה„. � למאמר� �ט ונת� וחזר ליבמ��, מאמר ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָנת�
המאמר]�ע�ה ��א[� לי, ויראה וה�רה. ��ל�, הרי , ְְֲִֵֶָָ�ְְִֵֶֶָָֹ

עליו נאסרה ה�ט, ��ת� זה אבל לאחיו; א�א .ה�רה �ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

�אר‰. ועל עליו �סל� � למאמר� ולא לז�ת� �ט ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָֹנת�
למאמר� �ט �צריכה ��ארנ�; �מ� [להפקיעהאחי�, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

לזר.קידושיו] לה�יר� וחליצה ,ְְֲִִַַָָָ

.Â,אחר �בר קדמ� ולא �ח�ה, ליבמה ���� ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹה�אמר
זה א�ת� �על א� א�א אחר, �בר אחריו נע�ה ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹולא
קדמ� וא� ��ר'. 'מאמר ה�קרא ה�א � ה�אמר ל� ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָ��ת�
�� �י� אחר, מ�ב� �י� זה מ�ב� �י� חליצה, א� ֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ�ט
מ��� �י� �צרת�, �עילה קדמ�� א� וכ� �צרת�, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ�י�
�� �י� חליצה, א� �ט אחריו ��ע�ה א� מאחיו, ֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ�י�
נת� א� ��על א� מאחיו, �י� מ��� �י� �צרת�, ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�י�
ל� ��ת� א� אחיו, �י� ה�א �י� לצרת�, אחר ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמאמר
'מאמר נקרא זה הרי � �על� א� אחר מאמר ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָאחיו
�י� הא��, ה�ע�י� ��דמ�ה� ה�אמר �י� ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ�ס�ל';

אחריו. ��תאחר� ְֲֲֲִֶַַַַָָה�אמר

.Ê�ל מאמר ונת� וחזר ליבמ��, חל� א� �ט נת� ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָ�יצד?
נת� א� יבמ�� על ��א א� אחיו, �י� ה�א �י� לצרת�, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָא�
�י� ה�א �י� לצרת�, אחר מאמר ונת� וחזר מאמר, ְְְֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָָָל�
מאמר ל� ונת� אחיו וחזר ליבמ��, מאמר ��ת� א� ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָאחיו,
הרא��� ה�אמר �י� �ס�ל, מאמר זה הרי � �על� א� ְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאחר

האחר��. ה�אמר ֲֲֵַַַָָ�י�

.Á�א אחר, מאמר ��דמ� �י� � �ה�אמר למד, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנמצאת
מא�� לאחד ה�אמר ��ד� �י� �עילה, א� חליצה, א� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�ט,
לבעלת �בעל מאמר ה��ת� מ� ח�� �ס�ל; מאמר זה הרי �ְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָ

�הלכת�. היא ��� � ְְֲִִֶַַָָָה�אמר

.Ëאחר א� �ח�ה, יבמ�� את ה�ב� ���על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָה�עילה
��רה'. '�עילה נקראת � אחר �בר קדמ� ולא ,�� ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹמאמר�
�י� מאחיו, �י� מ��� �י� �ט א� מאחיו, מאמר קדמ� ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָוא�
מ��� �י� �צרת�, מאמר קדמ� א� א� �צרת�, �י� ��ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָָ

�ס�לה'. '�עילה נקראת ז� הרי � מאחיו ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָ�י�

.È�קדמ לא א� �ח�ה, ליבמ�� ה�ב� �ח�ל� ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהחליצה
א� �ט קדמ� וא� מע�ה'. 'חליצה נקראת � אחר ְְִֵָָָ�ְְֲִִֵֵַָָָ�בר
הרי � �צרת� �י� �� �י� מאחיו, �י� זה מ�ב� �י� ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָמאמר,

�ח�תה'. 'חליצה נקראת ְְֲִִֵָָז�

.‡Èאחד מ�ית ה�א�ת ר��ת נשי�יבמ�ת המת [שהניח ְִִֶַַַָָָ
נחלצהרבות] א� ��רה, �עילה מה� אחת ��בעלה �יו� ,ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ה���� ז�ת ונס��קה ה�ל, ה�ר� � מע�ה [קשרחליצה ְֲִָ�ָ�ְְְְִִִַַַַָֹ
א�היב�] �ס�לה, �עילה מה� אחת נבעלה וא� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָמעליה�.

ז� �ט �צריכה לי���; ��� נאסר� � �ס�ל מאמר ל� ְְִִֵָָ�ְֲִֶֶַַָָָנ��
ה�אמר ל� ���� א� חליצה��בעלה מה� אחת �צריכה , ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

�ס�לה. �בעילה מס��קת ה���� ז�ת �אי� לזר, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלה�יר�

.·È,לזר לה��א ה�רה � �ח�תה חליצה מה� אחת ְְְִֵָָָ�ְְְֲִֵֶֶַַָָָנחלצה

א� היא, �� ��חל� עד אס�רה צרת� אבל ��חלצה. ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹז�
החליצה ��חלצה לרא��נה האחי� �ל ��חלצ� ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָעד
מ�ית ה���� ז�ת מס�קת �ח�תה חליצה �אי� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָה�ח�תה,
מה�. אחת �ל ��חל� עד א� האחי�, �ל על ��חזר עד ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹזה

.‚È�י� ��רה �עילה �י� ליבמ�, ��בעלה יבמה ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָ�ל
�י� ה�א �י� ל�, �חל� אחר �על� ואפ�� �ס�לה, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ�עילה
צרת� �על ואפ�� יבמ�ת, ל�� �י� אי��ת ל�� �י� ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָאחיו,
ז� הרי � אחיו �י� ה�א �י� ��רה, �עילה ��על ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאחר
יבמה �ל וכ� ��עילה. אי� א�ת נע�ית �הרי �ט, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָצריכה
הרי � �ס�ל מאמר �י� ��ר מאמר �י� מאמר, ל� ����ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
יס�ר �� ואחר ��ארנ�; �מ� ה�אמר, מ�ני �ט צריכה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָז�

ה�אמר. ֲִַַָא��ר

.„Èמ�רה� �ח�ה היבמה ��חה אינ� �ה�ט �ארנ�, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�בר
לזר] אבל[להתירה �מ�ר; קני� �� ק�נה אינ� ה�אמר וכ� ,ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ

�ח�ה א�ת� ��חה והחליצה �מ�ר, קני� ק�נה ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָה�עילה
מאמר אחר מאמר א� ��במה, �ט אחר �ט לפיכ� ְְְֲֲִֵֵַַַַַַַָָָָָָ�מ�רה.

אחר[כדלהל�] וחליצה �עילה, אחר �עילה אבל מ�עיל; �ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָ
וכ �ל��. מ�עלת האחר�נה אי� � חליצהחליצה א� �ט � ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ
�ל��. אינ� ה�עילה ְְִֵַַַָָאחר

.ÂË�לצרת �ט ונת� וחזר ליבמ��, �ט ��ת� יב� ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ�יצד?
��תנ� יבמי� �ני וכ� ��יה�. �קר�ב�ת אס�ר זה הרי �ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ
�גר��ה ז� הרי � זה אחר זה אחת ליבמה ��י� ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�ני
וכ� ח�ל�. מה� ואחד �קר�ב�תיה; אס�רי� ��ניה� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָל�ניה�,
אס�ר אחד �ל � לצרת� �ט אחיו ונת� ליבמ��, �ט נת� ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָא�
אחר מאמר נתנ� א� וכ� ה�ט; ל� ��ת� ז� ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ�קר�ב�ת
וחזר ליבמ��, �חל� ה�ב� אבל ��ארנ�. �מ� ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמאמר,
�חלצ� יבמי� �ני וכ� אחיו, �י� ה�א �י� לצרת� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָוחל�
ואי� �ל��, אחר�נה חליצה אי� � אחת ליבמה זה אחר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָזה
ה��י� ל�אר �ח�ל� ��ה �קר�ב�תיה, אס�ר א�ת� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהח�ל�

ז�ה. עליה ל� ִֵֶֶָָָ�אי�

.ÊË�ל וחל� אחיו �י� ה�א �י� וחזר יבמ��, ה��על ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָוכ�
ונת� אחיו חזר א� וכ� �ל��; ז� חליצה אי� � לצרת� ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָא�
מאמר, ל� ונת� אחיו חזר �ל��. אינ� לצרת�, א� ל� ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָ�ט
קנה �ח�ה, אחיו ��על מאחר �ל��; ע�ה לא � �על ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹא�
נת� א� אבל אי�. �א�ת ��פסי� ה����י� ואי� �מ�ר, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָקני�
��ארנ�. �מ� �ט, צריכה � צרת� �על א� לצרת�, ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָמאמר

.ÊÈאחד מ�ית ה�א�ת יבמ�ת ��י ���מ� יבמי� [נשי�ני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
אחד] �גטאח י�ציא� �ניה� � �ח�ה י�� מי נ�דע ולא ,ְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹ

�היה רא�ב� לפיכ�, ליבמי�. ואס�ר�ת לזרי�, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ�ְוי�ר�
�צ�ר, ואחת �ע�� אחת נ�י�, ��י ול� ְְְְְִִִֵַַַַַַָָ�יר��לי�,
רא�ב� ��ת ו�מע� �צ�ר, אחיו ולוי �ע�� אחיו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָו�מע��
אחיו, ע�ה מה ��דע עד מה� אחד יי�� ��א נ�ת� ה�י� �ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מ�ד�, מ�ציאי� אי� � וי�� מה� אחד קד� וי��. קד� ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ��א
קד� לחל� האחד רצה �ח�ה. י�� �אחיו ���דע ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹעד

א�ת�. מ�נעי� אי� � אחיו ע�ה מה ְִִִֵֶֶַָָָָ���דע

.ÁÈמאמר� �יאת� � אחד וי�� �ני� ��ע �� קט� ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָיב�
וי�� �ני� ��ע �� �מאמר �מ�ר. קני� �אינ� ה�ד�ל, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמ�
על �� ��סל ה�א והרי מ�עיל, �ח�ה נתנ� א� � ְְֲִִִֵֵֶַַָָָאחד
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וג��[מלייבמה]ה�ד�ל �ל��. אינ� ,���� נתנ� א� אבל ; ְְְֲִִֵַַָָָ
.���� �י� ��ח�ה �י� �ל��, אינ� ְְֲִִֵֵֵַַַָָָוחליצת�

.ËÈ�א יבמ��, על ��א אחד וי�� �ני� ��ע �� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�יצד?
א� אבל האחי�. �אר על �סל� � �ח�ה מאמר ל� ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָ��ת�
אחד וי�� �ני� ��ע �� וחזר �יבמ��, מאמר ה�ד�ל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָע�ה
�סל� ולא �ל��, ע�ה לא � מאמר לצרת� א� ל� ְְְְְֲַַָָָָָָָָָָֹֹונת�
צרת� על א� עליה �בא ��ע �� חזר ה�ד�ל; אחיו ִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָעל
�ד�לי� ��ני ה�ד�ל, על �סל� � ה�ד�ל אחיו מאמר ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָאחר

��ארנ�. �מ� מאמר, אחר מאמר ְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָ�ע��

.Îוח יבמ��, על ��א אחד וי�� �ני� ��ע אחיו�� זר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
� לצרת� א� ל� �ט נת� א� חל�, א� עליה, �בא ְֵֶַַַָָָָָָָָָָה�ד�ל
צרת�, על �בא ה�ט� חזר א� וכ� ה�ט�; על �סל� זה ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָהרי
עליה אחד וי�� �ני� ��ע �� �ה�א האחר אחיו �א ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָא�

�מאמר. מאמר �די� עליו, נפסלה � צרת� על ְְְֲֲִִַַַָָָָָָָָא�

.‡Îוהג�יל יבמ��, על ��א אחד וי�� �ני� ��ע ��ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
מ�ני � �ט וחליצה; �ט, צריכה � מ�הג�יל עליה �א ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹולא
לא �הרי לזר, לה�יר� � וחליצה �מאמר; �היא ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ�יאת�
מ�הג�יל, עליה �א וא� �מ�ר. קני� ���נה �עילה ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶָָָָָָָָנבעלה

�לבד. �ט צריכה ז� ְְֲִִֵֵַָהרי

.·Îנה� ע�רי� �� ואחד אחד, וי�� �ני� ��ע �� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָואחד
�ער�ת ��י הביא כקט�]��א סימני[שדינו �� נ�לד� ולא ְְְְִִֵֵֵֶָָֹֹ

עקר]סריס ה�פר.[מי� �תח�ת ��ארנ� �מ� , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָ

.‚Îשהישיאוה]קט�ה למא�[יתומה במיאו��רא�יה [דיה ְְְֵֶַָָָ
נישואיה] לבטל כדי �����יבבעלה �י על א� � והחר�ת ,ְִִֵֵֶֶֶַַַ

ק���י� מיני �ני � ��ארנ� �מ� ס�פרי� מ�ברי ה�:��יה� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַ
הפקר, מנהג �� ינהג� ��א �די ק���י� ל� י� � ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹקט�ה

�ל�יי� ל�[בספק]וק���יה ��נ� � וחר�ת ��ג�יל. עד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
לע�ל� �נ�יה ��אר ��א �די מדרבנ�נ��אי� [וקידושיה ְְְִִִֵֵֶָָָֹ

אחדבלבד] מ�ית ה�א�ת היבמ�ת �ל הי� א� לפיכ� ,ְְִִִִֶַַַָָָָָָ
.��� את ��טרת מה� אחת �ל �יאת� � חר��ת א� ָ�ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָקט��ת

.„Î�מה אחת �יאת אי� � קט�ה ואחת חר�ת אחת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהיתה
��מא�, ה�ט�ה את מל�די� ��נת�? וכיצד צרת�. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ��טרת
אחר �ט ל� ��תב � לגר�� רצה וא� החר�ת; את ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכ�נס

לזר. ות�ר עליה, ְַָ�ְֶֶָָָ��ב�א

.‰Î�א ה��חת �יאת � חר�ת ואחת ��חת אחת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָהיתה
��טרת החר�ת �יאת ואי� החר�ת; את ��טרת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָחליצת�,
�ד�לה וכ� מ�בריה�. א�א ק���יה �אי� ה��חת, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת
ה�ט�ה, את ��טרת חליצת� א� ה�ד�לה �יאת � ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָ�קט�ה

ה�ד�לה. את ��טרת ה�ט�ה �יאת ְְְִֵֶֶֶַַַַָָואי�

.ÂÎאחת על ה�ב� �בא למא�, הרא�י�ת קט��ת ��יה� ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָהי�
את �סל לא � ה�נ�ה על אחיו א� ה�א �בא וחזר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמה�,
את זה ויק�� ��מא�, ה�נ�ה את מל�די� אבל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהרא��נה;

��בעל ה�ט�ה �ח�ה.יבמ�� ה ְְְְְֲִִִֶַַָָָ

.ÊÎעל �ח�ה ה�ב� ��א וחר�ת, �קט�ה ה�י� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוכ�
את �סל לא � החר�ת על אחיו א� ה�א �בא וחזר ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹה�ט�ה,
מ�יאת מע�ה ה�ט�ה ��יאת �ט; צריכה והחר�ת ִִַָ�ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָה�ט�ה,

זמ� לאחר רא�יה �ה�ט�ה תהיההחר�ת, [כשתגדל ְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָ
מדאורייתא] �ח�ה.מקודשת ��בעלה ה�ט�ה יק�� לפיכ� ;ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

.ÁÎאחיו א� ה�א �בא וחזר החר�ת, על �ח�ה ה�ב� ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ�א
ה�ט�ה את �מל�די� החר�ת; את �סל � ה�ט�ה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָעל

�גט. י�צאה והחר�ת ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָ��מא�,

.ËÎ,ה��חת על ה�ב� �א חר�ת, ואחת ��חת אחת ְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָהי�
ה��חת, את �סל לא � החר�ת על אחיו א� ה�א �בא ְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹוחזר
א� ה�א וחזר החר�ת, על ה�ב� �א �ט. צריכה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהחר�ת
י�צאה והחר�ת החר�ת, את �סל � ה��חת על �בא ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאחיו

וחליצה. �גט וה��חת ְְְֲִִֵֵַַַַָ�גט,

.Ïאחיו א� ה�א וחזר ה�ד�לה, על �א �קט�ה, �ד�לה ְְְְִַַַַָָָָָָָהי�
את �מל�די� ה�ד�לה; את �סל לא � ה�ט�ה על ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֹ�בא
אחיו א� ה�א �בא וחזר ה�ט�ה, על �א ��מא�. ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָה�ט�ה
ה�ד�לה, ויק�� ��מא�; ה�ט�ה את מל�די� � ה�ד�לה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָעל

�מ�ר. קני� ק�נה ְְִִֶָָָָָ��עילת�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ב רביעי יו�

ו ּפרק וחליצה יּבּום ¤¤¨¦£©¦§¦הלכֹות

אחי�‡. וי� לחליצה; א� לי��� רא�יי� �ה� אחי� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָי�
ז�ה לה� ואי� לחליצה, ולא לי��� לא רא�יי�, [קשר�אינ� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

�ה�ליבמה] אחי� וי� לזר. מ�רת יבמ�� א�א ְְִֵֵֶֶֶַָ�ְְְִֶָָ�לל,
�ה� אחי� וי� לי���; רא�יי� ואינ� לחליצה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָרא�יי�

לחליצה. רא�יי� ואינ� לי���, ְְְְֲִִִִֵַָָרא�יי�

סריס·. �לל: ז�ה לה� �אי� עקר]וא�� ח�ה[מי� ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
ונקבות]ואנ�ר�גינ�ס[מלידה] זכרות סימני בו מ�ני[יש � ְְְְִִֵַ

לולד רא�יי� ה��ר.[להוליד]�אינ� �עת לה� היתה ולא , ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

וה�ט�,‚. וה��טה החר� ח�לצי�: ולא מי�מי� ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹוא��
מ�ציא אינ� החר�, �כ���� לחל�. �עת �ה� �אי� ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמ�ני
�מ�רה, אי� א�ת א�ת� ע��ה ��עילת� מ�ני ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָלע�ל�,
אחד וי�� �ני� ��ע �ב� �מ�רי�; �ר��י� �ר��יו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָואי�

� ��ג�יל, עד לגר� יכ�ל אינ� ��ארנ�.����, מ� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ספק„. �היתה �ג�� � ה�פק�ת מי�מי�: ולא ח�לצי� ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹוא��
��א �פצ�ע � ביציו]ערוה �פכה[נפצעו גידו]�כר�ת [נכרת ְְְְֶַַָָָָ

�ח� ���� �י�תר וה�ק� ה�ר�ס, מ�יני �ה� ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוכ��צא
סריס �על וא� �]וכ�ל; בידי �הרי[שנסתרס קנה, � אד� ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

אס�ר �ה�א מ�ני �גט, �מ�ציא ה��ר, �עת לה� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהיתה
וה�מט�� ��הל. ולאלב�א זכרות סימני לא בו [שאי� ְַַָָָ�ְ

נקרענקבות] וא� ספק; �ה�א מ�ני מי��, ולא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹח�ל�
האחי�[נותח] ��אר מי��. רצה ח�ל�, רצה � זכר ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָָונמצא

מי�מי�. א� ח�לצי� א� �ְְְִִַ

יבמ�ת‰. וי� לי���; א� לחליצה רא�י�ת �ה� יבמ�ת ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָי�
רא�י�ת �ה� יבמ�ת וי� לחליצה; לא לי���, רא�י�ת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ�ה�
לא רא�י�ת �אינ� יבמ�ת וי� לי���; לא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹֹלחליצה,
�מ�ר�ת �לל, ז�ה עליה� ואי� לי���, ולא ָ�ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹלחליצה

לזר. ְְִֵָָלה��א

.Âוה��טה החר�ת ח�לצ�ת: ולא ��תי�מ�ת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹוא��
ה�ב� רצה וא� �להבי�; לקר�ת �עת �ה� �אי� לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָוה�ט�ה,
מגר�. זה הרי א�ת�, ��בעל אחר �גט החר�ת את ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹלגר�

.Ê,וה�נ��ת לאוי�, א��רי � מתי�מ�ת ולא ח�לצ�ת ְְְְְְְִִִִֵֵַַָֹוא��
מגר�ת, ספק �היא א�ה וכל ��ת�אר. �מ� ע�ה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹוא��רי

- h"qyz'd a`Îmgpn a"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

יפ�ע ��א � מתי�מת ולא �א�ת[יכשל]ח�לצת �ערוה, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
�היא מי אבל ערוה. מ��� עליו אס�רה ��ר�� ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָאחיו
היבמ�ת, �ל ��אר היא הרי � ק���י� �ספק לאחיו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָ�ְמק��ת
א�ת וכ� ל�. לח�� �בר �א� �אי� מתי�מת; א� ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָוח�לצת
רצה � היבמ�ת �ל ��אר ה� הרי ועקרה, �זקנה ְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָהחר�
ה��ר. �עת לה� היתה ועקרה ��קנה מי��; רצה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹח�ל�,

.Áא�ת ה����: �מ� החליצה מ� �ט�ר�ת �ה� ה� ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָוא��
ה�ט�, וא�ת ה��טה, וא�ת ואנ�ר�גינ�ס, ח�ה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָסריס

ערוה[עקרה]ואיל�נית �היא �מי "ולא[קרובה], ��אמר: , ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָֹ
ואנ�ר�גינ�ס, ח�ה לסריס �רט � מ��ראל" �מ� ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָי�חה

ה�א מח�י, �ר�ת�,��מ� מ�ח�ת לולד רא�יי� ואינ� יל ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָ
�רט � �לד" א�ר ה�כ�ר "והיה עצמ�. �פני �מי� ה� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָהרי
תהיה "לא �ר�ת�. מ�ח�ת לולד רא�יה �אינ� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלאיל�נית,
לה� �אי� מ�ני וקט�, ��טה לא�ת �רט � ה�ת" ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָא�ת
ל� �אי� לערוה, �רט � לא�ה" ל� "�לקח� �לל. ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָאי��ת

ל��חי�. ��ִִָ

.Ë�יבמ על ערוה �היא יבמה שלה]�יצד? יב� �ג��[� , ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ
�ט�רה ז� הרי � ��� א� א��, א� א���, אח�ת ְְְֲֲִִִֵֶָָָָָ�היתה
��אמר: �לל, ז�ה עליה ל� ואי� ה����, �מ� החליצה ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמ�
וק���י� לל��חי� �רא�יה מי � וי�מ�" לא�ה ל� ְְְְְְְִִִִִִִֶָָָָָ"�לקח�

ל�ב�. זק�קה �היא היא ,�� ְְִִִֶַָָָָ��פסי�

.Èא��ר א� לאו, א��ר יבמ� על אס�רה היבמה ְְְֲִִַַָָָָָָָָהיתה
מתי�מת. ולא ח�לצת ז� הרי � �נ�ה �היתה א� ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹע�ה,
ה�איל ל��חי�; �� ��� מ�ני חליצה? צריכה מה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָָָ�מ�ני
היה ה�י� �מ� ל�ב�. זק�ק�ת ה� הרי �ה�, ��פסי� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָוק���י�
מ�צא �א�ה מק�� וכל ע�ה, מצות �ה���� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ��תי�מ�,
אבל תע�ה; לא את וידחה ע�ה יב�א תע�ה, ולא ְְְֲֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹע�ה
�זרה � �נ��ת ולא לאוי� ח�בי יתי�מ� ��א �זר�, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹחכמי�
ואי� אס�רה �יאת� והרי �נ�ה, �יאה עליה יב�א ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ��א
�לבד. רא��נה �יאה א�א ע�ה מצות �אי� מצוה, ��ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
א� לאו מ��� האס�רה יבמ�� �בעל עבר א� ְְְֲִִִִַַָָָָָָלפיכ�,

�נ�ה ל�מר צרי� ואי� ע�ה, מדרבנ�]מ��� ערווה [היינו ְְֲִִִֵֵַָָ
צר�תיה וכל והיא �גט; �מ�ציא� �מ�ר, קני� קנה זה הרי �ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָ

נפטר�. �הרי לזר, ְְְֲִֵֶָָ�מ�ר�ת

.‡Èד�ל� �ה� עליה �בא ה���אי�, מ� אלמנה �היא ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹויבמה
ע�ה �אי� צרת�, נפטרה לא יבו�]� לא[מצות את ��חה ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ

וע�ה לכה"ג]תע�ה אלמנה מ�[איסור קנה ולא וה�איל , ְְֲֲִִֵֶַַָָֹ
��חל�. עד לזר צרת� ה�רה לא �מ�ר, קני� ְְְֶַַָָָָָֹ�ְִַָָָֹה��רה

.·Èטעה א� �עבר �ג�� �על�, על ערוה היבמה ְְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָָהיתה
ז� אי� � אחיו לפני ונפלה מאביו, אח�ת� [נחשבת]ולקח ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ

המת]א��� �ת[של לא ואינ� ,�� ��פסי� ק���י� �אי� , ְְְִִִִֵֵֶַָָֹ
א� ח�לצת צרה, ל� היתה וא� חליצה; �ת ולא ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹי���
ל�ב�, מ�רת ה�על על ערוה �היא ז� היתה וא� ֶֶַָָ�ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָמתי�מת.
�יד�. הר��ת � צרת� �לי�� א�ת� ל�א ה�ב� ְְְְִֵַַָָָָָָָָָָָורצה

.‚È���מ א� לאו, מ��� �על� על אס�רה היבמה ְְֲֲִִַַַָָָָָָָהיתה
ה�ב�ע�ה על אס�רה היתה ולא ל�על, �נ�ה �היתה א� , ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מ�חזיר ח�� ל�ב�; מ�רת ז� הרי � ה�דדי� מא�� ְִִֶֶַַָָ�ְֲִִֵֵֵַַָמ�ד
וכ� מתי�מת. ולא ח�לצת �היא � ומת מ���את ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ�ר��ת�

� �על� על ערוה ספק א� ה�ב�, על ערוה ספק �היא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיבמה
�ספק א�ה ���� מי לפיכ�, מתי�מת. ולא ח�לצת ז� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹהרי
ל� ונפלה אח�ת�, נ��א �היה אחיו מת �� ואחר ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָק���י�,
ולא ח�לצת ז� הרי � א��� אח�ת ספק �היא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֹלי���
אס�ר�ת ���יה� מ�פק. �גט א��� את �מ�ציא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָמתי�מת;
�היא מ�ני ואר�סת�, ערוה; ספק �היא מ�ני יבמ��, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָעליו:

��ארנ�. �מ� ��נ�ה, �היא חל�צת�, קר�בת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָספק

.„Èעליו אס�רה האחת נ�י�, ��י וה�יח אחיו ��ת ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמי
�ט�רה �הערוה ��� � ערוה אינ� וה�נ�ה ערוה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמ���
ל� נפלה ולא �ט�רה; צרת� �� ה����, �מ� החליצה ְְְֲִִִִַַָָָָָָָָֹמ�
�ית את יבנה לא "א�ר ��אמר: �לל, זה �ית על ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹז�ה
ה�א ��רצה, מה� �איז� ל��חי� ל� ��� �ית � ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָאחיו"
לבנ�ת�, יכ�ל אינ� ��קצת� �בית ז�ה; עליו ל� ���ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
�ה�א מקצת� אפ�� ��נה אינ� � ל��חי� �� ל� אי� ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָ�הרי
אחיו א�ת מ��� עליו ערוה הערוה צרת ונמצאת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ�מ�ר.

ז�ה. עליה ל� אי� �הרי �ֲִֵֵֶֶָָָ

.ÂËערוה האחת נ�י�, ��י וה�יח ��ת רא�ב� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלפיכ�
על ז�ה ל�מע�� אי� � ללוי רא�י�ת ���יה� �מע�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָעל
מה� האחת לוי י�� לוי; ז�ת �חת ��יה� והרי זה, ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ�ית
�מת אחרת, א�ה ל� והיתה �מע��, �ל ערוה צרת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�היא
מ� �ט�ר�ת ��יה� � �מע�� לפני ��יה� ונפל� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָלוי
צרת �היתה מ�ני האחת, מ�מע��: ה���� �מ� ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהחליצה
צרת� �צרת ה�י� וכ� צרת�. �היא מ�ני וה�נ�ה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָערוה;
�א��ר ז�ה, עליה ל� �אי� א�ה ��ל � הע�ל� ס�� ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָעד

לע�ל�. ע�מדת אח ְֵֶֶֶָָא�ת

.ÊË�ע�למ� היה ��א אחיו א�ת שמת]וכ� אחר ,[שנולד ְְִֵֵֶֶָָָָֹ
אחי� י�ב� "�י ��אמר: � ז�ה עליה ל� ואי� ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָה�איל
�יניה� היתה לא וא� �ע�ל�. �ניה� ���ב� עד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיח�ו",
א�ת מ��� לע�ל� עליו ערוה ז� הרי � �ע�ל� ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָי�יבה

צרת�. �פ�טרת ֶֶָָָָאח,

.ÊÈ,��מע� לפני ונפלה א�ה, וה�יח ��ת רא�ב� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�יצד?
�מע�� ���� קד� ���לד �י� לוי, נ�לד רא�ב� ��ת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹואחר
רא�ב� א�ת הרי � ���מ� אחר ���לד �י� רא�ב� ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָא�ת
ז� ונפלה �מע�� מת א� לפיכ� לע�ל�; לוי על ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָערוה
ה����. �מ� החליצה מ� �ט�ר�ת ��יה� � לוי לפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוצרת�

.ÁÈמ �מע�� קוד�אמרע�ה חכמי� כתקנת כס� [קידושי ְֲִַָָָ
הרייבו�] � א�ת� ��כנס קד� �מת רא�ב�, א�ת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹֹ�יבמ��

�יבמה ק�נה ה�אמר �אי� מי��; ולא לצרת�, ח�ל� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלוי
��ארנ�. �מ� �מ�ר, ְְְִֵֶַָָקני�

.ËÈ�קד �מת �בעדי�, �רצ�� �על� �חת ��נת ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹא�ה
החליצה מ� �ט�רה היא הרי � יב� לפני ונפלה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ��גר��ה,
מ�ני ה�ב�; על ערוה היתה �א�� צרת�, וכ� ה���� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ�מ�
נטמאה". "והיא ��אמר: �ערי�ת, �� �ת�בה ְְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָ�ֶ��מאה

��טה ונסתרהאבל פלוני ע� תיסתר שלא בעלה לה [שקינא ֲָָ
ה�רי�עימו] מי ���ק�ה קד� �על� א���ת [הבודקי� ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
�ת�הזינתה] �ת �אינ� א� ארוסה], �ר��י�[כגו� �ת א�א ְִִֵֵֶֶַַָָָ

הרי � צרה ל� היתה וא� מתי�מת; ולא ח�לצת ז� הרי �ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
מתי�מת. א� וח�לצת מ�רת, ְְִֶֶֶֶֶֶַ�ָָָצרת�
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יפ�ע ��א � מתי�מת ולא �א�ת[יכשל]ח�לצת �ערוה, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
�היא מי אבל ערוה. מ��� עליו אס�רה ��ר�� ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָאחיו
היבמ�ת, �ל ��אר היא הרי � ק���י� �ספק לאחיו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָ�ְמק��ת
א�ת וכ� ל�. לח�� �בר �א� �אי� מתי�מת; א� ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָוח�לצת
רצה � היבמ�ת �ל ��אר ה� הרי ועקרה, �זקנה ְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָהחר�
ה��ר. �עת לה� היתה ועקרה ��קנה מי��; רצה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹח�ל�,

.Áא�ת ה����: �מ� החליצה מ� �ט�ר�ת �ה� ה� ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָוא��
ה�ט�, וא�ת ה��טה, וא�ת ואנ�ר�גינ�ס, ח�ה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָסריס

ערוה[עקרה]ואיל�נית �היא �מי "ולא[קרובה], ��אמר: , ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָֹ
ואנ�ר�גינ�ס, ח�ה לסריס �רט � מ��ראל" �מ� ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָי�חה

ה�א מח�י, �ר�ת�,��מ� מ�ח�ת לולד רא�יי� ואינ� יל ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָ
�רט � �לד" א�ר ה�כ�ר "והיה עצמ�. �פני �מי� ה� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָהרי
תהיה "לא �ר�ת�. מ�ח�ת לולד רא�יה �אינ� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלאיל�נית,
לה� �אי� מ�ני וקט�, ��טה לא�ת �רט � ה�ת" ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָא�ת
ל� �אי� לערוה, �רט � לא�ה" ל� "�לקח� �לל. ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָאי��ת

ל��חי�. ��ִִָ

.Ë�יבמ על ערוה �היא יבמה שלה]�יצד? יב� �ג��[� , ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ
�ט�רה ז� הרי � ��� א� א��, א� א���, אח�ת ְְְֲֲִִִֵֶָָָָָ�היתה
��אמר: �לל, ז�ה עליה ל� ואי� ה����, �מ� החליצה ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמ�
וק���י� לל��חי� �רא�יה מי � וי�מ�" לא�ה ל� ְְְְְְְִִִִִִִֶָָָָָ"�לקח�

ל�ב�. זק�קה �היא היא ,�� ְְִִִֶַָָָָ��פסי�

.Èא��ר א� לאו, א��ר יבמ� על אס�רה היבמה ְְְֲִִַַָָָָָָָָהיתה
מתי�מת. ולא ח�לצת ז� הרי � �נ�ה �היתה א� ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹע�ה,
ה�איל ל��חי�; �� ��� מ�ני חליצה? צריכה מה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָָָ�מ�ני
היה ה�י� �מ� ל�ב�. זק�ק�ת ה� הרי �ה�, ��פסי� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָוק���י�
מ�צא �א�ה מק�� וכל ע�ה, מצות �ה���� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ��תי�מ�,
אבל תע�ה; לא את וידחה ע�ה יב�א תע�ה, ולא ְְְֲֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹע�ה
�זרה � �נ��ת ולא לאוי� ח�בי יתי�מ� ��א �זר�, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹחכמי�
ואי� אס�רה �יאת� והרי �נ�ה, �יאה עליה יב�א ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ��א
�לבד. רא��נה �יאה א�א ע�ה מצות �אי� מצוה, ��ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
א� לאו מ��� האס�רה יבמ�� �בעל עבר א� ְְְֲִִִִַַָָָָָָלפיכ�,

�נ�ה ל�מר צרי� ואי� ע�ה, מדרבנ�]מ��� ערווה [היינו ְְֲִִִֵֵַָָ
צר�תיה וכל והיא �גט; �מ�ציא� �מ�ר, קני� קנה זה הרי �ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָ

נפטר�. �הרי לזר, ְְְֲִֵֶָָ�מ�ר�ת

.‡Èד�ל� �ה� עליה �בא ה���אי�, מ� אלמנה �היא ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹויבמה
ע�ה �אי� צרת�, נפטרה לא יבו�]� לא[מצות את ��חה ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ

וע�ה לכה"ג]תע�ה אלמנה מ�[איסור קנה ולא וה�איל , ְְֲֲִִֵֶַַָָֹ
��חל�. עד לזר צרת� ה�רה לא �מ�ר, קני� ְְְֶַַָָָָָֹ�ְִַָָָֹה��רה

.·Èטעה א� �עבר �ג�� �על�, על ערוה היבמה ְְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָָהיתה
ז� אי� � אחיו לפני ונפלה מאביו, אח�ת� [נחשבת]ולקח ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ

המת]א��� �ת[של לא ואינ� ,�� ��פסי� ק���י� �אי� , ְְְִִִִֵֵֶַָָֹ
א� ח�לצת צרה, ל� היתה וא� חליצה; �ת ולא ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹי���
ל�ב�, מ�רת ה�על על ערוה �היא ז� היתה וא� ֶֶַָָ�ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָמתי�מת.
�יד�. הר��ת � צרת� �לי�� א�ת� ל�א ה�ב� ְְְְִֵַַָָָָָָָָָָָורצה

.‚È���מ א� לאו, מ��� �על� על אס�רה היבמה ְְֲֲִִַַַָָָָָָָהיתה
ה�ב�ע�ה על אס�רה היתה ולא ל�על, �נ�ה �היתה א� , ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מ�חזיר ח�� ל�ב�; מ�רת ז� הרי � ה�דדי� מא�� ְִִֶֶַַָָ�ְֲִִֵֵֵַַָמ�ד
וכ� מתי�מת. ולא ח�לצת �היא � ומת מ���את ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ�ר��ת�

� �על� על ערוה ספק א� ה�ב�, על ערוה ספק �היא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיבמה
�ספק א�ה ���� מי לפיכ�, מתי�מת. ולא ח�לצת ז� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹהרי
ל� ונפלה אח�ת�, נ��א �היה אחיו מת �� ואחר ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָק���י�,
ולא ח�לצת ז� הרי � א��� אח�ת ספק �היא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֹלי���
אס�ר�ת ���יה� מ�פק. �גט א��� את �מ�ציא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָמתי�מת;
�היא מ�ני ואר�סת�, ערוה; ספק �היא מ�ני יבמ��, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָעליו:

��ארנ�. �מ� ��נ�ה, �היא חל�צת�, קר�בת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָספק

.„Èעליו אס�רה האחת נ�י�, ��י וה�יח אחיו ��ת ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמי
�ט�רה �הערוה ��� � ערוה אינ� וה�נ�ה ערוה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמ���
ל� נפלה ולא �ט�רה; צרת� �� ה����, �מ� החליצה ְְְֲִִִִַַָָָָָָָָֹמ�
�ית את יבנה לא "א�ר ��אמר: �לל, זה �ית על ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹז�ה
ה�א ��רצה, מה� �איז� ל��חי� ל� ��� �ית � ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָאחיו"
לבנ�ת�, יכ�ל אינ� ��קצת� �בית ז�ה; עליו ל� ���ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
�ה�א מקצת� אפ�� ��נה אינ� � ל��חי� �� ל� אי� ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָ�הרי
אחיו א�ת מ��� עליו ערוה הערוה צרת ונמצאת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ�מ�ר.

ז�ה. עליה ל� אי� �הרי �ֲִֵֵֶֶָָָ

.ÂËערוה האחת נ�י�, ��י וה�יח ��ת רא�ב� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלפיכ�
על ז�ה ל�מע�� אי� � ללוי רא�י�ת ���יה� �מע�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָעל
מה� האחת לוי י�� לוי; ז�ת �חת ��יה� והרי זה, ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ�ית
�מת אחרת, א�ה ל� והיתה �מע��, �ל ערוה צרת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�היא
מ� �ט�ר�ת ��יה� � �מע�� לפני ��יה� ונפל� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָלוי
צרת �היתה מ�ני האחת, מ�מע��: ה���� �מ� ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהחליצה
צרת� �צרת ה�י� וכ� צרת�. �היא מ�ני וה�נ�ה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָערוה;
�א��ר ז�ה, עליה ל� �אי� א�ה ��ל � הע�ל� ס�� ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָעד

לע�ל�. ע�מדת אח ְֵֶֶֶָָא�ת

.ÊË�ע�למ� היה ��א אחיו א�ת שמת]וכ� אחר ,[שנולד ְְִֵֵֶֶָָָָֹ
אחי� י�ב� "�י ��אמר: � ז�ה עליה ל� ואי� ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָה�איל
�יניה� היתה לא וא� �ע�ל�. �ניה� ���ב� עד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיח�ו",
א�ת מ��� לע�ל� עליו ערוה ז� הרי � �ע�ל� ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָי�יבה

צרת�. �פ�טרת ֶֶָָָָאח,

.ÊÈ,��מע� לפני ונפלה א�ה, וה�יח ��ת רא�ב� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�יצד?
�מע�� ���� קד� ���לד �י� לוי, נ�לד רא�ב� ��ת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹואחר
רא�ב� א�ת הרי � ���מ� אחר ���לד �י� רא�ב� ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָא�ת
ז� ונפלה �מע�� מת א� לפיכ� לע�ל�; לוי על ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָערוה
ה����. �מ� החליצה מ� �ט�ר�ת ��יה� � לוי לפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוצרת�

.ÁÈמ �מע�� קוד�אמרע�ה חכמי� כתקנת כס� [קידושי ְֲִַָָָ
הרייבו�] � א�ת� ��כנס קד� �מת רא�ב�, א�ת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹֹ�יבמ��

�יבמה ק�נה ה�אמר �אי� מי��; ולא לצרת�, ח�ל� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלוי
��ארנ�. �מ� �מ�ר, ְְְִֵֶַָָקני�

.ËÈ�קד �מת �בעדי�, �רצ�� �על� �חת ��נת ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹא�ה
החליצה מ� �ט�רה היא הרי � יב� לפני ונפלה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ��גר��ה,
מ�ני ה�ב�; על ערוה היתה �א�� צרת�, וכ� ה���� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ�מ�
נטמאה". "והיא ��אמר: �ערי�ת, �� �ת�בה ְְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָ�ֶ��מאה

��טה ונסתרהאבל פלוני ע� תיסתר שלא בעלה לה [שקינא ֲָָ
ה�רי�עימו] מי ���ק�ה קד� �על� א���ת [הבודקי� ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
�ת�הזינתה] �ת �אינ� א� ארוסה], �ר��י�[כגו� �ת א�א ְִִֵֵֶֶַַָָָ

הרי � צרה ל� היתה וא� מתי�מת; ולא ח�לצת ז� הרי �ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
מתי�מת. א� וח�לצת מ�רת, ְְִֶֶֶֶֶֶַ�ָָָצרת�
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.Î�מה האחת �היתה אחד, מ�ית ה�א�ת יבמ�ת ��י ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוכ�
א� ע�ה, מח�בי א� לאוי�, מח�בי א� ה�ב�, על ְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָ�נ�ה

מתי�מת.[עקרה]איל�נית א� וח�לצת מ�רת, צרת� הרי � ְֲִֵַָָָ�ְְִֶֶֶֶֶֶַ
א��, א� חל�צת�, אח�ת והלכה ליבמ��, הח�ל� ְְְֲֲֲִִִֵַָָָָָאבל
ונפל� �מת אחרת, א�ה ול� לאחיו, ונ�את �ה� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכ��צא
�� עליו, אס�רה חל�צת� ��ר�בת ��� � לפניו ְְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָָָָ��יה�
ולא וח�לצ�ת ל�, ��נ��ת ��יה� והרי אס�רה; ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹצרת�
מ�ני חל�צת�? קר�בת צרת אסר� מה �מ�ני ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָמתי�מ�ת.

חל�צת� �צרת נשא]��תח�פת חלוצתו צרת .[ויאמרו ְְֲִֶֶֶַַָָ

.‡Îערוה מה� �האחת אחד, מ�ית ה�א�ת יבמ�ת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ��י
וח�לצת מ�רת, צרת� � איל�נית הערוה והרי ה�ב�, ְֶֶֶֶ�ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָעל
ז� הרי � י��� �ת אינ� והאיל�נית ה�איל מתי�מת: ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָא�
�ר� א� וכ� �לבד. צרת� על ז�ת� ונפלה �אינ�, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ�מ�

�� מאנה א� הערוה את להאחיו שדי קטנה, [שהיתה ְֲִֵֶֶָָָָ
נישואיה] לבטל �ח�יבמיאו� ��תה א� ��מ�ת, ְֵֵֶֶֶַָָֹקד�

א� וח�לצת מ�רת, צרת� הרי � אחיו מת �� ואחר ְֶֶֶֶ�ְֲֲִֵֵַַַָָָָָָ�על�,
�עה לערוה צרה ונע�ית 'ה�איל א�מרי�: ואי� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמתי�מת;
צרת ��היה עד אס�רה, ה�רה �אי� לע�ל�', �אסר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאחת,

לי���. נפילה ��עת ְְְְִִִֶַָָערוה

.·Îת�� לאחיו מק��ת ה�ב� על ערוה �היא ז� ְִֵֶֶֶָ�ְְְִֶֶַַָָָָָהיתה
הרא�יה קט�ה �היתה א� �ספק, מ��� מגר�ת א� ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ�ספק,
��ב� ��אנה �י על א� �ח�יו, �אחיו מאנה ולא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹלמא�

מתי�מת. ולא ח�לצת צרת� �ְְִֶֶֶֶַָָָֹ

.‚Îנמצאת �� ואחר לאחר, ונ�את הערוה צרת ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהלכה
� איל�נית �טהערוה �צריכה �מיבמ�; מ�על� ה�רה �צא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ל��ק לה�יר� �די מיבמ� וחליצה העול�]מ�על� .[לכל ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָ

.„Î,איל�נית �הערוה ���� מ�ני ה�רה ���� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיב�
�גט, מיבמ� �צא � איל�נית �אינ� הערוה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָונמצאת

ממזר. ְְֵַַָָוה�לד

.‰Îואחד אחי�ת, ל��י נ��אי� מה� �ני� אחי�, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ�ל�ה
מ�עלי אחד מת �� ואחר נכרית, ה���י מת � נכרית ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָנ��י
�היא מ�ני מתי�מת, ולא ח�לצת ה�כרית הרי � ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאחי�ת
א�א ע�ד, ולא אחר��. ��ת אחיו �ז�ת א���, אח�ת ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹצרת
��ת אחר א��� את אחי�ת מ�עלי האחד גר� ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאפ��
ולא ח�לצת ה�כרית הרי � המגר� �מת נכרית, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹה���י
�עה �ז�ה א��� אח�ת צרת ונע�ית ה�איל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמתי�מת,
לא ואפ�� א�ת� לי�� יב�א� ��א �תי��, �א� ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאחת;

א���. את אחר�� ��ת זה ְֲִֵֵֵֶֶֶַגר�

.ÂÎערוה צרת �הרי �נ��אי�, זה �בר גזר� לא מה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ�מ�ני
ל�ב�, מ�רת צרת� � ומת הערוה את �ר� א� ֶֶַָָ�ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ�נ��אי�,
יד�ע �נ��אי� הערוה צרת �א��ר מ�ני ��ארנ�? ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�מ�
וא��ר הערוה; �ר� לא א� ה�רה לה�יר �אי� ואינ� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹל�ל,
ה�רה לה�יר �באי� ל�ל, יד�ע אינ� �ז�ה ערוה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹצרת

הערוה. נת�ר�ה לא ְְְֲִִֶַָָָָֹואפ��

.ÊÎאחד�ל�ה �מת נכר��ת, נ�י� �ל� נ��אי� אחי� ְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹ
מאמר ה�ני וע�ה כס�]מה�, קד�[קידושי �מת �יבמ��, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ולא ח�לצ�ת א�� הרי � ה�ב� לפני ��יה� ונפל� ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹ��כנס,
יבמי�, �ני ז�ת עליה ה�אמר ��עלת מ�ני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמתי�מ�ת;

חכמי� ודר�� מתי�; �ני א�ת היא �א�� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָונמצאת
�ל לפיכ�, מתי�. �ני א�ת לא ה�ת", "א�ת ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹואמר�:
וכ� מתי�מת, ולא ח�לצת יבמי�, �ני ז�ת �עליה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹא�ה

ס�פרי�. מ�ברי וא��ר� ְְְִִִִֵָָָָצרת�;

.ÁÎני� ז�ת �עליה ה�אמר לבעלת יחל� לא מה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ�מ�ני
יבמ�ת '��י יאמר�: ��א �זרה, צרת�? ויי�� ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹיבמי�,
�לפיכ� מתי�מת'; ואחת ח�לצת אחת אחד, מ�ית ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָה�א�ת

צרת�. א� ְַָָָָאסר�

.ËÎחזרה � ומת למאמר�, �ט ונת� �יבמ��, מאמר ְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָע�ה
��ל� הרי �אסר� �ה�אמר הגט]לה�ר�, ורצה[ע"י ; ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מי��. רצה ל�, ְֵֵַָָָח�ל�

.Ïה�א�� �מת יבמ��, על ��א אחד וי�� �ני� ��ע ��ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ח�לצת ז� הרי � ה�ד�ל אחיו לפני �נ�ה �ע� ונפלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקט�,
�מ� ה�ד�ל, מ� �מאמר ��ע �� ��יאת מתי�מת; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹולא

יבמי�. �ני ז�ת עליה ונמצא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ��ארנ�,

.‡Ïתק��ה�� ח�רי�, �ת וחצי� �פחה �חצי� ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמי
�מת� ל�מע��, ונתק��ה וחזרה ונ��חררה, ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָלרא�ב�
א� מתי�; �ני א�ת ואינ� ללוי, מתי�מת � ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ�ניה�
וא� �ל��; �מע�� ק���י אי� ק���י�, רא�ב� ְְְְִִִִִִֵֵֵֵק���י

�ל��. רא�ב� ק���י אי� ק���י�, �מע�� ְְְִִִִִֵֵֵֵק���י

ז ּפרק וחליצה יּבּום ¤¤¨¦£©¦§¦הלכֹות

ולא‡. �ניה�, �מת� אחי�ת, ל��י נ��אי� האחי� מ� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ�ני�
��יה�, לי�� אפ�ר ואי ה�איל � רא��� מת מה� איזה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָנ�דע

ז�ה היב�]והרי וקשר ��יה�[רשות � ��יה� על נפלה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָ
על אס�רה מה� אחת היתה ואפ�� מתי�מ�ת; ולא ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָֹח�לצ�ת

�נ�ה מ��� מדרבנ�]ה�ב� א�[ערווה ע�ה, מח�בי א� , ְֲִִֵֵֵַַָָָָ
א� אבל מתי�מ�ת. ולא ח�לצ�ת א�� הרי � לאוי� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹמח�בי
א� א���, א� �היתה �ג�� עליו, ערוה מה� אחת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיתה
�הרי מי��; רצה ח�ל� ורצה ל�, מ�רת אח�ת� הרי � ���ֲֲִֵָָ�ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָ

הערוה. על ז�ה �אי� ��יה�, על ז�ת� נפלה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלא

ערוה,·. מ��� זה יב� על אס�רה מה� אחת ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָהיתה
האס�רה � ערוה מ��� ה�ני ה�ב� על אס�רה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָוהאחרת
�הרי לאחיו, מ�רת לזה והאס�רה לאחיו, מ�רת ְֲִֵֶֶֶָ�ְְֲִֶֶֶָָָָ�ֶָלזה
ח�ל� ורצה �לבד; ל� ה��רת על מה� אח �ל ז�ת ְְִֵֶֶַָָ�ְִֵֶַַַָָָָנפלה

מי��. רצה ל�, ה��רת ְֵֶֶַָָ�ַָלז�

.‚�� ואחר לי���, א��� ונפלה האחי�, מ� אחד ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמת
לי���, הרא��נה אח�ת �היא א��� ונפלה �ני, ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָמת
מתי�מ�ת, ולא ח�לצ�ת ��יה� � ק�מ�ת ��יה� ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹוהרי

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

א�„. וח�לצת לה�ר�, הרא��נה חזרה � האחר�נה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמתה
ע�מדת, �א��ר� האחר�נה הרי � הרא��נה מתה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמתי�מת.
לי��� רא�יה היתה לא �הרי מתי�מת: ולא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹוח�לצת
וחל� האחי� מ� אחד קד� א� וכ� נפילת�. ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ��עת
ה��ה �הרי האחי�; ל�אר הרא��נה ה�רה � ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ�ֲַָָלאחר�נה

�חליצת�. אחיו הסיר� א�ת�, ְֱֲִִִֶַָָָָָָ�אסרה

וקד�‰. מה�, אחד על ערוה הרא��נה היתה א� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוכ�
הרא��נה ה�רה � ל� מ�רת �היא האחר�נה את ְִָָָ�ֶֶ�ְֲִִֵֶֶַָָוי��

- h"qyz'd a`Îmgpn a"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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עליה�, א�ת� �אסרה האחר�נה �הרי האחי�; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָל�אר
�אס�רה היא האחר�נה היתה א� אבל ל�. ל��ר ְֲֲֲִִֶַָָָָָָָָ�ְְִַַָנתי�מה
מי�� ה�א הרי ערוה, מ��� �לבד מה� אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעל
ולא וח�לצי� ���יה�, אס�רי� האחי� ��אר ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹלרא��נה.
מ� אחת אחד �ל וכנס� קדמ� וא� ��ארנ�; �מ� ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמי�מי�

מ�ד�. מ�ציאי� ֲִִִָָָָהאחי�ת,

.Âאחד מת אחי�ת, ל��י נ��אי� מה� �ני� אחי�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�ל�ה
מאמר �יבמ�� ה�לי�י וע�ה אחי�ת, [קידשהמ�עלי ְְְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָ

היבו�] לפני חכמי� כתקנת �עלבכס� מת �� ואחר ,ְֵַַַַָ
ה�לי�י האח לפני ה�נ�ה האח�ת ונפלה ה�ני, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָהאח�ת
וח�ל� ל�, וח�ל� ה�אמר לבעלת �ט נ�ת� זה הרי �ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

לזר. לה�יר� �די האחר�נה, ְְְֲֲִֵַַַָָָָָלאח�ת�

.Ê�ונפל אחרת, א�ה ל� והיתה ה�אמר, �ע�ה זה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמת
מ� �ט�רה ה�אמר �עלת � האח�ת �על לפני ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ��יה�
והא�ה א���; אח�ת היא �הרי ה����, �מ� ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָהחליצה
קני� ק�נה ה�אמר �אי� מתי�מת, ולא ח�לצת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהאחרת,

ה�רה. את ��פטר עד ְִֶֶַַָָָֹ�מ�ר

.Á:�ל א�מרי� � יבמ�� אח�ת ���� היבמי� מ� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָאחד
א� אחי�, ��י�� עד ��א�ה ואל �גר��ה ואל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ'המ��
א� אחיו, ל� חל� לכ�כ�'. ה�ק�קה ז� ליבמה ְִֶַָָָ�ְְְִַַָָָֹיחל�,
מת� אר�סת�; יכנס זה הרי � היבמה ��תה א� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹי�מ�,
�חליצה. ויבמ�� �גט, אר�סת� את מ�ציא � ��� ְְֲֲִִִִֵֶַָָָ�ֶָאחיו
�י� האחי� מיתת קד� ��תה �י� אר�סת�, מתה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹוא�
מי�� ורצה לה�ר�, היבמה חזרה � מיתת� לאחר ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ��תה

ח�ל�. ֵָָרצה

.Ë�וי אחי�ת, ל��י נ��אי� מה� �ני� אחי�, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹ�ל�ה
האחי�ת, את ה���אי� �מת� צרה, מ��יה� אחת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָלכל
נפטר� ל�ר�ת, חל� א� � לי��� וצר�תיה� האחי�ת ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָונפל�
עד צר�תיה� נפטר� לא לאחי�ת, חל� א� אבל ְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹאחי�ת;
�אינ� חליצה אחי�ת �חליצת מ�ני ה�ר�ת; ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ��חלצ�

להתייב�]מע�ה ראויות אינ� מע�ה[כי �אינ� וחליצה , ְ�ְֲִֵֶַָָָ�ָ
��ארנ�. �מ� ה�רה, את ��טרת ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָאינ�

.Èמ�ית ה�א�ת יבמ�ת ���י ה�י� ��� לי, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָויראה
וכ��צא �נ�ה מ��� יבמ� על אס�רה מה� והאחת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאחד,
חל� �א� � ע�ה מח�בי א� לאוי�, מח�בי א� ,��ֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

פחותה]לאס�רה חל�[שחליצתה צרת�; ה�רה לא , ֲָָֹ�ְַָָָָָ
האס�רה. ה�רה ְֲָָָ�ַָָל�רה,

.‡È,אחי�ת ��י נ��אי� מה� �ני� אחי�, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹ�ל�ה
וי�� אחי�ת, מ�עלי אחד מת נכרית, נ��י ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוה�לי�י
�ני, �ל א��� מתה �� ואחר א���, את נכרית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה���י
�אי� ה�ני לפני נ�יו ��י ונפל� ה�לי�י, מת �� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָואחר
ה����: �מ� החליצה מ� �ט�ר�ת א�� הרי � א�ה ְֲֲִִִִִֵֵַַָָל�
אחיו ��ת ��עה א��� אח�ת �היתה מ�ני ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהאחת,
א�ת �די� אח, א�ת מ��� לע�ל� עליו נאסרה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָהרא���,

צרת�. מ��� וה�כרית, �ע�למ�; היה ��א ְְְִִִֶַָָָָָָָָֹאחיו

.·È,�מה אחד �מת אחי�ת, ל��י נ��אי� אחי� �ני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָוכ�
ע�למית, אס�רה ז� הרי � �ני �ל א��� מתה �� ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָואחר
א��� את המגר� אבל נפילה. �עת עליו ונאסרה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָה�איל

�הרי �י על וא� ל�ב�; מ�רת ז� הרי � ומת ְֲִֵֶֶֶַַַָָ�ְְֲִֵֵֶָָוהחזיר�
לה�ר�, חזרה הרי ��ר�ה, ��עה אחיו �ח�י עליו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָנאסרה

ע�מדת. היתה �ה�ר� � אחיו ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָ�כ��ת

.‚È,ומת והחזיר� �על�, וגר�� אביה, �ה�יא� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָקט�ה
��ר��יה מ�ני ל�ב�; אס�רה ז� הרי � קט�ה היא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָועדי�
חזרת� ואי� ה�יא�; אביה �הרי �מ�רי�, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָָ�ר��י�

בשנית] �מ�רי�,[שנישאת קט�ה ק���י �אי� �מ�רה, ְְְֲִִֵֵֶַָָָָחזרה
��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.„È,ומת והחזיר� ונתחר�ה, ��חת, למגר� ה�י� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָוה�א
ולא ח�לצת ואינ� ל�ב�, אס�רה �היא � חר�ת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹוה�יח�
א� ח�לצת � ז� חר�ת א� ז�, קט�ה וצרת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמתי�מת.
חר�ת א� וגדלה קט�ה ��היא החזיר� וא� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמתי�מת.
ליבמ�. מ�רת ז� הרי � מת �� ואחר אצל�, ִֶֶָָ�ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָונת��חה

.ÂËקט��ת ��יה� הי� אחי�ת, ל��י נ��אי� אחי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ�ני
למא� נישואיה�]הרא�י�ת לבטל במיאונ� חר��ת,[שדי א� ְְְֵֵָָ

מ� �פט�רה א�ה, אח�ת מ��� �צא � מה� אחד ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָ�מת
�מת קט�ה, ואחת �ד�לה אחת הי� ה����. �מ� ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָהחליצה
ה�ד�לה �על מת א�ה; אח�ת מ��� �צא � ה�ט�ה ְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָ�על
ז� �ד�לה ותהיה �בעל�, ��מא� ה�ט�ה את מל�די� �ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ליבמ�. ִֶֶָָ�מ�רת

.ÊË�א �קח�ת, אחי�ת ל��י נ��אי� חר�י� אחי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָ�ני
אחי�ת ��י וכ� חר�ת, ואחת ��חת אחת א� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָחר��ת,

אחדחר� א� חר�י�, א� �קחי�, אחי� ל�ני נ��א�ת �ת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָ
מ� �ט�רה א��� � מה� אחד �מת חר�, ואחד ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ��ח
נ��אי אי� �הרי א�ה; אח�ת מ��� ה����, �מ� ֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָהחליצה

�מ�רי�. נ��אי� מ�ניה� ְְִִִִֵֶֶָאחד

.ÊÈאחי�ת ל��י נ��אי� חר�, ואחד ��ח אחד אחי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ני
היא ה��חת והרי ��חת, ואחת חר�ת אחת א� ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַ�קח�ת,
אח�ת מ��� א���, �צא � החר� מת � ה��ח ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַא�ת
נ��אי� ��ת ה��ח ונ��אי ה�איל � ה��ח מת ְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָא�ה.

�מ�רה החר� זה וז�ת התורה]�מ�רי� החר�[מ� ונ��אי , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
�גט, א��� את מ�ציא זה הרי � �מ�רי� נ��אי� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָאינ�
אס�רה ה��ח אחיו וא�ת ל�; זק�קה �אח�ת� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמ�ני
מ�ני יחל�, ולא אח�ת�, מ�ני לכנס יכ�ל �אינ� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹלע�ל�,

חר�. ֵֵֶ�ה�א

.ÁÈ,החר�ת א��� החר� זה ���ציא חכמי� �זר� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָול�ה
�אי� נבל�ת, א�כל �קט� ה� הרי א�א ח��ב, �ני אינ� ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָוה�
א��� ��ב א� חכמי�: אמר� להפרי��? מצ�י� �י� ְְְְֲִִִִִֵֵַָָ�ְִֵ�ית
מ��� 'נפטרה ויאמר�: לזר, נ�את אח�ת� נמצאת ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָֹע��,
�די �גט, א��� החר� מ�ציא לפיכ� א�ה'; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָאח�ת

לע�ל�. אס�רה אח�ת� ְְֲֲִֶֶָָָ��היה

.ËÈאחת אחי�ת, ל��י נ��אי� �קחי� אחי� �ני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָוכ�
אח�ת מ��� �צא החר�ת, �על מת � חר�ת ואחת ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַ��חת
�גט, החר�ת א��� את מ�ציא ה��חת, �על מת ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָא�ה.
לחל�. ויכ�ל ��ח �ה�א מ�ני �חליצה, אחיו א�ת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹואת

.Îי�� נ��י והחר� חר�, ואחד ��ח אחד אחי�, ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�ני
� החר� �מת ה��ח, על ערוה מה� אחת �קח�ת, ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָנ�י�
נ��אי�, הערוה נ��אי א� �ני�: �ל על �ט�ר�ת ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ��יה�
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עליה�, א�ת� �אסרה האחר�נה �הרי האחי�; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָל�אר
�אס�רה היא האחר�נה היתה א� אבל ל�. ל��ר ְֲֲֲִִֶַָָָָָָָָ�ְְִַַָנתי�מה
מי�� ה�א הרי ערוה, מ��� �לבד מה� אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעל
ולא וח�לצי� ���יה�, אס�רי� האחי� ��אר ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹלרא��נה.
מ� אחת אחד �ל וכנס� קדמ� וא� ��ארנ�; �מ� ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמי�מי�

מ�ד�. מ�ציאי� ֲִִִָָָָהאחי�ת,

.Âאחד מת אחי�ת, ל��י נ��אי� מה� �ני� אחי�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�ל�ה
מאמר �יבמ�� ה�לי�י וע�ה אחי�ת, [קידשהמ�עלי ְְְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָ

היבו�] לפני חכמי� כתקנת �עלבכס� מת �� ואחר ,ְֵַַַַָ
ה�לי�י האח לפני ה�נ�ה האח�ת ונפלה ה�ני, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָהאח�ת
וח�ל� ל�, וח�ל� ה�אמר לבעלת �ט נ�ת� זה הרי �ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

לזר. לה�יר� �די האחר�נה, ְְְֲֲִֵַַַָָָָָלאח�ת�

.Ê�ונפל אחרת, א�ה ל� והיתה ה�אמר, �ע�ה זה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמת
מ� �ט�רה ה�אמר �עלת � האח�ת �על לפני ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ��יה�
והא�ה א���; אח�ת היא �הרי ה����, �מ� ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָהחליצה
קני� ק�נה ה�אמר �אי� מתי�מת, ולא ח�לצת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהאחרת,

ה�רה. את ��פטר עד ְִֶֶַַָָָֹ�מ�ר

.Á:�ל א�מרי� � יבמ�� אח�ת ���� היבמי� מ� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָאחד
א� אחי�, ��י�� עד ��א�ה ואל �גר��ה ואל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ'המ��
א� אחיו, ל� חל� לכ�כ�'. ה�ק�קה ז� ליבמה ְִֶַָָָ�ְְְִַַָָָֹיחל�,
מת� אר�סת�; יכנס זה הרי � היבמה ��תה א� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹי�מ�,
�חליצה. ויבמ�� �גט, אר�סת� את מ�ציא � ��� ְְֲֲִִִִֵֶַָָָ�ֶָאחיו
�י� האחי� מיתת קד� ��תה �י� אר�סת�, מתה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹוא�
מי�� ורצה לה�ר�, היבמה חזרה � מיתת� לאחר ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ��תה

ח�ל�. ֵָָרצה

.Ë�וי אחי�ת, ל��י נ��אי� מה� �ני� אחי�, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹ�ל�ה
האחי�ת, את ה���אי� �מת� צרה, מ��יה� אחת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָלכל
נפטר� ל�ר�ת, חל� א� � לי��� וצר�תיה� האחי�ת ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָונפל�
עד צר�תיה� נפטר� לא לאחי�ת, חל� א� אבל ְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹאחי�ת;
�אינ� חליצה אחי�ת �חליצת מ�ני ה�ר�ת; ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ��חלצ�

להתייב�]מע�ה ראויות אינ� מע�ה[כי �אינ� וחליצה , ְ�ְֲִֵֶַָָָ�ָ
��ארנ�. �מ� ה�רה, את ��טרת ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָאינ�

.Èמ�ית ה�א�ת יבמ�ת ���י ה�י� ��� לי, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָויראה
וכ��צא �נ�ה מ��� יבמ� על אס�רה מה� והאחת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאחד,
חל� �א� � ע�ה מח�בי א� לאוי�, מח�בי א� ,��ֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

פחותה]לאס�רה חל�[שחליצתה צרת�; ה�רה לא , ֲָָֹ�ְַָָָָָ
האס�רה. ה�רה ְֲָָָ�ַָָל�רה,

.‡È,אחי�ת ��י נ��אי� מה� �ני� אחי�, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹ�ל�ה
וי�� אחי�ת, מ�עלי אחד מת נכרית, נ��י ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוה�לי�י
�ני, �ל א��� מתה �� ואחר א���, את נכרית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה���י
�אי� ה�ני לפני נ�יו ��י ונפל� ה�לי�י, מת �� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָואחר
ה����: �מ� החליצה מ� �ט�ר�ת א�� הרי � א�ה ְֲֲִִִִִֵֵַַָָל�
אחיו ��ת ��עה א��� אח�ת �היתה מ�ני ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהאחת,
א�ת �די� אח, א�ת מ��� לע�ל� עליו נאסרה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָהרא���,

צרת�. מ��� וה�כרית, �ע�למ�; היה ��א ְְְִִִֶַָָָָָָָָֹאחיו

.·È,�מה אחד �מת אחי�ת, ל��י נ��אי� אחי� �ני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָוכ�
ע�למית, אס�רה ז� הרי � �ני �ל א��� מתה �� ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָואחר
א��� את המגר� אבל נפילה. �עת עליו ונאסרה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָה�איל

�הרי �י על וא� ל�ב�; מ�רת ז� הרי � ומת ְֲִֵֶֶֶַַַָָ�ְְֲִֵֵֶָָוהחזיר�
לה�ר�, חזרה הרי ��ר�ה, ��עה אחיו �ח�י עליו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָנאסרה

ע�מדת. היתה �ה�ר� � אחיו ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָ�כ��ת

.‚È,ומת והחזיר� �על�, וגר�� אביה, �ה�יא� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָקט�ה
��ר��יה מ�ני ל�ב�; אס�רה ז� הרי � קט�ה היא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָועדי�
חזרת� ואי� ה�יא�; אביה �הרי �מ�רי�, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָָ�ר��י�

בשנית] �מ�רי�,[שנישאת קט�ה ק���י �אי� �מ�רה, ְְְֲִִֵֵֶַָָָָחזרה
��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.„È,ומת והחזיר� ונתחר�ה, ��חת, למגר� ה�י� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָוה�א
ולא ח�לצת ואינ� ל�ב�, אס�רה �היא � חר�ת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹוה�יח�
א� ח�לצת � ז� חר�ת א� ז�, קט�ה וצרת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמתי�מת.
חר�ת א� וגדלה קט�ה ��היא החזיר� וא� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמתי�מת.
ליבמ�. מ�רת ז� הרי � מת �� ואחר אצל�, ִֶֶָָ�ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָונת��חה

.ÂËקט��ת ��יה� הי� אחי�ת, ל��י נ��אי� אחי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ�ני
למא� נישואיה�]הרא�י�ת לבטל במיאונ� חר��ת,[שדי א� ְְְֵֵָָ

מ� �פט�רה א�ה, אח�ת מ��� �צא � מה� אחד ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָ�מת
�מת קט�ה, ואחת �ד�לה אחת הי� ה����. �מ� ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָהחליצה
ה�ד�לה �על מת א�ה; אח�ת מ��� �צא � ה�ט�ה ְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָ�על
ז� �ד�לה ותהיה �בעל�, ��מא� ה�ט�ה את מל�די� �ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ליבמ�. ִֶֶָָ�מ�רת

.ÊË�א �קח�ת, אחי�ת ל��י נ��אי� חר�י� אחי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָ�ני
אחי�ת ��י וכ� חר�ת, ואחת ��חת אחת א� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָחר��ת,

אחדחר� א� חר�י�, א� �קחי�, אחי� ל�ני נ��א�ת �ת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָ
מ� �ט�רה א��� � מה� אחד �מת חר�, ואחד ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ��ח
נ��אי אי� �הרי א�ה; אח�ת מ��� ה����, �מ� ֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָהחליצה

�מ�רי�. נ��אי� מ�ניה� ְְִִִִֵֶֶָאחד

.ÊÈאחי�ת ל��י נ��אי� חר�, ואחד ��ח אחד אחי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ני
היא ה��חת והרי ��חת, ואחת חר�ת אחת א� ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַ�קח�ת,
אח�ת מ��� א���, �צא � החר� מת � ה��ח ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַא�ת
נ��אי� ��ת ה��ח ונ��אי ה�איל � ה��ח מת ְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָא�ה.

�מ�רה החר� זה וז�ת התורה]�מ�רי� החר�[מ� ונ��אי , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
�גט, א��� את מ�ציא זה הרי � �מ�רי� נ��אי� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָאינ�
אס�רה ה��ח אחיו וא�ת ל�; זק�קה �אח�ת� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמ�ני
מ�ני יחל�, ולא אח�ת�, מ�ני לכנס יכ�ל �אינ� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹלע�ל�,

חר�. ֵֵֶ�ה�א

.ÁÈ,החר�ת א��� החר� זה ���ציא חכמי� �זר� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָול�ה
�אי� נבל�ת, א�כל �קט� ה� הרי א�א ח��ב, �ני אינ� ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָוה�
א��� ��ב א� חכמי�: אמר� להפרי��? מצ�י� �י� ְְְְֲִִִִִֵֵַָָ�ְִֵ�ית
מ��� 'נפטרה ויאמר�: לזר, נ�את אח�ת� נמצאת ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָֹע��,
�די �גט, א��� החר� מ�ציא לפיכ� א�ה'; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָאח�ת

לע�ל�. אס�רה אח�ת� ְְֲֲִֶֶָָָ��היה

.ËÈאחת אחי�ת, ל��י נ��אי� �קחי� אחי� �ני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָוכ�
אח�ת מ��� �צא החר�ת, �על מת � חר�ת ואחת ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַ��חת
�גט, החר�ת א��� את מ�ציא ה��חת, �על מת ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָא�ה.
לחל�. ויכ�ל ��ח �ה�א מ�ני �חליצה, אחיו א�ת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹואת

.Îי�� נ��י והחר� חר�, ואחד ��ח אחד אחי�, ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�ני
� החר� �מת ה��ח, על ערוה מה� אחת �קח�ת, ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָנ�י�
נ��אי�, הערוה נ��אי א� �ני�: �ל על �ט�ר�ת ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ��יה�
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הערוה נ��אי אי� וא� �פט�רה; צרת� ה�נ�ה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָהרי
נ��אי�. צרת� נ��אי יהי� לא �� ְִִִִִִֵָָָָֹנ��אי�,

.‡Î� ה��ח לאחיו �נ��אה חר�ת, �� וכ��צא ��� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיתה
�מ�רי�. החר�ת נ��אי �אי� מתי�מת; ולא ח�לצת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹצרת�

.·Îאחד � אחי�ת' '��י א�� �הלכ�ת �אמרנ� מק�� ְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָ�ל
וכ��צא �נ�, �בת א�ה א� �ב��, א�ה א� אחי�ת, ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ��י
ערוה מה� �האחת נ�י� ��י �ה� � ה�ברי� עני� ;��ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
�ל וכ� ערוה. מ��� ��יה� ל�א אפ�ר ואי האחרת, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָע�
אחד � יבמ��' 'אח�ת א� א���', 'אח�ת ��אמר ְְְֱֲֲִִֶֶֶַָָמק��
אחת � ה�ברי� עני� ;��� א� א��, א� ְְֲִִִִַַַַָָָָאח�ת�,

ע��. ערוה �ה� ְְִִֵֶֶֶָָָמ�ר�ב�תיה

ח ּפרק וחליצה יּבּום ¤¤¨¦£©¦§¦הלכֹות

מה�‡. איז� יד�ע ואי� אחי�ת, מ��י אחת ���� ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמי
לה�יר� �די ל��יה�, ח�ל� � אחד אח ול� ומת, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָק��,
מה� לאחת ח�ל� אחד � אחי� �ני ל� הי� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלאחרי�.
היא ז� א� �ני�: �ל על ל�נ�ה מי�� וה�ני ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָ��ח�ה,
הרי אחיו, א�ת אינ� וא� א�ת�; י�� הרי אחיו, ����ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָ
אחיו, א�ת �היתה ואח�ת� ה��י�, מ�אר א�ה ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָנ�א
האחרת ��א � �ח�ה האחת יי�� לא אבל נחלצה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ�בר
�ני קדמ� זק�קת�; קר�בת ���א ונמצא אחיו, א�ת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָהיא

מ�ד�. מ�ציאי� אי� � היבמ�ת ��י וכנס� ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָהאחי�

ק��,·. איז� י�דע אינ� זה אחי�ת, ��י ����� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ�ני�
אח ולזה אח לזה � �ניה� �מת� ק��, איז� י�דע אינ� ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָוזה
אחד אח לזה ל��יה�. ח�ל� וזה ל��יה�, ח�ל� זה �ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ
וה�ני�, ��ח�ה; ל��יה� ח�ל� היחידי, � �ני� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָולזה
אי� � וכנס� קדמ� וא� מי��. וה�ני רא���, ח�ל� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָאחד
�חל� �החליצה �הני�; הי� ואפ�� מ�ד�, ֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹמ�ציאי�
מ�ברי לכה� אס�רה והחל�צה חל�; מ�פק ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹהיחידי,

גזר�. לא חל�צה �בספק ְְְֲִִֵָָֹס�פרי�,

ח�ל�‚. זה �ל אחיו � אחי� �ני ולזה אחי� �ני לזה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהי�
ה�ני האח �� ואחר לאחת; ח�ל� זה �ל ואחיו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלאחת,
מי�� זה �ל ה�ני והאח זה, �ל חל�צת� מי�� זה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ�ל
לא � ל��יה� וחלצ� אחי� �ני קדמ� זה. �ל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹחל�צת�
��ח�ה, ח�ל� אחד א�א האחרי�; האחי� �ני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיי�מ�
מ�ד�. מ�ציאי� אי� וכנס�, קדמ� וא� ל�נ�ה. מי�� ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָואחיו

ונתע�רה„. �ני�, לכ�ת� והי� �ני�, ל� �הי� ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָָהא�ה
אחת, �מחב�אה ��יה� וילד� ��ת�, ונתע�רה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָהא�ה
נ�י� ונ�א� ה�ער�ב�ת והג�יל� הילדי�, �ני ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָונתערב�

� ל��יה�ומת� ח�לצי� ה��ה �ני נ�ר�ת? ה� �יצד ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
א�ת �היא ספק מ��יה� אחת ��ל � מי�מי� ולא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�ח�ה,
והיא אביו אחי א�ת �היא ספק ל�, מ�רת ותהיה ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָ�ְְִִֶָאחיו
�א� מי�מי�: א� ח�לצי� א� ה�קנה, �ני אבל עליו. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָערוה
אחיו, �� א�ת היא וא� י�מ�; הרי אחיו, א�ת ז� ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָהיא

נחלצה. ��בר � ל� היא ְְְִֶֶֶֶָָ�מ�רת

היד�עי�‰. ה�ני� ��ת�,[הוודאיי�]מת� ו�ל זקנה �ל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
�ני לנ�י ה�ער�ב�ת �ני � ק�מי� ה�ער�ב�ת �ני ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַָוהרי
אביו, אחי א�ת ספק �היא מי�מי�; ולא ח�לצי� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹה�קנה,

��ח�ה, ח�ל� אחד � ה��ה �ני ולנ�י עליו. ערוה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ�היא
�חל� זה ה�א ה��ה �� א� �ני�: �ל על מי�� ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָואחד
�� ה�א ה�ער�ב�ת מ� וה�ני אחיו, א�ת חל� הרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�ח�ה,
��חלצה אחר אחיו �� א�ת ל�א ל� �מ�ר ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ�ְֵַָה�קנה,
חל� הרי ה�קנה, �� ה�א �ח�ה �חל� זה וא� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמיבמ�;
ה�א ה�ער�ב�ת מ� וה�ני �ל��, ע�ה ולא אחיו �� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלא�ת

אחיו. א�ת י�� והרי ה��ה, ��ֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ

.Âונ�את חד�י�, �ל�ה �על� אחר �הת ��א ְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמי
�בעה �� א� לרא��� ��עה �� א� יד�ע ואי� ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָוילדה,
זה מת א� � ה�ני �מ� הרא��� מ� �ני� ל� והי� ְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלאחר��,
לא���, ח�לצי� האחר�� �בני הרא��� �ני � ה�פק ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָה��
אינ� ��א לי��, ��ב�א מה� אחד ��ל מי�מי�; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹולא
אחיו וא�ת �ו�אי, מא�� אחיו ה�א והרי מאביו; ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאחיו
ה�� זה וכ� ערוה. מ��� לע�ל� האד� על אס�רה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמא��

לנ��תיה� ח�ל� � הוודאיי�]ה�פק מי��.[של ולא ְְְִֵֵֵֵֶַַָֹ

.Ê��ת� ���את ז� מא�ה ��א ל�ני, �ב� לרא��� �� ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהיה
חודשי�]זמ� ח�ל�[ג' ה�פק ה�� זה הרי � מה� אחד �מת , ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

י�� הרי ה�א, מאביו אחיו �א� מי��; א� ��ת זה ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָלא�ת
אחוה �יניה� אי� הרי � מאביו אחיו אינ� וא� א���; ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָאת

אחי�] א���.[קשר את ל�א ל� מ�ר לפיכ� ְִִֶָָ�ְְִָָ�לל,

.Á�ח�ל ה��אי� ה�ני� מ�ני אחד � ה�פק ה�� ְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמת
ה�א, אחיו א� �ני�: �ל על מי�� וה�ני �ח�ה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָלא���
ה�א, האחר האב �ב� אחיו אינ� וא� א���; את י�� ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהרי

�על�. מאחי נחלצה ְְֲֲֲִֵֵֶַָָהרי

.Ë,ונ�את ��ת ו�מעה אחרת למדינה �על� �הל� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמי
ולזה אחי� לזה �ניה�, �מת� הרא���, ה�על �א �� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואחר
מי�מי�. ולא ח�לצי� זה, �ל ואחיו זה �ל אחיו � ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹאחי�

.È�ונתע�ר יד�ע, �� מה� אחת לכל �היה נ�י� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָחמ�
והג�יל� ה�לד�ת ונתערב� �מחב�אה, �אחת וילד� ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָחמ���
ונפל� האנ�י�, החמ�ה �מת� נ�י� ונ�א� ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹה�ערבת,
מה� אחד �אי� ה��אי�, ה�ני� החמ�ה לפני ה��י� ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָחמ�
מה� אר�עה ��נת�? �יצד � אחיו א�ת היא איז� ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָי�דע

ו �ח�ה, לאחת אר�עח�לצי� ��חלצה ז� י�א החמי�י ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָ
�ני�. �ל על ֲִִַָָחליצ�ת

.‡È�אינ וא� א�ת�; י�� הרי היא, אחיו א�ת א� ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ�יצד?
והרי מהאר�עה, אחד אח א�ת היא הרי � אחיו ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָא�ת
ל� ח�לצי� � ה�נ�ה וכ� �ח�ה. אר�ע�� ל� ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָחלצ�
הרא��נה, ���א זה האר�עה מ� והאחד ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָאר�עה,
נ�א� החמ�ה ה�ני� ��מצא� עד י�א�ה. ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָוהחמי�י
חליצ�ת. אר�ע מה� אחת �ל ��חלצה אחר נ�י�, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהחמ�

.·Èמי ��ל א��; �ע�רי� ה�פק�ת �כל ה�הר ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָ�לע�ל�
אינ� א� זה לאי� היא חליצה �ת ��א ל� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ��ס��ק
עד לזר, לה��א נ�רת אינ� � מ��� לחליצה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָצריכה
�יאת� ��א ל� ��ס��ק מי וכל האי�; א�ת� ל� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ��חל�
ס�פרי� מ�ברי �י� ת�רה מ�ברי �י� זה, אי� על ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָאס�רה
נבעלה א� מע�ה חליצה ��חלצה וכל ל�. מתי�מת אינ� �ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ�ְֲִָָ

לזר. צרת� ה�רה � ��רה ְְָָָָָ�ְְִֵָָ�עילה

.‚È�לעני ��ארע� ה�פק�ת �כל ות�רה �בי� ז� �ר� ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָועל

- h"qyz'd a`Îmgpn b"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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�סמ�. �עליה� הע�רי� �ל �ארנ� �הרי וחליצה, ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹי���
ה�ט�רה היא �מי ��י��, ה�א �מי �ח�ל�, ה�א מי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָותדע

לי���. הרא�יה היא �מי ה����, �מ� החליצה ְְֲִִִִִִִַַָָָמ�
�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ג חמישי יו�

dlEza dxrp zFkld¦§©£¨§¨
מצו�ת ���י ע�ה, מצו�ת �ל� � מצו�ת חמ� �כלל� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹי�
���א (ב) המפ�ה; לקנס (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹלא
א�ת ���ב (ד) הא�נס; יגר� ��א (ג) אנ�סת�; ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹהא�נס
מ�ציא יגר� ��א (ה) לע�ל�; �על� �חת רע �� ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹמ�ציא
א��. �פרקי� א�� מצו�ת �בא�ר א���. את רע ��ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָ

א ּפרק בתּולה נערה ¤¤¨§¨£©§¦הלכֹות

סלעי�‡. חמ�י� מ�קל א�ת� ק�נסי� �ת�לה, ���ה ְְְְֲִִִִִִִֶַָָָמי
מז�ק �ס� אנס[טהור]�ל א� וכ� 'קנס'. ה�קרא ה�א וזה ; ְֶֶֶ�ְְְְִִֵֶַַָָָָ

"ונת� ��אמר: ��רה, �ל ע�ה מצות � זה �קנס ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָא�ת�.
�ס�". חמ�י� ה�ערה לאבי ע�� ה�כב ֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהאי�

לרצ�נ�;·. � מפ�ה א�נס? ה�א ואיזה מפ�ה ה�א ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָואיזה
הרי � ��דה ה�בעלת �ל �רה�. �על עליה ��א � ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוא�נס
העדי� ��עיד� עד א�נס, �י� �� ודני� אנ�סה, �חזקת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָז�

�ע ה�בעלת וכל נבעלה. �חזקת��רצ�נ� ז� הרי � יר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
אנ�סה, �היא עדי� ��עיד� עד זעקה, ��א מ�ני ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�ְמפ�ה,
א�ת�'. אהרג �זעקי, 'א� ל�: ואמר חרב ��ל� ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ�ג��

אביה‚. רצה ��א א� למפ�ה, לה��א רצת ��א ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ�ְַהמפ�ה
קנס�, נ�ת� זה הרי � לכנס ה�א רצה ��א א� ל�, ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֹל�נ�
אינ� � �כנס� רצ� וא� לכנס. א�ת� ��פי� ואי� ְְְְְִִִֵֵֵָָָֹוה�ל�;
אבל ה�ת�ל�ת. ��אר �ת�ה ל� ��תב א�א קנס, ְְֲִַָָָ�ְְְֵֵֶַָָָמ���
הר��ת � לא�נס לה��א אביה א� היא רצת ��א ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָָֹהאנ�סה
��פי� � ה�א רצה ולא ואביה היא רצת קנס. ונ�ת� ְְְְְִִִֵָָָָָָָָָֹ�יד�,
הרי לא�ה", תהיה "ול� ��אמר: קנס, ונ�ת� וכ�נס ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָא�ת�
מצרעת, א� ס�מה א� ח�רת היא אפ�� � ע�ה מצות ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָֹז�
��אמר: לע�ל�, לרצ�נ� מ�ציא ואינ� לכנס. א�ת� ְְְְֱִִִִֵֶֶַָֹ��פי�
תע�ה. לא מצות ז� הרי � ימיו" �ל ��ח� י�כל ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹֹ"לא

�די„. א�א לא�ה �ת�ה חכמי� ��נ� ��א � �ת�ה ל� ְִֵֶָָָָ�ְְֲִִֶָָֹ�ְְֵָואי�
לה�ציא. יכ�ל אינ� וזה לה�ציא�, �עיניו ק�ה תהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ��א

ע�ה,‰. מח�בי אפ�� � עליו אס�רה ז� אנ�סה ְֲֲֲֲִֵֵֵַָָָָָָָהיתה
�נ�ה מדרבנ�]ואפ�� עליו י�א�ה;[אסורה לא זה הרי � ְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹ

ז�ה �בר �� נמצא א� זה[שזנתה]וכ� הרי ��נס�, אחר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ל�. הרא�יה א�ה לא�ה", תהיה "ול� ��אמר: � ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָיגר��ה

.Âלא זה הרי � א�ת� ���ה א� �ת�לה �אנס �ד�ל ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ�ה�
���א �ב�עה ה�ת�לה, את ל�א מצ�ה �ה�א מ�ני ְְִִֶֶֶַָָָָָ�ְְְִִֵֶֹיכנס,

�גט. י�ציא �נס, וא� �ת�לה; אינ� ְְְִִֵֵַָָָז�,

.Ê�יו� � ��ח�" י�כל "לא �א�נס: ��אמר �י על ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָֹא�
�]��דמ� נתק�[מצות הרי תהיה", "ול� ��אמר: ע�ה, ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָ
הלאו]לע�ה לתק� אפשרות התורה ז�[נתנה ונמצאת ; ְְֲִֵֵַ

א�א עליה ל�קי� �אי� לע�ה, ���קה תע�ה לא ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמצות

סנהדרי�. �הלכ�ת ��ת�אר �מ� ,��� ע�ה ק�� לא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹא�
ואינ� להחזיר, א�ת� ��פי� � וגר� �עבר א�נס ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָלפיכ�
לאחר, ��תק��ה א� ��חזיר�ה, קד� �ר��ת� מתה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹל�קה;
עבר �הרי ל�קה; זה הרי � �גר��ה �אס�ר �ה� �היה ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹא�

��� ע�ה לק�� יכ�ל ואינ� �ע�ה, לא .על ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָֹ

.Áעליה ��ב�א עד �קנס, ח�ב המפ�ה א� הא�נס ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאי�
ל�ת יהיה �מאימתי התראה. צרי� ואינ� �בעדי�; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ�דר��,
�ת�� נבעלה ��בגר. עד �מ�ר�ת, �ני� �ל� מאחר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹקנס?
אי� מ��גרה, עליה �א �יאה; �יאת� אי� �ני�, ְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָֹ�ל�

ה��גרת. לא בת�לה", "נערה ��אמר: � קנס ְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָָֹל�

.Ë.קנס ל� י� � אב ל� �אי� א� אב, ל� ��� ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָואחת
והממאנת ה��גרת, קנס: לה� �אי� יתומהוא�� [קטנה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

שהשיאוה] בנישואי� והאיל�ניתשמיאנה וה��טה,[עקרה], , ְְְִַַָָ
�ני� �בא� �ילד�ת� רע �� עליה ��צא �מי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָוהחר�ת,
ה���אי� מ� וה�ת�ר�ת ע��, לזנ�ת א�ת� ��בעה ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָוהעיד�
� האר�סי� מ� ה�ת�ר�ת אבל בת�לה. נערה היא ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָועדי�
קנס. ל� אי� נת��תה, וא� קנס; ל� י� נאנסה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָא�

.Èוהמ�חררת וה�ב�יה, כנעניתה���רת, [שפחה ְְְְִֶַַַָ�ְֶֶ
�תשנשתחררה] והיא ונ��חררה ונפ�ית נת��רה א� �ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָ

�ל� �ת היתה וא� קנס. ל� י� � �ח�ת א� �ני� ְְְִִֵַָָָָָָָָֹֹ�ל�
�����חררה, א� ���פ�ית א� ���ת��רה אחד וי�� ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ�ני�
�בע�ל�ת. ה� הרי �יאה, �ביאת� ה�איל קנס; ל� ְְֲִִִִֵֵֵָָָָָאי�

.‡È�א � המפ�ה א� הא�נס על אס�רה ז� �ת�לה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָהיתה
וכ��צא וה��ה וד�דת� אח�ת� �ג�� �רת�ת, מח�בי ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָהיתה
ל�קה זה הרי ,�� התר� א� � לאוי� מח�בי �היתה א� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�ה�,
היתה לא וא� �מ���. ל�קה אד� �אי� קנס; מ��� ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹואינ�
קנס. מ��� זה הרי מלק�ת, ח�ב ואינ� ה�איל � התראה ��ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

.·Èאס�רה� �� וכ��צא �נ�ה א� ע�ה מח�בי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהיתה
ח�ב ,�� התר� לא �י� �� התר� �י� � ס�פרי� ְְְְִִִִִֵֵֵַָֹמ�ברי

מלק�ת. �א� �אי� ְְִֵֶַָָ�קנס;

.‚È�נ� וא�ת ��� �ג�� �י�, �ית מיתת מח�בי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָהיתה
מ� �ט�ר � �� התר� לא �י� ,�� התר� �י� � �ה� ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹוכ��צא

��אמרה�נס עוברה], ומת הרה אשה נוג� יהיה[גבי "ולא : ְְְֱִֶֶֶַַָֹ
אס�� �� היה א� הא יענ�", ענ�� � האשה]אס�� ,[שמתה ִֵֵָָָָָָָָ

ענ� �� הולד]אי� דמי משל� �הריגת[אינו �י על וא� ; ְֲִִֵֶֶַַַָֹ
י�צ� "�י ��אמר: ל�, נת��נ� לא �הרי ��גגה, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהא�ה
�אס�� ח�ק ��א למד� הא � הרה" א�ה ונגפ� ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָָֹאנ�י�,
א�מר: ה�א והרי ה��ל�מי�. מ� לפטר� למזיד ��גג ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָ�י�
��ה מה � י�מת" אד� �מ�ה י��מ�ה, �המה נפ� ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ"מ�ה
לח�ב� למזיד ��גג �י� �� ח�ק לא �המה, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹנפ�
��גג �י� �� ח�ק לא אד�, נפ� מ�ה א� ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ�ת�ל�מי�,

ה��ל�מי�. מ� לפטר� ְְְְִִִֵַַָלמזיד

.„È�אי� �י�, �ית מיתת �� ��� עברה לכל ה�י� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוה�א
��ל�מי�. ��ְִַָ

.ÂË:אמר�� ה�נס, מ� �ט�ר זה הרי � ומתה עליה ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�א
ה�תה; לאבי לא ה�ערה", לאבי ע�� ה��כב האי� ְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹ"ונת�

��י�. ��עמד קד� ��מ�ת ְֲִֶֶֶַַָֹֹוה�א
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�סמ�. �עליה� הע�רי� �ל �ארנ� �הרי וחליצה, ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹי���
ה�ט�רה היא �מי ��י��, ה�א �מי �ח�ל�, ה�א מי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָותדע

לי���. הרא�יה היא �מי ה����, �מ� החליצה ְְֲִִִִִִִַַָָָמ�
�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ג חמישי יו�

dlEza dxrp zFkld¦§©£¨§¨
מצו�ת ���י ע�ה, מצו�ת �ל� � מצו�ת חמ� �כלל� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹי�
���א (ב) המפ�ה; לקנס (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹלא
א�ת ���ב (ד) הא�נס; יגר� ��א (ג) אנ�סת�; ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹהא�נס
מ�ציא יגר� ��א (ה) לע�ל�; �על� �חת רע �� ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹמ�ציא
א��. �פרקי� א�� מצו�ת �בא�ר א���. את רע ��ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָ

א ּפרק בתּולה נערה ¤¤¨§¨£©§¦הלכֹות

סלעי�‡. חמ�י� מ�קל א�ת� ק�נסי� �ת�לה, ���ה ְְְְֲִִִִִִִֶַָָָמי
מז�ק �ס� אנס[טהור]�ל א� וכ� 'קנס'. ה�קרא ה�א וזה ; ְֶֶֶ�ְְְְִִֵֶַַָָָָ

"ונת� ��אמר: ��רה, �ל ע�ה מצות � זה �קנס ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָא�ת�.
�ס�". חמ�י� ה�ערה לאבי ע�� ה�כב ֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהאי�

לרצ�נ�;·. � מפ�ה א�נס? ה�א ואיזה מפ�ה ה�א ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָואיזה
הרי � ��דה ה�בעלת �ל �רה�. �על עליה ��א � ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוא�נס
העדי� ��עיד� עד א�נס, �י� �� ודני� אנ�סה, �חזקת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָז�

�ע ה�בעלת וכל נבעלה. �חזקת��רצ�נ� ז� הרי � יר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
אנ�סה, �היא עדי� ��עיד� עד זעקה, ��א מ�ני ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�ְמפ�ה,
א�ת�'. אהרג �זעקי, 'א� ל�: ואמר חרב ��ל� ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ�ג��

אביה‚. רצה ��א א� למפ�ה, לה��א רצת ��א ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ�ְַהמפ�ה
קנס�, נ�ת� זה הרי � לכנס ה�א רצה ��א א� ל�, ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֹל�נ�
אינ� � �כנס� רצ� וא� לכנס. א�ת� ��פי� ואי� ְְְְְִִִֵֵֵָָָֹוה�ל�;
אבל ה�ת�ל�ת. ��אר �ת�ה ל� ��תב א�א קנס, ְְֲִַָָָ�ְְְֵֵֶַָָָמ���
הר��ת � לא�נס לה��א אביה א� היא רצת ��א ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָָֹהאנ�סה
��פי� � ה�א רצה ולא ואביה היא רצת קנס. ונ�ת� ְְְְְִִִֵָָָָָָָָָֹ�יד�,
הרי לא�ה", תהיה "ול� ��אמר: קנס, ונ�ת� וכ�נס ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָא�ת�
מצרעת, א� ס�מה א� ח�רת היא אפ�� � ע�ה מצות ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָֹז�
��אמר: לע�ל�, לרצ�נ� מ�ציא ואינ� לכנס. א�ת� ְְְְֱִִִִֵֶֶַָֹ��פי�
תע�ה. לא מצות ז� הרי � ימיו" �ל ��ח� י�כל ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹֹ"לא

�די„. א�א לא�ה �ת�ה חכמי� ��נ� ��א � �ת�ה ל� ְִֵֶָָָָ�ְְֲִִֶָָֹ�ְְֵָואי�
לה�ציא. יכ�ל אינ� וזה לה�ציא�, �עיניו ק�ה תהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ��א

ע�ה,‰. מח�בי אפ�� � עליו אס�רה ז� אנ�סה ְֲֲֲֲִֵֵֵַָָָָָָָהיתה
�נ�ה מדרבנ�]ואפ�� עליו י�א�ה;[אסורה לא זה הרי � ְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹ

ז�ה �בר �� נמצא א� זה[שזנתה]וכ� הרי ��נס�, אחר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ל�. הרא�יה א�ה לא�ה", תהיה "ול� ��אמר: � ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָיגר��ה

.Âלא זה הרי � א�ת� ���ה א� �ת�לה �אנס �ד�ל ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ�ה�
���א �ב�עה ה�ת�לה, את ל�א מצ�ה �ה�א מ�ני ְְִִֶֶֶַָָָָָ�ְְְִִֵֶֹיכנס,

�גט. י�ציא �נס, וא� �ת�לה; אינ� ְְְִִֵֵַָָָז�,

.Ê�יו� � ��ח�" י�כל "לא �א�נס: ��אמר �י על ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָֹא�
�]��דמ� נתק�[מצות הרי תהיה", "ול� ��אמר: ע�ה, ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָ
הלאו]לע�ה לתק� אפשרות התורה ז�[נתנה ונמצאת ; ְְֲִֵֵַ

א�א עליה ל�קי� �אי� לע�ה, ���קה תע�ה לא ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמצות

סנהדרי�. �הלכ�ת ��ת�אר �מ� ,��� ע�ה ק�� לא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹא�
ואינ� להחזיר, א�ת� ��פי� � וגר� �עבר א�נס ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָלפיכ�
לאחר, ��תק��ה א� ��חזיר�ה, קד� �ר��ת� מתה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹל�קה;
עבר �הרי ל�קה; זה הרי � �גר��ה �אס�ר �ה� �היה ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹא�

��� ע�ה לק�� יכ�ל ואינ� �ע�ה, לא .על ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָֹ

.Áעליה ��ב�א עד �קנס, ח�ב המפ�ה א� הא�נס ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאי�
ל�ת יהיה �מאימתי התראה. צרי� ואינ� �בעדי�; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ�דר��,
�ת�� נבעלה ��בגר. עד �מ�ר�ת, �ני� �ל� מאחר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹקנס?
אי� מ��גרה, עליה �א �יאה; �יאת� אי� �ני�, ְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָֹ�ל�

ה��גרת. לא בת�לה", "נערה ��אמר: � קנס ְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָָֹל�

.Ë.קנס ל� י� � אב ל� �אי� א� אב, ל� ��� ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָואחת
והממאנת ה��גרת, קנס: לה� �אי� יתומהוא�� [קטנה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

שהשיאוה] בנישואי� והאיל�ניתשמיאנה וה��טה,[עקרה], , ְְְִַַָָ
�ני� �בא� �ילד�ת� רע �� עליה ��צא �מי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָוהחר�ת,
ה���אי� מ� וה�ת�ר�ת ע��, לזנ�ת א�ת� ��בעה ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָוהעיד�
� האר�סי� מ� ה�ת�ר�ת אבל בת�לה. נערה היא ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָועדי�
קנס. ל� אי� נת��תה, וא� קנס; ל� י� נאנסה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָא�

.Èוהמ�חררת וה�ב�יה, כנעניתה���רת, [שפחה ְְְְִֶַַַָ�ְֶֶ
�תשנשתחררה] והיא ונ��חררה ונפ�ית נת��רה א� �ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָ

�ל� �ת היתה וא� קנס. ל� י� � �ח�ת א� �ני� ְְְִִֵַָָָָָָָָֹֹ�ל�
�����חררה, א� ���פ�ית א� ���ת��רה אחד וי�� ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ�ני�
�בע�ל�ת. ה� הרי �יאה, �ביאת� ה�איל קנס; ל� ְְֲִִִִֵֵֵָָָָָאי�

.‡È�א � המפ�ה א� הא�נס על אס�רה ז� �ת�לה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָהיתה
וכ��צא וה��ה וד�דת� אח�ת� �ג�� �רת�ת, מח�בי ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָהיתה
ל�קה זה הרי ,�� התר� א� � לאוי� מח�בי �היתה א� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�ה�,
היתה לא וא� �מ���. ל�קה אד� �אי� קנס; מ��� ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹואינ�
קנס. מ��� זה הרי מלק�ת, ח�ב ואינ� ה�איל � התראה ��ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

.·Èאס�רה� �� וכ��צא �נ�ה א� ע�ה מח�בי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהיתה
ח�ב ,�� התר� לא �י� �� התר� �י� � ס�פרי� ְְְְִִִִִֵֵֵַָֹמ�ברי

מלק�ת. �א� �אי� ְְִֵֶַָָ�קנס;

.‚È�נ� וא�ת ��� �ג�� �י�, �ית מיתת מח�בי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָהיתה
מ� �ט�ר � �� התר� לא �י� ,�� התר� �י� � �ה� ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹוכ��צא

��אמרה�נס עוברה], ומת הרה אשה נוג� יהיה[גבי "ולא : ְְְֱִֶֶֶַַָֹ
אס�� �� היה א� הא יענ�", ענ�� � האשה]אס�� ,[שמתה ִֵֵָָָָָָָָ

ענ� �� הולד]אי� דמי משל� �הריגת[אינו �י על וא� ; ְֲִִֵֶֶַַַָֹ
י�צ� "�י ��אמר: ל�, נת��נ� לא �הרי ��גגה, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהא�ה
�אס�� ח�ק ��א למד� הא � הרה" א�ה ונגפ� ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָָֹאנ�י�,
א�מר: ה�א והרי ה��ל�מי�. מ� לפטר� למזיד ��גג ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָ�י�
��ה מה � י�מת" אד� �מ�ה י��מ�ה, �המה נפ� ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ"מ�ה
לח�ב� למזיד ��גג �י� �� ח�ק לא �המה, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹנפ�
��גג �י� �� ח�ק לא אד�, נפ� מ�ה א� ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ�ת�ל�מי�,

ה��ל�מי�. מ� לפטר� ְְְְִִִֵַַָלמזיד

.„È�אי� �י�, �ית מיתת �� ��� עברה לכל ה�י� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוה�א
��ל�מי�. ��ְִַָ

.ÂË:אמר�� ה�נס, מ� �ט�ר זה הרי � ומתה עליה ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�א
ה�תה; לאבי לא ה�ערה", לאבי ע�� ה��כב האי� ְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹ"ונת�

��י�. ��עמד קד� ��מ�ת ְֲִֶֶֶַַָֹֹוה�א
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ב ּפרק בתּולה נערה ¤¤¨§¨£©§¦הלכֹות

�לבד.‡. �כיבה הנאת �מי ה� קנס, �ל �ס� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָחמ�י�
ה�צ�ב ה�נס על יתר �פג�, ��ת ל�� המפ�ה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוח�ב
ה�ער; את נ�ת� �ה�א הא�נס, עליו יתר ֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ���רה;
וכ� צער; ל� י� ואנ�סה צער, ל� אי� �רצ�נ� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�ה�בעלת

ע��". א�ר "�חת �אנ�סה: א�מר ֲֲִֵֶַַָָָה�א

�ב�ת,·. קנס, דברי�: �ל�ה מ��� המפ�ה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹנמצא
וצער. �פג�, �ב�ת, קנס, אר�עה: והא�נס, ְְְְְְֵֶַַַָָָָָָֹ�פג�;

�ד�ל,‚. �ה� �ת על ה�א אחד ��ל; �וה ְֵֶֶַַַַָָָָָֹֹקנס,
חמ�י� קנס� � ממזרת א� �ר �ת על ה�א ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָואחד
��ל, �וי� אינ� � וה�ער וה�ג� ה��ת אבל ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ�ס�.

��מא .[הערכה]�צריכי� ְִִָ

.„� וה�ת��� המב�� לפי ה�ל ה��ת? �מי� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹ�יצד
מיחסה, �מ���חה ח��בה נערה המב�� ��מה ָָ�ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ�אינ�
מאד� ה�ת��� ��מה ואינ� �ז�יה; ענ�ה קט�ה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלמב��
ה��י�. מ� וקל ה�בלי� מ� אחד ����� למי וגד�ל, ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָח��ב

��ה‰. ו�מי� �מעלת�; מעלת� ה��ני� ר�אי� זה, ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָ�לפי
ל�� �למ��ח�� לאביה רא�י לתתממ�� מוכני� היו [כמה ְְְְִִִֵַָָָָָ

ש�] יאכדי וכמ�ה�ולא זה, מאד� זה �בר לה� [כסכו�רע ְְֱֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ל���.הזה] ְֵַַָח�ב

.Âנמ�רת �פחה היא �א�� א�ת� ר�אי� � יפי� לפי ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָ�ג�,
�ת�לה, �וה היתה וכ�ה �ע�לה �וה היא ��ה ְְְְִַַַָָָָָָָָָָ���ק,
�ה�א לעב�� ל�נ� �ת�לה �פחה לקנ�ת ר�צה ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָ��אד�
� צער וי���. �חתה, ��ה ור�אי� וט�בת�; �הנית� ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָר�צה
��ה א�מדי� וג�פ�; �ניו �לפי ��פ� �בני� קטנ�ת� ְְְְְְִִִִַַַָָָָָלפי

וי��. מ�ה, ז� �צטער ולא ל�� ר�צה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹהאב

.Êה�נס את נ�ת� ואינ� מ�ד, �פג� ��ת נ�ת� � ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהמפ�ה
אביה ימא� מא� "וא� ��אמר: נ�א�, לא �� א� ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹא�א
נ�ת� � הא�נס אבל ה�ת�ל�ת". �מהר י�קל �ס� ל�, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלת��
א� להת�ר�, ���רצה לפיכ� וכ�נס; מ�ד, דברי� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאר�עה

�ל�� ל� אי� � מת כתובה]א� .[דמי ְִֵֵָ

.Áזה �דר��: ��א ואחד �דר�� אחד �ני�, עליה ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�א�
�ב�ת ח�ב רא���, ה�א א� � �דר�� ��א עליה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ��א
נפ�מה. ��בר �לבד, �ב�ת ח�ב אחר��, ה�א וא� ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹ�פג�;
�קנס ח�ב אחר��, �י� רא��� �י� � �דר�� עליה ��א ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוזה
נבעלה ��א �ת �ל �פג� ��ת אי� אבל ה�ברי�; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ�ב�אר

�דר��. ��א ��בעלה ז� �פג� �ב�ת ְְְְְְֲִֶֶֶַָָָָֹֹ�לל,

.Ë,ה��גרת ה�: וע�ר קנס, לה� �אי� ה�נ�ת ה�דענ� ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ�בר
שהשיאוה]והממאנת בנישואי� שמיאנה יתומה ,[קטנה ְְֶֶַָ

והאיל�נית והחר�ת,[עקרה]וה�ת�ר�ת, וה��טה, , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
והמ�חררת וה�ב�יה, כנעניתוה���רת, [שפחה ְְְְְִֶַַַָ�ְֶֶ

רעשנשתחררה] �� עליה וה��צא זנות], ��אר[ש� ; ְְֵֵֶַַָָָ
קנס. לה� י� ְֵֶַָָָה�נ�ת,

.Èהיתה וא� �פג�; ��ת ל� י� � קנס ל� ��� �ת ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ�ל
לא ל� אי� �� � קנס ל� �אי� �ת וכל צער. � ְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹאנ�סה
מ��גרת ח�� נאנסה, א� וכ� נת��תה, א� �ג�, ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ��ת

וחר�ת. ו��טה ְְְֵֶֶֶֶָָ�ממאנת

.‡Èעל א� � הממאנת ואת ה��גרת את הא�נס ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ�יצד?

והא�נס וצער; �פג� ��ת לה� י� קנס, לה� �אי� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�י
את המפ�ה אבל �לבד. צער מ��� חר�ת, א� ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ��טה

מ�ל��. �ט�ר ,����ְִָָ

.·Èא�א �יו, �ה�דאת מק�� �כל קנס מ��� אד� ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָאי�
�ל ��� '��יתי א� 'אנס�י' הא�מר: לפיכ�, עדי�. �י ְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָעל
�ה�דאת �פג� ��ת מ��� אבל קנס; מ��� אינ� � ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹ�ל�ני'
א� 'אנס�ה' ל�: ואמרה �די� אי� ��בעה �ת וכ� ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ�יו.

מע�ל�' דברי� הי� 'לא א�מר: וה�א א�תי', הרי'��יתה � ְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹ
ה�ת �ב�עת נ��ע מדרבנ�]זה היה[שבועה ה�דה, �א�� ; ְְִִֵֶֶֶַָָָָ

עצמ�. �י על וצער �פג� ��ת ל� ְְְְִֵֶַַַַַָָֹמ���

.‚Èא�א כי 'לא א�מר: וה�א א�תי', 'אנס� ל�: ְְְִִֵֶַָָָָָֹאמרה
ה�ער, �מי על ה��רה �ב�עת נ��ע זה הרי � ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָ��יתי'
�מ� ה�ענה, �מקצת ה�דה �הרי �פג�; ��ת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�מ���

�מק�מ�. ְְִִֵֶָ��ת�אר

.„È�ה הרי � א�נס �ל ואר�עה מפ�ה �ל דברי� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ל�ה
ה� הרי אב, ל� אי� וא� לאב; נע�רי� �בח ��ל אב, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ�ל

עצמ�. ְֶַָ�ל

.ÂËבעה� ��א אנ�סה א� לה]מפ�ה ��גרה,[המגיע עד ְ�ְְֲֶֶַָָָָָָֹ
דברי� האר�עה � האב ��ת עד א� ���את, עד ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָא�

ה�ל�ה[לאנוסה] ��י�[למפותה]א� עמדה .��� , ְְִֶַַָָָָֹ
א�ת� נערה]ותבעה �[כשהיא נ�את א� �גרה �� ואחר , ְְְְִֵַַָָָָָ

הרי � ��י� עמידת� אחר האב מת וא� אב; �ל ה� ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהרי
זכה ��י�, �עמדה מעת האב; י�ר�י �ה� אחי�, �ל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָה�

האב. ֶָָָ�ה�

.ÊË;�לעצמ לב�� קנס� ונת�ר�ה, ��תארסה ְְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָה�ת
��אר קנס� לאחר, נתק��ה �� ואחר נת��תה א� ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָנאנסה
האב. מר��ת מ�ציאי� האר�סי� �אי� � לאביה ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָה�ברי�

.ÊÈ��� את �ח�ל "אל ���רה: ��אמר ��ה א�מר, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאני
��רה ח�בה ולא 'ה�איל האב: יאמר ��א � ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹֹלהזנ�ת�"
��י ��כר הריני לאב, ממ�� ���� א�א וא�נס ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמפ�ה
זה א�יח א� �ארצה, ממ�� �כל עליה לב�א לזה ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָה�ת�לה
מי לכל ממ�נ� ול�� למחל לאד� ��� �ח��, עליה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹלב�א
��ה להזנ�ת�". ��� את �ח�ל "אל נאמר: לכ� ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ��רצה';
��ארע � מלק�ת לא ממ��, ולמפ�ה לא�נס ��רה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ח�בה

הכינה ולא אביה, מ�עת ��א מקרה, עצמ�[זימנה]ה�בר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
א� אבל מצ�י; ואינ� �מיד, ה�וה אינ� זה ��בר ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָלכ�,

מ�כנת ה�ת�לה ��� זה ומיועדת]ה�יח מי[מזומנת לכל ְְִִִִֶֶֶַַָָ
נ��א האב ונמצא ז�ה, האר� ���לא ��ר� עליה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָ��ב�א
�� י�דע לא ותלד �תע�ר �א� אח�ת�, נ��א והאח ���ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ה��על ול�קה קד�ה, היא הרי לכ�, ��� וה�כי� ה�א. ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי
א�ת�, ק�נסי� ואי� קד�ה"; תהיה "לא מ��� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹוה�בעלת
ז� אבל �מפ�ה, לא�נס א�א קנס ��רה ח�בה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹ��א
הרי � אביה מ�עת �י� מ�ע�� �י� לכ�, עצמ� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ�הכינה
�י� �בת�לה �י� ה�א, אחד קד�ה וא��ר קד�ה; ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָז�
ר �� עליה �ה��צא חכמי�, אמר� �לפיכ� ע�בע�לה. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
�חזקת ז� �הרי � ��ארנ� �מ� קנס, ל� אי� ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�ילד�ת�,

�רצ�נ�. זה לדבר עצמ� ְְְְִִִֶֶַָָָָָ�הפקירה
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ג ּפרק בתּולה נערה ¤¤¨§¨£©§¦הלכֹות

.‡� �קר ה�בר ונמצא י�ראל, �ת על רע �� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָה��ציא
תל� מ"�א ��� ואזהרה א�ת�"; "וי�ר� ��אמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹל�קה,
�ס� סלעי� מאה מ�קל לאביה ונ�ת� �ע�י�"; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָרכיל

עצמ�.[טהור]מז�ק �ל ה� הרי ית�מה, היתה וא� ; ְ�ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָ

�ט�ר·. � ה��גרת על א� ה�ט�ה על רע �� ְְִֵֶֶַַַַַַַָָוה��ציא
על ���ציא עד ח�ב ואינ� ה�לק�ת; �מ� ה�נס ְְְִִִֵֶַַַַַַָָמ�
"נערה" ה�ערה", �ת�לי את "וה�ציא� ��אמר: ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָה�ערה,

ה�ת�ב. ��ר ִֵֵַָָמלא

ה�ית‚. �פני א�א זה �י� �ני� המקדש]אי� �בבית[בית , ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
רע �� מ�ציא �די� ��� מ�ני � ��ל�ה ע�רי� �ל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ�י�
נהרגת. ז� הרי �אמר, �מ� ה�בר נמצא �א� נפ��ת, ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�יני
�מ� ��ל�ה, זמ� �כל �ה� �ני� והמפ�ה, הא�נס ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאבל

סנהדרי�. �הלכ�ת ְְְְְִִִֵֶֶַָ��ת�אר

רע„. �� מ�ציא א�ת ���ב ��רה, �ל ע�ה ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ�מצות
לו]�ח�יו לא�ה",[נשואה תהיה "ול� ��אמר: לע�ל�, ְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָ

מ�ת א� ע�רת על[חולת]אפ�� עבר � �ר�� וא� �חי�. ֲִִֶֶ�ְְְִִֵַַַָָ
וכ�פי� ימיו". �ל ל��ח� י�כל "לא ��אמר: תע�ה', ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ'לא
קד� וא� �א�נס; ��ארנ� �מ� ל�קה, ואינ� �מחזיר, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָא�ת�
�גר��ה �אס�ר �ה� �היה א� ��תה, א� וק���, ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאחד

�ר��יה. על ל�קה �ֵֶֶַָ

ז�ה‰. �בר �� תחתיו]נמצא ��מצאת[שזינתה א� , ְְְִִִֵֶַָָָ
�נ�ה ואפ�� ע�ה, מח�בי א� לאוי�, מח�בי עליו ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָאס�רה

מדרבנ�] לו "ול�[אסורה ��אמר: �גט: יגר��ה זה הרי �ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַָָ
ל�. הרא�יה א�ה לא�ה", ע�התהיה יב�א לא ול�ה ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֹ

וי�א �א�נס, �י� רע �� �מ�ציא �י� תע�ה, לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹוידחה
לי�ב, היא תרצה ��א אפ�ר �הרי ל�? האס�רה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹז�

ק�מי�. תע�ה ולא ע�ה ְְְֲֲִִֵֶַַָָֹונמצא

.Â:ו�אמר �י� לבית ��ב�א ה�א רע? �� ה�צאת ְְִֵֵֵֶַַַַָָֹ�יצד
�ת�לי�, ל� מצאתי ולא א�ת� �על�י ז� ְְְֲִִִַַָָָָָָֹ'נערה

אחר[חקרתי]�כ�����י �ח�י ���תה לי נ�דע ה�בר, על ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָ
�י� �בית �פניה�'; ���תה עדי ה� וא�� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�ארס�יה,
ה�בר נמצא א� עד�ת�: וח�קרי� העדי�, �ברי ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָ��מעי�
העדי� וה�ז�� עדי� האב הביא וא� נסקלת; ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאמת,
ה�א, וילקה י�קל�, � �קר �העיד� ונמצא ה�על, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ�הביא
א�� ב�י", �ת�לי "וא�ה נאמר: זה ועל סלע. מאה ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָוי��
אחרי�, עדי� והביא ה�על חזר ה�על. עדי ��ז�� ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָהעדי�
זה על נסקלי�; אביה ועדי ה�ערה הרי � האב עדי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָוה�ז�

ה�מ�עה מ�י ה�ה", ה�בר היה אמת "וא� [מסורתנאמר: ְְֱֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
ע"ה] רבינו וז�ממי�ממשה עדי� �� י� ז�, ��ר�ה ְְְִִֵֵֶָָָָָלמד�

ז�ממי�. ְְְִֵוז�ממי

.Êהביא� �י על א� � ��גרת והיא רע �� עליה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָה�ציא
מ� �ט�ר זה הרי נערה, ��היתה �ח�יו ��נת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעדי�
��קל, ז� הרי � אמת ה�בר נמצא וא� ה�נס; �מ� ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָה�לק�ת
היתה. נערה ���תה �בעת ה�איל ��גרת, �היא �י על ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָא�

.Áנת��תה א� נאנסה א� קנס ל� �אי� נערה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�ל
לעיל] מ�[כמפורט �ט�ר רע �� עליה ה��ציא �� �ִִֵֶַַָָָָ

וה�פחה ��ת��רה ה�כרית וכ� ה��ל�מי�. �מ� ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָה�לק�ת
אפ��[הכנענית] � �ני� �ל� מ�ת �ח�תה ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹ����חררה,

ה�רת� ממנה]היתה אמה �קד�ה[הריו� [בהיותה��א ְְִֶָָָָֹ�ָ
שפחה] או רעגויה �� עליה ה��ציא � �קד�ה ִֵֶַַָָָ�ְִֵָָ�לדת�

רע �� ה�ציא "�י ��אמר: ה�לק�ת, �מ� ה�נס מ� ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָ�ט�ר
�קד�ה. �לדת� ה�רת� ��היה עד י�ראל", �ת�לת ָ�ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעל

.Ë,רע �� עליה וה�ציא וק��� וחזר וגר��, נערה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָק��
ונמצא� הרא��ני�, �����י� �ח�יו ���תה עדי� ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָוהביא
��נס�, יבמ�� היתה א� וכ� �ט�ר. זה הרי � ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָז�ממי�
ק���י �חת ���תה עדי� והביא רע, �� עליה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוה�ציא
�מ� ה�לק�ת מ� �ט�ר זה הרי � ז�ממי� ונמצא� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָאחיו,

יגר�. לגר�, רצה א� � ה�ט�ר וכל ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָה��ל�מי�.

.Èרע �� וי�ציא �דר��, א�ת� ��בעל עד ח�ב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹאינ�
[� לזר 'לא[שנבעלה ואמר: �דר��, ��א �על� ְְְְְְֶַַַָָָָָֹֹ�דר��.

מר��תמצאת מ�ת א�ת� �מ�י� �ט�ר; � �ת�לה' יה ְְְִִַַַַָָָָ
מדרבנ�] .[מלקות

.‡Èאמר ולא �ת�לה', מצאתיה 'לא אמר: א� ְְְְִִֵַַָָָָָֹֹוכ�
עדי� הביא ולא �ח�י', 'ז�תה �אמר א� �ח�י, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ���תה
�העדי� �י על א� �ט�ר, זה הרי � מאליה� �א� ֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָא�א

ה�ז��. א� ֱִִֶַָנהרגי�

.·È,ב�ד� ל��� � ה�מלה" "�פר�� ���רה: ��אמר ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָזה
היא] זה[כשהכוונה וכ� ה�בר; �סתרי ונ�תני� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָ����אי�

ה�על. עדי ז�ממי ה� ב�י", �ת�לי "וא�ה האב: ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ��אמר
אחר ���נת �הרג, ה�בר" היה אמת "וא� ��אמר: ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזה
קד� אבל אביה"; �ית "לזנ�ת ��אמר: �עדי�, ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהאר�סי�
מ�ל��, �ט�רה �היא �� ��רה �נה �בר ְְְִִִֵֶָָָָָָָהאר�סי�,
אנס. �י� ��ה �י� �לבד, ממ�� �ת�ל�מי ח�ב ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָ�ב�על�

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ד שישי יו�

dhFU zFkld¦§¨
מצו�ת ���י� ע�ה, מצות אחת � מצו�ת �ל� �כלל� ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹי�
�ת�רת ל��טה לע��ת (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְְֲֲֶֶַַַָָָֹלא
קר�נ�; על �מ� ל�� ��א (ב) ���רה; ה�ד�רה ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹה�נא�ת
א��. �פרקי� א�� מצו�ת �בא�ר לב�נה. עליו ל�� ��א ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹ(ג)

א ּפרק ׂשֹוטה ¤¤¨§¦הלכֹות

ה�א[התראה]ק��י‡. � א���" את "וק�א ���רה: האמ�ר ְְִִִֵֶַָָָ
היה אפ�� �ל�ני'; ע� ��תרי 'אל עדי�: �פני ל� ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ��אמר

עימו"] תיסתרי "אל אמר שעליו ��י,[זה א� אחיה, א� ִִָָָָאביה,
מ�ליד. ואינ� מתק�ה �אינ� האי� וה�א �ח��, א� עבד, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָא�

���תר·. היא � "ונס�רה" ���רה: האמ�רה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָה�תירה
�ני �פני ע��' ��תרי 'אל ל� �אמר האי� א�ת� ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָע�

לצל�ת �די �ה�א טמאה, �די ע�� �הת א� [עלעדי�. ְִִִֵֵָָ�ְְְִֵֶָ
תרנגולת]�יצההאש] ז�[לשתותה]�לגמע�[של הרי � ְְֲֵֵָָָ

ה�בר; וי�דק ה�רי� מי ����ה עד �על� על ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאס�רה
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ג ּפרק בתּולה נערה ¤¤¨§¨£©§¦הלכֹות

.‡� �קר ה�בר ונמצא י�ראל, �ת על רע �� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָה��ציא
תל� מ"�א ��� ואזהרה א�ת�"; "וי�ר� ��אמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹל�קה,
�ס� סלעי� מאה מ�קל לאביה ונ�ת� �ע�י�"; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָרכיל

עצמ�.[טהור]מז�ק �ל ה� הרי ית�מה, היתה וא� ; ְ�ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָ

�ט�ר·. � ה��גרת על א� ה�ט�ה על רע �� ְְִֵֶֶַַַַַַַָָוה��ציא
על ���ציא עד ח�ב ואינ� ה�לק�ת; �מ� ה�נס ְְְִִִֵֶַַַַַַָָמ�
"נערה" ה�ערה", �ת�לי את "וה�ציא� ��אמר: ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָה�ערה,

ה�ת�ב. ��ר ִֵֵַָָמלא

ה�ית‚. �פני א�א זה �י� �ני� המקדש]אי� �בבית[בית , ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
רע �� מ�ציא �די� ��� מ�ני � ��ל�ה ע�רי� �ל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ�י�
נהרגת. ז� הרי �אמר, �מ� ה�בר נמצא �א� נפ��ת, ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�יני
�מ� ��ל�ה, זמ� �כל �ה� �ני� והמפ�ה, הא�נס ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאבל

סנהדרי�. �הלכ�ת ְְְְְִִִֵֶֶַָ��ת�אר

רע„. �� מ�ציא א�ת ���ב ��רה, �ל ע�ה ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ�מצות
לו]�ח�יו לא�ה",[נשואה תהיה "ול� ��אמר: לע�ל�, ְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָ

מ�ת א� ע�רת על[חולת]אפ�� עבר � �ר�� וא� �חי�. ֲִִֶֶ�ְְְִִֵַַַָָ
וכ�פי� ימיו". �ל ל��ח� י�כל "לא ��אמר: תע�ה', ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ'לא
קד� וא� �א�נס; ��ארנ� �מ� ל�קה, ואינ� �מחזיר, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָא�ת�
�גר��ה �אס�ר �ה� �היה א� ��תה, א� וק���, ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאחד

�ר��יה. על ל�קה �ֵֶֶַָ

ז�ה‰. �בר �� תחתיו]נמצא ��מצאת[שזינתה א� , ְְְִִִֵֶַָָָ
�נ�ה ואפ�� ע�ה, מח�בי א� לאוי�, מח�בי עליו ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָאס�רה

מדרבנ�] לו "ול�[אסורה ��אמר: �גט: יגר��ה זה הרי �ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַָָ
ל�. הרא�יה א�ה לא�ה", ע�התהיה יב�א לא ול�ה ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֹ

וי�א �א�נס, �י� רע �� �מ�ציא �י� תע�ה, לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹוידחה
לי�ב, היא תרצה ��א אפ�ר �הרי ל�? האס�רה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹז�

ק�מי�. תע�ה ולא ע�ה ְְְֲֲִִֵֶַַָָֹונמצא

.Â:ו�אמר �י� לבית ��ב�א ה�א רע? �� ה�צאת ְְִֵֵֵֶַַַַָָֹ�יצד
�ת�לי�, ל� מצאתי ולא א�ת� �על�י ז� ְְְֲִִִַַָָָָָָֹ'נערה

אחר[חקרתי]�כ�����י �ח�י ���תה לי נ�דע ה�בר, על ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָ
�י� �בית �פניה�'; ���תה עדי ה� וא�� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�ארס�יה,
ה�בר נמצא א� עד�ת�: וח�קרי� העדי�, �ברי ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָ��מעי�
העדי� וה�ז�� עדי� האב הביא וא� נסקלת; ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאמת,
ה�א, וילקה י�קל�, � �קר �העיד� ונמצא ה�על, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ�הביא
א�� ב�י", �ת�לי "וא�ה נאמר: זה ועל סלע. מאה ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָוי��
אחרי�, עדי� והביא ה�על חזר ה�על. עדי ��ז�� ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָהעדי�
זה על נסקלי�; אביה ועדי ה�ערה הרי � האב עדי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָוה�ז�

ה�מ�עה מ�י ה�ה", ה�בר היה אמת "וא� [מסורתנאמר: ְְֱֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
ע"ה] רבינו וז�ממי�ממשה עדי� �� י� ז�, ��ר�ה ְְְִִֵֵֶָָָָָלמד�

ז�ממי�. ְְְִֵוז�ממי

.Êהביא� �י על א� � ��גרת והיא רע �� עליה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָה�ציא
מ� �ט�ר זה הרי נערה, ��היתה �ח�יו ��נת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעדי�
��קל, ז� הרי � אמת ה�בר נמצא וא� ה�נס; �מ� ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָה�לק�ת
היתה. נערה ���תה �בעת ה�איל ��גרת, �היא �י על ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָא�

.Áנת��תה א� נאנסה א� קנס ל� �אי� נערה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�ל
לעיל] מ�[כמפורט �ט�ר רע �� עליה ה��ציא �� �ִִֵֶַַָָָָ

וה�פחה ��ת��רה ה�כרית וכ� ה��ל�מי�. �מ� ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָה�לק�ת
אפ��[הכנענית] � �ני� �ל� מ�ת �ח�תה ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹ����חררה,

ה�רת� ממנה]היתה אמה �קד�ה[הריו� [בהיותה��א ְְִֶָָָָֹ�ָ
שפחה] או רעגויה �� עליה ה��ציא � �קד�ה ִֵֶַַָָָ�ְִֵָָ�לדת�

רע �� ה�ציא "�י ��אמר: ה�לק�ת, �מ� ה�נס מ� ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָ�ט�ר
�קד�ה. �לדת� ה�רת� ��היה עד י�ראל", �ת�לת ָ�ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעל

.Ë,רע �� עליה וה�ציא וק��� וחזר וגר��, נערה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָק��
ונמצא� הרא��ני�, �����י� �ח�יו ���תה עדי� ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָוהביא
��נס�, יבמ�� היתה א� וכ� �ט�ר. זה הרי � ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָז�ממי�
ק���י �חת ���תה עדי� והביא רע, �� עליה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוה�ציא
�מ� ה�לק�ת מ� �ט�ר זה הרי � ז�ממי� ונמצא� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָאחיו,

יגר�. לגר�, רצה א� � ה�ט�ר וכל ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָה��ל�מי�.

.Èרע �� וי�ציא �דר��, א�ת� ��בעל עד ח�ב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹאינ�
[� לזר 'לא[שנבעלה ואמר: �דר��, ��א �על� ְְְְְְֶַַַָָָָָֹֹ�דר��.

מר��תמצאת מ�ת א�ת� �מ�י� �ט�ר; � �ת�לה' יה ְְְִִַַַַָָָָ
מדרבנ�] .[מלקות

.‡Èאמר ולא �ת�לה', מצאתיה 'לא אמר: א� ְְְְִִֵַַָָָָָֹֹוכ�
עדי� הביא ולא �ח�י', 'ז�תה �אמר א� �ח�י, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ���תה
�העדי� �י על א� �ט�ר, זה הרי � מאליה� �א� ֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָא�א

ה�ז��. א� ֱִִֶַָנהרגי�

.·È,ב�ד� ל��� � ה�מלה" "�פר�� ���רה: ��אמר ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָזה
היא] זה[כשהכוונה וכ� ה�בר; �סתרי ונ�תני� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָ����אי�

ה�על. עדי ז�ממי ה� ב�י", �ת�לי "וא�ה האב: ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ��אמר
אחר ���נת �הרג, ה�בר" היה אמת "וא� ��אמר: ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזה
קד� אבל אביה"; �ית "לזנ�ת ��אמר: �עדי�, ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהאר�סי�
מ�ל��, �ט�רה �היא �� ��רה �נה �בר ְְְִִִֵֶָָָָָָָהאר�סי�,
אנס. �י� ��ה �י� �לבד, ממ�� �ת�ל�מי ח�ב ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָ�ב�על�

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ד שישי יו�

dhFU zFkld¦§¨
מצו�ת ���י� ע�ה, מצות אחת � מצו�ת �ל� �כלל� ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹי�
�ת�רת ל��טה לע��ת (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְְֲֲֶֶַַַָָָֹלא
קר�נ�; על �מ� ל�� ��א (ב) ���רה; ה�ד�רה ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹה�נא�ת
א��. �פרקי� א�� מצו�ת �בא�ר לב�נה. עליו ל�� ��א ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹ(ג)

א ּפרק ׂשֹוטה ¤¤¨§¦הלכֹות

ה�א[התראה]ק��י‡. � א���" את "וק�א ���רה: האמ�ר ְְִִִֵֶַָָָ
היה אפ�� �ל�ני'; ע� ��תרי 'אל עדי�: �פני ל� ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ��אמר

עימו"] תיסתרי "אל אמר שעליו ��י,[זה א� אחיה, א� ִִָָָָאביה,
מ�ליד. ואינ� מתק�ה �אינ� האי� וה�א �ח��, א� עבד, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָא�

���תר·. היא � "ונס�רה" ���רה: האמ�רה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָה�תירה
�ני �פני ע��' ��תרי 'אל ל� �אמר האי� א�ת� ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָע�

לצל�ת �די �ה�א טמאה, �די ע�� �הת א� [עלעדי�. ְִִִֵֵָָ�ְְְִֵֶָ
תרנגולת]�יצההאש] ז�[לשתותה]�לגמע�[של הרי � ְְֲֵֵָָָ

ה�בר; וי�דק ה�רי� מי ����ה עד �על� על ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאס�רה
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ותצא לע�ל�, עליו �אסר � ��טה מי �� �אי� ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ�בזמ�
�ת�ה. ָ�ְְֹ�לא

ע�‚. ל� על]ק�א ��תרי[� 'אל ל�: ואמר �אחד �ני� ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ
�די ו�הת �אחד, �ניה� ע� ונס�רה �פל�ני', �ל�ני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָע�
ז� הרי � ואחיה אביה א� אחיה, �ני ה� אפ�� � ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ�טמאה

����ה. עד ְֲִֶֶַָאס�רה

זה„. אי� � �ל�ני' ע� �ד�רי 'אל �ני�: �פני ל� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָאמר
טמאה �די ו�הת �עדי� ע�� ��ס�רה �י על וא� ְָ�ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָק��י;

זה. �ק��י ��תה ואינ� עליו, נאסרה לא �ְְְִֵֶֶֶָָָָָֹ

ע��‰. מד�רת ורא�ה ע��', ��תרי 'אל ל�: אמר א� ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוכ�
קד� לא א� וכ� ��תה; ולא נאסרה ולא סתירה, ז� אי� �ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹ
ו�הת ו�התה זה ע� ��ס�רה והעיד� �ני� �בא� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָק��י,

��תה. ואינ� �על�, על נאסרה לא � טמאה ְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹ�ְֵ�די

.Â��מ �ח�ת קט� והיה �ל�ני', ע� ��תרי 'אל ל�: ְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָאמר
ע� ��תרי 'אל ל�: �אמר א� אחד, וי�� �ני� ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ��ע
� א�ת�" אי� "ו�כב ��אמר: ק��י, זה אי� � ז�' ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָ�המה

עליו. א�ת� א�סרי� �אינ� ולבהמה, לקט� ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָ�רט

.Ê��כא� מח�ל, ק��י� � ���תר קד� ק��י� על ��חל ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ�על
� �ר�� למחל. יכ�ל אינ� ���תר אחר אבל ל�; ק�א ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹלא
אחר. ק��י לק��ת צרי� � החזיר� וא� ��חל; �מי זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהרי

.Áא��� זה ע� ��ס�רה א�ת� וראה �ני�, �פני ל� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָק�א
וי�ציא עליו, אס�רה ז� הרי � טמאה �די ו�הת עליו, ְְֲֲִֵָָָָ�ְְֵָָָָָל�
א� וכ� עצמ�. �י על לה�ק�ת� יכ�ל �אינ� �ת�ה; ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ�ְְִֵוי��
מה��י� ��מע עד ה���י, אחר אחריה מר�ני� הע� ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ�מע

ע�[צמר]ה�ו�ת ���ת ,�� ונ�תנ�ת נ��א�ת ה�בנה לא�ר ְְְְְִִֶַַָָָָָ
וי�ציא לק�מ�, ל� אס�ר זה הרי � עליו ל� ���א ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָהאי�

�ת�ה. ָ�ְְִֵוי��

.Ëו�הת ק��י אחר ע�� ��ס�רה ל� והעיד אחד עד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�א
י�ציא עליו, ס�מכת ודע�� ל� נאמ� ה�א א� � טמאה ְְְֱִִֶֶֶַָָָָ�ְֵ�די

�ת�ה ל�.וי�� מ�רת א��� הרי לאו, וא� ; ְְִֵ�ְְֲִִֵָָ�ֶֶ

.È�א �על�, ��תחר� מי לה�: מק�י� �י� ��ית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוא��
�בית חב�� �היה א� אחרת, �מדינה �היה א� ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָנ���ה,

מ�ת�ת�. לפסל� א�א לה�ק�ת�, לא ָָ�ְְְְְֲִִֶַָָָָָֹהאס�רי�;

.‡È�ק�ראי אחריה, מר�ני� �הע� �י� �ית �מע� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�יצד?
אחר עדי� �א� �ל�ני'. ע� ��תרי 'אל ל�: וא�מרי� ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָל�
א�סרי� �י� �ית � טמאה �די ו�הת ע�� ��ס�רה ��ְְְְִִֵֶָָָָ�ְְִִֵָ
�על�, �כ��ב�א �ת�ת�; וק�רעי� לע�ל�, �על� על ְֲֶַָָָָ�ְְְְֲִַַָָָא�ת�
ואינ� �ט; ל� נ�ת� � האס�רי� מ�ית יצא א� יבריא, ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַָָא�

ל�. ק�א ��א מ�ני לה�ק�ת�, ְְְִִֵֵֶַָָָֹיכ�ל

.·È�מה ונ�תה ה�רי� מי מה�]�תת מתה וק�א[לא וחזר , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
מ�קה אינ� � ע�� ונס�רה יד�, על �ה�ק� מהאי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָל�
ותצא לע�ל�, עליו �אסר א�א �נ�ה, �ע� יד� על ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָא�ת�
האחר ע� ונס�רה אחר, ע� ל� ק�א א� אבל �ת�ה. ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָ�ְְֹ�לא
�עמי�; ��ה ואפ�� �נ�ה, �ע� א�ת� מ�קה � ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ�עדי�

אחר. אי� �גלל �ע� �ל א�ת� ���קה ְְְִִֵֶֶַַַַַָָוה�א

.‚È�ע ל� וק�א לאחר, ונ�את וגר��, א�ת�, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָה�קה
ע�� ונס�רה �גלל�, הרא��� ה�על א�ת� �ה�קה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָהאי�
מ�ני יד�, על א�ת� מ�קה ה�ני ה�על הרי � ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ�עדי�

מ�קי� זה, אחר לזה ונ�את מאה ואפ�� �ני; �על ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ�ה�א
לזה �החזקה 'ו�אי א�מרי�: ואי� אחד; אי� ידי על ְְֶָָ�ְְְִִֵֵֶֶַַַָָא�ת�

עד. �� ��היה עד ְְְִֵֶֶַָָָוטמאה',

.„È��ע ה���י אחר ונס�רה �על�, ל� ���א ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהא�ה
ל���ת ע�מדת היא והרי להבדק]�עדי�, עד[כדי �בא , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָ

� ע�� ל� ���א זה ע� �פניו ��בעלה עליה והעיד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאחד
וי�צאה ��תה, ואינ� לע�ל�, �על� על אס�רה ז� ְְְְֲֲֲֵֵַַָָָָָָהרי
ה�תירה, מעדי אחד זה טמאה עד היה ואפ�� �ת�ה; ְְִֵֵֵֶֶַָָָ�ֲִֵַָָָ�ְְֹ�לא

עד. והרי ,"�� אי� "ועד ְֱֲֵֵֵֵֶֶַַָ��אמר:

.ÂËעברה� לעד�ת �פס�ל ו�פחה, ועבד, א�ה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָאפ��
להעיד ��טה לעד�ת נאמ� � קר�ב ואפ�� ס�פרי�, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָמ�ברי
ותצא ��תה, ואינ� לע�ל�, �על� על ותאסר ���ת, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָעליה
��רי�, �עדי� וה�תירה ה���י וקד� ה�איל �ת�ה; ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ�ְְֹ�לא
��רי� ��� הרי � �טמאה אחד עד האמינה ְִֵָ�ְֲֵָ�ְְֱִֵֶֶַָָָוה��רה
ז� את ז� ���נא�ת נ�י� חמ� א� טמאה. ְְִֵֶֶַָָָ�ְֵלעד�ת

טז] יב, גירושי� בהלכות ז�[המנויות על ז� מעיד�ת ,ְִַ
ו��א �על�, על לאסר� עליה ונאמנת ְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ��טמאת,
נ�טלת א�א מ�ת�ת�, לפסל� לא אבל ֶֶֶָָָ�ְְְְְֲִַָָָָֹלה�ק�ת�;

וי�צאה. ְְָָָ�ְ�ת�ת�

.ÊË,תה�� אינ� ז� הרי � 'נטמאת' וא�מר ��ר אחד עד ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָָ�א
� נטמאת' 'לא ואמר והכחי�� אחד עד �א ��ארנ�; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�מ�
ואי� ��ני�; ��טה �טמאת אחד �עד ל�; ��מעי� ְְְִִֵַַָ�ְְִֵֵֶֶָאי�
��ני�. �ה�א הרא���, �ברי ��חי� אחר�� �ל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ�בריו

.ÊÈלא' א�מר וזה 'נטמאת', א�מר זה �אחד, �ניה� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ�א�
אחריו �ני� �בא� 'נטמאת', אחד �אמר א� ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָנטמאת',

��תה. ז� הרי � נטמאת' 'לא ְְְֲִֵָָָֹואמר�

.ÁÈ,�ר�י �ס�לי� א� ר��ת, ונ�י� ��ר, אחד עד ְְִִִֵֵֶַַָָָָ�א
א�מרי� וה�ס�לי� וה��י� 'נטמאת', א�מר העד � ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ�אחד
ר�י�, �פס�לי� אחד �עד ��תה; ז� הרי � נטמאת' ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ'לא

ה�. מחצה על ְֱֱֵֶֶַָָ�מחצה

.ËÈ�נ�י ��י �יצד? הרב. אחר ה�לכי� �ס�לי�, ��� ְְְִִִֵֵַַַָָָֹ�ָהי�
ז� הרי � נטמאת' 'לא א�מר�ת ו�ל� 'נטמאת', ְְְְְֲִִֵָָָֹֹא�מר�ת
א�מר�ת ואר�ע נטמאת', 'לא א�מר�ת �ל� ְְְְְִַַָָָֹֹ��תה;
הרי למחצה, מחצה הי� ��תה. אינ� ז� הרי � ְְֱֱֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָָ'נטמאת'

��תה. ָז�

.Î�ז הרי � טמאה עדי מ�ני ��תה �אינ� ��טה ְֲֵָ�ְִֵֵֵֵֶָָָָ�ל
נאסרה �הרי �ת�ה; �לא ותצא לע�ל�, �על� על ְֲֵֶֶֶָָ�ְְְְֲֲֵֵַַָָָֹאס�רה

נמנעה ���יר� וה�ת�ה �סתירה, נבדקת�ק��י [אינה ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָ
עדבשתייה] �� י� �הרי ��ארנ�.[שנטמאה]� �מ� , ְְֲֵֵֵֵֶֶַָ

ב ּפרק ׂשֹוטה ¤¤¨§¦הלכֹות

א�ת�‡. ��פי� אי� � ונס�רה �על�, ל� ���א ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָא�ה
�לא �צא � נטמאתי' 'ה� ואמרה: רצת, א� א�א ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹל���ת;
א� וכ� ��תה. ואינ� לע�ל�; �על� על ונאסרה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָ�ְכת�ה,
א�ת� ��פי� אי� � ��תה' ואיני טמאה, 'איני ְְְִִִֵֵֵֵָָָָָאמרה:
ר�צה 'איני �על�: אמר א� וכ� כת�ה. �לא ותצא ְֲִִֵֵֶַַָָָ�ְְְְִֵֵֹל���ת,
אינ� ז� הרי � ��ס�רה אחר �על� ��על� א� ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלה�ק�ת�',
לע�ל�. עליו אס�רה והיא וי�צאה; �ת�ת� ונ�טלת ְְְְֲִָָָָָָָ�ְְֶֶָ��תה,

- h"qyz'd a`Îmgpn c"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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�היא·. �י על א� ל���ת, רא�יי� �אינ� ה��י� ה� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוא��
�לא י�צא�ת א�א לה�ק�ת�, ר�צה �בעל� ל���ת ְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹר�צה
על ויאסר� ק��י, עדי אחר סתירה עדי מ��ב�א� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ�ְכת�ה,
אר�סה, ה�: וא�� ה�, נ�י� ע�רה וחמ� לע�ל�; ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ�עליה�

יב� ייבמה]ו��מרת שאחיו וממתינה בני� בלא בעלה ,[מת ְֶֶָָ
וא�ת ה�ט�, א�ת �גד�לה ה�ד�ל, א�ת ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�קט�ה

נקבות]אנ�ר�גינ�ס ואיבר זכרות איבר בו וא�ת[יש , ְְְִֵֶַ
הא�� א� הח�ר, א� א�ה��מא, ��מע, �אינ� מי א� , ִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

�כר�תת וה��מא, והא�מת, הח�רת, וכ� יד, �ר�ת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�ה�א
ל���ת. רא�יה אינ� מא�� אחת �ל � ��מעת ו�אינ� ,��ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

��טה‚. "א�ר ��אמר: ל���ת? רא�יי� �אינ� ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ�מ�י�
�אינ� יב�, ו��מרת לאר�סה �רט � אי��" �חת ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָא�ה
�רט � "אי��" לקט�ה; �רט � "א�ה" אי��; ְְְִִִִַַַָָָָָָ�חת
מעיני "ונעל� אי�; �אינ� אנ�ר�גינ�ס וא�ת קט� ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָלא�ת
הא�ה" את ה�ה� "והעמיד ס�מא; לא�ת �רט � ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאי��"
,�� ל� �אי� למי �רט � ��יה" על "ונת� לח�רת; �רט �ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ואפ�� ,�� ל�ח יכ�לה �אינ� יב�ה א� עק�ה, �היתה ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ�ְֲֶָָא�
�רט � הא�ה" "ואמרה "��יה"; ��אמר: אחת, ���ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
��מעת. �אינ� למי �רט � הא�ה" אל "ואמר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלא�מת;
היא ��היה עד אי��", �חת "א�ה א�מר: ה�א ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָוהרי
�בר ��ל למד�, הא �מ�ת�; �ל� וה�א �מ�ה� ְְְְֵֵֶַָָָָָָָָָָ�למה
מ�ה�ק�ת�; �על� את מע�ב מ����ת, א�ת� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ��ע�ב
מע�ב �מ�ה� מ�� מ�ה�ק�ת�, ה�על את המע�ב ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָוכל

מ����ת. ְִִָא�ת�

על„. נאסרה �רצ�נ�, זנת א� � אביה �ה�יא� ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָקט�ה
לפסל� א�א לה�ק�ת�, לא � ל� מק�י� לפיכ� ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹ�על�;

מא�� �ת קט�ה אבל �אמרנ�. �מ� יתומהמ�ת�ת�, [קטנה ְִ�ְְְֲֵֶַַַָָָָָ
אלו] בנישואי� במיאונה נישואיה ומבטלת אי�שהשיאוה �ֵ

היה ואפ�� �על�; על להאסר רצ�� ל� �אי� ל�, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמק�י�
עליו. נאסרה לא ְֵֶֶָָָֹֹכה�,

לזק�קת�‰. א� לאר�סת� שיבמה]ק�א קוד� ,[יבימתו ְֲִִֵַָָ
ה��י�. �ל ��אר ��תה, ז� הרי � ���א� אחר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָונס�רה
� �על� א�ת� ��בעל קד� ונס�רה ל�, ���א ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹנ��אה
לע�ל�, עליו ואס�רה כת�ה, �לא וי�צאה ��תה, ְֲַָָָָָ�ְְְְֵָָָֹאינ�
אי��", מ�לעדי �כב��, את �� אי� "וי�� ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ��אמר:

��על. ל�כיבת �על �כיבת ְְְִִִֵֶַַַַָָ��דמה

.Â,מ�חרר עבד וא�ת ה�ר, וא�ת והמ�חררת, ְָ�ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַ�ְְִֶַַה���רת,
ה�ריס וא�ת ממזר, וא�ת ח�ה[עקר]�ממזרת, סריס �י� , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

סריס[מלידה] עיקרי�]אד�[בידי]�י� כוס שתה ,[כגו� ְִֵָָ
ו��ת�ת. ה��י� �כל ה� הרי � לבעליה� ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָ�ַה��ר�ת

.Ê.היא� �מ�ת א�ת� �מ�קה ל� מק�א � �מניקה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ�ְמע�רת
אינ� � ����ה קד� �על� �מת ל���ת, הע�מדת ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹא�ה

�ת�ה. נ�טלת ולא ָ�ְְֶֶָֹ��תה,

.Á�אי � �הג�יל אחר מ�מיו אס�רה �יאה ��א אי� ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ל
אר�סת� על �א אפ�� א���; את ��דקי� המאררי� ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָה�י�
את ��דקי� ה�י� אי� � ס�פרי� מ�ברי �אס�רה חמיו, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ�בית
את ��א ההיא והא�ה מע��, האי� "ונ�ה ��אמר: ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָא���,
ע�נ�. את ��א הא�ה מע��, מנ�ה �האי� �זמ� � ֲִִֵֶֶָָָָָ�ְְֲִִֶַָָע�נ�"

.Ë�א לאוי� מח�בי עליו אס�רה א��� היתה א� ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָלפיכ�
�נ�ה אפ�� ע�ה, מדרבנ�]מח�בי ונס�רה[אסורה ל� וק�א , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָ

עליו אס�רה ותהיה כת�ה, �לא �צא א�א ��תה, אינ� �ְְֵֵֵֶָָָֹ�ְְֲִֶָָָָ
חבר� �מינקת חבר� מע�רת ונ�א עבר זה. מ�� [אחרא� ְְִֵֶַָָָָ�ֲֲֵֵֵֶֶֶֶ

א גירושי�]מיתה עברה.ו �א� �אי� ��תה, ז� הרי �ֲֲֵֵֵֶָָָ

.Èעקרה ונ�א �ני�, ולא לולד הרא�יה א�ה ל� �אי� ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָָֹמי
איל�נית א� זקנה מלידה]א� ולא[עקרה ��תה, אינ� � ְְְִֵֵַָָָֹ

לולד רא�יה אחרת א�ה א� �ני�, ל� הי� �ת�ה; ְְִִֶֶַָָָָָָָ�ְֶֶנ�טלת
עקרה א� זקנה �היא �י על א� א�ת�, מ�קה זה הרי �ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
���רה נאמר ��א לולד; רא�יה ואינ� איל�נית ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָֹא�
י�לדת היתה �א� � לולד �רא�יה א�א זרע" ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ"ונזרעה
זכרי�. �לד נקב�ת, לילד �ר�� היה �רוח; �לד ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�צער,

.‡Èבר� � לסתירה ק��י �י� �מת� �בני�, א�ה ל� ְְִִִִִֵֵָָָָָהי�
�ני�,[העקרה]נראית ל� הי� לא א�ת�. �מ�קה ל���ת, ְְְִִִֵֶַָָָֹ

,�� וכ��צא האיל�נית ז� א�א לולד, הרא�יה א�ה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹולא
נדחית �בר � לסתירה ק��י �י� מ�ר��ת� �� ל� ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָונ�לד

מ����ת. ְְִִִַָהאיל�נית

.·È�ה�רי מי �תת ולא �סתירה, ק��י ל� �היה א�ה ְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹ�ל
�י� היא, רצת ��א �י� לה�ק�ת�, �על� רצה ��א �י� �ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
ה��י� מא�� היתה א� ה�דת, א� טמאה, עד ל� ְְִֵֵַָָָָָ�ֵֶָָ��א
ה�איל � �י� �ית ל� ���א� א� ל���ת, רא�יי� ְְְִִִִִֵֵֶֶָָ�אינ�
זה על אס�רה היא הרי מק��, מ�ל �על� על ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָונאסרה

�על� על אס�רה �היא �דר� לע�ל�, ע�� וא���תיחדה . ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ל� הי� אפ�� �גט, מ�ח�יו א�ת� מ�ציאי� � �נ�א� ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָעבר

ה�מ�עה מ�י �ני�; ע"ה]מ��� רבינו ממשה למד�[מסורת ְְִִִִֶַָָָ
ל��על. טמאה �� ל�על, ��מאה ��� �ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָ

.‚Èס�רה�� עדי� �ני עליה �בא� ק��י, קד� לא א� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאבל
�מצא�ה אחריו ��כנס� �ג�� מכער, �בר ורא� זה, אי� ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָֹע�

ה�ילה מ� למעלה רק מצא� א� חג�רה שעלח�גרת [וילו� ְְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
זההמיטה] מכער �דבר �על� ה�ציא� א� � �זה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹוכ��צא

עבר וא� עליו. אס�רה א�א ל�טע�, ת��א לא ז� הרי �ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
ל� הי� לא וא� תצא; לא � מ��� �ני� ל� והי� ְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹ�נ�א�,

�צא. ִֵֵָ�ני�,

.„Èב�כה�� אמ�רי�? �ברי� עליה[רעשה]��ה העיר ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָ
ז�ה '�ל�ני ואמר�: י�תר, א� �מחצה י�� ה�טע� זה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָועל
ל� א� ל� הי� ��א וה�א � ה��ל �סק ולא �ל�נית', ְְְִִֶַַָָָֹֹע�
לדבר ר�ה �� היתה לא א� אבל ה��ל. ��עבירי� ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹא�יבי�
נ�את א� � יראה מחמת ��א ה��ל �סק א� �עיר, ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹזה
עד �א אפ�� �ני�; ל� �אי� �י על א� תצא, לא ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹל�טע�

תצא. לא ע��, ��נת ִֵֵֶֶָָָֹאחד

.ÂËלאחר ונ�את מכער, דבר �עדי �על� �ה�ציא� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹמי
�על� מ�חת ��צאת ל�טע� לה��א אס�רה ז� הרי � ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוגר��
�ני�. ל� �אי� �י על א� תצא, לא � נ�את וא� ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ�גלל�;

.ÊËזה ע� ��נת והעיד� עדי� �ני ��א� א�ה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ�ל
על וא� מ�ה, �צא ז� הרי � הרא��� �על� �חת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ��היתה
�צא '�צא', �אמרנ� וכל �ני�. ��ה מ��� ל� ��� ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�י

�ת�ה. ָ�ְְֹ�לא
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�היא·. �י על א� ל���ת, רא�יי� �אינ� ה��י� ה� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוא��
�לא י�צא�ת א�א לה�ק�ת�, ר�צה �בעל� ל���ת ְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹר�צה
על ויאסר� ק��י, עדי אחר סתירה עדי מ��ב�א� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ�ְכת�ה,
אר�סה, ה�: וא�� ה�, נ�י� ע�רה וחמ� לע�ל�; ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ�עליה�

יב� ייבמה]ו��מרת שאחיו וממתינה בני� בלא בעלה ,[מת ְֶֶָָ
וא�ת ה�ט�, א�ת �גד�לה ה�ד�ל, א�ת ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�קט�ה

נקבות]אנ�ר�גינ�ס ואיבר זכרות איבר בו וא�ת[יש , ְְְִֵֶַ
הא�� א� הח�ר, א� א�ה��מא, ��מע, �אינ� מי א� , ִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

�כר�תת וה��מא, והא�מת, הח�רת, וכ� יד, �ר�ת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�ה�א
ל���ת. רא�יה אינ� מא�� אחת �ל � ��מעת ו�אינ� ,��ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

��טה‚. "א�ר ��אמר: ל���ת? רא�יי� �אינ� ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ�מ�י�
�אינ� יב�, ו��מרת לאר�סה �רט � אי��" �חת ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָא�ה
�רט � "אי��" לקט�ה; �רט � "א�ה" אי��; ְְְִִִִַַַָָָָָָ�חת
מעיני "ונעל� אי�; �אינ� אנ�ר�גינ�ס וא�ת קט� ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָלא�ת
הא�ה" את ה�ה� "והעמיד ס�מא; לא�ת �רט � ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאי��"
,�� ל� �אי� למי �רט � ��יה" על "ונת� לח�רת; �רט �ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ואפ�� ,�� ל�ח יכ�לה �אינ� יב�ה א� עק�ה, �היתה ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ�ְֲֶָָא�
�רט � הא�ה" "ואמרה "��יה"; ��אמר: אחת, ���ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
��מעת. �אינ� למי �רט � הא�ה" אל "ואמר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלא�מת;
היא ��היה עד אי��", �חת "א�ה א�מר: ה�א ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָוהרי
�בר ��ל למד�, הא �מ�ת�; �ל� וה�א �מ�ה� ְְְְֵֵֶַָָָָָָָָָָ�למה
מ�ה�ק�ת�; �על� את מע�ב מ����ת, א�ת� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ��ע�ב
מע�ב �מ�ה� מ�� מ�ה�ק�ת�, ה�על את המע�ב ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָוכל

מ����ת. ְִִָא�ת�

על„. נאסרה �רצ�נ�, זנת א� � אביה �ה�יא� ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָקט�ה
לפסל� א�א לה�ק�ת�, לא � ל� מק�י� לפיכ� ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹ�על�;

מא�� �ת קט�ה אבל �אמרנ�. �מ� יתומהמ�ת�ת�, [קטנה ְִ�ְְְֲֵֶַַַָָָָָ
אלו] בנישואי� במיאונה נישואיה ומבטלת אי�שהשיאוה �ֵ

היה ואפ�� �על�; על להאסר רצ�� ל� �אי� ל�, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמק�י�
עליו. נאסרה לא ְֵֶֶָָָֹֹכה�,

לזק�קת�‰. א� לאר�סת� שיבמה]ק�א קוד� ,[יבימתו ְֲִִֵַָָ
ה��י�. �ל ��אר ��תה, ז� הרי � ���א� אחר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָונס�רה
� �על� א�ת� ��בעל קד� ונס�רה ל�, ���א ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹנ��אה
לע�ל�, עליו ואס�רה כת�ה, �לא וי�צאה ��תה, ְֲַָָָָָ�ְְְְֵָָָֹאינ�
אי��", מ�לעדי �כב��, את �� אי� "וי�� ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ��אמר:

��על. ל�כיבת �על �כיבת ְְְִִִֵֶַַַַָָ��דמה

.Â,מ�חרר עבד וא�ת ה�ר, וא�ת והמ�חררת, ְָ�ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַ�ְְִֶַַה���רת,
ה�ריס וא�ת ממזר, וא�ת ח�ה[עקר]�ממזרת, סריס �י� , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

סריס[מלידה] עיקרי�]אד�[בידי]�י� כוס שתה ,[כגו� ְִֵָָ
ו��ת�ת. ה��י� �כל ה� הרי � לבעליה� ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָ�ַה��ר�ת

.Ê.היא� �מ�ת א�ת� �מ�קה ל� מק�א � �מניקה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ�ְמע�רת
אינ� � ����ה קד� �על� �מת ל���ת, הע�מדת ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹא�ה

�ת�ה. נ�טלת ולא ָ�ְְֶֶָֹ��תה,

.Á�אי � �הג�יל אחר מ�מיו אס�רה �יאה ��א אי� ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ל
אר�סת� על �א אפ�� א���; את ��דקי� המאררי� ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָה�י�
את ��דקי� ה�י� אי� � ס�פרי� מ�ברי �אס�רה חמיו, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ�בית
את ��א ההיא והא�ה מע��, האי� "ונ�ה ��אמר: ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָא���,
ע�נ�. את ��א הא�ה מע��, מנ�ה �האי� �זמ� � ֲִִֵֶֶָָָָָ�ְְֲִִֶַָָע�נ�"

.Ë�א לאוי� מח�בי עליו אס�רה א��� היתה א� ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָלפיכ�
�נ�ה אפ�� ע�ה, מדרבנ�]מח�בי ונס�רה[אסורה ל� וק�א , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָ

עליו אס�רה ותהיה כת�ה, �לא �צא א�א ��תה, אינ� �ְְֵֵֵֶָָָֹ�ְְֲִֶָָָָ
חבר� �מינקת חבר� מע�רת ונ�א עבר זה. מ�� [אחרא� ְְִֵֶַָָָָ�ֲֲֵֵֵֶֶֶֶ

א גירושי�]מיתה עברה.ו �א� �אי� ��תה, ז� הרי �ֲֲֵֵֵֶָָָ

.Èעקרה ונ�א �ני�, ולא לולד הרא�יה א�ה ל� �אי� ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָָֹמי
איל�נית א� זקנה מלידה]א� ולא[עקרה ��תה, אינ� � ְְְִֵֵַָָָֹ

לולד רא�יה אחרת א�ה א� �ני�, ל� הי� �ת�ה; ְְִִֶֶַָָָָָָָ�ְֶֶנ�טלת
עקרה א� זקנה �היא �י על א� א�ת�, מ�קה זה הרי �ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
���רה נאמר ��א לולד; רא�יה ואינ� איל�נית ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָֹא�
י�לדת היתה �א� � לולד �רא�יה א�א זרע" ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ"ונזרעה
זכרי�. �לד נקב�ת, לילד �ר�� היה �רוח; �לד ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�צער,

.‡Èבר� � לסתירה ק��י �י� �מת� �בני�, א�ה ל� ְְִִִִִֵֵָָָָָהי�
�ני�,[העקרה]נראית ל� הי� לא א�ת�. �מ�קה ל���ת, ְְְִִִֵֶַָָָֹ

,�� וכ��צא האיל�נית ז� א�א לולד, הרא�יה א�ה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹולא
נדחית �בר � לסתירה ק��י �י� מ�ר��ת� �� ל� ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָונ�לד

מ����ת. ְְִִִַָהאיל�נית

.·È�ה�רי מי �תת ולא �סתירה, ק��י ל� �היה א�ה ְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹ�ל
�י� היא, רצת ��א �י� לה�ק�ת�, �על� רצה ��א �י� �ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
ה��י� מא�� היתה א� ה�דת, א� טמאה, עד ל� ְְִֵֵַָָָָָ�ֵֶָָ��א
ה�איל � �י� �ית ל� ���א� א� ל���ת, רא�יי� ְְְִִִִִֵֵֶֶָָ�אינ�
זה על אס�רה היא הרי מק��, מ�ל �על� על ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָונאסרה

�על� על אס�רה �היא �דר� לע�ל�, ע�� וא���תיחדה . ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ל� הי� אפ�� �גט, מ�ח�יו א�ת� מ�ציאי� � �נ�א� ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָעבר

ה�מ�עה מ�י �ני�; ע"ה]מ��� רבינו ממשה למד�[מסורת ְְִִִִֶַָָָ
ל��על. טמאה �� ל�על, ��מאה ��� �ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָ

.‚Èס�רה�� עדי� �ני עליה �בא� ק��י, קד� לא א� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאבל
�מצא�ה אחריו ��כנס� �ג�� מכער, �בר ורא� זה, אי� ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָֹע�

ה�ילה מ� למעלה רק מצא� א� חג�רה שעלח�גרת [וילו� ְְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
זההמיטה] מכער �דבר �על� ה�ציא� א� � �זה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹוכ��צא

עבר וא� עליו. אס�רה א�א ל�טע�, ת��א לא ז� הרי �ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
ל� הי� לא וא� תצא; לא � מ��� �ני� ל� והי� ְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹ�נ�א�,

�צא. ִֵֵָ�ני�,

.„Èב�כה�� אמ�רי�? �ברי� עליה[רעשה]��ה העיר ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָ
ז�ה '�ל�ני ואמר�: י�תר, א� �מחצה י�� ה�טע� זה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָועל
ל� א� ל� הי� ��א וה�א � ה��ל �סק ולא �ל�נית', ְְְִִֶַַָָָֹֹע�
לדבר ר�ה �� היתה לא א� אבל ה��ל. ��עבירי� ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹא�יבי�
נ�את א� � יראה מחמת ��א ה��ל �סק א� �עיר, ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹזה
עד �א אפ�� �ני�; ל� �אי� �י על א� תצא, לא ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹל�טע�

תצא. לא ע��, ��נת ִֵֵֶֶָָָֹאחד

.ÂËלאחר ונ�את מכער, דבר �עדי �על� �ה�ציא� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹמי
�על� מ�חת ��צאת ל�טע� לה��א אס�רה ז� הרי � ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוגר��
�ני�. ל� �אי� �י על א� תצא, לא � נ�את וא� ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ�גלל�;

.ÊËזה ע� ��נת והעיד� עדי� �ני ��א� א�ה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ�ל
על וא� מ�ה, �צא ז� הרי � הרא��� �על� �חת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ��היתה
�צא '�צא', �אמרנ� וכל �ני�. ��ה מ��� ל� ��� ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�י

�ת�ה. ָ�ְְֹ�לא
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�י�‡. לבית �א ה�על ��טה? ה�קאת סדר ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָ�יצד
�ל�ני �פני ל� ק�אתי ז� 'א��י לה�: וא�מר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָ��עיר�,
עדי, וא�� ע��, ונס�רה �ל�ני, ע� ��תר ��א ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָֹ�פל�ני
לב�ק לה�ק�ת� ר�צה ואני טה�רה, �היא א�מרת ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹוהיא
�ני ל� �מ�סרי� העדי�, �ברי ��מעי� �י� �בית ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָה�בר'.
�ת�ה, קד� עליה יב�א ��א ל�מר� חכמי� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹתלמידי
א�ת� �מ��חי� ����ה; עד עליו נאסרה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ�הרי
ה�ד�ל �י� �ית א�א ה��טה את מ�קי� �אי� ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָליר��לי�,

��ק��. זקני� �בעי� ְְְִִִִֵֶַָ�ל

א�ת�·. מ��יבי� ה�ד�ל �י� �ית ליר��לי�, ִִִִִִִֵַַָָָה�יע�
�על� �פני ��א עליה �מא�מי� א�ת��יניה�, �מפחידי� , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

יי� הר�ה '��י, ל�: וא�מרי� ���ה. ��א �ד�ל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ�חד
הר�ה ע��ה, ילד�ת הר�ה ע��ה, �ח�ק הר�ה ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָע��ה,
��כ�ב ה�ד�ל ל�� �גרמי אל ע��י�; הרעי� ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ�כני�
הר�ה '��י, ל�: וא�מרי� ה�י�'. על ���חה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ�ְִ�קד�ה,

זו]קדמ�� העול�]ונ�טפ�[בעבירה �ד�לי�[מ� ואנ�י� , ְְְְְֲִִִַָָ
מע�ה ל� �מ�ידי� ונכ�ל�'; עליה� יצר� �ק� ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָויקרי�
על אביו �פילג� רא�ב� �מע�ה ��ת�, ותמר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָיה�דה
עד עליה להקל �די ואח�ת�, אמנ�� �מע�ה ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָ��ט�,
� ��תה' 'איני א� נטמאתי', 'ה� אמרה: א� ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָ���דה.

ל�. וה�לכת �ת�ה, �לא ְֶֶָָ�ְְְָֹי�צאה

ל�ער‚. א�ת� מביאי� � טה�רה �היא �ד��ר� ְְְְְִִִִֶַַָָָָָעמדה
�מעלי� ה�ד�י�; קד� �נגד �ה�א עזרה, �ל ְְֲֲֳִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹמזרחי
��קצר עד לי�ע� �די ,�� �מ�יפי� למק��, מ�ק�� ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָא�ת�

��דה. א�לי � ְֶַַָנפ��

ה�זרח„. �ער �נגד א�ת� מביאי� � �ד��ר� עמדה ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָא�
�לבני�, מת��ה היתה .�� א�ת� �מעמידי� ְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָמ�ח��,
מת��ה ל�, נאי� ה�ח�רי� הי� וא� ��ח�רי�; ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָמכ�ה

חלי �ל �מסירי� נ�אי. �ה� ל� �אי� [תכשיטי]�בגדי� ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ
�עליה. וזהב ְֶֶֶֶָָָָ�ס�

ה��י�‰. ��ל נ�י�, �ל �ד�ל ק��� עליה ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָ�מק�צי�
�ל "ונ��ר� ��אמר: לרא�ת�, ח�ב�ת �� ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָה�מצא�ת
לב�א ��ח�� אי� וכל �ז�תכנה"; תע�ינה ולא ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹה��י�,
רדיד �לא �יניה�, ע�מדת והיא ויראה. יב�א ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹולרא�ת�,

רא��,[צעי��גו�] �על וכפח �בגדיה א�א מט�חת, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹולא
�ית�. �ת�� �הא�ה ְְִֵֶָָָ�מ�

.Âהיא� מ�ני �פח�תיה, ולא עבדיה לא �� מ�יחי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹואי�
�ה�. מתי�בת ודע�� א�ת�, ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָמ�רת

.Ê�מ�דיע� מ�רת, �היא �ל��� ה�ה� מ��יע� �� ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחר
�על� ל� ���א �סתירה ק��י א�א ל� �ר� ��א ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ�ל��נ�
�כב לא "א� מ�רת: �היא �ל��� ל� וא�מר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹונס�רה;
מ�י ה�קי � אי�� �חת טמאה �טית לא וא� א�ת�, ְִִִִֵֵַַָָ�ְִִִָָֹאי�
וכי אי�� �חת �טית �י וא�, הא�ה. המאררי� ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָה�רי�
ה' י�� אי�� מ�לעדי �כב�� את �� אי� ו��� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָנטמאת,
נ�פלת ירכ� את ה' �תת ע�� �ת�� ול�ב�עה לאלה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָא�ת�
�מעי�, הא�ה המאררי� ה�י� �בא� צבה. �טנ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָואת
אמ�" "אמ� א�מרת: והיא יר�"; ולנ�יל �ט� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלצ��ת

וה�ר� �ח�ה �לקה �ה�ט� �מ�דיע� מ�רת. �היא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ�ל���
ה�י� על לעז לה�ציא ��א �די עשו����, לא [שיאמרו ְְִִֵֶַַַַַַֹ

בתורה] המפורש כסדר .המי�

.Áטה�ר ע�ר �ל מג�ה מביא �� טהורה]ואחר ,[מבהמה ְְִִֵֶַַָָָ
�� �אי� �די� ה�ד� �ל��� עליה וכ�תב ��רה, ספר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�מ�

נחושת]קלקנ��ס ה�ט;[חומצת �מ� א�ה �ל ל�מ� , ְְְְִִֵֶַַַָָ
�מ�ה �א�ת א�ת �ה�, א�ת� �ה��יע ה�ברי� �ל ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ��תב
אמ�". "אמ� ��תב ואינ� �כתב�, ה�� את וכ�תב ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ�מ�ה,

.Ë,�מע�ל מלאכה ב� נע�ה ��א חרס �לי מביא �� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואחר
עד ל�ב�� החזיר� וא� ה�מ�; מאר� ��לה �כלי יראה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹולא
�בחצי ה���ר, מ� מי� לג חצי לת�כ� ונ�ת� ��ר. ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹ��תח��,

להיכל. �� ונכנס מ�דד�; היה ��ק�� �היה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹלג

.Èטבלה �ב� ה�כנס, לימי� א�ה על א�ה �� היה ְְִִִַַַַַָָָָָָָָ�מק��
עפר ול�קח ה�בלה, מג�י� ;�� קב�עה וט�עת �י� ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָ�ל

��ראה �די ה�י�, �ני על ונ�תנ� ה����, [יהיהמ�רקע ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
לענהניכר] �ג�� מר, �בר לת�כ� ונ�ת� ה�י�. �ני [צמחעל ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָ

מרי�] �מ�חקשעליו ה�רי�". "מי ��אמר: ,�� ְֱִֵֵֵֶֶַַַָָוכ��צא
י�אר ��א עד יפה, יפה וימחק ל�מ�; ה�ג�ה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹלת�כ�

ה��ר. ר�� ְִִֶַַָָֹ��ג�ה

.‡Èוא�חז העזרה, מ�הני אליה, �א אחר �ה� �� ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹואחר
ל��; את מג�ה �ה�א עד וק�רע �ניה, מ�נגד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�בגדיה

מחלפ�ת וס�תר �ער�, לנ�ל�.[שערות]�מג�ה �די רא�� ְְְְְְְְֵֵֶַַַָָָָֹ
מצרי חבל מיוחד]�מביא מסיב להז�יר�[שעשוי �די , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָ

מצר�י� מביא[זנות]מע�ה מצרי, מצא� לא וא� �ע�ת, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֹ
י�ל� ��א �די מ��יה, למעלה וק��ר� מק��; מ�ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹחבל

נקרע�. �הרי ער�ה, ונמצאת ְְֲִֵֶָ�ְְְֲִִֵַָה�גדי�

.·Èעל� מ�ל �ע�רי� קמח ע�ר�� מביא �� [עלואחר ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
הבעל] מצריתחשבו� �קפיפה ונ�תנ� והחבל[סל], , ְְְְְִִִִֶֶַָ

ה���ה מ�ירי �אי� בלשכתוה�פיפה הכס� [ממותר ְְְְִִִִֵַַָָָָ
לי�ע�.התרומות] �די ידיה, על ונ�תנ� ;ְְְְְֵֶַַָָָ

.‚Èלכלי ונ�תנ� ה�פיפה, מ� ה�נחה ל�קח �� ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָואחר
ל�קה � נת� וא� לב�נה; ולא �מ� עליה נ�ת� ואינ� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ�רת,
��אמר: עצמ�, �פני ה�ב�נה ועל עצמ� �פני ה�מ� ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָעל

לב�נה". עליו י�� ולא �מ�, עליו י�ק ְְִִֵֶֶָָָָָֹֹֹ"לא

.„È� ידיה על הע�ר�� ונ�ת� רא�� ���רע ה�מ� ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ�בכל
ה�י�, את א�ת� ויראה ה�ה�, �יד ��לי ה�י� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹיהי�

המאררי�". ה�רי� מי יהי� ה�ה� "�ביד ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ��אמר:

.ÂËלי� ל�קח ����ה, ואחר א�ת�. מ�קה �� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָואחר
יד� מ�יח וכה� ידיה, על ונ�תנ� ה�נחה �� ��� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹה�רת
�מביא מ�לי� ה�נ�פ�ת, �ל ��אר ��זרח �מניפ� ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ�ח�יה,
�ר�מית לקר� ה�נחה מ�י� ��ני�, ואחר �מ�ריד; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ�מעלה
וק�מ�, יחיד. �ל מנח�ת ��אר מז�ח, �ל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמערבית

ל�הני�. נאכל וה�אר ה�מ�; ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָֹֹ�מקטיר

.ÊËמ�רת היא והרי ל�, וה�לכת י�צאה � היא טה�רה ֶֶ�ְְְֲִִִֵֶֶַָָָא�
ועיניה מ�ריק�ת, �ניה מ�ד � היא טמאה וא� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָלבעל�.

מתמ�אה והיא וה�[נראית]��לט�ת, �ידי�. �ידי� ְְְְְִִִִִִֵַָ
נ�ה, �פר� ��א �די ה�ציא�ה'! 'ה�ציא�ה! ְְְִִִִִֵֶָָָֹֹא�מרי�:
מעזרת א�ת� מ�ציאי� וה� נ�י�; עזרת מט�א�ת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָוה���ת

- h"qyz'd a`Îmgpn d"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

צבה �בטנ� .�� ע�מדת �היא ��ח�ה,[מתנפחת]ה��י� ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָ
ותמ�ת. ירכ� ��ל �� ְְְִֵַַָָָֹואחר

.ÊÈעל �ה�ק� ה��א� ימ�ת היא, ��מ�ת ה�עה ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ�א�ת�
ל�, �ארע� מארע�ת ל� ויארע �ה�א; מק�� �כל ְְְְֱֵֶֶֶַָָָָָֹיד�
���א � הא�� ה�ברי� וכל יר�". ולנ�יל �ט� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ"לצ��ת
אי� � א��ר �ל �עילה �על א� אבל מע�ל�; ה�על ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָחטא

��ארנ�. �מ� א���, את ��דקי� ְְְְִִִֵֶֶַַַה�י�

.ÁÈ���א את וה�קה עבר עליה]וא� שבא זה[אחר הרי � ְְְְֲִִִֵֶֶַָָ
��י� ���חה המפר� ל�� ���ר� ��ע: ח�את� על ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמ�סי�
לאחר�ת א�מרת �א��� � ��טה מי על לעז �מ�ציא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלב�לה,
�רמ�. ה�על ��ע�י תדע לא והיא ,�� �דק� ולא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ��נת

.ËÈ�ל�� �ני, �בית �גל�י המנאפי� מ�ר�� ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָלפיכ�,
"לא ���לה: ה�ת�ב על וסמכ� ה�רי�, מי את ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹה�נהדרי�
תנאפנה". �י ���תיכ� ועל תזנינה, �י �נ�תיכ� על ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאפקד

.Î�אינ� �י על א� � ��רה �למ�ד זכ�ת ל� �היה ְְִֵֶֶַַַָָָָָָ��טה
ל� ��לה ז� הרי � ��רה �למ�ד על אתמצ�ה [מארי� ְ�ְֲֵַַָָָָ

ל�עת�חייה] מתה ואינ� נ��קת[מיד], א�א [מתנוונת]; ְְִִֵֵֶֶָָָָָ
�נה אחר ��מ�ת עד עליה, �אי� �בדי� וחלאי� ְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוה�לכת,
�ט� �צב�ת מתה והיא זכ�ת�; לפי �ל�, א� ��י� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹא�

איברי�. ְִִִֵַָ�בנפילת

.‡Îהיא הרי � מ�ד מתה ולא ה�רי� מי ��תת ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ��טה
�התחיל� �י על וא� �ה�; היה ואפ�� לבעל�, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ�מ�רת
צבתה ולא ה�איל אבריה, �אר וחל� עליה, לב�א ְְְְֳִִֵֶֶָָָָָָָָָָָֹהחלאי�
מ��תחיל אבל מ�רת. ז� הרי לנ�ל, ירכ� והתחיל ְֲִִֶֶֶַָ�ְְְְְֲִִִִֵֵָָֹ�טנ�

ו�אית. אס�רה ז� הרי � לנ�ל וירכ� לצ��ת ְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָֹ�טנ�

.·Îפניה� מתח�קת, ז� הרי � טה�רה והיתה ��תת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ��טה
זכר; ותלד ותתע�ר יס�ר; חלי, �� היה וא� ְְְְְֳִִִִֵֵֵַַָָָָָָמזהיר�ת;
לילד �ר�� היה �מהרה; �לד �ק�י, לילד �ר�� היה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹוא�

זכרי�. �לד ְְִֵֵֵָנקב�ת,

.‚Î,כת�ה �לא �צא ז� הרי � ��תת אחר טמאה עדי ָ�ְְְֲֵֵֵֶַַָָָֹ�ֵֵָ�א�
הא��; מ�ברי� �בר ל� ארע לא ואפ�� לבעל�, ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹואס�רה
���דיעי� עדי� ל� �אי� מי א�א ��דקי� ה�י� �אי� ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמ�ני
לא �לפיכ� מע��, מנ�ה אינ� �על� ��א וע�ד, ְִֵֶָָֹ�ְְְֲֵֶַָָָזנ�ת�;
�היא והעיד אחד עד �א א� אבל א���. את ה�י� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�דק�

�תת. �הרי �על�, �חת ��ב ז� הרי � ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָטמאה

.„Îא��� זה עליה ��א א� ��גגה, א� �אנס ��נת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹא�ה
איברי� �ר� ע�� בשר]ל� בקירוב עמה ה�י�[שכב אי� � ִִִֵֵֶֶַַָָ

�רט � נת��ה" לא "והיא ��אמר: א�ת�, ְְְְֱִִִֶֶַָָָָֹ��דקי�
� �אי��" מעל "ו�מעל �חזקה; נת��ה �הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹלאנ�סה,
לבא �רט � זרע" �כבת א�ת� אי� "ו�כב ל��גגת; ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ�רט

איברי�. �ר� ִֵֶֶֶָָָעליה

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ה קודש שבת יו�

ד ּפרק ׂשֹוטה ¤¤¨§¦הלכֹות

הר�י�,�‡. לצרכי �י� �ית נפני� �אדר ע�ר חמ�ה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָ
לק�א הרא�יה ועל לה�ק�ת�, ל���ת הרא�יה על ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָ�ב�דקי�

כת�ה �לא �לה�ציא� בעלה]ל� שנתחרש א� לק�א[כגו� ְְְִָָֹ�ְֵַָ
ה��ט�ת. את מ�קי� זמ� �בכל �לה�ציא�; ְְְְִִֶַַַָָָל�

��ר·. ה��� וכל ,���� א�א ה��טה את מ�קי� ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָואי�
��אמר: �אחת, ס�ט�ת ��י מ�קי� ואי� ��טה; ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָלה�קית

א�ת�". ְֱִֶָ"והעמיד

י�‚. � �פחד יראה מחמת ��תה' 'איני �אמרה ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ��טה
'איני אמרה א� אבל ��תה'; 'הריני ול�מר לחזר ְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹל�
אינ� � ��חדת ולא יראה ואינ� �ריאה, והיא ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ��תה',

��תה'. 'הנני ול�מר לחזר ְְְֲִִַַָָֹיכ�לה

מג�ת�„. הרי � ה�ג�ה ���חק קד� ��תה' 'איני ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹאמרה
�מנחת� אחרת; ��טה �� לה�ק�ת ��רה ואינ� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָנגנזת,

ה��� על שנפסלו]מת��רת קדשי� קדשי שריפת .[מקו� ְִֶֶֶֶַַַ
מערערי� � ה�ג�ה ��מחקה אחר ��תה' 'איני אמרה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָוא�

.[מכריחי�] �רה� �על א�ת� �מ�קי� ְְְִַַָָָָא�ת�

עליה‰. בה]�מא�מי� ל�:[דוחקי� וא�מרי� ����ה; ְְְְְִִִֶֶֶַָָָ
�רי� על עמדי א�, ��ה�רה ה�בר ל� �ר�ר א� ְֵ�ְְְִִִִִֶַַַָָָָָ'��י,

לס� א�א ��מי� ה�י� �אי� לפי �פחדי, ואל [עשב��תי, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָ
וי�רד;מרפא] מחלחל מ�ה, �� י� חי: ��ר על מ�ח ְְְֵֵֵַַַַָָָָָ�ֵָיב�

�ל��'. ע��ה אינ� מ�ה, �� ְֵֵֶַָָאי�

.Â� ה�ג�ה ��מחקה �י על א� � אני' 'טמאה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָאמרה:
מת��רת �מנחת� קד�ה; �ה� �אי� מ�ני נ��כי�, ְְִִֶֶַָָָ�ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָה�י�

ה���. ֶֶַַעל

.Êוכתב" ��אמר: �ס�לה, � ��ילה ��תב� ��טה ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָָמג�ת
ה�ג�ה �תיבת �� ,���� ��ר�נ� ��� � והקריב" ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָוה�קה

למפרע �תב� .���� הפו�]וה�קית� �ס�לה,[בסדר � ְְְְְְֵַַַַָָָָָָ
עליה ��ק�ל קד� �תב� ה�דר. על "הא�ה", ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ��אמר:

וכתב". "וה��יע ��אמר: �ס�לה, � ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָה�ב�עה

.Áא�רת שורות]�תב� שירטוט ��אמר:[ללא �ס�לה, � ְְֱִֶֶֶֶַָָָ
��י� �ני על �תב� ��אמר:[עמודי�]"��פר". �ס�לה, � ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

לא ��תב ואינ� ��ל�ה. �ני� ולא אחד, ספר � ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ"��פר"
ה�יר מעשבי�]על ה�פ�רא[העשוי על ולא שאינו, [עור ְְְְִַַַַָָֹ
ספרמעובד] �מג�ת א�א מעובד], "��פר";[עור ��אמר: , ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

�ס�לה. �פ�רא, א� ניר על �תב� ְְְְְְִִַָָָָָוא�

.Ë�ה� א� י�ראל �תב� �א� למד� הא � ה�ה�" ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹ"וכתב
�ק��ס לא ��תב� אינ� �ס�לה. איל�]קט�, ולא[שר� , ְְְְֵַָָָָֹֹ

נחושת]�קלקנ��ס נ�ר[חומצת �ר��מ� �בר �כל ולא , ְְְְְִִֶַַָָָָֹ
"וכתב ��אמר: קלקנ��ס, �� �אי� �די� א�א � ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוע�מד
�דבר �תב וא� לה�ח�ת; יכ�ל �ה�א �תב ְְְְִִֶַָָָָָָָָ�מחה",

נמחה]ה�תק�� �ס�לה.[שאינו , ְְִֵַַָ

.Èיפה ��מחק עד �ס�לה, � נ�ר �תב ר�� ��ג�ה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹנ�אר
�נ�ה א�ת וכתב וחזר �מחק�, אחת א�ת �תב ְְְְִֶַַַַַָָָָָָָיפה.
�ת�בה. ��� ��היה עד �ס�לה, � �ה�לי� עד ְָָ�ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ�מחק�,

.‡È.ס�לה� � ל�מ� ��א ��חק� א� ל�מ�, ��א ְְְְְִִֶֶֶָָָָָָָֹֹ�תב�
א� אחד, ��ס לת�� �מחק� ס�ט�ת, ל��י מג��ת ��י ְְְְְִִֵֵֶַָָָָ�תב
� ל��יה� וה�קה אחד, �כ�ס וערב� ��ס�ת �ני ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָלת��
��ס�ת ל�ני מחק� מג�ת�. �תת לא אחת ��ל ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹ�ס�לה,
וא� א�ת�; י�קה לא � ה��ס�ת ל�ני וח�ק� וחזר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹוערב�,
אחרת, מג�ה ��תב זה הרי � ה�י� נ��כ� ��ר. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָה�קה,
את י�קה לא � מה� ונ���ר נ��כ� אחרי�. מי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹ�מביא

��ר. ה�קה, וא� ְְְִִֵַָָָה�אר;
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צבה �בטנ� .�� ע�מדת �היא ��ח�ה,[מתנפחת]ה��י� ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָ
ותמ�ת. ירכ� ��ל �� ְְְִֵַַָָָֹואחר

.ÊÈעל �ה�ק� ה��א� ימ�ת היא, ��מ�ת ה�עה ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ�א�ת�
ל�, �ארע� מארע�ת ל� ויארע �ה�א; מק�� �כל ְְְְֱֵֶֶֶַָָָָָֹיד�
���א � הא�� ה�ברי� וכל יר�". ולנ�יל �ט� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ"לצ��ת
אי� � א��ר �ל �עילה �על א� אבל מע�ל�; ה�על ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָחטא

��ארנ�. �מ� א���, את ��דקי� ְְְְִִִֵֶֶַַַה�י�

.ÁÈ���א את וה�קה עבר עליה]וא� שבא זה[אחר הרי � ְְְְֲִִִֵֶֶַָָ
��י� ���חה המפר� ל�� ���ר� ��ע: ח�את� על ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמ�סי�
לאחר�ת א�מרת �א��� � ��טה מי על לעז �מ�ציא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלב�לה,
�רמ�. ה�על ��ע�י תדע לא והיא ,�� �דק� ולא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ��נת

.ËÈ�ל�� �ני, �בית �גל�י המנאפי� מ�ר�� ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָלפיכ�,
"לא ���לה: ה�ת�ב על וסמכ� ה�רי�, מי את ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹה�נהדרי�
תנאפנה". �י ���תיכ� ועל תזנינה, �י �נ�תיכ� על ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאפקד

.Î�אינ� �י על א� � ��רה �למ�ד זכ�ת ל� �היה ְְִֵֶֶַַַָָָָָָ��טה
ל� ��לה ז� הרי � ��רה �למ�ד על אתמצ�ה [מארי� ְ�ְֲֵַַָָָָ

ל�עת�חייה] מתה ואינ� נ��קת[מיד], א�א [מתנוונת]; ְְִִֵֵֶֶָָָָָ
�נה אחר ��מ�ת עד עליה, �אי� �בדי� וחלאי� ְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוה�לכת,
�ט� �צב�ת מתה והיא זכ�ת�; לפי �ל�, א� ��י� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹא�

איברי�. ְִִִֵַָ�בנפילת

.‡Îהיא הרי � מ�ד מתה ולא ה�רי� מי ��תת ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ��טה
�התחיל� �י על וא� �ה�; היה ואפ�� לבעל�, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ�מ�רת
צבתה ולא ה�איל אבריה, �אר וחל� עליה, לב�א ְְְְֳִִֵֶֶָָָָָָָָָָָֹהחלאי�
מ��תחיל אבל מ�רת. ז� הרי לנ�ל, ירכ� והתחיל ְֲִִֶֶֶַָ�ְְְְְֲִִִִֵֵָָֹ�טנ�

ו�אית. אס�רה ז� הרי � לנ�ל וירכ� לצ��ת ְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָֹ�טנ�

.·Îפניה� מתח�קת, ז� הרי � טה�רה והיתה ��תת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ��טה
זכר; ותלד ותתע�ר יס�ר; חלי, �� היה וא� ְְְְְֳִִִִֵֵֵַַָָָָָָמזהיר�ת;
לילד �ר�� היה �מהרה; �לד �ק�י, לילד �ר�� היה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹוא�

זכרי�. �לד ְְִֵֵֵָנקב�ת,

.‚Î,כת�ה �לא �צא ז� הרי � ��תת אחר טמאה עדי ָ�ְְְֲֵֵֵֶַַָָָֹ�ֵֵָ�א�
הא��; מ�ברי� �בר ל� ארע לא ואפ�� לבעל�, ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹואס�רה
���דיעי� עדי� ל� �אי� מי א�א ��דקי� ה�י� �אי� ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמ�ני
לא �לפיכ� מע��, מנ�ה אינ� �על� ��א וע�ד, ְִֵֶָָֹ�ְְְֲֵֶַָָָזנ�ת�;
�היא והעיד אחד עד �א א� אבל א���. את ה�י� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�דק�

�תת. �הרי �על�, �חת ��ב ז� הרי � ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָטמאה

.„Îא��� זה עליה ��א א� ��גגה, א� �אנס ��נת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹא�ה
איברי� �ר� ע�� בשר]ל� בקירוב עמה ה�י�[שכב אי� � ִִִֵֵֶֶַַָָ

�רט � נת��ה" לא "והיא ��אמר: א�ת�, ְְְְֱִִִֶֶַָָָָֹ��דקי�
� �אי��" מעל "ו�מעל �חזקה; נת��ה �הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹלאנ�סה,
לבא �רט � זרע" �כבת א�ת� אי� "ו�כב ל��גגת; ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ�רט

איברי�. �ר� ִֵֶֶֶָָָעליה

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ה קודש שבת יו�

ד ּפרק ׂשֹוטה ¤¤¨§¦הלכֹות

הר�י�,�‡. לצרכי �י� �ית נפני� �אדר ע�ר חמ�ה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָ
לק�א הרא�יה ועל לה�ק�ת�, ל���ת הרא�יה על ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָ�ב�דקי�

כת�ה �לא �לה�ציא� בעלה]ל� שנתחרש א� לק�א[כגו� ְְְִָָֹ�ְֵַָ
ה��ט�ת. את מ�קי� זמ� �בכל �לה�ציא�; ְְְְִִֶַַַָָָל�

��ר·. ה��� וכל ,���� א�א ה��טה את מ�קי� ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָואי�
��אמר: �אחת, ס�ט�ת ��י מ�קי� ואי� ��טה; ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָלה�קית

א�ת�". ְֱִֶָ"והעמיד

י�‚. � �פחד יראה מחמת ��תה' 'איני �אמרה ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ��טה
'איני אמרה א� אבל ��תה'; 'הריני ול�מר לחזר ְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹל�
אינ� � ��חדת ולא יראה ואינ� �ריאה, והיא ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ��תה',

��תה'. 'הנני ול�מר לחזר ְְְֲִִַַָָֹיכ�לה

מג�ת�„. הרי � ה�ג�ה ���חק קד� ��תה' 'איני ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹאמרה
�מנחת� אחרת; ��טה �� לה�ק�ת ��רה ואינ� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָנגנזת,

ה��� על שנפסלו]מת��רת קדשי� קדשי שריפת .[מקו� ְִֶֶֶֶַַַ
מערערי� � ה�ג�ה ��מחקה אחר ��תה' 'איני אמרה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָוא�

.[מכריחי�] �רה� �על א�ת� �מ�קי� ְְְִַַָָָָא�ת�

עליה‰. בה]�מא�מי� ל�:[דוחקי� וא�מרי� ����ה; ְְְְְִִִֶֶֶַָָָ
�רי� על עמדי א�, ��ה�רה ה�בר ל� �ר�ר א� ְֵ�ְְְִִִִִֶַַַָָָָָ'��י,

לס� א�א ��מי� ה�י� �אי� לפי �פחדי, ואל [עשב��תי, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָ
וי�רד;מרפא] מחלחל מ�ה, �� י� חי: ��ר על מ�ח ְְְֵֵֵַַַַָָָָָ�ֵָיב�

�ל��'. ע��ה אינ� מ�ה, �� ְֵֵֶַָָאי�

.Â� ה�ג�ה ��מחקה �י על א� � אני' 'טמאה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָאמרה:
מת��רת �מנחת� קד�ה; �ה� �אי� מ�ני נ��כי�, ְְִִֶֶַָָָ�ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָה�י�

ה���. ֶֶַַעל

.Êוכתב" ��אמר: �ס�לה, � ��ילה ��תב� ��טה ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָָמג�ת
ה�ג�ה �תיבת �� ,���� ��ר�נ� ��� � והקריב" ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָוה�קה

למפרע �תב� .���� הפו�]וה�קית� �ס�לה,[בסדר � ְְְְְְֵַַַַָָָָָָ
עליה ��ק�ל קד� �תב� ה�דר. על "הא�ה", ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ��אמר:

וכתב". "וה��יע ��אמר: �ס�לה, � ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָה�ב�עה

.Áא�רת שורות]�תב� שירטוט ��אמר:[ללא �ס�לה, � ְְֱִֶֶֶֶַָָָ
��י� �ני על �תב� ��אמר:[עמודי�]"��פר". �ס�לה, � ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

לא ��תב ואינ� ��ל�ה. �ני� ולא אחד, ספר � ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ"��פר"
ה�יר מעשבי�]על ה�פ�רא[העשוי על ולא שאינו, [עור ְְְְִַַַַָָֹ
ספרמעובד] �מג�ת א�א מעובד], "��פר";[עור ��אמר: , ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

�ס�לה. �פ�רא, א� ניר על �תב� ְְְְְְִִַָָָָָוא�

.Ë�ה� א� י�ראל �תב� �א� למד� הא � ה�ה�" ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹ"וכתב
�ק��ס לא ��תב� אינ� �ס�לה. איל�]קט�, ולא[שר� , ְְְְֵַָָָָֹֹ

נחושת]�קלקנ��ס נ�ר[חומצת �ר��מ� �בר �כל ולא , ְְְְְִִֶַַָָָָֹ
"וכתב ��אמר: קלקנ��ס, �� �אי� �די� א�א � ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוע�מד
�דבר �תב וא� לה�ח�ת; יכ�ל �ה�א �תב ְְְְִִֶַָָָָָָָָ�מחה",

נמחה]ה�תק�� �ס�לה.[שאינו , ְְִֵַַָ

.Èיפה ��מחק עד �ס�לה, � נ�ר �תב ר�� ��ג�ה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹנ�אר
�נ�ה א�ת וכתב וחזר �מחק�, אחת א�ת �תב ְְְְִֶַַַַַָָָָָָָיפה.
�ת�בה. ��� ��היה עד �ס�לה, � �ה�לי� עד ְָָ�ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ�מחק�,

.‡È.ס�לה� � ל�מ� ��א ��חק� א� ל�מ�, ��א ְְְְְִִֶֶֶָָָָָָָֹֹ�תב�
א� אחד, ��ס לת�� �מחק� ס�ט�ת, ל��י מג��ת ��י ְְְְְִִֵֵֶַָָָָ�תב
� ל��יה� וה�קה אחד, �כ�ס וערב� ��ס�ת �ני ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָלת��
��ס�ת ל�ני מחק� מג�ת�. �תת לא אחת ��ל ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹ�ס�לה,
וא� א�ת�; י�קה לא � ה��ס�ת ל�ני וח�ק� וחזר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹוערב�,
אחרת, מג�ה ��תב זה הרי � ה�י� נ��כ� ��ר. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָה�קה,
את י�קה לא � מה� ונ���ר נ��כ� אחרי�. מי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹ�מביא

��ר. ה�קה, וא� ְְְִִֵַָָָה�אר;
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.·È�נ�� ��טה לילה]מי עליה� �לינה.[עבר נפסלי� , ְְִִִֵֶָָָָ
מביא � �היכל עפר �� היה לא �סל. ל�י�, עפר ְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֹהק�י�
�ני על ונ�ת� מ���, ול�קח �היכל, �מ�יח� מ�ח��, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָעפר

אפר מביא ואינ� רק��בית[שריפה]ה�י�; מביא אבל , ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
רקוב] �עפר.[ירק ְִֶָָ�היא

.‚Èא�ר" ��אמר: עפר, וי�ציא �היכל �קר�� יח�ר ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹולא
��ר. עפר, וה�ציא חפר וא� ה����"; �קרקע ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָיהיה

.„Èר�� � ה�ק� �� ואחר מנחת� את נטמאתהקריב ה. ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָ
�כל ��דה ז� הרי � �רת �כלי ���יח�ה קד� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹמנחת�
מנחה ויביא �רת, �כלי ��תק��� קד� ��טמא� ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹה�נח�ת
ז� הרי � �רת �כלי ����� אחר ה�נחה נטמאת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאחרת.
ה�נחה, ���מ� קד� אני' 'טמאה אמרה א� וכ� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ��ר�.
לה�ק�ת�, �על� רצה ��א א� ��תה', 'איני �אמרה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹא�
הרי � היא ��תה א� ה�א, ��ת א� טמאה, עדי ��א� ְֲִֵֵֵֶֶָָ�ֵֵֶָא�
��רב אחר מא�� אחד ארע וא� נ�רפת; ��� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�ְִַָה�נחה

נאכלי�. ה�ירי� אי� ְֱִִֵֶֶַַָָֹה�מ�,

.ÂË��� מ�ני נאכלי�, מנחת� �ירי אי� � �ה� �על� ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהיה
זכרי �מנחת לא�י� ��� ע�לה ואינ� ;�� חלק ְְְִִִִֵַָָ�ְֵֵֶַַַָָָל�על
לעצמ�, קרב ה�מ� א�א ;�� חלק ל� ��� מ�ני ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ְכה�ה,

עדיה נמצא� ה���. �ית על מת��רי� [שהעידו��ירי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
לח�י�.שנסתרה] �צא מנחת� ִ�ְְְִִֵֵָָז�ממי�,

.ÊËהר�ה אנ�י� ידי על לא��� ע�המק�א תסתרי ["אל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ
ופלוני"] ופלוני הריפלוני � מה� ואחד אחד �ל ע� ונס�רה ,ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָ

ידי על אחת מנחה מביא א�ת�,[בשביל]זה ����קה ��� ְְִִֵֵֶַַַָ�ְְֶֶַָָ
קנא�ת" "מנחת הר�ה.��אמר: לק��יי� אחת מנחה � ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָ

.ÊÈעליה לגל�ל ל�על ע�[לכלול]י� ז�תה ��א ��ב�עה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
�ח�יו ז�תה ו��א אחר, אי� ע� ולא ,�� ל� ���א זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאי�
אינ� אבל ���את; אחר ולא ����א, קד� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמ��תארסה
��ר��, אחר ולא האר�סי�, קד� ז�תה ��א עליה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹמגל�ל
עליו, �אסר לא זה, �עת ז�תה �א� � והחזיר� �ר�� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹא�

ע�� מתנה אינ� ל�, אס�רה �היה ולא ���על [אינווכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
בשבועה] עליהמכליל מגל�ל אינ� יבמ��, �נס א� לפיכ�, .ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

יב� ��מרת ��היתה ז�תה ליבו�]��א אחיו מות ;[בי� ְְְִֶֶֶֶָָָָָֹ
�חת ז�תה �א� אחיו, �חת ז�תה ��א עליה מגל�ל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאבל
מגל�ל והחזיר�, �ר�� א� וכ� עליו. אס�רה ז� הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָאחיו,
ל� י� וכ� הרא��ני�. ����אי� �ח�יו ז�תה ��א ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹעליה
אחר �זנה ו��א �ח�יו, �זנה ��א �לה�א, עליה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלגל�ל
מי� � לה�א ���זנה לפיכ� ויחזיר; יגר� א� ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ��חזירה,
נאמר: לכ� המארע�ת; א�ת� ל� ויארע� א�ת�, ְְְְְֱֱִֶֶַַָָָָָֹ��דקי�
"אמ�" אחר; מאי� "אמ�" זה, מאי� "אמ�" � אמ�" ִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָ"אמ�
לה�א. "אמ�" ל�עבר, "אמ�" אר�סה; "אמ�" ְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָָנ��אה,

.ÁÈ,�לנ��תיה לק��ת י�ראל �ני על חכמי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמצות
נכנסה לא���, המק�א וכל א���"; את "וק�א ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ��אמר:
מ��� ולא �ח�ק, מ��� לא ל� יק�א ולא טהרה. ר�ח ��ְְְְֳִִֵַַָָָֹֹֹ
מריבה, מ��� ולא �טלה, �יחה מ��� ולא רא�, ְְְְִִִִֵַָָָֹֹֹק��ת
עדי� �פני ל� וק�א עבר וא� אימה; עליה לה�יל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹולא

ק��י. זה הרי הא��, ה�ברי� מ�ל אחד ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָמ���

.ËÈ�ינ� א�א �ח�ה, עדי� �פני �לק��ת לק�� רא�י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹאי�
�דר� להדריכ� �די והזהרה, טהרה �בדר� �נחת ְְְְְְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלבינ�
א��� על מק�יד �אינ� וכל ה�כ��ל. �להסיר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָי�רה,

�פ�קד �מזהיר�, �ית�, �בני �מיד,[בודק]�בניו �רכיה� ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ח�טא, זה הרי � וע�� חטא מ�ל �למי� �ה� ��דע ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָעד

אהל� �ל�� �י "וידע� נו�[אישת�]��אמר: �פקד� ; ְְְְֱֳִֶֶֶַַַָָָָָָָ
תחטא".[בית�] ולא ,ְְֶָֹ

�מני� �די. �עזרת רביעי, ספר נגמר �ס�ע�. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ�רי�
� אי��ת הלכ�ת וחמ�י�: �ל�ה � זה ספר �ל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹ�רקי�
ע�ר �ל�ה � �ר��י� הלכ�ת �רקי�; וע�רי� ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָֹחמ�ה
נערה הלכ�ת �רקי�; �מ�נה � וחליצה י��� הלכ�ת ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָ�רקי�;
�רקי�. אר�עה � ��טה הלכ�ת �רקי�; �ל�ה � ְְְְְְִִִַָָָָָָָֹ�ת�לה
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�יאה, א��רי הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה �ל�, ְְְִִִִִֵֶָָָָֹהלכ�תיו

�חיטה. הלכ�ת אס�ר�ת, מאכל�ת ְְְֲֲִִִַָָהלכ�ת
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ו�� ע�ה, מצות אחת � מצו�ת ��ל�י� �בע �כלל� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹי�
לבא ��א (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹֹֹ��ל�י�
לבעל ��א (ג) אב; א�ת על לבא ��א (ב) הא�; ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹעל
�ת לבעל ��א (ה) אב; א�ת �ת לבעל ��א (ד) ְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹאח�ת;
ה�ת; �ת לבעל ��א (ז) �ת; לבעל ��א (ו) ְְִִֵֶֶַַַַַֹֹֹֹה��;
�בת א�ה ל�א ��א (ט) �ב��; א�ה ל�א ��א ִִִִִֶֶַָָָָָֹֹ(ח)
לבעל ��א (יא) ;��� �בת א�ה ל�א ��א (י) ְְִִִִֶֶַָָָָֹֹֹ�נ�;
לבעל ��א (יג) א�; אח�ת לבעל ��א (יב) אב; ְְֲֲִִֵֶֶָֹֹֹֹאח�ת
��א (טו) ה��; א�ת לבעל ��א (יד) האב; אחי ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹא�ת
��א (יז) א���; אח�ת לבעל ��א (טז) אח; א�ת ְְְֲִִִֵֶֶֶָֹֹֹֹלבעל
עליה; �המה א�ה �ביא ��א (יח) �המה; ע� ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹל��ב
אב; ערות לג��ת ��א (כ) זכר; ע� ל��ב ��א ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹ(יט)
א�ת לבעל ��א (כב) האב; אחי ערות לג��ת ��א ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ(כא)
���יי�; להתח�� ��א (כד) נ�ה; לבעל ��א (כג) ְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֹֹאי�;

יב�א ��א ��א(כה) (כו) ה'; �קהל �מ�אבי ע��ני ְִִִֶֶַַָָֹֹ
��א (כז) ה'; �קהל מ�ב�א מצרי �לי�י ��ר ְְְְְִִִִִִִֶַַָֹלהרחיק
��א (כח) ה'; �קהל מ�ב�א אד�מי �לי�י ��ר ְְְְֲִִִִִִֶַַָֹלהרחיק
ה'; �קהל סריס יב�א ��א (כט) ה'; �קהל ממזר ְְְִִִֵֶַַַָָָֹיב�א
��א (לא) וע��; ח�ה �המה אפ�� זכר, לסרס ��א ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ(ל)
אלמנה, �ד�ל �ה� יבעל ��א (לב) אלמנה; �ד�ל �ה� ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֹֹי�א
�ת�לה �ד�ל �ה� ���א (לג) נ��אי�; �לא ְְֲִִִִֵֶָָָֹֹאפ��
י�א ��א (לה) �ר��ה; �ה� י�א ��א (לד) ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹֹ�נער�ת�;
לאחת אד� יקרב ��א (לז) חללה; י�א ��א (לו) ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֹז�נה;
א�� מצו�ת �בא�ר �על. ��א �י על וא� הערי�ת, ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹמ�ל

א��. ְִִֵָ�פרקי�

- h"qyz'd a`Îmgpn d"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

א ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

�רת‡. ח�ב � �מזיד הערי�ת מ�ל אחת על ��אמר:ה�א , ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ה�פ��ת ונכרת� � הא�ה ה��עבת מ�ל יע�ה א�ר �ל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ"�י
הי� וא� וה�בעלת; ה��על �ניה� ע��", מ�רב ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהע���ת
�היא הערי�ת מ� וי� קב�עה. ח�את ח�בי� � ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ��גגי�

�כ��. ה�וה ה�רת על יתר �י�, �ית ָ�ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ�מיתת

.·�� הי� א� � �י� �ית מיתת �ה� ��� הערי�ת ֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָא�ת�
מיתהעדי� א�ת� ממיתי� � מ�ע�יה� �ר�� ולא והתראה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

�ה�. ֲֶָָָהאמ�רה

ולא‚. ממיתי� אי� � חכמי� �למיד הע�בר היה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹואפ��
התראה �� ��היה עד �כלמלקי�, התראה נ�נה ��א ; ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

למ ��גג �י� להבחי� א�א זיד.מק��, ְְְִִֵֵֵֶַָָ

��יתת�„. מה� � �י� �ית מיתת �ה� ��� ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהערי�ת
�חנק. �מה� ��רפה, �מה� ��יתת��סקילה, וא�� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

�נ�, א�ת ועל אביו, א�ת ועל א��, על ה�א ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�סקילה:
ע� וה��כב זכר, ע� וה��כב '��ת�', ה�קראת ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָוהיא

עליה. ה�המה את ה�ביאה והא�ה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ�המה,

א���וא��‰. �ת על ה�א ��רפה: ��יתת� הערי�ת ה� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
א��� א���,�ח�י א� ועל �נ�, �ת ועל ,��� �ת ועל , ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ

,��� �ת ועל ,��� על וה�א אביה, א� ועל א��, א� ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָועל
�נ�. �ת ְְַַועל

.Â�לבדאי� אי� א�ת א�א �חנק, ערוה ��אמר:ל� � ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
סת�, ���רה האמ�רה �מיתה וה�אפת"; ה�א� י�מת ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹֹ"מ�ת
�ב�על� ��רפה היא � �ה� �ת היתה וא� חנק. ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהיא

לזנת תחל �י �ה� אי� "�בת ��אמר: �א�.�חנק, . ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ
�סקילה, �ניה� � מארסה נערה היתה וא� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹ��ר�".

מאר�ה �ת�לה נערה יהיה "�י את�.��אמר: �סקל�� . ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
�מיה� י�מת� "מ�ת ���רה: ��אמר מק�� וכל ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ�אבני�".

�סקילה. ה� הרי ,"��ְֲִִֵֵָָ

.Êלבד� �כרת ��� הערי�ת �ית��אר מיתת �ה� ואי� , ְֲָָָ�ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
מלקי� �י� �ית � והתראה עדי� �� הי� א� לפיכ�, ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָ�י�;

ל�קי�. �רת�ת ח�בי ��ל ְִֵֵֶַָָָא�ת�;

.Á;והיא ל�קה ה�א � �מזיד לאוי� מח�בי אחת על ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָה�א
ה�נ��ת מ� אחת על וה�א מ�ל��. �ט�רי� � [איסורי���גג ְְְְְִִִִֵַַַַַָ

מדרבנ�] שניה, בדרגה מ�תעריות א�ת� מ�י� � ְִִֵַַַ�מזיד
אינ� ע�ה, מח�בי אחת על ה�א אבל מ�בריה�. ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָמר��ת
להרחיק �די מר��ת מ�ת �י� �ית א�ת� ה�� וא� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָל�קה;

�יד�. הר��ת העברה, ְְֲִֵָָָָָמ�

.Ë�צרי ואי� ה�ר��, �מ� ה�לק�ת, מ� � מ�ל�� �ט�ר ְְְְִִִִֵַַַָָָָָאנ�ס
ה�יתה מ� ��הל�מר �בר". תע�ה לא "ול�ערה ��אמר: ; ְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ל� אי� � ה��על אבל ה�בעל; ���אנס אמ�רי�? ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ�ברי�
ק��י �אי� האבר]אנס, ��ח�ת[של וא�ה לדעת. א�א ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

���התחיל� מ�ל��; �ט�רה � �רצ�� וס�פ� �אנס יאת� ְְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָֹ
וטבע� האד� ��צר �רצה, ��א �יד� אי� �אנס, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹלבעל

לרצ�ת. א�ת� ְִֶ��פה

.È,'מערה' ה�קרא ה�א � �לבד העטרה רא� ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹה�כניס
הערה" מק�ר� "את ה�אמ���� האבר, �ל וה�כניס ; ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָ

ואחד ה�ערה אחד האס�ר�ת, ה�יא�ת וכל '��מר'. ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָה�קרא
�י על וא� זרע, �כבת ה�ציא ��א �י על וא� ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַֹה��מר,
נתח�ב� � העטרה רא� �הכניס �יו� �מר; ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ��ר�
מר��ת. מ�ת א� מלק�ת, א� �רת, א� �י�, �ית מיתת ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָ�ניה�
��א עליה ה�א ואחד �דר��, הא�ה על ה�א ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹואחד
א� �רת, א� מיתה, �ניה� יתח�ב� � �� מ�ערה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�דר��,
�הי� �י� ��כבי�, �הי� �י� מר��ת; מ�ת א� ְְְִֵֵֶֶַַַַָָמלק�ת,

הח��ב. ה�א העטרה הכנסת על � ְְֲִִַַַַָָָָע�מדי�

.‡Èהאבר �היה א�א ק��י, �לא אס�רה �יאה ה�א ְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ�ל
���לד מי א� הח�לי�, �ג�� ה�תי�, אבר �מ� מדל�ל ���ְֶ�ְְְִִִֵֵֶֶַַַָ

ח�ה סריס �ג�� את[מלידה]��, �הכניס �י על א� � ְְְִִִִֶֶַַַָָ
צרי� ואי� מלק�ת, ולא �רת לא ח�ב אינ� � �יד� ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹהאבר
ה�ר�מה, מ� ה�א ��סל אבל �יאה. ז� �אי� מיתה; ְֲִִִֵֵֶַַָָָָל�מר

מר��ת. מ�ת �ניה� את מ�י� �י� ְְִִֵֵֶֶַַַַ�בית

.·Èמתע�ק� הערי�ת מ� ערוה על כוונה]ה�א א�[=בלי , ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
�ב�נ��ת. לאוי� �ח�בי וכ� ח�ב; � לכ� ��נת� �אי� �י ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָעל
מ�ל��; �ט�ר � מתה והיא הערי�ת מ� ערוה על ה�א ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָאבל
על וה�א �ט�ר. �ה�א לאוי� �ח�בי ל�מר צרי� ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָואי�

קרובה]ה�רפה שמיתתו הפנימיי� באבריו ��כב[פגוע א� , ְֵֶַַָָ
למ�ת ���פ� �י על א� ה�א, חי ח�ב; � טרפה �המה ְְִִֵֵֶַַַַָָָָע�
מפר�סת היא ועדי� סימני� �ני �� �חט ואפ�� זה; ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמחלי
רא��. את ���יז עד א� ��מ�ת, עד ח�ב, עליה ה�א �ִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

.‚È��וי �ני� �ל� �ת היתה א� מא��, אס�רה א�ה ְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֹ�ל
א� �רת א� מיתה ח�ב עליה ה�א �ד�ל � ומעלה ְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאחד
�ד�לה. היתה �� א� א�א מ�ל��, �ט�רה והיא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָמלק�ת;
�יאת� �אי� �ט�רי�, �ניה� הרי � מ�ה �ח�תה היתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָוא�

��ע�יאה �� היה א� � קט� עליה ��א �ד�לה א�ה וכ� . ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ
א� מיתה, א� �רת, ח�בת היא � ומעלה אחד וי�� ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�ני�
�למ�ה, �ני� ��ע �� היה וא� �ט�ר. וה�א ְְְְִִֵֶַַַָָָָָמלק�ת;

�ט�רי�. ְְִֵֶ�ניה�

.„Èהערהה�א� �יו� � עליו זכ�ר הביא א� ה�כ�ר, ,על ְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָ
לא זכר "ואת ��אמר: נסקלי�, �ד�לי�, �ניה� הי� ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹא�
היה וא� נבעל. א� ��על �היה �י� א�ה", מ��בי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָת��ב
א� עליו ��א זה � ומעלה אחד וי�� �ני� ��ע �� ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָקט�
�� ה�כ�ר היה וא� �ט�ר. וה�ט�, נסקל; עצמ�, על ְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָָהביא�
לה��ת �י� לבית ורא�י �ט�רי�; �ניה� �ח�ת, א� ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָ��ע
�י על וא� זכ�ר, ע� ��כב לפי מר��ת, מ�ת ְְְְִִִֶַַַַַַַָָה�ד�ל

��ע. מ�� �ח�ת ִֵֶֶַָ�ה�א

.ÂËאנ�ר�גינ�ס על ה�א א� ה�כ�ר, על ה�א סימניאחד [ע� ְְְִֶַַַַַַָָָ
ונקבה] �ט�ר.זכר נקב�ת�, �ר� עליו �א וא� � זכר�ת� ְְְִֶֶֶֶַַָָָָ�ר�

א� ה�מט��, על ה�א לפיכ� ה�א; ספק ְ�ְְִֵַַַָָָ�ְַוה�מט��,
מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� � נקב�ת� �ר� ְְְְִִֶֶַַַַַַאנ�ר�גינ�ס

א�ה. ל�א מ�ר ִִָָָ�ְְְִַָוהאנ�ר�גינ�ס

.ÊËניה�ה�א� � עליו �המה �הביא א� ה�המה, על ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
�י�נסקלי� �כב��"; ת�� לא �המה "�בכל ��אמר: , ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

� וע�� ח�ה ואחד �המה ואחד עליו. הביא� �י� ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ�רבע�,
�ד�לה �י� �בהמה ה�ת�ב ח�ק ולא �סקילה; ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹה�ל
ה�א לדת�, �י�� אפ�� � �המה" "�בכל ��אמר: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלקט�ה,
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�רת‡. ח�ב � �מזיד הערי�ת מ�ל אחת על ��אמר:ה�א , ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ה�פ��ת ונכרת� � הא�ה ה��עבת מ�ל יע�ה א�ר �ל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ"�י
הי� וא� וה�בעלת; ה��על �ניה� ע��", מ�רב ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהע���ת
�היא הערי�ת מ� וי� קב�עה. ח�את ח�בי� � ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ��גגי�

�כ��. ה�וה ה�רת על יתר �י�, �ית ָ�ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ�מיתת

.·�� הי� א� � �י� �ית מיתת �ה� ��� הערי�ת ֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָא�ת�
מיתהעדי� א�ת� ממיתי� � מ�ע�יה� �ר�� ולא והתראה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

�ה�. ֲֶָָָהאמ�רה

ולא‚. ממיתי� אי� � חכמי� �למיד הע�בר היה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹואפ��
התראה �� ��היה עד �כלמלקי�, התראה נ�נה ��א ; ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

למ ��גג �י� להבחי� א�א זיד.מק��, ְְְִִֵֵֵֶַָָ

��יתת�„. מה� � �י� �ית מיתת �ה� ��� ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהערי�ת
�חנק. �מה� ��רפה, �מה� ��יתת��סקילה, וא�� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

�נ�, א�ת ועל אביו, א�ת ועל א��, על ה�א ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�סקילה:
ע� וה��כב זכר, ע� וה��כב '��ת�', ה�קראת ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָוהיא

עליה. ה�המה את ה�ביאה והא�ה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ�המה,

א���וא��‰. �ת על ה�א ��רפה: ��יתת� הערי�ת ה� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
א��� א���,�ח�י א� ועל �נ�, �ת ועל ,��� �ת ועל , ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ

,��� �ת ועל ,��� על וה�א אביה, א� ועל א��, א� ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָועל
�נ�. �ת ְְַַועל

.Â�לבדאי� אי� א�ת א�א �חנק, ערוה ��אמר:ל� � ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
סת�, ���רה האמ�רה �מיתה וה�אפת"; ה�א� י�מת ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹֹ"מ�ת
�ב�על� ��רפה היא � �ה� �ת היתה וא� חנק. ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהיא

לזנת תחל �י �ה� אי� "�בת ��אמר: �א�.�חנק, . ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ
�סקילה, �ניה� � מארסה נערה היתה וא� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹ��ר�".

מאר�ה �ת�לה נערה יהיה "�י את�.��אמר: �סקל�� . ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
�מיה� י�מת� "מ�ת ���רה: ��אמר מק�� וכל ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ�אבני�".

�סקילה. ה� הרי ,"��ְֲִִֵֵָָ

.Êלבד� �כרת ��� הערי�ת �ית��אר מיתת �ה� ואי� , ְֲָָָ�ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
מלקי� �י� �ית � והתראה עדי� �� הי� א� לפיכ�, ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָ�י�;

ל�קי�. �רת�ת ח�בי ��ל ְִֵֵֶַָָָא�ת�;

.Á;והיא ל�קה ה�א � �מזיד לאוי� מח�בי אחת על ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָה�א
ה�נ��ת מ� אחת על וה�א מ�ל��. �ט�רי� � [איסורי���גג ְְְְְִִִִֵַַַַַָ

מדרבנ�] שניה, בדרגה מ�תעריות א�ת� מ�י� � ְִִֵַַַ�מזיד
אינ� ע�ה, מח�בי אחת על ה�א אבל מ�בריה�. ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָמר��ת
להרחיק �די מר��ת מ�ת �י� �ית א�ת� ה�� וא� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָל�קה;

�יד�. הר��ת העברה, ְְֲִֵָָָָָמ�

.Ë�צרי ואי� ה�ר��, �מ� ה�לק�ת, מ� � מ�ל�� �ט�ר ְְְְִִִִֵַַַָָָָָאנ�ס
ה�יתה מ� ��הל�מר �בר". תע�ה לא "ול�ערה ��אמר: ; ְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ל� אי� � ה��על אבל ה�בעל; ���אנס אמ�רי�? ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ�ברי�
ק��י �אי� האבר]אנס, ��ח�ת[של וא�ה לדעת. א�א ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

���התחיל� מ�ל��; �ט�רה � �רצ�� וס�פ� �אנס יאת� ְְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָֹ
וטבע� האד� ��צר �רצה, ��א �יד� אי� �אנס, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹלבעל

לרצ�ת. א�ת� ְִֶ��פה

.È,'מערה' ה�קרא ה�א � �לבד העטרה רא� ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹה�כניס
הערה" מק�ר� "את ה�אמ���� האבר, �ל וה�כניס ; ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָ

ואחד ה�ערה אחד האס�ר�ת, ה�יא�ת וכל '��מר'. ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָה�קרא
�י על וא� זרע, �כבת ה�ציא ��א �י על וא� ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַֹה��מר,
נתח�ב� � העטרה רא� �הכניס �יו� �מר; ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ��ר�
מר��ת. מ�ת א� מלק�ת, א� �רת, א� �י�, �ית מיתת ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָ�ניה�
��א עליה ה�א ואחד �דר��, הא�ה על ה�א ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹואחד
א� �רת, א� מיתה, �ניה� יתח�ב� � �� מ�ערה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�דר��,
�הי� �י� ��כבי�, �הי� �י� מר��ת; מ�ת א� ְְְִֵֵֶֶַַַַָָמלק�ת,

הח��ב. ה�א העטרה הכנסת על � ְְֲִִַַַַָָָָע�מדי�

.‡Èהאבר �היה א�א ק��י, �לא אס�רה �יאה ה�א ְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ�ל
���לד מי א� הח�לי�, �ג�� ה�תי�, אבר �מ� מדל�ל ���ְֶ�ְְְִִִֵֵֶֶַַַָ

ח�ה סריס �ג�� את[מלידה]��, �הכניס �י על א� � ְְְִִִִֶֶַַַָָ
צרי� ואי� מלק�ת, ולא �רת לא ח�ב אינ� � �יד� ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹהאבר
ה�ר�מה, מ� ה�א ��סל אבל �יאה. ז� �אי� מיתה; ְֲִִִֵֵֶַַָָָָל�מר

מר��ת. מ�ת �ניה� את מ�י� �י� ְְִִֵֵֶֶַַַַ�בית

.·Èמתע�ק� הערי�ת מ� ערוה על כוונה]ה�א א�[=בלי , ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
�ב�נ��ת. לאוי� �ח�בי וכ� ח�ב; � לכ� ��נת� �אי� �י ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָעל
מ�ל��; �ט�ר � מתה והיא הערי�ת מ� ערוה על ה�א ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָאבל
על וה�א �ט�ר. �ה�א לאוי� �ח�בי ל�מר צרי� ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָואי�

קרובה]ה�רפה שמיתתו הפנימיי� באבריו ��כב[פגוע א� , ְֵֶַַָָ
למ�ת ���פ� �י על א� ה�א, חי ח�ב; � טרפה �המה ְְִִֵֵֶַַַַָָָָע�
מפר�סת היא ועדי� סימני� �ני �� �חט ואפ�� זה; ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמחלי
רא��. את ���יז עד א� ��מ�ת, עד ח�ב, עליה ה�א �ִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

.‚È��וי �ני� �ל� �ת היתה א� מא��, אס�רה א�ה ְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֹ�ל
א� �רת א� מיתה ח�ב עליה ה�א �ד�ל � ומעלה ְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאחד
�ד�לה. היתה �� א� א�א מ�ל��, �ט�רה והיא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָמלק�ת;
�יאת� �אי� �ט�רי�, �ניה� הרי � מ�ה �ח�תה היתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָוא�

��ע�יאה �� היה א� � קט� עליה ��א �ד�לה א�ה וכ� . ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ
א� מיתה, א� �רת, ח�בת היא � ומעלה אחד וי�� ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�ני�
�למ�ה, �ני� ��ע �� היה וא� �ט�ר. וה�א ְְְְִִֵֶַַַָָָָָמלק�ת;

�ט�רי�. ְְִֵֶ�ניה�

.„Èהערהה�א� �יו� � עליו זכ�ר הביא א� ה�כ�ר, ,על ְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָ
לא זכר "ואת ��אמר: נסקלי�, �ד�לי�, �ניה� הי� ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹא�
היה וא� נבעל. א� ��על �היה �י� א�ה", מ��בי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָת��ב
א� עליו ��א זה � ומעלה אחד וי�� �ני� ��ע �� ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָקט�
�� ה�כ�ר היה וא� �ט�ר. וה�ט�, נסקל; עצמ�, על ְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָָהביא�
לה��ת �י� לבית ורא�י �ט�רי�; �ניה� �ח�ת, א� ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָ��ע
�י על וא� זכ�ר, ע� ��כב לפי מר��ת, מ�ת ְְְְִִִֶַַַַַַַָָה�ד�ל

��ע. מ�� �ח�ת ִֵֶֶַָ�ה�א

.ÂËאנ�ר�גינ�ס על ה�א א� ה�כ�ר, על ה�א סימניאחד [ע� ְְְִֶַַַַַַָָָ
ונקבה] �ט�ר.זכר נקב�ת�, �ר� עליו �א וא� � זכר�ת� ְְְִֶֶֶֶַַָָָָ�ר�

א� ה�מט��, על ה�א לפיכ� ה�א; ספק ְ�ְְִֵַַַָָָ�ְַוה�מט��,
מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� � נקב�ת� �ר� ְְְְִִֶֶַַַַַַאנ�ר�גינ�ס

א�ה. ל�א מ�ר ִִָָָ�ְְְִַָוהאנ�ר�גינ�ס

.ÊËניה�ה�א� � עליו �המה �הביא א� ה�המה, על ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
�י�נסקלי� �כב��"; ת�� לא �המה "�בכל ��אמר: , ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

� וע�� ח�ה ואחד �המה ואחד עליו. הביא� �י� ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ�רבע�,
�ד�לה �י� �בהמה ה�ת�ב ח�ק ולא �סקילה; ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹה�ל
ה�א לדת�, �י�� אפ�� � �המה" "�בכל ��אמר: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלקט�ה,
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א� �� �הערה �יו� �דר��, ��א �י� �דר�� �י� ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹעליה
ח�ב. � �� ֶֶַָָהערת

.ÊÈ�א ה�המה על ��א אחד וי�� �ני� ��ע �� ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָקט�
�� היה �ט�ר; וה�א יד�, על נסקלת היא � עליו ְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָָהביא�

ה�המה את ס�קלי� אי� �ח�ת, א� �ת��ע קט�ה וכ� . ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
�י� � עליה ח�ה א� �המה �הביאה אחד וי�� �ני� ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ�ל�
ה�המה, �� �הערת �יו� קט�ה, �המה �י� גד�לה ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ�המה
והיא נסקלת, ה�המה � �דר�� ��א �י� �דר�� ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�י�
מ�ת היתה וא� נסקלי�; �ניה� �ד�לה, היתה וא� ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָ�ט�רה.

נסקלת. ה�המה אי� �למ�ה, �ני� ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�ל�

.ÁÈאת �הביאה והא�ה ��גגה, �המה ע� ה��כב ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָוכ�
וא� יד�, על נסקלת ה�המה אי� � ��גגה עליה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָה�המה

�ד�לי� �ה� �י �ד�לעל אחד �היה ��� הערי�ת �ל . ְֲִִֵֶַָָָ�ֶֶָָָָָ
אחד ��ארנ�. �מ� ח�ב וה�ד�ל �ט�ר, ה�ט� � קט� ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָואחד
� ��גג ואחד מזיד אחד �ט�ר. ה��� � י�� ואחד ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָער
�רצ�� ואחד אנ�ס אחד קר��. מביא וה��גג ח�ב, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָה�זיד

��ארנ�. �מ� �ט�ר, האנ�ס �ְְֵֶַָָָ

.ËÈ�זהואי� זה �הער� המנאפי� לרא�ת נזקקי� העדי� ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
זה �ב�קי� א�ת� מ��רא� א�א � ��פ�פרת �מכח�ל ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶָָוהכניס

ואי��זה ז�; �רא�ה נהרגי� א�� הרי ה��עלי�, �ל �דר� ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
�הערה. ז� צ�רה �חזקת מ�ני הערה', לא '��א ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹא�מרי�:

.Îר�� ��אר �החזק החזקה,[לקרוב]מי �י על �� �ני� � ִֶ�ְְֲִִִֵַַַָָָָָ
�מלקי� קר�ב; ��ה �ר�רה ראיה �� �אי� �י על ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָא�
�החזק הרי �יצד? ז�. חזקה על וח�נקי� וס�קלי� ְַ�ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָו��רפי�
זה הרי � �עדי� עליה �בא א��, א� ��� א� אח�ת� ���ְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָ
�ר�רה ראיה �� �אי� �י על וא� נסקל; א� נ�ר� א� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָל�קה
�לבד. �חזקה א�א � ��� א� א��, א� אח�ת�, היא ���ְֲֲִִִִֶֶַַָָָ
ל� מר�ב ותינ�ק ליר��לי�, ��את אחת �א�ה ְָָ�ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ�מע�ה
עליה, �בא �נ�, �ה�א �חזקת והג�יל�� �תפ�, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָעל
��רה ��נה מה זה, לדי� ראיה �סקל�ה. �י� לבית ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָוהביא�ה
�ר�רה ראיה לנ� �מ�י� � ���מת אביו �מ�ה אביו ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ�מק�ל
�חזקה. ה�ר�בי� �אר �� �חזקה; א�א אביו? ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ��ה

.‡Î,'א��י' א�מר: ה�א ה��, מ�דינת ��א� וא�ה ְְְִִִִִִֵֶַַָָָאי�
�היא י�� �ל�י� �עיר החזקה א� � '�עלי' א�מרת: ְְְִִִֶָָֹ�ְֲִִִֶֶַוהיא
ה�רגי� אי� י��, ה�ל�י� �ת�� אבל עליה; ה�רגי� ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹא���,

אי� א�ת מ��� .עליה ִִֵֶֶָָ
.·Îה� עליההא�ה ל�קה �על� ��כ�נ�תיה, נ�ה חזקה ִֶָָ�ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָ

נ�ה והעידמ��� אחד עד �בא ונס�רה, לא���, המק�א . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
זה הרי � �� אחר עליה �בא �ה�, �על� והיה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ��טמאת,
�עד העד�ת �ע�ר �י על א� ז�נה; מ��� עליה ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָל�קה

ז�נה. �� החזקה �בר ְְָָ�ְֶָָאחד,

.‚Îי� על א� לזה', היא מק��ת ז� '��י �אמר: ִִֶֶֶַַָ�ְִִֶַָָָהאב
עד �יו, על נסקלת אינ� ז�ת, א� � ל� ות��א נאמ� ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ה�א
�אמרה: הא�ה וכ� �פניה�. ��תארסה עדי� �� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ��הי�
עדי� �� ��הי� עד �יה, על נהרגת אינ� � אני' ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ�ְ'מק��ת

�חזק .א� �ְַ

ּביאה אּסּורי בהלכֹות ּפרק ¦§¦¥¦¨¤¤

אביוא�ת‡. אחי וא�ת אחיו, וא�ת �נ�, וא�ת אביו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ
מ� �י� האר�סי� מ� �י� לע�ל�, עליו ערוה אר�ע�� �ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ח�� �עליה�, מיתת אחר �י� �עליה� �ח�י �י� ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַה���אי�,

�� ה�יח ��א אחיו עלמא�ת �א וא� ��ת�ר��. �י� , ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
��ר, �אר מ��� ��י�: ח�ב �על�, �ח�י מה� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאחת
�אחת. �אי� הא��רי� �ניה� �הרי אי�; א�ת ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ�מ���

��י�;לפיכ�,·. ח�ב � אביו א�ת �היא א�� על ה�א ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
א�� מ��� אחת אביו, מיתת לאחר �י� אביו, �ח�י ְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָ�י�

אביו א�ת מ��� מא��,ואחת אחיו א� מאביו אחיו אחד . ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
א�ת אבל עליו; ערוה א��� � מ�נ�ת �י� ה���אי� מ� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ�י�
ואחד ��ארנ�. �מ� �נ�ה היא הרי הא�, מ� אביו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאחי
�ג�� � מ�נ�ת �י� ה���אי� מ� �י� מא��, א� מאביו ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָאח�ת�
� מ�נ�ת אח�ת ל� והיתה אחרי�, ע� אביו א� א�� ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָ���תה
ח��". מ�לדת א� �ית, "מ�לדת ��אמר: עליו, ערוה ז� ְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהרי

עליו,�ת‚. הערוה היא � אח�ת� �היא אביו א�ת ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ
אבי�" מ�לדת אבי� א�ת �ת "ערות א���אמר: אבל ; ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ה�ת הרי � אחר מאי� �ת ל� והיתה א�ה, אביו ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָנ�א
ה�א אח�ת� מ��� והלא אביו. מ�לדת ז� �אי� ל�, ֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָֹ�מ�רת
א� עליה לח�ב אבי�"? א�ת "�ת נאמר ול�ה עליה, ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָח�ב

זה. ִֶמ���

ח�בלפיכ�,„. � אביו נ��את �ת �היא אח�ת� על ה�א ְְֲִִִֶַַַַַָָָָ
"ערות��י� מ��� ואחת אח�ת�", "ערות מ��� אחת : ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַ

א�ת�, ��ה א� א�ה אביו אנס א� אבל אבי�". א�ת ֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָ�ת
מ��� א�א ח�ב אינ� � עליה �בא �ת, מ��ה ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוה�ליד
אביו. א�ת �ת האנ�סה �ת �אי� �לבד, ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָאח�ת�

�י�אח�ת‰. מא��, אח�ת� �י� מאביה אח�ת� �י� א��, ֲֲֲִִִֵֵֵֵֵָָָָָ
עליו ערוה ז� הרי � מ�נ�ת אח�ת� �היתה �י� ה���אי� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָמ�

א�; אח�ת האב,מ��� מ� �י� הא� מ� �י� אב, אח�ת וכ� ְֲֲִִִֵֵֵֵֵָָָָ
מ��� עליו ערוה ז� הרי � מ�נ�ת �י� ה���אי� מ� ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָ�י�

אב. ֲָאח�ת

.Âה�ת א�ת� � �ת מ��ה וה�ליד זנ�ת, �ר� א�ה על ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָה�א
;��� מ��� עליו ���רהערוה נאמר ��א �י על וא� ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

�תק ה�ת, �ת �אסר מאחר תג�ה', לא ��� ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹ'ערות
מ�ברי[הכתוב] ואינ� ה��רה, מ� וא��ר� ה�ת; ְְְִִִִִֵֵַַַָָמ�

��י�, ח�ב � מ���את� ��� על ה�א לפיכ� ְְְְִִִִִַַַַָָָָס�פרי�;
�ב��. א�ה ערות �מ��� ��� ְִִִִִֶַָָמ���

.Ê�יו��� מ�ר�ב�תיה עליו נאסר� א�ה, אד� ���� ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ
�נס �י� לע�ל�, עליו ערוה מה� אחת וכל [לחופה]נ�י�, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

א��, ה�: וא�� מ�ת�; לאחר �י� א��� �ח�י �י� �ר�, ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָ�י�
�א וא� �נ�. �בת ,��� �בת �ב��, אביה, וא� א��, ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָוא�

נ�רפי�. �ניה� א���, �ח�י מה� אחת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָעל

.Áכרת� א�� הרי � א��� מיתת לאחר עליה �א ואי�וא� , ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
� ואתה�" א�ת� י�רפ� "�א� ��אמר: �י�, �ית מיתת ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ�ה�
ה�א הרי עליה, ��א וז� א��� �ה� ק�מ�ת, ���יה� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�זמ�
�רפה. �� אי� ק�מ�ת, ��יה� �אי� �בזמ� נ�רפי�; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהערוה
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.Ë�א���וכ ��מ�ת עד עליו ערוה א���, �י�אח�ת ; ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
�י� ה���אי� מ� �י� מאביה, אח�ת� �י� מא�� ֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָאח�ת�

עליו. ערוה ז� הרי � מ�נ�ת ְְֲֲִֵֶָָָָאח�ת�

.È�י� ��גגה �י� א��, נ�י� מ�בע אחת ע� ונא� ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָעבר
א� �י� �ית �מיתת וה��אפת �ה�א �י על א� � ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ�זד��

עליו א��� נאסרה לא �היא�כרת, אר�סת�, מאח�ת ח�� ; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ
�ר��י� �הלכ�ת ��ארנ� �מ� עליו, א��� .א�סרת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

.‡È,קר�ב�תיה עליו נאסר� לא � זנ�ת �ר� א�ה ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹה��על
��א� מי על אסר� חכמי� אבל �אמרנ�. נ�י� ה�בע ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ�ה�
זמ� �ל קר�ב�תיה, נ�י� מ�בע אחת ל�א א�ה ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָע�
א�ת�, לב�ר לקר�ב�תיה �אה �ה��נה מ�ני � ק�מת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�ה��נה
��בעל עברה לידי ויב�א ,�� �ס ול�� ע��, מתיחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוה�א
לא זה הרי � א�ה על נטע� אפ�� א�א ע�ד, ולא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹהערוה;

עליה ��טע� ז� ��מ�ת עד מ�ר�ב�תיה, אחת וא�י�א . ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ
י�ציא. לא קר�ב�תיה, ע� ��נה ה�ר�בה ְְִִֶֶַַָָָָָֹ�נס

.·Èלא � ע�� רע �� ל� ��צא א� ערוה, על ��טע� ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמי
ה�כ�נה. �א�ת� יראה ולא אחד, �מב�י ע�� ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹיד�ר
א�ת� וה�� חמ�ת�, ע� אחריו מר�ני� �הי� �אחד ְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָ�מע�ה

�ית�. �תח על �עבר מ�ני מר��ת מ�ת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָחכמי�

.‚È,�ואח�ת א�ה על א� זנ�ת, �ר� �ב�� א�ה על ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָה�א
נכר��ת; נ�י� ��י על ��א �מי זה הרי � �ה� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכ��צא
וכ� �זנ�ת. לא �נ��אי�, א�א ז� ע� ז� ערוה נע��ת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ�אי�
��ה א� א�ה, אביו אחי א� אחיו א� �נ� א� אביו אנס ְֲִִִִִִִַָָָָָָא�
א�א נאמר ��א וי�א�ה; ל�, מ�רת ז� הרי � ְֱִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ�ֲֵָא�ת�

אי��ת. �א� ואי� ְִֵֵֶָ"א�ת",

.„È��� ל�א מ�ר זה הרי � א�ה ���א �נ� א� ִִָָָ�ְֲִִֵֶֶָָָָאביו
אחיו; �� א�ת ל�א לאד� �מ�ר ��ארנ�. �מ� א��, ִִֵֶֶָָָָָָ�ְְִֵֶַָא�
�מצות �אחת. אחיה �ת א� אח�ת�, �בת א�ה אד� ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָונ��א
אחיו, לבת ה�י� וה�א אח�ת�, �ת אד� ���א ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָחכמי�

תתע��". לא "�מ��ר� ְְְֱִִֶֶַַָָֹ��אמר:

�
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ה�פ�י�‡. מניחי� עלהיכ� א�ת� מניחי� � רא� �ל ? ְְְִִִִִִֵֶַַָָֹ
ה�ק�� וה�א ה�ני�, ��נגד ה�ער ס�� �ה�א ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹה�דקד,

ר�פס �ינ�ק �ל �אמצע,[ר�]��ח� א�ת� לכ�� וצרי� ;�� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ה��ר ויהיה העיני�, �י� ��הי� תש"ר]�די �גב�[של ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ה�ל�לת. ס�� �ה�א ְֶֹ�ֶֶַָֹהער�,

וה�א·. ה��רת, על �מאל� על א�ת� ק��ר � יד ְְְִֵֶֶַַַָָֹֹו�ל
ה�פ�ח ועולה]ה��ר ה�ת�[מנופח �רק ��י� ���ר�ק ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

לצלעיו, מר�ק� מד�ק ��ה�א ��מצא ה�ר�ע; �רק ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�בי�
ה�ברי� "והי� מק��: ונמצא ל��, �נגד �פ�ה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ�היה

לבב�"..הא�ה על . ְֵֶֶַָָ

על‚. רא� �ל א� יד�, �ס על יד �ל �פ�י� ְִִִֵֶֶַַַַַָָֹה�ניח
�אג�ז, עג�ה �פ�ת� הע��ה ה�ינ�ת; �ר� ז� הרי � ֱֶָ�ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָמצח�

�לל מצוה �� א�ראי� �ימינ�,[שמאלי]. �פ�י� מניח � ְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָ
� ��לט היה וא� ��מאל; ל� מניח�היא � ידיו ��י ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ

ק�ירת �מק�� אד�. �ל �מאל �היא ��מאל�, ְְְְִִִֶַָָָָֹֹא�ת�
למד�� ה�מ�עה מ�י הנחת�, �מק�� [מסורתה�פ�י� ְְְְֲִִִִַַָָָָָ

ע"ה] רבינו .ממשה

אינ�„. יד, ו�ל יד, �ל מע�בת אינ� רא�, �ל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ�פ�י�
וז� לעצמ� ז� מצו�ת, ��י �ה� מ�ני � רא� �ל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹמע�בת
'א�ר מבר�: רא� �ל על עליה�? מבר� וכיצד ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלעצמ�.
יד �ל ועל �פ�י�'; מצות על וצ�נ� �מצו�תיו ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָק��נ�
�פ�י�'. להניח וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָמבר�:

מה�;‰. אחת ��הניח אמ�רי�? �ברי� א���ה אבל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

�פ�י�', 'להניח והיא אחת, �רכה מבר� � ��יה� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהניח
�כ�ה�א רא�. �ל מניח �� ואחר �ח�ה, יד �ל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוק��ר
יד. �ל ח�ל� �� ואחר �ח�ה, רא� �ל ח�ל� ְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹח�ל�,

.Âאס�ר � יד �ל �פ�י� וק�ר �פ�י�' 'להניח ��ר� ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָמי
לר�� �ל�� לה�יב ואפ�� לס�ר, רא�;ל� �ל ��ניח עד , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

'על �נ�ה �רכה לבר� וצרי� עברה, ז� הרי �ח, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָָוא�
רא�. �ל מניח �� ואחר �פ�י�', ְְְִִִִֵֶַַַַָֹמצות

.Ê�חל ואפ�� עליה�, מבר� ��ניח�, זמ� �ל � ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�פ�י�
���� �עמי� מאה עליה�ולב� מבר� ,��� ה�צ�ת וכל . ְְְְִִֵַַַָָָָ�ְֲֵֵֶָָ

אחר יד, �ל ה�פ�י� על לבר� צרי� לפיכ�, ע��ת�; ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹקד�
ע��ת�. היא ���ירת�, ק�ירה; קד� ה��רת על ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהנחה

.Áיד �ל י�יח לא �כלי, להצניע� �פ�יו אד� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ��ח�ל�
ר�צה �ה�א ���עה מ�ני מ�מעלה; רא� ו�ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמ�מ�ה

���יח� ונמצא �ח�ה, רא� ��ל יפ�ע [עוזבה]ללב��, ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ
יד, �ל קד� רא� �ל ל�ב�י� �אי� לפי יד, �ל ְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹ�מ�ציא
אחרת למצוה מ��ה ולעבר מצוה, לה�יח לאד� ל� ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹואס�ר
ה�א �� ��ח�ה, אד� �ל ליד� ��ב�א מצוה א�א �ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָ
��פ�ע �די למעלה, יד �ל לה�יח צרי� לפיכ�, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמתע�ק.

ה�דר. על ויל�� �ח�ה ��ְְְִִֵֶַַַָָ

.Ë�הכינ� �[יחדו]�לי �� וה�יח� �פ�י�, �� לה�יח ְְְְֱִִִִִִִֶַַָ
ה�יח ולא הכינ� חל; �דברי �� לה���� ואס�ר ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵַַַָֹֹנתק��,

עראי �� �ה�יח א� נתק��,[במקרה]��, לא � הכינ� ולא ְְֱֲִִִִֵֶַַַֹֹ
�י� ה�פ�י�, את לתל�ת ואס�ר �היה. �מ�ת חל ה�א ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹוהרי
ה�יס את ה�א ��לה אבל עצמ�; ��פ�ה �י� ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�רצ�עה

�.�� מ�חי� ה�פ�י� ְִִֶַ�ִָ

.Èילה�� לא ,���� � �פ�י� הנחת "מ�מי�זמ� ��אמר: , ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ



סט - h"qyz'd a`Îmgpn h"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

.Ë�א���וכ ��מ�ת עד עליו ערוה א���, �י�אח�ת ; ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
�י� ה���אי� מ� �י� מאביה, אח�ת� �י� מא�� ֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָאח�ת�

עליו. ערוה ז� הרי � מ�נ�ת ְְֲֲִֵֶָָָָאח�ת�

.È�י� ��גגה �י� א��, נ�י� מ�בע אחת ע� ונא� ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָעבר
א� �י� �ית �מיתת וה��אפת �ה�א �י על א� � ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ�זד��

עליו א��� נאסרה לא �היא�כרת, אר�סת�, מאח�ת ח�� ; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ
�ר��י� �הלכ�ת ��ארנ� �מ� עליו, א��� .א�סרת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

.‡È,קר�ב�תיה עליו נאסר� לא � זנ�ת �ר� א�ה ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹה��על
��א� מי על אסר� חכמי� אבל �אמרנ�. נ�י� ה�בע ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ�ה�
זמ� �ל קר�ב�תיה, נ�י� מ�בע אחת ל�א א�ה ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָע�
א�ת�, לב�ר לקר�ב�תיה �אה �ה��נה מ�ני � ק�מת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�ה��נה
��בעל עברה לידי ויב�א ,�� �ס ול�� ע��, מתיחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוה�א
לא זה הרי � א�ה על נטע� אפ�� א�א ע�ד, ולא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹהערוה;

עליה ��טע� ז� ��מ�ת עד מ�ר�ב�תיה, אחת וא�י�א . ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ
י�ציא. לא קר�ב�תיה, ע� ��נה ה�ר�בה ְְִִֶֶַַָָָָָֹ�נס

.·Èלא � ע�� רע �� ל� ��צא א� ערוה, על ��טע� ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמי
ה�כ�נה. �א�ת� יראה ולא אחד, �מב�י ע�� ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹיד�ר
א�ת� וה�� חמ�ת�, ע� אחריו מר�ני� �הי� �אחד ְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָ�מע�ה

�ית�. �תח על �עבר מ�ני מר��ת מ�ת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָחכמי�

.‚È,�ואח�ת א�ה על א� זנ�ת, �ר� �ב�� א�ה על ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָה�א
נכר��ת; נ�י� ��י על ��א �מי זה הרי � �ה� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכ��צא
וכ� �זנ�ת. לא �נ��אי�, א�א ז� ע� ז� ערוה נע��ת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ�אי�
��ה א� א�ה, אביו אחי א� אחיו א� �נ� א� אביו אנס ְֲִִִִִִִַָָָָָָא�
א�א נאמר ��א וי�א�ה; ל�, מ�רת ז� הרי � ְֱִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ�ֲֵָא�ת�

אי��ת. �א� ואי� ְִֵֵֶָ"א�ת",

.„È��� ל�א מ�ר זה הרי � א�ה ���א �נ� א� ִִָָָ�ְֲִִֵֶֶָָָָאביו
אחיו; �� א�ת ל�א לאד� �מ�ר ��ארנ�. �מ� א��, ִִֵֶֶָָָָָָ�ְְִֵֶַָא�
�מצות �אחת. אחיה �ת א� אח�ת�, �בת א�ה אד� ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָונ��א
אחיו, לבת ה�י� וה�א אח�ת�, �ת אד� ���א ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָחכמי�

תתע��". לא "�מ��ר� ְְְֱִִֶֶַַָָֹ��אמר:

�
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ה�פ�י�‡. מניחי� עלהיכ� א�ת� מניחי� � רא� �ל ? ְְְִִִִִִֵֶַַָָֹ
ה�ק�� וה�א ה�ני�, ��נגד ה�ער ס�� �ה�א ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹה�דקד,

ר�פס �ינ�ק �ל �אמצע,[ר�]��ח� א�ת� לכ�� וצרי� ;�� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ה��ר ויהיה העיני�, �י� ��הי� תש"ר]�די �גב�[של ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ה�ל�לת. ס�� �ה�א ְֶֹ�ֶֶַָֹהער�,

וה�א·. ה��רת, על �מאל� על א�ת� ק��ר � יד ְְְִֵֶֶַַַָָֹֹו�ל
ה�פ�ח ועולה]ה��ר ה�ת�[מנופח �רק ��י� ���ר�ק ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

לצלעיו, מר�ק� מד�ק ��ה�א ��מצא ה�ר�ע; �רק ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�בי�
ה�ברי� "והי� מק��: ונמצא ל��, �נגד �פ�ה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ�היה

לבב�"..הא�ה על . ְֵֶֶַָָ

על‚. רא� �ל א� יד�, �ס על יד �ל �פ�י� ְִִִֵֶֶַַַַַָָֹה�ניח
�אג�ז, עג�ה �פ�ת� הע��ה ה�ינ�ת; �ר� ז� הרי � ֱֶָ�ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָמצח�

�לל מצוה �� א�ראי� �ימינ�,[שמאלי]. �פ�י� מניח � ְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָ
� ��לט היה וא� ��מאל; ל� מניח�היא � ידיו ��י ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ

ק�ירת �מק�� אד�. �ל �מאל �היא ��מאל�, ְְְְִִִֶַָָָָֹֹא�ת�
למד�� ה�מ�עה מ�י הנחת�, �מק�� [מסורתה�פ�י� ְְְְֲִִִִַַָָָָָ

ע"ה] רבינו .ממשה

אינ�„. יד, ו�ל יד, �ל מע�בת אינ� רא�, �ל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ�פ�י�
וז� לעצמ� ז� מצו�ת, ��י �ה� מ�ני � רא� �ל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹמע�בת
'א�ר מבר�: רא� �ל על עליה�? מבר� וכיצד ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלעצמ�.
יד �ל ועל �פ�י�'; מצות על וצ�נ� �מצו�תיו ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָק��נ�
�פ�י�'. להניח וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָמבר�:

מה�;‰. אחת ��הניח אמ�רי�? �ברי� א���ה אבל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

�פ�י�', 'להניח והיא אחת, �רכה מבר� � ��יה� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהניח
�כ�ה�א רא�. �ל מניח �� ואחר �ח�ה, יד �ל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוק��ר
יד. �ל ח�ל� �� ואחר �ח�ה, רא� �ל ח�ל� ְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹח�ל�,

.Âאס�ר � יד �ל �פ�י� וק�ר �פ�י�' 'להניח ��ר� ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָמי
לר�� �ל�� לה�יב ואפ�� לס�ר, רא�;ל� �ל ��ניח עד , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

'על �נ�ה �רכה לבר� וצרי� עברה, ז� הרי �ח, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָָוא�
רא�. �ל מניח �� ואחר �פ�י�', ְְְִִִִֵֶַַַַָֹמצות

.Ê�חל ואפ�� עליה�, מבר� ��ניח�, זמ� �ל � ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�פ�י�
���� �עמי� מאה עליה�ולב� מבר� ,��� ה�צ�ת וכל . ְְְְִִֵַַַָָָָ�ְֲֵֵֶָָ

אחר יד, �ל ה�פ�י� על לבר� צרי� לפיכ�, ע��ת�; ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹקד�
ע��ת�. היא ���ירת�, ק�ירה; קד� ה��רת על ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהנחה

.Áיד �ל י�יח לא �כלי, להצניע� �פ�יו אד� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ��ח�ל�
ר�צה �ה�א ���עה מ�ני מ�מעלה; רא� ו�ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמ�מ�ה

���יח� ונמצא �ח�ה, רא� ��ל יפ�ע [עוזבה]ללב��, ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ
יד, �ל קד� רא� �ל ל�ב�י� �אי� לפי יד, �ל ְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹ�מ�ציא
אחרת למצוה מ��ה ולעבר מצוה, לה�יח לאד� ל� ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹואס�ר
ה�א �� ��ח�ה, אד� �ל ליד� ��ב�א מצוה א�א �ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָ
��פ�ע �די למעלה, יד �ל לה�יח צרי� לפיכ�, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמתע�ק.

ה�דר. על ויל�� �ח�ה ��ְְְִִֵֶַַַָָ

.Ë�הכינ� �[יחדו]�לי �� וה�יח� �פ�י�, �� לה�יח ְְְְֱִִִִִִִֶַַָ
ה�יח ולא הכינ� חל; �דברי �� לה���� ואס�ר ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵַַַָֹֹנתק��,

עראי �� �ה�יח א� נתק��,[במקרה]��, לא � הכינ� ולא ְְֱֲִִִִֵֶַַַֹֹ
�י� ה�פ�י�, את לתל�ת ואס�ר �היה. �מ�ת חל ה�א ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹוהרי
ה�יס את ה�א ��לה אבל עצמ�; ��פ�ה �י� ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�רצ�עה

�.�� מ�חי� ה�פ�י� ְִִֶַ�ִָ

.Èילה�� לא ,���� � �פ�י� הנחת "מ�מי�זמ� ��אמר: , ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ



-ע h"qyz'd a`Îmgpn h"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

וימי� ��ת�ת וכ� �פ�י�. מצות היא ז� "ח�ה" � ְְְְִִִִִֵַַָָָ�ִָָימימה"
לא�ת", ל� "והי� ��אמר: �פ�י�, זמ� אינ� ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָט�בי�,
זמ� �מאימתי א�ת. עצמ� ה� ט�בי� וימי� ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָו��ת�ת
וי�ירה�, א��ת אר�ע �רח�ק חבר� את מ��ראה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהנחת�?

הח�ה. ���קע ְִֶַַַַָעד

.‡È�וה וח�כה הח�ה, ���קע קד� �פ�י� �הניח ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי
זה �בר מ�רי� ואי� מ�ר; ה�ילה, �ל עליו הי� אפ�� � ְִֵֶָָָ�ְֲִַַָָָָָָָעליו
עליה�, �פ�י� יניח� ��א ה�ל, את מל�די� א�א ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�ר�י�,
�פ�י� ה�ניח וכל הח�ה. מ���קע א�ת� יחלצ� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָא�א

�לאו ע�בר � הח�ה ���קע אחר ��אמר:לכ�ח�ה , ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
ימימה". מ�מי� למ�עד�, ה�את הח�ה את ְֲִִִַָָָָָֹ�ְְֶַַָָ"ו�מר�

.·È� הח�ה עליו ו�קעה �רא��, �תפ�י� ��ר� �א ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹהיה
וח�ל� לבית�, מ�יע �ה�א עד עליה� יד� י��במ�יח היה . ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

וקד� �רא��, �תפ�י� ה�דר� �[שבת]�בית ה��� עליו ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹ
�ית י� וא� וח�ל�; לבית�, ���יע עד עליה� יד� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמ�יח
חל� לא וא� .�� מ�יח� ,�� �����רי� לח�מה ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹסמ��
ל�מר�, מק�� ל� היה ��א מ�ני הח�ה מ��קעה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ�פ�יו

מ�ר. � ל�מר� �די עליו ָ�ְְְְְְִֵָָָָונמצא�

.‚È�ה�פ�י מ� �ט�ר �מע, מ�ר�ת ה�ט�ר ���דע�ל קט� . ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
�מצו�ת. לח�כ� �די �פ�י�, ל� ל�קח אביו � �פ�י� ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָֹל�מר
�צער א�א נקביו את ל�מר יכ�ל �אינ� וכל מעי�, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹח�לי
�תפ�י� ח�בי� ��� ה�מאי�, וכל ה�פ�י�; מ� �ט�ר �ְְְִִִִֵַַָָ�ְִִִִַָָ
עליו �מי�בת נכ�נה �ע�� �אי� �מי מצטערי�, ֶֶָָ�ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָ�טה�רי�.
לה�יח ל� אס�ר �פ�י�, �ה�ניח ה�פ�י�; מ� �ט�ר �ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָ
��עה וה�ו�י� העב�דה, ��עת �הני� מה�. ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ�ע��
��ק�� מעמד� ��עת וי�ראל ה��כ�, על �יר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ�א�מרי�

ה�פ�י�. �מ� ה�פ�ה מ� �ט�רי� �ְְְִִִִִִַַָ

.„Èעליו �ה� זמ� �ל �תפ�יו למ�מ� אד� ��אח�ב , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
�ד�לה ��ד�ת� � אחד רגע אפ�� מה� �ע�� ְָָָ�ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָי�יח
י� וא�� אחד, �� א�א �� אי� �ה�י� ה�י�; ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ�ְִמ�ד�ת
�כמ�ת� רא�, ��ל הא י�ד �ל �� וע�רי� אחד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹ�ה�

יד. ְֶָ��ל

.ÂË�צא�פ�י� ��א ���הר �אלי�ע, נקי ��� צריכי� ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ
עליו �ה� זמ� �ל מ�מ�ה ר�ח לי��מ��� אס�ר לפיכ�, . ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

עליה� ה�יח א� א�א עראי, �נת ולא קבע �נת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ�ה�
�יצד עראי. �נת �ה� י�� � א�ה ע�� היתה ולא ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹס�דר,

וי�� י��ב וה�א �ר�יו, �י� רא�� מ�יח ע��ה? [שאי�ה�א ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ
קבע] שינת .זו

.ÊËנת� אפ�� �ה� לי�� מ�ר � �יד� �ר�כי� �פ�יו ְֲִִֶַָָֹ�ְְְִִָָָהי�
נכנסקבע א� אבל עראי; אכילת א�א �ה� א�כל ואינ� . ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ידיו ���ל עד �לחנ� על �מ�יח� ח�לצ� � קבע ְִֶַָָָֹ�ְְִִֶַַַַָָלסע�דת
אחרוני�] וה�א[מי� מז�נ� על ויבר� יניח�, �� ואחר ,ְְְְִִֵֵַַַָָ

�ה�. ֶָָלב��

.ÊÈי�יח לא � ה��א לבית והצר� �פ�י�, לב�� ְְִִֵֵַַַַֹ�ְְִִָָָהיה
�חרי� וי�נס,ה�מ�כי�[שבכותל]�פ�י� הר�י� לר��ת ְְְְִִִִִִִֵַַַָָֹ

הצר� אפ�� יע�ה? �יצד �רכי�. ע�ברי י�ל�� ְַ�ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָ��א
וג�לל� א��ת, אר�ע �רח�ק �פ�יו ח�ל� מי�, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָלה��י�
וי�הר ל��; �נגד �ימינ� וא�חז� ��רה, ספר �מי� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָ�בגד�

וע��ה ונכנס טפח, יד� מ�חת רצ�עה �צא ��א ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ�די
ול�ב�� ה��א, מ�ית א��ת אר�ע מרחיק �כ��צא, .צרכיו. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

.ÁÈ�אי� ה�ב�ע, ה��א �בית אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ��ה
�ה� י�נס לא � עראי ה��א �ית אבל עליו; נ�ז�ת ֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹניצ�צ�ת

ל�מר� לחבר� ונ�תנ� א�ת�, ח�ל� א�א �ל�לי�, ואי���ה� . ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
�לי� רגלי� ניצוצות]מי בלא ה��א[מהגו� �בית אפ�� ְְֲִִִִֵֵֵַַַָ

�ח�ח עפר היה וא� �י�יבה; א�א אפ��[ר�]ה�ב�ע, , ְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָ
�די מדר��, �מק�� יעמד � ק�ה �מק�� היה ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָֹ�עמידה.

עליו. ניצ�צ�ת י�תז� ְִִֶָָָֹ��א

.ËÈולא ערב, לעת ה��א לבית והצר� �פ�י� לב�� ְְְְִֵֵֵֶֶַַֹ�ְְִִָָָהיה
�ה� י�נס לא � ��צא אחר ללב�� �די ה��� מ� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנ�אר
ה�ב�ע. ה��א �בית מי� לה��י� ואפ�� �בגד�, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָ�ל�לי�

�כלי� �מ�יח� ח�לצ� יע�ה? �יצד לה�]א�א המיוחד [תיק ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
�� �אי� �י על א� �לי� �אינ� �כלי א� טפח, �� היה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָא�
� ��ילה הצר� א� וכ� ונכנס. �יד�, ה�לי וא�חז ְְַַַָ�ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָטפח,

ונכנס. �יד�, ה�לי וא�חז �כלי, ְְְְְְִִִִִֵַַָָָמ�יח�

.Î�יד מ�יח � �פ�י� לב�� וה�א ה��א לבית ונכנס ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ�כח
ע��ד ��גמר עד אחר[קילוח]עליה� וח�ל�, וי�צא רא���, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַֹ

רא���, �ע��ד יפסיק �א� צרכיו; �ל וע��ה נכנס ��ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ
�ה� ��� חלאי� לידי יב�א � �קט�י� �י� �גד�לי� ְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ�י�

�ד�לה. ְַָָָס�נה

.‡Î�תפ�י� מ�ת� ו��� לא�כח יאחז לא זה הרי � ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ
��ציצה ולא מ�ני[בית]�רצ�עה וי�ל�, ידיו; ���ל עד , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

עסקנ��ת. ְִִֶַַַָָ�ה�די�

.·Î,�לב��י ע�מדי� אד� ��ני מק�� � ל�רח� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָה�כנס
מקצת� �� ע�מדי� אד� ��ני �מק�� �פ�י�; להניח ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָ�מ�ר
�� מניח ואינ� �פ�יו ח�ל� אינ� לב��י�, �מקצת� ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָ�ֲער�י�
ח�ל� ער�י�, ע�מדי� אד� ��ני �מק�� לכ�ח�ה; ִֵ�ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָ�פ�י�

מניח �אינ� ל�מר צרי� ואי� .�פ�יו, ְְִִִֵֵֵֶַַָָ

.‚Î��ואפ �רא��, �תפ�י� ה�בר�ת �בית אד� יה�� ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹלא
לחל� וצרי� קבר; �ל א� מת �ל א��ת אר�ע ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹ�ת��

א��ת אר�ע ��רחיק עד �פ�י�,�פ�יו, אד� יל�� ולא . ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹ
� רא�� על מ��י ה���א �גדיו. ויל�� ערות� ��כ�ה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹעד
מט�חת, אפ�� ה���י; ��סיר עד רא�, �ל �פ�י� ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹח�ל�
ה�א צ�נ� אבל �פ�י�, �� ��� הרא� על לה�יח ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹאס�ר

�פ�יו. על ְְְִִַַָמצנפ��

.„Î�� ל��� אס�ר � ��רה ספר א� �פ�י� �� ��� ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ�ית
אחר �כלי ה�לי וי�יח �כלי י�יח� א� ���ציא�, עד ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָמ�ת�,
אפ�� � לה� מז�� ה�ני ה�לי היה א� אבל �לי�; ֲִֶָָ�ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ�אינ�

ח��בי� ה� אחד �כלי �לי�, �ת��ע�רה �לי ה�יח� וא� . ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶָָָָ
�נגד ��א לכסת �ר �י� מרא��תיו �חת לה�יח� מ�ר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�ְִ�לי,

���ה. ע�� א��� ואפ�� ל�מר�, �די ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹרא��,

.‰Î�פ�י�� זמ� ��ל היא; �ד�לה קד�ה �פ�י�, ְְְִִִֶֶַָָָ�ְְִִַ�ְקד�ת
ואינ� וירא, ענו ה�א � זר�ע� ועל אד�, �ל רא�� ְְְְֵֵֶַַָָָָָֹעל
מח�ב�ת מהרהר ואינ� �טלה, �ב�יחה ��ח�ק ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָנמ��

צרי�רע�ת לפיכ�, וה�דק. האמת לדברי ל�� מפ�ה א�א , ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
היא. �� ��צות�, � ה��� �ל עליו להי�ת� לה���ל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָאד�
לא ימיו ��ל ה�ד��, ר�נ� �למיד רב, על עליו ְְִֵֶַַַַַָָָָָָָֹאמר�

- h"qyz'd a`Îmgpn `"kÎ'k iyilyÎipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

א� ציצית, �לא א� ��רה, �לא א��ת אר�ע �הל� ְְְִִֶַַַַָָָֹֹרא�ה�
�פ�י�. ְְִִֹ�לא

.ÂÎ,פ�ה� ��עת � ה��� �ל ללב�� ��צות� �י על ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָא�
ה�ל מ� �לאי�תר �מע קר�ת ה��רא '�ל חכמי�: אמר� ; ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹ

מניח �אינ� וכל �עצמ�'. �קר עד�ת מעיד �א�� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ�פ�י�,
צ�ה ה�ר���ת �אר�ע �הרי � ע�ה ��מ�נה ע�בר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�פ�י�,
�תפ�י� הרגיל וכל יד. �ל �פ�י� ועל רא�, �ל �פ�י� ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָֹעל

יחי�". � עליה� "אדני ��אמר: ימי�, מארי� �ְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ' שני יו�

ה ּפרק ּתֹורה וספר ּומזּוזה ּתפּלין ¤¤¨¤¥§¨§¦¦§§¦הלכֹות

ה�ר���ת‡. ��י ��תב ה�ז�זה? את ��תבי� ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ�יצד
�� על �מע" א� ו"והיה �יריעה[עמוד]"�מע" אחד, ְְִִִִֶַַַַָָָָָֹ

חצי �מ� מ�מ�ה, ורוח מ�מעלה רוח ל� וע��ה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָאחת;
�בלבד � ��רה ��י�, ��ל�ה ��ני� �תב� וא� ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹצ�ר�.

�זנב יע��ה למטה]��א וקצר למעלה ע��ל[רחב �מ� א� , ְְֲִֶֶַָָָֹ
עגולה] בצורה �ק�ה[כתובה א� ורחב, למעלה קצר [כאהל, ְ�ָ

עללמטה] ��א �תב� �ס�לה. מא��, �אחת ע�ה וא� ;ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹ
��ני �תב� �ס�לה. � לפר�ה �ר�ה �הק�י� �ג�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָה�דר,
��לה, ��רה ספר �ס�לה. ��פר�, �י על א� � ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָע�ר�ת
ה��י�� מ� ולא מז�זה; מה� ע��י� אי� � ��ל� ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�תפ�י�

הריק] �אי�[הקל� לפי מז�זה, עליו ��תבי� אי� ספר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ�ל
ק�ה. לקד�ה חמ�רה מ�ד�ה ַָָ�ְֲִָָ�ְִִִמ�רידי�

א�·. ל"והיה "�מע" �ר�ת ��י� הרוח לע��ת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ�מצוה
סת�מה �ר�ה ויפסיק�מע", השורה בסו� הראשונה [יסיי� ְַָָָָָֹ

השורה] באמצע השניה ויתחיל אותיות ט' ע�הריוח וא� ;ְִָָ
ה��רה. מ� ל� סמ�כה �אינ� לפי ��רה, �ת�חה, ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָא�ת�
��ז�זה: �ע��י� ה�גי� ה� וא�� ;��� ��גי� לה�הר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוצרי�

א�ת‚. �ל על א�ת��ת, �בע �� י� � רא��נה ִִֵֶַַָָָָָָ�ר�ה
"�מע", �ל ועי� �י� ה�: וא�� זיני�; �ל�ה מה� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹוא�ת
�ל טיתי� ��ני "מזז�ת", �ל זיני� ��ני �"נפ��", ְִֵֵֶ�ְְְְְְִֵֵֶַונ��
�ל על א�ת��ת, �� �� י� � �נ�ה �פר�ה ְְִִֵֵַָָָָָָָֹֹ"[ל]טטפת".
��ני "�גנ�", �ל �ימל ה�: וא�� זיני�; �ל�ה מה� ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאחת
�ל וצדי "[ל]ט�טפת", �ל טיתי� ��ני "מז�ז�ת", �ל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹזיני�
�רע א� �ה�, �ה�סי� א� �גי�, ע�ה לא וא� ְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ"האר�".

��רט�ט ��א �תב� וא� �סל. לא � ישרי�מה� [קוי� ְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹ
הכתב] ��לישור �ה�סי� א� וחסר, �מלא �ק�ק ��א א� ,ְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹ

�ס�לה. ז� הרי � אחת א�ת אפ�� ְְֲֲִִִִֵַַָמ�פני�

הרוח„. �נגד מ�ח��, ה�ז�זה על ���תבי� ���ט, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמנהג
הפסד, �זה ואי� '��י'; לפר�ה, �ר�ה �ה�א��י� לפי ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ה�לאכי�,מ�ח�� �מ�ת מ�פני� �� ���תבי� א�� אבל . ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָ
ח�תמ�ת א� �ס�ק, א� קד��י�, �מ�ת שונות]א� �[צורות ְִֵָָ

�א�� ה�א; לע�ל� חלק ל� �אי� מי �כלל ה� ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
ה�צוה, ���ל� לה� �י לא מצוהה���י�, �ע��י� א�א ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ואהבת� ה�א �ר�� ה�ד�� �ל �מ� יח�ד �היא ְְְֲִִֶֶַַָָָָ�ד�לה,
על �עלה �מ� עצמ�, להנית קמיע ה�א �א�� ְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָָועב�דת�,

הע�ל�. �הבלי המה�ה �בר ��ה ה�כל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָל��

��יטה‰. האר�" "על לכ�ב �י�[שורה]�מצוה אחר�נה, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ

ה��פרי� �ל ונהג� �יטה; �אמצע �י� ה�יטה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ�רא�
�רא� האר�" ו"על �יט�ת, וע�רי� ���י� א�ת� ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֹלכ�ב
�יטה �ל ��רא� הא�ת��ת ה� וא�� אחר�נה. ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹ�יטה
�ב�כ��, לבני�, ה�ברי�, ה', �מע, ה�דר: על ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָו�יטה,
וה��חוית�, ,�� ע�ב, י�רה, �כל, מצ�ה, והיה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�י�,
�ב�ערי�, ��ר�, את�, את�, ו�מ��, ואבד��, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹה�מי�,

האר�. על ֲֶֶַָָא�ר,

.Â,�לתח�ת ה�יטה מ��� א�ת� ��ללי� א�ת�, ְְְְִִִִִִֶַָָָָָ����פלי�
ה�יטה מרא� יקרא לקר�ת, ה��רא ���פ�ח ��מצא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעד

�ללס�פ� א� קנה �ל ��פ�פרת מכניס� ���לל�, ואחר . ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
�מסמר, ה�תח מז�זת אל א�ת� �מח�ר �בר, �ל �ל א� ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָע�

ה�ז�זה. �� �מכניס ה�תח �מז�זת ח�פר ְְְִִֵֶַַַַַָָא�

.Ê��ר�' �ח�ה: מבר� ה�תח, �מז�זת ��ק�ע�ה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוקד�
וצ�נ�א �מצו�תיו ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' �ה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

��ביעת� �תיבת�, ��עת מבר� ואינ� מז�זה'; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלק�ע
ה�צוה. ְִִַָהיא

.Áמ�ל� המזוזה]�לי� ליד ז�[העומד �אי� �ס�לה, � ְְְֵֵֶַָָָ
ה�לת אח�רי ה�יח� חפר[בקיר]קביעה. �ל��. ע�ה לא , ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

�בריח וה�א נגר, �מ� ה�ז�זה והכניס ה�תח, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ�מז�זת
� ���ע�ת המזוזה]ה�ר�י� ברוחב �ס�לה.[שהכניסה ְְִַַַָָָ

טפח ל� וקבעה]העמיק טפח עומק קנה[חפר חת� �ס�לה. , ְֱִֶֶֶַַָָָָ
אחרי�, קני� אל ה�נה ח�ר �� ואחר מז�זה, �� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוהכניס
��דמה מ�ני �ס�לה, � ה�תח מז�זת ה�ל מ� ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוהעמיד

ה�תח. מז�זת לע��ת ה�ז�זה ְְְֲִִֶַַַַַַַָקביעת

.Ëב�ע�� �עמי� נב�קת ה�חיד, שני�]מז�זת ,[שבע ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָ
���בל �עמי� ר�י�, שנה]�מז�זת ��א[חמישי� � ְֲִִֵֶַַַַַָ

קב�עה �היא מ�ני נמחקה; א� א�ת מ��ה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָנקרעה
מרקבת. ְְִֶֶַַָ��תלי�,

.Èאת �מח�כי� ועבדי�; נ�י� אפ�� �מז�זה, ח�בי� ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹה�ל
לב�יה� מז�זה לע��ת �ח�צהה�ט�י� �ית ה��כר . ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

�פ�נ�ק וה�ר מ�[מלו�]לאר�, �ט�ר � י�ראל �אר� ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ
ח�ב י�ראל, �אר� �ית ה��כר אבל י��; �ל�י� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹה�ז�זה

מ�ד. ְִִָָ�מז�זה

.‡Èמז�זה להביא ה��כר על � לחבר� �ית ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָה���יר
מ�ני קביעת�; על �כר נ�ת� היה אפ�� א�ת�, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֹולק�ע
�כ�ה�א ה�ית. ח�בת ואינ� היא, ה�ר ח�בת ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ�ה�ז�זה
זה הרי לג�י, ה�ית היה וא� ויצא; �יד� י�ל�ה לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹי�צא,

���צא. נ�טל�
יו�שנֿישלישיכ'ֿכ"אמנחֿ�אב

ְְֵֵֶָ

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"א שלישי יו�

ו ּפרק ּתֹורה וספר ּומזּוזה ּתפּלין ¤¤¨¤¥§¨§¦¦§§¦הלכֹות

.‡�� ה�ר יתח�ב �� ואחר ��ית, י� �נאי� ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָע�רה
מ� �ט�ר מה�, אחד �נאי חסר וא� מז�זה, ל� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָלע��ת
אר�ע על א��ת אר�ע �� ��היה ה�: וא�� ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָה�ז�זה;

יתר א� מז�ז�תא��ת ��י ל� ו��היה צידי, מב' [עמודי� ְְְְִֵֵֶֶַָ
ל�הפתח] ותהיה מ�ק��, ל� ויהיה ויהי�[לבית], �קרה, ְְְְְְְְִִִִֶֶַָ

י�תר, א� טפחי� ע�רה ה�ער �ב� ויהיה �לת�ת, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹל�
חל �ית וכיו"ב]ויהיה כנסת לבית ע��י[פרט ויהיה , ְְְְִִֵֶֶָֹ



עי - h"qyz'd a`Îmgpn `"kÎ'k iyilyÎipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

א� ציצית, �לא א� ��רה, �לא א��ת אר�ע �הל� ְְְִִֶַַַַָָָֹֹרא�ה�
�פ�י�. ְְִִֹ�לא

.ÂÎ,פ�ה� ��עת � ה��� �ל ללב�� ��צות� �י על ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָא�
ה�ל מ� �לאי�תר �מע קר�ת ה��רא '�ל חכמי�: אמר� ; ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹ

מניח �אינ� וכל �עצמ�'. �קר עד�ת מעיד �א�� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ�פ�י�,
צ�ה ה�ר���ת �אר�ע �הרי � ע�ה ��מ�נה ע�בר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�פ�י�,
�תפ�י� הרגיל וכל יד. �ל �פ�י� ועל רא�, �ל �פ�י� ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָֹעל

יחי�". � עליה� "אדני ��אמר: ימי�, מארי� �ְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ' שני יו�

ה ּפרק ּתֹורה וספר ּומזּוזה ּתפּלין ¤¤¨¤¥§¨§¦¦§§¦הלכֹות

ה�ר���ת‡. ��י ��תב ה�ז�זה? את ��תבי� ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ�יצד
�� על �מע" א� ו"והיה �יריעה[עמוד]"�מע" אחד, ְְִִִִֶַַַַָָָָָֹ

חצי �מ� מ�מ�ה, ורוח מ�מעלה רוח ל� וע��ה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָאחת;
�בלבד � ��רה ��י�, ��ל�ה ��ני� �תב� וא� ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹצ�ר�.

�זנב יע��ה למטה]��א וקצר למעלה ע��ל[רחב �מ� א� , ְְֲִֶֶַָָָֹ
עגולה] בצורה �ק�ה[כתובה א� ורחב, למעלה קצר [כאהל, ְ�ָ

עללמטה] ��א �תב� �ס�לה. מא��, �אחת ע�ה וא� ;ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹ
��ני �תב� �ס�לה. � לפר�ה �ר�ה �הק�י� �ג�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָה�דר,
��לה, ��רה ספר �ס�לה. ��פר�, �י על א� � ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָע�ר�ת
ה��י�� מ� ולא מז�זה; מה� ע��י� אי� � ��ל� ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�תפ�י�

הריק] �אי�[הקל� לפי מז�זה, עליו ��תבי� אי� ספר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ�ל
ק�ה. לקד�ה חמ�רה מ�ד�ה ַָָ�ְֲִָָ�ְִִִמ�רידי�

א�·. ל"והיה "�מע" �ר�ת ��י� הרוח לע��ת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ�מצוה
סת�מה �ר�ה ויפסיק�מע", השורה בסו� הראשונה [יסיי� ְַָָָָָֹ

השורה] באמצע השניה ויתחיל אותיות ט' ע�הריוח וא� ;ְִָָ
ה��רה. מ� ל� סמ�כה �אינ� לפי ��רה, �ת�חה, ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָא�ת�
��ז�זה: �ע��י� ה�גי� ה� וא�� ;��� ��גי� לה�הר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוצרי�

א�ת‚. �ל על א�ת��ת, �בע �� י� � רא��נה ִִֵֶַַָָָָָָ�ר�ה
"�מע", �ל ועי� �י� ה�: וא�� זיני�; �ל�ה מה� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹוא�ת
�ל טיתי� ��ני "מזז�ת", �ל זיני� ��ני �"נפ��", ְִֵֵֶ�ְְְְְְִֵֵֶַונ��
�ל על א�ת��ת, �� �� י� � �נ�ה �פר�ה ְְִִֵֵַָָָָָָָֹֹ"[ל]טטפת".
��ני "�גנ�", �ל �ימל ה�: וא�� זיני�; �ל�ה מה� ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאחת
�ל וצדי "[ל]ט�טפת", �ל טיתי� ��ני "מז�ז�ת", �ל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹזיני�
�רע א� �ה�, �ה�סי� א� �גי�, ע�ה לא וא� ְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ"האר�".

��רט�ט ��א �תב� וא� �סל. לא � ישרי�מה� [קוי� ְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹ
הכתב] ��לישור �ה�סי� א� וחסר, �מלא �ק�ק ��א א� ,ְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹ

�ס�לה. ז� הרי � אחת א�ת אפ�� ְְֲֲִִִִֵַַָמ�פני�

הרוח„. �נגד מ�ח��, ה�ז�זה על ���תבי� ���ט, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמנהג
הפסד, �זה ואי� '��י'; לפר�ה, �ר�ה �ה�א��י� לפי ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ה�לאכי�,מ�ח�� �מ�ת מ�פני� �� ���תבי� א�� אבל . ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָ
ח�תמ�ת א� �ס�ק, א� קד��י�, �מ�ת שונות]א� �[צורות ְִֵָָ

�א�� ה�א; לע�ל� חלק ל� �אי� מי �כלל ה� ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
ה�צוה, ���ל� לה� �י לא מצוהה���י�, �ע��י� א�א ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ואהבת� ה�א �ר�� ה�ד�� �ל �מ� יח�ד �היא ְְְֲִִֶֶַַָָָָ�ד�לה,
על �עלה �מ� עצמ�, להנית קמיע ה�א �א�� ְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָָועב�דת�,

הע�ל�. �הבלי המה�ה �בר ��ה ה�כל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָל��

��יטה‰. האר�" "על לכ�ב �י�[שורה]�מצוה אחר�נה, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ

ה��פרי� �ל ונהג� �יטה; �אמצע �י� ה�יטה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ�רא�
�רא� האר�" ו"על �יט�ת, וע�רי� ���י� א�ת� ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֹלכ�ב
�יטה �ל ��רא� הא�ת��ת ה� וא�� אחר�נה. ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹ�יטה
�ב�כ��, לבני�, ה�ברי�, ה', �מע, ה�דר: על ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָו�יטה,
וה��חוית�, ,�� ע�ב, י�רה, �כל, מצ�ה, והיה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�י�,
�ב�ערי�, ��ר�, את�, את�, ו�מ��, ואבד��, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹה�מי�,

האר�. על ֲֶֶַָָא�ר,

.Â,�לתח�ת ה�יטה מ��� א�ת� ��ללי� א�ת�, ְְְְִִִִִִֶַָָָָָ����פלי�
ה�יטה מרא� יקרא לקר�ת, ה��רא ���פ�ח ��מצא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעד

�ללס�פ� א� קנה �ל ��פ�פרת מכניס� ���לל�, ואחר . ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
�מסמר, ה�תח מז�זת אל א�ת� �מח�ר �בר, �ל �ל א� ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָע�

ה�ז�זה. �� �מכניס ה�תח �מז�זת ח�פר ְְְִִֵֶַַַַַָָא�

.Ê��ר�' �ח�ה: מבר� ה�תח, �מז�זת ��ק�ע�ה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוקד�
וצ�נ�א �מצו�תיו ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' �ה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

��ביעת� �תיבת�, ��עת מבר� ואינ� מז�זה'; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלק�ע
ה�צוה. ְִִַָהיא

.Áמ�ל� המזוזה]�לי� ליד ז�[העומד �אי� �ס�לה, � ְְְֵֵֶַָָָ
ה�לת אח�רי ה�יח� חפר[בקיר]קביעה. �ל��. ע�ה לא , ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

�בריח וה�א נגר, �מ� ה�ז�זה והכניס ה�תח, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ�מז�זת
� ���ע�ת המזוזה]ה�ר�י� ברוחב �ס�לה.[שהכניסה ְְִַַַָָָ

טפח ל� וקבעה]העמיק טפח עומק קנה[חפר חת� �ס�לה. , ְֱִֶֶֶַַָָָָ
אחרי�, קני� אל ה�נה ח�ר �� ואחר מז�זה, �� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוהכניס
��דמה מ�ני �ס�לה, � ה�תח מז�זת ה�ל מ� ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוהעמיד

ה�תח. מז�זת לע��ת ה�ז�זה ְְְֲִִֶַַַַַַַָקביעת

.Ëב�ע�� �עמי� נב�קת ה�חיד, שני�]מז�זת ,[שבע ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָ
���בל �עמי� ר�י�, שנה]�מז�זת ��א[חמישי� � ְֲִִֵֶַַַַַָ

קב�עה �היא מ�ני נמחקה; א� א�ת מ��ה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָנקרעה
מרקבת. ְְִֶֶַַָ��תלי�,

.Èאת �מח�כי� ועבדי�; נ�י� אפ�� �מז�זה, ח�בי� ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹה�ל
לב�יה� מז�זה לע��ת �ח�צהה�ט�י� �ית ה��כר . ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

�פ�נ�ק וה�ר מ�[מלו�]לאר�, �ט�ר � י�ראל �אר� ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ
ח�ב י�ראל, �אר� �ית ה��כר אבל י��; �ל�י� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹה�ז�זה

מ�ד. ְִִָָ�מז�זה

.‡Èמז�זה להביא ה��כר על � לחבר� �ית ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָה���יר
מ�ני קביעת�; על �כר נ�ת� היה אפ�� א�ת�, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֹולק�ע
�כ�ה�א ה�ית. ח�בת ואינ� היא, ה�ר ח�בת ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ�ה�ז�זה
זה הרי לג�י, ה�ית היה וא� ויצא; �יד� י�ל�ה לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹי�צא,

���צא. נ�טל�
יו�שנֿישלישיכ'ֿכ"אמנחֿ�אב

ְְֵֵֶָ

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"א שלישי יו�
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.‡�� ה�ר יתח�ב �� ואחר ��ית, י� �נאי� ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָע�רה
מ� �ט�ר מה�, אחד �נאי חסר וא� מז�זה, ל� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָלע��ת
אר�ע על א��ת אר�ע �� ��היה ה�: וא�� ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָה�ז�זה;

יתר א� מז�ז�תא��ת ��י ל� ו��היה צידי, מב' [עמודי� ְְְְִֵֵֶֶַָ
ל�הפתח] ותהיה מ�ק��, ל� ויהיה ויהי�[לבית], �קרה, ְְְְְְְְִִִִֶֶַָ

י�תר, א� טפחי� ע�רה ה�ער �ב� ויהיה �לת�ת, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹל�
חל �ית וכיו"ב]ויהיה כנסת לבית ע��י[פרט ויהיה , ְְְְִִֵֶֶָֹ
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�ב�ד לדירת וע��י אד�, וכיו"ב]לדירת למרח� ,[פרט ְְְִִַַָָָָ
קבע. לדירת ְְִֶַַָוע��י

�ט�ר·. א��ת, אר�ע על א��ת אר�ע �� �אי� ְְִֵֶַַַַַַַַָ�ית
ה�ז�זה עלמ� א��ת אר�ע לר�ע �די �� י� וא� ; ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָ

חמ� �על א� עגל, �ה�א �י על א� ��וה, א��ת ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹאר�ע
רח�� על יתר אר�� היה �א� ל�מר, צרי� ואי� ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָזו��ת,
א��ת, אר�ע על א��ת אר�ע לר�ע �די �� וי� ה�איל �ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַַ

�מז�זה. ְִַָָח�ב

ותקרה‚. �תלי� �ל�ה ל� ��� ה�ק�� וה�א ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹאכסדרה,
��ימי� �ני ל� ��� �י על א� רביעית,[עמודי�]� �ר�ח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ

ה�, ה�קרה להעמיד �ה��ימי� מ�ני ה�ז�זה, מ� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ�ט�רה
א�א �תלי�, ל� �אי� �קרה וכ� נע��. מז�ז�ת מ��� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹולא
�היא �י על א� � �מ�א� מ�א� ע��די� על ִִִִִֶֶֶַַַַָָע�מדת
�א�� מז�ז�ת, ל� �אי� לפי �ט�רה, �ית, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ�תבנית

ע��יי�. ה� ה�קרה להעמיד ְְֲֲִִִִֵַַַָָהע��די�

�מי�„. וכ�ה מ�א�, �מז�זה מ�א� מז�זה ל� ��� ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ�ית
�גב� י� א� � ה��ק�� �מק�� ה�ז�ז�ת ��י על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹק�ת
אי� וא� �מז�זה; ח�ב � יתר א� טפחי� ע�רה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָה�ז�ז�ת

מ�ק�� ל� �אי� מ�ני �ט�ר, � טפחי� ע�רה .�ה� ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

מקצת�‰. היה ה�ז�זה; מ� �ט�ר �קרה, ל� �אי� ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ�ית
ה�ר�י היה �א� לי, יראה � מקרה אינ� �מקצת� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמקרה,

�מז�זה ח�ב �ה�א ה�תח, ואחר�נגד ה�לת�ת, �מעמידי� . ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ה�ז�זה. את ק�בעי� ��ְְִֶַָָ

.Âוהעזר�ת ה��כ�ת ה�ית �ב�יהר �נס��ת �ב�י , ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָ
�ה� לפי �ט�רי�, � �ירה �ית �ה� �אי� � ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָמדר��ת
ח�ב ,�� �רי� �הא�רחי� �פרי� �ל ה�נסת �ית ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹקד�.
�ית �� היה א� �ר�י�, �ל ה�נסת �ית וכ� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�מז�זה;
מז�ז�ת לה� היה לא ��ק��, �הי� ה�ערי� �ל ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָֹ�ירה.
ל��ת ו�ל מ���, ו��פני� ניקנ�ר, מ�ער ח�� �ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָ
לכה� �ירה �ית היתה ה�את, �ה���ה מ�ני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ�להדרי�;

ההפר�ה. ימי ��בעת ְְְְִֵַַַָָָ�ד�ל

.Êהא�צר�ת �ית העצי�, �ית ה�קר, �ית ה�ב�, ִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ית
ושמ�] יי� �[מחסני "�ית�" ��אמר: ה�ז�זה, מ� �ט�רי� �ְְֱִִֵֶֶֶַַָ

רפת לפיכ�, �ה�. וכ��צא לא�� �רט ל�, המיחד ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָ�ְְֵַ�ית�
ח�בת � �� �מתק�ט�ת �� י��ב�ת �ה��י� ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ�קר
�ער, �ית אד�. לדירת יח�ד �� י� �הרי ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ�מז�זה,

�מר�סת, �}וה��ה{אכסדרה, וה�יר הגנה), (ושער ְְְְְִִִֶֶַַַַָָ
מ�ני ה�ז�זה, מ� הי��ט�רי� וא� לדירה; ע��יי� �אינ� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָ

�� ח�בי� א��, למק�מ�ת �ת�חי� �מז�זה הח�בי� ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָ��י�
�מז�זה. ְִֵָה�

.Áמב�א�ת �ערי ואחד חצר�ת, �ערי אחד [רחובלפיכ�, ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָ
אליו] פתוחי� ���שחצרות � ועיר�ת מדינ�ת �ערי ואחד ,ְְֲֲִֵֶַַָָ�ָ

�ת�חי� �מז�זה הח�בי� ה��י� �הרי �מז�זה, ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָח�בי�
לזה �ת�ח וזה לזה, �ת�ח זה ��י�, ע�רה ואפ�� ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלת�כ�.
�מ�ני �מז�זה; ח�בי� ��� �מז�זה, ח�ב וה�נימי ה�איל �ְְְִִִִַַָָ�ְְִִִֵַָָָ
�מז�זה'. ח�ב לחצר, ה��ה מ� ה�ת�ח '�ער אמר�: ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָזה

.Ëבית� ה�בילה, �בית ה�רח�, �בית ה��א, ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ�ית
עורות]ה�רסקי עיבוד מ�[בית �ט�רי� � �ה� וכ��צא , ַ�ְְְְִִִֵֶַָ

�חג, החג ס�ת �ב�ד. לדירת ע��יי� �אינ� לפי ֶֶַָָ�ְְְֲִִִֵֶַַָָָה�ז�זה,
ע��יי� �אינ� לפי ה�ז�זה, מ� �ט�רי� � ��ספינה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָ�בית

י�צרי� �ל ס��ת ��י קבע. מ��[אומני�]לדירת לפני� ז� , ְְִֵֶַַ�ְְִִִִֶ
וכ� קב�עה. �אינ� מ�ני ה�ז�זה, מ� �ט�רה החיצ�נה �ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
�אינ� מ�ני ה�ז�זה, מ� �ט�רי� ���וקי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ�ֲַהחנ��ת

לדירה. ְְִִָקב�עי�

.Èרגיל �אינ� �י על א� � הר�ה �תחי� ל� ��� ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ�ית
מז�זה לע��ת ח�ב מה�, אחד �פתח א�א ולב�א ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלצאת
�מז�זה ח�ב ועל�ה, �ית ��י� קט� �תח �פתח. �תח .�כל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
על מז�זה לע��ת ח�ב � �חדר חדר אפ�� ���ית, ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָחדר
�ער ועל החיצ��, החדר �ער ועל ה�נימי, החדר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַ�ער

�קב�עי�. לדירה, ע��יי� ���� ְְֲִִִָָ�ִֶַַה�ית;

.‡È�א � �בית� ה�נסת �ית א� ה�דר� �ית ��י� ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ�תח
�תח �מז�זה. ח�ב ה�תח, �א�ת� ולב�א לצאת רגיל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהיה

�לת �ל ה�יר אחר ה�לכי� ��י�, �ני [יתד��י� ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
ושלמטה] ק�בעי�שלמעלה �� ע��, נראה �ה�יר מק�� �ְְִִִִֶֶַָָ

ה�ז�זה. ְֶַָאת

.·Èפח�� ה�תח, חלל �ת�� ה�ז�זה? את ק�בעי� ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָוהיכ�
לח�� וא�ה�מ�� ה�ער. �ב� �ל העלי�� �לי� �תח�ת , ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָֹ

ה��ק�� מ� ��רחיק�ה וה�א ��רה, מ�ה, למעלה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָקבע�
�ס�לה. מ�מאל, קבע� וא� ל�ית; ה�כנס ימי� על ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹטפח.

�מז�זה. ח�ב ��פי�, �ל ְִִַָָָ�ִֶַ�בית

.‚Èה�ל ח�בת �היא מ�ני �מז�זה, לה�הר אד� ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹח�ב
ה�מיד �ל �מ� �יח�ד יפ�ע ויצא, ���נס עת וכל �ד��. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

��ג�ת� מ�נת� ויע�ר אהבת�, ויז�ר � ה�א [עיסוקו]�ר�� ְְְְְֲִִִֵַָָָָֹ
�לע�למי לע�ל� הע�מד �בר �� �אי� וידע ה�מ�; ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ�הבלי
לדע��, ח�זר ה�א �מ�ד הע�ל�, צ�ר ידיעת א�א ְְְִִִֵֶַַָָָָָע�למי�,
ל� ��� מי �ל חכמי�, אמר� מי�רי�. �דרכי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָוה�ל�
� �פתח� �מז�זה �בגד�, וציצית �בזר�ע�, �רא�� ְְְְְְְְְִִִִִִִָֹ�פ�י�
ה� וה� ר�י�, מז�ירי� ל� י� �הרי יחטא; ��א ל� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�מחזק
מלא� "חנה ��אמר: מ�חטא, א�ת� ���ילי� ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹה�לאכי�

�ס�ע�). רחמנא (�רי� ויח�צ�". ליראיו, סביב ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָה'

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ב רביעי יו�

ז ּפרק ּתֹורה וספר ּומזּוזה ּתפּלין ¤¤¨¤¥§¨§¦¦§§¦הלכֹות

ספר‡. לכ�ב מ��ראל, ואי� אי� �ל על ע�ה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹמצות
ה�ירה את לכ� �תב� "וע�ה, ��אמר: לעצמ�, ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָ��רה
ז� �ירה �� ��� ה��רה, את �תב� �ל�מר: ְְִִֵֶֶַַַָָָֹה�את",

"האזינו"] �ר���ת[שירת ה��רה את ��תבי� �אי� לפי �ְְִִִֵֶֶַָָָ
��רה, ספר אב�תיו לאד� ל� �ה�יח� �י על וא� ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ר���ת.
מ�יני; ק�ל� �א�� �יד�, �תב� וא� מ���. לכ�ב ְְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָֹמצוה
�ספר ה��י� וכל ל�. ��תבי� אחרי� לכ�ב, י�דע אינ� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹוא�

.��� �תב� �א�� ה�א הרי � אחת א�ת אפ�� �ְְֲֲִִֵַַָָ��רה

ל��·. לעצמ� אחר ��רה ספר ל� לכ�ב מצ�ה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָֹ�ְֶֶַה�ל�
��אמר: � הדי�ט ��ה�א ל� �היה ספר על יתר ְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָה�ל�,
וג�'"; ל� וכתב � ממלכ�� ��א על ��ב�� ְְְְְְְִִֵַַַַָָָ"והיה
זה ה�ד�ל. �י� �ית �י על העזרה, מ�פר א�ת� ֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�מ�יהי�
��תב וזה �נזיו; �בית מ�יח� הדי�ט, ��ה�א ל� ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�היה

- h"qyz'd a`Îmgpn a"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

יצא וא� �מיד. ע�� יהיה ��ל�, אחר ל� ��כ�ב ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָא�
י��ב ע��; וה�א נכנס, ע��; זה ��רה ספר ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָל�לחמה,
"והיתה ��אמר: �נג��, וה�א מסב, ע��; וה�א ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָ��י�,

ח�יו". ימי �ל �� וקרא ְְִֵַָָָָע��,

לכ�ב‚. צרי� � ��מל� קד� לעצמ� ��רה ספר ל� היה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹלא
�נזיו; �בית מ�יח� אחד, ��רה: ספרי �ני ��ל� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאחר
א� ��ילה, א�א מע�� יס�ר לא � �מיד ע�� יהיה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוה�ני,
מ�ת� על לי�� א� ה��א, לבית א� ל�רח�, .����נס ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

��רט�ט„. ��א ��תב� ��רה עלספר קוי� [מתיחת ְְְִֵֶֶֶָָֹ
הכתב] לישור �מקצת�הקל� ה�ויל על מקצת� ��תב א� ,ְְְִִִֶַַַָָָ

על ��� א� ה�ויל, על ��� א� א�א �ס�ל; � ה�ל� ַ�ְִַַ�ְֶַַָָָעל
�ת ��תב ��רה? ספר ��תבי� וכיצד מת�נתה�ל�. יבה ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ�ֶֶ

קט�ה; א�ת �מלא ותבה, �בה �ל �י� י�יח �י�תר: ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹנאה
�יטה �ל �ל[שורה]�בי� ואר� �יטה; �מלא ו�יטה, ְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹ

'למ��ח�תיכ� לכ�ב �די א�ת��ת, �ל�י� � ו�יטה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָֹֹ�יטה
ה�א וזה �עמי�, �ל�ה למ��ח�תיכ�' ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹלמ��ח�תיכ�

�� �ל �די[עמוד]רחב מ�ה, קצרה ה�יטה �הא ולא וד�. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
��א �די זה, על יתר אר�ה ולא �א�רת; ה�� יהיה ְֵֵֶֶַָָֹ�ְְְֲִִֶֶֶֶַַֹֹ��א

מ��טט�ת עיניו הרבה]יה� ��תב.[מחפשות ְְְְֵַָָ

ימעט‰. �ר�ה[יקטי�]לא ��י� הרוח מ�ני ה�תב, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
לפרשה]לפר�ה פרשה בי� אותיות תשע מרווח .[לצור� ְָָָ

�ת�� ��י� יכ�ב לא � א�ת��ת חמ� �ת �בה ל� ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹנז��נה
���י� ה�� �ת�� �ל� ��תב א�א ל��, ח�� ו�ל� ְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹֹה��
א�ת��ת �ל� לכ�ב �די ה�יטה מ� נ�אר לא ל��; ְְְִִִִִֵַַַַָָֹֹֹח��

ה�יטה. מ�ח�ת �מתחיל �נ�י, ה�ק�� מ�יח �ְְִִִִִַַַַַַָָָ

.Âיזרק�ה לא � א�ת��ת ��י �ת �בה ל� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹנז��נה
ה��י�[יכתבנה] העמודי�]�י� לתח�ת[בי� יחזר א�א , ְֲִִִֵֶַַַַָֹ

א�ת��ת, ע�ר �ת �בה ה�יטה �ס�� ל� נז��נה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָה�יטה.
את לכ�ב �די ה�יטה מ� נ�אר ולא יתר, א� �ח�ת ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹא�
וחצי� ה�� �ת�� חצי� לכ�ב יכ�ל א� � ה�� �ת�� ����ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
�מתחיל �נ�י ה�ק�� מ�יח לאו, וא� ��תב; ל��, ְְִִִֵַַַַַַָָָח��

ה�יטה. ְִִִַַָמ�ח�ת

.Êלא� �נ�י�ת �יטי� אר�ע וח��, ח�� �ל �י� ְְְִִַַָֹ�ְָ�ִֵַַָ�מ�יח
�יטה מ�ח�ת הח�� ויתחיל יתר; ולא �ח�ת לא ְִִִַָָ�ְְְְִִֵַַָָָֹֹ�תיבה,

�יטהחמי�ית �אמצע ��גמר צרי� ה��רה, �כ��גמר . ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
מק�ר הר�ה, �יטי� ה�� מ� נ�אר וא� ה��; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַ��ס��
ה�יטה. את יגמר ולא ה�יטה, מ�ח�ת ויתחיל ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָֹֹוע�לה,
�יטה �אמצע י�ראל" �ל "לעיני ��היה עד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�מת���,

ה��. ְַַ�ס��

.Áה�ט��ת �בא�ת��ת ה�ד�ל�ת, �א�ת��ת ,וי�הר ְְְִִִֵַַַָָָ
ה�ק�ד�ת מעליה�]�בא�ת��ת ניקוד �בא�ת��ת[שיש , ְִִַָָ

ה�פ�פ�ת ה�יי� �ג�� מ���ת ,[מקופלות]���רת� ְֶָָ�ְְִֵַַ
מ�י אי� ה��פרי� �הע�יק� �מ� העק��ת ְְְִִִִִֶֶַ�ְֲִָָוהא�ת��ת

��גי� וי�הר עליה[כתרי�]אי�. ��� א�ת י� � �במנינ� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
�צ�רת � ה�גי� וכל �בעה; עליה ��� א�ת וי� אחד, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ג

ה�ערה. �ח�ט ��י� ה�, ְֲִִֵַַַַָזי�

.Ë;ה�בחר מ� למצוה א�א נאמר� לא הא��, ה�ברי� ְָ�ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ל
��גי� �ק�ק ��א א� זה, �ת��� ��ה הא�ת��תוא� וכתב , ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

הארי� א� הרחיק�, א� ה�יטי�, את ��רב א� �תקנ�, ����ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ח�ר ולא לא�ת, א�ת הד�יק� ולא ה�איל � ק�ר� א� ְְְְְִִִִִֵֶָָָֹֹ�ה�,
��ה ולא אחת, א�ת צ�רת הפסיד ולא ה�תיר, ְְְְִִִִַַַָֹֹֹולא

�סת�מ�ת ��ר.[כדלקמ�]�פת�ח�ת ספר זה הרי � ְְֲִֵֵֵֶֶָ

.È�נהג � ��למ�ד א�ת� אמר� ��א אחרי�, �ברי� ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹי�
וה�: אי�; מ�י אי� �יד� היא וק�לה ה��פרי�, ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָ�ה�
מ�מ�נה �ח�ת לא וד�, �� ��כל ה�יטי� מני� ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ��הי�
�ל ��י� הרוח ו��היה ��י�; על יתר ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹואר�עי�,
א�ר' א�ר 'א�ר א�ת��ת ��ע �מ� �פר�ה, ;�ר�ה ְֲֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָ
ה�אי�, ה��: מ�ירת למעלה ה�יטי� �רא� ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹו��היה
מ� �למ�ה �יטי�; חמ� � �מצרי� מת, ה', ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָב���ה,
ו��ח, :�� מה� �יטה �ל �ח�ת �יטי�, חמ� � ְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָה�ירה
למעלה ה�יטי� �רא�י ויהיה ו�בא�; ו�צא�, ס�ס, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחריה,
להכעיס�, �אחרית, ה�ר�, אחרי, ואעידה, האזינ�: ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָמ�ירת
ו�בא, �יטי�: חמ� � מ��ה �למ�ה �יטי�; �� � ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹקהל

א�ר. ה�את, א�ר, ְֲֲֵֶֶַַֹלד�ר,

.‡Èלא ��ה, וא� ה�בחר; מ� למצוה הא��, ה�ברי� ְְִִָָֹ�ְְְְִִִֵַַָָָָוכל
מלא החסר א� חסר, ה�לא �תב א� אבל ��תב�סל. א� ; ֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

קרא �היא מכתיבתה]מ�ה אחרת �קריאת�,[נקראת וכתב ְְְִִִִֶַָָָָֹ
"�ב�חרי�" "י��ל�ה", �מק�� "י��ב�ה" ��תב ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ�ג��
�ת�חה �ר�ה ��תב א� �ה�; וכ��צא "�בעפלי�", ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ�מק��
ה�ירה ��תב א� �ת�חה; סת�מה ��תב א� ְְְִֶֶַַַָָָָָָסת�מה,

האזינו] שירת או הי� �ר�ה[שירת ��תב א� ה�תב, ְְִֶַַָָָָָָ��אר
��רה ספר קד�ת �� ואי� �ס�ל, זה הרי � ��ירה ֵֶַָ�ְְְֲִֵֵֶַַָָאחת
ה�ינ�ק�ת. �ה� ��ל�די� הח��י� מ� �ח�� א�א ְְִִִֶֶַַָָ�ִַָ�ְְֶָָ�לל,

.·Èרה�� עלספר י�תר ל�ה�ת� אס�ר מ��, �אינ� ֵֵֶֶָ�ְֵַַָָ
�ל� �� ��� ��רה ספר י�נז. א� ית��, א�א י��; ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ�ל�י�
ה�פר רב היה וא� י�נז. אר�ע, ית��; וד�, �� �כל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ�ָטע��ת
אפ�� ונ�אר ,�� �כל טע��ת אר�ע �� י� וה�אר ְְְֲִִַַָ�ְְְֵַַַָָָ�מ��,
הרי � טע��ת אר�ע �לא המ��� ה�אר מא�ת� אחד ��ְְֵֶַַַָָ�ְְַַָָֹ�ֲֵ

ית��. ְֵֶַזה

.‚Èמצא�� חסר, ה�לא ��תב אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��ה
החסר �תב א� אבל ה�יט�ת; �יני ��כח הא�ת��ת ֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��לה
מת�נ�, זה הרי טע��ת, ��ה וד� �� �כל י� אפ�� ְְֲֵֶַ�ְֲִֵֵַַַָָָָָמלא,

��לה ואינ� ��רד �ה�א .מ�ני ְְִֵֵֵֶֶ

.„È��ח ה��רה לכ�ב עצמ�,מ�ר �פני ח�� �ל ח��, �ְִַָָֹ�ָ�ָָ�ְְִֵַָ
ה�� ��רה ספר קד�ת �ה� �פניואי� מג�ה יכ�ב לא אבל ; ְְֵֶָ�ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

�� ��היה כמה]עצמ�, מג�ה[רק ��תבי� ואי� �ר���ת. ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
ח��, עליה לה�לי� �ע�� וא� ;�� להתל�ד ָ�ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָל�ינ�ק
מ�ר. אחת, ��יטה �ב�ת �ל� �ל� מג�ה �תב ָ�ְְִִֵַַַָָָָָָֹֹ�מ�ר.

.ÂËמ�יח� אחד, �כר� �כת�בי� נביאי� ��רה לד�ק ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�מ�ר
ונביא נביא �ל �בי� �יטי�, אר�ע וח�� ח�� �ל ְְִִִִֵַַָָָָ�ְָ�ֵָ�י�
�יטי� �ל� ע�ר מ�ני� ונביא נביא �ל �בי� �יטי�, ְְִִִִִִִֵֵָָָָָָָֹֹ�ל�

ח�ת� לח��, �א �א� ה�א:� �� נביאי�, �ל וס��ר� . ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
יחזקאל, ירמיה, �מלכי�, �מ�אל, ו��פטי�, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָ�ְיה��ע,
וא��ב, ות�י�, ר�ת, ה�ת�בי�: וסדר ע�ר; �תרי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָי�עיה,
�מג�ה, ודנ�אל, וקינ�ת, ה�ירי�, ו�יר וקהלת, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹ�מ�לי,

ה�מי�. ודברי ְְְְִִֵֶַָָועזרא,
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יצא וא� �מיד. ע�� יהיה ��ל�, אחר ל� ��כ�ב ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָא�
י��ב ע��; וה�א נכנס, ע��; זה ��רה ספר ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָל�לחמה,
"והיתה ��אמר: �נג��, וה�א מסב, ע��; וה�א ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָ��י�,

ח�יו". ימי �ל �� וקרא ְְִֵַָָָָע��,

לכ�ב‚. צרי� � ��מל� קד� לעצמ� ��רה ספר ל� היה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹלא
�נזיו; �בית מ�יח� אחד, ��רה: ספרי �ני ��ל� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאחר
א� ��ילה, א�א מע�� יס�ר לא � �מיד ע�� יהיה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוה�ני,
מ�ת� על לי�� א� ה��א, לבית א� ל�רח�, .����נס ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

��רט�ט„. ��א ��תב� ��רה עלספר קוי� [מתיחת ְְְִֵֶֶֶָָֹ
הכתב] לישור �מקצת�הקל� ה�ויל על מקצת� ��תב א� ,ְְְִִִֶַַַָָָ

על ��� א� ה�ויל, על ��� א� א�א �ס�ל; � ה�ל� ַ�ְִַַ�ְֶַַָָָעל
�ת ��תב ��רה? ספר ��תבי� וכיצד מת�נתה�ל�. יבה ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ�ֶֶ

קט�ה; א�ת �מלא ותבה, �בה �ל �י� י�יח �י�תר: ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹנאה
�יטה �ל �ל[שורה]�בי� ואר� �יטה; �מלא ו�יטה, ְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹ

'למ��ח�תיכ� לכ�ב �די א�ת��ת, �ל�י� � ו�יטה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָֹֹ�יטה
ה�א וזה �עמי�, �ל�ה למ��ח�תיכ�' ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹלמ��ח�תיכ�

�� �ל �די[עמוד]רחב מ�ה, קצרה ה�יטה �הא ולא וד�. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
��א �די זה, על יתר אר�ה ולא �א�רת; ה�� יהיה ְֵֵֶֶַָָֹ�ְְְֲִִֶֶֶֶַַֹֹ��א

מ��טט�ת עיניו הרבה]יה� ��תב.[מחפשות ְְְְֵַָָ

ימעט‰. �ר�ה[יקטי�]לא ��י� הרוח מ�ני ה�תב, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
לפרשה]לפר�ה פרשה בי� אותיות תשע מרווח .[לצור� ְָָָ

�ת�� ��י� יכ�ב לא � א�ת��ת חמ� �ת �בה ל� ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹנז��נה
���י� ה�� �ת�� �ל� ��תב א�א ל��, ח�� ו�ל� ְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹֹה��
א�ת��ת �ל� לכ�ב �די ה�יטה מ� נ�אר לא ל��; ְְְִִִִִֵַַַַָָֹֹֹח��

ה�יטה. מ�ח�ת �מתחיל �נ�י, ה�ק�� מ�יח �ְְִִִִִַַַַַַָָָ

.Âיזרק�ה לא � א�ת��ת ��י �ת �בה ל� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹנז��נה
ה��י�[יכתבנה] העמודי�]�י� לתח�ת[בי� יחזר א�א , ְֲִִִֵֶַַַַָֹ

א�ת��ת, ע�ר �ת �בה ה�יטה �ס�� ל� נז��נה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָה�יטה.
את לכ�ב �די ה�יטה מ� נ�אר ולא יתר, א� �ח�ת ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹא�
וחצי� ה�� �ת�� חצי� לכ�ב יכ�ל א� � ה�� �ת�� ����ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
�מתחיל �נ�י ה�ק�� מ�יח לאו, וא� ��תב; ל��, ְְִִִֵַַַַַַָָָח��

ה�יטה. ְִִִַַָמ�ח�ת

.Êלא� �נ�י�ת �יטי� אר�ע וח��, ח�� �ל �י� ְְְִִַַָֹ�ְָ�ִֵַַָ�מ�יח
�יטה מ�ח�ת הח�� ויתחיל יתר; ולא �ח�ת לא ְִִִַָָ�ְְְְִִֵַַָָָֹֹ�תיבה,

�יטהחמי�ית �אמצע ��גמר צרי� ה��רה, �כ��גמר . ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
מק�ר הר�ה, �יטי� ה�� מ� נ�אר וא� ה��; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַ��ס��
ה�יטה. את יגמר ולא ה�יטה, מ�ח�ת ויתחיל ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָֹֹוע�לה,
�יטה �אמצע י�ראל" �ל "לעיני ��היה עד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�מת���,

ה��. ְַַ�ס��

.Áה�ט��ת �בא�ת��ת ה�ד�ל�ת, �א�ת��ת ,וי�הר ְְְִִִֵַַַָָָ
ה�ק�ד�ת מעליה�]�בא�ת��ת ניקוד �בא�ת��ת[שיש , ְִִַָָ

ה�פ�פ�ת ה�יי� �ג�� מ���ת ,[מקופלות]���רת� ְֶָָ�ְְִֵַַ
מ�י אי� ה��פרי� �הע�יק� �מ� העק��ת ְְְִִִִִֶֶַ�ְֲִָָוהא�ת��ת

��גי� וי�הר עליה[כתרי�]אי�. ��� א�ת י� � �במנינ� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
�צ�רת � ה�גי� וכל �בעה; עליה ��� א�ת וי� אחד, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ג

ה�ערה. �ח�ט ��י� ה�, ְֲִִֵַַַַָזי�

.Ë;ה�בחר מ� למצוה א�א נאמר� לא הא��, ה�ברי� ְָ�ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ל
��גי� �ק�ק ��א א� זה, �ת��� ��ה הא�ת��תוא� וכתב , ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

הארי� א� הרחיק�, א� ה�יטי�, את ��רב א� �תקנ�, ����ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ח�ר ולא לא�ת, א�ת הד�יק� ולא ה�איל � ק�ר� א� ְְְְְִִִִִֵֶָָָֹֹ�ה�,
��ה ולא אחת, א�ת צ�רת הפסיד ולא ה�תיר, ְְְְִִִִַַַָֹֹֹולא

�סת�מ�ת ��ר.[כדלקמ�]�פת�ח�ת ספר זה הרי � ְְֲִֵֵֵֶֶָ

.È�נהג � ��למ�ד א�ת� אמר� ��א אחרי�, �ברי� ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹי�
וה�: אי�; מ�י אי� �יד� היא וק�לה ה��פרי�, ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָ�ה�
מ�מ�נה �ח�ת לא וד�, �� ��כל ה�יטי� מני� ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ��הי�
�ל ��י� הרוח ו��היה ��י�; על יתר ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹואר�עי�,
א�ר' א�ר 'א�ר א�ת��ת ��ע �מ� �פר�ה, ;�ר�ה ְֲֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָ
ה�אי�, ה��: מ�ירת למעלה ה�יטי� �רא� ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹו��היה
מ� �למ�ה �יטי�; חמ� � �מצרי� מת, ה', ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָב���ה,
ו��ח, :�� מה� �יטה �ל �ח�ת �יטי�, חמ� � ְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָה�ירה
למעלה ה�יטי� �רא�י ויהיה ו�בא�; ו�צא�, ס�ס, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחריה,
להכעיס�, �אחרית, ה�ר�, אחרי, ואעידה, האזינ�: ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָמ�ירת
ו�בא, �יטי�: חמ� � מ��ה �למ�ה �יטי�; �� � ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹקהל

א�ר. ה�את, א�ר, ְֲֲֵֶֶַַֹלד�ר,

.‡Èלא ��ה, וא� ה�בחר; מ� למצוה הא��, ה�ברי� ְְִִָָֹ�ְְְְִִִֵַַָָָָוכל
מלא החסר א� חסר, ה�לא �תב א� אבל ��תב�סל. א� ; ֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

קרא �היא מכתיבתה]מ�ה אחרת �קריאת�,[נקראת וכתב ְְְִִִִֶַָָָָֹ
"�ב�חרי�" "י��ל�ה", �מק�� "י��ב�ה" ��תב ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ�ג��
�ת�חה �ר�ה ��תב א� �ה�; וכ��צא "�בעפלי�", ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ�מק��
ה�ירה ��תב א� �ת�חה; סת�מה ��תב א� ְְְִֶֶַַַָָָָָָסת�מה,

האזינו] שירת או הי� �ר�ה[שירת ��תב א� ה�תב, ְְִֶַַָָָָָָ��אר
��רה ספר קד�ת �� ואי� �ס�ל, זה הרי � ��ירה ֵֶַָ�ְְְֲִֵֵֶַַָָאחת
ה�ינ�ק�ת. �ה� ��ל�די� הח��י� מ� �ח�� א�א ְְִִִֶֶַַָָ�ִַָ�ְְֶָָ�לל,

.·Èרה�� עלספר י�תר ל�ה�ת� אס�ר מ��, �אינ� ֵֵֶֶָ�ְֵַַָָ
�ל� �� ��� ��רה ספר י�נז. א� ית��, א�א י��; ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ�ל�י�
ה�פר רב היה וא� י�נז. אר�ע, ית��; וד�, �� �כל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ�ָטע��ת
אפ�� ונ�אר ,�� �כל טע��ת אר�ע �� י� וה�אר ְְְֲִִַַָ�ְְְֵַַַָָָ�מ��,
הרי � טע��ת אר�ע �לא המ��� ה�אר מא�ת� אחד ��ְְֵֶַַַָָ�ְְַַָָֹ�ֲֵ

ית��. ְֵֶַזה

.‚Èמצא�� חסר, ה�לא ��תב אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��ה
החסר �תב א� אבל ה�יט�ת; �יני ��כח הא�ת��ת ֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��לה
מת�נ�, זה הרי טע��ת, ��ה וד� �� �כל י� אפ�� ְְֲֵֶַ�ְֲִֵֵַַַָָָָָמלא,

��לה ואינ� ��רד �ה�א .מ�ני ְְִֵֵֵֶֶ

.„È��ח ה��רה לכ�ב עצמ�,מ�ר �פני ח�� �ל ח��, �ְִַָָֹ�ָ�ָָ�ְְִֵַָ
ה�� ��רה ספר קד�ת �ה� �פניואי� מג�ה יכ�ב לא אבל ; ְְֵֶָ�ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

�� ��היה כמה]עצמ�, מג�ה[רק ��תבי� ואי� �ר���ת. ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
ח��, עליה לה�לי� �ע�� וא� ;�� להתל�ד ָ�ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָל�ינ�ק
מ�ר. אחת, ��יטה �ב�ת �ל� �ל� מג�ה �תב ָ�ְְִִֵַַַָָָָָָֹֹ�מ�ר.

.ÂËמ�יח� אחד, �כר� �כת�בי� נביאי� ��רה לד�ק ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�מ�ר
ונביא נביא �ל �בי� �יטי�, אר�ע וח�� ח�� �ל ְְִִִִֵַַָָָָ�ְָ�ֵָ�י�
�יטי� �ל� ע�ר מ�ני� ונביא נביא �ל �בי� �יטי�, ְְִִִִִִִֵֵָָָָָָָֹֹ�ל�

ח�ת� לח��, �א �א� ה�א:� �� נביאי�, �ל וס��ר� . ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
יחזקאל, ירמיה, �מלכי�, �מ�אל, ו��פטי�, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָ�ְיה��ע,
וא��ב, ות�י�, ר�ת, ה�ת�בי�: וסדר ע�ר; �תרי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָי�עיה,
�מג�ה, ודנ�אל, וקינ�ת, ה�ירי�, ו�יר וקהלת, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹ�מ�לי,

ה�מי�. ודברי ְְְְִִֵֶַָָועזרא,
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.ÊËרט�ט�� א�א א�ת� ��תבי� אי� � ה�ד� �תבי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ�ל
הכתב] לישור ישרי� קוי� ה�יר.[מתיחת על �תב� אפ�� ,ְְֲִַַָָָ

אס�ר. זה, על יתר �רט�ט; �לא �ב�ת �ל� לכ�ב ְְְִִֵֵֶַָָָָֹֹֹ��מ�ר

.ÊÈ�אי � �כת�בי� נביאי� ��רה ספר �� ��� זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָ�ר�
הח��י� מ� �ח�� א�א ��רה, ספר �קד�ת �י�קד�ת� ; ְ�ְִָ�ְֵֶֶַָָ�ִַָ�ִִָ

תורה]ה�תר[ספר] חומשי חמשה �די�[על [הספר], ְִֵַָ
החומשי�]החסר .[מחמשת ֵֶָ

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ג חמישי יו�

ח ּפרק ּתֹורה וספר ּומזּוזה ּתפּלין ¤¤¨¤¥§¨§¦¦§§¦הלכֹות

�אמצע‡. �מר א� צ�ר�ת: ��י ל� י� �ת�חה, ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָ�ר�ה
�היא ה�ר�ה �מתחיל �נ�י, ה�יטה �אר מ�יח ְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָה�יטה,
זה: �ג�� ה�נ�ה, ה�יטה מ�ח�ת ְְְְִִִִֶַַַָָָ�ת�חה
מ� ���אר אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִִֶֶַַָ��ה

��ע רוח א�אה�יטה נ�אר לא א� אבל א�ת��ת; ��ע �ר ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
��� �נ�ה �יטה מ�יח � ה�יטה �ס�� �מר א� א� ָ�ְְְִִִִִַַַַַָָָָמעט,
�יטה מ�ח�ת ה�ת�חה ה�ר�ה �מתחיל �תב, �לא ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָֹ�נ�יה

זה:ה�לי�ית �ג�� , ְְִִֶַ

�אמצע·. �מר א� צ�ר�ת: �ל� ל� י� סת�מה, ְְְִֵֶַַָָָָָָָֹ�פר�ה
��ע�ר רוח מ�יח אותיות]ה�יטה, לכ�ב[תשע �מתחיל , ְְִִִִִֶַַַַַַָֹ

���צא עד סת�מה, �היא ה�ר�ה מ�ח�ת ה�יטה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ�ס��
זה: �ג�� �אמצע, נ�ארהרוח לא וא� ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹ

ה�יטה �ס�� ולכ�ב ��ע�ר הרוח לה�יח �די ה�יטה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹמ�
�יטה מרא� רוח מעט וי�יח �נ�י, ה�ל י�יח � אחת ְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹֹ�בה
�יטה, מאמצע ה�ת�מה ה�ר�ה לכ�ב ויתחיל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ�נ�ה,

זה: מ�יח�ג�� ה�יטה, �ס�� �מר וא� ְְְִִִֶַַַַָָ
לכ�ב �מתחיל הרוח, ��ע�ר ה�נ�ה �יטה ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָֹמ�ח�ת

זה: �ג�� ה�יטה, מאמצע ְְְִֵֶֶַַַָָה�ת�מה
�ת�ח ��ר�ה א�מר, ה�יטהנמצאת �תח�ת �ח�ת� ה, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

לע�ל� ה�יטה מאמצע �ח�ת� סת�מה, �פר�ה .לע�ל�; ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָ

לת�נ�‚. אפ�ר וחסר, �מלא מ�� �אינ� ��רה ְְְְְֵֵֶַָָָָ�ֵֵֶֶָספר
ה�ר���ת�לה�יה� �רוח טעה א� אבל ��ארנ�; �מ� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

�הפסיק א� �ת�חה, סת�מה א� סת�מה, �ת�חה ְְְְְְִִֶַָָָָָוכתב
�דר�� ��תב א� �ר�ה, �� �אי� �מק�� �נ�י וה�יח ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�רוח
צ�רת ���ה א� ה�ר�ה, �מק�� �רוח הפסיק ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹולא

והאזינו]ה�יר�ת הי� ל�[שירת ואי� �ס�ל, זה הרי � ְֲִֵֵֶַָ
.�� ��עה ה�� �ל את לס�ק א�א ְֵֶֶֶַַַַָָָָָָ��נה,

�ראיתי„. ה�פרי� �כל �ד�ל ���� �ראיתי ְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָ�לפי
�מח�רי� ���תבי� ה�ס�ר�ת �עלי וכ� א��, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ�דברי�
א��, �דברי� נחלקי� וה�ת�ח�ת, ה�ת�מ�ת ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָלה�דיע
�ל ה�ה לכ�ב ראיתי � עליה� ���מכי� ה�פרי� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�מחלקת
ה�יר�ת וצ�ר�ת וה�ת�ח�ת, ה�ת�מ�ת ה��רה, ,�ר���ת ְְְְִִַַַַָָָ
��מכנ� וספר מה�. �לה�י� ה�פרי� �ל עליה� לת�� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ�די
��לל �ה�א �מצרי�, ה�ד�ע ה�פר ה�א א��, �דברי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעליו

ספרי� וע�רי� וכתובי�]אר�עה נביאי� התורה ,[כל ְְְְִִֶַָָָ
ועליו ה�פרי�, מ��� לה�י� �ני� מ��ה �יר��לי� ְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ�היה
�ני� �� ודק�ק א�ר, �� �ה�יה� לפי ס�מכי�, ה�ל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹהי�
סמכ�י ועליו �הע�יק�. �מ� ר��ת �עמי� וה�יה� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהר�ה,

�הלכת�. ��תב�י ��רה ְְְְִִֵֶֶַָָָ�ספר
רקיע יהי �רא�ית: י�רצ�ספר מארת, יהי ה�י�, י�ו� , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

��� � ה�מי� ת�לד�ת א�ה ויכ��, האר�, ��צא ָ�ְִֵֶַַָ�ְִֵֶַַַָָה�י�,
אמר �לאד� אמר, הא�ה אל �ר���ת; �בע וה� ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ�ת�ח�ת,
והאד� �ת�חה; � אלהי� ה' ו�אמר סת�מ�ת; ��יה� �ְְְְֱִֵֶֶַָָָָֹֹ
ויחי קינ�, ויחי אנ��, ויחי �ת, ויחי ספר, זה ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָידע,
למ�, ויחי מת��לח, ויחי חנ��, ויחי ירד, ויחי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַמהללאל,
ו�רא סת�מ�ת; ��� א��, �ר���ת ע�רה אחת � נח ְְַַָ�ְְִִֵֵֶַַַַָָֹויחי
לנח, אלהי� ו�אמר �ת�ח�ת; ��יה� � נח ��לדת א�ה ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַֹֹֹֹֹה',
�ל��� � נח אל אלהי� ו�אמר נח, אל אלהי� ְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹֹויד�ר
��יה� � נח �ני ��לדת וא�ה נח, בני ו�הי� ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַֹֹֹסת�מ�ת;
ויהי סת�מ�ת; ��יה� � י�ד �ל�� ילד, �כנע� ְְְִֵֶַַ�ְְְֵַַַָ�ת�ח�ת;
ואר�כ�ד �ת�ח�ת; ��יה� � �� ��לדת א�ה האר�, ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹכל
�ר�ג, ויחי רע�, ויחי פלג, ויחי עבר, ויחי חי, ו�לח ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַחי,
�ר���ת; �מ�נה וה� סת�מ�ת, ��� � תרח ויחי נח�ר, ְְְִֵֶָָָ�ְְִִֶַַַָויחי
� אמרפל �ימי ויהי רעב, ויהי אבר�, אל ה' ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹו�אמר
ויהי אבר�, א�ת ו�רי ה�ברי�, אחר �ת�ח�ת; ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ�ל���
ו�רא סת�מ�ת; אר�ע�� � אברה� אל אלהי� ו�אמר ְְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹאבר�,
סת�מ�ת; ��יה� � �קד וה' מ��, ו��ע �ת�חה; � ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָאליו

אחר ויהי ההוא, �עת ח�יויהי ו�הי� ה�ברי�, אחרי ויהי , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָ
ו�ס� סת�מה; � זק� ואברה� �ת�ח�ת; אר�ע�� � ְְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָֹ�רה
ויהי יצחק, ��לדת וא�ה י�מעאל, �לדת וא�ה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹאברה�,
יצחק, זק� �י ויהי ע�ו, ויהי �ת�ח�ת; אר�ע�� � ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָרעב
�ת�חה; � יעקב ו��לח סת�מ�ת; �ל��� � יעקב ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָֹֹו�צא
אלהי�, ו�אמר סת�מ�ת; ��יה� � �ינה ו�צא יעקב, ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹו�בא
אר�ע�� � ע�ו �לד�ת וא�ה יעקב, בני ו�הי� אלהי�, ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹו�רא
ו��ב ה�לכי�, וא�ה סת�מה; � �עיר בני א�ה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ�ת�ח�ת;
מצרימה ה�רד וי�ס� �ת�ח�ת; �ל��� � �עת ויהי ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹיעקב,
��יה� � מ�� ויהי ה�ברי�, אחר ויהי סת�מה; �ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
�ל��� � יה�דה ואת �מ�ת, וא�ה אליו, ו��� ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ�ת�ח�ת;
ולוי, �מע�� יעקב, ו�קרא ה�ברי�, אחרי ויהי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹסת�מ�ת;
�ד, ,�� ;�� וה� �ת�ח�ת, ��� � י�שכר זב�ל�, ְְֵֵָָָ�ִָָ�ְְָיה�דה,
� �נימי� סת�מ�ת; חמ��� � י�ס� �רת �� נפ�לי, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמא�ר,
וה�ת�מ�ת, ואר�עי�; �ל� ה�ת�ח�ת, מני� ְְְְְְְִִַַַַָָָֹ�ת�חה.

�ר���ת. ות�עי� אחת ה�ל, ואר�עי�; ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹ�מ�נה
ב�מי� ויהי אי�, ו�ל� חד�, מל� ו�ק� �מ�ת: וא�ה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָספר
סת�מה; � רעה היה �מ�ה �ת�ח�ת; �ל��� � ְְְְִֶֶַָָָָָָֹֹהר�י�
ויד�ר �ת�ח�ת; ��יה� � אהר� אל ה' ו�אמר מ�ה, ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹֹו�ל�
ה' ויד�ר מ�ה, אל ה' ויד�ר סת�מה; � מ�ה אל ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹאלהי�

אהר� ואל מ�ה �יתאל רא�י א�ה �ת�ח�ת; ��יה� � ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹ
ה' ו�אמר סת�מ�ת; ��יה� � מ�ה אל ה' ויד�ר ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹאבת�,
� אהר� ואל מ�ה אל ה' ו�אמר נת�י�, ראה מ�ה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹאל
אל ה' ו�אמר �בד, מ�ה אל ה' ו�אמר �ת�ח�ת; ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ��יה�
מ�ה אל ה' ו�אמר סת�מ�ת; ��יה� � אהר� אל אמר ְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹמ�ה
ו�אמר אהר�, אל אמר מ�ה אל ה' ו�אמר �ת�חה; � ְֱֲֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹֹ�א
מ�ה אל ה' ו�אמר סת�מ�ת; ��יה� � ה��� מ�ה אל ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹה'
��יה� � אהר� ואל מ�ה אל ה' ו�אמר �רעה, אל ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹ�א
ה' ו�אמר סת�מה; � ה��� מ�ה אל ה' ו�אמר ְְְֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ�ת�ח�ת;
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��יה� � �רעה אל �א מ�ה אל ה' ו�אמר מ�ה, ְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹאל
. ו�אמר סת�מה; � יד� נטה מ�ה אל ה' ו�אמר ְְְְֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ�ת�ח�ת;
�ת�ח�ת; ��יה� � אחד נגע ע�ד . . ו�אמר ח��, ויהי .ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ
ואל מ�ה אל ה' ו�אמר מ�ה, אל ה' ו�אמר מ�ה, ְֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹֹו�אמר
ויהי �ת�חה; � מ�ה ו�קרא סת�מ�ת; �ל��� � ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָֹֹאהר�
אל ה' ו�אמר י�ראל, בני ו�סע� סת�מה; � ה�ילה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�חצי
סת�מה; � �עצ� ויהי �ת�ח�ת; ��יה� � ואהר� ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָֹֹמ�ה
ויהי �ת�ח�ת; ��יה� � יבא� �י והיה לי, ק�� כ�' ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָויד�ר
ה' ו�אמר ויחנ�, וי�ב� וכ�' ה' ויד�ר סת�מה; � ְֲֶַַֹ�ְְְְְֵַַַַָָ���ח
י�יר אז יד�, את נטה ה' ו�אמר �צעק, מה מ�ה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאל
ו�בא� מ�ה, ו��ע �ת�ח�ת; חמ��� � מרי� ו��ח ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹֹמ�ה,
�ל��� � ממטיר הנני מ�ה אל ה' ו�אמר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹאילמה,
מ�ה אל ה' ו�אמר �ת�חה; � מ�ה אל ה' ויד�ר ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹסת�מ�ת;
מ�ה אל ה' ו�אמר עמלק, ו�בא עדת, �ל ו�סע� סת�מה; �ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
�ת�ח�ת; חמ��� � ה�לי�י �חד� יתר�, ו��מע ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָֹֹ�תב,

אנכי ה�ברי�, �ל את אלהי� �ל���ויד�ר � ת�א לא , ְְְְֱִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹֹ
לא תנא�, לא תרצח, לא ��ד, �ת�חה; � זכ�ר ְְְְִִֵַַָָָֹֹֹסת�מ�ת;
וה� סת�מ�ת, ��� � תחמד לא תחמד, לא תענה, לא ְְֵָ�ְְְֲִֶַַַֹֹֹֹֹֹתגנב,
סת�מה; � מ�ה אל ה' ו�אמר �ת�חה; � הע� וכל ְְְֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ�בע;
יזד, וכי אי�, מ�ה ימ�ר, וכי �ת�חה; � ה���טי� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹוא�ה
י�ה וכי יריב�, וכי אביו, �מק�ל אי�, וגנב אביו, ְִֶַ�ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹ�מ�ה
וה� סת�מ�ת, ��� � אי� י�ה וכי אנ�י�, י�צ� וכי ְְֵָ�ְְֲִִִִִִֶַָָאי�,
יגנב �י י��, וכי יפ�ח, וכי �ת�חה; � ��ר י�ח וכי ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָֹֹע�ר;
� אי� י�� �י י��, �י א�, תצא �י אי�, יבער �י ְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַאי�,
יפ�ה, וכי �ת�חה; � י�אל וכי �בע; וה� סת�מ�ת, ����ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
� �ס� א� סת�מ�ת; �ל��� � לאלהי� זבח ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמכ�פה,
תראה, �י תפ�ע, �י ת�א, לא תק�ל, לא אלהי� ְְְְֱִִִִִִֵֶַַָָֹֹֹ�ת�חה;
לא �ת�חה; � אנכי ה�ה סת�מ�ת; חמ��� � ת�ה ְְְֲִִִֵֶַָָָֹֹֹלא
ו�אמר �ת�חה; � אמר מ�ה ואל סת�מה; � מ��לה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹתהיה
סת�מה; � אר�� וע�� �ת�חה; � ה' ויד�ר סת�מה; � ְְְְְֵַַַָָָָה'
ואת �ת�ח�ת; ��יה� � מנרת וע�ית �לח�, ְְְְְְִֵֶֶַָָָֹ�ְִָָוע�ית
וע�ית �ת�חה; � ה�ר�י� את וע�ית סת�מה; � ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָה����
וא�ה ה����, חצר את וע�ית ה�ז�ח, את וע�ית ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹפרכת,
� האפד את וע�� סת�מ�ת; חמ��� � הקרב וא�ה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�צ�ה,
מעיל, את וע�ית ח��, וע�ית מ��צת, וע�ית ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָֹֹ�ת�חה;
סת�מ�ת, ��� � �ע�ה א�ר וזה ה�בר, וזה �י�, ְָ�ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָוע�ית
�וע�ית ויד�ר ת�א, �כי ויד�ר מז�ח, וע�ית ;�� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָוה�
ל� �קח ו�אמר �ת�ח�ת; אר�ע�� � �ב�מי� ויד�ר ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹ���ר,
ה' ו�אמר סת�מ�ת; ��יה� � קראתי �ראה ויד�ר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹס�י�,
ו�פ� רד, �ל� ויד�ר סת�מה; � מ�ה אל ו��� �ת�חה; �ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ו�אמר סת�מה; � עלה �ל� ויד�ר �ת�ח�ת; ��יה� � ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹו�רד
ו�אמר �סל, מ�ה אל ה' ו�אמר מ�ה, אל ה' ו�אמר ְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹֹמ�ה,
� מ�ה ו�קהל �ת�ח�ת; אר�ע�� � �תב מ�ה אל ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָֹֹה'
� י�ראל �ני אל מ�ה ו�אמר מ�ה, ו�אמר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹסת�מה;
ו�ע� סת�מה; � לב חכ� כל ו�ע�� �ת�ח�ת; ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָ��יה�
ו�ע� סת�מה; � ה�ר�י� את ו�ע� �ת�חה; � ְְְְִִֶַַַַַַַָָָֹיריעת
את ו�ע� ה�נרה, את ו�ע� ה�לח�, את ו�ע� ְְֶֶַַַַַַַָָֹ�ְְֵֶַַַַַ�צלאל,
העלה, מז�ח את ו�ע� �ת�ח�ת; אר�ע�� � ה�טרת ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָֹֹמז�ח

ה�הב �ל פק�די, א�ה החצר, את ו�ע� ה���ר, את ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָו�ע�
את ו�ע�� �ת�חה; � האפד את ו�ע� סת�מ�ת; חמ��� �ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָֹ
��יה� � מעיל את ו�ע� הח��, את ו�ע� סת�מה; � ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹאבני
� ו�כל צי�, את ו�ע�� ,�� ה�תנת את ו�ע�� ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ�ת�ח�ת;
החד� �בי�� ויד�ר ה����, את ו�ביא� סת�מ�ת; ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ�ל���

��יה� את� ו��� ו��ח, הרא���, �חד� ויהי �ת�ח�ת; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
את ו��� מז�ח, את ו��� ה�נרה, את ו��� ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ�ַה�לח�,
וה� סת�מ�ת, ��� � החצר את ו�ק� ה��ר, את ו��� ְְֵָ�ִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמס�,
��ע ה�ת�ח�ת, מני� �ת�חה. � הענ� ויכס ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ�מ�נה;
מאה ה�ל, ות�עי�; חמ� ה�ת�מ�ת, �מני� ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹו��י�;

�ר���ת. ו��י� ְְְִִִַַָָואר�ע
� הע�� מ� וא� סת�מה; � ה�א� מ� וא� ו�קרא: ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹספר
על מנחה וא� תקרב, וכי תקריב, �י ונפ� ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָ�ת�חה;
חמ��� � �קריב וא� מרח�ת, מנחת וא� ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָה�חבת,
וא� ויד�ר, עז, וא� ה�א�, מ� וא� זבח, וא� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַֹסת�מ�ת;
תחטא �י ונפ� �ב�, וא� נפ�, וא� נ�יא, א�ר עדת, ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָ�ל
� ה' ויד�ר ת�יג, לא וא� ��ע; וה� �ת�ח�ת, ��� ��ְְְְִִֵֵֵַַַַָֹ
� �צו ויד�ר �נפ�, ויד�ר נפ�, וא� סת�מ�ת; ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ��יה�
קר��, �זה ויד�ר סת�מה; � ��רת וזאת �ת�ח�ת; ְְְְְְְְֵֶַַַַָָָָֹ�ל���
��רת וזאת הא��, ��רת וזאת אהר�, אל �ד�ר ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹויד�ר
� אהר� את �קח ויד�ר י�ראל, �ני אל �ד�ר ויד�ר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹזבח,
סת�מה; � ה�מיני ���� ויהי ;�� וה� �ת�ח�ת, ����ְְְְְִִִֵֵַַַָָ
� מ�ה אל ה' ויד�ר מ�ה, ויד�ר אהר�, אל ה' ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹֹויד�ר
סת�מ�ת; ��יה� � ימ�ת וכי לכ�, וזה �ת�ח�ת; ְְְְְְְִֵֶֶֶָָָָ�ל���
צרעת, נגע יהיה, �י �אד� ויד�ר תזריע, �י �א�ה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָויד�ר
א� ואי� סת�מה; � ��ר א� �ת�ח�ת; אר�ע�� � ְְְְְִַַָָָָָָ�ב�ר

ואי�א�ה ��ר�, בע�ר יהיה �י א�ה א� ואי� �ת�חה; � ְְְְְְִִִִִִֶָָָָָ
� �היה �זאת ויד�ר סת�מ�ת; �ל��� � וה�גד י�רט, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�י
�ד�ר� ויד�ר תבא�, �כי ויד�ר סת�מה; � �ל וא� ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָֹ�ת�חה;
סת�מה; � תצא �י ואי� �ת�ח�ת; ��יה� � י�ראל �ני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָאל
ויד�ר סת�מה; � יז�ב �י וא�ה �ת�חה; � תהיה �י ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָוא�ה
�ני אל �ד�ר ויד�ר אהר�, אל �ד�ר ויד�ר מ�ת, ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַֹ�אחרי
ערות אבי�, ערות אי�, אי� �ת�ח�ת; �ל��� � ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָי�ראל
א�ת, �ת ערות �נ�, �ת ערות אח�ת�, ערות אבי�, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָא�ת
אבי�, אחי ערות א��, אח�ת ערות אבי�, אח�ת ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָערות
��� � �ב�� א�ה ערות אחי�, א�ת ערות ��ת�, ָ�ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָערות
וכי עדת, �ל אל �ד�ר ויד�ר ע�רה; ��י� וה� ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָסת�מ�ת,
ויד�ר סת�מה; � יג�ר וכי �ת�ח�ת; ��יה� � אל ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹתבא�
� ה�הני� אל אמר מ�ה אל ה' ו�אמר מ�רע�, י�� ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ�א�ר
� אהר� אל �ד�ר ויד�ר ה�ד�ל, וה�ה� �ת�ח�ת; ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹ��יה�
ואל אהר� אל �ד�ר ויד�ר �וי�זר�, ויד�ר סת�מ�ת; ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ��יה�
סת�מה; � ��ב א� ���ר ויד�ר �ת�ח�ת; ��יה� � ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָ�ניו
�כי ויד�ר ה', מ�עדי א�ה י�ראל, �ני אל �ד�ר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָויד�ר
� לכ� �ספר�� �ת�ח�ת; �ל��� � האר� אל ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָֹתבא�
�א� ויד�ר �ת�חה; � ה�ביעי �בחד� ויד�ר ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹסת�מה;
�צו ויד�ר י��, ע�ר �בחמ�ה ויד�ר סת�מה; � ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָ�ע��ר
�� ו�צא �ת�ח�ת; �ל��� � סלת ולקח� י�ראל, �ני ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאת

ה את �ה�צא ויד�ר סת�מה; � �בהרא�ה ויד�ר מק�ל, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ
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.ÊËרט�ט�� א�א א�ת� ��תבי� אי� � ה�ד� �תבי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ�ל
הכתב] לישור ישרי� קוי� ה�יר.[מתיחת על �תב� אפ�� ,ְְֲִַַָָָ

אס�ר. זה, על יתר �רט�ט; �לא �ב�ת �ל� לכ�ב ְְְִִֵֵֶַָָָָֹֹֹ��מ�ר

.ÊÈ�אי � �כת�בי� נביאי� ��רה ספר �� ��� זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָ�ר�
הח��י� מ� �ח�� א�א ��רה, ספר �קד�ת �י�קד�ת� ; ְ�ְִָ�ְֵֶֶַָָ�ִַָ�ִִָ

תורה]ה�תר[ספר] חומשי חמשה �די�[על החסר[הספר], ְִֵֵֶַָָ
החומשי�] .[מחמשת

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ג חמישי יו�

ח ּפרק ּתֹורה וספר ּומזּוזה ּתפּלין ¤¤¨¤¥§¨§¦¦§§¦הלכֹות

�אמצע‡. �מר א� צ�ר�ת: ��י ל� י� �ת�חה, ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָ�ר�ה
�היא ה�ר�ה �מתחיל �נ�י, ה�יטה �אר מ�יח ְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָה�יטה,
זה: �ג�� ה�נ�ה, ה�יטה מ�ח�ת ְְְְִִִִֶַַַָָָ�ת�חה
מ� ���אר אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִִֶֶַַָ��ה

��ע רוח א�אה�יטה נ�אר לא א� אבל א�ת��ת; ��ע �ר ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
��� �נ�ה �יטה מ�יח � ה�יטה �ס�� �מר א� א� ָ�ְְְִִִִִַַַַַָָָָמעט,
�יטה מ�ח�ת ה�ת�חה ה�ר�ה �מתחיל �תב, �לא ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָֹ�נ�יה

זה:ה�לי�ית �ג�� , ְְִִֶַ

�אמצע·. �מר א� צ�ר�ת: �ל� ל� י� סת�מה, ְְְִֵֶַַָָָָָָָֹ�פר�ה
��ע�ר רוח מ�יח אותיות]ה�יטה, לכ�ב[תשע �מתחיל , ְְִִִִִֶַַַַַַָֹ

���צא עד סת�מה, �היא ה�ר�ה מ�ח�ת ה�יטה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ�ס��
זה: �ג�� �אמצע, נ�ארהרוח לא וא� ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹ

ה�יטה �ס�� ולכ�ב ��ע�ר הרוח לה�יח �די ה�יטה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹמ�
�יטה מרא� רוח מעט וי�יח �נ�י, ה�ל י�יח � אחת ְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹֹ�בה
�יטה, מאמצע ה�ת�מה ה�ר�ה לכ�ב ויתחיל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ�נ�ה,

זה: מ�יח�ג�� ה�יטה, �ס�� �מר וא� ְְְִִִֶַַַַָָ
לכ�ב �מתחיל הרוח, ��ע�ר ה�נ�ה �יטה ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָֹמ�ח�ת

זה: �ג�� ה�יטה, מאמצע ְְְִֵֶֶַַַָָה�ת�מה
�ת�ח ��ר�ה א�מר, ה�יטהנמצאת �תח�ת �ח�ת� ה, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

לע�ל� ה�יטה מאמצע �ח�ת� סת�מה, �פר�ה .לע�ל�; ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָ

לת�נ�‚. אפ�ר וחסר, �מלא מ�� �אינ� ��רה ְְְְְֵֵֶַָָָָ�ֵֵֶֶָספר
ה�ר���ת�לה�יה� �רוח טעה א� אבל ��ארנ�; �מ� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

�הפסיק א� �ת�חה, סת�מה א� סת�מה, �ת�חה ְְְְְְִִֶַָָָָָוכתב
�דר�� ��תב א� �ר�ה, �� �אי� �מק�� �נ�י וה�יח ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�רוח
צ�רת ���ה א� ה�ר�ה, �מק�� �רוח הפסיק ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹולא

והאזינו]ה�יר�ת הי� ל�[שירת ואי� �ס�ל, זה הרי � ְֲִֵֵֶַָ
.�� ��עה ה�� �ל את לס�ק א�א ְֵֶֶֶַַַַָָָָָָ��נה,

�ראיתי„. ה�פרי� �כל �ד�ל ���� �ראיתי ְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָ�לפי
�מח�רי� ���תבי� ה�ס�ר�ת �עלי וכ� א��, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ�דברי�
א��, �דברי� נחלקי� וה�ת�ח�ת, ה�ת�מ�ת ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָלה�דיע
ה�ה לכ�ב ראיתי � עליה� ���מכי� ה�פרי� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ�מחלקת
וצ�ר�ת וה�ת�ח�ת, ה�ת�מ�ת ה��רה, �ר���ת ְְְְִַַַָָָָ�ל

מה�.ה�יר�ת �לה�י� ה�פרי� �ל עליה� לת�� �די , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ה�ד�ע ה�פר ה�א א��, �דברי� עליו ��מכנ� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוספר

ספרי� וע�רי� אר�עה ��לל �ה�א התורה�מצרי�, [כל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
וכתובי�] לה�י�נביאי� �ני� מ��ה �יר��לי� �היה ,ְִִִִִֶַַַַָָָָָ

�� �ה�יה� לפי ס�מכי�, ה�ל הי� ועליו ה�פרי�, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹמ���
�מ� ר��ת �עמי� וה�יה� הר�ה, �ני� �� ודק�ק ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָא�ר,

�הלכת�. ��תב�י ��רה �ספר סמכ�י ועליו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�הע�יק�.
רקיע יהי �רא�ית: י�רצ�ספר מארת, יהי ה�י�, י�ו� , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

��� � ה�מי� ת�לד�ת א�ה ויכ��, האר�, ��צא ָ�ְִֵֶַַָ�ְִֵֶַַַָָה�י�,
אמר �לאד� אמר, הא�ה אל �ר���ת; �בע וה� ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ�ת�ח�ת,
והאד� �ת�חה; � אלהי� ה' ו�אמר סת�מ�ת; ��יה� �ְְְְֱִֵֶֶַָָָָֹֹ
ויחי קינ�, ויחי אנ��, ויחי �ת, ויחי ספר, זה ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָידע,
למ�, ויחי מת��לח, ויחי חנ��, ויחי ירד, ויחי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַמהללאל,
ו�רא סת�מ�ת; ��� א��, �ר���ת ע�רה אחת � נח ְְַַָ�ְְִִֵֵֶַַַַָָֹויחי
לנח, אלהי� ו�אמר �ת�ח�ת; ��יה� � נח ��לדת א�ה ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַֹֹֹֹֹה',
�ל��� � נח אל אלהי� ו�אמר נח, אל אלהי� ְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹֹויד�ר
��יה� � נח �ני ��לדת וא�ה נח, בני ו�הי� ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַֹֹֹסת�מ�ת;
ויהי סת�מ�ת; ��יה� � י�ד �ל�� ילד, �כנע� ְְְִֵֶַַ�ְְְֵַַַָ�ת�ח�ת;
ואר�כ�ד �ת�ח�ת; ��יה� � �� ��לדת א�ה האר�, ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹכל
�ר�ג, ויחי רע�, ויחי פלג, ויחי עבר, ויחי חי, ו�לח ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַחי,
�ר���ת; �מ�נה וה� סת�מ�ת, ��� � תרח ויחי נח�ר, ְְְִֵֶָָָ�ְְִִֶַַַָויחי
� אמרפל �ימי ויהי רעב, ויהי אבר�, אל ה' ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹו�אמר
ויהי אבר�, א�ת ו�רי ה�ברי�, אחר �ת�ח�ת; ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ�ל���
ו�רא סת�מ�ת; אר�ע�� � אברה� אל אלהי� ו�אמר ְְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹאבר�,
סת�מ�ת; ��יה� � �קד וה' מ��, ו��ע �ת�חה; � ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָאליו

אחר ויהי ההוא, �עת ח�יויהי ו�הי� ה�ברי�, אחרי ויהי , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָ
ו�ס� סת�מה; � זק� ואברה� �ת�ח�ת; אר�ע�� � ְְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָֹ�רה
ויהי יצחק, ��לדת וא�ה י�מעאל, �לדת וא�ה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹאברה�,
יצחק, זק� �י ויהי ע�ו, ויהי �ת�ח�ת; אר�ע�� � ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָרעב
�ת�חה; � יעקב ו��לח סת�מ�ת; �ל��� � יעקב ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָֹֹו�צא
אלהי�, ו�אמר סת�מ�ת; ��יה� � �ינה ו�צא יעקב, ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹו�בא
אר�ע�� � ע�ו �לד�ת וא�ה יעקב, בני ו�הי� אלהי�, ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹו�רא
ו��ב ה�לכי�, וא�ה סת�מה; � �עיר בני א�ה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ�ת�ח�ת;
מצרימה ה�רד וי�ס� �ת�ח�ת; �ל��� � �עת ויהי ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹיעקב,
��יה� � מ�� ויהי ה�ברי�, אחר ויהי סת�מה; �ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
�ל��� � יה�דה ואת �מ�ת, וא�ה אליו, ו��� ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ�ת�ח�ת;
ולוי, �מע�� יעקב, ו�קרא ה�ברי�, אחרי ויהי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹסת�מ�ת;
�ד, ,�� ;�� וה� �ת�ח�ת, ��� � י�שכר זב�ל�, ְְֵֵָָָ�ִָָ�ְְָיה�דה,
� �נימי� סת�מ�ת; חמ��� � י�ס� �רת �� נפ�לי, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמא�ר,
וה�ת�מ�ת, ואר�עי�; �ל� ה�ת�ח�ת, מני� ְְְְְְְִִַַַַָָָֹ�ת�חה.

�ר���ת. ות�עי� אחת ה�ל, ואר�עי�; ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹ�מ�נה
ב�מי� ויהי אי�, ו�ל� חד�, מל� ו�ק� �מ�ת: וא�ה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָספר
סת�מה; � רעה היה �מ�ה �ת�ח�ת; �ל��� � ְְְְִֶֶַָָָָָָֹֹהר�י�
ויד�ר �ת�ח�ת; ��יה� � אהר� אל ה' ו�אמר מ�ה, ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹֹו�ל�
ה' ויד�ר מ�ה, אל ה' ויד�ר סת�מה; � מ�ה אל ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹאלהי�

אהר� ואל מ�ה �יתאל רא�י א�ה �ת�ח�ת; ��יה� � ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹ
ה' ו�אמר סת�מ�ת; ��יה� � מ�ה אל ה' ויד�ר ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹאבת�,
� אהר� ואל מ�ה אל ה' ו�אמר נת�י�, ראה מ�ה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹאל
אל ה' ו�אמר �בד, מ�ה אל ה' ו�אמר �ת�ח�ת; ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ��יה�
מ�ה אל ה' ו�אמר סת�מ�ת; ��יה� � אהר� אל אמר ְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹמ�ה
ו�אמר אהר�, אל אמר מ�ה אל ה' ו�אמר �ת�חה; � ְֱֲֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹֹ�א
מ�ה אל ה' ו�אמר סת�מ�ת; ��יה� � ה��� מ�ה אל ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹה'
��יה� � אהר� ואל מ�ה אל ה' ו�אמר �רעה, אל ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹ�א
ה' ו�אמר סת�מה; � ה��� מ�ה אל ה' ו�אמר ְְְֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ�ת�ח�ת;
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��יה� � �רעה אל �א מ�ה אל ה' ו�אמר מ�ה, ְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹאל
. ו�אמר סת�מה; � יד� נטה מ�ה אל ה' ו�אמר ְְְְֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ�ת�ח�ת;
�ת�ח�ת; ��יה� � אחד נגע ע�ד . . ו�אמר ח��, ויהי .ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ
ואל מ�ה אל ה' ו�אמר מ�ה, אל ה' ו�אמר מ�ה, ְֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹֹו�אמר
ויהי �ת�חה; � מ�ה ו�קרא סת�מ�ת; �ל��� � ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָֹֹאהר�
אל ה' ו�אמר י�ראל, בני ו�סע� סת�מה; � ה�ילה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�חצי
סת�מה; � �עצ� ויהי �ת�ח�ת; ��יה� � ואהר� ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָֹֹמ�ה
ויהי �ת�ח�ת; ��יה� � יבא� �י והיה לי, ק�� כ�' ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָויד�ר
ה' ו�אמר ויחנ�, וי�ב� וכ�' ה' ויד�ר סת�מה; � ְֲֶַַֹ�ְְְְְֵַַַַָָ���ח
י�יר אז יד�, את נטה ה' ו�אמר �צעק, מה מ�ה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאל
ו�בא� מ�ה, ו��ע �ת�ח�ת; חמ��� � מרי� ו��ח ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹֹמ�ה,
�ל��� � ממטיר הנני מ�ה אל ה' ו�אמר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹאילמה,
מ�ה אל ה' ו�אמר �ת�חה; � מ�ה אל ה' ויד�ר ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹסת�מ�ת;
מ�ה אל ה' ו�אמר עמלק, ו�בא עדת, �ל ו�סע� סת�מה; �ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
�ת�ח�ת; חמ��� � ה�לי�י �חד� יתר�, ו��מע ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָֹֹ�תב,

אנכי ה�ברי�, �ל את אלהי� �ל���ויד�ר � ת�א לא , ְְְְֱִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹֹ
לא תנא�, לא תרצח, לא ��ד, �ת�חה; � זכ�ר ְְְְִִֵַַָָָֹֹֹסת�מ�ת;
וה� סת�מ�ת, ��� � תחמד לא תחמד, לא תענה, לא ְְֵָ�ְְְֲִֶַַַֹֹֹֹֹֹתגנב,
סת�מה; � מ�ה אל ה' ו�אמר �ת�חה; � הע� וכל ְְְֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ�בע;
יזד, וכי אי�, מ�ה ימ�ר, וכי �ת�חה; � ה���טי� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹוא�ה
י�ה וכי יריב�, וכי אביו, �מק�ל אי�, וגנב אביו, ְִֶַ�ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹ�מ�ה
וה� סת�מ�ת, ��� � אי� י�ה וכי אנ�י�, י�צ� וכי ְְֵָ�ְְֲִִִִִִֶַָָאי�,
יגנב �י י��, וכי יפ�ח, וכי �ת�חה; � ��ר י�ח וכי ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָֹֹע�ר;
� אי� י�� �י י��, �י א�, תצא �י אי�, יבער �י ְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַאי�,
יפ�ה, וכי �ת�חה; � י�אל וכי �בע; וה� סת�מ�ת, ����ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
� �ס� א� סת�מ�ת; �ל��� � לאלהי� זבח ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמכ�פה,
תראה, �י תפ�ע, �י ת�א, לא תק�ל, לא אלהי� ְְְְֱִִִִִִֵֶַַָָֹֹֹ�ת�חה;
לא �ת�חה; � אנכי ה�ה סת�מ�ת; חמ��� � ת�ה ְְְֲִִִֵֶַָָָֹֹֹלא
ו�אמר �ת�חה; � אמר מ�ה ואל סת�מה; � מ��לה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹתהיה
סת�מה; � אר�� וע�� �ת�חה; � ה' ויד�ר סת�מה; � ְְְְְֵַַַָָָָה'
ואת �ת�ח�ת; ��יה� � מנרת וע�ית �לח�, ְְְְְְִֵֶֶַָָָֹ�ְִָָוע�ית
וע�ית �ת�חה; � ה�ר�י� את וע�ית סת�מה; � ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָה����
וא�ה ה����, חצר את וע�ית ה�ז�ח, את וע�ית ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹפרכת,
� האפד את וע�� סת�מ�ת; חמ��� � הקרב וא�ה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�צ�ה,
מעיל, את וע�ית ח��, וע�ית מ��צת, וע�ית ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָֹֹ�ת�חה;
סת�מ�ת, ��� � �ע�ה א�ר וזה ה�בר, וזה �י�, ְָ�ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָוע�ית
�וע�ית ויד�ר ת�א, �כי ויד�ר מז�ח, וע�ית ;�� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָוה�
ל� �קח ו�אמר �ת�ח�ת; אר�ע�� � �ב�מי� ויד�ר ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹ���ר,
ה' ו�אמר סת�מ�ת; ��יה� � קראתי �ראה ויד�ר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹס�י�,
ו�פ� רד, �ל� ויד�ר סת�מה; � מ�ה אל ו��� �ת�חה; �ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ו�אמר סת�מה; � עלה �ל� ויד�ר �ת�ח�ת; ��יה� � ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹו�רד
ו�אמר �סל, מ�ה אל ה' ו�אמר מ�ה, אל ה' ו�אמר ְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹֹמ�ה,
� מ�ה ו�קהל �ת�ח�ת; אר�ע�� � �תב מ�ה אל ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָֹֹה'
� י�ראל �ני אל מ�ה ו�אמר מ�ה, ו�אמר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹסת�מה;
ו�ע� סת�מה; � לב חכ� כל ו�ע�� �ת�ח�ת; ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָ��יה�
ו�ע� סת�מה; � ה�ר�י� את ו�ע� �ת�חה; � ְְְְִִֶַַַַַַַָָָֹיריעת
את ו�ע� ה�נרה, את ו�ע� ה�לח�, את ו�ע� ְְֶֶַַַַַַַָָֹ�ְְֵֶַַַַַ�צלאל,
העלה, מז�ח את ו�ע� �ת�ח�ת; אר�ע�� � ה�טרת ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָֹֹמז�ח

ה�הב �ל פק�די, א�ה החצר, את ו�ע� ה���ר, את ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָו�ע�
את ו�ע�� �ת�חה; � האפד את ו�ע� סת�מ�ת; חמ��� �ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָֹ
��יה� � מעיל את ו�ע� הח��, את ו�ע� סת�מה; � ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹאבני
� ו�כל צי�, את ו�ע�� ,�� ה�תנת את ו�ע�� ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ�ת�ח�ת;
החד� �בי�� ויד�ר ה����, את ו�ביא� סת�מ�ת; ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ�ל���

��יה� את� ו��� ו��ח, הרא���, �חד� ויהי �ת�ח�ת; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
את ו��� מז�ח, את ו��� ה�נרה, את ו��� ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ�ַה�לח�,
וה� סת�מ�ת, ��� � החצר את ו�ק� ה��ר, את ו��� ְְֵָ�ִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמס�,
��ע ה�ת�ח�ת, מני� �ת�חה. � הענ� ויכס ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ�מ�נה;
מאה ה�ל, ות�עי�; חמ� ה�ת�מ�ת, �מני� ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹו��י�;

�ר���ת. ו��י� ְְְִִִַַָָואר�ע
� הע�� מ� וא� סת�מה; � ה�א� מ� וא� ו�קרא: ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹספר
על מנחה וא� תקרב, וכי תקריב, �י ונפ� ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָ�ת�חה;
חמ��� � �קריב וא� מרח�ת, מנחת וא� ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָה�חבת,
וא� ויד�ר, עז, וא� ה�א�, מ� וא� זבח, וא� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַֹסת�מ�ת;
תחטא �י ונפ� �ב�, וא� נפ�, וא� נ�יא, א�ר עדת, ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָ�ל
� ה' ויד�ר ת�יג, לא וא� ��ע; וה� �ת�ח�ת, ��� ��ְְְְִִֵֵֵַַַַָֹ
� �צו ויד�ר �נפ�, ויד�ר נפ�, וא� סת�מ�ת; ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ��יה�
קר��, �זה ויד�ר סת�מה; � ��רת וזאת �ת�ח�ת; ְְְְְְְְֵֶַַַַָָָָֹ�ל���
��רת וזאת הא��, ��רת וזאת אהר�, אל �ד�ר ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹויד�ר
� אהר� את �קח ויד�ר י�ראל, �ני אל �ד�ר ויד�ר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹזבח,
סת�מה; � ה�מיני ���� ויהי ;�� וה� �ת�ח�ת, ����ְְְְְִִִֵֵַַַָָ
� מ�ה אל ה' ויד�ר מ�ה, ויד�ר אהר�, אל ה' ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹֹויד�ר
סת�מ�ת; ��יה� � ימ�ת וכי לכ�, וזה �ת�ח�ת; ְְְְְְְִֵֶֶֶָָָָ�ל���
צרעת, נגע יהיה, �י �אד� ויד�ר תזריע, �י �א�ה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָויד�ר
א� ואי� סת�מה; � ��ר א� �ת�ח�ת; אר�ע�� � ְְְְְִַַָָָָָָ�ב�ר

ואי�א�ה ��ר�, בע�ר יהיה �י א�ה א� ואי� �ת�חה; � ְְְְְְִִִִִִֶָָָָָ
� �היה �זאת ויד�ר סת�מ�ת; �ל��� � וה�גד י�רט, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�י
�ד�ר� ויד�ר תבא�, �כי ויד�ר סת�מה; � �ל וא� ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָֹ�ת�חה;
סת�מה; � תצא �י ואי� �ת�ח�ת; ��יה� � י�ראל �ני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָאל
ויד�ר סת�מה; � יז�ב �י וא�ה �ת�חה; � תהיה �י ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָוא�ה
�ני אל �ד�ר ויד�ר אהר�, אל �ד�ר ויד�ר מ�ת, ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַֹ�אחרי
ערות אבי�, ערות אי�, אי� �ת�ח�ת; �ל��� � ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָי�ראל
א�ת, �ת ערות �נ�, �ת ערות אח�ת�, ערות אבי�, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָא�ת
אבי�, אחי ערות א��, אח�ת ערות אבי�, אח�ת ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָערות
��� � �ב�� א�ה ערות אחי�, א�ת ערות ��ת�, ָ�ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָערות
וכי עדת, �ל אל �ד�ר ויד�ר ע�רה; ��י� וה� ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָסת�מ�ת,
ויד�ר סת�מה; � יג�ר וכי �ת�ח�ת; ��יה� � אל ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹתבא�
� ה�הני� אל אמר מ�ה אל ה' ו�אמר מ�רע�, י�� ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ�א�ר
� אהר� אל �ד�ר ויד�ר ה�ד�ל, וה�ה� �ת�ח�ת; ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹ��יה�
ואל אהר� אל �ד�ר ויד�ר �וי�זר�, ויד�ר סת�מ�ת; ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ��יה�
סת�מה; � ��ב א� ���ר ויד�ר �ת�ח�ת; ��יה� � ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָ�ניו
�כי ויד�ר ה', מ�עדי א�ה י�ראל, �ני אל �ד�ר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָויד�ר
� לכ� �ספר�� �ת�ח�ת; �ל��� � האר� אל ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָֹתבא�
�א� ויד�ר �ת�חה; � ה�ביעי �בחד� ויד�ר ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹסת�מה;
�צו ויד�ר י��, ע�ר �בחמ�ה ויד�ר סת�מה; � ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָ�ע��ר
�� ו�צא �ת�ח�ת; �ל��� � סלת ולקח� י�ראל, �ני ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאת

ה את �ה�צא ויד�ר סת�מה; � �בהרא�ה ויד�ר מק�ל, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ
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ואי� אחי�, ימ�� �י ל�, וספר� �ת�ח�ת; ��יה� � ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָסיני
וכי ע��, אחי� ימ�� וכי �מטה, אחי� ימ�� וכי ימ�ר, ְְְְִִִִִִִִָָָָָָָֹ�י
לא וא� �ח�תי, א� ;�� וה� סת�מ�ת, ��� � יד ְִַֹֹ�ְְְִֵֵָ�ִַַת�יג
ויד�ר סת�מה; � �זאת וא� �ת�ח�ת; ��יה� � לי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹת�מע�
מני� סת�מה. � �המה וא� �ת�חה; � יפלא �י ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָ�אי�
ואר�עי�; �� וה�ת�מ�ת, וחמ�י�; ��י� ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָה�ת�ח�ת,

ות�עי�. �מ�נה ְְְִִֶַֹה�ל,
לבני סת�מה; � רא�ב� �ני ו�הי� סיני: �מד�ר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָספר
זב�ל�, לבני י�שכר, לבני יה�דה, לבני �ד, לבני �ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָ�מע��,
א�ר, לבני ד�, לבני בנימ�, לבני מנ�ה, לבני י�ס�, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָלבני
ויד�ר לוי, מ�ה את �א� ויד�ר ה�קדי�, א�ה נפ�לי, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַ�ְְְִֵֵֶַַָ�ני
�גל ע�רה; אר�ע וה� �ת�ח�ת, ��� � �גל� על ְְְְֵֵֶֶֶַַָ�ְְִִַ�אי�
מחנה �גל אפרי�, מחנה �גל אהל, ונסע רא�ב�, ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹמחנה
ויד�ר ��לדת, וא�ה �ק�די, א�ה סת�מ�ת; אר�ע�� � ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹד�
�ת�ח�ת; חמ��� � �פקד ויד�ר ואני, . . ויד�ר הקרב, . .ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָֹ
�קח, ויד�ר סת�מ�ת; ��יה� � �פקד ו�אמר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹולקהת,
אר�ע�� � �נ�א ויד�ר �כרית�, �אל ויד�ר �נ�א, ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָֹֹויד�ר
סת�מ�ת; ��יה� � גר��� �ני �פק�די מררי, �ני ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָ�ת�ח�ת;
�אי� ויד�ר יע��, �י א�ה א� �אי� ויד�ר �צו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָויד�ר

יפלא �י א�ה א� �אי� ויד�ר ת�טה, �ד�ר�י ויד�ר , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ
ו�מ�, י�א, יאר, יברכ�, �ת�ח�ת; חמ��� � אהר� ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹאל
וה� סת�מ�ת, ��� � ה�קריב ויהי מ�ה, ���ת �י�� ְְֵָ�ְְְְִִִֶַַַַַֹויהי
���� הרביעי, ���� ה�לי�י, ���� ה�ני, ���� ;��ְְִִִִִֵֵַַַַַַָ
���� ה�מיני, ���� ה�ביעי, ���� ה��י, ���� ְְֲִִִִִִִִַַַַַַַַהחמי�י,
�ני� �י�� ע�ר, ע��י �י�� הע�ירי, ���� ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָה��יעי,
הלו�� את �קח ויד�ר �בהעלת�, ויד�ר חנ�ת, זאת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַֹ�ֲָָֹע�ר,
א�ר �זאת ויד�ר ע�רה; אר�ע וה� �ת�ח�ת, ��� ��ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָֹ
� טמא יהיה �כי ויד�ר �ויע��, ויד�ר סת�מה; � ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָללו��
ל�, �ע�ה ויד�ר סת�מה; � הקי� �בי�� �ת�ח�ת; ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָ��יה�
לחבב, מ�ה ו�אמר �ת�ח�ת; ��יה� � ה�נית ��נה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹויהי
ו�אמר �מתאנני�, הע� ויהי סת�מ�ת; ��יה� � �נסע ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹויהי
אר�ע�� � מרי� ו�ד�ר �קצר, ה' �היד ו�אמר לי, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ�אספה
�ואביה, ו�אמר סת�מה; � �תא� ה' ו�אמר ְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹֹ�ת�ח�ת;
�עד ויד�ר ינאצני, אנה �עד ו�אמר ל�, ��לח ְְִֵַַַ�ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָֹויד�ר
�ת�ח�ת, ��� � �בבאכ� ויד�ר תבא�, �כי ויד�ר ְָ�ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹֹמתי,
סת�מ�ת; ��יה� � אחת נפ� וא� ת���, וכי ;�� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַוה�
סת�מה; � י�מת �מ�ת ו�אמר �ת�חה; � י�ראל בני ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹו�הי�
ויד�ר �ת�ח�ת; ��יה� � קרח ו��ח לה�, �וע�� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹו�אמר

אלעזר אל �אמר ויד�ר �העל�, ויד�ר �ל����ה�דל�, � ְְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ויד�ר סת�מה; � �הר�� ויד�ר �ת�חה; � ו��נ� ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָֹֹסת�מ�ת;
�ל��� � י�ראל �ני ו�אמר� �ה�ב, ו�אמר מא��, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ�וקח
אל ה' ויד�ר סת�מה; � אהר� אל ה' ו�אמר ְְְֲֵֶֶֶַַַַָֹֹ�ת�ח�ת;
הלו��, �ואל ויד�ר סת�מה; � לוי ולבני �ת�חה; � ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹאהר�
את �קח ויד�ר י�ראל, �ני ו�בא� ח�ת, �זאת ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹ�ְְֵַַֹויד�ר
האמנ��, לא �יע� ו�אמר �ת�ח�ת; אר�ע�� � ְְְְְֱֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹה��ה
�ת�חה; � מ�ד� ו�סע� סת�מ�ת; ��יה� � מ�ה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹו��לח
אז �ת�חה; � ההר מהר ו�סע� סת�מה; � ה�נעני ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹו��מע
� �לק ו�רא �ת�חה; � י�ראל ו��לח סת�מה; � ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָי�יר

�צר�ר, ויד�ר �פינחס, ויד�ר י�ראל, ו��ב ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָסת�מה;
�ני גד, �ני �מע��, �ני �ת�ח�ת; אר�ע�� � ה' ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹו�אמר
אפרי�, בני א�ה י�ס�, �ני זב�ל�, �ני י�שכר, �ני ְְְִֵֵֵֵֶֶַ�ְְְְִֵֵָָָיה�דה,
��� � נפ�לי �ני א�ר, �ני ד�, �ני א�ה בנימ�, ָ�ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ�ני
וא�ה �ת�חה; � ה' ויד�ר ע�רה; אחת וה� ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָסת�מ�ת,
�נ�ת �כ� ו�אמר סת�מ�ת; ��יה� � ו�קרבנה ה�וי, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹפק�די
� מ�ה ויד�ר �ת�ח�ת; ��יה� � �עלה ו�אמר ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹצלפחד,
� חד�יכ� �ברא�י ה��ת, �בי�� �צו, ויד�ר ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָסת�מה;
� ה���רי� �בי�� הרא���, �בחד� �ת�ח�ת; ְְְְִִִֶַַָָָֹ�ל���
�בע��ר, �ת�חה; � ה�ביעי �בחד� סת�מ�ת; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ��יה�

ע�ר �ב����בחמ�ה ה�לי�י, �ב��� ה�ני, �ב��� , ְֲִִִִֵַַַַַַָָָ
ה�ביעי, �ב��� ה��י, �ב��� החמי�י, �ב��� ְְֲִִִִִִִִַַַַַַָהרביעי,
מ�ה, ויד�ר ��ע; וה� סת�מ�ת, ��� � ה�מיני ����ְִִַַ�ְְְֵֵֵֶַַַָֹ
ו�אמר ואלעזר, מ�ה ו�צא� �ת�ח�ת; ��יה� � ה' ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹויד�ר
� רב �מקנה סת�מ�ת; �ל��� � ��א ו�אמר ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹאלעזר,
��יה� � אליו ו���� מצאנ�, א� ו�אמר� ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ�ת�חה;
��יה� � מסעי א�ה מ�ה, אליה� ו�אמר ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹסת�מ�ת;
��יה� � �בערבת ויד�ר ה�נעני, ו��מע ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַֹ�ת�ח�ת;
�מ�ת �א�ה ויד�ר י�ראל, �ני את �צו ויד�ר ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָסת�מ�ת;
�ני אל �ד�ר ויד�ר מ�אב, �בערבת ויד�ר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהאנ�י�,
ה�ת�ח�ת, מני� �ת�ח�ת. חמ��� � רא�י ו�קרב� ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָי�ראל,
מאה ה�ל, ו��י�; �� וה�ת�מ�ת, ות�עי�; ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹ��י�

�ר���ת. וחמ�י� ְֲִִִֶַָָ��מ�נה
ה', ויד�ר ו�עבר, ו�פ� אלי, ה' ו�אמר ה�ברי�: א�ה ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹספר
וע�ה סת�מ�ת; חמ��� � ואתח�� ראה, אלי ה' ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹו�אמר
אר�ע�� � מ�ה ו�קרא יב�יל, אז �ני�, ת�ליד �י ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹי�ראל,
ולא תרצח, לא ��ד, �מ�ר, ת�א, לא אנכי, ְְְִִִֵַַָָָֹֹֹֹ�ת�ח�ת;
את תתא�ה, ולא תחמד, ולא תענה, ולא תגנב, ולא ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹֹתנא�,
� י�ראל �מע ע�רה; אחת וה� סת�מ�ת, ��� � ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָ�ְִַָה�ברי�
�י בנ�, י�אל� �י תנ��, לא יביא�, �י והיה ְְְְְְְֲִִִִִִַָָָָֹ�ת�חה;
תאמר �י �ת�חה; � עקב והיה סת�מ�ת; אר�ע�� � ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹיביא�
�מע ���ח, �כח א� והיה ה�צוה, �ל סת�מה; �ְְְְְִִִַַַַָָָָָָֹ
�י �ת�ח�ת; חמ��� � י�ראל וע�ה ההוא, �עת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָי�ראל,
אנכי, ראה ��מר��, �מר א� �י �מע, א� והיה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹֹהאר�,
וה� סת�מ�ת, ��� � יכרית �י ירחיב, �י יביא�, �י ְְֵָ�ְְְְֲִִִִִִַַָָוהיה
א��, �ני� ת�מע, �י יסית�, �י �ת�חה; � יק�� �י ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ�בע;
סת�מ�ת, ��� � טהרה צ��ר �ל �אכל�, זה את תאכל, ְָ�ְְִֶֶַָָֹֹֹֹלא
מ�� �ני�, �ל� מקצה �ת�חה; � �ע�ר ע�ר ;�� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹוה�
אר�ע�� � ל� י�כר �י אבי��, �� יהיה �י �ני�, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�בע

ה�כ�ר �ל �ת�ח�ת;סת�מ�ת; ��יה� � חד� את �מ�ר , ְְְְֵֶֶֶַָָֹ
�פטי� �ת�חה; � ה��ת חג סת�מה; � �בעת ְְִָֹֹ�ְַַָֹ�ְִָָ�בעה
� בקר�� י�צא �י תז�ח, לא ל�, ת�ע לא ְְְְְְְִִִִִִֵַַָֹֹֹו�טרי�,
יהיה לא תבא, �י �ת�חה; � י�לא �י סת�מ�ת; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹאר�ע��
יכרית �י �א, א�ה �י ה�וי, יבא וכי יהיה, וזה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹל�הני�,

��� לא� �ת�חה; � אי� יהיה וכי ;�� וה� סת�מ�ת, �ְְְְְִִִֵֵֶָָֹ
עיר, אל תקרב �י ל�לחמה, תצא �י עד, יק�� לא ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹת�יג,
�י �ת�חה; � חלל י�צא �י סת�מ�ת; חמ��� � תצ�ר ְְְֲִִִִִֵָָָָָָ�י
יהיה וכי לאי�, יהיה �י לאי�, תהיי� �י ל�לחמה, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָתצא
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יהיהבאי� לא חמ�ר, את תראה לא ��ר, את תראה לא , ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֹֹֹ
�י �ת�חה; � י�רא �י �בע; וה� סת�מ�ת, ��� � גבר ְְְִִִֵֵֶַָָָ�ְִֶֶכלי
�י היה, אמת וא� אי�, י�ח �י �דלי�, תחר�, לא ְְְֱֲִִִִִִִִֶֶַַָָֹֹתבנה,
�י ימצא, ��דה וא� בת�לה, נערה יהיה �י אי�, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָי�צא
יבא לא ממזר, יבא לא פצ�ע, יבא לא אי�, י�ח לא ְְְִִִֵַַַָָָָֹֹֹֹֹֹֹימצא,
לא תס�יר, לא מחנה, תצא �י אדמי, תתעב לא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַֹֹֹֹע��ני,
�י �כר�, תבא �י נדר, ת�ר �י ת�י�, לא קד�ה, ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹתהיה
חד�ה, א�ה אי� י�ח �י א�ה, אי� י�ח �י �קמת, ְֲִִִִִִִִַַַָָָָָָֹתבא
תע�ק לא �רע�, ת�ה �י ה�רעת, �נגע ה�מר י�צא, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ�י
תח�ט, �י תקצר, �י ת�ה, לא אב�ת, י�מת� לא עני, ְְְִִִִִֶַַָָָֹֹֹֹ�כיר
ל� יהיה לא אנ�י�, י�צ� �י אחי�, י�ב� �י ריב, יהיה ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַָָֹ�י
א�ר את זכ�ר ��ל�י�; חמ� וה� סת�מ�ת, ��� � ְְְֲִֵֵֶֶָָָֹ�ְְִ�כיס�
לע�ר, תכ�ה �י �ת�ח�ת; ��יה� � תב�א �י והיה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָע�ה,
� י�ראל וזקני מ�ה ויצו סת�מ�ת; ��יה� � ה�ה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹה���
האי� אר�ר הע�, את מ�ה ויצו מ�ה, ויד�ר ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ�ת�חה;
מ��ה, אר�ר מ�יג, אר�ר מקלה, אר�ר פסל, יע�ה ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָא�ר
ע� �כב אר�ר �המה, �ל ע� �כב אר�ר מ�ה, ְִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹאר�ר

�חד,אחת� לקח אר�ר מ�ה, אר�ר חתנ��, ע� �כב אר�ר , ְֲִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹֹֹ
והיה ע�רה; �ל� וה� סת�מ�ת, ��� � יקי� לא א�ר ְְְְְֵֵֶָָָֹ�ֲִֶָָֹאר�ר
א�ה �ת�ח�ת; ��יה� � ת�מע לא א� והיה �מע, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹא�
��יה� � נ�בי� א�� מ�ה, ו�קרא סת�מה; � ה�רית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹדברי
�ל��� � נת�י ראה ה�צוה, �י יבא�, כי והיה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֹ�ת�ח�ת;
סת�מה; � מ�ה ו�קרא �ת�חה; � מ�ה ו�ל� ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹסת�מ�ת;
ויד�ר מ�ה, ו�בא ה�מי�, האזינ� ה�, מ�ה אל ה' ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹֹו�אמר
וזאת �ת�ח�ת; חמ��� � ה�רכה וזאת �עצ�, מ�ה אל ְְְְְְֲִֶֶֶֶַָָָֹֹֹה'
�לי�ס�, לבנימ�, �ת�חה; � �ללוי סת�מה; � ְְְְְְִִִִֵֵָָָָליה�דה
סת�מ�ת, ��� � מ�ה ו�על �לא�ר, �לד�, �לגד, ְָ�ְְְֵֶַַַָָָֹ�ְְִולזב�ל�,
��ל�י�; אר�ע זה, ספר �ל ה�ת�ח�ת מני� �בע. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹוה�
�מ�נה מאה ה�ל, וע�רי�; אר�ע מאה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹוה�ת�מ�ת,
ות�עי�; מאתי� ה��רה, �ל �ל ה�ת�ח�ת �מני� ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָוחמ�י�.
מא�ת �� ה�ל, ו�בעי�; ��עה מא�ת �ל� ְְְְְְִִִֵֵֵַַָֹֹוה�ת�מ�ת,

ות�עה. ְְִִִָ��י�
רוח �אמצע� י� ו�יטה, �יטה �ל � האזינ� �ירת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָצ�רת

אותיות]אחד תשע ונמצאת[של ה�ת�מה, ה�ר�ה �צ�רת ְְְְִֵֶַַַָָָָָ
ו��י� ��בע א�ת� וכ�תבי� ל��י�; חל�קה �יטה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָ�ל
ו�יטה: �יטה �ל ��רא� ה�ב�ת ה� וא�� ְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ�יט�ת.
הל�א, הלה', �חת, אל, ה��ר, �י, ��עיר�, יער�, ְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַֹהאזינ�,
ה', �נ�ר, יסבבנה�, ימצאה�, �י, י�ב, �הנחל, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹזכר,
�ת�עבת, וינ�ל, �מנ�, וד�, �ני, חמאת, ו�נקה�, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹיר�בה�,
�ג�י, �עס�ני, �ני�, אראה, מ�עס, ו���ח, לא, ְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַַָֹֹאלהי�,
ולא, ,�� א��יתה, ,�� ע�, וקטב, ח�י, ו�להט, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹו�יקד,
א��לת, �מ�דמת, ואיבינ�, וה', ��ני�, יבינ�, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָֹֹֹואי�,
יהי, י���, צ�ר, ואפס, ועל, וח�, לעת, חת��, ְְְְְְְִִֵֶֶַָָֹורא�,
ונק�. הרנינ�, מ��, א��יר, א�יב, א�, �י, מחצ�י, ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָואי�,
�ה� אחר�נה, �יטה �ל חצי ��רא� ה�ב�ת ה� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹוא��
צ�יק, �י, הב�, וכרביבי�, ��ל, ות�מע, ה��: ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָ�אמצע
�בתה�, יעקב, למס�ר, �הפריד�, �אל, ה�א, ע�, ְְְְְְֲִִַַַַַֹֹ��ר,

ו���, ו��מ�, ע�, ע�, ו�מ�, ו�אכל, ואי�, יפר�, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹי�רנה�,
ואני, ה�, �י, ו�אמר, ו�רא, צ�ר, חד�י�, יז�ח�, ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹ�ְִַיקנאה�,
�י, ,�� ל�לי, אמר�י, מח��, ו��, מזי, אס�ה, ו�אכל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ�י,

�י, לי, הלא, חמת, ענבמ�, �י, �י, א�, איכה, �י,ל�, �י, ֲֲֲִִִִִִִֵֵַָָֹ
ותאחז, ואמר�י, ואי�, אני, רא�, יק�מ�, א�ר, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹואמר,
��תבי� � ה�� �ירת וכ�ר: �י, מרא�, וחר�י, ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָֹולמ�נאי,
��אר �דר��; רא��נה, �יטה �יטה: ��ל�י� ְְְְִִִִִַָָָָָָֹא�ת�
מ�יחי� ואחת אחד, רוח �אמצע� מ�יחי� אחת ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָה�יט�ת,
חל�קה ה�יטה ���צא עד �אמצע�, מק�מ�ת ��ני ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהרוח
היא וז� הרוח. �נגד �כתב ה�תב �נגד רוח ונמצא ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹל�ל�,

ָָצ�רת�:
eøîàiå äåäéì úàfä äøéMä úà ìàøNé éðáe äLî øéLé æà̈¨«¦¤§¥¦§¨¥¤©¦¨©Ÿ©«Ÿ̈©«Ÿ§

øîàì¥Ÿäàb äàâ ék äBäél äøéLà̈¦¨©«¨¦«¨Ÿ¨¨ñeñ

:íiá äîø Báëøå§«Ÿ§¨¨©¨«éì éäéå dé úøîæå éfò̈¦§¦§¨¨©«§¦¦

äòeLéì¦«¨eäåðàå éìà äæ¤¥¦§©§¥éäìà¡Ÿ¥

:eäðîîøàå éáà̈¦©«£«Ÿ£¤«§äBäé äîçìî Léà äBäé§¨¦¦§¨¨§¨

:BîL§«íiá äøé Bìéçå äòøt úákøî©§§Ÿ©§Ÿ§¥¨¨©¨øçáîe¦§©

ìL:óeñ íéá eòaè åéL ¨«¦¨ª§§©«Bîk úìBöîá eãøé eîéñëé úîäz§ŸŸ§©§ª¨«§¦§Ÿ§

:ïáà̈«¤ðéîéçka éøcàð äåäé E §¦«§§Ÿ̈¤§¨¦©Ÿ©ðéîéE §¦«§

:áéBà õòøz äBäé§¨¦§©¥«ðBàb áøáeñøäz E §Ÿ§«§©«£Ÿ

éî÷E ¨¤ðøç çlLz:Lwk Bîìëàé E §©©£Ÿ§«Ÿ§¥©©«çeøáe§©

étàíéî eîøòð E ©¤¤¤§©¦ãð Bîë eávð¦§§¥

íéìæð«Ÿ§¦:íé áìa úîäú eàô÷̈«§§ŸŸ§¤¨«øîà̈©

âéOà ócøà áéBà¥¤§Ÿ©¦Bîàìîz ììL ÷lçà£©¥¨¨¦§¨¥

éLôð©§¦:éãé BîLéøBz éaøç ÷éøà̈¦©§¦«¦¥¨¦«zôLð̈©§¨

íé Bîqk Eçeøá§«£¦¨¨íéîa úøôBòk eììö̈«£©«¤¤§©¦

:íéøécà©¦¦«äåäé íìàa äëîë éî¦«¨Ÿ¨¨«¥¦§Ÿ̈éî¦

Lãwa øcàð äëîk̈Ÿ¨¤§¨©Ÿ¤äNò úläú àøBð¨§¦ŸŸ¥

:àìô¤«¤ðéîé úéèð:õøà Bîòìáz E ¨¦¨§¦§¦§¨¥¨«¤úéçð̈¦¨

zìàb eæ íò Ecñçá§©§§©¨¨§¨äåð ìà Efòá zìäð¥©§¨§¨§¤§¥

:ELã÷̈§¤«ïeæbøé íénò eòîL̈«§©¦¦§¨ìéç¦

ìt éáLé æçà:úL ¨©«§¥§¨«¤éôelà eìäáð æà̈¦§£©¥

íBãà¡ãòø Bîæçàé áàBî éìéà¥¥¨«Ÿ£¥¨©eâîð̈Ÿ

:ïòðë éáLé ìkŸ«§¥§¨«©äúîéà íäéìò ìtz¦Ÿ£¥¤¥¨¨

ãçôå̈©©ïáàk eîcé EòBøæ ìãâa¦§Ÿ§«£¦§¨¨¤ãò©

äåäé Enò øáòé©«£Ÿ©§§Ÿ̈eæ íò øáòé ãò©«©«£Ÿ©

:úéð÷̈¦«¨Eúìçð øäa Bîòhúå Bîàáz§¦¥§¦¨¥§©©«£¨«§ïBëî̈

ìäBäé zìòt EzáL §¦§§¨©§¨§¨eððBk éðãà Lãwî¦§¨£Ÿ¨«£

éãé:E ¨¤«:ãòå íìòì Cìîé äBäé§¨¦§Ÿ§Ÿ¨¨¤«ék¦

íia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeñ àá̈©§Ÿ§¦§§¨«¨¨©¨íäìò äBäé áLiå©¨¤§¨£¥¤

íiä éî úà¤¥©¨:íiä CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáe§¥¦§¨¥¨«§©©¨¨§©¨«

ית��� ה�תב, ��אר �י� ��יר�ת �י� ,��� ה��רה ְְְִִִֵֵֵַַַָָָ�ַָָ�ל
ולא �� תד�ק ולא �י�תר, לחבר�� סמ�כה א�ת ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ��הא
א�א �ב�ת, ���י ה�בה �ראה ��א �די � מ��ה ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹתתרחק
א�ת הרחיק וא� ה�ערה; �ח�ט לא�ת א�ת �י� ְְְְְֲִִִִֵֶַַָיהיה
�אינ� לתינ�ק �ב�ת ���י ה�בה ��ראה �די ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָמא�ת,

��ת��. עד �ס�ל, זה הרי ְֲִֵֵֶֶַַָָרגיל,
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יהיהבאי� לא חמ�ר, את תראה לא ��ר, את תראה לא , ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֹֹֹ
�י �ת�חה; � י�רא �י �בע; וה� סת�מ�ת, ��� � גבר ְְְִִִֵֵֶַָָָ�ְִֶֶכלי
�י היה, אמת וא� אי�, י�ח �י �דלי�, תחר�, לא ְְְֱֲִִִִִִִִֶֶַַָָֹֹתבנה,
�י ימצא, ��דה וא� בת�לה, נערה יהיה �י אי�, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָי�צא
יבא לא ממזר, יבא לא פצ�ע, יבא לא אי�, י�ח לא ְְְִִִֵַַַָָָָֹֹֹֹֹֹֹימצא,
לא תס�יר, לא מחנה, תצא �י אדמי, תתעב לא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַֹֹֹֹע��ני,
�י �כר�, תבא �י נדר, ת�ר �י ת�י�, לא קד�ה, ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹתהיה
חד�ה, א�ה אי� י�ח �י א�ה, אי� י�ח �י �קמת, ְֲִִִִִִִִַַַָָָָָָֹתבא
תע�ק לא �רע�, ת�ה �י ה�רעת, �נגע ה�מר י�צא, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ�י
תח�ט, �י תקצר, �י ת�ה, לא אב�ת, י�מת� לא עני, ְְְִִִִִֶַַָָָֹֹֹֹ�כיר
ל� יהיה לא אנ�י�, י�צ� �י אחי�, י�ב� �י ריב, יהיה ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַָָֹ�י
א�ר את זכ�ר ��ל�י�; חמ� וה� סת�מ�ת, ��� � ְְְֲִֵֵֶֶָָָֹ�ְְִ�כיס�
לע�ר, תכ�ה �י �ת�ח�ת; ��יה� � תב�א �י והיה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָע�ה,
� י�ראל וזקני מ�ה ויצו סת�מ�ת; ��יה� � ה�ה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹה���
האי� אר�ר הע�, את מ�ה ויצו מ�ה, ויד�ר ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ�ת�חה;
מ��ה, אר�ר מ�יג, אר�ר מקלה, אר�ר פסל, יע�ה ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָא�ר
ע� �כב אר�ר �המה, �ל ע� �כב אר�ר מ�ה, ְִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹאר�ר

�חד,אחת� לקח אר�ר מ�ה, אר�ר חתנ��, ע� �כב אר�ר , ְֲִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹֹֹ
והיה ע�רה; �ל� וה� סת�מ�ת, ��� � יקי� לא א�ר ְְְְְֵֵֶָָָֹ�ֲִֶָָֹאר�ר
א�ה �ת�ח�ת; ��יה� � ת�מע לא א� והיה �מע, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹא�
��יה� � נ�בי� א�� מ�ה, ו�קרא סת�מה; � ה�רית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹדברי
�ל��� � נת�י ראה ה�צוה, �י יבא�, כי והיה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֹ�ת�ח�ת;
סת�מה; � מ�ה ו�קרא �ת�חה; � מ�ה ו�ל� ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹסת�מ�ת;
ויד�ר מ�ה, ו�בא ה�מי�, האזינ� ה�, מ�ה אל ה' ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹֹו�אמר
וזאת �ת�ח�ת; חמ��� � ה�רכה וזאת �עצ�, מ�ה אל ְְְְְְֲִֶֶֶֶַָָָֹֹֹה'
�לי�ס�, לבנימ�, �ת�חה; � �ללוי סת�מה; � ְְְְְְִִִִֵֵָָָָליה�דה
סת�מ�ת, ��� � מ�ה ו�על �לא�ר, �לד�, �לגד, ְָ�ְְְֵֶַַַָָָֹ�ְְִולזב�ל�,
��ל�י�; אר�ע זה, ספר �ל ה�ת�ח�ת מני� �בע. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹוה�
�מ�נה מאה ה�ל, וע�רי�; אר�ע מאה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹוה�ת�מ�ת,
ות�עי�; מאתי� ה��רה, �ל �ל ה�ת�ח�ת �מני� ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָוחמ�י�.
מא�ת �� ה�ל, ו�בעי�; ��עה מא�ת �ל� ְְְְְְִִִֵֵֵַַָֹֹוה�ת�מ�ת,

ות�עה. ְְִִִָ��י�
רוח �אמצע� י� ו�יטה, �יטה �ל � האזינ� �ירת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָצ�רת

אותיות]אחד תשע ונמצאת[של ה�ת�מה, ה�ר�ה �צ�רת ְְְְִֵֶַַַָָָָָ
ו��י� ��בע א�ת� וכ�תבי� ל��י�; חל�קה �יטה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָ�ל
ו�יטה: �יטה �ל ��רא� ה�ב�ת ה� וא�� ְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ�יט�ת.
הל�א, הלה', �חת, אל, ה��ר, �י, ��עיר�, יער�, ְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַֹהאזינ�,
ה', �נ�ר, יסבבנה�, ימצאה�, �י, י�ב, �הנחל, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹזכר,
�ת�עבת, וינ�ל, �מנ�, וד�, �ני, חמאת, ו�נקה�, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹיר�בה�,
�ג�י, �עס�ני, �ני�, אראה, מ�עס, ו���ח, לא, ְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַַָֹֹאלהי�,
ולא, ,�� א��יתה, ,�� ע�, וקטב, ח�י, ו�להט, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹו�יקד,
א��לת, �מ�דמת, ואיבינ�, וה', ��ני�, יבינ�, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָֹֹֹואי�,
יהי, י���, צ�ר, ואפס, ועל, וח�, לעת, חת��, ְְְְְְְִִֵֶֶַָָֹורא�,
ונק�. הרנינ�, מ��, א��יר, א�יב, א�, �י, מחצ�י, ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָואי�,
�ה� אחר�נה, �יטה �ל חצי ��רא� ה�ב�ת ה� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹוא��
צ�יק, �י, הב�, וכרביבי�, ��ל, ות�מע, ה��: ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָ�אמצע
�בתה�, יעקב, למס�ר, �הפריד�, �אל, ה�א, ע�, ְְְְְְֲִִַַַַַֹֹ��ר,

ו���, ו��מ�, ע�, ע�, ו�מ�, ו�אכל, ואי�, יפר�, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹי�רנה�,
ואני, ה�, �י, ו�אמר, ו�רא, צ�ר, חד�י�, יז�ח�, ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹ�ְִַיקנאה�,
�י, ,�� ל�לי, אמר�י, מח��, ו��, מזי, אס�ה, ו�אכל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ�י,

�י, לי, הלא, חמת, ענבמ�, �י, �י, א�, איכה, �י,ל�, �י, ֲֲֲִִִִִִִֵֵַָָֹ
ותאחז, ואמר�י, ואי�, אני, רא�, יק�מ�, א�ר, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹואמר,
��תבי� � ה�� �ירת וכ�ר: �י, מרא�, וחר�י, ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָֹולמ�נאי,
��אר �דר��; רא��נה, �יטה �יטה: ��ל�י� ְְְְִִִִִַָָָָָָֹא�ת�
מ�יחי� ואחת אחד, רוח �אמצע� מ�יחי� אחת ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָה�יט�ת,
חל�קה ה�יטה ���צא עד �אמצע�, מק�מ�ת ��ני ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהרוח
היא וז� הרוח. �נגד �כתב ה�תב �נגד רוח ונמצא ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹל�ל�,
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ית��� ה�תב, ��אר �י� ��יר�ת �י� ,��� ה��רה ְְְִִִֵֵֵַַַָָָ�ַָָ�ל
ולא �� תד�ק ולא �י�תר, לחבר�� סמ�כה א�ת ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ��הא
א�א �ב�ת, ���י ה�בה �ראה ��א �די � מ��ה ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹתתרחק
א�ת הרחיק וא� ה�ערה; �ח�ט לא�ת א�ת �י� ְְְְְֲִִִִֵֶַַָיהיה
�אינ� לתינ�ק �ב�ת ���י ה�בה ��ראה �די ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָמא�ת,

��ת��. עד �ס�ל, זה הרי ְֲִֵֵֶֶַַָָרגיל,
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ולא‡. ה�פ�, על יתר אר�� לא ��רה, ספר ע��י� ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאי�
�גויל אר��? ה�א וכ�ה אר��. על יתר עבה]ה�פ� [קל� ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ה��דל �רחב אצ�ע וע�רי� אר�ע �ה� טפחי�, ��ה �ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
�בקל� יד; יותר]�ל דק וה�א[שהוא י�תר, א� �ח�ת א� � ְְִֵֶָָָ

מ��ה �ח�ת �גויל ע�ה א� וכ� �ה�פ�. אר�� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ��הא
עד ��תב, והרחיב ה��ה על יתר א� ה�תב, את ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ�מעט

��צוה. זה הרי � �ה�פ� אר�� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָ��היה

ה��י��·. כתב]�ע�ר ללא ריק קל� אר�ע[שוליי�. מ�מ�ה, ְְִִִַַַַָָ
�� �בי� אצ�ע�ת; �ל� �למעלה, לד�,[עמוד]אצ�ע�ת; ְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹ

יריעה �ל �תח�ת ���יח צרי� לפיכ�, אצ�ע�ת. ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ��י
����פר ��מצא � �פירה �כדי אחת אצ�ע רחב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�בס�פ�,
אצ�ע�ת. ��י ,��� ה�פר �כל וד� �� �ל �י� יהיה ְְֵֶָ�ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהיריעה,
וכל ע��ד. לגל �די �בס�פ�, ה�פר �תח�ת הע�ר מ� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹוי�יח
�סל. לא ה�תיר, א� ח�ר וא� למצוה; הא��, ְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹה�ע�רי�

אר��‚. ��היה ה�פר ��ע�ה עד אד�, ית��� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ�יצד
��וה הע�ר�ת �מר�ע מתחיל וע��ה[ברחב�]�ה�פ�? , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ
קצב טפחי�, ��ה מה� ע�ר �ל ל�ל.[מדה]רחב אחד ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

יפה מה�ק אחד, �ר� מה� וע��ה הע�ר�ת, ��לל �� ֶָָ�ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָואחר
ה�ר� ה�� ��ע�ה עד �מה�ק, �ע�ר�ת �מ�סי� ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָיפה;
�ני, �ל �ח�ט �מ�דד הע�ר. רחב �ה�א טפחי�, ְְִִִֵֶֶַָָָָֹ��ה

ה�ר�. על ִֶֶֶַַַ���יפ�

א�„. אר�עי� אר�� יהיה �וה, ��ה יע�ה �� ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָואחר
ל�ני� ���ה מה� אחת אצ�ע ויח�ק אצ�ע�ת; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָחמ�י�
חצי �ע�ר �� ��דע �די חלקי�, �לאר�עה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹול�ל�ה
ע�ר �ל וימ�ד החלק. �זה וכ��צא אצ�ע, �רביע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאצ�ע,
וע�ר, ע�ר �כל י� אצ�ע ��ה ��דע עד ז�, �כ�ה ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָוע�ר

ה�ר�. �ל �אר� אצ�ע ��ה ��דע ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ�די

לב�ק‰. �ל�ה, א� �ני� אחרי�, ע�ר�ת ל�קח �� ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֹואחר
�אר� יד�ע, ודבר אחד. �� �ה� וכ�תב ה�תב, �ע�ר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�ה�
למעלה ��י�� מ�יח �ה�א לפי אצ�ע�ת, ע�רה �בע ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָה��
� ה�תב לפי ה�א ה��, רחב אבל אר�ע; �למ�ה ְְְְֲִַַַַַַַָָָָֹֹ�ל�,
לפי יב�א� ,���� ה�יט�ת מני� וכ� עבה. א� �ק ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָא�

�יטה. �מלא ל�יטה, �יטה ��י� לפי ְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹה�תב,

.Âימד ��רצה, מה לפי �� ���דק ה�� ���תב ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹואחר
��י ה�� רחב על וי�סי� ה��ה; �אצ�ע�ת ה�� ְְְְְִֵֶַַַַַַַַַָֹֹרחב
��ר� יב�א� ��י� ��ה ויח�ב וד�, �� ��י� ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאצ�ע�ת
ה��י�. ח���� וידע ,�� ��דק ה�תב מא�ת� ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ��לל
,��� ה��רה מ� �� ��דק זה �ד� נכ�ב ��ה ָ�ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָויראה
א� � �מח�ב מ���. ��תב �ה�א ה�פר לפי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַ�מ�ער
���תב ה�תב ה�א זה ה��י�, מני� לפי ה��רה �ל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָעלתה
ה��רה מ� י�תר �ה��י� הח���� ה�ציא וא� ��ר�; ��ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ

הכתב] על דפי� מני�[עוד� ��תמעט עד ��תב ירחיב ,ְְְְִִִֵֶַַַַַָ
�ה��רה הח���� ה�ציא וא� אחר; �ד� ויב�ק ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֹה��י�,
ה��י�, �מני� ��ר�ה עד ��תב ימעט ה��י�, מ� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָיתר
הח���� ��ב�א עד ,�� אחר �ד� וכ� אחר. �ד� ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹויב�ק

מתחיל ה�תב, ו�ע�ר ה��י� רחב ��דע מאחר ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹאחד.
ה�ר�. ְֶֶַ�א�ת�

.Êרחב �פי ��רט�ט, ��י� ��י� וע�ר, ע�ר �ל ְְְְִִִִֵַַַַָָֹ�מח�ק
הע�ר מ� ל� �כ���אר �ח����. ועלה ,�� ��דק ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָה��
האחר�נה ה�� על י�תר אר�ע א� אצ�ע�ת ְְֲֵֶַַַַַַָָָָֹ�ל�
ויק� �פירה, �כדי אצ�ע רחב מ��� מ�יח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ���ריעה,

��א � יח�� ואל עלה�אר אחר�ת ע�ר�ת י��ס� חר�נה ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָ
וע�ר; ע�ר מ�ל ���צ� ה��ספ�ת �ל �נגד ��לל, ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָה�ר�
מני� לפי מ��כ� �ה�תב זה, �בר לח�ב צרי� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָואינ�

הכתב]ה��י� כרוחב הוא הדפי� .[מני� ִַַ

.Áח�ת� א� ��ה על י�תר ה�פר רחב לע��ת הר�צה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוכ�
�ה�פ�, אר�� ויצא מח�ב, ה�א ה�את ה�ר� על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמ��ה,
�ח����. יטעה ��א וה�א, � י�תר ולא �ח�ת ְְְְְִֵֶֶֶַָֹֹֹ�לא

.Ëע�רי� �ב�אר הא�� ה�ע�רי� �כל האמ�ר ה��דל ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹרחב
ה�ינ�ני וה�א ,��� ��ע�ר�,��רה �ק�קנ� �בר � ָ�ְְְְְִִִֵַַָָ

�דחק; ז� �צד ז� �ינ�נ��ת �ע�ר�ת �בע רחב ְְְְִֵֶַַַָָָֹ�מצאנ�ה�
�כל האמ�ר טפח וכל �רוח. �ע�ר�ת ��י �אר� ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹוה�
טפחי�. ��ה א�ה, וכל מ��; אצ�ע�ת אר�ע ה�א ְְְְִִִֶַַַָָָָָָמק��,

.È,מ��יו וד� �� �ל רחב � אני ��תב�י ��רה ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹספר
�� �ל רחב האזינ�, ו�ירת ה�� ו�ירת אצ�ע�ת; ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָֹאר�ע
אחת וד�, �� ��כל ה�יטי� �מני� אצ�ע�ת; �� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמ��יה�
��ה מאתי� ה�פר, �ל �ל ה��י� �מני� ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָוחמ�י�;
ו��י� מא�ת ��ל� אל� ה�פר, �ל ואר� ;�� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹוע�רי�

�קר�ב. אצ�ע�ת, ְְְֵֵֶָו��

.‡È��ל��י �ח����, היתר�ת אצ�ע�ת ה�� ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָא��
ע�ר�ת �ה�, ��תבנ� והע�ר�ת ו��ס�פ�. ה�פר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��תח�ת
קר�ב א� הא��, ה���ת �י על לכ�ב ��רצה �בזמ� ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאילי�.
יתר א� �ל�ה, א� �ני� א� אחד �� חסר ה� מעט, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלה�
צרי� �הא ולא �יגע לא � �ל�ה א� �ני� א� ��ְְְְִִִֵַַַָָֹֹֹ

�ה�פ�. אר�� ל� יב�א מ�ד א�א ְְְְְִֵֶֶֶָָָָלח����,

.·Èעל יתר ולא ��י�, מ�ל�ה �ח�ת �יריעה ע��י� ְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹאי�
ח�לק ��י�, ��עה �ת יריעה ל� נז��נה ��י�; ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ�מ�נה

לכא� וחמ�ה לכא� אר�עה אמ�רי�?א�ת� �ברי� ��ה . ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָ
�ס�ק אפ�� ה�פר, �ס�� אבל �אמצע�; א� ה�פר, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�תח�ת
א�ת� ות�פרי� לב��, אחד �� א�ת� ע��י� אחד, �ד� ְְְְִִֶֶֶַַַָָָאחד

היריע�ת. �אר ְְִִַָע�

.‚Èל� �גידי� א�א א�ת� ��פרי� אי� היריע�ת, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ����פרי�
��ה�, �טרפ�ת מ�בל�ת ואפ�� טה�רה, ח�ה א� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�המה
מ�יני. למ�ה הלכה זה, ודבר ה�פ�י�; ���פרי� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�דר�
� טמאה �המה �גידי א� �גידי�, ��א �פר� א� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹלפיכ�,

�הלכה. וית�ר ויחזר ���יר עד ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָֹֹ�סל,

.„È��� היריעה �ל ��פר אינ� היריע�ת, ָ�ְְְְִִִֵֵֶַַָָ����פרי�
�מעט מ�מעלה מעט מ�יח א�א ס�פ�, ועד ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָמ�ח�ת�
�אמצע� היריעה ��רע ��א �די �פירה, �לא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמ�מ�ה

�תח�ת����גלל אחד ע�, �ל ע��די� �ני ל� וע��ה . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
על �ב��� ��ח�ה ���ר הע�ר ות�פר �ס�פ�. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָואחד
�י� וירחיק עליה�; נגלל ��הא �די �גידי�, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהע��די�

��� וה�תב �.הע��ד ְְֶַַַַָָ

- h"qyz'd a`Îmgpn d"k ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

.ÂËיט�ת� ��י �ת�� � יריעה �� ��קרעה ��רה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָספר
לאות] אות בי� הכתב ית�ר.[בתו� לא �ל�, �ת�� ית�ר; ,ְְְִִָֹֹֹֹ

עפצ� �אי� �י�� אמ�רי�? �ברי� שבו��ה האלו� פרי [מי ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ
הקל�] ��פר,עובד � עפ�� �ה�א ה�ויל נ�ר א� אבל ְֲִִִִֵֶַָָָָנ�ר;

�בה �בי� לד�, �� �י� וכ� �ל�. �ת�� ה�א קרע ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹואפ��
א�אלתב א�ת�, ��פרי� אי� � ה�רעי� וכל ית�ר. � ה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ

� ה�רעי� �בכל לז�; ז� היריע�ת �ה� ���פרי� ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ�גידי�
צ�רת�. ����ה א� אחת, א�ת �חסר ��א ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹי�הר

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ה קודש שבת יו�

י ּפרק ּתֹורה וספר ּומזּוזה ּתפּלין ¤¤¨¤¥§¨§¦¦§§¦הלכֹות

מה�‡. אחד ��ל ה�, �ברי� �ע�רי� למד, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָנמצאת
� מה� אחד �� נע�ה וא� ��רה; ספר ה�א��סל הרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

�� ואי� ה�ינ�ק�ת, �ה� ��ל�די� הח��י� מ� ְְְִִִֵֶֶַַָָ�ִַָ�ְ�ח��
ה�: וא�� �ר�י�; �� ק�רי� ואי� ��רה, ספר ְְִִֵֵֵֵֶַַָָ�ְקד�ת
על ��כ�ב (ב) טמאה; �המה ע�ר על נכ�ב א� ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ(א)
מע�ד �היה א� (ג) מע�ד; �אינ� טה�רה �המה ָ�ְֶָָָ�ְְְֵֵֶָָע�ר
�תיבה, �מק�� ��א ��כ�ב (ד) ��רה; ספר ל�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ��א
�ער; �מק�� ה�ל� ועל ��ר �מק�� ה�ויל ְְְְְִִִֵַַַַָָָָעל
ה�ל�; על �מקצת� ה�ויל, על מקצת� ��כ�ב ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָ(ה)

��כס�סט�ס על ��כ�ב בבהמה](ו) הפנימי העור ;[חלק ְְְִֶַַ
��חר ��א ��כ�ב (ח) �רט�ט; �לא ��כ�ב ְְְְְִִִֶֶֶַַָֹֹֹ(ז)

רב]הע�מד זמ� ל��נ�ת;[המתקיי� ��אר ��כ�ב (ט) ; ְְְִִֵֶַָָ
וכ ��י ��תב� ��תב(י) (יא) �ס�לי�; מ�אר �� ��צא ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

הקב"ה]האז�ר�ת אפ��[שמות �ח�ר (יב) ��נה; �לא ְְֲִִֵֶַַָָָָֹ
��געה (יד) אחת; א�ת אפ�� �ה�סי� (יג) אחת; ְֲִִֶֶַַַַָָא�ת
��א עד אחת, א�ת צ�רת ��פסדה (טו) �א�ת; ְְְִֶֶַַַַָֹא�ת
�ע�ר �י� � אחרת לא�ת �דמה א� ע�ר, �ל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ��רא

�נקב[בתחילת] �י� האות]ה�תיבה, �קרע,[שניקבה �י� , ְְְִֵֵֶֶֶַַָ
�ט�ט�� האות]�י� מקצת א�[נמחקה �הרחיק (טז) ; ְְְִִִֵֶ

�ב�ת, ���י ה�בה ��ראה עד לא�ת, א�ת �י� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהקריב
ה�ר���ת; צ�רת ���ה (יז) אחת; �תבה �ב�ת ��י ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָא�
ה�תב ��אר ��תב (יט) ה�יר�ת; צ�רת ���ה ְְִִִֶֶַַַַָָָָ(יח)
��אר טה�רה. �גידי ��א היריע�ת ��פר (כ) ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ��ירה;

לע�ב. לא למצוה, � ה�ברי� ְְְְִִֵַַָָָֹ�ל

וכב�ד·. יתרה קד�ה �� נ�הגי� � ה��ר ��רה ְְֵָָָ�ְֲִֵֵֶַָָספר
ל� אי� אפ�� ��רה, ספר למ�ר לאד� ל� ואס�ר ְְְֲִִֵֵֶָָָָָֹ�ד�ל.
ל�ח י�� ואפ�� ר�י�, ספרי� ל� הי� ואפ�� �אכל, ְֲֲִִִִִַַַַַַָָָָֹמה

חד� ל�ני�� א�א ��רה, ספר מ�כרי� אי� לע�ל� . ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ
�דמיו: א�ה ���א א� �דמיו, ��רה ��למד � ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָ�ברי�

למ�ר. אחר �בר ל� יהיה ��א ְְְִִֵֶֶַָָֹֹוה�א,

�כלי‚. א�ת� נ�תני� � ��פסל א� ��לה, ��רה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָספר
�ניזת�. היא וז� חכמי�; �למיד אצל א�ת� וק�ברי� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָחר�,

�כריכי�[מעילי]מט�ח�ת א�ת� ע��י� ��ל�, ספרי� ְְְְִִִִִֶַָָָ
�ניזת� היא וז� מצוה; .למת ְְְְִִִֵָָָ

.„�� וה�ח ��רה, לספר �ה�כ� ה�ט�ח�ת,�יק וכ� ; ְְִֵֶֶַָ�ְְִֵַַָ
ה�ג�ל א� קריאתו]והאר��, בעת הס"ת להנחת [בימה ְְִַָָָ

ה�יק; �ת�� �ה�פר �י על א� ��רה, ספר �� ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ���יחי�

ספר עליו וה�ח ��רה, ספר עליו לה�יח �ה�כ� ה��א ֵֶַָָ�ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכ�
א�א לזרק�; ואס�ר ה�, קד�ה ��מי�י ה�ל � ְְְֵֶָָָָָ�ְְִֵַַָֹ��רה
עליה� �ע�מד ה�ימ�ת אבל נגנזי�. ����בר�, א� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ���בל�

וה��ח�ת ��רה, ספר הברית]א�חז לוחות ���תבי�[דג� ְְִֵֵֶֶַָ
�ס� ר��ני וכ� קד�ה. �ה� אי� � להתל�ד ל�ינ�ק ְִֵֵֶֶָ�ְְְִִֵֵֶֶַַָָ�ה�
��מי�י � לנ�אי ��רה לספר �ע��י� �ה�, וכ��צא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוזהב
א�ת� מכר �� א� א�א לחל, לה�ציא� ואס�ר ה�; ְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹ�ְקד�ה

ח��. א� ��רה ספר �דמיה� ָ�ְְִִֵֵֶֶָלקנ�ת

על‰. ל�מר צרי� ואי� ספר, ��י על ספר לה�יח ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ�מ�ר
�כת�בי�, נביאי� ��י על ח��י� �מ�יחי� הח��י�. ְְִִִִֵַַָ�ִִִַָ�ֵַַ��י
ולא הח��י�, ��י על �כת�בי� נביאי� מ�יחי� אי� ְִָֹ�ְְֲִִִִִֵֵַַַַָאבל

��רה ספר ��י על אפ��ח��י� ה�ד�, �תבי וכל . �ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ה�מיעי� א�ת�. לזרק אס�ר � וה�ד�ת [קלפי�הלכ�ת ְְְֲִִֵַַָָָָֹ

לסגולה] הקודש שמות �תביע� �ל עניני� �ה� ���ְְִִִֵֵֶֶֶָָ
הי� �� א� א�א ה��א, לבית �ה� נכנסי� אי� � ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹה�ד�

ע�ר. �ְמח��ת

.Âלבית �� וי�נס �זר�ע�, ��רה ספר אד� יאחז ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹלא
ה��א לבית א� �יה�רח�, על א� � ה�בר�ת לבית א� , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ

יקרא ולא .��� ה�יק �ת�� ונת�� �מט�ח�ת, �ר�� ְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹ�ה�א
א� ה�ת, מ� א� ה�בר, מ� א��ת אר�ע ��רחיק עד ,��ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַ
לי�ב ואס�ר ער�. ��ה�א ה�פר יאחז ולא ה��א. ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹמ�ית

עליה. ��רה ��פר מ�ה ִֵֶֶֶַָָָָעל

.Êעד ,�� מ�ת� ל��� אס�ר � ��רה ספר �� ��� ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�ית
אחר �כלי ה�לי וי�� �כלי, ���יח�� עד א� ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ���ציא��,

ל� מז�� מיועד]�אינ� ל�[מיוחד, מז�� היה א� אבל ; ְֵֶ�ְֲִָָָָ�ָ
עד א� ה�. אחד �כלי זה, �ת�� זה �לי� ע�רה אפ�� �ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
�ית ל� אי� א� טפחי�, ע�רה �ב�הה מח�ה ל� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ��ע�ה
מ�ת�, ל��� אס�ר � אחר �ית ל� י� א� אבל ְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָאחר;

���ציא��. ִֶֶַעד

.Áנ��ת ואפ�� ה�מאי�, לאחז�ל מ�רי� � ��י� ואפ�� , ְֲֲִִִִִֵַַַָ�ֱִֶָֹ
טמאה. מק�לי� ��רה �ברי �אי� ;�� ולקר�ת ��רה, ְָ�ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָספר
א�א �טיט; מלכלכ�ת א� מט�פ�ת, ידיו יהי� ��א ְְִֶָָ�ְָ�ְְְִֶָָֹוה�א,

.�� י�ע� �� ואחר ידיה�, ְְְְֲִִֵֶַַָירחצ�

.Ëמה ��ה�א ��רה ספר הר�אה לעמד�ל ח�ב ,�� ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
מה��מ�ניו �ה�א זה ��עמד עד ע�מדי�, ה�ל ויהי� . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ואחר מעיניה�; ��ת��ה עד א� למק�מ�, ����יע�� ��ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ
לי�ב. מ�רי� יהי� ,��ְִָ�ִֵֵָ

.È��מק ��רה לספר ליחד ה�ק��,מצוה א�ת� �לכ�ד , ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ
��כל ה� ה� ה�רית, ��ל�ח�ת �ברי� מ�י; יתר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�לה�ר�
יג�ה ולא ��רה, ספר �נגד אד� ירק לא וספר. ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹספר
על י�יח�� ולא �נג��, רגליו יפ�ט ולא �נג��, ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹערות�
א� א�א ��רה, לספר אח�ריו יחזיר ולא �מ��י. ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹרא��

טפחי�. ע�רה מ��� �ב�� היה ��ְֲִִֵֶַָָָָָָ

.‡Èלא � ע�� ��רה וספר למק�� מ�ק�� מה�� ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹהיה
החמ�ר ��י על וי�יח�� ה�ק, �ת�� ��רה ספר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָי�יח

מ�ר ה��בי�, מ� מת�חד היה וא� עליו; וא�ויר�ב . ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָ�ְִָ
על ר�כב וה�א ל��, �נגד �חיק� מ�יח� � �חד �� ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָאי�
י�ב ��רה, ספר לפני ����ב מי �ל וה�ל�. ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָה�המה
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.ÂËיט�ת� ��י �ת�� � יריעה �� ��קרעה ��רה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָספר
לאות] אות בי� הכתב ית�ר.[בתו� לא �ל�, �ת�� ית�ר; ,ְְְִִָֹֹֹֹ

עפצ� �אי� �י�� אמ�רי�? �ברי� שבו��ה האלו� פרי [מי ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ
הקל�] ��פר,עובד � עפ�� �ה�א ה�ויל נ�ר א� אבל ְֲִִִִֵֶַָָָָנ�ר;

�בה �בי� לד�, �� �י� וכ� �ל�. �ת�� ה�א קרע ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹואפ��
א�אלתב א�ת�, ��פרי� אי� � ה�רעי� וכל ית�ר. � ה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ

� ה�רעי� �בכל לז�; ז� היריע�ת �ה� ���פרי� ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ�גידי�
צ�רת�. ����ה א� אחת, א�ת �חסר ��א ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹי�הר

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ה קודש שבת יו�

י ּפרק ּתֹורה וספר ּומזּוזה ּתפּלין ¤¤¨¤¥§¨§¦¦§§¦הלכֹות

מה�‡. אחד ��ל ה�, �ברי� �ע�רי� למד, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָנמצאת
� מה� אחד �� נע�ה וא� ��רה; ספר ה�א��סל הרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

�� ואי� ה�ינ�ק�ת, �ה� ��ל�די� הח��י� מ� ְְְִִִֵֶֶַַָָ�ִַָ�ְ�ח��
ה�: וא�� �ר�י�; �� ק�רי� ואי� ��רה, ספר ְְִִֵֵֵֵֶַַָָ�ְקד�ת
על ��כ�ב (ב) טמאה; �המה ע�ר על נכ�ב א� ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ(א)
מע�ד �היה א� (ג) מע�ד; �אינ� טה�רה �המה ָ�ְֶָָָ�ְְְֵֵֶָָע�ר
�תיבה, �מק�� ��א ��כ�ב (ד) ��רה; ספר ל�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ��א
�ער; �מק�� ה�ל� ועל ��ר �מק�� ה�ויל ְְְְְִִִֵַַַַָָָָעל
ה�ל�; על �מקצת� ה�ויל, על מקצת� ��כ�ב ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָ(ה)

��כס�סט�ס על ��כ�ב בבהמה](ו) הפנימי העור ;[חלק ְְְִֶַַ
��חר ��א ��כ�ב (ח) �רט�ט; �לא ��כ�ב ְְְְְִִִֶֶֶַַָֹֹֹ(ז)

רב]הע�מד זמ� ל��נ�ת;[המתקיי� ��אר ��כ�ב (ט) ; ְְְִִֵֶַָָ
וכ ��י ��תב� ��תב(י) (יא) �ס�לי�; מ�אר �� ��צא ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

הקב"ה]האז�ר�ת אפ��[שמות �ח�ר (יב) ��נה; �לא ְְֲִִֵֶַַָָָָֹ
��געה (יד) אחת; א�ת אפ�� �ה�סי� (יג) אחת; ְֲִִֶֶַַַַָָא�ת
��א עד אחת, א�ת צ�רת ��פסדה (טו) �א�ת; ְְְִֶֶַַַַָֹא�ת
�ע�ר �י� � אחרת לא�ת �דמה א� ע�ר, �ל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ��רא

�נקב[בתחילת] �י� האות]ה�תיבה, �קרע,[שניקבה �י� , ְְְִֵֵֶֶֶַַָ
�ט�ט�� האות]�י� מקצת א�[נמחקה �הרחיק (טז) ; ְְְִִִֵֶ

�ב�ת, ���י ה�בה ��ראה עד לא�ת, א�ת �י� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהקריב
ה�ר���ת; צ�רת ���ה (יז) אחת; �תבה �ב�ת ��י ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָא�
ה�תב ��אר ��תב (יט) ה�יר�ת; צ�רת ���ה ְְִִִֶֶַַַַָָָָ(יח)
��אר טה�רה. �גידי ��א היריע�ת ��פר (כ) ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ��ירה;

לע�ב. לא למצוה, � ה�ברי� ְְְְִִֵַַָָָֹ�ל

וכב�ד·. יתרה קד�ה �� נ�הגי� � ה��ר ��רה ְְֵָָָ�ְֲִֵֵֶַָָספר
ל� אי� אפ�� ��רה, ספר למ�ר לאד� ל� ואס�ר ְְְֲִִֵֵֶָָָָָֹ�ד�ל.
ל�ח י�� ואפ�� ר�י�, ספרי� ל� הי� ואפ�� �אכל, ְֲֲִִִִִַַַַַַָָָָֹמה

חד� ל�ני�� א�א ��רה, ספר מ�כרי� אי� לע�ל� . ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ
�דמיו: א�ה ���א א� �דמיו, ��רה ��למד � ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָ�ברי�

למ�ר. אחר �בר ל� יהיה ��א ְְְִִֵֶֶַָָֹֹוה�א,

�כלי‚. א�ת� נ�תני� � ��פסל א� ��לה, ��רה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָספר
�ניזת�. היא וז� חכמי�; �למיד אצל א�ת� וק�ברי� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָחר�,

�כריכי�[מעילי]מט�ח�ת א�ת� ע��י� ��ל�, ספרי� ְְְְִִִִִֶַָָָ
�ניזת� היא וז� מצוה; .למת ְְְְִִִֵָָָ

.„�� וה�ח ��רה, לספר �ה�כ� ה�ט�ח�ת,�יק וכ� ; ְְִֵֶֶַָ�ְְִֵַַָ
ה�ג�ל א� קריאתו]והאר��, בעת הס"ת להנחת [בימה ְְִַָָָ

ה�יק; �ת�� �ה�פר �י על א� ��רה, ספר �� ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ���יחי�

ספר עליו וה�ח ��רה, ספר עליו לה�יח �ה�כ� ה��א ֵֶַָָ�ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכ�
א�א לזרק�; ואס�ר ה�, קד�ה ��מי�י ה�ל � ְְְֵֶָָָָָ�ְְִֵַַָֹ��רה
עליה� �ע�מד ה�ימ�ת אבל נגנזי�. ����בר�, א� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ���בל�

וה��ח�ת ��רה, ספר הברית]א�חז לוחות ���תבי�[דג� ְְִֵֵֶֶַָ
�ס� ר��ני וכ� קד�ה. �ה� אי� � להתל�ד ל�ינ�ק ְִֵֵֶֶָ�ְְְִִֵֵֶֶַַָָ�ה�
��מי�י � לנ�אי ��רה לספר �ע��י� �ה�, וכ��צא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוזהב
א�ת� מכר �� א� א�א לחל, לה�ציא� ואס�ר ה�; ְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹ�ְקד�ה

ח��. א� ��רה ספר �דמיה� ָ�ְְִִֵֵֶֶָלקנ�ת

על‰. ל�מר צרי� ואי� ספר, ��י על ספר לה�יח ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ�מ�ר
�כת�בי�, נביאי� ��י על ח��י� �מ�יחי� הח��י�. ְְִִִִֵַַָ�ִִִַָ�ֵַַ��י
ולא הח��י�, ��י על �כת�בי� נביאי� מ�יחי� אי� ְִָֹ�ְְֲִִִִִֵֵַַַַָאבל

��רה ספר ��י על אפ��ח��י� ה�ד�, �תבי וכל . �ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ה�מיעי� א�ת�. לזרק אס�ר � וה�ד�ת [קלפי�הלכ�ת ְְְֲִִֵַַָָָָֹ

לסגולה] הקודש שמות �תביע� �ל עניני� �ה� ���ְְִִִֵֵֶֶֶָָ
הי� �� א� א�א ה��א, לבית �ה� נכנסי� אי� � ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹה�ד�

ע�ר. �ְמח��ת

.Âלבית �� וי�נס �זר�ע�, ��רה ספר אד� יאחז ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹלא
ה��א לבית א� �יה�רח�, על א� � ה�בר�ת לבית א� , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ

יקרא ולא .��� ה�יק �ת�� ונת�� �מט�ח�ת, �ר�� ְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹ�ה�א
א� ה�ת, מ� א� ה�בר, מ� א��ת אר�ע ��רחיק עד ,��ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַ
לי�ב ואס�ר ער�. ��ה�א ה�פר יאחז ולא ה��א. ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹמ�ית

עליה. ��רה ��פר מ�ה ִֵֶֶֶַָָָָעל

.Êעד ,�� מ�ת� ל��� אס�ר � ��רה ספר �� ��� ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�ית
אחר �כלי ה�לי וי�� �כלי, ���יח�� עד א� ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ���ציא��,

ל� מז�� מיועד]�אינ� ל�[מיוחד, מז�� היה א� אבל ; ְֵֶ�ְֲִָָָָ�ָ
עד א� ה�. אחד �כלי זה, �ת�� זה �לי� ע�רה אפ�� �ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
�ית ל� אי� א� טפחי�, ע�רה �ב�הה מח�ה ל� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ��ע�ה
מ�ת�, ל��� אס�ר � אחר �ית ל� י� א� אבל ְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָאחר;

���ציא��. ִֶֶַעד

.Áנ��ת ואפ�� ה�מאי�, לאחז�ל מ�רי� � ��י� ואפ�� , ְֲֲִִִִִֵַַַָ�ֱִֶָֹ
טמאה. מק�לי� ��רה �ברי �אי� ;�� ולקר�ת ��רה, ְָ�ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָספר
א�א �טיט; מלכלכ�ת א� מט�פ�ת, ידיו יהי� ��א ְְִֶָָ�ְָ�ְְְִֶָָֹוה�א,

.�� י�ע� �� ואחר ידיה�, ְְְְֲִִֵֶַַָירחצ�

.Ëמה ��ה�א ��רה ספר הר�אה לעמד�ל ח�ב ,�� ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
מה��מ�ניו �ה�א זה ��עמד עד ע�מדי�, ה�ל ויהי� . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ואחר מעיניה�; ��ת��ה עד א� למק�מ�, ����יע�� ��ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ
לי�ב. מ�רי� יהי� ,��ְִָ�ִֵֵָ

.È��מק ��רה לספר ליחד ה�ק��,מצוה א�ת� �לכ�ד , ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ
��כל ה� ה� ה�רית, ��ל�ח�ת �ברי� מ�י; יתר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�לה�ר�
יג�ה ולא ��רה, ספר �נגד אד� ירק לא וספר. ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹספר
על י�יח�� ולא �נג��, רגליו יפ�ט ולא �נג��, ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹערות�
א� א�א ��רה, לספר אח�ריו יחזיר ולא �מ��י. ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹרא��

טפחי�. ע�רה מ��� �ב�� היה ��ְֲִִֵֶַָָָָָָ

.‡Èלא � ע�� ��רה וספר למק�� מ�ק�� מה�� ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹהיה
החמ�ר ��י על וי�יח�� ה�ק, �ת�� ��רה ספר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָי�יח

מ�ר ה��בי�, מ� מת�חד היה וא� עליו; וא�ויר�ב . ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָ�ְִָ
על ר�כב וה�א ל��, �נגד �חיק� מ�יח� � �חד �� ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָאי�
י�ב ��רה, ספר לפני ����ב מי �ל וה�ל�. ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָה�המה



-פ h"qyz'd a`Îmgpn b"kÎh"i iyingÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

�ל על ה�אמ� העד �ה�א ופחד, �באימה רא� ְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ�כבד
�פי ויכ�ד�� לעד"; �� �� "והיה ��אמר: ע�ל�, ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�אי
ה��רה, את המח�ל '�ל הרא��ני�: חכמי� אמר� ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ�ח�.

��פ� ה��רה, את המכ�ד וכל ה�ר��ת; על מח�ל ְְְִֵֶַַַַַָָָ�ְ��פ�
ה�ר��ת'. על ְִַַָ�ְמכ�ד
�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

�

zeevnd xtq m"anx ixeriyh"qyz'd a`Îmgpn d"kÎh"i -

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"ט ראשו� יו�

.Â�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יו�ראשוֿ�חמישיי"טֿכ"גמנחֿ�אב

� השנ"ו האד�ה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְַָָָ
אמר� וה�א לאחר, ���את אחר �ר��ת� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָמ�החזיר
א�רֿ��ח� הרא��� �על� "לאֿי�כל ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹיתע�ה:

לקח��" c)ל��ב ,ck mixac)זה לאו על והע�בר . ְְְֵֶַַָָָָ
�כ�ה ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ל�קה. �ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

�יבמ�ת. ְִָמק�מ�ת

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ' שני יו�

.Â�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÊË¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה השנ"ו ְִַַָה�צוה
� הרט"ז ה�ב�ה�צוה ���א ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָ

(qibd)וה�א זרע, ה�יח ולא מת א� אחיו ְְִִִִֵֵֶֶַַָֹא�ת
עליה" יבא "יבמ� יתע�ה: d)אמר� ,dk mixac). ְְְִֶֶַָָָָָָֹ

ל�, המיחדת ���כ�א ז� מצוה �יני נת�אר� ֶֶָ�ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ�כבר
יבמ�ת. מ�כת ְְֶֶַַָ�ל�מר

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"א שלישי יו�

.ÊÈ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הרי"ז ��חל��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְֲִִִִֶֶַַַַָָ

zny)היבמה g`d zy`),י�א�ה לא א� ליבמ� ְִִִֶַָָָָָָֹ
רגל�" מעל נעל� "וחלצה יתע�ה: אמר� ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָוה�א

(h ,dk mixac)כ�א��� ז� מצוה �יני נת�אר� ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ�כבר
ידע� �כבר יבמ�ת. מ�כת והיא לכ�, ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָ�ְַהמיחדת

hl:)ל��נ� zenai .bi zekxa)���י "מצות :g`y) ְְִִַָ
(dp`yi znd�קרא �לפיכ� חליצה", למצות ְְְְֲִִִֶֶַָָָק�דמת

�יני ��ללת �היא א�ֿעלֿ�י "יבמ�ת", ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָל��כ�א
�אחד. והחליצה ְְֲִִֶַַָָה����

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ב רביעי יו�

.Ê�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� השנ"ז �ניה�צוה �אר �הזהר� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְֲֵָ

היבמה על מ�ב�א gipdאד� `le zny g` zy`) ְִַַָָָָָ
(rxfז�ת �חת znd��היא g` lr daegy ,xyw) ְִִֶַַַ

(dp`yil Ð maid Ðלאֿתהיה" אמר�: וה�א ְְְְִֶָָָֹיבמ�,
זר" לאי� הח�צה d)א�תֿה�ת ,dk mixac). ְִֵֵֶַַָָ

�כבר וה�א. היא ל�קה, � זה לאו על ְְִֵֶֶַָָָָוהע�בר
�יבמ�ת. ז� מצוה �יני ְְֲִִִִֵָָָנת�אר�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ג חמישי יו�

.Á�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÁÈ¯ .Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ë�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ËÈ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הר"כ המפ�הה�צוה �די� ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָ
(zepfl)�אי "וכיֿיפ�ה יתע�ה: אמר� וה�א ,ְְְְְִִִֶֶַַָ
eh)�ת�לה" ,ak zeny)לֿ�יני� נת�אר� �כבר . ְְְֲִִֵָָָָ

מ�ת��ת. ד' �פרק ג' �פרק ז� �ְְְִִֶֶֶֶָמצוה

� הרי"ח הא�נסה�צוה ��צט�ה (lreadה���י ְְִִִֵֶַַַָָָָ
(dgxkÎlra dleza�אמר וה�א אתֿאנ�סת�, ְְֲִֶָָָל�א

לאֿי�כל ע�� א�ר �חת לא�ה "ול�ֿתהיה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹיתע�ה:
�לֿימיו" hk)��ח� ,ak mixac)נת�אר �כבר , ְְְִֵַָָָָָָ

מ��ת לא(eh.)�גמרא �ה�א א�נס, �ל זה ��או ְִֵֶֶֶֶַָָָֹ
וכ� ע�ה. ��דמ� לאֿתע�ה ה�א ל��ח�, ְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָֹי�כל
ע�ה ע�ה ��דמ� לאֿתע�ה "וא�אי, ְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַָָֹאמר�:
תהיה "ול� ��אמר: ��ה נת�אר ה�ה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָה�א".
מצוה �יני נת�אר� �כבר ע�ה. מצות � ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָלא�ה"

ג' �פרק מ�ת��ת(hl.)ז� ד' .(an.)�פרק ְְִֶֶֶֶ�

� השנ"ח �ה�צוה הא�נסהאזהרה הזהר ְְִֶַַַָָָָ�ְֵַָ
לא�ה "ול�ֿתהיה אמר�: וה�א אנ�סת�, ְְְְְְֲִִִֵֶָָָָמ�גר�

�לֿימיו" ��ח� לאֿי�כל זה(my)[וג�'] ולאו ְְְֶַַָָָָָֹ
וכ� לא�ה" תהיה "ול� אמר�: וה�א ע�ה, ְְְְְְְֲִִֵֶָָָָקדמ�

מ��ת �גמרא ע�ה,(eh.)�אר� ��דמ� לאו ��ה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָ
ה�א י�ראל א� ��ר�, "א�נס אמר�: ְְְִִֵֵֵֵֶָָָו��
("dy`l didz `le" ieeivd miiwle xifgdl eciay)

ה�א �ה� וא� ל�קה: ואינ� מחזיר �dyexbdy) ְְֲִִֵֵֶַֹ

- h"qyz'd a`Îmgpn d"kÎc"k ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

(eilr dxeq`ודע מחזיר". ואינ� ל�קה �ְְֲִֵֶַַ
קד� ומתה אנ�סת� וגר� י�ראל היה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹ�אפ��
לא �הרי ל�קה, � לאחר נ�את א� ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ��חזיר�ה,
ולא ק�מ� �אצלנ�: ה�לל �פי ,��� ע�ה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹק��

ielzק�מ� ,mdn xeht e` zewlna aeig xnelk) ְִ
dyrd z` miiwl ,df avna ozip m` :cg` ogana

`ly e` ,zewlnn xeht f`y Ð e`ld z` ,"owzn"d

aiigzn f`y Ð dyrd z` miiwl df avna ozip

(zewlna'ג �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
מ�ת��ת. ד' �ְִֶֶ�פרק

� הרי"ט רעה�צוה �� ה��ציא �י� היא ְִִִִֵַַָָָ
(mileza dl `vn `l ik dilr lilrde dleza `yp),

א��� ו���אר להלק�ת� ��צט�ינ� ה���י ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ�ל�מר:
לא�ה "ול�ֿתהיה נאמר: �� ��� לפי ְְְְֱִִִִֶֶֶַַָע��,

�לֿימיו" ל��ח� hi)לאֿי�כל my)ונת�אר . ְְְְִֵַַָָָָָֹ
מ��ת ��ת�אר(my)�גמרא �מ� זה, �לאו �� ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ע�ה ��דמ� לאו ��ה �ל�מר: epl�א�נס, ixd) ְְֲֵֵֶֶֶַָָָ
(dyr o`k yiyפרק� ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ

מ�ת��ת ד' �פרק .(dn:)ג' ְִֶֶ�

� השנ"ט ��ה�צוה מ�ציא �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְִֵַ
אמר� וה�א אתֿא���, מ�גר� "לאֿרע :�� �� ְְְְִִֵֶַַָָֹ

�לֿימיו" ל��ח� קדמ�(my)י�כל זה לאו וג� . ְְְְֶַַַָָָָָָ
לא�ה" "ול�ֿתהיה אמר�: וה�א ו�ינ�(my)ע�ה ְְְְְְֲִִִֵֶָָ

��ת�אר �מ� הא�נס, �די� ה�לק�ת לעני� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ��ר��י�
ו�� מ��ת. eh.)�ס�� zekn)'ד �בפרק ג' �בפרק ְְְְֶֶֶֶַָ

ז�. מצוה �יני נת�אר� ְְֲִִִֵָָ�ְִמ�ת��ת

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ד שישי יו�

.„˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יו�שישֿישבתקודשכ"דֿכ"המנחֿ�אב

� הרכ"ג ס�טהה�צוה �די� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָָָ
`le xf mc` mr cgizz `ly dlra dxidfdy dy`)

(drnypיֿת�טה� אי� "אי� יתע�ה: אמר� ְְְְִִִִִֶֶַָוה�א
ai)א���" ,d xacna)לֿדיני� נת�אר� �כבר , ְְְֲִִִֵָָָ

קר�נ� �קריב וכיצד א�ת� מ�קי� �יצד ז� ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָמצוה
�ל�מר לכ�, המיחדת ���כ�א �נאיה, ְְֶֶַָ�ְְְְֶֶַַַָָָָ��אר

ס�טה. ֶֶַָמ�כת

� הק"ד מ�בל�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
(aaxrl):יתע�ה אמר� וה�א ��מ�, ס�טה ְְְְִִֶֶֶַַַָָמנחת

�מ�" עליו י�ק לא וג�' עליה אתֿקר�נ� ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ"והביא
(eh my).ל�קה � ��מ� הקריב� ְְְִִִֶֶֶָוא�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ה קודש שבת יו�

.‡Ï˘ .Ï˘ .‰˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.„Ï˘ .‚Ï˘ .·Ï˘

� הק"ה מ���ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִִֵַ
minya)לב�נה ur ly sxy oin),ס�טה �מנחת ְְְִַָָ

לבנה" עליו "ולאֿי�� יתע�ה: אמר� (mixacוה�א ְְְְְִִֵֶַָָָָֹֹ
(eh ,dספרי my)�ל��� `yp)�נת �א� "מ�יד : ְְִִִֵֶַַָ

�ע�ב ��� �לאֿתע�ה, ע�בר � לב�נה א� ר�מ� ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָֹ
הע�בר �� �לפיכ� לב�נת�". על ע�בר �� �מנ� ְְְִֵֵַַַַָָָָעל
עליו "לאֿי�ק �ב�כל�א: ל�קה. � זה לאו ְְִִֶֶַַָָָָֹֹעל
��י �ה� מ�יד � לבנה עליו ולאֿי�� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ�מ�

ְַָאזהר�ת".

� הש"ל עלה�צוה מ�ב�א �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַַָ
ערות�" תג�ה לא הוא "א�� אמר�: וה�א ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹהא�,

(f ,gi `xwie)�וא �כרת. � זה לאו על והע�בר .ְְְִֵֵֶַָָָ
וא� מזיד; היה א� נסקל � עליו העד�ת ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָנתק�מה

קב�עה. ח�את מקריב � ��גג ְְִֵַַָָָָהיה

� השל"א מ�ב�אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַָ
לא א�תֿאבי� "ערות אמר�: וה�א אב, א�ת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹעל

g)תג�ה" ,my)נתק�מה וא� �כרת זה על והע�בר , ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ
�ב��גג, מזיד; היה א� �סקילה � העד�ת ְְִִִִֵֵֵָָָָָָעליו
על �ה�א ל� נת�אר ה�ה קב�עה. ח�את ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָמקריב
�י� א�תֿאב, �מ��� א� מ��� עליה ח�ב ִִִֵֵֵֶֶַָָָָא��
��ת�אר �מ� אביו, מיתת לאחר �י� אביו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ�ח�י

.(cp.)�סנהדרי� ְְְִֶַ

� השל"ב מ�ב�אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַָ
אח�ת� "ערות יתע�ה: אמר� וה�א האח�ת, ְְְְְֲִֶֶַַַָָָעל

ערות�" תג�ה לא וג�' אבי� h)בת ,my)והע�בר ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹ
� �ב��גג �רת: ח�ב � �מזיד זה לאו ְְִֵֵֵֶַַָָָעל

קב�עה. ְַָָח�את

� השל"ג מ�ב�אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַָ
אמר� וה�א אח�ת�, היא א� האב א�ת �ת ְְֲִִֵֶַַָָָעל
הוא אח�ת� אבי� מ�לדת אבי� "�תֿא�ת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָיתע�ה:

ערות�" תג�ה i`)לא ,my)ת� לע��ת �א זה לאו ְְֲֶֶֶַַַָָָָֹ
האב ��ת(`xeqi)א�ת והראיה עצמ�. �פני ערוה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ



פי - h"qyz'd a`Îmgpn d"kÎc"k ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

(eilr dxeq`ודע מחזיר". ואינ� ל�קה �ְְֲִֵֶַַ
קד� ומתה אנ�סת� וגר� י�ראל היה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹ�אפ��
לא �הרי ל�קה, � לאחר נ�את א� ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ��חזיר�ה,
ולא ק�מ� �אצלנ�: ה�לל �פי ,��� ע�ה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹק��

ielzק�מ� ,mdn xeht e` zewlna aeig xnelk) ְִ
dyrd z` miiwl ,df avna ozip m` :cg` ogana

`ly e` ,zewlnn xeht f`y Ð e`ld z` ,"owzn"d

aiigzn f`y Ð dyrd z` miiwl df avna ozip

(zewlna'ג �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
מ�ת��ת. ד' �ְִֶֶ�פרק

� הרי"ט רעה�צוה �� ה��ציא �י� היא ְִִִִֵַַָָָ
(mileza dl `vn `l ik dilr lilrde dleza `yp),

א��� ו���אר להלק�ת� ��צט�ינ� ה���י ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ�ל�מר:
לא�ה "ול�ֿתהיה נאמר: �� ��� לפי ְְְְֱִִִִֶֶֶַַָע��,

�לֿימיו" ל��ח� hi)לאֿי�כל my)ונת�אר . ְְְְִֵַַָָָָָֹ
מ��ת ��ת�אר(my)�גמרא �מ� זה, �לאו �� ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ע�ה ��דמ� לאו ��ה �ל�מר: epl�א�נס, ixd) ְְֲֵֵֶֶֶַָָָ
(dyr o`k yiyפרק� ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ

מ�ת��ת ד' �פרק .(dn:)ג' ְִֶֶ�

� השנ"ט ��ה�צוה מ�ציא �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְִֵַ
אמר� וה�א אתֿא���, מ�גר� "לאֿרע :�� �� ְְְְִִֵֶַַָָֹ

�לֿימיו" ל��ח� קדמ�(my)י�כל זה לאו וג� . ְְְְֶַַַָָָָָָ
לא�ה" "ול�ֿתהיה אמר�: וה�א ו�ינ�(my)ע�ה ְְְְְְֲִִִֵֶָָ

��ת�אר �מ� הא�נס, �די� ה�לק�ת לעני� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ��ר��י�
ו�� מ��ת. eh.)�ס�� zekn)'ד �בפרק ג' �בפרק ְְְְֶֶֶֶַָ

ז�. מצוה �יני נת�אר� ְְֲִִִֵָָ�ְִמ�ת��ת

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ד שישי יו�

.„˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יו�שישֿישבתקודשכ"דֿכ"המנחֿ�אב

� הרכ"ג ס�טהה�צוה �די� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָָָ
`le xf mc` mr cgizz `ly dlra dxidfdy dy`)

(drnypיֿת�טה� אי� "אי� יתע�ה: אמר� ְְְְִִִִִֶֶַָוה�א
ai)א���" ,d xacna)לֿדיני� נת�אר� �כבר , ְְְֲִִִֵָָָ

קר�נ� �קריב וכיצד א�ת� מ�קי� �יצד ז� ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָמצוה
�ל�מר לכ�, המיחדת ���כ�א �נאיה, ְְֶֶַָ�ְְְְֶֶַַַָָָָ��אר

ס�טה. ֶֶַָמ�כת

� הק"ד מ�בל�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
(aaxrl):יתע�ה אמר� וה�א ��מ�, ס�טה ְְְְִִֶֶֶַַַָָמנחת

�מ�" עליו י�ק לא וג�' עליה אתֿקר�נ� ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ"והביא
(eh my).ל�קה � ��מ� הקריב� ְְְִִִֶֶֶָוא�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ה קודש שבת יו�

.‡Ï˘ .Ï˘ .‰˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.„Ï˘ .‚Ï˘ .·Ï˘

� הק"ה מ���ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִִֵַ
minya)לב�נה ur ly sxy oin),ס�טה �מנחת ְְְִַָָ

לבנה" עליו "ולאֿי�� יתע�ה: אמר� (mixacוה�א ְְְְְִִֵֶַָָָָֹֹ
(eh ,dספרי my)�ל��� `yp)�נת �א� "מ�יד : ְְִִִֵֶַַָ

�ע�ב ��� �לאֿתע�ה, ע�בר � לב�נה א� ר�מ� ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָֹ
הע�בר �� �לפיכ� לב�נת�". על ע�בר �� �מנ� ְְְִֵֵַַַַָָָָעל
עליו "לאֿי�ק �ב�כל�א: ל�קה. � זה לאו ְְִִֶֶַַָָָָֹֹעל
��י �ה� מ�יד � לבנה עליו ולאֿי�� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ�מ�

ְַָאזהר�ת".

� הש"ל עלה�צוה מ�ב�א �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַַָ
ערות�" תג�ה לא הוא "א�� אמר�: וה�א ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹהא�,

(f ,gi `xwie)�וא �כרת. � זה לאו על והע�בר .ְְְִֵֵֶַָָָ
וא� מזיד; היה א� נסקל � עליו העד�ת ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָנתק�מה

קב�עה. ח�את מקריב � ��גג ְְִֵַַָָָָהיה

� השל"א מ�ב�אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַָ
לא א�תֿאבי� "ערות אמר�: וה�א אב, א�ת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹעל

g)תג�ה" ,my)נתק�מה וא� �כרת זה על והע�בר , ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ
�ב��גג, מזיד; היה א� �סקילה � העד�ת ְְִִִִֵֵֵָָָָָָעליו
על �ה�א ל� נת�אר ה�ה קב�עה. ח�את ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָמקריב
�י� א�תֿאב, �מ��� א� מ��� עליה ח�ב ִִִֵֵֵֶֶַָָָָא��
��ת�אר �מ� אביו, מיתת לאחר �י� אביו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ�ח�י

.(cp.)�סנהדרי� ְְְִֶַ

� השל"ב מ�ב�אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַָ
אח�ת� "ערות יתע�ה: אמר� וה�א האח�ת, ְְְְְֲִֶֶַַַָָָעל

ערות�" תג�ה לא וג�' אבי� h)בת ,my)והע�בר ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹ
� �ב��גג �רת: ח�ב � �מזיד זה לאו ְְִֵֵֵֶַַָָָעל

קב�עה. ְַָָח�את

� השל"ג מ�ב�אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַָ
אמר� וה�א אח�ת�, היא א� האב א�ת �ת ְְֲִִֵֶַַָָָעל
הוא אח�ת� אבי� מ�לדת אבי� "�תֿא�ת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָיתע�ה:

ערות�" תג�ה i`)לא ,my)ת� לע��ת �א זה לאו ְְֲֶֶֶַַַָָָָֹ
האב ��ת(`xeqi)א�ת והראיה עצמ�. �פני ערוה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ



-פי h"qyz'd a`Îmgpn d"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

על �ה�א היא, עצמ� �פני ערוה האב ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָא�ת
אביו נ��את �ת onאח�ת� `ly eza `ivedl) ְֲִַַָ

(oi`eypdת� �מ��� אח�ת� מ��� ��י�: ְֲִִִַַַָח�ב
��י�: ח�ב �ה�א א�� על ה�א �מ� אביו, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָא�ת
וזה ��ארנ�. �מ� אביו, א�ת �מ��� א�� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָמ���

מיבמ�ת ב' �פרק אמר� ר�נ�:(ak:)ל��נ�: "�נ� : ְְְִֶֶַָָָָָָ
ח�ב � אביו א�ת �ת והיא אח�ת� על ְֲִִֵֶַַַַָָָה�א
י�סי ר�י אביו, א�ת �ת מ��� וח�ב אח�ת� ְֲִִִִֵֵֶַַַָָמ���
אח�ת� מ��� א�א ח�ב אינ� א�מר: יה�דה ְְֲִִֵֵֶַַָָָ�ר�י

�ר�נ�? טעמיה� מאי minkg�לבד. ly mnrh dn) ְְְֲִַַַַָָָ

(mizy miaiigne iqei iax lr miwlegdמ�די ְְִִֵַאמרי:
(e`x dpd)� וג�' אבי�" בת אח�ת� "ערות �תיב :ְְְְֲִִֶַַָ

לי? למה אבי�" מ�לדת אבי� �תֿא�ת ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ"ערות
מינ� rnyn)�מע o`kn)�אח�ת מ��� לח�ב� ְְְֲִִַַַ

זה, לאו על והע�בר אביו". �תֿא�ת ְִִֵֵֶֶַַָָָ�מ���
�לבד �כרת, � אביו נ��את �ת אח�ת� ְְְְֲִִֵַַַַָָ�ל�מר:
קב�עה. ח�את מקריב �ב��גג מזיד: היה ְְְִִִֵֵַַָָָָא�

� השל"ד מ�ב�אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַָ
לא וג�' �תֿ�נ� "ערות אמר�: וה�א ה��, �ת ְְְְְִֵֶַַַַַָֹעל

i)תג�ה" ,my). ְֶַ

יו�שבתקודשכ"המנחֿ�אב�

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ew sc `rivn `aa(oey`x meil)

àzñtñàì àòøà ìéa÷c àøáb àeäälcbl ick zexikga rwxw laiwy - ©©§¨§©¦©§¨§©§©§¨
,zgy daéøòNc éøBëadze` rxf .mixek dnk zcina mixery zxenz - §¥§©£¥

e ,zgya mc` eze`àzñtñà àcáò,zgy dginvd -åz` xvwy xg` ©§¨©§©§¨§
,dzginvn mei miyely seqa zgyddLøç,dcyldòøæeae÷ìå ,éøòN £¨¨§¨¨©£¥§¨

éøòN éðä.rxfy el` mixery -úøôc àøeqî àáéáç áø dçìL ¨¥©£¥§¨¨©£¦¨¦¨¦§¨
,df dxwn zl`y z` [zxt xdpl dkenqd-]dén÷ì[eiptl-]ék ,àðéáøc §©¥§¨¦¨¦

éàî àðåb éàä,df dxwna oicd dn -äú÷ì ékyéîc dëBzî Bì ïúBð ©©§¨©¦¨§¨¥¦¨¨¥
zxenz dcy xkgyk dpynd ly dxwna oicl dnec df dxwn m`d -

,dkezn el ozepy ,dzwle mihig drxfe mihig,àì Bàdxkg `l ixdy Ÿ
.mixerya drxefl ickdéì øîà,`aiag axl `piaxéîc éîdf dxwn ¨©¥¦¨¥

`ld ,dpynd ly dxwnlíúäda rexfl ick dilra dxikgdy dpyna ¨¨
,mixerydøîc àúeçéìL àòøà àãáò àìz` rwxwd dzyr `l - Ÿ¨§¨©§¨§¦¨§¨¨

leki okle ,mitecy `l` miaeh mihig dginvd `ly oeik ,dilra zegily

la` .ely cqtd dfy oeik ,dilral mpzilàëäda rexfl ick dxikgdyk ¨¨
ixd ,weyd on mixery el `iaiy enr wqte ,zgyàúeçéìL àòøà àãáò̈§¨©§¨§¦¨

äøîcdrxef did eli`e ,zgy dginvde dilra zegily rwxwd dzyr - §¨¨
,dlwlwzpe mixery drxf `edy `l` ,ie`xk zgnev dzid zgya aey
on el `iaiy enr wqty mixeryd z` ciqtdl jixv dilra oi` ok m`e

.weyd

:dpynd oick epic m`d dpce ,df oipra sqep dyrn d`ian `xnbdàeää©
déøáçî ñcøt ìa÷c àøáb,miapr da lcbl exiagn mxk laiwy -øNòa ©§¨§©¥©§¥¥©§¥§¤¤

àøîç épcseqale ,el` miaprn oii zeiag xyr zxenz -éwzàeää ó ©¥©§¨©¦©
àøîç.zeiagd jeza didy oiid uingd -eðééä øîéîì àðäk áø øáñ ©§¨¨©©©£¨§¥©©§

ïéúéðúîm` s`y ,dpynd ly dxwnl dnec df dxwny -äú÷ìdcyd ©§¦¦¨§¨
,éîc éî ,éMà áø déì øîà .dëBzî Bì ïúBð`ldíúädpynaàãáò àì ¥¦¨¨©¥©©¦¦¨¥¨¨Ÿ¨§¨

,àúeçéìL àòøàdginvd `le mihig my rexfl ick dxikgd ixdy ©§¨§¦¨
la` ,mze`àëäixd ,miapr da lcbl ick dxikgdyàòøà àãáò ¨¨¨§¨©§¨

àúeçéìLok m`e ,jk xg` uingd mdn `viy oiidy `l` ,miapr dlcibe §¦¨
.weyd on aeh xg` oii el `iadl jixvíecëc éáðéòa éMà áø äãBîe- ¤©©¦§¦§¥§©

,minxkdn mthwy xg`l erilzdy miapra,äéøîBòa äú÷lL äãNáe§¨¤¤¨§¨§¨¤¨
dcya migehy oiicr eidyk ,mxvwy xg`l etcyp day d`eazd ixnery

dilr mgheyl rwxwl mikixv md oiicry oeiky ,uiwd zenia myaiil
xkegd el ozepe ,dilra zegily rwxwd dzyr `ly aygp okl ,yeaiil

:weyd on mixg` `iadl jixv epi`e ,mdn

äðùî

dnn xg` xac rexfl el xzen m`d ,exiagn dcy xkega dpc dpynd
:dcyd z` xkg ezrixf myly

Bøéáçî äãN ìa÷îäick zexikga,íéhç äpòøæé àì ,íéøBòN dòøæì ©§©¥¨¤¥£¥§¨§¨§¦Ÿ¦§¨¤¨¦¦
da rexfl ick dlaiw m` la`,íéøBòN äpòøæé ,íéhçmihigdy meyn ¦¦¦§¨¤¨§¦

lka mixery rexfl xzen okle ,mixeryd on xzei rwxwd z` zeyigkn
.jk myl rwxwd z` laiw m` wx rexfl xzen mihig la` ,dxwnïaø©¨

øñBà ìàéìîb ïa ïBòîLrexfl ick rwxwd z` laiwyk mixery rexfl s` ¦§¤©§¦¥¥
.mihig da

da rexfl ick zexikga dcyd z` laiw m` ok enkäpòøæé àì ,äàeáz§¨Ÿ¦§¨¤¨
,úéðè÷da rexfl ick dlaiw m`e,äàeáz äpòøæé ,úéðè÷meyn ¦§¦¦§¦¦§¨¤¨§¨

d`eaz rexfl xzen okle ,d`eazd on xzei rwxwd z` dyigkn ziphwdy
.jk myl rwxwd z` laiw ok m` `l` ziphw rexfl xeq`e ,dxwn lka

øñBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøåick rwxwd z` laiwyk d`eaz rexfl s` §©¨¦§¤©§¦¥¥
:ziphw da rexfl

àøîâ

:l`ilnb oa oerny oax ly enrh z` zx`an `xnbdéàî ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨©
áéúëc ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc àîòè(bi b diptv) minid zixg` lr ©§¨§©¨¦§¤©§¦¥¦§¦

ì íäéôa àöné àìå ,áæë eøaãé àìå ,äìåò eNòé àì ìàøNé úéøàL'ïBL §¥¦¦§¨¥Ÿ©£©§¨§Ÿ§©§¨¨§Ÿ¦¨¥§¦¤§
,'úéîøzoina drxefl dvexe ,mieqn oina drxefl ick dcyd z` laiwyke ©§¦

.xeq` okle ,xn`y itk dyer epi`y ,zinxze afk d`xp df ixd ,xg`
:l`ilnb oa oerny oax ly enrha `cqg ax ixac lr dywn `xnbd

.éáéúéî,(:gr lirl) `ziixaa epipyíéøet úaâî,mixet ly diabd - ¥¦¥¦§©¦
jxevl miiprl mwlgl ick xird ipan dwcvd i`ab miaeby zern epiidc

dlek depzi ,mixet zcerqìmiiprd ikxevaíéøetdexg`i `le ,cala §¦
,dwcvd ztewl dpzil mixet xg`låmbøáca ïé÷c÷ãî ïéàel` miipr m` §¥§©§§¦©¨¨

wlg mdl epzie olek z` mikixv mpi`y e` ,zernd lk z` mikixv
mlek z` mipzep `l` ,dwcvd qikl epzpi ex`ypy zernde ,zerndn

.mixeta miiprléðòä ïéàåmixet ikxvl zernd z` laiwyçwéì éàMø §¥¤¨¦©©¦©
ïäîoiwziy xlcpql mlyl ick,Bìcðñì äòeöøel epzip zerndy oeik ¥¤§¨§©§¨

,dwcvd zxhnn zepyl el xeq`e ,cala dcerq ikxvläðúä ïk íà àlà¤¨¦¥¦§¨
,ok dyriy,øéòä éLðà ãîòîaoipr xear mb dwcvd z` epzp i`ce f`y §©£©©§¥¨¦

,dføîàL á÷òé éaø éøácok.øéàî éaø íeMîeìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¦§¥©¦©£Ÿ¤¨©¦©¦¥¦©¨¦§¤©§¦¥
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המשך ביאור למסכת בבא מציעא ליום ראשון עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr iw sc `rivn `aa(iying meil)

ztqep dpy ezeyxa dcyd x`yizy epevxe ,odilr mlyn `edy mipyd

dpyd s`y `ed oicde ,eixac z` milawn oi` ,mipyd ray ixg`úéòéáMä©§¦¦
wlg `idïéðnä ïî`id 'cg` reay' oeyl zernyny oeik ,mipyd ray ly ¦©¦§¨

dhiny zpy dlelk df 'reay' jezay rciy xazqne ,oxcqk mipy ray

.dlaiw ok zrc lre ,da cearl xeq`y
yk m` j`epîéä dìa÷jynl elv` didz dcydy exn`'íéðL òáL' ¦§¨¥¤¤©¨¦

,æeæ úBàî òáLay `ed oicd,ïéðnä ïî úéòéáMä ïéàdwifgn lawnde ¦§©¥¥©§¦¦¦©¦§¨
xazqn mieqn mipy oipn dcya wifgdl epevxy xne`dy oeik ,ztqep dpy
zpy z` lelkl oiekzn epi`e ,da cearl lkeiy mipy oipnl ezpeeky

.dhinyd

melyz onf oipra miwqer (.`iw) oldl dpynd oke ,epizpyn ly `ad wlgd
.xiky xky

z` xg`l el xeq`e epnfa el mlyl aiig ,dk`lnl lret xkeyd mc`

oilz `l ,lfbz `le Lrx z` wWrz `l' (bi hi `xwie) xn`py ,melyzdŸ©£Ÿ¤¥£§Ÿ¦§ŸŸ¨¦
.mei xikya wqer df weqty `ibeqa x`eaie ,'xwA cr LY` xikU zNrR§ª©¨¦¦§©Ÿ¤
F` Lig`n oFia`e ipr xikU wWrz `l' (eh-ci ck mixac) cer xn`peŸ©£Ÿ¨¦¨¦§¤§¥©¤

WnXd eilr `Faz `le FxkU oYz FnFiA ,LixrWA Lvx`A xW` LxBn¦¥§£¤§©§§¦§¨¤§¦¥§¨§Ÿ¨¨¨©¤¤
La dide 'd l` Lilr `xwi `le FWtp z` `Up `Ed eil`e `Ed ipr iM¦¨¦§¥¨Ÿ¥¤©§§Ÿ¦§¨¨¤¤§¨¨§
onf edn zxxan epizpyn .dlil xikya miwqer el` miweqte ,'`hg¥§

jeza el mlyl ziad lra aiigy ,epiipr itk lret lkl ie`xd melyzd
.onf eze`
íBé øéëN,eteq cr ,meid lk cearl xkypd -äáBbezlert xky z`ìk §¦¤¨

,äìéläonfd jeza el mlyln ziad lra xg`zi m`e ,xgyd zelr cr ©©§¨
oiprl mei xiky ly 'epnf'k dlild aygp ok enk .xeqi` lr xeari ,dfd
`die el mliy `l oiicr ziad lray dfd onfd jeza rayidl leki `edy

.ezreaya on`p
,äìéì øéëN,dlild seqa ezk`ln z` miiqnd,íBiä ìk äáBbzriwy cr §¦©§¨¤¨©

xikyd on`p df onf jezae ,xeqi`a ziad lra xaer df onf xg`le ,dngd

.rxtp `ly dreaya,úBòL øéëNezexikye zery dnk wx caerd §¦¨
wqry dper dze`a exky z` daeb ,dlild e` meid seq iptl zniizqn

dlila car m` ,dk`lnaäáBbjyna exky z`,äìélä ìkzrn ¤¨©©§¨
,xwead cre ezexiky dniizqdyåexky z` daeb ,meia dcearl xkyp m` §
jyna ezexiky dxnbpy zrn.íBiä ìk̈©

:cg` dlil e` cg` mein xzeil xkypd ly epic z` zx`an dpyndøéëN§¦
úaL,mini reay -òeáL øéëN ,äðL øéëN ,Lãç øéëN,mipy ray - ©¨§¦Ÿ¤§¦¨¨§¦¨©

m` ,ezexiky meiq onf itl rawp epic,íBia àöéoicd ,dngd zriwy mcew ¨¨©
y `edíBiä ìk äáBbezk`ln z` miiqnd xiky lkk ,dngd zriwy cr ¤¨©

m`e ,meid lk epnfy meiaíBiä ìëå äìélä ìk äáBb ,äìéla àöé̈¨©©§¨¤¨©©§¨§¨©
:eixg`y

àøîâ

.meid lk daeb dlil xiky ,dlild lk daeb mei xiky ,dpyna epipy
:el` mipic micnlp okidn zx`an `xnbdíBé øéëNì ïépî ,ïðaø eðz̈©¨¨¦©¦¦§¦

,äìélä ìk äáBbL,dlild ixg` exky z` akrl i`yx ziad lra oi`e ¤¤¨©©§¨
øîBì ãeîìz(bi hi `xwie)ïéìú àì'[dlild jyna akrzz `l-]úlòt ©§©Ÿ¨¦§ª©

,'ø÷a ãò Ezà øéëNxn`p df weqte ,df onf cr el mlyl jilr `l` ¨¦¦§©Ÿ¤
.dlild lk epnfy ,mei xikyaøîàpL ,íBiä ìk äáBbL äìéì øéëNì ïépîe¦©¦¦§¦©§¨¤¤¨©¤¤¡©

(eh ck mixac),'BøëN ïzú BîBéa'.dlil xiky iabl xn`p df weqte §¦¥§¨
,miweqtd z` jk yexcl `ziixal oipn :`xnbd zl`eyàëtéà àîéàå- §¥¨¦§¨

xn`p 'exky ozz eneia'y ,oicd mb dpzyi `linne ,jtida myxcp `ny

onfa el mlyl ziad lra aiige ,meid seqa ezk`ln z` miiqnd mei xikya
dlil xikya xn`p 'oilz `l'e .meia epiide ,dk`lnd z` dyer `edy
oizndl i`yx epi`e ,dlila el mlyn ziad lray ,dlild seqa miiqnd

.meil

y oeik ,miweqtd z` jk yxtl okzi `l :`xnbd daiyndðéà úeøéëN'§¦¥¨
,'óBqa àlà úîlzLî,mlyl oiicr aiig epi`y i`ce mzk`ln onf jezae ¦§©¤¤¤¨©

xiky ly minelyzd aeigy ,df ote`a miweqtd z` `ziixad dyxc okle

.eixg`y meia `ed dlil xiky lye ,dlila `ed mei
:weqtd zyxca ztqep `ziixa d`ian `xnbdøîàpL òîLnî ,ïðaø eðz̈©¨¨¦©§©¤¤¡©

,'Ezà øéëN úleòt ïéìú àì'm`dòãBé éðéàoianeL`ed xeqi`d onf Ÿ¨¦§©¨¦¦§¥¦¥©¤
zedydl,ø÷a ãò,xwead cr dpznd `id 'dpil' oeyld zernyn ixde ©Ÿ¤
ok m`eøîBì ãeîìz äî,'ø÷a ãò'df weqt `l`øáBò BðéàL ãnìî ©©§©©Ÿ¤§©¥¤¥¥

df xeqi`aãáìa ïBLàø ø÷a ãò àlà,meid lret xky z` ddydy ¤¨©Ÿ¤¦¦§¨
xaer epi` ax onf eze` ddyd m` s` okn xg`l la` dlild lk did epnfy

.df xeqi`a aey
:`xnbd zl`eyCìéàå ïàkîd`lde oey`xd xwead xary onfn -éàî- ¦¨§¥¨©

:`xnbd daiyn .llk xeqi` lr xaer ziad lra oi` m`døáBò ,áø øîà̈©©¥
'àäLz ìa' íeMî.eilret xky mlyln envr rpend lr minkg epwizy ¦©©§¤

:'`dyz la' xeqi`l xewnd z` zx`an `xnbdäàø÷ éàî ,óñBé áø øîà̈©©¥©§¨¨
owzl mdixac z` minkg ekinqd eilry ,df xeqi` ea fenxy weqtd edn -

(gk b ilyn) xn`py ,'`dyz la' xeqi`øçîe áeLå Cì Eòøì øîàz ìà'©Ÿ©§¥£¥¨¨¨
,'Czà Léå ïzà,oenn el aiig dz`y mc`d z` mixaca dgcz l` ,xnelk ¤¥§¥¦¨

.el mlyl oenn jl yiy onfa
:'oilz la' lr ea mixaer oi`y ote` d`ian `xnbdøîBàä ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¥

Bøéáçìàö'e,'íéìòBt éì øBëN`l melyzd onf ribdyke ,eixack dyre ©£¥¥§¦£¦
y `ed oicd ,mxky z` milretd elaiwïäéðLxkyy egilye ziad lra - §¥¤

milretd z` exearíeMî ïéøáBò ïéàäæ ,'ïéìz ìa'xeht ziad lra -éôì ¥§¦¦©¨¦¤§¦
ïøëN àlLdxezd oeyl eli`e ,ely 'mixiky'k miaygp mpi`e ,envra ¤Ÿ§¨¨

.'xiky zlert' oildl `ed df xeqi`a
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc `rivn `aa(ipy meil)

jkitl ,exywl dyaia lagd z` geznlébñ éãbð éôúk àìîkic - ¦§Ÿ¦§¥©¨¥©¦
.miaxd zeyx xeriyn ohw `edy ,mikyend itzk `lnk `edy xeriya

:df oipra sqep oeice dyrn d`ian `xnbddéì äåä àðeä áø øa äaø©¨©©¨£¨¥
àøäðc àcebà àaà àeää.xdpd zty lr xri el did -õe÷éð déì eøîà ©©¨©¨§©£¨¨§¥¥

øî.zepli`d z` uevwi eceaky -eäì øîà,`ped ax xa daxéàléò eöe÷ ©¨©§¦¨¥
éàzúålr mirehp mdizepli` s`y icily zexrid ilra evvwi dligz - §©¨¥

,dhnl e` ipnn dlrnl ,xdpd ztyàðà õe÷éð øãäåuevw` jk xg`e - §¨©¥£¨
.ip` mb

:`xnbd dywnéëä ãéáò éëéäuvw `le ,jk `ped ax xa dax dyr cvik - ¥¦¨¦¨¦
,dligz ely z`áéúëäå(` a diptv) weqta xn`p ixde -eLLB÷úä' §¨§¦¦§§

Lé÷ì Léø øîàå ,'eMB÷å,weqtd yexitaEîöò èBL÷z` owze deyd - ¨§¨©¥¨¦§©§§

,jpew zrck eidiy jiyrníéøçà èBL÷ Ck øçàåz` owzze deyz - §©©¨§£¥¦
miaivny leyknd z` owzln dax dgc recn ok m` .mixg` ly mdiyrn

ipwzn mpi` mixg` cer lk eizepli`.mdly z` m
:`xnbd zvxzníúä,dax ly xrid rehp didy okid ,my -éác àaà ¨¨©¨§¥

äåä àìéôeø ÷æøtxy ,wfxt zia ly xrid rehp did eizgzne eilrn - ©§©¦¨£¨
.eze` uevwl minikqn mpi`y reci dide ,qxt jlnl dpyneejkitløîà̈©

,daxeöéé÷ éàmdizexri z` wfxt zia evvwi m` -àðöéé÷s` uevw` - ¦©§¨©§¨
,ixri z` ip`eöéé÷ àì éàåmdly z` uevwl minikqn mpi` md m` la` - §¦Ÿ©§
õe÷éà éànà,zlrez mey jka oi` ixd ,ily z` uevw` recn -éàc ©©¥§¦

eäééìLà eäì éçzîîcva dpitqd ilag z` geznl mileki md m` ik - ©§§¥§©§©§
ixd ,zepli`d mirehp eay xdpdeäì ébzñî,my xearl elkei - ¦§©¦§
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פי המשך תלמוד בבלי המבואר "שפה ברורה - עוז והדר"
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr iw sc `rivn `aa(iying meil)

ztqep dpy ezeyxa dcyd x`yizy epevxe ,odilr mlyn `edy mipyd

dpyd s`y `ed oicde ,eixac z` milawn oi` ,mipyd ray ixg`úéòéáMä©§¦¦
wlg `idïéðnä ïî`id 'cg` reay' oeyl zernyny oeik ,mipyd ray ly ¦©¦§¨

dhiny zpy dlelk df 'reay' jezay rciy xazqne ,oxcqk mipy ray

.dlaiw ok zrc lre ,da cearl xeq`y
yk m` j`epîéä dìa÷jynl elv` didz dcydy exn`'íéðL òáL' ¦§¨¥¤¤©¨¦

,æeæ úBàî òáLay `ed oicd,ïéðnä ïî úéòéáMä ïéàdwifgn lawnde ¦§©¥¥©§¦¦¦©¦§¨
xazqn mieqn mipy oipn dcya wifgdl epevxy xne`dy oeik ,ztqep dpy
zpy z` lelkl oiekzn epi`e ,da cearl lkeiy mipy oipnl ezpeeky

.dhinyd

melyz onf oipra miwqer (.`iw) oldl dpynd oke ,epizpyn ly `ad wlgd
.xiky xky

z` xg`l el xeq`e epnfa el mlyl aiig ,dk`lnl lret xkeyd mc`

oilz `l ,lfbz `le Lrx z` wWrz `l' (bi hi `xwie) xn`py ,melyzdŸ©£Ÿ¤¥£§Ÿ¦§ŸŸ¨¦
.mei xikya wqer df weqty `ibeqa x`eaie ,'xwA cr LY` xikU zNrR§ª©¨¦¦§©Ÿ¤
F` Lig`n oFia`e ipr xikU wWrz `l' (eh-ci ck mixac) cer xn`peŸ©£Ÿ¨¦¨¦§¤§¥©¤

WnXd eilr `Faz `le FxkU oYz FnFiA ,LixrWA Lvx`A xW` LxBn¦¥§£¤§©§§¦§¨¤§¦¥§¨§Ÿ¨¨¨©¤¤
La dide 'd l` Lilr `xwi `le FWtp z` `Up `Ed eil`e `Ed ipr iM¦¨¦§¥¨Ÿ¥¤©§§Ÿ¦§¨¨¤¤§¨¨§
onf edn zxxan epizpyn .dlil xikya miwqer el` miweqte ,'`hg¥§

jeza el mlyl ziad lra aiigy ,epiipr itk lret lkl ie`xd melyzd
.onf eze`
íBé øéëN,eteq cr ,meid lk cearl xkypd -äáBbezlert xky z`ìk §¦¤¨

,äìéläonfd jeza el mlyln ziad lra xg`zi m`e ,xgyd zelr cr ©©§¨
oiprl mei xiky ly 'epnf'k dlild aygp ok enk .xeqi` lr xeari ,dfd
`die el mliy `l oiicr ziad lray dfd onfd jeza rayidl leki `edy

.ezreaya on`p
,äìéì øéëN,dlild seqa ezk`ln z` miiqnd,íBiä ìk äáBbzriwy cr §¦©§¨¤¨©

xikyd on`p df onf jezae ,xeqi`a ziad lra xaer df onf xg`le ,dngd

.rxtp `ly dreaya,úBòL øéëNezexikye zery dnk wx caerd §¦¨
wqry dper dze`a exky z` daeb ,dlild e` meid seq iptl zniizqn

dlila car m` ,dk`lnaäáBbjyna exky z`,äìélä ìkzrn ¤¨©©§¨
,xwead cre ezexiky dniizqdyåexky z` daeb ,meia dcearl xkyp m` §
jyna ezexiky dxnbpy zrn.íBiä ìk̈©

:cg` dlil e` cg` mein xzeil xkypd ly epic z` zx`an dpyndøéëN§¦
úaL,mini reay -òeáL øéëN ,äðL øéëN ,Lãç øéëN,mipy ray - ©¨§¦Ÿ¤§¦¨¨§¦¨©

m` ,ezexiky meiq onf itl rawp epic,íBia àöéoicd ,dngd zriwy mcew ¨¨©
y `edíBiä ìk äáBbezk`ln z` miiqnd xiky lkk ,dngd zriwy cr ¤¨©

m`e ,meid lk epnfy meiaíBiä ìëå äìélä ìk äáBb ,äìéla àöé̈¨©©§¨¤¨©©§¨§¨©
:eixg`y

àøîâ

.meid lk daeb dlil xiky ,dlild lk daeb mei xiky ,dpyna epipy
:el` mipic micnlp okidn zx`an `xnbdíBé øéëNì ïépî ,ïðaø eðz̈©¨¨¦©¦¦§¦

,äìélä ìk äáBbL,dlild ixg` exky z` akrl i`yx ziad lra oi`e ¤¤¨©©§¨
øîBì ãeîìz(bi hi `xwie)ïéìú àì'[dlild jyna akrzz `l-]úlòt ©§©Ÿ¨¦§ª©

,'ø÷a ãò Ezà øéëNxn`p df weqte ,df onf cr el mlyl jilr `l` ¨¦¦§©Ÿ¤
.dlild lk epnfy ,mei xikyaøîàpL ,íBiä ìk äáBbL äìéì øéëNì ïépîe¦©¦¦§¦©§¨¤¤¨©¤¤¡©

(eh ck mixac),'BøëN ïzú BîBéa'.dlil xiky iabl xn`p df weqte §¦¥§¨
,miweqtd z` jk yexcl `ziixal oipn :`xnbd zl`eyàëtéà àîéàå- §¥¨¦§¨

xn`p 'exky ozz eneia'y ,oicd mb dpzyi `linne ,jtida myxcp `ny

onfa el mlyl ziad lra aiige ,meid seqa ezk`ln z` miiqnd mei xikya
dlil xikya xn`p 'oilz `l'e .meia epiide ,dk`lnd z` dyer `edy
oizndl i`yx epi`e ,dlila el mlyn ziad lray ,dlild seqa miiqnd

.meil

y oeik ,miweqtd z` jk yxtl okzi `l :`xnbd daiyndðéà úeøéëN'§¦¥¨
,'óBqa àlà úîlzLî,mlyl oiicr aiig epi`y i`ce mzk`ln onf jezae ¦§©¤¤¤¨©

xiky ly minelyzd aeigy ,df ote`a miweqtd z` `ziixad dyxc okle

.eixg`y meia `ed dlil xiky lye ,dlila `ed mei
:weqtd zyxca ztqep `ziixa d`ian `xnbdøîàpL òîLnî ,ïðaø eðz̈©¨¨¦©§©¤¤¡©

,'Ezà øéëN úleòt ïéìú àì'm`dòãBé éðéàoianeL`ed xeqi`d onf Ÿ¨¦§©¨¦¦§¥¦¥©¤
zedydl,ø÷a ãò,xwead cr dpznd `id 'dpil' oeyld zernyn ixde ©Ÿ¤
ok m`eøîBì ãeîìz äî,'ø÷a ãò'df weqt `l`øáBò BðéàL ãnìî ©©§©©Ÿ¤§©¥¤¥¥

df xeqi`aãáìa ïBLàø ø÷a ãò àlà,meid lret xky z` ddydy ¤¨©Ÿ¤¦¦§¨
xaer epi` ax onf eze` ddyd m` s` okn xg`l la` dlild lk did epnfy

.df xeqi`a aey
:`xnbd zl`eyCìéàå ïàkîd`lde oey`xd xwead xary onfn -éàî- ¦¨§¥¨©

:`xnbd daiyn .llk xeqi` lr xaer ziad lra oi` m`døáBò ,áø øîà̈©©¥
'àäLz ìa' íeMî.eilret xky mlyln envr rpend lr minkg epwizy ¦©©§¤

:'`dyz la' xeqi`l xewnd z` zx`an `xnbdäàø÷ éàî ,óñBé áø øîà̈©©¥©§¨¨
owzl mdixac z` minkg ekinqd eilry ,df xeqi` ea fenxy weqtd edn -

(gk b ilyn) xn`py ,'`dyz la' xeqi`øçîe áeLå Cì Eòøì øîàz ìà'©Ÿ©§¥£¥¨¨¨
,'Czà Léå ïzà,oenn el aiig dz`y mc`d z` mixaca dgcz l` ,xnelk ¤¥§¥¦¨

.el mlyl oenn jl yiy onfa
:'oilz la' lr ea mixaer oi`y ote` d`ian `xnbdøîBàä ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¥

Bøéáçìàö'e,'íéìòBt éì øBëN`l melyzd onf ribdyke ,eixack dyre ©£¥¥§¦£¦
y `ed oicd ,mxky z` milretd elaiwïäéðLxkyy egilye ziad lra - §¥¤

milretd z` exearíeMî ïéøáBò ïéàäæ ,'ïéìz ìa'xeht ziad lra -éôì ¥§¦¦©¨¦¤§¦
ïøëN àlLdxezd oeyl eli`e ,ely 'mixiky'k miaygp mpi`e ,envra ¤Ÿ§¨¨

.'xiky zlert' oildl `ed df xeqi`a
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc `rivn `aa(ipy meil)

jkitl ,exywl dyaia lagd z` geznlébñ éãbð éôúk àìîkic - ¦§Ÿ¦§¥©¨¥©¦
.miaxd zeyx xeriyn ohw `edy ,mikyend itzk `lnk `edy xeriya

:df oipra sqep oeice dyrn d`ian `xnbddéì äåä àðeä áø øa äaø©¨©©¨£¨¥
àøäðc àcebà àaà àeää.xdpd zty lr xri el did -õe÷éð déì eøîà ©©¨©¨§©£¨¨§¥¥

øî.zepli`d z` uevwi eceaky -eäì øîà,`ped ax xa daxéàléò eöe÷ ©¨©§¦¨¥
éàzúålr mirehp mdizepli` s`y icily zexrid ilra evvwi dligz - §©¨¥

,dhnl e` ipnn dlrnl ,xdpd ztyàðà õe÷éð øãäåuevw` jk xg`e - §¨©¥£¨
.ip` mb

:`xnbd dywnéëä ãéáò éëéäuvw `le ,jk `ped ax xa dax dyr cvik - ¥¦¨¦¨¦
,dligz ely z`áéúëäå(` a diptv) weqta xn`p ixde -eLLB÷úä' §¨§¦¦§§

Lé÷ì Léø øîàå ,'eMB÷å,weqtd yexitaEîöò èBL÷z` owze deyd - ¨§¨©¥¨¦§©§§

,jpew zrck eidiy jiyrníéøçà èBL÷ Ck øçàåz` owzze deyz - §©©¨§£¥¦
miaivny leyknd z` owzln dax dgc recn ok m` .mixg` ly mdiyrn

ipwzn mpi` mixg` cer lk eizepli`.mdly z` m
:`xnbd zvxzníúä,dax ly xrid rehp didy okid ,my -éác àaà ¨¨©¨§¥

äåä àìéôeø ÷æøtxy ,wfxt zia ly xrid rehp did eizgzne eilrn - ©§©¦¨£¨
.eze` uevwl minikqn mpi`y reci dide ,qxt jlnl dpyneejkitløîà̈©

,daxeöéé÷ éàmdizexri z` wfxt zia evvwi m` -àðöéé÷s` uevw` - ¦©§¨©§¨
,ixri z` ip`eöéé÷ àì éàåmdly z` uevwl minikqn mpi` md m` la` - §¦Ÿ©§
õe÷éà éànà,zlrez mey jka oi` ixd ,ily z` uevw` recn -éàc ©©¥§¦

eäééìLà eäì éçzîîcva dpitqd ilag z` geznl mileki md m` ik - ©§§¥§©§©§
ixd ,zepli`d mirehp eay xdpdeäì ébzñî,my xearl elkei - ¦§©¦§
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kפד wxt mihtey - mi`iap

k mihteyekÎfh

æèïáàa rì÷ äæ-ìk Bðéîé-ãé øhà øeça Léà úBàî òáL äfä írä ìkî¦´Ÿ¨¨´©¤À§©³¥Æ¦´¨½¦¥−©§¦®¨¤ÀŸ¥¯©¨¤²¤
:àèçé àìå äørOä-ìàæéúBàî òaøà ïîéðaî ãáì eã÷túä ìûøNé Léàå ¤©«©«£−̈§¬Ÿ©«£¦«§¦̧¦§¨¥¹¦§¨«§À§©Æ¦¦§¨¦½©§©̧¥¬

:äîçìî Léà äæ-ìk áøç óìL Léà óìàçéeìàLiå ìà-úéá eìriå eî÷iå ¤²¤¦−´Ÿ¥¨®¤¨¤−¦¬¦§¨¨«©¨ª¹©©«£´¥«¥»©¦§£´
ïîéðá éða-ír äîçìnì älçzá eðl-äìré éî ìàøNé éða eøîàiå íéäìàá¥«Ÿ¦¼©«Ÿ§Æ§¥´¦§¨¥½¦ µ©«£¤¨´©§¦½̈©¦§¨−̈¦§¥´¦§¨¦®

älçzá äãeäé ýåýé øîàiå:èé:ärábä-ìr eðçiå ø÷aa ìûøNé-éðá eîe÷iå ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−§¨¬©§¦¨«©¨¬§¥«¦§¨¥−©®Ÿ¤©©«£−©©¦§¨«
ëäîçìî ìûøNé-Léà ízà eëøriå ïîéða-ír äîçìnì ìàøNé Léà àöiå©¥¥Æ¦´¦§¨¥½©¦§¨−̈¦¦§¨¦®©©«©§¸¦¨¯¦«¦§¨¥²¦§¨−̈

:ärábä-ìààëàeää íBia ìûøNéá eúéçLiå ärábä-ïî ïîéðá-éðá eàöiå ¤©¦§¨«©¥«§¬§¥«¦§¨¦−¦©¦§¨®©©§¦̧§¦§¨¥¹©´©À
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i"yx

(ÊË).Â�ÈÓÈ „È ¯Ë‡היו לא ימינ�, יד גמודי
כמו אטומה, היתה כאילו בה (תהלי�שולטי�

טז) פיה:סט באר עלי תאטר אל :.‰Ê ÏÎשבע
הללו: איש ‰˘Ú¯‰.מאות Ï‡:השער לחוט

.‡ÈËÁÈ ‡ÏÂ:ישגה ·˙ÏÁ‰.(ÁÈ)לא ‰„Â‰È

לינצח, א� לנצח א� לשאול בחנו לא אבל
אמר שבחנו, כח)ובאחרונה מחר(פסוק כי עלו :

דבריה�: והשלימו השכימו ביד�, אתננו
(‡Î).Â˙ÈÁ˘ÈÂ�כ כמו קנאו שלא על נענשו

כבר: שהיה מיכה דמות במעשה

cec zcevn
(ÊË).‰Ê‰ ÌÚ‰ ÏÎÓ:�בנימ בני Ê‰.של ÏÎהיו אלו כל

מלפול האב� החסיר ולא השער, חוט אל באב� קולעי�
דקותו: רוב ע� ‡Ï.(ÁÈ)עליו ˙È·לבית לומר, רצה

בשילה: אשר ותומי�:·‡ÌÈ‰Ï.האלהי� ÈÓבאורי�
.‰ÏÚÈלא אבל בראש, למלחמה יעלה עמנו מאשר מי

יצליחו: א� לאר�,‡¯ˆ‰.(Î‡)שאלו חללי� הפילו
לברכה זכרונ� רבותינו ב)ואמרו קא על(סנהדרי� שנענשו

מיכה: בפסל מיחו לבב�:ÊÁ˙ÈÂ˜.(Î·)שלא את שילה:ÂÏÚÈÂ.(Î‚)חזקו עלו למלחמה נגשו ‡Ï‰.(Î‰)טר� ÏÎ
האלה: החללי� ‰ÌÚ.(ÂÎ)כל ÏÎÂ:ביאור לתוספת הדבר ÌÈÓÏ˘Â.כפל ˙ÂÏÂÚ ÂÏÚÈÂ,'לה עצמ� לרצות עולות

שבשמי�: לאביה� בינ� שלו� לעשות ושלמי�

oeiv zcevn
(ÊË).¯ÂÁ·:נבחר היה אחד ÂÎÂ'.כל ¯Ë‡,לומר רוצה

באהוד ודוגמתו טו)שמאלי, ג השלכת˜ÚÏ.:(לעיל עני�
לכ�: העשוי הכלי והוא הקלע, בכ� חוט‰˘Ú¯‰.אבני�

כמוÈËÁÈ‡.השער: חסרו�, כ"א)עני� א' אני(מל"א והייתי
חטאי�: שלמה עכבה:Â·˘ÈÂ.(ÂÎ)ובני ÂÓÂˆÈÂ.עני�

התענו:

fiÎfh wxt aÎminid ixac - miaezk

fh aÎminid ixacciÎ`i

àéíéëìnä øôñ-ìr íéáeúk ípä íéðBøçàäå íéðBLàøä àñà éøác äpäå§¦¥Æ¦§¥´¨½̈¨¦«¦−§¨©«£¦®¦¨³§¦Æ©¥´¤©§¨¦½
:ìàøNéå äãeäéìáéåéìâøa Búeëìîì òLúå íéLBìL úðLa àñà àìçiå ¦«−̈§¦§¨¥«©¤«¡¤´¨¿̈¦§©Á§¦̧¨¥³©§©§Æ§©§½̈

:íéàôøa ék ýåýé-úà Løã-àì Béìça-íâå Béìç äìrîì-ãrâéàñà ákLiå ©§©−§¨¨§®§©§¨§Æ«Ÿ¨©´¤§Ÿ̈½¦−¨«Ÿ§¦«©¦§©¬¨−̈
:Bëìîì úçàå íéraøà úðLa úîiå åéúáà-írãéøLà åéúøá÷á eäøa÷iå ¦£Ÿ¨®©¾̈¨¦§©²©§¨¦¬§©©−§¨§«©¦§§ª´§¦§ŸÀ̈£¤´

íéçwøî íéðæe íéîNa àlî øLà ákLna eäáékLiå ãéåc øéra Bì-äøk̈«¨»§¦´¨¦¼©©§¦ªÀ©¦§¨Æ£¤³¦¥Æ§¨¦´§¦½§ª¨¦−
:ãàîì-ãr äìBãb äôøN Bì-eôøNiå äNrî úç÷øîa§¦§©´©©«£¤®©¦§§¬§¥¨−§¨¬©¦§«Ÿ

fi aÎminid ixacdÎ`

æéà:ìàøNé-ìr ÷fçúiå åézçz Bða èôLBäé Cìîiåáéør-ìëa ìéç-ïziå ©¦§²Ÿ§«¨¨¬§−©§¨®©¦§©¥−©¦§¨¥«©¦̧¤©½¦§¨¨¥¬
àñà ãëì øLà íéøôà éøráe äãeäé õøàa íéáéöð ïziå úBøöaä äãeäé§−̈©§ª®©¦¥³§¦¦Æ§¤´¤§½̈§¨¥´¤§©½¦£¤¬¨©−¨¨¬

:åéáàâàìå íéðBLàøä åéáà ãéåc éëøãa Cìä ék èôLBäé-ír ýåýé éäéå ¨¦«©§¦¬§Ÿ̈−¦§«¨¨®¦´¨©À§©§¥º¨¦³¨¦Æ¨¦´¦½§¬Ÿ
:íéìraì Løãã:ìàøNé äNrîk àìå Cìä åéúåöîáe Løc åéáà éýìûì ék ¨©−©§¨¦«¦Â¥«Ÿ¥³¨¦Æ¨½̈§¦§Ÿ−̈¨¨®§−Ÿ§©«£¥¬¦§¨¥«

äBì-éäéå èôLBäéì äçðî äãeäé-ìë eðziå Bãéa äëìînä-úà ýåýé ïëiå©¨̧¤§Ÿ̈³¤©©§¨¨Æ§¨½©¦§¯¨§¨²¦§−̈¦«¨¨®©«§¦²
:áøì ãBáëå-øLò«Ÿ¤§¨−¨«Ÿ

i"yx

(·È).ÂÈÏÁ ‰ÏÚÓÏ „Úעלה שברגליו נפח
קדקדו: עד רגלו בשמי�ÌÈ�ÊÂ.(È„)מכ� מיני

מעשה במרקחה מרוקחי� היו והבשמי� ה�
במעשה מרוקחי� פתרו� וזה מרקחת רוקח

‚„ÏÂ‰.רוקח: ‰Ù¯˘ ÂÏ ÂÙ¯˘ÈÂלו שרפו
ויש עליו יזורו אפר ואותו לאפר טובי' בשמי�
ומהו המלכי� על ששורפי� כמו מפרשי�

המלכי�: על ועוקרי� וכו' ·„¯ÈÎ(‚)שורפי�

.ÌÈ�˘‡¯‰ ÂÈ·‡ „Â„שפשע האחרוני� ולא
למנות שט� אותו הסית וג� שבע בת במעשה
ראש ראשוני� מפרשי� ויש ועיקר ישראל את

לבבו הטו נשיו שלמה ורחבע� לשלמה
מואב תועבת לכמוש במה ובנה ימיו באחרית

כתיב ורחבע� עמו� בני שקו� בולמול� (לעיל

אתיב) עזב וכחזקתו רחבע� מלכות כהכי� ויהי
במלכי� בו שכתוב כאביו ולא ה' ט')תורת (א'

כאסא ולא אלהיו ה' ע� של� לבו היה ולא
לו היה שלא אביו כדוד אלא בה' נשע� שלא

שבשמי�: לאביו אחד לב „¯˘אלא ‡ÏÂ

.ÌÈÏÚ·Ïאחאב כי שבימיו ישראל כמעשה
וישראל הוא הבעלי� את שעבד בימיו היה

שבימיו:

cec zcevn
(‡È).Ï‡¯˘ÈÂיסופר ישראל מלכי של בד"ה ג�

אסא: ÂÈÏÁ.(È·)מדברי ‰ÏÚÓÏ „Úנתגברה רגליו חולי
לקדקדו: למעלה עד „¯˘.ועלתה ‡Ï:'ה אל להתפלל

.ÌÈ‡ÙÂ¯· ÈÎ:�לבד ברופאי� בטחונו ‡˘¯(È„)ש�
.ÂÏ ‰¯Î:בחייו לעצמו ÚÓ˘‰.חפר ˙Á˜¯Ó· ÌÈÁ˜¯Ó

מעשה בשמי� בערבוב ר"ל מרקחת במעשה מעורבבי�
ÂÏ.רוקח: ÂÙ¯˘ÈÂ�המלכי אבותי� ובמשרפות כמ"ש המלכי� על לשרו� הדר� כ� כי תשמישו וכלי (ירמיהמטתו

במלוכה:ÊÁ˙ÈÂ˜.(‡):ל"ד) להתחזק תחבולות חטא‰¯‡˘ÌÈ�Â.(‚)עשה האחרוני� בימי� אבל בה� חטא שלא
ישראל: את שמנה ובמה אוריה Ï‡¯˘È.(„)בדבר ‰˘ÚÓÎ ‡ÏÂ:�כוכבי בעבודת שחטאו השבטי� י' בני ה�

oeiv zcevn
(„È).‰¯Îכרה בור כמו ז)חפר מיני�ÌÈ�ÊÂ.:(תהלי� ר"ל

למינהו מהעו� כי ז)הרבה לזנוהי:(בראשית ת"א
.ÌÈÁ˜¯Óכמוהו ירקח אשר וכ� הבשמי� ערבוב עני�
ל) נקרא·ÂÁ˜¯Ó˙.:(שמות והאומ� האומנות ש� יקרא כ�

פקידי�:�ˆÌÈ·È.(·)רוקח:
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כאסא ולא אלהיו ה' ע� של� לבו היה ולא
לו היה שלא אביו כדוד אלא בה' נשע� שלא
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xcde"פו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ew sc `rivn `aa(oey`x meil)

,éàîef oi` etcyp `l dizeaiaqy zecyd rax`y oeiky mixne` m`d ©
,zgy zerexf eidy iptn wx etcyp `ly el xnel lekiy e` ,dpicn zkn
,odizeaiaqy zecyd x`yk zetcyp eid d`eaza zerexf eid m` la`

.ezxikg incn el dkpne dpicn zkn zaygpe

x`y zeprxet iptn dwqtd ef oi` etcyp `ly zgy zecyy xn`p m`e
el` zecya eid m`e ,d`eazd lr `l` dxfbp `l dxifbdy oeik ,zecyd
dcy oia ewiqtdy ote`a wtzqdl yi oiicr ,zetczyn od s` eid d`eaz

ly zecy ,zetecyd zecyd x`yl efòøælk`n,éàî ,øçàxnel yi m`d ¤©©¥©
`ed ixd lk`n rxf `edy oeiky e` ,dpicnd zkn dxfbp `l xg` rxf lry
dpicn zkn ef oi`y gken zecyd etcyp `ly oeike ,d`eazk dxifbd llka

.elv` `idyk dcyd sczyzy el mxb xkegd ly elfn `l`
,dpicnd zkn dxfbp `l eilry zgyk `ed ixd xg` rxfy xn`p m`e
,mihig elcb zetecyd zecyd x`yae ef dcyay ote`a wtzqdl yi oiicr

dpia zewiqtnd ef dcy zeaiaqy zecyae,mixery elcb zecyd x`yl
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zixiUr drW sFqA dlh apf xc`A `vnp¦§¨©£¨§©¨¤§¨¨£¦¦
zkQnA opixn` ikde `Ed riwxd rvn`A§¤§©¨¨¦©§¨¥©§¦¨§©¤¤

d`Fxd wxtA zFkxA(:gp sc)apfA dniMW §¨§¤¤¨¤¤¦¨¦§©
:`Ed dlh.'eëå éøLz éöçzFtEwY WW ¨¤£¦¦§¥§¥§

:Wxtnw eipaE gpl EghaEdW.øéö÷cbpM ¤§§§Ÿ©¨¨¨§¨¥¨¦§¤¤
dOgd zNigzA df minWB zNigzA df rxf¤©¤¦§¦©§¨¦¤¦§¦©©©¨
FRxFge FwfFg `Ed sxFge sxFg cbpM uiwe§©¦§¤¤¤§¤§§§

oFWl dPiv inie eizq lW(hk aei`)xW`M ¤§¨¦¥¦¨§©£¤
`Ed uiw ixTire iwfFg iRxg iniA iziid̈¦¦¦¥¨§¦§¦§¦¨¦©¦
wxR FzF`A oiWAiiOW lre Wai lW FwfFg§¤Ÿ¤§©¤§©§¦§¤¤
uiw oi`xwp ode zFrivwl mip`zE mixnY§¨¦§¥¦¦§¦§¥¦§¨¦©¦

aizkcM(fh a l`eny)lFk`l uiTde mgNd §¦§¦©¤¤§©©¦¤¡
mFg oke ezq lW FtFq `Ed xFw 'Fbe mixrPd©§¨¦§¤§¨§¥
miWcg ipW cg` lM oke WnW lW FtFq¤¤¤§¥¨¤¨§¥¢¨¦

:miYr dXWl miWcg a"i.éøLz úléçzî ¢¨¦§¦¨¦¦¦§¦©¦§¥
:zr lkA miWcg ipW zFpnl ligznàîï ©§¦¦§§¥£¨¦§¨¥©

.ì÷éî÷xg`l `AW inl rxGd ini KWnA ¨¥¥§¤¤§¥©¤©§¦¤¨§©¥
:eizFrixf.ù"ø:rxf elqke oeWgxn xnF`e oeWgxn on dpOW.éôøça:sxFgd zNigzA oirxfPd oFRiWe oiHg.éìôàa:xc`A oirxfPd ziphwe oixFrU.økzñéàoFWl §¦¨¤¨¨¦©§¤§¨§¥©§¤§¨§¦§¥¤©§¨§¥¦¦§¦©¦§¨¦¦§¦©©¤§¨§¥§¦§¦§¦©¦§¨¦©£¨¦§©©§

(g ziy`xa):dgl ux`A zvAxp rwxwA `N` gilvn wxi oi`e zxg` KxC EdEaiqd mipFilrd mipFilrd EdEaMrW Fzkild dnYqp .mFdY zFpirn ExkQIe.äðéãî úkî ©¦¨§©§§§¦§§¨£¦¨¤¦§¨¤§¦¨¤§¦¡¦¤¤©¤¤§¥¤¤©§¦©¤¨§©§©¦§¤¤§¤¤©¨©©§¦¨
:xMYqinl ciar ied `lC Dil ded `l iOp DiYrC` iwEQ`lE dxar FCal eilr `l'éðúî.äú÷ìåDzFpWl dkxvEd zExikgA Efe zFWEgM mbe zFtEcW oiHg EidW Ÿ¨¨§©¨§¨§©¥©©§¥©¦Ÿ£¨¥§Ÿ£¥¨¦§¦§©©§¨§¨¤¨¦¦§§©§§©£¦§§¨¦§¨

:FwlgA aiIgznE dkFf cg` lkC `hiWR zEplAwA i`C zEplAwA `le'îâ.àzñtñà àãáòd"g WixA xn`cM mFi miWlWl zxvwp `id(:gk a"a)Drxfe xfge §Ÿ§©§¨§¦§©§¨§¦¨§¨¤¨¤¦§©¥§¤§¨§¨©§©§¨¦¦§¤¤¦§Ÿ¦¦§¨©§¥§¨©§¨§¨
:mixFrU.àúeçéìL àòøà àãáò:wEXd on oixFrU gTil FOr wqR `Ede gilvn did lif`e `YqRq` Dl rxf ENi`e `YqRq`l `N` Dxkg `l dilrA.àñécøt §¦¨§¨©§¨§¦¨§¨¤¨Ÿ£¨¨¤¨§©§©§¨§¦¨©¨©§©§¨§¨¦¨¨©§¦©§¨©¦¦©§¦¦©©§¥¨

:mxMé÷z.ó:uingd.àúeçéìL àòøà àãáò`xzA `aAA xn`e dwl FziaA eizFIagA oii dUrPXn `N` Ewl `l miaprd(:ev sc)df xeeW `xabC `tzM` `xng ¤¤¨¦¤¡¦¨§¨©§¨§¦¨¨£¨¦Ÿ¨¤¨¦¤©£¨©¦§¨¦¨§¥¨¨§¨©§¨¨©§¨©§¨©©§¨§©§¨¨©¤
:uingdl mxFB FlGnE aFh dGn EdpFw.íecëc éápò:ErilzdW miapr.äéøîBòamiaprd Kke rwxTl oikixv ocFr df [onf] lkC uiTd zFniA WAil zFgEhW ocFrA ¥¦¤©¨¥§©£¦¦§¥§©£¨¦¤¦§¦§¨¤¨§¨§§©¥¦©©¦§¨§©¤¨§¦¦©©§©§©¨£¨¦

:bdpOd on xzFi Exgi` `lC oFbkE dkixcl xivA oiA ErilzdW'éðúî.ïéøBòN dòøæì äãN ìa÷nä:zFrn F` oixFrU F` oiHg Kke KM zExikgaEäpòøæé àì ¤¦§¦¥¨¦¦§¦¨§§Ÿ¥£¥¦©¦§¨©§©¥¨¤§¨§¨§¦©£¦©§©¦¦§¦¨Ÿ¦§¨¤¨
.ïéhç`Ed ixde Dxn WFgkil `le `rx` WFgkiY opixn` `d zEplAwA i`C zEpxkgA `N` `nwFYin `l `de oixFrVd on xzFi rwxTd z` zFWigMn oiHgdW ¦¦¤©¦¦©§¦¤©©§©¥¦©§¦§¨Ÿ¦§¨¤¨§©§¨§¦§©§¨¨©§¦¨¦§©§¨§Ÿ¦§¨¨©£¥

: df lW iEPiWA dpdp.øñBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøå:`xnBA Wxtn `nrhe.úéðè÷ äpòøæé àì äàeáz:d`EaYd on xzFi rwxTd zWgkn ziphTdW'îâ ¤¡¤§¦¤¤§©¨¦§¤©§¦¥¥§©§¨§¨¥©§¨¨§¨Ÿ¦§¨¤¨¦§¦¤©¦§¦©§¤¤©©§©¥¦©§¨
ì÷éî

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

àîéé÷åzFkxaA xn`cM dlh apf dnikC 'hpETA 'iR .`Wix icdl dniMsc) §©§¨¦¨©£¥¥¨¦©§§§¦¨§©¨¤¦§¨©¦§¨
(:gp`N` dlh apf WrC mzd opixn` `N` wC `ledkEnq dniMW §Ÿ©¤¨©§¦¨¨¨§¨§©¨¤¤¨¤¦¨§¨

drW sFqA xc` lW oFW`x mFiaC qxhpETA 'iRX dnE iipA il ad xnF`e Dl̈§¥©¦¨©©¤¦©§§¥¦§¦¤£¨§¨¨
z`v cr `xACn Ez` `l milrFtC dWw riwxd rvn`A dniM `niiw zixiUr£¦¦©§¨¦¨§¤§©¨¨¦©¨¤§£¦Ÿ¨¦©§¨©¥

milrFRd WixA 'iRcM miakFMd(:bt sc lirl) ©¨¦¦§¦§¥©£¦
oi`e lFcB mFId cFr od zFrW 'i sFqaC Eze§¦§¨¥©¨§¥
oniq oYil `AW rnWnE miakFMd oi`xp¦§¦©¨¦©§©¤¨¦¥¦¨
dcVd on E`aIW drW xiMdl oiqix`l̈£¦¦§©¦¨¨¤¨Ÿ¦©¨¤
f` dlil KiWgIWM w"dC xnFl wgFC dfe§¤©©§§¤©§¦©§¨¨
dzid ozkild zrWAW rxtnl oi`Fx¦§©§¥©¤¦§©£¦¨¨¨§¨
Ez`C Wxtl d`xpe EdiiWix icdl dniM¦¨©£¥¥©§§¦§¤§¨¥§¨
`niiwe dliNd zNigzA `xaCn iqix £̀¦¥¦©§¨¦§¦©©©§¨§©§¨
haW zNigzA Epiid EdiiWix icdl dniM¦¨©£¥¥©§©§¦§¦©§¨
lM 'tA xn`C `de rxGd onf dlM f`e§¨¨¤§©©¤©§¨§¨©§¨

zFpAxTd(rxefe d"c mye .dt sc zegpn)EidW ©¨§¨¤¨
dXng Edfe mFi 'r gqRd mcFw mirxFf§¦¤©¤©§¤£¦¨
`id daEWg rwxTW mzd haW KFzA inFi¥§§¨¨¨¤©§©£¨¦
ini mW KWnp xnFrd KxFvl DA oirxFGW¤§¦¨§¤¨¤¦§©¨§¥
dOg lW haW zNigzaC p"` xzFi rxGd©¤©¥§¦§¦©§¨¤©¨
oi`e EdiiWix icdl dniM `niiwC `Ed§©§¨¦¨©£¥¥©§§¥
aFxA ligzn dOg lW haW lW zNigY§¦©¤§¨¤©¨©§¦§

:gqRd iptl mFi 'rn xzFi mipẄ¦¥¥¦§¥©¤©
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e`laC `YqRq` DiA `cWC xninl Kixv̈¦§¥©§¨¨¥©§©§¨¦§©
`YqRq` rxf ded ENi` xninl ivn ikd̈¥¨¥§¥©¦£¨¨©©§©§¨

:ikd ded dUrn `N` `Car ded£¨©§¨¤¨©£¤£¨¨¥
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dòøfL àlà eðL àì Lé÷ì Léø øîà ä÷æç éåä éðîéæ¦§¥£¥£¨¨¨©¥¨¦Ÿ¨¤¨¤¨§¨

øîà éöî äçîö àìå dòøæ ìáà áâç dìëàå äçîöå§¨§¨§¨§¨¨¨£¨¨§¨§Ÿ¨§¨¨¥¨©

úîéà ãòå ìéæàå dì àòøæ òøæ éîé ìk ò÷øwä ìòa déì¥©©©©§©¨§¥¤©¨§¨¨§¨¦§©¥©

äîék àîéé÷å àøácî éñéøà eúàc ãò àtt áø øîà̈©©¨¨©§¨£¦¥¦©§¨§©§¨¦¨

ùø éáéúéî eäééLéøàéaø äéä ïëå øîBà î"ø íeMî â"á ©¥©§¥¦¥¦¥§¥¨¨©¦

éöçå ïåLçøî éøLz éöç åéøáãk øîBà àéñðî ïa ïBòîL¦§¤§©§¨¥¦§¨¨£¦¦§¥©§¤§¨©£¦

èáL éöç óøBç èáL éöçå úáè åéìñk éöç òøæ åéìñk¦§¥¤©£¦¦§¥¥¥©£¦§¨¤£¦§¨

éöç øéö÷ ïåéñ éöçå øéià ïñéð éöç øB÷ ïñéð éöçå øãà£¨©£¦¦¨£¦¦¨¦¨©£¦¦¨¨¦£¦

éøLz éöçå ìeìà áà éöç õé÷ áà éöçå æenz ïåéñ¦¨©©£¦¨©¦£¦¨¡©£¦¦§¥

ïàî ïåLçønî äðBî ù"ø éøLzî äðBî äãeäé éaø íBç©¦§¨¤¦¦§¥¤¦©§¤§¨©

àéL÷ àì øîà÷ àì éàä éleëå ïBòîL 'ø eäleëa ì÷éî¥¥§§¦§§¥©Ÿ¨¨©Ÿ©§¨

:éìôàa dépéî dìa÷c àä éôøça dépéî dìa÷c àä̈§¦§¨¦¥§¨§¥¨§¦§¨¦¥§¨§¥

àøáb àeää :úBòîa epnî dìa÷ íà øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦¦§¨¦¤§¨©©§¨
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dëBzî Bì ïúBð äú÷ì ék éàî àðåb éàä ék àðéáøc dén÷ì úøôc àøeqî àáéáç áø dçìL̈§¨©£¦¨¦¨¦§¨§©¥§¨¦¨¦©©§¨©¦¨§¨¥¦¨
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בבא מציעא. פרק תשיעי - המקבל שדה מחבירו דף קו עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ew sc `rivn `aa(oey`x meil)

àðéæçdyw oiicre ,sxhd zeig lr xabzn ziidy xzei ohw qpl ie`x ip` - £¦¨
aexy s` edcy zrixfa gilvn didy oerhl leki dcyd lray l`eny itl
didy drexl oerhl leki zendad lra oi` o`k mb recn ,elwlwzp zecyd

a `xnbd zx`ype .qpe`a drexd aiigzie ,xzei ohw qpl ie`x.àéL÷©§¨
xkegd aiig minrt dnk cr ,zewlegd zeziixa izy d`ian `xnbd
eaeig z` miiw `ly onf lke ,drxefle xefgl edcyay d`eazd dtcypy

:dpicn zkna s` dxikgd incn dkpn epi`àãç éðz`ziixaa epipy - ¨¥£¨
,zg`dòøBæ äiðLe äðBLàø íòtz` rxf m` s` xnelk ,d`eazl ©©¦¨§¦¨§¨

s` dxikgd incn cqtdd dkpn epi` ,dtcype dgnve zg` mrt d`eazd
,dipy mrt d`eazd z` rxef `l` ,dpicn zkn `ed oetcyd m`emrta

d,úéLéìL,dgnvy d`eazd dtcyp dipyd drixfd xg`l mb m` xnelk §¦¦
dòøBæ Bðéà.dxikgd incn cqtdd dkpn `l` ,aeyCãéà àéðúå- ¥§¨§©§¨¦¨

d mrta mby ,epipy zxg` `ziixaaedòøBæ úéLéìLxg`l d`eazl §¦¦§¨
d mrta wxe ,dipyd mrta dtcypydòøBæ Bðéà úéòéáødtcypy xg`l §¦¦¥§¨

dxe`kle .dxikgd incn cqtdd z` xikgnl dkpn `l` ,ziyilyd mrta
mrta d`eazd z` rexfl jixv m`d ,zeziixad izy zxizq dyw

dkpn rxfy d`eazd dtcypy dipyd mrtd xg`l xaky e` ,ziyilyd
.dxikgd incn cqtdd

:`xnbd zayiinàéL÷ àì,ef dxizqàäzxne`d dpey`xd `ziixad - Ÿ©§¨¨
dkpn `l` aey drxef epi` minrt izy d`eazd dtcypy xg`l xaky

dzpyp ,dxikgd incn cqtddkzhiyéaøe ,oldl x`azzyàä- §©¦¨
,aey drxef epi` minrt yly dtcypy xg`l wxy dipyd `ziixad

dzpypkzhiyìàéìîb ïa ïBòîL ïaø`xnbd zx`an .oldl x`azzy §©¨¦§¤©§¦¥
,zehiyd z`àädzpyp dpey`xd `ziixad -øîàc éaøkcéðîéæ éøúa ¨§©¦§¨©¦§¥¦§¥

éåäl aygp xac dxwy minrt izya xaky -ä÷æçminrta mb dxwi jky £¥£¨¨
e ,ze`adàädzpyp dipyd `ziixad -øîàc ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk ¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨©

éåä éðîéæ úìúal aygp minrt yly xacd dxwyk wxy -ä÷æçdxwiy ¦§©¦§¥£¥£¨¨
.ze`ad minrta jk

dlk`e d`eaz rxf m`y ,dpyna x`eand oicl sqep i`pz d`ian `xnbd
:dxikgd incn cqtdd dkpn dpicn zkn ef dzide dtcyp e` abgøîà̈©

eðL àì ,Lé÷ì Léø,dxikgd incn xikgnl zekpl lekiy dpynaàlàwx ¥¨¦Ÿ¨¤¨
kdòøfLd`eazláâç dìëàå ,äçîöå,dtcyp e`äçîö àìå dòøæ ìáà ¤§¨¨§¨§¨©£¨¨¨¨£¨§¨¨§Ÿ¨§¨

y meyn ,dxikgd incn xikgnl dkpn epi` ,llkdéì øîà éöîleki - ¨¥¨©¥
el xneléîé ìk ,ò÷øwä ìòadòøæoldl mpnf x`eaiyìéæàå dì àòøæ ©©©©§©¨§¥¤©§¨¨¨§¨¦

ie`xd onf oiicr ribd `l ile`y ,gnvzy cr aeye aey d`eazd z` rxf -§
.drixflúîéà ãòåz` rexfl zeqpl xkegd jixv mday ,rxfd ini md §©¥©

.aey d`eazdãò ,àtt áø øîàonfdàøacî éñéøà eúàceaeyi eay - ¨©©¨¨©§¨£¦¥¦©§¨
,xgyd zelrn zixiyrd dryd seqa epiide ,dcya mzcearn miqix`d

edry dze`aeäééLéøà äîék àîéé÷lrn 'dnik' enyy akekd cner - ©§¨¦¨©¥©§
riwxd rvn`a 'dnik' cner eay onfde ,riwxd rvn`a xnelk ,mdiy`x
md f` cre ,xc` yceg zligza lg ,xgyd zelrn zixiyrd dryd seqa

.rxfd ini
:rxfd ini seq ly onfd oipra `tt ax ixac lr dywn `xnbd.éáéúéî¥¦¥

dpyd zetewz lky ,leand xg`l eipae gpl gihad 'dy ,`ziixaa epipy

sxege uiw ,mege xew ,xivwe rxf mde ,mztewza ynyln ezeayi `l
.el` zetewz zeligzn izni`n mi`pzd ewlgpe ,(ak g ziy`xa)ïaø©¨

àéñðî ïa ïBòîL éaø äéä ïëå ,øîBà øéàî éaø íeMî ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥¦©¦¥¦¥§¥¨¨©¦¦§¤§©§¨
,åéøáãk øîBà,ixyz yceg ly ipyd eivgn zeligzn dpyd zetewz ¥¦§¨¨

`ed dtewzd jyny `vnpeéöçycegn ipyd,éøLzyceg lke,ïåLçøî £¦¦§¥©§¤§¨
éöçåycegn oey`xd,åéìñkd ini mde,òøæipin aex z` mirxef f`y ©£¦¦§¥¤©

d ly dtewzde ,mirxfdéöçycegn ipyd,åéìñkyceg lkeéöçå ,úáè £¦¦§¥¥¥©£¦
ycegn oey`xd,èáLd ini md,óøBçmixdnnd mixacd z` mirxef f`y §¨¤

d ly dtewzde ,mzrixfl xzei dxvw dtewz mikixve lyazdléöçipyd £¦
ycegn,èáLyceg lkeéöçå ,øãàycegn oey`xd,ïñéðd ini md,øB÷ §¨£¨©£¦¦¨

d ly dtewzde ,melk ea mirxef oi`e sxegd on dyw ea xewdyéöçipyd £¦
ycegn,ïñéðyceg lkeéöçå ,øéiàycegn oey`xd,ïåéñd ini md,øéö÷ ¦¨¦¨©£¦¦¨¨¦

d ly dtewzde ,dcya elcby zexitd x`ye d`eazd z` mixvew f`yéöç£¦
ycegn ipyd,ïåéñyceg lkeéöçå ,æenzycegn oey`xd,áàini md ¦¨©©£¦¨

d,õé÷miyaiine zexitde d`eazd mihwel f`e ,ce`n yaie mg mlerdy ©¦

d ly dtewzde ,mip`zde mixnzdéöçycegn ipyd,áàyceg lke,ìeìà £¦¨¡
éöçåycegn oey`xd,éøLzd ini md,íBçinin xzei dyw megd f`y ©£¦¦§¥

.melk mihwel `le mirxef `l ea mbe ,uiwdäðBî äãeäé éaøzligz z` ©¦§¨¤
dpyd zetewzîyceg,éøLzeilqk ,rxfd ini md oeygxne ixyzy epiidc ¥¦§¥

,xivwd ini md xii`e oqip ,xewd ini md xc`e hay ,sxegd ini md zahe
.megd ini md lel`e a`e ,uiwd ini md fenze oeiqäðBî ïBòîL éaøz` ©¦¦§¤

dpyd zetewz zligzîyceg,ïåLçønini md eilqke oeygxny epiidc ¥©§¤§¨
ini md oeiqe xii` ,xewd ini md oqipe xc` ,sxegd ini md haye zah ,rxfd

.megd ini md ixyze lel`e ,uiwd ini md a`e fenz ,xivwd
:`iyewd z` `xnbd zx`aneäleëa ì÷éî ïàî`ziixaa `pzd `ed in - ©¥¥§§

`ed `ld ,rxfd ini seql cr eizerixf xg`l dvexy inl mlekn lwind
ïBòîL éaødcedi iax eli`e ,eilqk yceg seq cr md rxfd iniy xn`y ©¦¦§

,okl mcew mdy ,eilqk ivg cr xi`n iaxe oeygxn seq cry xaqå`pzd s` §
xzeia lwindøîà÷ àì éàä éleëonfa md rxfd ini seqy xn` `l - ¥©Ÿ¨¨©

ipyn xzei `edy ,xc` yceg zligz oeaygd itl `veiy ,`tt ax xn`y
.xzeia xge`nd onfd xg`l miycg

:`xnbd zvxznàéL÷ àì,`tt ax lr `ziixadnàädxaic `ziixad - Ÿ©§¨¨
dxwnadìa÷cdcyl rxefddépéîdrxefl ick dilran -éôøçaipina - §©§¨¦¥§¨§¥

,oetiye mihig oebk ,sxegd zligza xzei mcwen mrxefl jixvy d`eaz

yceg seqa xzeia zxge`nd dhiyl miniizqn ok` mdly rxfd inie
e ,eilqkàädxwna xaic `tt ax -dìa÷cdcyl xkegddépéîon - ¨§©§¨¦¥

drxefl ick xikgndéìôàa,zeiphw oke ,mixery oebk d`eaz ipina - §¨§¥
wx miniizqn mdly rxfd inie ,sxegd seqa xzei xge`n mrxefl xyt`y

:xc`a
:epizpyna epipyúBòîa epnî dìa÷ íà ,øîBà äãeäé éaøoiae jk oia ©¦§¨¥¦¦§¨¦¤§¨

:exekgn el dkpn epi` jk
e` df oipra dcedi iaxk dkld m` ielz did epicy dyrn d`ian `xnbd

:`léîez eäa dòøæéîì àòøà ìéa÷c àøáb àeäärwxw laiwy - ©©§¨§©¦©§¨§¦§§¨§¥
rwxwd dzide ,miney da rexfl ick zexikgaàáñ àkìî øäðc àcebà- ©¨¦§©©§¨¨¨
dlawe ,'owfd jlnd xdp' iexwd xdp zty lréæeæamliyy zern zxenz - §¥

seqal .dxikgd incaàáñ àkìî øäð økzñéàeinin zkild dnzqp - ¦§©©§©©§¨¨¨
`l okle ,zxg` jxcl mind eklde ,'owfd jlnd xdp' iexwd xdpd ly

.xdpd zty lry zecyd zrixf dgilvdàáøc dén÷ì àúàxkegd `a - ¨¨§©¥§¨¨
dpicn zkn aygpy e` ,jkn ciqtdl `ed jixv m` el`yl ,`ax iptl

.xikgnl cqtdd zekpl lekiedéì øîà,xkegl `axàì àáñ àkìî øäð ¨©¥§©©§¨¨¨Ÿ
økñéîc ãéáòzxkgyk ok jzrca dlr `l ok m`e ,mzqdl libx epi` - ¨¦§¦§©
okle ,dcyd z`,àéä äðéãî úkî,xdpd ztyay zecyd lk ecqtp ixdy ©©§¦¨¦

okledéì ékð ìéæincn xikgnl jkn jl mxbpy cqtdd z` dkpe jl - ¦©¥¥
.dxikgdïðz ïðà àä ,àáøì ïðaø déì eøîàdpyna epipy ep` ixd - ¨§¥©¨¨§¨¨¨£©§©

yepîéä dìa÷ íà ,øîBà äãeäé éaøxkegdîaBðéà Ck ïéáe Ck ïéa ,úBò ©¦§¨¥¦¦§¨¥¤§¨¥¨¥¨¥
ïî Bì äkðîinc,BøBëç`linne ,dpicnd zkn dxfbp `l zernd lry oeik §©¤¦£

z` xkegd laiw df dxwnay oeik ok m`e ,ociqtdl jixv xikgnd oi`
.ciqtdy s` xikgnl onlyl jixv ,dxikgd inca zern zxenz dcyd

eäì øîà,minkgl `axdì Lçc úéìyyegy in oi` -ìdkldéaøã ¨©§¥§¨¨©§©¦
,äãeäéxkegd dkpn ,dpicn zkn `idyky ,`nw `pzk miwqet mlek `l` §¨

:zerna epnn xkgyk s` xikgnl

äðùî

Bøéáçî äãN ìa÷îäzexikgaal dxenzäøNòly zeciníéhç øBk ©§©¥¨¤¥£¥¦£¨¨¦¦
dcyd ginvzy dnn el oziyìjynäú÷ìå ,äðLmihigd eidy ,dcyd §¨¨§¨§¨
,zeyegke zetecy da egnvyBì ïúBðepzdy mihigd z` xikgnl xkegd ¥

dëBzîleki epi`e ,ie`xk egnv `ly s` ,ef dcya dlcby d`eazdn - ¦¨
dxw m` oicd oke .weyd on zexg` zeti mihig el oziy epnn reazl

m`y ,jtidläéhç eéädcyd lyúBôé,libxd onBì øîàé àìxkegd ¨¦¤¨¨ŸŸ©
,xikgnlç÷Bì éðéøäzelibx mihig÷eMä ïî,jl ozepeBì ïúBð àlàz` £¥¦¥©¦©¤¨¥

zetid mihigd:dëBzî¦¨

àøîâ

:dpynd oick epic m`d dpce ,dzwly dcy oipra dyrn d`ian `xnbd
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פט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ew sc `rivn `aa(oey`x meil)

àðéæçdyw oiicre ,sxhd zeig lr xabzn ziidy xzei ohw qpl ie`x ip` - £¦¨
aexy s` edcy zrixfa gilvn didy oerhl leki dcyd lray l`eny itl
didy drexl oerhl leki zendad lra oi` o`k mb recn ,elwlwzp zecyd

a `xnbd zx`ype .qpe`a drexd aiigzie ,xzei ohw qpl ie`x.àéL÷©§¨
xkegd aiig minrt dnk cr ,zewlegd zeziixa izy d`ian `xnbd
eaeig z` miiw `ly onf lke ,drxefle xefgl edcyay d`eazd dtcypy

:dpicn zkna s` dxikgd incn dkpn epi`àãç éðz`ziixaa epipy - ¨¥£¨
,zg`dòøBæ äiðLe äðBLàø íòtz` rxf m` s` xnelk ,d`eazl ©©¦¨§¦¨§¨

s` dxikgd incn cqtdd dkpn epi` ,dtcype dgnve zg` mrt d`eazd
,dipy mrt d`eazd z` rxef `l` ,dpicn zkn `ed oetcyd m`emrta

d,úéLéìL,dgnvy d`eazd dtcyp dipyd drixfd xg`l mb m` xnelk §¦¦
dòøBæ Bðéà.dxikgd incn cqtdd dkpn `l` ,aeyCãéà àéðúå- ¥§¨§©§¨¦¨

d mrta mby ,epipy zxg` `ziixaaedòøBæ úéLéìLxg`l d`eazl §¦¦§¨
d mrta wxe ,dipyd mrta dtcypydòøBæ Bðéà úéòéáødtcypy xg`l §¦¦¥§¨

dxe`kle .dxikgd incn cqtdd z` xikgnl dkpn `l` ,ziyilyd mrta
mrta d`eazd z` rexfl jixv m`d ,zeziixad izy zxizq dyw

dkpn rxfy d`eazd dtcypy dipyd mrtd xg`l xaky e` ,ziyilyd
.dxikgd incn cqtdd

:`xnbd zayiinàéL÷ àì,ef dxizqàäzxne`d dpey`xd `ziixad - Ÿ©§¨¨
dkpn `l` aey drxef epi` minrt izy d`eazd dtcypy xg`l xaky

dzpyp ,dxikgd incn cqtddkzhiyéaøe ,oldl x`azzyàä- §©¦¨
,aey drxef epi` minrt yly dtcypy xg`l wxy dipyd `ziixad

dzpypkzhiyìàéìîb ïa ïBòîL ïaø`xnbd zx`an .oldl x`azzy §©¨¦§¤©§¦¥
,zehiyd z`àädzpyp dpey`xd `ziixad -øîàc éaøkcéðîéæ éøúa ¨§©¦§¨©¦§¥¦§¥

éåäl aygp xac dxwy minrt izya xaky -ä÷æçminrta mb dxwi jky £¥£¨¨
e ,ze`adàädzpyp dipyd `ziixad -øîàc ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk ¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨©

éåä éðîéæ úìúal aygp minrt yly xacd dxwyk wxy -ä÷æçdxwiy ¦§©¦§¥£¥£¨¨
.ze`ad minrta jk

dlk`e d`eaz rxf m`y ,dpyna x`eand oicl sqep i`pz d`ian `xnbd
:dxikgd incn cqtdd dkpn dpicn zkn ef dzide dtcyp e` abgøîà̈©

eðL àì ,Lé÷ì Léø,dxikgd incn xikgnl zekpl lekiy dpynaàlàwx ¥¨¦Ÿ¨¤¨
kdòøfLd`eazláâç dìëàå ,äçîöå,dtcyp e`äçîö àìå dòøæ ìáà ¤§¨¨§¨§¨©£¨¨¨¨£¨§¨¨§Ÿ¨§¨

y meyn ,dxikgd incn xikgnl dkpn epi` ,llkdéì øîà éöîleki - ¨¥¨©¥
el xneléîé ìk ,ò÷øwä ìòadòøæoldl mpnf x`eaiyìéæàå dì àòøæ ©©©©§©¨§¥¤©§¨¨¨§¨¦

ie`xd onf oiicr ribd `l ile`y ,gnvzy cr aeye aey d`eazd z` rxf -§
.drixflúîéà ãòåz` rexfl zeqpl xkegd jixv mday ,rxfd ini md §©¥©

.aey d`eazdãò ,àtt áø øîàonfdàøacî éñéøà eúàceaeyi eay - ¨©©¨¨©§¨£¦¥¦©§¨
,xgyd zelrn zixiyrd dryd seqa epiide ,dcya mzcearn miqix`d

edry dze`aeäééLéøà äîék àîéé÷lrn 'dnik' enyy akekd cner - ©§¨¦¨©¥©§
riwxd rvn`a 'dnik' cner eay onfde ,riwxd rvn`a xnelk ,mdiy`x
md f` cre ,xc` yceg zligza lg ,xgyd zelrn zixiyrd dryd seqa

.rxfd ini
:rxfd ini seq ly onfd oipra `tt ax ixac lr dywn `xnbd.éáéúéî¥¦¥

dpyd zetewz lky ,leand xg`l eipae gpl gihad 'dy ,`ziixaa epipy

sxege uiw ,mege xew ,xivwe rxf mde ,mztewza ynyln ezeayi `l
.el` zetewz zeligzn izni`n mi`pzd ewlgpe ,(ak g ziy`xa)ïaø©¨

àéñðî ïa ïBòîL éaø äéä ïëå ,øîBà øéàî éaø íeMî ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥¦©¦¥¦¥§¥¨¨©¦¦§¤§©§¨
,åéøáãk øîBà,ixyz yceg ly ipyd eivgn zeligzn dpyd zetewz ¥¦§¨¨

`ed dtewzd jyny `vnpeéöçycegn ipyd,éøLzyceg lke,ïåLçøî £¦¦§¥©§¤§¨
éöçåycegn oey`xd,åéìñkd ini mde,òøæipin aex z` mirxef f`y ©£¦¦§¥¤©

d ly dtewzde ,mirxfdéöçycegn ipyd,åéìñkyceg lkeéöçå ,úáè £¦¦§¥¥¥©£¦
ycegn oey`xd,èáLd ini md,óøBçmixdnnd mixacd z` mirxef f`y §¨¤

d ly dtewzde ,mzrixfl xzei dxvw dtewz mikixve lyazdléöçipyd £¦
ycegn,èáLyceg lkeéöçå ,øãàycegn oey`xd,ïñéðd ini md,øB÷ §¨£¨©£¦¦¨

d ly dtewzde ,melk ea mirxef oi`e sxegd on dyw ea xewdyéöçipyd £¦
ycegn,ïñéðyceg lkeéöçå ,øéiàycegn oey`xd,ïåéñd ini md,øéö÷ ¦¨¦¨©£¦¦¨¨¦

d ly dtewzde ,dcya elcby zexitd x`ye d`eazd z` mixvew f`yéöç£¦
ycegn ipyd,ïåéñyceg lkeéöçå ,æenzycegn oey`xd,áàini md ¦¨©©£¦¨

d,õé÷miyaiine zexitde d`eazd mihwel f`e ,ce`n yaie mg mlerdy ©¦

d ly dtewzde ,mip`zde mixnzdéöçycegn ipyd,áàyceg lke,ìeìà £¦¨¡
éöçåycegn oey`xd,éøLzd ini md,íBçinin xzei dyw megd f`y ©£¦¦§¥

.melk mihwel `le mirxef `l ea mbe ,uiwdäðBî äãeäé éaøzligz z` ©¦§¨¤
dpyd zetewzîyceg,éøLzeilqk ,rxfd ini md oeygxne ixyzy epiidc ¥¦§¥

,xivwd ini md xii`e oqip ,xewd ini md xc`e hay ,sxegd ini md zahe
.megd ini md lel`e a`e ,uiwd ini md fenze oeiqäðBî ïBòîL éaøz` ©¦¦§¤

dpyd zetewz zligzîyceg,ïåLçønini md eilqke oeygxny epiidc ¥©§¤§¨
ini md oeiqe xii` ,xewd ini md oqipe xc` ,sxegd ini md haye zah ,rxfd

.megd ini md ixyze lel`e ,uiwd ini md a`e fenz ,xivwd
:`iyewd z` `xnbd zx`aneäleëa ì÷éî ïàî`ziixaa `pzd `ed in - ©¥¥§§

`ed `ld ,rxfd ini seql cr eizerixf xg`l dvexy inl mlekn lwind
ïBòîL éaødcedi iax eli`e ,eilqk yceg seq cr md rxfd iniy xn`y ©¦¦§

,okl mcew mdy ,eilqk ivg cr xi`n iaxe oeygxn seq cry xaqå`pzd s` §
xzeia lwindøîà÷ àì éàä éleëonfa md rxfd ini seqy xn` `l - ¥©Ÿ¨¨©

ipyn xzei `edy ,xc` yceg zligz oeaygd itl `veiy ,`tt ax xn`y
.xzeia xge`nd onfd xg`l miycg

:`xnbd zvxznàéL÷ àì,`tt ax lr `ziixadnàädxaic `ziixad - Ÿ©§¨¨
dxwnadìa÷cdcyl rxefddépéîdrxefl ick dilran -éôøçaipina - §©§¨¦¥§¨§¥

,oetiye mihig oebk ,sxegd zligza xzei mcwen mrxefl jixvy d`eaz

yceg seqa xzeia zxge`nd dhiyl miniizqn ok` mdly rxfd inie
e ,eilqkàädxwna xaic `tt ax -dìa÷cdcyl xkegddépéîon - ¨§©§¨¦¥

drxefl ick xikgndéìôàa,zeiphw oke ,mixery oebk d`eaz ipina - §¨§¥
wx miniizqn mdly rxfd inie ,sxegd seqa xzei xge`n mrxefl xyt`y

:xc`a
:epizpyna epipyúBòîa epnî dìa÷ íà ,øîBà äãeäé éaøoiae jk oia ©¦§¨¥¦¦§¨¦¤§¨

:exekgn el dkpn epi` jk
e` df oipra dcedi iaxk dkld m` ielz did epicy dyrn d`ian `xnbd

:`léîez eäa dòøæéîì àòøà ìéa÷c àøáb àeäärwxw laiwy - ©©§¨§©¦©§¨§¦§§¨§¥
rwxwd dzide ,miney da rexfl ick zexikgaàáñ àkìî øäðc àcebà- ©¨¦§©©§¨¨¨
dlawe ,'owfd jlnd xdp' iexwd xdp zty lréæeæamliyy zern zxenz - §¥

seqal .dxikgd incaàáñ àkìî øäð økzñéàeinin zkild dnzqp - ¦§©©§©©§¨¨¨
`l okle ,zxg` jxcl mind eklde ,'owfd jlnd xdp' iexwd xdpd ly

.xdpd zty lry zecyd zrixf dgilvdàáøc dén÷ì àúàxkegd `a - ¨¨§©¥§¨¨
dpicn zkn aygpy e` ,jkn ciqtdl `ed jixv m` el`yl ,`ax iptl

.xikgnl cqtdd zekpl lekiedéì øîà,xkegl `axàì àáñ àkìî øäð ¨©¥§©©§¨¨¨Ÿ
økñéîc ãéáòzxkgyk ok jzrca dlr `l ok m`e ,mzqdl libx epi` - ¨¦§¦§©
okle ,dcyd z`,àéä äðéãî úkî,xdpd ztyay zecyd lk ecqtp ixdy ©©§¦¨¦

okledéì ékð ìéæincn xikgnl jkn jl mxbpy cqtdd z` dkpe jl - ¦©¥¥
.dxikgdïðz ïðà àä ,àáøì ïðaø déì eøîàdpyna epipy ep` ixd - ¨§¥©¨¨§¨¨¨£©§©

yepîéä dìa÷ íà ,øîBà äãeäé éaøxkegdîaBðéà Ck ïéáe Ck ïéa ,úBò ©¦§¨¥¦¦§¨¥¤§¨¥¨¥¨¥
ïî Bì äkðîinc,BøBëç`linne ,dpicnd zkn dxfbp `l zernd lry oeik §©¤¦£

z` xkegd laiw df dxwnay oeik ok m`e ,ociqtdl jixv xikgnd oi`
.ciqtdy s` xikgnl onlyl jixv ,dxikgd inca zern zxenz dcyd

eäì øîà,minkgl `axdì Lçc úéìyyegy in oi` -ìdkldéaøã ¨©§¥§¨¨©§©¦
,äãeäéxkegd dkpn ,dpicn zkn `idyky ,`nw `pzk miwqet mlek `l` §¨

:zerna epnn xkgyk s` xikgnl

äðùî

Bøéáçî äãN ìa÷îäzexikgaal dxenzäøNòly zeciníéhç øBk ©§©¥¨¤¥£¥¦£¨¨¦¦
dcyd ginvzy dnn el oziyìjynäú÷ìå ,äðLmihigd eidy ,dcyd §¨¨§¨§¨
,zeyegke zetecy da egnvyBì ïúBðepzdy mihigd z` xikgnl xkegd ¥

dëBzîleki epi`e ,ie`xk egnv `ly s` ,ef dcya dlcby d`eazdn - ¦¨
dxw m` oicd oke .weyd on zexg` zeti mihig el oziy epnn reazl

m`y ,jtidläéhç eéädcyd lyúBôé,libxd onBì øîàé àìxkegd ¨¦¤¨¨ŸŸ©
,xikgnlç÷Bì éðéøäzelibx mihig÷eMä ïî,jl ozepeBì ïúBð àlàz` £¥¦¥©¦©¤¨¥

zetid mihigd:dëBzî¦¨

àøîâ

:dpynd oick epic m`d dpce ,dzwly dcy oipra dyrn d`ian `xnbd
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xcde"צ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fw sc `rivn `aa(ipy meil)

,ì÷éîjxevl sqkd mr ynzyiy ,xird iyp` cnrna dpzd `l m` s`y ¥¥
xaca citwn mc` oi`y meyn ,ok zeyrl el xzen ,elcpql drevx zpwzd
l`ilnb oa oerny oax zrca `cqg ax xe`iak `ly gkene .xqg epi`y

.jka cqtd el oi`yk s` ednxi `l ipydy citwn mc`y

`l` :l`ilnb oa oerny oax ixaca xg` mrh `xnbd zx`an okløîà̈©
ïBòîL ïaøc àîòè ,éiaàwqty dnn xg` oin rexfl xq`y l`ilnb oa ©©¥©§¨§©¨¦§

`ed ,exiag mrkexn`n itøîã,ipngp xa dax ly -éàä ,øî øîàc §§©§¨©©©
déòøà øBaúúc déì àçéðc ïàî`le ,dxea edcy `dzy dvexd - ©§¦¨¥§¦§©§¥

,gnvzéøòN àzLå éhç àzL dòøæéì`l` ,xcqd itk `ly dprxfi - ¦§§¨©¨¦¥§©¨©£¥
e` ,mixery d`ad dpyae mihg rxfi zg` dpyáøò àzLå éúL àzL- ©¨¤¦§©¨¥¤

ly xcqa d`ad dpyae ,axrnl gxfnn oebk ,izy ly xcqa zg` dpy
xq` df mrhne .rwxwl wifn drixfd xcqa iepiydy ,mexcl oetvn ,axr
dpya `ny yyg yiy oeik ,dcyd lra enr wqty dnn zepyl b"ayx

xg` oin da rxfi m`e ,enr wqty oin eze` `weec dilra da rxf zncewd
.dlwlwn `vnp
:`xnbd zx`anïøîà àìåzncewd dpya rxfpy dnn xg` oin rxefdy §Ÿ£¨¨

,dcyd z` lwlwn `ed ixdéðúå áéøk àìc àlàxg`l yxg `ly - ¤¨§Ÿ¨¦§¨¥
,ipyd oind zrixf mcew aey da yexgl dpye ,oey`xd oind ly dxivwd

ìáàm`da ïì úéì ,éðúå áéøk:xg` oin rexfl xeq`l epl oi` - £¨¨¦§¨¥¥¨¨
rexfl enr wqt m` :dpyna epipy,['eëå] úéðè÷ äpòøæé àì äàeázm`e §¨Ÿ¦§¨¤¨¦§¦§

:d`eaz dprxfi ziphw rexfl enr wqtïéáøì äãeäé áø déì éðúîixaca ©§¥¥©§¨§¨¦
rexfl enr wqt m`' dpynd,'úéðè÷ äpòøæé äàeázaezkdn jtidl §¨¦§¨¤¨¦§¦

.epiptldéì øîà,oiaxøîà .'úéðè÷ äpòøæé àì äàeáz' ïðz ïðà àäå ¨©¥§¨£©§©§¨Ÿ¦§¨¤¨¦§¦¨©
déì,dcedi axàä ,àéL÷ àìd`eazn zepyl xzeny izipyy dn - ¥Ÿ©§¨¨

`ed ,ziphwl,ïìawr zevia d`lne zipraeh epivx`a rwxwdy ,laa ipa ¨
,ziphw da rxfi m` ygkizy yyg oi` `linne ,min d`lne dwenr dzeid

,d`eaz rexfl enr wqtyk ziphw s` rexfle zepyl leki okleàäådn - §¨
`ed ziphwl d`eazn zepyl xeq`y epiptly dpyna aezky,eäìipal §

yi `linne ,mixd mewna `idy oeik dyai mvx`a rwxwdy ,l`xyi ux`
ziphw zrixfl `le d`eaz zrixfl wx die`x rwxwdy yeygl
lra enr wqtyk ziphw rexfle zepyl xkegl xeq` okle ,dpyigkzy

.d`eaz da rexfl rwxwd
:oiaxl dcedi ax xn`y sqep oic,ïîçð áø øa ïéáøì äãeäé áø déì øîà̈©¥©§¨§¨¦©©©§¨

éáøàðúék éác éìçz éðä ,éçà ïozytd zebexra milcbd el` milgy - ¨¦¨¦¨¥©§¥§¥¦§¨
,dilecib oiaìæb íeMî ïäa ïéàoeiky ,mnewnn xg` mc` mylez m` ¥¨¤¦¤¤

,myn mxwerl yiy oeike ,mdinc lr daexn wfpde ozytl miwifn mdy
md m` la` ,mxwer xg` m` micitwn mdilra oi`ìò úBãîBòdïéìeáb §©§¦

micitwn ,ozytd miciqtn mpi`e ,ynn dbexra `le ozytd zebexr oiay

e mexwri `ly mdilraíàå .ìæb íeMî ïäa Léonf milgyd my ecnr ¥¨¤¦¤¤§¦
xake mlecib xnb cr axòøæì eL÷eäoi`e ,mlecib xnbpe milgyd §§¤©

df ote`a ,epzyt giaydl ozytd lral zlren mzxiwréác eléôà£¦§¥
énð àðúék,ozytd zebexr jeza milcbd s` -éàî .ìæb íeMî íäa Lé ¦§¨©¦¥¨¤¦¤¤©

àîòèc meynãéñôà ãéñôàc éàîmzlicba ozytd lra ciqtdy dn - ©§¨©§©§¦©§¦
z` jka ciqtn wx `l` ,dliren mzxiwr oi` dzrne ,ciqtd xak

.xeq` okle ,mnvr milgyd
:oiaxl dcedi ax xn`y sqep oic,ïîçð áø øa ïéáøì äãeäé áø déì øîà̈©¥©§¨§¨¦©©©§¨

éìéc éðä ,éçà ïéáømdizexity ,ily dcya zelcbd zepli` yi -Cìéc- ¨¦¨¦¨¥¦¦¦¨
mihep jcyl mikenqd izepli` iyxeye jcyl dkenq icyy oeik ,jly

,dpnn miwpeie dil`Cìéãåmdizexity ,jcya zelcbd zepli` yie -éìéc §¦¨¦¦
dkldde ,dpnn miwpeie icyl mihepd jizepli` iyxeyn yiy oeik ,ily -

y itk `id dfaâeäð[ebdp-]àøöî éðazekenqd zecy izy ilra - ¨§¥¦§¨
dy ,efl ef odizeleabaäèBpä ïìéàmihep eiyxeyy -ïàëìon zg`l - ¦¨©¤§¨

mikiiy eizexit ,zecydïàëì,dcy dze` ilral -åoli`däèBpä- §¨§©¤
mihep eiyxeyyïàëìmikiiy eizexit ,dipyd dcyl -ïàëìilral - §¨§¨

.dcy dze`
:df oipra zwelgn d`ian `xnbdøöénä ìò ãîBòä ïìéà ,øîzéàc- §¦§©¦¨¨¥©©¥©

,zecy izy oiay leabd,áø øîàoli`däèBpämihep eiyxeyy -ïàëì ¨©©©¤§¨
mikiiy eizexit ,zecyd on zg`l -ïàëì,dcy dze` ilral -åoli`d §¨§

äèBpämihep eiyxeyy -ïàëìmikiiy eizexit ,dipyd dcyl -ïàëì- ©¤§¨§¨

.dcy dze` ilral,øîà ìàeîLes` ,leabd lr cner oli`y df ote`ay §¥¨©
,zecyd on zg`l mihep eiyxeyyïé÷ìBçz` mdipia zecyd izy ilra §¦

.oli`d zexit
:ax zhiy lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyìò ãîBòä ïìéà ¥¦¥¦¨¨¥©

øöénä,zecy izy oiay leabd -e÷Bìçé.oli`d zexita zecyd ilra ©¥©©£
áøc àzáeézmi`exy df dxwna oicd eixacly ,ax lr `iyew ef ixd - §§¨§©

.mihep dil`y dcyd ilral wx mikiiy zexitde ,miyxeyd mihep okidl

:`xnbd zvxznáøc àaélà ìàeîL àîbøz`ziixad z` l`eny x`ia - ©§§¨§¥©¦¨§©
zxacny ,ax zhiylad oli`àlîîz`,Blek øöénä ìkmihep eiyxeye §§©¥¨©¥©

zexita dcyd ilra ewelgiy `ziixad dxn` okle ,deya zecyd izyl

.oli`d
:`xnbd zl`eyàøîéîì éàî ,éëä éàdf ixd ,z`f xnel jixv recn - ¦¨¦©§¥§¨

izy ilral mikiiy eizexit ,zecy izyl dhep oli`yky eil`n oaen xac

:`xnbd daiyn .zecydàëéøö àìycgl `ziixad dkixv dzid `l - Ÿ§¦¨
xaecny iptn `l` ,df oicàñéb ãçì déðeè éìúcmihep eiyxeyy s`y §¨¥¥§©¦¨
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בבא מציעא. פרק תשיעי - המקבל שדה מחבירו דף קז עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc `rivn `aa(ipy meil)

:`xnbd zvxznàéL÷ àì,el` z` el` mixzeq mpi` ax ixac -àädn - Ÿ©§¨¨
zqpkda gxeh da oi`e xg`n dkxa `id xirl dkenq dcyy xn`y

ote`a xaecn ,zial zexitdà÷úøå àøeL déì øcäîcz` siwdyk - ¦§©©¥¨§¦§¨
da zzle dkeza opeazdl mileki mpi` mc` ipae ,xcb dilre dnega dcyd

e ,drx oiràädcy zepwl ievx oi`y ax ixac jezn dcedi ax cnly dn - ¨
ote`a xaecn xirl zekinqa,à÷úøå àøeL déì øcäî àìcjky oeikne §Ÿ§©©¥¨§¦§¨

.drx oir mc` da ozi `ny yeygl yi

l`xyil dyn zkxaa :drx oir oipra ax xn`y sqep xac d`ian `xnbd
(eh f mixac) xn`p ,zeevnde dxezd z` exnyi m`ìk Enî 'ä øéñäå'§¥¦¦§¨

,'éìçe ,eihra mi`a mi`lgd lky xacd z` xiqi 'dy yxtl yieáø øîà Ÿ¦¨©©
ïéò eæzx`an .mi`lgd lkl znxebd `idy ,exiaga ozep mc`y drx ©¦

:`xnbdáøz`f xn`déîòèì,xg` mewna eixace ezhiy itl -÷éìñ áøc ©§©§¥§©¨¦
éøá÷ éáìe ,zexawd zial mrt qpkpe dlr -ãáòc éàî ãáòdn dyr - §¥¦§¥¨©©§¨©

m` xaw lka oiad eci lry ygl dfi` mixawd lr xn`y epiid ,dyry
e ,drx oir zngn e` ezra zn ea xeawd mc`d,øîàd`n lk jezny ¨©

my mixeawd miyp`äòLúå ïéòLzezn mdnäòø ïéòamc` mda ozpy ¦§¦§¦§¨§©¦¨¨
,xg`ãçàåzn cala mdnõøà Cøãaici lr ,mlerd lk zzin jxca - §¤¨§¤¤¤¤

.mipey mi`lg
:weqta mixg` mixe`ia,øîà ìàeîLemi`lgd lkl mxeby xacdäæ §¥¨©¤

çeøä:`xnbd zx`an .mc`d lr gexd zaiyp -øîàc ,déîòèì ìàeîL ¨©§¥§©§¥§¨©
ìkä ,ìàeîLmi`a ,mc` ly ezenl minxebd mi`lgd lk -çeøazngn - §¥©Ÿ§©

,zxg` gex el dwifny yie el dwifn ef gexy mc` yiy ,eilr gexd zaiyp

.zxg` drya el dwifn `idy yie ef drya el dwifn gexdy mc` yi oke
:`xnbd dywnìåìàeîL,dywàkéà àämb mpyi ixd -úeëìî éâeøä §¦§¥¨¦¨£¥©§

:`xnbd zvxzn .gexd zngn `le axga eznyðäénð C,el` mb -åàì éà ¨¨©¦¦©
à÷éæ,mdirvt lr zayep gexd dzid `l m` -ànñ eäì éãáòeid - ¦¨¨§¥§©¨

dknd iab lr migipne ,jzgpy xya xagl egekay mq mxear mipiknéiçå§©¥
.zeigl mikiynn eide -
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.zelgl elíéîL éãéa ìkä ,àðéðç éaø øîàcmiae`knde miyegnd lk - §¨©©¦£¦¨©Ÿ¦¥¨©¦
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'íäî ÷çøély ekxca wx `vnp zelgl el mxebe mc`a gtepd xewd - ¦§©¥¤

.levipe eytp z` xney xnype wgxzny df la` ,epnn xnyp epi`y ywird
pnn xnyidl lekie mc`d ly ecia ielz xewd zngn `ad ilegdy ixd.e
.jnn 'd eze` xiqi miny icia `a epi`y df ileg elit`y weqtd zpeeke
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zlik` ,elld zelgndå çìîa úéøçL útzizyíéî ìL ïBúé÷dze`a ©©£¦§¤©§¦¤©¦
dry.ïzìháî§©©§¨

:df oipra `ziixa `xnbd d`ian ,zixgy zt ab`ìL ,ïðaø eðzøNò äL ¨©¨¨§Ÿ¨¨¨
a eøîàð íéøáclke`d zlrnúta:úéøçL.`úìvî`ly mc`d z` §¨¦¤¤§§©©£¦©¤¤

wfpi.änçä ïî.a.äpvä ïîe.bïé÷éfä ïîåmc`d lr zeayepd zegexd - ¦©©¨¦©¦¨§¦©¦¦
.c .lirl l`eny xn`y itk ,zelgl el zenxebeïé÷éfnä ïîemicyd - ¦©©¦¦
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.e .mikgne eilr zayein ezrcïéca äëBæåxg`n ,exiag mr oic el yi m` - §¤©¦

dkefe .f .oica dkef jke ie`xk eizeprh z` gheye zayein ezrc lke` `ede

äøBz ãBîìì.gãnììå.h .zrcd aeyi zngn ,ie`xkïéòîLð åéøáãe ¦§¨§§©¥§¨¨¦§¨¦
.i .odipta mnirhdl al el yiy oeik ,zeixalezrcd aeyiia cnely jezn

.Bãéa íéi÷úî Bãeîìú.`iìáä äìòî BøNa ïéàå.ai .dndefe drif -åm` ©§¦§©¥§¨§¥§¨©£¤¤¤§

`ed eilr aeh eale xweaa zt lk`y oeikn ,`ed de`z ixedxd lra÷÷æð¦§¨
e ,BzLàìjky oeiknweyl ez`va.úøçà äMàì äeàúî Bðéà.biúâøBäå §¦§¥¦§©¤§¦¨©¤¤§¤¤

äpékzrlez -Lz`vnpíéøîBà Léå .íéòî éðáazta ztqep dlrn ¦¨¤¦§¥¥©¦§¥§¦
y ,zixgyäàðwä úà àéöBî óàf`y ,lke` epi`y drya mc`a dpyiy ©¦¤©¦§¨

,qerkl dhep `ede eilr aeh eal oi`äáäàä úà ñéðëîe.eall ©§¦¤¨©£¨
:zixgya zt zlik` oipra exn`py zexn` ly oxewn z` zxxan `xnbd

éLðéà éøîàc àúléî àä àðî ,éøî øa àáøì äaø déì øîàedn - ¨©¥©¨§¨¨©¨¦§¨¨¦§¨§¨§¥¦§¥
milibxy dnl xewnd,xnel miyp`èeäø éèéäø ïézéLevx yi` miyiy - ¦¦§¦¥¨

Cøk àøôvîc àøáâì eèî àìålk`y xg`l uxy mc`d z` ebiyd `le - §Ÿ¨§©§¨§¦©§¨¨©
.zixgya ztåy dnl xewnd edn okïðaø eøîà,df oipraìBëàå íkLä §¨§©¨¨©§¥¤¡
,zixgya ztõéwajk dyrzéðtîmegn wfpz `l jk ici lry,änçä ©©¦¦§¥©©¨

óøBçáejk dyrzéðtîn wfpz `ly,déì øîà .äpévä`ed xewnd ©¤¦§¥©¦¨¨©¥
náéúëcdlebdn milerd lky ,dcizrd dle`ba (i hn diryi)eáòøé àì' ¦§¦Ÿ¦§¨

,'LîLå áøL íké àìå eàîöé àìå,jk weqtd z` yxtl yi okyíké àì §Ÿ¦§¨§Ÿ©¥¨¨¨¨¤Ÿ©¥
,eàîöé àìå eáòøé àìc ïåék LîLå áøLzligza elk`iy xg`n xnelk ¨¨¨¨¤¥¨§Ÿ¦§¨§Ÿ¦§¨

.ynyde axyd mki `l `linn e`nvi `le earxi `le meid

déì øîàxa daxl dax,ixníúäî éì zøîà zàil xne` dz` - ¨©¥©§¨§©§¦¥¨¨
,`edd weqtdn z`f micnlyàëäî Cì àðéîà àðàåjl xn`i ip`e - ©£¨£¦¨¨¥¨¨

(dk bk zeny) xn`py ,o`kn z`f micnlyíëéäìà 'ä úà ízãáòå'©£©§¤¥¡Ÿ¥¤
éîéî úàå Eîçì úà CøáeEizxqdedlgn,yxcp jke ,'LAxTnízãáòå' ¥©¤©§§§¤¥¤©£¦Ÿ¦©£¨¦¦§¤©£©§¤

,'íëéäìà 'ä úàdcearBæ`idälôúe òîL úàéø÷,zixgy lyCøáe' ¥¡Ÿ¥¤§¦©§©§¦¨¥©
éîéî úàå Eîçì úà'EdkxaBælr dxn`píéî ìL ïBúé÷å çìîa út ¤©§§§¤¥¤©§¤©§¦¤©¦

e ,dry dze`a dzeye lke` dz`yCìéàå ïàkî,ok dyrzy xg`l - ¦¨§¥¨
jl ghaen.'Eaøwî äìçî éúøñäå'©£¦Ÿ¦©£¨¦¦§¤

:dcedi ax ixacn mixn`n `iadl dkiynn `xnbdäãeäé áø déì øîà̈©¥©§¨
äàçBLî àcà áøì,zerwxwd ccen -àúçLéîa ìæìæz àìlflfz l` - §©©¨¨¨¨Ÿ§©§¥§¦§£¨

oeik ,jizecicna wiiclnà÷Léø àîkøeëì éæç àzøeôe àzøet ìëc- §¨§¨§¨¨¦§§§¨¦§¨
gaeynd `edy dpib ly mekxk zrixfl ie`x hren dnc` ghy lk

wfp el mxeb z`vnp ewlg itk cg` lkl zzl wiicn jpi` m`e ,minekxkay
.lecb

:rwxw zcicn oipra dcedi ax ly ztqep d`xedáøì äãeäé áø déì øîà̈©¥©§¨§©
àøâépàc úBnà òaøà ,äàçBLî àcàilray zen` rax` mze` - ©¨¨¨¨©§©©§©¦§¨

mirxef mpi`e mdizecyl min dkilend mind zn`n miwgxzn zecyd
,mdaeäa ìæìæoira mze` cecnl jixv jpi`e mzcicna lflfl leki dz` - ©§¥§

la` .dtiàøäpàcxdpd ztyn miwgxzn mdy zen` rax` z` - §©©£¨
,rexfln mze` migipneeäðçLîz àìepccnz l` -,ììkmy gipz `l` Ÿ¦§¨©§§¨

dcna x`ypy mipirl xkip `diy ,jzrc cne` itl zwtqn dcna rwxw
.jxvpd itk dagxe dnily

:dcedi ax ixac z` zx`an `xnbd,äãeäé áø øîàc ,déîòèì äãeäé áø©§¨§©§¥§¨©©§¨
àøâépà éðáì àøâépàc úBnà òaøàmind zn` zty lry zen` rax` - ©§©©§©¦§¨¦§¥©¦§¨

epi` mzcicna xiqgie drhi m` jkitl ,dzaiaqay zecyd ilral mikiiy

la` .el elgni i`ceae ,micigil `l` wifnàîìò éleëc àøäpàcrax` - §©©£¨§¥¨§¨
`ed `vnp dcicna xqgi m`e ,mlerd lkl mikiiy xdpd zty lry zen`

.dti oira gipi `l` llk cecni `l jkitl ,el lgni ine miaxl wifn

:xdpd zty lr diept rwxw zx`yd oipra ztqep d`xedéaø æéøëî,énà ©§¦©¦©¦
eöe÷ àøäð éøáò éøúa éãbð éôúk àìîzepli` e` xri ivr `vend - §Ÿ¦§¥©¨¥¦§¥¤§¥©£¨

itzk `elnk xeriy cr mvvwl el yi ,eixar ipyn xdpd zty lr mirehp

minrtl] xdpd ztya milagd z` migzen mdy itl .dpitqd lag ikyen
my eidi m`e ,dpitqd z` cinrdl ick [xg`d cvdn minrtle dfd cvdn

.ewfpie mda erbti zepli`

:df oipra dyrn d`ian `xnbdàúnà øñzéL õ÷ àéòLBä øa ïúð áø©¨¨©©§¨¨¦§©©¨¨
,zen` dxyr yy ly ghya xdpd zty lr mirehp eidy zepli` uvw -

déìò eúàeilr e`a -éðaxirdàéðBøLîe ,mzeyxa did xridyeäeðôc ¨£¥§¥©§§¨©§
.dyry dn lr edewld -øáñ àeä,xaq jk dyry `iryed xa ozp ax - ¨©

dn` dxyr yy agexa `ed zepli`d zvivw xeriyykjxcúeLø §§
àéä àìå ,íéaøäy oeik ,dpekp dpi` ef `xaq j` -íúäzeyx jxca ,my - ¨©¦§Ÿ¦¨¨

,miaxdéàä élek ïðéòamewn `diy ick jk lk dax dcna agex jixv - §¦¨¥©
la` ,miaxd xarnlàëä,xdpd zty lry zepli`d zvivwa ,o`k - ¨¨

`ed mrhdàeä ïäéìLà éçezîà íeMîick -dpitqd lag ikyen elkeiy ¦©§¥©§¥¤
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צי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc `rivn `aa(ipy meil)
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.zxg` drya el dwifn `idy yie ef drya el dwifn gexdy mc` yi oke
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dcna x`ypy mipirl xkip `diy ,jzrc cne` itl zwtqn dcna rwxw
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àì éàåcvay xdpd jxe` lkl milagd z` geznl mileki mpi` m`e - §¦Ÿ
ixd ,zexrideäì ébzñéî àìwfxt zia ly xrid len mikled mdyk ixd - Ÿ¦§©¦§

.ipyd ecivl exari mgxk lrae ,xdpd ly dfd eciva xarn mdl oi`
ixd ily xrid len eribiykeoeik ,o`kl aeyle xdpd z` xearl egxhi `l

ekxhvie wfxt zia ly xrid cbpk aey e`ai ily xrid len exariy xg`ly
lag ikyen cra akrn epi` ily xridy `vnp ,ipyd cvl xearle aeyl

.evvwl aiig ipi` okle dpitqd
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lwlwzd aiad m` la` .oewiza szzydl miaiige mipdp md s` jkitl
miaiig eizgzny zexvgd ilra oi` zepeilrd zexvgdn zg`l jenq

.elv` miakrzn mindy jka xzei mipdp md daxc` oky ,owzle eriiql
úàöîðy ,xne`ïlek íò úðwúî äðBéìòäaiig dpeilrd xvgd lra - ¦§¥¨¤§¨§©¤¤¦¨
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úéì í"ekòì ïéaæå í"ekòî ïáæ àøöî øác àðéc íeMî¦¦¨§©¤§¨¨©¥©§©¥§©¥

éøà déì øîàc í"ekòî ïáæ àøöî øác àðéc íeMî dä¦¦¨§©¤§¨¨©¥©§¨©¥£¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gw sc `rivn `aa(iyily meil)

àì éàådpewdy ep` miyyeg ,eizecy x`yn rvn`ay ef rwxw dpey §¦Ÿ
íéøòî à÷ éîeøòéàef rwxw zepwl `ed micwne ,xvnd ipa lr mixrn - ¦£¥¨©£¦

zecyd x`y z` zepwl lkei dzrny icka ,xkend zecy rvn`ay
xkend zecyl jenq `edy oeik ewlql xvnd ipa elkei `le aiaqny

el xifgie lha egwne ,dpwy rwxwd on dzr eze` miwlqn jkle ,mzenk
.zernd z` xkend

` dnk d`ian `xnbdozp .` :xg`l mincew xvnd ipa oi` mday mipte

a rwxwúéì ,äðzîoi` -,àøöî øác àðéc íeMî daleki oxvnd oi`y ©¨¨¥¨¦¦¨§©¤§¨
.rwxwd lawn z` wlql,øîéîà øîàmewn lkndéì áúk éàozepd ¨©£¥©¦¨©¥

lawnlúeéøçà,zern el ozi rwxwd z` epnn etxhi m`yúéàyi -da ©£¨¦¨
,àøöî øác àðéc íeMîipzep jxc oi`y ,lawnd z` wlql oxvnd lekie ¦¦¨§©¤§¨

el azky dne ,rwxwd z` el xkn i`ceae ,zeixg` mnvr lr lawl dpzn
.oxvnd ewlqi `ly ick `ed ,dpzna dpzepy

.aåéñëð ìk øëîeizecy -ìmc`ãçàeid mwlge ,ody mewn lka ¨©¨§¨¨§¤¨
,mixg` zecyl zekenqda úéìef dxikna oi` -,àøöî øác àðéc íeMî ¥¨¦¦¨§©¤§¨

,xkend zecy x`y z` mb dpwi `l zg` dcyn edewlqi m`y meyn

xyid zeyrl dpewl minkg epwz `l ,xkenl drx didiy okziy mewnae
.rwxwd on wlzqdle aehde
dxfga dxkne dcy dpw .bíéðBLàøä íéìòaì,dlyúéìoi` -íeMî da ©§¨¦¨¦¦¥¨¦

,àøöî øác àðéc.dilral dcyd aeyzy dfn xyie aeh jl oi`y ¦¨§©¤§¨
.cïáædpw -íéáëBk ãáBòî,xg`l dkenqd dcyïéaæåxkn m` oke - ¨©¥¥¨¦§©¥

efk dcyúéì ,íéáëBk ãáBòìoi` -.àøöî øác àðéc íeMî dazx`an §¥¨¦¥¨¦¦¨§©¤§¨
c dxwna :`xnbdïáædpwy -íéáëBk ãáBòîz` wlql leki oxvnd oi` ¨©¥¥¨¦

meyn ,dpewddéì øîàc`ld ,oxvnl dpewdàøönî Cì éçøáà éøà- §¨©¥£¦©§§¦¨¦¤§¨
oi` okl ,df dyrnn xzei xyie aeh jl oi`e ,jcy leabn dix` jl izgxad

c dxwnae .ef dxikn lr oerhl jlïéaæefk dcy xkny -íéáëBk ãáBòì ©¥§¥¨¦
dpewd lr `ed aehde xyid ziiyr aeigy meyn ,ewlql leki xvnd oa oi`
ixdy ,df aeig oi` xkend lr j` ,xvnd oa cia dcyd `dz `l ezngny

`ed dpewde ,llk dxkenl `ly lekiíéáëBk ãáBòyøa åàì éàcåepi` - ¥¨¦©©©©
a deevn,àeä 'áBhäå øLiä úéNòå',mpn` .wlzqdl jixv epi`eéúenL §¨¦¨©¨¨§©©¥

ïðézîLî éàcåmicpn -déì,xkenl -éúàc éñðBà ìk déìò ìa÷îc ãò ©©§©§¦¨¥©¦§©¥£¥¨§¥§¨¥
déúîçî déì.edcyl jenqd ixkpd zngn edxwiy dn lk mlyiy - ¥¥£¨¥

.dàzðkLîd`eld zxenz ,xg` cia zpkyenn ef dcy dzid m` - ©§©§¨
,delnl dxkne ,dcyd lral deldyda úéìef dxikna oi` -àðéc íeMî ¥¨¦¦¨

,àøöî øácdleky ,ef dcyl xzeia lecbd okyd `ed delndy meyn §©¤§¨
dnn ok x`eane .elv` zpkeyàúîc éáñ éì eøîà ,éMà áø øîàc§¨©©©¦¨§¦¨¥§¨¨

àéñçî,`iqgn xird ipwf inkg -éàîmya deld ozepy dn `xwp recn - §©§¨©
.'àzðkLî'meyndéab äðeëLce .delnd lv` okeyy -dpéî à÷ôð éàî ©§©§¨¦§¨©¥©©§¨¦¨

,df mrhn `vei oic dfi` -ìoipr,àøöî øác àðéãmikenqd xvn ipa oi`y §¦¨§©¤§¨
,deldn dzepwl `a xy`k delnl wlql mileki zpkyennd dcyl

.xen`ke

dvx .eøBkîìz`vnpd edcy÷Bçøa,eixebn mewnnìBàâìåzepwle - ¦§§¨§¦§
áBø÷axeknl dvx m` oke ,enewnlòøa,drxd edcy z` -äôéa ìBàâìå §¨§©§¦§§¨¤

,xzei dti dcy zepwle -da úéìel` mixwna oi` -øác àðéc íeMî ¥¨¦¦¨§©
,àøöîdtid e` daexwd dcyd miizpiay xyt` ,dxkenln oizni m` oky ¤§¨

,xvnd oa mr xyide aehd zeyrl devny myke ,jkn ciqtie xg`l xknz
.cqtd el mxbi `ly xkend mr aehde xyid zeyrl devn jk

zern el didiy ick dcyd xken xy`k .fàbøëìqn z` mlyl - §©§¨
,jlnd ixhey eilr eqrkiy yyegy ,jlnl zleblebdådcy zxikna ok §

minezidéðBæîì,dizepae dpnl`l zepefn xqgi `ly -äøeá÷ìå,znd ly ¦§¥§¦§¨
,dxeaw `ll dfazi `lyda úéìel` lka oi` -,àøöî øác àðéc íeMî ¥¨¦¦¨§©¤§¨

n jkl reiqe .dcyd ilral drx `eal lekiy oeik,àòcøäð éøîàcm`y §¨§¥§©§§¨
minezi ly dcy xeknl jixv,àbøëìe`äøeá÷ìå éðBæîìe` znd ly §©§¨¦§¥§¦§¨

miyely jyna mifixkn minezid iqkpn dxikn lkay s` ,minezid jxevl
el` lka ,xkndl zcner dcydy meiïðéðaæîmixken -,àzæøëà àìa §©§¦¨§Ÿ©§©§¨

.znd dfazi e` ,zepefn exqgi e` ,jlnd ixhey eqrki df onfay yygn

yegl oi`y i`ce ,minezil geex xaca yiy s` dfxkdd z` elhia m`e
.dxiknd z` mxeara zedydl mipxvnd geexl

dcyd xkn .gå ,äMàìxkn m` okå ,éîúéìdxikn okìéôzeLdid m` - §¦¨§§©§¥§§¨¥

zecyl zekenq eid el` zecye ,da ewlg el xkne exiag mr dcya szey

el` lka ,zexg`da úéìzxknpd dcya oi` -,àøöî øác àðéc íeMî ¥¨¦¦¨§©¤§¨
df oi`e ,mdl xekniy in xg` ytgl minezie dy` ly mkxc oi`y meyn
lka okyk aygp szeye ,e`vny dcy mdn wigxdl aehde xyid ziiyr

.dlek z` zepwl lekie ,dcyd
:rwxw zxikna aehde xyid jxca bdpzdl cvik dvr zpzep `xnbd

,dzepwl mivex mipky ibeq ipye ,edcy xeknl dvexdøéòä éðéëLmixcd §¥¥¨¦
,eil` jenqaéðéëLedäãN,[dxkenl dvexy efl `le] ely zxg`déðéëL §¥¥¨¤§¥¥
ïéîãB÷ øéòä.xzei mxikny iptn mdl dxkenl el gepy ,dcyd ipikyl ¨¦§¦

eiptl e`aíëç ãéîìúå ,ïëL,epiky epi`y,íãB÷ íëç ãéîìzici lry ¨¥§©§¦¨¨©§¦¨¨¤
eid m`e .ezzina ezekfl eiyrn ewicvi jkáBø÷,ezgtyníëç ãéîìúå ¨§©§¦¨¨

,eaexw epi`y,íãB÷ íëç ãéîìz.xen`d mrhdn ©§¦¨¨¥
:`xnbd zwtzqn,eäì àéòaéà,dzepwl e`a mipyáBø÷å ,ïëLepi`y ¦©§¨§¨¥§¨

,epikyéàî:`xnbd zhyet .mcew in -àze `ea -òîLweqtd on oicd z` ©¨§©
(i fk ilyn),'÷Bçø çàî áBø÷ ïëL áBè'aehy ,epiky z` micwi okle ¨¥¨¥¨¨

.epnn wegxd g`d mr xy`n ,cgi zr lka mzeida enr xagzdl

ici lr eziipw akrl xvnd oa leki m` ,mixg` mixwna oecl zxfeg `xnbd
e ,el mcwy dpewd lr xxerl `ay xvnd oa .` :xg`éáè éæeæ éðämifefd - ¨¥¥¨¥

,xvnd oa `iady mifefd on xzei milawzne miaeh ,gweld ozpyéæeæ éðäå§¨¥¥
xvnd oa `iadyéìe÷z,gweld lyn xzei mlwyn -àðéc íeMî déa úéì §¥¥¥¦¦¨

,àøöî øáczernd z` lawl xzei el gepy oerhl leki xkendy meyn §©¤§¨
.dpewd `iady

e ,xkenl zernd z` mipy egly .aéøééö éðäeid oxvnd glyy zernd - ¨¥©§¥
eidy oxvnd xn`i `ny ,zgthnd xizdl xkend `xie ,zgthna zexexv

,epnn mrazie eca`pe zern xzeiéøL éðäåeid xg`d glyy zernde - §¨¥¨¥
,zelebndéa úéìdf dxwna oi` -,àøöî øác àðéc íeMîdidi m`y ¥¥¦¦¨§©¤§¨

eid zern dnk xxaziy cr oizndl jxhvi ,oxvnl `weec xeknl jixv
.cin zernl `ed jixvy okzie ,ezgthna

e ,zern dpewd `iad .bøîà,xkenl oxvndéæeæ ézééàå çøèàå ìéæéà- ¨©¥¦§¤§©§©§¥¥
,mifef `ia`e gxh`e jl`déì ïðéøèð àìoizndl aiegn xkend oi` - Ÿ©§¦¨¥

.cin zernd jixvy okzi oky ,m`iadl ick gexhl jixvd oxvnl

zern xg`d `iadyk m` .cøîà,xkenl oxvndéæeæ ézééà ìéæéàjl` - ¨©¥¦©§¥¥
,mifef izian `ia`eïðéæç,ea mipiirn -àeä ãéîàc àøáb éàmicne`y - £¦¨¦©§¨§¨¦

jka eze` ep`éæeæ ézééîe ìéæàc,cin zernd `iaie jli ok`y -déì ïðéøèð §¨¦©§¥¥©§¦¨¥
,el mipiznn -,àì éàå,jka ecne`l xyt` i`ydéì ïðéøèð àìoi` - §¦ŸŸ©§¦¨¥

el xne` jkl ,zernd z` dzr `iadln hnzyn `l` epi`y ,el mipiznn
.zernd `iady xg`l dcyd ip` xken e` ,dzr zern `ad e` ,xkend

.dãçc ézáe ãçc àòøàdilry oipade ,cg`l zkiiy rwxwd dzid - ©§¨§©¨¥§©
,mieqn onfl rwxwd lra el mxkny ,xg` mc`léøîà ákòî àòøà éøî̈¥©§¨§©¥©¨¥

éza,el `weec eze` xekniy oipad lra lr akrl leki rwxwd lra - ¨¥
la` ,xg`l `le el jiiy erwxway oipad didiy aeh xzeiyàì éza éøî̈¥¨¥Ÿ

àòøàc éøîà ákòîlra lr df mrhn akrl leki epi` oipad lra - §©¥©¨¥§©§¨
,rwxwl jenqd xvn oa aeyg epi`y meyn ,el `weec dze` xekniy rwxwd

.mieqn onfl `l` ely oipad oi`y oeik

.eãçc éì÷éãå ãçc àòøàdilry milwcde ,cg`l zkiiy rwxwd dzid - ©§¨§©§¦§¥§©
,mieqn onfl rwxwd lra el mxkny ,xg` mc`l mikiiy eidàòøàc éøî̈¥§©§¨

éì÷éc éøîà ákòî éöî`ly milwcd lra lr akrn rwxwd lra - ¨¥§©¥©¨¥¦§¥
la` ,ely eidi erwxway milwcdy xzei aehy ,xg`l mxknléì÷éc éøî̈¥¦§¥

àòøàc éøîà ákòî éöî àìlra lr akrl leki epi` milwcd lra - Ÿ¨¥§©¥©¨¥§©§¨
jenqd xvn oa aeyg epi`y meyn ,el `l` dze` xekni `ly rwxwd

.mieqn onfl `l` ely milwcd oi`y oeik ,rwxwl
dvex cg` ,rwxwd z` mivex mipy eid .fézáì àòøàzepal ick rwxw - ©§¨§¨¥

,mizaåd dvex dl oxvndàòøæì àòøà,da rexfl ick -áeMélr ux`d §©§¨§©§¨¦
da miza ziipa iciéãò.àøöî øác àðéc íeMî da úéìå ,ó ¨¦§¥¨¦¦¨§©¤§¨

oiay `l` ,xg` ly rwxwl dkenq zepwl dvxy rwxwd dzid .g
zerwxwdàì÷éãc àaëéø Bà àúéðeLî ÷éñôà,rlq ly oy wiqtn did - ©§¦§¦¨¦§¨§¦§¨

.milwcd zaekx dwiqtny e`àðéæç,zecyd oiay df leaba mipiirn -íà £¦¨¦
ìBëéxvnd oañéðëäìedcyndaef dcy jeza -eléôàwxãçà íìz- ¨§©§¦¨£¦¤¤¤¨

,zxknpd rwxwl dkenq edcye ,wqtd aeyg epi` ,zg` dyixg zxey
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àì éàådpewdy ep` miyyeg ,eizecy x`yn rvn`ay ef rwxw dpey §¦Ÿ
íéøòî à÷ éîeøòéàef rwxw zepwl `ed micwne ,xvnd ipa lr mixrn - ¦£¥¨©£¦

zecyd x`y z` zepwl lkei dzrny icka ,xkend zecy rvn`ay
xkend zecyl jenq `edy oeik ewlql xvnd ipa elkei `le aiaqny

el xifgie lha egwne ,dpwy rwxwd on dzr eze` miwlqn jkle ,mzenk
.zernd z` xkend
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dxfga dxkne dcy dpw .bíéðBLàøä íéìòaì,dlyúéìoi` -íeMî da ©§¨¦¨¦¦¥¨¦

,àøöî øác àðéc.dilral dcyd aeyzy dfn xyie aeh jl oi`y ¦¨§©¤§¨
.cïáædpw -íéáëBk ãáBòî,xg`l dkenqd dcyïéaæåxkn m` oke - ¨©¥¥¨¦§©¥

efk dcyúéì ,íéáëBk ãáBòìoi` -.àøöî øác àðéc íeMî dazx`an §¥¨¦¥¨¦¦¨§©¤§¨
c dxwna :`xnbdïáædpwy -íéáëBk ãáBòîz` wlql leki oxvnd oi` ¨©¥¥¨¦

meyn ,dpewddéì øîàc`ld ,oxvnl dpewdàøönî Cì éçøáà éøà- §¨©¥£¦©§§¦¨¦¤§¨
oi` okl ,df dyrnn xzei xyie aeh jl oi`e ,jcy leabn dix` jl izgxad

c dxwnae .ef dxikn lr oerhl jlïéaæefk dcy xkny -íéáëBk ãáBòì ©¥§¥¨¦
dpewd lr `ed aehde xyid ziiyr aeigy meyn ,ewlql leki xvnd oa oi`
ixdy ,df aeig oi` xkend lr j` ,xvnd oa cia dcyd `dz `l ezngny

`ed dpewde ,llk dxkenl `ly lekiíéáëBk ãáBòyøa åàì éàcåepi` - ¥¨¦©©©©
a deevn,àeä 'áBhäå øLiä úéNòå',mpn` .wlzqdl jixv epi`eéúenL §¨¦¨©¨¨§©©¥

ïðézîLî éàcåmicpn -déì,xkenl -éúàc éñðBà ìk déìò ìa÷îc ãò ©©§©§¦¨¥©¦§©¥£¥¨§¥§¨¥
déúîçî déì.edcyl jenqd ixkpd zngn edxwiy dn lk mlyiy - ¥¥£¨¥

.dàzðkLîd`eld zxenz ,xg` cia zpkyenn ef dcy dzid m` - ©§©§¨
,delnl dxkne ,dcyd lral deldyda úéìef dxikna oi` -àðéc íeMî ¥¨¦¦¨

,àøöî øácdleky ,ef dcyl xzeia lecbd okyd `ed delndy meyn §©¤§¨
dnn ok x`eane .elv` zpkeyàúîc éáñ éì eøîà ,éMà áø øîàc§¨©©©¦¨§¦¨¥§¨¨

àéñçî,`iqgn xird ipwf inkg -éàîmya deld ozepy dn `xwp recn - §©§¨©
.'àzðkLî'meyndéab äðeëLce .delnd lv` okeyy -dpéî à÷ôð éàî ©§©§¨¦§¨©¥©©§¨¦¨

,df mrhn `vei oic dfi` -ìoipr,àøöî øác àðéãmikenqd xvn ipa oi`y §¦¨§©¤§¨
,deldn dzepwl `a xy`k delnl wlql mileki zpkyennd dcyl

.xen`ke

dvx .eøBkîìz`vnpd edcy÷Bçøa,eixebn mewnnìBàâìåzepwle - ¦§§¨§¦§
áBø÷axeknl dvx m` oke ,enewnlòøa,drxd edcy z` -äôéa ìBàâìå §¨§©§¦§§¨¤

,xzei dti dcy zepwle -da úéìel` mixwna oi` -øác àðéc íeMî ¥¨¦¦¨§©
,àøöîdtid e` daexwd dcyd miizpiay xyt` ,dxkenln oizni m` oky ¤§¨

,xvnd oa mr xyide aehd zeyrl devny myke ,jkn ciqtie xg`l xknz
.cqtd el mxbi `ly xkend mr aehde xyid zeyrl devn jk

zern el didiy ick dcyd xken xy`k .fàbøëìqn z` mlyl - §©§¨
,jlnd ixhey eilr eqrkiy yyegy ,jlnl zleblebdådcy zxikna ok §

minezidéðBæîì,dizepae dpnl`l zepefn xqgi `ly -äøeá÷ìå,znd ly ¦§¥§¦§¨
,dxeaw `ll dfazi `lyda úéìel` lka oi` -,àøöî øác àðéc íeMî ¥¨¦¦¨§©¤§¨

n jkl reiqe .dcyd ilral drx `eal lekiy oeik,àòcøäð éøîàcm`y §¨§¥§©§§¨
minezi ly dcy xeknl jixv,àbøëìe`äøeá÷ìå éðBæîìe` znd ly §©§¨¦§¥§¦§¨

miyely jyna mifixkn minezid iqkpn dxikn lkay s` ,minezid jxevl
el` lka ,xkndl zcner dcydy meiïðéðaæîmixken -,àzæøëà àìa §©§¦¨§Ÿ©§©§¨

.znd dfazi e` ,zepefn exqgi e` ,jlnd ixhey eqrki df onfay yygn

yegl oi`y i`ce ,minezil geex xaca yiy s` dfxkdd z` elhia m`e
.dxiknd z` mxeara zedydl mipxvnd geexl

dcyd xkn .gå ,äMàìxkn m` okå ,éîúéìdxikn okìéôzeLdid m` - §¦¨§§©§¥§§¨¥

zecyl zekenq eid el` zecye ,da ewlg el xkne exiag mr dcya szey

el` lka ,zexg`da úéìzxknpd dcya oi` -,àøöî øác àðéc íeMî ¥¨¦¦¨§©¤§¨
df oi`e ,mdl xekniy in xg` ytgl minezie dy` ly mkxc oi`y meyn
lka okyk aygp szeye ,e`vny dcy mdn wigxdl aehde xyid ziiyr

.dlek z` zepwl lekie ,dcyd
:rwxw zxikna aehde xyid jxca bdpzdl cvik dvr zpzep `xnbd

,dzepwl mivex mipky ibeq ipye ,edcy xeknl dvexdøéòä éðéëLmixcd §¥¥¨¦
,eil` jenqaéðéëLedäãN,[dxkenl dvexy efl `le] ely zxg`déðéëL §¥¥¨¤§¥¥
ïéîãB÷ øéòä.xzei mxikny iptn mdl dxkenl el gepy ,dcyd ipikyl ¨¦§¦

eiptl e`aíëç ãéîìúå ,ïëL,epiky epi`y,íãB÷ íëç ãéîìzici lry ¨¥§©§¦¨¨©§¦¨¨¤
eid m`e .ezzina ezekfl eiyrn ewicvi jkáBø÷,ezgtyníëç ãéîìúå ¨§©§¦¨¨

,eaexw epi`y,íãB÷ íëç ãéîìz.xen`d mrhdn ©§¦¨¨¥
:`xnbd zwtzqn,eäì àéòaéà,dzepwl e`a mipyáBø÷å ,ïëLepi`y ¦©§¨§¨¥§¨

,epikyéàî:`xnbd zhyet .mcew in -àze `ea -òîLweqtd on oicd z` ©¨§©
(i fk ilyn),'÷Bçø çàî áBø÷ ïëL áBè'aehy ,epiky z` micwi okle ¨¥¨¥¨¨

.epnn wegxd g`d mr xy`n ,cgi zr lka mzeida enr xagzdl

ici lr eziipw akrl xvnd oa leki m` ,mixg` mixwna oecl zxfeg `xnbd
e ,el mcwy dpewd lr xxerl `ay xvnd oa .` :xg`éáè éæeæ éðämifefd - ¨¥¥¨¥

,xvnd oa `iady mifefd on xzei milawzne miaeh ,gweld ozpyéæeæ éðäå§¨¥¥
xvnd oa `iadyéìe÷z,gweld lyn xzei mlwyn -àðéc íeMî déa úéì §¥¥¥¦¦¨

,àøöî øáczernd z` lawl xzei el gepy oerhl leki xkendy meyn §©¤§¨
.dpewd `iady

e ,xkenl zernd z` mipy egly .aéøééö éðäeid oxvnd glyy zernd - ¨¥©§¥
eidy oxvnd xn`i `ny ,zgthnd xizdl xkend `xie ,zgthna zexexv

,epnn mrazie eca`pe zern xzeiéøL éðäåeid xg`d glyy zernde - §¨¥¨¥
,zelebndéa úéìdf dxwna oi` -,àøöî øác àðéc íeMîdidi m`y ¥¥¦¦¨§©¤§¨

eid zern dnk xxaziy cr oizndl jxhvi ,oxvnl `weec xeknl jixv
.cin zernl `ed jixvy okzie ,ezgthna

e ,zern dpewd `iad .bøîà,xkenl oxvndéæeæ ézééàå çøèàå ìéæéà- ¨©¥¦§¤§©§©§¥¥
,mifef `ia`e gxh`e jl`déì ïðéøèð àìoizndl aiegn xkend oi` - Ÿ©§¦¨¥

.cin zernd jixvy okzi oky ,m`iadl ick gexhl jixvd oxvnl

zern xg`d `iadyk m` .cøîà,xkenl oxvndéæeæ ézééà ìéæéàjl` - ¨©¥¦©§¥¥
,mifef izian `ia`eïðéæç,ea mipiirn -àeä ãéîàc àøáb éàmicne`y - £¦¨¦©§¨§¨¦

jka eze` ep`éæeæ ézééîe ìéæàc,cin zernd `iaie jli ok`y -déì ïðéøèð §¨¦©§¥¥©§¦¨¥
,el mipiznn -,àì éàå,jka ecne`l xyt` i`ydéì ïðéøèð àìoi` - §¦ŸŸ©§¦¨¥

el xne` jkl ,zernd z` dzr `iadln hnzyn `l` epi`y ,el mipiznn
.zernd `iady xg`l dcyd ip` xken e` ,dzr zern `ad e` ,xkend

.dãçc ézáe ãçc àòøàdilry oipade ,cg`l zkiiy rwxwd dzid - ©§¨§©¨¥§©
,mieqn onfl rwxwd lra el mxkny ,xg` mc`léøîà ákòî àòøà éøî̈¥©§¨§©¥©¨¥

éza,el `weec eze` xekniy oipad lra lr akrl leki rwxwd lra - ¨¥
la` ,xg`l `le el jiiy erwxway oipad didiy aeh xzeiyàì éza éøî̈¥¨¥Ÿ

àòøàc éøîà ákòîlra lr df mrhn akrl leki epi` oipad lra - §©¥©¨¥§©§¨
,rwxwl jenqd xvn oa aeyg epi`y meyn ,el `weec dze` xekniy rwxwd

.mieqn onfl `l` ely oipad oi`y oeik

.eãçc éì÷éãå ãçc àòøàdilry milwcde ,cg`l zkiiy rwxwd dzid - ©§¨§©§¦§¥§©
,mieqn onfl rwxwd lra el mxkny ,xg` mc`l mikiiy eidàòøàc éøî̈¥§©§¨

éì÷éc éøîà ákòî éöî`ly milwcd lra lr akrn rwxwd lra - ¨¥§©¥©¨¥¦§¥
la` ,ely eidi erwxway milwcdy xzei aehy ,xg`l mxknléì÷éc éøî̈¥¦§¥

àòøàc éøîà ákòî éöî àìlra lr akrl leki epi` milwcd lra - Ÿ¨¥§©¥©¨¥§©§¨
jenqd xvn oa aeyg epi`y meyn ,el `l` dze` xekni `ly rwxwd

.mieqn onfl `l` ely milwcd oi`y oeik ,rwxwl
dvex cg` ,rwxwd z` mivex mipy eid .fézáì àòøàzepal ick rwxw - ©§¨§¨¥

,mizaåd dvex dl oxvndàòøæì àòøà,da rexfl ick -áeMélr ux`d §©§¨§©§¨¦
da miza ziipa iciéãò.àøöî øác àðéc íeMî da úéìå ,ó ¨¦§¥¨¦¦¨§©¤§¨

oiay `l` ,xg` ly rwxwl dkenq zepwl dvxy rwxwd dzid .g
zerwxwdàì÷éãc àaëéø Bà àúéðeLî ÷éñôà,rlq ly oy wiqtn did - ©§¦§¦¨¦§¨§¦§¨

.milwcd zaekx dwiqtny e`àðéæç,zecyd oiay df leaba mipiirn -íà £¦¨¦
ìBëéxvnd oañéðëäìedcyndaef dcy jeza -eléôàwxãçà íìz- ¨§©§¦¨£¦¤¤¤¨

,zxknpd rwxwl dkenq edcye ,wqtd aeyg epi` ,zg` dyixg zxey
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äðùî

itpr zvivwe ozyt zrixf oiprl ,exiagn dcy xkegd ipic zx`an dpynd
:dnwyd urBøéáçî äãN ìa÷îäzexikgaì,úBèòeî íéðLzegt epiidc ©§©¥¨¤¥£¥§¨¦¨
,mipy raynäpòøæé àìxkegd,ïzLtdpi`e ,rwxwd z` yigkny meyn Ÿ¦§¨¤¨¦§¨

rexfl lkei `l dilral dcyd aeyz xy`ke ,mipy ray cr zwfgzn
.ie`xkåokBì ïéàwlgúBøB÷ad ur itprn miyery,'äî÷L'xfeg epi`y §¥§¦§¨

.zexewd lehil zrc lr xkg `le ,mipy rayn zegta mitpr `ivedl

ì epîéä dìaé÷,ïzLt äpòøæé äðBLàø äðL ,íéðL òáLdpxifgi xy`ky ¦§¨¥¤§¤©¨¦¨¨¦¨¦§¨¤¨¦§¨
,dligzak dwfg didz milralåokBì Léwlg dpy dze`aúBøB÷a §¥§

,äî÷L.eidy itk aey mitprd elcbi oky ¦§¨

àøîâ

:dnwyd ur zexewn lhep epi` xkegdy dpyna epipy,éiaà øîà`weec ¨©©©¥
úBøB÷ad ur sebnBì ïéà äî÷Lla` ,wlgçáLad itpr,äî÷L §¦§¨¥¦§©¦§¨

,xzei miey dzre egiaydyBì Lé.gayd ieey lhep wlzqnyke ,ea wlg ¥
çáLa eléôà ,øîà àáøåd itprà énð äî÷LBì ïéwlg. §¨¨¨©£¦¦§©¦§¨©¦¥

:`ax zrc lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyäãN ìa÷îä ¥¦¥©§©¥¨¤
.Bì ïéîL ,úàöì Bpîæ òébäå ,Bøéáçî:`xnbd zyxtnåàì éàîm`d - ¥£¥§¦¦©§©¨¥¨¦©©

y dpeekd oi`äî÷L çáLa Bì ïéîL.`axl dywe ,miiey z` el ozil ¨¦¦§©¦§¨
:`xnbd zvxzn,àì`l` ,dnwyd itpr gay ieey z` oinyy dpeekd oi` Ÿ

Bì ïéîLgay ieey z`à÷ìéñå à÷øézl`ey .dcya elcby zewxid - ¨¦©§¨§¦§¨
a xaecn m` :`xnbd,à÷ìéñå à÷øé,miiey z` wx oiny recnøB÷òð ©§¨§¦§¨©£

ìB÷Lðådxaic `ziixad :`xnbd daiyn .mnvr mze` lehie -àèî àìãa §¦§¦§Ÿ¨¨
oiicr ribd `ly -à÷eLc àîBémxwerl oi`e ,zewxid z` mixken eay ¨§¨

.mgay ieey wx el oiny okl ,elwlwziy yygn
:zxg` `ziixan `ax lr dywn `xnbd,Bøéáçî äãN ìa÷îä ,òîL àz̈§©©§©¥¨¤¥£¥

òébäåd zpy.Bì ïéîL ,úéòéáL §¦¦©§¦¦¨¦
ziriayd zpy ribday rnyn :`ziixad ixac z` `xnbd zxxan dligz

d zpya ike ,dywe ,dcyd on wlzqdl eilràò÷ôî à÷ éî úéòéáL§¦¦¦¨©§§¨
àòøà:`xnbd zvxzn .da wifgnd on rwxwd zrwtp m`d -,àîéà àlà ©§¨¤¨¥¨

òébäå ,Bøéáçî äãN ìa÷îäd zpy,Bì ïéîL ,ìáBézexfeg ok` laeiay ©§©¥¨¤¥£¥§¦¦©¥¨¦
.mdilral zecydézkàåike ,dyw oiicre -àò÷ôî éî ìáBédcyd z` §©©¦¥¦©§§¨
a dlaiw xy`kúeðìa÷xkOz `l ux`de' `ld ,mieqn onfl'úeúéîöì ©§¨§¨¨¤Ÿ¦¨¥¦§¦

àðîçø øîà.riwtn laeid zezinvl dpewdn wxy ixd ,(bk dk `xwie) ¨©©£¨¨
:`ax lr dyw jk jezne `ziixad ixac z` x`al `xnbd zniiqnàlà¤¨

ç÷Blä ,àîéàdpewd -òébäå Bøéáçî äãNd.Bì ïéîL ,ìáBé,x`eane ¥¨©¥©¨¤¥£¥§¦¦©¥¨¦
,gwell oiny gayd ieey z` mewn lkn ,milral xfeg dcyd seb mpn`y
.`axl dywe ,gayd ieey lehil el yi xkegd s`e ,zexitk oecip gaydy

àîéz éëåc uxzlénð àëäy dpeekd o`k mby -,à÷ìéñå à÷øéa Bì ïéîL §¦¥¨¨¨©¦¨¦§©§¨§¦§¨
ixdy ,ok uxzl oi`àeä àøé÷ôä ìáBéa à÷øéå à÷ìéñdvexd lkl ¦§¨§©§¨§¥¤§¥¨

.mgay z` el oiny oi` `linne ,mlhilàlàm`d ,`ziixad zpeek idn ¤¨
åàìieey z` el oinyy dpeekd oi` -,äî÷L çáL.`axl dywe ©§©¦§¨

:`xnbd zvxzníúä éðàL ,àáøc àaélà éiaà àîbøz,laeid ribdyk ¦§§¨©©¥©¦¨§¨¨©¦¨¨
àø÷ øîàc(bl dk `xwie)úéa økîî àöéå'ewiice ,'laIA FzGg` xire §¨©§¨§¨¨¦§©©¦§¦£ª¨©Ÿ¥

`weecy ,weqtd on minkgøæBç økîîd la` ,laeia,øæBç Bðéà çáL`l` ¦§©¥§©¥¥
lawnd la` ,xkna dxez dxn` df lk j` .elhepe dpewl eiiey z` oiny

.dcyd lral xfeg epi` gaydy df oic ea xn`p `l ,mieqn onfl dcy
:`xnbd zl`eydépéî øîâðå,dcy dpew oicn dcy lawnd oic cnlp - §¦§©¦¥

.ezeyxa giaydy in lhep gayd z` mewn lkn ,xfeg dcyd seby s`y
:`xnbd daiyníúä`ld ,laeid ribde dcy xkena ,my -àélòî éðéáæ ¨¨§¦¥§©§¨

àeä,ezeyxa df did dcyd dgiayd xy`ke ,dpewl `id dxenb dxikn -
ea xfegy dnàéä àkìîc àzò÷ôà ,ìáBédriwtdy `id jlnd zevn - ¥©§©§¨§©§¨¦

itke ,gayd lr `le dcyd seb lr wx `id drwtdde ,dpewd on dcyd z`
`l` dzid `l dligzny ,dcy lawna o`k la` ,weqtd on lirl epcnly

.ely epi` gayd s` ,onfl

:gayd lr epc eay dyrn d`ian `xnbdàòøà ìéa÷ àtt áø©¨¨©¦©§¨
àzñtñàìezeyxa dzidyke ,zgy da rexfl ick zexikga rwxw laiw - §©§©§¨

éìàz da eçã÷.zepli` da egnv -à÷ ékxy`k -÷lzñî`tt ax did ¨§¨¨¥¦¨¦§©¥
,zexikgd onf seqa rwxwd oneäì øîà,rwxwd ilralàçáL éì eáä- ¨©§£¦§¨¨

.zepli`d gay ieey z` il e`iadéãéà áøc déøa àLéL áø déì øîà̈©¥©¦¨§¥§©¦¦
äzòî àlà ,àtt áøìziid m` ike ,zepli`d gay jl ribny jixacl §©¨¨¤¨¥©¨

lawnàì÷éc,eizexitl lwc -íélàå,erfb darzne wfgzn lwcd dide - ¦§¨§©¦
déçáL øî éòác énð éëä,giaydy dn z` raez ziid dfa mb m`d - ¨¦©¦§¨¥©§¨¥

z` zlaiw `l o`k s`e .eizexit lek`l `l` lwcd z` zlaiw `l ixd
.da mignevd zepli`d gay lehil ick rwxwddéì øîàaxl `tt ax ¨©¥

`yiy,mixacd oia wlgl yi ,íúälehil el oi` ok` ,darzpy lwc iabl ¨¨
ixdy ,eteb gayaúéçð éëäc àzòcà åàìz` lehil zrc lr cxi `l - ©©©§¨§¨¦¨¦

la` ,eizexit lek`l ick wx `l` lwcd ly egayàëä àðàip` - £¨¨¨
,dcyl o`k izcxiykàðúéçð éëäc àzòcàlehil ,izcxi ok zrc lr - ©©§¨§¨¦¨¦§¨

.zepli` mb egnv ixde ,dcya gnviy dn lk z`
:`xnbd zxxanïàîkdxe`kl ,`tt ax xaq in enk -øîàc ,éiaàk §©§©©¥§¨©
,rwxw xkegdyçáLad itprBì Lé äî÷Ldn ieey z` raz okle ,wlg ¦§©¦§¨¥

:`xnbd dgec .giaydyàîéz eléôàxaq `tt axyàáøkepi`y xn`y £¦¥¨§¨¨
ixdy ,zepli`d gay ieey z` raz o`k mewn lkn ,dnwyd gaya lhep

,wlgl yiíúä,gaya lhep epi` dnwy ur da dide dcy xkega my - ¨¨
c oeiknàãéñt déì úéìdf ur itpr egiaydy dna cqtd xkegl oi` - ¥¥§¥¨

urd zgayd s`e ,dcyd xkgy mcew enewna cnr df ur ixdy ,edcya
la` ,dcyd iwlg x`ya rexfle yexgl epnn drpn `làëäly ezexikga ¨¨

,`tt axàkéàel yi -àãéñtz` erpn ixdy ,zepli` egnvy jkn ¦¨§¥¨
.zepli`d ly mgay ieey el mlyl jixv okle ,mewn eze`a drixfd

déì øîàike ,`tt axl `yiy axézãñt éàîCjkn cqtdd `ed dnk - ¨©¥©§©§¦
`ed `ld ,dcya zepli` egnvyàzñtñàc àãéeay zepli`d mewn - ¨¨§©§©§¨
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zexenf lehile dxwerl mxkd lra dvexe ,zexit ginvdl die`x dpi`
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.mexwrie epiwfiykl dvgn mda lehil zrc lr dcya cearl cxiy mxkd
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,miptbd z` xewrl mikixve daexn onf cr zexit ginvdl die`x rwxwd
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oli`d ivrìiyinyzöòïäa ç÷léå ,íémzxenz elawzpy zerna - §¥¦§¦¨©¨¤
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:zxg` `ziixan iia` zhiy lr dywn `xnbdòîL àzepipyy dnn ¨§©
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lie exkni recnelld mivraynzydl leki lrad `ld ,rwxw mdinca gw
.ezy`l eltpy miqkpd zexit z` lk`iy minkg el epwz ixdy ,envra

,'mipwf' mizife miptb dl eltpy `ziixaa qexbl oi` :`xnbd zvxzn
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`l` zexit miaygp mpi`y iia` dcen dfae ,mpnf mcew eyaiizpe dpwf

eyaiizpyk wx `ed zexitk mivrd oicy xn`y dne ,lrad ly mpi`e ,oxw
.mpnfa
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oxwd dlkzz `l` mixg` mivr rhil lkez `l ,mze` dlkie mivra
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mdyk epiid ,zexitl miaygp eyaiizpy mivrdy xn`y iia` j` .zexit
`idy oxwd dlkz `l zexitd elki m` s`y ,envr rwxwd lra ly

:miycg zexite mivr ginvdl die`xe eiptl zcnerd rwxwd

lke` delndy ,`xeqa bedp didy oekynd oipra wtq d`ian `xnbd
oerxt `ll dell rwxwd zxfeg jk xg`e ,mieqn onf deld rwxwn zexit

:aegd,àøèL àeää,`xeqa bdpy df oekyn lr azkpydéa áéúk äåäc ©§¨¨©£¨§¦¥
àîúñ 'ïéðL'dcyd aeyz elld mipyd mezay mzqa ea aezk didy - §¦§¨¨

d ,mipy dnk meza ea yxtzd `le ,delløîà äåìîdcyd el dpzipy ©§¤¨©
lìLLde ,mipyøîà äåìl wx el dpzipyeäðéìëàå äåìî íéã÷ ,íézL ¨ŸŸ¤¨©§©¦¨¦©§¤§©§¦§

éøéôìeraez delde ,ziyilyd dpyd zexit z` lk`e delnd mcw - §¥¥
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daiyn .wteqnd onfa dilra zeyxa dze` micinrn rwxwd lr wtq
:`xnbd,íúä,ongp ax ly epecipaàéä ééeìbéàì àãéáò àìc àúléî- ¨¨¦§¨§Ÿ£¦¨§¦§¥¦

rwxwd z` micinrn wtqn okle ,xxazdl cizr epi`y xaca `ed wtqd

j` ,dilra zwfgaàéä ééeìbéàì àãéáòc àúléî ,àëäcizr xacd - ¨¨¦§¨©£¦¨§¦§¥¦
m`e ,oekynk rwxwd z` laiw mipy dnkl xhyd icr eciriy ,xxazdl
micr eciri seqaly okzi ,delnd on zexitd ieey z` dzr oic zia e`ivei

xefgl oic zia ekxhvie ,oick mlk`e mipy ylyl rwxwd z` laiw ok`y
,delnl mxifgdle deldn zexitd ieey z` `ivedleéøz àðéã éa éçeøèàå§©§¥¥¦¨§¥

ïðéçøèî àì éðîæ`l` ,jxevl `ly miinrt oicd zia z` migixhn oi` - ¦§¥Ÿ©§§¦¨
.delnd cia zexitd z` mixi`yn miizpiae ,micr e`eaiy mipiznn

dela dyrn :`xeqa bdpy df oekyn iabl xg` dxwna dpc `xnbd
d ,dzr epiptl oekynd xhy oi`e ,mipy xtqnl delnl rwxw okynyäåìî©§¤

øîBàl rwxwd z` laiwyLîçde ,mipyøîBà äåìwx el dpkyny ¥¨¥Ÿ¤¥
lìLdéì øîà .L,deldCøèL éì ézééàjciay xhyd z` il `ad - ¨Ÿ¨©¥©§¥¦§¨¨

,ea aezk dn d`xpedéì øîàdelndñëøéà àøèLca` xhyd -.éìøîà ¨©¥§¨¨¦§©¦¨©
,äãeäé áødïîàð äåìî,mipy yngl rwxwd z` laiwyéòa éàc Bbî ©§¨©§¤¤¡¨¦§¦¨¥

éãéa àéä äçe÷ì øîàz` dpwy xne` did xwyl dvex did m`y jezn - ¨©§¨¦§¨¦
ca`e gwnd xhya izxdfp `l mipy yly exar xaky oeike ,ixnbl rwxwd

jxc oi`y oeik ef drha on`p mc`y (.hk) `xza `aaa x`eane ,ipnn
zpkyenn rwxwdy xnel mb on`p jk jezne ,mipy yly xg` xhy xenyl

.mipy yngl elv`

:dcedi ax lr zwlegd drcáøå ãéáæ áø ,éMà áøì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©©¦©§¦§©
,äãeäé áøc àä eäì àøéáñ àì àøéåòe,àîòè éàîxhya wxy meyn £¦¨Ÿ§¦¨§¨§©§¨©©§¨

la` ,ecai`y okzie ,mipy yly ixg` exneyl mc`d jxc oi` gwnéàä©

àøèL,`xeqc `zpkyn lyéà÷ àðééáeâìc ïåéklv` cnery oeik - §¨¨¥¨¦§©§¨¨¥
,deld rwxway zexitd ziiab jxevl delnddéa øéäæ øäæéîxdfp `ed - ¦§©¨¦¥

on`p epi`e ,i`nx `edy gken ecai`y oreh `edy jkne ,ca`i `ly ea
elv` `vnp xhyd zn`ay mixne` ep`e ,ebina elit`àeä Laëéîe¦§©

ì déLáëcdéøèL,dell ed`xn epi`e epinhn `ed -øáñ,delnddìëBà' §©§¥¦§¨¥¨©§¨
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rwxwd z` mi`ivene on`p delnd oi` jkle ,xhya aezky dn lr zexizi

.ecin
oekynd xhy el ca`y on`p delndy ,dcedi ax zhiya dpc `xnbd

:exhy ca`e d`pwy xne` didy ebinaàlà ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥¨¦¨§©©¦¤¨
äzòîoerhl leki oekynk rwxw laiwy mc`y dcedi ax ixacl - ¥©¨

ok m` ,d`pwyàøeñc àzðkLî éàädelndy ,`xeqa bedpd df oekyna - ©©§©§¨§¨
deld xhtp df zxenze mipy dnk jyna oekynd rwxw zexit z` lke`

,aegdnéëä éáúëc,oekynd xhya jk eazkiy minkg epwzy -íìLéîa' §¨§¥¨¦§¦§©
'óñë àìa àc àòøà ÷etéz ïélà àiðLef rwxw `vz el` mipy meza - §©¨¦¥¥©§¨¨§Ÿ§©

,d`eldd inc z` deld aiyiy `la ,dell aeyze delndndéLáëc àëéä¥¨§©§¥
ìàzðkLî øèLecia didy xhyd z` delnd oinhdyk -øîàårwxwdy ¦§©©§©§¨§¨©

ïîéäîc énð éëä ,éãéa àéä äçe÷ìixacl on`p `di df ote`a mb m`d - §¨¦§¨¦¨¦©¦¦§¥¨
,dyw ,on`p `ed ok`y xn`z m`e .dcedi axàúléî ïðaø éðwúî éëå- §¦§©§¥©¨¨¦§¨

lek`l lkeiy ,delnd ly ezaehl `edy xac epwzi minkgy xyt` ike
,ziaix yyg `ll deld ly rwxwd zexit z`àãéñt [éãéì] da éúàc- §¨¥¨¦¥§¥¨

rwxwdy delnd yigkiy ici lr cqtd icil seqal `eal deld lekiy

.ecia `id dgewly xn`ie ,`id oekyn eciay
:mixacd oia weligd z` x`an iy` axdéì øîà,iy` axíúä- ¨©¥¨¨

,`xeqc `zpkynaïðaø déì eðéwzoerhl delnd lkei `ly ick dell ©¦¥©¨¨
,rwxwd z` dpwyà÷ñè áéäé àòøà éøîc,deld `edy ,rwxwd lray - §¨¥©§¨¨¦©§¨

,rwxwd lr qnd z` oziy `edàéøk éøëåeidy uixgd z` owzi oke - §¨¥©§¨
dgewl dpi`e rwxwd lra `edy d`xi jkae ,zecyd oia leabk mipnqn

.delnd cia
ae :`piax l`yàéøk dì úéìc àòøà,uixga dizeleab z` epniq `ly - ©§¨§¥¨©§¨

à÷ñè áéäé àìå,qkn dilr minlyn oi`e -éàîick deld dyri dn - §Ÿ¨¦©§¨©
.d`pwy oerhl delnd lkei `lydéì øîà,iy` axééeçîì déì éòaéà- ¨©¥¦¨¥¥¦§¥

ricedle rwxwa wifgn delndy mipyd yly jeza zegnl deld jixv
:l`ye `piax jiynd .delnd ly dpi`e ely rwxwdyéàî àçîéà àì- Ÿ¦§¨©

deld oi` ok` dfk ote`a :iy` ax el aiyd .ezpwz dn ,deld dgn `l m`
e ,epnn rwxwd z` `ivedl lekidéLôpà ãéñôàc àeä eäéàciqtd `ed - ¦§©§¦©©§¥
.mcew dgn `ly jka envrl

mc` :`xnbd zwtzqn .rwxwd lral qix` oia xg` gekiea dpc `xnbd

d ,xg` ly rwxwa zeqix`a cearl eilr laiwy,øîBà ñéøàzpn lr ¨¦¥
ìlehiäöçîmigeexd onézãøé,dcyløîBà úéaä ìòáezpn lrìlehi ¦¤¡¨¨©§¦©©©©¦¥¦

.ïîàð éî ,åézãøBä LéìL:df oecipa minkgd zehiy z` `xnbd d`ian §¦©§¦¦¤¡¨
ïîàð úéaä ìòa ,øîà äãeäé áøe .yily wx lehil zpn lr ecixedyáø ©§¨¨©©©©©¦¤¡¨©

ìkä ,øîà ïîçðbedpl yi dxwn lka -,äðéãnä âäðîk`ed dbdpn m`e ©§¨¨©©Ÿ§¦§©©§¦¨
:mdinrh z` `xnbd zx`an .enr oicd migeexd on dvgn lhepyøeáñ̈

dpéîc ,minkgd ixac jezn daiyid ipa exaq -,éâéìt àìmdipy ixacle ¦¨Ÿ§¦¥
e ,dpicnd bdpnk miyeràä,dpicnd bdpn itl lhepy xn`y ongp axe - ¨

epic z` xn`àbìt àñéøà ìé÷Lc àøúàaqix`d lhepy ebdpy mewna - §©§¨§¨¦¨¦¨©§¨
e ,yily lehil zpn lr ecixedy oerhl on`p ziad lra oi` okle ,dvgnàä̈
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.yily wx
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ïîàð úéaämeyn ,dpicnd bdpnk `ly ,yilyl ecixedyøîà éòa éàc ©©¦¤¡¨§¦¨¥¨©

xnele ezeqix` z` yigkdl lki dvex did m`y -'àeä éèé÷ìe éøéëN'- §¦¦§¦¦
ezcear zxenz zern lawnd znieqn dtewzl xikyk ilv` caer `ed
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:cala yilyl
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àîéé÷ àðééáeâìcz` zeabl aeg lrad cner jk oiae jk oiay oeik - ¦§©§¨©§¨
,gayd melyz lr wx `ed wtqde ,xhyd gkn rwxwdàéáâc ïàîk§©§©§¨

àéîcepnn `ivedl mivexy md minezide ,d`ab xak eli`k df ixd - ¨§¨
,gayd z`äéàø àéáäì íéîBúéä ìòåxiagn `ivendy ,egiaydye §©©§¦§¨¦§¨¨

.di`xd eilr
z` egiayd mdy minezid egikedy ote`a oicd z` zxxan `xnbd

:rwxwdeçaLà eäðéàc äéàø éîúé ezéiàdi`x minezid e`iad m` - ©§©§¥§¨¨§¦§©§§
,egiayd mdyøîéîì àðéðç éaø øáñ,xnel `pipg iax ayg dligza - ¨©©¦£¦¨§¥©

eäì ïðé÷lñî àòøàa ,eäì ïðé÷lñî ékrwxwdn aeg lrad mwlqnyk - ¦§©§¦¨§§©§¨§©§¦¨§
,rwxwa mdl mlyl aiig `l` ,zerna gayd z` mdl mlyl leki epi`
oiicr rwxwdy oeik ,gayd ieeya rwxwdn wlg mdl xi`ydl ,xnelk

.aeg lrad zwfga dpi` oiicre mdia`n deyxiy mzeyxa

:`xnbd dgecàéä àìå`l` ,ok dkldd oi` -eäì ïðé÷lñî éîãaxyt` - §Ÿ¦¦§¥§©§¦¨§
z`f micnele ,zerna gayd ieey z` mdl rextlîepicøîàc ,ïîçð áøc ¦§©©§¨§¨©

ìL ,ìàeîL øîà ïîçð áøçáMä úà íäì ïéîL äL,rwxwa egiaydy ©©§¨¨©§¥§Ÿ¨¨¦¨¤¤©¤©
ïúBà ïéìòîemgay ieey z` minlyn rwxwdn mze` mi`ivenyke - ©£¦¨

,íéîãa.dnvr rwxwa `le,ïä elàåmlyny gay .`èeLôì øBëa §¨¦§¥¥§§¨
mcew mdia` mdl yixedy rwxw cgi mdipy egiaydyk ,[xeka epi`y-]
gaya `le dnvr rwxwa wx mipy it lhep xekay `ed oicdy ,dewlgy

wlga rwxwd dgiaydy gayde ,a`d zzin xg`l rwxwd dgiaydy
mlyl xekad lre ,deya mig`d lkl jiiy ezxeka zngn laiwy sqepd
xekad mlyny `ed oicd ,ezxeka wlg giaydy gayd zivgn z` heytl

.rwxwa `weec mlyl jixv epi`e ,zerna df wlg
.aäMà úaeúëe áBç ìòáeminezid egiaydy znd rwxwn maeg miaeby ©©§©¦¨

minlynyk ,a`d zzin xg`líéîBúéì,zern mdl mipzep gayd inc z` ©§¦
.`pipg iax ixack `ly edfe ,rwxwa `weec mdl mlyl mikixv mpi`e

.báBç ìòáe,d`eldd xg`l xkny deld zerwxwn eaeg daeby ©©
mlynykúBçB÷ììepi`e ,zerna mlyn ,rwxwd z` egiaydy gayd lr ©¨

.rwxwa `weec mlyl jixv
rwxwd lr mlynd ly eceariyy oeik ,el` mipte` dylya mrhde
dzid eli`k df ixde ,mziipwl dncw [xeka `edy e` d`eldd zngn]

.dilr mlyny gayd zxenz dze` zzl etekl oi`e ,dligzn ely rwxwd
:l`eny ixaca dxizq dywn `xnbdàøîéîì ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥¨¦¨§©©¦§¥§¨

,ongp ax ixac jezn xnel yi dxe`kl -ìàeîL øáñcyáBç ìòaaiig §¨©§¥©©
mlylúBçB÷ììdaeby rwxwd z` epwy xg`l egiaydy gayd lr ©¨
,eaegaå,dywç÷Blì àçáL déì úéà éîlrad mlyn l`eny zrcl ike - §¦¦¥§¨¨©¥©

,gayd lr gwell aegáBç ìòa ,ìàeîL øîàäårwxwn eaeg z` daeby §¨¨©§¥©©

zegewld ciayäáBbmbçáMä úàdxkny xg`l rwxwd dgiaydy ¤¤©¤©
.gayd lr melk gwell mlyl jixv epi`e ,gwell deld

:`xnbd dkiynnàîéz éëåc uxzl dvxz m`e -àéL÷ àìdxizqd §¦¥¨Ÿ©§¨
y oeik ,l`eny ixacaïàkmlyn aeg lrady l`eny xn`y dn - ¨

epiid ,gayd lr zegewllíéôúkì òébnä çáLalk elcb zexitdyk - §¤©©©¦©©§¥©¦
hrn cer wx wepil mikixve ,miitzkd lr `ypidle shwidl micnere jk
i`yx aeg lrad oi`e rwxwdn wlgk miaygp mpi` df ote`ay ,rwxwdn

eli`e ,eaega mzeablïàkz` mb daeb aeg lrady l`eny xn`y dn - ¨
epiid ,gayd,íéôúkì òébî ïéàL çáLaon daxd cer wepil jixv `ede §¤©¤¥©¦©©§¥©¦

.eze` s` daeb aeg lrae ,rwxwd on wlgk `ed ixd df ote`ay ,rwxwd

,jk lr dywi ixdàäåyiíéNòîel`kéaâî à÷å ,íBé ìëadabny - §¨©£¦§¨§¨©§¥
ìàeîLzegewld ciay zerwxwn zeaeg ilralòébnä çáLa eléôà §¥£¦§¤©©©¦©

,íéôúkìwlgk zexitd miaygp zhren dwipia jxev zngn elit`y oeik ©§¥©¦
.rwxwdn

zeabl leki aeg lra mlerl :l`eny ixaca dxizqd z` `xnbd zvxzn
e ,gayd z` s` eaegaàä ,àéL÷ àìaeg lrady l`eny xn`y dn - Ÿ©§¨¨

ote`a epiid ,gayd z` daebàçáLå àòøà øeòéLk déa ÷éqîc- §©¦¥§¦©§¨§¦§¨
e ,cgi gayde rwxwd ieey xeriyk zern dela dyep delndyàädn - ¨

epiid ,gayd ieey z` zegewll mlyl jixv aeg lrady l`eny xn`y

ote`aàçáLå àòøà øeòéL déa ÷éqî àìcdela dyep delnd oi`y - §Ÿ©¦¥¦©§¨§¦§¨
lhpy oeike ,eaegn xzei daeb epi`y heyt f`y ,cala rwxwd ieeyk `l`

.gayd inc z` gwell mlyl eilr rwxwd mr cgi gayd z`

zerna gayd z` mlyn aeg lrady l`eny xaeq recn zxxan `xnbd
:`xnbd dywn .rwxwa `leàçáLå àòøà øeòéL ÷éqî àì éëåoi`yke - §¦Ÿ©¦¦©§¨§¦§¨

l`eny xaeqy ,cgi gayde rwxwd ieey xeriyk dela dyep aeg lrad

déì ÷lñîe ç÷Bìì éæeæ déì áéäécgayd ieey z` gwell rextl lekiy - §¨¦¥¥§¥©§©¥¥
,gayd xeriya dnvr rwxwdn wlg el xi`ydl aiig epi`e ,mincaàçéðä̈¦¨

øîàc ïàîìc (:`v zeaezk)ç÷Blì éæeæ [déì] úéà éàyi m` s`y - §©§¨©¦¦¥¥©¥©
lkn ,rwxwd z` epnn dabiy mewna delnl mnlyl dvexe zern gwell

mewnáBç ìòáì déì ÷lñî éöî àìmeyn ,el` zern zxenz rwxwdn Ÿ¨¥§©¥¥§©©
`ll dcyl cxiy ink aygp gwelde ,ez`elda gwell mcw aeg lrady

x,zeyøétLdlek rwxwd z` zeabl aeg lrad lekiy ,xacd oaen - ©¦
.zerna gayd zxenz el mlyne ,eaega

:dziyew z` `xnbd zniiqnøîàc ïàîì àlài`c (my)éæeæ déì úéà ¤¨§©§¨©¦¥¥
áBç ìòáì déì ÷lñî éöî ,ç÷Blì,zerna aegd oerxt ici lr rwxwdn ©¥©¨¥§©¥¥§©©

lekiy myke ,eaeg oerxtl aeg lral ixnbl zcareyn dpi` rwxwd ok m`
,el jiiyd 'gay'a ewlql leki jk zerna ewlqlåok m`déì àîéðxn`i - §¥¨¥

,aeg lral gweldàòøà àlekî Cì àð÷élñî äåä ,éæeæ éì eåä éàixd - ¦£¦¥£¨§©¥§¨¨¦¨©§¨
lkn ixnbl jze` wlqn iziid ,aegd lk xear jl mlyl zern il eid m`

ok m`e ,mzxenz rwxwdéæeæ éì úéìc àzLä,zern il oi`y dzr mb - ©§¨§¥¦¥
e ,aegdn wlg zxenz gaya jl mly`,éàòøàa àòøàc àåéøb éì áä©¦§¦¨§©§¨§©§©

éàçáL øeòéLieeyk ,ipnn daeb dz`y ef rwxwa rwxw zcin icia gipz - ¦¦§©
ieey lr dxizid ,rwxwd x`y z` dabz dz`e ,da izgaydy gayd

.aegd lk cbpk dey dilry gayd mr cgi ef rwxwy ,gayd

:`xnbd zvxznàëäl`eny ixaca -déìäéð àéåLc ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa ¨¨§©©§¦¨§§©§¨¦£¥
é÷ézBtàepiide ,aeg lral 'iwizet`' rwxwd z` dyr deldy -øîàc ©¦¦§¨©

déìd`eldd zrya delnl deldïBòøt Eì àäé àì'df aeglàlà ¥Ÿ§¥§¥¨¤¨
îrwxw,'Bfoi` lkd ixacl f`e ,aeg lral ixnbl zcareyn rwxwd okle ¦

rwxwd on aeg lrad z` wlql leki d`eldd xg`l d`pwy gweld
aiig epi`e ,zerna gayd lr el mlyl leki aeg lrad mb okle ,zerna

:rwxw el zzl

äðùî

xigna l`xyi ux`a exiagn dcy laiwy ina oc dpyna oey`xd wlgd
,dhinyd zpy z` llek melyzd m` dligzn mdipia enkiq `le ,mieqn

.da micaer `ly

,Bøéáçî äãN ìa÷îädplawiy exn`e'ãçà òeáL'ìmipy ray - ©§©¥¨¤¥£¥§¨©¤¨
,zetevxæeæ úBàî òáLadhinyd zpy dribdyke ,lawnd el mlyiy ¦§©¥

oipna da cearl leki epi`y ef dpy lelkl oiekzd `ly lawnd oreh
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קה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr iw sc `rivn `aa(iying meil)

øîéîì àðéðç éaø øáñc ,xnel `pipg iax ayg dligza -ú÷æça àòøà ¨©©¦£¦¨§¥©©§¨§¤§©
àîéé÷ éîúé,mdia`n deyxiy minezid zwfga dzr zcner rwxwdy - ©§¥©§¨

åoklìòdäéàø àéáäì áBç ìòamcin `ivedl ick ,dgiayd mdia`y §©©©§¨¦§¨¨
.gayd z`

eäì øîààáñ àeää`l` ,jk dkldd oi` ,owf eze` -éaø øîà éëä ¨©§©¨¨¨¦¨©©¦
äéàø àéáäì íéîBúéä ìò ,ïðçBédabi df `lae ,rwxwd z` egiayd mdy ¨¨©©§¦§¨¦§¨¨

.gayd z` aeg lrad,àîòè éàîcàîéé÷ àðééáeâìc ïåék ,àòøàoeik - ©©§¨©§¨¥¨¦§©§¨©§¨
md m`y `l` ,aeg lrad ici lr zeabdl micner i`cea gayde rwxwdy

dzrn xak okl ,gayd zxenz oenn mdl mlyl eilr degiaydïàîk§©
àéîc àéáâcepnn `ivedl mivexy md minezide ,ecia dieabk `id ixd - §©§¨¨§¨
,dgay z`åokläéàø àéáäì ïéîBúéä ìò`ivendy ,egiayd mdy §©©§¦§¨¦§¨¨

.(.en w"a) di`xd eilr exiagn
:opgei iax ixacl di`x d`ian `xnbdàðéðz énð ïðà óà ,éiaà øîà̈©©©¥©£©©¦¨¦¨

on oli`d z` oiwigxn ,(:ck a"a) dpyna df oirk oic epipy ep` s` -
xird m`y `l` ,oli`d z` mivvew ote` lkae ,dn` ynge mixyr xird
mcw oli`d m`e ,melk oli`d lral minlyn oi` oli`d zrihpl dncw

m` ,el mlyl xird ipa mikixv,õöB÷ ,íã÷ äæ ÷ôñå íã÷ äæ ÷ôñ̈¥¤¨©§¨¥¤¨©¥
,evvewl i`yx mcw oli`d m` s` ixdyíéîc ïúBð Bðéàåokziy ,wtqn §¥¥¨¦

.xehte dncw xirdyàîìày ,df oicn gken -c ïåékdf oli`õ÷éîì ©§¨¥¨§§¥©
àîéé÷,melyzd iabl wx `ed wtqde ,jk oiae jk oia uvwidl cner - ©§¨

déì ïðéøîà,oli`d lralìB÷Le äéàø ézééàjpli`y di`x `ad - ©§¦©¥©§¥§¨¨§
e .einc z` lehe xirl mcwénð àëä,gay iablïåék ,àøèL éàä ¨¨©¦©§¨¨¥¨

àîéé÷ àðééáeâìcz` zeabl aeg lrad cner jk oiae jk oiay oeik - ¦§©§¨©§¨
,gayd melyz lr wx `ed wtqde ,xhyd gkn rwxwdàéáâc ïàîk§©§©§¨

àéîcepnn `ivedl mivexy md minezide ,d`ab xak eli`k df ixd - ¨§¨
,gayd z`äéàø àéáäì íéîBúéä ìòåxiagn `ivendy ,egiaydye §©©§¦§¨¦§¨¨

.di`xd eilr
z` egiayd mdy minezid egikedy ote`a oicd z` zxxan `xnbd

:rwxwdeçaLà eäðéàc äéàø éîúé ezéiàdi`x minezid e`iad m` - ©§©§¥§¨¨§¦§©§§
,egiayd mdyøîéîì àðéðç éaø øáñ,xnel `pipg iax ayg dligza - ¨©©¦£¦¨§¥©

eäì ïðé÷lñî àòøàa ,eäì ïðé÷lñî ékrwxwdn aeg lrad mwlqnyk - ¦§©§¦¨§§©§¨§©§¦¨§
,rwxwa mdl mlyl aiig `l` ,zerna gayd z` mdl mlyl leki epi`
oiicr rwxwdy oeik ,gayd ieeya rwxwdn wlg mdl xi`ydl ,xnelk

.aeg lrad zwfga dpi` oiicre mdia`n deyxiy mzeyxa

:`xnbd dgecàéä àìå`l` ,ok dkldd oi` -eäì ïðé÷lñî éîãaxyt` - §Ÿ¦¦§¥§©§¦¨§
z`f micnele ,zerna gayd ieey z` mdl rextlîepicøîàc ,ïîçð áøc ¦§©©§¨§¨©

ìL ,ìàeîL øîà ïîçð áøçáMä úà íäì ïéîL äL,rwxwa egiaydy ©©§¨¨©§¥§Ÿ¨¨¦¨¤¤©¤©
ïúBà ïéìòîemgay ieey z` minlyn rwxwdn mze` mi`ivenyke - ©£¦¨

,íéîãa.dnvr rwxwa `le,ïä elàåmlyny gay .`èeLôì øBëa §¨¦§¥¥§§¨
mcew mdia` mdl yixedy rwxw cgi mdipy egiaydyk ,[xeka epi`y-]
gaya `le dnvr rwxwa wx mipy it lhep xekay `ed oicdy ,dewlgy

wlga rwxwd dgiaydy gayde ,a`d zzin xg`l rwxwd dgiaydy
mlyl xekad lre ,deya mig`d lkl jiiy ezxeka zngn laiwy sqepd
xekad mlyny `ed oicd ,ezxeka wlg giaydy gayd zivgn z` heytl

.rwxwa `weec mlyl jixv epi`e ,zerna df wlg
.aäMà úaeúëe áBç ìòáeminezid egiaydy znd rwxwn maeg miaeby ©©§©¦¨

minlynyk ,a`d zzin xg`líéîBúéì,zern mdl mipzep gayd inc z` ©§¦
.`pipg iax ixack `ly edfe ,rwxwa `weec mdl mlyl mikixv mpi`e

.báBç ìòáe,d`eldd xg`l xkny deld zerwxwn eaeg daeby ©©
mlynykúBçB÷ììepi`e ,zerna mlyn ,rwxwd z` egiaydy gayd lr ©¨

.rwxwa `weec mlyl jixv
rwxwd lr mlynd ly eceariyy oeik ,el` mipte` dylya mrhde
dzid eli`k df ixde ,mziipwl dncw [xeka `edy e` d`eldd zngn]

.dilr mlyny gayd zxenz dze` zzl etekl oi`e ,dligzn ely rwxwd
:l`eny ixaca dxizq dywn `xnbdàøîéîì ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥¨¦¨§©©¦§¥§¨

,ongp ax ixac jezn xnel yi dxe`kl -ìàeîL øáñcyáBç ìòaaiig §¨©§¥©©
mlylúBçB÷ììdaeby rwxwd z` epwy xg`l egiaydy gayd lr ©¨
,eaegaå,dywç÷Blì àçáL déì úéà éîlrad mlyn l`eny zrcl ike - §¦¦¥§¨¨©¥©

,gayd lr gwell aegáBç ìòa ,ìàeîL øîàäårwxwn eaeg z` daeby §¨¨©§¥©©

zegewld ciayäáBbmbçáMä úàdxkny xg`l rwxwd dgiaydy ¤¤©¤©
.gayd lr melk gwell mlyl jixv epi`e ,gwell deld

:`xnbd dkiynnàîéz éëåc uxzl dvxz m`e -àéL÷ àìdxizqd §¦¥¨Ÿ©§¨
y oeik ,l`eny ixacaïàkmlyn aeg lrady l`eny xn`y dn - ¨

epiid ,gayd lr zegewllíéôúkì òébnä çáLalk elcb zexitdyk - §¤©©©¦©©§¥©¦
hrn cer wx wepil mikixve ,miitzkd lr `ypidle shwidl micnere jk
i`yx aeg lrad oi`e rwxwdn wlgk miaygp mpi` df ote`ay ,rwxwdn

eli`e ,eaega mzeablïàkz` mb daeb aeg lrady l`eny xn`y dn - ¨
epiid ,gayd,íéôúkì òébî ïéàL çáLaon daxd cer wepil jixv `ede §¤©¤¥©¦©©§¥©¦

.eze` s` daeb aeg lrae ,rwxwd on wlgk `ed ixd df ote`ay ,rwxwd

,jk lr dywi ixdàäåyiíéNòîel`kéaâî à÷å ,íBé ìëadabny - §¨©£¦§¨§¨©§¥
ìàeîLzegewld ciay zerwxwn zeaeg ilralòébnä çáLa eléôà §¥£¦§¤©©©¦©

,íéôúkìwlgk zexitd miaygp zhren dwipia jxev zngn elit`y oeik ©§¥©¦
.rwxwdn

zeabl leki aeg lra mlerl :l`eny ixaca dxizqd z` `xnbd zvxzn
e ,gayd z` s` eaegaàä ,àéL÷ àìaeg lrady l`eny xn`y dn - Ÿ©§¨¨

ote`a epiid ,gayd z` daebàçáLå àòøà øeòéLk déa ÷éqîc- §©¦¥§¦©§¨§¦§¨
e ,cgi gayde rwxwd ieey xeriyk zern dela dyep delndyàädn - ¨

epiid ,gayd ieey z` zegewll mlyl jixv aeg lrady l`eny xn`y

ote`aàçáLå àòøà øeòéL déa ÷éqî àìcdela dyep delnd oi`y - §Ÿ©¦¥¦©§¨§¦§¨
lhpy oeike ,eaegn xzei daeb epi`y heyt f`y ,cala rwxwd ieeyk `l`

.gayd inc z` gwell mlyl eilr rwxwd mr cgi gayd z`

zerna gayd z` mlyn aeg lrady l`eny xaeq recn zxxan `xnbd
:`xnbd dywn .rwxwa `leàçáLå àòøà øeòéL ÷éqî àì éëåoi`yke - §¦Ÿ©¦¦©§¨§¦§¨

l`eny xaeqy ,cgi gayde rwxwd ieey xeriyk dela dyep aeg lrad

déì ÷lñîe ç÷Bìì éæeæ déì áéäécgayd ieey z` gwell rextl lekiy - §¨¦¥¥§¥©§©¥¥
,gayd xeriya dnvr rwxwdn wlg el xi`ydl aiig epi`e ,mincaàçéðä̈¦¨

øîàc ïàîìc (:`v zeaezk)ç÷Blì éæeæ [déì] úéà éàyi m` s`y - §©§¨©¦¦¥¥©¥©
lkn ,rwxwd z` epnn dabiy mewna delnl mnlyl dvexe zern gwell

mewnáBç ìòáì déì ÷lñî éöî àìmeyn ,el` zern zxenz rwxwdn Ÿ¨¥§©¥¥§©©
`ll dcyl cxiy ink aygp gwelde ,ez`elda gwell mcw aeg lrady

x,zeyøétLdlek rwxwd z` zeabl aeg lrad lekiy ,xacd oaen - ©¦
.zerna gayd zxenz el mlyne ,eaega

:dziyew z` `xnbd zniiqnøîàc ïàîì àlài`c (my)éæeæ déì úéà ¤¨§©§¨©¦¥¥
áBç ìòáì déì ÷lñî éöî ,ç÷Blì,zerna aegd oerxt ici lr rwxwdn ©¥©¨¥§©¥¥§©©

lekiy myke ,eaeg oerxtl aeg lral ixnbl zcareyn dpi` rwxwd ok m`
,el jiiyd 'gay'a ewlql leki jk zerna ewlqlåok m`déì àîéðxn`i - §¥¨¥

,aeg lral gweldàòøà àlekî Cì àð÷élñî äåä ,éæeæ éì eåä éàixd - ¦£¦¥£¨§©¥§¨¨¦¨©§¨
lkn ixnbl jze` wlqn iziid ,aegd lk xear jl mlyl zern il eid m`

ok m`e ,mzxenz rwxwdéæeæ éì úéìc àzLä,zern il oi`y dzr mb - ©§¨§¥¦¥
e ,aegdn wlg zxenz gaya jl mly`,éàòøàa àòøàc àåéøb éì áä©¦§¦¨§©§¨§©§©

éàçáL øeòéLieeyk ,ipnn daeb dz`y ef rwxwa rwxw zcin icia gipz - ¦¦§©
ieey lr dxizid ,rwxwd x`y z` dabz dz`e ,da izgaydy gayd

.aegd lk cbpk dey dilry gayd mr cgi ef rwxwy ,gayd

:`xnbd zvxznàëäl`eny ixaca -déìäéð àéåLc ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa ¨¨§©©§¦¨§§©§¨¦£¥
é÷ézBtàepiide ,aeg lral 'iwizet`' rwxwd z` dyr deldy -øîàc ©¦¦§¨©

déìd`eldd zrya delnl deldïBòøt Eì àäé àì'df aeglàlà ¥Ÿ§¥§¥¨¤¨
îrwxw,'Bfoi` lkd ixacl f`e ,aeg lral ixnbl zcareyn rwxwd okle ¦

rwxwd on aeg lrad z` wlql leki d`eldd xg`l d`pwy gweld
aiig epi`e ,zerna gayd lr el mlyl leki aeg lrad mb okle ,zerna

:rwxw el zzl

äðùî

xigna l`xyi ux`a exiagn dcy laiwy ina oc dpyna oey`xd wlgd
,dhinyd zpy z` llek melyzd m` dligzn mdipia enkiq `le ,mieqn

.da micaer `ly

,Bøéáçî äãN ìa÷îädplawiy exn`e'ãçà òeáL'ìmipy ray - ©§©¥¨¤¥£¥§¨©¤¨
,zetevxæeæ úBàî òáLadhinyd zpy dribdyke ,lawnd el mlyiy ¦§©¥

oipna da cearl leki epi`y ef dpy lelkl oiekzd `ly lawnd oreh
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xcde"קו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `iw sc `rivn `aa(iyiy meil)

åokäæxeqi`dy oeik ,'oilz la'a xaer epi` ,milretd z` xkyy gilyd - §¤
`ly dxdf`d gilya zkiiy `le ,'xwA cr LY` xikU zNrR oilz `l' `edŸ¨¦§ª©¨¦¦§©Ÿ¤

,'xiky zlert' oildl'Búleòt' ïéàL éôì[lretd xky-],Bìöà,xnelk §¦¤¥§¨¤§
xikyd xky z` oiln `edy aygp df oi` `linne ,el mlyl eilr lhen `l¥¦

.df xeqi` llka epi`e ,ecia
mpi` mdipyy df oic :`xnbd zl`ey .`ziixad ixac z` zxxan `xnbd

,oilz laa mixaeréà ,éîc éëéäote`aeäì øîàcmilretl gilyd ¥¦¨¥¦§¨©§
,'éìò íëøëN'xn`y xg`n ixd ,'oilz la'a xaer epi` recn dyw ok m` §©§¤¨©
'ilr mkxky'BøëNlretd lyàeä åéìòzaegn xhtp ziad lrae ,lhen §¨¨¨

.elv` xikyd zlert z` oiln `ed ixd enlyn epi`yke ,melyzd¥¦

:`xnbd z`f dgikene,ìòBtä úà øëBMä ,àéðúcexkey `edy el xn`e §©§¨©Ÿ¥¤©¥
úBNòìdk`lnBlLa,xkeyd lya -eäàøäådk`ln dyriy xkeyd ©£§¤§¤§¨

,Bøéáç ìLay `ed oicdBì ïúBðz` xkeydíìMî BøëNenkiqy itk - §¤£¥¥§¨¦¨¥
,dligza mdipiaøæBçåxkeydúéaä ìòaî ìèBðåelv` dzyrpy §¥§¥¦©©©©¦

inc z` dk`lndBúBà äðääM äîx`eane .lretd zcear ici lr ©¤¤¡¨
el mlyl aiig ,el mlyi `edy ok zrc lr lret mc` xky m`y `ziixaa

.exiag lya dk`ln zeyrl el xn` m` s`
:`xnbd daiynàëéøö àì`l` df oic xnel `ziixad dkxved `l ok` - Ÿ§¦¨

ote`aeäì øîàctl xkeydmilre,'úéaä ìòa ìò íëøëN'dxn` dfae §¨©§§©§¤©©©©©¦
.oilz laa mixaer mpi` mdipyy `ziixad

:xeqi`a elyki `ny eyygy mi`xen`d ly mbdpn z` d`ian `xnbd
øîéøî øa äãeäémlyl jxhviy onfay yyge ,milret xekyl jxved §¨©§¥©

,envra mxky `l okle ,xeqi`a xearie ,zxg` dk`lna cexh didi mdl
`l`ì déì øîàdéònL,[eynyl-]øéâà ìéæxekye `v -,íéìòBt éì ¨©¥§©¨¥¦£¦¦£¦

eäì àîéàåmdl xen` -,'úéaä ìòa ìò íëøëN'ynyd s` df ote`ae §¥¨§§©§¤©©©©©¦
df ote`ay `xnbd dx`iay enke ,onfa mdl mlyi `l m` xeqi` xeari `l

oke .oilz la lr mixaer mpi` mdipyéããäì éøâà ,àøèeæ øîe øîéøî- §¥©©§¨¨§¥©£¨¥
did `l ,milret xekyl jxvp mdn cg`yk ,xnelk ,dfl df mixkey eid

.xeqi`a exari `ly ick ,exear mxkey did exiag `l` ,envra mxkey
:'oilz la'a ea mixaer oi`y sqep ote` d`ian `xnbdøa äaø øîà̈©©¨©

àøeñc éà÷eL éðä ,àðeä áømzqpxty '`xeq' xird iyp` mze` - ©¨¨¥¨¥§¨
exky m` ,zern mdl oi` mei eze` cry recie ,weyd meia dielz
milretd xky z` mlyln exg`zd m` s` ,weyd mei mcew milret

onfa,ïéìz ìa íeMî éøáò àìy oeikéòãé òãéîmilretd erci - Ÿ¨§¥¦©¨¦¥©¨§¥
meyn ,onfa mdl enlyi `l mizad ilray dligznà÷eLc àîBé ìòc§©¨§¨

éëéîñ,weyd meia egiexiy dn lr mikneq mizad ilra ixdy - §¦¥
zeievn zern oi` f` cre ,milretl mlyl mzrca dl` zernne
yi m` s`e ,weyd mei cr melyzd lr elgn z`f erciy oeike mzeyxa

s`e .mlyln mixeht ,weyd mei mcew mlyl zern mizad ilra cia
wxy oeik ,oilz laa mixaer mpi` weyd mei xg`l minlyn mpi` m`
oey`x xweae ,(:iw) lirl x`eank ,df xeqi` lr mixaer oey`x xweaa

:`ped ax xa dax miiqn .xzida mdilr xar xakíeMî ìáàxeqi` £¨¦
'àäLz ìa',minkg exfbyøáBò éàcåexky z` lretl ozi `l m` ©©§¤©©¥

:weyd mei ixg`

:dpyna epipy:íBiä ìëå äìélä ìk äáBb ,úBòL øéëN§¦¨¤¨©©§¨§¨©
meia zery xiky oia welig yi m`d mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:mdixacl dpynd z` zx`ane ,dlila zery xikyløéëN ,áø øîà̈©©§¦
,íBéc úBòL,dngd zriwy mcew zniizqn ezexikyyíBiä ìk äáBb- ¨§¤¨©

e .eilr xaer okn xg`le ,dngd zriwy cre ezk`ln meiq onfnøéëN§¦
äìélä ìk äáBb ,äìéìc úBòL.xwead cre ezk`ln meiq onfn -ìàeîLe ¨§©§¨¤¨©©§¨§¥

iä ìk äáBb ,íBéc úBòL øéëN ,øîà,íB,ax lr wleg epi` dfaeåeli` ¨©§¦¨§¤¨©§
äáBb ,äìéìc úBòL øéëNexky z`å äìélä ìkmbíBiä ìkcr eixg`y §¦¨§©§¨¤¨©©§¨§¨©

miaygpe ,dlild xg` jled meid melyzd oipray oeik ,dngd zriwy

.cg` onfk xkyd melyz iabl
:ax zrc lr epizpynn dywn `xnbdïðz,epizpynaäáBb úBòL øéëN' §©§¦¨¤

,'íBiä ìëå äìélä ìkzery xikya xaecny x`ai l`eny `nlyae ¨©©§¨§¨©
ef j` ,dlild lke meid lk daeby ,dlilc,áøc àzáeézoi` eixacl ixdy §§¨§©

.dlild lk mbe meid lk mb daeby zery xiky
:`xnbd zvxznáø Cì øîà,cg` ote`a xaecn `ly ,dpynd xe`iaa ¨©¨©

`l`éðz÷ ïéããöìoeyla dzpeeke ,zexikyd ipte` ipya zwqer dpynd - ¦§¨¦¨¨¥
e` meid lk e` daeb zery xikyy ,'dlild lke meid lk daeb zery xiky'

,xnelk ,dlild lk,íBiä ìk äáBb íBéc úBòL øéëNeäìéìc úBòL øéëN §¦¨§¤¨©§¦¨§©§¨
.äìélä ìk äáBb¤¨©©§¨

:ax lr zeywdl dtiqen `xnbdïðz,epizpynaúaL øéëN äéäreay-] §©¨¨§¦©¨
,[miniòeáL øéëN ,äðL øéëN ,Lãç øéëNmelyz onf ,[mipy ray-] §¦Ÿ¤§¦¨¨§¦¨©

m` ,ezk`ln meiq onfa ielz exkyàöBéezk`ln miiqn -ìk äáBb ,íBia ¥©¤¨
eze`,íBiäm`e ,dngd zriwy cre ezexiky meiq zrnäáBb ,äìéla àöBé ©¥©©§¨¤

å äìélä ìkmbíBiä ìkdpyna x`eany oeike .driwyd cr eixg`y ¨©©§¨§¨©
dlila exky z` daeb dlild jeza dniizqdy zkyenn zexikyay

oicd dlild rvn`a dniizqdy zery zexikya mby cenll lkep ,meiae
.ax ixack `lye ,meid lke dlild lk daebe ,ok

dfa ewlgp xak j` ,ax ixack `ly x`ean dpyndn ok`y zx`an `xnbd

:`xnbd zvxzn .mi`pz,áø Cì øîàmpi` o`k dpynd ixac mpn`y ¨©¨©
j` ,eixackàéä éàpzlr wlegd `pz yie ,df oica mi`pz ewlgp xak - ©¨¥¦

:zwelgnd z` `xnbd d`ian .ezenk xaeq axe ,epizpynàéðúc,`ziixaa §©§¨
,íBiä ìk äáBb íBéc úBòL øéëNe,äìélä ìk äáBb äìéìc úBòL øéëN §¦¨§¤¨©§¦¨§©§¨¤¨©©§¨

,íBiä ìk äáBb íBéc úBòL øéëN ,øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¦§¥§¦¨§¤¨©
la`.íBiä ìëå äìélä ìk äáBb äìéìc úBòL øéëNepizpyn ly `tiqde §¦¨§©§¨¤¨©©§¨§¨©

dcedi iaxk xaeq ax j` ,l`eny xaeq ezenke ,oerny iax zrck dzpyp
.dlild lk wx daeb dlila zery xikyy

,oerny iaxe dcedi iax zwelgn z` eprinydl `ziixad d`aedy ab`

:`ziixad zxne` .`ziixad ixac jynd z` `xnbd d`ianeøîà ïàkî¦¨¨§
i`ce ok m` ,xeqi` lr mixaer zery xikya elit`y epxn`y xg`n -

ayìë`di mleray zexiky ipinäMîça øáBò øéëN øëN LáBkä ¨©¥§©¨¦¥©£¦¨
úBîL[oie`l-]å ,eìläxeqi`a xaer ok,äNò.` :od el`eìa' íeM î ¥©¨§£¥¦©

,'Eòéø úà ÷BLòz.aøéëN ÷BLòz ìa' íeMîe.â ,'ìBæâz ìa' íeMî e ©£¤¥£¦©¦§¦©©£¨¦
,'BøëN ïzú BîBéa' íeMî e.ä ,'ïéìz ìa' íeMî e.ã ,'éðòxeqi` edfe ¨¦¦©¨¦¦§¦¥§¨

.e ,'dyr'.'LîMä åéìò àáz àì' íeMî e¦Ÿ¨Ÿ¨¨©¤¤
oeyl zehytk ,mrt lka mixeqi`d lk lr mixaer m`d zxxan `xnbd
xkyd aekir ly cg` dyrnay okzi cvik :`xnbd zl`ey .`ziixad

itlk exn`p el` mixeqi` ixde ,dl`d mixeqi`d lk lr mc`d xeari
e ,zexiky ly mipey mipte`àîîéa àkéàc éðädxez ixeqi` mze` - ¨¥§¦¨¦¨¨

,mei xiky iabl eazkpyàéìéìa àkéìoke ,dlil xikya exn`p `l - ¥¨§¥§¨
mixeqi`d,àîîéa àkéì àéìéìa àkéàclk lr mc` xeariy okzi cvike §¦¨§¥§¨¥¨¦¨¨

.cgi mixeqi`d
:`xnbd zvxzn,àcñç áø øîàel`d mixeqi`d lk lr mixaer oi` ok` ¨©©¦§¨

l `pzd zpeek `l` ,cgiàîìòa úeøéëN íLel`d mixeqi`d lky - ¥§¦§¨§¨
mei xikya wx mixaer mdn wlg lr mpn` ,xiky xky oipra dxeza exn`p

.dlil xikya wx mixaer mixg` lre
exkfedy ,'lefbz `l' oial 'weyrz `l' oia weligd z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .`ziixaa'÷LBò' àeä äæéà,xiky xky iabl xn`py ¥¤¤
,'weyrz `l'a eilr mixaery'ìæb' eäæéàå`l'a eilr mixaery ,my xn`py §¥¤¤¤

.exikyl mlyn epi`y ,cg` mpiipr dxe`kl ixde ,'lefbz

:`xnbd daiyn,àcñç áø øîàz` raezd exikyl ziad lra xne`yk ¨©©¦§¨
,exky,áeLå Cì ,áeLå Cìel mlyl ezrca j` mixaca edgec ,xnelk ¥¨¥¨
,seqa.÷LBò àeä äæok` xikyl xne`yk eli`eéãéa Eì Léilry oenn ¤¤¥§§¨¦

,jl mlylåmle`,ìæb àeä äæ ,Eì ïúBð éðéàepnn rpen `edy jkay §¥¦¥§¤¤¤
.el jiiyd xac ipydn lhepy lfbl dnec `ed melyzd z` ixnbl

:`xnbd dywné÷úî,úLL áø dì ó`ed 'wyer'y yxtl xyt` ji` ©§¦¨©¥¤
ly df oic ixde ,xg` onfa el mlyl ,mixaca edgece eaeiga dcenyk
xn`py ,xwy zreay oaxw aeig iabl mb dxeza xkfed exiag z` 'wyer'd
F` oFcTtA FzinrA Wgke 'dA lrn dlrnE `hgz iM Wtp' (`k d `xwie)¤¤¦¤¡¨¨£¨©©©§¦¥©£¦§¦¨

,weqtd meiq z` xxal yie ,'Fzinr z` wWr F` lfba F` ci znEUzaeäæéà ¦§¤¨§¨¥¨©¤£¦¥¤
'÷LBò'dfïaø÷ äøBz åéìò äáéiçL`ed i`cea ,dreayc àéîeczreay ¤¤¦§¨¨¨¨¨§¨§¨¦

dïBãwtote`a xaecn ixd oecwtae ,weqta dxkfedydéì øôk à÷c ¦¨§¨¨©¥
,àðBîîxwira dxitke dygkd epiide ,'oFcTtA FzinrA Wgke' xn`py ¨¨§¦¥©£¦§¦¨

wyera oicd `ede ,exifgd xaky e` oecwtd z` laiw `l llky ,aeigd
ly eyexit dreay oaxw oiprly myke .eaeig z` ixnbl yigkdy xaecn
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oifge` mipy` cenr `iw sc ± oey`x wxt`nw `aa

.åéìò Búleòt ïéàL éôì äæå:LY` FzNErR DiA `pixw `le.'eëå eäì àîéàå §¤§¦¤¥§¨¨¨§Ÿ¨¦¨¥§¨¦§§¥¨§§
:`pxar `l `pniNYWn `l i`C.éããäì éøâàmilrFtl Kixv cg`d didWM §¦Ÿ¦§©¥§¨Ÿ¨©§¨©§¥©£¨¥§¤¨¨¨¤¨¨¦§£¦

:ziAd lrA lr mkxkU odl xn`e odOr wqFR Fxiag.àøeñc éà÷eL épäilrA £¥¥¦¨¤§¨©¨¤§©§¤©©©©©¦©¥¨¥§¨©£¥
:wEXd mFi cr zFrnl oiriBn oi`W `xEq lW miYA.éøáò àì:oilrFR xkU lr ©¦¤¨¤¥©¦¦§¨©©Ÿ©§¥©§©£¦

.éëîñ à÷eLc àîBé ìòc éòãé òãéî¥©©§¥§©¨§¨©§¥
zFrn Dil zi` ENit` KMld zFrnl riBdl§©¦©§¨¦§¨£¦¦¥¨
Dil xBzi` ikdC `YrC`C xar `l DiAB©¥Ÿ¨©§©©§¨§¨¥¦§©¥
ixar `l Ez ixar `l `Ow `nFInC oeike§¥¨§¦¨©¨Ÿ©§¥Ÿ©§¥
`N` eilr xaFr Fpi`W lirl opixn`cM¦§©§¦¨§¥¤¥¥¨¨¤¨

:oFW`x xwA.øáBò àäLz ìa íeMî ìáà Ÿ¤¦£¨¦©©§¤¥
:Kli`e wEXd mFIn.íBéc úBòL øéëN ¦©§¥¨§¦¨§

:zFvg cr xwAd on Fl xMUPWìk äáBb ¤¦§©¦©Ÿ¤©£¤¨
.íBiä`Mi`e zFvgn FzxikU dzlM `dC ©§¨¨§¨§¦¨¥£§¦¨

:`az `lAìk äáBb äìéìc úBòL øéëN §Ÿ¨Ÿ§¦¨§©§¨¤¨
.äìéläxaFr xgXd cEOr dlrIWkle ©©§¨§¦§¤©£¤©©©©¥

:okl mcFw Fl cArYWp `dC oilY lA mEXn¦©¨¦§¨¦§©§¥¤¨¥
àeä íBéc úBòL øéëN øîà ìàeîLe§¥¨©§¦¨§

.íBiä ìk äáBbKlFd dlil oi`e zxn`wcM ¤¨©¦§¨©§¨§¥©§¨¥
lM daFB dlilC zFrW xikU la` mFi xg ©̀©£¨§¦¨§©§¨¤¨
dliNd xg` KlFd mFIdW mFId lke dliNd©©§¨§¨©¤©¥©©©©§¨
inC `l df mFi lilA FzExikUE li`Fd¦§¦§¥¤Ÿ¨¥
lM `N` daFB Fpi`W lFnz`C mFi xikUl¦§¦§¤§¤¥¤¤¨¨

:dliNdäìélä ìk äáBb úBòL øéëN ïðz ©©§¨§©§¦¨¤¨©©§¨
.íBiä ìëåDl iwFn l`EnW `nlWA §¨©¦§¨¨§¥¥¨

iwFn i`nA ax `N` dlilC zFrW zExikUA¦§¦¨§©§¨¤¨©§©¥
:Dl.ïéããöìWi zFrW xikU xn`w ikde ¨¦§¨¦§¨¥¨¨©§¦¨¥

mFId lM daFBW Wie dliNd lM daFBW¤¤¨©©§¨§¥¤¤¨©
:`p` ixn`cke.'eëå äìéla àöé`nl` §¦§©§¦£¨¨¨©©§¨§©§¨

Dil ded dliNA FzNErR dkWnE li`Fd¦¨§¨§¨©©§¨£¨¥
dliNd lM daFB ipYwe dlilC zFrW xikU§¦¨§©§¨§¨¨¥¤¨©©§¨

:mFId lke.ìBæâú àì íeMîDinwF` `dC §¨©¦Ÿ¦§§¨§¥
KWp Edfi`A(.`q sc)i`C xikU xkU WaFkl §¥¤¤¤§¥§©¨¦§¦

:`wtp d`pF`e ziAixC e`Nn .WOn lfB'ä ¤¤©¨¦©§¦¦§¨¨©§¨
.úBîLLrx z` wFWrz `l oie`l dXng ¥£¦¨©¦Ÿ©£¤¥£

ipr xikU wFWrz `le oilz `le lFfbz `le§Ÿ¦§§Ÿ¨¦§Ÿ©£¨¦¨¦
eilr `Faz `le FxkU oYz FnFiA oFia`e§¤§§¦¥§¨§Ÿ¨¨¨

:oYz FnFiA dUre WnXd.úeøéëN íL ©¤¤©£¥§¦¥¥§¦
ikd `N` Dl zgMWn `l i`Ce cgA EdNEM§§©©©Ÿ©§©©¨¤¨¨¥
mWA ElNd zFnXd lM zFxiar xn`ẅ¨©£¥¨©¥©¨§¥
odn Wie dlil zExikUA odn Wi od zExikU§¦¥¥¥¤¦§¦©§¨§¥¥¤

:mFi zExikUA.ìæbFcIn FciA Fqp`W rnWn ¦§¦¤¤©§©¤¨§§¨¦¨
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wcv xbC `wtp Lig`nC wcv xB xninl§¥©¥¤¤§¥©¤©§¨§¥¤¤
ibiltC opAxlE dcEdi iAxl r"kl Lig`̈¦§§©¦§¨§©¨¨¦§¦¥

laFgdA(mye .ft sc w"a)micarl oi` iAB §©¥©¥¥¨£¨¦
zFvnA `Ed Lig`e deg` Fl WiC zWFA¤§¥©§¨§¨¦§¦§
rnWnC Lig`n aizkC `kd ip`WC l"ie§§©¦¨¨¦§¦¥©¤§©§©

w"a opiWxCcM Lig`AW xgaEOn(.gt sc) ¦§¨¤§©¤¦§©§¦¨
Lig` lM `le Lig`n iOp i` Lig` axTn¦¤¤©¤¦©¦¥©¤§Ÿ¨©¤

oiWECw opiWxCcM(:ck sc)lM `le sFrd on ¦§©§¦¨¦¦¦¨§Ÿ¨
aizkC e`l i` xB opihrnn dede sFrd̈©£¨§©£¦¨¥¦©¦§¦

KWp Edfi`A la` LxB(.`r sc lirl)ziAx iAB ¥§£¨§¥¤¤¤©¥¦¦
i`O` i"xl `iWw wcv xB df xB WixcC§¨¦¥¤¥¤¤©§¨§¦©©
iN dn l`xUi iN dnC `hiWR Kixhvi ¦̀§§¦§¦¨§©¦¦§¨¥©¦
wcv xB oi` zFvOd lkA ike wcv xB¥¤¤§¦§¨©¦§¥¥¤¤

Ui llkAaizM oipnifC dWw oke l`x ¦§©¦§¨¥§¥¨¤§¦§¦§¦
:y"nE aizM `lC oipnife xBle gxf`l̈¤§¨§©¥§¦§¦§Ÿ§¦

ìkihErnl Dil opinwFn `le .Lvx`AW ¨¤§©§§§Ÿ§¦¨¥¦§¥
Dpi`e `id sEBd zaFgC ux`l dvEg¨¨¨¤§©©¦§¥¨

:ux`A diElY§¨¨¨¤
éaøåxikU sili `l dcEdi iAxA iqFi §©¦¥§©¦§¨Ÿ¨¦¨¦

oiWECwC w"taE .xikU(mye :ci sc) ¨¦§§¦¦
xikU xikU sili `lC `PY gMWn `lC§Ÿ©§©©¨§Ÿ¨¦¨¦¨¦
xaqC mEXn ixar car iAB `weC Epiid©§©§¨©¥¤¤¦§¦¦§¨©
:dptEn i`de dptEn `l `kdC `EddC§©§¨¨Ÿ§¤§©§¤

éàå`l .gxh `lC mEXn lfB opirnW` §¦©§§¦¨¤¤¦§Ÿ¨©Ÿ
`l i`C `zEkixv i`dl Kixv ded£¨¨¦§©§¦¨§¦Ÿ
ded lFfbz `l ENit` cg `N` aizM§¦¤¨©£¦Ÿ¦§£¨
`xw DiA irYWnC wWFrA Dl opinwFn§¦¨¨§¤§¦§¨¥¥§¨

KWp Edfi`A xn`cM(xearl d"c mye .`q lirl) ¦§¨©§¥¤¤¤
Dl opinwFn EdiiexY iaizkC `YWd la £̀¨©§¨¦§¦¥©§©§§¦¨¨
`N` oipr Fpi` m`A miakFM caFr lfbA§¤¤¥¨¦§¦¥¦§¨¤¨
Dihrin 'it` `zEkixv gMWnC mEXn¦§©§©§¦¨£¦¦£¥

:wWr opirnW ded `l lfBn `icdA§¤§¨¦¤¤Ÿ£¨©§¦¨¨©
éaøåLY` oilz `l i`d dcEdi 'xA iqFi §©¦¥§§¨©Ÿ¨¦¦§

KEnqaC DniY .Dil ciar i`n©¨¦¥¥©¦§¨
zFWxC dOM DiPin WixC `ziixaA¦§©§¨¨¦¦¥©¨§¨
EpiAx 'qFzA dOEcnM aEzM iz`vnE¨¨¦¨¦§¤§§©¥
Dil ciar i`n irAw xiMUn `kdC opgl ¤̀§¨¨§¨¨©§¦¨¨¥©¨¦¥
:LY` FzNErR oilz `l aYkinl Dil iedC©£¥¥§¦§©Ÿ¨¦§¨¦§

øBöáìzFrW xikU Epiid .cg` lFMW` ¦§¤§¤¨©§§¦¨
aYkinl Kixhvi`C i"xl d`xp¦§¤§¦§¦§§¦§¦§©
ivg F` mFi xikU rnWn xikUC mEXn¦§¨¦©§©§¦£¦
`N` milrFR xiMUdl zElibx oi`W mFi¤¥§¦§©§¦£¦¤¨
i` `l EdC lkl la` mFi ivgl F` mFil§©£¦£¨§¨§Ÿ¦
FxkU ENit`C opirEnW`l Kixhvi` iOp©¦¦§§¦§©§¦¨©£¦¨§
ikd ENit` Flk`e cg` lFMW` xFval¦§¤§¤¨§¨§£¦¨¥

:eilr xaFr¥¨¨
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éçàîéøòLa ÷ãö øb äæ Eøb íéøçàì èøt EìëBà äæ E ¥©¤§¨©£¥¦¥§¤¥¤¤¦§¨¤¤¥

íéìëå äîäa úBaøì ïépî íãà øëN àlà éì ïéà úBìéáð§¥¥¦¤¨§©¨¨¦©¦§©§¥¨§¥¦

úBîMä ìëa íéøáBò ïleëå EöøàaL ìk Eöøàa ì"ú§©§§¨¤§©§§§¨§¦§¨©¥

äîäa øëN ãçàå íãà øëN ãçà eøîà ïàkî eìlä©¨¦©¨§¤¨§©¨¨§¤¨§©§¥¨

Léå BøëN ïzú BîBéa íeMî Ba Lé íéìk øëN ãçàå§¤¨§©¥¦¥¦§¦¥§¨§¥

äãeäé éaøa éñBé éaø øéëN úleòt ïéìz ìa íeMî ïää¤¦©¨¦§©¨¦©¦¥§©¦§¨

ïéàå BøëN ïzú BîBéa íeMî Ba Lé áLBz øb øîBà¥¥¨¥¦§¦¥§¨§¥

íeMî àlà ïäa ïéà íéìëå äîäa ïéìú àì íeMî Ba¦Ÿ¨¦§¥¨§¥¦¥¨¤¤¨¦

éçàîc àn÷ àpz éà épî ãáìa ÷Lòz ìaøb àéL÷ E ©©£Ÿ¦§©©¦¦©¨©¨§¥©¤©§¨¥

éàä àáø øîà íéìëå äîäa àéL÷ éñBé éaø éà áLBz¨¦©¦¥©§¨§¥¨§¥¦¨©¨¨©

ìàòîLé 'ø éác àðúc àeä ìàòîLé 'ø éác àpz àpz©¨©¨§¥¦§¨¥§¨¨§¥¦§¨¥

Lé íéìk øëN ãçàå äîäa øëN ãçàå íãà øëN ãçà¤¨§©¨¨§¤¨§©§¥¨§¤¨§©¥¦¥

áLBz øb ïéìú àì íeMîe BøëN ïzú BîBéa íeMî Ba¦§¦¥§¨¦Ÿ¨¦¥¨

ïéìz ìa íeMî Ba ïéàå BøëN ïzú BîBéa íeMî Ba Lé¥¦§¦¥§¨§¥¦©¨¦

éçàîc ÷"úc è"îéaøa éñBé éaøå øéëN øéëN øîb E §§¥©¤¨©¨¦¨¦§©¦¥§©¦

øéëN øéëN øîb àìc éäð øéëN øéëN øîb àì äãeäé§¨Ÿ¨©¨¦¨¦§¦§Ÿ¨©¨¦¨¦

éaø éðz áéiçéð énð BøëN ïzú BîBéa íeMî íéìëå äîäa§¥¨§¥¦¦§¦¥§¨©¦¦©¥¨¥©¦

éî àeä éðò ék LîMä åéìò àáú àìå àø÷ øîà àéððç£©§¨¨©§¨§Ÿ¨Ÿ¨¨©¤¤¦¨¦¦

ïðéàL íéìëå äîäa eàöé úeøéLòå úeiðò éãéì ïéàa ïäL¤¥¨¦¦¥£¦©£¦¨§§¥¨§¥¦¤¥¨

éàî àeä éðò ék éàä ÷"úå úeøéLòå úeiðò éãéì ïéàä¦¦¥£¦©£¦§©¦¨¦©

éñBé éaøå øéLòì éðò íéc÷äì éòaéî àeää déì ãéáò̈¦¥©¦¨¥§©§¦¨¦§¨¦§©¦¥

à÷ôð ïBéáàå éðò øéëN ÷Lòú àìî àeää äãeäé éaøa§©¦§¨©¦Ÿ©£Ÿ¨¦¨¦§¤§©§¨

ïBéáàì éðò íéc÷äì ãçå øéLòì éðò íéc÷äì ãç ÷"úå§©§©§¦¨¦§¨¦§©§©§¦¨¦§¤§

éñk àìc íeMî ïBéáà ïðéòîLà éàc àëéøöedéòaúîì ó §¦¨§¦©§§¦¨¤§¦§Ÿ¨¦§¦§§¥

áàéñëc øéLò ìïðéòîLà éàå àì àîéà déòaúîì ó £¨¨¦§¨¦§¦§§¥¥¨Ÿ§¦©§§¦¨

éøö àìc íeMî øéLòéøöc ïBéáà ìáà déì Càîéà déì C ¨¦¦§Ÿ¨¦¥£¨¤§§¨¦¥¥¨

éìé éà CLôð äî ïãéc àpúå àëéøö àìøéëN øéëN ó Ÿ§¦¨§©¨¦¨¨©§¨¦¨¦¨¦¨¦

éìé àì éà énð áLBz øb eléôàäîäa øéëN øéëN ó £¦¥¨©¦¦Ÿ¨¦¨¦¨¦§¥¨

éìé àì íìBòì déì àðî íéìëåíúä éðàLå øéëN øéëN ó §¥¦§¨¥§¨Ÿ¨¦¨¦¨¦§©¦¨¨

ìk ø÷a ãò Ezà øéëN úleòt ïéìú àìå àø÷ øîàc§¨©§¨§Ÿ¨¦§©¨¦¦§©Ÿ¤¨

àø÷ øîà énð áLBz øb eléôà éëä éà Ezà BúleòtL¤§¨¦§¦¨¥£¦¥¨©¦¨©§¨

énð íéìëå äîäa eléôà éëä éà áLBz øb àìå Eòø Eòø¥£¥£§Ÿ¥¨¦¨¥£¦§¥¨§¥¦©¦

àéöBäìe íéìëå äîäa úBaøì úéàø äî Ezà áéúk àä̈§¦¦§¨¨¦¨§©§¥¨§¥¦§¦

ïkL úBaøì déì äåä íéìëå äîäa àøazñî áLBz øb¥¨¦§©§¨§¥¨§¥¦£¨¥§©¤¥

Eòø ïBîî ììëa Bðéà áLBz øb Eòø ïBîî ììëa ïðLé¤§¨¦§©¨¥£¥¨¥¦§©¨¥£

éçàîc ÷"úåéòaéî àeää déì éãáò éàî Eòø éàä E §§¥©¤©¥£©©§¥¥©¦¨¥

éçàî é÷ìîò é÷ìîò àìå Eòø àéðúãëì déìãç à÷ôð E ¥§¦§©§¨¥£§Ÿ£¨¥¦£¨¥¦¥©¤©§¨©

ïðéòîLà éàc éëéøöe Bìæb àøLîì ãçå B÷LBò àøLîì§¦§¨§§©§¦§¨§¥§¦¥§¦©§§¦¨

àîéà déab çøèc B÷LBò ìáà déa çøè àìc íeMî Bìæb§¥¦§Ÿ¨©¥£¨§§¨©©¥¥¨

àëéøö àì àîéà déãéì àúàc Bìæb ìáà déãéì àúà àìc íeMî B÷LBò ïðéòîLà éàå àìŸ§¦©§§¦¨§¦§Ÿ¨¨§¨¥£¨§¥§¨¨§¨¥¥¨Ÿ§¦¨

àéòaéî déì ãéáò éàî ø÷a ãò Ezà øéëN úleòt ïéìú àì éàä äãeäé éaøa éñBé éaøå§©¦¥§©¦§¨©Ÿ¨¦§©¨¦¦§©Ÿ¤©¨¦¥¦¨§¨

íéáðò ìL ãçà ìBkLà Bì øBöáì àlà BøëN àì eléôà éqà áø øîàc éqà áøãëì déì¥§¦§©©¥§¨©©©¥£¦Ÿ¨§¤¨¦§¤§¤¨¤£¨¦

åéìò BLôð øñBnä øác à÷ôð BLôð úà àNBð àeä åéìàåî Cãéàå ïéìz ìa íeMî øáBò¥¦©¨¦§¦¨¦§¥¨¥¤©§©§¨¨¨©¥©§¨¨
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בבא מציעא. פרק תשיעי - המקבל שדה מחבירו דף קיא עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `iw sc `rivn `aa(iyiy meil)

ipr xikU wWrz `l' (ci ck mixac) dlil xiky zyxta weqta xn`pŸ©£Ÿ¨¦¨¦

xikya wxy ,yexcl yie ,'LixrWA Lvx`A xW` LxBn F` Lig`n oFia`e§¤§¥©¤¦¥§£¤§©§§¦§¨¤
éçàî''E,df xeqi` xn`p,íéøçàì èøt.ieb lret ly exky oildl xzeny ¥©¤§¨©£¥¦
'Eøb'weqta xen`d,÷ãö øb äæqpkpe zeevnd lk z` envr lr laiwy ¥§¤¥¤¤

.l`xyi llkléøòLa''Eweqta xen`däæ,'úBìéáð ìëBà'ayez xb xnelk ¦§¨¤¤¥§¥
,mixeqi`d x`y lr xaere ,dxf dcear cearl `ly envr lr laiwy
xn`py ,'jixry' oeyl zxg` dyxta eiabl dxn`py ,zeliap zlik`k

.'Dlk`e dPpYY LixrWA xW` xBl' (`k ci mixac)©¥£¤¦§¨¤¦§¤¨©£¨¨
:df weqt yexcl `ziixad dkiynnéì ïéàzpld xeqi` weqtdn cenll ¥¦

xkyàlàaøëNzlertúBaøì ïépî ,íãàinc mlyln akrnd z` s` ¤¨§©¨¨¦©¦§©
zexikye äîäazexiky,'Eöøàa' øîBì ãeîìz ,íéìkzeaxlìkxac §¥¨¥¦©§©§©§§¨

L`vnp,Eöøàa.milke dnda s`e ¤§©§§
mipte`n cg` lka mixaer mixeqi` el`a mi`pz zwelgn d`ian `ziixad

:`ziixad dkiynn .el`ålrïlekoke ,ayez xbe wcv xb ,l`xyi xky - §¨
,milke dnda xky lrúBîMä ìëa íéøáBòmixeqi`d -ïàkî .eìlä §¦§¨©¥©¨¦¨

eøîàeyxcp dlil xiky zyxta mixac xtqay df weqtay jkn - ¨§
mixeqi`d s`y cenll yi ,ayez xbe ,milke dnda xky ly el` mixeqi`

okle ,el` mixaca mikiiy mei xiky zyxta `xwie xtqa exn`pyãçà¤¨
íeMî Ba Lé ,íéìk øëN ãçàå ,äîäa øëN ãçàå ,íãà øëNly xeqi` §©¨¨§¤¨§©§¥¨§¤¨§©¥¦¥¦

'BøëN ïzú BîBéa'mixen`d 'ynyd eilr `az `l'e 'weyrz `l' xeqi` oke §¦¥§¨
,(eh-ci ck) mixac xtqaeok enkíeMî ïäa Lé'øéëN úleòt ïéìz ìa' ¥¨¤¦©¨¦§©¨¦

oipra (bi hi `xwie) `xwie xtqa mixen`d 'lefbz `l'e 'weyrz `l' xeqi`e

.mei xikyäãeäé éaøa éñBé éaøe wlegíeMî Ba Lé ,áLBz øb ,øîBà ©¦¥§©¦§¨¥¥¨¥¦
,'BøëN ïzú BîBéa'xiky iabl mixac xtqa exn`py mixeqi`d x`y oke §¦¥§¨

,dlilåmle`íeMî Ba ïéà,'ïéìú àì'exn`py mixeqi`d x`y z` `le §¥¦Ÿ¨¦
xkyae .mei xiky iabl `xwie xtqaíéìëå äîäaiaxa iqei iax lwin §¥¨§¥¦

y xne`e ,xzei dcediïéàxaer makrndíeMî àlà ïäa'÷Lòz ìa' ¥¨¤¤¨¦©©£Ÿ
,ãáìa.mixg` mixeqi` meyn `le ¦§¨

:dzl`y z` `xnbd zniiqnépî,epizpyn dzpyp in zrck -àpz éà ©¦¦©¨
àn÷ef `ziixa lycweqtd z` zyxecéçàî'àéL÷ ,'Eoic,áLBz øb ©¨§¥©¤©§¨¥¨

x`ean epizpyna eli`e ,mixeqi`d lk lr ayez xba mixaer eixacl ixdy

e .'exky ozz eneia' meyn wx ea mixaeryéàk epizpynàéL÷ ,éñBé éaø ¦©¦¥©§¨
oic,íéìëå äîäaeli`e ,'weyrz `l' meyn wx mda mixaer iqei iaxly §¥¨§¥¦

.mixeqi`d lk lr mda mixaery x`ean epizpyna

:`xnbd zvxznàpz éàä ,àáø øîà,epizpyn lyéác àpzzian-] ¨©¨¨©©¨¨¨§¥
[ly eyxcn,íãà øëN ãçà ,ìàòîLé éaø éác àpúc ,àeä ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥¤¨§©¨¨

íeMî Ba Lé ,íéìk øëN ãçàå ,äîäa øëN ãçàå'BøëN ïzú BîBéa' §¤¨§©§¥¨§¤¨§©¥¦¥¦§¦¥§¨
íeMîeíeMî Ba Lé áLBz øb .'ïéìú àì''BøëN ïzú BîBéa'Ba ïéàå ¦Ÿ¨¦¥¨¥¦§¦¥§¨§¥
íeMî,'ïéìz ìa'.epizpyna x`eank epiide ¦©¨¦

dnda xkyae ayez xba xky zpld ipica zehiy yly ex`azd o`k cr
milke dnda xkya oiae ayez xba oia ,`ziixad ly `nw `pzl .` .milke

xikyae ,ea exn`py mixeqi`d lr xeari mei xikyae ,mixeqi`d lk exn`p
xn`p ayez xba ,dcedi iaxa iqei iaxl .a .ea exn`py mixeqi`d lr dlil
`l' ,'exky ozz eneia'] dlil xiky iabl mixac xtqay mixeqi`d wx

xn`p milkae dndaae ,['ynyd eilr `az `l'e 'oeia`e ipr xiky weyrz
.llk xaer epi` mei zexikya el` lkae ,my xen`d 'weyrz `l' e`ld wx
iaxa iqei iaxk ayez xba mixaeq l`rnyi iax iac `pz oke epizpyn .b

.epizpyn ly `pzd zrc `id efe ,`nw `pzk milke dndaae ,dcedi
.eipic z` `pz lk yxec okidn dzr zx`an `xnbde

:`xnbd zxxan .`ziixaay mi`pzd ly mdinrh z` zx`an `xnbdéàî©
àn÷ àpúc àîòè`ziixad lyéçàî'c,'Ezexikyd ipte` lkay xaeqd ©§¨§©¨©¨§¥©¤

:`xnbd zx`an .mixeqi`d lk mibdepøîbxiky ly mpic z` cnl `ed - ¨©
dey dxifba dfn df dlil xikye mei'øéëN','øéëN'dazkp mdipyay ¨¦¨¦

izya xn`py dn lk lr xeari zexikyd ipte` lka okle ,ef daiz
:`xnbd zniiqn .zeiyxtdøîb àì ,äãeäé éaøa éñBé éaøå,'øéëN øéëN' §©¦¥§©¦§¨Ÿ¨©¨¦¨¦

,mixac xtqay weqtdn miyxcp milke dnda xkye ayez xb ipicy oeike

.`xwie xtqa exn`py mixeqi`d lr el` mipte`a xaer epi` okl
:iqei iax lr `xnbd dywnéäðmbd -,'øéëN øéëN' øîb àìcokle §¦§Ÿ¨©¨¦¨¦

mixeqi`d lr mixaer oi` mixac xtqay weqtdn eaxzdy mipte`a

i mewn lkn ,`xwie xtqayxtqa exn`py mixeqi`d lk meyn dfa aiigl y

iabl ok m`e ,mixacíeMî ,íéìëå äîäa'BøëN ïzú BîBéa'my xen`d §¥¨§¥¦¦§¦¥§¨
,áéiçéð énðdndaa aiign `ed recne ,df xeqi` xn`p ayez xbay enke ©¦¦©©

:`xnbd zvxzn .'weyrz `l' meyn wx milkeàø÷ øîà ,àéððç éaø éðz̈¥©¦£©§¨¨©§¨
,mixac xtqay weqta,'àeä éðò ék LîMä åéìò àáú àìå'yexcl yie §Ÿ¨Ÿ¨¨©¤¤¦¨¦

a wx xn`p df xeqi`y,úeøéLòå úeiðò éãéì ïéàa ïäL éîxnelk ¦¤¥¨¦¦¥£¦©£¦
,zexiyre zeipr ea zkiiyy ,mc` zexikyaeàöédf llkn,íéìëå äîäa ¨§§¥¨§¥¦

,úeøéLòå úeiðò éãéì ïéàa ïðéàLweqtdn milke dnda miaxny s` okle ¤¥¨¨¦¦¥£¦©£¦
.ef dyxtay mixeqi`d x`y mda exn`p `l mewn lkn ,'weyrz `l'

:`xnbd zl`ey,àn÷ àpúå,milke dnda df weqtn hrnn epi`yék' éàä §©¨©¨©¦
déì ãéáò éàî 'àeä éðò:`xnbd daiyn .eyxec `ed cvik -éòaéî àeää ¨¦©¨¦¥©¦¨¥

yi ,eixiky lkl mlyl zern ic ziad lral oi` m`y cnll `a df weqt -
íéc÷äìlretl melyzì éðòl melyz ipt.øéLò §©§¦¨¦¦¨¦

:`xnbd zl`ey,äãeäé éaøa éñBé éaøå'`ed ipr ik' weqtdn hrnnd §©¦¥§©¦§¨
daiyn .xiyrl ipr lret micwdl yiy cnel `ed okidn ,milke dnda

:`xnbdàeää,df oic -'ïBéáàå éðò øéëN ÷Lòú àl'îà÷ôð,[cnl `ed-] ©¦Ÿ©£Ÿ¨¦¨¦§¤§©§¨
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קט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `iw sc `rivn `aa(iyiy meil)

ipr xikU wWrz `l' (ci ck mixac) dlil xiky zyxta weqta xn`pŸ©£Ÿ¨¦¨¦

xikya wxy ,yexcl yie ,'LixrWA Lvx`A xW` LxBn F` Lig`n oFia`e§¤§¥©¤¦¥§£¤§©§§¦§¨¤
éçàî''E,df xeqi` xn`p,íéøçàì èøt.ieb lret ly exky oildl xzeny ¥©¤§¨©£¥¦
'Eøb'weqta xen`d,÷ãö øb äæqpkpe zeevnd lk z` envr lr laiwy ¥§¤¥¤¤

.l`xyi llkléøòLa''Eweqta xen`däæ,'úBìéáð ìëBà'ayez xb xnelk ¦§¨¤¤¥§¥
,mixeqi`d x`y lr xaere ,dxf dcear cearl `ly envr lr laiwy
xn`py ,'jixry' oeyl zxg` dyxta eiabl dxn`py ,zeliap zlik`k

.'Dlk`e dPpYY LixrWA xW` xBl' (`k ci mixac)©¥£¤¦§¨¤¦§¤¨©£¨¨
:df weqt yexcl `ziixad dkiynnéì ïéàzpld xeqi` weqtdn cenll ¥¦

xkyàlàaøëNzlertúBaøì ïépî ,íãàinc mlyln akrnd z` s` ¤¨§©¨¨¦©¦§©
zexikye äîäazexiky,'Eöøàa' øîBì ãeîìz ,íéìkzeaxlìkxac §¥¨¥¦©§©§©§§¨

L`vnp,Eöøàa.milke dnda s`e ¤§©§§
mipte`n cg` lka mixaer mixeqi` el`a mi`pz zwelgn d`ian `ziixad
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íeMî Ba Lé ,íéìk øëN ãçàå ,äîäa øëN ãçàå ,íãà øëNly xeqi` §©¨¨§¤¨§©§¥¨§¤¨§©¥¦¥¦
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,(eh-ci ck) mixac xtqaeok enkíeMî ïäa Lé'øéëN úleòt ïéìz ìa' ¥¨¤¦©¨¦§©¨¦
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y xne`e ,xzei dcediïéàxaer makrndíeMî àlà ïäa'÷Lòz ìa' ¥¨¤¤¨¦©©£Ÿ
,ãáìa.mixg` mixeqi` meyn `le ¦§¨

:dzl`y z` `xnbd zniiqnépî,epizpyn dzpyp in zrck -àpz éà ©¦¦©¨
àn÷ef `ziixa lycweqtd z` zyxecéçàî'àéL÷ ,'Eoic,áLBz øb ©¨§¥©¤©§¨¥¨

x`ean epizpyna eli`e ,mixeqi`d lk lr ayez xba mixaer eixacl ixdy

e .'exky ozz eneia' meyn wx ea mixaeryéàk epizpynàéL÷ ,éñBé éaø ¦©¦¥©§¨
oic,íéìëå äîäaeli`e ,'weyrz `l' meyn wx mda mixaer iqei iaxly §¥¨§¥¦

.mixeqi`d lk lr mda mixaery x`ean epizpyna

:`xnbd zvxznàpz éàä ,àáø øîà,epizpyn lyéác àpzzian-] ¨©¨¨©©¨¨¨§¥
[ly eyxcn,íãà øëN ãçà ,ìàòîLé éaø éác àpúc ,àeä ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥¤¨§©¨¨

íeMî Ba Lé ,íéìk øëN ãçàå ,äîäa øëN ãçàå'BøëN ïzú BîBéa' §¤¨§©§¥¨§¤¨§©¥¦¥¦§¦¥§¨
íeMîeíeMî Ba Lé áLBz øb .'ïéìú àì''BøëN ïzú BîBéa'Ba ïéàå ¦Ÿ¨¦¥¨¥¦§¦¥§¨§¥
íeMî,'ïéìz ìa'.epizpyna x`eank epiide ¦©¨¦

dnda xkyae ayez xba xky zpld ipica zehiy yly ex`azd o`k cr
milke dnda xkya oiae ayez xba oia ,`ziixad ly `nw `pzl .` .milke

xikyae ,ea exn`py mixeqi`d lr xeari mei xikyae ,mixeqi`d lk exn`p
xn`p ayez xba ,dcedi iaxa iqei iaxl .a .ea exn`py mixeqi`d lr dlil
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.epizpyn ly `pzd zrc `id efe ,`nw `pzk milke dndaae ,dcedi
.eipic z` `pz lk yxec okidn dzr zx`an `xnbde

:`xnbd zxxan .`ziixaay mi`pzd ly mdinrh z` zx`an `xnbdéàî©
àn÷ àpúc àîòè`ziixad lyéçàî'c,'Ezexikyd ipte` lkay xaeqd ©§¨§©¨©¨§¥©¤
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izya xn`py dn lk lr xeari zexikyd ipte` lka okle ,ef daiz
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,mixac xtqay weqtdn miyxcp milke dnda xkye ayez xb ipicy oeike

.`xwie xtqa exn`py mixeqi`d lr el` mipte`a xaer epi` okl
:iqei iax lr `xnbd dywnéäðmbd -,'øéëN øéëN' øîb àìcokle §¦§Ÿ¨©¨¦¨¦

mixeqi`d lr mixaer oi` mixac xtqay weqtdn eaxzdy mipte`a

i mewn lkn ,`xwie xtqayxtqa exn`py mixeqi`d lk meyn dfa aiigl y
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déì àðî.mixeqi`d lk lr xaery el oipn - §¨¥
:`xnbd zvxzníìBòìepizpyn ly `pzdéìé àìó,'øéëN øéëN'okle §¨Ÿ¨¦¨¦¨¦

,`xwie xtqay mixeqi`d lr xaer epi` ayez xbaíúä éðàLåiabl - §©¦¨¨
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xcde"קי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aiw sc `rivn `aa(ycew zay meil)

:`xnbd zl`eyCãéàåweqtdn cnel `ed dn ,dcedi iaxa iqei iax - §¦¨
:`xnbd daiyn .'FWtp z` `Up `Ed eil`e'déì éòaéî àeäädf weqt - §¥¨Ÿ¥¤©§©¦¨¥¥

jxvpàéðúãëìweqtdy ,`ziixaa'BLôð úà àNð àeä åéìàå'`a §¦§©§¨§¥¨Ÿ¥¤©§
ike ,xkyd zpld dxeng dnk rinydläìò äî éðtîxikyäfzra ¦§¥©¨¨¤

ezcearLáka,dpnn letil xyt`y zpkeqn dilra -ïìéàa äìúðådeab ©¤¤§¦§¨¨¦¨
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úBðwz épä eäðéð àúëìä épä ïàk eðL úBìBãb úBëìä£¨§¨©©¥¦§§¨¦§©¥©¨

ø øîà àlà eäðéðúBìBãb úBðwz ìàeîL øîà äãeäé á ¦§¤¨¨©©§¨¨©§¥©¨§

áø øîà àlà úBpè÷ àkéàc ììkî úBìBãb ïàk eðL̈©§¦§©§¦¨§©¤¨¨©©

äòeáL ïàk eðL úBòeá÷ úBðwz ìàeîL øîà ïîçð©§¨¨©§¥©¨§¨©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aiw sc `rivn `aa(ycew zay meil)

:dpyna epipyøéëNziad lrae exky z` mliy `l ziad lray orehd ¨¦
z`f orh m` ,mliyy oreh,Bpîæamelyz onf xar `l oiicry epiidc ¦§©

,xkyd'eëå ìèBðå òaLð:ziad lran exky ¦§¨§¥§
:`xnbd zxxan .oicd mrha dpc `xnbdïðaø déì eðéwz éànà ,øéëN̈¦©©©¦¥©¨¨

ìé÷Lå òázLîì,exky z` lehie rayi xikydy epwiz minkg recn - §¦§§©§¨¦
:`xnbd zayiin .aiig epi`y rayidl ziad lra lr ixdäãeäé áø øîà̈©©§¨

,ïàk eðL úBìBãb úBëìä ,ìàeîL øîà`ed xikyd ly dreayd aeigy ¨©§¥£¨§¨¨
minkg epwizy mipte` yiy ,(:cn) zereay zkqna exn`py zekldd on

.lhepe rayp raezd didiy
,dywe ,'zelecb zekld' ody epeyla hwp l`eny :`xnbd dywnéðä̈¥

eäðéð àúëìämilhepe miraypd el` x`y zereaye xikyd zreay m`d ¦§§¨¦§
ixd ,ipiqn dynl dkld od ,my epipyyéðäel` -úBðwzminkgeäðéð ¨¥©¨¦§

:xg` gqepa l`eny ixac z` d`ian `xnbd .my x`eany enke ,od -àlà¤¨
úBìBãb úBðwz ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàzeaeygeïàk eðLminkg ¨©©§¨¨©§¥©¨§¨¨

.opwzl lecb jxev yiy iptn epwzipy ,milhepe miraypy
xn`y dcedi ax ixacn :`xnbd dywnàkéàc ììkî ,'úBìBãb'rnyn - §¦§¨§¦¨

od minkg epwzy zepwzd x`yy,úBpè÷zepwz cer yi ixdy ok epi`e §©
:xg` gqepa l`eny ixac z` d`ian `xnbd .lecb jxev iptn epwzipy

,ïîçð áø øîà àlàjkïàk eðL úBòeá÷ úBðwz ,ìàeîL øîàzepwz - ¤¨¨©©©§¨¨©§¥©¨§¨¨
mirayp miraypd lk dxezd ony ,dxezd on xac oda xwrpy s` ,el`
ie`x ok it lr s` ,lehil icka rayp xikyd o`ke mlyl `ly icka

.raw ozeyrl

oicd xwirn :xikya epwzy dpwzd z` zx`an `xnbdìòác äòeáL§¨§©©
,àéä úéaä,xhtpe rayp razpdy dxezd oic `ed jky ,xhtie rayiy ©©¦¦

ì ïðaø äeø÷òåúéaä ìòác äòeáLlran dreayd z` exwr minkge - ©£¨¨©¨¨¦§¨§©©©©¦
,rayi `ly exn`e ziadäeéãLådelihde -øéëNàrayiy ,xikyd lr - §©§¨©¨¦
`ed jkl mrhde ,lehieøéëNc åéiç éãk íeMîyexc xikyly oeiky - ¦§¥©¨§¨¦

rayidl zekfd z` el epzpe minkg eilr eqg ,zeigl ick xkyd z`

.lehile
:`xnbd dywndéì àðãñôî øéëNc åéiç éãk íeMîeep` miciqtn - ¦§¥©¨§¨¦©§©§¨¥

úéaä ìòáìdpwzd :`xnbd zvxzn .xhtidle rayidl lkei `ly §©©©©¦
iptn ,ziad lral cqtd dppi` lhepe rayp xikydyydéôeb úéaä ìòa©©©©¦¥

déì àçéðel gep envr ziad lrad -òázLîcrayiy -ìé÷Lå øéëN ¦¨¥§¦§§©¨¦§¨¦
,lehie -íéìòBt déì eøbzéìc éëéä ékxikydl evxi milretdy ick - ¦¥¦§¦©§¥£¦

lr eraezl e`eaiy zray oicd didi m`y `xi `edy ,eil` mnvr z`
mnvr xikydl milretd evxi `l aey ,xhtpe rayp `ed `di melyzd
erazl e`eaiyke mxky z` mdl mlyi `ly eyygiy iptn ,elv` cearl
ici lr dyri dreayd ici lr xexiady utg `ed s` okl ,xhtie rayi

.xikyd
erpni `ly ick rayi xikydy gep ziad lraly myk :`xnbd dywn

jk ,elv` cearln milretdéì àçéð déôeb øéëNel gep envr xikyd - ¨¦¥¦¨¥
ò÷téå úéaä ìòa òázLîcjk ici lry s` ,xhtie ziad lra rayiy - §¦§§©©©©©¦§¦§©

,exky z` ciqti `edeäeøâéìc éëéä ékm`y ,cearl eze` exkyiy ick - ¦¥¦§¦§
,elv` cearl eze` xekyi `l ziad lra aey ,lhepe rayp `edy didi oicd

lehie ,rayie ,aey eprazi exky z` xikyd lawiy xg`ly yeygiy oeik
ea ecygiy jezny yyeg xikyd oi` :`xnbd zvxzn .ztqep mrt xky

y iptn ,edexkyi `l aey miinrt exky z` yexciydéçøk ìò úéaä ìòa©©©©¦©¨§¥
øâà`ed m` mb ,mdl jxvp `edy drya milret xekyi egxk lra - ¨©

.miinrt mxky z` eraziy yyeg
raydl epic didi m`y yyeg epi` ziad lra mb ,ok m` :`xnbd dywn

ixdy ,elv` cearl mnvr xikydl milretd evxi `l aey xhtdleøéëN̈¦
øâzéà déçøk ìòa énð`edy oeik ,egxk lra `ed xkyp xikyd mb - ©¦§©¨§¥¦§©

xnel ceygd ziad lral mb envr xikyi okle ,eizepefnl exky z` jixv

minkg exwr recn ,`iyewd zxfeg ok m`e ,ozp `ly s` xkyd z` ozpy
.xkeyl depzpe ziad lran dreayd z`

ly eiig jxev meyn `ed dreayd jetidy oey`xd mrhd dgcpy xg`n

:xg` mrh `xnbd d`ian ,xikydàlàrayp xikyd dnl yi xg` mrh ¤¨
y ,xhtpe rayp ziad lra oi`e lhepe,àeä íéìòBôa ãeøè úéaä ìòa©©©©¦¨§£¦

mdn cg`l m` s`y okzi ok lr ,milret dnkl xky zzl eilry oeiky

.el ozpy `ed xeaq z`f lka ozp `l oiicr
:`xnbd dywnéëä éàon`p epi`e eilreta cexh ziad lray ok m` - ¦¨¦
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jixv did `l ok` :`xnbd zvxzn .ziad lran xzei aeh xkef xikydy

`l` dreayd dpwzp `le ,raydl xikydìòa ìL Bzòc ñéôäì éãk§¥§¨¦©§¤©©
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xikyd lehie ,on`p didi `l ,micr `la rxty ziad lra orhi m`e ,`l e`
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oeik meid zligza zzl oipern epi` ziad lray ,dceard xnb xg`l
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,eilreta cexh ziad lray meyn `ed lehie rayi xikydy exn`eeléôà£¦
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קיי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aiw sc `rivn `aa(ycew zay meil)

:dpyna epipyøéëNziad lrae exky z` mliy `l ziad lray orehd ¨¦
z`f orh m` ,mliyy oreh,Bpîæamelyz onf xar `l oiicry epiidc ¦§©

,xkyd'eëå ìèBðå òaLð:ziad lran exky ¦§¨§¥§
:`xnbd zxxan .oicd mrha dpc `xnbdïðaø déì eðéwz éànà ,øéëN̈¦©©©¦¥©¨¨

ìé÷Lå òázLîì,exky z` lehie rayi xikydy epwiz minkg recn - §¦§§©§¨¦
:`xnbd zayiin .aiig epi`y rayidl ziad lra lr ixdäãeäé áø øîà̈©©§¨

,ïàk eðL úBìBãb úBëìä ,ìàeîL øîà`ed xikyd ly dreayd aeigy ¨©§¥£¨§¨¨
minkg epwizy mipte` yiy ,(:cn) zereay zkqna exn`py zekldd on

.lhepe rayp raezd didiy
,dywe ,'zelecb zekld' ody epeyla hwp l`eny :`xnbd dywnéðä̈¥

eäðéð àúëìämilhepe miraypd el` x`y zereaye xikyd zreay m`d ¦§§¨¦§
ixd ,ipiqn dynl dkld od ,my epipyyéðäel` -úBðwzminkgeäðéð ¨¥©¨¦§

:xg` gqepa l`eny ixac z` d`ian `xnbd .my x`eany enke ,od -àlà¤¨
úBìBãb úBðwz ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàzeaeygeïàk eðLminkg ¨©©§¨¨©§¥©¨§¨¨

.opwzl lecb jxev yiy iptn epwzipy ,milhepe miraypy
xn`y dcedi ax ixacn :`xnbd dywnàkéàc ììkî ,'úBìBãb'rnyn - §¦§¨§¦¨

od minkg epwzy zepwzd x`yy,úBpè÷zepwz cer yi ixdy ok epi`e §©
:xg` gqepa l`eny ixac z` d`ian `xnbd .lecb jxev iptn epwzipy

,ïîçð áø øîà àlàjkïàk eðL úBòeá÷ úBðwz ,ìàeîL øîàzepwz - ¤¨¨©©©§¨¨©§¥©¨§¨¨
mirayp miraypd lk dxezd ony ,dxezd on xac oda xwrpy s` ,el`
ie`x ok it lr s` ,lehil icka rayp xikyd o`ke mlyl `ly icka

.raw ozeyrl

oicd xwirn :xikya epwzy dpwzd z` zx`an `xnbdìòác äòeáL§¨§©©
,àéä úéaä,xhtpe rayp razpdy dxezd oic `ed jky ,xhtie rayiy ©©¦¦

ì ïðaø äeø÷òåúéaä ìòác äòeáLlran dreayd z` exwr minkge - ©£¨¨©¨¨¦§¨§©©©©¦
,rayi `ly exn`e ziadäeéãLådelihde -øéëNàrayiy ,xikyd lr - §©§¨©¨¦
`ed jkl mrhde ,lehieøéëNc åéiç éãk íeMîyexc xikyly oeiky - ¦§¥©¨§¨¦

rayidl zekfd z` el epzpe minkg eilr eqg ,zeigl ick xkyd z`

.lehile
:`xnbd dywndéì àðãñôî øéëNc åéiç éãk íeMîeep` miciqtn - ¦§¥©¨§¨¦©§©§¨¥

úéaä ìòáìdpwzd :`xnbd zvxzn .xhtidle rayidl lkei `ly §©©©©¦
iptn ,ziad lral cqtd dppi` lhepe rayp xikydyydéôeb úéaä ìòa©©©©¦¥

déì àçéðel gep envr ziad lrad -òázLîcrayiy -ìé÷Lå øéëN ¦¨¥§¦§§©¨¦§¨¦
,lehie -íéìòBt déì eøbzéìc éëéä ékxikydl evxi milretdy ick - ¦¥¦§¦©§¥£¦

lr eraezl e`eaiy zray oicd didi m`y `xi `edy ,eil` mnvr z`
mnvr xikydl milretd evxi `l aey ,xhtpe rayp `ed `di melyzd
erazl e`eaiyke mxky z` mdl mlyi `ly eyygiy iptn ,elv` cearl
ici lr dyri dreayd ici lr xexiady utg `ed s` okl ,xhtie rayi

.xikyd
erpni `ly ick rayi xikydy gep ziad lraly myk :`xnbd dywn

jk ,elv` cearln milretdéì àçéð déôeb øéëNel gep envr xikyd - ¨¦¥¦¨¥
ò÷téå úéaä ìòa òázLîcjk ici lry s` ,xhtie ziad lra rayiy - §¦§§©©©©©¦§¦§©

,exky z` ciqti `edeäeøâéìc éëéä ékm`y ,cearl eze` exkyiy ick - ¦¥¦§¦§
,elv` cearl eze` xekyi `l ziad lra aey ,lhepe rayp `edy didi oicd

lehie ,rayie ,aey eprazi exky z` xikyd lawiy xg`ly yeygiy oeik
ea ecygiy jezny yyeg xikyd oi` :`xnbd zvxzn .ztqep mrt xky

y iptn ,edexkyi `l aey miinrt exky z` yexciydéçøk ìò úéaä ìòa©©©©¦©¨§¥
øâà`ed m` mb ,mdl jxvp `edy drya milret xekyi egxk lra - ¨©

.miinrt mxky z` eraziy yyeg
raydl epic didi m`y yyeg epi` ziad lra mb ,ok m` :`xnbd dywn

ixdy ,elv` cearl mnvr xikydl milretd evxi `l aey xhtdleøéëN̈¦
øâzéà déçøk ìòa énð`edy oeik ,egxk lra `ed xkyp xikyd mb - ©¦§©¨§¥¦§©

xnel ceygd ziad lral mb envr xikyi okle ,eizepefnl exky z` jixv

minkg exwr recn ,`iyewd zxfeg ok m`e ,ozp `ly s` xkyd z` ozpy
.xkeyl depzpe ziad lran dreayd z`

ly eiig jxev meyn `ed dreayd jetidy oey`xd mrhd dgcpy xg`n

:xg` mrh `xnbd d`ian ,xikydàlàrayp xikyd dnl yi xg` mrh ¤¨
y ,xhtpe rayp ziad lra oi`e lhepe,àeä íéìòBôa ãeøè úéaä ìòa©©©©¦¨§£¦

mdn cg`l m` s`y okzi ok lr ,milret dnkl xky zzl eilry oeiky

.el ozpy `ed xeaq z`f lka ozp `l oiicr
:`xnbd dywnéëä éàon`p epi`e eilreta cexh ziad lray ok m` - ¦¨¦

,xkyd z` ozpy xneldéì áúéðxikyl mlyiy,äòeáL àìaoeik ¥©¥§Ÿ§¨
jixv did `l ok` :`xnbd zvxzn .ziad lran xzei aeh xkef xikydy

`l` dreayd dpwzp `le ,raydl xikydìòa ìL Bzòc ñéôäì éãk§¥§¨¦©§¤©©
,úéaäok lr ,xikyd xky z` rxty xeaqe ixa oreh ziad lray oeiky ©©¦

.ezrc qitdl ick ,rayp ok m` `l` xikyd lehi `ly minkg exn`
:`xnbd dywníéãòa déì áúéðåixkey lky owzl minkgl did - §¥©¥§¥¦

rxt m`d zewitq eidi `l jke ,micra xkyd z` zzl ekxhvi milretd

xikyd lehie ,on`p didi `l ,micr `la rxty ziad lra orhi m`e ,`l e`
xky z` zzl jixv didiy owzl evx `l :`xnbd zvxzn .dreay `la

oeik ,micra milretdyàúléî eäì àçéøè,df xac milral `ed gxeh - §¦¨§¦§¨
.eilretl mlyl icka micr xg` xfgl cinz jxhviy oeik

:`xnbd dywnàøwéòî déì áúéðåz` el oziy owzl minkgl did - §¥©¥¥¦¨¨
`ly axra xikyd xn`i m`e ,dceard zligz mcew meid zligza exky

,ok owzl minkg evx `l :`xnbd zvxzn .on`p didi `l ,exky z` laiw
itlyíäéðL[xikyde ziad lra-]äôwäa íéöBødidi melyzdy - §¥¤¦§©¨¨

oeik meid zligza zzl oipern epi` ziad lray ,dceard xnb xg`l

zligza exky z` lawl dvex epi` xikyde ,zern ecia f` oi`y minrty
.zernd z` ca`i `ny yyegy oeik meid

:`xnbd dywnéëä éàziad lran dreayd z` elhpy dny ,ok m` - ¦¨¦
,eilreta cexh ziad lray meyn `ed lehie rayi xikydy exn`eeléôà£¦

énð õö÷uvw dnk oiprl `ed xikyl ziad lra oia gekiedy ote`a mb - ¨©©¦
,eilreta cexh ziad lray iptn lehie xikyd rayi ,exkya elänlà- ©¨¨

recnàéðz,ziad lral one`d oia gekie yi m`y ,`ziixaaøîBà ïneà ©§¨¨¥
éì zöö÷ íézL,izcear xear mirlq ipy il zaiigzd -äläålra-] §©¦¨©§¨¦§©¨

[ziad,úçà àlà Eì ézöö÷ àì ,øîBày ,`ed oicdBøéáçî àéöBnä ¥Ÿ¨©§¦§¤¨©©©¦¥£¥
,äéàøä åéìòmizy el uvw ziad lray micr `iadl one`d lr jkle ¨¨¨§¨¨
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:`xnbd zvxznéLðéà déì éøéëc økãéî éàcå äöéö÷xkef i`ce mc`d - §¦¨©©¦§©§¦¥¥¦§¥
lkk ef oenn zriaz oic okle ,jka dreh ziad lra oi`e ,uvw `ed dnk

.di`xd eilr exiagn `ivendy ,oenn zeriaz
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,àeäaey onfd xary s` ,rxt `ly gkye cexh did `ed epnfay oeike
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fw sc `rivn `aa(ipy meil)

`id dkxadíìBòä ïî Eúàéöé àäzLjzxiht -íìBòì Eúàéák- ¤§¥§¦¨§¦¨¨§¦¨§¨¨
,jzcledkíìBòì Eúàéa äîdzidíìBòä ïî Eúàéöé óà ,àèç àìa ©¦¨§¨¨§Ÿ¥§©§¦¨§¦¨¨

`dz,àèç àìa.jiig ini lk `hgz `ly xnelk §Ÿ¥§
ick xirl daexw mc` ly edcy `dzy sicry `id ax zrcy ,x`ean

iyp` deciqti `ny miyyeg oi`e ,xirl dpnn zexitd z`ada gxhi `ly

meyn ,xirl dkenqd rwxw dpwi `ly oiaxl dcedi ax ixack `le ,xird
`ny dizenwa zcnerd exiag dcy lr lkzqdl mc`l xeq`y ax ixac

.dpciqtie drx oir da ozi
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קיד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ew sc `rivn `aa(oey`x meil)

eíúä éðàLlka llk d`eaz oi`yk wxy edcy xkena oicd dpey - ©¦¨¨
meyn ,dxiknd oipnn mdl zeler el` mipy oi` zenewndàø÷ øîàc- §¨©§¨

(eh dk `xwie) df oipra weqta aezky,'Cì økîé úàeáú éðL øtñîa'§¦§©§¥§Ÿ¦§¨¨
d lky wiicl yiyíìBòa äàeáz ïäa LiL íéðLm` s`e ,df llka od ¨¦¤¥¨¤§¨¨¨

.edcy zeaiaq `le ixnbl xg` mewna d`eaz dpyi
:`xnbd zl`eyäzòî àlà ,àðäk áøì éMà áø déì øîàzeaxl yiy ¨©¥©©¦§©©£¨¤¨¥©¨

d`eaz da yiy epiidc 'zF`Eaz ipW' llka `idy dpy lky weqtd on§¥§

z` l`biy mcew xkend oiznny mipyd oipnl dler ,mlera xg` mewna
d zpy ok m` ,xkny dcydúéòéáL`id mbïéðnä ïî Bì äìòzaygdl §¦¦©£¤¦©¦§¨

ze`eaz ipy' llka',àäcedcya d`eaz rexfl leki epi`y s` ixdy - §¨
mewn lkn ,l`xyi ux`ayàkéàdpyi ixd -,õøàì äöeça äàeáz ¦¨§¨§¨¨¨¤

.oipnd on dler dpi` ziriayd zpyy dpyna x`ean recne
:`xnbd daiyndéì øîàd zpy ,iy` axl `pdk axúéòéáLzaygp dpi` ¨©¥§¦¦

c meyn ,rexfl xyt` ux`l dvegay s` ,d`eaz zpyàkìîc àzò÷ôà©§©§¨§©§¨
àéärexfln dcyd lra z` lhay ,'d jlnd zevna drwtd `idy - ¦

xeq`y oeik ux`a d`eazl die`x dpi`y oeike ,ziriaya edcya d`eaz

oipnl dler dpi`e weqta xn`py 'ze`eaz ipy' llka dpi` okl ,rexfl
.el` mipy

:dywne `xnbd daydéøa àøèeæ øî déì øîà[epa-],àðéáøì éøî áøc ¨©¥©§¨§¥§©¨¦§¨¦¨
äzòî àlàda dlicby s` d`eaz zpy zaygp dpi` ziriayd zpyy ¤¨¥©¨

zpy ok m` ,d`eaz da rexfl xeq`y meyn ,ux`l dvega d`eaz
dBì äìòz àì úéòéáL,dzectl `ae edcy yicwnl -òeøébä ïîdnl - §¦¦Ÿ©£¤¦©¥©§©

dzectl dvexe laeid xg` dyicwd m` ixdy ,epeict incn rexbl jixvy
,mirlq miying epiidc ,(fh fk `xwie) sqk lwy miyng mlyl jixv cin
mirax`n cg` xeriyde ,(gi fk my) oeictd on rxeb xzei xge`n dcet m`e

ryze mirax` exzepy oeaygd itl ,oldlck dpy lkl miwlg dryze
did mipyd oipnl dler dpi` ziriayd zpy m`e ,`ad laeid cr mipy
on zigtdl epiidc ,miwlg mipye mirax`l oeictd rexib wlgl jixv

ok m`e ,ziriayd zepy ray z` oeaygdïðz änlàdpyna epipy recn - ©¨¨§©
yicwdy dcyd zectl dvex m`y ,(.dk oikxr)ïBicðeôe òìñ ïúBð¥¤©§§

[rlqn miwlg dryze mirax`n cg` `edy rahn-]ìlk,äðLx`eane §¨¨
zepye ,mipye mirax`l `le miwlg dryze mirax`l oeictd miwlgny

.oipnd on zeler ziriayd
:`xnbd zvxzndéì øîàxkend oipra ,ixn ax ly epa `xhef xnl `piax ¨©¥

zeaygpd mipy izy xg`l wx le`bl lekiy aezk dl`ebl dvexe edcy
xeq`y oeik ,el` mipy oipnl dler ziriayd zpy oi` okle ,'zF`Eaz ipW'§¥§
dzectl dvexe edcy yicwna la` ,d`eaz zpy dpi`e d`eaz da rexfl

íúä éðàLipW' mipyd eidiy jixvy aezk `ly oeik ,xacd dpey my - ©¦¨¨§¥

zpy dzid m` llk ielz df oi` `linne ,oeictl ie`x `diy ick 'zF`Eaz§
ok m`e ,edylk yinyzl die`x dcyd `dzy jixv `l` ,`l e` d`eaz

,da rexfl xeq`y s` xg` yinyzl rwxwd die`x ziriaya mbàéæçc§©§¨

àçèLéîìgehyl `id die`xy -,éøét da`id ixd ziriayd zpy okle §¦§§¨¨¥¥
.ycwdd oeict rexib oiprl mipyd oipn llka

zkn edcy zkn dzid m`y ,dpynd ixac mvra oecl zxaer `xnbd
:dxikgd incn cqtdd z` xikgnl xkegd dkpn ,dpicn,ìàeîL øîàdn ¨©§¥

,xkegd dkpn dpicn zknay `nw `pz zhiyl dpyna epyyeðL àìz`f Ÿ¨
àlàkdòøfLxkegdáâç dìëàå ,äçîöåe` ,da dgnvy d`eazl ¤¨¤§¨¨§¨§¨©£¨¨¨¨

,dtcypìáàm`,ììk dòøæ àìdze` ly drwad zecy aex etczype £¨Ÿ§¨¨§¨
,dcyàìdzide rxef did m` mxbp didy cqtdd z` xikgnl dkpn Ÿ

meyn ,ztcyp d`eazddéì øîàc,xkegl xikgnddzòøæ eléàm` - §¨©¥¦§©§¨
c xyt` ,dcyd z` rxef ziidéa íéiwî äåä(hi fl mildz) aezkd xn`n £¨¦©¥¦

áe äòø úòa eLáé àì','eòaNé ïBáòø éîéiniae drx zra s`y epiidc Ÿ¥Ÿ§¥¨¨¦¥§¨¦§¨
dz`e ,dpnn ray iziide dcya dlern d`eaz il zgnev dzid oearx
jixv ipi` okle ,llk dcyd z` zrxf `ly jka z`f ciqtdl il znxb

.izexikg incn ciqtdl
:l`eny ixac lr dywn `xnbd,úLL áø áéúî`ziixaa epipy ixd ¨¦©¥¤

,(.`n lirl)äòBø äéäL äòBø,exiag xcrBøãò çépäå,drex didyàáe ¤¤¨¨¤§¦¦©¤§¨
e ,øéòìjldy xg`lóøèå áàæ àa,xcrd on zendañøãå éøà àáe,oze` ¨¦¨§¥§¨©¨£¦§¨©

íéøîBà ïéài`ceyäéä eléàdrexdìévî äéä íL,mdn zendad z` ¥§¦¦¨¨¨¨¨©¦
BúBà ïéãîBà àlà,drexd z` -ìéväì ìBëé íà`ly a`fe ix`n zenda ¤¨§¦¦¨§©¦

metxhiáéiç,metxhe jldy dn lr mlyl,øeèt åàì íàålkk df ixdy ©¨§¦©¨
.my did `ly dna rxb `le ,xehty epnn livdl leki epi`y qpe`åitl §

dyw l`eny ixacéànà,livdl leki did `l m` xehtdéì àîéðixd - ©©¥¨¥
,el xnel zendad lra lekiíúä úéåä éà,my ziid m` -éa íéiwî äåä ¦£¥¨¨£¨¦©¥¦

izyiltd zilba mgldl dvxyk le`yl cec xn`y dníb éøàä úà íb' ¨§©©¤¨£¦©
,'Ecáò äkä áBcä (úà)lr xabzdl leki ziide qp ygxzn didy epiidc ©¦¨©§¤

dprhe ,df qp miiwzp `l zkldy dzre ,izenda z` livdle sxhd zeig
edcy z` rxf `ly xkeg lr jk oerhl dcyd lra lekiy myk ,`id daeh
s` lr dlern d`eaz zgnev dzide qp ygxzn did rxef did m`y

.d`eazd dlwlwzp drwad zecy aexay
,ok xnel zendad lra leki `l `ziixad ly dxwna :`xnbd zvxzn

déì øîàc íeMî,el aiydl drexd lekiy -éLeçøúéàì úéæç úéåä éà ¦§¨©¥¦£¥£¥§¦§©¥
àñéð Cìzeig z` gvpn iziidy dfk qp jl ygxziy ie`x ziid ok` m` - ¨¦¨

my iziid `l m` s` ixd ,my iziid eli` sxhdàñéð Cì Léçøúéà äåä£¨¦§©¥¨¦¨
,xzei lecb qp jl ygxzn did -kl dxwy qpd itàñBc ïa àðéðç éaø §©¦£¦¨¤¨

(.dk ziprz)eäééðø÷a éaec éféò ïééúîcelv` eidy mifir e`iady - §©§¨¦¥¥§©§©§
,sxhd zeig lr onvra zexabzn eid zendady epiidc ,mdipxwa miaec

aa dxw `ly oeikegvpn iziidy qpl mb ie`x jpi`y gken ,dfk qp jizend
.libx dxwna livdl leki ipi`y s` zeigd z`

:`xnbd jk lr dywndéì àîéðå,drexl zendad lraäaø àñéðìc éäð §¥¨¥§¦¦§¦¨©¨
àðéæç äåä àìlr zendad exabziy jk lk lecb qpl ie`x ipi`y s` - Ÿ£¨£¦¨

mewn lkn ,`qec oa `pipg iax lv` dxwy itk sxhd zeigàèeæ àñéðì§¦¨¨
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המשך ביאור למסכת בבא מציעא ליום ראשון עמ' א

המשך תלמוד בבלי המבואר "שפה ברורה - עוז והדר"

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gw sc `rivn `aa(iyily meil)

eda úéàef dcya yi -àøöî øác àðéc íeMî,xvnd oa z` micwdl ¦¨¦¦¨§©¤§¨
àì éàåoia wqtd miaygp el` mixac ixd ,ok zeyrl leki epi` m`e - §¦Ÿ

okle ,ef rwxwl dkenq daeyg edcy oi`e ,zerwxwdàðéc íeMî da úéì¥¨¦¦¨
,àøöî øác.xg` dze` dpwi `ly akrl leki epi`e §©¤§¨

:zxknpd dcyl zekenq mdizecyy ,xvn ipa drax`a dpc `xnbdéðä̈¥
éðøöî éða äòaøà,xkndl zcnerd dcy leaba mi`vnpdãç íéã÷c ©§¨¨§¥©§¨¥§¨¦©

ïéáæå eäéépéî,dcyd z` dpwe xvnd ipa x`yl mcw mdn cg`y -déðéáæ ¦©§§¨¦§¦¥
éðéáædkenq edcy ixdy ,ecra akrl leki mdn cg` oi`e ,diipw eziipw - §¦¥

,mzenk dléããä éãäa eúà eälek éàåeraze cgi e`a mlek m`e - §¦§¨©£¥£¨¥
e ,cgi mlekl dze` xken ,mipxvn mzeid zngn dzepwlìéæðø÷a dì eâìẗ§¨§©§§¦

z` lhep mdn cg` lke ,oeqkl` iew drax`a mdipia dze` miwlgne -
.dcyd agex lk ipt lr el jenqd wlgd
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קטו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ew sc `rivn `aa(oey`x meil)

eíúä éðàLlka llk d`eaz oi`yk wxy edcy xkena oicd dpey - ©¦¨¨
meyn ,dxiknd oipnn mdl zeler el` mipy oi` zenewndàø÷ øîàc- §¨©§¨

(eh dk `xwie) df oipra weqta aezky,'Cì økîé úàeáú éðL øtñîa'§¦§©§¥§Ÿ¦§¨¨
d lky wiicl yiyíìBòa äàeáz ïäa LiL íéðLm` s`e ,df llka od ¨¦¤¥¨¤§¨¨¨

.edcy zeaiaq `le ixnbl xg` mewna d`eaz dpyi
:`xnbd zl`eyäzòî àlà ,àðäk áøì éMà áø déì øîàzeaxl yiy ¨©¥©©¦§©©£¨¤¨¥©¨

d`eaz da yiy epiidc 'zF`Eaz ipW' llka `idy dpy lky weqtd on§¥§

z` l`biy mcew xkend oiznny mipyd oipnl dler ,mlera xg` mewna
d zpy ok m` ,xkny dcydúéòéáL`id mbïéðnä ïî Bì äìòzaygdl §¦¦©£¤¦©¦§¨

ze`eaz ipy' llka',àäcedcya d`eaz rexfl leki epi`y s` ixdy - §¨
mewn lkn ,l`xyi ux`ayàkéàdpyi ixd -,õøàì äöeça äàeáz ¦¨§¨§¨¨¨¤

.oipnd on dler dpi` ziriayd zpyy dpyna x`ean recne
:`xnbd daiyndéì øîàd zpy ,iy` axl `pdk axúéòéáLzaygp dpi` ¨©¥§¦¦

c meyn ,rexfl xyt` ux`l dvegay s` ,d`eaz zpyàkìîc àzò÷ôà©§©§¨§©§¨
àéärexfln dcyd lra z` lhay ,'d jlnd zevna drwtd `idy - ¦

xeq`y oeik ux`a d`eazl die`x dpi`y oeike ,ziriaya edcya d`eaz

oipnl dler dpi`e weqta xn`py 'ze`eaz ipy' llka dpi` okl ,rexfl
.el` mipy

:dywne `xnbd daydéøa àøèeæ øî déì øîà[epa-],àðéáøì éøî áøc ¨©¥©§¨§¥§©¨¦§¨¦¨
äzòî àlàda dlicby s` d`eaz zpy zaygp dpi` ziriayd zpyy ¤¨¥©¨

zpy ok m` ,d`eaz da rexfl xeq`y meyn ,ux`l dvega d`eaz
dBì äìòz àì úéòéáL,dzectl `ae edcy yicwnl -òeøébä ïîdnl - §¦¦Ÿ©£¤¦©¥©§©

dzectl dvexe laeid xg` dyicwd m` ixdy ,epeict incn rexbl jixvy
,mirlq miying epiidc ,(fh fk `xwie) sqk lwy miyng mlyl jixv cin
mirax`n cg` xeriyde ,(gi fk my) oeictd on rxeb xzei xge`n dcet m`e

ryze mirax` exzepy oeaygd itl ,oldlck dpy lkl miwlg dryze
did mipyd oipnl dler dpi` ziriayd zpy m`e ,`ad laeid cr mipy
on zigtdl epiidc ,miwlg mipye mirax`l oeictd rexib wlgl jixv

ok m`e ,ziriayd zepy ray z` oeaygdïðz änlàdpyna epipy recn - ©¨¨§©
yicwdy dcyd zectl dvex m`y ,(.dk oikxr)ïBicðeôe òìñ ïúBð¥¤©§§

[rlqn miwlg dryze mirax`n cg` `edy rahn-]ìlk,äðLx`eane §¨¨
zepye ,mipye mirax`l `le miwlg dryze mirax`l oeictd miwlgny

.oipnd on zeler ziriayd
:`xnbd zvxzndéì øîàxkend oipra ,ixn ax ly epa `xhef xnl `piax ¨©¥

zeaygpd mipy izy xg`l wx le`bl lekiy aezk dl`ebl dvexe edcy
xeq`y oeik ,el` mipy oipnl dler ziriayd zpy oi` okle ,'zF`Eaz ipW'§¥§
dzectl dvexe edcy yicwna la` ,d`eaz zpy dpi`e d`eaz da rexfl

íúä éðàLipW' mipyd eidiy jixvy aezk `ly oeik ,xacd dpey my - ©¦¨¨§¥

zpy dzid m` llk ielz df oi` `linne ,oeictl ie`x `diy ick 'zF`Eaz§
ok m`e ,edylk yinyzl die`x dcyd `dzy jixv `l` ,`l e` d`eaz

,da rexfl xeq`y s` xg` yinyzl rwxwd die`x ziriaya mbàéæçc§©§¨

àçèLéîìgehyl `id die`xy -,éøét da`id ixd ziriayd zpy okle §¦§§¨¨¥¥
.ycwdd oeict rexib oiprl mipyd oipn llka

zkn edcy zkn dzid m`y ,dpynd ixac mvra oecl zxaer `xnbd
:dxikgd incn cqtdd z` xikgnl xkegd dkpn ,dpicn,ìàeîL øîàdn ¨©§¥

,xkegd dkpn dpicn zknay `nw `pz zhiyl dpyna epyyeðL àìz`f Ÿ¨
àlàkdòøfLxkegdáâç dìëàå ,äçîöåe` ,da dgnvy d`eazl ¤¨¤§¨¨§¨§¨©£¨¨¨¨

,dtcypìáàm`,ììk dòøæ àìdze` ly drwad zecy aex etczype £¨Ÿ§¨¨§¨
,dcyàìdzide rxef did m` mxbp didy cqtdd z` xikgnl dkpn Ÿ

meyn ,ztcyp d`eazddéì øîàc,xkegl xikgnddzòøæ eléàm` - §¨©¥¦§©§¨
c xyt` ,dcyd z` rxef ziidéa íéiwî äåä(hi fl mildz) aezkd xn`n £¨¦©¥¦

áe äòø úòa eLáé àì','eòaNé ïBáòø éîéiniae drx zra s`y epiidc Ÿ¥Ÿ§¥¨¨¦¥§¨¦§¨
dz`e ,dpnn ray iziide dcya dlern d`eaz il zgnev dzid oearx
jixv ipi` okle ,llk dcyd z` zrxf `ly jka z`f ciqtdl il znxb

.izexikg incn ciqtdl
:l`eny ixac lr dywn `xnbd,úLL áø áéúî`ziixaa epipy ixd ¨¦©¥¤

,(.`n lirl)äòBø äéäL äòBø,exiag xcrBøãò çépäå,drex didyàáe ¤¤¨¨¤§¦¦©¤§¨
e ,øéòìjldy xg`lóøèå áàæ àa,xcrd on zendañøãå éøà àáe,oze` ¨¦¨§¥§¨©¨£¦§¨©

íéøîBà ïéài`ceyäéä eléàdrexdìévî äéä íL,mdn zendad z` ¥§¦¦¨¨¨¨¨©¦
BúBà ïéãîBà àlà,drexd z` -ìéväì ìBëé íà`ly a`fe ix`n zenda ¤¨§¦¦¨§©¦

metxhiáéiç,metxhe jldy dn lr mlyl,øeèt åàì íàålkk df ixdy ©¨§¦©¨
.my did `ly dna rxb `le ,xehty epnn livdl leki epi`y qpe`åitl §

dyw l`eny ixacéànà,livdl leki did `l m` xehtdéì àîéðixd - ©©¥¨¥
,el xnel zendad lra lekiíúä úéåä éà,my ziid m` -éa íéiwî äåä ¦£¥¨¨£¨¦©¥¦

izyiltd zilba mgldl dvxyk le`yl cec xn`y dníb éøàä úà íb' ¨§©©¤¨£¦©
,'Ecáò äkä áBcä (úà)lr xabzdl leki ziide qp ygxzn didy epiidc ©¦¨©§¤

dprhe ,df qp miiwzp `l zkldy dzre ,izenda z` livdle sxhd zeig
edcy z` rxf `ly xkeg lr jk oerhl dcyd lra lekiy myk ,`id daeh
s` lr dlern d`eaz zgnev dzide qp ygxzn did rxef did m`y

.d`eazd dlwlwzp drwad zecy aexay
,ok xnel zendad lra leki `l `ziixad ly dxwna :`xnbd zvxzn

déì øîàc íeMî,el aiydl drexd lekiy -éLeçøúéàì úéæç úéåä éà ¦§¨©¥¦£¥£¥§¦§©¥
àñéð Cìzeig z` gvpn iziidy dfk qp jl ygxziy ie`x ziid ok` m` - ¨¦¨

my iziid `l m` s` ixd ,my iziid eli` sxhdàñéð Cì Léçøúéà äåä£¨¦§©¥¨¦¨
,xzei lecb qp jl ygxzn did -kl dxwy qpd itàñBc ïa àðéðç éaø §©¦£¦¨¤¨

(.dk ziprz)eäééðø÷a éaec éféò ïééúîcelv` eidy mifir e`iady - §©§¨¦¥¥§©§©§
,sxhd zeig lr onvra zexabzn eid zendady epiidc ,mdipxwa miaec

aa dxw `ly oeikegvpn iziidy qpl mb ie`x jpi`y gken ,dfk qp jizend
.libx dxwna livdl leki ipi`y s` zeigd z`

:`xnbd jk lr dywndéì àîéðå,drexl zendad lraäaø àñéðìc éäð §¥¨¥§¦¦§¦¨©¨
àðéæç äåä àìlr zendad exabziy jk lk lecb qpl ie`x ipi`y s` - Ÿ£¨£¦¨

mewn lkn ,`qec oa `pipg iax lv` dxwy itk sxhd zeigàèeæ àñéðì§¦¨¨
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המשך ביאור למסכת בבא מציעא ליום ראשון עמ' א
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr iw sc `rivn `aa(iying meil)

delnd oi` ,rwxwd z` miyxeid egiayd deld zzin xg`l m` mpn`

.minezid egiaydy gay eze`n aegd z` zeabl leki
dvexe ,eaeg melyzl oenn eixg` xi`yd `le zny del :`xnbd zwtzqn

,day gaydne ,eipal a`d yixedy rwxwd on eaeg zeabl delndíéîBúé§¦

eðçaLä eðà ,íéøîBà,ezeabl leki jpi`e ,df gay,øîBà áBç ìòáe §¦¨¦§©§©©¥
çéaLä íëéáà,elhil ip` leki `linne ,df gayéî ìòmdnäéàø àéáäì £¦¤¦§¦©©¦§¨¦§¨¨

prhl.aeg lrad lr e` minezid lr m`d ,ez
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המשך ביאור למסכת בבא מציעא ליום חמישי עמ' א

המשך תלמוד בבלי המבואר "שפה ברורה - עוז והדר"

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `iw sc `rivn `aa(iyiy meil)

`l' ly e`ld z` yxtl yi jk ,llk aiig epi`y orhe xtky `ed wyerŸ

ick 'aeye jl' wx xne`y `le ,eaeig xwira xtek `edy 'xikU wWrz©£Ÿ¨¦
.oerxtd cren z` zegcl

:xiky xky iabl xn`py 'weyrz `l' edn xg` ote`a x`an zyy axàlà¤¨
,úLL áø øîàexky z` raezd exikyl xne`d ziad lra,'Eì åézúð' ¨©©¥¤§©¦§

,÷LBò eäæel xne` m`e ,oennd aeiga xtk ixdyéãéa Eì Lé'ilry oenn ¤¤¥§§¨¦
,jl mlyl,ìæb àeä äæ ,'Eì ïúBð éðéàåj` ,eaeiga xtek epi` mpn` ik §¥¦¥§¤¤¤

.exiag oenn z` ecia akrne el mlyl axqn mewn lkn
:zyy ax lr dywn `xnbdé÷úî,éiaà dì ó`l'y yxtl xyt` cvik ©§¦¨©©¥

ixde ,'jl ozep ipi`e icia jl yi' xne`a `ed xiky xkya xn`py 'lefbz

'wyer'd z` zyy ax dnicy enke ,lfb mb xkfen dreay oaxw zyxta
,jk yxtle ,oecwtl my xen`d lfbd z` zencl yi jk ,oecwtl my xen`d

ïaø÷ äøBz åéìò äáéiçL ìæb àeä äæéà,dreay,ïðéòa ïBãwôc àéîec ¥¤¨¥¤¦§¨¨¨¨¨§¨§¨§¦¨§¦¨
àðBîî déì øôk à÷cxen`d 'lfb' yxtl yi jke ,llk aiig epi`y orehe §¨¨©¥¨¨

,'jl ozep ipi`e icia jl yi' xne`a `le ,aiig ipi` oreha `edy ,xiky xkya
.zyy ax yxity enk

,éiaà øîà àlà,eaeig z` ziad lra yigkn 'lfb'a oiae 'wyer'a oia ¤¨¨©©©¥
exikyl xne` ziad lrayke ,dygkd ea dxn`py oecwtl dnecaeàì'Ÿ

ézøëN,÷LBò àeä äæ ,'íìBòî E,ezeaiigzd xwira xtek `edy oeik §©§¦¥¨¤¤
el xne`e exkyy dcenyke,ìæb àeä äæ ,'Cì åézúð'el aiigzdy dceny §©¦¨¤¤¤

.el mliy xaky dprha epnn elfebe ,oenn
,'wyer' yexita `cqg ax lr wlgy ,zyy ax ixaca oecl zxfeg `xnbd

.'lfb' iabl el dcede'÷LBò' àðL éàî ,úLL áøìe :àøîâä äù÷î§©¥¤©§¨¤
déì àéL÷c'aeye jl' ly ote`a eyxtl oi`y dywd wyer iabl recn - §©§¨¥

,oecwta xtekl dnec df oi`y zngn'ìæb' àðL éàîe`cqg ax x`iay ©§¨¤¤
,'jl ozep ipi`e icia jl yi' edfy,déì àéL÷ àìczeywdl yi dfa mb ixde §Ÿ©§¨¥

.iia` dywd ok`y itke ,eaeig xwira xteky oecwtl dnec df oi`y
:`xnbd zvxznCì øîàlkne ,oenn zxitk jixv lfba s` ok` ,zyy ax ¨©¨

ly ote`d ik ,`cqg axk 'lfb' yxtl xyt` mewnìæboaxw iabl xkfpd ¨¥
`ed dreaydéìæâcipi`e icia jl yi' exikyl ziad lra xn` dligzay - §©§¥
,'jl ozepdéøôk øãäåxn`e ,oic zial e`ayk ixnbl eaeiga xtke xfge - ©£©©§¥

lre ,oecwt ly dxitkl dneca `id ef dxitke ,jk lr raype mliy xaky
`id ,'olfb' `xwp `ed dzngny dprhd j` .oaxwa aiigzn ef dreay

.dpey`xd ezprh

:`xnbd dywneléôà ,éëä éàaénð ÷LBòxnele ,jk x`al zyy ax leki ¦¨¦£¦¤©¦
ea oi` mpn`e ,wyer edfe 'aeye jl' exikyl ziad lra xn` dligzay

`l` ,oenn zxitkøãäc,oic zial e`ayk ezprhn ziad lra xfg - ©£©
edéøôë.oecwtl dneca ,xwyl jk lr raype ,mliy xaky orhe xtk - ©§¥

,`cqg ax ly eyexitl zyy ax mikqd `l wyera recn `iyewd zxfege
.enr mikqd lfbae
:`xnbd zvxznàzLä éëäz` zencl yiy ,jipira dzr d`xp jk ike - ¨¦©§¨
`lde ,mixacdíúä àîìLax`al jixvy ,lfb iabl xacd oaen - ¦§¨¨¨¨

mvra xtk seqale ,mlyl axiqe aiig `edy dced ziad lra dligzay
ixdy ,aegdáéúkaezk jyndae ,'ezinra ygke' weqtd zligzaBà' §¦

,'ìæâa`ed mdn cg`e ,zepenn ibeq dnka zeidl dleki ef dygkdy epiide §¨¥
,'lefb' xak `edy oenna dzid ezxitkyàøwéòî déì éãBàc ììkî- ¦§¨§¥¥¥¦¨¨

,elfebl ezpeekae ely `edy dligza el dcedy ote`a xaecny rnyn

,llk aiig epi`y xnel 'ezinra ygk'e jk xg` siqed 'lefb' oenn eze`ae
wlgp `l okle ,oenn zxitk oi` envr lfbay `cqg ax ly exe`iak epiide

.dfa zyy axáéúk éî ,÷LBò éab ìáàoeyl,'÷LBòa Bà'dzernyny £¨©¥¤¦§¦§¤
dzre wyer dligza ea dyrp 'ezinra ygke' xn`p eilry oenn eze`y

`l` ,aezk jk `l ixde ,dygkd'÷Lò Bà',áéúkrnyneLici lr ¨©§¦¤
dnvr dygkdd,øák B÷Lò`le ,dygkd ici lr dyrp wyerd ,xnelk £¨§¨

ax x`ia okle ,dygkdd zprhl dncwy dnvr ipta wyer zprh dzid
ax ixack `le ,oenn zxitk da yi dnvr wyer zprhy yxtl yiy zyy

.`cqg

:lfbe wyer md dn xg` xe`ia d`ian `xnbdø÷LBò àeä äæ ,øîà àá ¨¨¨©¤¤
e,ìæb eäæ,mdipia welig oi`e cg` xac md lfbe wyer xnelkï÷lç änìå ¤¤¤§¨¨¦§¨

áeúkäwyerd lre lfebd lr xingdl ick ,mipey mixeqi` ipyløBáòì ©¨©£
ïéåàì éðLa åéìò: ¨¨¦§¥©¦

äðùî

:xky zpld dxq`p zexiky ly mipte` dfi`a zx`an dpyndøëN ãçà¤¨§©
zlertøëN ãçàå ,íãàzlertäîäa,dilral mlzyndøëN ãçàå ¨¨§¤¨§©§¥¨§¤¨§©
zexiky,íéìkmelyzd z` xkeyd akrn m` el` lkaíeMî Ba Lé ¥¦¥¦

ly xeqi`'BøëN ïzú BîBéa',meia zexikyd dniizqd m`åokBa Lé §¦¥§¨§¥
,'ø÷Ba ãò Ezà øéëN úleòt ïéìú àì' íeMîzexikyd dniizqd m` ¦Ÿ¨¦§©¨¦¦§©¤

.xiky xky oipra exn`py zexdf`d x`y lk meyn mb xaere ,dlila
:dpynd zxne`éúîéà,xeqi` ziad lra xaerBòázL ïîæaxikyd ¥¨©¦§©¤§¨

y onf lk j` ,el mlyiy.åéìò øáBò Bðéà ,Bòáz àìŸ§¨¥¥¨¨
:xeht ziad lray sqep ote`eäçîäzeixg`d z` xiardy ziad lra - ¦§¨

el xn`e zexit jixv lretd didy oebke ,xg` icil xkyd melyzl

mlawiyìöàd,éðåðç,ipepgl mlyi ziad lraeBàedgndyéðçìeL ìöà ¥¤¤§¨¦¥¤§¨¦
ziad lra dzrn ,[zern silgnd mc`-],åéìò øáBò Bðéàipepgd m` mb ¥¥¨¨
.exky z` el zzln eakrzi ipgleyd e`

xak m`d ,lretl ziad lra oia dygkd yiyk oicd dn zx`an dpynd
:exky z` laiwøéëNok orehe ,el mliy `l ziad lray orehdajezBpîæ ¨¦§§©

,mliyy oreh ziad lrae ,exky melyz onf -òaLð,ezprh lr xikyd ¦§¨
ìèBðåxak m` mle` .exky z`,Bpîæ øáòziad lra el mliy `l ok` m`e §¥¨©§©

,xeqi`a xar,ìèBðå òaLð Bðéà,epnf xg`l s`e .xeht ziad lra `l`íà ¥¦§¨§¥¦
BòázL íéãò Léonfd xary mcew mb xikydòaLð äæ éøä ,(Bpîæa) ¥¥¦¤§¨¦§©£¥¤¦§¨

,ìèBðå`xnbde ,epnf xar xak oic zia iptl driazd d`ayk dzry s` §¥
.el` mipica mrhd z` x`az (:aiw)

ly exky z` akrnd :sqep oicáLBz øb`ly wx envr lr laiwy ieb - ¥¨
,zexiar x`y xaer `ed j` ,dxf dcear cearlïzú BîBéa' íeMî Ba Lé¥¦§¦¥

'BøëN,dlil xikya xn`pyåmle`íeMî Ba ïéàly xeqi`dïéìú àì' §¨§¥¦Ÿ¨¦
'ø÷a ãò Ezà øéëN úleòtx`eai weligd mrhe ,mei xiky oipra xn`py §©¨¦¦§©Ÿ¤

:`xnba

àøîâ

.epizpyn z` dpyy `pzd edin zxxan `xnbdépî :àøîâä úìàåù©¦
ïéúéðúîdnda ,mc` xkyy xaeqe ,epizpyn z` dpyy `pzd edin - ©§¦¦

ayez xbe ,xiky xkya dxezd dxidfdy zexdf`d lkl eaxzd milke
df oi` dxe`kl ixde .dlil xikya exn`py mixeqi`l wx daxzdàpz àìŸ©¨

àn÷weqtd z` dyxcy ,oldl z`aend `ziixad lycea azkpéçàî','E ©¨§¥©¤
åmbäãeäé éaøa éñBé éaø àì.`nw `pz lr wlegd ,`ziixa dze`a §Ÿ©¦¥§©¦§¨

:dl`yd z` `xnbd zx`anàéä éàîiqei iaxe `nw `pz ewlgp okid - ©¦
,dcedi iaxaàéðúc,`ziixaa epipyy - §©§¨
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mixe`ia

Y åìà úåðéãîá ìáà [ãî�השלח שבמקו�59בקצות הסיק
אחר ועכ"פ – הכוכבי� צאת אחר ערבית שמתפללי�
קוד� שיר ומזמור נרננה לכו לומר מקדימי� רק השקיעה,
הוי כלה בואי או שיר דמזמור לומר צרי� ע"כ השקיעה,
שברכו כיו� שבת נקבל במה כ�, לא דא� שבת, קבלת

השקיעה. אחר אומרי�

ו'ברכו' שיר' 'מזמור אומרי� היו� הקהילות ברוב אמנ�
בפה, בקבלה בפירוש שבת מקבלי� ואי� השקיעה, לאחר

סיני מהר ועומד דמקובל הא על .60ומסתמכי�

Y åëøá úøéîàá àìà [äîבואי' אמירת שאי� הדי� והוא
שבת כקבלת נחשבת .61כלה'

zexewn

סק"ב.59) השלח� בדי עו סימ�
לחשוב60) יטעו שלא ליזהר שיש רנו סימ� לעיל וראה

שכתבו ויש ברכו, אמרו שלא עד נכנסה לא שהשבת
לפני בדיבור שבת לקבל צריכי� השקיעה אחרי שהמתפללי�

ס"ס). צבי אר� (שו"ת השקיעה
מגדי�61) מהפרי שהסיק סק"ב עו סימ� השלח� בדי ראה

שבת. כקבלת נחשב כלה' ש'בואי להכריח שאי�

ז סעי� לשבת נרות הדלקת זמ� רסא, סימ� ב חלק

∑
dltz zekld - jexr ogley

התפלל· שלא סובר שהיה חובה לש� להתפלל התחיל א�
אפילו לפסוק צרי� התפלל שכבר התפלה בתו� ונזכר עדיי�
לגומרה יכול אינו דבר בה לחדש יכול ואפילו ברכה באמצע
להביא אפשר ואי חובה לש� בה התחיל שכבר כיו� נדבה לש�

נדבה: וחציו חובה שחציו קרב�

מ�‚ ברכה בכל דבר איזה שיחדש הוא שאמרנו זה חידוש
דיו אחת בברכה אפילו חידש וא� הברכה מעי� האמצעית

חובה: ולא נדבה שהוא להודיע כדי

מביאי�„ צבור שאי� לפי נדבה תפלת מתפללי� צבור אי�
דבר וזהו בטל כשהמזבח המזבח לקי� אלא נדבה קרב�
יכול יחיד אבל זה כנגד י"ח תפלת להתפלל אי� לכ� מצוי שאינו

בצבור: אפילו נדבה תפלת להתפלל

עצמו‰ את מכיר שיהא צרי� נדבה תפלת להתפלל הרוצה
ועד מראש בתפלתו לכוי� שיוכל בדעתו ואומד וזהיר זריז
רוב לי למה בו קורי� אנו יפה לכוי� יכול אינו א� אבל סו�

ליו�: הקבועי� תפלות בג' לכוי� שיוכל והלואי זבחיכ�

סעיפי�: ה' ובו נדבה תפלת ודי� התפלל א� המסופק קז סימ� א חלק

מנחה‡ להתפלל צרי� שחרית התפלל ולא נאנס או טעה
להקדי� שצרי� לתשלומי� והב' מנחה לש� הראשונה שתי�
היפ� וא� התשלומי� לתפלת שעה חובת שהיא המנחה תפלת

חובת ידי יצא לא לתשלומי� הראשונה שתהא בדעתו שהיתה
או לחזור וצרי� לתשלומי� שהיא שהואתפלה התפלה אחר תה

בתפלה כשעוסק אלא תשלומי� תקנו שלא (לפי שעה חובת
ולא בתפלותיו שפסק מה ומשלי� חוזר שאז שעה חובת שהיא
שצרי� מקו� בכל הדי� וכ� שיתבאר) כמו אח"כ ולא לכ� קוד�

לתשלומי�. תפלה להתפלל

גילה א"כ אלא ולהתפלל לחזור שא"צ לומר מפקפקי� ויש
והראשונה חובה לש� היא שהשניה בתפלתו בפירוש דעתו
הבדיל ולא בשניה והבדיל שבת מוצאי שהוא וכגו� לתשלומי�
דבר איזה לחדש לדבריה� לחוש ויש שיתבאר כמו בראשונה
כמו הכל לדברי לבטלה ברכה חשש אי� שאז ומתפלל כשחוזר

א': סעי� ק"ז בסי' שנתבאר

שתי�· ערבית להתפלל צרי� מנחה התפלל ולא נאנס או טעה
ה� שהתפלות ואע"פ לתשלומי� והב' ערבית לש� הראשונה
כיו� קרבנו בטל יומו שעבר כיו� אומרי� אי� הקרבנות כנגד
יש שיתפלל אימת וכל הרחמי� בקשת ה� התפלות מקו� שמכל

בזמנה: תפלה שכר לו שאי� אלא תפלה שכר לו

שתי�‚ שחרית מתפלל ערבית התפלל ולא נאנס או טעה
עד לאכול ואסור לתשלומי� והשניה שחרית לש� הראשונה

להפסיק: צרי� אי� התחיל וא� השניה שיתפלל

אֿג: סעיפי� אונס או טעות לסיבת התפלל שלא מי קח סימ� א חלק
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הפרק: תחללו"�תוכ� "ולא בכתוב הפנימי הפירוש

מאלקות פנוי ומקו� חלל תעשו שלא

" בכתוב יותר עמוק פירוש יבאר זה ולא[בפרק

כדבעי]"תחללו התורה לימוד ידי על נפעל זה וכיצד ,

ììç äùòð úåîìåòä úååäúä úåéäìù ,òåãé äðäå
.ììçä íå÷î êåúì å÷ êùîð ë"çàå éåðô íå÷îå

"טר� העול�: בריאת סדר מבואר האריז"ל בכתבי
עליו� אור הי' הנבראי� ונבראו הנאצלי� שנאצלו
פנוי מקו� שו� הי' ולא המציאות כל ממלא פשוט
אור מ� ממולא הי' הכל אלא וחלל ריקני אויר בבחינת
וכאשר סו�.. אי� הנקרא והוא ההוא.. פשוט סו� אי�
ולהאציל העולמות לברוא הפשוט ברצונו עלה
פנוי.. מקו� נשאר ואז עצמו.. את צמצ� הנאצלי�..
מקו� נשאר אז אשר הנ"ל הצמצו� אחר ריקני.. וחלל
ומשתלשל ישר.. א' קו סו� אי� אור מ� המשי� החלל..
נמש� הקו של העליו� וראש ההוא, החלל תו� ויורד
נמש� הזה הקו ודר� בו.. ונוגע עצמו סו� האי� מ�

למטה". סו� אי� אור ונתפשט

שאי� הוא, כ� כשמו סו�, אי� אור הדברי�: פירוש
מיני', פנוי אתר שלית מוב� ובמילא ותכלית, סו� לו
ש"טר� שאומר וזהו ק�. בלי ומתפשט שנמצא
כל ממלא פשוט עליו� אור הי' הנאצלי�.. שנאצלו
מקו� נתינת שו� היתה שלא היינו המציאות",
סו� האי� של ומדריגתו במקומו כי אחרת, למציאות
עני� שיהי' וכדי מוגבל. לנברא מקו� שו� שיי� אי�
אל הגדול אורו ש"סילק" עצמו", את "צמצ� הבריאה
בעצמותו) נתעל� סו� האי� הפשוט אורו (כלומר, הצד
"מקו�" היינו וחלל", פנוי.. מקו� "נשאר ובמילא
אפשרות יש ואז ש�, נרגש אינו סו� שהאי� (מדריגה)

נברא. של למציאות

להיות הוצרכה הבריאה עני� בשביל אול�
הוא שממנו האלקי, ושפע אור של וגילוי "המשכה"
אפשר אי הפשוט האור מ� והרי הנבראי�, וחיות קיו�
תתבטל שוב זה אור יתגלה וא� מוגבל, נברא להיות
"קו רק ה"חלל" תו� המשי� ולכ� לבריאה, האפשרות
"חוט"). או "קו" נקרא (שלכ� מוגבל אור שהוא אחד",

לדבר: [משל

שאי גדולה בעמקות הוא שלימודו גדול גאו�
אלא דעתו. סו� על לעמוד לתלמידי� כלל אפשר
לה� ולגלות תלמידי� ללמד הוא רוצה זאת שבכל

דבתחלה זו, שבסוגיא הסברות עומק את במקצת ולוא
כפי הסברות עומק את ממחשבתו לגמרי לסלק עליו
על הגדול אורו צמצו� על משל (וזהו לעצמו שמבי�
עכ"פ לה� לבאר עצמו את "מצמצ�" ואח"כ הצד),
עני� כבר שזהו להבי�, יכולי� שה� העמקות מ� חלק
של העמקות מ� קצת בו שיש זאת, ועוד "גילוי", של
משל (וזה ממנה מוגבל חלק אלא שאינו אלא הרב,

סו�)]. האי� מ� הקו" "אור המשכת על

úðéçá àéä å÷äå ,øåàä íìòä àåä ììçä ïéðòå
.éåìâä

שני ידי על היתה העולמות שבריאת ונמצא
ענינו ד"חלל" ו"קו", ד"חלל" האי�העל�העניני�

� עניינו ו"קו" ב"ה, אורגילויסו� גילוי שהוא (אלא
לסבול). ונבראי� עולמות של שביכולת� מוגבל,

èåçå å÷ úðéçáá î"ãò ÷ø ,èòî éåìéâäù ïåéë êà
äùòð úåîìåòä úåìùìúùää éåáøá ïë ìò ,ãáì

.øúñäå íìòä úðéçá äèîì
הוא עצמו שה"קו" מכיו�גילויאע"פ מ"מ, אור,

כמה לאחרי סו� סו� הרי ומוגבל, מצומצ� אור שהוא
והסתר. העל� ממנו יסתע� וירידות צמצומי�

ללמד עצמו את המשפיל מרב הנ"ל במשל וכמו
ופשוטי� קטני� יותר ה� שהתלמידי� דככל תלמידי�,
עד, ויותר, יותר האור את ולצמצ� למעט הרב יצטר�
הסוגיא את את� ילמד ביותר פשוטי� התלמידי� שא�
כפי מהעמקות כלל בו שאי� ביותר פשוט באופ�

לעצמו. כשלומדה הסוגיא את מבי� שהרב

ישנו עליוני� שבעולמות דא� בנמשל, הוא וכ�
האור בירידת א� ה"קו"), (מאור אלקי אור גילוי
הול� יותר, תחתוני� לעולמות למדריגה, ממדריגה
עול� � והחומרי הגשמי שבעוה"ז עד ומתמעט, האור
הנבראי� כל את המחי' האלקי האור � ביותר התחתו�
לגמרי. והסתר בהעל� הוא הזה שבעול� הגשמיי�

àìà ,úåìéöàã úåëìîá íééúñî å÷ä úøàä éë íâå
.àñøôä êøã ò÷åáå êùîð ë"çàù

בעולמות האור והסתר להעל� סיבה עוד
בירידתו האור ומיעוט הצמצו� שמלבד תחתוני�,
האריז"ל בכתבי מבואר הנה � למדריגה ממדריגה

בא מסתיי� עצמו הקו אלקותשאור (שהוא צילות
שלמטה בעולמות שמאיר האלקי והאור ממש),
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dxez ihewl

הפרק: תחללו"�תוכ� "ולא בכתוב הפנימי הפירוש

מאלקות פנוי ומקו� חלל תעשו שלא

" בכתוב יותר עמוק פירוש יבאר זה ולא[בפרק

כדבעי]"תחללו התורה לימוד ידי על נפעל זה וכיצד ,

ììç äùòð úåîìåòä úååäúä úåéäìù ,òåãé äðäå
.ììçä íå÷î êåúì å÷ êùîð ë"çàå éåðô íå÷îå

"טר� העול�: בריאת סדר מבואר האריז"ל בכתבי
עליו� אור הי' הנבראי� ונבראו הנאצלי� שנאצלו
פנוי מקו� שו� הי' ולא המציאות כל ממלא פשוט
אור מ� ממולא הי' הכל אלא וחלל ריקני אויר בבחינת
וכאשר סו�.. אי� הנקרא והוא ההוא.. פשוט סו� אי�
ולהאציל העולמות לברוא הפשוט ברצונו עלה
פנוי.. מקו� נשאר ואז עצמו.. את צמצ� הנאצלי�..
מקו� נשאר אז אשר הנ"ל הצמצו� אחר ריקני.. וחלל
ומשתלשל ישר.. א' קו סו� אי� אור מ� המשי� החלל..
נמש� הקו של העליו� וראש ההוא, החלל תו� ויורד
נמש� הזה הקו ודר� בו.. ונוגע עצמו סו� האי� מ�

למטה". סו� אי� אור ונתפשט

שאי� הוא, כ� כשמו סו�, אי� אור הדברי�: פירוש
מיני', פנוי אתר שלית מוב� ובמילא ותכלית, סו� לו
ש"טר� שאומר וזהו ק�. בלי ומתפשט שנמצא
כל ממלא פשוט עליו� אור הי' הנאצלי�.. שנאצלו
מקו� נתינת שו� היתה שלא היינו המציאות",
סו� האי� של ומדריגתו במקומו כי אחרת, למציאות
עני� שיהי' וכדי מוגבל. לנברא מקו� שו� שיי� אי�
אל הגדול אורו ש"סילק" עצמו", את "צמצ� הבריאה
בעצמותו) נתעל� סו� האי� הפשוט אורו (כלומר, הצד
"מקו�" היינו וחלל", פנוי.. מקו� "נשאר ובמילא
אפשרות יש ואז ש�, נרגש אינו סו� שהאי� (מדריגה)

נברא. של למציאות

להיות הוצרכה הבריאה עני� בשביל אול�
הוא שממנו האלקי, ושפע אור של וגילוי "המשכה"
אפשר אי הפשוט האור מ� והרי הנבראי�, וחיות קיו�
תתבטל שוב זה אור יתגלה וא� מוגבל, נברא להיות
"קו רק ה"חלל" תו� המשי� ולכ� לבריאה, האפשרות
"חוט"). או "קו" נקרא (שלכ� מוגבל אור שהוא אחד",

לדבר: [משל

שאי גדולה בעמקות הוא שלימודו גדול גאו�
אלא דעתו. סו� על לעמוד לתלמידי� כלל אפשר
לה� ולגלות תלמידי� ללמד הוא רוצה זאת שבכל

דבתחלה זו, שבסוגיא הסברות עומק את במקצת ולוא
כפי הסברות עומק את ממחשבתו לגמרי לסלק עליו
על הגדול אורו צמצו� על משל (וזהו לעצמו שמבי�
עכ"פ לה� לבאר עצמו את "מצמצ�" ואח"כ הצד),
עני� כבר שזהו להבי�, יכולי� שה� העמקות מ� חלק
של העמקות מ� קצת בו שיש זאת, ועוד "גילוי", של
משל (וזה ממנה מוגבל חלק אלא שאינו אלא הרב,

סו�)]. האי� מ� הקו" "אור המשכת על

úðéçá àéä å÷äå ,øåàä íìòä àåä ììçä ïéðòå
.éåìâä

שני ידי על היתה העולמות שבריאת ונמצא
ענינו ד"חלל" ו"קו", ד"חלל" האי�העל�העניני�

� עניינו ו"קו" ב"ה, אורגילויסו� גילוי שהוא (אלא
לסבול). ונבראי� עולמות של שביכולת� מוגבל,

èåçå å÷ úðéçáá î"ãò ÷ø ,èòî éåìéâäù ïåéë êà
äùòð úåîìåòä úåìùìúùää éåáøá ïë ìò ,ãáì

.øúñäå íìòä úðéçá äèîì
הוא עצמו שה"קו" מכיו�גילויאע"פ מ"מ, אור,

כמה לאחרי סו� סו� הרי ומוגבל, מצומצ� אור שהוא
והסתר. העל� ממנו יסתע� וירידות צמצומי�

ללמד עצמו את המשפיל מרב הנ"ל במשל וכמו
ופשוטי� קטני� יותר ה� שהתלמידי� דככל תלמידי�,
עד, ויותר, יותר האור את ולצמצ� למעט הרב יצטר�
הסוגיא את את� ילמד ביותר פשוטי� התלמידי� שא�
כפי מהעמקות כלל בו שאי� ביותר פשוט באופ�

לעצמו. כשלומדה הסוגיא את מבי� שהרב

ישנו עליוני� שבעולמות דא� בנמשל, הוא וכ�
האור בירידת א� ה"קו"), (מאור אלקי אור גילוי
הול� יותר, תחתוני� לעולמות למדריגה, ממדריגה
עול� � והחומרי הגשמי שבעוה"ז עד ומתמעט, האור
הנבראי� כל את המחי' האלקי האור � ביותר התחתו�
לגמרי. והסתר בהעל� הוא הזה שבעול� הגשמיי�

àìà ,úåìéöàã úåëìîá íééúñî å÷ä úøàä éë íâå
.àñøôä êøã ò÷åáå êùîð ë"çàù

בעולמות האור והסתר להעל� סיבה עוד
בירידתו האור ומיעוט הצמצו� שמלבד תחתוני�,
האריז"ל בכתבי מבואר הנה � למדריגה ממדריגה

בא מסתיי� עצמו הקו אלקותשאור (שהוא צילות
שלמטה בעולמות שמאיר האלקי והאור ממש),
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דר� נמש� מאלקות] נפרדי� נבראי� [שה� מאצילות
מיעוט רק אינו ("מס�") ה"פרסא" שעני� "פרסא",
שהאור היינו תולדה", של "אור הוא אלא האור,
הפרסא ע"י שנמש� והאור לגמרי, מתעל� המקורי

דהארה". "הארה רק הוא

מקורי לאור תולדה של אור בי� ההבדל כלומר:
אלא קט�, אור או גדול אור הוא א� בכמות, רק אינו
נולד תולדה של שאור דהיות אחרת, ומהות איכות זוהי
לאור בינו המפסיק האור) ממהות (שאינו זר דבר ידי על
המקורי. האור של האיכות אותה את בו אי� המקורי,

הלבנה, מאור היא תולדה של לאור גשמית דוגמא
שהוא ידי שעל השמש, אור השתקפות אלא שאינה
ונראה הלבנה, אור חדש, אור נולד בלבנה "מכה"
אור של האיכות מאותה כלל אינו הלבנה שאור בחוש

השמש.

מעול� המאיר שהאור הקו", ב"אור ג� הוא וכ�
שלמטה (ועולמות הבריאה עול� לתו� האצילות
אצילות בי� המפסקת ה"פרסא" ידי על ממנו),

תולדה". של "אור בש� נקרא לבריאה,

äìòîìù óåñ ïéà øåà éåìéâ 'éäé àáì ãéúòì íðîà
.ììçå íåöîöäî

לבא שלעתיד זה האריז"ל, בכתבי המבואר לפי
וימלא הגשמי, הזה בעול� ג� הקדושה אור יתגלה
יתגלה שאז בזה, הכוונה � האר� כל את ה' כבוד

בעצמובעול� ב"ה סו� אי� שבשבילאור דאע"פ ,

כדי בעצמותו להתעל� האור הוצר� העולמות בריאת
ה"חלל" [והיינו העולמות" לעמידת "מקו� שיהי'
אור יתגלה לבא לעתיד הנה � כנ"ל] פנוי ומקו�
לא ומ"מ ונבראי�, העולמות בתו� ב"ה סו� אי�

ממציאות�. יתבטלו

øåà úåîöò àìà å÷ úðéçáá éåìéâä ãåò 'éäé àìå
.ììë ÷ñôäå ììç ãåò äéäé àìå ,äìâúé óåñ ïéà
ביטול � הוא לבא דלעתיד שהחידוש ונמצא,

פנוי. ומקו� ה"חלל"

הקו אור גילוי שישנו אע"פ הזה, בזמ� דעכשיו
ה"חלל", גדר את מבטל זה אי� הנה העולמות, בתו�
אור גילוי כא� ואי� מוגבל אור רק הוא הקו אור כי

עצמו. ב"ה סו� אי�

לעתיד ב"הורק סו� אי� אור כשיתגלה לבא,
ה"חלל". יתבטל גבול, בעל הבלתי

å÷äù åéùëò ë"àùî ,à÷åã äèîì äéäé éåìéâäå
.'åë úåìéöàá íééúñî

ועוד: זאת

(שלמעלה עצמו ב"ה סו� אי� אור גילוי
הזה, דבזמ� דוקא, למטה יהי' והחלל) מהצמצו�
מוגבל אור הקו", "אור רק מאיר בעולמות כאשר
הגילוי עיקר הנה בתוכיות�, לקבל העולמות שיכולי�
הוא האור תחתוני� בעולמות משא"כ למעלה, הוא
הקו אור שעצ� לעיל מ"ש ע"פ ובפרט מאד, בצמצו�

באצילות. מסתיי�

עצמו, ב"ה סו� אי� אור כשיתגלה לעת"ל משא"כ
דוקא. למטה הגילוי יהי'

ïë ìò å÷ úðéçáá ÷ø éåìéâäùëù ,àéìú àäá àäå
êìåäå áò åùàøáù ìáçä ìùîëå ,èòîúîå êìåä

.úåìéöàá íééúñîù ãò ,'åë øö÷úîå
שנתפס אור הוא � מוגבל אור � הקו אור של גדרו
ממדריגה ומתמעט הול� האור ולפיכ� המקבל, בכלי
כ� במדריגתו, נמו� יותר שהעול� דכל למדריגה,

יותר. קט� אור הוא בו המלובש האלקי האור

úðéçáá àìù øåàä úåéîöò àåä éåìéâäùë ë"àùî
.ïéåù äèîå äìòî äðä å÷

בעצמו ב"ה סו� אי� אור היינו האור" "עצמיות
עד בשווה, כול� העולמות מכל למעלה שהוא
העליו� העול� כלומר, לפניו, שווי�" ומטה ש"מעלה
ביותר, התחתו� מעול� אליו יותר קרוב אינו ביותר

וגדול". קט� ומשוה "השוה כמאמר

בי� הבדל אי� מתגלה האור כשעצמיות ולפיכ�,
למעלה. כמו למטה ומתגלה ו"תחתו�", "עליו�"

äøåúä ÷ñò éãé ìò àåä àáì ãéúòì äæ éåìéâå
.ìåèéá úðéçáá åéùëò

תלוי לבא דלעתיד זה שגילוי הטע� ומבאר [והול�

ביטול:] בבחינת התורה בלימוד

àìà ,óåñ ïéà øåà ùáåìîå äøåù äøåúä úîëçáù
."å÷" úðéçáá àåäù

בחכמה, מתלבש ב"ה סו� אי� שאור לעיל הובא
ומסויי�, מוגדר כח הוא החכמה כח שג� מאחר א�
מגדר למעלה שהוא כפי האור זה אי� סו� שסו� מוב�,
כבר מצומצ� סו� אי� שהאור כפי זהו אלא צמצו�

כנ"ל). מצומצ� אור על (המורה "קו" בבחינת
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ùôðä úåéîöòù ,íãàä ùôðä ìù ìåèéáä éãé ìòå
ìåèéá úðéçáá úììëð,äøåúáù óåñ ïéà øåà å÷äá

äìòîìù øåàä úåéîöò úåìâúä êéùîîå íøåâ
.'åë ììçäå å÷äî

כלי היא שבנפש שחכמה דהיות שנת"ל, כש�

שורה ב"ה סו� אי� שאור למעלה וכ� הנפש, לעצמיות

בשכלו משיג שהאד� ע"י לפיכ�, החכמה, בבחינת

יותר "יחוד ממילא בדר� נעשה התורה, חכמת וחכמתו

בעצמיות הנשמה עצמיות "התכללות היינו עליו�",

הנפש שעצמיות ידי על עד"ז, הנה � ב"ה" סו� אי� אור

אור גילוי רק (שזהו שבתורה ב"ה סו� אי� באור נכללת

גור� זה הרי "קו"), בבחינת סו� לבאאי� שלעתיד

דאור העצמיות שתומש� יותר, נעלית המשכה תהי'

וחלל ה"קו" מגדר מעלה שלמעלה ב"ה סו� אי�
בעולמות). כלל שיתגלה אפשר אי עצמו (שמצד

ביטול לכ� למעלה, מאד מעורר היש ביטול ["כי
ולבושיה שלה והחכמהֿבינהֿדעת הנפש של זה
תחללו", "ולא בבחינת התורה בעסק ודיבור מחשבה

בהתורה". אור תוספת להמשי� גור�

� תחללו" "ולא בכתוב הפירוש עומק ג� וזהו
ב"ה סו� אי� ובי� בינו להפסיק חלל.. לעשות "שלא

לבא שלעתיד ג"כ גור� הוא ועי"ז יהי'שבתורה.. לא

חלל, ב"הבחינת סו� אי� עצמיות שלמעלהויתגלה

תחללו".מהחלל לא "וזהו � "
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

ÏÎ·Âהנ"ל תיקו� מיני ב' בעני� דלעיל הקושי' יתור� זה
הנ"ל, באו"כ וי"ש דאי� ובחילו� בעצ"� ואי� בי"ש
דאי� וההמשכה דההעלא' עכ"פ מוב� הנ"ל כל לפי דהנה
למעלה המבואר לפי הנה א� באי�, ה� א' באופ� וי"ש
ברצוא א' למעליותא הכל הנ"ל עבודה מיני דב' ברו"ש
עומקה ער� לפי בפסד"ז שבלב דרצוא לשוב שקוד�
יומש� כ� שבלב באהבה הי"ש וביטול בהתפעלו' ודקותה
באהבת המורגש בעונג ודקו' לעומק בהשג' דחכמ' מאי"�
לא לעומק כ"כ השכל מ� בלב מתפעל שלא ומי הנ"ל,
הב' בעבודה וכ� ישראל, בשמ"ע ליש מאי� כ"כ יומש�
דמ"ה שוב בחי' ממשי� חיצוני בביטול שהכנעה דתפלה
דשוב הב' בעבודה וכמ"כ דוקא, ער� לפי ג"כ העליו�
לב"א בינ"ה ואהב"ת שנמש� בק"ש כמו לרצוא שקוד�
ביטול תתאה ביראה נמש� דח"ע דמ"ה דשו"ב ובת"ת
הנ"ל רחימו' דב' רו"ש ער� לפי במדה בא הב' חיצוני
רואי' שאנו מה א� וד"ל. כנ"ל כו' לי אי� או' א� שהרי
ביטול מיני וב' ליש דמאי� המשכו' מיני בב' גריעותא על

אי�דרצוא או' שהוא והכנע' קבמ"ש במיעוט כמו הנ"ל
וכ� לריעותא, תרתי הרי גמור יש מאי"� להיות כו' לי
לבינה נמש� אינו וג� כלל בלב מתפעל אינו בק"ש
מי שי"ש י"ש מזה עושה אדרבה למס"נ ה' על להתענג
לי אי� וכאו' כו' לי רזי לומר בעיניו חכ� כאיש שמשיג
וגופו שבנשמתו לריעותא מתרתי בא זה כל הנה כו',
לבו מתפעל אינו גס וכשגופו בלב ורוח במוח דהנשמ'

בבחי' אינו שבמוח נשמה וג� כלל לאי"� מישותו ליבטל
בהשגת"ו י"ש עושה ע"כ גדול, בצמצו� רק בעצ� אי"�
והוא כו' לי אי� כאו' עצמו מצד שכל ההשגת רק
תרתי שעושה הגו� וגריעו' הנ"ל ליש דמאי"� הגריעותא
ששוב וק"ש דתו' בעבודה וכמ"כ וד"ל. הנ"ל לריעותא
דבינה ששמיע"ה מצד לריעות' תרתי יש כנ"ל, לרצוא קד�
שבלב דרצוא ביטול בחי' עושה אינו בק"ש דנשמה
אי� ואו' בתו' בעוסק גדול יש יהי' ממילא כלל בואהבת
מדריג' ער� ריחוק יש ונמצא וד"ל. כנ"ל כו' אלא לי
הנ"ל עבודה מיני בב' לקצה הקצה מ� כמעט גדול בדילוג
הנ"ל רחימו' דב' שהרו"ש למעליותא תרתי כשה� בי�
עילא' ביראה ותורתו תפלתו ודאי דממילא האמיתי בתכלי'
כנ"ל אומנתו שתורתו הנשיא לר"י כמו בתכלי' ותתא'
תכלית ובי� וכה"ג, כו' כרו� שנחש ברחב"ד ותפילתו
ובתפלה כו' לי אי� או' רק לשמה שלא בתו' בעוסק השקר
בו שאי� מאחר כו', רחוק לבו וכבד ושפתיו בפיו וק"ש
כלל לבא דבינה שוב בחי' ולא כלל ברצוא אהבה התפעלו'
לעצמו נפרד ליש זה ועושה לו, נראה ה' מאד מרחוק רק
בחו"ב ויש דאי� האמיתי מ"ה מבחי' גמור היפ� כנ"ל
דמ"ה ירידה ע"י תתא' דיראה היש בביטול וכמ"ש הנ"ל
בנשמה הכל תלוי ונמצא כנ"ל, יותר שגבוה כנ"ל למטה
מביאה הלב דטהרת ביותר טהור וגו� ביותר קדושה
והכל הלב לטהרת עושה דנשמה וקדושה הנשמ' לקדושת

וד"ל. הנ"ל מכל כמוב� א'
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קיט c"ag i`iyp epizeax zxezn

ùôðä úåéîöòù ,íãàä ùôðä ìù ìåèéáä éãé ìòå
ìåèéá úðéçáá úììëð,äøåúáù óåñ ïéà øåà å÷äá

äìòîìù øåàä úåéîöò úåìâúä êéùîîå íøåâ
.'åë ììçäå å÷äî

כלי היא שבנפש שחכמה דהיות שנת"ל, כש�

שורה ב"ה סו� אי� שאור למעלה וכ� הנפש, לעצמיות

בשכלו משיג שהאד� ע"י לפיכ�, החכמה, בבחינת

יותר "יחוד ממילא בדר� נעשה התורה, חכמת וחכמתו

בעצמיות הנשמה עצמיות "התכללות היינו עליו�",

הנפש שעצמיות ידי על עד"ז, הנה � ב"ה" סו� אי� אור

אור גילוי רק (שזהו שבתורה ב"ה סו� אי� באור נכללת

גור� זה הרי "קו"), בבחינת סו� לבאאי� שלעתיד

דאור העצמיות שתומש� יותר, נעלית המשכה תהי'

וחלל ה"קו" מגדר מעלה שלמעלה ב"ה סו� אי�
בעולמות). כלל שיתגלה אפשר אי עצמו (שמצד

ביטול לכ� למעלה, מאד מעורר היש ביטול ["כי
ולבושיה שלה והחכמהֿבינהֿדעת הנפש של זה
תחללו", "ולא בבחינת התורה בעסק ודיבור מחשבה

בהתורה". אור תוספת להמשי� גור�

� תחללו" "ולא בכתוב הפירוש עומק ג� וזהו
ב"ה סו� אי� ובי� בינו להפסיק חלל.. לעשות "שלא

לבא שלעתיד ג"כ גור� הוא ועי"ז יהי'שבתורה.. לא

חלל, ב"הבחינת סו� אי� עצמיות שלמעלהויתגלה

תחללו".מהחלל לא "וזהו � "
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miqxhpew mixn`n

ÏÎ·Âהנ"ל תיקו� מיני ב' בעני� דלעיל הקושי' יתור� זה
הנ"ל, באו"כ וי"ש דאי� ובחילו� בעצ"� ואי� בי"ש
דאי� וההמשכה דההעלא' עכ"פ מוב� הנ"ל כל לפי דהנה
למעלה המבואר לפי הנה א� באי�, ה� א' באופ� וי"ש
ברצוא א' למעליותא הכל הנ"ל עבודה מיני דב' ברו"ש
עומקה ער� לפי בפסד"ז שבלב דרצוא לשוב שקוד�
יומש� כ� שבלב באהבה הי"ש וביטול בהתפעלו' ודקותה
באהבת המורגש בעונג ודקו' לעומק בהשג' דחכמ' מאי"�
לא לעומק כ"כ השכל מ� בלב מתפעל שלא ומי הנ"ל,
הב' בעבודה וכ� ישראל, בשמ"ע ליש מאי� כ"כ יומש�
דמ"ה שוב בחי' ממשי� חיצוני בביטול שהכנעה דתפלה
דשוב הב' בעבודה וכמ"כ דוקא, ער� לפי ג"כ העליו�
לב"א בינ"ה ואהב"ת שנמש� בק"ש כמו לרצוא שקוד�
ביטול תתאה ביראה נמש� דח"ע דמ"ה דשו"ב ובת"ת
הנ"ל רחימו' דב' רו"ש ער� לפי במדה בא הב' חיצוני
רואי' שאנו מה א� וד"ל. כנ"ל כו' לי אי� או' א� שהרי
ביטול מיני וב' ליש דמאי� המשכו' מיני בב' גריעותא על

אי�דרצוא או' שהוא והכנע' קבמ"ש במיעוט כמו הנ"ל
וכ� לריעותא, תרתי הרי גמור יש מאי"� להיות כו' לי
לבינה נמש� אינו וג� כלל בלב מתפעל אינו בק"ש
מי שי"ש י"ש מזה עושה אדרבה למס"נ ה' על להתענג
לי אי� וכאו' כו' לי רזי לומר בעיניו חכ� כאיש שמשיג
וגופו שבנשמתו לריעותא מתרתי בא זה כל הנה כו',
לבו מתפעל אינו גס וכשגופו בלב ורוח במוח דהנשמ'

בבחי' אינו שבמוח נשמה וג� כלל לאי"� מישותו ליבטל
בהשגת"ו י"ש עושה ע"כ גדול, בצמצו� רק בעצ� אי"�
והוא כו' לי אי� כאו' עצמו מצד שכל ההשגת רק
תרתי שעושה הגו� וגריעו' הנ"ל ליש דמאי"� הגריעותא
ששוב וק"ש דתו' בעבודה וכמ"כ וד"ל. הנ"ל לריעותא
דבינה ששמיע"ה מצד לריעות' תרתי יש כנ"ל, לרצוא קד�
שבלב דרצוא ביטול בחי' עושה אינו בק"ש דנשמה
אי� ואו' בתו' בעוסק גדול יש יהי' ממילא כלל בואהבת
מדריג' ער� ריחוק יש ונמצא וד"ל. כנ"ל כו' אלא לי
הנ"ל עבודה מיני בב' לקצה הקצה מ� כמעט גדול בדילוג
הנ"ל רחימו' דב' שהרו"ש למעליותא תרתי כשה� בי�
עילא' ביראה ותורתו תפלתו ודאי דממילא האמיתי בתכלי'
כנ"ל אומנתו שתורתו הנשיא לר"י כמו בתכלי' ותתא'
תכלית ובי� וכה"ג, כו' כרו� שנחש ברחב"ד ותפילתו
ובתפלה כו' לי אי� או' רק לשמה שלא בתו' בעוסק השקר
בו שאי� מאחר כו', רחוק לבו וכבד ושפתיו בפיו וק"ש
כלל לבא דבינה שוב בחי' ולא כלל ברצוא אהבה התפעלו'
לעצמו נפרד ליש זה ועושה לו, נראה ה' מאד מרחוק רק
בחו"ב ויש דאי� האמיתי מ"ה מבחי' גמור היפ� כנ"ל
דמ"ה ירידה ע"י תתא' דיראה היש בביטול וכמ"ש הנ"ל
בנשמה הכל תלוי ונמצא כנ"ל, יותר שגבוה כנ"ל למטה
מביאה הלב דטהרת ביותר טהור וגו� ביותר קדושה
והכל הלב לטהרת עושה דנשמה וקדושה הנשמ' לקדושת

וד"ל. הנ"ל מכל כמוב� א'
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c"agקכ i`iyp epizeax zxezn

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

ÁÏ‚È˘�ביו והיה שנאמר כשיטהר שערו כל המצורע
זקנו ואת ראשו את שערו כל את יגלח השביעי
ואמרו ט') י"ד (ויקרא יגלח שערו כל ואת עיניו גבות ואת
והלוי� והמצורע הנזיר מצוה ותגלחת� מגלחי� שלשה ז"ל
לכל שוי� אינ� אלו שלשה ואול� מ"ד), פי"ד (נגעי�
נוהגת ואינה במדבר לשעה היה הלוי� שגילוח דבריה�
ונזיר מצורע וגילוח בתרי"ג) מנאה לא (ולפיכ� לדורות
מצוה ג"כ הנזיר גילוח מצות מנה ולפיכ� לדורות, נוהגת
קרבנותיו ויביא הנזיר שיגלח שע"ז ממצוה חלק והוא
וגלח נשא בסדר שנאמר וכשיטמא נזרו ימי מלאת ביו�
כשנטמא או נזרו ימי במלאת דוקא זהו א� וגו' הנזיר
ויביא שיגלח מצוה נזירותו ימי באמצע אפי' שכשנטמא
ימי כל מני� בקדושה כבתחלה פרע ויגדל ישוב ואז קרב�
אסור הוא הרי נזירותו בימי אבל נפשו על שאסר הנזירות
כל שערו הנזיר יגלח שלא שע"ג מצוה כמ"ש בתגלחת
ה') ו' (במדבר ראשו על יעבור לא תער שנאמר נזרו ימי
שיגדיל שע"ד מצוה כמ"ש שערו שיגדיל מ"ע ואדרבה
ראשו: שער פרע גדל יהי' קדש שנאמר נזרו ימי כל שערו
וגלחה ע"פ ששמענו מה ע"פ כ"ז לבאר יש הנה זה להבי�
נתבאר כי תאר, ביפת שנאמר י"ב) כ"א (דברי� ראשה את
שאינה הנשמה חלק היא תואר שיפת הנ"ל ע"פ בתורה
שנקראת ממעל מקי� בבחי' עומדת כ"א בגו� מתלבשת
שמזה בחי' כמה כללות מבחי' נמשכת היותה סיבת על כ�
אבל כ"כ יפה אינו אחד גוו� בגשמיות כמו היופי בא
למראה ונחמד יפה הוא יחד גווני� כמה בו יש א' כשדבר
ואשת לי"ח, כנודע יחד מחו"ג כלולה תפארת בחי' וכ�
בחי' שהוא בגו� המלובש מהנשמה חלק היינו יפ"ת
תאר, יפת הנק' בגו� מתלבש הבלתי הנשמה מחלק מקבל
בנפש גלות בבחי' היא תואר יפת האשת כאשר והנה
ולבושי מדות שאז דחויא משכא שהוא ובגו� הבהמית
ח"א בלק"א שנתבאר ע"ד האלהית נפש על שולטי� נה"ב
(דברי� תאר יפת אשת בשביה וראית מ"ש עני� זהו פי"א,
אסיר ממסגר להוציא האד� יתעורר וכאשר י"א), כ"א
ע"ד בגו� המושלת היא שתהא עד הגלות מ� להוציאה
כו' בה וחשקת נאמר אז ופי"ב, פ"י ח"א בלק"א שנת'

וחשק פי' ראשה, את התהפכותוגלחה עני� הוא בה ת
בחי' הוא ראשה את וגלחה פי' כמש"ש רעות המדות
ופי' פי"ב, כמש"ש עכ"פ דנה"ב צואי� הלבושי� העברת
המחשבות כל המה הבהמית דנפש צואי� הלבושי� ועני�
זה ובכלל ולעבודתו ולרצונו המה לה' לא אשר ודיבורי�
שבזה מו"מ בעסק אפי' דעלמא במילי היתירה ההתחכמות
האלהית שבנפשו חב"ד ובחי' המדות בחי' מטמא הוא

ואע"פ פ"ח בלק"א שמשמע כמו נוגה קליפת בטומאת
שהוא כיו� מ"מ ה' לעבודת צור� בו יש ומת� שהמשא
בהנהגת התורה ציווי עפ"י כראוי שאינו יתירה בהתחכמות
העברת צ"ל ולכ� ממש, צואי� לבושי� בחי' ה"ז המו"מ
הטע� א� ראשה. את וגלחה ועז"נ אלו צואי� לבושי�
הנה כי העני� שערות, בש� אלו צואי� לבושי� שנקראו
בנזיר כמו במאד השערות מעלת הגביה פע� בתורה מצינו
שמשו� גבי וכמ"ש ראשו שער פרע גדל יהי' קדש
מצינו ופעמי� בשערות הי' כחו שכל י"ט) ט"ז (שופטי�
בעני� כנ"ל מאד התורה אות� השפילה שהשערות
(ברכות ערוה באשה שער ז"ל אמרו וכ� והלוי�, המצורע
חילוקי� ג"כ יש העליוני� בעולמות למעלה וכ� א'), כ"ד
אבא כי העולמות כל חיות מקור ה� דע"ק שערות כי
שערות משא"כ כנודע השמיני ממזל יונק האצילות ראשית
ה� השערות כי והעני� החיצוני�, יניקת מה� יש דנוק'
שמש� המקו� כפי הוא מעלת� עני� ולכ� מוחי� מותרי
בחי' ג� הנה ממש א"ס שהוא ע"ק בחי' כי נמשכי� ה�
העולמות כל להחיות רב חיות בה� יש ה� שלו מותרות
מבחי' כי בעולמות החיות נמש� וע"י בה� דוקא ואדרבה
לקבל לעולמות א"א ועצמותו במהותו שהוא כמו ע"ק
ע"י אלא א"ס בבחי' החיות גילוי לסבול יוכלו לא כי כלל
רבה קדושה ה� השערות ולכ� שערות בבחי' שמתצמצ�
ושער חיור כתלג לבושי' יתיב יומי� עתיק וכמ"ש ונפלאה
בימי הנזיר בחי' והנה ט') ז' (דניאל נקא כעמר רישי'
שלו בשערות ומתלבשת מש� הארה שמאיר הוא נזירותו
שלא הוזהר לכ� נשא פ' מצות בטעמי האריז"ל כמ"ש
נזיר אינו אפי' אד� בכל וג� כנ"ל פרע לגדל ומצוה יגלח
שערות מקדושת הארה מאיר ובפאות הזק� בשערות הנה
לגלח� שלא הוזהרו לכ� ודפאות עילאה דדיקנא העליונות
ראשכ� פאת תקיפו לא מפסוק רנ"ב רנ"א מצוה וכמ"ש
ואול� כ"ז) י"ט (ויקרא כו' זקנ� פאת את תשחית ולא
ראשו, שער בכל דע"ק עליונה קדושה בו מאיר הנזיר
ע"ק לגבי צמצו� בבחי' שהיא דאצילות נוק' בחי' משא"כ
החיצוני� יניקת להיות יוכל שלה מוחי' מותרי מבחי' אז
שער כמשרז"ל שערות גילוי על הוזהרו הנשי� ולכ�
ע"ד יוב� השכל אל לקרב הדבר וביאור ערוה, באשה

ועלה ע"פ ב') כ"א (סוכה ג')מארז"ל א' (תלי� יבול לא ו
הת"ח כי והיינו לימוד צריכה ת"ח של חולי� שיחת אפי'
שאומר במה ג� הנה בקרבו אשר אלקי' חכמת לגודל
מפנימיות שאינו מוחי' מותרי בחי' כמו שהוא יד כלאחר
בעלמא שיחה מחכמתו ומותרות חיצוני' בחי' כ"א חכמתו
כמו ממש אלהות חכמת שהיא עד לימוד צריכה אעפ"כ
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

שני למדנו ר"ג של משיחתו ב') כ"א (בסוכה ר"ש שאמר
שאינו כשאד� משא"כ ב"ה, עליו� רצו� ה� שה� כו' דברי�
בחי' שהוא יחשב דב"ט בכלל חולי� שיחת יאמר ת"ח
לפי האלהית נפשו בזה ומטמא הנ"ל צואי� לבושי�
לו שראוי מה חל� צואי� בלבושי� אותה שמלביש
ביומא וכדאי' ומצות דתורה קדושי� בלבושי� להלבישה
שנאמר בעשה עובר חולי� שיחת שהשח ב') י"ט (ד�
אפי' והיינו בטלי�, בדברי� ולא ז') ו' (דברי� ב� ודברת
שג� עד כ"כ חכמה בו אי� מ"מ התורה יודע כשר באד�
שלו חולי� השיחת אלא ד"ת בה� יהיו שלו חולי� שיחת
גרועי� ה� שלו מוחי' שמותרי והיינו ממש, דב"ט ה�
ישיח כשלא והוא ה� טובי� שלו עצמ� המוחי' אבל
מותרי שג� בת"ח משא"כ בתורה יעסוק כ"א חולי� שיחת
הוא ועד"ז קדושה. בה� יש שלו חולי� שיחת שהוא מוחי'
אומר הי' סבא המנונא שרב ב') מ"ז (ח"ג בזהר מ"ש
דחכמתא במילי שהתחיל טר� לתלמידיו דשטותא פירקא
בחי' כ"א ח"ו ממש שטותי� אינו דשטותא פירקא ועני�
הוה רבה וכ� ת"ח של חולי� שיחת כעני� חכמתו נובלות
פתח ולבתר רבנ� ובדחי דבדיחותא מילתא אמר
שטותא יאמר כשאחר משא"כ ב'), ל' (שבת בשמעתתא
שיש אי� להבי� יותר בדבר ולהעמיק ממש. שטות יהי'
שערות ע"י דע"ק עליונה מקדושה ההשפעה שיהי' הכרח
מוב� אינו שזה בה� תלוי הקדושה עיקר ולזאת דוקא
דלכאורה הנ"ל ת"ח של חולי� שיחת ממשל היטב עדיי�
צריכה ת"ח של חולי� שיחת שג� אמת אמנ� א� קשה
ביותר שמעולי� פשיטא וחכמתו תורתו דמ"מ לימוד,
שלו חולי� השיחת זה למה וא"כ לתושי' כפלי� בכפלי
למה הקושיא יהי' למעלה וכ� הפנימי' בתורה רק יעסוק
אמנ� א� מוחי' ומותרי השערות ע"י ההמשכה זאת היתה
היה טוב הטוב מ"מ מאד עד ונכבדי� מעולי� שה� אמת
שמבחי' נת"ל קצת [א�] הע"ק. מעצמות ההמשכה הי' א�

לקבל לעולמות א"א שהוא כמו במשלע"ק העני� וביאור
משל להבי� המע"ה שלמה מ"ש ע"פ הוא ובנמשל,
משל אלפי� שלשת וידבר וכתיב ו') א' (משלי ומליצה
מושלי בטלו ר"מ משמת אמרו בר"מ וכ� י"ב) ה' (מ"א
משלי� מאה תלת אמר דהוה א') מ"ט (סוטה משלי�
ברזי חכמת� עומק מפני כי והעני� ב'), ל"ח (סנהדרי�
ולהשכיל להבי� לתלמידי� אפשר לא וסודותיה התורה
משל לה� יאמרו אא"כ חכמה בתעלומות קדש� דברי
דבר באיזו ההיא והחכמה המכוי� עומק שיעלימו מה והוא
הדוגמא הבנת ועפ"י ההיא חכמה דבר דוגמת שהוא אחר
החכמה מתעלומת מיני' שמ� התלמיד בלב יצטייר
רבה כי החכמה תעלומת עומק לסיבת ובהיות שבנמשל,
מהשכלת� למעלה היא שלה הדוגמא ג� הנה היא
דוגמא ר"ל למשל המשל יצטר� לזאת אשר ותבונת�
אלפי� לג' נצר� הי' שהע"ה חכמת ער� ולפי לדוגמא

זו הורדות ברבוי חכמתו תעלומת עומק שיוריד משלי�
הי' האחרונה ודוגמא במשל כי עד למשל ממשל זו אחר
סגי הוה ור"מ ותבונת� במוח� להשיג� אד� לבני אפשר
והנה והורדות, משלי� מאות ג' ע"י חכמתו להסביר לי'
והוא ועב גס לבוש בחי' הוא הרי הנמשל לגבי המשל
השערה שבחלל המוחי' ליניקת שמלבשת השערה כמו
ובפ"ק ב') א' ל"ט (ד� בנזיר בגמ' כדאי' חלולה שהיא
מוחי' מותרי המשל ונק' איוב גבי א') ט"ז (ד� דב"ב
בחכמי� והנה שבמוחו הנמשל עצמיות מער� שאינו
שהוא מוחי' המותרי ג� הנה וכיוצא ור"מ כשלמה גדולי�
עצומה וחכמה רבה וקדושה רב תועלת בה� הי' המשל
כלל להיות יכול הי' לא שבלעד� גדול לצור� היו ואדרבה
קטני� חכמי� בשאר משא"כ לזולת� מה� השפעה
בטלו בגמרא כמ"ש משלי� לומר [יכולי�] היו לא בערכ�
ויכולה בער� קטנה שחכמת� לפי והיינו משלי� מושלי
כמו אלא ודוגמות משלי� בלא לבנ"א מושגת להיות
להמשיל ירצו וא� למשל, מצטרכי� אינ� ולכ� שהיא
אי� כי בטילי� ודברי� שטותי� יהיו לדבריה� משלי�
מע"ק החיות שהמשכת למעלה כ� יוב� ועפי"ז בה�, צור�
שלא באצי' ג� בעולמות להתקבל א"א א"ס שהוא
הנק' שה� לבושי� ע"י דוקא אלא ממציאות� יתבטלו
המהולל הרחמ� אב האל בפי' בסידור ועיי� כנ"ל שערות
דכתר, ממזלות יונקי� שאו"א כנודע כו' משובח עמו בפה
אזי דז"א נוקבא בבחי' האור נתצמצ� כבר כאשר משא"כ
אינ� מוחי� ומותרי נובלות בבחי' ממנה הנמשכת ההארה
להיות יוכל שמה� עד דע"ק מוחי' מותרי ודוגמת בער�
יוכל ומתמעט הול� שהאור כל וכעד"ז החיצוני'. יניקת
החיצוני' אחיזת שבו והנובלות השערות מבחי' להיות
על תער להעביר במדבר הלוי� הוזהרו הטע� ומזה ביותר,

והילוכ דרכ� כי בשר� התלהבותכל בבחי' הוא בקדש �
בשיר עבודת� הי' שזה הכלי מ� להסתלק הנפש וכלות
ומאחר פ"נ ח"א בלק"א וכמ"ש ונעימה רינה בקול יו� של
מצומצ� שבכלי האור הנה מהכלי בהסתלקות שעבודת�
מרשימת המשכה יהי' א� א"כ מהכלי עולה עיקרו כל כי
ג"כ יוב� עפ"ז והנה חיצוני�. יניקת מזה יהי' שבכלי האור
נת"ל מוחלט המצורע כי בהיות המצורע תגלחת מצות
לאה ופרצופי דאבא מוחי' הסתלקות שענינו קס"ט) (מצוה
הנגעי� יצאו ותמורת� הקדושי� לבושי� בחי' שה� ורחל
יונקי� ומה� תקיפי� דיני� שה� בהרת או ספחת או שאת
טמא ובעודו ש�, כמבואר לב� שיער ע"י החיצוני� אח"כ
מפסוק ק"ע מצוה כמ"ש הנתק שער לגלח שלא נצטוה
יקו� שלא מוזהר וכ� ל"ג) י"ג (ויקרא יגלח לא הנתק ואת
מפסוק תצא בסדר תקפ"ג מצוה כמ"ש טומאה סימני שאר
כ"ד (דברי� וגו' ולעשות מאד לשמור הצרעת בנגע השמר
יונקי� שמה� טומאה סימני יקו� שלא בזה וירצה ח')
ידמה שלא ור"ל הלב�, השיער בעני� כנ"ל החיצוני�
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קכי c"ag i`iyp epizeax zxezn

שני למדנו ר"ג של משיחתו ב') כ"א (בסוכה ר"ש שאמר
שאינו כשאד� משא"כ ב"ה, עליו� רצו� ה� שה� כו' דברי�
בחי' שהוא יחשב דב"ט בכלל חולי� שיחת יאמר ת"ח
לפי האלהית נפשו בזה ומטמא הנ"ל צואי� לבושי�
לו שראוי מה חל� צואי� בלבושי� אותה שמלביש
ביומא וכדאי' ומצות דתורה קדושי� בלבושי� להלבישה
שנאמר בעשה עובר חולי� שיחת שהשח ב') י"ט (ד�
אפי' והיינו בטלי�, בדברי� ולא ז') ו' (דברי� ב� ודברת
שג� עד כ"כ חכמה בו אי� מ"מ התורה יודע כשר באד�
שלו חולי� השיחת אלא ד"ת בה� יהיו שלו חולי� שיחת
גרועי� ה� שלו מוחי' שמותרי והיינו ממש, דב"ט ה�
ישיח כשלא והוא ה� טובי� שלו עצמ� המוחי' אבל
מותרי שג� בת"ח משא"כ בתורה יעסוק כ"א חולי� שיחת
הוא ועד"ז קדושה. בה� יש שלו חולי� שיחת שהוא מוחי'
אומר הי' סבא המנונא שרב ב') מ"ז (ח"ג בזהר מ"ש
דחכמתא במילי שהתחיל טר� לתלמידיו דשטותא פירקא
בחי' כ"א ח"ו ממש שטותי� אינו דשטותא פירקא ועני�
הוה רבה וכ� ת"ח של חולי� שיחת כעני� חכמתו נובלות
פתח ולבתר רבנ� ובדחי דבדיחותא מילתא אמר
שטותא יאמר כשאחר משא"כ ב'), ל' (שבת בשמעתתא
שיש אי� להבי� יותר בדבר ולהעמיק ממש. שטות יהי'
שערות ע"י דע"ק עליונה מקדושה ההשפעה שיהי' הכרח
מוב� אינו שזה בה� תלוי הקדושה עיקר ולזאת דוקא
דלכאורה הנ"ל ת"ח של חולי� שיחת ממשל היטב עדיי�
צריכה ת"ח של חולי� שיחת שג� אמת אמנ� א� קשה
ביותר שמעולי� פשיטא וחכמתו תורתו דמ"מ לימוד,
שלו חולי� השיחת זה למה וא"כ לתושי' כפלי� בכפלי
למה הקושיא יהי' למעלה וכ� הפנימי' בתורה רק יעסוק
אמנ� א� מוחי' ומותרי השערות ע"י ההמשכה זאת היתה
היה טוב הטוב מ"מ מאד עד ונכבדי� מעולי� שה� אמת
שמבחי' נת"ל קצת [א�] הע"ק. מעצמות ההמשכה הי' א�

לקבל לעולמות א"א שהוא כמו במשלע"ק העני� וביאור
משל להבי� המע"ה שלמה מ"ש ע"פ הוא ובנמשל,
משל אלפי� שלשת וידבר וכתיב ו') א' (משלי ומליצה
מושלי בטלו ר"מ משמת אמרו בר"מ וכ� י"ב) ה' (מ"א
משלי� מאה תלת אמר דהוה א') מ"ט (סוטה משלי�
ברזי חכמת� עומק מפני כי והעני� ב'), ל"ח (סנהדרי�
ולהשכיל להבי� לתלמידי� אפשר לא וסודותיה התורה
משל לה� יאמרו אא"כ חכמה בתעלומות קדש� דברי
דבר באיזו ההיא והחכמה המכוי� עומק שיעלימו מה והוא
הדוגמא הבנת ועפ"י ההיא חכמה דבר דוגמת שהוא אחר
החכמה מתעלומת מיני' שמ� התלמיד בלב יצטייר
רבה כי החכמה תעלומת עומק לסיבת ובהיות שבנמשל,
מהשכלת� למעלה היא שלה הדוגמא ג� הנה היא
דוגמא ר"ל למשל המשל יצטר� לזאת אשר ותבונת�
אלפי� לג' נצר� הי' שהע"ה חכמת ער� ולפי לדוגמא

זו הורדות ברבוי חכמתו תעלומת עומק שיוריד משלי�
הי' האחרונה ודוגמא במשל כי עד למשל ממשל זו אחר
סגי הוה ור"מ ותבונת� במוח� להשיג� אד� לבני אפשר
והנה והורדות, משלי� מאות ג' ע"י חכמתו להסביר לי'
והוא ועב גס לבוש בחי' הוא הרי הנמשל לגבי המשל
השערה שבחלל המוחי' ליניקת שמלבשת השערה כמו
ובפ"ק ב') א' ל"ט (ד� בנזיר בגמ' כדאי' חלולה שהיא
מוחי' מותרי המשל ונק' איוב גבי א') ט"ז (ד� דב"ב
בחכמי� והנה שבמוחו הנמשל עצמיות מער� שאינו
שהוא מוחי' המותרי ג� הנה וכיוצא ור"מ כשלמה גדולי�
עצומה וחכמה רבה וקדושה רב תועלת בה� הי' המשל
כלל להיות יכול הי' לא שבלעד� גדול לצור� היו ואדרבה
קטני� חכמי� בשאר משא"כ לזולת� מה� השפעה
בטלו בגמרא כמ"ש משלי� לומר [יכולי�] היו לא בערכ�
ויכולה בער� קטנה שחכמת� לפי והיינו משלי� מושלי
כמו אלא ודוגמות משלי� בלא לבנ"א מושגת להיות
להמשיל ירצו וא� למשל, מצטרכי� אינ� ולכ� שהיא
אי� כי בטילי� ודברי� שטותי� יהיו לדבריה� משלי�
מע"ק החיות שהמשכת למעלה כ� יוב� ועפי"ז בה�, צור�
שלא באצי' ג� בעולמות להתקבל א"א א"ס שהוא
הנק' שה� לבושי� ע"י דוקא אלא ממציאות� יתבטלו
המהולל הרחמ� אב האל בפי' בסידור ועיי� כנ"ל שערות
דכתר, ממזלות יונקי� שאו"א כנודע כו' משובח עמו בפה
אזי דז"א נוקבא בבחי' האור נתצמצ� כבר כאשר משא"כ
אינ� מוחי� ומותרי נובלות בבחי' ממנה הנמשכת ההארה
להיות יוכל שמה� עד דע"ק מוחי' מותרי ודוגמת בער�
יוכל ומתמעט הול� שהאור כל וכעד"ז החיצוני'. יניקת
החיצוני' אחיזת שבו והנובלות השערות מבחי' להיות
על תער להעביר במדבר הלוי� הוזהרו הטע� ומזה ביותר,

והילוכ דרכ� כי בשר� התלהבותכל בבחי' הוא בקדש �
בשיר עבודת� הי' שזה הכלי מ� להסתלק הנפש וכלות
ומאחר פ"נ ח"א בלק"א וכמ"ש ונעימה רינה בקול יו� של
מצומצ� שבכלי האור הנה מהכלי בהסתלקות שעבודת�
מרשימת המשכה יהי' א� א"כ מהכלי עולה עיקרו כל כי
ג"כ יוב� עפ"ז והנה חיצוני�. יניקת מזה יהי' שבכלי האור
נת"ל מוחלט המצורע כי בהיות המצורע תגלחת מצות
לאה ופרצופי דאבא מוחי' הסתלקות שענינו קס"ט) (מצוה
הנגעי� יצאו ותמורת� הקדושי� לבושי� בחי' שה� ורחל
יונקי� ומה� תקיפי� דיני� שה� בהרת או ספחת או שאת
טמא ובעודו ש�, כמבואר לב� שיער ע"י החיצוני� אח"כ
מפסוק ק"ע מצוה כמ"ש הנתק שער לגלח שלא נצטוה
יקו� שלא מוזהר וכ� ל"ג) י"ג (ויקרא יגלח לא הנתק ואת
מפסוק תצא בסדר תקפ"ג מצוה כמ"ש טומאה סימני שאר
כ"ד (דברי� וגו' ולעשות מאד לשמור הצרעת בנגע השמר
יונקי� שמה� טומאה סימני יקו� שלא בזה וירצה ח')
ידמה שלא ור"ל הלב�, השיער בעני� כנ"ל החיצוני�
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טומאה סימ� שיקו� עי"ז החיצוני� יניקת להעביר בנפשו
ממנו זה סימ� שבהפרידו בנפשו וידמה יונקי� ה� שממנו
יתגברו ח"ו כי הדר� זו לא כי אות� מדחה הוא בחזקה
וכש� בריותיו על בטרוניא בא הש"י שאי� לפי יותר
וחיות יניקה נות� כ� הקדושי� מעלה צבא כל שמפרנס
ששורת ומאחר הימי�, ק� עת עד סיפוק� כדי לסט"א ג�
זה של נפשו משרש זו יניקה לה� שמגיע נות� תורה די�
זה של נפשו בה� שמושרשת עליונות די"ס ומלבושי�
סימ� זה יקו� וא� טענה בלי מה� ימנע לא המצורע
בזה כי נפשו על ביותר שיתגברו להיות יוכל הטומאה
ביותר, לחטו� שלא מסתפקי� לה� המגיע לה� שנותני�
עגלה בעני� וכ"ה המשתלח שעיר בעני� בזהר מ"ש וע"ד

להעביר הדר� אלא וגו', מאד השמר הזהיר ולזה ערופה,
והוא דאבא מוחי' ימשי� ואז תשובה ע"י הוא יניקת�
קס"ט מצוה כנ"ל כה� ע"י התורה ע"פ החיצוני� דוחה
אז ממנו לחיצוני� יניקה ואי� ונרפא לה' שב וכאשר
זו טומאה מתו� שטהר אעפ"י כי שערותיו לגלח נצטוה
יוכלו שלו מוחי' ומותרי הנובלות שה� שלו שערות מ"מ
קטנות לסיבת קשי� דיני� ה� כי בה� להתאחז החיצוני�
עליונה קדושה מבחי' עדיי� בו שאי� בו עדיי� האור

משא"כשמ דשערות, הנ"ל קדושי� לבושי� נמשכי� ה�
לא כתיב אזי דאבא עליונה קדושה בו מאיר כשאח"כ
מה� כי כ"ז) י"ט (ויקרא וגו' ראשכ� פאת תקיפו

כנ"ל: קדושי� לבושי� המשכות
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ÔÈ·‰ÏÂ�העני בהקדי� יוב� לנר, שנמשל הגאולה עני�
המעלה מהו תצאו, בחפזו� לא כי לע"ל על מ"ש
לא החפזו� ע"י מצרי� בגאולת הלא בחפזו� יהי' שלא
המלכי�, מלכי מל� עליה� ונגלה להחמי� בצקת הספיק
הנה כי ממה"מ פי' צ"ל כ"ז להבי� ובכדי וגאל�. הקב"ה
וכ"ה בלבד, ושמו הוא הי' נבה"ע שלא עד בפדר"א איתא
ואתה נבה"ע שלא עד הוא אתה אומרי� שאנו מה הנוסח
נברא לשו� מוב� אינו שלכאורה העול�, משנברא הוא
הוא העני� א� אלקי�. ברא בראשית כמ"ש בראת דהל"ל
ואור וש� ית'. שמו מבחי' הוא העולמות כל שהתהוות
נוגע שאינו בעלמא הארה הוא אור שפי' אחת, בחי' הוא
נוגע שאינו הנר אור או השמש אור כמשל כלל, לעצמותו
שאינו לאו, א� האור מאיר א� כלל להנר או להשמש
מסתיר מס� איזה כשיש ועד"מ המאור לגבי מקו� תופס
יאיר לבלי השמש אור על ומאפילי� המסתירי� ענני� או
וכ� בהנר, או בהשמש שינוי שו� יש לא המס� אחר אורה
לא בטוב, מאירי� הנר או והשמש המסתיר דבר יש כשלא
אלה וכמארז"ל כלל, בהשמש וגירעו� תוס' שו� יש
יוב� ועד"ז הברא�. כיו� בהברא� והאר� השמי� תולדות
כללות הוא הזה אור שבחי' שהג� אור עני� למעלה
אל נוגע ואינו כלל מקו� תופס אינו זה אור הנה ההשתל',
כי עד"מ ש� ע� אחת בחי' הוא זה אור ובחי' עצמותו,
ש� אבל עצמות בש� נק' ומדות שכל כי עצמות אינו ש�
הנפש, חיות נמש� הש� אותיות שע"י הג� עצמות, אינו
קריאת לו נוגע שאינו מאד מצומצמת הארה הוא אבל
יקראנו זולתו כ"א כלל להש� א"צ לעצמו כי כלל, הש�
שבבחי' נבי� כמ"כ כלל, להש� א"צ לעצמו אבל בשמו

הכל ואור ש� כי ונמצא וכלל. כלל נוגע אינו הש� אוא"ס
כו'. הוא אחת בחי'

‰�‰Âכל מלכות מלכות� בחי' הוא הזה ואור ש� בבחי'
והב' מלכות�, מ"ש הא' בחי' שני בזה ויש עולמי�,
האור הוא מלכות� שבחי' עולמי�, כל מלכות בחי' הוא
שהי' שנבה"ע קוד� כמו והיינו בעצמותו, כלול שהוא כמו

הי' לא א� ולכאורה בלבד, ושמו קראוהוא מי עול�
כלול שהי' כמו והכח האור הוא שמו כי אלא בשמו
וכמ"ש עז ויתר שאת ביתר הוא האור ואז בעצמותו
ביתר הוא השמש בכדור כשהוא השמש זיו ממשל בסש"ב
וזהו והשפלה, ירידה הוא והש� האור שיאיר וזה שאת,
מלכות� עולמי�, כל מלכות לבחי' מלכות� בי� ההפרש
כלול שהוא כמו האור בחי' שהוא דא"ס מל' בחי' הוא
לשו� כי מאליו, שמשמע נברא לשו� נאמר ולכ� בעצמותו.
כ"א שיי� אינו זה לשו� בנפעל הפועל כח בחי' הוא בראת
אבל בפרט, נברא לכל המאיר האור שהוא אלקי� בש�
בש� וא� וממילא, מאיליו ונבראו לשו� הוא הוי' בש�
וזהו דא"ס. מל' שהוא בשמו מכש"כ נברא לשו� נאמר הוי'
בנפעל הפועל כח התלבשות בבחי' ולא העול� נברא לשו�
נברא לשו� אומרי� לכ� הוא אתה נאמר שלנו בנוסח וכ�
שהוא דאצי' מל' הוא עולמי� כל ומלכות מלכות�. וזהו
מלכות פי' שזהו בי"ע, עולמות להוות שמאיר כמו האור
בחי' לג' נחלקי� שבד"כ העולמות כל שמהווה עולמי� כל
בראתיו עשיתיו, א� יצרתיו בראתיו ולכבודי כמ"ש בי"ע
ה� המח' אותיות באד� כמו מאי� יש בריאה בחי' הוא
אבל ג"כ השכל בקדמות אותיות שיש הג� הגילוי, ראשית
מח' א� במח', הוא ההרגש וראשית עדיי�, מורגשי� אינ�
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כ"א זולתו ידע לא היו� כל יחשוב א� כי העל� עדיי� הוא
בחי' בדיבור לגילוי שבא הדבור בבחי' אח"כ כשבא
ועד"ז מחשבתו. העל� מגלה שהדיבור שבמח' ההעל�
אור נק' ויצי' והעל�, חש� נק' בריאה שבחי' למעלה יוב�
מגלה יצירה שבחי' והיינו חש�, ובורא אור יוצר כמ"ש
ציור הוא שהצורה וצורה חומר וכעני� הבריאה, העל�
הוא בריאה בחי' ובד"כ כו', החומר העל� מגלה הדבר
המלאכי�. עול� בחי' הוא ויצי' הנשמות תענוג ג"ע בחי'
נחלק ההשתל' בחי' ובכללות הגלגלי�. עול� עשיתיו א�

א"ק בחי' דבריאה אד� אד�, מיני ג' וה� בחי' לג' ג"כ
ואד� בכלל, כתר בחי' הוא דיצי' ואד� הקדומה, מח'
ברא� בה' בהברא� מ"ש וזה"ע אצי', בחי' הוא דעשי'
א' וקו מחוברי� קוי� ששני קוי� ג' הוא הה"א שתמונת
ה� ויצי' בריאה עולמות שב' מרמז והוא נפרד, הוא
וצבא וכמ"ש ביותר הביטול בבחי' וה� זל"ז מחוברי�
כמו שזהו העני�, הפסיק עשיתיו א� משתחוי�, ל� השמי�
קוי� הב' מ� ונפסק נפרד שהוא שבה"א השמאל רגל
כו'. הגשמי ועוה"ז העשי' לבחי' המקור על להורות
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‰�‰Âבפועל רע דבר מאיזה המה רחוקי� אשר בנ"א ישנ�
וההבטה ולהביט לראות אות� מוש� לב� אבל ח"ו,
איזה מעשה בעת בעצמו מרגיש ואינו רוח בקר כמו היא
נפשו שתענוג מפני הוא המשיכה סיבת ובאמת התפעלות,
דר� באיזה א"י בעני� המבו' (וע"ד בזה מקושר הוא בעצ�
התורה בעסק הוא הגלוי� דבכחות להיות שיכול כו',
הוא כ� כו' והסט"א הקלי' בתו� היא נפשו ועצ� ועבודה
עושה הוא ואדרבא בפו"מ מרע רחוק שהוא שג� הזה בדבר
משוקע הוא נפשו תענוג עצ� מ"מ הגלוי�. בכחותיו טוב
ההבטה אל המשיכה סיבת היא וזאת ר"ל רע בעני� ומקושר
היא הנה לכאורה רוח בקר היותה ע� וההבטה וההסתכלות)
בלי תעבור ולא בנפש גדולה וחקיקה רוש� עושה

הוא באמת בזה הקרירות (ועני� ר"ל בהתגלות רע התעוררות
הנעל� התענוג כח והוא בההבטה טרדתו עוצ� מחמת
הרע ומקור נקודה כמו והיא וההבטה בהראי' שבא שבנפשו
התפעלות בזה אי� המקוריית שבנקודה וכנודע ר"ל.
הרע עומק להתגלות ומוציאה מתפשטת והיא בהתגלות)
עיניה� מראות אמרו ורז"ל רע. מכל ישמרנו והשי"ת ר"ל
לאסתכלא עני� והוא לגדולה אות� מעלי� הצדיקי� של
שבו התענוג בעצ� נפשו דביקות בבחי' דמלכא ביקרא
כו'. בלעו"ז הוא וההיפ� ב"ה א"ס אור עצמות בבחי'
א"ע ולהגדיר עצמו על להתגבר אד� כל על היא והחובה
עבודתו תהי' ואז הרע מ� נפשו את יציל ובזה הראי' בחוש

כו'. מעלה ויעלה בנפשו ישועות ויפעול רצוי'
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המצוות. בקיום הבירורים עבודת – ברכה לנט"י תיכף ותפלה. קרבנות – שחיטה לסמיכה תיכף
למדרגת המדות להעלות – האדם עבודת תורה. ע"י לאלקות חיבור – תפלה לגאולה תיכף

בעולם הוי' שם גילוי שפועל – ה' את וברכו השכל. ע"פ יהיו שהמדות החכמה,

e‰ÊÂהעב�דה היא ��� �כלל�ת ה�", �כיפ�ת "�ל� ¿∆ְְִִֵָָֹ�ֲִָָָ
ה�צות וק��� ועב�דה ��רה �תפ�ה ק�י� ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָֹֹ��ל�ה
– �חיטה לסמיכה �כ� ה�ר�רי�, עב�דת עני� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ�ה�א
ה�א �חיטה וה�ה ה�פ�ה. עני� �ה�א �קר�נ�ת, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָהעב�דה
ההס�� א�ר היא �העב�דה והינ� ורצ��, המ�כה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָמ����
�א�ת� נ�גע �ס�ל אי� ואז ט�ב �על לידי יב�א ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ���פ�ה
ל�� יהי� ע���תיו �כל – �רכה ידי� לנטילת �כ� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָקר��.

לגא�ה �כ� מקטרג. ואי� ט�ב רב ל� �מ��יעי� ָ�ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹ�מי�,
עסק ידי על �אלק�ת ההתח�ר�ת עני� �ה�א – ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ�פ�ה
�ה�א האד� �עב�דת קד�", ידיכ� "�א� וזה� ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹה��רה,
ה���ת �ה� ה�די� את להעל�ת ה�א ה�בראי� ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָ�חיר
ה���ר להרחיב ורא�י חכמה. �חינת �היא קד� ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ�מדרגת
לפעמי� �י עד �זה ה��עי� הר�ה י�נ� �י זה, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�עני�
מ�רכי ה�א �י �ח�ב� והאמת הרא�י מ�דר ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָי�צאי�
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כ"א זולתו ידע לא היו� כל יחשוב א� כי העל� עדיי� הוא
בחי' בדיבור לגילוי שבא הדבור בבחי' אח"כ כשבא
ועד"ז מחשבתו. העל� מגלה שהדיבור שבמח' ההעל�
אור נק' ויצי' והעל�, חש� נק' בריאה שבחי' למעלה יוב�
מגלה יצירה שבחי' והיינו חש�, ובורא אור יוצר כמ"ש
ציור הוא שהצורה וצורה חומר וכעני� הבריאה, העל�
הוא בריאה בחי' ובד"כ כו', החומר העל� מגלה הדבר
המלאכי�. עול� בחי' הוא ויצי' הנשמות תענוג ג"ע בחי'
נחלק ההשתל' בחי' ובכללות הגלגלי�. עול� עשיתיו א�

א"ק בחי' דבריאה אד� אד�, מיני ג' וה� בחי' לג' ג"כ
ואד� בכלל, כתר בחי' הוא דיצי' ואד� הקדומה, מח'
ברא� בה' בהברא� מ"ש וזה"ע אצי', בחי' הוא דעשי'
א' וקו מחוברי� קוי� ששני קוי� ג' הוא הה"א שתמונת
ה� ויצי' בריאה עולמות שב' מרמז והוא נפרד, הוא
וצבא וכמ"ש ביותר הביטול בבחי' וה� זל"ז מחוברי�
כמו שזהו העני�, הפסיק עשיתיו א� משתחוי�, ל� השמי�
קוי� הב' מ� ונפסק נפרד שהוא שבה"א השמאל רגל
כו'. הגשמי ועוה"ז העשי' לבחי' המקור על להורות
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‰�‰Âבפועל רע דבר מאיזה המה רחוקי� אשר בנ"א ישנ�
וההבטה ולהביט לראות אות� מוש� לב� אבל ח"ו,
איזה מעשה בעת בעצמו מרגיש ואינו רוח בקר כמו היא
נפשו שתענוג מפני הוא המשיכה סיבת ובאמת התפעלות,
דר� באיזה א"י בעני� המבו' (וע"ד בזה מקושר הוא בעצ�
התורה בעסק הוא הגלוי� דבכחות להיות שיכול כו',
הוא כ� כו' והסט"א הקלי' בתו� היא נפשו ועצ� ועבודה
עושה הוא ואדרבא בפו"מ מרע רחוק שהוא שג� הזה בדבר
משוקע הוא נפשו תענוג עצ� מ"מ הגלוי�. בכחותיו טוב
ההבטה אל המשיכה סיבת היא וזאת ר"ל רע בעני� ומקושר
היא הנה לכאורה רוח בקר היותה ע� וההבטה וההסתכלות)
בלי תעבור ולא בנפש גדולה וחקיקה רוש� עושה

הוא באמת בזה הקרירות (ועני� ר"ל בהתגלות רע התעוררות
הנעל� התענוג כח והוא בההבטה טרדתו עוצ� מחמת
הרע ומקור נקודה כמו והיא וההבטה בהראי' שבא שבנפשו
התפעלות בזה אי� המקוריית שבנקודה וכנודע ר"ל.
הרע עומק להתגלות ומוציאה מתפשטת והיא בהתגלות)
עיניה� מראות אמרו ורז"ל רע. מכל ישמרנו והשי"ת ר"ל
לאסתכלא עני� והוא לגדולה אות� מעלי� הצדיקי� של
שבו התענוג בעצ� נפשו דביקות בבחי' דמלכא ביקרא
כו'. בלעו"ז הוא וההיפ� ב"ה א"ס אור עצמות בבחי'
א"ע ולהגדיר עצמו על להתגבר אד� כל על היא והחובה
עבודתו תהי' ואז הרע מ� נפשו את יציל ובזה הראי' בחוש

כו'. מעלה ויעלה בנפשו ישועות ויפעול רצוי'
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המצוות. בקיום הבירורים עבודת – ברכה לנט"י תיכף ותפלה. קרבנות – שחיטה לסמיכה תיכף
למדרגת המדות להעלות – האדם עבודת תורה. ע"י לאלקות חיבור – תפלה לגאולה תיכף

בעולם הוי' שם גילוי שפועל – ה' את וברכו השכל. ע"פ יהיו שהמדות החכמה,

e‰ÊÂהעב�דה היא ��� �כלל�ת ה�", �כיפ�ת "�ל� ¿∆ְְִִֵָָֹ�ֲִָָָ
ה�צות וק��� ועב�דה ��רה �תפ�ה ק�י� ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָֹֹ��ל�ה
– �חיטה לסמיכה �כ� ה�ר�רי�, עב�דת עני� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ�ה�א
ה�א �חיטה וה�ה ה�פ�ה. עני� �ה�א �קר�נ�ת, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָהעב�דה
ההס�� א�ר היא �העב�דה והינ� ורצ��, המ�כה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָמ����
�א�ת� נ�גע �ס�ל אי� ואז ט�ב �על לידי יב�א ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ���פ�ה
ל�� יהי� ע���תיו �כל – �רכה ידי� לנטילת �כ� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָקר��.

לגא�ה �כ� מקטרג. ואי� ט�ב רב ל� �מ��יעי� ָ�ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹ�מי�,
עסק ידי על �אלק�ת ההתח�ר�ת עני� �ה�א – ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ�פ�ה
�ה�א האד� �עב�דת קד�", ידיכ� "�א� וזה� ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹה��רה,
ה���ת �ה� ה�די� את להעל�ת ה�א ה�בראי� ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָ�חיר
ה���ר להרחיב ורא�י חכמה. �חינת �היא קד� ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ�מדרגת
לפעמי� �י עד �זה ה��עי� הר�ה י�נ� �י זה, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�עני�
מ�רכי ה�א �י �ח�ב� והאמת הרא�י מ�דר ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָי�צאי�
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ה� �כלל מ��ת �ה�ה מ��. האמת הפ� וה�א ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהעב�דה,
ה�על הרי �ג�מ��ת �כמ� ��מד�ר, החי ל�מדרגת אי� חי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַ

חי ה�על את מנהיג האד� וכא�ר �ח, �על רק וה�א ְְְֲִֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹ�עת
החי וא� ענינ�, �פי �מלאכה �עב�דה ��עלת מביא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאז
ה���ת �עני� ה�א וכ� מ�יק, ה�א הרי �עצמ� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַמתנהג
�ענינ� והינ� ט�ב�ת, מ��ת ה� אז ה�כל �י על ה� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�כא�ר
אינ� �א�ר אבל ה�על, אל מה�ח ט�ב �בר �ל להביא ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹה�א
ע�ר ה�ה �� על וא�ר רע�ת, �ח��ת ה�ה אז ה�כל �י ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעל
ה�חי� �י על ��הי� ה���ת את להעל�ת ה�א ְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָֹהעב�דה
�� על א�ר טע�ת, מיני ��ה להי�ת יכ�לי� �בזה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�וקא,
ה�ד�ל ר�נ� אזהרת �דל י�ב� �בזה יתרה. זהיר�ת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹצריכי�
"ולזאת "קטנ�י": �א�רת מ�טר��רג �ב�א� עד� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָֹֹנ�מת�
�ל�מנ� אנ�י לכלל�ת ר�ה מ�דעה ה��דיעי� מ� ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ�אתי
לע��ת ה' הג�יל א�ר החסדי� ר��י על וד�ר) ��ר ְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָ(�כל
י�ראל, ��ארית ע�� �אר יעקב �ל �מ��תיו לאחז ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹע�נ�,

צר�, ��� �� �אי� מ�� �מ�תר�ת ��ירי� עצמ� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ���י�
א� �ה עליה� להרחיב ולא כ�' מאחיה� לבב� ר�� ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹלבל�י
נ�ראה", �אזהרה מלהז�יר הס ו�ל�� חס עליה� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹל�רק
�פע�ת ה�ע�ת עניני ���ל� י�תר �נקל �א�� ��עניני� ַ�ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָלפי
קד� ידיכ� "�א� וזה� האמת. ��ר� לכל ���ב� ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹה���ת,
ה�די� את להעל�ת ה�א העב�דה �ע�ר הוי'", את ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָ�ברכ�
וכא�ר חכמה, �חינת �ה�א קד� �מדרגת ה���ת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ�ה�
את "�ברכ� אז ה�ה קד�", ידיכ� �"�א� ז� למדרגה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ��יע�
נמ�� זה ידי �על �ע�ל�, הוי' �� ���י ��היה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהוי'",
�לע�א הוי'" "יברכ� ואז הוי', ��� א�ר יד��ספת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָ

ה��נה יד� על ונ�ל� ה��מה, נק�ת ��ת��ה ְְְִַַַַַָָָָָָ�ְְִִִֶַָ"מ����",
החסיד�ת עב�דת וז�הי �ע�ל�, א�ר ���י ��היה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָהעלי�נה
ל�ד� �להעל�ת� �לז�כ� לברר� ט�בה לא מ�ה �ל ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָֹֹלהסיר

ממ� �בזה �ע�ל�, הוי' �� ���י להי�ת �רכההעלי�� יכי� ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
ט�ב. וכ�� ורחמי�, �רכה ה�א הוי' ��� �ְְְְֲֲִֵַָָָָָָ�ע�ל�,
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.‚Úכוחות הם הנפש לבושי שהם ודיבור מחשבה

משרתים.

הנפש כוחות חלוקים העתיקה, החקירה בשפת

"נבדלים"; בשם נקראים ורצון עונג חלקים: בארבעה

ודיבור מחשבה "אדונים"; בשם נקרא � חב"ד � שכל

בשם נקרא המעשה וכוח "משרתים" בשם נקראים

מה בפועל שעושה זה הוא המעשה כוח שכן, "עבד".

הבנה בו לו שיש בו, שרוצה ממנו, תענוג לו שיש

בו. ומדבר ושמהרהר והתפעלות,

מחשבה הרי משרתים, כוחות שהם ודיבור מחשבה

המדות. אל משרת ודיבור השכל אל משרת היא

החכמה, בכוח המשכיל מכוח באה שהיא כפי ההשכלה

החכמה שבכוח למרות המבריק. ברק של תנועה היא

זאת בכל הרי ודעת, בינה הכוחות של ההתכללות ישנה

והמשרת ההשכלה, לנקודת משרת שיהיה ההכרח מן

אופן לכן המדות, משרת הוא דיבור המחשבה. הוא

דברים של הענין תוכן זה בדיבור. תלוי המדה התגלות

הלב אל נכנסים הלב מן השכל2היוצאים שענין כשם ,

עצ שהוא בלבד זו לא ההשכלההרי דבר את יודע מו
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אופן שכפי המדות, במשרת תלוי וזה השני, על גם ישפיע
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הסיבה הם שכן מקיפים", "כוחות חסידות קוראת ורצון
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שהטביע התכונות ומצד השכל אל משרת הוא המחשבה

גם ישנן כך למדות, משרת הוא הדיבור בכוח השי"ת
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הוי': שמות שני וישנם ה', משרת נקרא הגדול הכהן

דלתתא" והוי' דלעילא לפני3הוי' נכנס הגדול כשהכהן .

וכשנכנס דלעילא, הוי' משרת היה להקטיר, ולפנים
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ב.2) ו, ברכות תש"ב.3)ראה השלישי בחדש ד"ה אנכי, גו' אלקי� וידבר ד"ה לקו"ת ראה

הוי' משרת הוא אז העבודה ועל ישראל עדת על להתפלל

דלתתא.

בבית הגדול הכהן של בשירותו הדרגות חילוקי

בכוחות הדרגות חילוקי להבנת אב בנין הם המקדש,

המדות, אל משרת הוא שדיבור במה המשרתים,

והרצון. העונג אל � והנגינה השכל, אל � המחשבה

.„Úה"צמח אב�הסבא של אימרתו נבין זה בהסבר

ניגון תר"י: השבועות חג של השני יום בסעודת – צדק"

לנר"ן. ומחי' לחי' מיחידה שער פותח מכוון

חי', נשמה, רוח, נפש, שבנשמה: הדרגות חמש

מקיפים4יחידה כלליות: חלוקות בשתי חלוקות ,

� ונשמה רוח נפש, מקיפים, � וחי' יחידה ופנימיים.

מה וההבדלפנימיים. "פנימיים" זה ומה "מקיפים" זה

היא שנגינה זהו הנפש. מכוחות אנו יודעים � ביניהם

מיחידה שער פותח מכוון ניגון ולכן ורצון. לעונג משרת

האורות גילוי היא שער פתיחת לנר"ן. ומחי' לחי'

הפנימיים. בכוחות המקיפים

לניגון הכוונה האמורה, הרבי שבאימרת מכוון" "ניגון

בו. בחר שרבי או אותו חיבר שרבי ניגון רבי: של

ניגון ב) מכוון. ניגון א) דרגות: שלש ישנן בניגונים

של ניגון הראשונים: בחסידים שהיה כפי משהו, המביע

ריעים אהבת של ניגון התבוננות, של ניגון תשובה,

מכוון ואינו דבר שום אומר שאינו שוטה ניגון ג) וכדומה.

דבר. לשום

b"yz'd gqt ly iriay lil zcerq
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יא.4) יד, ב"ר

•

yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

mipyi mb miycg mixzqp - (a) c"p wxt

גרונ� שמעו. אשר מלה כל בצמא ובלעו למקומותיה� מרותקי� ישבו אליהו וגרונ� לייב משה

אצל וראה ששמע מה עלֿפי הנסתרי�, על ממנו יותר וידע לייב ממשה בשנתיי� מבוגר היה אליהו

את הלהיבו ששמע והסיפורי� הנסתרי�, על פרטי� ועוד עוד מחברו לשמוע ביקש לייב משה אביו.

הנס הצדיקי� מסיפורי לו יספר שחברו לייב משה דרש הזדמנות בכל גמלהדמיונו. הזמ� ובמש� תרי�,

ע� "והפגישני � אליהו בגרונ� הפציר � טובה" לי "עשה עיניו. במו נסתר צדיק לראות תשוקה בליבו

אבי�". ע� ומתחברי� לבישנקובי� הבאי� הנסתרי� אחד

לראות זכה טר� לייב ומשה חדשיי�ֿשלושה עברו א� הסכמה, לאות ראשו הניע אליהו גרונ�

אחרות. מערי� היו ד��ר שבה� הנסתרי� כל א� לקלוח, המשיכו אליהו גרונ� של סיפוריו נסתר. ִָָצדיק

זה היה אנשי�. של בהתקהלות מרחוק לייב משה הבחי� לביתֿהמדרש, מביתו בדרכו אחת, פע�

בכיכר חול של יו� בסת� להתאס� אנשי� הניע מה לדעת הסתקר� לייב ומשה שמש, ושטו� בהיר יו�

הבחי� כא� ההתקהלות. של למרכזה שהגיע עד האנשי� בי� ונדחק ההתקהלות אל התקרב הוא השוק.

שמסביבו. הציבור כל אל ומדבר העומד מוכר בלתי באד�

שחור ותמיר, גבוה אד� זה היה לייב. משה בעיני פליאה עורר זה אד� של בלבד החיצוני מראהו

הקיצי. החו� למרות שיער, וכובע פרווה לבוש מצומקות, פני� ובעל שיער

ומת� משא של המשמעות על הרבה דיבר הוא ממראהו. פחות לא פליאה עוררו הזר של דבריו

ברוב הקשיבו המתקהלי� חברו. של בפרנסתו שפוגע למי המגיע העונש על סיפר הוא וביושר. באמונה

הוא העת כל רבה: בהתרגשות נתק� הוא נסתר. צדיק הוא שהאיש הניח לייב ומשה לדברי�, עניי�

המאורע. על לחברו וסיפר המדרש לבית ר� מיד עיניו! לנגד עומד הוא והנה נסתר, פני ראיית על חול�

התופעה. את ולראות לגשת רצונו הביע ומיד נסתר, צדיק זה הרי הנראה שכפי הסכי� אליהו גרונ�
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קכה

הוי' משרת הוא אז העבודה ועל ישראל עדת על להתפלל

דלתתא.

בבית הגדול הכהן של בשירותו הדרגות חילוקי

בכוחות הדרגות חילוקי להבנת אב בנין הם המקדש,

המדות, אל משרת הוא שדיבור במה המשרתים,

והרצון. העונג אל � והנגינה השכל, אל � המחשבה

.„Úה"צמח אב�הסבא של אימרתו נבין זה בהסבר

ניגון תר"י: השבועות חג של השני יום בסעודת – צדק"

לנר"ן. ומחי' לחי' מיחידה שער פותח מכוון

חי', נשמה, רוח, נפש, שבנשמה: הדרגות חמש

מקיפים4יחידה כלליות: חלוקות בשתי חלוקות ,

� ונשמה רוח נפש, מקיפים, � וחי' יחידה ופנימיים.

מה וההבדלפנימיים. "פנימיים" זה ומה "מקיפים" זה

היא שנגינה זהו הנפש. מכוחות אנו יודעים � ביניהם

מיחידה שער פותח מכוון ניגון ולכן ורצון. לעונג משרת

האורות גילוי היא שער פתיחת לנר"ן. ומחי' לחי'

הפנימיים. בכוחות המקיפים

לניגון הכוונה האמורה, הרבי שבאימרת מכוון" "ניגון

בו. בחר שרבי או אותו חיבר שרבי ניגון רבי: של

ניגון ב) מכוון. ניגון א) דרגות: שלש ישנן בניגונים

של ניגון הראשונים: בחסידים שהיה כפי משהו, המביע

ריעים אהבת של ניגון התבוננות, של ניגון תשובה,

מכוון ואינו דבר שום אומר שאינו שוטה ניגון ג) וכדומה.
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c"agקכו i`iyp epizeax zxezn

את בדריכות שומעי� המתקהלי� כל כאשר ההתקהלות, גדלה בינתיי� הרחוב. אל יצאו שניה�

דר� לעצמ� להבקיע הנערי� שני הצליחו לא הפע� השמש. וול� בר' הבחינו ביניה� ההל�, של דבריו

דבריו. את לשמוע יכלו לא א� לאכזבת� הגדול. האנשי� בגוש

סיפר לביתו ערב באותו חזר כאשר אחרי�, נסתרי� לא וג� הנסתר, את לייב משה ראה לא מאז
גרונ� חברו, מפי ששמע מה כל ועל הנסתר, ע� פגישתו על ראשֿהישיבה, עקיבא יוס� ר' לאביו,

אביו השמיע סיפוריו את סיי� כאשר א� עניי�, ברוב לדבריו האזי� אביו בכלל. הנסתרי� על אליהו,

לייב. משה שסבר ממה לחלוטי� שונה היה זה הסבר הנסתרי�. של זו תופעה על משלו הסבר באוזניו

פחותי� אנשי� ה� בעיניו וכי מהנסתרי�, כלל מחזיק אינו אביו כי לייב למשה נודע לראשונה

התורה. לרוח מוחלט בניגוד מלאכי�, והשבעות הקודש בשמות המשתמשי� והדיוטות

להתרחק להימנע"עלי� אב כיבוד בגזרת עלי� גוזר "והנני � עליו פקד � הנסתרי�" מחברת כליל

גרונ� ע� מלהתחבר לחדול ממ� דורש הנני כ� כזה. לפגוש ל� יזדמ� א� נסתר, של לדבריו מלהקשיב

וריק". הבל דברי אלא שאינ� הנסתרי�, על לסיפוריו ולשמוע אליהו

של זה יחס נובע מני� להבי� מסוגל היה לא הוא צונני�. מי� עליו שנשפכו כמי חש לייב משה

אביו והשתאות. הערצה אצלו עוררו עתה שעד הנסתרי�, כלפי אביו מצד שנאה, של א� או זלזול,

לדו� להמשי� סירב הלה א� אביו, מפי נוספי� הסברי� לשמוע רצה לייב משה עולמו. את לו הרס

יכול הוא אביו. בקול לשמוע עליו כי לייב, משה ידע אחת לדידו. חתו� שהעניי� בהצהירו זה, בדבר

הנסתרי�. כלפי ליחסו מספקת סיבה לו יש ובוודאי אומר, הוא אשר את יודע שהוא אביו על לסמו�
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בנ"א מעשי בכל הפרטית וההבטה הצפי' אחד בנושא הפכי�

בסקירה בא הכל זה וע� כול�, הנבראי' וכל ותנועותיה�

אחת.

אשר שי' רמ"מ הרב בש� לי סיפר הכה� שי' רמ"מ חתני

(כמדומה א' ישנו מתפלל שהוא בהביהכ"נ כי לו סיפר ידידי

אחת עלמה ע� והתנכר מיהדות, רחוק הי' אשר שטודענט)

ביניה� השתדכו ולבסו� מיהדות, רחוקה שהיתה כמותו ג"כ

ה� שלה או שלו וההורי� לעבי�, אידעשי� א פיר� והתחילו

לאסט�אויטא לו וקנה בזה, חפצי� ואינ� אסימלארטער�

אינ� יהדות מעניני אמנ� מתפרנס, הוא ומזה סחורה ומוביל

מזעיר. מעט רק שיודעי' או יודעי�

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד את ראיתי העברה בלילה
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הנ"ל המאמ' (והוא הבעש"ט שאמר מה תרע"ב) בשנת הי' (זה

א מיט מעשה א דערציילט דיר האט מי הזה) המכ' בתחלת
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להציל קענסט דו וואס אל� טו והצלחה, ח� נשיאות האבי�

עס וואס ווערי� מקוי� וועט אידי� מאכי� עשוקות, נשמות

וועלי� תפלות דיינע אז תהי' כפי מזולל יקר להוציא שטייט

ווערי�. מקוי� וועלי� ברכות דיינע או� ווערי� נתקבל

ויודע המה מי האלו מהצעירי� בפרטיות לי יכתבו כ� על

וא� המשפחה טהרת מעני� המה יודעי� וא� הנהגת� אי�

מאומה... ידעו לא המה אשר וכמוב� זאת, שומרי�

בכל להשתדל נוגע הוא כמה עד ידידי מבי� לעיל מהאמור

וצעירי� אברכי� ע� בערירונג אי� לבוא אפשרות המיני

כאמור. מזולל יקר להוציא

תוכל הזמ� ובמש� פני�, אי"ה נדבר המכינות הרחבת ע"ד

כפי המכינות סדר בעניני מסודר בסדר הצעה [א]יזה להכי�

אצלינו אי� ובד"כ כותב שאתה מה אמנ� הא', במכ' שכתבתי

באמת עצמ�, אודות כלל יתחשבו שלא כאלו מס"נ בעלי עדיי�

להעמיד ית' בעזרתו צריכי' לראש ולכל גדול מחסור זה הנה

ולשמרה. לעבדה זה כח לה� שיהי' כאלו,

הי' זה ודיבור זו, שנה [תמוז] בי"ב אמרתי אחד דיבור

עצמו המיחדי� אלו כל "כי השומע בלב נקבע להיות צרי�

אל ולקרב שמי�, ביראת תורה להרבי� הזולת, ע� לעבודה

מקושר הנני עמ� את� המה, אחיי חסידות, של חינו�

תמידי". בהתקשרות
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לנסתרי�, מר ויריב מושבע מתנגד היה וויטבסק בישיבת רבו כי לברו� וסיפר המשי� לייב משה

רמוזה בהתייחסות הרוחות את והסעיר הישיבה ראש חזר הזדמנות בכל אפשרית. דר� בכל בה� ונלח�

בש� עצמו לכנות והחל מוסר כבעל הופיע פתאו� לפתע אשר לשוחט, שהפ� דרדקי מלמד ל"פלוני,

והחלו לרב� קבלוהו הנסתרי� אשר בעלֿש�ֿטוב, ישראל רבי זה היה שהוברר כפי בעלֿש�ֿטוב".

לגאולה. הדר� כמכשיר נפלאותיו, ועל גדולתו על מקו� בכל לספר

בעלֿש�ֿטוב, ישראל רבי ומעריצי תלמידי שבי� למאבק עד בעצ� הוא כי לברו� נתחוור ֵפתאו�

המחנות שני של נציגיה� את אפוא, רואה, הוא מדוברומיסל, הנפח של חתניו בי� כא�, מתנגדיו. לבי�

והמתנגדי�. החסידי� � היהודי העול� את כחוצי� להסתמ� שהחלו
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ìàBáî Cøc éøçà ïcøiä øára änä-àìä£Ÿ¥¹¨§¥´¤©©§¥À©«£¥Æ¤µ¤§´
ìeî äáøra áLiä éðrðkä õøàa LîMä©¤½¤§¤̧¤Æ©§©«£¦½©¥−¨«£¨¨®µ

äøî éðBìà ìöà ìbìbäi''yx:àìízà ék ©¦§½̈¥−¤¥«¥¬Ÿ¤«¦³©¤Æ
õøàä-úà úLøì àáì ïcøiä-úà íéøár«Ÿ§¦´¤©©§¥½¨ŸÆ¨¤´¤¤¨½̈¤

da-ízáLéå dúà ízLøéå íëì ïúð íëéäìà ýåýé-øLài''yx:éåì £¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®¦«¦§¤¬Ÿ−̈¦«©§¤¨«

˜„ÔBÎÈÓכו ·‰È ‡�‡ Èc ÈÊÁ¬≈ƒ¬»»≈√»≈

:ÔÈËÂÏe ÔÎ¯a ÔÈ„ ‡ÓBÈכז˙È »≈ƒ¿»¿»ƒ»

ÈÈc ‡i„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ Èc ÔÎ¯aƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ«»«¿»

ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡�‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ¬»¿«≈»¿

:ÔÈ„ ‡ÓBÈכח‡Ï Ì‡ ‡iËÂÏe »≈¿»«»ƒ»

ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡i„BwÙÏ ÔeÏa˜¿̇«¿¿ƒ«»«¿»¡»¬

„wÙÓ ‡�‡ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ ÔeËÒ˙Â¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»¿«≈

˙ÂÚË ¯˙a C‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È»¿»≈ƒ¿«»««¬«

:ÔezÚ„È ‡Ï Èc ‡iÓÓÚכטÈ‰ÈÂ «¿«»ƒ»¿«¿ƒ≈

Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ

˙È Ôz˙Â d˙¯ÈÓÏ Ônz ÏÏÚ z‡«¿»≈«»¿≈¿«¿ƒ≈»

˙ÈÂ ÔÈf¯‚„ ‡¯eË ÏÚ ‡iÎ¯·Ó¿»¿«»«»ƒ¿ƒƒ¿»

:Ï·ÈÚ„ ‡¯eË ÏÚ ‡iËËÏÓ¿«¿«»«»¿≈»

„c¯È�‡ל ‡¯·Úa Ôep‡ ‡Ï‰¬»ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»

‡LÓL È�ÏÚÓ Á¯‡ È¯BÁ‡¬≈…««¬»≈ƒ¿»

‡¯LÈÓa ·˙Èc ‰‡�Ú�k ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¬»»¿»≈¿≈¿»

:‰¯Ó È¯LÈÓ ¯ËÒa ‡ÏbÏb Ï·˜Ï»√≈ƒ¿¿»ƒ¿«≈¿≈…∆

c¯È�‡לא ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡ È¯‡¬≈«»¿ƒ»«¿¿»

ÈÈc ‡Ú¯‡ ˙È ˙¯ÈÓÏ ÏÚÓÏ¿≈«¿≈«»«¿»«¿»

d˙È Ôe˙¯È˙Â ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ‰Ï‡¡»¬»≈¿¿≈¿»«

é"ùø

(ÂÎ)‰ÏÏ˜e ‰Î¯a .Ô˙� ÈÎ�‡ האמ�ר�ת.¯‡‰ ¿≈»…ƒ…≈¿»»¿»»ֲָ

�ר�י� עיבל:�הר עלֿ.‡˙Î¯a‰Œ‰(ÊÎ)�בהר ְְְִִֵַַָ∆«¿»»ַ

��מע�:מנת ‡�ÈÎ(ÁÎ)א�ר ¯L‡ C¯c‰ŒÔÓ ְְְֲִֶָƒ«∆∆¬∆»…ƒ
'B‚Â ˙ÎÏÏ ÌBi‰ ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ.�למד הא ¿«∆∆¿∆«»∆∆¿ְַָָָ

מ�ל סר ה�א הרי ��כבי�, עב�דת הע�בד ֲֲִִֵֵֶַָָָָָ��ל

אמר�: מ�א� י�ראל. ��צט�� '�ל(ספרי)ה�ר� ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

:'��� ה��רה �כל �כ�פר ��כבי�, �עב�דת ָ�ְְֲִֵֶַַַַָָָה��דה

(ËÎ)‰Î¯a‰Œ˙‡ ‰z˙�Â.,'מברכיא 'ית �תר��מ�: ¿»«»∆«¿»»ְְְְַַָָָ

ה�ברכי�: ÌÈf¯bאת ¯‰ŒÏÚ.(לב הר(סוטה �ל�י ְְִֶַָ««¿ƒƒְֵַַ

האי� "�ר�� ��רכה: �פתח� �ניה�, ה�פכי� ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ�ר�י�

יע�ה לא האר�רי�א�ר �ל וג�'", �מ�כה פסל ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

�� ואחר '�ר��', �ל��� �ח�ה אמר� ְְְְִִֶַַַָָָָָָָ���ר�ה,

�קללה: �פתח� עיבל הר �ל�י �ניה� ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָהפכ�

(Ï)‰n‰Œ‡Ï‰.:�סימ �ה� אחרי.‡È¯Áנת� ¬…≈»ִֶַָָָ«¬≈ֲֵַ

ה�ר��, ל���העברת וזה� למרח�ק, והלאה הר�ה ְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ה�א:"אחרי", מפלג "אחרי", ��אמר מק�� �ל ֱֲֲֵֵֶֶַַַָָ�ְָ

LÓM‰ ‡B·Ó C¯c.לצד ה�ר�� מ� מערב.לה�� ∆∆¿«∆∆ְְְֲִֵַַַַַָָ

��נקד� �ברי�, �ני �ה� מ�כיח ה�קרא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָוטע�

נק�ד ו"דר�" �פ�טא, נק�ד "אחרי" טעמי�, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ��ני

די��ר דר�' 'אחרי היה וא� �ג��. וה�א ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ�מ��ל

הפ��, ���פר �מ�רת "אחרי" נק�ד היה ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָאחד,

ורפה: �פ�טא ‰ÏbÏbו"דר�" ÏeÓ.�מ רח�ק ְְְְֶֶֶַָָ«ƒ¿»ִָ

Ó¯‰ה�ל�ל: È�BÏ‡.אמר�� ה�א, (בראשית�כ� ְִַָ≈≈…∆ְֱֶֶֶַ

מ�רהיב) אל�� עד �כ�, מק�� "עד ::"(‡Ï)Èk ְְֵֶֶַַƒ
'B‚Â Ôc¯i‰Œ˙‡ ÌÈ¯·Ú Ìz‡.�יהי�נ�י יר�� �ל «∆…¿ƒ∆««¿≈¿ְְִִִֵֶַ

האר�: את ו�יר�� ��ב�א� �ידכ� לבסימ� תורה ְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָ

d`xaioey`x mei qelwpe`

áì-úàå íéwçä-ìk úà úBùrì ízøîLe§©§¤´©«£½Ÿ¥¬¨©«ª¦−§¤
:íBiä íëéðôì ïúð éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦®£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©«

áéàà íéètLnäå íéwçä älàøL Â¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»£¤´
éýìû ýåýé ïúð øLà õøàa úBNrì ïeøîLz¦§§´©«£¼¨¾̈¤£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥¯

éúáàízà-øLà íéîiä-ìk dzLøì Eì E £Ÿ¤²§−§¦§¨®¨̧©¨¦½£¤©¤¬
:äîãàä-ìr íéiçá-ìk-úà ïeãaàz ãaà ©¦−©¨«£¨¨«©¥´Â§©§Â¤¨

ízà øLà íéBbä íL-eãár øLà úBî÷nä©§Ÿº£¤¯¨«§¨´©¦À£¤¬©¤²
íéîøä íéøää-ìr íäéäìà-úà íúà íéLøé«Ÿ§¦¬Ÿ−̈¤¡«Ÿ¥¤®©¤«¨¦³¨«¨¦Æ

ïðrø õr-ìk úçúå úBòábä-ìråi''yx: §©©§¨½§©−©¨¥¬©«£¨«
â-úà ízøaLå íúçaæî-úà ízözðå§¦©§¤´¤¦§§ŸÀ̈§¦©§¤Æ¤

éìéñôe Làa ïeôøNz íäéøLàå íúávî©¥´Ÿ½̈©«£¥«¥¤Æ¦§§´¨¥½§¦¥¬
-ïî íîL-úà ízãaàå ïeòcâz íäéäìà¡«Ÿ¥¤−§©¥®§¦©§¤´¤§½̈¦

àeää íB÷näi''yx:ãýåýéì ïk ïeùrú-àì ©¨−©«Ÿ©«£´Ÿ¥½©«Ÿ̈−
íëéäìài''yx:äøçáé-øLà íB÷nä-ìà-íà ék ¡«Ÿ¥¤«Â¦¦¤©¨º£¤¦§©̧

BîL-úà íeùì íëéèáL-ìkî íëéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦¨¦§¥¤½¨¬Ÿ¤§−
ì íLänM úàáe eLøãú BðëLi''yx:ìàøùé ¨®§¦§¬¦§§−¨¬¨¨«¨

åúîeøz úàå íëéúøNrî úàå íëéçáæå íëéúìò änL íúàáäå©«£¥¤´À̈¨Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§¥¤½§¥Æ©§§´Ÿ¥¤½§¥−§©´

:da Ôe·˙È˙Âלב„aÚÓÏ Ôe¯h˙Â ¿≈¿«¿ƒ¿¿∆¿«

‡�‡ Èc ‡i�Èc ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È»»¿»«»¿»ƒ«»ƒ¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„˜ ·‰ÈאÔÈl‡ »≈√»≈»≈ƒ≈

„aÚÓÏ Ôe¯h˙ Èc ‡i�È„Â ‡iÓÈ¿̃»«»¿ƒ«»ƒƒ¿¿∆¿«

C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ·‰Èc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ«¿»¡»»«¬»»»

Ôez‡ Èc ‡iÓBÈ Ïk d˙¯ÈÓÏ CÏ»¿≈¿«»«»ƒ«

:‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓi˜ב‡„a‡ «»ƒ««¿»«»»

eÁÏÙ Èc ‡i¯˙‡ Ïk ˙È Ôe„a‡¿̇«¿»»«¿«»ƒ¿»

ÔB‰˙È ÔÈ˙¯È Ôez‡ Èc ‡iÓÓÚ Ôn«̇»«¿«»ƒ«»¿ƒ»¿

ÏÚÂ ‡iÓ¯ ‡i¯eË ÏÚ ÔB‰˙ÂÚË ˙È»«¬»¿««»»«»¿«

:ÛBaÚ ÔÏÈ‡ Ïk ˙BÁ˙e ‡˙Ó»̄»»¿»ƒ««

Ôe¯a˙˙eג ÔB‰È¯B‚‡ ˙È ÔeÚ¯˙˙e¿»¿»¡≈¿«¿

Ôe„˜Bz ÔB‰È¯L‡Â ÔB‰˙Ó˜ ˙È»»»¿«¬≈≈¿

˙ÂÚË ÈÓÏˆÂ ‡¯e�aÔeˆˆB˜z ÔB‰ ¿»¿«¿≈«¬»¿¿¿

‡¯˙‡ ÔÓ ÔB‰ÓL ˙È Ôe„·B˙Â¿¿»ƒ¿ƒ«¿»

:‡e‰‰דÈÈ Ì„˜ Ôk Ôe„aÚ˙ ‡Ï «»«¿¿≈√»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡הÈc ‡¯˙‡Ï Ô‰l‡ ¡»¬∆»≈¿«¿»ƒ

ÔBÎÈË·L ÏkÓ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈƒƒ¿≈¿»¡»¬ƒ»ƒ¿≈

˙È·Ï Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿≈

:Ôn˙Ï Ôe˙È˙Â ÔeÚa˙z dz�ÎL¿ƒ¿≈ƒ¿¿¿≈¿«»

ÒÎ�Â˙ו ÔBÎÈ˙ÂÏÚ Ôn˙Ï Ôe˙È˙Â¿«¿¿«»¬»»≈¿ƒ¿«

˙ÈÂ ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ˙ÈÂ ÔBÎÈL„e˜¿≈¿»«¿¿»≈¿»

ÔBÎÈ¯„�Â ÔBÎ„È ˙eL¯Ù‡«¿»∆¿¿ƒ¿≈

é"ùø

(·)Ôe„a‡z „a‡.,"��א�ד�" �� ואחר "א�ד", «≈¿«¿ְְְֵַַַַָ

מה) י�ראל(ע"ז �אר� זרה עב�דה לע�קר ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָמ�א�

אחריה: ל�ר� ‡L¯��רי� ˙BÓ˜n‰ŒÏkŒ˙‡ ְֲִֵֶֶַָָָ∆»«¿…¬∆
'B‚Â ÌLŒe„·Ú.את" מה�? �א�ד�� אלהיה��מה »¿»¿ְְֱֵֵֶֶֶַַֹ

ההרי� על הר�ה:.ÁaÊÓ(‚)":א�ר אבני� �ל ֲִֶֶַָƒ¿≈«ְֲִֵֶַָ

‰·vÓ.,ימ�ס� והיא אחת, אב� (אלטאר)�ל «≈»ְִִֶֶֶַַ

���נה מז)��נ�יה מ�ח�ת�(ע"ז �חצב� 'אב� : ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָ

ה�עבד:.‡L¯‰לבימ�ס': ‡˙Œאיל� Ìz„a‡Â ְִ¬≈»ֱִֶַָָ¿ƒ«¿∆∆
ÌÓL.(מו �ליא'(ש� '�ית לגנאי: �� לה� לכ��ת ¿»ְְְִֵֵֶַַַָָ

ק��': 'עי� �ל', 'עי� �ריא', '�ית ל� ְִֵֵֵַָָֹק�רי�

(„)Ôk Ôe˘Ú˙Œ‡Ï.,��מק �כל ל�מי� להקטיר …«¬≈ְְְִִַַַָָָ

"ונ�צ�� אחר: �בר יבחר. א�ר ��ק�� א� ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ�י

,"�� תע��� לא �מ�, את וא�ד�� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹאתֿמז�חת�

מ�(ספרי) אב� �לנ�ת� ה�� את למ�חק ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָאזהרה

'וכי י�מעאל: ר�י אמר העזרה. מ� א� ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָה�ז�ח,

ה�ז�ח�ת? את נ�תצי� ���ראל �ע�� על ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ�עלה

עונ�תיכ� ויגרמ� �מע�יה� �ע�� ��א ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹא�א

��חרב': אב�תיכ� ˙„¯eL(‰)למק�� B�ÎLÏ. ְְֲִֵֵֵֶֶַָ¿ƒ¿ƒ¿¿
�ילה:(ספרי) מ��� �ל.ÌÎÈÁ·ÊÂ(Â)זה �למי� ְִִֶַֹ¿ƒ¿≈∆ְִֶָ

�ני.ÌÎÈ˙¯NÚÓח�בה: �מע�ר �המה מע�ר ָ«¿¿…≈∆ְֲֲִֵֵֵַַַָ



קכט d`xaioey`x mei qelwpe`

áì-úàå íéwçä-ìk úà úBùrì ízøîLe§©§¤´©«£½Ÿ¥¬¨©«ª¦−§¤
:íBiä íëéðôì ïúð éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦®£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©«

áéàà íéètLnäå íéwçä älàøL Â¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»£¤´
éýìû ýåýé ïúð øLà õøàa úBNrì ïeøîLz¦§§´©«£¼¨¾̈¤£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥¯

éúáàízà-øLà íéîiä-ìk dzLøì Eì E £Ÿ¤²§−§¦§¨®¨̧©¨¦½£¤©¤¬
:äîãàä-ìr íéiçá-ìk-úà ïeãaàz ãaà ©¦−©¨«£¨¨«©¥´Â§©§Â¤¨

ízà øLà íéBbä íL-eãár øLà úBî÷nä©§Ÿº£¤¯¨«§¨´©¦À£¤¬©¤²
íéîøä íéøää-ìr íäéäìà-úà íúà íéLøé«Ÿ§¦¬Ÿ−̈¤¡«Ÿ¥¤®©¤«¨¦³¨«¨¦Æ

ïðrø õr-ìk úçúå úBòábä-ìråi''yx: §©©§¨½§©−©¨¥¬©«£¨«
â-úà ízøaLå íúçaæî-úà ízözðå§¦©§¤´¤¦§§ŸÀ̈§¦©§¤Æ¤

éìéñôe Làa ïeôøNz íäéøLàå íúávî©¥´Ÿ½̈©«£¥«¥¤Æ¦§§´¨¥½§¦¥¬
-ïî íîL-úà ízãaàå ïeòcâz íäéäìà¡«Ÿ¥¤−§©¥®§¦©§¤´¤§½̈¦

àeää íB÷näi''yx:ãýåýéì ïk ïeùrú-àì ©¨−©«Ÿ©«£´Ÿ¥½©«Ÿ̈−
íëéäìài''yx:äøçáé-øLà íB÷nä-ìà-íà ék ¡«Ÿ¥¤«Â¦¦¤©¨º£¤¦§©̧

BîL-úà íeùì íëéèáL-ìkî íëéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦¨¦§¥¤½¨¬Ÿ¤§−
ì íLänM úàáe eLøãú BðëLi''yx:ìàøùé ¨®§¦§¬¦§§−¨¬¨¨«¨

åúîeøz úàå íëéúøNrî úàå íëéçáæå íëéúìò änL íúàáäå©«£¥¤´À̈¨Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§¥¤½§¥Æ©§§´Ÿ¥¤½§¥−§©´

:da Ôe·˙È˙Âלב„aÚÓÏ Ôe¯h˙Â ¿≈¿«¿ƒ¿¿∆¿«

‡�‡ Èc ‡i�Èc ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È»»¿»«»¿»ƒ«»ƒ¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„˜ ·‰ÈאÔÈl‡ »≈√»≈»≈ƒ≈

„aÚÓÏ Ôe¯h˙ Èc ‡i�È„Â ‡iÓÈ¿̃»«»¿ƒ«»ƒƒ¿¿∆¿«

C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ·‰Èc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ«¿»¡»»«¬»»»

Ôez‡ Èc ‡iÓBÈ Ïk d˙¯ÈÓÏ CÏ»¿≈¿«»«»ƒ«

:‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓi˜ב‡„a‡ «»ƒ««¿»«»»

eÁÏÙ Èc ‡i¯˙‡ Ïk ˙È Ôe„a‡¿̇«¿»»«¿«»ƒ¿»

ÔB‰˙È ÔÈ˙¯È Ôez‡ Èc ‡iÓÓÚ Ôn«̇»«¿«»ƒ«»¿ƒ»¿

ÏÚÂ ‡iÓ¯ ‡i¯eË ÏÚ ÔB‰˙ÂÚË ˙È»«¬»¿««»»«»¿«

:ÛBaÚ ÔÏÈ‡ Ïk ˙BÁ˙e ‡˙Ó»̄»»¿»ƒ««

Ôe¯a˙˙eג ÔB‰È¯B‚‡ ˙È ÔeÚ¯˙˙e¿»¿»¡≈¿«¿

Ôe„˜Bz ÔB‰È¯L‡Â ÔB‰˙Ó˜ ˙È»»»¿«¬≈≈¿

˙ÂÚË ÈÓÏˆÂ ‡¯e�aÔeˆˆB˜z ÔB‰ ¿»¿«¿≈«¬»¿¿¿

‡¯˙‡ ÔÓ ÔB‰ÓL ˙È Ôe„·B˙Â¿¿»ƒ¿ƒ«¿»

:‡e‰‰דÈÈ Ì„˜ Ôk Ôe„aÚ˙ ‡Ï «»«¿¿≈√»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡הÈc ‡¯˙‡Ï Ô‰l‡ ¡»¬∆»≈¿«¿»ƒ

ÔBÎÈË·L ÏkÓ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈƒƒ¿≈¿»¡»¬ƒ»ƒ¿≈

˙È·Ï Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿≈

:Ôn˙Ï Ôe˙È˙Â ÔeÚa˙z dz�ÎL¿ƒ¿≈ƒ¿¿¿≈¿«»

ÒÎ�Â˙ו ÔBÎÈ˙ÂÏÚ Ôn˙Ï Ôe˙È˙Â¿«¿¿«»¬»»≈¿ƒ¿«

˙ÈÂ ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ˙ÈÂ ÔBÎÈL„e˜¿≈¿»«¿¿»≈¿»

ÔBÎÈ¯„�Â ÔBÎ„È ˙eL¯Ù‡«¿»∆¿¿ƒ¿≈

é"ùø

(·)Ôe„a‡z „a‡.,"��א�ד�" �� ואחר "א�ד", «≈¿«¿ְְְֵַַַַָ

מה) י�ראל(ע"ז �אר� זרה עב�דה לע�קר ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָמ�א�

אחריה: ל�ר� ‡L¯��רי� ˙BÓ˜n‰ŒÏkŒ˙‡ ְֲִֵֶֶַָָָ∆»«¿…¬∆
'B‚Â ÌLŒe„·Ú.את" מה�? �א�ד�� אלהיה��מה »¿»¿ְְֱֵֵֶֶֶַַֹ

ההרי� על הר�ה:.ÁaÊÓ(‚)":א�ר אבני� �ל ֲִֶֶַָƒ¿≈«ְֲִֵֶַָ

‰·vÓ.,ימ�ס� והיא אחת, אב� (אלטאר)�ל «≈»ְִִֶֶֶַַ

���נה מז)��נ�יה מ�ח�ת�(ע"ז �חצב� 'אב� : ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָ

ה�עבד:.‡L¯‰לבימ�ס': ‡˙Œאיל� Ìz„a‡Â ְִ¬≈»ֱִֶַָָ¿ƒ«¿∆∆
ÌÓL.(מו �ליא'(ש� '�ית לגנאי: �� לה� לכ��ת ¿»ְְְִֵֵֶַַַָָ

ק��': 'עי� �ל', 'עי� �ריא', '�ית ל� ְִֵֵֵַָָֹק�רי�

(„)Ôk Ôe˘Ú˙Œ‡Ï.,��מק �כל ל�מי� להקטיר …«¬≈ְְְִִַַַָָָ

"ונ�צ�� אחר: �בר יבחר. א�ר ��ק�� א� ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ�י

,"�� תע��� לא �מ�, את וא�ד�� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹאתֿמז�חת�

מ�(ספרי) אב� �לנ�ת� ה�� את למ�חק ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָאזהרה

'וכי י�מעאל: ר�י אמר העזרה. מ� א� ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָה�ז�ח,

ה�ז�ח�ת? את נ�תצי� ���ראל �ע�� על ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ�עלה

עונ�תיכ� ויגרמ� �מע�יה� �ע�� ��א ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹא�א

��חרב': אב�תיכ� ˙„¯eL(‰)למק�� B�ÎLÏ. ְְֲִֵֵֵֶֶַָ¿ƒ¿ƒ¿¿
�ילה:(ספרי) מ��� �ל.ÌÎÈÁ·ÊÂ(Â)זה �למי� ְִִֶַֹ¿ƒ¿≈∆ְִֶָ

�ני.ÌÎÈ˙¯NÚÓח�בה: �מע�ר �המה מע�ר ָ«¿¿…≈∆ְֲֲִֵֵֵַַַָ



d`xaiipyקל meiqelwpe`

íëø÷a úøëáe íëéúáãðå íëéøãðå íëãé¤§¤®§¦§¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½§Ÿ¬Ÿ§©§¤−
íëðàöåi''yx:æýåýé éðôì íL-ízìëàå §«Ÿ§¤«©«£©§¤À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´

ízà íëãé çìLî ìëa ízçîNe íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§©§¤À§ŸÆ¦§©´¤§¤½©¤−
éäìà ýåýé Eëøa øLà íëézáeEi''yx:çàì ¨«¥¤®£¤¬¥«©§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«´Ÿ

íBiä ät íéùò eðçðà øLà ìëk ïeùrú©«£½ŸÂ§ÂŸ£¤̧£©¯§Ÿ¦²Ÿ−Ÿ©®
åéðéra øLiä-ìk Léài''yx:èíúàá-àì ék ¦−¨©¨¨¬§¥¨«¦¬«Ÿ¨¤−

-øLà äìçpä-ìàå äçeðnä-ìà äzr-ãr©®̈¨¤©§¨Æ§¤©©«£½̈£¤
éäìà ýåýéCì ïúð Ei''yx:é-úà ízøárå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«©«£©§¤»¤

ýåýé-øLà õøàa ízáLéå ïcøiäíëéäìà ©©§¥¼¦«©§¤´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−
íëéáéà-ìkî íëì çéðäå íëúà ìéçðî©§¦´¤§¤®§¥¦̧©¨¤¯¦¨«Ÿ§¥¤²

çèa-ízáLéå áéáqîi''yx:ìåçá ë"òéðùàéäéäå ¦¨¦−¦«©§¤¤«©§¨¨´
ì Ba íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷näïkL ©¨À£¤¦§©Á§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¬Æ§©¥³

éëðà øLà-ìk úà eàéáú änL íL BîL§Æ½̈¨´¨¨¦½¥²¨£¤¬¨«Ÿ¦−

ÔBÎ¯B˙ È¯BÎ·e ÔBÎÈ˙·„�Â¿ƒ¿»≈¿≈¿

:ÔBÎ�ÚÂזÈÈ Ì„˜ Ônz ÔeÏÎÈ˙Â ¿«¿¿≈¿«»√»¿»

˙eËLB‡ ÏÎa Ôe„Á˙Â ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿∆¡¿…»

Èc ÔBÎÈza L�‡Â Ôez‡ ÔBÎ„È∆¿«∆¡«»≈ƒ

:C‰Ï‡ ÈÈ CÎ¯·חÔe„aÚ˙ ‡Ï »¿»¿»¡»»»«¿¿

‡ÓBÈ ‡Î‰ ÔÈ„·Ú ‡�Á�‡ Èc ÏÎk¿…ƒ¬«¿»»¿ƒ»»»

:È‰BÓ„˜ ¯LÎc ÔÓ Ïk ¯·b ÔÈ„≈¿«»»¿»»√»ƒ

È·Ï˙ט ÔÚk „Ú Ôe˙È˙‡ ‡Ï È¯‡¬≈»¬≈«¿»¿≈

·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡�ÒÁ‡Ïe ‡ÁÈ�¿»»¿«¬»»«¿»¡»»»≈

:CÏי‡�c¯È ˙È Ôe¯aÚ˙Â »¿«¿¿»«¿¿»

ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙Â¿≈¿¿«¿»«¿»¡»¬

ÏkÓ ÔBÎÏ ÁÈ�ÈÂ ÔBÎ˙È ÔÒÁÓ«¬≈»¿ƒƒ«¿ƒ»

¯BÁÒ ¯BÁqÓ ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa«¬≈¿»≈ƒ¿¿

:ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙È˙Âיא‡¯˙‡ È‰ÈÂ ¿≈¿¿»¿»ƒ≈«¿»

da ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Ècƒƒƒ¿≈¿»¡»¬≈

Ôn˙Ï Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿«»

ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡�‡ Èc Ïk ˙È Ôe˙Èz«¿»»ƒ¬»¿«≈»¿

ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎ�Â ÔBÎÈ˙ÂÏÚ¬»»≈¿ƒ¿«¿≈

ÏÎÂ ÔBÎ„È ˙eL¯Ù‡Â ÔBÎÈ˙¯NÚÓ«¿¿»≈¿«¿»∆¿¿…

é"ùø

הח�מה: מ� לפני� ÌÎ„Èלאכל ˙Óe¯z.��א ְֱִִִֶַָֹ¿«∆¿∆ֵ

�ה� ��אמר כו)ה���רי�, ה�ה�(דברי� "ולקח : ְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

מ�ד�": ÌÎ¯˜aה�נא ˙¯Î·e.,�ל�ה לת�� ִֶֶֶַָ¿……¿«¿∆ְִֵַָֹ

:�� ‰'(Ê)ויקריב� EÎ¯a ¯L‡.(ספרי)לפי ְְִֵַָ¬∆≈«¿ְִ

‡�e�Á(Á)הבא:ה�רכה, ¯L‡ ÏÎk ÔeNÚ˙ ‡Ï ְֵַָָָ…«¬¿…¬∆¬«¿
'B‚Â ÌÈNÚ.�ע�ברי א�� "�י על למעלה, מ�סב …ƒ¿ְְְִִֶַַַָָ

מ�ד ה�ר��, את ���עבר� וג�'", ה�ר�� מ�רי�את ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָ�ִָ

וח��ק, ���� �ל �נה י"ד �ל �במה להקריב ְְְְִִִֶֶַַָָָָָא��

�ה מקריבי� �א�� מה �ל �קריב� לא ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹ��במה

��ר וה�א ונמ�ח ע�כ� �ה�א ,����� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָה���

אבל �נדב�ת, נדרי� וא�מ�ת, ח�א�ת �� ְְְְֲֲִִַַַָָָָָלהקריב

�ל "אי� וזה�: וה��ב, ה��ר א�א קרב אי� ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ�במה,

על מתנ�בי� �א�� �נדב�ת נדרי� �עיניו", ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָה��ר

ח�בה, ידי על ולא להביא�, �עיניכ� ���ר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹידי

�במה �קריב� קיז)א�ת� Œ‡Ï(Ë):(זבחי� Èk ְְִַָָָƒ…
Ì˙‡·.(ספרי)�א�ת �נה�ל �מ�.zÚŒ„Ú‰:י"ד »∆ָָָָ«»»ְ

קיט).‡Áe�n‰ŒÏ‰עדי�: �ילה(זבחי� .‰ÏÁp‰:ז� ֲִַ∆«¿»ִֹ««¬»
יר��לי�: Ìz·LÈÂ(È)ז� Ôc¯i‰Œ˙‡ Ìz¯·ÚÂ ְִַָ«¬«¿∆∆««¿≈ƒ«¿∆

ı¯‡a.�חלק את מ�יר אחד �ל ויהא ��ח�ק�ה, »»∆ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

�בט�: ÌÎÏואת ÁÈ�‰Â.וח��ק ���� לאחר ְְִֶ¿≈ƒ«»∆ְְִִַַ

ג)�מנ�חה לנ��ת(שופטי� ה', הניח א�ר הג�י� מ� ְְֲִִִֵֶַַַָ

אז: �וד. �ימי א�א ז� ואי� י�ראל, את ��ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָ

(‡È)'B‚Â ÌB˜n‰ ‰È‰Â.ה�חירה �ית לכ� �נ� ¿»»«»¿ְְִֵֶַָָ

�דוד א�מר ה�א וכ� ז)�יר��לי�, "ויהי(ש"ב : ְְְִִִִֵֵַַָָ

מ�לֿאיביו הניחֿל� וה' �בית� ה�ל� ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�יֿי�ב

אנכי נא ראה ה�ביא: אלֿנת� ה�ל� ו�אמר ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמ�ביב,

�ת�� י�ב האלהי� ואר�� ארזי� �בית ְְֱֲֲִִֵֵֵַָָֹֹי��ב

B‚Â':היריעה" e‡È·˙ ‰nL.�לעני אמ�ר למעלה ְִַָ»»»ƒ¿ְְְְִַַָָ

ח�ק� �לכ� יר��לי�, לעני� אמ�ר וכא� ְְְְְְִִִִַַָָָָָֹ�ילה,

�ילה מ�חרבה לז�: ז� �י� ה�ר לי�� ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹה�ת�ב,

ה�מ�ת הי� לגבע��, �בא� נ�ב וחרבה לנ�ב, ְְְְְִַָָָָָָ�בא�

ליר��לי�: ��א� עד �„¯ÌÎÈמ�ר�ת ¯Á·Ó. �ִִֶַַָָָƒ¿«ƒ¿≈∆

d`xaiipy mei qelwpe`

íëéúøNrî íëéçáæå íëéúìBò íëúà äeöî§©¤´¤§¤®«Ÿ¥¤´§¦§¥¤À©§§«Ÿ¥¤Æ
eøcz øLà íëéøãð øçáî ìëå íëãé úîøúe§ª©´¤§¤½§ŸÆ¦§©´¦§¥¤½£¤¬¦§−

ýåýéìi''yx:áéíëéäìà ýåýé éðôì ízçîNe ©«Ÿ̈«§©§¤À¦§¥»§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤¼
íëéúäîàå íëéãárå íëéúðáe íëéðáe ízà©¤À§¥¤Æ§´Ÿ¥¤½§©§¥¤−§©§«Ÿ¥¤®
äìçðå ÷ìç Bì ïéà ék íëéørLa øLà éåläå§©¥¦Æ£¤´§©«£¥¤½¦´¥¬²¥¬¤§©«£−̈

:íëzàâééúìr äìrz-ït Eì øîMä-ìëa E ¦§¤«¦¨´¤§½¤©«£¤−«ŸŸ¤®§¨
äàøz øLà íB÷îi''yx:ãéíB÷na-íà ék ¨−£¤¬¦§¤«¦´¦©¨º

éèáL ãçàa ýåýé øçáé-øLàäìrz íL E £¤¦§©³§Ÿ̈Æ§©©´§¨¤½−̈©«£¤´
éúìrjeöî éëðà øLà ìk äùrz íLå Ei''yx: «ŸŸ¤®§¨´©«£¤½Ÿ²Ÿ£¤¬¨«Ÿ¦−§©¤«¨

åèøNá zìëàå | çaæz ELôð úeà-ìëa ÷ø©Á§¨©©̧©§§¹¦§©´§¨«©§¨´¨À̈
éäìà ýåýé úkøák-ìëa Eì-ïúð øLà E §¦§©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²£¤¬¨«©§−§¨

éørLéávk epìëàé øBähäå àîhä E §¨¤®©¨¥³§©¨Æ«Ÿ§¤½©§¦−
ìiàëåi''yx:æèõøàä-ìr eìëàú àì ícä ÷ø §¨«©¨«©¬©−̈´ŸŸ¥®©¨¨¬¤

íénk epëtLzi''yx:æééørLa ìëàì ìëeú-àìðâc øùrî EELøéúå E ¦§§¤−©¨«¦«Ÿ©º¤«¡´Ÿ¦§¨¤À©§©³Ÿ§¨«§Æ§¦«§´

:ÈÈ Ì„˜ Ôe¯c˙ Èc ÔBÎÈ¯„� ¯ÙL¿«ƒ¿≈ƒƒ¿√»¿»

‡Ôezיב ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe„Á˙Â¿∆¡√»¿»¡»¬«

ÔBÎÈ„·ÚÂ ÔBÎÈ˙�·e ÔBÎÈ�·e¿≈¿»≈¿«¿≈

ÔBÎÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ ÔBÎÈ˙‰Ó‡Â¿«¿»≈¿≈»»ƒ¿ƒ¿≈

‡�ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈≈√»¿«¬»»

:ÔBÎnÚיג‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿»

:ÈÊÁ˙ Èc ‡¯˙‡ ÏÎa C˙ÂÏÚ ˜q«̇≈¬»»»¿»«¿»ƒ∆¡≈

ÈÈיד ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

C˙ÂÏÚ ˜qz Ônz CÈË·L ÔÓ „Áa¿«ƒƒ¿»«»«≈¬»»»

:C„wÙÓ ‡�‡ Èc Ïk „aÚz Ôn˙Â¿«»«¿≈…ƒ¬»¿«¿»

ÒBkzטו CLÙ� ˙eÚ¯ ÏÎa „BÁÏ¿¿»¿«¿»ƒ

C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙k¯·k ‡¯Na ÏeÎÈ˙Â¿≈ƒ¿»¿ƒ¿¿»«¿»¡»»

‡·‡ÒÓ CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ·‰È Ècƒ¿«»¿»ƒ¿»¿»»»

‡È·Ë ¯N·k dpÏÎÈ ‡ÈÎ„Â¿«¿»≈¿À≈ƒ¿««¿»

:‡ÏÈ‡Âטז‡Ï ‡Óc „BÁÏ ¿«¿»¿¿»»

:‡iÓk dpcL˙ ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔeÏÎÈ≈̇¿««¿»ƒ¿ƒ≈¿«»

CÈÂ¯˜aיז ÏÎÈÓÏ eL¯ CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿≈«¿ƒ¿»

CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Ú ¯NÚÓ«¿«ƒ»«¿»ƒ¿»

Èc C¯„� ÏÎÂ C�ÚÂ C¯B˙ È¯BÎ·e¿≈»¿»»¿»ƒ¿»ƒ

é"ùø

ה�בחר: מ� ��ביא� יבמל�ד ‰ÓM¯(È‚)תורה ְִִֵֶַַָ�ְָƒ»∆
EÏ.(ספרי)ת "לא ה�בר:ל�� על ŒÏÎaע�ה" ¿ֲִֵֶַַַָָֹ¿»

‰‡¯z ¯L‡ ÌB˜Ó.א�ה אבל �ל��, יעלה א�ר »¬∆ƒ¿∆ְְֲֲֲִֶֶַַָָ

ה�רמל: �הר אל�ה� �ג�� נביא, �י על ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָמקריב

(„È)EÈË·L „Á‡a..�נימי� �ל למעלה��חלק� ¿««¿»∆ְְְְְִִֶֶַָָ

���נה �יצד? הא �בטיכ�", "מ�ל א�מר: ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָה�א

מ�ל ה�הב �בה היב�סי, מארונה ה�ר� את ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ�וד

�נימי� �ל �חלק� ה�ר� מק�� �מ�ל ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹה�בטי�,

�ELÙ(ÂË)היה: ˙e‡ŒÏÎa ה�ת�ב.¯˜ ��ה ָָ«¿»«««¿¿ֶַַָ

�לא לה� לה�יר� �אוה, �ב�ר א� ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹמד�ר?

"�י אחר: �מק�� אמ�ר ה�א הרי אמ�רי�, ְְֲִִֵֵֵַַַָָָהקרבת

ב�ר אכלה ואמר� וג�' �בל� את אלהי� ה' ְְְְְַָָָָָֹ�ְְֱִֶֶַֹירחיב

מ��, �ה� ��פל �קד�י� מד�ר? �ה ��ה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָוג�'",

ע�בר? מ�� על י�ד� יכל מק��, �כל ויאכל� ְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹ���ד�

"רק": ל�מר: zÏÎ‡Â�למ�ד ÁaÊz..טו (בכורות ְַַַƒ¿«¿»«¿»
עג) אכילהיבמות א�א וחלב �יזה ה�ר �ה� ל� ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָאי�

זביחה: ידי B‰h‰Â¯על ‡Óh‰.מ�ח ��א� לפי ְְִֵַָ«»≈¿«»ְִִֶַָֹ

�ה� ��אמר ז)קד�י� א�רֿי�ע(ויקרא "וה��ר : ְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

��מא �� לה�יר הצר� יאכל", לא ְְִֵֶַַָ�ְֵֵֵָָָֹ�כלֿטמא

א אחת:�כלי�וטה�ר Ïi‡ÎÂ�קערה È·vk.�אי� ְְְִִַַָָָ«¿ƒ¿»«»ֵֶ

מה�: �א Ïi‡ÎÂקר�� È·vk.ה�ר�ע מ� לפטר� ְֵֶָָָ«¿ƒ¿»«»ְְְִַַָָ

וה�בה: ˙‡eÏÎ(ÊË)וה�חיי� ‡Ï Ìc‰ א�.¯˜ ְְְִֵַַַָָ««»……≈ַ

�� ל� �אי� �אמר�י �י לאעל ��ז�ח, �� זריקת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ÌÈnk�אכל��: epÎtLz.�אי� ל� צרי�ל�מר ְֶֹƒ¿¿∆«»ƒְִֵֶַָ

את להכ�יר ��י�, ה�א הרי אחר: �בר ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ���י.

עד)הזרעי� חולי� �א.ÏÎe˙Œ‡Ï(ÊÈ):(ספרי. ְִַָ…«ָ

ה�בר: על תע�ה" "לא ל�� .ÏÎe˙Œ‡Ïה�ת�ב ֲִֵֶַַַַָָָֹ…«
א�ה, 'יכל א�מר: ��ֿקרחה יה��ע ְֵֶַַָָָָֹ�ְִַר�י



קלי d`xaiipy mei qelwpe`

íëéúøNrî íëéçáæå íëéúìBò íëúà äeöî§©¤´¤§¤®«Ÿ¥¤´§¦§¥¤À©§§«Ÿ¥¤Æ
eøcz øLà íëéøãð øçáî ìëå íëãé úîøúe§ª©´¤§¤½§ŸÆ¦§©´¦§¥¤½£¤¬¦§−

ýåýéìi''yx:áéíëéäìà ýåýé éðôì ízçîNe ©«Ÿ̈«§©§¤À¦§¥»§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤¼
íëéúäîàå íëéãárå íëéúðáe íëéðáe ízà©¤À§¥¤Æ§´Ÿ¥¤½§©§¥¤−§©§«Ÿ¥¤®
äìçðå ÷ìç Bì ïéà ék íëéørLa øLà éåläå§©¥¦Æ£¤´§©«£¥¤½¦´¥¬²¥¬¤§©«£−̈

:íëzàâééúìr äìrz-ït Eì øîMä-ìëa E ¦§¤«¦¨´¤§½¤©«£¤−«ŸŸ¤®§¨
äàøz øLà íB÷îi''yx:ãéíB÷na-íà ék ¨−£¤¬¦§¤«¦´¦©¨º

éèáL ãçàa ýåýé øçáé-øLàäìrz íL E £¤¦§©³§Ÿ̈Æ§©©´§¨¤½−̈©«£¤´
éúìrjeöî éëðà øLà ìk äùrz íLå Ei''yx: «ŸŸ¤®§¨´©«£¤½Ÿ²Ÿ£¤¬¨«Ÿ¦−§©¤«¨

åèøNá zìëàå | çaæz ELôð úeà-ìëa ÷ø©Á§¨©©̧©§§¹¦§©´§¨«©§¨´¨À̈
éäìà ýåýé úkøák-ìëa Eì-ïúð øLà E §¦§©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²£¤¬¨«©§−§¨

éørLéávk epìëàé øBähäå àîhä E §¨¤®©¨¥³§©¨Æ«Ÿ§¤½©§¦−
ìiàëåi''yx:æèõøàä-ìr eìëàú àì ícä ÷ø §¨«©¨«©¬©−̈´ŸŸ¥®©¨¨¬¤

íénk epëtLzi''yx:æééørLa ìëàì ìëeú-àìðâc øùrî EELøéúå E ¦§§¤−©¨«¦«Ÿ©º¤«¡´Ÿ¦§¨¤À©§©³Ÿ§¨«§Æ§¦«§´

:ÈÈ Ì„˜ Ôe¯c˙ Èc ÔBÎÈ¯„� ¯ÙL¿«ƒ¿≈ƒƒ¿√»¿»

‡Ôezיב ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe„Á˙Â¿∆¡√»¿»¡»¬«

ÔBÎÈ„·ÚÂ ÔBÎÈ˙�·e ÔBÎÈ�·e¿≈¿»≈¿«¿≈

ÔBÎÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ ÔBÎÈ˙‰Ó‡Â¿«¿»≈¿≈»»ƒ¿ƒ¿≈

‡�ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈≈√»¿«¬»»

:ÔBÎnÚיג‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿»

:ÈÊÁ˙ Èc ‡¯˙‡ ÏÎa C˙ÂÏÚ ˜q«̇≈¬»»»¿»«¿»ƒ∆¡≈

ÈÈיד ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

C˙ÂÏÚ ˜qz Ônz CÈË·L ÔÓ „Áa¿«ƒƒ¿»«»«≈¬»»»

:C„wÙÓ ‡�‡ Èc Ïk „aÚz Ôn˙Â¿«»«¿≈…ƒ¬»¿«¿»

ÒBkzטו CLÙ� ˙eÚ¯ ÏÎa „BÁÏ¿¿»¿«¿»ƒ

C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙k¯·k ‡¯Na ÏeÎÈ˙Â¿≈ƒ¿»¿ƒ¿¿»«¿»¡»»

‡·‡ÒÓ CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ·‰È Ècƒ¿«»¿»ƒ¿»¿»»»

‡È·Ë ¯N·k dpÏÎÈ ‡ÈÎ„Â¿«¿»≈¿À≈ƒ¿««¿»

:‡ÏÈ‡Âטז‡Ï ‡Óc „BÁÏ ¿«¿»¿¿»»

:‡iÓk dpcL˙ ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔeÏÎÈ≈̇¿««¿»ƒ¿ƒ≈¿«»

CÈÂ¯˜aיז ÏÎÈÓÏ eL¯ CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿≈«¿ƒ¿»

CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Ú ¯NÚÓ«¿«ƒ»«¿»ƒ¿»

Èc C¯„� ÏÎÂ C�ÚÂ C¯B˙ È¯BÎ·e¿≈»¿»»¿»ƒ¿»ƒ

é"ùø

ה�בחר: מ� ��ביא� יבמל�ד ‰ÓM¯(È‚)תורה ְִִֵֶַַָ�ְָƒ»∆
EÏ.(ספרי)ת "לא ה�בר:ל�� על ŒÏÎaע�ה" ¿ֲִֵֶַַַָָֹ¿»

‰‡¯z ¯L‡ ÌB˜Ó.א�ה אבל �ל��, יעלה א�ר »¬∆ƒ¿∆ְְֲֲֲִֶֶַַָָ

ה�רמל: �הר אל�ה� �ג�� נביא, �י על ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָמקריב

(„È)EÈË·L „Á‡a..�נימי� �ל למעלה��חלק� ¿««¿»∆ְְְְְִִֶֶַָָ

���נה �יצד? הא �בטיכ�", "מ�ל א�מר: ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָה�א

מ�ל ה�הב �בה היב�סי, מארונה ה�ר� את ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ�וד

�נימי� �ל �חלק� ה�ר� מק�� �מ�ל ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹה�בטי�,

�ELÙ(ÂË)היה: ˙e‡ŒÏÎa ה�ת�ב.¯˜ ��ה ָָ«¿»«««¿¿ֶַַָ

�לא לה� לה�יר� �אוה, �ב�ר א� ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹמד�ר?

"�י אחר: �מק�� אמ�ר ה�א הרי אמ�רי�, ְְֲִִֵֵֵַַַָָָהקרבת

ב�ר אכלה ואמר� וג�' �בל� את אלהי� ה' ְְְְְַָָָָָֹ�ְְֱִֶֶַֹירחיב

מ��, �ה� ��פל �קד�י� מד�ר? �ה ��ה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָוג�'",

ע�בר? מ�� על י�ד� יכל מק��, �כל ויאכל� ְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹ���ד�

"רק": ל�מר: zÏÎ‡Â�למ�ד ÁaÊz..טו (בכורות ְַַַƒ¿«¿»«¿»
עג) אכילהיבמות א�א וחלב �יזה ה�ר �ה� ל� ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָאי�

זביחה: ידי B‰h‰Â¯על ‡Óh‰.מ�ח ��א� לפי ְְִֵַָ«»≈¿«»ְִִֶַָֹ

�ה� ��אמר ז)קד�י� א�רֿי�ע(ויקרא "וה��ר : ְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

��מא �� לה�יר הצר� יאכל", לא ְְִֵֶַַָ�ְֵֵֵָָָֹ�כלֿטמא

א אחת:�כלי�וטה�ר Ïi‡ÎÂ�קערה È·vk.�אי� ְְְִִַַָָָ«¿ƒ¿»«»ֵֶ

מה�: �א Ïi‡ÎÂקר�� È·vk.ה�ר�ע מ� לפטר� ְֵֶָָָ«¿ƒ¿»«»ְְְִַַָָ

וה�בה: ˙‡eÏÎ(ÊË)וה�חיי� ‡Ï Ìc‰ א�.¯˜ ְְְִֵַַַָָ««»……≈ַ

�� ל� �אי� �אמר�י �י לאעל ��ז�ח, �� זריקת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ÌÈnk�אכל��: epÎtLz.�אי� ל� צרי�ל�מר ְֶֹƒ¿¿∆«»ƒְִֵֶַָ

את להכ�יר ��י�, ה�א הרי אחר: �בר ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ���י.

עד)הזרעי� חולי� �א.ÏÎe˙Œ‡Ï(ÊÈ):(ספרי. ְִַָ…«ָ

ה�בר: על תע�ה" "לא ל�� .ÏÎe˙Œ‡Ïה�ת�ב ֲִֵֶַַַַָָָֹ…«
א�ה, 'יכל א�מר: ��ֿקרחה יה��ע ְֵֶַַָָָָֹ�ְִַר�י



d`xaiipyקלי meiqelwpe`

àöå Eø÷a úøëáe Eøäöéåðéøãð-ìëå EE §¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§¨§¨¤¸Æ
éúáãðå øcz øLàEãé úîeøúe Ei''yx:çéék £¤´¦½Ÿ§¦§Ÿ¤−§©¬¨¤«¦¿
éäìà ýåýé éðôì-íàøLà íB÷na epìëàz E ¦¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹«Ÿ§¤À©¨Æ£¤̧
éäìà ýåýé øçáéðáe äzà Ba EEzáe E ¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¼©¨̧¦§³¦¤̧Æ

éørLa øLà éåläå Eúîàå Ecáråzçîùå E §©§§´©«£¨¤½§©¥¦−£¤´¦§¨¤®§¨«Ÿ©§À̈
éäìà ýåýé éðôìEãé çìLî ìëa Ei''yx: ¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«

èééîé-ìk éålä-úà áærz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤©«£−Ÿ¤©¥¦®¨¨¤−
Eúîãà-ìri''yx:ñëéäìà ýåýé áéçøé-ékE ©©§¨¤«¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¬

äìëà zøîàå Cì-øac øLàk Eìáb-úà¤§ª«§»©«£¤´¦¤¨¼§¨«©§¨Æ«Ÿ§¨´
úeà-ìëa øùa ìëàì ELôð äeàú-ék øùá̈½̈Ÿ¦«§©¤¬©§§−¤«¡´Ÿ¨®̈Ÿ§¨©©¬

øùa ìëàz ELôði''yx:àëEnî ÷çøé-ék ©§§−Ÿ©¬¨¨«Ÿ¦«¦§©̧¦§¹
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷näBîL íeùì E ©¨À£¤̧¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¨´Ÿ§´

ðàvîe Eø÷aî zçáæå íLýåýé ïúð øLà E ¨¼§¨«©§º̈¦§¨«§´¦«Ÿ§À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ
éørLa zìëàå Eúéeö øLàk EìELôð úeà ìëa Ei''yx:áëøLàk Cà §½©«£¤−¦¦¦®§¨«©§¨Æ¦§¨¤½§−Ÿ©©¬©§¤«©À©«£¤̧

åcçé øBähäå àîhä epìëàz ïk ìiàä-úàå éávä-úà ìëàé¥«¨¥³¤©§¦Æ§¤¨´©½̈¥−«Ÿ§¤®©¨¥Æ§©¨½©§−̈

:C„È ˙eL¯Ù‡Â CÈ˙·„�Â ¯cƒ̇«¿ƒ¿»»¿«¿»¿»

dpÏÎÈzיח C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ô‰l‡∆»≈√»¿»¡»»≈¿ƒ≈

da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»≈

C˙Ó‡Â Cc·ÚÂ Cz¯·e C¯·e z‡«¿¿»¿«»¿«¿»¿«¿»

ÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â CÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿∆¡≈√»¿»

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎa C‰Ï‡¡»»¿»»¿»

È˙יט ˜BaL˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿»

:CÚ¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ Ïk È‡ÂÏכÈ¯‡ ≈»≈»»««¿»¬≈

È„ ‡Ók CÓeÁz ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ«¿≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ

È¯‡ ‡¯Na ÏeÎ‡ ¯ÓÈ˙Â CÏ ÏÈlÓ«ƒ»¿≈«≈ƒ¿»¬≈

ÏÎa ‡¯Na ÏÎÈÓÏ CLÙ� ÈÚ¯zƒ̇ƒ¿≈«¿»¿≈«ƒ¿»¿»

:‡¯Na ÏeÎÈz CLÙ� ˙eÚ¿̄«¿»≈ƒ¿»

Ècכא ‡¯˙‡ CpÓ ˜Á¯˙È È¯‡¬≈ƒ¿»«ƒ»«¿»ƒ

dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈƒƒ¿≈¿»¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈

·‰È Èc C�ÚÓe C¯BzÓ ÒBk˙Â Ônz«»¿ƒƒ»≈»»ƒ¿«

ÏeÎÈ˙Â Cz„wt È„ ‡Ók CÏ ÈÈ¿»»¿»ƒ«≈ƒ»¿≈

:CLÙ� ˙eÚ¯ ÏÎa CÈÂ¯˜a¿ƒ¿»¿…¿«¿»

Na¯כב ÏÎ‡˙Ó È„ ‡Ók Ì¯a¿«¿»ƒƒ¿¬≈¿«

‡·‡ÒÓ dpÏÎÈz Ôk ‡ÏÈ‡Â ‡È·Ë«¿»¿«¿»≈≈¿ƒ≈¿»»»

é"ùø

:�� ���צא ר�אי'. אינ� טו)אבל "ואת(יהושע ְְֲֵֵֶַַַָ

יה�דה �ני יכל� לא יר��לי� י��בי ְְְְְְִִֵֵַַָָָֹהיב�סי

לפי ר�אי�, �אינ� א�א הי�, יכ�לי� ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָלה�רי��",

מערת מה� ���קח �רית אברה� לה� ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ��רת

א�א הי�, ח��י� א�א הי� יב�סי� ולא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹה�כ�לה,

דר�י �פרקי מפר� �� יב�ס, ��מ� העיר �� ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹעל

לו)אליעזר ��אמר(פ' וה�א ה), ב א�ֿ(שמואל "�י : ְֱֱִִִֶֶֶֶַ

עליה� ��תב� צ�ר�ת וה�סחי�", העורי� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָהסיר�

ה�ב�עה E¯˜a:את ˙¯Î·e.:�לכהני אזהרה ְֶַָ¿……¿»¿ְְֲִַָָֹ

E„È ˙Óe¯˙e.��ה���רי�:א(ÁÈ)'‰ È�ÙÏ. ¿«»∆ִִֵַƒ¿≈
הח�מה מ� EÈ¯ÚLa:לפני� ¯L‡ ÈÂl‰Â.�א ְִִִַָ¿«≈ƒ¬∆ƒ¿»∆ִ

�� רא���, מע�ר �ג�� מחלק�, ל� לתת ל� ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָאי�

על הזמינה� עני, מע�ר ל� אי� עני! מע�ר ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָל�

EÏ(ËÈ)�למי�: ¯ÓM‰.על תע�ה' 'לא ל�� ְֶָƒ»∆¿ֲִֵֶַַֹ

עליו.E˙Ó„‡ŒÏÚה�בר: מזהר אינ� ���לה, אבל ַָָ««¿»∆ְֲֵַָָ�ְָָָ
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é"ùø

מ�ר, חל�� וא�ל �בי מה אי ח�י��טהרה; א� ְְְְֳִִֶַַָָָָ�ַָ�ִ

"א� ל�מר: �למ�ד מ�ר? ÊÁ˜(Î‚)":חל�� ˜¯ ְֶָ�ְַַַָ«¬«
Ìc‰ ÏÎ‡ ÈzÏ·Ï.(ספרי),"חזק" ��אמר מ�ה ¿ƒ¿ƒ¬…«»ֱֲִֶֶַַַ

הצר� לפיכ� לאכל�. �ד� �ט�פי� �הי� למד ְַ�ְְְְְִִֵֶַָָָָָָא�ה

ע�אי �� �מע�� ר�י יה�דה. ר�י �ברי "חזק", ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָל�מר

עד �לל�ד� להזהיר� א�א ה�ת�ב �א לא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹא�מר:

�מצות, להתח�ק צרי� א�ה �ה�א��ה ה��, א� ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

הצר� ל�, מתא�ה אד� �אי� מ���, לה�מר ְַ�ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָקל

מצות ל�אר וחמר קל �אזהרת�, Œ‡ÏÂ:לח�ק� ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹ¿…
¯Na‰ŒÌÚ LÙp‰ ÏÎ‡˙.(ספרי קב. אזהרה(חולי� …««∆∆ƒ«»»ְַָָ

החי:לאבר epÏÎ‡z(Î„)מ� ‡Ï.(ד (כריתות ְִֵֶַַ……¿∆
לד� epÏÎ‡z(Î‰)ה�מצית:אזהרה ‡Ï.�חולי) ְְְִַַַַָָ……¿∆

לד�קלב) B‚Â'האברי�:אזהרה EÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ. ְְִֵַַָָָָ¿««ƒ«¿¿
כג) ה��,(מכות א� מצות: �ל �כר� מ�� �למד ְְְִִֵֶַַַַָָָֹצא

ל� ז�כה מ��� ה��ר� מ���, קצה אד� �ל ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ��פ��

�ל ��פ�� וערי�ת, לגזל וחמר קל אחריו, ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�לבניו

לה�: מתא�ה ˜„EÈL(ÂÎ)אד� �י.¯˜ על א� ְִֶַָָָָ«»»∆ִַַ

את ל�חט ל� ה�ר�י לא ח�י�, ל�חט מ�ר ְְְִִִִֶַֹֹ�ְִָֹ�ֶַָ�א�ה

א�א הקרבה, �לא ��ערי� �לאכל� ְְְְְֳִִֶֶַַָָָָָָָֹה�ד�י�

ה�חירה: לבית EÈ˙ÏÚ(ÊÎ)להביא� ˙ÈNÚÂ.�א ְְֲִִֵַַָָ¿»ƒ»……∆ִ

ה�ז�ח, ��י על וה�� ה��ר �� ה�, וא�על�ת ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹ

ה�ז�ח על י�פ� זבחי� �� ה�, �למי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָזבחי

�ר�� וע�ד �אכל"; "וה��ר :�� ואחר ְְְְְִֵַַַָָָָָֹ�ח�ה,

על(ספרי)ר��תינ� לל�ד ��א קד�י�", "רק : ְֵֵֶֶַַַַָָָ

לאר�, ��ח�� ועלה�ד�י� ה�מ�ר�ת על �לל�ד ְְְְֳִֵֶֶַַַַַָָָ

��קריב�: קד�י� ז�(ספרי).ÓL¯(ÁÎ)ולד�ת ְְִִֶַַָָ¿…
���ח, ��א �בטנ�, ל�מר� צרי� �א�ה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹמ�נה,

��אמר כב)�עני� ��מר�(משלי �י נעי� "�י : ְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָ

הא �תק��. ���מע אפ�ר �נית, וא� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ�בטנ�",

מ�נה, �כלל �אינ� מע�ה:�ל �כלל ‡˙אינ� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ≈
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על(ספרי)ר��תינ� לל�ד ��א קד�י�", "רק : ְֵֵֶֶַַַַָָָ

לאר�, ��ח�� ועלה�ד�י� ה�מ�ר�ת על �לל�ד ְְְְֳִֵֶֶַַַַַָָָ

��קריב�: קד�י� ז�(ספרי).ÓL¯(ÁÎ)ולד�ת ְְִִֶַַָָ¿…
���ח, ��א �בטנ�, ל�מר� צרי� �א�ה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹמ�נה,

��אמר כב)�עני� ��מר�(משלי �י נעי� "�י : ְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָ

הא �תק��. ���מע אפ�ר �נית, וא� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ�בטנ�",

מ�נה, �כלל �אינ� מע�ה:�ל �כלל ‡˙אינ� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ≈



d`xbiiyilyקלד meiqelwpe`

éðtî íúBà úLøì änL-àáíúà zLøéå E ¨¨²¨¨¤¬¤−̈¦¨¤®§¨«©§¨´Ÿ½̈
:íöøàa záLéåìL÷pz-ït Eì øîMä §¨«©§−̈§©§¨«¦¨´¤§À¤¦¨¥Æ

éðtî íãîMä éøçà íäéøçàLøãz-ïôe E ©«£¥¤½©«£¥−¦¨«§¨´¦¨¤®¤¦§¸
älàä íéBbä eãáré äëéà øîàì íäéäìàì¥«Ÿ¥¤¹¥ÀŸ¥¨̧©«©§¹©¦³¨¥̧¤Æ

éðà-íb ïk-äNràå íäéäìà-úài''yx:àì-àì ¤¡´Ÿ¥¤½§¤«¡¤¥−©¨«¦Ÿ
éäìà ýåýéì ïë äùrúýåýé úárBz-ìë ék E ©«£¤Ÿ́¥½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦Á¨«£©̧§Ÿ̈¹

íäéða-úà íâ ék íäéäìàì eNr àðN øLà£¤´¨¥À¨Æ¥´Ÿ¥¤½¦´©³¤§¥¤Æ
íäéäìàì Làá eôøNé íäéúða-úàåi''yx: §¤§´Ÿ¥¤½¦§§¬¨¥−¥«Ÿ¥¤«

âéàíëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìk úà¥´¨©¨À̈£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½
àìå åéìr óñú-àì úBùrì eøîLú BúàŸ¬¦§§−©«£®Ÿ«ŸŸ¥´¨½̈§¬Ÿ

epnî òøâúi''yx:ôáBà àéáð Eaø÷a íe÷é-ék ¦§©−¦¤«¦«¨³§¦§§Æ¨¦½−
çéìà ïúðå íBìç íìúôBî Bà úBà Ei''yx: Ÿ¥´£®§¨©¬¥¤²−¬¥«

CÓ„wÓ ÔB‰˙È ‡Î¯˙Ï Ôn˙Ï¿«»¿»»»»¿ƒ√»»

:ÔB‰Ú¯‡a ·˙È˙Â ÔB‰˙È ˙¯È˙Â¿≈«»¿¿≈«¿«¿¬

˙Ï˜zל ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ»«

CÓ„wÓ ÔeˆzLÈc ¯˙a ÔB‰È¯˙a«¿≈»«¿ƒ¿≈ƒ√»»

¯ÓÈÓÏ ÔB‰˙ÂÚËÏ Úa˙˙ ‡ÓÏÈ„Â¿ƒ¿»ƒ¿«¿«¬»¿¿≈«

˙È ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÔÈÁÏt ÔÈcÎ‡∆¿≈»¿ƒ«¿«»»ƒ≈»

:‡�‡ Û‡ Ôk „aÚ‡Â ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¿∆¿≈≈«»»

‡C‰Ïלא ÈÈ Ì„˜ Ôk „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈≈√»¿»¡»»

È�Ò Èc ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Óc Ïk È¯‡¬≈»ƒ¿»»√»¿»ƒ»≈

˙È Û‡ È¯‡ ÔB‰˙ÂÚËÏ e„·Ú¬»¿«¬»¿¬≈«»

‡¯e�a ÔÈ„˜BÈ ÔB‰È˙�a ˙ÈÂ ÔB‰È�a¿≈¿»¿»≈¿ƒ¿»

:ÔB‰˙ÂÚËÏאÈc ‡Ób˙t Ïk ˙È ¿«¬»¿»»ƒ¿»»ƒ

Ôe¯hz d˙È ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡�‡¬»¿«≈»¿»≈ƒ¿

‡ÏÂ È‰BÏÚ ÔeÙÒB˙ ‡Ï „aÚÓÏ¿∆¿»»¿¬ƒ¿»

:dpÓ ÔeÚ�Ó˙בC�Èa Ìe˜È È¯‡ ƒ¿¿ƒ≈¬≈¿≈»

˙‡ CÏ ÔzÈÂ ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡i·�¿ƒ»»≈∆¿»¿ƒ∆»»

é"ùø

ÌÈ¯·c‰ŒÏk.(�ש)ק�ה מצוה עלי� חביבה ��הא »«¿»ƒְְֲִִֵֶֶַָָָָ

חמ�רה ה�מי�:.‰Bh·:�מצוה .Li‰Â¯�עיני ְְֲִָָ«ְִֵֵַַָ¿«»»
כטאד�:�עיני א�נקל�ס.L˜pzŒÔt(Ï)תורה ְֵֵָָ∆ƒ»≈ְְ

לדק�ק ח� ��א א�מר ואני מ�ק�; ל��� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָֹ�ר��

ליס�ד ואפ�� י�ק�, �ל��� נ�"� מצינ� ��א ,�����ְֲִִִִֶַַַָָֹ

מצינ� וק�ק�� טר�� �ל��� אבל מ���, ְְְֲִִִִֵֵֶַָָה��פל

ה)נ�"�: וא�(דניאל נק��", לדא �א ְְְֵַָָָָָ�ְְַ"ואר��ת�

��ר� �� אחריה�", "��ֿ��ק� א�מר: אני ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָזה

וכ� מע�יה�, אחר �ר�� להי�ת (תהלי�אחריה�, ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָ

הר�עקט) את מק�ל לכלֿא�רֿל�", נ��ה "ינ�� :ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָ

�מתנ��י� מחזירי� ויהי� ר�י�, נ��י� עליו ְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָלהי�ת

ממ�נ�: EÈ�tÓאחר Ì„ÓM‰ È¯Á‡.ראה�� אחר ַַָ«¬≈ƒ»¿»ƒ»∆ְִֶֶַַ

מה מ�ני לב, לתת ל� י� מ�ני�, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ�א�מיד�

א� ��ידיה�. מקלקלי� מע�י� מ�ני א��? ְִִֵֶֶַָ�ְְְְֲִִִֵֵַ��מד�

וי�מיד��: אחרי� יבא� ��א ,�� �ע�ה לא ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹא�ה

e„·ÚÈ ‰ÎÈ‡.א�א זרה, עב�דה על ענ� ��א לפי ≈»««¿ְֲִֶֶַַָָָָָֹ

��ת�ב �מ� וה��חואה, ונ��� וק��ר ז��ח ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָעל

כב) ה�ע�י�(שמות �ברי� לב��", לה' "�ל�י :ְְְֲִִִִַַַַָ

עב�דה �ל �ר�� �א� �א� ול�ד� �א ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹלגב�,

לפע�ר, ��ער �ג�� אחר, �דבר לעבד� וז�רקזרה ְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָ

ז��ח אבל וח�ב. עב�דת�, היא ז� למרק�ליס, ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָאב�

ח�ב: �דר�� ��א אפ�� וה��חואה, ונ��� ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹוק��ר

(‡Ï)Ì‰È�aŒ˙‡ Ì‚ Èk.(ספרי)את לר��ת ,'��' ƒ«∆¿≈∆ְֶַַ

ראיתי 'אני עקיבא: ר�י אמר וא��תיה�. ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָאב�תיה�

ואכל�': �ל�� לפני לאביו ��פת� ��כבי� ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָע�בד

(‡)¯·c‰ŒÏk �בחמ�רה.‡˙ ˙e¯ÓL:ק�ה ≈»«»»ְֲַַָָƒ¿¿
˙BNÚÏ.�האמ�רי 'ע�ה', על �ע�ה' 'לא ל�� «¬ֲֲֲִִֵֵֶַַָֹ

ה�א, תע�ה' 'לא ל��� 'ה�מר', ��ל ְֲִֶֶֶַַָָָָָֹ��ר�ה,

'ע�ה' �ל 'ה�מר' על ל�קי� �אי� ÛÒ˙Œ‡Ï:א�א ֲִִֵֵֶֶֶֶַָָ……≈
ÂÈÏÚ.(ספרי)�מיני חמ�ה �תפ�י�, ט�טפ�ת חמ�ה »»ְֲֲִִִִִִִָָָ

אר�ע �הני�:�ל�לב, �בר�ת Ô˙�Â(·)�רכ�ת ְְְְְֲִִַַַָָֹ¿»«
˙B‡ EÈÏ‡.��גדע� ��אמר �עני� (שופטי���מי�, ≈∆ְְְֱִִִֶֶַַַַָָ

וא�מרו) א�ת", �י "וע�ית "יהיֿנא(ש�): : ְְְִִִֵָָָ

וג�'": אלֿה��ה ÙBÓ˙חרב B‡.�ספרי] �אר� ְִֶֶַָֹ≈ְִֶָָָ

‡B˙אחרי�: EÈÏ‡ Ô˙�Â.כתיב� (בראשית��מי�, ֲִֵ¿»«≈∆ְִִִַַָ

�למ�עדי�":א) לאתת "והי� :˙ÙBÓ B‡.,�אר� ְְְֲִָֹֹ≈ֶָָ

d`xbiiyily mei qelwpe`

âéìà øac-øLà úôBnäå úBàä àáeøîàì E ¨³¨Æ§©¥½£¤¦¤¬¥¤−¥®Ÿ
ízrãé-àì øLà íéøçà íéýìû éøçà äëìð¥«§º̈©«£¥¸¡Ÿ¦¯£¥¦²£¤¬«Ÿ§©§−̈

:íãárðåãàeää àéápä éøác-ìà òîLú àì §¨«¨§¥«´Ÿ¦§©À¤¦§¥Æ©¨¦´©½
ýåýé äqðî ék àeää íBìçä íìBç-ìà Bà²¤¥¬©«£−©®¦´§©¤º§Ÿ̈³
-úà íéáäà íëLéä úrãì íëúà íëéäìà¡«Ÿ¥¤Æ¤§¤½¨©À©£¦§¤³«Ÿ£¦Æ¤
:íëLôð-ìëáe íëááì-ìëa íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨§©§¤−§¨©§§¤«

äeàøéú Búàå eëìz íëéäìà ýåýé éøçà©«£¥¸§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¥¥−§Ÿ´¦¨®
Búàå eòîLú Bì÷áe eøîLz åéúåöî-úàå§¤¦§Ÿ¨³¦§¸ŸÆ§Ÿ´¦§½̈§Ÿ¬

ïe÷aãú Báe eãárúi''yx:åBà àeää àéápäå ©«£−Ÿ¬¦§¨«§©¨¦´©¿´
äøñ-øaã ék úîeé àeää íBìçä íìçŸ¥Á©«£¸©¹À̈¦´¦¤Â¨Â̈
õøàî | íëúà àéöBnä íëéäìà ýåýé-ìr©§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¹©¦¬¤§¤´¥¤´¤
-ïî Eçécäì íéãár úéaî Eãtäå íéøöî¦§©À¦§©«Ÿ§Æ¦¥´£¨¦½§©¦«£Æ¦

éäìà ýåýé Eeö øLà Cøcäda úëìì E ©¤½¤£¤¯¦§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¤¤́¨®
Eaøwî òøä zøráei''yx:ñæéçà Eúéñé ékE ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦´§¦«§¿¨¦´

ðá-Bà Enà-ïáE÷éç úLà | Bà Ezá-Bà E ¤Â¦¤Â«¦§¸«¦§¹´¥´¤¥¤À
äëìð øîàì øúqa ELôðk øLà Erø Bà̄¥«£²£¤¬§©§§−©¥´¤¥®Ÿ¥«§À̈

:‡˙ÙBÓ B‡ג‡˙‡ È˙ÈÈÂ ¿»¿≈≈»»

¯ÓÈÓÏ CnÚ ÏÈlÓ Èc ‡˙ÙBÓe¿»ƒ«ƒƒ»¿≈»

‡Ï Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰�¿«»««¬««¿«»ƒ»

:ÔepÁÏÙ�Â Ôe�zÚ„ÈדÏa˜˙ ‡Ï ¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ»¿«≈

ÌÏÁÏ B‡ ‡e‰‰ ‡i·� ÈÓb˙ÙÏ¿ƒ¿»≈¿ƒ»«¿»≈

ÈÈ Èq�Ó È¯‡ ‡e‰‰ ‡ÓÏÁ∆¿»«¬≈¿«≈¿»

ÔBÎÈ˙È‡‰ ÚcÓÏ ÔBÎ˙È ÔBÎ‰Ï‡¡»¬»¿¿ƒ««ƒ≈

ÔBÎaÏ ÏÎa ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÔÈÓÁ»̄¬ƒ»¿»¡»¬¿»ƒ¿

:ÔBÎLÙ� ÏÎ·eה‡zÏÁc ¯˙a ¿»«¿¿»«««¿»

BÎ‰Ï‡ ÈÈ„ÔeÏÁ„z d˙ÈÂ ÔeÎ‰z Ô «¿»¡»¬¿»¿»≈ƒ¿¬

d¯ÓÈÓÏe Ôe¯h˙ È‰B„Bwt ˙ÈÂ¿»ƒƒƒ¿¿≈¿≈

ÔeÁÏÙ˙ È‰BÓ„˜e ÔeÏa˜z¿«¿√»ƒƒ¿¿

:Ôe·¯˜˙z dzÏÁ„·eו‡i·�e ¿««¿≈ƒ¿»¿¿ƒ»

‡e‰‰ ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡e‰‰«»≈∆¿»«

ÈÈ ÏÚ ‡ÈËÒ ÏÈlÓ È¯‡ ÏË˜˙Èƒ¿¿≈¬≈«ƒ«¿»«¿»

‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ«≈»¿≈«¿»

‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ C˜¯Ù„e ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ≈«¿»

ÈÈ C„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ C˙eÈÚË‡Ï¿«¿¬»ƒ»¿»ƒ«¿»¿»

„·Ú ÈlÙ˙e da C‰ÓÏ C‰Ï‡¡»»ƒ¿««¿«≈»≈

:C�ÈaÓ LÈ·cזCpÎlÓÈ È¯‡ ¿ƒƒ≈»¬≈¿«¿ƒ»

Cz¯· B‡ C¯· B‡ Cn‡ ¯a CeÁ‡¬«ƒ»¿»¿«»

Èc C¯·Á B‡ CÓÈ˜ ˙z‡ B‡ƒ«¿»»«¿»ƒ

C‰� ¯ÓÈÓÏ ‡¯˙Òa CLÙ�Î¿«¿»¿ƒ¿»¿≈»¿«

‡Ï Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÁÏÙ�Â¿ƒ¿«¿«¬««¿«»ƒ»

é"ùø

�לֿ ועל לב�� עלֿה��ה יהיה טל "א� ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ�כתיב:

וא� ל�", ת�מע "לא כ� �י על א� חרב], ְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹהאר�

ה�א �ר�� ה�ד�� ל� נ�ת� מ�ניֿמה ְִֵֵַַָָָֹ�אמר:

אלהיכ� ה' מנ�ה "�י א�ת? לע��ת ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹממ�לה

ג":אתכ� e¯ÓLz(‰)תורה ÂÈ˙ÂˆÓŒ˙‡Â.רת�� ְֶֶ¿∆ƒ¿…»ƒ¿…ַ

˙eÚÓLמ�ה: BÏ˜·e.:�ה�ביאי B˙B‡Â�ק�ל ֶֹ¿…ƒ¿»ְְִִַ¿
e„·Ú˙.:���מק�Ôe˜a„˙ B·e.(יד ה�בק(סוטה «¬…ְְִָƒ¿»ִֵָ

ח�לי�! ��ר מתי�, קבר חסדי�, �מל ְְְֲִִִִֵֵַָָָֹֹ�דרכיו:

ה�א: �ר�� ה�ד�� �ע�ה �בר.Ò¯‰(Â)�מ� ְֶַָָָָ»»ָָ

צ�יתיו ולא נברא ולא היה ��א הע�ל�, מ� ְְְִִִִִֶַָָָָָָֹֹֹה��סר

(אבווענדונג): �לע"ז דישטורנור"א ,�� ְְֵֵַַַלד�ר

ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ E„t‰Â.(ספרי)�עלי ל� אי� אפ�� ¿«…¿ƒ≈¬»ƒֲִֵֶָ

���:א�א E˙ÈÒÈ(Ê)��דא�, Èk.א�א הסתה אי� ְֲֶֶַָָƒ¿ƒ¿ֲֵֶָָָ

��אמר כו)�ר�י, �י",(ש"א הסית� ה' "א� : ְֱִִִֵֵֶֶַ

לע��ת ���יא� רייצע�], [א� �לע"ז ְֲִֶַַַַאמיטר"א

:��EÈÁ‡.:מאבEn‡ŒÔ·.�פו)מא :(קידושי� ֵ»ƒֵָ∆ƒ∆ֵֵ

E˜ÈÁ.אפקיט"א ,�� �מח��ה �חיק� ה��כבת ≈∆ְְְֵֶֶֶַָ

וכ� (אנהאנגענד), מג)�לע"ז "�מחיק(יחזקאל : ְְֵֵֵַַ

�אר�: ה�ק�ע מיס�ד ELÙ�kהאר�", ¯L‡.זה ִֶֶַַָָָָָ¬∆¿«¿¿ֶ

וחמראבי�, קל ל�, החביבי� את ה�ת�ב ל� �ר� ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

�ברי.qa˙¯לאחרי�: �אי� �הוה, ה�ת�ב ��ר ֲִֵַ«≈∆ְִִֵֵֵֶֶַַָֹ

א�מר ה�א �למה וכ� ��תר, א�א ז)מסית :(משלי ְְִֵֵֵֵֶֶַָֹֹ
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âéìà øac-øLà úôBnäå úBàä àáeøîàì E ¨³¨Æ§©¥½£¤¦¤¬¥¤−¥®Ÿ
ízrãé-àì øLà íéøçà íéýìû éøçà äëìð¥«§º̈©«£¥¸¡Ÿ¦¯£¥¦²£¤¬«Ÿ§©§−̈

:íãárðåãàeää àéápä éøác-ìà òîLú àì §¨«¨§¥«´Ÿ¦§©À¤¦§¥Æ©¨¦´©½
ýåýé äqðî ék àeää íBìçä íìBç-ìà Bà²¤¥¬©«£−©®¦´§©¤º§Ÿ̈³
-úà íéáäà íëLéä úrãì íëúà íëéäìà¡«Ÿ¥¤Æ¤§¤½¨©À©£¦§¤³«Ÿ£¦Æ¤
:íëLôð-ìëáe íëááì-ìëa íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨§©§¤−§¨©§§¤«

äeàøéú Búàå eëìz íëéäìà ýåýé éøçà©«£¥¸§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¥¥−§Ÿ´¦¨®
Búàå eòîLú Bì÷áe eøîLz åéúåöî-úàå§¤¦§Ÿ¨³¦§¸ŸÆ§Ÿ´¦§½̈§Ÿ¬

ïe÷aãú Báe eãárúi''yx:åBà àeää àéápäå ©«£−Ÿ¬¦§¨«§©¨¦´©¿´
äøñ-øaã ék úîeé àeää íBìçä íìçŸ¥Á©«£¸©¹À̈¦´¦¤Â¨Â̈
õøàî | íëúà àéöBnä íëéäìà ýåýé-ìr©§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¹©¦¬¤§¤´¥¤´¤
-ïî Eçécäì íéãár úéaî Eãtäå íéøöî¦§©À¦§©«Ÿ§Æ¦¥´£¨¦½§©¦«£Æ¦

éäìà ýåýé Eeö øLà Cøcäda úëìì E ©¤½¤£¤¯¦§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¤¤́¨®
Eaøwî òøä zøráei''yx:ñæéçà Eúéñé ékE ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦´§¦«§¿¨¦´

ðá-Bà Enà-ïáE÷éç úLà | Bà Ezá-Bà E ¤Â¦¤Â«¦§¸«¦§¹´¥´¤¥¤À
äëìð øîàì øúqa ELôðk øLà Erø Bà̄¥«£²£¤¬§©§§−©¥´¤¥®Ÿ¥«§À̈

:‡˙ÙBÓ B‡ג‡˙‡ È˙ÈÈÂ ¿»¿≈≈»»

¯ÓÈÓÏ CnÚ ÏÈlÓ Èc ‡˙ÙBÓe¿»ƒ«ƒƒ»¿≈»

‡Ï Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰�¿«»««¬««¿«»ƒ»

:ÔepÁÏÙ�Â Ôe�zÚ„ÈדÏa˜˙ ‡Ï ¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ»¿«≈

ÌÏÁÏ B‡ ‡e‰‰ ‡i·� ÈÓb˙ÙÏ¿ƒ¿»≈¿ƒ»«¿»≈

ÈÈ Èq�Ó È¯‡ ‡e‰‰ ‡ÓÏÁ∆¿»«¬≈¿«≈¿»

ÔBÎÈ˙È‡‰ ÚcÓÏ ÔBÎ˙È ÔBÎ‰Ï‡¡»¬»¿¿ƒ««ƒ≈

ÔBÎaÏ ÏÎa ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÔÈÓÁ»̄¬ƒ»¿»¡»¬¿»ƒ¿

:ÔBÎLÙ� ÏÎ·eה‡zÏÁc ¯˙a ¿»«¿¿»«««¿»

BÎ‰Ï‡ ÈÈ„ÔeÏÁ„z d˙ÈÂ ÔeÎ‰z Ô «¿»¡»¬¿»¿»≈ƒ¿¬

d¯ÓÈÓÏe Ôe¯h˙ È‰B„Bwt ˙ÈÂ¿»ƒƒƒ¿¿≈¿≈

ÔeÁÏÙ˙ È‰BÓ„˜e ÔeÏa˜z¿«¿√»ƒƒ¿¿

:Ôe·¯˜˙z dzÏÁ„·eו‡i·�e ¿««¿≈ƒ¿»¿¿ƒ»

‡e‰‰ ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡e‰‰«»≈∆¿»«

ÈÈ ÏÚ ‡ÈËÒ ÏÈlÓ È¯‡ ÏË˜˙Èƒ¿¿≈¬≈«ƒ«¿»«¿»

‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ«≈»¿≈«¿»

‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ C˜¯Ù„e ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ≈«¿»

ÈÈ C„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ C˙eÈÚË‡Ï¿«¿¬»ƒ»¿»ƒ«¿»¿»

„·Ú ÈlÙ˙e da C‰ÓÏ C‰Ï‡¡»»ƒ¿««¿«≈»≈

:C�ÈaÓ LÈ·cזCpÎlÓÈ È¯‡ ¿ƒƒ≈»¬≈¿«¿ƒ»

Cz¯· B‡ C¯· B‡ Cn‡ ¯a CeÁ‡¬«ƒ»¿»¿«»

Èc C¯·Á B‡ CÓÈ˜ ˙z‡ B‡ƒ«¿»»«¿»ƒ

C‰� ¯ÓÈÓÏ ‡¯˙Òa CLÙ�Î¿«¿»¿ƒ¿»¿≈»¿«

‡Ï Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÁÏÙ�Â¿ƒ¿«¿«¬««¿«»ƒ»

é"ùø

�לֿ ועל לב�� עלֿה��ה יהיה טל "א� ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ�כתיב:

וא� ל�", ת�מע "לא כ� �י על א� חרב], ְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹהאר�

ה�א �ר�� ה�ד�� ל� נ�ת� מ�ניֿמה ְִֵֵַַָָָֹ�אמר:

אלהיכ� ה' מנ�ה "�י א�ת? לע��ת ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹממ�לה

ג":אתכ� e¯ÓLz(‰)תורה ÂÈ˙ÂˆÓŒ˙‡Â.רת�� ְֶֶ¿∆ƒ¿…»ƒ¿…ַ

˙eÚÓLמ�ה: BÏ˜·e.:�ה�ביאי B˙B‡Â�ק�ל ֶֹ¿…ƒ¿»ְְִִַ¿
e„·Ú˙.:���מק�Ôe˜a„˙ B·e.(יד ה�בק(סוטה «¬…ְְִָƒ¿»ִֵָ

ח�לי�! ��ר מתי�, קבר חסדי�, �מל ְְְֲִִִִֵֵַָָָֹֹ�דרכיו:

ה�א: �ר�� ה�ד�� �ע�ה �בר.Ò¯‰(Â)�מ� ְֶַָָָָ»»ָָ

צ�יתיו ולא נברא ולא היה ��א הע�ל�, מ� ְְְִִִִִֶַָָָָָָֹֹֹה��סר

(אבווענדונג): �לע"ז דישטורנור"א ,�� ְְֵֵַַַלד�ר

ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ E„t‰Â.(ספרי)�עלי ל� אי� אפ�� ¿«…¿ƒ≈¬»ƒֲִֵֶָ

���:א�א E˙ÈÒÈ(Ê)��דא�, Èk.א�א הסתה אי� ְֲֶֶַָָƒ¿ƒ¿ֲֵֶָָָ

��אמר כו)�ר�י, �י",(ש"א הסית� ה' "א� : ְֱִִִֵֵֶֶַ

לע��ת ���יא� רייצע�], [א� �לע"ז ְֲִֶַַַַאמיטר"א

:��EÈÁ‡.:מאבEn‡ŒÔ·.�פו)מא :(קידושי� ֵ»ƒֵָ∆ƒ∆ֵֵ

E˜ÈÁ.אפקיט"א ,�� �מח��ה �חיק� ה��כבת ≈∆ְְְֵֶֶֶַָ

וכ� (אנהאנגענד), מג)�לע"ז "�מחיק(יחזקאל : ְְֵֵֵַַ

�אר�: ה�ק�ע מיס�ד ELÙ�kהאר�", ¯L‡.זה ִֶֶַַָָָָָ¬∆¿«¿¿ֶ

וחמראבי�, קל ל�, החביבי� את ה�ת�ב ל� �ר� ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

�ברי.qa˙¯לאחרי�: �אי� �הוה, ה�ת�ב ��ר ֲִֵַ«≈∆ְִִֵֵֵֶֶַַָֹ

א�מר ה�א �למה וכ� ��תר, א�א ז)מסית :(משלי ְְִֵֵֵֵֶֶַָֹֹ



d`xbiiyilyקלו meiqelwpe`

äzà zrãé àì øLà íéøçà íéýìû äãárðå§©«©§¨Æ¡Ÿ¦´£¥¦½£¤Æ´Ÿ¨©½§¨©−̈
éúáàåEi''yx:çøLà íénrä éýìûî ©«£Ÿ¤«¥«¡Ÿ¥´¨«©¦À£¤Æ

éìà íéáøwä íëéúáéáñjnî íé÷çøä Bà E §¦´Ÿ¥¤½©§Ÿ¦´¥¤½−¨«§Ÿ¦´¦¤®¨
õøàä äö÷-ãrå õøàä äö÷îi''yx:è-àì ¦§¥¬¨−̈¤§©§¥¬¨¨«¤«Ÿ

ðér ñBçú-àìå åéìà òîLú àìå Bì äáàúE Ÿ¤´½§¬Ÿ¦§©−¥¨®§«Ÿ¨³¥«§Æ
åéìr äqëú-àìå ìîçú-àìå åéìri''yx:éék ¨½̈§«Ÿ©§¬Ÿ§«Ÿ§©¤−¨¨«¦³

ääðBLàøá Ba-äéäz Eãé epâøäz âø ¨ŸÆ©«©§¤½¨«§²¦«§¤¬¨¦«−̈
äðøçàa írä-ìk ãéå Búéîäìi''yx:àéBzì÷ñe ©«£¦®§©¬¨¨−̈¨©«£Ÿ¨«§©§¬

ýåýé ìrî Eçécäì Lwá ék úîå íéðáàá̈«£¨¦−¨¥®¦¦¥À§©¦«£Æ¥©Æ§Ÿ̈´
éäìàúéaî íéøöî õøàî EàéöBnä E ¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬

:íéãáráé-àìå ïeàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå £¨¦«§¨̧¦§¨¥½¦§§−§¦«¨®§«Ÿ
:Eaø÷a äfä òøä øáck úBùrì eôñBéñ ¦´©«£ÀŸ©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«

âééør úçàa òîLú-ékéäìà ýåýé øLà EE ¦«¦§©º§©©´¨¤À£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹
ì Eì ïúðøîàì íL úáLi''yx:ãéEaøwî ìriìá-éða íéLðà eàöé Ÿ¥¬§²¨¤¬¤−̈¥«Ÿ¨«§º£¨¦³§¥«§¦©̧©Æ¦¦§¤½

:C˙‰·‡Â z‡ zÚ„Èח˙ÂÚhÓ ¿««¿«¿«¬»»»ƒ«¬«

ÔÈ·È¯˜c ÔBÎÈ�¯ÁÒa Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿«¬»≈ƒ¿ƒƒ

‡Ú¯‡ ÈÙÈqÓ CpÓ ÔÈ˜ÈÁ¯„ B‡ CÏ»ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿»≈«¿»

:‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „ÚÂטdÏ È·È˙ ‡Ï ¿«¿»≈«¿»»≈≈≈

C�ÈÚ ÒeÁ˙ ‡ÏÂ dpÓ Ïa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«≈ƒ≈¿»¿≈»

ÈqÎ˙ ‡ÏÂ ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ È‰BÏÚ¬ƒ¿»¿«≈¿»¿«≈

:È‰BÏÚיdpÏË˜z ÏË˜Ó È¯‡ ¬ƒ¬≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈

dÏË˜ÓÏ ‡˙ÈÓ„˜a d· È‰z C„È¿»¿≈≈¿«¿≈»¿ƒ¿¿≈

:‡˙È¯˙·a ‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂƒ»¿»«»¿«¿≈»

‡¯Èיא ˙eÓÈÂ ‡i�·‡a dpÓb¯˙Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿«»ƒ¬≈

ÈÈ„ ‡zÏÁcÓ C˙eÈÚË‡Ï ‡Ú·»»¿«¿¬»ƒ««¿»«¿»

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜t‡ Èc C‰Ï‡¡»»ƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓיבÏ‡¯NÈ ÏÎÂ ƒ≈«¿»¿»ƒ¿»≈

ÔeÙÒBÈ ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»¿

ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙Ùk „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»»ƒ»»≈

:C�Èaיג„Áa ÚÓL˙ È¯‡ ≈»¬≈ƒ¿«¿«

CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÈÂ¯wÓƒƒ¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:¯ÓÈÓÏ Ônz ·zÓÏידe˜Ù� ¿ƒ««»¿≈»¿»

eÈÚË‡Â C�ÈaÓ ‡ÚL¯ È�a ÔÈ¯·bÀ¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈»¿«¿»

é"ùø

ואפלה": לילה �אי��� י��, ‡L¯"�נ��ֿ�ערב ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ¬∆
EÈ˙·‡Â ‰z‡ zÚ„È ‡Ï.ה�א �ד�ל �נאי זה, �בר …»«¿»«»«¬…∆ְֶַָָָ

לה� ��סר� מה מ�יחי� אי� הא�מ�ת �א� ְְִִֵֶֶֶַַַָָָל�,

ל� ��סר� מה 'עזב ל�: א�מר וזה ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַָֹאב�תיה�,

‰¯ÌÈ˜Á(Á)אב�תי�': B‡ EÈÏ‡ ÌÈ·¯w‰. ֲֶ«¿…ƒ≈∆»¿…ƒ
סא) ��(סנהדרי� א�א �רח�קי�? קר�בי� �רט ְְִִֵֶַָָָָל�ה

טיב� למד א�ה קר�בי�, �ל מ�יב� ה�ת�ב: ְִִִִֵֶַַַָָָָָָאמר

אי� �� ��ר�בי�, מ�� �אי� ��� רח�קי�, ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ�ל

�רח�קי�: ‰‡¯ıמ�� ‰ˆ˜Ó.(ספרי)�ח�הז ְִַָָƒ¿≈»»∆ַָ

הע�ל��לבנה מ��� מה�כי� �ה� ה�מי�, �צבא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ

ס�פ�: BÏ(Ë)ועד ‰·‡˙Œ‡Ï.(�ש)אב� �הא לא ְַ……∆ְֵֵָֹ

��אמר לפי �אהב��, לא יט)ל�, "ואהב�(ויקרא : ְְְֱֱִֶֶֶֶַַָָָֹ

�אהב: לא זה את �מ��", ‡ÂÈÏלרע� ÚÓL˙ ‡ÏÂ. ְֲֵֶֶַָֹֹ¿…ƒ¿«≈»
��אמר לפי ל�, למחל נפ�� על (שמות�התח�נ� ְְְְְְֱִִִֶֶַַַַֹ

�עזב:כג) לא לזה ע��", �עזב "עזב :ÒBÁ˙ ‡ÏÂ ֲֲִֶַַָָֹֹֹֹ¿…»
ÂÈÏÚ E�ÈÚ.,"�רע עלֿ�� תעמד "לא ��אמר: לפי ≈¿»»ְֱֲִֵֶֶֶַַַַֹֹ

�ח�ס: לא זה �זכ�ת�:.ÏÓÁ˙Œ‡ÏÂעל �ה�� לא ֶַָֹ¿…«¿…ְְִֵַֹ

ÂÈÏÚ ‰qÎ˙Œ‡ÏÂ.(ספרי),ח�בה ל� י�דע א�ה א� ¿…¿«∆»»ִֵַַָָ

ל��ק: ר�אי ep‚¯‰z(È)אינ� ‚¯‰ Èk.יצא [א� ְְִֵַַֹƒ»…««¿∆ִָָ

�י� מ�ית יצא לח�בה], החזירה� ז�אי, �י� ְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָמ�ית

לזכ�ת �חזירה� אל BaŒ‰È‰z:(ספרי)ח�ב, E„È ְֲִִֵַַַָ»¿ƒ¿∆
‰�BL‡¯·.לא להמית�, ה�יסת �יד �יד�,מצוה מת »ƒ»ְְְֲִִִֵַַַָָָֹ

וג�' הע� �ל "ויד ��אמר: אחרי�, �יד ":ימ�ת ְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָ

יא ÌL(È‚)תורה ˙·LÏ.(ספרי),�ליר��לי �רט »∆∆»ְִִַָָ

לדירה נ�נה Ó‡Ï¯:��א 'B‚Â ÚÓL˙ŒÈk.�א�מרי ְְִִֶָָֹƒƒ¿«¿≈…ְִ

וג�' "יצא� :��:"(„È)ÌÈL�‡.(פה ולא(סנהדרי� ְְֵָ¬»ƒְֹ

�ל(ש�).ÏÚiÏ·ŒÈ�aנ�י�: ע�� ��רק� על, �לי ִָ¿≈¿ƒ««ְְִֶָֹ�ֶ

Ì¯ÈÚ:מק�� È·LÈ.�מ�א אחרת. עיר י��בי ולא ָ…¿≈ƒ»ְְִִֵֶֶַָֹ

d`xciiriax mei qelwpe`

äãárðå äëìð øîàì íøér éáLé-úà eçéciå©©¦²¤«§¥¬¦−̈¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨²
ízrãé-àì øLà íéøçà íéýìûi''yx: ¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬«Ÿ§©§¤«

åèúîà äpäå áèéä zìàLå zø÷çå zLøãå§¨«©§¨¯§¨«©§¨²§¨«©§−̈¥¥®§¦¥³¡¤Æ
úàfä äárBzä äúNrð øácä ïBëð̈´©¨½̈¤«¤§¨²©¥¨¬©−Ÿ

Eaø÷ai''yx:æèøérä éáLé-úà äkú äkä §¦§¤«©¥´©¤À¤«§¥²¨¦¬
-øLà-ìk-úàå dúà íøçä áøç-éôì àåää©¦−§¦¨®¤©«£¥¸Ÿ¨¯§¤¨£¤

áøç-éôì dzîäa-úàå dai''yx:æé-ìk-úàå ¨²§¤§¤§−̈§¦¨«¤§¤¨
Làá zôøùå dáçø CBz-ìà õa÷z dììL§¨À̈¦§Ÿ»¤´§Ÿ¨¼§¨«Ÿ©§¨´¨¥À
ýåýéì ìéìk dììL-ìk-úàå øérä-úà¤¨¦³§¤¨§¨¨Æ¨¦½©«Ÿ̈−

éäìàãBr äðaú àì íìBò ìz äúéäå Ei''yx: ¡Ÿ¤®§¨«§¨Æ¥´½̈¬Ÿ¦¨¤−«
çéïrîì íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àìå§«Ÿ¦§©¯§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á

íéîçø Eì-ïúðå Btà ïBøçî ýåýé áeLé̈¸§Ÿ̈¹¥«£´©À§¨«©§³©«£¦Æ
àk Eaøäå Eîçøåéúáàì òaLð øLEi''yx: §¦«©§´§¦§¤½©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«

èééäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékì EøîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§ŸÆ
íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®

éäìà ýåýé éðéra øLiä úBNrì:Eñéòéáø ©«£Æ©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
ãéààì íëéäìà ýåýéì ízà íéðä¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®´Ÿ

úîì íëéðér ïéa äçø÷ eîéùú-àìå eããbúúi''yx:áLBã÷ ír ék ¦§«Ÿ§À§«Ÿ¨¦Ÿ̄¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«¦´©³¨Æ

C‰� ¯ÓÈÓÏ ÔB‰z¯˜ È·˙È ˙È»»¿≈«¿¿¿≈»¿«

ÚËÏ ÁÏÙ�Â‡Ï Èc ‡iÓÓÚ ˙Â ¿ƒ¿«¿«¬««¿«»ƒ»

:ÔezÚ„Èטו˜Bc·˙Â Úa˙˙Â ¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ¿

ÔÂk ‡ËL˜ ‡‰Â ˙e‡È Ï‡L˙Â¿ƒ¿«»¿»À¿»≈»

‡„‰ ‡z·ÚBz ‡„È·Ú˙‡ ‡Ób˙tƒ¿»»ƒ¿¬ƒ»∆¿»»»

:C�ÈaטזÈ·˙È ˙È ÈÁÓ˙ ‡ÁÓÓ ≈»ƒ¿»ƒ¿≈»»¿≈

¯nb ·¯Ác Ìb˙ÙÏ ‡È‰‰ ‡z¯«̃¿»«ƒ¿ƒ¿«¿»∆««

d¯ÈÚa ˙ÈÂ d· Èc Ïk ˙ÈÂ d˙È»«¿»»ƒ«¿»¿ƒ«

:·¯Ác Ìb˙ÙÏיזd‡„Ú Ïk ˙ÈÂ ¿ƒ¿«¿»∆¿»»¬»«

‡¯e�a „˜B˙Â di˙Ù B‚Ï LB�Îzƒ¿¿¿»«¿≈¿»

¯ÈÓb d‡„Ú Ïk ˙ÈÂ ‡z¯˜ ˙È»«¿»¿»»¬»«¿ƒ

·È¯Á Ïz È‰˙e C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»¿≈≈»ƒ

:„BÚ È�a˙˙ ‡Ï ÌÏÚÏיח‡ÏÂ ¿»»»ƒ¿¿≈¿»

‡Ó¯Á ÔÓ ÌÚcÓ C„Èa ˜a„Èƒ¿«ƒ»ƒ««ƒ∆¿»

·‰ÈÂ dÊ‚¯ ÛB˜zÓ ÈÈ ·e˙Èc ÏÈ„a¿ƒƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈«

CpbÒÈÂ CÏÚ ÌÁ¯ÈÂ ÔÈÓÁ¯ CÏ»«¬ƒƒ«≈¬»¿«¿ƒ»

:C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡ÓkיטÈ¯‡ ¿»ƒ«ƒ«¬»»»¬≈

¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜¿̇«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«

C„wÙÓ ‡�‡ Èc È‰B„Bwt Ïk ˙È»»ƒƒƒ¬»¿«¿»

ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿∆¿«¿»»√»¿»

:C‰Ï‡אÈÈ Ì„˜ Ôez‡ ÔÈ�a ¡»»¿ƒ«√»¿»

ÔeeL˙ ‡ÏÂ ÔeÓÓÁ˙˙ ‡Ï ÔBÎ‰Ï‡¡»¬»ƒ¿«¿¿»¿«

:˙ÈÓ ÏÚ ÔBÎÈ�ÈÚ ÔÈa Ë¯ÓבÈ¯‡ ¿»≈≈≈«ƒ¬≈

C·e C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ««ƒ«¿√»¿»¡»»»

é"ùø

���יח�ה עד ה��חת עיר נע�ית 'אי� ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָאמר�:

מ��כ�': מ�יחיה ��הי� ועד ְְֲִִִִֶֶַַָָָאנ�י�,

(ÂË)·ËÈ‰ zÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ zL¯„Â.(מ (סנהדרי� ¿»«¿»¿»«¿»¿»«¿»≈≈
י� �א� ה�קרא מר��י חקיר�ת, �בע למד� ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמ�א�

מ� אינ� ו�אל�, והיטב; וחקירה �רי�ה, ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָג':

ה�א אחר �במק�� �דיק�ת. למד� �מ��� ְְְְִִִֵֶַַָָָה�ני�,

יט)א�מר וע�ד(דברי� היטב", ה��פטי� "ודר�� : ְְְְִֵֵֵַָ

א�מר ה�א אחר יז)�מק�� היטב",(ש� "ודר�� : ְְְֵֵֵֵַַָָָ

לי�� �וה, לגזרה היטב' 'היטב �לולמד�: האמ�ר ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָ

�זה: ˙k‰(ÊË)זה ‰k‰.(לא יכל(ב"מ אינ� א� ְֶֶ«≈«∆ְִֵָֹ

�אחרת: המית� �ה�, ה�ת�בה �מיתה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָלהמית�

(ÊÈ)EÈ‰Ï‡ '‰Ï.:�ב�ביל� ÔÚÓÏ(ÁÈ)ל�מ� «¡…∆ְְִִִ¿««
Bt‡ ÔB¯ÁÓ '‰ ·eLÈ.(ספרי)עב�דת� זמ� ��ל »≈¬«ְֲֶֶַַָ

�ע�ל�: א� חר�� �ע�ל�, יט��כבי� Ï‡(‡)תורה ֲִַָָָָָ…
e„„b˙˙.�ת�נ ו�רטלא מת,�דידה על �ב�רכ� ƒ¿…¿ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ

�ל �ניו �א�� לפי ע��י�, �האמ�ר�י� ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָ�דר�

�ד�די� ולא נאי� להי�ת רא�יי� וא�� ְְְְְִִִִֶַָָֹמק��,

ÌÎÈ�ÈÚ�מקרחי�: ÔÈa.��במק� ה��חת, אצל ְִָֹ≈≈≈∆ְֵֶַַַַָ

א�מר ה�א כא)אחר קרחה(ויקרא יקרח� "לא : ְְְִֵֵַָָֹ

העיני�: �בי� הרא� �ל לע��ת Èk(·)�רא��", ְְֲִֵֵַַָָָָֹֹƒ



קלז d`xciiriax mei qelwpe`

äãárðå äëìð øîàì íøér éáLé-úà eçéciå©©¦²¤«§¥¬¦−̈¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨²
ízrãé-àì øLà íéøçà íéýìûi''yx: ¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬«Ÿ§©§¤«

åèúîà äpäå áèéä zìàLå zø÷çå zLøãå§¨«©§¨¯§¨«©§¨²§¨«©§−̈¥¥®§¦¥³¡¤Æ
úàfä äárBzä äúNrð øácä ïBëð̈´©¨½̈¤«¤§¨²©¥¨¬©−Ÿ

Eaø÷ai''yx:æèøérä éáLé-úà äkú äkä §¦§¤«©¥´©¤À¤«§¥²¨¦¬
-øLà-ìk-úàå dúà íøçä áøç-éôì àåää©¦−§¦¨®¤©«£¥¸Ÿ¨¯§¤¨£¤

áøç-éôì dzîäa-úàå dai''yx:æé-ìk-úàå ¨²§¤§¤§−̈§¦¨«¤§¤¨
Làá zôøùå dáçø CBz-ìà õa÷z dììL§¨À̈¦§Ÿ»¤´§Ÿ¨¼§¨«Ÿ©§¨´¨¥À
ýåýéì ìéìk dììL-ìk-úàå øérä-úà¤¨¦³§¤¨§¨¨Æ¨¦½©«Ÿ̈−

éäìàãBr äðaú àì íìBò ìz äúéäå Ei''yx: ¡Ÿ¤®§¨«§¨Æ¥´½̈¬Ÿ¦¨¤−«
çéïrîì íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àìå§«Ÿ¦§©¯§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á

íéîçø Eì-ïúðå Btà ïBøçî ýåýé áeLé̈¸§Ÿ̈¹¥«£´©À§¨«©§³©«£¦Æ
àk Eaøäå Eîçøåéúáàì òaLð øLEi''yx: §¦«©§´§¦§¤½©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«

èééäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékì EøîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§ŸÆ
íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®

éäìà ýåýé éðéra øLiä úBNrì:Eñéòéáø ©«£Æ©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
ãéààì íëéäìà ýåýéì ízà íéðä¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®´Ÿ

úîì íëéðér ïéa äçø÷ eîéùú-àìå eããbúúi''yx:áLBã÷ ír ék ¦§«Ÿ§À§«Ÿ¨¦Ÿ̄¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«¦´©³¨Æ

C‰� ¯ÓÈÓÏ ÔB‰z¯˜ È·˙È ˙È»»¿≈«¿¿¿≈»¿«

ÚËÏ ÁÏÙ�Â‡Ï Èc ‡iÓÓÚ ˙Â ¿ƒ¿«¿«¬««¿«»ƒ»

:ÔezÚ„Èטו˜Bc·˙Â Úa˙˙Â ¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ¿

ÔÂk ‡ËL˜ ‡‰Â ˙e‡È Ï‡L˙Â¿ƒ¿«»¿»À¿»≈»

‡„‰ ‡z·ÚBz ‡„È·Ú˙‡ ‡Ób˙tƒ¿»»ƒ¿¬ƒ»∆¿»»»

:C�ÈaטזÈ·˙È ˙È ÈÁÓ˙ ‡ÁÓÓ ≈»ƒ¿»ƒ¿≈»»¿≈

¯nb ·¯Ác Ìb˙ÙÏ ‡È‰‰ ‡z¯«̃¿»«ƒ¿ƒ¿«¿»∆««

d¯ÈÚa ˙ÈÂ d· Èc Ïk ˙ÈÂ d˙È»«¿»»ƒ«¿»¿ƒ«

:·¯Ác Ìb˙ÙÏיזd‡„Ú Ïk ˙ÈÂ ¿ƒ¿«¿»∆¿»»¬»«

‡¯e�a „˜B˙Â di˙Ù B‚Ï LB�Îzƒ¿¿¿»«¿≈¿»

¯ÈÓb d‡„Ú Ïk ˙ÈÂ ‡z¯˜ ˙È»«¿»¿»»¬»«¿ƒ

·È¯Á Ïz È‰˙e C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»¿≈≈»ƒ

:„BÚ È�a˙˙ ‡Ï ÌÏÚÏיח‡ÏÂ ¿»»»ƒ¿¿≈¿»

‡Ó¯Á ÔÓ ÌÚcÓ C„Èa ˜a„Èƒ¿«ƒ»ƒ««ƒ∆¿»

·‰ÈÂ dÊ‚¯ ÛB˜zÓ ÈÈ ·e˙Èc ÏÈ„a¿ƒƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈«

CpbÒÈÂ CÏÚ ÌÁ¯ÈÂ ÔÈÓÁ¯ CÏ»«¬ƒƒ«≈¬»¿«¿ƒ»

:C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡ÓkיטÈ¯‡ ¿»ƒ«ƒ«¬»»»¬≈

¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜¿̇«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«

C„wÙÓ ‡�‡ Èc È‰B„Bwt Ïk ˙È»»ƒƒƒ¬»¿«¿»

ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿∆¿«¿»»√»¿»

:C‰Ï‡אÈÈ Ì„˜ Ôez‡ ÔÈ�a ¡»»¿ƒ«√»¿»

ÔeeL˙ ‡ÏÂ ÔeÓÓÁ˙˙ ‡Ï ÔBÎ‰Ï‡¡»¬»ƒ¿«¿¿»¿«

:˙ÈÓ ÏÚ ÔBÎÈ�ÈÚ ÔÈa Ë¯ÓבÈ¯‡ ¿»≈≈≈«ƒ¬≈

C·e C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ««ƒ«¿√»¿»¡»»»

é"ùø

���יח�ה עד ה��חת עיר נע�ית 'אי� ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָאמר�:

מ��כ�': מ�יחיה ��הי� ועד ְְֲִִִִֶֶַַָָָאנ�י�,

(ÂË)·ËÈ‰ zÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ zL¯„Â.(מ (סנהדרי� ¿»«¿»¿»«¿»¿»«¿»≈≈
י� �א� ה�קרא מר��י חקיר�ת, �בע למד� ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמ�א�

מ� אינ� ו�אל�, והיטב; וחקירה �רי�ה, ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָג':

ה�א אחר �במק�� �דיק�ת. למד� �מ��� ְְְְִִִֵֶַַָָָה�ני�,

יט)א�מר וע�ד(דברי� היטב", ה��פטי� "ודר�� : ְְְְִֵֵֵַָ

א�מר ה�א אחר יז)�מק�� היטב",(ש� "ודר�� : ְְְֵֵֵֵַַָָָ

לי�� �וה, לגזרה היטב' 'היטב �לולמד�: האמ�ר ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָ

�זה: ˙k‰(ÊË)זה ‰k‰.(לא יכל(ב"מ אינ� א� ְֶֶ«≈«∆ְִֵָֹ

�אחרת: המית� �ה�, ה�ת�בה �מיתה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָלהמית�

(ÊÈ)EÈ‰Ï‡ '‰Ï.:�ב�ביל� ÔÚÓÏ(ÁÈ)ל�מ� «¡…∆ְְִִִ¿««
Bt‡ ÔB¯ÁÓ '‰ ·eLÈ.(ספרי)עב�דת� זמ� ��ל »≈¬«ְֲֶֶַַָ

�ע�ל�: א� חר�� �ע�ל�, יט��כבי� Ï‡(‡)תורה ֲִַָָָָָ…
e„„b˙˙.�ת�נ ו�רטלא מת,�דידה על �ב�רכ� ƒ¿…¿ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ

�ל �ניו �א�� לפי ע��י�, �האמ�ר�י� ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָ�דר�

�ד�די� ולא נאי� להי�ת רא�יי� וא�� ְְְְְִִִִֶַָָֹמק��,

ÌÎÈ�ÈÚ�מקרחי�: ÔÈa.��במק� ה��חת, אצל ְִָֹ≈≈≈∆ְֵֶַַַַָ

א�מר ה�א כא)אחר קרחה(ויקרא יקרח� "לא : ְְְִֵֵַָָֹ

העיני�: �בי� הרא� �ל לע��ת Èk(·)�רא��", ְְֲִֵֵַַָָָָֹֹƒ



d`xciiriaxקלח meiqelwpe`

éäìà ýåýéì äzàúBéäì ýåýé øça Eáe E ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈À¦«§¬
éðt-ìr øLà íénrä ìkî älâñ írì BìÆ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−©§¥¬

äîãàäi''yx:ñâäárBz-ìk ìëàú àìi''yx: ¨«£¨¨«¬ŸŸ©−¨«¥¨«
ãíéáNë äù øBL eìëàz øLà äîäaä úàæ¬Ÿ©§¥−̈£¤´Ÿ¥®¾¥¬Ÿ§¨¦−

íéfr äùåi''yx:äïLéãå Bwàå øeîçéå éáöe ìià §¥¬Ÿ¦¦«©¨¬§¦−§©§®§©¬§¦−Ÿ
øîæå Bàúei''yx:åäñøt úñøôî äîäa-ìëå §¬¨¨«¤§¨§¥º̈©§¤´¤©§À̈

äøb úìrî úBñøô ézL òñL úrñLå§Ÿ©³©¤̧©Æ§¥´§¨½©«£©¬¥−̈
eìëàz dúà äîäaai''yx:æàì äæ-úà Cà ©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«©´¤¤º³Ÿ

äñøtä éñéøônîe äøbä éìrnî eìëàú«Ÿ§Æ¦©«£¥´©¥½̈¦©§¦¥¬©©§−̈
-úàå úáðøàä-úàå ìîbä-úà äreñMä©§¨®¤Â©¨Â̈§¤¨«©§¤̧¤§¤
àì äñøôe änä äøâ äìrî-ék ïôMä©¨¹̈¦©«£¥¯¥¨´¥À¨©§¨Æ´Ÿ

íëì íä íéàîè eñéøôäi''yx:çøéæçä-úàå ¦§¦½§¥¦¬¥−¨¤«§¤Â©«£¦Â
àeä àîè äøâ àìå àeä äñøt ñéøôî-ék¦«©§¦¸©§¨¬Æ§´Ÿ¥½̈¨¥¬−
bú àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî íëìeòi''yx:ñèeìëàz äæ-úà ¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈¬Ÿ¦¨«¤¤Æ«Ÿ§½

·ÈaÁ ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÈÈ ÈÚ¯z‡ƒƒ¿≈¿»¿≈¡≈≈¿««ƒ

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡iÓÓÚ ÏkÓƒ…«¿«»ƒ««≈«¿»

Á¯Óc˜:ג Ïk ÏeÎÈ˙ ‡ÏדÔÈc »≈»ƒ¿»»≈

ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯Bz ÔeÏÎÈ˙c ‡¯ÈÚa¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿ƒ

:ÔÈfÚc ÔÈ„‚Â ÔÈÏÁ¯cה‡Ïi‡ ƒ¿≈ƒ¿»¿»¿ƒƒ«»»

‡ÓÈ¯Â ‡ÏÚÈÂ ‡¯eÓÁÈÂ ‡È·ËÂ¿«¿»¿«¿»¿«¿»¿≈»

:‡ˆÈ„Â ‡Ïa¯B˙Âו‡¯ÈÚa ÏÎÂ ¿¿»»¿ƒ»¿»¿ƒ»

ÔÈÙÏË ‡ÙÏhÓe ‡˙Ò¯Ù ‡˜È„Òcƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ

‡¯LÙ ‡˜qÓ ‡˙Ò¯t ÔÈz¯z«¿≈«¿»»«¿»ƒ¿»

:ÔeÏÎÈz d˙È ‡¯ÈÚ·aז˙È Ì¯a ƒ¿ƒ»»«≈¿¿«»

‡¯LÙ È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»

‡iÙÏË ÈÙÏhÓ ‡˙Ò¯Ù È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»«ƒ¿≈ƒ¿«»

‡ÊÙË ˙ÈÂ ‡·�¯‡ ˙ÈÂ ‡ÏÓb ˙È»«¿»¿»«¿¿»¿»«¿»

ÔB‰˙Ò¯Ùe Ôep‡ ‡¯LÙ È˜qÓ È¯‡¬≈«¿≈ƒ¿»ƒ«¿»¿

‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï:ÔBÎÏ Ôep »¿ƒ»¿»¬ƒƒ¿

Ò¯t˙‡ח ˜ÈcÒÓ È¯‡ ‡¯ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈«¿ƒ«¿»»

ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ¯LÙ ‡ÏÂ ‡e‰¿»»«¿»»¿

ÔB‰zÏ·�·e ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓƒƒ¿¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿

:Ôe·¯˜˙ ‡ÏטÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È »ƒ¿¿»≈≈¿

é"ùø

‰z‡ LB„˜ ÌÚ.,�מאב�תי עצמ� וע�ד:קד�ת «»«»ְ�ְְְֲֵֶַַ

ה' �חר לד).ÚBzŒÏk·‰(‚)":"�ב� �ל(בכורות ְַָ»≈»ָ

ל�חט� �די �כ�ר אז� צר� �ג��: ל�, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ��עב�י
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d`xciiriax mei qelwpe`

øétðñ Bì-øLà ìk íéna øLà ìkî¦−Ÿ£¤´©¨®¦¯Ÿ£¤²§©¦¬
:eìëàz úN÷N÷åéøétðñ Bì-ïéà øLà ìëå §©§¤−¤Ÿ¥«§¸Ÿ£¤¯¥²§©¦¬

:íëì àeä àîè eìëàú àì úN÷N÷åñ §©§¤−¤´ŸŸ¥®¨¥¬−¨¤«
àéeìëàz äøäè øBtö-ìki''yx:áéøLà äæå ¨¦¬§Ÿ̈−Ÿ¥«§¤¾£¤¬

äiðæräå ñøtäå øLpä íäî eìëàú-àìi''yx: Ÿ«Ÿ§−¥¤®©¤¬¤§©¤−¤§¨«¨§¦¨«
âédðéîì äicäå äiàä-úàå äàøäåi''yx:ãéúàå §¨«¨¨Æ§¤¨´©½̈§©©−̈§¦¨«§¥¬

:Bðéîì áøò-ìkåè-úàå äðriä úa úàå ¨Ÿ¥−§¦«§¥Æ©´©©«£½̈§¤
:eäðéîì õpä-úàå óçMä-úàå ñîçzä©©§−̈§¤©¨®©§¤©¥−§¦¥«

æèúîLðzäå óeLðiä-úàå ñBkä-úài''yx: ¤©¬§¤©©§−§©¦§¨«¤
æéCìMä-úàå äîçøä-úàå úàwäåi''yx: §©¨¨¬§¤¨«¨−̈¨§¤©¨¨«

çéúôéëecäå dðéîì äôðàäå äãéñçäå§©´£¦½̈§¨«£¨−̈§¦¨®§©«¦©−
ólèräåi''yx:èéàeä àîè óBòä õøL ìëå §¨«£©¥«§ŸÆ¤´¤¨½¨¥¬−

eìëàé àì íëìi''yx:ëeìëàz øBäè óBò-ìki''yx:àëeìëàú-àì ¨¤®−Ÿ¥«¨¥«¨¬¨−Ÿ¥«Ÿ«Ÿ§´
éørLa-øLà øbì äìáð-ìëír ék éøëðì øëî Bà dìëàå äpðzz E ¨Â§¥Â̈©¥̧£¤¦§¨¤¹¦§¤´¨©«£¨À̈³¨ŸÆ§¨§¦½¦´©³
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:‡˙Â·e ‡ÙBt˜Âיז‡˙˜Â ¿ƒ»«¿»¿»»

:‡�e� ÈÏLÂ ‡˜¯˜¯ÈÂƒ«¿≈»¿»≈»

b�Â¯יח d�ÊÏ ea‡Â ‡˙È¯eÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««

:‡ÙlËÚÂ ‡¯eËיט‡LÁ¯ ÏÎÂ »«¬«≈»¿…ƒ¬»

‡Ï ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡ÙBÚ„¿»¿»»¿»

:ÔeÏÎ‡˙ÈכÈÎ„ ‡ÙBÚ Ïk ƒ¿»¿»»¿≈

:ÔeÏÎÈzכאÏk ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ≈¿»≈¿»

é"ùø

:!?��� �ל לא טק�ה, BtˆŒÏk¯(È‡)תורה ֵֶַָָֹ»ƒ
eÏÎ‡z ‰¯‰Ë.(נז מ��חת(קידושי� לה�יר ¿…»…≈ְְִַ�ַַ

Ì‰Ó(È·)��מצרע: eÏÎ‡˙Œ‡Ï ¯L‡ ‰ÊÂ. ְִֶָֹ¿∆¬∆……¿≈∆
ה�ח�טה: את i‡‰Œ˙‡Â‰(È‚)לאסר ‰‡¯‰Â ְֱֶֶַָֹ¿»»»¿∆»«»

'B‚Â.,ה�� היא א�ה, היא ראה, נקראהיא ול�ה ¿ְְִִִִַַָָָָָָָ

�כל הזהיר� ול�ה �י�תר, �ר�אה 'ראה'? ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָ�מ�

לחלק, �י� לבעל �ה �תח�� לי�� ��א ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ�מ�תיה?

לה�יר, וה�א ראה, א�ת� ק�רא הא�סר� יהא ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹ��א

לא וז� �מ�, א�ה א� �מ�, ��ה 'ז�, ְְְֵַַָָָָֹא�מר:

ה�מא ל� �רט �בע�פ�ת ה�ת�ב'. לל�די�,אסר ְְְִֵֵֵַַַַַָָָ

לפיכ� ה�מאי�, על מר�י� הטה�רי� ְְִִִֵַַָ�ְְִֶַָ�הע�פ�ת

ה�עט: את יד�רט קלב"א.‰ÓL�z˙(ÊË)תורה ֵֶַַ�ָ«ƒ¿»∆
(פלעדערמויז): סג).CÏM(ÊÈ)�ורי"� (חולי� »»
ה��: מ� �גי� �רנג�ל.ÙÈÎec˙(ÁÈ)ה��לה ה�א ִִֶַַָָƒ«ְְַ

וכר�ל�� (וידעהאפ�), הרופ"א ובלע"ז ְְְַַָָה�ר,

‰ÛBÚ(ËÈ)�פ�לה: ı¯L.�הר�ח�י ה�מ�כי� ה� ְָ∆∆»ְֲִִֵַָ

טמאי�, וחגבי� �צרעי� זב�בי�, �ג��: האר�, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָעל

'�ר�': קר�יי� eÏÎ‡z(Î)ה� ¯B‰Ë ÛBÚŒÏk. ְִֵֶֶ»»…≈
�ע�ה', 'לא על 'ע�ה' לי�� �א ה�מא, את ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹולא

טמאה, �המה ולא �אכל� א�ת� �בהמה: ְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָֹֹוכ�

עליה� לעבר 'ע�ה', 'ע�ה', מ�לל ה�א ְְֲֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָֹולאו

�ע�ה': ו'לא ‡EÈ¯ÚLaŒ¯L(Î‡)�'ע�ה' ¯bÏ. ְֲֲֵֶַַֹ«≈¬∆ƒ¿»∆
זרה עב�דה לעבד ��א עליו ���ל ���ב, ֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ�ר

נבל�ת: Ï‰'וא�כל ‰z‡ LB„˜ ÌÚ Èk.(ספרי) ְְֵֵƒ«»«»«
ל�, ���ר עצמ� את ואחרי�ק�� ה��רי� �ברי� ְְֵֶַַַ�ְְִַָָ�ֲִִֵַָ

�פניה�: ��יר� אל א��ר, �ה� Œ‡Ïנ�הגי� ְֲִִִִֵֵֶֶַַָ…
È„b ÏM·˙.(קיג לח�ה,(חולי� �רט �עמי�, �ל� ¿«≈¿ƒְְְִַָָָָֹ

טמאה:ולע�פ�ת ‚„Èולבהמה ÏM·˙Œ‡Ï:'B‚Â ְְְְִֵֵָָָ…¿«≈¿ƒ¿
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זרה עב�דה לעבד ��א עליו ���ל ���ב, ֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ�ר

נבל�ת: Ï‰'וא�כל ‰z‡ LB„˜ ÌÚ Èk.(ספרי) ְְֵֵƒ«»«»«
ל�, ���ר עצמ� את ואחרי�ק�� ה��רי� �ברי� ְְֵֶַַַ�ְְִַָָ�ֲִִֵַָ

�פניה�: ��יר� אל א��ר, �ה� Œ‡Ïנ�הגי� ְֲִִִִֵֵֶֶַַָ…
È„b ÏM·˙.(קיג לח�ה,(חולי� �רט �עמי�, �ל� ¿«≈¿ƒְְְִַָָָָֹ

טמאה:ולע�פ�ת ‚„Èולבהמה ÏM·˙Œ‡Ï:'B‚Â ְְְְִֵֵָָָ…¿«≈¿ƒ¿



d`xciiyingקמ meiqelwpe`

éäìà ýåýéì äzà LBã÷éãb ìMáú-àì E ¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−
Bnà áìçai''yx:ôéùéîçáëúà øOrz øOr ©«£¥¬¦«©¥´§©¥½¥−

äðL äðL äãOä àöiä Erøæ úàeáz-ìki''yx: ¨§©´©§¤®©Ÿ¥¬©¨¤−¨¨¬¨¨«
âëéäìà ýåýé | éðôì zìëàå-øLà íB÷na E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨´£¤

ì øçáéðâc øùrî íL BîL ïkLELøéz E ¦§©»§©¥´§´¨¼©§©³Ÿ§¨«§Æ¦«§´
ðàöå Eø÷a úøëáe Eøäöéåãîìz ïrîì E §¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§©´©¦§©À
éäìà ýåýé-úà äàøéìíéîiä-ìk Ei''yx: §¦§¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨©¨¦«

ãëBúàN ìëeú àì ék Cøcä Enî äaøé-éëå§¦«¦§¤̧¦§¹©¤À¤¦´´Ÿ©»§¥¼
ýåýé øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ék¦«¦§©³¦§Æ©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´

éäìàýåýé Eëøáé ék íL BîL íeùì E ¡Ÿ¤½¨¬Ÿ§−¨®¦¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬
éäìàEi''yx:äëóñkä zøöå óñka äzúðå ¡Ÿ¤«§¨«©−̈©¨®¤§©§¨³©¤̧¤Æ

ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà zëìäå Eãéa§¨´§½§¨«©§¨Æ¤©¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬
éäìà:Ba Eåëäeàz-øLà ìëa óñkä äzúðå ¡Ÿ¤−«§¨«©¨´©¤¿¤§ŸÁ£¤§©¤̧

øLà ìëáe øëMáe ïéiáe ïàváe ø÷aa ELôð©§§¹©¨¨´©ÀŸ©©̧¦Æ©¥½̈§²Ÿ£¤¬
éäìà ýåýé éðôì íM zìëàå ELôð EìàLzE ¦§¨«§−©§¤®§¨©´§¨À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

Eúéáe äzà zçîùåi''yx:æë-øLà éåläå §¨«Ÿ©§−̈©¨¬¥¤«§©¥¦¬£¤
éørLaäìçðå ÷ìç Bì ïéà ék epáærú àì E ¦§¨¤−´Ÿ©«©§¤®¦´¥¬²¥¬¤§©«£−̈

CÈÂ¯˜· Èc Ï¯Ú ·˙B˙Ï ‡ÏÈ·�¿ƒ»¿«»≈ƒ¿ƒ¿»

¯·Ï dp�aÊ˙ B‡ dpÏÎÈÈÂ dp�zzƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ«¿«¿ƒ«¿«

ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡ ÔÈÓÓÚ«¿ƒ¬≈««ƒ«¿√»¿»

:·ÏÁa ¯Na ÏeÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡∆»»»≈¿««¬»

ÏÏÚ˙כב Ïk ˙È ¯OÚ˙ ‡¯OÚ«¿»¿«≈»»¬»«

:‡zL· ‡zL ‡Ï˜Á ˜BtÈc CÚ¯Ê«¿»¿ƒ«¿»«»¿«»

a‡˙¯‡כג C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏeÎÈ˙Â¿≈√»¿»¡»»¿«¿»

Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï ÈÚ¯zÈ Ècƒƒƒ¿≈¿«¿»»¿ƒ¿≈«»

CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Ú ¯NÚÓ«¿«ƒ»«¿»ƒ¿»

ÛÏÈ˙c ÏÈ„a C�ÚÂ C¯B˙ È¯BÎ·e¿≈»¿»»¿ƒ¿≈«

:‡iÓBÈ Ïk C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ¿ƒ¿«√»¿»¡»»»«»

Ï‡כד È¯‡ ‡Á¯‡ CpÓ ÈbÒÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈ƒ»»¿»¬≈»

CpÓ ˜Á¯˙È È¯‡ dÏhÓÏ Ïekƒ̇¿ƒ¿≈¬≈ƒ¿»«ƒ»

C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»

È¯‡ Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¬≈

:C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·ÈכהÔz˙Â ¿»≈ƒ»¿»¡»»¿ƒ≈

C‰˙e C„Èa ‡tÒk ¯eˆ˙e ‡tÒÎa¿«¿»¿«¿»ƒ»¿«

:da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»≈

ÈÚ¯zÈכו Èc ÏÎa ‡tÒk Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»¿…ƒƒƒ¿≈

˙„Á ¯ÓÁ·e ‡�Ú·e È¯B˙a CLÙ�«¿»¿≈¿»»«¬«¬«

CLÙ� CpÏ‡L˙ Èc ÏÎ·e ˜ÈzÚÂ¿«ƒ¿…ƒƒ¿¬ƒ»«¿»

È„Á˙Â C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ônz ÏeÎÈ˙Â¿≈«»√»¿»¡»»¿∆¡≈

:C˙Èa L�‡Â z‡כזÈ„ ‰‡ÂÏÂ «¿∆¡«≈»¿≈»»ƒ

dÏ ˙ÈÏ È¯‡ d�È˜Á¯˙ ‡Ï CÈÂ¯˜·¿ƒ¿»»¿«¬ƒ≈¬≈≈≈

é"ùø

(·Î)¯OÚz ¯OÚ.(תנחומא)?זה אצל זה עני� מה «≈¿«≈ְִֵֶֶֶָָ

�גרמ� 'לא לי�ראל: ה�א, �ר�� ה�ד�� לה� ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹאמר

�דיי� לב�ל �מעילי �ה� עד �ב�אה, �ל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

�רא�י, מע�ר�ת מע�רי� א�� אי� �א� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָא��תיה�,

והיא קדי� ר�ח מ�ציא אני להת��ל, סמ�� ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָ��ה�א

��אמר כו)מ��פ��', ב לפני(מלכי� "��דפה : ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָ

וכ� ���רי�:קמה", L�‰לעני� ‰�L.(ספרי)�מ�א ְְְִִִֵַָָ»»»»ִָ

על החד� מ� מע�רי� zÏÎ‡Â(Î‚)ה���:�אי� ְְִִֵֶֶַַַָָָָ¿»«¿»
'B‚Â.מע�ר לי�� למדנ� ��בר �ני, מע�ר זה ¿ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

��אמר ל�ו�י�, יח)רא��� מאת(במדבר �קח� "�י : ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַ

�כל לאכל� ר��ת לה� ונת� וג�'", י�ראל ְְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָ�ני

��אמר מק��";(ש�)מק�� �כל א�ת� "ואכל�� : ְְֱֲֶֶֶַַַָָָ

ה�א: אחר מע�ר זה �רח� EÎ¯·È(Î„)על Èk. ְֲֲֵֵֶַַַָƒ¿»∆¿
ה�ב�אה ל�את:��הא כהמר�ה ÏÎa(ÂÎ)תורה ְְְֵֶַָ�ֵָָ¿…

ELÙ� ‰e‡zŒ¯L‡.:לל�ÔÈi·e Ô‡v·e ¯˜aa ¬∆¿«∆«¿¿ְָ«»»«…««ƒ
¯ÎM·e.:רט�ELÙ� EÏ‡Lz ¯L‡ ÏÎ·e..ספרי) «≈»ְָ¿…¬∆ƒ¿»¿«¿∆
סג) ולד�תב"ק ולד מפר�: ה�רט מה וכלל: ְְְְְַַַַַָָָָָֹחזר

וכ�':האר�, אד� למאכל B‚Â'(ÊÎ)ורא�י ÈÂl‰Â ְְְֲֶַַָָָָָ¿«≈ƒ¿
ep·ÊÚ˙ ‡Ï.�ל רא���:מ�י�� BÏמע�ר ÔÈ‡ Èk …««¿∆ֲִִִֵֵַƒ≈

CnÚ ‰ÏÁ�Â ˜ÏÁ.(ספרי)פאה� �כחה, לקט, יצא� ≈∆¿«¬»ƒ»ְְִֵֶֶָָָ

d`xehiyy mei qelwpe`

Cnri''yx:ñçëìL | äö÷îàéöBz íéðL L ¦¨«¦§¥´¨´¨¦À¦Æ
zçpäå àåää äðMa Eúàeáz øNrî-ìk-úà¤¨©§©Æ§¨´§½©¨−̈©¦®§¦©§−̈

éørLaEi''yx:èë÷ìç Bì-ïéà ék éålä àáe ¦§¨¤«¨´©¥¦¿¦´¥«Á¥̧¤
å Cnr äìçðåøLà äðîìàäå íBúiäå øbä §©«£¹̈¦À̈Â§©¥Â§©¨³§¨«©§¨¨Æ£¤´

éørLaýåýé Eëøáé ïrîì eòáNå eìëàå E ¦§¨¤½§¨«§−§¨¥®§©³©§¨«¤§Æ§Ÿ̈´
éäìàäùrz øLà Eãé äùrî-ìëa Ei''yx:ñ ¡Ÿ¤½§¨©«£¥¬Ÿ¨«§−£¤¬©«£¤«Ÿ
éùùåèàäùrz íéðL-òáL õwî¦¥¬¤«©¨¦−©«£¤¬Ÿ

ähîLi''yx:á-ìk èBîL ähîMä øác äæå §¦¨«§¤»§©´©§¦¨¼¨À¨
Nbé-àì eärøa äMé øLà Bãé äMî ìra©̧©Æ©¥´¨½£¤¬©¤−§¥¥®«Ÿ¦³Ÿ
ähîL àø÷-ék åéçà-úàå eärø-úà¤¥¥̧Æ§¤¨¦½¦«¨¨¬§¦−̈

ýåýéìi''yx:âEì äéäé øLàå Nbz éøëpä-úà ©«Ÿ̈«¤©¨§¦−¦®Ÿ©«£¤̧¦«§¤¬§²
éçà-úà:Eãé èîLz Eã-äéäé àì ék ñôà ¤¨¦−©§¥¬¨¤«¤¾¤¦²¬Ÿ¦«§¤

øLà õøàa ýåýé Eëøáé Cøá-ék ïBéáà Ea§−¤§®¦«¨¥³§¨«¤§Æ§Ÿ̈½¨¾̈¤£¤Æ
éäìà ýåýédzLøì äìçð Eì-ïúð Ei''yx:ä÷ø §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥«§¬©«£−̈§¦§¨«©µ

éäìà ýåýé ìB÷a òîLz rBîL-íàì EøîL ¦¨´©¦§©½§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¦§³Ÿ

:CnÚ ‡�ÒÁ‡Â ˜ÏÁכחÛBqÓ √»¿«¬»»ƒ»ƒ

¯NÚÓ Ïk ˙È ˜tz ÔÈ�L ˙Ïz¿«¿ƒ«≈»»«¿«

Ú�ˆ˙Â ‡È‰‰ ‡zLa CzÏÏÚ¬«¿»¿«»«ƒ¿«¿«

:CÈÂ¯˜aכט˙ÈÏ È¯‡ ‰‡ÂÏ È˙ÈÈÂ ¿ƒ¿»¿≈≈≈»»¬≈≈

‡¯Bi‚Â CnÚ ‡�ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ≈√»¿«¬»»ƒ»¿ƒ»

CÈÂ¯˜· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿»

CpÎ¯·È Èc ÏÈ„a ÔeÚaNÈÂ ÔeÏÎÈÈÂ¿≈¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿»≈ƒ»

Èc C„È È„·BÚ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿»»≈¿»ƒ

:„aÚ˙א„aÚz ÔÈ�L Ú·L ÛBqÓ «¿≈ƒ¿«¿ƒ«¿≈

:‡˙hÓLב‡˙hÓL Ìb˙t ÔÈ„Â ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»

Èc eL¯ È¯Ó ¯·b Ïk ËÓL˙c¿«¿≈»¿«»≈¿ƒ

d¯·Á ÔÓ Úa˙È ‡Ï d¯·Áa ÈL¯È«¿≈¿«¿≈»ƒ¿«ƒ«¿≈

‡˙hÓL ‡¯˜ È¯‡ È‰eÁ‡ ÔÓeƒ¬ƒ¬≈¿»¿ƒ¿»

:ÈÈ Ì„˜גÚa˙z ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓ √»¿»ƒ««¿ƒƒ¿«

ËÓLz CeÁ‡ ÌÚ CÏ È‰È È„Â¿ƒ¿≈»ƒ»«¿≈

:C„ÈדC· È‰È ‡Ï È¯‡ „BÁÏ ¿»¿¬≈»¿≈»

ÈÈ CpÎ¯·È ‡Î¯· È¯‡ ‡�kÒÓƒ¿≈»¬≈»»»¿»≈ƒ»¿»

CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ È„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:d˙¯ÈÓÏ ‡�ÒÁ‡הÌ‡ „BÁÏ «¬»»¿≈¿«¿ƒ

C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa«̃»»¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»

È „aÚÓÏ ¯hÓÏ‡z„˜Ùz Ïk ˙ ¿ƒ«¿∆¿«»»«¿∆¿»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ Èc ‡„‰»»ƒ¬»¿«¿»»≈

é"ùø

ואינ� �מ��, �ה� ע�� חלק ל� י� ה�א �א� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָוהפקר,

�מע�ר: ÌÈ�L(ÁÎ)ח�בי� LÏL ‰ˆ˜Ó.א� ְֲִֵַַָƒ¿≈»…»ƒָ

רא��נה �נה �ל מע�ר�תיו ה�הה �א� ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָול�ד,

��לי�ית: ה�ית מ� ��בער� ל�מ�ה, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָ��נ�ה

(ËÎ)ÈÂl‰ ‡·e.:���רא מע�ר b‰Â¯וי�ל »«≈ƒְֲִִֵַֹ¿«≈
ÌB˙i‰Â.נה� �ל עני �ל �ה�א �ני, מע�ר וי�ל� ¿«»ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

��זקק� �דר� �יר��לי� א�ה �אכל�� ולא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹז�,

�ני� ��י �ל �ני מע�ר eÚ·NÂ:לאכל eÏÎ‡Â. ְֱֲִִֵֵֵֶֶַָֹ¿»¿¿»≈
��חתי� 'אי� אמר�: מ�א� �ביעה, �די לה� ��ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָ

�ל �מע�ר ליר��לי� ה�ל� וא�ה וכ�''. ��ר� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלעני

�מתו�ה: �ה�הית, ��נ�ה רא��נה כז)�נה (דברי� ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ

��פר� �מ� ה�ית", מ� ה�ד� �"�י(ש�)"�ער�י ְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹֹ

לע�ר ÌÈ�LŒÚ·L(‡)":תכ�ה ıwÓ.בע� יכל ְְֵֶַַƒ≈∆«»ƒֶַָֹ

"קרבה ל�מר: �למ�ד �מלוה? מלוה לכל ְְְְְִִִַַָָָָָָ�ני�

לכל �ני� �בע א�מר א�ה וא� ה�בע", ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ�נת

היא היא� ואחד, אחד �ל להלואת �מלוה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמלוה

ה�מ��ת: למני� �ני� �בע למד� הא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָקרבה?

(·)B„È ‰MÓ ÏÚaŒÏk ËBÓL.�יד את �מט »»«««≈»ְֶָֹ

מ�ה:�ל �על ג�ל Ï‡(„)תורה Èk ÒÙ‡ ֶֶַַַָ∆∆ƒ…
ÔBÈ·‡ EaŒ‰È‰È.יח�ל לא "�י א�מר: ה�א �לה�� ƒ¿∆¿∆¿ְְִֵֶַַָֹ

�ל רצ�נ� ע��י� �א�� �זמ� א�א ְְְִִֶֶֶֶֶַַָאבי��"?

א�� �כ�אי� �כ�, ולא �אחרי� אבי�ני� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמק��,

אבי��, �כ�. אבי�ני� מק�� �ל רצ�נ� ְְְִִֶֶֶֶָָע��י�

�בר: לכל �אב �ה�א 'אבי��' �ל��� מעני, ְְְִֵֵֶֶַָָָָָ�ל

(‰)ÚÓLz ÚBÓLŒÌ‡ יהיה.¯˜ לא ��אז «ƒ»«ƒ¿«ְְִֶָֹ

ÚÓLzאבי��: ÚBÓL.�א�ת מ�מיעי� קמעא, �מע ְֶ»«ƒ¿«ְְִִִַַָָ
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Nbé-àì eärøa äMé øLà Bãé äMî ìra©̧©Æ©¥´¨½£¤¬©¤−§¥¥®«Ÿ¦³Ÿ
ähîL àø÷-ék åéçà-úàå eärø-úà¤¥¥̧Æ§¤¨¦½¦«¨¨¬§¦−̈

ýåýéìi''yx:âEì äéäé øLàå Nbz éøëpä-úà ©«Ÿ̈«¤©¨§¦−¦®Ÿ©«£¤̧¦«§¤¬§²
éçà-úà:Eãé èîLz Eã-äéäé àì ék ñôà ¤¨¦−©§¥¬¨¤«¤¾¤¦²¬Ÿ¦«§¤

øLà õøàa ýåýé Eëøáé Cøá-ék ïBéáà Ea§−¤§®¦«¨¥³§¨«¤§Æ§Ÿ̈½¨¾̈¤£¤Æ
éäìà ýåýédzLøì äìçð Eì-ïúð Ei''yx:ä÷ø §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥«§¬©«£−̈§¦§¨«©µ

éäìà ýåýé ìB÷a òîLz rBîL-íàì EøîL ¦¨´©¦§©½§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¦§³Ÿ

:CnÚ ‡�ÒÁ‡Â ˜ÏÁכחÛBqÓ √»¿«¬»»ƒ»ƒ

¯NÚÓ Ïk ˙È ˜tz ÔÈ�L ˙Ïz¿«¿ƒ«≈»»«¿«

Ú�ˆ˙Â ‡È‰‰ ‡zLa CzÏÏÚ¬«¿»¿«»«ƒ¿«¿«

:CÈÂ¯˜aכט˙ÈÏ È¯‡ ‰‡ÂÏ È˙ÈÈÂ ¿ƒ¿»¿≈≈≈»»¬≈≈

‡¯Bi‚Â CnÚ ‡�ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ≈√»¿«¬»»ƒ»¿ƒ»

CÈÂ¯˜· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿»

CpÎ¯·È Èc ÏÈ„a ÔeÚaNÈÂ ÔeÏÎÈÈÂ¿≈¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿»≈ƒ»

Èc C„È È„·BÚ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿»»≈¿»ƒ

:„aÚ˙א„aÚz ÔÈ�L Ú·L ÛBqÓ «¿≈ƒ¿«¿ƒ«¿≈

:‡˙hÓLב‡˙hÓL Ìb˙t ÔÈ„Â ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»

Èc eL¯ È¯Ó ¯·b Ïk ËÓL˙c¿«¿≈»¿«»≈¿ƒ

d¯·Á ÔÓ Úa˙È ‡Ï d¯·Áa ÈL¯È«¿≈¿«¿≈»ƒ¿«ƒ«¿≈

‡˙hÓL ‡¯˜ È¯‡ È‰eÁ‡ ÔÓeƒ¬ƒ¬≈¿»¿ƒ¿»

:ÈÈ Ì„˜גÚa˙z ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓ √»¿»ƒ««¿ƒƒ¿«

ËÓLz CeÁ‡ ÌÚ CÏ È‰È È„Â¿ƒ¿≈»ƒ»«¿≈

:C„ÈדC· È‰È ‡Ï È¯‡ „BÁÏ ¿»¿¬≈»¿≈»

ÈÈ CpÎ¯·È ‡Î¯· È¯‡ ‡�kÒÓƒ¿≈»¬≈»»»¿»≈ƒ»¿»

CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ È„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:d˙¯ÈÓÏ ‡�ÒÁ‡הÌ‡ „BÁÏ «¬»»¿≈¿«¿ƒ

C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa«̃»»¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»

È „aÚÓÏ ¯hÓÏ‡z„˜Ùz Ïk ˙ ¿ƒ«¿∆¿«»»«¿∆¿»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ Èc ‡„‰»»ƒ¬»¿«¿»»≈

é"ùø

ואינ� �מ��, �ה� ע�� חלק ל� י� ה�א �א� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָוהפקר,

�מע�ר: ÌÈ�L(ÁÎ)ח�בי� LÏL ‰ˆ˜Ó.א� ְֲִֵַַָƒ¿≈»…»ƒָ

רא��נה �נה �ל מע�ר�תיו ה�הה �א� ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָול�ד,

��לי�ית: ה�ית מ� ��בער� ל�מ�ה, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָ��נ�ה

(ËÎ)ÈÂl‰ ‡·e.:���רא מע�ר b‰Â¯וי�ל »«≈ƒְֲִִֵַֹ¿«≈
ÌB˙i‰Â.נה� �ל עני �ל �ה�א �ני, מע�ר וי�ל� ¿«»ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

��זקק� �דר� �יר��לי� א�ה �אכל�� ולא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹז�,

�ני� ��י �ל �ני מע�ר eÚ·NÂ:לאכל eÏÎ‡Â. ְֱֲִִֵֵֵֶֶַָֹ¿»¿¿»≈
��חתי� 'אי� אמר�: מ�א� �ביעה, �די לה� ��ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָ

�ל �מע�ר ליר��לי� ה�ל� וא�ה וכ�''. ��ר� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלעני

�מתו�ה: �ה�הית, ��נ�ה רא��נה כז)�נה (דברי� ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ

��פר� �מ� ה�ית", מ� ה�ד� �"�י(ש�)"�ער�י ְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹֹ

לע�ר ÌÈ�LŒÚ·L(‡)":תכ�ה ıwÓ.בע� יכל ְְֵֶַַƒ≈∆«»ƒֶַָֹ

"קרבה ל�מר: �למ�ד �מלוה? מלוה לכל ְְְְְִִִַַָָָָָָ�ני�

לכל �ני� �בע א�מר א�ה וא� ה�בע", ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ�נת

היא היא� ואחד, אחד �ל להלואת �מלוה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמלוה

ה�מ��ת: למני� �ני� �בע למד� הא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָקרבה?

(·)B„È ‰MÓ ÏÚaŒÏk ËBÓL.�יד את �מט »»«««≈»ְֶָֹ

מ�ה:�ל �על ג�ל Ï‡(„)תורה Èk ÒÙ‡ ֶֶַַַָ∆∆ƒ…
ÔBÈ·‡ EaŒ‰È‰È.יח�ל לא "�י א�מר: ה�א �לה�� ƒ¿∆¿∆¿ְְִֵֶַַָֹ

�ל רצ�נ� ע��י� �א�� �זמ� א�א ְְְִִֶֶֶֶֶַַָאבי��"?

א�� �כ�אי� �כ�, ולא �אחרי� אבי�ני� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמק��,

אבי��, �כ�. אבי�ני� מק�� �ל רצ�נ� ְְְִִֶֶֶֶָָע��י�

�בר: לכל �אב �ה�א 'אבי��' �ל��� מעני, ְְְִֵֵֶֶַָָָָָ�ל

(‰)ÚÓLz ÚBÓLŒÌ‡ יהיה.¯˜ לא ��אז «ƒ»«ƒ¿«ְְִֶָֹ

ÚÓLzאבי��: ÚBÓL.�א�ת מ�מיעי� קמעא, �מע ְֶ»«ƒ¿«ְְִִִַַָָ



d`xehiyyקמי meiqelwpe`

éëðà øLà úàfä äåönä-ìk-úà úBNrì©«£Æ¤¨©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬
íBiä Eeöîi''yx:åéäìà ýåýé-ékEëøa E §©§−©«¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«©§½

äzàå íéaø íéBb zèáräå Cì-øac øLàk©«£¤−¦¤¨®§©«£©§º̈¦´©¦À§©¨Æ
àì Eáe íéaø íéBâa zìLîe èárú àì́Ÿ©«£½Ÿ¨«©§¨Æ§¦´©¦½§−¬Ÿ

eìLîéi''yx:ñæãçàî ïBéáà Eá äéäé-ék ¦§«Ÿ¦¦«§¤Á§¸¤§¹¥«©©³
éçàéørL ãçàa Eýåýé-øLà Eöøàa E ©¤̧Æ§©©´§¨¤½§©̧§§½£¤§Ÿ̈¬
éäìààìå Eááì-úà õnàú àì Cì ïúð E ¡Ÿ¤−Ÿ¥´®̈¯Ÿ§©¥´¤§¨«§À§³Ÿ

éçàî Eãé-úà õt÷úïBéáàä Ei''yx:ççúô-ék ¦§ŸÆ¤¨´§½¥«¨¦−¨«¤§«¦«¨¯Ÿ©
éc epèéárz èáräå Bì Eãé-úà çzôz¦§©²¤¨«§−®§©«£¥Æ©«£¦¤½¥µ

Bì øñçé øLà Bøñçîi''yx:èEì øîMä ©§Ÿ½£¤¬¤§©−«¦¨´¤§¿
äáø÷ øîàì ìriìá Eááì-ír øáã äéäé-ït¤¦«§¤´¨¨Á¦§¨«§¸§¦©¹©¥ÀŸ¨«§¨´
ðér ärøå ähîMä úðL òáMä-úðLE §©©¤»©»§©´©§¦¨¼§¨¨´¥«§À

éçàaéìr àø÷å Bì ïzú àìå ïBéáàä EE §¨¦̧Æ¨«¤§½§¬Ÿ¦¥−®§¨¨³¨¤̧Æ
àèç Eá äéäå ýåýé-ìài''yx:éEzúa Eááì òøé-àìå Bì ïzz ïBúð ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§¨³¦¥Æ½§«Ÿ¥©¬§¨«§−§¦§´

éäìà ýåýé Eëøáé äfä øácä | ììâa ék Bììëáe ENrî-ìëa E ®¦º¦§©´©¨¨´©¤À§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¤½§−Ÿ

Ècו ‡Ók CÎ¯a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ

ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚÏ ÛÊB˙Â CÏ ÏÈlÓ«ƒ»¿≈¿«¿ƒ«ƒƒ

ÔÈÓÓÚa ËBÏL˙Â ÛeÊ˙ ‡Ï z‡Â¿«¿»¿¿ƒ¿¿«¿ƒ

:ÔeËÏLÈ ‡Ï C·e ÔÈ‡ÈbÒזÈ¯‡ «ƒƒ»»ƒ¿¿¬≈

‡„Áa CÈÁ‡Ó „Á ‡�kÒÓ C· È‰È¿≈»ƒ¿≈»«≈«»«¬»

·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÚ¯‡a CÈÂ¯wÓƒƒ¿»¿«¿»«¿»¡»»»≈

ıt˜˙ ‡ÏÂ CaÏ ˙È Û˜˙˙ ‡Ï CÏ»»«¿≈»ƒ»¿»ƒ¿…

:‡�kÒÓ CeÁ‡Ó C„È ˙Èח‡l‡ »¿»≈¬ƒ¿≈»∆»

‡ÙÊB‡Â dÏ C„È ˙È ÁzÙz ÁzÙÓƒ¿«ƒ¿«»¿»≈¿»»

¯ÈÒÁÈc d�B¯ÒÁ ˙qÓk dpÙÊBz¿ƒ≈¿ƒ«∆¿≈¿«¬ƒ

:dÏטÈ‰È ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ ≈ƒ¿««»ƒ¿»¿≈

¯ÓÈÓÏ ÚL¯a CaÏ ÌÚ Ìb˙Ùƒ¿»ƒƒ»ƒ¿«¿≈«

‡zL ‡˙ÚÈ·L ‡zL ‡·È¯¿̃ƒ»«»¿ƒ≈»«»

CeÁ‡a C�ÈÚ L‡·˙Â ‡˙hÓL„ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈≈»¿»

CÏÚ È¯˜ÈÂ dÏ Ôz˙ ‡ÏÂ ‡�kÒÓƒ¿≈»¿»ƒ≈≈¿ƒ¿≈¬»

:‡·BÁ C· È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜יÔzÓ √»¿»ƒ≈»»ƒ«

C�zÓa CaÏ L‡·È ‡ÏÂ dÏ Ôzzƒ≈≈¿»«¿≈ƒ»¿ƒ¿»

ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÏÈ„a È¯‡ dÏ≈¬≈¿ƒƒ¿»»»≈

C„·BÚ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È¿»≈ƒ»¿»¡»»¿»»»

é"ùø

CÏŒ¯ac(Â)הר�ה: ¯L‡k.?ר�� (דברי�והיכ� ְֵַ«¬∆ƒ∆»ְִֵֵָ

�עיר":כח) א�ה ל���.zË·Ú‰Â"�ר�� �ל ִַָָָ¿«¬«¿»ְָ

מפעיל, �ל��� נ�פל ה�לוה על ����פל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָהלואה,

א�מר היה וא� "והעבט�", "והלוית", ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָ�ג��:

"ולוית": �מ� הלוה, על נ�פל היה ְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹ"ועבט�",

ÌÈBb zË·Ú‰Â.?לזה �מלוה מ�ה לוה ��הא יכל ¿«¬«¿»ƒְְִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ

תעבט": לא "וא�ה ל�מר: ÌÈB‚a�למ�ד zÏLÓe ְְֲַַַַָֹֹ»«¿»¿ƒ
ÌÈa¯.?�עלי מ��לי� אחרי� ��כבי� ע�בדי יכל «ƒְְֲִִִֵֵֶָָָֹ

ימ�ל� לא "�ב� ל�מר: ·E(Ê)":�למ�ד ‰È‰ÈŒÈk ְְְִַַֹֹƒƒ¿∆¿
ÔBÈ·‡.,אב� ‡EÈÁק�ד�:ה�אב „Á‡Ó.�אחי ∆¿ֵֵֵַָָ≈«««∆ִָ

לאחי� ק�ד� עיר�.EÈ¯ÚLמא��:מאבי� ענ�י ְְִִִֵֵֵָָ¿»∆ְֲִִֵ

אחרת: עיר לענ�י ˙‡ınק�דמי� ‡Ï.�אד ל� י� ְֲִִִֵֶֶַַ…¿«≈ְֵָָ

"לא נאמר: לכ� י��, לא א� י�� א� ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ��צטער

לכ� וק�פצ�, יד� את ����ט אד� ל� י� ְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָתא��";

תק��": "ולא ‰‡·ÔBÈנאמר: EÈÁ‡Ó.��� לא א� ְְֱִֶַֹֹ≈»ƒ»∆¿ִִֵֹ

אבי��: �ל אחיו להי�ת ס�פ� Á˙t(Á)ל�, ְְְִִֶֶָ»…«
ÁzÙz.:�עמי� ��ה ÁzÙzאפ�� Á˙ÙŒÈk.הרי ƒ¿«ְֲִִַָָƒ»…«ƒ¿«ֲֵ

'א�א': �ל��� מ��� epËÈ·Úz'�י' Ë·Ú‰Â.�א ְְִִֵֶַָ¿«¬≈«¬ƒ∆ִ

�הלואה: ל� �� �מ�נה, רצה B¯ÒÁÓלא Èc.ואי ְְְֵַַָָָָָָֹ≈«¿…ְִ

להע�יר�: מצ�ה BÏא�ה ¯ÒÁÈ ¯L‡.ס�ס אפ�� ְַָ�ְֲִֶַ¬∆∆¿«ֲִ

וע עליו לפניו:לר�ב לר�� סו).BÏבד ז�(כתובות ְְְִֶֶָָָָָֹ

א�מרא�ה, ה�א ב)וכ� עזר(בראשית ל� "אע�ה : ְֱִֵֵֵֶֶֶָ

EÈÏÚ(Ë)":�נג�� ‡¯˜Â.(ספרי)?מצוה יכל ְְֶ¿»»»∆ְִָָֹ

ל�מר כד)�למ�ד יקרא":(דברי� "ולא :E· ‰È‰Â ְְְִַַָֹ¿»»¿
‡ËÁ.ל�ה �� א� יקרא. לא אפ�� מק��, מ�ל ≈¿ְֲִִִִֵָָָָָֹ

ידי על לי�רע אני ממהר עלי�"? "וקרא ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָנאמר:

ק�רא: �אינ� מ�י י�תר BÏ(È)ה��רא Ôzz ÔB˙�. ִִֵֵֵֵֶַ»ƒ≈
�עמי�: מאה �בינ�:.BÏאפ�� ÏÏ‚a�ינ� Èk ְְֲִִֵֵֵָָƒƒ¿«

d`xehiyy mei qelwpe`

Eãé çìLîi''yx:àéáøwî ïBéáà ìcçé-àì ék ¦§©¬¨¤«¦²«Ÿ¤§©¬¤§−¦¤´¤
çzôz çút øîàì Eeöî éëðà ïk-ìr õøàä̈¨®¤©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ¥½ŸÂ¨ÂŸ©¦§©̧

éçàì Eãé-úàiðrl Eðéáàìe EE ¤¨«§¹§¨¦¯©«£¦¤²§¤§«Ÿ§−
Eöøàai''yx:ñáééçà Eì øëné-ékéøárä E §©§¤«¦«¦¨¥̧§¹¨¦´¨«¦§¦À

äðMáe íéðL LL Eãárå äiøárä Bàµ¨«¦§¦½̈©«£¨«§−¥´¨¦®©¨¨Æ
Cnrî éLôç epçlLz úréáMäi''yx:âé-éëå ©§¦¦½§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨«§¦«

:í÷éø epçlLú àì Cnrî éLôç epçlLú§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨®¬Ÿ§©§¤−¥¨«
ãéðàvî Bì ÷éðrz ÷éðräðøbîe EEá÷iîe E ©«£¥³©«£¦Æ½¦´Ÿ§½¦¨§§−¦¦§¤®

éäìà ýåýé Eëøa øLàBì-ïzz Ei''yx: £¤¯¥«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¤«
åèEcôiå íéøöî õøàa úééä ãár ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¤´¤¦§©½¦©¦§§−

éäìà ýåýéøácä-úà Eeöî éëðà ïk-ìr E §Ÿ̈´¡Ÿ¤®©¥º¨«Ÿ¦¯§©§²¤©¨¨¬
íBiä äfäi''yx:æèéìà øîàé-ék äéäåàì E ©¤−©«§¨¨Æ¦«Ÿ©´¥¤½¬Ÿ

è-ék Eúéa-úàå Eáäà ék Cnrî àöàBì áB ¥¥−¥«¦¨®¦³£¥«§Æ§¤¥¤½¦¬−
:CnræéBðæàá äzúðå röønä-úà zç÷ìå ¦¨«§¨«©§¨´¤©©§¥À©§¨«©¨³§¨§Æ

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎ·eיא‡Ï È¯‡ ¿…»¿»¬≈»

Ôk ÏÚ ‡Ú¯‡ BbÓ ‡�kÒÓ ˜BÒÙÈƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿»«≈

ÁzÙz ÁzÙÓ ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ ‡�‡¬»¿«¿»¿≈«ƒ¿«ƒ¿«

C�kÒÓÏe CÈ�ÚÏ CeÁ‡Ï C„È ˙È»¿»«¬¿«¿»¿ƒ¿≈»

:EÚ¯‡aיבCeÁ‡ CÏ ÔacÊÈ È¯‡ ¿«¿»¬≈ƒ¿««»¬

Ï‡¯NÈ ˙a B‡ Ï‡¯NÈ ¯a«ƒ¿»≈«ƒ¿»≈

‡zL·e ÔÈ�L ˙ÈL CpÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«»

ÔÈ¯BÁ ¯a dp¯ËÙz ‡˙ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈«ƒ

:CnÚÓיג¯a dp¯ËÙ˙ È¯‡Â ≈ƒ»«¬≈ƒ¿¿ƒ≈«

dp¯ËÙ˙ ‡Ï CnÚÓ ÔÈ¯BÁƒ≈ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈

:Ôe�˜È¯ידdÏ L¯Ù˙ ‡L¯Ù‡ ≈»«¿»»«¿≈≈

Èc Cz¯ˆÚnÓe C¯c‡Óe C�ÚÓ≈»»≈ƒ¿»ƒ«¬«¿»ƒ

:dÏ Ôzz C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È¿»¿ƒ»¿»¡»»ƒ∆≈

‡¯Èטו ¯k„˙Â‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú ¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»

C‰Ï‡ ÈÈ C˜¯Ùe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¿»¿»¡»»

‡Ób˙t ˙È C„wÙÓ ‡�‡ Ôk ÏÚ«≈¬»¿«¿»»ƒ¿»»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ„‰טזÈ¯‡ È‰ÈÂ »≈»≈ƒ≈¬≈

È¯‡ CnÚÓ ˜Bt‡ ‡Ï CÏ ¯ÓÈÈ≈«»»∆≈ƒ»¬≈

dÏ ·Ë È¯‡ C˙Èa L�‡ ˙ÈÂ CÓÁ»̄¬»¿»¡«≈»¬≈«≈

:CnÚיזÔz˙Â ‡Úˆ¯Ó ˙È ·q˙Â ƒ»¿ƒ«»«¿¿»¿ƒ≈

ÁÏt „·Ú CÏ È‰ÈÂ ‡L„·e d�„‡a¿À¿≈¿»»ƒ≈»ƒ≈»«

é"ùø

¯·c‰.�אמר האמירהאפ�� �כר נ�טל א�ה לי��, «»»ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָ

ה�ע�ה: �כר כ�:(ש�).ÔkŒÏÚ(È‡)ע� מ�ני ְֲִֶַַַ«≈ְִֵֵ

¯Ó‡Ï.(ספרי):�מ�יא אני לט�בת� EÈÁ‡Ïעצה ≈…ְְֲֲִִֵַָָ¿»ƒ
Ei�ÚÏ.:לעני אח? אחד,Ei�ÚÏ.לאיזה �י�"ד «¬ƒ∆ְְִֵֶָָ«¬ƒ∆ְֶָ

י�די"�, ��ני ענ�י� אבל ה�א, אחד עני ְְֲֲִִִִֵֶֶָָָל���

ענ�י�: EÏ(È·)�ני ¯ÎnÈŒÈk.(יד על(קידושי� ְֲִִֵƒƒ»≈¿ַ

ה�ת�ב �גנבת� �י� �ית �מכר�ה� אחרי�, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָידי

נאמר �בר והרי כא)מד�ר, עבד(שמות תקנה "�י : ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

א�א מד�ר? ה�ת�ב �י� �ית �במכר�ה� ְְְִִִִֵֵֶַַָָָעברי",

��ת�ב אחד, �א�: ��תח��� �ברי� �ני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָמ�ני

��כר�ה ולא ,��� �צא היא א� העבר�ה", ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹ"א�

��אמר: �גנבת�, נמ�רת הא�ה �אי� �י�, ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ�ית

��כר� �קט�ה א�א '�גנבת�', ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ"�גנבת�",

��ביא קד� �ני� �� יצא� �א� �א� ול�ד ְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאביה;

�עניק "העניק �א�: ח�� וע�ד �צא, ":סימני�, ְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָ

יג È�Úz˜(È„)תורה ˜È�Ú‰.�גב� עדי, ל��� «¬≈«¬ƒְְֲִַֹ

וי� ל�. �הטיבת נ�ר ��הא �בר העי�. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ�במראית

צ�אר�: על הטענה ל��� E�¯bÓeמפר�י� E�‡vÓ ְְְְִַַַָָָָƒ…¿ƒ»¿¿
E·˜iÓe.למ�ד� �לבד? אל� א�א לי אי� יכל ƒƒ¿∆ְְִִֵֵֶַַָָֹ

��רא�. ��רכ� מה מ�ל �רכ�", "א�ר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָל�מר:

�ה� מיחדי� א�� מה א��? נאמר� �כללול�ה ְְְֱֵֵֶָָָ�ְִִֵֶַָ

�רד�ת. יצא� �רכה. �כלל �ה�א �ל א� ְְְְְִֶַַָָָָָָָ�רכה,

��ה �וה �גזרה ק���י� �מ�כת ר��תינ� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָולמד�

�מי�: מי� מ�ל ל� ‰ÈÈ˙(ÂË)נ�ת� „·Ú Èk z¯ÎÊÂ. ִִִֵָ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»
א� ה��, �ב�ת מצרי� מ��ת ל� ו�ניתי ְְְְְֱִִִִִִִִֶַַַַַַָָוהענק�י

ל�: ��נה הענק טזא�ה ÌÏBÚ(ÊÈ)תורה „·Ú. ְֲֵֵַַָ∆∆»
ל�מר �למ�ד �מ�מע�? כה)יכל "ו�ב��(ויקרא : ְְְְְֶַַַַָָֹ

���ב�", מ��ח�� אל ואי� אח�ת�, אל האאי� ֲִֶ�ְְְִִֶַָָָ

י�בל �ל ע�למ� א�א זה �אי� :(מכילתא)למד�, ְֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ÔkŒ‰NÚz E˙Ó‡Ï Û‡Â.לרציעה א� יכל ל�, הענק ¿««¬»¿«¬∆≈ְֲִִֵַַָָָֹ



קמי d`xehiyy mei qelwpe`

Eãé çìLîi''yx:àéáøwî ïBéáà ìcçé-àì ék ¦§©¬¨¤«¦²«Ÿ¤§©¬¤§−¦¤´¤
çzôz çút øîàì Eeöî éëðà ïk-ìr õøàä̈¨®¤©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ¥½ŸÂ¨ÂŸ©¦§©̧

éçàì Eãé-úàiðrl Eðéáàìe EE ¤¨«§¹§¨¦¯©«£¦¤²§¤§«Ÿ§−
Eöøàai''yx:ñáééçà Eì øëné-ékéøárä E §©§¤«¦«¦¨¥̧§¹¨¦´¨«¦§¦À

äðMáe íéðL LL Eãárå äiøárä Bàµ¨«¦§¦½̈©«£¨«§−¥´¨¦®©¨¨Æ
Cnrî éLôç epçlLz úréáMäi''yx:âé-éëå ©§¦¦½§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨«§¦«

:í÷éø epçlLú àì Cnrî éLôç epçlLú§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨®¬Ÿ§©§¤−¥¨«
ãéðàvî Bì ÷éðrz ÷éðräðøbîe EEá÷iîe E ©«£¥³©«£¦Æ½¦´Ÿ§½¦¨§§−¦¦§¤®

éäìà ýåýé Eëøa øLàBì-ïzz Ei''yx: £¤¯¥«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¤«
åèEcôiå íéøöî õøàa úééä ãár ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¤´¤¦§©½¦©¦§§−

éäìà ýåýéøácä-úà Eeöî éëðà ïk-ìr E §Ÿ̈´¡Ÿ¤®©¥º¨«Ÿ¦¯§©§²¤©¨¨¬
íBiä äfäi''yx:æèéìà øîàé-ék äéäåàì E ©¤−©«§¨¨Æ¦«Ÿ©´¥¤½¬Ÿ

è-ék Eúéa-úàå Eáäà ék Cnrî àöàBì áB ¥¥−¥«¦¨®¦³£¥«§Æ§¤¥¤½¦¬−
:CnræéBðæàá äzúðå röønä-úà zç÷ìå ¦¨«§¨«©§¨´¤©©§¥À©§¨«©¨³§¨§Æ

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎ·eיא‡Ï È¯‡ ¿…»¿»¬≈»

Ôk ÏÚ ‡Ú¯‡ BbÓ ‡�kÒÓ ˜BÒÙÈƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿»«≈

ÁzÙz ÁzÙÓ ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ ‡�‡¬»¿«¿»¿≈«ƒ¿«ƒ¿«

C�kÒÓÏe CÈ�ÚÏ CeÁ‡Ï C„È ˙È»¿»«¬¿«¿»¿ƒ¿≈»

:EÚ¯‡aיבCeÁ‡ CÏ ÔacÊÈ È¯‡ ¿«¿»¬≈ƒ¿««»¬

Ï‡¯NÈ ˙a B‡ Ï‡¯NÈ ¯a«ƒ¿»≈«ƒ¿»≈

‡zL·e ÔÈ�L ˙ÈL CpÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«»

ÔÈ¯BÁ ¯a dp¯ËÙz ‡˙ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈«ƒ

:CnÚÓיג¯a dp¯ËÙ˙ È¯‡Â ≈ƒ»«¬≈ƒ¿¿ƒ≈«

dp¯ËÙ˙ ‡Ï CnÚÓ ÔÈ¯BÁƒ≈ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈

:Ôe�˜È¯ידdÏ L¯Ù˙ ‡L¯Ù‡ ≈»«¿»»«¿≈≈

Èc Cz¯ˆÚnÓe C¯c‡Óe C�ÚÓ≈»»≈ƒ¿»ƒ«¬«¿»ƒ

:dÏ Ôzz C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È¿»¿ƒ»¿»¡»»ƒ∆≈

‡¯Èטו ¯k„˙Â‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú ¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»

C‰Ï‡ ÈÈ C˜¯Ùe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¿»¿»¡»»

‡Ób˙t ˙È C„wÙÓ ‡�‡ Ôk ÏÚ«≈¬»¿«¿»»ƒ¿»»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ„‰טזÈ¯‡ È‰ÈÂ »≈»≈ƒ≈¬≈

È¯‡ CnÚÓ ˜Bt‡ ‡Ï CÏ ¯ÓÈÈ≈«»»∆≈ƒ»¬≈

dÏ ·Ë È¯‡ C˙Èa L�‡ ˙ÈÂ CÓÁ»̄¬»¿»¡«≈»¬≈«≈

:CnÚיזÔz˙Â ‡Úˆ¯Ó ˙È ·q˙Â ƒ»¿ƒ«»«¿¿»¿ƒ≈

ÁÏt „·Ú CÏ È‰ÈÂ ‡L„·e d�„‡a¿À¿≈¿»»ƒ≈»ƒ≈»«

é"ùø

¯·c‰.�אמר האמירהאפ�� �כר נ�טל א�ה לי��, «»»ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָ

ה�ע�ה: �כר כ�:(ש�).ÔkŒÏÚ(È‡)ע� מ�ני ְֲִֶַַַ«≈ְִֵֵ

¯Ó‡Ï.(ספרי):�מ�יא אני לט�בת� EÈÁ‡Ïעצה ≈…ְְֲֲִִֵַָָ¿»ƒ
Ei�ÚÏ.:לעני אח? אחד,Ei�ÚÏ.לאיזה �י�"ד «¬ƒ∆ְְִֵֶָָ«¬ƒ∆ְֶָ

י�די"�, ��ני ענ�י� אבל ה�א, אחד עני ְְֲֲִִִִֵֶֶָָָל���

ענ�י�: EÏ(È·)�ני ¯ÎnÈŒÈk.(יד על(קידושי� ְֲִִֵƒƒ»≈¿ַ

ה�ת�ב �גנבת� �י� �ית �מכר�ה� אחרי�, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָידי

נאמר �בר והרי כא)מד�ר, עבד(שמות תקנה "�י : ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

א�א מד�ר? ה�ת�ב �י� �ית �במכר�ה� ְְְִִִִֵֵֶַַָָָעברי",

��ת�ב אחד, �א�: ��תח��� �ברי� �ני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָמ�ני

��כר�ה ולא ,��� �צא היא א� העבר�ה", ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹ"א�

��אמר: �גנבת�, נמ�רת הא�ה �אי� �י�, ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ�ית

��כר� �קט�ה א�א '�גנבת�', ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ"�גנבת�",

��ביא קד� �ני� �� יצא� �א� �א� ול�ד ְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאביה;

�עניק "העניק �א�: ח�� וע�ד �צא, ":סימני�, ְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָ

יג È�Úz˜(È„)תורה ˜È�Ú‰.�גב� עדי, ל��� «¬≈«¬ƒְְֲִַֹ

וי� ל�. �הטיבת נ�ר ��הא �בר העי�. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ�במראית

צ�אר�: על הטענה ל��� E�¯bÓeמפר�י� E�‡vÓ ְְְְִַַַָָָָƒ…¿ƒ»¿¿
E·˜iÓe.למ�ד� �לבד? אל� א�א לי אי� יכל ƒƒ¿∆ְְִִֵֵֶַַָָֹ

��רא�. ��רכ� מה מ�ל �רכ�", "א�ר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָל�מר:

�ה� מיחדי� א�� מה א��? נאמר� �כללול�ה ְְְֱֵֵֶָָָ�ְִִֵֶַָ

�רד�ת. יצא� �רכה. �כלל �ה�א �ל א� ְְְְְִֶַַָָָָָָָ�רכה,

��ה �וה �גזרה ק���י� �מ�כת ר��תינ� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָולמד�

�מי�: מי� מ�ל ל� ‰ÈÈ˙(ÂË)נ�ת� „·Ú Èk z¯ÎÊÂ. ִִִֵָ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»
א� ה��, �ב�ת מצרי� מ��ת ל� ו�ניתי ְְְְְֱִִִִִִִִֶַַַַַַָָוהענק�י

ל�: ��נה הענק טזא�ה ÌÏBÚ(ÊÈ)תורה „·Ú. ְֲֵֵַַָ∆∆»
ל�מר �למ�ד �מ�מע�? כה)יכל "ו�ב��(ויקרא : ְְְְְֶַַַַָָֹ

���ב�", מ��ח�� אל ואי� אח�ת�, אל האאי� ֲִֶ�ְְְִִֶַָָָ

י�בל �ל ע�למ� א�א זה �אי� :(מכילתא)למד�, ְֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ÔkŒ‰NÚz E˙Ó‡Ï Û‡Â.לרציעה א� יכל ל�, הענק ¿««¬»¿«¬∆≈ְֲִִֵַַָָָֹ



d`xehiriayקמד meiqelwpe`

Eúîàì óàå íìBò ãár Eì äéäå úìcáe©¤½¤§¨¨¬§−¤´¤¨®§©¬©«£¨«§−
ïk-äNrzi''yx:çéðérá äL÷é-àìEçlLa E ©«£¤¥««Ÿ¦§¤´§¥¤À§©¥«£Æ

øéëN øëN äðLî ék Cnrî éLôç BúàŸ³¨§¦Æ¥«¦½̈¦À¦§¤Æ§©´¨¦½
éäìà ýåýé Eëøáe íéðL LL Eãárìëa E £¨«§−¥´¨¦®¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ

äùrz øLài''yx:ôéòéáùèéøLà øBëaä-ìk £¤¬©«£¤«Ÿ¨©§¿£¤Á
ðàöáe Eø÷áa ãìeéýåýéì Léc÷z øëfä E ¦¨¥̧¦§¨«§³§«Ÿ§Æ©¨½̈©§¦−©«Ÿ̈´

éäìàøBëa æâú àìå EøBL øëáa ãárú àì E ¡Ÿ¤®³Ÿ©«£ŸÆ¦§´Ÿ¤½§¬Ÿ¨−Ÿ§¬
ðàöEi''yx:ëéäìà ýåýé éðôìäðL epìëàú E Ÿ¤«¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³«Ÿ§¤̧Æ¨¨´

äzà ýåýé øçáé-øLà íB÷na äðLá§¨½̈©¨−£¤¦§©´§Ÿ̈®©−̈
Eúéáei''yx:àëøer Bà çqt íeî Bá äéäé-éëå ¥¤«§¦¦«§¤̧¹À¦¥̧©Æ´¦¥½

éäìà ýåýéì epçaæú àì òø íeî ìkEi''yx: −Ÿ´¨®´Ÿ¦§¨¤½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«
áëéørLaåcçé øBähäå àîhä epìëàz E ¦§¨¤−«Ÿ§¤®©¨¥³§©¨Æ©§½̈

:ìiàëå éávkâëepëtLz õøàä-ìr ìëàú àì Bîc-úà ÷ø ©§¦−§¨«©¨«©¬¤¨−´ŸŸ¥®©¨¨¬¤¦§§¤−

:Ôk „aÚz C˙Ó‡Ï Û‡Â ÌÏÚÏ¿»»¿«¿«¿»«¿∆≈

d˙Èיח C¯ËÙÓa C�ÈÚ· ÈL˜È ‡Ï»ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿¿»»≈

ÔÈ¯z „Á ÏÚ È¯‡ CnÚÓ ÔÈ¯BÁ ¯a«ƒ≈ƒ»¬≈««¿≈

ÔÈ�L ˙ÈL CÁÏt ‡¯È‚‡ ¯‚‡a«¬«¬ƒ»»¿»ƒ¿ƒ

:„aÚ˙ Èc ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·ÈÂƒ»≈ƒ»¿»√»»¿…ƒ«¿≈

C¯B˙aיט „ÈÏÈ˙È Èc ‡¯Îea Ïk»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»

ÈÈ Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îec C�Ú·e¿»»¿ƒ«¿≈√»¿»

C¯B˙„ ‡¯Îe·a ÁÏÙ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»ƒ¿«¿¿»¿»

C�Ú„ ‡¯Îea ÊB‚˙ ‡ÏÂכÈÈ Ì„˜ ¿»≈¿»¿»»√»¿»

‡zL· ‡zL dpÏÎÈz C‰Ï‡¡»»≈¿ƒ≈«»¿«»

L�‡Â z‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»«¿∆¡«

:C˙Èaכא‡ÓeÓ d· È‰È È¯‡Â ≈»«¬≈¿≈≈»

‡Ï LÈa ÌeÓ Ïk ¯ÈÂÚ B‡ ¯È‚Á¬ƒ¬ƒ…ƒ»

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ dpÒkƒ̇¿ƒ≈√»¿»¡»»

ÒÓ‡·‡כב dpÏÎÈz CÈÂ¯˜a¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»»»

:‡ÏÈ‡Â ‡È·Ë ¯Ò·k ‡„Ák ‡ÈÎ„Â¿«¿»«¬»ƒ¿««¿»¿«¿»

ÏÚכג ÏeÎÈ˙ ‡Ï dÓc ˙È „BÁÏ¿»¿≈»≈«

é"ùø

ל�מר: �למ�ד א�ת�? ה�ת�ב כא)ה�וה (שמות ְְִַַַָָָ

אמה ואי� נרצע עבד העבד", יאמר אמר ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"וא�

ÈÎN¯(ÁÈ)נרצעת: ¯ÎN ‰�LÓ Èk.:�אמר מ�א� ְִַַƒƒ¿∆¿«»ƒְִָָ

�פלי� וזה� ��ילה, �בי� ���� �י� ע�בד עברי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָעבד

��ילה? עב�דת� �מה� י��, �כירי ְְֲֲִֵֶַַַַַָָ��עב�דת

�פחה ל� מ�סר לאד��:ר�� וה�לד�ת �נענית, ְְְְֲִִֵַַַָָָָ

(ËÈ)LÈc˜z 'B‚Â ¯BÎa‰ŒÏk.ה�א אחר �במק�� »«¿¿«¿ƒְֵַָ

א�ת�" אי� יק�י� "לא כז)א�מר �יצד?(ויקרא הא ְִִֵֵַַָֹ

��צוה ל�ד וכא� אחר, לקר�� מק�י�� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאינ�

א�ה 'הרי לבכ�רה'ל�מר: כט)קד�� �בר(ערכי� . ְֲִֵַַָָָָָ

"לא נאמר: ��בר '�ק�י�', ל�מר אפ�ר אי ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹאחר:

�בר �הרי יק�י�", "לא ל�מר: אפ�ר ואי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹיק�י�",

הק�� א�ה מק�י�� �יצד? הא "�ק�י�", ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָנאמר:

:��� הנאה ט�בת �פי להק�� ונ�ת� Ï‡ע��י, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ…
'B‚Â Ê‚˙ ‡ÏÂ E¯BL ¯Î·a „·Ú˙.�למד הח��� א� «¬…ƒ¿…∆¿…»…¿ְִַַָ

כה)ר��תינ� ה�ת�ב(בכורות ���ר א�א �אס�ר, ִֵֵֶֶֶַַָָָ

˙‡epÏÎ(Î)�הוה: EÈ‰Ï‡ '‰ È�ÙÏ.ה�א ל�ה� ֶַֹƒ¿≈¡…∆…¿∆ֵַֹ

�� אחד �ה�ה, ממ�נ�ת �ה�א מצינ� ��בר ֶָָָ�ְְְִִֵֶֶַָָא�מר,

��אמר מ��, �על יח)ואחד יהיה(במדבר "�ב�ר� : ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָ

וג�'": ��‰�L· ‰�L.�א�ת מ�הי� �אי� מ�א�, ְָ»»¿»»ְִִֵֶַָ

�נת�? מ�עברה �ס�ל יהא יכל �נת�, על ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹי�תר

��אמר למע�ר, ה�� יד)�בר לפני(לעיל "ואכל� : ְָ�ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָ

�בכ�ר�ת ויצהר�, �יר�� �גנ� מע�ר אלהי� ְְְְְְֱֲִִֶֶַַָָֹֹה'

מ�נה נפסל אינ� �ני �ע�ר מה וצאנ�", ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ�קר�

���לחבר��, ��צוה א�א נפסל, אינ� �כ�ר א� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

·L�‰�נת�: ‰�L.�א�כל �נת�, �ס�� �חט� א� ְָ»»¿»»ְְְְִָָ

��אכל ל�ד אחרת; מ�נה אחד וי�� ה���, ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָא�ת�

אחד ולילה ימי� �לל:.ÌeÓ(Î‡):(ספרי)ל�ני ְְְְִִֵֶַָָָָ

¯eÚ B‡ Áqt.:רט�Ú¯ ÌeÓ Ïk.,וכלל חזר ƒ≈«ƒ≈ְָ…»ְַַָָ

�ל א� ח�זר, ואינ� ה�ל�י מ�� מפר�: ה�רט ְְְֵֵַַַַָָָָֹמה

ח�זר: ואינ� ��גל�י כבמ�� ‡˙Œ(Î‚)תורה ˜¯ ְְֵֵֶָ«∆
ÏÎ‡˙ ‡Ï BÓc.ה�ר וכ�� ה�איל �אמר: ��א »……≈ְִֶַֹֹ�ֵֶ

�ח�� ונ�חט קד�� �הרי ה�א, א��ר מ�לל ְְְֲִִִֵֶַַַָָָה�א

�למ�ד מ�ר? ה�� א� יהא יכל ונאכל, �די�� ְַָ�ְְְְֱִֵֶַַָָָֹֹ�לא

d`xfhiriay mei qelwpe`

íénki''yx:ôæèàáéáàä Lãç-úà øBîL ©¨«¦¨Æ¤´Ÿ¤¨«¨¦½
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éäìà ýåýé EàéöBääìéì íéøönî Ei''yx: ¦̧£¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦¦§©−¦¨«§¨

áéäìà ýåýéì çñt zçáæåø÷áe ïàö E §¨©¬§¨¤²©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´Ÿ¨®̈
ì ýåýé øçáé øLà íB÷naíL BîL ïkLi''yx: ©¨Æ£¤´¦§©´§Ÿ̈½§©¥¬§−¨«

â-ìëàz íéîé úráL õîç åéìr ìëàú-àì«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥½¦§©¬¨¦²«Ÿ©
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éiç éîé ìk íéøöîEi''yx:ãEì äàøé-àìå ¦§©½¦−Ÿ§¥¬©¤«§Ÿ¥«̈¤̧§¬
-ïî ïéìé-àìå íéîé úráL Eìáb-ìëa øàN§²Ÿ§¨§ª«§−¦§©´¨¦®§«Ÿ¨¦´¦
ïBLàøä íBia áøra çaæz øLà øùaä©¨À̈Ÿ£¤̧¦§©¬¨¤²¤©¬¨«¦−

ø÷aìi''yx:äçñtä-úà çaæì ìëeú àì ©«Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ©¤©¨®©

:‡iÓk dpcL˙ ‡Ú¯‡א˙È ¯Ë «¿»ƒ¿ƒ≈¿«»«»

‡ÁÒt „aÚ˙Â ‡·È·‡„ ‡Á¯È«¿»«¬ƒ»¿«¿≈ƒ¿»

‡Á¯Èa È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»¬≈¿«¿»

ÌÈ¯ˆnÓ C‰Ï‡ ÈÈ C˜t‡ ‡·È·‡„«¬ƒ»«¿»¿»¡»»ƒƒ¿«ƒ

:‡ÈÏÈÏa ÔÈq� CÏ „·ÚÂבÒBk˙Â «¬«»ƒƒ¿≈¿»¿ƒ

‡�Ú È�a ÔÓ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒtƒ¿»√»¿»¡»»ƒ¿≈»»

‡¯˙‡a È¯Bz ÔÓ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Â¿ƒ¿«¿«»ƒ≈¿«¿»

dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï ÈÈ ÈÚ¯zÈ Ècƒƒƒ¿≈¿»¿«¿»»¿ƒ¿≈

:ÔnzגÚÈÓÁ È‰BÏÚ ÏeÎÈ˙ ‡Ï «»»≈¬ƒ¬ƒ«

¯ÈhÙ È‰BÏÚ ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈¬ƒ«ƒ

‡z˜Ù� eÏÈ‰·a È¯‡ È�Ú ÌÁÏ¿≈…ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿«¿»

˙È ¯k„˙c ÏÈ„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»

Ïk ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜tÓ ‡ÓBÈ»ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»

:CÈiÁ ÈÓBÈדCÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ ≈«»¿»ƒ¿¬≈»

ÔÈÓBÈ ‡Ú·L CÓeÁz ÏÎa ¯ÈÓÁ¬ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ

ÒBk˙ Èc ‡¯Òa ÔÓ ˙È·È ‡ÏÂ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒƒ

:‡¯ÙˆÏ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ‡LÓ¯a¿«¿»¿»«¿»»¿«¿»

ÁÒt‡ה ˙È ÒkÓÏ eL¯ CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿ƒ…»ƒ¿»

é"ùø

תאכל לא אתֿ�מ� "רק BÓL¯(‡)":ל�מר: ֵֶַַָֹֹ»
·È·‡‰ L„ÁŒ˙‡.רא�י ��הא �מ�ר ��א�, מ�ד� ∆…∆»»ƒְִֵֶֶָָֹ

לאו, וא� העמר, מנחת את �� להקריב ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹלאביב,

ה�נה: את ÏÈÏ‰ע�ר ÌÈ¯ˆnÓ.,�יצא ���� והלא ֵֶַַָָƒƒ¿«ƒ»¿»ְֲַַָֹ

לג)��אמר בני(במדבר יצא� ה�סח "מ�חרת : ְְֱֳִֵֶֶֶַַַָָָ

�רעה לה� נת� ���ילה לפי א�א וג�'"? ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹי�ראל

��אמר לצאת, יב)ר��ת למ�ה(שמות "ו�קרא : ְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹ

וג�' לילה ‡EÈ‰Ï(·)":�לאהר� '‰Ï ÁÒt zÁ·ÊÂ ְְְֲַַָֹ¿»«¿»∆««¡…∆
Ô‡ˆ.:"�ח�� הע�י� �מ� ה�ב�י� "מ� ��אמר: …ְֱִִִִִִֶֶַַָָָ

¯˜·e.(ספרי),לחגיגה ה�סח�ז�ח על נמנ� �א� »»ְְֲִִִִֶֶַַַַַָ

מ מר�ה, נאכלחב�רה ��הא �די חגיגה ע�� ביאי� ְֲָ�ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָ

הר�ה �ברי� ר��תינ� למד� וע�ד ה�בע, ְְְְִֵֵַַַַַָָעל

זה: È�Ú(‚)מ�ס�ק ÌÁÏ.העני את ��ז�יר לח� ִֶָ∆∆…ƒְֳִִֶֶֶֶַָ

�מצרי�: Èˆ‡˙��תע�� ÔBÊtÁ· Èk.הס�יק ולא ְְְִִִֶַַƒ¿ƒ»»»»ְְִִֹ

להחמי� לא�צק וח�ז�� לז�ר��, ל� יהיה וזה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹ

א�מר ה�א ��� מצרי�, �ל א�א היה (שמות��� ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

וג�'":יב) הע� על מצרי� "ו�חזק :¯kÊz ÔÚÓÏ. ְְֱִִֶַַַַָָ¿««ƒ¿…
צאת� "אתֿי�� וה��ה, ה�סח אכילת ידי ":על ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָ

(„)ÌBia ·¯Úa ÁaÊz ¯L‡ ¯Na‰ŒÔÓ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ¿…»ƒƒ«»»¬∆ƒ¿«»∆∆«
¯˜aÏ ÔBL‡¯‰.לפי ��ר�ת, �פסח ל��תיר אזהרה »ƒ«…∆ְְְִִֶַַַָָ

מצרי�, �פסח א�א נאמר האמ�ר��א רא��� וי�� ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

אמר: �א� �מה �ניס�, י"ד ה�א יב)�א� (שמות ְְְְִֵַָָָָ

�לפי מ��יכ�", �א�ר ���ית� הרא��� ���� ְְְִִִִֵֶַַַָָ"א�

לד�ר והתחיל �סח �ל מענינ� ה�ת�ב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��ס��ק

�אכל ימי� "�בעת �ג��: ימי�, �בעת ְְְִִִִַַַָָֹ�ְ�ח��ת

�ב�ל�", �כל �א�ר ל� יראה ולא מ��ת, ְְְְְְֵֶַָָָָֹעליו

�תב: �א� מזהיר, ה�א זביחה �איז� לפר� ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ�הצר�

ל�קר", �ערב �ז�ח א�ר ה��ר מ� ילי� ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ"ולא

��� �בעה, �ל ה��חטי� �למי� א�מר: ָ�ְְְִִִִִִֵַָָָָָהייתי

לכ� ולילה, לי�� א�א נאכלי� ואינ� ��תיר�, ְְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָ�בל

�חגיגת אחר: �בר הרא���". ���� "�ערב ֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ�תב:

ל�ני ��אכלת עליה ול�ד מד�ר, ה�ת�ב ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָי"ד

הרא��� ט�ב �י�� �א� האמ�ר והרא��� ְְִִִָָָָָָימי�,

חגיגה ��ר המקרא: מ�מע�ת וכ� מד�ר, ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָה�ת�ב

עד הרא��� ט�ב �י�� ילי� לא �ערב, �ז�ח ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹא�ר

וכ� �בט"ו, �י"ד היא נאכלת אבל �ני, �ל ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶָָָ�קר�



קמה d`xfhiriay mei qelwpe`

íénki''yx:ôæèàáéáàä Lãç-úà øBîL ©¨«¦¨Æ¤´Ÿ¤¨«¨¦½
éäìà ýåýéì çñt úéùråáéáàä Lãça ék E §¨¦´Ÿ¨¤½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦º§´Ÿ¤¨«¨¦À
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õøàî úàöé ïBætçá ék éðò íçì úBvî åéìr̈¨¬©−¤´¤®Ÿ¦¦´§¦¨À¨¨̧¨Æ¥¤´¤
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ÌÈ¯ˆnÓ C‰Ï‡ ÈÈ C˜t‡ ‡·È·‡„«¬ƒ»«¿»¿»¡»»ƒƒ¿«ƒ
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dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï ÈÈ ÈÚ¯zÈ Ècƒƒƒ¿≈¿»¿«¿»»¿ƒ¿≈

:ÔnzגÚÈÓÁ È‰BÏÚ ÏeÎÈ˙ ‡Ï «»»≈¬ƒ¬ƒ«

¯ÈhÙ È‰BÏÚ ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈¬ƒ«ƒ

‡z˜Ù� eÏÈ‰·a È¯‡ È�Ú ÌÁÏ¿≈…ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿«¿»

˙È ¯k„˙c ÏÈ„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»

Ïk ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜tÓ ‡ÓBÈ»ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»

:CÈiÁ ÈÓBÈדCÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ ≈«»¿»ƒ¿¬≈»

ÔÈÓBÈ ‡Ú·L CÓeÁz ÏÎa ¯ÈÓÁ¬ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ

ÒBk˙ Èc ‡¯Òa ÔÓ ˙È·È ‡ÏÂ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒƒ

:‡¯ÙˆÏ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ‡LÓ¯a¿«¿»¿»«¿»»¿«¿»

ÁÒt‡ה ˙È ÒkÓÏ eL¯ CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿ƒ…»ƒ¿»

é"ùø

תאכל לא אתֿ�מ� "רק BÓL¯(‡)":ל�מר: ֵֶַַָֹֹ»
·È·‡‰ L„ÁŒ˙‡.רא�י ��הא �מ�ר ��א�, מ�ד� ∆…∆»»ƒְִֵֶֶָָֹ

לאו, וא� העמר, מנחת את �� להקריב ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹלאביב,

ה�נה: את ÏÈÏ‰ע�ר ÌÈ¯ˆnÓ.,�יצא ���� והלא ֵֶַַָָƒƒ¿«ƒ»¿»ְֲַַָֹ

לג)��אמר בני(במדבר יצא� ה�סח "מ�חרת : ְְֱֳִֵֶֶֶַַַָָָ

�רעה לה� נת� ���ילה לפי א�א וג�'"? ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹי�ראל

��אמר לצאת, יב)ר��ת למ�ה(שמות "ו�קרא : ְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹ

וג�' לילה ‡EÈ‰Ï(·)":�לאהר� '‰Ï ÁÒt zÁ·ÊÂ ְְְֲַַָֹ¿»«¿»∆««¡…∆
Ô‡ˆ.:"�ח�� הע�י� �מ� ה�ב�י� "מ� ��אמר: …ְֱִִִִִִֶֶַַָָָ

¯˜·e.(ספרי),לחגיגה ה�סח�ז�ח על נמנ� �א� »»ְְֲִִִִֶֶַַַַַָ

מ מר�ה, נאכלחב�רה ��הא �די חגיגה ע�� ביאי� ְֲָ�ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָ

הר�ה �ברי� ר��תינ� למד� וע�ד ה�בע, ְְְְִֵֵַַַַַָָעל

זה: È�Ú(‚)מ�ס�ק ÌÁÏ.העני את ��ז�יר לח� ִֶָ∆∆…ƒְֳִִֶֶֶֶַָ

�מצרי�: Èˆ‡˙��תע�� ÔBÊtÁ· Èk.הס�יק ולא ְְְִִִֶַַƒ¿ƒ»»»»ְְִִֹ

להחמי� לא�צק וח�ז�� לז�ר��, ל� יהיה וזה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹ

א�מר ה�א ��� מצרי�, �ל א�א היה (שמות��� ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

וג�'":יב) הע� על מצרי� "ו�חזק :¯kÊz ÔÚÓÏ. ְְֱִִֶַַַַָָ¿««ƒ¿…
צאת� "אתֿי�� וה��ה, ה�סח אכילת ידי ":על ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָ

(„)ÌBia ·¯Úa ÁaÊz ¯L‡ ¯Na‰ŒÔÓ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ¿…»ƒƒ«»»¬∆ƒ¿«»∆∆«
¯˜aÏ ÔBL‡¯‰.לפי ��ר�ת, �פסח ל��תיר אזהרה »ƒ«…∆ְְְִִֶַַַָָ

מצרי�, �פסח א�א נאמר האמ�ר��א רא��� וי�� ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

אמר: �א� �מה �ניס�, י"ד ה�א יב)�א� (שמות ְְְְִֵַָָָָ

�לפי מ��יכ�", �א�ר ���ית� הרא��� ���� ְְְִִִִֵֶַַַָָ"א�

לד�ר והתחיל �סח �ל מענינ� ה�ת�ב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��ס��ק

�אכל ימי� "�בעת �ג��: ימי�, �בעת ְְְִִִִַַַָָֹ�ְ�ח��ת

�ב�ל�", �כל �א�ר ל� יראה ולא מ��ת, ְְְְְְֵֶַָָָָֹעליו

�תב: �א� מזהיר, ה�א זביחה �איז� לפר� ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ�הצר�

ל�קר", �ערב �ז�ח א�ר ה��ר מ� ילי� ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ"ולא

��� �בעה, �ל ה��חטי� �למי� א�מר: ָ�ְְְִִִִִִֵַָָָָָהייתי

לכ� ולילה, לי�� א�א נאכלי� ואינ� ��תיר�, ְְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָ�בל

�חגיגת אחר: �בר הרא���". ���� "�ערב ֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ�תב:

ל�ני ��אכלת עליה ול�ד מד�ר, ה�ת�ב ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָי"ד

הרא��� ט�ב �י�� �א� האמ�ר והרא��� ְְִִִָָָָָָימי�,

חגיגה ��ר המקרא: מ�מע�ת וכ� מד�ר, ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָה�ת�ב

עד הרא��� ט�ב �י�� ילי� לא �ערב, �ז�ח ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹא�ר

וכ� �בט"ו, �י"ד היא נאכלת אבל �ני, �ל ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶָָָ�קר�



d`xfhiriayקמו meiqelwpe`

éørL ãçàaéäìà ýåýé-øLà E:Cì ïúð E §©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«
åéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íà ékE Â¦¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
ìáøra çñtä-úà çaæz íL BîL ïkL §©¥´§½¨²¦§©¬¤©¤−©¨¨®¤

íéøönî Eúàö ãrBî LîMä àBáki''yx: §´©¤½¤¥−¥«§¬¦¦§¨«¦
æýåýé øçáé øLà íB÷na zìëàå zìMáe¦©§¨Æ§¨´©§½̈©¨¾£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬

éäìàéìäàì zëìäå ø÷aá úéðôe Ba EEi''yx: ¡Ÿ¤−®¨¦´¨©½Ÿ¤§¨«©§−̈§«Ÿ¨¤«
çéréáMä íBiáe úBvî ìëàz íéîé úLL¥¬¤¨¦−Ÿ©´©®©´©§¦¦À

éäìà ýåýéì úøöräùrú àì E £¤̧¤Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©«£¤−Ÿ
äëàìîi''yx:ñèCì-øtñz úòáL äráL §¨¨«¦§¨¬¨«ª−Ÿ¦§¨¨®

äráL øtñì ìçz äîwa Lîøç ìçäî¥«¨¥³¤§¥Æ©¨½̈¨¥´¦§½Ÿ¦§−̈
úBráLi''yx:éýåýéì úBòáL âç úéùrå ¨«ª«§¨¦¹Ÿ¨©³¨«ªÆ©«Ÿ̈´
éäìàøLàk ïzz øLà Eãé úáãð úqî E ¡Ÿ¤½¦©²¦§©¬¨«§−£¤´¦¥®©«£¤¬

éäìà ýåýé EëøáéEi''yx:àé| éðôì zçîùå §¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¨«Ÿ©§º̈¦§¥´
éäìà ýåýéðáe äzà EEcárå Ezáe E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨̧¦§´¦¤»»§©§§´

éørLa øLà éåläå EúîàåíBúiäå øbäå E ©«£¨¤¼¼§©¥¦Æ£¤´¦§¨¤½§©¥²§©¨¬

·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÈÂ¯wÓ ‡„Áa«¬»ƒƒ¿»«¿»¡»»»≈

:CÏוÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï Ô‰l‡ »∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»

ÏÚÓk ‡LÓ¯a ‡ÁÒt ˙È ÒBkzƒ»ƒ¿»¿«¿»¿≈«

:ÌÈ¯ˆnÓ C˜tÓ ÔÓÊ ‡LÓLƒ¿»¿«ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ

Ècז ‡¯˙‡a ÏeÎÈ˙Â ÏM·˙e¿«≈¿≈¿«¿»ƒ

È�t˙˙Â da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈƒƒ¿≈¿»¡»»≈¿ƒ¿¿≈

:CÈÂ¯˜Ï C‰˙e ‡¯Ùˆ·ח‡zL ¿«¿»¿«¿ƒ¿»ƒ»

‡ÓBÈ·e ‡¯Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈƒ≈«ƒ»¿»

‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ L�k ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿≈√»¿»¡»»»

:‡„È·Ú „aÚ˙טÔÈÚe·L ‡Ú·L «¿≈ƒƒ»ƒ¿»»ƒ

„ˆÁa ‡ÏbÓ ˙eÈ¯LcÓ CÏ È�Ózƒ¿≈»ƒ¿«¿«¿»«¬«

È�ÓÓÏ È¯Lz ‡˙eÓ¯‡„ ‡¯ÓeÚ¿»«¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿≈

:ÔÈÚe·L ‡Ú·Lי‡bÁ „aÚ˙Â ƒ¿»»ƒ¿«¿≈«»

˙qÓ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡iÚe·L„¿»«»√»¿»¡»»ƒ«

CpÎ¯·È È„ ‡Ók Ôz˙ Èc C„È ˙·„�ƒ¿«¿»ƒƒ≈¿»ƒ¿»≈ƒ»

:C‰Ï‡ ÈÈיאÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â ¿»¡»»¿∆¡≈√»¿»

Cc·ÚÂ Cz¯·e C¯·e z‡ C‰Ï‡¡»»«¿¿»¿«»¿«¿»

‡¯Bi‚Â CÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â¿«¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»

‡¯˙‡a C�È· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ≈»¿«¿»

‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Ècƒƒƒ¿≈¿»¡»»¿«¿»»

é"ùø

�סחי� �מ�כת היא ה:(ע"א)�נ�יה תורה ְְְִִֶֶַָָ

(Â)·¯Úa.·kLÓM‰ ‡B.ÌÈ¯ˆnÓ E˙‡ˆ „ÚBÓ. »»∆¿«∆∆≈≈¿ƒƒ¿»ƒ
מ��(ספרי) �ערב חל�קי�: זמ�י� �ל�ה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָֹהרי

�אכלה�, ה�מ� �כב�א זבחה�, �למעלה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָֹ�ע�ת

נ�תר נע�ה �ל�מר, ��רפה�; א�ה צאת� ְְְֲֵֵֵַַַָָָ�מ�עד

ה�רפה: לבית א�,.zÏM·e(Ê)ויצא צלי זה� ְְְֵֵֵֵַָƒ«¿»ְִֵֶ

���ל: קר�י ה�א ·a˜¯�א� ˙È�Ùe.(ספרי)�לבקר ִֶַָ»ƒ»«…∆ְְָ

י���ל מ�צאי �ל לילה לינה ��ע�� מל�ד �ני; ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

טז)ט�ב BvÓ˙(Á):(חגיגה ÏÎ‡z ÌÈÓÈ ˙LL. ≈∆»ƒ…««
א�מר ה�א אחר יב)�במק�� ימי�",(שמות "�בעת : ְְִִֵֵַַָָ

ה��� מ� ל�ד�בעה אחר: �בר החד�. מ� ו��ה ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

ח�בה. �אינ� ��ביעי, מ�ה אכילת �מ�א�על ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

היה, ��לל �ביעי �הרי הימי�, ל��ת למד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָא�ה

ח�בה �� מ�ה אכילת �אי� לל�ד ה�לל מ� ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָויצא

לל�ד א�א יצא, עצמ� על לל�ד ולא ר��ת, ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָֹא�א

��� א� ר��ת, �ביעי מה יצא: ��� ה�לל ָ�ְְִִַַָָ�ְַַָעל

ח�בה, קבע� �ה�ת�ב הרא��� מ�ילה ח�� ְְְִִֶַַָָָָָר��ת,

יב)��אמר מ��ת":(שמות �אכל� "�ערב :˙¯ˆÚ ְֱֶֶֶֶַַָֹ¬∆∆
EÈ‰Ï‡ '‰Ï.:אחר �בר ה�לאכה. מ� עצמ� עצר «¡…∆ְְְֲִֵַַַָָָָֹ

�מ��ה, מאכל �ל יג)ל����נ�פיא :(שופטי� ְְְְֲִֶֶַָָ

א�ת� Ówa‰(Ë)":"נעצרהֿ�א LÓ¯Á ÏÁ‰Ó. ְְַָָָ≈»≈∆¿≈«»»
עא) מנחות רא�ית(ספרי. �ה�א העמר, ְִִִֵֶֶֶַָֹמ��קצר

E„È(È)ה�ציר: ˙·„� ˙qÓ.,�יד נדבת ה�ל�י ִַָƒ«ƒ¿«»¿ְְִֵַַָֹ

קר�אי� וק�� �מחה �למי הבא ה�רכה, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָלפי

ÓÏ‡‰Â�‰(È‡)לאכל: ÌB˙i‰Â ¯b‰Â ÈÂl‰Â. ֱֶֹ¿«≈ƒ¿«≈¿«»¿»«¿»»
ועב�� �ב�� "�נ� :��� אר�עה �נגד ��י ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָאר�עה

d`xfhiriay mei qelwpe`

øçáé øLà íB÷na Eaø÷a øLà äðîìàäå§¨«©§¨−̈£¤´§¦§¤®©¨À£¤³¦§©Æ
éäìà ýåýéì EíL BîL ïkLi''yx:áézøëæå §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¥¬§−¨«§¨´©§½̈

-úà úéùrå zøîLå íéøöîa úééä ãár-ék¦¤¬¤¨¦−¨§¦§¨®¦§¨«©§¨´§¨¦½Ÿ¨¤
älàä íéwçäi''yx:ôøéèôîâéúkqä âç ©«ª¦−¨¥«¤©¯©ª²Ÿ

ðøbî Etñàa íéîé úráL Eì äNrzE ©«£¤¬§−¦§©´¨¦®§¨̧§§½¦¨§§−
Eá÷iîei''yx:ãéðáe äzà Ebça zçîùåE ¦¦§¤«§¨«Ÿ©§−̈§©¤®©¨̧¦§³

íBúiäå øbäå éåläå Eúîàå Ecárå Ezáe¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½§©¥¦À§©¥²§©¨¬
éørLa øLà äðîìàäå:Eåèíéîé úráL §¨«©§¨−̈£¤¬¦§¨¤«¦§©´¨¦À

éäìà ýåýéì âçzýåýé øçáé-øLà íB÷na E ¨ŸÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−£¤¦§©´§Ÿ̈®
éäìà ýåýé Eëøáé ékìëáe Eúàeáz ìëa E ¦´§¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§³Ÿ§¨«§Æ§ŸÆ

éãé äNrîçîN Cà úééäå Ei''yx:æèLBìL ©«£¥´¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©¨´
| éðt-úà Eøeëæ-ìë äàøé äðMa | íéîrt§¨¦´©¨¿̈¥«̈¤Á¨§¸§¹¤§¥´

éäìà ýåýéúBvnä âça øçáé øLà íB÷na E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨Æ£¤´¦§½̈§©¯©©²
í÷éø ýåýé éðt-úà äàøé àìå úBkqä âçáe úBòáMä âçáei''yx: §©¬©¨«ª−§©´©ª®§¯Ÿ¥«̈¤²¤§¥¬§Ÿ̈−¥¨«

æééäìà ýåýé úkøák Bãé úðzîk LéàCì-ïúð øLà Ei''yxñññ : ¦−§©§©´¨®§¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬¨«©¨«
ïîéñ äàéìô íé÷åñô å"ë÷

:Ônz dz�ÎLיבÈ¯‡ ¯k„˙Â ¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿«¬≈

¯h˙Â ÌÈ¯ˆÓa ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú«¿»¬≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«

:ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙È „aÚ˙Âיג‡bÁ ¿«¿≈»¿»«»»ƒ≈«»

ÔÈÓBÈ ‡Ú·L CÏ „aÚz ‡ilËÓ„ƒ¿««»«¿≈»ƒ¿»ƒ

:Cz¯ˆÚnÓe C¯c‡Ó CL�ÎÓa¿ƒ¿¿»≈ƒ¿»ƒ«¬«¿»

Cz¯·eיד C¯·e z‡ CbÁa È„Á˙Â¿∆¡≈¿«»«¿¿»¿«»

‡¯Bi‚Â ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â Cc·ÚÂ¿«¿»¿«¿»¿≈»»¿ƒ»

:CÈÂ¯˜· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿»

ÈÈטו Ì„˜ ‚BÁz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈√»¿»

È¯‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¬≈

CzÏÏÚ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È¿»≈ƒ»¿»¡»»¿»¬«¿»

:È„Á Ì¯a È‰˙e C„È È„·BÚ ÏÎ·e¿»»≈¿»¿≈¿«»≈

ÏÎטז ÈÊÁ˙È ‡zLa ÔÈ�ÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬≈»

Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ C¯eÎc¿»√»¿»¡»»¿«¿»ƒ

‡bÁ·e ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁa ÈÚ¯zÈƒƒ¿≈¿«»¿«ƒ«»¿«»

‡ÏÂ ‡ilËÓ„ ‡bÁ·e ‡iÚe·L„¿»«»¿«»ƒ¿««»¿»

:Ôe�˜È¯ ÈÈ Ì„˜ ÈÊÁ˙Èיז¯·b ƒ¿¬≈√»¿»≈»¿«

C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙k¯·k d„È ˙�zÓk¿«¿«¿≈¿ƒ¿¿»«¿»¡»»

Ò Ò Ò :CÏ ·‰È Ècƒ¿«»

é"ùø

את מ��ח אני ��י, את מ��ח א�ה א� ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָואמת�",

:���(·È)'B‚Â ˙ÈÈ‰ „·ÚŒÈk z¯ÎÊÂ.עלֿמנת ְֶ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»¿ְַָ

הא�ה: הח�י� את ותע�ה ���מר �דיתי�, ��ְְְֲִִִֵֶֶֶַַֹ�ִֵֶָ

(‚È)EtÒ‡a.ל�ית מכניס �א�ה האסי�, �זמ� ¿»¿¿ְְִִִִֶַַַַַָָָ

אחר: �בר ה�י�. �מ�קב�,�ר�ת מ�רנ� �אס�� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ויקב �ר� �פסלת ה��ה את ��ס�כי� (סוכהל�ד ְְִִֵֶֶַַ�ְִֶֶֶֶָָֹֹ

יד:יב) ÁÓN(ÂË)תורה C‡ ˙ÈÈ‰Â.�ט��� לפי ¿»ƒ»«»≈«ְְִ

�לפי הבטחה, ל��� א�א צ��י ל��� זה ְְְְִִֵֶֶַָָָאי�

אחר�� י��ֿט�ב ליל לר��ת מ�א� למד� ְְְֲִֵַַַָָ�למ�ד�:

‰'(ÊË):(ש�)ל�מחה È�tŒ˙‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ ְְִָ¿…≈»∆∆¿≈
Ì˜È¯.רא�ה על�ת הבא חגיגה:א�א ו�למי ≈»ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ

(ÊÈ)B„È ˙�zÓk LÈ‡.הר�ה א�כלי� ל� ��� מי ƒ¿«¿«»ְְִִֵֵֶַ

מר�י�: ��למי� מר��ת על�ת יביא מר�י�, ִ�ְְִָ�ְִִָֹ�ְְִָ�נכסי�

ראה 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¤¦§¥§¥¦§¨¥



קמז d`xfhiriay mei qelwpe`

øçáé øLà íB÷na Eaø÷a øLà äðîìàäå§¨«©§¨−̈£¤´§¦§¤®©¨À£¤³¦§©Æ
éäìà ýåýéì EíL BîL ïkLi''yx:áézøëæå §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¥¬§−¨«§¨´©§½̈

-úà úéùrå zøîLå íéøöîa úééä ãár-ék¦¤¬¤¨¦−¨§¦§¨®¦§¨«©§¨´§¨¦½Ÿ¨¤
älàä íéwçäi''yx:ôøéèôîâéúkqä âç ©«ª¦−¨¥«¤©¯©ª²Ÿ

ðøbî Etñàa íéîé úráL Eì äNrzE ©«£¤¬§−¦§©´¨¦®§¨̧§§½¦¨§§−
Eá÷iîei''yx:ãéðáe äzà Ebça zçîùåE ¦¦§¤«§¨«Ÿ©§−̈§©¤®©¨̧¦§³

íBúiäå øbäå éåläå Eúîàå Ecárå Ezáe¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½§©¥¦À§©¥²§©¨¬
éørLa øLà äðîìàäå:Eåèíéîé úráL §¨«©§¨−̈£¤¬¦§¨¤«¦§©´¨¦À

éäìà ýåýéì âçzýåýé øçáé-øLà íB÷na E ¨ŸÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−£¤¦§©´§Ÿ̈®
éäìà ýåýé Eëøáé ékìëáe Eúàeáz ìëa E ¦´§¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§³Ÿ§¨«§Æ§ŸÆ

éãé äNrîçîN Cà úééäå Ei''yx:æèLBìL ©«£¥´¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©¨´
| éðt-úà Eøeëæ-ìë äàøé äðMa | íéîrt§¨¦´©¨¿̈¥«̈¤Á¨§¸§¹¤§¥´

éäìà ýåýéúBvnä âça øçáé øLà íB÷na E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨Æ£¤´¦§½̈§©¯©©²
í÷éø ýåýé éðt-úà äàøé àìå úBkqä âçáe úBòáMä âçáei''yx: §©¬©¨«ª−§©´©ª®§¯Ÿ¥«̈¤²¤§¥¬§Ÿ̈−¥¨«

æééäìà ýåýé úkøák Bãé úðzîk LéàCì-ïúð øLà Ei''yxñññ : ¦−§©§©´¨®§¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬¨«©¨«
ïîéñ äàéìô íé÷åñô å"ë÷

:Ônz dz�ÎLיבÈ¯‡ ¯k„˙Â ¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿«¬≈

¯h˙Â ÌÈ¯ˆÓa ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú«¿»¬≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«

:ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙È „aÚ˙Âיג‡bÁ ¿«¿≈»¿»«»»ƒ≈«»

ÔÈÓBÈ ‡Ú·L CÏ „aÚz ‡ilËÓ„ƒ¿««»«¿≈»ƒ¿»ƒ

:Cz¯ˆÚnÓe C¯c‡Ó CL�ÎÓa¿ƒ¿¿»≈ƒ¿»ƒ«¬«¿»

Cz¯·eיד C¯·e z‡ CbÁa È„Á˙Â¿∆¡≈¿«»«¿¿»¿«»

‡¯Bi‚Â ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â Cc·ÚÂ¿«¿»¿«¿»¿≈»»¿ƒ»

:CÈÂ¯˜· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿»

ÈÈטו Ì„˜ ‚BÁz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈√»¿»

È¯‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¬≈

CzÏÏÚ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È¿»≈ƒ»¿»¡»»¿»¬«¿»

:È„Á Ì¯a È‰˙e C„È È„·BÚ ÏÎ·e¿»»≈¿»¿≈¿«»≈

ÏÎטז ÈÊÁ˙È ‡zLa ÔÈ�ÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬≈»

Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ C¯eÎc¿»√»¿»¡»»¿«¿»ƒ

‡bÁ·e ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁa ÈÚ¯zÈƒƒ¿≈¿«»¿«ƒ«»¿«»

‡ÏÂ ‡ilËÓ„ ‡bÁ·e ‡iÚe·L„¿»«»¿«»ƒ¿««»¿»

:Ôe�˜È¯ ÈÈ Ì„˜ ÈÊÁ˙Èיז¯·b ƒ¿¬≈√»¿»≈»¿«

C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙k¯·k d„È ˙�zÓk¿«¿«¿≈¿ƒ¿¿»«¿»¡»»

Ò Ò Ò :CÏ ·‰È Ècƒ¿«»

é"ùø

את מ��ח אני ��י, את מ��ח א�ה א� ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָואמת�",

:���(·È)'B‚Â ˙ÈÈ‰ „·ÚŒÈk z¯ÎÊÂ.עלֿמנת ְֶ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»¿ְַָ

הא�ה: הח�י� את ותע�ה ���מר �דיתי�, ��ְְְֲִִִֵֶֶֶַַֹ�ִֵֶָ

(‚È)EtÒ‡a.ל�ית מכניס �א�ה האסי�, �זמ� ¿»¿¿ְְִִִִֶַַַַַָָָ

אחר: �בר ה�י�. �מ�קב�,�ר�ת מ�רנ� �אס�� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ויקב �ר� �פסלת ה��ה את ��ס�כי� (סוכהל�ד ְְִִֵֶֶַַ�ְִֶֶֶֶָָֹֹ

יד:יב) ÁÓN(ÂË)תורה C‡ ˙ÈÈ‰Â.�ט��� לפי ¿»ƒ»«»≈«ְְִ

�לפי הבטחה, ל��� א�א צ��י ל��� זה ְְְְִִֵֶֶַָָָאי�

אחר�� י��ֿט�ב ליל לר��ת מ�א� למד� ְְְֲִֵַַַָָ�למ�ד�:

‰'(ÊË):(ש�)ל�מחה È�tŒ˙‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ ְְִָ¿…≈»∆∆¿≈
Ì˜È¯.רא�ה על�ת הבא חגיגה:א�א ו�למי ≈»ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ

(ÊÈ)B„È ˙�zÓk LÈ‡.הר�ה א�כלי� ל� ��� מי ƒ¿«¿«»ְְִִֵֵֶַ

מר�י�: ��למי� מר��ת על�ת יביא מר�י�, ִ�ְְִָ�ְִִָֹ�ְְִָ�נכסי�

ראה 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¤¦§¥§¥¦§¨¥



קמח

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

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì äøèôäãð ÷øô äéòùéá

ãðàééðáà Ceta õéaøî éëðà äpä äîçð àì äørñ äiðrézãñéå C:íéøétqa CáéézîNå £¦¨¬«Ÿ£−̈´Ÿª¨®¨¦¥̧¨«Ÿ¦¹©§¦³©¸£¨©½¦¦«©§¦−©©¦¦«§©§¦³
éúLîL ãëãkéørLe C:õôç-éðáàì Cìeáb-ìëå çc÷à éðáàì Câééða-ìëåýåýé éãenì C ©«§Ÿ¸¦§Ÿ©½¦§¨©−¦§©§¥´¤§¨®§¨§¥−§©§¥¥«¤§¨¨©−¦¦¥´§Ÿ̈®
éða íBìL áøå:Cãééìà áø÷ú-àì ék äzçnîe éàøéú àì-ék ÷Lòî é÷çø éððBkz ä÷ãöa:C §©−§¬¨¨«¦¦§¨¨−¦¨®¦©«£¦³¥¸Ÿ¤Æ¦´Ÿ¦½̈¦¦̧§¦½̈¦¬«Ÿ¦§©−¥¨«¦

åèéìr Czà øâ-éî éúBàî ñôà øeâé øBb ïä:ìBté CæèLàa çôð Løç éúàøa éëðà äpä ¥´¬¨²¤−¤¥«¦®¦¨¬¦−̈¨©¬¦¦«¦¥³¨«Ÿ¦¸¨¨´¦¨½̈Ÿ¥̧©̧§¥´
:ìaçì úéçLî éúàøa éëðàå eäùrîì éìë àéöBîe íçtæééìr øöeé éìk-ìkçìöé àì C ¤½̈¦¬§¦−§©«£¥®Ÿ§¨«Ÿ¦²¨¨¬¦©§¦−§©¥«¨§¦º©³¨©̧¦¸´Ÿ¦§½̈

ì-ìëå:ýåýé-íàð ézàî íú÷ãöå ýåýé éãár úìçð úàæ éréLøz ètLnì Czà-íe÷z ïBL §¨¨²¨«¦¨¬©¦§−̈©§¦®¦¿Ÿ©«£©Á©§¥¸§Ÿ̈¯§¦§¨¨²¥«¦¦−§ª«§Ÿ̈«
äðàóñë-àBìa eøáL eëìe eìëàå eøáL eëì óñk Bì-ïéà øLàå íénì eëì àîö-ìk éBä³¨¨¥¸§´©©½¦©«£¤¬¥«−¨®¤§³¦§¸¤«¡½Ÿ§´¦§À§¤²¤

:áìçå ïéé øéçî àBìáeáeòîL äráNì àBìa íëréâéå íçì-àBìa óñë-eì÷Lú änì §¬§¦−©¬¦§¨¨«¨³¨¦§§¤̧¤¸§¤½¤¦¦«£¤−§´§¨§¨®¦§¸
:íëLôð ïLca âprúúå áBè-eìëàå éìà rBîLâíëLôð éçúe eòîL éìà eëìe íëðæà ehä ¨³©¥©¸§¦§½§¦§©©¬©¤−¤©§§¤«©³¨§§¤¸§´¥©½¦§−§¦´©§§¤®

:íéðîàpä ãåã éãñç íìBò úéøa íëì äúøëàåãäeöîe ãéâð åézúð íéneàì ãr ïä §¤§§¨³¨¤¸§¦´½̈©§¥¬¨¦−©¤«¡¨¦«¥²¥¬§¦−§©¦®¨¦¬§©¥−
:íénàìäéìà Eeòãé-àì éBâå àø÷z òãú-àì éBb ïäéäìà ýåýé ïrîì eöeøé ELBã÷ìå E §ª¦«¥´³«Ÿ¥©¸¦§½̈§¬«Ÿ§¨−¥¤´¨®§©̧©¸§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦§¬

:Cøàô ék ìàøNé¦§¨¥−¦¬¥«£¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

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:

.miwlg 6 ,zFTC 3 ,axrA 10 drW ,'e lil :clFnd©¨¥¨¨¨¤¤©©¨¦
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קמט

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,  כ"ב מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב, אשר נדמה לו אשר אין גורלו מצליח וכו'

והנה יסיח דעתו מכל זה כי אינו אמת, והקב"ה בורא העולם ומנהיגו שהוא עצם הטוב, משגיח על 

כאו"א מבני ישראל בעניניהם כשעושים הכלים המתאימים לקבלת ברכות בורא העולם שהם עניני התורה 

כן  וככל שיגדל הבטחון בחסדי השי"ת  ומצליחים בחיים,  והמצוה, ממשיכים הברכות ומקבלים אותם 

תגדל הברכה ותוקדם, ולכן יסדר חייו שיהיו על פי הוראת תורתנו תורת חיים וימשיך בהמקצוע בו עובד 

עתה או עבד קודם להמקצוע הזה בזה שיקל יותר עליו להסתדר בו והשי"ת יצליחו.

איזה  יאמר  הבקר  תפלת  אחר  יום  ובכל  כדין  כשרים  שיהיו  שלו  התפילין  את  שיבדקו  מהנכון 

סימנים תהלים ועכ"פ סימן אחד בו.

בברכה,
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי ”סדר הכנסת שבת“ ופסקי אדמוה“ז בסידורו. (פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג“א).
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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

הנר. בהדלקת לה� 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

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 ראה בערים שונות בעולם 
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי ”סדר הכנסת שבת“ ופסקי אדמוה“ז בסידורו. (פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג“א).
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